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บทที ่1 

บทน ำ 

  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อาณาจักรล้านนา ปัจจุบันหมายถึงดินแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ครอบคลุมพื้นท่ี 8 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยาและแม่ฮ่องสอน1 

อาณาจกัรลา้นนาเป็นดินแดนท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 19  พระญามงัราย2 มี

พระราชประสงคท่ี์จะรวบรวมหวัเมืองต่างๆในเขตภาคเหนือเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยพระองคส์ามารถยึด

พื้นท่ีบริเวณลุ่มแม่น ้ าปิงและลุ่มแม่น ้ าวงัได้ทั้งหมด จนกระทัง่ปี พ.ศ.1839 พระองค์ไดส้ถาปนา

เมืองเชียงใหม่ใหเ้ป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร มีกษตัริยป์กครองเป็นเวลา 263 ปี จนตกเป็นเมืองข้ึน

ของพม่า ในปี พ.ศ.21013 อาณาจกัรลา้นนาไดถู้กพม่าเขา้มาปกครองรวมระยะเวลาทั้งหมด 216 ปี 

ในช่วงเวลาท่ีพม่าปกครองนั้น พม่าไดมี้การควบคุมอยา่งใกลชิ้ดเพื่อป้องกนัการกบฏ แต่ชาวลา้นนา

ก็พยายามรวบรวมคนเพื่อท าการฟ้ืนม่านหรือปลดแอกจากพม่าหลายคร้ัง จนมาถึงในปี พ.ศ.2314 

พระญาจ่าบา้นไดช้กัชวนพระญากาวิละผูเ้ป็นบุตรของเจา้ฟ้าชายแกว้แห่งล าปางให้เป็นพนัธมิตร 

ต่อมาพระญาจ่าบา้นไดไ้ปติดต่อขอกองทพัจากกรุงธนบุรีให้ช่วยสนบัสนุนกองก าลงัชาวพื้นเมือง

เพื่อตีเชียงใหม่ จนกระทัง่ประสบความส าเร็จในปี พ.ศ.2317 พระเจา้กรุงธนบุรีจึงแต่งตั้งให้พระญา

จ่าบา้นเป็นพระญาวิเชียรปราการหลงัจากท่ีไดข้บัไล่พม่าออกไปจากลา้นนาแลว้ ในช่วงเวลานั้น

พลเมืองไดก้ระจดักระจายไปในท่ีต่างๆจนเชียงใหม่กลายเป็นเมืองร้างอยูร่ะยะเวลาหน่ึง จนมาถึง

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ไดโ้ปรดให้พระญากาวิละซ่ึงขณะนั้นได้

                                                           
1อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้ำนนำ (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2546), 1. 
2ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชค้  าว่า “พระญา” ตามพจนานุกรมลา้นนา-ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวง ซ่ึง

สะกดค าตามท่ีปรากฏในศิลาจารึกลา้นนา เช่น จารึกวดัพระยนื  จารึกวดัเชียงมัน่ ฯลฯ โดยจารึกดว้ยอกัษรฝักขาม
วา่ “พรญา” ซ่ึงเป็นค ายมืมาจากภาษามอญในยคุกลาง (ท่ีล าพนู) เป็นตน้ มีความหมายวา่หัวหนา้ของกลุ่มชน ส่วน
ค าวา่ “พระยา” จะใชก้บัต าแหน่งท่ีแต่งตั้งตามระบบของคนไทยภาคกลางซ่ึงเป็นต าแหน่งของขุนนาง  และค าวา่ 
“พญา” จะใชก้บัต าแหน่งของหวัหนา้กลุ่มชนตามท่ีปรากฏในยคุโบราณ 

3สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัศิำสตร์ล้ำนนำ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2555), 173. 

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 
พกัพลอยูท่ี่เวยีงป่าซางนานถึงยี่สิบกวา่ปีให้เป็นเจา้เมืองเชียงใหม่สืบต่อจากพระญาจ่าบา้น พระญา

กาวลิะจึงไดไ้ปกวาดตอ้นผูค้นจากหวัเมืองต่างๆ เพื่อมาตั้งถ่ินฐานในเชียงใหม่ และไดย้กพลเขา้มา

อยู่ในเมืองเชียงใหม่เม่ือ พ.ศ.23394 พระญากาวิละจึงเป็นตน้ของราชวงศ์เจา้เจ็ดตนปกครองเมือง

เชียงใหม่มาจนถึงเจา้ผูค้รองนครองคสุ์ดทา้ยคือเจา้แกว้นวรัฐ ทางราชการจึงไดยุ้บเลิกต าแหน่งเจา้ผู ้

ครองนครไป โดยรัฐบาลกลางไดเ้ขา้มาควบคุมเชียงใหม่โดยตรงในปี พ.ศ.2427 รวมระยะเวลาการ

ปกครองของราชวงศเ์จา้เจด็ตนนบัเป็นเวลา 157 ปี5 

ตลอดระยะเวลาการด ารงอยูข่องอาณาจกัรลา้นนาไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองในดา้นต่างๆ 

โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 มีความเจริญอยา่งยิง่ในดา้นพระพุทธศาสนา กล่าวคือเม่ือ พ.ศ.

2020 ในรัชสมยัของพระเจา้ติโลกราช พระภิกษุชาวลา้นนามีความรู้แตกฉานในพระพุทธศาสนา

เป็นอยา่งยิ่ง จึงไดก้ระท าการสังคายนาพระไตรปิฎก ซ่ึงถือเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 8 

ของโลก ท่ีวดัมหาโพธาราม(วดัเจ็ดยอด) จงัหวดัเชียงใหม่6 และในเวลาใกลเ้คียงนั้นนกัปราชญช์าว

ล้านนาก็ได้ประพนัธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงท่ีสุดของไทยคือ 

ปัญญาสชาดก 

นอกจากปัญญาสชาดกท่ีถือวา่เป็นวรรณกรรมช้ินส าคญัของลา้นนาแลว้ พระภิกษุชาว

ลา้นนายงัไดแ้ต่งชาดกนอกนิบาตเร่ืองอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยเร่ืองท่ีแต่งข้ึนนั้นอาจจะมาจากนิทาน

หรือเร่ืองราวท่ีมีการเล่าสืบกนัมาก็ได ้เม่ือ พ.ศ.25177 ไดเ้กิดโครงการความร่วมมือช่ือโครงการวิจยั

ไทย-เยอรมนั เร่ืองวรรณกรรมลานนาไทย ในความสนับสนุนของมูลนิธิGerman Research 

Foundation ในคร้ังนั้นศาสตราจารยฮ์ารัลด์ ฮุนดิอุส และนายสิงฆะ วรรณสัย ไดส้ ารวจคมัภีร์ใบ

ลานเป็นจ านวนมากและท าการบนัทึกไวใ้นรูปแบบของไมโครฟิล์ม พบวา่มีชาดกนอกนิบาตท่ีแต่ง

ในลา้นนา 226 เร่ือง8 

                                                           
4วงศส์กัก ์ณ เชียงใหม่, เจ้ำหลวงเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2539), 13. 
5เร่ืองเดียวกนั, 179. 
6สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัศิำสตร์ล้ำนนำ, 162. 
7สิงฆะ วรรณสัย, ปริทัศน์วรรณคดีลำนนำไทย (เชียงใหม่: โครงการต าราคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2523), 25-26. 
8ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากลุ, วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทยีบ (เชียงใหม่: แมก็พร้ินติ้ง, 2555), 143. 
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วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงเป็นวรรณกรรมอีกเร่ืองหน่ึงของลา้นนา ท่ีมีท่ีมา

จากชาดกนอกนิบาตเร่ืองลาภกุมาร ซ่ึงเป็น 1 ในจ านวน 226 เร่ืองท่ีโครงการวิจยัไทย-เยอรมนัไดท้  า

การส ารวจไว้ วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงแต่งด้วยฉันทลักษณ์ประเภทค่าวซอ 

สันนิษฐานวา่ค่าวซอเกิดข้ึนในช่วงเวลาระหวา่ง พ.ศ.2300-2470 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีบา้นเมืองพน้จาก

อ านาจการปกครองของพม่าแล้ว จึงท าให้เกิดการฟ้ืนฟูวฒันธรรมข้ึน ค่าวซอมีฉันทลกัษณ์ท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตน มีการส่งสัมผสัเสียงสระและเสียงวรรณยุกตรั์บกนัไปโดยตลอด9 ในส่วนของ

เน้ือหานั้นมกัจะน าเอาเร่ืองราวมาจากค่าวธรรมมาแต่ง แต่อาจจะเพิ่มในส่วนของพรรณนาโวหาร

หรือใชโ้วหารภาพพจน์ประเภทต่างๆ ท่ีละเอียดลึกซ้ึง ท าให้ผูท่ี้ฟังเกิดจินตนาการและมองเห็นภาพ

ตามไปดว้ย 

ค่าวซอมีบทบาทหนา้ท่ีเพื่อใช้อ่านเล่าสู่กนัฟังในชุมชน การท่ีคนในทอ้งถ่ินภาคเหนือ

น าเอาค่าวซอมาอ่านเล่าสู่กนัฟัง จึงท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมการ“เล่าค่าว”ข้ึน โดยมีการขบัเป็น

ท านองต่างๆ ตามแต่ละท้องถ่ิน เช่น ท านองวิงวอน ท านองโก่งเฮียวบง ท านองม้าย  ่าไฟ ฯลฯ 

เน่ืองจากในสมยัอดีตยงัขาดส่ิงอ านวยความบนัเทิง ดงันั้นเม่ือมีงานมงคล เช่น การเตรียมจดังาน

บวช การเตรียมงานข้ึนบา้นใหม่ ฯลฯ ก็จะมีการเล่าค่าวเพื่อให้ความเพลิดเพลินแก่ผูม้าช่วยเตรียม

งาน10 รวมถึงงานอวมงคล กล่าวคือเม่ือบา้นหลงัใดมีการจดังานศพเสร็จส้ินแลว้ คนลา้นนาจะเรียก

บา้นหลงันั้นวา่ “เฮือนเยน็” ก็จะมีการเล่าค่าวเช่นกนัเพื่อสร้างความบนัเทิงและคลายความโศกเศร้า

ใหแ้ก่เจา้ของบา้นและญาติพี่นอ้ง  ผูเ้ล่าค่าวจะใชว้ธีิการอ่านจากบทค่าวซอท่ีไดแ้ต่งไวเ้รียบร้อยแลว้ 

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแต่งบทค่าวซอดว้ยตนเอง ในแต่ละทอ้งถ่ินจะมีกวีท่ีมีความสามารถทางดา้นการ

ประพนัธ์ค่าวซออยู่ ผูเ้ล่าค่าวก็นิยมน าเอาบทค่าวซอท่ีกวีเหล่านั้นไดแ้ต่งข้ึนน ามาเล่าสู่กนัฟัง การ

เล่าค่าวอย่างมีท่วงท านองนั้นจะมีความน่าสนใจมากกว่าการอ่านแบบธรรมดา ความไพเราะของ

ท่วงท านองท่ีผูข้บัไดถ่้ายทอดออกมาจะเป็นส่ิงโนม้น้าวให้แก่ผูฟั้งเกิดความสนใจ ถา้หากผูข้บัคน

ใดท่ีมีน ้ าเสียงดีรวมทั้งมีการด าเนินจงัหวะท่ีเหมาะสมก็ยิ่งจะท าให้การเล่าค่าวมีความน่าสนใจมาก

ยิง่ข้ึน ซ่ึงโดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้โสตประสาทจะเป็นส่ิงรับรู้เสียงต่างๆ แลว้ส่งต่อไปยงัสมอง

และจิตใจ เม่ือโสตประสาทไดรั้บรู้ถึงท่วงท านองก็จะส่งผลให้ผูฟั้งเกิดอารมณ์คลอ้ยตามไปดว้ย ทั้ง

                                                           
9ดูรายละเอียดในบทท่ี 2 
10อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้ำนนำ, 488. 
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ความอ่อนหวาน ความโศกเศร้า ความสนุกสนาน ฯลฯ ดงันั้นการเล่าค่าวโดยใชท้  านองต่างๆ จึงท า

ใหผู้ฟั้งมีความเพลิดเพลินและเกิดอารมณ์ท่ีคลอ้ยตามไดห้ลากหลายอารมณ์ 

การน าเอาชาดกนอกนิบาตมาแต่งเป็นค่าวซอนั้นมีจุดประสงคส์ าคญัเพื่อตอบสนองต่อ

ผูเ้สพงานวรรณกรรมให้ฟังเขา้ใจง่าย เพราะการฟังชาดกในรูปแบบการเทศน์จากบทประพนัธ์

ประเภทร่ายนั้นผูฟั้งอาจจะเขา้ใจยากไม่สามารถเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากมีการใชภ้าษา

บาลีเขา้มาร่วมดว้ยมากกวา่ค่าวซอ แต่ส าหรับค่าวซอนั้นกวีในทอ้งถ่ินแต่งข้ึนเพื่อให้ผูฟั้งไดเ้ขา้ใจ

และเขา้ถึงงานวรรณกรรมไดดี้ยิ่งข้ึน โดยใชส้ านวนภาษาทอ้งถ่ินท่ีเขา้ใจง่ายรวมทั้งมีการใชโ้วหาร

ภาพพจน์ เพื่อดึงดูดคนฟังใหเ้กิดความสนใจวรรณกรรมชาดกท่ีอยูใ่นรูปแบบของค่าวซอ  

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงมีเร่ืองย่อดงัน้ี เม่ือคร้ังท่ีพระโพธิสัตวย์งัเสวย

ชาติเป็นลาภ กุมาร เกิดมาในตระกลูของเศรษฐีซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยูท่างฝ่ายหวัเมืองพาราณสี เม่ือลาภ

กุมารเติบโตถึงเวลาสมควรแก่การมีคู่ครอง จึงไดเ้ดินทางไปหานางสุชาดาซ่ึงเป็นลูกสาวของเศรษฐี

ทางฝ่ายทา้ยเมืองพาราณสีเพื่อหวงัจะสู่ขอนางมาเป็นคู่ครอง แต่บิดาของนางสุชาดามีเง่ือนไขวา่หาก

ชายใดประสงค์ครองรักกับลูกสาวของตนจะตอ้งตอบปริศนาท่ีว่าดอกไม้ห้าดอกท่ีหอมยิ่งกว่า

ดอกไมใ้ดๆในโลกน้ีคือดอกอะไรให้ไดถู้กตอ้งเสียก่อน เม่ือมีชายหนุ่มมากมายในเมืองมาขอนาง

สุชาดาเป็นคู่ครองก็ไม่มีใครสามารถตอบค าถามน้ีได ้มีเพียงลาภกุมารเท่านั้นท่ีสามารถตอบค าถาม

ไดถู้กตอ้งทั้งหมด บิดาของนางสุชาดาจึงยกนางใหเ้ป็นคู่ครองของลาภกุมารตามความประสงค ์เม่ือ

ทั้งสองไดแ้ต่งงานกนัแลว้ก็ไดอ้ยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ณ บา้นเรือนของลาภกุมาร จนกระทัง่วนั

หน่ึงลาภกุมารและนางสุชาดาไดเ้ดินทางกลบัไปเยี่ยมบิดามารดาของนางสุชาดาท่ีบา้นเกิด แต่ถูก

พระเจา้พรหมทตัขดัขวางไวโ้ดยหวงัจะฆ่าลาภกุมารเพื่อแย่งชิงนางสุชาดา แต่สุดทา้ยพระอินทร์

ทรงรับรู้ จึงบนัดาลให้ขวานของพระองค์ตกลงมาผ่าพระเศียรพระเจา้พรหมทตัและไปตกนรก 

ชาวเมืองจึงพากนัเชิญลาภกุมารข้ึนครองเมืองและมีลูกหลานสืบตระกลูต่อไป 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงนอกจากจะสะทอ้นให้เห็นถึงการยึดมัน่ในศีลห้า 

อนัเป็นหลกัธรรมพื้นฐานในการด าเนินชีวิตของมนุษยต์ามค าสอนในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเร่ือง

กฎแห่งกรรม บาป บุญ คุณ โทษแล้ว ยงัสะทอ้นถึงความงามทางวรรณศิลป์ ความงามทางด้าน

วฒันธรรม ประเพณี ชีวติความเป็นอยูแ่ละค่านิยมทางสังคมท่ีหลากหลาย ดงัตวัอยา่งเช่น 
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คนทงัหลาย เตม็เมืองพรหมทตั มีมากถา้น ปานใด 

จกับอกไว ้  ห้ือทราบดวงใจ  เสนาใน  ไหลลงแห่เจา้ 

ยามเม่ือตน  จอมพลผา้ยเตา้  ฝงูพลนอง ละลด 

  เปรียบเทียมเหมือน  วมัโมเม่ามด    เพียงแม่เผิง้ หนีรัง 

 

อธิบายศพัท ์

ถา้น  =  ขนาด,ท านอง    ผา้ยเตา้     =  เดินทาง   

วมัโม  =  ปลวก     เม่า     =  แมลงเม่า   

เผิง้   =  ผึ้ง 

สรุปความไดว้่า คนในเมืองของพระเจา้พรหมทตัมีมากมายขนาดไหน จกับอกไวใ้ห้

ทราบว่ายามเม่ือพระเจา้พรหมทตัเดินทาง จะมีเหล่าทหาร เสนาอ ามาตยติ์ดตามมากมายเปรียบได้

กบัฝงูปลวก ฝงูแมลงเม่า ฝงูมด และฝงูผึ้งท่ีแตกรัง 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งไดใ้ชอุ้ปมาโวหารเพื่อเปรียบเทียบจ านวนของทหารและเหล่า

เสนาอ ามาตยท่ี์อยูใ่นเมืองพาราณสีกบัฝงูแมลงซ่ึงประกอบไปดว้ยปลวก แมลงเม่า มดและผึ้ง ท าให้

มองเห็นภาพวา่ทหารและเหล่าเสนาอามาตยมี์จ านวนมากมายมหาศาล ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ือง

เศรษฐีหวัเวยีงพบวา่มีการใชก้ารอุปมาโวหารลกัษณะเช่นน้ีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

ในเร่ือง ผูแ้ต่งยงัได้ยกเอาสุภาษิตล้านนามาประกอบในบทสนทนาของตัวละคร 

เพื่อให้เร่ืองมีความสมจริงกบัวิถีชีวิตของคนลา้นนาท่ีมีการใช้ค  าคมหรือสุภาษิตไวใ้ช้สั่งสอนใน

สังคม ดงัตวัอยา่งเช่น 

บ่สมร ่ าพิจ  หวดิท่ีใจหมาย  ฝงูคนชาย เอาเมียเม่ือหลา้ 

เสมอเหมือน เพศเพียงเป็นขา้  เล้ียงลูกไวเ้ปล่า เสียดาย 

เทียมแทกไว ้  เยยีะไร่นาขวาย  เสียแรงควาย บ่มูนมัง่เขา้ 

 

อธิบายศพัท ์

หลา้      =  สาย,ชา้กวา่ก าหนด   เพศ  =  ประหน่ึง   

เทียมแทก  =  เปรียบ     เยยีะ  =  ท า      

   ส
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ขวาย      =  สาย,ชา้   เขา้  =  ขา้ว 

สรุปความไดว้า่ จะไม่เป็นท่ีประสงคด์ัง่ใจ ถา้หากผูช้ายมีภรรยาชา้เกินไป ก็เหมือนกบั

เป็นขา้ทาสของลูกเล้ียงลูกเสียเปล่า เปรียบเหมือนการท าไร่นาชา้ก็จะท าให้เสียแรงควายไถนา อีก

ทั้งยงัไดผ้ลผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร 

จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูแ้ต่งไดส้ร้างบทให้ตวัละครมีการสั่งสอนกนัดว้ยสุภาษิตซ่ึงตรง

กบัสุภาษิตลา้นนาท่ีวา่ “เยยีะนาลูนเป็นขา้งวัควาย เอาเมียขวายเป็นขา้ลูกเตา้” ซ่ึงมีความหมายวา่การ

ท านาท่ีชา้เกินไปท าใหไ้ม่ไดรั้บผลผลิตอยา่งเตม็ท่ี เพราะน ้าท่าอาจจะไม่บริบูรณ์เท่ากบัการท านาใน

ฤดูกาล อีกทั้งยงัเสียแรงควายไถนาเสียเปล่า ผูช้ายท่ีมีภรรยาชา้ก็เช่นกนั กวา่จะมีลูกนั้นอายขุองตนก็

ล่วงเลยมากแลว้ ท าใหเ้กิดความล าบากในการเล้ียงดูเพราะร่างกายไม่แขง็แรงเหมือนกบัในวยัหนุ่ม 

ผูแ้ต่งยงัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นภาพดา้นความเช่ือ ค่านิยมในสังคม และวฒันธรรมประเพณี

ของลา้นนา เช่นการประโคมดนตรีประกอบในขบวน พบวา่มีการใชเ้คร่ืองดนตรีลา้นนาหลายชนิด 

ดงัตวัอยา่งเช่น 

สวา่แนกลอง พาทยก์อ้งเชิงฆอ้ง ลือทัว่หอ้ง น าไป 

ดีดสีเพียะ  ป่ีหอ้เสียงใส  นกัคุณใน ตบตีต่อยตอ้ง 

 

 อธิบายศพัท ์

สวา่     =  ฉาบ    แน   =  ป่ี  

พาทย ์    = ระนาด   เพียะ   =  พิณเป๊ียะ  

นกัคุณ     =  นกัดนตรี  ต่อย  =  เคาะ, กระทบ   

ตอ้ง     =  กระทบ, ถูก, โดน 

สรุปความไดว้่า เคร่ืองดนตรีมีทั้งฉาบ ป่ีแน กลอง ระนาด ฆอ้ง มีเสียงดงัก้องไปทัว่

เมืองในเวลาท่ีประโคมน าขบวนไป รวมทั้งเคร่ืองดีดเคร่ืองสี พิณเป๊ียะ ป่ีห้อ ซ่ึงนกัดนตรีทั้งหลาย

ต่างบรรเลงร่วมกนั 

จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูแ้ต่งได้บรรยายการบรรเลงเคร่ืองดนตรีล้านนาหลายชนิด ซ่ึง

สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมดา้นดนตรีพื้นบา้นท่ีสอดแทรกอยูใ่นวรรณกรรมเร่ืองน้ี 

   ส
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นอกจากน้ีผูแ้ต่งยงัมีการใช้ค  าเรียกช่ือของตวัละครท่ีหลากหลายโดยเปรียบตวัละคร

เป็นส่ิงท่ีมีค่าชนิดต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น 

หลอนเจา้ร่างแคว้    แม่แกว้สีเขียว  ยอดบวัเรียว บ่ผายโปรดขา้ 

บ่ห้ือหนั  สุพรรณตาหนา้          บ่จาพิกพอก เมือดาย  

  

อธิบายศพัท ์

หลอน  =  หากวา่     ร่างแคว้     =  รูปร่างดี  

ผาย  =  โปรด, เมตตา    หนั     =  เห็น  

พิกพอก =  กลบัคืน   เมือ     =  กลบั   

ดาย  =  เสียเปล่า 

สรุปความไดว้า่ หากวา่นอ้งผูมี้ร่างบอบบาง งดงามดัง่แกว้สีเขียวคือมรกตไม่เมตตาแก่

ขา้ หากขา้ยงัไม่ไดเ้ห็นรูปร่างหนา้ตาก็จะไม่กลบัไปโดยเสียเปล่า  

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งใชค้  าเรียกช่ือตวัละครฝ่ายหญิง คือนางสุชาดาวา่ “แม่แกว้สี

เขียว” คือ มรกต เม่ือไดอ่้านหรือฟังแลว้ท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่นางสุชาดาเป็นผูท่ี้มีคุณค่าและมีความ

งดงามมาก และอีกช่ือคือ “ยอดบวัเรียว”  มีความหมายว่ายอดดอกบวั ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสวยท่ีสุดของ

ตน้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นยอดของความงาม ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงพบว่ามี

การใชค้  าเรียกช่ือตวัละครในลกัษณะน้ีอยูจ่  านวนมากและมีค าเรียกช่ือตวัละครอยา่งหลากหลาย 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงมีความโดดเด่น

ทางดา้นวรรณศิลป์ท่ีหลากหลายรวมทั้งใหภ้าพสะทอ้นสังคมลา้นนาในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดีและยงัไม่

ปรากฏวา่มีผูใ้ดศึกษาวจิยัมาก่อน ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงเห็นสมควรท่ีจะท าการศึกษาและเผยแพร่เพื่อให้

วรรณกรรมเร่ืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายต่อไป 

 

ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงในเชิงวรรณศิลป์ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงในด้านวฒันธรรม 

ประเพณี ชีวติความเป็นอยูแ่ละค่านิยมทางสังคม 

   ส
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3. เพื่ออนุรักษแ์ละเผยแพร่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและเป็นแนวทางแก่

ผูส้นใจท่ีจะศึกษาวรรณกรรมทอ้งถ่ินต่อไป 

 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในกำรวจัิย   

การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ 

การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงวรรณศิลป์และการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงสังคม ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้กรอบ

แนวคิดดงัต่อไปน้ี 

การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงวรรณศิลป์ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดของเริงชยั  ทองหล่อ11 วา่ดว้ย

ความงามทางวรรณศิลป์ ซ่ึงหมายถึงศิลปะในการแต่งค าประพนัธ์เพื่อให้งานประพนัธ์นั้นมีความ

งาม มีความไพเราะ โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 วิธี คือ ศิลปะการใชถ้อ้ยค า การใช้ภาษาภาพพจน์ และ

การใชโ้วหาร ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การใช้ถ้อยค า ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกและมโนภาพตามจินตนาการของผูแ้ต่ง

ไดแ้ก่ 

           1.1 การใชค้  าท่ีเรียบง่าย สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงกบัระดบัอารมณ์

ความรู้สึก 

           1.2 การใชค้  าท่ีมีความไพเราะของเสียง สามารถออกเสียงไดง่้าย รวมทั้งมีเสียงท่ีหนกั

เบา สูงต ่า สั้นยาว เหมือนเสียงดนตรี 

           1.3 ใชก้ารเล่นเสียง เล่นค าและเล่นอกัษร 

           1.4 ระดบัของถอ้ยค ามีความเหมาะสมกบัเน้ือความและชนิดของค าประพนัธ์ 

2. การใชภ้าษาภาพพจน์ คือภาษาหรือถอ้ยค าท่ีท าให้เกิดภาพ เกิดจินตนาการ เป็นการ

ช่วยเสริมใหส้ านวนโวหารดีข้ึน ท าใหส่ิ้งท่ีเป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ภาษาภาพพจน์ท่ี

นิยมใชมี้ 8 ชนิด คือ 

           2.1 อุปมา คือ การเปรียบเหมือน เป็นการเปรียบส่ิงหน่ึงว่าเหมือนอีกส่ิงหน่ึง โดย

มกัจะใชค้  าวา่ เปรียบเสมือน เสมือน เหมือน ดงั ดัง่ ราวกบั ดุจ คลา้ย เช่น เพียง เพี้ยง ปูน เล่ห์ กล 

พา่ง เฉก ปาน ฯลฯ 

                                                           
11เริงชยั ทองหล่อ, หลกักำรประพนัธ์ (กรุงเทพฯ: ไฮเอด็พบัลิชช่ิงจ ากดั, 2541), 51. 
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           2.2 อุปลกัษณ์ คือ การเปรียบเป็น เป็นการเปรียบวา่ส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง ค าท่ีนิยม

ใชใ้นการเปรียบไดแ้ก่ เป็น เท่า คือ ฯลฯ 

           2.3 บุคคลสมมุติหรือบุคคลวตั คือการสมมุติให้สัตวห์รือส่ิงไม่มีชีวิตนั้นมีอารมณ์

ความรู้สึกนึกคิดเหมือนคน เช่น ดวงตะวนัยิ้มพรายทกัทายโลก ซุงพนัท่อนนอนร้องไห้ท่ีชายป่า 

เป็นตน้ 

           2.4 อธิพจน์หรืออติพจน์ คือการแต่งความให้เกินความจริง เช่น หยาดน ้ าตาลน้ส่ีห้อง

ของหวัใจ รักเธอเทียบเทียมฟ้ามหาสมุทร เป็นตน้ 

           2.5 ปฏิพจน์ คือการใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัเช่น อยูป่ราสาทเสาคอดยอด

ดว้น ก าแพงแกว้แลว้ลว้นดว้ยเรียวหนาม เป็นตน้ 

           2.6 สัทพจน์ คือใชค้  าเลียนเสียงธรรมชาติ หรือแสดงอาการต่างๆตามธรรมชาติ เช่น 

ออ้ยอ๋ีเอียงออ้ยอ๋ีเอียงส่งเสียงร้อง ตอ้ยตะริดติดต่ีเจา้พี่เอ๋ย เป็นตน้ 

           2.7 นามนยั คือการใชค้  าหรือวลีซ่ึงบ่งลกัษณะท่ีเป็นจุดเด่นของส่ิงใดส่ิงหน่ึงแทนส่ิง

นั้นทั้งหมด เช่น “เขามวัแต่ห่วงเก้าอ้ีเลยไม่ยอมตดัสินใจท าอะไรเพราะกลวัพลาด” ค าว่าเก้าอ้ี 

หมายถึง ต าแหน่งผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

           2.8 สัญลกัษณ์ คือ การใชค้  าท่ีเป็นรูปธรรมแทนส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เพื่อท าให้เกิด

ความเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึงโดยไม่ตอ้งใชค้  าอธิบาย หรือใชส่ิ้งหน่ึงแทนอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัหรือ

ลกัษณะบางประการร่วมกนัและเป็นท่ียอมรับในหมู่คนส่วนใหญ่ เช่น “เม่ือแรกเช่ือวา่เน้ือทบัทิม

แท ้มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได ้กาลวงวา่หงส์ให้ปลงใจ ดว้ยมิไดดู้หงอนแต่ก่อนมา” ทบัทิมและ

หงส์ เป็นสัญลกัษณ์แทนความมีคุณค่า พลอยหุงและกา เป็นสัญลกัษณ์แทนความต ่าตอ้ย ความไร้ค่า 

เป็นตน้  

3. การใช้โวหาร คือการใช้ถอ้ยค าในการเขียนอย่างมีชั้นเชิง เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความ

เขา้ใจและมีความรู้สึกคลอ้ยตาม โวหารแบ่งเป็น 5 ชนิด คือ 

           3.1 บรรยายโวหาร เป็นโวหารท่ีเล่าเร่ืองอย่างละเอียด ท าให้เกิดความเขา้ใจอย่าง

ชดัเจน มกัใชเ้ล่าเร่ืองนิทาน ประวติั ต านาน หรือจดหมายเหตุต่างๆ  

           3.2 พรรณนาโวหาร เป็นโวหารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบับรรยายโวหารมาก แต่จะยก

เฉพาะบางอยา่งมากล่าวถึงโดยละเอียด เพื่อโนม้นา้วใจให้เกิดภาพพจน์ เกิดอารมณ์ท่ีคลอ้ยตามและ
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มีความซาบซ้ึง พรรณนาโวหารมกัจะใชก้บัเร่ืองสดุดี การชมความงามของบา้นเมืองและการแสดง

ความรู้สึกต่างๆ 

           3.3 เทศนาโวหาร เป็นโวหารท่ีเป็นค าสอนโอวาท เม่ือผูอ่้านไดอ่้านแลว้ก็จะเห็นดี

เห็นงามไปกบัขอ้ความนั้น 

           3.4 สาธกโวหาร เป็นโวหารท่ียกตวัอย่างหรือเร่ืองราวประกอบ มกัจะแทรกไวใ้น

เทศนาโวหารหรือบรรยายโวหาร 

           3.5 อุปมาโวหาร เป็นโวหารเปรียบเทียบเพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจและเห็นภาพ

ชดัเจนยิ่งข้ึน เป็นการเปรียบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง โดยอาจเป็นการกล่าวโดยไม่มีค  าว่า

เปรียบ หรืออาจมีค าวา่ เปรียบเสมือน เสมือน เหมือน ดงั ดัง่ ราวกบั ดุจ คลา้ย เช่น เพียง เพี้ยง ปูน 

เป็นตน้ 

การศึกษาวเิคราะห์เชิงสังคมผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดท่ีปรากฏในหนงัสือนิยายกบัสังคมไทย 

2475-2500 ของตรีศิลป์ บุญขจร12 ซ่ึงไดใ้ห้แนวคิดว่า วรรณกรรมย่อมมีความสัมพนัธ์กบัสังคม 

วรรณกรรมเป็นส่ิงสะทอ้นประสบการณ์ชีวติในยคุสมยั ไม่วา่นกัเขียนจะจงใจสะทอ้นสังคมหรือไม่

ก็ตาม โดยอาจกล่าวไดว้า่วรรณกรรมเป็นคนัฉ่องแห่งยคุสมยั เน่ืองจากเป็นภาพถ่ายชีวิตของยุคสมยั

นั้นเอง 

ความสัมพนัธ์ของวรรณกรรมกบัสังคมมี 3 ลกัษณะคือ 

1. วรรณกรรมเป็นภาพสะทอ้นของสังคม  

    การสะทอ้นสังคมของวรรณกรรมมิใช่เป็นการสะทอ้นอยา่งบนัทึกเหตุการณ์ท านอง

เอกสารประวติัศาสตร์ แต่เป็นภาพสะทอ้นประสบการณ์ของผูเ้ขียนและเหตุการณ์ส่วนหน่ึงของ

สังคม วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริงทางสังคมสอดแทรกอยู ่ วรรณกรรมอาจสะทอ้นสังคมทั้งใน

ด้านรูปธรรมและนามธรรม ด้านรูปธรรม หมายถึง เหตุการณ์ทั่วไปท่ีเกิดข้ึนในสังคม ด้าน

นามธรรม หมายถึงค่านิยมในชีวติจิตใจของคนในสังคมตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ขียน  

                                                           
12ตรีศิลป์ บุญขจร, นวนิยำยกับสังคมไทย 2475 - 2500 (กรุงเทพฯ: โครงการต าราคณะอกัษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542), 5-7. 
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          นักเขียนบางคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก เขาจะสะท้อนความ

ปรารถนาท่ีจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสังคมให้ดีข้ึน วรรณกรรมของเขาฉายให้เห็นส่ิงท่ีเรียกว่า 

อุดมการณ์ ซ่ึงอาจจะเป็นอุดมการณ์ทางสังคม หรืออุดมการณ์ทางการเมืองก็ได ้ดงันั้นการพิจารณา

วรรณกรรมในฐานะเป็นภาพสะทอ้นของสังคมจึงควรให้ความส าคญักบัตวัวรรณกรรมและกลวิธี

ในการเสนออุดมการณ์ท่ีอาจปรากฏในวรรณกรรมช้ินนั้นๆดว้ย 

2. สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมหรือต่อนกัเขียน 

           นกัเขียนอยู่ในสังคมย่อมไดรั้บอิทธิพลจากสังคมทั้งดา้นวฒันธรรม ขนบประเพณี 

ศาสนา ปรัชญาและการเมือง สภาพการณ์ของปัจจยัเหล่าน้ียอ่มเป็นส่ิงก าหนดโลกทศัน์และชีวิทศัน์

ของเขา การพิจารณาอิทธิพลของสังคมต่อนกัเขียนควรให้ความสนใจวา่นกัเขียนไดรั้บอิทธิพลจาก

สังคมมาอยา่งไร และเขามีท่าทีตอบสนองต่ออิทธิพลเหล่านั้นอยา่งไร 

3. วรรณกรรมหรือนกัเขียนมีอิทธิพลต่อสังคม 

           นักเขียนท่ียิ่งใหญ่นอกจากจะเป็นผูมี้พรสวรรค์ในการสร้างวรรณกรรมให้มีชีวิต 

โน้มนา้วจิตใจผูอ่้านแลว้ ยงัเป็นผูมี้ทศันะกวา้งไกลกวา่คนธรรมดา ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นเพราะเขามี

ความเขา้ใจและเขา้ถึงสภาพของมนุษยแ์ละสังคม 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของวรรณกรรมกบัสังคมทั้ง 3 ลกัษณะจะสมบูรณ์ยิ่งข้ึนหากผู ้

ศึกษาให้ความสนใจกบัโลกทศัน์ในวรรณกรรม ทั้งน้ีเพราะวรรณกรรมเป็นภาพชีวิตท่ีมีลกัษณะ

เหมือนจริง ซ่ึงสะท้อนผ่านโลกทัศน์ของนักเขียนแต่ละคน ไม่ใช่ภาพชีวิตจากประสบการณ์

โดยตรง 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ท่ีน ามาศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้อกสารตน้ฉบบัซ่ึง

บนัทึกในพบัสาท่ีไดรั้บมาจากนายประสงค ์แสงงาม บนัทึกดว้ยตวัอกัษรธรรมลา้นนาจ านวน  76 

หนา้ ไม่ปรากฏผูแ้ต่ง ผูค้ดัลอก และวนัเดือนปีท่ีบนัทึก โดยเอกสารตน้ฉบบัน้ีนายประสงค์ ไดซ้ื้อ

มาจากตลาดขายของเก่าท่ีตั้งอยูบ่นถนนรัตนโกสินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

2. วรรณกรรมค่าวธรรมเร่ืองลาภกุมารท่ีน ามาใช้ในการสอบเทียบโครงเร่ืองและ

อนุภาค ผูว้จิยัใชฉ้บบัวดัหลวง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จารลงในใบลานจ านวน 

2 ผูก 68 หนา้ใบลาน จารเม่ือ จ.ศ.1287 (พ.ศ.2468) เป็นส าเนาไมโครฟิล์มของสถาบนัวิจยัสังคม
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มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รหัสส าเนาไมโครฟิล์ม 91.169.01D.039-040 เน่ืองจากเป็นฉบบัท่ีมีความ

สมบูรณ์ท่ีสุด 
 

ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

1. ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

2. ปริวรรตวรรณกรรมฉบบัท่ีใชใ้นการวจิยัจากอกัษรธรรมลา้นนาเป็นอกัษรไทย 

3. ศึกษารูปแบบอกัษรและอกัขรวิธี ภาษา รวมทั้งเน้ือหาของวรรณกรรมค่าวซอเร่ือง

เศรษฐีหวัเวยีงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

4. เรียบเรียงเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

5. สรุปผลการศึกษา และใหข้อ้เสนอแนะ 

 

เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เน่ืองจากพบตน้ฉบบัวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงเพียงฉบบัเดียว จึงยงัไม่มี

เอกสารและงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัวรรณกรรมเร่ืองน้ีโดยตรง ดงันั้นในการส ารวจเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนจากการศึกษาวรรณกรรมลา้นนาท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทาง

ในการศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงได ้ดงัน้ี 

สิงฆะ วรรณสัย13 ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ หลกัเกณฑ์การแต่งค่าว โดยคน้ควา้หลกัฐานการ

แต่งค าประพนัธ์ประเภทค่าว ไดอ้ธิบายถึงวธีิการแต่งค่าว โดยเขียนเป็นแผนผงัฉนัทลกัษณ์ การแบ่ง

วรรค การใช้สัมผสัสระ และการบงัคบัเสียงวรรณยุกต์ ซ่ึงใช้ตวัอย่างค่าวของพญาพรหมโวหาร

ประกอบการอธิบาย 

เสน่หา บุญยรักษ์14 ไดศึ้กษาและรวบรวมวรรณกรรมค่าวซอท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในระหวา่ง    

พ.ศ.2494 - 2412 ซ่ึงเป็นวรรณกรรมค่าวซอท่ีพิมพด์้วยอกัษรไทยมาตรฐาน จดัจ าหน่ายโดย        

โรงพิมพ์เจริญเมือง ของนายเมืองใจ ชัยนิลพนัธ์ุ และร้านประเทืองวิทยา  ของนายประเทือง          

                                                           
13สิงฆะ วรรณสยั, หลกัเกณฑ์กำรแต่งค่ำว (เชียงใหม่: คนเมืองการพมิพ,์ 2511). 
14เสน่หา บุญยรักษ,์ วรรณกรรมค่ำวของภำคเหนือ (เชียงใหม่: หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหดั

ครู, 2519). 
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เภาวฒันาสุข รวมทั้งหมดจ านวน 22 เร่ือง โดยไดศึ้กษาเน้ือเร่ือง ลกัษณะค าประพนัธ์ และคุณค่าทาง

วรรณศิลป์ เพื่อเป็นการเผยแพร่วรรณกรรมค่าวซอให้เป็นท่ีรู้จกัยิ่งข้ึนและเชิดชูวรรณกรรมค่าวซอ

ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

อุดม รุ่งเรืองศรี15 ไดศึ้กษาวรรณกรรมเร่ืองหงส์หินของเจา้สุริยวงศ์ โดยได้ปริวรรต

จากอกัษรธรรมลา้นนามาเป็นอกัษรไทย แลว้ศึกษาเปรียบเทียบกบัตน้ฉบบัเร่ืองหงส์หินเท่าท่ีมีอยู ่

ทั้งท่ีเป็นฉบบัพิมพ์และฉบบัเขียนเป็นอกัษรธรรมล้านนา นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึงเร่ืองหงส์หิน

ฉบบัต่างๆท่ีมีผูแ้ต่งไวใ้นสมยัต่างๆกนั โดยพิจารณาถึงความแตกต่างดา้นรูปแบบ วตัถุประสงคข์อง

ผูแ้ต่งและท่วงท านองการเขียน รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบค่าวซอเร่ืองหงส์หินกบัค่าวซอเร่ืองหงส์ผาค า

ท่ีสันนิษฐานวา่เป็นเร่ืองเดียวกนั แต่มีลกัษณะเด่นท่ีน่าสนใจไปคนละทาง  

ฉตัรยพุา สวสัดิพงศ์16 ไดศึ้กษาค่าวซอเร่ืองเจา้สุวตัรนางบวัค า โดยศึกษาดา้นวรรณคดี

วิจารณ์ในลกัษณะของเร่ือง ตวัละคร ความไพเราะ ภาพพจน์ อารมณ์ ตลอดจนสภาพของสังคม

ลา้นนาไทยบางประการ ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายความหมายและแบ่งชนิดของค าประพนัธ์ประเภทค่าว มี

การอธิบายแผนผงัค่าวซอไวอ้ย่างละเอียด รวมทั้งได้เสนอขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัผูแ้ต่งไวด้้วย 

ตลอดจนไดส้อดแทรกสภาพของสังคมลา้นนาบางประการในสมยัอดีตซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ของสังคมท่ีมีต่อวรรณกรรมเร่ืองน้ี 

ศรชยั แสงสุข17 ไดศึ้กษาพระเอกในวรรณกรรมค่าวซอ โดยวิเคราะห์โครงสร้างชีวิต 

บทบาทและพฤติกรรมของพระเอกในวรรณกรรมค่าวซอ โดยไดแ้ยกอนุภาคโครงสร้างชีวิตของ

พระเอกจากวรรณกรรมค่าวซอจ านวน 15 เร่ือง แล้วจดัท าตารางวิเคราะห์และสรุปออกมาเป็น

โครงสร้างชีวิตของพระเอกในวรรณกรรมค่าวซอ นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาพฤติกรรมของพระเอกใน

เชิงวรรณคดีวิเคราะห์ รวมทั้งศึกษาค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี และค าสอนในสังคมล้านนาท่ี

ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอ 

                                                           
15อุดม รุ่งเรืองศรี, “วรรณกรรมลานนาไทยเร่ืองหงส์หินของเจา้สุริยวงศ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2516). 
16ฉัตรยุพา สวสัดิพงศ์, “ค่าวซอเร่ืองเจ้าสุวตัรนางบัวค า” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517). 
17ศรชยั แสงสุข, “พระเอกในวรรณกรรมค่าวซอ” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาภาษาและ

วรรณกรรมลา้นนา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2535). 

   ส
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พระครูสถิตจิตตสังวร(เสถียร ค าเกตุ)18 ไดศึ้กษาวิเคราะห์คร่าวร ่ าค  าสอนเจา้ราช โดย

ไดศึ้กษาเน้ือหา กลวธีิการน าเสนอ และแนวคิดท่ีปรากฏ พบวา่เน้ือหาสามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวด

ใหญ่ ไดแ้ก่ ต านานบา้นเมือง ค าสอนเร่ืองศีลธรรม การสอนผูห้ญิง และเร่ืองความเส่ือมของโลก 

กลวิธีการน าเสนอพบว่ามีกลวิธีการสอนแบบต่างๆ ได้แก่ การอา้งผูก้ล่าวสอน การสอนโดยตรง 

และการสอนโดยใชค้วามเปรียบ แนวคิดท่ีปรากฏเป็นการสอนให้ยึดมัน่ในศีลธรรม การรักษาศีล 

ใหท้าน ความไม่ประมาท 

จากการศึกษาวรรณกรรมลา้นนาประเภทค่าวซอนบัตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั พบว่า

มีการศึกษาและสร้างหลกัเกณฑ์การแต่งค่าวซอ โดยใชว้รรณกรรมค่าวซอในอดีตยึดเป็นแบบแผน 

เพื่อสร้างฉนัทลกัษณ์ใหเ้ขา้ใจง่ายต่อการศึกษาของคนรุ่นหลงั นอกจากน้ียงัมีผูส้นใจศึกษาเน้ือเร่ือง

ของวรรณกรรมค่าวซอ คุณค่าทางวรรณศิลป์ คุณค่าทางสังคม ภาพสะทอ้นของสังคมล้านนาท่ี

ปรากฏในค่าวซอทั้งดา้นค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี ค าสอน ส าหรับการศึกษาวรรณกรรมค่าวซอ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบวา่ยงัไม่มีผูท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองของความคลาดเคล่ือนของฉนัทลกัษณ์

ในวรรณกรรมค่าวซอ รวมทั้งเร่ืองเสียงวรรณยุกต์บงัคบัท่ีใช้ในฉันทลกัษณ์ค่าวซออย่างละเอียด 

โดยประเด็นเหล่าน้ีผูว้จิยัจะไดท้  าการศึกษาและสรุปไวใ้นงานวจิยัน้ี 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. มีความเขา้ใจศิลปะการใชค้  า ถอ้ยค า ส านวนภาษา การประพนัธ์ในเชิงวรรณศิลป์

ของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

2. มีความเขา้ใจในวฒันธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่และค่านิยมทางสังคมของ

สังคมภาคเหนือท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

3. ท าให้วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน และเป็นแนวทาง

ในการศึกษาวรรณกรรมลา้นนาเร่ืองอ่ืนๆต่อไป 

 

                                                           
18พระครูสถิตจิตตสังวร(เสถียร ค าเกตุ) , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คร่าวร ่ าค  าสอนเจ้าราช” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลา้นนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2545). 
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แหล่งข้อมูล 

1. หอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ  

2. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3. สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

ค ำจ ำกดัควำมของศัพท์ทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1. กะโลง หมายถึง โคลงของล้านนา มีฉันทลกัษณ์ในการจ ากดัจ านวนค า การส่ง

สัมผสั และการบงัคบัวรรณยุกต์เอกโท แต่ไม่ค่อยเคร่งครัดเหมือนกบัโคลงของไทยภาคกลาง 

กะโลงของลา้นนาประกอบไปดว้ย กะโลง 2 กะโลง 3 และกะโลง 4 มกัจะปรากฏในตอนสรุปทา้ย

ของค่าวซอ โดยจะปรากฏกะโลง 4 ข้ึนก่อนแลว้สลบัดว้ยกะโลง 3 หรือกะโลง 2 นอกจากน้ีกะโลง 

4 ยงัสามารถใชแ้ต่งวรรณกรรมทั้งเร่ืองโดยไม่มีกะโลงชนิดอ่ืนมาปะปนก็ได้19 

2. ในการศึกษาวรรณกรรมลา้นนา มีผูใ้ชท้ ั้งค  าวา่ “คร่าว” และ “ค่าว” ซ่ึงทั้งสองค ามี

ความหมายเดียวกนั ส าหรับค าว่า “คร่าว” เป็นการเขียนแบบถ่ายถอดตามอกัขรวิธีอกัษรธรรม

ลา้นนามาเป็นอกัษรไทย ส่วนค าว่า “ค่าว” เป็นการเขียนตามเสียงพูดหรือเสียงอ่านเน่ืองจากภาษา

ถ่ินเหนือจะไม่ออกเสียงพยญัชนะควบกล ้า “ร” ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใชค้  าวา่ “ค่าว” อีกทั้ง

ค่าวซอท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา ก็จะใชค้  าวา่ “ค่าวซอ” ดว้ย ค าวา่ ค่าว ในอดีตใชใ้นความหมาย

กวา้ง หมายถึง “ค าประพนัธ์ทุกชนิด” และหมายถึง “เร่ือง” ต่อมาค าวา่ ค่าว มีความหมายแคบลงคือ 

หมายเฉพาะค าประพนัธ์ชนิดหน่ึง ซ่ึงมีก าหนดบงัคบัจ านวนค า สัมผสัและเสียงวรรณยกุต์20 

3. ค่าวซอ หมายถึง วรรณกรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากค่าวธรรม มีเน้ือหาเดียวกบัค่าวธรรม

แตกต่างกนัท่ีรูปแบบการประพนัธ์ซ่ึงมีการก าหนดบงัคบัจ านวนค า สัมผสั และเสียงวรรณยุกต์21 

สามารถแต่งโดยไม่มีการจ ากดัความยาว โดยส่งสัมผสัต่อโยงกนัเป็นทอดๆ คลา้ยคลึงกบักลอนของ

ภาคกลาง ค่าวซอสันนิษฐานว่านิยมแต่งกนัมาตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์เป็นตน้มา  ประมาณ พ.ศ.

                                                           
19อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้ำนนำ, 33. 
20ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากลุ, วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทยีบ, 76. 
21เร่ืองเดียวกนั, 76. 
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2300 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีบา้นเมืองพน้จากอ านาจการปกครองของพม่า22 คนในทอ้งถ่ินภาคเหนือ

นิยมน าเอาค่าวซอมาอ่านเล่าสู่กนัฟังเพื่อสร้างความบนัเทิงใหก้บัคนในชุมชน เรียกวา่ “เล่าค่าว”   

4. ค่าวธรรม หมายถึง ชาดกนอกนิบาตท่ีแต่งดว้ยฉนัทลกัษณ์ประเภทร่ายยาว มีการส่ง

สัมผสัเสียงสระต่อเน่ืองไปเป็นวรรคๆ มีการตั้งคาถาบาลีแลว้ขยายความเป็นพรรณนาโวหารหรือ

เทศนาโวหารแล้วแต่กรณี สันนิษฐานว่าคงแต่งข้ึนระยะหลงัการท าสังคายนาพระไตรปิฎก เม่ือ 

พ.ศ .2020 23 มีหน้า ท่ีการใช้งานส าหรับพระสงฆ์ เท่ านั้ น  เพื่ อใช้ เทศน์ในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาและวนัพระข้ึน-แรม 8 ค ่า และ15 ค ่า วรรณกรรมท่ีแต่งดว้ยร่ายยาวท่ีนิยมในลา้นนา

คือเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ซ่ึงพระสงฆจ์ะเทศน์ดว้ยท านองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน 

เช่น ท านองพร้าวไกวใบ นิยมเทศน์ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน ท านองมะนาวล่องของนิยม

เทศน์ในเขตจงัหวดัล าปาง น่าน บางพื้นท่ีในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย ท านองนกเขาเหิน นิยม

เทศน์ในเขตจงัหวดัแพร่ น่าน ท านองแมงภู่ชมดวง นิยมเทศน์ในเขตจงัหวดัล าปาง24 ฯลฯ 

5. การเล่าค่าว หมายถึง การน าเอาค่าวซอมาขบัเป็นท านองเสนาะแบบภาคเหนือ 

ท านองท่ีใช้ในการขบัไดแ้ก่ ท านองวิงวอน ท านองโก่งเฮียวบง ท านองมา้ย  ่าไฟ ฯลฯ โดยมกัจะ

น ามาขบัในท่ีชุมชนเม่ือมีการเตรียมจดังานต่างๆ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผูม้าร่วมเตรียม

งาน โดยผูฟั้งสามารถฟังไดทุ้กวยั เพราะสามารถเขา้ใจเร่ืองชาดกไดง่้ายกวา่การไปฟังเทศน์ท่ีวดั 

6. การแอ่วสาว หมายถึง การไปเก้ียวพาราสีของชายหนุ่มชาวลา้นนาท่ีบา้นของหญิง

สาว เพื่อเป็นการเลือกคู่ท่ีเหมาะกบัรสนิยมของตน ก่อนท่ีจะตกลงปลงใจแต่งงานกนั การแอ่วสาว

จะเร่ิมข้ึนในช่วงเวลาค ่า โดยพ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะเขา้นอนพกัผอ่นและจะให้ลูกสาวท่ีอยูใ่นวยัอนั

ควรแก่การครองเรือนไดมี้โอกาสพบปะพดูคุยกบัชายหนุ่มท่ีมาเยือน บทท่ีใชใ้นการเจรจาของหนุ่ม

สาวมกัเป็นถ้อยค าท่ีมีสัมผสัคลอ้งจองกนัเรียกว่า “ค าคร่าวค าเครือ” และเรียกส านวนการพูดเพื่อ

เลือกคู่ของหนุ่มสาววา่ “ค าอูบ้่าวอูส้าว”25 

 

 
                                                           

22เสน่หา บุญยรักษ,์ วรรณกรรมค่ำวของภำคเหนือ, 13. 
23เร่ืองเดียวกนั, 10. 
24มณี พยอมยงค,์ ประวตัแิละวรรณคดลีำนนำไทย (กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ,์ 2516), 97. 
25อุดม รุ่งเรืองศรี, โวหำรล้ำนนำ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (เชียงใหม่: โรงพิมพม่ิ์งเมือง, 2554), 34. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อตกลงเบือ้งต้น  

1. ตวัอยา่งขอ้มูลจากตน้ฉบบัท่ีใชอ้า้งอิงในงานวิจยั ผูว้ิจยัจะใชช่ื้อวรรณกรรมตามดว้ย

ตวัเลขบอกหนา้และบอกบรรทดัตามล าดบั ตวัอยา่งเช่น เศรษฐีหวัเวียง 2/7 หมายถึง อา้งอิงขอ้มูล

จากตน้ฉบบัเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงในหนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 7  

2. ในกรณีท่ีจ านวนค าในค่าวซอขาดหายไปไม่ครบตามฉันทลักษณ์ ผู ้วิจ ัยจะใช้

สัญลกัษณ์ o แทนค าท่ีขาดหายไปจ านวน 1 ค  า ตวัอยา่งเช่น 

๐๐๐  ๐๐๐๐  เสียงลือเซง  ทัว่พารากวา้ง  

จากฉนัทลกัษณ์ขา้งตน้ หมายความวา่ มีค  าท่ีหายไปจากฉนัทลกัษณ์ค่าวซอ จ านวน 7 

ค า คือในวรรคท่ี 1 มีค าหายไป 3 ค  า และวรรคท่ี 2 มีค  าหายไป 4 ค  า  

3. การอธิบายค าศพัทภ์าษาถ่ินเหนือในงานวิจยัน้ี จะอธิบายไวท้า้ยตวัอยา่งค่าวท่ียกมา

ประกอบการวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อ และจะน าค าศัพท์ทั้ งหมดจัดท าเป็นศพัทานุกรมไวใ้น

ภาคผนวก ค 

4. การปริวรรตอกัษรลา้นนาเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั 

          ในการปริวรรตอกัษรลา้นนาเป็นอกัษรไทยปัจจุบนัของค าประพนัธ์ท่ีน ามาใชศึ้กษา

ในงานวจิยัน้ี จะน าเสนอดว้ยค าอ่านปัจจุบนั โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

           4.1 การถ่ายถอดค าประพนัธ์จากอกัษรธรรมล้านนาเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั จะไม่

เขียนค าอ่านตามการออกเสียง แต่จะเขียนตามการถ่ายถอดตวัอกัษร เช่น 

        ตวัอยา่งค า         การเขียนตามการออกเสียง          การเขียนท่ีใชใ้นงานวจิยั 

  ปี   ป๋ี    ปี 

  ทอ้ง   ตอ๊ง    ทอ้ง 

  พดั   ป๊ัด    พดั  

  กวนเกลา  ก๋วนเกล๋า   กวนเกลา 

 

                      4.2 ค าศพัทภ์าษาถ่ินเหนือท่ีมีใชร่้วมกบัภาษาไทยมาตรฐานและนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป

จะเขียนตามอกัขรวธีิไทยกลาง เช่น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั            ท่ีมา 

 

                             นฺอบนฺอม         นอบนอ้ม  เศรษฐีหวัเวยีง 31/3 

 

                              ตฺ̂กแตฺ่ง          ตกแต่ง  เศรษฐีหวัเวยีง 31/3 

 

                             เริฺอร           เรือน  เศรษฐีหวัเวยีง 30/5 

 

           4.3 หากค าศพัทใ์ดเป็นค าศพัทภ์าษาถ่ินเหนือโดยเฉพาะ จะเขียนให้ใกลเ้คียงกบัรูป

ศพัทใ์นอกัษรธรรมลา้นนา แต่ยงัคงยดึหลกัการสะกดตามอกัขรวธีิของอกัษรไทย 

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั             ท่ีมา 

 

                              หฺ นฺอเหฺั้นา        หน่อเหนา้  เศรษฐีหวัเวยีง 35/6 

 

                            เมิฺน            เมิน  เศรษฐีหวัเวยีง 65/2  

 

                                       หฺลรฺอ           หลอน  เศรษฐีหวัเวยีง 34/6 

 

           4.4 พยญัชนะตวัเต็ม หมายถึง พยญัชนะท่ีเขียนเต็มรูป ใช้เขียนเม่ืออกัษรตวันั้นท า

หน้าท่ีเป็นพยญัชนะตน้หรือเป็นตวัสะกดท่ีอยู่ในบรรทดัเดียวกนักับพยญัชนะต้น การปริวรรต

พยญัชนะตวัเตม็จากอกัษรธรรมลา้นนาเป็นอกัษรไทยปัจจุบนัมีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 พยญัชนะตวัเตม็อกัษรธรรมลา้นนา 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต 

ก ก ข ข 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 พยญัชนะตวัเตม็อกัษรธรรมลา้นนา  (ต่อ) 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต 

ฃ ฃ ค ค 

ฅ ฅ ฆ ฆ 

ง ง จ จ 

ฉ ฉ ช ช 

ซ ซ ญ ญ 

ฏ ฏ ฏฐฯฯ , ฐ ฐ 

ด ฑ26 ฒ ฒ 

ณ ณ ต ต 

ถ ถ ท ท 

ธ ธ น น 

บ บ ป ป 

ผ ผ ฝ ฝ 

พ พ ฟ ฟ 

ภ ภ ม ม 

ย ย ร ร 

ล ล ว ว 

ศ ศ ษ ษ 

ส ส ห ห 

ฬ ฬ อ อ 

 
                                                           

26ตวัอกัษร( ด) จะปริวรรตเป็นรูปอกัษร (ฑ) แต่ในค าอ่านถา้หากเป็นภาษาบาลีจะสะกดเป็น (ฑ) ถา้หาก
เป็นภาษาลา้นนาจะสะกดเป็น (ด) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 พยญัชนะตวัเตม็อกัษรธรรมลา้นนา  (ต่อ) 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต 

ฮ ฮ อยฯ อฺย 

ฤ ฤ   

 

          4.5 พยญัชนะตวัเชิง หมายถึง ตวัอกัษรท่ีใชเ้ขียนเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัสะกด ตวัควบ

กล ้ า หรือตวัตามในภาษาบาลี จะเขียนไวใ้ตพ้ยญัชนะตวัเต็มหรือสระจม ในท่ีน้ีจะแสดงเฉพาะ

พยญัชนะตวัเชิงท่ีมีรูปต่างไปจากพยญัชนะตวัเตม็เท่านั้น มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 พยญัชนะตวัเชิงอกัษรธรรมลา้นนา 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต 

 ฌ  น 

 บ  พ 

 ม  ย 

 ร  ล 

 ษ  ส 

 อย   

 

          4.6 สระลอย หมายถึง สระท่ีสามารถท าหน้าท่ีเป็นพยางค์หรือค าได้โดยไม่ตอ้ง

ประสมกบัพยญัชนะ ในภาษาบาลีจะท าหนา้ท่ีเป็นพยางคแ์รกของค า การปริวรรตเทียบรูปสระลอย

มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3 สระลอยอกัษรธรรมลา้นนา 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต 

อ อ อา อา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3 สระลอยอกัษรธรรมลา้นนา  (ต่อ) 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต 

พงฯ อิ อีฯ อี 

อุฯ อุ อูฯ อู 

เอฯ เอ โอ โอ 

อูฯา เอา   

 

           4.7 สระจม หมายถึง สระท่ีใชเ้ขียนประสมร่วมกบัพยญัชนะ เพื่อใชป้ระกอบเป็นค า

หรือพยางค์ มีทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาว ในท่ีน้ีจะแสดงเฉพาะการปริวรรตรูปสระจมรูปเด่ียว

เท่านั้น ส่วนสระท่ีเกิดจากการประกอบกนัระหวา่งสระจมรูปเด่ียวตั้งแต่สองสระข้ึนไปก็มีหลกัการ

ปริวรรตแบบเดียวกนั การปริวรรตรูปสระจมมีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4 สระจมอกัษรธรรมลา้นนา   

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต 

   ,   

    

    

    

    

    

    

 

          4.8 วรรณยุกต์ หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใช้ก ากับเสียงของค าหรือพยางค์ ใน

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงพบรูปวรรณยกุต ์2 รูป ไดแ้ก่ ไมเ้หยาะและไมข้อชา้ง เทียบไดก้บัรูป

วรรณยกุตเ์อกและโทในอกัษรไทย การปริวรรตรูปวรรณยกุตมี์ดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 วรรณยกุตอ์กัษรธรรมลา้นนา   

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต 

 (ไมเ้หยาะ)  , (ไมข้อชา้ง)  
 

           4.9 อกัษรพิเศษและค าพิเศษ คือ อกัษรและค าท่ีมีขอ้ยกเวน้ ไม่ไดเ้ขียนตามรูปแบบ

ปกติ ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงพบอกัษรพิเศษและค าพิเศษดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6 อกัษรพิเศษและค าพิเศษ 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต ค าอ่าน 

สสฯ สส - 

ญญฯ ญญ - 

แลฯ , แลฯฯ แล แล 

นาฯ นา นา 

ทัลฯฯา ทฺลาั ทั้งหลาย 

 

           4.10 ตวัเลข ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงใชต้วัเลข 2 ชุด คือ ตวัเลขธรรมและ

ตวัเลขโหรา ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 7 ตวัเลขอกัษรธรรมลา้นนา 

ตวัเลขธรรม ตวัเลขโหรา ตวัเลขไทย 

๑ 1 ๑ 

๒ 2 ๒ 

๓ 3 ๓ 

๔ 4 ๔ 

๕ 5 ๕ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 ตวัเลขอกัษรธรรมลา้นนา  (ต่อ) 

ตวัเลขธรรม ตวัเลขโหรา ตวัเลขไทย 

๖ 6 ๖ 

๗ 7 ๗ 

๘ 8 ๘ 

๙ 9 ๙ 

๐ 0 ๐ 

 

5. การใชส้ัญลกัษณ์ในค าถ่ายถอดจุดล่าง (   ) คือจุดท่ีอยูใ่ตพ้ยญัชนะหรือสระ เพื่อให้

รู้วา่มีพยญัชนะซอ้นอยูข่า้งล่าง เช่น 

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั           ท่ีมา 

 

                                           สฺอง            สอง          เศรษฐีหวัเวยีง 31/7 

 

                                       ชฺวร            ชวน            เศรษฐีหวัเวยีง 60/2 

 

                                                      โอวาฺฑ           โอวาท          เศรษฐีหวัเวยีง 42/5 

 

6. ลกัษณะการใช้เคร่ืองหมายในอกัษรธรรมลา้นนามีทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างจาก

อกัขรวธีิไทย การใชเ้คร่ืองหมายมีหลายลกัษณะโดยสามารถปริวรรตเทียบเคร่ืองหมายดงัน้ี 

          6.1 ไมก๋้ง (    ) ใชเ้ขียนไวบ้นค าท่ีประสมดว้ยสระโอะท่ีมีตวัสะกด (สระโอะลด

รูป) หรือสระโอท่ีมีตวัสะกด นอกจากน้ียงัใชเ้ขียนบนค าท่ีประสมดว้ยสระอวัท่ีไม่มีตวัสะกด เช่น  

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั             ท่ีมา 

 

                        สฺ ̂ม  สม  เศรษฐีหวัเวยีง 23/5 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั             ท่ีมา 

 

                     โสฺ ̂ต           โสต  เศรษฐีหวัเวยีง 31/6 

 

                        ตฺ̂ว  ตวั  เศรษฐีหวัเวยีง 47/7 

 

           6.2 ไมก๋้อ (     ) ใชเ้ขียนไวบ้นค าท่ีประสมดว้ยสระออท่ีไม่มีตวัสะกด เช่น 

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั            ท่ีมา 

 

                          ตฺ  อ  ต่อ  เศรษฐีหวัเวยีง 45/7 

 

           6.3 ไมก้ัง๋มน (  ) ใชเ้ขียนไวบ้นพยญัชนะในค าภาษาบาลี เพื่อให้พยญัชนะตวันั้น

ออกเสียง องั เทียบไดก้บันิคหิตในอกัขรวธีิไทย เช่น 

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั            ท่ีมา 

 

                        สจฺ  จ  สจฺจ   เศรษฐีหวัเวยีง 26/7 

 

                         พุทฺ  ธ  พุทฺธ   เศรษฐีหวัเวยีง 31/1 

 

           6.4 ไมก้ัง๋ไหล (   ) หน้าท่ีเป็นตวั ง สะกด ในค าถ่ายถอดจะแทนดว้ยรูป

พยญัชนะ งฺ เช่น 

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั             ท่ีมา 

 

                               สงฺขาล          สังขาร  เศรษฐีหวัเวยีง 51/6 
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อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั             ท่ีมา 

 

                                 องฺคฺลาฺฑ          องัคาส  เศรษฐีหวัเวยีง 70/2 

 

                                   หิงฺสา           หิงสา  เศรษฐีหวัเวยีง 74/3 

 

                      6.5 ไมซ้ ้ า (      ) จะเขียนบนพยญัชนะทา้ยของค า เพื่อใหค้  านั้นออกเสียงสองคร้ัง 

หรือใหอ่้านเป็น 2 พยางค ์ในค าถ่ายถอดจะแทนดว้ยรูปไมย้มก เช่น 

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั            ท่ีมา 

 

                                               ไจๆ             ไจ้ๆ   เศรษฐีหวัเวยีง 47/7 

 

                                แจฺวๆ            แจว้ๆ  เศรษฐีหวัเวยีง 55/6 

 

                                                   ยฺก̂ๆาฺย          ยกยา้ย  เศรษฐีหวัเวยีง 35/2 

 

          6.6 ระห้าม (   ) คือตวั ร ท่ีวางอยูบ่นพยญัชนะ เป็นเคร่ืองหมายบงัคบัไม่ให้ออก

เสียงพยญัชนะตัวนั้ น หรือใช้เขียนบนพยญัชนะเพื่อแสดงว่าเป็นตัวสะกด เม่ือถ่ายถอดเป็น

อกัษรไทยปัจจุบนัจะแทนดว้ยเคร่ืองหมายทณัฑฆาต ( ) เช่น 

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั            ท่ีมา 

 

                              หิฺลก ์            หลีก  เศรษฐีหวัเวยีง 45/1 

 

                             สฺัวก ์             สวก  เศรษฐีหวัเวยีง 45/3 

 

                             เหิฺนฺออ ์             เหนือ  เศรษฐีหวัเวยีง 28/1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                      6.7 ไมซ้ัด ( ) จะเขียนไวบ้นพยญัชนะ ท าหนา้ท่ีใช้แทนไมห้นัอากาศ แทนรูป

วรรณยกุตโ์ท แทนพยญัชนะตวัสะกด ก ซ่ึงในค าถ่ายถอดจะแทนดว้ยรูปไมห้นัอากาศ และใชเ้ขียน

ก ากบัค าท่ีตอ้งการใหอ้อกเสียงยาว เช่น 

อกัษรธรรมลา้นนา        ค าถ่ายถอด      ค  าอ่านปัจจุบนั             ท่ีมา 

 

                        รัฺบ  รับ  เศรษฐีหวัเวยีง 51/1 

 

                         จ ั  จกั  เศรษฐีหวัเวยีง 38/3 

 

                     ขาั  ขา้  เศรษฐีหวัเวยีง 45/1 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

ลกัษณะทัว่ไปของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง 

 

การศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ผูว้ิจยัจะศึกษาใน

ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. ท่ีมาของเร่ือง 

2. ช่ือเร่ือง 

3. ผูแ้ต่งและสมยัท่ีแต่ง 

4. จุดมุ่งหมายในการแต่ง 

5. ลกัษณะค าประพนัธ์ 

6. ธรรมเนียมการประพนัธ์ 

7. ตวัอกัษรท่ีใชใ้นการบนัทึก 

 

 

ทีม่าของเร่ือง 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงมีท่ีมาจากชาดกนอกนิบาต มีเน้ือเร่ืองว่าด้วย

พระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว ์และในตอนทา้ยมีการประชุมชาดก ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

เน้ือเร่ืองของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงแลว้ พบวา่เป็นเร่ืองเดียวกนักบัชาดกนอกนิบาต

เร่ืองลาภกุมารท่ี ศ.ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ไดส้รุปเร่ืองยอ่ไวใ้นหนงัสือวรรณกรรมลา้นนา1 ทั้งสองเร่ือง

มีโครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก และการด าเนินเร่ืองตรงกนั จึงสันนิษฐานวา่วรรณกรรมเร่ืองลาภกุมารซ่ึง

แต่งในรูปแบบค่าวธรรมไดส่้งอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงซ่ึงแต่งในรูปแบบ

ของค่าวซอ เน่ืองจากคนลา้นนานิยมน าเอาชาดกท่ีพระสงฆ์ใช้ในการเทศน์มาแต่งให้เป็นค่าวซอ 

จากการส ารวจชาดกนอกนิบาตเร่ืองลาภกุมารของผูว้จิยั พบวา่มีจ านวน 4 ส านวนดงัน้ี 
 

                                                           
1อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2546), 584. 
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1. ลาภกุมาร ฉบบัวดักู่ค  า ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน จารลงในใบลาน

จ านวน 2 ผูก 76 หน้าใบลาน จารเม่ือ จ.ศ.1272 (พ.ศ.2453) อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทลัของโครงการ 

Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of Northern Thailand ส านักหอสมุด 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. ลาภกุมาร ฉบบัวดัหลวง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จารลงใน

ใบลานจ านวน 2 ผูก 68 หน้าใบลาน จารเม่ือ จ.ศ.1287 (พ.ศ.2468) เป็นส าเนาไมโครฟิล์มของ

สถาบนัวจิยัสังคมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รหสัส าเนาไมโครฟิลม์ 91.169.01D.039-040 

3. ลาภกุมาร ฉบบัวดัห้วยเม็ง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จารลงใน

ใบลานจ านวน 2 ผกู 71 หนา้ใบลาน ไม่ปรากฏปีท่ีบนัทึก เป็นส าเนาไมโครฟิล์มของสถาบนัวิจยั

สังคมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รหสัส าเนาไมโครฟิลม์ 91.169.01D.015-016    

4. ลาภกุมาร ฉบบัวดัท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จ  านวน 1 ผกู สภาพใบลานช ารุดมาก ไม่ปรากฏปีท่ีบนัทึก 

 

ผูว้ิจยัได้ท าการเปรียบเทียบอนุภาคของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและ

ชาดกนอกนิบาตเร่ืองลาภกุมาร ฉบบัวดัหลวง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดงัท่ีได้

กล่าวไวแ้ลว้ในขอบเขตการศึกษา สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 8 ตารางเปรียบเทียบอนุภาคของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงและชาดกนอกนิบาต  

เร่ืองลาภกุมาร  

ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ค่าวธรรมลาภกุมาร 

1. มีเมืองหน่ึงช่ือเมืองพาราณสี มีพระเจ้า

พรหมทตัเป็นกษตัริยค์รองเมือง พระองคมี์เทวี

ช่ือปิยภา และยงัมีนางสนมจ านวนหน่ึงหม่ืน

หกพนัคน และเหล่าเสนาอามาตย์อีกจ านวน

มากมาย 

1. มีเมืองหน่ึงช่ือเมืองพาราณสี มีพระเจ้า

พรหมทตัเป็นกษตัริยค์รองเมือง พระองคมี์นาง

สนมจ านวนหน่ึงหม่ืนหกพนัคน  มีเหล่าเสนา

อามาตยจ์  านวนมากมายคอยดูแลรับใช ้ 
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ตารางท่ี 8 ตารางเปรียบเทียบอนุภาคของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงและชาดกนอกนิบาต

เร่ืองลาภกุมาร  (ต่อ) 

ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ค่าวธรรมลาภกุมาร 

2. พระโพธิสัตวส์ถิตอยู่บนสวรรค์เป็นเวลา 

1,000 ปี เม่ือถึงเวลาลงมาเกิดในโลกมนุษยจึ์ง

ได้มา จุ ติในครรภ์ของนาง เศรษฐีผู ้ ซ่ึ งตั้ ง

บา้นเรือนอยู่ทางหัวเมืองพาราณสี จนครบ 10 

เดือนจึงไดก้ าเนิดออกมาเป็นบุตรชาย เศรษฐีผู ้

เป็นบิดาจึงไดต้ั้งช่ือวา่ ลาภกุมาร 

 2. พระโพธิสัตว ์ไดล้งมาจุติในครรภข์องนาง

เศรษฐี ผูซ่ึ้งมีบา้นเรือนอยูท่างหวัเมืองพาราณสี 

จนครบ 10 จึงไดถื้อก าเนิดออกมาเป็นบุตรชาย 

บิดาและมารดาไดต้ั้งช่ือวา่ ลาภกุมาร 

 

 

3. มีนางฟ้าตนหน่ึง สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้ น

ดาวดึงส์ จนถึงเวลาท่ีต้องลงมาเกิดในโลก

มนุษย์ จึงได้มาจุติในครรภ์ของนางเศรษฐีมี

นามว่ามหาธโนเศรษฐี มีบา้นเรือนอยู่ทางทา้ย

เมืองพาราณสี จนครบ 10 เดือนจึงได้ก าเนิด

ออกมาเป็นบุตรี บิดามารดาไดต้ั้งช่ือวา่ สุชาดา 

3. มีนางฟ้าตนหน่ึง ไดล้งจากสวรรคม์าจุติใน

ครรภข์องนางเศรษฐีผูต้ ั้งบา้นเรือนอยูท่า้ยเมือง

พาราณสี เม่ือครบ 10 จึงไดก้ าเนิดออกมาเป็น

บุตรี บิดามารดาไดต้ั้งช่ือวา่ สุชาดา 

 

4. เม่ือนางสุชาดาอายุได้ 16 ปี ก็เป็นผูท่ี้มีรูป

โฉมงดงาม มีปัญญาและวาจาอนัไพเราะ ไม่

สามารถหาใครมาเทียบกบันางได ้

4. เม่ือนางสุชาดาอายุได ้16 ปี ก็มีรูปโฉมท่ี

งดงาม เป็นท่ีร ่ าลือไปทัว่เมือง 

 

5. บรรดาลูกทา้วขุนมูลนายทราบถึงความงาม

ของนางสุชาดาก็ต่างหมายปอง หวงัไดน้างไป

เป็นคู่ครอง 

5. บรรดาลูกของเศรษฐีผูใ้หญ่ต่างหมายปอง

ตอ้งการนางสุชาดาไปเป็นคู่ครอง 

 

6. บิดาของนางสุชาดาได้สอนไวว้่าหากจะ

เลือกชายคนใดมาเป็นสามี ให้ถามค าถามว่า

ดอกไม ้5 ดอก ท่ีหอมยิ่งกว่าดอกไมใ้ดๆใน

โลกมนุษยน้ี์คือดอกอะไร หากชายใดสามารถ

ตอบไดถู้กตอ้ง ก็ยนิดีท่ีจะใหเ้ป็นคู่ครอง 

6. บิดาและมารดาของนางสุชาดาไดส้อนนาง

ไวว้า่หากจะเลือกชายใดมาเป็นคู่ให้ถามค าถาม

วา่ ดอกไม ้5 ดอกท่ีหอมยิ่งกวา่ดอกไมใ้ดๆใน

โลกมนุษยน้ี์คือดอกอะไร หากชายใดสามารถ

ตอบได ้ก็ยนิดีจะใหเ้ป็นคู่ครอง 

   ส
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ตารางท่ี 8 ตารางเปรียบเทียบอนุภาคของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงและชาดกนอกนิบาต

เร่ืองลาภกุมาร  (ต่อ) 

ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ค่าวธรรมลาภกุมาร 

7. เหล่าลูกขุนมูลนายพากนัเงียบและกม้หน้า

เพราะไม่สามารถตอบค าถามของนางสุชาดาได ้

จึงขอลานางสุชาดากลบัไป 

7. ชายเหล่านั้นไม่สามารถตอบค าถามได ้ก็ได้

แต่เงียบและมองหนา้กนัไปมา จึงไดข้อลานาง

สุชาดากลบัไป 

8. สองเศรษฐีผูเ้ป็นบิดามารดาของลาภกุมารก็

ไดป้รึกษากนัวา่บุตรของตนก็เติบโตถึงวยัท่ีจะ

มีคู่ครอง จึงเรียกลาภกุมารมาหาแลว้กล่าวว่ามี

ลูกสาวของเศรษฐีท่ีตั้งบา้นเรือนอยู่ท้ายเมือง

พาราณสีเป็นผูมี้รูปโฉมงาม ถา้หากพึงพอใจจะ

แต่งคนใหไ้ปสู่ขอ 

 

8. สองเศรษฐีผูเ้ป็นบิดามารดาของลาภกุมารได้

พูดคุยกันว่า บัดน้ีคนในเมืองล้วนแต่ช่ืนชม

และหมายปองนางสุชาดามาเป็นคู่ แต่ลูกของ

เรานั้นยงัไม่ไปเสาะแสวงหาหญิงใดมาเป็นคู่

ทั้งท่ีอายุก็ถึงวยัแก่การมีคู่ครอง สองเศรษฐีจึง

ได้เรียกลาภกุมารมาหาแล้วกล่าวว่ามีลูกสาว

เศรษฐีตั้งบา้นเรือนอยู่ทา้ยเมืองเป็นผูมี้รูปโฉม

งดงาม หากลูกพึงพอใจจะแต่งคนไปสู่ขอ 

9. เม่ือลาภกุมารได้ฟังค ากล่าวของบิดาและ

มารดาเช่นนั้น จึงได้ลาบิดามารดามาแต่งตัว

แล้วเดินทางพร้อมทั้ งเหล่าบริวารไปยงับ้าน

ของนางสุชาดา เม่ือทั้งสองไดพ้บกนัก็ต่างรู้สึก

มีความพึงพอใจกนั 

9. ลาภกุมารได้ลาบิดามารดาไปแต่งตวัและ

เดินทางพร้อมเหล่าบริวารไปยงับา้นของนาง

ของนางสุชาดา 

 

10. นางสุชาดาถามลาภกุมารวา่ท่ีเดินทางมาหา

ตนในคืนน้ีมีเหตุอันใด ลาภกุมารจึงตอบว่า

ตอ้งการมายลโฉมของนางตามท่ีคนร ่ าลือกัน

ไปทัว่เมืองและหวงัจะขอนางมาเป็นคู่ครอง 

10. นางสุชาดาถามลาภกุมารวา่ การเดินทางมา

หาในคืนน้ีมีเหตุอันใด ลาภกุมารจึงตอบว่า

ตอ้งการมายลโฉมของนางเพราะไดย้ินเสียงร ่ า

ลือไปทัว่เมืองและหวงัจะขอนางมาเป็นคู่ครอง 

11. นางสุชาดาถามปริศนาดอกไมท้ั้งห้า ลาภ

กุมารสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งทั้งหมดจน

นางสุชาดาช่ืนชมวา่เป็นผูมี้ปัญญาล ้าลึก 

11. นางสุชาดาถามปริศนาดอกไมท้ั้งห้าแก่ลาภ

กุมาร ลาภกุมารสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง

ทั้งหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 ตารางเปรียบเทียบอนุภาคของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงและชาดกนอกนิบาต

เร่ืองลาภกุมาร  (ต่อ) 

ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ค่าวธรรมลาภกุมาร 

12. ลาภกุมารขอลานางสุชาดากลบับา้นของตน

เพราะเป็นเวลาดึกมากแลว้ แต่นางสุชาดาขอให้

ลาภกุมารไดน้อนคา้งท่ีบา้นของนาง พอรุ่งเช้า

ลาภกุมารได้กลับไปหาบิดามารดาและเล่า

เร่ืองราวทั้งหมดใหฟั้ง สองเศรษฐีจึงเตรียมขา้ว

ของเพื่อจะไปสู่ขอนางสุชาดา 

12. ลาภกุมารขอลานางสุชาดากลบับา้นของตน 

แต่นางสุชาดาขอให้นอนค้างท่ีบ้านของนาง 

พอถึงรุ่งเช้าลาภกุมารได้กลบัไปเล่าเร่ืองราว

ให้กบับิดามารดาของตน เศรษฐีทั้งสองจึงได้

ตกแต่งเตรียมขา้วของมากมายเพื่อจะไปสู่ขอ

นางสุชาดา 

13. เม่ือถึงวนัประกอบพิธี บรรดาญาติพี่น้อง

จ านวนมากมายพากันเดินทางไปยงับา้นของ

นางสุชาดาเพื่อท าพิธีสู่ขอและมาประกอบพิธี

แต่งงานท่ีบา้นของลาภกุมาร บิดามารดาของ

นางสุชาดาไดม้อบทรัพยสิ์นใหอี้กจ านวนมาก 

13. เม่ือถึงวนัประกอบพิธี คนจ านวนมากมาย

พากนัไปยงับา้นของนางสุชาดาเพื่อท าพิธีสู่ขอ

และมาประกอบพิธีแต่งงานท่ีบ้านของลาภ

กุมาร โดยบิดามารดาของนางสุชาดาได้มอบ

ทรัพยสิ์นใหอี้กจ านวนมาก 

14. เม่ือลาภกุมารและนางสุชาดาไดแ้ต่งงานอยู่

กินด้วยกันเป็นเวลา 6 เดือน นางสุชาดาจึง

ตอ้งการกลบัไปเยี่ยมบิดามารดาของนาง ลาภ

กุมารไดแ้ต่งขบวนและคนจ านวนมากเดินทาง

ไปยงัทา้ยเมืองพาราณสี 

14. เม่ือลาภกุมารและนางสุชาดาไดแ้ต่งงานอยู่

ดว้ยกนัเป็นเวลา 6 เดือน นางสุชาดาตอ้งการ

กลบัไปเยีย่มบิดามารดาของนาง ทั้งสองจึงไดข่ี้

มา้และมีบริวารอีกจ านวนน าขบวนไปยงัทา้ย

เมืองพาราณสี 

15. ขณะท่ีขบวนก าลังด าเนินไป พระเจ้า

พรหมทัตได้เห็นรูปโฉมท่ีงดงามของนาง

สุชาดาจึงเกิดตณัหาอยากไดน้างมาเป็นคู่ จึงสั่ง

ใหท้หารจบัลาภกุมารไปฆ่า 

 

15. พระเจา้พรหมทตัเห็นขบวนของลาภกุมาร

และนางสุชาดาผ่านมา ก็เกิดความพึงพอใจใน

รูปโฉมของนางสุชาดา จึงใส่ความแก่ลาภ

กุมารว่าตกแต่งขบวนเทียมอย่างกษตัริย ์แล้ว

สั่งใหท้หารน าตวัลาภกุมารไปฆ่า 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 ตารางเปรียบเทียบอนุภาคของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงและชาดกนอกนิบาต

เร่ืองลาภกุมาร  (ต่อ) 

ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ค่าวธรรมลาภกุมาร 

16. นางสุชาดาอธิษฐานขอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมา

ช่วยเหลือลาภกุมาร ทันใดนั้นท่ีนั่งของพระ

อินทร์ก็แข็งกระด้าง พระองค์จึงได้สอดส่อง

มายงัโลกมนุษยแ์ละทราบเร่ือง 

16. นางสุชาดาอธิษฐานขอเทพยาดาลงมา

ช่วยเหลือลาภกุมาร ทันใดนั้นท่ีนั่งของพระ

อินทร์ก็แขง็กระดา้ง พระองคไ์ดจึ้งทราบเร่ือง 

 

17. พระอินทร์ขวา้งขวานของพระองค์ตกลง

มายงัศีรษะของพระเจา้พรหมทตัจนถึงแก่ความ

ตาย 

17. พระอินทร์ขวา้งขวานของพระองค์ตกลง

มายงัศีรษะของพระเจา้พรหมทตัจนถึงแก่ความ

ตาย 

18. ชาวเมืองพากนัยกเอาลาภกุมารเป็นกษตัริย์

ครองเมืองพาราณสี 

18. ชาวเมืองพากนัยกเอาลาภกุมารเป็นกษตัริย์

ครองเมืองพาราณสี 

19. ลาภกุมารและนางสุชาดาได้ครองเมือง

พาราณสีและไดเ้ชิญพ่อแม่ของทั้งสองมาอยูใ่น

วงัดว้ย 

19.ลาภกุมารและนางสุชาดาได้ครองเมือง

พาราณสีและไดเ้ชิญพอ่แม่ของทั้งสองมาอยูใ่น

วงัดว้ย 

20. นางสุชาดาตั้งครรภแ์ละให้ก าเนิดโอรสช่ือ

สุนนัทา 

20. นางสุชาดาตั้งครรภแ์ละให้ก าเนิดโอรสช่ือ

สุขคนัธากุมาร 

21. เม่ือสุนันทาอายุได้ 16 ปี ได้แต่งงานกบั

จันทวดี และสุนันทาก็ได้รับแต่งตั้ งให้เป็น

กรมวงัหน้าและได้ครองเมืองต่อจากพระราช

บิดา 

21. เม่ือสุขคันธากุมารอายุได้ 16 ปี ก็ได้

แต่งงานกับจนัทวดี และได้รับแต่งตั้งให้เป็น

อุปราชและไดค้รองเมืองต่อจากพระราชบิดา 

 

นอกจากวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงจะไดรั้บอิทธิพลจากชาดกนอกนิบาต

เร่ืองลาภกุมารแลว้ ผูว้ิจยัสันนิษฐานว่า ท่ีมาของวรรณกรรมเร่ืองน้ีอาจจะไดรั้บอิทธิพลจากชาดก

นอกนิบาตเร่ืองอ่ืนๆ รวมทั้ งนิบาตชาดกด้วย เน่ืองจากมีอนุภาคบางตอนของเร่ืองท่ีมีความ

คลา้ยคลึงกนั ดงัต่อไปน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. เร่ืองท่ีตวัละครเอกเกิดในตระกลูเศรษฐี ปรากฏในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1.1 เร่ืองขนเต่าเขากระต่าย เป็นเร่ืองในอฏัฐกนิบาต กจัจานิวรรค เป็นชาดกล าดบัท่ี 

425   

    1.2 เร่ืองปทุมชาตกะ เป็นเร่ืองในติกนิบาต ปทุมวรรค เป็นชาดกล าดบัท่ี 261  

            1.3 เร่ืองมฏัฐกุณฑลีชาดก เป็นเร่ืองในทสกนิบาต เป็นชาดกล าดบัท่ี 449 

          1.4 เร่ืองนางเกา้ร้าน เป็นชาดกนอกนิบาต 

          1.5 เร่ืองปุณณกุมาร เป็นชาดกนอกนิบาต 

          1.6 เร่ืองรัตนมณี หรือรัตนมณีกุมารมดส้ม เป็นชาดกนอกนิบาต 

2. การตอบปัญหาและการใชค้วามสามารถของพระโพธิสัตวเ์พื่อให้ไดม้าซ่ึงหญิงท่ีตน

รัก  

          2.1 เร่ืองจกัก่าขางค า หรือสุวณัณะจกัก่าค า เป็นชาดกนอกนิบาต 

          2.2 เร่ืองทุคคตะกุมารอ่อนนอ้ย เป็นชาดกนอกนิบาต 

          2.3 เร่ืองนางเกา้ร้าน เป็นชาดกนอกนิบาต 

          2.4 เร่ืองโลกนยัชาดก เป็นชาดกนอกนิบาต 

3. การออ้นวอนขอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหช่้วยชุบชีวติ 

          3.1 เร่ืองจนัทกินนารี เป็นเร่ืองในปกิณณกนิบาต เป็นชาดกล าดบัท่ี485 

          3.2 เร่ืองจนัทปโชติชาดก เป็นชาดกนอกนิบาต 

4. เจา้เมืองตอ้งการแยง่ชิงคู่ครองของพระโพธิสัตว ์

    4.1 เร่ืองจนัทกินนารี หรือนางกินรี เป็นเร่ืองในปกิณณกนิบาต เป็นชาดกล าดบัท่ี485 

    4.2 เร่ืองชา้งงาเดียว เป็นชาดกนอกนิบาต 

    4.3 เร่ืองปทุมมุกขกุมาร หรือสุวณัณะปทุมมุกขกุมาร เป็นชาดกนอกนิบาต 

    4.4 เร่ืองทุคคตะกุมารอ่อนนอ้ย เป็นชาดกนอกนิบาต 

    4.5 เร่ืองจิตตมานวะชาดก เป็นชาดกนอกนิบาต 

จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดรั้บแนวคิดส าคญัมาจาก

ชาดกนอกนิบาตเร่ืองลาภกุมารเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีอนุภาคอ่ืนๆท่ีไดรั้บอิทธิพลจากชาดกเร่ือง

ต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหมี้เน้ือเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัในบางตอนอีกดว้ย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่ือเร่ือง 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง เป็นวรรณกรรมเร่ืองเดียวกนักบัชาดกนอก

นิบาตเร่ืองลาภกุมาร เพราะมีโครงเร่ือง การด าเนินเร่ือง และช่ือตวัละครเหมือนกนัดงัท่ีไดก้ล่าวไป

แลว้ แต่ใชช่ื้อเร่ืองแตกต่างกนั กล่าวคือ ในชาดกนอกนิบาตใชช่ื้อเร่ืองวา่ ลาภกุมาร ซ่ึงเป็นช่ือของ

ตวัละครเอกฝ่ายชายในเร่ือง และมีความสอดคลอ้งกบัความนิยมในการตั้งช่ือวรรณกรรมทอ้งถ่ิน

ภาคเหนือเร่ืองอ่ืนๆ อีกหลายเร่ืองท่ีนิยมตั้งช่ือเร่ืองตามช่ือตวัละครเอก เช่น เร่ืองแสงเมืองหลงถ ้ า 

เร่ืองเจ้าสุวตัรนางบัวค า เร่ืองอ้ายร้อยขอด เร่ืองนันทเสน เป็นต้น ในปกหน้าแรกของพบัสา

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงนั้นผูบ้นัทึกไดเ้ขียนค าว่า “เศรษฐีหวัเวียง” เป็นอกัษรธรรม

ลา้นนา ค าวา่ “หวัเวยีง” หมายถึง หวัเมือง ซ่ึงเป็นการตั้งช่ือเร่ืองตามการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนของตวั

ละครเอกฝ่ายชาย ดงัปรากฏในค่าวซอหลายตอน เช่น 

 

อนัเป็นโอรส  ท่ีสิเนหา  ธนญัชยา เศรษฐีท่านเจา้ 
อนัอยูหั่วเมือง  รุ่งเรืองบ่เส้า  หวัเวยีงเรา แควน่นั้น 

มีความหมายวา่ ลาภกุมารเป็นบุตรของธนญัชยัเศรษฐี ซ่ึงอาศยัอยูท่างหวัเมืองพาราณสี 

จากตวัอยา่งค่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ต่งไดต้ั้งช่ือเร่ืองตามสถานภาพทางสังคมและถ่ินท่ีอยูข่อง

ตวัละครเอก คือ ตวัละครเอกเป็นเศรษฐีและอาศยัอยูท่างหวัเมืองพาราณสี  

 

ในค่าวซอหนา้ 39 บรรทดัท่ี 1-2 ดงัความวา่ 

 

เป็นลูกเศรษฐี    ใหญ่หมา้เนืองนอง  อยูแ่ควน่หอ้ง  หัวเวยีง  

มีความหมายวา่ เป็นลูกของเศรษฐีใหญ่ท่ีอาศยัอยูท่างหวัเมือง  

 

นอกจากน้ียงัปรากฏในค่าวซอหนา้ 31 บรรทดัท่ี 5-6 ดงัความวา่ 

 

ตูพี่น้ี   อยูภ่ายหนเหนือ  ศรีคิงเครือ จุ่งรู้ถ่ีถว้น 
แควน่หัวเวยีง  พาราหลวงอว้น  ขบวนเมือง เชิงทา้ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีความหมายวา่ ตนอาศยัอยูท่างทิศเหนืออนัเป็นดา้นหวัเมืองพาราณสีเมืองใหญ่แห่งน้ี 
ขอใหน้างสุชาดาจงไดรั้บรู้ไว ้ 

การกล่าวถึงเศรษฐีท่ีตั้งบา้นเรือนอยูห่วัเวียงหรือหวัเมืองนั้น อาจเป็นคติความเช่ือและ

ค่านิยมท่ีตกทอดมาจากสมยัล้านนาโบราณ ดงัปรากฏอยู่ในค าสอนส าหรับกษตัริยเ์ร่ืองค าสอน

พระญามงัราย2 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีใช้กลวิธีน าเสนอแบบเป็นปริศนาหรือเป็นค าท่ีผูกให้แก้ มีบทหน่ึง

กล่าวไวว้า่ “ห้ือเล้ียงลา้น 3 หวั ห้ือมีตวัในทอ้งนั้น” มีความหมายวา่ ให้เล้ียงเศรษฐี 3 คน ให้อยูท่าง

ทิศเหนือเวยีง 1 คน อยูก่ลางเวียง 1 คน และอยูทิ่ศใตเ้วียง 1 คน เพื่อเศรษฐีเหล่าน้ีจะไดท้  ามาคา้ขาย

และน าขา้วของเงินทองมาสู่เมือง ท าใหเ้มืองมีความมัง่คัง่  

นอกจากน้ีบนปกพบัสาหนา้แรกยงัมีขอ้ความเขียนวา่ “ราพระแล” ท่ีเป็นการเขียนตาม

เสียง โดย <ร> ออกเสียงเป็น [ล] และ <พร> ออกเสียงเป็น [พ] ดงันั้นรูปศพัทท่ี์ถูกตอ้งก็คือค าว่า 

“ลาภะแล” นั่นเอง จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงน้ี เป็นเร่ือง

เดียวกบักบัวรรณกรรมเร่ืองลาภกุมารนัน่เอง 

 

 
 

ภาพท่ี 1 หนา้ปกพบัสาท่ีใชบ้นัทึกวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

 

เน่ืองจากผูว้ิจยัพบวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงเพียงฉบบัเดียวเท่านั้น จึงไม่

ทราบวา่จะมีฉบบัอ่ืนท่ีมีการตั้งช่ือเช่นเดียวกนัน้ีหรือไม่ 

 

                                                           
2ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากุล, วรรณกรรมค าสอนของล้านนา: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า 

(เชียงใหม่: ศูนยล์า้นนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2557), 198. 
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ผู้แต่งและและสมัยทีแ่ต่ง 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ผูค้ดัลอกหรือวนัเดือนปีท่ี

คดัลอกแต่อยา่งใด ทั้งน้ีศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ ณ นคร ไดใ้ห้ขอ้สังเกตไวว้่า วรรณกรรมพุทธ

ศาสนาท่ีเป็นภาษาไทย มักจะไม่ปรากฏช่ือผู ้แต่ง3 ซ่ึงสอดคล้องกับนายสิงฆะ วรรณสัยได้

สันนิษฐานวา่ เน่ืองจากในสมยัอดีตนกัปราชญมี์ความเช่ียวชาญทางภาษาบาลีมาก ผูใ้ดน าเอานิทาน

มาแต่งหรือแต่งเร่ืองง่ายๆ คงจะเป็นท่ีต าหนิแก่ผูอ่ื้นหรือลดเกียรติภูมิของตนเอง เพราะเป็นเร่ืองท่ี

ใครๆก็แต่งได ้ไม่ตอ้งใช้ความพยายามในการคน้ควา้มากนกั ดงันั้นชาดกนอกนิบาตไม่น้อยกว่า 

200 เร่ืองจึงไม่พบช่ือผูแ้ต่งแมแ้ต่เร่ืองเดียว ทั้งๆท่ีบางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีมีสาระน่ายกยอ่ง4  

เน่ืองจากวรรณกรรมเร่ืองน้ีไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่งและปีท่ีแต่ง ผูว้ิจยัจึงได้ใช้วิธีศึกษา

เปรียบเทียบส านวนโวหารของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงกบัวรรณกรรมค่าวซอเร่ือง

อ่ืนๆ ท่ีปรากฏช่ือผูแ้ต่ง เพื่อช่วยสันนิษฐานวา่ผูแ้ต่งวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงน่าจะเป็น

บุคคลใด เพราะผูแ้ต่งแต่ละคนยอ่มจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการแต่ง เช่น มีความเด่นในการใชค้  า

เปรียบเทียบ มีความเด่นในการใช้ค  าซ้อน มีความเด่นในการเล่นค า ฯลฯ ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบกบั

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองอ่ืนๆ พบวา่ค่าวท่ีปรากฏลกัษณะความคลา้ยคลึงกบัวรรณกรรมค่าวซอเร่ือง

เศรษฐีหวัเวยีง คือ ค่าวส่ีบท เป็นผลงานการประพนัธ์ของพระยาพรหมโวหาร แต่งข้ึนเม่ือประมาณ 

พ.ศ.2370 - 2380 เพื่อใชเ้ป็น “ค่าวใช”้ ซ่ึงคลา้ยกบัเพลงยาวของคนไทยในภาคกลาง เพื่อทบทวน

ความรักความหลงัระหว่างพระยาพรหมโวหารกบันางสรีชมผูเ้ป็นภรรยา ซ่ึงมีคนมารับตวักลบัไป

เมืองแพร่ขณะท่ีพระยาพรหมไม่อยูบ่า้น หลงัจากท่ีพากนัหนีจากเมืองแพร่ไปอยูท่ี่ลบัแลง (อ.ลบัแล 

จ.อุตรดิตถ์)ไม่นานนัก โดยพระยาพรหมโวหารหวงัว่าเม่ือนางสรีชมได้อ่านค่าวใช้ดงักล่าวแล้ว 

นางจะหวนกลบัไปครองรักกบัตนอีก5 ลกัษณะความคลา้ยคลึงท่ีปรากฏระหวา่งวรรณกรรมค่าวซอ

เร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงและค่าวส่ีบทสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

                                                           
3ประเสริฐ ณ นคร, “ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับวรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา,” ใน 

วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา, พรรณเพญ็ เครือไทย, บรรณาธิการ (เชียงใหม่: สุริวงคบุ์๊คเซ็นเตอร์, 2540), 27. 
4สิงฆะ วรรณสัย, ปริทัศน์วรรณคดีลานนาไทย (เชียงใหม่: ฝ่ายต าราและเอกสารวิชาการ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2523), 21-22. 
5อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา , 542. 
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1. การใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและค่าวส่ีบทพบว่ามีการใช้ส านวนท่ี

คลา้ยคลึงกนัในบาทเดียวกนั ดงัน้ี 

 

 ห้ือฝงูขนาน เจา้บา้นทิดนอ้ย  ไขอ่านถอ้ย งานทาง 

                        (เศรษฐีหวัเวยีง 2/5)

  ห้ือฝงูขนาน    ชาวบา้นทิดนอ้ย    ไขอ่านถอ้ย    ซอยาว 

                          (ค่าวส่ีบท) 

จากตวัอย่างขา้งตน้พบว่ามีการใช้ส านวนท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 3 วรรคแรก แต่มีความ

แตกต่างกนัเพียงในวรรคสุดทา้ย 

 

 ค าจาหอม เพียงรสดอกไม ้  ใจช่ืนหนา้ เชยบาน 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 12/7 - 13/1) 

  ค าจาหอม  เพียงรสดอกไม ้   ยามบิดจากขวั้น  ลงดม 

             (ค่าวส่ีบท) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่มีการใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 2 วรรคแรก แต่ใน 2 วรรค

หลงัมีการใชส้ านวนท่ีต่างกนัออกไป 

 

 หวงัไดเ้กลียว ไดเ้กลา้ซอนลา้  ร่วมแผน่ผา้ ผนืเดียว 

         (เศรษฐีหวัเวยีง 16/1) 

  สังบ่คึดเอา    ยามเกลา้ซอนลา้    นอนร่วมผา้   ผนืเดียว 

            (ค่าวส่ีบท) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่มีการใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 3 วรรคหลงั 
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2. การใชค้  าท่ีเหมือนกนั 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงและค่าวส่ีบทพบวา่มีการใชค้  าท่ีเหมือนกนัใน

หลายต าแหน่ง และไม่ค่อยปรากฏการใชค้  าเหล่าน้ีในผลงานของผูแ้ต่งคนอ่ืน ดงัน้ี 
 

มุ่ยอ้ิน และ ต าทอ 

  ผา้นุ่งทุม้ สวา่งเล่ือมสีแสง  ต าทอแซง เขียวแดงมุ่ยอิน้ 

                     (เศรษฐีหวัเวยีง 36/5) 

การต าทอ  ส้ิวส้อชุบยอ้ม  เหลืองมุ่ยอิน้ ด าแดง  

   (ค่าวส่ีบท) 
 

แทกเทียม 

  แทกเทยีมกนั สุพรรณลูกเจา้  กุมารเลา เลิศแลว้ 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 73/7) 

  จาเปรียบเคา้   ส าเนากลอนกลม   ประสมแทกเทยีม   เรียมริร ่ าสร้าง 

             (ค่าวส่ีบท) 
 

ซอ้นเซ้ือม และ เซ้ือมซ้อน  

  การถ่อยชา้ ในโลกโลเก  อยา่ชิงเท ซ้อนเซ้ือมเอ้ือมเล่น 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 49/1 - 49/2) 

เคยไดอ้ยูกิ่น    ยนิดีเซ้ือมซ้อน     แฝงแอบออ้ม   พิงพาว 

             (ค่าวส่ีบท) 
 

เถิงถอง 

 มาเถิงถอง ท่ีเรือนขา้นอ้ง  จกัแผวรอดหอ้ง ไหนชา  

         (เศรษฐีหวัเวยีง 17/7) 

  จ่ิงมีปิยะ   วรกถา     จ าเริญมา    เถิงถองรอดเจา้ 

                          (ค่าวส่ีบท) 
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บ่ขดับ่ขีน 

 ไผบ่คร้าน บ่ขัดบ่ขีน  ฝงูชายญิง นบัอาชญาเจา้ 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 72/7 - 73/1) 

บ่ขัดบ่ขีน    ปีนลายล่วงขา้ม    จกัตามดวงทยั    พี่ชั้น 

            (ค่าวส่ีบท) 
 

หยัน่หยอ้ง 

สุชาดา  กญัญาหน่อนอ้ง  บ่หนาหยัน่หย้อง กายา 

                     (เศรษฐีหวัเวยีง 26/3) 

 บ่ใช่หน้ีกิน   อ่ิมไส้เล้ียงทอ้ง     ใช่หน้ีหยัน่หย้อง ท าทาน 

            (ค่าวส่ีบท) 
 

เล่ียนเกล้ียง 

 เหนือปัญจะ เลีย่นเกลีย้งเชียงชิด ภายนอกหอ้ง ชานเรือน 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 28/1) 

 แลบเลิงดี   สีใสเลีย่นเกลีย้ง   ขา้ตกแต่งดา   ไวพ้ร้อม 

            (ค่าวส่ีบท) 

 

ผา้ยเตา้ 

 พี่ทราบรู้ กล่ินคูห้อมผาย  ตนค าชาย จ่ิงยา้ยผ้ายเต้า 

 (เศรษฐีหวัเวยีง 41/1) 

อยา่เน่ินชา้   หยอ่นยานอกใจ    กาวชิยั    เพิ่นไปผ้ายเต้า 

            (ค่าวส่ีบท) 

 

ภวงัคี 

 ดว้ยภวงัคี ชีวติแห่งเจา้  เม้ียนมรณ์ม่ิง ตายวาย 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 29/1 - 29/2) 
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 ขา้พี่ไธ ้   ไหแ้ลว้ลาหนี     ภวงัคี     เหมือนจกัม่ิงขว  ้า 

            (ค่าวส่ีบท) 

 

วรรณไวผอ่งแผว้ 

 ติดค าใส  วรรณไวผ่องแผ้ว เลิศแลว้รุ่ง เรืองลาย 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 3/3) 

 มีวรรณะใส   วรรณไวผ่องแผ้ว    ค่าควรเมือง   หยวาดฟ้า 

            (ค่าวส่ีบท) 

 

3. การใชค้  าแทนช่ือตวัละครท่ีเหมือนกนั 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและค่าวส่ีบทพบว่ามีการใช้ค  าเรียกช่ือตวั

ละครท่ีเหมือนกนั ซ่ึงเป็นช่ือท่ีมีลกัษณะการส่ือถึงบุคลิกของตวัละคร ดงัน้ี 

 

แม่แกว้สีผาย 

ท่ีนั้นและ แม่แก้วสีผาย  ตาญิงนาย พอ่ชายแลเจา้ 

                      (เศรษฐีหวัเวยีง 56/5) 

ลางมาสักม้ือ  แม่แก้วสีผาย    จาฟู่ ชาย  ร้อยเยือ่งพนัขอ้ 

                         (ค่าวส่ีบท) 
 

แม่แป้งจนัทน์จวน 

 พี่บอกนอ้ง แม่แป้งจันทน์จวน หลายส่ิงเพิงควร ขบวนถูกถอ้ย 

         (เศรษฐีหวัเวยีง 50/5) 

จกัไขบอกนอ้ง  แม่แป้งจันทน์จวน ตามขบวน  อวลนอ้งหากแจง้ 

            (ค่าวส่ีบท) 
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จีบวัทอง 

 หวงัซอ้นซด ร่วมรสเรียงหมอน กบัจีบัวทอง ไกสรบ่เส้า 

         (เศรษฐีหวัเวยีง 19/5) 

 เจา้จีบัวทอง   เช่ือลองคึดเทอะ    ยามก่อนก้ี   เหมือนมี 

            (ค่าวส่ีบท) 
 

แม่มอนตาข า 

 ท่ีนั้นและ แม่มอนตาข า   หมดัฟองค า  ออกท าสองแกม้  

           (เศรษฐีหวัเวยีง 50/5 - 50/6) 

 พี่สั่งนอ้ง   แม่มอนตาข า    หลายเยือ่งหลายค า สั่งแหนน้ทึกแหนน้ 

   (ค่าวส่ีบท) 
 

แม่บวัไกวกา้น 

 ยามเม่ือตวั แม่บัวไกวก้าน  เผยดวงบาน กาบซด 

                          (เศรษฐีหวัเวยีง 14/7)  

 รือวา่ตวั   แม่บัวไกวก้าน     ไพสุ่มส้อนแม่   ขะมนั 

            (ค่าวส่ีบท) 

 

วรรณกรรมอีกเร่ืองหน่ึงท่ีปรากฏลกัษณะส านวนภาษาในบางตอนมีความคลา้ยคลึงกบั

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง คือ คร่าวรับเสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร 

เป็นผลงานการแต่งของพระยาพรหมโวหารเช่นเดียวกนั แต่งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2427 ตน้ฉบบัเป็นพบัสา

ขนาด 4.5 x 14 น้ิว เป็นสมบติัส่วนตวัของพระครูอดุลสีลกิตต์ิ เจา้อาวาสวดัธาตุค า จงัหวดัเชียงใหม่ 

ซ่ึงไดรั้บมอบจากพระโพธิรังษี เจา้อาวาสวดัพนัตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือหาเป็นการบรรยายสภาพ

เหตุการณ์การรับเสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากรสู่มณฑลพายพั โดยเฉพาะการ

บรรยายถึงความกระตือรือร้นของเจา้นายฝ่ายเหนือในการรับเสด็จสู่นครเชียงใหม่ รวมทั้งบรรยาย

สภาพเส้นทางบา้นเมืองท่ีขบวนไดเ้สด็จผา่น วถีิชีวติของคนในยุคสมยันั้นและกล่าวถึงบุคคลส าคญั

ในประวติัศาสตร์ล้านนาอีกด้วย จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2547 จึงได้มีการปริวรรตและตีพิมพ์เป็น
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หนังสือช่ือว่า หนังสือคร่าวรับเสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร6 ส าหรับลกัษณะ

ความคลา้ยคลึงท่ีปรากฏระหว่างวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและคร่าวรับเสด็จพระเจา้

นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. การใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและคร่าวรับเสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรม

หม่ืนพิชิตปรีชากร พบวา่มีการใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนัในบาทเดียวกนั ดงัน้ี 

 

  อมิตตงั  พงัพา่ยกลวัหยา้น บ่ทนทาน เดชฤทธ์ิ 

         (เศรษฐีหวัเวยีง 6/1) 

อมิตตงั  พา่ยพงักลวัหยา้น เพื่อสมภารองค ์ บ่ชา้ 

               (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 37) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและคร่าวรับเสด็จพระ

เจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร มีการใชค้  าท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 2 วรรคแรก แต่ต่างกนัในค าวา่    

พงัพา่ยกลวัหยา้น กบั พา่ยพงักลวัหยา้น 

 

ววิธิะ  วรรณะเจือจาน  โตละทวาร กระดานแขบแกว้ 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 3/3) 

  ววิธิะ  ไมเ้ครือเจือจาน  ดอกดวงบาน เงาะงอกออกแอม้

                          (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 51) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและคร่าวรับเสด็จพระ

เจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร มีการใชค้  าท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 2 วรรคแรก แต่ต่างกนัในค าวา่ 

วรรณะเจือจาน กบั ไมเ้ครือเจือจาน 

 

                                                           
6ยทุธพร นาคสุข, คร่าวรับเสดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่พชิิตปรีชากร (เชียงราย : โฮงเฮียนสืบ

สานภูมิปัญญาลา้นนาร่วมกบัเครือข่ายภาษาและวรรณกรรมลา้นนา, 2547). 
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  ท่านเศรษฐี กล่าวค าดีจาตา้น  ตามโบราณ รีชชะ 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 63/6) 

  ตามต ่าเนียม ก่อนเดิมเบ้ืองเบา้  ตามบวัราณ รีชชะ 

                (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 89) 

จากตวัอย่างขา้งตน้พบค าว่า วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและคร่าวรับเสด็จ

พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร มีการใชค้  าท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 2 วรรคหลงั แต่ต่างกนัเพียง

ค าวา่ โบราณ กบั บวัราณ ซ่ึงสองค าน้ีมีความหมายวา่ โบราณ เช่นเดียวกนั  
 

2. การใชอุ้ปมาท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและคร่าวรับเสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรม

หม่ืนพิชิตปรีชากร พบวา่ผูแ้ต่งมีการใชอุ้ปมาและเลือกใชส่ิ้งอุปมาท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 
 

ยามเม่ือตน จอมพลผา้ยเตา้  ฝงูพลนอง ละลด 

เปรียบเทียมเหมือน วมัโมเม่ามด  เพียงแม่เผิง้ หนีรัง 

               (เศรษฐีหวัเวยีง 6/3 - 6/4) 

  พวกไทยเหนือ จานเจือไทยใต ้  ไหลหลัง่เดิน ละลด 

ประดุจเหมือน แมงมายเม่ามด  เหมือนแม่เผิง้ หนีรัง 

              (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 81) 

จากตวัอย่างขา้งตน้ พบว่าผูแ้ต่งวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและคร่าวรับ

เสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากรมีการใช้อุปมาโดยเปรียบให้คนจ านวนมากเป็น

เหมือนฝงูปลวก มด และผึ้งเช่นเดียวกนั 
 

3. การใชค้  าซอ้นท่ีเหมือนกนั 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและคร่าวรับเสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรม

หม่ืนพิชิตปรีชากร มีการใช้ค  าซ้อนท่ีเหมือนกัน โดยเป็นการใช้ค  าศพัท์ภาษาบาลีสันสกฤต 

ภาษาไทยกลาง และภาษาทอ้งถ่ิน ซอ้นร่วมกนั ดงัน้ี 
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พลพละ 

 พลพละ  มานะหวัใจ  แบกปืนไฟ ไปปานเมฆฝ้า  

                (เศรษฐีหวัเวยีง 66/2) 

 จดจีนจม ริพลพละ  เป็นเมฆฝ้า ชอมมา 

               (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 81) 
 

แวดลอ้มออ้มเฝ้า 

 คนคล่ืนเคลา้ ไต่เตา้หลุไหล  เสนาใน  แวดล้อมอ้อมเฝ้า 

                (เศรษฐีหวัเวยีง 66/3 - 66/4) 

 คราวระยะ ทิวารวายตรี  บ่หนีห่างองค ์ แวดล้อมอ้อมเฝ้า 

               (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 43) 
 

เดินเทียวเทศทอ้ง 

  อยูเ่มืองไหน เดินไหลผา้ยเตา้  หลงเดินเทยีว เทศท้อง 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 17/6 - 17/7) 

  ตามเสด็จ เดินเทยีวเทศท้อง ตามเขตหอ้ง เคยเดิน 

                (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 43) 
 

ออนก่อนนั้น 

  ออนก่อนน้ัน ฝงูบ่าวเทียวจร  พากนัมาวอน ขอรักร่วมฝ้ัน 

              (เศรษฐีหวัเวยีง 42/4) 

  ออนก่อนน้ัน แม่วงัเหมือนเหมือง ท่านเขา้มาเมือง เดือนหน่ึงบ่ได ้

                (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 57) 
 

ไต่เตา้หลุไหล และ หลุไหลไต่เตา้ 

อ ามาตยเ์คา้ ไต่เต้าหลุไหล  ทงัเสนาใน ไพร่ไทยขา้ขอ้ย 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 70/4 - 70/5) 

   ส
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  พม่าขมุ  หลุไหลไต่เต้า  เขา้แลเล็ง แทท้กั 

                           (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 85) 

 

4. การใชค้  าแทนช่ือตวัละครท่ีเหมือนกนั 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและคร่าวรับเสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรม

หม่ืนพิชิตปรีชากร พบว่ามีการใช้ค  าเรียกช่ือตวัละครท่ีเหมือนกนั โดยเป็นการใช้ค  าแทนช่ือท่ีมี

ลกัษณะการส่ือถึงบุคลิกของบุคคลหรือตวัละครนั้นๆ รวมไปถึงความงาม และความมีอ านาจบารมี 

ดงัน้ี 

 

องคห์น่อพระ 

องค์หน่อพระ อคัรเสฏโฐ  ตนลาโภ โพธิสัตวเ์จา้ 

         (เศรษฐีหวัเวยีง 44/1) 

 องค์หน่อพระ มโหสถา  สัมโพธา พุทธเจ่ืองเจา้  

                            (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 37) 

 

องคห์น่อเหนา้ 

ขอมาค ้าหนุนตน   ชายองค์หน่อเหน้า ลาภท่าน กุมาร 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 68/5 - 68/6) 

 ห้ือเป็นชา้งขวญั แห่งองค์หน่อเหน้า ห้ือรุ่งรวายเรือง วฒิุ 

                            (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 65) 
 

จอมป่ินเกลา้  

 ทดัคลองตา แห่งเจา้ทรงยศ  จอมป่ินเกล้า ทรงเมือง 

        (เศรษฐีหวัเวยีง 66/5) 

 ก็บ่ขดัขืน บิดเบือนเบ่ียงลา้ว จอมป่ินเกล้า บิดา 

                            (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 65) 
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เทวเีทียมตา  

เมียม่ิงใช ้ เทวเีทยีมตา  ปิยภา  ท่ีฟุมเฟ้ือฝ้ัน 

        (เศรษฐีหวัเวยีง 4/4 - 4/5) 

 องคท่ี์รัก เทวเีทยีมตา  ก็โสมนา ปิติต่ืนตอ้ง 

             (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 87) 
 

ป่ินฟ้า 

ลวดแต่งยศ ราชบุตตา  ห้ือเป็นราชา ป่ินฟ้าวงัหนา้ 
         (เศรษฐีหวัเวยีง 71/4) 

  พวกทหาร ตามทวยแฝงฝ้ัน  คอยระวงัองค ์ ป่ินฟ้า 

             (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 61) 

 

ตนบุญมี 

ยามเม่ือนั้น หน่อชั้นเศรษฐี  ตนบุญมี มุนีจาวเหงา้ 

 (เศรษฐีหวัเวยีง 60/1) 

  ตนบุญมี รอดผปัีนน ้า  บงัเกิดหั้น สองเมือง 

                            (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 63) 

 

5. การจบเร่ืองดว้ยโคลง 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงและคร่าวรับเสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรม

หม่ืนพิชิตปรีชากรมีความคลา้ยคลึงกนัอีกประการหน่ึงคือมีการจบเร่ืองดว้ยโคลง ซ่ึงในวรรณกรรม

ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงมีการลงทา้ยดว้ยโคลงในตอนท่ี 4 ส่วนคร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ 

กรมหม่ืนพิชิตปรีชากรมีการลงทา้ยดว้ยโคลงตอนทา้ยเร่ือง ดงัน้ี 

 

 

 

   ส
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   โพธิสัตวต์นแก่นเหงา้  ลาภา 

ยกยา้ยจากเจียนคลา   พรากหอ้ง 
ข้ึนสู่หอนางแม่ชาดา   ลิดเล่ียน งามเอย 
คร้ันรอดเถิงเทิงท่ีขอ้ง   ๐ ๐ ชาดา 

   เจา้จ่ิงยกยา้ยบาทตีนลีลา  ข้ึนสู่หอผงัคาแห่งนอ้ง 
สุชาดาเกลา้พนัชอ้ง   ๐ ๐ ๐ ๐ แผน่ค าผา่ 
      (เศรษฐีหวัเวยีง 30/5 - 30/7) 
 

   จกัแปลงแลบลว้น  คมัภีรา 

  ก็สุดคิดเหลือปัญญา   หากหนอ้ย 

  เชิญองคโ์อรสราชบุตตา   ทรงเหง่ียง ฟังเทอ 

  ค าบ่เหลียววา้งวา้    หากเส้ียงปัญญา 

   สุดท่ีคิดหากสุดผญาถอ้ยถอ้ง      กลอนค าเทียวหลอนบ่เหลียวเก่ียววดิวอ้ง 

  ขอเจา้บุญมีแต่ทอ้ง     ไปเรียกร้องฝงูช่าง มาเต่ือม 

              (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 103) 

 

นอกจากน้ีย ังพบว่ามีวรรณกรรมอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีลักษณะส านวนคล้ายคลึงกับ

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง คือคร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์ เป็นผลงานการ

แต่งของพระยาพรหมโวหารเช่นเดียวกนั โดยพระยาพรหมโวหารได้แต่งเร่ืองน้ีข้ึนเม่ือประมาณ 

พ.ศ. 2420 - 2425 ตามพระประสงคข์องเจา้แม่ทิพเกสร พระชายาในพระเจา้อินทวิชยานนท์แห่ง

นครเชียงใหม่ ซ่ึงทรงโปรดละครแบบกรุงเทพฯ ลักษณะความคล้ายคลึงท่ีปรากฏระหว่าง

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงและคร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์ สามารถสรุปได้

ดงัน้ี 
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1. การใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  
นามกร  ช่ือพรหมทตั  เป็นป่ินเกล้า อาณา 

   (เศรษฐีหวัเวยีง 4/4) 
นามกร  ช่ือท้าวสุทตั  เป็นป่ินเกล้า ผนืธร  

         (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 
จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและคร่าวซอเร่ืองพระ

อภยัมณีและสรีสุวณัณ์มีการใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 3 วรรคแรก  
 

คิว้โก่งค้อม วาดอ้อมเหมือนแปลง เหมือนวงเดือนแรม  สิบสองค ่าได้ 
        (เศรษฐีหวัเวยีง 8/2 - 8/3) 

คิว้โก่งค้อม วาดอ้อมปลายแหลม เหมือนวงเดือนแรม  สิบสองค ่าได้ 
         (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและคร่าวซอเร่ืองพระ
อภยัมณีและสรีสุวณัณ์มีการใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนัทั้ง 4 วรรค แต่แตกต่างกนัเพียงค าวา่ เหมือน
แปลง กบัปลายแหลม 

 

ท่านเอาตน เกิดหอ้งเมืองฟ้า  อยูป่ราสาทแก้ว ไชยนต์ 
        (เศรษฐีหวัเวยีง 7/3 - 7/4) 

ก็พากนั    ไคลคลาคลาดแคลว้ ข้ึนปราสาทแก้ว ไชยยนต์ 

         (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 
จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและคร่าวซอเร่ืองพระ

อภยัมณีและสรีสุวณัณ์มีการใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 2 วรรคสุดทา้ย 

 

อถะกาเล ในกาลน้ัน  ส่วนเบือ้งบั้น มหาสัตโต 
    (เศรษฐีหวัเวยีง 43/7 - 44/1) 

อตัถากาเล ในกาละน้ัน  ส่วนเบือ้งบั้น ทงัส่ีนางขวญั 
         (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 

   ส
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จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและคร่าวซอเร่ืองพระ

อภยัมณีและสรีสุวณัณ์มีการใชส้ านวนท่ีคลา้ยคลึงกนัใน 3 วรรคแรก 
 

2. การใชค้  าแทนช่ือตวัละครท่ีเหมือนกนั 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงและคร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์ 

พบวา่มีการใชค้  าเรียกช่ือตวัละครท่ีเหมือนกนั ดงัน้ี 
 

ค าเกินเบา้ 

  ขอองัเชิญ พอ่ค าเกนิเบ้า  ซ ้ าไขดวงเลา กาบซด 

 (เศรษฐีหวัเวยีง 48/4 - 48/5) 
สารูปโฉม แม่ค าเกนิเบ้า   สังงามเลา ช่ืนชอ้ย 

         (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 
 

แม่ฟองจนัทผ์ง 

  ส่วนนาฏนอ้ง แม่ฟองจันทน์ผง  ประดบัยงัองค ์ เคร่ืองงา้ทรงป้อง 

                      (เศรษฐีหวัเวยีง 16/5) 

อยูไ่กลห่างหอ้ง แม่ฟองจันท์ผง  บ่ห้ือโฉมยง ขดัเคืองใจเจา้ 

                 (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 
 

หน่อชั้นบุญขวาง 

อถะเม่ือนั้น หน่อช้ันบุญขวาง จาตอบนาง วางเสียงปากตา้น 
    (เศรษฐีหวัเวยีง 33/2 - 33/3) 

ยามพร ่ านั้น หน่อช้ันบุญขวาง ผอ่ทวยทาง จนลบัเนตรเจา้ 

         (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 
 

แม่บวัไกวกา้น 

  ยามเม่ือตวั แม่บัวไกวก้าน  เผยดวงบาน กาบซด 

                   (เศรษฐีหวัเวยีง 14/7) 

   ส
ำนกัหอ
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เยยีะเหมือนขดัใจ  แม่บัวไกวก้าน  โกธาเคือง โกรธร้าย 

         (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 
 

ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์อาจารยย์ุทธพร นาคสุข7 ซ่ึงเป็นบรรณาธิการของหนงัสือคร่าวรับ

เสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร อาจารยย์ุทธพรไดใ้ห้ขอ้สังเกตว่า ค  าว่า “รีชชะ” 

เป็นกวียานุโลมท่ีพระยาพรหมโวหารได้ใช้มาก่อนกวีคนอ่ืนๆ และอาจจะมีเพียงพระยาพรหม

โวหารเพียงผูเ้ดียวท่ีใช้ค  าน้ีก็เป็นได้ ค  าว่า รีชชะ เป็นกวียานุโลมมาจากค าว่า รีต คือ จารีต การ

เปล่ียนจากค าวา่ จารีต ไปใชค้  าวา่ รีชชะ น้ี ไม่มีค  าอธิบายใดท่ีจะเช่ือมโยงค าศพัท ์2 ค าน้ีเขา้ดว้ยกนั 

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงเสียงหรืออ่ืนๆ สามารถอธิบายไดเ้พียงวา่เป็นกวียานุโลม ค าวา่ รีช

ชะ น้ีไดป้รากฏในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืน

พิชิตปรีชากร และคร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์ ดงัน้ี 

 

  ท่านเศรษฐี กล่าวค าดีจาตา้น  ตามโบราณ รีชชะ 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 63/6) 

ตามต ่าเนียม ก่อนเดิมเบ้ืองเบา้  ตามบวัราณ รีชชะ 

                (คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร หนา้ 89)  

 จกัภิเสกสม ครอบครองเมืองเหงา้ ตามเดิมเงา รีชชะ 
         (คร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์) 
 

จากขอ้สันนิษฐานขา้งตน้และจากขอ้มูลการสัมภาษณ์อาจารยย์ุทธพร นาคสุข จึงท าให้

สามารถสันนิษฐานไดว้า่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงน่าจะเป็นผลงานการแต่งของพระยา

พรหมโวหาร 

นอกจากความคลา้ยคลึงท่ีปรากฏในวรรณกรรมค่าวส่ีบท คร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยา

เธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากรและคร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์แลว้ ยงัพบว่าวรรณกรรม

ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงมีการใช้ค  าศัพท์ภาษาไทยกลางร่วมอยู่ด้วย เช่น ทอง ให้ รองเท้า 
                                                           

7สัมภาษณ์ ยทุธพร นาคสุข, อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชียมหาวทิยาลยัมหิดล, 12 ธนัวาคม 2557. 

   ส
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เรียบร้อยกลบั ข่มเหง คิด เงินทอง ทราบ ตกใจ ทดั ทาส นิยม พลาดพลั้ง รูปโฉม คนโท ฯลฯ โดย

ค าศพัท์ภาษาไทยกลางท่ียกมาขา้งตน้ พบอยูใ่นค่าวส่ีบททั้งส้ิน จึงเป็นขอ้ยืนยนัอีกประการหน่ึงท่ี

ช่วยสันนิษฐานว่าผูแ้ต่งวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงคือพระยาพรหมโวหาร ซ่ึงการใช้

ศพัทภ์าษาไทยกลางดงักล่าวน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่คนลา้นนาไดย้อมรับอิทธิพลของกรุงเทพฯมากข้ึน

จนเห็นไดจ้ากการยอมรับในงานวรรณกรรมเช่นน้ี นอกจากน้ีภาษาไทยกลางท่ีปรากฏในเร่ืองยอ่ม

แสดงวา่ผูแ้ต่งเป็นคนทนัสมยัอีกดว้ย8 

พระยาพรหมโวหาร เป็นกวีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของลา้นนา เดิมช่ือพรหมมินท์เกิดท่ี

เมืองล าปางเม่ือปี พ.ศ.2345 บิดาช่ือแสนเมืองมา เป็นผูท้  าหนา้ท่ีรักษากุญแจคลงัของเจา้หลวงเมือง

ล าปาง มารดาช่ือเป็ง 

พรหมมินท์ไดเ้ล่าเรียนขั้นตน้โดยบวชเป็นสามเณรท่ีส านกัวดัสิงห์ชยัในขณะท่ีมีอาย ุ

17 ปี และไดอุ้ปสมบทเป็นพระเม่ืออายุครบ 20 ปี โดยพระอุปนนัโทเถระไดแ้นะน าให้ไปศึกษากบั

พระอาจารย์ปินตา วดัสุขขมิ้นในเขตวดัเจดีย์หลวง จงัหวดัเชียงใหม่ พรหมมินท์ได้ศึกษาอยู่

ประมาณ   2-3 พรรษาก็ไดล้าสิกขาบทกลบัคืนสู่เมืองล าปาง ก่อนท่ีจะลาสิกขาบทไดเ้ขียน “คร่าว

ใคร่สิกข”์ เป็นเร่ืองราวความอยากลาสิกขาบทของตนไวด้ว้ย 

เม่ือกลบัคืนสู่เมืองล าปางแลว้ พรหมมินท์ไดรั้บจา้งเขียนเอกสารดา้นกฎหมายอยู่กบั

ศาลเมืองล าปาง และรับจา้งเขียน คร่าวใช้ หรือเพลงยาวให้แก่หนุ่มสาวอีกด้วย ต่อมาบิดาของ       

พรหมมินทไ์ดพ้าไปฝึกงานกบัพระยาโลมาวสิัย แลว้ไดท้  างานเป็นมหาดเล็กอยูก่บัเจา้หลวงวรญาณ

รังสี เจา้ผูค้รองนครล าปางองคท่ี์ 9  พรหมมินทไ์ดมี้โอกาสแสดงความสามารถดา้นกวีโดยเฉพาะ

ปฏิภาณกวซ่ึีงเป็นท่ีโปรดปรานของเจา้ผูค้รองนครล าปาง จึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น “พระยาพรหม

โวหาร” กวปีระจ าส านกันครล าปาง ต่อมาไดส้มรสกบัเจา้สุนา ณ ล าปาง 

พระยาพรหมโวหารไดส้ร้างผลงานดา้นวรรณกรรมเป็นจ านวนมาก เช่น คร่าวใคร่สิกข ์

คร่าวช้างขึด ค าจ่ม คร่าวปู่ สอนหลาน คร่าวสรรพค าสอน คร่าวพระอภยัมณี ส าหรับผลงานท่ีโดด

เด่นของพระยาพรหมโวหารท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้วขวางคือ คร่าวส่ีบท เป็นเร่ืองราววา่ดว้ย

ความโศกเศร้าท่ีไดพ้ลดัพรากจากนางสรีชม หญิงผูเ้ป็นท่ีรักของพระยาพรหมโวหาร 

                                                           
8อุดม รุ่งเรืองศรี, งานวจิยัเร่ืองการใช้ศัพท์ภาษาไทยกลางในคร่าวซอเร่ืองพระอภัยมณี ของพระยา

พรหมโวหาร (เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2528), 79. 

   ส
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พระยาพรหมโวหารเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถทางดา้นกวจีนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น

กวีเอกของลา้นนา ช่วงปลายชีวิตไดไ้ปท างานในราชส านกัของพระเจา้กาวิโรรสสุริยวงศ์แห่งนคร

เชียงใหม่ จนถึงแก่กรรมเม่ือวนัเสาร์ข้ึน 13 ค  ่า เดือน 7 พ.ศ.2430 ดว้ยโรคชรา รวมอายไุด ้85 ปี 

เม่ือวเิคราะห์จากคร่าวรับเสด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร และคร่าวซอ

เร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์ ซ่ึงแต่งข้ึนในช่วงบั้นปลายชีวิตของพระยาพรหมโวหารนั้น พบวา่

ลกัษณะการแต่งมีความคลา้ยคลึงกบัวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง กล่าวคือเป็นผลงานท่ี

ค่อนขา้งดอ้ยกวา่ในช่วงวยัหนุ่ม9 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสันนิษฐานวา่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง

น่าจะแต่งข้ึนในช่วงท่ีพระยาพรหมโวหารไดรั้บราชการในราชส านกัของพระเจา้กาวิโรรสสุริยวงศ์

แลว้ คือประมาณ พ.ศ.2404 - 2430 

 

จุดมุ่งหมายในการแต่ง 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงมีจุดมุ่งหมายในการแต่ง 3 ประการดงัน้ี 

1. เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการสั่งสอนหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อเป็นการขดัเกลาสังคม 

3. เพื่อความบนัเทิง 

 

1. เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการสั่งสอนหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจาก

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงไดรั้บแนวคิดส าคญัจากชาดกนอกนิบาตซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนาโดยตรง จึงมีการสอดแทรกหลกัธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจา้ไว ้เพื่อให้ผูอ่้านไดรู้้จกับาปบุญคุณโทษ ผลของการท าดีและการท าชัว่ ดงันั้นตวัละคร

ในเร่ืองจึงมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชัว่ ตวัละครท่ีประกอบกรรมดีก็จะไดรั้บผลดี ส่วนตวัละครท่ีประกอบ

กรรมชัว่ก็จะรับไดผ้ลชัว่ตามส่ิงท่ีไดก้ระท าไว ้ตวัละครในวรรณกรรมเร่ืองน้ีจึงเป็นตวัอยา่งของการ

ประพฤติปฏิบติัเพื่อใหผู้อ่้านและผูฟั้งไดมี้ความเขา้ใจและเกรงกลวัต่อบาป  

2. เพื่อเป็นการขดัเกลาสังคม โดยวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงไดส้อดแทรก

การสั่งสอนดา้นการใช้ชีวิตในสังคมท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ และ

                                                           
9ยทุธพร นาคสุข, คร่าวรับเสดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่พชิิตปรีชากร, 19. 
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ค่านิยมในสังคม เช่น หลกัการครองเมือง การปฏิบติัต่อ บุพพการี การเลือกคู่ เป็นตน้ เพื่อใช้เป็น

หลกัปฏิบติัใหผู้ค้นในสังคมไดย้ึดถือและปฏิบติัตามกนั ถือไดว้า่สามารถน าเอาส่ิงท่ีปรากฏในเร่ือง

มาใชไ้ดจ้ริงในชีวติ เม่ือปฏิบติัตามแลว้ ยอ่มเกิดผลดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวมดว้ย  

3. เพื่อความบนัเทิง คือการน าเอาวรรณกรรมเขา้มาร่วมเป็นกิจกรรมหน่ึงของสังคม

เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน โดยการน ามาเล่าสู่กนัฟังในท่ีชุมชน ดงัจะพบไดว้่าในภาคเหนือสมยั

อดีตจะมีการเล่าค่าว คือการน าเอาค่าวซอมาเล่าเป็นท านองเสนาะ ผูท่ี้ไดฟั้งก็จะเกิดความเพลิดเพลิน

จากสุนทรียรสรวมทั้งความไพเราะจากท่วงท านองเสนาะท่ีใช้ในการขบัขาน  การเล่าค่าวจึงเป็น

ความนิยมของคนภาคเหนือในอดีต  เน่ืองจากในสมยัก่อนในชุมชนยงัไม่มีโทรทศัน์และวิทยุ ผูค้นก็

จะเสพความบนัเทิงจากการฟังการเล่าค่าว ซ่ึงนิยมเล่าค่าวกนังานมงคลต่างๆ เช่น งานบวช งาน

แต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่  รวมทั้งงานอวมงคล เพื่อไม่ให้เจ้าภาพและผูท่ี้มาร่วมงานเกิดความ

โศกเศร้า ความนิยมในการแต่งค่าวและเล่าค่าวพบว่าไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในช่วงปี พ.ศ.

2400-250010 โดยมีการน าเอาธรรมชาดกมาแต่งใหอ้ยูใ่นรูปแบบฉนัทลกัษณ์ค่าว และมีการเร่ิมพิมพ์

เป็นหนงัสือจ าหน่ายในปี พ.ศ.2474 โดยนายเมืองใจ ชยันิลพนัธ์ุ เป็นเจา้ของกิจการโรงพิมพ ์ท าให้

ความนิยมการอ่านค่าวมีมากข้ึน ผูท่ี้สามารถแต่งค่าวก็จะน าเอาธรรมชาดกเร่ืองต่างๆมาแต่งเพิ่มมาก

ข้ึน จึงปรากฏว่าหนงัสือค่าวซอท่ีพิมพจ์  าหน่ายโดยโรงพิมพข์องนายเมืองใจมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

หลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2510 นายประเทือง เภาวฒันาสุข เจา้ของร้านประเทืองวิทยาได้รับมอบ

ลิขสิทธ์ิการจดัพิมพค์่าวซอต่อจากนายเมืองใจ ชยันิลพนัธ์ุ โดยพิมพเ์ป็นอกัษรไทยมาตรฐาน แต่ไม่

ครบทุกเล่ม จนในปัจจุบนัร้านประเทืองวิทยาไดย้กเลิกการพิมพค์่าวซอไปแลว้ เน่ืองจากความนิยม

อ่านหนังสือค่าวซอได้หมดลงไปจากสังคมล้านนา ยงัคงเหลือเพียงผูท่ี้ศึกษาและกลุ่มผูอ้นุรักษ์

เท่านั้นท่ียงัให้ความสนใจ11 ส าหรับวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงผูแ้ต่งมีจุดประสงค์การ

แต่งเพื่อใชอ่้านเล่าสู่กนัฟังดว้ยเช่นกนั เพราะพบวา่ผูแ้ต่งมีการใชค้  าทกัทายกบัผูฟั้งโดยตรงทั้งการ

เปิดเร่ืองการปิดเร่ือง รวมทั้งการข้ึนตน้ของแต่ละตอน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

                                                           
10ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากลุ, วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทยีบ (เชียงใหม่: แมก็พร้ินติ้ง, 2555), 150. 
11จุฑามาศ มีชูวาศ, “การเช่ือมโยงความในวรรณกรรมค่าวซอภาคเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวชิาจารึกภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 22. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

ตอนเปิดเร่ือง 

ฟังเทอะนอ้ง  เพื่อนขอ้งตวักรรม จกัไขระบ า บอกซ ้ าห้ือแจง้ 

บ่ใช่ตนตวั  ม่อนแขง้สร้างแสร้ง แปลงเทียมธรรม เรียบร้อย 

 ห้ือฝงูขนาน เจา้บา้นทิดนอ้ย  ไขอ่านถอ้ย งานทาง 

               (เศรษฐีหวัเวยีง 2/4 - 2/5) 

อธิบายศพัท ์

 เทอะ  =  เถิด   ขอ้ง  =  เก่ียว,ติดอยู ่

 ระบ า  =  ท านอง   ห้ือ  =  ให ้  

  แขง้  =  แกลง้   ขนาน  =  ทิด  

 นอ้ย  =  ค าเรียกผูล้าสิกขาบท 

ขณะเป็นสามเณร 

สรุปความไดว้า่ ฟังเถิดนอ้งผูซ่ึ้งไดเ้กิดมาร่วมกนั ขา้จะไดเ้ล่าเร่ืองราวให้รู้แจง้ หาใช่วา่

แกลง้ ขา้ไดแ้ต่งเทียบเคียงกบัพระธรรมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เพื่อให้บรรดาทิดไดน้ ามาอ่านเล่าสู่กนั

ฟัง 

จากค่าวขา้งตน้ ผูแ้ต่งตอ้งการช้ีแจงแก่ผูฟั้งต่อไปวา่จะไดเ้ล่าค่าวเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงให้

กระจ่าง ซ่ึงไดแ้ต่งข้ึนโดยมีเน้ือหาเหมือนกบัพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ เพื่อให้บรรดาทิด

คือผูมี้การศึกษา เพราะได้ผ่านการบวชเรียนมาแลว้เป็นผูน้ าเอามาเล่าสู่กนัฟังซ่ึงก็คือการเล่าค่าว

นัน่เอง 

 

ตอนปิดเร่ือง 

 ยอดคิงนวล  จงจ าแจง้ถว้น  การบ่ควร จุ่งซดั 

อยา่ท าเหมือน เจา้พรหมทตั  ปางก่อนก้ี คราคราว 

หุมแม่นทดั  พอรยาผา้ขาว  หวงัยนืยาว ลวดตายก่อนเจา้ 

เราทงัหลาย ญิงชายหนุ่มเฒ่า  ควรร ่ าพิจท่ี ในเชาว ์

          (เศรษฐีหวัเวยีง 75/7 - 76/1) 
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อธิบายศพัท ์

 คิง  =  ตวัตน    ซดั  =  ทิ้ง 

 ปาง  =  คร้ัง, คราว, เม่ือ  หุม  =  ชอบ, นิยม, พอใจ 

 พอรยา  =  ในท่ีน้ีหมายถึงภรรยา ลวด  =  เลย 

สรุปความไดว้่า อยา่ไดท้  าเหมือนพระเจา้พรหมทตัเม่ือคร้ังเก่าก่อนนั้น คือพอใจอยาก

ไดห้ญิงผูมี้ใจบริสุทธ์ิมาเป็นภรรยา จนในท่ีสุดก็ตอ้งตายไปเสียก่อน เราทั้งหลายควรพิจารณาดว้ย

ปัญญา 

จากค่าวขา้งตน้ ผูแ้ต่งตอ้งการกล่าวเชิงสั่งสอนผูฟั้งทั้งหลายวา่อยา่ไดก้ระท าเหมือนกบั

พระเจา้พรหมทตั ท่ีตอ้งการแยง่นางสุชาดาจากลาภกุมารไปเป็นภรรยาของตน จนในท่ีสุดพระเจา้

พรหมทตัก็ถูกพระอินทร์ลงโทษจนถึงแก่ความตาย จึงขอให้ท่านทั้งหลายท่ีไดฟั้งจงพิจารณาดว้ย

ปัญญา 

นอกจากน้ีผูแ้ต่งยงัไดก้ล่าวถึงความปรารถนาของตนในการแต่งเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง ดงั

ความวา่ 
 

  ขอพลนัถึง ดว้ยสภาวะ  ใจใฝ่ขอ้ง อนัเทิง 

ภูมิถ่อยชา้  อยา่รู้หนัเถิง  ขอพลนัเทิง สุขสามส่ิงได ้

ปรารถนา ชุวนัไจไ้จ ้             ขออยา่คลอ้ยคลาด ไคลคลา  

          (เศรษฐีหวัเวยีง 2/3) 

อธิบายศพัท ์

 เทิง  =  ถึง,ไปถึง  เถิง  =  ถึง, บรรลุจุดหมาย 

 ชุวนั  =  ทุกวนั   ไจไ้จ ้ =  บ่อยๆ, เนืองๆ 

สรุปความไดว้า่ ขอใหไ้ดไ้ปถึงยงัภพภูมิท่ีตนประสงค ์อยา่ไดต้กไปในอบายภูมิ ขอให้

ไดถึ้งสุข 3 ประการซ่ึงปรารถนาอยูทุ่กเม่ือจึงขออยา่ไดค้ลาดคลาเลย 

จากค่าวขา้งตน้ผูแ้ต่งไดแ้สดงถึงความปรารถนาให้หลุดพน้จากส่ิงไม่ดีทั้งหลาย และ

ขอไดเ้ขา้ถึงสุขสามประการอนัประกอบไปดว้ย มนุษยสุข คือ ความสุขแบบมนุษย ์สวรรคสุข คือ 

ความสุขแบบเทวดา นิพพานสุข คือ ความสุขอนัสงบระงบั ซ่ึงไดป้รารถนาส่ิงน้ีอยูทุ่กวนัและขอ

อยา่คลาดคลาไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

ลกัษณะค าประพนัธ์ 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง แต่งดว้ยค าประพนัธ์ประเภทค่าวซอ ค่าวซอ

หมายถึงค าประพนัธ์ชนิดหน่ึงนิยมแต่งกนัมากในภาคเหนือ เพราะแต่งค่อนขา้งง่าย ทั้งอ่านก็เขา้ใจ

ได้ง่ายด้วย ค่าวซอมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลอนของภาคกลางคือมีการส่งสัมผสัต่อโยงกันเป็น

ทอดๆ สามารถแต่งโดยไม่มีการจ ากดัความยาว แต่ค่าวซอมีรูปแบบฉนัทลกัษณ์ท่ีมีการก าหนดเสียง

วรรณยุกต์ สัมผสัและคณะซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั วรรณกรรมท่ีแต่งดว้ยค าประพนัธ์ชนิดน้ี เช่น 

ค่าวซอเร่ืองหงส์หิน เจา้สุวตัร เป็นตน้ นิยมใช้อ่านเป็นท านองเสนาะโดยไม่ตอ้งมีดนตรีประกอบ 

สันนิษฐานว่านิยมแต่งกันมาตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา12 ประมาณ พ.ศ.2300 ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลาท่ีล้านนาพน้จากอ านาจการปกครองของพม่า จึงท าให้วฒันธรรมหลายอย่าง รวมทั้ ง

วรรณกรรมไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึน สมยันั้นกวีทางภาคกลางนิยมแต่งกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ แต่

ทางลา้นนานิยมแต่งค่าวซอเป็นส่วนใหญ่13 

ค่าวซอท่ีใชใ้นการด าเนินเร่ืองของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงแบ่งออกเป็น 

10 ตอน ส าหรับในตอนท่ี 4 พบวา่มีการจบดว้ยโคลงสามห้อง และโคลงส่ีห้อง ดงันั้นผูว้ิจยัจะได้

บรรยายลกัษณะของค าประพนัธ์ท่ีพบในเร่ืองตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ค่าวซอ 

2. กะโลงสามหอ้ง (โคลงสาม) 

3. กะโลงส่ีหอ้ง (โคลงส่ี) 

1. ค่าวซอ 

ค่าวซอ ซ่ึงเป็นบทร้อยกรองของภาคเหนือ ใชภ้าษาถ่ินเหนือเป็นหลกัในการแต่ง แต่ก็

สามารถใช้ภาษาอ่ืนๆ มาแต่งร่วมดว้ยได ้เช่น ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาไทยมาตรฐาน ฯลฯ ภาษา

ถ่ินเหนือจดัอยูใ่นภาษาตระกลูไท(Tai Family)14 กลุ่มตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งมีเสียงวรรณยุกตท่ี์มากกวา่

ภาษาไทยมาตรฐาน เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมาตรฐานมี 5 เสียง แต่ส าหรับเสียงวรรณยุกต์ใน

                                                           
12ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากลุ, วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทยีบ, 80. 
13ประคอง นิมมานเหมินท,์ ลานนาไทยคด ี(เชียงใหม่:  ศูนยห์นงัสือเชียงใหม่, 2521), 157. 
14เรณู วิชาศิลป์ , ภาษาและอักษรล้านนา  (เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543), 6. 
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ภาษาถ่ินเหนือนั้น นกัภาษาศาสตร์บางท่านไดว้เิคราะห์วา่มี 6 เสียง15 บางท่านวิเคราะห์วา่มี 8 เสียง16 

ในท่ีน้ีจะยดึตามการวเิคราะห์แบบ 6 เสียงโดยใชส้ าเนียงภาษาเชียงใหม่เป็นตวัแทน ดงัน้ี 

1. เสียงกลาง-ระดบั (ระดบัเสียง 3-3) ใกลเ้คียงกบัเสียงวรรณยุกต์สามญัในภาษาไทย

มาตรฐาน เช่นค าวา่ นา บิน เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะใชรู้ป    เป็นสัญลกัษณ์แทน 

2. เสียงต ่า-ตก (ระดบัเสียง 2-1) ใกลเ้คียงกบัเสียงวรรณยุกตเ์อกในภาษาไทยมาตรฐาน 

เช่นค าวา่ ไก่ บ่าว เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะใชรู้ป    เป็นสัญลกัษณ์แทน 

3. เสียงสูง-ตก (ระดบัเสียง 4-2) ใกลเ้คียงกบัเสียงวรรณยุกตโ์ทในภาษาไทยมาตรฐาน 

เช่นค าวา่ วิง่ คอก เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะใชรู้ป    เป็นสัญลกัษณ์แทน 

4. เสียงสูง-ข้ึน (ระดบัเสียง 4-5) ใกลเ้คียงกบัเสียงวรรณยุกตต์รีในภาษาไทยมาตรฐาน 

เช่นค าวา่ นอ้ง ไม ้เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะใชรู้ป    เป็นสัญลกัษณ์แทน 

5. เสียงต ่า-ข้ึน (ระดับเสียง 2-4) ใกล้เคียงกับเสียงวรรณยุกต์จตัวาในภาษาไทย

มาตรฐาน เช่นค าวา่ สาว หมาย เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะใชรู้ป     เป็นสัญลกัษณ์แทน 

6. เสียงกลางค่อนขา้งสูง-ระดบัเส้นเสียงปิด (high-level with glottal closure) เป็นเสียง

วรรณยกุตท่ี์ไม่มีในภาษาไทยมาตรฐาน ระดบัเสียงตอนเปิดพยางคจ์ะอยูใ่นระดบั 4 ตอนทา้ยพยางค์

เสียงจะตกเล็กน้อยและเส้นเสียงปิด ในท่ีน้ีจะเรียกเสียงวรรณยุกตน้ี์วา่ เสียงโทพิเศษ เช่นค าว่า ขา้ 

อา้ย เป็นตน้ ใชรู้ป    เป็นสัญลกัษณ์ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15กรรณิการ์ วิมลเกษม, ภาษาไทยถิ่นเหนือ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 46. 
16จรูญ บุญพนัธ์ และคณะ, พจนานุกรมภาษาไทยกรุงเทพฯ - ไทยเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524). 
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แผนภูมิแสดงเสียงวรรณยกุตภ์าษาถ่ินเหนือส าเนียงเชียงใหม่17 

 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงเสียงวรรณยกุตภ์าษาถ่ินเหนือส าเนียงเชียงใหม่ 

 

1. ขอ้บงัคบัเร่ืองเสียงวรรณยกุต ์

ค่าวซอเป็นบทร้อยกรองท่ีมีการบงัคบัเสียงวรรณยุกตใ์นวรรคต่างๆ ทั้งสัมผสัระหวา่ง

วรรคและสัมผสัระหว่างบท ส าหรับเสียงวรรณยุกต์ท่ีใช้บงัคบัในค าได้แก่เสียงสามญั  เสียงเอก  

เสียงตรี  เสียงจตัวา  และเสียงโทพิเศษ ซ่ึงผูว้ิจยัจะใช้สัญลกัษณ์        และ   

ตามล าดบัดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตอนตน้ 

การก าหนดเสียงวรรณยกุตบ์งัคบัในค่าวซอมีดงัน้ี 

  บทข้ึนตน้ 

  วรรคท่ี 1 ค าสุดทา้ยของวรรค นิยมใชเ้สียงสามญั ตรีหรือจตัวา 

  วรรคท่ี 2 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงตรี 

  วรรคท่ี 3 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงโทพิเศษ 

  วรรคท่ี 4 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงจตัวา 

  วรรคท่ี 5 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงตรี 

                                                           
17ยุพิน เข็มมุกด์ และคณะ, พจนานุกรมภาษาล้านนา  (เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและ

วฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่, 2550). 
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  วรรคท่ี 6 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงจตัวา 

  วรรคท่ี 7 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงสามญั 

  วรรคท่ี 8 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงโทพิเศษ  

  วรรคท่ี 9 ค าสุดทา้ยของวรรค นิยมใชเ้สียงสามญัหรือจตัวา 

  วรรคท่ี 10 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงโทพิเศษ  

  วรรคท่ี 11 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงสามญั 

  วรรคท่ี 12 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงตรี 

 

  บทด าเนินเร่ือง 

  วรรคท่ี 1 ค าสุดทา้ยของวรรค นิยมใชเ้สียงสามญัหรือจตัวา 

  วรรคท่ี 2 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงตรี 

  วรรคท่ี 3 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงโทพิเศษ 

  วรรคท่ี 4 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงสามญั 

  วรรคท่ี 5 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงตรี 

  วรรคท่ี 6 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงจตัวา 

  วรรคท่ี 7 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงสามญั  

  วรรคท่ี 8 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงโทพิเศษ 

  วรรคท่ี 9 ค าสุดทา้ยของวรรค นิยมใชเ้สียงสามญัหรือจตัวา 

  วรรคท่ี 10 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงโทพิเศษ 

  วรรคท่ี 11 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงสามญั 

  วรรคท่ี 12 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงตรี 

 

  บทลงทา้ย 

  วรรคท่ี 1 ค าสุดทา้ยของวรรค นิยมใชเ้สียงสามญัหรือจตัวา 

  วรรคท่ี 2 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงตรี 

  วรรคท่ี 3 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงโทพิเศษ 

   ส
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  วรรคท่ี 4 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงสามญั 

  วรรคท่ี 5 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงสามญั 

  วรรคท่ี 6 ค าสุดทา้ยของวรรค บงัคบัใชเ้สียงโทพิเศษ 

  วรรคท่ี 7 ค าท่ี 2 ของวรรค บงัคบัใชเ้สียงตรี 

  วรรคท่ี 8 วรรคน้ีใชค้  าวา่ ก่อนแลนายเฮย  ก่อนแลนายเหย ก่อนแล ฯลฯ 

 

2. การแบ่งวรรค 

การแบ่งวรรคของค่าวซอในอดีตนั้นนิยมเขียนเรียงติดกนัไปโดยไม่มีการเวน้ช่องวา่ง

ระหว่างวรรคท่ีชัดเจน ซ่ึงเหมือนกบัค าประพนัธ์แบบโบราณของไทย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประหยดั

พื้นท่ีของวสัดุท่ีใชร้องรับในการบนัทึก ท าให้สามารถบนัทึกขอ้ความไดม้ากท่ีสุด โดยเน้ือหาบาง

ช่วงอาจจะมีการเวน้วรรคท่ีท าใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจไดง่้ายหรือบางช่วงอาจจะเขียนขอ้ความติดกนั

ท าให้ผูอ่้านตอ้งแบ่งวรรคและท าความเขา้ใจดว้ยตนเอง จนกระทัง่ นายสิงฆะ วรรณสัย ไดเ้ขียน

หนงัสือช่ือ “หลกักวีนิพนธ์ลานนาไทย” ข้ึน จึงท าให้เกิดการน าเอาค่าวซอท่ีกวีโบราณไดแ้ต่งไว้

น าเอาออกมาวางเป็นกฎเกณฑ์ โดยสร้างแผนผงัและบญัญติัท่ีชดัเจน18 จึงกล่าวได้ว่านายสิงฆะ 

วรรณสัย เป็นบุคคลแรกเร่ิมท่ีท าใหค้  าประพนัธ์ประเภทค่าวซอมีรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึน โดยค่าวแต่ละ

บทสามารถแบ่งออกเป็นวรรคไดด้งัน้ี 

บทข้ึนตน้ แบ่งวรรคออกเป็น 12 วรรค 

  วรรคท่ี 1  มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 2  มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 3  มี 3 หรือ 4 ค า 

  วรรคท่ี 4  มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 5  มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 6  มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 7  มี 3 หรือ 4 ค  า 

                                                           
18ฉัตรยุพา สวสัดิพงษ์, “ค่าวซอเร่ืองเจ้าสุวตัรนางบัวค า” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517), 6. 
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  วรรคท่ี 8  มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 9   มี 3 หรือ 4 ค า 

  วรรคท่ี 10 มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 11 มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 12 มี 2 ค  า 

 

บทด าเนินเร่ือง แบ่งวรรคออกเป็น 12 วรรค 

  วรรคท่ี 1 มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 2  มี 4 ค า 

  วรรคท่ี 3 มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 4 มี 2 ค  า 

  วรรคท่ี 5  มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 6 มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 7  มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 8  มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 9 มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 10 มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 11  มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 12 มี 2 ค า 

 

บทลงทา้ย แบ่งวรรคออกเป็น 8 วรรค 

  วรรคท่ี 1 มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 2 มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 3  มี 3 หรือ 4 ค  า 

  วรรคท่ี 4  มี 2 ค  า 

  วรรคท่ี 5  มี 3 หรือ 4 ค า 

   ส
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  วรรคท่ี 6  มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 7  มี 4 ค  า 

  วรรคท่ี 8  จบดว้ยการใชค้  าวา่ ก่อนแลนายเฮย  ก่อนแลนายเหย ฯลฯ 

 

ส่วนการก าหนดจ านวนค าในแต่ละวรรคนั้น ในการแต่งค่าวซอไดก้ าหนดจ านวนค าไว้

วา่ “สามตวัเหลียว เจด็ตวัเทียว บาทหลงับาทหนา้”19 ซ่ึงมีความหมายวา่ การแต่งค่าวซอในวรรคแรก

จะมี 3 ค  า ส่วนในวรรคต่อไปจะมี 4 ค  า เม่ือรวมแลว้จะได ้7 ค  า แต่ผูว้ิจยัไดพ้บวา่การแต่งค่าวซอใน

วรรคแรกไม่จ  าเป็นจะตอ้งใช้ค  า 3 ค  าเสมอไป สามารถใช้ 4 ค  าก็ได ้ซ่ึงในงานวรรณกรรมค่าวซอ

ทัว่ไปมกัจะมีการใช ้3 ค  าหรือ 4 ค  าสลบักนัอยูเ่สมอ รวมทั้งในต าแหน่งวรรคท่ี 3 5 7 9 และ 11 ของ

บทข้ึนตน้และบทด าเนินเร่ือง ตลอดจนต าแหน่งวรรคท่ี 1  3 และ 5 ของบทสุดทา้ย ก็มีการใชค้  า

จ านวน 3 หรือ 4 ค  าสลบักนัอยูเ่สมอ 

 

3. การก าหนดสัมผสั 

การก าหนดสัมผสัของค่าวซอ ประกอบไปดว้ยสัมผสัระหวา่งวรรคและสัมผสัระหวา่ง

บท ผูว้ิจยัไดใ้ช้เส้นโยงสัมผสัตามท่ีปรากฏบนแผนผงั โดยใช้เส้นเด่ียวแสดงการสัมผสัระหว่าง

วรรค ส่วนเส้นคู่แสดงการสัมผสัระหวา่งบท ดงัน้ี 

บทข้ึนตน้ 

  วรรคท่ี 1 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าท่ี 2 ของวรรคท่ี 2 

  วรรคท่ี 2 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 

  วรรคท่ี 4 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 6  

  วรรคท่ี 6 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีนอกจากจะรับสัมผสัจากค าสุดทา้ยของ

วรรคท่ี 4 แลว้ ยงัไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 7 อีกดว้ย 

  วรรคท่ี 8 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 10 

  วรรคท่ี 12 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 ใน

บทต่อไป 

                                                           
19ฉตัรยพุา สวสัดิพงษ,์ ค่าวซอเร่ืองเจ้าสุวตัรนางบัวค า, 8. 
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บทด าเนินเร่ือง 

  วรรคท่ี 2 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะรับสัมผสัจากค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 12 

ของบทก่อนหนา้ 

  วรรคท่ี 4 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 6  

  วรรคท่ี 6 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีนอกจากจะรับสัมผสัจากค าสุดทา้ยของ

วรรคท่ี 4 แลว้ ยงัไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 7 อีกดว้ย 

  วรรคท่ี 8 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 10 

  วรรคท่ี 12 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 ใน

บทต่อไป 

 

บทลงทา้ย 

  วรรคท่ี 2 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะรับสัมผสัจากค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 12 

ของบทก่อนหนา้ 

  วรรคท่ี 4 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 5 

  วรรคท่ี 6 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าท่ี 2 ของวรรคท่ี 7 

  

ฉนัทลกัษณ์ของค่าวซอซ่ึงมีขอ้บงัคบัเร่ืองเสียงวรรณยุกต์ การแบ่งวรรค การก าหนด

จ านวนค า และการก าหนดสัมผสั เป็นดงัแผนภูมิฉนัทลกัษณ์พร้อมทั้งตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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บทข้ึนตน้ 

  
บทด าเนินเร่ือง 

 
บทลงทา้ย 

 
 

ตวัอยา่งค่าวซอ 

บทข้ึนตน้ 

มโนเนือง  จีเหลืองเห่ียวมว้ย  เพียงดัง่กลว้ย  บ่มไวใ้นขมุ  

แดนแต่นอ้ง   แม่บวัจีจุม   เจา้หวัค าซุม  ทอดทุมละขา้  

ละเวเหหน   เพศคนเมาบา้   เพื่อตวันายมา  ทิ้งละ 
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บทด าเนินเร่ือง 

อาตวัไปขนั  มาส้ายแทนใช ้  ห้ือหมดจากเส้ียง ราคี  

คนัวา่พี่น้ี   บ่ตายเป็นผ ี  บ่หนีค าเดิม  จกัเติมไถ่เจา้  

บ่ลาละตวั   ห้ือมวัมืดเส้า   จกัตามทวยเอา  ไถ่คด 

 

บทลงทา้ย 

คนัไผประสงค ์ เก็บมาอ่านใช ้  เท่ียงสนัน่ใต ้ ดินเฟือน  

มะโนเนือง   สุดเส้ียงเสียหน้ี   เท่าน้ีสู่ดาฟัง       ก่อนแหล่นายเหย 

 

การก าหนดค าของค่าวซอนั้นไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ O  ในแผนผงัแทนค า 1 ค  า ส าหรับ

สัญลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงเล็บ    หมายถึง จะปรากฏค าในต าแหน่งนั้นหรือไม่ก็ได ้ 

 

4. ความคลาดเคล่ือนทางฉนัทลกัษณ์ท่ีปรากฏในค่าวซอ 

เม่ือนายสิงฆะ วรรณสัย ไดเ้ขียนหนงัสือ “หลกักวีนิพนธ์ลานนาไทย”ข้ึนมา โดยได้

รวบรวมเอาค่าวซอท่ีกวีโบราณไดแ้ต่งไวม้ารวบรวมรักษาให้เป็นแบบฉบบั น าเอาออกมาวางเป็น

กฎเกณฑ ์แต่กระนั้นก็ยงัพบวา่กวผีูท่ี้แต่งค่าวซอในอดีตก็ไม่ไดมี้กฎเกณฑ์ทางฉนัทลกัษณ์ท่ีตายตวั

เสมอไป ยงัพบความคลาดเคล่ือนอยูบ่า้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากุล20 ไดก้ล่าวไวว้า่ 

ค่าว นั้นมีความเป็นอิสระแฝงอยู ่ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของร้อยกรองชาวบา้นโดยทัว่ๆไป การก าหนด

จ านวนค าในวรรค เสียงวรรณยุกต์และต าแหน่งสัมผสั อาจพลิกแพลงเล่ือนไหลได ้โดยข้ึนอยู่กบั 

การแบ่งจงัหวะท่วงท านองของวรรคและเสียงท่ีสมดุลกนัเป็นเกณฑ์ การท่ี ค่าว มีการคลาดเคล่ือน

ทางฉนัทลกัษณ์น้ี เรียกวา่ ค่าวหมา้ย21 

 

 

 

                                                           
20ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากลุ, วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทยีบ, 80. 
21อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, 33. 
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ตวัอยา่งค่าวซอท่ีมีฉนัทลกัษณ์คลาดเคล่ือน 

 

 
 

แผนผงัของค่าวซอท่ีมีฉนัทลกัษณ์คลาดเคล่ือนไปจากฉนัทลกัษณ์ปกติหรือค่าวหมา้ยเป็นดงัน้ี 

 

 
 

จากตวัอยา่งท่ียกมาจะเห็นวา่ค่าวซอมีฉนัทลกัษณ์คลาดเคล่ือนไปจากฉนัทลกัษณ์ปกติ 

โดยสังเกตจากตวัอยา่งค่าวซอในวรรคท่ีมีการขีดเส้นใต ้จะพบว่าค าสุดทา้ยในวรรคท่ี 11 และ 12 

จะไม่ตรงกบัเสียงวรรณยกุตบ์งัคบัคือเสียงสามญัและเสียงตรีตามล าดบั  แต่เกิดการเปล่ียนแปลงคือ

ค าสุดทา้ยในวรรคท่ี 11 มีเสียงวรรณยกุตใ์ดก็ได ้ส่วนค าสุดทา้ยในวรรคท่ี 12 จะใชเ้สียงสามญั  

เม่ือจะเร่ิมตน้ค่าวซอของบทถดัไป ตั้งแต่วรรคท่ี 1 เป็นตน้ไป จะมีเสียงบงัคบัคลา้ยกบั

วรรคท่ี 5 ตามฉนัทลกัษณ์ปกติเป็นตน้ไป  จึงท าให้ค่าวซอบทถดัไปเหลือเพียง 8 วรรค ดงัตวัอยา่ง

ดงัน้ี 
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ฉนัทลกัษณ์ 

 
 

2. กะโลงสามหอ้ง (โคลงสาม) 

ฉนัทลกัษณ์กะโลงสามหอ้ง เป็นดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

 
ตวัอยา่ง 

จกัไปสอดเซาะ    หาไหนทางใดก็บ่ได ้

 มาเป็นทุกขอ์งคเ์หงา้ไท ้   ท่านคัง่ทะวาอยู ่   

         (โคลงหงส์ผาค า) 

 

การก าหนดค า 

กะโลงสามหอ้งมี 2 บาท บาทท่ี 1 มี 2 วรรค วรรคหนา้มี 5 ค  า วรรคหลงัมี 5 ค า บาทท่ี 

2 วรรคหนา้มี 5 ค  า วรรคหลงัมี 4 ค า และตรงทา้ยบทอาจจะมีค าสร้อยอีก 2 ค  า หรือไม่มีก็ได ้

  

การก าหนดสัมผสั 

ค าสุดทา้ยของวรรคหนา้ในบาทท่ี 1 สัมผสักบัค าท่ี 3 ของวรรคหลงัในบาทเดียวกนั   

ค าสุดทา้ยของวรรคหลงัในบาทท่ี 1 สัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคหนา้ในบาทท่ี 2 

จากตวัอยา่ง ค าวา่ ใส สัมผสักบัค าวา่ ใย  และค าวา่ นอ้ง สัมผสักบัค าวา่ ขอ้ง 

 

   ส
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การใช้เอกโท 

เสียงวรรณยกุตเ์อกบงัคบัใชด้งัน้ี 

 ค าท่ี 4 ในบาทท่ี 1 วรรคหลงั 

 ค าท่ี 2 ในบาทท่ี 2 วรรคหนา้ 

ค าท่ี 1 ในบาทท่ี 2 วรรคหลงั 

ค าสุดทา้ยของโคลงสามนิยมลงดว้ยเสียงวรรณยกุตเ์อก 

เสียงวรรณยกุตโ์ทบงัคบัใชด้งัน้ี 

ค าท่ี 5 ในบาทท่ี 1 วรรคหลงั 

ค าท่ี 5 ในบาทท่ี 2 วรรคหนา้ 

ค าท่ี 2 ในบาทท่ี 2 วรรคหลงั 

 

3. กะโลงส่ีหอ้ง (โคลงส่ี) 

ฉนัทลกัษณ์กะโลงส่ีหอ้งเป็นดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

 
 

ตวัอยา่ง 

    อารักษอ์าราธน์เร้ือง มงัราย ราชแฮ 

เชิญส่งศรีทิพนาย  หน่ึงร้า 

เทียวทุงพี่จกัถวาย  เป็นส่วน บุญแฮ 

จูงจ่องเมือเมืองฟ้า  เสพสร้างสุราลยั 

                 (โคลงนิราศหริภุญชยั) 

   ส
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การก าหนดค า 

กะโลงส่ีห้อง 1 บท จะมี 4 บาท บาทท่ี 1 วรรคหนา้มี 5 ค า วรรคหลงัมี 2 หรือ 4 ค า  

บาทท่ี 2 วรรคหนา้มี 5 ค  า วรรคหลงัมี 2 ค  า บาทท่ี 3 วรรคหนา้มี 5 ค  า วรรคหลงัมี 2 หรือ 4 ค า  

บาทท่ี 4 วรรคหนา้มี 5 ค  า วรรคหลงัมี 4 ค า 

 

การก าหนดสัมผสั 

ค าท่ี 2 ของวรรคหลงัในบาทท่ี 1 สัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคหนา้ในบาทท่ี 1 และ 3  

ค าท่ี 2 ของวรรคหลงัในบาทท่ี 2 สัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคหนา้ในบาทท่ี 4 

จากตวัอยา่ง ค าวา่ ราย สัมผสักบัค าวา่ นาย และถวาย   ส่วนค าวา่ ร้า สัมผสักบัค าวา่ ฟ้า 

 

การใช้เอกโท 

เสียงวรรณยกุตเ์อกบงัคบัใชด้งัน้ี 

ค าท่ี 4 ในบาทท่ี 1 วรรคหนา้ 

ค าท่ี 2 ในบาทท่ี 2 วรรคหนา้ 

ค าท่ี 1 ในบาทท่ี 2 วรรคหลงั 

ค าท่ี 3 ในบาทท่ี 3 วรรคหนา้ 

ค าท่ี 2 ในบาทท่ี 3 วรรคหลงั 

ค าท่ี 2 ในบาทท่ี 4 วรรคหนา้ 

ค าท่ี 1 ในบาทท่ี 4 วรรคหลงั 

เสียงวรรณยกุตโ์ทบงัคบัใชด้งัน้ี 

  ค าท่ี 5 ในบาทท่ี 1 วรรคหนา้ 

  ค าท่ี 2 ในบาทท่ี 2 วรรคหลงั 

  ค าท่ี 5 ในบาทท่ี 4 วรรคหนา้ 

  ค าท่ี 2 ในบาทท่ี 4 วรรคหลงั 
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รูปแบบฉันทลกัษณ์ค่าวซอทีป่รากฏในเร่ืองเศรษฐีหัวเวยีง 

ฉันทลกัษณ์ค่าวซอท่ีใช้ในการแต่งวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ค่อนขา้งมี

รูปแบบท่ีอิสระ กล่าวคือไม่ไดอ้ยูใ่นกฎเกณฑ์ทางฉนัทลกัษณ์ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นเบ้ืองตน้ทั้งหมด เน้ือ

เร่ืองวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงนั้นแบ่งออกเป็น 10 ตอน ซ่ึงปรากฏรูปแบบฉนัทลกัษณ์

ท่ีหลากหลาย ดงัจะไดน้ าเสนอต่อไปน้ี 

 

ฉันทลกัษณ์ 

บทข้ึนตน้ 

ฉนัทลกัษณ์บทข้ึนตน้ในเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงปรากฏ 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

 

รูปแบบท่ี 1 

บทข้ึนตน้รูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบฉนัทลกัษณ์ปกติ ปรากฏในตอนท่ี 1  3 และ 7 ดงั

แผนผงัฉนัทลกัษณ์ต่อไปน้ี 

 

 
 

ตวัอยา่งจากตอนท่ี 3 

ตติยา   กลอนจาเรียบร้อย เตาะต่อถอ้ย วาทะบทสอง 

ฟังเทอะนอ้ง  แม่บงักลางหนอง จกัจาท านอง บทสามสืบตา้น 

ยามเม่ือตวั  แม่บวัไกวกา้น  เผยดวงบาน กาบซด  

            (เศรษฐีหวัเวยีง 14/6 - 14/7) 

   ส
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รูปแบบท่ี 2 

บทข้ึนตน้รูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบฉนัทลกัษณ์ท่ีวรรคต าแหน่งท่ี 1 และ 2 ขาดหายไป 

และในต าแหน่งวรรคท่ี 11 และ 12 มีความคลาดเคล่ือนจากฉนัทลกัษณ์ปกติ  ปรากฏในตอนท่ี 2 6 

และ 8 ดงัแผนผงัฉนัทลกัษณ์ต่อไปน้ี 
 

 
  

ตวัอยา่งจากตอนท่ี 2  

      ทุติยะ  ธรรมกถา 

เก็บไคค้อ้น  สืบส้อนกลอนจา  แปลงเทียมมา แต่เคา้ตั้งเหงา้ 

ตามกถา   พิทธาจารยเ์จา้  ตนเคา้ท่าน แปลงธรรม 

                (เศรษฐีหวัเวยีง 6/7 - 7/1) 
 

รูปแบบท่ี 3 

บทข้ึนตน้รูปแบบท่ี 3 เป็นรูปแบบฉันทลกัษณ์ท่ีต าแหน่งวรรคท่ี 11 และ 12 มี

ความคลาดเคล่ือนจากฉนัทลกัษณ์ปกติ ปรากฏในตอนท่ี 4  9 และ 10 ดงัแผนผงัฉนัทลกัษณ์ต่อไปน้ี 
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ตวัอยา่งจากตอนท่ี 4 

ตติยา   กลอนจาร ่ าแลว้  ค่อยฟังเทอะแกว้  หน่อชั้นสัตถา 
จกัร ่ าริ   บาทบทจตัวา  ห้ือเป็นนิทาน นิเทศตา้นถอ้ย 
ตามประญา  วชิาอนัหนอ้ย  จกัเค่ียนคลอ้ยแต่ง เทียมลาย 

(เศรษฐีหวัเวยีง 21/2 - 21/3) 
 

รูปแบบท่ี 4 

บทข้ึนตน้รูปแบบท่ี 4 เป็นรูปแบบฉนัทลกัษณ์ท่ีวรรคต าแหน่งท่ี 1 และ 2 ขาดหายไป 

ปรากฏเฉพาะในตอนท่ี 5 ดงัแผนผงัฉนัทลกัษณ์ต่อไปน้ี 
 

 
 

ตวัอยา่งจากตอนท่ี 5 

       ปรัมมะ  ปิยะกถา 

 จาคอ้นไค ้  ปกาสิตา  ส าแดงมา รอดบทถว้นหา้ 

 มหาสัตโต  เจา้ตนบุญหมา้  คร้ันเถิงฆาวา แห่งนอ้ง 

                  (เศรษฐีหวัเวยีง30/7 - 31/1) 

 

บทด าเนินเร่ือง 

ฉนัทลกัษณ์การด าเนินเร่ืองในเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงปรากฏ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
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รูปแบบท่ี 1 

บทด าเนินเร่ืองรูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบฉนัทลกัษณ์ปกติดงัแผนผงัฉนัทลกัษณ์ต่อไปน้ี  

 

 
  

ตวัอยา่งจากตอนท่ี 1 

  ทงัสีเหลือง มุ่ยแหลค้รามยอ้ม ทงัสีม่วงอ้ิน เขียวนิล  

สรรพะเคร่ืองใช้  ของไวค้รัวกิน  ของเชียงชิน คู่เช้ือมีเส้ียง 

ช้ินเน้ือเกลือปลา  พลูยาหมากเหม้ียง กองยายเรียง เหมียดชุ 

               (เศรษฐีหวัเวยีง 4/1 - 4/2) 

 

รูปแบบท่ี 2 

เป็นรูปแบบฉนัทลกัษณ์ท่ีมีความคลาดเคล่ือน เม่ือเปรียบเทียบกบัฉนัทลกัษณ์ปกติแลว้ 

รูปแบบน้ีจะน าเอาฉนัทลกัษณ์ตั้งแต่วรรคท่ี 5 ตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์ปกติมาเป็นเร่ิมตน้เป็นวรรค

ท่ี 1 แทน จึงท าใหค่้าว 1 บท มีเพียง 8 วรรค ดงัแผนผงัฉนัทลกัษณ์ต่อไปน้ี  

 

 
  

   ส
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ตวัอยา่งจากตอนท่ี 2 

 จกัหาเผยีบนอ้ง  ในโลกทงัผอง  ห้ือเหมือนคิงฟอง บ่ลอนจกัได ้

ทิศาหน   คนเราโลกใต ้  หาเทอะบ่  มีเทียม 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 12/3 - 12/4) 

 

บทลงทา้ย 

ฉนัทลกัษณ์บทสุดทา้ยในเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง เป็นดงัแผนผงัฉนัทลกัษณ์ต่อไปน้ี 

 

 
 

ตวัอยา่งจากตอนท่ี 2 

หางเวยีงชยั บ่ไกลบ่ใกล ้  เขตคา้ยแควน่  พารา 
ไขกลอนจา  กญัญาจอ้นจา้น  วาดไวพ้อสองที         ก่อนแลนายเหย 

 (เศรษฐีหวัเวยีง 14/5 - 14/6) 

 

การแบ่งวรรค 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ผูว้ิจยัได้แบ่งวรรคของค่าวซอแต่ละบท

ออกเป็นดงัน้ี 

บทข้ึนตน้  

แบ่งวรรคออกเป็น 12 วรรคตามหมายเลขท่ีก ากบัใตส้ัญลกัษณ์ O   

บทด าเนินเร่ือง แยกเป็น 2 รูปแบบ 

  แบบท่ี 1 ไดแ้บ่งวรรคออกเป็น 12 วรรคตามหมายเลขท่ีก ากบัใตส้ัญลกัษณ์ O   

  แบบท่ี 2 ไดแ้บ่งวรรคออกเป็น 8 วรรคตามหมายเลขท่ีก ากบัใตส้ัญลกัษณ์ O   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 

 บทลงทา้ย 

แบ่งวรรคออกเป็น 8 วรรคตามหมายเลขท่ีก ากบัใตส้ัญลกัษณ์ O 

 

การก าหนดค า 

การก าหนดค าของค่าวซอท่ีปรากฏในเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงนั้น ไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ O  

ในแผนผงัแทนค า 1 ค า ส าหรับสัญลกัษณ์ท่ีมีวงเล็บ    หมายถึงสามารถมีหรือไม่มีก็ได ้ดงัน้ี 

บทข้ึนตน้ มีจ านวนวรรค 12 วรรค การก าหนดค าเหมือนฉนัทลกัษณ์แบบปกติ  

บทด าเนินเร่ือง มีฉนัทลกัษณ์อยู ่ 2 รูปแบบ คือ ฉนัทลกัษณ์แบบปกติและฉนัทลกัษณ์

แบบคลาดเคล่ือน  ส าหรับฉนัทลกัษณ์แบบปกติไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ ส่วนฉันทลกัษณ์แบบ

คลาดเคล่ือนมีความแตกต่างจากฉนัทลกัษณ์แบบปกติ คือ มีจ านวนวรรค 8 วรรค ในวรรคท่ี 4 และ

วรรคท่ี 8 มีการก าหนดค าเพียง 2 ค  า 

บทลงทา้ย มีจ านวนวรรค 8 วรรค มีความแตกต่างจากฉันทลกัษณ์แบบปกติ คือ ใน

วรรคท่ี 7 มีการก าหนดค า 4-7 ค า และในวรรคท่ี 8 จบดว้ยการใชค้  าวา่ ก่อนแลนายเหย ก่อนแลเจา้

เหย ก่อนแลเจา้เหยนายเหย ฯลฯ 

 

การก าหนดเสียงวรรณยุกต์ 

การก าหนดเสียงวรรณยกุตใ์นค าสุดทา้ยของวรรคระหวา่งฉนัทลกัษณ์ของค่าวซอแบบ

ปกติและแบบคลาดเคล่ือน สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 9 การก าหนดเสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ยของวรรคในบทข้ึนตน้ ระหวา่งฉนัทลกัษณ์ของค่าว

ซอแบบปกติและแบบคลาดเคล่ือน 

บท วรรคท่ี เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบปกติ 

เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบคลาดเคล่ือน 

บทข้ึนตน้ 

 

1 สามญั ตรี จตัวา สามญั ตรี จตัวา 

2 ตรี ตรี 

   ส
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ตารางท่ี 9 การก าหนดเสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ยของวรรคในบทข้ึนตน้ ระหวา่งฉนัทลกัษณ์ของค่าว

ซอแบบปกติและแบบคลาดเคล่ือน  (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 10 การก าหนดเสียงวรรณยุกตค์  าสุดทา้ยของวรรคในบทด าเนินเร่ือง ระหวา่งฉันทลกัษณ์

ของค่าวซอแบบปกติและแบบคลาดเคล่ือน  

 

บท วรรคท่ี เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบปกติ 

เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบคลาดเคล่ือน 

 

 

 

 

บทข้ึนตน้ 

 

 

 

 

3 โทพิเศษ โทพิเศษ หรือตรี 

4 จตัวา จตัวา 

5 ตรี ตรี 

6 จตัวา จตัวา 

7 สามญั สามญั 

8 โทพิเศษ โทพิเศษ 

9 สามญั หรือจตัวา สามญั หรือจตัวา 

10 โทพิเศษ โทพิเศษ 

11 สามญั เสียงวรรณยกุตใ์ดก็ได ้

12 ตรี สามญั 

บท วรรคท่ี เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบปกติ 

เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบคลาดเคล่ือน 

 

บทด าเนินเร่ือง 

 

1 สามญั หรือจตัวา ตรี 

2 ตรี จตัวา 

3 โทพิเศษ สามญั 

   ส
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ตารางท่ี 10 การก าหนดเสียงวรรณยุกตค์  าสุดทา้ยของวรรคในบทด าเนินเร่ือง ระหวา่งฉันทลกัษณ์

ของค่าวซอแบบปกติและแบบคลาดเคล่ือน  (ต่อ)  

 

ตารางท่ี 11 การก าหนดเสียงวรรณยุกต์ค  าสุดทา้ยของวรรคในบทลงทา้ย ระหว่างฉันทลกัษณ์ของ

ค่าวซอแบบปกติและแบบคลาดเคล่ือน   

 

บท วรรคท่ี เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบปกติ 

เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบคลาดเคล่ือน 

 

 

 

 

บทด าเนินเร่ือง 

 

 

 

 

4 สามญั โทพิเศษ 

5 ตรี สามญัหรือจตัวา 

6 จตัวา โทพิเศษ 

7 สามญั เสียงวรรณยกุตใ์ดก็ได ้

8 โทพิเศษ สามญั 

9 สามญั หรือจตัวา - 

10 โทพิเศษ - 

11 สามญั - 

12 ตรี - 

บท วรรคท่ี เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบปกติ 

เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบคลาดเคล่ือน 

 

บทลงทา้ย 

1 สามญั หรือจตัวา สามญั หรือจตัวา 

2 ตรี โทพิเศษ 

3 โทพิเศษ โท หรือเอก 

4 สามญั สามญั 

5 สามญั สามญั หรือจตัวา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 การก าหนดเสียงวรรณยุกต์ค  าสุดทา้ยของวรรคในบทลงทา้ย ระหว่างฉันทลกัษณ์ของ

ค่าวซอแบบปกติและแบบคลาดเคล่ือน  (ต่อ)   

 

การก าหนดสัมผสั 

การก าหนดสัมผสัของค่าวซอในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงมีดงัน้ี 

บทข้ึนตน้ มีการก าหนดสัมผสัเหมือนกบัฉนัทลกัษณ์บทข้ึนตน้แบบปกติ 

บทด าเนินเร่ือง มีการก าหนดสัมผสัอยู่ 2 รูปแบบ คือฉันทลกัษณ์แบบปกติและฉันท

ลกัษณ์แบบคลาดเคล่ือน ส าหรับฉันทลกัษณ์แบบปกติไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ ในท่ีน้ีจะกล่าว

เฉพาะแบบฉนัทลกัษณ์คลาดเคล่ือน ดงัน้ี 

 วรรคท่ี 2 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะรับสัมผสัจากค าสุดทา้ยในวรรคสุดทา้ย

ของบทก่อนหนา้ 

 วรรคท่ี 3 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะรับสัมผสัจากค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 

 วรรคท่ี 4 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 6 

 วรรคท่ี 8 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 ใน

บทถดัไป 

บทลงทา้ย มีการก าหนดสัมผสั ดงัน้ี 

 วรรคท่ี 2 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะรับสัมผสัจากค าสุดทา้ยในวรรคสุดทา้ย

ของบทก่อนหนา้ 

บท วรรคท่ี เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบปกติ 

เสียงวรรณยกุตค์  าสุดทา้ย 

ของวรรคในฉนัทลกัษณ์ 

ค่าวซอแบบคลาดเคล่ือน 

 

 

บทลงทา้ย 

 

6 โทพิเศษ ตรี หรือโทพิเศษ 

7 ตรี สามญั หรือเอก 

8 ก่อนแลนายเหย 

ก่อนแลนายเฮย 

ก่อนแลเจา้เฮย 

ก่อนแลนายเหย 

ก่อนแลนายเฮย 

ก่อนแลเจา้เฮย 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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 วรรคท่ี 4 ค าสุดทา้ยของวรรคน้ีจะไปสัมผสักบัค าสุดทา้ยในวรรคท่ี 5 

 

ส าหรับการใช้โคลงลงทา้ยในตอนจบท่ีปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัว

เวยีง ปรากฏในตอนทา้ยของตอนท่ี 4 จ านวน 2 บท ดงัน้ี 

 

  โพธิสัตวต์นแก่นเหงา้  ลาภา 

 ยกยา้ยจากเจียนคลา   พรากหอ้ง 

 ข้ึนสู่หอนางแม่ชาดา   ลิดเล่ียน  งามเอย 

 คร้ันรอดเถิงเทิงท่ีขอ้ง   o o ชาดา 

  เจา้จ่ิงยกยา้ยบาทตีนลีลา  ข้ึนสู่หอผงัคาแห่งนอ้ง 

 สุชาดาเกลา้พนัชอ้ง   แผน่ค าผา่ 

    (เศรษฐีหวัเวยีง 30/5 - 30/7) 

 

พบวา่มีการใชก้ะโลงส่ีห้องจ านวน 1 บท และกะโลงสามห้องจ านวน 1 บท ลงทา้ยใน

ตอนจบของบทท่ี 4 แต่เน่ืองจากมีขอ้ความขาดหาย จึงท าให้ค  าในบางวรรค และบางบาทไม่ครบ

ตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์ 

 

ธรรมเนียมการประพนัธ์ 

ค่าวซอแต่ละเร่ืองมีธรรมเนียมการประพนัธ์คล้ายคลึงกัน จากการศึกษาของอุดม 

รุ่งเรืองศรี22 พบวา่ค่าวซอแต่ละเร่ืองนิยมแต่งเพื่อให้สามารถอ่านสร้างความเพลิดเพลินแก่ผูฟั้งให้

จบเร่ืองภายในเวลาประมาณ 3 ชัว่โมง หากคิดเป็นจ านวนบทจะมีประมาณ 900 - 1,000 บท โดยผู ้

แต่งจะแบ่งเร่ืองออกเป็นตอนๆ เพื่อให้ผูท่ี้อ่านไดพ้กัเป็นระยะๆ โดยเฉล่ียแลว้จะแบ่งออกเป็น15 

ตอน ในแต่ละตอนจะมีประมาณ 60 บท ส าหรับวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงพบวา่ผูแ้ต่ง

ไดแ้บ่งเร่ืองออกเป็น 10 ตอน ในแต่ละตอนจะมีค่าวโดยประมาณ 58 บท 

                                                           
22อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, 490. 

   ส
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อุดม รุ่งเรืองศรียงัศึกษาพบว่าในการน าเสนอวรรณกรรมค่าวซอ มกัจะมีธรรมเนียม

การประพนัธ์ ดงัน้ี 

1. การขอขมาพระธรรม 

2. การบอกท่ีมาของเร่ือง 

3. การแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูแ้ต่งกบัผูฟั้ง 

4. การปิดทา้ยเร่ือง 

 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงก็พบวา่มีธรรมเนียมการประพนัธ์ในลกัษณะ

เดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือประกอบไปดว้ย 

1. การขอขมาพระธรรม 

           เป็นการแสดงความเคารพแก่พระธรรมซ่ึงถือวา่เป็นของสูง เม่ือน าเอามาแต่งเป็นงาน

วรรณกรรมชาวบา้น ถือวา่เป็นการกระท าท่ีล่วงเกิน จึงมีการขอขมาพระธรรมก่อนท่ีจะเร่ิมตน้เร่ือง

เพื่อไม่ใหเ้ป็นโทษแก่ผูแ้ต่ง 

         ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ผูแ้ต่งไดมี้การขอขมาพระปัญจรัตนะ (5 

โกฐากส์) อนัประกอบไปดว้ย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระกรรมฐาน และพระอาจารยผ์ูส้อน

กรรมฐาน เพื่อไม่ใหเ้ป็นบาปท่ีน าเอาพระธรรมมาแต่งเป็นค่าวซอ ดงัน้ี 

 

นมสัสัตถุ  ขา้คุเข่านอ้ม  ครพกม้เกลา้ แทบเทา้สิสัง 

คารวะ    พระแกว้ปัญจงั  ดว้ยตรีทวารัง อตัตงัแห่งขา้ 

ขออยา่เป็นกรรม  อนัหึกหยาบกลา้  เพื่อเอาธรรม แต่งคอ้น  

  กบัเอาอรรถา มาซอนใส่ซอ้น  ยามเม่ือสร้าง กลอนค า 

ขอลุบโทษร้าย  ดว้ยวจีกรรม  ปาปธรรม อยา่ท าถูกตอ้ง 

ขออยา่ขดัขวาง  นวางคส์องห้อง  คือสัคคาคลอง มคัคะ 

  ขอพลนัถึง ดว้ยสภาวะ  ใจใฝ่ขอ้ง อนัเทิง 

ภูมิถ่อยชา้  อยา่รู้หนัเถิง  ขอพลนัเทิง สุขสามส่ิงได ้

ปรารถนา ชุวนัไจไ้จ ้  ขออยา่คลอ้ยคลาด  ไคลคลา(เทอะ) 

   ส
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นบกราบแลว้  พระแกว้ปัญจา  จดัเป็นวาทา กลอนจาร ่ าสร้าง 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 2/1) 

อธิบายศพัท ์

  คุ  =  คุก อยา่งคุกเข่า  ครพ  =  นอบนอ้ม 

  หึก  =  หยาบ, แน่น  คอ้น  =  การท างานท่ีอาศยั

         ความประณีต 

  ซอน  =  แทรก, เขา้ไปในระหวา่ง ลุบ  =  ลบ 

  สัคคะ  =  สวรรค ์   ตอ้ง  =  กระทบ, ถูก, โดน 

  เทิง  =  ถึง, ไปถึง  ชุวนั  = ทุกวนั 

  ไจไ้จ ้ =  บ่อยๆ 

สรุปความไดว้า่ ขอกราบกม้นมสัการพระปัญจรัตนะ (5 โกฐากส์) ดว้ยไตรทวารแห่ง

ขา้ ขออย่าได้เป็นบาปกรรมท่ีน าเอาพระธรรมมาแต่งเป็นบทกลอน ขอลบโทษอนัอาจเกิดจาก

วจีกรรมและ บาปกรรมทั้งหลายอยา่ไดม้ากระทบ ขออยา่ไดข้ดัขวางหนทางสู่สวรรค์และให้พลนั

ไดถึ้งตามท่ีใจประสงค ์ส่วนอบายภูมินั้นขออยา่ไดพ้บ ให้มีความสุขสามประการดงัท่ีไดป้รารถนา

อยูทุ่กวนัอยา่ไดค้ลาดคลาเลย ขา้ขอกราบพระแกว้ 5 จ  าพวกเพื่อสร้างบทกลอนน้ี 
 

2. การบอกท่ีมาของเร่ือง 

           หลังจากการขอขมาพระธรรมแล้ว ผู ้แต่งได้กล่าวถึงการน าเอาพระธรรมของ

พระพุทธเจา้มาแต่งเป็นค่าวซอ แต่มกัจะไม่บอกท่ีมาของช่ือเร่ือง ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐี

หวัเวยีง ผูแ้ต่งไม่ไดก้ล่าวถึงการน าเอาพระธรรมของพระพุทธเจา้มาท าการแต่งเป็นค่าวซอโดยตรง 

แต่กล่าวเพียงสั้นๆวา่ ไดแ้ต่งเร่ืองโดยเทียบเคียงกบัพระธรรม ดงัน้ี 
 

ฟังเทอะนอ้ง  เพื่อนขอ้งตวักรรม จกัไขระบ า บอกซ ้ าห้ือแจง้ 

บ่ใช่ตนตวั  ม่อนแขง้สร้างแสร้ง แปลงเทียมธรรม  เรียบร้อย 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 2/4) 

อธิบายศพัท ์

  เทอะ  =  เถิด   ระบ า  =  ท านอง 
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  ห้ือ  =  ให ้   แขง้  =  แกลง้ 

สรุปความไดว้า่ ฟังเถิดนอ้งผูซ่ึ้งไดเ้กิดมาร่วมกนั พี่จะไดเ้ล่าเร่ืองราวให้รู้แจง้ หาใช่วา่

แกลง้ พี่ไดแ้ต่งเทียบเคียงกบัพระธรรมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

3. การแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูแ้ต่งกบัผูฟั้ง 

          ในช่วงการด าเนินเร่ืองจะพบวา่ผูแ้ต่งมีการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูแ้ต่งกบัผูฟั้ง 

เป็นการทกัทายให้เกิดความเป็นกนัเองระหวา่ง 2 ฝ่าย เสมือนวา่ผูแ้ต่งก าลงัอยูก่บัผูฟั้งในขณะนั้น 

โดยส่วนมากมกัจะพบในตอนทา้ยบทและตอนเร่ิมข้ึนบทใหม่ ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวั

เวยีงพบวา่ผูแ้ต่งมีการแสดงความสัมพนัธ์กบัผูฟั้งในขณะท่ีเร่ิมตน้บทใหม่ และตอนทา้ยบท ดงัน้ี 
 

ขณะเร่ิมตน้บทใหม่ 

       ปฐมะ  วาทะบทหก  

ฟังเทอะนอ้ง  ท่ีขอ้งใจตก  จุ่งปกพระทยั แห่งไทใ้หต้ั้ง 

 ฟังนิกาย  นิยายหลายบั้ง  อยา่พลาดพลั้งเจตน์    สันเทห์ 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 37/7) 

อธิบายศพัท ์  

  ปก  =  ยกข้ึน , ตั้งข้ึน  บั้ง  =  ตอน , ท่อน 

  เจตน์  =  เจตนา   สันเทห์  =  สนเท่ห์ 

สรุปความไดว้า่ มาถึงตน้บทท่ีหกแลว้ ขอให้นอ้งท่ีสงสัยจงไดต้ั้งใจฟังเร่ืองราวอยา่ได้

มีความสงสัย  

 

ตอนทา้ยบท 

จีบวัผนั   ค่อยฟังหลายบั้ง    อยา่พลาดพลั้งมโนใน  เท่ือแลนายเหย 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 69/5) 

อธิบายศพัท ์

จี  =  ดอกไมตู้ม  เท่ือ  =  ยงัไม่… ค าลงทา้ย 

แสดงการปฏิเสธ 
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สรุปความได้ว่า จีบวัผนั(บวัผนัดอกตูม = ค าแทนช่ือผูฟั้ง) จงค่อยฟังไปอย่าได้

พลั้งเผลอ ในท่ีน้ีผูแ้ต่งอาจจะมีนยัยะส่ือถึงผูฟั้งว่าหากฟังค่าวซอยงัไม่จบก็จะไม่เขา้ใจธรรมะ 

เปรียบเสมือนดอกบัวผนัท่ียงัตูมอยู่ แต่เม่ือได้ฟังค่าวซอจนจบเร่ืองแล้วดอกบัวผนัท่ีตูมก็จะ

กลายเป็นดอกบวัผนัท่ีบาน ค าว่า ดอกบวัตูม คือ ดอกบวัท่ีพน้จากน ้ า แต่ยงัตอ้งรอแสงของพระ

อาทิตยส่์องมากระทบก่อนจึงจะบาน หมายถึง ตอ้งรอผูมี้ความรู้มาอธิบายธรรมะ ถึงจะบรรลุธรรม

หรือรู้วิชาต่างๆ จึงจะเกิดปัญญา ส่วนดอกบวับาน คือ ดอกบวัท่ีพน้จากน ้ า หมายถึง การเปิดรับ

ความรู้จากผูอ่ื้นหรือรู้วชิาต่างๆ จนเกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

 

4. การปิดทา้ยเร่ือง 

         ในการปิดทา้ยเร่ือง ผูแ้ต่งไดก้ล่าวถึงตวัละครในเร่ืองวา่ไดก้ลบัชาติมาเกิดเป็นใครใน

สมยัพุทธกาล เม่ือเปรียบเทียบกบันิทานชาดกคือการประชุมชาดกในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐี

หวัเวยีง ปรากฏการประชุมชาดกไวใ้นตอนทา้ยเร่ืองดงัน้ี ธนญัชยัเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาของลาภกุมารคือ

พระเจ้าสุทโทธนะ มารดาของลาภกุมารคือพระนางสิริมหามายา สุนันทาคือพระราหุล  นาง         

จนัทเทวีคือนางอุบลวณัณาเถรี พระเจา้พรหมทตัคือพระเทวทตั นางสุชาดาคือพระนางยโสธรา

พิมพา ส่วนลาภกุมารคือพระพุทธเจา้ในชาติปัจจุบนั ดงัความต่อไปน้ี 

 

ส่วนท่านไท ้  เศรษฐีปิตา  แห่งลาภา สัตถาหน่อเหงา้ 

คือไดต้น ปิตาพระเจา้  ช่ือเคา้ราช สุทโธ 

ส่วนเมียม่ิงชั้น  คู่ฝ้ันตวัโป  ธนญัเชยโย เศรษฐีเม่ืออั้น 

  เทียวสงสาร ตายเกิดจั้นจั้น  หลายชั้นชาติ มีมา 

บดัเดียวน้ี  บุญช้ีน าหา  มาเป็นมาดา พุทธะเหนือเกลา้ 

คือนางมหา มายาหน่อเหนา้  แม่เคา้เกิด โพธา 

สุขนนัทะ  ราชบุตตา  อุปราชา  โอรสพระเจา้ 

ส่วนตนตวั  กญัญาหน่อเหนา้   ศรีนงเยาว ์ นาฏไท ้

  จนัทเทวี  ผูเ้ป็นลูกไพ ้  ยามเม่ืออั้น บุพพา 

บดัเดียวน้ี  บุญช้ีจ่องหา  ไดเ้กิดมา ร่วมองคพ์ระเจา้ 
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เป็นนางอุบล วณัณาบ่เส้า  เป็นเคา้แก่ เถรี 

ส่วนพรหมทตั  ใจบาปปานผี  โทษบ่มี  มนัปองใคร่ฆ่า 

มนัเทียวสงสาร  บาดาลโลกหลา้    ยอ่มถือเวรา บ่ซดั 

  คือไดต้น ท่านเทวทตั  ผูป้องใคร่ฆ่า โพธา 

ส่วนนางแวน่ฟ้า  ช่ือสุชาตา  ลกัขณา  เลิศลว้นอ่อนอว้น 

รักษาศีล กินทานบ่ดว้น  บ่ผา่นชา้ส่วน ศรัทธา 

บุญชาติแลว้  บ่แคลว้อตัตา  พ ่าเพงมา กบัตนพระเจา้ 

คือสนธรา  พิมพาบ่เส้า  เกิดเทียมเงา ร่วมพระ 

  อนัเป็นมาตา เจา้ราหุละ  ตนยิง่ดว้ย บุญญา 

ส่วนเจา้ลาภะ  องคพ์ระสัตถา  มหาราชา ธิราชองคเ์หงา้ 

คือไดต้น  พุทโธเหนือเกลา้  ท่ีพึ่งเพา  พึ่งพะ 

  ฝงูสัตตา  นราเทวะ  ไตรโลกถว้น ทงัมวล 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 74/6 - 75/5) 

อธิบายศพัท ์

ตวัโป  =  โปราณิกกมัม ์- เน้ือคู่แต่ เคา้  =  เคา้ - ตน้เคา้,ประธาน 

ปางหลงั       

  จ่อง  =  เหน่ียว, ร้ัง, ดึง, เกาะไว ้ ซดั  =  ซดั, ปา, เหวีย่ง 

  พ ่าเพง =  บ าเพญ็, ปฏิบติั   เทียม  = เทียม -  เทียบ, เอามา 

ใหติ้ด  

สรุปความไดว้า่ เศรษฐีผูเ้ป็นบิดาของลาภกุมารไดม้าเกิดเป็นพระบิดาของพระพุทธเจา้

คือพระเจา้สุทโธทนะ ภรรยาของธนญัชยัเศรษฐีไดม้าเกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจา้คือพระ

นางสิริมหามายา สุนนัทะราชบุตรผูเ้ป็นพระราชโอรสไดม้าเกิดเป็นพระราหุล นางจนัทเทวีไดม้า

เกิดเป็นนางอุบลวณัณาเถรี พระเจา้พรหมทตัได้มาเกิดเป็นพระเทวทตั  นางสุชาดาไดม้าเกิดเป็น

พระนางยโสธราพิมพา  ส่วนลาภกุมารไดม้าเกิดเป็นพระพุทธองคใ์นชาติปัจจุบนั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 

ตัวอกัษรทีใ่ช้ในการบันทกึ 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีบนัทึกด้วยอกัษรธรรม

ล้านนา หรือมีช่ือเรียกต่างๆ กันไปอีกหลายช่ือ เช่น ตวัเมือง อกัษรธรรม อกัษรพื้นเมืองและ

อกัษรไทยวน อกัษรชนิดน้ีน่าจะมีความคล่ีคลายมาจากอกัษรมอญโบราณของอาณาจกัรหริภุญชยั

เม่ือประมาณ พ.ศ.1600 อกัษรธรรมล้านนาน้ีคงจะเป็นท่ียอมรับและน ามาใช้ในเชียงใหม่สมยั

พระญามงัรายเร่ิมก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนาบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิง หลกัฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีปรากฏ

อกัษรธรรมลา้นนาคือ จารึกลานทองพระมหาเถรจุฑามุณิ ซ่ึงใชบ้นัทึกภาษาบาลีเม่ือ พ.ศ.1919 

อกัษรธรรมลา้นนา นอกจากจะใชใ้นอาณาจกัรลา้นนาแลว้ ยงัไดเ้ผยแพร่ไปยงัลา้นชา้ง 

เม่ือคร้ังพระเจา้โพธิสาลราชแห่งประเทศลาวไดอ้ภิเษกกบัพระธิดาของพระเมืองเกษเกลา้ กษตัริย์

เชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2066 พระองคจึ์งไดท้รงน าเอาคมัภีร์พระไตรปิฎกและพระมหาเถระไปสู่ประเทศ

ลาว23 นอกจากน้ียงัไดเ้ผยแพร่ไปยงัสิบสองพนันาจากการขยายอ านาจของพระเจา้ติโลกราช รวมทั้ง

มีการใชใ้นเขตเชียงตุงและเชียงรุ่งอีกดว้ย 

ตัวอักษรธรรมล้านนาท่ีใช้ในการบันทึกวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง 

สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. รูปพยญัชนะมี 2 แบบ คือตวัเต็มและตวัเชิง ปรากฏพยญัชนะตวัเต็ม 39 รูป ไดแ้ก่ ก  

ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ  ง  จ  ช  ซ  ญ  ฏ  ฐ  ฒ  ด  ณ  ต  ถ  ท  ธ น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  อย  ร  ล  ว  ศ  

ส  ห  อ  ฮ ปรากฏพยญัชนะตวัเชิง 32 รูป ไดแ้ก่ ก  ข  ค  ง  จ  ช    ฌ  ญ  ฎ  ฐ  ฒ  ด  ณ  ต  ถ  ท  ธ  

น  บ  ป  ผ  พ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  อ 

2. รูปสระ มี 2 แบบ คือ สระจมและสระลอย ปรากฏรูปสระจม 22 รูป ไดแ้ก่ อะ  อา  อิ  

อี  อือ  อุ  อู  เอ  แอ  เอาะ  ออ  อวัะ  อวั  เอีย  เอือ  เออะ  เออ  อ า  ไอ ,ใอ  เอา  โอ  ฤา ปรากฏ

สระลอย 5 รูป ไดแ้ก่ อะ อา  อิ  อี  อุ  เอา 

 

3. รูปเคร่ืองหมาย ปรากฏรูปเคร่ืองหมายดงัน้ี 

          ไมซ้ดั ตรงกบัไมห้นัอากาศ 

          ไมก้ง ตรงกบั สระโอะลดรูป 

                                                           
23เรณู วชิาศิลป์, ภาษาและอกัษรล้านนา, 88. 
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                  ไมซ้ ้ า ตรงกบัไมย้มก 

           ระหา้ม ตรงกบัไมท้ณัฑฆาต 

           ไมก้ัง๋ไหล ตรงกบั ง สะกด เม่ือตามดว้ยตวัสะกดในวรรค ก  

             นิคหิต  ตรงกบั ง สะกดในภาษาบาลี และเป็นเสียงสระออไม่มีตวัสะกด 

4. รูปตวัเลข มี 2 แบบ คือเลขโหราและเลขในธรรม ปรากฏเลขโหรา 7 รูป ไดแ้ก่ 1  2  

3  4  6  7  8 ปรากฏเลขในธรรม 1 รูป คือ รูป 5 
 

ตารางท่ี 12 รูปพยญัชนะอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา 

พยญัชนะ ตวัเตม็ ตวัเชิง พยญัชนะ ตวัเตม็ ตวัเชิง 

 

ก 

 

 

+ 

 

 

ข 

 

 

+ 

 

 

ฃ  
 

 

- 

 

ค 

 

 

+ 

 

 

ฅ  

 

- 

 

ฆ 

 

 

 

- 

 

ง 

 

 

+ 

 

 

จ 

 

 

+ 

 

 

ฉ 

 

- 

 

- 

 

ช 

 

 

+ 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 รูปพยญัชนะอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง  (ต่อ) 

อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา 

พยญัชนะ ตวัเตม็ ตวัเชิง พยญัชนะ ตวัเตม็ ตวัเชิง 

 

ซ  

 

- 

 

ฌ 

 

- 

+ 

 

 

ญ 

 

 

+ 

 

 

ฏ 

 

 

+ 

 

 

ฐ  

+ 

 

 

ฒ 

 

 

+ 

 

 

ฑ , ด 

 

 

+ 

 
 

 

ณ 

 

 

+ 

 

 

ต 

 

 

+ 

 

 

ถ 

 

 

+ 

 

 

ท 

 

 
 

+ 

 

 

ธ 

 

 

+ 

 

 

น 

 

 

+ 

 

 

บ 

 

 

+ 
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ตารางท่ี 12 รูปพยญัชนะอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง  (ต่อ) 

อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา 

พยญัชนะ ตวัเตม็ ตวัเชิง พยญัชนะ ตวัเตม็ ตวัเชิง 

 

ป 

 

 

+ 

 

 

ผ 

 

 

+ 

 

 

ฝ  
 

 

- 

 

พ 

 

 

+ 

 

 

ฟ  
 

 

- 

 

ภ 

 

 

+ 

 
 

 

ม 

 

        

+ 

 

 

ย 

 

 

+ 

 

 

อย 

 

 

 

- 

 

ร 

 

 

 

 
 

ล 

 

 

 

 

 

ว 

 

 

+ 

 
 

 

ศ 

 

 

+ 

 

 

ษ 

 

- 

+ 
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ตารางท่ี 12 รูปพยญัชนะอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง  (ต่อ) 

อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา 

พยญัชนะ ตวัเตม็ ตวัเชิง พยญัชนะ ตวัเตม็ ตวัเชิง 

 

ส 

 

     

+ 

 
 

 

ห 

 

 

 

- 

 

ฬ 

 

- 

 

- 

 

อ 

 

 

+ 

 
 

 

ฮ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 13 รูปสระอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา 

สระ สระจม สระลอย สระ สระจม สระลอย 

 

อะ 

 

 

 

 

 

อา 

 

  ,  

 

 

 

อิ 

 

 

 

 

 

อี 

 

 

 

- 
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ตารางท่ี 13 รูปสระอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง  (ต่อ) 

อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา 

สระ สระจม สระลอย สระ สระจม สระลอย 

 

อึ 

 

- 

 

- 

 

อือ 

 

        

 

- 

 

อุ 

 

 

 

 

 

อู 

 

 

 

- 

 

เอ 

 

 

 

- 

 

แอ 

 

 

 

- 

 

เอาะ 

 

 ,  

 

- 

 

ออ 

 

 

 

- 

 

อวัะ 

 

 

 

- 

 

อวั 

 

 

 

- 

 

เอีย24 

 

,  

 

- 

 

เอือ 

 

 

 

- 

 

เออะ 

 

 

 

- 

 

เออ 

 

 , 

 

 

- 

 

                                                           
24สระเอียเม่ือมีตวัสะกดจะใชรู้ป   เช่นค าวา่ วยฯง (วฺยง) = เวยีง 
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ตารางท่ี 13 รูปสระอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง  (ต่อ) 

อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรไทย

ปัจจุบนั 

อกัษรธรรมลา้นนา 

สระ สระจม สระลอย สระ สระจม สระลอย 

 

อ า 

 

 ,  

 

- 

 

ไอ 

 

 

 

- 

 

เอา25 

 

 ,  

 

 

 

โอ 

 

   

 

- 

 

ฤา 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 14 รูปเคร่ืองหมายอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

เคร่ืองหมาย อกัษรธรรมลา้นนา 

ไมซ้ดั ตรงกบัไมห้นัอากาศ          

ไมก้ง ตรงกบัสระโอะลดรูป  

ไมซ้ ้ า ตรงกบัไมย้มก            

ระหา้ม ตรงกบัไมท้ณัฑฆาต  

นิคหิต  ตรงกบั ง สะกดในภาษาบาลี และเป็นเสียงสระ

ออไม่มีตวัสะกด 
 

 
                                                           

25รูปสระเอา   เรียกวา่ไมเ้ก๋าจูจ้ี้ ตวัอยา่งเช่น พรฯจุ ิ(พฺรจิุ) = พระเจา้ 

   ส
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ตารางท่ี 14 รูปเคร่ืองหมายในอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง  (ต่อ) 

เคร่ืองหมาย อกัษรธรรมลา้นนา 

ไมก้ัง๋ไหล ใชเ้ขียนแทนตวั ง ในค าภาษาบาลี ท าหนา้ท่ี

เป็นตวัสะกดโดยวางไวบ้นพยญัชนะตวัตามวรรค ก 
        

ไมห้ยกัหรือไมห้ยอด ตรงกบัรูปวรรณยกุตเ์อก 
 

ไมข้อชา้ง ตรงกบัรูปวรรณยกุตโ์ท           

 

ตารางท่ี 15 อกัษรและค าพิเศษท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรปริวรรต ค าอ่าน 

 
สส - 

 
ญญ - 

 
นา นา 

 
ทฺลาั ทั้งหลาย 

 
แล แล 

 
เอย เอย 

 

ตารางท่ี 16 รูปตวัเลขอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง  

อกัษรไทยปัจจุบนั อกัษรธรรมลา้นนา 

ตวัเลข เลขโหรา เลขในธรรม 

1  - 
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ตารางท่ี 16 รูปตวัเลขอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง  (ต่อ)  

อกัษรไทยปัจจุบนั อกัษรธรรมลา้นนา 

ตวัเลข เลขโหรา เลขในธรรม 

2  - 

3 
 

- 

4  - 

5 -  

6  - 

7  - 

8  - 

9 - - 

0 - - 
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สมุดกลาง
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ตวัอย่างการถ่ายถอดอกัษรธรรมล้านนาเป็นอกัษรไทย(ค าถ่ายถอด) ค าอ่านปัจจุบนั 

โดยจดัเป็นวรรคตามเอกสารตน้ฉบบั และการจดัแบ่งเป็นบท จากวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวั

เวยีง หนา้ท่ี 2 

 

ตารางท่ี 17 ตวัอยา่งการถ่ายถอดอกัษรธรรมลา้นนาเป็นอกัษรไทย(ค าถ่ายถอด)และค าอ่านปัจจุบนั 

จากวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 

บรรทดั ค าถ่ายถอด ค าอ่านปัจจุบนั 

2/1 นมสถุ ขาัฅุเขาันฺัอม ฅฺ ̂บกมฺม์เกฺลัา แทฺบ
เทั้ าสิส คารวฺงัพฺรแกฺวับญฺจ  ฑฺวฺัยถีทฺวาล   

อตฺต แหฺงขา  ขฺ  อ อฺย า เปฺนก า   อฺ ัน หืฺก         

หฺยาฺบกฺลา เพฺืออ 

นมสัสัตถุ ขา้คุเข่านอ้ม ครพกม้เกลา้ แทบ

เท้าสิสัง คารวะ พระแก้วปัญจัง ด้วยตรี

ทวารัง อตัตงัแห่งขา้ ขออย่าเป็นกรรม อนั

หึกหยาบกลา้  เพื่อ 

2/2 เอาธมฺม์แตฺงคฺอัร  กฺ ับเอาฎฺฐมาซฺอรไส    

ซฺอ้ร  ยาฺมเมิฺอสาฺงกฺอรค า  ขฺ  อลุบโทฺฑลาฺย  

ฑฺวฺยวจฺจีกมฺม์  ปาปธมฺม์  อฺยาท าถูกั์ตฺ ั้อง  

ขฺ  ออฺยาขฺฑัขฺวาฺง  หฺนาวาฺงสฺองหฺั้อง   

เอาธรรมแต่งคอ้น กบัเอาอรรถา มาซอน

ใส่ซอ้น ยามเม่ือสร้างกลอนค า ขอลุบโทษ

ร้าย ดว้ยวจีกรรมปาปธรรม อยา่ท าถูกตอ้ง 

ขออยา่ขดัขวาง นวางคส์องหอ้ง 

2/3 คืสคฺคาคฺองมคฺค  ขฺ  อพฺ ั้นเถืฺงฑฺวฺยสพฺภาว  

ไจไฝขฺองอฺั้นเทิฺง  ภุมฺมถฺอฺยชาั  อฺยารูหฺั้น

เถิฺง  ขฺอพฺนัเทิฺง  สุัก์สาฺมสิฺงไฑั้   บฺราถฺนา

ชุวฺ ั้นไจั้ไจั้  ขฺ  ออฺยาคฺอฺยคาฺฑไคฺลคฺลาเทิฺอะ  

นฺบฅาฺับ 

คือสัคคาคลองมัคคะ ขอพลันถึง ด้วย

สภาวะ ใจใฝ่ขอ้งอนัเทิง ภูมิถ่อยช้า อย่ารู้

หั น เ ถิ ง  ข อพ ลัน เ ทิ ง สุ ข ส า ม ส่ิ ง ไ ด ้

ปรารถนา ชุวนัไจ้ๆ ขออย่าคล้อยคลาด

ไคลคลาเทอะ นบกราบ 

2/4 แลฺวพฺรแกฺวบญฺจา  จฺ ัฑเปฺนวาทากฺอรจา

ล าสัาฺง  ตาฺมบฺรฺยาบณฺญาบ กฺ ัวัาฺง  บ ซฺวาฺง

แชฺั้บกฺั้อรค า  ฟฺั้ งเทิฺอนฺั้อง  เพฺิอรขฺองตฺ ̂วก า  
จฺกัไขฺรลบ าบฺอกซ์ าหืแจฺ ั้ง บ  

แลว้ พระแกว้ปัญจา จดัเป็นวาทา กลอนจา

ร ่ าสร้าง ตามประหญา ปัญญาบ่กว้าง บ่ 

ซวา้งแชบกลอนค า ฟังเทอะนอ้งเพื่อนขอ้ง

ตวักรรม จกัไขระบ าบอกซ ้ าห้ือแจง้บ่ 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 17 ตวัอยา่งการถ่ายถอดอกัษรธรรมลา้นนาเป็นอกัษรไทย(ค าถ่ายถอด)และค าอ่านปัจจุบนั 

จากวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง (ต่อ) 

บรรทดั ค าถ่ายถอด ค าอ่านปัจจุบนั 

2/5 ไชตฺ ̂วตฺ มฺอรแขฺงสาฺงแสฺั้ ง แปฺงทฺยมฺมธ์มฺม์
รฺยบร้ัฺอฺย  หืฝุงขฺนาฺนเจฺ ั้ าบาฺนทิฺฑนฺั้ อฺย  

ไขอั้ าฺนถฺ อฺยง าฺนทาฺง  แตลฺวงแลฺวอา

ติตกั้ าฺน  เหิฺงเมิฺนนาฺน  ไชถั้ าฺนขฺอง 

ใช่ตนตวั ม่อนแขง้สร้างแสร้ง แปลงเทียม

ธรรมเรียบร้อย ห้ือฝูงขนาน เจา้บา้นทิด

น้อย ไขอ่านถ้อยงานทาง แต่ล่วงแล้ว     

อตีตกาล เหิงเมินนาน ใช่ถา้นของ 

2/6 สฺั้ ลฺนยฺ ั้ง  มีธาณีนืฺงหฺั้น  ไนแผฺนชฺั้นเมธาณี  

นาฺมชืชฺั้ นพาลานสี   ลฺวง ขฺว าฺงลฺวง ลี  

พฺ  อสิฺบโยฺชหฺั้ น   มีบฺรกััาฺนกฺ  อหฺริน ฑิฺน

หฺมั้ร พฺ  อสาฺมชฺนัก าแพฺงัวฺ ั้ยง 

สั้ น ย ังมีรัฏฐา ธานีหน่ึงหั้ นในแผ่นชั้ น

เมทนี นามช่ือชั้นพาราณสี ลวงขวางลวงรี 

พอสิบโยชน์หั้น มีปราการ ก่อหินดินมัน่ 

พอสามชั้นก าแพงเวยีง 

2/7 มีฅืแวฺฑไวฺย  ฑฺัอก์ไมจฺั้ฑแจฺั้ ยฺง  ปูก์บฺ ̂ว    
ชฺยง ฑฺั้อก์ไมลฺยังฑฺวฺยมี  หฺลาฺยสีขาฺวแฑฺง 

สิฺวสฺวฺย  อฺยาฺฑอฺยาฺยทฺวฺยลฺั้อมน า  ผฺกัฅั้ าฺบ

ผฺกัหฺนฺอง  ผฺกับุงมีซ า  ผฺบัชุกฺล า 

มีคือแวดไว ้ดอกไมจ้ดัเจียง ปลูกบวัเชียง 

ดอกไมเ้รียงดว้ย มีหลายสีขาวแดงส้ิวส้วย 

หยาดยายทวยล้อมน ้ า ผกัคาบผกัหนอง 

ผกับุง้มีซ ้ า ผบัชุกล ้า 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถจดัแบ่งเป็นบทไดด้งัน้ี 

 

นมสัสัตถุ   ขา้คุเข่านอ้ม   ครพกม้เกลา้  แทบเทา้สิสัง  

คารวะ     พระแกว้ปัญจงั   ดว้ยตรีทวารัง  อตัตงัแห่งขา้  

ขออยา่เป็นกรรม   อนัหึกหยาบกลา้   เพื่อเอาธรรม แต่งคอ้น  

กบัเอาอรรถา   มาซอนใส่ซอ้น   ยามเม่ือสร้าง กลอนค า  

ขอลุบโทษร้าย   ดว้ยวจีกรรม  ปาปธรรม  อยา่ท าถูกตอ้ง   

ขออยา่ขดัขวาง    นวางคส์องห้อง  คือสัคคาคลอง มคัคะ  

ขอพลนัถึง   ดว้ยสภาวะ   ใจใฝ่ขอ้ง อนัเทิง  
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ภูมิถ่อยชา้    อยา่รู้หนัเถิง   ขอพลนัเทิง สุขสามส่ิงได ้

ปรารถนา   ชุวนัไจไ้จ ้  ขออยา่คลอ้ยคลาด ไคลคลา(เทอะ)  

นบกราบแลว้    พระแกว้ปัญจา   จดัเป็นวาทา  กลอนจาร ่ าสร้าง  

ตามประหญา   ปัญญาบ่กวา้ง   บ่ซวา้งแชบ กลอนค า  

ฟังเทอะนอ้ง   เพื่อนขอ้งตวักรรม  จกัไขระบ า บอกซ ้ าห้ือแจง้ 

บ่ใช่ตนตวั    ม่อนแขง้สร้างแสร้ง  แปลงเทียมธรรม เรียบร้อย  

ห้ือฝงูขนาน  เจา้บา้นทิดนอ้ย   ไขอ่านถอ้ย งานทาง  

แต่ล่วงแลว้    อตีตกาล   เหิงเมินนาน ใช่ถา้นของสั้น  

ยงัมีรัฏฐา   ธานีหน่ึงหั้น  ในแผน่ชั้น เมทนี  

นามช่ือชั้น   พาราณสี   ลวงขวางลวงรี  พอสิบโยชน์หั้น  

มีปราการ   ก่อหินดินมัน่   พอสามชั้น ก าแพงเวยีง 

มีคือแวดไว ้   ดอกไมจ้ดัเจียง   ปลูกบวัเชียง  ดอกไมเ้รียงดว้ย  

มีหลายสี   ขาวแดงส้ิวส้วย   หยาดยายทวย ลอ้มน ้า  

ผกัคาบผกัหนอง  ผกับุง้มีซ ้ า   ผบัชุกล ้า (คือเวยีง) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งอกัษรธรรมลา้นนาท่ีใชบ้นัทึกวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง หนา้ 2 
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บทที ่3 

การศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงในเชิงวรรณศิลป์ 

 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง เป็นวรรณกรรมประเภทเร่ืองเล่า มีลกัษณะเป็น

นิทานจกัรๆวงศ์ๆ  มีเน้ือหาและสุนทรียภาพทางภาษาท่ีน่าสนใจ ผูว้จิยัจะศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม

ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงในเชิงวรรณศิลป์ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. เร่ืองยอ่ 

2. โครงเร่ือง 

3. แก่นเร่ือง 

4. การด าเนินเร่ือง 

5. ตวัละคร 

6. ฉาก 

7. ศิลปะการใชถ้อ้ยค า 

8. การใชภ้าษาภาพพจน์ 

 

เร่ืองย่อ 

ในกาลคร้ังหน่ึง มีกษตัริยพ์ระองคห์น่ึงพระนามวา่พระเจา้พรหมทตั ทรงปกครองเมือง

พาราณสี พระองค์มีเทวีช่ือปิยภา และเหล่านางสนมอีกจ านวนมากมาย พระเจา้พรหมทตัทรงเป็น

กษตัริยท่ี์มีอ านาจหาใครเทียบเทียมมิได ้มีเหล่าทา้วขนุมูลนายเป็นจ านวนมากคอยรับใช้ทั้งกลางวนั

และกลางคืน มีนักขับคอยขับร้องและนักดนตรีคอยบรรเลงเพลงให้เกิดความสุขส าราญใน

พระราชวงัของพระองคอ์ยูมิ่ไดข้าด 

กล่าวถึงองคพ์ระโพธิสัตวซ่ึ์งไดเ้วียนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสารมาเป็นเวลานาน ก็ไดล้ง

มาปฏิสนธิในครรภแ์ห่งนางเศรษฐีผูห้น่ึงผูซ่ึ้งมีใจอนับริสุทธ์ิรักษาศีลดีงาม ตั้งบา้นเรือนอยูท่างหวั

เมืองพาราณสีหรือ “หวัเวยีง” พระโพธิสัตวอ์ยูใ่นครรภม์ารดาเป็นเวลา 10 เดือน นางเศรษฐีจึงไดใ้ห้

ก าเนิดบุตรออกมามีลกัษณะผวิพรรณกายาท่ีงดงาม เหล่าแม่นมทั้งหลายต่างช่วยกนัเล้ียงดูอุม้ชูเป็น 
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อยา่งดีทั้งอาบน ้ าป้อนขา้ว สองเศรษฐีผูเ้ป็นพ่อและแม่ต่างก็มีใจยินดีในบุตรของตนเป็นอยา่งยิ่ง จึง

หาช่ือนามท่ีเป็นมงคลใหแ้ก่บุตรของตน จึงไดช่ื้อวา่ “ลาภกุมาร” ดว้ยการท่ีเกิดมาในชาติเช้ือตระกูล

ของเศรษฐี เม่ือเติบใหญ่ข้ึนก็มีขา้วของส่ิงทรัพยม์ากมาย ประสงค์ส่ิงใดก็ได้ตามความประสงค ์

นอกจากน้ีลาภกุมารยงัมีเพื่อนพอ้งมิตรสหายมากมายทั้งหญิงและชาย เม่ือมีอายุถึงวยัท่ีตอ้งร ่ าเรียน

ศึกษาก็ไดศึ้กษาสรรพวิชาจนรู้ถ่ีถว้น เป็นผูท่ี้มีปัญญาว่องไว มีใจนอบนอ้มยึดถือในศีลห้า ส่วนใน

เร่ืองการคา้ขายนั้นกลบัไม่ค่อยสนใจมากเท่ากบัเร่ืองคลองธรรม 

ในยามนั้นยงัมีนางฟ้าตนหน่ึงไดบ้  าเพ็ญเพียรบุญมาแต่ปางก่อนสถิตอยูบ่นสวรรคช์ั้น

ดาวดึงส์ จนกระทัง่ถึงเวลาท่ีตอ้งลงมาถือก าเนิดในโลกมนุษย ์จึงไดล้งมาเอาปฏิสนธิในครรภ์นาง

เศรษฐีผูห้น่ึงมีนามวา่มหาธโนเศรษฐี มีบา้นเรือนตั้งอยูท่า้ยเมืองพาราณสีหรือ “หางเวียง” เม่ืออยูใ่น

ครรภค์รบสิบเดือนจึงไดก้ าเนิดเป็นบุตรีมีผิวพรรณกายาท่ีงดงามสมเป็นหน่อเช้ือแห่งเศรษฐี เศรษฐี

ทั้งผูเ้ป็นพ่อและแม่ก็มีใจชมช่ืนยินดีในลูกของตน ไดห้าพี่เล้ียงและแม่นมมาคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

อยา่งดี และไดต้ั้งช่ือให้กบัลูกของตนวา่ “สุชาดา” จนกระทัง่อายุไดสิ้บหกปีก็มีรูปโฉมอนังดงามมี

วาจาท่ีไพเราะและมีปัญญาท่ีเฉลียวฉลาดจนเป็นท่ีลือชาไปทัว่เมือง 

เม่ือเสียงร ่ าลือถึงความงามของนางสุชาดาไดข้ยายออกไปก็มีบรรดาลูกทา้วขุนมูลนาย

มากมายมาช่ืนชมหมายปองหวงัจะเป็นคู่ครอง คร้ันถึงเวลาค ่าแลว้บรรดาลูกทา้วขุนมูลนายทั้งหลาย

ก็จะพากนัไปเยี่ยมพูดคุยกบันางสุชาดาดว้ยใจอนัเสน่หา เหล่าคนใกลชิ้ดก็ขอติดผนัไปดว้ยเพราะ

หวังจักได้เชยชมความงามของนางสุชาดา บรรดาชายท่ีมาหานางก็ได้สนทนาปราศรัยถึง

สารทุกขสุ์กดิบต่างๆ และกล่าวว่าพวกเขามีความพึงพอใจในตวันาง ตอ้งการให้นางมาเป็นคู่ครอง 

เม่ือนางสุชาดาไดย้นิเช่นนั้นจึงตอบไปวา่ พอ่ของนางไดส้อนไว ้หากจะเลือกชายใดมาเป็นคู่ตน ให้

ถามค าถามชายผูน้ั้นดว้ยปริศนาท่ีวา่ ดอกไมห้้าดอกท่ีหอมยิ่งกว่าดอกไมใ้ดๆ บนโลกน้ีคือดอกไม้

อะไร หากชายใดตอบไดถู้กตอ้งนางก็ยนิดีท่ีจะเป็นคู่ครองกบัชายผูน้ั้น เม่ือบรรดาลูกทา้วขุนมูลนาย

ไดฟั้งค าถามจากนางเช่นนั้น ก็ไม่มีผูใ้ดสามารถตอบได ้ต่างพากบัเงียบทั้งหมด นางจึงพิจารณาใน

ใจวา่ชายเหล่าน้ียงัไม่มีปัญญาท่ีแจ่มแจง้ ชายเหล่านั้นรู้สึกอบัอายท่ีไม่สามารถตอบปัญหาของนาง

ไดจึ้งขอลานางเพื่อแยกยา้ยกนักลบัไป ตั้งแต่นั้นมาชายเหล่านั้นก็ไม่มาหานางอีกเลยดว้ยเพราะไม่

สามารถตอบปัญหาดอกไมท้ั้งห้าน้ีได ้ส่วนนางสุชาดาก็กระท าตนอยูใ่นศีลธรรม จนเวลาล่วงเลย
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ผ่านไปนานก็ยงัไม่มีผูใ้ดสามารถมาตอบปัญหาของนางได ้จนนางนั้นไม่มีใจท่ีจะหวงัชายใดมา

เคียงคู่ 

กล่าวถึงลาภกุมารเม่ืออายุล่วงเขา้สิบหกปีก็ได้ร ่ าเรียนสรรพวิชาจนรู้ถ่ีถ้วนมีความ

เฉลียวฉลาด เป็นผูท่ี้มีใจใฝ่ในศีลธรรม บ าเพ็ญภาวนาทุกค ่าเชา้ หวงัเพื่อจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้ใน

อนาคต อยู่มาวนัหน่ึงเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาก็พร ่ าคิดว่าบุตรของตนก็มีเพียงคนเดียวจึงปรึกษากบัภรรยา

วา่จะตอ้งเจรจากบัลูกในเร่ืองการหาคู่ครอง จึงเรียกลาภกุมารมาหาแลว้กล่าวกบับุตรของตนวา่ อายุ

ของลูกนั้นก็ถึงเวลาสมควรท่ีจะหาหญิงมาเป็นคู่ครองเพื่อสืบวงศ์ตระกูล ฝ่ายเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาได้

กล่าววา่มีหญิงงามผูห้น่ึงช่ือสุชาดาเป็นลูกสาวของเศรษฐีท่ีอยูท่า้ยเมืองมีรูปงามเป็นท่ีร ่ าลือ บรรดา

ชายมากมายต่างหมายปอง ขอให้ลูกไดไ้ปดูนางผูน้ั้น หากลูกพอใจจะไดแ้ต่งคนให้ไปสู่ขอนางมา

เป็นคู่ครองของลูก ส่วนลาภกุมารเม่ือไดย้ินดงันั้นก็มิไดข้ดัขืนในถอ้ยค าของบิดาแต่อย่างใด จึงลา

บิดาและมารดามาแต่งองคท์รงเคร่ืองเพื่อจกัไปเยีย่มยลนางสุชาดาโดยมีบริวารติดตามไปดว้ยทั้งนกั

ดนตรีนกัขบัจ านวนมากมาย  

เม่ือลาภกุมารและบริวารทั้งหลายไปถึงยงัเรือนนางสุชาดาก็ได้ข้ึนไปนั่งบนเรือน 

บรรดาบริวารของนางสุชาดาก็ไดจ้ดัแจงหมากเม่ียงมาตอ้นรับ เหล่านางบริวารของนางสุชาดาได้

เห็นบุรุษหน้าตางดงามมากนัมากมายจึงได้ถามว่าท่านทั้งหลายมาจากแห่งหนต าบลใด ฝ่ายลาภ

กุมารจึงไดต้อบไปว่ามาจากเดินทางหัวเมืองพาราณสี ท่ีมาก็เพราะไดย้ินค าร ่ าลือถึงความงามของ

นางสุชาดาวา่งามไม่มีใครจะเทียมเทียบได ้จึงอยากมาช่ืนชมดว้ยตนเอง หวงัจะไดพู้ดจาปราศรัยสัก

ค าก็ยงัดี แต่ก็แปลกใจวา่มาถึงยงัเรือนแลว้นางสุชาดาอยูท่ี่ไหน ท าไมนางไม่ออกมาหาตนเลย หรือ

วา่นางมีคู่แลว้จึงอยูแ่ต่ในหอ้ง ฝ่ายคนใชจึ้งตอบไปวา่นางสุชาดาไม่มีชายใดท่ีไหนมาหาเลย นางอยู่

แต่ในห้องเป็นเวลาสองสามเดือนแลว้ เพราะก่อนหน้าน้ีเคยมีชายหนุ่มมาพูดจาปราศรัยขอนางไป

เป็นคู่ครองแต่ดว้ยเวรกรรมท่ีสร้างมาไม่ใช่ท่ีจะเป็นคู่กนัจึงไม่สมประสงค ์ส่วนลาภกุมารจึงกล่าว

กบัคนใช้ว่าท่ีมาวนัน้ีก็เพราะอยากพูดจาปราศรัยกบันางสุชาดาขอไดไ้ปเชิญนางให้ออกจากห้อง

เพื่อจกัไดเ้ชยชมความงามของนาง ส่วนนางสุชาดาซ่ึงอยูภ่ายในห้องของตนก็ไดย้ินเสียงอนัไพเราะ

เสนาะหูของลาภกุมารจึงพิจารณาอยูใ่นใจวา่เสียงอนัไพเราะเช่นน้ีไม่เคยไดย้ินท่ีไหนมาก่อนหรือวา่

คู่ครองตวัจริงไดม้าถึงยงัเรือนแลว้จึงภาวนาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิวา่หากบุญกรรมแต่เก่าก่อนหลงัไดส้ร้าง

มาให้เคียงคู่กบัชายผูน้ี้ก็ขอให้ตอบค าถามของนางไดถู้กตอ้งสมประสงค์ดว้ยเถิด เม่ือนางสุชาดา
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พร ่ าคิดอยู่ในใจ คนใช้ก็ไดเ้ขา้มายงัในห้องของนางแลว้เล่าให้ฟังว่ามีชายผูห้น่ึงมีรูปท่ีงดงามและ

เสียงอนัไพเราะซ่ึงไม่เคยเห็นชายใดท่ีไหนจะมีรูปงามดัง่น้ีมาก่อน เหตุท่ีมายงัเรือนก็ดว้ยอยากช่ืน

ชมความงามของนางสุชาดา เม่ือนางสุชาดาไดย้ินค าเชิญจากคนใชข้องตนก็มีใจปิติบงัเกิดข้ึน จึงได้

แต่งองค์ทรงเคร่ืองอย่างสวยงาม เม่ือแต่งตวัเสร็จเรียบร้อยจึงให้คนใช้ถือโคมไฟน าหน้าออกจาก

หอ้งแลว้นางจึงค่อยเดินตามไป เม่ือมานัง่ยงันอกหอ้งแลว้ เหล่าคนใชก้็ยื่นขนัหมากเม่ียงให้ เม่ือนาง

ไดส้บตากบัชายรูปงามท่ีนัง่อยู ่นางจึงรู้สึกมีใจเสน่หาเม่ือแรกพบ นางสุชาดาไดไ้ถ่ถามยงัลาภกุมาร

วา่ท่านมาจากแห่งหนต าบลใด อยู่ดีมีสุขหรือไม่ ฝ่ายลาภกุมารไดฟั้งนางถามจึงตอบไปวา่ ตนเป็น

ลูกเศรษฐีมีบา้นเรือนอยู่ทางหัวเมืองพาราณสี อยู่สุขสบายดีไม่มีโรคไขใ้ดๆ มาเบียดเบียน นาง

สุชาดาได้ฟังลาภกุมารตอบนางจึงได้กล่าวต่อไปว่าการท่ีท่านมาในวนัน้ีเพราะมีเหตุอนัใด ลาภ

กุมารได้กล่าวตอบว่าการท่ีมาในวนัน้ีก็ด้วยเพราะอยากได้ช่ืนชมความงามของนาง เพราะคน

ทั้งหลายต่างกล่าวขานเป็นเสียงเดียวกนัวา่นางเป็นผูมี้รูปงามยิง่กวา่ใคร ตนก็มีใจอยากไดน้างมาเป็น

คู่ครอง เม่ือนางสุชาดาไดย้นิเช่นนั้นก็มีใจยนิดีไดก้ล่าวตอบลาภกุมารวา่ท่านเป็นชายผูท่ี้มีรูปงดงาม 

การท่ีลาภกุมารไดม้าหาตนในวนัน้ีท าให้รู้สึกช่ืนบานในหวัใจยิ่งนกั  ในคร้ังก่อนนั้นก็มีบรรดาชาย

หนุ่มกลุ่มหน่ึงไดม้าหาพูดจาปราศรัยหวงัจะขอตนเป็นคู่ แต่ตนก็ไดย้ึดถือค าสอนของพ่อแม่วา่หาก

วนัใดจะหาคู่ครองจะตอ้งถามปัญหาว่าดอกไมท้ั้งห้าท่ีหอมไปทัว่โลกหล้า หอมไปถึงชั้นอินทร์

พรหมจนถึงชั้นนิพพานคือดอกไมอ้ะไร บรรดาชายหนุ่มเหล่านั้นก็ตอบไม่ได ้จึงพากบักลบัไปเสีย 

ในการท่ีลาภกุมารมาในวนัน้ีเพื่อหวงัเอาตนไปเป็นคู่ครองนั้นก็ขอใหไ้ดไ้ขปัญหาเร่ืองดอกไมท้ั้งห้า

ใหต้นไดรู้้เสียก่อน หากไขปัญหาน้ีไดต้นก็ยินดีท่ีจะเป็นคู่ครอง ลาภกุมารกล่าวตอบนางวา่นางช่าง

เป็นผูท่ี้มีปัญญาช่างรู้เจรจายิ่งนกั เม่ือถามมาเช่นน้ีตนก็ขอตอบปัญหาของนาง อนัวา่ดอกไมท้ั้งห้า

นั้นก็คือศีลห้าท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสสอนไว ้ดอกท่ีหน่ึงคือเวน้จากการฆ่าสัตว ์ดอกท่ีสองเวน้จาก

การลกัทรัพยเ์อาของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ดอกท่ีสามเวน้จากการประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมีย 

ดอกท่ีส่ีคือเวน้จากวจีมุสา ดอกท่ีห้าคือเวน้จากการด่ืมสุราเมรัย เม่ือลาภกุมารไดต้อบจนครบแลว้ 

นางก็มีใจชมช่ืนยินดีและกล่าวช่ืนชมลาภกุมารวา่เป็นผูมี้ปัญญาล ้าลึก ฝ่ายลาภกุมารกล่าววา่ตนได้

ไขปัญหาแต่ตน้จนจบครบถว้นแลว้ซ่ึงก็เป็นเวลาดึกก็จะขอลากลบัยงัเรือนตน จะขอชวนนางสุชาดา

กลบัไปดว้ย ฝ่ายนางสุชาดาไดก้ล่าวตอบวา่การท่ีลาภกุมารมาในคืนน้ีเป็นคืนแรกแลว้จะพาตนกลบั

ไปดว้ยนั้น ก็จะเป็นการไม่ดี คนทั้งหลายจะพากนันินทาว่าร้าย ลาภกุมารไดฟั้งเช่นนั้นก็กล่าวว่า
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หากเป็นเช่นนั้นตนก็จะขอลานางกลบัไปยงัเรือนของตนเสียก่อน แต่นางสุชาดาตอบไปวา่หากลาภ

กุมารจะกลบัไปก็นบัวา่มาลวงใหใ้จของตนไดห่้วงหาอาลยั ท่ีเรือนของตนนั้นไดจ้ดัเตรียมท่ีนอนไว้

พร้อม ฝ่าลาภกุมารจึงเขา้มาจบัมือนางสุชาดาแลว้พากนัเขา้ไปยงัห้องนอนของนาง ส่วนบรรดาคน

ติดตามก็พากนันอนเฝ้านอกห้องจนถึงรุ่งเชา้ ทุกคนต่ืนนอนแลว้ลาภกุมารจึงไดก้ลบัไปยงัหวัเมือง

ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเรือนตนเพื่อไปบอกเร่ืองราวแก่พ่อแม่ เม่ือพ่อแม่ไดท้ราบข่าวแลว้ก็มีใจยินดี ไดพ้า

กนัตกแต่งเตรียมขา้วของเพื่อจะไปสู่ขอนางสุชาดา  

เม่ือถึงวนัมงคลจะไดป้ระกอบพิธี บรรดาคนมากมายก็ไดพ้ากนัแห่ขบวนไปเชิญนาง

สุชาดา เม่ือไปถึงเรือนของนางไดถ้วายเคร่ืองบรรณาการมากมาย สองเศรษฐีผูเ้ป็นพ่อและแม่ของ

นางสุชาดาทราบแล้วจึงอนุญาตด้วยใจยินดี และได้ท าการเชิญนางสุชาดาร่วมขบวนเพื่อไป

ประกอบพิธียงัเรือนของลาภกุมาร เม่ือไปถึงยงัเรือนของลาภกุมารจึงไดป้ระกอบพิธีตามประเพณี 

ทั้งสองได้อยู่กินด้วยกนัมาเป็นเวลา 6 เดือน นางสุชาดามีใจนึกถึงพ่อและแม่ของตน จึงอยาก

กลบัไปเยี่ยมหาพ่อและแม่ บรรดาบริวารทั้งหลายจึงไดต้กแต่งขบวนรถแก่นาง ส่วนลาภกุมารไดข่ี้

ชา้งไปดว้ยพร้อมกบัหมู่เสนาทั้งหลายท่ีติดตามขบวนไป  

ขณะท่ีขบวนก าลงัด าเนินไป พระเจา้พรหมทตัเจา้เมืองพาราณสีไดเ้ห็นนางสุชาดาอยู่

ในขบวนแห่ เกิดมีใจตณัหาอยากไดน้างมาครอง จึงสั่งให้ทหารไปจบัเอาตวัลาภกุมารไปฆ่า ส่วน

นางสุชาดาเห็นเช่นนั้นก็ท าอะไรไม่ได ้ไดแ้ต่ร ่ าร้องดว้ยความโศกเศร้า นางจึงยกมืออธิษฐานไวส่ิ้ง

ศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยผลบุญดีงามท่ีนางไดท้  ามาขอใหเ้ทพเทวดาทั้งหลายไดล้งมาช่วยเหลือลาภกุมารให้พน้

จากภยั  เม่ือนั้นพระอาสน์ของพระอินทร์ก็แขง็กระดา้ง พระองคจึ์งส่องลงมายงัโลกมนุษยเ์ม่ือทราบ

ความจึงเสด็จลงมายงัโลกโดยเร็วพลนั เสียงฟ้าร้องดงัสนัน่ ทนัใดนั้นขวานของพระอินทร์ก็ตกลง

มาผา่เขา้ยงัศีรษะของพระเจา้พรหมทตัจนถึงแก่ความตาย 

เม่ือพระเจา้พรหมทตัถึงแก่ความตาย บรรดาเสนาทั้งหลายก็ไดพ้ากนัยกเอาลาภกุมาร

เป็นกษตัริยค์รองเมืองพาราณสี และนางสุชาดาก็ได้ข้ึนเป็นพระชายา ด้วยความกตญัญูต่อบิดา

มารดาลาภกุมาร จึงได้เชิญบิดาและมารดาของตนและนางสุชาดามาอยู่ในวงัด้วย อยู่มาไม่นาน

สุชาดาก็ตั้ งครรภ์และประสูติโอรส จึงให้ช่ือว่าสุนันทา เม่ือสุนันทาเติบโตอายุได้ 16 ปี จึงได้

แต่งงานกบัหญิงรูปงามนามวา่จนัทวดี และสุนนัทาไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นวงัหนา้และไดค้รองราชยต์่อ

จากพระราชบิดา 
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ในประชุมชาดก ไดก้ล่าวถึงบุคคลท่ีไดก้ลบัชาติมาเกิด ได้แก่ บิดาของลาภกุมารคือ

พระเจา้สุทโทธนะ มารดาของลาภกุมารคือพระนางสิริมหามายา   สุนนัทาคือพระราหุล  นางจนั

ทเทวคืีอนางอุบลวณัณาเถรี พระเจา้พรหมทตัคือพระเทวทตั  นางสุชาดาคือพระนางยโสธราพิมพา  

ส่วนลาภกุมารคือพระพุทธองคใ์นชาติปัจจุบนั 

 

โครงเร่ือง 

โครงเร่ือง คือ การล าดบัเร่ืองของเหตุการณ์ท่ีผูแ้ต่งผกูข้ึนมา แต่ละเหตุการณ์จะตอ้งมี

ความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นเหตุเป็นผล นัน่คือเหตุการณ์หน่ึงจะตอ้งส่งผลกระทบให้อีก

เหตุการณ์หน่ึงตามมาและต่อเน่ืองกนัไปเป็นลูกโซ่จนกวา่เร่ืองนั้นจะจบลง1 

โดยปกติแลว้โครงเร่ืองจะตอ้งมีความขดัแยง้ ซ่ึงก็คือปัญหาหรือความขดัแยง้ท่ีจะท า

ให้เร่ืองราวด าเนินต่อไป ความขดัแยง้น้ีตอ้งเกิดกบัตวัเอกของเร่ือง หรือท่ีเรียกวา่ Protagonist กบั

คู่กรณีท่ีเรียกว่า antagonist ลกัษณะของปัญหาหรือความขดัแยง้ระหว่างตวัเอกของเร่ืองกบัคู่กรณี 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ 

1. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์เป็นความขดัแยง้ระหวา่งตวัเอกของเร่ืองกบัตวั

ละครอ่ืนๆท่ีอยูก่นัคนละฝ่าย ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นความขดัแยง้ทางพฤติกรรม ความไม่ลงรอยกนั

ทางความคิด หรืออาจจะมีความปรารถนาท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 

2. ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม เป็นความขดัแยง้ระหวา่งตวัเอกของ

เร่ืองกับส่ิงแวดล้อมหรืออ านาจต่างๆจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางธรรมชาติ จากดินฟ้า

อากาศ สภาพสังคม หรือแมแ้ต่โชคชะตาท่ีก าหนดชีวติของตวัเอกของเร่ืองเองก็ตาม 

3. ความขดัแยง้ของมนุษยก์บัตวัเอง เป็นความขดัแยง้ระหว่างตวัเอกของเร่ืองกบัตวั

ของเขาเอง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นความขดัแยง้ทางดา้นกายภาพ หรือบุคลิกภาพกบัความรู้สึกนึก

คิด อารมณ์ หรือความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี ในความขดัแยง้น้ีตวัเอกของเร่ืองต่อสู้กบัตวัเอง ไม่เก่ียวขอ้ง

กบัตวัละครอ่ืนๆ หรืออ านาจบีบคั้นจากภายนอกแต่อยา่งใด2 
 

                                                           
1ยวุพาส์(ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา, ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับวรรณคดี (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 111. 
2เร่ืองเดียวกนั, 112. 
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โครงเร่ืองของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง คือการไขปริศนาดอกไมท้ั้งห้า ผู ้

ท่ีไขปริศนาไดก้็จะไดน้างสุชาดาไปเป็นคู่ครอง ทั้งตวัละครเอก คือ ลาภกุมารและตวัละครรองคือ

บรรดาลูกทา้วขุนมูลนายต่างมีบทบาทในการไขปริศนาน้ี ส่วนความขดัแยง้จะเกิดข้ึนในตอนทา้ย

เร่ือง ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหว่างตวัละครรองคือพระเจา้พรหมทตัท่ีมีต่อตวัละครเอก แต่ความ

ขดัแยง้ก็คล่ีคลายไปอยา่งง่ายดาย ซ่ึงสามารถสรุปโครงเร่ืองเป็นล าดบัไดด้งัน้ี 

1. พระเจา้พรหมทตัครองเมืองพาราณสี มีเทวช่ืีอปิยภา และเหล่าสนมอีกมากมาย 

2. มีสามีภรรยาคู่หน่ึงเป็นเศรษฐีตั้ งบ้านเรือนอยู่ทางหัวเมืองพาราณสี เป็นผูมี้ใจ

บริสุทธ์ิ รักษาศีล 

3. พระโพธิสัตวไ์ดม้าจุติในครรภข์องนางเศรษฐีเป็นเวลา 10 เดือน จึงไดก้ าเนิดออกมา

เป็นบุตรชายเศรษฐีผูเ้ป็นพอ่ไดต้ั้งช่ือใหก้บับุตรของตนวา่ ลาภกุมาร 

4. เม่ือลาภกุมารเติบโตก็มีขา้วของส่ิงทรัพยม์ากมายรวมทั้งมิตรสหายทั้งชายหญิง 

นอกจากน้ีลาภกุมารยงัเป็นผูมี้ปัญญาวอ่งไวและฝักใฝ่ในเร่ืองศีลธรรม 

5. มีนางฟ้าตนหน่ึงไดบ้  าเพญ็บุญมานาน สถิตอยูบ่นสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ไดม้าปฏิสนธิ

ในครรภ์ของนางมหาธโนเศรษฐีซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยู่ทา้ยเมืองพาราณสี เม่ือครบ 12 เดือนนาง

มหาธโนเศรษฐีไดใ้หก้ าเนิดบุตรีและไดต้ั้งช่ือวา่ สุชาดา 

6. เม่ือสุชาดาเติบใหญ่อายุได ้16 ปี เป็นผูท่ี้มีรูปโฉมงดงาม มีปัญญาเฉลียวฉลาดจน

เป็นท่ีร ่ าลือกนัไปทัว่เมือง บรรดาลูกทา้วขุนมูลนายต่างหมายปองนางสุชาดาไปเป็นคู่ครอง นาง

สุชาดากล่าวว่าบิดาของนางได้สอนไว ้หากจะเลือกชายใดมาเป็นคู่ ให้ชายผูน้ั้นไขปริศนาท่ีว่า 

ดอกไมท้ั้งหา้ท่ีหอมยิง่กวา่ดอกไมใ้ดๆ ในโลกน้ีคือดอกอะไร หากชายใดสามารถตอบไดก้็ยินดีท่ีจะ

เป็นคู่ครอง 

7. บรรดาลูกทา้วขนุมูลนายไม่สามารถไขปริศนาของนางสุชาดาได ้จึงรู้สึกอบัอายและ

พากนักลบัไป 

8. สองเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาและมารดาของลาภกุมารก็ไดค้รุ่นคิดว่าบุตรของตนก็เติบโต

พอท่ีจะหาคู่ครองไดแ้ลว้ จึงเรียกลาภกุมารมาแลว้กล่าววา่มีลูกสาวของเศรษฐีท่ีตั้งบา้นเรือนอยูท่า้ย

เมืองมีรูปโฉมท่ีงดงาม ถา้หากพึงพอใจจะแต่งคนใหไ้ปสู่ขอ 
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9. ลาภกุมารลาพ่อและแม่เพื่อไปหานางสุชาดา เม่ือทั้งสองไดพ้บกนั ทั้งสองต่างรู้สึก

พึงพอใจกนั ลาภกุมารกล่าวว่าการท่ีมาหานาง ก็เพื่อจะไดม้ายลโฉมตามท่ีคนร ่ าลือและหวงัจะขอ

นางเป็นคู่ครอง 

10. นางสุชาดาถามปริศนาดอกไมท้ั้งห้าแก่ลาภกุมาร ลาภกุมารสามารถไขปริศนา

ดอกไมท้ั้งหา้ไดถู้กตอ้งทุกประการ จนนางสุชาดากล่าวช่ืนชมวา่ลาภกุมารเป็นผูมี้ปัญญาล ้าลึก และ

ยอมแต่งงานกบัลาภกุมารตามค าสัญญา 

11. เม่ือทั้งสองแต่งงานอยูกิ่นดว้ยกนัเป็นเวลา 6 เดือน นางสุชาดาตอ้งการกลบัไปเยี่ยม

หาพอ่แม่ของนาง ลาภกุมารจึงไดต้กแต่งขบวนพร้อมทั้งคนติดตามมากมาย 

12. ขณะท่ีขบวนก าลงัด าเนินไป พระเจา้พรหมทตัเจา้เมืองพาราณสีไดเ้ห็นรูปโฉมท่ี

งดงามของนางสุชาดา จึงเกิดตณัหาอยากไดน้างมาเป็นคู่ จึงสั่งใหท้หารจบัตวัลาภกุมารไปฆ่า  

13. นางสุชาดายกมืออธิษฐานของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิช่วยเหลือ ท าให้พระอาสน์ของพระ

อินทร์แขง็กระดา้ง พระองค์จึงไดส้อดส่องมายงัโลกมนุษยแ์ละทราบเร่ือง พระอินทร์จึงขวา้งขวาน

ของพระองคต์กลงยงัพระเศียรของพระเจา้พรหมทตัจนถึงแก่ความตาย 

14. ชาวเมืองทั้งหลายพากนัยกเอาลาภกุมารเป็นกษตัริยค์รองเมืองพาราณสี โดยมีนาง

สุชาดาเป็นมเหสี และไดเ้ชิญพอ่แม่ของทั้งสองมาอยูใ่นวงัดว้ย 

15. นางสุชาดาตั้งครรภ์และให้ก าเนิดโอรสช่ือสุนันทา เม่ือสุนนัทาอายุได้ 16 ปี ได้

แต่งงานกบันางจนัทวดี และสุนนัทาไดไ้ดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรมวงัหน้าและไดค้รองราชยต่์อจาก

พระราชบิดา 

การวางโครงเร่ืองนั้น ผูแ้ต่งไดว้างโครงเร่ืองให้มีความต่อเน่ืองกนัไปตามล าดบั โครง

เร่ืองน้ีไม่มีความสลบัซับซ้อนมาก เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีส าคญัจะเกิดข้ึนกบัตวัละครเอกคือลาภ

กุมารและนางสุชาดาเท่านั้น โครงเร่ืองในช่วงแรก ผูแ้ต่งไดพ้รรณนาถึงบา้นเมืองและตวัละครเอก 

จนมาถึงในช่วงกลางของเร่ืองเป็นการแกป้มเร่ือง ซ่ึงมีตวัละครรองคือบรรดาลูกทา้วขุนมูลนายเป็น

ผูแ้กป้มคร้ังแรกแต่ไม่ส าเร็จ ในคร้ังท่ีสองตวัละครเอกคือลาภกุมารเป็นผูแ้กป้มเร่ืองจนส าเร็จ และ

ปมปัญหาสุดทา้ยเป็นความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครรองคือพระเจา้พรหมทตักบัตวัละครเอกคือลาภ

กุมาร ซ่ึงมีตวัละครรองท่ีเป็นอมนุษยคื์อพระอินทร์ลงมาช่วยคล่ีคลายปมปัญหาจนส าเร็จ ผูแ้ต่งผูก
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ปมปัญหาเพื่อตอ้งการให้ตวัละครเป็นผูอ้ธิบายเร่ืองหลกัธรรมศีลห้า และตอ้งการน าเสนอเร่ืองกฎ

แห่งกรรมใหก้บัผูอ่้านและผูฟั้ง 

 

แก่นเร่ือง 

แก่นเร่ืองหรือแนวคิด เป็นความคิดหลกัท่ีผูแ้ต่งตอ้งการน าเสนอเป็นความหมายรวม

ของเร่ืองทั้งเร่ือง แก่นเร่ืองจึงเป็นส่ิงควบคุมองค์ประกอบในส่วนต่างๆ ของเร่ืองอนัประกอบไป

ดว้ย โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก เหตุการณ์ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

หลักท่ี ผูแ้ต่งต้องการส่ือ3 โดยทัว่ไปแล้วผูแ้ต่งจะต้องก าหนดแก่นเร่ืองของตนก่อนท่ีจะลงมือ

สร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงแก่นเร่ืองน้ีจะเป็นแนวทางท่ีท าให้ผู ้แต่งสามารถวางโครงเร่ืองของ

วรรณกรรมเร่ืองนั้นๆ4 โดยทัว่ไป แก่นเร่ืองหรือแนวคิด แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. แก่นเร่ืองใหญ่หรือแนวคิดหลกั คือ ความคิดหลกัของเร่ืองทั้งเร่ือง เป็นแก่นหรือ

แกนกลางของการด าเนินเร่ืองโดยจะเร่ิมต้นท่ีแก่นเร่ืองใหญ่น้ี และในตอนจบก็จะแสดงการ

คล่ีคลายแก่นเร่ืองใหญ่เช่นเดียวกนั โดยเร่ืองทั้งหมดจะมีความเก่ียวขอ้งกบัแก่นเร่ืองใหญ่น้ีโดย

ตลอดจนจบเร่ือง 

2. แก่นเร่ืองย่อยหรือแนวคิดรอง คือ ความคิดรองเฉพาะตอนของเร่ือง เป็นแนวคิดท่ี

แทรกอยูบ่างช่วงบางตอนโดยมีความเก่ียวขอ้งกบัแก่นเร่ืองใหญ่ซ่ึงจะสนบัสนุนให้แก่นเร่ืองใหญ่มี

ความเด่นและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแก่นเร่ืองของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง พบว่ามีแก่นเร่ือง

ใหญ่และแก่นเร่ืองยอ่ยดงัน้ี 

1. แก่นเร่ืองใหญ่ท่ีปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงคือการสอนให้

รักษาศีลหา้ ซ่ึงหมายถึงขอ้ปฏิบติัตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติ

ทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม มีความปกติสุขอนัประกอบไปดว้ย การละเวน้จากการฆ่า

                                                           
3ยวุพาส์(ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา, ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวรรณคด,ี 153. 
4เพ็ญศรี จนัทร์ดวง, พินิจวรรณกรรม รายงานวิจัยทางภาษาไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา

ลาดพร้าว, 2542), 56. 
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ชีวติสัตวทุ์กชนิด การละเวน้จากการลกัทรัพย ์การละเวน้จากการประพฤติผิดในกาม การละเวน้จาก

การพูดปด  และการละเวน้จากการด่ืมสุราเมรัย ซ่ึงผูแ้ต่งไดส้ร้างปริศนาธรรมข้ึนโดยใชด้อกไมท้ั้ง

ห้าเป็นสัญลกัษณ์ของศีลห้า เร่ืองน้ีมีความสอดคลอ้งกบัพระไตรปิฎก ในบุปผวรรค ความวา่ พระ

พุทธองค์ทรงแนะน าให้รักษาศีล เพราะกล่ินแห่งศีลนั้นหอมยิ่งกวา่กล่ินดอกไมใ้ดๆ ในโลก ไม่ว่า

จะเป็น กล่ินจนัทน์ กล่ินกฤษณา กล่ินดอกอุบล และกล่ินดอกมะลิ5 

เม่ือลาภกุมารได้ตอบค าถามนางสุชาดาในแต่ละขอ้ก็จะอธิบายผลของการรักษาศีล 

และผลของการไม่รักษาศีล ดงัตวัอยา่งศีลขอ้ท่ี 1 ดงัความต่อไปน้ี 

 

อนัพระพุทธ  โอวาทสอนผาย  ห้ือฝงูญิงชาย เอาเป็นไมไ้ต ้
  ส่องโลกา อนัหนาบ่ใกล ้  ดวงเคา้วา่ ปาณา 

ห้ือหลีกเวน้  บาปเวรกรรมหนา สัตวน์านา อยา่เบียนบีบฆ่า 
  ห้ือขางจิตใจ ตายไปคว  ่าหนา้  พร ่ าพร้อมทั้ง สัตวค์น 

ผูใ้ดหลีกเวน้  ค่อยรักษาตน  บ่ทารณ  คนสัตวบ์่ฆ่า 
  คร้ันมา้งขนัธ์ จุติภายหนา้  ไปเกิดฟ้า เมืองบน 

คร้ันเม้ียนอาย ุ  จากฟ้าเวหน  มาเกิดเมืองคน โลกน้ีดัง่อั้น 
มีอายตุน  ยนืทนตั้งมัน่  ทุกอนัอนั ภาวะ 

  บ่มีไผ  สวกกลา้มานะ  เหนงหนีบได ้ จงชงั 
บ่มีความทุกข ์  โศกเศร้าอะสัง  หาโรคงั  ภยัยะบ่ได ้

  เป็นท่ีแพงหุม ชุมคนโลกใต ้  ทุกใหญ่นอ้ย ชมแยง 
 เย นระ   คนใดใจแขง็  โกรธาแรง มกัแทงค ่าฆ่า 

  สัตวแ์ลคน เป็นหนบาปกลา้  คร้ันเม้ียนชาติ เป็นคน 
มีนรก   เป็นท่ีไปตน  ทุกขะเววน ไปลนลวาดไหม ้

  ท่านถากเถือ ปักแทงไจไ้จ ้  ทุกขไ์ร้ยาก เมินนาน 
คร้ันพน้ท่ีนั้น  แห่งหั้นสัณฐาน  มาเกิดบาดาน เมืองคนโลกใต ้
ยอ่มเอาตน  เกิดในท่ีไหม ้  แสนทรวงใน ยิง่คดั 

  ไดเ้ป็นสัตว ์ ท่านไดผ้กูมดั  เถือถากฆ่า ฟันแทง 

                                                           
5พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต), เกบ็เพชรจากคมัภร์ีพระไตรปิฎก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั, 2542), 75. 
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เอาช้ินเน้ือ  จ่ีป้ิงท าแกง  ใส่งายแลง เล้ียงคราบอาบไส้ 
ตราบต่อเทา้เถิง หา้ร้อยชาติได ้  เป็นทุกขไ์ช ค ่านาน 

คร้ันจากพน้  สัตวต์ริสาน  เกิดวญิญาณ เป็นคนดัง่อั้น 
ยอ่มทุกขต์น  เรรนจั้นจั้น  ฝงูคนพนั หม่ืนร้อย 

  บ่มีไผ  รักแพงหน่ึงนอ้ย  ทุกใหญ่หนอ้ย พอ้ยชงั 
ท่านยอ่มมดั  ฟาดฟัดตีหลงั  มรณงั  ยอ้นท่านชงัฆ่า 

  บ่สุขเสย  เสบยช่ืนหนา้  อายยุอ่ม  พลนัวาย 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 44/7 - 46/2 ) 

อธิบายศพัท ์

  ผาย  =   แผก่วา้งออก  ไต ้ = จุด, จุดอยา่งเทียน     

  เคา้  =  เคา้ - ตน้เคา้  ขาง  = หึง, หวง, ระวงั 

  มา้ง  =  มา้ง - ลา้ง , ท าลาย , ร้ือ ไผ  =  ค าแสดงการถามใคร, 

ผูใ้ด 

  สวก  =  ดุ, ใจเด็ด, ใจเห้ียม เหนง  =  กด, ทบั, กดข่ี, ข่มเหง 

  หุม  =  ชอบ, นิยม, พอใจ     แยง  =   พิจารณาดูอยา่งพินิจ 

พิเคราะห์ 

ค ่า  =  ข่มเหง, เบียดเบียน,  เม้ียน  =  ตาย, หมดส้ิน, สูญ,  

ท าใหต้ ่าลง    ส าเร็จ 

ลวาด  =  ฉาบ, ทา-เคลือบแต่ผวิๆ,  เถือ  =  เชือดเฉือนดว้ยของมี 

ลูบเบาๆ     คม  

  คดั  =  คดั, เสียด, จุก  พอ้ย  =  ไฉน, ท าไม, กลบั 

กลาย 

สรุปความไดว้า่ พระพุทธเจา้ไดมี้โอวาทสั่งสอนบรรดาหญิงชายให้ใช้ศีลห้าเป็นแสง

ส่องน าทางในการด ารงชีวติบนโลก เป็นตน้วา่ ปาณาติบาต ใหห้ลีกเวน้จากการเบียดเบียนชีวิตไม่วา่

สัตวห์รือคน ผูใ้ดสามารถรักษาศีลขอ้น้ีไดเ้ม่ือตายไปจะไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์แมว้่าไดล้งมาเกิดใน

โลกมนุษยอี์กคร้ังก็จะเป็นผูมี้อายยุนืยาว ไม่มีผูใ้ดมาข่มเหง ไม่มีความทุกขโ์ศกเศร้าและไม่มีโรคภยั

ไขเ้จบ็ อีกทั้งเป็นท่ีรักแก่คนทั้งหลาย แต่หากผูใ้ดไม่รักษาศีลขอ้น้ีเม่ือตายไปตอ้งไปตกนรก ตอ้งถูก
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เฉือนถูกแทงอยา่งทรมาน เม่ือไดม้าเกิดในโลกมนุษยอี์กคร้ัง ก็จะไดเ้กิดในท่ีล าบาก ไดเ้กิดมาเป็น

สัตวซ่ึ์งตอ้งถูกผกูล่ามและถูกฆ่าเอาเน้ือมาท าอาหารเป็นเวลาถึง 500 ชาติ มีความทุกขอ์ยูต่ลอดเวลา 

แมจ้ะอยูท่่ามกลางฝงูคนมากมายเป็นหม่ืนเป็นพนัเป็นร้อย ก็จะไม่เป็นท่ีรักของผูใ้ดแมแ้ต่นอ้ย และ

ยงัมีอายสุั้นอีกดว้ย 

จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นผลของการรักษาศีลขอ้ 1 หากผูใ้ดหลีกเวน้การฆ่าสัตว์

เม่ือตายไปแลว้ก็จะไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์แมน้วา่หมดอายุขยับนสวรรคแ์ลว้เม่ือไดล้งมาเกิดบนโลก

มนุษยอี์กก็จะเป็นผูท่ี้มีอายุยืน ไม่มีใครเบียดเบียนและไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ หากผูใ้ดไม่รักษาศีลขอ้ 1 

ก็จะตกนรกถูกไฟเผาไหมเ้ป็นเวลา 500 ชาติ เม่ือพน้จากนรกไดม้าเกิดบนโลกมนุษยก์็จะเป็นคนท่ีมี

แต่ความทุกข ์ถูกมดัตีและมีอายสุั้น  

ผูแ้ต่งไดน้ าเสนอผลของการรักษาศีลในแต่ละขอ้ และการไม่รักษาศีลในแต่ละขอ้โดย

ใหล้าภกุมารเป็นผูอ้ธิบายในขณะตอบค าถามนางสุชาดา 

 

2. แก่นเร่ืองย่อยท่ีปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงคือ เร่ืองกฎแห่ง

กรรม กล่าวคือผูแ้ต่งไดน้ าเสนอเร่ืองของกฎแห่งกรรม โดยสร้างเหตุการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งพระ

เจา้พรหมทตัและลาภกุมารในขณะท่ีลาภกุมารและนางสุชาดาก าลงัเดินทางไปเยี่ยมหาพ่อแม่ของ

นางสุชาดา เม่ือพระเจา้พรหมทตัไดพ้บเห็นนางสุชาดาก็เกิดมีกิเลสตณัหาตอ้งการแยง่ชิงนางและได้

สั่งให้ฆ่าลาภกุมารเสีย แต่ในท่ีสุดพระเจา้พรหมทตัก็ถูกพระอินทร์ขวา้งขวานถูกศีรษะ แลว้ไดไ้ป

ตกนรกตอ้งทนทุกขท์รมาน ผูแ้ต่งไดบ้รรยายผลของกรรมท่ีพระเจา้พรหมทตัตอ้งไดรั้บในนรกคือ

ตอ้งถูกเปลวเพลิงลน มีแร้งกาและหมาต่างแยง่กนักินเน้ือของพระองค ์ดงัความต่อไปน้ี 

 

ตกลงโขง  นรกต ่าใต ้  เปลวไฟลน หูบเน้ือ 

 แร้งกาตอม มาหอมใฝ่เฟ้ือ  ตามปากหมอ้ ภายบน 

เปลวป่ันพื้น  ถีบข้ึนยงัตน  เถิงภายบน ฟูพน้ปากหมอ้ 

 แร้งกาหมา ชิงกนัเขา้ป้อ  สับเค้ียวคาบ ตวัมนั 

            (เศรษฐีหวัเวยีง69/3 - 69/5) 
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อธิบายศพัท ์

  หูบ  =  อาการของไฟท่ีลุกโพลง เฟ้ือ  =  คลุกคลี, เก้ือกลู 

ข้ึนหรือใชเ้ปลวไฟเผา 

ของบางส่ิงอยา่งรวดเร็ว 

 เถิง  =  ถึง   ป้อ  =  รวมกนั, สมทบกนั,  

พอกพนู 

  สับ  = จิก, ตอด 

สรุปความไดว้า่ ฝงูแร้งกาต่างพากนัมารุมตอมอยูบ่นปากหมอ้ เปลวไฟดา้นล่างก็ดนัให้

ร่างข้ึนไปฟูอยูบ่นปากหมอ้ เหล่าแร้ง กาและหมา พากนัรุมจิกกินเน้ือของพระเจา้พรหมทตั 

จากตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงผลของกรรมชัว่ หากใครเป็นผูส้ร้างกรรมชัว่ไว ้ก็

จะต้องได้รับผลกรรมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นถึงกษตัริย์ท่ียิ่งใหญ่มีอ านาจเหนือคน

ทั้งหลาย ก็ไม่สามารถหลีกหนีผลของกรรมท่ีไดส้ร้างไว ้กฎแห่งกรรมจึงเป็นหลกัธรรมท่ีทุกคนพึง

รู้และเขา้ใจ แลว้น าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและเพื่อความสงบสุขใน

สังคม 

 

การด าเนินเร่ือง  

การด าเนินเร่ืองเป็นการเรียงล าดับเหตุการณ์ของโครงเร่ือง ท่ีประกอบไปด้วย

เหตุการณ์ต่างๆ เป็นลกัษณะของการเรียงล าดบัความคิดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อน

และหลงั คือ เร่ิมตน้เร่ืองท่ีไหน ด าเนินเร่ืองต่อไปอย่างไร และในตอนจบเป็นอย่างไร การด าเนิน

เร่ืองสามารถจ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน6 คือ 

1. บทเปิดเร่ือง คือ บทน าเร่ืองท่ีผูแ้ต่งจะปูพื้นฐานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัละคร เหตุการณ์ 

เวลา และสถานท่ี จึงเป็นช่วงแนะน าตวัละครในเร่ือง ทั้งน้ีเพื่อเตรียมให้ผูอ่้านรู้ว่าอะไรไดเ้กิดข้ึน

ก่อนท่ีเร่ืองจะด าเนินต่อไป ผูแ้ต่งอาจจะเสนอเคา้ของปัญหาหรือความขดัแยง้ไวใ้นบทเปิดเร่ืองก็ได้

เพื่อใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกอยากจะติดตามเร่ืองราวต่อไป 

                                                           
6ยวุพาส์(ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา, ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวรรณคด,ี 114. 
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2. การผกูปม และ การขมวดปม คือ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนหลงับทเปิดเร่ือง เป็นช่วงความ

ยุ่งยากท่ีท าให้เร่ืองพฒันาและด าเนินต่อไปได้ ปัญหาและความขดัแยง้ของโครงเร่ืองจะค่อยๆ

ปรากฏออกมาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั และทวคีวามเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆจนกระทัง่ถึงจุดหกัเหของเร่ือง 

3. จุดวกิฤต หรือจุดหกัเหของเร่ือง จุดวิกฤตน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการขมวดปม ความตึง

เครียดของเร่ืองสามารถเกิดข้ึนไดห้ลายคร้ัง ฉะนั้น จุดวกิฤตในแต่ละโครงเร่ืองจึงเกิดข้ึนไดม้ากกวา่ 

หน่ึงคร้ังเช่นเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือเร่ืองด าเนินมาถึงความตึงเครียดท่ีสุดของเร่ืองจนท าให้

เร่ืองนั้นเกิดการหกัเหเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนเร่ืองจะคล่ีคลายความยุง่ยากและจบลง มกัจะนิยมเรียกจุด

หกัเหน้ีวา่จุดสุดยอด ซ่ึงนบัเป็นจุดสูงสุดของเร่ือง และเป็นจุดสุดทา้ยของช่วงการขมวดปม 

4. การแกป้ม คือ ตอนท่ีเร่ืองค่อยๆลดความตึงเครียดลงซ่ึงจะน าไปสู่การคล่ีคลายของ

ปมปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆในท่ีสุด 

5. การคล่ีคลายเร่ือง คือ การคล่ีคลายปัญหาและความขดัแยง้ เป็นตอนจบหรือตอน

สุดทา้ยของเร่ือง 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง มีการด าเนินเร่ืองโดยใช้ตวัละครหลักเป็นผู ้

ด าเนินเร่ือง ไดแ้ก่ ลาภกุมารและนางสุชาดา โดยในตอนเปิดเร่ืองผูแ้ต่งไดก้ล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของ

เมือง  พาราณสีของพระเจา้พรหมทตั ว่าประกอบไปด้วยปราสาทพระราชวงัท่ีงดงาม มีขา้ราช

บริพารรายลอ้ม มีผูค้นจ านวนมากมายอาศยัอยูใ่นเมือง ต่อจากนั้นจึงไดก้ล่าวถึงท่ีมาของตวัละคร

หลกัทั้งสองว่าไดก้  าเนิดในตระกูลเศรษฐีเช่นเดียวกนั และเป็นผูมี้รูปงาม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

เหมือนกนั 

ผูแ้ต่งเร่ิมผกูปมเร่ืองข้ึน โดยใหน้างสุชาดาเป็นผูถ้ามปริศนา และให้มีการแกป้มปัญหา

น้ีอยู ่2 คร้ัง คือคร้ังแรกให้เหล่าลูกทา้วขุนมูลนายเป็นผูไ้ขปริศนาแต่ไม่ส าเร็จ คร้ังท่ี 2 ลาภกุมาร

เป็นผูไ้ขปริศนาไดส้ าเร็จ เม่ือมีการไขปริศนาไดแ้ลว้ เร่ืองจึงด าเนินต่อไปได ้

ผูแ้ต่งไดผู้กปมข้ึนใหม่ จนเป็นจุดวิกฤตของเร่ืองคือการสร้างความขดัแยง้โดยให้ตวั

ละครหลกัคือลาภกุมารและนางสุชาดาเดินทางเพื่อกลบัไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ในระหว่างการเดินทาง

เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันข้ึน เม่ือพระเจา้พรหมทตัไดเ้ห็นขบวนของลาภกุมารและนางสุชาดาผา่น

มา พระองค์เกิดความพึงพอใจอยากไดน้างสุชาดามาเป็นเทวี จึงใส่ความลาภกุมารว่าไดท้  าขบวน

เดินทางยิ่งใหญ่เสมอกษตัริย ์พระเจา้พรหมทตัสั่งให้ทหารจบัตวัลาภกุมารไปฆ่าเพื่อชิงเอาตวันาง
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สุชาดา จนในท่ีสุดพระอินทร์ก็มาเป็นผูแ้กป้มความขดัแยง้ โดยขวา้งขวานลงมายงัพระเศียรของ

พระเจา้พรหมทตัจนถึงแก่ความตาย ความขดัแยง้จึงจบลงไป 

เม่ือเร่ืองด าเนินมาถึงจุดคล่ีคลายซ่ึงเป็นจุดสุดทา้ยของเร่ือง ลาภกุมารและนางสุชาดาก็

ได้ข้ึนครองเมืองเป็นกษตัริย์ต่อจากพระเจ้าพรหมทตั จึงได้เชิญพ่อแม่ของทั้งสองเข้ามาอยู่ใน

พระราชวงัอนัเป็นการแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุพพการี และไดมี้ลูกครองเมืองสืบไป 

ในประชุมชาดกตอนทา้ยเร่ืองไดก้ล่าวถึงการกลบัมาเกิดในชาติปัจจุบนัของตวัละคร

ในเร่ือง ได้แก่ บิดาของลาภกุมารคือพระเจา้สุทโทธนะ มารดาของลาภกุมารคือพระนางสิริมหา

มายา สุนนัทาคือพระราหุล  นางจนัทเทวีคือนางอุบลวณัณาเถรี พระเจา้พรหมทตัคือพระเทวทตั 

นางสุชาดาคือพระนางยโสธราพิมพา ส่วนลาภกุมารคือพระพุทธองคใ์นชาติปัจจุบนั 
 

ตัวละคร 

ตวัละคร หมายถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมหรือผูท่ี้เป็นส่วนประกอบส าคญัของเน้ือเร่ือง ท่ีจะท า

ให้เร่ืองสามารถด าเนินไดต้ั้งแต่ตน้ไปจนจบ หรือเป็นบุคคลท่ีผูแ้ต่งสมมุติข้ึนว่ากระท าเหตุการณ์

ต่างๆ หรือไดรั้บผล จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน7ตวัละครนอกจากจะหมายถึงตวัละครท่ีมีบทบาทอยูใ่น

เร่ืองแลว้ ยงัหมายถึงลกัษณะอุปนิสัยของตวัละครท่ีแสดงออกมาในเร่ืองอีกดว้ย 

ตวัละครในวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภทนิทานชาดก จะประกอบ

ไปดว้ยตวัละครท่ีเป็นมนุษย ์และอมนุษย ์ผูแ้ต่งมกัจะแยกลกัษณะของตวัละครให้เป็น 2 ฝ่าย คือ ตวั

ละครฝ่ายดีและตวัละครฝ่ายชัว่ ตวัละครทั้ง 2 ฝ่ายก็จะมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัไป ตวัละครฝ่ายดี

มกัจะมีบทบาทในการช่วยเหลือตวัเอกของเร่ือง ส่วนตวัละครฝ่ายชัว่จะมีบทบาทในการท าให้ตวั

เอกของเร่ืองตอ้งประสบกบัความทุกข์ หรือเร่ืองเดือดร้อนต่างๆ แต่ในทา้ยท่ีสุดตวัละครฝ่ายชัว่ก็

จะตอ้งพ่ายแพไ้ป8 ซ่ึงตวัละครท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงนั้น ประกอบไปดว้ยทั้งฝ่ายดี

และฝ่ายชัว่ โดยตวัละครฝ่ายชัว่ก็จะสร้างปัญหาให้กบัตวัละครฝ่ายดี ส่วนตวัละครฝ่ายดีก็จะคอย

ส่งเสริมช่วยเหลือกนัใหผ้า่นพน้อุปสรรคต่างๆไปไดจ้นส าเร็จ  

 
                                                           

7วทิย ์ศิวะศริยานนท์, วรรณคดแีละวรรณคดีวิจารณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์, 2519), 
86. 

8ประคอง นิมมานเหมินท์, ลานนาไทยคด ี(เชียงใหม่: ศูนยห์นงัสือเชียงใหม่, 2521), 164-165. 
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ตวัละครท่ีใชใ้นการด าเนินเร่ืองค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง มีดงัน้ี 

ตวัละครท่ีเป็นมนุษย ์ 

   ตวัละครฝ่ายดีมี 7 ตวั ไดแ้ก่ 

  1. ลาภกุมาร  

2. นางสุชาดา  

3. ลูกทา้วขนุมูลนาย  

4. บิดามารดาของลาภกุมาร  

5. บิดามารดาของนางสุชาดา  

6. สุนนัทา  

7. จนัวดี  

   ตวัละครฝ่ายชัว่มี 1 ตวั ไดแ้ก่ พระเจา้พรหมทตั  

ตวัละครท่ีเป็นอมนุษย ์พบเพียง 1 ตวั และเป็นตวัละครฝ่ายดีไดแ้ก่ พระอินทร์ 

 

ตวัละครแต่ละตวัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะมีบทบาทและความส าคญัท่ีแตกต่างกนัไป 

ตวัละครบางตวัมีบทบาทนอ้ยหรือมีความส าคญัไม่มากนกั ดงันั้นผูว้ิจยัจะศึกษาวิเคราะห์เฉพาะตวั

ละครท่ีมีความส าคญั ดงัน้ี  

1. ลาภกุมาร  

2. นางสุชาดา  

3. ลูกทา้วขนุมูลนาย  

4. บิดามารดาของลาภกุมาร  

5. บิดามารดาของนางสุชาดา  

6. พระเจา้พรหมทตั  

7. พระอินทร์ 
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ลาภกุมาร 

ลาภกุมารเป็นบุตรของเศรษฐีซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยูท่างหวัเมืองพาราณสี ก่อนหนา้ท่ีจะลง

มาเกิดในโลกมนุษยไ์ดเ้ป็นเทวดาสถิตอยูบ่นสวรรค ์จนถึงเวลาท่ีตอ้งลงมาจุติในก็ไดม้าปฏิสนธิใน

ครรภข์องภรรยาเศรษฐี เม่ือครบ 10 เดือน นางเศรษฐีจึงใหไ้ดก้  าเนิดลาภกุมาร ดงัความต่อไปน้ี 

 

มารอดเถิง  โพธิสัตวเ์จา้  จาวพิมเพา เจ่ืองชอ้ย 
  เม่ือบารมี เจา้ยงัหนุ่มนอ้ย  ไป่ทนัแก่กลา้ สมภาร 

ปางล่วงแลว้  อตีตกาล  โพธิญาณ เจา้ตนผา่นเผา้ 
เทียวสงสาร  ภเวผา้ยเตา้  เถิงเนานาน พร ่ าชา้ 

  ท่านเอาตน เกิดหอ้งเมืองฟ้า  อยูป่ราสาทแกว้ ไชยนต ์
เสวยเคร่ืองทิพย ์  ดว้ยบุญของตน  อยูเ่มืองบน พนัปีทิพยไ์ด ้
กรรมขยั   รอดเทิงเถิงใกล ้  จ่ิงไคลคลา จากฟ้า 

  เสด็จตน  ลงมาบ่ชา้  มาเกิดโลกหลา้ เมืองคน 
เขา้สู่ทอ้ง  เอาปฏิสนธ์ิ  กุสสิมงคล เศรษฐีแม่เจา้ 

ผูมี้ศีลใส หวัใจบ่เศร้า  อนัอยูท่า้ยฝ่าย หวัเวยีง 
ห้ือจ าเทอะนอ้ง  แม่แพรเฉลียง  ตนบุญเชียง อยูท่อ้งแม่เจา้ 
สิบเดือนเถิง  วนัเทิงรอดเจา้  จาวพิมเพา ล่วงแลว้ 

  นกัขตัตะ เจา้จ่ิงคลาดแคลว้  เจียรจากแกว้ มาดา 

                (เศรษฐีหวัเวยีง 7/2 - 7/7) 

อธิบายศพัท ์

  ไป่  =  ยงัไม่   ผา้ยเตา้  =  เดินทาง 

  เทิง  =   ถึง, ไปถึง, จนกระทัง่ จาว  =  อยูใ่นวยัแรกรุ่น 

สรุปความได้ว่า กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เม่ือบารมียงัน้อยในอดีตกาลได้เวียนว่ายใน

วฏัสงสาร ไดไ้ปเกิดบนสวรรค์อยูใ่นปราสาทแกว้เป็นเวลาพนัปีทิพย ์เม่ือถึงเวลาลงมาเกิดในโลก

มนุษยไ์ดป้ฏิสนธิในครรภข์องนางเศรษฐีผูมี้ศีลใสบริสุทธ์ิมีบา้นเรือนอยูท่า้ยเมืองพาราณสี เม่ือครบ 

10 เดือนนางเศรษฐีจึงไดใ้หก้ าเนิดออกมา 
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ลาภกุมารเม่ือถือก าเนิดออกมา เป็นผูท่ี้มีรูปโฉมงดงาม ดงัความต่อไปน้ี 

 

คร้ันออกพน้  กุสสิมหา  สริรา  กายาอ่อนอว้น 
ลกัขณา   หูตาลว้นถว้น  ผวิพรรณนวล บ่ชา้ 

  เหมือนพระจนัทร์  เรืองพรรณอยูฟ้่า หมดจากอั้น มลทิน 
หนา้หน่อนอ้ง  เหมือนแวน่เมืองจีน ตางามนิล สีเขียวหน่วยหนอ้ย 

สองแขนกลม สมงามออ้ยหลอ้ย ผวินอ้ยผอ่ง ขาวแดง 
คิ้วโก่งคอ้ม  วาดออ้มเหมือนแปลง เหมือนวงเดือนแรม  สิบสองค ่าได ้

เมืองชมพ ู โขงล่างหอ้งใต ้  หาเผยีบไทบ้่ เทียมทนั 
               (เศรษฐีหวัเวยีง 7/7 - 8/5) 

อธิบายศพัท ์

  อ่อนอว้น=  น่ิมนวล, งดงาม  หน่วย  =  กอ้น, ผล  

  คอ้ม  =  โนม้ลง, นอ้มลง     เผยีบ  =  เปรียบ 

สรุปความไดว้า่ เม่ือลาภกุมารไดถื้อก าเนิดมา ก็เป็นผูท่ี้มีสรีระงดงาม ผิวพรรณงาม

เหมือนแสงพระจนัทร์ มีใบหนา้เหมือนแวน่จากเมืองจีน มีตาเป็นสีนิล มีค้ิวโก่งเหมือนพระจนัทร์

วนัแรม 12 ค ่า  

 

เม่ือลาภกุมารเติบโตก็มีขา้วของส่ิงทรัพยม์ากมาย ทั้งอาหารการกิน ขา้วของเคร่ืองใช้

ในบา้น มีเพื่อนพอ้งมิตรสหายทั้งหญิงชายมากมาย จนเม่ือเติบโตมาก็ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ เป็นผู ้

ปัญญาวอ่งไวปฏิบติัตนอยูใ่นคลองธรรม ปฏิบติัตามศีลหา้และบ าเพญ็ภาวนาอยูเ่ป็นประจ า ดงัความ

ต่อไปน้ี 

 

เจา้เศรษฐี หน่อเมืองชั้นเช้ือ  สูงใหญ่ข้ึน มาดี 
ตามขวบครบ  ปธบเดือนปี  มัง่มูนมี  เขา้ของเคร่ืองหยอ้ง 

 o o o o   ควรสร้างคลงัหอ้ง บ่มีคลอง ยากร้าย 
  ยทุ่างกิน ทางหยอ้งทรงชา้ย ตามใฝ่อา้ง ปรารมภ ์

หมอนสาดใช ้  เรือนไวเ้ถยถม  เจียนแพรทรง ปูพรมคู่หอ้ง 
กางสาณี หลายสีกอ้งป้อง  ตามทอ้งท่ี นอนนาย 
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มีเพื่อนพอ้ง  พี่นอ้งหลวงหลาย เด็กญิงชาย นัง่ยายแฝงเฝ้า 
สงเสพตน  โพธิสัตวเ์จา้  จาวพิมเพา พุทธะ 

  ต่อเท่าเถิง เจา้มีวยัยะ  สูงใหญ่หมา้ สามานย ์
จบเพทรู้   สรรพะสิปปา  วสิารทา  ประหญาวอ่งกลา้ 
ถือสัจจงั  สีลงัทงัหา้  หอมคนัธา ป่องฟ้า 

บ่ใช่หุม  เยือ่งอั้นทางคา้  เท่าใจใฝ่สู้ คลองธรรม 
ทุกเม่ือม้ือ  พ ่าเพงบุญกรรม  ปาปธรรม บ่ห้ือหมองเศร้า 

พ ่าเรินตน เศรษฐีพอ่เจา้  ทุกค ่าเชา้พ  ่า เรินดี 
ยามหน่อพระ  ตนเลิศโลกีย ์  พระบุญมี มุนีจาวเหงา้ 
ค่อยเจียมตน  อยูก่บัพอ่เจา้  ตามนาบุญ ก่อนนั้น 
             (เศรษฐีหวัเวยีง 9/2 - 10/1) 

อธิบายศพัท ์
 มัง่มูน  =  มัง่คัง่, ร ่ ารวย  หยอ้ง  =  ประดบั, ตกแต่งให ้

งาม 
 ยทุ่าง  =  สะดวก, ไม่ติดขดั ยาย  =  ราย 
 สงเสพ  =  ฉลอง, สมโภช  หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  
 ป่อง  =  ปลอดโปร่ง   หุม  =  ชอบ, นิยม, พอใจ     
 เยือ่ง  =  เร่ือง, ประเภท, ชนิด พ ่าเพง  =  บ าเพญ็, ปฏิบติั 

สรุปความไดว้่า เม่ือลาภกุมารเติบโตข้ึน ก็มีขา้วของเคร่ืองประดบัมากมาย สามารถ
เลือกกินเลือกใช้และแต่งตวัไดอ้ย่างสะดวกสบาย ในห้องนอนก็มีขา้วของเคร่ืองใช้พร่ังพร้อมทั้ง
หมอน เส่ือ ผา้ปู ผา้แพร มุง้ และผา้ห่มหลากสี นอกจากน้ียงัมีเพื่อนพอ้งมากมายทั้งหญิงชายอยู่
แวดลอ้มเรียงราย เม่ือถึงวยัศึกษาก็สามารถเรียนรู้วิชาไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัถือศีลห้า แต่ไม่สน
ทางดา้นการคา้ขายกลบัมาสนใจในการบ าเพญ็บุญ ไม่ท าบาปให้หมองเศร้าและอยูดู่แลบิดาทุกเช้า
ค ่า 

 
เม่ือลาภกุมารอายุได ้16 ปี ก็เป็นผูท่ี้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจง้ซ่ึงปัญหาต่างๆ เพราะ

ไดถื้อศีลภาวนาอยูเ่ป็นประจ า ลาภกุมารไม่สนใจหญิงใดในเมืองเลย เพราะวา่พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้

รักษายงัคลองธรรม ลาภกุมารจึงอาศยัอยูก่บับิดามารดาของตน โดยไดบ้  าเพญ็ภาวนาหวงัจะไดเ้ป็น

พระพุทธเจา้ในอนาคต ดงัความต่อไปน้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 
 

 ฟังเทอะนอ้ง  เพื่อนพอ้งสายตา  เม่ือจาวโพธา สัตถาหน่อเหนา้ 
มหาสัตโต  โพธิสัตวเ์จา้  ท่ีพึ่งเรา  ใหญ่นอ้ย 

  มีสันตาน เรืองบานช่ืนชอ้ย  สิบหกขวบเขา้ เทิงมา 
เพียงดอกไม ้  คล่ีไคลผ้กา  มีวชิา  ประญาใหญ่อว้น 
เพททงัสาม  จบถองถ่ีถว้น  การทงัมวล หากรู้ 

  สติวสิัย  เร็วไวบ่คู ้  ฉลาดแจง้ พนัอนั 
องคห์น่อพระ  ท่านบ่ใจผนั  บ่รักแพงพนั ราคะมืดเส้า 

เจา้จงปอง พรองเป็นพระเจา้ หน่องนา้วเอา ศีลธรรม 
ทุกมาสม้ือ  ดบัเพงจงจ า  ครพแยงย  า ศีลแปดศีลหา้ 

มีสัจจงั  บ่สนส่อส้า  ทุกค ่า  ภาวนา 
ย  าครพรัก    มาดาปิตา   สรรพะพนัธา วชิาชุหนา้ 

  บ่จาแขง็  ค าแรงหยาบกลา้  บ่คดเล้ียวล่าย ลวงพราง 
กิจจชณะ  หน่ายหนา้เหมิงหมาง ทอดทุมวาง สงสารสืบสร้าง 
สถิตตน   อยูใ่นหอกวา้ง  บ่มีนาง  คู่ซอ้น 

  อยูพ่อยตน บ่รนบ่ร้อน  ดว้ยคู่ออ้น เพาพิง 
ใจหน่อพระ  บ่ตอ้งอะสิง  เหตุแรงญิง แควน่คา้ยเมืองกวา้ง 
บ่รู้กุศล   ท าผลเผือ่กวา้ง  ทางศีลทางบุญ บ่รู้ 

  เท่าจบเจน อ่วงเล่นเชิงชู ้  ใจโลภสู้ ถงชาย 
เจา้หน่อพระ  ตนยิง่บุญหลาย  อยูห่มายพระทยั ใคร่เป็นพระเจา้ 

ค่อยอยูก่บัตน มาดนใฝ่เฝ้า  ค ่าเชา้เท่า สบาย 
สนุกโลกน้ี  บ่มีใจผาย  บ่หมายดวงทยั อาลยัใฝ่ขอ้ง 

รักษาใจ  อยูใ่นหอหอ้ง  แท่นทอง ฆลดี 
          (เศรษฐีหวัเวยีง 26/4 - 27/5) 

อธิบายศพัท ์
สันตาน =  สันดาน, การสืบเน่ือง ถอง  =  ถึง, จนกระทัง่ 

แพง  =  รัก, พอใจ      เส้า  =  คล ้า, ด า,หม่นหมอง 

พรอง  =  ปอง, พยายาม, มุ่งหมาย หน่องนา้ว =  ดึง, เหน่ียว, ร้ัง 

เพง  =  เพญ็, เตม็  ครพ  =  นอบนอ้ม 

ชุ  =  ทุก   ล่าย  =  หลอก, ลวง, พราง 
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ทุม  =  ขวา้ง, ทิ้ง, โยน, ปล่อย ตอ้ง  =  กระทบ, ถูก,โดน 

คา้ย  =  เขต, แดน, ท่ีตั้ง  อ่วง  =  ห่วง, เป็นกงัวลถึง 

ถง  =  หมกมุ่นอยูก่บัเน่ือใด 

เร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นไปใน 

ทางท่ีไม่ดี 

สรุปความไดว้่า ฟังเถิดท่านทั้งหลาย เม่ือคร้ังลาภกุมารผูเ้ป็นหน่อแห่งพระพุทธเจา้มี

อายุได ้ 16 ปี มีรูปร่างดัง่ดอกไมท่ี้ก าลงับาน ไดเ้รียนรู้วิชาจนจบไตรเพทและการงานต่างๆ อีกทั้งมี

สติปัญญามีความเฉลียวฉลาดไม่สนใจในส่ิงไม่ดี เพราะหมายปองท่ีจะเป็นพระพุทธเจา้ ท่านได้

ยึดถือศีลธรรมอยู่เป็นประจ า ทุกวนัเดือนดบัเดือนเพ็ญจะถือศีลแปด ศีลห้า มีสัจจะไม่พูดจาหยาบ

คาย คอยอยูดู่แลบิดามารดาแต่ยงัไม่มีหญิงใดมาเป็นคู่ ดว้ยเหตุวา่หญิงทั้งหลายในเมืองไม่รู้เร่ืองบุญ

กุศลและมีแต่เร่ืองเชิงชู ้ท่านจึงสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ความสนุกสนานในโลกนั้นท่านไม่มีใจใฝ่

ขอ้ง จึงรักษาใจปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีดีอยูใ่นบา้นของตน 
 

ลาภกุมารยงัเป็นบุตรท่ีเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสอนของบิดามารดา ดงัความต่อไปน้ี 

 

ท่ีนั้นและ  หน่อพระสัตถา  สดบัวาทา ปิตาบอกให ้
  บ่ขืนเถียง วาทีแถมได ้  รู้แลว้ลวด ทูลลา 

มาแต่งเคร่ืองงา้  หยัน่หยอ้งอตัตา  แหวนค ามา สุบน้ิวมือเจา้ 
แยงแวน่หวผีม  เนสมขอดเกลา้  หูทือลาน ทอยอ้ย 

คาดเคียนหวั พกัตร์แดงช่ืนชอ้ย ทรงแผน่ตอ้ย ผนืเพิง 
กายาเน้ือ  นุ่งเส้ือแถเถิง  เคร่ืองครัวเทิง หน่อพระทรงหยอ้ง 

วระสม  เหมือนพรหมหลงหอ้ง ผวิเน้ือผอ่ง ขาวแดง  
คร้ันแต่งแลว้  เคร่ืองหยอ้งสมแสง ยอดชายแพง ยา่งยา้ยลงหอ้ง 

มีบริวาร  สาโนแฝงป้อง  ลูกนอ้งท่อง ทวยไป 
พณิขลุ่ยเพียะ  ดีดดงัเสียงใส  ฝงูบ่าวใน ร ่ าไรกล่าวถอ้ย 

  สงวนใจ  เสียงใยอ่อนออ้ย  ออดชอ้ย คลองซอ 
คร้ันรอดแลว้  แห่งหอ้งเรือนหอ ศรีสอบอ หน่อพระองคเ์จา้ 

  ค่อยตกตีน ลีลาผา้ยเตา้  ข้ึนสู่ทอ้งท่ี เรือนนาง 

   ส
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ม่อนปลงลงวาง  บาทซอเสียน่ี  บทบาทวางลง ก่อนแลนายเหย 
 

โพธิสัตวต์นแก่นเหงา้  ลาภา 
ยกยา้ยจากเจียนคลา   พรากหอ้ง 
ข้ึนสู่หอนางแม่ชาดา   ลิดเล่ียน  งามเอย 
คร้ันรอดเถิงเทิงท่ีขอ้ง   o o ชาดา 

   เจา้จ่ิงยกยา้ยบาทตีนลีลา  ข้ึนสู่หอผงัคาแห่งนอ้ง 
สุชาดาเกลา้พนัชอ้ง    แผน่ค าผา่ 
          (เศรษฐีหวัเวยีง 29/7 - 30/7) 

อธิบายศพัท ์

  ลวด  = เลย, พน้, เกิน  หยอ้ง  =  ประดบั, ตกแต่งให้ 

งาม  

  สุบ  =   สวม, ใส่, ประสบ, พบ แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ 

พิเคราะห์ 

  ทือ  =  ถือ, ประดบั  เคียน  =  เคียน, พนั, คาด,  

โพก, มดั 

 เพิง  =  เหมาะสม, งดงาม ยา่ง  =  ยา่ง - ยกเทา้กา้วไป 

  ป้อง  =  บงัเพื่อกกัหรือกั้นไว ้ ทวย  =  ตาม, ติดตาม,  

  ซอ  =  ขบั, การขบัโตต้อบ  ชอ้ย  =  ขบัล าน าเพลงจากค า 

ระหวา่งชายหญิง    ประพนัธ์ประเภท 

           โดยมีป่ีชุดเป่าประกอบ                คร่าวหรือคร่าวซอ 

  ใย  =  กงัวาน   รอด  =  ถึงจุดหมายปลายทาง  

  สอบอ  =  น่ารัก, งาม, ดี  ตก  =  ถึง, ครบก าหนด 

  ผา้ยเตา้  =  เดินทาง   ลิดเล่ียน =  ช านาญ, ราบเรียบ 

 ชอ้ง  =  ผมท่ีท าเป็นช่อหรือมว้น 

เป็นกอ้นส าหรับเสริมทรง 

ผมสตรีใหใ้หญ่หรือสูงข้ึน 

   ส
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สรุปความไดว้่า เม่ือนั้นลาภกุมารผูเ้ป็นหน่อแห่งพระพุทธเจา้ไดฟั้งค ากล่าวของบิดา

แลว้ ก็ไม่เถียงแต่อย่างใด จึงไดล้ามาแต่งตวั ใส่แหวน หวีผม มวยผม ใส่ลานหู คาดผา้พนัหัว เม่ือ

แต่งตวัเรียบร้อยแลว้ก็ดูงดงามเหมือนดัง่พรหม มีสีผิวขาวแดง จากนั้นจึงไดเ้ดินลงจากเรือนไป

พร้อมกบับริวารผูติ้ดตาม บริวารเหล่านั้นต่างบรรเลงดนตรีมีทั้งพิณ ขลุ่ย พิณเป๊ียะ อีกทั้งยงัขบั

ร้องจอ๊ยซอ จนไปถึงบา้นของนางสุชาดา แลว้จึงไดข้ึ้นไปบนเรือนของนาง 
   

ลาภกุมารเป็นผูท่ี้มีวาจาและน ้าเสียงไพเราะ แมน้างสุชาดาเพิ่งจะไดย้ินเป็นคร้ังแรก แต่

ก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ ดงัความต่อไปน้ี 
 

 ยามพร ่ านั้น  หน่อพระเจียรจา  ศรีธิดา  อยูใ่นหอหอ้ง 

  ยนิเสียงจา สัททาม่วนตอ้ง  นางนอ้งหยอ่ง ฟังดู 

ยนิอ่อนเลา้  ม่วนเขา้สองหู  ปุนอินดู  ส าเนียงเสียงตา้น 

  ฝงูเสมหงั เขลงับ่ป้าน  ม่วนแทแ้ก่ วญิญาณ 

ยนิหลากนกั  ใช่พอประมาณ  ปุนชมบาน เสียงจาปากตา้น 

ศรีนงคราญ คระนิงหลายถา้น ร ่ าพิจอยู ่ ภายใน 

วา่เจา้บ่าวน้ี  ปากตา้นเสียงไข  บ่เหมือนคนใด มาในก่อนก้ี 

  รอยตวักรรม บุญน าเถิงน่ี  ท่ีน้ีเขต  ฆาวา 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 34/1 - 34/4) 

อธิบายศพัท ์

  ม่วน  = ไพเราะ, สนุก  ปุน  =  น่า, น่าจะ, ควรจะ 

  ป้าน  =  กนั, กั้น, ขวาง  นกั  = มาก 

 คระนิง  =  ค านึง, คิด  รอย  =  ชะรอย, อาจเป็นวา่ 

สรุปความไดว้่า เม่ือนั้นลาภกุมารไดพู้ดคุยดา้นนอกห้อง แต่นางสุชาดาอยูใ่นห้องได้

ยนิเสียงนั้นและรู้สึกถึงความไพเราะ นางแอบฟังเสียงนั้นอยูช่ัว่หน่ึง จึงพิจารณาในใจวา่เสียงชายผูน้ี้

ไม่เหมือนเสียงผูใ้ดท่ีเคยไดย้นิมาก่อนน้ี หรือบุญอาจจะน าพาคู่ครองของนางมาถึงยงัเรือนน้ีแลว้ 
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ลาภกุมารเป็นผูท่ี้เกิดในชาติตระกูลดี ด ารงตนอยูใ่นศีลธรรมเสมอมา เป็นท่ีรักแก่คน

ทั้งหลาย แมพ้บกบัอุปสรรคใดๆ ก็สามารถผา่นพน้ไปได ้จนในท่ีสุดชาวเมืองพาราณสีก็ไดพ้ร้อมใจ

กนัเชิญใหล้าภกุมารเป็นกษตัริยค์รองเมือง ดงัความต่อไปน้ี 

 

ยามเม่ือนั้น  หมู่เสวกา  มีเสนา  ตนหลวงใหญ่หมา้ 

ปโรหิตา  ประชาไพร่ฝ้า  รีบพลนัดา ซะไซ ้

  ยงัขนับุปผา ราชาดอกไม ้  เทียนเทศใต ้ เงินค า 

หลายเยือ่งพร้อม  เคร่ืองนอ้มหนกัหน า ใส่พานค า ประดบัดว้ยแกว้ 

มีหลายสี เรืองดีผอ่งแผว้  แต่งแลว้รีบ น าไป 

อ ามาตยเ์คา้  ไต่เตา้หลุไหล  ทงัเสนาใน ไพร่ไทยขา้ขอ้ย 

  แห่แหนกนั ออกไปเป็นถอ้ย  จาร้อยโกฏิ เนืองนนั 

คดัคัง่แคน้  หนีบแน่นจิมกนั  ออกไปพลนั พากนัไต่เตา้ 

  คร้ันไปเถิง กุมารหน่อเหนา้  กราบนบบาท บาทา 

ขนัดอกไม ้  ต่างเหนือสิสา  ถวายวนัทา ราธนาเจา้ 

พุทธงักรู ตนบุญบ่เส้า  หน่อพระโพ- ธิญาณ  

เมือเป็นทา้ว  ปราบดา้วสัณฐาน สุขส าราญ เสวยราชกวา้ง 

  เป็นราชา เจา้ตนเอกอา้ง  ปราบทั้งแท่น พารา  

ยามภ ่านั้น  หน่อชั้นสัตถา  ตนลาภา  เง่ือนฟ้าแหล่งหลา้ 

จ่ิงผายตน  เจา้ผดัแผห่นา้  ผอ่เล็งมา ซะไซว ้

  รับเอาขนั นิมนตด์อกไม ้  อนัท่านไหว ้ อญัเชิญ 

เมือเป็นทา้ว  ปราบดา้วสุขเสิน  ห้ือจ าเริญ วฒิุเมืองหมา้ 

เสนาเนือง  ขนุเมืองชุหนา้  ทงัพราหมณา พอ่คา้ 

  พวกพลหาญ ทงัควาญชา้งมา้  พวกรถหมา้ เกวยีนงาม 

ทุกใหญ่นอ้ย  ไต่เตา้ไหลหลาม  มีตนทรงงาม พระองคเ์ป็นเจา้ 

แห่แหนตน  โพธิสัตวเ์จา้  เสียงเนืองนนั คล่ืนเคลา้ 

  พอแผน่ดินหลวง  คลองควงร่วนเร้า พลพวกเจา้ มาชม 
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เจา้หน่อพระ  ตนยิง่คิงกลม  จาวโคดม บุญสมใหญ่หมา้ 

หากเป็นบุญ  แก่ขนุไพร่ฝ้า  เจียรจาคลา ท่ีนั้น 

  เขา้สู่โขง เวยีงวงเจ่ืองชั้น  ข้ึนสู่หอ้ง ผงัคา 

ขา้ราชทา้ว  กล่าวถอ้ยกลอนจา ถวายวรา พรดีบ่เส้า 

ห้ือเป็นชยัโย มงคลตนเจา้  ห้ือเท่ียงเทา้โยด ทีฆา 

ห้ือไดเ้ป็นทา้ว  ปราบดา้วรัฏฐา  เป็นราชา เจา้ตนใหญ่หมา้ 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 70/3 - 71/5) 

อธิบายศพัท ์

  หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  ดา  =  จดั, เตรียม 

  เยือ่ง  =   เร่ือง, ประเภท, ชนิด  เคา้  =   เคา้ - ตน้เคา้,  

ประธาน, หวัหนา้     

  คดัคัง่แคน้  =  อึดอดั   จาว  =  อยูใ่นวยัแรกรุ่น 

  เถิง  =  ถึง   สิสา  =  ศีรษะ 

  เส้า  =  คล ้า, ด า,หม่นหมอง ผาย  =   แผก่วา้งออก  

  ผอ่  =  ดู    เมือ  =  ไป, กลบั 

คล่ืนเคลา้ =  มากมาย, เนืองแน่น ควง  =  บริเวณ, ละแวก, ใน 

วงเขต     

  คิง  =  ตวัตน, ร่างกาย     

สรุปความไดว้่า เม่ือนั้นหมู่เสนาทั้งหลายรวมทั้งปุโรหิต ไดรี้บเตรียมขนัดอกไมแ้ละ

ธูปเทียนน าใส่พานทอง เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้เหล่าเสนาอ ามาตยไ์พร่ฟ้าจ านวนมากมายต่างรีบพา

กนัไปหาลาภกุมาร แล้วกราบแทบบาทขอเชิญให้ไปเป็นกษตัริยค์รองเมือง เม่ือนั้นลาภกุมารจึง

ไดรั้บเอาขนัดอกไมเ้พื่อไปเป็นกษตัริย ์จากนั้นเหล่าเสนา ขุนนาง พราหมณ์ พ่อคา้ ทหาร ควาญชา้ง

มา้ จึงไดแ้ห่ลาภกุมารเขา้สู่ปราสาทพระราชวงั เหล่าขา้ราชบริพารต่างถวายพระพรให้เป็นมงคลแก่

พระองคเ์พื่อใหเ้ป็นพระราชาผูย้ิง่ใหญ่ปราบแผน่ดิน 
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นางสุชาดา 

นางสุชาดาเป็นธิดาของเศรษฐีซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยูท่างทา้ยเมืองพาราณสี ก่อนหนา้ท่ีจะ

ลงมาเกิดในโลกมนุษยไ์ด้เป็นนางฟ้าสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จนถึงเวลาท่ีตอ้งลงมาจุติ ก็

ไดม้าปฏิสนธิในครรภข์องภรรยาเศรษฐีมหาธโน เม่ือครบ 10 เดือน นางเศรษฐีจึงไดใ้ห้ก าเนิดนาง

สุชาดา ดงัความต่อไปน้ี 
 

อถะโข  เม่ืออั้นยามนั้น  ปางพร ่ าอั้น พาลา  

ยงัมีนางฟ้า  ตนยิง่บุญหนา  พ ่าเพงมา  ปางหลงับ่หนอ้ย 

สถิตตน   ในปราสาทสร้อย ดาวดึงส์  ฟากฟ้า 

  เสวยสุข  เมินนานพร ่ าชา้  ในแห่งหอ้ง สัคคา 

ตราบเม้ียน  ปัญจอตัตา  กรรมขยา  มาเถิงถูกตอ้ง 

จ่ิงจุติตน คลาดคลาโขงหอ้ง ลงมาเกิดทอ้งโลก  เมืองคน 

เขา้สู่ทอ้ง  เอาปฏิสนธ์ิ  กบัมาดน เศรษฐีแม่จา้ 

มหาธโน เศรษฐีนามเหงา้  อนัอยูค่า้ยแควน่ หางเวยีง 

ถว้นสิบมาสคบั  อ่านนบัจดัเจียง  หน่อญิงเชียง อยูท่อ้งแม่เจา้ 

จ่ิงเจียรกาย ผายคิงหน่อเหนา้  ออกจากทอ้งแม่ มาดน 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 10/2 - 10/6) 

อธิบายศพัท ์
  พ ่าเพง  =  บ าเพญ็, ปฏิบติั  เมิน  =  นาน 

 เม้ียน  = ตาย, หมดส้ิน, ส าเร็จ  ตอ้ง  =  กระทบ, ถูก, โดน 

  คา้ย  =  เขต, แดน, ท่ีตั้ง  แควน่  =  แควน้, ดินแดนอนั 
เป็นท่ีอยูข่องมนุษย ์

  ผาย  =  แผก่วา้งออก, แบะออก     
สรุปความไดว้า่ เม่ือนั้นยงัมีนางฟ้าผูบ้  าเพญ็บุญมานาน สถิตอยูใ่นปราสาทบนสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ จนถึงเวลาท่ีตอ้งลงมาเกิดในโลกมนุษยจึ์งไดม้าปฏิสนธิในครรภข์องนางเศรษฐีนามวา่
มหาธโนเศรษฐีซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยูท่า้วเมืองพาราณสี จนครบ 10 เดือนจึงไดก้ าเนิดออกมา 
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เม่ือนางสุชาดาก าเนิดออกมา ก็เป็นผูมี้ผวิพรรณผอ่งใส ดงัความต่อไปน้ี 

 

บ่มีชกช ้า  มละติดตน  สริยน  หมดใสผอ่งแผว้ 

เผยีบเทียมปุน วฑูิรยสี์แกว้  อนัปัดแลว้ซ่วย แสนที 

สารูปเน้ือ  หน่อเช้ือเศรษฐี  เหมือนค าคี หล่อหลอมร้อยเบา้ 

กายะตน  บ่มีหม่นเส้า  ลูกเคา้แม่ หวัที 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 10/6 - 11/1) 

อธิบายศพัท ์

 ชกช ้า  =  ฟกช ้า   มละ  =  ละ,ทิ้ง  

 ปุน  =  น่า, น่าจะ, ควรจะ ซ่วย  = ลา้ง, ช าระดว้ยน ้า 

 ค าคี  =  ทองค า   เส้า  =  คล ้า, ด า,หม่นหมอง 

 เคา้  =  ตน้เคา้, ประธาน   หวัที  =  เวลาแรก, คร้ังแรก,  

ตอนตน้ 

สรุปความได้ว่า นางสุชาดาไม่มีรอยช ้ าติดตัวมา มีผิวท่ีสะอาดใสดั่งแก้ววิฑูรย์ท่ี
เจียระไนแลว้ลา้งดว้ยน ้ าแสนคร้ัง มีกายเหมือนทองค าท่ีหลอมหล่อมา ไม่มีส่วนใดของร่างกายท่ี
หม่นหมองส าหรับผูเ้ป็นลูกคนแรกคนน้ีของนางเศรษฐี 

 
เม่ือนางสุชาดาอายุได ้16 ปี ก็มีรูปโฉมงดงาม มีวาจาไพเราะและมีปัญญาเฉลียวฉลาด 

ดงัความต่อไปน้ี 

 

ถึงวยัยะ   ใหญ่หมา้สมสาย  อายนุาย  สิบหกขวบหั้น 

ทรงรูปโฉม  เพศพรหมแปลงป้ัน ผวิพรรณงาม ทัว่เน้ือ 

  เหมือนวงศา เทพาเผา่เช้ือ  ลงแอ่วเอ้ือ ผนืธร 

สริระ   เหมือนแท่งเงินปอน ขาวแดงซอน บ่พีพ  ่าป้อม 

ผมเขียวใส เหมือนไหมยอ้มหอ้ม คิ้วโก่งคอ้ม ธนูอินทร์ 

หนา้นาฏไท ้  เหมือนแวน่ค าจีน ตาด านิล  หลิดไหลอยูเ่บา้ 

เผยีบเหมือนสี มณีแกว้เขา้  อนัปัดแลว้เล่า หลายที 
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แกม้หน่อนอ้ย  เล่ียนมอ้ยใสสี  เหมือนค าคี รังสีส่องแหม้ 

ขบวนตน ญิงเหมือนอินทร์แตม้ ตอ้งยวา้ยแยม้ผอ่ ดูงาม 

คอนอ้งชั้น  ขั้นปลอ้งพอสาม  แขนนงราม งามกลมออ้ยหลอ้ย 

สองหตัถา  ฝ่ามือกลมหอ้ย  คุลีงาม  เล่ียนมอ้ย  

  เล็บมือแดง ยาวรีชิดชอ้ย  เหมือนแท่งแกว้ เทียนค า 

แอวแอ่นแคว้  เพียงรอบมือก า  อกญิงค า แผง่ามแกว้กวา้ง 

ถานานาย  ท่ีชายจงอา้ง  เหมือนคบัทองวาง  ต่างไว ้

  ใหญ่ปูนปาน นาวค าหน่วยไม ้  ฝานเก่ิงได ้ มายอง 

จกัหาเปรียบนอ้ง  ในโลกทงัผอง  ห้ือเหมือนคิงฟอง  บ่ลอนจกัได ้

ทิศาหน  คนเราโลกใต ้  หาเทอะบ่ มีเทียม 

ลกัขณะนอ้ง  ปากพอ้งจาเจียร  บ่ผดิธรรมเนียม พระแกว้ทงัหา้ 

เพื่อบุญกรรม  แม่ท าแสร้งส้า  ปางคราวครา ล่วงแลว้ 

  มาแปลงตน เชียงมนแอ่นแคว้  สีเพศแกว้ ค าซาว 

นางนาฏไท ้  ใหญ่ข้ึนเป็นสาว  สมเพิงพาว ประเหียรเพศแกว้ 

ขาวซอนแดง สูงแวงแอว้แหลว้ ร่างแคว้เปรียบ เทพา 

ช่างปากพอ้ง  อ่อนออ้ยเจียรจา  มีปัญญา  ประหญาแก่กลา้ 

ในเขตโขง  พาราเหนือหนา้  หาเทียมมา ยากไร้ 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 11/4 - 12/7) 

อธิบายศพัท ์

 หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  เงินปอน =  เงินเน้ือขาวบริสุทธ์ิ 

ซอน  =  แทรก, เขา้ไปในระหวา่ง พี  =  อว้น, ใหญ่, เติบ 

 ป้อม  =  อว้นสั้น, อว้นเต้ีย หอ้ม  = สีคราม, คล ้า, ด า 

 คอ้ม  =  คอ้ม - โนม้ลง, นอ้มลง     หลิด  =  อาการท่ีนยัน์ตา 

เคล่ือนไหวไปมา 

 เล่ียน  =  ราบเรียบ  ค า  =  ทอง 
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 ยวา้ย  =  ยิม้, ยิม้แยม้  คบัทอง  =  มะพลบั  

  ฝาน  =  ฝาน-ปาด, เฉือนบางๆ เก่ิง  =  คร่ึง  

  ยอง  =  วาง   ประเหียร =  เหมือน, คลา้ย 

สรุปความไดว้่า เม่ือนางสุชาดาอายุได ้16 ขวบ ก็มีรูปโฉมเหมือนพระพรหมเป็นผูป้ั้น
ไว ้มีผิวพรรณงามเหมือนดัง่เทพเทวดาลงมาบนแผ่นดิน สรีระเหมือนแท่งเงินเน้ือขาวบริสุทธ์ิ ไม่
อว้นไม่เต้ีย เส้นผมด าขลบัเหมือนยอ้มสีคราม คิ้วโก่งเหมือนธนูพระอินทร์ ใบหนา้เหมือนแวน่จาก
เมืองจีน มีตาสีด านิลเปรียบเหมือนอญัมณีท่ีเจียระไนแลว้ลา้งดว้ยน ้ าแสนคร้ัง แกม้ราบเรียบเหมือน
ดัง่ทองมีรังสีส่อง รูปกายเหมือนดัง่พระอินทร์วาดไว ้ยามเม่ือยิ้มแยม้ดูงามยิ่งนัก ส่วนคอมีสาม
ปลอ้ง มีแขนงามกลม มือทั้งสองขา้งมีน้ิวท่ียาวรีและมีเล็บท่ีเรียบแดงงาม มีเอวเล็กเพียงหน่ึงรอบมือ 
มีหนา้อกเหมือนลูกมะพลบัผา่คร่ึงวางไว ้ในโลกน้ีจะหาผูใ้ดมาเทียมนั้นไม่มี ลกัษณะกายของนางดี
งามตามธรรมเนียม เม่ือนางเติบโตก็เหมือนดัง่แก้วอญัมณี มีร่างเพรียวเหมือนเทพเทวดา มีวาจา
ไพเราะ มีปัญญาเฉลียวฉลาด ในเมืองน้ีไม่มีผูใ้ดมาเทียมได ้

 
นางสุชาดาเป็นผูว้าจาไพเราะ ไม่ยุ่งเก่ียวกบัการท าบาปและเป็นผูมี้สัจจะมัน่คง ดัง

ความต่อไปน้ี 
 

  ยามเจียรจา ตาดัง่แรชอ้ย  ปุนผอ่เหงอ้ หงายแยง 

เสียงปากพอ้ง  บ่ตา้นจาแขง็  ปุนดีแพง  ชุค าชุถอ้ย 

วาจาหวาน เพศตาลคนออ้ย  ผูใ้หญ่นอ้ยชอบ ในเชา 

การบาปร้าย  แม่บ่กวนเกลา  อยูถื่อทือเอา สัจจะเท่ียงมัน่ 

    (เศรษฐีหวัเวยีง 13/4 - 13/6) 

อธิบายศพัท ์
  ผอ่  =  ดู   เหงอ้  =  ชะเงอ้ 

 แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ ปุน  =  น่า, น่าจะ, ควรจะ 

พิเคราะห์ 

เพศ  =  เสมอ, เหมือน, เท่ากบั, กวนเกลา =  วุน่วาย 

ประหน่ึง 

ทือ  =  ถือ 
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สรุปความไดว้า่ ยามเม่ือไดท้กัทายปราศรัยก็ท าให้ตอ้งชะเงอ้มอง เพราะความงามของ

ดวงตาท่ีพล้ิวไหวเหมือนดัง่ผา้แพร อีกทั้งยงัมีเสียงท่ีนุ่มนวลทุกค า มีวาจาไพเราะอ่อนหวานดัง่

น ้ าตาลน ้ าออ้ย เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้หญ่ทั้งหลาย ในเร่ืองบาปกรรมนางก็ไม่ยุง่เก่ียว และตั้งอยู่ใน

สัจจะเป็นแน่แท ้

 

นางสุชาดาเป็นผูมี้ความงามจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่เมือง คนทั้งหลายต่างหมายปอง

หวงัจะเป็นคู่ครอง ดงัความต่อไปน้ี 

 

ยามเม่ือตวั  แม่บวัไกวกา้น  เผยดวงบาน กาบซด  

  ไขขจร  คนัธะกล่ินรส  หอมทัว่หอ้ง อาณา 

ผึ้งภู่มิ้น   สอดดั้นบินหา  ปทุมมา  เม่ือบานคล่ีสร้อย 

ไขขจร  สมรแฝงหอ้ย  เหมือนนอ้ยนาฏ ชาดา 

ยามนั้นและ  เสียงเล่าลือจา  กิตติลือชา ธิดาหน่อเหนา้ 

วา่ลูกเศรษฐี สมดีบ่เส้า  ยอดแยม้ยิง่ ญิงคน 

คนญิงลุ่มฟ้า  โลกหลา้สกล  สาวเมืองคน บ่มีเปรียบได ้

อยูเ่จียมตน พัน่ภายหนใต ้  เขตคา้ยแควน่ หางเวยีง 

ฝงูลูกทา้ว  แจง้ข่าวสานเสียง ยอดญิงเชียง เกิดเวยีงแควน่ใต ้

ต่างตนเหย  ต่างคนใคร่ได ้  ตนชาดา  หน่อไท ้

           (เศรษฐีหวัเวยีง 14/7 - 15/4) 

อธิบายศพัท ์

  ซด  =  ซอ้น, เรียงกนัเป็นชั้นๆ มิ้น  =  มิ้ม  

เส้า  =  คล ้า, ด า,หม่นหมอง ลุ่ม  =  ล่าง  

 พัน่  =  ฝ่าย   คา้ย  =  เขต, แดน, ท่ีตั้ง 

 แควน่  =  แควน้ 

สรุปความไดว้า่ ยามเม่ือนางสุชาดาไดเ้ปิดเผยตวัเป็นท่ีรู้จกัแก่คนทั้งหลาย บรรดาชาย

มากมายก็ลว้นแต่เขา้มาหาดัง่ภู่ผึ้งและมิ้มมาดมดอกบวับาน เสียงร ่ าลือของคนทั้งหลายต่างพูดเป็น
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เสียงเดียวกันว่าไม่มีผูห้ญิงในโลกน้ีมาเทียบกับนางสุชาดาได้ ท าให้บรรดาลูกท้าวขุนมูลนาย

ทั้งหลายต่างหมายปองนางสุชาดา 

 

นางสุชาดาเป็นผูเ้ช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสอนของบิดามารดา ดงัปรากฏในตอนท่ีมี

เหล่าลูกทา้วขนุมูลนายเดินทางมาหานางสุชาดาท่ีบา้นเพื่อหวงัจะเจรจาขอนางมาร่วมเป็นคู่ครอง แต่

นางสุชาดาก็ไดอ้า้งเอาค าสอนของบิดาท่ีว่า ถ้าหากมีชายใดประสงค์ตอ้งการเป็นคู่ครอง ให้ถาม

ค าถามท่ีว่าดอกไวห้้าดอกท่ีหอมยิ่งกว่าดอกไมใ้ดๆในโลกน้ี และหอมไปถึงนิพพานคือดอกอะไร 

หากชายใดสามารถตอบไดถู้กตอ้งนางก็ยนิดีท่ีจะเป็นคู่ครอง ดงัความต่อไปน้ี 

 

ตนชาดา  ยนิค าขนัมัน่  ยงัพอ่ชั้นแม่ มาดา 

สอนบอกไว ้  โอวาทค าจา  วา่หลอนธิดา ใหญ่มาสมหลา้ง 

จกัหาผวั   เทียมตวัแอม้ขา้ง   ห้ือตวันงนาง หน่อไท ้

  สู่ถามกนั ยงัพรรณดอกไม ้  หา้เยือ่งอั้น ควรชม 

หอมทัว่ฟ้า  โลกหลา้ทงักม  หอมทัว่พรหม จกัราขอบกวา้ง 

  หอมยืน่เถิง เวยีงค าอาดอา้ง  ท่าทา้งเน- รพาน 

ไผไดท้ดั  ในโลกสัณฐาน   เป็นตนเชียงคราน  ขาวใสบ่เส้า 

  โลกโลกา นราหนุ่มเฒ่า  ลุ่มฟ้าบ่  เทียมทนั 

หลอนไผรู้  บอกห้ือไขปัน  จุ่งแพงพนั ร่วมรสฝ้ันเฝ้า  

            (เศรษฐีหวัเวยีง 42/4 - 42/7) 

อธิบายศพัท ์

  หลอน  =  หาก   หลา้ง  =  สมควร, น่าจะ, พึงจะ 

 แอม้  =  ขา้ง   เยือ่ง  = เร่ือง, ประเภท, ชนิด  

  ทงักม  =  ทั้งหมด, ทั้งส้ิน  ท่าทา้ง  =  ทอ้งท่ี 

 เชียงคราน =  งดงาม, ดียิง่, ประเสริฐ 

สรุปความไดว้า่ นางสุชาดายึดมัน่ในโอวาทท่ีบิดามารดาไดส้อนไวว้า่หากจะเลือกใคร

เป็นคู่ครองใหน้างถามปัญหาดอกไมท้ั้งหา้ท่ีหอมไปทัว่ฟ้า หอมไปถึงชั้นพรหม หอมไปถึงนิพพาน
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คือดอกอะไร หากใครไดท้ดัดอกไมน้ี้จะเป็นผูป้ระเสริฐ ไม่มีผูใ้ดเทียบเทียมไดใ้นโลกน้ี หากผูใ้ดรู้

ขอไดไ้ขปัญหาน้ีใหไ้ด ้นางก็จะยนิดีเป็นคู่ครอง 

 

นางสุชาดาเป็นผูท่ี้มีความรักต่อคนในครอบครัว รวมทั้งมีความเมตตาต่อคนทั้งหลาย

ท่ีมาขอพึ่งบุญ ปรากฏในตอนท่ีหลงัจากนางสุชาดาไดแ้ต่งงานกบัลาภกุมารแลว้ นางก็มีความรักต่อ

ลาภกุมารและพอ่แม่ของลาภกุมาร รวมทั้งหมัน่ท าบุญท าทานใหแ้ก่ผูย้ากไร้เป็นประจ า ดงัความวา่ 

 

ส่วนนางนาฏนอ้ย ค่อยตั้งใจเจือ  เหตุเป็นไยเครือ ลูกไพท้่านเจา้ 

มหาเศรษฐี  ผูใ้จบ่เศร้า  อดดวงเชาว ์ ยิง่นกั 

  ครพย  าแยง อยูแ่พงอยูรั่ก  พอ่แม่เจา้ สองคน 

เหตุยนิรัก  คู่แกว้ผวัตน  รักทงัคน เพื่อนพอ้งขา้ขอ้ย 

  ค าจาจาร ม่วนหวานจอ้ยจอ้ย ทุกใหญ่นอ้ยช่ืน ชมบาน 

ยอ่มอยูคิ่ด  ผละวติถาร   ทอดเททาน อาหารน ้าเขา้ 

แก่คนขอ  ทงัหนุ่มทงัเฒ่า  ชุแลงงาย ค ่าเชา้ 

  การทางทาน บ่หยา้นเทิกเทา้  นางหน่อเหนา้ ทานเลิง 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 64/6 - 65/1) 

อธิบายศพัท ์

  ลูกไพ ้ =  ลูกสะใภ ้  ครพ  =  นอบนอ้ม  

  แพง  =  รัก, พอใจ      ชุ  =  ทุก 

  แลง  =  เวลาเยน็   งาย  =  เวลาเชา้ 

  หยา้น  =  กลวั   เทิก  =  เกะกะ, กีดขวาง 

  เลิง  =  บ่อย 

สรุปความไดว้า่ นางสุชาดาผูเ้ป็นลูกสะใภข้องเศรษฐีผูมี้ใจบริสุทธ์ิ นางมีความเคารพ

นอบนอ้มและรักบิดามารดาทั้งสอง รักทั้งลาภกุมาร อีกทั้งยงัรักเพื่อนพอ้งและคนรับใช ้นางเป็นผูมี้

วาจาอ่อนหวานท าให้คนทั้งหลายต่างช่ืนชม รวมถึงการให้ทานก็ให้ทั้งคนขอทาน คนหนุ่มคนแก่

ทุกเชา้เยน็ ซ่ึงนางไดท้  าอยูบ่่อยๆโดยไม่มีอุปสรรคใดมาขดัขวาง 
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นางสุชาดาเป็นผูท่ี้รักและซ่ือสัตย์ต่อลาภกุมาร แม้ในยามท่ีลาภกุมารต้องพบกับ

เหตุการณ์คบัขนั นางก็พยายามหาวธีิช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้ดงัความวา่ 

นางนาฏไท ้  โศกไหมน้กัหนา  สุชาดา  เลลนร ่ าไห ้

  บ่ทรงตน ทานทนอยูไ่ด ้  ยกยา้ยแล่น ไปมา 

จ่ิงยอยืน่ยก  ยงัสองหตัถา  ถวายวนัทา กราบนบกม้ไหว ้

  อธิษฐาน วอนวานไจไ้จ ้  เถิงเทพไทแ้ควน่ โขงบน 

ไหวค้อ้ยคอ้ย  กล่าวถอ้ยหายหน วา่ขอภายบน ส่องรู้ยงัถอ้ย 

  ติดแต่ตน ชาดาขา้ขอ้ย  ม่อนนอ้ยเกิด เป็นคน 

มีศีลวตัร  บ่งดัเสียตน  ใจเชียงชน ขาวใสบ่เส้า 

ยอ่มปฏิบติั พอ่แม่สองเจา้  ทุกค ่าเชา้ป ่ า เรินดี 

ตราบอาย ุ  ไดสิ้บหกปี  จ่ิงปะชายดี ไดเ้ป็นคู่อา้ง 

ขา้บ่มีใจ   ทารุณแสร้งสร้าง  บ่จาค าพราง ล่ายลบั 

  ปฏิบติั  ดว้ยย  ากราบนบั  ผบัชุอั้น  คืนวนั 

ขา้บ่คดเล้ียว  สอดเส้ียวใจตนั  บ่ผนัแพงพนั ยงัชายอ่ืนผู ้

บ่ลวนผวัขวญั ยอ่มมีใจลู่  หุมรู้แต่ง ท าทาน 

ยอ่มทอดซดั  เขา้น ้าอาหาร  ถวายทุนทาน บ่หยดุหยอ่นได ้

  เป็นนิจกาล ทานมาไจไ้จ ้  แต่คนทุกขไ์ร้หมู่  ญิงชาย 

สัจจะเยือ่งน้ี  หลอนมีบ่หลาย  แก่ญิงนาย คือผวัแห่งขา้ 

ขอห้ือฝงู  เทพาแหล่งหลา้  กบัอินทา ปราบฟ้า 

  เสด็จตน  ลงมาป่าชา้  มาโปรดขา้ อยา่นาน 

มาช่วยค ้า  ห้ือหายทางผาน  ห้ือช่ืนเชยบาน เพื่อสมภารเจา้ 

ขอมาค ้าหนุนตน   ชายองคห์น่อเหนา้ ลาภท่าน กุมาร 

อยา่ห้ือท่านทา้ว  ฆ่าขาดสังหาร  พวกคนพาล อยา่ผลาญบีบฆ่า 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 67/6 - 68/6) 

ค าอธิบายศพัท ์

 แควน่  =  แควน้   ล่าย  =  หลอก, ลวง, พราง,  
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 ผบั  =  ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป ลวน  =  ล่วงเกินในลกัษณะท่ี 

เสียมารยาท 

 ไจไ้จ ้ =  บ่อยๆ   ผาน  = ผลาญ-เดือดร้อน,  

ทุกข,์ล าเคญ็     

สรุปความไดว้า่ นางสุชาดาร้องไห้ดว้ยความทุกขโ์ศกเศร้า จึงไดย้กมืออธิษฐานถึงเทพ

เทวดาใหรั้บรู้วา่ตนนั้นเป็นผูมี้ศีลบริสุทธ์ิ ไม่มีใจทารุณหลอกลวง รักแต่สามีของตนเพียงผูเ้ดียวไม่

ไปเก่ียวขอ้งกบัชายอ่ืน อีกทั้งท าบุญท าทานแก่ฝงูคนทุกขไ์ร้ทั้งชายหญิงอยูเ่ป็นประจ า ดว้ยสัจจะน้ี

ขอให้เหล่าเทวดาทั้งหลายรวมไปถึงพระอินทร์จงได้เสด็จลงมายงัป่าช้าเพื่อมาโปรดนาง มาช่วย

ป้องกนัลาภกุมารใหร้อดพน้จากการฆ่าของเหล่าคนพาล 

 

ลูกท้าวขุนมูลนาย 

เหล่าลูกทา้วขนุมูลนายในเมืองพาราณสีและเมืองใกลเ้คียง ต่างก็ไดย้ินค าร ่ าลือถึงความ

งามของนางสุชาดา เขาทั้งหลายก็ลว้นแต่ตอ้งการจะไดพ้บนางสุชาดา จึงพากนัไปท่ีบา้นนางสุชาดา

ในตอนค ่า แต่ลูกทา้วขนุมูลนายเหล่าน้ียงัเป็นผูด้อ้ยซ่ึงปัญญา ไม่รู้เร่ืองศีลธรรมจึงไม่มีใครสามารถ

ตอบค าถามไดแ้มแ้ต่คนเดียว ต่างพากนัน่ิงเงียบ เม่ือนางสุชาดาถามค าถามดอกไมห้้าดอกท่ีหอมยิ่ง

กวา่ดอกไมใ้ดในโลกวา่คือดอกอะไร ดงัความต่อไปน้ี  

 

ยามนั้นและ  มาณพทงัหลาย  ทงัลูกนาย ลูกทา้วลูกเจา้ 

ฟังกลอนจา  กญัญานอ้งเหนา้  ตนนงเยาว ์ หน่อไท ้

  ถามปัญหา บุปผาดอกไม ้  ไขบ่ได ้  สักคน 

ยนิเคิกแคน้  หน่องแน่นใจตน  ยอ้นบ่เคยทน รู้เง่ือนเบ้ืองตน้ 

ดวงใดเป็นปลาย  ดวงใดเป็นส้น  ฝงูชายชน บ่รู้ 

  เหตุศาสนา พระเจา้รสคู ้  หายหอดเส้ียง ไปนาน 

บ่มีทุพระ  ทิดนอ้ยขนาน  บ่รู้ท าทาน อาหารคาบเขา้ 

มีหวัใจ   พาโลมืดเส้า  ปัญญาเบา ทุ่นชา้ 

  เท่าเสวยกาม หยัง่หยอ้งทรงเคร่ืองงา้ บ่รู้เยือ่งสร้าง ศีลธรรม 
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มีแต่รู้   จ่านฆาตกรรม   ใจอธรรม บุญกรรมบ่แจง้ 

ยามเม่ือตน  แม่จนัทน์ฟองแป้ง ถามดวงแพง กาบยอ้ย 

  เขาทงัหลาย ชุมชายบ่าวนอ้ย  ลวดดกัเงียบจอ้ย ค าเดียว 

บ่ช่างงวาดงา้ย  อวา่ยหนา้ผดัเหลียว หาญิงเดียว เหยาะค าต่อล่ม 

ต่างตนเหย ต่างคนหนา้กม้  นัง่งม้อยู ่ หมองเซา 

เหตุคลัง่แคน้  เคิกแน่นใจเขา  ฝงูชายเลา เอากนัหม่นเส้า 

บ่หนากิน  พลูยาตน้เตา้  ของนงเยาว ์ แต่งรับ 

ผอ่หากนั ไปมาไควค่บั  ไหนมืดเขา้ พิงเงา 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 21/3 - 22/2) 

อธิบายศพัท ์

 เคิก  =  กีดขวาง, เกะกะ  หอด  =  แหง้แลง้, โหย 

 เส้ียง  = ส้ิน, หมด, จบ  ขนาน  =  ทิด 

 นอ้ย  =  ค าเรียกผูท่ี้ลาสิกขาบท พาโล  =  พดูไม่ดี 

              ขณะเป็นสามเณร 

 จ่าน  =  เร่ิมตน้, พยายาม  ลวด  =  เลย, พน้, เกิน 

  ดกั  =  เงียบ, ไม่ส่งเสียง  อวา่ย  =  บ่าย, เบน, เหลียว 

  งม้   =  โคง้, งอ, กม้  เซา  =  หยดุ, พกั 

 ผอ่  =  ดู, ดูแล, มอง  ไคว ่ =  ครบ, ทัว่, ถว้น 

สรุปความไดว้า่ เม่ือนั้นเหล่าชายทั้งหลายไดฟั้งค าถามของนางสุชาดาแลว้ก็ไม่มีผูใ้ด

สามารถตอบไดส้ักคน เพราะไม่รู้เร่ืองธรรมะเลย ดว้ยเหตุวา่ศาสนานั้นไดเ้ส่ือมหายไป ไม่มีทั้งพระ

และเณร ไม่มีทิดหรือผูเ้คยบวชมาก่อน ชายเหล่านั้นไม่รู้จกัการท าทาน มีใจท่ีมืดมวัและไร้ปัญญา 

สนใจแต่เร่ืองการท าบาป ดงันั้นเม่ือนางสุชาดาไดถ้ามค าถามพวกเขา พวกเขาจึงไดแ้ต่เงียบและหนั

หนา้ไปทางอ่ืน บางคนก็กม้หน้าจนไม่ยอมกินหมากพลูท่ีไดเ้ตรียมตอ้นรับไวใ้ห้ แต่ละคนก็ไดแ้ต่

มองหนา้กนั ท่ีไหนเป็นมุมมืดก็พาเอาตวัเขา้ไปอยู ่
 

เหล่าลูกทา้วขุนมูลนายเป็นผูท่ี้มีความละอายแก่ใจ ยอมรับในความสามารถของตน 

ปรากฏในตอนท่ีพวกเขาไม่สามารถตอบค าถามนางสุชาดาได ้จึงขอลานางสุชาดาเพื่อกลบัไปยงั
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บา้นเรือนของตน และก่อนกลบัก็ไดอ้วยพรใหน้างสุชาดาอายยุนื อยา่ไดมี้โรคภยัไขเ้จ็บใดๆ ถา้หาก

ยงัมีบุญก็คงจะไดเ้คียงคู่กนั ดงัความต่อไปน้ี 

 

ฝงูบ่าวทา้ว  เยอืกยา้วใจเขา  ยนิกลอนนางเลา ไขจาฟู่ ตา้น 

เขารู้ตวั  ลวดอายเส้ียงถา้น หนา้เห่ียวมา้นสั่ง ญิงนาย 

วา่ในวนัน้ี     ตูพี่ทงัหลาย  มาเถิงเรือนนาย นาฏนอ้งหนุ่มเหนา้ 

หวงัร่วมแฝง  เพาแพงอ่อมเฝ้า  ตนญิงเลา ร่างแคว้ 

  มาเถิงถอง แห่งหอ้งเรือนแลว้ มาเป็นบาดแป้ว ค าอาย 

บดัเด๋ียวน้ี  ตูพี่ทงัหลาย  จกัขอลานาย ก่อนเนอนอ้งเหนา้ 

ภายพัน่ตวั แม่บวัหา้เหงา้  ห้ือเท่ียงเทา้อยู ่ เซาดี 

ห้ืออายนุอ้ง  ย ัง่ยนืพนัปี  อยา่เป็นโรคี โศกีหม่นเศร้า 

อยูก่บัตน พอ่แม่สองเฒ่า  ทุกค ่าเชา้ป า เรินคลั 

หลอนบุญจ่องชกั เวรแต่ของหลงั  จกัผนัหน่องคืน เท่ียงรู้ภายหนา้ 

วา่วนัน้ีเหย  หมู่ชุมตวัขา้  ปัญญาเชาว ์ ทุ่นชา้  

  พี่ขอลานาย แม่แกว้บ่อวา้  ขอคืนไควเ่จา้ วนัลูน 

วนัน้ีและ  เป็นวนัลบัสูญ  สิปปคุณ บ่จบเพทถว้น 

ชาตาชาย บ่รู้ลาบลว้น  บ่สมดัง่อั้น ค าพรอง  

หลอนบุญจ่องชกั สองรักสมปอง  จกัขอชามลอง ภองดูก่อนแหล ้

           (เศรษฐีหวัเวยีง 22/7 - 23/6) 

อธิบายศพัท ์

 เยอืก  =  ไหวยวบ, สั่นไหว     มา้น   =  ช ้า, ฟก 

 แพง  =  รัก, พอใจ      เลา  =  งาม, สลวย, กลม 

เกล้ียง, รูปสวย 

 ถอง  =  ถึง, จนกระทัง่  แป้ว  =  รอยแผลเป็นขนาด 

กลาง 

  พัน่  =  ฝ่าย   เซา  =  หยดุ, พกั 
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  สิปปคุณ =  ศิลปะเชิงอาวธุหรืออาคม จ่องชกั  =  ฉุด, เหน่ียว, ร้ัง, ดึง

  หน่อง  =  ดึง, เหน่ียว, ร้ัง  เท่ียง  =  ยอ่มจะ, แน่นอนท่ีจะ

  ชาม  =  ลอง, ทดลอง, ซอ้ม 

สรุปความไดว้า่ บรรดาลูกทา้วขุนมูลนายทั้งหลายมีใจหวัน่ไหวเม่ือไดย้ินนางสุชาดา

ถามค าถาม พวกเขารู้ตวัวา่ไม่สามารถตอบไดก้็รู้สึกละอายใจ จึงไดส้ั่งลานางสุชาดาวา่ในวนัน้ีพวก

เขาทั้งหลายไดม้าถึงเรือนของนางสุชาดาก็หวงัจะมาขอเป็นคู่ครอง แต่เม่ือมาถึงก็ตอ้งรู้สึกละอายใจ

เหมือนเป็นรอยแผล พวกเขาจึงจะขอลานางกลับไปเสียก่อน ขอให้นางมีอายุยืนพนัปีอย่าได้มี

โรคภยัใดๆ ให้อยู่กบัพ่อแม่ทุกค ่าเช้า หากว่ายงัมีบุญก็คงจะไดก้ลบัมาในวนัขา้งหน้า แต่ในวนัน้ี

พวกเขาไม่มีปัญญาจึงจะขอลานางกลบัไป ดว้ยชะตาของพวกเขายงัไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นคู่รัก หาก

วา่ยงัมีบุญก็จะขอลองตอบปัญหาอีกคร้ัง 

 

บิดามารดาของลาภกุมาร 

ธนญัชยัเศรษฐีและภรรยา ผูซ่ึ้งเป็นบิดาและมารดาของลาภกุมารตั้งบา้นเรือนอยู่ทาง

หวัเมืองพาราณสี เป็นผูท่ี้มีความรักความเมตตาต่อลูก ปรากฏในตอนท่ีลาภกุมารไดก้ าเนิดมา ทั้ง

สองเศรษฐีก็ต่างมีจิตใจท่ีช่ืนชมยินดี ผูแ้ต่งได้กล่าวไวว้่าทั้ งสองรักลูกยิ่งกว่าหัวใจ และยิ่งกว่า

อวยัวะต่างๆในร่างกายของตน ไม่มีความรักไหนท่ีจะเทียบเท่ารักลูกคนน้ีไดอี้ก ดงัความต่อไปน้ี 

 

สองเศรษฐี  ยนิดีบ่เศร้า  สองดวงเซา  ช่ืนชอ้ย 

สิเนหา  บุตตาหน่อนอ้ย  ใจใฝ่หอ้ย ชมทยั  

รักลูกนอ้ย  ยิง่กวา่หวัใจ  เหลือครัวใน ตบัไตปอดไส้ 

บ่มีสัง  แทกเทียมเหมือนได ้ รักชั้นคาด ทรวงใน 

              (เศรษฐีหวัเวยีง 8/5 - 8/6) 

อธิบายศพัท ์

  ช่ืนชอ้ย  =  งามชดชอ้ย, ดียิง่  เหลือ  =  เกิน 

  แทก  = วดั, กะ, เทียบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุปความไดว้่า สองเศรษฐีมีความยินดีในใจ มีความรักบุตรมากยิ่งกว่าหัวใจ ยิ่งกว่า

อวยัวะภายในของตน ไม่มีส่ิงไหนมาจะเทียบเทียมไดอี้กแลว้ 
 

สองเศรษฐีผูเ้ป็นบิดามารดาของลาภกุมาร มีความห่วงใยในอนาคตของลูก ตอ้งการให้

ลูกของตนสร้างครอบครัวสืบทายาทต่อไป ปรากฏในตอนท่ีธนญัชยัเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาของลาภกุมาร

ไดเ้รียกให้ลาภกุมารมาฟังค าแนะน าสั่งสอนเก่ียวกบัการหาคู่ครอง เพื่อในอนาคตจะไดมี้คู่ในการ

ด าเนินชีวติและมีลูกหลานสืบวงศต์ระกลูต่อไป ดงัความต่อไปน้ี 

 

ส่วนวนันั้น  ท่านเจา้เศรษฐี  ผนัเดินลี มาชานนอกหอ้ง 

มีสังกา   สันเทห์เจตน์ขอ้ง  จ่ิงมายอง นัง่นิจ 

เหนือปัญจะ เล่ียนเกล้ียงเชียงชิด ภายนอกหอ้ง ชานเรือน 

หนัฤกษล์ว้น  ทงัวนับ่เหมือน  ฝงูดาวเดือน หมดใสสวา่งแจง้ 

จ่ิงเจียรจา วาทาตา้นแสร้ง  กบัทาระม่ิง ชายา 

วา่บดัเด่ียวน้ี  คนในรัฏฐา  โขงพารา ร้างสาวบ่าวหนอ้ย 

สอดแสวง  เฝือแฝงแอม้ออ้ย  หาเมียแพง ค่ินคอ้ย 

  ส่วนบุตตา ลาภาหนุ่มนอ้ย  อนัเป็นท่ีหอ้ย ใจรา 

บ่ไปสอดเสาะ  แอ่วแสวงหา  ยงัชายา  คู่ซอ้นแอม้ออ้ย 

นางจุ่งไปหา ลาภาอ่อนออ้ย  เรียกร้องออก มาพลนั 

กพูี่น้ี   จกัช้ีไขปัน  ห้ือตนแห่งมนั ไดรู้้ถ่ีถว้น 

นางเศรษฐี  บ่มีหยดุดว้น  รีบไปพลนั ด่วนนกั 

  คร้ันไปเถิง หนุ่มเหนา้ลูกรัก  ไขบอกถอ้ย ขียา 

คร้ันหน่อพระรู้  เน้ือถอ้ยค าจา  พระบิดา หาตวัแห่งเจา้ 

ด่วนดั้นเถิง มาณพกม้เกลา้  พอ่ชั้นพอ สามที 

อถะเม่ือนั้น  ท่านเจา้เศรษฐี  จ่ิงไขวาที ค าดีฟู่ ตา้น 

วา่เจา้บุตตา  ใหญ่มาเถิงถา้น  สมดวงบาน คล่ีรส  

  ควรดีหา  คู่ออ้นแซมซด  สุมหมู่เขา้ แลงงาย 

บดัเด๋ียวน้ี  เจา้คล่ีบานกราย  ตนเดียวดาย บ่มีคู่อา้ง  

   ส
ำนกัหอ
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อยูพ่อยตน  นอนเดียวเปล่ียวขา้ง  บ่มีนาง  กล่อมเน้ือ 

  เท่าสนุก  อยูด่ว้ยเผา่เช้ือ  บ่หาคู่ออ้น พานอน 

ฟังถ่ีเทอะ  ค าพอ่จาสอน  หลอนค าซอน ลูกรักแก่เฒ่า 

ดว้ยภวงัคี ชีวติแห่งเจา้  เม้ียนมรณ์ม่ิง ตายวาย 

บ่สมร ่ าพิจ  หวดิท่ีใจหมาย  ฝงูคนชาย เอาเมียเม่ือหลา้ 

เสมอเหมือน เพศเพียงเป็นขา้  เล้ียงลูกไวเ้ปล่า เสียดาย 

เทียมแทกไว ้  เยยีะไร่นาขวาย  เสียแรงควาย บ่มูนมัง่เขา้ 

ภายพัน่ตวั  นายเลาลูกเตา้  ควรหาเมียแพง คู่เลา้ 

  อยา่หาขวาย คร้ันนายคึดเชา้  ดีสายสืบเหงา้ พนัพงศ ์  

            (เศรษฐีหวัเวยีง 27/7 - 29/4) 

อธิบายศพัท ์

  ปัญจะ  =  ในท่ีน้ีคือ ปัญจถรณ์  เล่ียน  =  ช านาญ, ราบเรียบ  

                  หมายถึงเคร่ืองลาด 

  ตา้น  =  พดู, เจรจา, พดูตอบ เฝือแฝง =  อยูเ่คียงเป็นคู่ครอง

  แอม้  =  ขา้ง, ริม, ใกล ้  แพง  =  รัก, พอใจ     

  รา  =  เราทั้งสอง  ค่ิน  =  ของรัก  

  ถา้น  =  ชั้น, สถาน, ขนาด, แลง  =  เวลาเยน็ 

ท านอง, ชนิด 

  หมู่เขา้  =  ส ารับขา้ว  งาย  =  เวลาเชา้  

  พอย  =  โดดเด่ียว , ไร้คู่  หลอน  =  หากวา่  

  ภวงัคี  =  จิตท่ีไม่ไดเ้สวยอารมณ์ หลา้  =  ล่า, ปลาย, ทา้ย, สาย  

ในทวารทั้ง 6 

 แทก  =  วดั, กะ, เทียบ, เปรียบ ขวาย  =  สาย 

 พัน่  =  ฝ่าย   คึด  =  คิด 

สรุปความไดว้า่ ในวนันั้นธนญัชยัเศรษฐีไดเ้ดินออกมายงัชานนอกห้อง มีความสงสัย

ในใจจึงได้มานัง่พูดคุยพิจารณากบัภรรยาของตนว่าในขณะน้ีบรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายในเมืองก็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136 
 

ลว้นแต่แสวงหาคู่ครองของตน แต่ลาภกุมารผูเ้ป็นลูกรักของทั้งสองกลบัไม่ไปแสวงหาหญิงใด 

ธนญัชยัเศรษฐีจึงใหภ้รรยาตนไปเรียกลาภกุมารมาพูดคุย เม่ือลาภกุมารทราบจึงไดอ้อกมาพูดคุยกบั

บิดา ธนญัชยัเศรษฐีจึงไดก้ล่าววา่ลาภกุมารก็เติบโตแลว้ สมควรแก่การหาคู่ครองมาอยูร่่วมดว้ย หาก

จะมีภรรยาเม่ืออายมุากก็จะเล้ียงดูลูกดว้ยความล าบาก เพราะร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนในวยั

หนุ่ม ก็เปรียบเหมือนกบัการท านาชา้กวา่ฤดูกาล ก็อาจจะไม่ไดผ้ลผลิตท่ีดีพอ อีกทั้งยงัเสียแรงควาย

ไถนาเสียเปล่า ธนญัชยัเศรษฐีจึงกล่าวกบัลาภกุมารวา่ใหรี้บหาภรรยามาสืบวงศต์ระกลู 
 

บิดามารดานางสุชาดา 

สองเศรษฐีผูเ้ป็นบิดามารดาของนางสุชาดาตั้งบา้นเรือนอยู่ทางทา้ยเมืองพาราณสี มี

ความรักความเมตตาต่อลูกของตน ปรากฏในตอนท่ีนางสุชาดาไดก้  าเนิดมา สองเศรษฐีก็มีความรัก

และยนิดีเป็นอยา่งยิง่ จึงไดห้าพี่เล้ียงและแม่นมให้คอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด คอยอาบน ้ าป้อนขา้วให้กบั

นางสุชาดา ดงัความต่อไปน้ี 
 

ยามนั้นและ  ท่านสองเศรษฐี  ใจยนิดี  ปิติต่ืนตอ้ง 

สิเนหา   พอกพนัติดขอ้ง  จีบวัทอง ลูกนอ้ย 

รักเหลือใจ อ่านไดพ้นัร้อย  ใจขาดหอ้ย ทารี 

หนัลูกนอ้ย  อ่อนออ้ยใสสี  เกิดมาดี  ท่ีในหอหอ้ง 

สองเศรษฐี สังพีป้านป้อง  อ าพกัชุ  คืนวนั 

แต่งพี่เล้ียง  แม่นมหยบุผนั  ผนืแพรพรรณ พกพนัหน่อเหนา้ 

ถานานม  ปันกินป้อนเขา้  คาบงายเภา ค ่าเชา้ 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 11/1 - 11/3) 

อธิบายศพัท ์

 พอก  =  พนั, โพก  ป้าน  =  กนั, กั้น, ขวาง 

 หยบุ  =  จบั   พก  = เอาผา้หุม้ห่อ 

 งาย  =  เวลาเชา้  

สรุปความไดว้า่ สองเศรษฐีดูแลลูกอยูทุ่กคืนวนั และไดห้าพี่เล้ียงแม่นมให้คอยดูแลทั้ง

ผา้ท่ีใชนุ่้งรวมถึงนมและขา้วอยูต่ลอดเชา้ค ่า 

   ส
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บิดาของนางสุชาดาไดส้ั่งสอนลูกของตนให้เลือกคู่ครองท่ีเหมาะสม ให้อิสระในการ

เลือกไม่มีการบงัคบัแต่อยา่งใด ดงัความต่อไปน้ี 

 

คร้ันพอ่ชั้น  รู้ซั้นในใจ  จาค าใย  ปราศรัยตอบตา้น 

รับเอาของ  บรรณาหลายถา้น ปันนงคราญ หน่อไท ้

  ห้ือไปเป็น ลูกญิงลูกใพ ้  เศรษฐีเจา้ หวัเวยีง 

สรรพะเคร่ืองพร้อม แต่งหา้งจดัเจียง  เยือ่งครัวเชียง แกว้แหวนแผน่ผา้ 

เขา้ของหลาย  ญิงชายขอ้ยขา้  ทงังวัควาย ชา้งมา้ 

  ทงัเคร่ืองกิน เคร่ืองหยอ้งครัวงา้ เกวยีนใหญ่หมา้ ชอนงวั 

ครัวห้ือลูกรัก  พาสู่เรือนผวั  คร้ันแจง้ดาครัว พร้อมเม้ียนชุถา้น 

ท่านเศรษฐี  กล่าวค าดีจาตา้น  ตามโบราณ รีชชะ 

  เป็นมงคล เชียงชนวระ  ปันโชคแกว้ ชยัดี 

ห้ือหน่อชั้น  ธิดาบุตตี  จ าเริญดี  มีชยัโชคอว้น 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 63/4 - 63/7) 

อธิบายศพัท ์

 ถา้น  =  ชั้น, สถาน, ขนาด, ลูกใพ ้ =  ลูกสะใภ ้

ท านอง, ชนิด 

 หา้ง =  ตกแต่ง   เยือ่ง  =  เร่ือง, ประเภท, ชนิด  

  เคร่ืองหยอ้ง =  เคร่ืองประดบั  ครัวงา้  =  เคร่ืองประดบัคอ 

หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  ชอน  =  เทียม - เอาสัตว ์

พาหนะผกูเขา้กบัยาน 

  ดา  =  จดั, เตรียม  เม้ียน  =  ส าเร็จ 

 

สรุปความได้ว่า เม่ือบิดาของนางสุชาดารับทราบเร่ืองทุกอย่าง จึงรับเอาสินสอด

ทั้งหลาย และไดม้อบนางสุชาดาให้ไปเป็นลูกสะใภข้องเศรษฐีหัวเมืองพาราณสี จึงไดจ้ดัแต่งขา้ว

ของต่างๆมากมายทั้งแก้วแหวน เส้ือผา้ คนรับใช้ทั้งชายและหญิง ววัควายช้างม้า ของกิน ของ

   ส
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ประดับ เกวียนใหญ่ เพื่อให้ลูกของตนได้น าไปสู่เรือนของสามี เม่ือเตรียมของครบแล้วทุกส่ิง 

เศรษฐีผูเ้ป็นบิดาของนางสุชาดาจึงไดใ้หพ้รเป็นมงคลแก่นางสุชาดาวา่ใหมี้ความเจริญและมีโชคชยั 

 

พระเจ้าพรหมทตั 

พระเจา้พรหมทตัเป็นกษตัริยป์กครองเมืองพาราณสี มีเทวีช่ือปิยภาและมีนางสนมอีก

จ านวนหน่ึงหม่ืนหกพนัคนอยูรั่บใชใ้นพระราชวงั ดงัความต่อไปน้ี 

 

 ส่วนภายตน  จอมพลเมืองหั้น  เตโชแรง เคร่งครัด 

นามกร  ช่ือพรหมทตั  เป็นป่ินเกลา้ อาณา 

เมียม่ิงใช ้  เทวเีทียมตา  ปิยภา  ท่ีฟุมเฟ้ือฝ้ัน 

หากเป็นสาย คาวเครือเมืองหั้น เจ่ืองชั้นท่าน เชยชม 

มีหมู่นางใช ้  คือนาฏสนม  อยูเ่รียงชม เฝือแฝงใฝ่ฝ้ัน 

สังขยา   หม่ืนหกพนัหั้น  แฝงเทียมเงา ร่วมรส 

  อยูก่บัตน ป่ินเกลา้ทรงยศ  ในปราสาทแกว้ เรือนค า 

                 (เศรษฐีหวัเวยีง 4/3 - 4/6) 

อธิบายศพัท ์

 เฟ้ือฝ้ัน  =  ดูแลอยา่งใกลชิ้ด, เจ่ือง  =  ยิง่ใหญ่, ทรงอานุภาพ 

คลุกคลี 

 สังขยา  =  การนบั, การค านวณ 

สรุปความไดว้า่ ส่วนกษตัริยผ์ูป้กครองเมืองนามวา่พรหมทตั มีเทวีช่ือปิยภาเป็นผูค้อย

ดูแลอย่างใกล้ชิด มีนางสนมคอยรับใช้พระองค์จ  านวนหน่ึงหม่ืนหกพนัคนอยู่ในปราสาทของ

พระองค ์

 

พระเจา้พรหมทตัเป็นผูมี้ใจบาป ใช้อ านาจตามอ าเภอใจไปในทางท่ีผิด ดว้ยเห็นว่าตน

คือกษตัริยป์กครองเมือง มีอ านาจยิ่งกวา่คนทั้งหลาย ปรากฏในตอนท่ีขบวนของลาภกุมารและนาง

สุชาดาก าลงัเดินทางไปทา้ยเมือง พระเจา้พรหมทตัไดใ้ส่ความลาภกุมารวา่เป็นผูไ้ม่รู้จกัท่ีต ่าท่ีสูง ท า

   ส
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การจดัขบวนเดินทางในเมืองเสมออย่างกษตัริย ์ทั้งๆท่ีลาภกุมารไม่ไดมี้เจตนาเช่นนั้น  จึงสั่งให้

ทหารน าตวัลาภกุมารไปฆ่าเสีย แล้วให้น าตวันางสุชาดามาเป็นนางเทวีของพระองค์ ดังความ

ต่อไปน้ี 

จอมรัฏฐา พรหหมทตัเจา้  ข่ีชา้งล่อง คลองควง 

พระเจา้ฟ้า  จอมยอดเมืองหลวง ทอดยงัดวง จกัขแุห่งเจา้ 

หนัยงัตน  ลาภะหนุ่มเหนา้  กบันางเลา ข่ีรถ 

  ทดัคลองตา แห่งเจา้ทรงยศ  จอมป่ินเกลา้ ทรงเมือง 

หนันาฏนอ้ย  แม่ค  าผวิเหลือง  รุ่งรวายเรือง ขาวใสดัง่แกว้ 

  งามพอตา เจา้ตนผา้ยแผว้  ร่างแคลว้เปรียบ เทพา 

พรหมทตั  ลวดมีตณัหา  ใจพาลา  อิจฉาใคร่ได ้

  จ่ิงปองหา โทษาใส่ให ้  ลาภะท่าน กุมาร 

ลวดแต่งใช ้  ยงัเสนาหาญ  ชาติคนพาล บ่นานรีบเตา้ 

  แล่นไปหา ลาภาตนเจา้  จบัยบัยาด เอามา 

ท่ีนั้นแลทา้ว  กล่าวตา้นหนกัหนา แก่จาวโพธา ลาภาหน่อเหนา้ 

วา่ตวัทาสา  บ่รู้จกัเจา้  พระองคเ์รา ใหญ่ยศ 

o o o o   o o o o   จกัแอ่วเล่น อุณญาณ  

มนัมาเยยีะ  ท่องเทียะสัณฐาน  ใจสวกงาน ข่ียนตร์ถเตา้ 

เถียงย ั้งตน  เราองคเ์ป็นเจา้  จอมป่ินเมือง เชียงฟ้า 

  สูจุ่งก า  น าไปป่าชา้  ไปริบฆ่า ตวัมนั 

ห้ือม่ิงมว้ย  เส้ียงปัญจขนัธ์  พัน่เมียมนั ควรเราราชได ้

  จกัเอาเฝือแฝง เพาแพงร่วมใกล ้  ไวเ้ป็นม่ิง เทว ี

            (เศรษฐีหวัเวยีง 66/4 - 67/3) 

อธิบายศพัท ์

  ควง  = บริเวณ, ละแวก   ทดั  =  ตรง, เสมอ, เท่าเทียม 

  ลวด  =  เลย, พน้, เกิน  เตา้(ผา้ยเตา้) =  เดินทาง 

  แอ่ว  =  เท่ียว   เยยีะ  =  ท า 
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 สวก  =  ดุ, ใจเด็ด, ใจเห้ียม เถ่ียง  = แข่งขนั, ชิงชนะกนั 

 สู  =  ท่าน, พวกท่าน  เส้ียง  =  ส้ิน, หมด, จบ 

 พัน่  =  ฝ่าย, ส่วน  เฝือแฝง =  อยูเ่คียงเป็นคู่ครอง 

  แพง  =  รัก, พอใจ 

สรุปความไดว้า่ เม่ือพระเจา้พรหมทตัไดท้รงช้างเสด็จอยูบ่นถนน ก็ไดเ้ห็นลาภกุมาร

และนางสุชาดาผา่นมาพอดี พระองคเ์ห็นนางสุชาดามีรูปร่างหนา้ตาและผิวงามเป็นท่ีพอใจ จึงเกิด

ตณัหาอยากไดม้าครอบครอง พระองคไ์ดคิ้ดใส่ความแก่ลาภกุมารโดยสั่งให้ทหารจบัมาแลว้ไดต่้อ

วา่แก่ลาภกุมารวา่ท าขบวนเสมอกษตัริย ์ ให้ทหารน าไปฆ่าท่ีป่าชา้เสีย ส่วนเมียของลาภกุมารก็ตอ้ง

ตกเป็นของพระองค ์ 
 

พระอนิทร์ 

ในวรรณกรรมชาดกพระอินทร์มกัจะเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทในการช่วยเหลือตวัละคร

ฝ่ายดีเม่ือเกิดเหตุการณ์คบัขนั ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงพระอินทร์ก็มีบทบาทใน

การช่วยเหลือลาภกุมารซ่ึงเป็นตวัละครฝ่ายดีเช่นเดียวกนั ดงัในตอนท่ีลาภกุมารและนางสุชาดา

ก าลงัเดินทางไปเยีย่มพอ่แม่ขอนางสุชาดา แต่ถูกพระเจา้พรหมทตัสั่งให้ทหารมาจบัตวัลาภกุมารไป

ฆ่า เพื่อจะแยง่ชิงนางสุชาดา แต่ในท่ีสุดพระอินทร์ก็ทราบเหตุการณ์จึงบนัดาลใหข้วานของพระองค์

ตกลงมาผา่พระเศียรพระเจา้พรหมทตัจนถึงแก่ความตาย ลาภกุมารจึงรอดพน้เหตุการณ์น้ีไปได ้ดงั

ความต่อไปน้ี 
 

ยามพร ่ านั้น  พระอาสนา  แห่งอินทา เจา้ตนเอกอา้ง 
อุณหาแขง็  ส าแดงกระดา้ง  ผายองคว์าง บ่คอ้ม 

  ขนุอินทา ผายหนา้ลงพร้อม ผบัโลกหลา้ ชมพ ู
หนัหน่อพระ  อยูมี่ศตัรู  ปุนอินดู  ท่านท าโทษให ้

  มดับุบตี  ราวไีจไ้จ ้  ชกันา้วฟาด แทงฟัน 
ยามพร ่ านั้น  เจ่ืองชั้นสวรรค ์  เสด็จลงพลนั จากชั้นบนหอ้ง 

  ลงเถิงถอง เมืองคนเทศทอ้ง  โขงเขตหอ้ง พารา 
อินทร์แผดร้อง  ทัว่หอ้งโลกา  เป็นสัททา ฟ้าร้องร่วนกอ้ง 
วชิชุลตา   แมบเมียงเกียวกอ้ง ฝนลมนอง มืดมิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



141 
 

  ขวานอินทา เดชกลา้แรงฤทธ์ิ  ซดัทอห้ือ ตกมา 
จบัถูกเน้ือ  ผา่เขา้สิสา  หวัพญา  แตกยะยอ่ยไหม ้
ตกลงโขง  นรกต ่าใต ้  เปลวไฟลน หูบเน้ือ 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 68/7 - 69/4) 

อธิบายศพัท ์

  อุณหา  =  ร้อน   ผาย  =  แผก่วา้งออก 

  ผบั  =  ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป เถิง  =  ถึง 

 ถอง  =  ถึง, จนกระทัง่  แผด  =  เปล่งเสียงดงัในระดบั 

เสียงกลางไม่ทุม้ 

ไม่แหลม 

  วชิชุลตา =  สายฟ้า, สายฟ้าแลบ จบั  =  กระทบ, โดน, ถูก 

สรุปความได้ว่า ในขณะนั้นพระแท่นบัณฑุกัมพลของพระอินทร์ก็ร้อนและแข็ง

กระด้าง พระองค์จึงได้สอดส่องลงมายงัโลกมนุษย์ จึงเห็นว่าลาภกุมารก าลังถูกศัตรูลงโทษ 

พระองคจึ์งรีบเสด็จลงมายงัโลกมนุษย ์ทนัใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดงักอ้ง เกิดทั้งลมฝนท าให้ฟ้ามวัมืด 

และพระอินทร์ก็ขวา้งขวานถูกพระเศียรของพระเจา้พรหมทตัจนแตกยอ่ยและไดต้กนรกไป  

 

ฉาก 

ฉากคือ สถานท่ีและเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ในเร่ือง ซ่ึงรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง9 โดยฉากอาจจะเป็นสถานท่ีจริงหรืออาจเกิดจากจินตนาการของผูแ้ต่งก็ได ้

ฉากท่ีใชใ้นการด าเนินเร่ือง ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง มีดงัน้ี  

1. ฉากสภาพบา้นเมือง 

           1.1 เมืองพาราณสี เป็นเมืองท่ีตวัละครในเร่ืองอาศยัอยู่ โดยมีพระเจา้พรหมทตัเป็น

กษตัริยผ์ูป้กครองเมืองพาราณสีเป็นช่ือท่ีมาจากช่ือเมืองในนิทานพุทธศาสนา ผูแ้ต่งไดบ้รรยายถึง

ลกัษณะของเมืองพาราณสีวา่มีความยิ่งใหญ่ มีก าแพงเมืองถึง 3 ชั้น ปลูกดอกไมห้ลากสี มีซุ้มประตู

หลงัใหญ่ใส่ช่อฟ้าป้ันลม ประดบัดว้ยทอง แกว้ ตะกัว่ มีทั้งลวดลายการแกะสลกั มีพระราชวงัท่ี

                                                           
9ยวุพาส์ (ประทีประเสน) ชยัศิลป์วฒันา, ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวรรณคด,ี 142. 
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ยิง่ใหญ่ มีป้อมปราการอยูเ่รียงรายทั้ง 4 ดา้นของเมือง ประชาชนจ านวนมากตั้งบา้นเรือนอยูเ่รียงราย 

รวมทั้งมีตลาดท่ีมีของขายมากมายทั้งเส้ือผา้ ของกินของใช้ หากประสงคส่ิ์งใดก็หาไดท้ั้งหมดใน

เมืองพาราณสี ซ่ึงการบรรยายของผูแ้ต่งเป็นการสะทอ้นให้เห็นภาพสังคมและงานสถาปัตยกรรม

ของลา้นนา เช่น การขุดคูน ้ า  4 ดา้นให้มีความกวา้งและยาวเท่ากนั การสร้างประตูโขง การปิด

ลวดลายดว้ยชืนหรือตะกัว่ การสร้างป้อมปราการทั้ง 4 ดา้น ดงัความต่อไปน้ี 

 

ยงัมีรัฏฐา ธานีหน่ึงหั้น  ในแผน่ชั้น เมทนี 
นามช่ือชั้น          พาราณสี  ลวงขวางลวงรี พอสิบโยชน์หั้น 

มีปราการ ก่อหินดินมัน่  พอสามชั้นก า แพงเวยีง 
มีคือแวดไว ้  ดอกไมจ้ดัเจียง  ปลูกบวัเชียง ดอกไมเ้รียงดว้ย 
มีหลายสี  ขาวแดงส้ิวส้วย  หยาดยายทวย ลอ้มน ้า 

ผกัคาบผกัหนอง   ผกับุง้มีซ ้ า  ผบัชุกล ้า คือเวยีง 
ดอกพา้นบานพร้อม ยอ่มนนัดว้ยเสียง  สัททะส าเนียง ภมรใฝ่เฝ้า 
โขงประตู  ทวารเทียวออกเขา้ สมเพิงพาว เลิศลน้ 

  ก่อเป็นหลงั สูงข้ึนส่งพน้  มุงกระเบ้ือง ดินแดง 
ใส่ช่อฟ้า  ป้านลมสมแสง  ติดค าแดง นีดแสงแกว้แอม้ 
หลา้งท่ีปิดชืน  หลา้งท่ีตอ้งแตม้  เป็นดวงแอม รูปเน้ือ 

  รูปปักขี  บ้ีเบอ้ใฝ่เฟ้ือ  สมสอดเอ้ือ ดวงบาน 
ววิธิะ   วรรณะเจือจาน  โตละทวาร กระดานแขบแกว้ 

ติดค าใส  วรรณไวผอ่งแผว้  เลิศแลว้รุ่ง เรืองลาย 
สร้างแต่งไว ้  ปราสาทค าหลาย  ฝังก่อยาย ชุคา้ยตั้งมัน่ 
ทาดทา้วปราการ  หอเลอยายขั้น  มาแขวนเด็งดงั ร่วนซา้ว 

  ผบัทิศา  ส่ีดา้นเวยีงทา้ว  โขงเขตดา้ว พารา 
ดูเลิศลด   ปรากฏแก่ตา  แผน่พสุธา ราบเพียงเล่ียนกวา้ง 

ผบัทุกหน มณฑลอาดอา้ง  เหมือนเวยีงทิพยท่์าน  อินทา 
เหลือเทศทอ้ง  ต่างหอ้งรัฏฐา  เวยีงพารา ทีฆาใหญ่หมา้ 
มีคนหลาย  ขนุนายไพร่ฝ้า  เตม็อาณา ไควค่บั 

หลงัคาเรือน เหมือนไขหลืบพบั เตม็ถ่ีแน่น ในเวยีง 
คลองใหญ่นอ้ย  ส่ีดา้นตดัเกียง  มีกาดลีเรียง เถียงขายชุดา้น 
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สะค่วยเศรษฐี หากมีเส้ียงถา้น  ทงัฝ่ายทา้ยฝ่าย หวัเวยีง 
สรรพะเคร่ืองพร้อม ครัวกาดลีเถียง  ผนืแพรเชียง แผน่เน้ือเส้ือผา้ 
ทงัสีขาว   สีออนเขม้กลา้  ปังแดงออน พร ่ าพร้อม 

ทงัสีเหลือง มุ่ยแหลค้รามยอ้ม ทงัสีม่วงอ้ิน เขียวนิล  
สรรพะเคร่ืองใช ้  ของไวค้รัวกิน  ของเชียงชิน คู่เช้ือมีเส้ียง 
ช้ินเน้ือเกลือปลา  พลูยาหมากเหม้ียง กองยายเรียง เหมียดชุ 

  ค าพบัค าปลิว ทองหาวทองย ุ  ซะตุเหียกกอ้น ชืนทอง 
แอบ็อูบอุก้  ถว้ยชอ้นถมถอง  สองฝ่ายคลอง ยองตามกาดกวา้ง 

ประสงคส์ัง หลอนใจใฝ่อา้ง  มีกลางทอ้งเทศ พารา 
                (เศรษฐีหวัเวยีง 2/6 - 4/3) 

อธิบายศพัท ์
  ลวง  =  ดา้น, ฝ่าย, ทิศ  คือเวยีง  =  คูเมือง 
  แวด  =  แวด - ลอ้มรอบ  ส้ิว  =  สีเขียวแก่ 
  ยาย  =  ราย - แยกเป็นล าดบัหรือ ทวย  =  ตาม, ติดตาม 

เป็นระยะต่อเน่ืองกนั 
  ผกัหนอง =  ผกักะเฉด  ผบั  =  ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป 
  กล ้า  =  ดา้น, ฝ่าย, ขา้ง, ฝ่ัง ดอกพา้น =  ดอกบวัสาย 

  นนั  =  เสียงน่ีนนัอึกทึก  เทียว  =  เดิน 

  นีด  =  รีดใหเ้รียบ  แสง  =  แกว้มณี, เพชร 

แอม้  =  ประกอบ, เพิ่ม  หลา้งท่ี  =  บางท่ี 

  ชืน  =  ตะกัว่   ตอ้งแตม้ =  แกะสลกัและวาดเป็น 

     ลวดลาย 

  แอม  =  ประกอบ  บ้ีเบอ้  =  แมลงปอและผเีส้ือ 

 แขบ  =  แต่งริมอยา่งริมขอบเส่ือ คา้ย  = เขต, แดน, ท่ีตั้ง 

ทาดทา้ว =  เชิงเทิน - ท่ีดินท่ีพนูสูง หอเลอ  =  หอสังเกตการณ์,  

     ข้ึนเป็นป้อม เชิงของป้อม   ปราการ  

  ปราการ 

เด็ง  =  ระฆงั   ซา้ว  =  เสียงเซ็งแซ่ 
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  เพียง  =  ราบ, เรียบ  เล่ียน  =  ราบเรียบ 

ไคว ่ =  ครบ, ทัว่, ถว้น  หลืบ  =  ส่ิงท่ีเหล่ือมกนัเป็น 

ชั้นๆอยา่งหลืบ 

หลงัคา 

            คลอง  =  ทาง, ถนน  ลี  =  ตลาด 

เถียง  =  เพิง, กระท่อม  สะค่วย  =  กฎุมพี - ผูมี้อนัจะกิน 

ออน  =  สีชมพ ู   ปัง  =  สีม่วง, สีม่วงคล ้า 

 มุ่ย  =  สีฟ้าอมม่วง, สีฟ้า แหล ้ =  สีน ้าเงิน 

 อ้ิน  =  สีเขียวสด  เหมียด  =  เก็บรวบรวม, จดัให้ 

เขา้ท่ี 

  ชุ  =  รวม, สุม, ประชุม ทองหาว =  ทองเหลือง 

  เหียก  =  โลหะเจือชนิดหน่ึง แอบ็  =  ตลบัแบนขนาดกลาง 

ประกอบดว้ยดีบุกและตะกัว่  มีฝาปิด 

 อูบ  =  ผอบ, ตลบั, กล่องมีฝาปิด 

ส าหรับใส่เคร่ืองใช ้

สรุปความไดว้่า มีเมืองหน่ึงช่ือเมืองพาราณสี มีความกวา้งและความยาวดา้นละ  10 

โยชน์ มีก าแพงปราการก่อด้วยหินและดินทั้งหมด 3 ชั้น มีคูน ้ าล้อมรอบ มีดอกไม้มากมายทั้ ง

ดอกบวัหลากหลายสี มีทั้งสีขาว แดง สีเขียวแก่เรียงรายอยูใ่นน ้ า มีผกักะเฉด ผกับุง้อยูเ่ต็มทัว่คูน ้ า มี

ดอกบวัสายซ่ึงบรรดาภู่ผึ้งมากมายต่างมาดมเกสรจนมีเสียงดงั มีซุ้มประตูเป็นทางเขา้ออกก่อเป็น

หลงัใหญ่และสูงมุงดว้ยกระเบ้ืองดิน มีช่อฟ้าป้ันลมประดบัดว้ยทองและแกว้ บางท่ีปิดดว้ยกระจกท่ี

ท าจากตะกัว่ บางท่ีแกะสลกัและวาดเป็นลวดลาย ทั้งรูปนก ผีเส้ือ แมลงปอ ส่วนประตูประดบัดว้ย

ทอง มีปราสาทหลายหลงัอยูเ่รียงรายกนั มีทั้งหอคอยป้อมปราการหอ้ยดว้ยระฆงัทั้ง 4 ดา้นของเมือง 

ท าให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนเมืองของพระอินทร์ คนในเมืองมีมากมาย ก่อตั้ ง

บา้นเรือนซอ้นกนัอยา่งเรียงรายจนแน่น มีถนนทั้ง 4 ดา้นตดัผา่นกนั มีตลาดและเพิงขายของอยูเ่รียง

ราย ในเมืองล้วนแต่มีเศรษฐีอาศยัอยู่ทั้งทางหัวเมืองและทา้ยเมือง ในตลาดมีส่ิงของมากมายทั้ง

เส้ือผา้สีขาว สีชมพู สีม่วง สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีน ้ าเงิน สีคราม สีเขียว รวมไปถึงของกินเช่น
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เน้ือสัตวต่์างๆ และพลูยาหมากเม่ียง ต่างวางอยูเ่รียงราย อีกทั้งแผน่ทองเหลือง แอ็บ อูบ ตะกัว่ ถว้ย 

ช้อน มีขายทั้งสองฝ่ังถนน หากตอ้งการส่ิงใดก็ลว้นแต่มีอยู่ในเมืองทั้งนั้น ลกัษณะเช่นน้ีมีความ

คลา้ยคลึงกบัเมืองต่างๆในลา้นนาท่ีมีจะมีขุดคูก่อก าแพงเมือง ซ่ึงลกัษณะของเมืองท่ีเป็นส่ีเหล่ียม

นั้นสามารถเทียบไดก้บัเมืองเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมเช่นกนัซ่ึงลกัษณะน้ีไม่พบในตวัเมือง

อ่ืนๆของล้านนา แต่เมืองเชียงใหม่จะมีแนวก าแพงดินด้านนอกเมืองอีกชั้นหน่ึง รวมเป็น 2 ชั้น 

นอกจากน้ีสะท้อนให้เห็นถึงส่ิงปลูกสร้างของเขตเมืองในล้านนาท่ีจะต้องมีหอสังเกตการณ์ท่ี

เรียกวา่ หอเลอ และพื้นท่ีบริเวณนั้นจะเป็นท่ีท่ีมีดินพนูสูงข้ึนเป็นเชิงของป้อมปราการ 

 

นอกจากน้ีผู ้แต่งยงัได้บรรยายรายละเอียดของปราสาทพระราชวังของพระเจ้า
พรหมทตัวา่มีความยิ่งใหญ่ มีการอธิบายองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมสะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมลา้นนา ซ่ึงมีองคป์ระกอบคือ ป้านลม กาบจวา้ ช่อฟ้า ฉตัร  และกล่าวถึงความสูงของ
ปราสาทวา่มีความสูงถึง 120 วา ดงัความต่อไปน้ี 

 
นิเวศน์ทา้ว  สวา่งยา้วบ่ข  า  หลายเลาล า ยอดซวา้งใหญ่หนอ้ย 
ประจิตแสง  ใบไรข่ายสร้อย  ในผงัคางาม ชิดชอ้ย 

  ห่ิงเด็งแขวน  ทุกแดนเรียบร้อย  เสียงสวา่งป้อย ลมทอ 
รูปนาคครุฑ  ใหญ่นอ้ยจิมจอ  หงส์ยอคอ รูปลวงลว้งฝ้า 
สอดสนเสียว  เหลียวหวัยอหนา้  ทงัรูปเทพา อยูฟ้่า 

  แล่นตามกนั เบง็ชรบ่ชา้  ชุแห่งหอ้ง โขงทวาร 
แน่นถ่ีนกั  ลายรักประสาน  เหมือนวมิาน เทพทิพยแ์สร้งสร้าง 

มีโขงปลิว ป้านลมกาบจวา้  ทงัช่อฟ้าตั้ง ปล่องบน 
ยอดใหญ่นอ้ย  แห่งนิเวสน  สนิทเท่ียงทน ฉตัรสนข่ายแกว้ 

หลอนลมพืนใส ใบไรผอ่งแผว้  ไหวยะยาบ ยวายวา 
สูงส่งพน้  ล่วงป้นสายตา  ร้อยซาววา ยอดปราสาทแกว้ 
               (เศรษฐีหวัเวยีง 4/6 - 5/3) 

อธิบายศพัท ์
 ยา้ว  =  ยนิดี, พอใจ      ซวา้ง  =  ยาวมาก, ยาวเรียว 
 เด็ง  =  ระฆงั   ป้อย  =  ชดัเจน, ใสสะอาด 
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 ใบไร  = ช่ือส่ิงประดิษฐค์ลา้ยใบ ห่ิง  = กระพรวน 

              ของตน้ไทร ใชแ้ขวน 

               ประกอบส่ิงประดบัให้ 

ปลิวลอ้ลมอยา่งประดบั 

ขา้งทุงหรือธงตะขาบ 

 ลมทอ  = ตา้นลม, รับลม  ยอ  =  ยอข้ึน 

 ลวง  =  มงักร - สัตวใ์นนิยาย เบง็ชร  =  หนา้ต่าง 

            รูปร่างคลา้ยจระเขแ้ต่ 

ตวัยาว มีเขาละหนวดเครา  

เช่ือกนัวา่รับมาจากจีน 

 โขงปลิว = ช่ือส่ิงประดบัดา้นบน  ป้านลม  =  ช่ือไมแ้ผน่ปิดหวัแป 

     ของซุม้ประตู 

  กาบจวา้ =  กาบลายดอกบวั, บวักลุ่ม  ซาว  =  ยีสิ่บ   

    ใชป้ระดบัส่วนฐานเพื่อ 

รองรับส่ิงอ่ืนอยา่งโคน 

หรือยอดเสา ยอดเจดีย ์ 

เป็นตน้ 

สรุปความไดว้่า ปราสาทของพระเจา้พรหมทตัมีความยิ่งใหญ่สว่างไสว มองเห็นยอด

ปราสาทใหญ่น้อย มีส่ิงประดบัคลา้ยใบของตน้ไทรท่ีเรียกว่าใบไรแขวนอยู่เรียงราย มีกระพรวน

และระฆงัแขวนอยู่ทัว่ ท  าให้มีเสียงใสเม่ือเวลาลมพดัมากระทบ นอกจากน้ียงัมีรูปนาคครุฑใหญ่

นอ้ย รูปหงส์ชูคอ รูปลวงเล่นฝ้า รูปเทวดา อยูเ่รียงรายกนัตามหนา้ต่าง มีการลงรัก เหมือนดัง่วิมาน

ของเทพ รวมถึงมีโขงปลิว ป้ันลม กาบลายดอกบวั ช่อฟ้ายอดใหญ่นอ้ย ฉตัร ยามเม่ือลมพดั ใบไรก็

จะปลิวไสวอยา่งสวยงาม ซ่ึงปราสาทหลงัน้ีมีความสูงถึงหน่ึงร้อยยีสิ่บวา 

 

    1.2 ป่าช้า เป็นฉากในเหตุการณ์ท่ีพระเจา้พระพรหมทตัสั่งให้ทหารจบัตวัและมดั

ลาภกุมารแลว้น าไปประหารเพื่อจะแยง่เอานางสุชาดามาเป็นของพระองค ์ดงัความต่อไปน้ี 
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สูจุ่งก า  จุ่งน าไปป่าชา้  ไปริบฆ่า ตวัมนั 
ห้ือม่ิงมว้ย  เส้ียงปัญจขนัธ์  พัน่เมียมนั ควรเราราชได ้

  จกัเอาเฝือแฝง เพาแพงร่วมใกล ้  ไวเ้ป็นม่ิง เทว ี
ยามเม่ือนั้น  ชาติชั้นมนตรี  หลายคนมี เสนีหนุ่มเฒ่า 
ยนิกลอนจา  อาชญาองคเ์จา้  เขาลือนนั ซา้วซา้ว 

  ลวดพากนั เร็วพลนัฟ่ังฟ้าว  มดัศอกแปล ้ น าไป 
           (เศรษฐีหวัเวยีง 67/2 - 67/4) 

ค าอธิบายศพัท ์

 ริบ  =  เก็บ   เส้ียง  =  ส้ิน, หมด, จบ 

 พัน่  =  ฝ่าย, ส่วน  เฝือแฝง =   อยูเ่คียงเป็นคู่ครอง 

 แพง  =  รัก, พอใจ      ซา้ว  =  เสียงเกรียวกราว,  

เสียงเซ็งแซ่ 

 ลวด  =  เลย, พน้, เกิน  ฟ่ังฟ้าว  =  รีบร้อน 

 แปล ้ =  ไขว ้

สรุปความไดว้า่ พระเจา้พรหมทตัสั่งให้ทหารน าเอาตวัลาภกุมารไปยงัป่าชา้แลว้ฆ่าให้

ตาย ส่วนนางสุชาดาใหม้าเป็นเทวขีองพระองค ์เม่ือนั้นเหล่าเสนาอ ามาตยไ์ดย้ินอาชญาของพระองค ์

จึงรีบจบัลาภกุมารมดัมือไพล่หลงัแลว้น าไปป่าชา้ 

 

2. ฉากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั 
          2.1 บา้นเรือนของนางสุชาดา ตั้งอยูท่างทา้ยเมืองพาราณสี ในยามค ่าคืนจะมีเหล่าลูก

ทา้วขุนมูลนายมาหานางสุชาดาเพื่อมาสนทนาปราศรัยขอนางเป็นคู่ครอง ผูแ้ต่งได้บรรยายการ

จดัเตรียมสถานท่ีของเหล่าคนใชข้องนางสุชาดา ท่ีไดเ้ตรียมตอ้นรับเหล่าชายหนุ่มจ านวนมาก โดย

ไดเ้ตรียมท่ีนัง่ปูพรม เตรียมหมอนผาท่ีปักไหมทองค าเป็นลวดลายของหน้าหมอนอนัสะทอ้นให้

เห็นถึงความมีฐานะของเจา้ของ และเตรียมหมากเม่ียงอนัเป็นวฒันธรรมการรับแขกท่ีเด่นชดัของ

ลา้นนา รวมถึงกระโถน คนโทวางอยูเ่รียงราย ดงัความต่อไปน้ี 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



148 
 

ส่วนนางใช ้  แม่แป้งจนัทน์ผง  มานัง่ยายวง แวดลอ้มออ้มเฝ้า 
  หนัคนหลาย ชุมชายบ่าวเจา้  มาสู่ทอ้งท่ี ฆาวา 

จ่ิงตกแต่งไว ้  ยงัอาสนา  ปูอาภา  พรมเจียรแผน่ผา้ 
ทงัหมอนผา  ไหมค าแส่วหนา้  แจงแต่งดา  ลวาดไว ้

ทงักระโถน คนโทส่ิงใช ้  ทงัขนัหมากเหม้ียง ท ายาย 
          (เศรษฐีหวัเวยีง 16/5 - 16/7) 

อธิบายศพัท ์

  ยาย  =  ราย - แยกเป็นล าดบั แวด  =  ลอ้ม 

         หรือเป็นระยะต่อเน่ืองกนั 

ฆาวา  =  ในท่ีน้ีหมายถึง เรือน เจียร  =  พรมเจียร, เคร่ืองลาด 

เหมือนพรม ท าดว้ย

ขนสัตวช์นิดหน่ึงอยู่

ทางภาคเหนือของ

ประเทศจีน 

  แส่ว  =  ปัก, ถกั - ใชด้า้ยปักเป็น ดา  =  จดั, เตรียม 

              ลวดลายบนผนืผา้ 

ท า  =   วาง, ตั้ง   หมอนผา =  หมอนสามเหล่ียม 

สรุปความไดว้า่ คนใช้ของนางสุชาดามานัง่เรียงรายแวดลอ้ม เห็นบรรดาชายทั้งหลาย

ไดข้ึ้นมาถึงบนเรือนจึงไดเ้ตรียมท่ีนัง่ ปูผา้ พรมเจียร หมอนผาท่ีปักลายดว้ยไหมทองท่ีหน้าหมอน 

กระโถน คนโท และขนัหมากเม่ียงวางเรียงรายไวอ้ยา่งพร้อมสรรพ 

 

ผูแ้ต่งไดบ้รรยายการจดัสถานท่ีตอ้นรับในตอนท่ีลาภกุมารเดินทางมาหานางสุชาดา 
โดยได้ข้ึนไปบนเรือนแล้วไปนั่งบริเวณพื้นท่ีโล่งกวา้งของเรือน มีเหล่าคนใช้ของนางสุชาดา
จดัเตรียมหมากเม่ียงอยู่ในขนัเงินซ่ึงแสดงถึงความมีฐานะของเจา้ของบา้น รวมถึงเตรียมกระโถน 
คนโทไวใ้ห ้ดงัความต่อไปน้ี 
 

มหาสัตโต  เจา้ตนบุญหมา้   คร้ันเถิงฆาวา แห่งนอ้ง 
ทงัปริสา คณาเพื่อนพอ้ง  เขา้สู่หอ้ง เรือนนาง 
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เขา้นัง่นิจ  สถิตหอขวาง  หมู่ฝงูพลาง นัง่พร้อมออ้มเฝ้า 
  พุทธงักรู ตนบุญบ่เส้า  นัง่แลว้ท่ี ควรดี 

ยามเม่ือนั้น  หมู่ชั้นทาสี  ยอ่มเป็นนารี สีใสเน้ือเกล้ียง 
แต่งจดัแจง  คิลาหมากเหม้ียง  ใส่ขนัเงินเชียง นอบนอ้ม 

  ทงักระโถน น ้าตน้ท าพร้อม  ถวายแก่เจา้ ลาภา 
            (เศรษฐีหวัเวยีง 30/7 - 31/3) 

อธิบายศพัท ์
 หอขวาง  =  เรือนโล่งท่ีปลูกระหวา่ง คิลา  =   ยา, มกัใชก้บัค าใน 

อาคารสองหลงั,  ทอ้ง   กลุ่มหมาก เม่ียง พลู 

พระโรง, หอ้งท่ีกวา้งขวาง 

ท า  =   วาง, ตั้ง 

สรุปความไดว้า่ เม่ือลาภกุมารพร้อมทั้งบริวารไดเ้ดินทางไปถึงบา้นของนางสุชาดา ก็
ได้ข้ึนไปนั่งบนเรือน บรรดาคนใช้ของนางสุชาดาก็ได้เตรียมหมากเม่ียงใส่ขนัเงินไว ้พร้อมทั้ง
กระโถนและคนโทมาตอ้นรับลาภกุมาร สะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมการตอ้นรับแขกของชาว
ลา้นนา โดยใชเ้ม่ียงเป็นของตอ้นรับ  

 

          2.2 บา้นเรือนของลาภกุมาร ตั้งอยูท่างหวัเมืองพาราณสี ผูแ้ต่งไดบ้รรยายถึงตอนท่ี

พอ่ของลาภกุมารมานัง่ท่ีชานนอกหอ้ง เป็นท่ีโล่งโปร่งสามารถมองเห็นทอ้งฟ้าและดวงดาวในเวลา

กลางคืนได ้ดงัความต่อไปน้ี 
 

ส่วนวนันั้น  ท่านเจา้เศรษฐี  ผนัเดินลี มาชานนอกหอ้ง 
มีสังกา   สันเทห์เจตน์ขอ้ง  จ่ิงมายอง นัง่นิจ 

เหนือปัญจะ เล่ียนเกล้ียงเชียงชิด ภายนอกหอ้ง ชานเรือน 
หนัฤกษล์ว้น  ทงัวนับ่เหมือน  ฝงูดาวเดือน หมดใสสวา่งแจง้ 

              (เศรษฐีหวัเวยีง 27/7 - 28/1) 
อธิบายศพัท ์

 ชาน  =  ชาน-พื้นเรือนนอกชายคา    ปัญจะ    = ในท่ีน้ีหมายถึง เคร่ืองปู    

       เคร่ืองลาด (บรรจถรณ์) 

เล่ียน  =  ช านาญ, ราบเรียบ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150 
 

สรุปความไดว้า่ ในวนันั้นเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาของลาภกุมารไดเ้ดินออกมานัง่บริเวณชาน

เรือน มองเห็นดวงดาวใสสวา่ง สะทอ้นใหเ้ห็นรูปแบบบา้นเรือนของคนลา้นนาท่ีจะตอ้งมีชานเรือน 

เป็นลกัษณะของเรือนกาแล ซ่ึงนิยมปลูกเรือนไมใ้ห้ชิดกนั 2 หลงั หลงัหน่ึงอาจมีขนาดเล็กกวา่ เป็น

ลกัษณะเรือนแฝดอย่างท่ีเรียกกนัว่า “เรือนสองหลงัร่วมพื้น” ดา้นหน้าของเรือนมีบริเวณเปิดโล่ง 

เรียกวา่ เต๋ิน ใชเ้ป็นท่ีอเนกประสงค ์เช่น พกัผอ่น รับแขก เป็นตน้10 

 

3. ฉากขบวนแห่ ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงพบฉากขบวนแห่ 2 ตอน 

ปรากฏในตอนขบวนแห่ของพระเจา้พรหมทตั และในตอนท่ีเหล่าเสนาอ ามาตยไ์พร่ฟ้าประชาชน

ไดแ้ห่ขบวนกนัไปอนัเชิญลาภกุมารใหข้ึ้นเป็นกษตัริยค์รองเมืองพาราณสี  

           3.1 ฉากขบวนของพระเจา้พรหมทตั ปรากฏในตอนท่ีพระเจา้พรหมทตัก าลงัเดินทาง

ในเมืองพาราณสี ดงัความต่อไปน้ี  

 

อ ามาตยท์า้ว  มากมายหลายหลวง เสนาพวง หลุไหลแห่เจา้ 
  ส่วนตน  จอมพลองคเ์หงา้  ข่ีชา้งราช พวงค า 

พลพวกทา้ว  หาดหา้วหนกัหน า หยาดยายท า แวดหลงัออ้มหนา้ 
หมู่อาสา  พลาแขง็กลา้  ยอ่มทรงอาน สีพึก 

  เสนาใน  ข้ึนข่ีไปละลึก  เตม็แผน่กวา้ง ทางเทียว 
ผวิแห่งมา้  ขาวก ่าแดงเขียว  หกเดินเทียว สับเสียวกลัน่กลา้

  รถกบัเกวยีน หยาดยายเป็นฝ้า  เตม็ทุกท่า ทางแดน 
คนละลึก  หลายหม่ืนหลายแสน ยดัในแดน แผน่ทอ้งคลองกวา้ง 
กลองเภรี  ต่อยตีเจดสร้าง  เสียงครุมคราม ทัว่ทอ้ง 
 สวา่แนกลอง พาทยก์อ้งเชิงฆอ้ง ลือทัว่หอ้ง น าไป 
ดีดสีเพียะ  ป่ีหอ้เสียงใส  นกัคุณใน ตบตีต่อยตอ้ง 
 สงเสพตน จอมพลเจา้จอ้ง  กลองฆอ้งม่ี นนัไป 
พลพละ   มานะหวัใจ  แบกปืนไฟ ไปปานเมฆฝ้า 
 แส้หวายก า น าไปก่อนหนา้  ปืนฟ้ายาตรา ทราเดิน 
พร่องแบกงา้ว  คนัยาวปลายเหิน  หอกคนัเงิน คนัค าแห่เจา้ 

                                                           
10อุดม รุ่งเรืองศรี, “เรือนกาแล,” สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนอื 11 (2542): 5758. 
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พร่องถือพระแสง พร่องถือซะเหนา้  หลายเลาล า แห่ลอ้ม 
 ดาบฝักเงิน ฝักค าพร ่ าพร้อม  แหนแห่ออ้ม เทียมไป 
           (เศรษฐีหวัเวยีง 65/4 - 66/3) 

อธิบายศพัท ์

  หา้ว  =  กลา้, ใจร้อน, รุนแรง ยาย  =  ราย - แยกเป็นล าดบั 

หรือเป็นระยะต่อ 

เน่ืองกนั 

 แวด  = แวด - ลอ้มรอบ  พึก  =  สายพานท่ีผกูรัดอาน 

กบัอกมา้เรียก สายพึก 

  ก ่า  =  สีคล ้า   เขียว  = สีอยา่งใบไมส้ด บาง 

ทีใชเ้รียกส่ิงท่ีมีสีด า 

ทึบๆ  

หก  =  วิง่, กระโดด, เตน้ ละลึก  =  เสียงการเคล่ือนไป 

ของคนจ านวนมาก 

  คลอง  =  ทาง, ถนน  เภรี  =  กลอง  

ต่อย  =  เคาะ, กระทบ  สวา่  =  ฉาบ 

แน  =  แตร, ป่ีคลา้ยป่ีมอญ นกัคุณ  =  ศิลปิน 

 สงเสพ  =  ฉลอง, สมโภช  ซะเหนา้ =  หอก 

เพียะ  = พิณเป๊ียะ - เคร่ืองดนตรีประเภทดีดเป็นคนัต่อจากกะลา เวลาเล่น 

ผูช้ายตอ้งถอดเส้ือเปลือยอกเอาส่วนกะลานั้นครอบอกแลว้ดีดบน 

สาย ถา้ผูห้ญิงเล่นจะใหก้ะลาครอบช่องทอ้ง 

สรุปความไดว้่า อ ามาตยเ์สนาจ านวนมากมายต่างหลัง่ไหลกนัแห่ขบวนไป ส่วนพระ

เจา้พรหมทตัไดข้ึ้นข่ีชา้ง มีเหล่าขนุนางและทหารอยูเ่รียงรายแวดลอ้ม เหล่าทหารอาสาและเสนาพา

กนัข้ึนข่ีมา้ มีทั้งมา้สีคล ้า สีแดง สีด า ทั้งเดินทั้งแล่นไปดว้ยกนั รวมทั้งขบวนรถขบวนเกวียนก็แห่

กนัไปเรียงรายเต็มทอ้งถน คนอีกจ านวนหลายหม่ืนหลายแสนคนท่ีตามขบวนไป เสียงตีกลองดงั

อยา่งกึกกอ้ง เสียงฉาบ ป่ีแน กลอง ระนาด ฆอ้ง ไดแ้ห่น าขบวนไป รวมทั้งเสียงพิณเป๊ียะ ป่ีห้อ ซ่ึง

บรรดานกัดนตรีทั้งหลายต่างร่วมกนับรรเลงเพื่อขบักล่อมแด่พระเจา้พรหมทตั เหล่าทหารจ านวน
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มากแบกปืนไฟ ถือแส้หวายน าไป บา้งก็แบกง้าว หอกเงิน หอกค า พระแสง ดาบฝักเงิน ฝักทอง 

ร่วมกนัแห่ขบวนไป สะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะการเคล่ือนขบวนของกษตัริยใ์นสมยัโบราณ  ซ่ึง

ปรากฏตามจิตรกรรมฝาผนังของวดัในเขตภาคเหนือ เช่น วดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน วดัหนองบวั 

จงัหวดัน่าน วดันาแส่ง จงัหวดัล าปาง เป็นตน้ รวมไปถึงมีการใช้วงกลองคุมตีน าขบวน ซ่ึงเ ป็น

กลองชนิดน้ีท่ีใช้ประกอบในขบวนเกียรติยศของกษตัริยล์้านนามาแต่โบราณ ดงัท่ีผูป้ระพนัธ์

บรรยายเสียงของกลองชนิดน้ีวา่มี “เสียงครุมคราม” 
 

           3.2 ฉากขบวนอนัเชิญลาภกุมารให้ข้ึนเป็นกษตัริยค์รองเมืองพาราณสี ปรากฏใน

ตอนท่ีพระเจา้พรหมทตัถูกพระอินทร์ลงโทษดว้ยขวานจนตกนรกไป บรรดาเสนาอ ามาตย ์ทหาร 

และชาวเมืองพาราณสีจึงพร้อมใจกนัแห่ขบวนน าเอาดอกไมธู้ปเทียนใส่พานทองค าไปอญัเชิญลาภ

กุมารให้ข้ึนเป็นกษตัริยค์รองเมืองพาราณสี ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมในการใชพ้านดอกไมธู้ป

เทียนอญัเชิญส่ิงท่ีเคารพหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของคนลา้นนา เม่ือไปถึงยงัสถานท่ีท่ีลาภกุมารอยู ่จึงไดย้ก

พานถวายแด่ลาภกุมารเพื่อใหอ้ญัเชิญใหไ้ปเป็นกษตัริยค์รองเมือง ดงัความต่อไปน้ี 

 

 ยามเม่ือนั้น  หมู่เสวกา  มีเสนา  ตนหลวงใหญ่หมา้ 
ปโรหิตา  ประชาไพร่ฝ้า  รีบพลนัดา ซะไซ ้

  ยงัขนับุปผา ราชาดอกไม ้  เทียนเทศใต ้ เงินค า 
หลายเยือ่งพร้อม  เคร่ืองนอ้มหนกัหน า ใส่พานค า ประดบัดว้ยแกว้ 

มีหลายสี เรืองดีผอ่งแผว้  แต่งแลว้รีบ น าไป 
อ ามาตยเ์คา้  ไต่เตา้หลุไหล  ทงัเสนาใน ไพร่ไทยขา้ขอ้ย 

  แห่แหนกนั ออกไปเป็นถอ้ย  จาร้อยโกฏิ เนืองนนั 
คดัคัง่แคน้  หนีบแน่นจิมกนั  ออกไปพลนั พากนัไต่เตา้ 

  คร้ันไปเถิง กุมารหน่อเหนา้  กราบบนบาท บาทา 
ขนัดอกไม ้  ต่างเหนือสิสา  ถวายวนัทา ราธนาเจา้ 

พุทธงักรู ตนบุญบ่เส้า  หน่อพระโพ ธิญาณ  
เมือเป็นทา้ว  ปราบดา้วสัณฐาน สุขส าราญ เสวยราชกวา้ง 

  เป็นราชา เจา้ตนเอกอา้ง  ปราบทั้งแท่น พารา  
            (เศรษฐีหวัเวยีง 70/3 - 70/7) 
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ค าอธิบายศพัท ์

  ดา  =   จดั, เตรียม  เยือ่ง  =  เร่ือง, ประเภท, ชนิด 

 คดัคัง่แคน้ =  คบัแคน้, อึดอดั  เถิง  =  ถึง 

 ขนัดอกไม ้=  พานดอกไม ้  สิสา  = ศีรษะ  

  เมือ  =  ไป, กลบั 

สรุปความไดว้่า เม่ือนั้นบรรดาเสนาอ ามาตย ์ปุโรหิต ประชาชนรีบเตรียมดอกไมใ้ส่

พานทองค าท่ีประดบัดว้ยแกว้อญัมณีแลว้รีบแห่ขบวนกนัไปอย่างหนาแน่นมากมายเพื่อไปหาลาภ

กุมาร เม่ือพบลาภกุมารแลว้จึงได้กราบแทบเทา้แล้วยกพานดอกไมข้ึ้นเหนือศีรษะเพื่ออญัเชิญให้

ลาภกุมารไปเป็นกษตัริยค์รองเมืองพาราณสี 

 

นอกจากน้ียงัมีฉากขบวนแห่ลาภกุมารเขา้ในพระราชวงัเพื่อข้ึนเป็นกษตัริยค์รองเมือง

พาราณสี รวมทั้งการถวายพระพรใหเ้ป็นชยัมงคลแก่กษตัริยใ์หม่ ดงัความต่อไปน้ี 

  

  แห่แหนตน  โพธิสัตวเ์จา้  เสียงเนืองนนั คล่ืนเคลา้  
  พอแผน่ดินหลวง  คลองควงร่วนเร้า  พลพวกเจา้ มาชม 

เจา้หน่อพระ  ตนยิง่คิงกลม  จาวโคดม บุญสมใหญ่หมา้ 
หากเป็นบุญ  แก่ขนุไพร่ฝ้า  เจียรจาคลา ท่ีนั้น 

  เขา้สู่โขง เวยีงวงเจ่ืองชั้น  ข้ึนสู่หอ้ง ผงัคา 
ขา้ราชทา้ว  กล่าวถอ้ยกลอนจา ถวายวรา พรดีบ่เส้า 

ห้ือเป็นชยัโย มงคลตนเจา้  ห้ือเท่ียงเทา้โยด ทีฆา 
ห้ือไดเ้ป็นทา้ว  ปราบดา้วรัฏฐา  เป็นราชา เจา้ตนใหญ่หมา้ 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 71/3 - 71/6) 

อธิบายศพัท ์

  นนั  =  เสียงม่ีนนัอึกทึก  คล่ืนเคลา้ =  มากมาย, เนืองแน่น 

  คลอง  =   ทาง, ถนน  คิง  =  ตวัตน, ร่างกาย 

  จาวโคดม =  ผูเ้ป็นหน่อเน้ือ  เจ่ือง  =  ยิง่ใหญ่, ทรงอานุภาพ 

พระพุทธเจา้ 
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  ผงัคา  =  ปรางค,์ ปราสาท 

สรุปความได้ว่า คนจ านวนมากพากันแห่ขบวนอัญเชิญลาภกุมารจนมีเสียงดังทั่ว

แผ่นดิน บรรดาคนทั้งหลายต่างมาช่ืนชมลาภกุมารผูซ่ึ้งเป็นหน่อเน้ือแห่งพระพุทธเจา้ บรรดาขุน

นางและไพร่ฟ้าต่างพูดกนัว่าเป็นบุญแก่พวกเขายิ่งนกั เม่ือขบวนเขา้สู่ในปราสาทพระราชวงัแล้ว 

เหล่าเสนาอ ามาตยท์ั้งหลายก็ได้กล่าวค าถวายพระพรให้เป็นชยัมงคล เพื่อให้ลาภกุมารให้ไดเ้ป็น

กษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ปกครองเมือง 

 

ฉากในวรรณกรรมเร่ืองลาภกุมาร ผูแ้ต่งไดส้ร้างฉากให้ดูมีความยิ่งใหญ่ทั้งฉากสภาพ

บา้นเมือง ฉากบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัและฉากขบวนแห่ ในส่วนของฉากบา้นเมืองไดป้รากฏลกัษณะ

ของเมืองพาราณสีวา่มีความกวา้งและความยาวดา้นละ 10 โยชน์ มีคูน ้าลอ้มรอบปลูกดอกไมต่้างๆ มี

ก าแพงเมือง 3 ชั้น มีตลาดท่ีมีส่ิงของมากมายวางขาย ในส่วนของรูปแบบสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ

ส่วนของปราสาทพระราชวงัท่ีมีส่วนประกอบท่ีต่างๆ ก็ไดส้ะทอ้นให้เห็นภาพของสถาปัตยกรรม

ลา้นนา เช่น การประดบัช่อฟ้า ป้ันลม การปิดทอง ตะกัว่ การแกะสลกัลวดลาย เป็นตน้ รวมถึง

บา้นเรือนของคนในเมืองท่ีอยูก่นัอยา่งหนาแน่น และยงัมีฉากป่าชา้ท่ีลาภกุมารถูกจบัไปฆ่า ส าหรับ

ฉากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัในวรรณกรรมเร่ืองน้ี ไดก้ล่าวถึงเฉพาะบา้นของผูมี้ฐานะเท่านั้น ผูแ้ต่งได้

กล่าวถึงบา้นเรือนของลาภกุมารและนางสุชาดาซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนัคือ มีชานเรือนท่ีเป็นพื้นท่ีโล่ง

โปร่งไม่มีหลงัคาคลุม สามารถมองเห็นทอ้งฟ้าและดวงดาวในยามค ่าคืนได ้รวมถึงการจดัเตรียม

สถานท่ีตอ้นรับแขก มีการปูพรม เตรียมหมอน หมาก พลู เม่ียง กระโถน คนโทไวต้อ้นรับแขก ใน

ฉากขบวนแห่ ผูแ้ต่งไดส้ร้างขบวนให้มีความยิ่งใหญ่ ทั้งในตอนท่ีลาภกุมารและนางสุชาดาก าลงั

เดินทางไปเยีย่มพอ่แม่ของนางสุชาดา ในขบวนประกอบไปดว้ยคนจ านวนมากมายทั้งเสนาอ ามาตย ์

ทหาร ไพร่ฟ้าประชาชน ขบวนมา้ ขบวนรถ ขบวนเกวียน และในฉากขบวนแห่อญัเชิญลาภกุมาร

ข้ึนเป็นกษตัริยค์รองเมือง ก็ประกอบไปดว้ยบรรดาเสนาอ ามาตย ์ทหาร ไพร่ฟ้าประชาชนจ านวน

มากมายพากนัเคล่ือนขบวนจนมีเสียงดงัไปทัว่เมือง 
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ศิลปะการใช้ถ้อยค า 

วิธีการใช้ถ้อยค าในการประพนัธ์วรรณกรรมถือเป็นศิลปะอย่างหน่ึง การเลือกใช้

ถอ้ยค าของผูแ้ต่งเป็นการมุ่งเน้นเพื่อให้ผูอ่้านไดเ้กิดอารมณ์ร่วมและตอ้งการส่ือความหมายของค า

ให้ เห็นได้ตามจินตนาการ โดยศิลปะการใช้ถ้อยค าจะไม่เน้นถึงข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอย่าง

ตรงไปตรงมา แต่จะเนน้การใชส่ื้อท่ีท าใหเ้ห็นภาพของงานชดัเจนข้ึน 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ผูแ้ต่งมีศิลปะการใช้ถอ้ยค าท่ีหลากหลาย เพื่อ

มุ่งเนน้ใหผู้ฟั้งไดเ้ขา้ถึงความไพเราะ ความงามของถอ้ยค าและไม่ซ ้ าซาก ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ือง

เศรษฐีหวัเวยีงพบศิลปะการใชถ้อ้ยค า ดงัน้ี 

1. การสรรค าหลาก 

2. การใชค้  าซอ้น 

3. การใชค้  าภาษาบาลี 

4. การใชค้  าสัมผสั 

5. การใชค้  าซ ้ า 

 

1. การสรรค าหลาก   

การสรรค าหลากเป็นการใชค้  าท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการช่วยลดการใชค้  าท่ีซ ้ าซ้อนกนั

ซ่ึงจะท าให้เน้ือเร่ืองมีความล่ืนไหลและไม่น่าเบ่ือ โดยส่วนมากจะเป็นค าเรียกตวัละครต่างๆ 

เน่ืองจากตวัละครท่ีปรากฏในเร่ืองมีความหลากหลายและแตกต่างทางระดบัฐานะ ผูแ้ต่งจึงได้

เลือกใชค้  าเรียกตวัละครท่ีหลากหลาย ท าใหภ้าษามีความสละสลวยมากยิง่ข้ึน มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 18 ค  าท่ีใชเ้รียกพระพุทธเจา้ 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1. พระสัตถา 

2. พุทธงักรู 

3. จาวโคดม 

พระพุทธเจา้ 

หน่อพระพุทธเจา้ 

หน่อพระพุทธเจา้ 
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การใชค้  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงพระพุทธเจา้ ผูแ้ต่งใชเ้รียกแทนตวัละคร

เอกฝ่ายชาย คือ ลาภกุมาร ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดม้าเกิดเป็นพระพุทธเจา้ในสมยัพุทธกาล ค าท่ีใชเ้รียกช่ือจึง

เป็นค าท่ีแสดงถึงผูเ้ป็นหน่อเน้ือของพระพุทธเจา้ 

 

ตารางท่ี 19 ค  าท่ีใชเ้รียกพระโพธิสัตว ์

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1. โพธิสัตวเ์จา้ 

2. มหาสัตโต 

พระโพธิสัตว ์

พระโพธิสัตว ์

 

การใช้ค  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงพระโพธิสัตว ์ผูแ้ต่งใช้เรียกแทนตวั

ละครเอกฝ่ายชาย คือ ลาภกุมาร ซ่ึงเป็นพระโพธิสัตวท่ี์ยงัเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสารเพื่อรอการ

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ ค  าท่ีใชเ้รียกช่ือจึงเป็นค าท่ีแสดงถึงการเป็นพระโพธิสัตว ์

 

ตารางท่ี 20 ค  าท่ีแสดงถึงความเป็นผูมี้บุญ 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1. ชั้นบุญขวาง 

2. บุญสม 

3. ชั้นบุญเจือ 

บุญกวา้งใหญ่โต 

บุญท่ีเหมาะควร 

บุญท่ีขยายแผอ่อกไป 

 

การใช้ค  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงผูมี้บุญ ผูแ้ต่งใช้เรียกแทนตวัละครเอก

ฝ่ายชาย คือ ลาภกุมาร ซ่ึงเป็นผูท่ี้ได้เกิดมาในตระกูลท่ีดี มีฐานะดี มีสติปัญญา รวมถึงเป็นผูมี้

บุญญาธิการจนในท่ีสุดชาวเมืองพาราณสีก็ไดเ้ชิญใหข้ึ้นเป็นกษตัริยค์รองเมือง 
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ตารางท่ี 21 ค  าท่ีแสดงถึงดอกไมห้รือช่ือดอกไม ้

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1. ดวงบุปผา 

2. บารส 

3. ดวงไกสร 

4. บวัแสนเหงา้ 

5.จีบวัออน 

6.ดวงบุปเผ 

7.บวัแสนเหงา้ 

8.จีดอกสร้อย 

ดวงดอกไม ้

ผูมี้กล่ินหอม 

ดวงเกสร 

ดอกบวัท่ีมีเหงา้จ านวนหน่ึงแสนเหงา้ 

ดอกบวัสีชมพท่ีูยงัตูม 

ดวงดอกไม ้

ดอกบวัท่ีมีเหงา้แสนเหงา้ 

ดอกสร้อยไก่ท่ียงัตูม 

 

การใชค้  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงดอกไม ้ผูแ้ต่งใชเ้รียกแทนตวัละครเอก

ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง คือ ลาภกุมารและนางสุชาดา วา่ทั้งสองเป็นผูท่ี้มีรูปงามเหมือนดอกไม ้การใช้

ค  าเรียกตวัละครในลกัษณะน้ี แสดงให้เห็นวา่ตวัละครเป็นผูท่ี้มีความงามดงัเช่นดอกบวั ดอกสร้อย

ไก่ เกสรดอกไม ้เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 22 ค  าท่ีแสดงถึงส่ิงของอนัมีค่า 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1. ค าเกินเบา้ 

2. ค าแสนเบา้ 

3.แกว้พนัชอ้ง 

4.สร้อยบุปผา 

5.แสงนกแต ้

6.ค าซาวหา้ 

7.แกว้สีผาย 

8.แกว้อินสวร 

ทองค าท่ีมีมากจนเกินเบา้หลอม 

ทองค าท่ีมีเป็นจ านวนมากถึงแสนเบา้หลอม 

อญัมณีท่ีใชพ้นัประดบับนชอ้งผม 

พวงดอกไม ้

อญัมณีท่ีมีวรรณะดัง่ไข่นกตอ้ยตีวดิ 

ทองเน้ือยีสิ่บหา้, ทองค าบริสุทธ์ิ 

อญัมณีท่ีมีรัศมีแผอ่อกมา 

อญัมณีของพระอิศวร 

   ส
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ตารางท่ี 22 ค  าท่ีแสดงถึงส่ิงของอนัมีค่า  (ต่อ) 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

9.แกว้ใสแสง 

10.แกว้สีเขียว 

อญัมณีท่ีมีสีใส 

มรกต 

 

การใช้ค  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงส่ิงของอนัมีค่า ผูแ้ต่งใช้เรียกแทนตวั

ละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง คือ ลาภกุมารและนางสุชาดา  โดยไดเ้ปรียบตวัละครทั้งสองเป็น

ส่ิงของอนัมีค่า เช่น ค า(ทองค า) แกว้(ส่ิงท่ีมีค่า) แสง(แกว้มณี) เป็นตน้ การท่ีผูแ้ต่งใชค้  าเหล่าน้ีเป็น

การสร้างคุณค่าใหก้บัตวัละครเอก เม่ือผูฟั้งหรือผูอ่้านไดพ้บกบัค าเหล่าน้ีก็จะท าใหมี้ความรู้สึกวา่ตวั

ละครท่ีกล่าวถึงนั้นเป็นผูท่ี้มีค่าอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 23 ค  าท่ีแสดงถึงความเป็นกุลสตรี 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1.ศรีธิดา 

2.ศรีนงคราญ 

3.ดวงสมร 

บุตรสาวอนัเป็นศรีสง่า 

นางงาม, นางสาว 

หญิงท่ีรัก 

 

การใชค้  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงกุลสตรี ผูแ้ต่งใชเ้รียกแทนตวัละครเอก

ฝ่ายหญิง คือ นางสุชาดา ผูซ่ึ้งเป็นบุตรสาวของเศรษฐีท่ีอาศยัอยูท่า้ยเมืองพาราณสี อีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้มี

ความงาม เป็นท่ีรักแก่คนทั้งหลาย ค าท่ีใชเ้รียกช่ือจึงเป็นค าท่ีแสดงถึงความเป็นหญิงสาว และหญิงผู ้

ท่ีเป็นท่ีรัก 
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ตารางท่ี 24 ค  าท่ีแสดงถึงช่ือเคร่ืองหอม 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1. แป้งจนัทน์ผง 

2. แป้งจนัทน์จวน 

3. จนัทน์ฟองแป้ง 

ผงแป้งของไมจ้นัทน์ 

ผงแป้งของไมจ้นัทน์ 

ผงแป้งของไมจ้นัทน์ 

 

การใชค้  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงเคร่ืองหอม ผูแ้ต่งใชเ้รียกแทนตวัละคร

เอกฝ่ายหญิง คือ นางสุชาดา โดยใชค้วามหอมของไมจ้นัทน์เป็นส่ิงเปรียบเทียบ ซ่ึงในพระไตรปิฎก

ไดมี้การกล่าวถึงกล่ินหอมของไมจ้นัทน์ว่าเป็นสุดยอดแห่งกล่ินหอมทั้งปวง11 จึงปรากฏการใช้ค  า

เรียกท่ีเป็นผงแป้งของไมจ้นัทน์ 

 

ตารางท่ี 25 ค  าท่ีแสดงถึงความเป็นผูมี้รูปงาม 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1.อินทร์ลงเหลา 

2.คิงค า 

3.มอนตาข า 

พระอินทร์ลงมาเหลาใหเ้ป็นรูปร่าง 

ร่างเหมือนทองค า 

ดวงตาคมข า 

 

การใช้ค  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงผูมี้รูปงาม ผูแ้ต่งใช้เรียกแทนตวัละคร

เอกฝ่ายหญิง คือ นางสุชาดา โดยปรากฏการใชค้  าท่ีเก่ียวกบัรูปร่างหรืออวยัวะวา่มีความงาม ผูแ้ต่ง

ไดเ้ปรียบตวัละครวา่งามเหมือนพระอินทร์ไดล้งมาสร้าง งามเหมือนทองค า และมีดวงตาท่ีคมข า 

 

ตารางท่ี 26 ค  าท่ีแสดงถึงความเป็นผูมี้เสียงดี 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

แลสองเสียง นกแกว้ท่ีมีสองเสียง 

                                                           
11พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต),  เกบ็เพชรจากคมัภร์ีพระไตรปิฎก, 75. 
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การใชค้  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงผูมี้เสียงดี ผูแ้ต่งใชเ้รียกแทนตวัละครเอก

ฝ่ายหญิง คือ นางสุชาดา โดยผูแ้ต่งไดเ้ลือกใชน้กแกว้เป็นส่ิงเปรียบเทียบ เพราะเสียงของนกแกว้

เป็นเสียงท่ีมีความไพเราะ 

 
ตารางท่ี 27 ค าท่ีแสดงถึงความเป็นผูมี้อ านาจ 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1.ป่ินเกลา้ทรงยศ 

2.เจา้ภูธร 

3.จอมพล 

4.จอมรัฏฐา 

5.เจา้ทรงยศ 

6.เจา้ฟ้า 

กษตัริยผ์ูอ้ยูเ่หนือเกลา้และทรงยศ 

ผูเ้ป็นใหญ่ในแผน่ดิน 

ผูเ้ป็นใหญ่แก่ไพร่พลหมู่ทหาร 

ผูเ้ป็นใหญ่ของเมือง 

ผูด้  ารงไวซ่ึ้งยศ 

ผูเ้ป็นใหญ่แห่งฟ้า 

 

การใชค้  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงผูมี้อ านาจ ผูแ้ต่งใชเ้รียกตวัละครรองฝ่าย

ชาย คือ พระเจา้พรหมทตั ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีมีฐานะเป็นกษตัริยข์องเร่ือง มีอ านาจในการปกครอง

แผน่ดิน ผูแ้ต่งจึงไดเ้ลือกใชค้  าท่ีแสดงถึงความเป็นผูมี้อ  านาจ ผูน้ า และเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในแผน่ดิน  

 

ตารางท่ี 28 ค  าท่ีแสดงถึงความเป็นบุรุษ 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1.มาณวะ 

2.มาณพ 

ชายหนุ่ม 

ชายหนุ่ม 

 

การใชค้  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงบุรุษ ผูแ้ต่งใชเ้รียกแทนตวัละครเอกฝ่าย

ชาย คือ ลาภกุมาร จึงปรากฏการใชค้  าท่ีมีความหมายแสดงถึงความเป็นชายหนุ่ม 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 29 ค  าท่ีแสดงถึงการเป็นลูกผูมี้ต  าแหน่ง 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1.ลูกขนุ 

2.ลูกนาย 

3.ลูกเจา้ 

4.ลูกทา้ว 

5.ลูกเสนา 

ลูกของผูมี้ต  าแหน่งขนุ 

ลูกของผูมี้ต  าแหน่งเป็นหวัหนา้ 

ลูกของผูมี้ต  าแหน่งเป็นเจา้ 

ลูกของผูมี้ต  าแหน่งทา้ว 

ลูกของผูมี้ต  าแหน่งเสนา 

 

การใช้ค  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงลูกผูมี้ต  าแหน่ง ผูแ้ต่งใชเ้รียกตวัละคร

รองฝ่ายชาย คือ บรรดาลูกทา้วขุนมูลนาย ซ่ึงคนเหล่าน้ีต่างเป็นลูกของผูต้  าแหน่งต่างๆทั้งในเมือง

และต่างเมือง จึงปรากฏการใชค้  าวา่ ลูก น าหนา้ช่ือต าแหน่งต่างๆ 

 

ตารางท่ี 30 ค  าท่ีแสดงถึงความเป็นผูม้ ัง่มี 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1.สองเศรษฐี 

2.นางเศรษฐี 

3.ธนนัเชยโยเศรษฐี 

4.มหาธโนเศรษฐี 

เศรษฐีทั้งสองคน 

เศรษฐีผูห้ญิงคน 

เศรษฐีผูมี้นามวา่ธนญัเชยโย 

เศรษฐีผูมี้นามวา่มหาธโน 

 

การใชค้  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงผูม้ ัง่มี ผูแ้ต่งใชเ้รียกตวัละครรองฝ่ายชาย

และฝ่ายหญิง คือ บิดามารดาของลาภกุมาร และบิดามารดาของนางสุชาดา จึงปรากฏการใช้ค  าว่า

เศรษฐีร่วมอยูด่ว้ย 

 

ตารางท่ี 31 ค  าท่ีแสดงถึงความเป็นบิดามารดา 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1.เศรษฐีพ่อเจา้ เศรษฐีผูเ้ป็นบิดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 31 ค  าท่ีแสดงถึงความเป็นบิดามารดา  (ต่อ) 

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

2.เศรษฐีปิตา 

3.เศรษฐีแม่เจา้ 

4.พอ่แกว้นารี 

เศรษฐีผูเ้ป็นบิดา 

เศรษฐีผูเ้ป็นมารดา 

ผูเ้ป็นบิดาของหญิงสาว 

 

การใช้ค  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงบิดามารดา ผูแ้ต่งใช้เรียกตวัละครรอง

ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง คือ บิดามารดาของลาภกุมาร และบิดามารดาของนางสุชาดา จึงปรากฏการใช้

ค  าวา่ พอ่ แม่ ปิตา เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 32 ค  าท่ีแสดงถึงผูเ้ป็นใหญ่บนสวรรค ์

ค าเรียกช่ือ ความหมาย 

1.อินทา    

2.เจ่ืองชั้นสวรรค ์   

3.ท่านทา้วสวรรค ์

พระอินทร์ 

ผูเ้ป็นใหญ่บนสวรรค ์

ผูเ้ป็นใหญ่บนสวรรค ์

 

การใช้ค  าเรียกตวัละครท่ีมีความหมายหมายถึงผูเ้ป็นใหญ่บนสวรรค ์ ผูแ้ต่งใชเ้รียกตวั

ละครรองท่ีเป็นอนุษย ์คือ พระอินทร์ ผูแ้ต่งเลือกใชค้  าท่ีมีความหมายวา่ยิ่งใหญ่ ทรงไวซ่ึ้งอานุภาพ 

และมีการใชค้  าวา่สวรรคร่์วมอยูด่ว้ย 

 

2. การใชค้  าซอ้น 

ค าซ้อน คือการน าเอาค า 2 ค าข้ึนไป ซ่ึงต่างเสียงกนัแต่มีความหมายเหมือนกนัหรือ

คลา้ยคลึงกนัมาควบให้ซ้อนกนั ค าควบคู่เหล่าน้ีแต่ละคู่เป็นค าไทยเดิมท่ีมีความหมายเหมือนหรือ

คลา้ยคลึงกนั น ามาเขา้คู่กนั ส่วนใหญ่เพื่อไขความของอีกค าหน่ึงให้ชดัเจนข้ึน ค าท่ีน ามาซ้อนกนัน้ี

นอกจากจะเป็นค าไทยเดิมแลว้ อาจเป็นค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศก็ได ้ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขยายค า
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ภาษาต่างประเทศใหเ้ขา้ใจ12 ค  าซอ้นยงัสามารแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ค าซอ้นเพื่อความหมาย 

และค าซอ้นเพื่อเสียง 

1. ค  าซ้อนเพื่อความหมาย คือค าซ้อนท่ีเกิดจากการน าค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั 

ใกลเ้คียงกนั หรือท านองเดียวกนัมาเรียงซอ้นกนั เม่ือซอ้นแลว้ตอ้งเกิดความหมายใหม่ ซ่ึงอาจจะไม่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนกั หรืออาจจะเปล่ียนไปมากก็ได ้อย่างไรก็ตามความหมายใหม่ย่อม

เก่ียวเน่ืองกบัความหมายของค าเดิมพอเห็นเคา้ได ้ค  าซ้อนเพื่อความหมายยงัสามารถแบ่งออกได ้3 

ชนิด คือ 

          1.1 ค าซอ้นท่ีมีความหมายเดียวกนั ค าหรือกลุ่มค าแต่ละหน่วยท่ีน ามาซ้อนกนัมีความ

หมายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นอย่างเดียวกนั ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงพบการใช้ค  าซ้อนท่ีมี

ความหมายเดียวกนั ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 33 ค  าซอ้นท่ีมีความหมายเดียวกนั 

ค าซอ้น ความหมาย 

กลองเภรี กลอง 

กาดลี ตลาด 

โก่งคอ้ม อ่อน, โคง้ 

ถานานม ถนั, นม 

ถือทือ ถือ 

ธิดาบุตรี ลูกผูห้ญิง 

ประตูทวาร ประตู 

ปุจฉาถาม ถาม 

รัฏฐาธานี แวน่แควน้, บา้นเมือง 

ลูกญิงลูกไพ ้ ลูกสะใภ ้

เลิกยก ยก 
 

                                                           
12พระยาอนุมานราชธน, นิรุกตศิาสตร์ภาค 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุ่์งเรืองธรรม, 2515), 208. 
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ตารางท่ี 33 ค  าซอ้นท่ีมีความหมายเดียวกนั  (ต่อ) 

ค าซอ้น ความหมาย 

สมเพิง เหมาะสม 

สะค่วยเศรษฐี กฎุมพี - ผูมี้อนัจะกิน 

 

            1.2 ค าซ้อนท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกนั ค าหรือกลุ่มค าท่ีน ามาซ้อนกันมีความ

หมายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง คลา้ยคลึงหรือร่วมกนัมากพอท่ีจะจดัรวมเขา้เป็นพวก

หรือกลุ่มเดียวกนัได ้ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงพบการใชค้  าซ้อนท่ีมีความหมายคลา้ยคลึง

กนั ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 34 ค  าซอ้นท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั 

ค าซอ้น ความหมาย 

กีดคดั กีด หมายถึง แคบ 

คดั หมายถึง แน่น, อึดอดั 

เกิด็ก่า 

 

เกิด็ หมายถึง ขดัขวาง, กีดกนั 

ก่า หมายถึง ป้องกนั, คุม้ครอง 

ก ่าเส้า 

 

ก ่า หมายถึง สีคล ้า 

เส้า หมายถึง คล ้า, ด า,หม่นหมอง 

คลองควง 

 

คลอง หมายถึง ทาง, ถนน 

ควง หมายถึง บริเวณ, ละแวก, ในวงเขต     

คา้ยแควน่ 

 

คา้ย หมายถึง เขต, แดน, ท่ีตั้ง 

แควน่ หมายถึง แควน้, ดินแดนอนัเป็นท่ีอยูข่องมนุษย ์

เจือจาน 

 

เจือ หมายถึง เจือ - ผสม, คลุกเคลา้ 

จาน หมายถึง เจือดว้ยน ้า, ปน 

ถูกตอ้ง 

 

ถูก หมายถึง กระทบ, โดน, แตะตอ้ง 

ตอ้ง หมายถึง กระทบ, ถูก, โดน 

   ส
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ตารางท่ี 34 ค  าซอ้นท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั  (ต่อ) 

 

          1.3 ค  าซอ้นท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั ค าหรือกลุ่มค าท่ีน ามาซ้อนกนัมีความหมายถึง

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นคนละพวก คนละฝ่ายตรงขา้มกนั เพื่อท าให้เกิดความหมายใหม่ เป็น

ความหมายท่ีกวา้งข้ึน ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงพบการใชค้  าซ้อนท่ีมีความหมายตรงขา้ม

กนั ดงัน้ี 

 

 

 

 

ค าซอ้น ความหมาย 

แน่นถ่ี แน่น หมายถึง อาการท่ีแออดัยดัเยยีดหรือเบียดเสียดจนไม่มีท่ีวา่ง 

ถ่ี หมายถึง บ่อย, ไม่ห่าง, มีระยะหรือช่องวา่งชิดกนั 

ผอ่เหงอ้ 

 

ผอ่ หมายถึง ดู, ดูแล, มอง 

เหงอ้ หมายถึง ชะเงอ้ - ชูคอข้ึนดู, มองอยา่งไม่ตั้งใจ 

พนัพอก 

 

พนั หมายถึง พนั, เก้ียว, มวน, มว้น 

พอก หมายถึง พนั, โพก 

หมดใสผอ่งแผว้ หมด หมายถึง เกล้ียง, เตียน, สะอาด 

ใส หมายถึง ไม่ขุ่น, ไม่มวั 

ผอ่งแผว้ หมายถึง บริสุทธ์ิ 

ยอดมอ้น 

 

ยอด หมายถึง ยอด - ส่วนสูงสุด 

มอ้น หมายถึง ส่ิงท่ีคดัเลือกแลว้, ของพิเศษ 

เร่งแรงแขง็กลา้ เร่ง หมายถึง รีบ, ด่วน 

แรง หมายถึง ก าลงั, อ านาจ, พลงั 

แขง็ หมายถึง กระดา้ง, แรง 

กลา้ หมายถึง กลา้หาญ, แขง็ 

   ส
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ตารางท่ี 35 ค  าซอ้นท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั 

ค าซอ้น ความหมาย 

ค ่าเชา้ 

 

ค ่า หมายถึง เวลาตั้งแต่เยน็จนถึงเวลามืดตอนตน้ของกลางคืน 

เชา้ หมายถึง เวลาตั้งแต่รุ่งสวา่งถึงเท่ียง 

คืนวนั 

 

คืน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ย  ่าค  ่าถึงย  ่ารุ่ง 

วนั หมายถึง กลางวนั 

ใหญ่นอ้ย 

 

ใหญ่ หมายถึง โต 

นอ้ย หมายถึง ตรงขา้มกบัมาก, ไม่มาก 

หนกัเบา 

 

หนกั หมายถึง มีน ้าหนกัมาก, ตรงขา้มกบั เบา 

เบา หมายถึง มีน ้าหนกันอ้ย, ตรงขา้มกบั หนกั 

หนุ่มเฒ่า 

 

หนุ่ม หมายถึง เรียกชายท่ียงัดูไม่แก่ตามวยั 

เฒ่า หมายถึง แก่, มีอายมุาก 

ไปมา 

 

ไป หมายถึง เคล่ือนออกจากท่ี, ใชต้รงขา้มกบั มา 

มา หมายถึง เคล่ือนออกจากท่ีเขา้หาตวัผูพ้ดู 

มากนอ้ย 

 

มาก หมายถึง หลาย, ตรงขา้มกบันอ้ย 

นอ้ย หมายถึง ตรงขา้มกบัมาก, ไม่มาก 

แลงงาย แลง หมายถึง เวลาตอนเยน็ 

งาย หมายถึง เวลาตอนเชา้ 

ลุกนัง่ 

 

ลุก หมายถึง เคล่ือนข้ึนจากท่านัง่หรือท่านอน 

นัง่ หมายถึง อาการหยอ่นกน้ใหติ้ดกบัพื้นหรือท่ีรอง 

 

2. ค าซ้อนเพื่อเสียง คือ ค าซ้อนท่ีเกิดจากการน าค าท่ีมีเสียงใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั

มาซ้อนกนั เสียงท่ีใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนัในค าซ้อนน้ีหมายถึงเสียงพยญัชนะ หรือเสียงสระท่ี

เหมือนกนัน ามาซ้อนกัน เพื่อความสะดวกในการพูด เพื่อความไพเราะ หรือเพื่อให้เสียงของค า
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ชดัเจนข้ึน ฟังง่ายและจ าง่าย โดยไม่ค  านึงวา่ค าท่ีน ามาซ้อนจะมีความหมายหรือไม่ ในวรรณกรรม

เร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงพบการใชค้  าซอ้นเพื่อเสียง ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 36 ค  าซอ้นเพื่อเสียง 

ค าซอ้น ความหมาย 

ไคลคลา เคล่ือน, ผา่น, ยา้ย, เปล่ียนแปลง 

จอ้นจา้น ดี, สวย , งาม, ไพเราะ, รสดี 

ซอ้นเซ้ือม เป็นคู่ร่วมนอน, เป็นคู่ครอง 

ดึกด่ืน ดึกมากแลว้ 

นูเนือ อ่อนนอ้ม, น่ิมนวล,งดงาม 

บงับาย ซ่อนเง่ือน 

มุยมอย  หร่ีลง 

แลบลว้น ละเอียดอ่อน, ลึกซ้ึง 

เววน เดือดร้อน, กงัวล, ป่ันป่วน, ด้ินไปมา 

สลบัเสลียว ฉลาดเฉลียว 

สวะสวา่ง ปลอดโปร่ง 

ห่ีหุม้ ปิดบงั, ซ่อนเร้น 

 

ในแง่วรรณศิลป์ การใชค้  าซ้อนเป็นการช่วยส่งเสริมความงามทางวรรณศิลป์ ท าให้ค  า

ประพนัธ์เกิดความไพเราะและส่ือความหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การใช้ค  าซ้อนเป็นการแสดงถึงความรู้ของผูแ้ต่ง ว่าผูแ้ต่งมีความรู้ในหลายภาษา 

ดังท่ีพบในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงว่ามีการน าเอาค าท่ีเป็นภาษาถ่ิน ภาษาไทย

มาตรฐานและภาษาบาลีท่ีมีความหมายเดียวกนัมาซอ้นเขา้ดว้ยกนั การสร้างค าซ้อนในลกัษณะน้ีพบ

ในค าซอ้นท่ีมีความหมายเดียวกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ปุจฉาถาม ค างามถ่ีถอ้ย  วา่เจา้บ่าวนอ้ยอยู ่  เมืองใด 
จากตวัอย่างข้างต้นผูแ้ต่งมีการใช้ค  ้ าซ้อนคือค าว่า ปุจฉา และ ถาม ซ่ึงทั้งสองค ามี

ความหมายเดียวกนั หมายถึง ถาม 
 

ห้ือหน่อชั้น ธิดาบุตรี  จ าเริญดี  มีชยัโชคอว้น  
จากตัวอย่างข้างต้นผูแ้ต่งมีการใช้ค  ้ าซ้อนคือค าว่า ธิดา และบุตรี ซ่ึงทั้ งสองค ามี

ความหมายเดียวกนั หมายถึง ลูกผูห้ญิง 

 

สะค่วยเศรษฐี หากมีเส้ียงถา้น  ทงัฝ่ายทา้ยฝ่าย หวัเวยีง 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งมีการใชค้  ้าซ้อนคือค าวา่ สะค่วย และ เศรษฐี โดยทั้งสองค ามี

ความหมายเดียวกนั ค าวา่ สะค่วย หมายถึง ผูมี้อนัจะกิน ส่วนค าวา่เศรษฐี หมายถึง คนมัง่มี 

 

2. การใชค้  าซ้อนเป็นการเป็นการเนน้ย  ้าความหมายของค าให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน   

ผูแ้ต่งสร้างค าซ้อนในลกัษณะน้ีเพื่อตอ้งการส่ือให้ผูอ่้านมองเห็นภาพไดช้ดัเจน พบในค าซ้อนท่ีมี

ความหมายคลา้ยคลึงกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 งวัควายหลาย ชุภายโขงหอ้ง  จนคาคลอง กดีคัด 
จากตวัอย่างขา้งตน้ผูแ้ต่งตอ้งการเน้นย  ้าความหมาย ว่ามีววัควายมากมายจนพื้นท่ีนั้น

แคบและอึดอดั โดยค าวา่ กีด หมายถึง แคบ ส่วนค าวา่ คดั หมายถึง แน่น, อดัอึด ทั้งสองค าจึงเป็นค า
ซอ้นท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั 
 

ยามเจียรจา ตาดัง่แรชอ้ย  ปุนผ่อเหง้อ หงายแยง 
จากตวัอย่างขา้งตน้ผูแ้ต่งตอ้งการเน้นย  ้าความหมายของค าว่าชะเง้อมอง ค าว่า ผ่อ 

หมายถึง มอง ส่วนค าวา่ เหงอ้ หมายถึง ชะเงอ้ ทั้งสองค าจึงเป็นค าซอ้นท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั 

 

เป็นกษตัริย ์ เร่งแรงแข็งกล้า  ลุ่มฟ้าบ่  มีเทียม 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งตอ้งการเนน้ย  ้าความหมายของค าวา่ เร่งแรงแข็งกลา้ หมายถึง 

การมีก าลงัอ านาจท่ีกลา้หาญ ค าวา่ เร่งแรงแขง็กลา้ จึงเป็นค าซอ้นท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั 
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3. การใช้ค  าซ้อนเป็นการสร้างความหมายของรูปความให้มีความหมายท่ีกวา้งข้ึน        

ผูแ้ต่งนิยมใช้ค  าซ้อนลกัษณะน้ีในการบรรยายความยิ่งใหญ่ จ านวนคนท่ีมากมาย หรือช่วงเวลาท่ี

ยาวนาน พบในค าซอ้นท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

มหาสัตโต โพธิสัตวเ์จา้  ท่ีพึ่งเรา  ใหญ่น้อย 
จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูแ้ต่งตอ้งการส่ือความหมายว่า พระโพธิสัตวเ์ป็นท่ีพึ่งแก่ฝูงคน

ทั้งหลายใหญ่นอ้ยซ่ึงมีจ านวนมาก ค าวา่ ใหญ่ และ นอ้ย เป็นค าท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั จึงให้ท า
ใหค้วามหมายโดยรวม หมายความวา่ คนจ านวนมากมายใหญ่นอ้ย 
 

  โลกโลกา นราหนุ่มเฒ่า  ลุ่มฟ้าบ่  เทียมทนั 
จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูแ้ต่งตอ้งการส่ือความหมายว่า คนในโลกน้ีมีจ านวนมากมายทั้ง

คนหนุ่มและคนแก่ ค าวา่ หนุ่ม และ เฒ่า เป็นค าท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั จึงให้ท าให้ความหมาย
โดยรวม หมายความวา่ คนจ านวนมากมายมีทั้งวยัหนุ่มและวยัชรา 
 

หวงัไดเ้ทียมแฝง   แลงงายคาบเขา้  ต่อเทา้เช่น ชีวงั 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งตอ้งการส่ือความหมายวา่ หวงัไดอ้ยูร่่วมดว้ยเป็นเวลานานๆ 

ทั้งช่วงเวลาทั้งอาหารเช้าไปจนถึงช่วงเวลาอาหารเยน็ของทุกๆวนั ค าว่า แลง และ งาย เป็นค าท่ีมี
ความหมายตรงขา้มกนั จึงใหท้  าใหค้วามหมายโดยรวม หมายความวา่ ช่วงเวลาตั้งแต่เชา้ถึงเยน็ 

 
4. การใชค้  าซ้อนเป็นการสร้างความไพเราะของเสียงในค าประพนัธ์ ผูแ้ต่งมกัสร้างค า

ซ้อนดว้ยค าท่ีมีเสียงพยญัชนะตน้ตวัเดียวกนั เม่ือน าเอาค าประพนัธ์มาอ่านออกเสียง ก็จะเกิดความ

ไพเราะเป็นท่ีน่าสนใจแก่คนฟัง การสร้างค าซ้อนลักษณะน้ีพบในค าซ้อนเพื่อเสียง ดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 

 

บดัเด๋ียวน้ี ดึกดื่นนกัหนา  รัตติยา  ยามคืนเท่ียงขอ้น 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งใชก้ารซ ้ าเสียง [ด] ในค าวา่ ดึกด่ืน 

 
จาค าคน  บ่สวะสว่างถอ้ย  บ่ช่างเทียวเบา บาทยา้ย 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งใชก้ารซ ้ าเสียง [ส] ในค าวา่ สวะสวา่ง 
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ลวดเฝียดเน้ือ อยูห่อ้งพอตน  ใจเววน  รอดนางไจไ้จ ้
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งใชก้ารซ ้ าเสียง [ว] ในค าวา่ เววน 

 

3. การใชค้  าภาษาบาลี 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงพบวา่มีการใชค้  าภาษาบาลีอยูเ่ป็นจ านวนมาก

ตลอดทั้งเร่ือง เน่ืองจากวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงเป็นเร่ืองท่ีมีท่ีมาจากชาดกนอกนิบาตเร่ือง

ลาภกุมาร ซ่ึงเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกเร่ืองหน่ึง  โดยพบทั้งค  าภาษาบาลีท่ีเป็นศพัท์

เดิมและค าท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปศพัท ์สามารถแบ่งลกัษณะการใชค้  าภาษาบาลีภายในเร่ืองไดด้งัน้ี 

 

1. ค าภาษาบาลีท่ีปรากฏอยูเ่ป็นค าเด่ียว เพื่อให้ใจความในค าประพนัธ์มีความสมบูรณ์ 

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 ยงัมีรัฏฐา ธานีหน่ึงหั้น  ในแผน่ชั้น เมทนี 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 2/6) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ปรากฏค าภาษาบาลีคือค าวา่ เมทนี หมายถึง แผน่ดิน เม่ือน าค าวา่ 

เมทนี ไปรวมกบัขอ้ความในใจความเดียวกนัจะท าให้ใจความมีความหมายท่ีสมบูรณ์ หมายถึง มี

เมืองหน่ึงท่ีตั้งอยูบ่นผนืแผน่ดิน 

 

สอดสนเสียว เหลียวหวัยอหนา้ ทงัรูปเทพา อยูฟ้่า 

  แล่นตามกนั เบ็งชรบ่ชา้  ชุแห่งหอ้งโขง ทวาร 

   (เศรษฐีหวัเวยีง 5/1) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ปรากฏค าภาษาบาลีคือค าวา่ เบ็งชร หมายถึง หนา้ต่าง เม่ือน าค าวา่ 

เบง็ชร ไปรวมกบัขอ้ความในใจความเดียวกนัจะท าให้ใจความมีความหมายท่ีสมบูรณ์ หมายถึง รูป

ของเทพเทวดา ปรากฏอยูต่ามหนา้ต่างทัว่ทั้งหอ้งรวมถึงประตูดว้ย 
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แอ่วไซเ้ซาะ ตะเหลาะเดินจา  ถามนรา  ทงัหนุ่มทงัเฒ่า 

 (เศรษฐีหวัเวยีง 23/7) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ปรากฏค าภาษาบาลีคือค าวา่ นรา หมายถึง คน เม่ือน าค าวา่ นรา ไป

รวมกบัขอ้ความในใจความเดียวกนัจะท าให้ใจความมีความหมายท่ีสมบูรณ์ หมายถึง เท่ียวเดินถาม

คนทั้งหลายทั้งคนหนุ่มและคนแก่ 

 

 ท่านเศรษฐี ยนิดีเส้ียงถา้น  สวา่งยา้วใน หทยา 

 (เศรษฐีหวัเวยีง 63/1) 

จากตวัอย่างขา้งตน้ ปรากฏค าภาษาบาลีคือค าว่า หทยา หมายถึง หัวใจ เม่ือน าค าว่า 

หทยา ไปรวมกบัขอ้ความในใจความเดียวกนัจะท าใหใ้จความมีความหมายท่ีสมบูรณ์ หมายถึง ท่าน

เศรษฐีมีความยนิดีในหวัใจเป็นอยา่งยิง่  

 

ทาสีหลาย หยาดยายแฝงฝ้ัน  แหนแห่คลั นาฏนอ้ง 

 (เศรษฐีหวัเวยีง 13/6) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ปรากฏค าภาษาบาลีคือค าวา่ ทาสี หมายถึง ทาสรับใชผู้ห้ญิง เม่ือน า

ค าวา่ ทาสี ไปรวมกบัขอ้ความในใจความเดียวกนัจะท าให้ใจความมีความหมายท่ีสมบูรณ์ หมายถึง 

บรรดาทาสรับใชผู้ห้ญิงจ านวนมากมายต่างอยูเ่รียงรายใกลชิ้ดเพื่อเฝ้าดูแลนางสุชาดา 

 

2. ค าภาษาบาลีท่ีมีการเปล่ียนเสียงสระในค าหรือพยางคสุ์ดทา้ย ซ่ึงผูแ้ต่งไม่ไดย้ึดตาม

ความถูกตอ้งตามวภิตัติในภาษาบาลี แต่ความหมายของค าภาษาบาลีท่ีมีการเปล่ียนเสียงก็ยงัสามารถ

ส่ือความหมายให้เขา้ใจได้ ทั้งน้ีเพื่อให้ค  าหรือพยางค์นั้นสามารถไปสัมผสักบัเสียงในวรรคอ่ืนๆ

ตามรูปแบบบงัคบัการใชส้ัมผสัสระของฉนัทลกัษณ์ค่าวซอ ท าให้ค่าวซอมีความไพเราะ ดงัตวัอยา่ง

ต่อไปน้ี 

 

  นมสัสัตถุ ขา้คุเข่านอ้ม  ครพกม้เกลา้ แทบเทา้สิสัง 
คารวะ  พระแกว้ปัญจัง  ดว้ยตรีทวารัง อตัตงัแห่งขา้ 
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จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีจ านวน 4 ค า ประกอบไป

ดว้ยค าวา่ สัตถุ มีท่ีมาจากค าวา่ สัตถา แปลวา่ ครูผูส้อน (หมายถึงพระพุทธเจา้) ค  าวา่ สิสัง มีท่ีมาจาก

ค าวา่ สิสา แปลวา่ ศีรษะ ค าวา่ ปัญจงั มีท่ีมาจากค าวา่ ปัญจ แปลวา่ ห้า และค าวา่ ทวารัง มีท่ีมาจาก

ค าวา่ ทวาร แปลวา่ ประตู 

ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีทั้ง 4 ค าเพื่อใหส้ามารถสร้างสัมผสัสระในค า

วา่ สัตถุ ใหส้ัมผสักบัค าวา่ คุ รวมทั้งในค าวา่ สิสัง ปัญจงั ทวารัง เพื่อใหส้ามารถส่งสัมผสัสระซ่ึงกนั

และกนัตามรูปแบบบงัคบัของฉนัทลกัษณ์ได ้

  

เป็นบุญกรรม จ่ิงไดห้นัเจา้  ก็สมทดัเล่า ลือชา 
มาไดป้ากพอ้ง ฟู่ นอ้งเจียรจา  ยนิโสมนา ปีติจ่ิมเจา้ 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีในค าวา่ โสมนา ซ่ึงมีท่ีมา

จากค าวา่ โสมนสั แปลวา่ ความสุขใจ เพื่อใหส้ัมผสัสระกบัค าวา่ ลือชา และ เจียรจา ได ้

 

  หวงัไดเ้ทียมแฝง    แลงงายคาบเขา้ ต่อเทา้เช่น ชีวงั 
เชิญนายนาฏนอ้ง   แม่สร้อยบุปผงั  ขออยา่ไปชงั    พุน่ภายเบ้ืองขา้ 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีจ านวน 2 ค า ประกอบไป

ดว้ยค าวา่ ชีวงั มีท่ีมาจากค าวา่ ชีวา แปลวา่ ชีวติ ส่วนค าวา่ บุปผงั มีท่ีมาจากค าวา่ บุปผา แปลวา่ 

ดอกไม ้

ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีทั้ง 2 ค าเพื่อให้สามารถส่งสัมผสัสระซ่ึงกนั

และกนั และไปสัมผสักบัค าวา่ ชงั อีกดว้ย 

 

 กาละนั้น แม่ดวงบุปเผ  ความสีเนห์ เกิดมีใจหอ้ย 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีในค าวา่ บุปเผ ซ่ึงมีท่ีมา

จากค าวา่ บุปผะ แปลวา่ดอกไม ้การเปล่ียนเสียงทา้ยของค าท าใหส้ามารถไปสัมผสักบัค าวา่ สีเนห์  

 

ภายพัน่ตวั แม่บวัหา้เหงา้  ห้ือเท่ียงเทา้อยู ่ เซาดี 
ห้ืออายนุอ้ง ย ัง่ยนืพนัปี  อยา่เป็นโรคี       โศกหีม่นเศร้า 
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จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีจ านวน 2 ค า ประกอบไป

ดว้ยค าวา่ โรคี มีท่ีมาจากค าวา่ โรคา แปลวา่ โรค ส่วนค าวา่ โศกี มีท่ีมาจากค าวา่ โศกา แปลวา่ ความ

โศกเศร้า 

ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีทั้ง 2 ค าเพื่อให้สามารถส่งสัมผสัสระซ่ึงกนั

และกนั และไปสัมผสักบัค าวา่ เซาดี อีกดว้ย 

 

  ฝงูเสมหัง เขลงับ่ป้าน  ม่วนแทแ้ก่ วญิญาณ 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีจ านวน 2 ค า ประกอบไป

ดว้ยค าวา่ เสมหงั มีท่ีมาจากค าวา่ เสมหะ แปลวา่ เสลด ส่วนค าวา่ เขลงั มีท่ีมาจากค าวา่ เขฬะ แปลวา่ 

น ้าลาย 

ผูแ้ต่งไดเ้ปล่ียนเสียงทา้ยของค าภาษาบาลีทั้ง 2 ค าเพื่อให้สามารถส่งสัมผสัสระซ่ึงกนั

และกนั 

 

3. ค าบาลีท่ีเป็นค าซ้อนร่วมกบัค าภาษาอ่ืนๆ พบวา่ผูแ้ต่งมีการสร้างค าซ้อนระหวา่งค า

ภาษาบาลีกบัค าท่ีเป็นภาษาถ่ินเหนือและค าภาษาไทยมาตรฐาน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ปุจฉาถาม ค างามถ่ีถอ้ย  วา่เจา้บ่าวนอ้ยอยู ่  เมืองใด 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งสร้างค าซอ้นในค าวา่ ปุจฉา และ ถาม ซ่ึงมีความหมายวา่ ถาม 

เช่นเดียวกนั 

 

ผายมุขา  อว่ายหน้าหาเจา้  ตายงิเลา  ผอ่ชา้ย 
จากตัวอย่างข้างต้น ผูแ้ต่งสร้างค าซ้อนในค าว่า ผายมุขา และ อว่ายหน้า ซ่ึงมี

ความหมายวา่ หนัหนา้ เช่นเดียวกนั 

 

 วา่ญิงใจหมา ตณัหาเขม้กลา้  ใจพาลา  ถ่อยช้า 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ต่งสร้างค าซอ้นในค าวา่ พาลา และ ถ่อยชา้ ซ่ึงมีความหมายวา่ 

ชัว่ชา้เลวทราม เช่นเดียวกนั 
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 ซะลาบเน้ือ ทัว่ในใจจร  ผนือาภรณ์       แผ่นเนือ้เส้ือผ้า 
จากตวัอย่างข้างต้น ผูแ้ต่งสร้างค าซ้อนในค าว่า อาภรณ์ และ แผ่นเน้ือเส้ือผา้ ซ่ึงมี

ความหมายวา่ เคร่ืองนุ่งห่ม เช่นเดียวกนั 

  

ตามค าควร บ่หยดุหยอ่นหยา้น คร้ันบัวระมวร เมีย้นพร้อม 
จากตวัอย่างข้างต้น ผูแ้ต่งสร้างค าซ้อนในค าว่า บัวระมวร และ เม้ียนพร้อม ซ่ึงมี

ความหมายวา่  ส าเร็จบริบูรณ์ เช่นเดียวกนั ค าวา่ บวัระมวร มาจากค าภาษาบาลีค าวา่ ปริปุณฺณ 

 

กลองเภรี ต่อยตีเจดสร้าง  เสียงครุมคราม ทัว่ทอ้ง 
จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูแ้ต่งสร้างค าซ้อนในค าว่า กลอง และ เภรี ซ่ึงมีความหมายว่า 

กลอง เช่นเดียวกนั 

 

4. ค าภาษาบาลีท่ีมีการตดัค า ผูแ้ต่งไดต้ดัค าให้สั้นลง เน่ืองจากในฉนัทลกัษณ์ของค่าว

ซอมีการจ ากดัการใช้จ  านวนค า เม่ือผูแ้ต่งน าเอาค าภาษาบาลีท่ีมีจ  านวนค ายาวกว่าท่ีฉันทลกัษณ์

ก าหนดไว ้จึงตอ้งมีการตดัค าใหส้ั้นลง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

  นมัสสัตถุ ขา้คุเข่านอ้ม  ครพกม้เกลา้ แทบเทา้สิสัง 
ค าวา่ นมสั ตดัค ามาจากค าวา่ นมสัการ หมายถึง การกราบไหว ้

 

 ววิธิะ  วรรณะเจือจาน  โตละทวาร   กระดานแขบแกว้ 
ค าวา่ โตละ ตดัค ามาจากค าวา่ โตรณะ หมายถึง ซุม้ประตู 

 

  เหมือนวงศา เทพาเผา่เช้ือ  ลงแอ่วเอ้ือ ผนืธร 
ค าวา่ ผนืธร ตดัค ามาจากค าวา่ ผนืธรณี หมายถึง ผนืแผน่ดิน 

 

  ตวัคิงนวล เหมือนฟองนุ่นง้ิว หอมกล่ินกลั้ว สุคันธ์ 
ค าวา่ สุคนัธ์ ตดัค ามาจากค าวา่ สุคนัธา หมายถึง กล่ินหอม 
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ทงัปริศา คณาเพื่อนพอ้ง  เขา้สู่หอ้ง เรือนนาง 
ค าว่า ปริศา เป็นการตัดค า ให้ครบจ านวนค าภายในวรรค มาจากค าว่า ปริวงศา 

หมายถึง บรรดาญาติพี่นอ้ง 
   

รักเหลือใจ อ่านไดพ้นัร้อย  ใจขาดหอ้ย ทารี 
ค าวา่ ทารี ตดัค ามาจากค าวา่ ทาริกะ หมายถึง เด็กหญิง 

 

 สารูปเน้ือ หน่อเช้ือเศรษฐี  เหมือนค าค ี หล่อหลอมร้อยเบา้ 
ค าวา่ คี ตดัค ามาจากค าวา่ สิงคี หมายถึง ทองค า 

 

4. การใชค้  าสัมผสั 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงแต่งดว้ยรูปแบบค าประพนัธ์ประเภทค่าว ซ่ึงมี

ลกัษณะการบงัคบัใชส้ัมผสันอกตามฉนัทลกัษณ์คือสัมผสัสระ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในบทท่ี 2 แต่ผู ้

แต่งไดเ้พิ่มการใช้สัมผสัใน ซ่ึงประกอบไปดว้ยสัมผสัสระและสัมผสัอกัษรภายในวรรคเดียวกนั 

เพื่อให้ค  าประพนัธ์มีความไพเราะมากยิ่งข้ึน การจากศึกษาพบวา่มีการใชส้ัมผสันอกตลอดทั้งเร่ือง 

โดยจะยกตวัอย่างซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้การโยงเส้นสัมผสัดา้นบนขอ้ความเป็นการใชส้ัมผสัสระ

ภายในวรรค และการโยงเส้นสัมผสัดา้นล่างขอ้ความเป็นการใชส้ัมผสัอกัษร ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

  นอ้งจกัขอ ใฝ่ฝ้ันพิงเน้ือ  เป็นคู่เอ้ือ เมียแพง 
 

จะเอาแนบเน้ือ  อุ่นเอ้ือเฝือแฝง  เป็นสามีแพง แห่งนอ้งญิงออ้น 
 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 43/5 - 43/6) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้มีการใชค้  าสัมผสัใน ประกอบไปดว้ยการใช้สัมผสัสระไดแ้ก่ค าว่า 

เอ้ือกบัเฝือ ส่วนการใชส้ัมผสัพยญัชนะไดแ้ก่ค าวา่ ใฝ่กบัฝ้ัน แนบกบัเน้ือ อุ่นกบัเอ้ือ เฝือกบัแฝง 

 

  ดาบฝักเงิน ฝักค าพร ่ าพร้อม  แหนแห่ออ้ม เทียมไป 
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คนคล่ืนเคลา้  ไต่เตา้หลุไหล  เสนาใน  แวดลอ้มออ้มเฝ้า 
 

จอมรัฏฐา พรหหมทตัเจา้  ข่ีชา้งล่อง คลองควง 
 

    (เศรษฐีหวัเวยีง 66/3 - 66/4)  

จากตวัอยา่งขา้งตน้มีการใชค้  าสัมผสัใน ประกอบไปดว้ยการใช้สัมผสัสระไดแ้ก่ค าว่า 

ค ากบัพร ่ า ลอ้มกบัออ้ม ส่วนการใช้สัมผสัพยญัชนะไดแ้ก่ค าว่า พร ่ ากบัพร้อม แหนกบัแห่ คนกบั

คล่ืนกบัเคลา้ ไต่กบัเตา้ หลุกบัไหล นากบัใน คลองกบัควง 

 

  มีบริวาร  ติดตามทวยเจา้  ยกยา้ยล่อง คลองควง 
 

อ ามาตยท์า้ว  มากมายหลายหลวง เสนาพวง หลุไหลแห่เจา้ 
 

                      (เศรษฐีหวัเวยีง 65/4) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้มีการใชค้  าสัมผสัใน ประกอบไปดว้ยการใช้สัมผสัสระไดแ้ก่ค าว่า 

มายกบัหลาย ส่วนการใช้สัมผสัพยญัชนะไดแ้ก่ค าว่า ติดกบัตาม ยกกบัยา้ย คลองกบัควง มากกบั

มาย หลายกบัหลวง หลุกบัไหล 

 

  ไหลตาเขียว ผอ่เก้ียวแลชา้ย  ผายผอ่เจา้ ชายงาม 
 

ตาผอ่ชิด  ใจคิดติดตาม  ตนชายลาม มางามเพศแตม้ 
    (เศรษฐีหวัเวยีง 37/5 - 37/6) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้มีการใชค้  าสัมผสัใน ประกอบไปดว้ยการใช้สัมผสัสระไดแ้ก่ค าว่า 

คิดกบัติด ส่วนการใชส้ัมผสัพยญัชนะไดแ้ก่ค าวา่ ผายกบัผอ่ ติดกบัตาม 
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5. การใชค้  าซ ้ า  

ค าซ ้ าเป็นการน าเอาค าเดียวกนัมาซ ้ ากนั เพื่อเป็นการเน้นย  ้าให้เกิดความหมายท่ีหนัก

แน่นและชดัเจนข้ึน โดยเป็นการซ ้ าทั้งค  า ไดแ้ก่ค าว่า หั้นหั้นน่ีน่ี กวกักวกัช้ีช้ี ยา้วยา้ว จั้นจั้น แจว้

แจว้ เนืองเนือง ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

  ลางพอ่งนั้น มาอยูท่วารโขง  จาค าซง  ห้ันห้ันน่ีน่ี  

          (เศรษฐีหวัเวยีง 25/2) 

อธิบายศพัท ์

  ลาง  =  ต่าง, แต่ละ, บาง, บางที พอ่ง  =  บา้ง, บาง, บางคน 

  จา  =  พดู, คุย   ซง  =  บงั, แอบ, แฝง, เร้น 

         ไม่ใหเ้ห็น 

  หั้น  =  นั้น, ท่ีนัน่ 

สรุปความไดว้า่ บางคนก็มาอยูต่รงประตู แลว้กล่าวค าพดูแฝงเร้นวา่อยา่งนั้นอยา่งน้ี  

 

  ลางพอ่งเหย กวกักวกัช้ีช้ี  มาจาหยอกเล่น กนัเคียว 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 25/2) 

อธิบายศพัท ์

  ลาง  =  ต่าง, แต่ละ, บาง, บางที พอ่ง  =  บา้ง, บาง, บางคน 

  จา  =  พดู, คุย   เคียว  =  หยอกเยา้ในเชิงชวน 

         ทะเลาะ 

สรุปความไดว้า่ บางคนก็กวกัไมก้วกัมือ พดูจาหยอกเยา้กนั 

 

  จกัดาบาน อยูน่ี่ย้าวย้าว  หลอนแดดจา้ว ลมเชย 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 40/2) 

อธิบายศพัท ์

  ดา  =  จดั, เตรียม  ยา้ว  =  เบิกบานยนิดี  
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  หลอน  =  หากวา่   จา้ว  =  แหง้, หมาด  

สรุปความไดว้า่ ดอกไมก้็บานรอดว้ยความยินดีอยูต่รงน้ี แมจ้ะมีแดดลมมากล ้ากรายก็

ตาม 

 

  จ่ิงเลิกยก มือทูลเกศี  ถวายวนัที โฟ่จาแจ้วแจ้ว 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 55/6) 

อธิบายศพัท ์

  จ่ิง  =  จึง   เลิก  =  ยก อยา่งยกมือไหว ้    

  โฟ่  =  พดู, เจรจา, ปราศรัย 

สรุปความไดว้า่ จึงยกมือข้ึนไหวถ้วายวนัทา แลว้พดูคุยกนัเสียงแจว้แจว้ 

 

  ร้อยเอด็เมือง เนืองเนืองไหลเขา้ ต่อเทา้รอด เจด็วนั 

         (เศรษฐีหวัเวยีง 72/4) 

อธิบายศพัท ์

  เนือง  =  เนืองๆ, บ่อยๆ, มาก ต่อเทา้  =  ตราบถึง,จนกระทัง่ 

  รอด  =  กระทัง่ 

สรุปความได้ว่า ผูค้นจากร้อยเอ็ดเมืองต่างพากันหลั่งไหลเข้ามาเนืองๆไม่ขาดสา

จนกระทัง่ถึง 7 วนั 
 

นอกจากน้ียงัปรากฏการซ ้ าค  าท่ีน าเอาค าเดียวกนัมาซ ้ าในหลายต าแหน่ง เพื่อเป็นการ

เนน้ย  ้าอารมณ์และค าใหเ้กิดภาพท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ค าวา่ ผบั ลางพอ่งเหย ใคร่ ขา้ หอม ค า อนั 

ส่วน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 ลางพ่องเหย วา่อยา่ทุมตูขา้  ขอพึ่งพะเยือ่ง ศีลบุญ 

หลอนภยัร้าย  เกิดมาลบัสูญ  พออยา่ลืมคุณ หมู่ชุมตวัขา้ 

 ลางพ่องเหย มาไคร่หวัยวา้ยหนา้   วา่การเยือ่งน้ีโลก   พาซง 

ลางพ่องนั้น  มาอยูท่วารโขง  จาค าซง  หั้นหั้นน่ีน่ี 
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ลางพ่องเหย กวกักวกัช้ีช้ี  มาจาหยอกเล่น กนัเคียว 

ภาวะชาติน้ี  บ่หวนไดเ้กลียว  กบัยอดบวัเรียว สาวจีแควน่ใต ้

           (เศรษฐีหวัเวยีง 24/7 - 25/3) 

อธิบายศพัท ์

  ลาง  =  ต่าง, แต่ละ, บาง, บางที พอ่ง  =  บา้ง, บาง, บางคน 

  ทุม  =  ขวา้ง, ทิ้ง, โยน, ทอดทิ้ง ตู  =  เรา, พวกเรา 

  เยือ่ง  =  เร่ือง, ประเภท, ชนิด หลอน  =   หากวา่ 

  ไคร่หวั =  หวัเราะ   ยวา้ย  =  ยิม้, ยิม้แยม้ 

 ซง  =   บงั, แอบ, แฝง  หั้น  =  นั้น, ท่ีนัน่ 

เคียว  =  หยอกเยา้ชวนทะเลาะ แควน่  =  แควน้ 

สรุปความไดว้า่ บา้งก็วา่อยา่ไดท้อดทิ้งขา้เลย เพราะจะไดข้อพึ่งบุญศีลธรรม หากมีภยั

ร้ายเกิดข้ึนก็ขออย่าไดลื้มคุณ บา้งก็หัวเราะบา้งก็อยู่ตรงประตูแลว้กล่าวค าพูดแฝงเร้นว่าอย่างนั้น

อย่างน้ี บางคนก็กวกัมือและช้ีน้ิว พูดจาหยอกเยา้วา่ชาติคงจะไม่ไดห้วนกลบัมาเป็นคู่กบัสาวน้อย

แห่งทา้ยเมืองพาราณสีแลว้ 

การใชค้  าซ ้ าค  าวา่ ลางพอ่ง ซ่ึงมีความหมายวา่ บา้ง บางคน เป็นการแสดงให้เห็นวา่มี

คนจ านวนมาก โดยแต่ละคนก็มีกิริยาอาการท่ีหลากหลาย มีทั้งคนท่ีกล่าวเชิงออ้นวอนขอร้อง มีทั้ง

คนท่ีหวัเราะ รวมทั้งแสดงกิริยาท่าทางกวกัมือช้ีน้ิวดว้ย 
 

 ใคร่มาหนั แม่เป้งพนัชอ้ย  จีดอกสร้อย บวัทอง 

ใคร่จวบพบ  ใคร่ถดัใคร่ถอง  โฉมใยยอง ละอองกออา้ 

ใคร่หนัตน  แม่ค  าซาวหา้  กญัญางาม หน่อเช้ือ 

         (เศรษฐีหวัเวยีง 41/2) 

อธิบายศพัท ์

 ใคร่  =  อยาก, ตอ้งการ  หนั  =  เห็น 

ถดัถอง  =  ชดัเจน, แจ่มแจง้  ชอ้ย  =  มาตราชัง่น ้าหนกัฝ่ิน 

เท่า 1.6 กิโลกรัม 
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เป้ง  =  น ้าหนกัมาตรฐานท่ีใชก้บั ค าซาวหา้ =  ทองแทท่ี้ยงัมิได ้

ตราชูมกัท าดว้ยโลหะ   หลอม, ทองค า 

เป็นรูปชา้งหรือหงส์เป็นตน้  บริสุทธ์ิ 

สรุปความได้ว่า อยากมาพบนางผูมี้ค่าดัง่เป้งท่ีมีน ้ าหนักพนัช้อย ผูง้ามดัง่ดอกสร้อย

และดอกบวัทอง อยากมาพบนางผูมี้โฉมงามให้ไดเ้ห็นอย่างชดัเจนแจ่มแจง้ อยากพบนางผูมี้ค่าดัง่

ทองบริสุทธ์ิผูเ้ป็นหญิงงามหน่อเน้ือแห่งเศรษฐี 

การใชค้  าซ ้ าค  าวา่ ใคร่ ซ่ึงมีความหมายวา่ อยาก ตอ้งการ เป็นการแสดงเนน้ย  ้าวา่มีความ

ตอ้งการมาก โดยเป็นการแสดงออกของตวัละครฝ่ายชายคนเดียวท่ีตอ้งการไดพ้บเห็นตวัละครฝ่าย

หญิง และตอ้งการพดูจาปราศรัย  
 

คือดอกไม ้  หา้เยือ่งประการ  สีเหลืองบาน หอมรสยิง่ป้น 

เหลือบุปผา  เมืองคนคู่ตน้  หอมรอดบน ชั้นฟ้า 

หอมเถิงพรหม อุดมบ่ชา้  หอมรอดหอ้ง นิพพาน 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 44/4 - 44/5) 

อธิบายศพัท ์

  เยือ่ง  =  เร่ือง, ประเภท, ชนิด ป้น  =  พน้, เลย, ผา่น 

  เหลือ  = ยิง่กวา่   คู่  =  ทุก, ทั้งส้ิน 

  รอด  =  ส าเร็จ, ลุล่วง, กระทัง่ เถิง  = ถึง 

สรุปความไดว้า่ คือดอกไม ้5 ประการ สีเหลืองบานมีกล่ินหอมยิ่งกวา่ดอกไมใ้นโลกน้ี

ทุกตน้ หอมไปถึงบนสวรรคช์ั้นฟ้า หอมถึงชั้นพรหมไปจนกระทัง่ถึงนิพพาน 

การใช้ค  าซ ้ าค  าว่า หอม เป็นการแสดงเน้นย  ้าว่ามีความหอมมากๆ โดยใช้บรรยายถึง

กล่ินหอมของศีลห้าว่าหอมยิ่งกว่าดอกไมใ้ดๆ หอมไปถึงบนชั้นฟ้า หอมถึงชั้นพรหมและหอมถึง

นิพพาน 

 

ค าปุนหมาง ถ่อยบางหลายถา้น ค าหม่ินมา้งบ่ ดีเอา 

ค าหยาบชา้  ด่าตา้นสุเสา  บ่ม่วนเมา กวนเกลาบาปกลา้ 

   ส
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ค าติเตียนขวญั ค าตีค าฆ่า  ค าทา้ด่า  แทงฟัน 

ค าส่อฟ้อง  ห้ือท่านผดิกนั  วจีส่ีอนั  ควรผนัห่ีหุม้ 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 51/4 - 51/5) 

อธิบายศพัท ์

  ปุน  =  น่า, น่าจะ, ควรจะ หมาง  =  หมองใจ, ผดิใจกนั 

ถา้น  =  ชั้น, สถาน, ขนาด กวนเกลา =  รบกวน,ท าใหส้ับสน 

  มา้ง  =  มา้ง - ลา้ง , ท าลาย , ร้ือ ห่ีหุม้  =  ปิดบงั, ซ่อนเร้น 

สรุปความไดว้า่ ค  าพดูท่ีจะใหเ้กิดความหมางใจ ค าพดูท่ีจะท าลายก็ไม่ควรท า ค าหยาบ 

ค าด่า ค  าพดูท่ีจะท าใหเ้ป็นบาป ค าติเตียนนินทา ค าอาฆาต ค าด่า ค  าส่อเสียดใหค้นทะเลาะ ค าพทูั้งส่ี

น้ีไม่ควรท าอยา่งยิง่ 

การใชค้  าซ ้ าค  าวา่ ค า เป็นการแสดงเนน้ย  ้าวา่มีค  าพดูหลายประเภท มีทั้งค  าพดูท่ีเม่ือได้

ยนิแลว้ท าใหเ้กิดความหม่นหมองใจ ค าพดูดูหม่ิน ค าหยาบ ค าติเตียน ค าด่า ค  าอาฆาต ค าฟ้อง  
 

ส่วนองคต์น  โพธิสัตวเ์จา้  จาวพิมเพา พุทธะ 

เสวยรัฏฐา อยูด่ว้ยภาวะ  เป็นป่ินเกลา้ พารา 

ส่วนม่ิงชั้น  เทวเีทียมตา  ศรีพิมพา ชาดาหน่อเหนา้ 

เกิดไดบุ้ตตา กายาบ่เส้า  ลูกเคา้เกิด เป็นชาย 

ส่วนพี่นอ้ง  ญาติทั้งหลาย  มาเบิกบาย ช่ือชั้นตั้งหมั้น 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 73/3 - 73/5) 

ค าอธิบายศพัท ์

  จาว  =  อยูใ่นวยัแรกรุ่น  เคา้  =  เคา้ - ตน้เคา้ 

สรุปความได้ว่า ส่วนพระโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นหน่อแห่งพระพุทธเจา้ได้เป็นกษตัริยค์รอง

เมือง ส่วนนางเทวสุีชาดาก็ไดใ้หก้ าเนิดบุตรชาย ญาติพี่นอ้งทั้งหลายจึงไดม้าตั้งช่ือให ้

การใช้ค  าซ ้ าค  าว่า ส่วน เป็นการแบ่งส่วนว่ามีบุคคลหลายคน ประกอบไปด้วย พระ

โพธิสัตว(์ลาภกุมาร) นางสุชาดา และบรรดาญาติพี่นอ้ง เป็นการแยกวา่บุคคลแต่ละคนท าส่ิงต่างๆท่ี

แตกต่างกนั  
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การใช้ภาษาภาพพจน์ 

ภาพพจน์ คือ กลวิธีการเรียบเรียงถอ้ยค าลกัษณะต่างๆ ท่ีผูแ้ต่งตั้งใจใช้เพื่อให้เกิดผล

ทางจินตภาพ หรือท าให้เกิดความซาบซ้ึงประทับใจได้มากกว่าการเขียนอย่างธรรมดา13 ใน

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง ผูแ้ต่งไดใ้ชถ้อ้ยค าอยา่งมีศิลปะ เพื่อท าให้เห็นภาพไดช้ดัเจน

มากยิง่ข้ึน โดยใชภ้าษาภาพพจน์ดงัต่อไปน้ี 

1. อติพจน์ 

2. สัทพจน์ 

3. อุทาหรณ์ 

 

1. อติพจน์ หมายถึงการน าส่ิงท่ีเกินจริงมากล่าวถึงเพื่อให้ไดค้วามรู้สึกไดอ้ารมณ์และ

มุ่งผลดา้นจิตใจมากกวา่ขอ้เทจ็จริง14 ผูแ้ต่งไดส้ร้างภาพพจน์ท่ีเกินจากความเป็นจริง เพื่อให้ผูอ่้านได้

เกิดจินตนาการถึงภาพและเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมกบัไปเหตุการณ์ ดงัตวัอยา่งเช่น 

การใชอ้ติพจน์บรรยายความรักท่ีพ่อและแม่มีให้กบัลาภกุมารวา่รักยิ่งกวา่หวัใจและยิ่ง

กวา่อวยัวะในกายของพอ่และแม่เอง    
   

 รักลูกนอ้ย  ยิง่กวา่หวัใจ  เหลือครัวใน ตบัไตปอดไส้ 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 8/6) 

อธิบายศพัท ์

  เหลือ  =  เกิน, ยิง่กวา่  ครัวใน  =  อวยัวะภายใน 

สรุปความไดว้า่ รักลูกนอ้ยยิง่กวา่หวัใจ รักเกินกวา่อวยัวะภายในทั้งตบั ไต ปอดและไส้

ของตน 

 

การใช้อติพจน์บรรยายนางสุชาดาว่ามีรูปงามเหมือนแก้ววิฑูรยท่ี์ผ่านการเจียระไน
มาแลว้หน่ึงแสนคร้ัง ดงัความต่อไปน้ี 
                                                           

13วารุณี  พลบูรณ์ , การใ ช้ภาษาไทย 2, พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  4 (ก รุง เทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 10. 

14วารุณี พลบูรณ์, การใช้ภาษาไทย 2, 12. 
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เปรียบเทียมปุน  วฑูิรยสี์แกว้ อนัปัดแลว้ซ่วย  แสนที 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 10/6 - 10/7) 

อธิบายศพัท ์

  ปุน  =  เทียบ, เปรียบ  ซ่วย  =  ลา้ง, ช าระดว้ยน ้า 

สรุปความไดว้า่ เปรียบเหมือนแกว้วฑูิรยท่ี์ผา่นการเจียระไนและลา้งดว้ยน ้าแสนคร้ัง 

 

การใชอ้ติพจน์บรรยายถึงการท่ีเหล่าลูกทา้วขุนมูลนายไดม้าพบและไดส้นทนากบันาง

สุชาดาท าให้พวกเขาเกิดความปิติยินดีเหมือนกบัไดข้ึ้นไปอยูช่ั้นพระพรหมและสวรรคช์ั้นดาวดึงส์

ท่ีพระอินทร์สถิตอยู ่ดงัความต่อไปน้ี 

 

ขา้พี่เช้ือ   หมู่ชุมทงัหลาย  ไดห้นัคิงนาย สีผายบ่เส้า 
เป็นบุญกรรม จ่ิงไดห้นัเจา้  ก็สมทดัเล่า ลือชา 

มาไดป้ากพอ้ง  ฟู่ นอ้งเจียรจา  ยนิโสมนา ปีติจ่ิมเจา้ 
เหมือนจกัไดเ้ถิง  ชั้นพรหมทงัเกา้  เสวยเมืองอินทร์ เทศทอ้ง 
           (เศรษฐีหวัเวยีง 18/7 - 19/2) 

อธิบายศพัท ์

  คิง  =  ตวัตน, ร่างกาย  ผาย  =  แผก่วา้งออก 

  ปากพอ้ง =  พดู   ฟู่   =  พดู, เจรจา     

  เจียรจา  = เจรจา, ปราศรัย  โสมนา  =  ความสุขใจ 

  จ่ิม  =  กบั, พร้อมดว้ย, ใกล ้ เถิง  =  ถึง  

  เทศทอ้ง =  ประเทศ, บา้นเมือง 

สรุปความไดว้่า เหล่าขา้ทั้งหลายไดเ้ห็นตวัตนของนางมีผิวพรรณวรรณะงดงาม ไม่มี

หม่นหมอง เป็นบุญกรรมท่ีได้มาพบ ก็สมดั่งค  าร ่ าลือ ยิ่งได้มาเจรจาด้วยแล้วยิ่งมีความปล้ืมปิติ 

เหมือนไดข้ึ้นถึงพรหมโลกทั้ง 9 ชั้น และไดข้ึ้นสวรรคช์ั้นเดียวกบัท่ีพระอินทร์ปกครองอยู ่   
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2. สัทพจน์ หมายถึง ภาพพจน์ท่ีเลียนเสียง เป็นการใชค้  าเลียนเสียงธรรมชาติเพื่อให้เกิด

ภาพในใจ ไดบ้รรยากาศเหมือนจริง15 เช่น เสียงคนจ านวนมากมาย เสียงเปลวไฟท่ีก าลงัลุก เสียงชา้ง

ร้อง เสียงการเคล่ือนท่ีของคนจ านวนมาก ดงัตวัอยา่ง 

 

โสตสุตวา เซงซาซนซ้าว  ผบัทัว่ดา้ว ธานี 

วา่แกว้หยาดฟ้า  พอ่เจา้เศรษฐี  รุ่งเรืองดี รังสีส่องฝ้า 
           (เศรษฐีหวัเวยีง 31/6 - 31/7) 

อธิบายศพัท ์

 เซงซาซนซา้ว = เสียงคนจ านวนมากมาย ผบั  =  ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป 

ก าลงัพดูกนั 

สรุปความไดว้า่ เสียงคนจ านวนมากมายทัว่ทั้งเมืองต่างร ่ าลือกนัวา่ลูกสาวของเศรษฐีมี

รูปร่างงดงาม 
 

เสียดว้ยโจร  ไฟลนวู่ลุก  เสียเพื่อนดว้ย เป็นค า 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 48/1 - 48/2) 

อธิบายศพัท ์

วู ่เป็นเสียงเปลวไฟท่ีก าลงัลุกไหมอ้ยูมี่เสียงดงัวู ่

สรุปความไดว้า่ มกัจะเสียของใหก้บัโจร เสียของดว้ยอคัคีภยั และเสียเพื่อน 
 

เป็ดห่านเล้ียง  ไก่เอ้ียงเขาขนั  แพะลานนั ชา้งมา้แส่นกอ้ง 

              (เศรษฐีหวัเวยีง 6/1 - 6/2) 

อธิบายศพัท ์

  นนั  =  เสียงม่ีนนัอึกทึก  แส่น  =  เสียงร้องของชา้ง  

สรุปความไดว้า่ เล้ียงเป็ด ห่าน ไก่ นกเอ้ียง แพะ ลา ต่างส่งเสียงดงัไปทัว่ และชา้งท่ีร้อง

เสียงกึกกอ้ง 

                                                           
15วารุณี พลบูรณ์, การใช้ภาษาไทย 2, 15. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



185 
 

 เสนาใน   ข้ึนข่ีไปละลกึ  เตม็แผน่กวา้ง ทางเทียว 

         (เศรษฐีหวัเวยีง 65/6) 

อธิบายศพัท ์

ละลึก เป็นเสียงของการเคล่ือนไปของคนจ านวนมาก 

สรุปความไดว้า่ เหล่าเสนาต่างข้ึนข่ีมา้เคล่ือนพลไปเตม็ถนน 
 

ยนิกลอนจา  อาชญาองคเ์จา้  เขาลือนนั ซ้าวซ้าว 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 67/3 - 67/4) 

อธิบายศพัท ์  

นนั  =  เสียงม่ีนนัอึกทึก  ซา้วซา้ว =  เป็นเสียงคนจ านวน 

มากมายก าลงัพดูกนั 

สรุปความไดว้า่ ไดย้นิค าสั่งอาชญาของพระเจา้พรหมทตั เขาก็พากนัลือกนัอยา่งเสียง

ดงั 

  

 กลองเภรี  ต่อยตีเจดสร้าง  เสียงครุมคราม ทัว่ทอ้ง 

          (เศรษฐีหวัเวยีง 65/7) 

อธิบายศพัท ์

 เภรี     =  กลอง   ต่อย  =  เคาะ, กระทบ 

ครุมคราม =  เสียงทุม้ของกลองท่ีก าลงัตีอยา่งดงักึกกอ้งท่ีน่าจะเป็นเสียงของ 

กลองคุม หรือกลองชุม ซ่ึงเป็นกลองประกอบขบวนเกียรติยศของกษตัริยห์รือ 

เจา้นายชั้นสูง 

สรุปความไดว้า่ เสียงตีกลองดงักึกกอ้งไปทัว่เมือง 

 

3. อุทาหรณ์ คือ การเปรียบเทียบเร่ืองราว เหตุการณ์ท่ีมีความหมายต่างกนัวา่คลา้ยกนั 

โดยยกขอ้ความท่ีเขา้ใจไดง่้ายมาเปรียบกบัส่ิงท่ีผูแ้ต่งตอ้งการน าเสนอ นิยมใชสุ้ภาษิต ค าพงัเพย เพื่อ

ช่วยสรุปใจความส าคญั หรือช่วยสร้างบรรยากาศของเร่ือง ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง
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พบวา่ผูแ้ต่งมีการใช้อุทาหรณ์ในตอนท่ีบิดาและมารดาของลาภกุมารไดเ้รียกให้ลาภกุมารมาฟังค า

สอนของทั้งสองวา่ไม่ควรแต่งงานล่าชา้เกินไป ดงัความต่อไปน้ี 

 

ฟังถ่ีเทอะ  ค าพอ่จาสอน  หลอนค าซอน ลูกรักแก่เฒ่า 

ดว้ยภวงัคี ชีวติแห่งเจา้  เม้ียนมรณ์ม่ิง ตายวาย 

บ่สมร ่ าพิจ  หวดิท่ีใจหมาย  ฝงูคนชาย เอาเมียเม่ือหลา้ 

เสมอเหมือน เพศเพียงเป็นขา้  เล้ียงลูกไวเ้ปล่า เสียดาย 

เทียมแทกไว ้  เยยีะไร่นาขวาย  เสียแรงควาย บ่มูนมัง่เขา้ 

ภายพัน่ตวั  นายเลาลูกเตา้  ควรหาเมียแพง คู่เลา้ 

 อยา่หาขวาย คร้ันนายคึดเชา้  ดีสายสืบเหงา้ พนัธ์ุพงศ ์  

           (เศรษฐีหวัเวยีง 29/1 - 29/4) 

อธิบายศพัท ์

ภวงัคี =   จิตท่ีไม่ไดเ้สวยอารมณ์ หลา้  =  ล่า, ปลาย, ทา้ย, สาย  

ในทวารทั้ง 6 ไดแ้ก่ ตา 

หู จมูก ล้ิน กายใจ 

 แทก  =  วดั, เปรียบ, เทียบ ขวาย  =  สาย 

 พัน่  =  ฝ่าย   คึด  =  คิด 

สรุปความไดว้่า ธนญัชยัเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาของลาภกุมารไดก้ล่าววา่ ลาภกุมารก็เติบโต

แล้ว สมควรแก่การหาคู่ครองมาอยู่ร่วมด้วย หากจะมีภรรยาเม่ืออายุมากก็จะเล้ียงดูลูกดว้ยความ

ล าบาก เพราะร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนในวยัหนุ่ม ก็เปรียบเหมือนกับการท านาช้ากว่า

ฤดูกาล ก็อาจจะไม่ไดผ้ลผลิตท่ีดีพอ อีกทั้งยงัเสียแรงควายไถนาเสียเปล่า ซ่ึงตรงกบัส านวนของ

ลา้นนาท่ีว่า “เยียะนาลูนเป็นขา้งวัควาย เอาเมียขวายเป็นขา้ลูกเตา้” ดงันั้นลาภกุมารจึงควรรีบหา

ภรรยาเพื่อสร้างครอบครัวและมีลูกมาสืบวงศต์ระกลู 

 

ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง มีการใชท้ั้งอติพจน์ สัทพจน์และ

อุทาหรณ์ การใชอ้ติพจน์ใชก้ล่าวถึงความรักท่ียิ่งใหญ่ของพ่อแม่ท่ีมากกวา่ส่ิงใดๆ รวมถึงความงาม
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ของตวัละคร การใช้สัทพจน์ใช้กล่าวถึงเสียงคนจ านวนมากขณะเคล่ือนพล รวมไปถึงเสียงสัตว ์

เสียงเคร่ืองดนตรี และการใช้อุทาหรณ์ใช้ในการสั่งสอนตวัละครให้เช่ือฟังค าสั่งสอนและปฏิบติั

ตาม โดยภาษาภาพพจน์ทั้ง 3 ประเภทนั้นลว้นแต่ช่วยเสริมให้เร่ืองมีความน่าสนใจ ดูมีความสมจริง

และมีความยิง่ใหญ่อีกดว้ย 

 

การใช้โวหาร 

การใชโ้วหารเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงของการใชภ้าษา กล่าวคือเป็นกลวิธีการพูดหรือเขียน 

ท่ีมีความหมายคลุมเครือ ความหมายก ากวม เพื่อจะขยายความให้ชัดเจนข้ึน หรือเพื่อเป็นการ

ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความฝัน ให้กวา้งขวางลึกซ้ึงมากข้ึน ในวรรณกรรมค่าวซอ

เร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงพบวา่มีการใชโ้วหาร ดงัน้ี 

1. บรรยายโวหาร 

2. เทศนาโวหาร 

3. สาธกโวหาร 

4. พรรณนาโวหาร 

5. อุปมาโวหาร 

 

1. บรรยายโวหาร คือ โวหารท่ีใช้เล่าเร่ือง บอกเล่า หรืออธิบายเร่ืองราวต่างๆ 

ตามล าดบัเหตุการณ์ การเขียนบรรยายโวหารจะมุ่งความชดัเจน ไม่จ  าเป็นตอ้งมีพลความหรือความ

ปลีกยอ่ยเสริม16 ปรากฏในตอนท่ีผูแ้ต่งกล่าวถึงบทเขา้พระเขา้นางระหวา่งลาภกุมารกบันางสุชาดา 

ดงัความต่อไปน้ี 

 

 ยามเม่ือนั้น  หน่อชั้นเศรษฐี  ตนบุญมี มุนีจาวเหงา้ 

ลุกไปถือ  มือนางนอ้งเหนา้  ตนญิงเลา ท่ีรัก 
  สองกุมเกลียว กอดเก้ียวชวนชกั  เขา้สู่หอ้ง หอนอน 

ส่วนลูกนอ้ง  ท่องเตา้ทวยจร  พากนันอน ภายนอกลอ้มเฝ้า 

                                                           
16วภิา กงกะนนัทน์, วรรณคดศึีกษา, พิมพค์ร้ังท่ี2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2533), 34. 
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  บ่ลาหนี  จากนายผา้ยเตา้  บ่ยา้ยพราก คลาเมือ 
ส่วนพระพี่นอ้ง  กอดเก้ียวเกลียวเฝือ สองคิงเครือ เขา้นอนแนบหอ้ง 
ตวัติดตวั  หวัใจแอม้ป้อง  ขนคิงพอง เยอืกเน้ือ 

  สองกุมเกลียว กอดเก้ียวฟุมเฟ้ือ  สุดท่ีขอ้ง ใจวอน 
ซะลาบเน้ือ  ทัว่ในใจจร  ผนือาภรณ์ แผน่เน้ือเส้ือผา้ 
           (เศรษฐีหวัเวยีง 60/1 - 60/4) 

อธิบายศพัท ์
 จาว  =  อยูใ่นวยัแรกรุ่น  ทวย  =  ตาม, พร้อมกนั 

  ผา้ยเตา้  =  เดินทาง   คิง  =  ตวัตน, ร่างกาย 

 เฟ้ือ  =  คลุกคลี, เก้ือกลู  ซะลาบ  =  เอิบอาบ, แผไ่ปทัว่ 

สรุปความได้ว่า เม่ือนั้นลาภกุมารได้ไปจูงมือนางสุชาดาเข้าสู่ในห้องนอน เหล่า

ผูติ้ดตามก็พากนันอนเฝ้านอกห้องไม่หนีไปไหน ส่วนลาภกุมารและนางสุชาดาก็นอนกอดเก้ียวกนั

ภายในหอ้งนอน จนรู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผไ่ปทัว่ทั้งในใจและร่างกาย 

 

ในตอนท่ีพระเจา้พรหมทตัถูกลงโทษในนรกไดรั้บความทุกขท์รมาน ผูแ้ต่งไดบ้รรยาย

ไวด้งัน้ี 

 ตกลงโขง  นรกต ่าใต ้  เปลวไฟลน หูบเน้ือ 

  แร้งกาตอม มาหอมใฝ่เฟ้ือ  ตามปากหมอ้ ภายบน 

เปลวป่ันพื้น  ถีบข้ึนยงัตน  เถิงภายบน ฟูพน้ปากหมอ้ 

  แร้งกาหมา ชิงกนัเขา้ป้อ  สับเค้ียวคาบ ตวัมนั 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 69/3 - 69/5) 

อธิบายศพัท ์

  หูบ  =  อาการของไฟท่ีลุกโพลง เฟ้ือ  =  คลุกคลี 

          ข้ึนหรือใชเ้ปลวไฟเผา 

ของบางส่ิงอยา่ง      

  เถิง  =  ถึง   ป้อ  =  รวมกนั, สมทบกนั 

  สับ  =  จิก, ตอด  

   ส
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สรุปความไดว้า่ พระเจา้พรหมทตัตกลงไปยงันรก มีเปลวไฟลนร่างกาย เหล่าแร้งกาพา

กนัมาห้อมลอ้มบริเวณปากหมอ้กระทะทองแดง เปลวไฟดา้นล่างดนัร่างให้ข้ึนมาอยู่บนปากหมอ้ 

ทั้งแร้ง กา และหมาต่างพากนัเขา้จิกและกดักิน 

 

2. เทศนาโวหาร คือ การแต่งอธิบาย ช้ีแจงให้เขา้ใจ ช้ีให้เห็นประโยชน์หรือโทษของ

เร่ืองท่ีกล่าวถึง เป็นการชกัจูงให้ผูอ่้านคลอ้ยตาม เพื่อแนะน าสั่งสอน ปลุกใจให้รู้ถึงขอ้เท็จจริง17 ใน

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงปรากฏการใช้เทศนาโวหารในตอนท่ี ธนัญชยัเศรษฐีผูเ้ป็น

บิดาของลาภกุมารได้สั่งสอนเร่ืองการหาคู่ครองให้กับลาภกุมาร และกล่าวถึงผลเสียของการมี

ครอบครัวชา้ ดงัความต่อไปน้ี 

อถะเม่ือนั้น  ท่านเจา้เศรษฐี  จ่ิงไขวาที ค าดีฟู่ ตา้น 

วา่เจา้บุตตา  ใหญ่มาเถิงถา้น  สมดวงบาน คล่ีรส  

  ควรดีหา  คู่ออ้นแซมซด  สุมหมู่เขา้ แลงงาย 

บดัเด๋ียวน้ี  เจา้คล่ีบานกราย  ตนเดียวดาย บ่มีคู่อา้ง  

อยูพ่อยตน  นอนเดียวเปล่ียวขา้ง  บ่มีนาง  กล่อมเน้ือ 

  เท่าสนุก  อยูด่ว้ยเผา่เช้ือ  บ่หาคู่ออ้น พานอน 

ฟังถ่ีเทอะ  ค าพอ่จาสอน  หลอนค าซอน ลูกรักแก่เฒ่า 

ดว้ยภวงัคี ชีวติแห่งเจา้  เม้ียนมรณ์ม่ิง ตายวาย 

บ่สมร ่ าพิจ  หวดิท่ีใจหมาย  ฝงูคนชาย เอาเมียเม่ือหลา้ 

เสมอเหมือน เพศเพียงเป็นขา้  เล้ียงลูกไวเ้ปล่า เสียดาย 

เทียมแทกไว ้  เยยีะไร่นาขวาย  เสียแรงควาย บ่มูนมัง่เขา้ 

ภายพัน่ตวั  นายเลาลูกเตา้  ควรหาเมียแพง คู่เลา้ 

  อยา่หาขวาย คร้ันนายคึดเชา้  ดีสายสืบเหงา้ พนัพงศ ์  

            (เศรษฐีหวัเวยีง 28/6 - 29/4) 

 

 
                                                           

17ดวงใจ ไทยอุบุญ, ทกัษะการเขียนภาษาไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543), 213. 
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อธิบายศพัท ์

  หมู่เขา้  =  ส ารับขา้ว  งาย  =  เวลาเชา้  

  พอย  =  โดดเด่ียว , ไร้คู่  หลอน  =  หากวา่  

  ภวงัคี  =  จิตท่ีไม่ไดเ้สวยอารมณ์ หลา้  =  ล่า, ปลาย, ทา้ย, สาย  

ในทวารทั้ง 6 

 แทก  =  วดั, กะ, เทียบ, เปรียบ ขวาย  =  สาย 

 พัน่  =  ฝ่าย   คึด  =  คิด 

สรุปความได้ว่า ธนัญชัยเศรษฐีได้กล่าวว่าลาภกุมารก็เติบโตแล้ว สมควรแก่การหา

คู่ครองมาอยู่ร่วมด้วย หากจะมีภรรยาเม่ืออายุมากก็จะเล้ียงดูลูกด้วยความล าบาก เพราะร่างกาย

อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนในวยัหนุ่ม ก็เปรียบเหมือนกบัการท านาช้ากว่าฤดูกาล ก็อาจจะไม่ได้

ผลผลิตท่ีดีพอ อีกทั้งยงัเสียแรงควายไถนาเสียเปล่า ดงันั้นลาภกุมารจึงควรรีบหาภรรยามาสืบวงศ์

ตระกลู 
 

3. สาธกโวหาร เป็นโวหารท่ีมุ่งให้ความชดัเจน โดยการยกเร่ืองราวหรือตวัอย่างเพื่อ

อธิบายให้แจ่มแจง้หรือสนบัสนุนความคิดเห็นท่ีเสนอให้หนกัแน่น น่าเช่ือถือ18 ในวรรณกรรมค่าว

ซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงปรากฏการใชส้าธกโวหารในตอนท่ีลาภกุมารไดต้อบปัญหานางสุชาดา และ

ไดย้กตวัอยา่งผลของการปฏิบติัและไม่ปฏิบติัตามศีลห้า ซ่ึงในท่ีน้ีจะยกตวัอย่างผลของการปฏิบติั

และไม่ปฏิบติัตามศีลขอ้ท่ี 3 ดงัความต่อไปน้ี 
 

อนัวา่ดอกไม ้  กาบไคถ้ว้นสาม   เป็นศีลดวงงาม รุ่งเรืองบ่เส้า 

  อนัพระสัตถา พุทธาเหนือเกลา้  บอกเคา้วา่ กาเม 

การถ่อยชา้  ในโลกโลเก  อยา่ชิงเท ซอ้นเซ้ือมเอ้ือมเล่น 

  ผวัเมียไผ ห้ือใจแตกเตน้  บ่เล่นชูจ้าก ผวัเมีย 

บ่หยอกเยาะ  กอดเก้ียวกุมเปีย  เล่นชูจ้ากเมีย จากผวัดัง่อั้น 

หลอนคนใด  ก าใจไดม้ัน่  ตราบชีวนั ชาติชั้น 
                                                           

18ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน, แนวทางการศึกษาวรรณคดี : ภาษากวีการวิจักษ์และการวิจารณ์ 
(กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2518 ), 92. 
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  ถือศีเล  กาเมส่ิงนั้น  เคียนคาดมัน่ กบัองค ์

คนัมว้ยมุด  มนุษยใ์นโขง  ผลยอยง  ขวญัหวัสั่งให้ 

เอาตวัตน  จากหนห้องใต ้  ไปเกิดใน โลกฟ้า 

  เสวยสุข  เมินนานพร ่ าชา้  อยูป่ราสาทแกว้ เวชยั 

คนัเม้ียนอายุ  เส้ียงกรรมขยั  ลงมาเกิดใน มนุษยโ์ลกหลา้ 

  ในกระกลู ราชาใหญ่หมา้  ทรงยศเลิศ ลือชา 

มีลกัขณะ  กายาหน าตา  ศรีวรรณา สุภะบ่เส้า 

มีผวัมีเมีย รักแพงแฝงเฝ้า  บ่รู้พาย  พิงเพลา 

บ่แตกมา้ง  บ่ร้างหมองเหงา  สองเทียมเงา ต่อเทา้กุม้เฒ่า 

มีบุตตา   กายาบ่เส้า  หอเรือนมูน คล่ืนเคลา้ 

  อยูสุ่ขสม ชมบานเท่ียงเทา้  ไผบ่อา้ง  ชิงชน 

เย ชนะ   คนใดใจจง   ผนัเรียงรมย ์ เมียผวัอ่ืนผู ้

  การสุขเศร้า ม่วนเมาใจหลู ้  เล่นชูจ้าก ผวัเมีย 

การบาปร้าย  บ่ทอดทุมเสีย  หุมมกัเมีย มกัผวัท่านอั้น 

  คนัตวัตาย จิตหายขาดบั้น  จากชั้นชาติ เมืองคน 

บาปกรรมร้าย  ไล่เลยขบัตน  เท่ียงไปทรง นรกหลายหมอ้ 

  เปลวไฟแดง เฝือแฝงหูบหยอ้  เป็นทุกขใ์ช่ พอลอ 

หมาคาบเน้ือ  ขาดเส้ียงบ่หลอ  ซ ้ าหนอนชีทอ ซอกเน้ือไจไ้จ ้

แสนทุกโข กาโยเน้ือไหม ้  ร้อนร้ายใช่ พงัมาย 

เมินมากแลว้  บาปแคลว้เหยหาย ฝงูญิงชาย เขาตายจากหั้น 

  ออกมาเถิง เมืองภายนอกอั้น  เกิดมาชั้นโลก เมืองคน  

มีองคะ   กายาตวัตน  สริยน  บ่ลว้นบ่ถว้น 

  เป็นทุยมอง ตวัหมองแหง้ดว้น รูปร้ายบ่  ปุนคอย 

คนัวบิากนั้น  เบาบาจางหอย  หายมุยมอย คลาดคลาเส้ียงถว้น 

  เกิดเป็นคน มีตนจ่ิงอว้น  องคะจ่ิง  มีมวล 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 48/7 - 50/4) 
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อธิบายศพัท ์

ซอ้นเซ้ือม =  เป็นคู่ร่วมนอน  เปีย  =  ควา้, ฉวย, จบั 

  แพง  =  รัก, พอใจ      คล่ืนเคลา้ =  มากมาย, เนืองแน่น 

 ทุม  =  ขวา้ง, ทิ้ง, โยน, ปล่อย หุม  =  ชอบ, นิยม, พอใจ     

 หูบ   =  อาการของไฟท่ีลุกโพลง ทุย  =  กะเทย, คนคร่ึงหญิง 

ข้ึนหรือใชเ้ปลวไฟเผา   คร่ึงชาย 

            ของบางส่ิงอยา่งรวดเร็ว 

สรุปความได้ว่า ดอกไม้ดวงท่ีสามซ่ึงพระพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนไวคื้อ ห้าม

ประพฤติผิดในกาม นอกใจคู่ของตน หากผูใ้ดยึดมัน่ศีลขอ้น้ีเม่ือตายไปก็จะไดไ้ปเสวยสุขอยู่บน

สวรรค ์เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งลงมาเกิดในโลกมนุษยก์็จะไดเ้กิดในตระกูลยศใหญ่ เป็นผูมี้รูปร่างหนา้ตา

งดงาม เม่ือมีครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ อยูร่่วมกนัตลอดจนถึงแก่เฒ่า มีบุตรท่ีมีรูปร่าง

งดงาม มีความสุขในบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัของตน แต่หากผูใ้ดคิดในทางชู ้เม่ือตายไปก็จะตอ้งตกนรก 

มีเปลวไฟเผา ท าใหต้อ้งทนทุกขท์รมาน มีหมาคาบกินเน้ือและหนอนชอนไช เม่ือตอ้งมาเกิดในโลก

มนุษย ์ก็จะเป็นผูมี้ร่างกายไม่สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้มีจิตใจคร่ึงหญิงคร่ึงชาย มีร่างกายหม่นหมองและผอม

แหง้ เม่ือพน้จากกรรมนั้นแลว้จึงจะไดม้าเกิดเป็นผูท่ี้มีร่างกายสมบูรณ์ 

 

4. พรรณนาโวหาร เป็นโวหารท่ีสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียน เพื่อให้ผูอ่้าน

เกิดความซาบซ้ึงประทบัใจ รู้สึกคลอ้ยตามผูเ้ขียน ใช้เม่ือกล่าวค าร าพนัถึงความงามทางดา้นศิลปะ

และความงามของธรรมชาติ เช่น บทพรรณนาพระราชวงั บทชมบา้นเมือง บทชมความงามของสตรี 

บทยอพระเกียรติ เป็นตน้19 

 ในค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงไดป้รากฏการใชพ้รรณนาโวหารในตอนตน้ของเร่ือง ซ่ึง

ผูแ้ต่งไดพ้รรณนาลกัษณะเมืองพาราณสี ดงัความต่อไปน้ี 

 

  ยงัมีรัฏฐา ธานีหน่ึงหั้น  ในแผน่ชั้น เมทนี 

                                                           
19มณี พงษ์เฉลียวรัตน์, “ศิลปะการใช้ภาษาไทย” (เอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะการใช้

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา, 2549), 18. 

   ส
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นามช่ือชั้น          พาราณสี  ลวงขวางลวงรี พอสิบโยชน์หั้น 
  มีปราการ ก่อหินดินมัน่  พอสามชั้น ก าแพงเวยีง 

มีคือแวดไว ้  ดอกไมจ้ดัเจียง  ปลูกบวัเชียง ดอกไมเ้รียงดว้ย 
มีหลายสี  ขาวแดงส้ิวส้วย  หยาดยายทวย ลอ้มน ้า 

ผกัคาบผกัหนอง   ผกับุง้มีซ ้ า  ผบัชุกล ้า คือเวยีง 
ดอกพา้นบานพร้อม ยอ่มนนัดว้ยเสียง  สัททะส าเนียง ภมรใฝ่เฝ้า 
โขงประตู  ทวารเทียวออกเขา้ สมเพิงพาว เลิศลน้ 

  ก่อเป็นหลงั สูงข้ึนส่งพน้  มุงกระเบ้ือง ดินแดง 
ใส่ช่อฟ้า  ป้านลมสมแสง  ติดค าแดง นีดแสงแกว้แอม้ 
หลา้งท่ีปิดชืน  หลา้งท่ีตอ้งแตม้  เป็นดวงแอม รูปเน้ือ 

รูปปักขี  บ้ีเบอ้ใฝ่เฟ้ือ  สมสอดเอ้ือ ดวงบาน 
ววิธิะ   วรรณะเจือจาน  โตละทวาร กระดานแขบแกว้ 

ติดค าใส  วรรณไวผอ่งแผว้  เลิศแลว้รุ่ง เรืองลาย 
สร้างแต่งไว ้  ปราสาทค าหลาย  ฝังก่อยาย ชุคา้ยตั้งมัน่ 
ทาดทา้วปราการ  หอเลอยายขั้น  มาแขวนเด็งดงั ร่วนซา้ว 

  ผบัทิศา  ส่ีดา้นเวยีงทา้ว  โขงเขตดา้ว พารา 
ดูเลิศลด   ปรากฏแก่ตา  แผน่พสุธา ราบเพียงเล่ียนกวา้ง 

                        (เศรษฐีหวัเวยีง 2/6 - 3/5) 
อธิบายศพัท ์

  ลวง  =  ดา้น, ฝ่าย, ทิศ  คือเวยีง  =  คูเมือง 
  แวด  =  แวด - ลอ้มรอบ  ส้ิว  =  สีเขียวแก่ 
  ยาย  =  ราย - แยกเป็นล าดบัหรือ ทวย  =  ตาม, ติดตาม 

เป็นระยะต่อเน่ืองกนั 
  ผกัหนอง =  ผกักะเฉด  ผบั  =  ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป 
  กล ้า  =  ดา้น, ฝ่าย, ขา้ง, ฝ่ัง ดอกพา้น =  ดอกบวัสาย 

  นนั  =  เสียงน่ีนนัอึกทึก  เทียว  =  เดิน 

  นีด  =  รีดใหเ้รียบ  แสง  =  แกว้มณี, เพชร 

แอม้  =  ประกอบ, เพิ่ม  หลา้งท่ี  =  บางท่ี 

  ชืน  =  ตะกัว่   ตอ้งแตม้ =  แกะสลกัเป็นลวดลาย 

   ส
ำนกัหอ
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  แอม  =  ประกอบ  บ้ีเบอ้  =  แมลงปอและผเีส้ือ 

 แขบ  =  แต่งริมอยา่งริมขอบเส่ือ คา้ย  = เขต, แดน, ท่ีตั้ง 

ทาดทา้ว =  เชิงเทิน - ท่ีดินท่ีพนูสูง หอเลอ  =  หอสังเกตการณ์,  

     ข้ึนเป็นป้อม เชิงของป้อม   ปราการ  

  ปราการ 

เด็ง  =  ระฆงั   ซา้ว  =  เสียงเซ็งแซ่ 

  เพียง  =  ราบ, เรียบ  เล่ียน  =  ราบเรียบ 

สรุปความไดว้่า มีเมืองหน่ึงช่ือเมืองพาราณสี มีความกวา้งและความยาวดา้นละ 10 

โยชน์ มีก าแพงปราการก่อด้วยหินและดินทั้งหมด 3 ชั้น มีคูน ้ าล้อมรอบ มีดอกไม้มากมายทั้ ง

ดอกบวัหลากหลายสี มีทั้งสีขาว แดง สีเขียวแก่เรียงรายอยูใ่นน ้ า มีผกักะเฉด ผกับุง้อยูเ่ต็มทัว่คูน ้ า มี

ดอกบวัสายซ่ึงบรรดาภู่ผึ้งมากมายต่างมาดมเกสรจนมีเสียงดงั มีซุ้มประตูเป็นทางเขา้ออกก่อเป็น

หลงัใหญ่และสูงมุงดว้ยกระเบ้ืองดิน มีช่อฟ้าป้ันลมประดบัดว้ยทองและแกว้ บางท่ีปิดดว้ยกระจกท่ี

ท าจากตะกัว่ บางท่ีแกะสลกัและวาดเป็นลวดลาย ทั้งรูปนก ผีเส้ือ แมลงปอ ส่วนประตูประดบัดว้ย

ทอง มีปราสาทหลายหลงัอยูเ่รียงรายกนั มีทั้งหอคอยป้อมปราการหอ้ยดว้ยระฆงัทั้ง 4 ดา้นของเมือง 

เป็นส่ิงท่ีงดงามอยา่งยิง่เม่ือไดพ้บเห็น 

 

ผูแ้ต่งไดใ้ชพ้รรณนาโวหารในการพรรณนาถึงรูปร่างและการแต่งกายของนางสุชาดา 
ดงัความต่อไปน้ี 
  วระสม  เหมือนพรหมแตม้ตอ้ง คิ้ววอ้งก่อง กงพรหม 

ลกัขณะ   กายางามสม  ถานานม ประเหียรเค่ียนแตม้ 
เสียดลานหู  สีคูก้ล่ินแกม้  ปุนดีแยง รูปนอ้ง 

  เกลา้ผมหลวง ขอดบว้งมวยชอ้ง ปักป่ินป้อง มาลยั 
มือแห่งนอ้ง  สอดปลอ้งแหวนใส สีวนัไว  เหมือนไฟส่องแกว้ 
สองแขนกลม  เลางามแอว้แหลว้ ถือค าพวน สอดมา้ว 

  สองบาทา สอดดว้ยรองเทา้  สนแส่วหุม้ ค าแดง 
ผา้นุ่งทุม้  สวา่งเล่ือมสีแสง  ต าทอแซง เขียวแดงมุ่ยอ้ิน 
ภวณัตีน   เชิงชายบ่ห้ิน  ไหมค าจีน เก้ียวลว้ง 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 36/2 - 36/6) 
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อธิบายศพัท ์

  แตม้ตอ้ง =  แกะสลกัและวาดเป็น  วอ้ง  =  บ่วง, วง 

ลวดลาย 

  ลานหู =  เคร่ืองประดบัหู มกัใช ้ ชอ้ง  =  ผมท่ีท าเป็นช่อหรือ 

    ใบลานมว้นเสียบรูท่ีเจาะ   มว้นเป็นกอ้นส าหรับ 

    ไวท่ี้ต่ิงหู    เสริมทรงผมสตรีให ้

ใหญ่หรือสูงข้ึน 

 เค่ียน  =  กลึง   คู ้ =  ชะมดเชียง 

 ปุน  =  น่า, น่าจะ, ควรจะ แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ 

พิเคราะห์ 

  บว้ง  =  บ่วง, ห่วง, วง  ห้ิน  =  เกรียน, สั้นมาก 

 เลา  =  งาม, สลวย, กลมเกล้ียง มา้ว  =  เคร่ืองประดบัตน้ 

แขน     

  แส่ว  =  ปัก, ถกั   แซง  =  ลายผา้ท่ีเป็นทาง 

ตามยาว 

 มุ่ย  =  สีฟ้าอมม่วง, สีฟ้า อ้ิน  =  สีเขียวสด 

สรุปความไดว้า่ มีกายงามเหมือนดัง่พระพรหมไดส้ร้างไว ้มีคิ้วโก่งเหมือนธนูของพระ

พรหม มีนมงามเหมือนไดจ้ากการเค่ียนกลึง ใส่ลานท่ีหู ทาคู ้ท าให้น่าชมยิ่งนกั รวมทั้งเกลา้ผมมวย

เป็นบ่วง ซ่ึงตรงกบัการเกลา้ผมของลา้นนาท่ีเรียกวา่ เกลา้วิดวอ้ง คือการเกลา้ผมทรงสูงแลว้ดึงปอย

ผมข้ึนมาเป็นวอ้งหรือเป็นห่วงอยูก่ลางมวย นอกจากน้ียงัปักป่ินท่ีผม สวมแหวนท่ีมีสีอร่าม ใส่มา้ว

ทั้งสองแขน  สวมรองเทา้ท่ีปักหุม้ดว้ยทองค า ผา้ท่ีใชนุ่้งมีสีอร่ามทอเป็นลายตามทางยาวมีทั้งสีเขียว

และสีฟ้า มีชายผา้ยาวท าจากไหมทอง ใชว้ธีิการทอท่ีเรียกวา่ “การลว้ง”  
 

5. อุปมาโวหาร คือ การใชโ้วหารกล่าวเปรียบเทียบ ใชคู่้กนักบัอุปไมย อุปมา หมายถึง

ส่ิงหรือขอ้ความท่ียกมาเปรียบเทียบ อุปไมย หมายถึงส่ิงหรือขอ้ความท่ีพึงเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืน
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เพื่อใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ การใชอุ้ปมาจะท าให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจและเห็นภาพเหตุการณ์ไดดี้ยิ่งข้ึน20 

อุปมาโวหารมกัมีการใชค้  าวา่ เหมือน ดงั ปาน เปรียบ เป็นตน้ ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวั

เวียงพบว่าผูแ้ต่งมีการใช้อุปมาโวหารเพื่อให้ผูอ่้านหรือผูฟั้งสามารถมองเห็นภาพพจน์ไดช้ัดเจน 

มกัจะปรากฏค าวา่ เพศ เหมือน เปรียบเทียมเหมือน ปูน ปาน ฯลฯ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

การใชอุ้ปมาโวหารเปรียบคนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองพาราณสีและเหล่าเสนาทหารของพระ

เจา้พรหมทตัวา่มีมากมายเหมือนฝงูแมลงเม่า ฝงูมด และเหมือนฝงูผึ้งท่ีบินออกจากรัง มีการเคล่ือน

กนัไปเหมือนกอ้นเมฆบนทอ้งฟ้า ดงัความต่อไปน้ี 
 

คนทงัหลาย เตม็เมืองพรหมทตั มีมากถา้น ปานใด 

จกับอกไว ้  ห้ือทราบดวงใจ  เสเนาใน ไหลลงแห่เจา้ 

ยามเม่ือตน  จอมพลผา้ยเตา้  ฝงูพลนอง ละลด 

  เปรียบเทียมเหมือน  วมัโมเม่ามด    เพียงแม่เผิง้ หนีรัง 

พนัพวกทา้ว  หาดหา้วฉกรรจ ์  ออกทวารัง ประตูใหญ่หมา้ 

หลัง่ลุไหล  ไปเหมือนเมฆฝ้า  ใจมนา  หยาบชา้ 

                (เศรษฐีหวัเวยีง 6/2 - 6/4) 

อธิบายศพัท ์

  ถา้น  =  ชั้น, สถาน, ขนาด, ผา้ยเตา้  =  เดินทาง 

ท านอง, ชนิด 

  วมัโม  =  ปลวก   เผิง้  =  ผึ้ง  

สรุปความไดว้า่ คนทั้งหลายในเมืองของพระเจา้พรหมทตัมีมากมายเพียงใด จะไดบ้อก

ให้ทราบไวว้่า ยามเม่ือพระเจา้พรหมทตัเดินทาง เหล่าเสนาอ ามาตย ์ทหาร ก็ต่างร่วมในขบวน

มากมายเปรียบไดก้บัปลวก มด แมลงเม่า หรือผึ้งท่ีก าลงัแตกรัง เหล่าคนฉกรรจท์ั้งหลายออกประตู

เมืองไปเหมือนดัง่กอ้นเมฆท่ีก าลงัเคล่ือน 
 

                                                           
20ประสิทธ์ิ กาพยก์ลอน, ภาษากวีการวิจักษ์และการวิจารณ์ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2518), 

93. 
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การใช้อุปมาโวหารเปรียบบรรดาชายหนุ่มท่ีหวงัช่ืนชมความงามของนางสุชาดาว่ามี

มากมายเหมือนฝงูภมรภู่ผึ้งท่ีบินมาเคลา้เกสรดอกไม ้ดงัความต่อไปน้ี 

 

คนทงัหลาย ลือนายทัว่ทอ้ง  โขงเขตหอ้ง ธานี 

วา่ดวงดอกไม ้  กอบานไขจี  โสละภี  ลมตีลวาดตอ้ง 

ฝงูภมร   ทัว่ดอนโขงหอ้ง  จงชมออง ดอกไม ้

สอดสน  เขา้ใกลล้ดไล ้  ผนัใฝ่ฝ้ัน ชมเชย 

เผิง้ภู่มิ้น   รอดบินสมเสย  ผนัชมเชย ไกสรแผอ่า้ 

เปรียบเทียมเหมือน  ฝงูชายหนุ่มหนา้  ลุ่มฟ้าใคร่ ชมนาย 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 40/5 - 41/1) 

อธิบายศพัท ์

  จี  =  ดอกตูม   โสละภี  =  งดงาม 

ลวาด  =  ฉาบ, เคลือบแต่ผวิๆ, ตอ้ง  =   กระทบ, ถูก, โดน 

ลูบเบาๆ 

มิ้น  =  มิ้ม   รอด  =  ถึงจุดหมายปลายทาง,  

กระทัง่ 

สรุปความไดว้า่ คนทั้งหลายต่างร ่ าลือกนัไปทัว่เมืองวา่ดอกไมตู้มก าลงัเร่ิมแผบ่าน ยาม

เม่ือลมพดัมากระทบ ฝงูผึ้งและมิ้มก็บินเขา้มาชมเชยเกสรดอกไม ้ก็เปรียบเหมือนกบัผูช้ายทัว่เมืองท่ี

อยากจะช่ืนชมนางสุชาดา 
 

การใชอุ้ปมาโวหารเปรียบลาภกุมารวา่มีผวิพรรณนวลเหมือนแสงพระจนัทร์ มีใบหนา้

ใสเกล้ียงเหมือนกระจกเมืองจีน  มีค้ิวโก่งเหมือนรูปพระจนัทร์ในวนัแรมสิบสองค ่า  ดังความ

ต่อไปน้ี 
 

ลกัขณา   หูตาลว้นถว้น  ผวิพรรณนวล บ่ชา้ 

  เหมือนพระจนัทร์  เรืองพรรณอยูฟ้่า หมดจากอั้น มลทิน 

หนา้หน่อนอ้ง  เหมือนแวน่เมืองจีน ตางามนิล สีเขียวหน่วยหนอ้ย 
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สองแขนกลม สมงามออ้ยหลอ้ย ผวินอ้ยผอ่ง ขาวแดง 

คิ้วโก่งคอ้ม  วาดออ้มเหมือนแปลง เหมือนวงเดือนแรม  สิบสองค ่าได ้

เมืองชมพ ู โขงล่างหอ้งใต ้  หาเผยีบไทบ้่ เทียมทนั 

              (เศรษฐีหวัเวยีง 8/1 - 8/3) 

อธิบายศพัท ์

  หน่วย  =  กอ้น, ผล  คอ้ม  =  อ่อน, โคง้ 

 เผยีบ  =  เปรียบ 

สรุปความได้ว่า ลาภกุมารมีลักษณะดี มีหูและตาท่ีงดงาม มีผิวพรรณเหมือนสีของ

พระจนัทร์ ปราศจากซ่ึงมลทิน รูปหน้าเหมือนกระจกจากเมืองจีน มีดวงตาดวงเล็กเป็นสีนิล สอง

แขนกลม มีผิวงามผ่องเป็นสีขาวแดง มีคิ้วโก่งงามเหมือนวงพระจนัทร์ในวนัแรม 12 ค ่า ซ่ึงไม่

สามารถหาใครในโลกน้ีมาเปรียบไดอี้กแลว้ 

 

การใชอุ้ปมาโวหารเปรียบอวยัวะต่างๆของนางสุชาดาวา่มีความงดงามเหมือนส่ิงมีค่า

ต่างๆ ทั้งสรีระ เส้นผม ค้ิว ใบหนา้ ดวงตาและแกม้ ดงัความต่อไปน้ี 

 

 สริระ   เหมือนแท่งเงินปอน ขาวแดงซอน บ่พีพ  ่าป้อม 

ผมเขียวใส เหมือนไหมยอ้มหอ้ม คิ้วโก่งคอ้ม ธนูอินทร์ 
หนา้นาฏไท ้  เหมือนแวน่ค าจีน ตาด านิล  หลิดไหลอยูเ่บา้ 

เผยีบเหมือนสี มณีแกว้เขา้  อนัปัดแลว้เล่า หลายที 
แกม้หน่อนอ้ย  เล่ียนมอ้ยใสสี  เหมือนค าคี รังสีส่องแหม้ 

ขบวนตน ญิงเหมือนอินทร์แตม้ ตอ้งยวา้ยแยม้ผอ่ ดูงาม 
          (เศรษฐีหวัเวยีง 11/5 - 12/1) 

อธิบายศพัท ์
  เงินปอน =  เงินเน้ือขาวบริสุทธ์ิ ซอน  =  แทรก 
  พี  =  อว้น, ใหญ่, เติบ  หอ้ม  =  สีคราม 
  คอ้ม  =  โนม้ลง, นอ้มลง     เผยีบ  =  เปรียบ 

 เล่ียน  =  ราบเรียบ  มอ้ย  =  นุ่มนวล, อ่อนโยน 

 ยวา้ย  =  ยิม้, ยิม้แยม้    
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สรุปความไดว้่า สรีระของนางสุชาดาเหมือนแท่งเงินขาวบริสุทธ์ิ ผิวมีสีขาวแดง ไม่

อว้นไม่เต้ีย มีผมเหมือนเส้นไหมยอ้มด้วยคราม มีคิ้วโก่งเหมือนธนูของพระอินทร์ รูปใบหน้า

เหมือนกระจกเมืองจีน มีตาเป็นสีด านิลเปรียบไดก้บัอญัมณีท่ีเจียระไนแลว้หลายคร้ัง แกม้มีความ

นุ่มนวลและเรียบเหมือนดัง่ทองค าท่ีมีรังสีส่องจดัเม่ือแต่งกายเสร็จดูงามเหมือนดัง่พระอินทร์ไดว้าด

ไว ้

 

ลาภกุมารชมนางสุชาดาว่าเป็นผูมี้ปัญญาและเปรียบวา่นางมีรูปงามเหมือนพระพรหม

ไดส้ร้างไว ้ดงัความต่อไปน้ี 

 

 ท่ีนั้นและ  หน่อพระสัตถา  จกัไขวาทา ปัญหากล่าวตา้น 

  วา่ดูรา  กญัญาจอ้นจา้น  นางนอ้งร่าง โสภา 

 ผูมี้พละ   ญาณประหญา  สติวชิา   อนัผายแผก่วา้ง 

  สารูปสม เหมือนพรหมหล่อสร้าง ร่างแคว้แถ่ว นงราม 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 48/6 - 48/7) 

อธิบายศพัท ์

  ประญา  =  ปัญญา   ผาย  =  แผก่วา้งออก 

 แถ่ว  =  วยัรุ่น, หนุ่มนอ้ย, สาวนอ้ย  

สรุปความไดว้่า เม่ือนั้นลาภกุมารไดเ้อ่ยข้ึน วา่ดูรานางผูโ้สภา ผูมี้ก าลงัปัญญากวา้ง มี

รูปงามเหมือนพระพรหมไดห้ล่อสร้างข้ึนเป็นสาวงาม 

 

นางสุชาดาชมลาภกุมารวา่มีผวิงามเหมือนแกว้อญัมณี ดงัความต่อไปน้ี 

 

เจา้พี่เช้ือ   รูปเน้ือสีใส  ผวิวรรณไว เพศเพียงเหมือนแกว้ 
         (เศรษฐีหวัเวยีง 38/4) 

อธิบายศพัท ์

 เพศเพียง =   เสมอ, เหมือน, เท่ากบั, ประหน่ึง 

สรุปความไดว้า่ พี่ผูมี้ผวิใส มีผวิพรรณวรรณะสดใสเหมือนดัง่อญัมณี 

   ส
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ศิลปะการใช้ถอ้ยค าในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงมีลกัษณะเด่นในการใช้

อุปมาเพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพชดัเจนและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นช่วงตอนตน้และตอนกลาง

ของเร่ืองเป็นส่วนมาก เน่ืองจากมีการเปรียบความงามของตวัละครเป็นส่ิงท่ีมีค่าต่างๆ รวมทั้งบท

เก้ียวพาราสีของตวัละคร ในส่วนของการเรียกช่ือตวัละครผูแ้ต่งใชว้ิธีการสรรค าหลาก ท าให้ช่ือตวั

ละครท่ีปรากฏมีความหลากหลาย ซ่ึงลว้นแต่มีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะเฉพาะตนของตวั

ละครทั้งดา้นบุคลิก ฐานะ ต าแหน่ง ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีการใชค้  าซ้อนเพื่อช่วยไขความของค าให้

ชดัเจนข้ึน รวมถึงการใชค้  าภาษาบาลีท่ีมีการเปล่ียนเสียงสระในค าหรือพยางคสุ์ดทา้ย เพื่อให้ค  าหรือ

พยางค์นั้ นสามารถไปสัมผสักับเสียงในวรรคอ่ืนๆตามรูปแบบบังคับการใช้สัมผสัสระของ        

ฉนัทลกัษณ์ค่าวซอ ท าให้ค่าวซอมีความไพเราะ อีกทั้งการใชค้  าสัมผสัค่อนขา้งมีความโดดเด่น ใน

การใชส้ัมผสัสระภายในวรรคและการใชส้ัมผสัพยญัชนะ ท าให้ค  าประพนัธ์มีความไพเราะมากข้ึน 

และยงัพบวา่มีการการใชค้  าซ ้ าอยูเ่ป็นจ านวนมาก ทั้งการน าเอาค าเดียวกนัมาซ ้ าทั้งค  าและการน าเอา

ค าหรือกลุ่มค าเดียวกนัมาซ ้ าในบทเดียวกนัหรือต าแหน่งใกล้เคียงกัน การใช้ภาษาภาพพจน์

ประกอบไปดว้ย อติพจน์ สัทพจน์ อุทาหรณ์ การใช้โวหารพบว่ามีการใช้บรรยายโวหาร เทศนา

โวหาร สาธกโวหาร พรรณนาโวหาร และอุปมาโวหาร 

ศิลปะการใชถ้อ้ยค า การใชภ้าษาภาพพจน์และการใชโ้วหาร นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วย

เสริมให้วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงมีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ท าให้เร่ืองมีความโดด

เด่นมีความน่าสนใจ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความสามารถของผูแ้ต่งอีกดว้ย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



201 
 

 

บทที ่4 

การศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงในเชิงสังคม 

 

โดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้จ าเป็นตอ้งอยูร่วมกนัเป็นสังคม มนุษยจ์ะอยูโ่ดดเด่ียวตาม

ล าพงัมิได ้ นอกจากสถานการณ์บงัคบัอยา่งใดอยา่งหน่ึง จะเห็นไดจ้ากเม่ือเราเกิดมาเราก็ตอ้งเป็น

สมาชิกของครอบครัว ซ่ึงประกอบดว้ย พ่อ แม่ พี่ นอ้ง ปู่  ยา่ ตา ยาย และญาติพี่นอ้ง เป็นตน้ และ

ต่างก็ใหค้วามช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั   

สังคมท าหนา้ท่ีเป็นผูถ่้ายทอดวฒันธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากคนทุกคนอยูใ่นกลุ่มสังคมมา

ตั้งแต่เกิด จึงไดรั้บการปลูกฝังและถ่ายทอดความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของสังคมจาก

กลุ่มต่างๆ ท่ีตนเป็นสมาชิก โดยจะยอมรับและปฏิบติัตามท่ีได้รับการปลูกฝังมาจากกลุ่ม  

นอกจากน้ีสังคมยงัท าหนา้ท่ีในการควบคุมซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้สมาชิกปฏิบติัตามบรรทดั

ฐานของกลุ่ม หรือของสังคมนั้น ท าให้กฎเกณฑ์ของสังคมมีผลบงัคบัให้สมาชิกตอ้งประพฤติ

ปฏิบติั โดยปกติสังคมแบบไม่เป็นทางการจะมีความส าคญัในการควบคุมทางสังคมตามวิถีประชา

และจารีตประเพณี เช่น การติฉินนินทา การเยาะเยย้ถากถาง หรือการไม่คบคา้ดว้ย เป็นตน้ และ

สังคมแบบเป็นทางการจะมีบทบาทในการควบคุมทางสังคมโดยการวางระเบียบและบทลงโทษ

สมาชิกอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น โดยการออกกฎระเบียบขององคก์ร กฎของสมาคม กฎหมาย 

เป็นตน้ 1 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ได้สะทอ้นให้เห็นความเป็นสังคมในนิทาน 

กล่าวคือเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกับชนชั้นสูง มีการผจญภัย มีอิทธิปาฏิหาริย์ และมีเร่ือง

มหัศจรรย์ต่างๆ ซ่ึงเป็นลักษณะของนิทานท่ีแพร่หลายอยู่ทัว่ไป ในขณะเดียวกันผูแ้ต่งก็ได้น า

เร่ืองราวจากสังคมจริงทั้งสภาพสังคม ประเพณี ค่านิยมเขา้มาสอดแทรกในวรรณกรรมดว้ย  

                                                           
1สุรพงษ์ ลือทองจกัร, “หลักมานุษยวิทยาและหลักสังคมวิทยา” (เอกสารประกอบการเรียนวิชา

หลักมานุษยวิทยาและหลักสังคมวิทยา สาขาวิชาการพฒันาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี, 2552), 206. 
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การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ผูว้ิจยัจะศึกษาสภาพสังคม

ลา้นนาท่ีสะทอ้นจากวรรณกรรมเร่ืองน้ีในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 

2. ค่านิยม 

3. ประเพณี 

4. วฒันธรรม 

5. ความเช่ือ 
 

หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 

หลกัธรรมค าสอนเป็นแบบอยา่งเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อให้คนในสังคม

ไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ใชเ้ป็นแนวทางหรือหลกัการด าเนินชีวิต ก่อให้เกิดส่ิงดีงามและความ

สงบในสังคม วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงปรากฏหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ศีล 5 

2. กฎแห่งกรรม 
 

1. ศีล 5 

ศีล 5 เป็นเคร่ืองช่วยควบคุมกายวาจาใจของมนุษยใ์หเ้รียบร้อย เพื่อให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนั

ในสังคมอย่างสงบสุข หากมีการท าผิดศีลขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายๆ ขอ้แลว้ ก็จะท าให้เกิดความ

วุน่วาย ความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและสังคม ผูแ้ต่งวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดใ้ช้

ธรรมาธิษฐาน ซ่ึงปรากฏหลกัธรรมค าสอนเร่ืองศีล 5 ในตอนท่ีลาภกุมารตอบค าถามดอกไมห้้าดอก 

ซ่ึงหมายถึงศีล 5 ขอ้ เม่ือลาภกุมารตอบเร่ืองศีลแต่ละขอ้ก็อธิบายรายละเอียดถึงผลท่ีไดรั้บจากการ

ปฏิบติัและผลของการไม่ปฏิบติัศีลขอ้นั้นๆ ดงัความต่อไปน้ี 

ศีลขอ้ท่ี 1 งดเวน้จากการท าลายชีวิตสัตว ์รวมไปถึงการฆ่า การท าร้ายร่างกายและการ   

ทรกรรม ค าวา่ “สัตว”์ ในท่ีน้ี ประสงคเ์อาทั้งมนุษยแ์ละสัตวเ์ดรัจฉานท่ียงัเป็นอยู ่มนุษยไ์ม่วา่ชาย
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หรือหญิง จะอยูใ่นวยัใดก็ตาม จนถึงท่ียงัอยูใ่นครรภ์ก็ตาม จะใหญ่หรือเล็กก็ตามไดช่ื้อวา่สัตวใ์น

ท่ีน้ีทั้งหมด2 องคป์ระกอบการละเมิดศีลขอ้ท่ี 1 มีดงัน้ี   

1. สัตวน์ั้นมีชีวติ  

2. มีความเป็นผูส้ าคญัวา่สัตวน์ั้นมีชีวติ  

3. มีจิตคิดจะฆ่า  

4. มีความพยายามท่ีจะฆ่าสัตวน์ั้น  

5. สัตวน์ั้นตายดว้ยความพยายามนั้น 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดก้ล่าวถึงผลของการปฏิบติัและไม่ปฏิบติั

ตามศีลขอ้ท่ี 1 ดงัความต่อไปน้ี 

 

ฟังเทอะนอ้ง  แม่ดวงสมร  ผมแซมซอน ดอกไมใ้นเกลา้ 
พี่จกัไข   ห้ือนายนอ้งเหนา้  ตรัสดวงเชาว ์ ส่องรู้ 

  อนัวา่บุปผา คนัธากล่ินคู ้  คือศีลหา้ เนอนาย 
อนัพระพุทธ  โอวาทสอนผาย  ห้ือฝงูญิงชาย เอาเป็นไมไ้ต ้

  ส่องโลกา อนัหนาบ่ใกล ้  ดวงเคา้วา่ ปาณา 

ห้ือหลีกเวน้  บาปเวรกรรมหนา สัตวน์านา อยา่เบียนบีบฆ่า 

  ห้ือขางจิตใจ ตายไปคว  ่าหนา้  พร ่ าพร้อมทั้ง สัตวค์น 

ผูใ้ดหลีกเวน้  ค่อยรักษาตน  บ่ทารณ  คนสัตวบ์่ฆ่า 

  คนัมา้งขนัธ์ จุติภายหนา้  ไปเกิดฟ้า เมืองบน 

คนัเม้ียนอาย ุ  จากฟ้าเวหน  มาเกิดเมืองคน โลกน้ีดัง่อั้น 

มีอายตุน  ยนืทนตั้งมัน่  ทุกอนัอนั ภาวะ 

  บ่มีไผ  สวกกลา้มานะ  เหนงหนีบได ้ จงชงั 

บ่มีความทุกข ์  โศกเศร้าอะสัง  หาโรคงั  ภยัยะบ่ได ้

  เป็นท่ีแพงหุม ชุมคนโลกใต ้  ทุกใหญ่นอ้ยใฝ่แฝง ชมแยง 

เย นระ   คนใดใจแขง็  โกรธาแรง มกัแทงค ่าฆ่า 

                                                           
2มูลนิธิปราณี ส าเริงราชย,์ ศีล 5 เร่ืองน่ารู้ (นนทบุรี: เอส อาร์ พร้ินติ้ง แมสโปรดกัส์, 2557), 15. 
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  สัตวแ์ลคน เป็นหนบาปกลา้  คนัเม้ียนชาติ เป็นคน 

มีนรก   เป็นท่ีไปตน  ทุกขะเววน ไปลนลวาดไหม ้

  ท่านถากเถือ ปักแทงไจไ้จ ้  ทุกขไ์ร้ยาก เมินนาน 

คนัพน้ท่ีนั้น  แห่งหั้นสัณฐาน  มาเกิดบาดาน เมืองคนโลกใต ้

ยอ่มเอาตน  เกิดในท่ีไหม ้  แสนทรวงใน ยิง่คดั 

  ไดเ้ป็นสัตว ์ ท่านไดผ้กูมดั  เถือถากฆ่า ฟันแทง 

เอาช้ินเน้ือ  จ่ีป้ิงท าแกง  ใส่งายแลง เล้ียงคราบอาบไส้ 

ตราบต่อเทา้เถิง หา้ร้อยชาติได ้  เป็นทุกขไ์ช ค ่านาน 

คนัจากพน้  สัตวต์ริสาน  เกิดวญิญาณ เป็นคนดัง่อั้น 

ยอ่มทุกขต์น  เรรนจั้นจั้น  ฝงูคนพนั หม่ืนร้อย 

  บ่มีไผ  รักแพงหน่ึงนอ้ย  ทุกใหญ่นอ้ย พอ้ยชงั 

ท่านยอ่มมดั  ฟาดฟัดตีหลงั  มรณงั  ยอ้นท่านชงัฆ่า 

  บ่สุขเสย  เสบยช่ืนหนา้  อายยุอ่ม  พลนัวาย 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 44/6 - 46/2) 

อธิบายศพัท ์

  คู ้ =  หอมพิเศษมีกล่ิน  ผาย  =  แผก่วา้งออก  

  ไต ้ =  ของใชส้ าหรับจุดไฟให ้ เคา้  =  เคา้ - ตน้เคา้ 

           สวา่งท าดว้ยไมผ้ ุ

 ขาง  =  หึง , หวง, ระวงั, รักษา     มา้ง  =  มา้ง - ลา้ง , ท าลาย

  เม้ียน  =  ตาย, หมดส้ิน  สวก  =  ดุ, ใจเด็ด, ใจเห้ียม 

 เหนง  =  กด, ทบั, กดข่ี, ข่มเหง หุม  =  ชอบ, นิยม, พอใจ     

  แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ ค ่า  =  ข่มเหง, เบียดเบียน 

พิเคราะห์ 

 เถือ  =  เชือดเฉือนอยา่งแรงดว้ย ไจไ้จ ้ =  บ่อยๆ 

ของมีคม 

 คดั  =  แน่น, อึดอดั  งาย  =  เวลาเชา้     
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  แลง  =  เวลาเยน็   พอ้ย  =  ไฉน, กลบักลาย 

สรุปความได้ว่า ฟังเถิดน้องผูเ้อาดอกไมแ้ซมผม พี่จะไขปัญหาให้ไดรู้้ว่าดอกไมท่ี้มี

กล่ินหอมนั้นคือศีล 5 ซ่ึงพระพุทธเจา้ไดต้รัสสั่งสอนให้คนหญิงชายไดน้ ามาเป็นเสมือนคบเพลิง

ส่องทาง ดอกไมด้อกแรก คือ การงดเวน้จากการฆ่าสัตว ์ผูใ้ดสามารถรักษาศีลขอ้น้ีได ้เม่ือตายไปก็

จะไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์เม่ือส้ินอายจุากสวรรคก์ลบัมาเกิดในโลกมนุษยก์็จะเป็นผูมี้อายุยืน ไม่มีใคร

เกลียดชงัหรือกดข่ี ปราศจากซ่ึงโรคภยัและไม่มีความทุกขใ์ดๆ เป็นท่ีรักแก่คนทั้งหลาย แต่ผูใ้ดไม่

รักษาศีลขอ้น้ีเม่ือตายไปก็ตอ้งตกนรก ตอ้งทนทุกขท์รมานเป็นเวลานาน เม่ือพน้จากนรกมาเกิดใน

โลกมนุษย ์ก็จะไดไ้ปเกิดในท่ีท่ีมีความทุกขท์รมาน ตอ้งเกิดเป็นสัตวท่ี์จะตอ้งถูกผูกมดัและถูกฆ่า

ตลอด 500 ชาติ เม่ือพน้จากการเป็นสัตวแ์ลว้มาเกิดเป็นคน ก็จะพบแต่ความทุกข ์มีแต่คนเกลียดชงั 

ตอ้งถูกมดัถูกตีและมีอายสุั้น 

 

ศีลขอ้ท่ี 2 เวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้ดว้ยอาการเป็นโจร คือไม่เบียด

บงัด าเนินการเก่ียวกบัวตัถุส่ิงของท่ีผูอ่ื้นไม่อนุญาตดว้ยทางกายหรือทางวาจาอนัเจา้ของไม่ไดย้กให้

เป็นสิทธ์ิขาด องคป์ระกอบการละเมิดศีลขอ้ 2 มีดงัน้ี 

1. ของนั้นมีผูอ่ื้นหวงแหน คือมีเขา้ของ  

2. รู้วา่เป็นของอนัผูอ่ื้นหวงแหน  

3. มีจิตคิดจะลกั  

4. มีความพยายามท่ีจะลกั  

5. ลกัมาดว้ยความพยายามนั้น 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดก้ล่าวถึงผลของการปฏิบติัและไม่ปฏิบติั

ตามศีลขอ้ท่ี 2 ดงัความต่อไปน้ี 
 

ท่ีนั้นและ  หน่อพระบุญสม  จกัไขนิยม ปัญหาหน่อเหนา้ 
  ดวงถว้นสอง ละอองบ่เส้า  จ่ิงเวา้โฟ่ ชาดา 

วา่ดูรานอ้ง  ท่ีขอ้งสายตา  ส่วนมาลา บุปผากาบอา้ 
ดวงทงัสอง  นั้นคานายขา้  คืออทินนา ดอกไม ้

  อนัพระสัตถา เจา้เทเทศน์ไว ้  สอนโลกใต ้ ญิงชาย 
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อยา่ไดรู้้ลกั  เขา้ของทงัหลาย  อยา่อุบาย บาปไหมใส่ถอ้ย 

  ข่มเหงปอง เอาของใหญ่หนอ้ย อนัมากนอ้ย นกัเบา 

ห้ือหลีกเวน้  อยา่ไดก้วนเกลา  ก าแชงเอา อยา่เมาใจใกล ้

  หลอนคนใด ก าแชงตวัได ้  บ่ตอ้งทุกขโ์ทษ กงัวล 

คนัเม้ียนอายุ  จุติตายตน  จากเมืองคน โลกน้ีดัง่อั้น 

เท่ียงเอาตน  ฟุมเฟือเฝือฝ้ัน  เกิดเมืองบน ชั้นฟ้า 

  เสวยสุข  เมินนานพร ่ าชา้  ในปราสาทแกว้ ไชยนต ์

คนัเม้ียนอายุ  จุติตวัตน  จากเมืองบน มาเกิดโลกหลา้ 

ยอ่มมีศรี  ศกัด์ิดีใหญ่หมา้  อาจลือชา ลุ่มฟ้า 

  มีเขา้ของ เงินค าชา้งมา้  ทั้งแผน่ผา้ แพรร า 

ความทุกขไ์ร้  บ่ใกลเ้ถิงต า  ไผบ่ท า  ลกัลู่ชิงได ้

เยชนา   โลกาหอ้งใต ้  หลอนคนใด ช่างลกั 

  บ่เกงตวั  ห้ือไดแ้ทท้กั  จ่ิงแต่งสร้าง ผดิคลอง 

หุมช่างลกั  ลู่ลกัเอาของ  ใจคะนอง ลกัของบ่หยา้น 

  คนัตวัตาย หนีหายจากบา้น  ดบัเม้ียนชาติ อินทรีย ์

ไดสู่้ท่ีร้าย  คืออเวจี   หนามยาวรี ปักแทงเสียบไส้ 

  แสนทุกขงั ไฟแดงวูไ่หม ้  ตวัยบุยอ่ย ย  าย ี

คนัคลาดพน้  จากอวจีิ   จกัเถิงท่ีดี บ่มีไดใ้กล ้

  มาเกิดเป็นผี เป็นเปรตไจไ้จ ้  มีปากชวัะเน่า นุมใน 

ยาดกินช้ิน  ตวัเก่าเป็นใจ  หลอนคลาไคล  พน้เปรตมาได ้

มาเกิดเป็นคน  สกลโลกใต ้  ยอ่มมีทุก ขะไร้ 

๐๐๐  ๐๐๐๐๐   ๐๐บ่มี  สุขบาน 

ตระหมอดไร้  ต ่าใตต้กผาน  บ่มีเรืองบาน อาหารอยากกลั้น 

แมน้มีสัง  บ่ยนืบ่มัน่  ยอ่มมีอนั ค ่าทุกข ์

  เสียดว้ยโจร ไฟลนวูลุ่ก  เสียเพื่อนดว้ย เป็นค า   

            (เศรษฐีหวัเวยีง 46/6 - 48/2) 
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อธิบายศพัท ์

 แชง  =  ส ารวม, ระมดัระวงั เม้ียน  =  ตาย, หมดส้ิน 

หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  เถิง  =  ถึง 

ต า  = ต า, ท่ิม   หลอน  =  หากวา่ 

หยา้น  =  หยัน่ - พร่ัน, หวาดเกรง ไจไ้จ ้ =  บ่อยๆ 

นุม  =  จวนจะเน่า, เป่ือย, ยุย่ ยาด  =  ข่วน, ควา้, ดึง, ทิ้ง 

ตระหมอด =  หม่นหมอง, ยากจน ผาน  =  เดือดร้อน, ทุกข,์  

สรุปความได้ว่า เม่ือนั้นลาภกุมารได้ไขปัญหาดอกไม้ดอกท่ีสอง ก็คืออทินนา ท่ี

พระพุทธเจา้ไดเ้ทศน์สั่งสอนหญิงชายทั้งหลาย วา่อยา่ไดล้กัขโมย ใหห้ลีกเวน้การลกัทรัพย ์หากใคร

สามารถรักษาศีลขอ้น้ีได ้เม่ือตายไปก็จะไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์เสวยสุขอยูใ่นปราสาทแกว้ เม่ือตอ้งลง

มาเกิดในโลกมนุษยก์็จะเป็นผูมี้ศกัด์ิมีเกียรติยศศกัด์ิศรี มีขา้วของเงินทองช้างมา้เส้ือผา้มากมาย 

ปราศจากความทุกข์ ไม่มีผูใ้ดมาลกัขโมยส่ิงของ แต่หากไม่รักษาศีลขอ้น้ี เม่ือตายไปตอ้งตกนรก 

ตอ้งถูกหนามแหลมยาวปักแทง ถูกไฟไหมจ้นเป่ือยเน่า เม่ือพน้จากนรกมาเกิดเป็นคนก็จะเป็นผู ้

ยากไร้ อดอยากในอาหารการกิน แมว้่ามีขา้วของก็ไม่สามารถรักษาให้อยู่ยาวนานได ้ตอ้งสูญเสีย

ดว้ยการถูกลกัขโมยหรือไฟไหม ้

 

ศีลขอ้ท่ี 3 งดเวน้จาการประพฤติผิดในกาม กามในท่ีน้ีคือกิริยาท่ีรักใคร่กนัในทาง

ประเวณี หมายความว่า งดเวน้จากความประพฤติ  ในการท่ีจะล่วงละเมิดคู่ครองของผูอ่ื้น การ
ล่วงเกินในขอบเขตของความเป็นสามี-ภรรยา ท่ีเป็นไปทางกาย ในการประพฤติ ล่วงละเมิดทางเพศ 

จะมีโทษมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กับคุณความดีของผูถู้กละเมิด ความแรง ของกิเลสและความ

พยายาม องคป์ระกอบการละเมิดศีลขอ้ 3 มีดงัน้ี 
1. วตัถุอนัไม่ควรล่วงละเมิด (หญิงชายตอ้งหา้ม)  

2. จิตคิดจะเสพในวตัถุท่ีไม่ควรล่วงละเมิดนั้น (มีเจตนาจะเสพ)  

3. มีความพยายามในอนัเสพ  

4. ยนิดีร่วมสังวาสกนั 
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ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดก้ล่าวถึงผลของการปฏิบติัและไม่ปฏิบติั

ตามศีลขอ้ท่ี 3 ดงัความต่อไปน้ี 

 

ท่ีนั้นและ  หน่อพระสัตถา  จกัไขวาทา ปัญหากล่าวตา้น 

  วา่ดูรา  กญัญาจอ้นจา้น  นางนอ้งร่าง โสภา 

ผูมี้พละ   ญาณประหญา  สติวชิา  อนัผายแผก่วา้ง 

  สารูปสม เหมือนพรหมหล่อสร้าง ร่างแคว้แถ่ว นงราม 

อนัวา่ดอกไม ้  กาบไคถ้ว้นสาม   เป็นศีลดวงงาม รุ่งเรืองบ่เส้า 

  อนัพระสัตถา พุทธาเหนือเกลา้  บอกเคา้วา่ กาเม 

การถ่อยชา้  ในโลกโลเก  อยา่ชิงเท ซอ้นเซ้ือมเอ้ือมเล่น 

  ผวัเมียไผ ห้ือใจแตกเตน้  บ่เล่นชูจ้าก ผวัเมีย 

บ่หยอกเยาะ  กอดเก้ียวกุมเปีย  เล่นชูจ้ากเมีย จากผวัดัง่อั้น 

หลอนคนใด  ก าใจไดม้ัน่  ตราบชีวนั ชาติชั้น 

  ถือศีเล  กาเมส่ิงนั้น  เคียนคาดมัน่ กบัองค ์

คนัมว้ยมุด  มนุษยใ์นโขง  ผลยอยง  ขวญัหวัสั่งให้ 

เอาตวัตน  จากหนห้องใต ้  ไปเกิดใน โลกฟ้า 

  เสวยสุข  เมินนานพร ่ าชา้  อยูป่ราสาทแกว้ เวชยั 

คนัเม้ียนอายุ  เส้ียงกรรมขยั  ลงมาเกิดใน มนุษยโ์ลกหลา้ 

  ในกระกลู ราชาใหญ่หมา้  ทรงยศเลิศ ลือชา 

มีลกัขณะ  กายาหน าตา  ศรีวรรณา สุภะบ่เส้า 

มีผวัมีเมีย รักแพงแฝงเฝ้า  บ่รู้พาย  พิงเพลา 

บ่แตกมา้ง  บ่ร้างหมองเหงา  สองเทียมเงา ต่อเทา้กุม้เฒ่า 

มีบุตตา   กายาบ่เส้า  หอเรือนมูน คล่ืนเคลา้ 

  อยูสุ่ขสม ชมบานเท่ียงเทา้  ไผบ่อา้ง  ชิงชน 

เย ชนะ   คนใดใจจง   ผนัเรียงรมย ์ เมียผวัอ่ืนผู ้

  การสุขเศร้า ม่วนเมาใจหลู ้  เล่นชูจ้าก ผวัเมีย 
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การบาปร้าย  บ่ทอดทุมเสีย  หุมมกัเมีย มกัผวัท่านอั้น 

  คนัตวัตาย จิตหายขาดบั้น  จากชั้นชาติ เมืองคน 

บาปกรรมร้าย  ไล่เลยขบัตน  เท่ียงไปทรง นรกหลายหมอ้ 

  เปลวไฟแดง เฝือแฝงหูบหยอ้  เป็นทุกขใ์ช่ พอลอ 

หมาคาบเน้ือ  ขาดเส้ียงบ่หลอ  ซ ้ าหนอนชีทอ ซอกเน้ือไจไ้จ ้

แสนทุกโข กาโยเน้ือไหม ้  ร้อนร้ายใช่ พงัมาย 

เมินมากแลว้  บาปแคลว้เหยหาย ฝงูญิงชาย เขาตายจากหั้น 

  ออกมาเถิง เมืองภายนอกอั้น  เกิดมาชั้นโลก เมืองคน  

มีองคะ   กายาตวัตน  สริยน  บ่ลว้นบ่ถว้น 

  เป็นทุยมอง ตวัหมองแหง้ดว้น รูปร้ายบ่  ปุนคอย 

คนัวบิากนั้น  เบาบาจางหอย  หายมุยมอย คลาดคลาเส้ียงถว้น 

  เกิดเป็นคน มีตนจ่ิงอว้น  องคะจ่ิง  มีมวล 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 48/6 - 50/4) 

อธิบายศพัท ์

  ผาย  = แผก่วา้งออก  แถ่ว  =  วยัรุ่น, หนุ่มนอ้ย,  

สาวนอ้ย 

  ซอ้นเซ้ือม =  เป็นคู่ร่วมนอน  เปีย  =  ควา้, ฉวย, จบั 

  แพง  =  รัก, พอใจ      คล่ืนเคลา้ =  มากมาย, เนืองแน่น 

 ทุม  =  ขวา้ง, ทิ้ง, โยน, ปล่อย หุม  =  ชอบ, นิยม, พอใจ     

 หูบ   =  อาการของไฟท่ีลุกโพลง ทุย  =  กะเทย, คนคร่ึงหญิง 

            ข้ึนหรือใชเ้ปลวไฟเผา   คร่ึงชาย 

              ของบางส่ิงอยา่งรวดเร็ว 

สรุปความไดว้า่ เม่ือนั้นลาภกุมารไดไ้ขปัญหาวา่ ดูรานางผูโ้สภาอนัเป่ียมไปดว้ยปัญญา 

ผูมี้รูปกายเหมือนพระพรหมได้มาหล่อสร้างไว ้และมีความงามเหมือนดัง่สาวน้อย อนัว่าดอกไม้

ดอกท่ีสามท่ีพระพุทธเจา้ไดเ้ทศนาสั่งสอนไวน้ั้น คือ กาเม อย่าไดป้ระพฤติผิดในเร่ืองชู้ นอกใจคู่

ของตน หากผูใ้ดยึดมัน่ศีลขอ้น้ีเม่ือตายไปก็จะไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์เสวยสุขอยูใ่นปราสาทแกว้ เม่ือ
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ถึงเวลาท่ีตอ้งลงมาเกิดในโลกมนุษยก์็จะไดเ้กิดในตระกูลราชายศใหญ่ มีรูปร่างหน้าตางดงาม มี

ครอบครัวท่ีรักใคร่กนักลมเกลียวกนั จะได้อยู่ดว้ยกนัตลอดถึงแก่เฒ่า มีบุตรท่ีมีรูปร่างงดงาม ได้

อาศยัอยูใ่นบา้นเรือนอย่างมีความสุข หากผูใ้ดคิดชอบในทางชู้ เม่ือตายไปก็จะตอ้งตกนรก มีเปลว

ไฟแดงเผาให้ทุกขท์รมาน มีหมาคาบกินเน้ือ อีกทั้งหนอนชอนไชเน้ือ เม่ือตอ้งมาเกิดในโลกมนุษย ์

ก็จะเป็นผูมี้ร่างกายไม่สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้มีจิตใจคร่ึงหญิงคร่ึงชาย มีร่างกายหม่นหมองและผอมแห้ง 

เม่ือพน้กรรมวบิากนั้นแลว้จึงจะไดม้าเกิดเป็นผูท่ี้มีร่างกายสมบูรณ์ 

 

ศีลขอ้ท่ี 4 งดเวน้จากค าพูดท่ีบิดเบือนจากความจริงโดยจงใจให้ผูอ่ื้นเขา้ใจผิดว่าเป็น

เช่นนั้น การแสดงออกทางกิริยาอาการท่ีแสดงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจผิด เช่น การพูดให้ผูอ่ื้นเช่ือในถอ้ยค า

เทจ็ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีโทษมากหรือนอ้ยนั้นก็แลว้แต่ประโยชน์ท่ีจะถูกตดัรอน องคป์ระกอบการละเมิด

ศีลขอ้ 3 มีดงัน้ี  

1. เร่ืองไม่จริง   

2. มีจิตคิดจะกล่าวใหค้ลาดเคล่ือน   

3. มีความพยายามพดูท่ีเกิดจากจิตนั้น  

4. ผูอ่ื้นรู้เร่ืองนั้น 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดก้ล่าวถึงผลของการปฏิบติัและไม่ปฏิบติั

ตามศีลขอ้ท่ี 4 ดงัความต่อไปน้ี 

 

ท่ีนั้นและ  หน่อพระตนกลม จาวโคดม บุญสมแต่งสร้าง 
  มีประหญา ปัสสาผอ่กวา้ง  ท่าทา้งทาง ทุรา 

จ่ิงจาตอบนอ้ง  แกว้ลอ้งชาตา  วา่ดูรา  ธิดานอ้งเหนา้ 
ส่วนจตัวา  ดวงบานบ่เส้า  หอมวอนเมา เลิศลน้ 

  หอมไปไกล ในแดนเขตโพน้  หอมออกป้น สุธา 
เย ชนะ   ในโลกโลกา  มุสาวาทา บ่จาล่ายตา้น 

  ค าปุนหมาง ถ่อยบางหลายถา้น ค ่าหม่ินมา้งบ่ ดีเอา 

ค าหยาบชา้  ด่าตา้นสุเสา  บ่ม่วนเมา กวนเกลาบาปกลา้ 

ค าติเตียนขวญั ค าตีค าฆ่า  ค าทา้ด่า  แทงฟัน 
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ค าส่อฟ้อง  ห้ือท่านผิดกนั  วจีส่ีอนั  ควรผนัห่ีหุม้ 

คนัวา่ไผ  รักษาตวักุม้  โศกทุกขบ์่ รุมชน 

คนัเม้ียนอายุ  จุติตายตน  ไดเ้กิดเมืองบน ในปราสาทแกว้ 

  มีนาฏสนม เลางามแอว้แหลว้ แวดลอ้มแห่ แหนคลั 

หลอนเม้ียนอายุ  สังขารขนัธ์  หากเทิงทนั จุติจากหั้น 

  เอาตนตวั ขวญัหวัลงฝ้ัน  เกิดชั้นท่ี เมืองคน 

มีเคร่ืองยศ  บ่คดเสียตน  จาค าคน  ชิดชนอ่อนอว้น 

กล่ินค าจา  หอมไกลบ่ดว้น  ปากค าใด แลบลว้น 

  ยนิม่วนหู ชุผูฟ้้งซว้น  ในโสตถว้น กายา 

เป็นท่ีอวดยอ้ม  คุโณอตัตา  ดว้ยเตชนา บุญชูช่วยแสร้ง  

  ปากจาสัง คนฟังกลอนแสร้ง ปากพิษแม่น ค าย  า 

หลอนบุคละ  คนใดบ่ก า  นบักล่าวค า จาแขง็แหง้ถอ้ย 

เป็นท่ีผานใจ ฝงูคนใหญ่หนอ้ย ห้ือต ่าคลอ้ยแก่ ญิงชาย 

คนัคลาดแคลว้  จุติใจหาย  ตายจากคน สกลโลกใต ้

  จกัเอาตน ลงไปเกิดไหม ้  นรกถ่าน ไฟแดง  

เปลววูลุ่ก  หลูบหุม้เฝือแฝง  หลาวเหล็กแดง ท่านแทงปากเขา้ 

  ทุกขเ์หลือใจ กินไฟตางเขา้  ต่อเทา้รอด อินทรีย ์

คนัพรากพน้  จากหอ้งวจีี  แสนทุกขะมี บ่หนีอยูเ่ฝ้า 

  มาเกิดเป็นคน มีตนก ่าเส้า  ปากเหมน็เน่า นุมใน 

แมน้ปากพอ้ง  โฟ่ตา้นจาไข  บ่มีใคร  อดเหมน็อยูใ่กล ้

  โฟ่จาไผ  หนา้ตาเหมือนไห้ บ่ช่างไวว้าง ขบวน 

ปากค านั้น  ช่างอั้นผดิผวน  แมน้จาค านวล กลางหมู่ข้ีขา้ 

  ไผบ่เหลียว บ่เล็งตาหนา้  ปากทา้ใคร่ เอาค า   

            (เศรษฐีหวัเวยีง 51/1 - 52/6) 

ค าอธิบายศพัท ์

 ประหญา =  ปัญญา, ความรู้ทัว่ ท่าทา้ง  =  ทอ้งท่ี 
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 ทุรา  =  ไกล    ป้น  =  พน้, เลย, ผา่น 

  ล่าย  =  หลอก, ลวง, พราง, อ า ห่ีหุม้  =  ปิดบงั, ซ่อนเร้น 

 คลั  =  เขา้เฝ้า   เม้ียน  =  ตาย, หมดส้ิน, สูญ

  เทิง  =  ถึง, ไปถึง, จนกระทัง่ อ่อนอว้น =  น่ิมนวล, งดงาม 

 แลบ  =  ละเอียดอ่อน  ผาน  =  เดือดร้อน, ทุกข ์    

หลูบ  =  พอก, ชโลม      ตาง  =  แทน  

นุม  =  จวนจะเน่า, เป่ือย, ยุย่ 

สรุปความไดว้่า เม่ือนั้นลาภกุมารผูมี้ปัญญากวา้งไกลไดต้อบนางสุชาดาว่า ดูรานาฏ

นอ้ง ดอกไมด้อกท่ีส่ีท่ีหอมไปไกลพน้เขตแผน่ดินนัน่คือมุสาวาทา การไม่พูดปดและค าหยาบ ค าดู

หม่ิน และค าด่า ค  าติเตียนและอาฆาต ค าส่อให้คนทะเลาะกนั ทั้งส่ีอย่างน้ีควรงดเวน้ หากว่าผูใ้ด

รักษาได ้เม่ือตายไปก็จะไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์อยูใ่นปราสาทแกว้มีนาฏสนมอยูเ่ฝ้าแวดลอ้ม เม่ือตอ้ง

ลงมาเกิดในโลกมนุษย ์ก็จะเป็นผูท่ี้มียศมีต าแหน่ง มีวาจาท่ีไพเราะเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ใครไดฟั้งก็ยอ่ม

เสนาะหู เป็นท่ียอมรับของคนทั้งหลายดว้ยบุญน้ีไดค้  ้าชูไว ้หากผูใ้ดไม่รักษาศีลขอ้น้ี กล่าวค าท่ีท า

ใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน เม่ือตายไปตอ้งตกนรก ถูกเปลวไฟแดงเผาและถูกเหล็กแหลมแทงเขา้ปาก กินไฟ

แทนอาหาร ยอ่มทุกขท์รมานกายยิง่นกั เม่ือพน้จากนรกมาเกิดในโลกมนุษย ์ก็จะมีกายท่ีหม่นหมอง 

ปากเหม็นเน่า แม้ว่าพูดให้ใครฟัง ก็จะไม่มีใครเช่ือถือ สนทนากับผูใ้ดก็มีหน้าตาเหมือนดัง่คน

ร้องไห ้เป็นผูมี้ค  าพดูท่ีกลบักลอก แมพ้ดูดว้ยวาจาท่ีดีก็ไม่มีใครใหค้วามยอมรับ 

 

ศีลขอ้ท่ี 5 งดเวน้จากการด่ืมน ้าเมาคือสุรา และเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท เป็น

ส่ิงท่ีท าใหเ้สียสติสัมปชญัญะไป องคป์ระกอบการละเมิดศีลขอ้ 3 มีดงัน้ี  

1. น ้าเมา   

2. มีจิตคิดจะด่ืมน ้าเมานั้น    

3. มีความพยายามจะด่ืมน ้าเมานั้น  

4. น ้าเมานั้นล่วงล าคอลงไป 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดก้ล่าวถึงผลของการปฏิบติัและไม่ปฏิบติั

ตามศีลขอ้ท่ี 5 ดงัความต่อไปน้ี 
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ยามเม่ือนั้น  หน่อชั้นสัตถา  ตนลาภา  ประหญาบ่เส้า 
  จ่ิงเจียรจา กบันางหน่อเหนา้ คู่เลา้ยอด คิงบาง 

วา่ดูรานอ้ง  เจา้จีจอมผาง  นาฏนงคราญ ท่ีแพงแห่งขา้ 
อนัวา่บุปผา  มาลาทั้งหา้  หอมคนัธา ใช่ชา้ 

  หอมไปเถิง อินทร์พรหมชั้นฟ้า คือศีลหา้ เนอนาย 
อนัพระกล่าวไว ้  สอนโลกทงัหลาย ห้ือฝงูญิงชาย อดเยื้อนห้ือได ้  
สุราเมรัย  อยา่ไปใจใกล ้  หลอนคนใด บ่มกั 

  หากเป็นศีล ดวงชีนใหญ่นกั  กบัเผา่ผู ้ ญิงชาย 

คนัเม้ียนอายุ  วญิญาณดบัหาย  ตายจากคน สกลโลกใต ้

  เท่ียงเอาตน เมือกลบัเกิดใกล ้  ชั้นฟ้าโลก เมืองบน 

เสวยเคร่ืองทิพย ์  ในนิเวสน  สนิทเชียงชน รุ่งเรืองบ่เส้า 

มีฝงูกญัญา เทพาแหนเฝ้า  ร่วนเร้าเตม็ วมิาน 

คนัเม้ียนอายุ  ทิพพะสังขาร  จุติวิญญาณ มาเกิดโลกหลา้ 

ในตระกลู  มัง่มูนเส้ียงหนา้  ขตัติยชาติ ราชา   

มีเตชะยศ  อาจองนกัหนา  มีวชิา  ประหญาบ่หนอ้ย 

  ช่างเจียรจา วาทาม่วนถอ้ย  ชิดชอ้ยรูป โสภา 

อาจล ่ารู้   ยงัเยือ่งปัญหา  ร้อยเอด็วาทา ภาษาแจง้ถว้น 

  มีวสิัย  วอ่งไวบ่ดว้น  รู้พร้อมส่วน คลองธรรม   

เย นระ   คนใดบ่ก า  ใจอาธรรม พาโลก ่าเส้า 

  โถงสุรา  แต่หนุ่มเถิงเฒ่า  ทุกค ่าเชา้ดูด เมรัย 

คนัเม้ียนอายุ  จุติดบัใจ  เท่ียงลงไป เกิดในท่ีหมอ้ 

  อาวจีี  หนอนชีขวกัป้อ  กินช้ินเลือด กายน 

หมานรก  ไล่เลยขบตน  เปลวไฟลน วูลุ่กเอ่าไหม ้

  หนามเล่มแขง็ ปักแทงเสียบไข ้  เอาเหลา้ร้อนหล่อ ทวารลง 

ท่านถากฟัน  ยบัยอ่ยเป็นผง  หลอนคลาดคลาวง  นรกใหม่หมา้ 

มาเกิดเป็นคน  เท่ียงไดเ้ป็นบา้  ท่านนินทา ด่าชา้ 

  มีปากเหมน็ เหลือหมอ้โอ่งฮา้  ตวัก ่าเส้า คิงชา 
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ใบทุ้่นชา้  ถ่อยไร้ประหญา  ฝงูนรา  พื้นฟ้าโลกหลา้ 

  ยอ่มดูแคลน ชุคนชุหนา้  ทุกขใ์จยิง่ เหลือคน 

มีพยาธิ   ข่มไหมเ้ตงตน  บ่ยนืทน  อายหุม่ินสั้น 

  ยนิเขญ็ใจ อนัใดก็กลั้น  ทุกขช์ั้นยิง่ เหลือเมือง 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 53/7 - 55/4) 

อธิบายศพัท ์

  ประหญา =  ปัญญา, ความรู้ทัว่ คิง  =  ตวัตน, ร่างกาย 

  แพง  =  เป็นท่ีรัก  เถิง  =  ถึง 

 เยื้อน  =  อดทน, รอคอย, ผอ่นผนั  เม้ียน  =  ตาย, หมดส้ิน, สูญ

  เมือ  =  ไป, กลบั  ร่วนเร้า  =  อึกทึก, อ้ืออึง 

มัง่มูน  =  มัง่คัง่, ร ่ ารวย  เยือ่ง  =  เร่ือง, ประเภท, ชนิด 

 พาโล  =  พดูไม่ดี   โถง  =  นกัเลง  

 เท่ียง  =  ยอ่มจะ, แน่นอนท่ีจะ อาวจีี  =  ช่ือนรกขมุหน่ึง 

 ขวกั  =  ควกั, แคะ, แกะ  ป้อ  =  รวมกนั, สมทบกนั,  

พอกพนู  

ก ่าเส้า  =  คล ้า, ด า,หม่นหมอง ฮา้  =  ปลาร้า 

คิง  = ตวัตน, ร่างกาย  ทุ่น  =  น่ิง, ไม่เคล่ือนไหว 

สรุปความไดว้า่ เม่ือนั้นลาภกุมารผูมี้ปัญญาไดส้นทนากบันางสุชาดาผูมี้ร่างบอบบางวา่ 

ดูรานาฏน้องท่ีรักแห่งขา้ อนัว่าดอกไมท้ั้งห้าท่ีมีกล่ินหอมไปถึงชั้นอินทร์พรหม นัน่แหละคือศีล 5 

ท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสสั่งสอนคนทั้งหลาย ให้งดเวน้การด่ืมสุราเมรัย อนัเป็นศีลขอ้ส าคญั หากผูใ้ด

รักษาศีลขอ้น้ีเม่ือตายไปก็จะไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์เสวยเคร่ืองทิพยมี์เทพธิดาอยูเ่ฝ้าแวดลอ้ม เม่ือตอ้ง

ลงมาเกิดในโลกมนุษย ์ก็จะไดเ้กิดในตระกลูขตัติยราช มียศต าแหน่งท่ีองอาจ มีปัญญามาก มีวาจาท่ี

ไพเราะ มีกายท่ีงดงาม รู้แจง้ในศีลธรรม หากผูใ้ดไม่รักษาศีลขอ้น้ี เป็นนกัเลงสุราตั้งแต่หนุ่มจนแก่ 

ด่ืมแต่สุราทุกค ่าเช้า เม่ือตายไปก็จะตอ้งไปเกิดในนรก มีหนอนชอนไช รวมทั้งถูกหมาในนรกกดั

กินเน้ือ มีเปลวไฟลุกไหมเ้ผาร่างกาย ตอ้งถูกหนามปักแทง และถูกเหลา้ท่ีร้อนเทลงปาก เม่ือตอ้งมา
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เกิดในโลกมนุษย ์ก็จะเป็นคนบา้ มีปากเหม็น ร่างกายคล ้าหม่นหมอง ไร้ซ่ึงปัญญา คนทั้งหลายยอ่ม

ดูถูก มีโรคภยัเบียดเบียนท าให้มีอายสุั้นและเป็นคนทุกขย์ากตอ้งอดอยากในทุกส่ิง  

 

2. กฎแห่งกรรม 

หลกัธรรมนิยาม 5 คือ การก าหนดอนัแน่นอน หรือ ความเป็นไปอนัมีระเบียบแน่นอน

ของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ ประกอบไปดว้ยนิยาม 5 ขอ้ คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรม

นิยามและธรรมนิยาม ส าหรับกฎแห่งกรรมอยูใ่นนิยามขอ้ท่ี 4 คือ กรรมนิยาม3 หมายถึงกฎแห่งการ

กระท าและการให้ผลของกรรม แบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คือ กรรมดีและกรรมชัว่ ผูใ้ดท่ีท ากรรมดีก็จะ

ไดรั้บผลท่ีดีตอบ ส่วนผูใ้ดท่ีท ากรรมชัว่ก็จะไดรั้บผลท่ีไม่ดีตอบ ดว้ยความเป็นเหตุเป็นผลกนัเช่นน้ี

จึงเรียกวา่กฎแห่งกรรม ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงปรากฏเร่ืองกฎแห่งกรรมในตอนท่ี

พระเจา้พรหมทตัสั่งใหท้หารจบัตวัลาภกุมารไปฆ่า นางสุชาดาจึงอธิษฐานอา้งเอากุศลกรรมดีท่ีนาง

ไดเ้คยสร้างมา ขอบนัดาลให้ลาภกุมารรอดพน้จากอนัตราย จนในท่ีสุดพระอินทร์ก็บนัดาลให้ลาภ

กุมารรอดพน้จากการถูกฆ่า ดว้ยกรรมดีท่ีไดท้  าไวม้าแต่ก่อน ดงัความต่อไปน้ี 

 

นางนาฏไท ้  โศกไหมน้กัหนา  สุชาดา  เลลนร ่ าไห้ 
  บ่ทรงตน ทานทนอยูไ่ด ้  ยกยา้ยแล่น ไปมา 

จ่ิงยอยืน่ยก  ยงัสองหตัถา  ถวายวนัทา กราบนบกม้ไหว ้
  อธิษฐาน วอนวานไจไ้จ ้  เถิงเทพไทแ้ควน่ โขงบน 

ไหวค้อ้ยคอ้ย  กล่าวถอ้ยหายหน วา่ขอภายบน ส่องรู้ยงัถอ้ย 
  ติดแต่ตน ชาดาขา้ขอ้ย  ม่อนนอ้ยเกิด เป็นคน 

มีศีลวตัร  บ่งดัเสียตน  ใจเชียงชน ขาวใสบ่เส้า 
ยอ่มปฏิบติั พอ่แม่สองเจา้  ทุกค ่าเชา้ป ่ า เรินดี 

ตราบอาย ุ  ไดสิ้บหกปี  จ่ิงปะชายดี ไดเ้ป็นคู่อา้ง 
ขา้บ่มีใจ   ทารุณแสร้งสร้าง  บ่จาค าพราง ล่ายลบั 

  ปฏิบติั  ดว้ยย  ากราบนบั  ผบัชุอั้น  คืนวนั 
ขา้บ่คดเล้ียว  สอดเส้ียวใจตนั  บ่ผนัแพงพนั ยงัชายอ่ืนผู ้

                                                           
3มหามกุฏราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลชุด 91 เล่ม ฉบับ

ตรวจช าระใหม่, เล่ม 13  (นครปฐม: มหามกฏุราชวทิยาลยั, 2546), 95. 
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บ่ลวนผวัขวญั ยอ่มมีใจลู่  หุมรู้แต่ง ท าทาน 
ยอ่มทอดซดั  เขา้น ้าอาหาร  ถวายทุนทาน บ่หยดุหยอ่นได ้

  เป็นนิจกาล ทานมาไจไ้จ ้  แต่คนทุกขไ์ร้หมู่   ญิงชาย 
สัจจะเยือ่งน้ี  หลอนมีบ่หลาย  แก่ญิงนาย คือผวัแห่งขา้ 
ขอห้ือฝงู  เทพาแหล่งหลา้  กบัอินทา ปราบฟ้า 

  เสด็จตน  ลงมาบ่ชา้  มาโปรดขา้ อยา่นาน 
            (เศรษฐีหวัเวยีง 67/6 - 68/5) 

อธิบายศพัท ์

  ไจไ้จ ้ =  บ่อยๆ   แควน่  =  แควน้ 

  งดั  = เก็บ, ซ่อน  ชุอั้น = ทุกอยา่ง 

 ล่าย  =  หลอก, ลวง, พราง, อ า ผบั  =  ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป 

 ลวน  =  ล่วงเกิน, เสียมารยาท หุม  =  ชอบ, นิยม, พอใจ  

 ทอดซดั =  ละทิ้ง 

สรุปความไดว้า่ นางสุชาดามีความโศกเศร้ายิง่นกัจนตอ้งร้องไห ้และไม่สามารถอดทน

จนตอ้งวิ่งไปมา นางจึงไดย้กมือไหวว้อนวานเทพยดาให้เบ้ืองบนไดรั้บรู้ยงัปัญหาท่ีก าลงัประสบ 

นางจึงไดอ้ธิษฐานวา่นางปฏิบติัอยูใ่นศีลตลอดมา อีกทั้งดูแลบิดามารดาทุกค ่าเชา้ จนอายุได ้16 ปีจึง

ไดพ้บกบัลาภกุมาร ตนนั้นไม่มีใจทารุณ ไม่กล่าวเท็จ ปฏิบติัดว้ยความเคารพตลอดมา ไม่มีจิตใจใน

เชิงชู ้ไม่ท ากริยาล่วงเกินสามีตน ท าบุญท าทานเป็นอยู่เป็นนิจ ดว้ยสัจจะน้ีขอให้เทพยดาและพระ

อินทร์ไดเ้สด็จลงมาโปรดขา้อยา่ชา้ 

 

ส่วนพระเจา้พรหมทตัตอ้งตกนรกเพราะประกอบกรรมชัว่ท่ีไดส้ั่งฆ่าลาภกุมารโดยท่ี

ไม่มีความผดิ จึงถูกขวานพระอินทร์ผา่พระเศียรแลว้ไปตกในนรก ดงัความต่อไปน้ี 

 

ขวานอินทา เดชกลา้แรงฤทธ์ิ  ซดัทอดห้ือ ตกมา 
จบัถูกเน้ือ  ผา่เขา้สิสา  หวัพญา  แตกยะยอ่ยไหม ้
ตกลงโขง  นรกต ่าใต ้  เปลวไฟลน หูบเน้ือ 

  แร้งกาตอม มาหอมใฝ่เฟ้ือ  ตามปากหมอ้ ภายบน 
เปลวป่ันพื้น  ถีบข้ึนยงัตน  เถิงภายบน ฟูพน้ปากหมอ้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



217 
 

  แร้งกาหมา ชิงกนัเขา้ป้อ  สับเค้ียวคาบ ตวัมนั 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 69/3 - 69/5) 

อธิบายศพัท ์

  ซดัทอด =  ซดั, ปา, เหวีย่ง  จบั  =  กระทบ, โดน, ถูก 

ยะ  =  แตก   หูบ  =  อาการของไฟท่ีลุก 

โพลงข้ึนหรือใชเ้ปลว 

ไฟเผาของบางส่ิง 

อยา่งรวดเร็ว 

เฟ้ือ  =  คลุกคลี   เถิง  =  ถึง  

 ป้อ  =  รวมกนั, พอกพนู  สับ  =  จิก, ตอด 

สรุปความได้ว่า ขวานพระอินทร์ได้ตกลงมาถูกพระเศียรของพระเจ้าพรหมทตัจน

แตกแยกออก และตอ้งตกนรกถูกเหล่าแร้งกามาตอม มีทั้งเปลวไฟดนัให้ร่างลอยข้ึนมาดา้นบนของ

ปากหมอ้ เหล่าแร้ง กาและหมาต่างเขา้มารุมชิงกนักินเน้ือ 

 

ค่านิยม 

ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลในกลุ่มนั้นๆ หรือคนคนเดียวกนัเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่า ควร

รักษาไว ้ค่านิยมอาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด แต่เป็นความนิยมในส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเห็นวา่มีคุณค่าควรยก

ยอ่ง4 ค่านิยมมีทั้งลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค์ เป็นทศันคติและความเช่ือท่ีฝังในชีวิต

ของมนุษย ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยแ์ละเป็นวิธีจดัการพฤติกรรมของมนุษยท่ี์ฝังแน่นใน

ตวัตน มีการยึดถือปฏิบติัต่อๆกนัมา ในการศึกษาวรรณกรรมทอ้งถ่ินท าให้เรารับรู้ถึงค่านิยมของ

สังคมท่ีสะทอ้นออกมาในงานวรรณกรรมเร่ืองนั้นๆ ได้จากแนวคิด การแสดงออกทางหลกัการ 

อุดมการณ์ ความฝัน หรือรสนิยมท่ีจะปรากฏออกมาในงานประพนัธ์5 

 

 

                                                           
4กหุลาบ มลัลิกามาส, วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2518), 39. 
5จารุวรรณ ธรรมวตัร, ลกัษณะวรรณกรรมอสีาน (กาฬสินธ์ุ: จินตภณัฑก์ารพิมพ,์ 2522), 202. 
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วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม ดงัต่อไปน้ี 

1. ความกตญัญูต่อบุพพการี 

2. ค่านิยมการเลือกคู่ 

3. ค่านิยมเร่ืองความงามของสตรี 

 

1. ความกตญัญูต่อบุพการี 

ความกตญัญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในสังคม

มนุษยด์ว้ยกนั เพราะเป็นเคร่ืองท าลายความเห็นแก่ตวัอนัเป็นศตัรูส าคญัของความดี  ความกตญัญู

ท าใหม้นุษยรู้์จกัการกระท าหนา้ท่ีอนัเหมาะสมของตนเองโดยเฉพาะความกตญัญูต่อบุพการีถือเป็น

ส่ิงส าคญัท่ีพึงปฏิบติั ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ผูแ้ต่งไดส้อดแทรกค่านิยมเร่ืองความ

กตญัญูของสังคมลา้นนาไวด้ว้ย ในตอนท่ีลาภกุมารไดข้ึ้นเป็นกษตัริยค์รองเมืองพาราณสี แลว้ก็ได้

เชิญให้บิดามารดาของตนและบิดามารดาของนางสุชาดาให้มาอยู่ในพระราชวงัดว้ยกนั เพื่อให้ได้

อาศยัอยูร่่วมกนัดว้ยความสุขสบาย ดงัความต่อไปน้ี 

 

 คนัเจา้วระ  หน่อพระสัตถา  ไดเ้ป็นราชา พญายอดเกลา้  

จ่ิงน าเอา  พอ่แม่สองเจา้  มาอยูร่่วมเรียง เท่ียงเทา้ 

  ทงัปิตา  มาดาคู่เลา้  จอมยอดเจา้ ชาดา 

ห้ือมาอยูพ่ร้อม  ในราชหอ้งเคหา  บ่มีวาทา  โศกาโศกเศร้า 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 73/2 - 73/3) 

อธิบายศพัท ์

  จ่ิง  =  จึง   เท่ียงเทา้ =  แน่นอน, มัน่คง 

สรุปความได้ว่า เม่ือลาภกุมารได้เป็นกษตัริย ์จึงได้เชิญบิดามารดาของตนและนาง

สุชาดามาอยูด่ว้ยกนัในพระราชวงั เพื่อใหเ้กิดความสุขไม่มีความโศกเศร้าใดๆ 
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2. ค่านิยมการเลือกคู่ 

การเลือกคู่ครองมีความส าคญัต่อชีวติครอบครัวเป็นอยา่งมาก เพราะการมีคู่ครองท่ีดีจะ

ท าให้การด าเนินชีวิตมีความสุข โดยทัว่ไปในการเลือกคู่ครองของแต่ละบุคคลมกัจะมีการก าหนด

คุณสมบติัของผูท่ี้ตนจะเลือกมาเป็นคู่ครอง ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงปรากฏค่านิยม

ในการเลือกคู่ครองของคนลา้นนา โดยมีบิดามารดาเป็นบุคคลส าคญัท่ีคอยให้ค  าแนะน า เพื่อให้ลูก

ของตนไดมี้คู่ครองท่ีดี ดงัความต่อไปน้ี 

 

 ดว้ยมีแท ้  พอ่ขา้จาสอน  ปางเดิมออน ก่อนนั้นยามอั้น 

วา่คนัเป็นสาว จกัเอาผวัฝ้ัน  ห้ือหน่อชั้นพอ่ ถามดู 

ดวงดอกไม ้  กาบอา้ไขปู  เกิดชมพ ู มนุษยโ์ลกหลา้ 

ดวงบุปผา  ปัญจามีหา้  หอมคนัธา กวา่คู ้

  หลอนมีไผ คนใดหากรู้  ห้ือลูกสู้  ชมนอน 

ขา้นอ้งไท ้  จ าไวค้  าสอน  พาหลบัพานอน ห่มซอ้นในผา้ 

จกัเป็นดอกสัง  เดนายเจา้ขา้  หอมคนัธา ยิง่คู ้

  หลอนพี่ทงัหลาย   ชายใดหากรู้  จกัปันร่วมสู้ เทียมเงา 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 20/5 - 20/7) 

อธิบายศพัท ์

 ออน  =  ก่อนหนา้, คร้ังก่อน คนั  =  หากวา่, แมน้วา่, เม่ือ 

 สู้  =  ยนิดี, พอใจ, รับได ้ คู ้ =  เคร่ืองหอมชนิดหน่ึง 

ซ่ึงไดจ้ากชะมดตวัผู,้ 

มีกล่ินหอมพิเศษ 

  ดอกสัง  =  ดอกอะไร  เด = แน่จริง, ไม่ผดิ 

 หลอน  =  หากวา่ 

สรุปความไดว้า่ พ่อของขา้ไดส้อนไวเ้ม่ือก่อนวา่ เม่ือเติบโตเป็นสาวจะหาสามี ให้ถาม

ปัญหาวา่ดอกไมท่ี้เกิดในโลกมนุษยมี์ 5 ดอก และมีกล่ินหอมยิ่งกวา่กล่ินชะมดเชียง ถา้หากผูใ้ดรู้ก็
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ให้เลือกเป็นคู่ครองได้ ขา้จึงจดจ าค าสอนของพ่อไว ้หากพี่ทั้งหลายผูใ้ดรู้ข้าก็ยินดีท่ีจะร่วมเป็น

คู่ครอง 
 

ส่วนลาภกุมารก็ไดรั้บค าแนะน าจากบิดามารดาของตนในการเลือกคู่เช่นกนั ดงัความ

ต่อไปน้ี 
 

ยงัมีหน่อชั้น  นัง่หั้นลือโขง  ในระวง  บ่ไกลบ่ใกล ้

ช่ือชาดา  อยูห่นหอ้งใต ้  เขตคา้ยหอ้ง หางเวยีง 

พอ่ข่าวรู้   ชุผูลื้อเสียง  เป็นลูกญิงเชียง เศรษฐีฝ่ายใต ้

รูปสมใส  ไผบ่เทียมได ้  บ่มีใคร  เปรียบทดั 

  รู้คลองศีล คลองบุญคลองวดั ใจแผก่วา้ง ศรัทธา 

มีเท่ียงแท ้  เขาเล่าลือจา  เจา้จุ่งคลา พรากเรือนผา้ยเตา้ 

ไปร ่ าเล็งโฉม ชาดาหน่อเหนา้  ในฝ่ายทา้ยแห่ง เวยีงชยั 

คนัเจา้ลูกรัก  หากมกัเพิงใจ  จกัแต่งคนไป ขอเอาหน่อเหนา้ 

  มาเป็นคู่แฝง คู่แพงฝ้ันเฝ้า  ลูกเคา้พอ่ ลาภา 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 29/4 - 29/7) 

อธิบายศพัท ์

 หั้น  =  นั้น, ท่ีนัน่  ระวง  =  บริเวณ, ละแวก, เขต 

 คา้ย  =  เขต, แดน, ท่ีตั้ง  ผา้ยเตา้ =  เดินทาง 

 เพิงใจ  =    พึงพอใจ    

สรุปความไดว้่า ยงัมีหญิงผูเ้ป็นลูกสาวอยู่คนหน่ึง อยู่ในเขตไม่ใกลไ้ม่ไกลช่ือสุชาดา 

อาศยัอยู่ทางทา้ยเมือง พ่อรู้มาว่าคนทั้งหลายต่างร ่ าลือกนัว่าเป็นลูกของเศรษฐีทา้ยเมือง มีรูปร่าง

งดงามไม่มีใครเทียม รู้รักษาศีลและการท าบุญ มีใจแผก่วา้ง ซ่ึงบุคคลน้ีมีอยูจ่ริง เจา้จงเดินทางไปยล

โฉมของนางสุชาดาน้ีทางทา้ยเมืองพาราณสี หากลูกพึงพอใจก็จะไดแ้ต่งคนไปสู่ขอมาเป็นคู่ครอง

ของลูก 
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ค่านิยมการเลือกคู่อีกประการหน่ึงคือการเลือกคู่ครองในวยัท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการ

เลือกคู่ครองและการมีครอบครัวท่ีเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปก็จะไม่เป็นผลดีต่อครอบครัว ใน

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงไดส้ะทอ้นถึงค่านิยมเร่ืองการเลือกคู่ครองในวยัท่ีเหมาะสม 

ดงัน้ี 

 

อถะเม่ือนั้น  ท่านเจา้เศรษฐี  จ่ิงไขวาที ค าดีฟู่ ตา้น 

วา่เจา้บุตตา  ใหญ่มาเถิงถา้น  สมดวงบาน ควีร่ส 

 ควรดีหา  คู่ออ้นแซมซด  สุมหมูเขา้ แลงงาย 

บดัเด๋ียวน้ี  เจา้ควีบ่านกราย  ตนเดียวดาย บ่มีคู่อา้ง  

อยูพ่อยตน  นอนเดียวเปล่ียวขา้ง  บ่มีนาง  กล่อมเน้ือ 

 เท่าสนุก  อยูด่ว้ยเผา่เช้ือ  บ่หาคู่ออ้น พานอน 

ฟังถ่ีเทอะ  ค าพอ่จาสอน  หลอนค าซอน ลูกรักแก่เฒ่า 

 ดว้ยภวงัคี ชีวติแห่งเจา้  เม้ียนมรณ์ม่ิง ตายวาย 

บ่สมร ่ าพิจ  หวดิท่ีใจหมาย  ฝงูคนชาย เอาเมียเม่ือหลา้ 

 เสมอเหมือน เพศเพียงเป็นขา้  เล้ียงลูกไวเ้ปล่า เสียดาย 

เทียมแทกไว ้  เยยีะไร่นาขวาย  เสียแรงควาย บ่มูนมัง่เขา้ 

ภายพัน่ตวั  นายเลาลูกเตา้  ควรหาเมียแพง คู่เลา้ 

 อยา่หาขวาย คนันายคึดเชา้  ดีสายสืบเหงา้ พนัพงศ ์

            (เศรษฐีหวัเวยีง 28/6 - 29/4) 

อธิบายศพัท ์

  ถา้น  =  ชั้น, สถาน, ขนาด, แลง  =  เวลาเยน็ 

ท านอง, ชนิด 

 งาย  = เวลาเชา้   พอย  =  โดดเด่ียว , ไร้คู่  

 หลอน  =  หากวา่   หลา้  =  ล่า, ปลาย, ทา้ย, สาย  

 แทก  =  วดั, กะ, เทียบ, เปรียบ ขวาย  =  สาย 

 พัน่  =  ฝ่าย   คึด  =  คิด 

   ส
ำนกัหอ
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สรุปความได้ว่า ธนัญชัยเศรษฐีได้กล่าวว่าลาภกุมารก็เติบโตแล้ว สมควรแก่การหา

คู่ครองมาอยู่ร่วมด้วย หากจะมีภรรยาเม่ืออายุมากก็จะเล้ียงดูลูกด้วยความล าบาก เพราะร่างกาย

อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนในวยัหนุ่ม ก็เปรียบเหมือนกบัการท านาช้ากว่าฤดูกาล ก็อาจจะไม่ได้

ผลผลิตท่ีดีพอ อีกทั้งยงัเสียแรงควายไถนาเสียเปล่า ซ่ึงตรงกบัภาษิตลา้นนาท่ีวา่ “เยียะนาลูนเป็นขา้

งวัควาย เอาเมียขวายเป็นขา้ลูกเตา้” ดงันั้นธนญัชยัเศรษฐีจึงกล่าวกบัลาภกุมารวา่ให้รีบหาภรรยามา

สืบวงศต์ระกลู 

 

3. ค่านิยมเร่ืองความงามของสตรี 

ค่านิยมของคนล้านนาท่ีเก่ียวกับความงามของสตรี จะกล่าวถึงลักษณะความงามท่ี

พร้อมดว้ยอิตถีลกัขณะ คือ มีลกัษณะ 6 ประการ ประกอบไปดว้ย ไม่ด าเกินไป ไม่ขาวเกินไป ไม่

ผอมเกินไป ไม่อว้นเกินไป ไม่เต้ียเกินไป และไม่สูงเกินไป ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัว

เวยีงไดก้ล่าวถึงค่านิยมเร่ืองความงามของสตรี ซ่ึงกล่าวถึงความงามของนางสุชาดา ดงัความต่อไปน้ี 

 

สริระ   เหมือนแท่งเงินปอน ขาวแดงซอน บ่พีพ  ่าป้อม 

ผมเขียวใส เหมือนไหมยอ้มหอ้ม คิ้วโก่งคอ้ม ธนูอินทร์ 

หนา้นาฏไท ้  เหมือนแวน่ค าจีน ตาด านิล  หลิดไหลอยูเ่บา้ 

เผยีบเหมือนสี มณีแกว้เขา้  อนัปัดแลว้เล่า หลายที 

แกม้หน่อนอ้ย  เล่ียนมอ้ยใสสี  เหมือนค าคี รังสีส่องแหม้ 

ขบวนตน ญิงเหมือนอินทร์แตม้ ตอ้งยวา้ยแยม้ผอ่ ดูงาม 

คอนอ้งชั้น  ขั้นปลอ้งพอสาม  แขนนงราม งามกลมออ้ยหลอ้ย 

สองหตัถา  ฝ่ามือกลมหอ้ย  คุลีงาม  เล่ียนมอ้ย  

  เล็บมือแดง ยาวรีชิดชอ้ย  เหมือนแท่งแกว้ เทียนค า 

แอวแอ่นแคว้  เพียงรอบมือก า  อกญิงค า แผง่ามแกว้กวา้ง 

ถานานาย  ท่ีชายจงอา้ง  เหมือนคบัทองวาง  ต่างไว ้

  ใหญ่ปูนปาน นาวค าหน่วยไม ้  ฝานเก่ิงได ้ มายอง 

    (เศรษฐีหวัเวยีง 11/5 - 12/3) 

   ส
ำนกัหอ
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อธิบายศพัท ์

เงินปอน =  เงินเน้ือขาวบริสุทธ์ิ ซอน  =  แทรก 

พี  =  อว้น, ใหญ่, เติบ  ป้อม  =  อ้วนสั้ น, อ้วนเต้ีย

 หอ้ม  = สีคราม, คล ้า, ด า  คอ้ม  =  คอ้ม - โนม้ลง 

หลิด  =  อาการท่ีนยัน์ตาเคล่ือน เล่ียน  =  ราบเรียบ  

ไหวไปมา 

ค า  =  ทอง   ยวา้ย  =  ยิม้, ยิม้แยม้ 

 คบัทอง =  มะพลบั   ฝาน  =  ฝาน-ปาด, เชือด,  

เฉือนบางๆ  

เก่ิง  =  คร่ึง   ยอง  =  วาง  

สรุปความไดว้า่ นางสุชาดาเป็นผูมี้สรีระเหมือนแท่งเงินเน้ือขาวบริสุทธ์ิ ไม่อว้นไม่เต้ีย 

เส้นผมด าขลบัเหมือนดัง่ยอ้มสีคราม คิ้วโก่งเหมือนธนูพระอินทร์ ใบหนา้เหมือนแว่นจากเมืองจีน 

มีตาสีด านิลเปรียบเหมือนอญัมณีท่ีเจียระไนแลว้ลา้งดว้ยน ้ าแสนคร้ัง แกม้เกล้ียงเกลาเหมือนดัง่แสง

อนัสุกปลัง่ รูปกายเหมือนดัง่พระอินทร์วาดไว ้ยามเม่ือยิ้มแยม้ดูงามยิ่งนกั ส่วนคอมีสามปลอ้ง มี

แขนงามกลม มือทั้งสองขา้งมีน้ิวท่ียาวรีและมีเล็บท่ีเรียบแดงงาม มีเอวเล็กเพียงหน่ึงรอบมือ มี

หนา้อกเหมือนลูกมะพลบัผา่คร่ึงวางไว ้
 

ประเพณ ี

ประเพณี มีบทบาทเป็นเคร่ืองมือควบคุมการประพฤติปฏิบติัตามท่ีสังคมก าหนดหรือ

ตามค่านิยมของสังคม ประเพณีเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงความเจริญของสังคมซ่ึงสั่งสมและสืบต่อมา

ชา้นานและพฒันามาถึงปัจจุบนั ประเพณีมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ แนวคิด พิธีกรรม สมาชิก

และการเฉลิมฉลอง ประเพณีจ าแนกตามลกัษณะแบบแผนการปฏิบติัไดแ้ก่ ปรัมปราประเพณี จารีต

ประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี6 

ประเพณีมีบทบาทท่ีส าคญั 2 ประการดงัน้ี 

                                                           
6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , คู่มือการศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา (นนทบุรี: ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548), 11. 

   ส
ำนกัหอ
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1. ประเพณีมีบทบาทต่อบุคคล คือ เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ช่วยผอ่นคลายความทุกข ์

ท าใหมี้ขวญัก าลงัใจดี เกิดความรู้สึกมัน่คงในชีวติและการประกอบการงาน  

2. ประเพณีมีบทบาทต่อสังคม คือ เป็นเคร่ืองสร้างความสัมพนัธ์ ท าให้เกิดความรู้สึก

ผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั ส่งผลใหส้ังคมเป็นปึกแผน่ 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงไดส้ะทอ้นถึงประเพณี ดงัต่อไปน้ี 

1. การสืบราชสมบติั  

2. การตั้งช่ือ 

3. การแอ่วสาว   

4. การสู่ขอ 

5. การแต่งงาน  

6. การเรียกขวญั 

 

1. การสืบราชสมบติั 

ประเพณีการสืบราชสมบติั เป็นการเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อสืบราชสมบติัปกครอง

บา้นเมือง ปกครองประชาชน ซ่ึงเป็นประเพณีของกลุ่มชนชั้นสูงในราชส านกั การสืบราชสมบติัมี

หลายวธีิ เช่น การปราบดาภิเษก เป็นการรบชนะบา้นเมืองท่ีสามารถยึดมาไดแ้ลว้ตั้งตนเป็นกษตัริย ์

หรือการราชาภิเษก เป็นการสืบสัตติวงศ์ต่อๆกนัมา ในลา้นนาเม่ือคร้ังท่ีมีการจดัพิธีราชาภิเษกเจา้

อุปราชพุทธวงศเ์ป็นเจา้หลวงเชียงใหม่นั้น7 ไดมี้การเชิญเจา้อุปราชนัง่ช้างแห่ไปถึงบริเวณแจ่งหัว

ลินแลว้ก็เอาน ้าบ่อแกว้เจ็ดลิน “อาบองคส์รงเกสวรองคพ์ระเป็นเจา้ท่ีนั้น” เม่ือไปถึงประตูชา้งเผือก

แลว้ก็ไปไหวพ้ระท่ีวดัเชียงยนื แลว้เขา้เมืองทางประตูชา้งเผอืกโดยมีชนเผา่ลวะจูงมา แบกแชก หาบ

ไก่ น าเสด็จไปไหวพ้ระเจดียท่ี์วดัเชียงมัน่ แลว้เสด็จไปท่ีหนา้วงัหลวง ในบริเวณพิธีมีพระสงฆ ์108 

รูป มีเจ้าหลวงล าปางและเจา้หลวงล าพูน เจา้อุปราชและเจา้ราชวงศ์ร่วมกนัเป็นประธานน าเจ้า

อุปราชพุทธวงศ์เขา้สู่หอเด่ือหอชยั สรงน ้ ามุรธาภิเษกได ้16 กระออม แลว้จึงน าข้ึนสู่หอค า คือ

พระราชวงัแลว้เวนสมบติับา้นเมืองถวาย พระสงฆส์วนปริตรมังคละ สวดมนตท์ั้งล า สวดมหาสมยั

ทั้งล า สวดไชยพาหุง สวดชยับญัชร สวนชยัปฐว ีสวดสัมพุทธคาถาและสวดอุณหสัสวิชยั เป็นเสร็จ

                                                           
7พระญาพทุธวงศ ์เจา้หลวงเชียงใหม่ องคท่ี์ 4 ครองเมืองเชียงใหม่ระหวา่ง พ.ศ.2368 - พ.ศ.2389 

   ส
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พิธี ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงปรากฏประเพณีการสืบราชสมบติัในตอนท่ีพระเจา้

พรหมทตัถูกพระอินทร์ลงโทษจนสวรรคต ชาวเมืองพาราณสีจึงพร้อมใจกนัยกเอาลาภกุมารข้ึน

ครองเมืองต่อจากพระเจา้พรหมทตั โดยเหล่าเสนาอ ามาตยท์ั้งหลายไดต้กแต่งเตรียมขนัดอกไมใ้ส่

พานทองไปเชิญลาภกุมาร เม่ือลาภกุมารรับยงัขันดอกไม้แล้วขบวนแห่ก็ได้พากันเข้าไปยงั

พระราชวงั เพื่อท าการสรงน ้ ามุรธาภิเษกแลว้จึงประดบัดว้ยเคร่ืองแต่งกาย จากนั้นไดอ้ญัเชิญลาภ

กุมารและนางสุชาดาข้ึนนัง่บนบลัลงัก์8 ดงัความต่อไปน้ี 

 

ยามเม่ือนั้น  หมู่เสวกา  มีเสนา  ตนหลวงใหญ่หมา้ 

ปโรหิตา  ประชาไพร่ฝ้า  รีบพลนัดา ซะไซ ้

  ยงัขนับุปผา ราชาดอกไม ้  เทียนเทศใต ้ เงินค า 

หลายเยือ่งพร้อม  เคร่ืองนอ้มหนกัหน า ใส่พานค า ประดบัดว้ยแกว้ 

มีหลายสี เรืองดีผอ่งแผว้  แต่งแลว้รีบ น าไป 

อ ามาตยเ์คา้  ไต่เตา้หลุไหล  ทงัเสนาใน ไพร่ไทยขา้ขอ้ย 

  แห่แหนกนั ออกไปเป็นถอ้ย  จาร้อยโกฏิ เนืองนนั 

คดัคัง่แคน้  หนีบแน่นจ่ิมกนั  ออกไปพลนั พากนัไต่เตา้ 

  คนัไปเถิง กุมารหน่อเหนา้  กราบนบบาท บาทา 

ขนัดอกไม ้  ต่างเหนือสิสา  ถวายวนัทา ราธนาเจา้ 

พุทธงักรู ตนบุญบ่เส้า  หน่อพระโพ ธิญาณ  

เมือเป็นทา้ว  ปราบดา้วสัณฐาน สุขส าราญ เสวยราชกวา้ง 

  เป็นราชา เจา้ตนเอกอา้ง  ปราบทั้งแท่น พารา  

ยามภ ่านั้น  หน่อชั้นสัตถา  ตนลาภา  เง่ือนฟ้าแหล่งหลา้ 

จ่ิงผายตน  เจา้ผดัแผห่นา้  ผอ่เล็งมา ซะไซว ้

  รับเอาขนั นิมนตด์อกไม ้  อนัท่านไหว ้ อญัเชิญ 

เมือเป็นทา้ว  ปราบดา้วสุขเสิญ ห้ือจ าเริญ วฒิุเมืองหมา้ 

เสนาเนือง  ขนุเมืองชุหนา้  ทงัพราหมณา พอ่คา้ 

                                                           
8บุปผา คุณยศยิง่, “อุสสาภิเสก,” สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ 15 (2542): 8041. 
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  พวกพลหาญ ทงัควาญชา้งมา้  พวกรถหมา้ เกวยีนงาม 

ทุกใหญ่นอ้ย  ไต่เตา้ไหลหลาม  มีตนทรงงาม พระองคเ์ป็นเจา้ 

แห่แหนตน  โพธิสัตวเ์จา้  เสียงเนืองนนั คล่ืนเคลา้ 

  พอแผน่ดินหลวง  คลองควงร่วนเร้า พลพวกเจา้ มาชม 

เจา้หน่อพระ  ตนยิง่คิงกลม  จาวโคดม บุญสมใหญ่หมา้ 

หากเป็นบุญ  แก่ขนุไพร่ฝ้า  เจียรจาคลา ท่ีนั้น 

  เขา้สู่โขง เวยีงวงเจ่ืองชั้น  ข้ึนสู่หอ้ง ผงัคา 

ขา้ราชทา้ว  กล่าวถอ้ยกลอนจา ถวายวรา พรดีบ่เส้า 

ห้ือเป็นชยัโย มงคลตนเจา้  ห้ือเท่ียงเทา้โยด ทีฆา 

ห้ือไดเ้ป็นทา้ว  ปราบดา้วรัฏฐา  เป็นราชา เจา้ตนใหญ่หมา้ 

ห้ือฤทธ์ิแรงปู ชมพโูลกหลา้  ปราบทอ้งแท่น แสนเมือง  

ธรรมโทษะ  กล่ินรสปูเปือง  ยศรวายเรือง เตชะเขม้กลา้ 

เสนาหลาย  หยาดยายเป็นฝ้า  สรงคนัธา อาบน ้า 

  อภิเสกา  หน่อเหนา้บุญค ้า  หดหล่อดว้ย ลินค า 

ทงันาฏนอ้ง  เพื่อนขอ้งบุญกรรม ตานิลด า  ชายาหน่อเหนา้ 

อาบลอยองค ์  สรงเกศเกลา้  หายมวัเมา สวา่งยา้ว 

  ประดบัตวั ดว้ยครัวเคร่ืองทา้ว งามเพศดา้ว เทพา 

อินทร์ท่านทา้ว  ปราบดา้วติงสา  จ่ิงปลงพารา รัฏฐาใหญ่กวา้ง 

นอ้มถวายปัน สององคอ์ยูส่ร้าง  นัง่ชา้งครอบ ง าเมือง 

 ห้ือนัง่นิจ  แท่นแกว้ค าเหลือง ฉตัรค าเรือง คล่ีมุงกางกั้ง 

ปัลลงักงั  แท่นค าสูงตั้ง  ฉตัรค าบงั เข่ียงฟ้า 

เป็นราชา บ่ยอบต ่าชา้  สูงใหญ่หมา้ บุญเรือง 

ทรงเดชฤทธ์ิ  ส่ีทิศอยูเ่ปือง  ร้อยเอด็เมือง รุ่งเรืองข่าวเจา้ 

             (เศรษฐีหวัเวยีง70/3 - 72/3) 

อธิบายศพัท ์

  หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  ดา  =  จดั, เตรียม 
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  เยือ่ง  =  เร่ือง, ประเภท, ชนิด เคา้  =  เคา้ - ตน้เคา้ 

  หลุไหล =  หลัง่ไหล  จ่ิม  =  กบั, พร้อมดว้ย, ใกล,้  

  เมือ  =  ไป, กลบั  ผาย  =  เดิน 

  ผอ่  =  ดู   นนั   =  เสียงม่ีนนัอึกทึก 

  คล่ืนเคลา้ =  มากมาย, เนืองแน่น ควง  =  บริเวณ, ละแวก 

  คิง  =  ตวัตน, ร่างกาย  ผงัคา  =  ปรางค,์ ปราสาท 

  ดา้ว  =  บริเวณ, เขต, ละแวก รวายเรือง =  รุ่งเรือง 

  ยาย  =  ราย   หด  =  รด - เท 

 ลิน  =  รางลิน, ไมท่ี้ต่อหรือขดุ ยา้ว  =  ยนิดี, พอใจ     

            ใหเ้ป็นร่องรูปยาวๆ เพื่อ 

ส่งน ้า 

  ดา้ว  =  บริเวณ, เขต, ละแวก ติงสา  =  สวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 

  เข่ียง  =  แข่งขนั   

สรุปความไดว้า่ เม่ือนั้นเหล่าเสนาอ ามาตยผ์ูใ้หญ่ ปุโรหิตและประชาชน ไดรี้บตกแต่ง

เตรียมขนัดอกไม ้เทียนและเงินทอง ใส่ในพานทองประดบัดว้ยอญัมณีหลายสี แลว้จึงรีบแห่กนัไป

จนคนแน่นเต็มทัว่ทอ้งถนน เม่ือไปพบลาภกุมารแลว้จึงไดย้กขนัข้ึนเหนือศีรษะแลว้กล่าวค าวนัทา

และเชิญลาภกุมารให้ไปเป็นกษตัริยป์กครองเมือง ลาภกุมารจึงได้รับเอาขนัดอกไมน้ั้นและได้

กลบัไปปราบดาภิเษกเป็นกษตัริย ์บรรดาเสนาอ ามาตย ์พราหมณ์ พ่อคา้ ทหาร ควาญชา้งมา้จ านวน

มากมายไดพ้ากนัแห่จนเสียงดงัไปทัว่เมือง จึงนบัวา่เป็นบุญของไพร่ฟ้าทั้งหลาย แลว้จึงไดเ้ขา้สู่ใน

ปราสาท เหล่าเสนาอ ามาตยท์ั้งหลายไดก้ล่าวค าถวายพรให้เป็นมงคลแก่กษตัริยอ์งค์ใหม่ เพื่อให้

ปกครองบา้นเมืองดว้ยความรุ่งเรือง หลงัจากนั้นจึงไดป้ระกอบพิธีสรงน ้ ามุรธาภิเษกทั้งลาภกุมาร

และนางสุชาดา แลว้จึงไดต้กแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัอนังดงามดัง่เทพยดา เม่ือนั้นพระอินทร์จึงไดย้ก

บา้นเมืองถวายแด่กษตัริยอ์งค์ใหม่ ให้นัง่บนบลัลงัก์ มีฉัตรกางอยู่ดา้นบน มีบลัลงัก์สูงตั้งอยู่และ

ฉตัรสีทอง ให้เป็นราชาสูงศกัด์ิมีเดชฤทธ์ิปราบร้อยเอ็ดเมือง โดยเหตุการณ์ท่ีปรากฏในเร่ืองเศรษฐี

หวัเวียงมีความคลา้ยคลึงกบัเหตุการณ์ในสมยัพระญาพุทธวงศ ์คือ การเชิญพระญาพุทธวงศน์ัง่บน

ชา้งแห่รอบเมืองและการสรงน ้ามุรธาภิเษก 
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2. การตั้งช่ือ 

การตั้งช่ือเป็นการก าหนดช่ือส าหรับเรียกขานให้กบับุคคล การตั้งช่ือจะมีการเลือกเป็น

อยา่งดีเพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ตวับุคคล ตามขนบของนิทานชาดกทัว่ไปนิยมตั้งช่ือตวัละครให้เป็น

ภาษาบาลี ในสังคมลา้นนามีความนิยมตั้งช่ือโดยใช้ภาษาบาลีและนิยมช่ือท่ีเป็นสิริมงคลเช่นกนั 

โดยทัว่ไปแลว้คนลา้นนามีวิธีการตั้งช่ือดว้ยกนั 2 วิธี คือ ตั้งโดยเจตนา และตั้งโดยไม่เจตนา การตั้ง

ช่ือโดยไม่เจตนามีท่ีมาจากการท่ีคนมาเยี่ยมเด็กแลว้เรียกช่ือตามลกัษณะผิวพรรณหรือรูปร่างท่ีเห็น 

ส่วนการตั้งช่ือโดยเจตนา ส่วนมากจะตั้งหลงัจากแม่ออกจากการอยูเ่ดือนไฟแลว้ 1 เดือน พ่อหรือแม่

จะไปขอให้พระภิกษุท่ีวดัเป็นคนตั้งช่ือให้ ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงก็มีการตั้งช่ือ

ใหก้บัตวัละครเป็นภาษาบาลีเช่นกนั ผูป้ระพนัธ์ไดส้อดแทรกประเพณีการตั้งช่ือของชาวลา้นนาไว้

ในตอนท่ีบิดามารดาตั้งช่ือให ้ลาภกุมาร หมายถึง เด็กชายผูมี้ลาภ ซ่ึงถือเป็นช่ือดี ดงัความต่อไปน้ี 
 

จ่ิงหานามดี ใส่ตั้งเทียมคกั  ตามโชคหมา้ เรืองบาน 

ห้ือวฒิุ   รุ่งเรืองสันตาน   โยคยนืนาน อายเุท่ียงมัน่ 

ลาภกุมาร ปรากฏวา่อั้น  พอ่ชั้นใส่ นามดี 

เป็นชาติเช้ือ  หน่อเน้ือเศรษฐี  จ าเริญดี  มีสุขอยูห่อ้ง 

               (เศรษฐีหวัเวยีง 8/7 - 9/1) 

อธิบายศพัท ์

 จ่ิง  =  จึง   หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่ 

สรุปความไดว้า่ จึงหานามท่ีดีมาตั้งเป็นช่ือ เพื่อให้มีโชคมีความรุ่งเรืองและอายุยืนนาน

นามวา่ ลาภกุมาร ซ่ึงผูเ้ป็นบิดาไดต้ั้งไวใ้หส้มกบัเป็นชาติเช้ือเศรษฐี ใหมี้ความสุขและความเจริญ 

 

ส่วนช่ือของนางสุชาดา บิดามารดาของนางก็เป็นผูต้ ั้งช่ือใหเ้ช่นกนั ดงัความต่อไปน้ี 

 

จึงใส่ช่ือไว ้  ห้ือเป็นศรี  แปลงนามดี ติถีแก่นกลา้ 
นามกร   ลือขนโลกหลา้  วา่สุชาดา แวน่ฟ้า 
           (เศรษฐีหวัเวยีง 11/3 - 11/4) 
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อธิบายศพัท ์

 แก่นกลา้ =  กลา้หาญอยา่งยิง่  จบั  =  ถูก 

สรุปความไดว้า่ จึงไดต้ั้งช่ือใหเ้ป็นศรี ใหช่ื้อน้ีเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่หลา้นามวา่สุชาดา  

 

3. การแอ่วสาว 

การเลือกคู่ของชาวลา้นนา  พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะเปิดโอกาสให้ลูกสาวของตนได้มี

โอกาสพบปะกบัชายหนุ่มอย่างอิสระผ่านทางประเพณีแอ่วสาว โดยในเวลาค ่าคืนจะมีชายหนุ่ม

เดินทางไปยงับา้นของผูห้ญิงท่ีตนมีความพอใจเพื่อพูดคุยสนทนา ส าหรับฝ่ายหญิงก็จะออกมานัง่ท่ี

ชานเรือนและน าเอางานบา้นออกมาท าดว้ย เช่น การป่ันฝ้าย เพื่อรอให้ฝ่ายชายมาเยือน เม่ือฝ่ายชาย

มาถึงก็จะมีการเตรียมหมากพลูและเม่ียงไวค้อยตอ้นรับ ในการสนทนามกัจะใช้ถอ้ยค าโวหารท่ี

ไพเราะ บางคร้ังการถามค าถามของฝ่ายหญิงก็ตอ้งใช้ไหวพริบในการตอบ เพื่อทดสอบสติปัญญา

ของฝ่ายชาย ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงปรากฏประเพณีการแอ่วสาวในตอนท่ีเหล่า

ลูกทา้วขนุมูลนายพากนัมาหานางสุชาดาท่ีบา้น เม่ือไปถึงแลว้เหล่าคนใชข้องนางสุชาดาก็ไดเ้ตรียม

ท่ีนัง่ หมอน กระโถน คนโทและหมากเม่ียงไวต้อ้นรับตามธรรมเนียมประเพณีการแอ่วสาว ดงัความ

ต่อไปน้ี 

 

คนัค ่าแลว้  บ่าวร้างเทียวหา  ศรีธิดา  ชุม้ือใฝ่เฝ้า 
ทงัลูกขนุ ลูกนายลูกเจา้  ลูกทา้วลูก เสนา 

ข้ึนสู่ทอ้ง  สู่หอ้งเคหา  หนัชาดา ยวา้ยแยม้เพียงแตม้ 
หวงัไดแ้ฝง  ไดแ้พงซอ้นแอม้  เป็นสามีแพง ยอดฟ้า 

  หวงัไดเ้กลียว ไดเ้กลา้ซอ้นลา้  ร่วมแผน่ผา้ ผนืเดียว 
หวงัไดร่้วมรส  ซอ้นซดกุมเกลียว จ่ิงเดินเทียว ไปจาใฝ่เฝ้า 

  ทจัโจหลาย บ่าวนายบ่าวเจา้  ร่วนเร้าท่ี เรือนนาย 
มีเพื่อนพอ้ง  ลูกนอ้งตามหลาย นัง่ยงัยาย ภายหลงับ่าวเจา้ 
ส่วนทาสี  สังพีลอ้มเฝ้า  ตนนงเลา หน่อไท ้

  ตามผางมนั เรืองพรรณส่องไว ้ แสงส่องแกม้ ขาวพาว 
แยงถ่ีชั้น  ร่ามแดงสีขาว  ใสเพิงพาว ออนขาวส่องเหล้ือม 

หมดัค าเหลือง ร่ามเรืองแฝงเอ้ือม เหมือนน ้าเชอ พงัลง 
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ส่วนนาฏนอ้ง  แม่ฟองจนัทน์ผง  ประดบัยงัองค ์ เคร่ืองงา้ทรงป้อง 
ผดัผายตน ออกในหอห้อง  มาส่องเน้ือท่ี ชานลง 

ส่วนนางใช ้  แม่แป้งจนัทน์ผง  มานัง่ยายวง แวดลอ้มออ้มเฝ้า 
  หนัคนหลาย ชุมชายบ่าวเจา้  มาสู่ทอ้งท่ี ฆาวา 

จ่ิงตกแต่งไว ้  ยงัอาสนา  ปูอาภา  พรมเจียนแผน่ผา้ 
ทงัหมอนผา  ไหมค าแส่วหนา้  แจงแต่งดาล วาดไว ้

ทงักระโถน คนโทส่ิงใช ้  ทงัขนัหมากเม่ียง ท ายาย 
        (เศรษฐีหวัเวยีง 15/6 - 16/7) 

อธิบายศพัท ์

 ชุม้ือ  =  ทุกเวลา   ยวา้ย  =  ยิม้, ยิม้แยม้ 

 แพง  =  รัก, พอใจ      แอม้  =  ใกล ้

ซด  =  ซอ้น   ยาย  =  ราย  

แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ ร่าม  =  อร่าม, รุ่งโรจน์,  

พิเคราะห์    กระจ่าง 

เพิงพาว  =  เหมาะสม, งดงาม ออน  =  สีชมพ ู     

เหล้ือม  =  เล่ือม - เป็นประกาย, เคร่ืองงา้  =  เคร่ืองประดบัคอ 

เป็นเงามนั 

ผา้ย  =  เดินทาง      เจียร  =  พรมเจียร, เคร่ืองลาด 

เหมือนพรมท าดว้ย 

ขนสัตวช์นิดหน่ึง            

              อยูท่างภาคเหนือของ 

ประเทศจีน 

แส่ว  =  ใชด้า้ยปักเป็นลวดลายบนผนืผา้  

สรุปความได้ว่า พอถึงเวลาค ่า บรรดาชายหนุ่มก็จะมาแวะเวียนหานางสุชาดา มีทั้ ง
ลูกขุน ลูกนาย ลูกเจา้ ลูกทา้วเสนา พากนัข้ึนบนเรือนไดเ้ห็นนางสุชาดายิ้มแยม้ ก็หวงัท่ีจะไดเ้ป็น
สามีของนาง บรรดาชายหนุ่มทั้งหลายต่างมาท่ีบา้นของนางสุชาดากนัเป็นจ านวนมาก อีกทั้งบรรดา
ลูกน้องผูติ้ดตามก็นัง่กนัเรียงรายอยู่ดา้นหลงั ส่วนคนใช้ของนางสุชาดาก็ได้จุดโคมน ้ ามนั แสงท่ี
ส่องท าให้เห็นแกม้ท่ีขาว ส่วนนางสุชาดาก็ไดป้ระดบัเคร่ืองแต่งกายแลว้จึงเดินออกจากห้องมาอยู่
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บริเวณชานเรือน บรรดาคนใช้ของนางก็มานั่งแวดล้อมเรียงราย เม่ือเห็นคนมากมายไดม้าอยู่บน
เรือนจึงไดเ้ตรียมปูพรม หมอนผาท่ีปักลวดลายดา้นหน้าหมอนกระโถน คนโทและขนัหมากเม่ียง 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมการตอ้นรับแขกดว้ยเม่ียงของชาวลา้นนา วฒันธรรมการอมเม่ียงเป็นท่ี
นิยมในเขตลา้นนามาแต่โบราณ ตามหลกัฐานไดพ้บการบนัทึกค าวา่เม่ียงในศิลาจารึกของวดัพระ
ธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพูน จารึกเม่ือ พ.ศ.2043 สมยัพระเมืองแกว้เป็นกษตัริยค์รองเมืองเชียงใหม่ 
มีพระราชศรัทธาสร้างหอมณเฑียรธรรมพร้อมดว้ยคมัภีร์ไวท่ี้วดัพระธาตุหริภุญชยั เม่ือสร้างเสร็จ
ไดถ้วายเคร่ืองบูชาต่างๆ และไดถ้วายเงินจ านวน 1,100 เงิน เพื่อให้เอาไวเ้ป็น “ค่าหมากเหม้ียงบูชา
พระธรรมพนัร้อยเงิน”9 

 

ในการไปแอ่วสาวของชายหนุ่มชาวลา้นนานั้นจะตอ้งมีการแต่งตวัอยา่งพิถีพิถนัก่อน

เดินทางออกบา้น เพื่อให้ตนมีบุคลิกท่ีดีเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูพ้บเห็น ซ่ึงมีสุภาษิตล้านนาบทหน่ึง

กล่าวถึงความส าคญัของการแต่งกายไวว้่า “ทุกข์บ่ได้กินบ่มีไผตามไฟส่องทอ้ง ทุกข์บ่ได้นุ่งได ้

หยอ้งพี่นอ้งดูแควน” มีความหมายวา่ แมจ้ะยากจนไม่มีอะไรจะกิน ก็ไม่มีใครรับรู้กบัเราได ้แต่การ

ไม่ไดส้วมใส่เส้ือผา้ท่ีดี เม่ือผูอ่ื้นพบเห็นอาจจะเป็นท่ีรังเกียจและดูหม่ินดูแคลนเอาได้ เม่ือฝ่ายชาย

แต่งตวัเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็มกันิยมเดินทางกนัไปเป็นกลุ่ม โดยจะจบักลุ่มกนัเดินทางจากหมู่บา้น

ของตนไปยงัเรือนของหญิงสาวท่ีตนผูกใจ โดยมีการบรรเลงดนตรีระหว่างการเดินทาง มกัเป็น

เคร่ืองดนตรีขนาดพอถือติดตวัไดแ้ละมีเสียงไม่ดงัจนเกินไป เช่น พิณเป๊ียะ ซึง สะลอ้ เป็นตน้ เม่ือ

ไปถึงบ้านสาวแล้วก็จะใช้เสียงดนตรีเป็นส่ือบอกการไปแอ่ว มักจะเล่นนอกเขตบ้านสาวใน

ระยะห่างท่ีพอไดย้นิเสียง เม่ือฝ่ายหญิงไดย้นิเสียงแลว้ ก็จะเรียกใหฝ่้ายชายข้ึนไปบนเรือนเพื่อพูดคุย

ปราศรัยกนั ในตอนท่ีลาภกุมารไดรั้บค าสอนจากบิดามารดาวา่ถึงเวลาสมควรท่ีจะตอ้งมีคู่ครองแลว้ 

โดยพอ่ของลาภกุมารไดแ้นะน าใหไ้ปหานางสุชาดาท่ีบา้นเพื่อจะไดส้นทนากนั ลาภกุมารจึงแต่งตวั

แลว้เดินทางพร้อมทั้งบริวารไปยงับา้นของนางสุชาดา ดงัความต่อไปน้ี 
 

มาแต่งเคร่ืองงา้  หยัน่หยอ้งอตัตา  แหวนค ามา สุบน้ิวมือเจา้ 

แยงแวน่หวผีม  เนสมขอดเกลา้  หูทือลาน ทอยอ้ย 

คาดเคียนหวั พกัตร์แดงช่ืนชอ้ย ทรงแผน่ตอ้ย ผนืเพิง 

กายาเน้ือ  นุ่งเส้ือแถเถิง  เคร่ืองครัวเทิง หน่อพระทรงหยอ้ง 
                                                           

9ศรีเลา เกษพรหม, “เหม้ียง,” สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ 15 (2542): 7629. 
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วระสม  เหมือนพรหมหลงหอ้ง ผวิเน้ือผอ่ง ขาวแดง  

คนัแต่งแลว้  เคร่ืองหยอ้งสมแสง ยอดชายแพง ยา่งยา้ยลงหอ้ง 

มีบริวาร  สาโนแฝงป้อง  ลูกนอ้งท่อง ทวยไป 

พิณขลุ่ยเพียะ  ดีดดงัเสียงใส  ฝงูบ่าวใน ร ่ าไรกล่าวถอ้ย 

  สงวนใจ  เสียงใยอ่อนออ้ย  ออดชอ้ย คลองซอ 

คนัรอดแลว้  แห่งหอ้งเรือนหอ ศรีสอบอ หน่อพระองคเ์จา้ 

  ค่อยตกตีน ลีลาผา้ยเตา้  ข้ึนสู่ทอ้งท่ี เรือนนาง 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 30/1 - 30/5) 

อธิบายศพัท ์

  เคร่ืองงา้  =  เคร่ืองประดบัคอ  หยอ้ง  =  ประดบั, แต่งใหง้าม 

  สุบ  =  สวม, ใส่  แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ 

พิเคราะห์ 

  ทือ  =  ถือ, ประดบั  เพิง  =  เหมาะสม 

  เทิง  =  ไดท่ี้, พอดี, พอเหมาะ     แพง  =  เป็นท่ีรัก 

ทวย  =  ตาม, ติดตาม, พร้อมกนั ใย  =  กงัวาน 

 รอด  =  ส าเร็จ, ลุล่วง  ตก =  ถึง 

 ผา้ยเตา้  =  เดินทาง 

เพียะ =   พิณเป๊ียะ, เคร่ืองดนตรี ซอ  =  ขบั, การขบัโตต้อบ 

ประเภทดีดเป็นคนัต่อ   ระหวา่งชายหญิง  

จากกะลา เวลาเล่น             โดยมีป่ีชุดเป่า 

ผูช้ายตอ้งถอดเส้ือ   ประกอบ 

              เปลือยอกเอาส่วน 

             กะลานั้นครอบอกแลว้ 

ดีดบนสาย ถา้ผูห้ญิงเล่น 

จะใหส่้วนกะลานั้น 

             ครอบท่ีช่องทอ้ง          

   ส
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สรุปความได้ว่า ลาภกุมารได้แต่งตวั สวมใส่เคร่ืองประดับคอ สวมใส่แหวน ส่อง

กระจกหวผีมแลว้จึงเกลา้มวยผม สอดลานท่ีหู ใชผ้า้ผนืงามคาดหวั เม่ือแต่งกายและใส่ประดบัแลว้ดู

งดงามเหมือนพระพรหม หลงัจากแต่งตวัเรียบร้อยแลว้จึงไดเ้ดินลงจากเรือนมีบริวารลูกนอ้งติดตาม

ไป คนทั้งหลายเหล่านั้นต่างบรรเลงพิณ ขลุ่ย พิณเป๊ียะ ซ่ึงมีเสียงไพเราะ บางคนก็ขบัซอ จนไปถึง

บา้นของนางสุชาดาจึงไดข้ึ้นไปบนเรือนของนาง 
 

เม่ือลาภกุมารไปถึงยงับา้นของนางสุชาดาแล้ว เหล่าคนใช้นางสุชาดาก็ได้จดัเตรียม

หมากเม่ียง กระโถน คนโทไวต้อ้นรับตามธรรมเนียมการรับรองแขกคนของลา้นนาในสมยัก่อน ดงั

ความต่อไปน้ี  
 

 มหาสัตโต  เจา้ตนบุญหมา้  คนัเถิงฆาวา แห่งนอ้ง 

ทงัปริสา คณาเพื่อนพอ้ง  เขา้สู่หอ้ง เรือนนาง 

เขา้นัง่นิจ  สถิตหอขวาง  หมู่ฝงูพลาง นัง่พร้อมออ้มเฝ้า 

  พุทธงักรู ตนบุญบ่เส้า  นัง่แลว้ท่ี ควรดี 

ยามเม่ือนั้น  หมู่ชั้นทาสี  ยอ่มเป็นนารี สีใสเน้ือเกล้ียง 

แต่งจดัแจง  คิลาหมากเหม้ียง  ใส่ขนัเงินเชียง นอบนอ้ม 

  ทงักระโถน น ้าตน้ท าพร้อม  ถวายแก่เจา้ ลาภา 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 30/7 - 31/3) 

อธิบายศพัท ์

  หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  เถิง  =  ถึง 

 หอขวาง  = เรือนโล่งท่ีปลูกระหวา่ง 

อาคารสองหลงั, ทอ้ง 

พระโรง, หอ้งท่ีกวา้งขวาง 

สรุปความไดว้า่ เม่ือลาภกุมารถึงบา้นของนางสุชาดาแลว้ จึงไดข้ึ้นไปบนเรือนพร้อม

กบัผูติ้ดตามแลว้ไปนัง่บริเวณพื้นท่ีโล่งของเรือน เม่ือไดท่ี้นัง่แลว้บรรดาคนรับใชข้องนางสุชาดาก็

ไดจ้ดัเตรียมหมากเม่ียงใส่ขนัเงิน พร้อมทั้งกระโถนและคนโทใหก้บัลาภกุมาร 
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ในบทสนทนาของการไปแอ่วสาวก็จะมีการถามถึงสารทุกขสุ์กดิบของแต่ละฝ่ายวา่อยู่

ดีมีสุขหรือไม่ และฝ่ายหญิงจะเร่ิมถามวา่การมาเยือนหามีจุดประสงค์เพื่อส่ิงใด ส่วนฝ่ายชายก็จะ

ตอบเหตุผลท่ีมาเยือน ปรากฏในตอนท่ีนางสุชาดาออกจากห้องมานัง่ยงัชานเรือนแลว้ไดถ้ามลาภ

กุมารวา่เป็นใคร มาจากท่ีไหน อยูดี่มีสุขหรือไม่ ดงัความต่อไปน้ี 

 

กาละนั้น  แม่ดวงบุปเผ  ความสีเนห์ เกิดมีใจหอ้ย 

จ่ิงปุจฉา   ปราศรัยตา้นถอ้ย  กบัจาวโพธา ช่ืนชอ้ย 

  วา่ขา้แด่ตน ชายเลาหนุ่มนอ้ย  จีดอกสร้อย งามเรือง                                                         

ส่วนวนัน้ี  เจา้พี่มาเถิง  เยือ่งค าเคริง มีสังจ่ิมเจา้ 

ลุกท่ีไหน มาเรือนนอ้งเหนา้ โคตรเคา้อยู ่ ไหนชา 

จกัวา่เช้ือ  เจา้พี่ภาตา  เป็นอินทา อยูฟ้่าแหล่งหลา้ 

ฤๅวา่เป็น  กุมภณัฑเ์ขม้กลา้  วา่เป็นนาคา นาคครุฑ 

  รู้วา่เป็น  คนในมนุษย ์  อยูแ่ควน่บา้น แดนใด 

เจา้พี่เช้ือ   รูปเน้ือสีใส  ผวิวรรณไว เพศเพียงเหมือนแกว้ 

วา่วนัน้ีเหย  เจา้ตนผา้ยแผว้  มาแอ่วฆาวา แห่งนอ้ง 

  เจา้สมผาย ทงัชายเพื่อนพอ้ง  ยงับ่ตอ้ง  ชนภยั 

ค่อยวฒิุ   ช่ืนบานหวัใจ  โรคาใด   หวดัไอเม่ือยไข ้

บ่มาเถิง   มาเทิงท่ีใกล ้  ตนชายดวง ดอกไม ้

  ทงัปิตา  มาดาแห่งไท ้  บ่มีโศกไหม ้ สังคา 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 38/1 - 38/6) 

อธิบายศพัท ์

  สีเนห์  =  สเน่หา   เลา  =  งาม, สลวย, กลม 

เกล้ียง, รูปสวย 

  เถิง  =  ถึง   เคริง  =  คา้ง, ติดขอ้ง, เกย 

  ลุก  =  เคล่ือนออก  แควน่  =  แควน้ 

 เทิง  =  ถึง, ไปถึง  สัง  =  อะไร, ท าไม 
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สรุปความไดว้่า เม่ือนั้นนางสุชาดาเกิดความสงสัย จึงถามลาภกุมารว่าการท่ีเดินทาง

มาถึงเรือนของนางในวนัน้ีมีธุระอะไร มาจากท่ีใด มีโคตรตระกูลอยู่ท่ีไหน หรือว่าเป็นพระอินทร์

อยูบ่นฟ้า หรือเป็นยกัษก์ุมภณัฑ์ เป็นนาคครุฑ หรือวา่เป็นมนุษยอ์ยูบ่า้นเมืองใด จะขอถามพี่ผูมี้ผิว

งามเหมือนอญัมณีวา่ท่านรวมถึงผูท่ี้ติดตามทั้งหลายอยูดี่มีสุขหรือไม่ และพอ่แม่อยูดี่มีสุขหรือไม่ 

 

เม่ือนางสุชาดาไดถ้ามค าถามลาภกุมารวา่เป็นใครมาจากท่ีไหน อยู่ดีมีสุขหรือไม่และ

เดินทางมาหานางเพื่อจุดประสงคใ์ด ลาภกุมารจึงไดต้อบวา่ตนเป็นลูกเศรษฐีท่ีอาศยัอยูท่างฝ่ายหัว

เมืองพาราณสี ยงัอยูสุ่ขสบายดี ในการเดินทางมาบา้นนางสุชาดาคร้ังน้ีก็เพราะอยากมาพบนางและ

ตอ้งการท่ีขอนางเป็นคู่ครอง ดงัความต่อไปน้ี 

 

องคห์น่อพระ  วรสัตถา   ปรัมมา  โพธิสัตวเ์จา้ 

  ยนิปุจฉา ชาดาหน่อเหนา้  ถามเคา้ราก มูลลา 

จ่ิงยวา้ยแลว้  ตอบแกว้ชาตา  วา่ดูรา  ธิดาหนุ่มหนา้ 

สะส่วนตน พัน่ภายเบ้ืองขา้  บ่เป็นเช้ือชาติ อินทา 

บ่ใช่เช้ือยกัษ ์  กุมภณัฑปิ์สา  บ่เป็นนาคา นาคครุฑแหลง้หนา้ 

หากเป็นคน  สกลโลกหลา้  โขงพารา เทศทอ้ง 

  เป็นลูกเศรษฐี ใหญ่หมา้เนืองนอง อยูแ่ควน่ห้อง หวัเวยีง 

พี่ข่าวรู้   กล่ินคูส้านเสียง  ยอดญิงเชียง หางเวยีงแควน่ใต ้

ยนิใคร่หนั ใคร่แพงใคร่ได ้  พี่ไทจ่ิ้ง  เดินมา 

อนัหน่ึงนั้น  เบ้ืองพี่ภาตา  บ่เป็นโรคา พยาธิโศกเศร้า 

พึ่งบุญตน  พอ่แม่สองเฒ่า  เป็นเงาบงั ห่อทุม้ 

  ทงัคุณพระไตร รัตน์เจา้บงัคุม้  เกิดก่าหุม้ อนัตราย 

บ่มีโศกร้อน  เยอืกขอ้นกระหาย อยูส่บาย แลนายนอ้งเหนา้ 

             (เศรษฐีหวัเวยีง38/6 - 39/4) 

อธิบายศพัท ์

  ยวา้ย  =  ยิม้, ยิม้แยม้  พัน่  =  ฝ่าย, ส่วน, เบ้ือง 
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  หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  แควน่  =  แควน้ 

  แพง  =  รัก, พอใจ      ทุม้  =  ห่ม 

  ก่า  =  ป้องกนั, คุม้ครอง เยอืก  =  สั่นไหว 

สรุปความไดว้า่ ลาภกุมารไดย้นินางสุชาดาถามถึงโคตรวงศข์องตน จึงยิม้แลว้ตอบนาง

วา่ตนไม่ใช่ชาติเช้ือพระอินทร์ ไม่ใช่ชาติเช้ือยกัษก์ุมภณัฑ ์ ไม่ไดเ้ป็นนาคครุฑ แต่เป็นคนท่ีอาศยัอยู่

ในเมือง เป็นลูกเศรษฐีใหญ่โตอยู่ทางหัวเมือง ตนไดท้ราบข่าววา่นางอาศยัอยู่ทา้ยเมืองจึงอยากมา

พบ จึงไดเ้ดินทางมาหา อน่ึงตนไม่ไดเ้ป็นโรคภยัไขเ้จ็บใด ยงัพึ่งบุญบิดามารดาท่ีคอยเป็นร่มเงา อีก

ทั้งคุณแห่งพระรัตนตรัยท่ีปกปักรักษาไม่ใหเ้กิดอนัตราย ไร้ความทุกขแ์ละอยูด่ว้ยความสุขสบาย 

 

4. การสู่ขอ 

ประเพณีการสู่ขอของลา้นนาจะท าข้ึนก่อนท่ีจะมีการประกอบพิธีแต่งงาน เม่ือฝ่ายชาย

และฝ่ายหญิงไดพู้ดจากนัเป็นท่ีพึงพอใจทั้งสองฝ่ายแลว้ ฝ่ายชายก็จะกลบัไปเล่าให้บิดามารดาและ

ญาติผูใ้หญ่ของตนเพื่อขอให้จดัการสู่ขอตามประเพณี ผูใ้หญ่ก็จะมีการปรึกษากนัเพื่อเดินทางไปสู่

ขอกบับิดามารดาของฝ่ายหญิง เม่ือผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายไดส้อบถามดูแลว้ไม่ขดัขอ้งอนัใดก็ถือเป็นการ

ตกลงและมีการนดัวนัหมั้นหมาย หรือนดัหมายให้มีการแต่งงานพร้อมกนั10 ในวรรณกรรมค่าวซอ

เร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงปรากฏประเพณีการสู่ขอในตอนท่ีบิดามารดาของลาภกุมารไดจ้ดัเตรียมขา้วของ

มากมายและแต่งคนเพื่อจะไปสู่ขอนางสุชาดาใหก้บัลาภกุมาร ดงัความต่อไปน้ี 

 

ส่วนท่านไท ้  ทงัสองเศรษฐี  มีใจยนิดี ปีติแผก่วา้ง 
  ของบรรณา รีบดาแต่งสร้าง  เคร่ืองพร้อมมาก นานา 

ตามรีชชะ  ขนัสู่ขนัหา   บุปผาลาชา หมากพลูแผน่ผา้ 
ตามโบราณ  สัณฐานเมืองหมา้ ธรรมดา  ล่วงแลว้ 

  บ่ห้ือผอ่นผวน หยดุดว้นหยอ่นแคลว้ ตามรีตแกว้ มีมา  
จ่ิงแต่งใช ้  ห้ือหมู่วงศา  ไปขอชาดา แวน่ฟ้าฝ่ายใต ้

  โขงพารา บ่ถา้นไกลใกล ้  ในเขตคา้ยแควน่ หางเวยีง 
คนคล่ืนเคลา้  โห่เล่านนัเสียง  หยาดยายเรียง คลองเวยีงไต่เตา้ 

                                                           
10มณี พยอมยงค,์ ประเพณีสิบสองเดอืนล้านนาไทย (เชียงใหม่: ส.ทรัพยก์ารพิมพ,์ 2529), 163. 
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ไปรอดเถิง  เรือนนางหน่อเหนา้ ตนญิงเลา ร่างแคว้ 
            (เศรษฐีหวัเวยีง 61/5 - 62/1) 

อธิบายศพัท ์

 รีชชะ  =  จารีต   ขนัสู่  =  พานหมากท่ีใชเ้ป็น 

เคร่ืองรับแขก  

 หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่  ถา้น  =  ขนาด, ท านอง, ชนิด 

คา้ย  =  เขต, แดน, ท่ีตั้ง  แควน่  =  ดินแดนอนัเป็นท่ีอยู ่

ของมนุษย ์  

คล่ืนเคลา้ =  มากมาย, เนืองแน่น นนั  =  เสียงม่ีนนัอึกทึก 

 ยาย  =  ราย    เถิง  =  ถึง  

  เลา  =  งาม, สลวย, กลมเกล้ียง,  

รูปสวย  

สรุปความไดว้่า สองเศรษฐีผูเ้ป็นบิดามารดาของลาภกุมารมีความยินดี จึงไดเ้ตรียม

เคร่ืองบรรณาการมากมายตามจารีต ประกอบไปดว้ยขนัหมาก ดอกไม ้หมากพลู เส้ือผา้ ตามแบบ

โบราณของเมืองท่ีไดท้  ากนัมา แลว้จึงไดแ้ต่งให้ญาติวงศาเป็นผูไ้ปสู่ขอนางสุชาดาท่ีทา้ยเมืองซ่ึงอยู่

ไม่ใกลไ้ม่ไกล คนจ านวนมากต่างโห่ร้องเสียงดงัอยูเ่รียงรายตามถนนจนไปถึงเรือนของนางสุชาดา  

 

เม่ือเดินทางไปถึงบา้นของนางสุชาดาแลว้ ฝ่ายผูใ้หญ่ของลาภกุมารก็ไดเ้จรจากบับิดา

มารดาของนางสุชาดาเพื่อท าการสู่ขอนางสุชาดาไปเป็นสะใภ ้ดงัความต่อไปน้ี 

 

  ส่วนทูตา จาตา้นอ่อนนอ้ม  ควรม่วนถอ้ย ค าดี 

จาโฟ่เวา้  ท่านเจา้เศรษฐี  เป็นวาที  ศรีโชคหมา้ 

กลอนค าจา เหลียวหลงัเก้ียวหนา้ ถวายนอ้มเคร่ือง บรรณา 

ขอนาฏนอ้ง  แม่สร้อยบุปผา  สุชาดา  แวน่ฟ้าหน่อเหนา้ 

  เมือใฝ่แฝง เทียมแยงฝ้ันเฝ้า  เป็นคู่เลา้แห่ง ลาภา 

อนัเป็นโอรส  ท่ีสิเนหา  ธนญัชยา เศรษฐีท่านเจา้ 
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อนัอยูห่วัเมือง  รุ่งเรืองบ่เส้า  หวัเวยีงเรา แควน่นั้น 

  ขอปล่อยปลง องคน์างหน่อชั้น  ห้ือหั้นทองดงั เดินเมือ 

สองใฝ่มกั  ค ารักจานเจือ  ขอเป็นใยเครือ ติดเฝือใฝ่ฝ้ัน 

ห้ือเป็นหอ  เป็นเรือนตั้งมัน่  เป็นเครือพนั หน่อซอ้ง 

  สองหอเรือน ขอเหมือนร่วมทอ้ง โขงเขตหอ้ง เรือนเดียว 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 62/3 - 62/7) 

อธิบายศพัท ์

  ทูตา  =  พอ่ส่ือ, แม่ส่ือ  หมา้  =  ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่ 

แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ แควน่  =  ดินแดนอนัเป็นท่ีอยู ่

พิเคราะห์    ของมนุษย ์ 

  จานเจือ  =  เผือ่แผ ่   ซอ้ง  =  ท าพร้อมกนั, สลอน 

สรุปความไดว้่า ส่วนพ่อส่ือก็ไดเ้จรจาดว้ยวาจาท่ีไพเราะและมอบสินสอดทองหมั้น

เพื่อเป็นการสู่ขอนางสุชาดาให้กบัลาภกุมารผูเ้ป็นลูกของธนญัชยัเศรษฐี อนัอาศยัอยู่ทางหัวเมือง

พาราณสี ขอให้บิดามารดาของนางสุชาดาไดอ้นุญาตให้นางได้แต่งงานกบัลาภกุมาร เพื่อจะไดเ้ป็น

ครอบครัวอนัมัน่คงและมีลูกหลานเต็มบา้นเต็มเมือง เม่ือทั้งสองไดแ้ต่งงานกนัแลว้ บา้นของลาภ

กุมารและบา้นของนางสุชาดาก็จะเป็นเหมือนบา้นหลงัเดียวกนั 

 

เม่ือบิดาของนางสุชาดาได้ท าการตกลงยกนางสุชาดาให้กบัลาภกุมารแล้วจึงรับเอา

สินสอดทองหมั้นท่ีไดเ้ตรียมมาสู่ขอ ดงัความต่อไปน้ี 

 

คนัพอ่ชั้น  รู้ซั้นในใจ  จาค าใย  ปราศรัยตอบตา้น 

รับเอาของ  บรรณาหลายถา้น ปันนงคราญ หน่อไท ้

  ห้ือไปเป็น ลูกญิงลูกไพ ้  เศรษฐีเจา้ หวัเวยีง 

สรรพะเคร่ืองพร้อม แต่งหา้งจดัเจียง  เยือ่งครัวเชียง แกว้แหวนแผน่ผา้ 

เขา้ของหลาย  ญิงชายขอ้ยขา้  ทงังวัควาย ชา้งมา้ 

  ทงัเคร่ืองกิน เคร่ืองหยอ้งครัวงา้ เกวยีนใหญ่หมา้ ชอนงวั 
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ครัวห้ือลูกรัก  พาสู่เรือนผวั  คนัแจง้ดาครัว พร้อมเม้ียนชุถา้น 

ท่านเศรษฐี  กล่าวค าดีจาตา้น  ตามโบราณ รีชชะ 

  เป็นมงคล เชียงชนวระ  ปันโชคแกว้ ชยัดี 

ห้ือหน่อชั้น  ธิดาบุตตี  จ าเริญดี  มีชยัโชคอว้น 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 63/4 - 63/7) 

อธิบายศพัท ์

 ใย  =  กงัวาน   ถา้น  =  ขนาด, ท านอง, ชนิด 

  ลูกไพ ้ =  ลูกสะใภ ้  หา้ง  =  ตกแต่ง 

  เยือ่ง  =  เร่ือง, ประเภท, ชนิด  หยอ้ง  =  ประดบั, แต่งใหง้าม 

 ครัวงา้  =  เคร่ืองประดบัคอ  ชอน  =  เอาสัตวพ์าหนะผกู 

เขา้กบัยาน 

  งวั  =  ววั   ดา  =  จดั, เตรียม 

 เม้ียน  =  ส าเร็จ   ชุ  =  ทุก 

 รีชชะ  =  จารีต   อว้น  =  มาก, สมบูรณ์, งดงาม 

สรุปความไดว้่า เม่ือบิดาของนางสุชาดารับทราบทุกอย่างแลว้จึงไดม้อบสินสอดทอง

หมั้นหลายอย่างให้แก่นางสุชาดาเพื่อให้ไปเป็นลูกสะใภเ้ศรษฐีท่ีอยู่ทางหัวเมือง มีการเตรียมขา้ว

ของมากมายทั้งแกว้แหวน เส้ือผา้ หญิงชายผูติ้ดตาม ววัควายชา้งมา้ อาหาร เคร่ืองประดบั เกวียน 

เพื่อใหน้างสุชาดาน าไปสู่เรือนของสามี เม่ือเตรียมขา้วของเสร็จแลว้บิดาของนางสุชาดาจึงไดก้ล่าว

ค าใหพ้รตามจารีตโบราณ เพื่อเป็นศิริมงคลใหน้างสุชาดาไดมี้ความเจริญและมีโชค 

 

5. การแต่งงาน 

ประเพณีการแต่งงานของลา้นนาเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีความรัก

ใคร่ชอบพอกนั พร้อมท่ีด าเนินชีวติร่วมกนั เม่ือหาฤกษแ์ต่งงานไดแ้ลว้ ทางฝ่ายหญิงก็จะเตรียมงาน

โดยใหญ้าติพี่นอ้งมาจดัเตรียมบายศรี ละเตรียมขา้วปลาอาหารไวต้อ้นรับแขกท่ีมาร่วมงาน ส่วนฝ่าย

ชายก็จะไปเชิญแขกใหม้าในงานของตนและเตรียมส่ิงของท่ีจะใชใ้นงานคือ ดาบ 1 เล่ม ขนัหมาก 1 
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ส ารับ หีบ 1 ใบ ผา้ห่มใหม่ 1 ผืน เงินใส่ผีอีก 18 แถบ11 หรือแลว้แต่ผีแต่ละตระกูลจะก าหนดว่า

เท่าไหร่ เม่ือถึงวนัแต่งงาน เจา้บ่าวพร้อมกบัญาติผูใ้หญ่จะตั้งขบวนแห่ไปยงับา้นเจา้สาว เม่ือไปถึง

บา้นเจา้สาวแลว้ก็จะมีการปิดกั้นประตูบา้นไม่ให้เจา้บ่าวเขา้ไป โดยจะมีการเจรจาจ่ายเงินค่าผ่าน

ประตู เม่ือเจา้บ่าวผ่านประตูก็จะมีการโห่ร้องอย่างสนุกสนานแลว้ข้ึนไปบนเรือนเพื่อประกอบพิธี 

โดยให้หญิงนัง่ซ้าย ชายนัง่ขวา และวางบายศรีไวต้รงกลาง เม่ือเจา้บ่าวสวมแหวนหรือสวมสร้อย

ให้แก่เจ้าสาวเรียบร้อยแล้วก็จะเชิญปู่ อาจารยท์  าพิธีปัดเคราะห์ เรียกขวญัให้กบัเจา้บ่าวเจา้สาว

รวมทั้งผูกขอ้มือ บา้งก็มีการผูกดา้ยให้คู่บ่าวสาวโดยมดัติดกนัไว ้หลงัจากนั้นจึงกล่าวค าอวยพร

ใหก้บัคู่บ่าวสาว และมีการจูงมือคู่บ่าวสาวเขา้สู่ห้องหอเพื่อผูใ้หญ่จะไดใ้ห้โอวาทในการครองเรือน 

โดยปกติแลว้การแต่งงานมกัจะจดัข้ึนท่ีบา้นของเจา้สาวและฝ่ายชายจะตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่บา้นฝ่ายหญิง 

เพื่อจะไดแ้บ่งเบาภาระในการงานต่างๆ เช่น การท าสวน ท านา ดงันั้นหลงัจากแต่งงาน ฝ่ายชาย

จะตอ้งเป็นผูรั้บใช้พ่อแม่ของฝ่ายหญิง12 ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงปรากฏประเพณี

การแต่งงานระหวา่งลาภกุมารและนางสุชาดา โดยมีการจดัพิธีแต่งงานท่ีบา้นของลาภกุมาร ดงัความ

ต่อไปน้ี 

 

คนหลวงหลาย หยาดยายถอ้ยถอ้ง ทงัเพื่อนพอ้งเผา่ พงศพ์นัธ์ุ 

มาตอ้นมารับ  หนัหนา้ชมขวญั  ศรีสุพรรณ วรรณะบ่เส้า 

  ส่วนภายตน มุนีจาวเหงา้  ลาภะท่าน กุมาร 

รีบยกยา้ย  กายสันตาน  เหตุชมบาน หนันางหน่อเหนา้ 

ไปรับเอาตวั  แม่บวัแสนเหงา้  ก าเอามือ แห่งนอ้ง 

  ข้ึนสู่หอ  ฆาวาเทศทอ้ง  เขา้สู่หอ้ง หอใน 

คนคล่ืนเคลา้  หนุ่มเฒ่าหลามไหล เผา่พนัธ์ุใน หลามไหลแขกขอ้น 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 64/1 - 64/3) 

 

                                                           
11เงินแถบ หรือเงินรูปี เป็นเงินของอินเดีย ใชแ้พร่หลายในประเทศพม่า และไดแ้พร่เขา้มาสู่ลา้นนา

ในช่วงปี พ.ศ.2400 - 2480 
12มณี พยอมยงค,์ ประเพณีสิบสองเดอืนล้านนาไทย, 392. 
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อธิบายศพัท ์

  ยาย  =  ราย   จาว  =  อยูใ่นวยัแรกรุ่น 

  คล่ืนเคลา้ =  มากมาย, เนืองแน่น ขอ้น  =  ตกคลกั, รวมกนัอยู ่    

สรุปความไดว้า่ คนจ านวนมากมายอยูก่นัเรียงราย ทั้งเพื่อนพี่นอ้งวงศาต่างมาตอ้นรับ

นางสุชาดา ส่วนลาภกุมารจึงรีบไปรับเอานางสุชาดาแลว้จบัมือกบัข้ึนสู่บนเรือน  

 

6. การเรียกขวญั 

โดยทัว่ไปแลว้คนลา้นนาเช่ือกนัวา่คน สัตวแ์ละส่ิงของต่างๆมีสภาวะอย่างหน่ึงท่ีแฝง

อยู่กบัตวัเรียกว่า “ขวญั” เป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้แต่ล่องลอยอยู่ทัว่ร่างของมนุษย์

และสัตว ์รวมทั้งส่ิงของเช่น เสามงคลของเรือน เป็นตน้ การเรียกขวญัเกิดจากความเช่ือท่ีมีมาแต่

โบราณ เน่ืองจากคนเรายอ่มีขวญัอยูป่ระจ าตวั เพื่อปกปักรักษาเจา้ของขวญัใหมี้ความสุข ไม่เจ็บป่วย 

แต่ถา้ขวญัออกจากร่างผูเ้ป็นเจา้ของไปก็จะท าให้เกิดการเจ็บป่วย จึงมีการหาวิธีรักษาขวญัให้อยูก่บั

ตวัตลอดไป จึงจดัให้มีพิธีเรียกขวญั13 โดยมีขั้นตอนเร่ิมตน้คือ ผูป้ระกอบพิธีเร่ิมข้ึนขนัตั้งหรือการ

ไหวค้รูก่อน หลงัจากนั้นจึงท าพิธีปัดเคราะห์เพื่อไล่ส่ิงชั่วร้ายออกไปจากตวัของผูเ้ขา้พิธี แล้วผู ้

ประกอบพิธีจึงโยงดา้ยจากบายศรีให้กบัผูเ้ขา้พิธีและเร่ิมกล่าวค าเรียกขวญั และในขั้นตอนสุดทา้ย

คือการท าพิธีผกูขอ้มือผูเ้ขา้พิธีดว้ยดา้ยจากขนับายศรีจึงเป็นอนัเสร็จพิธี ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ือง

เศรษฐีปรากฏประเพณีการเรียกขวญัในงานแต่งงานของลาภกุมารและนางสุชาดา ดงัความต่อไปน้ี 

 

ช่างแปลงขวญั  ร าพนัจาออ้น  กลอนค าวอน อ่อนเลา้ 

  ตามบวัราณ รีตเหงา้เดิมเคา้  ทูลม่ิงเจา้ สองภาย 

ฝ้ายผกูมดั  มือนางสีผาย  ติดมือชาย ลาภงัหน่อเหนา้ 

  วา่อชัชโส ชยัโยเป็นเหงา้  ต่อเทา้รอด ปลายค า 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 64/4 - 64/5) 

อธิบายศพัท ์

  ช่างแปลงขวญั = หมอสู่ขวญั  บวัราณ  =  โบราณ 

                                                           
13นฤมล เรืองรังษี, “เรียกขวนั,” สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคเหนอื 11 (2542): 5734. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



242 
 

 เคา้  =  เคา้, ตน้เคา้  รอด  =  กระทัง่ 

สรุปความไดว้า่ หมอขวญัไดป้ระกอบพิธีเรียกขวญัเป็นบทร าพนัอนัไพเราะตามแบบ

โบราณจารีตให้กบัลาภกุมารและนางสุชาดา เพื่อเลา้โลมให้ขวญักลบัมาอยู่กบัตวั และไดใ้ช้ดา้ย

ผกูมดัขอ้มือทั้งสองให้ติดกนัซ่ึงมีความหมายเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์รักใคร่อย่างแนบแน่น โดย

กล่าวเป็นค าเรียกขวญัว่า อชัชโส ไปจนกระทัง่จบบทเรียกขวญั ซ่ึงบทเรียกขวญัของลา้นนาจะ

ข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ อชัช คือค าวา่ อชัชยัโส อชัชยัโย อชัชมงัคโลฯ 

 

วฒันธรรม 

วฒันธรรม หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ความกลมเกลียวของชาติและศีลธรรมอนัดีของประชาชน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ด้

สร้างข้ึนเพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามในวถีิชีวติของส่วนรวม สามารถถ่ายทอดให้แก่กนัได ้รวมถึง

ผลิตผลของส่วนรวมท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มาจากคนสมยัก่อนท่ีไดสื้บทอดกนัมา ตลอดจนความรู้สึก

นึกคิด กิริยาท่าทาง ความประพฤติหรือการกระท าใดๆของมนุษยใ์นส่วนรวมเป็นรูปแบบเดียวกนั

โดยแสดงออกมาใหเ้ห็นเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบและประเพณี เป็นตน้14 

วฒันธรรมถือเป็นมรดกทางสังคมท่ีมีการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบติัของบุคคลในสังคม เป็นแบบแผนท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคลในสังคม 

วฒันธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงมีดงัต่อไปน้ี  

1. วฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม 

2. การเล่นดนตรี 

3. การแต่งกาย 

 

1. วฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรม หมายถึง ส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งการก าหนดบริเวณต่างๆเพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อการใช้สอยตามตอ้งการ สถาปัตยกรรมพื้นบา้น หมายถึง สถาปัตยกรรมท่ีก่อก าเนิด

และพัฒนาข้ึนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านโดยมีความสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ และ

                                                           
14พระยาอนุมานราชธน, วฒันธรรม (พระนคร: บรรณาคาร, 2515), 105. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



243 
 

ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ15 ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงปรากฏวฒันธรรมทาง

สถาปัตยกรรม ซ่ึงผู ้แต่งเร่ืองได้บรรยายลักษณะภูมิศาสตร์ของเมืองพาราณสีและรูปแบบ

สถาปัตยกรรมของปราสาทพระราชวงัว่าเป็นเมืองท่ีมีก าแพงเมือง 3 ชั้น มีคูเมืองลอ้มรอบ ปลูก

ดอกไมเ้รียงราย มีปราสาทซ่ึงมีความงดงามยิง่ใหญ่ ดงัความต่อไปน้ี 

 

ยงัมีรัฏฐา ธานีหน่ึงหั้น  ในแผน่ชั้น เมทนี 

นามช่ือชั้น          พาราณสี  ลวงขวางลวงรี พอสิบโยชน์หั้น 

มีปราการ ก่อหินดินมัน่  พอสามชั้นก า แพงเวยีง 

มีคือแวดไว ้  ดอกไมจ้ดัเจียง  ปลูกบวัเชียง ดอกไมเ้รียงดว้ย 

มีหลายสี  ขาวแดงส้ิวส้วย  หยาดยายทวย ลอ้มน ้า 

ผกัคาบผกัหนอง  ผกับุง้มีซ ้ า  ผบัชุกล ้า  คือเวยีง 

ดอกพา้นบานพร้อม ยอ่มนนัดว้ยเสียง  สัททะส าเนียง ภมรใฝ่เฝ้า 

โขงประตู  ทวารเทียวออกเขา้ สมเพิงพาว เลิศลน้ 

 ก่อเป็นหลงั สูงข้ึนส่งพน้  มุงกระเบ้ือง ดินแดง 

ใส่ช่อฟ้า  ป้านลมสมแสง  ติดค าแดง นีดแสงแกว้แอม้ 

หลา้งท่ีปิดชืน  หลา้งท่ีตอ้งแตม้  เป็นดวงแอม รูปเน้ือ 

 รูปปักขี  บ้ีเบอ้ใฝ่เฟ้ือ  สมสอดเอ้ือ ดวงบาน 

ววิธิะ   วรรณะเจือจาน  โตละทวาร กระดานแขบแกว้ 

ติดค าใส  วรรณไวผอ่งแผว้  เลิศแลว้รุ่ง เรืองลาย 

สร้างแต่งไว ้  ปราสาทค าหลาย  ฝังก่อยาย ชุคา้ยตั้งมัน่ 

ทาดทา้วปราการ  หอเลอยายขั้น  มาแขวนเด็งดงั ร่วนซา้ว 

 ผบัทิศา  ส่ีดา้นเวยีงทา้ว  โขงเขตดา้ว พารา 

ดูเลิศลด   ปรากฏแก่ตา  แผน่พสุธา ราบเพียงเล่ียนกวา้ง 

               (เศรษฐีหวัเวยีง 2/6 - 3/5) 

                                                           
15นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ลักษณะไทย 4 : วัฒนธรรมพืน้บ้าน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์ พร้ินติ้ง, 2551), 182. 
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อธิบายศพัท ์

 หั้น  =  นั้น, ท่ีนัน่  ลวง  =  ดา้น, ฝ่าย, ทิศ, ขา้ง 

 คือ  =  คู - ร่องน ้าท่ีขดุข้ึนเพื่อ ส้ิว  =  สีเขียวแก่ 

           การกีดขวางอยา่งคูเมือง 

 ยาย  =  ราย   ทวย  =  ตาม, ติดตาม 

  ผกัหนอง =  ผกักะเฉด  ผบั  =  ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป 
  กล ้า  =  ดา้น, ฝ่าย, ขา้ง, ฝ่ัง ดอกพา้น =  ดอกบวัสาย 

  นนั  =  เสียงน่ีนนัอึกทึก  เทียว  =  เดิน 

  นีด  =  รีดใหเ้รียบ  แสง  =  แกว้มณี, เพชร 

แอม้  =  ประกอบ, เพิ่ม  หลา้งท่ี  =  บางท่ี 

  ชืน  =  ตะกัว่   ตอ้งแตม้ =  แกะสลกัเป็นลวดลาย 

  แอม  =  ประกอบ  บ้ีเบอ้  =  แมลงปอและผเีส้ือ 

 แขบ  =  แต่งริมอยา่งริมขอบเส่ือ คา้ย  =  เขต, แดน, ท่ีตั้ง 

ทาดทา้ว =  เชิงเทิน - ท่ีดินท่ีพนูสูง หอเลอ  =  หอสังเกตการณ์,    

ข้ึนเป็นเชิงของป้อมปราการ  ป้อมปราการ 

เด็ง  =  ระฆงั   ซา้ว  =   เสียงเซ็งแซ่ 

  เพียง  =  ราบ, เรียบ  เล่ียน  =  ราบเรียบ 

สรุปความได้ว่า มีเมืองหน่ึงช่ือเมืองพาราณสี มีความกวา้งและความยาวด้านละ 10 

โยชน์ มีก าแพงปราการก่อดว้ยหินและดินทั้งหมด 3 ชั้น มีคูน ้าลอ้มรอบ ในคูน ้ ายงัมีดอกไมม้ากมาย

ทั้งดอกบวัหลากหลายสี มีทั้งสีขาว แดง สีเขียวแก่เรียงรายอยูใ่นน ้า มีผกักะเฉด ผกับุง้อยูเ่ต็มทัว่คูน ้ า 

มีดอกบวัสายซ่ึงบรรดาภู่ผึ้งมากมายต่างมาดมเกสรจนมีเสียงดงั มีประตูโขงเป็นทางเขา้ออกก่อเป็น

หลงัใหญ่และสูงมุงดว้ยกระเบ้ืองดิน มีช่อฟ้าป้านลมประดบัดว้ยทองและแกว้ บางท่ีปิดดว้ยตะกัว่ 

บางท่ีแกะสลักและวาดเป็นลวดลาย ทั้ งรูปนก ผีเส้ือ แมลงปอ ส่วนประตูประดับด้วยทอง มี

ปราสาทหลายหลงัอยู่เรียงรายกนั มีทั้งหอคอยป้อมปราการห้อยด้วยระฆงัทั้ง 4 ด้านของเมือง 

ลกัษณะเช่นน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัเมืองต่างๆในลา้นนาท่ีมีจะมีขุดคูก่อก าแพงเมือง ซ่ึงลกัษณะของ

เมืองท่ีเป็นส่ีเหล่ียมนั้นสามารถเทียบไดก้บัเมืองเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมเช่นกนัซ่ึงลกัษณะ
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น้ีไม่พบในตวัเมืองอ่ืนๆของลา้นนา แต่เมืองเชียงใหม่จะมีแนวก าแพงดินดา้นนอกเมืองอีกชั้นหน่ึง 

รวมเป็น 2 ชั้น นอกจากน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงส่ิงปลูกสร้างของเขตเมืองในลา้นนาท่ีจะตอ้งมีหอ

สังเกตการณ์ท่ีเรียกว่า หอเลอ และพื้นท่ีบริเวณนั้นจะเป็นท่ีท่ีมีดินพูนสูงข้ึนเป็นเชิงของป้อม

ปราการ 

 

ผูแ้ต่งไดบ้รรยายถึงรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของปราสาทท่ีประทบัของพระเจา้

พรหมทตัวา่มีกระด่ิงแขวนอยูร่ายรอบส่งเสียงกงัวานเม่ือลมพดั มีรูปนาค รูปครุฑ รูปหงส์ รูปมงักร 

รูปเทวดาประดบัอยู ่อีกทั้งลวดลายท่ีประดบัอยา่งถ่ีแน่น มีช่อฟ้า ป้ันลม รวมถึงส่ิงประดบัคลา้ยใบ

ของตน้ไทรท่ีเรียกวา่ใบไร ส าหรับปราสาทหลงัน้ีมียอดสูงถึง 120 วา ดงัความต่อไปน้ี 

 

นิเวศน์ทา้ว  สวา่งยา้วบ่ข  า  หลายเลาล า ยอดซวา้งใหญ่หนอ้ย 

ประจิตแสง  ใบไรข่ายสร้อย  ในผงัคางาม ชิดชอ้ย 

 ห่ิงเด็งแขวน  ทุกแดนเรียบร้อย  เสียงสวา่งป้อย ลมทอ 

รูปนาคครุฑ  ใหญ่นอ้ยจิมจอ  หงส์ยอคอ รูปลวงลว้งฝ้า 

สอดสนเสียว  เหลียวหวัยอหนา้ ทงัรูปเทพา อยูฟ้่า 

 แล่นตามกนั เบง็ชรบ่ชา้  ชุแห่งหอ้งโขง ทวาร 

แน่นถ่ีนกั  ลายรักประสาน  เหมือนวมิาน เทพทิพยแ์สร้งสร้าง 

มีโขงปลิว ปานลมกาบจวา้  ทงัช่อฟ้าตั้ง ปล่องบน 

ยอดใหญ่นอ้ย  แห่งนิเวสน  สนิทเท่ียงทน ฉตัรสนข่ายแกว้ 

หลอนลมพืนใส  ใบไรผอ่งแผว้  ไหวยะยาบ ยวา้ยวา้ 

สูงส่งพน้  ล่วงป้นสายตา  ร้อยซาววา ยอดปราสาทแกว้ 

               (เศรษฐีหวัเวยีง 4/6 - 5/4) 

อธิบายศพัท ์
 ยา้ว  =  ยนิดี, พอใจ      ซวา้ง  =  ยาวมาก, ยาวเรียว 
 เด็ง  =  ระฆงั   ป้อย  =  ชดัเจน, ใสสะอาด 

 ลมทอ  =  ตา้นลม, รับลม  ยอ  =  ยอข้ึน 
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 ใบไร  = ช่ือส่ิงประดิษฐค์ลา้ย ห่ิง  = กระพรวน 

ใบของตน้ไทร ใชแ้ขวน 

ประกอบส่ิงประดบัให้ 

ปลิวลอ้ลมอยา่งประดบั 

ขา้งทุงหรือธงตะขาบ 

 ลวง  =  มงักร - สัตวใ์นนิยายรูป เบง็ชร  =  หนา้ต่าง 

             ร่างคลา้ยจระเขแ้ต่ตวัยาว  

มีเขาละหนวดเครา เช่ือกนั 

วา่รับมาจากจีน 

 โขงปลิว = ช่ือส่ิงประดบัดา้นบนของ ป้านลม  =  ช่ือไมแ้ผน่ปิดหวัแป 

     ซุม้ประต ู

  กาบจวา้ =  กาบลายดอกบวั, บวักลุ่ม  ซาว  =  ยีสิ่บ   

     ใชป้ระดบัส่วนฐานเพื่อ 

รองรับส่ิงอ่ืนอยา่งโคนหรือ 

ยอดเสา ยอดเจดีย ์เป็นตน้ 

สรุปความได้ว่า ปราสาทของพระเจา้พรหมทตัมีความยิ่งใหญ่ใสสว่าง มองเห็นยอด

ปราสาทใหญ่นอ้ย ประดบัดว้ยใบไรเรียงกนั มีห่ิงและระฆงัแขวนอยูท่ ัว่ ท  าให้มีเสียงใสเม่ือเวลาลม

พดัมากระทบ นอกจากน้ียงัมีรูปนาคครุฑใหญ่นอ้ย รูปหงส์ชูคอ รูปมงักร รูปเทวดา อยูเ่รียงรายกนั

ตามหนา้ต่าง มีการปิดลายรัก เหมือนดัง่วมิานของเทพ รวมถึงมีส่ิงประดบับนซุ้มประตู ป้ันลม กาบ

ลายดอกบวั ช่อฟ้ายอดใหญ่น้อย ฉตัร ยามเม่ือลมพดั ใบไรก็จะปลิวไหวอย่างสวยงาม ซ่ึงปราสาท

หลงัน้ีมีความสูงถึงหน่ึงร้อยยีสิ่บวา ส าหรับรายละเอียดองคป์ระกอบของปราสาทพระเจา้พรหมทตั

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ป้านลม ช่อฟ้า ใบระกา หาง

วนั ใบไร ห่ิง และปราสาทเฟ้ือง เป็นองค์ประกอบตกแต่งท่ีประดบัไวบ้นหลงัคา ส าหรับป้านลม 

เป็นส่วนของโครงสร้าง ท าหนา้ท่ีเพื่อปิดช่องวา่งดา้นสกดั ท่ีเกิดจากการมุงหลงัคา เพื่อป้องกนัลมตี

กระเบ้ือง นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดความสวยงามทางด้านรูปทรงส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าเป็นการ

ออกแบบท่ีอุปมาถึงสัตวใ์นป่าหิมพานต ์นอกจากน้ีประตูทางเขา้วหิารดา้นหนา้ส่วนใหญ่มกัประดบั
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ด้วยซุ้มประตูท าเป็นกรอบประตูท่ีมีเสาก่อข้ึนไปและท าวงโค้งด้านบน เรียกว่า ซุ้มประตูโขง 

ลกัษณะคลา้ยกบัประตูโขงบริเวณทางเขา้ของวดั วงโคง้ดา้นบนประดบัดว้ยลวดลายพนัธ์ุพฤกษา

นาคหรือสัตว์ในป่าหิมพานต์ ซ่ึงป่าหิมพานต์ดังกล่าวน้ีเป็นตัวแทนของทางเข้าชมพูทวีป ซ่ึง

หมายถึงโลกมนุษย ์ในคติความเช่ือเร่ืองจกัรวาลนัน่เอง ส าหรับการประดบัดว้ยลวดลายเทวดา ยกัษ์ 

และสัตวต่์างๆ เช่น นาค ลวง มอม กิเลน สิงห์ เป็นส่วนประกอบ สัตวเ์หล่าน้ีสันนิษฐานว่าเป็น

ตวัแทนของสัตวใ์นป่าหิมพานต์ตามความเช่ือเร่ืองจกัรวาล และยงัเป็นตวัแทนของอารักษ์หรือผู ้

คุม้ครองอีกดว้ย16 

 

2. การเล่นดนตรี 

ดนตรีเป็นศิลปะของเสียงท่ีเกิดจากความพากเพียรของมนุษยใ์นการสร้างเสียงให้อยูใ่น

ระเบียบของจงัหวะท านอง สีสันของเสียง แต่ความแตกต่างของดนตรีในแต่ละสังคมข้ึนอยู่กับ

กรอบวฒันธรรมสังคมจะเป็นผูก้  าหนดให้ตรงตามรสนิยมของแต่ละวฒันธรรม ดนตรีพื้นบา้นจะ

เกิดข้ึนและพฒันาในสังคมเกษตรกรรมท่ีมีลักษณะเศรษฐกิจแบบเล้ียงตวัเองได้ กระบวนการ

ถ่ายทอดดนตรีจะอาศยัการบอกดว้ยปากและจดจ าเป็นหลกั17   

ลกัษณะการบรรเลงของดนตรีพื้นบา้นล้านนาในอดีตมกัจะใช้ในการแอ่วสาว โดย

หนุ่มๆ มกัจะมีเคร่ืองดนตรีติดตวัไปดว้ย เช่น พิณเป๊ียะ ซึง สะลอ้ เป็นตน้ การเล่นส่วนใหญ่จะเล่น

ไปตามทางเดินเพื่อใหเ้สียงดนตรีท าหนา้ท่ีเป็นเพื่อนเดินทาง หรืออาจเล่นในหมู่พรรคพวกท่ีชุมนุม

กันเป็นแห่งๆ เช่น สะพาน ทางแยก ทั้ งน้ีจะไม่นิยมน าเคร่ืองดนตรีไปนั่งเล่นบนบ้านสาว ถ้า

ตอ้งการใชเ้สียงดนตรีเป็นส่ือบอกการไปแอ่วหรือหยอกลอ้ก็มกัจะเล่นนอกเขตบริเวณบา้นสาวใน

ระยะห่างท่ีพอไดย้นิเสียง18 ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงปรากฏการเล่นดนตรีในตอนท่ี

                                                           
16ศูนยส์ถาปัตยกรรมลา้นนา, องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมล้านนา, เขา้ถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lanna-arch.net/art/sculpture_habitat/habitat-4 
17เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี, “วิธีการศึกษาดนตรีพ้ืนบา้น,” ใน ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังที่ 26, ทรงศกัด์ิ 

ปรางคว์ฒันากลุ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้ง, 2538), 87. 
18สนั่น ธรรมธิ, “ลกัษณะดนตรีพ้ืนบา้นลา้นนา : บทบาทและหนา้ท่ีท่ีแฝงเร้น,” ใน ดนตรีไทย

อุดมศึกษา คร้ังที ่26, ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากลุ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้ง, 2538), 111. 
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ลาภกุมารก าลงัเดินทางไปหานางสุชาดาท่ีบา้น มีเหล่าบริวารท่ีติดตามไปไดร่้วมกนับรรเลงดนตรี

ขณะเดินทางดงัความต่อไปน้ี 

 

มีบริวาร  สาโนแฝงป้อง  ลูกนอ้งท่อง ทวยไป 

พิณขลุ่ยเพียะ  ดีดดงัเสียงใส  ฝงูบ่าวใน ร ่ าไรกล่าวถอ้ย 

สงวนใจ   เสียงใยอ่อนออ้ย  ออดชอ้ย คลองซอ 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 30/3 - 30/4) 

อธิบายศพัท ์

  ป้อง  =  บงัเพื่อกกัหรือกั้นไว ้ ทวย  =  ตาม, ติดตาม 

เพียะ  =  พิณเป๊ียะ, เคร่ืองดนตรี 

ประเภทดีดเป็นคนัต่อจาก 

กะลา เวลาเล่นผูช้ายตอ้ง 

ถอดเส้ือเปลือยอกเอาส่วน 

กะลานั้นครอบอกแลว้ดีด 

บนสาย ถา้ผูห้ญิงเล่นใช ้

กะลาครอบช่องทอ้ง 

 ใย  =  กงัวาน   ซอ  =  ขบั, การขบัโตต้อบ 

ระหวา่งชายหญิงโดย

มีป่ีชุดเป่าประกอบ 

สรุปความไดว้า่ มีบริวารลูกนอ้งติดตามไป คนทั้งหลายเหล่านั้นต่างบรรเลงพิณ ขลุ่ย 

พิณเป๊ียะ ซ่ึงมีเสียงไพเราะ บา้งก็ขบัจอ๊ยซอ  

 

นอกจากน้ียงัมีการบรรเลงดนตรีขับกล่อมในปราสาทของพระเจ้าพรหมทัตอยู่

ตลอดเวลา ทั้งเสียงวงพาทยฆ์้อง รวมทั้งเคร่ืองดีดสีเป่าอ่ืนๆ คนต่างสนุกสนานกนัทั้งกลางวนั

กลางคืน ดงัความต่อไปน้ี 
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 ทุกเม่ือม้ือ  อืดอ้ือยนิเสียง  สัททะส าเนียง ฆอ้งกลองพาทยก์อ้ง 

ม่ีนนัโขง  หอโรงเขตห้อง  เสียงเนืองนอง บ่งดั 

  พวกดนตรี ดีดสีเป่าพดั  สงเสพเจา้ ภูธร 

สนุกร่วนเร้า  ทัว่ในนิกร  โขงนคร ม่วนวอนชุหอ้ง 

กลางวนัคืน โยกอืนเสียงกอ้ง  พอ่งร าร้อง ท าเพลง 

                (เศรษฐีหวัเวยีง 5/5 - 5/7) 

อธิบายศพัท ์

 นนั  =  เสียงม่ีนนัอึกทึก  เนือง  =  บ่อยๆ 

 งดั  =  เงียบ   พดั  =  ตี ใชก้บัเคร่ืองดนตรี 

ประเภทฉาบ 

  สงเสพ =  ฉลอง, สมโภช  ม่วน  =  สนุก 

  อืน  =  แสดงอาการคึกคะนอง พอ่ง  =  บา้ง 

สรุปความไดว้่า ทุกเวลาจะได้ยินเสียงวงดนตรีพาทยฆ์อ้งดงัอีกทึกไปทัว่พระราชวงั 

เพื่อเป็นการขบักล่อมใหแ้ก่พระเจา้พรหมทตั มีความสนุกสนานทั้งกลางวนัและกลางคืน บา้งก็ร้อง

ร าท าเพลง 

 

ในตอนท่ีขบวนของลาภกุมารและนางสุชาดาก าลงัเดินทางไปเยี่ยมบิดามารดาของนาง

สุชาดาท่ีท้ายเมืองพาราณสี ก็ได้พบกับขบวนของพระเจ้าพรหมทตั ซ่ึงในขบวนของพระเจ้า

พรหมทตัมีการบรรเลงดนตรี ประกอบไปด้วยกลอง ฆอ้ง พาทย ์ฉาบ ป่ีแน พิณเป๊ียะ นักดนตรี

ทั้งหลายต่างร่วมกนับรรเลง ดงัความต่อไปน้ี 

 

กลองเภรี  ต่อยตีเจดสร้าง  เสียงครุมคราม ทัว่ทอ้ง 

  สวา่แนกลอง พาทยก์อ้งเชิงฆอ้ง ลือทัว่หอ้ง น าไป 

ดีดสีเพียะ  ป่ีหอ้เสียงใส  นกัคุณใน ตบตีต่อยตอ้ง 

  สงเสพตน จอมพลเจา้จอ้ง  กลองฆอ้งม่ี นนัไป  

            (เศรษฐีหวัเวยีง 65/7 - 66/1) 
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อธิบายศพัท ์

 เภรี  =  กลอง   ต่อย  =  เคาะ, กระทบ 

สวา่  =  ฉาบ   แน  =  แตร, ป่ีคลา้ยป่ีมอญ 

 นกัคุณ  =  ศิลปิน   สงเสพ  =  ฉลอง, สมโภช 

เพียะ  =  พิณเป๊ียะ, เคร่ืองดนตรี 

ประเภทดีดเป็นคนัต่อจาก 

กะลา เวลาเล่นผูช้ายตอ้ง 

ถอดเส้ือเปลือยอกเอาส่วน 

กะลานั้นครอบอกแลว้ดีด 

บนสาย ถา้ผูห้ญิงเล่นจะให้ 

ส่วนกะลานั้นครอบท่ีช่องทอ้ง 

สรุปความไดว้า่ เสียงตีกลองดงัอย่างกึกกอ้ง เสียงฉาบ ป่ีแน กลอง พาทย ์ฆอ้ง ไดแ้ห่

น าขบวนไป รวมทั้งเสียงพิณเป๊ียะ ป่ีห้อ ซ่ึงบรรดานกัดนตรีทั้งหลายต่างร่วมกนับรรเลงเพื่อขบั

กล่อมแด่พระเจา้พรหมทตั 
 

3. การแต่งกาย 

เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มอนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของมนุษย์

รวมไปถึงเคร่ืองประดบัต่างๆ เคร่ืองแต่งกายเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงศิลปะและวิถีชีวิตของกลุ่มชน

นั้นอีกดว้ย ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงปรากฏการแต่งกายของตวัละครซ่ึงผูแ้ต่งได้

บรรยายรายละเอียดของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัของนางสุชาดาซ่ึงสะทอ้นการแต่งกายและ

การประดบัตกแต่งร่างกายของสตรีสูงศกัด์ิในลา้นนาคร้ังอดีต ท่ีจะมีการน าเอาแผน่ใบลาน แผน่เงิน

หรือทองค า น ามามว้นแลว้ใส่เขา้ไปในรูท่ีเจาะไว ้การเกลา้มวยผมของลา้นนานิยมเกลา้มวยไวก้ลาง

หวัแลว้น าดอกไมแ้ละป่ินมาปักแซมผม รวมทั้งการสวมแหวนซ่ึงมกัใชแ้กว้หรืออญัมณีประดบัเป็น

หวัแหวน ดงัความต่อไปน้ี 
 

ซ ้ าทรงเคร่ืองพร้อม   เคร่ืองหยอ้งสัณฐาน หูสอดลาน สีจานคู่แกม้  

เกลา้ผมหลวง  ปักป่ินค าแหม้  เฉลิมค าแซม ดอกไม ้
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วรกาย  ญิงนายนอ้งไท ้  พนัพอกดว้ย ครัวแพง 

มีวรรณะ  ยวาดยวะสีแสง  มา้วค าแดง สุบแขนคู่เบ้ือง 

ขาวซอนออน  เหมือนมอนดอกเอ้ือง แหวนค าเรือง สอดน้ิว 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 13/1 - 13/3) 

อธิบายศพัท ์

 หยอ้ง  =  ประดบั, ตกแต่งใหง้าม พอก  =  พนั, โพก 

 แพง  =  รัก, พอใจ, เป็นท่ีรัก  ยวะ  = เป็นประกาย 

 มา้ว  =  เคร่ืองประดบัตน้แขน ค าแดง  =  ทองค าท่ีสุกปลัง่ 

สุบ  =  สวม, ใส่  ซอน  =  แทรก 

มอน  =  ใจกลาง, ส่วนส าคญั 

สรุปความไดว้่า ไดแ้ต่งกายพร้อมทั้งใส่เคร่ืองประดบั โดยสอดลานท่ีหู เกลา้มวยผม

แลว้ปักป่ินสีทองแซมดว้ยดอกไม ้ใชผ้า้ผืนท่ีมีราคาสูงค่าพนัตวัดูงามเป็นประกาย ใส่เคร่ืองประดบั

ตน้แขนสีทองปลัง่ท่ีแขนทั้งสองขา้ง และสวมแหวนทองค าท่ีน้ิว  

 

มีพิทธิ   เพศสาวสวรรค ์  ประดบัแพรพรรณ  แผน่เน้ือเส้ือซ่ิน 

หลายสีแดง  แสงขาวมุ่ยอ้ิน  ยอ่มไหมค าชิน เก้ียวคอ้น 

หลายรังสี แพรดียอดมอ้น  แสงสืบส้อน ดวงใบ 

เส้ือนาฏนอ้ย  แขบชอ้ยค าใส  ร่ามเรืองไร สีใสบ่เส้า 

ผนืโกไศย สไบตนเจา้  มาร่ามเรืองเร้าเทือก  ค าแดง 

เกียงอ่อนมอ้ย  นวลดีบ่แขง  จดทอแซง นาคลว้งสอดเส้ียว 

รูปบุปผา ใบเครือเจือเก้ียว  รูปนกล่า บินเทียว  

            (เศรษฐีหวัเวยีง 13/7 - 14/3) 

อธิบายศพัท ์

 เพศ  =  เสมอ, เหมือน, เท่ากบั มุ่ย  =  สีฟ้าอมม่วง, สีฟ้า 

 อ้ิน  =  สีเขียวสด  ชิน  =  ดี, งาม  

 คอ้น  =  เข่ียข้ึน   มอ้น  =  ส่ิงท่ีคดัเลือกแลว้ 
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 แขบ  =   แต่งริมอยา่งริมขอบเส่ือ ร่าม  =  อร่าม 

 โกไศย  =  ผา้แพร   มอ้ย  =  นุ่มนวล, อ่อนโยน 

 แซง  =  ลายผา้ท่ีเป็นทางตามยาว 

สรุปความไดว้า่ นางสุชาดามีความงดงามเหมือนนางฟ้าบนสวรรคด์ว้ยการประดบัผืน

ผา้และการนุ่งซ่ิน ซ่ึงมีหลากหลายสีทั้งสีขาว สีฟ้า สีเขียวสด และเป็นผา้ไหมสีทองอยา่งดี เส้ือท่ีนาง

สุชาดาสวมใส่มีการแต่งริมขอบผา้ดว้ยสีทองดูงามอร่าม อีกทั้งผา้แพรสไบก็เป็นสีทอง เป็นผืนผา้ท่ี

อ่อนนวลทอเป็นรูปนาคลว้ง รูปดอกไม ้มีใบไมเ้ป็นเครือเก้ียวพนักนัและรูปนกบิน  

 

ในตอนท่ีเหล่าลูกทา้วขนุมูลนายเดินทางมาหานางสุชาดาท่ีบา้น นางสุชาดาไดแ้ต่งกาย

และสวมเคร่ืองประดบัประกอบไปดว้ยเคร่ืองประดบัตน้แขน แหวน สร้อย พร้อมทั้งทาเคร่ืองหอม 

ดงัความต่อไปน้ี 
 

  คนัตะวนัตก ลงลบัตน้ไม ้  หาเคร่ืองหยอ้ง มายา 

ถกถ่ายพร้อม  อาภรณ์วตัถา  สีน ้ามนังา แผน่ทุม้ต่องตอ้ย 

มา้วใส่แขน  แหวนค าใส่กอ้ย  เหน็บมาลา ดอกยอ้ย 

  แต่งแปลงตน ทรงครัวช่ืนชอ้ย  ทือทอสร้อย ค าลาน 

ทากล่ินคู ้  นวดแป้งเจือจาน  เร่ือเรืองบาน สันตานชุผู ้

            (เศรษฐีหวัเวยีง 15/4 - 15/6) 

อธิบายศพัท ์

 หยอ้ง  =  ประดบั, ตกแต่งใหง้าม ถ่าย  =  ผลดัเปล่ียน 

 ทุม้  =  ห่ม, เอาผา้คลุมตวั ต่อง  =  เรียกผา้ขาวมา้วา่  

ผา้ต่อง 

 ตอ้ย  =  ผา้นุ่ง, ผา้โจงกระเบน มา้ว  =  เคร่ืองประดบัตน้ 

แขน     

  ช่ืนชอ้ย  =  งามชดชอ้ย, ดียิง่  ทือ  = ถือ, ประดบั 

  คู ้ =  ชะมดเชียง - เคร่ืองหอม 

ชนิดหน่ึงซ่ึงไดจ้ากชะมดตวัผู ้
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สรุปความไดว้่า เม่ือตะวนัตกแลว้ จึงไดเ้ตรียมเคร่ืองประดบัและเปล่ียนผา้นุ่งเป็นผา้

ตอ้ย คือนุ่งผา้โจงกระเบน ใส่เคร่ืองประดบัท่ีตน้แขน สวมแหวนท่ีน้ิวกอ้ย และทดัดอกไม ้เป็นการ

แต่งกายท่ีงามชดชอ้ย นอกจากน้ียงัใส่สร้อยทอง และทาเคร่ืองหอมท่ีเรียกวา่ งดงามเป็นท่ีพึงพอใจ

แก่ทุกคนท่ีไดพ้บเห็น 

 

เม่ือลาภกุมารมาถึงบา้นของนางสุชาดา นางสุชาดาไดแ้ต่งกายออกมาตอ้งรับพร้อมทั้ง

สวมเคร่ืองประดบั ประกอบไปดว้ยลานหู ป่ิน แหวน เคร่ืองประดบัตน้แขน พร้อมทั้งทาเคร่ืองหอม 

และนุ่งผา้ท่ีมีชายผา้เป็นไหมจีนสีทอง โดยชายผา้ผืนน้ีใชว้ิธีการทอท่ีเรียกว่า “การลว้ง” ซ่ึงวิธีการ

ทอดว้ยการลว้งน้ีเป็นท่ีนิยมกนัมากในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ใชก้ารพุ่งดา้ยหลาย ๆ สีเป็น

ช่วง ๆ และทอด้วยวิธีธรรมดาโดยการเก่ียวและผูกเป็นห่วงรอบเส้นยืนไปเป็นช่วงตามจงัหวะ

ลวดลาย 19 นบัไดว้า่เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์การทอผา้แบบลา้นนา รวมทั้งมีการเกลา้

มวยผมโดยใช้เทคนิคการรวบผมข้ึนเเลว้ขอด คือการมดัคลา้ยบ่วง สุดทา้ยดึงปอยผมท่ีเกลา้มาปอย

หน่ึงใหม้วยผมทั้งหมดกระชบัเเน่นเเละอยูต่วั ส่วนการใส่ชอ้งเป็นการน าเศษผมของตวัเองท่ีหวีเเลว้

ติดมากบัซ่ีของหวี หรือเส้นผมของบุพการรีมาเสริมมวยผมให้มีขนาดใหญ่ข้ึนเเลว้อาจขดัมวยผม

ทั้งหมดดว้ยป่ินท าใหม้วยผมอยูต่วัเเละเเน่นยิง่ข้ึน20 ดงัความต่อไปน้ี 
 

  วระสม  เหมือนพรหมแตม้ตอ้ง คิ้ววอ้งก่อง กงพรหม 

ลกัขณะ   กายางามสม  ถานานม ประเหียรเค่ียนแตม้ 

เสียดลานหู  สีคูก้ล่ินแกม้  ปุนดีแยง รูปนอ้ง 

  เกลา้ผมหลวง ขอดบว้งมวยชอ้ง ปักป่ินป้อง มาลยั 

มือแห่งนอ้ง  สอดปลอ้งแหวนใส สีวรรณไว เหมือนไฟส่องแกว้ 

สองแขนกลม  เลางามแอว้แหลว้ ถือค าพวน สอดมา้ว 

  สองบาทา สอดดว้ยรองเทา้  สนแส่วหุม้ ค าแดง 
                                                           

19อนงค์ วงศ์สุวรรณ, “ภูมิใจท่ีไดอ้นุรักษ์ภูมิปัญญาไทย, ” ใน ร่มพยอม, วิลาวณัย ์เศวตเศรนี, 

บรรณาธิการ (เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ,์ 2557), 29. 
20สัมภาษณ์ ทศพร นันต๊ะ, นักศึกษาครูชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 16 

กรกฎาคม 2558. 
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ผา้นุ่งทุม้  สวา่งเล่ือมสีแสง  ต าทอแซง เขียวแดงมุ่ยอ้ิน 

พระวรรณตีน  เชิงชายบ่ห้ิน  ไหมค าจีน เก้ียวลว้ง 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 36/2 - 36/6) 

อธิบายศพัท ์

  แตม้ตอ้ง =  แกะสลกัและวาดเป็น  วอ้ง  =  บ่วง, วง 

ลวดลาย 

 เค่ียน  =  กลึง   คู ้ =  มีกล่ินหอมพิเศษ 

 ปุน  =  น่า, น่าจะ, ควรจะ แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ 

พิเคราะห์ 

 

 บว้ง  =  บ่วง, ห่วง, วง  ชอ้ง  =  ผมท่ีท าเป็นช่อหรือ 

มว้นเป็นกอ้นส าหรับ

เสริมทรงผมสตรีให้

ใหญ่หรือสูงข้ึน 

 เลา  =  งาม, สลวย, กลมเกล้ียง มา้ว  =  เคร่ืองประดบัตน้ 

แขน     

  แส่ว  =  ปัก, ถกั   แซง  =  ลายผา้ท่ีเป็นทาง 

ตามยาว 

 มุ่ย  =  สีฟ้าอมม่วง, สีฟ้า อ้ิน  =  สีเขียวสด 

  พระวรรณ =  สี   ห้ิน  =  เกรียน, สั้นมาก 

สรุปความไดว้า่ มีกายงามเหมือนดัง่พระพรหมไดส้ร้างไว ้มีคิ้วโก่งเหมือนธนูของพระ

พรหม มีนมงามเหมือนไดจ้ากการเค่ียนกลึง รวมทั้งใส่ลานท่ีหู ทาคู ้ท าให้น่าชมยิ่งนกั และเกลา้ผม

มวยเป็นบ่วง ซ่ึงตรงกบัการเกลา้ผมของลา้นนาท่ีเรียกวา่ เกลา้วิดวอ้ง คือการเกลา้ผมทรงสูงแลว้ดึง

ปอยผมข้ึนมาเป็นวอ้งหรือเป็นห่วงอยูก่ลางมวย นอกจากน้ียงัปักป่ินท่ีผม สวมแหวนท่ีมีสีอร่าม ใส่

มา้วทั้งสองแขน  สวมรองเทา้ท่ีปักหุ้มดว้ยทองค า ผา้ท่ีใชนุ่้งมีสีอร่ามทอเป็นลายตามทางยาวมีทั้งสี

เขียวและสีฟ้า มีชายผา้ยาวท าจากไหมทอง ใชว้ธีิการทอท่ีเรียกวา่ “การลว้ง”  
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ชายชาวล้านนาในอดีตนิยมแต่งกายโดยใช้ผา้คาดเอวปล่อยชายห้อยไวข้้างหน้าท่ี

เรียกว่า ผา้ตอ้ย สวมใส่เส้ือคอเปิดแขนกระบอก มีผา้คลอ้งคอห้อยไหล่ ท าผมเกลา้มวย ใส่ลานหู 

และนิยมสับหมึก คือการสักยนัตด์ว้ยหมึกด า ซ่ึงลกัษณะการแต่งกายเช่นน้ีปรากฏในภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัของวดัต่างๆ เช่น วิหารลายค า วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ วิหารวดัภูมินทร์ 

จงัหวดัน่าน เป็นตน้ ภาพจิตรกรรมเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นให้เห็นถึงการแต่งกายของชาวลา้นนาสมยั

โบราณเป็นอยา่งดี ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงปรากฏเร่ืองการแต่งกายของชายลา้นนา

โบราณในตอนท่ีลาภกุมารจะเดินทางไปหานางสุชาดาท่ีบา้น  ลาภกุมารไดแ้ต่งกายพร้อมทั้งสวม

เคร่ืองประดบั ประกอบไปดว้ย แหวน ลานหู ผา้คาดหวั  ดงัความต่อไปน้ี 

 

มาแต่งเคร่ืองงา้  หยัน่หยอ้งอตัตา  แหวนค ามา สุบน้ิวมือเจา้ 

แยงแวน่หวผีม  เนสมขอดเกลา้  หูทือลาน ทอยอ้ย 

คาดเคียนหวั พกัตร์แดงช่ืนชอ้ย ทรงแผน่ตอ้ย ผนืเพิง 

กายาเน้ือ  นุ่งเส้ือแถเถิง  เคร่ืองครัวเทิง หน่อพระทรงหยอ้ง 

วระสม  เหมือนพรหมหลงหอ้ง ผวิเน้ือผอ่ง ขาวแดง  

            (เศรษฐีหวัเวยีง 30/1 - 30/3) 

อธิบายศพัท ์

  เคร่ืองงา้  =  เคร่ืองประดบัคอ  หยอ้ง  =  ประดบั, แต่งใหง้าม 

  สุบ  =  สวม, ใส่  แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ 

พิเคราะห์ 

  ทือ  =  ถือ, ประดบั  ผา้ตอ้ย  =  ผา้นุ่ง, ผา้โจงกระเบน 

เพิง  =  เหมาะสม  เทิง  =  ไดท่ี้, พอดี, พอเหมาะ     

สรุปความไดว้า่ แต่งตวัดว้ยเคร่ืองประดบัคอ สวมใส่แหวน ส่องกระจกหวีผมแลว้ขอด

มวยผม สอดลานท่ีหู ใช้ผา้คาดหัว นุ่งผา้ผืนงาม เม่ือใส่เคร่ืองประดบัครบถว้นแลว้ท าให้ดูมีกาย

เหมือนพระพรหม  
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ความเช่ือ 

ความเช่ือเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดศาสนาในสังคมมนุษยส์มยัโบราณ แมว้า่ในปัจจุบนั

วทิยาศาสตร์จะมีความเจริญกา้วหนา้ไปมากแลว้ แต่มนุษยก์็ยงัมีพฤติกรรมแสดงออกทางความเช่ือ

กนัอยูใ่นชีวติประจ าวนั21 จิตใตส้ านึกของมนุษยไ์ดย้อมรับต่อพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติ แมว้า่พลงั

เหล่านั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่ามีความเป็นจริงหรือไม่ แต่มนุษยก์็ไดใ้ห้ความเคารพและเกรง

กลวั ส่ิงเหล่าน้ีจึงเรียกวา่ ความเช่ือ ความเช่ือมีขอบเขตท่ีกวา้ง ประกอบไปดว้ยความเช่ือเร่ืองดวง

วิญญาณ คาถาอาคม ไสยเวทย ์โชคลาง และยงัรวมถึงลกัษณะของธรรมชาติท่ีมนุษยย์อมรับ เช่น  

ตน้โพธ์ิ ป่าไม ้เป็นตน้ 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงปรากฏความเช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเช่ือเร่ืองการกลบัชาติมาเกิด 

2. ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์

3. ความเช่ือเร่ืองเทพเทวดา 

4. ความเช่ือเร่ืองบุพเพสันนิวาส 

 

1. ความเช่ือเร่ืองการกลบัชาติมาเกิด 

ความเช่ือในพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการกลับชาติมาเกิด เช่ือว่าเหล่าสรรพสัตว์

ทั้งหลายเม่ือเกิดแล้วก็ตอ้งตายและวนเวียนสู่การเกิดการตายมาแล้วนบัคร้ังไม่ถว้น ตราบใดท่ียงั

ไม่ไดส้ าเร็จเป็นพระอรหนัตก์็ยงัตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดอยู่22 โดยวรรณกรรมชาดกเป็นวรรณกรรมท่ี

กล่าวถึงการกลบัชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว ์ซ่ึงยงัเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสารเพื่อรอการตรัสรู้ 

เป็นพระพุทธเจา้ โดยในแต่ละชาตินั้นพระโพธิสัตวก์็จะเกิดในฐานะและสังคมท่ีแตกต่างกนัไป ใน

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงปรากฏเร่ืองการกลบัชาติมาเกิดโดยเช่ือวา่ลาภกุมารคือพระ

โพธิสัตวม์าเกิดในตระกลูเศรษฐีท่ีอยูท่างหวัเมืองพาราณสี ดงัความต่อไปน้ี 

 

                                                           
21ภิญโญ จิตตธ์รรม, ความเช่ือ (สงขลา: โรงพิมพม์งคลการพิมพ,์ 2522), 2. 
22ยุทธพร นาคสุข, การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกที่พบอ าเภอนาน้อย และอ าเภอนาหมื่น 

จงัหวดัน่าน (ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน), 2556), 133. 
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ปางล่วงแลว้  อตีตกาล  โพธิญาณ เจา้ตนผา่นเผา้ 

เทียวสงสาร  ภเวผา้ยเตา้  เถิงเนานาน พร ่ าชา้ 

  ท่านเอาตน เกิดหอ้งเมืองฟ้า  อยูป่ราสาทแกว้ ไชยนต ์

เสวยเคร่ืองทิพย ์  ดว้ยบุญของตน  อยูเ่มืองบน พนัปีทิพยไ์ด ้

กรรมขยั   รอดเทิงเถิงใกล ้  จ่ิงไคลคลา จากฟ้า 

  เสด็จตน  ลงมาบ่ชา้  มาเกิดโลกหลา้ เมืองคน 

เขา้สู่ทอ้ง  เอาปฏิสนธ์ิ  กุสสิมงคล เศรษฐีแม่เจา้ 

ผูมี้ศีลใส หวัใจบ่เศร้า  อนัอยูท่า้ยฝ่าย หวัเวยีง 

                (เศรษฐีหวัเวยีง 7/2 - 7/6) 

อธิบายศพัท ์

 สงสาร  =  การเวยีนวา่ยตายเกิด ภเว  =  ภพ - ชาติ, การเกิด 

ผา้ยเตา้  =  เดินทาง   เถิง  =  ถึง  

 ไชยนต ์ =  ปราสาทของพระอินทร์ เทิง  =  ถึง, ไปถึง, จนกระทัง่ 

สรุปความไดว้า่ ในอดีตกาลนั้น ลาภกุมารไดว้นเวียนอยูใ่นวฏัสงสารอยูเ่ป็นเวลานาน 

และไดไ้ปเกิดบนสวรรคอ์ยูใ่นปราสาทแกว้ และไดเ้สวยเคร่ืองทิพยเ์ป็นเวลาหน่ึงพนัปีทิพย ์เม่ือส้ิน

อายุบนสวรรค์จึงไดล้งมาเกิดในโลกมนุษย ์โดยไดม้าปฏิสนธิในครรภ์ของนางเศรษฐีผูมี้ศีลท่ีตั้ง

บา้นอยูท่างหวัเมืองพาราณสี 

 

นอกจากน้ีในอดีตชาติของนางสุชาดาเคยเป็นนางฟ้าท่ีสถิตบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ แลว้

ลงมาเกิดในตระกลูของเศรษฐีท่ีอยูท่างทา้ยเมืองพาราณสี ดงัความต่อไปน้ี 

 

อถะโข  เม่ืออั้นยามนั้น  ปางพร ่ าอั้น พาลา  

ยงัมีนางฟ้า  ตนยิง่บุญหนา  พ ่าเพงมา  ปางหลงับ่หนอ้ย 

สถิตตน   ในปราสาทสร้อย ดาวดึงส์  ฟากฟ้า 

  เสวยสุข  เมินนานพร ่ าชา้  ในแห่งหอ้ง สัคคา 

ตราบเม้ียน  ปัญจอตัตา  กรรมขยา มาเถิงถูกตอ้ง 
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จ่ิงจุติตน คลาดคลาโขงหอ้ง ลงมาเกิดทอ้งโลก  เมืองคน 

เขา้สู่ทอ้ง  เอาปฏิสนธ์ิ  กบัมาดน เศรษฐีแม่เจา้ 

มหาธโน เศรษฐีนามเหงา้  อนัอยูค่า้ยแควน่ หางเวยีง 

           (เศรษฐีหวัเวยีง 10/1 - 10/5) 

อธิบายศพัท ์

 พ ่าเพง  =  บ าเพญ็, ปฏิบติั  เม้ียน  =  ตาย, หมดส้ิน, สูญ

  เถิง  =  ถึง   ตอ้ง  =  กระทบ, ถูก, โดน 

คา้ย  =  เขต, แดน, ท่ีตั้ง  แควน่  =  แควน้ 

สรุปความไดว้่า นานมาแลว้ยงัมีนางฟ้าตนหน่ึง เป็นผูบ้  าเพ็ญบุญมาแต่อดีต เสวยสุข

สถิตอยู่ในปราสาทบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เม่ือส้ินอายุบนสวรรค์จึงไดล้งมาเกิดในโลกมนุษย ์โดย

ไดม้าปฏิสนธิในครรภข์องมหาธโนเศรษฐีผูอ้าศยัอยูท่า้ยเมืองพาราณสี 

 

2. ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์

นรก สวรรค ์เป็นความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาจากค าสอนท่ีตอ้งการชกัจูงใจให้คนประพฤติ

ตนเป็นคนดี เม่ือจะท าความชัว่ก็จะตอ้งเกรงกลวัวา่จะตอ้งตกนรก เม่ือท าความดีก็จะมีความสุขใจ 

สวรรค์มี 6 ชั้น ประกอบไปดว้ย  จตุมหาราชิกา  ดาวดึงส์  ยามา  ดุสิต  นิมมานนรดี  

ปรนิมมิตวสัสวดี ส่วนนรกมี 2 ประเภท คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส าหรับนรกขนาดใหญ่

เรียกว่า มหานรก มีอยู่ 8 ขุม คือ สัญชีพนรก  กาลสูตนรก  มหาตาชนรก  สังฆาฏนรก  โรรุวนรก  

มหาโรรุวนรกตาปนนรก  และมหาอวจีินรก23 ในนรกจะมีกระทะทองแดงขนาดใหญ่เต็มไปดว้ยน ้ า

ทองแดงเดือดพล่าน สัตวน์รกจะถูกตม้เค่ียวตลอดเวลาจนส าลกัน ้ าทองแดง แลว้ยงัมีหมานรกพากนั

เขา้มารุมกดักินจนเหลือแต่กระดูก และมีกาปากเหล็กก็คอยจิกกินเน้ือผูท่ี้ปีนป่ายตน้ง้ิวท่ีเต็มไปดว้ย

หนามแหลมคมใหต้กลงมา 

 

                                                           
23มณี พยอมยงค,์ “ความเช่ือและประเพณีของลา้นนาไทย” ใน ล้านนาไทย อนุสรณ์พระราชพิธีเปิด

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, ทิว วชิยัขทัคะ, บรรณาธิการ (เชียงใหม่: ทิพเนตรการพิมพ,์2527), 129. 
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ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงปรากฏความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์ ในตอนท่ี

ลาภกุมารตอบค าถามดอกไมท้ั้งห้าให้กบันางสุชาดา โดยไดอ้ธิบายรายละเอียดของการรักษาศีลแต่

ละขอ้วา่ถา้รักษาศีลก็จะไดข้ึ้นสวรรค ์แต่ถา้ไม่รักษาศีลก็จะตอ้งตกนรก ดงัตวัอยา่งความเช่ือเร่ืองผล

ของการรักษาศีลขอ้ท่ี 1 และการไม่รักษาศีลขอ้ท่ี 1 ดงัความต่อไปน้ี 

 

ผูใ้ดหลีกเวน้  ค่อยรักษาตน  บ่ทารณ  คนสัตวบ์่ฆ่า 

  คนัมา้งขนัธ์ จุติภายหนา้  ไปเกิดฟ้า เมืองบน 

คนัเม้ียนอาย ุ  จากฟ้าเวหน  มาเกิดเมืองคน โลกน้ีดัง่อั้น 

มีอายตุน  ยนืทนตั้งมัน่  ทุกอนัอนั ภาวะ 

  บ่มีไผ  สวกกลา้มานะ  เหนงหนีบได ้ จงชงั 

บ่มีความทุกข ์  โศกเศร้าอะสัง  หาโรคงั  ภยัยะบ่ได ้

  เป็นท่ีแพงหุม ชุมคนโลกใต ้  ทุกใหญ่นอ้ยใฝ่แฝง ชมแยง 

เย นระ   คนใดใจแขง็  โกรธาแรง มกัแทงค ่าฆ่า 

  สัตวแ์ลคน เป็นหนบาปกลา้  คนัเม้ียนชาติ เป็นคน 

มีนรก   เป็นท่ีไปตน  ทุกขะเววน ไปลนลวาดไหม ้

  ท่านถากเถือ ปักแทงไจไ้จ ้  ทุกขไ์ร้ยาก เมินนาน 

คนัพน้ท่ีนั้น  แห่งหั้นสัณฐาน  มาเกิดบาดาน เมืองคนโลกใต ้

ยอ่มเอาตน  เกิดในท่ีไหม ้  แสนทรวงใน ยิง่คดั 

  ไดเ้ป็นสัตว ์ ท่านไดผ้กูมดั  เถือถากฆ่า ฟันแทง 

เอาช้ินเน้ือ  จ่ีป้ิงท าแกง  ใส่งายแลง เล้ียงคราบอาบไส้ 

ตราบต่อเทา้เถิง หา้ร้อยชาติได ้  เป็นทุกขไ์ช ค านาน 

คนัจากพน้  สัตวต์ริสาน  เกิดวญิญาณ เป็นคนดัง่อั้น 

ยอ่มทุกขต์น  เรรนจั้นจั้น  ฝงูคนพนั หม่ืนร้อย 

  บ่มีไผ  รักแพงหน่ึงนอ้ย  ทุกใหญ่นอ้ย พอ้ยชงั 

ท่านยอ่มมดั  ฟาดฟัดตีหลงั  มรณงั  ยอ้นท่านชงัฆ่า 
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  บ่สุขเสย  เสบยช่ืนหนา้  อายยุอ่ม  พลนัวาย 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 45/2 - 46/2) 

อธิบายศพัท ์

ขาง  =  หึง , หวง, ระวงั, รักษา     มา้ง  =  มา้ง - ลา้ง , ท าลาย  

 เม้ียน  =  ตาย, หมดส้ิน  สวก  =  ดุ, ใจเด็ด, ใจเห้ียม 

 เหนง  =  กด, ทบั, กดข่ี, ข่มเหง หุม  =  ชอบ, นิยม, พอใจ     

  แยง  =  พิจารณาดูอยา่งพินิจ ค ่า  =  ข่มเหง, เบียดเบียน 

พิเคราะห์ 

 เถือ  =  เชือดเฉือนอยา่งแรงดว้ย ไจไ้จ ้ =  บ่อยๆ 

ของมีคม 

 คดั  =  แน่น, อึดอดั  งาย  =  เวลาเชา้     

  แลง  =  เวลาเยน็   พอ้ย  =  ไฉน, กลบักลาย 

สรุปความไดว้า่ ผูใ้ดสามารถรักษาศีลขอ้น้ีไดเ้ม่ือตายไปก็จะไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์เม่ือ

ส้ินอายจุากสวรรคก์ลบัมาเกิดในโลกมนุษยก์็จะเป็นผูมี้อายุยืน ไม่มีโรคภยัและความทุกขใ์ดๆ เป็น

ท่ีรักแก่คนทั้งหลาย แต่หากผูใ้ดไม่รักษาศีลขอ้น้ีเม่ือตายไปก็ตอ้งตกนรก ตอ้งทนทุกขท์รมานเป็น

เวลายาวนาน เม่ือพน้จากนรกมาเกิดในโลกมนุษย ์ก็จะตอ้งไปเกิดเป็นสัตวท่ี์จะตอ้งถูกมดัและถูกฆ่า

ตลอด 500 ชาติ เม่ือพน้จากการเป็นสัตวแ์ละได้มาเกิดเป็นคนก็จะพบแต่ความทุกข ์มีแต่คนเกลียด

ชงั ตอ้งถูกมดัถูกตี เป็นคนมีอายสุั้น 

 

3. ความเช่ือเร่ืองเทพเทวดา  

เทวดา หมายถึง หมู่เทพ ชาวสวรรค์ เป็นค ารวมเรียกชาวสวรรค์ ทั้งเพศชายและเพศ

หญิง24 มนุษยจ์ะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเทวดาเพื่อหวงัผลในทางปฏิบติัคือ หวงัพึ่งและขออ านาจดล

บนัดาลต่างๆ มนุษยเ์ช่ือวา่มีเทวดาใหญ่นอ้ยมากมาย และมีเทพสูงสุดเป็นผูส้ร้างและบนัดาลทุกส่ิง

ทุกอย่าง มนุษยจึ์งสร้างความสัมพนัธ์กบัเทพด้วยวิธีการออ้นวอนขอความช่วยเหลือด้วยวิธีการ

                                                           
24พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี 11 

(กรุงเทพฯ: จนัทร์เพญ็, 2550), 138. 
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ต่างๆ เช่น การสวดสรรเสริญ บวงสรวง สังเวย เป็นการเอาอกเอาใจหรือไม่ก็ใช้วิธีเรียกร้องความ

สนใจ เพื่อให้เทพหันมาดูแลหาทางแก้ไขหรือสนองความตอ้งการให้25 ความเช่ือเร่ืองเทวดาใน

วฒันธรรมลา้นนา เทวดามกัจะหมายถึงผูท่ี้อยูใ่นสวรรค ์ซ่ึงจะอยูใ่นฐานะของผูท่ี้ควรแก่การเคารพ 

เป็นตวัแทนของคุณความดีท่ีช่วยเหลือผูต้กทุกข ์และเป็นพยานในการกุศล หรือกิจกรรมท่ีตอ้งการ

ความศกัด์ิสิทธ์ิหรือดีงาม ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงปรากฏความเช่ือเร่ืองเทพเทวดา

ในตอนท่ีลาภกุมารไดม้าหานางสุชาดาท่ีบา้น เพื่อจะขอนางเป็นคู่ครอง นางสุชาดาจึงอธิษฐานขอ

เทพเทวดาจลช่วยดลบนัดาลให้ลาภกุมารสามารถตอบค าถามดอกไมท้ั้งห้าของนางให้ได ้ดงัความ

ต่อไปน้ี 

 

นางยอดฟ้า  แม่สร้อยบุปผา  ถวายวนัทา กลอนสานอ้มไหว ้

ขอเทพา   อยูแ่ดนไกลใกล ้  จุ่งมาชู  ช่วยไท ้

  จุ่งดลหวัใจ เจา้สร้อยดอกไม ้  อยา่ฟ่ังให ้ หนีไป 

ขอเทพทา้ว  จุ่งนา้วพาวใจ  หลอนเวรใน ภายหลงัแต่งแสร้ง 

จุ่งห้ือตน พอ่จนัทน์ฟองแป้ง เยื้อนย ั้งอยู ่ ยามเดียว   

หลอนวา่นอ้ง  จะไดกุ้มเกลียว  กบัชายเดียว ร่วมซอ้นแอม้ขา้ง  

  หลอนกุศล สมภารเคยสร้าง  ร่วมรสชาติ บุพพา  

ห้ือเจา้กล่ินคู ้  ส่องรู้ปัญหา  ปัญจมาลา ประการแผก่วา้ง 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 34/4 - 34/7) 

อธิบายศพัท ์

  จุ่ง  =  จง   ฟ่ัง  =  รีบ 

 นา้ว  =  ดึง, เหน่ียว, ร้ัง  พาว  =  ประคอง 

 หลอน  =  หากวา่   เยื้อน  =  อดทน, รอคอย 

 แอม้  =  ขา้ง, ริม, ใกล ้  คู ้ =  เคร่ืองหอมชนิดหน่ึง 

ท่ีไดจ้ากชะมดตวัผู ้

                                                           
25พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี 10 

(กรุงเทพฯ: บริษทัสหธรรมิกจ ากดั, 2545), 466. 
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สรุปความไดว้า่ นางสุชาดาไดก้ราบไหวว้อนกบัเทพยดาทั้งท่ีอยูไ่กลและใกลใ้ห้มาช่วย

ดลใจลาภกุมารอยา่เพิ่งรีบจากไป หากวา่เป็นคู่บุพกรรมท่ีไดส้ร้างร่วมกนัมานั้นก็ขอให้ลาภกุมารได้

หยุดรอนางสุชาดา และหากว่านางจะไดเ้ป็นคู่กบัลาภกุมารก็ขอให้ลาภกุมารสามารถตอบปัญหา

ดอกไมท้ั้งหา้ใหไ้ด ้

 

นอกจากน้ีในตอนท่ีพระเจา้พรหมทตัสั่งให้ทหารจบัตวัลาภกุมารไปฆ่า นางสุชาดาได้

ออ้นวอนขอร้องใหเ้ทพเทวดาลงมาช่วยลาภกุมารให้พน้จากอนัตราย โดยอา้งเอาความดีท่ีนางไดท้  า

มานั้นขอใหเ้หล่าเทพเทวดาไดมี้เมตตามาช่วยเหลือ ดงัความต่อไปน้ี 

 

นางนาฏไท ้  โศกไหมน้กัหนา  สุชาดา  เรรนร ่ าไห้ 

  บ่ทรงตน ทานทนอยูไ่ด ้  ยกยา้ยแล่น ไปมา 

จ่ิงยอยืน่ยก  ยงัสองหตัถา  ถวายวนัทา กราบนบกม้ไหว ้

  อธิษฐาน วอนวานไจไ้จ ้  เถิงเทพไทแ้ควน่ โขงบน 

ไหวค้อ้ยคอ้ย  กล่าวถอ้ยหายหน วา่ขอภายบน ส่องรู้ยงัถอ้ย 

  ติดแต่ตน ชาดาขา้ขอ้ย  ม่อนนอ้ยเกิด เป็นคน 

มีศีลวตัร  บ่งดัเสียตน  ใจเชียงชน ขาวใสบ่เส้า 

ยอ่มปฏิบติั พอ่แม่สองเจา้  ทุกค ่าเชา้ป ่ า เรินดี 

ตราบอาย ุ  ไดสิ้บหกปี  จ่ิงปะชายดี ไดเ้ป็นคู่อา้ง 

ขา้บ่มีใจ   ทารุณแสร้งสร้าง  บ่จาค าพราง ล่ายลบั 

  ปฏิบติั  ดว้ยย  ากราบนบั  ผบัชุอั้น  คืนวนั 

ขา้บ่คดเล้ียว  สอดเส้ียวใจตนั  บ่ผ ั้นแพงพนั ยงัชายอ่ืนผู ้

บ่ลวนผวัขวญั ยอ่มมีใจหลู ้  หุมรู้แต่ง ท าทาน 

ยอ่มทอดซดั  เขา้น ้าอาหาร  ถวายทุนทาน บ่หยดุหยอ่นได ้

  เป็นนิจกาล ทานมาไจไ้จ ้  แต่คนทุกขไ์ร้หมู่   ญิงชาย 

สัจจะเยือ่งน้ี  หลอนมีบ่หลาย  แก่ญิงนาย คือผวัแห่งขา้ 

ขอห้ือฝงู  เทพาแหล่งหลา้  กบัอินทา ปราบฟ้า 
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  เสด็จตน  ลงมาป่าชา้  มาโปรดขา้ อยา่นาน 

มาช่วยค ้า  ห้ือหายทางผาน  ห้ือช่ืนเชยบาน เพื่อสมภารเจา้ 

ขอมาค ้าหนุนตน   ชายองคห์น่อเหนา้ ลาภท่าน กุมาร 

อยา่ห้ือท่านทา้ว  ฆ่าขาดสังหาร  พวกคนพาล อยา่ผลาญบีบฆ่า 

ผวัแพงนาย  สมสายหนุ่มหนา้  บ่มีคลอง โทษชา้ 

  ขอเทพา  อินทาอยูฟ้่า  ผายโปรดขา้ ลงมา 

            (เศรษฐีหวัเวยีง 67/6 - 68/7) 

อธิบายศพัท ์

  ไจไ้จ ้ =  บ่อยๆ   แควน่  =  แควน้ 

 ล่าย  =  หลอก, ลวง, พราง, อ า ย  า  = ย  าเกรง, เคารพ 

 ผบั  =  ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป แพง  =  รัก, พอใจ     

 ลวน  =  ล่วงเกินในลกัษณะท่ี หุม =  ชอบ, นิยม, พอใจ     

เสียมารยาท 

 ผาน  =  ผลาญ - เดือดร้อน, ทุกข ์ ผาย  =  โปรด, เมตตา  

สรุปความไดว้า่ นางสุชาดามีความโศกเศร้ายิง่นกัจนตอ้งร้องไห ้และไม่สามารถอดทน

จนตอ้งวิ่งไปมา นางจึงไดย้กมือไหวว้อนวานเทพยดาให้เบ้ืองบนไดรั้บรู้ยงัปัญหาท่ีก าลงัประสบ 

นางจึงไดอ้ธิษฐานวา่นางปฏิบติัอยูใ่นศีลตลอดมา อีกทั้งดูแลพ่อแม่ทุกค ่าเชา้ จนอายุได ้16 ปีจึงได้

พบกบัลาภกุมาร ตนนั้นไม่มีใจทารุณ ไม่กล่าวเทจ็ ปฏิบติัดว้ยความเคารพตลอดมา ไม่มีจิตใจในเชิง

ชู ้ไม่ท ากริยาล่วงเกินสามีตน ท าบุญท าทานเป็นอยูเ่ป็นนิจ ดว้ยสัจจะน้ีขอให้เทพยดาและพระอินทร์

ได้เสด็จลงมาโปรดข้าอย่าช้า มาช่วยโปรดลาภกุมารให้พน้จากความเดือดร้อน อย่าให้พระเจ้า

พรหมทตัไดฆ่้าลาภกุมาร เพราะลาภกุมารไม่ไดมี้ความผิดใดๆ จึงขอพระอินทร์ไดโ้ปรดเมตตาลง

มาช่วยเหลือ 

 

นอกจากน้ียงัมีความเช่ือเร่ืองพระพรหม ซ่ึงมกักล่าวถึงผูท่ี้มีรูปกายท่ีงดงามว่างาม

เหมือนดัง่พระพรหมเป็นผูส้ร้าง ปรากฏในตอนท่ีลาภกุมารไดส้นทนากบันางสุชาดา และไดช่ื้นชม

นางสุชาดาเป็นผูท่ี้มีความงามเหมือนดัง่พระพหรมไดส้ร้างไว ้ดงัความต่อไปน้ี 
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  สารูปสม เหมือนพรหมหล่อสร้าง ร่างแคว้แถ่ว นงราม 
          (เศรษฐีหวัเวยีง 48/7) 
 อธิบายศพัท ์
  ร่างแคว้ =  ร่างเพรียว  แถ่ว =  หนุ่มนอ้ย, สาวนอ้ย 
 สรุปความไดว้า่ รูปกายของนางสุชาดานั้นมีความงามเหมือนดัง่พระพรหมเป็นผูห้ล่อสร้าง
ไว ้ซ่ึงเป็นหญิงสาวท่ีมีรูปร่างเพรียว 

 

4. ความเช่ือบุพเพสันนิวาส  

บุพเพสันนิวาสเป็นความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีไดค้ติมาจากพราหมณ์ท่ีกล่าววา่ คนตาย

แลว้จะตอ้งกลบัมาเกิดอีก เช่ือวา่หากไดอ้ยูร่่วมกนัในชาติน้ี ต่อไปในชาติหนา้จะไดอ้ยูร่่วมกนัอีก26 

ในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงปรากฏความเช่ือเร่ืองบุพเพสันนิวาสในตอนท่ีลาภกุมาร

ไปท่ีบา้นของนางสุชาดา เหล่าคนใชข้องนางสุชาดาไดก้ล่าวถึงบรรดาชายหนุ่มท่ีเคยมาหานาง แต่

ไม่สามารถตอบปัญหาดอกไมท้ั้งห้าได ้เพราะเช่ือวา่ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้เคยอยูร่่วมกนัมาในชาติปางก่อน 

แต่การมาของลาภกุมารในวนัน้ีอาจเป็นเพราะไดส้ร้างบุญไวแ้ต่ชาติปางก่อน หากเป็นคู่กนัจริงก็

ยอ่มจะสมปรารถนา ดงัความต่อไปน้ี 

 

ยอ้นบ่แม่นกรรม   แม่นเวรเคยสร้าง ร่วมร้างชาติ มาออน 
ในวนัน้ี   พอ่เอ้ืองไกสร  จาวคราวซอน โคจรรอดห้อง 

  รอยกุศล ชูชนหนุนป้อง  หน่องนา้วจ่อง มาเทิง 
หลอนบุญชาติแลว้ บ่แคลว้น าเถิง  สมค าเคริง ไดเ้ถิงร่วมเจา้ 

                (เศรษฐีหวัเวยีง 32/7 - 33/2) 

อธิบายศพัท ์

  ยอ้น  =  เป็นเพราะ, เน่ืองเพราะ ออน  =  ก่อน, คร้ังก่อน 

  ซอน  =  เขา้ไปในระหวา่ง รอด  =  ถึงจุดหมายปลายทาง 

 รอย  =  ชะรอย, อาจเป็นวา่ หน่องนา้ว =  เหน่ียว, ร้ัง 

  จ่อง  =  เหน่ียว, ร้ัง  เทิง  =  ถึง  

                                                           
26มณี พยอมยงค,์ ล้านนาไทย , 127. 
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  หลอน  =  หากวา่   เถิง  =  ถึง  

  เคริง  =  ติดขอ้ง 

สรุปความไดว้่า การท่ีชายหนุ่มเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นคู่กบันางสุชาดาเป็นเพราะวา่ไม่เคย

ไดอ้ยูร่่วมกนัมาแต่ชาติปางก่อน แต่ในวนัน้ีลาภกุมารไดเ้ดินทางมาถึงยงัเรือนนางสุชาดา อาจเป็น

เพราะบุญกุศลไดห้นุนน ามาใหไ้ดม้าถึงท่ีน่ี หากวา่ชาติท่ีแลว้ไดร่้วมสร้างบุญกุศลกบันางสุชาดา ใน

ชาติก็จะไม่คลาดแคลว้กนั ยอ่มไดม้าขอ้งเก่ียวอยูร่่วมกนัเป็นแน่นอน 

 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ไดส้ะทอ้นให้เห็นสภาพสังคมของคนลา้นนา 

ประกอบไปด้วยสังคมในวรรณกรรมและสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง สังคมในวรรณกรรมปรากฏเร่ือง

ระดับชั้ นทางสังคม ความยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองและพระราชวงัของกษัตริย์ การประดับด้วย

เค ร่ืองนุ่งห่มท่ี มี ค่า  ส่วนสังคมท่ี เ กิด ข้ึนจริง  ได้แก่  การยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา ประกอบไปดว้ย เร่ืองกฎแห่งกรรมและศีล 5 ค่านิยมในสังคม ไดแ้ก่ ความกตญัญู

ต่อบุพพาการี การเลือกคู่และค่านิยมในเร่ืองความงามของสตรี ในดา้นประเพณีต่างๆท่ีไดป้ฏิบติัสืบ

ต่อกนัมา ได้แก่ การสืบราชสมบติั การตั้งช่ือ การแอ่วสาว การสู่ขอ การแต่งงาน การเรียกขวญั 

รวมทั้งดา้นวฒันธรรม ไดป้รากฏวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม การเล่นดนตรีและการแต่งกาย ใน

เร่ืองความเช่ือไดป้รากฏความเช่ือเร่ืองการกลบัชาติมาเกิด ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์ ความเช่ือเร่ือง

เทพเทวดาและความเช่ือเร่ืองบุพเพสันนิวาส 

จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงในเชิงสังคม พบว่ามี

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั จากแนวคิดท่ีวา่วรรณกรรมเป็นภาพสะทอ้นของสังคม

นั้น โดยปรากฏอยา่งเห็นไดช้ดัวา่สภาพสังคมลา้นนาไดถู้กสะทอ้นออกมาไวใ้นค่าวซอเร่ืองเศรษฐี

หัวเวียง ทั้งในด้านค่านิยม ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือ จึงนับได้ว่าวรรณกรรมจะเป็นส่ิง

ถ่ายทอดเร่ืองราวของสังคมให้อยู่ในรูปลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัความเป็นไปของ

สังคมในแต่ละยุคสมยั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลงัท่ีศึกษาวรรณกรรมทอ้งถ่ิน เพราะจะท า

ใหเ้กิดความเขา้ใจในสังคมทอ้งถ่ิน เกิดความภาคภูมิใจ และรักษาไวซ่ึ้งวรรณกรรมทอ้งถ่ินให้คงอยู่

ต่อไป 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความรู้

ทัว่ไปเก่ียวกบัวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ประกอบดว้ย ท่ีมาของเร่ือง ช่ือเร่ือง ผูแ้ต่งและ

สมยัท่ีแต่ง จุดมุ่งหมายในการแต่ง ลกัษณะค าประพนัธ์และธรรมเนียมการประพนัธ์ ตวัอกัษรท่ีใช้

ในการบนัทึก ความแพร่หลายของเร่ือง รวมถึงศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง

ดา้นวรรณศิลป์และดา้นสังคม 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงท่ีน ามาใช้เป็นฉบบัหลกัในการศึกษา เป็นเอกสาร 

พบัสาในความครอบครองของนายประสงค ์แสงงาม จ านวน 1 ฉบบั 76 หนา้ บนัทึกดว้ยตวัอกัษร

ธรรมลา้นนา ไม่ปรากฏปีท่ีบนัทึก ซ่ึงขณะน้ียงัพบเพียงฉบบัเดียว ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี 

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ผูแ้ต่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการสั่ง

สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการขัด เกลาทางสังคมและเพื่อความบนัเทิง ค า

ประพนัธ์ท่ีใชใ้นการแต่งเป็นบทร้อยกรองของลา้นนาท่ีเรียกวา่ ค่าวซอ ซ่ึงค าประพนัธ์ชนิดน้ีมีการ

ก าหนดบงัคบัจ านวนค า สัมผสั และเสียงวรรณยกุต ์สันนิษฐานวา่เกิดข้ึนในช่วงระหวา่ง พ.ศ.2300 - 

2470 เน้ือเร่ืองของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดรั้บอิทธิพลจากชาดกนอกนิบาตเร่ือง

ลาภกุมาร เน่ืองจากมีเน้ือเร่ืองท่ีเหมือนกนั ดว้ยวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงน้ีไม่ปรากฏผู ้

แต่ง แต่เม่ือไดเ้ปรียบเทียบลกัษณะส านวนของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงกบัคร่าวรับ

เสด็จพระเจา้น้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร และคร่าวซอเร่ืองพระอภยัมณีและสรีสุวณัณ์ ซ่ึง

เป็นผลงานของพระยาพรหมโวหารท่ีแต่งข้ึนในช่วงบั้นปลายชีวิตแลว้นั้น พบวา่ลกัษณะการแต่งมี

ความคลา้ยคลึงกนั และลกัษณะของผลงานก็ค่อนขา้งดอ้ยกว่าในช่วงวยัหนุ่มดว้ย1 ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

สันนิษฐานวา่วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงน่าจะแต่งข้ึนในช่วงปลายชีวิตของพระยาพรหม

โวหารท่ีได้รับราชการในราชส านักของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์แล้ว คือประมาณ พ .ศ.2404 - 

2430 

                                                           
1ยทุธพร นาคสุข, คร่าวรับเสดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่พชิิตปรีชากร, 19. 
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ผลการศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงในดา้นวรรณศิลป์ พบวา่โครง

เร่ืองมีความต่อเน่ืองกนัไปตามล าดบั ไม่มีความสลบัซบัซอ้น แก่นเร่ืองท่ีปรากฏ มีทั้งแก่นเร่ืองใหญ่

และแก่นเร่ืองยอ่ย ส าหรับแก่นเร่ืองใหญ่เป็นการอธิบายถึงผลของการรักษาและไม่รักษาศีลห้า ส่วน

แก่นเร่ืองยอ่ยเป็นเร่ืองของกฎแห่งกรรม การด าเนินเร่ืองพบว่า มีการผูกปมเร่ือง 2 คร้ัง คือ ตอนท่ี

นางสุชาดาถามค าถามดอกไมท้ั้งห้า และตอนท่ีพระเจา้พรหมทตัสั่งให้ทหารจบัลาภกุมารไปฆ่า 

แลว้จึงเขา้สู่จุดคล่ีคลาย ตวัละครในเร่ืองมีทั้งตวัละครท่ีเป็นมนุษยฝ่์ายดี ไดแ้ก่ ลาภกุมาร นางสุชาดา 

ลูกทา้วขุนมูลนาย บิดามารดาของลาภกุมารและบิดามารดาของนางสุชาดา รวมทั้งมนุษยฝ่์ายชั่ว 

ได้แก่ พระเจา้พรหมทตั ส าหรับตวัละครท่ีเป็นอมนุษย ์ได้แก่ พระอินทร์ ฉากท่ีปรากฏในเร่ือง

พบวา่มีฉากสภาพบา้นเมือง และฉากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั  ในส่วนของศิลปะการใชถ้อ้ยค า ผูแ้ต่งมี

ศิลปะการใชถ้อ้ยค าท่ีหลากหลาย เพื่อมุ่งเนน้ใหผู้ฟั้งไดเ้ขา้ถึงความไพเราะและความงามของถอ้ยค า 

พบว่ามีการสรรค าหลาก การใช้ค  าซ้อน การใช้ค  าภาษาบาลี การใช้ค  าสัมผสัและการใช้ค  าซ ้ า ใน

ส่วนของการใชภ้าษาภาพพจน์ พบวา่มีการใชอุ้ปมา อติพจน์ สัทพจน์และอุทาหรณ์ รวมถึงการใช้

โวหาร พบวา่มีการใชบ้รรยายโวหาร เทศนาโวหารและสาธกโวหาร 

ผลการศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงในดา้นสังคม พบวา่เหตุการณ์

ต่างๆ ในเร่ือง พฤติกรรมของตัวละคร ฉาก ตลอดจนบทสนทนาในเร่ือง สะท้อนให้เห็นถึง

หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเร่ืองศีล 5 และกฎแห่งกรรม ค่านิยมเร่ืองความกตญัญูต่อ    

บุพพการี ค่านิยมเร่ืองความงามของสตรีและค่านิยมการเลือกคู่ ประเพณีการเรียกขวญั ประเพณีการ

ตั้งช่ือ ประเพณีการแอ่วสาว ประเพณีการสู่ขอ ประเพณีการแต่งงานและประเพณีการสืบราชสมบติั 

วฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม วฒันธรรมการเล่นดนตรีและวฒันธรรมการแต่งกาย ความเช่ือเร่ือง

การกลับชาติมาเกิด ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์ ความเช่ือเร่ืองเทพเทวดาและความเช่ือเร่ือง

บุพเพสันนิวาส โดยผ่านความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของผูแ้ต่ง แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาท่ีมีส่วนช่วยในการขดัเกลาผูค้นในสังคม ให้ยึดถือหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา

เพื่อความสุขของสังคม 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรส ารวจและคน้ควา้วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียงฉบบัอ่ืนๆ เพื่อให้ทราบถึง

ความเหมือนและความต่างกนัในดา้นต่างๆ 
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 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัชาดกนอกนิบาตเร่ืองลาภกุมาร เพื่อเปรียบเทียบความ

เหมือนและความต่างกนัในดา้นต่างๆ 
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บทที ่1 
 
  นมสัสัตถุ ขา้คุเข่านอ้ม  ครพกม้เกลา้ แทบเทา้สิสัง 

คารวะ   พระแกว้ปัญจงั  ดว้ยตรีทวารัง อตัตงัแห่งขา้ 
ขออยา่เป็นกรรม  อนัหึกหยาบกลา้  เพื่อเอาธรรม แต่งคอ้น 

  กบัเอาอรรถา มาซอนใส่ซอ้น  ยามเม่ือสร้าง กลอนค า 
ขอลุบโทษร้าย  ดว้ยวจีกรรม  ปาปธรรม อยา่ท าถูกตอ้ง 
ขออยา่ขดัขวาง  นวางคส์องห้อง  คือสัคคาคลอง มคัคะ 

  ขอพลนัถึง ดว้ยสภาวะ  ใจใฝ่ขอ้ง อนัเทิง 
ภูมิถ่อยชา้  อยา่รู้หนัเถิง  ขอพลนัเทิง สุขสามส่ิงได ้

ปรารถนา ชุวนัไจไ้จ ้  ขออยา่คลอ้ยคลาด ไคลคลา(เทอะ) 
 นบกราบแลว้  พระแกว้ปัญจา  จดัเป็นวาทา กลอนจาร ่ าสร้าง 

ตามประหญา ปัญญาบ่กวา้ง  บ่ซวา้งแชบ กลอนค า 
 ฟังเทอะนอ้ง  เพื่อนขอ้งตวักรรม จกัไขระบ า บอกซ ้ าห้ือแจง้ 

บ่ใช่ตนตวั  ม่อนแขง้สร้างแสร้ง แปลงเทียมธรรม เรียบร้อย 
  ห้ือฝงูขนาน เจา้บา้นทิดนอ้ย  ไขอ่านถอ้ย งานทาง 

แต่ล่วงแลว้  อตีตกาล  เหิงเมินนาน ใช่ถา้นของสั้น 
  ยงัมีรัฏฐา ธานีหน่ึงหั้น  ในแผน่ชั้น เมทนี 

นามช่ือชั้น          พาราณสี  ลวงขวางลวงรี พอสิบโยชน์หั้น 
  มีปราการ ก่อหินดินมัน่  พอสามชั้น ก าแพงเวยีง 

มีคือแวดไว ้  ดอกไมจ้ดัเจียง  ปลูกบวัเชียง ดอกไมเ้รียงดว้ย 
มีหลายสี  ขาวแดงส้ิวส้วย  หยาดยายทวย ลอ้มน ้า 

ผกัคาบผกัหนอง   ผกับุง้มีซ ้ า  ผบัชุกล ้า คือเวยีง 
ดอกพา้นบานพร้อม ยอ่มนนัดว้ยเสียง  สัททะส าเนียง ภมรใฝ่เฝ้า 
โขงประตู  ทวารเทียวออกเขา้ สมเพิงพาว เลิศลน้ 

  ก่อเป็นหลงั สูงข้ึนส่งพน้  มุงกระเบ้ือง ดินแดง 
ใส่ช่อฟ้า  ป้านลมสมแสง  ติดค าแดง นีดแสงแกว้แอม้ 
หลา้งท่ีปิดชืน  หลา้งท่ีตอ้งแตม้  เป็นดวงแอม รูปเน้ือ 

รูปปักขี  บ้ีเบอ้ใฝ่เฟ้ือ  สมสอดเอ้ือ ดวงบาน 
ววิธิะ   วรรณะเจือจาน  โตละทวาร กระดานแขบแกว้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ติดค าใส  วรรณไวผอ่งแผว้  เลิศแลว้รุ่ง เรืองลาย 
สร้างแต่งไว ้  ปราสาทค าหลาย  ฝังก่อยาย ชุคา้ยตั้งมัน่ 
ทาดทา้วปราการ  หอเลอยายขั้น  มาแขวนเด็งดงั ร่วนซา้ว 

  ผบัทิศา  ส่ีดา้นเวยีงทา้ว  โขงเขตดา้ว พารา 
ดูเลิศลด   ปรากฏแก่ตา  แผน่พสุธา ราบเพียงเล่ียนกวา้ง 

ผบัทุกหน มณฑลอาดอา้ง  เหมือนเวยีงทิพยท์่าน  อินทา 
เหลือเทศทอ้ง  ต่างหอ้งรัฏฐา  เวยีงพารา ทีฆาใหญ่หมา้ 
มีคนหลาย  ขนุนายไพร่ฝ้า  เตม็อาณา ไควค่บั 

หลงัคาเรือน เหมือนไขหลืบพบั เตม็ถ่ีแน่น ในเวยีง 
คลองใหญ่นอ้ย  ส่ีดา้นตดัเกียง  มีกาดลีเรียง เถียงขายชุดา้น 

สะค่วยเศรษฐี หากมีเส้ียงถา้น  ทงัฝ่ายทา้ยฝ่าย หวัเวยีง 
สรรพะเคร่ืองพร้อม ครัวกาดลีเถียง  ผนืแพรเชียง แผน่เน้ือเส้ือผา้ 
ทงัสีขาว   สีออนเขม้กลา้  ปังแดงออน พร ่ าพร้อม 

ทงัสีเหลือง มุ่ยแหลค้รามยอ้ม ทงัสีม่วงอ้ิน เขียวนิล  
สรรพะเคร่ืองใช ้  ของไวค้รัวกิน  ของเชียงชิน คู่เช้ือมีเส้ียง 
ช้ินเน้ือเกลือปลา  พลูยาหมากเหม้ียง กองยายเรียง เหมียดชุ 

  ฅ าพบัฅ าปลิว ทองหาวทองย ุ  ซะตุเหียกกอ้น ชืนทอง 
แอบ็อูบอุก้  ถว้ยชอ้นถมถอง  สองฝ่ายคลอง ยองตามกาดกวา้ง 

ประสงคส์ัง หลอนใจใฝ่อา้ง  มีกลางทอ้งเทศ พารา 
จกับอกนอ้ง  ท่ีขอ้งสายตา  ตามวาทา ประหญาหม่ินสั้น 
ส่วนภายตน  จอมพลเมืองหั้น  เตโชแรง เคร่งครัด 

นามกร  ช่ือพรหมทตั  เป็นป่ินเกลา้ อาณา 
เมียม่ิงใช ้  เทวเีทียมตา  ปิยภา  ท่ีฟุมเฟ้ือฝ้ัน 

หากเป็นสาย คราวเครือเมืองหั้น เจ่ืองชั้นท่าน เชยชม 
มีหมู่นางใช ้  คือนาฏสนม  อยูเ่รียงชม เฝือแฝงใฝ่ฝ้ัน 
สังขยา   หม่ืนหกพนัหั้น  แฝงเทียมเงา ร่วมรส 

  อยูก่บัตน ป่ินเกลา้ทรงยศ  ในปราสาทแกว้ เรือนค า 
นิเวศน์ทา้ว  สวา่งยา้วบ่ข  า  หลายเลาล า ยอดซวา้งใหญ่หนอ้ย 
ประจิตรแสง  ใบไรข่ายสร้อย  ในผงัคางาม ชิดชอ้ย 

  ห่ิงเด็งแขวน  ทุกแดนเรียบร้อย  เสียงสวา่งป้อย ลมทอ 
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รูปนาคครุฑ  ใหญ่นอ้ยจิมจอ  หงส์ยอคอ รูปลวงลว้งฝ้า 
สอดสนเสียว  เหลียวหวัยอหนา้ ทงัรูปเทพา อยูฟ้่า 

  แล่นตามกนั เบง็ชรบ่ชา้  ชุแห่งหอ้งโขง ทวาร 
แน่นถ่ีนกั  ลายรักประสาน  เหมือนวมิาน เทพทิพยแ์สร้งสร้าง 

มีโขงปลิว ป้านลมกาบจวา้  ทงัช่อฟ้าตั้ง ปล่องบน 
ยอดใหญ่นอ้ย  แห่งนิเวสน  สนิทเท่ียงทน ฉตัรสนข่ายแกว้ 

หลอนลมพืนไส ใบไรผอ่งแผว้  ไหวยะยาบ ยวายวา 
สูงส่งพน้  ล่วงป้นสายตา  ร้อยซาววา ยอดปราสาทแกว้ 
ส่วนราชา  เจา้ตนผอ่งแผว้  เตโชแรง เร่งฤทธ์ิ 

  สถิตเหนือ ท่านแกว้เชียงชิด  ใตร่้มกวา้ง ฉตัรค า 
ดว้ยเดชะ  บุพบุญกรรม  ไหลเหล่ือมง า ท่านทา้วผูห้มา้ 

เป็นกษตัริย ์ เร่งแรงแขง็กลา้  ลุ่มฟ้าบ่  มีเทียม 
ทุกเม่ือม้ือ  อืดอ้ือยนิเสียง  สัททะส าเนียง ฆอ้งกลองพาทยก์อ้ง 
ม่ีนนัโขง  หอโรงเขตห้อง  เสียงเนืองนอง บ่งดั 

  พวกดนตรี ดีดสีเป่าพดั  สงเสพเจา้ ภูธร 
สนุกร่วนเร้า  ทัว่ในนิกร  โขงนคร ม่วนวอนชุหอ้ง 

กลางวนัคืน โยกอืนเสียงกอ้ง  พร่องร ่ าร้อง ท าเพลง 
เมืองแห่งทา้ว  ช่ืนยา้ววอนเหมง  โลกลือเซง ทิศะส่ีดา้น 
อมิตตงั   พงัพา่ยกลวัหยา้น บ่ทนทาน เดชฤทธ์ิ 

  คนทงัหลาย ทางสร้างทางคิด  ตามใฝ่เล่น ไผมนั 
เป็ดห่านเล้ียง  ไก่เอ้ียงเขาขนั  แพะลานนั ชา้งมา้แส่นกอ้ง 
งวัควายหลาย  ชุภายโขงหอ้ง  จนคาคอง กีดคดั 

  คนทงัหลาย เตม็เมืองพรหมทตั มีมากถา้น ปานใด 
จกับอกไว ้  ห้ือทราบดวงใจ  เสนาใน  ไหลลงแห่เจา้ 
ยามเม่ือตน  จอมพลผา้ยเตา้  ฝงูพลนอง ละลด 

  เปรียบเทียมเหมือน  วมัโมเม่ามด    เพียงแม่เผิง้ หนีรัง 
พนัพวกทา้ว  หาดหา้วฉกรรจ ์  ออกทวารัง ประตูใหญ่หมา้ 
หลัง่ลุไหล  ไปเหมือนเมฆฝ้า  ใจมนา  หยาบชา้ 

  หนัเสือหมี บ่หนีตอบทา้  แขง็เก่งกลา้ กายา  
จบเพทลว้น  สรรพะสิปปา  จบวาทา  กถากล่าวถอ้ย 
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ช่างแปลงกลอน    ค  าวอนม่วนสร้อย อืดชอ้ยออ้ย ซอซอน  
สาวบ่าวร้าง  ทางสร้างสารกลอน สนุกวงิวอน บ่ลอนโศกเศร้า 
สุขเขษม  เพิ่งดว้ยบุญเจา้  ตนทา้วเลิศ พารา  
ไขนิยาย   นิกายบทเคา้  เท่าน้ีปลงเอาชยั ก่อนแลนายเหย 
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บทที ่2 
 
       ทุติยะ  ธรรมกถา 
 เก็บไคค้อ้น  สืบส้อนกลอนจา  แปลงเทียมมา แต่เคา้ตั้งเหงา้  

ตามกถา  พิทธาจารยเ์จา้  ตนเคา้ท่าน แปลงธรรม  
จาเล่านอ้ง  เพื่อนพอ้งบุญกรรม ตามแนวค า น ้าธรรมแต่เหงา้ 
มารอดเถิง  โพธิสัตวเ์จา้  จาวพิมเพา เจ่ืองชอ้ย 

  เม่ือบารมี เจา้ยงัหนุ่มนอ้ย  ไป่ทนัแก่กลา้ สมภาร 
ปางล่วงแลว้  อตีตกาล  โพธิญาณ เจา้ตนผา่นเผา้ 
เทียวสงสาร  ภเวผา้ยเตา้  เถิงเนานาน พร ่ าชา้ 

  ท่านเอาตน เกิดหอ้งเมืองฟ้า  อยูป่ราสาทแกว้ ไชยนต ์
เสวยเคร่ืองทิพย ์  ดว้ยบุญของตน  อยูเ่มืองบน พนัปีทิพยไ์ด ้
กรรมขยั   รอดเทิงเถิงใกล ้  จ่ิงไคลคลา จากฟ้า 

  เสด็จตน  ลงมาบ่ชา้  มาเกิดโลกหลา้ เมืองคน 
เขา้สู่ทอ้ง  เอาปฏิสนธ์ิ  กุสสิมงคล เศรษฐีแม่เจา้ 

ผูมี้ศีลใส หวัใจบ่เศร้า  อนัอยูท่า้ยฝ่าย หวัเวยีง 
ห้ือจ าเทอะนอ้ง  แม่แพรเฉลียง  ตนบุญเชียง อยูท่อ้งแม่เจา้ 
สิบเดือนเถิง  วนัเทิงรอดเจา้  จาวพิมเพา ล่วงแลว้ 

  นกัขตัตะ เจา้จ่ิงคลาดแคลว้  เจียรจากแกว้ มาดา 
คร้ันออกพน้  กุสสิมหา  สริรา  กายาอ่อนอว้น 
ลกัขณา   หูตาลว้นถว้น  ผวิพรรณนวล บ่ชา้ 

  เหมือนพระจนัทร์  เรืองพรรณอยูฟ้่า หมดจากอั้น มลทิน 
หนา้หน่อนอ้ง  เหมือนแวน่เมืองจีน ตางามนิล สีเขียวหน่วยหนอ้ย 

สองแขนกลม สมงามออ้ยหลอ้ย ผวินอ้ยผอ่ง ขาวแดง 
คิ้วโก่งคอ้ม  วาดออ้มเหมือนแปลง เหมือนวงเดือนแรม  สิบสองค ่าได ้

เมืองชมพู โขงล่างหอ้งใต ้  หาเผยีบไทบ้่ เทียมทนั 
หมู่นางใช ้  ใฝ่ฝ้ันเกลียวผนั  ทุกคืนวนั แวดลอ้มออ้มเฝ้า 

ทงัแม่นมหลาย ยืน่ถวายนมเจา้  ค ่าเชา้หอบ ชมดม 
เล้ียงหน่อพระ  ปิยะใจจม  ตามนิยม อาบน ้าป้อนเขา้ 
สองเศรษฐี  ยนิดีบ่เศร้า  สองดวงเชาว ์ ช่ืนชอ้ย 
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สิเนหา  บุตตาหน่อนอ้ย  ใจใฝ่หอ้ย ชมทยั 
รักลูกนอ้ย  ยิง่กวา่หวัใจ  เหลือครัวใน ตบัไตปอดไส้ 

บ่มีสัง  แทกเทียมเหมือนได ้ รักชั้นคาด ทรวงใน 
เพื่อบุญชาติแลว้  บ่แคลว้หนีไกล  จงพรองใด ยอ่มสมฤทธ์ิได ้
ส่วนบุญตน  น ามาหาได ้  หากเป็นลาโภ ใหญ่นกั 

จ่ิงหานามดี ใส่ตั้งเทียมคกั  ตามโชคหมา้ เรืองบาน 
ห้ือวฒิุ   รุ่งเรืองสันตาน  โยคยนืนาน อายเุท่ียงมัน่ 

ลาภกุมาร ปรากฏวา่อั้น  พอ่ชั้นใส่ นามดี 
เป็นชาติเช้ือ  หน่อเน้ือเศรษฐี  จ าเริญดี  มีสุขอยูห่อ้ง 
บ่มีโศกา  โรคาถูกตอ้ง  ขาวพราวฟอง แห่งเน้ือ 

เจา้เศรษฐี หน่อเมืองชั้นเช้ือ  สูงใหญ่ข้ึน มาดี 
ตามขวบครบ  ปธบเดือนปี  มัง่มูนมี  เขา้ของเคร่ืองหยอ้ง 
๐ ๐ ๐    ควรสร้างคลงัห้อง บ่มีคลอง ยากร้าย 

  ยทุ่างกิน ทางหยอ้งทรงชา้ย ตามใฝ่อา้ง ปรารมภ ์
หมอนสาดใช ้  เรือนไวเ้ถยถม  เจียนแพรทรง ปูพรมคู่หอ้ง 

กางสาณี หลายสีกอ้งป้อง  ตามทอ้งท่ี นอนนาย 
มีเพื่อนพอ้ง  พี่นอ้งหลวงหลาย เด็กญิงชาย นัง่ยายแฝงเฝ้า 
สงเสพตน  โพธิสัตวเ์จา้  จาวพิมเพา พุทธะ 

  ต่อเทา้เถิง เจา้มีวยัยะ  สูงใหญ่หมา้ สามานย ์
จบเพทรู้   สรรพะสิปปา  วสิารทา  ประญาวอ่งกลา้ 
ถือสัจจงั  สีลงัทงัหา้  หอมคนัธา ป่องฟ้า 

บ่ใช่หุม  เยือ่งอั้นทางคา้  เท่าใจใฝ่สู้ คลองธรรม 
ทุกเม่ือม้ือ  พ ่าเพงบุญกรรม  ปาปธรรม บ่ห้ือหมองเศร้า 

พ ่าเรินตน เศรษฐีพ่อเจา้  ทุกค ่าเชา้พ  ่า เรินดี 
ยามหน่อพระ  ตนเลิศโลกีย ์  พระบุญมี มุนีจาวเหงา้ 
ค่อยเจียมตน  อยูก่บัพอ่เจา้  ตามนาบุญ ก่อนนั้น 

อถะโข  เม่ืออั้นยามนั้น  ปางพร ่ าอั้น พาลา  
ยงัมีนางฟ้า  ตนยิง่บุญหนา  พ ่าเพงมา  ปางหลงับ่หนอ้ย 
สถิตตน   ในปราสาทสร้อย ดาวดึงส์  ฟากฟ้า 

  เสวยสุข  เมินนานพร ่ าชา้  ในแห่งหอ้ง สัคคา 
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ตราบเม้ียน  ปัญจอตัตา  กรรมขยา มาเถิงถูกตอ้ง 
จ่ิงจุติตน คลาดคลาโขงหอ้ง ลงมาเกิดทอ้งโลก  เมืองคน 

เขา้สู่ทอ้ง  เอาปฏิสนธ์ิ  กบัมาดน เศรษฐีแม่จา้ 
มหาธโน เศรษฐีนามเหงา้  อนัอยูค่า้ยแควน่ หางเวยีง 

ถว้นสิบมาสคบั  อ่านนบัจดัเจียง  หน่อญิงเชียง อยูท่อ้งแม่เจา้ 
จ่ิงเจียรกาย ผายคิงหน่อเหนา้  ออกจากทอ้งแม่ มาดน 

บ่มีชกช ้า  มละติดตน  สริยน  หมดใสผอ่งแผว้ 
เผยีบเทียมปุน วฑูิรยสี์แกว้  อนัปัดแลว้ซ่วย แสนที 

สารูปเน้ือ  หน่อเช้ือเศรษฐี  เหมือนค าคี หล่อหลอมร้อยเบา้ 
กายะตน  บ่มีหม่นเส้า  ลูกเคา้แม่ หวัที 

ยามนั้นและ  ท่านสองเศรษฐี  ใจยนิดี  ปีติต่ืนตอ้ง 
สิเนหา   พอกพนัติดขอ้ง  จีบวัทอง ลูกนอ้ย 

รักเหลือใจ อ่านไดพ้นัร้อย  ใจขาดหอ้ย ทารี 
หนัลูกนอ้ย  อ่อนออ้ยใสสี  เกิดมาดี  ท่ีในหอห้อง 

สองเศรษฐี สังพีป้านป้อง  อ าพกัชุ  คืนวนั 
แต่งพี่เล้ียง  แม่นมหยบุผนั  ผนืแพรพรรณ พกพนัหน่อเหนา้ 
ถานานม  ปันกินป้อนเขา้  คาบงายเภา ค ่าเชา้ 

  ตราบเถิง หน่อเหนา้ญิงเคา้  เถิงขวบเขา้ มามี 
จ่ิงใส่ช่ือไว ้  ห้ือเป็นศรี  แปลงนามดี ติถีแก่นกลา้ 
นามกร   รือขงโลกหลา้  วา่สุชาดา แวน่ฟ้า 

  จ าเริญตน ใหญ่ข้ึนบ่ชา้  เพื่อจบัช่ือตั้ง นามนาย 
ถึงวยัยะ   ใหญ่หมา้สมสาย  อายนุาย  สิบหกขวบหั้น 
ทรงรูปโฉม  เพดพรหมแปลงป้ัน ผวิพรรณงาม ทัว่เน้ือ 

  เหมือนวงศา เทพาเผา่เช้ือ  ลงแอ่วเอ้ือ ผนืธร 
สริระ   เหมือนแท่งเงินปอน ขาวแดงซอน บ่พีพ  ่าป้อม 

ผมเขียวใส เหมือนไหมยอ้มห้อม คิ้วโก่งคอ้ม ธนูอินทร์ 
หนา้นาฏไท ้  เหมือนแวน่ค าจีน ตาด านิล  หลิดไหลอยูเ่บา้ 

เผยีบเหมือนสี มณีแกว้เขา้  อนัปัดแลว้เล่า หลายที 
แกม้หน่อนอ้ย  เล่ียนมอ้ยใสสี  เหมือนค าคี รังสีส่องแหม้ 

ขบวนตน ญิงเหมือนอินทร์แตม้ ตอ้งยวา้ยแยม้ผอ่ ดูงาม 
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คอนอ้งชั้น  ขั้นปลอ้งพอสาม  แขนนงราม งามกลมออ้ยหลอ้ย 
สองหตัถา  ฝ่ามือกลมหอ้ย  คุลีงาม  เล่ียนมอ้ย  

  เล็บมือแดง ยาวรีชิดชอ้ย  เหมือนแท่งแกว้ เทียนค า 
แอวแอ่นแคว้  เพียงรอบมือก า  อกญิงค า แผง่ามแกว้กวา้ง 
ถานานาย  ท่ีชายจงอา้ง  เหมือนคบัทองวาง  ต่างไว ้

  ใหญ่ปูนปาน นาวค าหน่วยไม ้  ฝานเก่ิงได ้ มายอง 
จกัหาเผยีบนอ้ง  ในโลกทงัผอง  ห้ือเหมือนคิงฟอง  บ่ลอนจกัได ้

ทิศาหน  คนเราโลกใต ้  หาเทอะบ่ มีเทียม 
ลกัขณะนอ้ง  ปากพอ้งจาเจียร  บ่ผดิธรรมเนียม พระแกว้ทงัหา้ 
เพื่อบุญกรรม  แม่ท าแสร้งส้า  ปางคราวครา ล่วงแลว้ 

  มาแปลงตน เชียงมนแอ่นแคว้  สีเพดแกว้ ค าซาว 
นางนาฏไท ้  ใหญ่ข้ึนเป็นสาว  สมเพิงพาว ประเหียรเพดแกว้ 

ขาวซอนแดง สูงแวงแอว้แหลว้ ร่างแคว้เผยีบ เทพา 
ช่างปากพอ้ง  อ่อนออ้ยเจียรจา  มีปัญญา  ประหญาแก่กลา้ 
ในเขตโขง  พาราเหนือหนา้  หาเทียมมา ยากไร้ 

  ค าจาหอม เพียงรสดอกไม ้  ใจช่ืนหนา้ เชยบาน 
ถึงกาละ   เม่ืออุณหาการ  ยอดนงคราญ สถิตหอหอ้ง 

เปิดเผยตวั บ่ทรงเคร่ืองหยอ้ง สีนอ้งหาก ทึงบาน 
ซ ้ าทรงเคร่ืองพร้อม   เคร่ืองหยอ้งสัณฐาน หูสอดลาน สีจานคู่แกม้  
เกลา้ผมหลวง  ปักป่ินค าแหม้  เฉลิมค าแซม ดอกไม ้

วรกาย  ญิงนายนอ้งไท ้  พนัพอกดว้ย ครัวแพง 
มีวรรณะ  ยวาดยวะสีแสง  มา้วค าแดง สุบแขนคู่เบ้ือง 
ขาวซอนออน  เหมือนมอนดอกเอ้ือง แหวนค าเรือง สอดน้ิว 

  ตวัคิงนวล เหมือนฟองนุ่นง้ิว หอมกล่ินกลั้ว สุคนัธ์ 
หกหอ้งฟ้า  เทพสาวสวรรค ์  จาเทียมทนั รูปพรรณหน่อหนอ้ย 
เล็บมือสาว  ยาวงามขวางกอ้ย  สีแดงงาม ซะลอ้ย 

  ยามเจียรจา ตาดัง่แรชอ้ย  ปุนผอ่เหงอ้ หงายแยง 
เสียงปากพอ้ง  บ่ตา้นจาแขง็  ปุนดีแพง  ชุค าชุถอ้ย 

วาจาหวาน เพดตาลคนออ้ย  ผูใ้หญ่นอ้ยชอบ ในเชา 
การบาปร้าย  แม่บ่กวนเกลา  อยูถื่อทือเอา สัจจะเท่ียงมัน่ 
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ทาสีหลาย  หยาดยายแฝงฝ้ัน  แหนแห่คลั นาฏนอ้ง 
เตม็อยูเ่คหงั คนัธาเทศทอ้ง  ยอ่มมีเพื่อนพอ้ง แหนคลั  

มีพิทธิ   เพดสาวสวรรค ์  ประดบัแพรพรรณ  แผน่เน้ือเส้ือซ่ิน 
หลายสีแดง  แสงขาวมุ่ยอ้ิน  ยอ่มไหมฅ าชิน เก่ียวคอ้น 

หลายรังสี แพรดียอดมอ้น  แสงสืบส้อน ดวงใบ 
เส้ือนาฏนอ้ย  แขบชอ้ยฅ าใส  ร่ามเรืองไร สีใสบ่เส้า 

ผนืโกไศย สไบตนเจา้  มาร่ามเรืองเร้าเทือก  ค าแดง 
เกียงอ่อนมอ้ย  นวลดีบ่แขง  จกทอแซง นาคลว้งสอดเส้ียว 

รูปบุปผา ใบเครือเจือเก้ียว  รูปนกล่า บินเทียว 
สารูปนอ้ง  แม่ดวงตาเขียว  ยอ่มญิงเดียว งามเหมือนดัง่แตม้ 

หมดัฅ าใส ทัว่ในสองแกม้  ยวา้ยแยม้เพศ เมียอินทร์ 
ลือเล่าเร้ือง  ทัว่เมืองสายสิง  วา่ยอดญิงชิน เกิดมีแควน่ใต ้

หางเวยีงชยั บ่ไกลบ่ใกล ้  เขตคา้ยแควน่ พารา 
ไขกลอนจา  กญัญาจอ้นจา้น  วาดไวพ้อสองที ก่อนแลนายเหย 
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บทที ่3 
 
  ตติยา  กลอนจาเรียบร้อย เตาะต่อถอ้ย วาทะบทสอง 

ฟังเทอะนอ้ง  แม่บวักลางหนอง จกัจาท านอง บทสามสืบตา้น 
ยามเม่ือตวั  แม่บวัไกวกา้น  เผยดวงบาน กาบซด 

  ไขขจร  คนัธะกล่ินรส  หอมทัว่ห้อง อาณา 
ผึ้งภู่มิ้น   สอดดั้นบินหา  ปทุมมา  เม่ือบานคล่ีสร้อย 

ไขขจร  สมรแฝงหอ้ย  เหมือนนอ้ยนาฏ ชาดา 
ยามนั้นและ  เสียงเล่าลือจา  กิตติลือชา ธิดาหน่อเหนา้ 

วา่ลูกเศรษฐี สมดีบ่เส้า  ยอดแยม้ยิง่ ญิงคน 
คนญิงลุ่มฟ้า  โลกหลา้สกล  สาวเมืองคน บ่มีเผยีบได ้

อยูเ่จียมตน พัน่ภายหนใต ้  เขตคา้ยแควน่ หางเวยีง 
ฝงูลูกทา้ว  แจง้ข่าวสานเสียง ยอดญิงเชียง เกิดเวยีงแควน่ใต ้
ต่างตนเหย  ต่างคนใคร่ได ้  ตนชาดา  หน่อไท ้

  คร้ันตะวนัตก ลงลบัตน้ไม ้  หาเคร่ืองหยอ้ง มายา 
ถกถ่ายพร้อม  อาภรณ์วตัถา  สีน ้ามนังา แผน่ทุม้ต่องตอ้ย 
มา้วใส่แขน  แหวนค าใส่กอ้ย  เหน็บมาลา ดอกยอ้ย 

  แต่งแปลงตน ทรงครัวช่ืนชอ้ย  ทือทอสร้อย ค าลาน 
ทากล่ินคู ้  นวดแป้งเจือจาน  เร่ือเรืองบาน สันตานชุผู ้

ต่างตนเหย ต่างคนใจหลู ้  ใจฟูชูย้อด ชาดา 
คร้ันค ่าแลว้  บ่าวร้างเทียวหา  ศรีธิดา  ชุม้ือใฝ่เฝ้า 

ทงัลูกขนุ ลูกนายลูกเจา้  ลูกทา้วลูก เสนา 
ข้ึนสู่ทอ้ง  สู่หอ้งเคหา  หนัชาดา ยวา้ยแยม้เพียงแตม้ 
หวงัไดแ้ฝง  ไดแ้พงซอ้นแอม้  เป็นสามีแพง ยอดฟ้า 

  หวงัไดเ้กลียว ไดเ้กลา้ซอนลา้  ร่วมแผน่ผา้ ผนืเดียว 
หวงัไดร่้วมรส  ซอ้นซดกุมเกลียว จ่ิงเดินเทียว ไปจาใฝ่เฝ้า 

  ทจัโจหลาย บ่าวนายบ่าวเจา้  ร่วนเร้าท่ี เรือนนาย 
มีเพื่อนพอ้ง  ลูกนอ้งตามหลาย นัง่ยงัยาย ภายหลงับ่าวเจา้ 
ส่วนทาสี  สังพีลอ้มเฝ้า  ตนนงเลา หน่อไท ้
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ตามผางมนั เรืองพรรณส่องไว ้ แสงส่องแกม้ ขาวพาว 
แยงถ่ีชั้น  ร่ามแดงสีขาว  ใสเพิงพาว ออนขาวส่องเล่ือม 

หมดัค าเหลือง ร่ามเรืองแฝงเอ้ือม เหมือนน ้าเชอ พงัลง 
ส่วนนาฏนอ้ง  แม่ฟองจนัทน์ผง  ประดบัยงัองค ์ เคร่ืองงา้ทรงป้อง 

ผดัผายตน ออกในหอห้อง  มาส่องเน้ือท่ี ชานลง 
ส่วนนางใช ้  แม่แป้งจนัทน์ผง  มานัง่ยายวง แวดลอ้มออ้มเฝ้า 

  หนัคนหลาย ชุมชายบ่าวเจา้  มาสู่ทอ้งท่ี ฆาวา 
จ่ิงตกแต่งไว ้  ยงัอาสนา  ปูอาภา  พรมเจียนแผน่ผา้ 
ทงัหมอนผา  ไหมค าแส่วหนา้  แจงแต่งดา ลวาดไว ้

ทงักระโถน คนโทส่ิงใช ้  ทงัขนัหมากเม่ียง  ท ายาย 
มาณวะ   บ่าวหนอ้ยทงัหลาย ฝงูชุมชาย บ่าวนายบ่าวเจา้ 

หวงัติดผนั พากนัไปเฝ้า  นัง่พร้อมผอ่ นงคราญ 
ตา้นปากพอ้ง  ปฏิสันถาร  วา่ยอดบวับาน ศรีใสหนุ่มหนา้ 

ค่อยอยูดี่คา เจา้หวัใจขา้  ภยัยะบ ่  มีชน 
พยาธิร้าย  บ่ใกลใ้นตน  เคราะห์กงัวล บ่จนตอบตอ้ง 

โทษาสัง ยงับ่มาขอ้ง  นางนอ้งอยู ่ ดีคา 
ท่ีนั้นและ  แม่สร้อยบุปผา  ยนิเสียงวาทา กลอนจากล่าวตา้น 

ส่วนตวัตน แม่บวัเขียวกา้น  ขานรับฟู่  ค างาม 
วา่การโศกทุกข ์  บ่ตอ้งติดตาม  เคราะห์ภยัใหญ่นาม  ทงัยามบ่ใกล ้

การเจบ็เป็น ร้อนเยน็หนาวไข ้ ปวดเน้ือเม่ือย หวดัไอ 
บ่มาเกิดพอ้ง  ถูกตอ้งหวัใจ  โจรมารใด บ่มาเกิดใกล ้

ค่อยเจียมตน ทรงเคร่ืองอยูไ่ด ้  เพิ่งพะเยือ่ง ศีลบุญ 
ภยัยะร้าย  อนัตรายบ่สูน  เพิ่งบุญคุณ พระเจา้ค่ินขา้ 

จ่ิงสะเสย เสบยช่ืนหนา้  บ่ผอ่นชา้ชุ วนัยาม 
นายนาฏนอ้ง  พอ้ยสืบเหลียวถาม ยามยอดคนงาม หมู่ชุมพี่เจา้ 
อยูเ่มืองไหน  เดินไหลผา้ยเตา้  หลงเดินเทียว เทศทอ้ง 

มาเถิงถอง ท่ีเรือนขา้นอ้ง  จกัแผวรอดหอ้ง ไหนชา 
อนัหน่ึงนั้น  หมู่ชั้นภาตา  บ่เป็นโรคา พยาธิบาดไข ้

ความโศกา ยงัหาบ่ได ้  พี่ไทอ้ยู ่  ดีคา 
ทงัเผา่ชั้น  มาดาปิตา  ยงัหาโรคา พยาธิบ่ได ้
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ค่อยอยูสุ่ขใจ บ่ลนร้อนไหม ้  ภยัยะบ ่  มีคา 
ฝงูมาณพ  ตอบตา้นขานจา  กบัสุชาดา แวน่ฟ้าหนุ่มหนา้ 
วา่ส่วนตวัตน  หมู่ชุมตวัขา้  ฝงูเดินมา ฟู่ นอ้ง 

บ่มีโศกา โรคาเกิดพอ้ง  บ่เจบ็ถูกตอ้ง ภยัยา  
ทงัเผา่เช้ือ  มาตาปิตา  ก็หาโรคา พยาธิบ่ได ้

การเจบ็เป็น ร้อนเยน็หนาวไข ้ พยาธิบ ่  มีใด 
ตูพี่น้ี   บ่อยูเ่มืองไหน  หากเป็นคนใน พาราเขตกวา้ง 
รู้กลอนจา  นราอาดอา้ง  ตนองคค์ราญ นาฏนอ้ง 

ลือทัว่โขง พาราเทศทอ้ง  ผบัเขตห้อง ธานี 
วา่ดวงดอกไม ้  กอบานไขจี  คนัฤดูดี  ลมตีลวาดตอ้ง 

โลกโลกา พาราเขตหอ้ง  จกัเผยีบนอ้งบ่ มีใคร 
ตูพี่น้ี   จ่ิงไดติ้ดใจ  กบันงไว นาฏนอ้งไจไ้จ ้
จกัอยูไ่หน  กินไหนบ่ได ้  ใจอาลยั  รอดนอ้ง 

เตม็กินสัง เพียงบ่ลงทอ้ง  ใจใฝ่ขอ้ง ฟอนเฟือน 
ทุกค ่าเชา้  ใจเทา้เมาเสือน  ตกใจแต่เรือน เชือนตีนแต่บา้น 
เพื่ออาสิง  แอมพิงป้องป้าน  ตวับวัทอง นาฏนอ้ง 

บ่ใช่หลงหน เดินดงเทศทอ้ง  มารอดหอ้ง เรือนนาย 
ขา้พี่เช้ือ   หมู่ชุมทงัหลาย  ไดห้นัคิงหนาย สีผายบ่เส้า 

เป็นบุญกรรม จ่ิงไดห้นัเจา้  ก็สมทดัเล่า ลือชา 
มาไดป้ากพอ้ง  ฟู่ นอ้งเจียรจา  ยนิโสมนา ปีติจ่ิมเจา้ 
เหมือนจกัไดเ้ถิง  ชั้นพรหมทงัเกา้  เสวยเมืองอินทร์ เทศทอ้ง 

เพื่อไขจา ไดเ้อ้ินปากพอ้ง  ไดม้ารอดหอ้ง เรือนนาย 
ภาวะชาติน้ี  เหมือนจกับ่ตาย  แสนโศกมาย เพื่อนายตอบตา้น 
เขาทงัหลาย  ช่ืนบานเส้ียงถา้น  จ่ิงจาค างาม หยอกทกั 

  ตามหวัใจ ใฝ่อา้งความมกั  จาฟู่ ตา้น ค าวอน 
ขอฝากค ารัก  จ่ิมสายสมร  ยอดบวัซอน ไกสรกออา้ 
วา่วนัน้ีเหย  หมู่ชุมตวัขา้  มาเถิงเทิงนาย นาฏนอ้ง 

  เพื่อใจติดผนั แพงพนัจ่องคลอ้ง หวงัร่วมหอ้ง หอนอน 
หวงัซอ้นซด  ร่วมรสเรียงหมอน กบัจีบวัทอง ไกสรบ่เส้า 

หวงัไดเ้ทียมแฝง   แลงงายคาบเขา้  ต่อเทา้เช่น ชีวงั 
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เชิญนายนาฏนอ้ง แม่สร้อยบุปผงั  ขออยา่ไปชงั พุน่ภายเบ้ืองขา้ 
พอผอ่มาหา หมุ่ชุมตวัขา้  ขอปากทา้ตอบ ค ามา(เทอะ) 

ท่ีนั้นและ  แม่สร้อยบุปผา  สุชาดา  เศรษฐีหน่อเหนา้ 
ยนิกลอนจา  เขามาฟู่ เจา้  ตนนงเยาว ์ ล ่ารู้ 

  ภายพัน่ตวั อุบลกล่ินคู ้  พอผายฟู่ ตา้น ค าดี 
วา่ขา้หนุ่มเน้ือ  ชาติเช้ืออิตถี  เป็นทารี  อยูเ่รือนแต่หนอ้ย 
จาค าคน   บ่สวะสวา่งถอ้ย  บ่ช่างเทียวเบา บาทยา้ย 

ตวับ่เลา  ก ่าเส้าด าร้าย  บ่เป็นท่ีอั้น สุขบาน 
เจา้พี่เช้ือ   มาฟู่ จาจาร  เป็นค าคราญ รักแพงร่วมผา้ 

ยนิสวา่งหาย โศกาภายขา้  ใจนอ้งช่ืน บานมา 
ค าร ่ าพิจ   หมู่เจา้ภาตา  บ่นินทา  ประสงคใ์ฝ่อา้ง 
การจกัแฝง  ร่วมแพงแอม้ขา้ง  บ่มีทาง  ยากแคน้ 

  หลอนเวรากรรม บ่ท าแงกแงน้  แสนชาติได ้ เทียมมา 
หลา้งสมฤทธ์ิ  ดัง่อาสิงสา  บ่ไคลคลา แลนายท่ีไหว ้

หลอนโปริกรรม  บ่จ  าห้ือได ้  เตม็ก าไวค้ลาด มือไป 
นอนอยูคิ่ด  ร ่ าพิจในใจ  จงอาลยั  รักในพี่เจา้ 

มาผนัจา  ชาดานอ้งเหนา้  ขอรักร่วม เรียงนอน 
ดว้ยมีแท ้  พอ่ขา้จาสอน  ปางเดิมออน ก่อนนั้นยามอั้น 

วา่คนัเป็นสาว จกัเอาผวัฝ้ัน  ห้ือหน่อชั้นพ่อ ถามดู 
ดวงดอกไม ้  กาบอา้ไขปู  เกิดชมพ ู มนุษยโ์ลกหลา้ 
ดวงบุปผา  ปัญจามีหา้  หอมคนัธา กวา่คู ้

  หลอนมีไผ คนใดหากรู้  ห้ือลูกสู้  ชมนอน 
ขา้นอ้งไท ้  จ าไวค้  าสอน  พาหลบัพานอน ห่มซอ้นในผา้ 
จกัเป็นดอกสัง  เดนายเจา้ขา้  หอมคนัธา ยิง่คู ้

  หลอนพี่ทงัหลาย   ชายใดหากรู้  จกัปันร่วมสู้ เทียมเงา 
นุชนาฏนอ้ง  แม่อินทร์ลงเหลา  ยอดญิงเลา ชาดาหน่อเหนา้ 

ถามปัญหา บุปผาหา้เหงา้  ถามแลว้เท่า ฟังดาย 
ยอดสมสาย  ค่อยฟังหลายบั้ง  ยามบ่าวทา้วคลัง่ ทราแลนายเหย 
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บทที ่4 
 
  ตติยา  กลอนจาร ่ าแลว้  ค่อยฟังเทอะแกว้ หน่อชั้นสัตถา 

จกัร ่ าริ   บาทบทจตัวา  ห้ือเป็นนิทาน นิเทศตา้นถอ้ย 
ตามประหญา วชิาอนัหนอ้ย  จกัเค่ียนคลอ้ยแต่ง เทียมลาย 

ยามนั้นและ  มาณพทงัหลาย  ทงัลูกนาย ลูกทา้วลูกเจา้ 
ฟังกลอนจา  กญัญานอ้งเหนา้  ตนนงเยาว ์ หน่อไท ้

  ถามปัญหา บุปผาดอกไม ้  ไขบ่ได ้  สักคน 
ยนิเคิกแคน้  หน่องแน่นใจตน  ยอ้นบ่เคยทน รู้เง่ือนเบ้ืองตน้ 
ดวงใดเป็นปลาย  ดวงใดเป็นส้น  ฝงูชายชน บ่รู้ 

  เหตุศาสนา พระเจา้รสคู ้  หายหอดเส้ียง ไปนาน 
บ่มีทุพระ  ทิดนอ้ยขนาน  บ่รู้ท าทาน อาหารคาบเขา้ 
มีหวัใจ   พาโลมืดเส้า  ปัญญาเบา ทุ่นชา้ 

  เท่าเสวยกาม หยัง่หยอ้งทรงเคร่ืองงา้ บ่รู้เยือ่งสร้าง ศีลธรรม 
มีแต่รู้   จ่านฆาตกรรม  ใจอธรรม บุญกรรมบ่แจง้ 
ยามเม่ือตน  แม่จนัทน์ฟองแป้ง ถามดวงแพง กาบยอ้ย 

  เขาทงัหลาย ชุมชายบ่าวนอ้ย  ลวดดกัเงียบจอ้ย ค าเดียว 
บ่ช่างงวาดงา้ย  อวา่ยหนา้ผดัเหลียว หาญิงเดียว เหยาะค าต่อล่ม 

ต่างตนเหย ต่างคนหนา้กม้  นัง่งม้อยู ่ หมองเซา 
เหตุคลัง่แคน้  เคิกแน่นใจเขา  ฝงูชายเลา เอากนัหม่นเส้า 
บ่หนากิน  พลูยาตน้เตา้  ของนงเยาว ์ แต่งรับ 

ผอ่หากนั ไปมาไควค่บั  ไหนมืดเขา้ พิงเงา 
นางกล่ินคู ้  ส่องรู้ใจเขา  ปัญญาเบา บ่รู้บ่แจง้ 

ตริฟู่ จา  มายาตา้นแจง้  ใส่เน้ือนอก เหมือนแพง 
วา่วนัน้ีและ  บ่ไดเ้ฝือแฝง  เท่าจกัมาแยง มาหนัแต่ขา้ 

มาหนัเสียดาย บ่ไดห้นัหนา้  ซอ้นเน้ือเพื่อร่วม อาภา 
คนัเจียรจากนอ้ง     เมือรอดเคหา  ห้ือถามมาดา ปิตาถ่ีแจง้  
คลองวเิสสา  ถามมาห้ือแหง้  ห้ือฝงูชายแพง จ่ือไว ้

หลอนรู้ปัญหา บุปผาดอกไม ้  ขอคืนไควข่า้ ชาดา 
หลอนแม่นแท ้  ยงัเยือ่งปัญหา  ปัญจมาลา ดอกไมห้า้ขว ั้น 
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ฝงูภาตา  เท่ียงจกัไดฝ้ั้น  เฟ้ือฟ้ันร่วม ชาดา 
ส่วนวนัน้ี  ฝงูเจา้เชษฐา  ไผบ่ชานา บุปผากาบอา้ 
เตม็วา่ตวัตน  พัน่ภายเบ้ืองขา้  สุชาดา  เหน่ียวไว ้

  พระปิตา มาดาแห่งไท ้  บ่ปลงปล่อยห้ือ ญิงเอา 
ฝงูบ่าวทา้ว  เยอืกยา้วใจเขา  ยนิกลอนนางเลา ไขจาฟู่ ตา้น 

เขารู้ตวั  ลวดอายเส้ียงถา้น หนา้เห่ียวมา้นสั่ง ญิงนาย 
วา่ในวนัน้ี     ตูพี่ทงัหลาย  มาเถิงเรือนนาย นาฏนอ้งหนุ่มเหนา้ 
หวงัร่วมแฝง  เพาแพงอ่อมเฝ้า  ตนญิงเลา ร่างแคว้ 

  มาเถิงถอง แห่งหอ้งเรือนแลว้ มาเป็นบาดแป้ว ค าอาย 
บดัเด๋ียวน้ี  ตูพี่ทงัหลาย  จกัขอลานาย ก่อนเนอนอ้งเหนา้ 

ภายพัน่ตวั แม่บวัหา้เหงา้  ห้ือเท่ียงเทา้อยู ่ เซาดี 
ห้ืออายนุอ้ง  ย ัง่ยนืพนัปี  อยา่เป็นโรคี โศกีหม่นเศร้า 

อยูก่บัตน พอ่แม่สองเฒ่า  ทุกค่าเชา้ป า เรินคลั 
หลอนบุญจ่องชกั เวรแต่ของหลงั  จกัผนัหน่องคืน เท่ียงรู้ภายหนา้ 
วา่วนัน้ีเหย  หมู่ชุมตวัขา้  ปัญญาเชาว ์ ทุ่นชา้  

  พี่ขอลานาย แม่แกว้บ่อวา้  ขอคืนไควเ่จา้ วนัลูน 
วนัน้ีและ  เป็นวนัลบัสูญ  สิปปคุณ บ่จบเพทถว้น 

ชาตาชาย บ่รู้ลาบลว้น  บ่สมดัง่อั้น ค าพรอง  
หลอนบุญจ่องชกั สองรักสมปอง  จกัขอชามลอง ภองดูก่อนแหล ้

เขางืดใจ  แม่แสงนกแต ้  สั่งแลว้ลวด ลาลง 
หนา้ทุ่นชา้  หนีออกทวารโขง ลงขั้นได ดาบ่ช่างเตา้ 

  ซบซวนเหงา เหมือนคนเมาเหลา้ ตวัเงา้สู่  คามา 
แอ่วไซเ้ซาะ  ตะเหลาะเดินจา  ถามนรา  ทงัหนุ่มทงัเฒ่า 
บ่มีไผจา   บุปผาหา้เหงา้  เหมือนนางเลา โฟ่นั้น 

  บ่มีไผ  รู้แจง้ถ่ีชั้น  ไขบอกห้ือ สักคน 
ลวดเฝียดเน้ือ  อยูห่อ้งพอตน  ใจเววน  รอดนางไจไ้จ ้

บ่มีไผ  คืนไปกรายได ้  ไควล้ื่มเล่า สองที 
ฝงูบ่าวทา้ว  มากล่าวสานสี  รักทารี  ธิดาหน่อเหนา้ 

แล่นหากนั ทงัขา้แลเจา้  ทงัฝ่ายทา้ยฝ่าย หวัเวยีง 
วา่ดวงดอกไม ้  แม่สลิดเขียม  บ่หวนใดเทียม หมู่เราเจา้ขา้ 
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บ่รู้ปัญหา  บุปผาทงัหา้  ยอ้นปัญญาบาง ทุ่นชา้ 
  อุตสาห์พระอินทร์  ลงมาจากฟ้า  ผายโปรดห้ือ ปันรา 

หลอนบ่สมคิด  เยือ่งอั้นวาจา  จกัเทียวมรรคา พาราบ่ได ้
  มางืดใจ  มาลาดอกไม ้  ไขบ่ได ้  สักคน 

จนอิดอ่อนพกั  ค ารักมาถม  ใจอารมณ์ เพศคนเป็นบา้ 
  เท่ามาแกวง่หวั ตวัอยูง่วากงวา้  เหลียวผอ่หนา้ กนัเลง 

๐๐๐   ๐๐๐๐   เสียงลือเซง ทัว่พารากวา้ง  
  ๐๐๐  ๐๐๐๐   แผวหมู่ร้างหมู่ สาวราม 

ขา้นอ้งไท ้  แม่จกัขอถาม  วา่ตวัชายงาม หมู่ชุมพี่เจา้ 
ไดเ้ป็นเศรษฐี  สามีผวัเจา้  ธิดางาม  ยอดแยม้ 

  ขอพึ่งบุญตน องคช์ายคกัแคม้  อยา่ลาม่อนขอ้ย เสียดาย 
ขอพึ่งยศนอ้ง  เงินทองกองหลาย หวงัพึ่งญิงนาย ทงัผนืแผน่ผา้ 

ลางภ่องเหย วา่อยา่ทุมตูขา้  ขอพึ่งพะเยือ่ง ศีลบุญ 
หลอนภยัร้าย  เกิดมาลบัสูญ  พออยา่ลืมคุณ หมู่ชุมตวัขา้ 

ลางภ่องเหย มาใคร่หวัยวา้ยหนา้ วา่การเยือ่งน้ีโลก พาซง 
ลางภ่องนั้น  มาอยูท่วารโขง  จาค าซง  หั้นหั้นน่ีน่ี  

  ลางภ่องเหย กวกักวกัช้ีช้ี  มาจาหยอกเล่น กนัเคียว 
ภาวะชาติน้ี  บ่หวนไดเ้กลียว  กบัยอดบวัเรียว สาวจีแควน่ใต ้

  วา่ท่านทงัหลาย เก็บกนัมาใบ ้  จกัเสียยศล ้า ลือชาย 
การเยือ่งน้ี  เหมือนจกับ่ตาย  แหนมจกัอิดอาย ต่อเทา้กุม้เฒ่า 

  ร้างสาวหลาย ชุมนายสาวเจา้  ทงัแม่ร้างฮาด เรือนซอน 
มาจาหยอกทกั  ลกัฟู่ เหลียวสอน  ไขจาค าวอน ร้างสาวต่างบา้น 

ฝงูชุมชาย บ่าวจีจอ้นจา้น  บ่จาทา้ตอบ ค าญิง 
มาสุดคระนิง คึดหาสังบ่ได ้  มานัง่งม้อยูว่อยวล   เท่ียงจะหิวหน   บ่พน้วนัพรูก  หวงัสืบเช้ือลูก  
เจา้ตนบุญกวา้งพอยวางเปลาพรางดายแล 

ภายฝ่ายนอ้ง  แม่แกว้สมสาย  ยอดญิงนาย สถิตอยูห่อ้ง 
กระท าผล  ชุวนัจอ้งจอ้ง  การคลองดี บ่ซดั 

สัจจศีล  ถือมัน่เคร่งครัด  บ่สนส่อส้า วาที 
อยูเ่ฝียดเน้ือ  กบัหมู่ทาสี  ตนนารี  อยูม้ื่อคองถา้ 

ฟังปัญหา บุปผาทงัหา้  ถามมาณพหมู่ ชุมมา 
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ไผบ่รู้   เยือ่งปริศนา  ปัญจมาลา ดอกไมด้วงจา้น 
ยอดสีใส บวัใบไกวกา้น  นัง่นิจอยู ่ ยงัชาน 

เมินมาแท ้  ใช่พอประมาณ  อยูถ่ามดวงบาน ปัญหาดอกสร้อย 
บ่มีไผ  มาไขตา้นถอ้ย  บอกนางนาฏ นารี 

ยงับ่รู้   อยูไ่ดเ้ตม็ปี  แม่บ่ยนิดี ปิตาเจตน์ขอ้ง 
ลวดเอาตนหนี  เขา้สู่หอห้อง  หอคนัธา เทศทอ้ง 

สุชาดา  กญัญาหน่อนอ้ง  บ่หนาหยัน่หยอ้ง กายา 
ละแวน่ชอ้ง  บ่หยอ้งเกศา  บ่เหน็บมาลา บุปผาดอกสร้อย 

บ่มีใจผนั รักพนัหวนัหอ้ย  กบับ่าวนอ้ยชาว โยยา(แล) 
ฟังเทอะนอ้ง  เพื่อนพอ้งสายตา  เม่ือจาวโพธา สัตถาหน่อเหนา้ 
มหาสัตโต  โพธิสัตวเ์จา้  ท่ีพึ่งเรา  ใหญ่นอ้ย 

  มีสันตาน เรืองบานช่ืนชอ้ย  สิบหกขวบเขา้ เทิงมา 
เพียงดอกไม ้  คล่ีไคลผ้กา  มีวชิา  ประหญาใหญ่อว้น 
เพททงัสาม  จบถองถ่ีถว้น  การทงัมวล หากรู้ 

  สติวสิัย  เร็วไวบ่คู ้  ฉลาดแจง้ พนัอนั 
องคห์น่อพระ  ท่านบ่ใจผนั  บ่รักแพงพนั ราคะมืดเส้า 

เจา้จงปอง พรองเป็นพระเจา้ หน่องนา้วเอา ศีลธรรม 
ทุกมาสม้ือ  ดบัเพง็จงจ า  ครพแยงย  า ศีลแปดศีลหา้ 

มีสัจจงั  บ่สนส่อส้า  ทุกค ่า  ภาวนา 
ย  าครพรัก    มาดาปิตา   สรรพะพนัธา วชิาชุหนา้ 

  บ่จาแขง็  ค าแรงหยาบกลา้  บ่คดเล้ียวล่าย ลวงพราง 
กิจชณะ   หน่ายหนา้เหมิงหมาง ทอดทุมวาง สงสารสืบสร้าง 
สถิตตน   อยูใ่นหอกวา้ง  บ่มีนาง  คู่ซอ้น 

  อยูพ่อยตน บ่รนบ่ร้อน  ดว้ยคู่ออ้น เพาพิง 
ใจหน่อพระ  บ่ตอ้งอะสิง  เหตุแรงญิง แควน่คา้ยเมืองกวา้ง 
บ่รู้กุศล   ท าผลเผือ่กวา้ง  ทางศีลทางบุญ บ่รู้ 

  เท่าจบเจน อ่วงเล่นเชิงชู ้  ใจโลภสู้ ถงชาย 
เจา้หน่อพระ  ตนยิง่บุญหลาย  อยูห่มายพระทยั ใคร่เป็นพระเจา้ 

ค่อยอยูก่บัตน มาดนใฝ่เฝ้า  ค ่าเชา้เท่า สบาย 
สนุกโลกน้ี  บ่มีใจผาย  บ่หมายดวงทยั อาลยัใฝ่ขอ้ง 
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รักษาใจ  อยูใ่นหอหอ้ง  แท่นทอง ฆลดี 
ในวนัหน่ึงนั้น  ท่านชั้นเศรษฐี  ภวงัคี  คึดหนัลูกเตา้ 

ตนลาภา  บุตตาหน่อเหนา้  ลูกเคา้ท่าน ชายเดียว 
ถึงอาทิตย ์  มืดมิดแสงเปลว  เขียวพรรณเงา ลบัเขากู่แกว้ 

พระจนัทร์จร เสด็จผา้ยแผว้  ออกพน้ยอด คนัธร 
ฝงูฤกษฟ้์า  เดือนดาวขาวผอน ใสเรืองพอน บ่ซอนเมฆฝ้า 

  บ่าวสาวสม เชยชมช่ืนหนา้  หยอกเยาะม่ี นนัดี 
ส่วนวนันั้น  ท่านเจา้เศรษฐี  ผนัเดินล้ี มาชานนอกห้อง 
มีสังกา   สันเทห์เจตน์ขอ้ง  จ่ิงมายอง นัง่นิจ 

เหนือปัญจะ เล่ียนเกล้ียงเชียงชิด ภายนอกหอ้ง ชานเรือน 
หนัฤกษล์ว้น  ทงัวนับ่เหมือน  ฝงูดาวเดือน หมดใสสวา่งแจง้ 

จ่ิงเจียรจา วาทาตา้นแสร้ง  กบัทาระม่ิง ชายา 
วา่บดัเด๋ียวน้ี  คนในรัฏฐา  โขงพารา ร้างสาวบ่าวหนอ้ย 
สอดแสวง  เฝือแฝงแอม้ออ้ย  หาเมียแพง ค่ินคอ้ย 

  ส่วนบุตตา ลาภาหนุ่มนอ้ย  อนัเป็นท่ีหอ้ย ใจรา 
บ่ไปสอดเสาะ  แอ่วแสวงหา  ยงัชายา  คู่ซอ้นแอม้ออ้ย 

นางจุ่งไปหา ลาภาอ่อนออ้ย  เรียกร้องออก มาพลนั 
กพูี่น้ี   จกัช้ีไขปัน  ห้ือตนแห่งมนั ไดรู้้ถ่ีถว้น 
นางเศรษฐี  บ่มีหยดุดว้น  รีบไปพลนั ด่วนนกั 

  คร้ันไปเถิง หนุ่มเหนา้ลูกรัก  ไขบอกถอ้ย ขียา 
คร้ันหน่อพระรู้  เน้ือถอ้ยค าจา  พระบิดา หาตวัแห่งเจา้ 

ด่วนดั้นเถิง มาณพกม้เกลา้  พอ่ชั้นพอ สามที 
อถะเม่ือนั้น  ท่านเจา้เศรษฐี  จ่ิงไขวาที ค าดีฟู่ ตา้น 
วา่เจา้บุตตา  ใหญ่มาเถิงถา้น  สมดวงบาน ควีร่ส 

  ควรดีหา  คู่ออ้นแซมซด  สุมหมู่เขา้ แลงงาย 
บดัเด๋ียวน้ี  เจา้ควีบ่านกราย  ตนเดียวดาย บ่มีคู่อา้ง  
อยูพ่อยตน  นอนเดียวเปล่ียวขา้ง  บ่มีนาง  กล่อมเน้ือ 

  เท่าสนุก  อยูด่ว้ยเผา่เช้ือ  บ่หาคู่ออ้น พานอน 
ฟังถ่ีเทอะ  ค าพอ่จาสอน  หลอนค าซอน ลูกรักแก่เฒ่า 

ดว้ยภวงัคี ชีวติแห่งเจา้  เม้ียนมรณ์ม่ิง ตายวาย 
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บ่สมร ่ าพิจ  หวดิท่ีใจหมาย  ฝงูคนชาย เอาเมียเม่ือหลา้ 
เสมอเหมือน เพศเพียงเป็นขา้  เล้ียงลูกไวเ้ปล่า เสียดาย 

เทียมแทกไว ้  เยยีะไร่นาขวาย  เสียแรงควาย บ่มูนมัง่เขา้ 
ภายพัน่ตวั  นายเลาลูกเตา้  ควรหาเมียแพง คู่เลา้ 

  อยา่หาขวาย คร้ันนายคึดเชา้  ดีสายสืบเหงา้ พนัพงศ ์
ยงัมีหน่อชั้น  นัง่หั้นลือโขง  ในระวง  บ่ไกลบ่ใกล ้

ช่ือชาดา  อยูห่นห้องใต ้  เขตคา้ยห้อง หางเวยีง 
พอ่ข่าวรู้   ชุผูลื้อเสียง  เป็นลูกญิงเชียง เศรษฐีฝ่ายใต ้
รูปสมใส  ไผบ่เทียมได ้  บ่มีใคร  เปรียบทดั 

  รู้คลองศีล คลองบุญคลองวดั ใจแผก่วา้ง ศรัทธา 
มีเท่ียงแท ้  เขาเล่าลือจา  เจา้จุ่งคลา พรากเรือนผา้ยเตา้ 

ไปร ่ าเล็งโฉม ชาดาหน่อเหนา้  ในฝ่ายทา้ยแห่ง เวยีงชยั(เทอะ) 
คร้ันเจา้ลูกรัก  หากมกัเพิงใจ  จกัแต่งคนไป ขอเอาหน่อเหนา้ 

  มาเป็นคู่แฝง คู่แพงฝ้ันเฝ้า  ลูกเคา้พอ่ ลาภา 
ท่ีนั้นและ  หน่อพระสัตถา  สดบัวาทา ปิตาบอกให้ 

  บ่ขืนเถียง วาทีแถมได ้  รู้แลว้ลวด ทูลลา 
มาแต่งเคร่ืองงา้  หยัน่หยอ้งอตัตา  แหวนค ามา สุบน้ิวมือเจา้ 
แยงแวน่หวผีม  เนสมขอดเกลา้  หูทือลาน ทอยอ้ย 

คาดเคียนหวั พกัตร์แดงช่ืนชอ้ย ทรงแผน่ตอ้ย ผนืเพิง 
กายาเน้ือ  นุ่งเส้ือแถเถิง  เคร่ืองครัวเทิง หน่อพระทรงหยอ้ง 

วระสม  เหมือนพรหมหลงหอ้ง ผวิเน้ือผอ่ง ขาวแดง  
คร้ันแต่งแลว้  เคร่ืองหยอ้งสมแสง ยอดชายแพง ยา่งยา้ยลงหอ้ง 

มีบริวาร  สาโนแฝงป้อง  ลูกนอ้งท่อง ทวยไป 
พิณขลุ่ยเพียะ  ดีดดงัเสียงใส  ฝงูบ่าวใน ร ่ าไรกล่าวถอ้ย 

  สงวนใจ  เสียงใยอ่อนออ้ย  ออดชอ้ย คลองซอ 
คร้ันรอดแลว้  แห่งหอ้งเรือนหอ ศรีสอบอ หน่อพระองคเ์จา้ 

  ค่อยตกตีน ลีลาผา้ยเตา้  ข้ึนสู่ทอ้งท่ี เรือนนาง 
ม่อนปลงลงวาง  บาทซอเสียน่ี  บทบาทวางลง ก่อนแลนายเหย 
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   โพธิสัตวต์นแก่นเหงา้  ลาภา 
ยกยา้ยจากเจียนคลา   พรากหอ้ง 
ข้ึนสู่หอนางแม่ชาดา   ลิดเล่ียน   งามเอย 
คนัรอดเถิงเทิงท่ีขอ้ง   ๐ ๐ ชาดา 

   เจา้จ่ิงยกยา้ยบาทตีนลีลา  ข้ึนสู่หอผงัคาแห่งนอ้ง 
สุชาดาเกลา้พนัชอ้ง   แผน่ค าผา่ 
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บทที ่5 
 
       ปรัมมะ  ปิกถา  
 จาคอ้นไค ้  ปกาสิตา  ส าแดงมา รอดบทถว้นหา้  

มหาสัตโต  เจา้ตนบุญหมา้   คร้ันเถิงฆาวา แห่งนอ้ง 
ทงัปริสา คณาเพื่อนพอ้ง  เขา้สู่หอ้ง เรือนนาง 

เขา้นัง่นิจ  สถิตหอขวาง  หมู่ฝงูพลาง นัง่พร้อมออ้มเฝ้า 
  พุทธงักรู ตนบุญบ่เส้า  นัง่แลว้ท่ี ควรดี 

ยามเม่ือนั้น  หมู่ชั้นทาสี  ยอ่มเป็นนารี สีใสเน้ือเกล้ียง 
แต่งจดัแจง  คิลาหมากเหม้ียง  ใส่ขนัเงินเชียง นอบนอ้ม 

  ทงักระโถน น ้าตน้ท าพร้อม  ถวายแก่เจา้ ลาภา 
ตกแต่งรับ  พอ่ดวงบุปผา  กบัคณา  ลูกนอ้งแห่งเจา้ 
ฝงูนารี   ทาสีหนุ่มเหนา้  หนัชายเลา เลิศแลว้ 

  เขาบ่เคยหนั แต่อนัคลาแลว้  สารูปแกว้ เรืองบาน 
จ่ิงปากพอ้ง  ปฏิสัณฐาน  เสียงยมวาน จาหวานอ่อนออ้ย 

ปุจฉาถาม ค างามถ่ีถอ้ย  วา่เจา้บ่าวนอ้ยอยู ่  เมืองใด 
พระบารส  ยอดยศบุญไข  ขานค าไป ปราศรัยตอบถอ้ย 

  วา่ดูกรา  ธิดาหนุ่มหนอ้ย  ร่างนอ้ยอ่อน นูเนือ 
ตูพี่น้ี   อยูภ่ายหนเหนือ  ศรีคิงเครือ จุ่งรู้ถ่ีถว้น 
แควน่หวัเวยีง  พาราหลวงอว้น  ขบวนเมือง เชิงทา้ว 

โสตสุตวา เซงซาซนซา้ว  ผบัทัว่ดา้ว ธานี 
วา่แกว้หยาดฟ้า  พอ่เจา้เศรษฐี  รุ่งเรืองดี รังสีส่องฝ้า 

คือตนชาดา บุปผากาบอา้  เหมือนหยาดฟ้าแทก  เทียมทนั 
เบ้ืองพี่ไท ้  ยนิมาใคร่หนั  ศรีเรืองพรรณ รสคลักล่ินแป้ง 

หวงัไดจ้า ปราศรัยตา้นแสร้ง ปากพอ้งร่อ สักค า  
มารอดแลว้  เป็นท่ีใจข า  บ่หนัคิงค า ส าราญนอกหอ้ง 
นางเป็นสัง  โรคาเห่ียงตอ้ง  อยูใ่นเรือน เทศทอ้ง 

  โศกาสัง  บงัเบียนเจตน์นอ้ง บ่เจียรจากห้อง มาชาน 
จกัวา่นอ้ง  มีคู่สงสาร  สนุกชมบาน อยูใ่นหอหอ้ง 

มวัเกลียวกลม เชยชมแอม้ป้อง  นาศนอ้งส า บายวอน 
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ท่ีนั้นและ  นางใชไ้กสร  วา่จีบวัออน ไกสรบ่เส้า 
บ่มีไผ   ชายใดแฝงเฝ้า  ตนนงเยาว ์ นาฏนอ้ง 

  อยูพ่อยตน ในหอ้งเทศทอ้ง  ไผบ่ป้อง องคอ์วล 
หมดซอ้ยลอ้ย  เหมือนออ้ยกลางสวน กาบล านวล บ่ควรเกิดแอม้ 

ตนหมดใส ไผบ่ชมแกม้  ยวา้ยแยม้ยอด พิมพา 
บ่มีพยาธิ  เยือ่งใดหนกัหนา  ตนชาดา  บ่มีโศกเศร้า 

ไดส้องสามเดือน   บ่เชือนตีนเตา้  ยกยา้ยออก มาชาน 
ค่อยเฝียดเน้ือ  อยูใ่นสัณฐาน  ส าราญเดียว บ่เทียวออกเขา้ 
ก่อนออนหลงั  ฝงูชุมบ่าวเจา้  มาขอเทียมเงา ร่วมรส 

  ใจชาดา  ขา้เจา้บ่คด  บ่จงร่วมฝ้ัน พนัแพง 
แกว้ลอดฟ้า  ใจบ่หนาแหนง  บ่ยนิแพง ใคร่ซอ้นแอม้ขา้ง 

ยอ้นบ่แม่นกรรม   แม่นเวรเคยสร้าง ร่วมร้างชาติ มาออน 
ในวนัน้ี   พอ่เอ้ืองไกสร  จาวคราวซอน โคจรรอดห้อง 

  รอยกุศล ชูชนหนุนป้อง  หน่องนา้วจ่อง มาเทิง 
หลอนบุญชาติแลว้ บ่แคลว้น าเถิง  สมค าเคริง ไดเ้ถิงร่วมเจา้ 
หลอนชาดา  บุปผาแซมเกลา้  จอมนงเลา นาฏนอ้ง 

  จกัมาหา  มาตา้นปากพอ้ง  ถอ้งจ่อง  ใจนาง(แล) 
อถะเม่ือนั้น  หน่อชั้นบุญขวาง จาตอบนาง วางเสียงปากตา้น 

กบัทาสี  นารีจอ้นจา้น  ชั้นใชแ้ห่ง ชาดา 
วา่ส่วนวนัน้ี  พี่ไดม้าหา  ศรีพิมพา แวน่ฟ้าหน่อหลา้ 
นางจุ่งจ า  ค าดีตวัขา้  ไปถวายวนัทา บอกนอ้ง 

  ขอเชิญตวั แม่เกลา้พนัชอ้ง  เจียรจากห้อง มาชาน 
พออยา่ท าทุกข ์  ห้ือพี่ใจผาน  ขอสมวญิญาณ ใคร่มาหนัเจา้ 
เตม็บ่สม  เรียงรมยร่์วมเฝ้า  ขอนางเลา อยา่ล้ี 

  เตม็บ่สมเพิงใจ  เบ้ืองขา้พี่น้ี  ขอมานัง่น่ี ยามเดียว 
หลอนเจา้ร่างแคว้ แม่แกว้สีเขียว  ยอดบวัเรียว บ่ผายโปรดขา้ 

บ่ห้ือหนั  สุพรรณตาหนา้  บ่จาพิกพอก เมือดาย  
ขอหมู่นอ้ง  ส่องแจง้ใจผาย  จ าค าชาย ไปถวายบอกเจา้ 
ขอเชิญตวั  แม่ค  าแสนเบา้  ออกในเงา แท่นทอ้ง 

  ห้ือพี่ไดห้นั ไดต้า้นปากพอ้ง  สักเก่ิงขอ้ กลางค า 
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พอห้ือแลว้  มโนใจข า  หลอนยอดบุญน า  บ่ห้ือหนัหนา้ 
แหนมจกัถงั  อยูแ่รมร้ังถา้  เถิงเมินนาน พร ่ าชา้ 

  เตม็วา่ตาย บ่ไดข้ึ้นฟ้า  บ่จากล่าวอา้ง ลืมลา(แล)  
ยามพร ่ านั้น  หน่อพระเจียรจา  ศรีธิดา  อยูใ่นหอหอ้ง 

  ยนิเสียงจา สัททาม่วนตอ้ง  นางนอ้งหยอ่ง ฟังดู 
ยนิอ่อนเลา้  ม่วนเขา้สองหู  ปุนอินดู  ส าเนียงเสียงตา้น 

  ฝงูเสมหงั เขลงับ่ป้าน  ม่วนแทแ้ก่ วญิญาณ 
ยนิหลากนกั  ใช่พอประมาณ  ปุนชมบาน เสียงจาปากตา้น 

  ศรีนงคราญ คระนิงหลายถา้น ร ่ าพิจอยู ่ ภายใน 
วา่เจา้บ่าวน้ี  ปากตา้นเสียงไข  บ่เหมือนคนใด มาในก่อนก้ี 

  รอยตวักรรม บุญน าเถิงน่ี  ท่ีน้ีเขต  ฆาวา 
นางยอดฟ้า  แม่สร้อยบุปผา  ถวายวนัทา กลอนสานอ้มไหว ้
ขอเทพา   อยูแ่ดนไกลใกล ้  จุ่งมาชู  ช่วยไท ้

  จุ่งดลหวัใจ เจา้สร้อยดอกไม ้  อยา่ฟ่ังให ้ หนีไป 
ขอเทพทา้ว  จุ่งนา้วพาวใจ  หลอนเวรใน ภายหลงัแต่งแสร้ง 

จุ่งห้ือตน พอ่จนัทน์ฟองแป้ง เยื้อนย ั้งอยู ่ ยามเดียว  
หลอนวา่นอ้ง  จะไดกุ้มเกลียว  กบัชายเดียว ร่วมซอ้นแอม้ขา้ง 

  หลอนกุศล สมภารเคยสร้าง  ร่วมรสชาติ บุพพา 
ห้ือเจา้กล่ินคู ้  ส่องรู้ปัญหา  ปัญจมาลา ประการแผก่วา้ง 

อนับณัฑิตา ยกยออวดอา้ง  ห้ือสวา่งรู้ท่ี ในทยั  
เหตุท่านน้ี  ปากม่วนหวานใจ เตม็อยูใ่น  แดนไกลแดนใกล ้

  ดวงหวัใจ แม่สีแพรใต ้  ร ่ าพิจอยู ่ ภายใน 
ยามเม่ือนอ้ง  แม่ฟองสีใส  มีพระทยั ร ่ าพิจดัง่อั้น 

  ส่วนทาสี นางดีแฝงฝ้ัน  ชั้นใชท่ี้  เทียมองค ์
จ่ิงยกยา่งยา้ย  เขา้สู่ในโขง  ปลงสีลง กราบนบกม้เกลา้ 

  แทบบาทา ชาดาหน่อเหนา้  บอกเคา้เล่า ขียา 
ยงัมีบ่าวนอ้ย  ชาติเช้ือวงศา  อยูพ่ารา  นครเขตกวา้ง 

แควน่หวัเวยีง อยูกิ่นยนิสร้าง  มาแอ่วทอ้งเทศ เรือนเรา 
สารูปเน้ือ  เพศอินทร์หลงเหลา สุบครัวเครา เคร่ืองงา้หย ัน่หยอ้ง 

  มีเสียงจา ม่วนหวานถอ้ยถอ้ง ปากพอ้งร ่ า เมาทยั 
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สรีระ   สุภะขาวใส  สมวไิล  ประเหียรเค่ียนแตม้ 
  รังสีใส  ร่ามเรืองสองแกม้ ยวา้ยแยม้แก่น ปุนแพง 

ชายลุ่มฟ้า  เตม็หากแสวง  ห้ือปุนดีแยง สมแสงดัง่อ้ี 
  ม่อนบ่หนัไหน แต่หลงัมาน่ี  เหมือนน้ีบ่ ลอนมี 

ตนท่านน้ี   ข้ึนถ่าวจาวจี  ตนงามดี สมศรีเคร่ืองหยอ้ง 
  มาสถิต  อยูช่านหอหอ้ง  ทงัลูกนอ้ง พลางมี 

จ่ิงแตม้ใช ้  ขา้ไทท้าสี  มาถวายวนัที ธิดาหน่อเหนา้ 
เหตุใคร่หนั  สุพรรณหนา้เจา้  ขอนายเลา นาฏนอ้ง 

  อตสาห์ใจ ไปชานเทศทอ้ง  ผายเนตรตอ้ง เล็งดู 
เสียงแลเน้ือ  ยนิชอบตาหู  สีสูบ ู  วรรณะบ่เส้า 

  หลอนจกัจง เทียมองคร่์มเจา้  ก็สมเภาะร่วม เทียมเงา 
ท่ีนั้นและ  แม่แกว้จอมเขา  ยอดญิงเลา ชาดาหน่อเหนา้ 
ยนิกลอนจา  ทาสีไหวเ้จา้  ใจนงเลา ช่ืนยา้ว 

  เหตุจกัสม อารมณ์ใฝ่นา้ว  ปีติข้ึน  ทงัคิง 
แกว้กาบยอ้ย  เจตน์หอ้ยอาสิง  จอมนางญิง จกัทรงเคร่ืองหยอ้ง 

  วระสม  เหมือนพรหมแตม้ตอ้ง คิ้ววอ้งก่อง กงพรหม 
ลกัขณะ   กายางามสม  ถานานม ประเหียรเค่ียนแตม้ 
เสียดลานหู  สีคูก้ล่ินแกม้  ปุนดีแยง รูปนอ้ง 

  เกลา้ผมหลวง ขอดบว้งมวยชอ้ง ปักป่ินป้อง มาลยั 
มือแห่งนอ้ง  สอดปลอ้งแหวนใส สีวนัไว  เหมือนไฟส่องแกว้ 
สองแขนกลม  เลางามแอว้แหลว้ ถือค าพวน สอดมา้ว 

  สองบาทา สอดดว้ยรองเทา้  สนแส่วหุม้ ค าแดง 
ผา้นุ่งทุม้  สวา่งเล่ือมสีแสง  ต าทอแซง เขียวแดงมุ่ยอ้ิน 
ภวณัตีน   เชิงชายบ่ห้ิน  ไหมค าจีน เก้ียวลว้ง 

  หลอนชาดา นุชหยอ่งเทียวทว้ง สีล่าเล่น  เหมือนลวง 
หลอนจกัร ่ าซ ้ า  ตามเทือกธรรมหลวง เหมือนจกัแจพวง  บาทล่วงค าตา้น 
เท่าพอไข  ตามไยแยบกา้น  ค่อยปัญญาบาง ร ่ ารู้ 

  ตนญิงแพง สีแปงกล่ินคู ้  เพื่อใจช่ืนสู้ ชมบาน 
คนัวา่แลว้  แต่งหยอ้งสันตาน ตนนงคราญ ปานทิพยต์อ้งแตม้ 

  สีก็ขาว   แสงค าก็แหม้  หยาดยวะแกม กนัไป 
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ห้ือทาสใช ้  ผูอ้าจต่างใจ  ถือโคมไฟ ออกไปก่อนหนา้ 
 ส่วนตวัตน  แม่ค  าซาวหา้  ค่อยลีลา  บาทยา้ย 

จีบเจียรกาย เทียวเบาเธ้ิมธวา้ย เจียรจากห้อง ในมา 
ออกนัง่นิจ  นอกหอ้งเคหา  ท่ีตนลาภา นัง่นิจอยูถ่า้ 

คนัตนตวั ชาดาหน่อหลา้  นัง่แลว้ท่ี สมควร 
 ส่วนนางใช ้  แม่แป้งจนัทน์จวน การทงัมวล เขารู้ถ่ีถว้น 

จ่ิงยอขนั  สุวรรณใบอว้น  ถวายองคอ์วล เซ้ือมแซม้  
  สุชาตา  มีหนา้งามแยม้  ถือหมากแหลม้ มาอม 

เค้ียวคาบย  ้า  ปากช ้าแดงสม  เหมือนอินทร์พรหม  สมหางเจียดแตม้ 
แดงสมกนั  กบัพรรณคู่แกม้  แถมเวรงาม แยม้ยวา้ย 

  ไหลตาเขียว ผอ่เก้ียวแลชา้ย  ผายผอ่เจา้ ชายงาม 
ตาผอ่ชิด  ใจคิดติดตาม  ตนชายลาม มางามเพศแตม้ 

  ลวดมีใจ  แพงพนัผนัแอม้  ใคร่ร่วม  เรียงนอน 
หลอนบ่รู้  ดัง่ดวงใจจร  บ่ไดเ้ทียมนอน ร่วมซอ้นฝ้ันเฝ้า 

  เตม็วา่ตาย พี่บ่ลืมเจา้  เคา้ใจเท่า มีนาย 
ไขค ายาย  นิยายบทหา้  เท่าน้ีถวายวาทา ก่อนแลเจา้เหย 
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       ปฐมะ  วาทะบทหก 
 ฟังเทอะนอ้ง  ท่ีขอ้งใจตก  จุ่งปกพระทยั แห่งไทใ้หต้ั้ง 
  ฟังนิกาย นิยายหลายบั้ง  อยา่พลาดพลั้งเจตน์  สันเทห์ 

กาละนั้น  แม่ดวงบุปเผ  ความสีเนห์ เกิดมีใจหอ้ย 
จ่ิงปุจฉา   ปราศรัยตา้นถอ้ย  กบัจาวโพธา ช่ืนชอ้ย 

  วา่ขา้แด่ตน ชายเลาหนุ่มนอ้ย  จีดอกสร้อย งามเรือง                                                         
ส่วนวนัน้ี  เจา้พี่มาเถิง  เยือ่งค าเคริง มีสังจ่ิมเจา้ 

ลุกท่ีไหน มาเรือนนอ้งเหนา้ โคตรเคา้อยู ่ ไหนชา 
จกัวา่เช้ือ  เจา้พี่ภาตา  เป็นอินทา อยูฟ้่าแหล่งหลา้ 
ฤๅวา่เป็น  กุมภณัฑเ์ขม้กลา้  วา่เป็นนาคา นาคครุฑ 

  รู้วา่เป็น  คนในมนุษย ์  อยูแ่ควน่บา้น แดนใด 
เจา้พี่เช้ือ   รูปเน้ือสีใส  ผวิวรรณไว เพศเพียงเหมือนแกว้ 
วา่วนัน้ีเหย  เจา้ตนผา้ยแผว้  มาแอ่วฆาวา แห่งนอ้ง 

  เจา้สมผาย ทงัชายเพื่อนพอ้ง  ยงับ่ตอ้ง  ชนภยั 
ค่อยวฒิุ   ช่ืนบานหวัใจ  โรคาใด   หวดัไอเม่ือยไข ้
บ่มาเถิง   มาเทิงท่ีใกล ้  ตนชายดวง ดอกไม ้

  ทงัปิตา  มาดาแห่งไท ้  บ่มีโศกไหม ้ สังคา 
องคห์น่อพระ  วรสัตถา   ปรัมมา  โพธิสัตวเ์จา้ 

  ยนิปุจฉา ชาดาหน่อเหนา้  ถามเคา้ราก มูลลา 
จ่ิงยวา้ยแลว้  ตอบแกว้ชาตา  วา่ดูรา  ธิดาหนุ่มหนา้ 

สะส่วนตน พัน่ภายเบ้ืองขา้   บ่เป็นเช้ือชาติ อินทา 
บ่ใช่เช้ือยกัษ ์  กุมภณัฑปิ์สา  บ่เป็นนาคา นาคครุฑแหลง้หนา้ 
หากเป็นคน  สกลโลกหลา้  โขงพารา เทศทอ้ง 

  เป็นลูกเศรษฐี ใหญ่หมา้เนืองนอง อยูแ่ควน่ห้อง หวัเวยีง 
พี่ข่าวรู้   กล่ินคูส้านเสียง  ยอดญิงเชียง หางเวยีงแควน่ใต ้

ยนิใคร่หนั ใคร่แพงใคร่ได ้  พี่ไทจ่ิ้ง  เดินมา 
อนัหน่ึงนั้น  เบ้ืองพี่ภาตา  บ่เป็นโรคา พยาธิโศกเศร้า 
พึ่งบุญตน  พอ่แม่สองเฒ่า  เป็นเงาบงั ห่อทุม้ 
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  ทงัคุณพระไตร รัตน์เจา้บงัคุม้  เก๊ิดก่าหุม้ อนัตราย 
บ่มีโศกร้อน  เยอืกขอ้นกระหาย อยูส่บาย แลนายนอ้งเหนา้ 

  ฝ่ายตวัตน แม่ค  าแสนเบา้  ยงัเท่ียงเทา้อยู ่ ดีคา 
ทงัเผา่เช้ือ  มาดาบิตา  ยงัหาโรคา พยาธิบ่ได ้

  บ่เจบ็เป็น ร้อนเยน็หนาวไข ้ ทงันอ้งไทอ้ยู ่ ดีคา 
ท่ีนั้นและ  แม่สร้อยบุปผา  ขานวาทา เจียรจาตอบถอ้ย 

  วา่สายนูเนือ จีเจือใบสร้อย  บ่าวนอ้ยยอด ชายคน 
ส่วนขา้นอ้ยนอ้ง  อยูห่อ้งเรือนตน  แสนกงัวล  บ่ชนบ่ตอ้ง 

  บุญปิตา  มาดาปกป้อง  ตนนอ้งแม่ ชาดา 
ทงัเผา่เช้ือ  มาตาปิตา  หาโรคา  พยาธิบ่ได ้

  แสนโศกา บ่มาเกิดใกล ้  ภยัร้ายบ่  ราวี 
ทงัดอกไม ้  แห่งขา้จุมจี  ภมรี  บ่ควไีฝ่ออ้น 
ยงัเป็นจี   ดวงดีจา้นจอ้น  ฝงูภมร  บ่ไซ ้

  หากคือตน ชาดานอ้งไทผ้วิสีใสจกัใกลบ้านควไีคล ้บ่มีไผส้อม รสกล่ินคนัธา 
ฝงูวาตา   บ่มาลวดตอ้ง  เถิงบวัทอง แก่คา้ว 

  จกัดาบาน อยูน่ี่ยา้วยา้ว  หลอนแดดจา้ว ลมเชย 
ขา้แด่พี่ไท ้  ตนร่างสะเสย  เจา้ซุดซูเซย มารอดเรือนขา้ 

  การเคืองใจ พอ่ดาวไหลฝ้า  ใฝ่มกัเยือ่ง ใดชา 
ยามเม่ือนั้น  หน่อชั้นสัตถา  ตนลาภา  เจียรจาตอบถอ้ย 

เป็นวาจา สุภาพอ่อนออ้ย  ค่อยคอ้ยอ่อย ค าไป 
วา่ในวนัน้ี   พี่ตั้งจิตใจ  หอระทยั แต่เรือนแต่หอ้ง 
เหตุมีใจ   อาลยัติดขอ้ง  โฉมใยยอง นาฏนอ้ง 

  คนทงัหลาย ลือนายทัว่ทอ้ง  โขงเขตหอ้ง ธานี 
วา่ดวงดอกไม ้  กอบานไขจี  โสละภี  ลมตีลวาดตอ้ง 
ฝงูภมร   ทัว่ดอนโขงห้อง  จงชมออง ดอกไม ้

  บินสอดสน เขา้ใกลล้ดไล ้  ผนัใฝ่ฝ้ัน ชมเชย 
เผิง้ภู่มิ้น   รอดบินสมเสย  ผนัชมเชย ไกสรแผอ่า้ 

เปรียบเทียมเหมือนฝงู  ชายหนุ่มหนา้ ลุ่มฟ้าใคร่ ชมนาย 
พี่ทราบรู้  กล่ินคูห้อมผาย  ตนค าชาย จ่ิงยา้ยผา้ยเตา้ 
จงใคร่หนั  สุพรรณหนา้เจา้  คะพวงเพา ก่ิงยอ้ย 
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  ใคร่มาหนั แม่เป้งพนัชอ้ย  จีดอกสร้อย บวัทอง 
ใคร่จวบพบ  ใคร่ถดัใคร่ถอง  โฉมใยยอง ละอองกออา้ 
ใคร่หนัตน  แม่ค  าซาวหา้  กญัญางาม หน่อเช้ือ 

  หวงัไดแ้ฝง ไดฝ้ั้นแนบเน้ือ  ร่วมเส้ือเกล้ียง ผนืนวล 
หวงัซอ้นซด  ร่วมรสเรียงหมอน กบัจีค าซอน แนบนอนร่วมหอ้ง 

หวงัไดส้ม ไดช้มแอม้ป้อง  กบันอ้งค่ิน ค าเชือน 
ญิงลุ่มฟ้า  หาไหนบ่เหมือน  หวงัเป็นเรือน จ่ิมนายนอ้งเหนา้ 

  หวงัสุขสม ชมผมรสเจา้  หวงันา้วแม่ พาวนอน 
ในวนัน้ี   พี่ตั้งใจจร  มาขออาวรณ์ รักนายหน่อหลา้ 

ปทุมมา  บุปผากออา้  นอ้งรักวา่ ฤๅชา 
ท่ีนั้นและ  แม่สร้อยบุปผา  สุชาดา  แวน่ฟ้าหนุ่มหนอ้ย 
ไดย้นิกลอนจา  ลาภาตา้นถอ้ย  ใจบวัลอย ช่ืนยา้ว 

  หวงัร่วมเรียงหมอน  เทียมนอนหน่องนา้ว ถึงตราบเฒ่า ยนืยาว 
แกว้แวน่ฟ้า  หนุ่มหนา้จีจาว  ผวิพกัตร์พราว สีขาวบ่เส้า 
ผายมุขา   อวา่ยหนา้หาเจา้  ตายงิเลา  ผอ่ชา้ย 

  ยามจกัจา    สีหนา้งามยวา้ย  จ่ิงผายปากตา้น วาทา  
วา่เจา้มาณพ  ตนชอบสายตา  สริรา  วรรณะบ่เส้า 

  เปรียบเทียมเหมือน  รูปอินทร์จอมเหงา้ สีเน้ือเพศ ค าแดง   
บดัเด๋ียวน้ี  เจา้พี่ใจแขง็  มาขอรักแพง แห่งนอ้งร่วมห้อง 
ดวงจิตตงั  ปิยงัต่ืนตอ้ง  ใจนอ้งช่ืน เชยวอน 
หวงัร่วมซอ้น  อืดออ้นเรียงหมอน นา้วคอนอน ร่วมซอ้นเส้ือผา้ 

  ดัง่ตนตวั ชาดาเบ้ืองขา้  ออกทอ้งแม่ มาดา 
มีวยัยะ   ใหญ่หมา้อตัตา  เถิงเทิงมา เป็นสาวออกหนา้ 
อายเุถิง   สิบหกแก่กลา้  จ่ิงออกฆาวา แห่งนอ้ง 

  มาอยูย่งัชาน หวงัไดคู้่พอ้ง  แฝงใฝ่หยอ้ง เทียมนอน 
ออนก่อนนั้น  ฝงูบ่าวเทียวจร  พากนัมาวอน ขอรักร่วมฝ้ัน 

  ตนชาดา  ยนิค าขนัมัน่  ยงัพอ่ชั้นแม่ มาดา 
สอนบอกไว ้  โอวาทค าจา  วา่หลอนธิดา ใหญ่มาสมหลา้ง 
จกัหาผวั  เทียมตวัแอม้ขา้ง   ห้ือตวันงนาง หน่อไท ้

  สู่ถามกนั ยงัพกัตร์ดอกไม ้  หาเยือ่งอั้น ควรชม 
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หอมทัว่ฟ้า  โลกหลา้ทงักรม  หอมทัว่พรหม จกัราขอบกวา้ง 
  หอมยนืเถิง เวยีงค าอาดอา้ง  ท่าทา้ง  เนรพาน 

ไผไดท้ดั  ในโลกสัณฐาน  เป็นตนเชียงคราญ  ขาวใสบ่เส้า 
  โลกโลกา นราหนุ่มเฒ่า  ลุ่มฟ้าบ่  เทียมทนั 

หลอนไผรู้  บอกห้ือไขปัน  จุ่งแพงพนั ร่วมรสฝ้ันเฝ้า  
ขา้ถามเขา   บ่าวนายบ่าวเจา้  บ่มีคนใด เล่ารู้ 

  ลวดบ่ไดผ้นั ไดฝ้ั้นเชิงชู ้  ใจบ่สู้  มาชาน 
ขา้ลวดละ  ยงัเยือ่งฝงูการ  บ่มีพาน  กุมบ่าวตา้นถอ้ย 

  บ่มีไผ  คนใดใหญ่หนอ้ย พอ้ยงดัอยู ่ เรือนใน 
บ่ใช่ขา้นอ้ง  สวกหยอ้งหวัใจ  เหตุนงวยั หาผวับ่ได ้
ดูยากใจยากคอขา้ไทล้วดใจลาวาง บ่อา้งมานอก  

บ่มีใจ  ใคร่ออกมาเล่น  เฟนเน้ืออยู ่ หอนอน 
ในวนัน้ี   พอ่ดวงไกสร  มีใจอาวรณ์ ใคร่รักใคร่ได ้

มาขอเทียมแฝง เทียมแยงร่วมใกล ้ นอ้งไทแ้ม่ ชาดา   
หลอนพี่ไท ้  บอกไดไ้ขจา  ปัญจมาลา ดอกไมห้า้เหงา้ 

  ยงัไดแ้ซมผม หยบุดมใส่เกลา้  หอมเทา้ทัว่ กายา 
ขอพี่ไท ้   พอเล่าไขจา  ห้ือตนชาดา ล ่ารู้ถ่ีถว้น 
หลอนแกปั้ญหา  บุปผาดวงอว้น  ผบัทงัมวล คู่เช้ือ 

  นอ้งจกัขอ ใฝ่ฝ้ันพิงเน้ือ  เป็นคู่เอ้ือ เมียแพง 
จะเอาแนบเน้ือ  อุ่นเอ้ือเฝือแฝง  เป็นสามีแพง แห่งนอ้งญิงออ้น 

  ร่วมเรียงหมอน นอนพิงแอม้ป้อง  หน่องนา้วกอด คอนอน 
พอ่ดวงไกสร  พอปองบอกขา้  บอกนอ้งแม่ชาดา(เทอะ) 
ไขขียา   บทหกแสร้งส้า  เท่าน้ีปลงวางก่อนแลนายเหย 
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  อถะกาเล ในกาลนั้น  ส่วนเบ้ืองบั้น มหาสัตโต 
องคห์น่อพระ  อคัรเสฏโฐ  ตนลาโภ โพธิสัตวเ์จา้ 
มีประหญา  ปัญญาบ่เส้า  ตรัสในเงา ส่องรู้ 

  ยงักลอนจา ชาดากล่ินคู ้  ถามสู่ดว้ย มาลา 
ดูแลบลว้น  ส่วนเคา้ปัญหา  จาวโพธา ตรัสถ่ีแจง้ 

  จกับอกตน แม่จนัทน์ฟองแป้ง ห้ือรู้แห่ง วาที 
วา่ดูรานอ้ง  ลูกทอ้งเศรษฐี  สมงามดี มีตนอ่อนอว้น 

  ลกัขณา  พอตาลว้นถว้น  อ่อนเลา้ม่วน วาทา 
ฉลาดรู้   กล่ินคูปั้ญหา  มีวชิา  ประหญาบ่หนอ้ย 

  ช่างเจียรจา สุภาษิตถอ้ย  อนัอ่อนมอ้ยแลบ  เชียงคราญ 
คือดอกไม ้  หา้เยือ่งประการ  สีเหลืองบาน หอมรสยิง่ป้น 
เหลือบุปผา  เมืองคนคู่ตน้  หอมรอดบน ชั้นฟ้า 

หอมเถิงพรหม อุดมบ่ชา้  หอมรอดหอ้ง นิพพาน 
ผูพ้าละ   บ่อาจจาจาร  คนสามานย ์ บ่อาจแกไ้ด ้

  ดูกรา  กญัญาไพร่ไหว ้  นอ้งไทน้าฏ นงคราญ 
อนัวา่ดอกไม ้  หา้เยือ่งประการ  ทุกวนัวาร พี่เหน็บบ่เอ้ือน 

  ดวงขาวเหลือง รุ่งเรืองใสเล่ือม  พี่เยื้อนสูบ ดมนอน(แล) 
ฟังเทอะนอ้ง  แม่ดวงสมร  ผมแซมซอน ดอกไมใ้นเกลา้ 
พี่จกัไข   ห้ือนายนอ้งเหนา้ ตรัสดวงเชาว ์ ส่องรู้ 

  อนัวา่บุปผา คนัธากล่ินคู ้  คือศีลหา้ เนอนาย 
อนัพระพุทธ  โอวาทสอนผาย   ห้ือฝงูญิงชาย เอาเป็นไมไ้ต ้

  ส่องโลกา อนัหนาบ่ใกล ้  ดวงเคา้วา่ ปาณา 
ห้ือหลีกเวน้  บาปเวรกรรมหนา สัตวน์านา อยา่เบียนบีบฆ่า 

  ห้ือขางจิตใจ ตายไปคว  ่าหนา้  พร ่ าพร้อมทั้ง สัตวค์น 
ผูใ้ดหลีกเวน้  ค่อยรักษาตน  บ่ทารณ  คนสัตวบ์่ฆ่า 

  คร้ันมา้งขนัธ์ จุติภายหนา้  ไปเกิดฟ้า เมืองบน 
คร้ันเม้ียนอายุ  จากฟ้าเวหน  มาเกิดเมืองคน โลกน้ีดัง่อั้น 
มีอายตุน  ยนืทนตั้งมัน่  ทุกอนัอนั ภาวะ 
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  บ่มีไผ  สวกกลา้มานะ  เหนงหนีบได ้ จงชงั 
บ่มีความทุกข ์  โศกเศร้าอะสัง  หาโรคงั  ภยัยะบ่ได ้

  เป็นท่ีแพงหุม ชุมคนโลกใต ้  ทุกใหญ่นอ้ย(ใฝ่แฝง)  ชมแยง(แล) 
เย นระ   คนใดใจแขง็  โกรธาแรง มกัแทงค ่าฆ่า 

  สัตวแ์ลคน เป็นหนบาปกลา้  คนัเม้ียนชาติ เป็นคน 
มีนรก   เป็นท่ีไปตน  ทุกขะเววน ไปลนลวาดไหม ้

  ท่านถากเถือ ปักแทงไจไ้จ ้  ทุกขไ์ร้ยาก เมินนาน 
คร้ันพน้ท่ีนั้น  แห่งหั้นสัณฐาน  มาเกิดบาดาน เมืองคนโลกใต ้
ยอ่มเอาตน  เกิดในท่ีไหม ้  แสนทรวงใน ยิง่คดั 

  ไดเ้ป็นสัตว ์ ท่านไดผ้กูมดั  เถือถากฆ่า ฟันแทง 
เอาช้ินเน้ือ  จ่ีป้ิงท าแกง  ใส่งายแลง เล้ียงคราบอาบไส้ 

ตราบต่อเทา้เถิง หา้ร้อยชาติได ้  เป็นทุกขไ์ช ค านาน 
คร้ันจากพน้  สัตวต์ริสาน  เกิดวญิญาณ เป็นคนดัง่อั้น 
ยอ่มทุกขต์น  เรรนจั้นจั้น  ฝงูคนพนั หม่ืนร้อย 

  บ่มีไผ  รักแพงหน่ึงนอ้ย  ทุกใหญ่นอ้ย พอ้ยชงั 
ท่านยอ่มมดั  ฟาดฟัดตีหลงั  มรณงั  ยอ้นท่านชงัฆ่า 

  บ่สุขเสย  เสบยช่ืนหนา้  อายยุอ่ม  พลนัวาย(แล)  
พี่บอกนอ้ง  ตามเน้ือแนวสาย  สมควรนาย บ่แม่นคาเจา้ 

  บ่จบัใจ  แม่ค  าไหลเบา้  คู่เลา้เท่ือ คานาย 
ท่ีนั้นและ  แม่สีแกว้ผาย  ไดย้นิชาย หน่อพระเจ่ืองเจา้ 

  แกปั้ญหา บุปผาดวงเหงา้  อ่อนเลา้ชอบ สมควร 
นางนอบนอ้ม  ชุลีตระหมวน  ยอดองคอ์วล ยกมือใส่เกลา้ 

สาธุการ  ชมบานบ่เส้า  กราบเทา้ภิ วนัทา 
เจา้พี่ไท ้  กล่าวแกปั้ญหา  ห้ือตวัชาดา แม่ไดรู้้เหงา้ 

  บ่ผดิผวน ในธรรมพระเจา้  แม่นเลา้ถูก ตามคลอง 
ซ ้ าไดด้อกไม ้  กาบไคถ้ว้นสอง  มีละออง หอมไกลซวาดตอ้ง 

  พออกใจ ซ ้ าไขแถมหอ้ง  ปันนอ้งสูบ ชมดม(เทอะ)  
ท่ีนั้นและ  หน่อพระบุญสม  จกัไขนิยม ปัญหาหน่อเหนา้ 

  ดวงถว้นสอง ละอองบ่เส้า  จ่ิงเวา้โฟ่ ชาดา 
วา่ดูรานอ้ง  ท่ีขอ้งสายตา  ส่วนมาลา บุปผากาบอา้ 
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ดวงทงัสอง  นั้นคานายขา้  คืออทินนา ดอกไม ้
  อนัพระสัตถา เจา้เทเทศน์ไว ้  สอนโลกใต ้ ญิงชาย 

อยา่ไดรู้้ลกั  เขา้ของทงัหลาย   อยา่อุบาย บาปไหมใส่ถอ้ย 
  ข่มเหงปอง เอาของใหญ่หนอ้ย อนัมากนอ้ย นกัเบา 

ห้ือหลีกเวน้  อยา่ไดก้วนเกลา  ก าแชงเอา อยา่เมาใจใกล ้
  หลอนคนใด ก าแชงตวัได ้  บ่ตอ้งทุกขโ์ทษ กงัวล 

คร้ันเม้ียนอายุ  จุติตายตน  จากเมืองคน โลกน้ีดัง่อั้น 
เท่ียงเอาตน  ฟุมเฟือเผือฝ้ัน  เกิดเมืองบน ชั้นฟ้า 

  เสวยสุข  เมินนานพร ่ าชา้  ในปราสาทแกว้ ไชยนต ์
คร้ันเม้ียนอายุ  จุติตวัตน  จากเมืองบน มาเกิดโลกหลา้ 
ยอ่มมีศรี  ศกัด์ิดีใหญ่หมา้  อาจลือชา ลุ่มฟ้า 

  มีเขา้ของ เงินค าชา้งมา้  ทั้งแผน่ผา้ แพรร า 
ความทุกขไ์ร้  บ่ใกลเ้ถิงต า  ไผบ่ท า  ลกัลู่ชิงได ้
เยชนา   โลกาหอ้งใต ้  หลอนคนใด ช่างลกั 

  บ่เกงตวั  ห้ือไดแ้ทท้กั  จ่ิงแต่งสร้าง ผดิคลอง 
หุมช่างลกั  ลู่ลกัเอาของ  ใจคะนอง ลกัของบ่หยา้น 

  คร้ันตวัตาย หนีหายจากบา้น  ดบัเม้ียนชาติ อินทรีย ์
ไดสู่้ท่ีร้าย  คืออเวจี   หนามยาวรี ปักแทงเสียบไส้ 

  แสนทุกขงั ไฟแดงวูไ่หม ้  ตวัยบุยอ่ย ย  าย ี
คร้ันคลาดพน้  จากอวจีิ   จกัเถิงท่ีดี บ่มีไดใ้กล ้

  มาเกิดเป็นผี เป็นเปรตไจไ้จ ้  มีปากชวัะเน่า นุมใน 
ยาดกินช้ิน  ตวัเก่าเป็นใจ  หลอนคลาไคล พน้เปรตมาได ้
มาเกิดเป็นคน  สกลโลกใต ้  ยอ่มมีทุก ขะไร้ 

๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐   o o บ่มี  สุขบาน 
ตระหมอดไร้  ต ่าใตต้กผาน  บ่มีเรืองบาน อาหารอยากกลั้น 
แมน้มีสัง  บ่ยนืบ่มัน่  ยอ่มมีอนั ค ่าทุกข ์

  เสียดว้ยโจร ไฟลนวูลุ่ก  เสียเพื่อนดว้ย เป็นค า(แล)  
พี่บอกนอ้ง  แม่มอนตาข า  ตามลายธรรม ค าสอนพระเจา้ 

หลา้งถูกใจ นงวยันอ้งเหนา้  ท่ีรักเกลา้ ค าอวล 
ท่ีนั้นและ  แม่แป้งจนัทน์จวน สดบัค าควร หน่อพระกล่าวตา้น 
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  ดวงปัญหา ถว้นสองส่ิงถา้น  ใจนอ้งช่ืน ชมบาน 
จ่ิงกราบนบนอ้ม  ธุลีกลอนสาร  ประหนมมือวาง ขระพุม่ต่างเกลา้ 

  จกัแก่นดูสม นิยมกลอนเจา้  ไขเคา้เล่า จามา 
ขา้ผูน้อ้ง   กราบไหวถ้วายสา โสมนา  ยนิดีบ่เส้า 
ขอองัเชิญ  พอ่ค าเกินเบา้  ซ ้ าไขดวงเลา กาบซด 

  ตติยา  บุปผากล่ินรส  หอมแผก่วา้ง คนัธา 
ขอเจา้มาณพ  บิดยืน่มาหา  ห้ือตวัชาดา เอามาใส่เกลา้ 

  สอดแซมผม เกสมนอ้งเหนา้  ห้ือหอมต่อเทา้รอด  ทีฆา 
ท่ีนั้นและ  หน่อพระสัตถา  จกัไขวาทา ปัญหากล่าวตา้น 

  วา่ดูรา  กญัญาจอ้นจา้น  นางนอ้งร่าง โสภา 
ผูมี้พละ   ญาณประญา  สติวชิา  อนัผายแผก่วา้ง 

  สารูปสม เหมือนพรหมหล่อสร้าง ร่างแคว้แถ่ว นงราม 
อนัวา่ดอกไม ้  กาบไคถ้ว้นสาม   เป็นศีลดวงงาม รุ่งเรืองบ่เส้า 

  อนัพระสัตถา พุทธาเหนือเกลา้  บอกเคา้วา่ กาเม 
การถ่อยชา้  ในโลกโลเก  อยา่ชิงเท ซอ้นเซ้ือมเอ้ือมเล่น 

  ผวัเมียไผ ห้ือใจแตกเตน้  บ่เล่นชูจ้าก ผวัเมีย 
บ่หยอกเยาะ  กอดเก้ียวกุมเปีย  เล่นชูจ้ากเมีย จากผวัดัง่อั้น 
หลอนคนใด  ก าใจไดม้ัน่  ตราบชีวนั ชาติชั้น 

  ถือศีเล  กาเมส่ิงนั้น  เคียนคาดมัน่ กบัองค ์
คนัมว้ยมุด  มนุษยใ์นโขง  ผลยอยง  ขวญัหวัสั่งให้ 
เอาตวัตน  จากหนห้องใต ้  ไปเกิดใน โลกฟ้า 

  เสวยสุข  เมินนานพร ่ าชา้  อยูป่ราสาทแกว้ เวชยั 
คนัเม้ียนอายุ  เส้ียงกรรมขยั  ลงมาเกิดใน มนุษยโ์ลกหลา้ 

  ในกระกลู ราชาใหญ่หมา้  ทรงยศเลิศ ลือชา 
มีลกัขณะ  กายาหน าตา  ศรีวรรณา สุภะบ่เส้า 

มีผวัมีเมีย รักแพงแฝงเฝ้า  บ่รู้พาย  พิงเพลา 
บ่แตกมา้ง  บ่ร้างหมองเหงา  สองเทียมเงา ต่อเทา้กุม้เฒ่า 
มีบุตตา   กายาบ่เส้า  หอเรือนมูน คล่ืนเคลา้ 

  อยูสุ่ขสม ชมบานเท่ียงเทา้  ไผบ่อา้ง  ชิงชน 
เย ชนะ   คนใดใจจง  ผนัเรียงรมย ์ เมียผวัอ่ืนผู ้
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  การสุขเศร้า ม่วนเมาใจหลู ้  เล่นชูจ้าก ผวัเมีย 
การบาปร้าย  บ่ทอดทุมเสีย  หุมมกัเมีย มกัผวัท่านอั้น 

  คนัตวัตาย จิตหายขาดบั้น  จากชั้นชาติ เมืองคน 
บาปกรรมร้าย  ไล่เลยขบัตน  เท่ียงไปทรง นรกหลายหมอ้ 

  เปลวไฟแดง เฝือแฝงหูบหยอ้  เป็นทุกขใ์ช่ พอลอ 
หมาคาบเน้ือ  ขาดเส้ียงบ่หลอ  ซ ้ าหนอนชีทอ ซอกเน้ือไจไ้จ ้

แสนทุกโข กาโยเน้ือไหม ้  ร้อนร้ายใช่ พงัมาย 
เมินมากแลว้  บาปแคลว้เหยหาย ฝงูญิงชาย เขาตายจากหั้น 

  ออกมาเถิง เมืองภายนอกอั้น  เกิดมาชั้นโลก เมืองคน  
มีองคะ   กายาตวัตน  สริยน  บ่ลว้นบ่ถว้น 

  เป็นทุยมอง ตวัหมองแหง้ดว้น รูปร้ายบ่  ปุนคอย 
คร้ันวบิากนั้น  เบาบางจางหอย  หายมุยมอย คลาดคลาเส้ียงถว้น 

  เกิดเป็นคน มีตนจ่ิงอว้น  องคะจ่ิง  มีมวล(แล) 
พี่บอกนอ้ง  แม่แป้งจนัทน์จวน หลายส่ิงเพิงควร  ขบวนถูกถอ้ย 

  บ่หลอนผดิธรรม  ค่าค าสายสร้อย  นาฏนอ้ยยอด บุญน า(เหย) 
ท่ีนั้นและ  แม่มอนตาข า  หมดัฟองค า ออกท าสองแกม้ 

  ผวิสากสม เพศเหมือนพรหมแตม้ มีใจแซม้ช่ืน เชยชม 
นางนาฏนอ้ย  ก็ยอประหนม  ถวายบงัคม คุเข่ากม้เกลา้ 
วา่ตนภาตา  มาณวาเจา้  ไขดวงเพา ก่ิงยอ้ย  

แกปั้ญหา ถูกถอ้ยบ่คลอ้ย  ใจแห่งขอ้ย ยนิดี 
เท่ายงัดอกไม ้  ถว้นส่ีใสสี  กล่ินคนัธี หอมไปบ่ใกล ้

   นอ้งใจผนั ใคร่ฟังไจไ้จ ้  ขอพี่ไทบ้อก ไขมา  
พอ่ยืน่รส  กาบซดบุปผา  ห้ือตนชาดา รับมาบ่ายเกลา้ 

  บดัน้ีตวั  มายานอ้งเหนา้  แทบเทา้อยู ่ คองชม 
ท่ีนั้นและ  หน่อพระตนกลม จาวโคดม บุญสมแต่งสร้าง 

  มีประหญา ปัสสาผอ่กวา้ง  ท่าทา้งทาง ทุรา 
จ่ิงจาตอบนอ้ง  แกว้ลอ้งชาตา  วา่ดูรา  ธิดานอ้งเหนา้ 
ส่วนจตัวา  ดวงบานบ่เส้า  หอมวอนเมา เลิศลน้ 

  หอมไปไกล ในแดนเขตโพน้  หอมออกป้น สุธา 
เย ชนะ   ในโลกโลกา  มุสาวาทา บ่จาล่ายตา้น 
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  ค าปุนหมาง ถ่อยบางหลายถา้น ค าหม่ินมา้งบ่ ดีเอา 
ค าหยาบชา้  ด่าตา้นสุเสา  บ่ม่วนเมา กวนเกาบาปกลา้ 

ค าติเตียนขวญั ค าตีค าฆ่า  ค าทา้ด่า  แทงฟัน 
ค าส่อฟ้อง  ห้ือท่านผิดกนั  วจีส่ีอนั  ควรผนัห่ีหุม้ 

คนัวา่ไผ  รักษาตวักุม้  โศกทุกขบ์่ รุมชน 
คนัเม้ียนอายุ  จุติตายตน  ไดเ้กิดเมืองบน ในปราสาทแกว้ 

  มีนาฏสนม เลางามแอว้แหลว้ แวดลอ้มแห่ แหนคลั 
หลอนเม้ียนอายุ  สังขารขนัธ์  หากเทิงทนั จุติจากหั้น 

  เอาตนตวั ขวญัหวัลงฝ้ัน  เกิดชั้นท่ี เมืองคน 
มีเคร่ืองยศ  บ่คดเสียตน  จาค าคน  ชิดชนอ่อนอว้น 
กล่ินค าจา  หอมไกลบ่ดว้น  ปากค าใด แลบลว้น 

  ยนิม่วนหู ชุผูฟ้้งซว้น  ในโสตถว้น กายา 
เป็นท่ีอวดยอ้ม  คุโณอตัตา  ดว้ยเตชนา บุญชูช่วยแสร้ง  

  ปากจาสัง คนฟังกลอนแสร้ง ปากพิษแม่น ค าย  า 
หลอนบุคละ  คนใดบ่ก า  นบักล่าวค า จาแขง็แหง้ถอ้ย 

เป็นท่ีผานใจ ฝงูคนใหญ่หนอ้ย ห้ือต ่าคลอ้ยแก่ ญิงชาย 
คร้ันคลาดแคลว้  จุติใจหาย  ตายจากคน สกลโลกใต ้

  จกัเอาตน ลงไปเกิดไหม ้  นรกถ่าน ไฟแดง  
เปลววูลุ่ก  หลูบหุม้เฝือแฝง  หลาวเหล็กแดง ท่านแทงปากเขา้ 

  ทุกขเ์หลือใจ กินไฟต่างเขา้  ต่อเทา้รอด อินทรีย ์
คร้ันพรากพน้  จากหอ้งวจีี  แสนทุกขะมี บ่หนีอยูเ่ฝ้า 

  มาเกิดเป็นคน มีตนก ่าเส้า  ปากเหมน็เน่า นุมใน 
แมน้ปากพอ้ง  โฟ่ตา้นจาไข  บ่มีใคร  อดเหมน็อยูใ่กล ้

  โฟ่จาไผ  หนา้ตาเหมือนไห้ บ่ช่างไวว้าง ขบวน 
ปากค านั้น  ช่างอั้นผดิผวน  แมน้จาค านวล กลางหมู่ข้ีขา้ 

  ไผบ่เหลียว บ่เล็งตาหนา้  ปากทา้ใคร่ เอาค า(แล) 
พี่บอกนอ้ง  ท่ีขอ้งตวักรรม  ตานิลด า  หมดัค าไต่แกม้  

หลา้งแม่นใจ แม่ค  าผวิแหม้  ชั้นแชมแม่น ค าควร(หนอ)  
ม่อนไขขบวน  บทเจด็ตา้นถว้น  เท่าน้ีวางขบวนล านวล ก่อนแลนายเหย 
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บทที ่8 
 
       อภิรส  ซอ้นซดกลอนจา 
 จกัคอ้นไค ้  บาทบทอฏัฐา  วสิัชชนา ปัญหาถว้นหา้ 
  คนัพุทธงักรู เจา้ตนบุญกลา้  จาแลว้เยือ่ง ค าควร 

ยามนั้นและ  แม่แกว้อินสวร     สมองคอ์วล คิงนวลผอ่งแผว้ 
  สุชาดา  แม่แสงหนา้แกว้  ร่างแคว้รูป เทพา 

ไดย้นิหน่อทา้ว  กล่าวแกปั้ญหา  จตุมาลา  บุปผาส่ีหอ้ง 
  ปีติโต  มโนต่ืนตอ้ง  ใจนอ้งช่ืน บานดี 

จ่ิงเลิกยก  มือทูลเกศี  ถวายวนัที นบนอ้มกม้ไหว ้
  วา่ปริศนา เจา้จาแกใ้ห้  หากใช่แทแ้ก่น โบราณ 

ขา้ผูน้อ้ง   ก็สาธุการ  ใจชมบาน ปีติบ่หนอ้ย 
  เหมือนจกัสม ไดด้มดอกสร้อย  ค่ินคอ้ยแม่ เทียมเงา(แล) 

ขา้แด่มาณพ  ตนรูปอินทร์เหลา ปัญหาเชาว ์ สลบัเสลียวแก่กลา้ 
  ยงัเหลือคน สกลโลกหลา้  ลุ่มฟ้าบ่  มีเทียม 

พัน่ดอกไม ้  ถว้นส่ีจีเขียม  นิรมณ์เรียม เด็ดปันยืน่ขา้ 
ซ ้ ายงัแถม  อิงแอมถว้นหา้  ปทุมมา  ดอกไม ้

  ขอห้ือหน ภาดนพี่ไท ้  เด็ดยืน่ให้ ชาดา 
ห้ือไดส้อดทดั  บ่ายเกลา้เกศา  ห้ือหอมทีฆา ต่อเทา้รอดหลา้ 

  หอมไปเถิง โลกเมืองเบ้ืองหนา้ ฟากฟ้านิพ พานา(เทอะ) 
ยามเม่ือนั้น  หน่อชั้นสัตถา  ตนลาภา  ประหญาบ่เส้า 

  จ่ิงเจียรจา กบันางหน่อเหนา้ คู่เลา้ยอด คิงบาง 
วา่ดูรานอ้ง  เจา้จีจอมผาง  นาฏนงคราญ ท่ีแพงแห่งขา้ 
อนัวา่บุปผา  มาลาทั้งหา้  หอมคนัธา ใช่ชา้ 

  หอมไปเถิง อินทร์พรหมชั้นฟ้า คือศีลหา้ เนอนาย 
อนัพระกล่าวไว ้  สอนโลกทงัหลาย ห้ือฝงูญิงชาย อดเยื้อนห้ือได ้  
สุราเมรัย  อยา่ไปใจใกล ้  หลอนคนใด บ่มกั 

  หากเป็นศีล ดวงชีนใหญ่นกั  กบัเผา่ผู ้ ญิงชาย 
คร้ันเม้ียนอายุ  วญิญาณดบัหาย  ตายจากคน สกลโลกใต ้

  เท่ียงเอาตน เมือกลบัเกิดใกล ้  ชั้นฟ้าโลก เมืองบน 
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เสวยเคร่ืองทิพย ์  ในนิเวสน  สนิทเชียงชน รุ่งเรืองบ่เส้า 
มีฝงูกญัญา เทพาแหนเฝ้า  ร่วนเร้าเตม็ วมิาน 

คร้ันเม้ียนอายุ  ทิพพะสังขาร  จุติวิญญาณ มาเกิดโลกหลา้ 
ในตระกลู มัง่มูนเส้ียงหนา้  ขตัติยชาติ ราชา   

มีเตชะยศ  อาจองนกัหนา  มีวชิา  ประญาบ่หนอ้ย 
  ช่างเจียรจา วาทาม่วนถอ้ย  ชิดชอ้ยรูป โสภา 

อาจล ่ารู้   ยงัเยือ่งปัญหา  ร้อยเอด็วาทา ภาษาแจง้ถว้น 
  มีวสิัย  วอ่งไวบ่ดว้น  รู้พร้อมส่วน คลองธรรม(แล)  

เย นระ   คนใดบ่ก า  ใจอาธรรม พาโลก ่าเส้า 
  โถงสุรา  แต่หนุ่มเถิงเฒ่า  ทุกค ่าเชา้ดูด เมรัย 

คร้ันเม้ียนอายุ  จุติดบัใจ  เท่ียงลงไป เกิดในท่ีหมอ้ 
  อาวจีี  หนอนชีขวกัป้อ  กินช้ินเลือด กายน 

หมานรก  ไล่เลยขบตน  เปลวไฟลน วูลุ่กเอ่าไหม ้
  หนามเล่มแขง็ ปักแทงเสียบไข ้  เอาเหลา้ร้อนหล่อ  ทวารลง 

ท่านถากฟัก  ยบัยอ่ยเป็นผง  หลอนคลาดคลาวง  นรกใหม่หมา้ 
มาเกิดเป็นคน  เท่ียงไดเ้ป็นบา้  ท่านนินทา ด่าชา้ 

  มีปากเหมน็ เหลือหมอ้โอ่งฮา้  ตวัก ่าเส้า คิงชา 
ใบทุ้่นชา้  ถ่อยไร้ประหญา  ฝงูนรา  พื้นฟ้าโลกหลา้ 

  ยอ่มดูแคลน ชุคนชุหนา้  ทุกขใ์จยิง่ เหลือคน 
มีพยาธิ   ข่มไหมเ้ตงตน  บ่ยนืทน  อายหุม่ินสั้น 

  ยนิเขญ็ใจ อนัใดก็กลั้น  ทุกขช์ั้นยิง่ เหลือเมือง(แล) 
พี่บอกนอ้ง  แม่แกว้สีเหลือง  ตามค าเคือง แห่งนายนอ้งเหนา้ 

หลา้งจบัใจ แม่ค  าไหลเบา้  คู่เลา้ยอด ค าแดง 
ท่ีนั้นและ  แม่แกว้ใสแสง  ยอดญิงแพง เศรษฐีหน่อเหนา้ 
ไดย้นิปัญหา  บุปผาหา้เหงา้  ตนชายเลา บอกพร้อม 

  สาส่วนตน บวัแกว้กาบลอ้ม  ใจต่ืนตอ้ง ยนิดี 
จ่ิงเลิกยก  มือทูลเกศี  ถวายวนัที โฟ่จาแจว้แจว้ 

  เสียงม่วนหวาน ปานเสียงห่ิงแกว้  สูนเพียะพาทย ์ พิณค า 
วา่เจา้พี่ไท ้  ตนใหญ่บุญกรรม ทรงศีลทรงธรรม   ประหญาแก่กลา้ 
เล็งหนัไกล  ในคลองหอ้งหนา้ มีนิพานา ท่ีทึก 
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  เจา้แกปั้ญญา อนักวา้งแลลึก  ยนิชอบหอ้ง คลองธรรม 
ศีลส่องฟ้า  ยิง่กวา่หนกัหน า  เตม็มีเงินค า บ่ปานเปรียบได ้
นอ้งจกัถือ  สูบดมไจไ้จ ้  เหน็บแซมซอน ดอกไม ้

  ต่างทูนหวั เบ้ืองขา้นอ้งไท ้  เถิงตราบเส้ียง ชีวงั(แล) 
อถะเม่ือนั้น  มหาสัตตงั  ตนลาภงั พุทธกลูเจา้ 
คนัแกปั้ญหา  บุปผาหา้เหงา้  แก่นางเลา หากแลว้ 

  ก็ซ ้ าเจียรจา กบัแกว้ร่างแคว้  สีผอ่งแผว้ พิมพา 
วา่ดูรานอ้ง  ท่ีขอ้งสายตา  สุชาดา  ท่ีรักแห่งขา้ 
พี่แกปั้ญหา  บุปผาทงัหา้  มีปาณาดวง ดอกเคา้ 

  ตราบเถิงปลาย เมรัยเทิกเทา้  เหมือนดัง่เจา้ ฟังมา 
บดัเด๋ียวน้ี  ดึกด่ืนนกัหนา  รัตติยา  ยามคืนเท่ียงขอ้น 
พี่ขอสั่งสาว  เจา้ดาวคระหยอ้น จกัเดินดอน พรากยา้ย 

  ขอสั่งตวั อวา่ยหนา้พิกงวา้ย เมือสู่บา้น เรือนชาย 
ท่ีนั้นและ  แม่แกว้สีผาย  ตาญิงนาย พอ่ชายแลเจา้ 

  จ่ิงเจียรจา กบัตนหน่อเหนา้  คู่เลา้รูป  ภกัดี 
วา่โอยเจา้พี่เช้ือ  ตนรุ่งเรืองศรี  ค าหวัที  นอ้งโฟ่ดว้ยเจา้ 
วา่หลอนตวั  พอ่บวัแสนเหงา้  ไขพินเทา ดอกไม ้

  คือปัญหา แห่งขา้นอ้งไท ้  สุดยอดได ้ ทงัมวล 
ขา้นอ้งน้ี  จกัสมสงวน  ถวายคิงอวล เป็นคู่แอม้เจา้ 
บดัน้ีเหย  พอ่ค าแสนเบา้  ตนชายเลา ร่างแคว้ 

  แกปั้ญหา สุดหา้ดวงแลว้   จกัหนีพรากแกว้   ลาเมือ 
ขา้บ่ปล่อยไท ้  ท่ีขอ้งแฝงเฝือ  ห้ือสายนูเนือ พี่เมือสู่หอ้ง 
ขออยูแ่ฝง  อยูแ่พงแอม้ป้อง  อยูเ่ทียมเงา แห่งนอ้ง 

  บ่คลาตวั เจา้แกว้กาบซอ้น  เมือสู่หอ้ง ฆาวา 
ยามเม่ือนั้น  หน่อชั้นสัตถา  จาตอบนาง จอมผางหน่อหนอ้ย 

  วา่ดูกรา  เจา้จีดอกสร้อย  นาฏนอ้ยยอด ชาดา 
หลอนวา่นอ้ง  ใฝ่ขอ้งอิสสา  จกัเป็นชายา ร่วมเน้ือเส้ือผา้ 
กบัตนตวั  พัน่ภายเบ้ืองขา้  หากโสมนา บ่นอ้ย 

  พี่จกัชวนนาย สายสร้อยค ายอ้ย  เมือสู่หอ้ง หวัเวยีง 
จกัเอานอ้ง  แม่แลสองเสียง  เมืออยูเ่รียง ร่วมรสแอม้ขา้ง 
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  นางจุ่งเจียรจาก พรากเรือนหอกวา้ง ยกยา้ยไต่ ทวยชาย(เทอะ)  
ยามนั้นและ  แม่แกว้สีผาย  นุชนางนาย ยวา้ยแลว้ตอบถอ้ย 

  วา่ขา้แด่ตน อุบลไขสร้อย  บ่าวนอ้ยยอด โสภา(เหย) 
ในคืนน้ี   เจา้พี่มาจา  ตนชาดา  แม่ไดห้นัเจา้ 
จาคืนเดียว  ไดเ้กลียวฝ้ันเฝ้า  สองเทียมเงา ร่างแคว้ 

  รัตติงเหย บ่ทนัคลาแคลว้  พอ้ยหนีจากห้อง ทวยชาย 
มวลมนุษย ์  หมู่คนทงัหลาย  จกัเล่ายาย จาขวญัแห่งขา้ 
วา่ญิงใจหมา  ตณัหาเขม้กลา้  ใจพาลา  ถ่อยชา้ 

  นอ้งยนิอาย ญิงชายลุ่มฟ้า  โขงเขตหนา้ พารา 
หลอนเจา้พี่เช้ือ  เมือรอดเคหา  ไขวาทา  เจียรจาบอกเหงา้ 

  เถิงปิตา  มาดาตนเจา้  ทงัเผา่เช้ือโคตร สันดาน 
ห้ือส่องรู้  ยงัเหตุแลการณ์  คร้ันฝงูวงศว์าน เพิงใจดัง่อั้น 
การโบราณ  บ่ตดัเสียสั้น  จุ่งเทียมทนั ล่วงแลว้ 

  ยามนั้นเหย ขา้จ่ิงควรแคลว้  เจียรจากบา้น ทวยเมือ(แล) 
ยามเม่ือนั้น  หน่อชั้นบุญเจือ  พระนูเนือ ลาภาหนุ่มหนอ้ย 
ยนิกลอนจา  ชาดาตา้นถอ้ย  ตามลายรอย โฟ่คกั 

  มีกลอนจา ควรฟังแลรัก  ยนิม่วนเขา้ ใจใน 
เจา้หน่อพระ  ตนยิง่บุญใส  ปัญญาไว วสิัยส่องแจง้ 

  จ่ิงเจียรจา บงับายจาแสร้ง  ตอบนอ้งช่ือ ชาดา 
วา่ดูรานอ้ง  ท่ีขอ้งสายตา  บุญน ามา จ่ิงไดห้นัหนา้ 

  กลอนค าจา นายมาโฟ่ขา้  บ่ชา้แม่น ตามคลอง 
ส่วนพี่น้ี   ไดม้าเถิงถอง  ในปราสาททอง  เรือนนายนอ้งหลา้ 
เหตุปิตา   มาดาตวัขา้  จ าเดินมา โฟ่ไท ้

  เหตุประสงค ์ ใคร่ไดลู้กไพ ้  เมือสืบสร้าง ฆาวา 
ทั้งเผา่เช้ือ  เน่ืองเน้ือวงศา  หลายคราวครา ท่านจาบอกขา้ 

  เขาเพิงใจ ชุคนชุหนา้  ยงัแวน่ฟ้ายอด ชาดา 
บดัน้ีนอ้ง  โฟ่ตา้นเจียรจา  วา่บ่ควรนา จะเมือจ่ิมขา้ 
จุ่งอยูสุ่ขใจ  สบายสวา่งหนา้  พี่ขออ าลา จากนอ้ง 

  จกัสั่งตวั แม่แกว้พนัชอ้ง  เมือสู่หอ้ง เรือนชาย 
ภายพัน่นอ้ง  ท่ีขอ้งใจหมาย  ค่อยอยูส่บาย เทอะนายท่ีอา้ง 
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ถึงวนัดี   ติถีโยคกวา้ง  ทิวาชยั  โชคชา้ง 
  จกัเตา้มาขอ บ่ห้ือคลาวา้ง  เอาสายท่ีอา้ง เมือพิง 

บดัเด๋ียวน้ี  เป็นกลางรัตติง  หนาวเยน็คิง ยอ้นดึกด่ืนหลา้ 
คนทงัหลาย  พอนอนชุหนา้  ฝงูเดือนดาว ร่ามฟ้า 

  ดาวชา้งหลวง ยองวงวาดวา้  เหมยหมอกฝ้า ตกซอน 
ขอสั่งนอ้ง  แม่ดวงสมร  ปัญญาซอน ใจสอนสอดดั้น 

  ค่อยไหลตา ผอ่เล็งจั้นจั้น  จ่ิงถามซั้นเซ่ิง ลาภา 
ในวนัน้ี   เจา้พี่ภาตา  สอดเดินมา รอดเรือนแห่งขา้ 
นบัมาจา  ล่อลวงแสร้งส้า  กลอนวาทา ล่ายนอ้ง 

  รอยหวัใจ อาลยัจ่องคลอ้ง  สายท่ีขอ้ง แพงพนั 
รอยชูช้ั้น  บอกซั้นกบักนั  ห้ือรีบเมือพลนั วา่อั้นคาเจา้ 
ขา้แด่ตน  พอ่ค าแสนเบา้  ตนชายเลา หน่อเช้ือ 

  ส่วนหอนอน อาภรณ์อุ่นเน้ือ  บ่เหมือนเก่าเก้ือ ครัวนอน 
ผา้ห่มเน้ือ  สุดใหม่ขาวผอน  ทงัซะลีนอน หมอนผาแผน่กั้น 

  นอ้งหยบิแปลง แขบแพรเกา้บั้ง  ทงัของทุม้นัง่ อิงนอน 
บ่สมยศ   พอ่ดวงไกสร  บ่เหลืออาภรณ์ ท่ีนอนชูเ้จา้ 

  ปูไวภ้ายหลงั พอ่ค าแสนเบา้  ห้ือคู่เลา้เพิ่น เมือนอน 
ขอพี่เช้ือ   ค่อยเดินเทียวจร  เช้ือไปเช้ือนอน ร่วมนอ้งดูเตอ้ 

ต่างไปหนั ไปเล็งผอ่เหงอ้  จกัสมยศบ่ ลอนมี 
ยามเม่ือนั้น  หน่อชั้นเศรษฐี  ตนบุญมี มุนีจาวเหงา้ 
ลุกไปถือ  มือนางนอ้งเหนา้  ตนญิงเลา ท่ีรัก 

  สองกุมเกลียว กอดเก้ียวชวนชกั  เขา้สู่หอ้ง หอนอน 
ส่วนลูกนอ้ง  ท่องเตา้ทวยจร  พากนันอน ภายนอกลอ้มเฝ้า 

  บ่ลาหนี  จากนายผา้ยเตา้  บ่ยา้ยพราก คลาเมือ 
ส่วนพระพี่นอ้ง  กอดเก้ียวเกลียวเฝือ สองคิงเครือ เขา้นอนแนบหอ้ง 
ตวัติดตวั  หวัใจแอม้ป้อง  ขนคิงพอง เยอืกเน้ือ 

  สองกุมเกลียว กอดเก้ียวฟุมเฟ้ือ  สุดท่ีขอ้ง ใจวอน 
ซะลาบเน้ือ  ทัว่ในใจจร  ผนือาภรณ์ แผน่เน้ือเส้ือผา้ 

  สองศรี  นอนเรียงแรบหนา้ บึดลุกนัง่ ชมเชย 
(กุกุเหย   ขนัเลยแซว้แซว้  สองนอนเรียงร่วมแคว้) 
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๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐   ถึงรุ่งแจง้ ยามควร 
สองหน่อชั้น  วางการสงวน  ลุกท่ีนอนนวล ออกมานอกหอ้ง 

  ศรีสอบอ แม่คอตกปลอ้ง  ค่อยยา้ยท่อง เทียมทนั 
หมู่นางใช ้  ยืน่ยกยอขนั  ไมสี้ฟัน  แลน ้าซ่วยหนา้ 

  ส่วนตวัตน เจา้ดาวไหวฝ้า  ซ่วยพกัตร์เนตร สีฟัน 
  องคห์น่อพระ  ตนปองสวรรค ์  มีเพื่อนเทียมทนั แผผนัแผห่นา้ 
  สั่งยงัตน แม่ค  าซาวหา้  สั่งแลว้ลวด ลาเมือ 

ข้ึนสู่คา้ย  หวัเวยีงหนเหนือ  ไต่เทียวเมือ เถิงฆาวาสหอ้ง 
  เมือเล่าไข แยบไยถอ้ยถอ้ง  ห้ือพอ่ชั้นส่อง ขียา 

วา่ขา้ม่อนนอ้ย  ไปโฟ่ไปจา  ศรีพิมพา ฝ่ายทา้ยหอ้งใต ้
  ก็หากสม อารมณ์ใคร่ได ้  สมฤทธ์ิดัง่ ดวงทยั 

ขอพอ่ชั้น  ส่องแจง้ในใจ  ควรส่ิงใด บ่เหลือพอ่เจา้ 
รีตเดิมเปิง  พิมเพิงแต่เหงา้  จุ่งคิดแต่ง ตามคลอง(เทอะ) 
ม่อนจกัส ารอง  อรรถาบาทบั้ง  ขอยอบยั้งเซาแลง  ก่อนแลนายเหย 
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บทที ่9 
 
  นวระ  ปทะถว้นถอ้ย  เรียงเรียบร้อย นิทานกลอนจา  

ส่วนท่านไท ้  เศรษฐีปิตา  กบัมาดา  เจา้ตนหน่อเหนา้ 
ค่อยฟังกลอนจา ลาภาลูกเตา้  มาจาเวา้โฟ่ ค ามี 

ส่วนท่านไท ้  ทงัสองเศรษฐี  มีใจยนิดี ปีติแผก่วา้ง 
  ของบรรณา รีบดาแต่งสร้าง  เคร่ืองพร้อมมาก นานา 

ตามรีชชะ  ขนัสู่ขนัหา   บุปผาลาชา หมากพลูแผน่ผา้ 
ตามโบราณ  สัณฐานเมืองหมา้ ธรรมดา  ล่วงแลว้ 

  บ่ห้ือผอ่นผวน หยดุดว้นหยอ่นแคลว้ ตามรีตแกว้ มีมา  
จ่ิงแต่งใช ้  ห้ือหมู่วงศา  ไปขอชาดา แวน่ฟ้าฝ่ายใต ้

  โขงพารา บ่ถา้นไกลใกล ้  ในเขตคา้ยแควน่  หางเวยีง 
คนคล่ืนเคลา้  โห่เล่านนัเสียง  หยาดยายเรียง คลองเวยีงไต่เตา้ 
ไปรอดเถิง  เรือนนางหน่อเหนา้ ตนญิงเลา ร่างแคว้ 

  คร้ันถองเถิง ข้ึนเรือนรอดแลว้  ถามพอ่แกว้ นารี 
คือท่านไท ้  เจา้สองเศรษฐี  วา่ยงัอยูดี่ บ่มีเดือดไหม ้

  การโศกี  บ่มีโศกใกล ้  พยาธิบ ่  มีใด 
ยงัวฒิุ   ช่ืนบานหวัใจ  ทงัตวันงไว ผวิใสบ่เส้า 

  สุชาตา  กญัญาบ่เศร้า  ทุกค ่าเชา้ ส าบายดี(คา)  
อถะเม่ือนั้น  ท่านเจา้เศรษฐี  จ าค าดี  สนองตอบตา้น 
ตามค าควร  บ่หยดุหยอ่นหยา้น คร้ันบวัระมวร เม้ียนพร้อม 

  ส่วนทูตา จาตา้นอ่อนนอ้ม  ควรม่วนถอ้ย ค าดี 
จาโฟ่เวา้  ท่านเจา้เศรษฐี  เป็นวาที  ศรีโชคหมา้ 

กลอนค าจา เหลียวหลงัเก้ียวหนา้ ถวายนอ้มเคร่ือง บรรณา 
ขอนาฏนอ้ง  แม่สร้อยบุปผา  สุชาดา  แวน่ฟ้าหน่อเหนา้ 

  เมือใฝ่แฝง เทียมแยงฝ้ันเฝ้า  เป็นคู่เลา้แห่ง ลาภา 
อนัเป็นโอรส  ท่ีสิเนหา  ธนญัชยา เศรษฐีท่านเจา้ 
อนัอยูห่วัเมือง  รุ่งเรืองบ่เส้า  หวัเวยีงเรา แควน่นั้น 

  ขอปล่อยปลง องคน์างหน่อชั้น  ห้ือหั้นทองดงั เดินเมือ 
สองใฝ่มกั  ค ารักจานเจือ  ขอเป็นใยเครือ ติดเฝือใฝ่ฝ้ัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



394 
 

ห้ือเป็นหอ  เป็นเรือนตั้งมัน่  เป็นเครือพนั หน่อซอ้ง 
  สองหอเรือน ขอเหมือนร่วมทอ้ง โขงเขตหอ้ง เรือนเดียว(เตอะ) 

เศรษฐีท่านไท ้  บ่มีใจเหนียว  สดบัค าเทียว เขาเหลียวโฟ่ตา้น 
  ท่านเศรษฐี ยนิดีเส้ียงถา้น  สวา่งยา้วใน หทยา 

จ่ิงปากทา้  ถามหมู่วงศา  วา่ตวัชาดา พิมพาลูกเตา้ 
กบัทงั  กุมารหน่อเหนา้  ไดเ้วา้โฟ่ กนัคา 

สูจุ่งไปร้อง  เรียกนางมาหา  มีฉนัใดชา จกัถามถ่ีถว้น 
  ส่วนทาสี เร็วดีบ่ดว้น  ไปร้องยอด พิมพา 

ท่ีนั้นและ  นางรีบไปหา  พระปิตามาดา จาถามถ่ีถอ้ย 
ภายพัน่ตวั  แม่บวัไหวสร้อย  ไขลายรอย แต่เคา้ 

  บอกปิตา บ่ห้ือเทิกเทา้  ไขรากเหงา้ เถิงใบ 
คร้ันพอ่ชั้น  รู้ซั้นในใจ  จาค าใย  ปราศรัยตอบตา้น 
รับเอาของ  บรรณาหลายถา้น ปันนงคราญ หน่อไท ้

  ห้ือไปเป็น ลูกญิงลูกไพ ้  เศรษฐีเจา้ หวัเวยีง 
สรรพะเคร่ืองพร้อม แต่งหา้งจดัเจียง  เยือ่งครัวเชียง แกว้แหวนแผน่ผา้ 
เขา้ของหลาย  ญิงชายขอ้ยขา้  ทงังวัควาย ชา้งมา้ 

  ทงัเคร่ืองกิน เคร่ืองหยอ้งครัวงา้ เกวยีนใหญ่หมา้ ชอนงวั 
ครัวห้ือลูกรัก  พาสู่เรือนผวั  คร้ันแจง้ดาครัว พร้อมเม้ียนชุถา้น 
ท่านเศรษฐี  กล่าวค าดีจาตา้น  ตามโบราณ รีชชะ 

  เป็นมงคล เชียงชนวระ  ปันโชคแกว้ ชยัดี 
ห้ือหน่อชั้น  ธิดาบุตรี  จ าเริญดี  มีชยัโชคอว้น  
เขาจากนั  หลายอนัแลว้ถว้น บวัระมวร เม้ียนพร้อม 

  สุชาดา  มีขา้ญิงลอ้ม  วงัแวดออ้ม ดาเมือ 
ข้ึนสู่คา้ย  หวัเวยีงหนเหนือ  ไต่ทางเมือ รอดคุม้วงัห้อง 

  คนหลวงหลาย หยาดยายถอ้ยถอ้ง ทงัเพื่อนพอ้งเผา่ พงศพ์นัธ์ุ 
มาตอ้นมารับ  หนัหนา้ชมขวญั  ศรีสุพรรณ วรรณะบ่เส้า 

  ส่วนภายตน มุนีจาวเหงา้  ลาภะท่าน กุมาร 
รีบยกยา้ย  กายสันตาน  เหตุชมบาน หนันางหน่อเหนา้ 
ไปรับเอาตวั  แม่บวัแสนเหงา้  ก าเอามือ แห่งนอ้ง 

  ข้ึนสู่หอ  ฆาวาเทศทอ้ง  เขา้สู่หอ้ง หอใน 
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คนคล่ืนเคลา้  หนุ่มเฒ่าหลามไหล เผา่พนัธ์ุใน หลามไหลแขกขอ้น 
ช่างแปลงขวญั  ร าพนัจาออ้น  กลอนค าวอน อ่อนเลา้ 

  ตามบวัราณ รีตเหงา้เดิมเคา้  ทูลม่ิงเจา้ สองภาย 
ฝ้ายผกูมดั  มือนางสีผาย  ติดมือชาย ลาภงัหน่อเหนา้ 

  วา่อชัชโส ชยัโยเป็นเหงา  ต่อเทา้รอด ปลายค า 
คร้ันหากแลว้  อาวาหกรรม  การแต่งท า มงคลแขกแกว้ 

  คนหลวงหลาย เอากนัผา้ยแผว้  คลาดแคลว้พราก   ลาเมือ 
ส่วนนางนาฏนอ้ย ค่อยตั้งใจเจือ  เหตุเป็นไยเครือ ลูกไพท้่านเจา้ 
มหาเศรษฐี  ผูใ้จบ่เศร้า  อดดวงเชาว ์ ยิง่นกั 

  ครพย  าแยง อยูแ่พงอยูรั่ก  พอ่แม่เจา้ สองคน 
เหตุยนิรัก  คู่แกว้ผวัตน  รักทงัคน เพื่อนพอ้งขา้ขอ้ย 

  ค าจาจาร หม่วนหวานจอ้ยจอ้ย ทุกใหญ่นอ้ยช่ืน ชมบาน 
ยอ่มอยูคิ่ด  ผละวติถาร  ทอดเททาน อาหารน ้าเขา้ 
แก่คนขอ  ทงัหนุ่มทงัเฒ่า  ชุแลงงาย ค ่าเชา้ 

  การทางทาน บ่หยา้นเทิกเทา้  นางหน่อเหนา้ ทานเลิง 
ลูนแต่นั้น  บ่เมินบ่เหิง  สองบุญเทิง มาสมสู่ฝ้ัน 
นานประมาณ  หกเดือนมัน่  ศรีคิงพนั ร่างนอ้ย 

  ร ่ าเพิงเถิง พระเจา้ค่ินคอ้ย  อนัอยูห่้อง หางเวยีง 
แกว้แวน่ฟ้า  แม่แลสองเสียง  ยอดญิงเชียง พาผวัไต่เตา้ 

  เมือไชหา พอ่แม่สองเฒ่า  ยิง่ยา้ยพราก มณฑล 
ข้ึนข่ีรถ   ไต่เตา้เทียวหน  รถมงคล ชอนมา้ท่องเตา้ 

  มีบริวาร  ติดตามทวยเจา้  ยกยา้ยล่อง คลองควง 
อ ามาตยท์า้ว  มากมายหลายหลวง เสนาพวง หลุไหลแห่เจา้ 

  ส่วนตน  จอมพลองคเ์หงา้  ข่ีชา้งราช พวงค า 
พลพวกทา้ว  หาดหา้วหนกัหน า หยาดยายท า แวดหลงัออ้มหนา้ 
หมู่อาสา  พลาแขง็กลา้  ยอ่มทรงอาน สีพึก 

  เสนาใน  (ข้ึน)ข่ีไปละลึก  เตม็แผน่กวา้ง ทางเทียว 
ผวิแห่งมา้  ขาวก ่าแดงเขียว  หกเดินเทียว สับเสียวกลัน่กลา้

  รถกบัเกวยีน หยาดยายเป็นฝ้า  เตม็ทุกท่า ทางแดน 
คนละลึก  หลายหม่ืนหลายแสน ยดัในแดน แผน่ทอ้งคองกวา้ง 

   ส
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กลองเภรี  ต่อยตีเจดสร้าง  เสียงครุมคราม ทัว่ทอ้ง 
  สวา่แนกลอง พาทยก์อ้งเชิงฆอ้ง ลือทัว่หอ้ง น าไป 

ดีดสีเพียะ  ป่ีหอ้เสียงใส  นกัคุณใน ตบตีต่อยตอ้ง 
  สงเสพตน จอมพลเจา้จอ้ง  กลองฆอ้งม่ี นนัไป 

พลพละ   มานะหวัใจ  แบกปืนไฟ ไปปานเมฆฝ้า 
  แส้หวายก า น าไปก่อนหนา้  ปืนฟ้ายาตรา ทราเดิน 

พร่องแบกงา้ว  คนัยาวปลายเหิน  หอกคนัเงิน คนัค าแห่เจา้ 
พร่องถือพระแสง พร่องถือซะเหนา้  หลายเลาล า แห่ลอ้ม 

  ดาบฝักเงิน ฝักค าพร ่ าพร้อม  แหนแห่ออ้ม เทียมไป 
คนคล่ืนเคลา้  ไต่เตา้หลุไหล  เสนาใน  แวดลอ้มออ้มเฝ้า 

จอมรัฏฐา พรหหมทตัเจา้  ข่ีชา้งล่อง คลองควง 
พระเจา้ฟ้า  จอมยอดเมืองหลวง ทอดยงัดวง จกัขแุห่งเจา้ 
หนัยงัตน  ลาภะหนุ่มเหนา้  กบันางเลา ข่ีรถ 

  ทดัคลองตา แห่งเจา้ทรงยศ  จอมป่ินเกลา้ ทรงเมือง 
หนันาฏนอ้ย  แม่ค  าผวิเหลือง  รุ่งรวายเรือง ขาวใสดัง่แกว้ 

  งามพอตา เจา้ตนผา้ยแผว้  ร่างแคว้เปรียบ เทพา 
พรหมทตั  ลวดมีตณัหา  ใจพาลา  อิจฉาใคร่ได ้

  จ่ิงปองหา โทษาใส่ให ้  ลาภะท่าน กุมาร 
ลวดแต่งใช ้  ยงัเสนาหาญ  ชาติคนพาล บ่นานรีบเตา้ 

  แล่นไปหา ลาภาตนเจา้  จบัยบัยาด เอามา 
ท่ีนั้นแลทา้ว  กล่าวตา้นหนกัหนา แก่จาวโพธา ลาภาหน่อเหนา้ 
วา่ตวัทาสา  บ่รู้จกัเจา้  พระองคเ์รา ใหญ่ยศ 

๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐   จกัแอ่วเล่น อุณญาณ 
มนัมาเยยีะ  ท่องเทียะสัณฐาน ใจสวกงาน ข่ียนตร์ถเตา้ 
เถียงยงัตน  เราองคเ์ป็นเจา้  จอมป่ินเมือง เชียงฟ้า 

  สูจุ่งก า  จุ่งน าไปป่าชา้  ไปริบฆ่า ตวัมนั 
ห้ือม่ิงมว้ย  เส้ียงปัญจขนัธ์  พัน่เมียมนั ควรเราราชได ้

  จกัเอาเฝือแฝง เพาแพงร่วมใกล ้  ไวเ้ป็นม่ิง เทวี 
ยามเม่ือนั้น  ชาติชั้นมนตรี  หลายคนมี เสนีหนุ่มเฒ่า 
ยนิกลอนจา  อาชญาองคเ์จา้  เขาลือนนั ซา้วซา้ว 
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  ลวดพากนั เร็วพลนัฟ่ังฟ้าว  มดัศอกแปล ้ น าไป 
เจา้หน่อพระ  โศกไหมเ้จบ็ใจ  ท่านน าไป เพื่อจกัข่มฆ่า 
ส่วนตวัตน  แม่ค  าซาวหา้  สุชาดา  แวน่ฟ้า 

  หนัท่านมดัผวั พาไปป่าชา้  จกัข่มฆ่า แทงฟัน 
นางฟ่ังฟ้าว  เยอืกยา้วใจตนั  เหตุแพงพนั รักผวัแห่งเจา้ 

  ยนิเกรงกลวั ใจมวัมืดเส้า  ร้อนเร้าเพิก เววา 
นางนาฏไท ้  โศกไหมน้กัหนา  สุชาดา  เลลนร ่ าไห้ 

  บ่ทรงตน ทานทนอยูไ่ด ้  ยกยา้ยแล่น ไปมา 
จ่ิงยอยืน่ยก  ยงัสองหตัถา  ถวายวนัทา กราบนบกม้ไหว ้

  อธิษฐาน วอนวานไจ ้  เถิงเทพไทแ้ควน่   โขงบน 
ไหวค้อ้ยคอ้ย  กล่าวถอ้ยหายหน วา่ขอภายบน ส่องรู้ยงัถอ้ย 

  ติดแต่ตน ชาดาขา้ขอ้ย  ม่อนนอ้ยเกิด เป็นคน 
มีศีลวตัร  บ่งดัเสียตน  ใจเชียงชน ขาวใสบ่เส้า 

ยอ่มปฏิบติั พอ่แม่สองเจา้  ทุกค ่าเชา้ป ่ า เรินดี 
ตราบอาย ุ  ไดสิ้บหกปี  จ่ิงปะชายดี ไดเ้ป็นคู่อา้ง 
ขา้บ่มีใจ   ทารุณแสร้างสร้าง บ่จาค าพราง ล่ายลบั 

  ปฏิบติั  ดว้ยย  ากราบนบั  ผบัชุอั้น  คืนวนั 
ขา้บ่คดเล้ียว  สอดเส้ียวใจตนั  บ่ผ ั้นแพงพนั ยงัชายอ่ืนผู ้

บ่ลวนผวัขวญั ยอ่มมีใจลู่  หุมรู้แต่ง ท าทาน 
ยอ่มทอดซดั  เขา้น ้าอาหาร  ถวายทุนทาน บ่หยดุหยอ่นได ้

  เป็นนิจกาล ทานมาไจไ้จ ้  แต่คนทุกขไ์ร้หมู่   ญิงชาย 
สัจจะเยือ่งน้ี  หลอนมีบ่หลาย  แก่ญิงนาย คือผวัแห่งขา้ 
ขอห้ือฝงู  เทพาแหล่งหลา้  กบัอินทา ปราบฟ้า 

  เสด็จตน  ลงมาป่าชา้  มาโปรดขา้ อยา่นาน 
มาช่วยค ้า  ห้ือหายทางผาน  ห้ือช่ืนเชยบาน เพื่อสมภารเจา้ 

ขอมาค ้าหนุนตน   ชายองคห์น่อเหนา้ ลาภท่าน กุมาร 
อยา่ห้ือท่านทา้ว  ฆ่าขาดสังหาร  พวกคนพาล อยา่ผลาญบีบฆ่า 
ผวัแพงนาย  สมสายหนุ่มหนา้  บ่มีคลอง โทษชา้ 

  ขอเทพา  อินทาอยูฟ้่า  ผายโปรดขา้ ลงมา(เทอะ) 
ยามพร ่ านั้น  พระอาสนา  แห่งอินทา เจา้ตนเอกอา้ง 
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อุณหาแขง็  ส าแดงกระดา้ง  ผายองคว์าง บ่คอ้ม 
  ขนุอินทา ผายหนา้ลงพร้อม ผบัโลกหลา้ ชมพ ู

หนัหน่อพระ  อยูมี่ศตัรู  ปุนอินดู  ท่านท าโทษให้ 
  มดับุบตี  ราวไีจไ้จ ้  ชกันา้วฟาด แทงฟัน 

ยามพร ่ านั้น  เจ่ืองชั้นสวรรค ์  เสด็จลงพลนั จากชั้นบนห้อง 
  ลงเถิงถอง เมืองคนเทศทอ้ง  โขงเขตหอ้ง พารา 

อินทร์แผดร้อง  ทัว่หอ้งโลกา  เป็นสัททา ฟ้าร้องร่วนกอ้ง 
วชิชุลตา   แมบเมียงเกียวกอ้ง ฝนลมนอง มืดมิด 

  ขวานอินทา เดชกลา้แรงฤทธ์ิ  ซดัทอดห้ือ ตกมา 
จบัถูกเน้ือ  ผา่เขา้สิสา  หวัพญา  แตกยะยอ่ยไหม ้
ตกลงโขง  นรกต ่าใต ้  เปลวไฟลน หูบเน้ือ 

  แร้งกาตอม มาหอมใฝ่เฟ้ือ  ตามปากหมอ้ ภายบน 
เปลวป่ันพื้น  ถีบข้ึนยงัตน  เถิงภายบน ฟูพน้ปากหมอ้ 

  แร้งกาหมา ชิงกนัเขา้ป้อ  สับเค้ียวคาบ ตวัมนั(แล) 
จีบวัผนั   ค่อยฟังหลายบั้ง  อยา่พลาดพลั้งมโนใน เท่ือแลนายเหย 

ร้อยคิดพนัคิดชะดาบ่สมรสดงัดวงใจในเจา้      ยอ้นใจมวัเมาต ่าคลอ้ย 
แปลงค าใยบ่สู้ไหลเล่ียนมอ้ย          เพื่อใจต ่าคลอ้ยบ่ถอยเมาสวา่ง 
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บทที ่10 
 

  อถะกาเล ในกาละนั้น  ส่วนเบ้ืองบั้น ท่านทา้วสวรรค ์
กลบัเพศแลว้  แต่งห้ือเขาหนั  รีบมาพลนั เก็บผนัเอาเจา้ 

  ลาภกุมาร สมภารบ่เส้า  ข้ึนนัง่ชา้งเผือก พวงค า 
ทงันางนาฏนอ้ย  แม่บวัจีจ  า  ตานิลด า  ชาดาม่ิงแกว้ 

  อุม้เอาตน ชาดาผา้ยแผว้  ร่วมแลว้พวง ค าเดียว 
อินทร์ท่านทา้ว  กล่าวตา้นสับเสียว รีบรันเร็ว เรียกร้องจน้จน้ 

จาค าแขง็ เสียงแรงเอ้ินป้น  ซน้ๆร้องพวก เสนา 
วา่สูชาติชั้น  หมู่เสวกา  จุ่งรีบเร็วมา องัคาสเอาเจา้ 
พุทธกลู   ตนบุญบ่เส้า  เมือเป็นเงา เมฆะ 

  เป็นเจ่ืองจอม ป่ินเกลา้ราชะ  เสวยราชหอ้ง พารา 
ยามเม่ือนั้น  หมู่เสวกา  มีเสนา  ตนหลวงใหญ่หมา้ 
ปโรหิตา  ประชาไพร่ฝ้า  รีบพลนัดา ซะไซ ้

  ยงัขนับุปผา ราชาดอกไม ้  เทียนเทศใต ้ เงินค า 
หลายเยือ่งพร้อม  เคร่ืองนอ้มหนกัหน า ใส่พานค า ประดบัดว้ยแกว้ 

มีหลายสี เรืองดีผอ่งแผว้  แต่งแลว้รีบ น าไป 
อ ามาตยเ์คา้  ไต่เตา้หลุไหล  ทงัเสนาใน ไพร่ไทยขา้ขอ้ย 

  แห่แหนกนั ออกไปเป็นถอ้ย  จาร้อยโกฏิ เนืองนนั 
คดัคัง่แคน้  หนีบแน่นจิมกนั  ออกไปพลนั พากนัไต่เตา้ 

  คร้ันไปเถิง กุมารหน่อเหนา้  กราบนบบาท บาทา 
ขนัดอกไม ้  ต่างเหนือสิสา  ถวายวนัทา ราธนาเจา้ 

พุทธงักรู ตนบุญบ่เส้า  หน่อพระโพ ธิญาณ  
เมือเป็นทา้ว  ปราบดา้วสัณฐาน สุขส าราญ เสวยราชกวา้ง 

  เป็นราชา เจา้ตนเอกอา้ง  ปราบทั้งแท่น พารา  
ยามภ ่านั้น  หน่อชั้นสัตถา  ตนลาภา  เง่ือนฟ้าแหล่งหลา้ 
จ่ิงผายตน  เจา้ผดัแผห่นา้  ผอ่เล็งมา ซะไซว ้

  รับเอาขนั นิมานตด์อกไม ้  อนัท่านไหว ้ อญัเชิญ 
เมือเป็นทา้ว  ปราบดา้วสุขเสิน  ห้ือจ าเริญ วฒิุเมืองหมา้ 
เสนาเนือง  ขนุเมืองชุหนา้  ทงัพราหมณา พอ่คา้ 
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  พวกพลหาญ ทงัควาญชา้งมา้  พวกรถหมา้ เกวยีนงาม 
ทุกใหญ่นอ้ย  ไต่เตา้ไหลหลาม  มีตนทรงงาม พระองคเ์ป็นเจา้ 
แห่แหนตน  โพธิสัตวเ์จา้  เสียงเนืองนนั คล่ืนเคลา้ 

  พอแผน่ดินหลวง  คลองควงร่วนเร้า พลพวกเจา้ มาชม 
เจา้หน่อพระ  ตนยิง่คิงกลม  จาวโคดม บุญสมใหญ่หมา้ 
หากเป็นบุญ  แก่ขนุไพร่ฝ้า  เจียรจาคลา ท่ีนั้น 

  เขา้สู่โขง เวยีงวงเจ่ืองชั้น  ข้ึนสู่หอ้ง ผงัคา 
ขา้ราชทา้ว  กล่าวถอ้ยกลอนจา ถวายวรา พรดีบ่เส้า 

ห้ือเป็นชยัโย มงคลตนเจา้  ห้ือเท่ียงเทา้โยด ทีฆา 
ห้ือไดเ้ป็นทา้ว  ปราบดา้วรัฏฐา  เป็นราชา เจา้ตนใหญ่หมา้ 

ห้ือฤทธ์ิแรงปู ชมพโูลกหลา้  ปราบทอ้งแท่น แสนเมือง  
ธรรมโทษะ  กล่ินรสปูเปือง  ยศรวายเรือง เตชะเขม้กลา้ 
เสนาหลาย  หยาดยายเป็นฝ้า  สรงคนัธา อาบน ้า 

  อภิเสกา  หน่อเหนา้บุญค ้า  หดหล่อดว้ย รินค า 
ทงันาฏนอ้ง  เพื่อนขอ้งบุญกรรม ตานิลด า  ชายาหน่อเหนา้ 
อาบลอยองค ์  สรงเกศเกลา้  หายมวัเมา สวา่งยา้ว 

  ประดบัตวั ดว้ยครัวเคร่ืองทา้ว งามเพดดา้ว เทพา 
อินทร์ท่านทา้ว  ปราบดา้วติงสา  จ่ิงปลงพารา รัฏฐาใหญ่กวา้ง 

นอ้มถวายปัน สององคอ์ยูส่ร้าง  นัง่ชา้งครอบ ง าเมือง 
 ห้ือนัง่นิจ  แท่นแกว้ค าเหลือง ฉตัรค าเรือง คล่ีมุงกางกั้ง 

ปัลลงักงั  แท่นค าสูงตั้ง  ฉตัรค าบงั เข่ียงฟ้า 
เป็นราชา บ่ยอบต ่าชา้  สูงใหญ่หมา้ บุญเรือง 

ทรงเดชฤทธ์ิ  ส่ีทิศอยูเ่ปือง  ร้อยเอด็เมือง รุ่งเรืองข่าวเจา้ 
เขามีใจ  ชมบานบ่เส้า  ร่วนเร้าเล่า ลือชา 

ฝงูต่างทา้ว  ต่างดา้วรัฏฐา  พากนัมา ถวายของฝากเจา้ 
ร้อยเอด็เมือง เนืองเนืองไหลเขา้ ต่อเทา้รอด เจด็วนั  

คร้ันเม้ียนแลว้  ยอดแกว้สวรรค ์  เสด็จเมือพลนั สู่ฟ้าแหล่งหลา้ 
  ส่วนเจา้กุมาร สมภารใหญ่หมา้  เป็นทา้วใหม่ ราชา 

มีเดชยศ   ปรากฏหนกัหนา  เป็นราชา กษตัริยเ์อกอา้ง 
เสวยรัฏฐา  พาราแกว้กวา้ง  กบันางนาง ร่างแคว้ 
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  ศีลดวงธรรม บ่ท าห้ือแคลว้  สอนพวกแกว้ เสนา 
ทงัพี่นอ้ง  เผา่พนัธ์ุวงศา  สอนประชา รัฏฐาชุดา้น 
ห้ือป่าวกนั  ท าบุญตามถา้น  ตามบวัราณ อยา่ซดั 

  สัจจะศีล อยา่ห้ือขาดงดั  ห้ือถือชุผู ้ ชายญิง 
ไผบ่คร้าน  บ่ขดับ่ขีน  ฝงูชายญิง นบัอาชญาเจา้ 

บ่มีโจร  แลคนถงเหลา้  ไผมกัม่าย เมียใคร 
การบาปร้าย  ทอดวางเสียไกล  กรรมเวรใด บ่ใจใฝ่สู้ 

ไผบ่ฆ่าสัตว ์ ลกัของอ่ืนผู ้  ใจรู้เยือ่ง  ทานา 
คร้ันเจา้วระ  หน่อพระสัตถา  ไดเ้ป็นราชา พญายอดเกลา้ 
จ่ิงน าเอา  พอ่แม่สองเจา้  มาอยูร่่วมเรียง เท่ียงเทา้ 

  ทงัปิตา  มาดาคู่เลา้  จอมยอดเจา้ ชาดา 
ห้ือมาอยูพ่ร้อม  ในราชห้องเคหา  บ่มีวาทา  โศกาโศกเศร้า 
ส่วนองคต์น  โพธิสัตวเ์จา้  จาวพิมเพา พุทธะ 

  เสวยรัฏฐา อยูด่ว้ยภาวะ  เป็นป่ินเกลา้ พารา 
ส่วนม่ิงชั้น  เทวเีทียมตา  ศรีพิมพา ชาดาหน่อเหนา้ 

เกิดไดบุ้ตตา กายาบ่เส้า  ลูกเคา้เกิด เป็นชาย   
ส่วนพี่นอ้ง  ญาติทั้งหลาย  มาเบิกบาย ช่ือชั้นตั้งมัน่ 
สุขนนัทา  ปรากฏวา่อั้น  เป็นเครือเมือง หน่อชั้น 

  งามสมสาย ลูกเจา้ชายนั้น  เหมือนทิพยเ์ทพป้ัน  หลอมค า 
สังพิพกั   เล้ียงอุม้หยบุก า  ใหญ่เทิงท า สิบหกขวบเขา้ 
ส่วนปิตา  ราชาจอมเหงา้  ห้ือหาญิงเลา บ่ชา้ 

ศรีกญัญา ธิดาหน่อฟ้า  สารูปหนา้ สมดี 
ลกัขณะ   ถูกถว้นอิตถี  จนัทวดี  ช่ือชั้นหน่อเหนา้ 
แทกเทียมกนั  สุพรรณลูกเจา้  กุมารเลา เลิศแลว้ 

  มาปลูกแปลง ร่วมขา้งเทียมแคว้ เป็นคู่แกว้ ชายา 
ลวดแต่งยศ  ราชบุตตา  ห้ือเป็นราชา ป่ินฟ้าวงัหนา้ 
คึดการเมือง  รุ่งเรืองเปืองหมา้  เตชะแรง เร่ือเร้า 

  เป็นท่ีขนุ มาไหวก้ราบเทา้  ทงัหนุ่มเฒ่า กลวับุญ 
ส่วนเจา้ลาภะ  หน่อพุทธงักรู  ตนมีบุญ สมภารใหญ่กวา้ง 

ไดเ้ป็นราชา เจา้ตนเอกอา้ง  ปราบทอ้งเทศ พารา 
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เจา้บ่รัก   การมกัหิงสา  บ่นินทา  ข่มเหงผูห้นอ้ย 
ตั้งอยูต่าม  คลองธรรมชอบถอ้ย ตามแนวรอย รีชชะ 

  การจ าศีล เททานบ่ละ  เถิงตราบเส้ียง ชีวา 
คนัเม้ียนมุด  อายจุุตตา  จากพารา เมืองคนโลกหลา้ 

ไดเ้อาตน เกิดบนโลกหนา้  ชั้นฟ้าเลิศ สิดา 
อ ามาตยเ์คา้  หมู่เสวกา  ยกราชา  ป่ินฟ้าวงัหนา้ 
ห้ือเป็นพญา  เจา้ตนใหญ่หมา้  สืบราชา  พอ่ชั้น 

  เสวยรัฏฐา พาราท่ีนั้น  เถิงอั้น  ยนืยาว(แล) 
ฟังเทอะนอ้ง  เจา้ยอดจีจาว  จกัไขแนวนาว ค่าวธรรมพระเจา้ 

อนัพิทธาจารย ์ ท่านเป็นผูเ้หงา้  ไขเคา้ชุม นุมมา 
ส่วนท่านไท ้  เศรษฐีปิตา  แห่งลาภา สัตถาหน่อเหงา้ 

คือไดต้น ปิตาพระเจา้  ช่ือเคา้ราช สุทโธ 
ส่วนเมียม่ิงชั้น  คู่ฝ้ันตวัโป  ธนญัเชยโย เศรษฐีเม่ืออั้น 

  เทียวสงสาร ตายเกิดจั้นจั้น  หลายชั้นชาติ มีมา 
บดัเด๋ียวน้ี  บุญช้ีน าหา  มาเป็นมาดา พุทธะเหนือเกลา้ 

  คือนางมหา มายาหน่อเหนา้  แม่เคา้เกิด โพธา 
สุขนนัทะ  ราชบุตตา  อุปราชา  โอรสพระเจา้ 
ส่วนตนตวั  กญัญาหน่อเหนา้  ศรีนงเยาว ์ นาฏไท ้

  จนัทเทวี  ผูเ้ป็นลูกไพ ้  ยามเม่ืออั้น บุพพา 
บดัเดียวน้ี  บุญช้ีจ่องหา  ไดเ้กิดมา ร่วมองคพ์ระเจา้ 

เป็นนางอุบล วณัณาบ่เส้า  เป็นเคา้แก่ เถรี 
ส่วนพรหมทตั  ใจบาปปานผี  โทษบ่มี  มนัปองใคร่ฆ่า 
มนัเทียวสงสาร  บานดานโลกหลา้ ยอ่มถือเวรา บ่ซดั 

  คือไดต้น ท่านเทวทตั  ผูป้องใคร่ฆ่า โพธา 
ส่วนนางแวน่ฟ้า  ช่ือสุชาตา  ลกัขณา  เลิศลว้นอ่อนอว้น 

รักษาศีล กินทานบ่ดว้น  บ่ผา่นชา้ส่วน ศรัทธา 
บุญชาติแลว้  บ่แคลว้อตัตา  พ ่าเพงมา กบัตนพระเจา้ 
คือสนธรา  พิมพาบ่เศร้า  เกิดเทียมเงา ร่วมพระ 

  อนัเป็นมาตา เจา้ราหุละ  ตนยิง่ดว้ย บุญญา 
ส่วนเจา้ลาภะ  องคพ์ระสัตถา  มหาราชา ธิราชองคเ์หงา้ 
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คือไดต้น  พุทโธเหนือเกลา้  ท่ีพึ่งเพา  พึ่งพะ 
  ฝงูสัตตา  นราเทวะ  ไตรโลกถว้น ทงัมวล(แล) 

ยอดคิงนวล  จงจ าแจง้ถว้น  การบ่ควร จุ่งซดั 
อยา่ท าเหมือน เจา้เทวทตั  ปางก่อนก้ี คราคราว 

หุมแม่นทดั  พอรยาผา้ขาว  หวงัยนืยาว ลวดตายก่อนเจา้ 
เราทงัหลาย ญิงชายหนุ่มเฒ่า  ควรร ่ าพิจท่ี ในเชาว(์แล) 

ส่วนขา้นอ้ย  ผูเ้งียบหมองเหงา อดดวงเชาว ์ อยูเ่ป็นขา้เจา้ 
ค่อยขีดเขียน ท าเพียรแต่เหงา้   ต่อเทา้รอด สุดเรียว 

ห้ือก่ายคบั  ท่ีสามตวัเหลียว  เจด็ค าเทียว สามตวัเก่ียวตุม้ 
ส่ีตวัเหย   แบ่งเบยกลอนอุม้ บ่ลาทุม  บาทเคา้ 

  เจด็ตวัเหลียว กอดเก้ียวค าเคา้  หา้ตวัเตา้ กลอนเลย 
เทียมพีชชะ  บ่ละหายเหย  ฝนลมเชย ดวงเผยช่ืนกา้น 

กลอนกถา บ่จาห้ือหา้น  เชิญชูท้่าน ฟังเอา(เทอะ)  
ม่อนไขส าเนา  นิกายธรรมเจา้  เท่าน้ีกราบ สมมา   
ม่อนถวายสา        วนัทากม้เกลา้     เท่าน้ีกราบบงัคม   ก่อนแลเจา้เหยนายเหย 
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ภาคผนวก ค 

ศพัทานุกรมค าลา้นนาท่ีพบในวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง 
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อกัษร 

ก 

 กวนเกลา  ก. รบกวน,ท าใหส้ับสน 

 กลั้น  ว. อด, กลั้น, ขาด 

 กล่า  ก. ป้องกนั, คุม้ครอง 

 กล ่า  ว. สีคล ้า   

 กล ้า  น. ดา้น, ฝ่าย, ขา้ง, ฝ่ัง 

 กาบจวา้  น. กาบลายดอกบวั, บวักลุ่ม ใชป้ระดบัส่วนฐานเพื่อรองรับส่ิงอ่ืน 

อยา่งโคนหรือยอดเสา ยอดเจดีย ์เป็นตน้ 

ก่าย  ก. ก่าย - พาด , พาดไขวก้นัอยูห่รือคา้งอยู ่

กุม  ก. บงัคบั, จบัไว,้ ท าใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

เก่ิง  ก. เหมาะสมกนั, ไดดุ้ล    ว. คร่ึง,ก่ึง,กลาง   

แก่นกลา้ ว. กลา้หาญอยา่งยิง่ 
 

ข 

ขนาน  น.      ทิด - ค  าน าหนา้เรียกผูท่ี้ลาสิกขาบทขณะเป็นภิกษุอายุ 40 ปีข้ึน 

ไป 

ขอด  ก. ขอด - ขมวดเป็นปม    น. ปมอยา่งปมเชือก     

ขอ้น  ก.1 ตกคลกั, รวมกนัอยู ่   ก.2 หนกัไปขา้งใดขา้งหน่ึง    ว.1 ค่อน 

มากกวา่คร่ึง, เกือบเตม็    ว.2 คบัขนั, เดือดร้อน 

ขาง  ก.1 หึง , หวง, ระวงั, รักษา     

เข่ียง  ก. แข่งขนั, เถียง 

เขียม  ก. ประหยดั, ระมดัระวงัในการใชจ้่าย    ว. หายาก 

แขง้  ก. แกลง้ 

แขบ  ก. ขลิบ , แต่งริมอยา่งริมขอบเส่ือ 

โขงปลิว น. ช่ือส่ิงประดบัดา้นบนของซุม้ประตู 
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ค 

 ครพ   ก. นอบนอ้ม 

 คล่ืนเคลา้  ว. มากมาย, เนืองแน่น 

ควง  น.1 บริเวณ, ละแวก, ในวงเขต     

คว ี  ก. รบกวน, แหย,่ ท าใหเ้ดือดร้อน 

 คอง  น. ทาง, ถนน 

คอ้น  ก.1 การท างนท่ีอาศยัความประณีต เช่น การแต่งค าประพนัธ์, การปัก 

ร้อย, การสานแห เป็นตน้    ก.2 เข่ียข้ึน  

คอ้ม  ก. คอ้ม - โนม้ลง, นอ้มลง    ว. อ่อน, โคง้ 

คระนิง  ก. ค านึง, คิด 

คดั  ก. แน่น, อึดอดั 

คดัคัง่แคน้ ก. คบัแคน้, อึดอดั 

คนั  สัน. คร้ัน, หากวา่, แมน้วา่, เม่ือ 

คบัทอง  น. มะพลบั, มะพลบัใหญ่ 

คลั  ก. เขา้เฝ้า 

คา้ย  ก. คลาด, เคล่ือน 

คา้ว  ว. แก่จดั, เขา้ไคล มกัใชก้บัผลไม ้ถา้ใชก้บัคน มกัปรากฏในกว ี

นิพนธ์ 

ค าซาวหา้ น. ทองแทท่ี้ยงัมิไดห้ลอม, ทองค าบริสุทธ์ิ 

ค ่า  ก. ข่มเหง, เบียดเบียน 

คิลา  น. ยา, มกัใชก้บัค าในกลุ่มหมาก เม่ียง พลู 

คิง  น. ตวัตน, ร่างกาย 

ค่ิน  ว. ดั้งเดิม, สืบสายเลือด, เป็นกรรมสิทธ์ิ, ของรัก 

คือ  น. คู - ร่องน ้าท่ีขดุข้ึนเพื่อการกีดขวางอยา่งคูเมือง 

คุ  ก. คุก อยา่คุกเข่า 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



407 
 

คู ้  น. ชะมดเชียง - เคร่ืองหอมชนิดหน่ึงซ่ึงไดจ้ากชะมดตวัผู ้โดย 

ปริยายหมายถึงเคร่ืองหอมท่ีหายาก    ว. มีกล่ินหอมพิเศษ 

 เคิก  ก. กีดขวาง, เกะกะ 

 เคริง  ก. คา้ง, ติดขอ้ง, เกย 

 เคร่ืองงา้  น. เคร่ืองประดบัคอ 

เคา้  น.1 เคา้ - ตน้เคา้, ประธาน, หวัหนา้    น.2 โคนอยา่งโคนตน้ไม ้    

เคียน  ก. เคียน, พนั, คาด, โพก, มดั 

เค่ียน  ก. กลึง, ท าใหก้ลมหรือเป็นรูปร่างดว้ยเคร่ืองหมุน 

เคียว  น. เคียว 

แควน่  น.1 แควน้, ดินแดนอนัเป็นท่ีอยูข่องมนุษย ์ปัจจุบนัหมายถึงเขต 

ปกครองของก านนัหรือต าบล    น.2 เรียกก านนัวา่ พ่อแฅวน่ 

แคน้  ว. แคระ แกร็น, ไม่โตข้ึน    ก. โกรธเจบ็ใจอยูไ่ม่หาย 

ใคร่  ก. อยาก, ตอ้งการ 

ไคร่หวั  ก. หวัเราะ 

ไคว ่  ว. ครบ, ทัว่, ถว้น 

 

ง  

 งม้  ก. โคง้, งอ, กม้ 

งาย  น.1  เวลาเชา้    น.2 เรียกอาหารท่ีกินม้ือเชา้วา่ เขา้งาย 

งืด  ก. พิศวง, งงงวย, น่าอศัจรรย ์

แงก  ว. เอนลงไปทางดา้นหลงัแต่ไม่ถึงกบัแอ่น 

 

จ 

จ่อง  ก. เหน่ียว, ร้ัง, ดึง, เกาะไว ้

จ่องชกั  ก. ฉุด, เหน่ียว, ร้ัง, ดึง 

จบั  ก. กระทบ, โดน, ถูก 
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จา  ก. พดู, คุย 

จ่าน  ก. เร่ิมตน้, พยายาม 

จาวจี  ว. อยูใ่นวยัแรกรุ่น มกัหมายถึงสาวรุ่น 

จา้ว  ว. แหง้, หมาด   

จ่ิม  ว. กบั, พร้อมดว้ย, ใกล,้ ใกลชิ้ด บางทอ้งท่ีใชค้  าน้ีลงทา้ยประโยค 

เพื่อแสดงการขอร้อง 

จี  น. ดอกไมตู้ม    ว. แรกรุ่น เช่น สาวจี 

เจียร  น. พรมเจียร, เคร่ืองลาดเหมือนพรมท าดว้ยขนสัตวช์นิดหน่ึงอยูท่าง 

ภาคเหนือของประเทศจีน 

เจ่ือง   ว. ยิง่ใหญ่, ทรงอานุภาพ 

ไจ้ๆ   ว. บ่อยๆ  
 

ช 

 ซง  ก. บงั, แอบ, แฝง, เร้นไม่ใหเ้ห็น 

ชอ้ง  น.  ชอ้ง - ผมท่ีท าเป็นช่อหรือมว้นเป็น 

กอ้นส าหรับเสริมทรงผมสตรีใหใ้หญ่หรือสูงข้ึน 

 ชอน  น.  เทียม - เอาสัตวพ์าหนะผกูเขา้กบัยาน 

ชอ้ย  ก. ขบัล าน าเพลงจากค าประพนัธ์ประเภทคร่าวหรือคร่าวซอ     

ชาน  น. ชาน - พื้นเรือนนอกชายคา  

ชาม  ก. ลอง, ทดลอง, ซอ้ม 

ชา้ย  ก.  ชาย - บ่าย, เยื้อง, คลอ้ย, เอียง 

ชืน  น. ชิน, ตะกัว่     

 ช่ืนชอ้ย  ว. งามชดชอ้ย, ดียิง่ 

ชุ  ก. รวม, สุม, ประชุม 

ชุวนั   ว. ทุกวนั 

เชียงคราน ว. งดงาม, ดียิง่, ประเสริฐ 

แชง  ก. ส ารวม, ระมดัระวงั 
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ซ 

ซด  ก. ซอ้น, เรียงกนัเป็นชั้นๆ 

ซ่วย  ก. ลา้ง, ช าระดว้ยน ้า 

ซวา้ง  ว. ยาวมาก, ยาวเรียว  

ซอ  ก,น. ขบั, การขบัโตต้อบระหวา่งชายหญิงโดยมีป่ีชุดเป่าประกอบ 

ซอก  ก. ย  ่า, ซอยเทา้, เหยยีบซ ้ าๆในท่ีเดิม     

 ซอ้ง  ก,ว. ท าพร้อมกนั, สลอน 

ซอน  ก. แทรก, เขา้ไปในระหวา่ง, เบียดเสียด, พดูสอดแทรก     

 ซอ้นเซ้ือม ว. เป็นคู่ร่วมนอน 

ซะลาบ  ว. เอิบอาบ, แผไ่ปทัว่ 

 ซดั  ก. ซดั, ปา, เหวีย่ง 

 ซา้ว  ว. เสียงเกรียวกราว, เสียงเซ็งแซ่ 

 เซา  ก. หยดุ, พกั 

เซ้ือม  น. หอ้ง, ท่ีรโหฐาน 

 แซง  น. ลายผา้ท่ีเป็นทางตามยาว 

 แซม้  ว. ชดัเจน, แจ่มแจง้ 

 

ด 

 ดอกพา้น น. ดอกบวัสาย 

 ดกั  ก. เงียบ, ไม่ส่งเสียง 

 ดา   ก. จดั, เตรียม 

 ดา้ว  น. บริเวณ, เขต, ละแวก 

เดง  น. ระฆงั - เคร่ืองท าเสียงสัญญาณ ท าดว้ยโลหะรูปทรงกระบอก กน้ 

มนปลายผาย มีตุม้อยูข่า้งใน ส าหรับเคาะใหเ้กิดเสียง 

เดิม  ว. เดิม - แรก, เก่า, ก่อน 
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ต 

 ตก  ก. ถึง, ครบก าหนด 

 ตระหมอด ก. หม่นหมอง, ยากจน, หิวโหย 

ตอ้ง  ก.1 สลกั, สกดั, ท าลวดลายดว้ยการสลกัหรือสกดั    ก.2 กระทบ, ถูก,  

โดน 

 ตอ้งแตม้ ก. แกะสลกัและวาดเป็นลวดลาย 

ต่อเทา้  สัน. ตราบถึง,จนกระทัง่ 

ต่อย   ก. เคาะ, กระทบ 

 ตวัโป   น. โปราณิกกมัม ์- เน้ือคู่แต่ปางหลงั 

 ตา้น  ก. พดู, เจรจา, พดูตอบ 

 ต า  ก ต า, ท่ิม 

ตุม้  ก. ดนั, ผลกัข้ึน, ประคองยกข้ึน, ค  ้าจุน, อุดหนุน 

ตู  น. เรา, พวกเรา - สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงพหูพจน์ ถา้เอกพจน์ จะใช้ 

เตม  ว. เตม็, ครบ, ถว้น - มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงบรรจุอยูจ่นไม่มีท่ีวา่ง, ไม่พร่อง     

 เตาะ  ก. ประกบ , เทียบกนั , เคียงคู่กนั , ท าใหเ้ขา้ท่ี 

เรียกตนเองเพื่อเป็นเกียรติแก่อีกฝ่ายหน่ึง 

สัน. หากวา่, แมน้วา่, ถึงจะ 

 ไต ้  ก. จุด, จุดอยา่งเทียน    น. ไต ้- ของใชส้ าหรับจุดไฟใหส้วา่งท าดว้ย 

ไมผ้ ุ

 

ถ 

 ถง  ว. หมกมุ่นอยูก่บัเน่ือใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นไปในทางท่ีไม่ดี 

ถอง  ก. สึก, กร่อน, หมดส้ินไปทีละนอ้ย อยา่งกน้กางเกงหรือพื้นรองเทา้ 

ถอ้ย  น. ค าพดู 

 ถดัถอง  ว. ชดัเจน, แจ่มแจง้, แตกฉาน 

ถา้น  น., ว. ชั้น, สถาน, ขนาด, ท านอง, ชนิด 
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ถ่าว  ว. วยักลาง, หนุ่มใหญ่, สาวใหญ่ 

เถือ  ก. เถือ - เชือดเฉือนอยา่งแรงดว้ยของมีคม 

เถียง  น. เพิง, กระท่อม 

เถ่ียง  ก. แข่งขนั, ชิงเอาชนะกนั 

แถ่ว  ว. วยัรุ่น, หนุ่มนอ้ย, สาวนอ้ย ใชก้บัคน 

โถง  น. นกัเลง 
 

ท 

 ทวย  ก. ตาม, ติดตาม, พร้อมกนั 

 ทอลม  ก. ตา้นลม, รับลม 

 ทองหาว  น. ทองเหลือง 

 ทงักม   ว. ทั้งหมด, ทั้งส้ิน 

 ทดั  บ, ว. ตรง, เสมอ, เท่าเทียม, บริเวณ 

ท่าทา้ง  น. ทอ้งท่ี 

ทาดทา้ว  น. เชิงเทิน - ท่ีดินท่ีพดูสูงข้ึนเป็นเชิงของป้อมปราการ 

ทุรา  ก. ไกล, ล าบาก 

ท า  ก. วาง, ตั้ง 

ทึก  ว.  ถึง, ถึงท่ีสุด 

 ทึง  ว. ยอ่มจะ, มีแนวโนม้ 

 ทือ  ก. ถือ, ประดบั 

ทุ่น  ก. น่ิง, ไม่เคล่ือนไหว 

ทุม  ก. ขวา้ง, ทิ้ง, โยน, ปล่อย, ทอดทิ้ง 

ทุม้  ก. ห่ม, เอาผา้คลุมตวั 

ทุย  น. กะเทย, คนคร่ึงหญิงคร่ึงชาย 

เทิก  ก. เกะกะ, กีดขวาง     

เทิง  ก.1 ทาบทาม, บอกกล่าว, ไปมาหาสู่    ก.2 ไดท่ี้, พอดี, พอเหมาะ     

ว. ถึง, ไปถึง, จนกระทัง่ 
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เท่ียงวา่   ค าช่วยกริยา แสดงวา่เป็นไปตามปรกติ, ตามธรรมดา, ยอ่มจะ,  

แน่นอนท่ีจะ 

เทียม   ก. เทียม -  เทียบ, เอามาใหติ้ด, เอามาเคียงกนั    ว. ใกล,้ ชิด, เคียง,  

เทียมขา้ง 

 เท่ือ  น. คร้ัง, คราว, หน     

แทก  ก.  วดั, กะ, เทียบ, เปรียบ, สอบระยะ 

 

น 

 นอ้ย  น. ค าเรียกผูท่ี้ลาสิกขาบทขณะเป็นสามเณร 

 นกั  ว. นกั, มาก 

นกัคุณ  น. ศิลปิน 

นนั  ว. เสียงม่ีนนัอึกทึก 

นีด  ก. รีดใหเ้รียบ, รีดดว้ยเตารีด, ขยี้, บ้ี 

นุม  ว. นุ่ม, จวนจะเน่า, เป่ือย, ยุย่ 

แน  น. แตร, ป่ีคลา้ยป่ีมอญ 

 

บ 

บว้ง  น. บ่วง, ห่วง, วง    ว. เป็นวง, มีลกัษณะคลา้ยบ่วง 

บั้ง  น.  ตอน, ท่อน, ระยะ 

บวัรมวร ว. บริบูรณ์ 

บ้ีเบอ้  น. แมลงปอและผเีส้ือ 

เบง็ชร  น. หนา้ต่าง 

ใบไร   น. ช่ือส่ิงประดิษฐค์ลา้ยใบของตน้ไทร ใชแ้ขวนประกอบส่ิงประดบั 

ใหป้ลิวลอ้ลมอยา่งประดบัขา้งทุงหรือธงตะขาบ 
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ป 

 ประหญา น. ปัญญา, ความรู้ทัว่   

 ประเหียร ก. เหมือน, ประมาณ, คลา้ย 

 ปก  ก. ยกข้ึน , ตั้งข้ึน 

ป้น  ว. พน้, เลย, ผา่น, ล่วงไป 

ป่อง  ว. ปลอดโปร่ง, นึกได ้

ป้อ  ก. รวมกนั, สมทบกนั, พอกพนู 

ป้อง  ก. บงัเพื่อกกัหรือกั้นไว ้

ป้อม  ว. อว้นสั้น, อว้นเต้ีย 

ป้อย  ว. ชดัเจน, ใสสะอาด 

ปัง  ว. สีม่วง, สีม่วงคล ้า 

ป้าน  ก. กนั, กั้น, ขวาง, ยกขอบท าคนัดินอยา่งคนันา    ว. ทู่, ไม่แหลม 

ป้านลม  น. ช่ือไมแ้ผน่ปิดหวัแป 

ปุน  ว. ค าประกอบหนา้ค ากริยา หมายความวา่ น่า, น่าจะ, ควรจะ 

เป้ง  น. น ้าหนกัมาตรฐานท่ีใชก้บัตราชูมกัท าดว้ยโลหะเป็นรูปชา้งหรือ 

หงส์เป็นตน้ 

 เปีย  ก. ควา้, ฉวย, จบั 

แป้  ก. แปล,้ ไขว ้

แป้ว  น. รอยแผลเป็นขนาดกลาง 

ไป่  ว. ไม่ 

 

ผ 

 ผอ่  ก. ดู, ดูแล, มอง 

ผอน  ว. โพลน - ค าประกอบหลงัค าวา่ขาว อยา่งท่ีใชบ้รรยายดอกไมท่ี้ 

บานเป็นกลุ่มขาวโพลน เป็นตน้ 

 ผกัหนอง น. ผกักะเฉด 
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 ผงัคา   น. ปรางค,์ ปราสาท 

ผบั  ว. ทุก, ทัว่, ถว้น, ทัว่ไป 

ผาน  ก. ผลาญ - เดือดร้อน, ทุกข,์ ล าเคญ็     

ผาย  ก.1 แผก่วา้งออก, แบะออก     

ผา้ยเตา้  ก. เดินทาง 

แผด   ก. เปล่งเสียงดงัในระดบัเสียงกลาง ไม่ทุม้ ไม่แหลม 

ไผ  ส. ค าแสดงการถามใคร,ผูใ้ด 

 

ฝ 

ฝ้า  น. เมฆ, กอ้นเมฆ     

 ฝาน  ก. ฝาน - ปาด, เชือด, เฉือนบางๆ 

เฝียด  ก. เก็บ, จดัใหเ้ขา้ท่ี 

เฝือแฝง  ก. อยูเ่คียงเป็นคู่ครอง 

 

พ 

พยาธิ  น. พยาธิ - ความเจบ็ไข ้

พรอง  ก. ปอง, พยายาม, มุ่งหมาย 

พอก  ก. พนั, โพก 

พอ้ง  ก.1 ใหท้า้ย, เขา้ขา้ง, ถือเป็นพวกเดียวกนั     

พอน  ว. ขาว, เผอืก 

พอย  ว. โดดเด่ียว , ไร้คู่ , พลดัพราก 

พอ้ย  ว. ไฉน, ท าไม, กลบักลาย, แปรผนั 

พก   ก. เอาผา้หุม้ห่อ 

พัน่ดัง่  ว. ฝ่าย, ส่วน, เบ้ือง, เฉพาะตน 

พัน่ตวั  ว. เฉพาะตน, ส่วนตวั, ฝ่ายตน 

พัน่พาย  ว. ฝ่าย, ดา้น, เฉพาะตน 
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พาโล  ก. พดูไม่ดี 

พาว  ว. ประคอง, ใชก้  าลงัพาอีกส่ิงหน่ึงใหเ้คล่ือนไปขา้งๆตน 

พ ่าเพง  ก. บ าเพญ็, ปฏิบติั 

พิก  ก. พลิก, กลบั, คืน 

พินเทา  น. ต ารา, อาจารยผ์ูรู้้ต  ารา 

พ ี  ว. อว้น, ใหญ่, เติบ 

พึก  น. สายพานท่ีผกูรัดอานกบัอกมา้เรียก สายพึก 

เพง  น. เพญ็, เตม็ 

เพศเพียง ว. เสมอ, เหมือน, เท่ากบั, ประหน่ึง 

เพิงพาว  ว. เหมาะสม, งดงาม 

เพิ่งพะ  ก. พึ่งพา, อาศยั 

เพียะ  น.  พิณเป๊ียะ - เคร่ืองดนตรีประเภทดีดเป็นคนัต่อจากกะลา เวลาเล่น 

ผูช้ายตอ้งถอดเส้ือเปลือยอกเอาส่วนกะลานั้นครอบอกแลว้ดีดบน 

สาย ถา้ผูห้ญิงเล่นจะใหส่้วนกะลานั้นครอบท่ีช่องทอ้ง 

เพียง  ว.1 เท่า, เสมอ, เหมือน    ว.2 ราบ, เรียบ 

แพง  ก. รัก, พอใจ    ว. สูงค่า, มีราคามาก, เป็นท่ีรัก 

ไพ ้  น.  เมียของญาติ เช่น ลูกไพ ้

 

ฟ 

 ฟ่ังฟ้าว  ก. รีบร้อน 

ฟู่   ก.  พดู, เจรจา      

 เฟ้ือ  ว. คลุกคลี, เก้ือกลู  

 เฟ้ือฝ้ัน  ว. ดูแลอยา่งใกลชิ้ด, คลุกคลี 

 

ภ 

 ภ่อง  ว. บา้ง, บาง, บางคน, บางพวก 
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 ภวงัคี  น. จิตท่ีไม่ไดเ้สวยอารมณ์ในทวารทั้ง 6  

 

ม 

 มละ  ก. ละ, ทิ้ง 

ม่วน  ว. ไพเราะ, สนุก, เพลิดเพลิน, สะดวก, เป็นท่ีพอใจ 

มอน  น. ใจกลาง, ส่วนส าคญั 

มอ้น  ว. ส่ิงท่ีคดัเลือกแลว้, ของพิเศษ 

มอ้ย  ว. นุ่มนวล, อ่อนโยน 

มัง่มูน  ก. มัง่คัง่, ร ่ ารวย 

มา้ง  ก. มา้ง - ลา้ง , ท าลาย , ร้ือ 

มา้น  ก. คร่ึงแหง้คร่ึงสด, เห่ียวเพราะถูกความร้อน, ช ้า, ฟก 

มาย  ก. คลาย, ขยาย, ผอ่น, ลดลง 

มา้ว  น.1 เคร่ืองประดบัตน้แขน     

 มิ้น  น. มิ้ม  

มุ่ย  ว. สีฟ้าอมม่วง, สีฟ้า 

เม้ียน  ก. ตาย, หมดส้ิน, สูญ, ส าเร็จ 

เมิน  ว. นาน, ชา้, ยาวนาน 

เมือ  ก. ไป, กลบั 

 

ย 

 ยวะ  ว. เป็นประกาย, พร่างพราย 

ยวา้ย  ก. ยิม้, ยิม้แยม้, แสดงใหป้รากฏวา่ชอบใจดว้ยริมฝีปากและใบหนา้ 

ยอ  ก. ยอข้ึน 

ยอ้น  สัน. เป็นเพราะ, เน่ืองเพราะ 

ยา่ง  ก. ยา่ง - ยกเทา้กา้วไป, เดิน 

ยาด  ก. ข่วน, ควา้, ดึง, ทิ้ง 
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ยา้ว  ก. ยนิดี, พอใจ    ว. หมาด, จวนจะแหง้ 

ยทุ่าง  ว. สะดวก, ไม่ติดขดั 

เยอืก  ก.1 ไหวยวบ, สั่นไหว    ก.2 แหง้, งวดลง    ว. วบูวาบ, เปล่ียนแปลง  

เยือ่ง  น. เร่ือง, ประเภท, ชนิด  

เยื้อน  ก.1 อดทน, รอคอย, ผอ่นผนั    ก.2 เอ้ือน - กล่าวออกมาโดยมีอาการ 

แช่มชา้งดงาม    ว. อดทน, ยาวนาน 

แยง  ก. พิจารณาดูอยา่งพินิจพิเคราะห์, ยกของท่ีโปร่งส่องดูกบัจุดก าเนิด 

ของแสงสวา่ง 

แยบ   น. เคร่ืองสานใชด้กักบรูปส่ีเหล่ียมคางหมู ปากกลม ตวัผาย กน้สอบ 

ลีบ ส่วนปากเป็นงาแซงขนาดกวา้งยาว 18 x 25 ซ.ม. ส่วนกน้เปิด 

กวา้งเวลาดกักบจะใชเ้ศษหญา้มว้นปิด 

 ใย  ว. กงัวาน 

 

อฺย 

 อฺยอ้ง  ก. ประดบั, ตกแต่งใหง้าม 

 อฺยาก  ก. อยาก - ตอ้งการ, ปรารถนา, หิว, กระหาย 

อฺยา้น  ก. หยัน่ - พร่ัน, หวาดเกรง 

อฺยาย  ก. ราย - แยกเป็นล าดบัหรือเป็นระยะต่อเน่ืองกนั 

 

ร 

 รวายเรือง ว. รุ่งเรือง 

ร่อ  ว. ดว้ย, ซ่ึงกนัและกนั 

รอด  ว. ส าเร็จ, ลุล่วง, ถึงจุดหมายปลายทาง, กระทัง่ 

รอย  ก. ชะรอย, อาจเป็นวา่ 

ระบ า    น. ท านอง, แบบอยา่งในการขบัเพลงหรือซอ 

ระวง  น. บริเวณ, ละแวก, เขต 
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รา  น. สรรพนามเรียกผูพ้ดู 

ร่าม  ว.  อร่าม, รุ่งโรจน์, กระจ่าง มกัใชก้บัสีเหลืองหรือแสงสวา่ง 

เร่ือ  ว. อ่อนๆ ใชก้บัไฟ, ตะวนั, ความสุกสวา่ง 

 

ล 

ลวง  น.1 ดา้น, ฝ่าย, ทิศ, ขา้ง, ทาง, แนวทาง    น.2 มงักร - สัตวใ์นนิยาย 

รูปร่างคลา้ยจระเขแ้ต่ตวัยาว มีเขาละหนวดเครา เช่ือกนัวา่รับมา 

จากจีน 

ลวด  ก. เลย, พน้, เกิน 

ลวน  ก. ล่วงเกินในลกัษณะท่ีเสียมารยาท 

ลวาด  ก. ฉาบ, ทา - เคลือบแต่ผวิๆ, ลูบเบาๆ 

ลาง  ว. ต่าง, แต่ละ, บาง, บางที 

ล่าย  ก. หลอก, ลวง, พราง, อ า 

ลิน  น. รางลิน, ไมท่ี้ต่อหรือขดุให้เป็นร่องรูปยาวๆ เพื่อส่งน ้า 

ล้ี  ก. ล้ี - ซ่อน, แอบ, แฝง, ไปซ่อนอยูใ่นท่ีลบัตา 

ล้ืม  ก. ซ ้ า, ย  ้าการกระท า 

ลุบ  ก. ลบ - ท าใหห้ายไปดว้ยอาการเช็ดหรือถู, ท าใหห้าย 

ลูน  น. มดั, ฟ่อน    ว. ภายหลงั 

เลา  ว. งาม, สลวย, กลมเกล้ียง, รูปสวย 

เลิก  ก.1 หยดุ, ละทิ้ง, ส้ินสุดการกระท า    ก.2 ยก อยา่งยกมือไหว ้    

เลิง  ก. เริง - เท่ียวอยา่งหามรุ่งหามค ่า, เท่ียวเป็นเวลานานอยา่งไม่คิด 

กลบับา้น    ว.1 บ่อย - หลายคร้ังหลายหนในเวลาไม่สู้นาน     

 เล่ียน  ว. ช านาญ, ราบเรียบ 

แลบ  ว. บอบบาง, ละเอียดอ่อน, ลึกซ้ึง, ผอม, บาง, มีลกัษณะเป็นเส้นเล็ก 

และยาว 
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ว 

 วอ้ง  น. บ่วง, วง 

วชิชุลตา  น. สายฟ้า, สายฟ้าแลบ 

แวด  ก. แวด - ลอ้มรอบ, อยูใ่กลชิ้ด, วนอยูโ่ดยรอบ, ระวงั, รักษา 

 

ส 

 สงเสพ  ก. ฉลอง, สมโภช 

สมมา  ก. ขอขมา, ขอโทษ 

สวก  ก. ดุ, ใจเด็ด, ใจเห้ียม 

สอบอ  ว. น่ารัก, งาม, ดี 

สวะ  ก. สละ, วาง, ปล่อย 

สวา่  น. ฉาบ, ฉาบใหญ่ 

ส้อน  ก. ชอ้นหรือตกัปลูกปลาหรือสัตวน์ ้าตวัเล็กๆดว้ยแซะ หรือ 

เคร่ืองมือจบัปลาอยา่งคดัชอ้น     

สะค่วย  น. กฎุมพี - ผูมี้อนัจะกิน 

สัคคะ  น. สวรรค,์ ท่ีแห่งความสุข 

สังขยา  น. การนบั, การค านวณ 

สันตาน  น. สันดาน, การสืบเน่ือง 

สับ  ก. จิก, ตอด 

สิปปคุณ น. ศิลปะเชิงอาวธุหรืออาคม 

ส้ิว  น. สีเขียวแก่, สีเขียวใบไม,้ สีเขียวหวัเป็ด 

สุด  ก. สุด - ส้ิน, จบ    ว. อยูป่ลาย, ยอด, ทา้ย 

สุบ  ก.1 สวม, ใส่, ประสบ, พบ    ก.2 จดัท าใหเ้ป็นค าๆ     

 สู  น. ท่าน, พวกท่าน 

สู้  ก. ยนิดี, พอใจ, รับได ้

สูน  ก. ผสม, ระคน, คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
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เส้า  ว. คล ้า, ด า,หม่นหมอง 

เส้ียง  ก. ส้ิน, หมด, จบ 

แสง  น. แสง - แกว้มณี, เพชร, พลอย     

แส่ว  ก. ปัก, ถกั - ใชด้า้ยปักเป็นลวดลายบนผนืผา้ เป็นตน้ 

 

ห 

 หก  ก. วิง่, กระโดด, เตน้, โลด 

หด  ก. รด - เท, ราด หรือสาดน ้าไปยงัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อใหเ้ปียกชุ่ม     

หน่องนา้ว ก. ดึง, เหน่ียว, ร้ัง 

หมอนผา น. หมอนสามเหล่ียม, หมอนขวาน 

หมา้  ว. ใหญ่โต, ยิง่ใหญ่, สง่างาม, เป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์

หมาง  น. หมองใจ, ผดิใจกนั 

หมาย  ก.1 หมาย - มุ่ง, ตั้งใจ, ก าหนด, คาดหมายวา่จะไดผ้ล    ก.2 หมาย -  

ท าเคร่ืองหมายหรือขีดไวเ้ป็นก าหนด, ท าใหเ้ห็นชดัวา่ต่างไปจาก 

อนัอ่ืน     

หยอ้ง  ว. ผอม, แบบบาง 

หยาบ  ว. หนา, กระดา้ง, ไม่ละเอียด 

หลอน  ว.  หากวา่ 

หลา้  ว. ล่า, ปลาย, ทา้ย, สาย, ชา้กวา่ก าหนด 

หลา้ง  ว.1 ลาง, บาง, บา้น    น.2 สมควร, น่าจะ, พึงจะ 

หลิด  ว. อาการท่ีนยัน์ตาเคล่ือนไหวไปมา  

หลืบ  น.1 ซีก, ส่วน, ชั้น, ดา้น    น.2 หลืบ - ช่องท่ีเป็นชั้นเขา้ไป, ส่ิงท่ี 

เหล่ือมกนัเป็นชั้นๆอยา่งหลืบหลงัคา     

หลูบ  ก.1 พอก, ชโลม     

หวดิ  ว. หวดิ - เฉียด, จวนเจียน, เกือบจะไม่ครบ 

หวัที   น. เวลาแรก, คร้ังแรก, ตอนตน้ 
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หอขวาง  น. เรือนโล่งท่ีปลูกระหวา่งอาคารสองหลงั, ทอ้งพระโรง, หอ้งท่ี 

กวา้งขวาง 

หอเลอ  น. หอสังเกตการณ์, ป้อมปราการ 

หอด  ว. แหง้แลง้, โหย, อ่อนลา้, อบัจน 

หอ้ม  ก. หอ้ม, โอบลอ้ม, ระวงัรักษา    ว. สีคราม, คล ้า, ด า 

หั้น  ว. นั้น, ท่ีนัน่ 

หาง  น.1 ชาด - ช่ือรงควตัถุท่ีน ามาผสมกบัยางไมใ้หเ้ป็นของเหลวขน้สี 

แดง ในการทาวสัดุใหมี้สีแดง โดยเฉพาะในการท าเคร่ืองเขิน

หรือในการประดบัปิดทองและเรียกเคร่ืองเขินวา่ ครัวรักครัวหาง    

น.2 ลกัษณะนามเรียกส่ิงท่ียาวเรียว เช่นหน่อไมห้รือใบพลู เป็น

ตน้    ว. ปลาย, ทา้ย, หลงั, ไกลออกไป 

 หา้ง  ก. ตกแต่ง 

ห่ิง  น.1 กระพรวน - โลหะท าเป็นรูปกลมกลวงมีลูกกล้ิงอยูข่า้งในเพื่อให ้

เกิดเสียงส าหรับผกูคอสัตวเ์ล็ก    น.2 ระฆงั  

 ห้ิน  ว. เกรียน, สั้นมาก 

 ห่ีหุม้  ก. ปิดบงั, ซ่อนเร้น 

หึก  ว. หยาบ, แน่น, หนา, ล ่า, แขง็แรง 

ห้ือ  ก. ให ้

หุม  ก.1 ชอบ, นิยม, พอใจ     

 หูบ  ก. อาการของไฟท่ีลุกโพลงข้ึนหรือใชเ้ปลวไฟเผาของบางส่ิงอยา่ง 

รวดเร็ว 

เหงอ้  ก. ชะเงอ้ - ชูคอข้ึนดู, ตั้งใจดู    ว. ตาลอย, ท่าทางเล่ือนลอย, มอง 

อยา่งไม่ตั้งใจ  

 หน่วย  น. กอ้น, ผล 

เหนง  ก. กด, ทบั, กดข่ี, ข่มเหง 

เหมย  น. น ้าคา้ง 
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เหมียด  ก. เก็บรวบรวม, จดัใหเ้ขา้ท่ี 

เหล้ือม  ว. เล่ือม - เป็นประกาย, เป็นเงามนั 

เหิง  ว. ชา้, นาน, นานมาแลว้ 

เหียก  น.1 ชิน - โลหะเจือชนิดหน่ึง ประกอบดว้ยดีบุกและตะกัว่, ตะกัว่ 

เกรียบ, ตะกัว่ท่ีผสมโลหะบางอยา่งเพื่อใหแ้ขง็    น.2 สังกะสี 

เห่ียง  ก. หกั, แตกหกั, บ่ิน, ช ารุด 

เหล้ือม  ว. เล่ือม - เป็นประกาย, เป็นเงามนั 

แหล ้  น. สีน ้าเงิน บางแห่งแปลวา่สีฟ้าหรือเขียว     

แหลง้  ก. แสร้ง, แกลง้ท า, ดดัจริต     

แหลม้  ก. เรียง - ท าใหเ้ป็นระเบียบ เช่น หมากสุบพลูแหลม้ - หมากพลูท่ี 

จดัเป็นค าเพื่อใหคู้่รัก     

ไหม  น. ดา้ยส าหรับเยบ็ผา้      

 

อ 

 อวา่ย  ก. บ่าย, เบน, เอน, เหลียว 

อ่วง  ก. ห่วง, เป็นกงัวลถึง, เผือ่แผไ่ปถึง, รักษาส่ิงของไวใ้หผู้อ่ื้น 

อว้น   ว. มาก, สมบูรณ์, งดงาม 

ออน  ว. สีชมพ ู   ว.2 ก่อน, ก่อนหนา้, คร้ังก่อน 

อ่อนอว้น ว. น่ิมนวล, งดงาม 

อ้ิน  ว. สีเขียวสด 

อืน  ก. วิง่โลด, แสดงอาการคึกคะนอง, แล่นไปมาดว้ยความคึกคะนอง 

อูบ  น. ผอบ, ตลบั, กล่องมีฝาปิดส าหรับใส่เคร่ืองใช ้

เอ่า  ก. ร้อนมาก 

เอ้ิน  ก. ตะโกน, ตะโกนเรียก, ตะโกนบอกกล่าว   

เอ้ือน  ก.1 ไม่มีน ้าไหลลงมาอีก    ก.2 การลากเสียงใหย้าวหรือข้ึนลงเพื่อขบั 

เป็นท านองวา่ เอ้ือนเสียง 
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 แอบ็  น. ตลบัแบนขนาดกลางมีฝาปิด 

 แอม  ก. ประกบ, ควบคุม, ก ากบั, เคียง, ประกอบ 

แอม้  น. (กว)ีเรียกคู่ครองวา่คู่แอม้    ว.ขา้ง, ริม, ใกล,้ ประกอบ, เพิ่ม 

แอว  น.1 เอว - ส่วนกลางของร่างกายระหวา่งชายโครงกบักระดูกตะโพก 

ทั้งสองขา้งโดยปริยายหมายถึงส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะเช่นนั้น     

 

ฮ 

ฮาด  ก. คลาด, พลาด, ไม่ส าเร็จ 
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ช่ือ - สกุล  นายณฐัพงษ ์ ปัญจบุรี   
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จงัหวดัเชียงใหม่ 
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