
 

  

  

ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก จังหวัดเพชรบูรณ์ : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอน 
 

โดย 
นายธีรพงศ์ มีโภค  

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

  

ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก จังหวัดเพชรบูรณ ์: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอน 
 

โดย 
นายธีรพงศ์ มีโภค  

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

  

THAO BAE WAT THA KOK KAE’S VERSION, PHETCHABUN : A STUDY OF 
DIDACTIC LITERATURE 

 

By 

MR. Teerapong MEEPOKE 
 

A Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Arts (Thai for Career Development) 

Department of THAI 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2019 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก จังหวัดเพชรบูรณ์ : การศึกษาในฐานะ
วรรณกรรมคำสอน 

โดย ธีรพงศ์ มีโภค 
สาขาวิชา ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร. สิริชญา คอนกรีต  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 
   ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง)  

   อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต)  

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
(อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต)  

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ )  

 

 

 



  ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

60208303 : ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : ท้าวแบ๊, วรรณกรรมคำสอน, ไทหล่ม 
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วรรณกรรมคำสอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. สิริชญา คอนกรีต 

 
การค้นคว้าอิสระเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาระคำสอนและกลวิธีการสอนที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่จารด้วยตัวอักษร  ไทยน้อย จำนวน 1 ผูก 95 ใบลาน 188 หน้าลาน มีเนื้อหาสมบูรณ์ 

ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊มีสาระคำสอน 2 ประเภท คือ 1) คำ
สอนคติทางโลก ได้แก่ สอนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของกษัตริย์ กษัตรี นางกำนัล ประชาชน และ
พระสงฆ์ สอนให้กระทำความดี สอนให้อ่อนน้อมถ่อมตน สอนให้บุตรตระหนักถึงความรักของมารดา 
สอนให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี สอนให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และสอนการครองเรือน 2) 
คำสอนคติทางธรรม ได้แก่ สอนเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องศีลห้า เรื่องกุศลมูล เรื่องทศพิธราชธรรม และ
เรื่องอภัยทาน 

กลวิธีการสอนที่ผู้แต่งเลือกใช้เพ่ือนำเสนอสาระคำสอนในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊พบ 2 
กลวิธี คือ 1) กลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง ได้แก่ การสอนผ่านตัวละคร พบการสอนผ่านการสร้าง
ลักษณะอุปนิสัยของตัวละคร การสอนผ่านภูมิหลังของตัวละคร การสอนผ่านการให้ตัวละครตัวหนึ่ง
กล่าวสอนตัวละครอีกตัวหนึ่ง และการสอนผ่านตัวละครแบบคู่ตรงข้าม การสอนผ่านโครงเรื่อง พบ
การสอนผ่านโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อย การสอนผ่านฉาก พบการสอนผ่านฉากนรกสวรรค์ 
และการสอนผ่านแนวคิดของเรื่อง พบการสอนผ่านแนวคิดหลักและแนวคิดรองของเรื่อง 2) กลวิธีการ
สอนผ่านทางภาษา ได้แก่ การสอนผ่านการใช้ถ้อยคำ พบการใช้ถ้อยคำแสดงการบอกให้กระทำและ
การใช้ถ้อยคำแสดงการห้ามไม่ให้กระทำ และการสอนผ่านการใช้ภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์อุปมา
และภาพพจน์อุปลักษณ์ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60208303 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : Thao Bae, Didactic Literature, Thai Lom 

MR. TEERAPONG MEEPOKE : THAO BAE WAT THA KOK KAE’S VERSION, 
PHETCHABUN : A STUDY OF DIDACTIC LITERATURE THESIS ADVISOR : PROFESSOR 
SIRICHAYA CORNGREAT, Ph.D. 

This independent studies the local literature Thao Bae, Wat Tha Kok 
Kae’s version, Tan Diao subdistrict, Lomsak, Phetchabun, inscribe by Thai Noi 
alphabet. The book has 188 pages with complete content for studying the teaching 
appeared in local literature Tao Bae. 

The study results found that the local literature has several types of 
teachings. 1) Secular teachings about the role of the king, the queen, the people, the 
monks to do good to another, to be humble, to realized the favor of mother, to 
follow the customs and traditions, to be grateful and married life. 2) Buddhist 
doctrine that teach about Karma, The Five Precepts, roots of goodness, duties of the 
king and forgiveness. 

There are two strategies selected by the author to present the teachings 
in Tao Bae. 1) Teaching through storytelling. By the different habits of characters, 
character's background, letting a character teaches another one and binary 
oppositions. Teaching through plots, including main plot and sub plots, the using of 
scenes: hell, heaven, and by the main theme. 2) Teaching through language. There 
are words show things to do or not to do. And teaching through figure of speeches, 
including simile and metaphor. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์ ดร. 
สิริชญา คอนกรีต อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้คำปรึกษา แนะนำ 
และตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ทั้งยังคอยให้
กำลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยความรักความเมตตาตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่นี ้

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อุบล เทศทอง ประธานกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระ รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่กรุณาให้คำแนะนำ
แนวทางให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนให้กำลังใจ คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้วิจัยด้วยความปรารถนาดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณพระสมุห์ไพรศาล ภัทรมุนี เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ อันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ที่สนับสนุนการศึกษาในทุกด้าน  คอยถามไถ่ให้คำปรึกษา ให้
กำลังใจลูกด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาในการศึกษาและการค้นคว้าอิสระ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี ที่อำนวยความสะดวกและคอยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษา 

ขอขอบคุณครูอภิมุข จิตรพงษ์ ครูวีรพงศ์ สถิตย์สุนทร เพ่ือนรัก ที่คอยช่วยเหลือในการสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนช่วยพิสูจน์อักษร และขอขอบคุณครูภาวิณี อุบล ผู้เป็นคู่ชีวิตและกัลยาณมิตรทาง
วิชาการ ที่คอยให้กำลังใจ และดูแลห่วงใยเสมอมา 

ประโยชน์และคุณค่าอันใดที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณของพ่อแม ่ครูอาจารย์ และบรรพบุรุษชาวไทหล่มที่ได้สร้างสรรค์วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ อันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ 

  
  

ธีรพงศ์  มีโภค 
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บทที ่1 

บทนำ 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนสังคมและชีวิตผู้คนในสังคมแต่ละยุคสมัย แสดงความเป็นไป

ทางการเมือง ความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ สภาพวัฒนธรรม ระดับการศึกษา และการรับรู้ต่าง ๆ (สุชาติ 

สวัสดิ์ศรี, 2523 : คำนำ) วรรณกรรมจึงมีความสัมพันธ์กับสังคมในฐานะที่เป็นผลผลิตทางความคิด

ของคนในสังคม นอกจากนั้นวรรณกรรมยังมีส่วนวางกรอบคุณลักษณะที่ดีของพลเมือง เพ่ือให้คน    

ในสังคมปฏิบัติตนตามและทำให้สังคมมีคุณภาพ (วสันต์ รัตนโภคา, 2561 : 2) วรรณกรรมจึงถือเป็น   

งานเขียนที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก ดังที่กระทรวงวัฒนธรรม (2499, อ้างถึงใน ประจักษ์       

ประภาพิทยากร, 2522 : 2) กำหนดไว้ในเอกสารวัฒนธรรมของกรรมการวัฒนธรรม ฉบับที่ 6 ไว้ว่า 

หนังสือที่จัดเป็นวรรณกรรมนั้นคือหนังสือชั้นดีที่มีลักษณะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านและมีแก่นสาร

ที่จะยึดถือเอามาอ้างอิงได้  

 วรรณกรรมคำสอนเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาแสดงหลักจริยธรรมคุณธรรม    

ต่าง ๆ เพ่ือกล่อมเกลาให้ผู้ อ่านได้พัฒนาตนให้สมบูรณ์มากขึ้น (วสันต์ รัตนโภคา, 2560 : 11)         

ซึ่งผู้ประพันธ์จะนำเสนอเนื้อหาสาระ เพ่ือเป็นคติสอนใจ กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี มีคุณธรรม     

ให้เป็นที่รู้จักขนบธรรมเนียมหรือกฎหมาย จารีตประเพณีของสังคม (ประมวล พิมพ์เสน, 2545 : 61) 

ซึ่งสอดคล้องกับประคอง นิมมานเหมินท์ (2551 : 109) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรม

ประเภทนี้คือคุณค่าของจริยธรรมและผลแห่งกรรมที่ชี้ให้เห็นว่า การประกอบกรรมดีย่อมได้ดีและ   

การประกอบกรรมชั่วย่อมได้ชั่ว กรรมดีที่นำผลดีมาให้ ได้แก่ ความกตัญญูรู้คุณ ความเมตตากรุณา 

การเคารพเชื่อฟัง การซื่อสัตย์ และการเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ฯลฯ ส่วนกรรมชั่วที่นำ

ผลร้ายมาให้ก็คือการกระทำที่ตรงกันข้าม ได้แก่ การไม่กตัญญู การดื้อรั้น การทุจริต การคดโกง การ

ทรยศ การนอกใจ และการไม่เชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

วรรณกรรมคำสอนในภูมิภาคอีสานมีเป็นจำนวนมาก และค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่ในความ

สนใจของประชาชน เนื่องจากหมอลำมักจะหยิบยกขึ้นมาลำ1 ในที่ประชุมชนอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะ

เนื้อหาตอนที่สอนใจ สอนแนวปฏิบัติของบุคคลในครอบครัว และสังคม ลักษณะการประพันธ์

วรรณกรรมคำสอนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเทศนาโวหารตลอดทั้งเรื่อง อาจไม่ปรากฏตัวละคร ฉากและ
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ความขัดแย้งเช่นเดียวกับ “โคลงโลกนิติ” หรือสุภาษิต เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นคำสอนแนวประพฤติโดย

ยึดคติธรรมทางพุทธศาสนาและจารีตท้องถิ่น (ธวัช ปุณโณทก, 2546 : 180) สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์

ของชาวอีสานได้พอสมควร วรรณกรรมคำสอนที่สำคัญ เช่น “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” เนื้อเรื่องเป็นจารีต

ในสิบสองเดือนและครรลองของชีวิต 14 ประการ วรรณกรรมเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของ

ชาวอีสานอย่างมาก “ธรรมดาสอนโลก” เนื้อหาเป็นข้อห้ามในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตั้งแต่เกิด

จนตาย หรือที่เรียกว่า “ขะลำ2” หากไม่เชื่อฟังจะเกิดอัปมงคล “พญาคำกองสอนไพร่” เป็นเรื่องที่

นักปราชญ์ท้องถิ่นประพันธ์ขึ้น โดยให้พญาคำกอง (เจ้าเมืองแห่งหนึ่ง) สอนขุนนางให้รู้เรื่องฮีตคอง 

สอนไพร่ให้รู้จักทำกิน และสอนศีลธรรม “ปู่สอนหลาน” แต่งเป็นคำประพันธ์คล้ายสุภาษิตพระร่วงซึ่ง

แต่งด้วยร่าย ฉันทลักษณ์ลักษณะนี้ชาวอีสานเรียกว่ากาบ จึงทำให้เรื่องนี้เรียกว่า กาบปู่สอนหลาน 

เนื้อหานำเอาสุภาษิตของท้องถิ่นมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องกัน โดยให้ปู่เป็นผู้สอนหลานถือว่าเป็นคำสั่ง

สอนของปู่ (ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล, 2559 : 26)    

นอกจากวรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอนโดยตรงแล้ว ยังปรากฏคำสอนแทรก

อยู่ในวรรณกรรมประเภทอ่ืน เช่น นิทานชาดก นิทานชีวิต นิทานมหัศจรรย์ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมี

วรรณกรรมเรื่องอ่ืนของภาคอีสานที่มีการแทรกคำสอน เช่น “ผาแดงนางไอ่” มีการแทรกคำสอนเรื่อง

อกุศลมูล “สังข์ศิลป์ชัย” มีการแทรกคำสอนเรื่องกรรม อริยสัจ อกุศลมูลและนิพพาน “เสียวสวาด” 

มีการแทรกคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นต้น วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊เป็นวรรณกรรม      

เรื่องหนึ่งที่มีแง่คิดคำสอน โดยจัดอยู่ในวรรณกรรมประเภทชาดกพ้ืนบ้าน ดังที่ วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 

(2545 : 193) กล่าวไว้ว่า เรื่องท้าวแบ๊ เป็นชาดกเรื่องหนึ่งในชาดกพ้ืนบ้านหลาย ๆ เรื่องของชาว    

ไทพวนซึ่งแสดงให้เห็นอิทธิพลของนิทานในปัญญาสชาดก ที่มีต่อวรรณกรรมของชาวไทพวน เพราะ

โครงเรื่องของท้าวแบ๊นี้คล้ายคลึงกับเรื่อง สุวรรณสังขชาดก การทดสอบก่อนแต่งงานโดยการสร้าง

สะพานทองก็คล้ายกับสุวรรณสิรสาชาดก และยังมีบางส่วนของโครงเรื่องที่ปรากฏตรงกันกับเรื่อง 

สิทธิสารชาดก นอกจากนี้ยังอาจสันนิษฐานได้ว่าพฤติกรรมการได้ของวิเศษของยักษ์ในเหตุการณ์    

ตอนการเผยร่างและการยอมรับ ในเรื่องท้าวแบ๊นั้น ได้รับอิทธิพลจากเรื่อง สุวรรณสังขชาดกด้วย 

เรื่องท้าวแบ๊จึงน่าจะเป็นนิทานที่แตกเรื่องมาจากโครงเรื่องแบบสังข์ทอง และมีการนำอนุภาคจาก

นิทานในปัญญาสชาดก คือ เรื่องสุวรรณสังขชาดก สุวรรณสิรสาชาดก และสิทธิสารชาดก มาผสมเป็น

เรื่องท้าวแบ๊ อีกทั้งวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ยังมีโครงสร้างเนื้อเรื่องแบบปัญญาสชาดก คือมีเรื่อง

ปัจจุบัน เรื่องอดีตชาติ และสรุป ซึ่งสอดคล้องกับพัฒน์ เพ็งผลา (2535 : 35) กล่าวไว้ว่า ปัญญา   

 
2 ขะลำ หมายถึง ข้อห้ามปฏิบัติ 
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สชาดก หมายถึง ชาดก 50 เรื่อง ที่พระภิกษุชาวเชียงใหม่แต่งขึ้นราว พ.ศ. 2000-2200 ผู้แต่งได้

นำเอานิทานพ้ืนบ้านไทยต่าง ๆ มาแต่งโดยเลียนแบบคัมภีร์อรรถกถาชาดก ดังนั้นปัญญาสชาดกจึงมี

ลักษณะและโครงสร้างคล้ายกับคัมภีร์อรรถกถาชาดกทุกประการ ยกเว้นเวยยากรณะ เวยยากรณะ 

คือการอธิบายคำในคาถานั้นไม่มีปรากฏในคัมภีร์ปัญญาสชาดก ที่เหมือนหรือคล้ายกับคัมภีร์อรรถกถา

ชาดกนั้นคือ มีเรื่องปัจจุบันวัตถุ (เรื่องปัจจุบัน) อดีตวัตถุ (เรื่องอดีต) คาถาและสโมธาน (สรุป) ทุก ๆ 

ชาดกมีการสรุปเกี่ยวกับการกลับชาติว่าใครในอดีตชาติเป็นใครในปัจจุบัน   

การดำเนินเรื่องของเรื่องท้าวแบ๊ มีการดำเนินเรื่องในลักษณะของนิทานแนวจักร ๆ วงศ์ ๆ 

โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงโอรสกษัตริย์ที่กำเนิดผิดปกติเป็นแพะ ตัวละครออกผจญภัย ซ่อนรูป พบคู่ครอง 

พ่อตาทดสอบ และเผยร่างที่งดงาม ทุกคนยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับน้ำมนต์ อยู่อินทร์ (2556 : 2)   

กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมท้องถิ่นแนวจักร ๆ วงศ์ ๆ โครงเรื่องจะเกี่ยวกับกษัตริย์ โอรสกษัตริย์ หรือ

พระเอกเป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าก็สามารถอนุโลมว่าเป็นเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ด้วย เรื่องราวของนิทาน

จักร ๆ วงศ์ ๆ มักเป็นเรื่องราวผจญภัยของตัวเอก เริ่มต้นตัวเอกมักได้รับความลำบาก หรือถูก

กล่าวหาว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมือง ต่อมาถูกเนรเทศ ได้เรียนวิชา ได้อาวุธวิเศษ ได้คู่ครอง พลัดพราก

จากคู่ครอง แต่ในท้ายที่สุดเรื่องจะจบลงอย่างมีความสุข การดำเนินเรื่องมักจะกล่าวถึงความ

มหัศจรรย์หรือเหตุการณ์ประหลาดต่าง ๆ เช่น ของวิเศษ อาวุธวิเศษ ความสามารถพิเศษ การแปลง

กาย มีตัวละครที่มีอำนาจวิเศษ เช่น ยักษ์ เทวดา นาค ฤๅษี ฯลฯ  

วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊มีความแพร่หลายในกลุ่มชนไทพวน พบว่ามีต้นฉบับกระจัดกระจาย

อยู่หลายจังหวัด เช่น นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี เป็นต้น ดังที่สุกัญญา ภัทราชัย (2537 : 78)   

กล่าวไว้ว่า เรื่องท้าวแบ๊เป็นนิทานของชาวไทพวนที่สืบทอดมาจากวรรณคดีของชาวลาวซึ่งเขียนด้วย

อักษรลาวในสมัยหลัง นอกจากนั้นเรื่องท้าวแบ๊ยังได้แพร่หลายในกลุ่มชนไทหล่ม3 ในฐานะวรรณกรรม

ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษชาวลาวอีกด้วย จากการสำรวจวรรณกรรมเรื่องนี้ พบว่าสำนวนวัดท่ากกแก 

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อหาสมบูรณ์และรายละเอียดของเนื้อหาในบางเรื่องมากกว่า

ฉบับวัดม่วงขาว อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ที่อุไรวรรณ สุพรรณและคณะ ได้ปริวรรตและ

จัดทำคำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่องท้าวแบ๊ไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก  ใน

ฐานะวรรณกรรมคำสอน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการต่อไป 

ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ปริวรรตตัวอักษรไทยน้อยเป็นตัวอักษรภาษาไทยปัจจุบัน จากต้นฉบับ   
ใบลานวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ผูก 95 ใบลาน 188 

 
3 ไทหล่ม หมายถึง กลุ่มชนที่อาศัยอยู่อำเภอหล่มสักและหล่มเก่า เป็นกลุ่มชนที่สืบทอดวัฒนธรรมมาจากประเทศลาว 
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หน้าลาน จากการศึกษาเบื้องต้นพบสาระคำสอนที่สำคัญหลายประการ ทั้งคติทางโลกและคติทาง
ธรรม อีกทั้งยังพบกลวิธีการสอนที่น่าสนใจ ได้แก่ กลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง และกลวิธีการสอน
ผ่านทางภาษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
     หลอนว่า4 บุนมีได ้   เสวยลาดเป็นพยา ก็ดี   
     ให้เจ้า ทำเพียนฮัก  ไพ่เมืองทั้งคาย5   

     อัน1  ท้าวโกดให้  ฝูงหมู่โยทา  ก็ดี   

       ให้เจ้าม ี   คำขอโทดโพย  ฝูงนั้น  

     เขาจึง ยินดีย้อง   เทวีเป็นแม ่  เมืองแล้ว   

       ฝูงไพ่น้อย  ยอย้อง6ซูคน  แม่แล้ว  

     อัน1  อัดทินาแท้  อย่าลักเอาของท่าน นั้นเน้อ  

       ให้หลีกเว้น  ทางฮ้าย 5 ปะกาน แม่เทิน  

     อัน1  ทาง 3 เส้น  จอมพะนางให้มันไต่7 เทียวท้อน   

     ให้เจ้า หนีหลีกเว้น  ทาง 5 อย่าเทียว  แม่เน้อ  

     ควมว่า แม่สั่งแล้ว  นางนาดยอมือ 

     สองก็ ลามาดา8  แม่ตนลงห้อง 

       (ท้าวแบ๊ : 45/1/1-45/4/4) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวว่า นางเทวีควรมีความรักใคร่ประชาชน และให้ความสำคัญต่อเสนา

อมาตย์ เช่น พระมารดานางทำมาได้สั่งสอนนางทำมาก่อนออกเดินทางไปเมืองปัดทูมมากับท้าวแบ๊ว่า 

ให้รักใคร่ไพร่ฟ้า และเมื่อท้าวแบ๊โกรธเหล่าเสนา ทหาร ก็ให้รู้จักขอพระราชทานอภัยในคนเหล่านั้น 

ประชาชนจึงจะยกย่องสรรเสริญว่าเป็นแม่เมืองที่ดี และให้รักษาศีลห้า ประพฤติตามกุศลมูล ซึ่งจาก

ตัวอย่างพบสาระคำสอนและกลวิธีการสอน ดังนี้ 

 
4 หลอนว่า หมายถึง หากว่า, แม้ว่า 
5 ทั้งคาย หมายถึง ทั้งหมด 
6 ยอย้อง หมายถึง ยกย่อง 
7 ไต่ หมายถึง คลานไป, วิ่งไป 
8 มาดา หมายถึง มารดา, แม่ 
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ประการที่หนึ่ง คำสอนคติทางโลก เป็นการสอนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของกษัตรี คือ รักใคร่

ประชาชน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อข้าราชการ ผู้เปรียบเสมือนผู้แทนองค์

พระมหากษัตริย์ในการดูแลประชาชน สอดคล้องกับสมชาย นิลอาธิ (2539 : 18) ซึ่งกล่าวถึงเรื่อง    

คองสิบสี่ (พระราชธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์) ไว้ว่า  “...ให้เสนามนตรี

สามัคคีพร้อมเพรียงกัน ให้หมั่นมาประชุมกันอย่าให้ขาด อันหนึ่งสิ่งใดจักให้อาณัติข้าศึกเกรงขามและ

ให้เข้าอยู่ในเงื้อมมือแห่งเจ้าตนด้วยบุพกรรม ปัญญา ให้บ้านเมืองก้านกุ่ง9รุ่งเรืองเป็นที่กว้างขวาง     

ให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุข อย่ากดขี่ข่มเหงเทอญ...” จากข้อความในคองสิบสี่ข้างต้นจะเห็นได้

ว่า บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรือง ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข ข้าราชการต้องมีความรักสามัคคีและไม่กดขี่

ข่มเหงประชาชน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสำคัญของข้าราชการในการดูแลประชาชน และการ

ปกครองบ้านเมือง 

ประการที่สอง เป็นสาระคำสอนคติทางธรรม สอนเรื่องศีลห้าและเรื่องกุศลมูล ดังตัวอย่างว่า 

“....อัน 1 อัดทินาแท้อย่าลักเอาของท่านนั้นเน้อ ให้หลีกเว้นทางฮ้าย 5 ปะกานแม่เทิน  อัน 1 ทาง 

3 เส้นจอมพะนางให้มันไต่เทียวท้อน  ให้เจ้าหนีหลีกเว้นทาง 5 อย่าเทียวแม่เน้อ....” จากตัวอย่าง

ข้างต้น พระมารดาได้สั่งสอนนางทำมาก่อนออกเดินทางไปเมืองปัดทูมมา สอนว่าประการที่ 1 ให้เว้น

จากศีลข้อ 2 อทินนา คือ เว้นจากการลักทรัพย์ และปฏิบัติตนรักษาศีลห้า ประการที่ 2 ให้นางทำมา

ประพฤติตนตามหลักธรรมกุศลมูล คือ การไม่โลภ ไม่คิดร้ายต่อผู้ อ่ืน และไม่ลุ่มหลง ซึ่งถือเป็น 

หลักธรรมที่เป็นปฐมเหตุแห่งความดี และจะนำพาให้บุคคลทั้งหลายที่ปฏิบัติ ไปสู่ภพภูมิที่ดีตามผล

จากกรรมของตนเองที่ทำไว้ ดังที่สมชาย นิลอาธิ (2539 : 20) กล่าวในคองสิบสี่ ไว้ว่า “...ให้แต่งแปลง

การทานทุกอย่าง รักษาศีล 5 ศีล 8 เป็นนิจกาลทุกวันอุโบสถ และมีหัวใจอันเต็มไปด้วยพรหม     

วิหาร 4 …” จากข้อความในคองสิบสี่จะเห็นได้ว่าหลักธรรมที่พระมารดาสั่งสอนนางทำมาเป็น      

พระราชธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในคองสิบสี่ของชาวอีสาน ซึ่งถือ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาอีกด้วย 

ประการที่สาม กลวิธีการสอน เป็นกลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง โดยการสอนผ่านตัวละคร

ซึ่งให้ตัวละครตัวหนึ่งกล่าวสอนตัวละครอีกตัวหนึ่ง ดังที่พระมารดาสั่งสอนนางทำมาก่อนออกเดินทาง

ไปเมืองปัดทูมมากับท้าวแบ๊ว่าให้รักใคร่ประชาชน และให้ความสำคัญต่อเสนาอำมาตย์ ซึ่งเป็นการให้

แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะกษัตรีของเมืองอีกด้วย โดยจะแสดงให้เห็นถึงเหตุและผลเป็นแรงจูงใจ       

ดังตัวอย่างกล่าวว่า “...ให้เจ้าทำเพียนฮักไพ่เมืองทั้งคาย อัน1 ท้าวโกดให้ฝูงหมู่โยทาก็ดี ให้เจ้ามี

 
9 ก้านกุ่ง หมายถึง เจริญรุ่งเรือง 
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คำขอโทดโพยฝูงนั้น เขาจึงยินดีย้องเทวีเป็นแม่เมืองแล้ว...” จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลวิธี

การสอนนี้จะเป็นแรงจูงใจว่าหากปฏิบัติตนเช่นนี้ จะได้รับผลอย่างไร ซึ่งทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ  

คำสอนได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมานี้  ผู้วิจัยสังเกตว่า สาระคำสอนในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊

มีคำสอนทั้งคติทางโลกและคติทางธรรม และสะท้อนโลกทัศน์ของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี ตลอดจน

กลวิธีการสอนยังมีความน่าสนใจ ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจสาระคำสอนได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัย

จึงมีความสนใจในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ ในฐานะวรรณกรรมคำสอน  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสาระคำสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมคำสอนเรื่องท้าวแบ๊ 

2. เพ่ือศึกษากลวิธีการสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมคำสอนเรื่องท้าวแบ๊ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ จากต้นฉบับใบลาน         

วัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  จารด้วยตัวอักษรไทยน้อย จำนวน 1 

ผูก 95 ใบลาน 188 หน้าลาน มีเนื้อหาสมบูรณ์ 
 

4. วิธีการดำเนินวิจัย 

1. ขั้นรวบรวมข้อมูล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ คือ 

  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับวรรณกรรมคำสอน 

  1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับเรื่องท้าวแบ๊ 

 1.3 ปริวรรตตัวอักษรไทยน้อยเป็นตัวอักษรภาษาไทยปัจจุบัน จากต้นฉบับใบลานวัด

ท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ขั้นวิเคราะห์ มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 นำวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ที่ปริวรรตจากตัวอักษรไทยน้อยเป็นตัวอักษรไทย

ปัจจุบัน มาวิเคราะห์สาระคำสอนและกลวิธีการสอนที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
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3. ขั้นสรุปและอภิปรายผล โดยผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ มีข้ันตอนดังนี้ 

  3.1 สรุปผลการศึกษา 

  3.2 อภิปรายผลการศึกษา 

  3.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5. ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1. ข้อมูลในต้นฉบับที่นำมาอ้างถึงจะมีการบอกเลขตำแหน่ง คือ วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊มี      
การจารลงในใบลานแต่ละใบลานมี 2 หน้า โดยใส่เลขตำแหน่งกำกับ ได้แก่ ใบลานที่/หน้าที่/บรรทัดที่ 
เช่น 1/2/3 หมายถึง ใบลานที่ 1 หน้าที่ 2 (ด้านหลัง) บรรทัดที่ 3 
 2. ข้อมูลจากต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ที่นำมาอ้างถึงจะใช้อักขรวิธีไทยปัจจุบัน ซึ่ง
ได้รับการปริวรรตจากต้นฉบับ 
 

6. แหล่งข้อมูล 

 1. หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4. ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว  
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทำให้เข้าใจเนื้อหาสาระคำสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊  
2. ทำให้เข้าใจกลวิธีการสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ 
3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสาระคำสอนและกลวิธีการสอนในวรรณกรรมคำสอน

เรื่องอ่ืนต่อไป 

 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก จังหวัดเพชรบูรณ์ : 

การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอน” ผู้วิจัยสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ งานวิจัยที่

เกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องท้าวแบ๊ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 8.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอน 

 ปัจจรี ศรีโชค (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสอนเรื่องขะลำ เข็ดขวงใน

วรรณกรรมอีสานเรื่องสร้อยสายคำ” ฉบับวัดศรีบุญเรือง บ้านฮี ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล 

จังหวัดอุบลราชธานี จารด้วยอักษรธรรมอีสานลงในหนังสือใบลาน จำนวน 4 ผูก 168 หน้ามี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสอนเรื่องขะลำ เข็ดขวง ในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สร้อย

สายคำ  

 ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องสร้อยสายคำ สามารถแบ่งประเภทของขะลำ เข็ดขวง 

โดยจัดตามลำดับชีวิตของบุคคลตั้งแต่การแต่งงาน การปลูกเรือน การครองเรือน พิธีศพและความตาย

ซึ่งแต่ละประเภทล้วนเป็นข้อห้ามที่เป็นกุศโลบายในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม รวมทั้งเป็น

แนวทางการดำเนินชีวิตของชาวอีสานในอดีต สำหรับกลวิธีการสอนขะลำ เข็ดขวง 10 ที่ปรากฏใน

วรรณกรรมเรื่องนี้มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) กลวิธีในการสอนโดยใช้การขู่เพ่ือชี้ให้ผู้ปฏิบัติเห็นผลร้าย 

ด้วยการอาศัยความเชื่อให้คนปฏิบัติ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับนรกและบาปกรรม โดยใช้ถ้อยคำที่มี

ความหมายในทางลบ เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความกลัว เช่น ฉิบหาย วินาศ โพยภัย เป็นต้น 

2) กลวิธีการสอนโดยใช้วิธีการปลอบเพ่ือชี้ให้ผู้ปฏิบัติเห็นผลดี ด้วยการกล่าวโน้มน้าวให้เกิดแรงจู งใจ 

เช่น การชี้ให้เห็นถึงความเจริญเมื่อปฏิบัติตามข้อห้ามนั้น ๆ เช่น เจริญ วุฒิ และรุ่งเรือง เป็นต้น 

 

  สุพรรษา พละศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปูมราชธรรม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์” ฉบับ

ปริวรรตจากเอกสารต้นฉบับสมัยอยุธยาจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ซึ่งได้รับการปริวรรตและพิมพ์

เผยแพร่โดยกรมศิลปากร พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สาระสำคัญและกลวิธีการ

สอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องปูมราชธรรมในฐานะวรรณกรรมคำสอน 

 ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องปูมราชธรรมสอนบุคคล 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มใหญ่ คือ

กลุ่มผู้ปกครอง คือพระมหากษัตริย์และขุนนาง และกลุ่มผู้ถูกปกครอง สาระสำคัญในการสอนกลุ่ม

ผู้ปกครอง มีประเด็นที่เหมือนกัน 3 ประเด็นหลัก คือหลักปฏิบัติตน คุณสมบัติ และหน้าที่ ส่วน

สาระสำคัญในการสอนพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ เพ่ิมสาระสำคัญอีก 1 ประเด็น คือแนวคิด

เกี่ยวกับการแต่งตั้งขุนนาง สาระสำคัญในการสอนกลุ่มผู้ถูกปกครอง มีเพียงประเด็นเดียว คือแนวการ

ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ส่วนกลวิธีการสอนมี 4 กลวี คือ กลวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมา กลวิธีการ

สอนแบบยกอุทาหรณ์ กลวิธีการสอนยึดแนวคิดทางศาสนา และกลวิธีการสอนแบบใช้โวหารภาพพจน์ 

 
10 เข็ดขวง หมายถึง สิ่งที่นำความไม่เจริญมาให้กับชีวิต 
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 โสภา คชรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “นรางกุโรวาท : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอน” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาระคำสอนและกลวิธีการนำเสนอสาระคำสอนในวรรณกรรมคำสอนเรื่อง

นรางกุโรวาทของประเสริฐอักษร (นามแฝง) ฉบับตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตาม

โครงการเลือกสรรหนังสือที่มีคุณค่าในปี พ.ศ. 2540 

ผลการศึกษาพบว่า 1) สาระการสอนของวรรณกรรมคำสอนเรื่องนรางกุโรวาท มีการจัดสาระ

คำสอนไว้ตามลำดับอายุของเด็กตั้งแต่วัยทารกอายุ 1 ปีครึ่ง จนถึง 14 ปี การจัดสาระคำสอนในกลุ่ม

เด็กอายุปีครึ่งถึง 7 ปี และเด็กอายุ 8 -10 ปี แบ่งได้อย่างเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็ก เพราะเด็กวัย

นี้ควรปลูกฝังเกี่ยวกับจริยธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานทางจิตใจ ส่วนสาระคำสอนที่จัดไว้ให้กับเด็กวัย 11-14 

ปีนั้น จัดได้อย่างเหมาะสมตามวุฒิภาวะที่เพ่ิมขึ้น โดยเน้นการสอนด้านความรู้เป็นสำคัญ เช่น ความรู้

ด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และการดำรงชีพ 2) ด้านกลวิธีการนำเสนอ

สาระคำสอน นรางกุโรวาทมีกลวิธีการนำเสนอ 2 แบบ กล่าวคือกลวิธีการใช้ภาษา มีการใช้คำทับ

ศัพท์ภาษาต่างประเทศ การใช้คำภาษาปาก การใช้คำไม่สุภาพ และกลวิธีการใช้สำนวน มีสำนวนที่ใช้

เฉพาะสมัยพระองค์ผู้นิพนธ์ สำนวนที่มีความหมายตรงกับสำนวนทั่วไปและสำนวนที่มีส่วนประกอบ

ของคำที่เหมือนและต่างจากสำนวนที่ใช้ทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้กลวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมาและ

วิธีการเปรียบเทียบแบบอุปมา อุปลักษณ์ และสัญลักษณ์เพ่ือสร้างความไพเราะของบทประพันธ์      

อีกท้ังสามารถสื่อความหมายของคำสอนนั้นได้อย่างกระจ่าง 

 

อุษาวดี วรรณประภา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “คำสอนในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สร้อยสาย

คำ” ฉบับวัดบ้านป่าข่า ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จารด้วยอักษรธรรม

อีสานลงในหนังสือใบลาน จำนวน 4 ผูก 79 ลาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง

สร้อยสายคำ ด้านคำสอนสำหรับผู้ปกครอง พระสงฆ์ ประชาชน และคำสอนบุคคลทั่วไป 

ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องนี้ปรากฏคำสอนต่างๆ ซึ่งจำแนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก 

หลักปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ปรากฏคำสอน 5 เรื่อง ได้แก่ ความเที่ยงธรรม ความไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

พรหมวิหาร 4  การตั้งตนไว้ชอบและการไม่โอ้อวดหลงตน กลุ่มที่สอง หลักปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ 

ปรากฏคำสอนเรื่องเดียว ได้แก่ อายตนะ 6 หรือผัสสะ กลุ่มที่สาม หลักปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไป 

ปรากฏคำสอน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรกหลักเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรม เช่น การประกอบพิธีการ

แต่งงาน การประกอบพิธีเกี่ยวกับศพ การปฏิบัติเมื่อปลูกบ้าน เป็นต้น เรื่องที่สอง หลักปฏิบัติโดยยึด

หลักธรรมคำสอนและความเชื่อ คำสอนเกี่ยวหลักธรรม ได้แก่ สอนให้ละอกุศลมูล ไม่ให้ลักทรัพย์      
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มีความกตัญญู รู้จักให้ทาน และให้รักษาศีล เป็นต้น คำสอนเกี่ยวกับความเชื่อ ได้แก่ เรื่องบาปกรรม 

นรกสวรรค์ โหราศาสตร์ เรื่องที่สามหลักปฏิบัติโดยยึดจารึก ปรากฏ 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก จารีตการ

ครองเรือน ปรากฏคำสอนการครองเรือนสำหรับพ่อแม่ สามีภรรยา ลูกสะใภ้เขย ญาติพ่ีน้อง และเรื่อง

ที่สองจารีตการครองตน ปรากฏคำสอนการครองตนสำหรับสตรี และสำหรับบุคคลทั่วไป 

 

  สาทิด แทนบุญ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมคำสอนของสุนทรภู่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต

ของคนในสังคมไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสารัตถะวรรณกรรมคำสอนของสุนทรภู่ เพ่ือศึกษาโลก

ทัศน์ของสุนทรภู่ที่ปรากฏในวรรณกรรมคำสอนกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเพ่ือศึกษาความสำคัญ 

และบทบาทวรรณกรรมคำสอนของ สุนทรภู่ ที่ ส่ งผลต่อวิถีชี วิตของคนในสั งคมไทยสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ผลการศึกษาพบว่า สารัตถะวรรณกรรมคำสอนของสุนทรภู่ สวัสดิรักษา เนื้อความเป็น       

คำสอน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเชื่อโบราณเพ่ือให้เป็นสิริมงคล ระบุประโยชน์ผู้ที่ปฏิบัติตามพึง

ได้รับและระบุโทษ หรืออันตรายแก่ผู้ฝ่าฝืน เรื่องที่สอน ได้แก่ เรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยการ

วางตัว ฯลฯ เพลงยาวถวายโอวาท มีเนื้อความสอนให้ขยันเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง 

การสงคราม กฎมณเฑียรบาล ฯลฯ สุภาษิตสอนหญิง มีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับการสอนสตรีตาม

ค่านิยมของสังคมไทย มีทั้งข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของการวางตัวกิริยามารยาท การ

แต่งกาย การเลือกคู่ครอง การปรนนิบัติสามี โลกทัศน์ของสุนทรภู่ที่ปรากฏในวรรณกรรมคำสอน

สุนทรภู่ แสดงถึงการมองโลกอย่างเข้าใจในชีวิตว่า ชีวิตจะต้องเกี่ยวข้องกับคนในสังคม จึงควรที่จะมี

ข้อที่พึงปฏิบัติตน และข้อที่ห้ามปฏิบัติ เพ่ือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความสำคัญ และ

บทบาทวรรณกรรมคำสอนของสุนทรภู่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคน ในสังคมไทยนั้นมีความสำคัญคือ 

การสอนให้เป็นคนดี บทบาทของวรรณกรรมคำสอน คือเพ่ือการอบรมสั่งสอน บทบาทที่สะท้อนภาพ

ชายและหญิงไทย และบทบาทที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยในด้านคติชน 

 

นันทพัทธ์ ภาพงาม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมวัดเกาะเรื่องนางแสนกล : การศึกษา

ในฐานะวรรณกรรมคำสอนชาย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวรรณกรรมวัดเกาะเรื่องนางแสนกลในด้าน

เนื้อหาสาระคำสอนและกลวิธีการสอน 

ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมวัดเกาะเรื่องนางแสนกล เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นคำสอน

สำหรับผู้ชาย โดยเป้าหมายของการสอนคือสอนผู้ชายที่อยู่ในสถานะฆราวาสและอยู่ในสถานะเพศ
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บรรพชิต สำหรับคำสอนชายที่เป็นฆราวาส พบคำสอนที่สอนให้รู้เท่าทันมารยาหญิง สอนมิให้โง่เขลา 

สอนให้เลือกคู่ครองที่เหมาะสม สอนมิให้มักมากในกาม และสอนมิให้ลุแก่โทสะ ส่วนคำสอนชายที่

เป็นบรรพชิต พบคำสอนให้ถือเพศพรหมจรรย์โดยเคร่งครัด และสอนให้ระมัดระวังการอยู่ใกล้ชิดกับ

สตรี ด้านกลวิธีนำเสนอคำสอนชายในวรรณกรรมวัดเกาะเรื่องนางแสนกลพบว่า มีกลวิธีนำเสนอคำ

สอน 4 ประการ คือ 1. กลวิธีนำเสนอคำสอนโดยการบรรยายพฤติกรรมของตัวละคร ซึ่งประกอบด้วย 

กลวิธีนำเสนอคำสอนโดยการบรรยายของกวี กลวิธีนำเสนอคำสอนโดยการบรรยายของตัวละครเอง 

และกลวิธีนำเสนอคำสอนโดยการบรรยายของตัวละครอ่ืน 2. กลวิธีนำเสนอคำสอนด้วยมุกตลก      

3. กลวิธีนำเสนอคำสอนด้วยการใช้ความเปรียบ และ 4. กลวิธีนำเสนอคำสอนด้วยการตั้งชื่อตัวละคร 
 

 8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องท้าวแบ๊ 

  อุไรวรรณ สุพรรณและคณะ (2536) ได้ศึกษาเรื่อง “การปริวรรตวรรณกรรมนิทานเรื่อง 

“ท้าวแบ๊” อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือปริวรรตและจัดทำคำอธิบายศัพท์

ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ และเพ่ือศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง

ท้าวแบ๊ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมศัพท์ในวรรณกรรมนิทานเรื่องท้าวแบ๊ ได้จำนวน 

1,191 คำ แสดงเป็นตารางที่มีทั้งอักษรไทยน้อย และยกข้อความที่ปรากฏคำศัพท์ในข้อความนั้น  ๆ          

2) ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมผู้ประพันธ์ ได้สะท้อนความเชื่อ เช่น ความเชื่อเรื่องเทวดาและ

สัตว์ในนิยาย ความเชื่อเรื่องของวิเศษในวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นว่าของวิเศษมีจริงและจะเกื้ อหนุน

คนดีมีศีล ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางที่เกิดจากความฝัน ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ และความเชื่อ

เรื่องกรรม อีกทั้งยังปรากฏประเพณี เช่น ประเพณีสู่ขวัญ ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการเข้าเฝ้าและ

ถวายเครื่องราชบรรณาการ เป็นต้น 

 

 ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ (2539) ได้ศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมไทพวน : ความสัมพันธ์กับสังคม”    

มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์วรรณกรรมนิทานไทพวน ในอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทพวนกับสังคม จำนวน 98 เรื่อง และผู้วิจัยได้ศึกษานิทานลาย

ลักษณ์จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ กาละเกด จันทปัตโชติ และท้าวแบ๊  
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 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะโครงสร้างของวรรณกรรมนิทานไทพวนมีโครงเรื่องไม่ซับซ้อน 

และโครงเรื่องซับซ้อนตามประเภทของนิทานและความยาวของเนื้อเรื่อง วรรณกรรมนิทานลายลักษณ์

มีกลวิธีในการเปิดเรื่องและปิด เรื่องคล้ายวรรณกรรมลายลักษณ์โดยทั่วไป ส่วนวรรณกรรมนิทาน   

มุขปาฐะได้ปรับเปลี่ยนกลวิธีการเปิดเรื่องและปิดเรื่องอย่างง่าย ๆ ตามจุดประสงค์ในการเล่าและ

กลวิธีของผู้เล่า วรรณกรรมนิทานไทพวนส่วนใหญ่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบุรพกรรม การบำเพ็ญทาน

บารมี ความรัก ชนชั้น และคุณธรรม โดยสะท้อนจากพฤติกรรมของตัวละครเป็นสำคัญสำคัญ ด้าน

ความขัดแย้งของตัวละครมักเกิดจากความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความแตกต่างด้าน

ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ อันนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับสังคมและระดับกลุ่มสังคม

และระดับต่างสังคม วรรณกรรมนิทานไทพวนมีบทบาทและหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังในงาน

ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ให้เป็นการศึกษาและปลูกฝังค่านิยมด้านต่าง ๆ แก่คนในสังคม  

 

 วัชราภรณ์  ดิษฐป้าน (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : ความแพร่หลายและ

การแตกเรื่อง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแพร่หลายของแบบเรื่องนิทานสังข์ทอง และ

ปรากฏการณ์การแตกเรื่องของนิทานที่เกิดข้ึนในกระบวนการแพร่กระจายของนิทานสังข์ทอง 

 ผลการศึกษาพบว่า แบบเรื่องนิทานสังข์ทองเป็นแบบเรื่องที่แพร่หลายมากในกลุ่มชนชาติไท 

เพราะปรากฏทั้งในนิทานของคนไทยภาคต่าง และในกลุ่มชนชาติไททั้งในและนอกประเทศ ซึ่งมีความ

รับรู้เรื่องสังข์ทองและนิทานในแบบเรื่องนิทานสังข์ทองที่คล้ายคลึงกัน การวิเคราะห์โครงสร้างของ

นิทานสังข์ทองพบว่าแบบเรื่องนิทานสังข์ทองประกอบไปด้วยเหตุการณ์สำคัญ 4 ตอน คือ กำเนิด

ผิดปกติ-ตัวเอกออกผจญภัย-ตัวเอกที่ซ่อนรูปพบคู่ครองและถูกพ่อตาทดสอบ-การเผยร่างและการ

ยอมรับ และมีพฤติกรรมหลักทั้งหมด 11 พฤติกรรมที่กำหนดโครงสร้างของแบบเรื่อง ผู้วิจัยได้

เปรียบเทียบโครงสร้างนิทานทั้ง 72 สำนวน ทำให้สามารถจำแนกโครงสร้างแบบเรื่องนิทานสังข์ทอง

ได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบเรื่อง ก สังข์ทอง  แบบเรื่อง ข ก่ำกาดำ และแบบเรื่อง ขก ท้าวแบ๊ ส่วน

การแตกเรื่องพบว่าความแพร่หลายของนิทานสังข์ทองทำให้เกิดนิทานเรื่องใหม่อีกหลายเรื่องจากโครง

เรื่องสังข์ทองอันเป็นโครงเรื่องต้นแบบ นิทานเรื่องใหม่ที่ เกิดขึ้นในกระบวนแตกเรื่องนี้จะมีการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ทั้งในระดับพฤติกรรมและโครงเรื่อง 

 

  อุไรวรรณ สุพรรณและคณะ (2536) ได้ศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับ
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ปริวรรตโดย พิเชฐ ชัยพร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับปริวรรตโดย 

พิเชฐ ชัยพร ในด้านองค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแนวคิด 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) โครงเรื่อง คล้ายคลึงในด้านกำเนิดตัวละคร ซึ่งส่งผลให้ถูกเนรเทศออก

จากเมือง เร่ร่อนผจญภัย ในที่สุดก็ได้พบกับความสุข แตกต่างกับคือความอิจฉาริษยาซึ่งเป็นสาเหตุ

ของการดำเนินเรื่องในบทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ส่วนวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ มีสาเหตุของ

การดำเนินเรื่องจากความรักความห่วงใยที่โหรมีต่อท้าวแบ๊ มีกลวิธี การสร้างโครงเรื่องโดยการเปิด

เรื่องแตกต่างกันโดยสังข์ทองเปิดเรื่องแบบนาฏการ จากนั้นจึงดำเนินเรื่องด้วยการสร้างความขัดแย้ง 

ส่วนท้าวแบ๊เปิดเรื่องแบบพรรณนา แล้วดำเนินเรื่องด้วยการสร้างความขัดแย้งเหมือนกัน มีการปิด

เรื่องแบบสุขสุขนาฏกรรมเหมือนกัน 2) ตัวละคร มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ดังนี้ ในส่วนของ

ตัวละครเอกจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านชาติกำเนินที่ผิดธรรมชาติ มีคุณธรรมความกตัญญูและมี

ความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไป แต่ตัวละครเอกจะมีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียด ส่วนตัว

ละครรองจะมีความแตกต่างกันเช่น ชื่อตัวละคร บทบาทภายในเรื่อง แต่จะมีความคล้ายคลึงกันใน

ด้านลักษณะนิสัย 3) ฉาก จากการศึกษาทั้งสองเรื่องพบว่าใช้ฉากประเภทจิตนาการเหมือนกัน แต่ทั้ง

สองเรื่องไม่พบประเภทฉากจริงและมีกลวิธีการสร้างฉากเหมือนจริงและกลวิธีสร้างฉากเหนือจริง

เหมือนกัน 4) แนวคิดของเรื่อง พบว่าทั้งสองเรื่อง มีทั้งแนวคิดหลักและแนวคิดรองที่คล้ ายกันดังนี้ 

แนวคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องผู้มีบุญบารมีหรือคนดีย่อมมีผู้ช่วยเหลือคุ้มครองตรงกับความเชื่อคนดี ตกน้ำ

ไม่ไหล ตกไม่ไหม้ และความเชื่อเรื่องกรรมผลของการกระทำอำนาจคุณความดีที่สั่งสมมาในชาติปาง

ก่อนจะมาสนองในชาตินี้ และแนวคิดรองทั้งสองเรื่องเสนอแนวคิดรองเกี่ยวกับความรักระหว่างแม่กับ

ลูก ความรักระหว่างสามีภรรยาและความกตัญญู 

 

 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นที่เกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอน จำนวน 6 เรื่อง ส่วนใหญ่นั้นนิยม

ศึกษาเนื้อหาการสอนกล่าวคือปรากฏการศึกษาสาระคำสอนและกลวิธีการสอน ได้แก่ ปัจจรี ศรีโชค 

(2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสอนเรื่องขะลำ เข็ดขวงในวรรณกรรมอีสานเรื่อง

สร้อยสายคำ” ฉบับวัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษากลวิธีการสอนขะลำเข็ดขวง     

สุพรรษา พละศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปูมราชธรรม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์” เป็นการศึกษา

วิเคราะห์สาระสำคัญและกลวิธีการสอนในวรรณกรรมเรื่องปูมราชธรรม โสภา คชรัตน์ (2550) ได้

ศึกษาเรื่อง “นรางกุโรวาท : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอน” เป็นการศึกษาสาระคำสอนและ
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กลวิธีการนำเสนอสาระคำสอนในวรรณกรรมคำสอนเรื่องนรางกุโรวาท อุษาวดี วรรณประภา (2554) 

ได้ศึกษาเรื่อง “คำสอนในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สร้อยสายคำ” ฉบับวัดบ้านป่าข่า  จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นการศึกษาสาระคำสอนของบุคคลแต่ละสถานภาพ สาทิด แทนบุญ (2558) ได้ศึกษา

เรื่อง “วรรณกรรมคำสอนของสุนทรภู่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” เป็นการศึกษาสาระ    

คำสอน ความสำคัญและบทบาทของวรรณกรรมคำสอน และนันทพัทธ์ ภาพงาม (2559) ได้ศึกษา

เรื่อง “วรรณกรรมวัดเกาะเรื่องนางแสนกล : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอนชาย” เป็น

การศึกษาเนื้อหาสาระคำสอนและกลวิธีการสอน จากงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับวรรณกรรมคำสอนทั้ง 6 เรื่อง 

แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาการสอนถือเป็นลักษณะเด่นที่เป็นภูมิปัญญาด้านการสอนของกวี เพราะ

วรรณกรรมคำสอนมักให้ความสำคัญกับการนำเสนอสาระคำสอนด้วยกลวิธีที่น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้อ่าน

เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

 ส่วนงานวิจัยข้างต้นที่เกี่ยวกับเรื่องท้าวแบ๊ มีจำนวน 4 เรื่อง ได้มีผู้ศึกษาไว้หลายประเด็น 

ได้แก่ อุไรวรรณ สุพรรณและคณะ (2536) ได้ศึกษาเรื่อง “การปริวรรตวรรณกรรมนิทานเรื่อง     

“ท้าวแบ๊” อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี” เป็นการศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตที่ปรากฏใน

วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊  ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์  (2539) ได้ศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมไทพวน : 

ความสัมพันธ์กับสังคม” เป็นการวิเคราะห์วรรณกรรมนิทานไทพวน ในอำเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก ซึ่งมีเรื่องท้าวแบ๊เป็นวรรณกรรมในกลุ่มข้อมูล วัชราภรณ์  ดิษฐป้าน (2545) ได้ศึกษาเรื่อง 

“แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : ความแพร่หลายและการแตกเรื่อง” ซึ่งได้นำเรื่องท้าวแบ๊มาเปรียบเทียบ

โครงสร้างแบบเรื่อง และกฤษณา มูลคำและคณะ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบบทละครนอก

เรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง

ท้าวแบ๊ ฉบับปริวรรตโดย พิเชฐ ชัยพร” ในด้านองค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่ โครงเรื่อง        

ตัวละคร ฉาก และแนวคิด  

 เมื่อนำงานวิจัยทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้รวบรวม มาประมวลรวมประเด็นในการศึกษา พบว่ายังไม่มี

งานวิจัยของผู้ใดที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องท้าวแบ๊ ในฐานะวรรณกรรมคำสอน ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจใน

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องท้าวแบ๊ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการทราบสาระคำสอนและกลวิธีการสอนของเรื่อง

ท้าวแบ๊ เพ่ือค้นหาคำตอบที่จะสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในภายภาคหน้า 
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บทที่ 2 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอนและภูมิหลังของแหล่งข้อมูล 

 

 วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของภาคอีสานที่มีความสำคัญยิ่งต่อชุมชน

อีสานในอดีต เพราะไม่เพียงเป็นวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีคำสอนต่าง ๆ ที่

สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง อีกทั้งเรื่องท้าวแบ๊ยังสะท้อนวิถีชีวิต คติความเชื่อ ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่

ของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้การจะศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ในเชิงคำสอนให้

เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ จึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอน และภูมิหลังของชุมชนที่พบ

จารึกใบลานวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ เพ่ือนำมาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์คำสอนจากเรื่อง     

ท้าวแบ๊ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทต่อไปนี้ 

 การศึกษาในบทนี้ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่  คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

วรรณกรรมคำสอนและภูมิหลังของแหล่งข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอนและกลวิธีการสอน 

 ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอน ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวรรณกรรมคำสอนในประเด็น

ต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอน วรรณกรรมคำสอนและวรรณกรรมพุทธศาสนา

ที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ และกลวิธีการสอน ผู้วิจัยขอกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละ

ประเด็น ดังนี้ 

 

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมคำสอน 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของวรรณกรรมคำสอน ผู้วิจัยสามารถจำแนกได้ 

2 ประเด็น คือ ความหมายของวรรณกรรมคำสอน และลักษณะของวรรณกรรมคำสอน ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

  1.1.1 ความหมายของวรรณกรรมคำสอน 

  ธวัช ปุณโณทก (2522 : 321) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมคำสอน หมายถึง วรรณกรรม

ที่ทำหน้าที่ ในการควบคุมสังคมโดยตรง เพราะวรรณกรรมคำสอนนี้มีจุดประสงค์ต่างไปจาก

วรรณกรรมนิทานนิยายซึ่งมุ่งแต่ความบันเทิงใจเป็นพ้ืน ส่วนวรรณกรรมคำสอนมีจุดประสงค์สอน



  16 

ประชาชนในด้านจริยธรรม ความประพฤติ ตลอดจนการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับ

การสอนศีลธรรมนั่นเอง  

   ราชบัณฑิตยสถาน (2545 : 132-133) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมคำสอน หมายถึง 

งานเขียนที่มีจุดประสงค์เพ่ือสอนให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เผยแพร่หลักธรรมจรรยา ลัทธิปรัชญา 

วรรณกรรมคำสอนของไทยมีหลายเรื่อง เช่น สุภาษิตพระร่วง สุภาษิตสอนหญิง เพลงยาวถวายโอวาท 

เป็นต้น 

  ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2559 : 255) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมคำสอน หมายถึง 

วรรณกรรมที่ผู้แต่งมีจุดประสงค์ที่จะแสดงคำสอน คติธรรม ปรัชญา หรือหลักการ จริยศาสตร์ 

(ethics) โดยที่คำสอนในวรรณกรรมนั้นอาจจะได้รวบรวมจากคำสั่งสอนในศาสนา ลัทธิความเชื่อ 

ปรัชญา คติธรรม หรือสุภาษิตที่สืบทอดกันมาในมุขปาฐะ และอาจจะแสดงทัศนะของผู้แต่ งเองด้วย 

ในความหมายนี้ไม่รวมตำราที่มุ่งสอนให้ความรู้หรือศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ตำราโหราศาสตร์ 

ตำราการประกอบพิธีกรรม ตำราการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น วรรณกรรมคำสอนจึงมีชื่อเรียกใน

ภาษาไทยอยู่หลายคำ เช่น “วรรณกรรมสุภาษิต” หรือ “วรรณกรรมสุภาษิตและคำสั่งสอน” 

  วิพุธ โสภวงศ์ (2559 : 161) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมคำสอน หมายถึง วรรณกรรมที่

ก่อประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ชนทุกชั้นรู้จักหน้าที่ของตน ประพฤติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม   

ทำให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยตลอดมา ข้อสังเกตคือ ไม่ว่าจะสอนผู้ใดวรรณกรรมคำสอนก็จะมี

หลักการสอนตรงกันประการหนึ่งคือ มุ่งสอนให้ผู้รับการสอนเป็นผู้ประพฤติดี ทั้งกาย วาจา ใจ         

มีความหมั่นเพียรในกิจการของตน 

  วสันต์ รัตนโภคา (2560 : 11) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมคำสอน หมายถึง วรรณกรรม

ประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาแสดงหลักจริยธรรมคุณธรรมต่าง ๆ เพ่ือกล่อมเกลาให้ผู้อ่านได้พัฒนาตนให้

สมบูรณ์มากขึ้น เนื้อหาในวรรณกรรมคำสอนของไทยนั้นมีทั้งการสอนหลักการปกครองของพระเจ้า

แผ่นดินใน โคลงพาลีสอนน้อง การสอนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชสำนักใน โคลงทศรถสอน

พระรามและโคลงราชสวัสดิ์ การสอนการปฏิบัติตนของสตรีที่งามพร้อมใน กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ 

เป็นต้น 

  จากที่มีผู้ให้คำนิยามของคำว่า “วรรณกรรมคำสอน” ดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถ

สรุปได้ว่า วรรณกรรมคำสอน หมายถึง วรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสั่งสอนประชาชน 

ทั้งทางคติธรรมและทางคติโลก และจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคนในสังคม ให้อยู่ในกรอบระเบียบ 

วินัยที่สังคมวางไว้อย่างมีความสุข 
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  1.1.2 ลักษณะของวรรณกรรมคำสอน 

  ธวัช ปุณโณทก (2525 : 389) ได้กล่าวถึง เนื้อหาสารัตถะของวรรณกรรมคำสอนว่า

จะพบการสอนอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. สอนปรัชญาพุทธศาสนา เช่น เรื่องโลกหานี กาลนับมื้อส้วย สมาสสงสาร และ

กายนคร กล่าวคือสอนให้คนมุ่งที่จะเข้าสู่นิพพาน ให้ตระหนักในความไม่เที่ยงแท้ของสังสารวัฏ      

และรู้แจ้งในสังขารของมนุษย์ ซึ่งเป็นไปตามไตรลักขณาญาณ คือ อนัตตา อนิจจัง และทุกขัง 

  2. สอนจริยธรรมของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตในสังคม เช่น พระลอสอนโลก คำสอน

พระยามังราย พระยาคำกองสอนไพร่ ท้าวคำสอน ปู่สอนหลาน และกฤษณาสอนน้อง คำสอนที่

ปรากฏในวรรณกรรมคำสอนเหล่านี้จะเน้นในหน้าที่ ของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เริ่มตั้งแต่

ครอบครัว เช่น พ่อแม่-ลูก สามี-ภรรยา สังคมกว้างขึ้นได้แก่หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ และหน้าที่ 

ที่ปวงชนจะต้องปฏิบัติต่อเจ้าขุนมูลนาย และหน้าที่ของมูลนายพึงปฏิบัติต่อไพร่ประชาชน เป็นต้น 

  พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ (2542 : 113-114) ได้กล่าวถึง ลักษณะสำคัญของ

วรรณกรรมคำสอนไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. สอนเรื่องการครองตน หมายถึง สอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกที่ควรรู้จัก

วางตัวที่ดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจงดงาม แจ่มใส ยึดมั่นในศีลธรรมไม่   

ลุ่มหลงในอบายมุข และรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี 

2. สอนเรื่องการครองเรือน หมายถึง สอนให้รู้จักครองใจผู้อ่ืนทั้งที่เป็นบุคคลใน

ครอบครัว เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง สามีภรรยา และผู้ใต้บังคับบัญชา ให้รักใคร่เมตตา พร้อมอยู่รับใช้อย่าง

ซื่อสัตย์ จงรักภักดี  

3. สอนเรื่องการครองงาน หมายถึง สอนให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

อย่างดี ขยันหมั่นเพียรทำงานโดยไม่บกพร่อง มีความรู้ อย่างถูกต้องแท้จริง ไม่หยุดศึกษาหาความรู้ 

รู้จักคัดเลือกสิ่งดีงามเก็บไว้ใช้ประโยชน์ และไม่ละทิ้งหน้าที่การงานของตนให้คั่งค้างพอกพูน  

พระมหาอำนวย มหาวีโร (2544 : 29) ได้สรุปลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรม       

คำสอนไว้ 2 ลักษณะ คือ สอนปรัชญาพุทธศาสนาและสอนจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์       

จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมคำสอนของคนไทยมีคุณค่ายิ่งต่อคนไทยทุกยุคทุกสมัย สามารถปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวัน  

  บุญสนอง สมวงศ์ (2551 : 16) กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมคำสอนของไทย ถ้าแบ่งตาม

ลักษณะของคำสอนจะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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  1. สอนปรัชญา ศาสนาและจริยธรรม คือ สอนให้คนมุ่งที่จะเข้าสู่นิพพานให้

ตระหนักในความไม่เที่ยงแท้ของสังสารวัฏ และรู้แจ้งในสังขารของมนุษย์ซึ่งเป็นไปตามกฎของไตร

ลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และสอนจริยธรรมซึ่งเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของบุคคล 

2. สอนการดำเนินชีวิตในสังคม คำสอนที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเหล่านี้ จะเน้นใน

หน้าที่ของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เริ่มตั้งแต่สังคมครอบครัว คือ สังคมพ่อ แม่ ลูก หลาน 

สามี ภรรยา ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ี ป้า น้า อา สังคมที่กว้างขึ้น ได้แก่ หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ หน้าที่

ที่ประชาชนพึงปฏิบัติต่อผู้ปกครอง หน้าที่ของผู้ปกครองที่พึงปฏิบัติต่อประชาชน เป็นต้น 

วิพุธ โสภวงศ์ (2558 : 108)   ได้กล่าวถึง ลักษณะเนื้อหาวรรณกรรมคำสอน 2 

ลักษณะ คือ คำสอนสำหรับคนทั่วไปและคำสอนสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ คำสอนสำหรับ   

ผู้เป็นกษัตริย์ เป็นขุนนางข้าราชการ คำสอนสำหรับผู้ชาย และคำสอนสำหรับผู้หญิง 

จากการจัดประเภทเนื้อหาของวรรณกรรมคำสอนดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงสามารถสรุป

เนื้อหาวรรณกรรมคำสอนได้ 2 ประเภท คือ คำสอนเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา มุ่งตระหนักสู่การนิพพาน 

ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต และหลักธรรมต่าง ๆ และคำสอนเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ข้อพึง

ปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ 

 

 1.2 วรรณกรรมคำสอนและวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊  

 วรรณกรรมคำสอนและวรรณกรรมพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากในการดำเนินชีวิตของชาว

อีสาน เนื่องด้วยวรรณกรรมเหล่านี้มีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ในกรอบจารีต

ประเพณีอันดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม และให้คนเกรงกลัวต่อบาป บุญ คุณ โทษ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มา

จากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นวรรณกรรมพุทธศาสนาและวรรณกรรมคำสอน จึงมีหน้าที่

สำคัญในการจรรโลงสังคมไทยให้อยู่อย่างสันติสุข ดังที่วิพุธ โสภวงศ์ (2559 : 158) กล่าวไว้ว่า 

วรรณกรรมศาสนาและวรรณกรรมคำสอน เป็นวรรณกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมให้

คนในสังคมเป็นผู้มีคุณธรรม มีหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ

สังคมที่ตนเป็นสมาชิก นับตั้งแต่เรามีวรรณกรรมลายลักษณ์เป็นต้นมา ก็ปรากฏวรรณกรรมศาสนา

และวรรณกรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด หลักธรรมและคำสอนในวรรณกรรมประเภทนี้จึงมี

บทบาทสำคัญในการจรรโลงสังคมไทยตลอด  

 แม้ว่าวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊จะได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมคำสอนและวรรณกรรมพุทธ

ศาสนา แต่พุทธศาสนาที่ได้รับมานั้นเกิดการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมไปแล้ว เพราะพ้ืนฐานความ
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เชื่อดั้งเดิมของชาวอีสานนับถือผีสางเทวดาและผีบรรพบุรุษ เมื่อรับพุทธศาสนาเข้ามาในท้องถิ่นจึงเกิด

การผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมได้อย่างกลมกลืน ดังที่ประพจน์ อัศววิรุฬหการ (2558 : 301)  

กล่าวไว้ว่า ความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยกับศาสนาที่มาจากอินเดียรุ่นแรก คือ พุทธศาสนา และ

ศาสนาพราหมณ์นั้น อยู่รวมกันจนแยกไม่ออก ต่างก็มีหน้าที่ของตนในสังคมอย่างสมดุลพอควร 

ในทางปฏิบัติและการใช้ชีวิตประจำวันความเชื่อเรื่องผีสางเทวดายังคงเป็นพ้ืนฐานอยู่ทุกเมื่อ 

วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊จึงเป็นวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลทั้งหลักธรรมและคำสอนจากความเชื่อ

ดั้งเดิมของคนไทยและความเชื่อทางพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงจำแนกวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อเรื่อง      

ท้าวแบ๊ได้ 2 ประเด็น ได้แก่ วรรณกรรมคำสอนที่มีอิทธิพลต่อเรื่องท้าวแบ๊ และวรรณกรรมพุทธ

ศาสนาที่มีอิทธิพลต่อเรื่องท้าวแบ๊ ดังรายเอียดต่อไปนี้ 

 

  1.2.1 วรรณกรรมคำสอนที่มีอิทธิพลต่อเรื่องท้าวแบ๊ 

  วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของภาคอีสานที่ได้รับอิทธิพลจาก

เรื่องฮีตสิบคองสิบสี่ในการดำเนินเรื่องอย่างชัดเจน จึงทำให้เรื่องท้าวแบ๊มีกรอบแนวคิดและข้อปฏิบัติ

ต่าง ๆ อยู่ในหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน ดังที่ ธวัช ปุณโณทก (2525 : 389) กล่าวไว้ว่า       

ฮีตสิบสองคองสิบสี่ คือ จารีตในสิบสองเดือนและครรลองแห่งชีวิตสิบสี่ประการ ฉะนั้นจารีตในสิบสอง

เดือนก็มีลักษณะเช่นเดียวกับประเพณีในสิบสองเดือน ซึ่งภาคกลางมีพระราชพิธีสิบสองเดือน แต่ใน

ภาคอีสานนั้นประเพณีในจารีตสิบสองเดือนเป็นพิธีกรรมของชาวบ้าน ไม่ใช่พระราชพิธี โดยฮีตสิบสอง

มีประเพณีดังนี้ เดือนอ้ายประเพณีบุญเข้ากรรม เดือนยี่ประเพณีบุญคูนลาน เดือนสามประเพณีบุญ

ข้าวจี่ เดือนสี่ประเพณีบุญพระเวส เดือนห้าประเพณีบุญหดสรงในวันสงกรานต์ เดือนหกประเพณีบุญ

บั้งไฟ เดือนเจ็ดประเพณีบุญชำฮะ เดือนแปดประเพณีบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าประเพณีบุญข้าว

ประดับดิน เดือนสิบประเพณีบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ดประเพณีบุญออกพรรษา และเดือนสิบสอง

ประเพณีบุญกฐิน ส่วนคองสิบสี่ คือ ครรลองแห่งเจ้าบ้านผ่านเมือง มีข้อปฏิบัติดังนี้  1) แต่งตั้ง         

ผู้ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เป็นที่เคารพยำเกรงของชาวบ้านให้เป็นอุปฮาดราชมนตรี เป็นต้น        

2) หมั่นประชุมอุปฮาดราชมนตรีช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ เจริญรุ่งเรือง 3) ให้ทรงอยู่ใน

ทศพิธราชธรรม 4) ถึงวันปีใหม่ให้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ 

5) ถึงวันปีใหม่ให้เพ้ียพระยานำเครื่องบรรณาการพร้อมทั้งน้ำอบน้ำหอมมามุธาภิเษกหดสรงเจ้าเมือง 

6) ถึงเดือนหก นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแก่เจ้าเมือง 7) ถึง

เดือนเจ็ด ให้เลี้ยงมเหสักข์หลักเมือง บูชาเทวดาทั้งสี่ 8) ถึงเดือนแปด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาชำระบำ
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เบิกหว่านแร่ทราย ตอกหลักบ้านหลักเมือง 9) ถึงเดือนเก้าป่าวประกาศให้ประชาชน ทำบุญข้าว

ประดับดิน อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 10) ถึงเดือนสิบป่าวประกาศให้ประชาชน ทำบุญ

สลากอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว 11) ถึงเดือนสิบเอ็ดให้ประชาชนทำบุญออกพรรษา 

12) ถึงเดือนสิบสอง ทอดกฐินตามวัดวาอารามต่าง ๆ 13) ถึงเดือนสิบสอง ให้ไพร่ฟ้ามารวมกันที่หน้า

พระลานหลวงแห่เจ้าชีวิตไปสรงน้ำในแม่น้ำ เพี้ยวัด (ตำแหน่ง) จัดวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำแข่งเรือวันละหนึ่ง

ลำ และวันขึ้นสิบสามค่ำวันส่วงเฮือ 14) ให้มีสมบัติคูณเมือง หรือมีค่าควรแก่เมือง (คูณ-ค้ำคูณ, การ

ก่อให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรือง) อันได้แก่ มีทูตที่ฉลาด มีนักปราชญ์ มีพระสงฆ์ที่แตกฉานธรรมวินัยมี

อาวุธยุทโธปกรณ์ มีพระโหรา มีเสนาอมาตย์ที่เที่ยงธรรมซื่อสัตย์ เป็นต้น 

 นอกจากนี้ยังพบวรรณกรรมอีสานอีกหลายเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องฮีตสิบสองคองสิบสี่  

ดังที่จรูญรัตน์ รัตนากร (2535 : 27-39) กล่าวถึงเนื้อเรื่องในวรรณกรรมคำสอนของภาคอีสานไว้ว่า 

พญาคำกองสอนไพร่ พบการสอนให้ขุนนางรู้เรื่องฮีตคอง กาพย์วิฑูรย์บัณฑิต พบการสอนประชาชน

ให้ประพฤติปฏิบัติตามฮีตบ้านคองเมือง กาพย์หลานสอนปู่ พบการสอนผู้สูงอายุให้ปฏิบัติตามฮีตเถ้า

คองแก่ และย่าสอนหลาน พบการสอนฮีตบ้านคองเมืองให้แก่ประชาชนทั่วไป จะเห็นได้ว่าวรรณกรรม

คำสอนของภาคอีสานส่วนใหญ่ล้วนแต่ได้อิทธิพลจากเรื่องฮีตสิบสองคองสิบสี่ ซึ่งรวมถึงวรรณกรรม

เรื่องท้าวแบ๊ด้วย 

 

  1.2.2 วรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อเรื่องท้าวแบ๊  

   วรรณกรรมพุทธศาสนาคือวรรณกรรมที่มีเนื้อหาและแก่นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม

และความเชื่อทางศาสนาเป็นหลัก (ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง, 2561 : 15) ชาดกถือเป็นวรรณกรรม

พุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอรรถกถาชาดกหรือปัญญาสชาดก ดังที่       

นิยะดา เหล่าสุนทร (2538 : 40) กล่าวไว้ว่า หลังจากที่ปัญญาสชาดกได้มีการกำเนิดขึ้น เข้าใจว่าคง

จะแพร่หลายและได้รับความนิยมไม่แพ้อรรถกถาชาดก เพราะนอกจากมีลักษณะเป็นชาดกซึ่งมีคติ

สอนใจโน้มน้าวให้เลื่อมใสในพระพุทธจริยาวัตรเช่นเดียวกันแล้ว เนื้อเรื่องของปัญญาสชาดกก็

สนุกสนานเพลิดเพลิน มีการผจญภัยของพระเอกผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และมีความเชี่ยวชาญ

ด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง (2561 : 17) กล่าวไว้ว่า ปัญญาสชาดกอาศัย

เค้าเรื่องมาจากนิทานพ้ืนบ้าน เนื้อหาบางเรื่องเรียบง่ายไม่ซับซ้อน บางเรื่องมีอิทธิปาฏิหาริย์ มีของ

วิเศษ มีการพลัดพราก มีการผจญเคราะห์กรรมต่าง ๆ คือมีลักษณะเรื่องแบบที่เรียกว่านิทานจักร ๆ 

วงศ์ ๆ ทั้งนี้แก่นเรื่องจะมุ่งเน้นที่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
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วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่ได้รับอิทธิพลมาจากนิทานใน

ปัญญาสชาดก ดังที่วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน (2545 : 193) กล่าวไว้ว่า โครงเรื่องของท้าวแบ๊นี้คล้ายคลึง

กับเรื่อง สุวรรณสังขชาดก การทดสอบก่อนแต่งงานโดยการสร้างสะพานทองก็คล้ายกับสุวรรณสิรสา

ชาดก และยังมีบางส่วนของโครงเรื่องที่ปรากฏตรงกันกับเรื่อง สิทธิสารชาดก นอกจากนี้ยังอาจ

สันนิษฐานได้ว่าพฤติกรรมการได้ของวิเศษของยักษ์ในเหตุการณ์  ตอนการเผยร่างและการยอมรับ      

ในเรื่องท้าวแบ๊นั้น ได้รับอิทธิพลจากเรื่อง สุวรรณสังขชาดกด้วย เรื่องท้าวแบ๊จึงน่าจะเป็นนิทานที่แตก

เรื่องมาจากโครงเรื่องแบบสังข์ทอง และมีการนำอนุภาคจากนิทานในปัญญาสชาดก คือ เรื่องสุวรรณ

สังขชาดก สุวรรณสิรสาชาดก และสิทธิสารชาดก มาผสมเป็นเรื่องท้าวแบ๊ อีกทั้งวรรณกรรมเรื่อง    

ท้าวแบ๊ยังมีโครงสร้างเนื้อเรื่องแบบปัญญาสชาดก 

  นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วง บทพระราชนิพนธ์ของพระยาลิไทย 

ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้แต่งนำเอาแนวคิดของเรื่อง 

การปลูกฝังคุณธรรมให้ทำความดีละเว้นความชั่ว ความเชื่อกฎแห่งกรรม ความเชื่อนรกสวรรค์ ไป

แทรกไว้ในเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่านเกรงกลัวต่อบาป บุญ คุณ โทษ ดังที่กุสุมา รักษมณี (2559 : 

8) กล่าวไว้ว่า เนื้อหาหลักของไตรภูมิพระร่วงสอนให้คนทำความดีและละเว้นความชั่ว โดยกำหนดให้

นามธรรมต่าง ๆ เช่น บาป บุญ กุศล มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรมชัดเจน เหมาะแก่ความเข้าใจของ   

คนในสมัยนั้น ภาพของภูมิต่าง ๆ พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่กำหนดเป็นตัวเลข เช่น ความกว้าง     

ยาว ลึก ของขุมนรก เป็นกลวิธีที่กวีใช้สำหรับสร้างภาพเพ่ือชักจูงผู้อ่านให้เห็นผลตอบแทนได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น ไตรภูมิในที่นี้หมายถึงแดนทั้งสาม คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ กามภูมินั้นแบ่งออกเป็น

อบายภูมิประกอบด้วย นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ และอสุรกายภูมิ ส่วนกามสุคติภูมิประกอบด้วย

มนุสสภูมิและฉกามาพจรภูมิ รูปภูมิเป็นภูมิของพรหมที่ยังมีรูป 16 ภูมิ ส่วนอรูปภูมิเป็นภูมิของพรหม

ที่ไม่มีรูปมี 4 ภูมิ การวาดภาพภูมิใหญ่ทั้งสามก็เพ่ือแสดงถึงจุดมุ่งหมายปลายทางทางที่บุคคลแต่ละ

คนจะต้องไป เมื่อประกอบกรรมต่างกัน เช่น ผู้ใดทำชั่วจะไปเกิดเป็นเปรต เป็นสัตว์นรก ผู้ใดกระทำดี

จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ คำสอนเรื่องการทำดีเพ่ือผลตอบแทนที่ดีครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติตน

ต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ไปจนถึงการทำมาค้าขาย นอกจากสอนคนทั่วไปที่เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินแล้ว 

ยังสอนคติธรรมแก่ผู้ปกครองให้ยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองมีความสุข       

ในไตรภูมิพระร่วงมีข้อความที่กล่าวว่าพระราชาผู้ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมคือสมมติเทวดา       

ผู้สถิตในสวรรค์ชั้นฉกามาพจร จึงนับได้ว่าคำสอนที่เป็นแนวคิดของเรื่องคือหลักธรรมซึ่งเป็นเรื่องของ
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การกระทำความประพฤติ และการดำเนินชีวิตเพ่ือสิ่งตอบแทนคือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดในภูมิ     

ทั้งสาม 

 

  จากการศึกษาวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ดังกล่าวข้างต้นนี้             

สามารถสรุปวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ได้ 2 ประเภท ได้แก่ วรรณกรรม       

คำสอนที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ คือ วรรณกรรมคำสอนเรื่องฮีตสิบสองคองสิบสี่  ซึ่งถือ

เป็นจารีตสิบสองเดือนและครรลองแห่งชีวิตสิบสี่ประการของชาวอีสาน และวรรณกรรมพุทธศาสนาที่

มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ คือ วรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง ซึ่งมีแนวคิด

ปลูกฝังคุณธรรม ให้ทำความดีละเว้นความชั่ว ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และความเชื่อเรื่องนรก 

สวรรค์ เพ่ือให้ผู้อ่านเกรงกลัวต่อบาปและมุ่งกระทำความดี  และการนำเอาอนุภาคจากนิทานใน

ปัญญาสชาดกมาผสมผสานแต่งข้ึนเป็นเรื่องท้าวแบ๊ 

 

 1.3 กลวิธีการสอน 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551 : 47-51) กล่าวไว้ว่า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 

มีหลายแบบ ที่น่าสังเกตหรือพบเสมอ คงจะได้แก่วิธีต่อไปนี้ 

 1. แบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้ เสมอไม่น้อยกว่าวิธีใด ๆ โดยเฉพาะ

ในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม     

ในการสนทนาพระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถาม นำคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและเลื่อมใส

ศรัทธาในที่สุด แม้ในหมู่พระสาวก พระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่น้อย และทรงส่งเสริมสาวกสนทนาธรรม

กันอย่างในมงคลสูตรว่า “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ – การสนทนาธรรมตามกาล เป็น

มงคลอันอุดม”  

 2. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ น่าจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจำวัน ซึ่งมี

ประชาชน หรือพระสงฆ์จำนวนมาก และส่วนมากเป็นผู้ที่มี พ้ืนความรู้ความเข้าใจ กับมีความเลื่อมใส

ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคน

ประเภทและระดับใกล้เคียงกัน พอจะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้าง ๆ ได้ ลักษณะพิเศษของพุทธวิธี

สอนแบบนี้ ที่พบในคัมภีร์บอกว่าทุกคนที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมนั้น แต่ละคนรู้สึกว่า

พระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของ

พระพุทธเจ้า 
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 3. แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่าง  ๆ 

แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บ้างก็มาถามเพ่ือต้องการรู้คำสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนา 

หรือเทียบเคียงกับคำสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพ่ือลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถามเพ่ือข่มปราบให้

จน หรือให้ได้รับความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและ

ใช้วิธีตอบให้เหมาะสมกัน ในสังคีติสูตร ท่านแยกประเภทปัญหาไว้ตามลักษณะวิธีตอบเป็น 4 อย่าง 

คือ 1) เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงตอบแบบตรงไปตรงมาตายตัว 2) ปฏิปุจฉาพยากรณีย

ปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ 3) วิภัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาที่จะต้องแยกแยะตอบ       

4) ฐปนียปัญหา ปัญหาที่พึงยับยั้งเสีย 

 4. แบบวางกฎข้อบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งแรก 

พระสงฆ์หรือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกันอยู่ มีผู้นำความมากราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ก็

จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระทำผิด เมื่อเจ้าตั วรับได้ความเป็นสัตย์จริงแล้ว          

ก็ทรงตำหนิ ชี้แจงผลเสียหายที่ เกิดแก่ส่วนรวม พรรณนาผลร้ายของความประพฤติไม่ดี และ

คุณประโยชน์ของความประพฤติที่ดีงาม แล้วทรงแสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกันกับเรื่องนั้น 

จากนั้นจะตรัสให้สงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงแถลงวัตถุประสงค์ในการบัญญัติ     

ให้ทราบ แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้น ๆ ไว้ โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์ 

 บรรยวัสถ์  ฝางคำ (2555 : 17-23) กล่าวไว้ว่า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญ มีดังนี้ 

 1. วิธีการสอนตามหลักนวังคสัตถุศาสน์ มีวิธีการสอน 3 ลักษณะ คือ 

  1.1 สอนแบบร้อยกรอง (ปัชชะ) คือคาถา อุทานและชาดก 

  1.2 สอนแบบร้อยแก้ว (คัชชะ) แยกย่อยไปเป็น 5 ลักษณะ 

1.2.1 แบบสุตตะ วิธีการสอนแบบแสดงอธิบายรายละเอียดเรื่องราว  

1.2.2 แบบ เวยยากรณ ะ วิธีสอนแบบแยกย่อย  ๆ  เนื้ อห าให้ เห็ น

ส่วนประกอบต่าง ๆ จนกว่าจะแยกไม่ได้ 

1.2.3 แบบอิติวุตตกะ วิธีการสอนแบบอ้างอิงหลักฐานข้อมูลและตัวอย่าง

ประกอบ 

1.2.4 แบบอัพภูตธรรม วิธีการสอนแบบสรุป แสวงหาคำตอบที่ เป็น

ประเด็นสำคัญของเรื่อง 

1.2.5 แบบเวทัลละ วิธีการสอนแบบตั้งโจทย์ ตั้งคำถามแล้วแสวงหา

คำตอบ 
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1.3 สอนแบบร้อยแก้วผสมร้อยกรอง (วิมิสสะ) ตัวอย่าง คือพระสูตรที่มีคาถา หรือ

อรรถกถา ธรรมบท 

 2. วิธีการสอนตามพยากรณ์ วิธีการสอนแบบตอบปัญหา ผู้ที่ถามปัญหานอกจากมีความสงสัย

ในข้อธรรมแล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือศาสนาหรือลัทธิอ่ืน ถามเพ่ือต้องการรู้คำสอนทางฝ่ายพุทธ

ศาสนาหรือเทียบเคียงกับคำสอนในลัทธิของตน การตอบปัญหานั้น พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการตอบ

ปัญหา 4 วิธีด้วยกัน กล่าวคือ 

  2.1 เอกังสพยากรณ์ ปัญหาที่พึงตอบทันที เป็นปัญหาง่ายๆ ที่ผู้ถามถามด้วยความ

บริสุทธิ์ใจอยากรู้จริง ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ พระพุทธองค์จึงทรงตอบทันที 

  2.2 วิภัชชพยากรณ์ ปัญหาที่ควรตอบอย่างละเอียด 

  2.3 ปฏิปุจฉาพยากรณ์ ปัญหาที่พึงย้อนถามก่อนแล้วจึงตอบ เป็นปัญหาที่ผู้ถาม

มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้วเป็นเบื้องต้น พระพุทธเจ้าจึงทรงย้อนถามในเรื่องอุปมา   

ง่าย ๆ เสียก่อน เพ่ือผู้ฟังเข้าใจปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ 

  2.4 ฐปนพยากรณ์ ปัญหาที่ไม่พึงตอบเลยเป็นปัญหาทางอภิปรัชญา หรือปรมัตถ   

สัจจะอันลึกซึ้ง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการแก้ทุกข์ ผู้ถามมุ่งจะชวนทะเลาะถกเถียงอวดภูมิปัญญาของตน

มากกว่าที่จะแสวงหาความรู้ความเข้าใจ พระองค์จึงไม่ทรงตอบ 

3. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมีกถา

หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะดำเนินไปอย่างสำเร็จผลดีโดยมี

องค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ 4 ประการ 

 3.1 สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตาหรือเห็น

จริงด้วยใจเหมือนตาเห็น พระพุทธองค์ก็จะทรงชี้แจง จำแนก แยกและอธิบาย และเหตุผลให้ชัดเจน

จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง คล้ายกับว่าเห็นด้วยตา 

 3.2 สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริง ชวนให้แสดงคล้อยตามจนต้องยอมรับและนำไป

ปฏิบัติ เมื่อทรงเห็นว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ ก็จะทรงแนะนำหรืออธิบายให้ผู้ฟังซาบซึ้งในคุณค่าให้มองเห็น

ความสำคัญที่จะต้องฝึกฝนหรือนำไปปฏิบัติ 

 3.3 สมตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดกำลังใจปลุกให้มีอุตสาหะ เข้มแข็งมั่นใจ

ว่าจะทำให้สำเร็จได้ ไม่หวั่นต่อความเหนื่อยยาก สอนเร้าใจผู้ฟังให้มีความกล้าหาญในการปฏิบัติตาม 

เมื่อทรงชี้แจงให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนจนอยากจะนำไปปฏิบัติแล้ว พระองค์ก็จะทรงปลุกเร้าใจให้เขา

กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะมีกำลังใจมั่นที่จะปฏิบัติให้เกิดผลให้จงได้ 



  25 

 3.4 สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วย

ความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัตินั้น พระพุทธเจ้านอกจากจะ

ทรงยึดหลักการสอนให้ผู้ฟังเข้าใจในเหตุผล ซาบซึ้งในคุณค่าและปลุกเร้าให้อาจหาญแกล้ากล้าแล้ว 

พระองค์ยังทรงสอนให้เข้าใจเกิดความแช่มชื่นเบิกบานไม่เหนื่อยหน่ายหรือท้อแท้ ให้มีหวังในผลของ

การที่ได้ปฏิบัติตาม 

4. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 

 4.1 การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายและ

เล่านิทานประกอบการสอน นั้นช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จำได้แม่นยำ เห็นจริงและ

เกิดความเพลิดเพลิน ทำให้การเรียนการสอนมีอรรถรสยิ่งขึ้น 

 4.2 การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คำอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งและเข้าใจยาก 

ปรากฏความหมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้น มักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมเปรียบเทียบ

ให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องท่ีเป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม 

 4.3 การใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาล ทรงใช้บุคคล เหตุการณ์ สถานที่และ

สภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นสื่อในการเรียนการสอน 

 4.4 การทำเป็นตัวอย่าง วิธีการที่ดีที่สุดหนึ่งโดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการทำ

เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอนเป็นทำนองการสาธิตให้ดูแต่ที่พระพุทธเจ้า        

ทรงกระทำนั้น เป็นไปในรูปที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ดี  

 4.5 การเล่นภาษา เล่นคำและใช้คำในความหมายใหม่ การเล่นภาษาและเล่นคำ 

เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมปฏิภาณ 

 4.6 การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็น

ประโยชน์  

 4.7 ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มี อัตตา  ตัดตัณหา

มานะทิฏฐิ ก็จะมุ่งไปยังผลสำเร็จในการเรียนรู้เป็นสำคัญสุด 

 4.8 การลงโทษและให้รางวัล แม้พระพุทธเจ้าทรงใช้การชม ยกย่องบ้าง ก็เป็นไปใน

รูปการยอมรับคุณความดีของผู้นั้น กล่าวชมโดยธรรม ให้เขามั่นใจในการกระทำความดีของตน  แต่

ไม่ให้เกิดเป็นการเปรียบเทียบข่มคนอ่ืนลง 
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 4.9 กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น บางครั้งบางคราว ย่อมมี

ลักษณะแตกต่างกันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือความสามารถในการ

ประยุกต์หลักวิธีการและกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้งเฉพาะคราวไป 

ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2557 : 89-110) ได้กล่าวถึง กลวิธีการนำเสนอหรือกลวิธีการ

สอนของวรรณกรรมไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

1. การตั้งชื่อ แสดงให้เห็นกลวิธีการนำเสนอชื่อเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งมีจดมุ่งหมายให้น่าเชื่อถือ

หรือน่านสนใจ โดยมีกลวิธี 3 แบบ ได้แก่ 

 1.1 การอ้างถึงชื่อบุคคลหรือผู้อาวุโสที่น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก เป็นบุคคลที่ควรเคารพ

ศรัทธา ว่าเป็นผู้กล่าวสอนเนื้อหาคติธรรมคำสอนในเรื่อง ซึ่งเป็นลักษณะกลวิธีชักจูงจิตใจผู้อ่านผู้ฟัง 

ให้คล้อยตาม 

 1.2 ตั้งชื่อเรื่องตามเนื้อหาคำสอน เช่น เรื่องเกี่ยวกับศีล 5 และเรื่องโคลงศีลห้า   

เป็นต้น 

 1.3 ตั้งชื่อเรื่องตามวิธีการแต่ง เช่น เรื่อง เจ้ยเทียมคลอง ซึ่งเป็นวรรณกรรมคำสอน

ที่มีการยกนิทานมาเป็นอุทาหรณ์หรือแนวเปรียบเทียบกับเนื้อหาคำสอน 

2. การระบุผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายในการสอน  

 2.1 ระบุผู้รับสารแบบกว้างๆ หรือไม่มีการระบุผู้รับสาร  

 2.2 ระบุผู้รับสารเป็นกลุ่มกษัตริย์และพระราชวงศ์ 

 2.3 ระบุผู้รับสารเป็นกลุ่มขุนนาง 

 2.4 ระบุผู้รับสารเป็นข้าท้าว 

 2.5 ระบุผู้รับสารเป็นไพร่ 

3. การบอกให้กระทำหรือการห้ามไม่ให้กระทำ เป็นกลวิธีการนำเสนอวรรณกรรมคำสอนที่มี

ลักษณะเด่น คือ การบอกให้กระทำ เป็นการชี้แนะแนวทางอย่างตรงไปตรงมาให้ประพฤติปฏิบัติตาม 

ในทางตรงกันข้ามก็มีการห้ามไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร โดยมีทั้งบอกเหตุผลและไม่บอก

เหตุผล  

4. การอุปมาอุปมัย เป็นกลวิธีการนำเสนอโดยการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปมัย เพ่ือสร้าง

ภาพพจน์ให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาคำสอนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดสุนทรียภาพทั้งรสคำและ     

รสความ 
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5. การยกอุทาหรณ์ เป็นกลวิธีการนำเสนอเพ่ือให้คำสอนมีการอ้างอิงน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น    

ซึ่งวิธีการยกอุทาหรณ์ที่ปรากฏอาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 5.1 ยกชื่อบุคคลหรือตัวละครในวรรณคดีที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมาเป็นตัวอย่าง 

หรือกล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทำของบุคคลหรือตัวละครนั้นมาเทียบเคียงเป็นแบบอย่าง 

 5.2 ยกนิทานที่มีเนื้อหาให้คติแง่คิดหรือมีลักษณะเป็นคำสอนขึ้นมาประกอบ 

6. การใช้คำปริศนาหรือคำผูกให้แก้ เป็นกลวิธีการนำเสนอโดยใช้คำปริศนาหรือคำผูกให้แก้ 

เพ่ือให้คำสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

สิริวรรณ ศรีพหล (2558 : 93-94) ได้กล่าวถึง วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าไว้ 10 วิธี ดังนี้ 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย พระพุทธเจ้าทรงดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเสนอหลักการ

หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเสนอ ขั้นสนทนากับผู้ฟังภายในกรอบสาระเพ่ือ

นำไปสู่การยอมรับในหลักนั้น ๆ และขั้นสรุปใจความสำคัญ 

2. วิธีสอนแบบไตรสิกขา เป็นการสอนที่ประกอบด้วยขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้น ได้แก่       

ขั้นศีล ขั้นสมาธิ และข้ันปัญญา 

3. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด เห็น อภิปรายปัญหา     

การแสวงหาเหตุผล คิดค้น คัดค้าน หรือคล้อยตาม เป็นวิธีการสอนที่พระพุทธองค์ทรงนำหลักธรรมมา

ประยุกต์ในการสอนพุทธบริษัท 

4. วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ เป็นการสอนที่พระพุทธองค์ทรงนำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใน    

การสอนพุทธบริษัท 

5. วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา เป็นการสอนที่ใช้การถามหรือตอบ และพระพุทธเจ้าทรงใช้         

ถ้าศึกษาพุทธประวัติ จะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอนันตลักขณสูตร ซึ่งเป็นลักษณะการถาม-ตอบ 

6. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน ตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการหาความจริงและวิธี

แก้ปัญหา ด้วยการตั้งคำถามในแนวกระบวนการวิทยาศาสตร์ทั้งทางโลกและทางธรรม 

7. วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ เป็นการนำเอาหลักธรรมเรื่องขันธ์ 5 อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร และวิญญาณ มาประยุกต์ในการสอน 

8. วิธีสอนแบบพหูสูต เป็นการนำหลักพหูสูตมาจัดเสนอเป็นกระบวนการเรียนการสอน 

9. วิธีสอนแบบอุปมาอุปไมย เป็นพุทธวิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการ

เทศนา ซึ่งช่วยการรับรู้ของเหล่าสาวกให้เข้าใจพุทธธรรมแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 
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10. วิธีสอนแบบใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการตัดสินใจแก้ปัญหา เป็น

กระบวนการสมัยใหม่ที่ประยุกต์มาจากวิธีสอนของพระพุทธเจ้า 

พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ (2560 : 105) ได้กล่าวถึง วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าไว้ 3 

ลักษณะ ได้แก่ 

1. อภิญญายธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่งคือ ทรงรู้ยิ่งเห็นเองแล้วจึงทรงสอน

ผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน 

2. สนิทานธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือผู้ฟังตรึกตรองตามหรือเห็นจริงได้ และ

สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. สัปปาฏิหาริยธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมเห็นจริง คือผู้ฟังนำผลนั้นไปปฏิบัติตาม พร้อมทั้ง

ได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามกำลังของตน 

นอกจากนั้น พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ (2560 : 111) ยังได้กล่าวถึง เทคนิควิธีการสอน

ของพรพุทธเจ้าไว้ 3 แบบ ดังนี้ 

1. แบบสากัจฉา หรือใช้วิธีการสนทนา เป็นวิธีที่ใช้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีความเลื่อมใสศรัทธา 

เริ่มต้นด้วยการสนทนา นำคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจและเลื่อมใสในที่สุด 

2. แบบบรรยาย ใช้ในที่ประชุมใหญ่ ผู้ฟังส่วนมากเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ความเข้าใจ มีความเลื่อม

ใส่ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติม ผู้ฟังเป็นประเภทเดียวกันและระดับ

ใกล้เคียงกันพอจะใช้วิธีบรรยายแบบกว้างๆ ได้ลักษณะพิเศษของพุทธในการสอนแบบนี้ ทำให้ผู้ฟังแต่

ละคนรู้สึกว่าผู้สอนพูดกับตัวเองโดยเฉพาะ 

3. แบบตอบปัญหา บางทีเป็นการถามเพ่ือหาคำตอบเทียบเคียงกับสิ่งที่อยู่ในใจของผู้เรียน 

บางทีถามเพ่ือลองภูมิ บางทีเตรียมมาถามเพ่ือข่มปราบให้จน หรือให้ได้รับความอับอาย ในการตอบ

คำถาม พระพุทธองค์ให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะสม 

 

2. ภูมิหลังของแหล่งข้อมูล  

 การที่จะศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ซึ่งเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของภาคอีสานจำเป็นที่

จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ได้แก่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับไทหล่ม และข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับวรรณกรรมเรื่อง

ท้าวแบ๊ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายและความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ 

สภาพแวดล้อม ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งพบว่าพ้ืนที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น 

ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน 

ดังนั้นด้วยภูมิหลังของจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมมากมาย ดังที่ธวัชชัย     

ชั้นไพศาลศิลป์ (2555 : 40-51) กล่าวเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้ว่า ข้อมูลทั่วไป

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ประชาชน 

ประเพณีวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

  2.1.1 ที่ตั้ง 

  จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนของประเทศ

ไทยตำแหน่งอยู่ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 

องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออกถึง

ตะวันตกกว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดจากด้านเหนือถึงใต้ยาว 296 กิโลเมตร ตามทางหลวง

หมายเลข 21 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 346 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย 

  ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด 

                                                               พิจิตร 

 

  2.1.2 สภาพภูมิศาสตร์ 

  จังหวัดเพชรบูรณ์มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา 

ป่าและที่ราบเป็นตอน ๆ สลับกันไป พ้ืนที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง

ตอนกลางเป็นที่ราบและมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะรูปเกือกม้า เทือกเขาด้านทิศ

ตะวันตกติดกับเขตจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยแนวเทือกเขาใหญ่ เทือกเขาค้อ ภูหวด ติดต่อกับ     

ภูหินร่องกล้าเชื่อมกับแนวเขาทางด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย

ประกอบด้วย ภูผานกนางแอ่น ภูกกม่วง ภูสะแคง เขาแผงม้า ต่อเนื่องกับเทือกเขาด้าน ทิศตะวันออก 
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บริเวณอำเภอน้ำหนาวติดกับจังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ 

อันประกอบด้วยภูเขาต่าง ๆ ได้แก่ ภูห้วยหินลาด ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง เขาเสลียงตาถาด เขาแปปัน

น้ำ เขาอุ้มนาง และเขาลวก มีร่องอากาศเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยพัดเข้ามาตามลำน้ำโขง ไอเย็นไหล

กระทบเทือกเขาบริเวณอำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก และอำเภอเขาค้อ ทำให้

บริเวณทางตอนเหนือมีอากาศเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในเขตอำเภอน้ำหนาว อากาศเย็นปะทะอากาศ

ร้อนทางภาคกลางของประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิในเขตอำเภอตอนกลาง คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

อำเภอชนแดน อำเภอวังโป่ง สูงขึ้น และอุณหภูมิจะสูงมากขึ้นในเขตอำเภอตอนใต้ ตั้งแต่อำเภอ   

หนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียบุรี และอำเภอศรีเทพ 

  เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์มีภูเขาล้อมรอบ สภาพอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนจัดในฤดู

ร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนจะอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน และจะเริ่มมีฝนตกใน

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เดือนกรกฎาคมเป็นระยะฝนทิ้งช่วง หรือบางปีอาจมีพายุดีเปรสชั่น

ผ่านเข้ามาในเดือนนี้ ส่วนฤดูหนาวจะอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

  ปริมาณน้ำฝนที่ตกเฉลี่ยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณปีละ 1,121 มิลลิเมตร 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ประมาณ 33.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 21.3 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้ประมาณ 43.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 2.00 องศาเซลเซียส 

ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่เคยวัดได้ใน 1 วัน มีปริมาณ 156.4 มิลลิเมตร ที่เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

 

  2.1.3 การเมืองการปกครอง 

  จังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค มีหน่วยงาน

ราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ของจังหวัด 2 ลักษณะ 

คือ หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน 29 หน่วยงาน และราชการบริหาร

ส่วนกลางในจังหวัด จำนวน 51 หน่วยงาน  

  จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล และ 1,777 

หมู่บ้าน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล

เมือง จำนวน 2 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 20 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 105 แห่ง 
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  2.1.4 ประชากร 

  จำนวนประชากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวน

ประชากร 994,540 คน เป็นชาย 492,253 คน เป็นหญิง 502,287 คน สำหรับประชากรที่ไม่มี

สัญชาติไทย มีจำนวน 1,866 คน 

  ปัจจุบันประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย       

แต่สามารถแบ่งออกตามลักษณะทางวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มหล่มสักและหล่มเก่า กลุ่มเพชรบูรณ์ กลุ่ม

เพชรบูรณ์ตอนล่าง กลุ่มชาวบนหรือชะบน และกลุ่มชาวไทยภูเขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

   2.1.4.1 กลุ่มหล่มสักและหล่มเก่า สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

ทรงสันนิษฐานว่าเป็นพวกลาวพุงขาว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากหลวงพระบาง มีภาษาพูด ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น การนับถือผีและประเพณีเก่ียวกับผี ผสมผสานควบคู่ไป

กับพุทธศาสนา 

   2.1.4.2 กลุ่มเพชรบูรณ์ อยู่ทางใต้ลงมาเป็นคนไทยที่มีขนบธรรมเนียม

ประเพณีเดียวกับคนไทยภาคกลางแถบใกล้เคียง เช่น ชาวพิจิตร ลพบุรี แต่สำเนียงภาษาพูดแตกต่าง

ออกไปเล็กน้อย 

   2.1.4.3 กลุ่มเพชรบูรณ์ตอนล่าง บริเวณนี้มีชาวไทยจากภาคอีสาน อพยพ

เข้ามาตั้งถิ่นฐานปะปนกันอยู่เป็นจำนวนมาก และได้นำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานติดมาด้วย 

เช่น ภาษาพูด อาหาร การแต่งกาย การทอผ้า ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น 

   2.1.4.4 กลุ่มชาวบนหรือชะบน เป็นกลุ่มชนที่ตั้งถิ่นฐานบนฝั่งซ้ายของ   

แม่น้ำป่าสักที่บ้านน้ำเลา บ้านห้วยไคร้ บ้างท่าด้วง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และบางส่วนในอำเภอ

หนองไผ่ ที่ได้ชื่อว่าชาวบนคงจะเนื่องจากชอบตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่สูง ปลูกข้าวไร่ และหาของเลี้ยงชีพ 

นับถือผีมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะกลุ่ม สันนิษฐานว่าเชื้อสายมาจากพวกลัวะ 

   2.1.4.5 กลุ่มชาวไทยภูเขา จังหวัดเพชรบูรณ์มีประชากรชาวไทยภูเขา 

กระจายอยู่ตามอำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า มีหลายเผ่า ได้แก่ เผ่าม้ง ลีซอ เย้า 

มูเซอ และเผ่าอ่ืน ส่วนใหญ่ เป็นเผ่าม้งและลีซอ ซึ่งมักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สูงในเขตอำเภอเขาค้อ            

โดยเฉพาะที่บ้านเข็กน้อยนั้นเป็นหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
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  2.1.5 ประเพณีวัฒนธรรม ไดแก การกินอยู การแต่งกาย และประเพณีที่สำคัญ    

จะกล่าวตามลำดับดังนี้ 

 

   2.1.5.1 การกินอยู่ มีการผสมผสานของอาหารภาคกลาง ภาคเหนือ     

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมบริโภคอาหารที่ได้จากธรรมชาติมากกว่าพืชที่เพาะปลูกหรือเลี้ยง   

เพ่ือการค้า จึงมักหาอาหารตามธรรมชาติที่มีตามฤดูกาล ตัวอย่างอาหารคาว เช่น แกง ต้ม หมก      

ปิ้งหรือย่าง ขั้ว ซุป ลาบ และน้ำพริกหรือแจ่ว รสชาติมักจะเค็มและเผ็ด แต่ รสชาติไม่จัดเท่าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่นิยมใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงอาหาร อาหารว่าง เช่น เมี่ยงหัวทูน11 

เมี่ยงกล้วยดิบ12 เมี่ยงกะหล่ำ ข้าวจี่ ข้าวเหนียวชุบไข่ทอดหรือปิ้ง ส้าแตง13 เป็นต้น และขนมหวานจะ

นิยมประเภท แกงบวด กวน นึ่ง ปิ้ง เป็นต้น 

   2.1.5.2 การแต่งกาย โดยส่วนมากมักแต่งกายพ้ืนเมืองในโอกาสพิเศษ 

เครื่องแต่งกายของชายจะนุ่งผ้าขาวม้าฝ้าย ผ้าโสร่งฝ้าย ผ้าโสร่งไหม และกางเกงขาก๊วยใช้นุ่งใน

โอกาสลำลอง กางเกงแบบสากลนิยมจะใช้ในโอกาสปกติหรือโอกาสพิเศษ ส่วนกางเกงแพรแต่ก่อนใช้

เป็นเครื่องแต่งกายชุดสุภาพเป็นทางการ แต่ปัจจุบันใช้เป็นชุดลำลองและผ้าโจงกระเบนจะใช้นุ่งใน

โอกาสพิเศษ ส่วนเครื่องนุ่งห่มของชายจะใช้ผ้าขาวม้าพาดไหล่ เสื้อม่อฮ่อม เสื้อคอกระดุม เสื้อคอ

พวงมาลัย และเสื้อประจำจังหวัดเป็นเสื้อคอกลม ไม่มีคอตั้งผ่าหน้าตลอดความยาว แขนยาวเหนือ

ศอก ตัดเย็บด้วยผ้าเรียบสีเขียวใบไม้ ขลิบรอบคอ และริบผ้าพับตลบปลายแขนด้วยผ้าสีเหลืองสด 

กระเป๋าปะอกด้านซ้ายปักสัญลักษณ์รูปพ่อขุนผาเมือง เครื่องแต่งกายสตรีจะนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้านุ่ง       

ทำจากผ้าฝ้ายมัดหมี่จะใช้ในโอกาสปกติ ส่วนผ้าไหมจะนุ่งในโอกาสพิเศษ ผ้าโจงกระเบนและแบบ

สากลนิยม ได้แก่ กระโปรง กางเกง ส่วนเครื่องห่มสตรีจะใช้ผ้าแถบ ผ้าเบี่ยง เสื้อชั้นในแบบแขนกลวง

และแบบสองแขน และเสื้อประจำจังหวัดที่ใช้รูปแบบเดียวกับฝ่ายชาย 

 
11 เมี่ยงหัวทูน หมายถึง อาหารพ้ืนบ้านของชาวไทหล่มที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย โดยนำเอาหัวทูนมาขูด

ออกเป็นเสน้ ๆ แลว้ย ำใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว ้ประกอบดว้ย มะเขือเทศ ถั่วลิสงคั่ว น ำ้ปลำ น ำ้ตำล มะนำว และมะขำมเปียก  
12 เมี่ยงกล้วยดิบ หมายถึง อาหารว่างพ้ืนบ้านของชาวไทหล่มที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย โดยนำเอาพริก ข่า 

ตะไคร้ มาโขลกให้ละเอียด แล้วใส่เคร่ืองปรุงประกอบด้วย มะขามเปียก น้ำปลา น้ำปลาร้า และน้ำตาล โขลกให้เข้ากัน จากนั้นนำ
ใบขนุนอ่อนห่อกล้วย มะเฟือง ขนาดพอดีคำมาราดน้ำเมี่ยงที่เตรียมไว้ 

13 ส้าแตง หมายถึง อาหารพ้ืนบ้านของชาวไทหล่มที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย โดยนำเอาแตงกวาหรือ

แตงร้านมาผ่าครึ่งแล้วใช้ช้อนขูดเนื้อแตง จากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำปลาร้า พริกข้ีหนูห่ัน หอมแดงห่ัน และใบแมงลัก  
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   เครื่องประดับ สตรีนิยมสวมเครื่องประดับที่ทำจากทอง ได้แก่ สร้อยคอ 

สร้อยแขน แหวน ต่างหู ฝ่ายชายใช้เครื่องประดับเฉพาะสร้อยคอหรือแหวนเท่านั้น 

   2.1.5.3 ประเพณีที่สำคัญ 

   ประเพณีของชาวเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่คล้าย ๆ ทางภาคอีสาน เพราะคนส่วน

ใหญ่อพยพจากภาคอีสาน เช่น การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การกินดอง ทำบุญข้าวสาด บุญบั้งไฟ         

บุญพระเวส สงกรานต์ เป็นต้น แต่มีประเพณีที่แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน ได้แก่ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 

จัดขึ้นในเขตพ้ืนที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดในเทศบาลทำบุญสารท คือ แรม 15 ค่ำ 

เดือน 10 ประเพณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูป

ทรงเครื่อง เนื้อทองสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 18 นิ้ว มีพุทธลักษณะแบบลพบุรี ทรงเทริด 

ทรงเครื่องประดับที่พระศอ ต้นพระกร ข้อพระหัตถ์และข้อพระบาททั้ง 2 ข้าง ซึ่งมีประวัติว่า        

เมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้วพบในลำน้ำป่าสักโดยคนหาปลา จึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ    

ซึ่งเป็นวัดที่อยู่กลางใจเมืองแต่เมื่อถึงเทศกาลวันสารท พระพุทธรูปองค์นี้ก็หายไป และพบดำผุด      

ดำว่ายในลำน้ำที่เดิม จึงอัญเชิญกลับที่วัดไตรภูมิ เป็นเช่นนี้ถึง 3 ครั้ง ทางวัดจึงหาหมอมาทำพิธีตอก

ตะปูสะกดจึงไม่หนีหายไปไหนอีก แสดงว่าพระพุทธองค์นี้ชอบน้ำ และสามารถดลบันดาลให้ฝนตก   

จึงเกิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำขึ้นในเทศกาลทำบุญสารทเพ่ือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ประเพณีนี้แต่

เดิมหลังจากถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุแล้ว เจ้าเมืองเพชรบูรณ์พร้อมข้าราชการจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ตลอดจนประชนก็จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปดำน้ำโดยเรือขนาดใหญ่ และเรือเล็ก

ร่วมขบวน โดยมีการประดับตกแต่งเรืออย่างสวยงาม จากท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิสรงน้ำที่วังเกาะระสาร 

ต่อมาเปลี่ยนไปที่วังมะขามแฟบปัจจุบันเป็นวัดโบสถ์ชนะมาร 

 

  2.1.6 มรดกทางวัฒนธรรม 

  จังหวัดเพชรบูรณ์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีหลักฐานปรากฏอยู่ จำนวนมาก       

ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และปูชนียสถาน หรือแหล่งศิลปกรรมที่มีความเก่าแก่ มีคุณค่าควรแก่

การอนุรักษ์และสืบทอดให้ชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สำคัญ ได้แก่  

ด้านจิตรกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านประวัติศาสตร์ และด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
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   2.1.6.1 ด้านจิตรกรรม ที่วัดศรีมงคลหรือวัดนาทราย อำเภอหล่มเก่า      

มีภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ ซึ่ งอายุอยู่ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็น เรื่องราวเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน อีกด้านหนึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับการติดต่อค้าขายกับ

ชาวต่างชาติสมัยนั้น 

   2.1.6.2 ด้านสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่ที่ปรากฏจะเห็นจากหลักฐาน เช่น 

วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พบเจดีย์แบบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ก่อด้วยอิฐ ศิลปะสุโขทัย แต่

ปัจจุบันส่วนยอดได้พังทลายไปแล้ว สถาปัตยกรรมตอนเหนือของเพชรบูรณ์ แสดงให้เห็นว่ามีการสืบ

เชื้อสายของผู้คนมาจากประเทศลาว ล้านช้าง เวียงจันทน์  และหลวงพระบาง จึงปรากฏ

สถาปัตยกรรมแบบลาว ได้แก่ สถูป เจดีย์ มีลักษณะฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม ส่วนยอดเจดีย์เป็น

แบบดอกบัวตูมเหลี่ยมซึ่งเป็นที่นิยมในแบบศิลปะลาว รวมทั้งได้รับการสืบทอดด้านภาษาซึ่งมีสำเนียง

เป็นแบบเดียวกันกับประเทศลาว 

   2.1.6.3 ด้านประวัติศาสตร์ ทางตอนใต้ของเพชรบูรณ์ปรากฏเมืองโบราณ

ศรีเทพ ซึ่งมีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และอยู่อาศัยมาหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดีและ

สมัยลพบุรีหรือเขมรโบราณ ซึ่งถือว่าในอดีตเคยเป็นเมืองที่สำคัญและเจริญรุ่งเรืองอยู่หลายร้อยปี 

   2.1.6.4 ด้านการละเล่นพื้นบ้าน ชาวเพชรบูรณ์มีการละเล่นที่หลากหลาย 

เช่น การเส็งกลอง14 การละเล่นแมงตับเต่า15 การรำแขบลาน16 หมอลำ เพลงฉ่อยเพชรบูรณ์ และ

เพลงกล่อมเด็ก ในด้านดนตรีมีทั้งดนตรีไทย แตรวง และดนตรีพื้นบ้านตุบเก่ง เป็นต้น 

 

 จากข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่

ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และเชื้อชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม

 
14  การเส็งกลอง หมายถึง กำรแข่งขนัหรือกำรประกวดตีกลอง  
15  การละเล่นแมงตับเต่า หมายถึง การละเล่นพ้ืนเมืองของชาวไทหล่ม ที่มีผู้เล่นจำนวน 5-10 คน ในอดีตผู้เล่นจะใช้

ผู้ชายล้วน แต่ปัจจุบันมีผู้หญิงเข้ามาร่วมเป็นผู้เล่นด้วย การละเล่นแมงตับเต่าเป็นการแสดงเพ่ือความบันเทิง ผู้เล่นจะแต่งกาย
คล้ายลิเก บทร้องและบทเจรจาใช้ภาษาถิ่นกลุ่มภาษาหล่มซึ่งมีสำเนียงลาว ดังนั้นการละเล่นแมงตับเต่าบางคร้ังจึงเรียกว่า ลิเกลาว 

16  รำแขบลาน หมายถึง การฟ้อนรำที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันของชาวไทหล่มในเขตอำเภอ   

หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการฟ้อนรำประกอบการขับกาพย์เซิ้งเพ่ือประกอบในพิธีการทำบุญหลวงหรือบุญบั้งไฟ เพ่ือขอให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาล ในพิธีกรรมนี้จะมีการจุดบั้งไฟถวายเจ้าพ่อผาแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่  ณ ผาแดง เพ่ือให้เจ้าพ่อ       
ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การรำแขบลานนี้จะกระทำในช่วงเดือนห้าหรือเดือนหกของทุกปี             
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ประเพณีจากภาคอีสานและประเทศลาวโดยตรง โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มหล่มสักและหล่มเก่า 

และกลุ่มเพชรบูรณ์ตอนล่าง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจะนำไปใช้ใน

การทำความเข้าใจบริบททางสังคมของคำสอนในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ อันจะเป็นประโยชน์ในการ

วิเคราะห์สาระคำสอนในบทที่ 3 ต่อไป 

 

 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับไทหล่ม 

 จังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้ว ในพ้ืนที่อำเภอหล่มสักและ    

หล่มเก่ายังเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง โดยเรียกประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ

ดังกล่าวว่า ชาวไทหล่ม ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไทหล่ม ได้แก่ ประวัติความเป็นมา และ    

วิถีชีวิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

  2.2.1 ประวัติความเป็นมา 

  เมืองหล่ม ตั้งอยู่บริเวณอำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มที่มีเทือกเขาล้อมขนาบทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านทิศเหนือ ด้านทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ชื่อเมืองหล่มแต่

เดมินั้น เรียกว่า “เมืองลุ่ม” คำว่า “ลุ่ม” ถ้าออกเสียงตามสำเนียงพ้ืนถิ่นจะต้องออกเสียงว่า “ลุ๊ม” ใน

ภาษาพ้ืนเมืองหล่มและภาษาพ้ืนเมืองภาคเหนือรวมถึงประเทศลาว หมายถึง “ข้างล่าง” เช่นมีคำที่

ชาวหล่มสักใช้เรียกบริเวณใต้ถุนเรือนว่า “ใต้ลุ๊มใต้ล่าง” ในภาษาเหนือเรียก “ใต้ลุ๊ม” ซึ่งหมายถึง

ข้างล่าง นั่นเอง แต่ถ้าแปลความหมายตามภาษาไทยกลาง หมายถึง บริเวณท่ีลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่ง

หรือบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งตรงกับลักษณะของพ้ืนที่ตั้งของอำเภอหล่มสักและหล่มเก่า เพราะตั้งอยู่

ระหว่างอ้อมกอดของภูเขามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ (กมล บุญเขตและคณะ, 2557 : 46-47)  

ชาวไทหล่ม เป็นกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบชาวลาว ถ้าจะเรียกว่า      
“คนลาว” ก็ไม่ผิด คำว่า “ไทหล่ม” ไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติ ลาวไทย แต่มีความหมายถึงกลุ่มผู้คนที่มี
ภูมิลำเนาอยู่ในเมืองหล่ม คำว่า “ไท” ในความหมายดั้งเดิมภาษาหล่มนั้น หมายความว่า “คน” เช่น 
เมื่อเราอยากจะทราบว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนถิ่นไหน ก็ใช้คำถามเป็นภาษาหล่มว่า  “เจ้า เป็นไทบ้าน
ได๋” (คุณเป็นคนบ้านไหน) และอาจมีคำตอบว่า “ข้อย17เป็นไทบ้านเหนือ” (ฉันเป็นคนบ้านเหนือ)     
เป็นต้น ดังนั้นคำว่า “ไทหล่ม” จึงหมายความว่า “คนหล่ม” นั้นเอง ตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จ -

 

 17 ข้อย หมายถึง ข้าพเจ้า  
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กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ชาวไทหล่มนั้นเป็นลาวพุงขาว เช่นเดียวกับชาวมณฑลอุดร ซึ่งนิยมสัก
ลายสีดำเหนือหัวเข่า แต่ไม่ถึงพุงเหมือนชาวล้านนา ซึ่งก็เรียกต่างกันไปว่า “ลาวพุงดำ” สำเนียงภาษา
ไทหล่มจะเรียกตนเองว่าเป็นคนลาว มีวัฒนธรรมลาวที่ชัดเจนมากทางด้านภาษาพูด บริเวณเมือง  
หล่มเก่าและเมืองหล่มสักนั้น มีการรวมตัวกันของวัฒนธรรมลาวที่หนาแน่นและหลากหลาย แต่ที่
สำคัญนั้นมีอยู่ 2 ตระกูล คือ ตระกูลลาวหลวงพระบาง และตระกูลลาวเวียงจันทน์ ถ้าจะแยกแยะลาว
ทั้งสองตระกูลนี้ ต่างกันด้านสำเนียงการพูดเท่านั้น นอกนั้นก็เหมือนกันเกือบทั้งหมด ภาษาลาว
สำเนียงหลวงพระบาง คือสำเนียงที่ใช้พูดกันมากบริเวณจังหวัดเลย หรือที่เรียกกันว่า “ภาษาไทเลย” 
ส่วนสำเนียงเวียงจันทร์นั้นก็เป็นอีกสำเนียงหนึ่งที่ ใช้พูดกันบริเวณจังหวัดหนองคาย อุดรธานี 
ขอนแก่น ชัยภูมิ และอ่ืนจังหวัด ๆ ในเมืองหล่มบริเวณที่พูดภาษาสำเนียงหลวงพระบาง ได้แก่ ใน
อำเภอหล่มเก่า บ้านนาซำ บ้านหินกลิ้ง บ้านตาดกลอย เป็นต้น ในอำเภอหล่มสัก ได้แก่ บ้านน้ำก้อ 
บ้านสักงอย บ้านบุ่งยาง เป็นต้น ส่วนสำเนียงเวียงจันทร์ ในอำเภอหล่มเก่า ได้แก่ บ้านนาแซง      
บ้านพรวน เป็นต้น ในอำเภอหล่มสัก ได้แก่ บ้านฝายนาแซง บ้านติ้ว บ้านหวาย บ้านน้ำดุก บ้านโสก     
เป็นต้น (สมพิศ สายบุญชื่น และสดุดี คำมี, 2559 : 1) 

 

2.2.2 วิถีชีวิต 

  วิถีชีวิตของชาวไทหล่มมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่ตั้งของชุมชนอยู่ทามกลางหุบเขา

และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังสืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามจากบรรพบุรุษชาวลาวอีกด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ      

ชาวไทหล่ม ได้แก่ อาชีพ อาหาร การแต่งกาย และประเพณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

 2.2.2.1 อาชีพ ชาวไทหล่มมีอาชีพทำไร่ข้าวโพด สวนผัก สวนมะขาม สวน

มะม่วง ไร่กะหล่ำปลี เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (กมล บุญเขตและคณะ, 2557 : 49)  

 2.2.2.2 อาหาร การรับประทานอาหารของชาวไทหล่มนั้น จะนิยมร่วมกัน

รับประทานเป็นวง โดยมีภาชนะใส่อาหาร คือ ขันโตก หรือที่ชาวไทหล่มเรียกว่า พาเข้าหย่อง อาหาร

ที่ชาวไทหล่มนิยมรับประทานนั้นคล้ายอาหารของทางภาคอีสานทั่วไป คือส่วนมากจะไม่นิยมอาหาร

มัน นิยมรับประทานข้าวเหนียวและอาหารที่มีรสจัด (สมพิศ สายบุญชื่น และสดุดี คำมี, 2559 : 11) 

2.2.2.3 การแต่งกาย ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาวหรือครึ่งแข้งหรือนุ่งโสร่ง      

มีผ้าขาวม้าคาดพุงหรือ พาดไหล่ นิยมสักลายช่วงขาท่อนบนถึงเอวดังคำกล่าวที่ว่า “เพ่ินว่าขาลายแล้ว

แอวบ่ลายมันบ่ค่องคันว่าสักนกน้อยงอยแก้มจั่งสี๊งาม” แต่ต่อมาสักเต็มตัวเพราะได้รับอิทธิพลของ  



  37 

ชาวกุลาที่เข้ามาปะปนในภายหลัง กล่าวว่าถ้าผู้ชายไม่สักลาย สาว ๆ จะไม่ให้อาบน้ำท่าเดียวกัน ส่วน

ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นทอเองด้วยไหมหรือฝ้าย เรียกว่าซิ่นหมี่หรือซิ่นมุกมีสีสันสวยงาม มีหัวซิ่นและตีนซิ่น

ที่ทอพิเศษและสวยงามเย็บต่อกัน เสื้อสมัยก่อนไม่นิยม ส่วนมากใช้ผ้ารัดหน้าอกและห่มผ้าสไบเฉียง

บ่าเวลาที่จะไปร่วมงานบุญประเพณีต่าง ๆ หรือไปในงานสำคัญ ใส่ต่างหูทั้งสองข้าง ส่วนผู้ชายจะใส่

ตุ้มหูข้างเดียว และแต่เดิมนั้นผู้หญิงชาวไทหล่มจะต้องไว้ผมยาวแล้วเกล้าเป็นมวยไว้ด้านหลังศีรษะ

บริเวณท้ายทอย ถ้าเป็นหญิงสูงศักดิ์ก็จะเกล้าให้สูงขึ้นมาหน่อยบริเวณกระหม่อม ส่วนการตัดผมสั้น

ของผู้หญิงชาวไทหล่มนั้น สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลของผู้หญิงชาวกรุงเทพฯ ในสมัยประมาณ

ไม่เกินร้อยปีมานี้ ในปัจจุบันก็ยังคงมีหญิงผู้ถือจารีตการไว้ผมยาวเกล้ามวยตามบรรพบุรุษอยู่พอให้

เห็นบ้างเป็นบางครั้ง เสื้อผู้หญิงจะเป็นเสื้อแขนยาวปิดกระดุมเม็ดเงินถี่ ๆ ตั้งแต่คอลงมา รองเท้าใช้ไม้

ไผ่ปล้องสั้น ๆ เจาะรูเชือกร้อยหรือมิฉะนั้นจะใช้หนังควายแห้งทั้งหญิงและชาย เมื่อแก่เฒ่าหรือ

แต่งงานแล้วชอบกินหมาก ในปัจจุบันนี้ชาวไทหล่มวัยหนุ่มสาวนิยมแต่งกายตามสมัยนิยม (สมพิศ 

สายบุญชื่น และสดุดี คำมี, 2559 : 11) 

2.2.2.4 ประเพณี ชาวพ้ืนเมืองหล่มสักและหล่มเก่านั้น สืบเชื้อสายมาจาก
อาณาจักรล้านช้างโดยเฉพาะหลวงพระบางเป็นส่วนมาก เฉพาะในเมืองหล่มสักนั้นกลุ่มชนที่เป็น    
เชื้อสายหลวงพระบางนั้นมีประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มชนเชื้อสายเวียงจันทร์      
อันได้แก่ชาว ตำบลบ้านหวาย ตำบลบ้านติ้ว ตำบลห้วยไร่ เป็นต้น ข้อนี้จะแยกแยะได้โดยสำเนียงการ
พูดที่จะแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อย ถ้าใครเป็นชาวไทหล่มแล้วก็จะพอทราบ เมื่อจะพูดถึงประเพณี
แล้วก็ต้องพูดถึงจารีต “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” ฮีต คือ จารีต ส่วนคำว่า คอง ก็คือ ข้อวัตรปฏิบัติ ใน
สมัยโบราณอาณาจักรล้านช้างก็ใช้ฮีตสิบสองนี้เป็นระเบียบการปกครองของชาวบ้าน ส่วนคองสิบสี่นั้น
เป็นระเบียบหรือข้อวัตรของพระมหากษัตริย์หรือพระสงฆ์ เมื่อทราบแล้วว่าฮีตกับคองนั้นคืออะไร 
ดังนั้นทำให้ชาวไทหล่มยังคงมีฮีตหรือจารีตที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน (สมพิศ สายบุญชื่น และ
สดุดี คำมี, 2559 : 14)  
 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไทหล่ม จะเห็นได้ว่าชาวไทหล่มสืบเชื้อสายมาจากประเทศลาว 

มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบชาวลาว แม้ว่าปัจจุบันชาวไทหล่มบางส่วนจะรับเอาวัฒนธรรมของ

ส่วนกลาง และต่างชาติ เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งประเพณีวัฒนธรรมที่

เคยสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต  
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 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊    

 ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นฉบับวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊นี้ ผู้วิจัยได้ต้นฉบับมาจาก

พระสมุห์ไพรศาล ภัทรมุนี วัดท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 

7 ประเด็น คือ ความเป็นมาของเรื่องท้าวแบ๊ สถานที่พบต้นฉบับ ลักษณะทั่วไปของต้นฉบับ ผู้แต่ง

และปีที่แต่ง ลักษณะคำประพันธ์ ตัวอักษรที่ใช้ในการบันทึก และเรื่องย่อของเรื่องท้าวแบ๊ ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

  2.3.1 ความเป็นมาของเรื่องท้าวแบ๊ 

  เรื่องท้าวแบ๊ เป็นชาดกเรื่องหนึ่งในชาดกพ้ืนบ้านหลาย ๆ เรื่องของชาวไทพวนซึ่ง

แสงให้เห็นอิทธิพลของนิทานในปัญญาสชาดก ที่มีต่อวรรณกรรมของชาวไทพวน เพราะโครงเรื่องของ

ท้าวแบ๊ นี้คล้ายคลึงกับเรื่อง สุวรรณสังขชาดก การทดสอบก่อนแต่งงานโดยการสร้างสะพานทองก็

คล้ายคลึงกับสุวรรณสิรชาดก และยังมีบางส่วนของโครงเรื่องท่ีปรากฏตรงกันกับ สิทธิสารชาดก  

  นอกจากนี้ยังอาจสันนิษฐานได้ว่าพฤติกรรมการได้ของวิเศษของยักษ์ในเหตุการณ์ 

ตอนเผยร่างและการยอมรับในเรื่องท้าวแบ๊ นั้นได้รับอิทธิพลจากเรื่อง สุวรรณสังขชาดก เรื่องท้าวแบ๊ 

จึงน่าจะเป็นนิทานที่แตกเรื่องมาจากโครงเรื่องแบบสังข์ทอง และมีการนำอนุภาคจากนิทานใน

ปัญญาสชาดก มาผสมเป็นเรื่อง ท้าวแบ๊ ทำให้เกิดเป็นเรื่อง ท้าวแบ๊ ที่มีพฤติกรรมตอนได้คู่ครองแบบ

สุวรรณสิรชาดก แต่มีพฤติกรรมอ่ืน ๆ คล้ายสุวรรณสังข์ โดยเฉพาะพฤติกรรมการได้สิ่งวิเศษหรือ

ทรัพย์สมบัติ อันเป็นพฤติกรรมหลักใน สุวรรณสังข์ และสุวรรณสิรสา ซึ่งปรากฏในแบบเรื่อง ท้าวแบ๊ 

อันเป็นชาดกพ้ืนบ้านที่สร้างขึ้นเลียนแบบชาดกใน ปัญญาสชาดก ด้วย (วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน, 2545 : 

193)   

 

  2.3.2 สถานที่พบต้นฉบับ 

วัดและชุมชนบ้านท่ากกแก เดิมเรียกว่า “บ้านท่าขัว18แก” สันนิษฐานว่า เริ่มก่อตั้ง

เป็นชุมชนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2323 สมัยกรุงธนบุรี พร้อม ๆ กับการก่อตั้งหมู่บ้านท่ากกโพธิ์และวัด

โพธิ์ศรีสองคร (บ้านโพธิ์ศรีท่าสองคอน) ประชาชนส่วนมากคือชาวบ้านท่ากกโพธิ์ที่ขยับขยายที่ทำกิน 

ในการทำนาและปลูกอ้อย (บริเวณที่เชื่อมต่อบ้านท่ากกโพธิ์จึงเรียกว่าบ้านน้ำอ้อย) คนเฒ่าคนแก่เล่า

 
18 ขัว หมายถึง สะพาน 
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ว่าบริเวณโรงเรียนบ้านท่ากกแกและใกล้เคียง เป็นป่าช้าเก่าตั้งแต่สมัยใดไม่มีใครทราบ เพราะตั้งแต่มี

หมู่บ้านมาไม่เคยมีการฝังหรือเผาศพในบริเวณนั้น หากแต่มีการขุดพบซากกระดูก หม้อไห มีดพร้า

และเครื่องราง แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของมนุษย์ในยุคสมัยใดที่อยู่อาศัยมาก่อน สาเหตุที่

เรียกว่าบ้านท่าขัวแก คือ การสัญจรไปมาทางเรือจะมีจุดสังเกตคือต้นสะแกใหญ่เป็นจุดแวะจอดเรือ

และต้นสะแกใหญ่ได้ล้มขวางลำน้ำทำให้ชาวบ้านใช้ข้ามไปมาหากันทั้งสองฝั่ง จึงเรียกกันว่า “ขัวแก” 

ภายหลังทางการจึงเปลี่ยนชื่อให้เป็นบ้านท่ากกแก เพ่ือให้คล้องกันกับชื่อบ้านท่ากกโพธิ์ ประชาชนมี

การผสมผสานกันระหว่างไทหล่มเดิม (คนเมืองหล่มเก่า) และไทเวียงจันทร์ที่อพยพขึ้นมาจากสระบุรี

ในระหว่างการรวมผู้คนในการก่อตั้งเมืองหล่มสักใหม่ และยังมีชาวบ้านโสก บ้านนาหลวง เข้ามาอยู่

อาศัย ดังนั้นสำเนียงภาษาของชาวบ้านท่ากกแกจึงมีการผสมผสานและแตกต่างกันไป         

วัดท่ากกแก มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า สร้างมาร่วมสมัยกับวัดโพธิ์ศรีสองคร คือสิม19

โบราณที่มีขนาดเล็กและพระประธานเก่าแก่ แต่ถูกกิ่งต้นโพธิ์หักลงมาทับพังเสียหาย ชาวบ้านได้รื้อ

เอาอิฐเก่านำไปก่อเป็นธาตุน้อยสององค์ แล้วจึงได้ว่าจ้างช่างจากเมืองน่านมาก่อสร้างสิมขึ้นมาใหม่

ครอบสิมเดิม ซึ่งก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยชาวบ้านจะช่วยกันนำดินจากคลองกากะ

เลา (ฮ่องกุดกุ้ง) นำมาปั้นอิฐยังปรากฏชื่อวังอิฐมาจนถึงทุกวันนี้ และนำปูนจากบ้านห้วยปูนนำมาก่อ

ฉาบเป็นทรวดทรงมีเอวขันแบบสิมล้านช้างเวียงจันทร์ทั่วไป แต่ประดับตกแต่งช่อฟ้า (โหง้ว) ใบระกา

แกะสลักด้วยไม้เป็นศิลปะล้านนา มีคันทวยไม้สลักเป็นรูปต่าง ๆ ลวดลายปูนปั้นที่บริเวณฐาน

พระพุทธรูป เหนือบานหน้าต่างลายเครือเถาว์หน้าราหู ครุฑ ลิงเกาะเกี่ยว ที่โดดเด่นคือลายปูนปั้นรูป

พญานาคเก้ียวหกตัวที่บริเวณเหนือซุ้มประตู ช่างได้ก่อพระประธานองค์ใหญ่หนึ่งองค์ และองค์เล็กอีก

สององค์ด้วยอิฐและปูนมีลักษณะสวยงามแบบอย่างศิลปะเมืองน่าน (ล้านนาผสมลาวและไทลื้อ) 

ชาวบ้านเรียกกันว่า “พระเจ้าใหญ่” ภายหลังเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 ได้รับการถวายนามจาก  

พระราชพัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ในสมัยนั้นว่า “พระสุวรรณนันทมุนี” ซึ่งมีความ

ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน มีเรื่องเล่าว่ามีปาฏิหาริย์แก้วเสด็จอยู่เป็นประจำ เมื่อถึง 

วันพระใหญ่เป็นแสงพุ่งออกจากสิมเก่าลอยออกไปทางทิศตะวันออก สำหรับธาตุน้อยสององค์ได้ถูกรื้อ

ถอนออกไปเพื่อก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2536 

วัดท่ากกแกถือเป็นศูนย์รวมชุมชนในการออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่โดด

เด่น อันได้แก่ ประเพณีแห่ต้นปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ ในทุกเดือนสิบเอ็ดของทุกปี ประเพณีบุญ

พระเวส ประเพณียกธุงก่อพระทราย บุญปีใหม่สงกรานต์ และประเพณี อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับทาง

 
19 สิม หมายถึง โบสถ์ 
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พระพุทธศาสนาและในหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่ (พระสมุห์ไพรศาล ภัทรมุนี, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 

2562)   

 

  2.3.3 ลักษณะทั่วไปของต้นฉบับ 

  ต้นฉบับที่ใช้ในการศึกษาเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก 

ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ใบลานที่จารมีขนาดความยาว 47 เซนติเมตร กว้าง 

4.5 เซนติเมตร จารด้วยอักษรไทยน้อยในใบลาน จำนวน 1 ผูก 95 ใบลาน 188 หน้าลาน เนื้อหา

สมบูรณ์ 

 

  2.3.4 ผู้แต่งและปีที่แต่ง 

  วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก ไม่ปรากฏผู้แต่งและปีที่แต่ง เนื่อง

ด้วยวรรณกรรมท้องถิ่นส่วนมากมีการคัดลอกสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ผู้คัดลอกจึงไม่ได้จารชื่อตนเอง

ลงในใบลาน อีกทั้งผู้แต่งวรรณกรรมต้นฉบับก็ไม่นิยมจารชื่อตนไว้ในใบลานเช่นกัน ดังที่ เสน่ห์        

ทันอินทรอาจ (2552 : 19) กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมอีสานเรื่องเดียวกันอาจมีหลายสำนวน และไม่นิยม

เขียนชื่อผู้แต่งไว้ สันนิษฐานว่าอาจจะอายในภูมิความรู้ จึงไม่กล้าแสดงตัวเพราะสมัยก่อนมีปราชญ์

หรือผู้ที่มีความรู้มากมายนั่นเอง ข้อสันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือวรรณกรรมอีสานเกือบทั้งหมดเป็น

เรื่องที่อิงพุทธศาสนา ผู้แต่งอาจถือว่าแต่งเพ่ือเป็นศาสนบูชาจึงไม่กล้าบอกชื่อตนในที่ซึ่งมีการออกชื่ อ

พระพุทธเจ้า 

 

2.3.5 ลักษณะคำประพันธ์ 

วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสาร ซึ่งหนึ่งบทมี 2 บาท คือ บาทเอกและบาทโท 

บาทหนึ่งมี 7 คำ แบ่งเป็น 2 วรรค วรรคหน้ามี 3 คำ วรรคหลังมี 4 คำ หากวรรคใดเนื้อความไม่

สมบูรณ์ก็สามารถเติมเข้าได้อีกวรรคละ 2 คำ หากเติมข้างหน้าเรียกว่า คำเสริม และเติมเข้าข้างหลัง 

เรียกว่า คำสร้อย คำประพันธ์ประเภทนี้ มีลักษณะบังคับการใช้ คำเอก และคำโท ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ 

ดังนี้ 
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 2.3.5.1 แบบบาทเอก มีแผนผังดังนี้ 

 

  (0 0) 0 0 0   0 0 0 0  (0 0) 

(0 0) 0 0 0   0 0 0 0  (0 0) 

 

   ตัวอย่าง 

    แต่นั้น บากล่าวต้าน ดอมนาดทำมา   

พ่อหาก ปะอวนเสีย ที่สวนพายพู้น   

        (ท้าวแบ๊ : 32/1/1) 

 

 2.3.5.2 แบบบาทโท มีแผนผังดังนี้ 

 

  (0 0) 0 0 0   0 0 0 0  (0 0) 

(0 0) 0 0 0   0 0 0 0  (0 0) 

 

   ตัวอย่าง  

    แต่นั้น ลาซาเจ้า พยาหลวงตนพ่อ   

ก็ซังแจ่มเจ้า บาท้าวลูกเขย แท้แล้ว 

        (ท้าวแบ๊ : 28/1/3) 

 

  2.3.6 ตัวอักษรที่ใช้ในการบันทึก 

 วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นำมา

ศึกษาในครั้งนี้ใช้ตัวอักษรไทยน้อยจารลงบนใบลาน  ซึ่งเป็นวิธีการบันทึกวรรณกรรมท้องถิ่นของ     

ชาวไทหล่ม ดังที่ธันยมัย รังสิกรรพุม และคณะ (2560 : 68) กล่าวไว้ว่า ไทหล่มเองในอดีตก็นิยม    

ใช้อักษรไทยน้อยในการติดต่อสื่อสารทั่วไปถือเป็นอักษรประจำท้องถิ่นก่อนที่จะมีการเล่าเรียนและใช้

ตัวอักษรไทยสยาม เช่น ในปัจจุบัน อักษรไทยน้อยนิยมใช้เขียนตำราเกี่ยวกับทางโลก เช่น หนังสือ     
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ใบลานยาว ใบลานก้อม20 เอกสารสมุดข่อย ตำรายาสมุนไพร ตำราโหราศาสตร์ กฎหมายเอกสาร

ราชการ กรมการเมือง นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น  

อักษรไทยน้อย หรือในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรียกว่า อักษรลาว    

บูฮาน หรืออักษรลาวเดิม นักอักขรวิทยาเชื่อว่าอักษรไทยน้อยเป็นตัวอักษรที่พัฒนามาจากอักษรไทย

สมัยสุโขทัย ผสมผสานกับตัวอักษรฝักขามของอาณาจักรล้านนาที่เข้าสู่ดินแดนอาณาจักรล้านช้าง 

และได้พัฒนารูปแบบอักษรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนแบบค่อยเป็นค่อยไป จนมีความต่างจาก

อักษรฝักขามและอักษรสุโขทัยสมัยพระยาลิไทยมากข้ึนตามลำดับ ในที่สุดรูปแบบสัณฐานก็พัฒนาต่าง

ไปจากอักษรต้นแบบทั้งสองและมีชื่อเรียกว่า “อักษรไทยน้อย” หรือ “อักษรลาวโบราณ” อีกทั้ง

อักษรไทยน้อยยังเป็นต้นแบบของอักษรลาวในปัจจุบัน และเป็นอักษรที่ใช้อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมไทย

และลาว ซึ่งอาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำโขง กล่าวคือทั้งอาณาจักรล้านช้าง (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว  ในปัจจุบัน) และภาคอีสานของไทยบางส่วน โดยในอดีตใช้ตัวอักษรไทยน้อย เป็นอักษรทาง

ราชการที่จดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นคดีโลก (สมัย วรรณอุดร, 2561 : 11)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 ก้อม หมายถึง สั้น  
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แบบอักษรที่ใช้จารในใบลาน 
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2.3.7 เรื่องย่อ 

นานมาแล้วมีเมืองใหญ่ชื่อว่าทุมมา เจ้าเมืองปกครองเมืองบ้านด้วยความสงบสุข

ร่มเย็นตลอดมา แต่เจ้าเมืองและพระมเหสียังไม่มีพระโอรสสืบราชบัลลังก์ เจ้าเมืองพร้อมด้วย        

พระมเหสีจึงทำพิธีอธิษฐานขอโอรสจากเทวดา เมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน พระมเหสีก็ฝันเห็น     

พระสวามีมีปีกบินไปรอบทวีปทั้งสี่ แล้วบินกลับมายังเมืองทุมมา และได้กลายร่างเป็นเนื้อทรายมีขนสี

ทองทั่วทั้งตัว พระมเหสีได้เล่าให้พระสวามีฟัง เจ้าเมืองก็ดีใจมากที่ได้ฟังความฝันคิดว่าพระองค์จะได้

พระโอรสตามที่ปรารถนา ต่อมาไม่นานพระมเหสีก็ตั้งครรภ์ เมื่อครบกำหนด 10 เดือน พระมเหสีก็

ประสูติ พระโอรสออกมาเป็นแพะ โดยมีลักษณะขนอ่อนนุ่มสีทองตลอดทั้งตัวข้าทาสบริวารเมื่อได้เห็น

ต่างตกใจกลัวเป็นอย่างมาก เจ้าเมืองกังวลใจจึงได้เชิญโหรามาทำนายดวงชะตาพระโอรสที่เพ่ิงประสูติ 

เมื่อโหราทำนายดวงชะตาท้าวแบ๊ก็รู้ทันทีว่าท้าวแบ๊เป็นพระโพธิสัตว์มาเกิด แต่หากเลี้ยงในเมือง
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ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน โหราจึงปิดบังความจริงที่ท้าวแบ๊เป็นพระโพธิสัตว์ และได้ทำนาย

ดวงชะตาท้าวแบ๊ว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง หากยังอยู่ในเมืองประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจาก 

ภัยพิบัติครั้งใหญ่หลวง ไม่มีหนทางใดจะแก้ไขได้ นอกจากเนรเทศให้พ้นออกไปจากเมืองทูมมา        

เจ้าเมืองจึงสั่งให้เสนาอำมาตย์นำตัวท้าวแบ๊ไปลอยแพภายใน 3 วัน  ซึ่งแพนั้นตกแต่งอย่างสวยงาม 

พร้อมใส่เงินทองและข้าวของเครื่องใช้ครบครัน จากนั้นหมู่ปุโรหิตได้เข้าไปในห้องบรรทมพระมเหสี

เพ่ือนำตัวท้าวแบ๊ไปลอยแพ โดยนำท้าวแบ๊ใส่ขันทองแล้ววางลงที่แพให้ลอยไปตามกระแสน้ำ        

พระอินทร์ พระพรหม พญาครุฑ พญานาค ต่างมองดูแพของท้าวแบ๊ลอยไปเรื่อยๆ จนแพลอยไปติดที่

สวนของย่าจำสวนที่อาศัยอยู่นอกเมืองทูมมา ย่าจำสวนจึงตัดสินใจลงแพเพ่ือเลี้ยงดูท้าวแบ๊ อยู่ได้ 3 

เดือน แพก็ลอยไปติดที่เกาะกลางแม่น้ำโขง จนเรื่องร้อนถึงไปพระอินทร์พระแท่นศิลาบาตรเกิดแข็ง

กระด้าง จึงมองลงมายังโลกมนุษย์พบแพของท้าวแบ๊ติดอยู่เกาะกลางแม่น้ำโขง พระอินทร์จึงเนรมิต

ศาลาให้เป็นที่อยู่อย่างสวยงาม สร้างสระบัว และสร้างสวนอุทยาน และเนรมิตสิ่งของที่จำเป็นให้       

ท้าวแบ๊และย่าจำสวนไว้ใช้ 

 วันหนึ่งมีนายสำเภาเดินเรือผ่านมายังเกาะกลางแม่น้ำโขง พร้อมด้วยลูกเรืออีก 500 คน     

ย่าจำสวนจึงนำผลแตงโมลูกใหญ่ไปกำนัลนายสำเภา เพื่อขออาศัยเรือสำเภาออกจากเกาะกลางแม่น้ำ

โขงด้วย ต่อมานายสำเภาได้รับท้าวแบ๊เป็นบุตรบุญธรรม และพาท้าวแบ๊  ย่าจำสวนไปยังเมืองกงจีน

ด้วยกัน เมื่อถึงเมืองกงจีนนายสำเภาได้นำนอระนาดไปถวายพระเจ้าเมืองกงจีน เมื่อขึ้นเรือท้าวแบ๊ได้

ขอร้องให้นายสำเภาไปทาบทามสู่ขอพระธิดาของพระเจ้าเมืองกงจีนมาเป็นภรรยาตน พระเจ้าเมือง   

กงจีนมีพระธิดา 7 องค์ แต่พระธิดาทั้ง 6 องค์ ปฏิเสธการแต่งงานของท้าวแบ๊เพราะรังเกียจว่ามี

รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนแพะ มีเพียงน้องคนสุดท้องชื่อนางทำมาที่ยอมแต่งงานกับท้าวแบ๊     

ทำให้พ่ีสาวทั้งหกต่างพากันหัวเราะเยาะ เจ้าเมืองกงจีนยอมยกนางทำมาให้แต่งงานกับท้าวแบ๊ แต่มี

ข้อแม้ว่าท้าวแบ๊ต้องจัดหาสินสอดเงินทองอย่างละ 100 ชั่ง ช้างม้าอย่างละ 100 ตัว ข้าทาสหญิงชาย 

100 คู่ และต้องสร้างสะพานเงินสะพานทองจากท่าเรือจนถึงประตูเมือง พร้อมทั้งปลูกกล้วยปลูกอ้อย

ให้ออกลูกออกผลมาเป็นเงินเป็นทอง ท้าวแบ๊จึงตั้จิตอธิษฐานขอร้องให้พญานาคและพญาครุฑมา

ช่วยเหลือ พญานาคและพพญาครุฑกรับรู้ถึงแรงอธิษฐานจึงช่วยเนรมิตสินสอดให้แก่ท้าวแบ๊ตามที่เจ้า

เมืองกงจีนได้เรียกร้องไว้ เจ้าเมืองกงจีนจึงยินยอมยกนางทำมาให้แต่โดยดี 

 เมื่อเสร็จพิธีแต่งงาน ท้าวแบ๊และนางทำมาได้เข้าห้องหอและเวลาประมาณเที่ยงคืน ท้าวแบ๊

ได้ถอดรูปแพะออก เป็นหนุ่มรูปงาม นางทำมาแอบเห็นร่างแท้ของท้าวแบ๊ จึงขโมยร่างแพะไปเผาไฟ 

เมื่อพ่ีทั้งหกของนางทำมาได้เผอิญมาเห็นท้าวแบ๊รูปงามก็หลงรัก และอิจฉานางทำมาที่ได้สามีรูปงาม
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ดุจพระอินทร์ พ่ีสาวทั้งหกจึงวางแผนฆ่านางทำมา โดยครั้งแรกหลอกให้ไปอาบน้ำแล้วผลักตกแม่น้ำ

แต่พญานาคได้มาช่วยไว้ทัน ครั้งที่สองหลอกให้ไปเก็บดอกไม้แล้วผลักตกเหวแต่พญาครุฑก็มาช่วยไว้

ได้ และนำไปส่งคืนให้ท้าวแบ๊ ท้าวแบ๊และนางทำมามีนิสัยชอบทำบุญให้ทานแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก     

จึงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนชาวเมืองกงจีน ทำให้เจ้าเมืองกงจีนไม่พอใจ เพราะเกรงว่าประชาชนจะ

ไม่เคารพศรัทธาตน จึงคิดอุบายหลอกท้าวแบ๊ให้ไปเที่ยวป่าแล้วมอมเหล้าจนสลบ เพ่ือให้ยักษ์ทั้งสี่ตน

มาจับกิน แต่ท้าวแบ๊ก็หนีรอดมาได้และได้ของวิเศษของยักษ์มาอีกด้วย นั่นก็คือ รองเท้าแก้วที่สวม

แล้วสามารถเหาะเหินบนอากาศได้ กระโจมหัวที่สวมแล้วสามารถเหาะไปได้ไกลเท่าที่อยากไป น้ำเต้า

ที่ทำให้คนแก่กลายเป็นสาว คนตายฟ้ืนคืนชีพได้ และพระขรรค์วิเศษ ท้าวแบ๊จึงเดินทางกลับเมือง    

กงจีนมาลานางทำมาเพ่ือไปท่องเที่ยวป่าหิมพานต์ เมื่อถึงเวลากลับท้าวแบ๊จึงเก็บเอาผลนางกายที่มี

รสชาติหอมหวานอร่อยมาฝากนางทำมา นางทำมาเมื่อได้กินผลไม้ที่อร่อยก็คิดถึงพระบิดาจึงนำผล

นางกายไปถวายเจ้าเมืองกงจีน เมื่อเจ้าเมืองกงจีนสอบถามที่มาของผลไม้ จึงเกิดความสงสัยว่าท้าวแบ๊

ไปยังป่าหิมพานต์ได้อย่างไร แต่พอรู้ความจริงว่าท้าวแบ๊มีของวิเศษช่วยในการเดินทาง ก็เกิดความโลภ

อยากของวิเศษเหล่านั้นได้มาครอบครอง จึงคิดวางแผนกำจัดท้าวแบ๊โดยให้นางไอ่พ่ีสาวของนางทำมา

ขอตามไปเก็บผลนางกายด้วย เมื่อท้าวแบ๊นอนหลับพักผ่อนอยู่บนต้นนางกายนางไอ่ก็ขโมยของวิเศษ 

และเหาะหนีกลับเมืองกงจีน ทิ้งท้าวแบ๊ไว้กลางป่าหิมพานต์ พอท้าวแบ๊ตื่นนอนก็ตกใจร้องไห้คร่ำ

ครวญเพราะคิดถึงนางทำมา พระอินทร์เห็นก็เกิดสงสารจึงแปลงกายเป็นนกยางขาวมาบอกท้าวแบ๊ถึง

ความวิเศษของผลนางกายทั้งห้ากิ่ง ดังนี้ กิ่งทางทิศตะวันตกเมื่อผลหล่นลงน้ำกลายเป็นปลา กิ่งทาง

ทิศตะวันออกเมื่อสุกร่วงลงแล้วกลายเป็นข้าว กิ่งทางทิศอุดรกินแล้วทำให้รูปงาม กิ่งทางทิศหรดีกิน

แล้วเป็นนกกระยางขาว กิ่งทางทิศปัจฉิมกินแล้วเป็นลิง ท้าวแบ๊เก็บผลไม้ที่เกิดจากกิ่งทิศหรดีกินเป็น

นกแล้วบินกลับเมืองตอนเช้า เมื่อได้กินผลไม้ที่เกิดจากกิ่งทิศอุดรทำให้รูปโฉมงดงามยิ่งกว่าเดิม        

จนนางทำมาจำไม่ได้ เจ้าเมืองกงจีนเห็นครั้งแรกก็เข้ามาถวายบังคมเพราะคิดว่าเป็นพระอินทร์เสด็จ

ลงมา พ่ีสาวทั้งหกได้มาขอให้ท้าวแบ๊รับตนเป็นภรรยาเพ่ิมอีกคน เพราะหลงใหลในความงดงาม     

เมื่อเจ้าเมืองกงจีนเและพ่ีสาวทั้งหกรู้ความจริงว่านี่คือท้าวแบ๊ ก็เกิดความอิจฉาริษยาอยากมีรูปร่างที่

งดงามบ้าง จึงขอร้องให้ท้าวแบ๊เก็บผลของต้นนางกายมาให้พวกตนกินบ้าง ท้าวแบ๊จึงแก้แค้นโดยการ

หลอกว่าจะไปเก็บผลของต้นนางกายมาให้ แต่ขอของวิเศษคืนเพ่ือใช้ในการเดินทาง เมื่อถึงป่า        

หิมพานต์ท้าวแบ๊จึงได้เก็บเอาผลของต้นนางกายที่เกิดจากทิศอุดรมาให้เจ้าเมืองกงจีนกินจึงได้

กลายเป็นลิง และเก็บจากทิศหรดีมาให้พ่ีสาวทั้งหกกินจึงได้กลายเป็นนกยางขาวบินหนีเข้าป่าไป  
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ดังนั้นเมืองกงจีนจึงไม่มีกษัตริย์ปกครองเมือง ท้าวแบ๊จึงกราบทูลเชิญพระมารดาของนางทำมาขึ้น

ครองราชสมบัติเมืองกงจีนสืบต่อมา 

 ต่อมาท้าวแบ๊เกิดความคิดถึงเมืองทุมมาจึงชวนนางทำมากลับเมืองด้วยกัน ก่อนออกเดินทาง

พระมารดาของนางทำมาได้สั่งสอนพระธิดาในการปฏิบัติตนและการครองเรือน ในระหว่างเดินทาง

ต้องผ่านเมืองร้าง ท้าวแบ๊สงสัยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น จึงเดินสำรวจภายในเมืองร้างพบจดหมาย

เขียนติดไว้ที่เสากลางเมืองว่ามีพระธิดาซ่อนอยู่ในเสาแห่งนี้ ท้าวแบ๊ได้ช่วยเหลือพระธิดาออกมาจาก

เสาและได้สอบถามความเป็นมาจึงรู้ว่านางชื่อคำหยาดเป็นพระธิดาของเจ้าเมืองมิถิลา นางคำหยาด

เล่าถึงสาเหตุที่เมืองมิถิลาต้องเป็นเมืองร้าง ว่า เพราะมียักษ์เข้ามาจับชาวเมืองมิถิลากินเป็นอาหาร 

ท้าวแบ๊ทราบดังนั้นจึงวางแผนฆ่ายักษ์จนสำเร็จ ยักษ์จึงขอขมาและขอชีวิต ท้าวแบ๊จึงได้สอนให้ยักษ์

ตนนี้รักษาศีลห้า ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จากนั้นจึงถามถึงที่เก็บกระดูกของชาวเมือง และได้ชุบชีวิต

ชาวเมืองทั้งหมดข้ึนมาใหม่ เจ้าเมืองมิถิลาซาบซึ้งบุญคุณของท้าวแบ๊เป็นอย่างมาก จึงยกเมืองมิถิลาให้ 

ปกครอง แต่ท้าวแบ๊ไม่ปรารถนาในราชสมบัติจึงได้ถวายเมืองคืนให้แก่เจ้าเมืองมิถิลา ท้าวแบ๊ได้สู่ขอ

นางคำหยาดจากเมืองมิถิลาเพ่ือเป็นชายาของตนอีกคน และขอให้นางคำหยาดติดตามตนไปยังเมือง

ทูมมาด้วย เจ้าเมืองมิถิลาจึงให้ขุนนางแต่งเรือสำเภา พร้อมทั้งแต่งเครื่องบรรณาการไปถวายเจ้าเมือง

ทูมมาและแจ้งข่าวท้าวแบ๊ให้เจ้าเมืองทูมมาทราบ เจ้าเมืองทูมมาและพระมเหสีจึงแต่งสำเภาเพ่ือมารับ

ท้าวแบ๊ที่เมืองมิถิลา เมื่อเรือมาถึงเมืองมิถิลาท้าวแบ๊ นางทำมา และนางคำหยาด จึงขึ้นเรือออก

เดินทางระหว่างการเดินทางนั้น นางคำหยาดร้องไห้คร่ำครวญเพราะคิดถึงพระบิดและพระมารดาเป็น

อย่างมาก นางทำมาจึงเข้ามาปลอบเพ่ือให้คลายความโศกเศร้า พร้อมทั้งสอนนางคำหยาดว่าตนก็

ห่างไกลจากพระบิดาพระมารดามาเช่นกัน ฉะนั้นเราทั้งสองคนต้องรักใคร่ปรองกัน ช่วยเหลือกัน 

เสมือนพ่ีน้องร่วมท้องเดียวกัน เมื่อเดินทางมาถึงเมืองทูมมา  เจ้าเมืองทูมมาและพระมเหสีเห็นท้าวแบ๊

ครั้งแรกก็รีบมาถวายบังคม เพราะคิดว่าพระอินทร์เสด็จลงมา ท้าวแบ๊จึงรีบไปห้าม พร้อมทั้งเล่าเรื่อง

ทั้งหมดที่ตนเองได้ประสบเคราะห์กรรมให้พระบิดาและพระมารดาฟัง เจ้าเมืองทูมมาและพระมเหสี

ต่างพากันร้องไห้เพราะสงสารท้าวแบ๊ เมื่อพูดคุยกันเสร็จเจ้าเมืองทูมมาจึงสั่งให้ขุนนางจัดงานมหรสพ

สมโภช บริจาคทานให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ทั้งเมือง และสั่งลงโทษโหราผู้ทำนายดวงชะตาท้าวแบ๊ว่า

เป็นกาลกิณี แต่ท้าวแบ๊ได้ทูลขอชีวิตโหราไว้ 

 เจ้าเมืองทูมมาสละราชสมบัติให้ท้าวแบ๊ขึ้นปกครองเมืองทูมา เมื่อเวลาผ่านไปท้าวแบ๊เกิด

คิดถึงย่าจำสวนและนายสำเภาผู้เป็นพ่อบุญธรรม จึงแต่งตั้งราชทูตไปเมืองจำปาเพ่ือขอรับทั้งสองคน

นำมาเลี้ยงดูตอบแทนพระคุณ เจ้าเมืองจำปาจึงมีคำสั่งให้ทหารออกตามหา และเมื่อพบย่าจำสวนและ
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นายสำเภาแล้วได้ให้เสนาอำมาตย์จัดเครื่องราชบรรณาการใส่เรือสำเภานำมาถวายท้าวแบ๊ด้วย       

เพ่ือเป็นการผูกมิตรเจริญสัมพันธ์ไตรีกัน เมื่อถึงฤกษ์งามยามดีย่าจำสวนและนายสำเภาก็ออกเดินทาง 

พอถึงเมืองทูมมาท้าวแบ๊ก็ใช้น้ำเต้าวิเศษรดทั้งสองคนให้กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้ง พร้อมทั้งจัด

งานแต่งงานให้ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เมื่อเสร็จพิธีแต่งงานย่าจำสวนได้สอนท้าวแบ๊ให้ปกครอง

บ้านเมืองโดยยึดหลักทศพิธราชธรรม ท้าวแบ๊จึงได้ปกครองเมืองด้วยความสงบสุขร่มเย็นตลอดมา 

 ในท้ายเรื่องมีการสโมธาน เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลในอดีตเชื่อมโยงกับในสมัย

พุทธกาล ดังนี้  

1. ท้าวแบ๊ ต่อมาเกิดเป็น พระพุทธเจ้า  

2. เจ้าเมืองทูมมาและนายสำเภา ต่อมาเกิดเป็น พระเจ้าสุทโธทนะ 

3. พระมารดาและย่าจำสวน ต่อมาเกิดเป็น พระนางมหาสิริมหามายา 

4. นางทำมาและนางคำหยาด ต่อมาเกิดเป็น นางยโสธราพิมพา 

5. พระเจ้ากงจีน ต่อมาเกิดเป็น พระเทวทัต 

6. พ่ีสาวทั้ง 6 ต่อมาเกิดเป็น นางจิญจมาณวิกา 

 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ทำให้สรุปได้ว่าวรรณกรรมเรื่อง

ท้าวแบ๊เป็นวรรณกรรมประเภทชาดกพ้ืนบ้านที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัญญาสชาดก ต้นฉบับพบที่วัด  

ท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมของชาวไทหล่ม        

ไม่ปรากฏผู้แต่ง ลักษณะคำประพันธ์เป็นบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสาร จารด้วยอักษรไทยน้อยใน

ใบลาน จำนวน 1 ผูก 95 ใบลาน 188 หน้าลาน เนื้อหาสมบูรณ์ 

 

 ข้อมูลในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยจะนำไปใช้ในการทำความเข้าใจบริบททางสังคมในวรรณกรรมเรื่อง

ท้าวแบ๊ อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สาระคำสอนในบทต่อไป 
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บทที่ 3 

สาระคำสอนที่ปรากฏในเรื่องท้าวแบ๊ 

 

 วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ เป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อศึกษา

เนื้อหาของเรื่องก็ปรากฏสาระคำสอนในหลายแง่มุม อีกทั้งยังปรากฏการสอนตามสถานภาพของ

บุคคล โดยมีลักษณะการสอนคล้ายกับแนวคิดในฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน ซึ่งถือเป็นข้อ

ประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระคำสอนที่ปรากฏ

ในเรื่องท้าวแบ๊ โดยสามารถจำแนกสาระคำสอนได้ 2 ประเภท ได้แก่ คำสอนคติทางโลก และคำสอน

คติทางธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   

1. คำสอนคติทางโลก 

คำสอนคติทางโลก เป็นคำสอนในเรื่องแนวประพฤติปฏิบัติอันเป็นครรลองของสังคมที่คนใน

สังคมควรยึดถือตาม “รีตบ้านคลองเมือง” ซึ่งมีทั้งคำสอนสำหรับบุคคลทั่วไปและคำสอนสำหรับ

บุคคลตามสถานภาพต่าง ๆ (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2557 : 117) เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข                 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ สามารถจำแนกคำสอนคติทางโลกได้ 7 ประเภท 

ได้แก่ สอนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน สอนให้ทำความดี สอนให้อ่อนน้อมถ่อมตน สอนให้บุตร

ตระหนักถึงความรักของมารดา สอนให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี สอนให้กตัญญู และสอน

การครองเรือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 1.1. สอนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน 

 บทบาท หมายถึง หน้าที่ของบุคคลตามสถานภาพหรือตำแหน่งฐานะที่ตนดำรงอยู่ บทบาท

จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมที่ทำให้คนที่อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่าง

เป็นระเบียบเรียบร้อย (สนธยา พลศรี, 2545 : 125) ดังนั้นสังคมจะเกิดความสันติสุขได้ก็ต่อเมื่อคนใน

สังคมรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติตามกรอบจารีตประเพณีท่ีสังคมได้กำหนด  

 จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการสอนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของบุคคล 5 

สถานภาพ ได้แก่ กษัตริย์ กษัตรี นางกำนัล ประชาชน และพระสงฆ์ ดังรายละเอียดต่อไป  
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  1.1.1 กษัตริย์  

กษัตริย์ คือ ประมุขของอาณาจักร จอมทัพ ที่รวมและที่มาแห่งอำนาจและกฎหมาย 

ผู้รักษากฎหมายและความยุติธรรมทั้งปวง เจ้าชีวิต เจ้าแผ่นดิน และองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนา (ศุภรัตน์ 

เลิศพาณิชย์กุล, 2558ก : 124) กษัตริย์จึงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ และควบคุมทุกสิ่ง   

ทุกอย่างในสังคม รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปกป้องดูแลประชาชนให้มีความสุข ตลอดจน

ตั้งมั่นอยู่ในหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นข้อควรปฏิบัติของกษัตริย์ที่ดี ดังจะเห็นได้จากคำสอนของ    

เจ้าเมืองมิถิลาที่กล่าวสอนท้าวแบ๊หลังจากชุบชีวิตชาวเมือง ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

       อันว่า เมืองใดยาวโยด  กว้างได้เขดพันวา  ก็ดี    

     คันบ่    มีพยาทง    ก็บ่เป็นเมืองบ้าน   

     เมืองใด ทงอยู่ส้าง  ทดซะลาด21คองเมือง ก็ดี   

     คันบ ่ มีเสนา   ก็บ่เป็นเมืองบ้าน  

     เมืองใด ทงอยู่ส้าง  เป็นพยายดไหย่  ก็ดี    

     คันว่า ไพ่บ่พ้อม  แปง22บ้านก็บ่เป็น เจ้าเฮย    

 (ท้าวแบ๊ : 55/2/1-55/2/3) 

 

  ถอดความได้ว่า แม้บ้านเมืองจะกว้างใหญ่เพียงใด ถ้าไม่มีผู้ปกครองก็ไม่ถือว่าเป็น

บ้านเมือง แม้ว่าจะมีผู้ปกครองที่ปกครองเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม แต่ถ้าไม่มีขุนนางก็ไม่เป็น

บ้านเมืองที่สมบูรณ์ และแม้บ้านเมืองจะมีผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ ถ้าไม่มีประชาชนคอยช่วยเหลือก็ไม่เป็น

บ้านเมือง 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนกษัตริย์ ให้รู้จักบทบาทหน้าที่เรื่องการปกครอง

บ้านเมืองโดยให้ความสำคัญกับทุกฝ่าย ดังตอนที่ ท้าวแบ๊ชุบชีวิตชาวเมืองมิถิลาที่ถูกยักษ์จับกิน ให้ฟื้น

คืนชีพอีกครั้ง เจ้าเมืองมิถิลาก็ได้สั่งสอนท้าวแบ๊ ให้เห็นถึงความสำคัญของกษัตริย์ว่าหากไม่มีกษัตริย์

ถึงบ้านเมืองจะมีอาณาเขตกว้างใหญ่เพียงใดก็ไม่ถือว่าเป็นเมือง หากไม่มีเสนาข้าราชการบ้านเมืองก็

จะไม่เป็นบ้านเมืองที่สมบูรณ์ และหากไม่มีประชาชนที่ เป็นกำลังหลักในการพัฒนาบ้านเมือง 

บ้านเมืองนั้นก็จะไม่เป็นบ้านเมืองที่สมบูรณ์เพราะทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนในการทำให้

 
21 ทดซะลาด หมายถึง คุณธรรม 10 ประการ ของผู้ปกครอง 
22 แปง หมายถึง ปรับปรุง, พัฒนา 
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บ้านเมืองพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้ สอดคล้องกับหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน 

ดังที่มยุรี ปาละอินทร์ (2543 : 127) กล่าวในคองสิบสี่ คองเจ้าคองขุน23ไว้ว่า “พระเจ้าแผ่นดินให้

แต่งตั้งขุนนางข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม และฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของ

ข้าราชการและประชาชน” จากคำสอนในคองเจ้าคองขุนจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ไม่ได้ปกครองบ้านเมือง

แต่โดยลำพัง หากยังมีขุนนางช่วยปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ แทนพระองค์ และยังสอนให้ฟังความคิดเห็น

ของขุนนางและประชาชนอีกด้วย  

  นอกจากนี้ยังสะท้อนบทบาทสังคมไทยสมัยจารีตในแง่ของความสำคัญของไพร่พลว่า

มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ดังตัวอย่าง “คันว่าไพ่บ่พ้อม แปงบ้านก็

บ่เป็น เจ้าเฮย” ดังที่ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล (2558ข : 205) กล่าวไว้ว่า กำลังคนเป็นปัจจัยการผลิตที่

มีความสำคัญ ตรงกับสำนวนคำกล่าวที่ว่า ท้าวพระยาครองเมืองได้ก็ด้วยไพร่ และมีคำพังเพยว่า     

รกคนดีกว่ารกหญ้า หมายความว่า มีกำลังคนมาก ๆ ยังดีกว่ามีที่ดินมาก ๆ แล้วต้องปล่อยให้หญ้าขึ้น

รก ฉะนั้นระบบไพร่จึงมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบไพร่

เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำลังคน หากบุคคลใดมีกำลังคนอยู่ในสังกัดมากก็สามารถตั้งตนเป็น

กษัตริย์ได้อย่างชอบธรรม และจากคำสอนข้างต้นยังเชื่อมโยงไปถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่

กษัตริย์ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม สะท้อนถึงแนวคิดสำคัญของกษัตริย์ในไตรภูมิ

พระร่วงกับการดำรงฐานะเป็นพระจักรพรรดิราช ดังที่วิทยา สุจริตธนารักษ์ (2559ข : 177) กล่าวไว้

ว่า ไตรภูมิระบุว่าผู้เป็นกษัตริย์ต้องยึดมั่นในพุทธศาสนา ให้ทาน รักษาศีล ใฝ่ใจในธรรม ถือศีลห้าและ

ศีลแปด เมืองต่าง ๆ จึงมานอบน้อมขอเป็นเมืองขึ้นและยอมรับฟังคำสั่งสอนของพระจักรพรรดิผู้อยู่ใน

ทศพิธราชธรรม 

  ในขณะเดียวกัน กษัตริย์ก็ต้องดูแลรักใคร่ประชาชนอย่างเสมอหน้า ไม่แบ่งแยก     

ดังคำสอนที่ท้าวแบ๊ให้แก่เจ้าเมืองมิถิลาก่อนจะออกเดินทางกลับเมืองทูมมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

            แต่นั้น พะก็ไปสั่งเจ้า  เมืองไหย่มิดถิลา  หั้นแล้ว    

     เจ้าก ็ ทงนะคอนหลวง  นั่งปองเป็นเจ้า    

     บัดนี ้ ข้อยจักลาจากเจ้า คืนสู่เมืองหลัง  ก่อนแล้ว    

            ขออย่า มีโพยไพเบียดเบียน ตนเจ้าคอยอยู ่  ดีเย้อ 

 

 
23 คองเจ้าคองขุน หมายถึง ข้อปฏิบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่ต้อองปฏิบัตติ่อประชาชน 
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ปิดตา24เจ้า  มิดถิลาเมืองไหย่   

     ให้เจ้า   ฮอม25ไพ่น้อย    ทั้งคายอยู่ด ี  แด่ท้อน    

   (ท้าวแบ๊ : 72/2/1-72/2/3) 

  

  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊สั่งเจ้าเมืองมิถิลาให้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองมิถิลาสืบต่อไป 

ท้าวแบ๊จะลากลับเมืองทูมมาก่อน และขออย่าให้มีภัยอันตรายใด ๆ มาเบียดเบียน ให้เจ้าเมืองมิถิลา

ดูแลปกป้องประชาชนชาวเมืองให้อยู่ดีมีความสุข  

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนกษัตริย์ เรื่องการดูแลรักใคร่ประชาชน ดังตอนที่ 

ท้าวแบ๊จะลากลับเมืองทูมมาจึงได้กล่าวสอนเจ้าเมืองมิถิลาว่าให้ปกครองบ้านเมืองด้วยความรักใคร่

ประชาชน แม้ว่าท้าวแบ๊จะมีอายุที่น้อยกว่าเจ้าเมืองมิถิลา แต่สถานะของผู้มีพระคุณในการช่วยปราบ

ยักษ์ และชุบชีวิตชาวเมืองมิถิลาให้กลับมามีชีวิตดังเดิม จึงทำให้ท้าวแบ๊มีสิทธิ์ในการสั่งสอนเจ้าเมือง

มิถิลาและเนื้อหาที่สั่งสอนนั้นเน้นการดูแลรักใคร่ประชาชนให้อยู่อย่างมีความสุข ซึ่งตรงกับหลักฮีต   

สิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน ดังที่มยุรี ปาละอินทร์ (2543 : 112) กล่าวในคองสิบสี่ คองไพร่     

คองนาย26ไว้ว่า “กษัตริย์หรือผู้เป็นนายจะต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมประจำใจประพฤติปฏิบัติเป็น

แบบอย่างที่ดีของไพร่ฟ้าประชาชน มีจิตใจกว้างขวางมีความรัก ความเมตตาไพร่ฟ้าดุจลูกของตน” 

ดังที่ท้าวแบ๊ได้กล่าวสอนเจ้าเมืองมิถิลาว่าให้ปกครองบ้านเมืองด้วยความรักใคร่ประชาชน 

  เนื่องจากคำสอนข้างต้นก่อนจะกล่าวสอนนั้น ท้าวแบ๊ได้มีการมอบเมืองมิถิลาคืนให้

เจ้าเมืองมิถิลาปกครองดังเดิม และมีการกล่าวอวยพรเจ้าเมืองมิถิลาว่าอย่ามีภยันตรายใด ๆ มา

เบียดเบียน ขอให้มีความสุข และกล่าวสอนในตอนท้ายว่าให้ดูแลรักใคร่ประชาชน เหตุที่กล่าวใน

ลักษณะนี้ผู้สอนอาจจะมีนัยยะสำคัญในทางการเมืองเรื่องอำนาจของกษัตริย์ ว่ากษัตริย์จะอยู่อย่าง

ปลอดภัยและมีความสุขได้นั้น ก็ข้ึนอยู่กับความมั่นของบ้านเมืองและราชบัลลังก์ ซึ่งความมั่นคงเหล่านี้

ล้วนเกิดจากระบบไพร่หรือประชาชนทั้งสิ้น ดังที่ทวี สุรฤทธิกุล (2558 : 71) กล่าวไว้ว่า ไพร่มีหน้าที่

สำคัญที่สุดในการรับใช้กษัตริย์ก็คือการค้ำจุนราชบัลลังก์และการทำศึกสงครามเพ่ือแผ่พระบรมเดชานุ

ภาพ  

 
24 ปิดตา หมายถึง บิดา 
25 ฮอม หมายถึง ดูแล,ปกป้อง 
26 คองไพร่คองนาย หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เจ้านายกับบ่าวไพร่ รวมไปถึงกษัตริย์กับประชาชนพึงปฏิบตัิต่อกัน 
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  การแผ่พระบรมเดชานุภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับกษัตริย์ แต่การรักษาไว้ซึ่ง 

พระบรมเดชานุภาพนั้นก็สำคัญเช่นกัน และการรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพที่ดีที่สุดคือการรักและ

เอาใจใส่ประชาชน ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากคำสอนที่พราหมณ์กล่าวสอนท้าวแบ๊ใน

พิธีขึ้นครองเมืองทูมมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

        ขอให้ เจ้าได้ผ่านด้าว27  เมืองกว้างอยู่เย็น  แด่ท้อน    

       ให้เจ้าฮัก  ซ้างม้าฝูงหมู ่  บัวนาง28  

  นำมาถวาย  ส่วยไฮลือไฮ้ 

(ท้าวแบ๊ : 82/1/2) 

 

  ถอดความได้ว่า ขอให้ท้าวแบ๊ได้ปกครองเมืองที่กว้างใหญ่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ให้รักช้าง 

ม้า และนางสนมที่เมืองอ่ืนนำมาถวาย 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนกษัตริย์ เรื่องการปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็น     

เป็นสุข ดังตอนที่ ท้าวแบ๊ขึ้นครองเมืองทูมมา พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมได้กล่าวสอนท้าวแบ๊       

ในเรื่องการปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้รักช้าง ม้า และนางสนมที่เมืองอ่ืนนำมาถวาย  ใน   

คำสอนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง รวมไปถึงการแผ่

ขยายพระราชอำนาจทางการปกครอง โดยมีเมืองต่าง ๆ เป็นเมืองขึ้นที่จะต้องส่งเครื่องบรรณาการ 

และยังสะท้อนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาให้กษัตริย์ดำรงตนเป็นธรรมราชา มีความเมตตาต่อ

ประชาชนและสัตว์ ถึงแม้ประชาชนและสัตว์เหล่านั้นจะเป็นเพียงของบรรณาการจากเมืองอ่ืนก็ตาม 

  อีกท้ังคำสอนข้างต้นยังพบลักษณะการปกครองเมืองขึ้นของไทยในอดีต โดยเมืองขึ้น

จะต้องมีการส่งเครื่องราชบรรณาการมาเป็นของกำนัลทุกปี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อเมืองที่ตน

ขึ้นอยู่ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2517 : 20) กล่าวไว้ว่า เมืองขึ้น

เป็นเมืองที่ปกครองตนเอง มีการสืบตำแหน่งผู้ปกครองของตนเอง แต่แสดงตนว่ายอมอ่อนน้อมต่อ 

ราชธานีโดยการส่งเครื่องราชบรรณาการ เช่น ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ส่วยและผลประโยชน์อย่างอ่ืน       

เพ่ือแสดงว่ายอมเป็นเมืองขึ้น  

 
27 ด้าว หมายถึง เขต, แดน, แว่นแคว้น  
28 บัวนาง หมายถึง นางสนม 
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  จากตัวอย่างข้างต้น สังเกตได้ว่ากษัตริย์มักแสดงแสนยานุภาพด้วยการแสวงหา

เมืองขึ้น ยิ่งเมืองขึ้นมีจำนวนมาก ยิ่งแสดงว่ากษัตริย์มีบารมีมาก การแสวงหาเมืองขึ้นจึงเป็น       

ธรรมเนียมปฏิบัติที่กษัตริย์ควรทำ ดังจะเห็นได้จากคำสอนของพราหมณ์ที่กล่าวสอนท้าวแบ๊ใน       

พิธีอภิเษกสมรสท้าวแบ๊กับนางทำมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

     

       แต่นั้น พามมะนาเข้า  ถวายพอนพูวะนาด  

       ให้เจ้า ยืนยิ่งล้ำ   พันเข้าหมื่นปีอะสง แด่ท้อน  

       สีสี  สิดทิมังคละพ้อม  ไซโยแข็งข่ม 

        ให้จง ได้ผ่านด้าว  เมืองกว้างซูแดน  แด่ท้อน  

       กับท้ัง ผีปู่เซื้อ   บ้านเมืองเทดกงจีน ก็ดี  

       ขอให้ คูนคูนสี   นั่งปองเป็นเจ้า  

         พามถวายแล้ว  ยอมือนบบาด  

    เข้าไข่ปอน   2 เจ้าซูวัน  

        (ท้าวแบ๊ : 21/2/2-21/2/4) 

  

  ถอดความได้ว่า พราหมณ์เข้าถวายพรท้าวแบ๊ให้มีอายุเป็นพันเป็นหมื่นปี ให้ได้

ปกครองเมืองที่กว้างใหญ่ทุกดินแดน อีกทั้งขอให้ผีบรรพบุรุษเมืองกงจีนมาส่งเสริมให้ท้าวแบ๊ได้เป็น

กษัตริย์ เมื่อพราหมณ์ถวายพรเสร็จ จึงนำไข่ต้มไปป้อนท้าวแบ๊และนางทำมา 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนกษัตริย์ เรื่องแผ่ขยายอำนาจและอาณาเขตการ

ปกครอง ดังตอนที่ พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอภิเษกสมรสท้าวแบ๊กับนางทำมา ได้กล่าวสอนท้าวแบ๊ว่า

ให้ได้ปกครองอาณาเขตทั่วทุกสารทิศ ซึ่งเป็นการแผ่ขยายอำนาจและอาณาเขตการปกครองตาม

ลักษณะการปกครองในอดีตของไทย เนื่องด้วยในอดีตการแผ่ขยายอำนาจไปยังดินแดนต่าง ๆ ก็

เพราะต้องการครอบครองที่ดินและทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้

เจริญก้าวหน้าส่งผลต่อมั่นคงของอาณาจักร และการขยายอาณาเขตของสังคมไทยในอดีตมี

ความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของกษัตริย์เป็นอย่างมาก เพราะการมีที่ดินมากเท่าใดก็จะแสดงถึง     

พระราชอำนาจของกษัตริย์มากเท่านั้น ดังที่วิทยา สุจริตธนารักษ์ (2559ก : 19) กล่าวไว้ว่า กษัตริย์ 

นั้นหมายถึงผู้แบ่งปันที่ดิน หรือที่นาให้แก่คนในสังคม ทำให้เกิดความเชื่อว่าที่ดินเป็นของผู้ปกครอง 

แนวคิดเรื่องพระมหากษัตริย์จึงเป็นเครื่องมือที่ดี ในการยืนยันว่าที่ดินเป็นของผู้ปกครอง ต่อมา



  55 

พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาจึงประกาศเป็นทางการว่าที่ดินทั้งหมดในราชอาณาจักรเป็นของ

พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียว พระมหากษัตริย์ของไทยจึงทรงมีฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยปริยาย 

  ในคำสอนข้างต้นนี้ยังพบความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ซึ่งผู้สอนได้กล่าวอ้างถึงอำนาจ

ศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยส่งเสริมการเป็นกษัตริย์และการแผ่ขยายอำนาจการปกครองของท้าวแบ๊ สะท้อนให้

เห็นถึงความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยในการนับถือผีบรรพบุรุษ ดังที่ประพจน์ อัศววิรุฬหการ (2558 : 

296-297) กล่าวไว้ว่า เจ้าเมือง เจ้าแผ่นดิน ผู้ที่มีอำนาจและปกครองอย่างดีเป็นที่นับถือ เมื่อล่วงไปก็

จะอยู่ในฐานะบรรพบุรุษของบ้านของเมือง เป็นใหญ่กว่าบรรพบุรุษตามครอบครัวธรรมดา ๆ ท่าน

เหล่านี้จะได้รับยกย่องให้เป็น มเหสักข์ มีผู้นับถือบูชากันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเชื่อกันว่าทรงอำนาจ ต้อง

ปรนนิบัติบูชาให้ถูกต้อง เพ่ือจะได้อวยชัยให้พ้นโพยภัยและทำกิจการได้สำเร็จตามปรารถนา ถือเป็น

หลักประกันหรือการประกันภัยทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งในสังคม 

  ไม่ใช่เพียงพระราชอำนาจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถครองแผ่นดินและ

ครองประชาชนได้ หากแต่ว่ากษัตริย์หรือผู้ปกครองจำเป็นต้องมีเมตตา มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อประชาชน

ทุกหมู่เหล่าด้วย จึงสามารถปกครองประชาชนในแผ่นดินได้อย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากตอนทีท่้าวแบ๊

แจกทานให้แก่คนยากไร้ในเมืองกงจีน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       บัดนี ้ จักกล่าวเถิง     โพทิสัดไท้เทียม29นางนงถ่าว ก่อนแล้ว  

       พะก ็ ตกแต่งให ้  ทานแท้ซูวัน  

       ฝูงหมู ่ คนทุกไฮ้   ผู้ขมอดขีน30ใจ  ก่อนแล้ว  

       พะก ็ ตกแต่งให ้  ทานแท้ซูวัน  แท้แล้ว  

       กับท้ัง คนทุกไฮ้ผู้  คะมอดขีนใจ  ก็ดี  

       พะก ็ เอาคำทาน  ให้เขาคนฮ้อย  

       กับท้ัง ขาหักห้าน31  เป็นคะยือ32มังข้อ 33 ก็ดี  

       พะก็ ทานทอดให้  คำฮ้อยแก่เขา  หั้นแล้ว  

 
29  เทียม หมายถึง คู่ 
30 ขีน หมายถึง ขืน, ขัดขืน 

 31  ห้าน หมายถึง อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ 

 32  คะย้อ หมายถึง โรคหืด โรคมีเศลษม์ติดในลำคอ หายใจไม่สะดวก 

 33  มังข้อ หมายถึง คนที่มีท่าทางแข็งแรง 
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       ก็จิง   ลือฮ้อนฮอด34  เท้าขง35ขอบกงจีน  

       เขาก็ มาขอทาน  ซูวันมีแล้ว  

       กับท้ัง ข้ามะลาด36พ้อม  ฝูงหมู่ไทในเขา    

         ก็มาทูนบา  ซูคนจิงแท้  

        (ท้าวแบ๊ : 27/2/4-28/1/3) 

 

  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊และนางทำมาออกให้ทานแก่คนที่ยากไร้ในทุกวัน และให้

ทานแก่คนพิการ คนที่เป็นโรคร่างกายไม่แข็งแรง จนชื่อเสียงของท้าวแบ๊เลื่องลือดังไกล ทำให้ข้ารับใช้

ในพระเจ้ากงจีนต้องมารับบริจาคทานด้วย 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนกษัตริย์ เรื่องการทำทานให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ 

ดังตอนที่ ท้าวแบ๊และนางทำมาให้ทานแก่คนยากไร้และคนที่เป็นโรคต่าง ๆ หรือแม้แต่ประชาชน      

ที่แข็งแรง ท้าวแบ๊ก็แจกทานให้ จนข่าวที่ท้าวแบ๊ให้ทานแก่ประชาชนลือไปถึงพระเจ้ากงจีน ทำให้     

พระเจ้ากงจีนเกิดความริษยาไม่พอใจในการกระทำ จากคำสอนดังกล่าวไม่ได้สอนโดยตรงแต่สอน 

ผ่านพฤติกรรมตัวละคร ถึงคุณสมบัติของกษัตริย์ที่ดีว่าควรรักใคร่ประชาชน สงเคราะห์คนยากไร้อย่าง

ท้าวแบ๊ ซึ่งต่างจากพระเจ้ากงจีนที่มีแต่ความริษยา ไม่ต้องการให้ประชาชนรักใคร่นิยมชมชอบท้าวแบ๊

ผู้เป็นเขย ทั้งสองมีภาวะความเป็นผู้นำที่ต่างกัน ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าท้าวแบ๊ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ 

เพราะยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม คือ การให้ทาน

เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสอนในลักษณะเดียวกัน โดยการสอนผ่านเหตุการณ์พิธี

ราชาภิเษกข้ึนปกครองเมืองทูมมาของท้าวแบ๊ เจ้าเมืองทูมมาได้บริจาคทานแก่คนยากไร้ เพ่ือเป็นกุศล

ฉลองพิธีราชาภิเษกครั้งนี้ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       เมื่อนั้น พะก็มีอาสให้  ลาซะโกด37ซาวเมือง  

       ให้สู  เทเงินคำ38  ออกมาอย่าซ้า  

 

 34  ฮอด หมายถึง ถึง 

 35  ขง หมายถึง กรุง 

 36  ข้ามะลาด หมายถึง ข้าราชบริพารของกษัตริย์  

 37 ลาซะโกด หมายถึง ขุนนางผู้ดูแลท้องพระคลัง 
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       สูก ็  ตกแต่งห้าง  ตนไหย่กาละพึก39  

         ยาย40ยังสุด  ทั่วทางเถิงคุ้ม  

       กับท้ัง เสื้อผ้าพ้อม  เทออกไปทาน  เทียวท้อน  

       ให้แก่ ฝูงหมู่คนทุก  ขมอด41จนคนไฮ้42  

       ควมว่า พะสั่งแล้ว  เสเน็ด43โดยพลัน  

    เขาก็เดาดา  ตกแต่งดีดาพ้อม  

            ............................... 

       พอเมื่อ ตาวันค้อย  เมือแลง44แดดอ่อน มาแล้ว  

       พะก ็ เตือนป่าวให้  ขุนท้าวซูคน  

    สูอย่าซ้า   เฮวฮีบพลันเปือง 

     สูจงเอาเงินคำ  หว่านหาคนฝูงไฮ้ 

        (ท้าวแบ๊ : 81/1/3-83/1/4) 

 

  ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองทูมมาให้ขุนนางที่ดูแลท้องพระคลังนำเงินและทองไปโปรย

ทานตามทางจนถึงวัง และนำเสื้อผ้าไปให้ทานแก่คนยากไร้ 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกษัตริย์ที่ต้องอนุเคราะห์

ประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการให้ทานแก่คนยากไร้ ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมของกษัตริย์ตามหลัก

ทศพิธราชธรรม และตรงกับหลักจักรวรรดิวัตร 12 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติทางการปกครองประกอบ 

ด้วยหลัก 12 ประการ (สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, 2559 : 33-34) ดังนี้ 

  1. ควรอนุเคราะห์คนภายในราชสำนักและคนทหารพลเรือน ตลอดจนราษฎรให้มี

ความสุขไม่ปล่อยปละ 

 
38 คำ หมายถึง ทอง 

 39  กาละพึก หมายถึง โปรยทาน 
40 ยาย หมายถึง ทำให้กระจายออกไป  

 41  ขมอด หมายถึง ลำบาก, ยากไร้ 
42 คนไฮ้ หมายถึง คนยากไร้  

 43  เสเน็ด หมายถึง เสด็จ, ไป 

 44  เมือแลง หมายถึง เวลาเย็น 
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  2. ควรผูกไมตรีกับประเทศอ่ืน ๆ 

  3. ควรอนุเคราะห์พระราชวงศานุวงศ์ 

  4. ควรเกื้อกูลพราหมณ์ คฤหบดี และคฤหบดีชน 

  5. ควรอนุเคราะห์ประชาชนในชนบท 

  6. ควรอุปการะสมณพราหมณ์ผู้มีศีล 

  7. ควรจัดรักษาฝูงเนื้อ และนก ตลอดจนสัตว์ทั้งปวงมิให้สูญพันธุ์ 

  8. ควรห้ามชนทั้งหลายมิให้ประพฤติผิดธรรมและชักนำด้วยตัวอย่างให้อยู่กุศลจริต 

  9. ควรเลี้ยงดูคนจนเพื่อมิให้ประกอบการทุจริตเป็นต่อสังคม 

  10. ควรเข้าใกล้สมณพราหมณ์เพ่ือศึกษาบุญและบาปและการกุศล อกุศลให้

ประจักษ์ชัด 

  11. ควรห้ามจิตมิให้ต้องการไปยังที่พระราชาไม่ควรไป 

  12. ควรดับความโลภ ไมป่รารถนาสิ่งที่พระราชาไม่ควรจะได้ 

  เป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้าเมืองทูมมาให้ทานแก่คนยากไร้เป็นทั้งคุณธรรมและกิจกรรม

ของกษัตริย์ที่ควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นอิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีผลต่อการปฏิบัติตนของกษัตริย์ ดังที่ ทวี 

สุรฤทธิกุล (2558 : 71) กล่าวไว้ว่า พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้นำทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางโลก

ก็ทรงเป็น “กษัตริย์” ที่แปลว่า “นักรบ” ที่จะต้องปกครองบ้านเมืองให้สงบราบคาบ ส่วนในทางธรรม

ก็คือทรงอยู่ในฐานะความเป็นอัครศาสนูปถัมภกที่จะต้องทำนุบำรุงพุทธศาสนาและวางพระองค์เป็น

แบบอย่างที่ดี ในพระจริยวัตรเกี่ยวกับศาสนาพุทธนี้ ธรรมะสำคัญของพระมหากษัตริย์ที่ยึดถือมาแต่

ครั้งสุโขทัยแล้วนั้นก็คือ ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร 

  อีกทั้งการให้ทานในพิธีกรรมที่สำคัญอย่างเช่น พิธีราชาภิเษกของท้าวแบ๊นั้น ยังเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมไทยมาอย่างช้านาน เพราะกษัตริย์ทุกพระองค์มักจะประกอบพิธีกรรมที่เป็น

กุศลอย่างยิ่งใหญ่เพ่ือเป็นการฉลองรัชกาล เช่น การทำทาน สร้างวัดเจดีย์ การปล่อยนักโทษ เป็นต้น    

เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ผู้ปกครองพระนคร (ทวี สุรฤทธิกุล, 2558 : 

71)  

     

  1.1.2 กษัตรี  

  กษัตรี หมายถึง กษัตริย์ผู้หญิง เจ้าผู้หญิง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556ข : 86)  ซึ่งเป็น

ชนชั้นสูงที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอำนาจของกษัตริย์ ดังที่อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ (2544 : 37) 
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กล่าวไว้ว่า ครอบครัวชนชั้นสูงผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์กับสถานะทางการเมืองการปกครอง ดังที่

พระมหากษัตริย์มีมเหสีหลายคนเป็นความต้องการเสริมอำนาจทางการเมืองของเหล่าขุนนาง โดยเอา

สตรีที่เป็นบุตรสาวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเป็นเจ้าจอม เพื่อป้องกันการคิดเป็นกบฎของข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ 

   นอกจากนี้กษัตรียังมีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายความบาดหมางต่าง ๆ ระหว่าง

กษัตริย์กับขุนนาง เป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลทั้งสองกลุ่ม รวมทั้งมีหน้าที่ดูแล

ปลอบโยนขุนนางและประชาชนอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากคำสอนของพระมารดาที่สอนนางทำมาให้รัก

ใคร่ประชาชนและรู้จักปลอบโยนขุนนาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       หลอนว่า  บุนมีได ้   เสวยลาดเป็นพยา ก็ดี   

ให้เจ้าทำ  เพียนฮักไพ่เมือง  ทั้งคาย   

     อัน 1 ท้าวโกดให้  ฝูงหมู่โยทา  ก็ดี   

ให้เจ้าม ี   คำขอโทดโพย  ฝูงนั้น   

     เขาจึง ยินดีย้อง   เทวีเป็นแม ่  เมืองแล้ว   

ฝูงไพ่น้อย  ยอย้องซูคน  แม่แล้ว    

     (ท้าวแบ๊ : 45/1/1-45/1/3) 

 

  ถอดความได้ว่า เมื่อท้าวแบ๊ได้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองใดก็ดี ให้นางทำมารักใคร่

ประชาชนและเมื่อท้าวแบ๊โกรธเหล่าเสนา ทหาร ให้นางทำมารู้จักขอพระราชทานอภัยโทษให้คน

เหล่านั้น ประชาชนจึงจะยกย่องสรรเสริญว่าเป็นแม่เมืองที่ดี 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการกล่าวสอนผู้ที่เป็นกษัตรีว่าควรรักใคร่ประชาชน และช่วย

เตือนสติกษัตริย์เมื่อกระทำผิดพลาด ดังตอนที่ พระมารดานางทำมาได้สั่งสอนนางทำมาก่อนออก

เดินทางไปเมืองทูมมากับท้าวแบ๊ว่า เมื่อใดที่ท้าวแบ๊ได้เป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมือง ให้นางทำมารัก

ใคร่ประชาชนและเมื่อท้าวแบ๊โกรธเหล่าเสนา ทหาร ให้นางทำมารู้จักขอพระราชทานอภัยโทษให้     

คนเหล่านั้น ประชาชนจึงจะยกย่องสรรเสริญว่าเป็นแม่เมืองที่ดี ดังทีท่รงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2557 

: 201) กล่าวไว้ว่า คุณธรรมสำหรับกษัตรี ต้องมีใจกรุณาปราณีต่อบ่าวไพร่ ต่อมนตรีทั้งหลาย และให้

ปรนนิบัติรับใช้พระสวามีผู้เป็นเจ้าเมืองดุจดังพระนางมัทรีผู้มีความจงรักภักดีต่อพระเวสสันดร  
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  ในคำสอนนี้ยังพบว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย และมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจของสามีเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการกระทำของนางทำมาที่ขอพระราชทานอภัยโทษ

ให้แก่เสนาและทหาร เพราะการตัดสินโทษในขณะที่มีอารมณ์โกรธของท้าวแบ๊ อาจจะส่งผลร้ายต่อ

บ้านเมืองและตัวท้าวแบ๊เอง แม้ว่าในสังคมไทยจะกำหนดให้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าและผู้หญิงเป็นช้าง

เท้าหลัง แต่ในทางการเมืองการปกครองถือว่าผู้หญิงมีอิทธิพลต่อความคิดของกษัตริย์ผู้เป็นพระสวามี

เป็นอย่างมาก  

 

  1.1.3 นางกำนัล 

  นางกำนัล หมายถึง หญิงชาววัง มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์และเจ้านาย 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556ข : 619) ซึ่งถือเป็นชนชั้นผู้ถูกปกครองที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

จงรักภักดี ดังจะเห็นได้จากคำสอนของนางทำมาที่สอนนางกำนัลก่อนออกเดินทางไปยังเมืองทูมมา 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     สูจง  อยู่สืบส้าง45  ดอมแม่มาดา   

ท่อเนิ่นตายสัง  อย่ามีมาต้อง 

(ท้าวแบ๊ : 45/2/2) 

  

  ถอดความได้ว่า นางทำมาบอกให้นางกำนัลอยู่ดูแลพระมารดา อย่าให้มีภัยอันตราย

ใด ๆ มาแผ้วพานได ้

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นคำสอนนางกำนัล เรื่องการรับใช้พระเจ้าแผ่นดินด้วยความ

จงรักภักดี ดังตอนที่ พระเจ้ากงจีนกลายเป็นลิงวิ่งเข้าป่าไป เมืองกงจีนก็ขาดผู้ปกครอง ท้าวแบ๊จึง

กราบทูลเชิญพระมารดาของนางทำมาขึ้นครองราชสมบัติแทนพระเจ้ากงจีน ก่อนกลับเมืองทูมมา  

นางทำมาได้กล่าวสอนเหล่านางกำนัลให้ช่วยเหลืองานพระมารดาและคอยดูแลรับใช้อย่าให้มีภัย

อันตรายใดมาแผ้วพานได้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพระกรณียกิจต่าง ๆ ของกษัตรีองค์ใหม่แห่งเมืองกงจีน 

  แม้ว่าเหล่านางกำนัลจะเป็นสตรีเพศ ไม่มีความรู้เรื่องการปกครองบ้านเมืองหรือรบ

ทัพจับศึก แต่เนื่องจากผู้ปกครองนครพระองค์ใหม่เป็นกษัตรี ในรัชสมัยนี้ผู้หญิงจึงมีบทบาทหน้าที่ของ

ความเป็นชายมากกว่าทุกรัชสมัยที่ผ่านมา อีกท้ังผู้หญิงชนชั้นถูกปกครองจะไม่มีโอกาสได้แสดงคิดเห็น 

 

 45  สืบส้าง หมายถึง ทำต่อไป 
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ช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมือง เพราะหน้าที่เหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นของเพศชาย และยัง

ขัดกับแนวคิดผู้หญิงที่ดีในอุดมคติของสังคมไทยอีกด้วย ดังที่พนิดา หันสวาสดิ์ (2544 : 24) กล่าวไว้

ว่า ผู้หญิงที่ดีในอุดมคติ คือ ผู้หญิงที่เป็นกุลสตรี ประพฤติในกรอบบรรทัดฐานของสังคมและศีลธรรม 

โดยเฉพาะความประพฤติทางเพศ เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อฟังและให้เกียรติสามีซึ่งเป็นผู้ปกป้อง

คุ้มครองตน (เพราะผู้หญิงนั้นอ่อนแอ) ให้สามีเป็นผู้นำและประพฤติเป็นช้างเท้าหลังที่ดี มีหน้าที่หลัก

คือดูแลรับผิดชอบงานในบ้าน การกินอยู่ของคนในครอบครัว และอบรมเลี้ยงดูลูก 

 

  1.1.4 ประชาชน 

  ประชาชน หมายถึง คนที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ถือว่าเป็น

เจ้าของหรือสมาชิกของประเทศ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556ก : ออนไลน์) ซึ่งเป็นชนชั้นผู้ถูกปกครอง

และถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศชาติจะสงบสุขได้ก็ต่อเมื่อประชาชนประพฤติ

ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจารีต และคุณธรรมที่สังคมได้กำหนดไว้ ในเรื่องนี้ท้าวแบ๊ได้กล่าวสอนชาวเมือง

มิถิลาให้ปฏิบัติตามหลักจารีตประเพณีก่อนเดินทางกลับเมืองทูมมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       เมื่อนั้น พะกล่าวต้าน46   เตือนป่าวซาวเมือง   

ทั้งหลายเฮย  อยู่ดีอย่าเส้า  คอยเย้อ 

เจ้าพี่น้อง  ฝูงหมู่ซาวเมือง  ข้อยเฮย    

     อันว่า คองบูลาน47  อย่าซวนกันม้าง48    

     ให้คอย พากันส้าง  สมพาน49อย่าได้ขาด อ่อนเฮย    

     อย่าได ้ เบียดไพ่น้อย  คนไฮ้ข่มเหง  แด่เน้อ   

 (ท้าวแบ๊ : 74/2/2-74/2/4) 

 

  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊สั่งสอนชาวเมืองมิถิลาว่าอย่าละทิ้งจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมา

ตั้งแต่โบราณ ให้หมั่นสร้างบุญกุศลอยู่เสมอ และอย่าได้ข่มเหงเบียดเบียนคนที่ยากไร้ 

 
46 ต้าน หมายถึง พูด 
47 บูลาน หมายถึง โบราณ 
48 ม้าง หมายถึง ทำลาย 
49 สมพาน หมายถึง บุญที่เคยสะสมไว้ 



  62 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นกล่าวสอนประชาชนให้การหมั่นสร้างบุญกุศล ยึดมั่นใน

ขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณ ดังที่ท้าวแบ๊ได้สั่งสอนชาวเมืองมิถิลาก่อนเดินทางกลับเมือง

ทูมมาว่า ให้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ หมั่นสร้างกุศลสะสมบุญอยู่เป็น

ประจำและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งคำสอนข้างต้นตรงกับหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่ ดังที่มยุรี ปาละอินทร์ 

(2543 : 129) กล่าวในคองสิบสี่ คองบ้านคองเมือง50ไว้ว่า “ประชาชนต้องรักษาศีลทำบุญบริจาคทาน

แก่พระสงฆ์เป็นประจำ” จากข้อความในคองบ้านคองเมืองจะเห็นได้ว่าประชาชนชาวอีสานนั้นต้อง

เคร่งครัดในการรักษาศีลทำบุญ  

  การปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงามและทำบุญสร้างกุศลอยู่เป็นนิจ ถือเป็นหน้าที่

ของคนในสังคมที่ต้องยึดถือและรักษาไว้ ซึ่งความเชื่อเรื่องการสะสมบุญและการกระทำกรรมดีเป็น

แนวคิดทางพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน โดยเชื่อกันว่าบุญกุศลสร้างไว้ในชาติปัจจุบันจะ

ส่งผลให้ชาติหน้าพบแต่ความสุขความเจริญ อาจกล่าวได้ว่าคำสอนข้างต้นเป็นการสอนตามแนวคิด

พุทธศาสนาแบบชาวบ้านที่ไม่เน้นเรื่องการหลุดพ้นจากวัฏสงสารเพ่ือการบรรลุมรรคผลนิพพาน      

แต่เน้นเรื่องกรรมและชาติภพ ดังที่ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์ (2562 : 17-18)  กล่าวไว้ว่า แนวคิดที่

สำคัญของพุทธศาสนาที่ปรากฏชัดเจนในโลกทัศน์ไทย เป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่เกี่ยวกับ

ชาติภพและแนวคิดเรื่องกรรม ที่ส่งผลให้สัตว์โลกถือกำเนิดและได้รับผลเป็นไปตามแรงแห่งกรรม 

  

  1.1.5 พระสงฆ์ 

  พระสงฆ์ คือ ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้แจ้งเห็นจริง ตามที่

พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้ว (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และทวี ผลสมภพ, 2541 : 1) พระสงฆ์ถือเป็นกลุ่มคน

ที่มีความสำคัญมากต่อสังคมไทยในอดีต เพราะพระสงฆ์มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกลุ่มชน

ชั้นปกครองและชนชั้นถูกปกครอง ให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังเรื่องท้าวแบ๊ตอนท้าวแบ๊กล่าวสอน

พระสงฆ์ให้ประพฤติตนตามพระธรรมวินัยและหมั่นสร้างบุญกุศล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อันว่า คองบูลาน  อย่าซวนกันม้าง    

     ให้คอย พากันส้าง  สมพานอย่าได้ขาด อ่อนเฮย  

   

 
50 คองบ้านคองเมือง หมายถึง ข้อปฏิบัติตามธรรมเนียมและปฏิบัตติามบา้นเมืองแต่ละท้องถิ่น  
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     อย่าได ้ เบียดไพ่น้อย  คนไฮ้ข่มเหง  แด่เน้อ   

     คอยอยู ่ ดีเย้อให้สังคะเจ้า  ในทำบุนมาก  เจ้าเฮย    

(ท้าวแบ๊ : 74/2/2-74/2/4) 

 

  ถอดความได้ว่า อย่าละทิ้งจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณ ให้หมั่นสร้างบุญ

กุศลอยู่เสมอ อย่าได้เบียดเบียนคนที่ยากไร้ และให้พระภิกษุสงฆ์ประพฤติตนตามพระธรรมวินัย    

หมั่นสร้างบุญกุศล 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนพระภิกษุสงฆ์ เรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในพระธรรม

วินัย ซึ่งตรงกับหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่ ดังที่พระบรรจง จิตฺตกโร (2560 : 60) กล่าวในคองสิบสี่

สำหรับพระสงฆ์ ไว้ว่า “ให้พระภิกษุศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและรักษาศีล 227 ข้อ 

เป็นประจำทุกวัน” คำสอนในคองนี้เป็นการกล่าวเตือนพระภิกษุสงฆ์ไม่ให้ตั้งตนอยู่ในความประมาท 

โดยเน้นให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาและให้นำหลักธรรมต่าง ๆ ไปเผยแผ่อบรม

สั่งสอนประชาชน  

  พระสงฆ์ถือเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับสูงสุด เพราะถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ เป็นผู้ทรง

ศีลยิ่งเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เท่าใด ก็ยิ่งได้รับการยกย่องนับถือจากฆราวาสมากขึ้นเท่านั้น พระสงฆ์มี

สถานภาพสูงมากในสังคมไทยสมัยก่อน เป็นหลักยึดของชาวบ้านในชุมชน เป็นหลักยึดให้บ้านเมืองให้

รัฐ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการศึกษาด้วย ดังมีคำไทยว่า “บวชเรียน” เมื่อได้รับการบวชเป็นเณร

หรือเป็นพระก็จะได้รับการศึกษาให้อ่านออกเขียนได้และได้ศึกษาพุทธธรรมด้วย พระสงฆ์จึงเป็นที่พ่ึง

ของชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีที่ยึดเหนี่ยวและพ่ึงพา ปัญหาใด ๆ ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและในระดับ

หมู่บ้านมักมีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษา (ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, 2558 : 320) นอกจากนั้นผู้ปกครองใน

อดีตยังให้ความสำคัญกับพระสงฆ์และความบริสุทธิ์ของพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก พุทธศาสนาจะ

สถาพรรุ่งเรืองมีคุณค่าและมีความหมายอย่างแท้จริงก็ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ ความถูกต้องของสถาบัน

สงฆ์ ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นผู้ธำรงไว้ และสืบทอดพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติ ดังนั้นจึงเป็นภาระทางจารีต

นิยมที่สำคัญของผู้ปกครองที่จะต้องให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนและพิทักษ์พระพุทธศาสนาและ

พระสงฆ์ (สมบูรณ์ สุขสำราญ, 2559 : 162) ด้วยเหตุนี้ท้าวแบ๊จึงกล่าวสอนพระภิกษุสงฆ์ให้ปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด  
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  ในแง่ความเหมาะสมของคำสอนข้างต้น หากเป็นบุคคลทั่วไปกล่าวสอนพระภิกษุ

สงฆ์คงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง แต่ด้วยท้าวแบ๊อยู่ในสถานะของพระโพธิสัตว์ผู้ที่บำเพ็ญบุญบารมี 

เพ่ือจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ผนวกกับแนวคิดของสังคมไทยที่ยกย่องกษัตริย์เป็น    

พระโพธิสัตว์หรืออาจจะมีสถานภาพเสมือนพระพุทธเจ้า สังเกตได้จากการเรียกพระราชโอรสที่เกิด

จากพระอัครมเหสีว่าสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า จึงมีทั้งศักดิ์และสิทธิ์ที่จะกล่าวสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ให้

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ดังที่ วิทยา สุจริตธนารักษ์ (2559ก : 194) กล่าวไว้ว่า 

พระมหากษัตริย์เป็นดังพระโพธิสัตว์ที่หวังจะช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ ทรงมีสภาพเป็นผู้ที่ได้รับการยก

ย่องจากพสกนิกรให้เป็นผู้ปกครอง ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงยึดถือและปฏิบัติธรรมตามนัยแห่ง

ธรรมราชา และทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ชำระให้บริสุทธิ์และให้เป็นปึกแผ่น  

 

 1.2 สอนให้ทำความดี 

 การทำความดี คือ การประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมจรรยา มุ่งกระทำความดี ละเว้น

ความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ บุคคลใดที่กระทำแต่สิ่งดีงาม ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม    

เมื่อพบอุปสรรคหรือภัยอันตรายต่าง ๆ มักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยช่วยเหลือคุ้มครองให้ผ่านพ้นไปได้

ด้วยดี ดังตอนที่ท้าวแบ๊ถูกลอยแพไปติดยังเกาะกลางแม่น้ำโขง แต่ด้วยบุญกุศลและความดีที่เคยสร้าง

มาในชาติปางก่อน จึงทำให้แท่นศิลาบาตรที่นั่งของพระอินทร์เกิดการแข็งกระด้าง ทำให้พระอินทร์

มองลงมายังโลกมนุษย์และเห็นความเดือนร้อนของท้าวแบ๊ จึงได้ลงมาช่วยเหลือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       แต่นั้น แพก็ไป   จอดยังกอไค  พ่างดอน  

       ก็จึง  ไหลไปค้าง  ดอนโขงเกาะไหย่  

    แพก็ค้าง   อยู่หั้นซ้ำซัง  บ่ไหล  

       ดูดัง  หลายวันได ้  หลายคืนทัดเท่ียง  

    หลายขวบเข้า  ละดูได้ขวบ  แท้แล้ว 

        ก็จึง  ฮ้อนออกไท้51  ที่นั่งอินตา  

    หินสิลาบาดไท้  เลยกะด้างแก่นแข็ง  

       อินก ็ หลิง52ไฮไต้  เมือเหนือหลิงล่ำ  ดูนั้น  

 
51 ไท้ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่  
52 หลิง หมายถึง เล็ง, แลดู  
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       ก็จึง    เห็นแจ่มเจ้า    คาค้างอยู่ดอน  แท้แล้ว  

       อันนี ้ บ่ไซ่คนซั่วฮ้าย  ผู้ถ่อยสามาน  เจ้าเฮย  

    ตั้งแม่นสับพะยู  หน่อพุดโท53เป็นเจ้า 

        แต่นั้น  อินตาเจ้า   แสวงลงเฮวฮีบ   

............................................................. 

        อินก ็ นีละมิดส้าง  สาลาหลังไหย่  

       มีทั้งสูดเสื่อ  กั้งบังไว้ซูอัน  

       มีทั้ง  สาดอ่อนเกี้ยง  สูดเสื่อปูไป  

       มีทั้ง  เกียนพมหลาย  สาดงาปูไว้   ทางบน 

    เพียงมุงเม็ก  มะนียอดซ่อฟ้า           เหลืองเหลื้อม 

       แต่คำ  อินก็นีละมิดส้าง  วังโบกขะละนี  

    มีบัวทอง  เกิดในทันนั้น  

    น้ำนั้นใสส่อง  แจ้งเสมอแว่น  ย้อยทวี  

    บัวบานหลาย  เกิดในทันนั้น  

       อินก ็ นีละมิดส้าง  สวนอาสอุดทิยาน  

    สับพะสันมี  เกิดในทันนั้น 

        (ท้าวแบ๊ : 8/2/1-9/1/4) 

 

       ก็บ ่  มีเดือดฮ้อน  สับพะสิ่งโพยไพ  

       อยู่ซะบาย  สุกสำลานบ่มีฮ้อน  

   ………………………….. 

     เป็นแต่ บุนแจ่มเจ้า  บาส้างแต่หลัง 

      (ท้าวแบ๊ : 11/1/1-11/1/2) 

 

 ถอดความได้ว่า แพของท้าวแบ๊ลอยไปติดที่เกาะกลางแม่น้ำโขงอยู่หลายวัน จนแท่นศิลา

บาตรที่นั่งของพระอินทร์เกิดการแข็งกระด้าง พระอินทร์จึงมองลงมายังโลกมนุษย์เห็นท้าวแบ๊ได้รับ

ความเดือดร้อน และรู้ทันทีว่าท้าวแบ๊เป็นคนดีและจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ด้วยผลบุญที่ได้

 
53 พุดโท หมายถึง พระพุทธเจ้า  
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กระทำไว้ในชาติก่อน พระอินทร์จึงได้ช่วยเหลือโดยการสร้างศาลาที่อยู่อาศัย สระบัว และสวนอุทยาน 

ให้ท้าวแบ๊อยู่อย่างสุขสบาย  

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้ทำความดีผ่านเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง โดยแสดงให้เห็น

ว่าบุคคลที่มีบุญบารมีและสั่งสมความดีมานั้น เมื่อได้รับความเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก เทพเทวดา   

จะมาช่วยเหลือให้รอดพ้นจากภยันอันตรายต่าง ๆ ตามความเชื่อของสังคมไทย พระอินทร์เป็นผู้        

ทรงธรรม มีความเมตตา คอยช่วยเหลือมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อน ดังที่สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ (2544 : 

70) กล่าวไว้ว่า พระอินทร์ในสังคมไทย มีฐานะเป็นผู้พิทักษ์จรรยาบรรณและช่วยเหลือผู้ที่ทำความดี 

ส่งผลให้คนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสและเชื่อมั่นในเรื่องของการทำบุญ ละบาป จน

เกิดเป็นค่านิยมของสังคมพุทธว่าอานิสงส์ผลจากการทำความดีนั้น จะส่งให้ผู้ที่กระทำมีชีวิตที่สุขสบาย

ในภายภาคหน้าทั้งในชาตินี้และชาติต่อไป และถ้าทำความดีสูงสุดก็สามารถจุติไปเป็นพระอินทร์ใน

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข คือ สามารถทำให้คนใน

สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ไม่มีการเบียดเบียนผู้อ่ืน มีความเมตตากรุณาต่อผู้ที่ด้อยกว่าตน และยัง

สามารถกล่อมเกลาจิตใจของคนให้มีความอ่อนโยนมากขึ้น ซึ่งความเชื่อในเรื่องของพระอินทร์และ

เหล่าเทวดาบนสรวงสวรรค์นั้น เป็นเสมือนกฎหมายที่ใช้ควบคุมและถือเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ทางด้าน

ความประพฤติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนของคนในอดีต เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงผลแห่งการกระทำ

ของตนเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะมีการสร้างพระอินทร์ให้เป็นตัวละครที่คอยช่วยเหลือคนดี และช่วยจรรโลง

สังคมให้น่าอยู่ หรือทำให้กลุ่มคนส่วนใหญ่มาอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข ส่วนผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือทำผิด

กฎของสังคมก็จะถูกลงโทษให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ชัดเจน หรือเปลี่ยนจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

เพ่ือเตือนให้ผู้คนในสังคมให้มุ่งม่ันกระทำแต่ความดีเป็นที่ตั้ง  

 แนวคิดและความเชื่อในเรื่องของพระอินทร์ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ทั้งใน

ลักษณะที่เป็นเทวดาผู้พิทักษ์รักษาคนดี ทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่มวลมนุษย์ที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการทำหน้าที่เป็นองค์ศาสนูปถัมภก ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปใน

ดินแดนชมพูทวีป ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของพระอินทร์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยนี้ มีที่มาจาก

วรรณคดีบาลี-สันสกฤตของอินเดีย กล่าวคือ เมื่อครั้งพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทย การรับ

เอาแนวคิดและความเชื่อต่าง ๆ จึงถูกถ่ายทอดโดยผ่านทางงานวรรณกรรมของไทย และการประกอบ

พิธีกรรมในราชสำนัก ทั้งนี้นอกจากจะรับอิทธิพลของพุทธศาสนามาจากอินเดียแล้ว ไทยเรายังรับเอา

แนวคิด ความเชื่อ และพิธีกรรมของลัทธิพราหมณ์ในศาสนาฮินดูเข้ามาด้วย ดังนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ

พระอินทร์จึงเกิดการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดในวรรณกรรมพุทธศาสนากับแนวคิดในวรรณคดี
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สันสกฤตของลัทธิพราหมณ์ และบทบาทของพระอินทร์ส่วนใหญ่ก็มักจะปรากฏในด้านดีที่กล่าวถึงการ

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ อ่ืน ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์         

และรักษาความสงบสุขบนสรวงสวรรค์เป็นสำคัญ (สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ, 2544 : 106) 

 อีกทั้งยังปรากฏตัวละครครุฑและนาคที่คอยช่วยเหลือท้าวแบ๊ให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคต่าง ๆ 

ไปได้ด้วยดี ดังตอนที่ ท้าวแบ๊อธิษฐานวอนไหว้ครุฑและนาคให้มาช่วยเหลือเนรมิตสินสอดในการ

แต่งงานของท้าวแบ๊และนางทำมา นาคจึงนำเงิน ทอง ช้าง ม้า และสิ่งของต่าง ๆ มาถวาย ส่วนครุฑก็

เนรมิตสะพานเงิน สะพานทอง กล้วย อ้อย และทาสหญิงชายไว้ให้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       เมื่อนั้น จันโทขืน  ลาตีเถิงเที่ยง  

    บาบ่าวน้อย  แพงล้านบ่นอน  

        เจ้าก็   คนิง54เถิงไท ้  นาโคคุดนาก  

       ขอให้ มาอยู่ค้ำ   ซูข้อยดังคนิง  แด่ท้อน  

       ก็จึง  ฮ้อนฮอดท้าว  นาโคนากไหย่  

       เจ้าก ็ ขนเงินคำ  ออกมาถวายเจ้า 

    เงินคำล้น  กองมะนีนับโกด  

         ซ้างแลม้า  ได้พอฮ้อยซูตัว 

    บ่อาดไฮ้   สับพะสิ่งเงินคำ  นานา 

    มีอะเนก   นองเหลือล้น  

        ก็จึง ฮ้อนฮอดเท้า  คุดไหย่หิมมะพาน  

       คุดก็ ทะยานตนเหาะ  หอบทะยานเถิงเจ้า  

       คุดก็  นิละมิดส้าง  ขัวเงินพ้อมขัวคำ  เกาะก่าย  

    ทั้งก้วยอ้อย  มีพ้อมซูอัน  

       กับท้ัง   ทาสาข้า   ยีงซายฮ้อยคู่  

    บังเกิดพ้อม  มีแท้ซูอัน  

       คุดก็ นิละมิดแล้ว  กับกายเลยหนี  

       เถิงแห่ง  ห้องหิมมะพาน  อยู่เย็นในห้อง 

        (ท้าวแบ๊ : 18/1/4-18/2/4) 

 
54 คนิง หมายถึง คิดถึง  
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 ถอดความได้ว่า เมื่อเวลาเที่ยงคืนท้าวแบ๊ได้อธิษฐานถึงพญาครุฑและพญานาคขอให้มา

ช่วยเหลือ เรื่องจึงร้อนถึงพญานาคต้องขนเงินทอง ช้างม้า และสิ่งของต่าง ๆ มาให้ และร้อนถึงพญา

ครุฑที่ต้องมาเนรมิตสร้างสะพานเงินสะพานทอง กล้วยอ้อย และทาสหญิงชายให้ท้าวแบ๊ 

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพญาครุฑและพญานาค เป็นตัวละครที่คอยช่วยเหลือคนดี 

ซึ่งจากพฤติกรรมของท้าวแบ๊ก็กล่าวได้ว่า ท้าวแบ๊เป็นคนดี มีความเมตตา และชอบสร้างบุญกุศล     

ดังตัวอย่างว่า “เขาก็ทำบุนส้างปาละมีผายเผื่อ ก็บ่มีเดือดฮ้อนอยู่ส้างแต่ทาน” (ท้าวแบ๊ : 84/1/2) 

ดังนั้นเมื่อท้าวแบ๊พบเจอปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ด้วยความดีและบุญบารมีที่ได้ทำไว้ 

จึงทำให้พญาครุฑและพญานาคเข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เสมอ ดังที่ สมัย วรรณอุดร

(2561 : 11)  กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมอีสานเสนอให้เห็นว่า นาคและครุฑ มีอำนาจเหนือธรรมชาติ 

มักจะให้คุณแก่มนุษย์ที่มีคุณธรรม และทำร้ายบุคคลที่ทุศีล 

นอกจากนั้นในตัวอย่างข้างต้นยังสะท้อนความเชื่อเรื่องครุฑและนาคที่มีต่อสังคมไทย ดังที่ 

กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ (2555) ซึ่งศึกษามโนทัศน์เรื่องนาคของชนชาติไทย กล่าวว่า มโนทัศน์เรื่อง

นาคของชนชาติไทแสดงให้เห็นว่านาคเป็นสัตว์กึ่งเทพที่ศักดิ์สิทธิมีลักษณะคล้ายงูใหญ่ มี อิทธิฤทธิ์

อำนาจเหนือมนุษย์จึงสามารถช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองมนุษย์ ส่วนครุฑนั้น ยมโดย เพ็งพงศา 

(2521 : 11) กล่าวว่า มีความเชื่อและความนิยมยกย่องครุฑว่าหากนรชนผู้ใดเคยฟังเรื่องครุฑก็ดี อ่าน

เรื่องครุฑในที่ประชุมพราหมณ์ก็ดี ย่อมจะไปสู่สวรรค์ ได้บุญแรงโดยแท้ จากที่กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 

และยมโดย เพ็งพงศา ได้กล่าวถึงครุฑและนาคแสดงให้เห็นว่า ครุฑและนาคเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่

สังคมไทยให้ความเคารพยกย่องเป็นดังเทพเจ้าผู้ให้คุณให้โทษแก่มวลมนุษย์ได้ อีกยังเชื่อว่าครุฑและ

นาคคุ้มครองปกป้องผู้ที่กระทำความดี 

 อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องครุฑและนาค นอกจากจะเป็นเทพที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ที่

กระทำความดีแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าผู้แต่งได้รับอิทธิจากวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง ซึ่งในตัวอย่าง

ข้างต้นปรากฏตัวละครครุฑ นาค และมีการอ้างถึงป่าหิมพานต์ ดังที่ทวีศักดิ์ ญาณประทีป (2536 : 

81) กล่าวไว้ว่า ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีที่เป็นแม่บทของวรรณกรรมไทยทั้งปวงและมีอิทธิพลต่อ

วรรณกรรมในสมัยหลัง วรรณกรรมในสมัยหลัง ๆ เกือบทุกเรื่องมีเรื่องไตรภูมิแทรกอยู่หรือไม่ก็กล่าว

อ้างถึงสิ่ง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในไตรภูมิ เช่น ครุฑ นาค ป่าหิมพานต์ ทิวเขาสัตบริภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะ

ความบันดาลใจของผู้แต่งที่ได้รับจากไตรภูมินั่นเอง  
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  1.3 สอนให้อ่อนน้อมถ่อมตน 

 การอ่อนน้อมถ่อมตน คือ การไม่แสดงออกถึงความสามารถท่ีตัวเองมีอยู่ให้ผู้อื่นทราบ เพ่ือข่ม

ผู้ อ่ืนหรือเพ่ือโอ้อวด แต่แสดงความสงบเสงี่ยมเจียมตัว เพ่ือให้ผู้ อ่ืนรักใคร่ เห็นอกเห็นใจตนเอง        

ดังตอนที่ ย่าจำสวนไปขอความช่วยเหลือจากนายสำเภาให้พาตนและท้าวแบ๊ออกจากเกาะกลางแม่น้ำ

โขงด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       บัดนี ้ กล่าวเถิงพะกะสัดไท ้ จาละจาดอมย่า  

       ท้าวก็  ออดออดต้าน   ดอมเถ้าย่านาย  ย่าเลย    

       เจ้าจง ก็เอาพ้อม  แตงโมหน่วย55ไหย่  

    ไปขาบ56ไหว้  ซะเพาค้าออกหนี  ย่าท้อน  

       แต่นั้น ย่าก็เก็บเอาได้  แตงโมหน่วยไหย่  

    ไปขาบไหว้  นายซะเพาค้า  ออกหนี  

    ย่าก็ยอย้อง  นายซะเพาก้มขาบ บ่ซ้า 

    ก็ขอลอบเข้า  ซะเพาเจ้าออกไป  แด่ท้อน  
     ………………………..…………………….. 

       แต่นั้น ซาวซะเพาต้าน  ขานนายคำม่วน57  

    เป็นเหดด้วย  นายเถ้าสิ่งใด  นี้เด้ 

       (ท้าวแบ๊ : 12/1/3-13/1/1) 
 

 ถอดความได้ว่า ย่าจำสวนนำผลแตงโมผลใหญ่ไปกำนัลไหว้นายสำเภา เพื่อขอติดเรือออกจาก

เกาะกลางแม่น้ำโขง พร้อมทั้งกล่าวคำยกย่องสรรเสริญนายสำเภา เมื่อนายสำเภาได้ฟังคำพูดที่ไพเราะ

อ่อนหวานของย่าจำสวนจึงทำให้ยอมช่วยเหลือ 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตน โดยย่าจำสวนแสดงความอ่อนน้อม   

ถ่อมตน พูดจาไพเราะ กราบไหว้แสดงความเคารพ และนำผลแตงโมไปกำนัลต่อนายสำเภา ทำให้   

นายสำเภารับท้าวแบ๊และย่าจำสวนขึ้นเรือสำเภาออกจากเกาะกลางแม่น้ำโขง จากพฤติกรรมของ   

 

 55  หน่วย หมายถึง ผล, ลูก 

 56  ชาบ หมายถึง กราบ 

 57  คำม่วน หมายถึง ถ้อยคำที่ไพเราะ  
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ย่าจำสวนสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ปฏิบัติต่อนายสำเภา จึงทำให้ได้รับความช่วยเหลือ

ในที่สุด  

 นอกจากนี้การกราบไหว้นายสำเภา ยังสะท้อนโลกทัศน์ไทยที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อมต่อ

กันของคนในสังคมไทย ดังมีภาษิตว่า “มืออ่อน” มืออ่อนในที่นี้หมายถึง นอบน้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้น้อยควรแสดงออกถึงความเคารพ ให้เกียรติ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ทั้งนี้การมีมารยาททาง

สังคมดังกล่าวก็เพ่ือให้การดำเนินชีวิตในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย และการมีมารยาท

ทางสังคมที่ดีเหมาะสมนั้น อาจเป็นเสมือนใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ (สาคร สมเสร็จ, 2562 : 

23) ดังที่ย่าจำสวนใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาชนะใจนายสำเภาให้ช่วยเหลือตนในที่สุด และนาย

สำเภากับย่าจำสวนก็ได้แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนตอบกลับต่อท้าวแบ๊ในฐานะชนชั้นปกครอง       

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

            แต่นั้น  2 ข้าเถ้าเหลียวเห็นท้าว บาบุนบุดตะลาด    

            คือคู ่ อินอยู่ฟ้า  ลงส้างสืบแทน  แท้แล้ว  

       2 เถ้า ก็ยอมือไหว้  บาบุนบุดตะลาด  

       คืดว่า บ่แม่นแจ่มเจ้า  บาท้าว58แต่หลัง  แท้แล้ว  

       แต่นั้น บาคาน59ต้าน  ดอมนายตนพ่อเจ้า  

    อย่าก้มขาบไหว้  ตนข้อยบ่ควน  พ่อเฮย  

       ข้อยนี้ แม่นลูกเจ้า  ตนพ่อเอาไป  นั้นแล้ว  

       อย่าได ้ วันทาอวน  บ่ควนจึงแท้   

        (ท้าวแบ๊ : 93/1/1 -93/1/2)

  

 ถอดความได้ว่า เมื่อย่าจำสวนและนายสำเภาพบท้าวแบ๊ที่มีรูปร่างงดงามเป็นครั้งแรกก็จำ

ไม่ได้จึงก้มลงกราบ พอเห็นดังท้าวแบ๊รีบเข้าไปห้ามและอธิบายว่าตนคือบุตรของทั้งสองจะมากราบ

ไหว้เช่นนี้เป็นการไม่สมควร 

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของย่าจำสวนและนายสำเภา      

ที่ปฏิบัติต่อท้าวแบ๊ในฐานะกษัตริย์ซึ่งทุกคนต้องให้ความเคารพยำเกรง การกราบไหว้ท้าวแบ๊ยังแสดง

 
58 บาท้าว หมายถึง ผู้ชาย  
59 บาคาน หมายถึง ชายหนุ่ม 
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ให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบอำนาจนิยม และการดำรงอยู่ในความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ซึ่งการมองโลก

ในลักษณะนี้จึงมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะยกย่องและให้คุณค่าต่อผู้ที่มี

สถานภาพเหนือกว่าทั้งอำนาจ อภิสิทธิ์ ตำแหน่ง และเกียรติยศ (สาคร สมเสร็จ, 2562 : 26-27) แต่

ในขณะเดียวกันท้าวแบ๊ก็ไม่ยอมให้ย่าจำสวนและนายสำเภากราบไหว้ โดยให้เหตุผลว่าบิดามารดาไม่

ควรจะมากราบไหว้บุตร จากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ท้าวแบ๊มีต่อย่าจำสวน

และนายสำเภา ถึงแม้ว่าจะได้เป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองก็ยังไม่เคยลืม ว่าใครเป็ นผู้เลี้ยงดู 

ช่วยเหลือในยามที่ตนลำบาก  
 

 1.4 สอนให้บุตรตระหนักถึงความรักของมารดา 

 มารดาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดบุตร อบรม สั่งสอน ให้บุตรดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีงาม เสียสละ

ความสุขส่วนตัวเพ่ือดูแลประคบประหงมบุตรจนเติบใหญ่ ความรักของมารดาจึงถือเป็นความรักที่

บริสุทธิ์ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญ ดังจะเห็นได้จากตอนที่พระมารดาพบกับท้าวแบ๊เป็นครั้งแรก

หลังจากถูกลอยแพ แล้วพรรณนาถึงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อท้าวแบ๊ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

       แต่นั้น บาไทท้าว  ยอมือนบพ่อ  

       ข้อยนี้ ตั้งหากแม่นลูกเจ้า บูนกว้างพ่อพยา  แท้แล้ว  

       แต่นั้น ลาซาเจ้า  ยินดีซมซื่น  

       เจ้าก ็ อุ้มแจ่มเจ้า  บาท้าวจูบซม  หั้นแล้ว  

       กับท้ัง มาดาเจ้า  เทวีตนแม่  

       ก็จึง  อุ้มแจ่มเจ้า  ทั้งฮุ่งหลั่งคืด 

       เมื่อนั้น ลาซาเจ้า  ปิดตาตนพ่อ  

       บอกให้  เสเน็ดพ้อม  เอาเจ้าใส่แพ  นั้นนา  

       เหลือที่ แม่นี้ใจวอนไหว้  อินพมซูช่อย  จิงแล้ว  

       แม่ก็  ฮ้องฮ่ำไห้  นำเจ้าฮ่ำไฮ  แม่นา  

       กับท้ัง ซาวเมืองพ้อม  กัวตายย้านสั่น  

       เขาก็ มาพ่ำพ้อม  เอาเจ้าล่องไหล  แม่แล้ว  

         ก็บ ่  เสียแฮงแม่  สั่งเจ้าบาคานตนลูก จิงน้อ  

       บัดนี ้ หายโสกได้  เห็นหน้าอยู่เย็น  แม่ท้อน  

        (ท้าวแบ๊ : 67/2/1-67/2/4) 
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 ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊กราบพระบิดาพระมารดาและบอกความจริงว่าตนเป็นโอรสของทั้ง

สอง พระมารดาดีใจมากจนร้องไห้ และได้พรรณนาความรักความห่วงใยที่มีต่อท้าวแบ๊ เมื่อครั้งท้าวแบ๊

ถูกนำไปลอยแพ 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้บุตรตระหนักถึงความรักของมารดา โดยพระมารดา

พรรณนาถึงตอนที่ท้าวแบ๊ถูกลอยแพ ว่าพระมารดาสุดแสนจะทุกข์ทรมาน ร้องไห้คร่ำครวญ วอนไหว้

พระอินทร์ พระพรหม ให้มาช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองท้าวแบ๊ จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างข้างต้นเป็น

การสอนผ่านพฤติกรรมตัวละครพระมารดา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันอันยิ่งใหญ่ของ

มารดาที่มีต่อบุตร ถึงแม้ว่าทุกคนในเมืองจะพร้อมใจกันให้นำท้าวแบ๊ไปลอยแพ เพราะโหราทำนายว่า

เป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง แต่พระมารดาไม่เคยรังเกียจและรักบุตรของตนน้อยลงเลย ความรักของ

มารดาที่มีต่อบุตรจึงยิ่งใหญ่สุดที่จะพรรณนาได้  

 ผู้หญิงในฐานะมารดานั้นจัดเป็นฐานะที่ได้รับการยกย่องมาตั้งแต่ยุคศาสนาพราหมณ์ คือ ยุค

ก่อนพุทธกาล พระพุทธศาสนาถือว่ามารดาและบิดาเป็นพรหมของบุตร เพราะมีพรหมวิหาร 4 

ประการ คือ เป็นผู้ที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ธรรมทั้งสี่ประการนี้แสดงให้เห็นว่ามารดาและ

บิดาเป็นผู้ให้ ไม่มีข้อใดที่แสดงว่ามารดาต้องการอะไรจากบุตร (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2541 : 96-97) 

ซึ่งการแสดงออกของพระมารดาสะท้อนพฤติกรรมตรงกับหลักธรรมพรหมวิหารสี่ทางพุทธศาสนา 

ได้แก่ เมตตา ดังการแสดงออกของพระมารดาที่มีความปรารถนาดีต้องการให้ท้าวแบ๊มีความสุข 

กรุณา ดังเหตุการณ์ที่ท้าวแบ๊ตกอยู่ในอันตรายจะถูกนำไปลอยแพ พระมารดาก็พยายามช่วยให้      

ท้าวแบ๊พ้นจากอันตราย มุทิตา ดังเหตุการณ์ที่พระมารดาพบกับท้าวแบ๊และเห็นท้าวแบ๊มีความสุข 

พระมารดาก็พลอยยินดีด้วย และอุเบกขา ดังเหตุการณ์ที่พระบิดาและพระมารดาปล่อยให้ท้าวแบ๊

ปกครองบ้านเมืองด้วยตนเอง โดยพระมารดาและพระบิดาจะให้ความช่วยเหลือเมื่อบุตรต้องการ 

 

 1.5 สอนให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสิ่งที่สังคมนิยมยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน โดยการ

สร้างสรรค์จากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งมักแฝงไปด้วยศีลธรรมจรรยา ความเชื่อต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด

ความสุขความเจริญของคนในสังคม  

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการสอนให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีจำนวน 2 ประเพณี ได้แก่ การสู่ขอแต่งงาน และการเจริญสัมพันธไมตรี ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
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  1.5.1 การสู่ขอแต่งงาน  

  การสู่ขอแต่งงานถือเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ซึ่งเป็นการ

เจรจาอย่างเป็นทางการของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย การสู่ขอนี้จะมีการตกลงกันเรื่องสินสอดและการเตรียม

งานต่าง ๆ ตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ดังตอนที่นายสำเภาสู่ขอนางทำมาพระธิดาของ  

พระเจ้ากงจีนให้แก่ท้าวแบ๊ โดยพระเจ้ากงจีนเรียกค่าสินสอดตามโบราณราชประเพณีที่ ได้กระทำมา 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

       เมื่อนั้น ลาซาเจ้า  พยาหลวงต้านตอบ  

       เฮาก ็ ถามลูกเต้า  นงหน้าซูคน  แท้แล้ว  

       อันว่า ทำมาน้อย  ขันเอาก็คองคือ  แท้แล้ว  

       ท่อว่า  สินสู่ได ้   พอฮ้อยก็จึงเอา  เจ้าเฮย  

       เฮาจิ ขาดค่าน้อย  ตามแต่บูลาน  

    ตามคองเมือง  แต่ปะถมเถ้า  

       อันแต่ เงินคำได ้  พอแสนตาซัง  

    ซ้างม้าได้  พอฮ้อยซูตัว  

       อัน 1   ข้ายีงพ้อม  ข้าซายฮ้อยคู ่

    หาให้ได ้  ปานนั้นจึงเอา  เจ้าเฮย  

       อัน 1  นั้นให้ส้าง  ขัวเงินพ้อมขัวคำ  เกาะก่าย  

       ตั้งแต ่ ทางท่าพู้น  เถิงเท้าฮอดเฮา  แด่ท้อน 

       อัน 1  ให้ปูกก้วย  เคือเงินพ้อมเคือคำ แถวถี่  

       ปูกแต ่ ทางท่าพู้น  เถิงเท้าฮอดโฮง   

       ก็จึง   สมกะสัดไท ้  บาบุนตนปะเสิด  

       คันว่า หาให้ได ้  ปานนั้นจึงจีเอา  เจ้าเฮย 

        (ท้าวแบ๊ : 16/2/4-17/2/1) 

 

  ถอดความได้ว่า พระเจ้ากงจีนเรียกค่าสินสอดนางทำมาตามโบราณราชประเพณีของ

บ้านเมืองที่ได้กระทำมา ซึ่งประกอบด้วยเงินทองอย่างละแสนชั่ง ช้างม้าอย่างละ 100 ตัว ข้าทาสหญิง

ชาย 100 คู่ ให้สร้างสะพานเงินสะพานทอง และปลูกกล้วยที่ออกเครือมาเป็นเงินเป็นทองให้สมฐานะ

ของกษัตริย์จึงจะยอมยกนางทำมาให้ 
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  จากตัวอย่างข้างต้นจะสังเกตได้ว่าพระเจ้ากงจีนได้เรียกค่าสินสอดตามโบราณราช

ประเพณีที่บ้านเมืองตนเคยปฏิบัติมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าก่อนแต่งงานต้องมีการสู่ขอ และผู้ใหญ่     

ฝ่ายหญิงจะเรียกค่าสินสอด ถึงแม้ว่าคำสอนข้างต้นไม่ได้สอนโดยตรง แต่เป็นการสอนผ่านเหตุการณ์ท่ี

ตัวละครได้ดำเนินเรื่อง เพ่ือสอนให้รู้จักขนบธรรมเนียมเรื่องการสู่ขอแต่งงานของสังคมไทย ว่าในการ

แต่งงานต้องมีการเรียกค่าสินสอดของฝ่ายผู้หญิงอีกด้วย  

  นอกจากนี้การที่ท้าวแบ๊ขอให้นายสำเภามาทาบทามพระธิดาทั้ง 7 พระองค์ ของ

พระเจ้ากงจีนนั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะสังคมไทยในอดีตว่าผู้ชายค่อนข้างได้เปรียบผู้หญิงเรื่อง

การเลือกคู่ครอง แม้ว่าท้าวแบ๊จะมีรูปร่างอัปลักษณ์หน้าตาคล้ายสัตว์ แต่ก็มีสิทธิ์ในการเลือกคู่ครองซึ่ง

ต่างกับนางทำมาท่ีแล้วแต่พระเจ้ากงจีนจะเลือกให้ตามความเหมาะสม ดังที่ลักขณา ศกุนะสิงห์ (2556 

: 70-71) กล่าวไว้ว่า สังคมไทยสมัยก่อนผู้ชายมีโอกาสเลือกคู่ครองมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงไม่ค่อยมี

โอกาสเลือกคู่ แล้วแต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะเห็นสมควรและจัดให้ สำหรับฝ่ายชาย ถ้าบิดา

มารดาหรือผู้ปกครองสนใจอยากได้หญิงใดมาเป็นศรีสะใภ้ หรือตัวผู้ชายเองสนใจหญิงใด ปรารถนาจะ

ได้มาเป็นคู่ครองก็จะบอกบิดามารดาไปทาบทามสู่ขอ  
 

  1.5.2 การเจริญสัมพันธไมตรี 

   การเจริญสัมพันธไมตรี เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย ซึ่งถือ

เป็นนโยบายทางการผูกมิตรกับอาณาจักรใกล้เคียง โดยจะแต่งตั้งราชทูตผู้มีความรู้ความสามารถของ

เมืองนั้นนำเครื่องราชบรรณาการไปถวาย เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรี ดังตอนที่เจ้าเมืองจำปาให้แต่งตั้ง

ราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายเจ้าเมืองทูมมา พร้อมกับการส่งตัวย่าจำสวนและนายสำเภา     

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

     แต่นั้น พะกล่าวต้าน  จาต่อเสนา 

เฮาจักวาง  นายไปบ่ควน  จิงแท้    

     ควนที่ เฮาแต่งห้าง60  ลาซะทูดไปนำ  ซอบดาย     

นำไปเถิง  แห่งเมืองพายพู้น61   

     กับท้ัง บันนะกานพ้อม  ของควนทุกสิ่ง 

   (ท้าวแบ๊ : 90/2/2-90/2/3) 
 

60 ห้าง หมายถึง เตรียม 

 61 พายพู้น หมายถึง ข้างหน้า 
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  ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองจำปาสั่งสอนเสนาว่าการจะให้การให้ย่าจำสวนกับนาย

สำเภาไปโดยลำพังเป็นการไม่สมควร ควรจะแต่งตั้งราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายด้วย 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนเรื่องการเจริญสัมพันธไมตรี โดยเจ้าเมืองจำปากล่าว

สอนเสนาว่า การให้ย่าจำสวนกับนายสำเภาไปโดยลำพังเป็นการไม่สมควร ควรจะแต่งตั้งราชทูตนำ

เครื่องราชบรรณาการไปถวายเจ้าเมืองทูมมาด้วยจึงจะเหมาะสม เพ่ือเป็นการแสดงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน 

ซึ่งตรงกับหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่  ดังที่พระบรรจง จิตฺตกโร (2560 : 28-29) กล่าวไว้ในคองสิบสี่

สำหรับกษัตริย์ไว้ว่า ให้มีสมบัดคูนเมือง ของมีค่าควนเมือง 14 อย่าง ดังนี้ 

   1. หูเมือง มีทูตานุทูด ผู้สะหลาด มีปันยาดี  

   2. ตามเมือง มีนักปาด ลาดบันดิด สอนถะทำ  

   3. แก่นเมือง มีพะพิกขุสง ผู้แตกฉาน ฮอบฮู้ ในพะทำมะวิไน  

   4. ประตูเมือง มีอาวุด ยุดโทปะกอน ไว้ป้องกันสัดตู  

   5. ฮากเมือง มีหมอฮูฮา ทวยเหดฮ้ายเหดดี  

   6. เหง้าเมือง มีเสนาอามาดผู้เที่ยงทำ  

   7. ขื่อเมือง มีโยทาหาน ผู้เก่งก้า  

   8. ฝาเมือง มีตากวานตาแสงผู้ซื่อสัด  

   9. ขางเมือง มีเจ้า ตั้งอยู่ในศีลทำ  

   10. เขดเมือง มีผู้สะหลาดดูพ้ืนที่ตั้งเมือง  

   11. สะติเมือง มีคะหะบดดีเสดถีและทวยค้า  

   12. ใจเมือง มีแพดผู้สะหลาด เซี่ยวซาน  

   13. ค่าเมือง มีพูมมีพากดีมีลาคา ค่างวด  

   14. เมกเมือง มีเทวะดาอาฮักหลักเมือง  

  ในคองสิบสี่ข้างต้นจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ควรมีสมบัติอันประเสริฐ 14 ประการ และ 1 

ใน 14 ของสมบัติอันประเสริฐคือ หูเมือง หมายถึง ราชทูตผู้เฉลียวฉลาด ฉะนั้นเมื่อเสนาอำมาตย์ไม่มี

การแต่งตั้งราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายท้าวแบ๊เจ้าเมืองทูมมา เจ้าเมืองจำปาจึงได้กล่าว

สอนว่าเป็นการไม่สมควร จึงให้มีการแต่งตั้งราชทูตและจัดเตรียมเครื่องราชบรรณาการ เพ่ือการเจริญ

สัมพันธไมตรี  
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 1.6 สอนให้กตัญญู 
 ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมอ่ืน ๆ  

เช่น ความเมตตา การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เพ่ือนมนุษย์ เป็นต้น นอกจากมนุษย์ทุกคนต้องมีความกตัญญู

กับบุคคลที่มีบุญคุณกับตนแล้ว ในฐานะบุตรต้องมีความกตัญญูตอบแทนพระคุณของบิดามารดา และ

ระลึกถึงพระคุณบิดามารดาอยู่เสมอ  

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการสอนให้กตัญญูกับบุคคลอยู่ 2 ประเภท 

ได้แก่ กตัญญูต่อบิดามารดา และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  1.6.1 กตัญญูต่อบิดามารดา 

  การกตัญญูต่อบิดามารดาถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตบุตร ที่ได้ตอบแทนพระคุณที่

อบรมเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ บุตรคนใดที่กตัญญูทำการอุปการะบำรุงทางกายและทางใจต่อบิดามารดา 

บุตรผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปเบื้องหน้า ดังตอนที่ นางคำหยาดขอให้ท้าวแบ๊ชุบชีวิตพระบิดา

และพระมารดา ท้าวแบ๊รับคำขอและกล่าวสอนนางคำหยาดว่า พระคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่เหมือน

ดังแผ่นดิน ผู้ใดให้ความเคารพและกตัญญูจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 

     อันว่า คุนพ่อแม่นี ้  หนักเถิงทอละนี62    

     ไผผู้  ยำแยง63นบ   ก็จึงเฮือง64เมื่อหน้า   

     (ท้าวแบ๊ : 54/2/3-54/2/4) 
 

  ถอดความได้ว่า พระคุณของพ่อแม่ยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดิน ผู้ใดให้ความเคารพจะมีแต่

ความเจริญรุ่งเรือง 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งตรงกับหลักฮีตสิบ

สองคองสิบสี่ของชาวอีสาน ดังที่มยุรี ปาละอินทร์ (2543 : 115) กล่าวในคองสิบสี่ คองลูกคอง

หลาน65ไว้ว่า สตรีในฐานะลูกหลานให้ปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่พึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ ด้วยการปรนนิบัติพ่อ

แม่เสมือนข้ารับใช้ ทำสิ่งใดไม่ควรให้พ่อแม่เสียใจ เคารพเชื่อฟังและกตัญญูต่อพ่อแม่  

 
62 ทอละนี หมายถึง แผ่นดิน 
63 ยำแยง หมายถึง ยำเกรง, เคารพ 
64 เฮือง หมายถึง รุ่งเรือง 
65 คองลูกคองหลาน หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ลูกหลานพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่  
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  นอกจากคำสอนข้างต้นนี้จะตรงตามหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่แล้ว ในหลักคำสอนของ

พระพุทธศาสนายังกล่าวถึงความกตัญญูไว้เช่นกันว่า ความกตัญญูเป็นหลักการสำคัญหนึ่งในทาง

พระพุทธศาสนาที่สามารถสังเกตได้ด้วยการกระทำความดีต่อกัน เป็นการแสดงถึ งความปรารถนาดี

ของทุกคนโดยผลของการกระทำย่อมจะทำให้ตนมีความสุข และผู้อ่ืนมีความสุขด้วย เพราะเหตุนี้

หลักการทางพระพุทธศาสนาจึงได้กล่าวยกย่องบุคคล ผู้มีความกตัญญูว่า “เป็นบุคคลที่หาได้ยากใน

ยาก” ดังจะเห็นความปรากฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิกาย ว่าบุคคลที่ หาได้ยากมี 2 

จำพวก คือ บุพพการี คือ ผู้ทำอุปการะก่อน และกตัญญูกตเวที คือ ผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบ

แทน (สุวรรณฐา ลึม, 2560 : 18) จากพระไตรปิฎกจะเห็นได้ว่าความกตัญญูมีความสำคัญมากใน

สังคมพุทธ ผู้ใดปฏิบัติจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองดังในตัวอย่างข้างต้นว่า “ไผผู้ ยำแยงนบ ก็จึงเฮืองเมื่อ

หน้า” ดังที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) (2539 : 461) กล่าวไว้ว่า ความกตัญญูทำให้มี

เกียรติยศ การมีเกียรติยศทำให้มีความเจริญเดช ความเจริญเดชทำให้เป็นที่น่ารักใคร่ ความเป็น       

ผู้น่ารักใคร่ทำให้มีความน่าเคารพนับถือ เมื่อมีคนเคารพนับถือแล้ว ก็มีแต่ความเบิกบานสราญใจ       

ที่เกลียดก็หาย ที่หน่ายก็สิ้น บุญก็มาปัญญาก็เกิด ความมีบุญมาปัญญาเกิดนั้น ส่งเสริมให้มีความ

เจริญก้าวหน้า  

  อีกทั้งยังมีคำสอนในลักษณะเดียวกันนี้ ดังตอนที่ ท้าวแบ๊ได้สั่งสอนนางคำหยาดว่า

การจะละทิ้งพระบิดาพระมารดาไปอยู่กับท้าวแบ๊ที่เมืองทูมมานั้นเป็นการไม่สมควร เพราะพ่อแม่นั้นมี

พระคุณใหญ่หลวง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
     เมื่อนั้น พะกะสัดเจ้า  โลมนางน้อยนาด    

     ลือจัก ปะเผ่าผู้   บุนกว้างพ่อแม่ตน ได้เด้  

     เจ้าหาก เป็นมิ่งเหง้า66  มีลูกยิ่งเดียว  แท้นา   

     สังจี  ไล้67ปิดตา  พ่อตนไปได ้  นี้เด้    

     อันว่า ปิดตาเจ้า  เหลือหัวหายาก  จิงแล้ว    

     อันว่า ผัวขี้ฮ้าย68  หาได้งายดาย  ดอกนา   

     (ท้าวแบ๊ : 71/2/4-72/1/1)  

 
66 เหง้า หมายถึง ต้นตระกูล, ทั้งหมด 
67 ไล้ หมายถึง ละทิ้ง  
68 ขี้ฮ้าย หมายถึง ไม่ดี 
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  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊พูดกับนางคำหยาดว่าจะละทิ้งพ่อแม่ผู้ที่มีบุญคุณไปได้

อย่างไร เพราะนางคำหยาดเป็นลูกคนเดียวเปรียบเป็นของมีค่าแห่งวงศ์ตระกูล ซึ่งการจะทิ้งพ่อแม่เพ่ือ

ไปอยู่กับสามีนั้นเป็นการไม่สมควร 

  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ท้าวแบ๊มีการกล่าวเปรียบเทียบบิดามารดากับสามี 

ว่าบิดามารดามีพระคุณหาที่ใดเปรียบได้ ต่างกับสามีที่ ไม่ดีจะหาเมื่อไรก็ย่อมได้ สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของท้าวแบ๊ที่แสดงตนว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ดีนั้น สะท้อนให้เห็นว่าท้าวแบ๊ไม่อยากให้นาง      

คำหยาดเลือกตน และละทิ้งบิดามารดา เพราะการเลือกสามีแล้วทิ้งบิดามารดถือว่าผิดจารีตประเพณี

ของสังคมไทย แสดงถึงการขาดความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 

  ความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่บุตรต้องพึงระลึกไว้อยู่เสมอ เพ่ือจะได้หาโอกาสตอบ

แทนพระคุณบิดามารดา ซึ่งถือเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิต ดังตอนที่ พระมารดาได้กล่าวสั่งสอนท้าวแบ๊

ว่าเมื่อเติบใหญ่ได้เป็นกษัตริย์เมืองใดก็ตาม จงระลึกถึงมารดาอยู่เสมอและอย่าได้ลืมคำสั่งสอน       

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       แม่ก็  มีคำต้าน   บาคานแถลงสั่ง   

     บัดนี ้ เวนแจ่มเจ้า  บาท้าวก็หากมี  แม่แล้ว   

        เจ้าหาก ไปอยู่ส้าง  เสวยลาดเมืองใด  ก็ดี   

     อย่าได ้ มีใจลับ   เล่าลืมตัวข้อย   

       อย่ามีใจเว้น  ลืมควมแม่สั่ง  จิงเทิน   

     ขอให้ สีแจ่มเจ้า  คนิงไท้แม่ตน  แด่ท้อน   

       (ท้าวแบ๊ : 7/2/1-7/2/3) 

 

  ถอดความได้ว่า พระมารดาสั่งสอนท้าวแบ๊ว่าหากได้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองใด     

ให้ระลึกถึงมารดาอยู่เสมอ และอย่าลืมคำสอนของมารดา 

   จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้ระลึกถึงพระคุณของมารดา ซึ่งตรงกับหลัก       

ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ดังที่มยุรี ปาละอินทร์ (2543 : 131) กล่าวในคองสิบสี่ คองลูกคองหลาน ไว้ว่า 

“ให้ลูกระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ถ้าท่านเสียชีวิตแล้วให้นึกถึงให้เหนือศีรษะยกไว้ในที่สูงเสมอ” 

จากข้อปฏิบัติในคองลูกคองหลานจะเห็นได้ว่า บุตรไม่เพียงระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาตอนที่ยังมี

ชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ต้องระลึกถึงพระคุณตลอดไป ถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ในคำสอนข้างต้น
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นอกจากจะสะท้อนแนวคิดเรื่องความกตัญญูแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของมารดาที่ต้อง

อบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีอีกด้วย  

 

  1.6.2 กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

  การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นการตอบแทนบุญคุณผู้ที่อุปการะช่วยเหลือ เมื่อยามที่

ตกทุกข์ได้ยาก แม้เรื่องที่ช่วยเหลือจะมากหรือน้อยก็ตาม ต้องระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งใจอยู่เสมอ 

ดังตอนที่  ท้าวแบ๊สั่งให้เสนาไปรับตัวย่าจำสวนและนายสำเภาที่ อาศัยอยู่ เมืองจำปามาเลี้ยงดู           

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       เจ้าก ็ ทงอยู่ส้าง  เสวยลาดทูมมา  

    พอปะหมาน   3 ขวบปีมาเต้า  

       เจ้าก ็ คืดเถิงไท ้  ไอยะโกตนย่า  

       เจ้าก ็ คืดบ่แล้ว  นำแก้วย่าตน  หั้นแล้ว  

       อันว่า บุนคุนเจ้า  จำสวนมีมาก  จิงแล้ว  

    ยามเมื่อ ทุกยากไฮ้ มีแต่ไอยะโก  หั้นแล้ว  

       ไผบ่  เห็นในนำ  ก็เล่ายังว่าฮ้าย  ดอกนา  

       อัน 1  ปิดตาเจ้า  นายซะเพาตนพ่อ  ก็ดี  

       แล้วเจ้า หากทุกหมื่นซั้น  นำข้อยแต่หลัง  แท้แล้ว  

       บัดนี ้ กูจักไซ ้   ดุ่งดั้นขอย่าไอยะโก  

       เอามา เป็นมาดา  อยู่นำเพียนเลี้ยง   

       กับท้ัง ปิดตาเจ้า  นายซะเพาตนพ่อ  

       ให้เอา มาพ่ำพ้อม  เพียนเลี้ยงพ่ำกัน  หั้นแล้ว 

        (ท้าวแบ๊ : 84/1/2-84/2/1) 

 

  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊ปกครองเมืองทูมมาได้ประมาณ 3 ปี ก็คิดถึงย่าจำสวนและ

นายสำเภาผู้ที่มีบุญคุณเลี้ยงดูตนมา จึงได้สั่งให้ทหารไปรับย่าจำสวนและนายสำเภามาเลี้ยงดูที่เมือง

ทูมมา 
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  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นคุณธรรมข้ัน

พ้ืนฐานของมนุษย์ โดยสะท้อนผ่านพฤติกรรมของท้าวแบ๊ที่รับตัวย่าจำสวนและนายสำเภามาเลี้ยงดู 

แม้ว่าคำสอนดังกล่าวจะไม่ได้กล่าวสอนโดยตรง แต่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมและการแสดงออกผ่าน

ลักษณะนิสัยของท้าวแบ๊แล้วนั้น ผู้แต่งสะท้อนค่านิยมของสังคมไทยเรื่องความกตัญญูไว้อย่างชัดเจน

จากตัวละครท้าวแบ๊ ซึ่งได้พรรณนาผ่านตัวอย่างข้างต้นว่า เมื่อครั้งที่ตกทุกข์ได้ยากก็มีแต่ย่าจำสวนที่

คอยอุปการะเลี้ยงดูมากับนายสำเภา ท้าวแบ๊จึงระลึกบุญคุณของผู้อุปการะตนอยู่เสมอ ในฐานะของผู้

มีพระคุณดุจบิดามารดา อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออุปการะนี้ ได้ชื่อว่า “ผู้ มีพระคุณ” ผู้

ได้รับความช่วยเหลือควรรำลึกถึงอยู่เสมอ จะลืมเสียไม่ได้เลย และควรต้องหาทางตอบแทนบุญคุณใน

เมื่อมีโอกาส การสนองคุณนั้นทำได้หลายวิธี ไม่ใช่จะต้องมอบเงินทองหรือข้าวของให้เป็นการตอบ

แทนที่สำคัญก็คือการตอบแทนทางจิตใจ เมื่อถึงคราวที่ผู้เคยทำบุญคุณให้แก่ตน ตกอยู่ในฐานะที่

ต้องการความช่วยเหลือ ก็ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตามกาลเทศะ ตามกำลังความสามารถ

ของตนที่จะทำได้ จะโดยทางกำลังทรัพย์ กำลังความคิด หรือกำลังแรงงาน ก็ได้แล้วแต่กรณี  (ทวี 

บุณยเกศ, 2524 : 34-37) 

นอกจากนี้ยังปรากฏการแสดงความกตัญญูกตเวทีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเจ้าเมืองมิถิลา 

ตอบแทนพระคุณของท้าวแบ๊ที่ได้ปราบยักษ์และชุบชีวิตชาวเมืองมิถิลา โดยยกเมืองมิถิลาให้ท้าวแบ๊

ปกครอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       เมื่อนั้น ลาซาเจ้า  ยินดีซมซื่น  

    เห็นไพ่น้อย  คืนพ้อมซื่นซม  แท้แล้ว  

       พะก ็ เชินแจ่มเจ้า  ขึ้นสู่หอคำ 

    เสนาเมือง  แห่นำพอฮ้อย  

       กับท้ัง ลาซาเจ้า  พยาหลวงตนพ่อ  

    เวนมอบบ้าน  เมืองให้พะยอดคุน หั้นแล้ว  

       กับท้ัง เมืองหลวงไว้  ให้บาคานตกแต่ง  จิงเทิน  

       ขอให้ สีแจ่มเจ้า  ทงส้างสืบเมือง  พ่อท้อน  

       อันว่า บุนคุนเจ้า  เหลือหัวมีมาก  จิงแล้ว    

           มาโผดข้อย  ปางนี้ก็จิงหาย  แท้แล้ว  

        (ท้าวแบ๊ : 56/2/4-57/1/2) 



  81 

   ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองมิถิลาดีใจมากที่ชาวเมืองฟ้ืนคืนชีพอีกครั้ง จึงได้เชิญท้าวแบ๊

ไปที่หอคำ เพ่ือยกราชสมบัติเมืองมิถิลาให้ท้าวแบ๊ปกครองสืบต่อจากพระองค์ และกล่าวสรรเสริญ  

ท้าวแบ๊ว่ามบีุญคุณใหญ่หลวงที่มาช่วยเหลือชาวเมือง 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้รู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ ดังที่      

เจ้าเมืองมิถิลา ตอบแทนบุญคุณท้าวแบ๊ โดยยกเมืองมิถิลาให้ท้าวแบ๊ปกครอง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง

พฤติกรรมความกตัญญูของเจ้าเมืองมิถิลาเป็นอย่างยิ่ง และแสดงให้เห็นถึงการไม่ยึดติดในอำนาจหรือ

การปล่อยวางของเจ้าเมืองมิถิลาอีกด้วย เพราะค่านิยมของสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดติดกับอำนาจของ

ผู้ปกครองเป็นหลัก จึงมีการยกย่องผู้ที่มีอำนาจให้ความเคารพ และเกรงกลัวบารมี คนไม่มีอำนาจ    

คนในสังคมจะไม่เกรงกลัว ดังนั้นคนไทยจึงต้องการเป็นผู้มีอำนาจ เพ่ือรับการยกย่องและเกรงกลัว 

จากคนในสังคม (สาคร สมเสริฐ, 2562 : 31) จากการที่เจ้าเมืองมิถิลาไม่ยึดติดในอำนาจของตน            

จึงสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำลายความเห็นแก่ตัว 

อันเป็นศัตรูของความดี และความกตัญญูนี้จะนำไปสู่คุณธรรมในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย 

 

 1.7 สอนการครองเรือน 

 การครองเรือน เป็นการดำเนินชีวิตคู่ร่วมกันของสามีภรรยา การที่สามีภรรยามาใช้ชีวิต

ร่วมกันนั้น ย่อมเกิดปัญหา ข้อขัดแย้งต่าง ๆ จากพฤติกรรมของทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้เกิดความสุขความ

เจริญภายในครอบครัว จึงมีข้อควรปฏิบัติระหว่างกันของสามีภรรยา  

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการสอนเรื่องการครองเรือนจำนวน 2 เรื่อง 

ได้แก่ หน้าที่ของสามี และหน้าที่ของภรรยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

  1.7.1 หน้าที่ของสามี 

 หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556ข : 

1289) ในการครองเรือนของคู่สามีภรรยานั้น ย่อมมีหน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติต่อกัน เพ่ือให้ครอบครัวอยู่อย่าง

มีความสุข ดังที่พระเมธีวราภรณ์ (2555 : 129-130) กล่าวไว้ว่า สามีมีหน้าที่ปฏิบัติต่อภรรยาให้มี

ความสุข โดยให้ความนับถือ ยกย่อง ให้เกียรติภรรยา มีใจหนักแน่นซื่อสัตย์ไม่นอกใจ ให้ภรรยาเป็น

ผู้จัดการภาระงานภายในบ้านไม่เข้าไปก้าวก่าย และหาเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย มามอบให้

ภรรยาอยู่เสมอ จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการสอนเกี่ยวกับหน้าที่ของสามีจำนวน 

2 เรื่อง ได้แก่ สามีต้องดูแลปกป้องภรรยา และสามีต้องมีใจหนักแน่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.7.1.1 สามีต้องดูแลปกป้องภรรยา 

  สามีเป็นผู้ที่มีหน้าที่เลี้ยงดูและปกป้องภรรยาไม่ให้ได้รับความทุกข์ร้อนใด ๆ 

เพราะสังคมไทยในอดีตผู้ชายเป็นใหญ่เหนือผู้หญิง สามีจึงมีสถานะเป็นที่พ่ึงของภรรยา ดังตอนที่    

ท้าวแบ๊สู่ขอนางคำหยาดกับเจ้าเมืองมิถิลาไปเป็นภรรยาอีกคน เจ้าเมืองมิถิลาจึงได้กล่าวสั่งสอน    

ท้าวแบ๊ก่อนจะยกนางคำหยาดให้ว่า เมื่อมีภัยอันตรายใด ๆ ก็อย่าทิ้งนางคำหยาด เมื่อได้ครองเมือง

ทูมมาแล้วก็ต้องดูแลอย่าทำให้นางคำหยาดเสียใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     หลอนว่า มีโพยไพ  ก็อย่าไล้นางน้อย แด่เน้อ     

     อัน 1  หลอนว่าเจ้า  หากทงอยู่ส้าง 

เสวยลาด  ทูมมาก็ดี    

     อย่าได้ ไล้นางเสีย  หม่นหมองสูนเส้า แด่เน้อ    

     อัน 1  หลอนว่านักสนม69ล้น เต็มโฮงสับส่อ  ก็ดี    

     ขอให้ สีแจ่มเจ้า  บาท้าวอย่าฟัง  แด่เน้อ    

     (ท้าวแบ๊ : 73/2/1-73/2/2) 

 

   ถอดความได้ว่า หากมีภัยอันตรายอย่าได้ละทิ้งนางคำหยาด และเมื่อใดที่ได้

ขึ้นปกครองเมืองทูมมาก็อย่าทำให้นางคำหยาดเสียใจ หากมีนางสนมมากมายมาพูดจายุแหย่ต่าง ๆ 

นานา ขอให้ท้าวแบ๊อย่าหลงเชื่อฟังคำเหล่านั้น 

   จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวสอนว่าสามีต้องดูแลปกป้องภรรยาและไม่ทำให้

ภรรยาเสียใจ ซึ่งสาเหตุที่สอนในลักษณะนี้ก็เพราะเจ้าเมืองมิถิลารู้ดีว่า เมื่อท้าวแบ๊ได้ครองเมืองทูมมา

จะต้องมีนางสนมใหม่ ๆ เข้ามาถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาอยู่เสมอ เจ้าเมืองมิถิลาจึงได้กล่าวสอนเพ่ือ

เป็นการย้ำเตือนให้ท้าวแบ๊ไม่ลืมคำสอนของตน เพราะค่านิยมของสังคมไทยในอดีตที่ นิยมผัวเดียว

หลายเมีย ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแปลกแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างทางสังคมที่ผู้ชายมีอำนาจด้านเศรษฐกิจ

เหนือผู้หญิง ผู้หญิงจึงจำเป็นต้องพ่ึงพาและได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ชาย ดังที่อคิน รพีพัฒน์ 

(2527 : 26-31) กล่าวไว้ว่า ระบบผัวเดียวหลายเมียเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติในหลายสังคมใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผลมาจากความต้องการแรงงานของรัฐและไพร่พลในยามศึกสงคราม การ

ขาดกำลังไพร่พลเป็นลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเนื่องมาจาก

 
69 นักสนม หมายถึง นางสนม 
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สงครามทำให้มีความจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมเพ่ืออำนวยประโยชน์ในการรวบรวมกำลัง

ไพร่พล  

   อย่างไรก็ตามระบบผัวเดียวหลายเมียนิยมกันเฉพาะชนชั้นปกครอง แต่ชน

ชั้นล่างนิยมมีผัวเดียวเมีย อาจจะเป็นเพราะผู้ชายชนชั้นล่างไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูผู้หญิง

หลาย ๆ คนได้ 

 

   1.7.1.2 สามีต้องมีใจหนักแน่น 

   สามีเป็นดั่งเสาหลักของภรรยาและครอบครัว สามีจึงมีสถานะอยู่เหนือ

ภรรยาทุกคน สามารถให้คุณและโทษได้ ด้วยเหตุนี้ภรรยาทั้งหลายจึงแก่งแย่งชิงดี ใส่ร้ายป้ายสีกัน      

ผู้เป็นสามีจึงต้องมีใจหนักแน่น ไม่ฟังความเข้าเดียว ดังตอนที่ ท้าวแบ๊สู่ขอนางคำหยาดกับเจ้าเมือง  

มิถิลาไปเป็นภรรยาอีกคน เจ้าเมืองมิถิลาจึงได้กล่าวสอนท้าวแบ๊ก่อนจะยกนางคำหยาดให้ว่าอย่าเชื่อ

ฟังคำยุแหย่จากนางสนมทั้งหลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อัน 1  หลอนว่านักสนมล้น เต็มโฮงสับส่อ  ก็ดี    

     ขอให้ สีแจ่มเจ้า  บาท้าวอย่าฟัง  แด่เน้อ    

     (ท้าวแบ๊ : 73/2/2) 

 

   ถอดความได้ว่า หากมีนางสนมมากมายมาพูดจายุแหย่ต่าง ๆ นานา ขอให้

ท้าวแบ๊อย่าหลงเชื่อฟังคำเหล่านั้น 

   จากตัวอย่างข้างต้นสอนว่าสามีควรมีใจหนักแน่น ไม่ควรเชื่อคำยุแหย่จาก

หญิงอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท้าวแบ๊ต้องมีภรรยาเพ่ิมอีกจำนวนหนึ่ง นอกเหนือจากนางทำมาและนาง  

คำหยาด และการมีภรรยาหลายคนก็ย่อมจะเกิดปัญหาการชิงดีชิงเด่นระหว่างผู้หญิงที่เป็นภรรยาด้วย

กันเอง เจ้าเมืองมิถิลาจึงสั่งสอนท้าวแบ๊ไว้ไม่ให้เชื่อคำยุแหย่จากผู้หญิงเหล่านั้น 

   จากการศึกษาคำสอนคติทางโลกที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับ

วัดท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาระคำสอนคติทาง

โลกกับบริบททางสังคม ดังจะเห็นได้ว่าคำสอนต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ล้วนแต่เป็น

บรรทัดฐานหรือข้อตกลงทางสังคมของคนในสมัยนั้น โดยเกิดจากความรู้ ความคิด ค่านิยม และ

ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาของคนในท้องถิ่น เพ่ือถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม เนื่องจากใน
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สังคมมีบุคคลหลายสถานภาพด้วยกัน ดังนั้นคำสอนที่ปรากฏจึงมีการสอนให้รู้จักบทบาทหน้าที่      

ของตนตามสถานภาพ เช่น บทบาทหน้าที่กษัตริย์ บทบาทหน้าที่ประชาชน บทบาทหน้าที่พระสงฆ์     

เป็นต้น และยังมีการสอนให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยสอนให้  กระทำความดี ละเว้น

ความชั่ ว รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญู รู้คุณต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ  และยึดมั่น ใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติมาแต่ครั้งอดีต นอกจากนี้ยังมีการสอนเรื่องการครองเรือนเพ่ือให้

สามีและภรรยาที่เพ่ิงแต่งงานได้มีแนวทางในการปฏิบัติตน เช่น ภรรยาต้องมีความอดทนอดกลั้น สามี

ต้องปกป้องดูแลภรรยา เป็นต้น ซึ่งคำสอนคติทางโลกทั้งหลายเหล่านี้ ย่อมทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างคำสอนกับบริบททางสังคมของชาวไทหล่มได้เป็นอย่างดี 
 

  1.7.2 หน้าที่ของภรรยา 

  หน้าที่ของภรรยา ผู้หญิงที่เป็นภรรยาจะอยู่ในฐานะของการเป็นแม่เรือน  ผู้ดูแล

ความเรียบร้อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัว (อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2544 : 56) ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 

เช่น การจัดดูแลบ้านให้เรียบร้อย รู้จักต้อนรับเพ่ือนของสามีหรือแขกที่มาเยือน ซื่อสัตย์ไม่ประพฤติ 

ผิดนอกใจสามี รู้จักประหยัดอดออมรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ และขยันหมั่นเพียรในงานทั้งปวง 

(พระเมธีวราภรณ์, 2555 : 129-130) จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการสอนเกี่ยวกับ

หน้าที่ของภรรยาจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ภรรยาต้องปรนนิบัติสามี ภรรยาต้องมีความอดทนอดกลั้น 

และภรรยาหลวงกับภรรยน้อยต้องรักใคร่ปรองดองกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

   1.7.2.1 ภรรยาต้องปรนนิบัติสามี  

   การปรนนิบัติสามีเป็นการหน้าที่ของภรรยาที่พึงกระทำในสังคมไทย ซึ่งเป็น

การผูกใจสามีให้รักและเมตตาตน ดังตอนที่ นางทำมาต้องกลับเมืองทูมมากับท้าวแบ๊ พระมารดาได้

กล่าวสั่งสอนนางทำมาว่าให้กลับเมืองทูมมาเป็นเพ่ือนท้าวแบ๊ และดูแลปรนนิบัติท้ าวแบ๊ด้วยความ

เคารพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

            แต่นั้น แม่ตอบถ้อย  ขานลูกทั้งเหง้า   

สายใจเฮย  ค่อยไปเย้อเจ้า   

     ให้เจ้า เมือ70เพ่ือนท้าว  บุดตะลาดกุมมาน แม่เท่ิน   

 
70 เมือ หมายถึง กลับ  
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     ให้เจ้า บัวละบัด71ท้าว  จอมขวันผัวมิ่ง  จิงเน้อ   

     จงให้ เพียนบาคาน  เกิงตาถนอมไหว้   

     (ท้าวแบ๊ : 44/2/4-45/1/1) 

 

   ถอดความได้ว่า พระมารดาอนุญาตให้นางทำมากลับเมืองทูมมาเป็นเพ่ือน

ท้าวแบ๊ และสอนให้ดูแลปรนนิบัติ ให้ความเคารพต่อสามี 

   จากตัวอย่างข้างต้นเป็นคำสอนเรื่องการดูแลปรนนิบัติและให้ความเคารพ

ต่อสามี ตามค่านิยมของสังคมไทยในอดีตที่ภรรยาต้องมีหน้าที่ดูแลปรนนิบัติสามี ซึ่งคำสอนดังกล่าว

ตรงกับหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน ดังที่มยุรี ปาละอินทร์ (2543 : 130) กล่าวในคองสิบสี่   

คองผัวคองเมีย72ไว้ว่า “ภรรยาให้ความเคารพสามีเสมอญาติของตน และภรรยาให้ปรนนิบัติรับใช้สามี

ของตนและรักหวงแหนสามีตน” จากข้อความในคองผัวคองเมียจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของภรรยาต้องดูแล

ปรนนิบัติสามีให้มีความสุขและต้องให้ความเคารพต่อผู้เป็นสามี  

ตามคำสอนที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ สะท้อนให้ว่าสังคมไทยมีการกดขี่ทางเพศ 

ผู้หญิงจะถูกสังคมกำหนดให้รับใช้ปรนนิบัติผู้ชาย เพราะถูกมองว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอกว่า จึงไม่มีโอกาส

ได้แสดงความสามารถได้อย่างแท้จริง และผู้หญิงชนชั้นสูงในสังคมไทยในอดีตก็มักจะถูกอบรม

กิริยามารยาทความเป็นกุลสตรีมากกว่าผู้หญิงทั่วไป ซึ่งแนวคิดผู้ชายเป็นใหญ่นี้สังคมไทยได้รับอิทธิพล

มาจากอินเดียและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ปรานี วงษ์เทศ (2534 : 180) กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงจะ

มีสถานภาพต่ำกว่าผู้ชายในด้านคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ยกย่องเพศชายและกีดกันผู้หญิง 

โดยเฉพาะผู้หญิงในหมู่ชนชั้นสูง เนื่องจากผู้หญิงในชนชั้นสูงจะตกอยู่ใต้อำนาจผู้ชายผ่านทางความ

เชื่อเรื่องกุลสตรี และความเข้มงวดด้านความประพฤติทางเพศ โดยมีค่านิยมที่เกี่ยวกับผู้หญิงชนชั้นสูง 

ว่าต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี เอาอกเอาใจสามี รักนวลสงวนตัว เป็นช้างเท้าหลัง สงบเสงี่ยม          

ซึ่งผู้ชายจะเป็นผู้กุมอำนาจ ในขณะที่ผู้หญิงมีหน้าที่เพียงพยายามผูกใจสามีไว้ให้ได้ 

นอกจากนี้ยังพบการสอนให้ภรรยาดูแลปรนนิบัติสามี แต่เป็นการสอนใน

ลักษณะภรรยา 2 คน ดูแลปรนนิบัติสามีคนเดียว ดังตอนที่ ท้าวแบ๊ นางทำมาและนางคำหยาดจะ

กลับเมืองทูมมา เจ้าเมืองมิถิลาจึงได้สั่งสอนนางทำมาและนางคำหยาดว่า ให้นางทั้ง 2 คน ดูแล

ปรนนิบัติและให้ความเคารพต่อสามี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
71 บัวละบัด หมายถึง ปรนนิบัติ 
72 คองผัวคองเมีย หมายถึง ข้อปฏิบัติที่สามีและภรรยาพึงมีต่อกัน  
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                 เจ้าก ็ สอนสั่งเจ้า  น้อยอ่อนทั้ง 2    

     ให้คอย แพง73บาคาน  เกิงตาถนอมไว้  พ่ีเน้อ    

 (ท้าวแบ๊ : 73/2/4-74/1/1) 
 

   ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองมิถิลาสั่งสอนนางทำมาและนางคำหยาดให้รักและ

ดูแลท้าวแบ๊ 

   จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้ภรรยาดูแลปรนนิบัติสามี โดยเจ้าเมือง

มิถิลาผู้กล่าวสอนให้ความสำคัญต่อการดูแลปรนนิบัติสามีเป็นอย่างมาก อาจเพราะเจ้าเมืองมิถิลาเป็น

เพศชายและสังคมไทยมีแนวคิดเพศชายเป็นใหญ่  

   สังคมไทยได้กำหนดให้ผู้ชายเป็นผู้นำและผู้หญิงเป็นผู้ตาม เมื่อแต่งงานแล้ว

ผู้หญิงต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาที่ดี เพ่ือประคับประคองชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ตามที่สังคม

คาดหวังเอาไว้ บ่อยครั้งที่พบว่า เมื่อครอบครัวแตกแยกสังคมจะโทษผู้หญิง เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้หญิงจึง

ต้องคอยกำกับตนเองให้ทำหน้าที่ของความเป็นภรรยามากกว่าสิ่งอ่ืน (สุภาภรณ์ อัษฏมงคล และคณะ, 

2554 : 11) ด้วยเหตุนี้การดูแลปรนนิบัติสามีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้หญิงในสังคมไทย และใน

วรรณกรรมท้าวแบ๊ก็สะท้อนแนวคิดเรื่องนี้จากคำสอนได้อย่างชัดเจน 

 

   1.7.2.2 ภรรยาต้องมีความอดทนอดกลั้น 

   ภรรยาเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นอย่างมาก เพราะสังคมไทยในอดีต

ภรรยาต้องเคารพให้เกียรติสามี ดูแลปรนนิบัติสามี และหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งต่าง ๆ           

ดังตอนที่ เจ้าเมืองมิถิลากล่าวสั่งสอนนางทำมาและนางคำหยาดว่า หากท้าวแบ๊โกรธต้องมีความ

อดทน ไม่พูดจาขัดแย้งจนเกิดเรื่องราวใหญ่โต ดังตัวอย่างต่อไปนี้   

 

     อัน 1  ท้าวโกดให้  อย่าตอบขีนควม  พ่อเน้อ    

       ให้เจ้า มีใจอด   ต่อบาบุนกว้าง  พ่อเน้อ  

(ท้าวแบ๊ : 74/1/1) 

 

 
73  แพง หมายถึง หวง, ทะนุถนอม 
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   ถอดความได้ว่า เมื่อท้าวแบ๊โกรธก็อย่าพูดจาให้ขัดเคืองกัน ให้มีความอดทน

อดกลั้น 

   จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนภรรยาให้มีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์

โกรธของสามี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องอำนาจผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงจึงต้องเป็นผู้ที่อดทน     

อดกลั้นต่ออารมณ์รุนแรงของผู้ชาย ตามกรอบความเป็นกุลสตรีที่ต้องมีความอ่อนโยนและความใจเย็น 

ดังที่วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545 : 9) กล่าวไว้ว่า ทัศนะที่เชื่อว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันตาม

ธรรมชาติ ทำให้เกิดความคิดและความเชื่อตามมาว่า ผู้ชายจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะความเป็นชาย 

เช่น ก้าวร้าว ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

ในขณะที่ผู้หญิงจะแสดงออกถึงความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ชอบดูแล ไวต่อความรู้สึก สนใจ

ความรู้สึกตามสัญชาตญาณและไม่เห็นแก่ตัว 

 

   1.7.2.3 ภรรยาหลวงกับภรรยน้อยต้องรักใคร่ปรองดองกัน 

   สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน ด้วยเหตุนี้

จึงมักมีความขัดแย้งของภรรยาที่ต่างต้องการทำให้สามีรักและเมตตาตน ความรักใคร่ปรองดองของ

ภรรยาจึงมีความสำคัญต่อความสงบสุขภายในครอบครัว ดังตอนที่ ท้าวแบ๊ นางทำมาและนาง        

คำหยาดจะกลับเมืองทูมมา เจ้าเมืองมิถิลาได้กล่าวสั่งสอนนางทำมาและนางคำหยาดว่า ให้นางทั้ง 2 

คน รักใคร่ปรองดองกันเสมือนเกิดจากบิดามารดาเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

    กับท้ัง 2 แจ่มเจ้า  นางนาดแพงกัน  พ่อเน้อ    

       อย่าได้ฟัง  ควมสับส่อ74เขา  ฝูงนั้น    

     อันว่า 2 แจ่มเจ้า  เสมอเพ้ียง75แม่เดียว พ่อแล้ว     

     อัน 1  ท้าวโกดให้  อย่าตอบขีนควม พ่อเน้อ    

       ให้เจ้า มีใจอด   ต่อบาบุนกว้าง  พ่อเน้อ  

       (ท้าวแบ๊ : 74/1/1-74/1/2) 

 

 
74 สับส่อ หมายถึง ยุแหย่ให้แตกแยก  
75 เพ้ียง หมายถึง เหมือน 
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   ถอดความได้ว่า ให้นางทำมาและนางคำหยาดรักใคร่ปรองดองกัน อย่าได้

เชื่อคำยุแหย่จากผู้อ่ืน และให้นางทั้งสองรักใคร่กันเหมือนเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน อีกทั้งเมื่อท้าวแบ๊

โกรธก็อย่าพูดจาให้ขัดเคืองกัน ต้องมีความอดทนอดกลั้น 

   จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวสอนว่าครอบครัวใดที่สามีมีภรรยา 2 คน ภรรยา

ต้องรักใคร่ปรองดองเสมือนเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน ซึ่งคำสอนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงระบบเครือญาติ

ในสังคมไทย เพราะการมีสถานะเป็นพ่ีน้องกันย่อมมีความใกล้ชิดผูกพันกันมากกว่าบุคคลอ่ืน และ

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องที่นับถือกัน เช่นนางทำมากับนางคำหยาดนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองคน

ย่อมจะอยู่ในลักษณะที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังที่ปิยนาถ บุนาค (2559 : 213) กล่าวไว้ว่า ระบบ

เครือญาติที่ไม่ได้สืบสายโลหิตเดียวกัน เรียกว่า ญาติขยายวงศ์หรือญาติสมมติ ได้แก่ บุคคลที่ไม่ใช่

ญาติแต่ให้ความนับถือประดุจญาติ มีหน้าที่และสิทธิต่อกันเหมือนญาติจริง ๆ นอกจากนั้นศาสนาพุทธ

ยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับหลักคำสอนของค่านิยมบางประการของสังคมไทยในเรื่องเครือญาติ ซึ่ง

เป็นแนวปฏิบัติดั้งเดิมในสังคมไทยอยู่แล้ว  

   นอกจากนี้ยังพบการสอนเรื่องการรักใคร่ปรองดองของภรรยา หากแต่      

ผู้กล่าวสอนมีสถานะภรรยาหลวงกล่าวสอนภรรยาน้อย ดังตอนที่ นางคำหยาดโศกเศร้าเพราะคิดถึง    

พระบิดาพระมารดา นางทำมาจึงเข้ามาปลอบและบอกว่าตนก็คิดถึงพระบิดาพระมารดาเช่นกัน      

ให้นางคำหยาดอดทนพร้อมกล่าวสอนว่า ให้นางคำหยาดกับตนรักใคร่ปรองดองกัน เสมือนเกิดจาก

ครรภ์มารดาเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     แต่นั้น คำหยาดน้อย  เลยฟังคำพ่ี   

     อันว่า 2 แจ่มเจ้า  เสมอเพ้ียงแม่เดียว แท้แล้ว 

     อันว่า 2 แจ่มเจ้า  เหมือนฮ่วมอุดทอน76 แท้แล้ว    

     อันว่า  2 แพงฮัก  ฮ่วมกันหมายหมั้น 

(ท้าวแบ๊ : 77/1/2-77/1/3) 

 

   ถอดความได้ว่า นางทำมาสอนนางคำหยาดว่าเราทั้ง 2 คน ต้องรักกัน

เหมือนพี่น้องที่เกิดจากท้องแม่เดียวกัน 

 
76 อุดทอน หมายถึง ท้อง 
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   จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวสอนว่าภรรยาหลวงและภรรยาน้อยต้องรักใคร่

ปรองดองเสมือนเกิดจากครรภ์มารดาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลใน

ระบบเครือญาติของสังคมไทย เพราะการนับถือกันเป็นพ่ีน้องร่วมครรภ์มารดาเดียวกันนั้น จะช่วยลด

ช่องว่างระหว่างบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกัน ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้น 

 

2. คำสอนคติทางธรรม 

 คำสอนคติทางธรรม หมายถึง คำสอนที่มาจากพุทธศาสนา เป็นคติธรรมที่ปรากฏใน

พระไตรปิฎกและคัมภีร์สำคัญของพุทธศาสนา (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2559 : 117) โดยมีแนวคิด

เรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด เพ่ือสนับสนุนให้คนทำความดี  

 วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊  ถือได้ว่า เป็นวรรณกรรมที่ เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาของชาวไทหล่มที่นำเอานิทานพ้ืนบ้านมาแต่งเลียนแบบชาดก เพ่ือสร้างให้เป็น

วรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งในบริบททางสังคมของชาวไทหล่มยังสะท้อน

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ดังที่กมล บุญเขต และคณะ (2557 : 10) กล่าวไว้ว่า         

ชาวไทหล่มมีความศรัทธาในประเพณีงานบุญที่ส่งผลให้มีความเชื่อในเรื่องพระศรีอริยเมตรไตย      

ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ตนเองได้พ้นจากทุกข์และเกิดร่วมชาติกับ

พระศรีอริยเมตรไตยในชาติภพที่ผู้คนมีความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ 

และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ดังนั้นจากพ้ืนฐานความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวไทหล่มมีต่อพุทธศาสนา จึงปรากฏคำสอน

คติทางธรรมอยู่ในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก จากการศึกษาผู้วิจัย

สามารถจำแนกคำสอนคติทางธรรมได้  5 หลักธรรม ได้แก่  กฎแห่ งกรรม ศีลห้ า กุศลมูล 

ทศพิธราชธรรม และอภัยทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 2.1 กฎแห่งกรรม 

 กฎแห่งกรรม หมายถึง หลักของธรรมที่เป็นไปตามระเบียบของธรรมชาติ เป็นกฎของโลกซึ่ง

ทางพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมนิยาม กล่าวคือ ข้อกำหนดที่เป็นไปตามธรรมชาติที่ เที่ยงตรงไม่มี        

การบิดพริ้ว (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และทวี ผลสมภพ, 2541 : 125) เมื่อผู้ใดกระทำสิ่งใดไว้ ย่อมได้รับผล

ของการกระทำจากสิ่งนั้น ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผลของการกระทำนั้นเอง ผลกรรมที่

เคยกระทำมาอาจจะส่งผลในชาติปัจจุบันหรือชาติหน้าก็ได้  
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จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ 2 ประเภท 

ได้แก่ ผลจากการทำบุญ และผลจากการทำบาป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

2.1.1 ผลจากการทำบุญ     

  ผลจากการทำบุญ หรือผลบุญ คือ ผลของกุศลหรือผลของความดี (สมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต), 2561 : 201) ซึ่งอานิสงส์ของผู้ที่กระทำจะได้รับในชาติปัจจุบันและชาติ

หน้า ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา หากผู้ใดสร้างบุญกุศลไว้มาก เมื่อตายไปจะได้เกิดบนสวรรค์เสวย

สุขอยู่ในวิมาน หรือชาติหน้าจะได้ไปเกิดในตระกูลที่เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสบริวาร

ล้อมรอบ ดังตอนที่ ท้าวแบ๊ปกครองเมืองทูมมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพราะผลบุญแต่ครั้งอดีตชาติที่

ท้าวแบ๊ได้กระทำไว้ โดยชาติที่แล้วท้าวแบ๊เกิดเป็นเทพบุตร และได้ทำบุญด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์

ปราศจากความโกรธนำแก่นขนุนมาถวายให้พระพุทธเจ้าต้มย้อมผ้า ในชาติปัจจุบันจึงได้เกิดเป็น           

พระโพธิสัตว์มาบำเพ็ญบารมี เพ่ือจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     เป็นแต่ บุนบาส้าง  พายหลังซาดก่อน จิงแล้ว    

      นำส่งให้   บาท้าวก็จึง  เถิงอุ่น    

ซาดก่อนได ้  เป็นเทบพะบุด    

     พ่อก ็ เอาขัก77มาให้  ท่านพุดโทเจ้า      

     เจ้าก ็ ดังไฟ78ต้ม  ยังขักหม้อไหย่    

     ก็เพ่ือ ได้ย้อมผ้า  พุดโทเจ้าแต่หลัง  แท้แล้ว   

     คันว่า ทำบุนให้  มีใจอันซื่อ  จิงเทิน    

     อย่าได ้ ข่มเคียด79ค้อย  ทานแล้วก็เล่าเสีย เจ้าเฮย    

        (ท้าวแบ๊ : 93/2/4-94/1/2) 

 

 
77 ขัก หมายถึง แก่นขนุนที่ใช้ย้อมผ้า 
78 ดังไฟ หมายถึง ก่อไฟ 
79 เคียด หมายถึง โกรธ 
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  ถอดความได้ว่า เหตุที่ท้าวแบ๊เกิดเป็นพระโพธิสัตว์เพราะได้สร้างบุญกุศลไว้ตั้งแต่

ชาติปางก่อน ซึ่งได้เกิดเป็นเทพบุตรนำแก่นขนุนถวายแด่พระพุทธเจ้าต้มย้อมผ้า และในขณะที่ทำบุญ

นั้นมีใจอันบริสุทธิ์ปราศจากความโกรธ  

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนเรื่องการทำบุญด้วยใจอันบริสุทธิ์ ละจากความโกรธ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำบุญด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ละจากความโกรธนี้ มีอานิสงส์ของการทำบุญสูง เพราะ

การละจากความโกรธหรืออโทสะถือเป็นหลักธรรมในกุศลมูล อันเป็นรากเหง้าของการสร้างกุศล     

ผลบุญทั้งปวง เมื่อผู้ใดไม่มีโทสะก็ย่อมมีจิตที่ผ่องใสเบิกบาน ซึ่งเป็นเหตุแห่งการสร้างบุญกุศลต่าง ๆ  

  นอกจากนั้นการทำบุญกับพระพุทธเจ้ายังได้กุศลบุญมาก เพราะพระพุทธเจ้าเป็น

องค์สัพพัญญู ผู้มีศีลบริสุทธิ์ ปราศจากราคะ โทสะ โมสะ ดังที่วศิน อินทสระ (2558 : 32-34) กล่าวไว้

ว่า เหตุที่การทำบุญให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลธรรมจึงได้บุญมาก ข้อนี้เปรียบเหมือนการหว่านเมล็ดพืชลงใน

เนื้อดินที่ดีได้น้ำหล่อเลี้ยงตามสมควร พืชนั้นก็เจริญงอกงามกว่าที่หว่านลงในเนื้อดินเลวหรือดินจืด   

ข้อนี้ฉันใด การทำบุญทำทานหรือการทำความดีต่อผู้มีศีลธรรม ก็ย่อมจะมีผลมากกว่าการทำบุญทำ

ทานแก่ผู้ที่ไร้คุณธรรมฉันนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายเรื่องนี้ว่า “การทำบุญให้ทานในท่านผู้

ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ มีผลมาก ได้รับอานิสงส์ประมาณมิได้” อีกทั้งผลบุญของผู้ที่ช่วยเหลือ

พระโพธิสัตว์จะทำให้ได้ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อันว่า กันดาน80ฮ้าย  ยักโขทั้ง 4   ตัวนั้น 

     ก็หาก แม่นปะลิวาน  แห่งองพูดโทเจ้า    

ตายไปได้  เกิดก้ำ81หนแห่ง  เมืองสวัน82     

เนาวิมานคำ83  อยู่สวันเมืองฟ้า     

     (ท้าวแบ๊ : 94/2/4-95/1/1) 

 

  ถอดความได้ว่า ยักษ์ร้ายทั้ง 4 ตน เมื่อตายไปได้ไปเกิดบนสวรรค์อยู่ในวิมานทอง 

และภายภาคหน้าจะได้เป็นบริวารของพระพุทธเจ้า  

 
80 กันดาน หมายถึง ยักษ์  
81 ก้ำ หมายถึง เบื้อง, ข้าง, ทิศ 
82 สวัน หมายถึง สวรรค์ 
83 คำ หมายถึง ทอง 
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  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนเรื่องผลบุญจากการช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ โดยการ

ยกอุทาหรณ์เหตุการณ์ของยักษ์ทั้ง 4 ตน ที่ไม่ได้ทำร้ายท้าวแบ๊และยังทิ้งของวิเศษไว้ให้ท้าวแบ๊ได้ใช้

อีกด้วย จากผลบุญที่ได้กระทำความดีไว้กับพระโพธิสัตว์นี้ ยักษ์ทั้ง 4 ตน จึงได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวย

สุขอยู่ในวิมาน ดังที่มาฆศรี คหัฏฐา (2535 : 123) กล่าวไว้ว่า วิมาน เป็นสถานที่อยู่ของเทวดา ซึ่ง

เทวดาในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่เคยกระทำความดีในอดีต แล้วมาเสวยวิบากกรรมดีในสวรรค์ ทั้งนี้

เทวดาองค์ใดจะอยู่วิมานใด ก็ข้ึนอยู่กับผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้  

  ตามความเชื่อในไตรภูมิ สวรรค์เป็นดินแดนอันเป็นที่อยู่ของเทวดา ผู้ที่กระทำความดี

ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ไปบังเกิดยังสรวงสวรรค์ อยู่ในวิมานที่มีปราสาทสวยงาม ได้รับประทาน

อาหารและสวมใส่เสื้อผ้าอันเป็นทิพย์ สวรรค์ในทางพระพุทธศาสนาสามารถจำแนกออกได้เป็น 6 ชั้น 

เรียกว่าฉกามาพจร ได้แก่ จตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี  

(วสัตน์ รัตนโภคา, 2560 : 33) การที่เทวดาทั้งหลายจะอุบัติขึ้น ณ สวรรค์ชั้นไหน เป็นเทวดาประเภท

ใดอยู่ในฐานะอะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่สั่งสมมาตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่ (น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม, 2541 : 

137-138) นอกจากนั้นในไตรภูมิพระร่วง (กรมศิลปากร, 2555 : 180-181) ยังกล่าวถึงความสวยงาม 

ความบริสุทธิ์ และความสุขของเทวดาในสวรรค์ไว้ว่า 

 

“...เทพยดาเมื่อไปเกิดในแดนสวรรค์นั้นจะมีร่างกายโตใหญ่ขึ้นทันที อีกครู่

หนึ่งต่อมาก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงาม มีรูปโฉมโนมพรรณเป็นหนุ่มหรือสาววัย 16 

ปี และจะคงสภาพเช่นนี้ตลอดไป เทพยดาจะมีร่างกายสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจาก

มลทิน ภายในกายปราศจากกลิ่นเหม็นแม้เพียงเล็กน้อย เทพยดาทั้งหลายรู้จัก

เนรมิตกายให้ใหญ่โตตามความประสงค์ และถ้าต้องการย่อตัวให้เล็กลง ก็สามารถ

เนรมิตได้เช่นกัน อาจจะย่อกายให้เล็กถึงขนาดสถิตอยู่ที่ปลายเส้นผมถึง 20 องค์ก็ได้

หรือ 40 องค์ก็ได้ หรือ 60 องค์ก็ได้ หรือ 80 องค์ก็ได้ เทพยดาย่อมมีอำนาจเนรมิต

ได้ทั้งนั้น อาหารของเทพยดา คืออาหารทิพย์ทุกม้ือ อาหารนั้นแห้งหายเข้าสู่ร่างกาย

ของเทพยดาไม่มีกากมูล (หรืออุจจาระปัสสาวะ) ดังเช่นมนุษย์เรา การเจ็บไข้ได้ป่วย

จะไม่บังเกิดแก่เทพยดาตราบจนสิ้นอายุ เทพยดาไม่รู้จักป่วยไข้มีแต่ความสุขสำราญ

ใจตลอดเวลา อยู่กับครอบครัวลูกเมียด้วยความสุขเบิกบานชั่วกาลนาน...” 
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  ในความเชื่อเรื่องไตรภูมิแสดงให้เห็นว่าผู้ใดที่กระทำกุศลกรรมไว้ เมื่อตายไปก็จะได้

ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ ดังที่ยักษ์ทั้ง 4 ตน ที่ได้ช่วยเหลือท้าวแบ๊พระโพธิสัตว์ กระทั่งเมื่อตายไปนั้น 

ยักษ์ทั้ง 4 ตน จึงได้ไปเสวยสุขอยู่ในวิมานบนสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่อันประเสริฐ มีความวิจิตรงดงาม

หาที่ใดเปรียบได้ พรั่งพร้อมไปด้วยบริวารและสิ่งของอันเป็นทิพย์ 

  นอกจากนี้ยังพบว่ายักษ์ที่จับชาวเมืองมิถิลากินเป็นอาหาร เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของ

ท้าวแบ๊พระโพธิสัตว์แล้ว ยักษ์ตนนี้ก็ยึดมั่นปฏิบัติตามคำสั่งสอน เมื่อตายไปจึงได้เกิดอยู่บนสรวง

สวรรค์เสวยสุขอยู่ในวิมาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อันว่า ยักไหย่ฮ้าย  ตัวซอก84กินคน  ปางนั้นนา    

     มันก ็ ฟังคำสอน  แห่งองพุดโทเจ้า 

     แต่ก่อน ปางนั้นมัน  บ่ฮู้ยังแห่งสิน85ทาน   

     มันก ็ ฟังคำสอน  แห่งพุดโทจำมั่น    

         มันก ็ ตายไปได้  เกิดก้ำหนแห่ง  เมืองสวัน    

เนาวิมานคำ  อยู่กะเสิมสุกส้าง    

     (ท้าวแบ๊ : 95/1/1-95/1/3) 

 

  ถอดความได้ว่า ยักษ์ร้ายที่จับชาวเมืองมิถิลากินนั้น เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของท้าวแบ๊

และปฏิบัติตาม ทำให้เมื่อตายไปไดเ้กิดบนสวรรค์อยู่ในวิมานทองอย่างสุขสบาย 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผลบุญจากการยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของ

พระโพธิสัตว์ ซึ่งภายภาคหน้าจะเสวยพระชาติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น หากบุคคลใดปฏิบัติตาม    

คำสอนเหล่านี้ก็จะได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์เสวยสุขอยู่ในวิมาน ดังที่ มาฆศรี คหัฏฐา (2535 : 123) 

กล่าวไว้ว่า บุคคลที่เคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระธรรมคำสอน จะมีโอกาสอยู่

วิมานที่สวยงาม และเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มาก 

  อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงกุศลกรรมแห่งการรักษาศีลและทำทาน ซึ่งแสดงผ่าน

พฤติกรรมของยักษ์ที่รักษาศีลและปฏิบัติตามคำสอนของท้าวแบ๊พระโพธิสัตว์ จึงได้รับอานิสงส์เมื่อ

ตายไปจึงได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ ดังที่ พิมพ์ชนก สืบพงษ์สังข์ (2552 : 72) ได้กล่าวไว้ใน สีลสูตร 

 
84 ซอก หมายถึง ค้นหา  
85 สิน หมายถึง ศีล 
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ถึงอานิสงส์ 5 ประการ ของบุคคลผู้มีศีลไว้ว่า ผู้มีศีลย่อมมีโภคทรัพย์ ผู้มีศีลย่อมมีชื่อเสียงขจรไปไกล 

ผู้มีศีลย่อมมีความแกล้วกล้าไปสู่ที่ชุมนุมชนใด ๆ ได้ทุกสถานที่ไม่มีความขลาดกลัว ผู้มีศีลย่อมมี

สติสัมปชัญญะดีเม่ือเวลาตายก็จะรู้ตัว ผู้มีศีลเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไปบังเกิดในโลกสวรรค์  

นอกจากนี้ยังปรากฏการสอนเรื่องผลของการทำบุญกฐิน ดังตอนที่  การย้อน

อดีตชาติของนางทำมาและนางคำหยาดว่าชาติที่แล้ว เป็นธิดาของเศรษฐีเมืองพาราณสี นางทำมาเกิด

จากภรรยาหลวง ส่วนนางคำหยาดเกิดจากภรรยาน้อย ทั้ง 2 ได้ทำบุญกฐินร่วมกัน จึงทำให้ชาตินี้ได้

สามีคนเดียวกัน เพราะผลบุญที่กระทำมาในชาติปางก่อน และยังกล่าวถึงการทำบุญกฐินว่าหากผู้ใด

กระทำจะทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       อันว่า  2 นางน้อย  โสมงามเสมอพาก กันแล้ว    

     ตั้งหาก   งามยิ่งย้อย86  ย้อยเจ้าแปกกัน87  แท้แล้ว   

     ซาดก่อน พู้นได้เป็น   ลูกเสดถีหลวง   

     เนาอยู่  เมืองพาลานะสี    อยู่กะเสมสุกส้าง    

     อันว่า ทำมาน้อย  เป็นลูกเมียหลวง   

นางคำเป็น  เมียปาย88ลูกเสดถี     

     ปางนั้น  ยามเมือสังคะเจ้า  จำวัดสาเสียออก  มานั้น    

     เสดถี ก็ตกแต่งให้  กันถินพ้อมทอดทาน แท้แล้ว    

     ก็จึง  ทันลูกน้อย  นางนาดทั้ง 2  

พากันมา  แสวสน89ยังผ้า 

     อันว่า 2 นางน้อย  หยิบพอไตนึ่ง    

     เสดถี ก็ทานทอดให้  สังคะเจ้ามอบเวน  แท้แล้ว   

     เป็นแต่ บุนข้าเจ้า  ทั้ง 2 นางนาด  จิงแล้ว   

           ข้าก็  ได้แสวผ้า  กันถ่ินแต่หลัง  เจ้าเฮย    

     ซาดนี้  2 ก็ได้เกิด  พ้อมดอมกันฮ่วม90 แท้แล้ว    

 
86 ยิ่งย้อย หมายถึง มากมาย  
87 แปกกัน หมายถึง ต่างกัน 
88 เมียปาย หมายถึง ภรรยาน้อย 
89 แสวสน หมายถึง จับชายผ้า 
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        ซาดนี้ ได้มาเป็นหนุ่มเหน้า91 บาท้าวฮ่วมกัน   แท้แล้ว   

     ฟังเย้อ เจ้าทั้งหลาย  จำจื่อ92เอาท้อน 

     ไผผู้  ได้ทานทอดให้  กันถินนั้นปะเสิดดี เจ้าเฮย    

     บ่ห่อน ตกต่ำค้อย  ผู้ซั่วสามาน    

     เป็นแต่ บุนหลังซัก  ส่งเถิงพายหน้า    

   (ท้าวแบ๊ : 63/2/1-65/1/2) 

 

  ถอดความได้ว่า อดีตชาติของนางทำมาและคำหยาด ชาติก่อนเกิดเป็นบุตรของ

เศรษฐีชาวเมืองพาราณสี นางทำมาเป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาหลวง ส่วนนางคำหยาดเป็นบุตรที่เกิด

จากภรรยาน้อย เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาบิดาได้ทำบุญทอดกฐินแล้วให้บุตรสาวทั้งสองจับชายผ้า

กฐินถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาติปัจจุบันของนางทั้งสองเกิดมาได้สามีคน

เดียวกัน และให้ทุกคนจำเอาไว้ว่าผู้ใดที่ทำบุญกฐินไม่มีทางที่ชีวิตจะตกต่ำได้ 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการทำบุญกฐิน เนื่องจากการทำบุญ

กฐินถือเป็นจารีตประเพณีที่ชาวอีสานทุกคนยึดถือและปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งอยู่ในหลักฮีต    

สิบสองคองสิบสี่ ดังที่วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย (2516 : 107) กล่าวไว้ว่า เมื่อถึงเดือนสิบสองชาวอีสาน

จะทำบุญกฐิน ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันเพ็ญเดือน 12 โดยมูลเหตุแห่งการทำ มีเรื่องเล่าใน 

พระธรรมบทว่า สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร มีพระภิกษุสงฆ์

ชาวเมืองปาฐา 30 รูป พากันเดินทางตากแดดตากฝน หนทางก็ชื้นแฉะ เพ่ือที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ผ้าจีวรของท่านจึงเปียกน้ำเปื้อนโคลน ครั้งถึงพระเชตวันมหาวิหารแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้ง ๆ ที่

จีวรยังเปียกเปื้อนอยู่ พระพุทธองค์ทราบว่า พระภิกษุทั้งหมดนี้เดินทางมาลำบาก ทั้งจีวรจะใช้นุ่ง

ผลัดเปลี่ยนก็ไม่มี จึงมีพุทธบัญญัติให้แสวงหาผ้าและรับกฐิน  

นอกจากนั้นการทำบุญกฐินยังเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ       

ดังตัวอย่างว่า “ไผผู้ ได้ทานทอดให้ กันถินนั้นปะเสิดดี เจ้าเฮย บ่ห่อน ตกต่ำค้อย ผู้ซั่วสามาน” ซึ่งถือ

เป็นอานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ดังที่สุรีย์ ชนะโสภิดานนท์ (2560 : 44) กล่าวไว้ว่า การทอดกฐิน 

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนได้ทำบุญกับพระสงฆ์ ซึ่งถือว่าบุญกฐินมีอานิสงส์

 
90 ฮ่วม หมายถึง ร่วม 
91 หนุ่มเหน้า หมายถึง วัยกำลังหนุ่มสาว 
92 จำจื่อ หมายถึง จดจำ  
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มาก เพราะเป็นบุญที่จะกระทำได้ภายใน 1 เดือน หลังวันออกพรรษาแล้วเท่านั้น จึงเป็นบ่อเกิดแห่ง

บุญ คือ ทำให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้มีผ้ากฐินจีวรไว้นุ่งห่มเท่ากับเป็นการส่งเสริมพระสงฆ์ใน

พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปและยังทำให้พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาได้พัฒนาจิตมีการให้ คือ การ

แบ่ งปัน เป็น เครื่องขจัดความตระหนี่ ออกจากจิต ซึ่ งก็ เท่ ากับได้ปฏิบัติตามคำสอนในทาง

พระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่สืบไปเช่นกัน และยังเป็น

สัญลักษณ์บ่งบอกถึงลักษณะของชาวพุทธว่าเป็นคนใจบุญ นิยมการให้ทาน  

 

1.2.2 ผลของการทำบาป 

  บาป หมายถึง ความชั่ว ความร้าย ความชั่วร้าย กรรมชั่ว กรรมลามก อกุศลธรรม   

ที่ให้ถึงความเดือดร้อน สภาพที่ทำให้ถึงคติอันชั่ว สิ่งที่ทำให้จิตใจตกไปสู่ที่ชั่ว คือ ทำให้เลวลง ให้เสื่อม

ลง (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2561 : 198) ดังนั้นผลจากการทำบาปจึงนำผู้กระทำ

ลงสู่อบาย ซึ่งผลกรรมที่ได้รับอาจจะได้รับในชาติปัจจุบันหรือชาติถัดไป ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา 

หากผู้ใดกระทำกรรมชั่วไว้ เมื่อตายไปจะต้องตกนรกทนทุกข์ทรมาน ดังตอนที่ พ่ีสาวทั้ง 6 ของนาง   

ทำมาได้วางแผนทำร้ายท้าวแบ๊ ทำให้ท้าวแบ๊ต้องใช้อุบายหลอกให้กินผลนางกายและกลายร่างเป็น  

นกกระยางขาว และชาติต่อมาได้เกิดเป็นนางจิญจมาณวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้า กล่าวหาว่าตั้งครรภ์กับ

พระองค์ เมื่อตายไปจึงตกสู่อบายทั้ง 4 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อันว่า 6 สาวเอ้ือย  เป็นนกยางขาวเผือก    

     ปางนั้น ก็หากแม่น  นางกินจิมานะวิกา93 

ปางนั้นเบียด  พะองเป็นเจ้า    

     ก็หาก ตายไปไหม้  อับบาย94ทั้ง4     

       หนามหมากงิ้ว  คมก้าหนีบหัว  หั้นแล้ว 

     (ท้าวแบ๊ : 94/2/2-94/2/3) 

 

 
93 นางกินจิมานะวิกา หมายถึง นางจิญจมาณวิกา 
94 อับบาย หมายถึง อบาย, ความฉิบหาย  
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  ถอดความได้ว่า พ่ีสาวทั้งหกได้รับผลกรรมที่ทำไว้กับท้าวแบ๊ จึงได้กลายร่างเป็น    

นกกระยางขาว ส่วนชาติต่อมาพ่ีสาวทั้งหกคือนางจิญจมาณวิกาผู้ใส่ร้ายพระพุทธเจ้า เมื่อตายไปจึง

ต้องตกนรกทนทุกข์ทรมาน 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนเรื่องผลกรรมจากการทำร้ายพระพุทธเจ้า ซึ่งสอน

ผ่านตัวละครพ่ีสาวทั้ง 6 และนางจิญจมาณวิกาที่เมื่อตายไปต้องเกิดในอบายทั้ง 4 หรือกามาวจรทุคติ

ภูมิ 4 ได้แก่ นรก เดรัจฉาน เปรต และอสุรกาย และสุดท้ายต้องลงสู่โลหสิมพลีนรกถูกหนามงิ้วทิ่ม

แทงอย่างทรมาน ดังปรากฏในไตรภูมิพระร่วง (กรมศิลปากร, 2555 : 78) ไว้ว่า 

 

“...ในนรกนี้มีป่าไม้งิ้ว ต้นงิ้วนั้นสูงต้นละหนึ่งโยชน์ มีหนามเป็นเหล็กแดง

ลุกเป็นไฟ หนามงิ้วยาว 16 องคุลี ลุกเป็นเปลวไฟอยู่มิรู้ดับ ในนรกขุมนี้มีทั้งผู้หญิง

และผู้ชายมากมาย เขาเหล่านั้นเคยเป็นชู้กันมาก่อน บางครั้งผู้หญิงจะขึ้นไปอยู่บน

ยอดงิ้ว ส่วนผู้ชายอยู่ข้างล่าง เหล่ายมบาลก็จะเอาหอกดาบหลาวแหลนที่เป็นเหล็ก

แดงคม แทงเท้าผู้ชายบังคับให้ขึ้นไปหาผู้หญิง ยมบาลกล่าวว่า ชู้ของเจ้าอยู่บนยอด

งิ้วโน้น จงขึ้นไปเร็ว ๆ อย่าอยู่ที่นี้ ผู้ชายเหล่านั้นทนเจ็บไม่ได้จำใจต้องปีนขึ้นไปบน

ต้นงิ้วนั้น ครั้นขึ้นไปแล้วก็ถูกหนามงิ้วนั้นบาดตัวเขาขาดทั่วร่าง แล้วก็มีเปลวไฟไหม้

ตัวเขาจนทนไม่ไหว ต้องกลับหัวบ่ายหน้าลงมา เหล่ายมบาลก็เอาหอกแทงซ้ำแล้ว

ร้องว่า เจ้ารีบขึ้นไปหาชู้ของเจ้าบนยอดงิ้วโน้น จะลงมาทำไมเล่า เขาทนเจ็บปวด

ไม่ได้ แต่ไม่อาจโต้เถียงยมบาลได้ เขาจึงต้องปีนไป ถูกหนามงิ้วบาดทั่ วทั้งตัว 

เจ็บปวดยิ่งนักแทบจะขาดใจตาย ด้วยความกลัวยมบาล เขาจึงปีนขึ้นไปถึงยอดงิ้ว 

ครั้นใกล้จะถึงก็มองเห็นผู้หญิงกลับลงมาอยู่ข้างล่าง ยมบาลก็จะแทงเท้าผู้หญิงให้ขึ้น

ไปหาชายชู้ ร้องว่าเจ้าจงเร่งขึ้นไปหาชายชู้ของเจ้าบนยอดงิ้วนั้น หญิงชายเหล่านั้น

ปีนขึ้นปีนลงหากันอยู่อย่างนั้นแต่มิเคยได้พบกันเลย ยมบาลบังคับให้หญิงชายปีนขึ้น

ลงหากันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ได้รับความลำบากยิ่งนัก” 

                 

   แม้ว่าตัวอย่างข้างต้นนางจิญจมาณวิกาต้องทนทุกข์ทรมานในโลหสิมพลีนรก แต่ตาม

ความเป็นจริงแล้วนางจิญจมาณวิกาไม่ได้กระทำชู้กับพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด แต่เนื่องจากคนใน

สมัยก่อนนิยมการถ่ายทอดวรรณกรรมเป็นมุขปาฐะมากกว่าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น

การรับรู้ของผู้แต่งที่มีต่อเรื่องขุมนรกในไตรภูมิ อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากเนื้อเรื่องเดิม ดังที่     
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จารุวรรณ ธรรมวัตร (2537 : 7) กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมมุขปาฐะเป็นการถ่ายทอดที่ทำได้อย่าง

กว้างขวาง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความรู้ ลักษณะการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับความทรงจำหรือ

ความสามารถของผู้ถ่ายทอด ถึงแม้ว่าภาคอีสานจะมีภาษาเขียนแล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปก็ยัง

นิยมวรรณกรรมมุขปาฐะมากกว่า เพราะเข้าใจได้ง่าย 

  อีกทั้งผู้ใดที่กระทำบาปกับพระโพธิสัตว์ ผู้นั้นจะได้รับผลกรรม ดังตอนที่  พระเจ้า   

กงจีน และพ่ีสาวทั้ง 6 ของนางทำมา เกิดความโลภริษยาอยากได้ของวิเศษของท้าวแบ๊ จึงวางแผน

หลอกท้าวแบ๊ไปทิ้งไว้ในป่าหิมพานต์ ท้าวแบ๊จึงแกล้งให้กินผลนางกาย ทำให้พระเจ้ากงจีนกลายเป็น

ลิงตัวใหญ่กระโดดเข้าป่าไป ส่วนพ่ีสาวทั้ง 6 ก็กลายเป็นนกกระยางขาว และมีการยกเหตุการณ์ครั้งนี้

กล่าวสอนว่า ผู้ใดที่กระทำบาปต่อพระโพธิสัตว์ ผู้นั้นจะได้รับผลกรรม เมื่อตายไปจะต้องตกนรกอเวจี

ลงสู่กระทะทองแดง 

 

    แต่นั้น ลาซาเจ้า  เป็นลิงโตไหย่    

    โตนไต่เต้น  แคม95ฮ้ัว96เมกเวียง97 หั้นแล้ว   

     กับท้ัง เสนาพ้อม  เป็นลิงหมดหมู่  จิงแล้ว   

     เขาก็ โตนไต่เต้น  แคมฮ้ัวนอกสวน  แท้แล้ว    

     หมาก ็ แซวแซว98ฮ้อง  ปบ99นำหอนเห่า   

     เขาก็ โตนแล่นเข้า  ดงกว้างป่าไพ  หั้นแล้ว    

     อันว่า  6 สาวพ้อม  เป็นนกยางขาวเผือก  

บินแอ่นผ้าย100  แคมนำซอกปา  หั้นแล้ว  

     กับท้ัง นักสนมพ้อม  เป็นนกยางพ้อมพ่ำ101 กันแล้ว   

     เขาก็ บินเวียนไป  ซอกปาหากุ้ง         ฝูงนี้ 

 
95 แคม หมายถึง ริม 
96 ฮั้ว หมายถึง ร้ัว 
97 เมกเวียง หมายถึง ขอบกำแพงเมือง 
98 แซว หมายถึง อึกทึก 
99 ปบ หมายถึง วิ่ง 
100 ผ้าย หมายถึง ผ่านไป 
101 พ้อมพ่ำ หมายถึง มาพร้อมกัน 
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     เขาก็ หากเฮ็ด102บาบ  เจ้าบาบ่าวโพทิสัด103   

เวนนำทัน  แห่งเขาฝูงนั้น    

     ฟังเย้อ เจ้าทั้งหลาย  จำจื่อเอาท้อน   

     ไผผู้  เฮ็ดบาบเจ้า  พุดโทนั้นบ่ดี  แท้ดาย    

ตายไปไหม้  อะวีจี104หม้อไหย่   

จมอยู่พื้น  ในหม้อแผ่นแดง  เจ้าเฮย   

     (ท้าวแบ๊ : 43/1/2-43/2/3) 

 

  ถอดความได้ว่า พระเจ้ากงจีนและเสนาทั้งหลายกลายร่างเป็นลิงตัวใหญ่กระโดดไป

ตามขอบกำแพงเมือง เมื่อฝูงสุนัขเห็นจึงไล่กัดเห่าหอนฝูงลิงเหล่านั้น ส่วนพ่ีสาวทั้งหกและนางสนม   

ก็กลายร่างเป็นนกกระยางขาวบินผ่านไปมาเพ่ือหากินปลากินกุ้ง เหตุที่คนทั้งหลายกลายเป็นเช่นนี้

เพราะเวรกรรมที่ทำบาปไว้กับท้าวแบ๊พระโพธิสัตว์ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ผู้ที่ทำบาปกับพระ

โพธิสัตว์นั้น เมื่อตายไปจะต้องตกนรกอเวจีลงสู่กระทะทองแดง 

  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าบุคคลใดทำร้ายพระโพธิสัตว์ เมื่อตายไปต้องตกนรก

อเวจี ซึ่งถือเป็นขุมนรกที่อยู่ลึกที่สุด และต้องถูกโยนลงสู่หม้อต้มขนาดใหญ่ที่ร้อนดังไฟเผา ตามความ

เชื่อในไตรภูมิพระร่วงเรียกนรกขุมนี้ว่า โลหกุมภีนรก ซึ่งเป็นขุมนรกบ่าวล้อมรอบสัญชีพนรก          

ดังปรากฏในไตรภูมิพระร่วง (กรมศิลปากร, 2555 : 73-76) ไว้ว่า 

 

“...ผู้ที่อยู่ในนรกขุมนี้ แต่ก่อนเคยทรมานทำร้ายสัตว์ นักบวช ผู้ทรงศีล ครู

อาจารย์ ในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กแดง ใบใหญ่เท่าภูเขา ในหม้อนั้นเต็มไปด้วยเหล็ก

แดงท่ีละลายเหลวเป็นน้ำ เหล่ายมบาลจับสองเท้าของคนนรก แล้วหย่อนหัวพุ่งลงไป

ในหม้อใหญ่นั้น เขาได้รับความร้อนดิ้นไปมา ได้รับทุกขเวทนาซ้ำไปมาอยู่เช่นนั้น

จนกว่าจะสิ้นอายุของเขา...”   

 
102 เฮ็ด หมายถึง ทำ 
103 โพทิสัด หมายถึง พระโพธิสัตว์ 
104 อะวีจี หมายถึง นรกอเวจี เป็นนรกขุมที่ต่ำที่สุดที่ผู้กระทำอนันตริยกรรม ได้แก่ มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต   

โลหิตุปบาท และสังฆเภท จะได้ไปเกิดในนรกขุมนี้ ซึ่งในวรรณกรรมเร่ืองท้าวแบ๊ผู้แต่งอาจมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนไปจากเร่ือง   
ไตรภูมิพระร่วง จึงได้นำเอาลักษณะของโลหกุมภีนรกมาอธิบายลักษณะนรกอเวจี ว่ามีลักษณะเป็นหม้อเหล็กขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุ
อยู่ตลอดเวลา 
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   ผู้ที่ทำร้ายสมณพราหมณ์และผู้ทรงศีล จะต้องชดใช้กรรมในโลหกุมภีนรก ซึ่งเป็น

นรกที่มีหม้อเหล็กแดงเท่าภูเขาขนาดใหญ่ หรือที่คนไทยเรียกว่า นรกหม้อทองแดง ตามคำกล่าวใน

ไตรภูมิข้างต้นจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้แต่งได้รับอิทธิพลความเชื่อจากเรื่องไตรภูมิพระร่วง ในการอ้างถึง

นรกเพ่ือให้ผู้อ่านเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่กระทำต่อสมณพราหมณ์และผู้ทรงศีล 

  นอกจากนี้ยังมีการสอนโดยการอ้างถึงสมัยพุทธกาลที่พระเจ้ากงจีนได้เกิดเป็น     

พระเทวทัตผู้ที่วางแผนทำร้ายพระพุทธเจ้า จึงได้รับผลกรรมเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

        อันว่า ลาซาเจ้า  กงจีนตนพ่อ  ปางนั้น   

     ก็หาก แม่นเทวะทัดผู้  กะทำฮ้ายแก่พะอง เจ้าเฮย   

ตายไปไหม้  อะบีจี105จมจุ่ม106 

จมอยู่พื้น  ในหม้อแผ่นแดง  หั้นแล้ว 

     (ท้าวแบ๊ : 94/2/1-94/2/2) 

 

  ถอดความได้ว่า พระเจ้ากงจีนในชาติต่อมาคือ พระเทวทัตผู้เป็นศัตรูคอยทำร้าย

พระพุทธเจ้า เมื่อตายไปต้องชดใช้กรรมตกนรกอเวจีลงสู่หม้อเหล็กขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุตลอดเวลา 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้า  ซึ่งในสมัย

พุทธกาลนั้น พระเทวทัตได้กลิ้งหินลงมาเพ่ือจะให้ทับพระพุทธเจ้า แต่ด้วยอำนาจบารมีจึงมีเพียง

สะเก็ดหินชิ้นหนึ่งแตกออกมาต้องพระวรกายให้ห้อพระโลหิต ดังนั้นเมื่อพระเทวทัตตายไปจึงต้องตก

นรกอเวจีลงสู่กระทะทองแดง ดังในคัมภีร์อรรถกถา สุตตันตปิฎก ขุทททกนิกาย (มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2553 : 413) กล่าวไว้ว่า 

   “เทวทัตนั้นสั่งสมความประมาท เบียดเบียนตถาคตนั้น (โส ปมาท มนุจิณฺ

  โณ อาสชฺช นํ ตถาคตํ) ความว่า เทวทัตนั้น คือผู้เป็นอย่างนั้นไม่รู้ประมาณของตน 

  ถึงความประมาทโดยแต่งตั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เท่า ๆ กับตนว่า “ถึงพระพุทธ

  เจ้าจะเป็นศากยบุตร แม้เราก็เป็นศากยบุตร ถึงพระพุทะเจ้าจะเป็นสมณะ แม้เราก็

 
105 อะบีจี หมายถึง นรกอเวจี เป็นนรกขุมที่ต่ำที่สุดที่ผู้กระทำอนันตริยกรรม ได้แก่ มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต   

โลหิตุปบาท และสังฆเภท จะได้ไปเกิดในนรกขุมนี้ ซึ่งในวรรณกรรมเร่ืองท้าวแบ๊ผู้แต่งอาจมีการรับรู้ที่ คลาดเคลื่อนไปจากเร่ือง   
ไตรภูมิพระร่วง จึงได้นำเอาลักษณะของโลหกุมภีนรกมาอธิบายลักษณะนรกอเวจี ว่ามีลักษณะเป็นหม้อเหล็กขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุ
อยูต่ลอดเวลา 

106 จุ่ม หมายถึง จมตกลงไป 
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  เป็นสมณะ ถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีฤทธิ์ แม้เราก็เป็นผู้มีฤทธิ์ ถึงพระพุทธเจ้าจะมี

  ทิพย์จักขุ แม้เราก็เป็นผู้มีทิพย์จักขุ ถึงพระพุทธเจ้าจะมีทิพย์โสต แม้เราก็เป็นผู้มี

  ทิพย์โสต ถึงพระพุทธเจ้าจะได้เจโตปริยญาณ แม้เราก็ได้เจโตปริยญาณ ถึงพระพุทธ

  เจ้าจะเป็นผู้รู้ธรรมที่ เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน แม้เราก็รู้ธรรมเหล่านั้น” กระทบ

  กระทั่งรุกราน เบียดเบียนตถาคต เพราะถูกมารดลใจว่า “บัดนี้ เราจักเป็นพระ       

  พุทธเจ้าจักปกครองภิกษุสงฆ์” คำว่า จึงต้องไปเกิดใน “นรกอเวจี” มีประตู 4 ด้าน 

  น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก (ผอวีจินิรยํ ปตฺโต จตุทฺวารํ ภยานกํ) ความว่า จึงถึงนรกใหญ่ที่ 

  ได้นามว่า “อเวจี” เพราะเปลวไฟและเหล่าสัตว์ผู้เกิดขึ้นในนรกนั้นมีอยู่เป็นนิรันดร 

  ชื่อว่า มีประตู 4 ด้าน เพราะประกอบด้วยประตูใหญ่ 4 ประตูในด้านทั้ง 4 น่ากลัว

  ยิงนักด้วยอำนาจการถือปฏิสนธิ สมจริงดังพระดำรัสที่ พระผู้มีพระภาคตรัส ไว้ว่า 

  “ก็มหานรกนั้นมี 4 มุม 4 ประตู แบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบ ครอบ

  ด้วยฝาเหล็ก มหานรกนั้น มีพ้ืนเป็นเหล็ก ลุกโชนโชติช่วง แผ่ไปไกลด้ำนละ 100 

  โยชน์ ตั้งอยู่ทุกเมื่อ  

 

  ในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระเทวทัตได้ทำร้ายพระพุทธเจ้า ซึ่งถือ

เป็นกรรมหนักหรืออนันตริยกรรม ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2559 : 246) กล่าวไว้ว่า 

อนันตริยกรรม เป็นกรรมหนักที่สุดฝ่ายบาปอกุศล ซึ่งให้ผลรุนแรงต่อเนื่องไป โดยไม่มีกรรมอ่ืนจะมา

กั้นหรือคั่นได้ ได้แก่ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อขึ้นไป 

และทำให้สงฆ์แตกกันหรือทำลายสงฆ์ ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อพระเทวทัตตายไปจึงเกิดในนรกอเวจี ซึ่ง

ในอรรถกถาได้บรรยายลักษณะของนรกอเวจีไว้อย่างน่าสะพรึงกลัว ดังที่พระมหาตูม ตนฺตปณฺฑิโต 

(2558 : 164) กล่าวไว้ว่า สัตว์ที่อุบัติเกิดในมหานรกขุมนี้ ย่อมได้รับทุกข์โทษอย่างหนักที่สุด เพราะ

ระหว่างเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีว่างแม้แต่สักนิดเลย ในมหานรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่ชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง สัตว์นรกต้องได้รับความทุกข์อย่างหนักอยู่เสมอตลอด เวลาชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่า

สัตว์ในมหานรกขุมนี้ ย่อมมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสสุดจะพรรณนา เพราะนรกขุมนี้เป็นนรกขุม

ใหญ่ที่สุด กว้างใหญ่กว่าบรรดามหานรกทั้งหมด แลดูน่ากลัว เป็นเมืองใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็ก

อันรุ่งโรจน์ด้วยเปลวไฟภายในมีเปลวไฟร้อนระอุ ไหม้สัตว์นรกอยู่เนืองนิตย์ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่

มีว่างเว้นเลย จำนวนสัตว์นรกขุมนี้มีมากกว่านรกขุมอ่ืน ๆ แออัดยัดเยียดกันอยู่ ทั้งการเสวยทุกข์ใน

มหานรกนี้ ก็แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถ เช่น เคยทำบาปอกุศลกรรมในอิริยาบถเดิน ก็ต้องทนทุกข์
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อยู่ในอิริยาบถเดิน เป็นต้น รวมความว่า เคยทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่าง

นั้น และได้รับผลจนกว่าจะถึงอายุขัยตายไปจากนรกขุมนี้ 

  อย่างไรก็ตามผลกรรมอาจไม่ต้องรอถึงชาติหน้า แต่ให้ผลในชาติปัจจุบัน เช่นผล

กรรมของโหราที่ได้ทำร้ายท้าวแบ๊พระโพธิสัตว์ ดังตอนที่ โหราปิดบังความจริงทำนายว่าท้าวแบ๊เป็น

กาลกิณีต่อบ้านเมืองต้องนำไปลอยแพ ผลกรรมจากการกระทำนี้ได้ส่งผลให้โหราต้องตาบอด แต่

สุดท้ายท้าวแบ๊เกิดความสงสารจึงใช้น้ำเต้าวิเศษรักษาตาจนมองเห็นอีกครั้ง พร้อมอโหสิกรรมให้โหรา 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อันว่า ฮูฮา107เถ้า  หมอหน108ตัดทงเบี่ยง    

     ปางนั้น บาบแบ่งให ้  ตาช้ำบอดเสีย  หั้นแล้ว   

     พะก ็ แจะจุ่มน้ำ  คันท1ี09อันปะเสิด   

ตาบอดเบื้อง  ใสแจ้งฮุ่ง110เฮือง    

     พะก ็ อะนุยาดให้  หนแห่งกำเวน   

     ก็จึง  หายปาปัง111  บาบเวนเสียเสี้ยง112   

     (ท้าวแบ๊ : 95/1/3-95/1/4) 

 

  ถอดความได้ว่า บาปที่หมอดูได้ทำนายดวงชะตาท้าวแบ๊ว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง

นั้น ด้วยผลกรรมจึงทำให้หมอดูต้องตาบอดทั้งสองข้าง แต่ด้วยความเมตตาของท้าวแบ๊จึงใช้น้ำเต้า

วิเศษช่วยรักษาตาให้กลับมามองเห็นอีกครั้ง และได้อโหสิกรรมให้แก่หมอดู เวรกรรมที่กระทำไว้จึง

หายหมดสิ้น 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผลกรรมของการทำร้ายพระโพธิสัตว์ จะส่งผลทั้ง

ในชาติปัจจุบันและในชาติหน้า แต่ผลกรรมของโหราที่ปิดบังผลการทำนายดวงชะตาที่แท้จริงของ  

 
107 ฮูฮา หมายถึง หมอดู 
108 หมอหน หมายถึง หมอดู 
109 คันที หมายถึง น้ำเต้า  
110 ฮุ่ง หมายถึง สว่าง, รุ่ง 
111 ปาปัง หมายถึง บาป 
112 เสี้ยง หมายถึง หมดไป 
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ท้าวแบ๊ ส่งผลให้ชาติปัจจุบันต้องตาบอด กรรมนี้เรียกว่า ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ซึ่งภายหลังท้าวแบ๊ได้

อโหสิกรรมให้แก่โหราบาปกรรมที่ได้ก่อไว้นั้นจึงสิ้นไป และช่วยรักษาตาโหราให้กลับมามองเห็นดังเดิม  

  ในทางพุทธศาสนากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ คือ กรรมที่จะให้ผลในภพนี้เท่านั้น 

แต่เมื่อไม่อาจให้ผลได้ก็จะเป็นอโหสิกรรมถึงความเป็นกรรมไม่มีผล ท่านอุปมาว่า เหมือนลูกศรที่

นายพรานเนื้อเห็นเนื้อแล้วโก่งธนูยิงไป ถ้าไม่พลาดก็จะทำให้เนื้อนั้นล้มลงในที่นั้น แต่ถ้าพลาดเนื้อนั้น

ก็จะหนีไปไม่หันหลับมาดูทิศนั้นอีก (พระไตรปิฎกและอรรถกถา แปล เล่ม 2, 2543 : 117-118) 

สาเหตุที่กรรมข้อนี้ให้ผลเฉพาะในชาตินี้ก็เนื่องจากว่า เจตนาดวงแรกไม่ถูกกรรมอ่ืนครอบงำ เป็นตัว

ปรุงขึ้นเริ่มต้นจึงมีกำลังแรง แต่ก็ให้ผลเพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้น ยังสามารถจัดแจงคนที่เป็นเจ้าของ

กรรมให้ไปเกิดในสุคติภูมิหรือในทุคติภูมิได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจตนาดวงแรกซึ่งประกอบอยู่ใน

ชวนะดวงที่ 1 ถือว่ายังมีกำลังน้อยอยู่ ยังไม่มีกำลังมากเหมือนชวนะดวงที่ 2-3-4-5-6-7 นั้น ก็คือ

ว่าชวนะดวงที่ 1 นี้ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอาเสวนะปัจจัยที่เป็นชวนะด้วยกันนั่นเอง (พระศรี     

วิสุทธิโสภณ, 2514 : 397) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อท้าวแบ๊อโหสิกรรมให้โหราแล้ว กรรมทั้งหลายที่โหราได้

กระทำไว้กับท้าวแบ๊ก็หมดสิ้นไป  

  จากคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมจะแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนามีส่วนช่วยจรรโลง

เอกภาพของสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรื่องกฎแห่งกรรมมีบทบาทในการทำให้ช่องว่างระหว่าง    

ชนชั้นของคนในสังคมลดลง ดังที่ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล (2559 : 53) กล่าวไว้ว่า หลักเรื่องกรรมและ

การเกิดใหม่ซึ่งมีสาระสำคัญกว่า ผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น ๆ ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี 

ผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ตามหลักพุทธศาสนา กรรมเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องกลับมากเกิดใหม่อีก และเกิด

ใหม่นั้นจะมีฐานะอย่างใดขึ้นอยู่กับผลของกรรมดีคือ บุญ หรือผลของกรรมชั่วคือบาป ที่สะสมไว้ในแต่

ละชาติ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สะสมบุญไว้ในชาติปางก่อน ๆ ย่อมมีฐานะดีขึ้นในชาติต่อไป ทำให้เชื่อว่า

สถานภาพของแต่บุคคลในสังคมเป็นผลสืบเนื่องจากชาติปางก่อน คนที่มั่งมีได้เป็นเจ้านาย ขุนนางมี

ยศถาบรรดาศักดิ์นั้นเป็นเพราะบุญเก่าส่งเสริม ส่วนผู้ที่ยากไร้เข็ญใจก็เป็นเพราะผลบาปแต่ชาติปาง

ก่อนเช่นกัน และจำต้องรับบาปกรรมนั้นไปจนกว่าจะสิ้นเวร ดังนั้นบุคคลต่าง ๆ ในสังคมจึงมีฐานะที่

เท่าเทียมกันไม่ได้ เพราะแต่ละคนต่างมีผลบุญผลบาปที่แตกต่างกัน 
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 2.2 ศีล 5 

 ศีล 5 มีลักษณะเป็นข้อห้าม ซึ่งปฏิบัติกันมาก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น เมื่อพระพุทธเจ้า

อุบัติขึ้นแล้ว ทรงเห็นว่าศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อสังคม จึงสอนให้ชาวพุทธรักษาศีล 5 เพ่ือ

ประโยชน์แก่คนรักษาเองและเพ่ือความสงบของสังคม (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และทวี ผลสมภพ, 2541 : 

31) ดังนั้นจึงถือได้ว่า ศีล 5 เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในสังคมให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย 

และประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจ ซึ่งมีข้อปฏิบัติในการละเว้นจากความชั่ว 5 ข้อ ได้แก่ เว้นจากการฆ่า

สัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ และเว้นจากการดื่ม

สุราของมึนเมา ดังตอนที่ นางทำมาต้องติดตามท้าวแบ๊กลับไปยังเมืองทูมมา พระมารดาจึงได้กล่าวสั่ง

สอนนางทำมาให้รักษาศีลข้อที่ 2 คือ อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น และให้

นางทำมารักษาศีล 5 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       อัน 1  อัดทินา113แท้  อย่าลักเอาของท่าน นั้นเน้อ   

ให้หลีกเว้น  ทางฮ้าย 5 ปะกาน แม่เทิน   

      ....................................................   

     ให้เจ้า หนีหลีกเว้น  ทาง 5 อย่าเทียว  แม่เน้อ   

     (ท้าวแบ๊ : 45/1/3-45/1/4) 

 

 ถอดความได้ว่า อย่าลักทรัพย์ของผู้ อ่ืน และให้หลีกเว้นจากสิ่ งร้าย 5 ประการ ซึ่ ง

ประกอบด้วย ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ และดื่มของมึนเมา 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้ปฏิบัติตนตามหลักศีลห้า โดยมารดาเป็นผู้กล่าวสอนบุตรี

ซึ่งตรงกับหลักฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน ดังที่มยุรี ปาละอินทร์ (2543 : 131)  กล่าวใน      

คองสิบสี่ คองพ่อคองแม่114ไว้ว่า “ให้รู้จักใฝ่หาความรู้ใส่ตนให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน” จาก

ข้อความในคองพ่อคองแม่จะเห็นได้ว่าพ่อแม่จะสั่งสอนลูกให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของ

พระพุทธเจ้า และศีลห้าถือเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่พุทธศาสนิกชนต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดความสุข

สงบในสังคม 

 
113 อัดทินา หมายถึง อทินนาทานาเวรมณี, ห้ามลักทรัพย์ 
114 คองพ่อคองแม่ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่พ่อแม่พึงปฏิบัติต่อลูก  
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 ในตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระมารดาเน้นย้ำให้นางทำมาปฏิบัติตามหลักศีลห้าอย่าง

เคร่งครัด อาจเพราะหลักธรรมนี้จะช่วยทำให้เกิดความสุข ความดีงาม ในการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติ 

ดังที่พระวินัย วิสุทฺธสาโร (2561 : 68) กล่าวไว้ว่า หลักศีลห้าเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่จะช่วยทำให้

ร่างกายมีสุขภาพที่ดี เพราะศีลห้าเป็นสิ่งที่ควบคุมการกระทำทางกาย และวาจา การปฏิบัติตามศีลห้า

นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ 5 ที่ให้งดเว้นจากการเสพสิ่งของอันก่อให้เกิดโทษแก่ตนเอง อีกทั้งยังเป็น

การก่อให้เกิดความสูญเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนตามมา เพราะการกระทำที่ขาดสติจากการเสพสิ่งของ

มึนเมา ย่อมที่จะทำให้เกิดการเสียหายได้ง่าย นอกจากนี้ศีลข้อที่ 1 ยังเป็นหลักประกันในเรื่องของชีวิต

อีกด้วย เพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ย่อมที่จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย ดังนั้นคุณค่า

ของศีลห้า จึงถือว่าเป็นหลักจริยธรรมเบื้องต้นท่ีจะชาวพุทธจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นพ้ืนฐาน  

  และอีกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงคำสอนเรื่องศีลห้า โดยเฉพาะศีลข้อที่ 1 คือ เว้นจากการ

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ดังตอนที่ ท้าวแบ๊ปราบยักษ์ที่จับชาวเมืองมิถิลากินเป็นอาหาร ท้าวแบ๊ได้ไว้ชีวิตยักษ์

ตนนี้และได้สั่งสอนไม่ให้กินเนื้อมนุษย์อีกต่อไป ถ้าจะกินเนื้อสัตว์ต้องให้สัตว์ตัวนั้นตายตามธรรมชาติ

จึงสามารถกินได้ ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล 5 และเน้นการปฏิบัติศีลข้อที่ 1 คือ ปาณาติปาตา

เวรมณี คือ การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     พะก ็ สอนสั่งให้  คำแจ้ง115ซูอัน  หั้นแล้ว    

     อันว่า พาสาเชื้อ  แนว116กูอย่าได้ซอกกินเนื้อ    

     กูหาก เห็นแต่นี้   เมื่อหน้าบ่ดี  แท้ดาย     

     อัน 1  อย่าซอกพ้น  เห็นแต่คำกินนั้น    

เนื้อตัวใดตาย  จึงกินอย่าข้า    

     อัน 1 ให้หลีกเว้น  ฝูงหมู่ปานา117  นั้นเน้อ   

คำสอนก ู  จื่อเอาจำมั่น    

     ……………………………………………….. 

     มันก ็ จำจื่อไว้   คำเจ้าสั่งสอน  แท้แล้ว    

     มันก ็ จำสีน5    พาวันนาทุกค่ำ  คืนแล้ว    

 
115 คำแจ้ง หมายถึง อธิบายอย่างกระจ่าง 
116 แนว หมายถึง ผู้สืบเชื้อสาย 
117 ปานา หมายถึง ปาณาติปาตาเวรมณี, เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
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ทุกค่ำเซ้า  มิค้าน118คอยเพียน แท้แล้ว    

     เพ่ือว่า พุดโทเจ้า  โพทิยาน119สอนสั่ง  

     ยักก็  จำจื่อเข้า  ใจไว้บ่ลืม  หั้นแล้ว    

     (ท้าวแบ๊ : 53/1/3-54/1/2) 

 

 ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊สั่งสอนยักษ์ว่าห้ามกินเนื้อมนุษย์ และให้รักษาศีลข้อปาณาติปาตา

เวรมณีคือ ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ซึ่งหากจะกินเนื้อสัตว์ต้องเป็นสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาติ เมื่อยักษ์ได้

ฟังก็จดจำและนำไปปฏิบัติ โดยการรักษาศีลห้าภาวนาทุกเช้าค่ำ 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าท้าวแบ๊สั่งสอนยักษ์ให้รักษาศีลข้อที่ 1 คือ ห้ามฆ่าสัตว์ตัด

ชีวิตอย่างเคร่งครัด การที่ท้าวแบ๊เน้นการสอนในหลักศีลห้าข้อนี้  เหตุเพราะลักษณะนิสัยของยักษ์มี

ความดุร้าย ชอบจับสัตว์และมนุษย์กินเป็นอาหาร จึงต้องมีกรอบทางด้านศีลธรรมมากำหนดเพ่ือไม่ให้

ประพฤติตามอำเภอใจ และอยู่ร่วมกับมนุษย์ในสังคมได้อย่างสงบสุข 

 แนวคิดสำคัญในการปฏิบัติรักษาศีลของยักษ์ในตัวอย่างข้างต้นนี้ คือการอยู่ร่วมกันระหว่าง

ยักษ์กับมนุษย์ได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ซึ่งถือว่าเป็นคำสอนที่มีคุณค่าต่อสังคม

ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะการดำรงอยู่ในสังคมทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับกรอบในการ

ประพฤติปฏิบัติที่ทุกคนต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรม ศีลห้าจึงถือเป็นกรอบทางศีลธรรมเป็นเสมือน

กรอบพ้ืนฐานของสังคมที่จะทำให้สังคมไม่เกิดความวุ่นวาย มีความสงบสุข หากพิจารณาดูแล้วจะ

พบว่า การทำผิดกฎศีลธรรมย่อมที่จะส่งผลทำให้ผิดกฎหมายไปด้วย เช่น การทำร้ายกัน การขโมย

สิ่งของ การเสพสิ่งเสพติด ดังนั้นหากปฏิบัติตามกรอบของศีลห้าอย่างเคร่งครัด กฎหมายก็ไม่จำเป็นที่

จะต้องนำมาใช้กับมนุษย์ ในสังคมปัจจุบันหลาย ๆ ปัญหาทางสังคม ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากการที่

มีการละเมิดกฎทางศีลธรรมหรือการประพฤติผิดศีล ดังนั้นศีลห้าจึงถือว่ามีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะหากปฏิบัติตามก็จะไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน ไม่มีการเข่นฆ่ากัน ไม่มีการโจรกรรมสิ่งของ ไม่มี

การผิดประเวณี ไม่มีการกล่าวโทษซึ่งกันและกัน และไม่มีการเสพสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น (พระ

วินัย วิสุทธฺสาโร, 2561 : 68) 

 เมื่อยักษ์ตนนี้ตายไป ก็ได้ไปเสวยสุขอยู่ในวิมานบนสวรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการ

ปฏิบัติตามหลักศีลห้า เมื่อร่างกายแตกสลายตายไป จิตของผู้มีศีลห้าครบ ย่อมเข้าสู่ความสุขในโลก

 
118 ค้าน หมายถึง เกียจคร้าน 
119 โพทิยาน หมายถึง พระปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
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หน้า มีสวรรค์เป็นอย่างต่ำ มีพรหมโลกเป็นอย่างกลาง และมีพระนิพพานเป็นอย่างสูงสุด จากอานิสงส์

นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศีลและประโยชน์ของการรักษาศีลห้า ดังนั้นเมื่อถึงแก่กรรมผู้ปฏิบัติ

อยู่ในศีลนั่น ย่อมที่จะไม่ตกไปสู่อบายภูมิ และมีความมั่นใจว่าการรักษาศีลนั้น จะช่วยทำให้ได้เกิดใน

ภพภูมิที่ดีในโลกหน้า (พระวินัย วิสุทธฺสาโร, 2561 : 68-69) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ที่ปรากฏชัดในสังคมไทย และเป็นเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติคาดหวังผลจากการปฏิบัติเพ่ือมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งใน

ชาตินี้และชาติหน้า (ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์, 2562 : 17) 

 

 2.3 กุศลมูล 

 กุศลมูล คือ หลักธรรมที่เป็นปฐมเหตุแห่งความดี และจะนำพาให้บุคคลทั้งหลายที่ปฏิบัติ 

ไปสู่ภพภูมิที่ดีตามผลจากกรรมของตนเองที่ทำไว้ดี ดังตอนที่ นางทำมาต้องติดตามท้าวแบ๊กลับไปยัง

เมืองทูมมา พระมารดาได้สั่งสอนนางทำมาให้ปฏิบัติตามหลักธรรมกุศลมูล 3 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  

     อัน 1  ทาง 3 เส้น  จอมพะนางให้มันไต่ เทียวท้อน   

     ควมว่า แม่สั่งแล้ว  นางนาดยอมือ 

     สองก็ ลามาดา   แม่ตนลงห้อง 

     (ท้าวแบ๊ : 45/1/3-45/1/4) 

 

 ถอดความได้ว่า ให้นางทำมาเดินตามทาง 3 เส้น ซึ่งคือหลักธรรมกุศลมูล 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมกุศลมูล ซึ่งถือเป็นปฐมเหตุแห่ง

ความดี ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2559 : 84)  กล่าวไว้ว่า กุศลมูล คือ รากเหง้าของ

กุศล ต้นตอของความดี ซึ่งมี 3 ประการ ดังนี้ 

 1. อโลภะ คือ ความไม่โลภ, ธรรมที่เป็นปรปักษ์กับความโลภ, ความเผื่อแผ่, จาคะ 

  2. อโทสะ คือ ความไม่คิดประทุษร้าย, ธรรมที่เป็นปรปักษ์กับโทสะ, เมตตา 

  3. อโมหะ คือ ความไม่หลง, ธรรมที่เป็นปรปักษ์กับความหลง, ปัญญา 

 เมื่อนางทำมาปฏิบัติตามหลักธรรมกุศลมูลตามท่ีพระมารดาได้สั่งสอนแล้วนั้น หากเกิดปัญหา

ใด ๆ ขึ้น ภายหลังจากที่ถึงเมืองทูมมา นางทำมาก็จะมีสติในการแก้ไขปัญหาและรู้เท่าทันกับสาเหตุ

ของปัญหาทั้งปวง ดังที่พระวินัย วิสุทฺธสาโร (2561 : 76) กล่าวไว้ว่า การควบคุมความโลภ ความโกรธ 

ความหลงได้นั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด และน้อยคนนักที่จะสามารถ
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ปฏิบัติได้ ยิ่งรู้เท่าทันมากเท่าใด ความทุกข์ก็จะยิ่งลดน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อควบคุมความโลภได้ ความ

อยากได้ อยากเป็น อยากมีก็ลดน้อยลง เมื่อควบคุมความโกรธได้ ความโมโห ความคิดที่จะทำลายก็จะ

สงบลง และเมื่อควบคุมความหลงได้สติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นคนที่สามารถปฏิบัติตาม

หลักธรรมนี้ได้ย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส ไม่อยากได้ของผู้อ่ืน ไม่อิจฉาริษยาใคร ไม่คิดที่จะทำร้าย

ใคร และไม่ตั้งอยู่ในความประมาท   

 

 2.4 ทศพิธราชธรรม 

 ทศพิธราชธรรม คือ หลักธรรมที่พระมหากษัตริย์พึงปฏิบัติต่อประชาชน 10 ประการ เพ่ือให้

บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังตอนที่ ท้าวแบ๊รับย่าจำสวนและ     

นายสำเภาจากเมืองปาจำมาเลี้ยงดู พร้อมให้ทั้ง 2 คน แต่งงานกัน หลังจากการแต่งงานย่าจำสวนได้

กล่าวสั่งสอนท้าวแบ๊ว่า ให้ปกครองบ้านเมืองโดยใช้หลักทศพิธราชธรรม จึงจะทำให้ประชาชนยกย่อง

สรรเสริญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       ข้าก็  เนากะเสิมสุก  เพ่ิงบุนบาท้าว    

     ให้เจ้า อยู่สืบส้าง  เสวยลาดทูมมา    

       อย่าได ้ มีโลคา   เบียดเบียนบาท้าว    

     ให้เจ้า อยู่ซอบแท ้  ทดซะลาดตามทำ    

อยู่ซะบายสุก  ไพ่ให้ยอย้อง    

     (ท้าวแบ๊ : 93/2/2-93/2/4) 

 

 ถอดความได้ว่า ย่าจำสวนกล่าวสอนท้าวแบ๊ว่าให้ทำนุบำรุงเมืองทูมมา ทั้งโรคภัยต่าง ๆ อย่า

ได้มาเบียดเบียน และให้ปกครองเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ประชาชนจะได้ยกย่องสรรเสริญ 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนกษัตริย์ให้ปกครองบ้านเมืองโดยใช้หลักทศพิธราชธรรม      

ซึ่งเป็นหลักธรรมที่กษัตริย์พึงปฏิบัติ เพ่ือให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประชาชนเป็นสุข ดังที่พุทธทาส

ภิกขุ (2559 : 14-16) กล่าวไว้ว่า ทศพิธราชธรรม เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสุข

สงบ สันติภาพ ความเป็นอิสระเหนือความทุกข์เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการ ซึ่งมี 10 ประการ 

ดังนี้ 
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1. ทานัง (ทาน)      คือ การให้ปันปัจจัยแห่งชีวิต ทั้งในรูปธรรมและนามธรรม 

2. สีละ (ศีล)    คือ เหตุปัจจัยหรือการจัดการที่ทำให้เกิดภาวะปกติชีวิต 

3. บริจจาคะ (บริจาค)    คือ การให้ในภายในและให้วัตถุปัจจัยภายนอก 

4. อาชชวะ (ความซื่อตรง)  คือ การตรงต่อเพ่ือนมนุษย์ ตรงต่อหน้าที่การงาน 

5. มัททวะ (ความอ่อนโยน) คือ การอ่อนโยนต่อบุคคลทั้งกายและจิต 

6. ตะปะ (ความเพียร)   คือ การเผาความไม่สำเร็จให้เกิดความสำเร็จ 

7. อักโกธะ (ความไม่โกรธ)  คือ การไม่โกรธตนเองและโกรธผู้อื่น 

8. อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) คือ การไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน 

9. ขันติ (ความอดทน)    คือ การรอได้ คอยได้ ไม่กระวนกระวายใจ 

10. อวิโรธนะ (ความเท่ียงธรรม)  คือ ไม่มีอะไรพิรุธที่ผิดไปจากแนวทางความถูกต้อง 

นอกจากนี้ในตัวอย่างข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ต้องตั้งอยู่ในหลักทศพิธราชธรรม 

ประชาชนจึงจะเทิดทูนและยกย่องสรรเสริญ เพราะหลักธรรมนี้จะทำให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข ดังที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (2516 : 25) กล่าวไว้ว่า ธรรมะทั้ง 10 

ประการนี้ พระเจ้าจักรพรรดิองค์ใดหรือผู้ปกครองท่านใดมีครบสมบูรณ์ในตนจึงจะจัดว่าเป็น

ผู้ปกครองที่ดี ไม่รุกรานผู้อ่ืนด้วยอำนาจ เป็นการปกครองโดยธรรม และเมื่อผู้ปกครองนำหลัก

ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครองแล้ว ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองก็ควรจะมีทศพิธราชธรรมด้วยเช่นกัน          

จึงจะทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เป็นการปกครองโดยธรรม มิใช่

ปกครองด้วยอำนาจ ต่างมีความสุขความเจริญร่วมกันทั้งหมด  

 อย่างไรก็ตามในฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน ก็ยังปรากฏหลักทศพิธราชธรรมในคองสิบ

สี่สำหรับพระมหากษัตริย์ไว้ว่า “เป็นท้าวพะยา ให้ซงตั้งอยู่ในทดราดซะทำ” คองนี้สอนผู้นำควรตั้งตน

ไว้ในทางที่ชอบ คือประพฤติตนตามหลักธรรมของผู้นำ 10 ประการ ที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม การ

ปกครองตามหลักทศพิธราชธรรมนั้น ถือเป็นหลักการที่ผู้นำทุกคนจะต้องมีไว้ในตัวเอง นั่นคือ การเป็น

ผู้ให้ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยดีงามทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีการเสียสละ เป็นผู้ที่มีความ

อดทนในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ผู้นำที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความดีตามแนวความคิดของคนอีสานก็

คือ ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรม ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ประชาชนมีความผาสุก และหลักธรรม

นี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะยับยั้งไม่ให้ผู้นำใช้อำนาจตามอำเภอใจ (พระบรรจง จิตฺตกโร, 2560 : 49)   

อีกทั้งยังปรากฏตัวอย่างการสอนเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของ

กษัตริย์  ดั งตอนที่  ท้ าวแบ๊ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระบิดา ปกครองบ้านเมืองด้วยหลัก
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ทศพิธราชธรรม ทำให้บ้านเมืองร่มเย็น ประชาชนเป็นสุข เหตุเพราะกษัตริย์ไม่นำประชาชนมาทำงาน

ให้แก่รัฐ ประชาชนจึงมีเวลาได้ทำไร่ทำนาเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่ และกษัตริย์ก็สร้างบุญกุศลทำทานอยู่

เสมอ ด้วยบารมีที่กระทำจึงทำให้ประชาชนไม่มีเรื่องเดือดร้อน ไม่มีโรคภัยต่าง ๆ มาเบียดเบียน      

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       เจ้าก ็ อยู่ซอบแท ้  ทดซะลาดตามทำ  

    อยู่ซะบาย  สูกไพ่ไทยอย้อง  

        เจ้าก ็ บ่บอกเวียก120  บ้านฝูงไพ่ซาวเมือง  

    อยู่ทงทำ   กานไฮ่นาตาก้า  

       เขาก็ ทำบุนส้าง  ปาละมีผายเผื่อ  

       ก็บ ่  มีเดือดฮ้อน  อยู่ส้างแต่ทาน  

       ก็บ ่  มีไผเป็นพยาดไข้  โลคาจักเทือ   

        (ท้าวแบ๊ : 84/1/1-84/1/2) 

 

 ถออความได้ว่า ท้าวแบ๊ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทำบุญทำทานอยู่เป็น

ประจำ ประชาชนจึงอยู่เย็นเป็นสุข อีกท้ังท้าวแบ๊ไม่ได้เรียกประชาชนเข้ามาทำงานให้แก่รัฐ ประชาชน

จึงมีเวลาในการประกอบอาชีพทำไร่ทำนาของตนอย่างเต็มที่ 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็น เพราะกษัตริย์ตั้งตนอยู่ในหลัก

ทศพิธราชธรรม และสร้างบุญกุศลอยู่เสมอ รวมทั้งยังเผื่อแผ่บารมีจากการสร้างบุญกุศลไปถึง

ประชาชนไม่ให้มีเรื่องเดือนเนื้อร้อนใจใด ๆ สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติตนของกษัตริย์มีผลต่อชีวิต  

ทุก ๆ ด้านในสังคม ตามคติกษัตริย์เป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดและอยู่สูงสุดของสังคม เป็นจักรกลของ

การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคม การเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นหรือเสื่อมลงของสังคม ขึ้นอยู่กับ

คุณธรรมของผู้ปกครอง ความคิดในทำนองเดียวกันนี้ ยังปรากฏในคัมภีร์ ศาสนา ตำนาน พงศาวดาร 

คำพยากรณ์ของไทยหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ในจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเงินยางเมือง

เชียงแสน ไตรภูมิกถา และคำพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา ล้วนแต่มีข้อความซึ่งเชื่อมโยงความเป็นไปของ

สังคมกับวัฒนธรรมของกษัตริย์ คำว่าธรรมตามคติฮินดู หมายถึง หน้าที่ตามวรรณะ แต่ไทยซึ่งรับเอา

 

 120 เวียก หมายถึง การงาน, ภารกิจที่ต้องทำทุกอย่าง 
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อิทธิพลของพุทธศาสนามาตั้งแต่ก่อนยุคสุโขทัย มีการกล่าวถึงทศพิธราชธรรม อันหมายถึงธรรมสิบ

ประการสำหรับผู้เป็นราชา (สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, 2559 : 32-33) 

 

2.5 อภัยทาน 

ทาน หมายถึง การให้ เสียสละ บริจาค (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559 : 62) ซึ่ง

ในอรรถกถาจริยาปิฎก พระอรรถกถาจารย์ จำแนกทานไว้ 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุทาน ธรรมทาน และ

อภัยทาน (มหาาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539ก : 619) ในบรรดาการให้ทานทั้ง 3 ประเภทนี้ 

อภัยทานถือว่าได้อานิสงส์สุดสูง เพราะเป็นการสละซึ่งความโกรธออกจากจิตใจ ดังที่มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย (2539ข : 230) กล่าวไว้ว่า ทางพระพุทธศาสนา เรียกการให้อภัยทานนี้ ว่าเป็นมหาทาน 

  อภัยทาน หมายถึง การให้ความไม่มีภัย หรือปลอดภัย (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. 

ปยุตฺโต), 2561 : 549) หรือการยกโทษให้ ไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษ 

การให้อภัยทานนั้นถือเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับ และเมื่อเกิดขึ้นในใจของบุคคลใด จะทำให้จิตใจของ

บุคคลนั้นผ่องใสพ้นจากการกลุ้มรุมบดบังของโทสะ ดังตอนที่ เจ้าเมืองมิถิลาสั่งทหารให้จับตัวโหราที่

ทำนายดวงชะตาท้าวแบ๊ว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมืองมาประหาร แต่ท้าวแบ๊ได้ขอพระราชทานอภัยโทษ

ให้แก่โหรา และกล่าวว่าหากโหราไม่ทำนายดวงชะตาตนเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง แล้วนำไปลอยแพ 

ตนคงไม่หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ และในตอนนี้ตนได้หมดเคราะห์กรรม ได้กลับมายังเมืองทูมมาแล้ว 

จึงไม่ควรจะสั่งประหารโหรา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       อัน 1  ให้ขนเอาหมอ  หนเถ้าฮู้ฮาไปเสียบ เสียท้อน 

     อย่าได้ไว้  เมื่อหน้าบ่ดี  แท้แล้ว  

       หมอนี้ ตัดเบ่ียงถ้อย  ลวงลายกูพะอง  แท้ดาย 

       มันหาก มาพ่างตัวะ121  ลายกูพะองแท้  

       ผิว่า  หมอหากบ่ก่าว  ถ้อยลวงลายกูพะอง 

       ดังนั้น  บาคานจัก  อยู่เสวยเมืองบ้าน  

    สูอย่าซ้า   เฮวฮีบไปเปือง 

      เขียววันคืน  ฮีบไปอย่าซ้า  

       แต่นั้น บาคานท้าว  เลยฟังแจงเจ้า  

 

 121 ตัวะ หมายถึง โกหก  
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      ก็นบนอบไหว้  ทูนไท้พ่อตน  หั้นแล้ว  

    ทานโทดท้อน  หมอหากก่าวผิด  ก็ดี  

    ขอให้บรรเทา  เสียโทดโพยฝูงนั้น 

       ข้อยก ็ ขอนำเจ้า  ปิดตาตนพ่อ  

    ผายโผด122เขาท้อน อย่ากะทำ  แด่ท้อน  

       อันว่า เป็นกะสัดเชื้อ   พยาหลวงยดไหย่  สันนี้  

       คันว่า โทดหากพอข้าแท้ พอให้แต่ต ี  ซอบแล้ว  

       ผิว่า  เลี้ยงข้อยไว้  หนแห่งในเมือง  ดังนั้น  

       ก็บ ่  หายโลคา  แห่งตนตัวข้า  

       บัดนี ้ หมดเวนแล้ว  เวียนคืนมาฮอด  จิงแล้ว  

       ข้อยก ็ ขอโทดท้อน  อย่าข้าบ่ควน  พ่อเฮย  

        (ท้าวแบ๊ : 77/2/3-78/1/4) 

 

 ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองทูมมาสั่งให้ทหารจับหมอดูที่ทำนายดวงชะตาท้าวแบ๊ไปประหารชีวิต

ในทันที แต่ท้าวแบ๊ได้ขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่หมอดู โดยให้เหตุผลว่าหากหมอดูไม่โกหกทำนาย

ว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง ตนคงไม่หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนเรื่องอภัยทาน โดยสอนผ่านพฤติกรรมท้าวแบ๊ที่ไม่มีจิตผูก

พยาบาท หรือคิดโกรธโหราผู้ทำนายดวงชะตาตนให้ต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างทุกข์ยากลำบาก 

แต่กลับให้อภัยไม่ผูกอาฆาตจองเวร ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญที่ได้กุศลสูงมาก ในฝ่ายการให้ทาน เพราะ

เป็นการสละซึ่งโทสะกิเลสได้ และการให้อภัยทานนี้ยังทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ดังที่     

พระวินัย วิสุทฺธิสาโร (2561 : 77) กล่าวไว้ว่า การให้อภัยทานเป็นการยกระดับของจิตให้สูงขึ้น ดีขึ้น 

มีค่าขึ้น และยังเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่ง ในขณะเดียวกันหากจิตใจยังหมกมุ่นกับความ

โกรธ หรือการจองเวรพยาบาทต่อกันและกัน ย่อมที่จะส่งผลทำให้จิตใจเศร้าหมอง อยู่อย่างระแวง    

ไม่มีความสุข จิตใจก็จะคิดแต่การแก้แค้น ดังนั้นการให้อภัยทานจะช่วยปลดปล่อยให้จิตใจที่ยึดติดนี้ 

ทำให้หลุดพ้นจากความคิดที่จะแก้แค้นได้และยังเป็นการยกระดับจิตใจของผู้ให้อภัยทานอีกด้วย 

นอกจากการให้อภัยทานยังเป็นการยกโทษ หรืออโหสิกรรมแล้วนั้น ยังเป็นการเริ่มต้นของการอยู่

ร่วมกับผู้ อ่ืนอีกประการหนึ่ ง เพราะการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนนั้น แน่นอนย่อมที่จะมีสิ่ งที่ เข้ามา

 

 122 ผายโผด หมายถึง โปรด  
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กระทบกระทั่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันก็คือ การรู้จักการ 

ให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะหากสังคมไหนไม่รู้จักการให้อภัยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ ผู้ที่ให้

อภัยทานถือว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง เพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะให้อภัยกับผู้ที่ทำ

ร้ายเราได้ เพราะฉะนั้นการให้อภัยทานทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมี

ความสำคัญอย่างยิ่ง ที่พุทธศาสนิกชนจะต้องฝึกฝนและปฏิบัติให้ได้ เพราะหากไม่มีการให้อภัยซึ่งกัน

และกัน ความสุขสงบก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเอง 

 

จากการศึกษาสาระคำสอนคติทางธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก 

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้เห็นถึงสาระคำสอนคติทางธรรมของชาวไทหล่มที่ได้รับ

อิทธิพลจากแนวคิดและความเชื่อทางพุทธศาสนา ซึ่งผู้แต่งได้นำหลักธรรมต่าง ๆ สอดแทรกไว้ในเนื้อ

เรื่องผ่านคำพูด พฤติกรรม และลักษณะอุปนิสัยของตัวละคร โดยสาระคำสอนจะสอนให้เห็นถึง      

กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และสอนให้คนในสังคมประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักธรรมกุศล

มูล กล่าวคือ ไม่โลภ ไม่คิดร้าย และไม่หลง รวมทั้งสอนให้ปฏิบัติตนตามหลักศีลห้า และสอนการให้

อภัยทานซึ่งถือว่าได้อานิสงส์ผลบุญสูงเพราะสามารถสละอารมณ์โกรธเป็นทานได้ นอกจากนั้นยังมี

สาระคำสอนที่เกี่ยวกับกษัตริย์ที่ต้องปฏิบัติตนตามหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับ

ผู้ปกครองที่ดี ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสาระคำสอนคติทางธรรมในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ เป็นกุศโลบายใน

การสอนจริยธรรมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

  

กล่าวโดยสรุป การศึกษาสาระคำสอนคติทางโลกและคติทางธรรมในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ 

ฉบับวัดท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาระคำสอนกับ

บริบททางสังคมได้เป็นอย่างดี คำสอนคติทางโลกเป็นการสอนที่เน้นบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของ

บุคคล เพ่ือให้คนในสังคมใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตั้งแต่ระดับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 

และคำสอนคติทางธรรมเป็นคำสอนที่ผู้แต่งได้นำแนวคิดทางพุทธศาสนาแบบชาวบ้านที่ไม่เน้นเรื่อง

การหลุดพ้นจากวัฏสงสารเพ่ือการบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่เน้นเรื่องกฎแห่งกรรมและการสร้างบุญ

กุศลเพื่อให้ส่งผลต่อชีวิตในชาติภพหน้า 
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บทที่ 4 

กลวิธีการสอนที่ปรากฏในเรือ่งท้าวแบ๊ 

 

กลวิธีการสอนเป็นวิธีการนำเสนอสาระคำสอนที่ผู้แต่งนำเสนอผ่านเนื้อหาในวรรณกรรม   

เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระคำสอนได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น กระทั่งเกิด

การเรียนรู้คำสอนตามวัตถุประสงค์ที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อสาร แม้ว่าวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ไม่ใช่

วรรณกรรมคำสอนโดยตรง เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านแนวจักร ๆ วงศ์ ๆ แต่อย่างไรก็ตามวรรณกรรม

เรื่องท้าวแบ๊ก็รับเอาเนื้อเรื่องมาจากนิทานในปัญญาสชาดก และมีวรรณกรรมอีกจำนวนมากที่ไม่ใช่

วรรณกรรมคำสอนแต่ปรากฏแง่คิดคำสอน ซึ่งมักจะไม่สอนแบบตรงไปตรงมา แต่มีวิธีการสอนที่แทรก

ไปกับเนื้อหา ผู้อ่านจึงไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้กระทำตามคำสอนดังกล่าว  จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า 

วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ปรากฏกลวิธีการสอน 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง 

และกลวิธีการสอนผ่านภาษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. กลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง 

 กลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง เป็นกลวิธีการนำเสนอวิธีการสอนของผู้แต่ง โดยการถ่ายทอด

เรื่องราวผ่านฉาก เหตุการณ์ ตัวละคร โครงเรื่อง และแก่นเรื่อง ดังที่ สายวรุณ น้อยนิมิตร (2541 : 

127) ได้ให้ความหมายกลวิธีการเล่าเรื่อง ไว้ว่า เป็นกลวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยผ่าน

กระบวนการสร้างสรรค์ของผู้เขียน ได้แก่ การสร้างโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การใช้บทสนทนา 

การบรรยายความคิดของตัวละคร หรืออาจมีการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายที่ซับซ้อนในเรื่อง และสิ่ง

สำคัญคือการเลือกผู้เล่าเรื่อง ซึ่งจะมีผลต่อภาพรวมของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นเรื่องของใคร ใครเป็น

ผู้เห็นเหตุการณ์ และใครเป็นผู้เล่าเรื่อง  

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ผู้วิจัยพบกลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง 4 กลวิธี 

ได้แก่ การสอนผ่านตัวละคร การสอนผ่านโครงเรื่อง การสอนผ่านฉาก และการสอนผ่านแนวคิดของ

เรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 1.1 การสอนผ่านตัวละคร 

 ตัวละคร คือ ผู้ที่แสดงบทบาทหรือพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงเรื่องและ

แนวคิดของเรื่อง ตัวละครเหล่านี้อาจเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้ ตามแต่ผู้เขียนจะเป็นผู้สร้าง 
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(ชุมสาย สุวรรณชมภู, 2548 : 120) ตัวละครจึงมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินเรื่องเป็นอย่างมาก ดังที่       

สายทิพย์ นุกุลกิจ (2537 : 184) กล่าวถึงตัวละคร ไว้ว่า ตัวละครเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของ      

นวนิยาย เพราะถ้าไม่มีตัวละครแล้วเรื่องราวต่าง ๆ ในนวนิยายก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

การสอนผ่านตัวละคร เป็นกลวิธีการสอนที่ตัวละครถ่ายทอดผ่านพฤติกรรมหรือบทบาท     

ต่าง ๆ รวมถึงการกล่าวสอนระหว่างตัวละครกับตัวละครภายในเนื้อเรื่อง จากการศึกษาวรรณกรรม

เรื่องท้าวแบ๊ ผู้วิจัยสามารถจำแนกกลวิธีการสอนผ่านตัวละครได้ 4 กลวิธี ได้แก่ การสอนผ่านการ

สร้างลักษณะอุปนิสัยของตัวละคร การสอนผ่านภูมิหลังของตัวละคร การสอนโดยการให้ตัวละครตัว

หนึ่งกล่าวสอนตัวละครอีกตัวหนึ่งและการสอนผ่านตัวละครแบบคู่ตรงข้าม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

  1.1.1 การสอนผ่านการสร้างลักษณะอุปนิสัยของตัวละคร 

  การสร้างลักษณะอุปนิสัยของตัวละครในนวนิยายแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่     

ตัวละครน้อยลักษณะหรือตัวละครมิติเดียว (flat character) คือ ตัวละครที่มีคุณสมบัติด้านเดียว    

ไม่แปรเปลี่ยนไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น อาจหมายรวมถึงตัวละครที่มีลักษณะเป็นแบบฉบับ เช่น 

นางเอกอ่อนแอและถูกรังแกโดยง่าย พระเอกสุภาพบุรุษ เป็นต้น และตัวละหลายลักษณะหรือ        

ตัวละครหลายมิติ (round character) คือ ตัวละครที่มีลักษณะหลายประการ อาจมีทั้งด้านดีและไม่ดี

ปะปนกัน (นัทธนัย ประสานนาม, 2559 : 33) 

  การสอนผ่านการสร้างลักษณะอุปนิสัยของตัวละคร เป็นกลวิธีการสอนที่ผู้แต่ง

ถ่ายทอดผ่านลักษณะอุปนิสัยของตัวละคร ทั้งตัวละครฝ่ายดีและตัวละครฝ่ายร้าย ทำให้ผู้อ่านเกิด

การศึกษาเรียนรู้จากพฤติกรรมตัวละคร ดังที่นัทธนัย ประสานนาม (2559 : 33) กล่าวถึง การสร้างตัว

ละคร ไว้ว่า เป็นวิธีการที่ผู้เขียนแนะนำตัวละครให้ผู้ อ่านรู้จัก อาจกระทำผ่านการบรรยายของผู้เล่า

เรื่อง หรือแสดงอุปนิสัยของตัวละครผ่านการกระทำ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครผ่าน     

บทสนทนาและการปฏิสัมพันธ์กัน จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ผู้วิจัยสามารถแบ่งประเภท

การสอนผ่านการสร้างลักษณะอุปนิสัยของตัวละครได้ 3 ประเภท ได้แก่ ตัวละครฝ่ายดี ตัวละครฝ่าย

ร้าย และตัวละครฝ่ายร้ายแล้วกลับมาเป็นฝ่ายดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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   1.1.1.1 ตัวละครฝ่ายด ี

   ตัวละครฝ่ายดี หมายถึง ตัวละครที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบ

ของศีลธรรม (สมพร ร่วมสุข, 2521 : 8) จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ พบตัวละครฝ่ายดี 5 

ตัวละคร ได้แก่ ท้าวแบ๊ นางทำมา เจ้าเมืองทูมมา ย่าจำสวน และเจ้าเมืองมิถิลา ดังต่อไปนี้ 

 

    1.1.1.1.1 ท้าวแบ๊ 

    ท้าวแบ๊ เป็นพระโอรสของเจ้าเมืองทูมมาและพระมเหสี มีการ

กำเนิดผิดปกติคือมีรูปร่างคล้ายแพะ โหราจึงทำนายดวงชะตาว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง เจ้าเมือง  

ทูมมาจึงสั่งให้นำท้าวแบ๊ไปลอยแพ แต่ด้วยบุญบารมีที่เคยสั่งสมมานั้น ย่าจำสวนจึงได้พบเห็นและรับ

เลี้ยงดู ต่อมาท้าวแบ๊ได้ออกผจญภัยและได้กลับเมืองทูมมาขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองในตอนจบ 

ท้าวแบ๊เป็นตัวละครเอกท่ีมีลักษณะอุปนิสัยพฤติกรรมไปในทางที่ดี กล่าวคือท้าวแบ๊เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม ยึดมั่นในหลักศีลธรรม และมีความองอาจกล้าหาญ การแสดงออกทางพฤติกรรมของ     

ท้าวแบ๊นี้ เป็นการสอนผู้อ่านในทางอ้อม ซึ่งผู้แต่งไม่ได้กล่าวสอนโดยตรงหรือให้ตัวละครมากล่าวสอน

แทน แต่เป็นการมองผ่านลักษณะนิสัยของตัวละครท้าวแบ๊ที่แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา เช่น การ

บริจาคทานให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ มีความเมตตาและให้โอกาสยักษ์ที่กินชาวเมืองมิถิลาได้กลับตัว

กลับใจประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และการช่วยเหลือชาวเมืองมิถิลาให้ฟ้ืนคืนชีพ ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

 

       เมื่อนั้น พะบาดต้าน  อย่ายากแค้นสิ่ง  พ่ีท้อน  

     ปิดตา ทั้งมาดา   พี่จีเอาคืนให้ 

  ……………………………………………. 

     ท้าวก ็ อัดทีถานไหว้  ปาละมีทุกท่ี  

     ขอให้ มาชอยค้ำ  ปางนี้อย่าไล้  แด่ท้อน  

     บุนคุน ได้ส้างไว้   ปางก่อนนำมา  ก็ดี  

     ขอให้ มาซูซัก123  ซอยเฮียมอย่างนี้  

     ท้าวก ็ อัดทีถานแล้ว  ทุกแห่งไปมา  

     เจ้าก ็ บายเอาเต้า  คันทีอันปะเสิด  

 
123 ซูซัก หมายถึง ส่งเสริม, ช่วยเหลือ 
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       หดแจ่มเจ้า  แพงล้านพะยอดเมือง หั้นแล้ว  

     กับท้ัง เสนาพ้อม  นักสนมนางหนุ่ม   

      หดพ่ำพ้อม  กันแท้เทื่อเดียว124 หั้นแล้ว 

      (ท้าวแบ๊ : 54/2/3-55/1/2) 

 

    ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊อธิษฐานขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญกุศล

ที่เคยสร้างไว้มาช่วยหนุนนำทำให้พิธีชุบชีวิตชาวมิถิลาสำเร็จ หลังจากนั้นท้าวแบ๊หยิบเอาน้ำเต้าวิเศษ

มารดกระดูกเจ้าเมืองมิถิลาและพระมเหสี พร้อมด้วยเสนา นางสนม และชาวเมือง ให้ฟ้ืนคืนชีพ 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าท้าวแบ๊ได้ช่วยเหลือชาวเมืองมิถิลาให้

กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยการใช้น้ำเต้าวิเศษรดกองกระดูกที่ยักษ์กินทิ้งไว้ เมื่อชาวเมืองมิถิลาฟื้นคืนชีพ

ชาวเมืองก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา สำนึกในบุญคุณ และเชื่อฟังคำสั่งสอนของท้าวแบ๊  ซึ่งถือเป็นการ

สอนผ่านพฤติกรรมของท้าวแบ๊ที่มีความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน  

นอกจากนี้ยังมีการสอนที่แสดงผ่านลักษณะอุปนิสัยของท้าวแบ๊ที่มี

ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เมื่อท้าวแบ๊ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใด ก็จะจดจำบุญคุณของผู้นั้นไว้ 

และจะหาวิธีตอบแทนบุญคุณอยู่เสมอ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  

     อันว่า พะบาดเจ้า  เมืองไหย่ทูมมา  ทีพู้น  

     ให้เผือ นำบันนะกานมา  ขาบถวายพยาเจ้า  

     พะก ็ ขอแจ่มเจ้า  ตนย่าไอยะโก   

     กับท้ัง นายซะเพา  ขอพากันเมือ125เลี้ยง 

        (ท้าวแบ๊ : 86/1/2-86/1/3) 

 

    ถอดความได้ว่า เมื่อขุนนางถวายเครื่องราชบรรณาการแด่เจ้าเมือง

จำปาแล้ว จึงนำความที่ท้าวแบ๊สั่งไว้ว่าให้มาขอพาตัวย่าจำสวนและนายสำเภา กลับเมืองทูมมาเพ่ือไป

เลี้ยงดู 

 
124 เทื่อเดียว หมายถึง คร้ังเดียว 
125 เมือ หมายถึง กลับ 
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    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าท้าวแบ๊มีความกตัญญูต่อย่าจำสวน

และนายสำเภาผู้ที่ เคยเลี้ยงดูตนมา เมื่อได้ขึ้นปกครองเมืองทูมมาแล้ว ก็ยังนึกถึงย่าจำสวนกับ       

นายสำเภาจึงให้ขุนนางไปรับตัวทั้งสองที่เมืองจำปามาเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณ ซึ่งพฤติกรรมของ     

ท้าวแบ๊ข้างต้นนี้ เป็นการสอนให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ดังเช่นท้าวแบ๊

กระทำกับย่าจำสวนและนายสำเภา 

    อีกทั้งท้าวแบ๊ยังมีลักษณะนิสัยที่ชอบทำบุญให้ทานแก่คนยากไร้ 

ซึ่งเป็นพฤติกรรมทีน่่ายกย่อง และควรยึดถือเป็นแบบอย่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

          บัดนี ้ จักกล่าวเถิงโพทิสัดไท ้ เทียมนางนงถ่าว   ก่อนแล้ว  

       พะก ็ ตกแต่งให้  ทานแท้ซูวัน  

       ฝูงหมู่ คนทุกไฮ้  ผู้ขมอดขีนใจ  ก่อนแล้ว  

       พะก ็ ตกแต่งให้  ทานแท้ซูวัน  แท้แล้ว  

       กับท้ัง คนทุกไฮ้ผู้  คะมอดขีนใจ  ก็ดี  

       พะก ็ เอาคำทาน  ให้เขาคนฮ้อย  

       กับท้ัง ขาหักห้าน  เป็นคะยือมังข้อ  ก็ดี  

       พะก ็ ทานทอดให้  คำฮ้อยแก่เขา  หั้นแล้ว  

       ก็จิง   ลือฮ้อนฮอด  เท้าขงขอบกงจีน  

       เขาก็ มาขอทาน  ซูวันมีแล้ว  

       กับท้ัง ข้ามะลาดพ้อม  ฝูงหมู่ไทในเขา    

         ก็มาทูนบา  ซูคนจิงแท้  

        (ท้าวแบ๊ : 27/2/4-28/1/3) 

 

    ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊และนางทำมาให้ทานแก่คนที่ยากไร้ในทุก

วัน และให้ทานแก่คนพิการ คนที่เป็นโรค ร่างกายไม่แข็งแรง จนชื่อเสียงของท้าวแบ๊เลื่องลือดังไกล 

ทำให้ข้ารับใช้ในพระเจ้ากงจีนต้องมารับบริจาคทานด้วย 

    จากตัวอย่างข้างต้นผู้แต่งบรรยายพฤติกรรมของท้าวแบ๊ว่ามีจิตใจ

ที่เมตตา ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งการให้ทานของท้าวแบ๊และนางทำมานั้น ไม่เพียง

แจกทานให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ที่เป็นโรคร้ายต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังแจกทานให้กับผู้ที่เป็นข้ารับใช้
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ในสังกัดของพระเจ้ากงจีนอีกด้วย จึงแสดงให้เห็นว่าท้าวแบ๊มีความเมตตากับทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ   

แม้ผู้มาขอรับบริจาคทานเป็นคนในปกครองของพระเจ้ากงจีนก็ตาม จากพฤติกรรมดังกล่าวจึงทำให้

ชาวเมืองกงจีนรักและเทิดทูนท้าวแบ๊มากกว่าพระเจ้ากงจีนผู้ปกครองเมือง 

 

    1.1.1.1.2 นางทำมา 

    นางทำมา เป็นพระธิดาของเจ้าเมืองกงจีนกับพระมเหสี นางทำมา

เป็นพระธิดาองค์สุดท้อง มีพ่ีสาวทั้งหมด 6 องค์ ซึ่งลักษณะนิสัยของนางทำมาแตกต่างกับพ่ีสาวทั้ง 6 

เป็นอย่างมาก กล่าวคือนางทำมาเป็นคนที่จิตใจดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อ่ืน รักสามี และเชื่อฟังพระบิดา เช่น 

พ่ีสาวทั้ง 6 วางแผนลอบฆ่านางทำมาถึงสองครั้ง แต่นางทำมาก็ไม่โกรธหรือเกลียดพ่ีสาวทั้ง 6 แต่

อย่างใด ยังให้ความเคารพเช่นเดิม และนางทำมาก็ยังเป็นบุตรที่ดีเชื่อฟังพระบิดา ดังตอนที่ท้าวแบ๊ให้

นายสำเภามาทาบทามสู่ขอพระธิดาทั้ง 7 ของพระเจ้ากงจีน ซึ่งพ่ีสาวทั้ง 6 ตอบปฏิเสธกันทั้งหมด 

ยกเว้นนางทำมาที่ตอบว่าแล้วแต่พระบิดาจะเห็นสมควร หากเป็นเนื้อคู่เคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมา    

ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     ท้าวจึง ต่าวหน้าต้าน  ถามนาสทำมา    สายใจก ู

       จีค่อยเอา  บาท้าวได้บ่  

     แต่นั้น ทำมาน้อย  ยอนบพ่อ  

     คันว่า พะพ่อให ้  จีขีนได้บ่อนใด  พ่อเฮย  

     แม่นว่า พะพ่อให้เอา  ข้ามะหาดกงจีน  ก็ดี  

     เอาแต ่ บุนเคยสม  บ่ขีนบุนได ้

        (ท้าวแบ๊ : 16/1/2-16/1/3) 

 

    ถอดความได้ว่า พระเจ้ากงจีนตรัสถามนางทำมาว่าจะแต่งงานกับ

ท้าวแบ๊หรือไม่ นางทำมายกมือขึ้นไหว้แล้วตอบว่าถ้าพระบิดาเห็นสมควร นางก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด  

เพราะหากเคยทำบุญร่วมกันมาคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่านางทำมาเป็นบุตรที่ดี เชื่อฟัง

บิดามารดาตามค่านิยมของสังคมไทยในอดีต ดังที่นางทำมาตอบรับการแต่งงานกับท้าวแบ๊ ทั้งที่รู้อยู่

แล้วว่าท้าวแบ๊มีรูปร่างผิดปกติคล้ายแพะ และยังได้กล่าวกับพระบิดาอีกว่า หากพระบิดาปรารถนาจะ
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ให้ตนแต่งงานกับใคร ตนก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ ซึ่งลักษณะนิสัยดังกล่าวถือเป็นการสอนผ่าน

พฤติกรรมของตัวละครนางทำมาในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของบุตร ด้วยลักษณะนิสัยที่เชื่อ

ฟังบิดาของนางทำมา จึงทำให้นางได้สามีที่ดพีร้อมทั้งรูปร่างและสติปัญญาโดยที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน 

 

    1.1.1.1.3 เจ้าเมืองทูมมา 

    เจ้าเมืองทูมมา เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองทูมมา มีพระโอรสชื่อว่า 

ท้าวแบ๊ ด้วยความที่มีการเกิดผิดปกติมีรูปร่างคล้ายแพะ จึงต้องนำไปลอยแพ เจ้าเมืองทูมมาเป็น

กษัตริย์ที่ดีปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม มีลักษณะนิสัยโอบอ้อมอารีรักใคร่ประชาชน 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

            เจ้าก ็ อยู่ซอบแท ้  ทดซะลาดคองทำ  

อยู่ซะบายสูก  ไพ่เมืองยอย้อง  

     เจ้าก ็ บ่อย่อนย้าน  ทางอ่ืนเมืองใด  

     ซาดที ่ สมพานมี  ก็หากลือซาท้าว 

      (ท้าวแบ๊ : 1/1/1-1/2/4) 

 

    ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองทูมมาปกครองบ้านเมืองด้วยหลัก

ทศพิธราชธรรม ทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนยกย่องสรรเสริญ  

    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าเมืองทูมมาปกครองบ้านเมือง

ด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทำให้เมืองทูมมาเจริญรุ่งเรืองประชาชนเป็นสุข เจ้าเมืองจึงเป็นที่ยกย่อง

สรรเสริญของประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ปกครองที่ดีตามหลัก

ทศพิธราชธรรมนี้ ไม่เพียงแต่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเท่านั้น แม้แต่ศัตรูเมืองอ่ืน ๆ ก็ไม่กล้าจะเข้ามา

รุกราน เพราะเกรงพระบารมีของเจ้าเมืองทูมมา 

 

    1.1.1.1.4 ย่าจำสวน 

    ย่าจำสวน เป็นชาวเมืองมิถิลาและเป็นผู้เลี้ยงดูท้าวแบ๊จนเติบใหญ่ 

หลังจากท่ีเจ้าเมืองทูมมาได้สั่งให้ปุโรหิตนำตัวท้าวแบ๊ไปลอยแพ แพของท้าวแบ๊ลอยไปติดยังนอกเมือง

ย่าจำสวนเผอิญมาพบเห็น จึงตัดสินใจลงแพเพ่ือเลี้ยงดูท้าวแบ๊ ต่อมาแพได้ลอยไปติดยังเกาะกลาง
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แม่น้ำโขงและได้อาศัยอยู่ที่นั่น จนกระทั่งเรือนายสำเภาเดินทางผ่านมา จึงขอติดเรือสำเภาออกจาก

เกาะกลางแม่น้ำโขงไปยังเมืองกงจีนด้วย ย่าจำสวนมีลักษณะนิสัยที่ดี คือ มีจิตใจที่เมตตา โอบอ้อม

อารี อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  

       บัดนี ้ จักกล่าวเถิงไอยะโกเถ้า จำสวนตนย่า  

เห็นแจ่ม เจ้า  ดาดิ้นอยากไป  แท้แล้ว 

     นายก ็ มะเนมะนาฟ้าว  เอาของเฮวฮีบ  

ลงใส่ท้อง  แพกว้างล่องไหล 

……………………………………….. 

     เมื่อนั้น ย่าก็เพียนม่ามป้อน บุดตะลาดกุมมาน  

     ย่าก ็ แพงกุมมาน  เถิงตาสองเบื้อง126 

        (ท้าวแบ๊ : 8/1/2-8/2/1)  

 

    ถอดความได้ว่า ย่าจำสวนเห็นแพท้าวแบ๊ลอยมา จึงรีบเข้าไปดูและ

ตัดสินใจลงแพเพ่ือเลี้ยงดูท้าวแบ๊ ย่าจำสวนรักและทะนุถนอมท้าวแบ๊ดั่งแก้วตาดวงใจ 

    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อย่าจำสวนพบท้าวแบ๊ถูก

ลอยแพมาติดยังนอกเมือง ย่าจำสวนเกิดความเมตตาสงสาร จึงเก็บข้าวของเครื่องใช้ลงแพ เพ่ือไป

เลี้ยงดูท้าวแบ๊ จากพฤติกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นว่าย่าจำสวนมีลักษณะนิสัยที่เมตตา โอบอ้อมอารีต่อ

เพ่ือนมนุษย์ ทั้งที่ย่าจำสวนไม่เคยรู้จักหรือรู้ที่มาของท้าวแบ๊ แต่ย่าจำสวนก็รักและห่วงใย ดังตัวอย่าง

ที่กล่าวว่า “ย่าก็ แพงกุมมาน เถิงตาสองเบื้อง” ซึ่งย่าจำสวนเปรียบความรักความห่วงใยของนางที่มี

ต่อท้าวแบ๊ว่าเสมือนดวงตาทั้งสองข้าง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของย่าจำสวนข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าเป็น

การสอนผ่านพฤติกรรมตัวละครย่าจำสวนที่สอนให้มีความเมตตา ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ซึ่งเป็น

คุณธรรมที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และการที่ย่าจำสวนช่วยเหลือท้าวแบ๊ในครั้งนี้ก็ส่งผล

ให้บั้นปลายชีวิตของย่าจำสวนได้เสพสุขอยู่ในเมืองทูมมาจนสิ้นอายุขัย 

    นอกจากนั้นตัวละครย่าจำสวนยังมีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นอีกหนึ่ง

ประการ คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความเฉลียวฉลาด ดังตอนที่ย่าจำสวนและท้าวแบ๊ต้องการ

ออกจากเกาะกลางแม่น้ำโขง จึงคิดจะขอขึ้นเรือสำเภากับพ่อค้าท่ีเดินทางผ่านมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
126 เบื้อง หมายถึง ข้าง, ฝ่าย 
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       แต่นั้น ย่ากเ็ก็บเอาได้  แตงโมหน่วยไหย่  

    ไปขาบไหว้  นายซะเพาค้า  ออกหนี  

    ย่าก็ยอย้อง  นายซะเพาก้มขาบ บ่ซ้า 

    ก็ขอลอบเข้า  ซะเพาเจ้าออกไป  แด่ท้อน  
     ………………………..…………………….. 

       แต่นั้น ซาวซะเพาต้าน  ขานนายคำม่วน 

    เป็นเหดด้วย  นายเถ้าสิ่งใด  นี้เด้ 

       (ท้าวแบ๊ : 12/1/4-13/1/1) 
 

    ถอดความได้ว่า ย่าจำสวนนำผลแตงโมผลใหญ่ไปกำนัลไหว้นาย

สำเภา เพ่ือขอติดเรือออกจากเกาะกลางแม่น้ำโขง พร้อมทั้งกล่าวคำยกย่องสรรเสริญนายสำเภา เมื่อ

นายสำเภาได้ฟังคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานของย่าจำสวนจึงยอมให้ความช่วยเหลือ 

    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของย่าจำสวนมีความ

อ่อนน้อมถ่อมตนและเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากรู้กาลเทศะเข้าไปกราบไหว้ นำแตงโมไป

กำนัลนายสำเภา อีกท้ังยังพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ทำให้นายสำเภายอมช่วยเหลือออกจากเกาะกลาง

แม่โขงในที่สุด 

  

    1.1.1.1.5 เจ้าเมืองมิถิลา 

    เจ้าเมืองมิถิลา เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองมิถิลา ต่อมาเมืองมิถิลา

กลายเป็นเมืองร้าง เพราะมียักษ์เข้ามาจับชาวเมืองกินเป็นอาหาร ท้าวแบ๊เดินทางผ่านมาจึงได้เข้าไป

ช่วยเหลือปราบยักษ์และชุบชีวิตชาวเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เจ้าเมืองมิถิลามีลักษณะนิสัยที่ดี คือ    

ห่วงใยรักใคร่ประชาชน และไม่ยึดติดในอำนาจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       เมื่อนั้น ลาซาเจ้า  ยินดีซมซื่น 

     เห็นไพ่น้อย  คืนพ้อมซื่นซม  แท้แล้ว  

     พะก ็ เชินแจ่มเจ้า  ขึ้นสูหอคำ 

เสนาเมือง  แห่นำพอฮ้อย  

       กับท้ัง ลาซาเจ้า  พยาหลวงตนพ่อ 

       เวนมอบ บ้านเมืองให้        พะยอดคุน  หั้นแล้ว  
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     กับท้ัง เมืองหลวงไว้  ให้บาคานตกแต่ง  จิงเทิน  

     ขอให้ สีแจ่มเจ้า  ทงส้างสืบเมือง  พ่อท้อน  

     อันว่า บุนคุนเจ้า  เหลือหัวมีมาก  จิงแล้ว    

มาโผดข้อย  ปางนี้ก็จิงหาย  แท้แล้ว   

(ท้าวแบ๊ : 56/2/4-57/1/2) 

 

    ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองมิถิลาดีใจมากที่ชาวเมืองฟื้นคืนชีพอีกครั้ง 

จึงได้เชิญท้าวแบ๊ไปที่หอคำ เพ่ือยกราชสมบัติเมืองมิถิลาให้ท้าวแบ๊ปกครองสืบต่อจากพระองค์ และ

กล่าวสรรเสริญท้าวแบ๊ว่ามีบุญคุญใหญ่หลวงที่มาช่วยเหลือชาวเมืองมิถิลา 

    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เจ้าเมืองมิถิลามีความห่วงใย       

รักใคร่ประชาชนและไม่ยึดติดในอำนาจ เมื่อท้าวแบ๊ช่วยชุบชีวิตชาวเมืองมิถิลาให้กลับมามีชีวิตดัง  

เดิมแล้ว พระองค์ก็สำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมาก จึงยกเมืองมิถิลาให้ท้าวแบ๊ปกครองสืบต่อจาก

พระองค์ พฤติกรรมที่เจ้าเมืองมิถิลาได้แสดงออกมานั้น สะท้อนลักษณะนิสัยของเจ้าเมืองมิถิลาคือ     

เห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่ยึดติดในอำนาจของกษัตริย์ ทำให้ชาวเมืองมิถิลารักใคร่

เทิดทูนพระองค ์

 

   1.1.1.2 ตัวละครฝ่ายร้าย หมายถึง ตัวละครที่ขาดคุณธรรม ไม่ปฏิบัติตาม

หลักศีลธรรม และเป็นตัวละครที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน  (สมพร ร่วมสุข, 2521 : 8) จาก

การศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ พบตัวละครฝ่ายร้าย 2 ตัวละคร ได้แก่ พระเจ้ากงจีน และพ่ีสาวทั้ง

หก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

    1.1.1.2.1 พระเจ้ากงจีน 

    พระเจ้ากงจีน เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองกงจีน มีพระธิดาทั้งหมด 7 

พระองค์ พระธิดาองค์สุดท้องคือนางทำมาผู้เป็นชายาของท้าวแบ๊ พระเจ้ากงจีนเป็นปรปักษ์ต่อ    

ท้าวแบ๊มาโดยตลอด คอยกลั่นแกล้ง และวางแผนลอบทำร้ายอยู่หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ พระเจ้ากงจีนมี

ลักษณะนิสัยที่ไม่ดี กล่าวคือ มีความอิจฉาริษยาผู้อ่ืน ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี เห็นแก่ทรัพย์สิน และไม่

ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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       พะก ็ ทานทอดให้  คำฮ้อยแก่เขา  หั้นแล้ว 

        ก็จิง  ลือฮ้อนฮอด  เท้าขงขอบกงจีน 

    .............................................. 

       แต่นั้น ลาซาเจ้า  พยาหลวงตนพ่อ 

     ก็ซัง  แจ่มเจ้า   บาท้าวลูกเขย  แท้แล้ว  

     อันว่า คนผิดเจ้า  กงจีนเมืองไหย่  

     บ่ห่อน ข้าด้วยหอกง้าว  สังแท้สิ่งใด  หั้นแล้ว  

     ยังท่อ เอาไปถิ่ม  สวนอาดอุดทียาน  

       เป็นสวนยัก  ยักตัวกินเมี้ยน 

        (ท้าวแบ๊ : 28/1/2-28/1/4) 

 

    ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊ออกให้ทานทั่วเมืองกงจีน จนพระเจ้า     

กงจีนเกิดความไม่พอใจเกลียดชังท้าวแบ๊ จึงวางแผนฆ่าท้าวแบ๊โดยนำไปทิ้งไว้ในสวนอุทยานให้       

ยักษ์กิน 

    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระเจ้ากงจีนเกิดความไม่พอใจที่

ท้าวแบ๊ให้ทานแก่ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก เพราะเกรงว่าประชาชนจะชื่นชมศรัทธาในตัวท้าวแบ๊

มากกว่าตนเอง จึงได้วางแผนฆ่าท้าวแบ๊ โดยหลอกท้าวแบ๊ไปที่สวนอุทยานให้ยักษ์ที่อาศัยอยู่ในสวน

แห่งนั้นจับกินเป็นอาหาร จากพฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของพระเจ้ ากงจีนที่มี

ความอิจฉาริษยาท้าวแบ๊ที่ประชาชนรักใคร่ และยังแสดงถึงลักษณะนิสัยที่มีใจคอคับแคบไม่เห็นแก่

ประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ ตัวละครพระเจ้ากงจีนจึงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี และไม่ควรปฏิบัติ

ตามพฤติกรรมดังกล่าว  

    นอกจากนี้พระเจ้ากงจีนยังแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนลักษณะนิสัย

ที่โลภอยากได้ของผู้อื่น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       อันว่า ลาซาเจ้า  ยังปะสงกินตื่ม127  จิงแล้ว  

     ว่าให้ บาบ่าวเจ้า  ไปซ้ำเที่ยวเอา  ว่าดาย  

     แต่นั้น บาคานท้าว  มิขีนคำพ่อ  

 
127 ตื่ม หมายถึง เพ่ิม, เติม 
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     ก็บ ่  ขีนเผ่าผู้   บุนกว้างพ่อตน  แท้แล้ว 

       เมื่อนั้น ลาซาเจ้า  พยาหลวงตนพ่อ  

     ก็ให ้ นางไอ่เอื้อย  ไปพ้อมพ่ำบา 

     บาก็ จึงอานัดให้   นางไอ่ไปนำ 

       ปองเอาของ  แห่งบาท้าว  

      (ท้าวแบ๊ : 33/2/1-33/2/3) 

 

    ถอดความได้ว่า พระเจ้ากงจีนมีบัญชาให้ท้าวแบ๊ไปเก็บผลนางกาย

มาให้เสวยเพ่ิม โดยออกอุบายให้นางไอ่ไปด้วย เพ่ือขโมยของวิเศษของท้าวแบ๊ 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระเจ้ากงจีนเกิดความละโมบ

โลภมากอยากได้ของวิเศษของท้าวแบ๊ จึงออกอุบายให้ท้าวแบ๊ไปเก็บผลของต้นนางกายมาให้ตนเสวย

เพ่ิม และให้นางไอ่ติดตามไปด้วย เมื่อสบโอกาสพระเจ้ากงจีนก็สั่งให้นางไอ่ขโมยของวิเศษของท้าวแบ๊ 

ทั้งหมด และทิ้งท้าวแบ๊ไว้กลางป่าหิมพานต์ จากพฤติกรรมข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของ

พระเจ้ากงจีนว่าเป็นคนที่โลภมากอยากได้ของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการสอนให้เห็นถึงตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่ควร

ปฏิบัติตาม เพราะในตอนท้ายของเรื่องพระเจ้ากงจีนก็ได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้โดยถูกหลอกให้

กินผลนางกายจึงกลายร่างเป็นลิงหนีเข้าป่า และเม่ือตายไปต้องชดใช้กรรมที่ได้กระทำไว้ในนรกอเวจี 

 

    1.1.1.2.2 พี่สาวท้ังหก 

    พ่ีสาวทั้งหก เป็นพระธิดาของพระเจ้ากงจีน และเป็นพระพ่ีนาง

ของนางทำมา พ่ีสาวทั้งหกถือเป็นตัวละครที่เป็นปรปักษ์คอยกลั่นแกล้ง และวางแผนลอบทำร้าย    

ท้าวแบ๊กับนางทำมาอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหกนางมีลักษณะนิสัยที่โหดเหี้ยมอำมหิต คิดฆ่าน้องสาวที่เกิดจาก

พ่อแม่เดียวกันได้ มีความอิจฉาริษยา ละโมบโลภมาก และไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       แต่ก่อนกี ้ พะพ่อให้เอา  แล้วก็บ่เอา  แท้นา  

     เฮาก ็ ผิข้าน้อง   นางนาดทำมา  

     ก็หาก ฮุน128แรง  ผิบ่ตายจิง  แท้แล้ว 

 

 
128 ฮุน หมายถึง โกรธ 
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     บัดนี ้ เฮาก็พากันไป  ขาบไหว้ปิดตาตนพ่อ เฮาท้อน 

     เฮาก ็ สับส่อให้   ดีฮ้ายซูอัน  หั้นท้อน  

         (ท้าวแบ๊ : 27/1/4-27/2/1) 

 

    ถอดความได้ว่า เมื่อก่อนพระบิดาให้ พ่ีสาวทั้งหกแต่งงานกับ     

ท้าวแบ๊พวกนางก็กล่าวปฏิเสธ แต่มาวันนี้อยากได้ท้าวแบ๊เป็นสามี จึงวางแผนฆ่านางทำมาแต่ทำไม่

สำเร็จจึงโกรธมาก จนต้องไปเข้าเฝ้าพระบิดาเพ่ือกราบทูลใส่ร้ายท้าวแบ๊และนางทำมา 

    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า พ่ีสาวทั้งหกมีความโหดเหี้ยม

อำมหิตและมีจิตใจที่คับแคบเป็นอย่างมาก เมื่อวางแผนฆ่านางทำมาไม่สำเร็จและท้าวแบ๊ก็ไม่ได้สนใจ

พวกนางทั้งหกก็พาลโกรธแค้น จึงออกอุบายเข้าเฝ้าพระเจ้ากงจีนเพ่ือกราบทูลให้ร้ายท้าวแบ๊และ    

นางทำมา ทำให้พระเจ้ากงจีนเกลียดท้าวแบ๊มากยิ่งขึ้น จากพฤติกรรมของพ่ีสาวทั้งหกสะท้อนให้เห็น

ลักษณะนิสัยอันชั่วร้ายและใจคอคับแคบของพวกนาง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติ เพราะใน

ตอนท้ายของเรื่องนางทั้งหกได้รับผลกรรมของตนโดยถูกหลอกให้กินผลนางกายจึงกลายร่างเป็นนก

กระยางขาว และเมื่อตายไปต้องชดใช้กรรมที่ได้กระทำไว้ในนรกอเวจี 

 

   1.1.1.3 ตัวละครฝ่ายร้ายแล้วกลับมาเป็นฝ่ายดี หมายถึง ตัวละครที่ขาด

คุณธรรม ไม่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมในตอนแรก แต่ในตอนหลังกลับใจมาเป็นตัวละครฝ่ายดี ประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมจรรยา ซึ่งลักษณะตัวละครที่มีพัฒนาการของพฤติกรรมเช่นนี้ วีรวัฒน์ 

อินทรพร (2561 : 209)  กล่าวว่า เป็นตัวละครพลวัต (dynamic character) คือ ตัวละครที่มีการ

พัฒนาลักษณะนิสัย อาจมาจากการได้เรียนรู้หรือผ่านเหตุการณ์บางอย่างในเรื่อง หรือมีบุคลิก

ความคิดและลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ชีวิตที่ได้พบ จากการศึกษาวรรณกรรม

เรื่องท้าวแบ๊ พบตัวละครฝ่ายร้ายแล้วกลับมาเป็นฝ่ายดี 1 ตัวละคร ได้แก่ ยักษ์ที่กินชาวเมืองมิถิลา    

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    ยักษ์ที่กินชาวเมืองมิถิลา เป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ แต่

เนื่องจากบริเวณที่ยักษ์ตนนี้อาศัยอยู่นั้นมีอาหารไม่เพียงพอ จึงได้รุกล้ำเข้ามายังเขตเมืองมิถิลาจับ

ชาวเมืองกินเป็นอาหาร จนเมืองมิถิลากลายเป็นเมืองร้าง ยักษ์ตนนี้มีลักษณะนิสัยที่ดุร้าย ไม่ตั้งมั่นอยู่

ในหลักศีลธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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       มันก ็ มาเถิงห้อง  มิดถิลาเมืองไหย่  หั้นแล้ว  

     มันก็ มาซอกไซ ้  กินเสี้ยงบ่เหลือ  แท้แล้ว 

  ………………………………………. 

       กับท้ัง สังคะเจ้า  ทงทำในสูด  ก็ดี  

       ยักบ่ไว้   กินเสี้ยงบ่หลอ129 หั้นแล้ว 

        (ท้าวแบ๊ : 48/1/1-48/1/4) 

 

    ถอดความได้ว่า มียักษ์เข้ามาจับชาวเมืองมิถิลากินจนหมด ไม่

เหลือไว้แม้แต่พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี 

    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยักษ์ร้ายตนนี้จับชาวเมืองมิถิลา

กินเป็นอาหารจนหมดสิ้น ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ขาด

คุณธรรมไร้ซึ่งความเมตตาต่อมนุษย์  

ต่อมาท้าวแบ๊ได้อาสาช่วยเหลือชาวเมืองมิถิลาปราบยักษ์ร้ายตนนี้ 

ในที่สุดท้าวแบ๊ก็สามารถเอาชนะยักษ์ตนนี้ได้ ยักษ์จึงได้ขอให้ท้าวแบ๊ไว้ชีวิตและให้สัญญาว่าจะกลับตัว

กลับใจเป็นยักษ์ที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     ยักก็  ยอมือไหว้  กะสัดตีตนปะเสิด  

แปะแผ่นพื้น  ตีนเลิกรา  หั้นแล้ว  

        มันก ็ แยงหนห้อง  หิมมะพานของเก่า พู้นแล้ว  

     มันก็ จำจื่อไว ้  คำเจ้าสั่งสอน  แท้แล้ว  

     มันก็ จำสีน 5   พาวันนาทุกค่ำ  คืนแล้ว  

     ทุกค่ำเซ้า  มิค้านคอยเพียน  แท้แล้ว  

      (ท้าวแบ๊ : 53/2/4-54/1/1) 

 

    ถอดความได้ว่า เมื่อท้าวแบ๊สั่งสอนยักษ์เสร็จแล้ว ยักษ์ก็กราบเท้า

ลากลับป่าหิมพานต์ที่อยู่อาศัยเดิม เพ่ือนำคำสั่งสอนของท้าวแบ๊ไปปฏิบัติ โดยการรักษาศีลห้าภาวนา

ทุกเช้าค่ำ 

 
129 บ่หลอ หมายถึง ไม่เหลือ, หมด 
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    จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลังจากที่ท้าวแบ๊กล่าวสั่งสอน 

ยักษ์ร้ายตนนี้ก็กลับตัวกลับใจ ประพฤติปฏิบัติตามคำสอน รักษาศีล บำเพ็ญภาวนา ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายักษ์ตนนี้มีพัฒนาการของตัวละครคือ ตอนแรกไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลัก

ศีลธรรม และในตอนหลังได้สำนึกผิดกลับตัวกลับใจเป็นยักษ์ที่ดี ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ยึดมั่นใน

การทำความดี กระทั่งเม่ือตายไปจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์เสพสุขอยู่ในวิมาน   

 

  1.1.2 การสอนผ่านภูมิหลังของตัวละคร 

  การสอนผ่านภูมิหลังของตัวละคร คือ การสอนโดยการกล่าวถึงความเป็นมาของตัว

ละครในชาติที่แล้ว ซึ่งจะสะท้อนความเชื่อเรื่องกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดในชาติปัจจุบัน ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้  
 

            อันว่า  2 นางน้อย  โสมงามเสมอพาก กันแล้ว    

     ตั้งหาก   งามยิ่งย้อย  ย้อยเจ้าแปกกัน  แท้แล้ว   

     ซาดก่อน พู้นได้เป็น   ลูกเสดถีหลวง   

     เนาอยู่  เมืองพาลานะสี    อยู่กะเสมสุกส้าง    

     อันว่า ทำมาน้อย  เป็นลูกเมียหลวง   

นางคำเป็น  เมียปายลูกเสดถี     

     ปางนั้น  ยามเมือสังคะเจ้า  จำวัดสาเสียออก  มานั้น    

     เสดถี ก็ตกแต่งให้  กันถินพ้อมทอดทาน แท้แล้ว    

     ก็จึง  ทันลูกน้อย  นางนาดทั้ง 2  

พากันมา  แสวสนยังผ้า 

     อันว่า 2 นางน้อย  หยิบพอไตนึ่ง    

     เสดถี ก็ทานทอดให้  สังคะเจ้ามอบเวน  แท้แล้ว   

     เป็นแต่ บุนข้าเจ้า  ทั้ง 2 นางนาด  จิงแล้ว   

           ข้าก็  ได้แสวผ้า  กันถ่ินแต่หลัง  เจ้าเฮย    

     ซาดนี้  2 ก็ได้เกิด  พ้อมดอมกันฮ่วม  แท้แล้ว    

        ซาดนี้ ได้มาเป็นหนุ่มเหน้า บาท้าวฮ่วมกัน    แท้แล้ว   

     ฟังเย้อ เจ้าทั้งหลาย  จำจื่อเอาท้อน 

     ไผผู้  ได้ทานทอดให้  กันถินนั้นปะเสิดดี เจ้าเฮย    
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     บ่ห่อน ตกต่ำค้อย  ผู้ซั่วสามาน    

     เป็นแต่ บุนหลังซัก  ส่งเถงิพายหน้า    

   (ท้าวแบ๊ : 63/2/1-65/1/2) 

 

  ถอดความได้ว่า อดีตชาติของนางทำมาและนางคำหยาด ชาติก่อนเกิดเป็นบุตรของ

เศรษฐีชาวเมืองพาราณสี นางทำมาเป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาหลวง ส่วนนางคำหยาดเป็นบุตรที่เกิด

จากภรรยาน้อย เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาบิดาได้ทำบุญทอดกฐิน แล้วให้บุตรสาวทั้งสองจับชายผ้า

กฐินถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาติปัจจุบันของนางทั้งสอง เกิดมาได้สามีคน

เดียวกัน และให้ทุกคนจำเอาไว้ว่าผู้ใดที่ทำบุญกฐินไม่มีทางที่ชีวิตจะตกต่ำได้ 

  จากตัวอย่างข้างต้น เป็นกลวิธีการสอนผ่านภูมิหลังของตัวละครโดยการกล่าวถึง

อดีตชาติของนางทำมาและนางคำหยาดว่าเมื่อครั้งในอดีตชาติเคยเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีอาศัยอยู่ ณ 

เมืองพาราณสี นางทำมาเกิดจากภรรยาหลวง ส่วนนางคำหยาดเกิดจากภรรยาน้อย ทั้งสองพ่ีน้องได้

ทำบุญกฐินร่วมกัน โดยที่ทั้งสองจับผ้าไตรจีวรถวายแด่พระสงฆ์พร้อมกัน ทำให้เกิดอานิสงส์ในการ

ทำบุญกฐินร่วมกัน ชาตินี้จึงได้เกิดมาร่วมชาติกันและมีสามีคนเดียวกัน นอกจากนี้ผู้แต่งยังกล่าวว่า 

บุคคลใดที่ทำบุญทอดกฐิน ผลบุญที่สร้างไว้จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่มีวันที่ชีวิตจะตกต่ำได้  

  การสอนผ่านภูมิหลังของตัวละครโดยการกล่าวถึงอดีตชาติของนางทำมาและนาง  

คำหยาดนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในสังคมไทยเรื่องบุญกรรม ซึ่งเป็นกลวิธีการสอนที่แยบคายเป็น

อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสอนที่แสดงผ่านเหตุการณ์ในอดีตชาติของตัวละครที่สร้างกุศลโดยการ

ทำบุญกฐินไว้ เมื่อตายไปจึงได้เกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทุกสิ่ง ซึ่งเป็นการโน้มน้าวใจให้

ผู้อ่านต้องการจะสร้างบุญกุศล เพ่ือให้ชาติภพหน้าประสบแต่ความสุขความเจริญ   

  นอกจากนี้ยังมีการสอนผ่านภูมิหลังของตัวละครโดยการกล่าวถึงอดีตชาติของ     

ท้าวแบ๊ เมื่อครั้งเกิดเป็นเทพบุตรได้สร้างบุญกุศล โดยการถวายแก่นขนุน แด่พระพุทธเจ้าเพ่ือนำไป 

ต้มย้อมผ้าด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ละจากความโกรธขณะที่ถวายทาน จึงส่งผลให้ท้าวแบ๊ได้เกิดเป็น          

พระโพธิสัตว์ในชาติต่อมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

      เป็นแต่ บุนบาส้าง  พายหลังซาดก่อน จิงแล้ว    

      นำส่งให้   บาท้าวก็จึง  เถิงอุ่น    

ซาดก่อนได ้  เป็นเทบพะบุด    
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     พ่อก ็ เอาขักมาให้  ท่านพุดโทเจ้า      

     เจ้าก ็ ดังไฟต้ม   ยังขักหม้อไหย่    

     ก็เพ่ือ ได้ย้อมผ้า  พุดโทเจ้าแต่หลัง  แท้แล้ว   

     คันว่า ทำบุนให้  มีใจอันซื่อ  จิงเทิน    

     อย่าได ้ ข่มเคียดค้อย  ทานแล้วก็เล่าเสีย เจ้าเฮย    

        (ท้าวแบ๊ : 93/2/4-94/1/2) 

 

  ถอดความได้ว่า เหตุที่ท้าวแบ๊เกิดเป็นพระโพธิสัตว์เพราะได้สร้างบุญกุศลไว้ตั้งแต่

ชาติปางก่อน ซึ่งได้เกิดเป็นเทพบุตรนำแก่นขนุนถวายแด่พระพุทธเจ้าต้มย้อมผ้า และในขณะที่ทำบุญ

นั้นมีใจอันบริสุทธิ์ปราศจากความโกรธ  

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการประกอบกรรมดีจะส่งผลให้บุคคลนั้น ประสบ

แต่ความสุขความเจริญในชาติภพต่อไป ซึ่งกลวิธีการสอนนี้จะทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ จะ

เกิดขึ้นในชาติหน้า โดยมีความเชื่อเรื่องบุญบาปมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ดังที่วสันต์ รัตนโภคา (2561 : 

58) ได้อธิบายเรื่องบุญบาป ไว้ว่า คนไทยมีความเชื่อว่าบุญและบาปก่อให้เกิดกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่บันดาล

ให้เกิดทั้งความสุขและทุกข์ หากผู้ใดกระทำบุญก็จะเกิดกรรมดีทำให้มีความสุข ผู้ใดกระทำบาปก็จะ

เกิดกรรมชั่วทำให้เป็นทุกข์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าบุญและบาปก่อให้เกิดกรรมอันอาจเป็นผลพวง

จากการกระทำในภพชาติที่แล้ว ทั้งยังอาจส่งผลไปสู่ภพชาติหน้าอีกด้วย 
 

1.1.3 การสอนโดยการให้ตัวละครตัวหนึ่งกล่าวสอนตัวละครอีกตัวหนึ่ง 

  การสอนโดยการให้ตัวละครตัวหนึ่งกล่าวสอนตัวละครอีกตัวหนึ่ง เป็นการสอนที่     

ผู้แต่งนำเสนอคำสอนผ่านคำพูดของตัวละคร ซึ่งเป็นคำสอนที่ตรงไปตรงมา ไม่ต้องสังเกตจาก

พฤติกรรม หรือลักษณะนิสัยของตัวละคร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

       แต่นั้น แม่ตอบถ้อย  ขานลูกทั้งเหง้า    

      สายใจเฮย   ค่อยไปเย้อเจ้า    

     ให้เจ้า เมือเพื่อนท้าว  บุดตะลาดกุมมาน แม่เทิ่น  

     ให้เจ้า บัวละบัดท้าว  จอมขวันผัวม่ิง  จิงเน้อ  

     จงให ้ เพียนบาคาน  เกิงตาถนอมไหว้ 

        (ท้าวแบ๊ : 44/2/4-45/1/1) 
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  ถอดความได้ว่า พระมารดาอนุญาตให้นางทำมากลับเมืองทูมมาเป็นเพ่ือนท้าวแบ๊ 

และสอนให้ดูแลปรนนิบัติ ให้ความเคารพต่อสามี 

  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวสอนของตัวละครพระมารดาที่สั่งสอน

นางทำมาให้คอยดูแลปรนนิบัติ และให้ความเคารพต่อท้าวแบ๊ผู้เป็นสามี ซึ่งเป็นคำสอนที่ตั วละคร   

พระมารดาถ่ายทอดผ่านคำพูดไปยังนางทำมา เพ่ือให้นางทำมาเข้าใจคำสอนได้โดยง่ายและมุ่งให้    

ตัวละครนางทำมาปฏิบัติตาม การที่ผู้แต่งเลือกสถานภาพของผู้กล่าวสอนและผู้ถูกสอนเป็นมารดากับ

บุตรีนั้น เนื่องจากมารดามีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุตร ดังที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542 : 2) 

กล่าวไว้ว่า มารดามีหน้าที่สั่งสอนแนะนำบุตรให้ตั้ งอยู่ในความดี ชักนำให้มุ่งไปในทางที่จะพบกับ

ความสุขความเจริญ เมื่อบุตรมีครอบครัวก็ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ อีกทั้งคำสอนในตัวอย่างข้างต้น

เป็นคำสอนเรื่องการครองเรือนที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี ดังนั้นคำสอนดังกล่าวผู้ที่อยู่ในสถานภาพ

ภรรยาและมารดาจึงเหมาะสมที่จะเป็นผู้กล่าวสอนบุตรีมากที่สุด  

  นอกจากนี้ยังปรากฏตัวละครบางตัวที่กล่าวสอนกลุ่มคนจำนวนมาก โดยไม่ได้ระบุ

สอนตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ดังตอนที่ ท้าวแบ๊กล่าวสั่งสอนชาวเมืองมิถิลาก่อนขึ้นเรือสำเภากลับเมือง

ทูมมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       เมื่อนั้น พะกล่าวต้าน  เตือนป่าวซาวเมือง  ทั้งหลายเฮย 

     อยู่ดี  อย่าเส้าคอยเย้อ   เจ้าพี่น้องฝูงหมู่ซาวเมือง ข้อยเฮย  

     อันว่า คองบูลาน  อย่าซวนกันม้าง  

     ให้คอย พากันส้าง  สมพานอย่าได้ขาด อ่อนเฮย  

     อย่าได้ เบียดไพ่น้อย  คนไฮ้ข่มเหงแด่เน้อ  

        (ท้าวแบ๊ : 74/2/2-74/2/3) 

 

  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊สั่งสอนชาวเมืองมิถิลาว่าอย่าละทิ้งจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมา

ตั้งแต่โบราณ ให้หมั่นสร้างบุญกุศลอยู่เสมอ และอย่าได้ข่มเหงเบียดเบียนคนที่ยากไร้ 

  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวละครท้าวแบ๊กำลังสั่งสอนชาวเมืองมิถิลาว่าอย่า

ละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ให้ชาวเมืองหมั่นทำบุญสร้างกุศล และ

อย่าเบียดเบียนผู้ อ่ืน ซึ่งคำสอนดังกล่าวเป็นคำสอนที่ตัวละครท้าวแบ๊ถ่ายทอดผ่านคำพูดไปยัง

ชาวเมืองมิถิลา เพ่ือให้ชาวเมืองมิถิลาได้นำคำสอนนี้ไปปฏิบัติตาม และจะสังเกตได้ว่าคำสอนข้างต้น
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ไม่ได้สอนเจาะจงไปที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง แต่เป็นการสอนที่กล่าวสอนโดยรวม เพ่ือให้เมืองมิถิลาอยู่

อย่างสงบสุขร่มเย็น การที่ผู้แต่งเลือกตัวละครผู้กล่าวสอนและผู้ถูกสอนเป็นท้าวแบ๊กับชาวเมืองมิถิลา

นั้น เนื่องจากท้าวแบ๊เป็นผู้ที่ช่วยเหลือชาวเมืองมิถิลาให้ฟ้ืนคืนชีพและช่วยปราบยักษ์ร้าย ทำให้

ชาวเมืองเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งในบุญคุณ ดังนั้นเมื่อท้าวแบ๊กล่าวสอนสิ่งใดชาวเมืองจึง

เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้น  

 

  1.1.4 การสอนผ่านตัวละครแบบคู่ตรงข้าม 

  การใช้คู่ตรงข้าม หมายถึง การที่ผู้เขียนสร้างให้ตัวละครแต่ละคู่มีลักษณะแตกต่าง

กัน เพ่ือเน้นหรือเสริมให้ลักษณะที่ตรงข้ามกันของอีกฝ่ายหนึ่งเด่นขึ้น (ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์

วัฒนา, 2544 : 128) จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ พบการสอนผ่านตัวละครแบบคู่ตรงข้าม  

2 คู่ ได้แก่ ท้าวแบ๊กับพระเจ้ากงจีน และนางทำมากับพี่สาวทั้งหก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

   1.1.4.1 ท้าวแบ๊กับพระเจ้ากงจีน 

   ท้าวแบ๊และพระเจ้ากงจีน ถือเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมากของเรื่อง 

ลักษณะนิสัยของท้าวแบ๊และพระเจ้ากงจีนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยท้าวแบ๊มีคุณธรรม ยึดมั่นใน

การกระทำความดี ส่วนพระเจ้ากงจีนผู้ไร้คุณธรรม มุ่งกระทำแต่สิ่งที่ชั่วร้าย แม้ว่าพระเจ้ากงจีนจะอยู่

ในฐานะของกษัตริย์ปกครองบ้างเมือง แต่ประชาชนกลับไม่ยกย่องเทิดทูน ซึ่งต่างกับท้าวแบ๊ที่มีฐานะ

เป็นเพียงราชบุตรเขย แต่กลับมีประชาชนรักใคร่เทิดทูน  

   ผู้แต่งใช้ตัวละครคู่ตรงข้าม ท้าวแบ๊กับพระเจ้ากงจีน ในการนำเสนอ      

การสอนผ่านตัวละครที่มีคุณธรรมและตัวละครที่ขาดคุณธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

    

       บัดนี ้ จักกล่าวเถิงโพทิสัดไท ้ เทียมนางนงถ่าว  ก่อนแล้ว  

     พะก ็ ตกแต่งให ้  ทานแท้ซูวัน 

  ………………………………………….. 

     แต่นั้น ลาซาเจ้า  พยาหลวงตนพ่อ  

     ก็ซัง  แจ่มเจ้า   บาท้าวลูกเขยแท ้

        (ท้าวแบ๊ : 27/2/4-28/1/3) 
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   ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊และนางทำมาออกให้ทานทุกวัน ทำให้พระเจ้า      

กงจีนเกลียดชังท้าวแบ๊ 

   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวละครคู่ตรงข้ามทั้งสองมีภาพลักษณ์ที่

แตกต่างกัน โดยท้าวแบ๊มีภาพลักษณ์ที่มีคุณธรรมดูแลทุกข์สุขของประชาชน บริจาคทานให้แก่

ชาวเมืองที่ตกทุกข์ได้ยาก ส่วนภาพลักษณ์พระเจ้ากงจีนนั้น เป็นคนที่ขาดคุณธรรม อิจฉาริษยาผู้อ่ืน 

เมื่อเห็นท้าวแบ๊ราชบุตรเขยบริจาคทานแล้วประชาชนรักใคร่ ก็เกิดความริษยาและวางแผนฆ่าท้าวแบ๊ 

เพ่ือให้ประชาชนกลับมารักใคร่ตนเองเช่นเดิม จะสังเกตได้ว่าวิธีคิดแก้ไขปัญหาของพระเจ้ากงจีน      

ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง แต่กลับถลำลึกเข้าสู่หนทางที่ชั่วร้าย ด้วยลักษณะนิสัยที่

แตกต่างของตัวละครทั้งสองนี้ จึงเป็นการสอนผ่านตัวละครคู่ตรงข้ามที่นำเสนอภาพลักษณ์ของตัว

ละครที่มีคุณธรรมกับละครที่ขาดคุณธรรมอย่างชัดเจน 

 

   1.1.4.2 นางทำมากับพี่สาวทั้งหก 

   นางทำมากับพ่ีสาวทั้งหก เป็นตัวละครที่เป็นพ่ีน้องกัน และถูกเลี้ยงดูเติบโต

มาด้วยกัน แต่ตัวละครทั้งสองมีลักษณะนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน ซึ่งนางทำมามีลักษณะนิสัยคล้ายกับ

พระมารดา ส่วนพี่สาวทั้งหกมีลักษณะนิสัยคล้ายกับพระเจ้ากงจีนพระบิดา  

   ผู้แต่งใช้ตัวละครคู่ตรงข้าม นางทำมากับพ่ีสาวทั้งหก ในการนำเสนอ      

การสอนผ่านตัวละครที่มีลักษณะนิสัยที่มีความเมตตา สุภาพเรียบร้อย และตัวละครที่ไร้ความเมตตา 

พูดจาดูถูกผู้อื่น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  

     ยังมี  นายซะเพา  ค้าเมืองจำปามาฮอด  

     คืดอยาก ได้สูเจ้า   ซู่นางว่าดาย  

     บาบ่าว ท้าวแบ๊เกิด  นำคนว่าดาย  

     ไผผู้  ยังเอาได้   ขานถ่อยบอกเฮา   

     เฮาจัก วางความให้  นายซะเพาฮู้ 

  ............................................. 

     แต่นั้น นางไอ่เอ้ือย  เป็นพี่ท้ังหลาย  

     แหนง130สู้ มอละนาตาย  ซางก็ใจลางแล้ว 

 
130 แหนง หมายถึง ระอา, เบื่อ, รังเกียจ 
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     แหนงว่า ไปอยู่เฮื้อ131  ในป่าเป็นละสี  ที่พู้น  

พาวันนา  เนาอยู่นอนในถ้ำ 

     ข้อยก ็ บ่ห่อนฮู้   สัดถ่อยมาโอม132 พ่อเฮย  

     เป็นคน ในโลกา   บ่ห่อนเห็นสันนี้ 

        (ท้าวแบ๊ : 15/2/2-16/1/1) 

    

   ถอดความได้ว่า พระเจ้ากงจีนกล่าวกับพระธิดาทั้งเจ็ดว่ามีนายสำเภาพ่อค้า

ชาวเมืองจำปาต้องการสู่ขอพระธิดาหนึ่งในเจ็ดพระองค์ให้บุตรชายของตนที่มีรูปร่างเป็นแพะ โดย  

นางไอ่ตัวแทนพ่ีสาวทั้งหกกล่าวปฏิเสธและพูดจาดูถูกท้าวแบ๊ หากให้แต่งงานกับท้าวแบ๊ต้องไปอยู่ใน

ป่า นอนในถ้ำ พวกนางขอยอมตายดีกว่า และในโลกนี้ไม่เคยเห็นสัตว์เดรัจฉานมาสู่ขอมนุษย์ 

   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าพ่ีสาวทั้งหกเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยที่

ไร้ความเมตตา พูดจาหยาบคาย ดูถูกผู้อ่ืน ซึ่งในตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนที่พระเจ้ากงจีนถามพระธิดา

ทั้ง 7 พระองค์ ว่ามีผู้ใดจะแต่งงานกับท้าวแบ๊หรือไม่ นางไอ่ซึ่งเป็นพ่ีสาวคนโตและเป็นตัวแทนของ

นางทั้งหก ได้กล่าวว่าหากให้แต่งงานกับท้าวแบ๊ขอยอมตายดีกว่า เพราะรังเกียจที่จะต้องไปอาศัยอยู่

ในป่า นอนในถ้ำ และก็ยังแปลกใจที่ท้าวแบ๊เป็นสัตว์เดรัจฉานยังกล้ามาสู่ขอพวกนาง ซึ่งในโลกนี้ไม่

เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้เลย จากคำพูดของนางไอ่แสดงให้เห็นว่านางเป็นคนที่ไร้ซึ่งความเมตตา พูดจา

เสียดสี ดูถูกผู้อื่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติตาม 

   ส่วนนางทำมาเมื่อพ่ีสาวทั้งหกปฏิเสธการแต่งงานกับท้าวแบ๊ และพูดจาว่า

ร้ายท้าวแบ๊อย่างหยาบคาย แต่นางทำมาก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจและปฏิเสธการแต่งงานแต่อย่างใด        

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

       ท้าวจึง ต่าวหน้าต้าน  ถามนาสทำมา    สายใจก ู

จีค่อยเอา  บาท้าวได้บ่  

     แต่นั้น ทำมาน้อย    ยอนบพ่อ  

     คันว่า พะพ่อให ้  จีขีนได้บ่อนใด  พ่อเฮย  

  ............................................... 

 
131  เฮื้อ หมายถึง รก, ร้าง, ว่างเปล่า 
132 โอม หมายถึง สู่ขอ 
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       แต่นั้น 6 สาวพ้อม  ใยหัวหุ้มปาก  หน่ายนี้เด้  

       นางหล้าน้อย  จีเอาแบ๊กอดนอน  แท้น้อ  

ความว่าแล้ว  เลยหัวชีซั่ว 

(ท้าวแบ๊ : 16/1/2-16/2/1) 

 

   ถอดความได้ว่า พระเจ้ากงจีนถามนางทำมาว่าจะแต่งงานกับท้าวแบ๊หรือไม่ 

นางทำมายกมือขึ้นไหว้แล้วตอบว่า หากพระบิดาให้แต่งงานนางก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด เห็นดังนั้น

พ่ีสาวทั้งหกก็หัวเราะเยาะนางทำมาว่าจะได้นอนกอดสามีที่เป็นแพะ   

   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวละครนางทำมาเป็นตัวละครคู่ตรงข้าม

กับตัวละครพ่ีสาวทั้งหกอย่างชัดเจน ซึ่งสังเกตได้จากลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ตัวละครทั้งคู่แสดง

ออกมา ดังตัวอย่างข้างต้นที่นางทำมาไม่ได้ปฏิเสธการแต่งงานกับท้าวแบ๊ อีกทั้งยังพูดจาสุภาพ        

ให้เกียรติผู้เป็นพระบิดาในการตัดสินใจ ต่างจากพ่ีสาวทั้งหกเมื่อรู้ว่านางทำมารับปากจะแต่งงานกับ

ท้าวแบ๊ก็เข้ามาหัวเราะเยาะ พูดจาส่อเสียดนางทำมาว่าจะได้นอนกอดแพะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามนางทำมาก็มิได้โต้ตอบหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พอใจแต่อย่างใด 

   จากการสอนผ่านตัวละครแบบคู่ตรงข้ามท้ัง 2 คู่ จะเห็นได้ว่าตัวละครคู่ตรง

ข้ามมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่ตัวละครฝ่ายหนึ่งจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่อีกฝ่าย

หนึ่งแสดงไม่ได้ หรือไม่สามารถทำได้ ซึ่งตัวละครอีกฝ่ายหนึ่งก็จะแสดงออกตอบกลับมาในลักษณะ

เดียวกัน 

 

 1.2 การสอนผ่านโครงเรื่อง  

 โครงเรื่อง คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้แต่งกำหนดขึ้นและนำมาเรียงร้อยต่อกันเป็นเหตุเป็นผล

กัน หรืออาจกล่าวได้ว่าโครงเรื่องเป็นการจัดลำดับเหตุการณ์ที่มีความสอดคล้องกัน โครงเรื่อง (plot) 

ต่างกับเนื้อเรื่อง (story) เนื้อเรื่องอาจไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล แต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ส่วนโครงเรื่อง

ต้องมีเหตุผลเสมอซึ่งเกิดจากปัญหาหรือความขัดแย้งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อ่ืนตามมา (วีรวัฒน์ 

อินทรพร, 2561 : 175-176) ดังนั้นโครงเรื่องจึงเป็นการจัดระบบสิ่งที่ตัวละครกระทำ รู้สึกนึกคิด หรือ

กล่าวออกมา สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามภายหลังจนกระทั่งนำไปสู่จุดจบอย่าง

ใดอย่างหนึ่งของเรื่อง (นัทธนัย ประสานนาม, 2559 : 26) เพ่ือให้ผู้อ่านไปสู่แนวคิดหลักของเรื่องที่     

ผู้แต่งต้องการจะนำเสนอ 
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 จากศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการสอนผ่านโครงเรื่อง 2 ลักษณะ คือ การสอน

ผ่านโครงเรื่องใหญ่ และการสอนผ่านโครงเรื่องย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

  1.2.1 การสอนผ่านโครงเรื่องใหญ่ 

  โครงเรื่องใหญ่ (main plot) ได้แก่ เหตุการณ์สำคัญที่ผู้เขียนกำหนดเป็นแนวให้เรื่อง

ดำเนินไปตามต้องการ โครงเรื่องใหญ่นี้จึงเป็นแกนสำคัญในการดำเนินเรื่องจะเกี่ยวข้องกับความ

ขัดแย้งและปมปัญหาต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้

เรื่องไปสู่เป้าหมายที่ผู้เขียนต้องการ (สุมาลี ลิ้มประเสริฐ, 2557 : 64) จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่อง

ท้าวแบ๊ สามารถสรุปโครงเรื่องใหญ่ ดังต่อไปนี้ 

 

  ท้าวแบ๊กำเนิดผิดปกติมีรูปร่างคล้ายแพะ พระบิดาเกรงว่าจะเป็นกาลกิณีต่อ

บ้านเมืองจึงสั่งให้นำท้าวแบ๊ไปลอยแพ แพลอยไปติดยังนอกเมือง ย่าจำสวนบังเอิญพบเห็นเกิดความ

สงสารจึงลงแพเพ่ือเลี้ยงดู นายสำเภาเดินเรือผ่านมาท้าวแบ๊และย่าจำสวนจึงขออาศัยเรือไปยังเมืองกง

จีนด้วย ท้าวแบ๊พบพระธิดาของพระเจ้ากงจีนและได้แต่งงานกับพระธิดาองค์ที่ 7 แต่พระเจ้งกงจีนเกิด

ความไม่พอใจราชบุตรเขยที่ประชาชนรักใคร่ศรัทธา จึงออกอุบายหลอกท้าวแบ๊ไปให้ยักษ์กิน แต่ไม่

สำเร็จทำให้ท้าวแบ๊ได้ของวิเศษจากยักษ์ทั้งหมด ต่อมาท้าวแบ๊คิดถึงบ้านเมืองของตน จึงเดินทางกลับ

ระหว่างทางได้ต่อสู้กับยักษ์ และสามารถเอาชนะได้ด้วยฝีมือและสติปัญญา ท้ายที่สุดท้าวแบ๊ได้ขึ้น

ครองเมืองทูมมาและไปรับย่าจำสวนกับนายสำเภามาเลี้ยงดู 

 

  จากโครงเรื่องใหญ่ของเรื่องท้าวแบ๊จะเห็นได้ว่าท้าวแบ๊ต้องประสบเคราะห์กรรม

ตั้งแต่กำเนิดและได้ผจญภัยต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ แต่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยคุณงามความ

ดีและบุญญาบารมีท่ีได้สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อน ซึ่งเป็นการสอนให้ผู้อ่านตั้งม่ันอยู่ในหลักแห่งความด ี

หากพิจารณาโครงเรื่องยังสามารถพิจารณาได้ตามส่วนประกอบต่าง ๆ 6 ส่วน ได้แก่ 

การเปิดเรื่อง การผูกปม การหน่วงเรื่อง จุดสุดยอด การคลายปม และการปิดเรื่อง (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 

2537 : 102) ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏคำสอนผ่านโครงเรื่องใหญ่ตาม

องค์ประกอบของโครงเรื่องในบันเทิงคดี ได้แก่ การเปิดเรื่อง การผูกปม จุดสุดยอด การคลายปม และ

การปิดเรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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   1.2.1.1 การเปิดเรื่อง 

   การเปิดเรื่อง (exposition หรือ opening) คือ การเริ่มต้นเรื่อง เป็นตอนที่
ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความใคร่รู้และติดตามอ่านต่อไป วิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ การพรรณนา
หรือบรรยายฉาก บรรยายลักษณะตัวละคร บรรยายเหตุการณ์หรือเปิดเรื่องด้วยบทสนทนา (นัทธนัย 
ประสานนาม, 2559 : 27) จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏการเปิดเรื่องแบบบรรยาย
เริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู และการบรรยายฉาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

     บัดนี ้ จักมัดซะกานไหว้  แก้วทั้งองอันปะเสิด 

      เป็นแว่นแก้ว  ทั้งคายโลกลือ  ไซโย  

       แพ้133กำฮาบ134  ฝูงมานขออย่ามี 

       อย่ามีโพยไพ  บังเบียดตนข้อย  

     ปางเมื่อ พุดโทเจ้า  ทัวละมานปางก่อน ก็จิง  

       แปงปานไว้  เห็นแจ้งซูอัน  

  ………………………………………… 

     บัดนี ้ ยังมีเมืองไหย่กว้าง เฮียกซื่อทูมมา  

       อยู่กะเสม  สุกไพ่ไททั้งข้า  

     มีทั้ง  เวียงหลวงกว้าง  ปักตูเวียงทั้ง 8  

       เมกช่อฟ้า  เหลืองเหลื้อมแต่คำ  

       นักสนมล้น   3 พันเทียมเทียบ  

       เฮียงพางข้าง  ขัวซ้ายแกว่งวี  

     นับแต่ ซูมพูพ้ืน   จักกะวานทั้ง 4  

     เขาก็ มาขาบไหว้  พะเมืองเจ้าเสียวไฮ  

     เจ้าก็ อยู่ซอบแท้  ทดซะลาดคองทำ  

อยู่ซะบายสูก  ไพ่เมืองยอย้อง  

     เจ้าก็ บ่อย่อนย้าน  ทางอ่ืนเมืองใด  

     ซาดที ่ สมพานมี  ก็หากลือซาท้าว 

      (ท้าวแบ๊ : 1/1/1-1/2/4) 
 

133 แพ้ หมายถึง ชนะ 
134 กำฮาบ หมายถึง กำราบ, ปราบ 
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   ถอดความได้ว่า ผู้แต่งขอกราบไหว้พระรัตนตรัยผู้ชนะหมู่มารและขอให้ตน

อย่าได้มีภัยอันตรายใด ๆ มาแผ้วพาน ต่อมาก็กล่าวถึงเมืองทูมมาที่มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชน

เป็นสุข เหตุเพราะเจ้าเมืองปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม  

   จากการเปิดเรื่องของเรื่องท้าวแบ๊ เป็นการเปิดเรื่องด้วยการบรรยายบทไหว้

ครู ซึ่งผู้แต่งได้กราบไหว้พระรัตนตรัยและได้ขอพรให้ตนอย่ามีอันตรายใด ๆ มาแผ้วพาน จากนั้นจึง

บรรยายฉากความอุดมสมบูรณ์ของเมืองทูมมา พร้อมแสดงเหตุผลที่เมืองทูมมามีความเจริญรุ่งเรือง 

เพราะกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมและด้วยบุญบารมีที่เคยสั่งสมมาแต่ชาติปาง

ก่อน จะเห็นได้ว่าการเปิดเรื่องนอกจากจะใช้การบรรยายบทไหว้ครูและการบรรยายฉากความอุดม

สมบูรณ์ของเมืองทูมมาแล้ว ยังมีการบรรยายแนะนำตัวละครไปพร้อมกัน คือ ตัวละครเจ้าเมืองทูมมา 

   นอกจากนั้นการบรรยายลักษณะตัวละครเจ้าเมืองทูมมา ยังสะท้อนให้เห็น

ว่าบ้านเมืองใดจะเจริญรุ่งเรือง ประชาชนเป็นสุขได้ ก็เพราะกษัตริย์ยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมและ

ด้วยบุญบารมีที่ได้สั่งสมมา ซึ่งผู้แต่งต้องการนำเสนอภาพลักษณ์เจ้าเมืองทูมมาให้เป็นผู้ปกครองใน

อุดมคติ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง 

 

   1.2.1.2 การผูกปมและการคลายปม 

   การผูกปม (rising action หรือ complication) ในช่วงของการผูกปัญหา

จะมีความขัดแย้ง (conflict) เกิดขึ้นในเรื่อง ความขัดแย้งคือการต่อสู้ระหว่างอำนาจหรือพลังผลักดัน 

(force) สองฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กันในโครงเรื่อง ความขัดแย้งก่อให้เกิดความสนใจใคร่รู้ (suspense) 

ความระทึกใจ และความตึงเครียด (tension) ทั้งนี้ ความขัดแย้งเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นทิศทางของ

เรื่องท้ังหมดว่ามีจุดหมายไปยังที่ใดหรือเพ่ือเสนอแก่นเรื่องใด (นัทธนัย ประสานนาม, 2559 : 28) 

   ความขัดแย้งในเรื่องสั้นหรือนวนิยายอาจจำแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ ความ

ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ และความขัดแย้งภายในจิตใจตนเอง  

(วีรวัฒน์ อินทรพร, 2561 : 180-184) 

   ส่วนการคลายปม (falling action) คือ ผลสรุปของเหตุการณ์การที่ต่อ

เนื่องมาจากจุดสูงสุดของเรื่อง ซึ่งอาจมีช่วงเหตุการณ์ ไม่ยาวนานเท่าตอนที่ผูกปม  (นัทธนัย       

ประสานนาม, 2559 : 29) เพ่ือทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดก่อนเปิดเรื่อง 



  139 

   จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ พบว่าในการผูกปมปัญหาหลักของ

เรื่องเกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งเป็นความขัดแย้งของตัวละครในเรื่องระหว่างพ่อตา

กับลูกเขย ดังต่อไปนี้ 

 

   เรื่องท้าวแบ๊ เป็นเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างท้าวแบ๊กับพระเจ้า

กงจีน ซึ่งเริ่มต้นจากที่ท้าวแบ๊ไปสู่ขอนางทำมา โดยพระเจ้ากงจีนเรียกค่าสินสอดเป็นเงินและทอง

จำนวนมาก และยังให้สร้างสะพานเงินสะพานทองตั้งแต่ท่าเรือจนถึงประตูเมือง ความขัดแย้งทวีความ

รุนแรงมากขึ้น เมื่อท้าวแบ๊เป็นที่รักใคร่ของประชาชน พระเจ้ากงจีนจึงเกิดความอิจฉาริษยาท้าวแบ๊ 

จึงออกอุบายวางแผนฆ่าท้าวแบ๊อยู่หลายครั้ง แต่เรื่องก็คลี่คลายลงได้หลังจากท่ีท้าวแบ๊ได้นำผลของต้น

นางกายมาให้พระเจ้ากงจีนกิน ทำให้พระเจ้ากงจีนกลายร่างเป็นลิงกระโดดหนีเข้าป่าไป 

 

   จากการผูกปมและการคลายปมของโครงเรื่องหลักจะเห็นได้ว่าท้าวแบ๊เป็น

ผู้ถูกกระทำมาโดยตลอด แต่ก็สามารถผ่านพ้นเคราะห์กรรมต่าง ๆ ได้เสมอ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็น

ว่ามีตัวละครผู้ช่วยเหลือมาคอยช่วยเหลือท้าวแบ๊อยู่เสมอ เช่น พญาครุฑและพญานาค มาช่วยเนรมิต

สินสอดและสร้างสะพานเงินสะพานทอง พระอินทร์มาช่วยบอกความวิเศษของกิ่งต้นนางกายในแต่  

ละทิศ ซึ่งนำไปสู่การคลายปมของเรื่อง และยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้แต่งได้นำเสนอแนวคิดเรื่องผู้ที่ มี

บุญญาธิการย่อมมีคนคอยช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการสอนผ่านพฤติกรรมตัวละครเพ่ือให้ผู้อ่านหมั่นสร้าง

ความด ี 

 

   1.2.1.3 การปิดรื่อง 

   การปิดเรื่อง (ending) คือ การสิ้นสุดของชุดเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่อง     

ซึ่งนักเขียนมีแนวทางการปิดเรื่องที่แตกต่างกันออกไป อาจจบแบบคลี่คลายความขัดแย้งของเรื่องโดย

สมบูรณ์ จบแบบพลิกความคาดหมาย จบแบบมีความสุข จบแบบมีความทุกข์ หรืออาจจบโดยไม่บ่งชี้

ว่าเรื่องสิ้นสุดลงอย่างไร (นัทธนัย ประสานนาม, 2559 : 29-30) จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่อง   

ท้าวแบ๊พบการปิดเรื่องโดยการสโมธานหรือประชุมชาดก ดังต่อไปนี้ 

 

       บัดนี ้ จักกล่าวนับซาดท้าว พายหลังปางก่อน  จิงแล้ว  

       เป็นแว่นแก้ว  เมือหน้าล่ำแยง  
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     อันว่า ลาซาเจ้า  ทูมมาตนพ่อ  พะองนั้น 

       ก็หากแม่น  พยาสีสุดโท    

     พ่อพะ องเป็นเจ้า  ทั้งคายโลกลือ  เจ้าเฮย 

     อันว่า มาดาเจ้า  เทวีตนแม่  พะองนั้น  

     ก็หาก แม่นนางสีมะหามะยา แม่พะองเป็นเจ้า  

  ………………………………………... 

     อันว่า ลาซาเจ้า  กงจีนตนพ่อ  ปางนั้น  

     ก็หาก แม่นเทวะทัดผู้  กะทำฮ้ายแก่พะอง เจ้าเฮย  

       ตายไปไหม้  อะบีจีจมจุ่ม 

จมอยู่พื้น  ในหม้อแผ่นแดง  หั้นแล้ว  

  ………………………………………… 

     อันว่า บาคานท้าว  เป็นสัดปางก่อน  

เป็นฮูบแบ ๊  ในท้องออกมา   ปางนั้น 

     ก็หาก แม่นองสับพะยูเจ้า ตนบุนสอนสั่ง     ปางนั้น 

     จึงได ้ นั่งแทน่แก้ว  ปางนี้เทดสนา  เจ้าเฮย  

     ก็หาก ผากด135เท้า  ลือซาท้ังโลก  

      ตั้งแต่งไว้  ปางนี้สืบมา  เจ้าเฮย  

     นัดถ ิ เสี้ยงขูยซะโก  สุดยอดเสียเล้ว  

     พ้ืนหาก หมดท่อนี้  หาได้ก็บ่คือ  เจ้าเฮย   

        (ท้าวแบ๊ : 94/1/2-95/2/2) 

 

   ถอดความได้ว่า ผู้แต่งจะกล่าวถึงชาติต่อไปของตัวละครในเรื่องท้าวแบ๊ โดย

เจ้าเมืองทูมมา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดา คือ พระนางมหาสิริมหามายา พระเจ้ากงจีน คือ      

พระเทวทัตผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนต้องตกนรกอเวจี ส่วนท้าวแบ๊ คือ พระพุทธเจ้าในอนาคตกาล 

   จากการปิดเรื่องข้างต้นจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊มีการปิดเรื่อง

โดยการสโมธาน เพ่ือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลในอดีตเชื่อมโยงกับบุคคลในสมัยพุทธกาล 

ฝ่ายธรรมะก็จะกลับชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และบุคคลสำคัญที่ปรากฏในพุทธประวัติ

 
135 ผากด หมายถึง ปรากฏ, แสดงออกมาให้เห็น  
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ส่วนฝ่ายอธรรมคือบุคคลที่ประสงค์ร้ายต่อพระพุทธเจ้า ซึ่งการสโมธานนอกจากจะแสดงถึง

ความสัมพันธ์ของตัวละครในอดีตและปัจจุบันแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกรรมของตัวละครที่ได้

กระทำไว้ในเรื่อง ซึ่งมีผลต่อการกลับชาติมากเกิดในปัจจุบัน ดังที่พระเจ้ากงจีนได้ทำร้ายท้าวแบ๊ เมื่อ

ตายไปต้องชดใช้กรรมในนรกอเวจี และกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัต จะเห็นได้ว่าการปิดเรื่องโดย

การสโมธานนี้เป็นการสอนให้ผู้อ่านตระหนักในการทำความดี ละเว้นความชั่ว เพ่ือไม่ต้องรับผลกรรม

อย่างเช่นตัวละครฝ่ายร้ายในเรื่อง 

 

  1.2.2 การสอนผ่านโครงเรื่องย่อย 

  โครงเรื่องย่อย (sub plot) ได้แก่ เหตุการณ์ย่อย ๆ ที่แทรกอยู่ในโครงเรื่องใหญ่ มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงเรื่องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทำให้เนื้อเรื่องมีรสชาติเข้มข้น หรือสมบูรณ์ขึ้น  (สุมาลี 

ลิ้มประเสริฐ, 2557 : 64) จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏคำสอนผ่านโครงเรื่องย่อย 3    

โครงเรื่อง ได้แก่ โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์กำเนิดท้าวแบ๊ โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์ท้าวแบ๊แต่งงาน และ

โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์ท้าวแบ๊ปราบยักษ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

   1.2.2.1 โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์กำเนิดท้าวแบ๊  

   โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์กำเนิดท้าวแบ๊ เป็นเรื่องราวที่เจ้าเมืองทูมมากับ

พระมเหสีไม่มีพระโอรสสืบราชบัลลังก์ เจ้าเมืองทูมมาพร้อมด้วยพระมเหสีจึงทำพิธีอธิษฐานขอ

พระโอรสจากเทวดา ต่อมาพระมเหสีก็ตั้งครรภ์ และประสูติพระโอรสออกมาเป็นแพะ เจ้าเมืองทูมมา

กังวลใจเป็นอย่างมาก จึงให้โหราทำนายดวงชะตาพระโอรส โหราได้ทำนายดวงชะตาท้าวแบ๊ว่าเป็น

กาลกิณีต่อบ้านเมือง หากยังอยู่ในเมืองประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งใหญ่       

เจ้าเมืองทูมมาจึงจำใจสั่งให้ปุโรหิตนำท้าวแบ๊ไปลอยแพ และแพของท้าวแบ๊ก็ลอยไปติดยังท้ายเมือง 

ย่าจำสวนบังเอิญมาพบเห็นจึงลงแพเพ่ือเลี้ยงดูท้าวแบ๊ 

   จากโครงเรื่องย่อยเหตุการณ์กำเนิดท้าวแบ๊นี้ จะเห็นได้ว่าผู้แต่งสร้างปม

ขัดแย้งภายในใจของเจ้าเมืองทูมมา เพราะแท้ที่จริงแล้วเจ้าเมืองทูมมาไม่ต้องการให้ท้าวแบ๊ถูกลอยแพ 

แต่ด้วยเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนชาวเมืองทูมมา จึงต้องจำใจสั่งให้ปุโรหิตนำไปลอยแพ ต่อมา 

ย่าจำสวนก็เข้ามาช่วยเหลือเลี้ยงดูท้าวแบ๊ จากโครงเรื่องย่อยนี้จะแสดงให้เห็นว่าผู้ที่กระทำความดีสั่ง

สมบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนนั้น เมื่อประสบเคราะห์กรรมก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ และจาก
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พฤติกรรมของเจ้าเมืองทูมมายังเป็นการสอนให้รู้จักการเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์สุขของ

ส่วนรวมอีกด้วย 

 

   1.2.2.2 โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์ท้าวแบ๊แต่งงาน 

   โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์ท้าวแบ๊แต่งงาน เป็นเรื่องราวที่ท้าวแบ๊ต้องการ

แต่งงานกับพระธิดาแห่งเมืองเจ้ากงจีน จึงได้ขอร้องให้นายสำเภาไปสู่ขอกับพระเจ้ากงจีน  แต่ก็ถูก

พระธิดาทั้งหกปฏิเสธ ท้าวแบ๊จึงได้แต่งงานกับนางทำมาพระธิดาองค์สุดท้อง พ่ีสาวทั้งหกต่างพูดจา

เยาะเย้ยนางทำมาที่ได้สามีเป็นแพะ จนกระทั่งเที่ยงคืนของวันเข้าหอท้าวแบ๊ได้ถอดรูปแพะออก

กลายเป็นหนุ่มรูปงาม ต่อมานางทำมาได้ขโมยเอารูปแพะที่ถอดวางไว้ไปเผาไฟ แต่ท้าวแบ๊เข้ามาพบ

เห็นเสียก่อน สุดท้ายท้าวแบ๊จึงยอมถอดรูปแพะและเป็นหนุ่มรูปงามตลอดไป พ่ีสาวทั้งหกจึงเกิดความ

ริษยานางทำมาทีไ่ดส้ามีรูปงาม 

   จากโครงเรื่องย่อยเหตุการณ์ท้าวแบ๊แต่งงาน จะเห็นได้ว่าผู้แต่งสร้างปม

ขัดแย้งภายในใจของนางทำมาที่มีสามีเป็นแพะ ซึ่งถูกพ่ีสาวทั้งหกพูดจาเยาะเย้ยอยู่เสมอ แต่พอรู้

ความจริงว่าท้าวแบ๊ถอดรูปแพะได้ เมื่อมีโอกาสจึงขโมยรูปแพะไปเผาไฟแต่ไม่สำเร็จ สุดท้ายปม

ขัดแย้งได้คลี่คลายลงเพราะท้าวแบ๊ยอมถอดรูปแพะออกตลอดไป จากโครงเรื่องย่อยนี้แสดงให้เห็นว่า

อย่ามองคนแค่เพียงภายนอก ดังที่ พ่ีสาวทั้งหกปฏิเสธการแต่งงานกับท้าวแบ๊และพูดจาเยาะเย้ย     

นางทำมาว่าได้สามีเป็นสัตว์เดรัจฉาน รูปร่างอัปลักษณ์ แต่ในที่สุดนางทำมากลับได้สามีท่ีรูปงามและมี

จิตใจที่ดีอีกด้วย  

 

1.2.2.3 โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์ท้าวแบ๊ปราบยักษ์ 

   โครงเรื่องย่อยเหตุการณ์ท้าวแบ๊ปราบยักษ์ เป็นเรื่องราวระหว่างเดินกลับ

เมืองทูมมาของท้าวแบ๊และนางทำมา ซึ่งระหว่างเดินทางได้พบกับเมืองร้าง ท้าวแบ๊จึงเข้าไปสำรวจ

และได้ช่วยเหลือนางคำหยาดที่ซ่อนอยู่ในเสา นางคำหยาดจึงเล่าสาเหตุที่เมืองมิถิลากลายเป็นเมือง

ร้าง เพราะมียักษ์เข้ามาจับชาวเมืองกินเป็นอาหารจนหมด ท้าวแบ๊จึงได้อาสาปราบยักษ์และชุบชีวิต

ชาวเมืองมิถิลาขึ้นใหม่อีกครั้ง เมื่อท้าวแบ๊ปราบยักษ์ลงได้ก็ไว้ชีวิตและสั่งสอนยักษ์ให้รักษาศีล    

ปฏิบัติธรรม  

   จากโครงเรื่องย่อยเหตุการณ์ท้าวแบ๊ปราบยักษ์ จะเห็นได้ว่าผู้แต่งสร้างปม

ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ กล่าวคือปมขัดแย้งระหว่างท้าวแบ๊กับยักษ์ จึงเกิดการต่อสู้
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กัน และปมขัดแย้งได้ถึงจุดคลี่คลายเมื่อท้าวแบ๊เอาชนะยักษ์ได้ ซึ่งโครงเรื่องย่อยนี้แสดงให้เห็นว่า     

ตัวละครท้าวแบ๊มีความเก่งกล้าสามารถและมีคุณธรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท้าวแบ๊ไม่ได้ฆ่ายักษ์ 

ตรงกันข้ามกลับไว้ชีวิตและให้โอกาสกลับตัวกลับใจเป็นยักษ์ที่ดี รักษาศีลปฏิบัติธรรม  

 

1.3 การสอนผ่านฉาก 

ฉาก (setting) คือ สถานที่ เวลา และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เหตุการณ์ในเรื่องนั้น ๆ เกิดขึ้น 

ฉากจะช่วยให้ผู้เขียนกำหนด เวลา สถานที่ บรรยากาศ ได้ตรงตามเนื้อเรื่อง ทำให้เรื่องสมจริงมากขึ้น 

(ชุมสาย สุวรรณชมภู, 2548 : 121) 

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ สามารถจำแนกการสอนผ่านฉากเหตุการณ์ได้ 2 ฉาก 

ได้แก่ ฉากสวรรค์ และฉากนรก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   

1.3.1 ฉากสวรรค์ 

  สวรรค์ หมายถึง โลกของเทวดา เมืองฟ้า (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556ข : 1184)     

ซึ่งเป็นโลกที่ประกอบไปด้วยความสุข เป็นที่อยู่ของเทวดา ฉากสวรรค์เป็นฉากที่ได้รับอิทธิพลมาจาก

วรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่อง   

ท้าวแบ๊พบกลวิธีการสอนผ่านฉากสวรรค์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อันว่า กันดานฮ้าย  ยักโขทั้ง 4   ตัวนั้น 

     ก็หาก แม่นปะลิวาน  แห่งองพูดโทเจ้า    

ตายไปได้  เกิดก้ำหนแห่ง  เมืองสวัน     

เนาวิมานคำ  อยู่สวันเมืองฟ้า     

     (ท้าวแบ๊ : 94/2/4-95/1/1) 

 

  ถอดความได้ว่า ยักษ์ร้ายทั้ง 4 ตน เมื่อตายไปได้ไปเกิดบนสวรรค์อยู่ในวิมานทอง 

และภายภาคหน้าจะได้เป็นบริวารของพระพุทธเจ้า 

  จากตัวอย่างข้างต้น เป็นกลวิธีการสอนผ่านฉากสวรรค์ ซึ่งเป็นการบรรยายถึง        

ตัวละครที่ประกอบกรรมดี เมื่อตายไปจึงได้เกิดบนสวรรค์ ดังตอนที่ยักษ์ทั้ง 4 ตน ทิ้งของวิเศษไว้ให้  

ท้าวแบ๊ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ให้บำเพ็ญบารมีได้สำเร็จ เมื่อยักษ์ทั้ง 4 ตน ตายไปจึงได้
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เกิดบนสวรรค์เสวยสุขอยู่ในวิมานชั้นฟ้า การที่ผู้แต่งสร้างฉากสวรรค์ขึ้นมาก็เพ่ือเป็นกุศโลบาย      

โน้มน้าวใจให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุญกุศลที่จะส่งผลในชาติภพหน้า  

   นอกจากนี้ยังปรากฏกลวิธีการสอนผ่านฉากสวรรค์ในเหตุการณ์ยักษ์ร้ายตนหนึ่งได้

จับชาวเมืองมิถิลากินเป็นอาหาร แต่เมื่อได้ฟังคำสอนของท้าวแบ๊แล้วปฏิบัติตาม โดยการรักษาศีล

ทำบุญ เมื่อตายไปก็ได้เกิดบนสวรรค์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อันว่า ยักไหย่ฮ้าย  ตัวซอกกินคน  ปางนั้นนา    

     มันก ็ ฟังคำสอน  แห่งองพุดโทเจ้า 

     แต่ก่อน ปางนั้นมัน  บ่ฮู้ยังแห่งสินทาน   

     มันก ็ ฟังคำสอน  แห่งพุดโทจำมั่น    

         มันก ็ ตายไปได้  เกิดก้ำหนแห่ง  เมือง    

เนาวิมานคำ  อยู่กะเสิมสุกส้าง    

     (ท้าวแบ๊ : 95/1/1-95/1/3) 

 

  ถอดความได้ว่า ยักษ์ร้ายที่จับชาวเมืองมิถิลากินนั้น เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของท้าวแบ๊

แล้วปฏิบัติตาม ทำให้เมื่อตายไปได้เกิดบนสวรรค์อยู่ในวิมานทองอย่างสุขสบาย 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้แต่งได้ใช้ฉากสวรรค์ ซึ่งเป็นความเชื่อทางพุทธ

ศาสนามากล่าวอ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้คนในสังคมทำบุญทำทาน รักษาศีล โดยหวังว่าเมื่อตายไปจะ

ได้ขึ้นสวรรค์เสพสุขในชาติภพหน้า 

 

1.3.2 ฉากนรก 

นรก หมายถึง แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทําบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ โดย

ปริยายหมายถึงแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556ข : 607) ฉากนรกถือเป็นฉากท่ี

ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา จากการศึกษา

วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊พบกลวิธีการสอนผ่านฉากนรก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

    แต่นั้น ลาซาเจ้า  เป็นลิงโตไหย่    

    โตนไต่เต้น  แคมฮ้ัวเมกเวียง  หั้นแล้ว   
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     กับท้ัง เสนาพ้อม  เป็นลิงหมดหมู่  จิงแล้ว   

     เขาก็ โตนไต่เต้น  แคมฮ้ัวนอกสวน  แท้แล้ว    

     หมาก ็ แซวแซวฮ้อง  ปบนำหอนเห่า   

     เขาก็ โตนแล่นเข้า  ดงกว้างป่าไพ  หั้นแล้ว    

     อันว่า  6 สาวพ้อม  เป็นนกยางขาวเผือก  

บินแอ่นผ้าย  แคมนำซอกปา  หั้นแล้ว  

     กับท้ัง นักสนมพ้อม  เป็นนกยางพ้อมพ่ำ กันแล้ว   

     เขาก็ บินเวียนไป  ซอกปาหากุ้ง         ฝูงนี้ 

     เขาก็ หากเฮ็ดบาบ  เจ้าบาบ่าวโพทิสัด   

เวนนำทัน  แห่งเขาฝูงนั้น    

     ฟังเย้อ เจ้าทั้งหลาย  จำจื่อเอาท้อน   

     ไผผู้  เฮ็ดบาบเจ้า  พุดโทนั้นบ่ด ี  แท้ดาย    

ตายไปไหม้  อะวีจีหม้อไหย่   

จมอยู่พ้ืน  ในหม้อแผ่นแดง  เจ้าเฮย   

     (ท้าวแบ๊ : 43/1/2-43/2/3) 

 

  ถอดความได้ว่า พระเจ้ากงจีนและเสนาทั้งหลายกลายร่างเป็นลิงตัวใหญ่กระโดดไป

ตามขอบกำแพงเมือง เมื่อฝูงสุนัขเห็นจึงไล่กัดเห่าหอนฝูงลิงเหล่านั้น ส่วนพ่ีสาวทั้งหกและนางสนมก็

กลายร่างเป็นนกกระยางขาวบินผ่านไปมาเพ่ือหากินปลากินกุ้ง เหตุที่คนทั้งหลายกลายเป็นเช่นนี้

เพราะเวรกรรมที่ทำบาปไว้กับท้าวแบ๊พระโพธิสัตว์ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ผู้ที่ทำบาปกับพระ

โพธิสัตว์นั้น เมื่อตายไปจะต้องตกนรกอเวจีลงสู่กระทะทองแดง 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ที่กระทำบาปต่อพระโพธิสัตว์จะต้องตกนรก

อเวจี ดังตอนที่พระเจ้ากงจีนและพ่ีสาวทั้ง 6 ของนางทำมาวางแผนลอบทำร้ายท้าวแบ๊ซึ่งเป็น       

พระโพธิสัตว์ เมื่อตายไปจึงต้องตกลงสู่นรกอเวจีชดใช้กรรมที่ได้กระทำไว้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งใช้   

ฉากนรก เพ่ือให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อการทำบาปไม่กระทำความชั่วให้ตนได้รับทุกข์ทรมานในชาติ

ภพหน้า 

  การใช้ฉากนรกสวรรค์ไม่เพียงสะท้อนความเชื่อในเรื่องไตรภูมิพระร่วง  แต่เป็นการ

โน้มน้าวใจให้คนในสังคมกระทำความดี อยู่ในกรอบของจารีตประเพณีอันดีงาม ดังที่วสันต์ รัตนโภคา 
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(2561 : 60) กล่าวไว้ว่า เรื่องนรกและสวรรค์ เป็นความเชื่อคติเรื่องไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อ

กันว่าคนที่กระทำความดีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงแก่กรรมไปก็จะได้ไปเกิดในสรวงสวรรค์อันเต็มไปด้วย

ความสุขสำราญใจ ตรงกันข้ามคนที่กระทำแต่ความชั่ว เมื่อถึงแก่กรรมไปก็จะไปเกิดในนรกที่ เต็มไป

ด้วยการลงทัณฑ์อันแสนทรมานต่าง ๆ ส่วนผู้ที่กระทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้

บริสุทธิ์ในทุกภพชาติ ก็อาจจะไปสู่พระนิพพาน คือ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อเรื่องนรก สวรรค์ และนิพพานนั้นเป็นกรอบทางศีลธรรมที่โน้มน้าว

ให้คนในสังคมกระทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 

 

 1.4 การสอนผ่านแนวคิดของเรื่อง 

 แนวคิดหรือแก่นเรื่อง คือ สารรัตถะสำคัญที่สรุปรวบยอดความคิดสำคัญของเรื่อง ซึ่งอาจเป็น 

“สาร” สำคัญของเรื่องที่ผู้แต่งต้องการนำเสนอมายังผู้อ่าน ทั้งนี้แก่นเรื่องมิใช่คติธรรมหรือคำสอน แต่

เป็นความคิดสำคัญที่ผู้แต่งต้องการนำเสนอ อาจเป็นทรรศนะของผู้แต่งที่มีต่อโลกและชีวิตมนุษย์  

(วีรวัฒน์ อินทรพร, 2561 : 162) โดยผู้แต่งไม่ได้ชี้ชัดอย่างตรงไปตรงมา แต่แสดงนัยหรือเสนอผ่าน

องค์ประกอบต่าง ๆ ของบันเทิงคดี แก่นเรื่องอาจเป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากอ่านเรื่องจบ ว่าเรื่องที่

เราอ่านไปหมายถึงอะไร ต้องการสื่อสารอะไร (นัทธนัย ประสานนาม, 2559 : 38) 

เมื่อพิจารณาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ สามารถจำแนกการสอนผ่านแนวคิดของเรื่องได้ 2 

ประเภท ได้แก่ การสอนผ่านแนวคิดหลัก และการสอนผ่านแนวคิดรอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

  1.4.1 การสอนผ่านแนวคิดหลัก 

  แนวคิดหลักหรือแก่นเรื่องหลัก (main theme) เป็นแนวคิดที่มีความสำคัญที่สุด 

เป็นแกนกลางร้อยเรียงเรื่องราว ๆ ของเรื่องเข้าด้วยกัน (วีรวัฒน์ อินทรพร, 2561 : 164-165) ซึ่งเป็น

สารผู้แต่งต้องการจะนำเสนอให้ผู้อ่านทราบ จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊มีแนวคิดหลักของ

เรื่อง คือ ผู้ที่มีบุญญาธิการย่อมมีคนคอยช่วยเหลือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ผู้ที่มีบุญญาธิการ ย่อมมีคนคอยช่วยเหลือ เป็นแนวคิดหลักของวรรณกรรมเรื่อง  

ท้าวแบ๊ ผู้แต่งนำเสนอแนวคิดผ่านตัวละครเอก คือ ท้าวแบ๊ ซึ่งเป็นตัวละครที่กำเนิดผิดปกติ แต่เป็นผู้

ที่มีบุญญาธิการมาเกิด หลังจากท้าวแบ๊ถูกนำไปลอยแพต้องประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ อย่างน่า

สงสาร แต่ด้วยบุญญาธิการของพระโพธิสัตว์ ทำให้ท้าวแบ๊มีตัวละครที่คอยช่วยเหลือให้พ้นเคราะห์

กรรมอยู่เสมอ เช่น พระอินทร์ พญาครุฑ พญานาค เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งต้องการสื่อสารให้
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ผู้อ่านทราบว่า ตัวละครท้าวแบ๊มีบุญญาธิการเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาเกิด เพ่ือบำเพ็ญบารมีจึงมีผู้มา

ช่วยเหลือ อีกทั้งการให้ความสำคัญในบุญญาธิการของตัวละครเอกอย่างเช่นท้าวแบ๊ ยังทำให้

ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวละครที่ถือเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า อีกด้วย ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

 

          อันนี้ ฮอยที่นางไอ่เอ้ือย ลักเชิดเฮียมหนีบ่  อย่าแล้ว  

    กูจักตายเป็นผี  อยู่ในกายแก้ว 

       โอน้อ มาอีดูทำมาน้อย  สายใจเจ้าพี ่  กูเด้  

       เจ้าจัก เป็นแม่หม้าย  พายบ้านอยู่ผู้เดียว แลน้อ  

    ท้าวไห้หา  นาดทำมา   

    สายใจเฮย   อยู่ดีอย่าเส้า  พ่ีเน้อ  

       ก็จึง  ฮ้อนฮอดเท้า  ที่นั่งอินตา  

    หินสิลาบาดไท ้  เลยกะด้างแก่นแข็ง แท้แล้ว  

       อินก ็ ลิงล่ำเยี่ยม  ถ้วนทุกท่ีไปมา  

    คนิงใจคืด  ซูลวงเลยถ้วน 

        อินก ็ เหลียวไปใต้  เมือเหนือลิงล่ำ  

       ก็จึง  เห็นแจ่มเจ้า  คาค้างง่ากาย  หันแล้ว  

       อันนี้ บ่ไซ้คนซั่วฮ้าย  ผู้ถ่อยสามาน  เจ้าเฮย  

        ตั้งแม่น องสับพะยู  หน่อพุดโทเป็นเจ้า  

    อินตาเจ้า  แสวงลงมะนุดสะโลก  

    เถิงแจ่มเจ้า  บาท้าวยอดซาย  แท้แล้ว  

       อินก ็ กับเพดเพียง  เป็นนกยางขาว 

    ลงมาจับ   อยู่เทิงปายไม้  

       อินก ็ มีคำต้าน   บาคานบุดตะลาด  

       เจ้าก ็ มาอยู่ค้าง  คานี้เหดใด  นี้เด้    

       บาก ็ มีคำต้าน   สักกูนาบนบอก  

        ข้อยก ็ มาอยู่ค้าง  คานี้ผู้เดียว  แท้แล้ว 

        (ท้าวแบ๊ : 35/2/4-36/2/2) 
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   ถอดความได้ว่า นางไอ่ขโมยของวิเศษและทิ้งท้าวแบ๊ไว้ที่บนต้นนางกาย   

ทำให้ท้าวแบ๊คร่ำครวญถึงนางทำมาว่าต่อไปเมื่อตนตายจะกลายเป็นม่าย เรื่องจึงร้อนไปถึงพระอินทร์

แท่นศิลาบาตรเกิดการแข็งกระด้าง พระอินทร์จึงมองลงมายังโลกมนุษย์และเห็นท้าวแบ๊ค้างอยู่บนกิ่ง

ของต้นนางกาย ด้วยญาณวิเศษพระอินทร์รู้ทันทีว่าท้าวแบ๊เป็นคนดีและจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

กาล จึงได้แปลงกายเป็นนกกระยางขาวมาช่วยเหลือโดยบอกความวิเศษของกิ่งต้นนางกายแต่ละทิศ 

   จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระอินทร์มีการซ่อนรูปลักษณ์ที่แท้จริง 

โดยการแปลงกายเป็นนกกระยางขาวมาช่วยเหลือท้าวแบ๊ให้พ้นอันตราย ดังตอนที่ ท้าวแบ๊และนางไอ่

ไปเก็บผลนางกายที่ป่าหิมพานต์ ขณะที่ท้าวแบ๊นอนหลับนางไอ่ได้ขโมยรองเท้าแก้ว ชฎา น้ำเต้า และ

ดาบวิเศษไป ทำให้ท้าวแบ๊ต้องติดอยู่บนต้นนางกาย พระอินทร์เห็นดังนั้นจึงแปลงกายเป็นนกกระยาง

ขาวมาช่วยเหลือและบอกความวิเศษของผลนางกายแต่ละทิศว่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ว่าเมื่อเกิดเรื่องกับผู้มีบุญาญาธิการ มักจะมีผู้มาช่วยเหลืออยู่เสมอ ดังตัวอย่างว่า “อันนี้ บ่ไซ้คนซั่ว

ฮ้าย ผู้ถ่อยสามาน เจ้าเฮย ตั้งแม่น องสับพะยู หน่อพุดโทเป็นเจ้า” ผู้แต่งได้อธิบายความเป็นมาของ

ท้าวแบ๊ว่าไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป แต่พระโพธิสัตว์มาบำเพ็ญบารมี เพ่ือจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใน

อนาคตกาล 

   ฉะนั้นเมื่อท้าวแบ๊ได้รับความเดือดร้อนแท่นที่นั่งของพระอินทร์จึงเกิดการ

แข็งกระด้าง ทำให้พระอินทร์รับรู้และลงมายังโลกมนุษย์เพ่ือช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ดังที่         

สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ (2544 : 106) กล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป็นผู้ที่มีบทบาทในการทดสอบจิตใจของพระ

โพธิสัตว์ ให้บำเพ็ญบารมีได้สำเร็จลุล่วงตามความปรารถนา การปลอมตัวหรือแปลงกายในรูปลักษณ์

ต่าง ๆ เพ่ือไปช่วยเหลือพระโพธิสัตว์จึงถือเป็นพฤติกรรมการกระชับเหตุการณ์ให้เกิดผลเร็วขึ้น และ

ส่งผลให้การทดสอบจิตใจนั้นบรรจุตามที่ได้มุ่งหวังไว้ ในตัวอย่างข้างต้นเป็นการส่งเสริมให้คนทำความ

ดี โดยอ้างพฤติกรรมของพระอินทร์ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กระทำความดี ยึดมั่นในหลักกุศล

กรรม   

 

  1.4.2 การสอนผ่านแนวคิดรอง 

  แนวคิดรองหรือแก่นเรื่องรอง (sub theme) เป็นแนวคิดที่สนับสนุนหรือส่งเสริม

แนวคิดหลักให้มีความชัดเจนขึ้น (วีรวัฒน์ อินทรพร, 2561 : 165) ซึ่งเป็นแนวคิดเฉพาะบางตอนที่     

ผู้แต่งต้องการจะสื่อสารให้ผู้อ่านทราบ จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ พบแนวคิดรอง 3 
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แนวคิด ได้แก่ กรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตในชาติปัจจุบัน ความกตัญญูจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง และ

อย่ามองคนแต่เพียงภายนอก ดังนี้ 

  

   1.4.2.1 กรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตในชาติปัจจุบัน 

   กรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตในชาติปัจจุบัน คือ ผู้ใดกระทำสิ่งใดไว้ในอดีตชาติ

จะส่งผลในชาติปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ต้องได้รับผลกรรมนั้น โดยผู้แต่งนำเสนอ

แนวคิดผ่านตัวละครเอกฝ่ายหญิง คือ นางทำมาและนางคำหยาด ซึ่งตัวละครทั้งสองเป็นชายาของ

ท้าวแบ๊ นางทำมาและนางคำหยาดมีความรักใคร่กลมเกลียวเสมือนเป็นพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน 

ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง หึงหวงหรือชิงดีชิงเด่นกัน เพ่ือให้ท้าวแบ๊รักตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งแตกต่าง

กับครอบครัวอ่ืนที่สามีมีภรรยาหลายคน ที่จะต้องมีปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างภรรยาทั้งสองให้

สามีกลุ้มใจอยู่เสมอ จากพฤติกรรมของตัวละครทั้งสองข้างต้นนี้ ผู้แต่งได้นำเสนอแนวคิดเรื่องกรรมที่

เป็นตัวกำหนดชีวิตของตัวละคร นางทำมาและนางคำหยาดที่เกิดมามีสามีร่วมกัน ซึ่งเป็นผลกรรมที่ได้

กระทำไว้ในอดีตชาติ ครั้งที่ทั้งสองเกิดเป็นลูกสาวของเศรษฐี นางทำมาเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาหลวง 

ส่วนนางคำหยาดเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาน้อย และนางทั้งสองได้ทำบุญกฐินร่วมกัน ด้วยอานิสงส์ของ

การทำบุญครั้งนี้ จึงทำให้ชาติปัจจุบันของนางทำมาและนางคำหยาดเกิดมาได้สามีคนเดียวกันและรัก

ใคร่กันดังพ่ีน้องแท้ ๆ จะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการจะสื่อสารให้ผู้อ่านทราบถึงผลกรรมในอดีตชาติ ว่าจะ

เป็นตัวกำหนดชีวิตในชาติปัจจุบัน และไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนได้กระทำไว้ในอดีต 

 

   1.4.2.2 ความกตัญญูจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง 

   ความกตัญญูจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง เพราะความกตัญญูเป็นบ่อเกิด

แห่งความดี เมื่อบุคคลใดมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ บุคคลนั้นย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทน 

ความกตัญญูจึงมีอานิสงส์ของผลบุญที่สูง ส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ โดยผู้แต่งได้นำเสนอ

แนวคิดผ่านตัวละครเอกฝ่ายชาย คือ ท้าวแบ๊ ซึ่งเป็นตัวละครที่แสดงพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยที่มี

ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างชัดเจน ท้าวแบ๊เป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนที่เคยเลี้ยงดูหรือคอย

ช่วยเหลือตน เมื่อมีโอกาสท้าวแบ๊ก็จะหาวิธีตอบแทนอยู่เสมอ ดังที่ตอบแทนย่าจำสวนกับนายสำเภาที่

เลี้ยงดูตนจนเติบใหญ่ จะเห็นได้ว่าผู้แต่งนำเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครท้าวแบ๊ให้มีลักษณะนิสัยที่

กตัญญู และแสดงผลของความกตัญญูโดยผ่านตัวละครท้าวแบ๊ที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากที่ออก

จากเกาะกลางแม่น้ำโขง กระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดคือเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองทูมมา 
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นอกจากนี้ผู้แต่งยังได้นำเสนอแนวคิดดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา ผ่านปากของตัวละครท้าวแบ๊ที่

สนทนากับนางคำหยาดว่า บิดามารดามีพระคุณใหญ่หลวงนัก หากผู้ใดเคารพยำเกรงจะมีแต่ความ

เจริญรุ่งเรือง ซึ่งคำกล่าวของตัวละครท้าวแบ๊แสดงให้เห็นถึงพระคุณของบิดามารดาจะส่งผลต่อบุตรที่

มีความกตัญญูให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต  

 

   1.4.2.3 อย่ามองคนแต่เพียงภายนอก 

   อย่ามองคนแต่เพียงภายนอก คือ ไม่ควรมองใครจากรูปลักษณะภายนอก 

แต่ให้มองลึกลงไปถึงจิตใจ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออก โดยผู้แต่งนำเสนอ

แนวคิดผ่านตัวละครเอกฝ่ายชาย คือ ท้าวแบ๊ ซึ่งมีกำเนิดที่ผิดปกติมีรูปลักษณ์ที่คล้ายแพะ ผู้คนจึงเกิด

ความรังเกียจเพราะรูปร่างที่ไม่เหมือนมนุษย์ ทำให้ท้าวแบ๊ต้องถูกนำไปลอยแพเนรเทศออกจาก   

เมืองทูมมา และเมื่อไปสู่ขอพระธิดาทั้ง 7 พระองค์ ของพระเจ้ากงจีนก็ถูกพระธิดาทั้ง 6 พระองค์ 

เหยียดหยามว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ควรจะมาสู่ขอพวกนาง มีเพียงนางทำมาที่ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใด 

เข้าพิธีแต่งงานกับท้าวแบ๊ เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนท้าวแบ๊จึงถอดรูปแพะออกเป็นหนุ่มรูปงามดังพระอินทร์ 

พอเช้าก็กลับมาสวมรูปแพะดังเดิม จนกระทั่งนางทำมานำรูปแพะไปเผาไฟแต่ก็ไม่สำเร็จ ท้าวแบ๊จึง

ยอมถอดรูปแพะ เมื่อพ่ีสาวทั้งหกมาเห็นท้าวแบ๊มีรูปงามก็เกิดหลงรัก พยายามทำทุกวิถีทางให้ได้   

ท้าวแบ๊มาเป็นสามีของพวกตน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ด่าทอเหยียดหยามท้าวแบ๊ต่าง ๆ นานา จะเห็นได้ว่า   

ผู้แต่งนำเสนอรูปลักษณ์ของท้าวแบ๊ที่สวมรูปแพะและถอดรูปแพะออกเป็นหนุ่มรูปงาม ซึ่งพ่ีสาวทั้งหก

มองท้าวแบ๊เพียงรูปลักษณ์ภายนอก ไม่ได้มองถึงคุณงามความดีของท้าวแบ๊ที่แสดงออกมา และผู้แต่ง

ยังแสดงให้เห็นอีกว่าผลของการมองคนที่จิตใจ ไม่ได้มองแต่เพียงภายนอกนั้น ยังจะทำให้บุคคลนั้น

ได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนอย่างเช่น นางทำมาที่ได้สามีที่รูปงามและมีจิตใจที่ดี ต่างกับพ่ีสาวทั้งหกท่ีมองคน

แต่เพียงภายนอกไม่ได้พิจารณาที่จิตใจ จนทำให้ต้องผิดหวังและเสียดายกับสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจ

ผิดพลาดไป 

 

  จากการศึกษากลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่องในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ทำให้เห็น

ว่ากลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่องในเรื่องดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นกลวิธีการสอนที่ไม่ได้กล่าวสอนแบบ

ตรงไปตรงมา แต่เป็นกลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่องที่ต้องพิจารณาจากตัวละคร โครงเรื่อง ฉาก และ

แนวคิดของเรื่อง ในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊พบว่ามีกลวิธีการสอนผ่านตัวละครโดยการสอนจะถูก

ถ่ายทอดผ่านลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละคร อีกทั้งยังมีการสอนโดยการให้ตัวละครตัวหนึ่ง
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กล่าวสอนตัวละครอีกตัวหนึ่ง ส่วนในโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องย่อยของเรื่องท้าวแบ๊พบว่า มีการ

เปิดเรื่องด้วยบทไหว้ครูและปิดเรื่องด้วยการสโมธานตามแบบแผนของชาดกทั่วไป และมีการสร้างปม

ปัญหาเพ่ือให้ตัวละครเอกได้เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ และคลี่คลายปมก่อนจะจบเรื่อง 

เพ่ือนำไปสู่แนวคิดของเรื่องที่ผู้แต่งต้องการนำเสนอ ดังนั้นแนวคิดหลักของเรื่องท้าวแบ๊จึงเป็นแนวคิด

ที่แสดงให้เห็นถึงผลของการกระทำความดีและบุญญาบารมีของตัวละเอกที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อน 

นอกจากนั้นยังพบการสอนผ่านฉากเหตุการณ์ภายในเรื่อง ซึ่งเป็นฉากนรกสวรรค์ที่สร้างขึ้นเพ่ือ     

โน้มน้าวใจให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงการทำความดลีะเว้นความชั่ว  

 

2. กลวิธีการสอนผ่านทางภาษา 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ผู้แต่งเลือกใช้ภาษาที่แสดงการบอกให้กระทำและ

แสดงการห้ามให้กระทำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญในของวรรณกรรมคำสอนที่ถ่ายทอดสู่สังคมไทย และ

ยังมีการใช้ภาษาเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่ผู้แต่งต้องการสอนได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้วิจัย

สามารถจำแนกกลวิธีการสอนผ่านทางภาษาได้ 2 ประเภท ได้แก่ การใช้ถ้อยคำ และการใช้ภาพพจน์ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 2.1 การใช้ถ้อยคำ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏว่ามีกลวิธีการสอนผ่านการใช้ถ้อยคำ เพ่ือการ

สื่อสารคำสอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และสื่อความหมายได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยสามารถจำแนก

กลวิธีการสอนผ่านการใช้ถ้อยคำได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ถ้อยคำแสดงการบอกให้กระทำ และการ

ใช้ถ้อยคำแสดงการห้ามให้กระทำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

  2.1.1 การใช้ถ้อยคำแสดงการบอกให้กระทำ  

การกล่าวสอนโดยให้แนวทางการปฏิบัติ เป็นการสอนในสิ่งที่ควรกระทำตามบรรทัด

ฐานและค่านิยมของสังคม โดยมักจะปรากฏคำว่า “ให้” “ขอให้” “จงให้” “ควรที่” “สูจง” ดังตอนที่ 

ท้าวแบ๊และนางทำมากลับเมืองทูมมา พระมารดาได้สั่งสอนนางทำมาให้ดูแลปรนนิบัติท้าวแบ๊ด้วย

ความเคารพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

            แต่นั้น แม่ตอบถ้อย  ขานลูกทั้งเหง้า   

สายใจเฮย  ค่อยไปเย้อเจ้า   
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     ใหเ้จ้า เมือเพ่ือนท้าว  บุดตะลาดกุมมาน แม่เท่ิน   

     ใหเ้จ้า บัวละบัดท้าว  จอมขวันผัวมิ่ง  จิงเน้อ   

     จงให ้ เพียนบาคาน  เกิงตาถนอมไหว้   

     (ท้าวแบ๊ : 44/2/4-45/1/1) 

 

  ถอดความได้ว่า พระมารดาอนุญาตให้นางทำมากลับเมืองทูมมาเป็นเพ่ือนท้าวแบ๊ 

และสอนให้ดูแลปรนนิบัติ ให้ความเคารพต่อสามี 

จากตัวอย่างข้างต้น พระมารดา ใช้คำว่า ให้ กับ จงให้ เพ่ือแนะนำนางทำมาให้ดูแล

ปรนนิบัติและให้ความเคารพต่อท้าวแบ๊ผู้เป็นสามี คำว่า จงให้ ในบริบทนี้ไม่ได้มีความหมายเชิงคำสั่ง 

แต่มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่า ให้  

การแนะนำโดยการใช้คำว่า ให้ ยังปรากฏในตอนที่ ย่าจำสวนแต่งงานกับนายสำเภา

หลังจากเสร็จพิธีแต่งงานย่าจำสวนได้กล่าวสั่งสอนท้าวแบ๊ว่า ให้ปกครองบ้านเมืองโดยใช้หลัก

ทศพิธราชธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

            ข้าก็  เนากะเสิมสุก  เพ่ิงบุนบาท้าว    

     ใหเ้จ้า อยู่สืบส้าง  เสวยลาดทูมมา    

       อย่าได ้ มีโลคา   เบียดเบียนบาท้าว  

     ใหเ้จ้า อยู่ซอบแท ้  ทดซะลาดตามทำ    

อยู่ซะบายสุก  ไพ่ให้ยอย้อง    

     (ท้าวแบ๊ : 93/2/2-93/2/4) 

 

  ถอดความได้ว่า ย่าจำสวนกล่าวสอนท้าวแบ๊ว่าให้ทำนุบำรุงเมืองทูมมา ทั้งโรคภัย

ต่าง ๆ อย่าได้มาเบียดเบียน และให้ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ประชาชนจะได้       

ยกย่องสรรเสริญ 

 จากตัวอย่างข้างต้น ย่าจำสวน ใช้คำว่า ให้ เพ่ือแนะนำท้าวแบ๊ในการปกครอง

บ้านเมืองโดยใช้หลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่กษัตริย์พึงปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนอยู่อย่าง

สงบสุขร่มเย็น 
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   นอกจากนั้นยังปรากฏการใช้ถ้อยคำในการแนะนำแนวทางให้ปฏิบัติตาม โดยใช้คำ

ว่า ควนที่ ดังตอนที่ เจ้าเมืองจำปาส่งย่าจำสวนและนายสำเภากลับเมืองทูมมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     แต่นั้น พะกล่าวต้าน  จาต่อเสนา 

เฮาจักวาง  นายไปบ่ควน  จิงแท้    

     ควนที่ เฮาแต่งห้าง  ลาซะทูดไปนำ  ซอบดาย     

นำไปเถิง  แห่งเมืองพายพู้น   

     กับท้ัง บันนะกานพ้อม  ของควนทุกสิ่ง 

   (ท้าวแบ๊ : 90/2/2-90/2/3) 

 

  ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองจำปาสั่งสอนเสนาว่าการจะให้ย่าจำสวนกับนายสำเภาไป

โดยลำพังเป็นการไม่สมควร ควรจะแต่งตั้งราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายด้วย 

  จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าเมืองมิถิลา ใช้คำว่า ควรที่ เพ่ือแนะนำเสนาอำมาตย์ในการ

เจริญสัมพันธไมตรีต่อบ้านเมืองอ่ืน ว่าควรแต่งตั้งราชทูตและจัดเตรียมเครื่องราชบรรณาการไปถวาย

ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณดี้วย 

       อีกทั้งยังปรากฏการใช้ถ้อยคำที่แสดงคำสั่ง โดยใช้คำว่า สูงจง ดังตอนที่ นางทำมา

สั่งสอนนางกำนัลก่อนออกเดินทางกลับเมืองทูมมากับท้าวแบ๊ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     สูจง  อยู่สืบส้าง  ดอมแม่มาดา   

ท่อเนิ่นตายสัง  อย่ามีมาต้อง 

(ท้าวแบ๊ : 45/2/2) 

 

  ถอดความได้ว่า พวกเจ้าจงอยู่ดูแลพระมารดา อย่าให้มีภัยอันตรายใด ๆ มาแผ้วพาน

ได ้

  จากตัวอย่างข้างต้น นางทำมา ใช้คำว่า สูจง เพ่ือสั่งสอนนางกำนัลให้ปฏิบัติตาม

คำสั่งของตน โดยให้นางกำนัลจงรักภักดีต่อพระมารดา และดูแลอย่าให้ภัยอันตรายมาแผ้วพาน        

พระมารดาได ้
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  2.1.2 การใช้ถ้อยคำแสดงการห้ามไม่ให้กระทำ 

การกล่าวสอนโดยห้ามไม่ให้ปฏิบัติ เป็นการสอนไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ผิด

ครรลองครองธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม โดยมักจะปรากฏคำว่า “อย่า” “อย่าได้” ดังตอนที่ 

ท้าวแบ๊สั่งสอนชาวเมืองมิถิลาก่อนขึ้นเรือสำเภากลับเมืองทูมมาว่า อย่าละทิ้งจารีตประเพณีและ

เบียดเบียนผู้ที่ยากไร้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

           เมื่อนั้น พะกล่าวต้าน   เตือนป่าวซาวเมือง   

ทั้งหลายเฮย  อยู่ดีอย่าเส้า  คอยเย้อ 

เจ้าพี่น้อง  ฝูงหมู่ซาวเมือง  ข้อยเฮย    

     อันว่า คองบูลาน  อย่าซวนกันม้าง    

     ให้คอย พากันส้าง  สมพานอย่าได้ขาด อ่อนเฮย    

     อย่าได้ เบียดไพ่น้อย  คนไฮ้ข่มเหง  แด่เน้อ   

 (ท้าวแบ๊ : 74/2/2-74/2/3) 

 

  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊สั่งสอนชาวเมืองมิถิลาว่าอย่าละทิ้งจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมา

ตั้งแต่โบราณ ให้หมั่นสร้างบุญกุศลอยู่เสมอ และอย่าได้ข่มเหงเบียดเบียนคนที่ยากไร้ 

  จากตัวอย่างข้างต้น ท้าวแบ๊ ใช้คำว่า อย่า กับ อย่าได้ เพ่ือสอนประชาชนไม่ให้ละทิ้ง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ และไม่ให้เบียดเบียนข่มเหงผู้ที่ด้อยกว่า 

    นอกจากนั้นยังปรากฏการใช้ถ้อยคำที่แสดงการห้าม โดยใช้คำว่า อย่า ดังตอนที่ 

ท้าวแบ๊สั่งสอนยักษ์ไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

     พะก ็ สอนสั่งให้  คำแจ้งซูอัน  หั้นแล้ว    

     อันว่า พาสาเชื้อ  แนวกอูย่าได้ซอกกินเนื้อ    

     กูหาก เห็นแต่นี้   เมื่อหน้าบ่ดี  แท้ดาย     

     อัน 1  อย่าซอกพ้น  เห็นแต่คำกินนั้น    

เนื้อตัวใดตาย  จึงกินอย่าข้า    

     อัน 1 ให้หลีกเว้น  ฝูงหมู่ปานา  นั้นเน้อ   

คำสอนก ู  จื่อเอาจำมัน่    

     (ท้าวแบ๊ : 53/1/3-53/2/1) 
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  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊สั่งสอนยักษ์ว่าห้ามกินเนื้อมนุษย์ และให้รักษาศีลข้อปาณา

ติปาตาเวรมณีคือ ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ซึ่งหากจะกินเนื้อสัตว์ต้องเป็นสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาติ 

สุดท้ายเน้นย้ำยักษว์่าให้จดจำคำสอนเหล่านี้ให้ดี 

  จากตัวอย่างข้างต้น ท้าวแบ๊ ใช้คำว่า อย่า เพ่ือสอนยักษ์ไม่ให้กินเนื้อมนุษย์ ไม่ให้ฆ่า

สัตว์ตัดชีวิต สัตว์ตัวใดตายจึงสามารถกินได้  

  อีกทั้งยังปรากฏการใช้ถ้อยคำที่แสดงการห้าม ไม่ให้เชื่อฟังคำยุแหย่ และพูดจาให้

สามีเกิดความไม่พอใจ ดังตอนที่ เจ้าเมืองมิถิลาสั่งสอนนางทำมาและนางคำหยาดก่อนออกเดินทาง

กลับเมืองทูมมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     เจ้าก ็ สอนสั่งเจ้า  น้อยอ่อนทั้ง 2    

     ให้คอย แพงบาคาน  เกิงตาถนอมไว้  พ่ีเน้อ    

     กับท้ัง  2 แจ่มเจ้า  นางนาดแพงกัน  พ่อเน้อ    

       อย่าได้ฟัง  ควมสับส่อเขา  ฝูงนั้น    

     อันว่า 2 แจ่มเจ้า  เสมอเพ้ียงแม่เดียว พ่อแล้ว  

     อัน 1  ท้าวโกดให้  อย่าตอบขีนควม  พ่อเน้อ    

       ให้เจ้า มีใจอด   ต่อบาบุนกว้าง  พ่อเน้อ  

(ท้าวแบ๊ : 73/2/4-74/1/1) 

 

  ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองมิถิลาสั่งสอนนางทำมาและนางคำหยาดให้รักใคร่ปรองดอง

กัน อย่าได้เชื่อคำยุแหย่จากผู้อ่ืน และให้นางทั้งสองรักใคร่กันเหมือนเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน อีกทั้งเมื่อ

ท้าวแบ๊โกรธก็อย่าพูดจาให้ขัดเคืองกัน ต้องมีความอดทนอดกลั้น 

  จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าเมืองมิถิลา ใช้คำว่า อย่า เพ่ือสอนนางทำมาและนาง        

คำหยาดไม่ให้ฟังคำยุแหย่ของผู้อื่นจนปาดหมางกัน และเมื่อท้าวแบ๊โกรธไม่พอใจก็อย่าพูดขัดใจ จนทำ

ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 

  จากตัวอย่างทั้งหมดจะพบว่า มีการใช้ถ้อยคำแสดงเจตนาของผู้สอนชัดเจน ว่าบอก

ให้กระทำหรือห้ามให้กระทำสิ่งที่กล่าวมา เพ่ือสอนสิ่งที่ดีและไม่ดีแก่ผู้ฟังโดยตรง พร้อมชี้แจงถึงผลที่

ตามมาของการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติตามคำสอนด้วย 
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 2.2 การใช้ภาพพจน์ 

 ภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ ถ้อยคำที่เรียบเรียง

อย่างมชีั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอด

อารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556ข : 867) 

ในการสร้างจินตภาพ ภาพจน์เป็นกลวิธีสำคัญที่กวีใช้ ซึ่งเป็นศิลปะการใช้ภาษารูปแบบหนึ่ง เกิดจาก

เรียบเรียบถ้อยคำด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ผิดแผกไปจากการเรียบเรียงลำดับคำหรือความหมายของคำ

ตามปกติ เพ่ือให้เกิดภาพหรือให้มีความหมายพิเศษ (นัทธนัย ประสานนาม, 2559 : 14) 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏกลวิธีการสอนผ่านการใช้ภาพพจน์ 2 ประเภท 

ได้แก่ อุปมา และอุปลักษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

  2.2.1 อุปมา  

  อุปมา (simile) หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง ดังที่รื่นฤทัย 

สัจจพันธุ์ (2555 : 52) กล่าวไว้ว่า อุปมา คือ การกล่าวเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือการกระทำสอง

อย่าง ซึ่งเป็นสิ่งต่างชนิดกัน แต่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน การเปรียบเทียบแบบนี้จึงมักมี

คำว่า ดุจ ประดุจ เพียง เพ้ียง ดัง ดั่ง เหมือน ปาน เปรียบ กล เงื่อน เป็นต้น จากการศึกษา

วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏกลวิธีการสอนผ่านการใช้ภาพพจน์แบบอุปมาเพ่ือสอนเรื่องต่าง ๆ    

ดังตอนที่ นางคำหยาดขอให้ท้าวแบ๊ชุบชีวิตพระบิดาและพระมารดา ท้าวแบ๊รับคำขอและกล่าวสอน

นางคำหยาดว่าพระคุณของบิดามารดานั้นยิ่งใหญ่เสมือนแผ่นดิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     อันว่า คุนพ่อแม่นี ้  หนักเถิงทอละนี   

     ไผผู้  ยำแยงนบ   ก็จึงเฮืองเมื่อหน้า   

     (ท้าวแบ๊ : 54/2/3-54/2/4) 

 

  ถอดความได้ว่า พระคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่กว่าแผ่นดิน ผู้ใดให้ความเคารพจะมี

แต่ความเจริญรุ่งเรือง 

จากตัวอย่างข้างต้น ท้าวแบ๊ได้กล่าวเปรียบเทียบ พระคุณของบิดามารดาว่ามีความ

ยิ่งใหญ่เหมือนกับแผ่นดิน ผู้ใดเคารพยำเกรงผู้นั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า           

ซึ่งปรากฏคำเปรียบเทียบคือคำว่า “เถิง” การนำคำว่า ธรณี มาใช้เปรียบเทียบกับพระคุณของบิดา
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มารดานั้น แสดงให้เห็นว่าพระคุณของบิดามารดานี้มีความยิ่งใหญ่ไพศาล เพราะตามความเชื่อใน     

ไตรภูมิพระร่วงความหนาของแผ่นดินในหนึ่งจักรวาลมีความหนาเท่ากับสองแสนสี่หมื่นโยชน์ 

อีกทั้งกลวิธีการสอนผ่านการใช้ภาพพจน์แบบอุปมานี้ ยังใช้ความสัมพันธ์ทาง

สายเลือดมาเปรียบเทียบ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แนบแน่นกว่าความสัมพันธ์ใน

ลักษณะอ่ืน ดังตอนที่ นางคำหยาดโศกเศร้าเพราะคิดถึงพระบิดาพระมารดา นางทำมาจึงเข้ามา

ปลอบโยนและกล่าวสอนนางคำหยาดว่าให้นางคำหยาดกับตนรักใคร่ปรองดองกัน เสมือนเกิดจาก

ครรภ์มารดาเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     แต่นั้น คำหยาดน้อย  เลยฟังคำพ่ี   

     อันว่า 2 แจ่มเจ้า  เสมอเพี้ยงแม่เดียว แท้แล้ว 

     อันว่า 2 แจ่มเจ้า  เหมือนฮ่วมอุดทอน แท้แล้ว    

     อันว่า  2 แพงฮัก  ฮ่วมกันหมายหมั้น 

(ท้าวแบ๊ : 77/1/2-77/1/3) 

   

  ถอดความได้ว่า นางทำมาสอนนางคำหยาดว่าเราทั้ง 2 คน ต้องรักกันเหมือนพ่ีน้อง

ที่เกิดจากครรภ์มารดาเดียวกัน 

  จากตัวอย่างข้างต้นนางทำมาได้กล่าวเปรียบเทียบ การรักใคร่ปรองดองของนาง    

คำหยาดกับตนว่า เหมือนได้เกิดเป็นพ่ีน้องร่วมครรภ์มารดาเดียวกัน ซึ่งจะปรากฏคำเปรียบเทียบคือ

คำว่า “เสมอเพ้ียง”  และคำว่า “เหมือน” 

  นอกจากนี้ยังใช้การเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกัน คือมีการกล่าวเปรียบเทียบ

ความรักใคร่ปรองดองของภรรยาทั้ง 2 ของท้าวแบ๊ ดังตอนที่ ท้าวแบ๊ นางทำมาและนางคำหยาดจะ

กลับเมืองทูมมา เจ้าเมืองมิถิลาได้กล่าวสั่งสอนนางทำมาและนางคำหยาดว่า ให้นางทั้ง 2 คน รักใคร่

ปรองดองกันเสมือนเกิดจากบิดามารดาเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

                     เจ้าก ็ สอนสั่งเจ้า  น้อยอ่อนทั้ง 2    

     ให้คอย แพงบาคาน  เกิงตาถนอมไว้  พ่ีเน้อ    

     กับท้ัง  2 แจ่มเจ้า  นางนาดแพงกัน  พ่อเน้อ    

       อย่าได้ฟัง  ควมสับส่อเขา  ฝูงนั้น    
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     อันว่า 2 แจ่มเจ้า  เสมอเพี้ยงแม่เดียว พ่อแล้ว    

     อัน 1  ท้าวโกดให้  อย่าตอบขีนควม พ่อเน้อ    

       ให้เจ้า มีใจอด   ต่อบาบุนกว้าง  พ่อเน้อ  

(ท้าวแบ๊ : 73/2/4-74/1/1) 

 

  ถอดความได้ว่า เจ้าเมืองมิถิลาสั่งสอนนางทำมาและนางคำหยาดให้รักใคร่ปรองดอง

กัน อย่าได้เชื่อคำยุแหย่จากผู้อ่ืน และให้นางทั้งสองรักใคร่กันเหมือนเกิดจากบิดามารดาเดียวกัน      

อีกท้ังเมื่อท้าวแบ๊โกรธก็อย่าพูดจาให้ขัดเคืองกัน ต้องมีความอดทนอดกลั้น 

จากตัวอย่างข้างต้นเจ้าเมืองมิถิลาได้กล่าวเปรียบเทียบ การรักใคร่ปรองดองของนาง

ทำมาและนางคำหยาด โดยมีการกล่าวเปรียบเทียบกับ การเกิดเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ซึ่ง

จะปรากฏคำเปรียบเทียบคือคำว่า “เสมอเพ้ียง”   

การเปรียบเทียบความรักใคร่ปรองดองของนางทำมาและนางคำหยาด เหมือนกับพ่ี

น้องที่เกิดจากบิดามารดาคนเดียวกันนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือ

ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติที่มีความแนบแน่นกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะอ่ืนในสังคมไทย  

 

  2.2.2 อุปลักษณ์  

 อุปลักษณ์ (metaphor) หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เพ่ือชักจูง

ความคิดให้มองทั้งสองสิ่งนั้นมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน ดังที่รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555 : 52) กล่าวไว้ว่า 

อุปลักษณ์ คือ การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการกล่าวเปรียบเทียบตามนัยยะ คือถึงแม้

ไม่ได้เปรียบในเชิงอุปมาอุปไมยไว้ ก็เป็นที่เข้าใจได้เองว่าเป็นเช่นนั้น การเปรียบเทียบชนิดนี้มักจะใช้

คำว่า คือ หรือ เป็น จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ปรากฏกลวิธีการสอนผ่านการใช้ภาพพจน์

แบบอุปลักษณ์ ดังตอนที่ ท้าวแบ๊กล่าวสั่งสอนนางคำหยาดว่าการจะละทิ้งพระบิดาพระมารดาไปอยู่

กับท้าวแบ๊ที่เมืองทูมมานั้นเป็นการไม่สมควร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     เมื่อนั้น พะกะสัดเจ้า  โลมนางน้อยนาด    

     ลือจัก ปะเผ่าผู้   บุนกว้างพ่อแม่ตน ได้เด้  

     เจ้าหาก เป็นมิ่งเหง้า  มีลูกยิ่งเดียว  แท้นา   

     สังจี  ไล้ปิดตา   พ่อตนไปได ้  นี้เด้    
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     อันว่า ปิดตาเจ้า  เหลือหัวหายาก  จิงแล้ว    

     อันว่า ผัวขี้ฮ้าย   หาได้งายดาย  ดอกนา   

     (ท้าวแบ๊ : 71/2/4-72/1/1)  

 

  ถอดความได้ว่า ท้าวแบ๊กล่าวกับนางคำหยาดว่าจะละทิ้งบิดามารดา ผู้ที่มีบุญคุณไป

ได้อย่างไร เพราะนางคำหยาดเป็นบุตรเพียงคนเดียวเปรียบเป็นของมีค่าแห่งวงศ์ตระกูล ซึ่งการจะทิ้ง

บิดามารดาเพ่ือไปอยู่กับสามีนั้นเป็นการไม่สมควร 

  จากตัวอย่างข้างต้น ท้าวแบ๊ได้กล่าวเปรียบเทียบ นางคำหยาด เป็นสิ่งล้ำค่าแห่งวงศ์

ตระกูลผู้ครองเมืองมิถิลา การจะละทิ้งบิดามารดาไปกับท้าวแบ๊นั้นเป็นการไม่สมควร เพราะบิดา

มารดามีพระคุณยิ่งใหญ่นัก ซึ่งจะปรากฏคำเปรียบเทียบคือคำว่า “เป็น”   

  อีกทั้งคำว่า “มิ่ง” นอกจากจะมีความหมายว่า สิ่งสำคัญซึ่งเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่

เจ้าของแล้ว ดังที่อมรา พงศาพิชญ์ (2562 : 9)  ได้ความหมายคำว่า มิ่ง ไว้ว่า ในภาษาไทยเดิม เรียก

ชีวิตว่า มิ่ง และเรียกวิญญาณว่า ขวัญ เมื่อรวมควบกันก็เป็นมิ่งขวัญ ซึ่งเป็นคำควบคู่ซึ่งแยกกันยาก 

ภายหลังเราได้คำว่าชีวิตและวิญญาณมาใช้แทน แต่คำว่ามิ่งขวัญก็ยังมีคนใช้อยู่ในสังคมไทย เพราะว่า

เป็นคติที่ยังฝังลึกอยู่ในจิตใจของคน แม้กระนั้นความหมายของคำว่ามิ่งขวัญจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้      

จึงต้องกลายไปเป็นความหมายที่รู้กันเลือนรางเท่านั้น จากทัศนะข้างต้นจะเห็นได้ว่าคำว่า มิ่ง 

หมายถึง ชีวิต ซึ่งมีความสำคัญและมีค่าที่สุดของมนุษย์ หากไม่มีชีวิตก็หมายความว่าคน ๆ นั้นได้ตาย

ไปแล้ว ผู้แต่งเปรียบเทียบนางคำหยาดว่าเป็นมิ่งเหง้าของวงศ์ตระกูล อาจเพราะนางคำหยาดเป็น

พระธิดาองค์เดียวของเจ้าเมืองมิถิลา จึงสะท้อนให้เห็นว่านางคำหยาดเป็นดั่งชีวิตของวงศ์ตระกูล  

 

  จากการศึกษากลวิธีการสอนผ่านทางภาษาในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ทำให้เห็นว่า

วรรณกรรมเรื่องดังกล่าว แม้จะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สร้างสรรค์ แต่มีความ

งามทางภาษาที่แฝงไปด้วยคำสอนต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นกลวิธีการสอนที่ถ่ายทอดผ่านการใช้ถ้อยคำ

และการใช้ภาพพจน์ กล่าวคือ กลวิธีการสอนผ่านการใช้ถ้อยคำ มีทั้งการกล่าวสอนโดยให้แนวทางใน

การปฏิบัติ และการกล่าวสอนโดยห้ามไม่ให้ปฏิบัติ ซึ่งการสอนผ่านการใช้ถ้อยคำทั้งสองลักษณะนี้ 

สะท้อนให้เห็นถึงจารีต ค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมไทยที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการสอน

ผ่านการใช้ภาพพจน์ มีการใช้ความเปรียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจคำสอนได้อย่างชัดเจน ดังเช่น การใช้

ภาพพจน์ อุปมาเปรียบเทียบพระคุณของบิดามารดากับแผ่นดิน การใช้ภาพพจน์ อุปลักษณ์
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เปรียบเทียบนางคำหยาดกับของมีค่าแห่งวงศ์ตระกูล เป็นต้น เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในคำสอนที่

ผู้แต่งต้องการจะสื่อสารแจ่มชัดมากขึ้น 

 

  กล่าวโดยสรุป การศึกษากลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่องและกลวิธีการสอนผ่านทาง

ภาษาในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ ทำให้เห็นถึงลักษณะของตัวละคร โครงเรื่อง ฉากเหตุการณ์ และ

แนวคิดของเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคำสอนที่ผู้แต่งต้องการสื่อสาร สะท้อนผ่านองค์ประกอบของ

บันเทิงคดีเหล่านี้ ตลอดจนกลวิธีการสอนผ่านทางภาษาในเรื่องท้าวแบ๊ มีทั้งการสอนผ่านการใช้

ถ้อยคำที่แสดงถึงข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่สังคมได้กำหนดไว้ และการสอนผ่าน

การใช้ภาพพจน์ที่มีการเปรียบเทียบภาพพจน์อุปมาและอุปลักษณ์ เพ่ือให้คำสอนดังกล่าวบรรลุผล

มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  161 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การค้นคว้าอิสระเรื่องท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก จั งหวัดเพชรบูรณ์ : การศึกษาในฐานะ
วรรณกรรมคำสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาระคำสอนและกลวิธีการสอนในวรรณกรรมเรื่อง    
ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จารด้วยตัวอักษรไทย
น้อย จำนวน 1 ผูก 95 ใบลาน 188 หน้าลาน มีเนื้อหาสมบูรณ์ พบว่าวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊มีสาระ
คำสอนที่สำคัญหลายประการทั้งคติทางโลกและคติทางธรรม อีกทั้งยังมีกลวิธีการสอนที่น่าสนใจผ่าน
การเล่าเรื่องและผ่านทางภาษา ดังจะเห็นได้จากสรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาสาระคำสอนที่ปรากฏในเรื่องท้าวแบ๊ พบว่าเรื่องท้าวแบ๊มีสาระคำสอน 2 
ประเภท ได้แก่ คำสอนคติทางโลก และคำสอนคติทางธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. คำสอนคติทางโลก ปรากฏคำสอนดังต่อไปนี้ สอนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน พบการ
สอนกษัตริย์ให้ปกครองบ้านเมืองโดยใช้หลักทศพิธราชธรรม รักใคร่ดูแลประชาชน และให้ความสำคัญ
กับบุคคลทุกสถานภาพ การสอนกษัตรีให้รักใคร่ประชาชนและรู้จักขอพระราชทานอภัยโทษแก่ขุนนาง
ที่กระทำผิด การสอนนางกำนัลให้จงรักภักดีต่อเจ้านาย การสอนประชาชนให้ยึดมั่นในหลักจารีต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการสอนพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย สอนให้ทำความดี      
พบการสอนให้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ให้ทำความดีละเว้นความชั่ว สอนให้อ่อนน้อมถ่อมตน พบการ
สอนให้ผู้ที่มีสถานภาพที่ด้อยกว่ารู้จักแสดงความสงบเสงี่ยมเจียมตน ให้ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเห็นอก
เห็นใจ สอนให้บุตรตระหนักถึงความรักของมารดา พบการสอนความรักความผูกพันที่มารดามีต่อบุตร 
สอนให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี พบการสอนเรื่องการสู่ขอแต่งงานตามโบราณราช
ประเพณี และการสอนการเจริญสัมพันธไมตรีโดยการแต่งตั้งราชทูตเพ่ือผูกมิตรไมตรีทั้งสองประเทศ 
สอนให้กตัญญู พบการสอนให้กตัญญูต่อบิดามารดาและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สอนการครองเรือน พบ
การสอนหน้าที่ของสามีและหน้าที่ของภรรยาที่ควรปฏิบัติต่อกัน 

2. คำสอนคติทางธรรม ปรากฏคำสอนดังต่อไปนี้ สอนเรื่องกฎแห่งกรรม พบการสอนเรื่องผล
จากการทำบุญช่วยเหลือและเชื่อฟังคำสั่งสอนพระโพธิสัตว์ และผลของการทำบาปต่อพระโพธิสัตว์ 
สอนเรื่องศีลห้า พบการสอนให้รักษาศีล คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ และเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมา สอนเรื่องกุศลมูล พบการ
สอนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมกุศลมูล 3 ประการ คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ สอนเรื่องหลัก
ทศพิธราชธรรม พบการสอนให้กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม และสอนเรื่อง
อภัยทาน พบการสอนไม่ให้ผูกอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกัน  
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ส่วนผลการศึกษากลวิธีการสอนในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ พบกลวิธีการสอนที่ผู้แต่งเลือกใช้
เพ่ือนำเสนอสาระคำสอนมี 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง และกลวิธีการสอนผ่านทาง
ภาษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. กลวิธีการสอนผ่านการเล่าเรื่อง ปรากฏกลวิธีการสอนดังต่อไปนี้ การสอนผ่านตัวละคร 

พบการสอนผ่านการสร้างลักษณะอุปนิสัยของตัวละครฝ่ายดี ฝ่ายร้าย และตัวละครฝ่ายร้ายแล้ว

กลับมาเป็นฝ่ายดี การสอนผ่านภูมิหลังของตัวละคร การสอนโดยการให้ตัวละครตัวหนึ่งกล่าวสอนตัว

ละครอีกตัวหนึ่ง และการสอนผ่านตัวละครแบบคู่ตรงข้าม การสอนผ่านโครงเรื่อง พบการสอนผ่าน

โครงเรื่องใหญ่คือ กำเนิดผิดปกติ พระเอกออกผจญภัย พบคู่ครอง พ่อตาทดสอบ และเผยร่างที่งดงาม 

ทุกคนยอมรับ การสอนผ่านโครงเรื่องย่อยคือ เหตุการณ์กำเนิดท้าวแบ๊ เหตุการณ์ท้าวแบ๊แต่งงาน 

และเหตุการณ์ท้าวแบ๊ปราบยักษ์ การสอนผ่านการเปิดเรื่องโดยการบรรยายความเจริญรุ่งเรืองของ

เมืองทูมมาเพราะเจ้าเมืองปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม การสอนผ่านการผูกปมและการคลายปม

ของเรื่องเกิดจากความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และปมขัดแย้งก็คลี่คลายลงเมื่อตัวละครฝ่าย

ร้ายได้รับผลกรรม และการสอนผ่านการปิดเรื่องโดยการสโมธานแสดงความสัมพันธ์ของตัวละครใน

เนื้อเรื่องและสมัยพุทธกาลตามผลกรรมของตัวละคร การสอนผ่านฉาก พบการสอนผ่านฉากสวรรค์

เป็นสถานที่ที่ผู้กระทำความดีจะได้ไปเสวยสุข และการสอนผ่านฉากนรกที่ผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและ

ถูกลงโทษ การสอนผ่านแนวคิดของเรื่อง พบการสอนแนวคิดหลักของเรื่องคือ ผู้ที่มีบุญญาธิการย่อมมี

คนคอยช่วยเหลือ และการสอนผ่านแนวคิดรองของเรื่องคือ กรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตในชาติปัจจุบัน 

ความกตัญญูจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง และอย่ามองคนแต่เพียงภายนอก 

2. กลวิธีการสอนผ่านทางภาษา ปรากฏกลวิธีการสอนดังต่อไปนี้ การใช้ถ้อยคำ พบการสอน

ผ่านการใช้ถ้อยคำแสดงการบอกให้กระทำ ซึ่งเป็นการสอนในสิ่งที่ควรกระทำตามบรรทัดฐานและ

ค่านิยมของสังคม โดยมักจะปรากฏคำว่า “ให้” “ขอให้” “จงให้” “สูจง” “ควรที่” และการใช้ถ้อยคำ

แสดงการห้ามให้กระทำ ซึ่งเป็นการสอนไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ผิดครรลองครองธรรมและ

จารีตประเพณีที่ดีงาม โดยมักจะปรากฏคำว่า “อย่า” “อย่าได้” และการใช้ภาพพจน์  พบการสอน

ผ่านการใช้ภาพพจน์อุปมา โดยกล่าวเปรียบเทียบพระคุณของบิดามารดาเหมือนกับแผ่นดิน 

เปรียบเทียบการรักใคร่ปรองดองของภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยเหมือนได้เกิดเป็นพ่ีน้องร่วมท้อง

มารดาเดียวกัน และการสอนผ่านการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ โดยกล่าวเปรียบเทียบพระธิดาเป็นสิ่งล้ำ

ค่าแห่งวงศ์ตระกูล ซึ่งจะละทิ้งบิดามารดาไปกับสวามีเป็นการไม่สมควร 

 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวแบ๊ มีสาระคำสอนที่สอดคล้องกับ
หลักคำสอนในฮีตสิบสองคองสิบสี่ของภาคอีสาน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันของชั้นชน
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ปกครองกับชนชั้นถูกปกครอง และพระสงฆ์ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็น ฮีตสิบสองคองสิบสี่
จึงมีบทบาทในการควบคุมระเบียบทางสังคมในเรื่องท้าวแบ๊เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าเรื่ องท้าวแบ๊จะ
ไม่ใช่วรรณกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสั่งสอนโดยตรง แต่ก็สอดแทรกคำสอนต่าง ๆ อย่างแยบยล 
ดังที่ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล (2559 : 10)  กล่าวไว้ว่า เนื้อหาใน
วรรณกรรมท้องถิ่นจำนวนมาก เป็นคำสอนและหลักในการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในสังคมอย่าง   
สงบสุข ในขณะเดียวกันวรรณกรรมท้องถิ่นที่มิได้มีจุดมุ่งหมายจะสั่งสอนการดำเนินชีวิตของคน เช่น 
เรื่องที่เป็นนิทานประโลมโลกก็สอดแทรกหลักธรรม ปรัชญาชีวิต และคตินิยมในการอยู่ร่วมกันได้ด้วย 
อาทิ กฎแห่งกรรม การทำความดีเพ่ือผลในชาติหน้า บาปบุญคุณโทษ ความเชื่อในศาสนา เช่น นรก 
สวรรค์ พระศรีอาริย์ นิพพาน การยอมรับในชะตากรรมว่าเป็นผลมาจากชาติที่แล้ว สิ่งเหล่านี้มีผลให้
คนมีความอดทน อดกลั้น ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของสังคม ประพฤติดีประพฤติชอบตามความเชื่อ
ทางศาสนา ซึ่งสอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมหรือใช้ตัวละครเอกในวรรณกรรมเป็นตัวอย่าง การใช้
วรรณกรรมบอกเล่าเรื่องราวให้คนเชื่อ ยอมประพฤติดีอยู่ในกรอบสังคม ก็เท่ากับว่าวรรณกรรม
ท้องถิ่นได้ทำหน้าที่ควบคุมสังคมและพฤติกรรมของคน  อันเป็นผลให้อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ              
การสอดแทรกความเชื่อโดยผ่านทางวรรณกรรมบางครั้งก็มีอิทธิพลมากกว่ากฎหมายบ้านเมือง เพราะ
เป็นการปลูกฝังทัศนคติซึ่งมีผลต่อจิตใจและความประพฤติของชาวบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่นจึงมี
บทบาทสำคัญในการควบคุมสังคม ทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุข 
 นอกจากนี้ผลการศึกษากลวิธีการสอนในวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ยังสะท้อนให้เห็นถึงความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทหล่มที่พยายามจะแต่งนิทานพ้ืนบ้านให้มีรูปแบบเหมือน
วรรณกรรมพุทธศาสนา โดยแต่งเลียนแบบนิทานชาดก เพ่ือเป็นคติธรรมสอนคนในสังคม
นอกเหนือจากความบันเทิงใจ ดังทีส่มัย วรรณอุดร (2561 : 20) กล่าวไว้ว่า การแต่งวรรณกรรมนิทาน
ของอีสาน ผู้แต่งจะแต่งเลียนแบบนิทานชาดก เช่น มีการม้วนชาดกหรือประชุมชาดก กล่าวถึงการ
กลับชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์และบุคคลต่าง ๆ ของตัวละครในเรื่อง แต่โดยความเป็นจริงแล้ว 
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นเพียงนิทานคติธรรมหรือนิทานพ้ืนบ้านเท่านั้น การกล่าวถึงอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าว่าตัวละครเอกเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดเพ่ือใช้ชาติหรือบำเพ็ญบารมี เป็นการเน้น
ความสำคัญของนิทาน เพ่ือให้ประชาชนศรัทธาเลื่อมใสในจริยาวัตรอันดีงามของตัวละครเอกในเรื่อง 
และเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตโดยประพฤติปฏิบัติตามจริยาวัตรของตัวละครเอก เพ่ือให้ได้รับผล
อันดีที่เกิดจากการกระทำความดีเหมือนกับพระเอกในนิทานพ้ืนบ้าน หรือวรรณกรรมชาดก ซึ่งเป็น   
กุศโลบายในการสอนจริยธรรมแก่ผู้คนในสังคม  
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ในครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสลงเก็บข้อมูลภาคสนาม   
ซึ่งพบว่ายังมีวรรณกรรมท้องถิ่นของชาวไทหล่มอีกหลายเรื่อง จึงขอเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้
วิเคราะห์วรรณกรรมของชาวไทหล่มเรื่องอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษา
เปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ สำนวนวัดท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบู รณ์ กับเรื่อง
ท้าวแบ๊สำนวนอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน เพ่ือให้เห็นลักษณะร่วมหรือความแตกต่างของวรรณกรรมเรื่อง  
ท้าวแบ๊ต่อไป 
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ท้าวแบ๊ 

ฉบับวัดท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1/1/1 ชื่อเรื่องท่ีมุมซ้าย 
“อันนี้หนังสือท้าวแบ๊ แลเฮาเฮย” 
บัดนี้ จักมัดซะกานไหว้แก้วทั้งองอันปะเสิดเป็นแว่นแก้วทั้งคายโลกลือไซโย แพ้กำ   
ฮาบฝูงมานขออย่า 

1/1/2 
 

มีอย่ามีโพยไพบังเบียดตนข้อย ปางเมื่อพุดโทเจ้าทัวละมานปางก่อนก็จิง แปงปานไว้
เห็นแจ้งซูอัน อันนี้ในทำแท้แปเป็น 

1/1/3 
 

ปะสงอ่านอย่าได้ปะหลาดต้านคำน้อยกล่าวเตียนแด่ท้อน ปางเมื่อพุดโทเจ้าทัวละมาน
ปางก่อนก็หากทุกหมื่นซั้นปะ 

1/1/4 
 

ถมเถ้า ชั่วลางฟังเย้อสาวหนุ่มน้อยผมขาวแข้วลอน ฟ้งท้อนกับทั้งยีงฮ้างหม้ายผัว
ซ้อนซูคน เฮียมจักไขตามพ้ืนผิหยายพะเจ้า 

1/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 1) 
ก่าวมานั้น ต้านกล่าวถ้อยในพ้ืนสืบมา บัดนี้ยังมีเมืองไหย่กว้างเฮียกซื่อทูมมา อยู่กะ       
เสมสุกไพ่ไททั้งข้า มีทั้งเวียงหลวงกว้างปักตู 

1/2/2 
 

เวียงทั้ง 8 เมกช่อฟ้าเหลืองเหลื้อมแต่คำ นักสนมล้น 3 พันเทียมเทียบ เฮียงพางข้าง
ขัวซ้ายแกว่งวี นับแต่ซูมพูพ้ืนจัก 

1/2/3 
 

กะวานทั้ง 4 เขาก็มาขาบไหว้พะเมืองเจ้าเสียวไฮ เจ้าก็อยู่ซอบแท้ทดซะลาดคองทำ 
อยู่ซะบายสูกไพ่เมืองยอย้อง เจ้าก็บ่อย่อนย้าน 

1/2/4 
 

ทางอ่ืนเมืองใด ซาดที่สมพานมีก็หากลือซาท้าว เจ้าก็เสวยอยู่ส้างเมืองไหย่ปัดทูมมา ก็
บ่มียีงซายลูกหลานแทนเซื้อพะบาสเจ้าทัน 

2/1/1 
 

นาสเทวี เฮวพลันอย่านานเดียวนี้ แต่นั้นข้าซ่วงไซ้เฮวฮีบ ไปเปืองเถิงเทวีแม่เมืองปะ
นมไหว้ บัดนี้ลาซาเจ้าพยาหลวงไซ้ ด่วนเซิน 

2/1/2 
 

แจ่มเจ้าเมือฟ้าวพำอวนเที่ยวเทิน แต่นั้นเทวีแก้วกันละยานางนาส เถิงแห่งห้องพะ
เมืองเจ้าขาบทูนนางก็ 

2/1/3 
 

วันทาไหว้ยอมือทูนบาด พะบาดเจ้าทันข้าสิ่งใดพะเฮย แต่นั้นลาซาเจ้าจาละจานาง
นาส พี่ก็ทันแจ่มเจ้านางน้อยฮีบมา 

2/1/4 
 

เฮาก็ทงเมืองส้างหลายปีอีดออนมาแล้ว ก็บ่มีลูกเต้าแทนเชื้อสืบเมืองแท้ดาย เจ้าจง
อัดทีถานไหว้ปาละมีทุกทีขอลูกน้อย 
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2/2/1   (เลขหน้าที่มุมซ้าย 2) 
บาท้าวเกิดนำแด่ท้อน ขอลูกน้อยองปะเสิดแทนเมืองแด่ท้อน นางจงปาถนานบเทบ
พะดาอินตาเจ้า ควมว่าแล้วนางเลิกราลง 

2/2/2 
 

เถิงห้องอยู่เย็นในห้อง นางก็อัดทิถานไหว้อินพมทุกทิบ นบนอบไหว้พะอินท้าวทั่วแดน 
ผู้ข้าขอลูกน้อยผู้ปะเสิดแทน 

2/2/3 
 

เมืองแด่ท้อน ก็บ่มีแนวนามลูกหลานแทนส้าง ควมว่าแล้วอัดทิถานแล้วเลยนอนนิด
ทะเน่ง  เดกซักไซ้พอล้ำเที่ยง 

2/2/4 
 

คืน บัดนี้จักกล่าวเถิงพะกะสัดไทโพทียานตนปะเสิดก่อนแล้ว พะก็ตัดผ่อแผ่วเห็น
แจ้งซูอัน  พะก็มาฮอดไท้เถิงแม่มาดา 

3/1/1 
 

พอเพลาเที่ยงคืนจิงแท้ เจ้าก็หลิงเห็นไท้มาดานอนอยู่ เจ้าก็กับเพดเพียงลองให้แม่เห็น  
แต่นั้นนางนาสแก้วเนาปางผาสาส 

3/1/2 
 

เดกซักไซ้พอล้ำเที่ยงคืน นางก็ฝันว่าลาซาเจ้าพะยาหลวงเป็นปีก บินลาวงผายพ่ายล้ำ
ล่วงบน ยังเล่าบินไป 

3/1/3 
 

อ้อมจักกะวานทั้ง 4 แล้วเล่าบินเวียนขืนสู่เมืองตน ผิอัน 1 ฝันว่าลาซาเจ้าเป็นตีนทั้ง 
4 เป็นฮูบเนื้อในท้อง 

3/1/4 
 

ดังฟาน ควมว่านางฝันแล้วแล้วสุลิโยแล้วรุ่ง นางก็จำจือเข้าใจไว้ซูอัน นางนาดเจ้าลูก
อาบสงสีจันมันทา ลูบผมมวย 

3/2/1   (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3) 
เก้า นางก็เมือทูนไหว้ลาซาก้มขาบไหวพะเมืองเจ้า จีงทูนข้าก็ฝันคืนนี้ดูยังแวนหลาก
จิงแล้ว ปางก่อนพู้นจิงแท้บ่ท้อน 

3/2/2 
 

ฝัน ข้าก็ฝันว่าลาซาเจ้าพยาหลวงเป็นปีก บินแอ่นผ้ายผ้ายล้ำล่วงบน พะก็บินไปอ้อม
จักกะวานทั้ง 4 พะก็ 

3/2/3 
 

บินคืนมาสู่เมืองเฮา ผิอันว่าลาซาเจ้าเป็นตีนทั้ง 4 เป็นฮูบเนื้อในท้องดังฟานแต่นั้น 
ลาซาเจ้ามีใจซม 

3/2/4 
 

ซื่น ฮอยว่านางอีมีลูกน้อยจิงแท้ดังฝัน บ่อย่าแล้วเจ้าก็ฝันดีแท้มีท้องอยู่ยืนฮ้อยขวบจิง
แล้ว  ฮอยที่ได้ผ่านด้าวทั้งคายซูแดนบ่อย่า 

4/1/1 
 

แล้ว เขาจักทานซ้างม้าฝูงหมู่เงินคำ เขานำมาถวายส่วยไฮจิงแท้ แต่นั้น เทวีเจ้าสาทุ
กานนบบาสก้มขาบไหวลาเจ้า 

4/1/2 
 

ลวดลง พอเมื่อหลายปีได้หลายปีเดือนแถมถ่ายมาแล้ว หลายขวบมื้อละดูได้ขวบปีจิง
แล้ว นางก็ทงคับน้อยบุด 
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4/1/3 
 

ตะลาดกุมมาน หลายวันคืนบ่เคืองคำฮ้อน นางก็เมือทูนไหว้ลาซาก้มขาบ ข้าก็หนัก
เหนื่อยท้องคือไข้สิงหนาว 

4/1/4 
 

เจ้าเฮย แต่นั้นลาซาเจ้ามีใจซมซื่น พอว่ามีเผ้าผู้เป็นเป็นเซื้อผู้ซายแด่แม้ กูจักวางเมือง
ให้ตามใจบาแต่งจิงแล้ว ทั้งไพ่ 

4/2/1   (เลขหน้าที่มุมซ้าย 4) 
น้อยถวายเจ้าซูคนแท้แล้ว พะก็ทันมาพ้อมนักสนมทั้ง 4 ปบปิ่น เจ้านางน้อยบ่ไล้นาง
ก็ลาลงห้องปางทองเฮวฮีบ เถิงแห่งห้องโฮงกว้าง 

4/2/2 
 

อยู่เย็น นางก็บ่เดือดฮ้อนสับพะสิ่งโพยไพ อยู่ทางทงคำสุกอยู่เย็นมิฮ้อน เพ่ือว่าสม
พานเจ้าโพทิยานบูดตะลาด เขาอยู่ 

4/2/3 
 

ห้องในท้องแลตน แต่นั้นหลายวันได้หลายเดือนแถมถ่ายมาแล้ว นางก็ทงคับน้อย
หลายมื้อถ้วนมาแท้แล้ว นางก็ทงคับน้อย 

4/2/4 
 

10 เดินทัดเที่ยง นางก็ปะสูดลูกน้อยในท้องออกมา แต่นั้นสาวสนมพ้อมคอยแลหลิง
ล่ำ  เห็นแต่บาบ่าวน้อยเป็นแบ๊ออกมา สาวสนม 

5/1/1 
 

พ้อมแซวแซวหลิงล่ำทั้งโฮง เขาหน่ายซะอางยินอย่าน อันว่าขนอ่อนเหลื้อมเสมอยอง
งิ้วนุ่น ขนอ่อนเกี้ยงเสมอฝ้ายดีดผง เขาก็เมือทูนไหว้ลาซาก้ม 

5/1/2 
 

ขาบ บัดนี้ลูกมะหาลาซะเจ้าเป็นแบ๊ออกมา ทั้งคิงเกี้ยงเสนอคำเลียงหล่อ ขนอ่อน
เกี้ยงเสนฝ้ายดีดผง เขาก่าวแล้วพะบาดยิน 

5/1/3 
 

เหง้าแนวสังเกิดกายเป็นแบ๊นั้นเด้ นับแต่ทงอยู่ส้างเสวยลาดทูมมา ก็บ่มีไผลาก่าวว่า
สันนี้  แม้นว่าเถ้าก่าวต้าน 

5/1/4 
 

ปางก่อนปัดถมมาก็ดี สัดเกิดมานำคนบ่ห่อนมีจิงแท้ พะก่าวต้านทันหมู่หมอทวยให้มา
ดูซาตาลืกเมือง 

5/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 5) 
ดีฮ้าย ฝูงข้ามะราดเจ้าเฮวฮีบไปเถิงทันหมอทวยฮีบมาเดี๋ยวนี้ หมอหนเถ้าฮูฮากาซะ
โยกเถิงแห่งห้องพะเมืองเจ้าขาบทูน หมอก็ยอมือไหว้วันทา 

5/2/2 
 

ทูนบาด ดูดังพะบาดเจ้าทันข้าสิ่งใดนี้เด้ แต่นั้นพะบาดต้านจาต่อหมอหน เฮาก็มีกูม
มานเกิดมาเป็นแบ๊ เฮาก็ 

5/2/3 
 

ทันหมอเถ้าฮูฮาคิ้วเสี่ยงดูท้อน จักว่าดีแลฮ้ายเขือเจ้าเสี่ยงดูแด่ท้อน แต่นั้นหมอก็ยอ
มือไหว้วันทาทูนบาด แปะแผ่น 

5/2/4 
 

พ้ืนตีนเจ้าใส่หัว หมอก็บายสอต้องกะดานหินเขียนขีดวงวาสไว้กงแก้วล่ำแยง อันนี้
บ่ไซ่คนถ่อยฮ้ายผู้ซั่วสามานเจ้าเฮย ตั้งแม่นองสับ 
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6/1/1 
 

พะยูหน่อพุดโทเป็นเจ้า เมื่อจักทวยดีให้พูทอนเลี้ยงต่อไปนั้น มันจักเบียดไพ่น้อยคนไฮ้
ข่มเหงแท้แล้ว แต่นั้นหมอก่าวถ้อยลวงลายพูทอน 

6/1/2 
 

ควมว่าดีหมอทวยอำไว้ คันว่าหมอทวยแล้ววางสอเฮวฮีบ ก้มขาบไหว้พะเมืองเจ้าจึง
จา อันนี้ฮอยทีอุบบาดต้องเข็นไหย่ในเมือง 

6/1/3 
 

บ่อย่าแล้ว พีจักตามเกนหมอบ่ดีเมืองบ้าน พะหากยังเลี้ยงไว้หนแห่งในเมือง ดังนั้นอัน
ว่าซาวทูมมาก็บ่ยังพอฮ้อย 

6/1/4 
 

ตั้งแม่นคนขวงแท้อย่าลอนเลี้ยงต่อไปท้อน คันหากยังเลี้ยงไว้เมื่อหน้าบ่ดีแท้ดาย ควม
ว่าแล้วแต่งห้างแพไหย่ไหลเสียซอบดาย 

6/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 6) 
อย่าให้กาย 3 วันบ่ดีนาเจ้า หมอก่าวแล้วยอมือลาเลิก เถิงแห่งห้องเฮือนกว้างอยู่เย็น  
บัดนี้จักกล่าวเถิงพะบาดเจ้าเสวยลาดทูมมาก่อนแล้ว พะก็ 

6/2/2 
 

คนิงใจคืดสูลวงเลยม้าง ผิยังเลี้ยงไว้หนแห่งในเมืองดังนั้น มันจักเสียโยทา ไพ่เมืองทั้ง
บ้าน แต่นั้นพะบาดต้าน 

6/2/3 
 

ทันหมู่เสนา สูจงเดาดาตกแต่งแพอย่าซ้า สูฮีบห้างแพไหย่โดยพลัน อย่าให้กาย 3 วัน
บ่ดีนาเจ้า แต่นั้นเสนาก้มวันทาทูนบาด 

6/2/4 
 

เถิงแห่งห้องวังกว้างท่าหลวง เขาก็เฮวพลันพ้อมดาดีตกแต่ง ตกแต่งห้างแพกว้างฮีบพ
ลัน แต่นั้นหมอก็ตกแต่งแล้วเมือทูนเฮวฮีบ 

7/1/1 
 

เขาก็ตกแต่งห้างแพกว้างยอมทันเจ้าเฮย เมื่อนั้นพะบาดต้านจาหมู่ปะโลหิด สูจงเอา
กูมมานล่องไหลวันนี้ สูจงเอาเข้าน้ำ 

7/1/2 
 

โพซะนังหลายสิ่ง ลงสูห้องแพกว้างเทียวพลัน กับทั้งเงินคำพ้อมหลายสิ่ง สูดเสื้อพ้อม
กางกั้งใส่แพต่างให้เสียเคาะบ้าน 

7/1/3 
 

เข็นไหย่ เมืองหลวงเฮวพลันตกแต่งดีอย่าซ้า แต่นั้นพามมะนาพ้อมฝูงหมู่ปะโลหิด 
โดยลาซาอาสยาเป็นเจ้า 

7/1/4 
 

เขาก็เมือเถิงห้องเทวีนางนาด ก้มขาบไหว้จอมเจ้าพะยอดนาง บัดนี้ลาซาเจ้าพะยา
หลวงไซ้ด่วนมาแล้ว ว่าให้เอาอ่อนน้อยบา 

7/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 7) 
ท้าวล่องไหล ว่าอันแต่นั้นเทวีให้ตีทวงกิ้งเกื่อน ซนละเนดย้อยฮำหน้าหลั่งไหล แม่ก็มี
คำต้านบาคานแถลงสั่ง บัดนี้เวนแจ่มเจ้า 

7/2/2 
 

บาท้าวก็หากมีแม่แล้ว เจ้าหากไปอยู่ส้างเสวยลาดเมืองใดก็ดี อย่าได้มีใจลับเล่าลืมตัว
ข้อย อย่ามีใจเว้นลืมควมแม่สั่ง 
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7/2/3 
 

จิงเทิน ขอให้สีแจ่มเจ้าคนิงไท้แม่ตนแด่ท้อน ควมว่านางกล่าวแล้วฝูงหมู่พามมะนา 
เขาก็ยอบาคานใส่ขันคำเข้ม เขาก็ 

7/2/4 
 

เอาบาท้าวไปพลันเฮวฮีบ เถิงแห่งห้องวังกว้างใส่แพฮ้อย แต่นั้นแพแจ่มเจ้ายองย้าย
ออกวัง แพก็เชิน 2 ย้ายไปไวเฮวฮีบ แต่นั้นคุด 

8/1/1 
 

นากพ้อมเนมเจ้าบ่ไลแท้แล้ว กับทั้งเทวะดาพ้อมอินพมคุดนาก แนมแจ่มเจ้าบาท้าว
บ่ไลแท้แล้ว แพก็ไหลเวิ่นเข้าหางเมือง 

8/1/2 
 

เวียงไหย่ ยังอยู่หั้นช้ำซังบ่ไหล บัดนี้จักกล่าวเถิงไอยะโกเถ้าจำสวนตนย่า เห็นแจ่มเจ้า
ดาดิ้นอยากไปแท้แล้ว นายก็ 

8/1/3 
 

มะเนมะนาฟ้าวเอาของเฮวฮีบ ลงใส่ท้องแพกว้างล่องไหล แพก็เชินเชินย้ายไปวังเฮว
ฮีบ  ดีแกคุดนากเจ้าแนมท้าว 

8/1/4 
 

บ่ไล แพก็เลื่อนเลื่อนย้าย กายเขดทูมมาแทแล้ว หล........(ไ)ปมิยั้ ง เมื่อนั้นย่าก็เพียน  
ม่ามป้อนบุดตะลาดกุมมาน ย่าก็แพง 

8/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 8) 
กุมมานเถิงตาสองเบื้อง ดูดังสังคะนาได้ 3 เดินทัดเที่ยง แต่นั้นแพก็ไปจอดยังกอไค
พ่างดอน ก็จึงไหลไปค้างดอนโขงเกาะไหย่ แพก็ค้าง 

8/2/2 
 

อยู่หั้นซ้ำซังบ่ไหล ดูดังหลายวันได้หลายคืนทัดเที่ยง หลายขวบเข้าละดูได้ขวบแท้แล้ว
ก็จึงฮ้อนออกไท้ที่นั่งอินตา หิน 

8/2/3 
 

สิลาบาดไท้เลยกะด้างแก่นแข็ง อินก็หลิงไฮไต้เมือเหนือหลิงล่ำดูนั้น ก็จึงเห็นแจ่มเจ้า
คาค้างอยู่ดอน 

8/2/4 
 

แท้แล้ว อันนี้บ่ไซ่คนซั่วฮ้ายผู้ถ่อยสามานเจ้าเฮย ตั้ งแม่นสับพะยูหน่อพุดโทเป็นเจ้า 
แต่นั้นอินตาเจ้าแสวงลงเฮวฮีบ   

9/1/1 
 

....................มาฮอดหอ้งเกาะไหยด่อนโขง อินก็เหลยีวไปมาฮาบเพียงดูละหอ้ย อินก็นี
ละมิดส้างสาลาหลังไหย่ มีทั้งสูดเสื่อ 

9/1/2 
 

กั้งบังไว้ซูอัน มีทั้งสาดอ่อนเกี้ยงสูดเสื่อปูไป มีทั้งเกียนพมหลายสาดงาปูไว้ ทางบน
เพียงมุงเมกมะนี.ยอดซ่อฟ้าเหลือง 

9/1/3 
 

เหลื้อมแต่คำ อินก็นีละมิดส้างวังโบกขะละนี มีบัวทองเกิดในทันนั้น น้ำนั้นใสส่องแจ้ง
เสมอแว่นย้อยทวี บัวบานหลาย 

9/1/4 
 

เกิดในทันนั้น อินก็นีละมิดส้างสวนอาสอุดทิยาน สับพะสันมีเกิดในทันนั้น มีทั้งตับเต่า
ตีบมากม่วงนาวกานก็มี 2 ทั้งดำดวน 
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9/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 9) 
ดกดู่แดงหลายต้น มีทั้งดำดวนเดาดาเดือยซะอาส มีดอกไซซางนาวบานพ้อมซูดวง มี
ทั้งผู้ผางสอยขุนอยู่ดอกซะเดื่อก็มี เคือเลียนเคือก่าย 

9/2/2 
 

กานเป็นถอง มีทั้งตาวตาดพ้อมมีม่วงนาวกานก็มี 2 ทั้งจวงจันหอมหุงสวนโฮยเฮา สับ
พะสันพ้อมมวนมี 

9/2/3 
 

ทุกสิ่ง มีทั้งมีเหมือดเหมาซะมอมีม่วงก็มี อินก็นีละมิดส้างหนทางเพียงฮาบงาม อิน
ก็ส้างแต่สวนไหย่กว้างเถิงเท่าฮอด 

9/2/4 
 

แพ..................เถิงวิไซยนแห่งสะหวันเมืองฟ้า บัดนี้จักกล่าวเถิงเถ้าจำสวนนายตนย่า
ก่อนแล้ว นายก็ตกแต่งห้างดาตั้ง 

10/1/1 
 

แต่งงาย ย่าก็เพียนมามป้อนบุดตะลาดกุมมาน หลายวันคืนบ่เคืองคำฮ้อน ย่าก็เหลียว     
เหลื้อดอยามเห็นทางเพียงฮาบปัด แต่มาอยู่ยังในหนี้ 

10/1/2 
 

บ่ฮ้อนเห็นแท้แล้ว นับแต่มาอยู่กาง 3 เดือนทัดเที่ยง ก็บ่เห็นหนทางทีได้มาหนี นายก็
มะเนมะนาฟ้าวลงแพเฮวฮีบ 

10/1/3 
 

นำที่เข้าทางนั้นฮอดดอนย่าก็หลิงล่ำ เยี่ยมทุกทีไปมาก็จึงเห็นสาลาที่อินลงส้าง อันนี้
จักว่าเรือนคนแท้ไก้เมืองยาวโยด   

10/1/4 
 

ย่าก็หลิงล่ำเยี่ยมเห็นแท้ซูอัน แต่นั้นนายย่าเจ้าฮ้องเรียกหาคน ก็บ่เห็นไผมาปากจาด
อมเถ้า อันนี้ฮอยที่อินตาส้างสาลาฮับอ่อนจิงแล้ว มีทั้งสูดเสื้อ 

10/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 10) 
กั้งก้างไว้ซูอันแท้แล้ว นายก็หลิงล่ำเยี่ยมวังโบกขะละนี สับพะสันมีซูอันจิงแท้ นายก็ห
ลิงล่ำเยี่ยมสวนอาสอุดทิยานนานาหลายซูอัน มีพ้อมนายก็มาเนมะ 

10/2/2 
 

นาฟ้าวหาแพเฮวฮีบ อุ้มแจ่มเจ้าบาท้าวยอดคูนแท้แล้ว นายก็อุ้มแจมเจ้าบาน้อยหน่อ
โพทีสัด นำทางเมือฮอดดอนมีซายาก็เอา 

10/2/3 
 

แจ่มเจ้าขึ้นสู่สาลา นายก็แพงกุมมานเกิงตาถนอมไว้ แต่นั้นยังมีเพียงยาเมือเซื้อส้าง
ของ ปามวนหลินดอมเจ้าย่าหลาน มีทั้ง 

10/2/4 
 

หนีเหนื่อยเหนื่อนเห็นด่างฮอกก็มีถวาย ฮาแบกวงเนื้อหมู่เสือเขาก็มามวนเหลนดอม
เจ้าซูอัน บ่อาดให้ฝูงหมู่สัดกุนาเขาก็เอากันมาซูตัวเห็นเจ้า ก็บ่ได้ 

11/1/1 
 

เดือดฮ้อนสับพะสิ่งโพยไพ อยู่ซะบายสุกสำลานบ่มีฮ้อน แต่นั้นย่ากล่าวต้านจาต้านบา
คาน  อันว่าของเฮามาแต่เมืองปางนั้น แม่นว่ากินหมดแล้วเต็มมาสังเก่า    

11/1/2 
 

เป็นแต่บุนแจ่มเจ้าบาส้างแต่หลังย่าแล้ว อันว่าซาดก่อนกี้เจ้าเกิดเป็นคน ย่าแล้วเอา
สัดมาลอกหนังกางบ้าน เป็นแต่เวนหลังเจ้า 
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11/1/3 
 

นำมาซาดก่อนจิงแล้ว คันปากฮ้ายตายแล้วจิงกินเจ้าเฮย นับแต่นั้นเจ้าอยู่ค้างเกาะ
ไหย่ดอนโขง พอปะมานเถิง 3 ปีทัดเที่ยงจิง 

11/1/4 
 

แล้ว แต่นั้นท้าวก่าวต้านดอมย่าไอยะโก จาเสียงไสต่อนายจีจ้อยย่าเฮย เฮาก็มาอยู่
ค้างเกาะไหย่ดอนโขง ก็บ่มีไผมาปากจาดอมแท้ ก็บ่มีไผผู้พ้อ 

11/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 11) 
เทียวขึ้นลวง ก็บ่ได้ปากต้านจาเว้าต่อไผนี่นา แต่นั้นย่าก็ไปกลายกูงทางท่า หล่อนว่ามี
พ่อค้ามาหนีจอดเชาบ่รู้ พอให้เป็นห้อยไว้คนมาเห็นง่ายบ่รู้ 

11/2/2 
 

แล้วจึงขอลอบเข้าซะเพาค้าเพ่ินไปย่าเฮย แต่นั้นย่าบ่ซ้าเฮวฮีบ ไปเปืองปักทุงขาว
อยู่เทิงปายไม้ ย่าก็มะเนมะนาฟ้าว 

11/2/3 
 

หาหลานเฮวฮีบ มาฮอดห้องสาลากว้างอยู่เย็น บัดนี้จักกล่าวเถิงนายซะเพาค้านาวา
มาฮอดก่อนแล้ว ทั้ง 5 ฮ้อยมาพ้อมพ่ำกัน 

11/2/4 
 

เขาก็แยงไปกำกงจีนเมืองไหย่ มวนเชือกไว้ดาห้างแต่งไปแต่นั้นไหย่ไหย่ นายซะเพา
แล่นตามลมพู้นเย้อ หลายวันคืนบ่เซามียังกายเขด 

12/1/1 
 

ห้องเมืองไหย่จำปา เขาก็แซวแซวเสียงมี่นั้นทั้งค้ายเลยเล่า ไปเถิงห้องดอนโขงเกาะ
ไหย่  เขาก็หลิงล่ำเยี่ยมเห็นทุงขาวอยู่เทิงปายไม้ เขาก็เตือนกันพ้อม 

12/1/2 
 

เซาเรือนพักจอด ต่างให้ได้ไปจ่ายซื้อของให้แก่เขาแด่ท้อน ควมแล้วพากันพักจอดทั้ง 
5 ฮอยเซาหั้นบ่กาย ตั้งแต่หัวดอนเท้าหาง 

12/1/3 
 

ดอนเดียละดาส  เซาพ่ำพ้อมในหั้นซูลำแท้แล้ว บัดนี้กล่าวเถิงพะกะสัดไท้จาละจา 
ดอมย่า ท้าวก็ออดออดต้านดอมเถ้าย่านายย่าเลย    

12/1/4 
 

เจ้าจงก็เอาพ้อมแตงโมหน่วยไหย่ ไปขาบไหว้ซะเพาค้าออกหนีย่าท้อน แต่นั้นย่าก็เก็บ
เอาได้แตงโมหน่วยไหย่ ไปขาบไหว้นายซะเพาค้าออกหนี ย่าก็ยอ 

12/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 102) 
ย้องนายซะเพาก้มขาบบ่ซ้า ก็ขอลอบเข้าซะเพาเจ้าออกไปแด่ท้อน แต่นั้นนายพ่อค้า
ถามไอยะโก เป็นสันไดบอกมาจิงแจ้ง แต่นั้นย่า 

12/2/2 
 

ก่าวต้านฮับพากนายซะเพา หลานเดียวยังอยู่ดอมนำเถ้า ยังมีลาซาเจ้าเมืองไหย่ทูมมา  
เจ้าก็ฮักลูกน้อยเป็นแบ๊ออก 

12/2/3 
 

มาแท้แล้ว ก็จิงเอาเผือเข้าในแพไหลล่อง มาอยู่ค้างดอนนี้ขวบปีนี้แล้ว แต่นั้นนายซะ
เพาพ้อมขานนายซึกซาก    

12/2/4 
 

ตูบ่เอาสูไปอังซะเพาตูแล้ว ย่าก็ควมล่อไหว้นายซะเพาหลายเทื่อ ซะเพา 5 ฮ้อยเขา
ต้านบ่ให้ไปแท้แล้ว ย่าก็แยงไปห้องซะเพาลุนเหลื่อมเปี่ยว ก้ม 
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13/1/1 
 

ขาบไหว้นายซะเพาพ่อค้าก่าวก่อน แต่นั้นซาวซะเพาต้านขานนายคำม่วน เป็นเหด
ด้วยนายเถ้าสิ่งใดนี้เด้ แต่นั้นย่าก่าวต้านขานตอบนายซะเพา 

13/1/2 
 

หลานเดียวยังอยู่ดอนนำเถ้า ยังมีลาซาเจ้าทูมมาเมืองไหย่ มีลูกน้อยเป็นแบ๊ออกมาแท้
แล้ว  เขาว่าคนขวางแท้เอาตูไหลล่อง 

13/1/3 
 

มาอยู่ค้างดอนนี้พ่ำนานแท้แล้ว แต่นั้นนายซะเพาคุ้มอีดูตนนายย่า ก็บ่ขีนแจ่มเจ้านาย
เถ้าย่าหลาน ท่อว่าซะเพาฮ่ัวฮ้าย 

13/1/4 
 

พ้นขวบวิไสแท้ดาย เขาก็ยังอยู่ถ้าพ่อมื้อก็จิงทันแท้แล้ว คันว่าย่าจิไปนำแท้อย่านาน
เฮวฮีบ เอาเผ้าผิหลานน้อยฮีบมาเทียวเทิน แต่นั้นนาย 

13/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 103) 
ก็นำทางเท้าเถิงหลานเฮวฮีบ ย่าจึงอุ้มแจ่มเจ้าหลานน้อยฮีบมาแท้แล้ว เถิงแห่งห้อง
ซะเพาไหย่เพตา เขาก็แซวแซวเสียงหลั่งมาคอยท้าว อันที่ขน 

13/2/2 
 

แดงเพียงเสมอคำเลี้ยงหล่อ เนื้ออ่อนเกี้ยงฮานฝ้ายดีดผงแท้แล้ว เขาก็อีดูตนเจ้าบาบุน
บุดตะลาด เขาก็อุ้มแจ่มเจ้าบาท้าวไซซะเพา 

13/2/3 
 

แท้แล้ว แต่นั้นเลื่อนเลื่อนย้ายซะเพาเบิกตามลมพู้นเย้อ นายก็คอยดูเขาก็เล่ายังดูเฮย 
แต่นั้นซะเพาผันผ้ายไปไวกว่าเก่า 

13/2/4 
 

ซะเพาหมู่นั้นยังเฮยอยู่หลังแท้แล้ว ซะเพาบ่ฮ่ัวแท้เขินขาดอุดทะกัง ก็เพ่ือโสมพานพะ
ขี่ลงไปหั้น เขาก็เลยลางเขาเถิงเขดกงจีน 

14/1/1 
 

ก็จิง เซาซะเพาพักจอดีดดาเมียม นายก็จัดเอาได้นอละมาดทั้งของฝาก นำเมือถวาย
พะยอดเมืองเป็นเจ้า แต่นั้นลาซาเจ้ากงจีนขานตอบ ยังค่อยหว้าย 

14/1/2 
 

ย่านนำมาพ้ีฮอดดีแด่ลือ สูก็อยู่แห่งห้องก้ำฝ่ายเมืองใดนี้เด้ ปะมานมาที่ใดเถิงนี้ แต่
นั้นนายซะเพาก้มวันทาทูนบาด ยังค่อยหว้ายย่าน 

14/1/3 
 

น้ำมาพ้ีฮอดดีพะเฮย ฝูงข้าเนาแห่งห้องเมืองไหย่จำปา ปะมานมา 3 เดือนก็จึงเถิง 
แห่งห้องซะเพาค้าจ่ายขาย เขาก็ขายของได้แฮลาย 

14/1/4 
 

ผ้าหลาก ของเทดพ้อมมีแท้ซูอัน เขาก็ยังอยู่หัน 3 เดือนทัดเที่ยง ก็บ่เจ็บป่วยไข้อยู่
เย็นแท้แล้ว บัดนี้จักกล่าวเถิงพะกะสัดไท้เนาซะเพานำ 

14/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 14) 
พ่อก่อนแล้ว ท้าวก็ออดออดต้านนำเจ้าพ่อตนพ่อเฮย เพ่ินว่ากุมมะลีน้อย...........เป็น
ลูกเจ้าเมืองนี้อยู่พ้อยบาดาย ขอแก่เหนือหัวเจ้านาย 

14/2/2 
 

ซะเพาตนพ่อ บัดนี้เจ้าเฮยไปก่าวต้านโอมให้แก่อ่วนแด่ท้อน แต่นั้นนายซะเพาพ้อม
เลยหัวชีซั่ว ใยก่าวลิ้นบาท้าวซูคนแท้แล้ว 
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14/2/3 
 

แสนจีไปโอมส้อยกูมมะลีลูกเพ่ินมานั้น ย่านบ่เป็นปะโหยดแท้นอนเฝ้าดายแท้แล้ว แต่
นั้นบาคานท้าวยังวอนตนพ่อ 

14/2/4 
 

ขอให้ไปก่าวต้านเอาให้แก่อ่วนแด่ท้อน ข้อยก็คืดเถิงน้อยเสน่หานางนาด ข้อยก็        
คืดฮอดน้องนางหล้าอยู่พ้อยแท้นา แต่นั้นนายเซะเพาคุ้มอีดูตน 

15/1/1 
 

บาบ่าว ก็บ่ขีนเผ่าผู้บาท้าวลูกตน  นายก็เมือขาบไหว้ลาซาก้มขาบ แปะแผนพ้ืนตีน
เจ้าใส่หัว ทานโทดท้อนข้อยบาดทูนผิดก็ดี ขอกูนาโผดผายตนข้า 

15/1/2 
 

บัดนี้ข้าพะบาดเจ้ามีลูกน้อยสัดถ่อยโยโสพะเฮย คืดจักเวนตนถวายป่ำลือฮองพ้ืน ท่อ
ว่าบาบ่าวท้าวแบ๊เกิดนำคนพะเฮย ขอให้หลิงโยพะโผดผาย 

15/1/3 
 

ปางนี้ แต่นั้นลาซาเจ้าทงเมืองขานตอบ เฮาจักถามลูกเต้านงหน้าซูคนก่อนแล้ว หลอน
ว่าเฮาวางให้ขีนใจนางนาดบ่ฮู้ 

15/1/4 
 

วันหน้าเซ้าสูเจ้าจิงมาหั้นท้อน แต่นั้นนายซะเพาก้มขาบวันทาลาเลิก เถิงแห่งห้องซะ
เพากว้างอยู่เย็นแท้แล้ว บัดนี้จักกล่าวเถิงลาซา 

15/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 105) 
เจ้าพยาหลวงตนพ่อก่อนแล้ว เจ้าก็ทันลูกเต้ามาพ้อมซูคนหั้นแล้วเทียว 2 ท้อน พะ
บาดท้าวทันลูก 7 นาง เขาก็โดยคำพะพ่อตนเป็นเจ้า ยาบ 2 

15/2/2 
 

พ้อมนางนาด 7 สาว เถิงโฮงคำพ่อตนปะนมไหว้ แต่นั้นพะก็ตั้งต่าวหน้าถามบาด 7 
สาว  สายใจกูดังได้เด้เจ้า ยังมีนายซะเพา 

15/2/3 
 

ค้าเมืองจำปามาฮอด คืดอยากได้สูเจ้าซูนางว่าดาย บาบ่าวท้าวแบ๊เกิดนำคนว่าดาย 
ไผผู้ยังเอาได้ขานถ่อยบอกเฮา เฮาจักวาง 

15/2/4 
 

ความให้นายซะเพาฮู้ฮ่างวันหน้า เซ้าข้าเจ้าจีด่วนมาแท้แล้ว แต่นั้นนางไอ่เอ้ือยเป็นพ่ี
ทั้งหลาย แหนงสู้มอละนาตายซางก็ใจลางแล้ว 

16/1/1 
 

แหนงว่าไปอยู่เฮ้ือในป่าเป็นละสีที่พู้น พาวันนาเนาอยู่นอนในถ้ำข้อยก็บ่ห่อนฮู้ สัด
ถ่อยมาโอมพ่อเฮย เป็นคนในโลกาบ่ห่อนเห็นสันนี้ แต่นั้น 

16/1/2 
 

6 สาวพ้อมความเดียวนำพ่ี พะพ่อเจ้าแพงล้านบ่ขีนท้าว จึงต่าวหน้าต้านถาม 
นาสทำมา  สายใจกูจีค่อยเอาบาท้าวได้บ่ แต่นั้นทำมา 

16/1/3 
 

น้อยยอนบพ่อ คันว่าพะพ่อให้จีขีนได้บ่อนใดพ่อเฮย แม่นว่าพะพ่อให้เอาข้ามะหาดกง
จีนก็ดี เอาแต่บุนเคยสมบ่ขีนบุนได้ 

16/1/4 
 

บัดนี้ลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ เจ้าก็ฮักลูกน้อยซมบ่วาง เจ้าก็มาคองข้อยเสมอ
ย้อยทิบแท้น้อ นายซะเพาจักมีอันใดแต่งแปงเจ้านั้นเด้ แต่นั้น 
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16/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 106) 
6 สาวพ้อมใยหัวหุ้มปากหน่ายนี้เด้ นางหล้าน้อยจีเอาแบ๊กอดนอนแท้น้อ ความว่า
แล้วเลยหัวชีซั่ว เขาก็นบนอบไหว้ลาไท้พ่อตนแท้แล้ว 

16/2/2 
 

บัดนี้จักกล่าวเถิงพะกะสัดไท้เนาซะเพานำพ่อก่อนแล้ว ท้าวก็คืดฮอดแก้วนางหล้าอยู่
พ้อย  บาก็ยังวอนไหว้นายซะเพาตนพ่อ ขอให้ 

16/2/3 
 

ไปก่าวซ้ำโอมให้แก่อวนแด่ท้อน อันว่าลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ ให้บ่ให้ดีฮ้ายก็อยาก
เห็นแท้แล้ว แต่นั้นนายซะเพาเจ้าเมือ 

16/2/4 
 

ทูนพูวะนาส ก้มขาบไหว้จอมเจ้าจึงทูนทานโทดท้อน ลูกแอ่วยังอ่อนพะเฮย ขอกู
นาโผดผายปางนี้ เมื่อนั้นลาซาเจ้าพยาหลวงต้าน 

17/1/1 
 

ตอบ เฮาก็ถามลูกเต้านงหน้าซูคนแท้แล้ว อันว่าทำมาน้อยขันเอาก็คองคือแท้แล้ว ท่อ
ว่าสินสู่ได้พอฮ้อยก็จึงเอาเจ้าเฮย เฮาจิขาดค่าน้อย 

17/1/2 
 

ตามแต่บูลาน ตามคองเมืองแต่ปะถมเถ้า อันแต่เงินคำได้พอแสนตาซัง ซ้างม้าได้พอ
ฮ้อยซูตัว อัน 1 ข้ายีงพ้อมข้าซายฮ้อยคู่ 

17/1/3 
 

หาให้ได้ปานนั้นจึงเอาเจ้าเฮย อัน 1 นั้นให้ส้างขัวเงินพ้อมขัวคำเกาะก่าย ตั้งแต่ทาง
ท่าพู้นเถิงเท้าฮอดเฮาแด่ท้อน 

17/1/4 
 

อัน 1 ให้ปูกก้วยเคือเงินพ้อมเคือคำแถวถี่ ปูกแต่ทางท่าพู้นเถิงเท้าฮอดโฮง ก็จึงสมกะ
สัดไท้บาบุนตนปะเสิด คันว่าหาให้ได้ปานนั้น 

17/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 17) 
จึงจีเอาเจ้าเฮย แต่นั้นนายซะเพาก้มวันทาทูนบาด ข้าจักไปถามมลูกน้อยบาท้าวสิ่งใด
บ่ฮู้  ควมว่าแล้วทูนมือลาเลิกเถิงแห่งห้องซะเพา 

17/2/2 
 

กว้างอยู่เย็นมิฮ้อน แต่นั้นท้าวกล่าวต้านถามพ่อนายซะเพา อันว่าลาซาเจ้าพยาหลวง
ตนปะเสิด พะจักทงกูนาสิ่งใดจิง 

17/2/3 
 

แท้ แต่นั้นพ่อตอบต้านขานลูกทงเหง้า อันว่าของในซะเพาก็บ่ปูนปานได้ เพ่ินก็คาดค่า
น้อยนางนาสทำมา เงินคำหลายอาส 

17/2/4 
 

จักกือกองล้น อันว่าเงินคำล้นพอ......ซั่งก็...แล้ว ซ้างม้าได้พอฮ้อยซูตัวว่าอัน กับทั้ง
ข้ายีงพ้อมข้าซายฮ้อยคู่ หาให้ได้ปานนั้นจึงจีเอา 

18/1/1 
 

ว่าดาย อัน 1 ให้เจ้าส้างขัวเงินพ้อมขัวคำเกาะก่าย ส้างแต่ทางท่าพ้ีเถิงเท้าฮอดโฮง ว่า
อัน 1 ให้เจ้าปูกก้วยพ้อมเคือเงินส้างเคือคำแถว 

18/1/2 
 

ถี่ แต่ทางท่าพ้ีเถิงเท้าฮอดพยาว่าอัน แต่นั้นบาคานท้าวเลยฟังแจงแจบ ข้อยบ่คืดอ
ยากง้อสังแท้ท่อใยพ่อเฮย เอาแต่ปาละมี 



  187 

  

18/1/3 
 

ข้อยพายหลังซาดก่อนจิงเทิน หากจักลุทีแม้งโดยได้ดังคนิงพ่อเฮย ควมว่าท้าวก่าว
แล้วค้อยค่ำออละซอนพู้นเย้อ ซาวซะเพา 

18/1/4 
 

พักอยู่นอนในห้อง เมื่อนั้นจันโทขืนลาตีเถิงเที่ยง บาบ่าวน้อยแพงล้านบ่นอน เจ้าก็  
คนิงเถิงไท้นาโคคุดนาก ขอให้มาอยู่ค้ำซูข้อย 

18/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 108) 
ดังคนิงแด่ท้อน ก็จึงฮ้อนฮอดท้าวนาโคนากไหย่ เจ้าก็ขนเงินคำออกมาถวาย เจ้าเงิน
คำล้นกองมะนีนับโกด ซ้างแลม้าได้พอฮ้อยซูตัว 

18/2/2 
 

บ่อาดไฮ้สับพะสิ่งเงินคำนานา มีอะเนกนองเหลือล้น ก็จึงฮ้อนฮอดเท้าคุดไหย่หิมมะ
พาน คุดก็ทะยานตนเหาะหอบทะ 

18/2/3 
 

ยานเถิงเจ้า คุดก็นิละมิดส้างขัวเงินพ้อมขัวคำเกาะก่าย ทั้งก้วยอ้อยมีพ้อมซูอัน กับทั้ง     
ทาสาข้ายีงซายฮ้อยคู่ บังเกิดพ้อม 

18/2/4 
 

มีแท้ซูอัน คุดก็นิละมิดแล้วกับกายเลยหนี เถิงแห่งห้องหิมมะพานอยู่เย็นในห้อง แต่
นั้นหืน 2 เท้าทั้งเมืองเสียงสนั่น หืน 2 เท้าเมืองท้าว 

19/1/1 
 

ซูแดน ม้าก็หือละแหนฮ้องเคมท่าคุงคา ฝูงหมู่โยทาหลายอาดจักกือกองล้น กับท้ังซาว
เมืองพ้อมทั้งหลายเลยตื่น เดียววาเสิกล่วงเข้าในบ้านยาส 

19/1/2 
 

เมืองแท้แล้ว เขาก็แซวแซวท้วงเสียงสนั่นดังสนั่น เขาก็ปบแล่นเข้าเถิงคุ้มพะยอดเมือง 
แต่นั้นขุนกวนพ้อมเสนาอามาด 

19/1/3 
 

เขาก็เมือขาบไหว้ทูนเจาซูคน อันว่าทมทมเท้าทั้งเมืองเสียงสนั่น จักว่าเสิกล่วงเข้ามา
บ้านยาดซิงบ่ฮู้ แต่นั้นลาซาเจ้ามี 

19/1/4 
 

ใจคนิงมาก ต้านกล่าวถ้อยเขาเจ้าซูคน อันนี้ฮอยที่นายซะเพาส้างขัวคำเอาลูกเฮา 
แล้วบ่อาสไฮ้ของเข้ามั่งมูนเจ้าเฮย เมื่อนั้นเจ้าจึงทันมา 

19/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 109) 
พ้อมฝูงหมู่พามมะนา หาวันยามลืกเกนดีฮ้าย กูจักอุบพีเสกน้อยเจ้าอ่อนทำมา เป็นผัว
เมียคู่กันจิงแท้ แต่นั้นพามมะนาก้ม 

19/2/2 
 

วันทาทูนบาด หาลืกได้ดีฮ้ายแม่นยาม วันหน้านี้มื้อปอดวันดีแท้ดาย ยามอุดทังลาซา
แม่นยามพอคาย แต่นั้นลาซาเจ้า 

19/2/3 
 

พยาหลวงฟังถี่ ให้สูไปบอกเจ้านายค้าซูคนหั้นท้อน วันหน้านี้ลืกแม่นยามดีแท้ดาย 
อย่านานสูให้ทันวันหน้า แต่นั้น 

19/2/4 
 

นายพ่อค้าเฮวฮีบพลันเปืองเดาดาตกแต่ง ดีดาห้างเขาก็แซวแซวพ้อมเสียงนั้นดังสนั่น   
เหล้าไก่แก้มดาห้างแต่งมาแซวแซวพ้อมนายซะเพาซีซั่ว   
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20/1/1 
 

(ข้อความมุมซ้าย บัดนี้แม่นท้าวแบ๊เอาเมียแล) 
เขาก็กินแต่เหล้าตาจืนพ้องเมาแท้แล้ว พอเมือยามดีแล้วนายซะเพาย้ายออกไป แล้ว
เอาแจ่มเจ้าบาท้าวใส่ขัน เขาก็เอาแจ่มเจ้ายอขืนใสขัน 

20/1/2 
 

คำ แล้วจึงเอาบาคานไต่ขัวย่องย้าย เขาก็แซวแซวฮ้องโฮนั่นเสียงสนั่น หามหมากแล้ว
เลยเข้าสู่เมือง ฝูงสาวเบื้องกงจีนอัดแจบ   

20/1/3 
 

คันบ่ได้เคื่องจ้างตูข้อยบ่ไขง่ายแล้ว ฝูงบ่าวน้อยก้ำฝ่ายนายซะเพา สายใจเฮยคอยไข
เอาอ้าย อันว่าปักตูบ้านทางหลวงอัดแจบเสียน้อ เจ้าซิ 

20/1/4 
 

ให้อีพ่ีดะดีเดื่องซะแคงเข้าบ่อนใดนี้เด้ แต่นั้นฝูงสาวเบื่องกงจีนขานตอบ คันบ่ได้    
เคื่องจ้างตูข้อยบ่ไขง่ายแล้ว ฝูงบ่าวน้อยกำฝ่ายนายซะเพา สายใจเฮย 

20/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย ซาว) 
คอยไขเอาอ้าย แต่นั้นพะกะสัดเจ้าหลิงล่ำดูยามย้าน แต่ก่ายคำผัดบ่ดีเมื่อหน้า บาก็จำ
เข้าให้เอาคำฮ้อย 1 ให้ค่าจ้างเขานั้นฮีบไข เขาก็ได้ค่าจ้าง 

20/2/2 
 

คำฮ้อยซื่นซมแท้แล้ว แต่นั้นสาวฮามน้อยไขทะวานปะเปง ฝูงบ่าวส่ำน้อยเลยเข้าล่วง
ไป เขาก็แซวแซวพ้อมโฮนั้นเสียงซะนั่น ฝูงหมู่ 

20/2/3 
 

สาวส่ำน้อยเขาฟ้าวแล่นนำ ลางคนฟ้าวซูนกันหัวแตกก็มี เขาอยากเห็นแจ่มเจ้าบาท้าว
ไต่ขัวแท้แล้ว ลางคนฟ้าวซูนตอไม้ 

20/2/4 
 

แก่นก็มี เลือดยาสย้อยแดงเข้มดังฝาง ฝูงหมู่คนค่อมเปี้ยหัวเค่าคานไป ก็มีฝูงหมู่คนขา
ดีเขาแล่นซูนเลยล้ม มันก็ทมทมป้อยนำเขาทั้งด่า 

21/1/1 
 

อ้างว่าดีขนาดแท้มาตั้งต่อกันท่อนา ลางคนปะลูกไว้ในอู่เลยปบ ก็มีผัวก็จาเสียงใส่ด่า
เมียเสียงฮ้าย สังจีปะลูกน้อยในอู่บปไปหนีเด้ มึงอย่ามาเฮือนกู 

21/1/2 
 

บ่ดีจิงแท้ ลางคนแอวหักเด้งกอยแงนโงกโง่ยก็มี ยังเล่าสักไม้เท้าเลยเดากะเดวไปแท้
แล้ว ลางคนขาหกัห้านเป็นคะยือทีโทดก็มี 

21/1/3 
 

หาใจปานเป่าไฟแคนฮ้าย ลางคนขายาวสั้นปบไปเงยงูม ยังเล่าฟ้าวแล่นเต้นขาสั้นต่ำ
สูงแท้แล้ว ลางสาวฟ้าวโตนเฮือนสิ้นขี่ก็มี 

21/1/4 
 

ยังเล่าฟ้าวปบเต้นแล่นไปแท้แต่ตัวแท้แล้ว ฝูงเขาท้วงเลยหัวชีซั่ว ตั้งหากหมายแท้ที่โต
เต้าซะกุนนั้นนา แต่นั้นมันก็ถือจิดได้งมหาผ่อน 

21/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย ซาวเเอด) 
เลยฟังฟ้าวคืนเขาสู่เฮือน ก็เพ่ืออยากเห็นแจ่มเจ้าบาบ่าวโพทีสัด เขาก็แซวแซวเสียง
แล่นมาทั้งฟ้าว แต่นั้นเขาก็เอาแจ่มเจ้าบาบ่าวโพทิสัด 

21/2/2 เถิงโฮงหลวงพ่อตนปะนมไหว้ เขาก็เชินแจ่มเจ้านางนาดทำมา มาเฮียงบายอดซาย    
บุนกว้าง แต่นั้นพามมะนาเข้าถวายพอนพู 
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21/2/3 
 

วะนาด ให้เจ้ายืนยิ่งล้ำพันเข้าหมื่นปีอะสงแด่ท้อน สีสีสิดทิมังคละพ้อมไซโยแข็งข่ม 
ให้จงได้ผ่านด้าวเมืองกว้างซูแดน 

21/2/4 
 

แด่ท้อน กับทั้งผีปู่เซื้อบ้านเมืองเทดกงจีนก็ดี ขอให้คูนคูนสีนั่งปองเป็นเจ้า พามถวาย
แล้วยอมือนบบาด เข้าไข่ป้อน 2 เจ้าซูวัน ควมว่า 

22/1/1 
 

แล้วทั้งหลายลาเลิก เขาก็เมือฮอดห้องเฮือนย้าวอยู่เย็น เขาก็แซวแซวฮ้องซาวซะเพา
เลยโฮ เขาก็กินแต่เหล้าตาจื้นมี่นัน นายซะเพาก้ม 

22/1/2 
 

วันทาลาเลิก เถิงแห่งห้องซะเพาค้าอยู่ซะบาย พอเมื่อหลายวันได้หลายเดือนแถมถ่าย
มาแล้ว หลายขวบเข้าละดูได้ถ่ายเดือนแท้ 

22/1/3 
 

แล้ว แต่นั้นนายซะเพาต้านจากับทุกหมู่ เฮาก็คืดฮอดห้องเฮือนย้าวแห่งเฮาแท้แล้ว 
เฮาก็มานานได้ 3 ปีออกมานี้แล้ว 

22/1/4 
 

ฝูงหมู่เมียมิ่งเหง้าพายบ้านจิสวนคองแท้แล้ว แต่นั้นเขาก็ไปขาบ่ไหว้บาท้าวโพทิสัด 
ขอมาดาย่านายเมือเลี้ยง เขาก็ยอมือกุมมานทูนบาด 

22/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย ซาว 2) 
บัดนี้ข้าจักลาจากเจ้าบุนกว้างต่าวคืนก่อนแล้ว ฝูงข้าคืดเถิงห้องเมืองหลังบ้านเก่า ทั้ง
ลูกเต้าเมียแก้วจิสวนคองบ่อยาแล้ว ข้าจักขอแจ่ม 

22/2/2 
 

เจ้าตนย่าเมือนำแด่ท้อน เอาเมือเป็นมาดาแม่ตนเพียนเลี้ยง แต่นั้นบาคานท้าวบ่มีขีน
ตนพ่อ คันว่าคืดฮอดข้อยเพียนเลี้ยงย่า 

22/2/3 
 

นายหั้นหวน ท้าวก็เอาคำให้นายซะเพาแสน 1 ให้เมือเลี้ยงนายเถ้าแม่ตน ฝูงบ่าวค้า
ลูกหมู่นายซะเพา พะก็เอาไปทานให้ 

22/2/4 
 

เขาคนฮ้อย 1 นายก็ยอมือไหว้กุมมานลาเลิก เถิงแห่งห้องซะเพาค้าแต่งแปงแท้แล้ว 
เขาก็หายามได้วันดีมือปอด เขาก็ฮีบย่องย้ายซะเพาค้า 

23/1/1 
 

ออกไป แต่นั้นเชินเชินย้ายซะเพาทองเลยแล่น ทั้ง 5 ฮ้อยเหลื้อนไปพ้อมเทื่อเดียว เขา
ก็แยงหนห้องจำปาเมืองไหย่ ฟองฟาดฟ้งละดูด้ามท่อเฮือน แต่นั้น 

23/1/2 
 

เลยล่วงเข้าเมืองไหย่จำปา นัวนัวเข้าลูกเมียมาต้อน เขาก็ขนของขึ้นเมือเฮือนเฮวฮีบ 
ฝูงลูกเต้าเมียพ้อมซื่นซม แต่นั้นเขา 

23/1/3 
 

ก็เอาแจ่มเจ้าตนย่าไอยะโก เถิงเคหังแห่งตนเพียนเลี้ยง ก็ทุกยากไฮ้สับพะสิ่งกานใด 
อยู่ทางทงคำสุกสำลานมีฮ้อน บัดนี้จัก 

23/1/4 
 

กล่าวเถิงพะกะสัดไท้ทอมนางนงท้าว สุกอยู่ห้องหอแถวอยู่กะเสม ยามเมือเดกเดก
แล้วลาตีเถิงเที่ยงคืนแล้ว ท้าวจิงลอกคาบแบ๊มาซ้อนก่อม 
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23/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย ซาว 3) 
นางแท้แล้ว เมื่อนั้นกันละยาแก้วเทวีนางนาด เห็นฮูบท้าวอินแต้มก็บ่ปานผู้นี้ เนื้อเนื้อ 
นัวละสินเปืองปีนหน้าซม แก้มจูบบ่วาง 

23/2/2 
 

แท้แล้ว คันวาลาตีล่ำกองคัวไก้ฮุ่ง ท้าวก็เข้าคาบแบ๊ไปลี้อยู่ใน นางก็นึกนึกกั้นยินกะ
สันหิวฮอด ก็เพ่ือเห็นฮูบเจ้า 

23/2/3 
 

เลยดิ้นหลุดใจแท้แล้ว ยามเมือลาตีค้อยลับเข้ามัวมืด ท้าวก็ลอกคาบแบ๊มาซ้อนก่อม
นาง ยามเมือลาตีค้อยเถิงแถ 

23/2/4 
 

ไก้ฮุ้งมาแล้ว เมื่อนั้นบาบ่าวเจ้านอนพ้นกั่วหลัง บาก็หลับยิ่งแทนดีทะเนงมิติง นางก็  
คนิงใจคืดซูลวงเลยแล้ว นางก็เปาะป่องเข้า 

24/1/1 
 

ลีลาหาคาบ นางก็บายคาบท้าวยอถิ่มใส่ไฟหั้นแล้ว โอน้ออีสาวเฮย อ้ายก็เทียวพลัน
ขืนซะถิดอยู่ในเถียง ฟังยินเสียงลมตีต้อง ปายไฮ้ตีนไฮ้อุ่นเฮย 

24/1/2 
 

ลมพัดเข้าหอมเฮาฮอดเฮาพ้ีเด้ โอน้อฟังยินเสียงอุกคะลุกฮ้องกี้ แขกเป็นลูงพู้นเยิ้อ 
แซวแซวเสียงดังคนไปพ้อมัน   

24/1/3 
 

หากเหาะหอนฮ้องซูมเซาบ่เซาพ่ีนา โอน้ออ้ายก็หลิงแลปะเทดห้องเข้าทองอ่างน้ำ 
เที่ยงเห็นแต่ซาบลาบไม้เป็นตายก็ท้าวตายอุ่นเฮย 

24/1/4 
 

แต่นั้นพะกะสัดไท้บาบุนเลยตื่น ก็บ่เห็นของแพงที่ได้จิงแท้ เมื่อนั้นท้าวกล่าวต้านดอม
นาดทำมา ไผผู้เอาของแพงคาบอวนไปถ่ิม นางก็ 

24/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย ซาว 4) 
เพียนแยงท้าวบาบุนบุดตะลาดตั้งหาก งามยิ่งย้อยพอล้มลูดใจแท้แล้ว นางก็หลิงแล
ท้าวนอนนอนซ้ำนั่งนั่ง สุดที่แยงแจ่มเจ้าบาท้าวบ่อิ่ม 

24/2/2 
 

ใจแท้แล้ว นางก็ยังตันไว้ปักตูทะวานอัดแจบ นางก็แยงแจ่มเจ้าบาท้าวพะยอดซายแท้
แล้ว เมื่อนั้นฝูงพี่เอ้ือยตนพี่ทั้ง 

24/2/3 
 

6 เขาก็เห็นปักตูทะวานบ่ไขตันไว้ อันว่าทำมาน้อยสายใจนางนาดกูเฮย จักว่าโพย 
พยาดไข้เบียนเจ้าสิ่งใดนี้เด้ แต่นั้นเขาบ่ซ้า 

24/2/4 
 

เฮวฮีบไปเปืองเถิง ตาซอนแลป่องฝาหลิงเยี่ยม ก็จึงเห็นแจ่มเจ้าบาบ่าวโพทีสัด โสม
งามเหมือนดังอินแปงปั้น เขาก็เอ้ินเฮียกน้องนางนาด 

25/1/1 
 

ทำมา สายใจเฮยฮีบไขเอ่ยแด่แม้ นางก็ยังตันไว้ปักตูทะวานอัดแจบแท้นา แต่นั้นฝูงพ่ี
เอ้ือยเขาม้างเข้าไป เขาก็ไปแยงท้าวแลงงายเลยบ่ปาก 

25/1/2 
 

เห็นแจ่มเจ้าตากะด้างเพ่ือแยงแท้แล้ว โอน้อสังมางามกะดัดเด้เสมออินลงหล่องามเด้   
คืดอยากซมซะหน่อยเด้ บุนเอื้อยก็บ่สมแท้น้อ 
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25/1/3 
 

ควมว่าจากันแล้วเขาฮีบลงหนี เถิงหอปางกล่าวจากันแท้ บัดนี้เฮาจงไปผิข้านางคาน
น้องนาดเสียท้อน เฮาจึงซมแจ่ม 

25/1/4 
 

เจ้าบาท้าวอ่ิมก็ใจแท้แล้ว เขาก็จากันแล้วซวนนางน้อยนาดทำมา น้อยสายใจน้องนาด
กูเฮย ลงไปสะเกดเก้าวังกว้างท่าหลวงพ้ีท้อน อันว่าทำ 

25/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 25) 
มาน้อยมาไปนำพ่ีจิงท้อน ไปอาบน้ำวังกว้างซวงก็ใจพ้ีท้อน แต่นั้นทำมาน้อยเลยไปนำ
พ่ี  ยังแต่บุดตะลาดผู้บุนกว้างอยู่โฮงแท้แล้ว ควมว่า 

25/2/2 
 

แล้วเถิงท่าคุงคา นางคานสะเกดผมมวยเก้า อันว่านางคานก้มสะหัวนำพ่ี เขาก็ซุก
อ่อนน้อยนางแก้วกิ้งลง ก็จึงฮ้อนฮอด 

25/2/3 
 

เท้าพยานากคุงคา พะก็มาโจมฮับยอดนางนงน้อย ก็จึงเมือถวายไท้บาบุนบุดตะลาด 
อันบา 2 แจ่มเจ้าแพงล้านนั่งเฮียงแท้แล้ว 

25/2/4 
 

แต่นั้นฝูงพ่ีเอ้ือยนางนาดทั้ง 6 เขาก็หนำใจเขาฮีบเมือทั้งฟ้าว เถิงซะถานห้องหอปาง
เฮวฮีบ เอ้โอดอย่องถือต่างโขงคำ ลางคนเอ้หลายผิบต่างต่าง 

26/1/1 
 

กันนั้น แหวนใส่ก้อยจวนน้อยใส่หู เขาก็เมือมายเจ้าบาบ่าวโพทีสัด ตาซอนแลเบิ่งบา
ไท้ท้าว ก็จึงเห็นแจ่มเจ้านางนาดทำมา เฮียงบาคานอยู่ 

26/1/2 
 

เฝือแฝงข้าง เขาก็ลับแลหน้ายินอายหนีฮีบ ฮอดแห่งห้องเฮือนย้าวแห่งเขาหั้นแล้ว แต่
นั้นเขาก็ซวนกันเข้าไปสวนเก็บดอก   

26/1/3 
 

แล้วจึงกวดแก้งอยู่นางน้อยใส่เหวหั้นแล้วท้อน ควมว่าแล้วเขาฮีบพลันไป เถิงทำมาจา
แถลงถ้อย ทำมาน้อยไปสวนนำพี่ท้อน ไปเก็บ 

26/1/4 
 

ดอกไม้สวนกว้างอ่ัวผมพ่ีท้อน พอให้ไปเที่ยวหลี้นต่างสว่างคะเหงาพ่ีท้อน ของเฮามีใน
สวนซูอันหวานส้ม แต่นั้นทำมาน้อยเลยไปนำพ่ีจิงแท้ 

26/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 26) 
ยังแต่บาบ่าวผู้บุนกว้างอยู่โฮงหั้นแล้ว ควมว่าแล้วเลยฮอดสวนหลวง ทั้งปวงมีซูอัน
หวานส้ม เขาก็ขับแขกฟ้อนทั้งอ่านโคงสาน ลางนางขับ 

26/2/2 
 

อ่านโคงซะงวนหลี้น ก็เพ่ือกะสันหาท้าวบาบุนบุดตะลาด คืดอยากซมแจ่มเจ้าบาท้าว
อ่าวกะสันแท้แล้ว เขาก็ซวนนางน้อยทำมา 

26/2/3 
 

เก็บดอก ขึ้นดอกไม้อาฮวนสูงต้นไหย่ เขาก็ปัดกิ่งอยู่นางนาดทำมา ตกลงขุมดอกไม้ว่า
ตายจิงแท้ ก็จึงฮ้อนฮอดเท้า 

26/2/4 
 

คุดไหย่หิมมะพาน พอมาโจมฮับยอดนางนงน้อย มาถวายให้บาบุนบุดตะลาด 2 แจ่ม
เจ้าอิงเทิงนั่งเฮียงแท้แล้ว แต่นั้นฝูงพ่ีเอ้ือยนางนาดทั้ง 6 
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27/1/1 
 

เถิงปางทองเดือดแดแอมท้าว เขาก็มายาเอ้หลายผิวต่างต่างกันนั้น เขาก็ทัดดอกไม้
แซมเก้าอ่ัวผม ลางนางนุ่งสิ้นซะไบบางอิดอ่อน เอ้าโอดย้อง 

27/1/2 
 

ถือต่างโขงคำ ลางนางซะไบเบี่บงผ้าควนค่าแสนคำก็มี แหวนทำมะโฮงคู่มือปะสงย้อง  
เขาก็ไปบายเจ้าบุดตะลาดกุมมาน ตาซอนแลป่องฝาหลิงเยี่ยม   

27/1/3 
 

ก็จึงเห็นพะกะสัดตาไห้ทั้งนางน้อยนาด นั่งพ่างข้างบาท้าวพะยอดบุนหั้นแล้ว เขาก็
โลเลหน้าลงหนีฟ้าวฝั่ง คิดอยากซมสน่อยเด้บุนเอื้อยบ่สมแท้เน้อ 

27/1/4 
 

เอ้ือยบ่สมแท้เน้อ เขาก็จาละจาต้านดอมกันนี้นำ แต่ก่อนกี้พะพ่อให้เอาแล้วก็บ่เอาแท้
นา เฮาก็ผิข้าน้องนางนาดทำมา ก็หากฮุนแรงผิบ่ตาย 

27/2/1 
 

จิงแท้แล้ว บัดนี้เฮาก็พากันไปขาบไหว้ปิดตาตนพ่อเฮาท้อน เฮาก็สับส่อให้ดีฮ้ายซูอัน
หั้นท้อน ควมว่าเขาก่าวแล้วเฮวฮีบพลันไป    

27/2/2 
 

เถิงโฮงหลวงพ่อตนปะนมไหว้ บัดนี้ผัวนางน้อยทำมางามยิ่งพะเฮย เหมือนดั่งอินอยู่
ฟ้า ปะสงปั้นแต่งลงพะเฮย ควนที่เอาให้ข้อยเป็นพี่ทั้งหลายพ่อเฮย 

27/2/3 
 

มันนั้นเป็นผู้หล้าเสียบ้านยดเมืองแท้แล้ว ก็จึงสมกะสัดไท้กงจีนยดไหย่ ควนที่เอาให้
ข้อยเป็นเอื้อยก็จึงสมพ่อเฮย เมื่อนั้นลาซาเจ้าพะยาหลวงตนพ่อ ฟังพากถ้อยเขา 

27/2/4 ต้านซูอันแท้แล้ว บัดนี้จักกล่าวเถิงโพทิสัดไท้เทียมนางนงถ่าวก่อนแล้ว พะก็ตกแต่งให้
ทานแท้ซูวัน ฝูงหมู่คนทุกไฮ้ผู้ขมอดขีนใจ 

28/1/1 ก่อนแล้ว พะก็ตกแต่งให้ทานแท้ซูวันแท้แล้ว กับทั้งคนทุกไฮ้ผู้คะมอดขีนใจก็ดี พะก็
เอาคำทานให้เขาคนฮ้อย กับท้ังขาหักห้าน 

28/1/2 เป็นคะยือมังข้อก็ดี พะก็ทานทอดให้คำฮ้อยแก่เขาหั้นแล้ว ก็จิงลือฮ้อนฮอดเท้าขง
ขอบกงจีน เขาก็มาขอทานซูวันมีแล้ว กับท้ัง 

28/1/3 
 

ข้ามะลาดพ้อมฝูงหมู่ไทใน เขาก็มาทูนบาซูคนจิงแท้ แต่นั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ 
ก็ซังแจ่มเจ้าบาท้าวลูกเขยแท้ 

28/1/4 
 

แล้ว อันว่าคนผิดเจ้ากงจีนเมืองไหย่ บ่ห่อนข้าด้วยหอกง้าวสังแท้สิ่งใดหั้นแล้ว ยังท่อ
เอาไปถิ่มสวนอาดอุดทียาน เป็นสวนยักยักตัวกิน 

28/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 28) 
เมี้ยน ควมว่าแล้วเตือนป่าวเสนา สูจึงหาไผมาแต่งแปงดาไว้ แต่นั้นเสนาก้มวันทาทูน
บาด  เขาก็ตกแต่งห้างดาพ้อมซูอัน เหล้าไก่พ้อม 

28/2/2 
 

ตกแต่งคานหาม เขาก็เตือนเสนาไพ่เมืองไปพ้อม สูจงไปเล้าท้าวเขยลาดไปดอมเที่ยว
เทิน  อย่านานสูฮีบไปเดียวนี้ แต่นั้นเสนา 

28/2/3 
 

ฟ้าวเลยไปเฮวฮีบ บอกแจ่มเจ้าบาท้าวฮีบพลันเทวเทิน วันหน้านี้สะเด็ดก่อนยามงาย 
ว่าอันพะจักไปเสวยงายแห่งสวนพาย 
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28/2/4 
 

พู้น แต่นั้นพะกล่าวแล้วเลยค่ำออละซอน แต่นั้นซาวเมืองพักอยู่เย็นนอนพ้อมเถิง เมือ
ลาตีค้อยยามแถไก้ฮุ่งมาแล้ว พะก็ยังลั่นกองซะบูห้าวคื้นเคง 

29/1/1 
 

ฝูงหมู่ไท้หอกง้าวจายออกเป็นถันพู้นเย้อ เขาก็ย้ายยังสูดขอกทางขาวซ้าย แต่นั้นสุลิโย
ขึ้นเถิงยามแล้วฮุ้ง พะก็ยิงลั่นกองเสียงห้าวคื้นเคง 

29/1/2 
 

แต่นั้นพะบาสเจ้าซะเด็ดขึ้นขุนเมือง เสนาเนืองแห่นำตีนซ้าง เลยลวดฮอดสวนอาสอุด
ทียาน เจ้าก็เซาพายพักจอดเกย 

29/1/3 
 

เฮียงฮ้าน แต่นั้นพะบาดเจ้าซะเด็ดสู่หอไซ ฝูงเสนาเข้าแวดละวังนำพะองเจ้า บัดนี้จัก
กล่าวเถิงพะะสัดเนาปางผาสาดก่อนแล้ว 

29/1/4 
 

พะก็ต้านสั่งน้องนางนาดทำมา สายใจเฮยอยู่โฮงอย่าเส้า เฮียมจักไปนำเจ้าปิดตาตน
พ่อ  ไปมวนหลิ้นนำเจ้าพ่อตนก่อนแล้ว ควมว่าพะสั่ง 

29/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 29) 
แล้วพะบาดลีลา เถิงสวนหลวงพ่อตนเซายั้ง แต่นั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ เจ้าก็ตก
แต่งตั้งสะกนแก้วออกมาแท้แล้ว แต่นั้นลาซา 

29/2/2 
 

ตั้งซะกนเป็นคู ก็จิงทันแจ่มเจ้าบาท้าวลูกเขย มามวนหลิ้นซะกนคำฮับพ่อเที่ยวท้อน 
แต่นั้นบาบ่าวท้าวเฮวฮีบ พลันเปืองท้าว 

29/2/3 
 

ตกแต่งห้างดีแล้วซูอัน แต่นั้นลาซาเจ้าไสสิงเปืองออก แต่นั้นบาบ่าวท้าวไสซ้างออก
ตามแท้แล้ว เมื่อนั้นลาซาเปืองไส 

29/2/4 
 

แต่นั้นท้าวก็ซูกหมากน้อยก้างแป้นแตกซะเด็น ซะเด็นทีแล้ว 3 ทีอิดอ่อขนเสียแล้ว 
เลยบ่แพ้บาท้าวตื่มซังหั้นแล้ว ยามเมื่อสุลิโยค้อยเมือแลงแดดอ่อน 

30/1/1 
 

มาแล้ว พะก็เตือนป่าวให้เข้าเจ้าแจกหยาย พะก็จำเขาให้เอาเหล้ามาแจกแก้มหยาย
ให้ซูคนแท้แล้ว เขาก็ยอเอาให้บากินแวนมาก อันว่าบาบ่าวเจ้า 

30/1/2 
 

กินแม้งก่ัวเขาแท้แล้ว เขาก็เวียนเอาให้บาคานกินตื่ม บาบ่าวเจ้ากินแม้งกั่วเขาแท้แล้ว   
แต่นั้นท้าวก็ถ่าวถ่าวล้มกางขวง 

30/1/3 
 

สนามหลวง บาคานเจ้าบ่ติ่งตนได้ บัดนี้จักกล่าวเถิงลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อเจ้า ก็
เตือนป่าวให้เมือพ้อมซูคนหั้นแล้ว สูอย่าซ้า 

30/1/4 
 

เฮวฮีบพลันเทียวเทิน ปะบาคานถิ่มเสียในนี้ แต่นั้นพะบาสเจ้าขึ้นขิบหลังพาย ดีแก่
เสนาเนืองแห่นำตีนซ้าง พะก็แยงหนห้องเมืองหลวงเฮวฮีบ อยู่แห่งห้อง 

30/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3101) 
เมืองกว้างอยู่ซะเถียนแท้แล้ว ยามเมือเดกเดกข้อนลาตีไก้ฮุ่งเที่ยงคืนแล้ว อันว่าบา
บ่าวท้าวนอนค้างแค่ดินแท้แล้ว บัดนี้จักกล่าวเถิงยักโขฮ้ายกันดาน 
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30/2/2 
 

ทั้งเขา เขาก็มานั่งล้อมบาท้าวว่าจีกินหั้นแล้ว เขากล่าวต้านดอมกันทุกสิ่ง ตัว 1 นั้น
กล่าวแล้วตัวนั้นต่อไปหั้นแล้ว ตัวอยูก่ำหน 

30/2/3 
 

แห่งอุดดอน ยังเล่ามีคำถามแห่งหอละดีพายพู้น ตนอยู่ก่ำหนแห่งหอละดียังเล่า มี
คำถามแห่งบัวละพาพายพู้น ตัวอยู่ก่ำหนแหงบัว 

30/2/4 
 

ละพายังเล่า มีคำถามแห่งปะสิมพายพู้น เฮาก็ยังมานี้ไผมาสังแด่เฮาเฮย ตัวนั้นกล่าว
แล้วตัวนั้นต่อไปหั้นแล้ว ตัวอยู่ก่ำหนแห่งอุดดอน ก็มีฮอยตีน 

31/1/1 
 

เกิบดีดวงก้า คั้นว่าสุบเกิบแล้วทะยานไปเหาะหอบจิงแล้ว แม้นจักเถิงสวันก็ต่าวคืนมา
ได้ ตัว 1 อยู่ก้ำหนแห่งหอละดี กูนี้มีกะโจมหัวปะเสิดดีดวงแม้ง คันว่าสุบ 

31/1/2 
 

ใส่แล้วยังแห่งกะโจมหัว ทะยานตนเหาะหอบไปเทิงฟ้า ตัวอยู่ก้ำแห่งบัวละพา กูนี้มี
คันไซสีปะเสิดดีอันแม้ง อันว่าน้ำเต้าแก้ววิเสดคันที หดผู้เถ้าเป็น 

31/1/3 
 

สาวโสพาบแท้แล้ว หดคนตายสามปีก็เล่าคืนมาได้ ไผผู้มัวเมาเหล้าเมายานอนอยู่ก็ดี 
คันว่าหดใส่แล้วเมาเหล้าก็สว่างหายแท้แล้ว ตัวอยู่ก้ำหน 

31/1/4 
 

แห่งปัดสิม กูนี้มีคันไซดาบดีดวงก้า แม้นจักไปตีบ้านตีเมืองขัดอยู่ก็ดี คันว่ากวัดแกว่ง
ง้าวเขาย้านพ่ายหนี้หั้นแล้ว 

31/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 311) 
แต่นั้นท้าวก็ท่าวท่าวดิ้นคันทีคว่ำใส่ ก็จึงหายสว่างเหล้าบาท้าวซื่นซมแท้แล้ว เมื่อนั้น
ยักก็ตกคะมะย้านวางของเฮวฮีบ   

31/2/2 
 

บาบ่าวเจ้าเอาได้ซูอันหั้นท้อน ท้าวก็สุบแก้วทั้งใส่กะโจมหัว ทั้งคันไซสีดาบไซดวงก้า 
ท้าวก็ยานตนขึ้นเวหาอากาด   

31/2/3 
 

แย่งที่ผาสาดน้อยนางแก้วไปนอนแท้แล้ว แต่นั้นทำมาน้อยไขตูเอาพ่ี มันหากเดกดื่น
แล้วสังเจ้าไปนอนนี้เด้ แต่นั้นทำมา 

31/2/4 
 

น้อยเลยไขเฮวฮีบ ท้าวก็ละล่วงเข้าเถิงน้องนาดทะแพง อันว่าทำมาน้อยเลยจานำพ่ี 
ตั้งหากเดกดื่นแล้ว 

32/1/1 
 

สั่งเจ้าบ่มานั้นเด้ แต่นั้นบากล่าวต้านดอมนาดทำมา พ่อหากปะอวนเสียที่สวนพายพู้น 
ยังมีกันดานฮ้ายยักโขทั้ง 4 มานั่งล้อมตัวข้อยว่าจี 

32/1/2 
 

กินแท้แล้ว ข้อยก็ท่าวท่าวดิ้นเต็ง แม่นคันทีที่หดสว่างมัวเมาเหล้า ยักก็ตกคะ
มะย้านวางของหนีฮีบ ข้อยก็จับโฮบได้เอาแล้ว 

32/1/3 
 

ฮีบมานี้แล้ว ควมว่าแล้วลาตีเลยฮุ้ง พะก็ต้านสั่งน้องนางนาดทำมา สายไจเฮยอยู่ดี
อย่าเส้า  พี่จักไปเที่ยวหลิ้นดงไหย่หิมมะพาน 
 



  195 

 

32/1/4 
 

ก่อนแล้ว ยามแลงจักต่าวคืนหาน้อง คันว่าบาท้าวกล่าวแล้วสูบเกิบฮายตีน ทั้งกะโจม
หัวดาบไซดวงก้า พะก็บายเอาเต้าคันทีอันปะเสิด เหาะหอบ 

32/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 3102) 
เต้นทะยานล้ำล่วงบน พะก็แยงหนห้องหิมมะพานไพไหย่ เจ้าก็ลงซูต้นกายแก้วยอดสูง   
ท้าวก็เก็บเอาได้ลูกโขหลายหน่วย เจ้าก็มาอหยอก 

32/2/2 
 

น้องนงน้อยยอดนางแท้แล้ว พอเมือตาวันค้อยเมือแลงแดดอ่อนมาแล้ว บาบ่าว
ท้าวอ่วยหน้าต่าวคืน แล้วยอง 2 ผ้ายล้ำล่วง 

32/2/3 
 

มาแท้แล้ว ท้าวก็คืดฮอดน้องนางนาดทำมา สายใจเฮยพ่ีมาเถิงแล้ว พี่ก็ได้ลูกไม้นี้โคด
แดงสุก กินหอมหวานจึงเอามาต้อน 

32/2/4 
 

แต่นั้นทำมาน้อยบายเอานำพ่ี นางก็กินแซ่บซ้อยหวานแท้กั่วหลังแท้แล้ว นางก็คืดเถิง
ไท้ปิดตาตนพ่อ ก็จึงเอาขาบไหว้ทูนไท้พ่อตนแท้แล้ว 

33/1/1 
 

แต่นั้นลาซาเจ้าปะสงกินแซบ พะพ่อเจ้าแพงล้านบ่อ่ิมเป็นแท้แล้ว แม่นว่าของในห้อง
ซูมพูในโลกเฮานี้ ก็บ่ปูนเปียบได้กายแก้วลูก 

33/1/2 
 

ดีแท้แล้ว เมื่อนั้นพะก่าวต้านถามนาดทำมา ไผผู้ไปเอามาให้นางนงน้อยนี้เด้ แต่นั้นทำ
มาน้อยยอมือทูนพ่อ ท้าวก็ไป 

33/1/3 
 

เที่ยวหลิ้นไพ่กว้างคว่าเอาพ่อเฮย แต่นั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ ต้านสั่ งน้อยนาง
นาดทำมา พัดเล่าให้ผัวแจ่มเจ้านาง 

33/1/4 
 

หล้าต่าวไปพ่อท้อน วันหน้านี้ให้ไปก่อนยามงายพ่อเน้อ เถิงยามแลงต่าวมาเถิงพ้ี ควม
ว่าพ่อสั่งแล้วนางเลิกราลง เถิงปางทอง 

33/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3103) 
ก่าวจาดอมท้าว อันว่าลาซาเจ้ายังปะสงกินตื่มจิงแล้ว ว่าให้บาบ่าวเจ้าไปซ้ำเที่ยวเอา
ว่าดาย แต่นั้นบาคานท้าวมิขีนคำพ่อ ก็บ่ขีน 

33/2/2 
 

เผ่าผู้บุนกว้างพ่อตนแท้แล้ว เมื่อนั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ ก็ให้นางไอ่เอ้ือยไป
พ้อมพ่ำบาบาก็จึงอานัดให้ นางไอ่ไปนำ 

33/2/3 
 

ปองเอาของแห่งบาท้าว ควมว่าแล้วเลยคาออละซอน ดีแก่ซาวเมืองเขาซูคนนอนพ้อม   
เถิงเม่ือลาตีล้ำกองขัวแล้วฮุ้ง พะก็ตก 

33/2/4 
 

แต่งห้างดีแล้วซูอันแท้แล้ว แต่นั้นกันละยาแก้วพาโลนางนาดก็จิง เถิงแห่งห้องบา
ท้าวก่าวจาหั้นแล้ว อันว่าพะพ่อไซ้ให้พ่ีไปนำป่า 

34/1/1 
 

อันอย่านานเฮวฮีบไปเดียวนี้ แต่นั้นท้าวก็สูบเกิบแก้วทั้งใส่กะโจมหัว ทั้งคันทีดาบดีด
วางก้า พะก็ผันผยองขึ้นเวหาอากาด นางไอ่เอ้ือยไปพ้อมพ่ำ 
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34/1/2 
 

บาแท้แล้ว พะก็แยงหนห้องหิมมะพานไพไหย่ เจ้าก็ลงจอดยังกายแก้วยอดสูง แต่นั้น
สองบาคานจอดเซาถันนั้น อันว่าโสม 

35/1/2 
 

สะเหลาผู้พาโลนางไอ่ เซาจอดยังดอมท้าาบ่อนเดียวหั้นแล้ว เมื่อนั้นพะกะสัดต้าน
ดอมนางตนพ่ี เฮาก็ยังอยู่นี้ 

35/1/3 
 

เย็นแล้วจึงก็เมือเจ้าเฮย เมื่อนั้นบาคานท้าวเลยนอนหายเหมื่อย หลับยิ่งล้ำคาวน้อย
อยู่เย็นหั้นแล้ว อันว่าโสมซะเหลาผู้พาโลนางไอ่ 

35/1/4 
 

นางก็ลักหลุบเข้าของท้าวซูอัน นางก็สุบเกิบแก้วทั้งใส่กะโจมหัว ทั้งคันทีดาบไซดวงก้า  
นางก็ผยองตนขึ้นเวหาอากาส ยองยองผ้ายผ้ายล้ำ 

35/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3105) 
ล่วงบนหั้นแล้ว นางก็แยงหนห้องกงจีนเมืองพ่อ นางก็เอาหมู่เข้าของท้าวขาบถวายแท้
แล้ว อันว่าบาคานท้าวยังนอนหลับอยู่ ที่ง่าไม้นี้โคด 

35/2/2 
 

ไหย่สูงหั้นแล้ว หากจักตายจิงแท้บ่คืนมาฮอดจึงแล้ว หากจีตายอยู่ค้างกายแก้วยอดสูง
หั้นแล้ว เมื่อนั้นลาซาท้าวพยาหลวงซมซ่ืน 

35/2/3 
 

ก็เพ่ือได้หมู่เข้าของท้าวซื่นซมแท้แล้ว บัดนี้จักกล่าวเถิงพะกะสัดไท้เนานอนแล้วตื่น ก็
บ่เห็นเผ่าผู้องเอ้ือยที่ใดแท้แล้ว 

35/2/4 
 

ก็บ่เห็นเกิบแก้วทั้งหมู่กะโจมหัว ทั้งคันทีดาบไซดวงก้า อันนี้ฮอยที่นางไอ่เอ้ือยลักเชิด
เฮียมหนีบ่อย่าแล้ว กูจักตายเป็นผีอยู่ในกายแก้ว 

36/1/1 
 

โอน้อมาอีดูทำมาน้อยสายใจเจ้าพ่ีกูเด้ เจ้าจักเป็นแม่หม้ายพายบ้านอยู่ผู้เดียวแลน้อ 
ท้าวไห้หานาดสายใจเฮย อยู่ดีอย่าเส้าพ่ีเน้อ ก็จึงฮ้อน 

36/1/2 
 

ฮอดเท้าที่นั่งอินตา หินสิลาบาดไท้เลยกะด้างแก่นแข็งแท้แล้ว อินก็ลิงล่ำเยี่ยมถ้วนทุก
ที่ไปมา คนิงใจคืดซูลวงเลยถ้วน 

36/1/3 
 

อินก็เหลียวไปใต้เมือเหนือลิงล่ำ ก็จึงเห็นแจ่มเจ้าคาค้างง่ากายหั้นแล้ว อันนี้บ่ไซ้คนซั่ว
ฮ้ายผู้ถ่อยสามานเจ้าเฮย ตั้งแม่นอง 

36/1/4 
 

สับพะยูหน่อพุดโทเป็นเจ้า อินตาเจ้าแสวงลงมะนุดสะโลก เถิงแจ่มเจ้าบาท้าวยอด
ซายแท้แล้ว อินก็กับเพดเพียงเป็นนกยางขาว 

36/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3106) 
ลงมาจับอยู่เทิงปายไม้ อินก็มีคำต้านบาคานบุดตะลาด เจ้าก็มาอยู่ค้างคานี้เหดใดนี้เด้   
บาก็มีคำต้านสักกูนาบนบอก ข้อยก็มาอยู่ค้างคา 

36/2/2 นี้ผู้เดียวแท้แล้ว อันว่าลาซาเจ้ากงจีนตนพ่อ ไซ้ให้ข้อยมาแท้เที่ยวเอาเจ้าเฮย กับทั้ง
นางไอ่เอ้ือยตนพี่มานำแท้แล้ว    
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36/2/3 มันก็เอาของแพงลักหนีจิงแท้ แต่นั้นยางขาวต้านจาดอมบาบ่าว อันว่าหมากไม้นี้ยังมี
ต่างต่างท่ีอยู่ท้าว เซาหันเทียวแคนนั้นนา 

36/2/4 บาคานท้าวฟังเอาจำจื่อจิงเทิน ให้เจ้าจำจื่อไว้เมื่อหน้าอย่าลืมแด่ท้อน อันว่าง่าไปก่ำ
หนแห่งวันตก สุกหล่นลงเป็นปาล่องลอยนำน้ำ 

37/1/1 ง่าไปก่ำหนแห่งบัวละพา คันว่าสุกหล่นลงเป็นเข้า ตั้งหากงามลอยซ้อยไสแจงปอดขาว   
ง่าไปก่ำหนแหงอุดดอนกิน 4 โสมงามดังอินแปงปั้น 

37/1/2 ง่าไปก่ำหนแห่งหอละดี กินเป็นนกยางขาวเผือก งาไปก่ำหนแห่งปัดสิมกินเป็นลิงไต่
โตนปายไม้ ฟังเย้อเจ้าบาคานจำจื่อ 

37/1/3 เอาท้อน ให้เจ้าจำจื่อเข้าใจไว้อย่าลืมแท้เน้อ ควมว่านกบอกแล้วกับกายเลยหนี เถิงวิ
ไซยนแห่งตนจิงแท้ แต่นั้นบา 

37/1/4 
 

คานท้าวฟังดูแจงแจบ ท้าวก็จำจื่อเข้าใจไว้บ่ลืมหันแล้ว แต่นั้นท้าวก็ปิดกินก่ำหนแห่ง
หอละดี เลยเลากายเป็นนกยางขาวเผือกจิงแท้ 

37/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3107) 
ท้าวก็ปิดเอาก่ำหนแห่งอุดดอน ท้าวก็เอามานำพ่ำบาไท้ท้าว เจ้าก็บินเหาะขึ้นนเวหา
อากาด แยงที่ผาสาดน้องนางแก้วไปนอน 

37/2/2 
 

นกก็ลงจับห้องผาสาดทำมา จาเสียงใสต่อนางคิค่อย อันวาทำมาน้อยสายใจน้องพ่ี
แพงเฮย เดียวจีตายจากน้องแพง 

37/2/3 
 

ล้านบ่เห็นแลนา แต่นั้นนางคานน้อยฟังดูแจงแจบ ก็บ่เห็นเผ่าผู้บาท้าวที่ ใดแท้แล้ว 
ฮอยว่าขวันดิบท้าวมาจา 

37/2/4 
 

เอ่ินปากจิงลือ ลือว่าสีแจ่มเจ้าตายแท้จากอวนแท้นา ควมว่าบากล่าวแล้วเลยเล่าบิน
หนี แยงแคมคูนอกเวียงเซายั้ง เจ้าก็บินจับไม้ 

38/1/1 
 

สาขาต้นไหย่ ยังอยู่หันซำซาแจ้งก็จึงลงแท้แล้ว เถิงเมื่อสุลิโยขึ้นลาตีแล้วฮุ่ง สีแจ่มเจ้า
บาท้าวเจิดลงแท้แล้ว แต่นั้นบาก็กินลูกไม้ 

38/1/2 
 

ยังง่าอุดดอนแท้แล้ว เลยลวดกายเป็นบาฮูบงามยีแย้ม โสมบาท้าวเสมออินลงหล่อ 
ปัดแต่ใต้ลุ้มฟ้าลือท้าวผู้เดียวแท้แล้ว ตั้งหากสอยบอย 

38/1/3 
 

หน้าเสมออินลงหล่อ ตั้งหากงามยิ่งย้อยพ้อล้มหลุดใจแท้แล้ว สาวก็แซวแซวเอ่ินนำ
บาบุดตะลาด สังว่าเอ่ินแจ่มเจ้าบาท้าวเล่ากายนี้เด้ 

38/1/4 
 

อันว่าบาคานท้าวบ่มีเหลียวหลังเหลิด สีแจ่มเจ้าเลยย้ายล่วงไปแท้แล้ว เข้าก็แซวแซว
เอ่ินนำบาดาสนั่น เขาก็ปบฝั่งฟ้าวมาเยี่ยมเบิ่งบาหันแล้ว เขาก็ซั่งซาเว้า 
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38/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3108) 
เท้าทั่วทั้งเมือง เขาก็แซวแซวเสียงแล่นมาทั้งคาย เขาว่าพะเจ้าโสมงามกั่วเก่า ใต้มะ
นุดซะโลกนี้ลือท้าวผู้เดียวแท้แล้ว ลางคนตาบอดเบิ่ง 

38/2/2 
 

ฟ้าวแล่นงมงัว ก็มีตีนตำต่อแล่นซูนตอไม้ ลางคนนมยานเท้าลงเถิงท้องอ่อน ก็มียังเล่า
ฟ้าวแล่นเต้นนมเกี่ยวฮอบคีง 

38/2/3 
 

แท้แล้ว ลางคนหูหนวกฮ้ายบ่ฮู้เมื่อควม มันก็เค็งคางจับหอกโตนทั้งฟ้าว คองว่าหมู่
กวางเขามาสวนเขาไล่ คองว่าเนื้อตื่น 

38/2/4 
 

เต้นมานี้หอกจีแทงแท้แล้ว ลางสาวฟ้าวโตนเฮือนสิ้นขาด ก็มีสิ้นก็เกาะแยกเกี่ยวขั่นได
ไว้ขาดกลางแท้แล้ว เขาก็แซวแซวทวงเห็นเต่า 

39/1/1 
 

หลังขนปัดโทดายเด้ ตั้งว่าซูยซายขนไปฮูแป้นไว้ฮูนฮูนกำกำ แคมซำอูยทูยพุดโทเด้น้อ  
สันก็ได้ยินเขาทวงแซวแซวซีซัว สันก็หลิงแลเยี่ยม 

39/1/2 
 

เห็นเต่าของโตมัน ก็เฮวพลันปบฮอดเฮือนมิซ้า ลางคนหลังขดก้มดมดินฟ้าวแล่น ก็มี
เขาว่าเถ้าข้ีแฮ้งพาซ้ากีดทาง 

39/1/3 
 

แท้น้อ ฝูงหมู่สังคะเจ้าทงทำในสูดก็ดี ยังเล่าโตนป่องเยี่ยมขาคนลากไปหันแล้ว ฝูงหมู่
สำมะเนนพ้อมซิงกันฟ้าวแล่น 

39/1/4 
 

ผ้าคมเกาะแยกของตาฮ่ัวเฮยฮวยแท้แล้ว ยังเล่าปบป่วงฟ้าวบ่มีเหลียวหลัง เบิ่งก็เพ่ือ
อยากเห็นแจ่มเจ้าบาท้าวฮูบงามแท้แล้ว ลางคนยังกิน 

39/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3109) 
เข้าย่ำอยู่บ่ทันกิน เห็นเขาไปแซวแซวพ้นเสียโตนเต้น ลางคนนั่งยองย้อให้ลูกกินนม ก็
มีเห็นเขาไปแซวแซวเสียงก็เล่าหลงบายถิ่ม ก็เพ่ือ 

39/2/2 
 

ลืมใจฟ้าวปบไปนำเพ่ือน แม่นว่าอุ้มลูกน้อยก็บายถิ่มดั่งขอนหันแล้ว แต่นั้นท้าวก็ยัว
ละยาดย้ายเถิงเขดหอปาง 

39/2/3 
 

อันว่านางคานเห็นลวดเด่ดาดิ้น คืดว่าอินพมเจ้าลงมาเที่ยวโลกจิงแล้ว นางก็หลิงล่ำ
เยี่ยมบาท้าวก็เล่าลืม 

39/2/4 
 

แท้แล้ว คืดว่าบ่ไซ้ผัวแจ่มเจ้าจอมมิ่งโพทิสัด นางก็หลงบาคานว่าจีถามจิงแท้ ก็ยังกั่ว
เกงย้าน แต่นั้นพะกะสัดต้านจานางน้อย 

40/1/1  
 

นาด ข้อยนี้แม่นเผ่าผู้ผัวเจ้าแต่ใดแท้แล้ว แต่นั้นทำมาน้อยขานคำฮับพี่ ข้อยก็หลงเผ่า
ผู้บุนกว้างพะยอดคุนแท้แล้ว มาลืมเจ้าเหนือหัวล้นเกด 

40/1/2 
 

เฮียมเฮย น้องก็นอนนั่งถ้าคองเจ้าซูยามแท้แล้ว แต่นั้นพะกะสัดเจ้าจานางน้อยนาด
เพ่ิน หากไปนาดเพิ่นหากไปป่อยถ่ิมเฮียมไว้ แค่ไพแท้แล้ว 
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40/1/3 
 

ยังมีอินตาเจ้าสวันลงมาผายโผด กินหมากไม้กายแก้วลูกดี ก็จึงหายโสกฮ้อนสับพะสิ่ง
โพยไพ พ่ีก็เดินมาเถิง 

40/1/4 
 

ฮอดนางนงน้อย ควมว่าว่าจาแล้วพาเพาเฮียงพ่าง สองแจ่มเจ้าเสวยพ้อมพ่ำกัน บัดนี้
จักกล่าวเถิงลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ เขาก็เซงซา 

40/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 3100) 
เว้าบาท้าวฮูบงามแท้แล้ว กับทั้งฝูงพ่ีเอ้ือยตนพ่ีทั้ง 6 เขาก็ลือซาเซงว่าบางามย้อย แต่
นั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ ก็จึงทันแจ่ม 

40/2/2 
 

เจ้าบาท้าวฮีบเมือแท้แล้ว แต่นั้นบาคานท้าวมีซื่นคำพ่อ ก็จึงโดยอาดเจ้าไปแท้บ่นาน
หันแล้ว แต่นั้นลาซาเจ้า 

40/2/3 
 

ทัดพยาหลวงตนพ่อ เห็นแจ่มเจ้าบาท้าวฮูบอินแท้แล้ว พ่อก็ลีลาย้ายลงแท่นบาลัง ยอ
มือนบขาบบาไท้ท้าว แต่นั้นมะ 

40/2/4 
 

หากะสัดเจ้ายอมือทูนพ่อ ข้อยหากแม่นลูกเจ้าเขยแท้แต่ใดพ่อเฮย พะก็เห็นฮูบเจ้าบา
บ่าวเสมออินแท้แล้ว อันว่าลาซาพะอยากงาม 

41/1/1 
 

เสมอท้าว กับทั้งฝูงไอ่เอ้ือยตนพ่ีทั้ง 6 เขาก็มาวันทาเหนี่ยววอนบาท้าว ขอให้พะโผด
ข้อยฝูงพ่ีทั้ง 6 ขอกูนาโผดผายตูข้า ก็อยากงามสิ่ง 

41/1/2 
 

เจ้าพะบาดองกะสัดนั้นแล้ว ขอให้กูนาผายโผดปันฝูงข้าแด่ท้อน กับทั้งสนมหนุ่ม     
เสเน็ดทั้งหลาย เขาก็มาวันทา 

41/1/3 
 

เหนี่ยววอนบาท้าว กับทั้งลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ วอนแจ่มเจ้าบาท้าวซูอัน แต่นั้น
บาคานท้าวยอมือทูนพ่อ คันว่าพะพ่อ 

41/1/4 
 

เจ้าปะสงแท้บ่ขีนพ่ีเฮย กับทั้งนางพ่ีเอ้ือยเจ้าพ่ีทั้ง 6 ก็ดี เฮียมจักเอามาถวายถ่ายโสม
เสมอแต้ม อัน 1 ข้อยก็ขอเกิบแก้วทั้งหมู่กะโจมหัว 

41/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3101)  
ทั้งคันทีดาบดีดวงก้า ข้าจักไปเอาได้คืนมาถวายพ่อ ทั้งพ่ีเอ้ือยงามแย้มซูคนแท้แล้ว 
แต่นั้นพ่อก็มาเอาให้บาคานโพทิลาด บาก็ได้หมู่เข้า 

41/2/2 
 

ของแล้วซื่นซม บาก็ได้เกิบแก้วทั้งหมู่กะโจมหัว ทั้งคันทีดาบไซดวงก้า เจ้าก็ยอมือไหว้
ปิดตาตนพ่อ เถิงเม่ือวันหน้า 

41/2/3 
 

นี้จีเอาให้ง่ายดายเจ้าเฮย ควมว่าแล้วเลยเลิกราลง เถิงปางทองอยู่เย็นในห้อง ทำมา
น้อยยอพาเฮียงพ่าง สองแจ่มเจ้าเสวยพ้อม 

41/2/4 
 

พ่ำบา แต่นั้นสุลิโยค้อยเมื่อแลงแล้วค่ำ สองแจ่มเจ้าเสวยแล้วเล่านอน เดกซักไซ้ไก่ผู้
ขันซันเถิงยามเลยฮุ้ง มาแล้วสองแจ่ม 
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42/1/1 
 

เจ้าลูกอาบสงสีจันโทหอมลูบคำโฮยเฮา อันบาทำมาน้อยดาดีตกแต่ง พับจีบแล้วถวาย
เจ้าพะยอดซาย แต่นั้นท้าวก็สูบเกิบแก้วทั้งกะ 

42/1/2 
 

โจมหัว ทั้งคันทีดาบไซดวงก้า เจ้าก็ผันผยองขึ้นเวหาอากาด แยงที่ต้นกายแก้วปะเสิด
ลูกดี เจ้าก็ลงสู่ต้นไม้ 

42/1/3 
 

ไหย่นางกาย อินตาลงบอกบาก็จำจื่อไว้บ่ลืมแท้ซูอัน ท้าวก็ปีดเอาก้ำหนแห่งหอละดี 
ทั้งปัดสิมพ่ำกันมาพ้อม 

42/1/4 
 

ท้าวก็ปีดเอาได้ลูกโขหลายหน่วย แล้วจึงเหาะหอบเต้นทะยานล้ำล่วงคืนแท้แล้ว ก็จึง
มาเถิงห้องหอปางตนพ่อ ก้มขาบไหว้ทูนไท้พ่อ 

42/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 312) 
ตนแท้แล้ว เมื่อนั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ คืดว่าจีงามยิ่งย้อยเสมอเพ้ียงลูกเขยแท้
แล้ว กับทั้งนางพ่ีเอ้ือยตนพี่ทั้ง 6 เขาก็เฮวพลันมาฮอดบาไท้ท้าว 

42/2/2 
 

กับทั้งนางสนมพ้อมเสนาอามาด เขาก็มาพ่ำพ้อมกับแท้ซูคน ท้าวก็เอาย้ายให้ฝูงเขา
คนหน่วย บายยืนให้เขาแท้ซูคน 

42/2/3 
 

แท้แล้ว ท้าวก็ยอมือไหว้ปิดตาตนพ่อ บอกให้จำจื่อเข้าใจไว้ซูคนแท้แล้ว ทั้งพ่ีเอ้ือยตน
พ่ีทั้ง 6 ก็ดี อย่าได้ลืมคำจาแห่งเฮาจิงแท้ คันได้ 

42/2/4 
 

ยินเสียงค้องหนาที่บาด 1 ให้ฮีบป้อนใส่ปากอมไบ้อย่ากินแท้เน้อ คันได้ยินเสียงค้อง
นาที่ 2 บาด ให้ฮีบเคี้ยวอมไว้อย่ากินแท้เน้อ คันได้ยินเสียงค้องนาที่ 

43/1/1  
 

ที่ 3 บาด ให้ฮีบกินพ่ำพ้อมกันแท้ถ่ายโสมเจ้าเฮย พะก็บายเอาค้องมาตีบาสนึ่ง เขา          
ฮีบป้อนใส่ปากอมไว้ซูคน พะก็ยังบายเอาค้องมาตี 2 

43/1/2 
 

บาส เขาฮีบเคี้ยวอมไว้ซูคนหั้นแล้ว พะก็บายเอาค้องมาตี 3 บาด เขาฮีบกินพ่ำพ้อม
กันแท้ซูคนแท้แล้ว แต่นั้นลาซาเจ้า 

43/1/3 
 

เป็นลิงโตไหย่โตน ไต่เต้นแคมฮ้ัวเมกเวียงหั้นแล้ว กับทั้งเสนาพ้อมเป็นลิงหมดหมู่จิง
แล้ว  เขาก็โตนไต่เต้นแคมฮ้ัวนอกสวน 

43/1/4 
 

แท้แล้ว หมาก็แซวแซวฮ้องปบนำหอนเห่า เขาก็โตนแล่นเข้าดงกว้างป่าไพหั้นแล้ว อัน
ว่า 6 สาวพ้อมเป็นนกยางขาวเผือก 

43/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3103) 
บินแอ่นผ้ายแคมนำซอกปาหั้นแล้ว กับท้ังนักสนมพ้อมเป็นนกยางพ้อมพ่ำกันแล้ว เขา
ก็บินเวียนไปซอกปาหากุ้ง ฝูงนี้เขาก็ 

43/2/2 
 

หากเฮ็ดบาบเจ้าบาบ่าวโพทิสัด เวนนำทันแห่งเขาฝูงนั้น ฟังเย้อเจ้าทั้งหลายจำจื่อเอา
ท้อน  ไผผู้เฮ็ดบาบเจ้าพุดโท 
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43/2/3 
 

นั้นบ่ดีแท้ดาย ตายไปไหม้อะวีจีหม้อไหย่ จมอยู่พ้ืนในพ้ืนในหม้อแผ่นแดงเจ้าเฮย ทั้ง
เมืองเส้าสูนเสียมัวมืด ก็บ่มีผู้ส้างเป็นเจ้านั่ง 

43/2/4 
 

ปองไท้แล้ว ยังแต่แม่แจ่มเจ้านางนาดทำมา ทงกงจีนนั่งปองเป็นเจ้า ทั้งเมือให้หาแนว
พูวะนาด ก็บ่มีหน่อท้าวแทนส้างสืบเมือง 

44/1/1  
 

แท้แล้ว แม่ก็หวังเพ่ิงเจ้าเขยลาด เสวยเมืองนั่งปองเป็นเจ้า อันว่าเงินค่ำล้นกองมะนี
นับโกด ฝูงข้อยข้าถวายเจ้านั่งปองแท้แล้ว 

44/1/2 
 

แม่ก็เป็นแม่หม้ายฮอมไพ่ทั้งตอมแท้แล้ว ขอให้บาคานพะโผดผายปางนี้ แต่นั้นพะกะ
สัดไท้ยอมือ 

44/1/3 
 

ทูนแม่ ข้อยก็ถวายแม่แจ่มเจ้าทงส้างสืบเมืองก่อนท้อน อัน 1 ข้อยก็คืดเถิงห้องเมือง
หลังบ้านเก่า โอน้อจัก 

44/1/4 
 

ว่าพ่อแม่ข้อยพายพู้นสวนคองแท้แล้ว อัน 1 หล่อนว่ามีโพยต้องอันตายบังเบียด บ่ฮู้
จงให้ไซ้ดุ้งด้นดันเถิงข้อยจิด่วนมาแม่เฮย 

44/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 314) 
อัน 1 ข้อยก็ขอแจ่มเจ้านางนาดทำมา เมื่อนำอวนเพ่ือนทางดอมข้อย เมื่อนั้นมาดา
เจ้าบ่มีขีนบาบ่าว เมื่อจักขีนแจ่มเจ้ากั่ว 

44/2/2 
 

ย้านบ่าวเวนแท้แล้ว แม่บ่ขีนแจ่มเจ้าเขยลาดตามใจแม่แล้ว เอาทำมาเพ่ือนทางดอด
ท้าว  เมื่อนั้นทำมา 

44/2/3 
 

น้อยยอมือทูนแม่ ก้มขาบไหว้จอมเจ้าเลิกลา คอยอยู่ดีเย้อมาดาส้อยสายใจเจ้าแม่
เฮียมเฮย โพยพยาดฮ้ายอย่าได้เบียดเบียน 

44/2/4 
 

แด่ท้อน แต่นั้นแม่ตอบถ้อยขานลูกทั้งเหง้า สายใจเฮยค่อยไปเย้อเจ้า ให้เจ้าเมือเพ่ือน
ท้าวบุดตะลาดกุมมานแม่เทิ่น ให้เจ้าบัวละบัด 

45/1/1  
 

ท้าวจอมขวันผัวมิ่งจิงเน้อ จงให้เพียนบาคานเกิงตาถนอมไหว้ หลอนว่าบุนมีได้เสวย
ลาดเป็นพยาก็ดี ให้เจ้าทำเพียนฮักไพ่เมือง 

45/1/2 ทั้งคาย อัน1 ท้าวโกดให้ฝูงหมู่โยทาก็ดี ให้เจ้ามีคำขอโทดโพยฝูงนั้น เขาจึงยินดีย้อง
เทวีเป็นแม่เมืองแล้ว ฝูงไพ่น้อย 

45/1/3 
 

ยอย้องซูคนแม่แล้ว อัน 1 อัดทินาแท้อย่าลักเอาของท่านนั้นเน้อ ให้หลีกเว้นทางฮ้าย 
5 ปะกานแม่เทิน อัน 1 ทาง 3 เส้น 

45/1/4 
 

จอมพะนางให้มันไต่เทียวท้อน ให้เจ้าหนีหลีกเว้นทาง 5 อย่าเทียวแม่เน้อ ควมว่าแม่
สั่งแล้วนางนาดยอมือสองก็ลามาดาแม่ตนลงห้อง 
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45/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 315) 
เถิงซะถานกว้างปางทองผาสาด สนมหนุ่มน้อยแหนเจ้าซูคนแท้แล้ว คอยอยู่ดีเย้อสาว
สำน้อยทาสาไซ้ซ่วงกูเฮย กูจักไปเพื่อนผู้บาท้าว 

45/2/2 
 

พะยอดคูนก่อนแล้ว สูจงอยู่สืบส้างดอมแม่มาดา ท่อเนิ่นตายสังอย่ามีมาต้อง แต่นั้น
สาวสนมให้ติทวงกี้งเกือก 

45/2/3 
 

ซนละเนดย้อยรำหน้าหลั่งไหลแท้แล้ว ยังว่าเป็นข้อยเจ้านางนาดองกะสัด สังซีปะ
อ่อนเสียหม่นหมองสูนเส้า ข้อยจักไปตาม 

45/2/4 
 

เจ้าเทวีนางนาด แสนจีทุกหมื่นซั้นนำเจ้าบ่แหนงแท้แล้ว แต่นั้นนางตอบถ้อยฮับพาก
สาวสนม ลือจักไล้มาดาแม่ตนเป็นเจ้านี้เด้ 

46/1/1  
 

แต่นั้นเจ้าก็เอาคำให้ยายสาวสนมหนุ่มน้อย ยายแจกให้สาวไซ้ซูคน คนฮ้อยคู่กันหั้น
แล้ว  ควมว่าแล้วเลยค่ำอิละซอน ลาตีเถิงเที่ยงคืนคา 

46/1/2 
 

คาย พ่อเมื่อเถิงยามแล้วสุลิโยแจ้งฮุ่ง นางก็ตกแต่งห้างของแล้วซูอัน ท้าวก็สุบเกิบแก้ว
ทั้งใส่กะโจมหัว ทั้งคันทีดาบ 

46/1/3 
 

ไซดวงก้า เจ้าก็อุ้มแจ่มเจ้านางนาดทำ มาทะยานตนเหาะหอบไปเทิงฟ้า ยองยองผ้าย
แฝงเมกเมคาพู้นเย้อ คอยดูเมืองกงจีน 

46/1/4 
 

ก็หากดูไกล้ำ อันว่าทำมาน้อยคนิงเถิงตนแม่ สนละเนดย้อยฮ่ำหน้าทุมแถวแท้แล้ว 
ยองยองผ้ายกายเขดกงจีนหลายวันคืนบ่เซามิยั้ง   

46/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3106) 
เจ้าก็หลิงเห็นห้องดอนโขงเกาะไหย่ ท้าวก็พาแจ่มเจ้านางน้อยเจิดลง เจ้าก็ขึ้นสูห้อง
ทันทีสาลา พานางคานจอดเซาถันนั้น ท้าวก็หลิง 

46/2/2 
 

แลเยี่ยมสาลาหลังไหย่ เหมือนดังคนกวาดแผ้วแปนเกี๊ยงซูอัน ท้าวก็นำนำต้านดอม
นาดเทวี เขาก็ไหลล่องอวนมายังจอดเซาทันนี้ 

46/2/3 
 

กับทั้งไอยะโกเถ้าจำสวนตนย่า มาอยู่ค้างคานี้พ่ำนานแท้แล้ว ยังมีอินตาเจ้าทงสวันลง
มาผายโผด เจ้าก็นีละมิดส้างสา 

46/2/4 
 

ลาไว้ให้แก่อวนแท้แล้ว มีทั้งน้ำวังโบกขะละนี ทั้งสวนอาสอุดทิยานพ่ำกันมีพ้อม พ่ีก็
มาอยู่ค้าง 3 ปีทัดเที่ยง พ่ีจึงขอลอบเข้าซะเพา 

47/1/1  
 

ค้าออกหนีแท้แล้ว ก็จึงไปฮอดเจ้านางนาดเทวีแท้แล้ว อันวาลาซาพะพ่อซังตัวข้อย 
อันว่าพะก่าวต้านนางนาดทำมา ก็หากดูออนซอนก็ 

47/1/2 
 

สิ่งบาไท้ ต้านควมว่าเจ้ากล่าวแล้วเลยค่ำออละซอน นางก็หาพาเข้าขาวถวายพะอง
เจ้า สองก็เสวยแลงแล้วถอยพาลาเลิก 
 



  203 

 

47/1/3 
 

น้ำลูบนิ้วสองเจ้าอยูเย็นหั้นแล้ว บัดนี้จักกล่าวเถิงเมืองไหย่กว้างเฮียกซื่อมิดถิลาก่อน
แล้ว อยู่กะเสมสุกไพ่ไททั้งข้า นับแต่เวียง 

47/1/4 
 

หลวงกว้างปักตูทวนทั้ง 8 มีแม่น้ำทั้ง 5 ล่องโฮม เจ้าก็อยู่ซอบแท้ทดซะลาดคองทำ 
อยู่ ซะบายสุกไพ่เมืองย้อง อยู่ทางซาวเมืองพ้อม 

47/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3107) 
กินทานทุกเมื่อ บ่อาสไฮ้ของเขามั่งมูนหั้นแล้ว นักสนมล้นพอพันแหนแห่ นั่งพ่างข้าง
ขัวซ้ายอยู่ซอนลอนแท้แล้ว ก็บ่มีลูกเต้านามมะ 

47/2/2 
 

หน่อแทนเมือง ก็บ่มียิงซายลูกหลานแทนส้าง ก็จึงปังเกิดแก้วนามมะหนอสายเมือง 
นงฮามพอไหย่สูงสอนหน้า เจ้าก็หานาม 

47/2/3 
 

น้อยกันละยานางนาด ชื่อว่าคำหยาดน้อยงามละห้อยเกิ่งเขียนแท้แล้ว อายุได้ 14 
สอนสาวหั้นแล้ว ปิดตาแพงเก่ิงตาถนอมไว้ 

47/2/4 
 

ก็บ่มีโพยต้องอันตายบังเบียดสังแล้ว อันว่าโพยพยาดฮ้ายบ่มีได้เบียดเบียนแท้แล้ว 
บัดนี้จักกะกล่าวเถิงยักไหย่ฮ้ายก่ำฝ่ายหิมมะพาน 

48/1/1  
 

ก่อนแล้ว มันบ่มีอาหานกินเขดแดนจิงแท้ มันก็มาเถิงห้องมิดถิลาเมืองไหย่หั้นแล้ว มัน
ก็มาซอกไซ้กินเสี้ยงบ่เหลือแท้แล้ว 

48/1/2 
 

ปัดแต่หัวเมืองเท้าหางเมืองเที่ยวซอกกินแล้ว มันก็มาซอกไซ้กินเสี้ยงบ่เหลือแท้แล้ว 
อันว่าเสนาพ้อมมูนตีขุนหมื่น 

48/1/3 
 

เขาก็ปบฝั่งฟ้าวหาคุ้มพะยอดเมืองหั้นแล้ว ทั้งหลายย้านกัวตายฟ้าวฝั่ง ก็บ่มีไผผ่ายแพ้
ผีเสื้อซอกกินหั้นแล้ว   

48/1/4 กับทั้งสังคะเจ้าทงทำในสูดก็ดี ยักบ่ไว้กินเสี้ยงบ่หลอหั้นแล้ว ยังแต่คุ้มแจ่มเจ้าพยา
ไหย่มิดถิลา ลาซาเหง้าอยู่ตอมในห้อง แต่นั้นพะกล่าว 

48/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3108) 
ต้านจาต่อเสนา เฮาจักมวนกันตายบ่หลอจิงแท้ บัดนี้เฮาก็เถ้าแก่แท้สาลากานเสียแล้ว  
เป็นดังไม้ไก้ฝั่งนำใบพวงเหลืองหล่นนั้นแล้ว    

48/2/2 
 

โอน้อเสียดายแต่สีแจ่มเจ้า นางน้อยผู้เดียวนั้นแล้ว นางก็ยังหนุ่มน้อย 14 สอนสาว 
อันว่ากานยีงซายก็บ่มีเคยฮู้ บัดนี้เฮาก็มาเอา 

48/2/3 
 

นางเข้าไว้ในเสาโฮงเสียเทิน ซุกเซื่องไว่ในหั้นที่ดีก่อนท้อน หลอนว่าบุนมีได้นางคาน
ผายโผดบ่ฮู้ หลอนว่าสีแจ่มเจ้านาง 

48/2/4 
 

น้อยบ่ตายบ่ฮู้ ควมว่าพะกล่าวแล้วเสเน็ดเฮวพลัน เขาก็เอาขวันเจาะเสาโฮงใส่นางไว้ 
เขาก็เขียนหนังสือห้อยเสาโฮงแปงใส่ อันนี้คำ 
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49/1/1 
 

หยาดน้อยนางลี้อยู่ไม้หั้นแล้ว คันว่าไผผู้บุนมีล้ำเดินมาพบพ้อก็ดีท้อน ให้ฮีบเอาแจ่ม
เจ้านางน้อยด่วนหนีแด่ท้อน อันนี้ชื่อว่าเมืองไหย่กว้าง 

49/1/2 
 

เฮียกชื่อมิดถิลาเจ้าเฮย ยักกันดานเที่ยวซอกกินหมดเสี้ยง ควมว่าขุนแต่งแล้วเฮวฮีบ
ไปทูน ข้าก็โดยคำพะอาดยาเป็นเจ้า 

49/1/3 
 

ข้าก็เอานางเข้าเสาโฮงอัดแจบดีแล้ว บัดนี้เฮาก็ตั้งตาถ้าแต่ซีตายหั้นท้อน แต่นั้นลาซา
เจ้ามิดถิลาเมืองไหย่ เจ้าก็นบ 

49/1/4 
 

นอบไหว้เทวีท้าวซูแดนหั้นแล้ว กับทั้งคูดนากเจ้านางนาดทอละนีก็ดี ขอให้มาช่อยซู
นางคานอย่าให้ตายเย้อเจ้า เจ้าก็นบนอบไหว้อัด 

49/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 3109) 
ทิถานทุกแห่ง ขอให้มาซ่อยค้ำตัวข้อยอย่าไล่แม่แด่ท้อน ควมวาอัดทิถานแล้วเลยนอน
นิดทะเนง กับท้ังเสเน็ดพ้อมคองแต่ชีตาย 

49/2/2 
 

หั้นแล้ว ยามเมื่อสุลิโยขึ้นสวยมาแจงฮุ่ง ยักก็มาเที่ยวซอกไซ้กินเสี้ยงบ่หลอ กับทั้งเส
เน็ดพ้อมกินเสี้ยงซูคน กับท้ังเส 

49/2/3 
 

นาพ้อมมูนตีหลายหมู่ ยักบ่ไว้กินเสี้ยงซูคนหั้นแล้ว ยังแต่เจ้าพยาไหย่มิดถิลาทั้งเทวีแม่
นางนงน้อย เถิงเม่ือตาวันค้อย 

49/2/4 
 

เมื่อแลงยักต่าวมาแล้ว ยักก็กินแจ่มเจ้าแพงลานพะยอดเมืองหั้นแล้ว กับทั้งนางสนม
พ้อมเทวีนางนาด ยักก็กินพ่ำพ้อมพยา 

50/1/1  
 

เจ้าเทื่อเดียวหั้นแล้ว ทั้งเมืองเส้าสูนเสียมัวมืด ก็บ่มีผู้ปากอือไอได้ที่ใดแท้แล้ว มีแต่กา
ตอมแฮงแซวแซวชีซั่ว ก็บ่มีผู้ค้างเมืองกว้างอยู่เย็น 

50/1/2 
 

หันแล้ว ยักก็แยงซู่ด้าวดงไหย่แคมเมือง เถิงเพลาซอกกินตงถ้วน ฝูงหมู่งัวควายซ้างหมู่
หมาเป็ดไก่ ยักซอกไซ้กินเสี้ยงบ่ 

50/1/3 
 

หลอหั้นแล้ว พอเมื่อหลายวันได้หลายคืนแถมถ่ายมาแล้ว ยักก็นอนเป่าท้องดายดูแสบ
พุงแท้แล้ว มันก็เวียนมาเข้า 

50/1/4 
 

ในเมืองเล็มกะดูก มันก็บ่จวบพ้อสังแท้ที่ใดหั้นแล้ว บัดนี้จักกล่าวเถิงพะกะสัดเจ้าทั้ง
สองน้อยนาดก่อนแล้ว เจ้าก็เนาอยู่หั้น  

50/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 410) 
ดอนกว้างพ่ำนานแท้แล้ว สังคยาได้ 7 วันทัดเที่ยงจิงแล้ว เจ้าก็คืดฮอดห้องคนิงไท้พ่อ
ตนแท้แล้ว เจ้าก็อุ้มแจ่มเจ้านางนาดทำมา 

50/2/2 
 

ทะยานตนเหาะหอบผยองไปฟ้า ยองยองผ้ายกายเขดดอนโขง เจ้าก็หลิงไปก่ำเมือง
ไหย่ทุมมา ก็หากยังไกล้ำกายแดน 
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50/2/3 
 

ด้าวพูผาถ้ำเถื่อน มีทั้งเค้าอันฮ้องซะนีอ้อยอิ่นหาผัวแท้แล้ว บาคานเยี่ยมลงมาพายลูม
ก็จิง เห็นเมืองไหย่กว้างดูล้ำซวด 

50/2/4 
 

ปะมานแท้แล้ว เจ้าก็พานางน้อยทำมาเลยเจิดลงแล้ว เจ้าก็ผายซองแจ้งเห็นเผียงซูอัน
หั้นแล้ว เจ้าก็หลิงแลเยี่ยมทุกที่ไปมา 

51/1/1  
 

(ข้อความที่ด้านซ้าย บัดนี้ยักกินเมืองมิดถิลา) 
ก็บ่เห็นไผมาถ้องเที่ยวเย็นปิ้ง พะกะสัดเจ้าคนิงใจมีมาก ยังว่าเมืองใหย่กว้างคนส้างก็
บ่มีนี้เด้ เห็นแต่กาตอมฮ้องแซวแซวชีซั่ว ท้าวก็หลิงเบิ่ง 

51/1/2 
 

ผู้คนแท้ก็บ่มีแท้แล้ว ท้าวก็พาแจ่มเจ้านางนาดทำมา เซาหอคำอยู่เย็นมิฮ้อน แต่นั้น
ท้าวกล่าวต้านดอมนาดทำมา 

51/1/3 
 

อันว่าเมืองหลวงสังบ่มีคนส้างนี้เด้ พะก็หลิงลำเยี่ยมทุกที่ไปมา ก็จึงเห็นหนังสือห้อย
เสาโฮงไว้ บาคานท้าวบายดูแยงอ่าน 

51/1/4 
 

ก็จึงเห็นแจ่มแจ้งในหั้นซูอันแท้แล้ว เจ้าก็บายเอาง้าวคันไซเลยผ่าดูนั้น ก็จึงเห็นแจ่ม
เจ้านางน้อยอยู่ในหั้นแล้ว แต่นั้นนางคานน้อยคนิงใจ 

51/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 101) 
มีมาก คืดว่าบ่แม่นสีบาบ่าวท้าวบุนกว้างพะยอดซายแท้แล้ว นางกล่าวต้านยักใหย่ผี
โข มึงก็มาเท่ียวกินมอดเมืองวายบ้าน อันว่าปิดตา 

51/2/2 
 

เจ้ามาดาตนพ่อกูนั้น มาเซื่องไว้ในนี้ก็เล่าเห็นแท้น้อ มึงจงมากินท้อนอย่านานเฮวฮีบ 
ตายมอดเมี้ยนไปพ้อมพ่อกู 

51/2/3 
 

หั้นท้อน แต่นั้นพะกะสัดต้านโลมนางน้อยนาด ข้อยนี้บ่แม่นเผ่าผู้ผีฮ้ายซอกกินดอกนา   
ท้าวก็เอาแจ่มเจ้านางนาดลงมา 

51/2/4 
 

ไขเสาโฮงออกมางามแย้ม นางก็ยอมือไหว้กะสัดตีตนปะเสิด ขอให้สีแจ่มเจ้าพาข้อย
ด่วนหนีแด่ท้อน หลอนว่ายักอยู่ไกเฮวฮีบพลันมาบ่ฮู้ 

52/1/1  
 

อันว่าตนพูทอนก็สวนวายนำน้อง ยักนี้ก้าขนาดแท้ตัวท่อพูเขาเจ้าเฮย ฟันแขวมันนั้น
เหมือนดังขวันดวงก้า แต่นั้นบาคานต้านน้อยหยาดนางงาม ข้อยบ่มี 

52/1/2 
 

หยุดหย่อนย้านสังแท้ท่อใยน้องเฮย แม่นว่ายักมันจักก้าขนาดแท้ตัวท่อพูเขาก็ดีท้อน   
ข้อยจักพาทีสอนสั่งมันมานฮ้าย ปานใดแท้ยัก 

52/1/3 
 

มาเที่ยวซอกกินนั้น ขอให้สีแจ่มเจ้าผายเผี้ยนบอกมาหั้นท้อน แต่นั้นนางคานน้อยมีคำ
บนบอก ยามฮุ่งเซ้างายแล้วจึงมาเจ้าเฮย 

52/1/4 
 

ยาม 1 นั้นสุลีโยค้อยเมื่อแลงแดดอ่อนมานั้น ยักก็ซอกไซ้กินแท้เมื่อแลงหั้นแล้ว ควม
ว่านางกล่าวแล้วค้อยค่ำ พอเป็นผีหลวงเลยโซดมามีซ้า 
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52/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 4102) 
ยักก็ถือค้อนดามปะหมานท่อลำตาน ตาแดงเหมือนดังไฟกองฮ้า ดูฟันแขวคือขวันดวง
ไหย่ ตาเหลือดเยี่ยมแยงซ้ายเหลือดขัวหั้นแล้ว   มันก็ 

52/2/2 
 

บ่ได้กินสังแท้ 3 วันท้องเป่า เสียแล้วมันก็เซาะซอกไซ้เล็มแหนกะดูกคนหั้นแล้ว มันก็
แยงไปเข้าหอคำพูวะนาด มันก็เห็น 

52/2/3 
 

แจ่มเจ้ามันก้าโกดเค็มหั้นแล้ว ไผผู้มาเซายังสาลาสานจอดกูนี้ สูบ่ม้มวันนี้โซกกูแท้
แล้ว   แต่นั้นนางคานน้อยทั้ง 2 ย้านสั่น 

52/2/4 
 

กอดแจ่มเจ้าบาทาวบ่วางหั้นแล้ว ยักก็ทะยานตนเข้าเถิงบาคานบุดตะลาด มันก็เตาะ
ปากง้ำวันนี้โซกกูแท้น้อ กูก็ฮ้อนฮ้อนท้องคืดอยาก3 

53/1/1  
 

วันนี้แล้ว สังเล่าหลงหลอมาแต่ 3 คนนี้เด้ ยักบ่ซ้าเฮวฮีบไปเถิงเฮียงบาคานบ่ยำจิงแท้    
แต่นั้นบาก็จับแยกเก้ายักไหย่ดึงลง ตีนทำคอเหยียบลงคุงพ้ืน 

53/1/2 
 

ยักก็โอยโอยฮ้องกัวตายย้านสั่น อันว่าชีวิดข้อยขอเจ้าเทื่อเดียวเจ้าเฮย ทานโทดท้อน
ข้อยน้อยบาดกะทำผิดก็ดี ขอกูนาโผดผายปางนี้ 

53/1/3 
 

ข้อยก็เป็นผู้ฮ้ายสาโหดปาปังก็ดี ขอแก่เล็งโยพะสั่งสอนตัวข้า แต่นั้นพะก็วางคอเสีย
ยักโขผีไหย่ พะก็สอนสั่งให้คำแจ้งซูอัน 

53/1/4 
 

หั้นแล้ว อันว่าพาสาเชื้อแนวกูอย่าได้ซอกกินเนื้อ กูหากเห็นแต่นี้เมื่อหน้าบ่ดีแท้ดาย 
อัน 1 อย่าซอกพ้นเห็นแต่คำกินนั้น เนื้อตัวใดตายจึง 

53/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 4103) 
กินอย่าข้า อัน 1 ให้หลีกเว้นฝูงหมู่ปานานั้นเน้อ คำสอนกูจื่อเอาจำมั่น อันว่าลาซาเจ้า
เสวยเมืองเป็นไหย่ก็ดี อันว่าดูกแจ่มเจ้ามึงไป 

53/2/2 
 

ไว้ที่ใดนั้นเด้ แต่นั้นยักก็ยอมือไหว้โพทิยานตนปะเสิด อันว่าดูกแจ่มเจ้ากองไว้แจคุ้ม
ซอกโฮงหั้นแล้ว กับท้ังนักสนม 

53/2/3 
 

หนุ่มเหน้านางนาดทั้งหลายก็ดี ก็หากเอาไปกองที่เดียวกันนั้น กับทั้งเสนาพ้อมมูนตี
หลายหมู่ก็ดี ข้าก็เก็บท้อนไว้แจคุ้มบ่อนเดียว 

53/2/4 
 

หั้นแล้ว ยักก็ยอมือไหว้กะสัดตีตนปะเสิด แปะแผ่นพ้ืนตีนเลิกราหั้นแล้ว มันก็แยงหน
ห้องหิมมะพานของเก่าพู้นแล้ว มันก็จำจื่อ 

54/1/1  
 

ไว้คำเจ้าสั่งสอนแท้แล้ว มันก็จำสีน 5 พาวันนาทุกค่ำคืนแล้ว ทุกค่ำเซ้ามิค้านคอย
เพียนแท้แล้ว เพ่ือว่าพุดโทเจ้าโพทิยานสอนสั่ง 

54/1/2 
 

ยักก็จำจื่อเข้าใจไว้บ่ลืมหั้นแล้ว บัดนี้จักกล่าวเถิงพะกะสัดเจ้าทั้งนางน้อยนาดก่อน
แล้ว เจ้าก็เนาอยู่ห้องโฮงกว้างอยู่กะเสม 
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54/1/3 
 

หั้นแล้ว อันว่าทำมาน้อยเฮียงองพูวะนาด กับทั้งคำหยาดน้อยเทียมเจ้าฃพะยอดคูน
หั้นแล้ว ก็จึงหายโพยฮ้อนอันตายบังเบียด นางก็คืด 

54/1/4 
 

ฮอดเจ้าคนิงไท้พ่อตนหั้นแล้ว อันว่าปิดตาไท้ทั้ง 2 พ่อแม่นางนั้น เจ้าก็มุดมอดเมี้ยน
เมือฟ้าเพ่ือนพมแท้แล้ว นางก็คืดโสกเส้าหาพ่อทั้งเหง้า 

54/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 4104) 
แต่นั้นบาคานท้าวถามนางน้อยนาด อันว่ากันละยาน้อยสายใจเจ้าพ่ีกูเฮย จักว่าโพยพ
ยาดไข้เบียนเจ้าสิ่งใดพ่ีเด้ แต่นั้นนางก็ยอมือไหว้กะสัด 

54/2/2 
 

ตีบนบอก ข้าก็คืดเถิงไท้มาดาพีแม่ตนแท้แล้ว ขอให้เหลือหัวเจ้ากูนาผายโผดจิงเทิน 
ผายโผดให้ปางนี้อย่าไล้แด่ท้อน 

54/2/3 
 

เมื่อนั้นพะบาดต้านอย่ายากแค้นสิ่งพ่ีท้อน ปิดตาทั้งมาดาพ่ีจีเอาคืนให้ อันว่าคุนพ่อ
แม่นี้หนักเถิงทอละนี ไผผู้ยำแยงนบก็จึง 

54/2/4 
 

เฮืองเมื่อหน้า แต่นั้นนางก็พาแจ่มเจ้าบุดตะลาดกุมมาน เถิงแจเวียงกะดูกกองกันไว้ 
ท้าวก็อัดทีถานไหว้ปาละมีทุกที่ ขอให้มาชอยค้ำปาง 

55/1/1  
 

นี้อย่าไล้แด่ท้อน บุนคุนได้ส้างไว้ปางก่อนนำมาก็ดี ขอให้มาซูซักซอยเฮียมอย่างนี้ 
ท้าวก็อัดทีถานแล้วทุกแห่งไปมา เจ้าก็บายเอาเต้าคันทีอัน 

55/1/2 
 

ปะเสิด หดแจ่มเจ้าแพงล้านพะยอดเมืองหั้นแล้ว กับทั้งเสนาพ้อมนักสนมนางหนุ่ม  
หดพ่ำพ้อมกันแท้เทื่อเดียวหั้นแล้ว 

55/1/3 
 

แต่นั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ เจ้าก็นบนอบไหว้จอมเจ้าพะยอดคุนหั้นแล้ว พะก็มา
วอนไหว้กะสัดตีตนปะเสิด แปะแผ่น 

55/1/4 
 

พ้ืนตีนเจ้าใส่หัวหั้นแล้ว พะนี้สะเด็ดจากด้าวลูกปะเทดใดมาเจ้าเฮย มากูนาโผดผาย
ตัวข้า อันว่าบุนคุนเจ้าเหลือหัวล้นเกดจิงแล้ว 

55/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 4105) 
ขอให้พะย้ำเก้ากูนาข้าโผดผายแด่ท้อน อันว่าซาวเมืองพ้อมมอละนาลดซาวไปนั้น 
ขอให้ผายโผดให้คืนพ้อมซูคนแด่ท้อน อันว่าเมืองใดยาวโยด 

55/2/2 กว้างได้เขดพันวาก็ดี คันบ่มีพยาทงก็บ่เป็นเมืองบ้าน เมืองใดทงอยู่ส้างทดซะลาดคอ
งเมืองก็ดี คันบ่มีเสนาก็บ่เป็นเมืองบ้าน 

55/2/3 
 

เมืองใดทงอยู่ส้างเป็นพยายดไหย่ก็ดี คันว่าไพ่บ่พ้อมแปงบานก็บ่เป็นเจ้าเฮย ขอให้
เหลือทบเจ้ากูนาผายโผดจิงเทิน เอาไพ่น้อยคืน 

55/2/4 
 

พ้อมซูคนแด่ท้อน เมื่อนั้นพะกะสัดต้านจาละจาตนพ่อ ข้อยบ่คืดยากง้อสังแท้ท่อใยพ่อ
เฮย อันว่าดูกไพ่น้อยฝูงหมู่ซาวเมืองก็ดี กันดานกองที่ใดเดเจ้า 
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56/1/1  
 

แต่นั้นลาซาต้านดอมบาบุดตะลาด ยักก็เอาไปไว้ดูดามท่อพูเจ้าเฮย มันก็เอากองใน
กางเมืองสูงยิ่งจิงแล้ว มันก็กองกะดูกไว้สูงดามซาวต้าน 

56/1/2 
 

แท้แล้ว เมื่อนั้นพะกะสัดต้านจาพ่อพยาหลวง ขอให้พะพ่อเจ้าพาข้อยด่วนไปแด่ท้อน 
แต่นั้นเสนาพ้อมมูนตีหลายหมู่ เขาก็วอนแจ่มเจ้า 

56/1/3 
 

ไปพ้อมซูคนหั้นแล้ว เลยลวดเท้าเถิงดูกกางเมือง กองสูงสุดซั่วตาเต็มเยี่ยม บาก็
ทะยานตนขึ้นเมือเท็งกองกะดูก 

56/1/4 
 

หลิงลำเยี่ยมดูด้ามซั่วตาหั้นแล้ว พะก็บายเอาเตาคันทีอันปะเสิด บาก็นบนอบนิ้ววอน
ไหว้เทบพะดา ทั้ง 4 กับทั้งเทบพะเจ้าพมมาซูซอย 

56/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 416) 
ขอให้มาซอยค้ำปางนี้อย่าไล้แด่ท้อน ควมว่าอัดทิถานไหว้ทอละนีทุกที่ บาก็ยอยกเต้า
คันทีแก้วกอกลงหั้นแล้ว อันว่าดูกไผ 

56/2/2 
 

พ้อมดูกมันติดต่อมาแล้ว เลยเล่าขำเขือกพ้อมคืนแท้ซูคนหั้นแล้ว กับทั้งดูกซ้างม้าฝูง
หมู่งัวควาย ทั้งหมู่หมาไก่แมว 

56/2/3 
 

ก็เล่าคืนมาพ้อม เฮือนไผแท้เฮือนมันขึ้นอยู่ ก็หากสุกอยู่ย้อนบุนเจ้าเหลื้อมงำแท้แล้ว 
ก็จิงคืนเป็นบ้านคือเมืองสังเก่า 

56/2/4 
 

เป็นแต่แจ่มเจ้ากะทำส้างแต่หลังหั้นแล้ว เมื่อนั้นลาซาเจ้ายินดีซมซื่น เห็นไพ่น้อยคืน
พ้อมซื่นซมแท้แล้ว พะก็เชินแจ่มเจ้าขึ้นสูหอคำ 

57/1/1  
 

เสนาเมืองแห่นำพอฮ้อย กับทั้งลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ เวนมอบบ้านเมืองให้       
พะยอดคุนหั้นแล้ว กับท้ังเมืองหลวงไว้ให้บาคานตกแต่ง 

57/1/2 
 

จิงเทิน ขอให้สีแจ่มเจ้าทงส้างสืบเมืองพ่อท้อน อันว่าบุนคุนเจ้าเหลือหัวมีมากจิงแล้ว   
มาโผดข้อยปางนี้ก็จิงหายแท้แล้ว  

57/1/3 
 

เมื่อนั้นพะบาดต้านนำพ่อปิดตา อย่าได้เคืองใจสังยากจนนำข้อย อันว่าปิดตาเจ้ามาดา
พ่อแม่อวนนั้น ข้อยก็หากพัดพากบ้าน 

57/1/4 
 

มาแท้พ่ำนานเจ้าเฮย อัน 1 ข้อยก็ขอซ่วงไซ้ลาซะทูดขุนสานแด่ท้อน นำบันนะกาน
เมือขาบถวายพะเมืองพายพู้น แต่นั้นปิดตาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ 

57/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 4107) 
ก็บ่ขีนเผ่าผู้บุนกว้างพะยอดคุนหั้นแล้ว อันว่าเสนาพ้อมมูนตีหลายหมู่ก็ดี คันว่า
พะซ่วงไซ้ไปแท้ก็บ่ขีนพะเฮย ฝูงข้อยข้าคนตายแล้ว 

57/2/2 
 

คืนมาซาดใหม่ก็ดีแล้ว อันว่าฝูงไพ่น้อยของเจ้าซูคนหั้นแล้ว แต่นั้นพะก็ปูนดาห้าง
ตกแต่ง ลาซะสานนำบันนะกานไป 
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57/2/3 
 

ขาบถวายพะเมืองเป็นเจ้า อันว่าลูกมะหาลาซะเจ้านำเวนมาฮอดพายพู้น มาอยู่ค้าง
มิดถิลาเมืองไหย่หลายขวบมือละดู 

57/2/4 
 

ได้ขวบปีหั้นแล้ว อันว่าลูกมะหาลาซะเจ้าผู้แต่งแพไหลนั้นแล้ว นำเวนไปฮอดเมือง
พายพู้น บาก็ไปอยู่ค้างเมืองเทดกงจีน ก็จึงหาย 

58/1/1  
 

โพยไพอยู่เย็นมีฮ้อน ก็จึงหมดเวนแล้วเป็นคนผู้ปะเสิด บาก็มาอยู่ค้างมิดถิลาแท้พ่ำ
นานเจ้าเฮย คันว่าบาแต่งแล้วยอใส่ขันคำ สับพะสันมีซู 

58/1/2 
 

อันในหั้นเจ้า ก็มีอาดให้ลาซะทูดขุนสาน นำสานไปขาบถวายพะเมืองพายพู้น สูจงเมือ
ขาบไหว้ปิดตาตนพ่อพายพู้น 

58/1/3 
 

กับทั้งแม่แจ่มเจ้าบุนกว้างพะยอดเมืองหั้นแล้ว เทินขุนก็โดยอาดเจ้าเลยเลิกลาลง เถิง
เฮือนตนแต่งดีดาห้าง แต่นั้นขุนก่าว 

58/1/4 
 

ต้านจาเมียทั้งลูก สูจงเดาดาตกแต่งดีอย่าซ้า ดูดังลาซาไซ้ลาซะสานโดยด่วนจิงแล้ว 
อันว่าพะบาดไซ้ตูดั้นดุ้งไปแท้แล้ว แต่นั้นฝูงลูก 

58/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 4108) 
เต้าเมียมิ่งเฮวพลัน เขาก็เดาดาตกแต่งของมิซ้า ขุนก็หายามได้วันดีมื้อปอด ก็จึงลงสู่
ห้องซะเพากว้างท่าหลวงหั้นแล้ว ฝูงลูก 

58/2/2 
 

เต้าเมียมิ่งขนของแท้แล้ว เขาก็ขนของลงใส่ซะเพามิซ้า สาวก็ไปส่งซู้ในท่าซะเพาหลวง   
สายใจเฮยค่อยไปดีท้อน เจ้าผู้สายคอข้อยจอมขวัน 

58/2/3 
 

ซูสิ่งอีเฮียมเฮย เจ้าหากไปเถิงเมืองทูมมา ก็อยาไล้ลืมปะพะยอดอวน้องน้องแด่เน้อ 
ค่อยไปดีเย้อเจ้าผู้คนขนาดก้ากายเกิดเป็นซื่นข้อยเฮย 

58/2/4 
 

คันว่าไปเถิงเมืองทูมมาอย่าให้สาวตีเจ้าแด่เน้อ คันว่าเจ้าหากไปฮอดห้องเมืองไหย่ทูม
มาก็ดี อย่าได้ไล้อวนเสียหม่นหมองสูนเส้าแด่เน้อ แต่นั้นบ่าวตอบถ้อย 

59/1/1  
 

จาต่อสาวฮาม สายใจเฮยอย่าจาคำนั้น ให้อีพ่ีเจ้านี้ไล้ลืมน้องบ่มีไล้ลืมง่ายแพงเฮย 
ตาบใดกับพะโคตะมะยังไปม้างบ่วางน้องให้แก่ไผง่ายแล้ว อันให้สม 

59/1/2 
 

ก็ใจอ้ายพายนำดั่งถงหมากจิงแล้วนั้น แต่กานที่มาแล่นฮ้อนทางไซ้ก็หากมีน้องเฮย คัน
ว่าเจ้าหากมีเฮืออย่าลืมแพไม้ไผ่แพงเฮย 

59/1/3 
 

ให้เจ้าแพงพี่ไว้เป็นผ้าห่มหนาวพ่ีเน้อ อันให้สมก็ใจอ้ายสาวทองถักแซกเอาแล้ว เฮ็ดให้
เป็นดังไม้ฮีบอ้อยซะพันเกี้ยวก่อมกะสวย 

59/1/4 
 

อุ่นเฮย อกอีพ่ีจักแตกม้างฮุยฮุงเสน่หาฮ้างแล้ว ก็เพ่ือฮามซมซมพ่ีจีหนีไกน้องอุ่นเฮย 
พ่ีนี้บ่อยากพัดพากน้อง เวนหากจองจำไกแลน้อ พ่ีก็บ่อยากไก 
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59/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 4109) 
สายคอแม่เวน จำเวนแต่นั้นฝูงสาวไห้นำ ซายซู้มิ่งอกแตกม้างคนิงชู้สั่งไปหั้นแล้ว ควม
ว่าบ่าวสั่งแล้วซะเพาออกเชินเซินพู้นเย้อ ดีแก่ลมพานพัดแกว่ง 

59/2/2 
 

คะโยงย่วงย้าย แต่นั้นเชินเซินย้ายซะเพาทองเลยแล่นไปแล้ว นำถีบฟ้งฟองกว้างท่อ
เฮือน  เขาก็แยงไปก่ำทูมมาเมืองไหย่ ยาวยาวย้ายหลาย 

59/2/3 
 

มื้อบ่เซา เลยล่วงเท้าเถิงเขดทูมมา เขาก็เซาซะเพาพักท่าเมืองมิซ้า ขุนก็เดาดาห้างบัน
นะกานขอฝฟาก ตกแต่งพ้อมดีแลวซูอัน 

59/2/4 
 

หั้นแล้ว ขุนก็นำทางเท้าเมือเถิงล่ามแขก แต่นั้นล่ามแขกต้านมาพ้ีฮอดดีแด่ลือ เจ้าก็
อยู่แห่งห้องก่ำฝ่ายใดมานี้เด้ นำบันนะกานมาลือฮู้ว่าสูมาค้านั้นเด้ 

60/1/1  
 

แต่นั้นขุนตอบถ้อยฮับพากเลยขาน ฝูงข้านำบันนะกานมาขาบถวายพยาเจ้า ฝูงข้าอยู่
แห่งห้องเมืองไหย่มิดถิลา ที่พู้นตูข้านำสานมาขาบถวายพะเมืองเจ้า 

60/1/2 
 

แต่นั้นล่ามแขกฟ้าวทายอาพาสองขุนฮับไปทูนไหว้ ขุนก็บ่ยอมือไหวลาซาก้มขาบ ยัง
คอยสุกอยู่ส้างเมืองกว้างสำลานแด่ลือ อันว่าโพยพยาด 

60/1/3 
 

ฮ้ายสับพะสิ่งอันตายก็ดี โลคาสังก็บ่มีมาต้องแด่ลือ เมื่อนั้นพะก่าวต้านจาตอบ 2 ขุน
สาน ยังคอยเทียละคาคงอยู่ดีนาเจ้า สูก็อยู่แห่งห้อง 

60/1/4 
 

ก่ำฝ่ายใดมามีเด้ ดูปะมานมาท่อใดเถิงนี้ แต่นั้นขุนตอบถอยฮับพากพูทอน ฝูงข้าเนา
มิดถิลาฝ่ายไกจิงแท้ คันว่าลมตีต้องพอปะมาน 

60/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 510 ทัด) 
เดือน 1 จิงแล้ว คันว่าลมบ่ให้ก็ยังซ้ากั่วเดือนเจ้าเฮย แต่นั้นขุนก็ไหว้วันทาก้มขาบบัน
นะกานถวายบาด นบนอบนิ้วทูนเจ้าก่าวก่อนหั้นแล้ว 

60/2/2 
 

กับทั้งล่ามแขกพ้อมยอมือทูนถวายบาด แต่นั้นมายมายหน้าพยาเจ้าจึงจา อันว่าลาซะ
สานนี้พยาใดมาฮอดนี้เด้ เป็นเหดฮ้อนดีฮ้าย 

60/2/3 
 

เยื้องใดนั้นเด้ แต่นั้นพะบาดไท้เสเน็ดมาดูสาน มาอ่านดูเห็นแจ้ง คันว่าขุนอ่านแล้วยอ
มือก้มขาบ พะบาดเจ้าฟังแจ้งชูอันหั้นแล้ว 

60/2/4 
 

แต่นั้นพะบาดเจ้ายินดีซมซื่น โพะว่าฮู้ข่าวเจ้าแพงล้านลูกตนหั้นแล้ว แต่นั้นพะบาด
ต้านจาต่อกูมมาน กูมมานมาแต่ใดเด้เจ้า ขุนก่าวต้าน 

61/1/1  
 

ทูนบาดลาซา อันว่าบาบุนมาแต่กงจีนพู้น เจ้าก็ได้นาดน้อยเจ้าอ่อนเทวี ทะยานตน
เหาะหอบมาเทิงฟ้า ท้าวก็มาเถิงห้องมิดถิลานะ 

61/1/2 
 

คอนลาด ท่อว่ายักโคบได้กินเสี้ยงบ่เหลือเจ้าเฮย ฝูงข้าทั้งหลายพ้อมมอละนามูดมอด
จิงแล้ว ท้าวก็ผายโผดให้ฝูงข้าก็จึงคืนเจ้า 
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61/1/3 เฮย ท้าวนั้นมีบุนล้ำลือซาทั้งโลกจิงแล้ว ปัดแต่ไต้ลมฟ้าลือท้าวผู้เดียวแท้ดาย แต่นั้น
พะก็ฮู้คาวเจ้าบุดตะลาดกุมมาน 

61/1/4 
 

ปิดตาทั้งมาดาซื่นซมนำท้าว แต่นั้นพะก็มีอาดให้ลาซะทูดขุนสาน นำบันนะกานเมือ
ขาบถวายบาท้าว กับท้ังขุนฟองพ้อมขุนพวงท้าวกิ่ง   

61/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 5101) 
สูจงไปขาบไหว้บาท้าวลูกกูนั้นเน้อ สูจงเชินแจ่มเจ้ายังอยู่มิดถิลาหั้นท้อน ปิดตาทั้ง
มาดาจีพ่ำกันมาพ้อมว่าเน้อ แต่นั้นเจ้าก็เอา 

61/2/2 
 

ผ้าให้ควนค่าคำแสน กับทั้งแหวนทำโฮงคู่มือบาท้าว กับทั้งเสื้อหลากเหลื้อมควนค่า
แสนคำ สูจงเอาเมือถวายลูก 

61/2/3 
 

กูพายพู้น แต่นั้นขุนก็ยอมือไหว้ปะนมกอนลาเลิก ลงสูห้องซะเพากว้างฮีบไปหั้นแล้ว 
แต่นั้นเสินเสินย้ายซะเพาเบิก 

61/2/4 
 

ตามลมพู้นเย้อ ว่าโยผันถีบไปมิยั้ง เลื่อนเลื่อนผายกายเขดทูมมาแล้เย้อ หลายวันคืนบ่
เซามิยั้งก็จิง เมื่อเถิงห้องมิดถิลาเมือง 

62/1/1  
 

ไหย่ พักจอดยั้งเซาหั้นท่าเมืองแท้แล้ว เมื่อนั้นลาซะทูดพ้อมทั้งท่านขุนฟองพ่ำกัน ไป
พ้อมขุนพวงขุนสานท้าวกิ่ง เขาก็ 

62/1/2 
 

เมือพ่ำพ้อมกันแท้ซูคนหั้นแล้ว เขาก็เมือทูนไหว้กะสัดตีตนปะเสิด นบนอบนิ้วจอมเจ้า
ขาบทูน แต่นั้นฝูงข้าเมือ 

62/1/3 
 

แห่งห้องเมืองไหย่ทูมมาที่พู้น อันว่าลาซาพะซื่นซมดอมเจ้า พะก็มีอาดให้ขุนฟองพ้อม
ขุนพวงท้าวกิ่ง มาพ่ำพ้อมกัน 

62/1/4 
 

แท้ซูคนหั้นแล้ว กับทั้งเสื้อผ้าพ้อมมวนมาถวายบาด แหวนทำโฮงคู่มือถวายเจ้า กับทั้ง
เสื้อหลากเหลื้อมควนค่า ได้แสนคำนำมาถวายขาบ 

62/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 5102) 
บาพอฮู้ พอให้ฮู้ข่าวเจ้าพ่อแม่ทั้ง 2 พะก็ทงทูมมาอยู่คองคอยเจ้า อันว่าลาซาเจ้าทั้ง 2 
พ่อแม่พะองพู้น พะก็ทงอยู่ส้างเมืองบ้านคอยกะเสมแท้แล้ว 

62/2/2 
 

แต่นั้นพะก็คืดต่อเจ้าบุดตะลาดแทนเมืองเจ้าเฮย ก็บ่มียีงซายลูกหลานแทนส้าง กับทั้ง
ซาวเมืองพ้อมคองหาพูวะนาด 

62/2/3 
 

เขาก็ฮู้ข่าวเจ้าแพงล้านซูคนแท้แล้ว อันว่าปิดตาเจ้าทั้ง 2 พ่อแม่อวนนั้น ว่าจิมาฮับเจ้า    
บุนกว้างที่เซ็งแท้แล้ว 

63/1/1   แต่นั้นพะกะสัดเจ้ายินดีซมซื่น ก็เพ่ือฮู้ข่าวเจ้าแพงล้านพ่อแม่ตนหั้นแล้ว 
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63/1/2 
 

แต่นั้นพะก็มีอาดให้ฝูงหมู่เสนา เดาดาตกแต่งดีอย่าซ้า ให้สูตกแต่งห้างหอไซหลังไหย่ 
มีทั้งเวียงไหย่ล้อมบังไว้ซูพายหั้นท้อน 

63/1/3 
 

แต่นั้นเสเน็ดพ้อมเฮวฮีบโดยพลัน เดาดาตกแต่งดีดาห้าง มีทั้งหลังขวางพ้อมหลังฮี
เกาะก่าย กันนั้นมีทั้งตูบแวดล้อมแคม  

63/1/4 
 

ค่ายซูพายแท้แล้ว ควมว่าขุนแต่งแล้วเฮวฮีบไปทูน ข้าก็เดาดาตกแต่งดีดาถวน ควมว่า
แล้วค้อยค่ำออละซอน ท้าวก็เทียมนางงามอยู่เฝือแฝงข้าง 

63/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 51033) 
อันว่า 2 นางน้อยโสมงามเสมอพากกันแล้ว ตั้งหากงามยิ่งย้อยย้อยเจ้าแปกกันแท้แล้ว  
ซาดก่อนพู้นได้เป็นลูกเสดถีหลวง เนาอยู่เมืองพาลานะสี 

63/2/2 
 

อยู่กะเสมสุกส้าง อันว่าทำมาน้อยเป็นลูกเมียหลวง นางคำเป็นเมียปายลูกเสดถี ปาง
นั้นยามเมือสังคะเจ้าจำวัดสา 

63/2/3 
 

เสียออกมานั้น เสดถีก็ตกแต่งให้กันถินพ้อมทอดทานแท้แล้ว ก็จึงทันลูกน้อยนางนาด
ทั้ง 2 พากันมาแสวสนยังผ้า 

63/2/4 
 

อันว่า 2 นางน้อยหยิบพอไตนึ่ง เสดถีก็ทานทอดให้สังคะเจ้ามอบเวนแท้แล้ว เป็นแต่
บุนข้าเจ้าทั้ง 2 นางนาดจิงแล้ว ข้าก็ได้แสวผ้ากันถิ่น 

64/1/1  
 

นั้นแต่หลังเจ้าเฮย ซาดนี้ 2 ก็ได้เกิดพ้อมดอมกันฮ่วมแท้แล้ว ซาดนี้ได้มาเป็นหนุ่ม
เหน้าบาท้าวฮ่วมกันแท้แล้ว ฟังเย้อเจ้าทั้งหลายจำจื่อเอาท้อน  

64/1/2 
 

ไผผู้ได้ทานทอดให้กันถิ่นนั้นปะเสิดดีเจ้าเฮย บ่ห่อนตกต่ำค้อยผู้ซั่วสามาน เป็นแต่
บุนหลังซักส่งเถิงพายหน้า อันว่าพะกะสัดเจ้าซม 

64/1/3 
 

นางน้อยนาด เจ้าก็สุกอยู่ส้างบุนกว้างแผ่ผายแท้แล้ว เจ้าก็บ่เดือดฮ้อนสับพะสิ่งโพยไพ  
อันตายสังบ่มีมาต้อง บัดนี้จักกล่าวเถิงพะบาดเจ้า 

64/1/4 
 

เมืองไหย่ทูมมาก่อนแล้ว พะก็คนิงบาคานลูกตนคีคอย ก็เพ่ือฮู้ข่าวเจ้าบุดตะลาดกุม
มาน  ปิดตาทั้งมาดาฮ่ำคนิงเถิงเจ้า แต่นั้นพะก็ออกปากต้านทัน 

64/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 504) 
หมู่เสนา สูจงเดาดาตกแต่งซะเพาอย่าซ้า สูจงดาดีได้หลายลำตกแต่ง ได้ 5 ฮ้อยมา
พ้อมเที่ยวพลันทันท้อน กับท้ังบาไทท้าวฝูงไพ่ซาวเมือง ให้มาเดาดาตก 

64/2/2 
 

แต่งซะเพาดาห้าง ควมว่าพะสั่งแล้วขุนฮับโดยพลัน เขาก็ยอมือนบขาบลาพะเมืองเจ้า   
เถิงท่ากว้างน้ำไหย่คุ้งคาแซวแซว 

64/2/3 
 

เขาแต่งดีดาห้างซะเพาทองมีมาก ได้ 5 ฮ้อยมาพ้อมซูลำแท้แล้ว ควมว่าขุนแต่งแล้ว
เฮวฮีบไปทูน ยอมือนบพะยอดเมืองเป็นเจ้า 
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64/2/4 
 

แต่นั้นฝูงข้าเดาดาห้างซะเพาทองมีมาก ได้ 5 ฮ้อยดาแล้วแต่งดีพะเฮย เมื่อนั้นลาซา
เจ้ายินดีซมซื่น บอกให้สาวสนมหนุ่มเหน้าไปพ้อมชูคนแท้แล้ว 

65/1/1  
 

พะก็มีอาดให้พยาไหย่เมืองแสนเดาดาตกแต่งดีดาห้าง เบื้องปีกซ้ายพยาไหยเมืองจัน 
ถือทูงดำแห่ไปหัวหน้า พายขัวไว้เมืองแสนเจ้าหมู่ ถือทูงแดงแห่ไปหัวหน้า 

65/1/2 
 

เบื้องปีกองพยาไหย่เมืองแพน ถือทูงขาวแห่กูพะองแท้ กับทั้งให้เล็กน้อยฝูงหมู่ลินโขน
ก็ไป กับท้ังกองคุมเสบกูพะองเจ้า กับท้ังให้เสบน้อยให้ขุ่ย 

65/1/3 
 

ละบำชอก็ไป ทั้งหอยสังปี่เพงพินพ้อม เมื่อนั้นเขาก็แซวแซวพ้อมยินดีซมซื่น เฮาจัก
เห็นต่างบ้านเมืองท้าวปะเทดไกแท้น้อ ทั้งหลายพ้อม 

65/1/4 
 

ดาดีตกแต่ง เขาก็ซมซื่นห้างของแท้ซูคนเห็นแล้ว แต่นั้นลาซาเจ้าพยาหลวงเตือนป่าว 
ทั้งไพ่น้อยไปพ้อมซูคนแท้แล้ว กับท้ังนักสนมพ้อมดาดีตกแต่ง 

65/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 5105) 
สูอย่าซ้าดาห้างแต่งไปเที่ยวท้อน เมื่อนั้นเจ้าก็ดาดีได้นักสนมพัน 1 จัดพ่ำพ้อมไปแท้ซู
คนหั้นแล้ว เจ้าก็ทันมาพ้อมหมอหนคูนลืก วันนั้นเจ้าก็หา 

65/2/2 
 

มือได้วันก้าก็จึงไปหั้นแล้ว ควมว่าแล้วเลยค่ำออละซอน ลาซาทงซะถิดอยู่เนาในห้อง    
กับท้ังนักสนมหนุ่มเหน้าเฮียงพะองเทียมแทบ 

65/2/3 
 

พะก็นาวแนบซ้อนพันตุ้มก่อมซะแคง มือบาใส่นี้ดึงฮ้ือออกไป แยงวางไว้ 2 แคมช้ำอุ้ม
ทูมพุดโทเด้ แต่นั้นลิงโคเจ้าเข้าในถ้ำไหย่ 

65/2/4 
 

มืดบ่แจ้งบืนเข้าบ่อยากหันแท้แล้ว แต่นั้นท้าวก็มือโซมตุ้มสองหัวไล้หลอบโถกลิ่ง โค
จำแจบพะอวนองน้องสอง ก็เมาสวนลำน้ำกันในบ่อน ก็บ่มี 

66/1/1  
 

ผู้ฮู้เห็นแจ้งที่ใดแท้แล้ว แต่นั้นสุลีโยขึ้นลาตีแจ้งฮุ่งมานั้น อันว่าไก่ตื่นท้วงขันท้าทั่วทั้ง
เมืองหั้นแล้ว พะก็ยิ่งลั่นก้องเสียงห้าวคืนเคง แต่นั้นเสนาพ้อม 

66/1/2 
 

มูนตีหลายหมู่ ให้หลั่งเข้านำเจ้าพะอง เลยล่วงเท้าเถิงท่าซะเพาหลวง ลาซาพะซะเด็ด
ขี่ซะเพามิซ้า เขาก็แซวแซวพ้อมเสียงนันดาสนั่น เสบเจ้าใต้ลู้มฟ้าดัง 

66/1/3 เท้าทั่วเมืองหั้นแล้ว แต่นั้นเสินเสินย้ายซะเพาทองเลยแล่นไปแล้ว ลมถีบฟ้งฟองน้ำ
ท่อพู้ แต่นั้นใยใยย้ายกายเขดทูมมาแลเย้อ หลายวันคืนบ่เซา 

66/1/4 
 

มิยั้ง ก็จึงไปเถิงห้องมิดถิลาเมืองไหย่ เจ้าก็พักจอดยั้งเซาหั้นท่าเมืองแท้แล้ว แต่นั้น
แซวแซวเบื้องก่ำฝ่ายมิดถิลา เขาก็แซวแซวเสียงแล่นมาทั้งคาย บัดนี้ 

66/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 506) 
จักกล่าวเถิงลาซาเจามิดถิลาเมืองไหย่ก่อนแล้ว เจ้าก็ตกแต่งห้างดาพ้อมซูอันหั้นท้อน   
พะก็ต้านกล่าวถ้อยบอกหมู่เสนา สูจงเดาดาตกแต่งดีดาห้าง 
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66/2/2 
 

กูจักไปฮับเจ้าทูมมาเมืองไหย่ สูอย่าซ้าดาห้างเที่ยวพลันหั้นท้อน สูจงไปเล่ากะสัดตีตน
ลูกหั้นท้อน อันว่าพะบาดเจ้ามาแล้ว 

66/2/3 
 

ฮอดเมืองว่าเน้อ แต่นั้นเขาบ่ซ้าเฮวฮีบ ไปเถิงทูนลาซาพะยอดซายบุนกว้าง แต่นั้นพะ
กะสัดเจ้าโพทิยานตนลูก เลยฝั่งฟ้าวไปต้อน 

66/2/4 
 

พ่อตนหั้นแล้ว กับทั้งสีแจ่มเจ้านางนาดทั้ง 2 นำบาคานบ่วางไปพ้อม เลยเถิงห้องซะ
เพาทองทางท่า อันว่า 3 แจ่มเจ้าไปพ้อมฮอดซะเพา 

67/1/1  
 

แท้แล้ว แต่นั้นแซวแซว เบื้องซาวเทดทูมมา เขาก็เห็นบาคานดังอินแปงปั้น กับทั้งเทวี
น้อยทั้ง 2 เสมอพากกันแล้ว ลางคนอ้าปากไว้ค้างอยู่บ่มี 

67/1/2 
 

ติงหลิง บาคานก็บ่ติงได้ อันว่าแมงวันเขียวขี้ไคขางยองไว้ เจ้าก็ยอมือไหว้ทั้ง 2 พ่อแม่   
แปะแผ่นพื้นตีน 

67/1/3 
 

เจ้าใส่หัวหั้นแล้ว แต่นั้นลาซาเจ้าคนิงใจมีมาก คืดว่าบ่แม่นสีแจ่มเจ้าบาท้าวลูกตนหั้น
แล้ว คองว่าอินพมเจ้า 

67/1/4 
 

พายสวันลงโลกมานั้น พะก็เห็นฮูบท้าวงามแย้มดังอินแท้แล้ว พ่อก็ตกคะมะฟ้าวลง
จากบันทม พ่อก็ยอมืนบไหว้บาไทท้าว แต่นั้นบาไทท้าวยอ 

67/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 507) 
มือนบพ่อ ข้อยนี้ตั้งหากแม่นลูกเจ้าบูนกว้างพ่อพยาแท้แล้ว แต่นั้นลาซาเจ้ายินดีซม
ซื่น เจ้าก็อุ้มแจ่มเจ้าบาท้าวจูบซมหั้นแล้ว กับท้ังมาดา 

67/2/2 
 

เจ้าเทวีตนแม่ ก็จึงอุ้มแจ่มเจ้าทั้งฮุ่งหลั่ง คืดเมื่อนั้นลาซาเจ้าปิดตาตนพ่อ บอกให้     
เสเน็ดพ้อมเอาเจ้าใส่แพนั้นนา เหลือที่แม่นี ้

67/2/3 
 

ใจวอนไหว้อินพมซูช่อยจิงแล้ว แม่ก็ฮ้องฮ่ำไห้นำเจ้าฮ่ำไฮแม่นา กับทั้งซาวเมือง
พ้อมกัวตายย้านสั่น เขาก็มาพ่ำพ้อมเอา 

67/2/4 
 

เจ้าล่องไหลแม่แล้ว ก็บ่เสียแฮงแม่สั่งเจ้าบาคานตนลูกจิงน้อ บัดนี้หายโสกได้เห็นหน้า
อยู่เย็นแม่ท้อน อันว่าไผผู้มานำเจ้าทั้ง 2 นางนาด 

68/1/1  
 

นั่งพ่างข้างบาท้าวแม่นไผแม่เด้ เมื่อนั้นท้าวตอบถ้อยขานแม่มาดา นางหากเป็นเทวี
แห่งอวนจิงแท้ นางหากเป็นลูกไพ่พ่อแม่ท้ัง 2 แท้แล้ว ข้อยหากเอามานำ 

68/1/2 
 

แต่กงจีนพู้น อันว่าลาซาเจ้าปิดตาตนพ่อ ไหลล่องข้อยไปค้างอยู่ดอนแท้แล้ว ข้อยก็ไป
อยู่ค้าง 3 ปีทัดเที่ยงแท้แล้ว ข้อยก็ขอลอบเข้าซะเพาค้าออก 

68/1/3 
 

หนีแท้แล้ว ก็จึงไปฮอดห้องเมืองไหย่กงจีนที่พู้น ขอนางคานลูกพยาเมืองนั้นแท้แล้ว 
มาเป็นเหง้าเทวีเทียมแทบ แฝงพ่างข้างเป็นไพพ่อพยานี้ 

68/1/4 
 

แล้ว อันว่าลาซาเจ้าเมืองกงจีนตนพ่อ บังเบียดข้อยหลายคั้งข่มเหงแท้แล้ว ก็เพ่ือตน
เดียวข้อยหัวเดียวแกมเพ่ือนจิงแล้ว เขาก็ผิข้าข้อยหลายคั้งก็บ่ตายพ่อเฮย   

 



  215 

 
 

68/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 508) 
ข้อยก็ผายโผดให้เขาเกิดเป็นสัดหั้นแล้ว เขาก็วางเมืองเสียหม่นหม่องสูนเส้า ข้อยก็เอา
แจ่มเจ้านางนาดทำมา ว่าจีเอาไปเถิงพ่อตนเป็นเจ้า ก็จึงเลยมายั้งมิดถิลา 

68/2/2 
 

ค้างอยู่ ก็จึงไปจอดยั้งโฮงเจ้าพ่อพยาหั้นแล้ว อันว่ายักโคบได้เมืองไหย่มิดถิลา มันก็
กินเสนาไพ่เมืองทั้งข้า กับท้ังลาซาเจ้ามิดถิลา 

68/2/3 
 

เมืองไหย่ ยักบ่ไว้กินเสี้ยงบ่หลอพ่อเฮย ข้อยก็พานางดั้นเวหาอากาด มาจวบพ้อเมือง
นี้วุ่นวายพ่อเฮย ข้อยก็ได้แจ่มเจ้าคำอหยาดในเสา 

68/2/4 
 

ข้อยก็เห็นหนังสือห้อยเสาโฮงไว้ ข้อยก็เอาแจ่มเจ้าคำหยาดเป็นเมีย เป็นเทวีคู่ทำมา
น้อย  ข้อยก็ผายโผดให้พยาไหย่มิดถิลา ทั้งเสนาไพ่เมืองคืนพ้อม 

69/1/1  
 

ข้อยก็จึงมาอยู่ค้างมิดถิลาเมืองไหย่ มาอยู่ค้างนานได้ขวบปีนิ้แล้ว ข้อยจึงไซ้ดุ่งดั้นเถิง
ไท้พ่อตนแท้แล้ว แม่นว่าปิดตาเจ้าทั้ง 2 พ่อแม่ก็ดี ก็บ่ไซ่ดุ่งดั้นเถิงข้อยแต่ 

69/1/2 
 

ไกพ่อเฮย คืดว่าจอมหัวเจ้าบ่มีทันมาฮอดจิงแล้ว เขาก็ตกแต่งตั้งดาห้างก็บ่ทันพ่อเฮย   
บัดนี้จักกล่าวเถิงพะบาดเจ้าเมืองไหย่มิดถิลาก่อนแล้ว 

69/1/3 
 

พะก็ทันหมู่เสเน็ดท้าวไปพ้อมซูคนหั้นแล้ว เจ้าก็จัดเอาไท้หอกง้าวฝูงหมู่ปืนไฟ ทั้ง
ลาซาแห่ไปขัวซ้าย กับกองค้องซะบัน 

69/1/4 
 

ไซเคงคืน เขาก็ไปแห่เจ้าพะเมืองขึ้นสู่โฮงหั้นแล้ว ทั้งเสบน้อยเสบไหวก็ไปทั้งซถูบพิน
ไปพ้อม ทั้งเกาอ้ีฝูงหมู่สีวีกาย ทั้งคานหาม 

69/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 509) 
ยั้วยานไปพ้อม เขาก็ตีกองค้องซะบันไซเคงคืน แหนแห่เจ้าบุนกวางสู่โฮง เขาก็ตีพิน
พ้อมสวนไลถวนคู่ คืน 2 เค้าเมืองบ้านสนั่น 

69/2/2 
 

เนือง แซวแซวพ้อมซาวเมืองดาสนั่น เขาก็ปบป่วงฟ้าวมาเยี่ยมล่ำแยง กับทั้งสาวส่ำ
น้อยก่ำฝ่ายมิดถิลา เขาก็ซวนกันมาลำแยง 

69/2/3 
 

ทั้งคาย ฝูงบ่าวเบื้องก่ำฝ่ายปัดทูมมา เขาก็แซวแซวเสียงสวกสาวไยหลี้น โอ้น้อสาวสำ
น้อยเมืองเทดมิดถิลาพ่ีเฮย เฮียมอยากมาเวน 

69/2/4 ตนถวายปำลือฮองพ้ืนนั้นเด้ สังมางามกะดัดเด้แสนแวน ข้อยอยากอุ้มเจ้าแล่นเอาเด้ 
ให้อิพ่ีเจ้านี้เอาใส่เหมี้ยงอมไว้ก็จิงสมอุ้นเฮย ให้พ่ี 

70/1/1  
 

หาเอาไผผู้พ่ีเหมือนฮูบเจ้าชีไปได้นี้เด้ แต่นั้นฝูงสาวเบื้องมิดถิลาขานตอบ ไยก่าวหลี้น
นำอ้ายปะเทดไกหั้นแล้ว ตูข้อยนี้คนซั่วฮ้ายบ่สมบ่าวเมืองไกพ่ีเฮย 

70/1/2 
 

แม่นว่าดูผิวผางก็บ่เหวินเมียอ้าย น้องนี้คนทุกไฮ้เขินขาดอาพอนไผห่อนเอา ตัวเทียม
เสดถีบุนกว้างได้เด้ อ้ายนั้นตังหากแม่นทำโฮงแก้ว 
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70/1/3 
 

หัวแหวนมะนีโซดจิงแล้ว ข้อยนี้เป็นดังนี้แฮฮ้ายเทียมอ้ายก็บ่สมพ่ีเฮย แต่นั้นพะบาด
เจ้าเซาจอดหอไซ เสนาไหลแก่นำหลังเจ้า 

70/1/4 
 

แต่นั้นลาซาเจ้ามิดถิลาเมืองไหย่ ทั้งแจ่มเจ้าบุนกว้างอยู่ดีแดลือ ยังคอยสุกกะเสมส้า
งสมพานยืนยิ่งแด่ลือ ยังคอยฮอมไพ่น้อยทั้งข้าอยู่ดีแด่ลือ แต่นั้นลา 

70/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 60 ทัด) 
ซาเจ้าทูมมาขานตอบ ยังคอยสุกอยู่ส้างบุนเจ้าเหลื้อมงำพะเฮย แต่นั้นลาซาเจ้าทูมมา
ต้านตอบ อันว่าพะบาดเจ้าพายพ่ีสำลานแด่ลือ ยังคอยทั้งสินส้าง 

70/2/2 
 

สมพานหยดยิ่ง จึงสืบยังคอยทอมไพ่น้อยทั้งข้าอยู่ดีแด่ลือ แต่นั้นลาซาเจ้ามิดถิลาต้าน
ตอบ ยังคอยสุกอยู่ส้างเมืองบ้านเพื่อบุนเจ้าเฮย ยังคอย 

70/2/3 
 

ทงอยู่ส้างฮอมไพ่น้อยทั้งข้าอยู่ดีเจ้าเฮย โลคาเถิงวุ่นวายเมืองบ้านทั้งเมือง พ้อมมอละ
นามุดมอดจิงแล้ว ยักโคบได้กินเสี้ยงบ่หลอเจ้าเฮย ควมว่าพะ 

70/2/4 
 

กะสัดเจ้าจอมคูนมาฮอดมาโผด ให้เมืองนี้ก็จึงหายเจ้าเฮย ก็จึงหายโพยฮ้อนอันตาย
บังเบียด ก็เพ่ือบุนแจ่มเจ้ามาค้ำช่อยชูแท้แล้ว ควมว่าแล้วเลยค่ำออละซอน 

71/1/1  
 

เขาก็หาพาแลงชูกันกินพ้อม แต่นั้นพะบาดเจ้าเสวยโพดอาหาน ฝูงหมู่ไทละบำเขาเส
บแลงเลยแล้ว เมื่อนั้นลาซาเจ้ามิดถิลาถอยเลิก เถิงแห่งห้องหอแก้ว 

71/1/2 
 

แห่งตน กับทั้งกะสัดเจ้าบาบุนตนลูก เถิงแห่งห้องโฮงกว้างอยู่กะเสมแท้แล้ว เจ้าก็
ติยัวะเย้าคำหยาดเทวีสายคอเฮย อยู่ดีอย่าเส้าพ่ีจีเมือหน 

71/1/3 
 

ห้องเมืองหลวงบ้านเก่าอวนพู้น เจ้าจงอยู่สืบส้างดอมไท้พ่อตนพ้ีท้อน บัดนี้หายโพย
ฮ้อนอันตายบังเบียดจิงแล้ว ฝูงไพ่น้อยคืนพ้อมซูคน 

71/1/4 
 

พ้ีแล้ว อันว่าปิดตาไท้ทั้ง 2 พ่อแม่ ข้อยก็ผายโผดให้คืนพ้อมชูคนพ้ีแล้ว ข้อยชีลาจาก
เจ้าไปสู่เมืองหลังก่อนแล้ว สายคอเฮยอยู่ดีอย่าเส้า แต่นั้นกันละยาน้อยตี 

71/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 60101) 
ทวงกิ้งเกื่อนซนละเนดย้อยฮำหน้าหลั่งไหล อันว่าพะกะสัดเจ้าไล้เฮียมปะป่อยจิงลือ 
เจ้าก็ทุกหมื่นซั้นนำข้อยแต่ใดแท้แล้ว คำมักมาบ่เตื้องตั้งแขงว่าจีไล้นี้แล 

71/2/2 
 

น้อเจ้า จีไล้อวนเสียดังเขาไล้ฝ่ายแลน้อ สังชิตีงูให้กากินดายดอกเสียนั้น หงคำจับอยู่
แล้งสังเจ้าบ่ท้อมนั้นเด้ แม่นว่าตัวท้าวล้มเสียที่ใน 

71/2/3 
 

ไพก็ดี จักคอยไปตามตีนีบ่วางพะองเจ้า พะกะสัดเจ้าแก้วแก่นมะหาคุนแท้แล้ว ยาม
เมื่อโพยไพเถิงแต่พะองเอาพ้น ยามเมื่อโพยไพต้อง 

71/2/4 
 

จอมกะสัดผายโผดจิงแล้ว ควนที่ทุกหมื่นซั้นนำเจ้าก็บ่แหนงแท้นา เมื่อนั้นพะกะสัด
เจ้าโลมนางน้อยนาด ลือจักปะเผ่าผู้บุนกว้างพ่อแม่ตนได้เด้ 
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72/1/1  
 

เจ้าหากเป็นมิ่งเหง้ามีลูกยิ่งเดียวแท้นา สังจีไล้ปิดตาพ่อตนไปได้นี้เด้ อันว่าปิดตาเจ้า
เหลือหัวหายากจิงแล้ว อันว่าผัวขี้ฮ้ายหาได้งายดายดอกนา เมื่อนั้นนางตอบ  

72/1/2 
 

ถ้อยฮับพากบาคาน ข้อยบ่เป็นสามานดังยีงปางนั้น ข้อยบ่ไล้จอมเจ้ากะสัดตีด้วยงาย
เป็นแล้ว เจ้าหากทุกหมื่นซั้นนำข้อยแต่หลังเจ้าเฮย แต่นั้นท้าวตอบ 

72/1/3 
 

ถ้อยฮับพากนางคาน เจ้าจงไปถามไท้ปิดตาทั้งมาดาแม่ตนเป็นเจ้า หลอนว่าปิดตาเจ้า
ยังขีนนางนาดบ่ฮู้ เฮาบ่เอาจอมเจ้านางน้อยด่วนไป 

72/1/4 
 

แท้แล้ว ควมว่าแล้วพะบาดเลยหลับ เมื่อนั้นสุลีโยผายล่วงมาเลยแจ้ง บัดนี้จักกล่าว
เถิงพะบาดเจ้าเมิองไหย่ทูมมาก่อนแล้ว พะก็เนาอยู่ห้องมิดถีลาพ่ำ 

72/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 602) 
นานจิงแท้ พะก็ได้ยอดแก้วนามมะหน่อบุดตี เหมือนดั่งเมืองสวันสุกเกิงสวันเมืองฟ้า 
แต่นั้นพะก็ไปสั่งเจ้าเมืองไหย่มิดถิลาหั้นแล้ว เจ้าก็ทงนะคอน 

72/2/2 
 

หลวงนั่งปองเป็นเจ้า บัดนี้ข้อยจักลาจากเจ้าคืนสู่เมืองหลังก่อนแล้ว ขออย่ามีโพยไพ
เบียดเบียนตนเจ้า คอยอยู่ดีเย้อปิดตาเจ้ามิดถิลาเมืองไห่ย ให้เจ้า 

72/2/3 
 

ฮอมไพ่น้อยทั้งคายอยู่ดีแด่ท้อน แต่นั้นมายมายหน้าพยาไหย่มิดถิลา ควงควงเสียง
ปากนำพยาเจ้าคอยเมือดีเย้อ พะกะสัดเจ้าทูมมาตนปะเสิดข้อยเฮย 

72/2/4 
 

ให้ค่อยฮอมไพ่น้อยทั้งข้าไพ่เมืองแด่เน้อ คืดอยากได้แจ่มเจ้าบาบุนบุดตะลาดแทน    
ส้างสืบเมืองแท้ดาย เฮาบ่มีบุดตีลูกหลานแทนส้างเฮา ก็เถ้าแก่แล้ว 

73/1/1  
 

สาลากานไก้ฝั่งเสียแล้ว คันว่าสีแจ่มเจ้าไปแล้วหมั่นมาพ่อเน้อ ขอให้เป็นเมืองพ่ีน้อง
กับกายอาวะโทแด่ท้อน ขอให้เป็นลำแนนแก่นดองดองก้ำพู้น 

73/1/2 
 

พ่ีเมืองบ้านดังเดียวเจ้าเฮย เมื่อนั้นพะกะสัดเจ้าทั้งนางน้อยนาด ไปขาบไหว้จอมไท้พ่อ
ตนหั้นแล้ว บัดนี้ข้อยจักลาจากเจ้าทั้ง 2 

73/1/3 
 

พ่อแม่ก่อนแล้ว อันว่าโพยพยาดฮ้ายอย่าได้เบียดเบียนแด่ท้อน อัน 1 ข้าจักเอานาด
น้อยคำหยาดเมือนำแด่ท้อน ขอเมือเป็นคู่ทำมา 

73/1/4 
 

นางน้อย แต่นั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ ต้านกล่าวถ้อยจอมเจ้าลูกตนพ่อ ก็หวังเพ่ิง
เจ้าบุดตะลาดกุมมานแท้แล้ว บัดนี้บาคานหนีจาก 

73/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 603) 
เมืองสูนเส้าแลน้อ หลอนว่ามีโพยไพก็อย่าไล้นางน้อยแด่เน้อ อัน1 หลอนว่าเจ้าหากท
งอยู่ส้างเสวยลาดทูมมาก็ดี อย่าได้ไล้นางเสียหม่นหมอง 

73/2/2 
 

สูนเส้าแด่เน้อ อัน 1 หลอนว่านักสนมล้นเต็มโฮงสับส่อก็ดี ขอให้สีแจ่มเจ้าบาท้าวอย่า
ฟังแด่เน้อ ควมว่าพ่อสั่งแล้วทั้ง 3 ก้มขาบ 
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73/2/3 
 

นบนิ้วตีนเจ้าใส่หัวหั้นแล้ว คอยอยู่ดีเน้อปิดตาเจ้าทั้ง 2 พ่อแม่ข้อยเฮย ข้อยจักลาเมือ
สืบส้างนำเจ้าพะยอดคูนก่อนแล่ว    

73/2/4 
 

แต่นั้นพ่อก็เอาสาวไซ้ไปนำฮ้อย 1 ไปอยู่ไซ้นางน้อยปิ่นปัวหั้นแล้ว กับทั้งทาสาข้ายีง
ซายฮ้อย 1 ให้ไปซวงไซ้นางน้อยปิ่นปัวหั้นแล้ว เจ้าก็สอนสั่งเจ้าน้อย 

74/1/1  
 

อ่อนทั้ง 2 ให้คอยแพงบาคานเกิงตาถนอมไว้พ่ีเน้อ กับทั้ง 2 แจ่มเจ้านางนาดแพงกัน
พ่อเน้อ อย่าได้ฟังควมสับส่อเขาฝูงนั้น อันว่า 2 แจ่มเจ้าเสมอเพ้ียงแม่ 

74/1/2 
 

เดียวพ่อแล้ว อัน 1 ท้าวโกดให้อย่าตอบขีนควมพ่อเน้อ ให้เจ้ามีใจอดต่อบาบุนกว้าง
พ่อเน้อ ควมว่าพ่อสั่งแล้วทั้ง 3 ลาเลิก แปะแผ่นพ้ืน 

74/1/3 
 

ตีนเจ้าใส่หัว เจ้าก็ลุกย่างย้ายลงสู่หอไซ เถิงปิดตาพ่อตนปะนมไหว้ อันว่าปิดตาเจ้า
มาดาพ่อแม่ ซมซื่นพอมนำเจ้าชูคนแท้แล้ว 

74/1/4 
 

แต่นั้นลาซาเจ้ามิดถิลานะคอนลาด พะก็ไปส่งเจ้าบุนกว้างสู่ซะเพาหั้นแล้ว กับทั้งนาง
สนมหนุ่มเหน้าเสนาฝูงไพ่ เขาก็ลงส่งเจ้าบาท้าว 

74/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 604) 
สู่ซะเพาหั้นแล้ว เขาก็แซวแซวให้นำบาบุดตะลาด ซนละเนดย้อยฮำหน้าเนดทะนอง
แท้แล้ว กับทั้งปิดตาเจ้ามาดาพ่อแม่ ซนละเนดย้อยฮำหน้าหลั่ง 

74/2/2 
 

ไหลแท้แล้ว เมื่อนั้นพะกล่าวต้านเตือนป่าวซาวเมือง ทั้งหลายเฮยอยู่ดีอย่าเส้าคอย
เย้อ เจ้าพี่น้องฝูงหมู่ซาวเมืองข้อยเฮย อันว่าคองบูลาน 

74/2/3 
 

อย่าซวนกันม้าง ให้คอยพากันส้างสมพานอย่าได้ขาดอ่อนเฮย อย่าได้เบียดไพ่น้อยคน
ไฮ้ข่มเหงแด่เน้อ คอยอยู่ดีเย้อให้สังคะเจ้าในทำบุน 

74/2/4 
 

มากเจ้าเฮย เจ้าพ่ีน้องปะสงส้างสูดเฮียนแด่เทิน ทั้งเมืองพ้อมมาแลหลิงล่ำ ก็บ่มีไผ
เป็น พยาดฮ้ายสังแท้เบียดเบียนหั้นแล้ว ก็บ่มีไผเป็นกาก 

75/1/1  
 

เฮ้ือนคนง่อยขาติดแท้แล้ว ก็บ่มีไผเป็นฝีหิดตุ่มพองมะเฮงโม ก็บ่มีไผเป็นข้าหักห้าน
คะยือมังข้อ ตาบอดเบื้องสังแท้บ่มีเจ้าเฮย ก็หากลือทั่วเท้าขง 

75/1/2 
 

เขดจักกะวานแท้แล้ว อันแต่ฝูงซาวเมืองก็หากลือจิงแท้ ก็เพ่ือเตซะเต้าคันทีอันปะเสิด  
หดดูกล้างเขานั้นเกิดมาแท้แล้ว แต่นั้น 

75/1/3 
 

พะบาดเจ้าเลยลั่นซะบูหลวง คือคู่เพนีลดลั่นลงทั้งคาย แต่นั้นพะก็ยัวละยาดย้ายซะ
เพาออกกางบังพู้นเย้อ ดีแก่ว่าโยผันถีบไป 

75/1/4 
 

มิยั้ง พายขัวไว้เมืองแสนอวนก่อน เบื้องปีกซ้ายจันเจ้าออกตามหลัง เห็นผ่านผ่าน
เหลื้อมทูงแดงไปก่อน เคื่องนุ่งพ้อมแดงเขั้มซูคนแท้แล้ว 
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75/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 605) 
เบื้องปีกซ้ายพยาไหยเมืองจัน ถือทูงดำแห่ไปหัวหน้าเคื่องนุ่งพ้อมมีแต่ของดำ เขาก็พา
กันโฮแห่ไปหัวหน้า ทั้งปีกองพยาไหย่เมืองแพน ถือทูงขาว 

75/2/2 
 

แห่ไปหัวหน้า ทั้งเมืองพ้อมเขาคอยหลิงล่ำ เขาก็คืดฮอดเจ้าเลยไห้ฮุ่งหาแท้แล้ว อันว่า
คุดนากเจ้านางนาดทอละนีก็ดี แนมนำ 

75/2/3 บาบ่วางพะองเจ้า เขาก็ตียังกองซะบันไซเคงคืน ตีเสบเจ้าบุนกว้างที่เช็งหั้นแล้ว แต่
นั้นเสินเสินย้ายซะเพาทองเลยแล่น ดีแก่ลม 

75/2/4 
 

ถีบอุ้มซะเพาย้ายบ่เซา เลยเล่าไปฮอดห้องเกาะไหยดอมหลวงหั้นแล้ว แต่นั้นลาซา
เตือนพักงายเซายั้ง ดอนนั้นลวงขวางได้พันวาเป็นเขด เถ้ากล่าว 

76/1/1  
 

ให้สูจัดต้านมาแท้แต่ปะถมแท้แล้ว ควมว่าเสวยงายแล้วลาซาเตือนป่าว ไผไผผายซะ
เพาแล่นเสินเสินพู้นเย้อ ดีแก่ว่าโยบดมืดมัวมิแจ้ง ก็เพ่ือ 

76/1/2 
 

โสมพานเจ้าบาบุนตนปะเสิด แดดบ่ไหม้เขานั้นอยู่เย็นแท้แล้ว เลยล่วงเท่าโขงเขดพูสูง   
พะก็เซาซะเพาพักจอดถันนั้น แต่นั้นแซวแซว 

76/1/3 
 

พ้อมซาวซะเพาพักจอด เขาก็ตกแต่งตั้งแลงแล้วเล่านอนหั้นแล้ว ยามเมื่อลาตีขึ้นเถิง
ยามแล้วฮุ่ง พะก็ตีโยงโยงคองยองย้ายออกละ 

76/1/4 
 

วังแท้แล้ว แต่นั้นเสินเสินย้ายไปไว้เฮวฮีบ เลยล่วงเท่าเถิงเขดพูซัน คาวพลันผันไปให้
ฮอด เซาจอดยังเกาะไหย่ดอนพ่ีมานหั้นแล้ว เจ้าก็เซาเสวยงายก็เล่า 

76/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 70 อย) 
กายไปหน้า เลยล่วงเขาเกาะไหย่นางลอย เจ้าก็เซาซะเพาพักจอดนอนถันนั้น ฝูงหมู่
ซาวซะเพาพ้อมพากันพักจอด ทั้ง 5 ฮ้อยเซาพ้อมซูลำหั้นแล้ว 

76/2/2 
 

แต่นั้นซาวซะเพาพ้อมกินแลง แล้วอย่าอันว่าพะบาดเจ้าเสวยแล้วเลิกราหั้นแล้ว ควม
ว่าบ่ละบวนแล้วเลยนอนนิด 

76/2/3 
 

ทะเนง เดิกซักไซพอล่ำเที่ยงคืนแท้แล้ว แต่นั้นคำหยาดน้อยคนิงเถิงตนพ่อ นางก็ดั้น
ดั้น ดั้นคนิงให้ฮุ่งหาแท้แล้ว ปานนี้ปิดตาเจ้าเหวย 

76/2/4 
 

แลงแล้วบ่ จาน้อลือว่าคืดคั่งแค้นนำข้อยบ่ลืมนั้นเด้ ปานนี้ปิดตาเจ้าทั้ง 2 พ่อแม่กูพู้น   
จักว่าหลับตื่นแล้วหิวให้ฮุ่งหานั้นเด้ อันว่าทำมา 

77/1/1  
 

น้อยโลมขวันคำหยาด อันว่าเฮาเจ้าข้อยเสมอเพ้ียงดังกันนั้นแล้ว ข้อยก็พัดพากเจ้าปิด
ตาพ่อแม่มาแล้ว มาพ่ำพ้อมบาท้าวก่อนนางแท้แล้ว อันว่าสีแจ่ม 

77/1/2 
 

เจ้าพัดพาก 3 วันลอกบาข้อยก็มานำเหิงก่อนนางนานล่ำแท้แล้ว แต่นั้นคำหยาดน้อย
เลยฟังคำพ่ี  อันว่า 2 แจ่มเจ้าเสมอเพ้ียงแม่เดียวแท้แล้ว 
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77/1/3 
 

อันว่า 2 แจ่มเจ้าเหมือนฮ่วมอุดทอนแท้แล้ว อันว่า 2 แพงฮักฮ่วมกันหมายหมั้น ก็จา
กันแล้วเลยนอนนิดทะเนง 

77/1/4 
 

เถิงเมื่อวันพุ่งขึ้นสวยแจ้งส่องใสแท้แล้ว เมื่อนั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ ทันหมู่
เสเนดพ้อมมาเฝ้าซูคนหั้นแล้ว พะก็มีอาดให้ท้าวกิ่ง 

 77/1/1 
 
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 607) 
ขุนฟอง สูจงเฮวพลันเมือก่อนกูอย่าซ้า สูจงตกแตงห้างหฺลังไหย่ หอไซในกางเมืองแต่ง
ดีอย่าซ้า อัน 1 ให้สูปูกก้วยอ้อยฝูงหฺมู่ทูงไซ ยายยังสุดฮอดโฮงพะองพู้น 

77/2/2 
 

อัน 1 ให้สูบอกไพ่น้อยฝูงหมู่ซาวเมือง แปงหนทางฮาบเพ้ียงเถิงพู้น อัน 1 ให้สูปูกหอ
ไว้ลินคำหลังไหย่ ในควงคุ้มดาห้างแต่งดี 

77/2/3 
 

เทียวเทิน อัน 1 ให้ขนเอาหมอหนเถ้าฮู้ฮาไปเสียบเสียท้อน อย่าได้ไว้เมื่อหน้าบ่ดีแท้
แล้ว หมอนี้ตัดเบี่ยงถ้อยลวงลายกูพะองแท้ดาย 

77/2/4 
 

มันหากมาพ่างตัวะลายกูพะองแท้ ผิว่าหมอหากบ่ก่าวถ้อยลวงลายกูพะองดังนั้น บา
คานจักอยู่เสวยเมืองบ้าน สูอย่าซ้าเฮวฮีบไปเปือง เขียววันคืนฮีบ 

78/1/1  
 

ไปอย่าซ้า แต่นั้นบาคานท้าวเลยฟังแจงเจ้า ก็นบนอบไหว้ทูนไท้พ่อตนหั้นแล้ว ทาน
โทดท้อนหมอหากก่าวผิดก็ดี ขอให้บรรเทาเสียโทดโพยฝูงนั้น 

78/1/2 
 

ข้อยก็ขอนำเจ้าปิดตาตนพ่อ ผายโผดเขาท้อนอย่ากะทำแด่ท้อน อันว่าเป็นกะสัดเชื้อ 
พยาหลวงยดไหย่สันนี้ คันว่าโทดหากพอข้าแท้พอให้แต่ 

78/1/3 
 

ตีซอบแล้ว ผิว่าเลี้ยงข้อยไว้หนแห่งในเมืองดังนั้น ก็บ่หายโลคาแห่งตนตัวข้า บัดนี้
หมดเวนแล้วเวียนคืนมาฮอดจิงแล้ว ข้อยก็ 

78/1/4 
 

ขอโทดท้อนอย่าข้าบ่ควนพ่อเฮย เมื่อนั้นลาซาเจ้าปิดตาตนพ่อ พะก็ยกโทดให้บาท้าว
ลูกตนหั้นแล้ว ควมว่าแล้วลูกเลิกลาไป 

78/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 608) 
เถิงเฮือพายถีบไปมียั้ง ขุนก็เขียวคืนดั้นโดยพลันเฮวฮีบ เลยเล่าเถิงแห่งห้องเมืองกว้าง
ที่เช็งหั้นแล้ว ขูนก็เมือทูนไหว้เสนาผู้ไหย่ ก้มขาบไหว้ 

78/2/2 
 

ขุนฟ้าวก่าวก่อนหั้นแล้ว บัดนี้ลาซาเจ้าพยาหลวงไซ้ด่วนจิงแล้ว ว่าให้ตกแต่งห้างหอไซ
หลังไหย่ให้ฮีบ ตกแต่งห้างดาพ้อม 

78/2/3 
 

อย่านานว่า อันว่าให้ไปปูกไว้กางเมืองหลังไหย่ ทั้งก้วยอ้อยมีพ้อมช่อทุงว่าอัน แล้วจุง
ปูกหอไว้ลินคำหลัง 1 ให้ฮีบตกแต่งไว้ดาห้าง 

78/2/4 
 

ฟีบพลันหั้นท้อน พะก็ผัดหมายให้ 3 วันจักมาฮอดจิงแล้ว คั้นบ่แล้วพยาเจ้าโกดเค็ม
แท้แล้ว แต่นั้นขุนบ่ซ้าเฮวฮีบพลันเปือง โดยคำพะอาดยาเป็นเจ้า 
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79/1/1  
 

ขุนก็เลยฝั่งฟ้าวเฮวฮีบโดยพลัน เขาก็พากันปูกแต่งแปงเลยแล้ว บัดนี้จักกล่าวเจ้า
เมืองไหย่ทูมมาก่อนแล้ว เจ้าก็ตกแต่งห้างซะเพาแล้วออกมาหั้นแล้ว 

79/1/2 
 

แต่นั้นเสินเสินย้ายซะเพาทองเลยแล่นไปนั้น ก็จิงฮอดแห่งห้องเมืองบ้านแห่งตนหั้น
แล้ว แต่นั้นแซวแซวพ้อมโฮนันเสียงสนั่นจิงแล้ว 

79/1/3 เสียงเสบเจ้าลุ้มฟ้าดังก้องมีนั้นหั้นแล้ว แต่นั้นแซวแซวพ้อมซาวเมืองหลิงล่ำ เขาก็ปบ
แล่นฟ้าวหาเจ้าพะยอดเมืองหั้นแล้ว    

79/1/4 
 

แต่นั้นซะเพาล่วงเข้าเถิงท่าหางเมืองหั้นแล้ว เขาก็เซาซะเพายุดจอดเซาดาเมี้ยน แต่
นั้นพะบาดเจ้าซะเดดข้ึนเมือสู่หอไซ เสนาไหลแห่นำตนเจ้า ฝูงข้อยข้า 

79/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 609 เกา) 
ซาวเมืองสาวบ่าว เห็นที่พะบาดเจ้ามาแล้วชื่นซมแท้แล้ว ฝูงหมู่สาวสำน้อยพลันมาเฮว
ฮีบ เห็นว่าซู้มาฮอดแล้วปะสงเอมายกันหั้นแล้ว ควมว่าเถิงซะถานห้องหอไซเนานัง 
แต่นั้น 

79/2/2 
 

เสเนดพ้อมมาเฝ้าอยู่ซะลอนหั้นแล้ว กับทั้งพะกะสัสเจ้าทั้งนางน้อยนาด ขึ้นสู่ห้อง
ดอมไท้พ่อตนหั้นแล้ว แต่นั้นพะก็มีอาดไท้ฝูงหมู่เสนา ให้สูพากันมาจัดคาดมะหิงสา 

79/2/3 
 

ซ้างไหย่ ให้สูจัดเอาได้หลายตัวหานห้าว หาให้ได้ 3 ฮ้อยฮีบโฮมเทียวท้อน ตัว 1 ชื่อ
ว่าไอยะลาดซ้างกูดซะโลขาวเผือก ให้แจ่มเจ้าบาท้าวขี่วทงตัว 1 ชื่อว่ากูนซะโลซ้างมะ
หาไซจะตุโลก 

79/2/4 
 

อวนก่อนหน้าบาท้าวลูกกูตัว 1 ชื่อวามะหาเมกซ้างตัวไหย่กูดซะโล คันว่าเห็นเงากา
แล่นชูนทางพ้ืน กับท้ังมะหิงสาม้าอาซะไนตัวปะเสิด ไปก่อนหน้าบาท้าวก่อนพน 

81/1/1  
 

เอาได้อาซะไนหลายหมู่ จัดให้ได้ 6 ฮ้อยชูตัวหั้นท้อน แต่นั้นขุนก็จัดเอาได้กูนซะโลตัว
อาสจัดได้แล้ว 3 ฮ้อยฮีบโฮมแท้แล้ว ขุนก็จัดพ่ำพ้อมฝูงหอกทั้ง 

81/1/2 
 

ปืน กับทั้งหมู่ทุงไซเสดกะสัดกางก้ัง ขุนก็จัดแต่งแล้วเฮวฮีบ เมือทูนยอมือนิ้วขาบกอน
ถอยไหว้ เมื่อนั้นพะก็มีอาสให้ลาซะโกดซาวเมือง ให้สูเทเงิน 

81/1/3 
 

คำออกมาอย่าซ้า สูก็ตกแต่งห้างตนไหย่กาละพึก ยายยังสุดทั่วทางเถิงคุ้ม กับทั้ง
เสื้อผ้าพ้อมเทออกไปทานเทียวท้อน ให้แก่ฝูงหมู่คนทุกขมอดจน 

81/1/4 
 

คนไฮ้ ควมว่าพะสั่งแล้วเสเน็ดโดยพลัน เขาก็เดาดาตกแต่งดีดาพ้อม ควมว่าพะกล่าว
แล้วมัวมืดเสียแสงแลเย้อ จันโทใสส่องมาเงาซ้าย เมื่อนั้นสุลีโยค้อยกองคัวเค้า 

81/2/1 (เลขหน้าที่มุมซ้าย 70 ทัด) 
อันมาแล้ว พะก็ยิงสั่นกองซะบูแก้วคื้นเคงแท้แล้ว เมื่อนั้นฝูงไพ่น้อยเฮวฮีบเดาดา ยาย
ยังสูดขอกทางขัวซ้าย ควมฮุ่งแล้วเตือนป่าวเสนา เดาดาตกแต่งดีดาห้างแต่นั้นพะบาส
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เจ้าซะ 
81/2/2 เด็ดขึ้นคุ้มเมือง เสนาเนืองแห่นำตีนซ้าง กับทั้งปิดตาเจ้าทงพายจัดตูโลก ไปก่อนหน้า

บาท้าวลูกตน เขาก็ตีกองค้องซะบันไซเคงคื้น ทวนทวนก้อง 
81/2/3 
 

เมืองท้าวซูแดนแท้แล้ว ซาวเมืองพ้อมโฮนันเสียงสนั่น เขาก็ซมซื่นได้บาท้าวพะยอด
คูนแท้แล้ว เลยล่วงเท้าไปฮอดในเวียง พะก็เซาพายสานจอดเกยเฮียงฮ้าน 

81/2/4 
 

แต่นั่นพะบาสเจ้าลงจากพายสาน เสนาไหลหลั่งนำพะองเจ้า เขาก็เมือเชินแจ่มเจ้าขึ้น
สู่ลินคำ ลาซาพะพ่อตนสงเจ้า กับท้ังสังคะเจ้าทงทำในสูด กับท้ังเสเนดพ้อมสง 

82/1/1  
 

เจ้าซูคนแท้แล้ว เขาก็เชินแจ่มเจ้าขึ้นสู่หอไซ เสนาหลายอะเนกนองมาเฝ้า พะก็อุบพิ
เสกเจ้าเสวยลาสทูมมานั่งปองเป็นเจ้า แต่นั้นพามมะนาเข้าถวายพอนพูวะนาส แปะ
แผ่นพื้นตีน 

82/1/2 
 

เจ้าใส่หัว สีสีล้ำไซโยแข็งข่ม ขอให้เจ้าได้ผ่านด้าวเมืองกว้างอยู่เย็นแด่ท้อน ให้เจ้า
ฮักซ้างม้าฝูงหมู่บัวนาง นำมาถวายส่วยไฮลือไฮ้ อัน 1 ผีปู่คำเมืองเทดทูมมา 

82/1/3 
 

ก็ดี ให้มาคูนบาคานนั่งปองเป็นเจ้า ควมว่าพามถวายแล้วยอมือนบนอบ กับทั้งเสเนด
พ้อมมาเฝ้าซูคน เขาก็หานามเจ้าบาบูนบุดตะลาส ชื่อว่าบาบุนทั้งนั่งปองเป็นเจ้า 

82/1/4 
 

เมื่อนั้นลาซาเจ้าพยาหลวงตนพ่อ เตือนป่าวให้เขาหลิ้นเสวงันแท้แล้ว กับทั้งฝูงสิ่งโขน
พ้อมมะโนลาฟ้อนแอ่น เขาก็มาพ่ำพ้อมกันหลิ้นซูวัน กับท้ังยีงซายพ้อมแซวแซวมาเบิ่ง    

82/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 9101) 
ฝั่งฟ้าวมาเยี่ยมล่ำแยง ลางคนตาบอดเบื้องบ่เห็นฮุ่งงมงัวก็มี ตีนตำตอท้าวลงเลยล้ม 
เขาก็แซวแซวทวงเลยหัวชีซัว ตาบอดมาเบิ่งซ้างจำข้างก็ว่าไกแท้น้อ ลางคนฟ้าวตน
เฮือน 

82/2/2 
 

ฮีบแล่นก็มี ลางคนอุ้มลูกน้อยทั้งฟ้าวแล่นไปเปืองก็มี ลางคนฟ้าวไขถงเคี้ยวหมากก็มี   
เลยฝั่งฟ้าวปูนแต้มฝ่ามือหั้นแล้ว ลางคนฟ้าวกินเข้าจำแจ่วตำดังก็มี 

82/2/3 
 

มันก็เคงคางปบแล่นไปหานำ ลางคนเคงคางเต้นลงเฮือนตดเฮ่ียไปแล้ว มันก็ปบฝั่ง
ฟ้าวไปหน้าก่อนเขาหั้นแล้ว เขาก็แซวแซวปอยเสือกินตายห่ามึงเฮย 

82/2/4 
 

ตั้งหากเหม็นโผกพ้นปาล้าบ่อ่ิมเกือแท้น้อ สังมาพางานฟ้าวปบไปก่อนเพ่ิน สันนี้มึง
หากปวดท้องฮ้าย สังบ่ไปบอกบ้านเสียแล้วจึงมานั้นเด้ ลางคนต้อง 8 ผ้าผืนเดียว 

83/1/1  
 

9 ขอดฝูงหมู่สาวสำน้อยไยหลี้นเล่าหัว อันว่าสายคออ้ายอาพอนหลายขอดมานั้น 
ฮอยทีเจ้าขอดซู้มาเยี่ยมเบิ่งนำบ่อย่าแล้ว แต่นั้นมันกล่าวต้านจาตอบสาวฮาม สายคอ
เฮยอย่าจา 
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83/1/2 
 

คำนั้น เฮียมนี้ต้อง 8 ผ้าผืนเดียว 9 ขอดจิงแล้ว พ่ีบ่ได้ขอดซู้มาเยี่ยมเบิ่งนำดอกนา 
ควมว่าแล้วเลยหัวชีซัว เขาก็ให้หลั่งเข้าเต็มคุ้มพะยอด 

83/1/3 
 

เมืองแท้แล้ว พอเมื่อตาวันค้อยเมือแลงแดดอ่อนมาแล้ว พะก็เตือนป่าวให้ขุนท้าวซูคน 
สูอย่าซ้าเฮวฮีบพลันเปือง สูจงเอาเงินคำหว่านหาคนฝูง 

83/1/4 
 

ไฮ้ แต่นั้นเขาก็โดยอาจเจ้าเฮวฮีบไปเปือง บายขันเงินหว่านลงมีซ้า แต่นั้นเขาก็แซว
แซวพ้อมชิงกันเสียงสนั่น ลางคนสิ้นขี่แล้วแปนเนื้อยาดซิงก็เพ่ือคืดอยาก 

83/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 702) 
ลางมัวฟางคั้นนมสาวกวนบีบก็มี ทั้งหลายเพ่ินยาสผ้าฝูงหมู่เงินคำ มันก็กุมยาสทิ่ม
กวนคั้นแต่นมหั้นแล้ว 

83/2/2 
 

แต่นั้นสาวด่าป้อยเสือกินฟ้าผ่ามึงเฮย สังมาผอกพ้นทำหน้าบ่อายนี้เด้ มาว่าหลอนกำ
บายดังของบ่มีเจ้าแท้น้อ ลางคนฟ้าวซูนกันหัวแตกก็มี 

83/2/3 
 

ผ้าขี่แล้วเปือยเนื้อบ่คอยแท้แล้ว สาวยับเข้าไกบายเบิ่งของซาย จูงโคปบแล่นหนีทั้ ง
ฟ้าว เขาก็หาบ่อนบังหมูบเตงเลยแล้ว ลางคนผาขี่แล้วปะเปือย 

83/2/4 
 

ปืนอยู่ก็มี สาวก็แซวแซวทวงหัวขวันซีซัว อันว่าปาคอกั้งไขข้องออกมาหั้นนา ควมว่าบ่
ละบวนแล้ว 7 วันทัดเที่ยง เขาก็แหนแห่เจ้าบาท้าวสู่โฮง อันว่าเทวีเจ้า 

84/1/1  
 

ทั้ง 2 นางนาด เฮียงแทวข้างบาท้าวอยู่กะเสม เจ้าก็อยู่ซอบแท้ทดซะสาดตามทำ อยู่
ซะบายสูกไพ่ไทยอย้อง เจ้าก็บ่บอกเวียกบ้านฝูงไพ่ซาวเมือง อยู่ทงทำกานไฮ่นา 

84/1/2 
 

ตาก้า เขาก็ทำบุนส้างปาละมีผายเผื่อ ก็บ่มีเดือดฮ้อนอยู่ส้างแต่ทาน ก็บ่มีไผเป็นพยาด
ไข้โลคาจักเทือ เพ่ือว่าโสมพานพะเหลื้อมงำท้ังคาย เจ้าก็ทงอยู่ 

84/1/3 
 

ส้างเสวยลาดทูมมา พอปะหมาน 3 ขวบปีมาเต้า เจ้าก็คืดเถิงไท้ไอยะโกตนย่า เจ้า
ก็คืดบ่แล้วนำแก้วย่าตนหั้นแล้ว อันว่าบุนคุนเจ้าจำ 

84/1/4 
 

สวนมีมากจิงแล้ว ยามเมื่อทุกยากไฮ้มีแต่ไอยะโกหั้นแล้ว ไผบ่เห็นในนำก็เล่ายังว่าฮ้าย
ดอกนา อัน 1 ปิดตาเจ้านายซะเพาตนพ่อก็ดี แล้วเจ้าหากทุกหมื่นซั้น 

84/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 703) 
นำข้อยแต่หลังแท้แล้ว บัดนี้กูจักไซ้ดุ่งดั้นขอย่าไอยะโก เอามาเป็นมาดาอยู่นำเพียน
เลี้ยง  กับท้ังปิดตาเจ้านายซะเพาตนพ่อ ให้เอามาพ่ำพ้อมเพียนเลี้ยงพ่ำกันหั้นแล้ว 

84/2/2 
 

แต่นั้นพะก็มีอาดให้ลาซะทูดขุนสาน สูจงแปงสานคำแต่งดีดาห้าง สูจงนำเมือไหว้
จำปาเมืองไหย่พายพู้น ขอแจ่มเจ้านายเถ้าย่ากู 

84/2/3 
 

แด่เน้อ กับทั้งนายซะเพาผู้ปิดตาพ่อกูนั้น ก็ให้มาพ่ำพอมกันแท้ซูคนนั้นเน้อ ควมว่า
พะสังแล้วเฮวฮีบโดยพลัน ขุนก็เดาดาตก 
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84/2/4 
 

แต่งสานเลยแล้ว เมื่อนั้นพะก็มีอาดใหขุนอ่านฟังดู แต่นั้นขุนก็ยอมือนบอ่านถวายพยา
เจ้า อันนี้ซื่อว่าสานข้อยพยาบุนมาฮอด ถามข่าวเจ้าเมืองนี้หมื่น 

85/1/1  
 

ทีแด่ท้อน ข้าก็อยู่แห่งห้องเมืองไหย่ทูมมาทีพู้น นำบันนะกานมาเถิงขาบถวาย พยา
เจ้าเคืองใจด้วยไอยะโกตนย่าพายพี้ มาอยู่ค้างเมืองนี้ 

85/1/2 
 

พ่ำนานเจ้าเฮย กับทั้งนายพ่อค้ามาหาคูนตนพ่อ ขอพ่ำพ้อมเมือเลี้ยงพ่ำกันแด่ท้อน 
ควมว่าขุนอ่านแล้วนบนอบยอมือ พยาบุน 

85/1/3 
 

ฟังก็ว่าจิงแท้ แต่นั้นพะให้ท้าวกิ่งขุนฟอง ทั้งขุนสานพ่ำกันไปพ้อม แต่นั้นขุนก็โดยอาด
เจ้าลุกเลิกราลง เถิงเค 

85/1/4 
 

หังแต่งดีดาห้าง ขุนก็หายามได้วันดีมือปอด ก็จึงลงสู่ห้องซะเพากว้างแต่งดี ฝูงหมู่บ่าว
สำน้อยเฮวฮีบพลันเปือง เดาดาตกแต่งดีมิซ้า ควมว่าเขา 

85/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 704) 
แต่งแล้วซะเพาเบิกเสินเสินพู้นเย้อ ดีแก่ลมพานพัดปิ่นปะโดงไปหน้า หลายวันได้
หลายคืนค่าวถีว ยองยองผายหลายมื้อบ่เซาแท้แล้ว ก็จึงกายแดน 

85/2/2 
 

ด้าวเมืองไหยทูมมา หลายวันคืนคอยไปมิยั้งเลยเล่า เถิงแห่งห้องเมืองไหย่จำปา เขา
จึงเซาซะเพาพักจอดดีดาเมี้ยน เมื่อนั้นขุน 

85/2/3 
 

ก็เมือขาบไหว้พยาไหยจำปา ขุนก็ยอมือนบขาบกอนก้อยไหว้ แต่นั้นเสนาก้ำจำปาถาม
ที สูเจ้าอยู่แห่งห้องเมืองบ้านปะ 

85/2/4 
 

เทดใดนั้นเด้ เคืองใจด้วยปะกานใดเดินฮอดเฮาพ้ี ยังคอยหว้ายย่านน้ำมาพ้ีฮอดดีแด่
ลือ แต่นั้นขุนก็ยอมือไหว้วันทาก้มขาบ ยังคอยหว้ายย่าน 

86/1/1  
 

น้ำมาพ้ีฮอดดีเจ้าเฮย ฝูงข้าอยู่แห่งห้องเมืองไหย่ทูมมาทีพู้น ท่อว่ามีคำเคืองย่านาย
พายพี้ กับท้ังปิดตาเจ้านายซะเพาตนพ่อ มาอยู่ค้างเมืองนี้พ่ำนาน 

86/1/2 
 

นี้แล้ว อันว่าพะบาดเจ้าเมืองไหย่ทูมมาทีพู้น ให้เผือนำบันนะกานมาขาบถวายพยา
เจ้า พะก็ขอแจ่มเจ้าตนย่าไอยะโก   

86/1/3 
 

กับทั้งนายซะเพาขอพากันเมือเลี้ยง แต่นั้นลาซาเจ้าจำปาขานตอบ เฮาบ่ฮู้ว่าย่าแจ่ม
เจ้ามาอยู่ค้างเมืองนี้พ่ำนานแท้นา คันว่ามาอยู่ค้างใน 

86/1/4 
 

เฮาดังนั้น เฮาบ่มีขีนขัดแห่งพยาบุนกว้าง แม่นว่าฝูงไพ่น้อยทั้งหมู่ซาวเมืองก็ดี คันว่า
เขาอยากไปทูมมาก็บ่ขีนจิงแท้ อันว่าจำ 

86/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 705) 
ปานี้ทูมมาเสมพากกันแล้ว เหมือนดังเป็นพ่ีน้องสายไส้แฮเดียวนั้นแล้ว แม่นว่าฝูงไพ่
ข้าเมืองไหย่ทูมมาก็ดี คันว่าเขาอยากมาอยู่พี้อย่าห้ามแห่งเขานั้นเน้อ 
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86/2/2 
 

แต่นั้นพะบาสต้านนำหมู่เสนา สูจงพากันไปสืบถามหาเถ้า กับทั้งนายซะเพาผู้แฮงไป
เที่ยว เอาย่าเจ้าบาท้าวด่วนมานั้นเน้อ 

86/2/3 
 

ความว่าแล้วขุนเลิกราลง เถิงหอซูมก่าวปูนจาต้าน สูจงไปป่าวค้องเตือนไพ่ซาวเมิอง 
ให้สูไปถามหาย่านายเพียนเลี้ยง กับท้ังนายซะ 

86/2/4 
 

เพาค้า ไผยังเคยไปฮอดปะเทดเมืองไกนั้นเด้ ถามโจนสูดซูคนเลยถ้วน ไผผู้เอาย่าเถ้า
มาเลี้ยงอยู่นำนั้นเด้ ควมว่าแล้วเตือนป่าวซาวเมือง 

87/1/1 
 

เขาก็เลยไปเถิงแห่งห้องนายซะเพาถามที่ บัดนี้คำซ่าเท้าเถิงพ่อนายซะเพา นายก็ยินดี
ซมซื่นดอมบาท้าว พะก็ฮู้ข่าวเจ้าบาคานมาฮอดจิงแล้ว นายก็เมือ 

87/1/2 
 

ขาบไหว้พยาเจ้าขาบทูน แต่นั้นนายซะเพาก้มวันทาทูนบาส นบนอบไหว้พยาเจ้าเล่า
ก่อนแท้แล้ว ข้าก็เดินไปค้าเมืองไกปาง 

87/1/3 
 

ก่อนจิงแล้ว ข้าก็ได้ย่าเถ้ามาเลี้ยงอยู่นำแท้แล้ว แต่นั้นลาซาเจ้าพยาหลวงก้อยกล่าว 
พะก็ไซ้ดุ่งดั้นมาพ้ีฮอดเฮาแท้แล้ว พะก็ขอแจ่ม 

87/1/4 
 

เจ้าตนย่าไอยะโก กับทั้งนายซะเพาก็เล่าขอเมือพ้อม บัดนี้ตามใจเจ้านายซะเพาคืดฮำ
ดูท้อน พู้นแลพี้เสมอเพ้ียงดั่งเดียวนั้นแล้ว เฮาบ่ขีนแจ่ม 

87/2/1  
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 706) 
เจ้าตนท่านนายซะเพา คันจีไปอยู่เมืองทูมมาก็บ่ขีน 2 เถ้า แต่นั้นนายซะเพาได้ยินคำ
ซมซื่น นบนอบไหว้พยาเจ้าขาบทูน ทานโทดท้อนพะเพิง 

87/2/2 
 

ชีวิด ขอกูนาโผดผายตัวข้า คันว่าพะโผดให้ไปอยู่ทูมมาที่พู้น ก็จักโดยลาซ้าบ่ขีนพะอง
เจ้า แต่นั้นนายก็ก้มขาบไหว้พยาเจ้า 

87/2/3 
 

เลิกราเมิอเถิงห้องเฮือนตนเฮวฮีบ ต้านกล่าวถ้อยดอมไท้ย่าตน อันว่าหลานแจ่มเจ้านำ
สานมาฮอดจิงแล้ว ว่าให้ขอย่าเจ้า 

87/2/4 
 

ทั้งข้อยด่วนเมือว่าดาย อันว่าพะบาสเจ้ามาฮอดทูมมาว่าดาย บาก็ทงเมืองแทนพ่อตน
เป็นเจ้า แต่นั้นย่าตอบถ้อยขานท่านนายซะเพา ฮอยทีมาพ่างตัวะ  

88/1/1  
  

ลายพ่างแท้ ท้าวนั้นเนาอยู่ห้องเมืองไหย่กงจีนที่พู้น สังว่าบามาเถิงแห่งห้องเมืองไหย
ทูมมาพายพี้ ยามเมือข้อยมาจากห้องเมืองไหย่กงจีน 

88/1/2 
 

นั้นนา บาก็ยังเป็นสัดอยู่ในเมืองพู้น ฮอยว่าเขามากล่าวต้านลวงเฮาตัวะลายจิงแล้ว ก็
บ่มีเชื่อแท้คำเว้าแห่งเขาดอกนา 

88/1/3 
 

ฮอยทีเขามาค้าขายของดายดอกจิงแล้ว ฮอยทีมายัวะเย้าเมืองพู้นจ่ายขายบ่อย่าแล้ว 
แต่นั้นนายซะเพาต้านจาละจาดอมย่า เจ้าอย่าเว้าคำ 

88/1/4 
 

นี้บ่ควนย่าเฮย หากแม่นพะบาสไซ้มาฮอดเถิงเฮาแท้แล้ว เขาบ่มีมาตัวะลายพ่างนาเจ้า  
แต่นั้นย่าแจ่มเจ้าบ่มีเชื่อคำเขา จงให้เอามาดูหมู่นาย 
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88/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 707) 
คนไซ้ แต่นั้นนายซะเพาฟ้าวไปเปืองเฮวฮีบ เถิงแห่งห้องซะเพากว้างทางเมืองหั้นแล้ว   
นายก็เข้าสู่ห้องซะเพาไหย่เพตา มีวาจาต่อเขาคนไซ้ อันว่าไอยะ 

88/2/2 
 

โกเถ้าจำสวนตนย่า ว่าให้ทันแจ่มเจ้าขุนไซ้ฮีบเมือว่าดาย แต่นั้นขุนฟองพ้อมขุนพวง
ท้าวกิ่ง เขาก็เอ้โอดย้องปะสงห้างแต่งตัว 

88/2/3 
 

ขุนก็ไปพ่ำพ้อมตนท่านนายซะเพา เถิงในเมืองค่อยลีลาย้าย ขุนก็ขึ้นสู่ห้องเฮือนท่าน
นายซะเพา แต่นั้นไอยะโกฟ้าวถามขุนคนไซ้เชื้อนี้ 

88/2/4 
 

เนาแห่งห้องเมืองไหย่ทูมมาที่พู้น นำบันนะกานมาเนียวขอเอาเถ้าว่าลือ เฮาบ่มีแนว
เชื้อหลานเหลนค้างอยู่เมืองนั้น มาจาขอผู้เถ้าเมือเลี้ยงสิ่งใดนี้เด้ 

89/1/1  
 

แต่นั้นขุนกล่าวต้านจาต่อไอยะโก อันว่าลาซาพะอยู่คองคอยเจ้าจิงแล้ว พะก็จำเผือให้
มาขอเอาย่าจิงแล้ว กับท้ังพะบาสเจ้านายซะเพาตนพ่อพะองนั้น 

89/1/2 
 

จงให้เมือพ่ำพ้อมฝูงข้าอย่านานเทียวท้อน พะจักเอาเมือเลี้ยงแทนคุนเจ้าย่าจิงแล้ว ย่า
หากทุกหมื่นซั้นดอมเจ้าแต่หลังว่าดาย แต่นั้นไอยะโก 

89/1/3 
 

เถ้าขานขุนคำม่วน เฮาบ่มีลูกเต้าแทนส้างสืบเมืองดอกนา ฮอยที่ขุนกล่าวต้านจาลาย
พ่างเฮาดอกนา เฮาบ่มีแนวนาม 

89/1/4 
 

นั่งปองเป็นเจ้า แต่นั้นขุนตอบถ้อยจาต่อไอยะโก อันว่าลาซาพะแม่นหลานนายเจ้า 
แต่นั้นย่ากล่าวต้านจาตอบฝูงขุน ให้สูจาคำหลังแต่ไกมา 

89/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 708) 
ท้อน ให้สูเว้าแต่เค้ามาฮอดเถิงปายหั้นท้อน อันว่าบาคานเป็นสิ่งใดเด้เจ้า เมื่อนั้นขุน
ตอบถ้อยฮับพากไอยะโก อันว่าบาคานมาแต่ 

89/2/2 
 

กงจีนพู้น ยามแต่กี้ท้าวเกิดเป็นสัด พะก็เอาบาคานใส่แพไหลน้ำ ก็จึงไหลไปค้างดอน
โขงเกาะไหย่ เจ้าก็ไปอยู่ค้าง 

89/2/3 
 

เนาหั้นพ่ำนานแท้แล้ว ก็จึงเห็นซะเพาค้าจำปาไปฮอดทั้ง 5 ฮ้อย เซาหั้นจอดดีแท้แล้ว   
เจ้าจึงขอลอบเข้าซะเพาค้าดุ่งเดินนี้ 

89/2/4 
 

แท้แล้ว ก็จึงเถิงกงจีนอยู่เนานานล้ำ บาจึงมาแต่ห้องกงจีนเมืองไหย่ บาจึงมาอยู่ค้าง
มิดถิลากว้างพ่ำนานยาเฮย แล้วจึงตกแต่งไซ้ลาซะทูด 

90/1/1  
 

ขุนสาน นำบันนะกานเมือขาบถวายพยาเจ้า พะก็ฮู้ข่าวเจ้าบาบุนตนลูก พะก็ตกแต่ง
ห้างซะเพากว้างฮีบพลัน มาฮับเจ้าบาบุนตนลูก ทั้ง 5 ฮ้อยซะเพาพ้อมพ่ำ 

90/1/2 
 

มาแท้แล้ว กับทั้งฝูงไพ่พ้อมมาดาตนแม่ ทั้งพ่อเจ้ามาพ้อมพ่ำกันแท้แล้ว ก็จึงเอาแจ่ม
เจ้าเมื่อสู่ทูมมา เถิงหอคำอยู่เย็นมิฮ้อน พะจึงหด 
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90/1/3 
 

แจ่มเจ้าเสวยลาสแทนเมือง บาก็มีใจคืดอ่าวเถิงนายเถ้า กับทั้งนายซะเพาเจ้าปิดตา
ตนพ่อ ว่าให้เอาแจ่มเจ้าเจ้าเถ้าฮีบเมือว่าดาย 

90/1/4 
 

แต่นั้นย่าก็ฮู้ข่าวเจ้าเสวยลาสทงเมือง ก็หากจิงคำเขาซูอันดาถ้วน แต่นั้นย่าจึงตกแต่ง
ห้างเดาดาเฮวฮีบ ทั้งเผ่าผู้นายค้าแต่งของ ขุนก็ลาลงห้อง 

90/2/1 
 

(เลขหน้าที่มุมซ้าย 709) 
ไอยะโกตนย่า เถิงแห่งห้องโฮงกว้างขาบทูน บัดนี้ข้าก็เห็นแจ่มเจ้าตนย่าไอยะโกแลนา   
กับท้ังนายซะเพาพ่ำกัน 2 เถ้า เมื่อนั้นลาซาเจ้ามีคำซมซื่น 

90/2/2 
 

ตามแต่ 2 แจ่มเจ้าไปท้อนบ่ว่าสังดอกนา ควมว่าแล้วขุนเลิกราลง เถิงซะเพาทองแต่ง
ดีดาห้าง แต่นั้นพะกล่าวต้านจาต่อเสนา 

90/2/3 
 

เฮาจักวางนายไปบ่ควนจิงแท้ ควนที่เฮาแต่งห้างลาซะทูดไปนำซอบดาย นำไปเถิงแห่ง
เมืองพายพู้น กับท้ังบันนะกานพ้อมของควนทุกสิ่ง 

90/2/4 
 

ไปขาบไหว้พะเมืองพู้นก็จึงควนแท้แล้ว อันว่า 2 เมืองก้ำเป็นของเกาะกายกันแล้ว คัน
ว่าเขาบ่มักอยู่พี้จีไปพู้นก็ซางเขาหั้นท้อน แม่นว่าซาว 

91/1/1  
 

เมืองพ้อมเสนาฝูงไพ่ก็ดีแล้ว คันว่าเขาบ่มักอยู่พู้นจีมาพ้ีก็ซางเขาเจ้าเฮย แต่นั้นพะก็มี
อาสให้ขุนแต่งแปงสาน นำบันนะกานเมือถวายขาบทูนพะเมือง 

91/1/2 
 

พายพู้น อันนี้ลาซะสานข้อยจำปามาฮอด ถามข่าวเจ้าเมืองนี้แต่ไกแด่ท้อน ควมว่า
ขุนก่าวแล้วยอมือลาเลิก พะก็มีอาสให้ขุนท้าวซูคน พะก็มี 

91/1/3 อาสให้ขุนไหย่เมืองแสน ทั้งเซียงเหลือพ่ำกันไปพ้อม ขุนก็โดยอาสเจ้าลุกเลิกราลง เถิง
เคหังแต่งดีดาห้าง ขุนก็หายามใดวันดี 

91/1/4 
 

มื้อปอด ขุนก็ลงสู่หองซะเพากว้างออกไป กับทั้งนายซะเพาพ้อมไอยะโกตนย่า ลงสู่
ห้องซะเพาพ้อมพ่ำกันหั้นแล้ว แต่นั้นขุนสานพ้อมขุนฟองท้าวกิ่ง 

91/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 80) 
เตือนแต่งห้างซะเพาย้ายออกไปแท้แล้ว ใยใยย้ายซะเพาเบิกตามลมพู้นเย้อ หลายวัน
คืนบ่เซาหลายมื้อ เขาก็แยงหนห้องทูมมาเมืองไหย่ ฟองฟาสฟ้งละดูด้าม 

91/2/2 
 

ท่อเฮือนแท้แล้ว ก็จึงไปเถิงห้องทูมมาเมืองไหย่ ก็จึงไปจอดยั้งหั้นท่าหลวงแท้แล้ว แต่
นั้นเมืองแสนเจ้าเซียงเหลือท้าวกิ่ง เขาก็เมือขาบไหว้ 

91/2/3 
 

ทูนท้าวเล่าสาน ขุนก็ยอมือไหว้ลาซาก้มขาบ พะก็ทงอยู่ส้างเมืองบ้านสำลานแด่ลือ 
แต่นั้นลาซาเจ้าทงเมืองขานตอบ ยังคอยห้อม 

91/2/4 
 

ไพ่น้อยเมืองบ้านอยู่ดีดอกนา สูก็มาแต่ห้องลุกปะเทดทางใดมานั้น ยังคอยเทียละคา
คงอยู่ดีลือเจ้า แต่นั้นขุนก็ยอมือไหว้ถวายสานถามข้าว อันนี้พะบาสเจ้า 
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92/1/1  
 

เมืองพู้นฝากมาแท้แล้ว กับทั้งนายซะเพาเจ้าไอยะโกตนย่า ข้าก็นำมาเถิงแห่งเมือง
พายพี้ แต่นั้นพะก็มีอาสให้อามาดไขดู ไขสานมาอ่านฟังจิงแจ้ง ขุนก็ยอ 

92/1/2 
 

มีไหว้วันทาไขอ่าน พะบาดเจ้าฟังแจ้งซื่นซม ก็เพ่ือฮู้ข่าวเจ้าตนย่าไอยะโก มาเถิงทั้ง
ปิดตาพ่อซะเพามาพ้อม พะก็มีอาดให้ฝูงหมู่เสนา 

92/1/3 
 

จงให้เดาดาตกแต่งโฮงหลังกว้าง หอหลวงพ้อมหอเกยเกาะก่าย ปูกขอกคุ้มกูนี้อย่าให้
ไกหั้นท้อน สูจงไปฮับเจ้าตนย่ามาเลวเทียวท้อน 

92/1/4 
 

กับทั้งปิดตาพ่อนายซะเพา มาพ้อมย่าให้ 2 แจ่มเจ้าลงย่างทั้งตีนนั้นเน้อ ให้สูเอายาน
หามขึ้นมาเถิงพ้ี ควมวาพะสั่งแลวเฮวฮีบโดยพลัน เขาก็เดาดาตกแต่ง  

92/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 8101) 
ดีไป พ้อมขุนก็แยงหนหองซะเพาทองทางท่า แล้วจึงเชินแจ่มเจ้านายเถ้าออกมา เชิน
ทั้งพะบาดเจ้าตนพ่อนายซะเพาเฮวฮีบ พลันมาข้ึนยานย่าซ้า แต่นั้น 2 

92/2/2 
 

แจ่มเจ้าขึ้นขี่ยานคำ ฝูงซาวเมืองแห่ไปมิยั้ง เลยเล่าไปเถิงห้องหอคำพูวะนาด ขึ้นสู่
ห้องโฮงท้าวขาบทูน แต่นั้น 2 ข้าเถ้าเหลียวเห็นท้าว 

92/2/3 
 

บาบุนบุดตะลาด คือคู่อินอยู่ฟ้าลงส้างสืบแทนแท้แล้ว 2 เถ้าก็ยอมือไหว้บาบุนบุดตะ
ลาด คืดว่าบ่แม่นแจ่มเจ้าบาท้าวแต่หลังแท้แล้ว  

92/2/4 
 

แต่นั้นบาคานต้านดอมนายตนพ่อเจ้า อย่าก้มขาบไหว้ตนข้อยบ่ควนพ่อเฮย ข้อยนี้
แม่นลูกเจ้าตนพ่อเอาไปนั้นแล้ว อย่าได้วันทาอวนบ่ควนจึงแท้ แต่นั้น 

93/1/1  
 

ย่าก็เหลียวเห็นน้อยนางนาด ก็จึงเพ่ิงเชื่อแท้เห็นเจ้าพะยอดนางหั้นแล้ว แต่นั้นบา
จึงเชินแจ่มเจ้าตนพ่อนายซะเพา ทั้งมาดาย่านายไปพ้อม 

93/1/2 
 

เจ้าก็บอกส่ำข้าฝูงหมู่ทาสา ไปปั่วปัดย่านายอยูนำพอฮอย กับทั้งข้ายีงพ้อมข้าซาย
หลายหมู่ มาอยู่เฝ้า 2 เจ้าปิ่นปัวนั้น ควมว่าแล้วเลยคำออละซอน 

93/1/3 
 

ลาตีผองเที่ยงคืนคาค้าย เถิงยามแล้วลาตีควมฮุ่งมาแล้ว ใสส่องแจ้งเมืองบ้านซูแดนแล
นา พะจึงอูบพิเสกเจ้าตนย่าไอยะโก กับท้ังปิดตา 

93/1/4 
 

พ่อนายซะเพาค้า เมื่อนั้นพะก่าวต้านจาหมู่เสนา สูจงเดาดาตกแต่งหอสูงกว้าง พะก็
ตกแต่งพ้อมลินคำมาก่าย มีทั้งน้ำดอกไม้จันทะคูฮ่วงหอม 

93/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 802) 
แล้วจึงยอมือไหว้ปาละมีทุกที่ ก็จึงยอยกเต้าคันที่แก้วหดสงแท้แล้ว ย่าก็บุนมีได้เป็น
สาวสองเท่ือจิงแล้ว ทั้งพ่อเจ้าเสมอเพ้ียงดั่งเดียวหั้นแล้ว 

93/2/2 
 

ความว่าบ่ละบวนแล้วทั้งหลายลาเลิก แล้วจึงเชินเอา 2 แจ่มเจ้ามาเข้าสูขวันหั้นแล้ว 
ก็จึงให้แจ่มเจ้าเป็นคู่ผัวเมียกันแล้ว ข้าก็ 
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93/2/3 
 

เนากะเสิมสุกเพ่ิงบุนบาท้าว ให้ เจ้าอยู่สืบส้างเสวยลาดทูมมา อย่าได้มี โลคา
เบียดเบียนบาท้าว ให้เจ้าอยู่ซอบแท้ทดซะลาดตามทำ อยู่ซะ 

93/2/4 
 

บายสุกไพ่ให้ยอย้อง เป็นแต่บุนบาส้างพายหลังซาดก่อนจิงแล้ว นำส่งให้บาท้าวก็จึง
เถิงอุ่น ซาดก่อนได้เป็นเทบพะบุด พ่อก็เอาขักมาให้ท่าน 

94/1/1  
 

พุดโทเจ้า เจ้าก็ดังไฟต้มยังขักหม้อไหย่ ก็เพ่ือได้ย้อมผ้าพุดโทเจ้าแต่หลังแท้แล้ว คันว่า
ทำบุนให้มีใจอันซื่อจิงเทิน อย่าได้ข่มเคียดค้อยทานแล้วก็เล่า 

94/1/2 
 

เสียเจ้าเฮย บัดนี้จักกล่าวนับซาดท้าวพายหลังปางก่อนจิงแล้ว เป็นแว่นแก้วเมือหน้า
ล่ำแยง อันว่าลาซาเจ้าทูมมาตนพ่อพะองนั้น 

94/1/3 
 

ก็หากแม่นพยาสีสุดโทพ่อพะองเป็นเจ้าทั้งคายโลกลือเจ้าเฮย อันว่ามาดาเจ้าเทวีตน
แม่พะองนั้น ก็หากแม่นนางสีมะหามะยา 

94/1/4 
 

แม่พะองเป็นเจ้า อันว่านายซะเพาผู้เอาบาไปส่งปางนั้น ม้มจากห้องปางนั้นบ่แม่นไผ
เจ้าเฮย คือว่าพ่อพะเจ้าองอาดสับพะยู เป็นปิดตาถ้วนถ้วนปางนั้น 

94/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 803) 
อันว่าไอยะโกเถ้าจำสวนตนย่า ปางนั้นก็หากแม่นแม่พะเจ้าปางนี้ถ้วนถ้วนเจ้าเฮย อัน
ว่าลาซาเจ้ากงจีนตนพ่อปางนั้น ก็หากแม่นเทวะทัดผู้กะทำฮ้ายแก่พะ 

94/2/2 
 

องเจ้าเฮย ตายไปไหม้อะบีจีจมจุ่มจมอยู่พ้ืนในหม้อแผ่นแดงหั้นแล้ว อันว่า 6 สาว
เอ้ือยเป็นนกยางขาวเผือก ปางนั้นก็หากแม่นนางกินจิมานะวิกา 

94/2/3 
 

ปางนั้นเบียดพะองเป็นเจ้า ก็หากตายไปไหม้อับบายทั้ง 4 หนามหมากงิ้วคมก้าหนีบ
หัวหั้นแล้ว อันว่าเทวีเจ้าทั้ง 2 นางนาด เทียมแทบข้าง  

94/2/4 
 

บาท้าวอยู่แฝง ปางนั้นก็หากแม่นแจ่มเจ้านางนาสยะสนทะลา แนมนำพาแห่งองพุด
โทเป็นเจ้า อันว่ากันดานฮ้ายยักโขทั้ง 4 ตัว นั้นก็หากแม่นปะลิวานแห่งอง 

95/1/1  
 

พูดโทเจ้า ตายไปได้เกิดก้ำหนแห่งเมืองสวัน เนาวิมานคำอยู่สวันเมืองฟ้า อันว่ายัก
ไหย่ฮ้ายตัวซอกกินคนปางนั้นนา มันก็ฟังคำสอนแห่งองพุดโทเจ้า 

95/1/2 
 

แต่ก่อนปางนั้นมันบ่ฮู้ยังแห่งสินทาน มันก็ฟังคำสอนแห่งพุดโทจำมั่น มันก็ตายไปได้
เกิดก้ำหนแห่งเมืองสวัน เนาวิมาน 

95/1/3 
 

คำอยู่กะเสิมสุกส้าง อันว่าฮู้ฮาเถ้าหมอหนตัดทงเบี่ยง ปางนั้นบาบแบ่งให้ตาช้ำบอด
เสียหันแล้ว พะก็แจะจุ่ม 

95/1/4 
 

น้ำคันทีอันปะเสิด ตาบอดเบื้องใสแจ้งฮุ่งเฮือง พะก็อะนุยาดให้หนแห่ งกำเวน ก็จึง
หายปาปังบาบเวนเสียเสี้ยง อันว่าบาคานท้าวเป็น 
 
 



  230 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95/2/1  (เลขหน้าที่มุมซ้าย 804) 
สัดปางก่อน เป็นฮูบแบ๊ในท้องออกมา ปางนั้นก็หากแม่นองสับพะยูเจ้าตนบุนสอนสั่ง   
ปางนั้นจึงได้นั่งแทนแก้วปางนี้เทดสนาเจ้าเฮย ก็หากผากดเท้า 

95/2/2 
 

ลือซาทั้งโลก ตั้งแต่งไว้ปางนี้สืบมาเจ้าเฮย นัดถิเสี้ยงขูยซะโกสุดยอดเสียเล้ว พ้ืนหาก
หมดท่อนี้หาได้ก็บ่คือเจ้าเฮย   
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อภิธานศัพท์ 

 

คำศัพท์       ความหมาย 
 หมวด ก 
ก้อม (น. 42) ว. สั้น 
กันดาน (น. 91,143) น. ยักษ์ 
ก้านกุ่ง (น. 5)   ว. เจริญรุ่งเรือง 
การละเล่นแมงตับเต่า (น. 34) น. การละเล่นพ้ืนเมืองของชาวไทหล่ม ที่มีผู้เล่นจำนวน    

5-10 คน ในอดีตผู้เล่นจะใช้ผู้ชายล้วน แต่ปัจจุบันมีผู้หญิง
เข้ามาร่วมเป็นผู้เล่นด้วย การละเล่นแมงตับเต่าเป็นการ
แสดงเพ่ือความบันเทิง ผู้เล่นจะแต่งกายคล้ายลิเก บทร้อง
และบทเจรจาใช้ภาษาถิ่นกลุ่มภาษาหล่มซึ่งมีสำเนียงลาว 
ดังนั้นการละเล่นแมงตับเต่าบางครั้งจึงเรียกว่า ลิเกลาว 

การเส็งกลอง (น. 34) น. การแข่งขันหรือการประกวดตีกลอง 
กาละพึก (น. 56,57) ก. โปรยทาน 
ก้ำ (น. 91, 93, 143, 144)   น. เบื้อง, ข้าง, ทิศ 
กำฮาบ (น. 137) ก. กำราบ, ปราบ 
  

 หมวด ข 
ขง (น. 56, 118, 124) น. กรุง 
ขมอด (น. 55, 57, 118)   ว. ลำบาก, ยากไร้ 
ขะลำ (น. 2, 8, 13) น. ข้อห้ามปฏิบัติ 
ขัก (น. 90, 130)  น. แก่นขนุนที่ใช้ย้อมผ้า 
ขัว (น. 38, 67, 73, 137)   น. สะพาน 
ขาบ (น. 70, 117, 122, 126, 137) ก. กราบ 
ข้ามะลาด (น. 56, 118) น. ข้าราชบริพารของกษัตริย์ 
ขีน (น. 54, 86, 87, 118, 119, 124,   
     134, 155, 158) 

ก. ขืน, ขัดขืน 

ขี้ฮ้าย (น. 77, 159) ว. ไม่ด ี
เข็ดขวง (น. 8) น. สิ่งที่นำความไม่เจริญมาให้กับชีวิต 
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 หมวด ค 
คนไฮ้ (น. 57, 61, 62, 131, 154)   น. คนยากไร้ 
คนิง (น. 67, 78, 147)    ก. คิดถึง 
คองเจ้าคองขุน (น. 51) น. ข้อปฏิบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่ต้อองปฏิบัติต่อ

ประชาชน 
คองบ้านคองเมือง (น. 62) น. ข้อปฏิบัติตามธรรมเนียมและปฏิบัติตามบ้านเมืองแต่ 

ละท้องถิ่น 
คองผัวคองเมีย (น. 85) น. ข้อปฏิบัติที่สามีและภรรยาพึงมีต่อกัน 
คองพ่อคองแม่ (น. 104) น. ข้อปฏิบัติที่พ่อแม่พึงปฏิบัติต่อลูก 
คองไพร่คองนาย (น. 52)   น. ข้อปฏิบัติที่เจ้านายกับบ่าวไพร่ รวมไปถึงกษัตริย์กับ

ประชาชนพึงปฏิบัติต่อกัน 
คองลูกคองหลาน (น. 76, 78) น. ข้อปฏิบัติที่ลูกหลานพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ 
คะย้อ (น. 55)   น. โรคหืด โรคมีเศลษม์ติดในลำคอ หายใจไม่สะดวก 
คันที (น. 102, 116) น. น้ำเต้า 
ค้าน (น. 106, 127) ก. เกียจคร้าน 
คำ (น. 55 , 56, 67, 73)   น. ทอง 
คำแจ้ง (น. 105, 154)   ก. อธิบายอย่างกระจ่าง 
คำม่วน (น. 69, 122) ว. ถ้อยคำที่ไพเราะ 
เคียด (น. 90, 130)   ก. โกรธ 
แคม (น. 98, 144) บ. ริม 
  

 หมวด จ 
จำจื่อ (น. 95, 99, 105, 106, 127,    
        128, 145) 

ก. จดจำ 

จุ่ม (น. 100, 102, 140)   ก. จมตกลงไป 
  

 หมวด ซ 
ซอก (น. 93, 98, 105, 127, 144,  
      145, 154) 

ก. ค้นหา 

แซว (น. 98, 145) ว. อึกทึก 
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 หมวด ด 
ดังไฟ (น. 90, 130) ก. ก่อไฟ 
ด้าว (น. 53, 54)   น. เขต, แดน, แว่นแคว้น 
  

 หมวด ต 
ตัวะ (น. 111)  ก. โกหก 
ต้าน (น. 61, 69, 70, 73, 74, 78,  
      116, 119, 122, 131, 134,  
      147, 153, 154) 

ก. พูด  

ตื่ม (น. 124) ว. เพิ่ม, เติม 
ไต่ (น. 4, 98, 107, 144)   ก. คลานไป, วิ่งไป 
  

 หมวด ท 
ทดซะลาด (น. 50, 108, 120, 137,  
             152) 

น. คุณธรรม 10 ประการ ของผู้ปกครอง 

ทอละนี (น. 76, 156) น. แผ่นดิน 
ทั้งคาย (น. 4, 52, 59, 137, 140)   ว. ทั้งหมด 
เทียม (น. 55, 118, 132, 137) น. คู่ 
เทื่อเดียว (น. 117)    ว. ครั้งเดียว 
ไท้ (น. 64, 69, 73, 78, 79, 112,  
    118, 132, 147)  

น. ผู้เป็นใหญ่ 

ไทหล่ม (น. 4) น. กลุ่มชนที่อาศัยอยู่อำเภอหล่มสักและหล่มเก่า  
เป็นกลุ่มชนที่สืบทอดวัฒนธรรมมาจากประเทศลาว 

  

 หมวด น 
นักสนม (น. 82, 83, 98, 117, 137,   
          145) 

น. นางสนม  

นางกินจิมานะวิกา (น. 96)   น. นางจิญจมาณวิกา 
แนว (น. 105) น. ผู้สืบเชื้อสาย 
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 หมวด บ 
บ่หลอ (น. 127)  ก. ไม่เหลือ, หมด 
บัวนาง (น. 53)   น. นางสนม 
บัวละบัด (น. 85, 130, 152) ก. ปรนนิบัติ 
บาคาน (น. 70, 71, 78, 82, 83, 90,  
          95, 108, 119, 124, 125,   
          128, 129, 132, 134, 147,  
          152, 155, 157) 

น. ชายหนุ่ม 

บาท้าว (น. 70, 70, 77, 85, 86, 88,  
          93, 106, 117, 122, 123,  
          127, 128, 131, 133, 145) 

น. ผู้ชาย 

บูลาน (น. 61, 62, 73, 131, 154) ว. โบราณ 
เบื้อง (น. 105, 121) น. ข้าง, ฝ่าย 
  

 หมวด ป 
ปบ (น. 98, 145) ก. วิ่ง 
ปานา (น. 105, 154) ก. ปาณาติปาตาเวรมณี, เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
ปาปัง (น. 102)   น. บาป 
ปิดตา (น. 52, 71, 77, 79, 112,  
        116, 126, 159)   

น. บิดา 

แปกกัน (น. 94, 128) ก. ต่างกัน 
แปง (น. 50, 137) ก. ปรับปรุง, พัฒนา 
  

 หมวด ผ 
ผากด (น. 140)  ก. ปรากฏ, แสดงออกมาให้เห็น 
ผ้าย (น. 98, 145)   ก. ผ่านไป 
ผายโผด (น. 112) ก. โปรด 
  

 หมวด พ 
พ้อมพ่ำ (น. 98, 125, 145) ก. มาพร้อมกัน 
พายพู้น (น. 74, 153) น. ข้างหน้า 
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พุดโท (น. 64, 90, 93, 99, 106,  
        130, 137, 144, 145, 147) 

น. พระพุทธเจ้า 

เพ้ียง (น. 87, 88, 155, 156, 157,  
       158) 

ว. เหมือน 

แพ้ (น. 137)  ก. ชนะ 
แพง (น. 86, 87, 88, 121, 155)    ก. หวง, ทะนุถนอม 
โพทิยาน (น. 106) น. พระปัญญาท่ีทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
โพทิสัด (น. 55, 99, 118, 132, 145) น. พระโพธิสัตว์ 
  

 หมวด ม 
มังข้อ (น. 55, 118)  น. คนที่มีท่าทางแข็งแรง 
ม้าง (น. 61, 62, 131, 154) ก. ทำลาย 
มาดา (น. 4, 60, 71, 79, 107, 116,  
       140, 153) 

น. มารดา 

เมกเวียง (น. 98, 144) น. ขอบกำแพงเมือง 
เมี่ยงกล้วยดิบ (น. 34)  น. อาหารว่างพ้ืนบ้านของชาวไทหล่มที่นิยมรับประทานกัน

อย่างแพร่หลาย โดยนำเอาพริก ข่า ตะไคร้ มาโขลกให้
ละเอียด แล้วใส่เครื่องปรุงประกอบด้วย มะขามเปียก 
น้ำปลา น้ำปลาร้า และน้ำตาล โขลกให้เข้ากัน จากนั้นนำ
ใบขนุนอ่อนห่อกล้วย มะเฟือง ขนาดพอดีคำมาราด       
น้ำเมี่ยงที่เตรียมไว้ 

เมี่ยงหัวทูน (น. 34)  น. อาหารพ้ืนบ้านของชาวไทหล่มที่นิยมรับประทานกัน
อย่างแพร่หลาย โดยนำเอาหัวทูนมาขูดออกเป็นเส้น ๆ 
แล้วยำใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ ประกอบด้วย มะเขือเทศ 
ถั่วลิสงคั่ว น้ำปลา น้ำตาล มะนาว และมะขามเปียก 

เมียปาย (น. 94, 128) น. ภรรยาน้อย 
เมือ (น. 84) ก. กลับ 
เมือแลง (น. 57)    น. เวลาเย็น 
  

 หมวด ย 
ยกข้ึนมาลำ (น. 1) ก. เลือกมาแสดงผ่านกลอนลำ 
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ยอย้อง (น. 4, 59, 69, 108, 110,  
         120, 122, 137, 152)   

ก. ยกย่อง 

ยาย (น. 56)   ก. ทำให้กระจายออกไป 
ยำแยง (น. 76, 156) ก. ยำเกรง, เคารพ 
ยิ่งย้อย (น. 94, 128) ว. มากมาย 
  

 หมวด ร 
รำแขบลาน (น. 34)  น. การฟ้อนรำที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึง

ปัจจุบันของชาวไทหล่มในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการฟ้อนรำประกอบการขับกาพย์เซิ้ง
เพ่ือประกอบในพิธีการทำบุญหลวงหรือบุญบั้งไฟ เพ่ือ
ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ในพิธีกรรมนี้จะมีการจุดบั้งไฟ
ถวายเจ้าพ่อผาแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ ผาแดง 
เพ่ือให้เจ้าพ่อ ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การรำ
แขบลานนี้จะกระทำในช่วงเดือนห้าหรือเดือนหกของทุกปี             

  

 หมวด ล 
ลาซะโกด (น. 56) น. ขุนนางผู้ดูแลท้องพระคลัง 
ไล้ (น. 77, 82, 116, 158)   ก. ละทิ้ง 
  

 หมวด ว 
เวียก (น. 110)  น. การงาน, ภารกิจที่ต้องทำทุกอย่าง 
  

 หมวด ส 
สมพาน (น. 61, 62, 120, 131,  
          137, 154) 

น. บุญที่เคยสะสมไว้ 

สวัน (น. 91, 93, 143)   น. สวรรค ์
สังคะเจ้า (น. 62, 94, 127, 128)   น. พระสงฆ์ 
สับส่อ (น. 82, 83, 87, 126, 155,  
        157)   

ก. ยุแหย่ให้แตกแยก 
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ส้าแตง (น. 34)  น. อาหารพ้ืนบ้านของชาวไทหล่มที่นิยมรับประทานกัน
อย่างแพร่หลาย โดยนำเอาแตงกวาหรือแตงร้านมาผ่าครึ่ง
แล้วใช้ช้อนขูดเนื้อแตง จากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา 
น้ำปลาร้า พริกข้ีหนูหั่น หอมแดงหั่น และใบแมงลัก 

สิน (น. 93, 144) น. ศีล 
สิม (น. 39) น. โบสถ์ 
สืบส้าง (น. 60, 108, 152, 153)   ก. ทำต่อไป 
เสเน็ด (น. 57, 71) ก. เสด็จ, ไป 
เสี้ยง (น. 102, 127, 140) ว. หมดไป 
แสวสน (น. 94, 128) ก. จับชายผ้า 
  

 หมวด ห 
หน่วย (น. 69, 122) น. ผล, ลูก 
หนุ่มเหน้า (น. 95, 128)   น. วัยกำลังหนุ่มสาว 
หมอหน (น. 102) น. หมอดู 
หลอนว่า (น. 4, 59, 82, 83)   ส. หากว่า, แม้ว่า 
หลิง (น. 64) ก. เล็ง, แลดู 
ห้าง (น. 56, 74, 153) ก. เตรียม 
ห้าน (น. 55, 118) ว. อาการท่ีเดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ 
เหง้า (น. 77, 84, 130, 151, 158) น. ต้นตระกูล, ว. ทั้งหมด 
แหนง (น. 133, 134)   ก. ระอา, เบื่อ, รังเกียจ 
  

 หมวด อ 
อะบีจี (น. 100, 140) น . น รก อ เว จี  เป็ น น ร ก ขุ ม ที่ ต่ ำ ที่ สุ ด ที่ ผู้ ก ร ะ ท ำ

อนันตริยกรรม ได้แก่ มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต     
โลหิตุปบาท และสังฆเภท จะได้ไปเกิดในนรกขุมนี้ ซึ่งใน
วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ผู้แต่งอาจมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน
ไปจากเรื่องไตรภูมิพระร่วง จึงได้นำเอาลักษณะของโลห -
กุมภีนรกมาอธิบายลักษณะนรกอเวจี ว่ามีลักษณะเป็น
หม้อเหล็กขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุอยู่ตลอดเวลา 
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อะวีจี (น. 99, 145) น . น รก อ เว จี  เป็ น น ร ก ขุ ม ที่ ต่ ำ ที่ สุ ด ที่ ผู้ ก ร ะ ท ำ
อนันตริยกรรม ได้แก่ มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต     
โลหิตุปบาท และสังฆเภท จะได้ไปเกิดในนรกขุมนี้ ซึ่งใน
วรรณกรรมเรื่องท้าวแบ๊ผู้แต่งอาจมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน
ไปจากเรื่องไตรภูมิพระร่วง จึงได้นำเอาลักษณะของโลห -
กุมภีนรกมาอธิบายลักษณะนรกอเวจี ว่ามีลักษณะเป็น
หม้อเหล็กขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุอยู่ตลอดเวลา 

อัดทินา (น. 104) ก. อทินนาทานาเวรมณี, ห้ามลักทรัพย์ 
อับบาย (น. 96) น. อบาย, ความฉิบหาย 
อุดทอน (น. 88, 157)   น. ท้อง 
เอ้ือย (น. 96, 125, 133, 147) น. พี่สาว 
โอม (น. 134) ก. สู่ขอ 
  

 หมวด ฮ 
ฮ่วม (น. 88, 94, 95, 128, 157)   ว. ร่วม 
ฮอด (น. 55, 67, 73, 112, 118,       
       124, 133, 147) 

ส. ถึง 

ฮอม (น. 52)    ก. ดูแล,ปกป้อง 
ฮ้ัว (น. 98, 144, 145)   น. รั้ว 
ฮุ่ง (น. 71, 102)   ว. สว่าง, รุ่ง 
ฮุน (น. 125)  ก. โกรธ 
ฮูฮา (น. 102)   น. หมอดู 
เฮ็ด (น. 99, 145) ก. ทำ 
เฮ้ือ (น. 134) ว. รก, ร้าง, ว่างเปล่า 
เฮือง (น. 76, 102, 156)   ว. รุ่งเรือง 

    

   

   

    

    



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธีรพงศ์ มีโภค 
สถานที่เกิด เพชรบูรณ์ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2558 สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2562 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี  
พ.ศ. 2560 ศึกษาต่อระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 57 หมู่ 5 ตำบลน้ำเฮ้ีย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 
ผลงานตีพิมพ์ ธีรพงศ์ มีโภค และสิริชญา คอนกรีต. (2563). "ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอน." วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ปีที ่
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