บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล/ประวัติควำมเป็นมำ/นิยำมของมรดกภูมิปัญญำ
หลักกำรและเหตุผล
สถานการณ์ปัจจุบันผลจากการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย ตลอดจนการเมือง
การปกครอง ทาให้การสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้ลดน้อยลงหรือขาดหายไป บทบาทของพ่อ
แม่และผู้อาวุโสที่เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มีน้อยลง ผลที่ตามมาโดยภาพรวม คนรุ่นใหม่อันประกอบด้วย เด็ก
เยาวชน และคนหนุ่ม สาวขาดกลไกในการที่จ ะหล่อ หลอมคุณลักษณะตามประเพณีอันเป็ นอัตลักษณ์ของ
ชาวปกาเกอะญอ ยิ่ง กว่ านั้ นคนรุ่ นใหม่ ยัง รับ เอาวั ฒ นธรรมและการปฏิ บัติ จ ากภายนอกเข้า มามากขึ้ น
สถานการณ์เ ช่นนี้ ทาให้การสืบ ทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้าน ธา กาลังถูกคุก คามอย่างหนักจากเพลง
สมัยใหม่และวิถีแบบสมัยใหม่ ซึ่งแสดงถึงนัยยะของการสูญเสียอัตลักษณ์ ตลอดจนภาษาแม่ของปกาเกอะญออ
ย่างน่าเป็นห่วง การศึกษาวิจัยอันจะนามาซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึก การถ่ายทอดและสืบทอดผ่าน
ทางลายลัก ษณ์อั กษรแทนการพู ดและการจดจ า นับ เป็นทางเลือกที่ ดีที่ สุดและมี ความจาเป็นอย่างยิ่ง ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
๑. ประวัติควำมเป็นมำโดยสังเขปของคนกะเหรี่ยง
ชาวกะเหรี่ยง เป็นกลุ่มที่เรียกตนเองว่า ปกาเอกะญอ [คาเรียกตามภาษาของกลุ่ม จกอร์ (Cgau)}
หรือโพล่ง [คาเรียกตามภาษา โพล่ง/โปกว์ (Pgoj)] ในประเทศไทยกะเหรี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มย่อยๆโดยมี
สองกลุ่มใหญ่กลุ่มที่มีมำกที่สุดเรียกตนเองว่า ปกาเกอะญอ จกอร์ (Pgaz k’ Nyau Cgau) กลุ่มที่มำกรองลง
มำเรียกตนเองว่า โพล่งหรือ โปกว์ (Plong/Pgoj) กลุ่มย่อยที่สำมเรียกตนเองว่า กะยาห์ (Karenny) บแวว์
(Bgai) และกลุ่มสุดท้ำย เรียกตนเองว่า ปะโอ (Pa-o) คนกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยู่ ในภาคเหนือ บางส่วนของ
ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย การตั้ง ถิ่นฐานของชุม ชนกะเหรี่ยงแต่ละแห่งมีความเก่าแก่ไม่
เหมือนกัน บรรพบุรุษของกะเหรี่ยงมีการสืบค้นได้นานกว่า ๑,๒oo ปี แต่จากความทรงจาของคนในชุมชนได้
ระบุไว้ว่าราวกว่า ๔oo ปี ถิ่นฐานที่ กะเหรี่ยงอาศัยอยู่แม้ อาศัยอยู่มายาวนานแต่ยังคงสภาพป่าที่ ดี ทั้ ง นี้
เนื่องจากพวกเขาเป็นผูม้ ีภูมิรใู้ นดูแลจัดการป่าและทาเกษตรแบบไร่หมุนเวียน จึงสามารถจัดการดูแลป่าได้เป็น
อย่างดีตลอดมา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับป่าเมื่อเห็นสภาพป่าที่ดีจงึ ประกาศเป็นพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ โดย
ไม่คานึงว่าป่าตรงนั้นมีคนกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่ได้ทาการกันเขตพื้นที่ของกะเหรี่ยงไว้ให้ และแล้วก็
ประกาศทับที่พื้นที่ดั้งเดิมของคนกะเหรี่ยงเหล่านั้น ทาให้คนกะเหรี่ยงกลายเป็นผู้บุกรุกป่า ทาผิดกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆของส่วนราชการไปโดยปริยาย
นอกจากนั้นปัญ หาที่ เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภาพลัก ษณ์ ของ “กะเหรี่ยง” จากการเป็น “ไพร่ฟ้าข้า
แผ่นดิน” และ “ผู้รักษาความมั่นคงตามชายแดนให้กับสยามประเทศ” ในอดีตกลับกลายมาเป็น “ชาวเขา”
กลุ่มคนผู้ซึ่งอพยพเข้ามาใหม่ เป็นผู้ปลูกและค้าฝิน่ ผู้ตัดไม้ทาลายป่าเพราะทาไร่เลื่อนลอยและเป็นภัยต่อความ

มั่นคง ภาพเหล่านี้ล้วนสร้างมายาคติที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและข้อเท็จจริงทั้งในประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของคนกะเหรี่ยงเลย
ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยตามการจาแนกจากทางมนุษยวิทยามแบ่งบออกเป็น 4 กลุ่มย่อย (sub group)
กลุ่มที่หนึ่ง สะกอร์ (Sgaw) หรือชื่อที่เรียกตนเองว่า ปกาเกอะญอ ซึ่งมีจานวนมากที่สุดในบรรดากลุ่มต่างๆ
กลุ่มที่สอง โปว์ หรือชื่อที่เรียกตนเองว่า โพล่ง เป็นกลุ่มที่มีจานวนรองลงมาจากปกาเกอะญอ กลุ่มที่สาม เบว
หรือคะเรนนี (Karennee) มีอยู่ค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับอีกสองกลุ่มย่อยที่กล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อาศัยในอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มย่อยที่สี่ ปะโอ (Pa-o) มีจานวนน้อยที่สุดและส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นกัน
กลุ่มปกาเกอะญอเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย ซึ่งมีประชากรมากที่สุดในบรรดาชน
เผ่า คือ 438,450 คน หรือร้อยละ 47.93 ของประชากรชนเผ่า (สถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ เมษายน
พ.ศ. 2545) มีถิ่นอาศัยกระจายตัวอยู่ 15 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง
ฝั่งตะวันตก ทั้งนี้มีประชากรชาวปกาเกอะญอมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและตากตามลาดับ
ทางวิชาการภาษากะเหรี่ยงจัดอยู่ในตระกูลธิเบต-พม่า อักขระที่นิยมใช้กันมี 2 ชนิด คือ หลิ-วา เป็นอักขระ
ดั้งเดิมของมอญ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในพม่า กลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสต์แตนท์ในประเทศไทย
และกลุ่ม ผู้นับ ถือ ศาสนาคริส ต์นิก ายโรมั นคาทอลิก ในจัง หวัดตากเท่ านั้น ส่วนอีก อัก ขระหนึ่ งคือหลิโ รเม
(Romanize) เป็นอักขระที่ใหม่กว่า ถูกพัฒนาโดยมิชชันนารีนิกายโรมันแคทอลิกที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาใน
ประเทศไทยราว 60 ปีมาแล้วนี้เองและอักขระนี้จะใช้กันในกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสังฆ
มณฑลเชียงใหม่ส่วนใหญ่
จากหลักการเหตุผลเชิงอคตินี้ รัฐจึงมีนโยบายพัฒนาชาวเขาให้เป็นคน โดยใช้กลไกการจัดการศึกษาเชิงเดี่ยว
รูปแบบการผสมกลมกลืน (Assimilation) การจัดโครงสร้างการปกครองแบบใหม่ที่รัฐเป็นศูนย์กลาง ทาให้
โครงสร้างตามประเพณีอ่ อนแอลง การสืบทอด องค์ความรู้พื้นบ้านชะงักลงเพราะต้องเข้าเรียนภาษาไทย
วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ส่วนหนึ่งของผลกระทบทาให้การสืบ ทอด “ธา” ของปกาเกอะญอ
ชะงักลงด้วย จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่มีความจาเป็นที่จะต้องกลับมาศึกษาวิจัย “ธา” ก่อนที่องค์ความรู้เหล่านี้จะ
สูญหายไป
ข้อส าคัญ ที่ เ ชื่อ มโยงกั บ การศึก ษา บทเพลงพื้นบ้าน หรือ ธา ของปกาเกอะญอ คือ จากการศึก ษาและ
คายืนยันจากชาวกะเหรี่ยงทั้งที่เป็นปกาเกอะญอและโพล่งว่า รากฐานที่มาของ ธา เป็น ธา บทเดียวกัน และ
ส่วนใหญ่เจ้าตารับคือปกาเกอะญอและอีกส่วนหนึ่งเป็นธาหรือแธ่ของโพล่ง เคยคุยกับผู้เฒ่าโพล่งบางท่าน ได้
บอกว่า โพล่ง เอา ธา ปกาเกอะญอ มาถอดเป็นภาษาโพล่งมาใช้กัน จึงมีการแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างโพล่ง
กับปกากอะญอมายาวนาน ซึ่งสันนิษฐานว่าเดิม ธา น่าจะมาจากรากฐานเดียวกัน
๒. คำนิยำม เพลงพื้นบ้ำนปกำเกอะญอ (ธำ)

การศึกษาวิจัย นี้ จะศึกษาเฉพาะ ธา (เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ) ของคนกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยที่เรียกตนเองว่า
ปกาเกอะญอจกอร์ เท่านั้นและ เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ นี้ จะขอใช้เรียกว่า ธา ปกาเกอะญอ (hta Pgaz K’
Nyau) แทน คาเรียก เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ
นิยามของ คาว่า ธา สามารถนิยามได้ดังต่อไปนี้ ธา จัดอยู่ในประเภท มุขปาฐะ (Oral tradition) ชนิด
หนึ่ง ธา ยังเป็นบทลานาซึ่งเป็นบทฉันท์ กาพย์ กลอนหรือคาประพันธ์บทร้องที่เป็นทานองใช้ในการขับร้อง
หรือเป็นบทอุปมาโวหารหรือโวหารเปรียบเทียบ โดย ยกตัวอย่าง สิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนด้านความหมาย ด้านภาพ และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น อุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับ
พรรณนาโวหารเสมอ 1 ธา อี กด้านหนึ่ง เป็นสานวนโวหารทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์ป ระกอบสาคัญทางภูมิ
ปัญญาอันฝังอยู่ในประสบการณ์ที่สะท้อนออกมาเป็นปฏิบัติการในวิถีชีวิตประจาวัน มันได้ตกผลึกและปรากฏ
ออกมาชัดแจ้งในด้วยพลังอานาจ และความหมายเชิงบทกวีที่ลึกซึ้ง กวีเชิงสานวนโวหารทางวัฒนธรรมเหล่านี้
ถูกนาไปใช้ห ลากหลายรูป แบบในพื้นที่และในประเพณีพิธีกรรของชุมชน มันยัง เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมอัน
มหาศาล กล่าวได้ว่า ธา เป็นทั้งกลไกการสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาและเป็นเนื้อหาทางวัฒนธรรมไปในตัว
ด้วย ซึ่งจะประมวลคุณค่าของ ธาได้ดังนี้ อย่างแรกนาเสนอโดยการแสดงออกถึงข้อมูลพื้นฐานที่มีความสาคัญ
ต่าง ๆ อย่างที่สอง ได้ใช้พื้นที่เหล่านี้เพื่อแสดงข้อมูลที่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นภาษาพูดปกติได้ และสาม
เป็นการสร้างฐานทางสังคม หรือ ข้อเรียกร้องทางการเมืองที่ไม่ง่ายต่อความขัดแย้งโดยฝ่ายตรงกันข้ามหรือคู่
แข่ ง ขั น ได้ จึง น าส านวนโวหารเหล่า นี้ม าใช้ 2 นอกจากนั้ นหากเราใช้แ ต่ ภาษาพู ดปกติธ รรมดา มั น ไม่ ใ ห้
ความหมายที่ลึกซึ้งเพียงพอที่จะซึมเข้าไปในหัวใจและความเข้าใจไปถึง จิตสานึกและความศรัทธาได้ ธา เป็น
สานวนโวหารสั้นๆแต่มีความหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมในหลายๆด้าน คาพูดที่ออกมานุ่มนวลแต่มีพลังต่อ
ผู้ฟัง ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า สานวนโวหารของ ธา นั้นมาจาก วำจำ ที่เป็นปรีชาญาณของบรรพชน3 ที่ใช้มาใน
อดีตแต่มีความร่วมสมัยสามารถเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันและสามารถช่วยชี้แนวทางที่จะ
นามาใช้หรือทาอย่างไรกับบริบทปัจจุบันได้ นอกจากนั้น ชาวปกาเกอะญอ ได้อาศัย ธา และเนื้อหาสาระของ
ธา หล่อหลอม คุณค่า ศีลธรรม จิตวิญญาณ อัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนและโลกทัศน์ให้กับลูกหลานรุ่นแล้วรุ่น
เล่าจากอดีตกาลมาจนปัจจุบัน และ ธา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาระสาคัญในการสื่อสารที่อยู่ในวงจรชีวิตของ
พวกเขาที่ ห ลากหลายวั ตถุป ระสงค์ และหลากหลายบรรยากาศของคนแต่ล ะรุ่น การนา ธา มาใช้ ท าได้
หลากหลายรูปแบบเช่นใช้พูดเปรียบเปรย ใช้เสริมการพูดให้มีน้าหนักจากฐานคิด จากวาจาของบรรพชนหรือ
ใช้อ้างอิงเรื่องราวหรือเนื้อหาที่พูดให้น่าเชื่อถือ น่าเลื่อมใสศรัทธา ใช้โต้ตอบแทนวาจาเพื่อหลบซ่อนสาระที่ไม่
อยากพูดตรงไปตรงมาหรือขวยเขินเอี ยงอายที่ จะพูดตรงๆ เช่น การเกี้ ยวพาราสีร ะหว่างหนุ่มสาวเป็นต้น
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นอกจากนั้น ธา ใช้ร้องในงานประเพณี พิธีกรรม ที่หลากหลายรูปแบบและบรรยากาศ ทานองก็หลากหลาย
สอดคล้องกับบรรยากาศนั้นๆ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อใช้กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึก และความตระหนักในความสาคัญของบทเพลงพื้นบ้านของชาวปกาเกอะญอ และนาไปสู่ความ
ต้องการในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตสืบไป
1.2.2 เพื่อนาไปสู่การเสนอบทเพลงพื้นบ้านของปกาเอกะญอพื้นบ้านขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ
และพร้อมนาเสนอองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคี Convention for the Safeguarding of the
intangible cultural heritage ในโอกาสต่อไป

1.3. ขอบเขต/วิธีกำรดำเนินกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขต/วิธีการดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับที่หนึ่ง เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก ที่จะทาใน 3 จังหวัดที่มีประชากรปกาเกอะญอ จากประชาชนมากที่สุด
และรองลงมาตามลาดับ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก
ระดับที่สอง เป็นการตรวจสอบ ยืนยัน และให้ฉันทามติในข้อมูลบทเพลงพื้นบ้านที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด (ดู
รายละเอียดขั้นตอนในข้อ 6.3)
1.4 งำนวิจัย/ทฤษฎีทีเกี่ยวข้องและสถำนภำพองค์ควำมรู้ที่มีอยู่
สานวนโวหารทางวัฒนธรรม (Cultural Idiom) เป็นปัจจัยสาคัญ ขององค์ความรู้ท้องถิ่นที่ฝังอยู่ภายในของ
แสดงออกมาที่ เป็นประสบการณ์การปฏิบัติการที่ มีอยู่ในชีวิตประจาวัน สิ่งเหล่านี้ได้ตกผลึก ออกมาเป็นบท
สัมผัสทางกวีสั้นๆที่มีพลังและมีความหมาย สานวนโวหารของการสัมผัสทางกวีเหล่านี้สามารถให้ความหมาย
ใหม่เ พื่อการเอาไปใช้ป ระโยชน์ในพื้นที่ ของท้ องถิ่นที่แตกต่างกันและในการพิธีก รรมต่างๆของชุม ชนด้วย
นอกจากนั้นสานวนโวหารเหล่านี้ยังเป็นพื้นที่ทางภาษาในการใช้สื่อสาร ดังกล่าวต่อไปนี้ ๑.การแสดงความรู้สึก
ออกมาในเรื่องที่ต้องสือ่ สารทีเ่ ป็นข้อมูลสือ่ สารทีมีความสาคัญ ๒.การแสดงความรู้สึกของข้อมูลสือ่ สารเหล่านั้น
ออกมาไม่ ส ามารถที่ สื่ อ สารออกมาเป็นภาษาพูดได้ และ๓.สิ่ง ที่ สื่อสารออกไปไม่ ก่ อเกิ ด บรรยากาศของ
ความรู้สึกขัดแย้งกับฝ่ายที่รับรู้ข้อมูลสื่อสาร แต่รับรู้เข้าใจด้วยความรู้สึกนุ่มนวลแต่ให้ความหมายได้ชัดเจนใน
นัยของภาษาสัมผัสของกวี (Mischung 2003)

ส านวนโวหารทางวัฒ นธรรมก่ อ เกิ ดจากผู้ผ ลิต ทางวั ฒ นธรรม (cultural producers)ในพื้นที่ ข องพื้น ที่
วัฒนธรรม Bourdieu นักทฤษฎีมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้แบ่งบทบาทผู้ผลิตทางวัฒนธรรม (ครู นักเขียน
ศิล ปิน และผู้ นาทางศาสนา ฯลฯ) เป็ นผู้ที่ มี ค วามชอบธรรมทางระเบี ยบสัง คมในการเป็น ผู้ผ ลิต ทุ นเชิ ง
สัญลักษณ์ (Symbolic Capital) ผู้ผลิตเชิงวัฒ นธรรม ให้ความหมายกลางๆระหว่างวัฒนธรรมกับชนชั้น
ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างส่วนบนโดยก่อเกิดสถาบันวัฒนธรรมการตลาดหรือพื้นที่สนามที่พวก
เขาเป็นจ้าของโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ให้กับตัวพวกเขาเอง (cf.Yos Santasombat, 2004) ณ ที่นี้ ผู้ผลิตเชิง
วัฒนธรรมคือ ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ธา หรือ โหม่โชะ นั่นเอง
พื้นที่ใหม่ในการต่อสู้เพื่อการตอบโต้ทางวัฒนธรรม สานวนโวหารกาพย์กลอนถูกใช้ในการเรียกร้องสิทธิทาง
ทรัพยากรธรรมชาติเ สมื อ นมรดกที่ ต้องมี ก ารรับช่วงต่อสู่ลูก สู่ห ลาน โดยให้ผู้อาศัยอยู่ในท้ องถิ่นนั้นได้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านั้นและโดยถูกรับรองว่าเป็นชุดของสิทธิในการส่งต่อ (พินัยกรรม) เชิงประวัติ ศาสตร์
และธรรมเนียมทางวัฒนธรรม นี่คือสิ่งที่ Bourdieu (1977) เรียกว่า habitus ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ข้างในของ
พฤติกรรมและพฤติกรรมนี้จะปรากฏออกมาในเชิงโครงสร้างภายนอก ดังนั้นประวัติศาสตร์ของประชาชนใน
ความสัมพันธ์กับภูมินิเวศน์นาไปสู่การผสานกันของความหลากหลายทางประวัติศาสตร์จากภายใน (Donald
Moore 1993: 383-384)
สภาพโดยทั่วไปองค์ความรู้เกี่ยวกับ ธา จะยังอยู่กับผู้อาวุโสประมาณอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไปที่เคย
เติบโตขึ้นในบรรยากาศของชุม ชนเดิมที่ยังมี ธา เป็นฐานชีวิตในชีวิ ตประจ าวันและปฏิ บัติก ารผ่านพิธีกรรม
อย่างเป็นล่าเป็นสันอยู่และคนรุน่ ใหม่ส่วนน้อยที่มีความสนใจเป็นส่วนตัวหรือมีโอกาสศึกษา ธา เป็นพิเศษ ยังมี
การจดจาและยังสามารถใช้ ธา ในชีวิตประจาวันและโอกาสส าคัญต่างๆอยู่ ส่วนเด็ก รุ่นใหม่ที ผ่านระบบ
การศึก ษาแผนใหม่อ ย่างเข้ม ข้นเกื อบไม่มี ความรู้ ความเข้าใจในด้านนี้เ ลย อย่างไรก็ตามได้เคยมีก ารเก็ บ
รวบรวมบทเพลงพื้นบ้านเหล่านี้มาบ้างแล้ว โดยองค์กรศาสนา องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา อยู่
บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาปกาเกอะญอในส่วนที่องค์กรศาสนารวบรวมและมีเป็นภาษาไทยเพียงเล็กน้อยและ
เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด และที่ผ่านมาการเก็บรวบรวมยังไม่เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมและสร้างจิตสานึกของชุมชนเท่าใดนัก
1.5 คำถำมในกำรดำเนินโครงกำร
สถานการณ์ปัจจุบันผลจากการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย ตลอดจนการเมือง
การปกครอง ทาให้การสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้ลดน้อยลงหรือขาดหายไป บทบาทของพ่อ
แม่และผู้อาวุโสที่เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มีน้อยลง ผลที่ตามมาโดยภาพรวม คนรุ่นใหม่อันประกอบด้วย เด็ก
เยาวชน และคนหนุ่ม สาวขาดกลไกในการที่จ ะหล่อ หลอมคุณลักษณะตามประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของ
ชาวปกาเกอะญอ ยิ่ง กว่ านั้ นคนรุ่ นใหม่ ยัง รับ เอาวั ฒ นธรรมและการปฏิ บัติ จ ากภายนอกเข้า มามากขึ้ น
สถานการณ์เ ช่นนี้ ทาให้การสืบ ทอดภูมิปั ญญาทางวัฒนธรรมด้าน ธา กาลังถูกคุก คามอย่างหนักจากเพลง
สมัยใหม่และวิถีแบบสมัยใหม่ ซึ่งแสดงถึงนัยยะของการสูญเสียอัตลักษณ์

ตลอดจนภาษาแม่ของปกาเกอะญออย่างน่าเป็นห่วง การศึกษาวิจัยอันจะนามาซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
บันทึก การถ่ายทอดและสืบทอดผ่านทางลายลักษณ์อักษรแทนการพูดและการจดจา นับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
และมีความจาเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน
1.6 ชุมชนที่เกี่ยวข้อง (บุคคล/กลุ่มคน/พื้นที่ ฯลฯ)
1.6.1 ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ประกอบด้วยบุคคล กลุ่มคน องค์กรใดบ้าง)
- การเก็บข้อมูลเชิงลึก เจาะจงเก็บข้อมูลในพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีประชากรปกาเกอะญอมากที่สุดและรองลงมา
ตามลาดับ รวมทั้งยังมีผู้รู้บทเพลงพื้นบ้านค่อนข้างมาก คือ เป็นชุม ชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอนตาก
- การตรวจสอบ ยืนยัน และให้ฉันทามติ โดยการเชิญผู้รู้ด้านบทเพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอที่มาจากจังหวัดส่วน
ใหญ่ที่มีปกาเกอะญอ รวม 3 จังหวัด
1.6.2 พื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (ระบุจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/สถานที่) จังหวัด
หมู่บ้านที่ศึกษา
เชียงใหม่ หมู่บ้านขุนวิน หมู่ที่ 16 ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านดอกแดง หมู่ที่ 10 ตาบลบ่อสลี อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ลาป่าแก่ หมู่ที่ 3 ตาบลขุนแม่ลา อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บ้านป่าโปง หมู่ 1 ตาบลป่าโปง อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตาก

บ้านพะเด๊ะ หมู่ 4 ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บ้านซอแขะกลาง หมู่ 1 ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

1.7 การกระจายตัวของมรดกภูมิปัญญาฯ
การกระจายตัวของ ธา ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้ ธา ผูกติดอยู่กับ
ความทรงจาที่มี การใช้ป ฏิบัติในชีวิตจริง ในวิถีชีวิตประจ าวันเพราะฉะนั้นในบริบ ทปัจจุบัน องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญา ธา จะอยู่กับผู้รู้ที่ยังใช้ ธา จริงๆในชีวิตประจาวัน โดยใช้ผ่านปฏิบัติการในวิถีชีวิตประจาวัน เช่น ผ่าน

การใช้ ธา ในพิธีกรรมต่างๆตามจารีตประเพณี เช่น งานประเพณีหนี่ซอโข่ (มัดมือปีใหม่) ประเพณีในพิธีกรรม
แต่งงาน ประเพณีงานศพ และการเวียนร้องรอบเจดีย์ของคนที่ถือพุทธต่างๆเป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ร้อง
ธา ในพิธีกรรมตามประเพณีต่างๆดังที่กล่าวมา คนที่สามารถเอา ธา มาใช้จะอยู่ในแวดวงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่
เป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญ มาก่อนเท่านั้น จะไม่กระจายไปอยู่ในมือของคนวัยกลางคนและหนุ่มสาวมากนัก อาจมี
บ้างแต่จะเป็นส่วนน้อยมาก
นอกจากนั้น องค์ความรู้ ธา จะยังคงอยู่ผ่านการบันทึกตีพิมพ์ต่างๆที่มีชื่อและมีคนเอาไปใช้มากพอสมควรคือ
หนังสือที่เป็นตัวหลิวา ปกาเกอะญอ ธา อะเกอะหลึเกอะหลึ (Pgaz k’ nyau Hta av k’ lux k’ lux) โดย
ผู้เขียนชือ เปอะโด้ ซอเต๊าะ (P’ dof Sauz tauv) นอกจากนั้นที่พาตี่พอเลป่า (Hpa tij Hpau Lei Paj )ได้
เขียน ธา ออกมาแล้วแปลไทยโดย วีระศักดิ์ ยอดระบา และตีพิมพ์เป็นหนังสือฉบับกระเป๋า (Pocket book)
นอกจากนั้น ยังมีอีกกระจัดกระจายที่องค์กร ศาสนาบ้าง องค์กรพัฒนาเอกชนบ้าง และฝ่ายวิชาการจากมหาวิ
ยาลัยบ้าง เอกสารบันทึก ธา เหล่านี้ นับว่ามีประโยชน์และคุณค่าอย่างมหันต์ต่อคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ ธา ผ่านเอกสารบันทึกเหล่านี้

บทที่ ๒ ความเป็นมาและลักษณะของ ธา (เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ)
๑. เรื่องเล่าเกี่ยวกับกาเนิดของ ธา
ตำนำนกำเนิดของ ธำ ของปกำเกอะญอ เล่ำกันว่ำ ซึ่งก่อนนัน้ ไม่มี ธำ มำก่อน กำเนิดของ ธำ เล่ำกัน
ว่ำมำจำก จอ โผ่ แค (Cau hpof qai) หรือ หนุ่มกำพร้ำเป็นคนแรกที่สร้ำง ธำ ขึ้นมำ และธำ ที่เกิดขึ้นมำจำก
กำรเอำวิถีชีวิตที่แวดล้อมเขำตั้งแต่เล็กจนโต สิ่งเขำสังเกตก็เป็นกำรปฏิบัติในชีวิตประจำวันของแม่ทเี่ ขำเห็น
ทุกๆวัน ตอนเขำโตเขำก็จดจำสิ่งที่เขำปฏิบัติในชีวิตประจำวันเช่น ในกำรทำไร่หมุนเวียนทีล่ ้อมรอบด้วยเสียงสำ
รำสัตว์ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เขำจดจำมำทัง้ สิ้น
วันหนึ่งมีคนตำยเกิดขึ้นในหมู่บ้ำนที่ เขำอำศัยอยู่และในวันส่งศพเพื่อไปเผำ จอโผ่แคไปส่งศพด้วย
พอผู้คนไปถึงป่ำช้ำที่จะเผำศพ ทุกคนออกไปหำฟืนทิง้ ศพไว้เพียงลำพังโดยไม่มีใครเฝ้ำดูแลศพเลย และแล้วจอ
โผ่แคเป็นคนแรกทีก่ ลับมำยังศพที่ทิ้งไว้ พอมำถึงมองหำห่อศพที่ห่อด้วยเสื่อไม่เจอแต่พอมองขึ้นไป บนต้นไม้
เห็นห่อศพโหนตัวเองอยูบ่ นกิง่ ไม้โดยห้อยหัวลงมำพร้อมทั้งแลบลิ้นลงมำยำวเท่ำฝักมะลิดไม้ (dauv kax) ศพ
กลำยเป็นอสูรไปแล้ว จอโผ่แคตกใจจะวิ่งหนี อสูรใช้ลิ้นตวัดรัดตัวเอำไว้ พร้อมทั้งสร้ำงเงื่อนไขไว้ว่ำ จอโผ่แค
จะต้องร้อง ธำ ให้ (Maz neij av hta) จนกว่ำจะพอใจแล้วถึงจะปล่อยตัวไป หำกไม่ยอมร้อง ธำ ให้ จะเอำมำ
กินเลย
ส่วน จอโผ่แค ไม่มีทำงเลือกอื่นใดนอกจำกต้องด้น ธำ ขึ้นมำร้องและทำให้ อสูร เริ่มใจเย็นลง แล้วเริ่มใกล้ค่ำ
ลงจอโผ่แคจึงขอให้อสูรย้ำยไปอยู่ใน เบลำะ (โรงเรือนวัฒนธรรมของชุมชน) โดยสัญญำจะร้อง ธำให้ให้
ยำวนำนเท่ำที่ทำได้ อสูรยอมตกลงย้ำยไปอยู่ใน เบลำะของหมู่บ้ำนโดยผู้คนกลัวและแตกตื่นย้ำยออกจำก
หมู่บ้ำนไปหมด จอโผ่แค ต้องเผชิญกับอสูรตำมลำพังในค่ำคืนนั้น
พอตกเย็นเขำต้องร้อง ธำให้กับอสูรเพียงเดียวดำย จอโผ่แคไม่รู้จัก ธำ เลย แต่เพรำะควำมจำเป็นบังคับ จึงรือ้
ฟื้นตวำมทรงจำในยำมเยำว์วัย สิ่งที่จำได้ก็คือ เวลำที่ตำมแม่ขณะตำข้ำวและแม่ได้ใช้กระด้ง (kauj laij) ใช้ฝัก
ข้ำวให้คนในครอบครัวกิน เขำจึงด้น ธำ ขึ้นมำว่ำ “Kauj laij moj de de kauj laij moj de, moj dau duf
eh dau duf eh” แปลว่ำ “แม่กระด้งเอ่ยแม่กระด้ง แม่ฝักข้ำวหมุนกระด้งวนไปมำ” อีกบทหนึ่ง เขำคิดถึง
ตอนเด็กพ่อล่ำสัตว์และได้เต่ำมำ เขำนอนไม่หลับเร่งให้เช้ำเร็วๆเพื่อจะได้กินขำเต่ำ เขำด้นออกมำเป็น ธำ ว่ำ
“Muj hseif hklei hklei muj hseif hklei, y’ keiz auf hkliv av hkauf dei” แปลว่ำ “ขอให้ตะวันรุ่งเช้ำ
เร็วๆ จะได้กลับไปกินขำเต่ำรมควันที่บ้ำน” อีกบทหนึ่งเขำคิดถึงไปดักหนูป่ำและได้มำ จึงเอำมำใส่ย่ำมไว้และ
หนูป่ำก็วิ่งไปมำในย่ำมทีส่ ะพำยอยู่ “Yuj le laif le lauj yuj eh, yuj le htef pooz cif leij le” แปลว่ำ นึก
ว่ำเสียงหนูร้องดังจำกที่ไหนนะ แต่แท้ที่จริงแล้วหนูที่ดักได้วงิ่ ไปมำในย่ำมนีเ่ อง” จำกนั้นตอนวัยหนุ่มได้หวน

คิดถึงยำมทำไร่หมุนเวียนและหวนกลับไปเที่ยวที่ไร่เหล่ำรำลึกถึงเคยลงแขกทำงำนกับเพื่อนๆอย่ำงมีควำมสุข
จึงด้น ธำ ออกมำว่ำ “Laiz hav le doo lej hkof eh, htof poo poov pgeiz poov poov eh” แปลว่ำ “
กลับไปเที่ยวไร่เหล่ำหินลำด นกกระปุดร้องเสียงดัง ปุด ปุด กังวำนไปทั่วพงไพร” จอโผ่แคมี ธำ ๒-๓ บท
เหล่ำนี้ก็รอ้ งซ้ำๆกลับไปกลับมำทัง้ คืนทั้งวัน
จนในที่สุดจอโผ่แคเหนื่อยล้ำมำกจนร้องไม่ไหวแล้ว จึงบอกกับ อสูร ว่ำ “ข้ำปวดถ่ำยปัสสวะมำก ขอไปถ่ำยปัส
สวะหน่อยนะ” แต่อสูรไม่ไว้ใจ จอโผ่แค กลัวว่ำเขำจะหนีไปจึงสั่งให้เอำเชือกมำผูกเอวเอำไว้ข้ำงหนึ่งอีกข้ำง
หนึ่งผูกไว้กับตัวอสูร เพรำะอสูร จะรู้ว่ำ ยังอยู่หรือ หนีไปสำมำรถดึงเชือกกลับมำหำกหนีไป พอลงไปข้ำงนอก
เบลำะจอโผ่แคจึงออกอุบำย โดย หำกระบอกน้ำเติมน้ำเต็มและเจำะก้นกระบอกน้ำไว้ ให้น้ำไหลออกเสียง
เหมือนคนกำลังถ่ำยปัสสวะอยู่ แล้วเชือกทีผ่ ูกเอวไว้ ก็เอำไปผูกกับหมูทอี่ ยู่ใต้ถุนบ้ำนแทน และแล้ว จอโผ่แค
รีบเผ่นหนีไปอย่ำงไม่คิดชีวิตเร็วเท่ำทีจ่ ะทำได้ ส่วนอสูรได้ยนิ เสียงคนปัสสวะอยู่แต่เอะใจทำไมถึงปัสสวะนำน
เหลือเกิน จึงดึงเชือกก็ได้ยินเสียงร้องตอบ แต่แท้ทจี่ ริงแล้วเป็นเสียงหมูรอ้ งเหมือนเสียงคนทีร่ ้องตอบอยู่ จึง
เข้ำใจว่ำ จอโผ่แคยังอยู่อยู่ตรงนั้น แต่แล้วยิ่งนำนเข้ำก็เอะใจว่ำ ทำไมถ่ำยปัสสวะนำนจัง พอดึงเชือกก็มีคน
ตอบรับเหมือนเดิม จึงรีบออกมำดู พอออกมำดูก็เห็นว่ำ เป็นอุบำยของ จอโผ่แค ที่หลบหนีเขำไป จึงรีบตำม
ออกไป โดยกลิ้งกับเสื่อทีห่ ่อไว้ ไปได้อย่ำงรวดเร็วและอำศัยดมกลิ่นได้จงึ รูท้ ิศทำงที่ จอโผ่แคหนีไป ถึงแม้ จอโผ่
แค หนีไปไกลแล้ว แต่อำศัยฤทธิ์เดชกำรเป็นผีดบิ จึงดมกลิ่นและติดตำมไปและใกล้เข้ำมำทุกทีๆ เห็น จอโผ่แค
ไวไวแต่ไกล พอดีกับช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวและข้ำวกำลังสุกงอมเหลืองอร่ำมไปทั่วพร้อมทั้งดอกหงอน
ไก่ [ hpau gauz hpau bau หรือ ดอกเหลืองดอกแดง (แปลตำมภำษำปกำเกอะญอ)] ที่บำนสะพรั่งอยู่ในช่วง
นั้น จอโผ่แค จึงตัดสินใจหนีเข้ำไปในทุง่ ไร่ที่ดอกเหลืองแดงบำนสะพรั่งอยู่ แสงสะท้อนแวววับจำกดอกเหลือง
ดอกแดงสะท้อนเข้ำตำอสูรทำให้อสูรตำพร่ำมัว มองอะไรไม่เห็นแล้วแม้พยำยำมดมกลิ่นดอกเหลืองแดงส่งกลิ่น
หอมไปทั่ว ยำกมำกทีจ่ ะสำมำรถดมกลิ่นได้ อสูรหมดหนทำงหำต่อไปได้ จนในที่สุดก็เลิกรำในกำรตำมล่ำ จอ
โผ่แค และแสงสะท้อนของดอกเหลืองดอกแดงทำให้สภำพกำรเป็นอสูรกลับมำเป็นศพคนตำยตำมปกติและ
ผู้คนก็เอำไปเผำอีกครัง้ อย่ำงปกติทั่วไป
บทเรียนสำคัญในครั้งนี้ สอนไว้ว่ำ เวลำมีงำนไปส่งศพเพื่อเผำศพนั้นจะต้องไม่ปล่อยศพไว้ตำมลำพัง
จึงจำเป็นที่จะต้องไปเก็บฟืนต่ำงๆ แต่อย่ำงน้อยต้องมีคนส่วนหนึ่งเฝ้ำศพอยู่ หำกไม่เช่นนั้นแล้วอำจเกิด
เหตุกำรณ์เหมือนในครัง้ นี้ได้ นอกจำกนั้นก็เกิดธรรมเนียมกำรร้อง ธำ ( laiz maz hta)ให้กับคนตำยขึ้นจะเป็น
หนึ่ง ตืน สำมคืน ห้ำคืน หรือ เจ็ดคืน แล้วแต่เจ้ำภำพที่เป็นญำติพี่น้อง แต่จำนวนคืนต้องเป็นเลขคี่ก็เป็นอัน
ใช้ได้ และกำรใช้ ธำ สำหรับร้องในงำนศพก็เกิดขึ้นจำก ธำ ๒-๓ บทของ จอโผ่แต และแล้วก็เริม่ เพิม่ มำก

ขึ้นมำเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน เพิม่ ขึ้นมำกมำย ส่วนใหญ่มำจำก วิถีชีวิตของผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัย จนในที่สุดมี
กำรจัดหมวดหมู่ ธำ ประเภทต่ำงๆชัดเจนยิง่ ขึ้นเรื่อยๆ ตำมที่เรำเห็นในทุกวันนี้ จอโผ่แค กลำยเป็ น โหม่โชะ
[จ่ำซอ (คำเมืองเหนือ) หรือ ไวทยำกร] คนแรกของ ธำ ปกำเกอะญอ และหนุ่มสำวได้เจริญรอยตำม จอโผ่แค
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป

๒. ลักษณะของ ธา
นอกจำกนั้น ธำ มีลัก ษณะ คล้ำยโคลง ฉั นท์ กำพย์ กลอนของไทย แต่ต่ำ งกั นในเรื่องค ำสัม ผั ส
โดยทั่วไป ธำ จะบัง คับ ให้สัมผั สเฉพำะพยำงค์สุดท้ ำย โดยแต่ละท่อนจะมี ๗ พยำงค์ แต่สำมำรถสัมผัสได้
มำกกว่ำนั้นเพื่อให้เกิดคำที่สละสะเลย ไพเรำะเพรำะพริ้งมำกยิ่งขึ้น ธำ ประเภทที่มี ๗ พยำงค์สำมำรถจำแนก
ออกมำ ๒ ชนิด ประเภทแรกเรียกว่ำ ธำดอโบ (hta daubo) แปลว่ำ ธำ ที่เป็นลำต้นของ ธำ แต่ละท่อนมี ๗
พยำงค์บทหนึ่งจะมี ๖ ท่อน อย่ำงน้อยทุกท่อนพยำงค์สุดท้ำยต้องสัมผัสกัน ดังตัวอย่ำง
Y’laiz auf sriv loj laf loz,
sriv t’sei sriv naif sriv lo,

y’hai auf hkav loj laf loz,
hkav t’sei hkav naif hkav lo,

hkav htauf plaj wa le kloz loz, plaj wa caihtau le seif loz.
เยอะ แล เอำะ ซริ โหล่ หล่ำ โล เยอะ แล เอำะ คะ โหล่ หล่ำ โล
ซริ เตอะ เซ ซริ แน่ ซริ โล คะ เตอะ เซ คะแน่ คะ โล
คะ ถ่อ ปล่ำ วำ เลอะ โกล โล ปล่ำ วำ แจ๊ะ ทอ เลอะ เส่ โล
จะเห็นว่ำ พยำงค์สุดท้ำยของทุกท่อน จะสัมผัสกันโดยลงด้วยเสียงสระ โอ เพรำะหลักกำรได้บงั คับเสียงสระ
พยำงค์สุดท้ำยต้องสัมผัสกับสระ เสียงเดียวกัน
ประเภทที่ ๒ ธำ อะเจอ (hta av cez) แปลว่ำ กิ่งธำ แต่ละบท จะมีแค่สองท่อนและอย่ำงน้อยพยำงค์สุดท้ำย
ต้องสัมผัสกัน ดังตัวอย่ำง
Bif bei n’sav loj mei sei, wauz qux n’swi de hsauhsei
บิ เบ เหนอะ ซะ โหล่ เหม่ เซ วอ คึ เหนอะ ซวี เดอ ชอ เช

จะเห็นว่ำ ตัวบังคับของพยำงค์สุดท้ำยแต่ละท่อน จะต้องลงท้ำยด้วย สระ เอ ทั้งสองบรรทัด ส่วนตัวพยัญชนะ
ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ขอให้ตัวสระ ตรงกันก็เป็นอันใช้ได้
ส่วน ธำ ประเภทพิเศษอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่ำ ธา หมื่อ แชะ (hta muj hsaiv) หรือ ธา บทสร้อย จะไม่
จำกัดพยำงค์จะมีกี่พยำงค์ก็ได้ เ พรำะเป็น ธำ ประเภทใช้ ร้องเท่ำนั้น ไม่ใช้พูด จึงไม่ จำเป็นต้องสัมผัสกัน ดัง
ตัวอย่ำงต่อไปนี้
“Pgaz me y’duv weij lei, weij lei taj kau taj hkai,
weij lei cau duv t’sei,
cau hsiv hkauv pri k’di,
baf pgaiz nauj iz av sav, nauj iz saf yai saf yaz”
ปกำ เมอ เยอะ ดึ๊ เหว่ เล เหว่ เล ต่ำ กอ ต่ำ แค
เหว่ เล จอ ดึ้ เตอะ เซ
บะ แป หน่อ อี อะ ซะ

จอ ชิ จอ ปริ๊ เกอะ ดี
หน่อ อี ซะ แย ซะ ยา

จะเห็นว่ำ คำสุดท้ำยของแต่ละท่อน ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันด้วยเสียงสระเดียวกัน แต่หำกสัมผัสได้กเ็ พิ่มควำม
ไพเรำะเพรำะพริง้ และแต่ละท่อนไม่กำหนดว่ำมี กี่ พยำงค์ ในบทนี้แต่ละท่อนมี ๖ พยำงค์ แต่อำจมำกกว่ำ
หรือ น้อยกว่ำ ก็ได้ ขึ้นต่อสำระที่จะร้องและสอดคล้องตำมเสียงที่จะร้องด้วย
บท ธำ ข้ำงบนนี้ แปลว่ำ “เขำให้พี่รบเหว่เล (เมืองเชียงใหม่) เหว่เล แข็งแกร่งมำก เหว่เล พีร่ บไม่ได้ ตัวพี่
เล็กและแคระแกรน คงถูกเต็มใจดำนำง น้องนำงช่ำงใจโลเลจัง”
๓. การจาแนกประเภทต่างๆของ ธา
ในกำรศึกษำนี้ จะขอจำแนกประเภทต่ำงๆโดยใช้ฐำนของกำรเอำไปใช้ ซึ่งมำจำกฐำนของกำรประกอบพิธีกรรม
ตำมประเพณี ในวงจรหมุนเวียนรอบปีและรอบชีวิต ธา อีกนัยหนึ่งจำแนกโดยใช้ฐำนจำกกำรประกอบพิธีกรรม
และเฉลิมฉลองงำนประเพณีตำมเทศกำลสำคัญต่ำงๆในรอบชีวิต เช่น งำนแต่งงำนและงำนศพ นอกนั้นใช้ฐำน
ของรอบวงจรกำรผลิตในหนึ่งปี เช่น งำนพิธีมัดมือปีใหม่ (หนี่ ซอ โข่) และงำนมัดมือกลำงปีกำรผลิต (ลำ คุ ปู)
นอกจำกนั้น ธำ ใช้ในกำรดำเนินวิถีชีวิตทุกๆด้ำน เข่น กำรจัดระเบียบชุมชน กำรสั่งสอนลูกหลำน กำรใช้และ
บังคับใช้กฎจำรีตประเพณี กำรดูแลปกครองหมู่บ้ำน ควำมสัมพันธ์ในชุมชน กำรใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตั้งแต่
ตื่นนอน ไปทำงำนในไร่ในนำ ไปเก็บพืชผัก ล่ำสัตว์ หำของป่ำเป็นต้น ทุกๆด้ำน ทุกมิติของชีวิตจะถูกพูดถึงใน
ธำ จนมีพังเพยที่ว่ำ ธำมีมำกมำยเปรียบได้กับใบไม้ในป่ำทีเดียว นอกนั้นในพิธีกรรม จะพูดผ่ำน บทสวด
กล่ำวถึงสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ กำรขอพร กำรส่งวิญญำณ เป็นต้น ที่สำคัญนอกจำก ธำ เป็นกำพย์ เป็นกลอนแล้ว ยังเป็น

ปรัชญำ วิธีคิด อุดมกำรณ์ อัตลักษณ์ ทัศนะคติ ควำมเชื่อ และบรรทัดฐำนของศีลธรรม ซ้อนๆกันไป ดั่งจะเห็น
ในเรื่อง กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร กำรใช้ชีวิตที่ดี พอเพียง กำรเป็นคนดีมีเมตตำ มีจิตใจทีก่ ว้ำงขวำง มีควำม
สำมัคคี ควำมเป็นปึกแผ่น เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ควำมรัก กำรแบ่งปันเป็นต้น
จึงสำมำรถจำแนก ธำ ออกมำเป็น....ชนิดดังต่อไปนี้
ประเภทที่ ๑ บท ธำ งำนมัดมือในวันขึ้นปีใหม่ (หนี่ ซอ โข่) และมัดมือกลำงปีกำรผลิต ( ลำคุป)ู ใช้ร้อง ในวัน
ประเพณีมัดมือขึ้นปีใหม่รำวปลำยมกรำคมและประเพณีมัดมือกลำงปีกำรผลิตเดือน ลำ คุ ปู ตรงกับรำวเดือน
สิงหำคมของปีสำกล
ประเภทที่ ๒ ธำ พิธีมงคลสมรส [(ธำ เอำะ มุ) (Hta auf moov)]
ประเภทที่ ๓ ธำ งำนศพแบ่งเป็น
๓.๑ ส่งวิญญำณคนตำย [(ธำ ปลือ) (Hta pluz]
๓.๒ ธำ หนุ่มสำวในงำนศพ [(ธำ ต่ำ จำโข่) (Hta taj caz hkof)]
ประเภทที่ ๔ เวียนเทียนรอบเจดีย์ [(ธำบุโข่) (Hta boof qoj)]
ประเภทที่ ๕ ธำ กล่อมเด็ก [(ธำ มำ มี โพ ส่ำ โฮ) (Hta maz mi hposaf ho)]
หำกแบ่ง ธำ ตำมเนื้อหำของ ธำ สำมำรถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้
๑. ธำ โหม่ปก่ำ แปว่ำ แม่ของ ธำ
๒.
ธำ เก่ ธิ แฆ หล่ำ(Hta geij htiv qaiz laj คำแปล “ลำนำสืบสำวต้นตระกูล)
๓. ธำ เอำะ มุ (Hta auf moov คำแปล “ลำนำสมรส”)
๔. ธำ หนี่ ซอ โข่ ลำ คุ ปู (Hta Nif sauhkof, Lahkoov pooz คำแปล “ลำนำฉลองปีใหม่และกลำงปี”)
๕. ธำ ปลือ โจะ ธิ (Hta pluz cof htiv) ลำนำในงำนศพ
๕.๑ ธำ ปลือ (Hta pluz คำแปล “ลำนำส่งวิญญำณคนตำย”)
๕.๒ ธำ ต่ำ จำ (Hta taj caz คำแปล “ลำนำงำนศพ”)
๖. ธำ เชกฺ ธำ เด (Hta hsgeihta dei คำแปล “ลำนำเกี้ยวพำสี”)
๗. ธำ บุโข่ (Hta boof qoj) แปลว่ำ ลำนำเวียนเทียนรอบวัด (พุทธศำสนำ)
๘. ธำ โพ ส่ำ โฮ (Hta hposaf ho คำแปล “ลำนำเด็ก”)

๔. โอกาสต่างๆในการนา ธา ไปใช้

ธำโดยหลักแล้วนำไปใชัร้อง ตำมเทศกำลและพิธีกรรมต่ำงๆจะร้องโต้ตอบกันในบ้ำนในหมู่บ้ำน ในโรงเรือน
วัฒนธรรมและอีกส่วนหนึ่งใช้ร้องในชีวิตประจำวัน เวลำออกไปทำงำนตำมป่ำ ตำมไร่ ตำมนำ เป็นต้น ธำที่ใช้
ร้องในงำนมงคลจะมีทำนองต่ำงกัน ส่วนที่ใช้ร้องในงำนศพ ทำนองเสียงจะต่ำงกันแต่จะเหมือนกันกับ ธำ ที่ใช้
ร้องตำมป่ำ เขำ ตำมสวน ตำมไร่ ตำมนำ ถึงแม้ เนื้อหำบำงอย่ำงเหมือนกัน ร้องในงำนมงคลกับงำนศพจะ
ต่ำงกัน ในงำนมงคลจะร้องได้แต่ผู้ชำยเท่ำนั้น ผู้หญิงจะฟังแต่ตำมธรรมเนียมจะไม่ให้ร้อง ส่วนในงำนศพ และ
ตำมป่ำเขำ ทุ่งไร่ ทุ่งนำ จะร้องได้ทั้งหญิงและชำย โดยเฉพำะหญิงสำวถือเป็นหน้ำที่ที่ต้ องร้อง ธำ ในงำนศพ
โดยกำรร้องโต้ตอบกับหนุ่มๆเป็นต้น ส่วน แม่บ้ำนจะร้อง ธำ ได้ ก็เฉพำะสอนลูกสอนหลำนเท่ำนั้น จะไม่ขึ้น
ร้องตำมพีต่ำงๆ ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ กำรใช้ ธำ แฝงไว้ด้วยกลยุทธกำรสืบทอดองค์ควำมรู้เหล่ำนี้สู่ลูกหลำน คน
รุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลำและในทุกๆเรื่องและทุกขั้นตอน
ธำ นอกจำกใช้ร้อง จะใช้ในกำรพูดโต้ตอบกันในกำรเกี้ยวพำรำสีระหว่ำงหนุ่มสำว โต้ตอบกันระหว่ำงผู้ใหญ่
ด้วยกันในกำรทักทำย หยอกล้อกัน ใช้เจรจำกันในเรื่องสำคัญๆ กำรสื่อสำรกันในเรื่องที่เป็นควำมลับไม่อยำกให้
เด็กรู้ กำรท้ำทำยกันในบำงเรื่อง กำรใช้ ธำ เป็นกำรเปรียบเทียบ เปรียบโปรยในที่ประชุม หรือบำงครั้งใช้เป็น
บทสรูปให้มีควำมหมำยและมีควำมชัดเจนเป็นต้น นอกนั้น ธำ ยังใช้สำหรับสั่งสอนลูกหลำนทั้งอ้อมค้อมและ
ตรงไปตรงมำเป็นต้นบำงบทของ ธำ ยังมำใช้เป็นเวทมนต์คำถำอีกด้วย
หวังว่ำตำมที่ได้เขียนทำควำมเข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับ ธำ นี้ คงพอช่วยให้ผู้อ่ำนได้เข้ำใจภำพรวมของ ธำ
และสำมำรถเข้ำใจโครงเรื่องและเนื้อหำในงำนศึกษำนี้ได้ง่ำยขึ้นเพื่อนำไปสู่กำรตั้งข้อคิด ข้อสังเกต ข้อถกเถี ยง
แลกเปลี่ยนและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บทที่ 3 แม่ลำนำธำ (Hta moj pgaj)
ลำนำธำเป็นภำษำทำงกวีทมี่ ีลกั ษณะพิเศษแตกต่ำงไปจำกภำษำพูดที่ใช้สื่อสำรกันในชีวิตประจำวัน แม้ใน
อดีตมีใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนเกือบจะเป็นชีวิตประจำวัน แต่ใช่ว่ำทุกคนจะสำมำรถรู้และขับลำธำเก่งกำจกัน ผู้ที่
จะได้ขึ้นชื่อว่ำเป็นผูร้ ู้และเก่งกำจ หรือที่เรียกันว่ำ “โหม่ โช” (Moj hso) จะต้องมีวิธีกำรและปัจจัยที่จะเรียนรูล้ ำ
นำธำ ซึ่งมีหลำยวิธี เช่น กำรเป็นหัวหน้ำหมูบ่ ้ำน หัวหน้ำครอบครัว และผู้อำวุโสในหมูบ่ ้ำนที่ต้องใช้ลำนำธำในกำร
ประกอบพิธีกรรมและประเพณีต่ำง ๆ กำรเป็นหนุ่มสำวที่ต้องไปขับลำนำธำในงำนศพตำมระเบียบปฏิบัติใน
ประเพณี และเพื่อกำรเกี้ยวพำรำสี สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน ซึ่งนำไปสู่กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกำรทำงำน
ตำมท้องไร่ท้องนำ และกำรสร้ำงบ้ำนเรือน สร้ำงครอบครัวในอนำคต เป็นต้น และที่สำคัญลำนำธำที่มีชื่อว่ำ “ธำ
โหม่ ปก่ำ” หรือ “แม่ลำนำธำ” เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ที่มบี ทบำทสำคัญมำกในกำรเรียนรู้และจดจำลำนำธำ โดยแม่
ลำธำที่ได้ศึกษำวิจัยและรวบรวมในครัง้ นี้มีดังต่อไปนี้
1.
2.

3.

Pru kaif kaif hsau miz moj bau,
kai le yai hkailex hkaicau.
Hti loo av hpau hpav hkif hkoof, hpav koj
lof, meimeij moj htiv paj ploj,
ha keiz of tiz of hpgof.
Cau t’kof yooz hpav av ko,
cauj lauz le hti kaif kaif no.
Kaif kaif no av hpo le hti,
hpav htauf av hpo taj nwi miz.
Taj nwi miz kai hsau hpa gauz,
hkaif si cauz paz dof htauf sau.
Hkaif si cauz paz blaf cauz laiz,
dauf dauf k’pgeiz daf av wai.
Dauf dauf k’pgeiz k’pux luv,
taz ho duf hti le av cu.
Taz ho duf hti plaiz hkof de,
pgoz le hpof qai auf maz be.
Hpof qai dauv be t’baf hkliv,
baf le nauj hsau dif k’liz.
Hsau dif k’liz nauj kwaj kai,
div seif wij hpav waf wij laiz.

กุ๊ก ๆ แม่ไก่ป่ำสีทองเจ้ำเอย
มำเป็นของฉันทุกผู้ทุกคนเถอะ
ดอกน้ำเต้ำบำนสะพรั่งเป็นพุม่ เต็มเถำ
หำกเป็นญำติของพ่อแม่
ก็ขอให้กลับมำอยู่ร่วมกันเถอะ
นกบั้งรอกใหญ่บินจำกโพรงไป
ลงไปเกำะบนผิวน้ำ
ออกลูกบนผิวน้ำ
ลูกเหมือนเจ็ดสิ่ง
เจ็ดสิ่งนั้นคือไก่ตัวผูส้ ีแดง
ใส่ร้ำยป้ำยสีกษัตริย์องค์ใหม่
ใส่ร้ำยป้ำยสีกษัตริย์จิตใจไม่ซื่อ
ปล่อยให้มันร้องเจื้อยแจ้วไปเอง
ร้องเจื้อยแจ้วด้วยเสียงไพเรำะนุ่มนวล
อีเก้งกั้นน้ำด้วยมือของมัน
อีเก้งกั้นน้ำด้วยไพลบ้ำน
กำพร้ำผูม้ ีมนต์ขลังสำนไซ
กำพร้ำดักไซไม่โดนเต่ำ
ดันไปโดนไข่ลมของแม่นำง
ไข่ลมนั่นแม่นำงได้ฟูมฟักเลี้ยงดู
ดั่งยอดกิ่งไม้กิ่งไผ่เหวี่ยงแยกจำกกันนั่นแล

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Pgaz yauj s’kiv yauj s’kav,

ถ่ำงขำเหยียบค้ำยันสองฟำกฝัง่

yauj s’kav pgaz kauv loo,
loo pgaz loo av hkof le hti,
hti av miz bau av plaij bau,

เหยียบค้ำยันสองฟำกฝัง่ จนต้องร้องตะโกน
ร้องตะโกนแล้วต้องรดน้ำใส่หัว
รดด้วยน้ำที่สุกออกส้มออกเหลือง

bau dauv pgaz qauz nyasoov,
soov t’meij soov av eif pgaz,

ออกส้มออกเหลืองดั่งยำสูบที่ถูกซอย
ไม่ใช่ทำกที่ดูดเลือดเรำ

hkei t’meij hkei t’du du,
htu pgaz duf av qez le htu,

ไม่ใช่เสือทีเ่ ป็นตัวเป็นตน
กับดักหนูถกู ล้อมด้วยกับดักหนู

htu av soof hku av sav hku.

กับดักหนูจึงดีอกดีใจแล

Pav kav hsif av hsif pav kav,
hsif pav kav av maij roz raz,
av maij roz raz cwij av kloz,
cwij av kloz cav av hkinai,
cav av laij hke av laij wai.
Oo hti hti oo tau tau,
hpau moj kav kraiz pej le dau,
mei kav kraiz kav daf av wai.
Nauj hkliv caj n’qauf qaf daf,
n’mai t’of n’hkauf t’of,
n’yooj k’kloo auf n’hsaf,
hkli lauz toox,
y’t’pliz naz,
saf hoj hteiv.
Oo lej htauv hpa naf raf ciz,
keiz of hpgof le lej k’tiz.
Dei teiz naj sautooj le me,
auf me hsau hpa toj neij cez,
htof hsau hpa eh toj cez yaz,
n’t’toj cez liv auf naz.
Oo raif caj oo siv hkwa oh,
k’suf htauf hsaiv y’pleiz hpo.
Pav kav hsif av hsif pav kav,

ข้ำวหมักข้ำวดองออกรสเปรี้ยวจริง
ข้ำวหมักข้ำวดองมีหำงยำวเฟื้อย
ลำกหำงยำวเฟื้อยจนเป็นทำง
หำงยำวเฟื้อยถำมญำติคู่เขย
ถำมว่ำแคบกว้ำงเสมอกันหรือเปล่ำ
เป่ำแล้วขอให้ขลังเถอะหนำ
แม่เธอปิดประตูค้ำไว้ด้วยมีดปลำยแหลม
หำกอยำกปิดประตูก็ปิดเองเถอะ
แม่นำงเต่ำแบนแต๊ดแต๋
เจ้ำไม่มฟี ันแต่มีขำ
เจ้ำกลืนอำหำรลงไปอย่ำงนั้น
เชื้อสำยเจ้ำจะสูญพันธุ์
ฉันไม่กลัวเจ้ำหรอก
ซำ โฮ เทะ
เป่ำก้อนหินหมูตัวผู้ก้อนแบน
ให้กลับมำรวมกันเป็นก้อนหินโอ่ง
มือดีดพิณปำกเป่ำขลุ่ย
ขอไก่ตัวผู้ช่วยจดจำ
นกระทำเอ๋ยช่วยฉันจดจำที
หำกไม่ช่วยขอให้เหยี่ยวมำโฉบกิน
เป่ำเหล้ำให้ขลังเถอะเพื่อนเอย
ไอเหล้ำระเหยขึ้นเสียดแทงถึงลิ้นไก่ฉัน
ข้ำวหมักข้ำวดองออกรสเปรี้ยวจริง

12.

hsif soo muj hkiv soo muj naz,
pgaz hpo pgaz ma laiz auf cav,
laiz auf cav soo muj soo cei,
soo muj soo cei kauz weiz pgeiz.
Hkof hkuv kif baubo rav htav,
rav htav rav htav nauj de yaz.
Auf seif beif pluz gauz hsaiv hpav,
pru pru eh keiz of de yaz.

เปรี้ยวไปจนถึงกลำงค่ำกลำงคืน
ให้ไปถำมลูกเมียคนอื่นเขำนะ
ไปถำม ณ ป่ำเขำลำเนำไพร
ณ ป่ำเขำลำเนำไพรมีเสียงร้องจั๊กจั่นเรไร
หมวกลำยด้ำมหอกด้ำมหลำว
ลำยด้ำมหอกด้ำมหลำวคือฉันเธอคู่กัน
กินหมำกริมฝีปำกแดงฉำน
มำเถิดหนำมำอยูก่ ับฉัน

13. แม่กำบินมำจำกฟำกฝั่ง (Cauv waf moj hai le waj hkau.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Cauv waf moj hai le waj hkau,
yooz caux s’hkauv saf mibau.
Qa lauz taix p’auf de hpau,
nyokwix av hkli laiz bau bau.
Nyokwix av hkli hif hsai hpau,
k’seif moj laiz auf baf auz.
K’seif moj de htauf rauv rauv,
yuj wai av miz m’taz lauf.
Yuj wai av miz nauj hsgai hpau,
hsgai hpau waij mimauf e auh.
Hkof lax dei su t’laiz lauz,
t’mlax dof le waj hailauz.
Hailauz caux hplauv nauj hsgai hpau,
hiv htauf hklif p’coj keiz auz.
Plaj nwi beif s’raf heif lauz,
s’raf civ su t’hkav hplauv.
Hpau me y’hkav htof lwij gauz,
y’t’hkav civ sav t’tau.
Looz hkav k’hsau tij le plau,
k’hsau tij si av mai bau.
K’hsau tij si av mai bau,
htauf mi of pgaz hklef bef tauz.
T’mlax dof le waj hai lauz,

แม่กำบินมำจำกฟำกฝั่งโน้น
บินมำคำบลูกมะม่วงสุกสีเหลือง
ฉันส่งเสียงไล่จนมะม่วงตกแล้วกินกับเธอ
โยนทิ้งเม็ดตำมพื้นเห็นเป็นสีเหลือง
โยนทิ้งเม็ดลงใต้ถุนบ้ำน
แม่ม้ำตัวหนึ่งมำกินเข้ำ
แม่ม้ำตั้วนั้นตั้งท้อง
แล้วลูกในท้องตั้งชื่อว่ำอะไร
ตั้งชื่อว่ำนำงสำวชอยพอ
แม่นำงชอยพอเอ๋ยพี่ฝันร้ำยนะ
ใต้ถุนบ้ำนั่นอย่ำลงไปเลย
เพรำะไอ้โจรห้ำร้อยจะมำ
ไอ้โจรห้ำร้อยจับน้องนำงชอยพอไป
ฉันหยิบคันศรไปตำมช่วยเธอ
ลูกศรเจ็ดเล่มครูให้ฉัน
ครูสั่งว่ำอย่ำยิงให้เสียเปล่ำนะ
น้องนำงบอกฉันให้ยงิ นกเขำ
หำกไม่ยิงแปลว่ำใจฉันไม่ซื่อต่อเธอ
ฉันไล่ยิงช้ำงพลำยตัวเขื่อง ณ ทุ่งรำบ
ช้ำงพลำยตัวเขื่องตำยมีงำสีเหลือง
ช้ำงพลำยตัวเขื่องมีงำสีเหลือง
ขึ้นไปนอนบนต้นโพธิ์กับคนอื่นเขำ
ไอ้โจรห้ำร้อยจำกฝั่งโน้นลงมำ

13)
14)

gaiz htef k’no le gauz hkau.
T’mlax nwi gaz k’no lauz,
hiv nav toj hpau yoox nav krauv.
Yoox nav toj hpau yoox s’kwiv,
nauj muj laj le av waz si.

ฉันลุกขึ้นปล้ำสู้ตงั้ แต่เช้ำ
โจรเจ็ดคนฉันปล้ำสู้ชนะได้
ฉันขอด้ำมดำบแต่เธอยื่นฝักให้
เธอยื่นดำบกลับด้ำมกลับปลำยให้ฉัน
เธอหวังให้ผัวเธอตำยอย่ำงนั้นแล

14. แม่เกิดฉันตัวเล็กอย่ำงกับหอย (Moj hsiv caj lauz hklof m’lei)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Moj hsiv caj lauz hklof m’lei,
moj kwaj moj me auf t’sei.
Moj kwaj moj me auf t’sei,
moj laiz pax le hklef dof dei.
Moj laiz pax le hklef dof dei,
hpi pgaj si laiz maz neij keiz.
Hpi pgaj si laiz maz neij li,
keiz of de hpi av pgaj si.
Keiz of de hpi av pgaj si,
hpi me y’laiz def au hti.
Hpi me y’laiz def au hti,
k’bau hai htauf av beif hsi.
K’bau haihtauf av beif hsi,
k’bau kwai keiz paux av hki.
K’bau kwai keiz paux av hki,
keiz cav de hpi av pgaj si.
Keiz cav de hpi av pgaj si,
hpi pgaj si duf lauz yaz li.
Hpi pgaj si duf lauz yaz li,
k’da hkof laiz y’lauj hki.
K’da hkof keiz y’lauj hki,
keiz of de hpi av pgaj si.
Laiz le qoj niz av wauz riv,
wauz htauf keiz hpi av lauj mi.

แม่เกิดฉันตัวเล็กอย่ำงกับหอย
แม่เห็นแม่บอกใช้กำรใช้งำนไม่ได้
แม่เห็นแม่บอกใช้กำรใช้งำนไม่ได้
แม่ผูกฉันไว้บนกิง่ ต้นโพธิ์ (หวังให้ตำย)
แม่เอำฉันไปผูกไว้บนกิ่งต้นโพธิ์
ทว่ำยำยแก่คนหนึ่งมำเก็บฉันไปเลี้ยง
ยำยแก่คนหนึ่งมำเก็บฉันไปเลี้ยง
ฉันจึงได้ไปอยู่กบั ยำยแก่นั่น
ฉันอยู่กับยำยแก่
ยำยแก่ใช้ฉันไปตักน้ำ
ยำยแก่ใช้ฉันไปตักน้ำ
ฉันเห็นเรือล่องมำหลำยสิบลำ
เรือล่องมำหลำยสิบลำ
เรือร้องเรียกฉันให้ไปกับเขำ
เรือร้องเรียกฉันให้ไปกับเขำ
ให้กลับไปถำมยำยแก่เสียก่อน
กลับไปถำมยำยแก่แล้ว
ยำยแก่ตอบตกลงให้ฉันไป
ยำยแก่ตอบตกลงให้ฉันไป
ฉันก้ำวออกไปเดินทำงไปกับเรือ
ทว่ำฉันต้องหันหลังกลับ
กลับไปอยู่กบั ยำยแก่อีกครัง้
ฉันเดินทำงไปถึงวังวนน้ำแม่คง
แต่มวิ ำยวนกลับมำถึงบ้ำนยำยแก่แล

15. ลมพัดใบสนปลิวเข้ำมำ (K’liz oo hsgo laf kaj qauz)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

K’liz oo hsgo laf kaj qauz,
laiz looz s’kauv puj hswif mauz.
Laiz looz s’kauv puj hswif mauz,
k’cej t’htau aif av htau.
K’cej t’htau aif av htau,
htauf bav le av looj av dau.
Htauf bav le av looj av dau,
kwaj lauz taj soo laif t’hkau.
Kwaj lauz taj soo laif t’hkau,
kwaj lauz taj soo pleif soo plau.
Kwaj lauz taj soo pleif soo plau,
qof dof klo du lauz gauz gauz.
Qof dof klo du lauz gauz gauz,
hkav hkleif htauf sav pauj hsauv hsauv.
Hkav hkleif htauf sav pauj hsauv hsauv,
gax qauz le av waj t’hkau.
Gax qauz le av waj t’hkau,
of de hklif bau de plaj bau.
Of de hklif bau de plaj bau,
plaj nwi bo s’raf heif lauz.
Plaj nwi bo s’raf heif lauz,
s’raf civ su t’hkav gauz.
S’raf civ su t’hkav gauz,
keiz hkav k’hsau tij le plau.
Keiz hkav k’hsau tij le klau,
hpau me y’hkav htof lwij gauz.
Hpau me y’hkav htof lwij gauz,
y’t’hkav civ y’t’tau.
Y’t’hkav civ y’t’tau,
soo htauf hklif y’hkav htauf mauv.
Soohtauf hklif y’hkav htauf mauv,
htof lwij gauz lauz k’yau dau.

ลมพัดใบสนปลิวเข้ำมำ
ให้เรำพำสุนัขของน้องไปล่ำสัตว์กันเถอะ
เรำพำสุนัขของน้องไปล่ำสัตว์บนดอยสูง
ดอยยิ่งสูงเรำก็ยิ่งชอบ
ดอยยิ่งสูงเรำก็ยิ่งชอบ
สูงเทียมยอดเทียมสันทีเดียวเลย
ถ้ำสูงเทียมยอดเทียมสันแล้ว
เรำจะมองลงไปที่ใดเล่ำ
มองลงไปที่ใดนั้นหรือ
ก็มองลงไปที่ทงุ่ รำบใหญ่นั่นสิ
มองลงไปที่ทุ่งรำบใหญ่
เห็นน้ำแม่คงไหลเอ่อแดงฉำน
เห็นน้ำแม่คงไหลเอ่อแดงฉำน
จัดระเบียบตัวเองแล้วลงว่ำยฉอด ๆ
จัดระเบียบตัวเองลงว่ำยฉอด ๆ
ว่ำยข้ำมฝั่งไปได้สบำย
ว่ำยข้ำมฝั่งไปได้สบำยแล
เห็นคันหน้ำไม้และลูกศร
เห็นคันหน้ำไม้และลูกศร
ลูกศรเจ็ดดอกครูให้ฉัน
ลูกศรเจ็ดดอกครูให้ฉัน
ครูสั่งว่ำอย่ำยิงทิ้งให้เสียเปล่ำนะ
ครูสั่งว่ำอย่ำยิงทิ้งให้เสียเปล่ำ
ให้กลับไปยิงช้ำงพลำย ณ ทุ่งรำบ
กลับไปยิงช้ำงพลำย ณ ทุ่งรำบ
ทว่ำเธอขอฉันให้ยิงนกเขำ
เธอขอฉันให้ยิงนกเขำ
หำกไม่ยิงเธอบอกฉันไม่ซื่อ ไม่รกั จริง
หำกไม่ยิงเธอบอกฉันไม่ซื่อไม่รักจริง
ฉันโก่งหน้ำไม้ยงิ ขึ้นฉวบ
ฉันโก่งหน้ำไม้ยงิ ขึ้นฉวบ
นกเขำตกลงยังพื้นดินเรียบร้อย

17)

Htof lwij gauz lauz k’yau dau,
oo lauz meif qo auf de hpau.
18) OO lauz meif qo auf de hpau,
auf av soof hpau auf k’htau.
19) Auf av soof hpau auf k’htau,
taj hkiv neij cau hklef dof tauz.
20) Taj hkiv neij cau hklef dof tauz,
t’mlax nwi gaz htif neij cau.
21) T’mlax nwi gaz htif neij cau,
t’mlax me y’k’noz auz.
22) T’mlax me y’k’noz auz,
lauz k’noz le hklef dof tauz.
23) Lauz k’noz le hklef dof tauz,
lauz k’da t’mlax t’hkau.
24) Lauz k’da t’mlax t’hkau,
me y’hpau hiv yaz y’dau.
25) Me y’hpau hiv yaz y’dau,
hiv neij yaz av trau t’hkau.
26) Qei nav toj hpau yoox nav trau,
muj laj cau si nauj aif dauv.
27) Muj laj cau si nauj aif dauv,
nauj keiz de t’mlax av sauv.
28) Nauj keiz paux t’mlax av hki,
Kwaij kauj si av hkof t’si.
29) Kwaij kauj si av hkof t’si,
si le nauj pooz plaj s’kwiv.
16. ชวนกลับไปด้วยกัน (Kwai keiz)
1)
2)
3)

Muj hseif taj hkiv lauz giz guz,
taz dof hkauv klai of t’du.
Meij civ nauj keiz paux cau hki,
taz dof t’du cau maz si.
Maz si t’geiz auh cau eh,
taz dof of laz hauf hkof hkle.

นกเขำตกลงยังพื้นดินเรียบร้อย
ก่อไฟย่ำงร่วมกินกับน้องนำง
ก่อไฟย่ำงร่วมกินกับน้องนำง
ฉันกินตับส่วนเธอกินกึ๋น
ฉันกินตับส่วนเธอกินกึ๋น
ทำเอำมืดค่ำกลำงกิง่ ต้นโพธิ์
ทำเอำมืดค่ำกลำงกิง่ ต้นโพธิ์
ไอ้โจรห้ำร้อยมำเห็นพี่เข้ำ
ไอ้โจรห้ำร้อยมำเห็นฉันเข้ำ
โจรท้ำฉันปล้ำสู้กบั มัน
โจรท้ำฉันปล้ำสู้กบั มัน
ลงปล้ำสู้กัน ณ กึ่งกลำงต้นโพธิ์
ลงปล้ำสู้กัน ณ กึ่งกลำงต้นโพธิ์
ฉันปล้ำสูจ้ นโจรตกอยู่เบี้ยล่ำง
ฉันปล้ำสูจ้ นโจรตกอยู่เบี้ยล่ำง
ขอน้องนำงหยิบมีดปลำยแหลมให้
ขอน้องนำงหยิบมีดปลำยแหลมให้
ทว่ำเธอกลับไปหยิบฝักมีดเสีย
ทว่ำเธอกลับไปหยิบฝักมีดเสีย
หวังให้พี่ตำยแล้วเธอจะชื่นชอบ
หวังให้พี่ตำยแล้วเธอจะชื่นชอบ
เธอจะได้กลับไปกับไอ้โจรห้ำร้อย
เธอกลับไปกับไอ้โจรห้ำร้อย
พ่อนำยก่อยก่อตำยแต่หัวไม่ตำย
ตัวพ่อนำยก่อยก่อตำยแต่หัวไม่ตำย
ตำยเพรำะแม่นำงหน่อปูล้ำงหน้ำกลับให้แล
ตะวันรุ่งแล้วท้องฟ้ำกลับมืดครึ้ม
เพรำะกระทิงตัวหนึง่ อยู่ระหว่ำงทำง
หำกเธอกลับมำกับฉัน
กระทิงตัวนั้นฉันจะฆ่ำมัน
อย่ำฆ่ำมันเลยนะพี่เอ๋ย
กระทิงนี่อยู่ให้โลกสวยงำมนะ

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Moohkof hkauf htiv hsgaf wav li,
taz dof meij si cau of div.
Hsgekeiz nauj soo kauj wiz cu,
taj dof muj pgaz auf av bluv.
Keiz paux y’hki t’nauz nauz,
hkof klauz hpaibi moj heif lauz.
Hkof klauz hpaibi klauf hpaiso,
nauj lix saf hsei lix saf hso.
Nauj lix hseihso sauf mei mux,
keiz hsu neij cau moj av bu.
Hpau meiz t’pez nauj auf lex,
maix hsgav le cau moj dof klez.
Mei t’meij cau moj auf cez,
nauj meiz of hswi pgaiz s’pez.
Y’hai klauj dauv nauj muj soo,
keiz daf nauj sav t’laij htoov.
N’keiz daf yaz mei t’mux,
bof htauf meiz laiz soo y’quv.
Bof htauf meiz civ y’k’laiz,
pgaz moj civ yaz taj k’hsai.
Taj k’hsai hpau moj mei ci,
of nyau kwaj ha muj t’niz.
Duv htauf hu civ y’laiz mi,
hkei hpo auf lei y’sav pliz.
Hkei hpo auf lei pliz t’geiz,
n’dau of hpau pax n’meiz.

ขอบฟ้ำไปตระเวนมำทั่วแล้ว
หำกกระทิงตำยก็ยังมีพี่อยู่
ส่งน้องกลับไปยังดินแดนสะดวกสบำยเถอะ ที่ๆ
เรำคอยกินแต่บุญคุณพระอำทิตย์
กลับมำกับฉันบ้ำงเถอะหนำ
เกล้ำผมสำยสร้อยแม่จะให้เธอ
เกล้ำผมสำยร้อยออกมันวำววับ
ฉันใส่เทียวไปมำเสียงกรุ๊ง ๆ กริง๊ ๆ
หำกเธอใส่แล้วมีเสียงเพรำะพริ้งเช่นนั้น
ขอเธอกลับมำตำข้ำวให้แม่นะ
หุงข้ำวหม้อหนึ่งฉันกินไปหมด
ฉันนี่อับอำยแม่พเี่ สียจริง
หำกไม่ใช่เชื้อสำยของแม่
ข้ำวก็จะเหลือเต็มหม้อเลยนะ
ฉันมำดำยหญ้ำกับเธอนี่
ทำเอำฉันไม่อยำกกลับเลยนะ
หำกเธอไม่อยำกจำกฉันไป
ห่อข้ำวแล้วไปด้วยกันที่ไร่ฉันเถอะ
ห่อข้ำวแล้วว่ำจะออกเดินทำง
แม่เธอบอกว่ำมีเสียงจำม
หำกแม่ฉันบอกมีเสียงจำม
ไปแล้วอยู่ที่ไร่ทั้งวันเลย
ตวงข้ำวสำรว่ำจะไปค้ำงคืน
ทว่ำเสือมำหลอกมำขู่ให้ฉันกลัว
เสือมำหลอกมำขู่อย่ำกลัวเลย
เธอมีฉันเป็นแฟนหุงข้ำวไว้เถอะ

17. ดอกไม้ดอดีลำ (Dauf di la)
1)
2)

Keiz paux y’hki dauf di la,
of de moj me auf kwaj naz.
Dauf di la keiz paux n’hki,

กลับมำกับฉันเถอะหนำแม่นำงดอดีลำ
มำอยู่กับแม่ แม่จะใช้กำรงำนบ้ำง
ฉันดอดีลำกลับไปกับเธอ

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

nauj cu t’sei taj nau miz.
N’cu sei geiz t’sei geiz,
kwaj le n’hpau neij y’meiz.
Riv hkof ei meiz coj meiz qei,
hsef buf hsef se auf pgaz meiz.
Nauj cu duf hpo p’uv duv,
sav uv cau keiz auf n’bluv.
Nauj kef dof le av maix la,
hsef se taj le av moj maz.
N’hku n’civ kef n’sav,
sav uv cau keiz auf of naz.
Nauj kef civ hku nauj t’geiz,
nauj kef nauj hku htauf t’sei.
Keiz paux y’hki auh nauj hku,
hkeiyuj av doo of t’du.
Cau keiz taj de qaix de bau,
hkeiyuj maz cau t’tuz qau.
Toz lax kwaj cau maix baf dav,
hkeiyuj pgaz pliz kauv av gaz.
N’mei pliz hkeiyuj paux klai,
keiz t’de klai le Kif mai.
Klai le Kif mai of nauv lei,
weij dof cau hkaugax t’sei.
N’mei civ le weij dof kau,
keiz dauv kauz laz av k’bau.
K’bau baf so baf de hkla,
cau dauv htauf cau k’la hav.
Cau av k’la meij bif bei,
mei hav hpau laiz auf kauv keiz.
K’luj mei pgoz div sauv Ywaz,
kauv keiz cau wi cau k’la.
Dauv htauf leif laiz taj de me,
keiz cauv le s’raf av dev.

ฉันไม่สำมำรถทำอะไรเลยสักอย่ำง
แม้ทำอะไรไม่เป็นสักอย่ำง
ขอหุงข้ำวให้ฉันก็พอแล้ว
ฉันมีแต่ข้ำวเศษเหลือข้ำวแห้ง
คอยอำศัยแต่ข้ำวคนอื่น
มือเธอช่ำงอวบเอิบดีแท้
กลัวพี่กลับไปกินบุญคุณเธอหรือไร
ฉันมันคนขี้เกียจหน้ำเขียงบึ้งตึง
อำศัยทุกอย่ำงที่แม่ทำนั่นแหละ
เธอขยันแต่ว่ำให้ตัวเองขี้เกียจ
เพรำะเกรงฉันจะกลับไปอยู่ด้วยละซิ
ฉันขี้เกียจอย่ำมำยกยอว่ำขยันเลย
ฉันไม่อำจขยันขึ้นมำได้หรอก
กลับมำฉันเถอะแม่คนขยัน
เพรำะมีสงิ โตดุร้ำยตัวหนึง่
พี่กลับไปพร้อมด้วยมีดด้วยดำบ
สิงโตเข้ำไม่ถึงตัวพี่หรอก
เพลำ ๆ ว่ำให้พสี่ ักหน่อยเถอะ
สิงโตนั่นใคร ๆ เขำก็กลัวกัน
หำกพี่กลัวสิงโตอยู่รหั ว่ำงทำง
กลับไปทำงอ้อมทีเ่ มืองเชียงใหม่สิ
ทำงเมืองเชียงใหม่ล้อมรอบด้วยกำแพง
เมืองใหญ่พเี่ ดินผ่ำนไม่เป็นหรอก
หำกพี่บอกเมืองใหญ่ผ่ำนไปลำบำก
ขี่เรือบินของฝรั่งสิ
เรือบินนั่นติดน้ำมูกน้ำมัน
หำกพี่ขี่กลัวขวัญจะหนีดฝี ่อแล
ขวัญพี่คือนกพญำไฟ
หำกหนีน้องจะไปเรียกให้กลับมำ
เสียงเธอนี่ขลังเหมือนเทพยวำเลยนะ
ถึงกับเรียกขวัญพีก่ ลับมำได้เชียว
ขึ้นนั่งเกวียนกลับไปกับเธอ
กลับไปเทียบทีบ่ ้ำนครู

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Cau htoof mau n’hpav taj sei,
n’hpav kwaj Ywaz hpgof av dei.
Ywaz hpgof av dei le seif dwi,
htaulau laiz de muj maix hkiv.
Taj yooz le moo meij htaulau,
cauj lauz le Sausif Pgauz gauz.
Cauj lauz le Sausif Pgauz gauz,
minyauz soof lauz paf caf bau.
Minyauz soof lauz paf caf bau,
hti s’luv tau htauf neij auz.
Minyauz eif si yuj t’du,
daiv bav naz nei qeij nei ku.
Maz boof taj hpgi lauz de cei, daiv bav
boof keiz qof maulei.
Sav lau boof t’geiz nauj eh,
boof dof dof si t’sei lez.
Boof dof dof si mei t’sei,
of hiv qax klez muj hkauf dei.
Of hiv qax klez muj hkauf dei,
muj laiz n’laiz baf k’sei.
Of guz nauj le kauj wiz cu,
taj dof muj pgaz auf av bluv.
Of guz nauj le mav t’lei,
buv neij cau hsei luf t’hplei.
Buv neij cau hsei luf t’hplei,
luf t’hplei cau sauv baf sei.
Heif sauv kwaj cau nwi k’hte,
meij t’baf tai t’sei lez.

พี่เชี่ยนปูนผูท้ ำนำยเก่ง
ลองทำยว่ำเทพยวำผูกสำยรกที่ใด
เทพยวำผูกสำยรกไว้บนต้นมะเดื่อ
ก้อนเมฆทะมึนมำตะวันมืดมิด
สิ่งลอยมำบนฟ้ำคือก้อนเมฆทะมึน
ลงเกำะบนภูเขำซอซีและปฺกอกอ
ลงเกำะบนภูเขำซอซีและปฺกอกอ
แมวลงปลูกว่ำนสีเหลือง
แมวลงปลูกว่ำนสีเหลือง กั้นน้ำไว้ให้เอ่อชำยฝัง่
แมวกัดหนูตัวหนึ่งตำย เป็นบำปกรรมใหญ่หลวง
เท่ำกระชุกระบุง
ทำบุญโปรยเงินลงไป
หำกเป็นบำปกรรมให้ทำบุญแก่เจดีย์
น้องเอ๋ยอย่ำอยำกได้เลยนะบุญนั่น
ได้บุญมำกไปเดี๋ยวตำยไม่ได้สักที
ได้บุญมำกหำกตำยไม่ได้
จะขออยู่จบั ข้อเท้ำดวงอำทิตย์ไว้
หำกเธออยูจ่ ับข้อเท้ำดวงอำทิตย์ไว้
ดวงอำทิตย์หมุนไปเจ้ำตำมไปได้หรือเปล่ำ
พำฉันไปอยู่ด้วยกันที่ดินแดนสะดวกสบำย
ที่นั่นจะคอยกินแต่บุญคุณดำงอำทิตย์
พำเธอไปอยู่ด้วยกัน ณ เมืองมัณฑเล
ขอเธอทอเสื้อให้พี่ด้วยด้ำยเพียงเส้นเดียว
ทอเสื้อให้พี่ด้วยด้ำยเพียงเส้นเดียว
เสื้อนั่นพีจ่ ะใส่ได้หรือ
ลองให้พี่ใส่เจ็ดชั้นสิ
หำกใส่ไม่ได้ไม่รู้จะว่ำยังไงแล้ว

18. ครกกระเดื่องเทียมหัว (Hse qoo hkof)
1)

Hsef qoo hkof hsu bu t’me,
hsu mei wa kai baf moj cez.

ครกกระเดื่องสูงเทียมหัวมีข้ำวหนึง่ กระบุง หำก
เธอตำเสร็จจะได้เป็นคู่หมั้นหมำยฉัน

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

Hsef qoo hkof hsu t’htauf bav,
me n’moj hsu y’hkauv qa.
Dauv s’kaiv sav moj hsu cez,
nauj baf guz bu le av hkle.
Bu le nauj hkle nauj k’guz,
cau baf htei ku toj t’du.
Ku toj t’du cau k’htei,
htav htiv eif n’leif baf sei.
Htav htiv eif htuv htauf raiv raiv,
cau baf swaif lei av k’maix.
Loz hklauf loz qa cau paj loz,
cau baf duv suv le baubo.
Suv le baubo cau k’duv,
nauj buf hsau htei daf av suv.
Suv le nauj htei nauj duv hsau,
cau baf htauf div hse av hpau.
Hpgoov s’looj hse av htoof hsi,
nauj hpau meiz hti lax baf mi.
Maz kaiz meif hti lax mei sei,
of keiz le meiz nauj hpau sei.
Maz kaiz meif hti lax gauz gauz,
meiz le nauj hpau maz soo lauf?
Y’hav hsgaf hti hkof hti niz,
y’t’htif cau meif koohki.
Cau kliv cau pgaiz le p’yoz,
cau hsoov oo hti hsoov oo no.
N’cav kwaj soo lax soov htav,
pgaz hsoov oo hti of pgaiz gaz.
Soo lax soo htav y’cav li,
pgaz hsoov oo hti of hpai iz.

19. ฝ้ำยแดง (Luf gauz k’tez)

ครกกระเดื่องสูงเทียมหัวฉันตำไม่ถึง
ให้แม่พี่ตำฉันจะคอยฝัดให้
ยื่นเงื่อนไขให้แม่ช่วยตำข้ำว
แล้วเธอจะฝัดข้ำวด้ำนหลังอย่ำงนั้นหรือ
ฉันจะฝัดข้ำวด้ำนหลังให้ดูนะ
ทว่ำพี่สำนกระบุงทองแดงได้หรือเปล่ำ
กระบุงทองแดงพีจ่ ะสำน
ว่ำแต่เธอปั่นฝ้ำยด้วยสนิมน้ำได้หรือ
สนิมน้ำฉันปั่นได้เป็นเส้นสำย
ว่ำแต่พี่เฉือนม่อนผำได้หรือ
ตำกเสื่อตำกสำดบนตัวพ่อพี่
ว่ำแต่พี่สู้สึกด้วยด้ำมหอกหรือ
พี่จะสู้สึกด้วยด้ำมหอก
ว่ำแต่เธอเลี้ยงไก่สำนสุม่ เองได้หรือ
สุ่มที่ฉันสำนฉันใส่ไก่
ว่ำแต่พี่ปีนเก็บดอกทองหลำงได้หรือ
ขึ้นรูดต้นทองหลำงหลำยสิบต้น
ว่ำแต่เธอหุงข้ำวใต้น้ำจะสุกหรือ
หำกพี่ก่อไฟใต้น้ำเป็น
เหลือแต่ข้ำวฉันจะคอยหุงให้
พี่ก่อไฟในน้ำเปลวขึ้นแดงฉำน
ว่ำแต่ข้ำวที่เธอหุงอยู่ไหนกัน
ฉันตระเวนตำมฝั่งน้ำทั่วแล้ว
ไม่เห็นท่อนฟืนของพีเ่ ลย
บ่ำวไพร่ของพี่คือพญำนำค
พี่จุดไฟด้วยน้ำด้วยหนอง
พี่ลองไปถำมคนทำงเหนือทำงใต้สิ
ใครกันเล่ำจุดไฟด้วยน้ำด้วยหนอง
ทำงเหนือทำงใต้พี่ไปถำมมำหมดแล้ว
คนจุดไฟด้วยน้ำด้วยหนองอยู่นี่เอง

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Luf gauz k’tez luj gauz geiz,
taj t’of laiz luj laiz pgeiz.
Laiz pgeiz luf gauz le k’tez,
buv neij cau hsei kif baunez.
Buv neij cau hsei kif baunez,
maz yuj nauj le lix moj tez.
Lix moj tez tez blaf tez laiz,
dauv baf le cau k’caj hai.
Dauv baf le cau k’caj hai,
n’mei mi su t’kav kraiz.
Kraiz le nauj kav liz kav lauz,
n’mei hai soohtauf yauj lauz.
Y’mei hai soohtauf yauj lauz,
baf yof le hpau av hswif mauz.
Baf yof le hpau av hswif mauz,
hailauz le kloz lax t’hkau.
Hailauz le kloz lax t’hkau,
baf yof le hpau paj av bau.
Baf yof le hpau paj av bau,
htauv t’de n’sav le hpau.
Htauv t’de y’sav le hpau,
hpau t’hkaf nav t’hkaf bau.
Hkaf nav hkaf bau hkaf ceij ah,
p’div p’dau kwaj n’sav.
P’div p’dau mei t’pooz,
lauz baf taj si av maix pooz.
Hpau paj hsiv kai n’p’liz,
taj dof k’hsau n’maz si.
K’hsau meij cau duf cau da,
n’paj meij siv hkof muf qa.
Y’paj meij pgaz av t’hsga,
tauj hswif gauz tauj baf de naz.
Toz nax coz n’paj t’geiz,

ฝ้ำยแดง ณ ดินแดนเกอะเตอคุณภำพดี
ทว่ำไม่มีใครมำซื้อเลย
ฉันจะไปซื้อฝ้ำยแดงที่ดินแดนเกอะเตอ
ให้เธอทอเสือ้ ลำยให้พี่นะ
ทอเสื้อลำยให้พี่แล้ว
ให้พี่สง่ หนังสือคะนึงหำถึงน้องนะ
หนังสือนั่นไม่แน่ไม่นอนหรอก
ให้พี่มำด้วยตัวเองเถอะ
ถ้ำให้พี่มำด้วยตัวเองแล้ว
เมื่อน้องนอนก็อย่ำลงกลอนปิดประตูนะ
ประตูน้องปิดๆ เปิดๆอย่ำงนั้นแหละ
หำกพี่มำก็เอำเท้ำดันเข้ำไปเถอะ
หำกพี่เอำขำดันเข้ำไป
เกรงสุนัขของเธอจะเห่ำนั่นสิ
หำกเกรงสุนัขของฉัน
ให้ลงมำบนหลังคำใต้ขื่อสิ
หำกลงมำทำงหลังคำใต้ขื่อ
พี่กลัวหอกของพ่อเธอนั่นสิ
หำกกลัวหอกของฉัน
ให้บังตัวพี่กบั ฉันเถอะ
หำกพี่บงั ตัวกับเธอ
เธอใช่ว่ำจะทนดำบทนหอกนี่
ทนดำบทนหอกใครหรือจะทน
พี่ก็ปัดป้องตัวเองบ้ำงสิ
หำกปัดป้องตัวไม่พ้น
ก็ต้องตกอยู่ในควำมตำยแล
พ่อฉันตัวเล็กนิดเดียวพี่กลัว
ทว่ำพี่กลับไปฆ่ำช้ำงตัวใหญ่
ช้ำงนั่นเป็นคู่ต่อกรพี่โดยปรกติ
ส่วนพ่อเธอคือผีบรรพชน
พ่อฉันนี่ไม่ฉลำดเลย
ตีสุนัขก็ตีพี่ไปด้วย
อย่ำว่ำร้ำยพ่อเธออย่ำงนั้นเลย

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

n’paj meij pgaz av sav sei.
N’mei civ y’paj muf qa,
laiz lauz boof htoo lauz ba Ywaz.
P’lauz boof Htoo lauz ba Ywaz,
dauv s’kav wa auf tuj pgaz.
Cav kwaj pgaz soo lax soo htav,
dauv s’kav wa auf pgaiz gaz.
Soo lax soo htav y’cav li,
dauv s’kav wa tuj pgaz qi.
Mei sav uv dauv kav auf naz,
looz n’hkof kaz htauf taj wa.
Looz y’hkof kaz htauf taj bau,
kef le y’gaiz auf gaiz au.
N’mei sav lau taj bauf naz,
laiz neij n’waz le kauz laz.
Kauz laz av maz nauf t’kai,
nauj of t’gaz nauj gauj caiz.
Nauj of t’gaz nauj gauj caiz,
mei si m’taz kwaj naz laif?
Si dauv htauv si dauv hsau sei,
si lauz s’o div sauv yei.
Si lauz s’o div sauv yei,
nauj s’qav kauv taj av dei.
Nauj s’qav kauv taj av dei,
n’mei naj hoo pliz t’geiz!
Cau wi so qi av lof hsi,
nauj s’qav kauv cau t’pliz.

พ่อเธอคือผูม้ ีใจกว้ำงขวำงสูงส่ง
หำกพี่บอกพ่อฉันคือผีบรรพชน
ให้ลงมำสวดมนต์ไหว้พระสิ
หำกเรำลงมำสวดมนต์ไหว้พระ
เกรงยักษ์ขำวจะมำกินเรำจนสูญพันธ์
ลองไปถำมคนทำงเหนือทำงใต้สิ
เจ้ำยักษ์ขำวมำกินมีกี่คน
ทำงเหนือทำงใต้ฉันไปถำมมำแล้ว
เจ้ำยักษ์ขำวเรียงร้อยกระดูกคน
หำกกลัวเจ้ำยักษ์กินเธอ
โกนหัวห่มขำวเสียเถอะ
หำกฉันโกนหัวห่มผ้ำเหลือง
กลัวจะกลำยเป็นคนขี้เกียจทำกับข้ำวกับปลำ
หำกเธออยำกได้ควำมสะดวกสบำย
ไปแต่งผัวฝรั่งสิ
ฝรัง่ นั่นดำยหญ้ำไม่ไหวหรอก
ฉันอยู่คนเดียวจะดีกว่ำ
เธออยู่คนเดียวดีกว่ำอย่ำงนั้นหรือ
หำกเธอตำยล่ะใครจะดูแลจัดกำร
ตำยอย่ำงหมูอย่ำงหมำก็ได้
ตำยซำกแห้งกลวงดังจั๊กจั่นเรไรนั่นแหละ
หำกเธอตำยซำกแห้งกลวงดังจั๊กจั่นเรไร
กลัววิญญำณเธอจะร้องทีก่ ิ่วดอยนะ
หำกวิญญำณฉันร้องทีก่ ิ่วดอย
เมื่อเธอได้ยินก็อย่ำกลัวเลยเลย
พี่แบกกระดูกทิพย์หลำยสิบท่อน
แม้วิญญำณเธอจะร้องพี่ก็ไม่กลัว

20. ตักนำในกระบุง (Def hti s’kwauf pooz)
1)
2)

Hti s’kwauf n’def baf pgaiz,
htof yooz cau hkav le bau caiv.
Def pgaiz li li def pgaiz li,

น้ำในกระบุงหำกเธอตักน้ำเต็ม
นกบินพี่จะยิงด้วยหอกนะ
ฉันตักน้ำในกระบุงเต็มแล้ว

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

htof bau cau hkav t’baf div.
Def mei pgaiz caux htauf soo hko,
mei t’lauz siv mauz n’pgoz.
Caux htauf soo hko meij lauz siv,
kai htauf p’yoz av lauj mi.
Kai htauf p’yoz av lauj mi,
cau meij muj k’koj qei si.
Cau meij muj k’koj qei si,
nauj taj ef hpo k’ef biv.
Nauj taj ef hpo k’ef biv,
cau k’liz hpo k’wij kwix.
Nauj taj ef tau htauf le moo,
cau k’liz hpo hswaf t’hoov.
Cau k’liz bau k’liz nav,
tij taj ef hsiv muj hsiv hpav.
Tij taj ef hsiv muj hsiv hpav,
lauz kai blef le hti hpo paz.
Lauz kai blef le hti hpo hki,
cau meij maiv hpa cau k’htiv.
Maiv hpa eh tau blef t’geiz,
n’hkof waij n’of t’sei.
Blef de maiv hpa of duf da,
mei htif blef tau laux av sav.
Laux blef t’geiz auh maiv hpa,
n’laux blef de blef laux naz.
Cau sei taj oo av miz hsi,
blef pgij htauf cau t’p’liz.
Y’civ meij cau sei taj oo,
cau cu baf koov hkauf baf koov.
Hkauf baf tej de maix hplav hsiv,
taj oo cau hsomof lehki.

ทว่ำพี่ยังยิงนกไม่โดนเลย
หำกเต็มลองยกขึ้นมำบนบกสิ
หำกน้ำไม่แห้งถือว่ำเธอคือคนขลัง
ยกขึ้นบนบกหำกน้ำแห้งไป
กระบุงนั่นก็กลำยเป็นที่นอนพญำนำคสิ
หำกกลำยเป็นที่นอนพญำนำค
พี่จะเป็นดวงอำทิตย์สำดส่องเหี่ยวแห้งไป
หำกพี่เป็นดวงอำทิตย์สำดส่องเหี่ยวแห้ง
ฉันจะเป็นเมฆคอยบดบัง
หำกเธอเจ้ำเมฆน้อยบดบังเมฆ
พี่คือพำยุน้อยจะพัดไล่ออกไป
ฉันก้อนเมฆทะมึนลอยขึ้นสู่ฟ้ำ
พี่พำยุน้อยหรือจะพัดให้สั่นไหว
พี่คือเจ้ำพำยุใหญ่มหึมำ
โหมกระหน่ำเมฆแตกกระจุยกระจำยไป
หำกเมฆกระจุยกระจำยไป
ก็จะลงมำเป็นจอมปลวกบนดินแล
หำกลงมำเป็นจอมปลวกบนดิน
พี่คือแพะผูจ้ ะไปขวิด
เจ้ำแพะผู้เอยอย่ำไปขวิดเลย
หำกหัวเหวอะเจ้ำจะอยู่ไม่ได้นะ
จอมปลวกกับแพะผู้นี่เป็นศัตรูกันนะ หำกเจอกัน
ก็ต้องต่อกรกันแหละ
อย่ำรบกวนจอมปลวกเลยนะแพะผู้
หำกรบกวนจอมปลวกก็รบกวนตอบนั่นสิ
พี่นี่เก่งคำถำมำกมำยหลำยสิบบท
แม้จอมปลวกงอกโตขึ้นพีก่ ็ไม่กลัว
ฉันนึกว่ำพี่เก่งคำถำ
ใยเล่ำมือเท้ำถึงบำดมีดเสียนี่
เท้ำสะดุดกับตำกระพริบนี่พี่ตงั้ ตัวไม่ทัน
เรื่องคำถำพี่จึงจะเอำไว้คิดภำยหลังแล

21. เรียกตำมหลังเธอ (Kauv hswai nauj hki)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Kauv hswai nauj hki kauv av mux,
kauv s’yuj div htof lwij bu.
Nauj hki t’lauz gax pgaz hki,
me htauf y’kauv mux av miz.
Duv dwaif nauj hkikoj t’geiz,
nauj hkikoj cau sav hkof meiz.
Cau sav hkof meiz taj t’myo,
nauj hkikoj cau dif av toz.
Nauj av hki pooz of hki hsoo,
cau k’maz hpai laif t’hsoo.
Dif hkof hpav dei div guj sau,
hki pooz cau maz t’blau qau.
Nauj av hsoof htau av div htau,
cau wai maz baf k’tuz lauz.
Dif hkof lauz laiz taz qauz nez,
cau mei maz hplo nwi k’hte.
N’maz kwaj pgaz lij div yaz,
n’hteij bloov hsau hkauf av sav.
Cau dif hkof k’raf dauv ku,
waix nauj lij kwav nauj k’hpu.
Nauj lij av mai eif htav buv,
cau hteij av mai k’lauz quv.
Nei cu duf av hkof nei pgaiz,
tuz lauz n’kauz baf k’kai.
Nei cu duf av hkof nei pgaiz,
pgaz sauv kauz kai y’kauz kai.
Nauj quv hkof tau cau qu hki,
nauj lij bei tau cau dif hkli.
Cau hteij dof pgaz weiz le toz,
pgaz weiz se hsi t’kaj poz.
Nauj lij laij pgaz klauj dauv quv,
pgaz klauj se hsi t’s’kuz.

เอ่ยเรียกตำมหลังฉันด้วยคำหวำน
เอ่ยเรียกให้เพรำะพริง้ ดั่งนกเขำร้องนะ
หลังและก้นเธอเหมือนใครเขำที่ไหน
ถึงขอให้ฉันเรียกตำมอย่ำงเพรำะพริ้งเช่นนั้น
อย่ำดูถูกก้นฉันกระนั้นเลย
ก้นฉันคือขั้วหัวใจของพี่นั่นแหละ
ขั้วหัวใจพี่มันอีกอย่ำงหนึง่ นะ
ส่วนก้นเธอมันทำงเดินองคชำตพี่
ฉันมีรูทวำรอยูส่ องรู
แล้วพี่จะเอำรูไหนกัน
หัวองคชำตแตกปลำยดัง่ งูเห่ำ
รูทวำรพี่กจ็ ะเอำในครำวเดียวกัน
ฉันนี่คนขนมำกขนดก
พี่จะเอำเข้ำถึงหรือ
หัวองคชำตเกลี้ยงเกลำคมกริบดั่งเขำกวำง
หำกพี่เอำก็จะทะลุถึงเจ็ดชั้นแล
หำกพี่เอำโยนีคนอย่ำงฉัน
หนังองคชำตพี่จะลอกออกดั่งขำไก่นั่นแหละ
หัวองคชำตพี่บำนอย่ำงปำกกระบุง
เอำโยนีเธอกวำดเข้ำไปถุงไส้ถึงพุงเลย
ฟันโยนีฉันคมดั่งฟันเลื่อย
ระวังฟันองคชำตพี่จะสึกไปนะ
ลำใหญ่เท่ำมือหัวใหญ่เท่ำกระบุง
หำกเข้ำไปถึงเธอจะทนไหวหรือ
ลำใหญ่เท่ำข้อมือหัวใหญ่เท่ำกระบุง
คนอื่นทนได้ฉันก็ทนได้นั่นแหละ
หัวไร่เธอตั้งท้ำยไร่พี่
แคมเธอตั้งอัณฑะพี่แล
องคชำพี่ใหญ่ถึงกับข้ำมเป็นสะพำนได้
คนข้ำมตั้งสำมสิบคนก็ไม่หัก
โยนีเธอกว้ำงรำวกับไร่
คนตั้งสำมสิบคนดำยหญ้ำก็ไม่ทั่ว

17)

Maz laux hti hti maz laux tau,
hai htauf keiz n’lauj t’blau.

สั่งพี่ด้วยใจจริงนะ
ให้พี่กลับมำที่เดิมอีกครัง้ เถอะ

22. หลีกทำงให้พ่อแม่ (Plai moj klai paj klai)
1)
2)
3)
4)

Hpo muf eh plai moj av klai,
moj lij hpav laij moj k’laiz.
Lij hpav laij de hteij hpav htau,
hpo hkwa eh plai paj k’bgau.
Lij hpo lij paiv maz baf li,
t’maz baf div lij pgaj si.
Lij pooz lij hkle maz baf li,
t’maz baf div lij k’bliv.

ลูกสำวเอ๋ยหลีกทำงให้แม่ที
แม่ลูกโยนีกว้ำงใหญ่จะออกเดินทำงไป
โยนีผืนกว้ำงกับองคชำตลำใหญ่
ลูกชำยเอ๋ยปล่อยให้พ่อเอำกันเถอะ
โยนีผืนเล็กผืนน้อยเคยเอำมำแล้ว
ที่ยังไม่เคยเอำคือโยนีผืนกว้ำงใหญ่
โยนีด้ำนในด้ำนนอกเคยเอำมำแล้ว
ที่ยังไม่เคยเอำคือซอกหลืบโยนี

23. ต้นไม้เอยอย่ำโน้มตัวลงนะ (Keif t’geiz keipgaj seif eh)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Keif t’geiz keipgaj seif eh,
n’keif n’dei lauz nez trez.
Keipgaj av dei mei keif lauz,
keiz of le cau kauj t’hkau.
T’poj qeimai k’liz oo,
keiz of le hpau av kauj pooz.
Cau cu duf cu duf loz loz,
maix t’pej cau sav t’hplo.
Pgiz htauf kwaj n’hkof le hti,
taj koof haikeiz kauv muj niz.
Hkof le hti pgiz kauv muj niz,
cau t’seif nya taj nau miz.
Hsgauv htauf kwaj n’sif htauv mai,
n’hsaf hai keiz dauv t’hkwai.
N’sif htauv mai maz kwaj cau,
cau k’hsgauv pyav kwaj t’blau.
Y’moj buf lauz av htauv hpa,
av mai y’klauz hkof t’wav.

ต้นไม้เอยอย่ำโน้มตัวลงนะ
หำกเจ้ำโน้มตัวลงกิง่ เจ้ำจะหักเอำ
หำกกิ่งต้นไม้โน้มลงมำ
กลับมำอยู่ด้วยกันทีห่ มู่บ้ำนพี่สิ
ต้นอ้อต้นปรงลมพัดใบปลิวไหว
กลับมำอยู่ด้วยกันทีบ่ ้ำนน้องดีกว่ำ
พี่นี้มีแต่มือเปล่ำ
ไม่มีควำมรู้ไม่เข้ำใจอะไรสักอย่ำง
เอำน้ำมำสระผมพีส่ ิ
ปัญญำห็จะกลับมำหำพี่ทุกวัน
น้ำนั่นพี่ก็สระผมอยู่ทกุ วันนะ
พี่ไม่เห็นเกิดปัญญำอะไรเลยสักอย่ำง
เอำหวีเขี้ยวหมูพี่ขึ้นทัดสิ
อำหำรพีจ่ ะกลับมำดั่งเหยื่อเบ็ดนั่นแหละ
หวีเขี้ยวหมูน้องนั่นเอำมำให้พี่ที
พี่จะลองทัดดูสักครั้ง
แม่ฉันเลี้ยงหมูตัวผู้ก็จริงอยู่
ทว่ำเขี้ยวมันเกล้ำมวยผมไม่รอบหรอก

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

N’hkof waf hsiv dof laif hkwa,
waf lauz kwaj le y’maix nya.
Y’mei waf lauz n’maix nya,
cwij hkauf dei t’roox hpida.
Cwij hkauf dei t’roox hpida,
baf k’baf nwi plaj nwi hta.
Av mei baf nwi plaj nwi hkli,
mei t’geiz cau k’tav kwix.
Cau k’tav pyav kwaj t’blau,
meij t’geiz cau of lauz qauv.
Lauz qauv t’geiz auh cau eh,
lauz qauv lauz kau hauf hkof hkle.
Hauf hkof hkle qi mei lauz kau,
cau k’htauf moo av hpav hpau.
Htof t’heif lauz n’div hsei,
div naz htauf moohkof baf sei.
Htof t’heif lauz p’div hsei,
kai htauf yuj p’htauf seif sei.
Kai htauf yuj n’htauf seif sei,
saf wi le meiz n’lauz keiz.
Saf wi le meiz t’keiz lauz,
p’auf seif hpau de waf hpau.
N’auf seif hpau de waf hpav,
baf k’klez n’soof n’sav.
Cau wai av tooj lauz pauz miz,
cau t’auf meiz t’au hti.
Pauz miz leplez t’sauv hsei,
n’kwaj loz pauz miz baf sei.
Dwaif hpef leif bai t’sauv hsei,
yuj t’maz waiz auf baf meiz.
Yuj auf bu yuj naj pej bu,
naj t’pej yuj baf si htu.

มวยผมน้องใหญ่สักเท่ำใดกัน
ลองแกะออกปล่อยลงมำต่อหน้ำพี่สิ
หำกฉันปล่อยลงมำต่อหน้ำพี่
จะลงมำถึงข้อเท้ำลำกไปกับพื้นบ้ำนเลยนะ
แม้จะลงมำถึงข้อเท้ำลำกไปกับพื้นบ้ำน
ทว่ำคงยำวไม่ถึงเจ็ดคืบเจ็ดศอกกระมัง
หำกยำวเจ็ดศอกเจ็ดวำ
ถ้ำไม่สวยเกรงพีจ่ ะตัดผมฉันทิ้ง
พี่จะลองตัดดูสักครัง้ เถอะ
หำกไม่สวยพีจ่ ะขออยูเ่ ป็นโสดตลอดไป
อย่ำอยู่เป็นโสดไปเลยนะพี่
จะน่ำเสียดำยสำหรับแผ่นดินโลกนี้
หำกแผ่นดินโลกเสียดำยพี่
พี่จะขึ้นไปอยูบ่ นฟำกฟ้ำ
นกไม่ได้ให้ปีกแก่พี่นี่
พี่หรือจะขึ้นไปอยูบ่ นฟำกฟ้ำได้
แม้นกไม่ได้ให้ปีกแก่พี่
ทว่ำพีก่ ลำยเป็นหนูขึ้นต้นไม้ได้นี่
พี่กลำยเป็นหนูขึ้นต้นไม้ได้
ทว่ำเมื่อหิวข้ำวพี่ก็ต้องลงมำอยู่ดี
แม้หิวข้ำวพี่ก็จะไม่ลงมำ
เพรำะพี่กินดอกไม้ดอกไผ่
พี่กินแค่ดอกไม้ดอกไผ่
แล้วมันจะอิม่ หนำใจพี่หรือ
พี่นี้สืบสำยมำจำกคนป่ำ
พี่ไม่กินข้ำวไม่ดื่มน้ำหรอก
คนป่ำในอดีตไม่สวมเสื้อผ้ำนะ
พี่จะเลียนแบบคนป่ำได้อย่ำงไรกัน
ตั๊กแตนปั่นด้ำยทว่ำไม่ได้สวมเสื้อผ้ำ
แต่หนูไม่ทำไร่ทำนำทว่ำได้กินข้ำว
หนูกินข้ำวหนูรจู้ ักข้ำวฉันเข้ำใจนะ
ที่ไม่เข้ำใจคือหนูโดนกับดักตำยแล

สรุป
จะเห็นได้ว่ำ “แม่ลำนำธำ” เป็นปัจจัยและวิธีกำรหนึง่ ที่มบี ทบำทสำคัญในกำรเรียนรู้ จดจำ และสืบทอด
ลำนำธำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถือกันว่ำหำกผู้ทเี่ รียนรูล้ ำนำธำสำมำรถจดจำแม่ลำนำธำได้ ลำนำธำอื่นที่เป็น
ลูกหลำนก็จะสำมำรถจดจำได้อย่ำงง่ำยดำย ซึ่งว่ำกันว่ำลำนำธำที่เป็นลูกหลำนมีอยูม่ ำกมำยเช่นเดียวกับคำพูด โดย
“มีมำกกว่ำใบไม้ในโลกนีถึงสำมเท่ำ” ทีเดียว และยังถือว่ำแม่ลำนำธำนี้เป็น “คำถำ” สำหรับกำรเรียนรู้และ
ท่องจำบทลำนำธำ ฉะนั้นผู้ทปี่ ระสงค์เรียนรู้และจดจำลำนำธำจะต้องเริ่มต้นด้วยกำรเรียนรู้และจดจำแม่ลำนำธำ
ก่อนเสมอ ทัง้ นี้เพื่อเป็นกำรฝึกปรือในกำรจดจำ เคยชินกับกำรเปล่งออกเสียงตำมแบบภำษำกวี ไม่เช่นนั้นแล้วกำร
เรียนรู้จะประสบผลสำเร็จได้ไม่เท่ำที่ควร และเพือ่ ให้มกี ำรจดจำได้อย่ำงดี เนื้อเรื่องแม่ลำนำธำถูกกำหนดขึ้นด้วย
คำยำกๆ เรื่องรำวแปลกๆชอบกล ไม่สำมำรถประติดประต่อเรื่องรำวได้ ฟังแล้วไม่เข้ำใจ ทั้งนีเ้ พื่อเป็นกำรท้ำทำย
ผู้เรียนให้มีควำมอดทนต่อกำรเรียนรู้และจดจำ
และหลำยครั้งเนื้อเรื่องยังถูกกำหนดด้วยประสบกำรณ์ด้ำนลบ
เนื่องจำกโดยธรรมชำติคนเรำมักจะจดจำเรื่องร้ำยๆ มำกกว่ำเรื่องดีๆ ประสบกำรณ์ด้ำนลบเหล่ำนั้น เช่น เรื่อง
ลำมกอนำจำร เรื่องคดีควำม เป็นต้น นอกจำกนีเ้ นื้อหำยังถูกกำหนดด้วยเรื่องรำวที่ประสงค์ให้ผู้เรียนรู้ได้ฝึกปรือ
ด้ำนไหวพริบปฏิภำณ ลับสมองให้โลดแล่นอย่ำงฉับไว เพื่อจะสำมำรถโต้ตอบกับคู่ขับลำนำธำได้อย่ำงคล่องแคล่ว
เท่ำทัน และลื่นไหลดัง่ สำยน้ำที่ไม่มรี อยต่อเลยแม้แต่เสี้ยววินำที ซึ่งเนื้อเรื่องที่ถูกกำหนดในแม่ลำนำธำทัง้ หมดนีก้ ็
เพื่อให้ผู้เรียนรูม้ ีกำรเรียนรู้ จดจำ และสืบทอดลำนำธำจำกรุน่ สู่รุ่นอย่ำงยั่งยืนนั่นเอง
@@@ @ @@@

บทที่ 4 ลำนำธำสืบสำวต้นตระกูล (Hta geij htiv qaiz laj)
ลำนำธำสืบสำวต้นตระกูลจะใช้ขับในงำนมงคลสมรส ซึ่งโดยมำกผูห้ ลักผู้ใหญ่ ผู้อำวุโสจะเป็นผู้ขับ
และใช้ขับในงำนศพด้วย
โดยคนหนุ่มสำวจะเป็นผู้ขับ
เนื้อหำลำนำได้กล่ำวถึงกำรสืบสำวเรื่องรำว
ประวัติศำสตร์กำรก่อเกิดจักรวำล โลก มนุษย์ และสรรพสิง่ บนโลก กำรพลัดพรำกจำกกันระหว่ำงมนุษย์กับ
เทพเจ้ำยวำ กำรสืบสำวต้นตระกูล ปกำเกอะญอ กำรสืบสำวต้นตระกูลของพ่อแม่ กำรตำมหำพี่น้อง และ
ลูกหลำนทีพ่ ลัดพรำกจำกกัน บทลำนำธำมีจำนวนมำก ไม่สำมำรถค้นหำและบันทึกได้หมด ในที่นี้ได้มี
กำรศึกษำค้นว้ำและบันทึกได้ดังนี้
ก. กำรก่อเกิดโลก มนุษย์ และธรรมชำติ
ลำนำธำได้กล่ำวถึงกำรก่อเกิดของโลก มนุษย์ และสรรพสิง่ บนโลก โดยปกำเกอะญอเชื่อว่ำเทพยวำ
(Ywaz) คือปฐมฤกษ์แห่งควำมซือ่ สัตย์ ปรีชำญำณ ควำมขลัง ควำมวิเศษ และสิ่งมีชีวิต เทพยวำคือผูส้ ร้ำงทุก
สิ่งทุกอย่ำง ทัง้ ที่มองเห็นได้และเห็นไม่ได้ เทพยวำคอยทำแต่ควำมดี สร้ำงสิง่ ดี ๆ ส่วนปีศำจ (Muf kauz lij)
คอยทำควำมชั่ว ทำลำยสิ่งดีๆทีเ่ ทพยวำสร้ำงไว้ ปีศำจเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นเมียน้อยเทพยวำ ไม่เป็นทีเ่ ชิดหน้ำ
ชูตำของบรรดำมนุษย์อันเป็นลูกหลำนของเทพยวำเลย เป็นที่รังเกียจของพวกเขำอย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ตำม ด้วย
เล่ห์อุบำยแสนแยบยลของปีศำจ มนุษย์กลับไปเชื่อฟังปีศำจมำกกว่ำเชื่อฟังเทพยวำ
1. เทพยวำสร้ำงโลก สรรพสิ่ง และมนุษย์
ปกำเกอะญอ
Moohkof dof leplez htoo tei,
Hauf hkof dof leplez Ywaz tei,
Htoo tei t’niz t’s’reiz,
Ywaz tei hki niz t’s’reiz,
Ywaz tei tei Ywaz mi s’peiz,
dauv htauf waf so dauv waf bgei.
S’pgauz hkof le guj sau wi,
s’pgauz lax le guj sau wi,
Htoo hailauz hai t’boof div,
Ywaz hailauz hai t’boof div,
taj hai tuz hso meij k’liz,
hsgaf t’riv moohkof hkauf htiv.
Muj hai htauf riv hauf hkof gauz,
la hai htauf riv hauf hkof gauz,
htauf t’beif hsaiv keif krof cau,

ไทย
ผืนฟ้ำใหญ่ในอดีตเทพยวำสร้ำง
ผืนดินใหญ่ในอดีตเทพยวำสร้ำง
หนึ่งวันเทพยวำสร้ำงยังไม่เสร็จ
สองวันเทพยวำสร้ำงยังไม่เสร็จ
เทพยวำสร้ำงจนม่อยหลับไปนำน
จนต้นไผ่บงไผ่รวกแตกใบขึ้นมำ
บนพุ่มไม้งเู ห่ำขดตัวลงนอน
ใต้พุ่มไม้งูเห่ำขดตัวลงนอน
เทพยวำจะลงมำก็ยังไม่กล้ำ
เทพยวำจะลงมำก็ยังเกรงกลัว
สิ่งทีม่ ำถึงก่อนคือลม
ตระเวนรอบขอบฟ้ำทีเดียว
ดวงตะวันขึ้นทอแสงสีแดงต้องแผ่นดิน
ดวงจันทร์ขึ้นทอแสงสีแดงต้องแผ่นดิน
ขึ้นดวงหนึ่งทอแสงใส่พี่ประกำยวำววับ

htauf hki beif hsaiv keif krof cau,
p’dai hkof qi taj mlaj gauz,
Ywaz hsaiv kauj hse t’beif qau.
K’cej dof le av looj htau,
k’lo dof le av looj htau,
Htoo laiz hav htoo bef htauf qau,
Ywaz laiz hav Ywaz bef htauf qau,
htauf htauf htauf bav le moo dau,
laiz htauf hpuv pgauj taj de lau.
Htoo lof htauf le pauf laif pooz,
Ywaz lof htauf le pauf laif pooz,
av cuduf pauz kliv pauz kloov,
av hkauf duf pauz kliv pauz kloov,
cauz paz yoox lauz nauf hplei htoo,
k’seif moj maz hplaij maz hploov.
Pgaz hkluv neij htoo meij mau naz,
pgaz hkluv neij Ywaz meij mau naz,
seif laf k’toz n’seif nya,
waf laf k’toz n’seif nya,
taj le moo dauv hauf hki hka,
hsiv yix k’dai tij av sav.
Pgaz civ taj pgoz meij mauz Ywaz,
pgaz teilauz auz meij m’taz?
Pgoz hpof qai pgoz neij hpof qai,
Ywaz of Ywaz kaihtauf daf wai.
Ywaz kai Ywaz t’of k’lau,
Ywaz kai Ywaz koof htauf pax lauz.
Hauf hkof leplez meij Ywaz tei,
Ywaz t’tei kaihtauf t’sei.
Hauf hkof hkle taj le Ywaz tei,
t’koo auf civ nai t’geiz.
Ywaz tei moj de paj lesau,
yuj wai av miz nauj de cau.
Ywaz tei moj de paj lesau,

ขึ้นสองดวงทอแสงใส่ประกำยวำววับ
กะโหลกกระต่ำยกลำยเป็นทับทิม
เทพยวำปักเขตแดนเป็นแผ่นดินเดียวกัน
ภูเขำใหญ่ทสี่ ันดอยสูง
ภูเขำใหญ่ทสี่ ันดอยยำว
เทพยวำปีนขึ้นก็พำดบันได
เทพยวำไต่ขึ้นก็พำดบันได
ปีนไต่ขึ้นกระทัง่ ถึงกิ่วฟ้ำ
แล้วพูดคุยกับฟ้ำร้องฟ้ำแลบที่นั่น
เทพยวำปรำกฏตัวกลำงท้องทะเล
เทพยวำปรำกฏตัวในท้องทะเล
แขนพระองค์เงำงำมวำววับ
น่องพระองค์เงำงำมวำวับ
กษัตริย์ยื่นไม้แส้ทองลงไป
แม่ม้ำทำท่ำปรำดเปรียวจริง
คนได้ทันอยู่กับเทพยวำคือท่ำน
คนได้ทันเห็นเทพยวำคือท่ำน
ใบไม้พูดท่ำนก็รับรู้ควำมหมำย
ใบไผ่พูดท่ำนก็เข้ำใจควำมหมำย
ผืนฟ้ำและแผ่นดินสองสิ่งนี้
นำนเท่ำใดหนอจะเชื่อมติดกัน
ว่ำกันว่ำเทพยวำนี่แหละขลังทีส่ ุด
ใครเล่ำเป็นผู้สร้ำงพระองค์
คนที่ขลังกว่ำลูกกำพร้ำคือเทพยวำ
เพรำะพระองค์ถือกำเนิดขึ้นเอง
เทพยวำถือกำเนิดขึ้นแล้วไม่อยู่เฉย
พระองค์คิดวำงแผนสร้ำงสรรพสิ่ง
โลกในอดีตนั้นเทพยวำคือผูส้ ร้ำง
หำกเทพยวำไม่สร้ำงโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้
แผ่นดินโลกที่เทพยวำสร้ำงมำนี้
อย่ำบอกเลยว่ำไม่พอทำกิน
เทพยวำสร้ำงบรรพชนในอดีต
พระองค์ทรงเรียกชื่อว่ำหญิงและชำย
เทพยวำสร้ำงบรรพชนในอดีต

Ywaz teilauz de auf de au.
Hauf hkof t’nauz s’bif hki,
Ywaz hkauv tei htof hkluf hkauv hpgi.
Htof hkluf hkauv hpgi Ywaz hkauv tei,
htai htof hkluf kaihtauf t’sei.
Hauf hkof leplez meij Ywaz tei,
Ywaz t’tei kaihtauf t’sei.
Taj nauz nu nauz nu meij hti,
htof hkluf cauj le nyaf maij hki.
Pauf laif pooz hti ywaz s’kwi,
deif suf pauj hti Ywaz cej pliz.

สร้ำงพร้อมทัง้ อำหำรกำรกิน
โลกไม่เท่ำก้นขันโตก
เทพยวำคอยสร้ำงนกแซงแซวคอยโปรย
เทพยวำคอยสร้ำงนกแซงแซวคอยโปรย
ลำพังนกแซงแซวไม่อำจเกิดขึ้นได้
ในอดีตกำลเทพยวำทรงสร้ำงโลก
หำกเทพยวำไม่สร้ำงโลกจะเกิดไม่ได้
สุดลูกหูลูกตำคือผืนน้ำ
นกแซงแซวเกำะบนหำงปลำ
ในทะเลสำยน้ำไหลกลับ
คำงคกว่ำยน้ำเทพยวำขึงเชือก

2. มนุษย์ไม่เชื่อฟังคำเทพยวำ กลับไปเชื่อฟังคำปีศำจ
Htoo naif moj klai moj t’laiz,
Ywaz naif paj klai paj t’laiz,
htoo t’naif laiz daf av wai,
Ywaz t’naif laiz da fav wai,
laiz laiz tuz Sausif Dauhpaiv,
hsgai baf koo si moj nauj ai.
Ywaz tei moj de paj lesau,
Ywaz teilauz de auf de au.
P’yoz dof hiv seif saf bau,
duv auf Ywaz hpomuf hpo cau.
Nauj t’cooj htoo t’cooj Ywaz,
of lauz taix tuz muj m’hsa.

เทพยวำแนะทำงแต่แม่ไม่ไป
เทพยวำนำทำงแต่แม่ไม่ตำม
เทพยวำไม่ชี้ทำงแต่แม่ไปเอง
เทพยวำไม่นำทำงแต่แม่ไปเอง
ไปกระทั่งถึงภูเขำซอซีและดอแพะ
หญ้ำหนำมบำดแม่ตำยที่นั่นแล
เทพยวำสร้ำงบรรพชนในอดีต
สร้ำงพร้อมทัง้ อำหำรกำรกิน
เจ้ำงูยกั ษ์เอำผลไม้สุกเหลืองอร่ำม
ให้บุตรหลำนเทพยวำกิน
เพรำะเธอไม่เชื่อฟังเทพยวำ
จึงตกทอดมำถึงทุกวันนี้

3. เทพยวำจำกมนุษย์ไป
เพรำะมนุษย์ไม่เชื่อฟังเทพยวำ กลับไปเชื่อฟังผีปีศำจ เทพยวำเสียใจและผิดหวังในตัวมนุษย์อย่ำงมำก
จึงจำกมนุษย์ไป ส่วนมนุษย์อยู่ภำยหลังไม่มีควำมสุขเลย นึกเสียดำยและพร่ำคะนึงหำเทพยวำในอดีต ดั่ง
ปรำกฏในบทลำนำธำต่อไปนี้
Taj dof htoo le av sav e,
taj dof Ywaz le av sav e,
s’kwij s’kwij t’neij lez,
k’nyav k’nyav t’neij lez,
blav htauf av kwaiz le sif nez,

เทพยวำช่ำงใจดำจริงหนอ
เทพยวำช่ำงใจร้ำยจริงหนอ
หน่วงเหนี่ยวไว้ก็ไม่ได้
ร้องขอไว้ก็ไม่อยู่
แขวนแตรไว้บนหวีเขำสัตว์

kauj mux nax kei t’mux lez.
Htoo hav htauf le hti dof niz,
Ywaz hav htauf le hti dof niz,
av lauj mi htoo k’bliv div,
av lauj mi cei k’bliv div,
waj keiz av hkli t’de li,
of teij lehki s’yuj si.
Htoo k’hav lauz hauf hkof riv,
Ywaz k’hav lauz hauf hkof riv,
bai soo bof le av lauj hki,
bai gauz bof le av lauj hki,
hiv neij av hpau paux naj div,
laiz hav le Ywaz av lauj mi.
K’cej hkof soo sauv pauz he,
k’loz hkof soo dauv pauz he,
Ywaz maz muj av lauj leplez,
Ywaz maz waiz av lauj leplez,
k’cej hkof hsaumiz waiv be,
Ywaz lauj Ywaz klai t’of lez.
Htoo hka lauz av hkauf m’gauz,
Ywaz hka lauz av hkauf m’gauz,
me mi hsge auz de hsge auz,
me pgaj hsge auz de hsge auz,
Kauz laz laiz hsge de pgaz sauv,
Kauz laz de Ywaz dof div sauv.
Ywaz hav htauf le lej muj pooz,
htoo hav htauf le lej muj pooz,
av lauj mi pez lix pez loov,
av lauj da pez lix pez loov,
Ywaz pax tauj av hseikaz soo,
nyau soohkof sauv htauf lauz loov.
Siv muj htauf hpauv seif p’de,
siv hpau htauf hpauv seif p’de,
Htoo laiz taj laiz t’boof lez,

แม้แผ่นดินร่มเย็นแค่ไหนก็ไม่มีควำมสุขเลย
เทพยวำออกไปจำกริมฝั่งลำน้ำใหญ่
เทพยวำออกไปจำกริมฝั่งสำยน้ำใหญ่
เสื่อนอนทองท่ำนถูกเก็บอย่ำงเรียบร้อย
เสื่อนอนเงินท่ำนถูกเก็บอย่ำงเรียบร้อย
เทพยวำพำยเรือหลังลับไปแล้ว
เรำอยู่ภำยหลังรู้สกึ เหงำแทบขำดใจ
เทพยวำจะจำกไปแผ่นดินหมุนรอบ
เทพยวำจะจำกไปแผ่นดินหมุนวน
ฝ้ำยดำออกตูมอยู่ข้ำงหลัง
ฝ้ำยแดงออกตูมอยู่ข้ำงหลัง
นำดอกฝ้ำยมำประดับตุ้มหู
ไปเที่ยวชมที่นอนเทพยวำกันเถอะ
บนภูเขำแลดูดำมืดดั่งหม้อนึง่
บนภูเขำแลดูดำหม่นดั่งหม้อนึ่ง
เป็นไร่เหล่ำของเทพยวำในอดีต
เป็นไร่ซำกของเทพยวำในอดีต
ไก่ป่ำคุ้ยเขี่ยทับถมภูเขำไปหมดแล้ว
ร่องรอยเทพยวำไม่หลงเหลืออยูเ่ ลย
เทพยวำก้ำวขำออกไปเมื่อตอนเช้ำ
เทพยวำก้ำวขำลงไปเมื่อตอนเช้ำ
ขอผู้แก่ผเู้ ฒ่ำไปส่งพระองค์
ขอผู้เฒ่ำผู้แก่ไปส่งพระองค์
ฝรัง่ ไปส่งพระองค์กบั เขำด้วย
ฝรัง่ กับเทพยวำเป็นใหญ่พอๆกัน
เทพยวำก้ำวเดินออกจำกถ้ำใหญ่
เทพยวำก้ำวเท้ำออกจำกถ้ำใหญ่
ที่นอนพระองค์รำบเรียบดีแท้
ที่หลับพระองค์รำบเรียบดีจริง
ทิ้งเสื้อดำของพระองค์ไว้
มนุษย์ใส่หลุดลุ่ยจำกร่ำงหมดเลย
ฝูงบุง้ ขึ้นรุมกินตอไม้แตกยอดอ่อน
ฝูงหนอนขึ้นรุมกินตอไม้แตกยอดอ่อน
เทพยวำจะเดินทำงไปทำงำนก็ไม่กล้ำ

Ywaz laiz taj laiz t’boof lez,
lej muj Ywaz soo kaj leplez,
hauf hkof riv dauv k’haf de.
Htoo qeij htauf le hti hpo hki,
Ywaz hav htauf le hti hpo hki,
av lauj mi htoo k’bliv div,
av lauj mi cei k’bliv div,
Ywaz keiz daf pgaz yix teij li,
pax lauz taix p’toj t’hsi.
Htoo k’qeij lauz le k’ne,
Ywaz k’hav lauz le k’ne,
hav daf puj hav daf hkailex,
hav daf waij hav daf hkailex,
puj s’kwij keiz t’neij lez,
waij k’nyav keiz t’neij lez,
blav htauf kwaiz cei le lej hkle,
puj oo t’sei t’baf lez.
Htoo k’qeij lauz t’reif pgeiz,
Ywaz k’hav lauz t’reif pgeiz,
deif si hauf lauz nyaf av lei,
nyaf si hauf lauz deif av lei,
klof muj pauz koo le Ywaz tei,
Ywaz maz muj sei maz waiz sei.
Htoo k’qeij av cu duf riv,
ywaz k’hav av hkauf duf riv,
htof k’mai keiz paux av hki,
hsau dauf div keiz paux av hki,
paux av hki tuz le moo htiv,
keiz k’tauz hpau av lauj mi.
N’mei naj hoo Ywaz oo kwaiz,
baf muj htoof laiz muj qeij laiz.
Taj pez hkof hti of t’kwi,
leplez Ywaz pgiz hkof luj hti.
Ywaz moj t’hkwai Qof av klo,

เทพยวำจะเดินทำงไปทำงำนก็เกรงกลัว
ก้อนหินใหญ่พระเจ้ำหักโค่นในอดีต
แผ่นดินหมุนรอบดั่งคันปั่นฝ้ำยแล
เทพยวำออกไปจำกขุนห้วย
เทพยวำออกไปจำกขุนน้ำ
เสื่อนอนทองท่ำนถูกเก็บอย่ำงเรียบร้อย
เสื่อนอนเงินท่ำนถูกเก็บอย่ำงเรียบร้อย
เทพยวำจำกเรำไปนำนแล้ว
ทิ้งเงินสิบเหรียญไว้ให้เรำ
เทพยวำจะออกไปจำกป่ำดิบชื้น
เทพยวำจะออกไปจำกป่ำดิบเขำ
จำกน้องไปก็จะจำกทั้งหมด
จำกพี่ไปก็จะจำกทัง้ หมด
น้องหน่วงรั้งไว้ก็ไม่อยู่
พี่หน่วงเหนี่ยวไว้ก็ไม่ได้
แขวนแตรเงินไว้บนก้อนหิน
น้องเป่ำไม่เป็นเล่นไม่ออกเลย
เทพยวำจะจำกไปมีเสียงจักจั่นร่ำร้อง
เทพยวำจะจำกไปมีเสียงเรไรร่ำร้อง
เขียดตำยปลำร้องไห้ที่ผำของมัน
ปลำตำยเขียดร้องไห้ที่ผำของมัน
ฆ้องกบระนำดที่พระเจ้ำทำ
เทพยวำทำไร่ทำนำเป็น
เทพยวำจะจำกไปมือท่ำนไกวแกว่ง
เทพยวำจะจำกไปน่องท่ำนขยับเขยื้อน
นกขับขำนกลับไปกับท่ำน
ไก่กระตั๊กกลับไปกับท่ำน
ตำมท่ำนไปถึงขอบฟ้ำ
ไปเตรียมที่นอนให้เธอนั่นแล
หำกได้ยินเสียงพระเจ้ำเป่ำแตร
จะเที่ยงหรือบ่ำยก็จงไปหำพระองค์เถิด
บนพื้นรำบมีน้ำแอ่งหนึ่ง
ในอดีตเทพยวำเคยใช้สระผมอำบน้ำ
เทพยวำตกเบ็ดในสำยน้ำแม่คง (สำละวิน)

lei keif kof Ywaz t’hkwaibo.
Taj pez hkof Ywaz moj hav hplauv,
kwaj seif div sauv waf div sauv.
Sausif hkof Ywaz htauf hpaiv quv,
Ywaz soof lauz bai soof lauz bu.
Ywaz keiz auf meiz hklef hkauf htiv,
meiz hswilaf kaihtauf tej qi.
Ywaz keiz auf meiz taj lauz pez,
kaihtauf blef nei lauj nei dev.
Ywaz keiz Ywaz klau nauf hklef dei,
hklef dauv caj Ywaz hkof wij keiz.
Htof s’baf Ywaz moj looz hplei,
Ywaz moj hav hplauv taj av dei.
Ywaz moj hav hplauv taj av co,
Ywaz po sroz av moj le moz.

หน้ำผำเว้ำแหว่งคดงอดั่งคันเบ็ดนั่นแล
แม่เทพยวำหลงทำงบนพื้นรำบ
เพรำะเห็นต้นไม้ต้นไผ่เหมือนกันหมด
เทพยวำขึ้นไปถำงไร่บนภูเขำซอซิ
เทพยวำลงปลูกฝ้ำยปลูกข้ำว
เทพยวำกลับไปกินข้ำวใต้ต้นโพธิ์
ใบห่อข้ำวกลำยเป็นมดเป็นแมง
เทพยวำกลับไปกินข้ำว ณ ที่รำบลุ่ม
ณ แห่งนั้นกลำยเป็นจอมปลวกเท่ำบ้ำน
เทพยวำกลับไปลิดกิ่งต้นโพธิ์หมำยเอำไว้
หำกต้นโพธิ์แตกกิง่ ใหม่เทพยวำจะกลับมำ
มำรดำเทพยวำไล่ฟำดนกตบยุง
ทำเอำหลงท่ำนทำงตำมกิ่วดอย
มำรดำเทพยวำหลงทำงตำมยอดดอย
เทพยวำตีฆ้องเรียกแม่กลับมำ

4. มนุษย์ตำมหำเทพยวำ
เมื่อมนุษย์ไม่อำจอำศัยอยู่โดยปรำศจำกเทพยวำได้ จึงเริ่มตำมหำเทพยวำ หวังให้พระองค์กลับมำหำ
พวกเขำและมีควำมสุขอีกครัง้ ทว่ำระหว่ำงตำมหำเทพยวำกลับพบกับกำรหลอกลวงของบรรดำนักล่อลวง หรือ
ผีปีศำจบ่อยๆ มนุษย์เจ็บช้ำระกำใจและผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ำ ดั่งปรำกฏในบทลำนำธำต่อไปนี้
Looz qu htoo dauv nauf dauv htav,
looz qu Ywaz dauv nauf dauv htav,
t’coz auf looz qu t’wav,
hki coz auf looz qu t’wav,
looz qu tuz Sausif Dauhpav,
taj t’meij htoo t’meij Ywaz.
Taj hoo le htoo k’haikeiz,
taj hoo le Ywaz k’haikeiz,
t’nif nif htoo t’haikeiz,
hki nif nif Ywaz t’haikeiz,
kwaj lauz taj le hif hkof dei,
pluz keiz av nyei taix t’sei.
5. เทพยวำจะกลับมำอีกครั้ง

ตำมหำเทพยวำใส่รองเท้ำเหล็ก
ตำมหำเทพยวำสวมรองเท้ำเหล็ก
หนึ่งยุคก็แล้วตำมหำไม่พบ
สองยุคก็แล้วตำมหำไม่พบ
ไปตำมหำจนถึงภูเขำซอซีดอพะ
ทว่ำหำเป็นเทพยวำไม่
เล่ำลือกันว่ำเทพยวำจะกลับมำ
ลือเล่ำกันว่ำเทพยวำจะกลับมำ
หนึ่งปีก็แล้วเทพยวำไม่กลับมำ
สองปีก็แล้วเทพยวำไม่กลับมำ
มองลงไปยังใจกลำงหมูบ่ ้ำน
เห็นแต่ผกี ลับมำไม่ขำดสำย

ปกำเกอะญอเชื่อว่ำเทพยวำจะกลับมำหำมนุษย์อีกครัง้ หนึ่ง แต่ว่ำกำรกลับมำของพระองค์ครั้งนี้จะไม่
หรูหรำยิ่งใหญ่ จะมำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผิดจำกกำรคำดหวังของมนุษย์ จนมนุษย์ไม่เชื่อว่ำพระเจ้ำกลับ
มำแล้ว ลำนำธำได้รับกำรบันทึกไว้ดังนี้
Htoo lof htauf le hauf hkof lax,
Ywaz lof htauf le hauf hkof lax,
lof t’niz niz t’htauf bav,
lof hki niz niz t’htauf bav,
muj hsa t’niz lof htauf bav,
pgeiz s’yuj pgaz kauj wav wav.
Ywaz haukeiz le k’cej kla,
lof av sav le liv moj qav.

เทพยวำปรำกฏองค์ออกจำกใต้ดิน
เทพยวำปรำกฏตัวออกจำกใต้ดิน
วันหนึ่งก็ยังไม่โผล่บนดิน
สองวันก็ยงั ไม่โผล่บนดิน
วันนี้ปรำกฏตัวอยู่บนดินแล้ว
เปล่งเสียงวิเวกทั่วผืนแผ่นดิน
เทพยวำกลับมำ ณ ตำมป่ำตำมดอยแล้ว
ปรำกฏกำยในร่ำงแม่เหยี่ยวสีหม่น

ข. ปกำเกอะญอสืบสำวเรื่องรำวต้นตระกูล
1. กำรพลัดพรำกจำกกันของต้นตระกูล
ลำนำธำหมวดนี้มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรสืบสำวเรื่องรำวต้นตระกูลของปกำเกอะญอ โดยเชื่อว่ำในอดีตนั้น
เป็นต้นตระกู ลใหญ่ มีทั้งต้นตระกูลจำกฝ่ำยแม่และฝ่ำยพ่อ โพล่ง (Pgoj) เป็นต้นตระกู ลฝ่ำยแม่ ส่วนจฺก อ
(Cgauz) เป็นต้นตระกูลฝ่ำยพ่อ ต่อมำทั้งสองตระกูลได้ทวีจำนวนลูกหลำนมำกขึ้น ได้แยกย้ำยอพยพกระจัด
กระจำยไปตั้งถิ่นฐำนในที่ต่ำงๆ เพื่อหำผืนดินอำศัยและทำกินที่อุดมสมบูรณ์ หรือถูกรุรำนจำกชนเผ่ำอื่น จน
ต้องถอยหนีไปคนละทิศละทำง และเมื่อเวลำผ่ำนไปเนิ่นนำนวัน พวกเขำกลับมำพบกันอีกครั้ง เพรำะกำรจำก
กันเป็นเวลำนำนชั่วๆอำยุคน ทำให้จำกันไม่ได้ จึงต้องกำรสอบถำมไล่เรียงประวัติควำมเป็นมำ สืบสำวหำเรื่อง
รำต้นกระกูลกัน ดั่งปรำกฏในบทลำนำธำต่อไปนี้
Moj htiv nwi cei of nwi cei,
paj htiv nwi cei of nwi cei,
moj htiv lauz le Pgoj t’cei,
paj htiv lauz le Cgauz t’cei,
div pauz he hkau moj htof keiz,
meij moj htiv hkailex hkaihsei.
Buhkei ploj av laf p’wix,
ploj buhkei av laf p’wix,
y’laiz geij keiz moj av htiv,
y’laiz geij keiz paj av htiv,
civ meij moj htiv pgaz lex li,
moj htiv of hkoosoof hpai iz.

ต้นตระกูลแม่สบื สำยมำเจ็ดชั่วอำยุ
ต้นตระกูลพ่อสืบสำยมำเจ็ดชั่วอำยุ
ต้นตระกูลแม่ไปทำงโพล่งชั่วอำยุหนึ่ง
ต้นตระกูลพ่อไปทำงจฺกอชั่วอำยุหนึ่ง
ดั่งหม้อนึง่ ไม้ที่แม่ประกบติดกัน
คือต้นตระกูลแม่ทั้งสองฝ่ำยแล
ข้ำวโพดแรกรุ่นใบงำมเป็นเกลียวเอย
ข้ำวโพดแรกแย้มใบงำมเป็นเกลียวเอย
ฉันกำลังไปสืบสำวหำต้นตระกูลแม่
ฉันกำลังไปสืบสำวหำต้นตระกูลพ่อ
นึกว่ำสืบสำวหำต้นตระกูลแม่หมดแล้ว
ทว่ำยังมีแอบซ่อนที่นี่อกี เสียนี่

Y’poov bif bei caj caj eh,
y’hpau bif bei caj caj eh,
cau laiz geij keiz moj av cez,
cau laiz geij keiz paj av cez,
cau laiz htif keiz nauj av cez,
geiz htauf cau sav laij nauj eh.
Lej pau le hti lej pau eh,
lei pauv le hti lei pauv eh,
hswif hkof qi lauz maj oov be,
htauv mai tauf lauz maj oov be,
ble cuduf ble hkauf duf eh,
geij keiz baf pgoz baf pgauj lez.
Soo p’niv lauz maj t’tez,
t’coz moj qu t’htif lez.
Hsauhsaf mauz lauz maj soo yoz,
moj auf tai nwi qaf nwi coz.
K’bau poj hpav pauf laif pooz,
lauz maj moj av naj div htoo.
Klau lauz qaix tav qaix hplu hpra,
moj htiv paj htiv le laif paz.
Lej soo hkof dev qaix lauz lai,
moj htiv paj htiv t’baf qaiz.
Moj av htiv lauz maj t’yauz,
wauz htauf div taz dof auf mau.
Moj hpgi av hkli div nyasoov,
lauz pgaz hti koov pgaz kauj koov.
Moj av htiv lauz hsgeif lauz dei,
maz neij coz kwauz auf blav keiz.
Civ meij moj cez pgaz lex li,
moj cez of hkoosoof hpai iz.
Pgaz civ moj htiv of le iz,
pgaz hai y’hai paux av hki.
Seif wa av dei htof hoj hplo,
y’hai geij keiz moj av hpo.

เจ้ำนกพญำไฟอ่อนช้อยของฉันเอย
เจ้ำนกพญำไฟอ่อนหวำนของฉันเอย
พี่นไี้ ปสืบสำวหำญำติแม่นะ
พี่นไี้ ปสืบสำวหำญำติพ่อนะ
เมื่อพี่พบเธอญำติแม่เข้ำแล้ว
เธอเอ๋ยใจพี่กลับมำชุ่มชื้นเหลือเกิน
คลื่นน้อยๆในลำน้ำเอย
คลื่นใหญ่ๆ ในสำยน้ำเอย
กะโหลกสุนัขหำยไปเพรำะถูกซัดถม
เขี้ยวสุกรหำยไปเพรำะถูกซัดถม
อวบอัดอิ่มเอิบดัง่ มือดั่งน่องเอย
สืบสำวหำต้นตระกูลจะขลังหรือเปล่ำ
สิ่งวิเศษดีงำมหำยไปหนึ่งศอก
ชั่วอำยุแม่ค้นหำไม่เจอเลย
กระบอกอำหำรไก่หำยไปในบ้ำนเมืองคนโยน
แม่เล่ำขำนสืบต่อกันมำเจ็ดยุคเจ็ดสมัย
เรือได้อบั ปำงในท้องทะเล
จมหำยไปพร้อมกับตุ้มหูทองของแม่ด้วย
ฟันมีดลงชั้วมีดหลุดด้ำมไป
ทำยซิว่ำต้นตระกูลพ่อแม่อยู่ทำงใด
หินลับมีดกับใบมีดนีม่ ันของคู่กัน
ต้นตระกูลพ่อแม่ไม่ต้องสืบสำวหรอก
ต้นตระกูลแม่หำยไปนำนแล้ว
บัดนี้กลับมำดั่งฝูงกระทิงมำกินโป่งนั่นแล
แม่โปรยลูกหลำนดัง่ โปรยเมล็ดยำสูบ
กระจำยไปทั่วบ้ำนทั่วเมืองคนอื่น
ตระกูลแม่กระจัดกระจำยไปทั่วหงระแหง
ฉันทำขอกรอด้ำยเกี่ยวพวกเขำกลับมำ
นึกไปว่ำญำติของแม่หมดเพียงเท่ำนี้
ทว่ำยังมีแอบซ่อนที่นี่อกี
เขำว่ำกันว่ำญำติแม่อำศัยอยู่ทำงนี้
คนอื่นเขำมำฉันก็เลยมำกับเขำ
กิ่งไม้ขำวแห้งนกเจำะเป็นโพรง
ฉันมำสืบสำวหำลูกหลำนของแม่

K’hsau wa hai yauj kauj hse,
y’hai geij keiz moj av cez.

ช้ำงเผือกมำเหยียบเขตแดนแผ่นดิน
ฉันมำสืบสำวหำเชื้อสำยของแม่

2. ของขลัง (Taj pgoz)
ลำนำธำกล่ำวถึงต้นตระกูลที่เปรียบดั่งของขลัง สิ่งวิเศษได้หำยไป เพรำะกำรพลัดพรำกจำกกันไป เป็น
เรื่องที่น่ำเสียดำย น่ำเศร้ำใจยิ่งนัก เพรำะฉะนั้นเวลำทีก่ ลับมำพบกันอีกก็เท่ำกับเป็นกำรกลับมำพบของขลัง สิ่ง
วิเศษที่หำยไปนั้น และเมื่อได้ของขลัง สิง่ วิเศษกลับคืนมำแล้ว ต่อไปในภำยข้ำงหน้ำชีวิตต้องพบแต่ควำมสงบ
ร่มเย็นและเจริญก้ำวหน้ำสืบไป
Lej hsauhkauf pgoz neij meif oo,
pgoz nauf yoox cei nauf yoox htoo.
Taj pgoz keiz si hklef hkauf htiv,
si neij hklauf no av beif hsi.
Taj pgoz keiz si le weij lei,
si neij hkaj htoo dev hkaj cei.
Taj pgoz htif keiz laux av sav,
baf k’baf pgoz neij dev yaz.
Taj pgoz laj kauv nauj yoox htoo,
yoox keiz klof wa of le moo.
Soomgai hsaiv Qof laux mei hplo,
soo keiz pgoz keiz le p’coz.

ก้อนเส้ำขลังให้กับกองไฟ
ขลังดั่งไม้กำยสิทธิเ์ งินและทอง
สิ่งวิเศษกลับตำยที่ใต้ต้นโพธิ์
ตำยไปพร้อมกับเสื่อกกสิบผืนเชียว
สิ่งวิเศษกลับไปตำย ณ กำแพงผำเมือง
ตำยไปพร้อมกับขันทองและขันเงิน
สิ่งวิเศษกับสิง่ วิเศษกลับมำพบกัน
จะวิเศษแก่ฉันหรือเปล่ำเอย
สิ่งวิเศษคือไม้เท้ำอำญำสิทธิ์ทอง
จงชี้ฆ้องกบขำวจำกฟำกฟ้ำกลับมำเถอะ
หำกแม่น้ำเมยเสียดทะลุข้ำมแม่น้ำคง (สำละวิน)
ยุคสมัยเรำนี้จะเปี่ยมด้วยควำมขลังแล

3. อดีตที่เคยเป็นหนึ่งเดียว (Leplez)
ลำนำธำได้กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ในอดีตทีป่ กำเกอะญอยังเป็นตระกูลเดียวกัน
มีคำเปรียบเปรย
เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรือ่ งนีห้ ลำยคำ เช่น ไก่สุ่มเดียวกัน ไผ่ลำเดียวกัน ควำยฝูงเดียวกัน บวบเถำเดียวกัน แตง
เถำเดียวกัน เป็นต้น ทว่ำบัดนี้ได้กระจัดกระจำยพลัดพรำกจำกันไป ซึ่งจะต้องมีกำรไล่เรียง สืบสำว ทบทวน
เรื่องรำวของต้นตระกูลให้รู้อย่ำงแจ่มชัด ตัวอย่ำงลำนำธำมีดงั นี้
Leplez meij hsau t’doof qau,
hkai nif iz yooz hpav yooz lauz.
Leplez meij mauz waf t’bo,
hkai nif iz kai waf toox co.
T’kosaf le waf hkof hkle,
meij t’ko miz t’ko de.
P’naj hai htauf le quv hki,
meij p’maj de p’naj miz.

ในอดีตคือไก่สุ่มเดียวกัน
มำบัดนี้กระจัดกระจำยบินหนีจำกกัน
ในอดีตคือไผ่ตั้งหนึง่ ลำ
มำบัดนี้กลำยเป็นไผ่ยอดกุดเสียนี่
เถำบวบหลังกอไผ่เอย
เจ้ำคือบวบป่ำหรือบวบบ้ำน
ฝูงควำยเดินขึ้นมำจำกจำกไร่
เจ้ำคือควำยบ้ำนหรือควำยป่ำ

Leplez hswif looz taz hpav miz,
yauj htauf lei av lauj of div.
Seif hpoo hkof iz eh iz eh,
moj de yaz hkahtauf leplez.

ในอดีตกำลสุนัขไล่ล่ำเลียงผำป่ำ
รอยเท้ำบนหน้ำผำยังอยู่ทุกวันนี้
บนท่อนซุงนี่เอย
แม่ตั้งครรภ์ฉันเคยก้ำวขึ้นบนมันในอดีต

4. ก้อนหินใหญ่หักโค่น (Lej muj kaj)
ก้อนหินใหญ่หกั โค่น เป็นสำนวนเปรียบเทียบเปรียบเปรยของลำนำธำอีกสำนวนหนึ่ง ซึง่ หมำยถึงต้น
ตระกูลปกำเกอะญอทีอ่ ยู่ในสภำพบ้ำนแตกสำแหรกขำด แยกย้ำยกระจัดกระจำยไปอยู่กันคนละทิศคนละทำง
ไม่สำมำรถอยูร่ วมกันอีกต่อไป
Lej muj leplez lej muj eh,
lej muj Ywaz soo kaj leplez.
Lej muj kaj lauz av hpau di,
lauz pgaz hti yiz pgaz kauj yiz.
Lej muj kaj av dei cu poov,
lauz pgaz hti koo pgaz kauj koo.
Lej muj kaj sai htauf aiv aiv,
maz laux hpof qai av taj blaiv.
Lej muj kaj sai htauf auv auv,
poj cif miz p’naj cif hplauv.
Lej muj kaj t’htoof nwi niz,
poj cif hplauv p’naj cif miz.
Lej muj kaj lauz poj proov proov,
lej muj Ywaz soo kaj nwi hkoov.
Lej muj kaj lauz sauf tooz tooz,
hpof qai poz pliz le hkof soo.
Hpof qai poz pliz le hkof soo,
ce poj roo ce p’naj roo.

ก้อนหินใหญ่ในอดีตนี่เอย
ก้อนหินใหญ่ที่พระเจ้ำหักโค่นในอดีต
ก้อนหินใหญ่หกั โค่นลงฝุ่นคละคลุง้
กระจำยไปไกลถึงต่ำงบ้ำนต่ำงเมือง
ก้อนหินใหญ่หกั โค่นกิ่งก้ำนกองทะมึน
กระจัดกระจำยไปทั่วทุกบ้ำนเมืองคนอื่น
ก้อนหินใหญ่จะหักโค่นเสียงดังแอดๆ
สั่งเสียลูกกำพร้ำทุกสิ่งทุกอย่ำง
ก้อนหินใหญ่จะหักโค่นเสียงดังออดๆ
วัวควำยเตลิดเปิดเปิงหนีจำกไปหมด
ก้อนหินใหญ่หกั โค่นแผ่นดินสั่นไหวเจ็ดวัน
วัวควำยเตลิดเปิดเปิงหนีจำกไปหมด
ก้อนหินใหญ่หกั โค่นลงเสียงดังปรูปรู
ก้อนหินใหญ่พระเจ้ำหักโค่นเจ็ดท่อน
ก้อนหินใหญ่หกั โค่นลงเสียงดังตู ๆ
กำพร้ำฟั่นเชือกด้วยเส้นผม
กำพร้ำฟั่นเชือกด้วยเส้นผม
มัดวัววัวเชื่อง มัดควำยควำยเชื่อง

5. ใช่เจ้ำหรือเปล่ำ (Baf meij naz)
ลำนำธำกล่ำวถึงกำรถำมไถ่ สืบสำว สอบถำมกันและกันระหว่ำงคนในตระกูลเดียวกันที่กลับมำพบกัน
หลังจำกได้ห่ำงหำยห่ำงไกลกันเป็นเวลำหลำยชั่วอำยุคนแล้ว จนไม่แน่ใจว่ำเป็นต้นตระกูล ญำติพี่น้องของ
ตนเองหรือเปล่ำ เนื้อควำมหลักที่ขำดไม่ได้ในลำนำธำแต่ละบท ซึ่งเป็นคำเชิงคำถำมคือ “ใช่เจ้ำหรือเปล่ำ”
(Baf meij naz) ตัวอย่ำงลำนำธำมีดังนี้
Baf meij naz hkwa mauj laux kwi,
meimeij naz pgiz hkof looj hti.
Baf meij naz hkwa htof paux moz,
hkof soo roj cei of nwi bo.
Baf meij naz hkwa nauj pauz moo,
meimeij naz raj lauz hkof soo.
Baf meij naz hkwa nauj sriv cei,
meimeij naz keiz nux auf meiz.
Taj sai kraij kraij s’dauv pleiz,
baf meij naz hkwa htoof mauz cei.

ใช่เจ้ำหรือเปล่ำหนอเพื่อนมอลอกวีเอย
หำกใช่ จงสระผมอำบน้ำเถอะ
ใช่เจ้ำหรือเปล่ำหนอเพื่อนนกตีทองเอย
หำกใช่ ต้องมีเส้นผมสีเงินเจ็ดเส้น
ใช่เจ้ำหรือเปล่ำหนอเพื่อนสำวปอมูเอย
หำกใช่ จงสยำยผมลงมำเถอะ
ใช่เจ้ำหรือเปล่ำหนอเพื่อนแม่นำงซรีเจเอย
หำกใช่ จงกลับมำกินข้ำวเถอะ
ในลิ้นเชี่ยนหมำกเสียงแกระ ๆ
ใช่เธอหรือเปล่ำแม่เชี่ยนปูนเงินเอย

สรุป
จำกกำรที่ชนเผ่ำปกำเกอะญอมีควำมเชื่อถือสิ่งสูงสุดทีเ่ รียกชื่อว่ำ “เทพยวำ” ซึ่งเชื่อว่ำเป็นผู้สร้ำง
จักรวำล โลก สรรพสิง่ สรรพสัตว์ และมนุษย์ รวมถึงชนเผ่ำปกำเกอะญอด้วย และจำกประวัติศำสตร์ที่ชนเผ่ำป
กำเกอะญอมีจำนวนน้อย รักสันติ สันโดษ ไม่อยำกมีเรือ่ งมีรำวให้ยุ่งยำกวุ่นวำย ยอมคนอื่น ทำให้ถูกรุกรำน
จำกชนเผ่ำอื่น ๆ พวกเขำจึงอพยพถอยหนีกระจัดกระจำยไปหำที่อยู่ใหม่ ทำให้เกิดกำรพลัดพรำกจำกกันทั้งใน
ระดับครอบครัว หมู่บ้ำน ชุมชน และชนเผ่ำ ซึ่งเรื่องรำวควำมเป็นมำทั้งหมดนี้ได้ถูกบันทึกไว้ใน “ลำนำธำสืบ
สำวต้นตระกูล” เป็นกำรบันทึกประวัติศำสตร์ทั้งด้ำนควำมเชื่อและประวัติควำมเป็นมำของชนเผ่ำ ควำมทุกข์
ยำกลำบำกที่ได้รับ ทัง้ นี้เพื่อให้ลูกหลำนได้มีโอกำสเรียนรู้ ตระหนักถึงกำรมีอยู่ของชนเผ่ำ สืบทอดควำมเชื่อ
วัฒนธรรมประเพณี องค์ควำมรู้ และดำรงควำมเป็นชนเผ่ำสืบไป
@@@ @@ @@@

บทที่ 5 ลำนำธำงำนมงคลสมรส (Hta auf moov)
1. ลำนำธำขอหมั้น (Hta t’loj)
พิธีสมรสตามประเพณีปกาเกอะญอเริ่มต้นด้วยการสู่ขอ (Auf qei) กล่าวคือเมื่อพ่อแม่ทั้งฝ่ายหญิงและ
ฝ่ายชายรับรู้กันแล้วอย่างไม่เป็นทางการว่าลูกทั้งสองชอบพอกัน ทางฝ่ายหญิงจะจัดหาเฒ่าแก่ไปสู่ข อฝ่ายชาย
หากตกลงกันได้แล้วก็จะมีการนัดหมายวันแต่งงานที่แน่นอน เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้กลับไปเตรียมตัวต้มเหล้าและ
สัตว์ที่จะใช้ประกอบอาหารเลี้ยงแขกในงานแต่งงาน พร้อมทั้งบอกกล่าวเพื่อนบ้านรับรู้ เพื่อช่วยกันต้มเหล้าไป
สมทบโดยทั่วหน้ากัน จากนั้นก่ อนวันแต่งงานหนึ่งวันเฒ่าแก่ฝ่ายชายจะไปขอหมั้นหมายฝ่ายหญิงที่บ้านผู้หญิง
(T’loj) เมื่อเดินทางถึงบ้าน เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวจะเริ่มขับลานาธาทักทายเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวก่อน ฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะ
โต้ตอบด้วยการขับลานาธาเช่นกัน แล้วทั้งสองฝ่ายก็สลับขับ ลานาธาโต้ตอบกันคนละบทๆ เรื่อยไป เนื้อหาหลัก
ของลานาธากล่าวถึงการขอความคิดเห็นจากฝ่ายชาย ว่าตกลง ยินยอม ยินดีที่รักและแต่งงานกับฝ่ายหญิงหรือ
เปล่า โดยเริ่มต้นจะกล่าวอย่างอ้อมค้อม เปรียบเทียบเปรียบเปรยกับสิ่งต่างๆ ฝ่ายชายจะคอยยกยอปอปั้น ส่วน
ฝ่ายหญิงจะคอยถ่อมตน กระทั่งถึงเวลาหนึ่งก็จะตกลงยินยอมกัน ลานาธามีดังต่อไปนี้
เฒ่ำแก่ฝ่ำยเจ้ำสำว (Cau t’loj moj)

เฒ่ำแก่ฝ่ำยเจ้ำบ่ำว (Cau t’loj paj)

ผู้แก่ผเู้ ฒ่าวางวานให้ท่านมา
ผู้เฒ่าผู้แก่วางวานให้ท่านมา

ผู้เฒ่าผู้แก่นัดหมายฉัน ณ ลาห้วยใหม่
ผู้แก่ผเู้ ฒ่านัดหมายฉัน ณ ลาธารใหม่

ปีแล้วปีเล่าฉันตั้งตาเฝ้ารอคอยท่าน
เดือนแล้วเดือนเล่าฉันตัง้ ตาเฝ้ารอคอยท่าน

อยู่ ๆ ฉันก็เดินหลงทางเข้ามา
อยู่ ๆ ฉันก็เดินเข้ามาหลงทาง

หากท่านมาเกี้ยวพาแม่นางตัก๊ แตนอย่างฉันแล้ว
ฉันแม่นางตั๊กแตนและแม่ฉันจะยินดียิ่งนักแล
Pgaz miz sauf sruv le n’hai,

บังเอิญหลงทางมาถึงบันไดท่าน
ฉันนีจ้ ะเป็นเพื่อนของท่านได้ฤๅ
Miz pax yaz hti qaiv av sau,

pgaz pgaj sauf sruv le n’hai,
t’nif nif hkauv laj n’klai,

pgaj pax yaz hti klo av sau,
cau of cau taumuj tauhplauv,

t’la la hkauv laj n’klai,
n’mei hai hsgei nauj dwaif hsgai,

cau hso cau taumuj tauhplauv,
tauhplauv htauf hpau av qau tauz,

dwaif hsgai hpau kwauz moj aif wai.

baf kai n’moo n’s’kauv.

จั๊กจั่นปรากฏตัวทางเหนือหมู่บ้าน

จั๊กจั่นปรากฏตัวขึ้นมาจากใต้ดิน

เรไรเปล่งเสียงร่าร้องทางใต้หมู่บ้าน
ปรากฏตัวในเดือนกันยายน
เปล่งเสียงร่าร้องในเดือนตุลาคม

เรไรปรากฏตัวขึ้นมาจากใต้ดิน
หนึ่งวันก็แล้ว ยังไม่โผล่ออกมา
สองวันก็แล้ว ยังไม่โผล่ออกมา

หากถึงกาลแห่งข้าวสุกเหลืองอร่าม
ช่างวิเวกตราตรึงหัวใจฉันจริงหนอ
Soolei lof le hif hkof dau,

วันนี้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นแล้ว
ทว่าจะเป็นที่ต้องตาพอใจแก่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือ
Soolei lof le hauf hkof lax,

kauz weiz kauv le hif hkof dau,
lof htauf le Hsiv muj av tauz,

kauz weiz lof le hauf hkof lax,
lof t’niz niz t’htauf bav,

kauv htauf le Hsiv hsaf av tauz,
nif mei baf le bu saf gauz,

lof hki niz niz t’htauf bav,
muj hsa t’niz lof htauf bav,

cgeij soof lauz sav yaz dof lauf!

baf lauz miz lauz pgaj av sav.

ปีนี้ปลีกล้วยแก่ได้ที่แล้วซินะ

ฉันเดินเสาะหาล่ายิงนกหนูบนต้นก๊อ

เดือนนี้ปลีกล้วยแก่ได้ที่แล้วซินะ
แก่ได้ที่ปีแล้วปีเล่าแต่ก็ยงั ไม่เก็บ
แก่ได้ที่เดือนแล้วเดือนเล่าแต่ก็ยังไม่เก็บ

ฉันเทียวเสาะหาล่ายิงหนูนกบนต้นก๊อ
เดินเสาะหาล่ายังไม่เป็นก็ฝึกฝนไป
เทียวเสาะหาล่ายังไม่เป็นก็ฝึกฝนไป

หากฤดูหมดหน้าไร่หมดหน้างานเวียนมาถึง
ผู้เฒ่าผู้แก่จะเก็บลงมาบ่มให้สกุ เสียทีเอย

ยิงลูกษรขาวขึ้นไปยังขื่อบ้าน
ลูกษรขาวติดแน่นกับขื่อไม้นั้นแล

Taj t’nif iz dof hkof mi,
taj t’la iz dof hkof mi,

Y’laiz auf sriv loj laf loz,
y’hai auf hkav loj laf loz,

t’nif nif miz t’klau div,
t’la la pgaj t’klau div,
nif mei baf quv tuj sif swiv,

sriv t’sei sriv naif sriv lo,
hkav t’sei hkav naif hkav lo,
hkav htauf plaj wa le kloz loz,

pgaz pgaj klau lauz auf soof mi.

plaj wa caihtau le seif loz.

ท่านทาไร่ ณ ทางเดินของผู้เฒ่าผู้แก่

แมงมุมชักใยของมันไปเรื่อยๆ

ท่านทานา ณ ทางเดินของผู้แก่ผเู้ ฒ่า
ท่านทาไร่ก็ขอให้ทาอย่างเอาจริงเอาจัง

แมงมุมขึงใยของมันไปเรือ่ ยๆ
กิ่งไม้ทอดไปถึงไหนก็ชักไปถึงนั้น

ท่านทานาก็ขอให้ทาอย่างเอาจริงเอาจัง
หากไม่เอาจริงเอาจัง ทาเพียงเล่นๆแล้วไซร้

กิ่งไผ่ทอดไปถึงไหนก็ขงึ ไปถึงนั้น
ชักไปกระทั่งถึงแผ่นดินอุดมสมบูรณ์

ท่านจะไม่มเี ชื้อข้าวเหลือให้เก็บเลย
N’maz muj le miz av klai,
n’maz waiz le pgaj av klai,

มันก็จะสร้างยุ้งฉางไร่ข้าวที่นั่นแล
K’pauz cej av luz av luz,
k’pauz kav av luz av luz,

n’maz muj de maz taiz taiz,

seif dei tuz nu cej tuz nu,

n’maz waiz de maz taiz taiz,
n’mei maz kwai lof kwailai,
n’bu av hkli t’of wai.

waf dei tuz nu cej tuz nu,
cej av luz tuz le kauj mux,
kaihtauf buhpau hsgif de quv.

เมื่อตกลงกันได้ว่า จะแต่งงานกันแล้ว ก็จะขับลานาธาทีส่ อื่ ถึงการร้องขอความซือ่ สัตย์ต่อกัน มีความรัก
ความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองคนเจ้าบ่าวเจ้าสาว ทั้งสองครอบครัว และทัง้ สองหมู่บ้านด้วย
นกพญาไฟเจ้าเอ๋ย หากเจ้ามีน้าใจร่วมผูกพัน

ให้เราปลูกว่านและขิงทะลุหากัน

ขอให้เจ้ามาทารังร่วมกับนกกระจิบด้วยเถิด
Bif bei n’sav roj mei sei,

ให้เราถางไร่ทะลุหากันที่กิ่วดอยเฉกเช่นกัน
Soof s’gej hsoo de s’ei,

wauz qux n’swi de hsauhsei.

hpaiv s’gej quv taj av dei.

ไร่โดดเดี่ยวคนเขามักไม่นิยมถางกัน

ลงปลูกพลูร่วมกับทองหลาง

หญิงโดดเดี่ยวอย่างข้าคนเขามักเดินเลี่ยงไป
Doo lauz hkauf pgaz t’nax hpaiv,
nauj lauz hkauf doo pgaz hav hsgaiv.

เมื่อทองหลางโตพอปีนได้ ใบพลูก็แก่ดีนงึ่ เช่นกัน
Soof lauz tij s’bluf dauv hse,
hse geiz ploz s’bluf geiz he.

หากพี่มจี ิตใจกว้างขวางเมตตากรุณาแล้วก็
มาเลี้ยงดูฉันผูซ้ ึ่งบ้านแตกสาแหรกขาดนี้เถิด

ให้เราร่วมกันลงปลูกต้นเดือย ณ ริมไร่กันนะ
เอาไว้เป็นของเธอกอหนึ่งและของฉันกอหนึง่

Mei tai cau hsomof taj sei,
kwaj keiz nauj lauz hsgeif lauz dei.

Soof lauz bef bgai le quv qez,
meij nai t’qez yai t’qez.

ลูกไก่น้อยที่ถกู แม่ไก่ปล่อยทิง้ ไป
ขอสักคนมาช่วยดูแลเลี้ยงดูเถิดนะ

ให้ลงปลูกตัวเราสองคนดั่งลงปลูกต้นบุกเถิดนะ
แม้ผู้เฒ่าผู้แก่จะแยกเราทั้งสองออกก็ไม่ได้เลย

Hsau biv caj le moj plaj lauz,
iv keiz kwaj keiz t’nauz nauz.

Soof lauz tij p’sav div qev,
pgaz pgaj yauz hpav t’neij lez.

หากมีไก่ตัวหนึง่ เอาไข่เป็ดกลับไปดูแลฟูมฟัก
ไก่ตัวนั้นแลคือไก่ที่มีจิตใจสูงส่งเลิศเลอ

ให้ปลูกตัวเราสองคนลงไปยังจอมปลวกเถิดนะ
เราทัง้ สองกลายเป็นแมงเม่าฝูงทะมึนบินสู่ฟากฟ้า

Htof deif dif hsau mei hu keiz,
hsau t’beif hsomof taj sei.

Soof lauz p’sav soo blef pooz,
kaihtauf pij yooz htauf soo moo.

2. “ลำนำนธำเหนี่ยวรั้ง” และ “ลำนำธำขอไปร่วมงำนสมรส” (“Hta nyav” dauv “Hta qei laiz auf
moov”)

ในวันที่เจ้าบ่าวและเพื่อนๆ จะเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่บ้านเจ้าสาว ก่อนจะออกเดินทางคนที่ อยู่ใน
หมู่บ้าน ไม่ไปร่วมงานจะขับธาร่วมกับพวกเขา โดยคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะขับ “ลำนำธำเหนี่ยวรั้ง” ส่วนคนที่จะไป
ร่วมงานก็จะขับ “ลำนำธำขอไปร่วมงำนสมรส” โต้กลับไป
ลำนำธำเหนี่ยวรั้ง

ลำนำธำขอไปร่วมงำนสมรส

นกร้องส่งเสียงทางเหนือหมู่บ้านไพเราะจริงเอย

อยู่กับน้องฉันก็อยู่มานานแสนนานแล้ว

ไก่ขันส่งเสียงทางใต้หมู่บ้านไพเราะจริงเอย
หากผูเ้ ฒ่าผู้แก่เสนอขายทิง้ ที่อื่นอย่ายอมเสียนะ

อยู่กับพี่ฉันก็อยู่มานานแสนนานแล้ว
ยามเช้ามาน้องก็ว่าให้อย่างหนึ่ง

หากผู้แก่ผเู้ ฒ่าเสนอขายทิง้ ที่อื่นอย่ายอมเสียนะ
ให้เสนอขายแก่ฉันนี่แหละฉันจะซื้อ

ยามเย็นมาพีก่ ็ว่าให้อีกอย่างหนึ่ง
เอาย่ามขึ้นใส่บ่าแล้วหยิบห่อข้าวใส่

ฉันจะเอาไว้ให้ขันส่งเสียงคูห่ มู่บ้านฉันแล
Htof auf o coz hkof s’kweiz,
hsau k’mai coz lax s’kweiz,

เหลียวมองข้างหลังวิเวกวังเวงฉิบเอย
Of de puj y’of yix li,
of de waij y’of yix li,

pgaz miz htauv hsa aif t’geiz,
pgaz pgaj htauv hsa aif t’geiz,

muj hseif puj tai taj t’miz,
muj ha waij tai taj t’miz,

htauv hsa neij yaz y’k’pgeiz,
auf o la y’hif hkof dei.

hseihtauf htef hiv htauf meiz hswi,
kwaj keiz lauj hki k’suf swiv.

ซิ่นตัวไหนๆก็แลดูแดงฉานไปหมด
เสื้อตัวไหนๆก็แลดูแดงฉานไปหมด

ไม้ขื่อของบ้านมีต้นกาเนิดจากที่ใด
ไม้แปของบ้านมีต้นกาเนิดจากที่ใด

หากน้องเสนอขายไปพี่ก็อยากได้
หากพี่เสนอขายไปน้องก็อยากได้
อย่าเสนอขายกระนั้นเลยพีเ่ อ๋ย

ฉันถามน้อง ทว่าน้องไม่ตอบ
ฉันถามพี่ ทว่าพี่ก็ไม่ตอบ
ฉันจึงคิดจะก้าวขาออกไปเสียจากบ้านนี้

เพราะแม่เคยสัง่ เสียเราซ้าแล้วซ้าเล่า
Nif t’koox gauz naif gauz dauv,

อยู่ภายหลังจงทาไร่ทานาอย่างจริงจังเถิด
Kloz muj av htiv of le laif,

hsei t’beif gauz naif gauz dauv,
puj mei htauv hsa waij sav lau,

kloz bau av htiv of le laif,
y’cav puj de puj t’tai,

waij mei htauv hsa puj sav lau,
htauv hsa t’geiz auh waij cau,
moj maz laux wiz maz laux dauv.

y’cav waij de waij t’tai,
hka lauz hkauf civ y’k’laiz,
of lehki qiv muj qauj waiz.

อย่าไปหมูบ่ ้านคนอื่นเลยนะพีเ่ อ๋ย

ฉันคือนกแก้วภาษากลับตาลปัตร

อย่าไปแผ่นดินคนอื่นเลยนะพีเ่ อ๋ย
ที่นี่มีไม้ซางตั้งมากมายก่ายกอง
ที่นี่มีไม้รวกตัง้ มากมายก่ายกอง

ฉันคือนกหกภาษากลับตาลปัตร
ร่อนบินไปหนึ่งโค้งน้าก็ไม่พกั เหนื่อย
ร่อนบินไปสองโค้งน้าก็ไม่พักเหนื่อย

นกเขาและนกตัง้ ล้อขึ้นนอนปะปนกัน
คงมีสักวันแผ่นดินเราจะกลับมาอุดมสมบูรณ์แล

ร่อนบินเฉียดท้ายศาลาหมู่บ้านของตนเอง
กระพือปีกทะยานสูบ่ นต้นทองหลางแล

Qeij pgaz hti t’geiz auh cau,
hav pgaz kauj t’geiz auh cau,

Poov htof kif av kwauj s’kwi,
hpau daunyax av kwauj s’kwi,

waf miz taj lauz aiv lauz auv,
waf bau taj lauz aiv lauz auv,

yooz t’keif hti t’of bgiv,
yooz hki keif hti t’of bgiv,

k’luv htauf mi klauf sauf gauz,
kauj k’mux keiz kwaj t’blau.

yooz t’plax av blauf dof hki,
t’plauj htauf hse le av div.

ความกันดารอดอยากในอดีตไม่เห็นแม่ตายเลย

เพราะความอดอยากพี่จงึ ตามหาข้าวละมานกิน

เพราะแม่คอยประทังชีวิตด้วยข้าวละมาน
Taj kax leplez moj t’si,

พี่จะไม่เหลียวกลับไปมองข้างหลังอีกเลย
Taj kax cau looz auf bumiz,

moj auf nax coz nauf bumiz.

cau t’kwaj keiz av lauj hki.

ท่านมัวไปหาดอกทองหลางที่ต่างแดนแต่ไกลโพ้น

เพราะว่าเกิดความกันดารอดอยากในหมูบ่ ้าน

รู้หรือไม่ดอกทองหลางในหมูบ่ ้านก็จะแก่เสียเปล่า
N’looz neij hse le av yiz,

นกขุนทองอย่างฉันจึงต้องออกไปหาลูกไม้ที่อื่น
Taj kax le cgev av kauj pooz,

hse le hif pooz k’pgaj si.

cgev looz auf taz saf misoo.

ท่านจะไปหาแผ่นดินใหม่ของใครที่ใดหรือ

แผ่นดินนี้ใช่แม่พี่เป็นคนก่อร่างสร้างมาก็หาไม่

อยู่ด้วยกันช่วยกันทาไร่ทานาที่หมู่บ้านเรานี่แหละ
N’sa laiz pgaz kauj soo laif,
of s’kauv maz muj maz waiz.

พี่จะขออยู่อาศัยทากินเพียงชั่วค่าชั่วคืนเท่านั้นแล
Kauj t’meij cau moj soof lauz,
cau k’auf niz k’auf sau.

ครั้งแล้วผู้ที่จะไปร่วมงานก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านไปยังหมู่บ้านเจ้าสาว เมื่อเดินทางมาถึงชานหมู่บ้าน
เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวและชาวบ้านในหมู่บ้านเจ้าสาวจะออกมาต้อนรับ ณ ที่นั้นเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวและเฒ่าแก่ฝ่าย
เจ้าบ่าวจะทาพิธีรินเหล้าอธิษฐาน (แควะซิ) และขับลานาธาโต้ตอบกัน
เฒ่ำแก่ฝ่ำยเจ้ำสำว (Cau t’loj moj)
ท่านอยู่ไกลถึงภูเขาซอซีท่านก็เดินทางมา

เฒ่ำแก่ฝ่ำยเจ้ำบ่ำว (Cau t’loj paj)
ฉันเดินทางมาจากกิ่วภูเขาซอซี

ท่านอยู่ไกลถึงภูเขาปกอกอท่านก็เดินทางมา
ท่านเดินทางมาด้วยเรื่องอันใดรึ
ท่านเดินทางมาด้วยเหตุอันใดรึ

ฉันเดินทางมาจากกิ่วภูเขาปกอกอ
เสียงก้องกังวานป่าเขาซอซีวิเวกยิง่ แล
เสียงก้องกังวานป่าเขาปกอกอวังเวงยิง่ แล

หากท่านชะเง้อมองดูที่ไร่ที่นาของฉัน
จะเห็นตัวฉันผอมแห้งแคระแกรนเลยทีเดียว

ชะเง้อมองดูใจกลางหมูบ่ ้านของน้องนาง
เห็นตัวน้องนางเนื้อตัวขาวดั่งสาลีแล

N’of le Sausif n’hai,
n’of le Pgauz gauz n’hai,

Y’hai le Sausif av dei,
y’hai le Pgauz gauz av dei,

n’hai n’civ ceij div laif,
n’lauz n’civ ceij div laif,

Sausif sauf lauz t’lei lei,
Pgauz gauz sauf lauz t’lei lei,

kwaj co nauj av muj av waiz,
nauj k’caj lauz moj lauz mai.

kwaj co nauj av hif hkof dei,
nauj k’caj wa dauv baibei.

คู่หมั้นคนอื่นเดินทางมาจากแผ่นดินแมแปร

ฉันเดินทางมาสระผม ณ ตาน้าบ่อ

คู่หมายคนอื่นเดินทางมาจากหมู่บ้านแมแปร
เดินทางมาหวีผมเกล้ามวยอย่างสวยงาม

ฉันเดินทางมล้างหน้า ณ ตาน้าบ่อ
ล้างหน้าสะอาดแล้ว แต่ก็อยากให้สะอาดกว่าอีก

เดินทางมาล้างหน้าล้างตาขาวสะอาดเกลี้ยงเกลา
หากฉันมีกาลังสู้การสูง้ านไหวแล้วก็

ล้างตาสะอาดแล้ว แต่ก็อยากให้สะอาดกว่าอีก
มือพลางล้างหน้า ขาพลางก้าวไป

จะขอเป็นคู่หมั้นคูห่ มายของเขาจริงเอย
Pgaz poov le maipraiz k’hai,
pgaz hpau le maipraiz k’hai,

หวังยิ่งแลที่จะให้แม่น้องนางรักชอบพอฉัน
Hai pgiz hkof hti maix k’laz,
hai plaj maix hti maix k’laz,

hai hkwi hkof geiz baf geiz caiv,
hai plaj maix geiz baf geiz caiv,

plaj maix t’wa aif av wa,
plaj na t’wa aif av wa,

mei tai nauj maz neij auf kai,
nauj k’dausaz le av wai.

cu hkauv plaj y’hkauf hkauv hka,
muj laj le hpau moj aif pgaz.

เสร็จจากพิธีรินเหล้าแล้ว ก็พากันเดินทางมาทีบ่ ้านเจ้าสาว และที่นั่นก็จะขับลานาธาโต้ตอบกันเกี่ยวกับ
บ้าน โดยเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวจะถ่อมตัวเองว่าบ้านไม่ใหญ่โต ไม่สวย ไม่หรูหรา ไม่มีอะไรประดับประดา ส่วนเฒ่าแก่
ฝ่ายเจ้าบ่าวจะคอยยกยอปอปั้นแก้เกี้ยวโต้กลับไป
เฒ่ำแก่ฝ่ำยเจ้ำสำว (Cau t’loj moj)
ท่านมาสารวจศาลาหมู่บ้านฉัน

เฒ่ำแก่ฝ่ำยเจ้ำบ่ำว (Cau t’loj paj)
ฉันมาสารวจศาลาหมู่บ้านท่าน

ท่านมาครวตราศาลาหมูบ่ ้านฉัน
เสื่อทองที่จะปูไม่มเี ลยสักผืน
เสื่อเงินทีจ่ ะปูไม่มเี ลยสักผืน

ฉันมาตรวจตราศาลาหมูบ่ ้านท่าน
ท่านปูเสื่อทองซ้อนทับกันเจ็ดชั้น
ท่านปูเสื่อเงินซ้อนทับกันเจ็ดชั้น

มีเพียงเสือ่ ไม้ไผ่ลายดัดสามเท่านั้น
ช่างน่าอับอายขายหน้าเพื่อนจริงเอย

ปูเสื่อลายขดช่างงามจริงแท้
ท่านเป็นมิตรมีไมตรีเหมือนดัง่ เดิมแล

Poov hai hsgaf y’blauf dof hkle,
hpau hai hsgaf y’blauf dof hkle,

Y’haihsgaf poov blauf dof hki,
y’hai hsgaf hpau blauf dof hki,

dalauz hklauf htoo t’of lez,
dalauz hklauf cei t’of lez,

dalauz hklauf htoo nwi k’bliv,
dalauz hklauf cei nwi k’bliv,

dalauz hklauf av kif bauv se,
maix hsgav le goz mauf dof klez.

dalauz hklauf av kif s’wiv,
goz mauf mux div lauj lauj div.

ฉันอาศัยอยู่หมู่บ้านที่ไม่ใกล้กับไผ่บ้าน

ผู้แก่ผเู้ ฒ่าสร้างศาลาหมู่บ้านเสียใหญ่โต

ฉันอยู่อาศัยหมู่บ้านที่ไม่ใกล้กับไผ่บ้าน
ผู้เฒ่าผู้แก่สร้างศาลาหมู่บ้านเสร็จไม่สมบูรณ์

ผู้เฒ่าผู้แก่สร้างศาลาหมู่บ้านเสียใหญ่โต
ชั้นที่หนึ่งมีลายสานดัดสามอันสวยงาม

ผู้แก่ผเู้ ฒ่าสร้างศาลาหมู่บ้านเสร็จไม่ครบถ้วน
พี่เดินขึ้นบนบ้านแล้วขาพี่ก็ทะลุพื้น

ชั้นที่สองมีลายสานดัดสามอันสายงาม
ฉันขึ้นไปบนศาลาเพือ่ นั่งคู่กับแม่ทองหลาง

ช่างน่าอับอายแม่พเี่ สียจริงหนอ
Of hif t’boov waf soof de,
hso qau t’boov waf soof de,

กว่าจะขึ้นไปถึงตะวันก็บ่ายคล้อยมากทีเดียว
Miz tei blauf teihtauf dif de,
pgaj tei co teihtauf dif de,

miz tei blauf av hkof t’yez,
pgaj tei co av hkof t’yez,

t’m’caux av kif bauv se,
hki m’caux av kif bauv se,

cau hai htauf av hkauf lauz ble,
maix hsgav le cau moj dof klez.

haihtauf hseif nauz qux de hse,
muj lauz yaij bau yaij yaij eh.

3. ลำนำธำตั้งขันหมำก (Hta hsauf lauz k’ne)
เมื่อได้เวลาทา “พิธีตั้งขันหมาก” ราวสี่นาฬิกาเช้ามืด เฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวและเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะไป
ยังบ้านทีเ่ จ้าบ่าวขึ้นนอน ซึ่งโดยปกติจะเป็นบ้านเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงนั้นเอง ที่นี่จะมีพิธีตั้งขันหมากแต่ละตระกูลจะมี
ขันหมากเพื่อหมั้นหมายต่างกันไปบ้างแต่โดยโดยทั่วไปจะมีหลักๆดังทีจ่ ะยกตัวอย่างตอไปนี้ ซึ่งฝ่ายเฒ่าแก่เจ้าสาว
จะเป็นผูร้ ้องขอขันหมากจากฝ่ายเฒ่าแก่เจ้าบ่าว การร้องขอขันหมากจะตอบโต้กันด้วยธา โดยฝ่ายเฒ่าแก่เจ้าสาว

จะเป็นคนก่อและร้องขอขันหมาก ส่วนฝ่ายเฒ่าแก่เจ้าบ่าวจะเป็นคนรับ และคอยถ่อมตนเองเรื่อยไป ไม่ยอมให้
ง่ายๆ ขันหมากที่ถูกร้องขอมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
3.1 ขอเสื้อหมั้น - Qei hsei p’loj
ท่านอุตส่าห์สู้ไปทาไร่ไกลเสียกว่าคนอื่น
ท่านอุตส่าห์สู้ไปทานาไกลเสียกว่าคนอื่น

พี่ไปทาไร่บ่ายลงไปทางเขตแดนดงหญ้า
พี่ไปทานาบ่ายลงไปทางเขตแดนดงหญ้า

ทาไร่อยากได้ที่แสงแดดจัดจ้านส่องใส่
ทานาอยากได้ที่แสงแดดจัดจ้านส่องใส่

ไปตรวจดูทางเหนือไร่ ทางใต้ถูกหญ้าคลุมมืดมิด
ไปตรวจดูทางใต้ไร่ ทางเหนือถูกหญ้าคลุมมืดมิด

ให้เราไปล่าจับแมวป่าในดงไพรกันเถิด
เพราะพวกมันมีลายเนื้อตัวทัง้ ขาวและดา

ซ้าผลไม้พิษโดนใส่มือพี่เข้าไปอีก
ทาเอาพีเ่ สียชื่อเสียงไปหมดเลย

Laiz maz muj yiz neij pgaz gaz,
laiz maz waiz yiz neij pgaz gaz,
maz muj aif dauv muj dauv hsa,

Maz muj dauv lauz le nauf hse,
maz waiz dauv lauz le nauf hse,
hsgaf quv hkof quv hki lauz be,

maz waiz aif dauv waiz dauv hsa,
auf maz neij htauv hsau pgaz lax,

hsgaf quv hki quv hkof lauz be,
seif saf baf siv cau cune,

kif de av soo de av wa.

cau wai av miz t’of lez.

3.2 ขอเกลือ - Qei i-saf
คนไทยจากแผ่นดินแมะแวมาค้าขาย
คนโยนจากแผ่นดินแมะแวมาค้าขาย

ผู้เฒ่าผู้แก่พาฉันตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ในป่าแพะ
ผู้แก่ผเู้ ฒ่าพาฉันตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ในป่าแพะ

คนไทยจะมาค้าขายอะไรกันรึ
คนโยนจะมาค้าขายอะไรกันรึ

ฉันโตขึ้นมารูปร่างสู้ไม่สงู ใหญ่
ฉันโตขึ้นมาหน้าตาสู้ไม่สวยงาม

คนโยนจะมาค้าขายกรวดและทราย
เลี้ยงดูทั้งแม่ม่ายและลูกกาพร้า
Sif hpo hai kaz le maiv waiz,

ร่างเตี้ยผอมแห้งดัง่ ก้อนหินป่าแพะ
แม้เพียงต้นมะเขือ เมื่อขึ้นไปลิดกิ่งแล้วยังทานไหว
Miz of guz yaz le kauj bgei,

yoz hpo hai kaz le maiv waiz,
sif hpo hai kaz m’taz laif,

pgaj hso guz yaz le kauj bgei,
y’dof htauf y’kij t’geiz,

yoz hpo hai kaz m’taz laif,
yoz hpo hai kaz lej de maiv,

y’dof htauf y’gauz t’geiz,
cau lauz kauj bgei lej meiz qei,

kwaj kai muf mai de hpof qai.

htauf klauz s’kauz hkaf av dei.

3.3 ขอเสื้อดำ (เสื้อแม่บ้ำน) - Qei hseisoo

แม่นางแยลาเอย เนื้อตัวเจ้ามืดดาดีแท้
แม่นางแยลาเอย เนื้อตัวเจ้านวลขาวดีแท้
เมื่อดึงทางหัว ทางขาก็โผล่ให้เห็น

รูปร่างฉันไม่ดี เนื้อตัวผิวพรรณดาอย่างหม้อ
หน้าตาฉันไม่ดี เนื้อตัวผิวพรรณดาอย่างหม้อ
แม้เอาหินถูก็ไม่อาจขาวสะอาดได้

เมื่อดึงทางขา ทางหัวก็โผล่ให้เห็น
ครั้งดึงขึ้นมาจนเห็นถึงหน้าอก

แม้เอาทรายขัดก็ไม่อาจขาวสะอาดได้
ถูไปขัดไปหากขาวได้ดั่งรังต่อแล้วก็

ส่องแสงลงมาเทียมดาวประจาเมืองเลยเชียว
Soo soo n’wai nauj yaij la,

รูปร่างผิวพรรณฉันคงไม่เหลือแน่เลย
Kij t’geiz soo dauv s’pez,

wa wa n’wai nauj yaij la,
htuv le hkof le hkauf of hpla,

gauz t’geiz soo dauv s’pez,
htoov le lej htoov t’wa lez,

htuv le hkauf le hkof of hpla,
of hpla htauf le av sav na,
k’pauz lauz div Hsaf tooj ha.

htoov le maiv htoov t’wa lez,
htoov htoov mei wa dauv hple de,
cau kij cau gauz t’of lez.

3.4 ขอกำไลมือ - Qei htihpgif
แม่ของน้องนางอุ้มหลานกระดกก้นอยู่ในมือ

รูปร่างท่าทางฉันเชื่องช้าดั่งลิงลม

พ่อของน้องนางอุ้มหลานกระดกก้นอยู่กบั มือ
ล้างหน้าสะอาดแล้วอยากล้างให้สะอาดกว่าอีก

รูปร่างท่าทางฉันอืดอาดดั่งลิงลม
ไต่เถาวัลย์หนึ่งขดต้องค้างคืนหนึ่งคืน

ล้างตาสะอาดแล้วอยากล้างให้สะอาดกว่าอีก
ต้นไม้โค้งงอปานข้อศอก

ไต่เถาวัลย์สองขดต้องค้างคืนสองคืน
หากใครคิดเอาฉันเป็นแม่แบบแล้วก็

เว้าโค้งลงเฉกเช่นรุ้งกินน้านั่นแล
Nauj mgiz moj s’nauf av liz,
nauj mgiz paj s’nauf av liz,

ฉันจะเสียดายแทนเขาผู้นั้นยิ่งนักแล
Y’kij t’geiz k’hsei bau,
y’gauz t’geiz k’hsei bau,

plaj maix t’hsgi aif av hsgi,
plaj na t’hsgi aif av hsgi,

seif gij t’klauz mi t’sau,
seif gij hki klauz mi hki sau,

seif keif kof div cunef hki,
keif kof t’kwaiz lauz au hti.

m’taz auf do neij y’gauz,
lauz ki lauz kau yaz dof lauf!

3.5 ขอเสียม - Qei bau
แผ่นดินทาวตะวันตกรกไปด้วยโขกหินก้อนดิน

รูปร่างฉันผอมแห้งดั่งเศษกระบอกไผ่

แผ่นดินตะวันออกรกไปด้วยก้อนดินโขกหิน
สิ้นยุคแม่ก็ไม่อาจไปอยู่อาศัยทามาหากินได้

รูปร่างฉันเรียวเล็กดั่งเศษกระบอกไผ่
บ้างก็ว่าฉันตายไปแล้ว

สิ้นยุคพ่อก็ไม่อาจไปอยู่อาศัยทามาหากินได้
ถ้าเธอและฉันจะไปอยู่อาศัยทามาหากินได้
ต้องเป็นจมูกสุกรเท่านั้นที่ทาให้ฉันมีมนต์ขลัง

บ้างก็ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่
ฉันเลยแทงตัวเองตายด้วยคมมีด
เลือดไหลออกยังไม่มากเท่ามอจากอ

Hti muj nux s’hpgauf s’hpgei,
kauj muj htauf s’hpgauf s’hpgei,

Kij t’geiz qai dauv pauz hkau,
gauz t’geiz qai dauv pauz hkau,

t’coz moj laiz auf t’sei,
t’coz paj laiz auf t’sei,

pgaz civ le av si t’nauz,
pgaz civ le av of t’nauz,

nauj de cau laiz auf mei sei,
pgoz neij yaz htauv gauj nadei.

hsaiv si lauz p’sav le dau,
swif t’pgaiz sauv mauj caj gauz.

3.6 ขอผ้ำโพกศีรษะ - Qei hkof hpef kif
เจ้าแม่ม้าริมฝีปากโหนห้อย

รูปร่างไม่องอาจดัง่ กระบือไถนา

เจ้าแม่ช้างริมฝีปากโหนห้อย
รุ่งเช้ามาลุกขึ้นวิ่งเล่น
ตกเย็นมาลุกขึ้นวิ่งเล่น

รูปร่างไม่ทะนงดั่งกระบือไถนา
ออกแรงลากสายเกวียน เกวียนก็ไม่ออกหมุน
ออกแรงลากสายล้อ ล้อก็ไม่ออกหมุน

ผมหน้าม้าเกล้าหวีเขี้ยวสุกร
ราแพนท้ายทอยห้อยพูห่ งอนไก่

เพื่อนเอ๋ย หากเธอยังมีใจรักฉัน
ช่วยดันก้นเกวียนให้ฉันทีเถิด

K’seif moj le av pluz caiz,
k’hsau moj le av pluz caiz,

Kij t’geiz p’naj laux cix,
gauz t’geiz p’naj laux cix,

muj hseif hseif gaiz htef lox kwai,
muj ha ha gaiz htef lox kwai,
av maix nya hsgauv sif htauv mai,

htuv htauf leif pliz leif t’riv,
htuv htauf lauv pliz lauv t’riv,
t’hkwa av sav mei of div,

av kaux hki hpau gauz lauz caiz.

hsauf htauf cez p’leif av hki.

3.7 ขอสร้อยลูกปัด - Qei hpai
คางคกร้องหาคู่อย่างเอาเป็นเอาตาย
คางคกเรียกหาคู่อย่างเอาจริงเอาจัง

รูปร่างฉันมนกลมดัง่ นกกระทา
รูปร่างฉันมนรีดั่งนกกระทา

จนหนองน้าเกิดฟองน้าไปทั่ว
จนหนองบึงเกิดฟองน้าไปทั่ว

ผู้เฒ่าผู้แก่สวมซิ่นให้กห็ ลุดลุ่ยไป
ผู้แก่ผเู้ ฒ่าสวมเสื้อให้ก็หลุดลุ่ยไป

พวกมันไข่ลงบนผืนทรายเป็นพวงเป็นกอง
ไข่พวกมันปนกับทองแลดูเหลืองอร่าม

ท่านเอ๋ยฟั่นสายกีร่ ัดเอวให้ฉันด้วยเถิด
ฉันจะรัดตัวเองให้แน่นสักที

Deif suf qo qaiv laix qo qaiv,
deif kwax qo qaiv laix qo qaiv,
qo le nof pooz nof s’bgai,

Y’kij t’geiz htof p’wi,
y’gauz t’geiz htof p’wi,
miz duv koo y’nif lauz kriv,

qo le plauz pooz plauz s’bgai,
dif lauz le maiv muj caiv waiv,

pgaj duv sauv y’hsei lauz kriv,
hplei neij kwaj y’yauj hkwaif pliz,

av dif klauf htoo k’bgaidai.

y’k’bi lauz hsiv s’niv.

3.8 ขอกำงเกงใน - Qei htai bof dif, taz saf hpo
เจ้าแม่ม้าเดินทางมาติดเชือกผูกมาด้วย
เจ้าแม่ช้างเดินทางมาติดเชือกผูกมาด้วย

ฉันคือแผ่นใยปออ่อนตัวอย่างง่ายดาย
ฉันคือใบตอกอ่อนตัวอย่างง่ายดาย

หนึ่งวันก็แล้วก็ยงั มาไม่ถึง
สองวันก็แล้วก็ยังมาไม่ถงึ

ใช้ผูกติดเป็นสายกระชุก็ไม่มั่นคง
ใช้ผูกติดเป็นสายกระบุงก็ไม่แนบแน่น

มากับคู่หมั้นหมายชื่อ “เย็นกว่าน้า”
อีกทั้งพ่อเขี้ยวหมูมากับท่านด้วย
K’seif moj hai cwij av pliz,

หนาซ้ายังทาให้หกู ระชุกระบุงขาดเสียนี่
น่าอับอายแก่แม่ฉันทีบ่ ้านจริงหนอ
Cau meij hsgauf hpo caj lauz bliv,

k’hsau moj hai cwij av pliz,
hai t’niz niz t’tuz div,

cau meij hsga hpo caj lauz bliv,
hsav htauf qeif pliz t’htoov div,

hai hki niz niz t’tuz div,
hai de av hpau hkuf nauj hti ,

hsav htauf ku pliz t’htoov div,
s’bloov neij ku av naj pliz,

Htauv mai paj hai paux av hki.

hauf caz baf y’moj lehki.

บางตระกูลขอขันหมากมากกว่านี้ เราเพียงยกตัวอย่างทีเ่ ป็นหลักๆเท่านั้น เมื่อขอขันหมากครบชนิดแล้ว ก็
จะปิดด้วยธาบทสุดท้าย จากนั้นฝ่ายเฒ่าแก่เจ้าสาวก็จะขอขึ้นเก็บขันหมากทัง้ หมดบนชั้นเก็บของ ลานาธาบท
สุดท้ายทีเ่ ป็นบทปิดพิธีตั้งขันหมากกล่าวไว้ดังนี้
ท่านผู้มากมีด้วยข้าวของนี่หนอ
ท่านผู้ร่ารวยด้วยข้าวของนี่หนอ

รูปร่างเธอเรียวยาวแกว่งไกวดั่งใบก๊อ
รูปร่างเธอเรียวยาวแกว่งไกวดั่งใบตาล

เมื่อท่านอยู่กับเรา ชื่อเราก็ยังมีอยู่
เมื่อท่านอยู่กับเรา เกียรติเราก็ยงั มีอยู่

ตัวเธอโตเป็นสาวก็เต็มทีแล้ว
ตัวเธอแตกเนื้อสาวก็เต็มทีแล้ว

ทว่าเมื่อท่านกลับไปแล้วไซร้
เราอยู่ข้างหลังท่าน ไม่เหลืออะไรเลย

เมื่อเธอเข้ามาอยู่อาศัยกับพี่แล้ว
พี่ลาบากใจเหลือเกินที่ต้องดูแลเธอ

Nauj qauz qif iz qauz qif iz,
nauj qauz qaf iz qauz qaf iz,
qauz qif of div miz of div,

Loj laf raiz rauz auh raiz rauz,
htau laf raiz rauz auh raiz rauz,
nauj muf hkuf hse muf k’nauz,

qauz qaf of div pgaj of div,
qauz qaf mei keiz av lauj mi,

nauj muf qaf hse muf k’nauz,
nauj muf hkuf keiz of de cau,

av lauj hki k’suf k’swi.

baf hpgauf le y’kwaj keiz auz.

4. “ลำนำธำอำลำเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำว” (Civ pgaj) และ “ลำนำธำเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำวถ่อมตน” (Hse hposaf)
เมื่อทาพิธีตั้งขันหมากเสร็จแล้ว เฒ่าแก่ทั้งสองฝ่าย และผู้มาร่วมงานก็จะขับ “ลำนำธำอำลำเจ้ำบ่ำ ว
เจ้ำสำว” และ “ลำนำธำถ่อมตนเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำว” โต้ตอบกัน ซึ่งไม่ได้กาหนดว่าใครจะเป็นผู้ก่อและรับ แล้วแต่
สถานการณ์ความเหมาะสม
ลำนำธำอำลำเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำว (Civ pgaj)

ลำนำนธำถ่อมตนเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำว (Hsehposaf)

พ่อน้องนางขายหูกปั่นด้ายเงินไปแล้ว
พี่ต้องมาอยูเ่ ปลือยเปล่าล่อนจ้อนเลย

น้องลงไปซักผ้าขาวในลาน้าแม่คง (สาละวิน)
จะขออยู่เป็นโสดจนกว่าลูกเดือยจะงอกรากแล

Hpau paj htauv hsa dof kwiz cei,
cau of beif hsei of leiz kei.

Lauz hsguf hseiwa le Soov mgai,
nauj k’of tuz bef bgai caiz.

Hpau paj htauv hsa dof kwiz hpo,
cau of beif hsei of leiz do.

Lauz hsguf hseiwa Soov mgai klo,
nauj k’of tuz bef bgai toz.

พ่อน้องนางเสนอขายควายน้อยไปแล้ว
ใต้ถุนบ้านว่างเปล่าเงียบเหงาไปเลย

คนเราโตขึ้นก็ต้องแต่งงานกันทั้งนั้นแหละ
ใครฤๅจะอยู่ค้าฟ้าดัง่ ตะวันดั่งเดือน

Hpau paj htauv hsa p’naj hpo,
dev hpaulax k’suf hpleihplo.

Pgaz dof htauf pgaz pgaj kauv gaz,
pgaz t’of div muj div la.

พ่อน้องนางขายเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหมดแล้ว
ใยเล่าไม่คิดเผื่อพีท่ ี่อยู่ข้างหลังบ้างเลยหนอ
Hpau paj htauv hsa av bu hkli,

ตัวฉันคือหวายเส้นน้อยขึ้นพันต้นไม้สูงลิบลิ่ว
ต่อให้ผู้คนสามสิบคนฉุดดึงลงมาก็ไม่อาจดึงได้
Cau meij geij hpo htauf seif htau,

t’hsomof cau gauj lehki.

pgaz htuv sehsi t’lauz pgauz.

5. “ลำนำธำขอกลับ” และ “ลำนำธำเหนี่ยวรั้ง” (Hta wauj laiz wauj keiz)
เช้าวันรุ่งขึ้นหลังอาหารเช้าที่บ้านเจ้าสาว เพื่อนบ้านเจ้าสาวจะส่งเพื่อนบ้านเจ้าบ่าวกลับบ้าน เวลานั้นเฒ่า
แก่ฝ่ายเจ้าบ่าวและเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวจะขับลานาโต้ตอบกัน โดยเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะขับ “ลานาธาขอกลับ”

ส่วนเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวจะขับโต้ด้วย “ลานาธาเหนี่ยวรั้ง” และในช่วงเวลานั้นจะมีการถ่ายเสื้อตัวใหม่ที่เจ้าสาวทอ
ไว้ให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ซึ่งเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวจะเป็นผู้ทาการถ่ายเสื้อผ้านี้ให้แก่เจ้าบ่าว และจะเอาเสื้อตัวเก่าของ
เจ้าบ่าวตัวนั้นมาสวม
เฒ่ำแก่ฝำยเจ้ำสำว (Cau t’loj moj)

เฒ่ำแก่ฝ่ำยเจ้ำบ่ำว (Cau t’loj paj)

ทาใจของท่านให้เย็นเข้าไว้น้องเขยเอย

ลาธารเล็กๆพี่ได้เดินข้ามมันไป

ทาใจของท่านให้กว้างเข้าไว้น้องเขยเอย
ด้วยว่าต้นโพธิ์จะขึ้นพันท่านอย่างเหนียวแน่น

หนองน้าเล็กพี่ได้เดินข้ามมันไป
น้องเอ๋ยขอเราทั้งสองนัง่ พักคู่กันเถิดนะ

ด้วยว่าต้นโพธิ์จะขึ้นผูกท่านอย่างแน่นหนา
โพกศีรษะของท่านและใส่สร้อยลูกปัดเสีย

น้องเอ๋ยขอเราทั้งสองนัง่ พักเคียงกันเถิดนะ
เมื่อพี่นี้ได้นอนหนุนวงแขนของน้องนาง

เหตุว่าท่านต้องขึ้นสืบแทนผูเ้ ฒ่าผู้แก่ภายหลังแล
Maz n’soof cooz auh caf liz,
maz n’sav cooz auh caf liz,

แสนอบอุ่นจนรูส้ ึกว่าฟ้าแจ้งเร็วเหลือเกิน
Hti hpo cau hkau taix hkau tauz,
nof hpo cau hkau taix hkau tauz,

hklef k’bi naz cix s’niv,
qauv k’bi naz cix s’niv,

hseif nauz tij hki gaz auh hpau,
hseif nauz qux hki gaz auh hpau,

hsoof n’hkof sauv htauf hpaibi,
teij keiz pgaj av lauj lehki.

mi dohkef hpau av cu klauz,
k’lez k’lez muj hseif nyau.

ตัวฉันแม่นางนี้ไม่ขยันกับเขาหรอก
ตัวฉันแม่นางนี้ไม่ฉลาดกับเราหรอก

ฉันพอใจในตัวเจ้านะแม่น้องนาง
ฉันอุ่นใจในตัวเจ้านะแม่นอ้ งนาง

กระบอกน้าเพียงกระบอกแบกแทบเป็นแทบตาย
ฟืนเพียงกองเก็บมาแทบเป็นแทบตาย
หากพี่อาสามาช่วยฉันแม่น้องนางได้แล้วก็

ฉันพอใจในฝีมือเจ้าที่ปั่นฝ้ายได้เส้นเล็ก
ฉันอุ่นใจในฝีมอื เจ้าที่ปั่นฝ้ายได้เส้นเล็ก
ฉันพึงพอใจแม่น้องนางถึงเพียงนี้

แขกบ้านแขกเมืองจะยกเป็นของพีท่ ั้งหมดเอย
T’hku of pgaz nauj s’nai,

หากแม่น้องนางตายพี่กจ็ ะตายตาม
Y’soof baf naz laix hplaiv hti,

t’hsga of pgaz nauj s’nai,
hti t’tej de s’kaf raiz,

y’sav baf naz laix hplaiv hti,
y’soof baf n’leif bai pri,

kwaf t’hsge de s’kaf raiz,
cau htau htauf av sav mei pgaiz,
le hsgif le mgiz meij cau wai.

y’sav baf n’leif bai pri,
y’sav of naz t’maux iz,
n’si y’si paux n’hki.

เจ้าพ่อนายขดด้ายดามันแวววับเอย

คนอย่างฉันทาไร่ทานาไม่เป็นเลย

เจ้าพ่อนายขดด้ายดามันแวววาวเอย
สู้อุตส่าห์กลิ้งมาถึงแผ่นดินของแม่นาง
สู้อุตส่าห์กลิ้งมาถึงดินแดนของแม่นาง

คนอย่างฉันทานาทาไร่ไม่เป็นเลย
น้องขึ้นมาหาฉันน้องก็ไม่ได้กินข้าว
พี่ลงมาหาฉันพี่ก็ไม่ได้กินข้าว

ที่แท้ลมพัดปลิวมาหลงทางก็เท่านั้น
ไม่รักฉัน แล้วก็กลับไปยังแผ่นดินของตน

พี่สะพายย่ามขึ้นบ่าจะกลับแล้วนะ
สงสารพี่ไม่รู้จะสงสารอย่างไรแล้ว

Poov luf hkuf soo luf hkuf soo,
hpau luf hkuf soo luf hkuf soo,

Div yaz y’maz muj t’sei,
div yaz y’maz waiz t’sei,

hai riv le poov av kauj pooz,
hai riv le hpau av kauj pooz,

puj hai htauf t’auf baf meiz,
waij hai lauz t’auf baf meiz,

k’liz oo hplauv yaij le yoox,
t’aif tuz keiz av kauj pooz.

hsei htauf htef hpo waij k’keiz,
sav k’nyauz t’lex t’hsei.

6. ลำนำธำต้อนรับกำรกลับมำของเพื่อนเจ้ำบ่ำว (Hta tauj lauz keiz klai)
แล้วเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวและเพื่อนบ้านก็ออกเดินทางกลับ เมื่อเดินทางกลับมาถึงหมูบ่ ้าน ณ ชานหมู่บ้าน
เพื่อนบ้านที่คอยอยู่ทหี่ มูบ่ ้านก็จะออกมาต้อนรับ คนที่มาต้อนรับจะถามไถ่พวกเขาในเรื่องราวต่างๆที่ไปร่วมงาน
แต่งงานที่หมู่บ้านเจ้าสาวด้วยการขับลานาธา ฝ่ายเพื่อนบ้านที่มาต้อนรับก็ตอบด้วยการขับลานาธาเช่นกัน
ผู้ต้อนรับ (Pgaz tauj lauz klai hpo)

ผู้ไปร่วมงำน (Hpawa hpo)

ฉันนึกเสียว่าท่านคือผู้เก่งกาจการค้า

ผู้เก่งกาจการค้าคือฉันนี่แหละ

ฉันนึกเสียว่าท่านคือผู้ชานาญการค้า
ค้าหนึ่งวันก็แล้ว ก็ยังไม่กลับมา

ผู้เชี่ยวชาญการค้าคือฉันนี่แหละ
ไปค้าทางใต้ก็ได้บ่าวไพร่กลับมา

ค้าสองวันก็แล้ว ก็ยังไม่กลับมา
วันนี้ฉันเห็นท่านกลับมาแล้ว
ใยเล่าท่านทาให้ผบู้ ่าวนกพญาไฟหายไป

ไปค้าทางเหนือก็ได้บ่าวไพร่กลับมา
ไม่เชื่อก็รอดูอีกสามวันสามคืน
ผู้บ่าวนกพญาไฟจะกลับพร้อมผูส้ าวนกเปล้าแล

Y’civ meij n’paux laix sei,
y’civ meij n’maz kaz sei,

Pgaz paux laix sei meij mauz yaz,
pgaz maz kaz sei meij mauz yaz,

kaz t’niz niz n’t’keiz,
kaz hki niz niz n’t’keiz,

kaz soo lax y’neij y’pgaz,
kaz soo htav y’neij y’pgaz,

muj hsa t’niz n’hai keiz,
maz lauz maj n’plaij bif bei.

hkauv kwaj kwaj se niz se naz,
bif bei haikeiz de p’kwaz.

บอกแล้วว่าอย่าไปแผ่นดินหมูบ่ ้านคนอื่น
บอกแล้วว่าอย่าไปดินแดนหมู่บ้านคนอื่น
ท่านเห็นม้าขอซื้อก็ตอ่ ราคา

ฉันเดินทางฝ่าดงลูกไม้สีดา
ฉันเดินทางฝ่าดงลูกไผ่สีดา
ลูกไม่สีดาหล่นลงมาบนพื้นมากมาย

ท่านเห็นช้างขอซื้อก็ต่อราคา
กลับมาถึงบ้านนับเงินของท่าน

ลูกไผ่สีดาหล่นลงมาบนพื้นมากมาย
ฉันได้เก็บขึ้นมากัดจนแตกออก

โธ่เอ๋ยเป็นว่าเงินไม่พอราคาม้า
Civ naz laiz pgaz hti t’geiz,

ลีบหรือเต่งฉันเลยรู้ความจริงแท้แล
Y’laiz seif soo saf av kla,

civ naz laiz pgaz kauj t’geiz,
htif k’seif n’tauj av pgeiz,

y’laiz waf soo saf av kla,
seif soo saf lauz pra k’da,

htif k’hsau n’tauj av pgeiz,
keiz le dev dwav htauf n’cei,
cei baf lez k’seif av pgeiz.

waf soo saf lauz pra k’da,
y’hiv htauf y’eif taij hpav,
av sof av hsav y’seif nya.

ด้วยเหตุเเจ้าไม่เชื่อคาของแม่
เดินไปทางใดก็พบกับทางตันทุกเส้นทาง

ฉันยิงบ่างท้องแก่บาดเจ็บเข้าแล้ว
เลยไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรกับตัวเอง

N’t’cooj n’moj k’toz,
hav yooj sooj klai kauv av bo.

Hkav baf lauz kau plix moj de,
maz lauz keiz sav t’sei lez.

บอกเธอแล้วว่าอย่าแยกทางเดินกัน
แยกทางเดินกันแล้วไม่มีความสุขใจเลย

หากฉันรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นดั่งเธอว่า
พี่จะไม่ไปให้เจ็บส้นเท้าเปล่าๆหรอกนะ

Civ naz laiz hpav taj t’geiz,
laiz hpav taj soo soo lei lei.

Y’mei seif nya taj div iz,
cau t’laiz hsa hkauf nef hki.

สินค้าถูกอย่าไปไล่ล่าค้าขายเลยนะ
เดี๋ยวก็จะตายเพราะสินค้าถูกนั้นแล
Taj kaz baf su t’laiz looz,

หงายลงด้านล่างท่อนซุงไปแล้ว
สารภาพผิดไม่รจู้ ักเพียงพอเลย
Lauz p’qax le seif hpoo hkle,

si le taj kaz baf av pooz.

pauj yaj t’blaiv pauj yaj lez.

เธอไปเยี่ยมดูหมูบ่ ้านของคนอื่นทางโน้นแล้ว

เพื่อนเก่านั่นแหละคือเพือ่ นแท้ๆ

คู่หมั้นหมายของเขาเตรียมอาหารให้พหี่ รือเปล่า
N’laiz kwaj pgaz kauj t’hkau,

เพื่อนใหม่มิอาจมาทดแทนได้
Goz mauf lauj liz goz mauf taiz,

pgaz hpau baf gaiz auf guz cau.

av sau teij av lauj t’pgaiz.

สรุป

ลานาธางานมงคลสมรสแสดงออกถึงการให้คุณค่าและความหมายแก่งานมงคลสมรส เนื่องจากการสมรส
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่งต่อการดารงชีวิต ของมนุษย์ เป็นสถาบันสังคมอันดับแรกที่ เด็กได้สัมผัส และมีบทบาท
สาคัญยิ่งในการอบรมกล่อมเกลาเด็กให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ฉะนั้นงานมงคลสมรสทุกขั้นตอน ทุกพิธีกรรม ทุกความเชื่อถือ ทุกรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องจะได้รับการปฏิบัติและ
ถูกบันทึกไว้ในบทลานาธา เพื่อให้งานมงคลสมรสที่มีความสาคัญต่อชีวิตคนนี้ได้รับการเรียนรู้และการปฏิบัติจาก
คนรุ่นหลัง ให้พวกเขาสามารถสืบทอดและดารงตัวตนของความเป็นเผ่าพันธุ์ต่อจากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบไป
@@@ @@ @@@

บทที่ 6 ลำนำธำฉลองปีใหม่และฉลองกลำงปี(Hta Nif sauhkof, Lahkoov pooz)
ลำนำธำวันฉลองปีใหม่และวันฉลองกลำงปีเป็นลำนำธำที่ใช้ขับในวันฉลองปีใหม่ (หนี่ซอโข่) และวัน
ฉลองกลำงปี (ลำคุป)ู โดยวันฉลองปีใหม่เป็นช่วงเวลำแห่งกำรเริม่ ต้นรอบกำรผลิตรอบใหม่ ปกำเกอะญอเชื่อว่ำ
ผืนดิน ผืนนำ ป่ำเขำ ลำเนำไพรที่ใช้สำหรับอำศัยและชุบเลียงชีวิตนันมี “เจ้ำของ” ดังนันก่อนถำงไร่ ทำสวน
ทำนำในรอบปีใหม่ จึงต้องขออนุญำตใช้สิ่งเหล่ำนีจำกเจ้ำของเสียก่อน ด้วยกำรทำพิธีรินหัวเหล้ำอธิษฐำนขอให้
เจ้ำของธรรมชำติโปรดอนุญำตให้ใช้ดิน นำ ป่ำในกำรทำมำหำกิน โปรดบันดำลให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ อีกทัง
โปรดให้ปกป้องคุม้ ครองดูแลผู้คนตลอดปีด้วย
ซึง่ ถือเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับสิง่ สูงสุด
และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติ เป็นควำมสัมพันธ์ที่คนมีควำมเชื่อในสิ่งสูงสุด และเคำรพธรรมชำติที่สงิ่
สูงสุดบันดำลให้
ขณะเดียวกันก่อนถำงไร่ เตรียมนำและสวนสำหรับปลูกข้ำวและพืชผักในรอบปีใหม่ ภำยในแต่ละ
ครอบครัวมีควำมจำเป็นต้องสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กบั ลูกหลำน ด้วยกำรมัดมือเรียกขวัญและให้กินอำหำร
อร่อย ๆ เพื่อให้พวกเขำมีควำมเข้มแข็งทังร่ำงกำยและจิตใจ จะได้ต่อกรกับงำนมำกมำยในไร่ นำ และสวนที่
รออยู่ในวันข้ำงหน้ำอย่ำงขยันขันแข็งและสนุกสนำน เมื่อขวัญเข้มแข็ง ปลอดภัยจำกโรคภัยไข้เจ็บ ขยันในกำร
ทำงำน มีเวลำดูแลไร่ นำ และสวนมำก ข้ำวก็จะดี พืชผักก็จะงำม ผลผลิตก็จะอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกันใน
ชุมชนหมู่บ้ำนระหว่ำงปีทผี่ ่ำนมำ อำจจะมีควำมขัดแย้ง ควำมขุ่นข้องหมองใจกันบ้ำงในบำงครังบำงครำว
โอกำสวันฉลองปีใหม่นีต้องมำพูดคุย ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และให้อภัยกัน เพรำะในรอบปีใหม่ กำร
ทำงำนในไร่ นำ และสวนทุกขันตอน จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ตอ้ งมำช่วยเหลือกัน ต้องอำศัยกัน ฉะนันทุกคนต้อง
กลับมำมีจิตใจขำวสะอำด ปรำศจำกควำมโกรธแค้นต่อกัน พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือเกือกูลกันต่อไป ซึ่งถือเป็นมิติ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับคนในชุมชนหมู่บ้ำน เป็นควำมสัมพันธ์ที่คนต้องมีควำมรัก ควำมเมตตำ ช่วยเหลือ
เกือกูลกัน และให้อภัยกันเสมอ
สำหรับวันฉลองกลำงปี เป็นช่วงเวลำที่ข้ำว พืชผัก และพืชผลงอกงำมและเจริญเติบโตเต็มท้องไร่ท้อง
สวนแล้ว ทั่วท้องไร่แลดูเขียวขจี ทั่วผืนไร่แลดูเขียวชอุ่ม ปลอดภัยจำกหนอน ปลอดภัยจำกด้วง วัวไม่มำเหยียบ
ย่ำ ควำยไม่มำกัดกิน ผลดก เมล็ดงำม ก้ำนใหญ่ใบกว้ำง หัวเต่งเหง้ำตึง นำดีดินดี ฝนตกถูกต้องตำมฤดูกำล
ฉะนันเวลำนีเป็นเวลำแห่งกำรขอบคุณสิ่งสูงสุดที่บันดำลให้ไร่ นำ และสวนเป็นไปตำมได้ขอไว้เมื่อปีใหม่ อีกทัง
เป็นช่วงเวลำเข้ำสู่ครึ่งปีหลัง เวลำแห่งกำรเริ่มต้นเก็บเกี่ยว เวลำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอำหำรกำรกิน เพรำะในไร่
นำ และสวนประกอบไปด้วยพืชผักพืชผลมำกมำยหลำยหลำกชนิด และกำรเก็บเกี่ยวนี ต้องช่วยเหลือเกือกูล
กันต่อไป จึงต้องรือฟื้นควำมสัมพันธ์และเจตนำรมณ์แห่งกำรช่วยเหลือเกือกูลกันใหม่อีกครัง เพื่อรับมือกับกำร
เก็บเกี่ยวทีจ่ ะมำถึงในไม่ช้ำ
ด้วยเหตุนี ลำนำธำวันฉลองปีใหม่และวันฉลองกลำงปีจะมีเนือหำประกอบด้วยควำมสัมพันธ์ใน 3 มิติ
ดังกล่ำวข้ำงต้น คือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับสิ่งสูงสุด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติ และ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับคน ซึ่งเป็นเงื่อนไขและองค์ประกอบทีท่ ำให้ชีวิตคนและธรรมชำติสำมำรถดำรงอยู่
ด้วยกันอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยมีรำยละเอียดของเนือหำลำนำธำดังต่อไปนี

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน - สิ่งสูงสุด
Siv k’caj siv muj siv bauv,
meiz k’caj meiz muj meiz bauv,
p’mei au siv p’deif lauz,
p’mei auf meiz p’raif lauz,
raif lauz baf le av hkof dau,
bauv htauf buhpau av plaj htau.
Hti k’caj av cumeif cei,
kauj k’caj av cumeif cei,
p’mei au siv p’raif keiz,
p’mei auf meiz p’raif keiz,
raif lauz baf av pluz naz ceiz,
soonya p’maz sei auf sei.
Hti k’caj hai lauz hai lauz,
kauj k’caj hai lauz hai lauz,
hai lauz le bumuj hkof dau,
hai lauz le buhpau hkof dau,
muj mei baf bu mei saf gauz,
bu t’hpau pi-i t’hpau.

เจ้ำแห่งเหล้ำผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเอย
เจ้ำแห่งข้ำวผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเอย
เมื่อเรำจะดื่มเหล้ำเรำรินให้ท่ำนก่อน
เมื่อเรำจะกินข้ำวเรำตักให้ท่ำนก่อน
รินเหล้ำตักข้ำวเหนือศีรษะท่ำนแล้ว
ขอท่ำนช่วยตังยุ้งฉำงหลังโตด้วยเถิด
เจ้ำฟ้ำเจ้ำดินเล็บมือเงิน
เจ้ำดินเจ้ำฟ้ำเล็บมือเงิน
ก่อนดื่มเหล้ำเรำรินให้ท่ำน
ก่อนกินข้ำวเรำตักให้ท่ำน
เรำรินเรำตักลงทีร่ ิมฝีปำกท่ำน
ขอเรำทำมำหำกินได้อย่ำงเพียงพอเถอะ
เจ้ำฟ้ำเจ้ำดินเอ๋ยโปรดลงมำเถอะ
เจ้ำดินเจ้ำฟ้ำเอ๋ยโปรดลงมำเถอะ
โปรดลงมำอยู่เหนือต้นข้ำว
โปรดลงมำอยู่เหนือฉำงข้ำว
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวเหลืองอร่ำม
ขอข้ำวเจ้ำหนึ่งยุง้ ข้ำวเจ้ำหนึ่งฉำงเถอะ

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน - ธรรมชำติ
Au hti k’tauz hti mei geiz,
auf kauj k’tauz kauj mei geiz,
hpaiv quv koox si seif t’geiz,
hpaiv quv koox si waf t’geiz,
seif mei lauz oov waf lauz hpei,
p’baf kauz wi baf kauz ceiz.
K’tauz seif le hti hpo hki,

ดื่มนำให้รักษำลำห้วยลำธำรให้ดี
ใช้ผืนดินให้รักษำผืนดินผืนป่ำให้ดี
ถำงไร่อย่ำตัดต้นไม้ตำยเสียหมด
ฟันไร่อย่ำตัดต้นไผ่ตำยเสียหมด
หำกต้นไม้ต้นไผ่สูญมะลำยไปแล้ว
เรำจะประสบควำมอดอยำกขำดแคลน
เรำรักษำผืนป่ำไม้ที่ขุนห้วย

k’tauz waf le hti hpo hki,
k’tauz hsaf hpo av lauj miz,
k’tauz kauj hpo av lauj miz,
htof gix hsau miz paux lauz hki,
mei hsomof keiz s’yuj si.
P’of hif le moj dailau,
p’of hif le paj dailau,
sav swisaf le moj soof lauz,
mav ngaisaf le paj soof lauz,
p’auf k’tauz auf k’tauz,
koo auf pgaz leiz tuj leiz tauz.
Hif hkof miz wai av dailau,
hif hki pgaj wai av dailau,
seif hkof si p’auf k’tauz,
waf hkof si p’auf k’tauz,
k’tauz soof lauz qux av sau,
htof kauv yooz keiz mof baf auz .
Hti k’hav gauz auh nauj eh,
kauj k’hav gauz auh nauj eh,
htof wai k’mai t’mux lez,
hsau wai cif co t’mux lez,
kwaj lauz taj le doo krauj pez,
nauj laiz taj de hauf de yez.
Pgaz miz leplez t’k’lux,
pgaz pgaj leplez t’k’lux,
auf deif t’bauv deif av cu,
auf nyaf t’bauv nyaf av ruz,
hposaf hkai iz t’k’lux,
auf taj t’kav baf av huv.
Miz koox lauz hti t’naj kooz,
pgaj hpaiv lauz kauj t’naj kooz,
miz maz muj miz geij av hsoov,
pgaj maz waiz pgaj geij av hsoov,
bumuj kwij lauz av hkof qoo,

เรำรักษำผืนป่ำไผ่ที่ขุนห้วย
เรำรักษำไว้เป็นที่อยูส่ ัตว์ป่ำ
เรำรักษำไว้เป็นที่อยูส่ ัตว์นำ
ไก่ป่ำไก่ฟ้ำเดินหำกินด้วยกัน
คิดแล้วน่ำคะนึงหำเสียจริง
เรำอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนร้ำงของแม่
เรำอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนร้ำงของพ่อ
ต้นมะนำวที่แม่ปลูกเอำไว้
ต้นส้มโอที่พ่อปลูกเอำไว้
เรำเก็บกินและรักษำพวกมันควบคู่
มันจึงให้ผลแก่เรำเพียงพอตลอดไป
เหนือหมูบ่ ้ำนคือหมูบ่ ้ำนร้ำงบรรพชน
ใต้หมู่บ้ำนคือหมู่บ้ำนร้ำงบรรพชน
ตอไม้จะตำยเรำก็ดูแลรักษำเอำไว้
ตอไผ่จะตำยเรำก็ดูแลรักษำเอำไว้
เรำดูแลรักษำลงปลูกใหม่ทดแทน
นกกกนกเงือกกลับมำพึง่ พำอำศัยมัน
ลำห้วยลำธำรจะเสียหำยแม่นำงเอย
ผืนดินผืนป่ำจะเสียหำยแม่นำงเอย
เหล่ำนกไม่อยำกส่งเสียงร้องอีกแล้ว
เหล่ำไก่ไม่อยำกขับขันอีเลย
มองลงไปยังที่รำบลุม่
แม่นำงเดินไปทังนำตำนองหน้ำ
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อน ๆ
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสมัยก่อน ๆ
ทีกินเขียดไม่หกั แข้งหักขำ
ทีกินปลำไม่เด็ดหำงเด็ดครีบ
พอมำถึงเด็กยุคสมัยนี
กินอะไรไม่รู้จักอิ่มท้องสักที
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำลงตัดไม้ทำไร่แปลงหนึ่ง
ผู้เฒ่ำผู้แก่ลงฟันไม้ทำไร่แปลงหนึ่ง
พวกท่ำนทำไร่อย่ำงมีแบบแผน
พวกท่ำนทำไร่อย่ำงมีระบบ
รวงข้ำวงำมโน้มลงทั่วผืนไร่

siv pgaj ne moo le blauf pooz.
P’trez of pgaz hti t’geiz,
p’trez of pgaz kauj t’geiz,
pgaz hti geiz pgaz hti baf pgeiz,
pgaz kauj geiz pgaz kauj baf pgeiz,
k’tauz keiz p’kauj geiz geiz,
pgaz sauv auf meiz p’auf meiz.
Bu muj dof lauz cuf le hti,
buhpau dof lauz cuf le hti,
qu t’niz niz t’htif div,
qu hki niz niz t’htif div,
lof htauf p’sav htof hpriv hti,
qu neij keiz bu muj av hkli.
Bumuj av htiv of le laif,
buhpau av htiv of le laif,
bumuj av htiv le waf raiz,
buhpau av htiv le waj raiz,
av htoof dof av laf cwij ywaiz,
kwaj kai muj mai de hpof qai.
Miz wa hkof si maz laux div,
pgaj wa mai si maz laux div,
maz laux k’tauz hkuf av hkli,
maz lauz k’tauz nwaif av hkli,
k’tauz mei pgaiz htauf sehsi,
taj kax nax kei p’t’si.

กลิ่นไอเหล้ำหอมกรุ่นทั่วศำลำหมูบ่ ้ำน
หมู่บ้ำนเขำก็อย่ำยกย่อง
ชุมชนเขำก็อย่ำสรรเสริญ
หมู่บ้ำนเขำดีเขำต้องซือเอำ
ชุมชนเขำดีเขำต้องซือเอำ
กลับมำรักษำหมูบ่ ้ำนเรำให้ดีเถอะ
คนอื่นได้กินข้ำวเรำก็ได้กินข้ำว
ข้ำวเม็ดใหญ่จมลงไปในลำนำ
ข้ำวเม็ดโตจมลงไปในลำนำ
งมหำหนึ่งวันก็ยงั ไม่พบ
งมหำสองวันก็ยงั ไม่เจอ
ให้เรำแปลงกำยเป็นนกกระติ๊ด
ไปงมหำเม็ดข้ำวกลับมำเถอะ
ต้นกำเนิดข้ำวอยู่ที่ใด
แหล่งกำเนิดข้ำวอยู่ที่ใด
ต้นกำเนิดข้ำวอยู่ฟำกฝัง่ โน้น
แหล่งกำเนิดข้ำวอยู่ฟำกฝั่งโน้น
ต้นข้ำวใหญ่ใบข้ำวงำม
เลียงดูแม่หม้ำยและกำพร้ำ
ผู้แก่ผมหงอกจะสินบุญสั่งลูกหลำน
ผู้เฒ่ำฟันหลอจะสินบุญสั่งลูกหลำน
สั่งให้รักษำพันธุ์เผือกเอำไว้
สั่งให้รักษำพันธุ์มันเอำไว้
หำกรักษำครบสำมสิบพันธุ์
แม้เกิดควำมอดอยำกกันดำรเรำก็ไม่ตำย

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน - คน
P’dau puj iz eh iz eh,
p’dau waij iz eh iz eh,
hpau deif t’beif pgaiz s’pez,
hpau nyaf t’bo pgaiz s’pez,
dau puj waij sif qux cunez,
moohkof lauz pgauz hsauf htauf cez.
P’dau puj mux dau puj mux,

เรำเป็นพี่น้องกันนี่แหละเอย
เรำเป็นน้องพี่กันนี่แหละเอย
ทีแกงเขียดจะแกงให้เต็มหม้อ
ทีแกงปลำจะแกงให้เต็มหม้อ
เรำพี่น้องสำนนิวมือเข้ำด้วยกัน
แม้ฟ้ำถล่มเรำก็ช่วยกันคำยันไว้ได้
เรำเป็นพี่น้องกันนี่แหละมีควำมสุข

p’dau waij mux dau waij mux,
puj laiz klau lw waij av quv,
waij laiz klau le puja v quv,
klau klau muj lauz nux neij hpuv,
dau puj waij htuv laux p’cu.
Sausif hkof le av looj htau,
Pgauz gauz hkof le av looj htau,
htof hkei yooz htof hkei lauz tauz,
htof kauv yooz htof kauv lauz tauz,
taj t’lauz tauz htof kif bau,
yooz htauf yooz lauz t’pgauj qau.
Sausif hkof le av looj hkai,
Pgauz gauz hkof le av looj hkai,
pgaz miz laiz pgaz miz cav klai,
pgaz pgaj laiz pgaz pgaj cav klai,
taj t’cav klai meij p’dai,
laiz daf wai hav hplauv daf wai.
P’miz leplez miz leplez,
p’pgaj leplez pgaj leplez,
cai coz hkof cai aif av klez,
cai coz hki cai aif av klez,
hif of pax t’mgiz of hse,
of dauv taj civ htauf p’trez.
P’miz leplez p’miz geiz,
p’pgaj leplez p’pgaj geiz,
au siv kauv keiz av puj dei,
auf meiz kauv keiz av puj dei,
puj dei le coz hkof hai keiz,
puj dei le coz lax hai keiz,
blauf dof nwi coz kloz waf bgei,
mei t’htau dau boof htauf keiz.
Pgaz miz causo miz causo,
pgaz pgaj causo pgaj causo,
hif hse hkof dauv de dauv moz,

เรำเป็นน้องพี่กันนี่แหละมีควำมสุข
น้องไปช่วยดำยหญ้ำที่ไร่พี่
พี่ไปช่วยดำยหญ้ำที่ไร่น้อง
ดำยหญ้ำจนตะวันตกดินจำกเรำไป
เรำพี่น้องจูงมือกันเดินกลับบ้ำน
เทือกเขำซอซีสงู ชะลูดเสียดฟ้ำ
เทือกเขำปฺกอกอสูงชะลูดเสียดฟ้ำ
นกแก๊กนกแกงบินขึนแรงตกกลำงทำง
นกกกนกเงือกบินขึนแรงก็ตกกลำงทำง
นกที่แรงไม่ตกกลำงทำงคือนกแก้ว
พวกมันบินขึนบินลงด้วยพร้อมเพรียง
เทือกเขำซอซีรกไปด้วยหญ้ำด้วยหนำม
เทือกเขำปฺกอกอรกไปด้วยหญ้ำด้วยหนำม
ผู้เฒ่ำผู้แก่ขึนไปจะถำมไถ่เส้นทำง
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำขึนไปจะถำมไถ่เส้นทำง
เจ้ำกระต่ำยขึนไปไม่ถำมไถ่เส้นทำง
ขึนไปเองก็หลงไปทำงไปเอง
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนเอย
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสมัยก่อนเอย
ตอกขื่อจะตอกอย่ำงมั่นคง
ตอกแปจะตอกอย่ำงมั่นคง
มีบ้ำนไว้พร้อมมีแขกมำเยือน
พวกท่ำนได้รับคำชมอย่ำงท่วมท้น
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนเป็นคนดี
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสมัยก่อนเป็นคนดี
ดื่มเหล้ำจะเรียกน้องให้กลับมำ
กินข้ำวจะเรียกน้องให้กลับมำ
น้องเหนือหมู่บ้ำนจะกลับมำ
น้องใต้หมูบ่ ้ำนจะกลับมำ
ศำลำหมูบ่ ้ำนขนำดขื่อไผ่เจ็ดลำ
หำกไม่ใหญ่พอก็จะต่อเติมอีก
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนเอย
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสมัยก่อนเอย
เหนือหมูบ่ ้ำนเต็มไปด้วยกลองฆ้อง

hif hse lax dauv de dauv moz,
bauv htauf bu hpau tuz mgabo,
luj t’mgiz pgaiz blauf pgaiz coz .
Pgaz miz cauhsgai miz cauhsgai,
pgaz pgaj cauhsgai pgaj cauhsgai,
muj hseif hseif de tooz de kwaiz,
muj ha ha de tooz de kwaiz,
cauhsgai mei keiz daf av wai,
teij cauhsgai av lauj av klai.
Pgaz miz leplez maz div iz,
pgaz pgaj leplez maz div iz,
maz paux htwai pgaz miz av hki,
maz paux htwai pgaz pgaj av hki,
p’mei t’maz taj div iz,
lauz maj moj de paj av miz.
Pgaz miz leplez pgaz miz roo,
pgaz pgaj leplez pgaz pgaj roo,
au siv hseif nauz av hkof qoo,
auf meiz hseif nauz av hkof qoo,
gaiz k’lif kaz htauf hsei soo,
k’kreif div kloov moj pgaj yooz.
Pgaz miz leplez htof lwij oh,
pgaz pgaj leplez htof lwij oh,
mi t’yoox gaiz htef k’toz,
mi hki yoox gaiz htef k’toz,
hposaf ho av naj mei klo,
gaiz htef k’toz de av sov.
Pgaz miz leplez htof lwij oh,
pgaz pgaj leplez htof lwij oh,
looz hswif mauz hpodiv laiz roz,
loo hswif mauz hposaf laiz roz,
pgaz mei kwaj lo mei kwaj do,
kauj mux lauz htoo mux lauz coz.
Taj geiz le p’moj of div,

ใต้หมู่บ้ำนเต็มไปด้วยกลองฆ้อง
สร้ำงยุง้ ข้ำวสูงเทียมด้ำมเสียมปักไร่
ไว้เลียงแขกเหรือ่ เต็มศำลำหมูบ่ ้ำน
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนเอย
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำผูส้ มัยก่อนเอย
เช้ำมำก็บรรเลงปี่กลอง
ค่ำมำก็บรรเลงปี่กลอง
หำกท่ำนได้สินบุญไปวันใด
ให้เรำลูกหลำนสืบทอดชีวิตท่ำนเถอะ
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนปฏิบัติตำมบรรพชน
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสมัยก่อนปฏิบัติตำมบรรพชน
ให้เรำลูกหลำนปฏิบัติตำมผู้เฒ่ำผู้แก่เถิด
ให้เรำลูกหลำนปฏิบัติตำมผู้แก่ผเู้ ฒ่ำเถิด
หำกเรำลูกหลำนไม่ปฏิบัติตำมเช่นนี
ชื่อบรรพชนก็จะสูญมลำยหำยไปแล
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนเป็นผูส้ ำรวม
ผู้อำวุโสสมัยก่อนเป็นผูส้ ำรวม
เมื่อนั่งดืม่ เหล้ำก็พร้อมหน้ำกัน
เมื่อนั่งกินข้ำวก็พร้อมหน้ำกัน
ออกมำร่ำยรำสวมเสือสีดำ
แลดูวำววับดั่งแมงทับนั่นแล
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนเป็นดั่งนกเขำ
ผู้อำวุโสสมัยก่อนเป็นดั่งนกเขำ
นอนสักพักก็ตื่นพูดคุยปรึกษำหำรือ
หลับสักครูก็ตื่นพูดคุยปรึกษำหำรือ
เด็กเอ๋ยหำกหูของเจ้ำใช้กำรได้
จงตื่นพูดคุยปรึกษำหำรือร่วมกับท่ำนเถอะ
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนเป็นดั่งนกเขำ
ผู้อำวุโสสมัยก่อนเป็นดั่งนกเขำ
พำสุนัขล่ำสัตว์ลูกๆรุมมำช่วย
พำสุนัขล่ำสัตว์หลำนๆรุมมำช่วย
หำกเรียนรูเ้ อำอย่ำงพวกท่ำนแล้ว
ผืนแผ่นดินจะเปี่ยมสุขตลอดไป
เป็นกำรดีนะที่แม่ยงั อยู่กบั เรำ

taj geiz le p’paj of div,
k’tauz neij p’hkuf av hkli,
k’tauz neij p’nwaif av hkli,
p’moj mei si paj mei si,
nif lauz loox htai lauz hpav kriv.
P’miz leplez av mai pri,
p’pgaj leplez av mai pri
auf s’bluf riv le htav riv,
auf saiv saf riv le htav riv,
pgaz hposaf hkai k’nif iz,
av mai eif dauv dof dauv hsiv.
P’moj geiz geiz p’moj geiz,
p’paj geiz geiz p’paj geiz,
p’moj geiz p’moj si sei,
p’paj geiz p’paj si sei,
of lauz taix le av puj dei,
sav k’nyauz p’mauj av meiz.
Pgaz miz leplez duf yuj de,
pgaz pgaj leplez duf plauz de,
duf yuj t’lauz loov hsif be,
duf plauz t’lauz loov hsif be,
pgaz hkai iz t’duf yuj de,
t’kai miz kai pgaj baf lez .
Hti geiz daf hti av lauj liz,
hpai geiz daf hpai av lauj liz,
mei soo nax kei y’t’civ,
mei wa nax kei y’t’civ,
lix sei lix sei auz le hti,
geiz neij av sau pej le hki .
Taj geiz daf p’moj of div,
taj geiz daf p’paj of div,
k’tauz neij p’qaix t’li,
k’tauz neij p’klax t’li,
klau nauf wax hsge bu hkauf htiv,

เป็นกำรดีนะที่พอ่ ยังอยู่กบั เรำ
ท่ำนเก็บรักษำเชือเผือกไว้ให้เรำ
ท่ำนเก็บรักษำพันธุ์มันไว้ให้เรำ
หำกวันใดพ่อและแม่สินบุญไป
ซิ่นจะหลุดกำงเกงจะลุ่ยจำกเอวเรำ
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนฟันซีเ่ ล็ก
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสมัยก่อนฟันซี่นอ้ ย
ทีกินหมำกคอยตัดด้วยกรรไกร
ทีกินพลูคอยตัดด้วยกรรไกร
พอมำถึงเด็กสมัยนี
ฟันคมกันทังตัวใหญ่และตัวเล็ก
แม่เรำนี่แหละเป็นคนดี
พ่อเรำนี่แหละเป็นคนดี
แม่คนดีแม่ก็สินบุญเป็น
พ่อคนดีพ่อก็สินบุญเป็น
ที่อยู่ต่อคือพี่น้องท่ำน
เรำสงสำรป้อนข้ำวให้เขำ
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อนถือข้อห้ำมกินหนูบ้ำน
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสมัยก่อนถือข้อห้ำมกินหนูบ้ำน
ท่ำนถือได้จึงไม่เคยผิดประเวณี
ท่ำนอดได้จึงไม่เคยผิดประเวณี
เด็กสมัยนีไม่ถือข้อห้ำมกินหนูบ้ำน
จึงเป็นผูห้ ลักผู้ใหญ่ไม่ได้เลย
สร้อยลูกปัดเก่ำแก่นี่แหละดี
สร้อยลูกปัดโบรำณนี่แหละดี
จะดำหรือ ฉันก็ไม่ว่ำ
จะขำวหรือ ฉันก็ไม่ว่ำ
ฉันใส่ไปซักล้ำงด้วยนำไป
ดีกว่ำของใหม่มำทีหลัง
ดีนะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่
ดีนะที่พ่อยังมีชีวิตอยู่
คอยรักษำปลอกมีดให้เรำ
คอยรักษำปลอกขอดำยหญ้ำให้เรำ
ใช้ดำยหญ้ำพรวนดินใต้ต้นข้ำว

bauv htauf buhpau luj t’mgiz .
สร้ำงยุง้ ข้ำวคอยเลียงแขกมำเยือน
P’miz leplez maz div iz,
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำถือปฏิบัติกันมำเช่นนี
p’pgaj leplez maz div iz,
ผู้เฒ่ำผู้แก่ถือปฏิบัติกันมำเช่นนี
p’maz paux htwai miz av hki,
เรำถือปฏิบัติตำมผู้แก่ผเู้ ฒ่ำ
p’maz paux htwai pgaj av hki,
เรำถือปฏิบัติตำมผูเ้ ฒ่ำผู้แก่
taj t’meij p’auf moo bliv,
ใช่ว่ำเรำจะกินแผ่นฟ้ำเปลือกฟ้ำ
p’au kai sav moj nooj hti .
ทว่ำเรำดื่มนมแม่ประทังชีวิตต่ำงหำกเล่ำ
P’miz leplez t’k’lez,
ผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสมัยก่อน
p’pgaj leplez t’k’lez,
ผู้เฒ่ำผู้แก่สมัยก่อน
s’bif dof nau kauj laij de,
ขันโตกใหญ่เท่ำกระด้ง
klauv hkau dof nau kauj laij de,
รำงข้ำวใหญ่เท่ำกระด้ง
hpo saf hkai iz t’k’lez,
พอมำเด็กยุคสมัยนี
s’bif hsiv meiz t’of lez.
ขันโตกเล็กข้ำวไม่มีอีกเลย
P’dau puj waij p’mei qoo,
เรำพี่น้องหำกสมำนสำมัคคีกัน
bauv htauf s’kauv seif hplef htoo.
เรำจะช่วยกันยกเสำหลักทองขึนได้
K’luj se hsi mei lauz qoo,
หำกสำมสิบเสียงเป็นเสียงเดียวกัน
seif dof maux kaihtauf taz soo.
ม่อนไม้ก็กลำยเป็นหมีได้แล
Pgaz pgaj auf hsau hif t’sei,
หำกผู้แก่ผเู้ ฒ่ำสร้ำงหมูบ่ ้ำนไม่เป็น
hif hpav dof kai hif hsauhsei.
หมู่บ้ำนใหญ่กก็ ลำยเป็นหมู่บ้ำนเล็กได้
Puj le lax waij le htav eh,
น้องทำงเหนือพี่ทำงใต้เอย
su t’maz sau t’maz e.
อย่ำได้รังแกเบียดเบียนกันเลย
P’dau puj waij t’a gaz,
เรำมีพี่นอ้ งกันไม่กี่คน
baf taj nav tolaux p’sav.
หำกตกทุกข์ได้ยำกจงช่วยเหลือกัน
Teij p’hkof qoo p’hkauf qau,
ให้เรำซอยมือก้ำวเท้ำเสมอกัน
div pgaz kwaiv oov pgaz qauz mauz.
เสมอดั่งหน้ำตัดกระบอกไผ่เถอะ
Maiywaiz roj lauz av bo hsi,
ไม้แปเรียงลงมำบนหลังคำสิบๆเล่ม
moj civ kwaj hswai laux p’hki.
แม่สั่งเสียให้ดูแลช่วยเหลือกันและกัน
สรุป
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สุดท้ำยลำนำธำวันฉลองปีใหม่และวันฉลองกลำงปีเป็นบทสอนจำกบรรพชนที่อบรมบ่มเพำะให้ลูกหลำนปกำ

เกอะญอมีควำมรักควำมสำมัคคีกัน ช่วยเหลือเกือกูลกันในกำรทำไร่ทำนำ และกิจกำรงำนต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถ
ทำสำเร็จด้วยตัวคนเดียวหรือครอบครัวเดียว ซึ่งบทบำทอันสำคัญของลำนำธำฉลองปีใหม่และฉลองกลำงปีนี
จะช่วยให้ชนเผ่ำปกำเกอะญอสำมำรถดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชำติอย่ำงเป็นกัลยำณมิตรและพึง่ พำอำศัยซึง่ กัน
และกันได้อย่ำงยัง่ ยืน และสำมำรถดำรงชีวิตร่วมกันได้ทงในระดั
ั
บครอบครัว หมู่บ้ำน ชุมชน และสังคมอย่ำงมี
ควำมรัก ควำมสำมัคคีและสันติ
@@@ @@@ @@@

บทที่ 7 ลำนำ ธำ งำนศพ
7.1ลำนำส่งวิญญำณคนตำย (Hta pluz)
เมื่อคน ๆ หนึ่งเสียชีวิตลง พิธีกรรมสำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะต้องทำให้เขำ คือกำรขับลำนำธำส่งวิญญำณ
คนตำย ลำนำธำที่ขับให้คนตำยนี้แยกออกเป็น 7 ประเภทตำมวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันดังต่อไปนี้
1. ลำนำธำบอกทิศทำงคนตำย (Hta naif muj)
เป็นลำนำธำที่จะขับเป็นอันดับแรก
โดยปกำเกอะญอเชือ่ ว่ำโลกมนุษย์กบั โลกผูเ้ สียชีวิตจะมีสภำพ
ตรงกันข้ำมกันอย่ำงสิ้นเชิงในทุกกรณี ฉะนั้นเนื้อหำของบทลำนำบอกทิศทำงแก่คนตำยที่ถูกขับจะมีลักษณะที่
ตรงกันข้ำมกับโลกมนุษย์เช่นกัน ทั้งนี้เพือ่ เป็นกำรบอกให้คนตำยรับรู้ จะได้เตรียมตัว และสำมำรถปรับตัวรับ
สภำพกับภพที่ตนกำลังเดินไปสู่ได้อย่ำงปรกติสุขได้ ขณะขับลำนำธำคนขับจะเดินรอบศพจนกว่ำจะขับจบ เมื่อ
เริ่มขับลำนำธำนีเ้ ชื่อกันว่ำผู้ตำยจะได้ยินและจะพูดกับตัวเองว่ำ “ตัวฉันนี่ที่แท้ได้เสียชีวิตไปแล้ว ขณะนี้ผู้คน
กำลังขับลำนำธำบอกทำงและส่งวิญญำณฉันไปสู่สุคติ” เมือ่ ได้ยินเสียงขับลำนำธำและรู้ตัวเช่นนั้น ผู้ตำยก็จะ
ลุกขึ้นเดินไปตำมเสียงขับลำนำธำที่บอกทำงไปสูส่ ุคตินั้นทันที
Muj maix iz iz muj maix iz,
la maix iz iz la maix iz,
muj av maix pgaz naif s’kwi,
la av maix pgaz naif s’kwi,
htihtaf k’da htauf hti hki,
seif av cau kai seif av htiv.
Muj haihtauf le hklef av hsoov,
la haihtauf le qauv av hsoov,
hsaiv baf hklef dei hklef kaj toox,
hsaiv baf qauv dei qauv kaj toox,
hsaiv baf pluz si av sav soo,
pluz keiz av sav hplaij hploov doov.

ทิศทำงของดวงอำทิตย์นี่เอย
ทิศของดวงจันทร์นี่เอย
ทิศเหนือเขำชี้ให้เป็นทิศใต้
ทิศใต้เขำชี้ให้เป็นทิศเหนือ
น้ำไหลจำกสบน้ำขึ้นไปยังขุนน้ำ
ยอดต้นไม้กลำยเป็นโคนต้นไม้แล
ดวงตะวันขึ้นสำดส่องต้นโพธิ์
ดวงจันทร์ขึ้นสำดส่องต้นยำง
สำดส่องโดนกิง่ ต้นโพธิ์จนหัก
สำดส่องโดนกิง่ ต้นยำงจนหัก
สำดส่องโดนหัวใจคนตำย
คนตำยกลับไปตัดใจได้ลงคอแล

2. ลำนำธำยมบำลหลวง (Hta hkof seif)
เมื่อขับลำนำธำบอกทิศทำงแก่ผู้เสียชีวิตเสร็จแล้ว จะขับ “ลำนำธำยมบำลหลวง” ในลำดับต่อไป ลำ
นำธำนี้จะเป็นกำรบอกให้คนตำยรับรู้ว่ำกำรเดินทำงสู่สุคตินนั้ จะต้องผ่ำนโลกยมบำล ซึง่ มีสภำพที่โหดร้ำย ทุกข์
ยำกลำบำก ผู้คนคอยแต่จะเอำรัดเอำเปรียบกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนมีอำนำจ บำรมี ยศถำบรรดำศักดิ์ คน
รวยจะมำคอยเอำรัดเอำเปรียบคนยำกจน คนต้อยต่ำ คนด้อยโอกำส คนชำยขอบ ฉะนั้นให้คนตำยระมัดระวัง

กับสภำพกำรณ์นี้ อย่ำหลงกล อย่ำเชื่อคำล่อลวงต่ำงๆของพวกเขำ ตั้งมั่นในที่ตั้งของตนเองอย่ำงแน่วแน่ แล้ว
จะแคล้วคลำดจำกควำมทุกข์ยำกลำบำก สำมำรถไปสู่สุคติได้ในที่สุด
Hkof seif dof leTauz oo pooz,
qav mauz dof le Tauz oo pooz,
muj hseif av hswif oo yooz,
muj ha ha av hswif oo yooz,
y’civ meij av oo yooj soo,
av k’caj si av weij looz.
Taj muj haihtauf le Qof klo,
taj qaf haihtauf le Qof klo,
av maij kif dauv qev miz bo,
av maij kwei dauv qev miz bo,
haihtauf yauv dauv cwij maij ko,
eif si nyau soohkof av hpo.
Hkof seif srauj sruv auh srauj sruv,
Qav mauz sauf sruv auh sauf sruv,
sauf sruv le klai hkof sauf sruv,
sauf sruv le klai lax sauf sruv,
hpodi lox kwai lauz maj hpuv,
hposaf lox kwai lauz maj hpuv,
y’civ meij av laiz soo quv,
hkof seif auf duv neij le suv.
Hkof seif dof le Tau-oo pooz,
qav mauz dof le Tau-oo pooz,
muj hseif hseif av hswif oo-yooz,
muj ha ha av hswif ooyooz,
y’civ meij av ooyooz soo,
av k’caj si av weij looz.
Hkof seif dof hsau hif le klai,
qav mauz dof hsau hif le klai,
bolauz qau htoo qau sai raiz,
bolauz qau cei qau sai raiz,
lauz t’swa swa moj kauv hswai,

เจ้ำยมบำลหลวงในเมืองตองอู
เจ้ำยมบำลใหญ่ในเมืองตองอู
เช้ำมำสุนัขพวกมันก็โหยหอน
ค่ำมำสุนัขพวกมันก็โหยหอน
นึกว่ำแค่สุนัขโหยหอนเปล่ำๆ
ที่แท้เจ้ำตัวตำยเมืองมันล่มสลำย
เจ้ำผีหลวงขึ้นมำจำกลำน้ำแม่คง
เจ้ำผีใหญ่ขึ้นมำจำกลำน้ำแม่คง
หำงมันลำยจุดดัง่ ต้นบุก
หำงมันลำยขวำงดั่งต้นบุก
ขึ้นมำลำกพูห่ ำงยำวเฟื้อย
ขึ้นมำกัดมนุษย์โลกตำยแล
ยมบำลหลวงวำงกับดักเอำไว้แล
ยมบำลหลวงใส่กบั ดักเอำไว้แล
วำงกับดักไว้ทำงเหนือทำงเดิน
ใส่กับดักไว้ทำงใต้ทำงเดิน
เด็กกำลังเล่นอยู่กห็ ำยไปในพริบตำ
เด็กกำลังเพลินอยูก่ ็หำยไปในพริบตำ
ฉันนึกว่ำพวกเขำไปไร่
ที่แท้ยมบำลหลวงดักไว้ในสุม่
ยมบำลหลวงในเมืองตองอู
ยมบำลใหญ่ในเมืองตองอู
เช้ำมำสุนัขพวกมันโหยหอน
เย็นมำสุนัขพวกมันโหยหอน
ฉันนึกไปว่ำมันโหยหอนเล่นๆ
ที่แท้ตัวมันตำยบ้ำนเมืองมันล่มสลำย
ยมบำลหลวงตั้งหมู่บ้ำน ณ ทำงเดิน
ยมบำลใหญ่ตงั้ หมูบ่ ้ำน ณ ทำงเดิน
ทอดบันไดทองลงไปเสียงดังระลึก
ทอดบันไดเงินลงไปเสียงดังระทึก
ก้ำวลงขั้นหนึง่ แม่เรียกตำมไป

lauz hki swa swa kauv hswai,
lauz lauz mei pooz teij daf wai,
av moj hauf hse k’luv kaiz.
Hkof seif paix qo hauf wauz sei,
qav mauz paix qo hauf wauz sei,
paix t’niz niz t’sauf rei,
paix hki niz niz t’sauf rei,
paix qo baf htiloo pauz trei,
htiloo pauz trei lauz yij yei.
Hkof seif av htav gaix klauj nez,
gaix taix pluz av klai cez.
Hkof seif paux htav gaix klaiv klaiv,

ก้ำวลงสองขั้นแม่เรียกตำมไป
ก้ำวลงไปกระทัง่ หมดขั้น
แม่มันร้องไห้เพรำะผืนดินลุกไหม้แล
ยมบำลหลวงถำงต้นแมงลักทิง้
ยมบำลหลวงเสียต้นแมงลักทิง้
ถำงวันแล้ววันเล่ำก็ไม่ร่อยหรอลง
เสียวันแล้ววันเล่ำก็ไม่รอ่ ยหรอลง
ถำงไปโดนเถำน้ำเต้ำเข้ำ
ทำเอำเถำน้ำเต้ำเหี่ยวแห้งไป
เคียวเขำโคยมบำลหลวงนี่เอย
กรีดทำงเดินคนตำยขำดเสียแล้ว
ยมบำลหลวงตีเคียวเสียงดังเกละ ๆ

gaix si av ma of k’mai.

แล้วใช้เคียวกรีดเมียแม่ม่ำยตัวเองตำย

Hkof seif hsga hsga p’hsga hsga,

ยมบำลหลวงฉลำดเรำก็ต้องฉลำด

hkof seif cwij bau p’cwij nav.

ยมบำลหลวงลำกหอกเรำจะลำกดำบ

Hkof seif caiz lauz t’hkwai bo,
looz auf t’geiz hposaf ho.
Hkof seif caiz lauz t’hkwai pliz,
looz auf t’geiz hposaf pri.
Hkof seif auf hsaiv kof dev so,
looz auf t’geiz hposaf ho.
Hkof seif auf hsaiv kof dev hti,
looz auf t’geiz hposaf pri.
Hkof seif klauz lauz saf mau klei,
hposaf ho looz auf t’geiz.
Hkof seif pgauj de le lej hkle,
pgauj neij pgaz hpomuf hpome.
Hkof seif pgauj de le lej sav,
pgauj neij pgaz hpomuf hpohkwa.
Hkof seif gaix taix nyax laf bau,
pluz sicof av swif lauz cauz.

ยมบำลหลวงวำงคันเบ็ดนะ
เด็ก ๆ เอ๋ยจะลู่ไปกินเลย
ยมบำลหลวงวำงสำยเบ็ดนะ
เด็ก ๆ เอ๋ยอย่ำลู่ไปติดเลย
ยมบำลหลวงทอดขนมกับน้ำมัน
เด็ก ๆ เอ๋ยอย่ำหลงวิ่งไปกินเลย
ยมบำลหลวงนึ่งขนมด้วยน้ำ
เด็ก ๆ เอ๋ยอย่ำหลงวิ่งไปกินเลย
ยมบำลหลวงลิดกิง่ มะขำมลงมำ
เด็ก ๆ เอ๋ยอย่ำหลงไปเก็บฝักเลย
ยมบำลหลวงตีกลองหลังก้อนหิน
ล่อบุตรหญิงคนอื่นให้ไปหำ
ยมบำลหลวงตีกลองในก้อนหิน
ล่อบุตรชำยคนอื่นให้ไปหำ
ยมบำลหลวงกรีดใบกล้วยป่ำขำด
ทำเอำคนตำยต้องเลือดตกยำงออก

3. ลำนำธำคนตำย (Hta pluz)

เมื่อขับลำนำธำยมบำลจบแล้วจะขับ “ลำนำธำคนตำย” เป็นลำดับต่อไป ลำนำธำนีเ้ ป็นกำรหวังและ
อวยพรให้คนตำยกลับไปอย่ำงมีควำมสุข อยู่ดีกินดี มีกินมีใช้อย่ำงอุดมสมบูรณ์ เดินไปในทำงร่มรื่น ท่องไป
ในทำงร่มเย็น ปรำศจำกควำมรุม่ ร้อนต่ำงๆในชีวิต ขอให้กลับไปอยู่ในสรวงสวรรค์ อันเป็นสถำนบรมสุข (ปกำ
เกอะญอเรียกชื่อว่ำ “ดูเตอะวอ”) ขณะเดียวกันก็ขอให้หลีกเลี่ยงให้พ้นไปจำกกำรกลับไปอยู่ในนรก อันเป็น
สถำนบรมทุกข์ (ปกำเกอะญอเรียกชื่อว่ำ “ดูลอหร่ำ”)
Pluz si eh n’mei keiz,
Doolauz raj keiz t’geiz,
htauf keiz soo Doo t’wauz,

คนตำยเอ๋ยหำกเจ้ำกลับ
นรกนั่นอย่ำได้ไป
กลับไปยังสรวงสวรรค์

of de deif hsaiv de nyaf yaix.

อุดมด้วยกบทอดลำบปลำ

Muj haihtauf le Qof av klo,

ดวงตะวันขึ้นมำจำกใจกลำงแม่น้ำคง

la lauz nux le Qof av klo,
haihtauf cwij dev av maij ko,

ดวงจันทร์ตกลงในใจกลำงแม่น้ำคง
ขึ้นมำลำกหำงพู่ติดตัวมำด้วย

lauz nux cwij dev av maij ko,
lauz nux le Yoz dof av lo,

ตกไปลำกหำงพู่ติดตัวไปด้วย
ตกลงไป ณ ป่ำช้ำคนไทยใหญ่

pluz tuz keiz av sif av nyo.

คนตำยกลับถึงบ้ำนเกิดเมืองนอนแล้ว

Siv suv hkauf pluz cof hkof dau,
pluz si pluz mimauf plauj sau.

ซอยเท้ำเดินรอบ ๆ ศพคนตำย
คนตำยกลับไปเหมือนนอนหลับฝันไป

Siv suv hkauf pluz cof hkauf htiv,
pluz keiz pluz pgiz hkof luj hti.
Kwaj htauf hkof dau miz nyau wiz,
kwaj lauz hkauf htiv meij taj si.

ซอยเท้ำเดินรอบ ๆ ศพคนตำย
คนตำยกลับไปจะอำบน้ำสระผม
แหงนหน้ำขึ้นเหนือศีรษะคือแมวหมอบ
ก้มหน้ำลงทีเ่ ท้ำคือควำมตำย

Kloz t’bo kloz blaf kloz laiz,
taj s’cguj de hti de hpai.

ขื่อลำนี้ช่ำงเป็นขื่อไม่ดีเอำเลย
ด้วยว่ำเต็มไปด้วยเสื้อผ้าบังแดดผู้ตาย1

Y’civ meij n’of daf nai,
of le hklauf pooz bau taiz hplai.

ฉันคิดไปว่ำเธออยูด่ ีมีสุข
แต่กลับอยู่ในเสือ่ 2ตัวซีดเชียว

Hklef dof av dei kaj raiz rauz,

กิ่งต้นโพธิ์หกั ลงมา3ระเกะระกะเต็มพื้น

1

จะมีกำรแขวนเสื้อผ้ำใหม่ๆจำนวนมำกติดลำขื่อเหนือคนตำย เชื่อว่ำจะเป็นร่มบังแดดให้คนตำยเวลำเดินทำงกลับไปยังอีกโลก

หนึ่ง เพื่อให้คนตำยได้เดินไปในทำงที่ร่มรื่น เย็นสบำย จะได้ไม่เหนื่อยยำกลำบำก
2

ในอดีตเวลำคนตำยปกำเกอะญอจะห่อศพด้วยเสื่อตีข้ำว (ขนำดประมำณ 2 x 6 เมตร)

kaikauf pgaz dau hif dau qau.

เป็นภำระคนทัง้ หมู่บ้ำนต้องเก็บไปทิง้

Of si of si baf m’taz,
of div hsaf le moo laiz wa.

ศพเจ้ำเอ๋ยใยต้องมำตำยจำกไปเล่ำ
อยู่อย่ำงดำวระยิบระยับเต็มท้องฟ้ำเถิด

Kuz caj htauf nyav laux seif hpoo,
pluz si pluz nyav laux blauf pooz.
Seif le coz roz kaj s’hplauv,
pluz si taj maz neij hsoof auz.

เห็ดนำงฟ้ำขึ้นเบียดแย่งท่อนไม้
ศพคนตำยเบียดแย่งพื้นที่ศำลำ
ต้นไม้บนยอดเขำหักกลำงท่อน
คนตำยเพรำะถูกผีบงั คับขู่เข็น

Mi taj iz t’baf lauj mi,
mi dohkef hupoj huniv.
Mimauf pgaz hkav neij taz soo,
hpuv seif nauf pluz cof dau hpoo.
N’mei si le n’nauj hsiv,
auf hklef saf au hklef nooj hti.

ไปนอนในที่ๆไม่ใช่ที่นอน
นอนหนุนถุงปลำยข้ำวเสียนี่
ฝันว่ำมีคนไปล่ำยิงหมีได้มำ
ตื่นขึ้นมำกลำยเป็นศพคนตำยเสียนี่
หำกเธอตำยตั้งแต่ยงั เล็ก
กินลูกต้นโพธิ์ดื่มน้ำนมต้นไทรเถอะ

Salauz neij pluz hklif pauf tei,
pluz keiz pluz hkav htof t’lei.
Paux hpo nyax hpo ploox wa wa,
pluz keiz pluz hkav auf taz hpav.
Paux lauz neij pluz av moz hpo,
pluz keiz pluz kauv htof paux moz.

มอบหน้ำไม้ให้แก่คนตำย
คนตำยกลับไปยิงนกหัวขวำน
ต้นเจียกต้นกล้วยป่ำล้มระเนระนำด
เป็นรอยคนตำยกลับไปล่ำยิงกวำงผำ
ตีฆ้องมอบฆ้องให้แก่คนตำย
คนตำยกลับไปร่ำร้องเสียงไพเรำะดัง่ นกตีทอง

Htiv lauz neij pluz cgauj cgauj cgiv,
pluz keiz pluz hkav htof seif hpiv.

ตีฉิ่งฉำบมอบให้แก่คนตำย
ผีกลับไปล่ำยิงนกหัวขวำน

Taj sai praiv praiv na auv lai,

เสียงดังแประ ๆ ในเมืองยมบำล

pluz keiz pluz bauv auf qeimai.

คนตำยกลับไปแกะด้วงหนอนปล้องปรง

4. ลำนำธำอำลัยอำวรณ์ (Hta yez lauz)
หำกเป็นคนออกเหย้ำเรือนแล้ว หรือคนเฒ่ำคนแก่ทสี่ ิ้นบุญควรแก่อำยุขัย กำรขับลำนำส่งวิญญำณ
ผู้ตำยก็จะจบลงที่กำรขับลำนำธำคนตำย แต่ถ้ำผู้ตำยที่เป็นคนหนุ่มสำว คนเป็นโสด ยังไม่ออกเหย้ำเรือนก็จะมี
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เปรียบคนตำยเหมือนกับกิ่งต้นโพธิ์ที่หักลงมำรกทำงเดิน ทุกคนในหมู่บ้ำนต้องช่วยกันเก็บกวำดทิ้ง เพื่อกำรสัญจรไปมำได้

เฉกเช่นกันเป็นหน้ำที่ของทุกคนในหมู่บ้ำนที่ต้องช่วยกันจัดกำรศพให้เรียบร้อย ก่อนที่กำรดำรงชีวิตปรกติสำมำรถดำเนินต่อไป
ได้

กำรขับลำนำหรับพวกเขำเป็นกำรเฉพำะ ลำนำธำนี้เรียกชื่อว่ำ “ลำนำธำอำลัยอำวรณ์” กำรขับลำนำธำนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรอำลัยอำวรณ์ผู้ตำย ทั้งนี้เพรำะผู้ตำยอำยุยังน้อย ยังไม่ออกเหย้ำเรือน ยังไม่ควรแก่
เวลำ ยังต้องกำรมีชีวิตอยู่ ยังสนุกสนำนกับพ่อแม่พี่นอ้ งและเพื่อนๆอยู่ ยังไม่อยำกตำย และยังเป็นที่ต้องกำลัง
จำกครอบครัวในกำรทำมำหำกิน ทำไร่ ทำนำ ทำสวนอยู่ เพรำะฉะนั้นพ่อแม่ พี่นอ้ ง และเพื่อนๆจะเสียดำย
อำลัยอำวรณ์เขำอย่ำงสุดซึ้ง
Si s’plaij le n’nauj hsiv,
bauf moj meiz mau moj nooj hti.

ศพเจ้ำเอยเจ้ำตำยตั้งแต่ยังเล็กอยู่เช่นนี้
ก็เบำภำระแม่ที่ต้องป้อนข้ำวให้นมนะ

Kwaiz hpo sauf le taj av dei,
meij le cau laiz taj haikeiz.

ปี่เขำควำยดังกังวำนจำกกิ่วดอย
นั่นเป็นพี่ทกี่ ลับจำกกำรงำนแล้ว

Hpida hkof leiz leiz bau bau,
meij le nauj av lauj hseif nauz.

พื้นบ้ำนแลดูเกลี้ยงเกลำใสสะอำด
นั่นเป็นเพรำะเธอนั่งคอยเช็ดถู

P’coz eif si moj av hpo,

เพรำะเหตุยงุ มำกัดลูกแม่ถึงแก่ควำมตำย

si daf moj s’yuj s’nyo.

ลูกต้องมำตำยจำกแม่ด้วยอำลัยอำวรณ์ยิ่ง

Lauz looj hti le moj hkauf loz,

ลงไปอาบน้้าระหว่างหน้าแข้ง4ของแม่

daiv bav moj nwi qaf nwi coz.

ทำให้เป็นบำปต่อแม่เจ็ดชั่วอำยุคน

Wa lej hti kauv hpomuf eh,

แม่นกยำงร้องเรียกหำบุตรสำว

hpo t’kij hse t’kauv hse.

ทว่ำบุตรสำวไม่มีเสียงตอบรับเลย

Meif oo hkuf le pgaj dof pooz,

เห็นควันไฟลอยออกมำจำกป่ำใหญ่

pluz si hsoov oo auf seif hpoo.

นั่นเป็นควันจำกคนตำยเผำท่อนซุง

5. ลำนำธำข้ำวฟ่ำง (Hta peij poj)
เป็นลำนำธำที่สื่อถึงกำรให้คนตำยเมื่อกลับไปยังแดนผู้ตำยแล้วขอให้มีอำหำรกำรกินที่อุดมสมบูรณ์
โดยเฉพำะกำรมีข้ำวที่พอกิน เพรำะเชื่อว่ำในแดนผู้ตำยนั้นจะมีกำรดำรงชีวิตด้วยอำหำรกำรกินเช่นเดียวกัน
โดยจะมีกำรคั่วข้ำงฟ่ำงจนสุก เอำมำร้อยเป็นพวง ๆ ส่วนหนึ่งวำงให้ศพ และอีกส่วนหนึ่งโปรยลงไปบนศพ
พร้อมกับขับลำนำธำข้ำวฟ่ำงให้
4

กำรอำบน้ำให้เด็กเล็ก แม่มักนั่งลงเหยียดขำทั้งสองชิดกัน แล้ววำงลูกน้อยระหว่ำงหน้ำแข้งทั้งสอง ซึ่งจะมีพื้นที่รองรับขนำด

ของเด็กน้อยพอดี

Peij poj bau bau peij poj bau,

ข้ำวฟ่ำงเหลืองอร่ำมเจ้ำเอย

swaif lav bau bau swaif lav bau,
hpgi le pluz av hkof t’cgauz,

ข้ำวฟ่ำงนวลขำวเจ้ำเอย
โปรยไปที่ศีรษะคนตำยหนึง่ กำมือ

hpgi le pluz av hkauf t’cgauz,
pluz keiz pluz auf le cei hpau.

โปรยไปที่เท้ำคนตำยหนึ่งกำมือ
คนตำยกลับไปได้กินดอกเบี้ยเงิน

6. ลำนำเก็บผลไม้ (Hta htauf seif saf)
เป็นลำนำธำที่ขับให้คนตำยเพือ่ เป็นกำรบอกให้คนตำยให้รบั รู้ว่ำในโลกหน้ำจะต้องขยัน ต้องไปทำงำน
ต้องทำมำหำกิน เพื่อจะสำมำรถดำรงชีวิตเช่นเดียวกับโลกนี้ ไม่อำจอยู่นิ่งเฉยได้ หำกไม่ขบั ลำนำธำเก็บผลไม้ให้
คนตำยจะไม่รบั รูเ้ กี่ยวกับเรื่องนี้ จะขี้เกียจออกไปทำมำหำกิน อันจะทำให้เขำอดอยำกขำดแคลน ดำรงชีวิตอยู่
อย่ำงไร้ควำมสุข เพรำะฉะนั้นลำนำธำเก็บผลไม้จึงมีเนื้อหำครอบคลุมทัง้ กำรทำมำหำกิน อำหำรกำรกิน กำร
เดินทำงไปทำงำน ทำไร่ทำนำ ขึ้นเขำลงห้วย กำรล่ำสัตว์ เก็บพืชผัก ผลไม้ หำปูปลำ ยิ่งมีเนื้อหำมำกเท่ำไรก็ยิ่ง
ทำให้คนตำยมีอำหำรกำรกินอุดมสมบูรณ์เท่ำนั้น
หน้ำ

ซึ่งจะทำให้เขำสำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขในโลก

Htauf tuz laif, htauf av htiv hpav dof.
Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

ขึ้นถึงไหน ขึ้นถึงโคนต้น
จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Htauf tuz laif, htauf av htoof hpav dof.
Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

ขึ้นถึงไหน ขึ้นถึงลำต้น
จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Htauf tuz laif, htauf av dei taj roj.
Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

ขึ้นถึงไหน ขึ้นถึงโคนกิ่งใหญ่
จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Htauf tuz laif, htauf av dei cif pox.
Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

ขึ้นถึงไหน ขึ้นถึงกิ่งแขนง
จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Htauf tuz laif, maz neij seif av saf.
Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

ขึ้นถึงไหน ขึ้นเก็บผลไม้แล้ว
จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Lauz tuz laif, lauz tuz av dei cif pox.

ลงถึงไหน ลงถึงถึงกิ่งแขนง

Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Lauz tuz laif, lauz tuz av dei taj roj.

ลงถึงไหน ลงถึงโคนกิ่งใหญ่

Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Lauz tuz laif, lauz tuz av htoof hpav dof.

ลงถึงไหน ลงถึงลำต้น

Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Lauz tuz laif, lauz tuz av htiv hpav dof.
Baf meij ah, meij mauz eh meij mauz eh.

ลงถึงไหน ลงถึงโคนต้น
จริงหรือเปล่ำ จริงแน่นอนเอย

Hklef hpav dof qauv hpav dof,
taj qi taj kwaiv mauz cif cof,

ต้นโพธิ์ใหญ่เอย ต้นยำงใหญ่เอย
แข็งแกร่งดัง่ กระดูกก็ไม่ปำน

hpiv nai ce nai, mai roj caiz eh mai roj caiz.

กำเอำไว้ มัดเอำไว้นะฟันซี่ใหญ่เจ้ำเอย

Wi htauf ku hpav dof,

แบกกระชุตัวใหญ่ขึ้นบ่ำ

yauv htauf qaix laiv toj,
geij hkaf duf aiv laiv aiv laiv,

ลำกมีดพร้ำเล่มใหญ่ออกมำ
ถลอกหนำมหน่อหวำยขมออก

pgaz klau baf hsauv aih baf hsauv aih.

เมื่อเรำตัดหนำมจะบ่งเรำแล

Hsaumiz moj bau kauj laij pooz kauj laij hkle, แม่ไก่ป่ำในกระด้งนอกกระด้งเอย
seif dwi saf mi lauz prooj prooj mi lauz praj
praj,
laiz lauf poov eh laiz lauf hkwa,

ลูกมะเดื่อสุกหล่นลงมำมำกมำย
ไปไหนกันหมดเล่ำเพื่อนหญิงชำย
ลงมำเก็บดัง่ ทีเ่ คยกันเถอะ

laiz lauz div n’lauj iz se,
nauj troo eh nauj troo eh,

แม่นำงเอ๋ย แม่นำงเอย
พ่อนำยเอ๋ย แม่นำงเอย

cau u eh nauj ai eh,
si daf moj av taj yuj klez,

ตำยจำกแม่เศร้ำโสกจริงหนอ
แม่อยู่ไม่มีควำมสุขเลย

moj of moj hsov t’mux lez,
moj hauf moj hso t’sei lez.

แม่ร้องไห้ไม่หยุดเลย

Miz hsau hif le kwi yoz ywaiz,
pgaj hsau hif le kwi yoz ywaiz,
puj laiz puj duv dwaif,

ผู้เฒ่ำผู้แก่ตงั้ หมู่บ้ำน ณ บึงใหญ่
ผู้หลักผู้ใหญ่ตงั้ หมู่บ้ำน ณ บึงใหญ่
น้องมำน้องก็ตำหนิ

waij laiz waij duv dwaif,
raj lauz hkof soo waij cau aih waij cau aih.

พี่มำพี่ก็ตำหนิ
สยำยผมลงมำเถอะพี่เอ๋ย

Buhkeisaf av laf pax paix,
hswif hpasoo av maij kauz klaif,

ใบข้ำวโพดรูปแบน ๆ
สุนัขตัวผู้หำงดั่งรำชสีห์

mauz neij htauv moj qai,
mauz t’sei mauz hsaiv mauz hai.

เห่ำได้แม่หมูป่ำผอมมำ
เห่ำไม่เป็นก็เห่ำไปอย่ำงนั้น

Nwaif soo nwaif la nwaif tiv tez,

มันหัวดำมันหัวเขียวหัวมันหนำเตอะ

nwaif iv klev nwaif la eh.

มันหัวเล็กมันหัวเขียวเอย

7. ลำนำธำไล่ผีหลวง (Hta raz nadof)
เป็นลำนำธำที่ขับให้คนตำยก่อนจะหำมศพออกจำกบ้ำนไปฌำปนกิจ

มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรขับไล่ผี

หลวงออกไป เพรำะเชื่อว่ำเมื่อคนเสียชีวิตลงจะมีผีหลวงจ้องตำเขม็งเพื่อจะแย่งตัวเอำไป คอยขัดขวำงไม่ให้คน
ตำยกลับสู่คติ เล่ำกันว่ำผีหลวงมีดวงตำขนำดเท่ำก้อนส่ำเหล้ำ (กำมือ) ลิ้นใหญ่และยำวเท่ำฝักเพกำ ตัวมันใหญ่
เท่ำช้ำงทีเดียว โดยแปลงร่ำงได้หลำยอย่ำง เช่น คน ไก่ สุนขั วัว ควำย เป็นต้น ซึ่งจะรูจ้ ำกรอยเท้ำในกองเถ้ำ
ถ่ำนที่ถูกวำงเอำไว้ที่เชิงบันได เมื่อกำรขับลำนำธำไล่ผีหลวงจบลง และเชื่อว่ำผีหลวงได้หนีออกจำกบ้ำนแล้ว
จะมีกำรไปสำรวจที่กองเถ้ำถ่ำน หำกมีรอยเท้ำของสิ่งใดผีหลวงก็เป็นสิง่ นั้น
Hif htoof t’bo pooz laiz gauz,
hif dauv t’bo pooz laiz gauz,

เสำบ้ำนต้นหนึ่งแก่นในสีแดง
หลักบ้ำนต้นหนึง่ แก่นในสีแดง

pgaz hauf taj pgaz bauv htauf auz,
pga yez taj pgaz bauv htauf auz,

คนร้องไห้คนยกมันขึ้น
คนคร่ำครวญคนยกมันขึ้น

hkoj seif dof av hsau hpa gauz,
auf o k’lau muj hseif nyau.

ไก่ผู้แดงของบำลหลวงเอย
ขันผิดเวลำทำเอำตะวันแจ้งเร็วแล

Taj pgauj neij nadof av kauv,
nadof av quv of lauz qauv.

ฝนตกใส่ไร่ตำกแห้งผีหลวง
ไร่ผีหลวงถูกงดทำในปีนั้น

Meif hkuf htauf le pgaj dof pooz,

ควันไฟออกจำกป่ำดงใหญ่

nadof hsoov kaiz av seif hpoo.

ผีหลวงเผำท่อนไม้ของมัน

Kaj lauz pax seif noo le klai,

วำงกิ่งไม้หมำยไว้ที่ทำงแยก

nadof hkof keiz av hkauf hai.

หัวผีหลวงกลับแต่ขำมันมำ

สรุป

จำกควำมเชื่อ ชนเผ่ำปกำเกอะญอที่ ว่ำในโลกหน้ำคนตำยยัง ต้องมี ชีวิตอยู่ จึง ต้องกำรมีพิธีขับ ล ำ
นำธำส่งวิญญำณแก่เขำ เป็นกำรบอกทิศทำง หนทำงไปสู่สุคติ เพื่อให้คนตำยจะได้เดินไปอย่ำงถูกต้อง ระหว่ำง
กำรเดินทำงให้ระมัดระวังอันตรำยที่จะเกิดแก่ตัวเขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยมบำลหลวงและผีหลวงที่จะคอยยื้อ
แย่งตัวและขัดขวำงกำรเดินทำงทุกกรณี ขณะเดียวกันเป็นกำรบอกให้คนตำยรับรูว้ ่ำในโลกหน้ำยังต้องมีชีวิตอยู่
ต้องอยู่ ต้องกิน ต้องใช้เช่นเดียวกับโลกนี้ จึงต้องมีควำมขยัน อดทน รู้จักหน้ำที่กำรงำน อำชีพ และได้มอบข้ำว
ของ เสื้อผ้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรทำมำหินที่จำเป็น เพื่อให้คนตำยจะกลับไปดำรงชีวิตในโลกหน้ำอย่ำงมี
ควำมสุข
@@@ @@@ @@@

บทที่ 8 ลำนำ ธำ เวียนเทียนรอบเจดีย(์ Hta boof qof)
ลำนำธำเวียนเทียนรอบเจดีย์ไม่ใช่ลำนำธำดั้งเดิม แต่เป็นลำนำธำที่เกิดใหม่ยังไม่นำนนัก คือช่วงที่
ชำวปกำเกอะญอเริ่มได้รบั อิทธิพลจำกพุทธศำสนำและทำพิธีกรรมทำงพุทธศำสนำ จึงเกิดลำนำธำเวียนเทียน
รอบเจดีย์ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนหรือกลุม่ คนที่เข้ำมำนับถือพุทธศำสนำ หรือยังถือประเพณีเดิมแต่ประกอบ
พิธีทำบุญเจดีย์ควบคู่ไปด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Maz boof qof le p’nauj hsiv,
taj boof tuz keiz muj hsa iz.
Maz boof qof hpo seif miz wa,
neij boof pgaz kauv div kauv gaz.
Maz boof qof hpgilauz huniv,
neij boof pgaz de dof de hsiv.
Lauz hkwaiseif le qof hkauf htiv,
hkwai K’caj Ywaz av lauj mi..
Maz boof qof hpav dof t’geiz,
maz boof qof hpo neij boof hklei.
Moz troz hti le qof hkauf htiv,
K’caj Ywaz pgiz hkof looj hti..
Saf mauz klei av laf kipri,
k’caj leif bai le av hki.
Moj meij qof p’paj meij wax,
pgaz mei boof p’boof lenya.
Seif dauv kaf di weiz di wauz,
av maij hki cai le pgeiz bau
Laiz boof qof wi de hsausuv,
neij boof pgaz lauz kaj lauz kuz.
Laiz boof moj le qof hkauf htiv,
moj k’la htoo of hpai iz
Boof heif qoo qoo boof heif qoo,
boof keiz moj av yauj hkwaif htoo.
Seif dauv kaf pai htauf soo moo,
auf pai neij Ywaz av lix htoo.

ทำบุญเจดีย์ตั้งแต่วัยเด็ก
ได้บุญมำจนถึงวันนี้
ทำบุญไหว้เจดีย์ด้วยยอดต้นหว้ำ
ได้บุญมำโดยถ้วนหน้ำกัน
ทำบุญเจดีย์โปรยด้วยรำข้ำว
ได้บุญทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ลงไปกวำดพื้นที่โคนเจดีย์
กวำดที่นอนเทพยวำให้สะอำด
อย่ำทำบุญให้แก่เจดีย์หลวงนะ
ให้ทำบุญแก่เจดีย์น้อยแล้วจะได้บุญเร็ว
ทดน้ำลงไปยังโคนเจดีย์
เทพยวำจะใช้รดน้ำดำหัว
ต้นมะขำมใบเล็ก ๆ เจ้ำเอย
เทพยวำปั่นฝ้ำยบนต้นเจ้ำนะ
แม่เป็นเจดีย์พอ่ เป็นวัด
คนทำบุญเรำทำก่อนคนอื่น
ตุงไหวไปไหวมำ
หำงตุงห้อยกระดิ่งเงินกระดิง่ ทอง
ไปทำบุญเจดีย์แบกสุ่มไก่ไปด้วย
เรำจะได้บุญมำกมำยเหลือคณนำ
ไปทำบุญให้แม่ทโี่ คนเจดีย์
ขวัญทองคำของแม่อยู่ตรงนี้
ร่วมทำบุญอย่ำงพร้อมเพรียงกัน
เพื่อจะได้สำยรัดกี่ทอเอวทองคำกลับคืนมำ
ให้เรำแขวนตุงให้ปลิวขึ้นฟ้ำ
ปลิวไปเอำหนังสือทองคำเทพยวำมำ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ywaz keiz Ywaz klau nauf hklef dei,
hklef dauv caj Ywaz hkof wij keiz.
Lix loox k’nai lix loox ble,
maz boof sauhka caj laf se..
Lix loox k’nai av bo hsi,
hsaiv k’pauz le qof hkauf htiv.
Maz boof qof hkwai qof plau plau,
neij boof pgaz lauz taix lauz tauz.
Maz boof htauf keiz qof maiv hpo,
Ywaz of le moo kwaj lauz co.
Maz boof htauf keiz qof maulei,
soonya p’maz sei auf sei.
Deif hpo pej lauz qof hkauf htiv,
K’caj Ywaz av htof deif hti.
Hsau moj kif yooz soo muj nux,
K’caj Ywaz htei pax av suv.
Maz boof qof hsgaf qof wav wav,
taj boof dof hai lauz of pgaz.
Maz boof qof hpgilauz de hsoo,
hsoo nemoo K’caj hai looz.
Maz boof qof le seif miz cau,
nemoo htauf bav tij m’tau.
Tij m’tau hai hav hai hav,
hai hav kwaj bu poj taj hpav.
Laiz boof taj le qof hkaf lax,
paj k’caj Ywaz of de pgaz.
Maz boof qof hpo t’hkauf iz,
neij boof pgaz tuz pgaj tuz si.

เทพยวำกลับไปตัดกิง่ โพธิห์ มำยเอำไว้
เมื่อกิง่ โพธิแ์ ตกใหม่เทพยวำจะกลับมำ
คลึงขี้ผงึ้ ให้กลมเรียว
ทำบุญพระด้วยเป็ดเทศ
คลึงขี้ผงึ้ ได้เป็นสิบๆเล่ม
ปักให้สว่ำงทั่วโคนเจดีย์
ทำบุญเจดีย์ให้กวำดรอบๆเจดีย์จนสะอำด
เรำจะได้บุญตลอดไป
ทำบุญเจดีย์ทรำยน้อยใหม่อีกสักครั้ง
เทพยวำบนฟำกฟ้ำจะเฝ้ำมองลงมำ
ทำบุญเจดียบ์ นยอดเขำใหม่อีกสักครัง้
ต่อไปเรำจะทำมำหำกินอย่ำงมีกนิ มีใช้
เขียดน้อยลงมำที่โคนเจดีย์
นั่นเป็นนกเป็ดน้ำของเทพยวำ
ไก่แม่ลำยบินไปตะวันตก
เทพยำสำนสุ่มไว้ให้แล้ว
ทำบุญเจดียเ์ วียนเทียนรอบ ๆ
บุญใหญ่หลวงจะลงมำหำเรำ
ทำบุญเจดีย์โปรยด้วยว่ำนหอม
เมื่อว่ำนหอมส่งกลิ่นเทพยวำจะลงมำ
ทำบุญเจดีย์ไหว้ด้วยยอดต้นหว้ำ
ส่งกลิ่นหอมขึ้นไปถึงสรวงสวรรค์
เทพยวำจำกฟำกฟ้ำเอยโปรดลงมำเถิด
ขอลงมำดูของถวำยข้ำวตอกดอกไม้
ให้เรำเรำไปทำบุญที่โคนเจดีย์
เทพยวำจะได้มำอยู่กับเรำ
ทำบุญแก่เจดีย์น้อยในตอนนี้
เรำจะได้บุญจนแก่จนตำย

สรุป
ลำนำธำเวียนเทียนรอบเจดียท์ ี่มีเนือ้ หำกล่ำวถึงถึงเทพยวำ ซึ่งเป็นสิง่ สุดทีป่ กำเกอะญอเคำรพนับถือ
และเชื่อว่ำเป็นพระผูส้ ร้ำงจักรวำล โลก สรรพสิ่งและมนุษย์ สื่อถึงปกำเกอะญอมีควำมสัมพันธ์กับสิ่งเหนือ

ธรรมชำติอย่ำงแยกไม่ออก ในกำรเดินเวียนเทียนรอบเจดียด์ ้วยกันทั้งชุมชนหมูบ่ ้ำน พร้อมกับร่วมขับลำนำธำ
เวียนเทียนรอบเจดีย์อย่ำงพร้อมเพรียงกัน ท่วงทำนองที่ซำบซึ้งและซ้ำกันหลำยสิบรอบ จังหวะที่ช้ำ ๆ เย็น ๆ
และรำบเรียบ และเนื้อหำที่เปลี่ยนแปลงไปตำมบทลำนำธำ จะช่วยกล่อมเกลำให้จิตใจของผู้ขับลำนำธำมีควำม
รักและศรัทธำต่อเทพยวำที่เป็นสิง่ สูงสุดยิง่ ทียงิ่ มำกขึ้น อันจะทำให้มีควำมรักควำมสัมพันธ์กันของคนในชุมชน
หมู่บ้ำน มีควำมเคำรพ และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เชื่อว่ำเทพยวำเป็นเจ้ำของนั้นอย่ำงรู้คุณค่ำ ซึ่งจะส่งผลให้
ชุมชนหมู่บ้ำนปกำเกอะญอดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงปรกติสุขสืบไป
@@@ @@@ @@@@

บทที่ 9 ลำนำธำกล่อมเด็ก (Hta maz mi hposaf ho)
ลำนำธำกล่อมเด็กเป็นลำนำธำใช้ขับกล่อมเด็กให้นอนหลับพักผ่อน เพื่อพ่อแม่จะได้ไปทำงำนในช่วงเวลำที่เด็ก
กำลังนอนนั้น คนที่ขบั ลำนำธำนี้คือคนเลี้ยงเด็ก ซึ่งอำจเป็นได้ทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือพี่ของเด็ก แต่โดยมำกจะ
เป็นปู่ย่ำตำยำยที่ไม่มีกำลังไปทำไร่ทำนำแล้ว หรือพี่ของเด็กที่อำยุยังไม่ถึงวัยทำงำน ในช่วงเวลำทีเ่ ลี้ยงเด็ก หำกเด็ก
งอแงเพรำะควำมง่วงนอน ผู้เลี้ยงเด็กจะผูกเด็กด้วยผ้ำห่มติดกับตัวไว้ด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลัง แล้วเขย่งตัวเบำ ๆ เดินไป
เดินมำ หรือให้นอนในเปลไกวไปมำ พร้อมกับร่ำยบทลำนำธำกล่อมเด็กให้ฟงั เด็กจะฟังรู้เรื่องหรือไม่ไม่สำคัญ แต่
เสียงขับลำนำธำที่ขับซ้ำไปซ้ำมำหลำยสิบรอบ ที่สุดก็ทำให้เด็กหลับไปได้ ลำนำธำกล่อมเด็กมีดงั ต่อไปนี้
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Moj me p’laiz def au hti,
paj me p’laiz def au hti,
p’laiz laiz p’kwaj seif hki,
p’keiz keiz p’kwaj seif hki,
p’htif kaif bau hpo caiz lauz av swi le waf
hkof hki.
Nauj kei kei eh mi eh mi,
moj moj k’laiz def au hti.
Nauj kei kei eh nai eh nai,
moj moj k’caiz luf caiz bai.
La miv me, kauj laij de,
htof lauz taix neij y’pi-i t’he.
Mi le cux cez lez av pooz,
cux cez lez av pliz le htoo.
Mi le cux cez lez av sav,
cux cez lez av pliz le htav.
Mi mi ooh, mi le peij pauz dof av pooz.
Mi mi eh, mi le peij pauz dof av hkle.
Taj koj lauz bau aiv bau aiv,
htauv k’laix sicof le klai.
Moj moj laiz soo pez,
paj paj laiz soo pez,
laiz wi auf hsau moj t’lez,
laiz wi auf hsau hpa t’lez,
hsau moj soo pgaz koov av kaux,

แม่วำนเรำไปตักน้ำ
พ่อวำนเรำไปตักน้ำ
เรำไปพลำงแหงนหน้ำมองบนต้นไม้พลำง
เรำมำพลำงแหงนหน้ำมองบนต้นไม้พลำง
เรำเห็นนกกระจิบทำรังอยู่บนต้นไผ่แล
น้องเอ๋ยหลับเสียเถิด
แม่เรำจะไปตักน้ำ
น้องเอ๋ยหลับเสียเถิด
แม่เรำจะม้วนด้ำยปั่นฝ้ำย
จันทร์เจ้ำขำ เจ้ำกลมดังกระด้ง
โยนข้ำวเหนียวลงมำให้ฉันสักหม้อนึ่งเถอะ
หลับอยู่ในชิงช้ำแกว่งไกว
สำยชิงช้ำทำมำจำกทอง
หลับอยู่ในชิงช้ำไกวแกว่ง
สำยชิงช้ำทำมำจำกเงิน
หลับเถิดเอย หลับในมุ้งหลังใหญ่
หลับเถิดเอย หลับนอกมุ้งหลังใหญ่
แดดทอแสงอ่อน ๆ ลงมำ
ไส้เดือนตำยเกลื่อนบนทำงเดิน
แม่เดินทำงไปยังทีร่ ำบ
พ่อเดินทำงไปยังทีร่ ำบ
แบกเอำไก่แม่ไปด้วย
แบกเอำไก่ผู้ไปด้วย
ไก่แม่ดำเขำเชือดคอ

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

hsau hpa gauz pgaz dauf av naux,
div doov lauz lej hsau pauz oov ngaux,
pauz oov nyaux laiz paix weij,
klau av hkauf le nav toj cei,
dauv av swif le mauj cauf lei.
Pauz soov eh, pauz seif eh,
laiz coj keiz pgaz hkauf baf me,
pgaz hkauf baf me haikeiz li,
hai keiz htauv bau s’keiz,
bau s’keiz ne-uf nesei.
Mooz hkof gauz, s’kiz gauz,
paiv naf kaf laiz hkoof auf hkau.
Taj koj lauz bau lei bau lei,
lauz hkwi hkof hki gaz bif bei.
Taj kauv aih,
kauv div laif,
taj kauv koo aih maiz paiz, koo aih maiz paiz.
Hti hpoqai dof lauz,
maiv taiv laiv hpauf hsau.
Moohkof eh, keiz keiz n’lauj hki,
n’hpo koj swav le meiz hti.
Moohkof eh, siv n’cu, siv n’hkauf,
taj cooz praiv praiv taj yauz htauf.
Duv duv wax,
n’mei t’wax baf hsauhpo hplav auf naz.
Hti hpoqai dof lauz, maiv taiv laiv hpauf hsau.
Siv n’cu siv n’hkauf,
taj cooz praiv praiv taj yauz htauf.

ไก่ผู้แดงเขำเชือดคอ
ขยี้ก้อนเส้ำเหยี่ยวผีสงิ
เหยี่ยวผีสิงไปถำงพงเพื่อเข้ำเมือง
ฟันถูกขำของตนด้วยด้ำมดำบเงิน
รองเลือดของตนด้วยสุ่มปลำ
เจ้ำผู้มำกเสน่ห์เอย เจ้ำผู้สงู วำสนำเอย
ไปตำมหำผู้ที่ขำโดนหลุมพรำงเถิด
ผู้ที่ขำถูกหลุมพรำงกลับมำแล้ว
กลับมำเท้ำเงี่ยงหอก
เงี่ยงหอกเหม็นสำบเคล้ำคลุ้ง
ท้องฟ้ำแดง จิง้ หรีดแดง
แปนำกำ (ชื่อคน) ไปขุดเอำตัวอ้น
แสงแดดทอแสงลงมำอ่อนเบำ ๆ
นกพญำไฟเจ้ำเอย ลงมำหวีผมกันสองเรำเถิด
มีเสียงร้องนะ
เสียงร้องอย่ำงไรกัน
เสียงร้อง “กู แอ แม แป, กู แอ แม แป”
น้ำฝนไหหลำกตำมร่องดิน
แพะจับเอำไก่ไป
ฝนเอยถอยกลับไปเถิด
เพรำะลูกเจ้ำถูกน้ำข้ำวลวก
ฟ้ำฝนเอย หดมือกลับคืน หดขำกลับคืน
ขอให้ตกเปำะๆ แปะๆ แล้วหยุดเสียเถิด
ขุดรูของเจ้ำเถอะนะ
หำกไม่ขุดเดี๋ยวลูกไก่จะมำจิกกิน
น้ำฝนไหลนอง แพะไล่จับไก่
ฝนเอยหดมือเข้ำเถอะ หดเท้ำเข้ำเถอะ
ให้ตกเปำะๆแปะๆแล้วหยุดเสียที

สรุป
เมื่อพิจำรณำจำกผู้ที่ขับลำนำธำกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นปู่ย่ำตำยำยที่ทำงำนหนักไม่ไหวแล้ว หรือพี่ของเด็กที่ยังไม่
ถึงวัยทำงำนตำมท้องไร่ท้องนำ สื่อถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคนในครอบครัวที่เหมำะสมแก่วัยของ
แต่ละคน สำหรับพี่ของเด็กที่ช่วยเลี้ยงน้องเป็นกำรฝึกฝนให้พวกเขำมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่กำรงำนอย่ำงค่อยเป็น

ค่อยไป และสำมำรถรับผิดชอบงำนใหญ่ๆแทนพ่อแม่ได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ และเมื่อพิจำรณำถึงเนื้อหำลำนำธำกล่อมเด็ก
ที่มีหลำกหลำยก็เพื่อให้เด็กได้รับกำรกล่อมเกลำนิสัยและบุคลิกภำพ และได้รับกำรอบรมบ่มเพำะตำมเนื้อหำของลำ
นำธำที่มีอยู่หลำกหลำยเหล่ำนั้น เช่น เนื้อหำเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของพ่อแม่ ทำให้เด็กได้เรียนรู้และรับรู้ถึงบทบำท
หน้ำที่ของคนในครอบครัวแต่ละคน พ่อ แม่ พี่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำยที่แตกต่ำงกันไป ซึ่งเด็ กจะมีควำมรับผิดชอบในบทบำท
หน้ำที่ของตนเองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้ำงหน้ำ เนื้อหำที่เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ จะช่วยกล่อมเกลำเด็กให้
ตระหนักถึงคุณค่ำของธรรมชำติ อันจะนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์และกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมยั่งยืน
ในอนำคต เป็นต้น

บทที่๑๐ เงื่อนไขภาวะ/ปัจจัยคุกคามของ ธา (เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ)
ในราวปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มีเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดคิดมาก่อน วันหนึ่งท่ามกลาง
การประชุมในประเด็นที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชนเผ่า ท่านนายอาเภอจากอาเภออมก๋อย (ไม่ขอเอ่ยนาม)ได้กล่าว
ออกมาที่ประชุมว่า ในพื้นที่อาเภออมก๋อยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นโดยมีเด็กหนุ่มสาว ๖ คนที่ออกมาเรียน
ข้างนอกและกลับเข้าไปในหมู่บ้านตนเอง พากันฆ่าตัวตัวตายพร้อมกัน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไร
ขอที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านชนเผ่าช่วยอธิบายและตอบคาถามด้วยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอธิบายอย่างไร ในที่สุด ทุก
คนก็ตอบในทานองเดียวกันว่า เป็นการช็อคทางวัฒนธรรม (cultural shock ) ซึ่งขยายความได้ว่า เป็นเพราะ
ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในตัวระหว่างสองวัฒนธรรมจนคนที่อยู่ตรงนั้นปรับตัวไม่ได้จนต้องฆ่าตัวตาย คาถามก็
คือ เหตุการณ์นี้ จะอธิบายเชิงรูปธรรมชัดๆว่าอย่างไร และจะหาทางป้องกันมิให้เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวอย่างไร จึงเป็นโจทย์สาคัญในการหาคาตอบในเรื่องนี้ และบทความนี้ จะเป็นเพียงมุมมองแนวหนึ่งเท่านั้น
ต่อโจทย์ที่ว่ามานี้ เพราะฉะนั้นโจทย์นี้ท้าทายผู้ผู้อ่านทุกท่านที่ต้องหาคาตอบเพิ่มเติมให้ตนเองต่อไป
และอีกเหตุการณ์หนึ่ง วันนั้นราวปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เหมือนกันหลังเหตุการณ์ฆ่าตัวตายหมู่ของเด็กนักเรียนที่อม
ก๋อยดังที่กล่าวมาแล้วก่อนนั้น ณ หมู่บ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีการประชุมผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็ น
ผู้รู้ในองค์ความรู้ภูมิปัญญาปกาเกอะญอโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้านั้น มีจานวน
ราวสี่สิบถึงห้าสิบคน วันนั้นเราประชุม กันบนยอดเขาของชุมชนสามารถมองลงไปเห็นชุมชนเกื อบทั้ งหมด
โดยเฉพาะโรงเรียนเห็นชัดที่สุดเพราะใกล้กับวัดที่ เราจัดประชุมมาก เรากาลังคุยกันในเรื่ององค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นภูมิรู้ของคนปกาเกอะญอที่ โด่งเด่นมากที่สามารถยืน
หยั ด ให้ ค นปกาเกอะญออยู่ ที่ ไ หนหากท าตามจารี ต ประเพณี แ ละใช้ อ งค์ ค วามรู้ เ หล่ า นี้ ส ามารถอยู่ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนได้ แต่พอเรามองลงไปอนาคตของคนปกาเกอะญอที่เป็นลูกหลานและจะเป็น
อนาคตที่กาหนดชะตาชีวิตและทรัพยากรของชุมชน พวกเขากาลังเคร่งเครียดกับการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ไม่
เกี่ ย วกั บ สิ่ง ที่ ผู้รู้ มี แ ละความรู้เ หล่ านี้ เ องที่ ส ามารถก าหนดชี วิตปกาเกอะญอในการอนุ รัก ษ์ และอยู่ คู่กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป แล้วพอจะเห็นภาพว่า อนาคตของเด้กปกาเกอะญอกับการดูแลจัดการทรัพยากร
ของเขาต่อไปจะเป็นอย่างไรหากซึง่ การศึกษาที่เรียนอยู่ขนานกันแบบไม่เจอะเจอกันเลยเช่นทุกวันนี้ นี่คือความ
จริงที่เกิดขึ้นและเป็นโจทย์อีกโจทย์ที่ต้องช่วยกันขบคิดและหาคาอธิบายกันต่อไปเพราะเด็กๆจะรับความรู้อีก
แบบหนึ่งที่ปฏิเสธความรู้ท้องถิ่นที่ผู้รู้ของชนเผ่ามี จึงยิ่งสร้างการรับรู้ที่มีช่องว่างกว้างไกลออกไปจากภูมิรู้ของ
บรรพชนอย่างไม่มีสิ้นสุด จึงดูแล้วน่าใจหายเสียเหลือเกิน
สังคมสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตรและยุคสมัยของเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมากที่
ได้แทรกซึมเข้าไปทุกแห่งหนทุกซอกทุกมุมของทั้งเมือง ชนบท และบนขุนเขา อาทิ หมู่บ้านในขุนเขาลาเนา
ไพรที่ชนเผ่าต่างๆได้อาศัยอยู่ คาว่าความสมัยใหม่สามารถทะลุทะลวงและเข้าถึงหมดแล้ว แต่จะเข้มข้นมาก
หรือน้อยก็ขึ้นต่อปัจจัยทีเอื้อมากหรือน้อยเท่านั้น ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมาจากทั้งภาครัฐ เอกชน การตลาด การ
ติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกและสื่อสารมวลชน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนบนที่สูง
อย่างขนานใหญ่ จนผู้คนในชุมชนต้านรับไม่ทัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีรายละเอียดถูกอิทธิพลครอบงา

ด้วยกระแสนี้ถือว่าเข้มข้นกว่ากลุ่มอื่นเพราะนับตั้งแต่การจัดการศึกษาของรัฐโดยมีโรงเรียนเข้ามา กลุ่มเด็ก
และเยาวชนกลายเป็นเป้าหมายหลักทีถ่ ูกกระทาและถูกกระทามาอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบาย พัฒนาชาวเขาให้
เป็นคนไทย ที่ต้องคิดแบบไทย พูดแต่ภาษาไทยและมีวิถีชีวิตแบบไทยแต่โลกของความจริง พวกเขาเป็นใคร มี
ที่มาที่ไปอย่างไร พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นใคร ถิ่นฐานอยู่ไหนไม่มีการพูดถึง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบถอนราก
ถอนโคนจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาล่ะ ในเมื่อพวกเขาไม่ใช่วัตถุที่จะปั้นอย่างไร
ก็ได้ แต่พวกเขาเป็นคนมีเนื้ อมีหนังมีชีวิตจิตใจที่คิดได้ ไตร่ตรองเองได้ แยกถูกผิดได้ ลองวาดภาพซิครับว่า
พวกเขาจะสับสนแค่ไหนกับตนเอง ว่าเขาจริงๆแล้วเป็นใคร เขามีอัตลักษณ์ตัวตนอย่างไร พวกเขายังมีเยื่อใยที่
จะต้องมารัก ผูกพัน ศรัทธาต่อพวกเขาเหล่านั้นหรือเผ่าพันธุ์ตนเองหรือไม่ รากเหง้าของพวกเขาเป็นใคร ที่ไหน
อย่างไร ล้วนแล้วแต่ก่อเกิดความสับสนต่อพวกเขาอย่างมากทีเดียว จึงเห็นว่า กระบวนการพัฒนาคนที่ผ่าน
ระบบการศึกษาที่มาจากนโยบายรัฐและหล่อหลอมด้วยกลไกและอิทธิพลของโลกาภิวัตรนั้น สร้างเด็กชนเผ่า
เหล่านี้ เป็นผู้เป็นคนออกมาแบบไหน ทั้งกายและจิตใจเป็นอย่างไร ในการที่ต้องยังต้องปะทะสังสรรค์กับความ
จริงที่ว่า รากเหง้าพวกเขาคือ ความเป็นชนเผ่าและยืนอยู่บนแผ่นดินไทย สิ่งที่ท้าทายคือพวกเขาควรถูกพัฒนา
แบบนี้หรือไม่ หรือว่า การพัมนาพวกเขาควรมีรูปแบบทางเลือกที่ดีเหมาะสมกว่านี้
๑. บริบทของสังคมปกาเกอะญอปัจจุบันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาวิจัย เพลงพื้นบ้าน ปกาเกอะญอ หรือ ธา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ได้พบว่า คนอายุ
ตั้งแต่ ๕o ปีขึ้นไปในชุมชนที่มีความเชื่อและนับถือตามประเพณีดั้งเดิม ส่วนใหญ่ยังสามารถจดจา ขับร้อง และ
ใช้ ลานา ธา ในวิถีชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดีดังเช่น หมู่บ้านที่ศึกษา บ้านขุนวิน อ.แม่วาง บ้านดอกแดง อ.
ฮอด บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บ้านแม่ลาป่าแก่ อ.แม่ลาน้อย บ้านป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
และบ้านซอแคะกลา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ยกเว้นหมู่บ้านที่เปลี่ยนนับถือเป็นศาสนาอื่น เช่น พุทธ คริสต์ทั้ง
ชุมชนหรือส่วนใหญ่นับถือศาสนาใหม่ แม้คนเหล่านั้นอายุ มากกว่าห้าสิบปีก็ตาม จึงไม่สามารถใช้ ธา ในวิถี
ชีวิตต่อไปได้เพราะแต่เดิมทางศาสนาใหม่เหล่านั้นเชื่อว่า ธา เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อตามประเพณีดั้งเดิม จึง
ห้ามมิให้ใช้ ธา ต่อไป ปัจจัยเช่นว่าเหล่านี้ ทาให้ ธา เสื่อมคลายอย่างรวดเร็วในหมู่คนที่นับถือศาสนาใหม่
เหล่านั้น
ส่วนคนที่อายุตั้งแต่ ๔๙ ปีลงมาแม้จะยังนับถือศาสนาตามประเพณีดั้งเดิม ก็มีจานวนน้อยมากที่ยังสามารถ
จดจา ขับร้องและใช้ ธา ในชีวิตประจาวันต่อไปได้ ทั้งนี้มีปัจจัยใหม่ที่เข้ามานั่นคือ ระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ราว ห้าสิบปีมาแล้วที่ระบบโรงเรียนเข้าไปในชุมชน พอโรงเรียนเข้ามาเด็กๆถูกให้เข้าโรงเรียน เด็กจะ
อยู่กับการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไกลตัวและใช้เรียนใช้สอนเป็นภาษาไทย มีการฝึกร้อง
เพลงไทยแทนการขับ ธา ผนวกกั บเด็ก เข้าไปใช้ชี วิตในโรงเรียนทั้ งวันในโรงเรียนจึง ไม่ มีโ อกาสมาใช้ชีวิต
ร่วมกับพ่อแม่ในการทางานในทุ่งไร่ทุ่งนาหรือเข้าไปหากินในป่าอีกต่อไป เด็กเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการช่วยเหลือ
พ่อแม่ทาเกษตรกรรมมาเป็นการใช้ชีวิตในการเรียนหนังสือในโรงเรียนและการเล่นกีฬาออกกาลังกายแทนการ
ทางานเกษตรกรรมช่วยเหลือพ่อแม่เหล่านั้น นอกจากนั้นการเรียนโดยการจดจาแบบในโรงเรียนที่เป็นเรื่องไกล
ตัวต่างกันอย่างมากกับการจดจาแบบลานา ธา ที่จดจาแล้วมาใช้ปฏิบัติการเลยในวิถีชีวิตประจาวัน ทั้งนี้เพราะ

มีพื้นที่ ปฏิบัติการที่ใช้ขับลานา ธา ที่เป็นทั้งในพิธีกรรมต่างๆของรอบปี รอบชีวิตและ การใช้และขับ ธา ในวิถี
การดาเนินชีวิตประจาวันในการทามากินในทุ่งไร่ทุ่งนาและในป่าเขาลาเนาไพร ขณะที่เด็กที่เข้าโรงเรียนไม่มี
พื้นที่เรียนรู้และพื้นที่ใช้ปฏิบัติการตามลักษณะพื้นที่ดังกล่าวมาแล้ วเหล่านั้นอีกต่อไป ส่วนคนที่ เปลี่ยนมานับ
ถือศาสนาใหม่ จะถือปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรมตามแบบฉบับของศาสนานั้นๆเช่น ศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็น
การขับร้องเพลงในวัดที่มีท่วงทานองแบบสากลต่างกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวกับการขับ ธา
บริบทที่ปรับเปลี่ยนเหล่านี้ สร้างความสับสนให้ลูกหลาน ปกาเกอะญอ ที่เจอะเจอกับการปะทะสังสรรค์ของ
สองวัฒนธรรมในตัวเอง เด็กๆต้องต่อสู้กับความขัดแย้งในตัวเองนี้อย่างหนัก แต่แล้วในที่สุดเด็กๆของเราต้อง
พ่ายแพ้ต่ออิทธิพลของวัฒนธรรมกระแสหลักโดยวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกตีกระเจิดกระเจิงไป ดังที่ ผู้เฒ่าพาตี่นะมู
แห่งบ้านขุนวินหนึ่งในหมู่บ้านที่ศึกษาได้บอกกล่าวว่า “ภาพที่เห็นก็คือ ไม่มีเสียงขับ ธา จากคนหนุ่มคนสาวอีก
ต่อไปแล้ว ในทุ่งไร่ทุ่งนาเงียบเหงาไป เพราะ คนหนุ่มคนสาวนอกจากไม่ค่อยมาทางานท้องทุ่งท้องไร่อีกต่อไป
แล้ว พวกเขายังไม่สนใจที่จะเรียนรู้และสืบทอดการขับ ธา ตามวิถีชีวิตและประเพณีอีกต่อไป จะเป็นลานา ธา
ประเภทไหนก็แล้วแต่ เริ่มถูกละเลยและเลิกสนใจจากพวกเขา จะเป็นลานา ธา ประเภท ลานา ธา เกี้ยวพารา
สี ธา ที่ใช้ขับร้องในงานประเพณีปีใหม่ ประเพณีกลางปีลาคุ ประเพณีแต่งงาน ประเพณีงานศพ ธา เหล่านี้
ล้วนจืดจางและเหือดหายไปจากสังคมชุมชนปกาเกอะญอในยุคหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบัน หากเป็นอย่างนี้ต่อไป จะ
ไม่มีเสียง ธา อีกต่อไปในสังคมปกาเกอะญอ หลังยุคผู้รู้ปัจจุบันนี้ไป นี่หรือคือยุคสุดท้ายแล้วหรือที่ต้องสิ้นสุด
ความรู้ท างปรัชญา ภูมิปัญญา คุณค่า ความเป็นอัตลักษณ์ ตัวตน ของคนปกาเกอะญอ และแล้วจะต้องมา
สิ้นสุดในยุคของเรานี่เองหรือ” นี่คือ โจทย์ของหนุ่มสาวยุคนี้ ที่ถูกท้าทายให้มาตอบโจทย์นี้ว่า จะเอาอย่างไร
ต่อไป ในการปรับ ใช้ ตีความใหม่ พลิกแพลงรูป แบบการจดจ า การขับ ร้องและการนาล านา ธา มาใช้ใน
ชีวิตประจาวันของวิถีชีวิตคน ของปกาเกอะญอในยุคโลกาภิวัตรและยุคเทคโนโลยีในบริบ ทของปัจจุบันใน
รูปแบบที่เหมาะสมและการสร้างพื้นที่การนามาใช้ให้มีชีวิตชีวาต่อไปอย่างไร
๒. สาเหตุของคนรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจการจดจา การขับร้องและการนาลานา ธา มาใช้ในชีวิตประจาวัน อีก
ต่อไป
ชุมชนที่ศึกษาทั้งหมดลงความเห็นว่า สาเหตุของคนรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจการจดจา การขับร้องและการนา ธา มา
ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกต่อไป สาเหตุหลักมาจาก การเปลี่ยนแปลงของอานาจการตัดสินใจจากขั้วอานาจเดิม
ตามประเพณีโดยมี ฮี่โข่ (หัวหน้าตามประเพณี) และผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนเคยตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชุมชน
มาเป็นขั้วอานาจใหม่จากทางการ ซึ่งก่อนหน้านั้นโครงสร้างกลไกการตัดสินใจที่ถือปฏิบัติกันมาตามประเพณีมี
ไว้ ให้ แล้ วโดยชั ดเจนและรอบด้ าน บนฐานการผลิต แบบเกตรกรรมในการพึ่ง พาตนเอง เคยเป็น กลไก
ความสัมพันธ์ในชุมชน กลไกการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ กลไกการควบคุมตรวจสอบโดย ฮี่โข่และผู้เฒ่าผู้แก่ ล้วน
ถูกวางไว้ชัดเจนตามวิถีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนานหลายร้อยหลายพันปี โดย บรรพชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า และแล้ว
อานาจขั้วใหม่โดยมี รัฐจากส่วนกลางคืบคลานเข้ามาสู่ภูมิภาคลงมาสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นกระบวนและเป็นระบบ
โดยกลไกของระบบราชการ กลไกเหล่านี้คืบ คลานเข้ามาพร้อมกับอานาจรัฐที่รวมศูนย์จากส่วนกลางมามี
อานาจเข้ามาแทนที่อานาจดั้งเดิมตามประเพณีเกือบทุกๆด้านโดยอาศัยกลไกรูปแบบใหม่ของรัฐที่หยิบยื่นมา

เช่น อานาจการดูแลปกครองชุมชนมีกลไกใหม่ที่รัฐหยิบยื่นเข้ามาคือ การแต่งตั้งกานัน ผู้ ใหญ่บ้านมามีอานาจ
แทนที่ ฮี่โข่และผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนมีมาก่อน แม้จะไม่เป่าประกาศชัดเจนว่า อานาจใหม่ที่เข้ามามาทาหน้าที่
แทนทั้งหมดแต่ก็ ลดทอนอานาจตามประเพณีโ ดยกระบวนการปฏิบัติการ เช่น เดิมชุมชนใช้กฎหมายจารีต
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติมาปกครองดูแลชุมชนโดยอานาจการปกครองอยู่ที่ ฮี่โข่และผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมน
กลไกใหม่ซึ่งมีกานันผู้ใหญ่บ้านใช้กฎหมายบ้านเมืองจากส่วนกลางมาดูแลปกครองชุมชนแทน ทั้งนี้ ล้วนเป็น
การลิดรอนสิทธิอานาจเก่าให้หมดไป โดยมิให้มีพื้นที่ยืนอยู่ต่อไป แต่หลายชุมชนยังมีอานาจต่อรองโดยให้ใช้ทั้ง
สองระบบทั้งใหม่ทั้งเก่า แต่เชิงปฏิบัติแล้ว โครงสร้างและกลไกรัฐที่แข็งแกร่งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นยิ่งทียิ่งแข็งแกร่ง
มากขึ้นเพราะมีกลไกอื่นๆเข้ามาหนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง
๓. อีกกลไกหนึ่งที่โถมเข้ามาอย่างมีนัยสาคัญก็คือ กลไกการจัดการศึกษาโดยมีสถาบันโรงเรียนเข้ามาเสริม
อานาจของฝ่ายปกครองของรัฐโดยการช่วงชิงบทบาทการสืบทอดโดยพ่อแม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนมาอยู่ในมือ
ของฝ่ายการศึกษาของรัฐโดยเบ็ดเสร็จ เด็กๆถูกต้อนเข้าสูโ่ รงเรียนตั้งแต่เล็กเพือ่ ให้มาเรียน รู้สิ่งที่อยู่ไกลตัวที่มา
ใช้ในชีวิตประจาวันแทบไม่ได้เลย โลกของการเรียนและโลกของความเป็นจริงจึง แตกต่างกันมากมาย เด็ก
เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเมือง ความเจริญแบบเมือง วัฒนธรรม ภาษาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเขา แต่เป็นของคน
อื่นๆ สร้างความภาคภูมิใจผ่านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของคนอื่นไป ขณะที่การศึกษาสอนให้ดูถูกภาษาและ
วัฒนธรรมตนเองเป็นการลดทอนคุณค่า ความเป็นตัวตนของตนเอง เช่น เด็กนักเรียนมาบอกกับพ่อแม่ว่า ครูที่
โรงเรียนห้ามพูดภาษาของตนเองที่โรงเรียน ให้พูดแต่ภาษาไทยเท่านั้น นอกนั้นให้มีการให้เรียนร้องเพลงไทย
เพลงสมัยเท่านั้น เด็กจึงมี ความภาคภูมิใจที่ ร้องภาษาไทยได้ ขณะที่เข้าใจว่า ภาษาและ เพลงพื้นบ้านของ
ตนเองเป็นเรื่องที่ล้าสมัย น่าอับอายหากพ่อหรือแม่ร้องให้ฟัง กลับกลายเป็นอคติที่ไม่อยากเรียนรู้และพูดถึง
เลย และน่าอับอาย ขณะเดียวกันพ่อแม่หลายคนก็คล้อยตามเห็นด้วยให้ลูกมุ่งมั่นเรียนรู้แต่เรื่องใหม่ๆเรื่องราว
ของคนอื่นและดูถูกเรื่องราวของตนเองว่ า ล้าสมัย ไม่ก้าวหน้าและมาใช้หากินในชีวิตประจาวันไม่ได้อีกแล้ว
หลังจากจบ ประถมปีที่ ๖ หากคิดเรียนต่อต้องออกไปเรียนข้างนอก ห่างไกลบ้าน พ่อแม่ พี่น้อง วิถีชีวิตแบบ
ปกาเกอะญอ ตัวห่างออกไปจิตใจ ความคิดความอ่านก็ห่างออกไปด้วย แม่ของเยาวชนที่บ้านขุนวินได้สะท้อ น
ว่า “ส่งลูกไปเรียนระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนใกล้หมู่บ้าน ลูกมีโอกาสน้อยในการร่วมชีวิตกับครอบครัว ลูกคิด
ถึงครอบครัวและครอบครัวก็คิดถึงลูกแต่จาใจไปอยู่ห่างไกล นานเข้าจิตใจลูกก็เหินห่างออกไปในขณะเดียวกัน
นอกจากโรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้เรียนภาษาท้องถิ่น แม้แต่วันศุกร์ซึ่งเป็นวันวัฒนธรรมท้องถิ่นแท้ๆ ครูยอมให้
แต่งชุดชนเผ่าแต่ครูยังห้ามไม่ให้พูด ภาษา ปกาเกอะญอโดยเด็ดขาดเลย ลูกสาวกลับมาบ่นให้ฟัง ”
การเรียนจดจา ขับร้องและใช้ ธาในชีวิตประจาวัน ฐานของรูปแบบตามประเพณีเป็นกระบวนการหล่อหลอม
ทั้งชีวิต กระบวนการวิถีชีวิตในการทาเกษตรกรรมสอดคล้อง พันเกลียวกันยากที่จะแยกออกจากกันระหว่างวิถี
ชีวิตกับกระบวนการฝึกฝนจดจา ขับร้อง ธา ที่สาคัญการเรียนรู้จดจาและฝึกขับร้อง ธา เป็นการเรียนรู้และลง
มือใช้ปฏิบัติเลยในวิถีชีวิตประจาวัน เช่น ธา หยอกล้อ เกี้ ยวพาราสีร ะหว่างหนุ่ม สาว เรียนรู้จ ดจาแล้ว ก็
สามารถนามาใช้ในการเกี้ยวพาราสีกันได้เลย มิใช่เรียนเพื่อเก็บไว้เป็นแค่ความรู้เฉยๆ และการเรียนโดยการใช้
ปฏิบัติการเลย จึงกลายเป็นการจดจาผ่านการใช้ จึงฝังลึกลงไปในหัวใจ สามารถดึงออกมาใช้ได้เมื่อไรก็ได้เมื่อมี

ความจาเป็นต้องใช้ ทานองการขับร้องต้องฝึกขับร้องเป็นชีวิตถึงจะเอื้องได้ เช่นเดียวกันฝึกร้องในสถานการณ์
จริง เช่นในเทศกาลต่างๆ ในงานพิ ธีกรรมงานศพ จะเป็นพื้นที่ของหนุ่ม สาวสามารถหยิบเอา ธา ที่ตนเองมี
ทั้งหมดมาประชันกัน จึงเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้โดยกระบวนการปฏิบัติจริงๆ จึงก่อเกิดการจดจาและขับร้อง
อย่างเป็นชีวิตและติดตัวกับผู้ที่ฝึกมาอย่างไม่มีวันสูญสลสาย จะติดอยู่กับตัวบุคคลนั้นตลอดไป สาหรับเด็กที่
ออกมาเรียนและออกไปเรียนนอกชุมชนเช่นในเมือง จึงกลายเป็นเรื่องยากมากๆที่จะฝึกฝนเรียนรู้ ธา เหล่านั้น
นอกจากวิถีชีวิตที่ไม่เอื้อกับพวกเขาแล้ว โอกาสและเวลาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงแทบจะไม่มีให้ และยิ่งการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการชีวิตแล้วด้วยนั้น ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ในห้องเรียน
ซึ่งต่างจากอีกวิถีหนึ่งที่ทางานในท้องทุ่งท้องไร่ ผ่านการลงแขกแลกเปลี่ยนแรงงานกัน นอกจากนั้นความยาก
ของภาษากวี ธา ซึ่งมาจากบริบทในอดีต ทาให้คนรุ่นใหม่ จดจายากและยากต่อการเข้าใจถึงความลึกซึ้งใน
ความหมายของบท ธาเหล่านั้น
๔. อีกสาเหตุหนึ่ง ก็มาจากความเหนื่อยล้าของคนรุ่นเก่าจากการถูกกระหน่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
ยิ่งทียิ่งรุนแรงขึ้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น จนไม่สามารถทัดทานกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อไปได้ จึงยอม
ปล่อยเลยตามเลยไป อย่างไม่รู้จะทาอย่างไรต่อไป ทั้งๆที่กังวลห่วงใยแทบจะขาดใจ แต่ทาอะไรไม่ได้ จะเห็นได้
ว่า ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่อ่อนน้อมถ่อมตนมอบหมายให้คนรุ่นใหม่ทาตามที่พวกเขาอยากทาต่อไป ถึงแม้ไม่ถูกใจ
พวกเขาก็ตาม การถ่ายทอดสืบทอดจึงเฉื่อยชาอ่อนล้าลง เวลามีงานประเพณีต่างๆ จะได้ยินเสียงขับร้อง ธา
ของผู้เฒ่าผู้แก่ไป ในแวดวงผู่เฒ่าผู้แก่ด้วยกันเท่านั้น ส่วนเด็กๆและหนุ่มสาวก็ตั้งวงตนเอง ร้องเพลงลูกท่ง ลูก
กรุงตามสมัยนิยม โดยไม่สนใจใยดีต่อเสียง ธา ที่โอดครวญของผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านั้นอีกเลย นอกจากนั้น วงเหล้า
ของหนุ่มๆบางครั้งยังแถมด้วยการทะเลาะเบาะแว้งลงมือลงไม้กม็ ี ทาให้พิธีที่เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อฟื้นฟูความรัก
ความสามัคคีเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงและเปลี่ยนความหมายไปเป็นเรื่องที่น่าอดสู และดูเหมือนจะเริ่มห่างไกล
กับสิ่งที่ควรมีควรเป็นออกไปเรื่อยๆอย่างยากที่จะหวนคืนกลับมา
ผลของปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลายๆอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั้นส่งผลต่อเด็กรุ่นใหม่อย่างไร แม้ในบริบทของชุมชน
ที่เ ชื่อและนับ ถือตามประเพณีดั้ง เดิม ลูกหลานของพวกเขาไม่ ส ามารถเชื่อมต่อปฏิบัติก ารที่ ใช้ขับ ร้อง ธา
โดยเฉพาะพิธีกรรมงานศพ เป็นบทบาทโดยตรงของหนุ่มสาวที่จะต้องขับร้อง ธาต่างๆในงานศพ ไม่สามารถสืบ
ทอดต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้ใหญ่ต้องเข้าไปประคับประคองช่วยเหลือให้เพียงผ่านพ้นไปเป็นพิธีเป็นครั้งๆไป ผู้ใหญ่
ที่เป็นผู้ชายต้องเข้ามาประกบเด็กหนุ่ม ส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงต้องประกบเด็ กสาวให้ทาพิธีให้พ้นตามพิธีเป็น
ครั้งๆไปเท่านั้น ดูแล้วช่างเป็นเรื่องเศร้าที่ปฏิเสธไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าใน
ชุมชนปกาเกอะญอและดูเหมือนจะบานปลายทุกหนแห่งในชุมชนที่โรงเรียนเข้ามาจัดตั้งมาแล้วยาวนาน
๔. ส่วนกลุ่มที่เปลี่ยนศาสนาจากดั้งเดิมมาเป็นศาสนาใหม่ จะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาพุทธหรืออื่นๆก็
ตามก็ย่อมมีข้อจากัดมากขึ้นไปอีกเพราะนอกจากปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุต่างๆดังกล่าวมาแล้ว ศาสนาใหม่
ย่อมมีความเชื่อที่เป็นปฏิปักษ์กับศาสนาดั้งเดิม โดยพื้นฐานจะปฏิเสธปฏิบัติการตามประเพณีในทุก ๆเรื่องไว้
ก่อน รวมทั้งการใช้ ธา ด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ปฏิเสธทุกเรื่องที่เป็นประเพณีดั้งเดิม

โดยเอารูปแบบใหม่ให้ครบครันให้มากเท่าที่จะมากได้ สวมใหม่ในระบอบศาสนาใหม่อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียว
จึงไม่เหลือพื้นที่ให้กับปฏิบัติการตามประเพณีวัฒนธรรมอี กเลย โดยเฉพาะการเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์แต่
เดิมๆมาเป็นต้น นอกจากนั้นแม้แต่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนาโดยตรงก็ถูกปฏิเสธไปด้วย โดยเฉพาะ ธา
ก็ถูกห้ามให้ฝึกให้ใช้และไปร่วมงานศพที่เป็นพื้นที่ฝึกฝนขับร้อง ธา ก็ถูกกีดกั นอย่างเด็ดขาด โดยอธิบายว่า
ล้วนเป็นกิจกรรม ความเชื่อของผีตามศาสนาดั้งเดิมทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า หนุ่มสาว ที่เปลี่ยนมาเป็น
ศาสนาใหม่จึงยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกในการค้นพบองค์ความรู้ตามประเพณีรวมทั้งการขับร้อง
บท ธา แต่มาช่วงหลังๆศาสนาคริสต์โดยเฉพาะนิกายโรมันแคทอลิก เริ่มเปิดพื้นที่ ให้กลับ มาฟื้นฟูประเพณี
วัฒนธรรมบ้างแต่หลายนิกายของศาสนาคริสต์ยังมีท่าทีและปฏิบัติปฏิเสธตามแบบฉบับดังเดิม
ส่วนศาสนาพุ ทธแต่ละนิกายก็ ถือ ปฏิบัติต่างกันไปมีบ างนิก ายใหม่ ๆที่ เคร่ง ครัดมาก จึง ปฏิเสธรูปแบบตาม
ประเพณีทั้งหมด มากกว่านั้นเน้นรูปแบบมังสะวิรัต ไม่กินเนื้อทุกชนิดรวมทั้งไม่เลี้ยงสัตว์ประเภทหมูไก่เพราะ
อาจเอื้อต่อการประกอบพิธีกรรมแบบเดิม ได้ ส่วนพุท ธสายพระธรรมจาริ กวัดศรีโสดา เพียงให้คนตัด บงะ
(bgav)หรือพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เท่านั้น ซึ่งมีความซับซ้อนมากหากเด็กออกไปเรียนข้างนอกหมู่บ้าน เพราะ
พิธีก รรม บงะ ต้อ งให้ทุ ก คนมาร่วมพิ ธีก รรมอย่างสม่ าเสมอ พิธีก รรมนี้ถูก ตัดออกไปส่วนปฏิบัติก ารทาง
พิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมอย่างอื่นยังสามารถทาได้เหมือนเดิม โอกาสการใช้ ธา ในพิธีกรรมสาคัญยังคง
อยู่ต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามคนรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถปฏิบัติและเรียนรู้ได้เหมือนกับกลุ่มที่ยังคงนับถือศาสนา
แบบดั้งเดิมทุ กประการได้ อีก สาเหตุหนึ่งสามารถพูดได้ว่า อิทธิพลของเสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ ที่ผ่าน สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ และinternet online ต่างๆ มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่อย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้ ยิ่งตอกย้าการ
โอกาสที่ห่างเหินไปจาก การจดจา ขับร้อง ธา และองค์ความรู้อื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆ

บทที่ ๑๑ การสงวนรักษาผ่านการสืบทอด ธา ในยุคสมัยต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น จากยุคดั้งเดิมสู่ยุค
ปัจจุบัน
เรื่องราวของ ธา ก่อ เกิ ดขึ้นเพื่ อ ร้อ ยเรียงวิถีชีวิตของคนปกาเกอะญอ เพื่อให้มี ชีวิตอยู่บ นฐานวัฒ นธรรม
ประเพณีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ธา ยังท าหน้าที่ ในการหล่อหลอมวิถีชีวิตคนปกาเกอะญอให้มี ห ลัก คิด
ปรัชญา ค่านิยม ทัศนคติและชีวิตที่มีจิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะ ธา เป็นรากฐานของ
องค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลของคนปกาเกอะญอและยังเป็นฐานคิดเชิงปรัชญาที่ก่อเกิดความสวยงามสมบูรณ์พูน
สุขให้กับชีวิตคนปกาเกอะญอ ในเรื่องความรัก ความสามัคคีความซื่อสัตย์ ความสงบสุข ประนีประนอมทะนุ
ถนอมจิตใจกันและกัน แต่กล้าเผชิญปัญหา จิตใจเด็ดเดี่ยว รักษาสัจจะเป็นต้น นอกจากนั้นหลักคิดเชิงปรัชญา
เหล่านี้ยังบ่งบอกให้การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ดูแลรักษาธรรมชาติแวดล้อมของพวกเขาโดยการให้
คุณค่ากับธรรมชาติในการให้ความเคารพธรรมชาติ การั กษาปกป้องและใช้สอยทรัพยากรอย่างระแวดระวัง
ทะนุถนอมทั้งนี้เพื่อให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนเพื่อลูกเพื่อหลานในระยะยาวต่อๆไป วิถีชีวิตบนฐานวัฒธรรม
ประเพณีเหล่านี้ล้วนถูกหล่อหลอมด้วย ธา คาสุภาษิต คาพังเพย เรื่องเล่า นิทาน ที่เรียกว่า มุขปาฐะของคนป
กาเกอะญอ อย่า งไรก็ ต ามที่ เ รื่อ งที่ มี ก ารเอามาใช้ ในวิ ถีชีวิ ต ที่ ม ากมายและเด่น ที่ สุด และเป็นการสร้า ง
บรรยากาศของความสุข สดชื่น ความไพเราะเพราะพริ้งนั้นก็คือ ธา นั่นเอง ดังจะขอกล่าวถึงต่อไปนี้
๑. ยุคดั้งเดิมที่คนปกาเกอะญอยังใช้ชีวิตตามฐานวัฒนธรรมประเพณีอย่างเข้มข้น
การเรียนรู้ ธา เพื่อนามาใช้ในชีวิตประจาวัน จนถึงขั้นช่วงชิงกันเรียนรู้ ธา ในช่วงที่มีการใช้ ธา อย่าง
เข้ม ข้น ซึ่ง ถือ เป็นยุคเฟื่ อ งฟู ของ ธา จะว่าได้ คนที่ เ ป็น โหม่โ ชะ (จ่าซอ ที่คนเมื องเหนื อใช้เ รียก) คือผู้ที
เชี่ยวชาญ ธา และนาในการใช้ ธา ในงานประเพณีต่างๆรวมทั้งในวิถีชีวิตประจาวันของคนปกาเกอะญอจะ
ได้รับการยกย่องและเป็นต้นแบบของหนุ่มสาวในยุคนั้นทีเดียว ซึ่งโหม่โชะจะมีทั้งหญิงและชายสามารถก่อเกิด
เป็นโหม่โชะ คนเหล่านี้จะมีแววเป็นโหม่โชะตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยจะสามารถเห็นแววการเป็นโหม่โชะตั้งแต่ เป็น
หนุ่มรุ่นหรือสาวรุ่นในการไปร่วมร้อง ธา กับโหม่โชะที่เป็นพี่ๆ ผู้หญิงจะตามหญิงสาวที่เป็นรุ่นพี่ไป ส่วนหนุม่ รุ่น
จะตามพี่ๆผู้ชายที่เป็นโหม่โชะซึ่งการถ่ายทอดเช่นนี้ มีมาจากยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งยาวนานมาแล้ว แววโหม่โชะ
จะออกมาตั้งแต่ตามรอยพี่ๆของหนุ่มรุ่นสาวรุ่นแต่นั้นมา
๑.๑ การถ่ายทอดเรียนรู้ ธา ในงานพิธีกรรมงานศพ ถือว่าเป็นพื้นที่การเรียนรู้จริงๆเชิงปฏิบัติของพวกเขา
และบรรดาพิธีกรรมที่สร้างการสืบทอดของหนุ่มโดยตรงคือพิธีกรรมงานศพ ซึ่งถือเป็นพื้นที่เปิดตัวหนุ่มสาวที่
เก่ง ธา หรือ โหม่โชะ ทั้งหลายแสดงความเชี่ยวชาญ ความสามารถอย่างเต็มที่ในงานนี้ งานพิธีงานศพ ถือเป็น
พิธีกรรมที่คนหนุ่มคนสาวเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน เพราะผู้เฒ่าผู้แก่สร้างพื้นที่นี้เป็นพื้นที่การแสดงออกใน
เรื่องความเชี่ยวชาญด้าน ธา ของหนุ่มสาวโดยตรงนอกจากการแสดงความเก่งกาจด้าน ธาแล้วยัง เป็นพื้นที่
เดียวที่หนุ่มสาวจากนานาหมู่บ้านจะค้นหาหนุ่มหรือสาวที่ตนเองสนใจผ่านการร้อง ธา หรือหนุ่มสาวที่รักชอบ
พอกันอยู่แล้วแต่ยังไม่มีพื้นที่การแสดงออกสามารถใช้พื้นที่นี้แสดงความรักความชอบผ่านการร้องออกมาเป็น
ธา เพื่อแสดงความในใจออกมาในก้นบึง้ ของหัวใจที่หนุ่มสาวมีต่อกัน นับได้ว่า พื้นที่งานศพ เป็นทั้งพื้นที่แข่งขัน

กันในความเชี่ยวชาญ ธา เพื่อจะได้ขึ้นชื่อต่อไปว่าเป็น โหม่โชะ ของคนหนุ่มสาวในรุ่นเดียวกันและมากกว่านั้น
หนุ่มสาวที่ร้อง จะร้องด้วยหัวใจและชีวิ ตเพราะพวกเขาจะร้อง ธา จากส่วนลึกของหัวใจเพื่อแสดงออกถึง
ความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจที่ตนเองมีต่อหนุ่มหรือสาวที่ตนเองอยากสื่อสารความในใจไปถึงเขา จึงเป็นพื้นที่
ที่ดึงดูดหนุ่มสาวทุกสารทิศในการแสดงออกถึงความสามารถในการขับ ธา เพื่อไต่เต้าการเป็นโหม่โชะตาแหน่ง
อันทรงเกียรติในการเป็นผูน้ าทีมร้อง ธา ในเทศกาลตามประเพณีต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสดีและเปิดเผย
ที่สามารถสื่อสารกับหนุ่มหรือสาวที่ตนเองแอบรักแอบชอบได้อย่างเปิดเผยโดยไม่กระดากอาย เป็นพื้นที่อิสระ
ของพวกเขาที่จะบอกความในใจถึงคนที่ตนเองสนใจได้อย่างเปิดเผยและอิส ระ เพราะเขาขานนามพื้นที่นี้ว่า
ต่าจาโข่ แปลว่าเป็น “พื้นที่บนความอับอาย” ซึ่งมีนัยว่า บนพื้นที่อิสระที่ปราศจากความอับอายขายหน้า สิ่งที่
ต้องคานึงและมีความสาคัญ หนุ่มสาวจะแสดงออกถึงความในใจที่หมายถึงความรักความชอบนั้นแสดงออกได้
แค่การร้อง ธา สื่อสารออกมาเท่านั้น จะไม่มีการแสดงความรักในรูปแบบอืน่ ๆอย่างเด็ดขาด เพราะ การร้อง ธา
บนพื้นที่ความอับอายนั้นเป็นกระบวนการที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นการทาบุญ แผ่กุศลให้วิญญาณคนที่ตาย ซึ่งเป็น
บุคคลที่รักละเราเคารพนับถือ วิญญาณจะได้ไปสู่ปรโลกอย่างสงบสุข จะต้องไม่มีอกุศลใดๆที่เกิด ขึ้นกับคนที่มา
ร่วมงานโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาวเพราะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์และกระบวนการของพิธีกรรมที่
ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่งามขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้น จะเกิดผลอย่างหนักหน่วงในทางไม่ดีต่อ
บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้
นอกจากนั้นยังมีการใช้และถ่ายทอด ธา ในพิธีกรรมอื่นๆ ซึ่งโอกาสการใช้ ธา เพื่อสื่อสารอีกหลายๆโอกาส
ทีเดียว จะขอพูดถึงบางโอกาสสาคัญๆที่คนหนุ่มสาวจะเข้าร่วมใช้ ธา ในการสื่อสาร ในพิธีกรรมสาคัญตาม
ประเพณี เช่น หนี่ซอโข่(พิธีกรรม ปีใหม่) ลาคุปู (พิธีกรรมกลางปีเดือนลาคุ) พิธีกรรมแต่งงาน ในงานแต่งงาน
การมาเป็นเจ้าบ่าวต้องเรียนรู้ ธา และเตรียมตัวพอสมควรที่จะต้องโต้ตอบกับผู้หลักผู้ใหญ่คราวพ่อแม่ ปู่ย่าตา
ยาย เพราะการแต่งงานเป็นการเปลี่ยนสถานะจากคนหนุ่มมาเป็นผู้ใหญ่จึงจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้หลัก
ผู้ใหญ่ในฐานะเป็นคนที่เปลี่ยนสถานะภาพมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่เองก็อยากทดสอบความรอบ
รู้ความเชี่ยวชาญด้าน ธา ของลูกหลานผู้มาเข้าเป็นเครือญาติใหม่ นอกจากอยากเรียนรู้ผู้มาใหญ่แล้ว อยากรู้
ความในใจลึกๆของผู้มาใหญ่รสู้ ึกนึกคิดกับพวกเขาอย่างไร ทั้งนี้ การสื่อสารความในใจผ่าน บท ธา ที่จะสื่ อสาร
โต้ตอบกับผู้มาใหม่หรือผู้เปลี่ยนสถานะจากหนุ่มมาเป็นผู้ใหญ่ ในฐานะผู้ที่แต่งงานแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาจะ
ไม่ปล่อยให้เจ้าบ่าวผู้มาใหม่แวดล้อมไปด้วยผู้เฒ่าผู้แก่ฝ่ายหญิงอย่างเดียวแต่จะมีผู้เฒ่าจากฝ่ายเจ้าบ่าวประกบ
เจ้าบ่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เสียดุลความเป็นผู้เชียวชาญ ธา อย่างเด็ดขาด ผู้ใหญ่ที่เรียกตาแหน่งจัดงาน ว่า
จอเต๊อะโหล่ป่า จะทาหน้าที่ปกป้องคนของตนเองโดยมิให้น้อยหน้าทีเดียว
จะเห็นว่า ในพิธีกรรมสาคัญหรือประเพณีสาคัญที่ถือปฏิบัติกันนั้น ล้วนใช้ ในการสื่อสาร ธา และเป็นส่วน
สาคัญของพิธีกรรมเกือบทั้งหมดทีเดียว พื้นที่ของพิธีกรรมจึงล้วนเป็นพื้นที่ของการใช้ ธา สื่อสารกัน ธา ยังทา
หน้าที่ ในการสื่อสารความในใจจากคนรุ่นหนึ่ง ไปสู่รุ่นหนึ่งแทนการสื่อสารความในใจระหว่างคนหนุ่มสาว
นอกจากพิธีก รรมแล้ว พื้นที่การใช้ ธา ในการสื่อสารผ่านจดหมายรักต่างๆระหว่างหนุ่มสาวโดยเขียนเป็น
ภาษาปกาเกอะญอ สื่อสารกันตามมีตามเกิด เพราะหนุ่มๆส่วนใหญ่อาศัยฝาผนังกระท่อมไร่กระท่อมนามาฝึก
อ่านเขียนตัวเขี่ยนภาษา ปกาเกอะญอ เพราะฉะนั้นพวกหนุ่มสาวที่ต้องการสือ่ สารความรักกันจึงเขียนจดหมาย

รักผ่านการใช้กระดาษและภาษาที่แสนจะธรรมดาสื่อสารกันโดยใช้ ธา เป็นฐานหลักในการสื่อสารความในใจ
กัน
๑.๓ ธา ทาหน้าที่เป็นสื่อรักระหว่างหนุ่มสาวในวิถีการทามากินในชีวิตประจาวัน
วิถีชีวิตของคนปกาเกอะญอเป็นวิถีก ารทาเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งต้องอาศัยแรงงานในการดาเนินวิถีชีวิต
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจึงเป็นความสัมพันธ์กันแบบพี่แบบน้องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเกือบทุกๆ
ด้าน ความสัมพันธ์จึงเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกัน แม้จะมีความขัดแย้งกันบ้างจะต้องอะลุ่มอล่วยกัน
โดยไม่ถือโทษโกรธกัน คอยทะนุถนอมจิตใจกันและกันเพราะการดาเนินกิจกรรมเกษตรกรรมต้องอาศัยแรงงาน
จากกันและกั นที่เ รียกว่า การลงแขกแลกเปลี่ ยนแรงงาน ปกาเกอะญอ เรียกว่า มาเด๊ามากะ (การลงแขก
แลกเปลี่ยนแรงงานกัน) ซึ่งหมายถึง เวลาหน้างานของฉัน คนในชุมชนเดียวกันหลายๆคนหรือต่างชุมชนจะ
มาร่วมทางานในที่ของฉันจนเสร็จ แล้วอีกวันหนึ่งก็ไปทางานด้วยกันอีกเจ้าหนึ่ง เวียนกันจนครบทุกเจ้า การลง
แขกแลกเปลี่ยนแรงงานจะได้งานมากโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเกินไปเพราะช่วยกันทางานกันหลายๆคนทางานไป
หยอกล้อกันไปยังไม่ทันเหนื่อยงานก็เสร็จแล้ว บรรยากาศเหล่านี้ช่างเอื้อต่อการหยอกล้ อกันระหว่างหนุ่มๆ
สาวๆที่แลกเปลี่ยนแรงงานกัน หนุ่มๆสาวๆที่ชอบพอกันจะหาทางมาใกล้ชิดกันผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
แรงงาน เช่น ช่วงฤดูปลูกข้าวไร่หมุนเวียน (โถ่ คึ/ htof quv) หนุ่มจะเป็นคนปักเสียมลงดินให้เป็นหลุมและ
หญิงสาวจะเป็นคนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงหลุม จึงเป็นโอกาสของคนทั้งสองที่จะพูดคุยหยอกล้อกันอย่างเปิดเผยต่อ
หน้าผู้คนที่มาร่วมลงแขกในวันนั้น คู่ไหนที่เป็นเพื่อนกันก็หยอกล้อกันตามประสาเพื่อนส่วนคู่ไหนที่เป็นคนที่
ชอบพอกันจะหยอกล้อกันจีบกันและกันตามประสาคนที่รักใคร่ชอบพอกัน ในยามเช่นนี้ ดั่งที่ ว่ากันว่า คน
กลายเป็นกวีเมื่ออยู่ในห้วงแห่งรัก หนุ่มสาวจะดึงเอา ธา ของตนเองเท่าที่มีโดยเลือกสรร ธา ที่มีความเพราะ
พริ้ง ความหมายตรงใจที่ลึกซึ้งมากเท่าที่จะมีให้ได้ ที่สามารถสื่อสารความในใจตนเองกับคนที่ตนเองชอบพอ
หรือที่เห็นว่า ใช่แล้ว สาหรับเขาและเธอ
อีกฤดูกาลสาคัญอีกฤดูหนึ่งคือฤดูที่ทุ่งไร่ทุ่งนาเหลืองอร่ามเต็มไปด้วยข้าวที่สุกเต็มไปทั่วพร้อมที่จะทาการเก็บ
เกี่ยว ฤดูนี้เป็นฤดูลงแขกแลกเปลีย่ นแรงงานที่สาคัญในรอบปีเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งเต็มไปด้วยความสุข
สดชื่น สมหวังที่ทุกผู้ทุกคนที่เป็นเกษตรกรรอคอยกันเพราะการลงทุนลงแรงกันตลอดทั้ งปีก็หวังจะได้ผลผลิตก็
เป็นฤดูเก็บเกี่ยวนี้แหละ การแสดงออก ถึงความดีใจ ความสุข สดชื่น ผ่าน เสียง แกว (ปี่เขาควาย ปี่ไม้ และปี่
ไม้ไผ่) ของหนุ่มๆทั้งหลาย แต่เช้ามืดของฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เสียง แกว จะดังระงมไปทั่วแต่เช้าตามเส้นทางที่จะ
ทากันลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนั้ น ปลุกผู้คนในหมู่บ้านทั่ วหน้ากัน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆในชุมชน โดยเฉพาะ
สาวๆจะเงี่ยหูฟังเสียง แกว ของคนที่รักที่ชอบว่า เสียงแกวไปทางไหนเพื่อจะได้ไปตามได้ถูกทิศถูกทาง เพื่อจะ
ร่วมได้แลกเปลี่ยนแรงงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดและหวานชื่นในฤดูแห่งความสุขและความเบิกบานใจนี้ ดั่งบท
ธา ที่หยอกล้อสาวๆ บทหนึ่งที่ว่า “ Cau oo htauf kwai seif hsif dei, nauj bof htauf mei le av hsei”
แปลว่า “เสียงแกวของพี่ดังแว่วมา น้องห่อข้าวโดยใช้ผ้าถุงของตนเอง” มีความหมายว่า หญิงสาวพอได้ยิน
เสียง แกว ของหนุ่มที่ตนเองชอบพอ จึงรีบร้อนจนห่อข้ าวด้วยใบตองไม่ทันเลยใช้ผ้าซิ่นตนเองห่อข้าวซะเลย

เป็น ธา ที่หยอกล้อสาวๆที่ตื่นสายทาอะไรไม่ทันแล้ว จึงต้องรีบร้อนห่อข้าวกลัวหลงทิศกับคนที่ตนเองชอบพอ
กลัวจะไม่ได้ไปลงแขกทางานด้วยกัน
ฤดูเก็บ เกี่ยวจะมีผู้คนมากเป็นพิเ ศษในการไป มาเด๊าะมากะ (แลกเปลี่ยนแรงงาน) โด ยเฉพาะหนุ่ม ๆสาวๆ
นอกจากหมู่บ้านตนเองและใกล้เ คียงแล้ว บางครั้ง จะมี หนุ่มๆสาวๆจากแดนไกลลงทุ นมาร่วมแลกเปลี่ยน
แรงงานเพื่อจะสร้างสัม พันธ์กันระหว่างหนุ่ม สาวด้วยกัน บางคนอาจหมายตาสาวๆในหมู่ บ้านไว้แล้วจึงไม่
ยากเย็นอะไรที่จะลงทุนเดินทางมาจากแดนไกล ทาไมจึงเป็นโอกาสอันดีในฤดูแห่งความปิติยินดีนี้สาหรับหนุ่ม
สาวที่มาร่วม มาเด๊าะมากะ เป็นเพราะ หนุ่มสาวสามารถเลือกคู่เกี่ยวข้าวและมัดข้าวตามที่ตนเองรักและชอบ
พอกัน ผู้ชายจะเป็นคนเกี่ยวข้าว หญิงสาวจะเป็นคนมัดข้าวที่เกี่ยวแล้ว หนุ่มสาวจะเหลียวตามองกันทุกๆนาที
ที่ส่งข้าวที่เกี่ยวแล้วให้สาวมัดข้าว การหยอกล้อต่อปากต่อคาจึงดาเนินไปอย่างไม่มีใครรบกวนแม้สายตาของ
ผู้คนรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่พวกเขาจะไม่สนใจเพราะเป็นโอกาสตามประเพณีเปิดช่องให้พวกเขาจีบกันหยอกล้อ
กันได้อย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้คนที่มาร่วม มาเด๊าะมากะ ในวันนั้น ใครมี ธา ที่หวานชื่นมากน้อยแค่ไหน สามารถ
พรั่งพรูออกมาในฤดูกาลนี้ บท ธา กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารสาคัญที่ผูกมัดความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวอย่าง
แนบแน่น ยากที่จะสลายได้เพราะเนื้อหา ความหมาย ใน ธา สร้างความรู้สึกที่ซาบซึ้งได้อย่างลึกซึ้งยากที่จะ
เปรียบเปรยกับอะไรได้
นอกจาก ธา ที่สื่อ สารหยอกล้อกันสองต่อสองแล้ว ช่วงเวลาพักงานแต่ละช่วง หนุ่มๆจะรวมกลุ่มกันขับ ธา
ออกมาสื่อสารความในใจออกมาเป็นเสียง ธา ที่ไพเราะสอดคล้องกับบรรยากาศป่าเขาที่มีเสียงนก เสียงสัตว์
ต่างๆสอดรับกันได้อย่างกลมกลืน ผู้คนที่นั่งพักนอกจากสาวๆแล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่และเด็กๆก็จะแอบฟังพร้อมทั้ง
ยิ้มกริ่มอย่างเบิกบานใจร่วมกับหนุ่มสาวเหล่านั้นอย่างเข้าใจชีวิตและเอาใจช่วยพวกเขา เพราะพวกเขาได้ผ่าน
ประสบการณ์เ หล่านั้นมาแล้วทั้ง นั้นในยามที่ พวกเขายัง หนุ่มยังสาวกันอยู่ นอกจากเสียง ธา ของหนุ่มๆที่
ต้องการสื่อสารความในใจออกมาผ่านเสียง ธา ที่แสนไพเราะแล้ว บางครั้งจะมีสาวๆที่ใจกล้ารวมกลุ่มกันร้อง
โต้ตอบ ธา ที่หนุ่มๆเหล่านั้นร้องออกมา จึงเป็นบรรยากาศที่แสนโรแมนติกจริงๆของหนุ่มสาว กลุ่มหนุ่มวัยรุ่นที่
ยังไม่ต้องร้องสื่อ สารความในใจให้กั บสาวๆเพราะตนเองยังไม่ได้หมายปอง หนุ่ม น้อยเหล่านี้ด้วยความคึก
คะนองจึงหันมาจับ แกว มาเป่าแข่งขันประชันกันอย่างสนุกสนาน โดยค้นหาเสียง แกว ที่คม ชัด ไพเราะ ก้อง
ไกล มา โชว์สาวๆและผู้คนที่ร่วม มาเด๊าะมากะ ในวันนั้น ฤดูกาลนี้ ถือเป็นเทศกาลของหนุ่มสาวๆจริงๆ ที่จะ
แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ ธา การเป่า แกว ซึ่งล้วนสร้างบรรยากาศแห่งรัก และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สบื
ทอดและบนฐานของชีวิตที่ มีสุข เบิกบานใจเป็นไปตามธรรมชาติในบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติของ
ขุนเขาลาเนาไพร
๒. พลวัตรของ ธา ในบริบทของวิถีชีวิตปกาเกอะญอในปัจจุบัน
ตามที่พูดไว้แล้วว่า คนที่ยังคงร้อง ธา ได้ จะเป็นคนอายุราว ห้าสิบปีขึ้นไปที่ไม่ได้ผ่านระบบการศึกษาที่จัดการ
โดยรัฐมาหรืออาจผ่านมาบ้างแต่แค่จบในชั้นประถมต้น คนเหล่านี้หากมีโอกาสร่วมกระบวนการชีวิตในชุมชน
อย่างต่อเนื่องจะพัฒนาตนเองเป็นคนเก่งการจดจา และ ร้อง ธา ได้ ตัวชี้วัดว่า หนุ่มสาวยังสามารถร้อง ธา ได้
หรือไม่ สามารถดูจาก พิธีกรรมงานศพ เพราะพิธีกรรมงานศพ งานนี้จะเป็นบทบาทของคนหนุ่มสาวโดยตรงที่

จะต้องขึ้นร้อง ธา เพื่อเป็นส่งส่วนบุญให้กับคนตายจะได้กลับโลกหน้าอย่างสงบสุข การปรากฏตัวของหนุ่ม
สาวในงานศพถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็น จะชี้วัดได้ว่า หนุ่มสาวชุมชนแถบนี้หนุ่มสาวยัง สามารถทาหน้าที่ได้อยู่
หรือไม่ จึงสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ผ่านกระบวนการของงานศพของคนในชุมชนนั้นๆ
จากข้อมูลที่ศึกษาจากบ้านขุนวิน การนาการขับร้อง ธา ในงานศพ ตกเป็นหน้าที่ของทั้งพ่อบ้านและแม่บ้าน
อายุราวสี่สิบห้าสิบปีขึ้นไปได้นาการขับร้อง ธา ให้เด็กหนุ่มสาวเพราะหนุ่มๆ สาวๆ ขับร้อง ธา ด้วยตนเองไม่ได้
แล้ว หนุ่ม ๆสาวๆเดินรอบงานศพให้เป็นเพียงสัญลักษณ์เ ท่านั้น ส่วนบ้านขุนแปะทาในทานองเดียวกันแต่
แม่บ้านต้องนั่งร้อง ธา ให้สาวๆเพราะเดินไปพร้อมๆกับพวกเขาไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องนี้ว่า แม่บ้านไม่สามารถ
เดินรอบศพเพื่อร้อง ธา ได้เหมือนสมัยยังสาวอยู่ทั้งนี้อาจเกิดสิ่งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บกับลูกหลานและสามีได้
ส่วนกลุ่มนับถือศาสนาอื่นๆ เช่นศาสนาคริสต์หรือศานาพุทธ จะทาพิธีกรรมตามหลักศาสนาเป็นหลักแล้ว อาจ
เปิดพื้นที่การขับร้อง ธา ตามประเพณีโดยการนั่งร้อง ธา โดยไม่อนุญาตให้เดินวนรอบศพตามประเพณี แต่การ
ขับร้อง ธา โต้ตอบกันจะเป็นเฉพาะกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่เคยร้อง ธา มา ส่วนเด็กหนุ่มสาวส่วนน้อยที่เข้าร่วม
ฝึกขับร้อง ธา กับพวกเขา
ส่วนประเพณีแต่งงาน ศาสนาดั้งเดิม ยังปฏิบัติตามขั้นตอนตามประเพณีเดิมทุกขั้นตอน เช่น ยังมีการขับ ธา
ต้อนรับขวนเจ้าบ่าว ตีฆ้อง กลอง ฉาบ นาขบวนและราดาบทักทายกัน การร้อง ธา จะอยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เก่ง
ธา เท่านั้น บรรยากาศการร้อง ธา ไม่คึกคักเหมือนดั่งเดิมเมื่อก่อน เพราะคนรุ่นใหม่ไม่มีสว่ นร่วมในการขับร้อง
ธา จะมีน้อยคนที่ติดตามผู้ใหญ่เพื่อเรียนรู้ ธา เท่ านั้น ส่วนพิธีกรรมที่ผู้ใหญ่เป็นตัวหลักก็ยังดาเนินไปเหมือน
ดังเดิม ยกเว้นบรรยากาศที่สดชื่นที่หนุ่มๆสาวๆหยอกล้อกันผ่านการขับร้อง ธา จะเหือดหายไปพร้อมกับการไม่
สามารถร้อง ธา เหล่านั้น ในปัจจุบัน เด็กหนุ่มๆจะตั้งวงเหล้า ตีฆ้อง กลอง ร้องเพลงสมัยใหม่แทนที่บรรยากาศ
เดิมที่ใช้ ธา การขอของชาร่วยจากฝีมือสาวๆเป็นที่ระลึกไปดูต่างหน้าได้หายไป
ส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นศาสนาใหม่ เช่น ศาสนาคริสต์ จะทาพิธีในโบสถ์เป็นหลักแล้วกลับมาที่บ้านก็มีพิธีแบบ
คริสต์ในการสวดและร้องเพลงศาสนาต้อนรับคู่บ่าวสาว จากนั้นก็อาจมีผู้หลักผู้ใหญ่บางกลุ่ มตั้งวงขับร้อง ธา
และวนเหล้ากันตามประเพณี แต่บรรยากาศจะกร่อยกว่า กลุ่มที่ยั งนับถือตามประเพณีเดิมอยู่มากเพราะจะ
เหลือ แต่ผู้ ใหญ่ที่ แข็ง แกร่ ง ในการเชี่ยวชาญ ธา และคิ ดถึง บรรยากาศงานแต่ง งานตามประเพณี เ ท่ านั้ น
บรรยากาศเหล่านี้เสมือนหนึ่งเป็นบรรยากาศที่ยังคงมี เชิงสัญลักษณ์เท่านั้น ปราศจากความสนใจใยดีของเด็ก
หนุ่มสาวๆโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้ นี่คือหนทางแห่งความอ่อนแอลงของกระบวนการถือปฏิบัติการเอา ธา มาขับร้อง
ตามวิถีประเพณี ไม่ สามารถกล้าพยากรณ์ ได้เลยว่า ข้างหน้าในอีก สี่สิบ ห้าสิบ ปีข้างหน้า การถือปฏิบัติ
เหล่านี้จะยังเหลือไหมและจะเป็นอย่างไร
๓. การสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมในการพลิกฟื้น ธา ให้กับคนรุ่นใหม่ในบริบทปัจจุบัน
สาเหตุสาคัญที่เด็กรุ่นใหม่ไม่สามารถต่อยอดการเรียนรู้ ธา ได้ ดั่งเดิมได้ นอกจากที่พูดมาแล้วนั้น ยังมีสาเหตุ
สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การละเลยของพ่อแม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ปล่อยให้คนอื่นสั่งสอนลูกหลานและเรียนรู้จากคน
อื่น โดยเริ่มตั้งแต่พอเข้าเรียนพวกเขาได้ก็ปล่อยให้คนอื่นสั่งสอนลูกหลานพวกเขาตลอดมาจนโตเป็นผู้ใหญ่

ส่วนพื้นที่การเรียนรู้ที่พอ่ แม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนสั่งสอนและหยิบยื่นให้เกือบไม่มใี ห้เลย หากมีก็มีเพียงน้อยนิด
เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องแก้ด้วยการสร้างพื้นที่ใหม่ ให้เด็กของเราตั้งแต่นี้ต่อไป โดยให้ มี
รูปแบบพื้นที่ที่มีรูปแบบที่หลากหลายให้เกิดพื้นที่เรียนรู้สาหรับพวกเขา งานวิจัยได้ข้อค้นพบต่างๆดังต่อไปนี้
ข้อเสนอ อันดับแรกซึ่งมีความสาคัญมากการสร้างพื้นที่เรียนรู้จะต้องเริ่มจากในครอบครัว พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย
ต้องเป็นครูคนแรกจริงๆให้เขา ผู้ป กครองจะเป็นพ่อแม่ห รือปู่ย่าตายายก็ ตามจะต้องมี พื้นที่ ให้ลูกหลานมี
กิจกรรมตามประเพณีในครอบครัวและเครือญาติอย่างมีนัยสาคัญ จะเป็นพิธีกรรมของครอบครัว การสั่งสอน
ในพื้นที่ของครอบครัว รอบโต๊ะอาหาร การเล่านิทานก่อนนอน การสั่งสอนหล่อหลอมในชีวิตประจาวันอย่าง
สร้างสรรค์ การสอนโดยการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การเลี้ยงสัตว์ของครอบครัว การทาอาหาร การหาของป่า
การจับปลาและสัตว์น้าตามประเพณี การท ากั กดัก สัตว์ การหากินในป่า การเชิญชวนลงไร่ล งนาโดยการ
แลกเปลี่ยนแรงงาน ซึ่ง เด็ก ๆจะมี เพื่ อ นๆรุ่นเดียวกั นท างานแลกเปลี่ยนแรงงานด้วยกั น นอกจากระดับ
ครอบครัวแล้วกิจกรรมตามประเพณีระดับเครือญาติซึ่ งมีความดีงามในกกข้อบังคับ อยู่แล้ว เช่น การทาพิธี
เอาะบงะ (auf bgav)ซึ่งเป็นพิธีกรรมระดับครอบครัวและเครื อญาติบ นฐานจารีตประเพณีแล้วสมาชิกใน
ครอบครัวทั้งหมดต้องอยู่ร่วม เอาะเมโข่ (กินหัวข้าว)และกินแบบ เอาะบะดอต่า (กินเป็นพิธี) โดยเริ่มกินจาก
พ่อและแม่แล้ว ตามมาด้วยลูกคนโตพร้อมทั้งลูกหลานคนโตทั้งหมด จากนั้นคนรองและรองลงมาเรื่อยๆจนถึง
คนสุดท้องและลูกของคนสุดท้องจนถึงหลานเหลนสุดท้อง จึงครบกระบวนการกินหัวข้าวตามรูปแบบกินเป็น
พิธี จึงเป็นกระบวนการรวบรวมลูกหลานเหลนให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันบังคับโดยกฏจารีตประเพณี จึง
นับว่าเป็นกระบวนการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเครือญาติเดียวกัน โดยเอาเครือญาติหญิงโดยมียาย
ทวดที่เป็นศุนย์กลางในการบริหารจัดการเครือญาติให้มาร่วมพิธีเครือญาติอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน หาก
ฉุกเฉินมีใครในเครือญาติที่ไม่สามารถมาร่วมได้ ยายทวดจะเอาเมโข่ (หัวข้าว)มาตากแห้งไว้ให้เรียกว่า เมเค
(ข้าวแห้ง) เก็บไว้ให้จนกว่าผู้นั้นจะกลับมาและกินแห้งที่เก็บไว้ให้จึงถือว่า พิธีเครือญาตินั้นจบลงอย่างสมบูรณ์
รูปแบบนี้ จึงเป็นรูปแบบของการจัดองค์กรในเครือญาติที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งกระบวนการสืบทอดที่เข้มแข็ง มี
ความต่อเนื่องที่ชัดเจน โดยปกติพิธีเครือญาตินี้มีทั้งระดับครอบครัวย่อยของลูกหรือหลานแต่ละครอบครัวที่
แต่งงานแล้ว และระดับเครือญาติใ หญ่ตามที่เล่ามาแล้ว จะเห็นว่า รู ปแบบการบริหารจัดการเครือญาติตาม
ประเพณีเป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆในบริบทในอดีตที่ มีการรวมกลุ่มกันในระดับ
เครือญาติและชุมชนโดยจะไม่ให้ลูกหลานออกไปจากหัวอกพ่อแม่จนกว่าจะแต่งงานและหากเป็นชายต้องออก
จากครอบครัวไปอยู่ในครอบครัวผูห้ ญิงแต่เมือ่ ไรมีพธิ ีเครือญาติ (บงะ)จากแม่หรืยายทวดเขายังต้องกลับมาร่วม
พิธี บงะ แต่มาแค่ตัวคนเดียวไม่พาลูกมาด้วย แต่หากเป็นหญิงถึงแม้แต่งงานยังต้องอยู่กับครอบครัวแม่จนกว่า
จะพร้อมออกจากครอบครัวแม่มาสร้างบ้านให้ครอบครัวตัวเองอยู่แต่ส่วนใหญ่ยังสร้างบ้านใกล้ๆบ้านพ่อแม่
และยังพึ่งพาพ่อแม่อย่างใกล้ชิด ยกเว้นลุกสาวคนใดคนหนึ่งที่แม่เลือกให้เลี้ยงพ่อแม่อาจเป็นลูกสาวคนโตหรือ
คนสุดท้องแล้วแต่พ่อแม่จะเป็นคนชี้ขาด
ว่าจะเป็นใคร ระบบบริหารจัดการตามจารีตประเพณีนี้ มีความชัดเจนเด็ดขาดและศักดิ์สิทธิ์มากหากมีการ
ปฏิบัติที่ผิดพลาดไปแม้แต่เล็กน้อยจะส่งผลรุนแรงต่อผู้ปฏิบัติตาม สิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้นับถือตามจารีตประเพณี
เหล่านี้ต้องทาตามอย่างเคร่งครัดจนบางครั้งบังเกิดความกลัวหากลูกหลานไม่สามารถปฏิบัติตามเสมอเหมือน

พ่อแม่หรือจารีตประเพณีที่มีไว้ ยิ่งบริบทปัจจุบันที่มีการผูกติดหลากหลายรูปแบบกับภายนอก จะเป็นการ
ออกไปเรียนข้างนอก การท างานข้างนอกย่อมสร้างความยากล าบากในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่
เคร่งครัดเหล่านั้นได้ จึงทาให้หลายครอบครัวหาทางออกที่จะตัดพิธีกรรมเหล่านั้นออกไป จึงมีทั้งคริสต์ศาสนา
และพุทธศาสนาที่หากเข้ารีตเหล่านั้นจะมีการตัดพิธีเครือญาติตามประเพณีนี้ออกไป จึงทาให้ความลาบากใน
การปล่อยให้ลูกหลานออกไปเรียนหรือทางานข้างนอกได้อย่างไม่มีขอบเขตต่อไป ช่องทางเหล่านี้เองที่ทาให้
กระบวนการผูกพันและสืบทอดในเครือยาติได้หายไป อิสรภาพเข้ามาเยือนอย่างน่ากลัวเพราะไม่มีความผูกพัน
และสืบทอดตามจารีตอีกต่อไป จึงมีผลต่อลูกหลานที่ไม่มี ภูมิคุ้มกันในความผูกพันและสืบ ทอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาอย่างที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ จะเห็นว่า บรรทัดฐานของจารีตประเพณีเหล่านี้ที่ก่อเกิดการสืบทอดผูกพัน
จากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตมาจนปัจจุบันและกาลังจะจบลงในยุคสมัยของเรานี่เองเพราะไม่มีบรรทัดฐานไหนมาเป็น
กรอบหรือภูมิคุ้มกันอีกต่อไป สิ่งที่ท้าทายคือจะหารูปแบบบรรทัดฐานอะไรมาทดแทนสิ่งที่หายไปและบรรทัด
ฐานใหม่นี้ต้องเป็นบรรทัดฐานที่สอดคล้องปรับตัวกับยุคสมัยได้ดีพอควรและสามารถเป็นกรอบหรือภูมิคุ้มกัน
ได้ดีเสมอเหมือนจารีตประเพณีดั้งเดิมได้
รูปแบบอันดับสองต่อมา การจัดกิจกรรมตามประเพณีในระดับชุมชนจะเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้และสืบ
ทอดสาหรับเยาวชนและเด็กๆของเราได้ การจัดกิจกรรมตามประเพณีในระดับชุมชนทุกรูปแบบของกิจกรรมให้
เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนและเด็กๆในชุมชน การกลับมาร่วมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชนพัฒนาเป็น
นโยบายและเป็นระเบียบของชุมชนให้เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่างมีนัยสาคัญ
หากพวกเขาไม่อยู่หมู่บ้านเราจะหารูปแบบใดดึงดูดให้พวกเขากลับมาร่วมงานประเพณีเหล่านั้นได้อย่างไร และ
จะให้พวกเขาสานึกและเห็นความสาคัญต่อกิจกรรมตามประเพณีที่สาคัญๆซึ่งพวกเราสมควรร่วมรู้สึกยินดีและ
ภาคภูมิใจร่วมกับครอบครัว ชุมชนได้อย่างไร
นอกจากกิจกรรมการเชิญชวนการร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีแล้ว การสร้างพื้นที่การถ่ายทอดองค์ความรู้
ในโรงเรียน ในสถาบันการศึกษาต่างๆที่ลูกหลานเรียนอยู่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่สาคัญอีกรูปแบบหนึ่ง จาเป็นที่
ทั้งพ่อแม่ ชุมชนและคนที่เกี่ยวข้องการศึกษาต้องสร้างพื้นที่ให้เด็กๆของพวกเรา นอกจากการถ่ ายทอดผ่าน
ระบบในโรงเรียนแล้ว ยังจาเป็นต้องสร้างพื้นที่ที่เป็นกิจกรรมนอกเวลาที่อยู่ในชีวิตประจาวัน และเป็นรูปแบบ
กิจกรรมที่เด็กๆของเราสนใจร่วมและมีความสุขในการร่วม กิจกรรมเหล่านั้น เช่น การจัดค่ายวัฒนธรรมที่มี
ชีวิตชีวา เร้าใจ และท้าทายเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายศึกษาที่เป็นหลากหลายรูปแบบ
ต่างๆเป็นต้น นอกจากกิจกรรมเหล่านี้ การจัดรวบรวม ธา และองค์ความรู้ต่างๆออกมาผลิตออกมาเป็นเอกสาร
ตารับตารา หนังสือ คู่มือการศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เยาวชนเข้าถึงได้ รวมทั้ง ใช้ช่องทางการ
สื่อสารเผยแพร่ผ่าน รูปแบบของ internet online website line face book เป็นต้น น่าเป็นพื้นที่เด็กๆและ
เยาวชนมีความเชี่ยวชาญด้านเหล่านี้มีความรักความชอบพอสมควร น่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของพวกเขาไม่มากก็น้อย

