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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิท านพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธ์เขมร
ในไทยและกัมพูชามีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ด้านประเพณี วัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทาน
กลุ่มชาติพันธุ์เขมรในประเทศไทยและกัมพูชา และ ๒. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตลักษณ์ร่วม
ด้านประเพณี วัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในประเทศไทยและกัมพูชา
ผลการวิจัยพบว่าสาระด้านประเพณีที่สะท้อนในนิทานได้จาแนกออกเป็นประเพณี ๓ ประเภทได้แก่
จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พบในนิ ท านคติ นิ ท านศาสนา นิ ท านเกี่ ย วกั บ สั ต ว์ ด้ า นที่ ๒ คื อ ขนบประเพณี
(Institution) ซึ่งหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนดไว้แล้วปฏิบัติกันสืบมา ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม ด้านที่ ๓ คือ ธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ ไม่มีระเบียบแบบแผนแต่นิยมปฏิบัติ
กันโดยทั่วไปจนเกิดความเคยชิน ส่วนการวิเคราะห์สาระทางวัฒนธรรมมี ๔ ประเภทได้แก่ ๑) คติ
ธรรม (Moral) คื อ วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ในการด าเนิ น ชี วิ ต เช่ น ความเสี ย สละ ความ
ขยั น หมั่ น เพี ยร การประหยั ด ออดออม ความกตั ญ ญู ความอดทน ๒) เนติ ธ รรม (Legal) คื อ
วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกัน ว่ามีความสาคัญ เพื่อให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๓) สหธรรม (Social) คือ วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทที่จะ
ติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆ
ในสังคม และ ๔) วัตถุธรรม (Material) คือ วัฒนธรรมทางวั ตถุ เช่น เครื่องนุ่ง ห่ม ยารักษาโรค
บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ จากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมด้านทางประเพณีและวัฒนธรรมที่
สะท้อนในนิทานพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่าอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีที่
ปรากฏชัดเจนได้แก่ ขนบประเพณีด้านการบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษขนบประเพณีการรักษาผู้ป่วย
ขนบประเพณีการเคารพบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธ์ขนบประเพณีการเกิดขนบประเพณีเกี่ยวกับการตาย
และขนบประเพณีการแต่งงานส่วนอัตลักษณ์ร่วมด้านวัฒนธรรมที่สะท้อน ใน นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์
เขมรในไทยและกัมพูชา เมื่อแยกประเด็นการวิเคราะห์เป็นรายด้านได้แก่ คติธรรม (Moral) คือ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดาเนินชีวิต เนติธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมายซึ่งเป็น
ระเบียบประเพณีเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมเด่นชัดที่สะท้อน
ในนิทานได้แก่ อัตลักษณ์ร่วมด้านสหธรรม (Social) ซึ่งได้แก่พฤติกรรมการแสดงออกในสถานการณ์
ต่างๆบนพื้นฐานของศรัทธาและความเชื่อ และอัตลักษณ์ร่วมด้านวัตถุ ธรรม (Material) ซึ่งได้แก่สิ่งที่
เป็นวัตถุ ได้แก่เครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ โบราณสถานต่างๆ
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Abstract
The study entitled; Co-Identity on Traditions and Cultures as Reflected in Khmer
Ethnic Group Folktales in Thailand and Cambodia aimed to investigate the traditions
and cultures reflected in the Khmer ethnic group folktales in Thailand and Cambodia
and analyze and compare the co- identity in the traditions and cultures reflected in
the folktales of Khmer ethnic groups in Thailand and Cambodia.
The results show that the traditions reflected in Khmer ethnic group folktales are
classified into 3 types. The first type is “mores” which refers to social practice found
in religious tales and animal tales. The second type is “institution” which means the
social regulations which have already been set by society. The third type is “custom”
which refers informal regulations, but commonly practiced and gradually become
familiar to people in the society.
In analyzing cultures reflected in Khmer ethnic group folktales, there are 4 types of
cultures found in the folktales. The first issue is moral which refers to culture that
concerns with principles of living such as sacrifice, perseverance, frugality, obedience
to elderly, gratitude and patience. The second issue is the one that concerns with
laws and important principles that make people in society live peacefully together.
The third one is social culture which includes etiquette to contact with society such
as eating etiquette, etiquette in dealing with various people in society. The fourth
issue is material culture such as apparel, medicine, houses, buildings and historical
architecture.
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๑๙๖
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๒๐๐
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๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๗
๒๐๙
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๒๑๙
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๒๓๒
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๒๓๖
๒๓๘
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๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
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๒๕๑
๒๕๓
๒๕๓
๒๕๕
๒๕๗
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๒๖๓
๒๖๖
๒๖๖
๒๖๘
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๙
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สารบัญตาราง
ตารางที่
๑
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างด้านประเพณี
๒
คล้ายคลึงและความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
๓
เปรียบเทียบอัตลักษณ์ด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์
เขมรในไทยและกัมพูชา

หน้า
๑๐๑
๑๐๓
๑๒๘

๑

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การรวมตั ว ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเพื่ อ ก่ อ ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ผู้นาประเทศอาเซียนต่างแสดงเจตนารมณ์เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคม
อาเซียนขึ้น ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคม ที่
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
และมี ก ารพั ฒ นาในทุ ก ด้ า นเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ส่ ง เสริ ม การให้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ระบุอยู่ใน
แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action programme-VAP) และต่อมา ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ผู้นาอาเซียนได้ลงนามใน Cebu Declaration on the Acceleration of the
Establishment of an ASEAN Community by 2015 เร่งรัดการเป็นประชาคมฯ เร็วขึ้นอีก ๕ปี
คือ จากปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นปี พ.ศ.๒๕๕๘
ในการมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนได้จัดทาแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซีย น (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint) ประกอบด้ ว ยความร่ ว มมื อ ใน ๖ ด้ า น ได้ แ ก่ ๑. การพั ฒ นามนุ ษ ย์ (Human
Development) ๒. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) ๓. สิทธิ
และความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ๔. ความยั่ ง ยืนด้านสิ่ง แวดล้อ ม
(Environmental Sustainability) ๕. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
๖. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) ในส่วนของการสร้างอัต
ลักษณ์อาเซี ยนมุ่งเน้น การส่งเสริ มการตระหนักรับรู้เกี่ ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของการเป็ น
ประชาคมการส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน การส่ง เสริมการสร้างสรรค์
ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เน้น
คุณค่าร่วมกันท่ามกลางความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรับให้เข้ากับความท้าทายของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่ง ที่ สัง คมปัจจุบัน ควรให้ความสาคัญ เพราะ
ประเพณี คือ แบบแผนของความเชื่อที่ส่งผลต่อการกระทา ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ
แบบแผน ที่ดีงาม มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน ถื อเป็นมรดกให้กั บคนรุ่นหลัง ยึดถื อเป็นแนวทางปฏิบัติ และปรับปรุง ให้ดีขึ้น และ

๒

เผยแพร่ออกไปสู่สังคมอื่นๆ ด้วย ส่วนวัฒนธรรม คือ แบบอย่าง แนวทางปฏิบัติ วิถีดาเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนแต่ละชุมชน ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ
มีการสั่งสมประสบการณ์ สืบต่อภูมิปัญ ญาส่ง ต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น และสะท้อนถึง ตัวตนและสัง คมที่
ชัด เจน วั ฒ นธรรมแต่ล ะชุ ม ชนก็ จ ะมีค วามแตกต่ างกั น ไปขึ้ น อยู่ กับ ข้ อ จ ากั ด ทางสภาพแวดล้ อ ม
ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ วัฒนธรรมประเพณีจึง ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไ ว้
เพื่อ สืบสาน ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง
คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและอาเซียน ตลอดจน
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนให้เป็นที่ประจักษ์จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของประเทศอาเซียน เป็นที่ทราบกันดีว่าประเพณีวัฒนธรรมที่เคยมีความคล้ายคลึงกันอาจ
ถูกปรับเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของ การพัฒนาของโลกสมัยใหม่ซึ่งทาให้มีแนวปฏิบัติที่เกิดความ
แตกต่างกันมากขึ้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การก้าวเข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดนทาให้เกิ ดการพัฒนาด้านการ
สื่อสารและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมค่อยๆเลือนหายไปกับ
กาลเวลา แนวปฏิบัติต่างๆอาจมีรูปแบบที่แปลกเปลี่ยนไปจากเดิม และมีการปรับปนของวัฒนธรรม
ของโลกสมั ย ใหม่ อี ก ด้ ว ย นอกจากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ประเทศต่ า งๆ ต่ า งก็ มี ก ารแข่ ง ขั น ทางด้ า น
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อ สังคม และ การเมืองโดยรวม ในบางครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งได้ ซึ่งต้องมีแนวทางในการตั้ง รับปั ญ หาที่อาจจะเกิดขึ้น ดัง ที่ นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
(๒๕๕๘: ๑) ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านผู้คนตามพื้นที่
ชายแดนจะได้รับผลกระทบอยู่เสมอ จึงมีความจาเป็นที่ประชาชนตามแนวชายแดน สองประเทศต้อง
สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อช่วยแบ่ง เบาภาระของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึง ได้สนใจศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเลือกศึกษาลักษณะร่ วมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่
สะท้อนในนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งราช
อาณามีอาณาเขตติดกับประเทศไทยทางทิศใต้ของอีสานตอนล่างหลายจังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี ศรี
สะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ประชาชนที่อาศัยตั้งรกรากตามแนวตะเข็ บชายแดนมีความข้องเกี่ยว
สัมพันธ์กันด้านสังคมและวัฒนธรรมมาตั้ง แต่โบราณกาลมีการไปมาหาสู่กันเป็นปกติ มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่ปฏิบัติร่วมกันจนกระทั่งมีการแบ่งแยกดินแดนอย่างชัดเจนในยุคล่าอาณานิคมทาให้การไป
มาหาสู่มีความลาบากมากขึ้นแต่รากเหง้าทางวัฒนธรรมประเพณียังคงมี ความคล้ายคลึงกันเป็นอย่าง
มาก ดังที่ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อ้างถึงใน เสาวภา พรสิริพงษ์ (๒๕๕๗:๘) กล่าวไว้ว่าประเทศไทยและ
กัมพูชา จะมีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต ที่มีความคล้ายคลึงกันมากกว่าประเทศใดๆใน
อุษ าอาคเนย์ ซึ่ งความคล้า ยคลึ งดั ง กล่ า วได้ สะท้ อนให้เ ห็ นใน วั ฒนธรรมระดั บราชส านัก ภาษา
ตัวอักษร วรรณคดี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อต่างๆที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
กาล ท าให้ มีร่ อ งรอยทางวัฒ นธรรมประเพณีดั้ ง เดิ มที่ มีลั กษณะร่ วมกั น ที่ส ามารถศึก ษาได้จ าก
วรรณกรรมท้องถิ่น และนิทานพื้นบ้ านซึ่ ง ถือได้ว่า เป็นตั วสะท้อนประเพณีวั ฒนธรรมความเชื่อ ที่
สามารถสืบค้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงถือได้ว่านิทานพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินของทุก
ชนชาติเป็นสิ่งที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น วัฒนธรรมการเล่านิทานมีมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นสิ่ง
ที่ปู่ย่าตายายนามาใช้เป็นสื่อสาคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ใช้ในการอบรมสั่ง

๓

สอนและให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามแก่ลูกหลาน ตลอดจนเสริมสร้างจินตนาการ
ฝึกการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้นิทานพื้นบ้านยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวด้านประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และยังได้สะท้อนให้เ ห็นถึงความเชื่อของผู้คนในยุคสมัยที่สะท้อนตามเรื่องราวที่ปรากฏใน
นิทานทาให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้อดีตที่เป็นรากเหง้าหรือที่มาของประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อใน
ปัจจุบัน ทาให้แต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ของตนที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณ์คือความรู้สึกถึง
ความเป็นตนเองและจิตสานึกร่วมในสังคมที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากบุคคลอื่นหรือสังคมอื่น เป็น
เครื่องหมายของการแสดงออกแห่งตัวตน เป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลชุมชนและสังคม
โดยเห็นได้จากเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและศาสนาเป็นต้นซึ่ง มีคุณลักษณะที่ไ ม่
เหมือนกับของคนอื่นๆหรือสังคมอื่นๆ (ยุรฉัตร บุญสนิท,๒๕๔๖ : ๖๕) นอกจากนี้ MacDonald
(๒๐๑๓: ๙๕-๙๖) ยังกล่าวว่าเรื่องเล่าหรือนิทานมีคุณค่าและแฝงด้วยสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ผู้ฟัง
นิทานคุ้นเคย และสามารถเชื่อมโยงและทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันได้โดยง่า ย นิทาน
จะสามารถนามาใช้เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันได้
อย่างลงตัว ผู้เล่านิทานจะเริ่มต้นด้วยการบอกแหล่งที่มาของนิทาน และฉายภาพสะท้อนด้านความ
เชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมผ่านเรื่องราวในนิทาน
วัฒนธรรมและประเพณีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมามีความหลากหลายไปตามสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม เป็นวิถีแห่งการดาเนินชีวิต มีการผสมผสานวัฒนธรรม ความเชื่อ หล่อหลอมเป็นแนวปฏิบัติที่
ช่วยผู้คนในสังคมได้ทากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในสังคม นิทานพื้นบ้านจึงถือ
เป็นสิ่งที่ควรให้ความสาคัญ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมมีหลาย
รูปแบบ ทั้งโดยการสืบทอดผ่านการปฏิบัติโดยตรงและการบันทึกเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ที่
สนใจหรือชนรุ่นหลังได้สืบค้นหาความรู้ เมื่อรู้และเข้าใจก็จะเกิดความตระหนักในคุณค่าของประเพณี
และวั ฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจและรักและหวงแหนในอัตลักษณ์แห่ง ตน นาไปสู่การสืบทอด
อนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านกลุ่ม
ชาติพันธุ์เขมรในไทยและกัมพูชา ดาเนินตามกรอบนโยบายด้านวั ฒนธรรมของอาเซียน ที่มุ่งไปสู่การ
เป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง เน้น การสร้ างอัตลั กษณ์อาเซียน (Building an ASEAN
Identity) ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของการเป็นประชาคมการส่งเสริม
และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน งานวิจัยดัง กล่าวจักเป็นการศึกษาวิเคราะห์และ
น ามาซึ่ ง องค์ ค วามรู้ ด้ า นประเพณี วั ฒ นธรรมของสองประเทศที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น สาระทาง
วัฒนธรรมประเพณีในนิทานพื้นบ้านสามารถนามาถ่ายทอด ปลูกฝัง วัฒนธรรมประเพณีและแนว
ปฏิบัติของสังคมสู่ชนรุ่นหลังโดยใช้นิทานเป็นสื่อได้อย่างลงตัว อันจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน

๔

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ด้านประเพณี วัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในประเทศ
ไทยและกัมพูชา
๒. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานกลุ่ม
ชาติพันธุ์เขมรในประเทศไทยและกัมพูชา
คาถามหลักของการวิจัย
๑. ประเพณี วัฒนธรรม ที่สะท้อนอยู่ในเรื่องราวของนิทานพื้นบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์เขมรใน
ประเทศไทยและกัมพูชามีลักษณะอย่างไร
๒. กลุ่มชาติพันธุ์เขมรในประเทศไทยและกัมพูชามีอัตลักษณ์ร่วมทางประเพณี วัฒนธรรม
ใดบ้างที่สะท้อนอยู่ในเรื่องราวของนิทานพื้นบ้าน
กรอบแนวคิด
นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทยและ
กัมพูชา

ทฤษฏี หลักการวิเคราะห์ อัตลักษณ์ด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมและนิทานพื้นบ้าน

เปรียบเทียบอัตลักษณ์ด้านประเพณี
วัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านกลุ่ม
ชาติพันธุ์เขมรในไทยและกัมพูชา

อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่
สะท้อนในนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
ในไทยและกัมพูชา

๕

นิยามศัพท์เฉพาะ
๑.. อัตลักษณ์ด้านประเพณีและวัฒนธรรม หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะ ที่มีความ
โดดเด่นด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย
และกัมพูชา
๒. อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมหมายถึง คุณลักษณะเฉพาะ ที่มีความ
โดดเด่นด้านประเพณีและวัฒนธรรมในลักษณะเดียวกันที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านของกลุ่มชาติ
พันธุ์เขมรในไทยและกัมพูชา
๓. นิทานพื้นบ้านหมายถึง นิทานพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทยและกัมพูชา
๔. กลุ่มชาติพันธุ์เขมร หมายถึง กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแนวชายแดนไทยใน
เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษประเทศไทย และ ในจังหวัดเสียมราฐ และอุดรมีชัย
ประเทศกัมพูชาที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น มีวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศ
ไทยและ กลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัด อุดรมีชัย และ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึก ษาเรื่องอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้าน
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ ขมรในไทยและกั ม พู ช าในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research)มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๑. ศึกษาจากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง
๒. ปราชญ์ท้องถิ่นด้านนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
๒. ปราชญ์ท้องถิ่นด้านนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัด อุดรมีชัย และ
เสียมราฐประเทศกัมพูชา
พื้นที่ที่ศึกษา
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์เขมรอาศัยอยู่หนาแน่นดังนี้
๑. ในประเทศไทย มุ่งศึกษา ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ อาเภอปราสาท และ อาเภอสังขะในจังหวัดศรีสะเกษได้ทาการเก็บข้อมูล
ในเขตอาเภอขุขันธ์ และอาเภอภูสิงห์
๒. ในประเทศกัมพูชา มุ่งศึกษา ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเขตจังหวัดอุดรมีชัยและเสียม
ราฐในเขตจังหวัดอุดรมีชัยเก็บข้อมูลในเขตอาเภอสาโรงและในเขตอาเภอจงกาล ส่วนในจังหวัดเสียม
เรียบได้เก็บข้อมูลในชุมชนในเขตเมือง และนอกเขตเมืองเสียมเรียบ

๖

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาและสารวจพื้นที่แหล่งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง
๒. การเก็บข้อมูลนิทานพื้นบ้าน
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลนิทาน ๒ วิธี ดังนี้
๒.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นโดยทาการกาหนดพื้น ที่ในการ
สัมภาษณ์ โดยพิจ ารณาจากชุมชน และเรื่ องเล่ านิท าน ประวั ติค วามเป็ นมา กลุ่ม ชนในอดีต ของ
ชาวบ้านซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การเก็บข้อมูลในกัมพูชา ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลดังนี้
๑) สัม ภาษณ์ ป ราชญ์ ท้ องถิ่ น ในชุ ม ชนโบราณของจั ง หวั ด เสีย มราฐและ
จังหวัดอุดรมีชัย
๒) สัมภาษณ์นักวิชาการจากวิทยาลัยครูเสียมราฐนักวิชาการด้านภาษา
และวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรมีชัย
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิทานพื้นบ้าน โดยมีนักศึกษาของ
วิทยาลัยครูเสียมราฐซึ่งเป็นตัวแทนตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาร่วมกิจกรรม
การเก็บข้อมูลในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลดังนี้
๑) สัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนชาติพันธ์เขมร ในเขตอาเภอสัง ขะ
และ อาเภออาเภอลาดวน อาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ และ อาเภอขุขันธ์ และอาเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ
๒) สัมภาษณ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนิทานพื้นบ้าน และด้านภาษาและ
วัฒนธรรมในจังหวัดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิทานพื้นบ้าน โดยมีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งเป็นตัวแทนตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยร่วมกิจกรรม
๒.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลนิทานพื้นบ้านที่มีผู้
รวบรวมไว้แล้ว
๓. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับทางด้านคติชนวิทยา มานุษยวิทยา
เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
๔. เตรียมแบบสัมภาษณ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์จดบันทึก
๕. สัมภาษณ์และรวบรวมนิทานพื้นบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษานิทาน
๖. แปลนิทานจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
๗. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและสละสลวยของภาษา

๗

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษา อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรมที่ปรากฏ ในนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์
เขมรในไทยและกัมพูชาผู้วิจัยดาเนินการศึกษาประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษานิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ กับนิทาน
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดอุดรมีชัยและเสียมราฐ
๒. จาแนกนิทานพื้นบ้านตามลักษณะของนิทานแต่ละเรื่องโดยอิง ตามการจาแนก
ประเภทนิทานของ ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๕๑)
๓.นานิทานที่แยกประเภทแล้ วให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อพิจ ารณาว่าแยกประเภทได้
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๔. วิเคราะห์สาระด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานแต่ละเรื่อง
๕.วิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านของประเทศ
ไทยและ ประเทศกัม พู ชาผู้ วิ จัย ได้อิ ง ตามแนวคิ ดของนัก ทฤษฏี ด้า นการวิ เคราะห์ อั ตลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรม ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๔๕:๓๔ ) และ Salo-Lee, L.Konivuori, S. Luoma, I. และ
Laukkala, J. (๒๐๐๔).
๖. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และ อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรม
ที่สะท้อนในนิทานกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในประเทศไทยและกัมพูชา
๒. ได้สร้างอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรม และ สร้างความตระหนักในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินการวิจัยในการประชุมวิชาการและใช้ในการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมท้องถิ่น
๔. ได้เครื่องมือเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้
นิทานเป็นสื่อสนองนโยบายประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

๘

บทที่ ๒
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้าน
กลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการการศึกษาวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
๒. ทฤษฎีการวิเคราะห์อัตลักษณ์
๓. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี
๔. แนวคิดเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน
๕. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ที่จะศึกษา
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ความหมายของอัตลักษณ์
คาว่า “อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต + ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า
ตัวตน, ของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว เมื่อนามารวมกันจึงได้คาว่า ”อัตลักษณ์”
ซึ่ง หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตั วตน อาจหมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล สัง คม ชุมชน หรื อ
ประเทศ อาจหมายถึงคุณลักษณะภายนอก เช่นการแต่งกาย การประพฤติปฏิบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง
นอกจากนี้ ภาษา วรรณกรรม ประเพณี และวัฒนธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ของชุมชน
หรือสังคม ( อภิญญา เฟื่องฟูสกุล ๒๕๔๖:๑-๕) ส่วนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ คาว่าอัตลักษณ์ตรงกับคา
ว่า“Identity” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Identitas” มีความหมายว่า “ เหมือนกัน” เมื่อ
วิเคราะห์ตีความแล้วจึงหมายถึงความเหมือนบนพื้นฐานความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบกันเรื่องของ
ความเหมือนและความแตกต่าง อัตลักษณ์จึงหมายถึงความเหมือนที่แตกต่างออกไปตัวอย่างเช่น คนที่
อาศัยอยู่ในสั งคมและวัฒนธรรมเดียวกั นโดยภาพรวมจะมี สิ่ง ยึด เหนี่ยว หรือ ความเชื่อตลอดจน
คุณลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกัน แต่ในชุมชนย่อยๆอาจจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างออกไปบนพื้นฐาน
ความเชื่อเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตนให้เป็นที่ประจักษ์ อาทิ ผู้คนในภูมิภาคต่างๆ มี
นับถือบรรพบุรุษแต่มีแนวปฏิบัติที่แสดงถึงการราลึกถึงบรรพบุรุษที่แตกต่างกันออกไป อัตลักษณ์แบ่ง
ออกเป็น๒ ระดับ คือ ๑) อัตลักษณ์ระดับปัจเจก(Individual Identity) ซึ่งหมายถึงบุคคลหนึ่งอาจมี
อัตลักษณ์ของตน และ ๒) อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ก่อให้เกิด
ความสงบอยู่รวมกันของกลุ่มชน และไม่สามารถแยกออกจากการกระทาหรือละทิ้งสถานภาพของ
ปัจเจกในกลุ่มได้ ประสิทธิ์ ลีปรีชา (๒๕๔๗: ๓๒-๓๓)นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีนักวิชาการหลาย
ท่านได้อธิบายถึงความหมายของอัตลักษณ์ไว้ดังนี้

๙

อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (๒๕๔๖: ๑-๕) กล่าวว่า อัตลักษณ์ เป็นคุณสมบัติที่มีลักษณะเฉพาะ
บุคคล หรือสังคมที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากสิ่ง อื่น ความหมายสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบท อัตลักษณ์เป็นมโนทัศน์ที่ คาบเกี่ยวสัมพันธ์กับวิชาหลายแขนงทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้ง
สัง คมวิ ท ยามนุษ ย์ วิท ยา จิ ต วิท ยา และปรัช ญา อั ต ลัก ษณ์มี ค วามสาคั ญ เป็ น พิเ ศษเนื่ องจากเป็ น
ปริมณฑลเชื่ อมต่อระหว่างขั้วทั้ง สองในด้านหนึ่ง อัตลัก ษณ์ คือ ความเป็นปัจ เจก ที่เชื่ อมต่อ และ
สัมพันธ์กับสังคมซึ่งสังคมได้กาหนดบทบาทหน้าที่และคุณค่าติดตามมา เช่นความเป็นสามี-ภรรยา
ความเป็นศิษย์-อาจารย์ อัตลักษณ์จึงถือเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า
อัตลักษณ์(identity) เป็นความรู้สึกนึกคิด ที่บุคคลมีต่อตนเองว่า ฉันคือใครซึ่ง จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นโดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอื่นมองเราอัตลักษณ์ต้องการ
ความตระหนัก (awareness) ในตัวตน นั่นคือ เราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอัตลักษณ์ที่เราเลือก ให้
ความสาคัญของการแสดงความเป็นตน สามารถระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่ง และมีความ
แตกต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งอย่างไรและ บุคคลอื่นมองเราอย่างไร(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, ๒๕๔๓:๑-๔)
นอกจากนี้ ยุรฉัตร บุญสนิท (๒๕๔๖ : ๖๕) ได้กล่าวว่าอัตลักษณ์ คือจิตสานึกส่วนตัวและ
จิตสานึกร่วมในสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองว่าตัวเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจาก
คนอื่นอย่างไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายของการแสดงออก อัตลักษณ์คือสิ่งที่แสดงถึงความเป็น
ตั ว ตนของคนซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ก็ จ ะเป็ น ลั ก ษณะของตั ว ตนภายนอกเช่ น กิ ริ ย าท่ า ทางภาษาและการ
แสดงออกต่อบุคคลอื่นกับลักษณะของตัวตนภายในได้แก่ความรู้สึกนึกคิดนิสัยใจคอคตินิยมความเชื่อ
และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณ์นั้นเป็นคาที่ ใช้สื่อถึงความเป็นตัวตนของบุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ของ
ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลสังคมชุมชนเช่นเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนาเป็นต้นซึ่งมี
คุณลักษณะที่ไม่เหมือนกับสังคม หรือบุคคลอื่นๆ
ในส่วนของอัตลักษณ์ท้องถิ่น เสริมศักดิ์ ขุนพล (๒๕๕๘) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกับอัตลักษณ์
ท้องถิ่นไว้ว่า อัตลักษณ์ท้องถิ่นเกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในละพื้นที่ เช่น ตราสัญลักษณ์ คาขวัญ
สัญลักษณ์ประจา ท้องถิ่น ประเพณี การแต่งกาย ภาษาที่ใช้พูด สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่า นี้เป็นสิ่ง
ที่สังคมได้สร้างขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันการเคลื่อนไหวของ
สังคมแนวใหม่ (New Social Movement) พยายามที่สร้าง หรือแสดงอัตลักษณ์ โดยมีจุดมุ่งหมาย
สาคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพัฒนาทางเลือกสา หรับวิถีชีวิต ด้วยการสร้างนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมและสร้างสรรค์ วิถีชีวิตแบบใหม่(Creation of New Life Style) อัตลักษณ์จึงเป็นเครื่องมือ
ทางกระบวนทางสังคมใหม่ที่ชุมชน นามาสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมซึ่งถือเป็นเรื่องราวในชีวิตประจาวันของตนกับชุนชนรายรอบ Hall (อ้างถึงในเสริมศักดิ์
๒๕๕๘) ได้อธิบายถึงการเกิดอัตลักษณ์ในวงจรวัฒนธรรม (Circuit of Culture) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ใครผลิตอะไรขึ้นมาจนเกิดการสร้างเอกลักษณ์ มีกระบวนการอย่างไร และจุดหยุดยั้งอยู่ตรงไหน หรือ
จะแปรเปลี่ยนไปเมื่อใด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
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๑. การผลิต (Production) แต่ละบุคคลสร้างความหมายและแลกเปลี่ยนความหมาย
จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยความหมายจะถูกผลิตขึ้นจากสื่อที่มีทั้งความหลากหลาย
๒. การบริโภค (Consumption) ทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายของความหมายโดยมี
ความหมายจากการตีความหรือเป็นภาพตัวแทนได้มากกว่าหนึ่งความหมาย
๓. อัตลักษณ์ (Identity) เป็นการแสดงออกต่อตนเองเกี่ยวกับคาถามว่า “เราเป็นใคร?”
“เรารู้สึกอย่างไร?” และ “เรารู้สึกร่วมในกลุ่มไหน?”
๔. กฎระเบียบ (Regulation) ความหมายทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ฝังอยู่ในความคิด
แต่ก่อรูปเป็นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังคม (Regulate Social Practice) ที่มีความสาคัญในการ
ให้ความหมายต่อโลกของมนุษย์ และให้วิธีการใช้ความหมายนั้นในปฏิบัติการประจาวัน
๕. ภาพตัวแทน (Representation) เป็นการประกอบสร้างความหมายผ่านภาษา โดยใช้
สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารอย่างมีความหมายกับผู้อื่นและสามารถใช้สัญ ลักษณ์เพื่อการอ้างอิงถึงโลกความ
จริง รวมถึงสิ่งที่เป็นจินตนาการ และความคิดนามธรรมที่ไม่ปรากฏในโลกวัตถุในกระบวนการดังกล่าว
จุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงที่ใดก็ได้ เพราะว่าไม่ได้เป็นกระบวนการแบบเส้นตรง (Linear) หรือแบบลาดับขั้น
(Sequential) แต่ ละวงจรจะไม่ ถูก ผูก เอาไว้ที่ จุด ใดจุด หนึ่ ง แต่ จะถูก แยกกั นเพื่อ ให้ เรามองเห็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระในแต่ละช่วงเวลาหรือช่วงสถานการณ์
กล่าวโดยสรุปอัตลักษณ์หมายถึงลักษณะเฉพาะของปัจเจกชน หรือกลุ่มสังคมที่มีขนาดใหญ่
ขึ้น คุณลักษณะดังกล่าวหมายถึงคุณลักษณะภายนอก หรือแนวปฏิบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง ลักษณะ
ดังกล่าวมีความโดดเด่นและแตกต่างออกไป ในส่วนของอัตลักษณ์ร่วมบุคคลใดหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง
มีอาจมีบุคลิกภาพ แนวปฏิบัติร่วมกับบุคคลอื่น โดยลักษณะที่เกี่ยวพันหรือคล้ายคลึงจะแสดงความ
ตัวตนกับกลุ่มอัตลักษณ์ต้องการพื้นฐานบางอย่างอาจถูกจัดประเภทจากการแสดงตนเองทาให้เห็น
ความแตกต่างเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ การมีอัตลักษณ์ที่เหมือนกับกลุ่มหนึ่ง อาจจะมีความ
แตกต่า งกับ กลุ่ม อื่ น ๆเราจะสามารถรั บ รู้ไ ด้ ว่า เราเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกลุ่ มใจจากลัก ษณะที่ มีค วาม
เกี่ยวข้องสั มพันธ์กั น เช่น ภาษา แนวปฏิบั ติ หรือการแต่ง กายมี การตระหนั ก รู้ถึง การมีบางอย่า ง
ร่วมกับผู้อื่นที่มีอัตลักษณ์ร่วมกัน
ประเภทของอัตลักษณ์
ตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น อัต ลั ก ษณ์ มี ความเชื่ อ มต่ อและสั ม พั น ธ์กั บ สั ง คม พฤติ ก รรมการ
แสดงออก ของบุคคลมีความสัมพันธ์ผ่านระบบสัญลักษณ์หลายแบบในหลายมิติมีความเกี่ยวข้องกัน
ทั้ง ในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ที่สัมพันธ์กับโลกลักษณะสาคัญ อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการใช้
สัญลักษณ์ (symbol) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ จากกระทาโดยผ่านระบบสัญลักษณ์
ที่มีหลายรูปในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็ยังเกี่ยวข้องกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมากทั้ง
ในด้านอารมณ์ ความรู้สึก เพราะมนุษย์ให้ความหมาย หรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเอง
ในกระบวนการที่ มนุษย์ มีความสัมพันธ์กับโลก นักวิชาการด้านอัตลักษณ์ไ ด้ มีการจัดแบ่ง ประเภท
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ของอัตลักษณ์เป็น ๒ ระดับ คือระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) และระดับอัตลักษณ์
ทางสังคม (social identity) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
๑. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลแสดงถึงพฤติกรรมการแสดงออก ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดที่
แสดงความเป็นตัวตนของบุคลนั้นๆ ประสิทธิ์ ลีปรีชา (๒๕๔๓:๓๓) กล่าวว่า อัตลักษณ์ส่วนบุคคล
(Personal Identity) เป็นการมองตนเองในแง่มุมต่างๆ ของสัง คมว่าเราเป็นใคร สอดคล้องกับ
นันทนา น้าฝน (๒๕๓๖:๓๖) ที่กล่าวว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่ทา
ให้บุ คคลนั้น มีความเป็น ตัวของตัวเอง ซึ่ง แตกต่า งจากผู้ อื่น เห็น ได้ ว่า อัต ลักษณ์เป็ นคุ ณลัก ษณะ
ประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งในทางสัง คมวิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันในสัง คมต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระทาทางสังคมระหว่างกัน โดยพฤติกรรมที่แต่ละบุคคลแสดงออกมาเป็น
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมตามโครงสร้างทางสังคมนั้นๆ การกระทาระหว่าง
กั น ทางสั ง คมท าให้ บุ ค คลมี บ ทบาทตามสถานการณ์ ที่ ต นสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ที่ จ ะใช้ ใ นการแสดงตน
(representation) สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสาคัญในการแสดงให้เห็นแนวทางแสดงอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลอื่น
และช่วยในการแยกแยะตัวเราด้วยการสร้างความแตกต่างจากคนอื่น เช่นการที่สังคมกาหนดบทบาท
หน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อน ความเป็นสามีภรรยา ภาษาหรือ
บางอย่างที่อาจเห็นได้จากสิ่งที่สวมใส่ สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง
นอกจากนี้ นัทธนัย ประสานนาม ( ๒๕๕๐) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดที่
บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นโดยผ่านการ
มองตนเองและคนอื่นมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความตระหนักในตัวเราและพื้นฐานของการเลือก
บางอย่าง นั่นคือ เราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่ เราเลือก ความสาคัญของ
การแสดงตนก็คือการระบุได้ว่าตัวของเรานั้นมีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่ม และ มีความแตกต่างจากอย่างไร
แต่การเหมือนกันในด้า นอัต ลักษณ์ของบุค คลนั้ นจะเกิด ขึ้นได้ก็ต่ อเมื่ อมีค วามรู้สึก ร่วมกันในด้า น
ตระหนักรู้ บางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเรา หมายถึงการยอมรับในความเป็นตัวตนประกอบเข้ากับการ
แสดงตัวตนให้เห็นว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างอย่างไรกับกลุ่มอื่นหรือบุคคลอื่น
๒. อัตลักษณ์ทางสังคม
อัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity) เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในตัวบุคคล ที่จะทาให้บุคคล
นั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อื่ นอัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล
ซึ่งในทางสังคมวิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันในสังคมก็มีการติดต่อสื่อสารกันมีการกระทาทาง
สัง คมระหว่างกัน (Social Interaction) โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมันเป็นปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic Identity) ขึ้นอยู่กับสังคม (Social Norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้นๆ การ
กระทาระหว่างกันทางสังคมทาให้บุคคลมีบทบาทตามสถานการณ์ที่ตนสัมพันธ์อยู่ เพื่อศึกษาความ
คาบเกี่ ยวและปฏิสั ม พั น ธ์ข องทั้ ง สองระดับ นี้ (อภิญ ญาเฟื่อ งฟู ส กุ ล. ๒๕๔๖ : ๓๓) จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
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อัตลักษณ์เป็นผลผลิตที่ สาคัญของสัง คมที่เราอาศัยอยู่และมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น
อัตลักษณ์มีการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลกที่เขาอาศัยอยู่ นอกจากนี้อัตลักษณ์ยังรวมถึงเรื่องว่า
การที่บุคคลมองตนเอง หรือถูกคนอื่นมองอัตลักษณ์จะเกี่ยวกับตัวตน (self) และสิ่งที่อยู่ภายใน เป็น
การกาหนดตาแหน่งที่ระลึกรู้จากสัง คม ซึ่ง เกิดขึ้นจากการที่คนอื่นรับรู้ด้วยไม่ใช่ที่เรารับรู้เท่านั้น
อย่างไรก็ตามการที่เรามองตัวเราอย่างไรและคนอื่นมองเราอย่างไรมันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่าอัตลักษณ์ที่แสดงออกมีอยู่ ๒ลักษณะ คือ อัตลักษณ์ส่วน
บุคคล คือลักษณะบุคคลที่นิยามตัวเองว่าคือใคร เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจนเกือบจับต้องได้และรู้สึกได้
เช่น รูปร่าง หน้าตา เพศ สถานะ ความรู้ และอัตลักษณ์ทางสังคมเป็นภาพที่บุคคลอื่นมีต่อบุคคลหนึ่ง
โดยอาศัยสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั้น อัตลักษณ์กับสังคมจึงแยกกันไม่ออกเนื่องจาก
การนิยามความเป็นตัวตนต้องมีการอ้างอิงกับสังคม แม้ในระดับตัวบุคคลยังต้องมีการนิยามตนเห็นว่า
มีบทบาทอย่างไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่องที่มีส่วนร่วมกัน
อยู่หลายประการ เช่น อัตลักษณ์เป็นเรื่องของปัจเจกชน อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการสร้างจากบริบท
เชิงพื้นที่และเวลา ซึ่งได้แก่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการให้คานิยามและ
ตีค วาม มีค วามหมายเชิ ง คุณ ค่ า ซึ่ ง คุ ณ ค่า เหล่ า นั้น ไม่จ าเป็ น ต้อ งได้ รั บความเป็น สากล แต่ ความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมหรื อ การสร้ า งตั วตนจากวัฒ นธรรมย่ อยก็ ไ ด้ จึ ง ทาให้เ กิด การยอมรั บ
ซึ่ง พหุลัก ษณ์ทางสั งคม ไม่ เหมือนกั บเอกลัก ษณ์ในคานิยามสมั ยแรกที่จ ะต้องสร้ างเพื่อความเป็ น
ปึกแผ่นของสังคมเท่านั้น
ทฤษฎีการวิเคราะห์อัตลักษณ์
การวิเคราะห์อัตลักษณ์มีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักทฤษฎีแต่ละคน ซึ่งมีวิธีการ
แตกต่างกันออกไป การวิเคราะห์อัตลักษณ์แบ่งตามลักษณะได้ดังนี้
๑. การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific)
การวิเคราะห์ดังกล่าวจะใช้ข้อมูลประจาตัวเป็นตัวแปรที่สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวแปรอื่น ๆได้อย่าง
เป็นรูปธรรมอาทิ รูปแบบการสื่อสารหรือการตอบสนองต่อข้อความที่สื่อสาร
๒. การวิเคราะห์ด้านมนุษยศาสตร์และการตีความ (Humanistic / interpretive)
การวิเคราะห์ด้านมนุษยศาสตร์และการตีความ จะตีความตามมุมมองของกลุ่มอื่น หรืออาจแปล
ความหมายเฉพาะของอัตลักษณ์ เช่นจะมีแนวโน้มที่จะเห็นเพศเป็นโครงสร้างทางสังคม มากกว่าเพศ
ทางกายภาพ
๓. การวิเคราะห์วิกฤต (Critical)
การวิเคราะห์แนวนี้ถือว่า ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงอาจเป็นได้ทั้งทางวิทยาศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์เน้นการมองวิกฤต ความขัดแย้ง ปมปัญหาต่างๆของบุคคลหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ที่มีลักษณะแตกต่างจากบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นๆ
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๔. การวิเคราะห์อัตลักษณ์หลังสมัยใหม่(Postmodern identities)
มุมมองนี้จะอนุมานว่าอัตลักษณ์ใด ๆ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ การแข่งขันแต่จะเน้นภาพลักษณ์ที่แตกต่าง
กันไป การวิเคราะห์อัตลักษณ์หลังสมัยใหม่จะมองอัตลักษณ์แบบหลากมิติ ภายใต้ความซับซ้อนของ
บริบททางสังคม การวิเคราะห์แนวนี้จะใช้เหตุผลในการอธิบายจากมุมมองได้หลากหลาย และมอง
อัตลักษณ์ของแต่ละคน มีความแตกต่างอย่างซับซ้อน
ทฤษฎีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน
ทฤษฎีอัตลักษณ์แบ่งเจาะจงเฉพาะด้านได้ดังนี้
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory)
ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดย Henri Tajfel และ John Turner (๑๙๘๖) ในสาระสาคัญที่อธิบายไว้ดังนี้
๑) แนวความคิดเกี่ยวกับตัวตนของเราเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับกลุ่ม สังคมที่เราอยู่ ซึ่ง
จะส่งผลให้ "เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ" หรือความแปลกแยก หรือ ส่งผลต่อการที่เรามองเห็นตัวเอง
และเมื่ อเห็น ตัวตนของตนเองแล้ วก็ จะพิจารณาว่ าจะแยกตั วเองออกจากกลุ่ม หรือ พยายามที่จ ะ
ปรับปรุงความภาคภูมิใจในตนเอง
๒) บุ ค คลมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเห็ น ความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
(intergroup) ซึ่งกลุ่มที่แตกต่างนั้นอาจเป็นกลุ่มทีม่ ีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับ
ใดระดับหนึ่ง
๒. ทฤษฏีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity Theory)
นักทฤษฏีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมองว่า วัฒนธรรมมีทั้งสิ่งที่สามารถจับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ วัฒนธรรมที่มีตัวตนจับต้องได้ ประกอบด้วยงานศิลปะอาหารเสื้อผ้าสถาปัตยกรรม ฯลฯ
ส่ว นวั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ สามารถจั บ ต้ อ งได้ ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย ม ความคิ ด ความเชื่ อ เป็น ต้ น วั ฒ นธรรมคื อ
พฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่ได้แบ่งปันอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ตน ซึ่งเกิดจากการที่ได้เรียนรู้สิ่งที่คล้ายคลึงกัน มีการแบ่งปันความคิดร่วมกัน และทาให้เกิดความรู้สึก
ของความเป็นเจ้าของหรือความรู้สึกของความเป็นของ“เรา” ในหมู่สมาชิกในกลุ่มนั้นๆเมื่อบุคคลรับรู้
หรือรู้สึกถึงตัวตนของตัวเองและการแสดงออกของตัวเองว่าเป็นอย่างไร คนเราจะเปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงกันและความแตกต่างของอัตลักษณ์ของตนเองกับบุคลิกลักษณะของผู้อื่นและตระหนักรู้ถึง
ตัวตนของตน เมื่อผู้คนตระหนักว่าตัวเองมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมใดพวกเขาจะสร้างตัวตน
ของตนขึ้นอยู่กลุ่มนั้น อัตลักษณ์ดังกล่าวเรียกว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการรวมกั นของ
ภาษารูปแบบทางวัฒนธรรมโครงสร้างทางสังคม ฯลฯ ที่กลุ่มบุคคลถือว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมของพวกเขา
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แนวคิดในทฤษฎีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Concepts in Cultural Identity Theory)
ด้วยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี ผู้วิจัยจึง ได้ทาการศึกษาทฤษฏี
อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมด้านวัฒนธรรมประเพณีที่
สะท้อนในนิทานพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้องพบว่ามีนักวิชาการหรือผู้วิจัยท่านอื่นๆได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกั บอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมไว้
หลากหลาย อาทิ ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๔๕:๓๔ ) กล่าวว่า อัตลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆ
ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างของคนในวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งและวัฒนธรรมถือเป็น
สิ่งก่อสร้างทางสังคม (Social Construct) วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบ
เป็นวงจรที่เรี ยกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดัง นั้นอัต ลักษณ์ทั้ง หลายมี
กระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ
(Regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างความหมายต่างๆ ผ่านทางระบบของ
การสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ที่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ต่างๆอัน
หลากหลายที่เราเลือกใช้หรือนาเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของเรา
ผู้คนใช้วัฒนธรรมของตนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กั บโลกภายนอก มีการแสดงออก
และการสื่อสาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เชื้อชาติ
สัญ ชาติ เพศสภาวะ (gender) เพศ(sex) ความสั มพั นธ์ อายุ ความเชื่ อทางศาสนาความเชื่อ ทาง
การเมืองที่ตั้งของที่อยู่อาศัยสถานะทางสัง คม ภาษา ความสามารถ หรือ ความพิการ ชาติตระกูล
ประเพณี ตลอดจนโครงสร้างทางสังคม ฯลฯ ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแสดงให้เห็น สาเหตุที่มา
ของการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถอยู่ ในกลุ่มวัฒนธรรมหลาย
วัฒนธรรมพร้อม ๆ กัน ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆโดยอาจ
ปรับไปสู่วัฒนธรรมอื่น ๆ ด้วย วัฒนธรรมสามารถทับซ้อนกันได้ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด
ของแต่ละบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและประสบการณ์ วัฒนธรรมกาหนดวิถีชีวิตของผู้คน
โดยรวม กระบวนการสื่อสารคือปัจจัยที่สร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรม วัฒนธรรมส่งผลต่อการ
สื่อสารและการใช้ภาษา ถ้า ผู้คนมีภาษาร่วมกันพวกเขาย่อมสามารถสื่อสารได้ดีและมีประสิทธิภาพ
แต่ ปั ญ หามั ก จะเกิ ด ขึ้ น ในบรรดาผู้ ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมแตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ เมื่ อ มี ก าร
ปฏิสัมพันธ์กันอาจมีอุปสรรคในการทาความเข้าใจได้
Salo-Lee, L.Konivuori, S. Luoma, I. และ Laukkala, J. (๒๐๐๔). ได้สรุปคุณสมบัติ
ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้
๑. อั ต ลั ก ษณ์ เ กี่ ย วกั บ ยอมรั บ ตนเอง และ อั ต ลั ก ษณ์ ที่ บุ ค คลอื่ น มองเรา (Avowal
andAscription)
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อัตลักษณ์ยอมรับ(Avowal) คือการที่บุคคลรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งส่งผลถึงการแสดงออกของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการระบุตัวบุคคลกับกลุ่มเราพยายามที่ ปรับตัวเอง
ให้เข้ากับความคิดของเรา เกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงและความคาดหวังของตัวตนที่เราวาดภาพ
สาหรับตัวเองเพื่อแสดงตัวตนของตนเอง ส่วนอัตลักษณ์ที่บุคคลอื่นมองเรา( Ascription) เป็นวิธีที่
ผู้คนมองเห็นและรับรู้ผ่านบริบทอื่นๆเช่นการสร้างภาพลักษณ์เป็น กระบวนการของการที่ผู้อื่นเป็นผู้
กาหนดอัตลักษณ์ให้เรา บางครั้งอัตลักษณ์ที่ได้รับจะตรงกับตัวตนที่ผู้คนให้ความสาคัญกับเรา
๒. รูปแบบของการแสดงออก (Modes of Expression)
รูปแบบของการแสดงออก (Modes of Expression) หมายถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ชื่อ ฉลาก ป้ายกากับ ความเชื่อทางวัฒนธรรมการใช้สัญลักษณ์
และแนวคิดร่วมกันทาให้ผู้คนเป็นสมาชิกของกลุ่ม นอกจากนี้ยังหมายถึงบรรทัดฐานมีผลต่ออัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม กลุ่มวัฒนธรรมจะสร้างบรรทัดฐานสาหรับ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่
ยอมรับได้
๓. อั ตลั กษณ์ส่ว นบุ คคล อั ตลั กษณ์ เชิ ง สัม พัน ธ์ และ อั ตลัก ษณ์ ชุม ชน (Individual,
Relational and Communal Identity)
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลหมายถึงการตีความอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งจะรวมถึงความเข้าใจในหลายมุมมองซึ่งมีทั้งความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงของมุมมองระหว่างบุคคล อัตลักษณ์เชิงสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีบรรทัดฐานสาหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการติดต่อสัมพันธ์ซึ่ง เกิ ดขึ้นเช่นระหว่างเพื่อนเพื่อน
ร่วมงานเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงาน ความคาดหวังสาหรับพฤติกรรมจะแตกต่างกันตามประเภท
ของการโต้ตอบสถานการณ์และหัวข้อต่างๆ อัตลักษณ์ของชุมชนจะถูกระบุโดยการสังเกตกิจกรรม
ของชุมชนกลุ่มพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองต่างๆ ที่ทาขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับชุมชน
๔. ความคงทนและการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอัตลักษณ์ (Enduring and Changing
Aspects of Identity)
ความคงทนและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของอัตลักษณ์แสดงให้เห็นว่าบางแง่มุมของ
วัฒนธรรมมีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันยาวนานขณะที่ บางอย่างอาจเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว อัตลักษณ์มีลักษณะที่ยั่ง ยืนและเปลี่ยนแปลงไป อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยหลายประเภทที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคน ปัจจัยเหล่านี้อาจเกี่ยวกับด้านสังคม
การเมืองเศรษฐกิจหรือตามบริบท
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การวิเคราะห์ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Criticisms of Cultural Identity Theory)
ทฤษฎี อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมเป็ น กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ แ ละยอมรั บ
ประเพณีวัฒนธรรม มรดกด้านภาษา ศาสนา ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ทาง
สังคมวัฒนธรรม โดยปกติคนจะยึดตามความเชื่อค่านิ ยม บรรทัดฐานและการปฏิบัติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนเองและรู้ สึก เป็น ส่ว นหนึ่ง ของวั ฒนธรรมนั้น อย่ างไรก็ต ามนัก การศึ กษา หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมได้ตั้งข้อสังเกตว่าทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อาจ
ไม่ไ ด้คานึงถึ งความจริงที่ ว่าบุ คคลและกลุ่ม ที่แตกต่า งกัน ไม่อ าจตอบสนองหรือ ตีความเหตุก ารณ์
เหตุการณ์หรือทัศนคติ ต่างๆ ในลักษณะเดียวกันได้ Lustig และ Koester (๒๐๑๓: ๑๓๓-๑๓๕ )
ตั้งข้อสังเกตว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นตัวเอง
เนื่องจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม "เป็นพลวัตและมีหลายแง่มุม" อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีความเป็น
พลวัตและตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลให้อัตลักษณ์ของบุคคลเปลี่ยนไปด้วยอย่าง
ต่อเนื่องตามประสบการณ์ชีวิต นักวิจัยด้านวัฒนธรรมหลายท่านได้ระบุถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน
ฐานะที่เป็นค่านิยม และเป็นหลักเกณฑ์ที่มีความหมายต่อวิถีชีวิตที่แต่ละคนมีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆใน
สังคม
นอกจากนี้ Boski และคณะ (๒๐๐๔)ยังชี้ให้เห็นว่า นักทฤษฎีต่างมีมุมมองที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหมายถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มหรือ
วั ฒ นธรรมหรื อ ของแต่ ล ะบุ ค คลเท่ า ที่ ค นหนึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกลุ่ ม หรื อ วั ฒ นธรรม นอกจากนี้
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีลักษณะคล้ายคลึงกันและซ้อนทับกับอัตลักษณ์ทางการเมืองการแบ่งหรือ
บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมต่ า งๆ อาจพิ จ ารณาจาก บริ บ ทด้ า นสถานที่ สั ญ ชาติ เชื้ อ ชาติ
ประวัติศาสตร์ ภาษา ความเชื่อทางศาสนา ชาติพันธุ์ สุนทรียศาสตร์และแม้แต่อาหาร อย่างไรก็ตาม
นักวิจารณ์ด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชี้ว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับความแตกต่างและอาจ
กาหนดโดยเครือข่ายทางสังคมของผู้คนที่เลียนแบบและปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสัง คมตามที่สื่อ
ต่างๆได้นาเสนอ ดังนั้นแทนที่จะเรียนรู้พฤติกรรมและความรู้จากกลุ่มวัฒนธรรมหรือศาสนาผู้คนอาจ
เรียนรู้บรรทัดฐานทางสังคมจากสื่อเพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน ภาษาอาจเป็นปัจจัย
สาคัญในการกาหนดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ดังนั้นการสื่อสารที่มีภาษาเป็นสื่อจะช่วยส่งเสริมการ
เชื่อมต่อและสืบทอดรากเหง้า ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษ
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แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี
ความหมายของวัฒนธรรม
มีคากล่าวอยู่คาหนึ่งว่า “มนุษย์เกิดในวัฒนธรรม’’ ที่จะเกิดอยู่นอกวัฒนธรรมนั้นมีไม่ได้ คน
จะเป็นคนขึ้นได้ก็ด้วยมีวัฒนธรรม ถ้าไม่มีวัฒนธรรมก็ ไม่ใช่คน เป็นแต่สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีวิถีชีวิตอย่าง
ธรรมชาติเท่านั้น วัฒนธรรมเป็นส่วนสาคัญของคน เพราะเข้าไปแทรกซึมและประกอบเป็นรูปวิถีชีวิต
ของคนตั้งแต่เกิดมาโดยไม่มีใครรู้สึกตัว (พระยาอนุมานราชธน ,มปพ : ๘)
คาว่า “วัฒนธรรม”มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เพราะคาว่า “วัฒนธรรม” มาจาก
คาบาลีว่า “วฑฒน” ซึ่งแปลว่า เจริญงอกงาม คาว่า “ธรรม’’ มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่า “ธรม”
หมายถึง ความดี (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๕ : ๓) “วัฒนธรรม”
เป็นคาที่เกิดขึ้นในภาษาไทย ในสมัยที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มองเห็น
ความสาคัญของเรื่องนี้ คาเดิมเป็นภาษาอังกฤษ คือ “Culture” ในตอนแรก “พระมหาหรุ่น” แห่งวัด
มหาธาตุได้แปลคานี้ว่า “ภูมิธรรม’’ อย่างไรก็ตาม กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ ทรงเล็งเห็นว่า จาก
คาว่ า ภูมิ ธรรม มี ความหมายค่อ นข้ างคงที่ จึง ทรงให้ ความหมายของค านี้ ในลัก ษณะเคลื่ อนไหว
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงแปลใหม่เป็น “วัฒนธรรม” และมีการนามาใช้สืบต่อมา
ตลอด จนถึงปัจจุบัน (การวัฒนธรรมศึกษา,๒๕๓๘ : ๔)
วัฒนธรรม โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทาให้
กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสาคัญ วิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้าง
ขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ยุคสมัย และ ความเหมาะสม เป็นสิ่งที่มนุษย์ เปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงาม และสืบ ทอดต่อกัน
มา วัฒนธรรมสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและ
ภาพยนตร์ คานิยามของคาว่าวัฒนธรรมในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ระบุ ไ ว้ ว่ า วั ฒ นธรรมหมายถึ ง สิ่ ง ที่ ท าความเจริ ญ งอกงามให้ แ ก่ ห มู่ ค ณะ เช่ น วั ฒ นธรรมไทย
วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขาเป็นต้น
นอกจากนี้พ ระราชบัญ ญัติวัฒนธรรม พุทธศั กราช ๒๔๘๕ได้ให้นิ ยามวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม
หมายถึง เรื่องของการแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว
ก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ กฤษณา วงษาสันต์ (๒๕๔๒ : ๘๒) ยัง
กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมคือรูปแบบหรือแบบแผนการดาเนินชีวิตของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมนั่นเอง นั่น
คือ การดาเนินชีวิตของเราทั้งหมดที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นล้วนเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมมองได้ใน
๒ ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นสภาวะ (Condition) คือ การมองวัฒนธรรมในแง่กฎเกณฑ์กลางๆเพื่อ
เปรียบเทียบว่าคนไหนมีวัฒนธรรมหรือไม่ อีก ด้านหนึ่งหมายถึงการกระทา(Action) คือการนาเอา
รูปแบบมาถือปฏิบัติในการดารงชีวิตโดยเป็นรูปแบบแห่งพฤติกรรม ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมยึดถือ
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ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ไม่ว่าในด้านความคิด ความเชื่อ หรือการกระทา และได้มี การสืบทอดต่อมา
เป็นทอดๆ วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่มี ส่วนประกอบสลับซับซ้อน มีความสัมพันธ์กับ จิตวิญ ญาณ วัตถุ
สติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสังคมหรือหมู่คณะ วัฒนธรรมมิได้หมายถึงเฉพาะเพียง
ศิลปะและวรรณกรรมเท่านั้น แต่หมายถึง ฐานนิยมต่างๆของชีวิต สิทธิพื้นฐานต่างๆของมนุษย์ ระบบ
ค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ (การวัฒนธรรมศึกษา,๒๕๓๘ : ๔)
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น อัมรา พงศาพิชญ์ (๒๕๓๗ : ๑) ยังได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม
ไว้ว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น กาหนดขึ้น มิใช่สิ่ง ที่มนุษย์ทาตามสัญ ชาตญาณ เพื่อเป็น
สิ่งของเครื่องใช้อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของต่างๆ หรือเพื่อกาหนดพฤติกรรมและ/หรือความคิด
ตลอดจนวิธีการหรือระบบกระบวนการทางานเท่านั้นแต่วัฒนธรรมคือ ระบบในสังคมมนุษย์ที่มนุษย์
สร้างขึ้น มิใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ
สรุป วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น กาหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญงอกงามของสังคมนั้นๆ ซึ่งมนุษย์จะซึมซับวัฒนธรรมโดยไม่รู้ตัว
สังคมใดที่มีวัฒนธรรมย่อมอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุข วัฒนธรรมยังรวมไปถึงความเชื่อ ความคิด และ
พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา
การแบ่งประเภทของวัฒนธรรม
ในการแบ่งประเภทวัฒนธรรมนั้น ได้มีวิธีการแบ่ง แตกต่างกันออกไปตามแนวคิด ของนัก
การศึกษาและผู้เชียวชาญด้านวัฒนธรรมผู้วิจัยขอนาเสนอการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมตามแนวคิด
ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การแบ่งตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช
๒๔๘๕ การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมตามสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และการแบ่ง
ประเภทของวัฒนธรรมแบบอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. การแบ่งวัฒนธรรมตามแนวคิดของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การแบ่งประเภทวัฒนธรรมตามหลักทางด้านสังคมวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไปแบ่งได้
๒ ประเภท ตามลักษณะสภาพสังคมในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้จะต้องสอดคล้องเป็นเหตุ
เป็ น ผลต่ อ กั น แต่ รู ป แบบที่ มี ลั ก ษณะสวนทางกั น ซึ่ ง แนวคิ ด นี้ จ าแนกวั ฒ นธรรมออกได้ ดั ง นี้
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ : ๑๒)
๑.๑วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ ( Material Culture)
วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ ( Material Culture) ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นและผลิตขึ้น เช่น สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องอานวย
ความสะดวก เป็นต้น เครื่องมือเครื่องใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ส่วนใหญ่
อาศัยวัสดุที่หาง่าย หรือมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นนั้นๆ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกันทางด้านวัตถุ จะเน้นในสิ่ง
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ที่เป็นรูปธรรมอันเป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาของคนซึ่งเป็นที่มาของปัจจัยสี่ในการดารงชีวิตของมนุษย์
ทุกด้าน (เสาวภา ไพทยวัฒน์ ๒๕๓๘ : ๕-๗)
๑.๒ วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ ( Non – material Culture)
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ ( Non – material Culture หมายถึง อุดมการณ์ ค่านิยม
แนวความคิ ดภาษา ความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลั ทธิทางการเมือ ง กฎหมาย
วิธีการกระทาและแบบแผนในการดาเนินชีวิต ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม (Abstract) ที่มองเห็นไม่ได้
โดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุและ
วัฒนธรรมที่ ไม่ใ ช้วั ตถุ แต่ ถ้าวั ฒนธรรมทั้ ง สองส่ วนนี้ เปลี่ ยนแปลงไม่เท่ ากั น ก็ จะทาให้เ กิดภาวะ
วัฒนธรรมล้าหลัง (Culture Lag) ซึ่ง Ogburn ( อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๕ : ๑๒)ได้ให้ความหมายว่า “การล้าหลังทางวัฒนธรรม หมายถึง สถานการณ์ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของการล้าหลังทางวัฒนธรรมอยู่หลังอีกอันหนึ่งและก่อให้เกิดการขาดดุลและความไม่กลมกลืนขึ้นใน
สังคม” ส่วนใหญ่วัฒนธรรมทางวัตถุมักเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช้วัตถุ เช่นสังคมไทยเรารับ
เอาความเจริญทางวัตถุจากตะวันตกมาใช้ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ แต่
ส่ ว นใดที่ ไ ม่ ใ ช้ วั ต ถุ เช่ น เรื่ อ งระเบี ย บวิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบลั ก ษณะนิ สั ย การท างาน ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดยังเปลี่ยนแปลงช้ากว่าส่วนที่เป็นวัตถุ จึง ทาให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมาอย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม หรือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น ๒ ประเภทข้างต้น นักสังคมวิทยา
บางท่ านเห็ น ว่า แนวความคิ ดที่ เ กี่ย วกั บวั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ใ ช่วั ตถุ นั้ นคลุม เครื อจึ ง ได้แ บ่ ง วั ฒนธรรม
ออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕: ๑๒)
๑) วัฒนธรรมทางวัตถุ ( Material ) ได้แก่ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
นามาใช้ในสังคม เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค
๒) วัฒนธรรมความคิด (Idea) หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ
ความเชื่อต่างๆ เช่น ความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ ความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม การเชื่อถือ
โชคลาง ตลอดจนเรื่องลึกลับ นิยายปรัมปรา วรรณคดี สุภาษิตและอุดมการณ์ต่างๆ
๓) วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน (Norm) เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนที่สัง คมกาหนดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เ ป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามซึ่ง แบ่ง
ออกเป็นประเภทย่อยๆดังนี้
๓.๑ วัฒนธรรมด้านสังคม ( Social Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการประพฤติ
หรือมารยาททางสังคม เช่น การไหว้ การจับมือทักทาย การเข้าแถว การแต่งชุดดาไปงานศพ
๓.๒ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ( Legal Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์เพื่อให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
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๓.๓ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture) วัฒนธรรมประเภทนี้
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม เช่ น ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คว ามเมตตากรุ ณ า ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๒.การแบ่งวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๕: ๑๓ ) ระบุว่า การแบ่งประเภทของวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๘๕ ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น
๔ ประเภท ดังนี้
๒.๑ คติธรรม (Moral) คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดาเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของจิตใจและได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของสังคม เช่น ความเสียสละ
ความขยันหมั่นเพียร การประหยัดออดออม ความกตัญญู ความอดทน
๒.๒ เนติธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับ
นับถือกันว่ามีความสาคัญพอๆกับกฎหมาย เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒.๓ สหธรรม (Social) คือ วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับ
สังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆในสังคม
๒.๔ วัตถุธรรม (Material) คือ วัฒ นธรรมทางวัตถุ เช่น เครื่องนุ่ง ห่ม ยารักษาโรค
บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ สะพาน ถนน รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
๓. การแบ่งวัฒนธรรมตามสานักงานการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แบ่ งวัฒนธรรมออกเป็น ๕
สาขา ตาม UNESCO ประกอบด้วย
๓.๑ สาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ วัฒนธรรมว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม
ศีลธรรม ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย
๓.๒ สาขาศิลปะ ได้แก่ วัฒนธรรมในเรื่อง ภาษา วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์
๓.๓ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
๓.๔ สาขาช่างฝีมือ ได้แก่ วัฒนธรรมในเรื่องการเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า
การจั กสาน การทาเครื่อ งเขิ น การทาเครื่อ งเงิ นเครื่ องทอง การจั ดดอกไม้ การประดิ ษฐ์ การท า
เครื่องปั้นดินเผา
๓.๕ สาขาคหกรรมศิลป์ ได้แก่ วัฒนธรรมในเรื่องอาหาร การประกอบอาหาร ความรู้ใน
การดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ความรู้เรื่องยา การรู้จักใช้ยา การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ความรู้ในการอยู่
รวมกัน
๓.๖ สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ วัฒนธรรมในเรื่องการละเล่น มวยไทย ฟั นดาบ
สองมือ กระบี่กระบอง การเลี้ยงนกเขา การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่ง ถือเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่าง
แท้จริง จะไม่เหมือนกับของต่างชาติถึงแม้จะเลียนแบบกันก็ไม่เหมือนกัน
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๔. การจาแนกประเภทของวัฒนธรรมแบบอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีการจาแนกวัฒนธรรมในรูปแบบอื่น(กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒) ได้แก่
๔.๑รูปแบบของวัฒนธรรมที่เป็นมรดก (heritage culture)
๔.๒ วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต (living culture)
๔.๓วัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ (creative culture)
มรดกทางวัฒนธรรม
มรดกทางวัฒนธรรมในอดีตมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง สิ่งของที่
เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของแตละตระกูล ของกลุ มบุคคลหรือสังคม อาจเปนสมบัติสวนตัว
และมีนัยวาไมสามารถ หรือไม่สมควรดัดแปลงตกแตงเพิ่มเติมไมควรนามาใชประโยชน แตควรเก็บ
รักษาไวเพื่อความภาคภูมิใจ ในปจจุบัน คาวา“มรดกทางวัฒนธรรม” มีความหมายกวางขึ้นในแงของ
การนาไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ไมจากัดในวงของกลุ มตระกูลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
เปนการเฉพาะและยั งเปนคาที่นิ ยมใชกั นมาก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวี ปยุ โรป เอเชี ยและ
ออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตามพบวามีการใชสลับกันไปมา ระหวาง คาวา “มรดกทางวัฒนธรรม” กับคาวา
จับ ตองได และ จั บ ตองไมได ธนิ ก เลิ ศ ชาญฤทธิ์ ๒๕๕๔ : ๑๗–๑๘) จึ ง กล่ า วได้ ว่ า มรดกทาง
วัฒนธรรม ก็คือผลิตผลของวัฒนธรรม โดยถือเปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือคิดคนขึ้นมาตั้งแตในอดีต และ
ถ่ า ยทอดจากรุ น สุ่ น เชน โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ เพลงพื้ น บาน ภาษา หรื อ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีต าง ๆดวยเหตุนี้ คาวา “มรดกทางวั ฒนธรรม” จึง มีลัก ษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากคาวา
“วัฒนธรรม” โดยทั่วไป ด้วยเหตุที่มีเรื่องของระยะเวลาในการคงอยู่ และการตกทอด หรือสืบทอด
เขามาเกี่ยวของดวย มรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่ง ที่ทรงคุณคา เพราะแสดงใหเห็นถึงสังคมมีความ
เปนเอกลักษณหรืออัตลักษณของสังคมนั้น ๆ และนามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในสังคมและพรอม
ที่จะรักษาและธารงไวตลอดจนตกทอดหรือสืบทอดใหแกชนรุนหลังตอไป จึงอาจกล่าวได้ว่ามรดกทาง
วัฒนธรรมคอนขางมีความหมายที่กวางมากในแงของเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมซึ่งจับตอง
ไดและนามธรรมที่ไมสามารถจับตองได เชน ความเชื่อ คานิยม และภาษา เปนตน
มรดกทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสมัยอดีต และได้รับการสืบ
ทอดกันต่อมาถึงปัจจุบันทั้งในรูปธรรมและนามธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ได้แก่งานศิลปกรรม งานฝีมือ เครื่องมือเครื่องใช้ ทั้งนี้ยังรวมถึงโบราณสถาน และหลักฐาน
การจารึกต่างๆ ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม หมายถึง ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ภาษา
ประเพณี ที่สืบทอดมาจากตานานจากบรรพบุรุษเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบใดก็
ตาม สิ่งต่า งๆเหล่านั้ น เป็นตัวที่ ชี้ชัดถึง พั ฒนาการทางสัง คมอัน เป็นรากฐานของความเจริญ ของ
ท้องถิ่นที่มีความสาคัญนับเป็นประวัติศาสตร์ที่เยาวชนรุ่น หลัง ควรอนุรักษ์และสืบทอดไว้เพื่อเป็น
พื้นฐานสาหรับปลูกฝังความรักความเข้าใจเรื่ องราวในท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษ
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สร้างไว้ (วิมล จิโรจพันธุ์เเละคณะ : คานา)นอกจากนี้ Feilden และ Jokileht (๑๙๙๘ : ๑๑ ) ยัง
กล่า วว่า มรดกทางวัฒ นธรรมนั้นมี หลายประเภท มิ ไ ด้เ ป็นเพีย งโบราณสถาน, อาคาร, พื้น ที่
ประวัติศาสตร์และสวนเท่านั้น แต่หมายรวมถึง สิ่ง แวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้ง หมดรวมทั้งระบบนิเวศ
เป็นเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความสาเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็นหนึ่ง ในทรัพยากรที่ไ ม่
สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ที่สาคัญของโลก ส่วนองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้กาหนดว่า มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ประกอบด้วยสิ่งสร้างสรรค์ ของ
คนในอดีตที่เป็นรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม สิ่ง ก่อสร้าง รวมทั้ง นามธรรม
(Intangible) เช่น ภาษา ศีลธรรม จริยธรรม สุนทรียศาสตร์ ตลอดจนอาหารการกิน การแต่งกาย
ศาสนา และความเชื่อฯลฯ
นับตั้งแต่ปี ๑๙๕๐ประชาชนเริ่มตระหนักว่าการดารงชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่
อาศัยอยู่ รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางจิตใจ และเพื่อการยกระดับการ
ดารงชีวิต จึงเกิดแนวความคิดของมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ขึ้น สาหรับการอนุรักษ์
ได้มุ่งความสนใจให้กับงานศิลปะหรือโบราณสถานที่มีความสาคัญ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์อาคารและวัตถุ
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับการศึกษาพื้นที่ชุมชนที่ได้มีหลายหน่วยงานเล็งเห็นความสาคัญใน
ฐานะของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Cultural landscape) จากเอกลักษณ์และความสาคัญของพื้นที่อัน
ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และย่านประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
เอกลักษณ์ที่หล่อหลอมขึ้นโดยผ่านการดารงอยู่ของเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งบริบทต่างๆทั้งทางด้าน
วัฒ นธรรม ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดนี้ ได้ ห ล่ อ หลอมให้ เ กิ ด มรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural heritage) ขึ้น เป็ นเอกลั กษณ์ของพื้ นที่ จากความสาคั ญ ของบริบ ท และ
สิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชนที่อยู่อาศัยทาให้เกิดคาจากัดความเกี่ยวกับ มรดกทางวัฒนธรรม ที่
หลากหลาย
ในอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองมรดกโลกปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๕ ระบุ ไ ว้ ว่ า มรดกทาง
วัฒนธรรมหมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถ้า หรือกลุ่มสถานที่ก่อสร้าง ยกหรือเชื่อมต่อกัน
อันมีความเป็นเอกลักษณ์ หรือแหล่งสถานที่สาคัญ อันอาจะเป็นผลงานฝีมือมนุษย์หรื อเป็นผลงาน
ร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ รวมทั้งพื้นที่ๆเป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีคุณค่า ความ
ล้าเลิศทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ มนุษย์วิทยา หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลก (๒๕๑๕) กล่าวว่า มรกดทางวัฒนธรรมหมายรวมถึงสิ่งต่างๆดังนี้
๑. อนุสรณ์สถาน (Monuments) งานสถาปัตยกรรม, โบราณสถาน,ประติมากรรมและ
จิตรกรรมขนาดใหญ่ องค์ประกอบหรือโครงสร้างที่มีลักษณะทางโบราณคดีจารึกถ้าที่อยู่อาศัย และ
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แหล่ ง ที่ มี อ งค์ ป ระกอบโครงสร้ า งลั ก ษณะผสมผสาน ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ า ที่ โ ดดเด่ น เป็ น สากลในทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
๒, กลุ่มของอาคารหรือกลุ่มของสิ่งก่อสร้าง (group of buildings) กลุ่มของสิ่งก่อสร้างที่แยก
จากการหรือเชื่อมต่อกัน อันเนื่องด้วยสถาปัตยกรรม ความเป็นเอกภาพ หรือตาแหน่งของสิ่งก่อสร้าง
ดั ง กล่ า วในสถานที่ และภู มิ ทั ศ น์ ที่ มี คุ ณ ค่ า โดดเด่ น เป็ น สากลในทางประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ หรื อ
วิทยาศาสตร์
๓. แหล่ง (sites) ผลงานของมนุษย์หรือผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์และพื้นที่
รวมถึงแหล่ง โบราณคดี สถานที่ ซึ่ ง แสดงให้เห็ นถึง ผลงานของมนุษย์ หรือ การทางานร่ วมกั นของ
ธรรมชาติและมนุษย์และพื้นที่รวมทั้งแหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในทางประวัติศาสตร์
ความงาม ชาติพันธุ์ หรือมานุษยวิทยา
ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม
มรดกทางวัฒนธรรม เป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าซึ่งเกิดขึ้นในอดีต
และได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง มรดกทางวัฒนธรรมบางอย่างกลายเป็นแบบแผน
ทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญและเป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคมสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน
มรดกทางวัฒนธรรมแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น โบราณวัตถุ
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีงานจิตรกรรม เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ไ ด้หรือที่
เรียกว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้ง เดิม เป็นต้น
แม้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองประเภทจะมีความหลากหลายในตัวเองอยู่มากก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
แบ่งแยกเนื้อหางานทั้งสองประเภทได้ชัดเจนเด็ดขาด เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมที่ จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาโดยตลอด โดยเฉพาะงาน
จับต้องได้ซึ่งเป็นรูปธรรมนั้นมีพื้นฐานมาจากแนวความคิด ความเชื่อและทักษะเทคนิคอันเป็นลักษณะ
นามธรรมของงานจับต้องไม่ได้ลักษณะดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความไม่หลากหลายในความหลากหลาย
ของมรดกทางวัฒนธรรมขึ้น แสดงให้เห็นความโดดเด่นของพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ไ ด้รับการ
ยอมรับและถ่ายทอดสืบมา อันจะนาไปสู่การคุ้ม ครองและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
(ชาคริต สิทธิฤทธิ์ : ออนไลน์)
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ไ ด้สามารถอธิบาย
เพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้
๑. มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage)
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดเปนสิ่งที่สามารถมองเห็น สัมผัสและจับตองไดทาง
กายภาพโดยครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ได้และที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ไมได เชน
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ โบราณสถาน แหลงโบราณคดี อนุ ส รณสถานและแหลงประวั ติ ศ าสตร
ประติมากรรม เครื่องแตงกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรมศิลปหัตถกรรม รวมถึง
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วัตถุที่มนุษยสรางสรรคขึ้นจากฝมือ การประดิษฐคิดค้น การดัดแปลง การอยู อาศัย หรือการใช
ประโยชนจากมนุษย ซึ่งไดรับการยอมรับวามีคุณคาในทางวัฒนธรรมและสมควรไดรับการสงวนรักษา
ซึ่งถูกจัดอยูในประเภทหนึ่งของมรดกโลกตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมตามอนุสัญ ญาดัง กลาวนี้ หมายความถึง สถานที่ซึ่ง เปนโบราณ
สถานไมวาจะเปนงานดานสถาปตยกรรม ประติ ม ากรรม จิ ต รกรรม หรือ แหลงโบราณคดี ท าง
ธรรมชาติเชน ถ้า หรือกลุ มสถานที่กอสราง ยกหรือเชื่อมตอกันอันมีความเปนเอกลักษณ หรือแหลง
สถานที่สาคัญอันอาจเปนผลงานฝมือมนุษยหรือเปนผลงานรวมกันระหวางธรรมชาติกับมนุษย รวมทั้ง
พื้ น ที่ ที่ เ ปนแหล่ ง โบราณคดี ซึ่ ง สถานที่ เ หล านี้ มี คุ ณ คาความล้ า เลิ ศ ทางประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ
มานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได สามารถแบงออกเปนประเภทยอยๆตามลักษณะที่ปรากฏได
๒ กลุม ไดแก
๑.๑ ประเภทวัตถุเคลื่อนที่ได
ประเภทวัตถุเคลื่อนที่ได ตัวอยางเชนโบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ
ไมว่าจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน
ซากมนุษยหรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุห รือโดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกั บ
ประวัติของสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ศิลปวัตถุ
หมายถึง สิ่งที่ทาดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลปะจิตรกรรม เปนผลงานทางศิลปะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพวาดหรือภาพพิมพที่ปรากฏอยู ในโบราณสถานและปรากฏอยู บนโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และศิลปหัตถกรรม หมายถึง เครื่องมือ เครื่ องใช เสื้อผ้า และอุปกรณตางๆที่มีการคิดคน
โดยชุมชนทองถิ่นและผลิตขึ้นอยางงาย ๆ ไมซับซอน โดยใชวัสดุในทองถิ่นโดยคานึงถึงประโยชนใช
สอยในชีวิตประจาวันเปนสาคัญ (วศิน อิงคพัฒนากุล, ๒๕๔๘ : ๒๖๒)
๑.๒ ประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ไมไดประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ได
ประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ไมได ตัวอยางเชนโบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุ
หรือโดยลั กษณะแหงการกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ ประวัติข องอสัง หาริมทรัพย นั้นเปน
ประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี
แหลงประวัติศาสตรและอุทยานประวัติศาสตรดวยอนุสรณสถานและแหลงประวัติศาสตร หมายถึง
สถานที่ตั้งของเมืองหรือชนบท ซึ่งพบหลักฐานของอารยธรรมอยางหนึ่งอยางใดเปนพิเศษที่นั่น และ
เปนหลักฐานของความเจริญกาวหนาที่สาคัญหรือเปนหลักฐานเหตุการณทางประวัติศาสตร์ แหลง
โบราณคดี หมายถึง บริเวณที่มีหลักฐานของพฤติกรรมมนุษยในอดีต ทั้งที่อยู บนดิน ใตดิน และใตน้า
เชน ที่อยู อาศัย สุสาน ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบอาชี พและแหลงเรืออับปาง หากมองใน
ภาพรวมโดยสรุปแลว มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดจึงครอบคลุมเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับมรดก
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ทางศิลปวัฒนธรรมที่คนไทยคุ นเคย ไมวาจะเปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถาปตยกรรม
เปนตน หรือมองในอีกแงหนึ่งก็คือ งานหรือภารกิจทางดานมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดนั้นอยูภาย
ใตอานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรมศิลปากรนั่นเอง
สาหรับประเทศไทยในปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม ป พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไดอยูแลว รวมถึงการไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญายูเนสโกวาดวยการคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ค.ศ. ๑๙๗๒ (Convention concerning the Protection of
theWorld Cultural and Natural Heritage, ๑๖ November ๑๙๗๒) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ (ค.ศ. ๑๙๘๗) ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวมีกรม
ศิลปากรรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลมรดกทางวัฒนธรรมและกรมปาไมรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับมรดก
ทางธรรมชาติ(วศิน อิงคพัฒนากุล, ๒๕๔๘ : ๒๖๒)
๒. มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดหรือมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรม
คาวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได”เริ่มเขามาสูแวดวงการทางานดานศิลปวัฒนธรรม
เมื่อมีองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ไดรับรองอนุสัญญา
วาดวยการสงวนและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได(Convention for the Safeguarding
of Intangible Cultural Heritage) ทั้งหมด ๔๐ มาตราในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓๒ เมื่อวันที่
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓)ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบใหประเทศไทยเข้าเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่
จับ ตองไมได รวมถึง ไดมี การประกาศใชพระราชบั ญ ญั ติส งเสริ มและรัก ษามรดกภู มิ ป ญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๑๙ ก เมื่อวันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๕๙ซึ่งเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ม รดกภูมิป ญญาทาง
วัฒนธรรม ถือเปนสมบัติล้าคาที่ไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝงและสืบทอดในชุมชนจากคนรุ นหนึ่ง
มายังคนอีกรุนหนึ่ง แตในปจจุบันมรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรมดังกลาว ไดรับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ บางครั้ง มีการนามรดกภูมิป ญญาทาง
วัฒนธรรมไปใชในทางที่บิดเบือนหรือไมเหมาะสมและอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
เหลานั้นตองเสื่อมสูญไปอยางนาเสียดาย สมควรจัดใหมีการสงเสริมและรักษามรดกภูมิป ญญาทาง
วัฒนธรรมใหมีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป โดยในมาตรา ๒ แหงอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได้ ระบุนิยามของคาวา“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” วา
หมายถึงการปฏิบัติ (practices) การแสดงออก (expressions) ความรู knowledge) การนาเสนอ
(representations) ทักษะ (skills) ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่ง ประดิษฐ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชน หรือในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวา เปนสวนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรมซึ่ง ถายทอดจากคนรุ นหนึ่งไปยังคนอีก
รุนหนึ่งนี้ เปนสิ่งซึ่งชุมชนและกลุมชนสรางขึ้นมาอยางสม่าเสมอ เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของ
ตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขาที่มีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของตน และทาใหคนเหลานั้นเกิด
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ความภูมิใจในตัวตนและความรู สึกสืบเนื่องกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ในอนุสัญญาฯ ตามมาตรา ๒ ยังไดระบุถึงขอบขายของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมได ดังตอไปนี้
๑) เรื่องราวขอมูลความรูดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เปนมุขปาฐะ
และการแสดงออกในดานตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมดานภาษาในฐานะที่เปนสื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรม
ที่จับตองไมได Oral traditions and expressions, including languageas a vehicle of the
intangible cultural heritage)
๒) ศิลปะการแสดง (Performing arts)
๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลตาง ๆ (Social practices,rituals and
festive events)
๔) ความรู แ ละวิ ถี ป ฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บธรรมชาติ แ ละจั กรวาล (Knowledge andpractices
conceding nature and the universe)
๕) งานชางฝมือดั้งเดิม (Traditional craftsmanship) สาหรับประเทศไทยมี “มรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่มีความโดดเดนและเปน
เอกลักษณ สามารถจาแนกออกไดเปน ๗ ประเภทสาขามากกวาที่อนุสัญญากาหนดและเพื่อใหสอด
คลองกับบริบทวัฒนธรรมของประเทศไทย ดังนี้
๕. ๑ ภาษา หมายถึง สัญลักษณที่มนุษยกาหนดขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือแสดงออก
เพื่อสื่อ ความเขาใจระหวางคนในสังคม ทั้งที่อยู ในภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษามือนอกจากชวย
สร้างความเขาใจอันดีตอกันหรือชวยสรางความสัมพันธของคนในสังคมแลวภาษายัง เปนสมบัติของ
สัง คมที่ ส ะทอนวั ฒนธรรมของเจาของภาษานั้ น ไดเปนอยางดี แ บงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก
ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และภาษากลุมชาติพันธุ
๕. ๒ วรรณกรรมพื้นบาน หมายถึง วรรณกรรมที่ถายทอดอยูในวิถีชีวิตชาวบานโดย
ครอบคลุมวรรณกรรมที่ถายทอดโดยวิธีการบอกเลาและที่เขียนเปนลายลักษณอักษรแบงออกเปน ๗
ประเภท ไดแก นิทานพื้นบาน ประวัติศาสตรบอกเลา บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม บทรองพื้น
บาน สานวนและภาษิต ปริศนาคาทาย และตารา
๕.๓ ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รา – เตน และละครที่แสดง
เปนเรื่องราว ทั้งที่ เปนการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ / หรือการ
แสดงรวมสมัย การแสดงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการแสดงสดตอหนาผูชม และมีจุดมุ งหมายเพื่อความงาม
ความบันเทิงและ / หรือเปนงานแสดงที่ก อใหเกิดการคิด วิพากษ นาสูการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
สังคม แบงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก ดนตรี การแสดง ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม และ
เพลงรองพื้นบาน
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๕.๔ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิธีนาไปสู สังคมแหงสันติ
สุขแสดงใหเห็นอัตลักษณของชุมชนและชาติพันธุ นั้น ๆ แบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก มารยาท
ขนบธรรมเนียมประเพณี และงานเทศกาล
๕.๕ งานชางฝมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุและ
กลวิธีการสรางสรรคที่แสดงถึงอัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสัง คมและวัฒนธรรมของกลุ มชน
แบงออกเปน ๑๐ ประเภท ไดแก ผาและผลิตภัณฑจากผา เครื่องจักสานเครื่องลงรัก เครื่องปนดินเผา
เครื่องโลหะ เครื่องไม เครื่องหนังเครื่องประดับงานศิลปกรรมพื้นบาน และผลิตภัณฑอยางอื่น
๕.๖ ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึงองคความรู
วิธีการ ทักษะความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ แ ละเหนือ ธรรมชาติ แบ งออกเปน ๕ ประเภท ไดแก อาหารและ
โภชนาการ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานโหราศาสตร ดาราศาสตรและไสยศาสตร การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
๕.๗ กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน การกีฬา และศิลปะการตอสูปองกันตัว
ที่มีการปฏิบัติกันอยู ในประเทศไทยและมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทยแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก
การละเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว
ดังนั้น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดดังกลาวขางตน จึงมีนัยรวมถึงการปฏิบัติ
การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู ทักษะ เครื่องมือ วัตถุ ตลอดจนสิ่ง ประดิษฐและพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุ มชนและในบางกรณีป จเจกบุคคลยอมรับวาเปน
สวนหนึ่ งของมรดกทางวั ฒนธรรมของตนที่ส ามารถถายทอดจากคนรุ นหนึ่ง ไปยัง คนอีก รุ นหนึ่ ง
โดยเปนสิ่งที่ชุมชนและกลุ มชนสรางขึ้นใหมอยางสม่าเสมอ เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน
รวมถึงเปนปฏิสัมพันธที่มีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของชุมชนและกลุ มชน ทาใหเกิดความรูสึก
ว่ามีอัตลักษณจนกลายเปนสมบัติอนั ล้าคาที่ไดสรางสรรคสั่งสมและ สืบทอดมาถึงลูกหลานรุนตอรุน
ประเพณี
ประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ ทัศนคติ เอกลักษณ์ ค่านิยม และความเชื่อของคน
ในสังคมต่อสิ่งที่มีอานาจเหนือมนุษย์ เช่น อานาจของดิน ฟ้า อากาศและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดย
ไม่ทราบสาเหตุ ฉะนั้นเมื่อเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้น มนุษย์จึงต้องอ้อนวอนร้องขอในสิ่งที่ตนคิดว่าจะช่วยได้
พอทุกข์ภัยนั้นผ่านพ้นไป มนุษย์ก็แสดงความรู้คุณต่อสิ่งนั้นๆ ด้วยการทาพิธีบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ตนตามความเชื่อ ความรู้ เมื่อความประพฤตินั้นคนส่วนรวมในสังคมถือกันเป็นธรรมเนียม หรือเป็น
ระเบียบแบบแผน และทาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน สืบต่อๆกันมาจนกลายเป็นประเพณีของสังคมนั้นๆ
(สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ มปพ: ๑๘ ) เช่น ทาขวัญ ๓ วัน เป็นประเพณีเชื่อถือกันมาแต่เดิมโดยทั่วไป
ในสมัยเชื่อผี ว่ามนุษย์ที่เกิดมานี้ผีเป็นผู้ปั้นรูปร่างลักษณะ แล้วคอยจับวิญญาณใส่รูปปั้นนั้นให้มีชีวิต
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ก่อนส่งเข้าสู่ครรภ์มารดา ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าผีเป็นเจ้าของลูกมาก่อน ฉะนั้นเมื่อถึงวันเกิดจึงเอาเด็กใส่
กระด้งแกว่ง ถามว่า “๓ วันลูกผี ๔ วันลูกคน ลูกของใครมาเอาไปเน้อ’’แล้วจัดให้หญิงแก่คนหนึ่งเอา
เบี้ย (ในสมัยนั้นใช้เบี้ยแทนสตางค์) เข้ามาเป็นผู้รับซื้อว่า “ฉันรับซื้อ เป็นลูกฉันเอง” ผู้รับซื้อนี้จึงมีชื่อ
เรียกว่า “แม่ซื้อ” คือคนที่ไปรับซื้อเด็กจากผีแล้ว (พูนพิสมัย ดิศกุล, ๒๕๒๒ : ๑) นอกจากนี้ เสถียรโก
เศส. คานา ยังกล่าวไว้ว่า ประเพณีและวัฒนธรรม เมื่อว่าโดยเนื้อความก็เป็นสิ่งอย่างเดียวกัน คือ เป็น
สิ่ง ที่ ไม่ใ ช่มี อยู่ใ นธรรมชาติโดยตรงแต่เ ป็นสิ่ ง ที่ สัง คมหรื อคนในส่ว นรวมร่ วมกั นสร้างให้ มีขึ้น แล้ ว
ถ่ายทอดให้แก่กันได้ด้วยลักษณะและวิธีการต่างๆว่าโดยเนื้อหาของประเพณีและวัฒนธรรมที่อยู่ใน
จิตใจของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งสะสมและสืบต่อร่วมกันมานาน
ในส่วนรวม จนเกิดความเคยชิน เรียกว่า นิสัยสังคมหรือประเพณี
ความหมายของประเพณี
ประเพณี (Tradition) เป็นวิธีคิด ความรู้สึก หรือการกระทาสิ่ง ต่างๆ ที่ตกทอดกันมาหรือ
สร้างขึ้นในกลุ่มคนและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันไป โดยไม่มีการเขียนกาหนดไว้ (Webster’s Third
New International Dictionary,๑๙๖๖ : ๒๔๔๒) ประเพณีเป็นรากฐานส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิด
วัฒนธรรม แต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ปรุง แต่ง ให้เจริญ งอกงามขึ้นในลักษณะที่ยอมรับนับถือว่าดีง าม
ประเพณีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิต (Ways of Life) ของคนในสังคม
และลักษณะองค์ประกอบนี้จะปรากฏอยู่ในทุกๆขั้นตอนการดารงชีวิตจนกลายเป็นกระบวนการทาง
สังคม (Social Process) (ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ, ๒๕๒๔: ๔๙) ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
ของประเพณีไว้ต่างๆมากมายดังนี้
พระยาอนุมานราชธน (๒๕๑๔ : ๓๗) ได้ให้ความหมายของคาว่าประเพณีไว้ว่า ประเพณี คือ
ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและสืบต่อกันมานาน
ถ้า ใครในหมู่ ประพฤติ ออกนอกแบบก็ผิ ด ประเพณี หรื อผิ ดจารี ตประเพณี ส่ วนพจนานุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๕ : ๕๐๑) ระบุว่า ประเพณี คือ สิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบๆ
กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี นอกจากนี้ จรัญ พรหมอยู่( ๒๕๒๓ : ๙๑)
ยังให้ความหมายประเพณีไว้ว่า ประเพณี หมายถึง ความประพฤติสืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรั บของ
ส่วนรวม ซึ่งเรียกว่า เอกนิยม หรือ พหุนิยม เช่น การแต่งงาน การเกิด การตาย การทาบุญ การรื่นเริง
การแต่งกาย เป็นต้น หรือ ประเพณีที่เรานาของชาติอื่นมาปรับปรุงให้เข้ากับความเป็นอยู่ของเรา เพื่อ
ความเหมาะสมกับกาลสมัย ซึ่งเรียกว่า สัมพันธนิยม เรื่องของประเพณีนั้ น บางอย่างต้องคงรักษาไว้
บางอย่างต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัย ส่วน สุพัตรา สุภาพ (๒๕๒๕ : ๑๓๖) ได้กล่าวถึง
ประเพณีไว้ว่า ประเพณีหมายรวมถึง แบบความเชื่อ ความคิด การกระทา ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม
จารีต ระเบียบแบบแผน และวิธีการกระทาสิ่งต่างๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ
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ที่กระทากันมาแต่ในอดีต ลักษณะสาคัญ ของประเพณี คือ สิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเป็น
แบบอย่างความคิดหรือการกระทาที่ได้สืบต่อกันมา และยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน
สรุป ประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนที่คนในสังคมหนึ่งๆ ประพฤติปฏิบัติสืบต่ อกันมาอย่าง
ยาวนาน จนทาให้รู้สึกว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะกลายเป็นเรื่องผิด ประเพณีอาจจะรวมไปถึงความคิด
ความเชื่อ และวิธีการต่างๆของคนในสังคมกาหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบแผนในการดาเนินชีวิต
ประเภทของประเพณี
เสถียรโกเศศ (๒๕๐๕:๑๐) กล่าวว่า ประเพณีคือนิสัยของสังคมที่กระทาซ้าๆอยู่บ่อยๆจนเกิด
เป็นความเคยชิน ถ้าพิจารณาความหมายนี้ สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมซึ่งเราประพฤติกันอยู่ก็เป็นเรื่องของ
ประเพณีทั้งนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการแบ่งประเภทของประเพณี จะแบ่งประเภทของประเพณี ที่ได้
ยึดเอาตามหลักที่มีอยู่โดยปริยาย ในวิชามานุษยวิทยา ได้แบ่งประเพณีออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
จารีตประเพณี (Mores) ขนบประเพณี (Institution) และธรรมเนียมประเพณี (Convention)
๑. จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores)
จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) หมายถึง สิ่งซึ่งสังคมใดสังคมหนึ่ง ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อ
กันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เป็นเรื่องของความถูกผิด มีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น
สมาชิกในสังคมต้องทา ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดชั่ว จะต้องถูกตาหนิ หรือได้รับการลงโทษจากคน
ในสังคมนั้น เช่น ลูกหลานต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อท่านแก่เฒ่า ถ้าใครไม่เลี้ยงดูถื อว่าเป็นคนเนรคุณหรือ
ลูกอกตัญญู จารีต (Mores) เป็นประเพณีหรือวิถีประชาที่กาหนดไว้อย่างแน่นอนของกลุ่มคนที่ยึด
เหนี่ยวสมาชิกทุกคนไว้อย่างมีคุณธรรม จารีตมีความจาเป็นต่อสวัสดิภาพและการอนุรักษ์ลักษณะของ
กลุ่มคนไว้จารีต คือ ปทัสถาน หรือ บรรทัดฐาน (Norms) ของพฤติกรรมที่บังคับไว้ ซึ่งมีความสาคัญ
ต่อสวัสดิภาพของกลุ่มรวมทั้งพฤติกรรมที่ต้องห้ามซึ่งถือว่าจะละเมิดไม่ได้ เพราะจะถูกลงโทษอย่างรุ่น
แรง เนื่องจากกลุ่มถือว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายทางอารมณ์และความรู้สึกของกลุ่มชนนั้นๆจารีต
ประเพณี หรือกฎศีลธรรมของแต่ละสังคมย่อมไม่เหมือนกัน เพราะมีค่านิยม (Value) ที่ยึดถือต่างกัน
การนาเอาจารีตประเพณีของตนไปเปรียบเทียบกับของคนอื่น แล้วตัดสินว่าดีกว่าเลวกว่านั้นย่อมเป็น
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะสภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงความเชื่อของแต่ละสังคมย่อมแตกต่าง
กันไป เสถียรโกเศศ (๒๕๐๕ : ๑๑ ) กล่าวว่า จารีตประเพณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม ซึ่งคนในสังคม
ถือว่าเป็นสิ่งมีค่าแก่ส่วนรวม ถ้าใครฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่กระทาตามประเพณีก็ถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว
อะไรที่ถูกที่ดี และอะไรที่ผิดที่ชั่ว ชนชาติต่างๆเห็นเป็นต่างๆกัน ลางทีก็ตรงกันข้าม เช่น หญิงอาหรับ
จะออกนอกบ้านไปไหนมาไหน ก็ต้องคลุมหน้าไม่ให้ใครเห็น ถ้าฝ่าฝืนก็เป็นผิดจารีตประเพณีเป็นที่น่า
อับอายขายหน้าและเสียหายมาก ที่เขาถือเช่นนี้ก็เป็นถูกของเขา เพราะหน้าที่คลุมอยู่เสมอเพื่อไม่ให้
คนอื่นเห็นสืบต่อกันมานาน จนเกิดเป็นนิสัยเคยชิน ก็เป็นประเพณีขึ้น ถ้าหญิ งอาหรับคนใดไปเปิด
หน้าให้คนอื่นเห็น จะถือว่าเป็น ความผิด นอกจากนี้ ลักขณา ศกุนะสิงห์ (๒๕๕๖:๑๑) ยังกล่าวอีกว่า
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จารีตประเพณีมีในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัวจนถึงระดับประเทศ จารีตประเพณีทุกท้องถิ่นอาจจะ
แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ลักษณะของท้องถิ่น หรือสภาพของท้องถิ่นบางอย่างถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวม
ด้วยเหตุนี้จารีตประเพณีใดที่เห็นว่าดีและมีความจาเป็นยิ่งแก่สังคม จารีตประเพณีนั้นก็จะ
กลายเป็นกฎและในที่สุดกลายเป็นข้อบังคับและแนวปฏิบัติให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่อให้เกิด การเป็น
บรรทัดฐาน แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ทาให้เกิดความแปลกแยกแตกต่าง หลอมรวมผู้คน
ที่ประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกันให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนประเพณีของตน
๒. ขนบประเพณี
เสถียร โกเศศ (๒๕๐๕: ๒๖) ได้ให้นิยาม ขนบประเพณีไว้ว่า ขนบประเพณีคือประเพณีที่วาง
เป็นแบบแผนไว้โดยตรงหรือปริยาย โดยตรงคือวางเป็นระเบียบพิธีการไว้แจ้ง ชัด โดยปริยายคือรู้
กันเอง และไม่ได้วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้ ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไร ขนบประเพณี
( Institution) นั้นหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนดไว้แล้วปฏิบัติกันสืบมา ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม ทางตรง ได้แก่ ประเพณีที่มีการกาหนดเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดแจ้ง
ว่า บุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น สถาบันโรงเรียน มีโรงเรียน มีผู้สอน มีผู้เรียน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ มี
ระเบียบเกี่ยวกับการรับสมัคร การเข้าเรียน การสอบไล่ เป็นต้น สถาบันศาสนา มีวัด มีภิกษุสามเณร
มีเจ้าอาวาส มีสานักเรียน มีไวยาวัจกร มีพิธีทางศาสนา ทางอ้อม ได้แก่ ประเพณีที่รู้จักกันโดยทั่วไป
โดยไม่ได้วางระเบียบแบบแผนไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติไปตามคาบอกเล่า หรือจากตัวอย่างที่ผู้ใหญ่ หรือ
บุคคลในสังคมปฏิบัติ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การบวชนาค การแต่งงาน และ การตาย ซึ่งเป็น
ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต หรือประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ตรุษสารท การทาบุญ เลี้ยงพระ การขึ้นบ้าน
ใหม่ (สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ : ๑๗) นอกจากนี้ Caplow (๑๙๗๕ : ๔๐๖) ยังกล่าวไว้ว่า ขนบประเพณี
คือรูปแบบหนึ่งที่เด่นชัดของค่านิยม และกิจกรรมที่ใช้เป็นศูนย์กลางของความต้องการที่สาคัญ ของ
มนุษย์ ส่วน Conklin (๑๙๘๔ : ๔๐๖) ได้นิยามคาว่า ขนบประเพณีไว้ว่า คือ กลุ่มที่แน่นอนของ
ค่านิ ยม ปทัส ถาน สถานภาพ และบทบาทต่ างๆ ที่ คนในสัง คมสนับสนุนให้มีอ ยู่ ขนบประเพณี นี้
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Institution เราก็ใช้เป็นภาษาไทยในปัจจุบันว่า สถาบัน ซึ่งสถาบัน แปลว่ า การ
ตั้งขึ้น เป็นคาที่มีความหมายกว้างๆ แต่ความหมายที่ใช้อยู่ในวิชามานุษยวิทยา หมายความถึงเรื่องที่
ตั้ง ขึ้ น ซึ่งลงรู ปเป็ นระเบี ยบแล้ วไม่ มากก็น้ อยซึ่ง คนในสัง คมใดสัง คมหนึ่ง มีค วามพึง พอใจตั้ ง ขึ้ น
เกี่ ย วกั บ เรื่อ งส่ว นใหญ่ ซึ่ งตนสนใจ เช่ น เรื่ องเกี่ ยวกั บทรั พ ย์ส มบั ติ แ ละครอบครั ว เรื่อ งเกี่ย วกั บ
การศึกษาเล่าเรียน และเรื่องเกี่ยวกับความสนุกสนาน ซึ่ง สืบต่อกันมาเป็นประเพณี ที่กล่าวว่าลง
ระเบียบแล้ว ก็หมายความว่า ย่อมมีกาหนดเป็นข้อบังคับ ซึ่งเขียนตราขึ้นไว้หรือไม่เขียนตราขึ้นไว้ก็ดี
(เสถียรโกเศศ, ๒๕๐๕ : ๒๗) ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม การนับถือศาสนาจะ
เกี่ยวพันกับการดาเนินชีวิตของคนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสสาคัญต่างๆของชีวิต หรือ
ช่วงเวลาที่ผ่านพ้น จากสถานภาพหนึ่งไปยังอีกสถานภาพหนึ่งบทบาทและหน้าที่ของสถาบันสังคมคือ
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เป็นศูนย์รวมความศรัทธา สร้างแบบแผนแนวทางการดาเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม (ณัฐมล พรหม
หา, ๒๕๕๖: ออนไลน์)
๓. ธรรมเนียมประเพณี
ธรรมเนียมประเพณีนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือน
ขนบประเพณี ไม่เกี่ยวกับความผิดความถูกเหมือนจารีตประเพณี เป็นเพียงแต่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป
จนเกิดความเคยชินจนไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหรือหน้าที่ การปฏิบัติก็ไม่มีกฎหรือข้อบังคับให้ปฏิบัติ ถ้าทา
ผิดไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร นอกจากเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จักกาลเทศะหรือเสียมารยาทไป
เท่านั้น (เสถียรโกเศศ , ๒๙) ธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรรยาทเกี่ยวกับอิริยาบถทั้ง 4 คือ
ยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดจนการเดิน การพูดจา การแต่งตัวและการอื่นๆอีกมากอย่าง สิ่งเหล่านี้ เด็กที่
เกิดมา ย่อมได้รับ การสั่ งสอนอบรมสื บต่อกั นมาหรือไม่ ก็ไ ด้รั บรู้ด้วยตนเอง (ลั กขณา ศกุน ะสิง ห์ ,
๒๕๕๖ : ๑๒)
สมปราญ์ อัมมะพนธ์ (มปพ: ๑๘) กล่าวว่าธรรมเนียมประเพณี (Convention) หมายถึง
ประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญที่ทุกคนควรทา ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี ไม่
มีความถูกต้องหรือผิดดังเช่นจารีตประเพณี เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคนปฏิบัติกันโดยทั่วหน้า
จะไม่รู้สึกว่ามันแปลก และไม่รู้สึกว่านั่นคือภาระหน้าที่ เช่น การถอดรองเท้าก่อนเข้าวัด ไม่มีกฎหมาย
ใดบอกให้คนที่จะเข้าวัดว่าต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง ก่อนเข้าวัด หรือไม่มีคนไปดุด่าหากเราใส่รองเท้า
เข้าวัด เพียงแต่เราทาตามกันมาจนเกิดเป็นความชิน พอใส่รองเท้าเข้าวัดเราก็จะรู้สึกแปลกไป อย่างไร
ก็ตาม จารีตประเพณี ขนบประเพณีและธรรมเนียมประเพณีได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและตาม
สภาพของสังคม ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม บางคนอาจะเห็นว่าประเพณีและพิธีกรรมนั้นเป็นเรื่อง
เหลวไหล เป็นความเชื่อของคนที่ขาดการศึกษา แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าประเพณีต่างก็เป็น
การบ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาแล้วความเจริญของชาตินั้นๆได้เป็นอย่างดี
ลักขณา ศกุนะสิงห์ (๒๕๓๒ : ๔๓-๔๕) ได้แบ่งลักษณะของประเพณีออกเป็น ๔ อย่าง ดังนี้
๑. ประเพณีครอบครัว เป็นประเพณีเฉพาะตัว ไม่มีผลกระทบต่อส่วนรวม จะมีพิธีหรือไม่มีพิธี
ก็ได้ คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือญาติมิตรที่สนิท
เท่านั้น ประเพณีของครอบครัวนี้ถือว่าปฏิบัติแล้วสบายใจ หรือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติและครอบครัว
แบ่งได้ ๒ประเภท
๑.๑ ประเพณีส่วนตัว เป็นต้นว่า ประเพณีแต่งงาน ประเพณีงานศพ
๑.๒ ประเพณี ส่ วนตั วที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ ศาสนา เช่ น การแสดงตนเป็น พุ ทธมามกะ
ประเพณีการบวช ประเพณีทาบุญบ้าน และการสวดมนต์ฟังธรรม
๒. ประเพณีของสังคม เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับคนส่วนใหญ่เป็นการรวมน้าใจกันทาในระดับ
ท้องถิ่น หรือระดับชาติได้แก่
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๒.๑ ประเพณีทาบุญขึ้นปีใหม่ คือวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี นิยมตักบาตรในตอน
เช้าตามวัน หรือสถานที่ทางเอกชน หรือทางราชการกาหนดไว้ วันขึ้นปีใหม่จึง เป็นวันแรกแห่งกร
ทาบุญของปี และอวยพรส่งความสุขให้แก่ผู้ที่เรารักและเคารพนับถือ
๒.๒ ประเพณีทาบุญสงกรานต์หรือตรุษไทยโบราณ เป็นประเพณีทาบุญส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ทางจันทรคติ เป็นประเพณีโบราณของพราหมณ์อินเดีย คนไทยสมัยสุโขทัยรับพิธีนี้มาใช้
โดยถือว่าวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีเป็นวันมหาสงกรานต์ คือวันที่พระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษ วันที่ ๑๔
เป็นวันเนา ซึ่งถัดจากวันมหาสงกรานต์ หน้าวันเถลิงศก วันที่ ๑๕ จึงเป็นวันเถลิงศกใหม่
๒.๓ ประเพณีทาบุญวันสารท ประมาณปลายเดือน ๑๐ เป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญญาหาร
และผลไม้หลายชนิดเริ่มสุก จึงมีการแสดงความยินดีรื่นเริง พิธีเดิมเป็นพิธีของพราหมณ์ เรานามา
ดั ด แปลงให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศาสนาพุ ท ธ มี ก ารท าบุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลแก่ บ รรพบุ รุ ษ ผู้ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคใต้ งานนี้สาคัญมากด้วยเป็นวันรวมญาติที่จะมาทาบุญร่วมกันเพื่ออุทิศส่วน
กุศลให้กับบุพการี
๒.๔ ประเพณีเทศกาลลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ นัยว่าประเพณีนี้มีมาแต่
กรุงสุโขทัยและนิยมปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รับอิทธิพลมาจากอินเดียเป็นการบูชาและขอษมาลา
โทษแม่น้าที่ให้น้าใช้แล้ว คนยังถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้าลาคลอง ทาให้แม่น้าสกปรก เท่ากับขาด
ความคารวะ ดังนั้นจึงเป็นการขอขมาแม่น้าคือ พระแม่คงคา ซึ่งชาวอินเดียนับถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ดูแล
สายน้าทั้งปวง
๓. ประเพณีท้องถิ่น
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นย่อมมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน ดั งนั้ น ความเป็น อยู่ การแต่ง กาย ตลอดจนส าเนี ยงภาษาพูด ของแต่ ละท้อ งถิ่น จึง มีลั กษณะ
เฉพาะตัว และทาให้มีประเพณีต่างกันไปด้วย อาทิ ประเพณีการละเล่นในงานนักขัตฤกษ์ต่ างๆ เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ภาคเหนือมีงานสงกรานต์เป็นงานที่ขึ้นหน้าขึ้นตา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแห่บั้งไฟ ซึ่งจะมีการฟ้อนแล้วเป่าแคนนาขบวนเสมอ ส่วนภาคใต้มี
หนังตะลุงเป็นที่เชิดหน้าชูตา
๔. ประเพณีทางราชการ
ประเพณีทางราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ รัฐพิธีและราชพิธี รัฐพิธี เป็นพิธีที่รัฐบาล
หรือทางราชการกาหนดจัดขึ้นประจาปี พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์
ประธานในพิธีหรือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ เช่น รัฐพิธีพืชมงคล
และแรกนาขวัญ เป็นรัฐพิธีมาแต่โบราณ เป็นพิธีบารุงขวัญประชาชนที่มีอาชีพทานาซึ่งต้องยึดหลักดิน
ฟ้าอากาศ สาหรับประเทศไทย มีหลักฐานว่า พิธีนี้มีมาแต่สุโขทัย ซึ่งได้กล่าวไว้ในหนังสือนางนพมาศ
มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย กล่าวว่า แต่เดิมมีพิธีพราหมณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
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เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงเพิ่มพิธีสงฆ์ โดยแยกเป็นอีกพิธีหนึ่งต่างหากเรียกว่า “พิธีพืชมงคล” โปรด
เกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ท าก่ อ นวั น รุ่ ง ขึ้ น จึ ง ประกอบพิ ธี จ รดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ รั ฐ พิ ธี ฉ ลอง
พระราชทานรัฐธรรมนูญ จัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อ ฉลองรัฐธรรมนูญ แต่ฉลอง
วันที่น่าจดจา เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๕
ราชพิธี เป็นงานหลวงสาหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์โดยเฉพาะ หรือเป็นราชพิธี
จัดเป็นประจาตามฤดูกาล ตามพระราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และหรือเป็นกรณีพิเศษตามแต่จะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีสาคัญที่สุดสาหรับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การเป็นพระมหากษัตริย์มีสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ไ ด้ผ่านพระราชพิธีนี้
พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยา เป็นพระราชพิธีสาคัญมากทางด้านการปกครองของอินเดียซึ่งถ่ายทอด
ไปยังขอม ไทยรับมาจากขอมอีกทอดหนึ่ง โดยได้เริ่มกระทาในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
แห่งกรุงศรีอยุธยา
กล่าวโดยสรุปประเพณีก็คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนหรือสังคมประพฤติปฏิ บัติสืบต่อกันมา
เป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นที่ยอมรับและกลายเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน
แนวคิดเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน
ความหมายของนิทานพื้นบ้าน
“นิทาน” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖:๕๘๘) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “นิทาน น. เรื่องที่เล่ากันมาเช่น นิทานชาดก นิทานอีสป” “นิทานเป็นคาศัพท์
ภาษาบาลี มีความหมายว่า “คาเล่าเรื่อง”นักเขียนและบรรดานักเล่าเรื่องได้ใช้คานี้สาหรับเรื่อง
ประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ เกร็ดความรู้ และประสบการณ์ นักคติชน
วิทยาได้ให้ความหมายของนิทานเฉพาะลงไปว่า “นิทาน หมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ใช้วาจาเป็นสื่อในการถ่ายทอดเล่าสืบต่อกันมา หรือถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ ก็ได้แต่
บางส่วน ได้รับการบันทึกไว้บ้างแล้ว” กิ่งแก้ว อัตถากร(๒๕๑๙: ๑๑) ได้สารวจพบว่า ในภาษาไทยนั้น
ใช้คาว่านิทานสาหรับเรื่องประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ เกร็ดความรู้ และบันทึก
ประสบการณ์ ที่น่าสังเกตก็คือ นิทานเป็นงานเขียนที่มีลักษณะลีลาแบบกันเองทานองการเล่าด้วย
วาจา พูดสอดแทรกอารมณ์และความคิดเห็นลงไปด้วย มีความหมายกว้างเหมือนคาว่า เทล (tale) ใน
ภาษาอังกฤษซึ่งหมายรวมได้ทั้งเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เป็นจริง และเรื่องที่แต่งขึ้น (webster’s
new colligiate dictionary,๑๙๗๓ : ๑๑๘๙) ส่วนความหมายและลักษณะของนิทานในแง่คติชน
วิทยาหมายถึง เรื่องที่สืบทอดต่อๆกันมาซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง (กิ่งแก้ว อัตถากร,
๒๕๑๙ : ๑๒ ) นิทานอาจเรียกว่า นิทานพื้นบ้านบ้าง นิทานพื้นเมืองบ้างและนิทานชาวบ้านบ้างมี
ความหมายเฉพาะเจาะจงถึงเรื่องเล่าประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ได้มี ความหมายกว้างขวางเหมือนคา
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ว่านิทานดังกล่าวมาแล้ว ในที่นี้จะเรียกนิทานประเภทนี้ว่า นิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านส่วน ใหญ่
ถ่ายทอดโดยมุขปาฐะ นิทานพื้นบ้านมีลักษณะดังต่อไปนี้
๑) เป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยคาธรรมดา เป็นภาษาร้อยแก้วไม่ใช่ร้อยกรอง
๒) เล่าสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่ต่อมาในระยะหลัง เมื่อการเขียนเจริญ ดีขึ้น ก็อาจ
เขียนขึ้นตามเค้าเดิมที่เคยเล่าด้วยปากเปล่า
๓) ไม่ปรากฏว่ าผู้เล่าดั้งเดิมนั้นเป็นใคร ตั้งแต่ว่าเป็นของเก่า ฟังมาจากผู้เล่าซึ่งเป็นบุคคล
สาคัญยิ่งในอดีตอีกต่อหนึ่ง ผิดกับนิทานสมัยใหม่ที่ทราบตัวผู้แต่ง แม้ นิทานที่ปรากฏชื่อผู้เขียน เช่น
นิทานของกริมม์ ผู้เขียนคือกริมม์ ก็ชี้แจงว่าเราตามเขานิทานที่มีมาแต่เดิม ไม่ใช่ เรื่องที่ตนแต่ง ขึ้น
(กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๖ : ๙๙-๑๐๐)
ลักษณะและการแบ่งประเภทของนิทานพื้นบ้าน
นิทานเป็นที่นยิ มแพร่หลายทั่วไปในทุกหนทุกแห่ง ในหมู่ชนทุกชั้น ในสยามประเทศก็มีมา
แต่โบราณ จนนับเป็นมหรสพอย่างหนึง่ ซึง่ มักมีในงาน เช่น งานโกนจุก ในตอนค่าหลั งจากพระ
สวดมนต์แล้ว ก็หาคนไปเล่านิทานให้แขกฟัง และยังมีลงมาถึงในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้จุดมุ่งหมาย
ดั้งเดิมในการเล่านิทานของมนุษย์นนั้ คือ เพื่อความเพลิดเพลิน และเพื่อปลูกคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาแต่ศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย์ นอกจากนี้ผู้สร้างนิทานยังอาจ
มุ่งหมายเพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆทางสังคม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การก่อกาเนิดของสิ่ง
ต่างๆหรือสถานที่ต่างๆในโลกผู้คนในสังคมทั่วไปจากทั่วทุกมุมโลก
ต่างมีนิทานเล่าต่อๆกันมา
ถึงแม้ว่าเราจะต่างชาติต่างศาสนาแต่จะมีข้อเหมือนกันอยู่เสมอ ในเรื่องธรรมชาติของสภาพของความ
เป็นมนุษย์ คือมีความโลภ โกรธ หลง มีทั้งตลก ขบขัน น่าหัวเราะ และที่สาคัญคือมีความคิด
คานึงคล้ายคลึงกัน และต่างก็มีลักษณะเหล่านี้สบื กันมาเป็นมรดกของมนุษยชาติเหมือนๆกัน มรดก
แห่งสภาพความเป็นมนุษย์นี้ จะเห็นได้จากคติชาวบ้านและนิทานพืน้ บ้าน
วิเชียร เกษประทุม (๒๕๕๓: ๑-๓) กล่าวว่าลักษณะของนิทานพื้นบ้านนั้นต้องเป็นเรื่องเก่าที่
เล่าสืบต่อกันมาด้วยปากต่อปากโดยใช้คาธรรมดาเป็นร้อยแก้วและไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เล่าโดยปกติผู้
เล่านิทานเองมักจะไม่สนใจเลยว่านิทานพื้นบ้านที่เ ขาเล่านั้นเป็นนิทานประเภทใดการจาแนกนิทาน
พื้นบ้านออกเป็นประเภทต่างๆนั้นเป็นการจาแนกของนักคติชนวิทยาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาซึ่งใน
การแบ่งนั้นอาจจะเหมาะเฉพาะนิทานในบางถิ่นบางชาติเท่านั้นไม่สามารถครอบคลุมนิทานในท้องถิ่น
อื่นๆได้แบ่งประเภทของนิทานพื้นบ้านนั้นมีนักคติชนวิทยาแบ่งไว้หลายท่าน อาทิ
กุหลาบ มั ลลิกมาส (อ้างถึง ในวิเชียร ๒๕๓๓) แบ่ง ประเภทของนิ ทานพื้นบ้า น
ออกเป็น ๔ แบบ ดังนี้
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๑ . แบ่งโดยอาศัยเขตแดนทางภูมิศาสตร์ เช่น เขตอินเดีย เขตประเทศที่นับถือศาสนา
อิสลาม เขตชาวยิวในเอเชียไมเนอร์ เขตประเทศสลาวิก เขตรัฐต่างๆ ในแถบตะวันออกของทะเล
บอลติกเขตแหลมสแกนดิเนเวียเขตของชนชาติที่พูดภาษาเยอรมัน เขตประเทศฝรั่งเศส เขตประเทศ
สเปนและโปรตุเกส เขตประเทศอิตาลี เขตประเทศอังกฤษ และไอซ์แลนด์ เป็นต้นจะเห็นได้ว่าการ
แบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ การแบ่งนิทานไม่ครอบคลุมอาณาเขต อื่นๆ ใน
โลก เช่น ในทวีปอเมริกาและแอฟริกา แม้แต่ในทวีปเอเชียเองก็กล่าวไว้ไม่ละเอียดหากแบ่งนิทาน
โดยเขตแดนทางภูมิศาสตร์ เราสามารถแยกประเภทได้ตามพื้นที่เช่น นิทานอีสาน นิทานภาคเหนือ
เป็นต้น
๒. แบ่งตามรูปแบบของนิทาน (form) แบ่งได้เป็น๕ประเภท ดังนี้
๒.๑ นิทานปรัมปรา (fairy tale)
มีลักษณะเป็นเรื่องค่อนข้างยาวมีสารัตถะ (เนื้อหาหลักใจความสาคัญหรือความคิด
สาคัญของเรื่อง) หลายสารัตถะ ประกอบอยู่ในนิทานนั้น เป็นเรื่องสมมุติว่าเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง
แต่สถานที่เลื่อนลอย กาหนดชัดลงไปไม่ได้ว่าที่ไหน ตัวบุคคลไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่มีความจริงตาม
สภาพปกติของมนุษย์ เนื้อเรื่องประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ตลอดจนอานาจอันพ้นวิสัยมนุษย์
และมี ตัวเอกของเรื่องเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น เป็นผู้มีอานาจ มีบุญหรือมีฤทธิ์ เดช สามารถ
เอาชนะศัตรูหรืออุปสรรคใดๆ ทั้งหมดในบั้นปลายเช่น นิทานเรื่องพระสุธน-มโนราห์ ที่ตัวละครเอก
คือนางมโนราห์ มาจากเขาไกรลาส มีปีกบินได้เหมือนนก
๒.๒ นิทานท้องถิ่น หรือนิทานตานาน(legend)
นิทานชนิดนี้มีขนาดสั้นกว่านิทานปรัมปรา มักเป็ นเรื่องเหตุการณ์เดียวและเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี โชคลางหรือคตินิยมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นพื้นฐานของคนใน
แต่ละท้องถิ่น แม้ว่าจะเป็นเรื่องแปลกพิสดาร หรือพ้นวิสัยความเป็นจริงไปบ้างก็ตามแต่ก็ยังเชื่อกัน
ว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริง มีเค้าความจริง มีตัวละครจริงๆ มีสถานที่เกิดจริงที่กาหนดแน่นอน เช่น
นิทานเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ของภาคอีสานซึ่ง พูดถึง ความเป็นมาของพระธาตุก่องข้าวน้อย ใน
จังหวัดยโสธร หรือ นิทาน เรื่อง ตานานปราสาทภูมิโปนในจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น
๒.๓ นิทานเทพนิยาย (myth)
นิทานเทพนิยาย หมายถึง นิทานที่มีเทวดา นางฟ้า เป็นตัวละครในเรื่องนั้น
เช่น พระอินทร์ หรือเป็นแต่เพียงกึ่งเทวดา เช่น เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าแม่ต่างๆ และมักมีส่วน
สัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนาเช่นนิทานพื้นบ้านไทยนิทานพื้นบ้าน
ไทยเรื่องพิกุลทอง เป็นนิทานพื้นบ้านภาคกลาง ที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน เพลิดเพลิน และให้แง่
คิดที่ดี จึงเป็นนิทานสอนใจ เป็นนิทานก่อนนอน และเป็นนิทานเด็ก ไว้สอนเด็กได้ในเรื่องการ
ทาความดี ด้วยบอกเล่าผ่านนิทานพื้นบ้านของไทยเราเช่นนิทานพื้นบ้านไทยเรื่อง พิกุลทอง ที่
กล่าวถึงหญิงสาวน้าใจงามชื่อพิกุล เธอมีน้าใจงดงามแต่ถูกแม่เลี้ยงและลูกสาวของแม่เลี้ยงกลั่น
แกล้ง แต่มีนางฟ้าปลอมตัวเป็นหญิงชรามาช่วยเหลือและให้พรวิเศษแก่เธอ
๒.๔ นิทานเรื่องสัตว์ (animal tale)
นิทานประเภทนี้จะมีตัวละครเป็นสัตว์ที่ทั้งเป็นสัตว์ป่า สัตว์บ้านและบางเรื่องก็มีคน
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เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ไม่ใช่มีแต่สัตว์ล้วนๆ แต่ทั้ง คนและสัตว์นั้นจะพูดโต้ตอบกันเสมือนหนึ่ง ว่าเป็น
มนุษย์ แบ่งย่อยออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๔.๑ นิทานประเภทสอนคติธรรม (fable) ต่างกับนิทานคติสอนใจตรงที่ว่านิทาน
ประเภทนี้ตัวเอกของเรื่องจะต้องเป็นสัตว์เสมอเช่นนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรเรื่อง คางคกกับเสือ ที่
คางคกสามารถใช้กลอุบายเอาชนะเสือได้ สอนแง่คิดที่ว่าคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด
๒.๔.๒ นิทานประเภทเล่าซ้าหรือเล่าไม่รู้จบ (cumulative tale) นิทานชนิดนี้มี
เรื่องและวิธีการเล่าเป็นแบบเฉพาะ มีการเล่าซ้าวนคือไม่มีจบ
๒.๕ นิทานตลกขบขัน (jest) มักเป็นเรื่องสั้นๆ จุดสาคัญของเรื่องอยู่ที่มีเรื่องที่ไม่น่าจะ
เป็นไปได้ต่างๆอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโง่ กลโกง การแก้เผ็ด การแสดงปฏิภาณไหวพริบ การ
พนันขันต่อ การเดินทางและการผจญภัยที่ก่อเรื่องผิดปกติ ในแง่ขบขันต่างๆการแบ่งนิทานตาม
รูปแบบนี้มีผู้นิยมนามาใช้แบ่งนิทานของไทยกันมากเนื่องจากครอบคลุมนิทานไทยได้เกือบ ทั้งหมด
นิทานลักษณะดังกล่าวมีในทุกพื้นที่ของไทย เช่น นิทานเรื่องศรีธนญชัย ของภาคกลาง และนิทาน
เรื่อง เซียงเมี่ยงของภาคอีสาน แสดงให้เห็นความเจ้าเล่ห์ ของตัวเอกของเรื่องคือศรีธนญชัย และ
เซียงเมี่ยง ที่มักจะใช้กลอุบายเพื่อเอาตัวรอด
๓. แบ่งตามชนิดของนิทาน (type index) เป็นการแบ่งตามที่ แอนติ อาร์น (Antti Aarne)
ชาวฟินแลนด์ได้แบ่งไว้เมื่อ ค.ศ.๑๙๑๐ (พ.ศ. 2453) และสติตทอมป์สัน (Stith Thompson) ได้
ปรับปรุงให้ดีขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๒๘ (พ.ศ. ๒๔๗๑) ต่อมาภายหลังได้เรียกวิธีการแบบนี้ว่ารูปแบบนิทาน
ชาวบ้านของอาร์นทอมป์สัน เป็นการแบ่งแยกนิทานให้ละเอียดมากขึ้น
๔. แบ่งนิทานตามสารัตถะ (motif – index) เป็นการแบ่งเพื่อจัดหมวดหมู่ จัดระเบียบของ
นิทานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกแก่การสอบสวนค้นคว้า และเปรียบเทียบคาว่า สารัตถะ หมายถึง
แก่นแท้หรือจุดสาคัญของนิทานเรื่องนั้น
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๕๑) ได้แบ่งประเภทนิทานพื้นบ้าน
ไทย ออกตามลักษณะเนื้อหาและรูปแบบโดยแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังนี้
๑. เทวปกรณ์ หรือเทพปกรณัม (myth)
เป็นเรื่องอธิบายถึงกาเนิดของจักรวาล โครงสร้างและระบบของจักรวาล มนุษย์ สัตว์
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวันกลางคืน ฯลฯ ตลอดจนพิธีกรรมการประพฤติปฏิบัติ
ต่างๆสาหรับนิทานพื้นบ้านของไทยที่กล่าวถึงโลก จักรวาล เทวดา กาเนิดมนุษย์และสัตว์ ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ของเทวดาและของผู้ครองแผ่นดิน มีอยู่บ้าง เช่น เรื่องเมขลารามสูร เรื่องจันทคราส
และสุริยคราส เรื่องพญาคันคาก (พญาแถน) เป็นต้น
๒. นิทานศาสนา (religious tale)
มีจุดมุ่งหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน และแนวทางประพฤติปฏิบัติ สร้าง
ค่านิยมและบรรทัดฐานทางอ้อมให้แก่สังคม ถ้าเป็นนิทานไทยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์ หรือ
เรื่องราวของบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา โครงเรื่องจะยึดหลักทางพุทธศาสนาเป็นสาคัญ เช่น ทาดี
ได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว นิทานศาสนาของไทยจะมีที่มาจากพุทธประวัติ อรรถกถาชาดก ปัญญาชาดก
โดยมี ตัวละครเป็นพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ บุคคลสาคัญในศาสนาพุทธ เช่นองคุลีมาร นาง
วิสาขา เป็นต้นตัวอย่างของนิทานดังกล่าว เช่น นิทานพื้นบ้านลาวเรื่อง ตานานบุญข้าวสลาก (บุญ
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ข้าวประดับดิน) ที่แสดงให้เห็นความเป็นมาของการทาบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธ เพื่ออุทิศให้
วิญญาณยากไร้
๓. นิทานคติ (fable)
คติ หมายถึง แนวทางหรือแบบอย่าง นิทานคติเป็นเรื่องขนาดไม่ยาวการดาเนินเรื่อง
ไม่ซับซ้อน ตัวละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ เรื่องหนึ่งๆอาจมีตัวละครประมาณ ๒-๔ ตัว แนวคิดที่
ปรากฏในนิทานคือคุณค่าของจริยธรรมและผลแห่งการประกอบกรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดีที่นา
ผลดีมาให้มักได้แก่ ความกตัญญูรู้คุณ ความเมตตากรุณา ความเคารพเชื่อฟัง ความซื่อสัตย์ ฯลฯ
ส่วนกรรมชั่วที่นาผลชั่วมาให้ก็คือการกระทาที่ตรงกันข้าม ได้แก่ ความไม่กตัญญูรู้คุณ ความใจร้าย
โหดเหี้ยม ความดื้อร้น ความทุจริตคดโกง ความทรยศ ฯลฯ การเล่านิทานคตินั้นผู้เล่ามักชี้ให้เห็น
ผลดีและผลร้ายของกรรมในตอนท้ายเรื่องเสมอ ตัวอย่างเช่นนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์ลาวในเขตลาวใต้
เรื่อง กระต่ายกับหอย มีเค้าเรื่องการแข่งขันเหมือนกระต่ายกับเต่า เรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นไหวพริบ
ของหอยที่เอาชนะกระต่ายได้ เพราะความสามัคคีของสมาชิกหอย (จงกิจ วงษ์พินิจ ๒๕๕๘: ๑๕๙ )
๔. นิทานมหัศจรรย์ (fairy tale)
ตามรูปศัพท์ทาให้เข้าใจว่า เป็นนิทานเกี่ยวกับเทวดานางฟ้า ตามที่จริงแล้วอาจไม่มี
เทวดา นางฟ้าก็ได้ แต่จะเป็นเรื่องรางของความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาตินิ ทานมหัศจรรย์ของไทย
อาจจัดเป็นนิทานประเภทอื่นได้ เช่น นิทานศาสนา หรือนิทานคติและบางครั้งระบุสถานที่ ว่าเกิดที่
ไหนก็มี ส่วนผู้ช่วยพระเอกนางเอกนั้นส่วนมากเป็นพระอินทร์ พระฤาษี สาหรับความมหัศจรรย์ที่
พบในนิทานของไทยนั้น ได้แก่ การเหาะเหินเดินอากาศ การแปลงกาย การสาป การชุบชีวิต
ของวิเศษ การเนรมิต เป็นต้น ตัวอย่างนิทานมหัศจรรย์ของไทย ได้แก่ เรื่องปลาบู่ทอง สังข์ทอง
พระสุธน ลักษณวงศ์ จันทะโครบ นางสิบสอง โสนน้อยเรือนงาม นางผมหอม การะเกด หงส์
เหิน จาปาสี่ต้น ฯลฯ
๕. นิทานชีวิต (novella)
มีลักษณะคล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ตรงที่มีขนาดค่อนข้างยาวมีหลายอนุภาค หรือ
หลายตอน ที่ต่างกันก็คือ นิทานชีวิตดาเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่งความจริง มีการบ่งสถานที่และตัว
ละครชัดเจน อาจมีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์ มีลักษณะที่ผู้อ่านผู้ฟังเชื่อว่าเป็นสิ่ งที่
เป็นไปได้มากกว่าเรื่องที่อาจถือว่าเป็นนิทานชีวิตของไทย ได้แก่ เรื่องพระลอ ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน
เป็นต้น
๖. นิทานประจาถิ่น (saga) นิทานที่มีขนาดของเรื่องไม่แน่นอน บางเรื่องก็สั้นบางเรื่องก็
ยาว บางเรื่องอาจมีอนุ ภาคที่สาคัญเพียงอนุภาคเดียว มักเป็นเรื่องแปลกพิสดาร ซึ่ง เชื่อว่าเคย
เกิดขึ้นแล้ว ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตัวละครและสถานที่บ่งไว้ชัดเจน อาจเป็นเรื่องของบุคคลใน
ประวัติศาสตร์หรือคนสาคัญของเมือง ตัวละครอาจเป็นมนุษย์ เทวดา สัตว์หรือผีสางนางไม้ เช่น
นิทานเรื่องท้าวลามาน ตานานเผ่าอาลัก เป็นนิทานพื้นบ้านลาวใต้ที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลมา นิทานเรื่อง
นี้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของกองหินขนาดใหญ่ ในหมู่บ้านลาวี หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแขวงเซกอง ที่
เชื่อว่าเกิดจากศรีษะของงูที่ท้าวลามานพระเอกของเรื่องได้ตัดในขณะต่อสู้กับงูยักษ์หลายตัวเพื่อ
ปกป้องพระราชาของเขา (จงกิจ วงษ์พินิจ และ คณะ ๒๕๕๘:๑๔๒)
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๗. นิทานอธิบายเหตุ (explanatory tale)
เป็นเรื่องที่อธิบายถึงกาเนิดหรือความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ อาจอธิบาย
ถึงการกาเนิดสัตว์บางงชนิด สาเหตุที่สัตว์บางชนิดมีรูปร่างลักษณะต่างๆกาเนิดของพืช ดวงดาว
มนุษยชาติหรือสถาบัน เรื่องประเภทนี้มักจะสั้นและเล่าอย่างตรงไปตรงมา เพื่อจะตอบคาถามว่า
ทาไมสิ่งนั้นจึงเป็นอย่างนั้น เช่นในเรื่องกระต่ายกับหอยที่กล่าวมาข้างต้น ในตอนสุดท้ายกระต่ายโกรธ
ที่ตนแพ้จึงกัดหอยจนปากแหว่งเพราะคมของเปลือกหอยชาวบ้านจึงเล่าว่านี่คือสาเหตุที่กระต่ายมี
รอยแหว่งตรงปากมาจนถึงปัจจุบัน
๘. นิทานเรื่องสัตว์ (animal tale)
ละความโง่เขลาของสัตว์อีกชนิดหนึ่ง สัตว์ที่เป็นตัวเอกที่มีลักษณะเป็นตัวโกง เที่ยว
กลั่นแกล้งเอาเปรียบคนอื่นหรือสัตว์อื่น ซึ่งบางทีก็ไ ด้รับความเดือดร้อนตอบแทนบ้างเหมือนกัน
ความน่าสนใจของเรื่องอยู่ที่ความขบขันจากการหลอกลวง หรือการตกอยู่ในสถานการณ์ลาบากที่ไม่
น่าเป็นไปได้ของสัตว์ อันเนื่องจากความโง่เขลานิทานเรื่องสัตว์ของไทย มักเป็นนิทานขนาดสั้น บาง
เรื่องมีลักษณะเป็นนิทานอธิบาย หรือนิทานคติด้วย ตัวอย่างของนิทานที่ใช้สัตว์เป็นตัวเอก เช่น
นิทานพื้นบ้านเรื่องช้างกับมดแดง ที่แสดงให้เห็นถึงความประมาทของช้างที่โอ้อวดว่าตนตัวใหญ่จึง
เอาชนะสัตว์อื่นๆได้เสมอ แต่ในที่สุดต้องพ่ายแพ้ต่อมดตัวเล็กๆ ที่รวมพลังกันสู้กับมดแดง
๙. นิทานเรื่องผี (Ghost Story)
มีผีเป็นตัวเอกของเรื่องแทบทุกสังคมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีต่างๆมากผี บางเรื่องไม่ปรากฏ
ชัดว่ามาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่มีผีบางประเภทเป็นวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วกลับมา
หลอกหลอนผู้ที่มีชีวิตอยู่ ด้วยรูปร่างและวิธีการต่างๆเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อใน
เรื่องวิญญาณและเรื่องภูตผีของคนไทย ผีในเรื่องที่เล่ามีทั้งผีที่ดี ซึ่งในความช่วยเหลือ หรือคุ้มครอง
หรือบอกลาภให้ และผีร้ายที่คอยหลอกหลอนรังควานคนผีในนิทานไทยอาจแบ่งได้เป็น ๖ ประเภท
คือ ผีคนตาย ผีบ้านผีเรือน (ผีปู่ย่าตายาย) ผีประจาต้นไม้(นางไม้รุกขเทวดา) ผีป่า (ผีกองกอย) ผีที่สิง
อยู่ในร่างคน (ผีปอบ ผีกะ ผีโพลง) ผีเบ็ดเตล็ด หรือผีเร่ร่อน (ผีกระสือ ผีกระหั ง ผีโขมด ผีเปรต)เช่น
นิทานเรื่องกาพร้าผีน้อย ที่ตัวเอกของเรื่องเป็นกาพร้า แต่มีผีคอยช่วยเหลือให้โชคเพราะชื่นชมในคุณ
ความดีและความขยันหมั่นเพียร
๑๐. มุขตลก (jest)
มักจะมีขนาดสั้น โครงเรื่องไม่ซับซ้อน มีเพียงอนุภาคเดียว ตัวละครอาจเป็นมนุษย์
หรือสัตว์ก็ได้ จุดสาคัญของเรื่องอยู่ที่ความไม่น่าเป็นไปได้ต่างๆ
๑๑. นิทานเข้าแบบ ( formula tale)
หมายถึงนิทานที่มีแบบสร้างพิเศษ นิทานประเภทนี้ โครงเรื่องมีความสาคัญเป็นรอง
ของแบบสร้าง การเล่าก็เล่าเพื่อความสนุกสนานของผู้เล่าและผู้ฟังโดยแท้
นิทานเข้าแบบ ( formula tale) สามารถแบ่งได้ดังนี้
๑) นิทานไม่รู้จบ(endless tale)นิทานประเภทนี้ไม่มีอะไรมากมักเกี่ยวกับการนับผู้
เล่าสามารถที่จะเล่าไปได้นานเท่าที่ผู้ฟังต้องการโดยเรื่องไม่มีวันจบ ปกติผู้ฟังมักจะราคาญจนต้อง
บอกให้หยุดเล่านิทานไม่รู้จบของไทยมักเริ่มเรื่องด้วยการปูพื้นให้น่าสนใจ จนผู้ฟังตามฟังอย่างตั้งอก
ตั้งใจและ พอถึงตอนหนึ่งก็จะหยุดเล่า ผู้ฟังคาดว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจต่อไป ก็จะคะยั้นคะยอให้
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เล่า ผู้เล่าก็จะเล่าออกมาทีละประโยค โดยเปลี่ยนจานวนตัวเลขเท่านั้น จึงสามารถทาให้เล่าเรื่องไป
ได้โดยไม่รู้จบ อย่างไรก็ตามนิทานประเภทนี้นับว่ามีประโยชน์ด้านการสอนการนับจานวนให้แก่เด็ก
๒) นิทานลูกโซ่ มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นซ้าหลายๆครั้ง หรือ
เกี่ยวกับสิ่งหลายๆสิ่ง มีการแจกแจงเรียงลาดับจานวนเลขหรือวันเดือนปีนิทานลูกโซ่ของไทยที่รู้จัก
กันดีก็คือ เรื่องยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า นิทานลูกโซ่ของไทยน่าจะมีประโยชน์ในการฝึก
ความจา โดยการเล่าให้ฟังหลายครั้งหลายคน
สิ่งที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
นิทานพื้นบ้านมิได้ให้เฉพาะความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟั งอย่างเดียว หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึง
ประวัติ การตั้งถิ่นฐาน ระบบครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ ความเชื่อ ประเพณีและค่านิยม นอกจากนั้น
ยังแฝงไว้ด้วยคติสอนใจต่างๆ อย่างมากมายอีกด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.ประวัติต่าง ๆ ที่ปรากฏในนิทาน ประวัติมักปรากฏในนิทานอธิบาย โดยผู้เล่าจะผูกเรื่อง
ขึ้นมาเพื่อเป็นการให้เหตุผล อธิบายถึง ประวัติเรื่องราวต่างๆ ว่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้น บางเรื่องคล้าย
กับเป็นการลากเข้าความก็มี เช่น เรื่องประวัติผลไม้ทุเรียน หรือเรื่องนกกระยางคอแตก เป็นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นสาคัญ แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ่งลงไปแล้ว จะเห็นว่า
นิทานอธิบายเกือบทุกเรื่อง จะมี แก่นของเรื่องที่ให้ข้อคิด อันเป็นคติสอนใจแก่ผู้ฟังเสมอ
๒. สภาพแวดล้อมที่ปรากฏในนิทาน
๒.๑ การตั้งถิ่นฐานและสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป
นิทานมักจะปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้ง ถิ่น ฐาน เช่นนิทานไทยก็จะทาให้เห็นภาพของหมู่บ้าน
ชนบทไทยโดยทั่วไปไว้ว่า จะมีการตั้ง ถิ่น ฐานแบบไม่มี การวางแผน มีการตั้ง ถิ่นฐานแบบหมู่บ้า น
เกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรจะตั้งบ้านเรือน ตามที่ลุ่มที่ดอน เนินเขา ชายป่า และการตั้ง ถิ่นฐานตาม
เส้ น ทางคมนาคม ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ จ ะตั้ ง ตามริม ฝั่ ง น้ าตามสภาพพื้ น ที่โ ดยทั่ว ไปที่ ป รากฏในนิท านที่
รวบรวมได้นั้น ประกอบ ไปด้วย ป่าไม้ ภูเขา แม่น้า ห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆ มากมาย สภาพ
ดังกล่าวไปส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม สอดคล้องกับนิทานหลายเรื่องฉะนั้นการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจึงมัก
ตั้งอยู่ตามชายป่า ชายเขา ริมแม่น้า บางชุมชนจะตั้งอยู่เป็นกลุ่มก้อนบนเนินดินสูงๆ รอบๆเป็นที่ราบ
ลุ่มส่วนใหญ่ใช้เป็นที่นาจะเห็นได้จากนิทานหลายเรื่อง
นอกจากนั้นในนิทานพื้นบ้าน ยังปรากฏเรื่องราวของสัตว์ในท้องถิ่นในสมัยก่อนอยู่มากมาย
หลายชนิด เช่นช้าง ม้า วัว ควาย ลิง เสือ กวาง กระต่าย หนู หมู แมว หมาจิ้งจอก แพะ กระทิง แรด
หมี เม่น บ่าง ชะนี คางคก เต่า จระเข้ เหี้ย กบ ตัวนาก ไก่ ไก่แจ้ ห่าน เป็ด เหยี่ยว หงส์ นกกระยาง
นกกาเหว่า นกแขกเต้า นกกระจาบ นกเขา นกกระเรียน นกยูง นกอินทรี แร้ง พญานาค งู งูเหลือม
งูจงอาง งูเห่า งูทับทาง งู ฯลฯสัตว์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสัตว์ที่พอหาดูได้ในปัจจุบัน มีอยู่บางชนิด
เช่น หงส์ พญานาค ที่หาดูตัวจริงไม่ได้การที่มีสัตว์ป่าและสัตว์น้าปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านมากมาย
ดังกล่าวข้างต้น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของพื้นที่ที่กล่าวถึงในนิทาน
๒.๒ การคมนาคมขนส่งทางบกก็ใช้การ การติดต่อไปมาหาสู่ของผู้คนผู้ที่ปรากฏใน
นิทานพื้นบ้านที่รวมรวบได้ เดินเท้า ทางน้าก็ใช้เรือเป็นพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียน
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กันตามปกติ หรือการ ติดต่อค้าขายกันก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีถนนหนทางและพาหนะ ที่ใช้เครื่องยนต์
เหมือนปัจจุบนั ฉะนั้น การคมนาคมขนส่งในสมัยก่อนจึงเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกสบาย
๒.๓ สภาพความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่ปรากฏในนิทาน
พื้นบ้านส่วนมาก ยังมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ เช่น ที่อยู่อาศัยตามนาตามไร่ จะปลูกกระท่อมหรือห้าง
นา จะเห็นได้จากนิทานเรื่อง สังข์ทอง มีการหุงหาอาหาร พืชผักตามนาไร่ เเละ การหุงข้าวใช้ฟืนเป็น
เชื้อเพลิง และหม้อหุงข้าวก็ใช้หม้อดิน
๓. ระบบครอบครัวที่ปรากฏในนิทานครอบครัวหมายถึง กลุ่มบุคคลที่มารวมกันโดยการ
สมรส โดยทางสายโลหิต หรือโดย เลี้ยงดู มีการก่อตั้งขึ้นเป็นครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อกั นในฐานะ
ที่เป็นสามีและภรรยา เป็น แม่ เป็นลูกชายลูกสาว เป็นพี่เป็นน้อง โดยการรักษาวัฒนธรรมเดิมและ
อาจจะมีการสร้าง วัฒนธรรมใหม่เพิ่มเติมก็ได้ ครอบครัวมี 3 ประเภท คือ
๓.๑ ครอบครัวเดียว ประกอบด้วยสามี ภรรยา และลูก เป็นครอบครัวขนาดเล็ก
๓.๒ ครอบครัวขยาย ประกอบด้ วยครอบครัวเดียวและญาติพี่น้อง อาจอยู่ภายใต้
ชายคาเดียวกัน หรือเขตบ้านเดียวกัน โดยอาจจะปลูกบ้านอยู่ใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ตาม
๓.๓ ครอบครัวรวม ประกอบด้วยสามีหนึ่งและภรรยาหลายคน นิทานพื้นบ้านที่
รวบรวมได้ สะท้อนให้เห็นระบบครอบครัวในหลายด้านดังนี้
๑) ในการเลือกคู่ครอง พ่อแม่จะเป็นคนเลือกให้เอง จะเห็นได้จากนิทานเรื่อง
วิธีหาลูกเขย เรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่ง ถามชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนฉลาดและตนอยากได้ไปเป็น
ลูกเขยว่า จะมีครอบครัวเมื่อไร ชายหนุ่มคนนั้นตอบว่าแล้วแต่แม่ เพราะแม่บอกว่าจะหาให้เอง
๒) ในการเลือกลูกเขยลูกสะใภ้ จะเลือกคนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดี โดยจะมี
การทดสอบด้วยเรื่องที่บางครั้งเราอาจคิดไม่ถึง เช่น ทดสอบชายหนุ่มด้วยการให้ทาตับปิ้งปลา ถ้าทา
ไม่เป็นแสดงว่าการงานอย่างอื่นคงทาไม่ได้ ก็จะไม่เอาเป็นลูกเขย และทดสอบหญิงสาวโดยการแกล้ง
มาขอขี้เถ้าใต้เตาไฟถ้ามีขี้เถ้าแสดงว่าเป็นหญิงที่ไม่สะอาดเรียบร้อย เพราะทิ้งขี้เถ้าไว้ใต้เตาไฟ ก็จะไม่
เอาเป็นลูกสะใภ้
๓) การเป็นอยู่ในครอบครัว จะพบเรื่องลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงซึ่งมักจะไม่ค่อยถูก
กัน แม่เลี้ยงส่วนมากจะรังเกียจลูกเลี้ยงเพราะไม่ใช่ลูกของตน ต่อหน้าสามีอาจแกล้งทาดีด้วยแต่พอลับ
หลังกลับแสดงออกตรงกันข้าม
๔. สภาพเศรษฐกิจที่ปรากฏในนิทาน
เมื่อพิจารณาสภาพเศรษฐกิจในนิทานพื้นบ้านแล้ว ส่วนมากจะพบว่าเกี่ยวข้องกับการเกษตร
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์อานวย อาชีพที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านส่วนใหญ่ได้แก่
๔.๑ อาชีพทานา เพราะเนื่อ งจากว่ าอาชีพ หลักของคนไทยคือชาวนา เนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าลาคลอง เหมาะแก่การทาการเกษตร
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๔.๒อาชีพทาไร่ – ปลูกผัก เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทาคู่กับการเกษตรได้ อาจจะ
ทาเพียงแค่บริโภคในครอบครัว หรือในนิทานบางเรื่องก็ทาเป็นอาชีพเลย
๕. ความเชื่อที่ปรากฏในนิทาน
ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือ หรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตน หรือไม่มีก็ตาม
ว่าเป็นความจริง หรือมีอยู่จริง การยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรือ
อาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนามาใช้พิสู จน์ให้เห็นเกี่ยวกับสิ่ง นั้นก็ได้ (ประสาท อิศรปรีดา และคณะ,
๒๕๑๘: ๕)
ความเชื่อในนิทานพื้นบ้านที่รวบรวมได้แบ่งอย่างกว้างกว้างได้ดังนี้
๕.๑ ความเชื่อทางศาสนา
ชาวไทยและชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ จึง
มีความเชื่อในพระรัตนตรัยและมีความเชื่อตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอาทิความเชื่อเรื่อง
กฎแห่งกรรม กล่าวคือ ใครทากรรมอะไรไว้ผลกรรมนั้นจะตอบสนองเสมอดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
กัมมุนาวัตตะตีโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหรือ กัลยาณการีกัลยาณัง ปาปการีจปาปกัง ทาดี
ได้ดีทาชั่วได้ชั่วผลกรรมอาจจะตอบสนองในชาตินี้ หรือชาติหน้าก็ได้ ไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลกรรมได้
ความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ (สุชีพ ปุญญานุภาพ ,๒๕๒๔ : ๑๐๐) ความเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาติ
ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ เป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายว่า หากเรา
ทาดีเราจะได้ขึ้นสวรรค์ หากเราทาชั่วเราจะตกนรก และความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาคมซึ่งเป็นความเชื่อที่
เนื่องด้วยสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติไม่สามารถจะทราบและพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
๕.๒ ความเชื่อเรื่องเวทย์มนต์คาถา
ความเชื่อเรื่อ งเวทย์ มนต์คาถา ได้ แก่ อัก ขระหรือข้ อความที่ผู กขึ้น ถือ ว่า มี
อานาจลึกลับซ่อนเร้นอยู่เมื่อนาไปใช้ตามลัทธิที่กาหนดไว้ สามารถใช้เป็นประโยชน์ในทางปั ดเป่าหรือ
ป้องกันสิ่งร้ายหรือดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ได้
๕.๓ ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังและของวิเศษ
เครื่องรางคือของที่นับถือว่าป้องกัน ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เป็นของที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ หามี ผู้ประดิษฐ์หรือปรุง แต่ง ขึ้น แต่ไ ม่มีหลากหลายประเภท เช่น เม็ดขนุนทองแดง
ปูทองแดง ปูหิน เหล็กไหล เป็นต้น
นอกจากความเชื่อที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมี ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็ น ของคู่ กั บ มนุ ษ ย์ ม าทุ ก ยุ ค สมั ย ไม่ ส ามารถแยกออกจากกั น ได้ ความเชื่ อ เรื่ อ งผี ส าง เทวดา
ผีสางเทวดา หมายถึง สิ่งที่ลึกลับมองไม่เห็นตัว แต่เราถือหรือเข้าใจว่ามีฤทธิ์และอานาจอยู่เหนือคน
อาจให้ดีหรือให้ร้าย ให้คุณและให้โทษแก่เราได้ (เสฐียรโกเศศ, ๒๕๑๖ : ๓๐๗) การที่ในนิทานพื้นบ้าน
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มักมีเรื่องของผีสางเทวดา เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอนั้น สันนิษฐานได้ว่าคนสมัยก่อนเมื่อยังไม่ได้นับถือ
ศาสนา อาจจะนับถือผีสางเทวดาตลอดจนความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ โหราศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่า
ด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นหลัก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒: ๑๓๑๔) เรื่อง
โหราศาสตร์นี้ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการพยากรณ์โชคชะตาของชีวิตมนุษย์โดยอาศัยตาแหน่งของดาว
และสิ่งต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นเครื่องทานาย
๖. ประเพณีที่ปรากฏในนิทาน
ประเพณี หมายถึง ความประพฤติสืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวม ซึ่งเรียกว่า เอก
นิยม หรือ พหุนิยม เช่น การแต่งงาน การเกิด การตาย การทาบุญ การรื่นเริง การแต่งกาย เป็นต้น
หรือ ประเพณีที่เรานาของชาติอื่นมาปรั บปรุงให้เข้ากับความเป็นอยู่ของเรา เพื่อความเหมาะสมกับ
กาลสมัย ซึ่งเรียกว่า สัมพันธนิยม เรื่องของประเพณีนั้น บางอย่างต้องคงรักษาไว้ บางอย่างต้อง
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัย บางอย่างต้องถือเป็นแบบสากุล (จรัญ พรหมอยู่ , ๒๕๒๓: ๙๑)
ประเพณีหมายรวมถึง แบบความเชื่อ ความคิด การกระทา ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ
แบบแผน และวิธีการกระทาสิ่งต่างๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่กระทากันมา
แต่ในอดีต ลักษณะสาคัญของประเพณี คือ สิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเป็นแบบอย่างความคิด
หรือการกระทาที่ได้สืบต่อกันมา และยัง มีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน (สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๒๕ : ๑๓๖)
ประเพณีที่ปรากฏในนิทานบ่อยครั้ง ยกตัวอย่างได้ดังนี้
๖.๑ ประเพณีการทาบุญบ้าน การทาบุญบ้านนั้นถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
บ้านหลังนั้นๆ ทาให้ผู้อาศัยมีความอยู่เย็นเป็นสุข
๖.๒ ประเพณีการบวช โดยปกติเมื่อชายหนุ่มอายุครบ ๒๐ปี บริบูรณ์ บิดา มารดา
ญาติผู้ใหญ่ก็จะจัดงานบวชให้ เพื่อจะได้มีโอกาสในการศึกษาพระธรรมวินัยและเป็นการทดแทน
บุญคุณของบุพการี
๖.๓ ประเพณี การเรี ยกขวัญ เป็ นประเพณีที่ ปรากฏบ่ อยในนิ ทานพื้น บ้า น เป็ น
เรื่องราวของคนที่ตกใจเสียขวัญ หรือ ตายไปแล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเรียกขวัญ หรือ เรียกชีวิตให้กลับมา
เหมือนเดิม
๗. ค่านิยมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
ค่านิยมอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ระบบความชอบพิเศษ” ซึ่งหมายถึงแนวทางที่ว่าอะไร
น่าประพฤติน่าปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่น ดัง นั้นค่ านิยมจึง มักจะสอดคล้ อ งกับพฤติกรรมของบุคคล
เพราะตามปกติแล้วบุคคลย่อมกระทาการต่างๆไปตามสิ่ง ที่ตนเห็นว่าควรและน่ากระทา (รัชนีกร
เศรษฐโฐ, ๒๕๕๘ : ๔๘) นิทานพื้นบ้านต่างๆสามารถสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในสังคมมากมาย
ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
๗.๑ ค่านิยมเรื่องความขยัน
สังคมชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้ ทามาหากินหามรุ่งหามค่า โดย
อาศัยความขยันเป็นพื้นฐานสาคัญ
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๗.๒ ค่านิยมในเรื่องความกตัญญู
ในนิทานพื้นบ้านเรื่องของความกตัญญูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเด่นชัด เนื่องจากสามารถ
เตือน กระตุ้นผู้อ่านให้ดาเนินชีวิตไปในทางบวก ดังที่เราจะเห็นได้จากนิทานในหลายๆเรื่องที่บ่งชี้ชัด
ว่า ผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณย่อมมีจุดจบที่สวยงามเสมอ เรื่องของความกตัญญูอาจจะมีเรื่อง
ของบาปบุญตามหลักพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องด้วย
๗.๓ ค่านิยมเรื่องความไม่โลภ
ความไม่ โ ลภคื อ ความรู้ จั ก พอ ไม่ อ ยากได้ ม ากไปกว่ า ตอนนี้ ที่ เ ป็ น อยู่ ซึ่ ง ใน
พระพุท ธศาสนาสอนให้ละโลภ คื อสอนให้ค นไม่ อยากได้ สอนให้ คนรู้ จัก พอ แล้ วชีวิ ตจะประสบ
ความสาเร็จ
๗.๔ ค่านิยมเรื่องการพูดปิยวาจา
ปิย วาจา คื อ วาจาอั น เป็ น ที่ รั ก ได้ แ ก่ การพู ด จาไพเราะอ่ อ นหวาน ซึ่ ง จะน าแต่
ความสุขสวัสดิ์มาสู่ตัวผู้พูด ดังคากล่าวที่ว่า พูดดีเป็นศรีแก่ตัว นั่นเอง ค่านิยมนี้ปรากฏเด่นชัดมากใน
นิทานพื้นบ้านของไทยคือ เรื่อง พิกุลทอง ผู้ที่มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน ย่อมมีจุดจบที่สุขสวัสดิ์เสมอ
๗.๕ ค่านิยมเรื่องการเชื่อฟังผู้ใหญ่ บิดามารดา หรือผู้อาวุโส
การเชื่อฟังผู้ใหญ่ บิดามารดา หรือผู้อาวุโสนั้น เป็นคุณธรรมที่คนทั่วไปประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน หรือรอบรู้มากกว่าตน
นิทานพื้นบ้านหลายๆเรื่องก็สะท้อนถึงการเชื่อฟังผู้ใหญ่ บุคคลที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ยอมเป็นบุคคลดี และจุด
จบก็สวยงามเสมอ
๗.๖ ค่านิยมเรื่องการยกย่องผู้มีวิชา หรือ ผู้ที่มีความรู้
สังคมส่วนใหญ่เวลาเกิดเรื่องเดือดเนื้อ ร้อนใจ บุคคลที่ถูกพึ่ง พามากที่สุดคือผู้ที่ มี
ความรู้ ในนิทานพื้นบ้านผู้ที่มีความรู้ส่วนมากจะเป็นนักปราชญ์ ฤาษี ซึ่ งมีวิชาอาคมแกร่งกล้าเป็นที่
ไว้วางใจต่อบุคคลที่ต้องการแสวงหาความรู้
เราอาจจะสังเกตค่านิยมของสังคมไทยได้หลายทาง คือ
๑) สังเกตจากการเลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตประจาวันของบุคคลในสังคมนั้น
ว่าชอบเลือกทาอะไร ซื้ออะไร ชอบเครื่องใช้แบบใด เลือกโรงเรียนประเภทใด เป็นต้น
๒) สังเกตจากนิทานพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ ศาสนา วรรณคดี และวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นแหล่งรวมของเรื่องราวเกี่ยวกับค่านิยมของคนในสังคมนั้นๆ
๓) สังเกตจากระบบการลงโทษและให้รางวัล
๔) สังเกตจากความสนใจในเรื่องต่างๆ ของคนในสังคม โดยดูว่าคนในสังคมชอบทา
อะไร มีหน้าที่การอะไรเป็นหลัก วิถีการดาเนินชีวิตเป็นอย่างไร
๕) สังเกตจากการสนทนาของบุคคลโดยทั่วไป ตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของบุคคลในสังคม
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ที่จะศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์เขมรในอีสานใต้
กลุ่มชนชาวขแมร์ (Khmer) คือกลุ่มชนที่อยู่แ ถบแนวทิวเขาดงรัก คือพื้นที่บริเวณเมือ ง
บุรีรัมย์ เมืองสุรินทร์ และเมืองศรีสะเกษ ตลอดไปถึงปราสาทวัดภูในแคว้นจาปาศักดิ์ ประเทศลาว
ซึ่งจีนจะเรียกอาณาจักรของพวกคแมรว่า “เจนละ” ( ธิดา สาระยา อ้างถึงใน ศิริพร สุเมธารัตน์
2554: ๓๕ ) การเริ่มต้นประวัติศาสตร์เจนละ มีหลักฐานที่ทาให้เข้าใจได้ว่ากษัตริย์เจนละไม่ใช่ชาว
กัมพู ชาโดยตรงซึ่ง มีห ลัก ฐานท้ องถิ่ นที่ กล่ าวถึง พระเจ้า จิต รเสน หรื อ มเหนทรวรมัน ได้ใ ช้ก าลั ง
ปราบปรามบรรดา“มูลเทศะ” ทั้งมวลที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ามูล และขยายอานาจลงไปถึงบริเวณพื้นที่
ราบลุ่มแม่น้าโขงและในสมัยพระราชโอรสของพระองค์คือ พระเจ้าอีสานวรมัน ได้ทรงเป็นผู้รวมกลุ่ม
ชนต่างๆในพื้นที่ผสมผสานทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน สร้างเมืองสาคัญเป็นศูนย์รวมของกลุ่ม
ชนทั้งหลายเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่า “วัฒนธรรมเจนละ” ซึ่งภาษาเขมรคือภาษาที่กลุ่มชาวขแมร์
หรือชาวเขมรท้องถิ่นในปัจจุบันจะใช้พูดมากที่สุดใน ๓ จัง หวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชากร จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ ๕๐ ของประชากร และจังหวัดศรีสะเกษร้อยละ ๓๐ ของประชากร
นอกนั้นจะมีคนพูดภาษาเขมรกระจัดกระจายในจังหวัดใกล้เคียงบ้างแต่ไม่มากนัก รวมประมาณเกือบ
๒ ล้านคน (เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ อ้างถึงใน ศิริพร สุเมธารัตน์:๒๕๕๔:๓๕)
ภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลด้านคาศัพท์ต่อภาษาไทย กลุ่มชาวขแมร์
เหล่านี้น่าจะมีการตั้งบ้านเมืองที่สาคัญและเกี่ยวกับอาณาจักรเจนละ โดยเฉพาะเมื่อครั้งอาณาจักรเจน
ละแบ่งแยกอาณาจักรออกตามเขตพื้นที่ ทิวเขาพนมดงรัก โดยบริเวณที่สูง ทางลุ่มน้ามูล จะถู ก
เรียกว่า “ขแมร์เลอ” คาว่า “เลอ” เป็นภาษาเขมรถิ่นแปลว่า “ข้างบน” ซึ่งหมายถึงบริเวณอาณาจักร
เจนละบก ส่ วนบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบแม่น้าโขง ซึ่ง เป็นที่ต่าจะเรียกว่า“ขแมร์ กรอม” คาว่า
“กรอม” เป็นภาษาเขมรถิ่นแปลว่า “ข้างล่าง” (จิตร ภูมิศักดิ์ อ้างถึงใน ศิริพร สุเมธารัตน์ ๒๕๕๔:๙ )
ดังนั้นบริเวณอีสานตอนใต้จึงเป็นบริเวณถิ่นอาศัยของชาว “ขแมร์เลอ” ซึ่งเป็นชาวขแมร์ในแอ่งโคราช
หรือบริเวณลุ่มแม่น้ามูลเชิงทิวเขาดงรักชาวไทยเชื้อสายเขมร
ชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นจะมีภาษาที่แตกต่างออกไปจากภาษาเขมรในประเทศกัมพูชา โดย
ภาษาเขมรที่ใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานใต้ จะเรียกว่า ภาษาเขมรเหนือ
หรือเขมรบน โดยมีความต่างจากภาษาเขมรในกัมพูชาในเรื่องของหน่วยเสียงสระ การใช้พยั ญชนะ
รากศัพท์ และไวยากรณ์ โดยผู้ใช้ภาษาเขมรเหนือจะสามารถเข้าใจภาษาเขมรทุกสาเนียง ส่วนผู้ใช้
สาเนียงพนมเปญจะมีปัญหาในการทาความเข้าใจ นอกจากภาษาเขมรเหนือแล้ว ชาวไทยเชื้อสาย
เขมรกลุ่มอื่น ๆ ก็สามารถใช้ภาษาเขมรได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มที่ติดชายแดนใกล้กับประเทศกัมพูชา ชาว
ไทยเชื้อสายเขมรมีมากที่สุดและเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ชาวไทยเชื้อสายเขมรส่วนใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ช่วงเข้าพรรษาจะมีประเพณีกันซง ซึ่งเป็นประเพณีการถือศีล
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นาอาหารไปทาบุ ญ ที่ วั ด ๘ วั น หรื อ ๑๕ วั น นอกจากนั้น ยั ง มี ค วามเชื่อ เรื่อ งผี บรรพบุ รุ ษ จะมี
ประเพณีไหว้บรรพบุรุษ เรียกว่า ประเพณีเบ็นหรืองาน แคเบ็น ซึ่งตรงกับสารทไทย พิธีมงก็วลจองได
เป็นพิธีสู่ขวัญแบบพื้นบ้าน นิยมจัดในงานมงคล เช่น งานมงคลสมรส ขวัญนาค โกนจุก ยกเสาเอก
ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น พิธีมอม็วด เป็นพิธีที่ทาเพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่ว ย โดยผู้เข้าทรงจะเชิญวิญญาณ
มาเข้าสู่ร่าง และจะมีผู้คอยซักถามว่าเหตุใดถึง ได้เจ็บป่วย นอกจากนั้นชาวไทยเชื้อสายเขมรยังเชื่อ
เรื่องโชคราง ของขลัง ฤกษ์ยามเครื่องราง ของขลังบางอย่างสามารถป้องกันภัยและรักษาโรคได้
กลุ่มชนชาวขอม (กรอม – ขแมร์ (เขมรโบราณ)- กัมพูชา)
กลุ่มชนชาวขอม หรือ ชาว “กรอม” หมายถึง คนที่อยู่พื้นที่ข้างล่างทิศใต้ทิวเขาดงรักและ
ต่อมาคงมีการพัฒนาการเรียกชื่อจากคาว่าชาว “กรอม” หรือ “ชาวกล๋อม” มาเป็น “ชาวขอม” โดย
กลุ่มชนกลุ่มนี้จะใช้ภาษามอญ – ขแมร์ ซึ่งคนพื้นเมืองบริเวณนี้สามารถพัฒนาตัวอักษรของตนขึ้น ใช้
กับตัวอักษรภาษาที่รับมาจากภายนอก เช่น ตัวอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี สาหรับภาษา
ขอมที่เก่ามากที่สุดพบที่จารึกแถบเมืองจันทบุรีคือจารึกเขาน้อยและจารึกเขารัง ดังนั้นชาวขอมซึ่งอยู่
แถบปราจีนบุรีจึงเป็นกลุ่มที่รับอารยธรรมจากภายนอกมา ปรุงแต่ง ทาให้เป็นกลุ่ม คนที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมโดดเด่นแยกตัวจากกลุ่มชนเดิม ได้มีการพบจารึกภาษาขอมยุคต้นในบริเวณใกล้ฝั่งทะเล
เพราะมีการติดต่อกับบ้านเมืองตามชายฝั่งทะเลส่วนกลุ่มชาวขอมในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่
แถบลุ่มแม่น้าโขงนั้นนักวิชาการชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าบริเ วณนี้นอกจากจะมีชาวขอม
หรือพวกขแมร์แล้วก็จะมีชาวฟูนัน ชาวจาม หากกาหนดพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย กลุ่มชนพวกฟูนันจะ
อยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า(Delta) ซึ่งเป็นที่ลุ่มเขตอุดมสมบูรณ์ของปากแม่น้าโขงที่
แม่น้าไหลลงสู่ทะเลที่เมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม และบริ เวณทะเลสาบใหญ่ใกล้ปากน้าตลอด
ตามชายฝั่งทะเลไปทางตะวันออกขึ้นไปทางเหนือถึงอ่าวคัมรานท์ ส่วนพวกจามจะอยู่ในพื้นที่เหนือ
พวกฟูนันนั้นขึ้นไปจนถึงเมือง สตึงแตรงใกล้ปากน้ามูลที่ออกสู่ลาน้าโขงตลอดจนถึงบริเวณแก่ง “ลี่ผี”
ประเทศลาว และพวกขแมร์คือพวกที่อยู่อาศัยในพื้นที่เหนือพวกจามขึ้นไป โดยอยู่ในกลุ่มอีสานตอน
ใต้บริเวณทิวเขาพนมดงรัก ตลอดแนวถึงปราสาทวัดภู แขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว ส่วนชาวขอมคือ
ประชากรในอาณาจักรขอมหรืออาณาจักรขแมร์ (Khmer Empire) หรืออาณาจักรกัมพูชาปัจจุบัน
โดยเรียกชื่อใหม่ว่า “ชาวกัมพุช” หรือ “ชาวกัมพูชา” และเรียกชื่อประเทศว่า “กัมพุชเทศ”หรือ
“กัมพูชาเทศะ” ซึ่งจะปรากฏในจารึกขอมแห่งเมืองพระนครที่ใช้คานี้มาตั้งแต่หลังสมัยพระเจ้าชัยวร
มันที่ ๒ เมื่อทรงประกาศลัทธิเทวราชาในปี พ.ศ. ๑๓๔๕ และจารึกขอมหลัง จากนั้นก็ไ ด้ประกาศ
ยืนยันถึงเชื้อสายชาวกัมพูชาหรือ“กัมพูเจีย”และสันนิษฐานได้ว่าขอบเขตของกัมพูชาเทศ คือบริเวณ
ทะเลสาบใหญ่ ซึ่งจะมีการสร้างเมืองสาคัญ ๒ แห่ง คือนครวัด และนครธมตามลาดับ และสามารถ
ขยายอิทธิพลขึ้นไปในพื้นที่บริเวณประเทศไทยและมีชาวขอม หรือชาวกัมพุชไปอยู่ร่วมอาศัยด้วย
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โดยพิ จ ารณาจารึ ก บ่ อ อี กา (นครราชสี ม า) ได้ กล่ า วถึ ง ดิ น แดนนอกกั ม พุ ชเทศ (กมวุเ ทศานตเร)
ประมาณปี พ.ศ. ๑๔๑๒ ชนชาวกัมพุช เป็นการผสมผสานต่อเนื่องจากชาวขอมสมัยอาณาจักรเจนละ
( ธิดา สาระยา อ้างถึงใน ศิริพร สุเมธารัตน์ ๒๕๕๔:๓๖) กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา
คือชาวเขมร คาดว่าเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากชาวมอญไม่นาน โดยเข้ามาแทนที่กลุ่มชาติ
พันธุ์ที่พูดภาษาในกลุ่มภาษามอญ-เขมรและตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนและสร้างจักรวรรดิเขมรขึ้น
ในอดีต กลุ่มชาติพันธ์ในกัมพูชาแบ่งสัดส่วนได้เป็น ๔ กลุ่มชาติพันธ์ได้แก่ ชาวเขมรร้อยละ๙๐ ชาว
เวียดนามร้อยละ ๕ ชาวจีนร้อยละ ๑ ชาวจามบางส่วน(Jesudas M.Athyal, Editor, ๒๕๑๕: ๑๙ )
จากสัดส่วนดังกล่าวจึงสรุปได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เขมรถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักและมีจานวนประชากร
มากที่สุดในประเทศกัมพูชา กลุ่มชาติพันธุ์เขมรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ที่เข้ามาแทนที่กลุ่มชาติพันธุ์
มอญ ทั้งยังเป็นผู้สร้างอาณาจักรเขมรและรูปแบบการปกครอง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของกัมพูชา
กลุ่มชาติพันธุ์เขมรมองว่าตนเป็นหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ย่อย ๓ กลุ่มซึ่งจาแนกตามเชื้อ
ชาติดั้งเดิมและภาษาFrederic P. Miller,Agnes F. Vandome และ John McBrewster(Ed.)
(๒๐๐๙:๑) ได้จาแนกกลุ่มชาติพันธ์เขมรออกเป็นกลุ่มชาติพันธ์ย่อยดังนี้
๑. ชาวเขมรในกัมพูชา (Khmer) ที่พูดภาษาเขมร
๒. ชาวเขมรสุรินทร์(Khmer Surin) โดยกล่าวว่าเป็นกลุ่มชนที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศ
กัมพูชาตั้งแต่อดีต และต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย พูดภาษาเขมรเป็น
ภาษาถิ่นแต่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและมีความใกล้ชิดกับชาวเขมรในกัมพูชา
๓. เขมรล่าง(Khmer Krom) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาแต่ปัจจุบันดินแดนส่วน
นั้นกลายเป็นพื้นที่ของเวียดนาม สามารถพูดได้ทั้งภาษาเขมรและภาษาเวียดนาม ชาวเขมรใต้จานวน
มากได้หลบหนีเข้ามายังเขตกัมพูชาในระยะที่ถูกรุกรานโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Frederic P.
Miller,Agnes F. Vandome, John McBrewster(Ed.), ๒๐๐๙:๑)
งานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลวิจัยกลุ่มชาติพันธ์เขมรประเทศไทย
และกัมพูชาในประเทศไทยได้กาหนดพื้นที่ที่มีชุมชนกลุ่มชาติพันธ์เขมรอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์
ได้แก่ อาเภอปราสาท และ อาเภอสังขะ ในจังหวัดศรีสะเกษได้ทาการเก็บข้อมูลในเขตอาเภอขุขันธ์
และอาเภอภูสิงห์ ในประเทศกัมพูชา ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลในเขตจังหวัดอุดรมีชั ยเก็บข้อมูลใน
เขตอาเภอสาโรงและในเขตอาเภอจงกาล ส่วนในจังหวัดเสียมเรียบได้เก็บข้อมูลในชุมชนในจังหวัด
เสียมราฐ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติ
พันธุ์เขมรในไทยและกัมพูชา ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
จงกิจ วงษ์พินิจ (๒๕๕๕) ได้ทาการศึกษา “อัตลักษณ์นิทานลาวใต้” พบว่านิทานลาวใต้มีอัต
ลักษณ์ในด้านองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ส่วนนา(Introduction) เนื้อหาสาคัญ (Body) และตอนสรุป
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(Conclusion) นอกจากนี้นิทานลาวใต้ยังสะท้อนให้เห็นความเชื่อตามแบบดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน
ตลอดจนการการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในนิทานในแต่ละเรื่อง ลักษณะที่โดดเด่นที่ถือเป็นอัต
ลักษณ์คือความเชื่อแบบดั้งเดิม การกาหนดลักษณะของตัวละคร และวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต
ชาวบ้าน
จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม และ ประเทือง ทินรัตน์ (๒๕๕๗) ได้ทาการศึกษาลักษณะร่วมทางด้าน
ภาษาและวั ฒนธรรมที่ ป รากฏในนิ ท านพื้น บ้ านไทยกั บนิ ทานพื้น บ้ านสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานิทานพื้นบ้านโดยเปรียบเทียบลักษณะร่วมทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านจัง หวัดนครราชสีมา ประเทศไทยกับนิทานพื้นบ้านแขวง
เวียงจันทน์และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนิทานพื้นบ้านที่นามาศึกษา
ครั้งนี้ ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เล่านิทาน ประกอบด้วยนิทานพื้นบ้านไทย จานวน ๑๕๕ เรื่องและ
นิทานพื้นบ้านลาว จานวน 126 เรื่องผลการศึกษาพบว่านิทานพื้นบ้านไทย-ลาว จาแนกออกได้เป็น
๑๑ ประเภท ลักษณะร่วมด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านจังหวัดนครราชสีมา
ประเทศไทย กับนิทานพื้นบ้านแขวงเวียงจันทน์ และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว พบว่ามีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในนิทานพื้นบ้าน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านลักษณะนิสัย ๒) ด้าน
สถาปัตยกรรม ๓) ดนตรีการกีฬา และการละเล่นพื้นเมือง ส่วนลักษณะร่วมด้านภาษามี ๔ ด้าน ได้แก่
๑) การใช้คา ๒) การใช้คาซ้า ๓) การใช้คาภาษาอังกฤษ ๔) การใช้สานวน และวัฒนธรรมที่ปรากฏมี
๑๔ ลักษณะ ได้แก่๑) ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ๒) การปกครอง ๓) การศึกษาเล่าเรียน๔) ระบบ
ครอบครัว ๕) การดารงชีวิต ๖) อาชีพ ๗) การวางตน และการปฏิบัติตน ๘) ค่านิยม ๙) ศาสนา
๑๐) ความเชื่อ ๑๑)ประเพณี และพิธีกรรม ๑๒) การสาธารณสุข ๑๓) การคมนาคม ๑๔) ภูมิปัญญา
ของผู้เล่านิทานนอกจากนี้นิทานพื้นบ้านไทย-ลาว ส่วนใหญ่มี โครงเรื่องที่คล้ายคลึง กัน เมื่อมีการ
เคลื่อนย้ายและการแพร่กระจายไปจากถิ่นเดิมก็มีความแตกต่างกันในภายหลัง
เสริมศักดิ์ ขุนพล (๒๕๕๘)ได้ทาการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเกาะ
ยอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเกาะยอโดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน
จากการศึกษาเอกสารและศึกษาภาคสนามโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญด้วยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่และสารวจความคิดเห็นเชิง ปริมาณของชาวบ้ านที่อาศัยในชุมชนเกาะยอ
จานวน ๓๕๒ คนผลวิจัยพบว่าอัตลักษณ์ท างวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเกาะยอ แบ่ง เป็น ๒
ประเภทใหญ่คือ ความเชื่อที่ผูกพันกับศาสนาและความเชื่อที่ผูกพันการดารงชีวิตและทา มาหากิน
แสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม บุคคลและประเพณีต่าง ๆ ทั้งหมดอยู่บนหลั กฐานของภูมิสถาน
ของศาสนาที่มีอยู่เดิมประกอบสร้างกับเรื่องเล่าหรือตา นานที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งในชุมชนต่างมองว่า
สามารถนา ไปสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักในความสาคัญของวัฒนธรรมได้

๔๘

รั ช นี กาวิ และ คณะ (๒๕๕๘)ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง นิ ท าน ต านาน ภู มิ น ามและ
ประวัติศาสตร์ : บทบาทหน้าที่ คุณค่าและอัตลักษณ์ของชุมชนท่าผาปุ้ม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนท่าผาปุ้มผ่าน
นิทาน ตานาน ภูมินามและประวัติศาสตร์ ๒) เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์ของชุม ชนท่าผาปุ้มผ่านนิทาน
ตานาน ภู มิน ามและประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส ะท้ อ นถึง คุ ณ ค่ า และบทบาทหน้ าที่ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาได้แก่ ชาวไทใหญ่ ไท-ยวน กะเหรี่ยง และลัวะ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่าผาปุ้ม หมู่ที่ ๔ และหมู่
ที่ ๘ ตาบลท่าผาปุ้ม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเลือกเฉพาะประชากรที่มีอายุ ๕๐ปีขึ้น
ไป จานวน ๓๓คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
แบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า ประวัติศาสตร์ของชุมชนชี้ให้เห็นถึงรากฐานที่มาของกลุ่ม
คน ว่ามีที่มาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหาที่ทากินใหม่ หนีความอยากจน และต้องการความมั่นคง
ทางด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน ประวัติศาสตร์ของชุมชนยังชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนว่า ชน
ทุกเผ่าพันธุ์จาเป็นต้องปรับตัวให้ดาเนินชีวิตไปตาม กฎ กติกา และข้อตกลงร่วมกันในชุมชน อัต
ลักษณ์ร่วมกันอีกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ความเชื่อของกลุ่มคนในชุมชนที่แสดงออกผ่านพิธีกรรม ให้
เห็นว่าเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติ เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีสางนางไม้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้าน ประจา
หมู่บ้าน เพื่อเป็นแกนยึดโยงคนในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนั้น อัตลักษณ์ร่วมที่ไ ด้
จากการศึกษาผ่านนิทาน ตานาน ภูมินามและประวัติศาสตร์ ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ ว่ามี
บทบาทอธิบายกาเนิดของกลุ่มชนและพิธีกรรม อธิบายถึงที่มาเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ บทบาทในการให้
การศึกษาอบรมระเบียบพฤติกรรมแบบแผนและรักษามาตรฐานทางสังคมและท้องถิ่น การสร้างข้อ
ห้ามให้คนในชุมชนต้องประพฤติปฏิบัติตาม
อินทิราพงษ์นาคและศุภกรณ์ดิษฐพันธุ์ (๒๕๕๘) ได้ทาการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณ
อู่ทองจังหวัดสุ พรรณบุรี มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึกษาอัตลั กษณ์ ของชุมชนเมื องโบราณอู่ทอง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้อั ตลักษณ์เมืองโบราณอู่
ทอง ผลการวิจัย พบว่ า คนในพื้นที่ เห็น ว่าอั ตลั กษณ์ ที่มีลั กษณะจับ ต้องได้ข องชุ มชนเมือ งโบราณ
และอัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับต้องไม่ได้ นอกจากนี้ยังได้แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
ใช้อัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทอง ได้แก่การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมื องโบราณอู่ทอง ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ตัวโบราณสถาน และสภาพแวดล้อมรอบๆ พื้นที่ การจัดการภูมิทัศน์ในพื้นที่โบราณสถานและชุมชน
โบราณ พัฒนาลาน้า เพื่อรองรับการล่องเรือชมเมือง เป็นต้น การส่ง เสริมและพัฒนาเรื่องราวที่บ่ง
บอกอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทอง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาติ
พันธุ์ ต่างๆ จัดตั้ งหมู่บ้า นวัฒ นธรรม และแหล่ง เรี ยนรู้ /พิ พิธภั ณฑ์ลู กปั ด เป็น ต้น การสื่อ สารเพื่ อ
การตลาด ด้วยการสร้างตราสินค้าการท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นที่รู้จักและใช้การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ผสมผสานสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

๔๙

Young Yun Kim (๒๐๐๗)ได้ทาการศึกษาอุดมคตินิยม อัตลักษณ์ และ การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม: การวิเคราะห์แนวคิดทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Ideology,
Identity, and Intercultural Communication: An Analysis of Differing Academic
Conceptions of Cultural Identity) พบว่าอั ตลัก ษณ์ท างวัฒ นธรรมมี บทบาทสาคัญ ในทาง
สังคมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและจิตวิทยาสังคม ผลจากการศึกษาค้นคว้าจานวน
มาก ได้มีการพูดถึงปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการนาเสนอมุม มอง
ที่หลากหลายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทระหว่างวัฒนธรรม มีการเชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดนี้สะท้อนให้เห็น
ได้ ชั ด เจนในการหั น ไปทางด้ า นการศึ ก ษาทางอั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นวั ฒ นธรรมความหลากหลายของ
แนวความคิ ด และแนวทางวิธี ก ารที่ ต่า งกัน ในการตรวจสอบค าว่ า อัต ลั กษณ์ ทางวัฒ นธรรมถู ก ใช้
โดยทั่วไปเพื่อรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องเช่นวัฒนธรรมย่อยชาติพันธุ์ชนชาติและอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ อัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมยังเกิดการจาแนกทางสังคมวิทยาหรือทางด้านประชากรศาสตร์รวมทั้งการระบุ
ตัวตนทางจิตวิทยาของแต่ละกลุ่มบุคคลด้วย สัง คมวิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถแยกออกได้
Lekau Eleazar Mphasha (๒๐๑๗) ได้ทาการศึกษานิทานพื้นบ้านที่สะท้อนคุณค่าทาง
วัฒ นธรรมของชุ ม ชน โดยท าการวิ เ คราะห์ จุด แข็ ง จุ ด อ่ อน โอกาส และภั ยคุ ก คาม ( Folktales
Reveal the Cultural Values of the Community: A SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, and Threats) Analysis) พบว่านิทานพื้นบ้านสามารถช่วยชุมชนในการเพิ่มจุดแข็ง
และแก้จุดอ่อนของชุมชน และเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส นิทานพื้นบ้านมีการใช้จินตนาการ และ
การเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆของชีวิต สามารถสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมซึ่งได้รับการเรียนรู้และแบ่งปัน
โดยสมาชิกทุกคนในชุมชน นิทานพื้นบ้านแฝงความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งอาจไม่ชัดเจนในการพูดหรือการ
เขียนอาจจะเก่าแก่ แต่สะท้อนความจริงเกี่ยวกับชีวิ ตโดยทั่วไปและธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่คนได้สังเกต วิธีการสร้างนิทานพื้นบ้านแตกต่างจากส่วนอื่น ๆ ของงานศิลปะอื่นๆที่เป็นการ
เล่าสืบต่อกันมา นิทานพื้นบ้านจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ มีคุณค่า นิทานสามารถนามาพัฒนา
จากคติ แนวคิด ตลอดจนนามาเป็นแนวทางในการกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เห็นว่าเป็นปัญหา
จากชีวิตจริงได้
กล่าวโดยสรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็น
ความเชื่อตามแบบดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในนิทานในแต่ละ
เรื่อง นิทานของแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะที่โดดเด่นที่ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะความเชื่อ
แบบดั้งเดิมที่แปลกแยกแตกต่างกันไปนิทานแต่ละเรื่องสามารถแสดงให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆ
ของผู้คนในสังคม นิทานพื้นบ้านจึง เป็นตัวแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน ซึ่ง

๕๐

เกี่ยวพันกั บ ความเชื่อที่ผูกพันกับศาสนาและความเชื่อที่ผูกพันการดารงชีวิตและทามาหากินแสดง
ออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม บุคคลและประเพณีต่าง ๆ ทั้งหมดอยู่บนหลักฐานของภูมิสถานของ
ศาสนาที่มีอ ยู่เดิ มประกอบสร้างกับเรื่ องเล่ าหรื อตานานที่มี อยู่ใ นท้องถิ่น ซึ่ ง ในชุมชนต่างมองว่ า
สามารถนา ไปสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักในความสาคัญของวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้
นักวิจัยบางท่านยังค้นพบว่าพบว่านิทานพื้นบ้านสามารถนามาช่วยชุมชนในการเพิ่มจุดแข็งและแก้ไข
จุดอ่อนของชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส สามารถสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมซึ่ง
ได้รับการเรียนรู้และแบ่งปันโดยสมาชิกทุกคนในชุมชนถ่ายทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น

๕๑

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการดาเนินโครงการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทาน
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา(Co-Identity on Traditions and Cultures as
Reflected in Khmer Ethnic Group Folktales in Thailand and Cambodia) ผู้วิจัยได้กาหนด
วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
วิธีการศึกษา
แหล่งข้อมูล
๑. ศึกษาจากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง
๒. ปราชญ์ท้องถิ่นด้านนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะ
เกษ ประเทศไทย
๓. ปราชญ์ท้องถิ่นด้านนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัด อุดรมีชัย และ เสียมราฐ
ประเทศกัมพูชา
พื้นที่ที่ศึกษา
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์เขมรอาศัยอยู่หนาแน่นดังนี้
๑. ในประเทศไทย มุ่งศึกษา ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ อาเภอปราสาท และ อาเภอสังขะในจังหวัดศรีสะเกษได้ทาการเก็บข้อมูล
ในเขตอาเภอขุขันธ์ และอาเภอภูสิงห์
๒. ในประเทศกัมพูชา มุ่งศึกษา ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เ ขมรในเขตจัง หวัดอุดรมีชัยและเสียม
ราฐในเขตจังหวัดอุดรมีชัยเก็บข้อมูลในเขตอาเภอสาโรงและในเขตอาเภอจงกาล ส่วนในจังหวัดเสียม
เรียบได้เก็บข้อมูลในชุมชนชนบทนอกเขตเมือง และชุมชน บริเวณ นครวัด นครธม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑.๑ ศึกษาและสารวจพื้นที่แหล่งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ การเก็บข้อมูลนิทานพื้นบ้าน
๒. ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลนิทาน ๒ วิธี ดังนี้
๒.๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น โดยทาการกาหนดพื้นที่ใน
การสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากชุมชน และเรื่องเล่านิทาน ประวัติความเป็นมา กลุ่มชนในอดีตของ
ชาวบ้านซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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การเก็บข้อมูลในกัมพูชา ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลดังนี้
๑) สัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนโบราณของจังหวัดเสียมเรียบและ
จังหวัดอุดรมีชัย
๒) สัมภาษณ์นักวิชาการจากวิทยาลัยครูเสียมเรียบนักวิชาการด้านภาษา
และวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรมีชัย
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิทานพื้นบ้าน โดยมีนักศึกษาของ
วิทยาลัยครูเสียมเรียบซึ่งเป็นตัวแทนตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาร่วมกิจกรรม
การเก็บข้อมูลในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลดังนี้
๑) สัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนชาติพันธ์เขมร ในเขตอาเภอสังขะ
และ อาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ และ อาเภอขุขันธ์ และอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒) สัมภาษณ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนิทานพื้นบ้าน และด้ านภาษา
และวัฒนธรรมในจังหวัดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิทานพื้นบ้าน โดยมีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งเป็นตัวแทนตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยร่วมกิจกรรม
๒.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลนิทานพื้นบ้านที่มีผู้
รวบรวมไว้แล้ว
๓. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับทางด้านคติชนวิทยา มานุษยวิทยา
เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
๔. เตรียมแบบสัมภาษณ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์จดบันทึก
๕. สัมภาษณ์และรวบรวมนิทานพื้นบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษานิทาน
๖. แปลนิทานจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
๗. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและสละสลวยของภาษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษา อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรมที่ปรากฏ ในนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์
เขมรในไทยและกัมพูชาผู้วิจัยดาเนินการศึกษาประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษานิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ กับนิทาน
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดอุดรมีชัยและเสียมราฐ
๒. จาแนกนิทานพื้นบ้านตามลักษณะของนิทานแต่ละเรื่องโดยอิง ตามการจาแนก
ประเภทนิทานของ ประคอง นิมมานเหมินท์(๒๕๕๑) ซึ่งได้แบ่งประเภทนิทานพื้นบ้าน ออก
ตามลักษณะเนื้อหาและรูปแบบโดยแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังนี้
๑) เทวปกรณ์ หรือเทพปกรณัม (myth) เป็นเรื่องอธิบายถึงกาเนิดของ
จักรวาล โครงสร้างและระบบของจักรวาล มนุษย์ สัตว์ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลม ฝน
กลางวันกลางคืน ฯลฯ ตลอดจนพิธีกรรมการประพฤติปฏิบัติต่างๆ
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๒) นิทานศาสนา(religious tale)มีจุดมุ่งหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแก่
ประชาชน และแนวทางประพฤติปฏิบัติ สร้างค่านิยมและบรรทัดฐานทางอ้อมให้แก่สังคม
๓) นิทานคติ (fable) คติ หมายถึงแนวทางหรือแบบอย่าง นิทานคติเป็นเรื่อง
ขนาดไม่ยาวนักการดาเนินเรื่องไม่ซับซ้อน ตัวละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ เรื่องหนึ่งๆอาจมีตัว
ละครประมาณ ๒-๔ ตัว แนวคิดที่ปรากฏในนิทานคือคุณค่าของจริยธรรมและผลแห่งการประกอบ
กรรมดีและกรรมชั่ว
๔) นิทานมหัศจรรย์ (fairy tale) ตามรูปศัพท์ทาให้เข้าใจว่า เป็นนิทานเกี่ยวกับ
เทวดา นางฟ้า ตามที่จริงแล้วอาจไม่มีเทวดา นางฟ้าก็ได้ แต่จะเป็นเรื่องรางของความมหัศจรรย์
เหนือธรรมชาตินิทานมหัศจรรย์ของไทย อาจจัดเป็นนิท านประเภทอื่นได้ เช่น นิทานศาสนา หรือ
นิทานคติ
๕) นิทานชีวิต (novella) มีลักษณะคล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ตรงที่มีขนาด
ค่อนข้างยาวมีหลายอนุภาค หรือหลายตอน ที่ต่างกันก็คือ นิทานชีวิตดาเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่ง
ความจริง มีการบ่งสถานที่และตัวละครชัดเจน อาจมีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์
๖) นิทานประจาถิ่น (saga) นิทานที่มีขนาดของเรื่องไม่แน่นอน บางเรื่องก็สั้นบาง
เรื่องก็ยาว บางเรื่องอาจมีอานุภาคที่สาคัญเพียงอนุภาคเดียว มักเป็นเรื่องแปลกพิสดาร ซึ่งเชื่อว่า
เคยเกิดขึ้นจริง ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
๗) นิทานอธิบายเหตุ (explanatory tale) เป็นเรื่องที่อธิบายถึงกาเนิดหรือ
ความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
๘) นิทานเรื่องสัตว์ (animal tale) เป็นเรื่องที่สัตว์เป็นตัวเอก
๙) นิทานเรื่องผี มีผีเป็นตัวเอกของเรื่อง
๑๐) มุขตลก (jest) มักมีขนาดสั้น โครงเรื่องไม่ซับซ้อน มีเพียงอนุภาคเดียว
ตัวละครอาจเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ได้ จุดสาคัญของเรื่องอยู่ที่ความไม่น่าเป็นไปได้ต่างๆ
๑๑) นิทานเข้าแบบ (Formula tale) หมายถึงนิทานที่มีแบบสร้างพิเศษ
นิทานประเภทนี้ โครงเรื่องมีความสาคัญเป็นรองของแบบสร้าง การเล่าก็เล่าเพื่อสนุกสนาน
ของผู้เล่าและผู้ฟังโดยแท้
ในการแยกประเภทของนิทานดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะทาการแยกประเภทนิทานที่คัดเลือก
มาเฉพาะที่มีสาระด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่ปรากฏในนิทานกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา
เป็นหลัก
๓. นานิทานที่แยกประเภทแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อพิจารณาว่ามีการแยกประเภท
ได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๔. วิเคราะห์สาระด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานแต่ละเรื่อง
๔.๑ การวิเคราะห์สาระทางวัฒนธรรม
ด้านวิเคราะห์สาระทางวัฒนธรรมผู้วิจัยได้ยึดหลักตามพระราชบัญ ญัติวัฒนธรรม
แห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕
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ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๕: ๑๓ ) ระบุว่า การแบ่งประเภทของวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น
๔ ประเภท ดังนี้
๔.๑.๑ คติธรรม (Moral) คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดาเนินชีวิต ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจและได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของสังคม เช่น ความ
เสียสละ ความขยันหมั่นเพียร การประหยัดออดออม ความกตัญญู ความอดทน
๔.๑.๒ เนติธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่
ยอมรับนับถือกันว่ามีความสาคัญพอๆกับกฎหมาย เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔.๑.๓ สหธรรม (Social) คือ วัฒนธรรมทางสัง คม รวมทั้งมารยาทที่จะติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆใน
สังคม
๔.๑.๔ วัตถุธรรม (Material) คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรคบ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ สะพาน ถนน รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
๔.๒ การวิเคราะห์ด้านประเพณี
ด้านประเพณี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตามแนวทางของลักขณา ศกุนะสิงห์ (๒๕๓๒ : ๔๓-๔๕)
และ เสถียรโกเศศ(๒๕๐๕:๑๐) ซึ่งได้แบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ดังนี้
๔.๒.๑ จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores)
จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) หมายถึง สิ่งซึ่งสังคมใดสังคม
หนึ่ง ยึดถื อและปฏิ บัติสื บต่อ กันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เป็นเรื่อ งของความถู กผิด มีเ รื่องของ
ศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น สมาชิกในสังคมต้องทา ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดชั่ว จะต้องถูก
ตาหนิ หรือได้รับการลงโทษจากคนในสังคมนั้น
๔.๒.๒ ขนบประเพณี(Institution)
ขนบประเพณี ( Institution) หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนด
ไว้แล้วปฏิบัติกันสืบมา ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
๔.๒.๓. ธรรมเนียมประเพณี
ธรรมเนี ย มประเพณี นั้ น เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เรื่อ งธรรมดาสามั ญ ไม่ มี
ระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี ไม่เ กี่ยวกับความผิด ความถูก เหมือนจารี ตประเพณี เป็ น
เพียงแต่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปจนเกิดความเคยชินจนไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหรือหน้าที่ การปฏิบัติก็ไม่มี
กฎหรือข้อบังคับให้ปฏิบัติ ถ้าทาผิดไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร นอกจากเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จัก
กาลเทศะหรือเสียมารยาทไปเท่านั้น (เสถียรโกเศศ, ๒๙)
๕. วิ เ คราะห์ อั ต ลั ก ษณ์ ร่ ว มด้ า นประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏในนิ ท านพื้ น บ้ า นของ
ประเทศไทยและกัมพูชา สาหรับการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้อิงตาม
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แนวคิดของนักทฤษฏีด้านการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๔๕:๓๔ )
และSalo-Lee, L.Konivuori, S. Luoma, I. และLaukkala, J. (๒๐๐๔).ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
๑) อัตลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างของคนใน
วัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และ วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคม (Social Construct)
๒) วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่ง
วัฒนธรรม” (Circuit of Culture)
๓) อัตลักษณ์ทั้งหลายมีกระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค
(Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น
๔) มี การสร้า งความหมายต่ างๆ ผ่า นทางระบบของการสร้ างภาพตั วแทน (Symbolic
Systems of Representation) ที่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ต่างๆอันหลากหลายที่เราเลือกใช้หรือ
นาเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของเรา
Salo-Lee, L.Konivuori, S. Luoma, I. และLaukkala, J. (๒๐๐๔). ได้สรุปคุณสมบัติของอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้
๑) อั ต ลั ก ษณ์ เ กี่ ย วกั บ ยอมรั บ ตนเอง และ อั ต ลั ก ษณ์ ที่ บุ ค คลอื่ น มองเรา (Avowal
andAscription)
๒) อัตลักษณ์เกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงออก (Modes of Expression)
รูปแบบของการแสดงออก (Modes of Expression) หมายถึง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่ง
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ชื่อ ฉลาก ป้ายกากับ ความเชื่อทางวัฒนธรรมการใช้สัญลักษณ์และ
แนวคิดร่วมกันทาให้ผู้คนเป็นสมาชิกของกลุ่ม นอกจากนี้ยังหมายถึงบรรทัดฐานมีผลต่ออัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม กลุ่มวัฒนธรรมจะสร้างบรรทัดฐานสาหรับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ยอมรับ
ได้
๓) อัตลักษณ์ส่วนบุคคลอัตลักษณ์เชิงสัมพันธ์ และ อัตลักษณ์ชุมชน (Individual, Relational
and Communal Identity)
๔) ความคงทนและการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอัตลักษณ์ (Enduring and Changing
Aspects of Identity) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยหลายประเภท
ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคน ปัจจัยเหล่านี้อาจเกี่ยวกับด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจหรือตามบริบท
ทฤษฎีอั ตลั กษณ์ท างวัฒ นธรรมเป็ นกระบวนการที่เ กี่ย วข้ องกั บการเรี ยนรู้แ ละยอมรั บ
ประเพณีวัฒนธรรม มรดกด้านภาษา ศาสนา ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ทาง
สังคมวัฒนธรรม โดยปกติคนจะยึดตามความเชื่อค่านิยม บรรทัดฐานและการปฏิบัติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนเองและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นตัวเอง เนื่องจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม "เป็นพลวัตและมี
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หลายแง่มุม" อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีความเป็นพลวัตและตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็ น ผลให้ อั ต ลั ก ษณ์ ข องบุ ค คลเปลี่ ย นไปด้ ว ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามประสบการณ์ ชี วิ ต นั ก วิ จั ย ด้ า น
วัฒนธรรมหลายท่านได้ระบุถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นค่านิยม และเป็นหลักเกณฑ์ที่มี
ความหมายต่อวิถีชีวิตที่แต่ละคนมีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆในสังคม
๖. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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บทที่ ๔
ลักษณะของนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา
ในการดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรมที่ปรากฏ ในนิทาน
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทยและกัมพูชาผู้วิจัยดาเนินการศึกษานิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
ในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัด ศรีสะเกษ กับนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดอุดรมีชัยและ
เสียมราฐประเทศกัมพูชา ซึ่งได้เริ่มจากการรวบรวมนิทานแล้วทาการศึกษาลักษณะพื้นฐานของนิทาน
พื้นบ้านทั้ง สองประเทศ และจาแนกประเภทของนิทานพื้ นบ้านที่รวบรวมมาทั้ง หมด ซึ่ ง สามารถ
อธิบายได้ดังนี้
ลักษณะพื้นฐานของนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
๑. ลักษณะโครงสร้างของเรื่อง
ลักษณะโครงสร้างของเรื่องสามารถกาหนดได้ สามส่วนคือ ส่วนนา ส่วนเนื้อหาของเรื่อง
และส่วนท้ายของเรื่องในส่วนนาจะการเริ่มต้นด้วยวลีที่เหมือนกับนิทานพื้นบ้านทั่วไปคือเริ่มต้นด้วยวลี
“ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หรือตั้งแต่โบราณกาล” จากนั้นจะเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของตัวละคร
เอกของเรื่อง เช่น นิทานเรื่อคางคกกับเสือ จะเริ่มต้นส่วนนาดังนี้
“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว คางคกกับเสือเป็นเพื่อนกัน เจ้าเสือมักจะดูถูกดูแคลน
คางคกเสมอว่าตัวก็เล็ก ขาก็สั้น หาอาหารสู้ตนไม่ได้ และมีนิสัยชอบอวดตนรังแกผู้อื่น
อยู่เสมอ................................”
ส่ ว นเนื้ อ ของเรื่ อ งเริ่ ม ด าเนิ น เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ละครท าให้ ผู้ ฟั ง หรื อ ผู้ อ่ า นทราบ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละคร ดังตัวอย่างในนิทาน เรื่องคางคกกับเสือ
“อยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ได้พนันกันว่าใครจะหาอาหารได้มากกว่ากัน หากใครชนะผู้นั้นจะ
ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าของสิงสาราสัตว์ทั้งหลาย
วันต่อมาสัตว์ทั้งคู่ก็แยกย้ายกันออกหาอาหารไปคนละทิศละทาง คางคกแม้จะตัวเล็ก
คอตัน ขาสั้นแต่ก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม ในขณะที่กระโดดหาอาหารไปเรื่อยๆ พลัน
มองเห็นหญิงชราผู้หนึ่ง กาลัง เผาถ่าน มันจึง กินถ่านดาๆลงไป ก้อนหนึ่ ง จากนั้นจึ ง
กระโดดไปเรื่อ ยๆจนไปพบต้ นหญ้า คา ที่ ถูกถอนไว้ มั นจึ ง กิ นรากสี ขาวของหญ้ าคา
กระโดดต่อไปอีกเรื่อยๆ คางคกไปพบกับมะกล่าตาหนูมีเมล็ดสีดาแดงจึงกลืนเมล็ดเข้า
ไป เช้าวันต่อมาเสือกับคางคกนัดเจอกันเพื่อมาอวดกันว่าใครจะกินสัตว์ใหญ่ได้มากกว่า
กัน เสือถามคางคกว่า
“ ไหนบอกข้ามาสิ เจ้ากินอะไรมาบ้าง”
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คางคกไม่รอช้าคายสิ่ง ที่กินออกมา มีถ่านสีดา รากหญ้าคา สีขาว และเมล็ดมะกล่า
ตาหนูสีดาแดง
คางคกบอกกับเสือว่า สีดาที่เห็นคือตับของกวาง ส่วนสีขาวคืองาของช้างเผือก เสือได้
ยินก็เริ่มรู้สึกหวั่นๆ
จึงฝืนถามคางคกต่อ “ แล้ว ไอ้กลมๆดาๆแดงๆ นี่คืออะไรรึ”
คางคกไม่รอช้าตอบเจ้าเสือไปว่า “ นี่คือตาของเสืออย่างไรละ”
เสือได้ยินดังนั้นก็กระโจนหนีไปทันที”
ในส่วนเนื้อหาข้างต้นทาให้เห็นการดาเนินเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครตั้งแต่
ต้นจนใกล้จะจบ จากเหตุการณ์ในนิทานเมื่อเสือทราบความจริงแล้วได้กระโจนหนีไป ทาให้ผู้ฟังเกิด
ความอยากรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไป
ส่วนตอนท้ายของเรื่องผู้เล่า หรือผู้แต่งก็จะค่อยๆคลายปมปัญหาทางออกหรือจุดจบของเรื่อง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เสือเห็นรู้สึกตกใจเป็นอันมาก วิ่ง หนีไปอย่างไม่คิ ดชีวิต วิ่งไปตามทุ่งนา จนไปเหยียบ
เอาหลังเต่าสะดุดล้ม จนเต่าตกคันนา จากนั้นก็วิ่งไปเจอลิง ลิง ถามว่า “เจ้าตกใจ
อะไรมา” เสือบอกว่า “ตนกาลังถูกคางคกไล่ฆ่า”
ลิงจึงบอกให้เสือ มาอยู่บนคาคบต้นไม้ ฝ่ายคางคกก็กระโดดตามรอยเสือ เรื่อยๆ จน
ไปเจอกับเต่า ที่กาลังคลานขึ้นคันนา จึงถามไปว่า เจอเสือหรือไม่ เต่าตอบว่า “เมื่อกี้
มันเพิ่งทาเราตกคันนา” เต่าโมโห อยากจะเตะเสือนัก คางคกกับเต่า จึงไปตามเสือ
ด้วยกัน จนในที่สุดก็ไปเจอเสืออยู่บนต้นไม้กับลิง คางคกจึงวางแผน ให้เสือ ลงจากต้นไม้
ให้ได้ คางคกให้บอกให้เต่ากระโดดชนต้นไม้ เมื่อเต่ากระโดดชนต้นไม้ คางคกก็จะร้อง
ว่า “ต้นไม้จะล้มแล้ว” เต่าทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คางคกแกล้งทาเสียงแกรก ๆ เหมือน
ต้นไม้กาลังจะล้ม มองไปท้องฟ้า เห็นเมฆลอยไป มีลมแรง ราวกับต้นไม้จะล้ม เสือกับลิง
ตกใจ คิดว่า ต้นไม้จะล้ม จึงกระโดดลงจากต้นไม้ และวิ่งหนีไปจนไปพบช่างตีมีด ช่าง
จึงถามเสือว่า “เจ้าหนีใครมา?” เสือตอบว่า “คางคกจะฆ่าฉัน” คนตีมีดจึงบอกว่า
“อย่ากลัวเลยมาอยู่กับฉัน ช่วยฉันตีมีดเถอะ” เต่ากับคางคกที่แกะรอยตามมา คางคก
เกิดความกลัวไม่กล้าเข้าใกล้มนุษย์ แต่ช่างตีมีดเจอคางคกก่อน และจับมันโยนออกไป
นอกบ้าน แล้วเอาเต่ามารองก้น นั่งตีมีด โดยไม่ทันระวังผ้านุ่งที่ขาดวิ่นของตัวเอง ทาให้
เต่าเห็นอัณฑะของชายผู้นี้ เต่าจึงกัดอัณฑะเขา เขาตกใจมากร้องเสียงดัง ด้วยความ
เจ็บปวด ส่วนเสือพอได้ยินได้เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจก็วิ่งหนีไปจนตกน้าตาย
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เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างของนิทานหลายๆเรื่องพบว่ามีการวางโครงเรื่องในลักษณะเดียวกัน
คือประกอบด้วยส่วนนาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครหลักว่าเป็นใคร พร้อมทั้ง บริบทด้านที่พักอาศัย
พื้นที่ทามาหากิน ส่วนกลางเนื้อหา จะนาเสนอเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นกับตัวละคร ปมปัญหาต่างๆ
และ ส่วนท้าย หรือบทสรุปของเรื่องจะทาให้ทราบว่าเรื่องราวปัญหาต่างๆจะคลี่คลาย หรือมีจุดจบ
อย่างไร
๒. ลักษณะของตัวละครในนิทาน
ลักษณะการกาหนดตัวละครในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชามีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือมีการกาหนดตัวละครที่หลากหลาย จาแนกได้ดังนี้
๒.๑. ตัวละครที่เป็นคนธรรมดา
นิทานมุขตลก นิทานศาสนา หรือนิทานชาวบ้านจะมีตัวละครในเรื่องคือคนธรรมดา
ทั่วไป มีความรู้สึกนึกคิด การดาเนินชีวิตเหมือนผู้คนในโลกความเป็นจริง ซึ่ง ในนิทานที่เป็นนิทาน
ชาวบ้านจะเล่าเรื่องราวทั่วไปของผู้คนที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ เช่นนิทานเรื่อง เมียเศรษฐี ที่พูด ถึง
กิเลส ความมักได้ ความทะเยอทะยานของหญิงผู้หนึ่งเป็นต้น
๒.๒. ตัวละครที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ
พบในนิทานมหัศจรรย์ หรือนิทาน เทวปกรณ์ ที่มีตัวละครเป็นเทพ เทวดา นางฟ้า
หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงคนที่มีอิทธิฤทธิ์ หรือพลังพิ เศษ สามารถแปลงกาย
หรือเนรมิตสิ่งต่างได้ ตัวอย่างนิทานที่มีตัวละครที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเช่น นิทานชาติพันธ์เขมรใน
ไทยเรื่องเจาอังแกบ (หลานกบ) ที่ตัวละครเอกเป็นกบที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และสามารถ
เนรมิตสิ่งต่างได้ หรือนิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาเรื่องกาเนิดพญาครุฑ พญานาคา ซึ่งพูดถึง ฤๅษีตน
หนึ่ง มีเมียเป็นมนุษย์แต่ให้กาเนิดบุตรเป็น พญานาค พญาครุฑที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นต้น
๒.๓ ตัวละครที่เป็นสัตว์พูดได้
นิทานเกี่ยวกับสัตว์ มีตัวละครที่เป็นสัตว์พูดได้ สามารถสื่อสารกันได้เหมือนมนุษย์ มี
ลัก ษณะพิ เ ศษที่พ บโดยทั่ วไปในนิท านอี สบ ในนิท านชาติ พัน ธ์ เขมรในไทยและกัม พูช าก็มี นิท าน
ประเภทสัตว์พูดได้เช่นเดียวกัน สิ่งที่เป็นข้อสังเกตของนิทานชาติพันธ์เขมรคือคือ สัตว์ตัวเล็กมักจะใช้
ปัญญาเอาชนะสัตว์ที่ตัวใหญ่และมีพละกาลัง มากกว่า สัตว์ตัวใหญ่มักจะเพลี่ยงพล้าต่ อเล่ห์กล ไหว
พริบปฏิภาณของสัตว์ตัวเล็ก เช่นนิทานเรื่องคางคกกับเสือ ที่เป็นที่รู้จักในทั้งสองประเทศ คางคกจะ
เอาชนะเสือ โดยหลอกล่อเสือว่าตนสามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องกระต่ายกับหอย
ที่ ห อยกั บ กระต่ า ยท้ า วิ่ ง แข่ ง กั น แต่ ห อยสามารถใช้ เ ล่ ห์ ใ นการเอาชนะกระต่ า ยได้ น อกจากนี้
ในนิทานที่เกี่ย วข้องกั บการตั ดสินคดี ความต่ างๆเช่น นิท านเรื่อ ง จระเข้กับชาวนา เมื่อจระเข้คิ ด
ทาร้ ายชาวนาที่ช่ ว ยเหลื อ ตน กระต่ ายจะท าหน้า ที่ เ ป็น ผู้ ตัด สิ น ว่า ใครถู ก หรื อ ใครผิ ด นอกจากนี้
ในเรื่อง สองเกลอ กระต่ายก็จะทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน และยังมีนกแก้วด้วย แต่นกแก้วมักจะรับบทบาท
เป็นผู้ตัดสินที่ไม่ใคร่ยุติธรรมนัก จะเอาตัวรอดไปตามสถานการณ์
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ประเภทของนิทานชาติพันธ์เขมร
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านที่ได้รวบรวมจากการเก็บข้อมูลภาคสนามและ
ศึกษาจากนิทานที่มีผู้รวบรวมไว้ แล้วนามาจาแนกตามลักษณะของนิทานแต่ละเรื่องโดยอิงตามการ
จาแนกประเภทนิทานของ ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๕๑) ซึ่งได้แบ่งประเภทนิทานพื้นบ้าน ออก
ตามลักษณะเนื้อหาและรูปแบบโดยจัดแบ่ง ได้ ๑๑ประเภท อย่า งไรก็ตามจากการรวบรวมนิทาน
พื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาผู้วิจัยจัดกลุ่มนิทานที่พบมากในทั้งสองประเทศออกเป็น ๘
ประเภทดังนี้
๑) นิทานเทวปกรณ์ หรือเทพปกรณัม (myth)
เป็นเรื่องอธิบายถึงกาเนิดของจักรวาล โครงสร้างและระบบของจักรวาล มนุษย์ สัตว์
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวันกลางคืน ฯลฯ ตลอดจนพิธีกรรมการประพฤติปฏิบัติ
ต่างๆ
จากการวิเคระห์นิทานตัวอย่างของชาติพันธ์ เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่านิทานที่พบในทั้ง
สองประเทศ มีนิทานที่จัดอยู่ในประเภทเทวปกรณ์ โดยมีลักษณะที่อธิบายถึงตานานการเกิดของสิ่ง
ต่างๆอาทิในนิทานกลุ่มชาติพันธ์เขมรในกัมพูชามีหลายเรื่องที่เล่าถึ งตานานของภูเขาต่างๆ เช่น เรื่อง
สามเทพ ( พระจันทร์ พระอาทิตย์ พระพาย) เป็นตานานชาวชาติพันธ์เขมร เกี่ยวกับที่มาของการ
บูชาพระจันทร์
ตานานเล่าสืบต่อกันมาว่า พระจันทร์ พระอาทิตย์ และ พระพาย เป็นพี่น้องกัน พระ
อาทิตย์ และพระพาย ไม่ค่อยได้ดูแลแม่ มีแต่พระจันทร์เท่านั้น ที่คอยดูแลรับใช้แม่
คอยให้ข้าว ให้น้าตลอด เวลาแม่จะไปไหนก็คอยรับใช้ตลอด พระอาทิตย์ ก็รู้สึกอิจฉา
พระจันทร์มาก ก็เลยบันดาลให้เกิดอากาศร้อนมากๆ ทาให้แผ่นดินแห้งแล้งทุกหย่อม
หญ้า สัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่ต่างพากันตายด้วยความร้อน พระพายก็เกิดเห็นดีเห็นงามกับ
พระอาทิตย์ และรู้สึกว่า แม่ไม่ได้รักตัวเอง และ ก็บันดาลให้เกิด ลมพายุพัดแรงๆ จะ
สังเกตเห็นว่า พระอาทิตย์ เวลาโกรธ ก็จะแผ่รังสีให้เกิดอาการร้อนของผู้คน และ พระ
พายก็ทาให้เกิดลมพัดแรงๆ ทาให้เกิดความเสียหายไปบริเวณกว้าง บ้านเรือนพังเสีย
หายไปทั่ว ส่วนพระจันทร์ จะเป็นคนอ่อนโยน จะส่องแสงนวล ให้ความสุขแก่ผู้คน
ผู้คนจึงรักและบูชาพระจันทร์ ต่อมาจึง ถือเป็นขนบประเพณีบูชาพระจันทร์ หรือไหว้
พระจันทร์ เขมรทางกัมพูชา เรียกว่า “อ๊อก อาเบาะ ซาเปี๊ยะ เปรี๊ยะแค” ส่วนชาว
ไทยเขมรเรียกว่า “ ซาเปียะ เปรียะแค” อย่างเดียว ซาเปี๊ยะแปลว่า ไหว้ ส่วนเปรี๊ยะ
แค แปลว่าพระจันทร์จะมีการตักบาตร ข้าวเม่า ตาข้าวเม่ามาจากบ้าน และ ใส่ขันมา
ตักบาตร พระก็สวดมนต์ ชาวบ้านก็มาตักบาตรในเวลากลางคืน จากนั้น พวกผู้คน
ก็ดู พระจันทร์ ก็มีการดูพระจันทร์บนฟ้า และก็พากันป้อนข้าวเม่าให้กัน แสดงถึงว่า
พืชพรรณธัญญาหารของเราอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพวกเราได้กินอิ่มหนาสาราญกัน จัด
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ขึ้นใน แรม ๑๕ ค่าเดือน ๑๒ ชาวบ้านก็จะมีการชุมนุมกัน มาตาข้าวเม่า และ ก็เอา
ข้าวเม่ามาตักบาตร
ส่วนนิทานกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยที่พบว่าเป็นลักษณะของเทวปกรณ์ เช่น ตาปรหมเรก
ทมอ (ตาพรหมหาบหิน) ที่พูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งของเทวดาองค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์ชื่อว่าตาพรหม
กับพระศิวะเรื่องราวมีดังนี้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าว่า มีเทวดาองค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์ชื่อว่าตาพรหม ตา
พรหมเป็นเทวดาแก่เจ้าเล่ห์ และขี้หลงขี้ลืม พระศิวะจึง เรี ยกไปกาชับว่าให้ตาพรหม
ดูแลมวลมนุษย์และสัตว์ เพราะสมัยนั้นสัตว์กับมนุษย์สื่อสารกันเข้าใจได้ แต่พระศิวะ
เกรงว่ าจะสมสู่ข้า มพันธ์ กลายเป็นอสูรร้า ย วั นหนึ่ง พญานาคได้ พาลูก สาวมาขอพร
ขอให้แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ ด้วยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมพระพรหมจึงตอบไปว่า ได้ นาคทั้ง
สองจึงดีใจมากพอกลับไปก็ปรากฏว่าแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้จริง นางนาคจริงแปลงร่าง
เป็นหญิงสาวไปขอฟืมทอผ้าที่เมืองมนุษย์ เพื่อนามาทอผ้าที่เมืองนาค ระหว่างที่ขึ้นมา
เมืองมนุษย์ก็พบชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมานพ นางนาคกับมานพเกิดรักกัน และได้สมสู่กัน
จนมีลูกหนึ่งคนชื่อท้าวอินทปัตถา นางนาคจึงเนรมิตตั้งเมืองอินถปัตถานครขึ้นให้ลูก
ชายครองเมือง ฝ่ายพระศิวะเมื่อทราบว่าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็ให้ร้อนอาสนะยิ่งนักจึง
ส่องแว่ นแก้ว ลงมาดู ก็รู้ เรื่ องทั้ ง หมด พระศิว ะโกรธจึ ง ร่า ยร าด้ วยอารมณ์ โกรธและ
สาปแช่งว่านับแต่นี้ต่อไปให้สัตว์กับมนุษย์สื่อสารกันไม่เข้าใจ ส่วนตาพรหมได้ถูกลงโทษ
ให้หาบหินมากั้นเป็นแนวยาวระหว่างเมืองบนกับเมืองล่างคือเมืองอินทปัตถานคร (เมือง
เขมรปัจจุบัน) ตาพรหมหาบหินกั้นเป็นกาแพงระหว่างสองเมืองระหว่างที่หาบนั้นตา
พรหมเหยียบลงที่หินจนกลายเป็นรอยท้าวพรหม (เขมรสุรินทร์เรียกพรหมบาท รอย
ท้าวขวาอยู่พนมสวายรอยเท้าซ้ายอยู่พนมศาลาตาพรหมหาบหินกั้นกาแพงจนเสร็จจึง
วางคานหาบไว้บนกาแพงหินกาแพงนั้นใหญ่มากเท่าภูเขา ชาวบ้านจึงเรียกพนมดองเรก
(พนมดงรัก) ตั้งแต่นั้นมา
นิทานข้างต้นเป็นเรื่องอธิบายถึงกาเนิดของเทือกเขาพนมดงรักตามความเชื่อ
โบราณ มีตัวละครเป็น เทพเทวดา พระศิวะ และ พญานาค
๒) นิทานศาสนา(religious tale)
นิทานประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายในการสั่ง สอนศีลธรรมแก่ประชาชน และแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติ สร้างค่านิยมและบรรทัดฐานทางอ้อมให้แก่สังคม จากการจาแนกและศึกษาวิเคราะห์นิทาน
ของกลุ่มชาติพันธ์เขมรในทั้งสองประเทศพบว่า มีนิทานที่เกี่ยวกับหลักคาสอนของศาสนา เพื่อสะท้อน
ให้เห็นในเรื่องของการทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว สานึกบาปบุญคุณโทษอาทิ นิทานของกลุ่มชาติพันธ์เขมร
ในกัมพูชาเรื่องมหาเศรษฐีกับนายกาบกล้วยโดยเรื่องมีอยู่ว่า
มีเศรษฐีผู้หนึ่งมีความประสงค์จะทาบุญใหญ่ที่วัดเพื่อเสริมบารมีของตนเอง จึงได้เตรียม
ข้าวปลาอาหารพร้อมสิ่งของมากมาย ไปถวายวัด ขณะนั้นเองมีชายยากจนผู้หนึ่งเข้ามา
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ในวัดประสงค์จะทาบุญ ด้วย แต่เศรษฐีไ ม่อนุญาตเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เนื้อตัวสกปรก
มอมแมมนุ่งห่มห่อตัวด้วยกาบกล้วย ไม่มีแม้อาภรณ์งดงามจะสวมใส่ ไม่สมฐานะตนมีแต่
จะทาให้แปดเปื้อน อย่างไรก็ตามชายผู้นี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทาบุญใน
ครั้งนี้ จึงอ้อนวอนขอเศรษฐีอยู่อย่างนั้น
“เจ้าอยากจะทาบุญ ไหนล่ะเจ้ามีอะไรติดตัวมาบ้าง” เศรษฐีถาม
“ข้าไม่มีอะไรดอก มีเพียงข้าวกับปลาย่างตัวเล็กที่วางอยู่ตรงกาบกล้วยนี่แหละ”
“เจ้ า ไปให้ พ้ น ดู สิ อ าหารของข้ า พร้ อ มพรั่ ง ทั้ ง คาวหวาน วางไว้ ใ นถ้ ว นจานแก้ ว
จานทองอันงดงาม ตัวเจ้าเทียบไม่ได้เลย”
นายกาบกล้วยท้อใจ แต่ก็อยากทาบุญมากจึงพูดอ้อนวอนต่อว่า
“ท่านเศรษฐี ขอให้ข้าได้ช่วยจัดสารับอาหารเถิด”
ก่อนที่เศรษฐีจะเอ่ยคาห้ามปรามพลันหลวงพ่ อเจ้าอาวาสก็เดินเข้ามา และเมื่อทราบ
ความประสงค์ของชายหนุ่มกาบกล้วยก็ยินยอมให้เข้าไปถวายภัตตาหารตามที่ได้เตรียม
มา พร้อมกับเศรษฐีผู้นั้น สร้างความไม่พอใจให้กับเศรษฐีเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าที่จะ
ขัด หลวงพ่อ มิ หน าซ้ ายั ง ให้พ รชายผู้ย ากจนยืด ยาวและกล่ าวชมว่า มีใ จอั นเป็น กุศ ล
ทาบุญด้วยใจอันบริสุทธิ์ ส่วนเศรษฐีก็ให้พรตามปกติ เศรษฐีจึงกลับบ้านไปด้วยความขุ่น
เคืองใจในขณะที่ชายผู้ยากจนกลับอิ่มเอมเป็นสุขใจอย่างยิ่ง
เรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการทาบุญทางศาสนาว่าต้องทาด้วยใจบริสุทธิ์ มีความตั้งใจบุญ
กุศลจึงจะเกิดแก่ผู้ทาบุญนั้น มิใช่ทาเพียงเพื่อเสริมบารมีของตน
ส่ว นนิ ท านชาติ พัน ธ์ เ ขมรในไทยที่ ส อดแทรกค าสอนทางศาสนาพบในนิท านหลายเรื่ อ ง
ตัวอย่างเช่น เรื่องนายพรานใจร้ายเรื่องมีอยู่ว่า
มีพ ระธุ ด งค์ รู ป หนึ่ งไปนั่ ง สมาธิ ที่ ก ลางป่ า ซึ่ ง เป็ น เวลาเดี ย วกั นกั บ การล่า สั ต ว์ ข อง
นายพราน ซึ่งนายพรายผู้นี้ได้นาสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงไปด้วยฝูงหนึ่ง เมื่อเดินทางมาใน
ป่า ฝูงสุนัขได้เห็นพระธุดงค์รูปนี้ก็เห่าเสียงดัง นายพรานจึงคิดว่า สุนัขมันเห่าคล้าย
กับว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นรึเปล่า นายพรานก็วิ่งไปหาสุนัขฝูง นี้ และไปเจอกับ
พระธุดงค์ที่กาลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ นายพรานเห็นพระธุดงค์ แทนที่จะไปทาบุญ
ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุขก็ได้หาทาเช่นนั้นไม่ แต่กลับดูหมิ่นพระว่าท่านนาพาความซวย
มาให้ แล้ว ก็ เดิ นจากพระธุ ดงค์รู ป นั้น ไป แต่ ไ ม่ว่ านายพรานจะไปที่ แห่ ง ใดก็ต าม
นายพรานมักจะพบกับพระธุดงค์รูปนี้เสมอ จนนายพรานเกิดความโมโห เนื่องจากเขา
ไม่สามารถล่าสัตว์ป่าได้เลย จนเมื่อถึงเวลาพลบค่านายพรานก็ยังคงเดินมาเจอกับพระ
ธุดงค์รูปนี้อีก ท่านยังคงนั่งสมาธิอยู่ที่เดิม ไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใด ส่วนสุนัขฝูงนั้น
เมื่อเห็นพระธุดงค์นั่งสมาธิอยู่ ก็ยัง คงเห่า อยู่เช่น เดิม นายพรานเห็นพระรูปนี้ก็เกิ ด
อุบายที่จะยุยงให้สุนัขเข้าไปทาร้ายพระธุดงค์รูปนั้น เมื่อพระธุดงค์เห็นว่าฝูงสุนัขจะเข้า
มาทาร้ายตนก็เกิดความกลัว รีบปีนขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็ว
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ส่วนฝูงสุนัขก็พากันเห่าอยู่ที่โคนต้นไม้ ในระหว่างที่นายพรานพยายามให้สุนัขปี นขึ้น
ไปกัดพระอยู่นั้น พระธุดงค์ก็ปีนขึ้นไปสูงขึ้นอีก นายพรานก็ไปหาไม้ยาวมาแล้วก็มัด
ด้วยมีดปลายแหลมที่ด้านยอดของไม้ เพื่อที่จะได้แทงพระธุดงค์ให้ตกลงมา และมีดนั้น
ก็ได้แทงไปที่ขาทั้งสองข้างของพระธุดงค์จนเลือดอาบ พระท่านรู้สึกเจ็บที่ขาเป็นอย่าง
มากจวนใจจะขาด ในขณะนั้นสบงที่ห่มร่างอยู่นั้นก็เกิดขาดวิ่น และร่วงลงมาปิดตาทั้ง
สองข้างของนายพราน ทาให้ฝูงหมาป่าเข้าใจว่า พระธุดงค์ได้ตกลงมาจากต้นไม้แล้ว
จึงพากันรุมกัดที่นายพรานผู้เป็นเจ้าของพวกมัน จนนายพรานนั้นสิ้นใจตายในที่สุด
และหมาป่าพวกนี้ก็กลายเป็นหมาจิ้งจอกในปัจจุบัน
นิทานเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้สอนให้คนตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ หรือให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์
นั้นถึงตัว หรือทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่วนั่นเอง
๓) นิทานคติ (fable)
คติ หมายถึงแนวทางหรือแบบอย่าง นิทานคติเป็นเรื่องขนาดไม่ยาวนักการดาเนินเรื่องไม่
ซับซ้อน ตัวละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ เรื่องหนึ่งๆอาจมมีตัวละครประมาณ ๒-๔ ตัว แนวคิดที่
ปรากฏในนิทานคือคุณค่าของจริยธรรมและผลแห่งการประกอบกรรมดีและกรรมชั่ว การให้ข้อคิดใน
เรื่องต่างๆ
จากการศึกษาวิ เคราะห์ นิท านของชาติ พันธ์ เขมรทั้ ง ในไทยและกัม พูชาพบว่ามี นิท านคติ
สอนใจอยู่หลายเรื่องที่มีลักษณะคล้ายคลึง กันและบางเรื่องก็เป็นเรื่องเดียวกันอาจจะแตกต่างตรง
รายละเอียดบางประการตัวอย่างเช่น นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยที่ให้ข้อคิดในเรื่องการรักษาสัจจะ
และความไม่โลภเรื่อง กะจิลแพะคนซื่อโดยเรื่องมีอยู่ว่า
มีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิ ดมากาพร้า พ่อแม่ตายหมด ยายเลี้ยงมาตั้งแต่ ยังเล็ก ที่
บ้า นมี ฐ านะยากจนมากๆ ชายคนนี้ชื่ อว่ า กะจิล แพะ กะจิล แพะเป็ น คนซื่ อ
มักจะโดนคนอื่นเอาเปรียบเสมอ วันหนึ่ง เพื่อนๆพาเขาไปวิดปลาที่หนองน้า
แห่ง หนึ่ ง เพื่ อนก็อ อกอุบ ายให้ กะจิล แพะนอนเป็ นคั นกั้ นน้ าเพื่อ จะวิด ปลา
จากนั้นพอน้าแห้งก็ลงมือจับปลา เพื่อนๆจับปลาไปจนหมดแล้วจึง บอกให้กะ
จิลแพะลุกขึ้นจับปลาบ้าง พอกะจิลแพะลุกขึ้นน้าก็ทะลักเข้ามา กะจิลแพะก็
พยายามหาปลา จนมาเจอปลาหลดตัวหนึ่งซึ่งเล็กมากเขาจึงนากลับไปเลี้ยงที่
บ้าน โดยที่ไม่รู้ว่าปลาตัวนี้คือปลาเทวดา กะจิลแพะหาอาหารมาให้ป ลากินทุก
วัน ปลาก็โตขึ้นเรื่อยๆจนยาวเหมือนพญานาค ต่อมาวันหนึ่งปลาก็พูดกับเขาว่า
ให้พาไปหนองน้าจะไปชนกับ ปลาใต้บ าดาลหาเงินหาทองมาให้ กะจิลแพะ
ตกใจมากที่ปลาพูดได้ แต่ก็ยังถามว่าจะไปชนจริงๆหรอปลาก็บอกว่าจะไปชน
เอาเงินเอาทองจริงๆขอเพียงแต่กะจิลแพะต้องรักษาสัจจะว่า ไม่ว่าจะได้ยิน
เสียงอะไรในขณะที่ปลาลงไปแข่งขันใต้น้า กะจิลแพะต้องไม่พูดไม่ตกใจและไม่
ทาเสียงออกมาจนกว่าปลาจะโผล่ขึ้นเหนือน้า แล้ววันที่ปลาจะลงไปแข่งก็มาถึง
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กะจิ ล แพะก็ ขี่ ป ลาไปที่ แ ม่ น้ าใหญ่ จากนั้ น ก็ นั่ ง คอยปลาอยู่ ข้ า งๆฝั่ ง แม่ น้ า
ในขณะที่ปลาลงไปแข่งนั้น น้าก็ม้ วนตัวเป็นคลื่นใหญ่ แผ่นดินไหวสั่นสะเทือน
ฟ้าร้องฟ้าแลบตลอดเวลา แต่กะจิลแพะก็จาคาพูดที่ให้ไว้กับปลาได้ ยังคงนั่งนิ่ง
รอจนกว่าปลาจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้า ผ่านไปครึ่งวันปลาก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับ
แก้วแหวนเงินทองเป็นจานวนมากเพราะปลาชนะการแข่งขัน กะจิลแพะจึงขี่
ปลากลับบ้าน การไปแข่ง ขันครั้งนี้ ทาให้กะจิลแพะกลายเป็นเศรษฐี เพื่อนที่
เคยแกล้งกะจิลแพะเมื่อรู้ว่ากะจิลแพะรวยเพราะไปชนปลามา จึงมาขอยืมปลา
ไปชนบ้างเพราะอยากรวยเหมือนกะจิลแพะ แต่เพื่อนคนนี้เป็นคนขี้อิจฉา และ
ยังชอบนินทาผู้อื่น เมื่อไปถึงหนองน้าปลาก็สั่งไว้เหมือนกับที่บอกกับกะจิลแพะ
ว่าห้ามพูดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เมื่อปลาลงไปใต้น้าได้ไม่นานเมื่อมีคลื่นยักษ์
มา ชายผู้นี้ก็ตกใจส่งเสียงออกมาร้องตะโกนโหวกเหวก ปลาที่อยู่ใต้น้าก็ชนแพ้
เลือดอาบตัวขึ้นมาเกยฝั่ง ตาย ชายผู้นี้จึงกลับบ้านไปตัวเปล่าไม่ได้อะไรติดตัว
เลยเพียงเพราะเขาลืมคาสัญญาที่ให้ไว้กับปลา
นิทานดังตัวอย่างข้างต้นสะท้อนคติธรรมในเรื่องของการรักษาสัจจะนั่นเอง
๔) นิทานมหัศจรรย์ (fairy tale)
นิท านมหัศ จรรย์ อาจเป็ น นิท านเกี่ ยวกั บเทวดา นางฟ้า ตามที่ จ ริง แล้ว อาจไม่มี เ ทวดา
นางฟ้าก็ได้ แต่จะเป็นเรื่องรางของความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
จากการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่ามีนิทานมหัศจรรย์
อยู่หลายเรื่อง เช่น เรื่อง กาเนิดพญาครุฑ พญานาคา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของพญานาคและ
พญาครุฑของชาวกัมพูชาโดยเรื่องมีอยู่ว่า
นานมาแล้ว มีฤๅษีตนหนึ่ง มีเมีย ๒ คน ซึ่งเมียหลวงและเมียน้อยนี้ไม่ค่อยจะถูกกันสัก
เท่าไหร่ มักจะทะเลาะเบาะแว้งและอิจฉาริษยากันเสมอ ต่อมาเมียหลวงได้ตั้งครรภ์และ
เมื่อคลอดบุตร กลับกลายเป็นพญานาค มีความเก่งกล้า มีอิทธิฤทธิ์ มากมาย มีอานาจใน
ท้องน้าที่ทุกชีวิตต่างยาเกรง สามารถพ่นไฟและมีพลังอานาจมาก เมื่อนางเมียน้อยเห็น
เป็ น ดั ง นั้ น ก็ รู้ สึ ก อิ จ ฉาริ ษ ยา จึ ง ได้ อ ธิ ษ ฐานขอลู ก กั บ เทพผู้ ท รงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ข อลู ก ที่ มี
อิทธิฤทธิ์มากกว่าพญานาค ต่อมานางได้ตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาเป็นพญาครุฑ ซึ่ง
มีพลังอานาจไม่แพ้พญานาคเลย ทั้งพญาครุฑและพญานาคจะไม่ถูกกัน แต่พญาครุฑจะ
มีพลังมากกว่า ทาให้ในอดีต ชนพื้นเมืองเขมรจะนับถือพญาครุฑเป็นเทพสูงสุด ต่อมา
เมื่อมีพุทธศาสนาเข้ามาในแผ่นดินกัมพูชา คนจึงหันมานับถือพญานาค จึง เห็นรูปปั้น
พญานาคปรากฏตามวัดวาอารามต่างๆ และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพบูชาเรื่อง
เล่านี้เชื่อว่าฤๅษีและเมียหลวงเป็นผู้เล่าถ่ายทอดครั้งแรกและมีการเล่าสืบต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันยังมีความเชื่อและศรัทธาในพญานาคและเชื่อว่าพญานาคมีจริง อาศัย
อยู่ในน้าลึก และเชื่อกันว่าโลกใต้บาดาลมีจริง
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ส่วนเรื่องนิทานมหัศจรรย์ของกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยได้แก่เรื่อง หลานกบ (เจาอังแกบ) เจา
แปลว่าหลาน ส่วนอังแกบแปลว่ากบ นิทานเรื่องดังกล่าวพูดถึงกบกลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและมี
อิทธิฤทธิ์ สามารถใช้เวทย์มนต์เสกสร้างสิ่งที่ต้องการได้ในพริบตาซึ่งเป็นลักษณะของนิทานมหัศจรรย์
นอกจากนี้ในบางพื้นที่มีนิทานเรื่องหลานเต่า (เจาเนิก) ซึ่งมีโครงเรื่องคล้ายกันแต่รายละเอียดตัวละคร
และตอนจบไม่เหมือนกันอาจมีการเสริมเติมแต่งโดยผู้เล่า ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
๕ ) นิทานประจาถิ่น (saga)
นิท านประจ าถิ่น เป็ น นิ ท านที่มี ข นาดของเรื่ อ งไม่แ น่ น อน บางเรื่ อ งก็ สั้ น บางเรื่ องก็ ย าว
บางเรื่องอาจมีอานุภาคที่สาคัญเพียงอนุภาคเดียว มักเป็นเรื่องแปลกพิสดาร ซึ่งเชื่อว่าเคยเกิดขึ้น จริง
ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะแสดงเรื่องราวที่เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นนั้นๆ มีลักษณะคล้ายกับ
นิทานตานานแต่ละพื้นที่จะมีเรื่องราวที่ไม่ซ้ากันเช่น นิทานของชาติพันธ์เขมรใน
จัง หวัด
สุรินทร์ประเทศไทยจะมีความเกี่ยวพันกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจาถิ่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุรินทร์
นิทานที่มีลักษณะดังกล่าวเช่นนิทานเรื่องเนียงตวลสตรา (เนียงตวลสตรา) ซึ่งพูดถึงความเป็นมาของ
ปราสาทบ้านพลวง เรื่องราวมีดังต่อไปนี้
นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีเหล่าผู้คนอาศัยยังชีพอยู่ด้วยการปลูกพืชไร่และหาของ
ป่า มาเป็ นอาหาร ป่ าไม้เ ป็น แหล่ ง อาหารอัน อุด ม มากด้ ว ยสิ ง สาราสั ตว์ และพืช พรรณ
ธัญญาหารนานาชนิด
วันหนึ่ง หญิงสาวชาวบ้านได้ชักชวนกันไปขุดมันในป่าที่ห่างไกลจากบ้านเรือนของตน แต่ละ
นางต่างก็พกพาเสบียงของตนเพื่อได้พักกินระหว่างทาง ทุกนางจะมีกระบอกไม้ไผ่ใส่น้าไว้
เต็มกระบอกเพื่อดื่มกิน ระหว่างทางที่เดินไปนั้นฟ้าเกิดครึ้ม มีเมฆดาลอยเต็มฟ้าพร้อมกับ
เสียงฟ้าร้องครืนๆ พร้อมลมกระพือพัด ราวฝนห่าใหญ่กาลังจะมา
หญิงสาวนางหนึ่ง เกิดเมื่อยล้ากับการถือกระบอกน้าไม้ไผ่ นางแหงนมองฟ้าแล้วพลางคิด
ว่าฝนต้ องตกมาแน่ๆ นางจึ ง ตั ดสิน ใจเทน้าในกระบอกทิ้ง เสี ย เพราะน้ าฝนคงช่ว ยดั บ
กระหายได้
เวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ ทุกคนหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน เมื่ออิ่มหนาสาราญกัน
แล้วคนอื่นๆก็ดื่มน้าในกระบอกไม้ไผ่ของตน แต่หญิงสาวนางนี้หามีไม่ เมื่อนางขอแบ่งปันน้า
จากเพื่อนสาวคนอื่นๆก็มีใครให้เพราะทุกคนต่างเห็นว่านางเทน้าดื่มของตนทิ้งไป ฟ้าที่เคย
ครึ้มเมื่อไม่นานมานี้กลับสว่างไสวมีแดดส่อง ลมได้พัดเอาเมฆดาลอยหายไป หญิงสาวรู้สึก
กระหายน้ามากจึงพาตัวเองเดินไปเรื่อยๆ จนไปเจอรอยเท้าของช้างที่มีน้าอยู่เต็มร่อง ด้วย
ความกระหาย นางจึงวักน้าขึ้นมาดื่ม โดยไม่รู้ว่าน้านั้นคือปัสสาวะของพญาช้างเผือก ทุก
อย่างผ่านไปด้วยดี เมื่อเหล่าหญิงสาวขุดเผือกมันได้เต็มตะกร้าแล้วก็พากันกลับบ้านไป
เมื่อเวลาผ่านไป หญิงสาวผู้ดื่มน้าจากรอยเท้าช้างกลับตั้งครรภ์ ทั้งๆที่นางไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ
ชายใดเลย เมื่อครบกาหนดคลอดนางได้ให้กาเนิดลูกสาวหน้าน่ารัก และตั้งชื่อให้นางว่า
เนียงตวลสตรา เมื่อเนียงตวลสตราโตพอที่จะวิ่งเล่นกับเด็กคนอื่นๆได้ก็เริ่มรู้ว่าตนไม่เป็นที่
ชื่นชอบของเพื่อนๆ เพราะมักจะถูกล้อจากเพื่อนๆเป็นประจาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ
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ทาให้เด็กน้อยรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเรื่อยมา เฝ้าถามผู้เป็นแม่ว่าพ่อของตนคือใคร แต่แม่ก็ไ ม่
ยอมบอก เมื่อเวลาผ่านไป ตวลสตราเริ่มโตเป็นสาว นางมีหน้าตาหมดจดงดงามยิ่ง สาวน้อย
ยังคงอยากได้คาตอบว่าพ่อของตนเป็นใคร แม่จึงได้เล่าเรื่องราวให้ฟัง เมื่อทราบว่า พ่อของ
ตนคือพญาช้างเผือกในป่าใหญ่ จึงได้ขอแม่ไปตามหาพ่อ แม่ได้เตรียมเสบียงอาหารเป็นข้าง
ตากแห้ง เพื่อให้ลูกไว้กินระหว่างทาง เมื่อเนียงตวลสตราเดินลึกเข้าไปยังป่าใหญ่ เหล่า
สิ ง สาราสั ต ว์ ต่ า งจ้ อ งจะท าร้ า ย เมื่ อ เด็ ก สาวร้ อ งขอชี วิ ต พร้ อ มบอกว่ า ตนคื อ ธิ ด า
พญาช้างเผือก พวกสัตว์เหล่านั้นก็ปล่อยนางไป
ในที่สุดเนียงตวลสตราก็ได้พบกับพญาช้างเผือก และบอกว่าตนเป็นลูกสาวที่เกิดจากพญา
ช้าง ตอนแรกพญาช้างไม่เชื่อ ได้ไถ่ถามความเป็นมาและทดสอบต่างๆนานา จนในที่สุดได้
ยอมรับเนียงตวลสตราเป็นลูก พญาช้างได้สร้างหอคอยหลังใหญ่ให้ลูกอยู่เพื่อป้องกัน เหล่า
สิงสาราสัตว์ ต่างๆมิ ให้ มากรายใกล้ ช้างผู้เป็น พ่อจะคอยหาอาหารมาส่ง ให้นางทุกวั น
พร้อมกับนามวลหมู่ดอกไม้หอมนานามาอบผมให้ลูก ตวลสตราผู้อยู่บนหอคอยสูง มีผม
ยาวงดงาม เมื่อพ่อมาส่งอาหารก็จะส่สัญญาณบอกว่า
“เนียงตวลสตรา ตาเลียะ สก รา อ็อวอ็อบ ผกา ออยอ็อวอ็อบ ขาง มุก อ็อวอ็อบ ขาง
กรอยอ็อวอ็อบ ผกา ออยเนียงตวลสตรา”
(นางตวลสตรา ปล่ อยผมลงมา พ่ อจะอบเส้น เกศา ด้ วยมวลมาลี อบหน้า อบหลั ง ด้ว ย
ดอกไม้นี้ อบให้คนดีนางตวลสตรา นางตวลสตรา ลูกอยู่ที่ใด พ่อจะอบดอกไม้ให้ ”) เมื่อได้
ยินแล้วผู้เป็นลูกก็จะเปิดประตูรับผลหมากรากไม้ที่พ่อนามาให้ พร้อมกับปล่อยผมยาวสยาย
ลงมา ให้พญาช้างผู้เป็นพ่อ อบเส้นผมด้วยมวลไม้หอมนานาชนิด ทาเช่นนี้ทุกวันไป
จนวันหนึ่งมีทหารของพระราชาเดินผ่านมาพบกับหอคอยสวยงาม เมื่อเดินเข้าไปใกล้ พลัน
มองเห็นหญิงสาวสวยยืนอยู่ตรงช่องหน้าต่าง ซึ่งก็คือเนียงตวลสตรานั่นเอง เมื่อเห็นดังนั้น
จึงนาความไปกราบทูลพระราชา
เมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์อยากเจอนางผู้เลอโฉม จึงมีดารัสให้ทหารไปนานาง
มาเฝ้าตน ทหารจานวนหนึ่งได้เดินทางกลับไปยังหอคอยแห่งนั้นพร้อมซุ่มดูเหตุการณ์ เพื่อ
หาวิ ธีน านางไปถวายพระราชา จึง ทาให้ท ราบวิธี การที่จ ะนานางออกจากหอคอย เมื่ อ
พญาช้างเผือกออกหาอาหารตามปกติ ทหารเหล่านั้นก็ไ ด้ทีไ ปใกล้หอคอย แล้วแสร้ง พูด
เหมือนพญาช้างเผือก
“เนียงตวลสตรา ตาเลียะ สก รา อ็อวอ็อบ ผกา ออยอ็อวอ็อบ ขาง มุก อ็อวอ็อบ ขาง
กรอยอ็อวอ็อบ ผกา ออยเนียงตวลสตรา” (นางตวลสตรา ปล่อยผมลงมา พ่อจะอบเส้น
เกศา ด้วยมวลมาลี อบหน้าอบหลัง ด้วยดอกไม้นี้ อบให้คนดีนางตวลสตรา นางตวลสตรา
ลูกอยู่ที่ใด พ่อจะอบดอกไม้ให้”)ตวลสตรา ได้ยินเสียงเรียกแต่มิได้นึกเฉลียวใจว่ามิใช่เสียง
ของพ่อตน จึงปล่อยผมยาวสยายลงมาทางช่องหน้าต่าง เหล่าทหารจึงช่วยกันดึงผมนางจน
นางตกลงมา แล้วจับตัวนางไปถวายพระราชา
เมื่อพระราชาได้พบเนียงตวลสตรา ก็ทรงพอพระทัยยิ่งนัก จึงมีรับสั่งให้ทหารสร้างปราสาท
ให้ นางอยู่ พร้ อมสร้ างกาแพงแน่น หนาเพื่อ เป็ นเกราะป้อ งกั นไม่ใ ห้พ ญาช้า งน าตั วนาง
กลับคืน
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ฝ่ายพญาช้างเผือกเมื่อกลับมาไม่พบลูกก็รู้สึกแปลกใจ และทุกข์ใจยิ่งนัก พญาช้างจึงออก
ตามหานางโดยตามกลิ่นเส้นผมของนางไปจนถึงเขตราชวังและมุ่งตรงไปยังปราสาทที่นาง
ถูกกักตัวไว้ พญาช้างร้องเรียกลูกของตนให้ออกมาหา แต่ลูกก็ไม่สามารถออกมาพบผู้เป็น
พ่อได้เพราะถูกห้ามมิให้ออกมา ฝ่ายพ่อก็ได้แต่ร้องเรียกและเดินวนรอบปราสาทจนเป็น
ร่องลึก โดยไม่ไ ด้กิ นน้ าและอาหาร ร่ างกายเริ่มอ่ อ นแรงและสิ้ นใจตายอยู่ใ กล้ กาแพง
ปราสาทนั้น
เมื่อพญาช้างสิ้นใจแล้ว เนียงตวลสตราจึงได้รับอนุญาตให้ออกมาจากตัวปราสาท นางก้ม
กราบพ่อร่าไห้อย่างสุดอาลัย และขอนาศพพ่อไปทาบุญอุทิศส่วนกุศล และเพื่อราลึกถึงคุณ
ความดีของผู้เป็นบิดา นางได้ขอสร้างปราสาทเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง ความดีนี้ เชื่อกันว่าคือ
ปราสาทบ้านพลวงในปัจจุบัน
ตัวอย่างของนิทานประจาถิ่นของชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาเช่นนิทานเรื่องพระโปน (เปรี๊ยะ
โปน) เรื่องราวในนิทานเรื่องนี้มีเนื้อหาคล้ายคลึง กับเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ซึ่งเป็นตานานของพระ
ธาตุก่องข้าวน้อยในจังหวัดยโสธร เรื่องราวมีอยู่ว่า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่ง หลังจากที่ สามีได้ตายลง
ภรรยาและลูกชายก็ทามาหากินโดยการทานา ทุกๆเช้า ลูกชายจะออกไปทานา และผู้เป็น
แม่ก็เอาอาหาร ให้ลูกชาย
อยู่มาวันหนึ่ง แม่ก็ ต้องทางานบ้านต่างๆมากมาย จนลืมไปว่าลูกชายรออยู่ นางจึง นา
อาหารไปส่งลูกชายช้ากว่าทุกวัน ลูกชายนั่งพักอยู่ที่ต้นไม้ที่นารอแม่ด้วยความหิว มาก
และเขาก็สบถคาด่าแม่ของตน
วันนั้นผู้เป็นแม่จัดการห่อข้าวให้ลูกโดยการใส่กะลามะพร้าว และหวังว่าหลังจากการกินข้าว
แล้ว ก็สามารถใช้กะลาในการดื่มน้าได้ นางคิดว่า แบบนี้น่าจะง่ายกว่า เอาข้าวใส่จานไปให้
ลูกชาย กะลาจะใช้งานแทนจาน และแก้วน้าได้ และไม่ยุ่งยากเวลานากลับมาบ้านคืน
ลูกชายรู้สึกหิวมาก และโกรธผู้เป็นแม่เป็นอย่างมาก เพราะเห็นนาง เอาข้าวมาให้แค่
กะลาเล็กนิดเดียว เขาคิดว่า คงไม่อิ่มแน่ เขาก็ด่าแม่และตีแม่ จนแม่สลบไป เมื่อกินข้าว
เสร็จแล้ว ก็ไม่สามารถกินหมดได้ ทั้งๆ ที่เป็นข้าวแค่กะลาเดียว เขารู้สึกผิดที่ทากับแม่
รุนแรงเช่นนั้น เมื่อหันกลับมาดูแม่ของตนถึงกับเข่าอ่อน เขาอุ้มแม่ขึ้นมาขอขมาแม่ที่ทาผิด
ลงไป แม่หายใจรวยรินบอกลูกไปว่า ไม่มีบาปอะไรที่จะให้ลูกหรอก มันเป็นเรื่องของชีวิต
หากลูกต้องการพ้นผิดจากบาป ให้เขาสลักหินเป็นพระพุทธรูป จานวน ๑,๐๐๐ องค์
เมื่อแกะพระพุธรูปได้ ๑,๐๐๐ องค์ ก็จะพ้นบาปกรรมที่เขาได้สร้างไว้ และแล้วแม่ก็สิ้นใจ
หลังจากสั่งเสียลูกชายของนาง
หลั ง จากที่ ฟั ง ค าสั่ ง ของแม่ ชายคนนั้ น ก็ ไ ด้ น าหิ น ก้ อ นใหญ่ มาแกะสลั ก เป็ น
พระพุทธรูป ซึ่งเขาได้แกะสลั กรอบๆ หินก้อนนั้น และหิน แกะสลักยังอยู่จนถึงวันนี้ ซึ่ง
ประชาชนในท้องถิ่นนี้จะเรียกว่า “ เปรี๊ยะโปน”
เปรี๊ยะโปน จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการไถ่บาป การแสดงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของลูกที่มีต่อแม่
๖ ) นิทานอธิบายเหตุ (explanatory tale)
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เป็นเรื่องที่อธิบายถึงกาเนิดหรือความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จากการวิเคราะห์
พบว่ามีนิทานอธิบายเหตุปรากฏในนิทานชาติพันธ์เขมรในทั้งประเทศไทยและกัมพูชานิทาน อธิบาย
เหตุในกัมพูชาเรื่องกระต่ายกับหอยอธิบายความเป็นมาว่าทาไมกระต่ายจึงมีปากแหว่ง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
นานมาแล้ว สัตว์ต่างๆสามารถพูดสื่อสารกันได้ ณ ริมหนองน้าแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่ง
เดินไปมาแถวนั้น เกิดรู้สึกกระหายน้าจึงเดินไปริมหนองน้าเพื่อดื่มน้าในหนอง ในขณะที่ก้ม
ลงจะดื่มน้านั่นเอง กระต่ายได้ยินเสียงแว่วมาจากในน้า
“ นี่เจ้ากระต่าย อย่ามากินน้าที่นี่นะ”
กระต่ายมองลงไปในน้าจึงทราบว่าเจ้าของเสียงนี้คือหอยนั่นเอง มันจึงถามกลับไปว่า
“ ทาไมละ”
“ น้าทั้งหมดเป็นของฉันนะ ฉันเป็นเจ้าของหนองน้าแห่งนี้” หอยตอบ
กระต่ายรู้สึกโมโหจึงพูดกลับไปว่า
“ เจ้าสัตว์ตัวกระจ้อยร่อย ไปไหนมาไหนก็อืดอาด เชื่องช้า หากินก็ลาบากสู้ใครก็ไม่ได้ อวด
ดีอย่างไรมาห้ามข้าไม่ให้กินน้า”
หอยได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเคืองจึงย้อนกลับไปว่า
“ เจ้าว่าข้าเชื่องช้าอืดอาดหรือ เจ้ากระต่ายจอมโอ้อวด ดีล่ะ งั้นเรามาวิ่งแข่งกันดีไหม หาก
เข้าชนะ ข้าจะให้เจ้ากินน้าจนหมดทั้งหนองเลยก็ได้”
กระต่ายได้ฟังดังนั้นก็นึกขาเลยพูดออกไปว่า
“ เจ้าคิดดีแล้วรึ เจ้าหอยต้วมเตี้ยม ถามใครเขาก็รู้เลยว่าข้าต้องชนะเจ้าแน่”
หอยพูดต่อ
“ ขอให้ได้แข่งจริงๆก่อนเถอะ ว่าแต่เจ้าจะรับคาท้าข้าหรือไม่”
กระต่ายมิรอช้าตอบตกลงทันที สัตว์ทั้งสองตัวนัดเจอกันในวันรุ่งขึ้น
วันต่อมาทั้งสองมาพบกันตามนัด หอยต่อรองว่าเมื่อกระต่ายวิ่งบนบก ตนก็ขอวิ่งใต้น้า ซึ่ง
กระต่ายก็ยินดี และกาหนดเส้นชัยที่ฝั่งหนองน้าอีกฝั่งหนึ่ง กระต่ายและหอยเริ่มวิ่งพร้อม
กัน เมื่อกระต่ายวิ่งไปสักพัก เห็นหอยเงียบไปจึงร้องเรียก
“หอย ๆ เอ็งอยู่ไหน”
“ข้าอยู่นี่” เสียงหอยดังอยู่ข้างหน้า
กระต่ายได้ยินก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีก เมื่อวิ่งไปได้สักระยะ ก็ร้องเรียกหอยอีกเพื่อให้แน่ใจว่า
ตนวิ่งทันหอยแล้วหรือไม่ก็วิ่งล่วงหน้ามาก่อน
“หอย ๆ เอ็งอยู่ไหนรึ” กระต่ายร้องถาม
“ข้าอยู่นี่” เสียงหอยยังคงดังอยู่ข้างหน้าไกลออกไป
กระต่ายก็เร่งฝีเท้าไปอีก จนเหนื่อยล้าร้องเรียกหาหอยกี่ครั้ง เสียงหอยก็ยังดังนาหน้าตน
เสมอ
จนในที่สุดหอยก็ถึงเส้นชัยก่อน
กระต่ายโกรธมากที่ต้องพ่ายแพ้ต่อหอย โดยมิรู้เลยว่าหอยได้ใช้อุบายให้หอยตัวอื่นๆช่วย
ขานรับเสียงเรียกของกระต่ายและมีหอยตัวหนึ่งที่รออยู่ตรงเส้นชัยแล้ว
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วันต่อมากระต่ายมาพบกับหอยที่คลานขึ้นมาจากน้า พร้อมกล่าวเยาะเย้ยตน
“ เจ้ากระต่ายจอมโว เจ้าขี้แพ้ ฮ่าๆๆๆ”
กระต่ายโกรธมากจึงกระโดดกัดหอย โดยไม่ทันระวังเปลือกหอยที่แตกออก ทั้งคมและแข็ง
ทาให้ปากของกระต่ายเป็นแผลมีรอยแหว่ง เป็นตานานเล่าขานสืบมาว่าทาไมกระต่ายจึงปาก
แหว่ง
ส่วนชาติพันธ์เขมรในไทยปรากฏในนิทานหลายเรื่องที่อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์หรือ
การคงอยู่ของสิ่งต่างๆ เช่น ทาไมนกกระสาจึงมีเสียงแหบพร่า ทาไมคางคกจึงมีผิวตะปุ่มตะป่่าขรุขระ
ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนิทานเรื่อง กระเตียะวิเศษ(กระทะวิเศษ) โดยจะอธิบายสาเหตุที่น้าทะเลมีรส
เค็ม เรื่องราวมีอยู่ว่า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีตาคนหนึ่งอยู่ชื่อตาจ็องมีอาชีพค้าขายเกลือ ตาจ็องทาเกลือ
สินเธาว์แล้วเอาไปขายต่างแดนอย่างสม่าเสมอ วันหนึ่งตาจ็องได้เกลือมากเป็นพิเศษเลย
อยากไปค้าขายที่เมืองเชวีย(เมืองชวา) จึงให้ช่างเภตราต่อสาเภาใส่เกลือไปขาย ขณะที่ไป
ขายเกลือที่เมืองเชวีย มียายคนหนึ่งอยากได้เกลือมาหมักปลา แต่ทว่าตนเองไม่มีเงินทอง
จะซื้อเกลือในสมัยนั้นเกลือหายากมาก เหลือแต่กระทะเก่าๆใบหนึ่ง ที่ได้รับมาจากมรดก
มารดาแต่ก็ไม่เคยใช้เพราะเก่าแล้วเลยขอเอากระทะแลกเกลือของตาจ็อง ตาจ็องให้เกลือ
ยายไปไหหนึ่งแล้วเอากระทะนั้นใส่ย่ามเสีย พอครั้นขากลับตาจ็องล้วงเงินออกมานับ ล้วง
เข้าล้วงออกมือก็พลอยไปถูกับกระทะ เทวดาวิเศษที่สิงอยู่ในกระทะทนจั๊กจี้ไม่ได้จึงปรากฎ
ตัวมาให้พรตาจ็องโดยให้พรสามประการ ตาจ็องเห็นเทวดาออกมาประทานพร ด้วยวิสัย
พ่อค้าเกลือจึงนึกขึ้นได้ว่าถ้าเราขอเกลือได้ก็ไม่ต้องล่องเรือข้ามมหาสมุทรไปมา ดังนั้นพร
ประการแรกตาจ็องจึงขอเกลือ เทวดาจึง ดลบันดาลให้เกลือหนึ่ง ไห ตาจ็องโมโหมาก
เทวดาบอกว่าท่านไม่ได้บอกจานวนเลยกะไม่ถูก คราวนี้ตาจ็องบอกอยากได้เกลือหนึ่งเรือ
สาเภา เทวดาก็ดลบันดาลให้มีเกลือเต็มกราบเรือสาเภา แต่ตาจ็องไม่พอใจด้วยความโลภ
จึงบอกเทวดาว่าแค่นี้น้อยไป เทวดาเห็นตาจ็องโลภมากเลยโมโหจึง ให้พรข้อสุดท้ายว่า
“เกลือเอ๋ยมาเยอะๆ” ทันใดนั้นเกลือก็พูนขึ้นจนเรือสาเภายักษ์รับน้าหนักไม่ไหวเลยจมลง
แกลือขนาดมากมายมหาศาลทาให้น้าทะเลเค็มจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างนิทานอธิบายเหตุข้างต้นมีปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธ์เขมรหลายเรื่อง
บอกให้ทราบถึงที่มาของคน สัตว์ ชื่อของสถานที่ต่างๆเช่น ทาไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษ ทาไมอีกาเป็นสีดา
ทาไมผิวหนังของกบจึงมีลวดลาย ทาไมทะเลจึงมีรสเค็ม จากประสบการณ์การเก็บข้อมูลวิจัยในพื้นที่
อื่นๆที่ไม่ใช่ช าติพันธ์เขมร พบว่านิทานบางเรื่องปรากฏเช่น เดียวกันในกลุ่มชาติพันธ์ อื่นเช่นเรื่อ ง
กระต่ายกับหอย จะมีโครงเรื่องคล้ายนิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่า ส่วนชาติพันธ์ลาวก็ มีนิทานเรื่อง
กระต่ายกับหอยเช่นเดียวกัน
๗) นิทานเรื่องสัตว์ (animal tale)
เป็นเรื่องที่สัตว์เป็นตัวเอกจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนิทานพื้นบ้านของชาติพันธ์เขมรทั้ง
ในไทยและกัมพูชาพบว่ามีนิทานเกี่ยวกับสัตว์อยู่หลายเรื่อง มีลักษณะคล้ายนิทานอีสป ใช้สัต ว์เป็นตัว
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ดาเนินเรื่อง สามารถพูดจาสื่อสารกันได้ มีอารมณ์รักโลภ โกรธหลงเหมือนมนุษย์ ส่วนใหญ่มุ่งให้คติ
สอนใจ จัดอยู่ในประเภทนิทาน คติก็ได้ หากแต่นิทานคติจะเหมารวมถึงนิทานที่ใช้คนเป็นตัวดาเนิน
เรื่องด้วย ตัวอย่างนิทานเกี่ยวกับสัตว์ชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชามีดังนี้
ชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาเช่น เรื่องสิงโตกับกบ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสิงโตตัวหนึ่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าป่า เพราะถือว่าตนมีพลังอานาจ
เหนือสัตว์ทั้งปวง วันหนึ่งสิงโตได้เดินไปยังหนองน้า แห่งหนึ่ง ซึ่งมีกบอาศัยอยู่ สิงโตรู้สึก
กระหายน้าจึงก้มลงดื่มน้าในหนอง พลันก็ต้องสะดุ้งเมื่อกบตัวหนึ่งตะโกนสุดเสียง
“ หยุดเดี๋ยวนี้เจ้าสิงโต อย่ามาดื่มน้าในหนองน้าของข้า นี่เป็นหนองน้ามรดกที่ปู่ย่าตายาย
มอบให้แก่ข้า”
สิงโตได้ยินดังนั้นก็โกรธมากจึงด่ากลับไป
“ชิชะ เจ้ากบตัวกระจ่อยร่อย เจ้ารู้หรือไม่ ข้าคือเจ้าป่า ที่สัตว์น้ อยใหญ่ในป่าแห่งนี้ต่างยา
เกรง”
กบหาลดราวาศอกไม่
“ ข้า ไม่ส นใจหรอกว่า เจ้า จะเป็นใคร เพราะข้ าคือ จอมราชาแห่ ง หนองน้ านี้ เจ้า สิง โต
กระจอก เจ้าไม่มีสิทธิ์มากล้ากรายอาณาจักรของข้า”
สิงโตโกรธหนักไปอีกมันจึงคารามเสียสนั่นท้องน้า ฝ่ายกบได้ยินก็กระโดดลงน้าไป จากนั้นก็
กระโดดขั้นบกอีก หลอกล่อสิงโตคารามและไล่ตน จนสิงโตหมดแรงและขาดใจตายตรงนั้น
ส่วนชาติพันธ์เขมรในไทย เช่น เรื่องจรูกทเวอแสร จะแกซีบาย (หมูทานา หมากินข้าว)
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่าอิสิ มีฤๅษีตนหนึ่ง บาเพ็ญตบะจนแก่กล้าสามารถ
เสกหมาและหมูให้พูดภาษามนุษย์ ไ ด้ จึงเสกหมูและหมาอย่างละตัวไว้ คอยรับใช้ประจา
อาศรม หมาและหมูอยู่ด้วยกันมาตามปกติ ประหนึ่ง ว่ารักใคร่กลมเกลียวกันดี แต่ทว่า
ความเป็นจริงแล้ว หมานั้นสุดแสนเจ้าเล่ห์และชอบเอาเปรียบเจ้าหมูยิ่งนักพอเข้าเดือน อัฐ
มาส (เดือน8) พระฤๅษีได้เวลาเขาไปบาเพ็ญตบะที่ ยอดเขา จึงเอ่ยกับสัตว์ทั้งสองว่า เข้า
ฤดูทานาแล้วให้ทั้งสองช่วยกันทานาจนเสร็จเรียบร้อย เมื่อตนออกจากบาเพ็ญตบะแล้วจะ
มาให้รางวัล เจ้าหมูและเจ้าหมาช่างดีใจยิ่งนั่ง ด้วยหวังว่าจะถูกเสกให้เป็นมนุษย์จึงรับปาก
อย่างพร้อมเพรียงกันว่า
“ครับ พ่อปู่ ข้าทั้งสองจะตั้งใจทานาให้เสร็จจงได้” จากนั้นพ่อปู่ฤๅษีจึงลาลับเข้าป่าไป
ฝ่ายเจ้าหมาเจ้าเล่ห์ก็ออกอุบายว่า “นี่แหนะเจ้าหมูข้าว่านายก็ไถเผือก ไถมันหาอาหารเก่ง
เหมือนกันนา เอาอย่างนี้ นายเป็นคนไถเดี๋ยวฉันจะเป็นคนหว่าน” เจ้าหมาออกอุบาย
เจ้าหมูด้วยความซื่อจึงตอบไปว่า “ได้ๆ ถ้าเช่นนั้นเจ้าไปหลับเอาแรงก่อนเถิด”
หมาดีใจรีบไปนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ ทาเช่นนี้เป็นประจาจนเวลาครบหนึ่งเดือนหมูก็ไถนาเสร็จ
แต่หมายังไม่หว่านข้าวสักเม็ดเดียว
ฝ่ายพระฤๅษีเมื่อบาเพ็ญตบะครบเดือนก็กลับเข้าอาศรม ด้วยที่หมาจมูกไวต่อกลิ่น
จึงสามารถรับรู้ได้ว่าพระฤๅษีกาลังมาจึงออกอุบายให้หมูนอน ด้วยความที่หมูเหนื่อยตลอด
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ระยะเวลาหนึ่งเดือนจึงเผลอหลับไป ฝ่ายหมาเมื่อเห็นหมูหลับก็วิ่งเล่นไปทั่วแปลงนาด้วย
อารมณ์ร่าเริง พอพระฤๅษีกลับมาถึงจึงถามถึงงานที่ได้รับมอบหมายว่า
“ไหนล่ะงานนาเสร็จรึยังรึ” หมาได้ทีจึงกล่าวเท็จไปว่า “ยังเลยพ่อปู่ งานไม่เสร็จเพราะ
เจ้าหมูไม่ช่วยข้าไถนา วันๆเอาแต่นอนอยู่ใต้ร่มไม้ ส่วนนาทั้งหมดข้าเป็นคนไถถ้าไม่เชื่อไป
ดูรอยเท้าได้” พอพระฤๅษีมองไปที่ร่มไม้ก็เจอหมู นอนหลับจริง อีกทั้งในนาก็มีแต่รอยเท้า
หมาที่วิ่งเล่นเมื่อก่อนหน้าไม่นาน ด้วยอารมณ์โมโหจึงเอ่ยวาจาสาปแช่งว่า
“แต่นี้ต่อไปภายหน้า หมูไ ม่ทานา ห้ามกินข้าวให้กินแต่รา ส่วนหมาผู้รู้หน้าที่ให้กินข้าว
เป็นอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์” นับแต่นั้นมา หมูจึงต้องกินรา ส่วนหมาเวลามนุษย์กินข้าว
เสร็จก็จะคลุกข้าวกับน้าแกงหรือเศษเนื้อให้กินเสมอๆ
จากการวิเคราะห์นิทานเกี่ยวกับสัตว์ของกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา พบว่า มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับนิทานอีสป ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คติสอนใจ หรือ แสดงให้เห็นถึงการ
ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาหรือเอาตัวรอด สิ่งที่แตกต่างจากนิทานในแถบอื่นโดยเฉพาะเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ซี ก โลกตะวั น ตกคื อ ประเภทของสั ต ว์ ใ นนิ ท าน ในนิ ท านพื้ น บ้ า นชาติ พั น ธ์ เ ขมร
นอกจากจะมีสัตว์ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปเช่น ช้าง เสือ ลิง กระต่าย จระเข้ ยังมีสัตว์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น ควาย หมู คางคก กบ อึ่ง อ่าง กิ้ง กือ เป็นต้น สัตว์ต่างๆถูกนามาใช้เป็ น
สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เสือแม้จะตัวใหญ่น่ากลัวแต่ไร้ปัญญา กระต่าย
มักเป็นผู้ดารงความยุติธรรม นกแก้ว เป็นผู้ที่เอาตัวรอดตามสถานการณ์ งูใหญ่มักจะเป็นตัวแทนของ
อานาจศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่าเจ้าเขาเป็นต้น
๘) นิทานมุขตลก (jest)
นิทานมุขตลกมักจะมีขนาดสั้น โครงเรื่องไม่ซับซ้อน มีเพียงอนุภาคเดียว ตัวละครอาจเป็น
มนุษย์หรือสัตว์ก็ได้ จุดสาคัญของเรื่องอยู่ที่ความไม่น่าเป็นไปได้ต่างๆนิทานดังกล่าวไม่ได้เน้นสาระ
หรือคติสอนใจใดๆมุ่งให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังอย่างเดียว
นอกจากนิทานประเภทอื่น ยังพบนิทานชาติพันธ์เขมรที่เป็นนิทานมุขตลก ส่วนใหญ่เน้ความ
บันเทิงไม่นึกถึงสาระ เป็นเรื่องตลกโปกฮา ตัวอย่างเช่นนิทานชาตพันธ์เขมรในไทยเรื่องพ่อตากับ
ลูกเขยเจ้าปัญญาที่พูดถึงเศรษฐีผู้หนึ่งได้ใช้ลูกเขยให้ไปถางไร่ถางนา โดยได้บอกว่า
“ลูกเอ๊ยไปถางไร่ปลูกข้าวซิ เผื่อจะได้ซักฝ่ามือฝ่า เท้า เอาไว้กิน เจ้าลูกเขยก็รับปาก
ทันใด คว้ามีด จอบเสียมไป ถางไร่แล้วก็เอาฝ่าเท้าวัดด้วย เมื่อถางได้ขนาดเท่ากับฝ่าเท้า
ก็หยุดถาง แล้วกลับไปบอกพ่อตาว่า ถางเสร็จแล้ว เมื่อพ่อตาได้ยินดังนั้นก็ได้สั่งว่า ถ้า
เช่นนั้นก็จงรีบเอาพันธ์ข้าวเบาไปหว่าน เพราะข้าวเบามันจะออกรวงเร็ว (ข้าวเบา
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หมายถึงพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ออกรวงก่อนข้าวทั่วไป) ฝ่ายลูกเขยก็รับปากอีก แล้วก็เดิน
ไปหาข้าวเบาตามลานข้าวที่คนอื่นฟัดทิ้ง(ข้าวลีบ)จากนั้นก็เก็บใส่กระสอบ กลับไปบอก
พ่อตาว่าได้พันธุ์ข้าวแล้ว พ่อตาก็สั่งอีกว่า ถ้าเช่นนั้นก็รีบไปหาควายตัวเท่าลูกนงลูกหนู
มาไถ ไม่ต้องเอาตัวใหญ่มากเพราะควายจะแก่ เจ้าลูกเขยก็รีบไปหา แต่กลับไปจับหนู
นามาผูกเชือกไว้ พอตกเย็น พ่อตามาถามว่าไถเสร็จแล้วยัง กลับเจอลูกหนูแทนควาย
ถามว่าพันธุ์ข้าวอยู่ไหนก็เจอแต่ข้าวลีบ ถามว่าถางไร่ได้มากน้อยแค่ไหนกลับไปเจอที่โล่ง
เท่าฝ่าเท้าจริงๆ เศรษฐีพ่อตาก็จนปัญ ญาจะด่าว่าลูกเขย เพราะลูกเขยอ้างว่าทาตาม
คาสั่งพ่อตาทุกอย่าง ลูกเขยเลยรอดตัวไป
นอกจากนี้ยังมีนิทานเรื่อง ตากับยายไปหาปู ที่พูดถึงตายายคู่หนึ่ง ชวนกันไปขุดปูแล้วปูหนีบ
อวัยวะเพศเรื่องมีอยู่ว่า
วันหนึ่งตาถือเสียม ยายถือครุ แล้วตายายก็มองหารูปู พอยายเห็นรูก็พูดขึ้นว่า “มานี่ๆ
ยายเห็นรูแล้ว มาขุดเร็ว” ยายนั่งคอยตาก็ขุดไป พอขุด ๆ ไป ดินมันแข็งมาก (ขุดยาก)
ตาพูดขึ้นว่า “ขุดไม่ได้หรอกยาย ดินมันแข็ง ยายปวดฉี่ไหม ไปฉี่ใส่รูปูหน่อยสิ ” ยายก็
ปวดฉีพ่ อดี “มายายจะฉี่ใส่” น้าเยี่ยวที่ยายฉี่ใส่ มันเย็นไปถึงหลังปู แล้วปูพูดว่า
“โอ้ มันเย็นๆ สงสัยฝนตก ไหนจะไปดูข้างนอกหน่อยซิ ” ปูกาลังออกมาก็เห็นอวัยวะ
เพศของยาย ก็เลยหนีบ ยายก็ร้อง
“ตาๆ ช่วยด้วยๆ ปูหนีบยาย” ตาก็ตีปูออก จับมาปูใส่ครุ ตาพูดขึ้นว่า
“ได้ตัวหนึ่งแล้วยาย” ยายก็หารูอีก แล้วตาก็ขุดปู ขุดไปๆ ดินมันแข็ง ขุดไม่ได้ ยายพูด
ว่า “ตาปวดฉี่ไหม?” ตาพูดว่า “ตาจะฉี่ใส่รู” ปูก็ออกมา ก็เห็นอวัยวะเพศของตา ก็หนีบ
อวัยวะเพศของตา ตาทายังไงก็ไม่หลุด ตาพูดว่า
“ยายๆ ทาเสียงฟ้าร้องได้ไหม” ยายร้อง “โครมๆ” (เหมือนเสียงฟ้าร้อง) ปูพูด
“ฝนตกแน่ๆ เลย” ปูก็ปล่อยก้ามออกจากอวัยวะเพศของตา ปูก็กลับเข้ารูเดิม แต่ยาย
จับใส่ครุทัน ตากับยายพากันไปขุดต่อ ตาพูดว่า “ยายขุดบ้างสิ” ยายก็ขุดได้สองสามตัว
แล้วก็พากันกลับบ้าน เก็บผักตามทาง พอมาถึงบ้านก็ทาอาหารกินเสร็จ ยายพูด “ตา
วันนี้นอนหลับแหละตา เพราะได้กินกับข้าวอร่อย” ตากับยายก็กลับไปนอน หลังจากนั้น
ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
นอกจากนี้ยังมีนิทานเรื่องหลวงตากับเณร และหลวงตากับลูกศิษย์ ที่พูดถึงความเจ้าเล่ห์ของ
เณร และ ลู กศิษ ย์ข องหลวงตาที่ ใช้เ ล่ห์ กลั่น แกล้ ง พระชราด้ วยเล่ห์ก ลโกงต่า งๆ จะเห็น ว่านิ ทาน
ดัง กล่าวไม่ได้ให้สาระสาคัญในเรื่องของบาปบุญ คุณโทษ เพราะตามมารยาททางสัง คม ผู้น้อยต้อง
เคารพผู้อาวุโส มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่นิทานดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเน้นความตลกขบขันเป็น
หลัก

๗๓

สรุป
ลักษณะของนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันเป็ นอย่าง
มากในด้านการวางเค้าโครงเรื่อง ซึ่งเหมือนกับลักษณะนิทานทั่วไปจากพื้นที่อื่นๆ ตามร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธ์เขมรอาศัยตั้งรกรากกระจายอยู่ทั่วไปในเขตชายแดนไทยและกัมพูชา ใน
อดีตมีความเกี่ยวพันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนิทานบางเรื่องมีเค้าโครงเรื่องเหมือนกันอาจจะแตกต่างกัน
ในส่ว นของรายละเอี ยดย่ อยเช่ น บริ บ ทด้ านพื้ นที่ ชื่ อ ของตัว ละคร เป็ น ต้น ประเภทของนิ ทานมี
หลากหลาย ในแต่ละประเภทจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่นนิทานคติ มุ่ง ให้คติสอนใจ
นิทานอธิบายเหตุ มุ่งบอกเล่าที่มาขอสถานที่ บุค คล หรือเหตุการณ์ต่างโดยอธิบายว่ าเหตุใดสิ่ง ที่
ปรากฏในปัจจุบันจึงเป็นเช่นที่เห็นและเป็นอยู่ เช่น ทาไมกระต่ายจึงปากแหว่ง ทาไมอีกาจึงมีสีดาเป็น
ต้น ส่วนนิทานมุขตลก เน้นให้ความบันเทิงโดยไม่คานึงถึงสาระหรือคติสอนใจใดๆ สิ่งที่เป็นลักษณะ
เด่นของนิทานชาติพันธ์เขมรทั้งในไทยและกัมพูชาอีกประเด็นหนึ่งคือ การสะท้อนให้เห็นผลของการ
กระท า การท าดี ได้ ดีท าชั่ วได้ชั่ ว โดยที่ แสดงผลลัพ ธ์ข องการการทาชั่ว คือ การพบกั บโชคชะตาที่
โหดร้าย ต้องเผชิญกับการลงโทษที่รุนแรงถึงชีวิตทาให้สะท้อนภาพที่น่ากลัว
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บทที่ ๕
ประเพณีและวัฒนธรรมทีป่ รากฏในนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา
นิทานพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นแง่คิดหลายประการนอกจากให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังสะท้อน
ให้เห็นลักษณะของผู้คน สังคม และ วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของถิ่นที่มาของนิทาน
พื้นบ้านนั้นๆ สามารถนามาใช้เป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆได้เป็นอย่างดี บทนี้ผู้วิจัยได้มุ่ง ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาโดยจะนาเสนอสาระด้านประเพณีและวัฒนธรรมทั่วไปใน
นิทานบางประเด็นมีลักษณะที่พบได้ในนิทานทั่วไปหรือในนิทานของชาติพันธ์อื่น ส่วนสิ่ง ที่เป็น อัต
ลักษณ์ร่วมกันของนิทานกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป
สาระด้านประเพณีในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
การวิ เ คราะห์ ป ระเพณี ที่ ป รากฏในนิ ท านพื้ นบ้ า นชาติ พัน ธ์ เ ขมร ผู้วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ ต าม
แนวทางของ ลักขณา ศกุนะสิงห์ (๒๕๓๒ : ๔๓-๔๕) และ เสถียรโกเศศ (๒๕๐๕:๑๐) ซึ่งได้แบ่งหัวข้อ
การวิเคราะห์ ออกเป็น จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) ขนบประเพณี (Institution)และ
ธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
๑. จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores)
จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) หมายถึง ระเบียบแบบแผนแนวปฏิบัติซึ่งสังคมใด
สังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นเรื่องของ
ความถูกผิด มีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย มีเหตุผลและมีความเป็นธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง เป็นกฎเกณฑ์ทื่สังคมกาหนดให้กระทาร่วมกัน ดังนั้น สมาชิกในสังคมต้องทา ผู้ใดฝ่าฝืนถือ
ว่าเป็นความผิด ชั่ว จะต้ องถู กต าหนิ หรื อได้ รับ การลงโทษจากคนในสัง คมนั้ น จารี ตประเพณีมั ก
เกี่ยวพันกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคม เช่น จารีตประเพณีในเรื่องการครองเรือน เป็นต้น
จากการวิเคราะห์จารีตประเพณีที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาสามารถจาแนกได้
ดังนี้
๑.๑ จารีตประเพณีเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง
จารีตประเพณีเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองที่สะท้อนในนิทานพบว่า พ่อแม่จะมีอิทธิพล
ในการเลือกคู่ครองให้ลูก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ก่อนจะออกเรือนมีคู่ครองจะต้องให้พ่อ
แม่เป็นผู้ตัดสินใจ หากเป็นการเลือกสะใภ้ พ่อแม่ต้องพิจารณาเลือกหญิง ที่มีคุณสมบัติดีง าม เป็น
กุลสตรีเก่งการบ้านการเรือน กิริยามารยาทเรียบร้อย ตามคุณลักษณะของหญิงครบลักษณ์ หากเป็น
ชายต้องมีความกล้าหาญขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ การทาผิดกรอบจารีต
ประเพณีถือเป็ นความผิดความชั่ว และถู กสัง คมประณาม อาทิในนิท านพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรใน
กัมพูชาเรื่อง ชายขุดปู ซึ่งแสดงให้เห็นจารีตประเพณีเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองที่พ่อแม่และครอบครัวมี
อิทธิพลต่อการเลือกคู่ครองของสมาชิกในครอบครัวรายละเอียดของเรื่องมีดังนี้
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มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกชาย ๑ คน ลูกชายอายุ ๑๒ ปี ต่อมามารดาเสียชีวิตแล้วยัง
เหลือแต่บิดาพ่อหม้าย บิดาทามาค้าขายสองคนกับลูก แต่สินค้าขายไม่ค่อยได้ยิ่งแต่จนลงไป
อีก ต่อมาบิดาเสียชีวิตอีกทิ้งลูกชายให้อยู่คนเดียว บิดาเสียชีวิตไปได้ ๕ วันก็มาเข้าฝันบอก
ลูกชายว่า
“ลูกเอ๋ย! ช่างยากจนเหลือเกิน เราผู้เป็นพ่อไม่มีอะไรให้ลูกหรอก ฉะนั้นให้ลูกไปขุดปูที่ใต้
กระท่อมปู่ตา ทางทิศอีสานบ้านเราเอาไปขายเลี้ยงชีวิตทุกวันเถอะ ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้น
เมื่อไหร่ ให้ลูกไปขุดทุกวันอย่าได้หยุด!”
เช้ า ขึ้ น มา ลู ก ชายตื่ น นอนขึ้ น มาจ าความฝั น ได้ ทุ ก อย่ า ง ก็ จั บ จอบเดิ น ตรงไปที่
กระท่อมปู่ตา ขุดไปเห็นปูตัวหนึ่งจริงๆ แล้วเอาปูนี้ไปขายให้คนที่ตลาดๆ ก็ซื้อไป ชายคนนี้
ได้เงินแล้วก็กลับมาบ้านคืน เช้าวันต่อมาก็ไปขุดปูที่เดิมได้ปูหนึ่งตัวเอาไปขายให้คนที่ตลาด
อีก คนที่ตลาดก็ซื้อไป ชายคนนี้ก็กลับมาบ้านคืน ในที่แห่งนั้นมีมหาเศรษฐีคนหนึ่ง มีลูกสาว
หลายคน ลูกสาวคนแรกๆ มหาเศรษฐีได้จัดงานแต่งงานให้ มีสามีแล้วทุกคน ยังแต่ลูกสาว
คนเล็กชื่อเนียงโปว(สุดท้อง) เนียงโปวไม่ยอมมีสามี มหาเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาบังคับให้มี
สามีนางก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม
วันต่อมา ชายหนุ่มก็ไปขุดปูทเี่ ดิมอีกได้แล้วเอาไปขาย เนียงโปวลูกสาวมหาเศรษฐี
เห็นก็เรียกมาถามว่า “พ่อหนุ่มหิ้วปูไปไหน” ชายหนุ่มตอบว่า “ข้าเอาไปขาย”เนียงโปวก็
ซื้อเอาแล้วนางบอกว่า “ตั้งแต่วันนี้ต่อไปถ้าพ่อหนุ่มได้ปูอย่าเอาไปขายให้ใคร เอามาขายให้
ข้าทุกวันอย่าได้ขาด” ด้วยนางมีใจปฏิพัทธ์รักใคร่กับชายหนุ่มคนนี้มาก แต่ชายหนุ่มไม่รู้ตัว
ชายหนุ่มได้เงินแล้วก็กลับมาบ้านคืน วันหลังชายหนุ่มไปขุดปูที่เดิมอีกแล้วเอาไปขายให้แต่
เนียงโปวทุกวัน เนียงโปวก็รับซื้อทุกวันไม่เคยขาด เนียงโปวยิ่งมีใจรักชายหนุ่มมากยิ่งขึ้น ก็
ได้แสดงอากับกิริยาให้ชายหนุ่มรู้ ชายหนุ่มรู้ชัดว่านางมีใจรักตัวเองแน่นอน แต่ได้พิจารณา
ว่า ตัวเองทุกวันนี้ยากจนลาบากเหลือเกินและเป็นลูกกาพร้าด้วย ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไป
ฝ่ายพี่ๆทุกคน ได้เห็นเนียงโปวผู้เป็นน้องสาว แสดงอากับกิริยารักชายหนุ่มขายปู
ออกหน้าออกตา ก็พากันไปฟ้องมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาว่า เนียงโปวผู้เป็นน้องทากิริยา
ไม่ดีกับชายขุดปูมากเกิน ชายหนุ่มขุดปูได้ก็เอามาขายให้เนียงโปวๆ รับซื้อทุกวัน แล้วทา
แสดงออกว่ารักชายคนนี้มาก พี่ๆทั้งหมดพูดตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟัง ยิ่งแต่ทามากกว่าเดิม
เศรษฐีบิดามารดาได้ยินดังนั้นรู้สึกโกรธ เรียกเนียงโปวมาต่อว่าด่าตาหนิว่า
“มึงเป็นคนแข็งขืนขัดใจพ่อแม่ กูให้มีผัวที่เป็นคนมีทรัพย์สมบัติ มึงไม่ยอมเอา แต่
มึงรักคนยากจนขายปู ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มึงไม่ต้องขึ้นมาบนบ้านกู แม้แต่ในหมู่บ้าน ก็
เข้ามาไม่ได้กูตัดมึงทิ้งแล้ว”
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ส่วนมารดาตัดใจไม่ขาดกับลูกสาวสุดท้อง ได้ แอบห่อของชิ้นเล็กๆ ที่มีราคาไปให้เนียงโปว
ลูกสาว เนียงโปวกราบลาบิดามารดาถือห่อที่มารดาให้ลงจากบ้านไป ขอไปอยู่บ้านชายขาย
ปู เล่าบอกเรื่องราวที่พ่อแม่โกรธแล้ว ไล่ออกจากบ้านทุกอย่าง ชายหนุ่มได้ฟังแล้วตอบว่า
“ตัวเองทุกวันนี้ยากจนเหลือเกิน แล้วกาพร้าด้วย น้องกลับไปบ้านคืนเถอะ พี่ไม่กล้ารับน้อง
หรอก พี่กลัวมหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อจับโทษเอาพี่ไปฆ่า” เนียงโปวตอบว่า “น้องไม่ไปหรอก สู้
ตายกับพี่ที่นี่แหล่ะ” ชายหนุ่มถามว่า “ถ้าอย่างนั้นเราคิดการณ์อย่างไรกัน” เนียงโปวตอบ
ว่า “ถ้าพี่คิดเห็นอย่างไรน้องขอทาตาม”
ชายหนุ่มพาเนียงโปวออกจากบ้าน ไปอยู่นอกเขตหมู่บ้าน แล้วฝากบ้านไว้
กับเพื่อน เช้ารุ่งขึ้ นมาขุดปูที่เดิมเอาไปขายเหมือนวั นก่อน ได้เงินแล้ วซื้อสิ่ง ของมาฝาก
ภรรยา ทาแบบนี้หลายวัน เนียงโปวด้วยความเป็นผู้หญิงครบลักษณ์ ได้ปฏิบัติกับสามีโดย
ไม่มีบกพร่อง กลางคืนเข้านอน เนียงโปวพูดกับสามีว่า
“น้องขอใจสามีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พี่ไม่ต้องไปขุดปูอีกแล้ว เงินทองเรามีมากมาย หากพี่
อยากซื้ออะไรก็ซื้อไป”
สามีไม่ยอมทาตาม เช้ารุ่งขึ้นสามีถือจอบไปขุดปูอีก เนียงโปวเห็นดังนั้นก็แอบเดินตามไปดู
ให้เห็นด้วยตาตนเอง โดยไม่ให้สามีรู้ เห็นชัดเจนแล้วก็กลับมาบ้านคืน ฝ่ายสามีขุดปูได้แล้ว
เอาไปขาย เรียบร้อยแล้วซื้ออาหารของกินฝากภรรยา
วันหลังสามีไปตัดฟืนในป่าไกล เนียงโปวเห็นสามีไปหาฟืนก็ถือจอบไปขุดทาลายที่
ที่สามีขุดปูทิ้งหมด เรียบร้อยแล้วกลับมาหุงข้าวทากับข้าวไว้ให้สามีกิน ค่าลงสามีมาจากป่า
ก็กินข้าวด้วยกัน เช้ารุ่ งขึ้นสามีถือจอบไปขุดปูอีก เห็นดินบริเวณนั้นถูกขุดทาลาย กระจัด
กระจายไปหมด และได้เห็นกระดองปูตัวหนึ่ง ใหญ่แปลกแห้งสะอาด เหมือนถูกตากแดด
มานานแล้ว สามีก็ถือกระดองปูเอามาไว้ใต้ถุนบ้าน โดยไม่ได้บอกภริยาให้รู้ ภริยาก็ไ ม่ไ ด้
ถามสามีแต่อย่างไร ถึงเวลาเข้านอนเนียงโปวถือเงินหลุดมือหนึ่ง แนน (เงินชนิดหนึ่ง ของ
เขมร)ตกลงไปใต้ถุนบ้าน ตกลงไปบนกระดองปูใหญ่ตัวนั้น เนียงโปวก็ไม่ได้บอกให้สามีรู้คิด
ว่า รอเช้าสว่างขึ้นมาค่อยลงไปเอาเงินมาไว้คืน
เช้ารุ่งขึ้นเนียงโปวลงจากบ้านไปเอาเงิน ๑ แนนที่ตก แต่เห็นเงินแนนเต็มกระดองปู
นางดีใจมาก เอามาให้สามีๆ ถามว่า “น้องได้เงินจากไหนมากมาย” เนียงโปวตอบสามีว่า
“เมื่อคืนนี้น้องถือเงินเพื่อเอาไปไว้ในห้อง แต่หลุดมือ ๑ แนนตกลงไปใต้ถุนบ้าน น้องไม่ได้
ลงไปเอาเพราะคิดว่า บ้านอยู่ไกลคนอื่น ไม่มีใครรู้เห็น รอเช้าสว่างแล้วค่อยลงไปเอามาเก็บ
เช้ามาน้องลงไปเอาปรากฏว่าเห็นเงินแนนเต็มกระดองปู น้องก็เอามาให้พี่ ” สามีมีความดี
ใจเหลือประมาณ แล้วพูดบอกภรรยาว่า “ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่ไม่ไปขุดปูอีกแล้ว ” ภรรยา
ดีใจมาก
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ตกกลางคืนทั้งสามีภรรยา พากันทิ้งเงินลงไปตรงกระดองปูใหญ่ เช้ารุ่งขึ้นลงไปดู
เห็นเงินเต็มกระดองปูแล้วเอาไปเก็บทุกวัน ถ้าทิ้งเงินเหรียญเช้าขึ้นมาเห็นเงินเหรียญ ถ้าทิ้ง
เงินแนนเช้าขึ้นเห็นเงินแนนถ้าทิ้งเครื่องเงินเครื่องเพชร เช้าเห็นเครื่องเงินเครื่องเพชรเต็ม
กระดองปู ทั้งสองคนทาแบบนี้เป็นเวลาหนึ่งปี เงินกับเครื่องประดับมีมากมายนับไม่ถ้วน
แล้วปรึกษากันว่า เงินเรามีมากมายเราจะมีอะไรเก็บเงินกับเครื่องประดับทั้งหมด แล้วพา
กันเอาเงินกับเครื่องประดับทั้งหมดไปขุดดินฝังไว้มากมาย
หลังจากวันนั้นมา ทั้ง สามีภรรยาพากันไปเยี่ยมมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดา ไปถึง
พี่สาวทุกคนเห็นได้ด่าว่า
“อีโจรจั ญไรมึง พาผัว ยากจน ขายแต่ปูมาหาอะไร มึง ได้ยิน หรือไม่ พ่อไล่ ตัดขาดมึง แล้ ว
แม้แต่ในหมู่บ้านมึงก็เข้ามาไม่ได้เช่นกัน อีจัญไรออกจากหมู่บ้านไปให้เร็ว”
เนียงโปวตอบว่า “พี่ทุกคนอย่าดูถูกข้าๆ มานี้เพื่อเยี่ยมบิดามารดาเพราะท่านมีบุญคุณกับ
ข้าๆ ไม่ขอทรัพย์สมบัติท่านหรอก สมบัติพี่ๆ ทุกคนข้าก็ไม่ขอ ข้าดู ไปแล้วทรัพย์พี่สมบัติทุก
คนมีเท่าไหร่ ข้าไม่สนไม่ตื่นเต้นเลย แม้แต่ขนขาข้ายังไม่ตื่นเต้นด้วยเลย”
พี่ทุกคนโกรธมาก ด่าแช่งว่า มึงนี่อวดอ้างเหลือเกินกูไม่เชื่อมึงหรอก เนียง
โปวว่า “ถ้าไม่เชื่อพนันกันซิ” พี่ๆ พูดว่า พนันกันแบบไหน เนียงโปวตอบว่า “ขอให้พี่ทุก
คนนับเงินข้าให้หมดภายในหนึ่งวัน ถ้านับหมดข้าแจกให้ทุกคน ถ้านับไม่หมดข้าจะไม่ให้ แต่
ข้าคิดว่าอย่าว่าแต่นับหนึ่งวันเลย ต่อให้นับสองวันหรือสามวันก็ไม่หมดหรอก” พี่ทุกคน
ตอบว่า “ข้าพร้อมไปนับ แต่ถ้ามึงโกหกกูๆ จะตีมึงให้ตาย” เนียงโปวว่า “ตามใจ” พี่ๆ พา
กันไปนับเงินเนียงโปว นับตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ไม่หมด พากันกลับมาบ้านคืน บอกเศรษฐีบิดา
มารดาว่า “เนียงโปวน้องสาวมันอวดว่ามันมีเงินเยอะ ข้าทุกคนไม่เชื่อแล้วมันว่า ถ้าไม่เชื่อ
ให้ไปดูที่บ้านมัน ข้าทุกคนก็ไปดูเห็นว่ามันมีเงินมากจริง ก็พนันกับมันๆ ว่า ถ้าข้าทุกคนนับ
เงินมันภายในหนึ่งวันหมด มันให้ข้าแจกกัน หากนับไม่หมดมันก็ไม่ให้ นี่ข้าทุกคนนับตั้งแต่
เช้าถึงเย็นก็ไม่หมดเงินของมัน กลับมาบอกบิดามารดาให้รู้”
มหาเศรษฐีได้ฟังก็จัดคนให้ไปดูเงินเนีงโปวให้แน่ใจว่าจริงเนียงโปวก็พาไปดูครบทุก
ที่ กรมการทั้งหลายได้เห็นเงินเนียงโปวมากมายจริง แล้วกลับมากบอกมหาเศรษฐีทุกอย่าง
มหาเศรษฐีรู้สึกดีใจมาก ได้จัดคนใช้ให้ไปเรียกเนียงโปวกับลูกเขยมาบอกว่า
“ลูกเอ๋ยมาอยู่กับพ่อแม่คืนนะ”
แล้วมหาเศรษฐีบังคับให้กรมการไปหาเกวียนควายวัวเป็นจานวนมากไปขนเงินและ
เครื่องเพชรสมบัติเนียงโปวเอามาทั้งหมดไว้บนบ้านเต็มไปหมด มหาเศรษฐีเห็นเงินเนียงโปว
มากจริง มีความดีใจเหลือประมาณ และชมเชยว่า “ลูกข้านี้เป็นผู้มีบุญ ตั้งแต่นี้ต่อไปลูกทั้ง
สองได้เป็นเศรษฐีดารงค์วงศ์ตระกูลต่อไป เหตุการณ์ที่พ่อโกรธไล่ลูกครั้งนั้น
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ลูกอย่าถือสาโกรธกับพ่อ ” เนียงโปวกับสามีก็อยู่บ้านบ้านบิดามารดาเหมือ นเดิม
ฝ่ายพี่สาวทั้งหมดก็เกรงกลัวเนียงโปว กับน้องเขยมาก เมื่อมหาเศรษฐีบิดาถึงแก่ กรรมไป
สามีเนียงโปวกับเนียงโปวก็ได้เป็นเศรษฐีแทนบิดาต่อไป
จากนิทานข้างต้น ลูกสาวคนเล็กไม่ยอมทาตามคาแนะนาของพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่เลือกคู่ครองที่
เหมาะสมให้ กลับไม่ทาตามและปฏิเสธการแต่งงานกับผู้ที่พ่อแม่เห็นควร ต่อมานางยังไปหลงรักชาย
ขุดปูที่มีฐานะยากจน ทาให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆไม่เห็นด้วยและถูกประณาม นอกจากนี้ยังถูกขับ
ไล่ออกจากบ้านไปต้องใช้ชีวิตอย่างยากลาบากไประยะหนึ่ง ต่อมาภายหลังเมื่อฐานะร่ารวยขึ้นจึงได้รับ
การยอมรับ เห็นได้ว่าพ่อแม่มักหาคู่ครองที่มีฐานะเสมอกันให้กับลูก
นอกจากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ยั ง มี นิ ท านชาติ พั น ธ์ เ ขมรในไทยเรื่ อ ง “เนี ย งกะเดิ๊ บ โดง
กะเดิ๊บสลา” นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่มีความห่วงใยเรื่องคู่ครองของลูกสาวเมื่อหมอดูทัก
ว่าลู กจะได้ คู่ครองไม่ดี ด้ว ยความเป็ นห่ว งจึ ง สร้ างหอคอยให้ลู กอยู่ กลางป่ าไม่ ต้อ งพบชายใด แต่
โชคชะตาทาให้ต้องเผชิญกับความล่มสลายของครอบครัว ส่วนการกระทาของแฝดผู้พี่ขัดต่อจารีต
ประเพณีและไม่เชื่อฟังคาพ่อแม่จึงทาให้ชีวิตพบกับความวิบัติ
๑.๒ จารีตประเพณีเกี่ยวกับการเคารพนับถือผู้ใหญ่หรือผู้มีอานาจบารมี
นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างเด่นชัดซึ่ง
ครอบครัวมักจะประกอบด้วย ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ลูก เคารพนับถือกันตามลาดับอาวุโส ผู้ที่มีอายุน้อย
กว่าต้องให้ความเคารพยาเกรงผู้ที่มีอายุมากกว่า เชื่อฟังและนอบน้อม หากไม่เคารพยาเกรง หรือ
ปฏิบัตินอกกรอบจะได้รับการประณามจากสังคมโดยรวมนอกจากนี้ยังเคารพนับถือกันตามสถานภาพ
ทางสังคม เช่น คนรับใช้ต้องเคารพยาเกรงเจ้านาย ไพร่ฟ้าประชาชนเคารพยาเกรงพระมหากษัตริย์
หรือพุทธศาสนิกชนเคารพยาเกรงพระภิกษุสงฆ์เป็นต้น หากไม่ดาเนินชีวิต
ตามรีตตามรอยย่อม
ถูกสังคมประณาม
๑.๓ จารีตประเพณีเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นในนิทานอีกประการหนึ่งคือจารีตประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่
ของบุคคลในครอบครัวและสังคม นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรได้สะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติในการทา
หน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว ชุมชน สังคม เช่น หากเป็นชายเมื่อถึงเวลาสมควรต้องออกบวช
ทดแทนคุ ณ พ่ อ แม่ เมื่ อ มี ค รอบครั ว ต้ อ งมี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ น าครอบครั ว ประกอบสั ม มาชี พ หาเลี้ ย ง
ครอบครัว ทางานที่ต้องใช้แรง เช่นงานแบกหามก่อสร้าง ส่วนผู้หญิง มีบทบาทหน้าที่ดูแลบ้านช่อง
เรือนชาน รับผิดชอบงานบ้านเช่นหุง หาอาหาร ปัดกวาดเช็ดถู ปรนนิบั ติสามีและดูแลบุตร ส่ว น
ภาระหน้าที่ต่อสังคมคือผู้เป็นชายอาจต้องออกรบเมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงครามเป็นต้น
ตัวอย่างเช่น ในตอนหนึ่งของนิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชา เรื่อง ชายขี้เกียจได้เมียครบ
ลักษณ์ ได้พรรณนาการปฏิบัติของภรรยาต่อสามีไว้ว่า
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วัน หนึ่ ง เมี ย จัด หมาก ๕ บุ หรี่ ๕ เข้ า ไปกราบไหว้ผั ว แล้ว พู ดว่ า “ข้า ขอโทษคุ ณ พี่
เพราะเราเวลานี้จนมาก เราไม่ได้หากิน ไม่มีมีอะไรกิน ขอให้คุณพี่ไ ปตัดไม้ ทาคันไถ
คราส ทานาเหมือนคนอื่น เพราะถึงฤดูทานาแล้ว ”ผัวพูดว่า “ถ้าเป็นแบบนี้ ขอให้น้อง
หุงข้าว ห่อเป็นเสบียงเถอะ ผัวจะไปหาตัดไม้ ทาคันไถ คราส” เมียลุกแต่เช้ามืดหุงข้าว
ห่อใส่ถุง มีทั้งน้า ขวานไปด้วย ชายขี้เกียจนอนกระทั่งพระอาทิตย์โผล่แล้ว เมียไม่กล้า
ปลุกผัว รอให้ผัวตื่นเอง พอตื่นขึ้นมา เมียตักน้าไปล้างหน้าให้เสร็จเรียบร้อย เมียก็ ยื่น
หมาก บุหรี่ และข้าวห่อ พร้อมทั้งเครื่องใช้ไปให้ผัว”
จะเห็นว่าจารีตประเพณีกาหนดให้ผู้เป็นภรรยาทาหน้าที่เป็นผู้ตาม คอยดูแลเอาใจใส่สามี แม้
ถึงคราคับขันที่จะต้องให้สามีทางานอย่างใดอย่างหนึ่งยังต้องมีพิธีรีตองจัดเตรียมเครื่องไหว้ขอขมาสามี
นอกจากนี้ในนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยเรื่องลูกชายทั้ง เจ็ดยัง สะท้อนให้เห็นหน้าที่ของลูกที่แสดง
ความกตัญญูต่อบุพการีผู้ให้กาเนิด แม้จะถูกพ่อแม่นาไปปล่อยทิ้ง เมื่อลูกได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองก้
กลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ แสดงถึงการระลึกบุญคุณและรู้หน้าที่ขอตนว่าควรเลี้ยงดูผู้เป็นบุพการี
๒. ขนบประเพณี (Institution)
ขนบประเพณี ( Institution) นั้นหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนดไว้แล้วปฏิบัติกัน
สืบมา ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทางตรง ได้แก่ ประเพณีที่มีการกาหนดเป็นระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัติอย่างชัดแจ้งว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร ทางอ้อม ได้ แก่ ประเพณีที่รู้กันโดยทั่ว ๆ ไปโดย
ไม่ได้วางระเบียบไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติไปตามคาบอกเล่า เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตายซึ่ง
เป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตหรือประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การขึ้นบ้านใหม่
ขนบประเพณีจะเป็ นลักษณะของกิจกรรมที่กระทาร่ว มกัน ในชุมชนหรือสัง คมตามความเชื่อหรื อ
ศรัทธา ขนบประเพณีที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาสามารถจาแนกได้
ดังนี้
๒.๑ ขนบประเพณีเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วย
ชาวชาติพั นธ์ เขมรในไทยและกัม พูช าในอดีต เชื่ อในเรื่อ งของความเร้ นลั บ สิ่ง ที่เ หนื อ
ธรรมชาติ นับถือผี และเชื่อกันว่าการเจ็บป่วยเกิดจากอานาจชั่วร้ายที่มองไม่เห็น หรือผู้ป่วยประพฤติ
ผิดตามรีตรอยจึงถูกผีบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ เรียกว่าทาผิดผีนั่นเอง ดังนั้นการรักษาอาการ
เจ็ บ ป่ ว ยจึ ง มี พิ ธี ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ กั บ ไสยศาสตร์ มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ม ายาวนานจวบจนยุ ค ปั จ จุ บั น ที่
วิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้า ขนบประเพณีโบราณเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยยังมีปฏิบัติ
กันอยู่ ตัวอย่างดังกล่าวพบได้ในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยเรื่อง ผู้หญิง ได้สามีลิง ในเรื่อง
ดังกล่าวพญาลิงได้ทาการรักษาอาการเจ็บป่วยของนางเมียดผู้เป็นเมียโดยการจัดพิธีรามะมวด เรื่องมี
อยู่ว่า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ได้มีหญิงสาวที่มีฐานะยากจนชักชวนกันไปหา
ฟืนในป่า ในขณะที่เพื่อนๆหาฟืนได้จนครบแล้ว นางเมียดก็ยังหาไม่ได้ มองไปทางไหนก็มี
แต่ฟืนสด จึงได้บอกกับเพื่อนๆว่าให้กลับไปก่อนและฝากบอกกับแม่ของตนว่า ยังหาฟืน
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ไม่ได้ จะหาฟืนให้ได้ก่อนจึงจะกลับ หลังจากเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วยางเมียดก็ยังหาไม่ได้
อยู่ดี จึงเปรยบอกว่าใครก็ได้ที่ช่วยหาฟืนให้ได้ ถ้าเป็นผู้ชายจะเอาเป็นสามี ถ้าเป็นผู้หญิงจะ
เอาเป็นสหาย ฝ่ายพญาลิงป่าได้ยินเช่นนั้นจึงถามว่าจริงหรือไม่ แน่นอนหรือเปล่าที่พูดแบบ
นั้น นางเมียดที่กลัวไม่ได้ฟืนกลับบ้านจึงรับปากว่าเป็นความจริง พญาลิงป่าก็ช่วยหาฟืนจน
สาเร็จ จากนั้นนางเมียดก็พาพญาลิงป่ากลับบ้านไปด้วย และก็ได้บอกกับแม่ว่าตนได้สัญญา
กับพญาลิงป่าว่าถ้าหาฟืนให้ไ ด้ จะแต่ง งานกับลิง ป่า แม่นางเมียดก็ ยอมให้นางทาตามที่
สัญญาไว้ พญาลิงป่าจึงพานางเมียดเข้าป่าลึกเพื่อกลับไปแต่งงานที่เมืองของตน พญาลิงป่า
รักนางเมียดมาก สั่งสมุนให้จัดทาเรือนหอให้อย่างดี มีลิงรับใช้ทุกอย่าง อยากได้อะไรพญา
ลิงป่าหาให้หมด แต่ได้สั่ง นางเมียดว่า ห้ามกินกิ้ง ก่าเด็ดขาด เพราะจะทาให้ไม่ สบายอาจ
ตายได้ ฝ่ายนางเมียดเมื่ออยู่กับพญาลิงป่าถึงจะได้รับความสะดวกสบาย แต่นางก็ไม่ได้รัก
พญาลิงป่าเลย จึงคิดหาทางหนีกลับบ้านแต่ไ ม่รู้จะทาเช่นไร จึงไปไล่จับกิ้งก่ามากินเพื่อ
ตนเองจะได้ไม่สบาย เมื่อกินแล้วนางก็แกล้งกลับมาบอกกับสามีพญาลิง ป่าว่าเผลอไปกิน
กิ้งก่า และตอนนี้รู้สึกไม่สบาย นางวางแผนคั่วข้าวคั่วไว้ใต้ที่นอน เพื่อที่เวลาพลิกตัวไปมาก็
จะได้ยินเสียงเหมือนกระดูกร่างกายแตกแหลกเหลว นางแสร้งทาเป็นลุกไม่ได้ พญาลิงป่าก็
หนักใจเป็นอย่างมาก หาหนทางรักษาเมียทุกอย่าง จนได้เข้าป่าไปหาพญาตุ๊กแก ปรึกษาว่า
ต้ อ งท าอย่ า งไรเมี ย ถึ ง จะรอด พญาตุ๊ ก แกก็ บ อกว่ า ต้ อ งไปแก้ บ นโดยการร ามะม๊ ว ด
(การละเล่นอย่างหนึ่งในชุมชนชาวเขมร เพื่อเป็นการบวงสรวงเทวดา หรือการขอขมาในสิ่ง
ที่ล่วงเกินเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการไม่สบาย ตามความเชื่อของคนเขมร) พญาลิงก็กลับมา
จัดเตรียมกันเล่นมะม๊วดอย่างยิ่งใหญ่ แต่นางเมียดก็แกล้งบอกกับสามีว่าตนเองคงไม่รอด
และได้แกล้งกลั้นลมหายใจว่าตนเองตายแล้ว พญาลิงก็จับดูเมีย ทั้งจี้เอว บีบนวด ทายังงัย
นางก็ไม่ขยับ จึงคิดว่านางเมียดได้ตายจริง แต่ก่อนตายนางเมียดได้สั่งไว้ว่าหากนางตายให้
ส่งศพนาง ลอยน้ากลับไปหาแม่ของตน เพื่อให้แม่ได้ทาพิธีศ พของนาง พญาลิงก็จัดทาแพ
สวยงามเพื่อส่งศพเมียรักกลับไปแม่ แต่ด้วยความรักที่มีให้เมีย พญาลิงจึงได้นาแก้วแหวน
เงินทอง กาไลเงิน กาไลนาค ผ้าไหมอย่างดี สมบัติหลายอย่างใส่ไปด้วยเพื่อเป็นการทาบุญ
ให้นางเมียดครั้งสุดท้าย ร่างของนางเมียดลอยมาจนถึงหน้าบ้านแม่ของนาง เมื่ อแม่นางมา
เห็นก็รีบไปดู ปรากฏว่าลูกสาวยังไม่ตายตามที่ลิงส่งข่าวมา นางก็ดีใจมากทั้งยังได้สมบัติติด
ตัวมาด้วยมากมาย ทาให้ฐานะทางบ้านดีขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเพื่อนนางเมียดที่เป็นลูกสาว
เศรษฐีบ้านข้างๆได้ยินว่านางเมียดกลับมาได้ร่ารวยเป็นอย่างมาก จึงเกิดความโลภอยากจะ
รวยเพิ่มขึ้นไปอีก จึงได้มาถามนางเมียดว่าทาอย่างไรจึงจะรวย นางเมียดก็เล่าทุกอย่างให้ฟัง
และต้องแกล้งตายให้พญาลิงจับไม่ได้ก็จะได้กลับบ้าน เมื่อตายพญาลิงก็จะให้สมบัติกลับมา
เพื่อนนางเมียดจึงคิดแผนอยากได้สมบัติบ้าง จึงแกล้งเข้าไปหาฟืนในป่าและพูดเหมือนนาง
เมียด เมื่อพญาลิงได้ยินอีกก็มาถามว่าจริงหรือเปล่าที่พูดมา จะยอมแต่งงานกับตนหรือไม่
หากช่วยหาฟืนได้ เพื่อนของนางเมียดก็รีบตอบตกลงโดยเร็วและได้พาพญาลิงกลับไปหาแม่
ของตน แม่ของเพื่อนนางเมียดก็ตอบตกลงเช่นกันเพราะหวังจะได้สมบัติเช่นกัน พญาลิงพา
เพื่อนของนางเข้าไปในเมืองลิงอีกครั้ง และได้บอกกับเมียอีกเช่นเคยว่าห้ามกินกิ้งก่า แต่นาง
ก็แกล้งไปจับกินเพราะบอกว่าแพ้ท้องเลยหิว จากนั้นก็แกล้งไม่สบายทาเหมือนที่นางเมียด
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ทา พญาลิงก็ ไปปรึกษาพญาตุ๊ก แกอี กว่า ต้อ งทาเช่น ไร พญาตุ๊กแกก็บ อกว่ าให้ ทาพิ ธีร า
มะม๊วดอีกครั้ง แต่ต้องจัดให้ใหญ่กว่าเดิม เพื่อที่นางจะได้ไม่ตาย พญาลิงก็กลับมาสั่งลูกน้อง
ให้จัดเตรียมงาน และได้เข้ามาบอกกับเมียว่ากาลังจะหาทางรักษานาง แต่นางก็แกล้งบอก
ว่าตนเองไม่รอดแล้วแน่ๆ จึงได้แกล้งตาย ฝ่ายพญาลิงก็เสียใจมากที่เมียต้องมาตายอีกคน
พยายามบีบนวดทาทุกอย่างให้ แต่เพื่อนนางเมียดเผลอหายใจออกมา พญาลิงจึงลองจี้เอวดู
เพื่อนนางเมียดกลั้นไว้ไม่ได้จึงเผลออุทานออกมา พญาลิงโกรธมากเมื่อรู้ว่านางแกล้งตาย จึง
ฉีกท้องควักไส้พุงออกมา และสั่งลูกน้องเอานางไปสับทาปลาร้า ส่งกลับบ้านไป ลูกน้องลิงก็
ได้จัดการตามที่เจ้านายสั่ง จากนั้นพญาลิงจึงจัดทาแพอย่า งดี แต่ไม่ใส่แก้วแหวนเงินทอง
ใส่ไปเพียงไหปลาร้าหนึ่งใบให้ลอยไปตามน้า เมื่อแพลอยมาถึงหน้าบ้าน แม่ของเพื่อนนาง
เมียดก็ดีใจนึกว่าลูกกลับมาแล้วก็รีบออกมาดูสมบัติ แต่กลับเจอเพียงไหใบเดียว นางก็นึกว่า
ลูกส่งของฝากเป็นปลาร้ามาให้ ก็เปิดปลาร้าดูกลิ่นหอมน่ากิน จึงนาไปหมกกิน กินไปเรื่อยๆ
ก็เห็นคล้ายนิ้ว แต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไร จนกินใกล้จะหมดจึงเห็นหนังศีรษะของลูก ถึงได้รู้ว่า
ลูกตายแล้ว เห็นดังนั้นก็ร้องห่มร้องไห้ และคิดเสียใจว่าไม่น่าส่งลูกไปตายเลย ทั้งๆที่ทาง
บ้านก็ฐานะดีอยู่แล้ว แต่เพราะความโลภตัวเดียวเท่านั้นที่ทาให้ลูกสาวต้องมาตาย
ในนิทานดังกล่าวข้างต้นได้กล่าวถึง ประเพณีรามะม๊ วด ซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาติพันธ์เขมร
โดยเชื่อว่าการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงมีสาเหตุมาจากการทาผิดต่อครูหรือเทวดาผู้คุ้มครอง ที่คุ้มครองดูแล
บุคคลคนนั้นอยู่และติดตามไปทุกหนทุกแห่ง ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อไป
๒.๒ ขนบประเพณีเกี่ยวกับการบวงสรวงเซ่นไหว้
นิท านชาติ พัน ธ์ เขมรที่ผู้ วิ จัย ได้ ทาการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ไ ด้ สะท้ อนให้ เห็ น ความเชื่ อ ใน
เรื่องราวเหนือธรรมชาติ อานาจเร้นลับ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีเทวดาต่างๆ ความเชื่อดัง กล่าว
นาไปสู่การกาหนดขนบประเพณีในเรื่องของการบวงสรวงเซ่นไหว้ เพื่อขอพรให้สมปรารถนา นิทานที่
สะท้อนขนบประเพณีดังกล่าวสามารถยกตัวอย่างได้จากเรื่องหลานสาวงูเกงกองโดยเรื่องมีอยู่ว่า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยัง มีหญิง คนหนึ่ ง ชื่อ ว่า นางโสริยา นางมีสามีที่ถูกสาป
กลายเป็นงู และไม่อาจอยู่ร่วมกับนางและลูกได้ ทั้งคู่มีลูกสาวหนึ่งคน นางอาศัยอยู่ใน
บ้านหลังเล็กๆในป่า และ เลี้ยงลูกสาวจนเติบใหญ่ ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เด็กผู้หญิง
คนนี้ ได้เกิดมามีลักษณะแตกต่างจากเด็กคนอื่น หัวของเธอเต็มไปด้วยงูซึ่งดูน่ากลัว
มาก ตั้งแต่เธอเติบโตมา แม่ของเธอก็ไม่อนุญาตให้เธอออกไปไหน เพราะเกรงว่าจะทา
ให้ชาวบ้านเกิดความกลัว แต่หากจาเป็นต้องออกไปจริงๆ ผู้เป็นแม่ก็ต้องเอาผ้ามาโพก
หัวเอาไว้แทน
อยู่มาวันหนึ่ง มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ไม่มีลูก และพวกเขาก็นาเครื่องเซ่นไหว้เพื่อไปขอ
ลูก ที่ศาลพระภูมิศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ที่ศาลแห่งนี้มีเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ และมีคนเอาของ
ไปเซ่นไหว้มากมาย เมื่อลูกสาวของนางโสริยา เห็นอาหารดังกล่าวก็รู้สึกหิวยิ่งนัก
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เพราะนางเคยอาศัยอยู่แต่ในถ้าและไม่เคยได้กินอาหารดีๆ เหล่านั้นเลย เด็กหญิงซ่อน
ตัวอยู่หลังเทวรูปนั้น และ ก็เอามือล้วงไปหยิบอาหารมากิน สามีภรรยาคู่นั้นคิดว่าโดน
ผีหลอก แต่คอยสังเกตดูเป็นเวลานาน ปรากฏว่าเป็นมือของเด็กน้อย สองสามีภรรยา
จึงเดินอ้อมไปข้างหลัง ก็พบกว่าเป็นเด็กน้อยจริง ๆ จึง ได้ดุด่า และดึง เส้นผมของเธอ
แต่พอเส้นผมของเธอร่วงลงพื้นก็กลายเป็นงู พวกเขาจึงร้องเรียกให้ผู้คนมาตีเด็กคนนั้น
เด็กน้อยรู้สึกตกใจกลัว จึงวิ่งหนีเข้าป่าไป
นอกจากนิทานดังกล่าวข้างต้นยังมีนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยที่แสดงถึงการเซ่นไหว้
บูชาแม่โพสพ เรื่อง ตานานปลากระดี่ ดังนี้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เกิดภัยแล้งไปทั่วทุกหัวระแหง ผู้คน ห า
กินตามท้องนาป่าเขาต้องเดือดร้อนเพราะไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วแม้แต่ข้าวในยุ้งก็พา
กันนามาหุงกินจนหมด เมื่อคราฝนตกลงมา ถึงฤดูเพาะปลูก จึงไม่เหลือเมล็ดข้าวไว้ทา
พันธ์อีกต่อไป มีเสียงร่าลือว่าชาวบ้านสามารถไปขอเมล็ดพันธ์ข้าวจากแม่โพสพได้ แต่
หนทางที่จะไปนั้นแสนลาบาก ต้องเดินทางข้ามป่าเขา และ ลาธารเกาะแก่งมากมาย แต่
ชาวบ้านก็ไม่ท้อ พากันวางแผนว่าจะไปเอาเมล็ดพันธ์ข้าวมาให้ได้ พวกเขาได้ส่งหัวหน้า
หมู่บ้านพร้อมลูกบ้าน สองคนเดินทางไปเพื่อไปขอเมล็ดพันธ์ข้าว
จากพระแม่โพสพ
จนสุดท้ายต้องข้ามลาธารไป และเมื่อมาถึง ที่แห่ง หนึ่งมีโขดหินขนาดใหญ่ปิดทางไว้
เหลือช่องเล็กๆที่คนไม่สามารถลอดผ่านไปได้ ต่างก็พากันท้อใจว่าจักต้องไม่มีพันธ์ข้าวไว้
ปลูกกินอีกต่อไป ทุกคนต้องอดตายกันเป็นแน่แท้ ในขณะที่ครุ่นคิดวิตกกังวลอยู่นั่นเอง
ก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นมาจากลาธาร
“ท่านทุกข์ใจอันใดเล่า”
ทุกคนมองไปยังเสียงนั้นเห็นปลากระดี่ตัวเล็กๆตัวหนึ่งกาลังขยับปากพูดกับทั้งสามคน
พวกเขาจึงพากันเล่าปัญหาให้ฟังปลากระดี่น้อยได้ฟังจบแล้วจึงพูดว่า
“อย่ากังวลไปเลยท่าน ข้าจะช่วยพวกท่านเอง ข้าขออาสาไปขอเมล็ดพันธ์ข้าวจากแม่
โพสพมาให้พวกท่าน ขอให้รออยู่ตรงนี้เถิด”
ว่าแล้วปลากระดี่ก็เบียดตัวเองเข้าไปตรงรอยแยกของหิน แทรกตัวที่พองกลมเข้าไปจน
ลีบแบน จนทะลุผ่านไปยังอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้นก็ว่ายทวนน้าขึ้นไปอย่างยากลาบากจนได้
พบกับพระแม่โพสพ
“ข้าแต่พระแม่โพสพ ข้าผู้น้อยได้อาสาชาวนามาขอเมล็ดพันธ์ข้าวจากท่านเพื่อนาไป
ปลูกไว้กิน ขอพระแม่โปรดเมตตาข้าด้วยเถิด”
แม่โพสพเห็นดังนั้นจึงเอ่ยว่า “เจ้าปลากระดี่น้อย น้าใจเจ้าชั่งงดงาม ข้ายินดีให้เจ้านา
เมล็ดพันธ์ข้าวไปให้ชาวนาพวกนั้น แต่การนาเมล็ดพันธ์กลับไปนั้น เจ้านาไปได้ทีละ
เมล็ดเท่านั้น ซึ่งหมายถึงเจ้าจะต้องว่ายทวนน้า กลับไปกลับมาหลายเที่ยวนะ”
ปลากระดี่ได้ยินดังนั้นก็น้อมรับ ในสิ่งที่ตนต้องเผชิญ มันอ้าปากรับเมล็ดพันธ์ข้าวแล้ว
ว่ายน้ากลับไป นาเมล็ดข้าวมาให้กับชาวนาที่รออยู่ริมลาธารอีกฟากหนึ่ง จากนั้นก็
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ว่ายทวนน้ากลับขึ้นไปอีก ทาเช่นนี้กลับไปกลับมา จนเมล็ดข้าวเต็มอุ้งมือของชาวนา
ปลากระดี่อ่อนแรง ตัวมันเคยอวบกลมกลับลีบแบน เชื่อกันว่า นี่เป็นสาเหตุว่าทาไมปลา
กระดี่จึงตัวแบน
ปลากระดี่หมดเรี่ยวแรง และเอ่ยกับชาวนาอย่างอิดโรย
“ขอให้ท่านนาเมล็ดพันธ์ทั้งหมดนี้ ไปเพาะปลูกและแบ่งเมล็ดพันธ์ไว้ปลูกในคราวต่อไป
ข้าหมดเรี่ยวแรงเสียแล้ว เห็นทีข้าต้องจากโลกนี้ไปเสียที เมื่อข้าตายไป จงนาร่างของข้า
เซ่นสังเวยแก่พระแม่โพสพ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูที่ท่านได้ให้เม็ดพันธ์ข้าวแก่
พวกเรา” กล่าวจบปลากระดี่ก็ขาดใจตายตรงนั้น ชาวนาจึง นาร่างของปลากระดี่
กลับไปด้วย เมื่อไปถึงก็ทาพิธีเซ่นไว้แม่โพสพตามที่ปลากระดี่ขอร้ องก่อนสิ้นใจ ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมาเมื่อต้องเซ่นไหว้พระแม่โพสพชาวนาชาติพันธ์เขมรจะมีปลากระดี่เป็น
องค์ประกอบของเครื่องเซ่นไหว้เสมอ
ตานานอีกหลายเรื่องที่เรื่องราวก่อให้เกิดขนบประเพณีด้านการบวงสรวงเซ่นไหว้จากอดีต
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ตานานบ้านพลวง ของกลุ่มชาติพันธ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์ ที่พูดถึงตานาน
ความเป็นมาในนิทานตานานพื้นบ้านเรื่อง เนียงตวลสตราหรือ ธิดาช้างเผือกดังที่กล่าวถึงมาเบื้องต้น
แล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีพิธีเซ่นไหว้ปราสาทขอมโบราณตามความเชื่อและตานานว่าเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาอยู่ การบวงสรวงเซ่นไหว้จะก่อให้ชุมชนเกิดความสงบสุข ผู้ที่ร่วม
พิธีเซ่นไหว้จะสมปรารถนาตามคาอธิษฐาน มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
๒.๓ ขนบประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการตาย
เหตุการณ์ในนิทานมักจะปรากฏเรื่องของการเกิดและการตาย ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดส่ วน
ใหญ่ตามที่สะท้อนในนิทานจะกล่าวถึงความเชื่อของการเกิดคือหากทาดีในชาติที่แล้ว การเกิดในชาตินี้
จะเกิดในตระกูลที่ดี มีบุญวาสนา หากทาความชั่วก็จะเกิดในตระกูลที่ไ ม่ดี มักพบอุปสรรคในการ
ดาเนินชีวิตเสมอซึ่งเป็นผลมาจากกรรมเก่า ส่วนสามีภรรยาคู่ใดที่ไม่มีลูกและต้องการมีลูก มักจะไปขอ
ลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธ์เสมอ เมื่อลูกเกิดมาก็ต้องเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ชาวชาติพันธ์เขมรมีพิธีกรรมเกี่ยวกับ
การเกิด พ่อแม่มักจะนิยมให้หมอดูทานายทายทักดวงชะตาของลูกและเชื่อตามหมอดู
ดัง
ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเรื่อง เนียงกะเดิ๊บโดกะเดิ๊บสลา ที่พ่อแม่ต้องนาลูกไปซ่อนไว้ในป่าลึกโดยสร้าง
หอคอยให้ลูกอยู่ เพราะเกรงว่าลูกจะได้พบชายที่ตนไม่อยากให้แต่งงาน เพราะจะประสบพบเจอกับ
การพลัดพรากที่ยิ่งใหญ่ตามที่หมอดูทานายทายทัก ส่วนพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย มีปรากฏในนิทาน
เช่นเดียวกัน การตายของผู้มีพระคุณ ผู้มีฐานะเป็นชนชั้นสูง เช่นพระราชา ชนชั้นขุนนางวีระบุรุษ
มักจะมี การสร้า งอนุส รณ์ สถานเพื่ อเป็น ที่ร ะลึ กเช่น การสร้ างปราสาทต่า งๆ ที่ มีเ รื่อ งเล่า ตานาน
เกี่ยวกับบุคคลสาคัญ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดและการตายซึ่งถือเป็นขนบประเพณีอย่างหนึ่ง จะได้
กล่าวถึงในบทต่อไป
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๓. ธรรมเนียมประเพณี
ธรรมเนียมประเพณีนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือน
ขนบประเพณี ไม่เกี่ยวกับความผิดความถูกเหมือนจารีตประเพณี เป็นเพียงแต่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป
จนเกิดความเคยชินจนไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหรือหน้าที่ การปฏิบัติก็ไม่มีกฎหรือข้อบังคับให้ปฏิบัติ ถ้าทา
ผิดไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร นอกจากเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จักกาลเทศะหรือเสียมารยาทไป
เท่านั้น(เสถียรโกเศศ, ๒๙ ) ธรรมเนียมประเพณีที่พบในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรและกัมพูชาได้แก่
ธรรมเนียมการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆเช่นการไปลามาไหว้ การต้อนรับขับสู้ การให้ทาน การ
แบ่งบัน หรือการแสดงความเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการทาบุญ
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเรื่องการทาบุญซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีทั่วไปที่ชาวชาติพันธ์เขมรยึดถือปฏิบัติ
ไม่ได้กาหนดว่าต้องทามากน้อยเท่าใด หรือต้องทาหรือไม่ คนไม่ทาก็ไม่ถือเป็นความผิดแต่อาจจะถูก
มองว่าไม่เหมาะสมเท่านั้นเองเช่นในนิทานเรื่อง สุนัข ๙ หางตอนหนึ่งที่ว่า
“กล่าวถึงตากับหลานชายอยู่คู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งมีฐานะยากจน ได้เลี้ยง
สุนัข๑ตัว ซึ่งในสมัยก่อนนั้น สุนัขเป็นสัตว์๙ หาง ทั้งสองมีอาชีพปลูกผักขาย ต่อมาวัน
หนึ่งตาได้เสียชีวิตลง ผู้เป็นหลานก็ได้เอาไม้กระดานมาทาเป็นที่รองศพตา ด้วยความ
ยากจนจึงไม่สามารถทาโลงศพได้จากนั้นก็ลากตาไปฝัง พร้อมกับร้องห่มร้องไห้เสียใจไป
ตลอดทาง หลานได้ลากศพตาข้ามป่าและภูเขาหลายลูก ข้ามไปจนไกลมากเพราะความ
เสียใจ เลยไม่รู้ว่ามาไกลแค่ไหน จนศพของตาไปสะดุดเถาวัลย์ที่กลางป่าแห่งนั้น หลาน
จึงได้นาศพตาฝังไว้ และได้อยู่ถางหญ้ารอบๆหลุมศพตา”
จากนิ ท านข้า งต้น เมื่ อ มีก ารตายของบุพ การี หรื อผู้ มี พระคุ ณ ลู กหลานที่ยั ง มีชี วิต อยู่ต้ อ ง
ประกอบพิธีกรรม ทาบุญอุทิศส่วนกุศล แต่ในนิทานดังกล่าว ผู้เป็นหลานไม่ได้ทาบุญหรือมีพิธีกรรม
ใดๆ ได้แต่ฝังศพตาไว้กลางป่าเท่านั้นเอง เช่นเดียวกับการให้ทานหรือการแสดงน้าใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็เป็นไปตามเจตนาหรือความต้องการของบุคคลนั้นว่าจะให้ทานหรือแบ่งบันสิ่งใดหรือไม่
นอกจากนี้ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของชาวชาติพันธ์เขมรที่สะท้อนในนิทานคือตรวจดวง
ชะตา ให้หมอดูทานายโชคชะตา ธรรมเนียมดังกล่าวยึดถือปฏิบัติตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงชนชั้นสูง
หรือกษัตริย์ กษัตริย์มักจะให้โหราจารย์ทานายทายทักชะตาบ้านเมือง เรื่องราวในนิทานมักจะแสดง
ให้เห็นว่าหมอดูหรือโหร มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ดังปรากฏในนิทาน
ตานานเรื่อง “กระบองกระยูง”ซึ่งในตอนหนึ่งได้กล่าวถึงพระราชาให้โหรทานายดวงชะตาบ้านเมืองว่า
“วันหนึ่งพระบาทกระบองกระยูงได้มองเห็นเหตุอัศจรรย์อีกครั้งกลางราตรี คือพระองค์
ได้ ม องเห็ น ดวงดาวส่ อ งแสงประกายเคี ย งคู่ พ ระจั น ทร์ แล้ ว มี แ สงสว่ า งส่ อ งไปบน
พระจันทร์ ทาให้พระจันทร์อับรัศมี ท่ามกลางท้องฟ้า พระราชาทรงให้โหราดูเหตุ
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นิมิตนี้อีกครั้ง โหราดึง กระดานชนวนตีเลขวาดดูเห็นว่า “คนมีบุญนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว มี
ฤทธิ์บารมีกว่าพระจันทร์ อีก 7 วันข้างหน้า ผู้มีบุญนี้จะขี่ม้าจากทิศอีสานจะได้เสวยราช
สมบัติในนครแห่งนี้ กษัตริย์กระบองกระยูงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็มีพระราชโองการตอบไปว่า
“ไม่หรอกโหรา! ข้าไม่ให้ราชบัลลังก์นี้ไปกับใครหรอก ข้าจะต้องประลองฤทธิ์สู้ให้ถึง
ที่สุดหมดทั้งแขนขา หากข้าแพ้เขา ถึงมอบบัลลังก์ให้”
ตัวอย่างในนิทานข้างต้ นแสดงให้เห็น ธรรมเนียมปฏิ บัติของสัง คมชาติพันธ์ เขมร เมื่อเกิ ด
ปรากฏการที่ไม่ปกติ มีปัญหาชีวิต ผู้คนจะต้องหาที่พึ่งอาจจะบวงสรวงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อให้รักษา
คุ้มครอง หรือให้หมอดูหรือโหราจารย์ตรวจดวงชะตาทานายทายทักหรือพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขหมอดูจึงถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตของผู้คนใน
สังคมชาติพันธ์เขมร
สาระทางวัฒนธรรมในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์สาระทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชาโดยยึดตามสาระที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๕: ๑๓ ) ซึ่ง ได้แบ่ง ประเภทของวัฒนธรรม
ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑. คติธรรม (Moral)
คติธรรมเป็น วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดาเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจและ
ได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของสังคม เช่น ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร
การประหยัดออดออม ความกตัญญู ความอดทน นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรจากทั้งไทยและกัมพูชา
ที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าได้สะท้อนให้เห็นหลักการดาเนินชีวิตพอสรุปได้ดังนี้
๑.๑ ความกตัญญู
เนื่องจากสังคมของกลุ่มชาติพันธ์เขมรทั้งในไทยและกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นสังคมชาว
พุทธ บรรพบุรุ ษจะปลูกฝังเรื่องความกตั ญ ญูโดยการกาหนดแนวปฏิบั ติโดยตรงในบรรดาสมาชิ ก
ครอบครัว เช่นลูกมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แก่ชรา พ่อแม่จะถือปฏิบัติเป็นแบบอย่ างที่ดี
ให้กับลูกโดยดูแลปู่ย่าตายาย เมื่อตนแก่เฒ่าก็จะได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกัน สังคมในชนบทตั้งแต่
โบราณกาลการเล่านิทานก่อนนอนเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ย่าตายายจะใช้นิทานเป็น
เครื่องมือในการสอดแทรกคุณธรรมต่างๆในเรื่องของความกตัญญู จะปรากฏในนิทานหลายเรื่อง เช่น
นิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาเรื่อง เสือกับดาบสซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึง การผลของการไม่สานึกใน
บุญคุณของผู้อื่น โดยนิทานได้เล่าถึง ดาบสผู้หนึ่งที่เดินจงกรมอยู่กลางป่า ในขณะที่เดินอยู่นั้นพลันมี
เสือตัวหนึ่งนอนตายอยู่ จึงได้นาเสือตัวนี้มาร่า ยมนต์ชุบชีวิตให้ฟื้นคืนมาอีกครั้ง ฝ่ายเสือเมื่อคืนชีพ
กลับไม่ทิ้งสัญชาติญาณโหดร้ายและหิวกระหาย มันทาเป็นโกรธดาบสกล่าวหาว่ามาปลุกให้ตนตื่น
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ก่อนที่ดาบสจะเพลี่ยงพล้าก็มีกระต่ายเดินผ่านมาเมื่อกระต่ายทราบเรื่องทั้งหมด กระต่ายจึง
อาสาที่จะช่วยให้ความยุติธรรมกั บเรื่องนี้ จึงออกอุบายให้เสือกับไปนอนดังเดิม โดยชี้ให้เสือไปนอน
ใกล้ๆกับรังงูจงอาง เสือจึงถูกงูกัดตาย
นอกจากนี้ยังมีนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยที่แสดงถึง คุณธรรมด้านความกตัญญู เรื่องความ
กตัญญู ดังนี้
ในอดีตนานมาแล้ว มีครอบครัวหนึ่งมีฐานะพอมีพอกิน มีลูกชายหนึ่ง คน ลูกชายเป็นคน
กตัญญู หาเลี้ยงพ่อแม่ ดูแลเอาใจใส่ และว่านอนสอนง่าย อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อลูกชายอายุได้
๑๕ ปี พ่อก็ได้ ล้มหายตายจากไป ปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่ตามลาพัง เขาช่วยงานในบ้านทุก
อย่าง ดูแลแม่ด้วยดีตลอดมา ต่อมาแม่เป็นโรคผอมแห้งแรงน้อย ด้วยความยากจน ไม่มีเงิน
รักษา แม่ก็ตายจากไป เขาร้องไห้เสียอกเสียใจ เพื่อนบ้านข้างเคียงมาช่วยงานศพ จน
เรียบร้อย ต่อมาเขาอยู่ตัวคนเดียว แต่ชายผู้นี้ก็ยัง มีจิตสานึก ระลึกถึง คุณพ่อแม่ เขาเอา
กระดูกพ่อแม่ บูชาไว้ที่บ้าน กราบกระดูกพ่อแม่เป็นประจาทุกเช้าเย็น แม้แต่เวลากินข้าว
ก็ตักข้าวใส่ให้พ่อ และแม่คนละ หนึ่งจาน ก่อนจะตักกินเอง เขาทาเช่นนี้ ราวกับว่า พ่อแม่
ยังมีชีวิตอยู่ กล่าวถึงเทวดาที่อยู่บนสรวงสวรรค์ ท่านเกิดความร้อนรุ่ม บัลลัง ก์ที่เคย
ประทับ กลับแข็งกระด้าง ท่านจึงรู้ว่า ต้องมีปัญ หาบางอย่างเกิดขึ้น บนโลกมนุษย์ เมื่อ
เพ่งมองไปยังโลกมนุษย์ ก็เห็นเด็กชายคนหนึ่ง อยู่คนเดียว ไม่มีพ่อแม่ ยัง ชีพด้วยความ
สุจริต มานะบากบั่น พระอินทร์เห็นแล้วจึงเกิดความสงสาร ท่านจึงแปลงร่างเป็นหญิงชรา
นุ่งขาวห่มขาว ถือไม้เท้าและ ขันน้าหนึ่งใบ เดินมาขอทานตรงหน้าบ้าน ในขณะนั้นเด็กผู้นี้
กาลังกินข้าวอยู่ ก่อนจะออกไปทาไร่ไถนาตามปกติ เมื่อชายหนุ่มมองเห็นหญิงชราผู้นี้ ก็
รู้สึกถูกชะตา เพราะหน้าตาคล้ายกับแม่ของตน จึงเอ่ยถามว่า
“ยายมาจากไหน มีธุระอะไร” คุณยายที่เป็นเพราะอินทร์ แปลงกายมา จึงตอบไปว่า
“คุณยายเป็นคนอนาถา ไม่มีพีน้อง เดินขอทานไปวันไป ยายจึงอยากจะขอข้าวกินสักมื้อ”
เด็กหนุ่มได้ยินดังนั้น จึงตอบไปว่า “ยายไม่ต้องไปขอทานที่ไหนอีกแล้ว ” “อยู่กับข้านี่
แหละ” “ข้าจะดูแลยายเอง” แค่เวลาข้าไปทางาน ขอให้ยายเฝ้าบ้าน ข้าจะทามาหากิน
เลี้ยงยายเอง” จากนั้นเขาก็ปฏิบัติต่อหญิงชรา ราวกับเป็นแม่ของตน หุงหาอาหารให้กิน
ตักน้าใส่โอ่งไว้ให้อาบ พูดจาเสนาะหู ไม่เคยทาให้ยายเสียใจเลย อยู่มาวันหนึ่ง ชายหนุ่ม
ออกไปทางานนอกบ้านตามปกติ ได้เวลาที่ พระอินทร์ จะต้องกลับสวรรค์ ก่อนกลับก็ได้
เนรมิต แก้วแหวนเงินทองไว้เต็มบ้าน เมื่อชายหนุ่ม กลับมาถึงบ้าน ก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็ น
ยาย เขาเดินหายาย ไปทั่วหมู่บ้าน เขาเดินไปถามบ้านข้างเคียง ก็ไม่มีใครเห็น เมื่อขึ้นมา
บนบ้าน เขาก็พบว่า มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย เด็กหนุ่มเห็นแล้วตกใจ แล้วเกรงว่าจะมี
คนมาหาเรื่องตน จึงไปบอกนายบ้าน ให้มาตรวจทรัพย์ดูว่า เป็นของใครหรือไม่ นายบ้านจึง
มาตรวจดูทรัพย์สิน และเรียกประชุมขาวบ้าน ถามว่า ทรัพย์สินนี้เป็นของใคร แต่ไม่มีใคร
แสดงความเป็นเจ้าของ นายบ้านจึงเอาทรัพย์สินไปแจ้งขุนนางให้มาดู เมื่อขุนนางทราบข่าว
ก็นาไพร่พ ลมาดู เพื่อ ตรวจสอบดูว่ า ทรั พย์ สินนี้ เป็ นของใครหรือ ไม่ แต่ก็ ไ ม่ มีใ ครเป็ น
เจ้าของทรัพย์สินเงินทองดังกล่าว ขุนนางจึงนาความไปแจ้งพระราชา พระราชา
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ก็ให้เสนาอามาตย์ ไปดู และให้เรียกตัวชายหนุ่มให้ไปเข้าเฝ้า สอบถามของเรื่องราวความ
เป็นมา เมื่อชายหนุ่มได้เล่าเรื่องทั้งหมด พระราชาจึงรู้เลยว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้มี
บุญวาสนา เทวดาบันดาลให้ เมื่อทราบความตามจิต หยั่งรู้แล้ว จึงสั่งเสนาอามาตย์ ให้นา
ทรัพย์สินเหล่านี้ มาไว้ที่ราชวัง และแต่งตั้งชายหนุ่มให้เป็นพระราชโอรสบุญธรรม เมื่อชาย
หนุ่ม อายุ ๒๕ ปี ชายหนุ่มผู้นี้จึงได้ อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง ต่างนคร และอยู่ด้วยกันมา
อย่างมีความสุข
ในนิทานข้างต้นสะท้อนให้เห็นการปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญู ทาให้เห็นผลของการ
เป็นคนกตัญญูแม้จะประสบพบเจอกับความยากลาบากแต่สุดท้ายผลของความดีก็ทาให้เขาได้พบกับ
ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด คุณธรรมในเรื่องดังกล่าวมีปรากฏในนิทานชาติพันธ์เขมรหลายเรื่อง นิทาน
บางเรื่องจะสะท้อนให้เห็นผลของความอกตัญญู หากไม่ทาดีหรือตอบแทนผู้มีพระคุณผลลัพธ์ ก็จะ
ตรงกันข้าม เช่นเรื่อง จะแกสาเปิว ที่กล่าวถึงสุนัขที่ออกลูกเป็นมนุษย์เพศหญิง ๒ คน ลูกสาวหน้าตา
สวยงาม เมื่อทั้งสองได้พบรักกับพระราชา ผู้เป็นพี่กลับรังเกียจแม่ของตน ทาให้ชีวิตอับปาง ส่วนน้อง
เป็นผู้รู้ตระหนักในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ ทาให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ
๑.๒ ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร
ความขยันหมั่นเพียรเป็นวัฒนธรรมในส่วนของคติธรรมที่แสดงให้เห็นในนิทาน สะท้อนให้
เห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ค นในชุ ม ชนชาติ พั น ธ์ เ ขมรที่ มี ลั ก ษณะหนั ก เอาเบาสู้ อด ทนต่ อ ความ
ยากลาบาก และมีความมุมานะพยายามในการทางานให้สาเร็จตามจุดมุ่ง หมายที่ วางไว้ นิทานที่
สะท้อนให้เห็นถึงคติธรรมด้านความขยันหมั่นเพียรมีปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและ
กัมพูชา พอยกตัวอย่างได้ดังนี้นิทานเรื่อง เมียเศรษฐีมีเค้าเรื่องตรงกับเนียงกันเชอคลุ หรือแม่กระเชอ
ก้นรั่วของชาติพันธ์เขมรในไทย ดังนี้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ฐานะยากจน แต่ทั้งคู่ก็มีความขยันหมั่นเพียร
อดทนต่ อความยากล าบาก พวกเขาออกจับ ปลาประทั ง ชี วิต ไปวัน ๆ ภรรยาเป็น ผู้ที่ มี
หน้าตาสวยสดงดงาม อยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ออกหาปลาตามปกติ แต่จับปลาได้กี่ตัวๆก็ไม่เหลือ
เพราะกระเชอใส่ปลารั่ว ขณะนั้นเองมีเศรษฐีผู้หนึ่งแล่นเรือสาเภาผ่านมา มองเห็นภรรยา
คนหาปลาก็เกิดตกหลุมรัก เลยเจรจาตกลงกับชายคนหาปลา ขอแลกเมียของตนกับเมียคน
หาปลา แต่ชายหาปลาหาตกลงไม่เป็นเหตุให้เศรษฐีโกรธมากจึงให้ลูกน้องเข้าทาร้ายชายหา
ปลาจนสะบักสะบอม อย่างไรก็ตามผู้เป็นเมียคนหาปลาเกิดกิเลสและมีความทะเยอทะยาน
อยากเป็นเมียเศรษฐีจึงตกลงปลงใจไปอยู่กับเศรษฐีทิ้งสามีผู้ยากจนของตนไปอย่างไม่ใยดี
เมื่อไปอยู่บ้านเศรษฐีก็ประจบประแจงจนเศรษฐีหลงรักหัวปักหัวปา เป็นเหตุให้เศรษฐีเบื่ อ
เมียเก่าและไล่นางออกจากบ้านไป นางถูกปล่อยให้ล่องเรือมาตามน้าเพียงลาพังจนถูก
กระแสน้าพัดพามายังคุ้งน้าที่ชายคนหาปลากาลังตกปลาอยู่ เรือถูกกระแสน้าพัดจนล่ม นาง
ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งเหนื่อยและหมดสติ ชายคนหาปลาจาได้ว่าเป็นเมียเศรษฐีผู้ที่พรากเมีย
คนสวยของตนไป จึงเข้าช่วยเหลือจนนางจนฟื้น หญิงสาวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาย
หนุ่มฟัง ชายหนุ่มรู้สึกเห็นใจจึงชวนอยู่เสียด้วยกัน

๘๘

เมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เกิดความรักผูกพันและตกลงปลงใจอยู่กันแบบสามีภรรยา ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรจึงทาให้สามารถสร้างฐานะและร่ารวยขึ้นเรื่อยๆ
ทางฝ่ายเศรษฐีกับเมียใหม่ไ ม่สนใจทามาหากิน เพราะมัวแต่หลงเมียใหม่และบารุงบาเรอ
นางด้วยสมบัติต่างๆที่มี ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย จนในที่สุดกลายเป็นคนยากจน ต้องออกหาปลา
ประทังชีวิต
วันหนึ่งทั้งคู่ออกหาปลา และผ่านมายังคุ้งน้าแห่งหนึ่ง มองเห็นบ้านหลังงามใหญ่โตริมฝั่งน้า
และมองเห็นชายหนุ่มกับหญิงสาวที่หน้าตาคุ้นเคย อยู่หน้าบ้าน เศรษฐีจาได้ว่านั่นคือเมีย
เก่าของตน และฝ่ายทางเมียใหม่เศรษฐีก็จาสามีเก่าของตนได้ นางได้เปลี่ยนท่าทีและไป
ออดอ้อนขอคืนดีกับสามีเก่า แม้จะร้องไห้ฟูมฟายแค่ไหน ทางสามีเก่าชายหาปลาในอดีตก็
ไม่ยอมคืนดี พร้อมกับต่อว่ากลับไป
“คนอย่างเจ้า ไม่มีความจริงใจกับใคร หวังแต่เงินทองของนอกกาย เมื่อวันหนึ่งข้ายากจนลง
เจ้าคงหนีข้าไปอีก จงกลับไปเถอะ ไปอยู่กับสามีใหม่ของเจ้า ส่วนเราได้พบกับรักแท้ คนที่
จะดูแลเราได้ตลอดชีวิต”พูดแล้วก็ให้บริวารพานางออกไปจากเขตบ้าน ชายหาปลาครอง
รักกับเมียใหม่อย่างมีความสุขสืบมา
นิทานเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุมานะขนันหมั่นเพียรของชายหาปลาที่มุมานะจน
สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยลาแข้ง ของตนเองโดยไม่พึ่ง พาคนอื่น และประกอบสัมมาชีพบน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ในทางตรงข้ามเมียคนแรกของชายหาปลาคิดรวยทางลัดและใช้จ่าย
อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ทางานทาการส่งผลให้ชีวิตตกต่าและยากจนลงเรื่อยๆ
๑.๓ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
วัฒ นธรรมด้ านคติ ธ รรมที่พ บในนิท านพื้ น บ้า นกลุ่ มชาติพั น ธ์เ ขมรในไทยและกัม พู ชาอี ก
ประการหนึ่งคือ คติธรรมในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังปรากฏในนิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชา
เรื่องมหาเศรษฐีกับนายกาบกล้วย โดยเรื่องมีอยู่ว่า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีความประสงค์จะทาบุญใหญ่ที่วัดเพื่อเสริมบารมี
ของตนเอง จึงได้เตรียมข้าวปลาอาหารพร้อมสิ่งของมากาย ไปถวายวัด ขณะนั้นเองมีชาย
ยากจนผู้หนึ่งเข้ามาในวัดประสงค์จะทาบุญด้วย แต่เศรษฐีไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าชายผู้นี้
เนื้อตัวสกปรกมอมแมมนุ่งห่มห่อตัวด้วยกาบกล้วย ไม่มีแม้อาภรณ์งดงามจะสวมใส่ ไม่สม
ฐานะตนมีแต่จะทาให้แปดเปื้อน
อย่างไรก็ตามชายผู้นี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทาบุญ ในครั้ง นี้ จึงอ้อนวอนขอ
เศรษฐีอยู่อย่างนั้น
“เจ้าอยากจะทาบุญ ไหนล่ะเจ้ามีอะไรติดตัวมาบ้าง” เศรษฐีถาม
“ข้าไม่มีอะไรดอก มีเพียงข้าวกับปลาย่างตัวเล็กที่วางอยู่ตรงกาบกล้วยนี่แหละ”
“เจ้าไปให้พ้น ดูสิอาหารของข้าพร้อมพรั่งทั้งคาวหวาน วางไว้ในถ้วนจานแก้วจานทองอัน
งดงาม ตัวเจ้าเทียบไม่ได้เลย”

๘๙

นายกาบกล้วยท้อใจ แต่ก็อยากทาบุญมากจึงพูดอ้อนวอนต่อว่า
“ท่านเศรษฐี ขอให้ข้าได้ช่วยจัดสารับอาหารเถิด”
ก่อนที่เศรษฐีจะเอ่ยคาห้ามปรามพลันหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เดินเข้ามา และเมื่อทราบความ
ประสงค์ของชายหนุ่มกาบกล้วยก็ยินยอมให้เข้าไปถวายภัตตาหารตามที่ได้เตรียมมา พร้อม
กับเศรษฐีผู้นั้น สร้างความไม่พอใจให้กับเศรษฐีเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดหลวงพ่อ
มิหนาซ้ายั งให้ พรชายผู้ย ากจนยืด ยาวและกล่าวชมว่ ามีใ จอัน เป็นกุ ศลท าบุญ ด้วยใจอั น
บริสุทธิ์ ส่วนเศรษฐีก็ให้พรตามปกติ เศรษฐีจึง กลับบ้านไปด้วยความขุ่นเคืองใจในขณะที่
ชายผู้ยากจนกลับอิ่มเอมเป็นสุขใจอย่างยิ่ง
นิทานดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนายกาบกล้วย ที่แม้ยากจน
ข้นแค้นไม่มีสิ่งของจะทาบุญ ยังมีจิตใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ ทาบุญทาทาน ส่วนพระสงฆ์ในเรื่องก็แสดง
ถึง ความเป็นผู้มีจิตใจดีงามเอื้ อเฟื้อเผื่อ แผ่ เป็น ผู้ให้ โดยให้โอกาสแก่ชายกาบกล้วยได้ ทาบุญ ตาม
ประสงค์
๑.๔ ความซื่อสัตย์
คติธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พบในนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา
หลายเรื่อง ดังตัวอย่างจากนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยเรื่อง กะจิลแพะคนซื่อ ดังต่อไปนี้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดมาก็กาพร้า พ่อแม่ตายหมด ยายเลี้ยงมา
ตั้งแต่เล็ก ที่บ้านมีฐานะยากจนมากๆ ชายคนนี้ชื่อว่ากะจิลแพะ กะจิลแพะเป็นคนซื่อ มักจะ
โดนคนอื่นเอาเปรียบเสมอ วันหนึ่งเพื่อนๆพาเขาไปวิดปลาที่หนองน้าแห่งหนึ่ง เพื่อนก็ออก
อุบายให้ กะจิ ลแพะนอนเป็ นคัน กั้ นน้ าเพื่ อจะวิดปลา จากนั้นพอน้าแห้ง ก็ลงมือจั บปลา
เพื่อนๆจับปลาไปจนหมดแล้วจึงบอกให้กะจิลแพะลุกขึ้นจับปลาบ้าง พอกะจิลแพะลุกขึ้นน้า
ก็ทะลักเข้ามา กะจิลแพะก็พยายามหาปลา จนมาเจอปลาหลดตัวหนึ่งซึ่งเล็กมากเขาจึงนา
กลับไปเลี้ยงที่บ้าน โดยที่ไม่รู้ว่าปลาตัวนี้คือปลาเทวดา กะจิลแพะหาอาหารมาให้ปลากิน
ทุกวัน ปลาก็โตขึ้นเรื่อยๆจนยาวเหมือนพญานาค ต่อมาวันหนึ่งปลาก็พูดกับเขาว่าให้พาไป
หนองน้าจะไปชนกับปลาใต้บาดาลหาเงินหาทองมาให้ กะจิลแพะตกใจมากที่ปลาพูดได้ แต่
ก็ยังถามว่าจะไปชนจริงๆหรอปลาก็บอกว่าจะไปชนเอาเงินเอาทองจริงๆขอเพียงแต่ก ะจิล
แพะต้องรักษาสัจจะว่า ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรในขณะที่ปลาลงไปแข่งขันใต้น้า กะจิลแพะ
ต้องไม่พูดไม่ตกใจและไม่ทาเสียงออกมาจนกว่าปลาจะโผล่ขึ้นเหนือน้า แล้ววันที่ปลาจะลง
ไปแข่งก็มาถึง กะจิลแพะก็ขี่ปลาไปที่แม่น้าใหญ่ จากนั้นก็นั่ง คอยปลาอยู่ข้างๆฝั่ง แม่น้า
ในขณะที่ปลาลงไปแข่งนั้น น้าก็ม้วนตัวเป็นคลื่นใหญ่ แผ่นดินไหวสั่นสะเทือน ฟ้าร้องฟ้า
แลบตลอดเวลา แต่กะจิลแพะก็จาคาพูดที่ให้ไว้กับปลาได้ ยังคงนั่งนิ่งรอจนกว่าปลาจะโผล่
ขึ้นมาเหนือน้า ผ่านไปครึ่งวันปลาก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับแก้วแหวนเงินทองเป็นจานวนมาก
เพราะปลาชนะการแข่งขัน กะจิลแพะจึงขี่ปลากลับบ้าน การไปแข่งขันครั้งนี้ ทาให้กะจิล
แพะกลายเป็นเศรษฐี เพื่อนที่เคยแกล้งกะจิลแพะเมื่อรู้ว่า

๙๐

กะจิลแพะรวยเพราะไปชนปลามา จึงมาขอยืมปลาไปชนบ้างเพราะอยากรวยเหมือนกะจิล
แพะ แต่เพื่อนคนนี้เป็นคนขี้อิจฉา และยังชอบนินทาผู้อื่น เมื่อไปถึงหนองน้าปลาก็สั่ง ไว้
เหมือนกับที่บอกกับกะจิลแพะว่าห้ามพูดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เมื่อปลาลงไปใต้น้าได้ไม่
นานเมื่อมีคลื่นยักษ์มา ชายผู้นี้ก็ตกใจส่งเสียงออกมาร้องตะโกนโหวกเหวก ปลาที่อยู่ใต้น้าก็
ชนแพ้เลือดอาบตัวขึ้นมาเกยฝั่งตาย ชายผู้นี้จึงกลับบ้านไปตัวเปล่าไม่ได้อะไรติดตัวเลยเพียง
เพราะเขาลืมคาสัญญาที่ให้ไว้กับปลา
จากนิทานดังกล่าวข้างต้น ตัวละครเอกเรื่อง กะจิลแพะ เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์
แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน เขายังทาตามสิ่งที่ได้ตกลงรับปากไว้กับบุคคลอื่น ส่งผลให้เขาพบ
ความโชคดีเจริญรุ่งเรืองในทางตรงข้ามเพื่อนของเขาไม่ซื่อสัตย์ ไม่รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับผู้อื่นจึงทาให้
ไม่ได้อะไรเลย มิหนาซ้ายังทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกด้วย
นอกจากนี้นิทานเขมรในกัมพูชาเรื่อง เนียงเปาว์ผมหอม ยังแสดงให้เห็นความชื่อสัตย์ของ
ภรรยาที่มีต่อสามี ดังเรื่องราวต่อไปนี้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ผู้เป็นภรรยามีนามว่าเนียงเปาว์ นางเป็นผู้ที่
มีรูปโฉมงดงามและมีผมที่หอมมาก สามีของนางเป็นพ่อค้า สามีภรรยาคู่นี้อาศัยอยู่ใกล้
ลาธารที่อยู่ห่างไกลจากคนอื่น ๆ ก่อนที่จะออกไปทาค้าขาย ผู้เป็นสามีของนางบอกว่า
“ คราวนี้พี่คงไปค้าขายเป็นเวลานาน หากคิดถึงกัน ขอให้ตัดเส้นผมของเจ้าใส่กระทง
แล้วปล่อยให้ลอยไปตามลาน้า เมื่อพี่เห็นมันพี่จะต้องกลับคืนมาพบเจ้าอีกแน่นอน”
หลายเดือนผ่านไปสามีผู้ไปค้าขายก็ไม่มีวี่แววว่าจะกลับมา เนียงเปาว์จึงตัดผมของ ใส่ไว้
ในกระทง และปล่อยลอยไปตามกระแสน้า
กระทงลอยไปตามลาน้าจนลอยไปถึงบริเวณที่กลุ่มโจรป่ากาลังอาบน้าอยู่ พวกเขาได้
กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วคุ้งน้านั้น หัวหน้าโจรได้มองเห็นกระทงลอยมาเขาจึงว่ายน้าไปนา
กระทงมาดู แล้วเห็นผมยาวและมีกลิ่นหอม พลางคิดว่าผมนี้คงเป็นเส้นผมของสตรีเป็น
แน่ ดังนั้นเขาจึงว่ายน้าทวนกระแสน้าเพื่อค้นหาเจ้าของเส้นผม
ไม่นานเขาก็มาถึงบ้านของเนียงเปาว์ จอมโจรพอเห็นว่านางเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด สวย
กว่านางใดที่เขาได้ พบเจอมา เขาจึง ตกหลุมรั กนางและพยายามจีบนาง แต่ไ ม่ว่าจะ
พยายามมากแค่ไหนนางก็ยังปฏิเสธที่จะรับรักหัวหน้าโจร
เมื่อไม่สมหวังหัวหน้าโจรจึงโมโหมากเขาจึงตั ดสินใจลักพาตัวนางออกจากบ้านไป เมื่อ
สามีของเนียงเปาว์ กลับบ้านไม่เห็นภรรยา จึง ขี่ม้าออกไปตามหานางทันที เมื่อไปถึง
กลางป่า สามีของเนียงเปาว์ จึงร้องเรียกภรรยาของเขาออกมาว่า
“เนียงเปาว์ ที่รักของพี่! เนียงเปาว์ ผู้มีผมดกดาสลวยงามของพี่ น้องอยู่ไหนหนอ เนียง
เปาว์ ได้ยินเรียก จึงร้องเรียกให้ช่วย “ช่วยฉันด้วย”
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เมื่อเขาเห็นภรรยาอยู่กับหัวหน้าโจร สามีของเนียวเปาว์จึงรีบไปช่วยนาง หัวหน้าโจรได้
เอามีดแทงอกสามีของ เนียงเปาว์ จนเสียชีวิตทันที เนียงเปาว์เสียใจมาก ร้องไห้กอด
ร่างกายของสามีและเอ่ยว่า
"ข้าแต่เทพยดา เจ้าป่ าเจ้าเขาและสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง หลาย โปรดมาช่วยปกป้องร่างกาย
สามีของข้าอย่าได้มีสัตว์ร้ายตัวใดมากินร่างกายของสามีข้าเลย"
หลังจากเสร็จสิ้นการสวดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธ์ นางก็หยิบมีดขนาดเล็กออกมาและพก
มันไว้กับตัว จากนั้นก็ตกลงที่จะไปกับหัวหน้าโจร เนียงเปาว์ขอร้องหัวหน้าโจรให้นาขี่ม้า
นาหน้านางและนางก็ขี่ม้าตามหลังไป เพราะรักและหลงนางมากหัวหน้าโจรจึงเห็นด้วย
กับคาขอทั้งหมดของนาง ในขณะที่เดินทางเนียงเปาว์ แอบทิ้งเมล็ดแตงโมไว้ระหว่างทาง
เมื่อเมล็ดแตงโมหมด เนียงเปาว์จึงแสร้งพูดกับหัวหน้าโจรอย่างอ่อนหวานว่า
“ พี่ท่าน ตอนนี้ข้าอยากพักผ่อนบ้างเพราะข้ารู้สึกสงสารพี่ท่าน ท่านดูอ่อนล้ามาก โปรด
ช่วยนาข้าลงจากหลังม้าเถิด” หัวหน้าโจรตอบโต้อย่างรวดเร็ว “ได้สิ” เมื่อโจรเผลอ
เนียงเปาว์ จึงเอามีดที่พกมาและแทงโจรจนตาย เนียงเปาว์ รีบกลับไปดูร่างกายของสามี
นาง แต่ตลอดทางที่เมล็ดแตงโมร่วงหล่น กลับเป็นเถาว์แตงโมที่มีดอกผลแน่นหนาเต็ม
ไปหมด เมื่อกลับไปถึงที่ที่ร่างสามีนอนอยู่ เทพสององค์ปลอมตัวเป็นงูและแมวป่า เจ้า
แมวป่ากัดงูจนตาย แมวป่าจึงไปเคี้ยวเปลือกไม้จากต้นไม้ใกล้ ๆแล้วนั้นแล้วถ่มน้าลายใส่
งูที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้ง จากนั้นก็หายตัวไป เนียงเปาว์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
นางเดินไปหยิบเปลือกไม้แปลก ๆ ออกมาและสวดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “ ถ้าเปลือกไม้
นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อข้าเคี้ยวแล้วและถ่มน้าลายลงบนร่างกายของสามีข้า ขอให้เขา
กลับมามีชีวิตอีกครั้งเหมือนปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับงูเถิด” เมือ่ นางสวดอ้อนวอนเสร็จนาง
ก็นาเปลือกไม้มาเคี้ยวเปลือกและพ่นน้าลายรดบนใบหน้าและแผลในร่างกายของสามี
พลันแผลต่างๆก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ สามีของนางฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เมื่อเห็น
ว่าเป็นเนียงเปาว์เมียรัก เขา ก็ ดีใจมากต่างโผเข้ากอดกันทั้งหัวเราะและร้องไห้จากนั้น
ทั้งสองก็พากันเดินทางกลับบ้าน เมื่อพวกเขามาถึงริมฝั่งน้า เทวดาก็แปลงกายเป็นพระ
เพื่อทดสอบเนียงเปาว์ พระพายเรือลานี้มาใกล้ทั้ง สอง สามีของนางจึงถามพระว่า “
ท่านผู้ทรงศีล โปรดช่วยพาเราไปที่ฝั่ง ตรงข้ามด้วยเถิด ” พระพูดว่าตอบว่า “เรือของ
อาตมาสามารถบรรทุกคนสองคนได้เท่านั้น อาตมาพาไปได้เพียงหนึ่งคน โยมจะให้ใคร
จะไปก่อน”
สามีคิดว่าถ้าตนไปก่อนภรรยาจะถูกทิ้ง ให้อยู่คนเดียว หลัง จากคิดแล้วเขาจึง ปล่อยให้
ภรรยาของเขาขึ้นเรือไปพร้อมกับพระเพื่อข้ามลาธารก่อน
ไม่นานหลังจากที่เนียงเปาว์ขึ้นเรือไปยังฝั่งตรงข้าม
แทนที่จะพายเรือของเขาไปยังฝั่งตรงข้าม พระกลับพายเรือไปตามกระแสน้าที่ไหลเร็ว
มาก สามีของนางราพึงด้วยความสิ้นหวัง
“นี่ข้าถูกพระหลอกหรือนี่”
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ส่วนพระหลังจากที่พายเรือออกไปเป็นระยะทางไกลโข จึงได้ใช้เวทย์มนตร์เสกต้นหว้า ที่
เต็ ม ไปด้ วยผลไม้ สีแ ดงสุ ก เติ บ โตใกล้ ล าธารเนี ย งเปาว์ เห็ น ต้ นไม้ แ ละจึง พู ด คุ ย กั บ
พระสงฆ์
“ ท่านผู้ทรงศีล ข้าอยากทานผลไม้เหล่านั้นจริงๆ”
เมื่อได้ยินดังนั้นพระสงฆ์จึงพูดว่า
“อาตมาจะปีนขึ้นไปเก็บผลไม้เหล่านั้นให้โยมเอง”
จากนั้นพระม้วนจีวรเป็นเกลียวสอดระหว่างขาแล้วเหน็บไปตรงเอวด้านหลัง เหมือนผ้า
เตี่ยวแล้วปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ทันที เนียงเปาว์ยังคงบอกให้พระเก็บผลไม้มาให้นางอีกพระ
จึงปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ตรงที่เธอชี้ไป
เมื่ อ เห็ น โอกาสที่ ดี เ นี ย งเปาว์ ก็ ผ ลั ก เรื อ ออกและพายเรื อ ออกไปโดยไม่ มี พ ระ เธอ
พยายามพายเรือกลับไปพบสามีของเธอ อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดที่สามีรออยู่กลับไม่
เห็นสามี นางเห็นรอยเท้ามากมายบนพื้นดิน
นางเป็นกังวลและรู้สึกสามีมากจนตัดสินใจปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อตามหาสามี นางเดิน
ผ่านหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและในที่สุดนางก็มาถึงบ้านของเศรษฐี ที่กาลังจัดงานศพ
ให้กับลูกสาวที่ตายไปเพราะงูกัดตาย
เนียงเปาว์ร้องขอคนเฝ้าประตูเพื่อให้นางได้เข้าไปในงาน นางบอกกับเศรษฐีว่า “หาก
ท่านให้ข้าเข้าไปข้าอาจจะทาให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้ง”
เมื่อได้ยินดังนั้นเศรษฐีจึงยอมให้เข้าไป เมื่อมาถึงโลงศพ นางก็ได้นาเปลือกไม้ศักดิ์สิทธิ์
ออกมาเคี้ยวและถ่มน้าลายรดแผลงูกัดและบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายของลูกสาว
เศรษฐี ไม่นานส่วนที่ช้าเปลี่ยนเป็นสีปกติและลูกสาวเศรษฐีจึงฟื้นชีวิตอีกครั้ง นางเปิด
ตาของนางและกระโดดกอดพ่อด้วยความดีใจ
เนื่องจากเนียงเปาว์ที่ปลอมเป็นชายช่วยชีวิตลูกสาวและมีหน้าตาหล่อเหลาเศรษฐีจึง
ตัดสินใจยกลูกสาวให้กับเนียงเปาว์และมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับพวกเขาทั้งคู่
สามหรือสี่วันหลังจากการแต่งงาน ลูกสาวของเศรษฐีเกิดสงสัยว่า “นับตั้งแต่วันแต่งงาน
ของเรา ทาไมสามีของเราจึงนอนบนเตียงแยกต่างหากและไม่ยอมถอดหมวก ยิ่งกว่านั้น
เขายังมีสีหน้าแววตาที่เศร้า
นางจึงถามสามีว่า “ท่านพี่มีปัญหาอะไรให้ข้าช่วยไหม” เนียงเปาว์ตอบไปว่า
“ข้าต้องการจัดพิธีมอบทานให้กับคนจน เจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับความเรื่องนี้ ” ลูกสาว
เศรษฐีเห็นด้วยกับความคิดนี้ จึงตั้งปะราสาหรับวางของแจกทานให้กับคนจนเป็นเวลา
๗ วันและคืนเนียงเปาว์จึงแสดงป้ายแขวนเหนือกระโจมซึ่งอ่านว่า “เราแยกจากกันที่ฝั่ง
ลาธารเพราะพระหลอก” ด้วยหวังว่าจะได้พบเจอกับสามี
หลังจากทาบุญตักบาตร ๖ วันยังไม่เห็นสามี นางรู้สึกสิ้นหวังจึงกลับไปพักผ่อนในบ้าน
ในวันที่ ๗ มีชายคนหนึ่งมาถึงกระโจมพิธี เมื่อเห็นข้อความก็ร้องไห้อย่างขมขื่นทิ้งร่างลง
บนพื้นจนหมดสติ คนรับใช้เห็นดัง นั้นก็รีบไปบอกเจ้าของบ้านเกี่ ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เนียงเปาว์เห็นว่าเป็นสามีของตนนอนหมดสติอยู่ นางร่าไห้กอดสามีด้วยความรู้สึกรัก
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และผูกพัน หลังจากสามีของนางฟื้นคืนสติทั้งคู่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกสาวของเศรษฐีฟัง
หลังจากได้ฟังเรื่องราวทุกอย่าง ลูกสาวของเศรษฐีจึงได้บอกกับเนียงเปาว์ ว่า “ไม่เป็นไร
ดอก ข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้า เจ้าให้ชีวิตใหม่แก่ข้า เราจะเป็นเหมือนพี่น้องกัน ” ตั้งแต่นั้น
มาเนียงเปาว์มา ผู้มีผมหอมมีกลิ่นหอมพร้อมกับสามีและลูกสาวของเศรษฐีอาศัยอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข
นิท านข้า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึง ความรั ก ความซื่ อ สัต ย์ ข องสามี ภ รรยาที่ มีต่ อ กั น แม้ จ ะมี
อุปสรรคขวากหนาม ความซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน ก็ส่งผลให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ในที่สุด
๑.๕ ความโลภ
คติธรรมในเรื่องของความโลภ พบมากในนิทานชาติพันธ์เขมร นิทานดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงคติธรรมที่ว่า “โลภมากลาภหาย” ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่นิทานเรื่อง กระเตียะวิเศษ(กระทะ
วิเศษ)โดยพูดถึงความโลภของพ่อค้าขายเกลือ เรื่องมีอยู่ว่า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี ชายชราคนหนึ่ง ชื่อตาจ็องมีอาชีพค้าขายเกลือ ตาจ็องทา
เกลือสินเธาว์แล้วเอาไปขายต่างแดนอย่างสม่าเสมอ วันหนึ่งตาจ็องได้เกลือมากเป็นพิเศษ
เลยอยากไปค้าขายที่เมืองเชวีย(เมืองชวา) จึง ให้ช่างต่อสาเภาใส่เกลือไปขาย ขณะที่ไ ป
ขายเกลือที่เมืองเชวีย มียายคนหนึ่งอยากได้เกลือมาหมักปลา แต่ทว่าตนเองไม่มีเงินทอง
จะซื้อเกลือ ในสมัยนั้นเกลือหายากมาก แม่เฒ่าเหลือแต่กระทะเก่าๆใบหนึ่งที่ได้เป็นมรดก
ที่มารดามอบ แต่น างก็ไ ม่เ คยใช้เ พราะเก่ าแล้ว เลยขอเอากระทะแลกเกลื อของตาจ็อ ง
ตาจ็ องให้เกลือยายไปไหหนึ่ ง แล้ วเอากระทะนั้น ใส่ย่ ามเสีย พอขากลั บตาจ็องล้วงเงิ น
ออกมานับ ล้วงเข้าล้วงออกมือก็พลอยไปถูกับกระทะ เทวดาวิเศษที่สิงอยู่ในกระทะทน
จั๊กจี้ไม่ได้จึงปรากฎตัวมาให้พ รตาจ็องโดยให้พรสามประการ ตาจ็องเห็นเทวดาออกมา
ประทานพร ด้ วยวิสั ยพ่อ ค้าเกลือจึง นึกขึ้ นได้ว่ าถ้า เราขอเกลื อได้ ก็ไ ม่ต้ องล่ องเรื อข้า ม
มหาสมุทรไปมา ดังนั้นพรประการแรกตาจ็องจึงขอเกลือ เทวดาจึง ดลบันดาลให้เกลือ
หนึ่งไห ตาจ็องโมโหมากเทวดาบอกว่าท่านไม่ได้บอกจานวนเลยกะไม่ถูก คราวนี้ตาจ็อง
บอกอยากได้เกลือหนึ่งเรือสาเภา เทวดาก็ดลบันดาลให้มีเกลือเต็มกราบเรือสาเภา แต่
ตาจ็องไม่พอใจด้วยความโลภจึงบอกเทวดาว่าแค่นี้น้อยไป เทวดาเห็นตาจ็องโลภมากเลย
โมโหจึงให้พรข้อสุดท้ายว่า “เกลือเอ๋ยมาเยอะๆ” ทันใดนั้นเกลือก็พูนขึ้นจนเรือสาเภายักษ์
รับน้าหนักไม่ไหวเลยจมลง เกลือขนาดมากมายมหาศาลทาให้น้าทะเลเค็มจนถึงปัจจุบัน
นิทานเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นผลของความโลภไม่รู้จักพอของตัวละคร สุดท้ายกลับไม่
เหลือสิ่งใดเลย แถมชีวิตของตนยังต้องอับปางไป
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๒. เนติธรรม (Legal)
เนติธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามี
ความสาคัญพอๆกับกฎหมาย เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
นิทานพื้นบ้านหลายเรื่องได้สะท้อนให้เห็นหลักเนติธรรม ซึ่งในสมัยโบราณ อาศัยระเบียบ
แบบแผนที่ถือปฏิบัติโดยคนกลุ่มใหญ่ในสัง คม หากผู้ใดทาผิดแผกไปจากแนวปฏิบัติก็จะถูกลงโทษ
นิทานพื้นบ้านจะสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ของการทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่กระทาผิดมักจะถูกลงโทษ
อาจจะได้รับโทษโดยตรงจากผู้ที่มีอานาจเหนือกว่าซึ่งในนิทานมักจะหมายถึงคนชั้นสูง หรือกษัตริย์
หรือสังคมส่วนใหญ่แสดงออกถึงการไม่ยอมรั บ นอกจากนี้ยัง มีการได้รับโทษทัณฑ์ จากสิ่ง ที่เร้นลับ
เหนือธรรมชาติเช่น ผีสาง รุกขเทวดา เทพพรหม องค์อินทร์ต่างๆ จากการวิเคราะห์นิทานชาติพันธ์
เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่ามีนิทานหลายเรื่องที่แสดงถึงหลักเนติธรรม เช่น นิทานชาติพันธ์เขมรใน
กัมพูชาเรื่องสองเกลอที่แสดงถึงการเอาเปรียบเพื่อนด้วยเล่ห์ต่างๆและติดสินบนผู้ตัดสินคดีความ แต่
สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อความถูกต้องยุติธรรมและไหวพริบปฏิภาณของผู้ที่ฉลาดกว่า ดังเรื่องราวต่อไปนี้
กาลครั้งหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันอยู่บ้านใกล้กัน วันหนึ่ง ทั้งสองคนนัดกันไป
วางกับดักสัตว์นัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาใกล้พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบภูเขาก็พา
กันเดินออกไป เดินทางไปถึงป่าที่เป็นแหล่งดักสัตว์ ชายคนหนึ่งพูดว่า
“ข้าจะวางกับดักที่โคนต้นเพราะที่โคนต้นนี้มีผลดก ต้องมีสัตว์จะมากินผลไม้นี้! ” อีกคน
ตอบว่า “ข้าก็อยากวางกับดักบริเวณโคนต้นนี้เหมือนกัน แต่ว่าหากท่านวางกับดักที่โคนต้น
แล้ว ข้าคงต้องไปวางกับดักบนยอดไม้!แล้วคอยดูตอนเช้าของใครติดก็จะรู้ ” พูดคุยกันแล้ว
ต่างคนต่างวางกับดักสัตว์ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลากันแยกย้ายกลับบ้านไป
เจ้า คนที่ วางกับดั กบนยอดไม้ กลับ มาถึ ง บ้ านแล้วตกกลางคื นคิ ดกัน กับภรรยาว่ า
ตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยได้ยินว่าใครวางกับดักไว้บนยอดไม้ แล้วติดสัตว์ ๔ ขาที่เดินอยู่บนดิน
เลย ครั้งนี้ข้าวางกับดักไว้บนยอดไม้ ทาอย่างไรจะได้สัตว์ ถ้าแบบนี้ข้าจะลุกไปดูตั้งแต่ไก่ขัน
ถ้ามีสัตว์ติดกับดักที่วางบนดิน ข้าจะถอดเอาไปวางไว้บนยอดไม้ ถึงเวลาเช้าข้าจะไปดูพร้อม
กันแล้วข้าจะถอดสัตว์ตัวนี้ไปให้สุภานกแก้วเพราะถ้าหากมันไม่พอใจคงต้องเกิดคดีความ
เรื่องคงต้องถึงสุ ภานกแก้วแน่สุภานกแก้วจะต้องว่าความให้มันแพ้แน่นอน ผัวเมียคิดกัน
แล้วก็เข้านอน
ถึงเวลาไก่ขันชายคนนี้ลุกจากที่นอนล้างหน้า กินหมากแล้วลงเดินจากบ้านเดินไปถึง
ที่วางกับดัก เห็นกับดักบนดินติดกวางตัวหนึ่งก็ถอดเอาไปใส่กับดักของตน แล้ววางกับดักให้
เหมือนเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วรีบกลับบ้านคืน เช้ารุ่งขึ้นแดดอ่อนๆ เจ้าคนที่ใส่กับ
ดักบนดิน มาตะโกนเรียกให้ไปดูกับดักด้วยกันอีกคนตอบว่า “ไม่ต้องรีบร้อนไป! กั บดักข้า
ข้าไม่ หวังหรอกเพราะอยู่บนยอดไม้ มีแ ต่กับ ดักท่า นที่อยู่ บนดิน นั้นไม่ แน่ข้า ไม่กล้ าพูด !
ถ้าได้อย่างไรก็แบ่งข้ากินด้วย!” คาพูดนี้เป็นคาพูดเพื่อถากถางอีกคน
เพราะตนเองรู้
เหตุ ก ารณ์ ห มดแล้ ว ทั้ ง สองคนพู ดแล้ ว ก็ล งเดิ นออกจากบ้ า นไป เดิ น ไปถึง ที่ ว างกั บ ดั ก
ไม่เห็นมีสัตว์ติดกับดักที่วางบนดินแต่อย่างใดแต่เห็นสัตว์ติดกับดักที่วางบนยอดไม้เจ้า
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คนที่เป็นเจ้าของกับดักบนยอดไม้พูดว่า “หน้อ! ดูเถอะไม่เชื่อข้า ข้าบอกแล้วว่าอย่าวางกับ
ดักที่โคนต้นไม้ ให้วางกับดักบนยอดไม้ ดูซิของใครติด!” ว่าแล้วก็ขึ้นไปปลดสัตว์ลงมา แล้ว
ชวนกันกลับบ้าน และลากันกลับบ้านของแต่ละคนไป
ฝ่ายเจ้าที่ได้กวางก็รีบเอาไปให้สุภานกแก้วแล้วชี้แจงว่า “ข้ากับเจ้าอีกคนไปวางกับ
ดักด้วยกัน ข้าวางกับดักสัตว์ไว้บนยอดไม้ อีกคนวางกับดักไม้ที่โคนต้นไม้ ข้าเป็นคนไม่ซื่อ!
ความครั้งนี้คงต้องมาถึงท่าน เพราะฉะนั้นแล้วแต่ท่านเมตตาหาวิธีการแบบไหน ขอแต่ให้ข้า
ชนะมันเท่านั้นข้าจะตอบแทนคุณในวันข้างหน้า ” สุภานกแก้วได้เนื้อกวางแล้ว ตอบไปว่า
“เอ็งไปหาหมากพลูมาให้ข้าโดยเร็วให้ทันวันพรุ่งนี้ถ้ามันมาขอความช่วยเหลือกจากข้า เล่า
ความอะไรบอกก็แล้วแต่ถ้ามันมาไม่ทัน ข้า จะตัดสินให้มันแพ้ไ ด้โดยง่าย เอ็ง รีบกลับไป
เถอะ”
ส่วนเจ้ าคนที่ว างกับดั กไว้ที่โ คนต้นไม้ กลับ มาถึง บ้ านแล้ว ก็กัง วลใจอยู่ไ ม่เป็นสุ ข
ก็เอาความไปปรึกษาสุภานกแก้วๆ ได้เล่าบอกและแนะนาเหมือนแนะนาเจ้าคนก่อน ถึง
เวลาเช้าเจ้าคนที่วางกับดักไว้บนยอดไม้ได้เอาของกานัล ไปถึงก่อน ส่วนเจ้าคนที่วางกับดัก
บนดิน ด้วยตัวเองเป็นคนยากจน เดินหาซื้อของฝากอะไรก็ไ ม่ไ ด้ซื้อไม่ทัน ตกใจกลัวว่า
ตัวเองต้องแพ้แล้วจะต้องถูกลงโทษอีกด้วย ก็วิ่งจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ระหว่างทางได้เจอกับสุภากระต่ายๆ ถามว่า
“มีเหตุอะไรถึงได้วิ่งแบบนี้ หยุดก่อน”
เจ้าคนนี้ตอบไปว่า “ท่านเอ๋ย!สงสารและช่วยคลายทุกข์ให้ข้าด้วย เพราะข้าและเจ้าอีกคน
ไปวางกับดักด้วยกัน ข้าวางกับดักที่โคนต้นไม้ ส่วนเจ้าอีกคนมันวางกับดักบนยอดไม้ เช้ารุ่ง
ขึ้นพากันไปดู แต่ไม่เห็นว่ากับดักบนดินติดสัตว์ เห็นแต่กับดักบนยอดไม้ติดกวางตัวหนึ่ง ข้า
ไม่สบายใจเลย ข้าได้เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปปรึกษาสุภานกแก้วๆ บอกว่าใครเอาของกานัล
ไปถึงก่อนคนนั้นชนะ ด้วยเหตุนี้ข้าถึงกลัว เวลานี้เจ้าอีกคนไปถึง ก่อนข้าแล้วเมื่อมันเป็น
แบบนี้ขอให้ท่านสงสารข้าด้วย!”
สุภากระต่ายตอบว่า “สบายใจ!อย่ากลัวไปเลย รอเวลาบ่ายข้าจะพาไป” เจ้าคนนี้ดีใจ พอ
ถึงเวลาบ่ายสุภากระต่ายไปถึงบ้านสุภานกแก้วๆ ถามว่า “ทาไมมาช้าเหลือเกิน คดีแพ้เขา
แล้ว!” สุภากระต่ายตอบว่า “ที่พวกข้ามาช้าก็เพราะ มัวแต่ดูปลาหมอบินขึ้นไปกินใบ
มะขาม!” สุภานกแก้วพูดว่า “ตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาไม่เคยมีใครได้ยินได้เห็นว่า ปลาหมอบิน
ขึ้นไปกินใบมะขาม!” สุภากระต่ายตอบว่า “ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ตั้งแต่พ่อแม่เกิดมา ใครเคย
ได้เห็นได้ยินว่าวางกับดักบนดินไม่ติดสัตว์แต่กลับไปติดกับดักที่วางบนยอดไม้ แล้วเป็นสัตว์
สี่ขาด้วย ไม่มีชาวบ้านที่ไหนเคยได้ยิน!” สุภานกแก้วนิ่งเงียบไม่กล้ าพูดอะไรตอบอีก สุภา
กระต่ายได้ตัดสินคดีความให้เจ้าคนที่วางกับดักบนดินชนะ ฝ่ายสุภานกแก้วที่นั่งเป็นทนาย
ว่าความ รู้สึกอับอายเพราะตัวเองมีความละโมบรับสินบน ก็นั่งนิ่งเงียบหันหน้าเข้าไปข้าง
ฝาเหมือนแมวหลบหนู
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นิทานเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นความสาคัญของหลักเนติธรรม ที่คนในสังคมต้องยึดถือปฏิบัติ
ในนิทานข้างต้น กระต่ายและนกแก้วจะรับบทบาทเป็นผู้ตัดสิน และกระต่ายจะเป็นผู้ที่ดารงความ
ยุติธรรม ในทางตรงข้าม นกแก้วจะเป็นผู้ตัดสินที่เห็นแก่สินจ้างรางวัล นอกจากเรื่องที่ยกตัวอย่างมา
ข้างต้นยังมีนิทานที่แสดงถึงหลักเนติธรรม ที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนหลายเรื่อง ผู้ทาผิดมักจะถูกลงโทษ
อาจจะโดยผู้มีอานาจในสังคมเช่นพระราชาหรือผู้ปกครองที่มีอานาจสูงสุด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เหนือ
ธรรมชาติ เช่นพระอินทร์ เทวดา ผีปู่ตาก็สามารถลงโทษผู้กระทาผิดได้
นอกจากนี้นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยเรื่อง อังแกบบ็อบ (กบยัดไส้) สะท้อนหลักเนติธรรม
เรื่ อ งการยอมรั บ ผิ ด ตามกติ ก าหรื อ กฏเกณฑ์ ที่ ตั้ ง ไว้ โ ดยใช้ กบเป็ น สื่ อ ในการแสดงถึง การท าตาม
กฏเกณฑ์ทางสังคม เรื่องราวมีดังนี้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่ากว้างใหญ่มีกบตัวหนึ่งหากินอยู่ในบึงใหญ่ พร้อมพี่น้อง
สิบสองตัว ครั้นพอฝนตกก็ พากันร้องระงม ครั้งหนึ่งพระราชาเสด็จบรรทม กาลัง
หลับฝันดีฝนตกเย็นสบาย แต่ต้องพลันตื่นเพราะหนวกหูเสียงกบเลยเรียกกบเข้ามาพบ
ทรงมีรับสั่งกับกบว่าบอกว่าอย่าร้องพร้อมกัน มันหนวกหู กบก็รับปาก แต่ด้วยวิสัย
ของกบก็จะร้องแอ้บเมื่อนึกขึ้นได้ก็ปิดปากดัง
อ้บทุกครั้งไป พระราชาได้ยินดังนั้น
ก็หัวเราะที่แกล้งกบได้ แต่ถือว่าคาสั่ง ของตนต้องศักดิ์สิทธิ์จึง เรียกกบเข้ามารับอาญา
โดยให้โบยหลังกบ ร้อย ที หลังกบจึงมีแผลเป็นจวบจนทุกวันนี้
อย่างไรเสียในเพลาต่อมากบก็อดไม่ได้ที่จะร้องเมื่อฝนตก เมื่อรู้ตัวว่าผิดกบผู้พี่จึ งอาสา
ไปรับโทษประหารชีวิต แต่ธรรมเนียมโบราณกบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพาหนะของ
พระพิ รุ ณ หากชิ้ นส่ ว นร่ า งกายของกบตกลงพื้ น เกรงว่ า จะท าให้ ฝนแล้ง ข้ าวปลาไม่
สมบูรณ์ พระราชาจึงไม่เอาโทษและให้กบไปอยู่ที่นาอย่าอยู่ในบ้าน
แต่กบผู้พี่ไม่ยอมเพราะถ้าราชาไม่ประหารตนพระบัญชาของพระราชาจะไม่ศักดิ์สิทธิ์
บ้านเมืองจะวุ่นวาย จึงบอกให้ประหารตนซะแล้วเอาเครื่องหอมได้แก่ตะไคร้ กระเทียม
พริ ก ไทย เกลื อ ใบกะเพรา สั บ กับ ชื้ นส่ ว นหัว และแขนขาเราใส่ ไ ปในศพคื น ให้ ห มด
เพราะจะได้ไม่ตกถึงพื้นประเดี๋ยวฝนแล้ง และกันศพเน่า แล้วเอาตนไปเผาที่นอกเมื อง
พระราชาทาตามด้วยจาใจจึงมีรับสั่ง ให้ทหารนากบไปตัดหัว และนาเรื่องหอมพร้อม
เกลือสับรวมกับชิ้นเนื้อใส่ไปในตัวกบคืน แล้วนาไปเผาไฟนอกเมือง ขณะที่เผาอยู่นั้น
กลิ่นจากกบเผาก็คละคลุ้งทั่วเมือง พระราชาทรงหิวเป็นอย่างยิ่งจึงไตร่ตรองคาพูดกบ
กบบอกถึงให้เอาไปเผาถ้าเราเอามากินกบก็ไม่ได้ห้ามไว้ พระราชาจึงให้เอากบที่ถูกเผา
ไฟจนสุกหอมกลับเข้าเมืองแล้วกิน ผลปรากฏว่าอร่อยมากจึง ยกย่องว่ากบนี้เป็นกบ
ระบอบเขมรเรียกอังแกบระบอบ (คือซื่อสัตย์ในระบอบปกครอง) และบัญญัติให้เป็น
อาหารชนิดหนึ่งและให้ชื่ออาหารนี้ว่าอัง แกบระบอบเพื่อยกย่ องกบที่ยอมตัวตายเพื่อ
ไม่ให้พระราชาเสียสัจจะ ปัจจุบันอาหารนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของอาเภอปราสาท ชื่อว่า
อังแกบบอบ หรือกบยัดไส้ หรือกบอั่ว นั่นเอง
ตัวอย่างในนิทานข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในกฎของสังคม ที่ต้องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบของสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่นด้วย
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๓. สหธรรม (Social)
สหธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้ง มารยาทที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคม เช่น
มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆในสังคม วัฒนธรรมทางสังคม
ที่สะท้อนให้เห็นในนิทานพื้ นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชามีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การ
เคารพผู้ที่อาวุโสกว่า การไปลามาไหว้ การกินข้าวเป็นอาหาร สามารถอธิบายประเด็นต่างๆได้ดังนี้
๓.๑ การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส
จากการวิเคราะห์นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาพบวั ฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโส
ลดหลั่นตามลาดับอายุ เช่น ลูกหลานต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายแสดงลาดับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่นนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยเรื่อง เจาอังแกบ (หลานกบ) ตอนหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนของหลานกบต่อตายายที่ไม่ใช่ตายายแท้ของตน แต่เป็นผู้ที่อุปการะเลี้ยง
ดูจึงเคารพเชื่อฟัง ปรนนิบัติอย่างดี ดังนี้
ตายายนากบกลับบ้านไปและขังไว้ในโอ่ง วางแผนว่าตอนเย็นจะนามาต้มแกงให้อร่อย
เลย ตกเย็นยายเตรียมเครื่องแกงไว้พร้อมสรรพ บอกตาให้ไปจับกบมาเตรียมแกง เมื่อ
ตาไปเปิดฝาโอ่งเอื้อมมือหมายจะจับกบ พลันต้องสะดุ้งเมื่อเห็นก้มพนมมือไหว้ตนพร้อม
พูดว่า
“ ตาจ๋า อย่าฆ่าข้าเลย ไว้ชีวิตข้าเถิด ขอตากับยายจงเลี้ยงข้าไว้เถิด”
ตาแปลกใจมากจึงนาความไปบอกยาย ด้วยความสงสารกบ ตากับยายจึงตัดสินใจเลี้ยง
เจ้ากบตัวนี้ไว้ เจ้ากบดีใจนักสัญญากับตายายว่าจะทาตัวเป็นประโยชน์เฝ้าบ้านให้ตายาย
เย็นวันนั้น ตากับยายจึงกินข้าวกับเกลือด้วยความอิ่มเอมใจ
วัน ต่ อมาตากั บ ยายไปทางานในไร่ ต ามปกติ โดยมีก บอาสาอยู่ เ ฝ้ าบ้ า น พอตกเย็ น
กลับมาบ้านทั้งสองต่างพากันประหลาดใจเมื่อเห็นบ้านสะอาดเรียบร้อยพร้อมมีสารับ
กับข้าวเตรียมไว้พร้อม วันต่อมาก็เป็นเช่นนี้อีก
นิทานดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นทั้งการทาหน้าที่ของผู้น้อยที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ ส่วนนิทาน
ชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาจะสะท้อนให้เห็นจากการเรียกขานตามลาดับอาวุโส เช่น พี่ ป้า ลุง พ่อ แม่
ตา ยาย เป็นต้น
๓.๒ การปฏิบัติต่อคู่ครอง
เมื่ อศึ ก ษาวิเ คราะห์ โ ดยละเอีย ด สิ่ ง ที่ ปรากฏชัด เจนในนิ ทานชาติเ ขมรไทยและ
กัมพูชา ด้านบทบาทชายหญิงในครอบครัวพบว่า สถานะของผู้ชายจะอยู่เหนือผู้หญิง ผู้ชายมักรับ
บทบาทเป็นหัวหน้าหรือผู้นาครอบครัว หรือดังสานวนที่ว่าชายเป็นช้างเท้าหน้า หญิงเป็นช้างเท้าหลัง
แม้ในบางครั้งเพศชายจะมีความอ่อนแอกว่า แต่ก็มีอานาจบริหารครอบครัว สั่งการ และอยู่ในสภาวะ
ที่ได้เปรียบผู้หญิงเสมอ ดังปรากฏในนิทานเรื่อง ชายขี้เกียจได้เมียครบลักษณ์ดังนี้
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มีเรื่องเก่าแก่เรื่องหนึ่ง กล่าวว่า มีชายขี้เกียจคนหนึ่ง มีเมียครบลักษณ์ มีกิริยามารยาทงาม
รู้จักเคารพปรนนิบัติสามี ตั้งแต่ได้เป็นผัวเมียกันมา ชายขี้เกียจเอาแต่นอน ถึงเวลาหิวข้าว
ถึงลุกมากินๆ เสร็จนอนคืน แม้แต่ยาสูบ ก็ต้องให้เมียมวนให้เช่นกัน เมียเป็นคนที่ให้ความ
เคารพปรนนิบัติผัว ไม่เคยพูดคาไม่ดีกับผัวเลย ยกข้าวน้าและสิ่งของให้ผัว มีแต่ยกมือไหว้
หลายปีผ่านไป เกิดความยากจนมาก เมียไม่มีความสามารถหาเลี้ยงผัวได้
วันหนึ่งเมียจัดหมาก ๕ชิ้น บุหรี่ ๕ มวน เข้าไปกราบไหว้ผัว แล้วพูดว่า “ข้าขอโทษคุณพี่
เพราะเราเวลานี้จนมาก เราไม่ได้หากิน ไม่มีมีอะไรกิน ขอให้คุณพี่ไปตัดไม้ ทาคันไถ คราด
ทานาเหมือนคนอื่น เพราะถึงฤดูทานาแล้ว ” ผัวพูดว่า “ถ้าเป็นแบบนี้ ขอให้น้องหุงข้าว
ห่อเป็นเสบียงเถอะ ผัวจะไปหาตัดไม้ ทาคันไถ คราด” เมียลุกแต่เช้ามืดหุงข้าว ห่อใส่ถุง มี
ทั้งน้า ขวานไปด้วย ชายขี้เกียจนอนกระทั่งพระอาทิตย์โผล่แล้ว เมียไม่กล้าปลุกผัว รอให้ผัว
ตื่นเอง พอตื่นขึ้นมา เมียตักน้าไปล้างหน้าให้เสร็จเรียบร้อย เมียก็ยื่นหมาก บุหรี่ และข้าว
ห่อ พร้อมทั้งเครื่องใช้ไปให้ผัว ชายคนนี้ไ ด้ลงจากบ้านไป เข้าในป่าหาไม้ ได้เห็นต้นไม้ต้น
หนึ่ง มีกิ่งก้านสาขาร่มเย็น ก็วางข้าวกลางวัน มีด ขวาน แล้วนอนไขว่ห้าง มองขึ้นไปพูดคน
เดียวว่า “ไม้กิ่งนี้ทาเป็นคางหมูคันไถ กิ่งนี้ทาเป็นหางไถกิ่งนี้ทาเป็นด้าม กิ่งนี้ทาเป็นแอก
กิ่งนี้ทาเป็นคราด” ได้แต่นอนพูดไปแบบนั้น ได้เวลาหิวข้าวก็ลุกขึ้นมาแก้ห่อข้าวกินๆ เสร็จ
นอนพูดเหมือนเดิม เวลาเย็นกลับมาบ้านคืน เมียเห็นวิ่งไปรับเครื่องสัมภาระ พาผัวขึ้นไป
บนบ้าน เอาน้าล้างเท้าให้ผัว แล้วถามว่า “พี่ไปได้งานอะไรบ้าง” ผัวตอบว่า “ยังไม่ได้งาน
อะไรหรอกน้อง! ไว้พรุ่งนี้ค่อยไปอีก”
ด้านต้นไม้ที่ชายขี้เกียจเจอ มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ด้วย ได้ยินชายขี้เกียจพูดแบบนั้น ก็ตกใจ
กลัวหาที่อยู่ไม่ได้ ก็คิดกันว่าจะตามมาตี ฆ่า ชายขี้เกียจนี้ให้ตายที่บันไดบ้าน เพื่อไม่ให้ มา
ตัดต้นไม้ได้ หลังจากกลับมาถึงบ้าน รุกขเทวดาตามมาถึงรั้วบ้าน เห็นเมียวิ่งไปต้อนรับถึง
บันไดบ้าน เอาน้าล้างเท้าให้ผัว ด้วยความมีสิริมงคลของเมีย เทวดาเข้ามาไม่ได้ ไม่กล้าตี
ชายขี้เกียจรอดพ้นจากอันตราย ได้ขึ้นไปบนบ้าน เมียถาม พูดเหมือนเดิมอีกว่า “ได้ครบทุก
อย่างแล้ว พรุ่งนี้ไปตัดต้นไม้”
เทวดากลัวมากพูดว่า ชายคนนี้ต้องตัดต้นไม้แน่พรุ่งนี้ ก็พากันมาพูดคุยอ้อนวอนว่า
“ขออย่าได้ตัดต้นไม้นี้ ” ชายขี้เกียจถามว่า “ข้าไม่ยอมหรอก พรุ่ง นี้ข้าต้องไปตัดแล้ว ”
เทวดากลัวมาก พากันพูดต่อรอง โดยบอกสถานที่ที่มีห่อเงินห่อทองชายขี้ เกียจๆ ถามว่า
“ให้กี่ที่” เทวดาบอกว่า “สองที่”ชายขี้เกียจตอบว่า “ไม่ตกลงหรอก ถ้า ๔ ที่ถึงจะพร้อม”
แล้วให้วางไม้เพื่อเป็นสัญ ลักษณ์ให้ด้วย เทวดาก็พร้อมทาตาม ขอให้ไ ม่ตัดต้นไม้นี้ ชายขี้
เกียจพูดว่า “ถ้าอย่างนั้นข้าไม่ตัด แต่ว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปขุดแล้ว เทวดาพูด ว่า ไปได้เลยข้าปัก
ไม้ไว้ให้รู้” เช้าขึ้นมาผัวเมียพากันไปขุดห่อที่เทวดาให้ ทั้งสองคนผัวเมีย ใช้เวลาขนถึง ๓
วัน ในแต่ละห่อมีแต่เงินกับทอง เอามาเทกองเต็มบ้าน เมียได้จัดเก็บใส่หีบ ใส่ลัง ไม่ให้ใคร
เห็ น แล้ วจ้ า งช่ างให้ ทาเครื่ องประดั บ ขายเป็น สิน ค้ า ยิ่ง แต่ ร่ารวยขึ้ น เป็น เศรษฐี มี ค น
มากมายพากันมาพึ่งพา อาศัยอยู่ด้วย นับไม่ถ้วน
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นิทานดังกล่าวข้างต้น ชายผู้เป็นสามี มีนิสัยเกียจคร้าน ไม่ประกอบกิจการงานใดๆ ในที่ ขณะ
ภรรยาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อม หรือเรียกว่าเป็นหญิงครบลักษณ์คอยปรนนิบัติสามีทุกอย่าง ไม่เคย
พูดคาไม่ดีกับสามีเลย คอยยกข้าว ยกน้าและสิ่งของให้สามี จะขอร้องให้ทาสิ่งใดต้องยกมือไหว้ เมื่อ
จะต้องขอร้องให้สามีลุกขึ้นมาทางานหาเลี้ยงยังต้อง จัดหมากพลู บุหรี่ เข้าไปกราบไหว้สามี การกิน
ต้องให้สามีกินก่อนเสมอ ส่วนการนอนต้องให้สามีนอนก่อน ภรรยาต้องตื่นก่อน นอนทีหลัง การ
ปฏิบัติตัวตามกรอบที่กล่าวมานี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาที่ดี เป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อม สะท้อนให้เห็น
ค่านิยมที่ถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ มีอานาจสูงสุดในครอบครัว เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ทุกคนต้องให้ความ
เคารพ ผู้หญิงต้องเป็นผู้ตามและสนองความต้องการของผู้ชายในทุกทุ กด้าน ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของ
สังคม ในอดีตจะมีความเคร่งครัดมากกว่าในปัจจุบัน แม้ในปัจจุบันจะมีการยึดตามค่านิยมดังกล่าวอยู่
แต่ไม่เคร่งครัดนัก
๓.๓ การเลือกคู่ครอง
วัฒนธรรมการเลือกคู่ครองที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์เขมร หากเป็นนิทานท้องถิ่นที่พูดถึง
เรื่องราวของผู้คนในสังคมทั่วไปการเลือกคู่ครองมักจะมีพ่อแม่เป็นผู้ตัดสินใจหรือชี้นา ลูกมีหน้าที่ต้อง
ทาตามโดยเฉพาะหากเป็นลูกสาว จะไม่มีสิทธิ์คัดค้านการตัดสินใจของพ่อแม่ ตัวอย่างนิทานที่สะท้อน
ให้เห็นวัฒนธรรมการเลือกคู่ครองเช่น นิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาเรื่อง พ่อตาเลือกลูกเขยพูดถึง
ความพยายามของพ่อแม่ที่ต้องการเลือกเฟ้นคู่ครองให้กับลูกสาวของตน จนชายหนุ่มที่หมายปองลูก
สาวต้องหากลเม็ดเด็ดพรายเพื่อจะได้หญิงสาวมาครอบครอง ในตอนหนึ่งกล่าวว่า
กาลครั้งหนึ่ง มีตากับยายสองคนอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตายายมีลูกสาวหนึ่ งคน
เป็นคนสวยมาก มีชายหนุ่มเข้ามาทาบทามสู่ขอแต่ไม่ยอมยกให้ใคร ทั้งตั้งข้อห้ามไว้ว่า ชาย
หนุ่มคนไหนไม่ด่าแม่ด่าพ่อถึงจะยกลูกสาวให้ วันหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามเข้ามาคุยกับลูกสาว
ตาพูดว่า
“เออ! ข้าขอให้เองอย่ากังวลใจแต่เอ็งต้องปฏิบัติตามข้อห้ามของข้าคือห้ามด่าแม่และยอม
ปรนนิบัติรับใช้ตามที่ข้าต้องการ ข้าถึงจะยกให้ ถ้าเอ็งทาไม่ได้ข้าไม่ยกให้เอ็งหรอกข้าขอ
บอกเอ็งให้รู้ก่อนเอ็งอย่าหาว่าข้าดุ”
ชายหนุ่มตอบไปว่า “ข้ายอมรับและจะปฏิบัติตามกฎข้อห้ามของท่าน ขอให้ท่านใช้ข้าให้ข้า
ทางานอะไรได้ทั้งนั้น ข้าขอยอมรับทุกประการตามที่ท่านบอก” ตาตอบไปว่า
“เออ! หากเอ็งสามารถปฏิบัติได้จริงขอให้เอ็งกลับไปก่อน พรุ่งนี้เอ็งค่อยกลับมาใหม่ ” ชาย
หนุ่มก็ได้ขอลากลับบ้านไป
เช้าวันรุ่งขึ้น ชายหนุ่มกลับมาที่บ้านตายายเพื่อมาปรนนิบัติรับใช้ พ่อแม่ฝ่ายหญิงใช้ลูกสาว
ให้จัดเตรียมอาหารให้ชายหนุ่มกิน หลังจากกินเสร็ จพ่อตาก็บอกชายหนุ่มว่า “แน๋ลูก! ให้
ลูกไปจับควายเพื่อเอาไปไถนา และไถนาจนกว่าหินในทุ่ง นาร้องว่า เต! (ไม่) เต! แล้วเอ็ง
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ค่อยปลดคันไถปล่อยมันไป” ชายหนุ่มจับควายมาเทียมคันไถเรียบร้อยแล้วก็ออกไปไถนา
ไถนาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงหินก็ยังไม่ร้อง
ชายหนุ่มหิวข้าวมากจนทนไม่ได้หลุดปากด่าไปว่า “แม่ไ อ้ก้อนหินเมื่อไหร่จะร้องขึ้นมา”
ชายหนุ่ม ด่าแค่นั้น ตาก็ลุก ออกมาจากด้านหลัง ก้อนหินพูดว่า “พักเถอะ! เอ็ง ปลดแอก
ปล่อยควาย แล้วกลับไปบ้านเอ็งซะ เอ็งคงไม่ไดเป็นเขยหรอก สาเหตุเพราะเอ็งห้ามใจไม่ให้
ด่าแม่ไม่ได้” ชายหนุ่มก็ปล่อยควายและกลับไปบ้านคืนไป”
จากตัวอย่างนิทานดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าพ่อแม่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครองของลูกสาว
ลูกสาวมีหน้าที่เชื่อฟังและทาตามเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เห็นได้โดยทั่วไปในสังคมชาติพันธ์เขมร
ด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อกับแม่ย่อมรักและปรารถนาดีต่อลูก อยากเห็ นลูกมีคู่ครองที่ดีและเหมาะสมกับลูก
ของตน
๔. วัตถุธรรม (Material)
วั ต ถุ ธ รรม คื อ วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ เช่ น เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ยารั ก ษาโรค บ้ า นเรื อ น อาคาร
สิ่ง ก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน ถนน วัด ปราสาท เป็นต้น วัตถุธรรมเป็นสิ่ง ที่สะท้อนให้เห็นอย่าง
เด่นชัดในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร เกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม จากการวิเคราะห์
นิทาน ผู้วิจัยได้จาแนกประเภทของวัตถุธรรมที่พบในนิทานดังนี้
๔.๑ เครื่องแต่งกาย
การแต่งกายที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้าน ไม่ใคร่จะมีการอธิบายชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามผู้
เล่าหรือผู้ฟังก็สามารถจินตนาการเครื่องแต่งกายได้ตามยุคสมัยตามเหตุการณ์ในนิทาน หากเป็นนิทาน
ชาวบ้านทั่วไปลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น ผ้าผืนเดียวพันอก หรือผ้าถุงที่ทาจากผ้าทอ
มือ หรือห่มสะไปเฉียง ส่วนผู้ชายจะนุ่งผ้าตาหมากรุกเล็กๆ หรือผ้าขาวม้าตาหมากรุกคาดพุง เมื่อ
ออกไปทานาทาสวนก็จะสวมหมวกที่สานจากไม้ไผ่หรือฟางข้าว บ้างก็โพกศีรษะด้วยผ้าขาวม้าที่ทา
จากฝ้าย หากผู้มีฐานะก็จะนุ่งห่มอาภรณ์ที่ทาจากไหม มีเครื่องประดับเป็นเพชรนิลจินดาสวยงาม
หากเป็ นเรื่ องแนวจัก รจั กรวงศ์ วงศ์ ก็จะแต่ ง กายด้ วยผ้าดิ้ นทองประดับ ด้ว ยเพชรพลอยสวยงาม
ระยิบระยับหากออกทางานกลางทุ่งก็จะมีหมวกปีกทาจากฟาง หรือทาจากไม้ไผ่ที่เหลาเป็นเส้นบางๆ
นามาสาน การแต่งกายของเทพบุตรเทพธิดาต่างๆก็จะมีลักษณะการแต่ง กายเช่นเดียวกับที่พบใน
ปราสาทขอมต่างๆ
๔.๒ อุปกรณ์ทามาหากิน
อุปกรณ์ทามาหากินปรากฏในนิทานพื้นบ้านหลายเรื่อง หากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามัญชน
ทั่วไป ตัวละครมักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หาของป่า ล่าสัตว์ ทาเรือกสวนไร่นา อุปกรณ์ทา
หมาหากินก็จะประกอบไปด้วย จอบ เสี ยม พร้า คันไถ ขวาน ตาข่ายดักปลา กับดักสัตว์ ไม้คาน
กระบุง ตะกร้า ที่สานด้วยไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นบางๆหรือหวายที่นามาจากป่า ครุไม้ หม้อดิน น้าเต้า
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๔.๓ เครื่องใช้ในครัวเรือน
เนื่องจากนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล ยุคสมัยที่วิทยาการ
ต่างๆยังไม่เจริญก้าวหน้า เครื่องใช้ไ ม้สอยในครัวเรือนจึง เป็นสิ่งที่ไ ม่ซับซ้อนทาจากวัสดุที่หาได้ง่าย
เช่น ถ้วยที่ ทาจากกะลามะพร้าว หม้อ ไห ที่ทาจากดินเหนียว เตาทาเป็นเชิง กราน มีก้อนเส้าสาม
ก้อนวางรองหม้อ แล้วใช้ฟืนจากป่าเป็นเชื้อเพลิง
๔.๔ สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้างในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรประกอบด้วย บ้าน วัด วัง และเจดีย์หากเป็น
เรื่องราวของผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ พักอาศัยจะเป็นกระท่อมไม้ไ ผ่ หลัง เล็ก ในขณะที่คนร่ารวยเป็น
เศรษฐีจะมีบ้านไม้หลังใหญ่ใต้ถุนสูง นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงวัดวาอาราม ปราสาท ราชวังต่างๆ
อีกด้วย
เปรียบเทียบประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา
ตารางที่ 1: ความคล้ายคลึงและความแตกต่างด้านประเพณี
ความคล้ายคลึงด้านประเพณี

ความแตกต่างด้านประเพณี

๑. ด้านจารีตประเพณี
นิทานพื้นบ้านทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นจารีต
ประเพณีที่พบปรากฏชัดเจนได้แก่จารีตประเพณี
เกี่ยวกับการเลือกคู่ครองจารีตประเพณีเกี่ยวกับการ
เคารพนับถือผู้ใหญ่หรือผู้มีอานาจบารมีจารีตประเพณี
เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ พ่อแม่ดูแล
ลูกเมื่อยังเล็ก เมื่อลูกเติบโตขึ้นต้องดูแลพ่อแม่เป็นการ
ตอบแทน

๑ ด้านจารีตประเพณี
ด้านการทาตามบทบาทหน้าที่ในครอบครัวและ
สังคม พบว่า นิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาที่
ผู้วิจัยรวบรวมมาบางเรื่อง สะท้อนบทบาทของแม่
ลูกที่แตกต่างออกไป เช่นบุพการีทิ้งลูก หรือทาร้าย
ลูกของตนเพื่อความสุขของตัวเอง และเพื่อความ
อยู่รอด การทาร้ายลูกแบบรุนแรงถึงชีวิต
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ความคล้ายคลึงด้านประเพณี

ความแตกต่างด้านประเพณี

๒. ด้านขนบประเพณี (Institution)

๒. ด้านขนบประเพณี (Institution)

วิเคราะห์โดยรวมขนบประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกัน
ขนบประเพณี มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและจะยึดถือ
ปฏิบัติในช่วงเวลาเดียวกัน ตามที่ปรากฏในนิทาน
พื้นบ้านชาติพันธ์เขมรของไทยและกัมพูชาได้แก่
ขนบประเพณีเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วย
ขนบประเพณีเกี่ยวกับการบวงสรวงเซ่นไหว้
และขนบประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการตาย

ความแตกต่างด้านขนบประเพณี จะปรากฏใน
รายละเอียดปลีกย่อย เช่นการบวงสรวงเซ่นไหว้ใน
แต่ละที่ สิ่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือจะเรียกชื่อตาม
สถานที่หรือชื่อตัวละครในนิทานที่แตกต่างกัน
ขนบประเพณีบาง มีการเรียกชื่อที่ไม่เหมือนกัน
เช่น การรักษาผู้ป่วย เขมรในไทยเรียกว่า โจล
มะม้วด ในขณะที่ชาวเขมรในกัมพูชาเรียกว่า แซน
อารัก ส่วนประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษชาว
เขมรในไทยเรียกว่าแซนโฏนตา ส่วนชาวเขมรใน
ไทยเรียกว่า ปะจุมเบ็น ประเพณีการบวงสรวง
เซ่นไหว้ หรือการเคารพบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แตกต่างที่บริบทด้านพื้นที่ เนื่องจากสถานที่ทาง
ธรรมชาติต่างๆมีเรื่องราวหรือตานานเฉพาะในแต่
ละพื้นที่

๓. ด้านธรรมเนียมประเพณี
ความคล้ายคลึงที่พบด้านธรรมเนียมประเพณีที่สะท้อน
ในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา
ได้แก่ ธรรมเนียมการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ
เช่นการไปลามาไหว้ การต้อนรับขับสู้ การให้ทาน การ
แบ่งบัน หรือการแสดงความเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการทาบุญ

การถ่ายทอดนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรใน
กัมพูชาจะสะท้อนภาพการอ่อนน้อมถ่อมตน
เคารพผู้อื่นผ่านการเรียกคานาหน้าชื่อตัวละคร ว่า
“บอง” ซึ่งแปลว่า พี่แม้ในนิทานสัตว์พูดได้ สัตว์
แต่ละตัวจะเรียกกันว่า พี่ เช่น (บองคลา) พี่เสือ
(บองกิงกั๊วะ) พี่คางคก
ส่วนนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยจะเรียกชื่อสัตว์
ต่างๆเลย ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การใช้ภาษาในการ
เล่านิทานเปลี่ยนไปตามผู้เล่าที่ต่างยุคสมัยและ
บริบททางสังคม
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ตารางที่ ๒ : ความคล้ายคลึงและความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
ความคล้ายคลึงด้านวัฒนธรรม
๑. ด้านคติธรรม (Moral)

คติธรรมที่พบในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาสะท้อนให้เห็นถึงการปลูกฝังเรื่องความกตัญญู ความอดท
ขยันหมั่นเพียร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์ ความโลภ การรักษาสัจจะ การทาดีได้ดี

๒. เนติธรรม (Legal)
นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาได้สะท้อนใ
ธรรมที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ผลลัพธ์ของการทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่กระทาผิดมักจะถูกลงโทษอาจจะได้รับโทษโดยตรง
อานาจเหนือกว่า หากเป็นนิทานที่สะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมปกติทั่วไปจะถูกลงโทษจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง คนชั้นสูง หรือ
สังคมส่วนใหญ่แสดงออกถึงการไม่ยอมรับ นอกจากนี้ยังมีการได้รับโทษทัณฑ์ จากสิ่งที่เร้นลับเหนือธรรมชาติเช่น ผีสาง ร
พรหม องค์อินทร์ต่างๆ

๓. สหธรรม (Social)

หลักสหธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันได้แก่การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสการปฏิบัติต่อคู่ครองการเลือกคู่ครองการรับประทานอ

๔. วัตถุธรรม (Material)
เครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุธรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้แก่ เครื่องแต่งกายอุปก

๑๐๔

สรุป
จากการวิเคราะห์สาระด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานชาติพันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา พบว่านิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็น ประเพณีที่และวัฒนธรรมหลายประการ
ด้านประเพณีที่สะท้อนในนิทานได้จาแนกออกเป็น ประเพณี ๓ ประเภทได้แก่ ด้านที่ ๑ คือจารีต
ประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง เป็นเรื่องของความถูกผิด มีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย พบในนิทานคติ นิทาน
ศาสนา นิทานเกี่ยวกับสัตว์มุ่งปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมแนวปฏิบัติที่เป็นกฎทางสังคม สอนเรื่องการ
ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ชี้ให้เห็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษ ด้านที่ ๒ คือ ขนบประเพณี (Institution) ซึ่ง
หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนดไว้แล้วปฏิบัติกันสืบมา ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม พบใน
นิทานประจาถิ่น หรือตานานเรื่องเล่าต่างๆ ที่มักสะท้อนให้เห็นการประกอบพิธีกรรมต่างๆบนพื้นฐาน
ของความเชื่อและศรัทธา การนับถือผีการเชื่อเรื่องไสยเวทย์ ต่างๆ ด้านที่ ๓ คือ ธรรมเนียมประเพณี
(Convention) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี ไม่เกี่ยวกับความผิด
ความถูกเหมือนจารีตประเพณี เป็นเพียงแต่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปจนเกิดความเคยชิน จะสะท้อนใน
นิทานทุกประเภท สะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติ มารยาทที่พึงกระทาในโอกาสต่างๆ
ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ส าระทางวั ฒ นธรรมมี ๔ ประเภทได้ แ ก่ ๑) คติ ธ รรม (Moral) คื อ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดาเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจและได้มาจากศาสนา ใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตของสังคม เช่น ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร การประหยัดออดออม
ความกตัญญู ความอดทน ๒) เนติ ธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้ง ระเบีย บ
ประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามีความสาคัญพอๆกับกฎหมาย เพื่อให้คนในสั ง คมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ๓) สหธรรม (Social) คือ วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคม
เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆในสังคม และ ๔)วัตถุ
ธรรม (Material) คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ
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บทที่ ๖
อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
ของประเทศไทยและกัมพูชา
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และยอมรับประเพณี
วัฒนธรรม มรดกด้านภาษา ศาสนา ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้ง สุนทรียศาสตร์ทางสัง คม
วัฒนธรรม โดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม บรรทัดฐานและการปฏิบัติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนเองและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นตั วเอง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม "เป็นพลวัตและมี หลาย
แง่มุม" มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสัง คมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลให้อัตลักษณ์ของบุคคล
เปลี่ ย นไปด้ ว ยอย่า งต่ อ เนื่อ งตามประสบการณ์ ชี วิ ต นั ก วิ จั ยด้ า นวั ฒ นธรรมหลายท่ า นได้ ร ะบุ ถึ ง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็น ค่านิยม และเป็นหลักเกณฑ์ที่มีความหมายต่อวิถีชีวิตที่แต่ละ
คนมีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆในสังคม
หลักการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้าน
ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้อิงตามแนวคิดของนักทฤษฏี
ด้านการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๔๕:๓๔ ) และ Salo-Lee,
L.Konivuori, S. Luoma, I. และ Laukkala, J. (๒๐๐๔). ซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์ดังนี้
๑. อัตลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างของคนใน
วัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และ วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคม (Social Construct)
๒. วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่ง
วัฒนธรรม” (Circuit of Culture)
๓. อัตลักษณ์ทั้งหลายมีกระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริ โภค
(Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น
๔. มี ก ารสร้ า งความหมายต่ า งๆ ผ่ า นทางระบบของการสร้ า งภาพตั ว แทน (Symbolic
Systems of Representation) ที่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ต่างๆอันหลากหลายที่เราเลือกใช้หรือ
นาเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของเรา
จากหลักการข้างต้นสามารถนามาอธิบายอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อน
ในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาโดยแยกประเด็นตามคุณสมบัติของอัตลักษณ์ทาง
วั ฒ นธรรมที่ ก าหนดโดยนั ก ทฤษฎี ท างการวิ เ คราะห์ อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นวั ฒ นธรรมได้ แ ก่ Salo-Lee,
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L.Konivuori, S. Luoma, I. และ Laukkala, J. (๒๐๐๔). ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายอัตลักษณ์ร่วมด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมในประเด็นดังต่อไปนี้
อัตลักษณ์เฉพาะด้านที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
๑. อัตลักษณ์เกี่ยวกับการยอมรับตนเอง
หมายถึงการแสดงถึงความโดดเด่นของผู้คนในชุมชน ซึ่งสัมพันธ์กับการที่บุคคลอื่นหรือชุมชน
อื่นๆมองว่าความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคมนั้นเป็นอย่างไร จากการศึกษาวิเคราะห์
นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่า กลุ่มชาติพันธ์ดังกล่าวมีอัตลักษณ์ร่วมกันในเรื่อง
ของความเป็นชาติพันธ์ที่แตกต่างกับชาติพันธ์อื่นๆจาแนกได้ดังนี้
๑.๑ ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่
นิทานพื้นบ้านได้สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นตัวตนของชาติพันธ์เขมรโดยดูไ ด้จากวิถี
การใช้ชีวิตที่สะท้อนในนิทานเช่น นิทานชาติพันธ์เขมรในจัง หวัดสุรินทร์เรื่องเนียงตวลสตรา(ธิดา
ช้างเผือก) ได้เกริ่นนาในตอนต้นว่า
“นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีเหล่าผู้คนอาศัยยังชีพอยู่ด้วยการปลูกพืชไร่และ
หาของป่ามาเป็นอาหาร ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารอันอุดม มากด้วยสิงสาราสัตว์ และ
พืชพรรณธัญญาหารนานาชนิด”
นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง เจาอังแกบ (หลานกบ)
“กาลครั้งหนึ่งนมนานกาเล ยังมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆ ทาไร่ทานา
หาปูหาปลาเพื่อยังชีพ อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองได้ออกไปหาปลาในหนองใกล้บ้าน หาทั้ง
วันไม่ได้ปลาสักตัว ตาใช้สุ่มหมายดักปลากลับได้เพียงกบ ๑ ตัวเท่านั้น”
จากตัวอย่างที่ได้หยิบยกมาข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นความเป็นตัว ตนด้านวิถีชีวิตของชาวชาติ
พันธ์เขมรในอดีตที่ยังชีพด้วยการทาไร่ หาของป่าในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่
เป็นกระท่อมไม้ไผ่ ใต้ถุนสูงความใหญ่โตของที่พักอาศัยเป็นไปตามฐานะของตัวละครในเรื่อง
๑.๒ ด้านภาษา
หากได้รับฟังจากการบอกเล่าผ่านเจ้าของภาษาโดยตรง และผู้ฟังมีความรู้ด้านภาษา
ชาติพันธ์จะพบว่าการใช้ภาษาในนิทานชาติพันธ์เขมรมีความเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นชาติพันธ์
ที่ไม่ซ้ากับชาติพันธ์ใด การใช้ภาษาในบางช่วงบางตอนของนิทานเป็นการสอดแทรกบทกวีที่ไพเราะ มี
การเล่ นคาคล้ องจอง ใช้ถ้ อยค าอุ ปมาอุป มัย หรือ มี การเล่ นค าที่ สนุก สนานชวนให้ ผู้ฟั ง เกิ ดความ
เพลิดเพลิน จากนิทานเรื่อง เนียงกะเดิ๊บโดงกะเดิ๊บสลาได้แสดงให้เห็นความงดงามของการใช้ภาษาดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
เมื่อผู้เป็นแม่จัดข้าวปลาไปให้ลูกทุกวัน ทีป่ ราสาทกลางป่า ก็จะร้องเรียกลูกสาวเปิดประตู
“ เนียงกะเดิ๊บโดง กะเดิ๊บสลา แม่มัวจูนบายลากะยาเนียง”
( ลูกรักกะเดิ๊บโดง กะเดิ๊บสะลา แม่มาส่งข้าวปลาอาหารให้ลูกแล้ว)
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ทุกครั้งที่ลูกทั้งสองไดยินเสียงแม่ก็จะออกมารับข้าวปลาอาหาร เป็นอย่างนี้ไปตั้งแต่เล็กจนโตและตอน
ที่เรียกมารดาที่เป็นปลามากินอาหารนางกะเดิ๊บสลา ได้เอ่ยเรียกปลาเล็กปลาน้อยว่า
“เนียงไตรกะเอ็ด เนียงไตรเกริม โหลดมัวเพริมเพริม เฮาแม่อัยมัวพอง”
(เจ้าปลาใหญ่ ปลาน้อยทั้งหลาย จงกระโดดมา กระโดดมา พาแม่ฉันมาด้วยนา)
นอกจากนี้ในนิทานเรื่อง กะมะกรา
เมื่อนางกะมะกราตัวร้ายในนิทานได้โกหกพระราชาว่าตนเองเป็นเจ้าหญิงและออกอุบายให้
เจ้าหญิงตัวจริงไปนอนในเล้าไก่ นางกะมะกราจึงได้เป็นพระมเหสี แล้ววางแผนไล่ให้นางโปวแมจะ
เซยเจ้าหญิงตัวจริงไปนอนใต้เล้าไก่ ไก่ก็ไม่กล้าขี้ใส่ เพราะไก่รู้นางไม่ใช่สามัญชนทั่วไป ไก่ร้องว่า
“เอิกอีเอิ้กเอิ้ก กะมะกราเดกปูก เดกเขนย เนียงโปวแมจะเซย เดกกรอมตรุงเมิน”
(นางกะมะกราสบายกว่าคนอื่นนอนฟูกหนุนหมอน ส่วนเนียงโปวแมจะเซยนอนใต้เล้าไก่)
นอกจากนี้ยังมีนิทานเรื่อง นางลุนนางลา ชาติพันธ์เขมรสุรินทร์ ที่ไ ด้พรรณนาถึงนกที่ร้อง
บอกนัยยะเรื่องการทอผ้าของนางลุนที่ไ ด้ปลอมตัวเป็นนางลา ว่าตอนนางลุนมาเปิดข้อง ดอกบัวก็
กลายเป็นนกเขาบินออกจากข้องไปเกาะที่หน้าต่าง สามีนางลาสังเกตท่าทางของนางลุนก็เกิดสงสัยว่า
ทาไมกิริยาอาการไม่เหมือนเมียของตนเลย ตากับยายก็เช่นกันคิดว่าทาไมนางลาเปลี่ยนไป เวลาทอผ้า
ก็ทอแบบสะเปะสะปะ ไม่เหมื อนนางลาคนก่ อนที่ทอได้เรีย บร้อย นกเขาที่อยู่ข้า งหน้าต่ างจึง พู ด
ออกไปว่า
“จุกกุดตรูตรูก จุกกุดตรูตรูก เนียงลุนจักรุจักเรียง เบอเนียงลาจักกั๊วะ จักกั๊วะ”
(ถ้านางลุนทอผ้า จะทอสะเปะสะปะ ถ้านางลาจะทอได้สวย ทอแล้วก็เคาะได้เรียบร้อย)
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นการใช้ภาษาในนิทานที่มีท่วงทานองเป็นอัตลักษณ์ของชาติ
พันธ์เขมรโดยแท้ การใช้ภาษาที่งดงามของบรรพบุรุษถือเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจการยอมรับ
ความเป็นตัวตนที่แตกต่างจากบุคคลอื่น
๑.๓ ด้านความเชื่อ
นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาได้สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อต่างๆที่มีมา
ตั้งแต่โบราณกาล โดยความเชื่อต่างๆอาจปรากฏในเนื้ อหานิทานโดยตรง หรือเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากเรื่องราวในนิทานหรือตานานเพราะเชื่อในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในนิทาน ตัวอย่างของความ
เชื่อได้แก่
๑.๓.๑ การเชื่อในอานาจเร้นลับ สิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ความเชื่อในอานาจเร้นลับหรือสิ่ง ที่เหนือธรรมชาติมี ปรากฏในนิทานชาติพันธ์
เขมรหลายเรื่อง ขอยกตัวอย่างบางตอนดังนี้ จากตอนหนึ่งในนิทานเรื่อง นางลุนนางลา ได้แสดงถึง
การอธิษฐานของนางลา ตัวละครเอกของเรื่อง โดยในเหตุการณ์ขณะที่นางลากาลังทอผ้า นายมีซึ่งเป็น
ชายหนุ่มต่างหมู่บ้านมาเจอก็เกิดหลงรัก และได้ขอนางลาแต่งงาน
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ทั้งคู่อยู่กินด้วยกันจนมีลูกสาวหนึ่งคน วันหนึ่งนางแกงฟักทอง ก็เกิดคิดถึงพ่อที่จากมาไกล จึง
ได้เอาเม็ดฟักทองมาปลูกพร้อมกับพูดสั่งต้นฟักทองว่า
“ฟักทองเอ๋ยเมื่อเจ้าเกิดมาจงเลื้อยไปตามทางกลับบ้านของข้า แต่อย่าได้ออกดอกออกผล
ตามทาง ขอให้ไปออกดอกออกผลที่บ้านของข้า ถ้าพ่อพ่อข้าและน้องคนอื่นๆกินขอให้
ฟักทองหวานถ้าแม่กับนางลุนกินขอให้มันขมติดปาก”
เมื่อฟักทองเลื้อยไปถึงบ้าน พ่อกับน้องกินก็ปรากฏว่าฟักทองนั้นหวานมากแต่พอแม่และนาง
ลุนกินก็ขมจนติดปาก
นอกจากนี้ในนิทานเรื่องเรื่องพนมเนียงกงรี เรื่องนี้ได้พูดถึงครอบครัวเศรษฐีสองคนผัวเมีย มี
ชีวิตโดยมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ไม่มีบุตรแม้แต่คนเดียว ดังนั้นสามีภรรยาได้ไปบนบานศาลเพียงตา
ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนได้ลูกสมดังใจปรารถนาซึ่งมีแต่ลูกสาวทั้งหมด ๑๒ คน
ที่กล่าวมาข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่ปรากฏในนิทานผ่านการแสดงออกของตัวละคร
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวตอนจบของนิทานที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในภายหลัง เช่นตานานเกี่ยวกับ
ภูเขาและปราสาทต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวตานานที่ปรากฏในปราสาทขอมแต่ละแห่ง เช่นปราสาทภูมิ
โปนในอาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ที่มีตานานเล่าขานว่าเป็นที่พักชั่วคราวที่ กษัตริย์ขอมได้โปรดให้
สร้างขึ้นเพื่อให้ราชธิดาหลบซ่อนจากภัยสงคราม ส่งผลให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีการ
จัดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงทุกปี เชื่อกันว่าจะทาให้เกิดความเป็นสิริมงคล ส่วนต้นลาเจียกที่เกิดใกล้
กับปราสาทไม่เคยออกดอก เชื่อกันว่าเป็นเพราะวาจาสิทธิ์ของเจ้าหญิงศรีจันทราที่เอ่ยไว้ก่อนเดินทาง
ออกจากตัวปราสาทว่า ขอให้ต้นลาเจียกอย่าได้ออกดอก หากตนไม่ได้กลับมายังที่แห่งนี้นอกจากนี้ใน
นิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาเรื่อง เพรี๊ยะโปน ที่ได้พูดถึงเจดีย์หินแกะสลักพระพุทธรูป หนึ่งพันองค์
โดยมีตานานเล่าขานว่าลูกชายที่ฆ่ามารดาของตนเป็นผู้สร้างไว้เพื่อไถ่บาป และเจดีย์ดังกล่าวมีปรากฏ
อยู่จริง
๑.๓.๒ ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ
ความเชื่อ ในเรื่อ งบาปบุญ คุ ณ โทษสะท้ อ นให้ เ ห็ นในนิ ท านหลายเรื่ อ ง โดยอาจมี
พื้นฐานมาจากความเชื่อทางศาสนา แม้ว่านิทานจะมีต้นกาเนิดมาจากแหล่งใดโดยทั่วไปจะสะท้อน
เรื่องของการทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว แต่นิทานชาติพันธ์เขมรจะสะท้อนผลกรรมที่หนักหน่วงบางครั้งทาให้
มองเห็นภาพที่ชัดเจนของความโหดร้ายทารุณมีความรุนแรงและน่ากลัว ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าอาจจะ
เป็นกลยุทธ์ของคนโบราณที่ต้องการชี้ให้เห็นผลของการก่อกรรมชั่ว เพื่อให้ผู้คนเกรงกลัวและละอาย
ต่อบาป ไม่กล้าทาผิดทาบาปนิทานเขมรจึง สะท้ อนให้เห็นการลงโทษของผู้ก่อกรรมชั่วที่ค่อนข้า ง
ชัดเจน อาทิ เรื่องนาง กะมะกรา ที่เมื่อพระราชารู้ความจริงก็ได้ลงโทษนางถึงตายโดยนิทานได้เล่าถึง
วิธีการลงโทษไว้ดังนี้
“พระราชาจึงสั่งให้ทหารนาตัวนางกะมะกราไปประหารแล้วนาไปทาปลาร้าใส่ไหแล้ว
ส่งเป็นเครื่องบรรณาการไปให้พ่อแม่ของนางกิน ชาวบ้านที่เห็นก็ต่างตื่นตาตื่นใจ ที่เห็น
ขบวนแห่เครื่องบรรณาการมา เมื่อครอบครัวของนางได้รับไหปลาร้าก็รู้สึกดีใจ จึงได้นา
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ปลาร้าไปปรุงอาหารเมื่อครอบครัวของนางกะมะกรากินข้าวกับปลาร้า น้องสาวของนาง
ก็ เ อ่ ย ขึ้ น ว่ า นี้ เ หมื อ นมื อ ของพี่ ก ะมะกราเลย แม่ ก็ ต อบกลั บ ไปว่ า กิ น ๆไปเถอะ
ไม่มีอะไรหรอก พอกินไปเรื่อยๆก็เจอมืออีกข้างหนึ่ง ที่มีตาหนิเหมือนมือของนางกะ
มะกรา ทั้งหมดจึงหยุดกิน ทั้งครอบครัวตรอมใจตาย ในเวลาต่อมา”
การลงโทษผู้ทาผิดลักษณะเดียวกันพบในนิทานเรื่อง ผู้หญิงได้สามีลิง โดยได้เล่าถึงการ
ลงโทษนางเมี ย ดผู้ ที่ย อมเป็ น เมีย ของพญาลิ ง เพื่ อ หวั ง สมบัติ เมื่อ นางวางแผนหนี และแกล้ ง ตาย
พญาลิงเกิดจับได้จึงลงโทษนางอย่างโหดร้าย ดังนิทานพรรณนาดังนี้
“พญาลิงโกรธมากเมื่อรู้ว่านางแกล้งตาย จึงฉีกท้องควักไส้พุงออกมา และสั่งลูกน้องเอา
นางไปสับทาปลาร้า ส่งกลับบ้านไป ลูกน้องลิงก็ได้จัดการตามที่เจ้านายสั่ง จากนั้นพญา
ลิงจึงจัดทาแพอย่างดี แต่ไม่ใส่แก้วแหวนเงินทอง ใส่ไปเพียงไหปลาร้าหนึ่งใบให้ลอยไป
ตามน้า เมื่อแพลอยมาถึงหน้าบ้าน แม่ของเพื่อนนางเมียดก็ดีใจนึกว่าลูกกลับมาแล้วก็รีบ
ออกมาดูสมบัติ แต่กลับเจอเพียงไหใบเดียว นางก็นึกว่าลูกส่งของฝากเป็นปลาร้ามาให้
ก็เปิดปลาร้าดูกลิ่นหอมน่ากิน จึง นาไปหมกกิน กินไปเรื่อยๆก็เห็นคล้ายนิ้ว แต่ก็ไม่ไ ด้
สนใจเท่าไร จนกินใกล้จะหมดจึงเห็นหนั งศีรษะของลูก ถึงได้รู้ว่าลูกตายแล้ว จึงได้ร้อง
ห่มร้องไห้ และคิดเสียใจว่าไม่น่าส่งลูกไปตายเลย ทั้งๆที่ทางบ้านก็ฐานะดีอยู่แล้ว แต่
เพราะความโลภตัวเดียวเท่านั้นที่ทาให้ลูกสาวต้องมาตาย”
จากตัวอย่างข้างต้นได้ชี้ให้เห็นตัวอย่างของผลแห่งการกระทา หากผู้ใดทาชั่ว ย่ อมได้รับผล
แห่ง กรรมชั่ว หากทาดีย่อมได้รับผลแห่ง ความดีที่ตนได้สร้างทา สาหรับผู้ก่อกรรมดีมักจะจบด้วย
ความสุข ความร่ารวยและเจริญรุ่งเรื่อง ในตอนจบของนิทานชาติพันธ์เขมรจะลงท้ายด้วยความสม
ปรารถนาของผู้ที่ทาดีซึ่งมักจะหมายรวมถึงผู้มีพลังอานาจบารมีสามารถเอาชนะคนไม่ ดีหรือสิ่งชั่วร้าย
รวมอยู่ด้วย
๒. อัตลักษณ์เกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงออก
รูปแบบของการแสดงออก (Modes of Expression) หมายถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่ง
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น รูปจาหลัก สัญลักษณ์ที่ขีดเขียนตามผนังถ้าซึ่งสะท้อนความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมการใช้สัญลักษณ์และแนวคิดร่วมกัน ของสมาชิกในสังคม แสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อน
เดียวกัน นอกจากนี้ยังหมายถึงบรรทัดฐานมีผลต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มวัฒนธรรมจะสร้าง
บรรทัดฐานสาหรับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ยอมรับได้
อัตลักษณ์เกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงออกที่สะท้อนในนิทานกลุ่มชาติพันธ์เขมรสามารถ
จาแนกได้ดังนี้
๒.๑ รูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ
รูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในนิทานเช่น นิทานเรื่องพนมเปร๊าะพนมเสร็ย
หรือเขาชายเขาหญิงซึ่งเป็นชื่อของภูเขาสองลูก หากจากกรุงพนมเปญ ไปทางจังหวัดกาปงจาม หลัก
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กิโลที่ ๑๑๖ เรียกว่า “พนมเสร็ย” หรือเขาหญิงและภูเขา “พนมเปร๊าะ” หรือ เขาชาย ตานาน
ดังกล่าว ยังมีปรากฏที่จังหวัดสุรินทร์ ชาวชาติพันธ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์
เชื่อกันว่า พนมเปร๊าะ และพนมเสร็ย ณ บริเวณวนอุทยานพนมสวาย อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เกิดจากการสร้างภูเขาแข่งกันของกลุ่มชาย หญิง และ เขาหญิงจะสูงกว่าเขาชาย ภูเขาทั้งสองลูกนี้มี
ตานานเล่าขานถึงชัยชนะของผู้หญิงที่สามารถสร้างภูเขาได้สูงกว่าชาย โดยใช้ปฏิภาณไหวพริบและ
ปัญญา จึงได้ชัยชนะมา มีสิทธิ์ในการตั้งกฎเกณฑ์ให้ฝ่ายชายเป็นฝ่ายไปขอฝ่ายหญิงแต่งงาน ซึ่งก่อนที่
จะได้ชัยชนะมาผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายขอผู้ชายแต่งงาน จึงกล่าวได้ว่าภูเขาดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของ
เสรีภาพและชัยชนะของผู้หญิง
นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีตานานของเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นตานานของชาว
ชาติพันธ์เขมรจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษซึ่งเรื่อง ตาปรมเรกทมอ (ตาพรหมหาบหิน ) เป็นเรื่องราว
ของ เทวดาองค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์ชื่อว่าตาพรหม ตาพรหมเป็นเทวดาแก่เจ้าเล่ห์ และขี้หลงขี้ลืม พระ
ศิวะจึงเรียกไปกาชับว่าให้ตาพรหมดูแลมวลมนุษย์และสัตว์ เพราะสมัยนั้นสัตว์กับมนุษย์สื่อสารกัน
เข้าใจได้ แต่พระศิวะเกรงว่าจะสมสู่ข้ามพันธ์กลายเป็นอสูรร้าย วันหนึ่งพญานาคได้พาลูกสาวมาขอ
พร ขอให้แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้พระพรหมด้วยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมจึงตอบไปว่าได้ นาคทั้งสองจึงดีใจ
มากพอกลับไปก็ปรากฏว่าแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้จริง นางนาคจริงแปลงร่างเป็นหญิงสาวไปขอฟืมทอ
ผ้าที่เมืองมนุษย์ เพื่อนามาทอผ้าที่เมืองนาค ระหว่างที่ขึ้นมาเมืองมนุษย์ก็พบชายหนุ่มคนหนึ่ง ชื่อ
มานพ นางนาคกับมานพเกิดรักกัน และได้สมสู่กัน จนมีลูกหนึ่งคนชื่อท้าวอินทปัตถา นางนาคจึง
เนรมิตตั้งเมืองอินถปัตถานครขึ้นให้ลูกชายครองเมือง ฝ่ายพระศิวะเมื่อทราบว่าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็
ให้เร่าร้อนอาสนะยิ่งนักจึง ส่องแว่นแก้วลงมาดูก็รู้เรื่องทั้งหมด พระศิวะโกรธจึงร่ายราด้วยอารมณ์
โกรธและสาปแช่งว่านับแต่นี้ต่อไปให้สัตว์กับมนุษย์สื่อสารกันไม่เข้าใจ ส่วนตาพรหมได้ถูกลงโทษให้
หาบหินมากั้นเป็นแนวยาวระหว่างเมืองบนกับเมืองล่างคือเมืองอินทปัตถานคร(เมืองเขมรปัจจุบัน) ตา
พรหมหาบหินกั้นเป็นกาแพงระหว่างสองเมืองระหว่างที่หาบนั้นตาพรหมเหยียบลงที่หินจนกลายเป็น
รอยท้าวพรหม(เขมรสุรินทร์เรียกพรหมบาท รอยท้าวขวาอยู่พนมสวายรอยเท้าซ้ายอยู่พนมศาลาตา
พรหมหาบหินกั้นกาแพงจนเสร็จจึงวางคานหาบไว้บนกาแพงหินกาแพงนั้นใหญ่มากเท่าภูเขา ชาวบ้าน
จึงเรียกพนมดองแรก(พนมดงรัก)ตั้งแต่นั้นมาคาว่าดงรักมาจากดองแรก หรือดองเร็กซึ่งแปลว่าไม้คาน
ภูเขาไม้คานจึงเป็นสัญลักษณ์ของการแบกรับภาระ หรือการทาหน้าที่ที่สาคัญนั่นเอง
๒.๒ รูปแบบการแสดงออกเชิงพฤติกรรม
การแสดงออกเชิง พฤติ กรรมที่ สะท้อ นในนิท าน และถื อเป็ นอั ตลั กษณ์ ของของ
ชาติพันธ์เขมรสะท้อนให้เห็นในนิทานพื้นบ้านหลายประการ จาแนกได้ดังนี้
๒.๒.๑ พฤติกรรมการแสดงออกระหว่างชายหญิง
สังคมในนิทานส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท ซึ่ง ในอดีตผู้ชายมักเป็นผู้นาครอบครัว
และเป็นผู้ที่มีความถูกต้องเสมอ มีอานาจในการบริหารจัดการครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่ในสถานะที่เป็น
รองต้องคอยปรนนิบัติผู้ชาย ดูแลทั้งลูกและสามี ต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง มีความเพียบพร้อม ทาตาม
คาสั่งทุกประการพฤติกรรมดังกล่าวเห็นได้จากนิทานเรื่อง เรื่อง ก๊วงเหียนซึ่งกล่าวถึงชายผู้หนึ่งชื่อก๊วง
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เหียน ชายคนดังกล่าวเป็นคนขี้ขลาดแต่มีเมียถึงสองคนเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขัน หรือเป็นอันตราย
มักจะให้เมียออกหน้าเสมอ แต่เมื่อเกิดผลสาเร็จชายดังกล่าวก็จะรับหน้าเอาความดีความชอบ
แม้เมียจะแย้งเขาก็พูดให้บุคคลเชื่อตามเขา เช่นตอนที่เจอเสือร้ายเมียเป็ นฝ่ายไปสู้กับเสือจนเสือตาย
นายก๊วงเห็นภรรยาตีเสือตายแล้ว ก็รีบกุลีกุจอออกมาจากโพรงไม้ เอาไม้ตีเสือที่ตายแล้วเข้าไปอีก
ภรรยาทั้งสองโทษสามีว่า
“เสือมันตายไปแล้วทาเป็นมาตีซ้าอีก ผู้ชายอะไรทากับผู้หญิงแบบนี้ ” นายก๊วงด่า
ว่าภรรยาอีกว่า “ไม่เคยมีผู้หญิงที่ไหนตีเ สือตาย มีแต่ผู้ชายที่กล้าตีเสือจนตาย”
แล้วนายก็วงได้ดึงเถาวัลย์มามัดเสือแล้วพาภรรยาแบกเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบ้าน
เห็นนายก๊วงแบกเสือมาก็พากันไปมุงดูแล้วถามว่า
“ท่านทาอย่างไรถึงได้เสือตัวนี้ ทั้งที่เสือตัวนี้ดุร้ายมาก มันฆ่าทั้งคน วัว ควาย กิน
ไปแล้วมากมาย”
ภรรยานายก็วงเล่าบอกชาวบ้านว่า “นายก๊วงพอเห็นเสือวิ่งมาแกวิ่งเข้าไปในโพรง
ไม้ เราสองคนเป็นผู้หญิงช่วยกันฆ่าเสือจนตาย!”นายก็วงได้ยินภรรยาเล่าแบบนั้นก็
ต่อว่าภรรยาว่า
“ไม่เคยมีหญิงไหนกล้าหาญขนาดตีเสือตายหรอก มีแต่ผู้ชายกล้าตีเสือถึงตายได้”
นายก๊วงได้อวดบอกชาวบ้านว่า “ตอนที่เสือวิ่งออกมาจะกัดข้า ข้าได้ใช้วิชาอาคม
ลงไปถึงสามารถฆ่ามันได้”
แล้วนายก็วงทาเป็นใช้อาคมกระโดดตีเสือ ให้ชาวบ้านดู ฝ่ายชาวบ้านเกรงกลัว
นายก็วงทุกคน ทั้งตั้งฉายาให้ว่า “ก๊วงเหียน”(เหียนแปลว่ากล้า)
นิทานเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ด้านพฤติกรรมการแสดงออกของชายหญิงในฐานะ
สามีภรรยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมมักจะยอมรับว่าผู้ชายเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้หญิงเสมอ นอกจากนี้ยังมี
ตัวอย่างที่ปรากฏในนิทานเรื่องผู้ชายมีสามีครบลักษณ์ ยังมีการพรรณนาถึงการแสดงออกของผู้หญิงที่
กระทาต่อสามีไว้ว่า
“มี เ รื่ อ งเก่ า แก่ เ รื่ อ งหนึ่ ง กล่ า วว่ า มี ช ายขี้ เ กี ย จคนหนึ่ ง มี เ มี ย ครบลั ก ษณ์ มี
กิริยามารยาทงาม รู้จักเคารพปรนนิบัติสามี ตั้งแต่ได้เป็นผัวเมียกันมา ชายขี้เกียจ
เอาแต่นอน ถึงเวลาหิวข้าวถึงลุกมากินๆ กินเสร็จก็นอน แม้แต่ยาสูบ ก็ต้องให้เมีย
ม้วนให้เช่นกัน เมียเป็นคนที่ให้ความเคารพปรนนิบัติผัว ไม่เคยพูดคาไม่ดีกับผัวเลย
ยกข้าวน้าและสิ่งของให้ผัว มีแต่ยกมือไหว้
หลายปีผ่านไป เกิดความยากจนมาก เพราะเมียไม่มีความสามารถหาเลี้ยงผัวได้
วันหนึ่งเมียจัดหมาก ๕ บุหรี่ ๕ เข้าไปกราบไหว้ผัว แล้วพูดว่า “ข้าขอโทษคุณพี่
เพราะเราเวลานี้จนมาก เราไม่ได้หากิน ไม่มีมีอะไรกิน ขอให้คุณพี่ไปตัดไม้ ทาคัน
ไถ คราส ทานาเหมือนคนอื่น เพราะถึงฤดูทานาแล้ว ” ผัวพูดว่า “ถ้าเป็นแบบนี้
ขอให้น้องหุงข้าว ห่อเป็นเสบียงเถอะ ผัวจะไปหาตัดไม้ ทาคันไถ คราส” เมียลุก
แต่ เ ช้ า มื ดหุ ง ข้ า ว ห่อ ใส่ ถุ ง มีทั้ ง น้ า ขวานไปด้ วย ชายขี้ เกี ย จนอนกระทั่ ง พระ
อาทิตย์โผล่แล้ว เมียไม่กล้าปลุกผัว รอให้ผัวตื่นเอง พอตื่นขึ้นมา เมียตักน้าไปล้าง
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หน้าให้เสร็จเรียบร้อย เมียก็ยื่นหมาก บุหรี่ และข้าวห่อ พร้อมทั้งเครื่องใช้ไปให้
ผัว”
นิทานเรื่องดังกล่าวข้างต้นแสดงถึงการแสดงออกในฐานะภรรยาของหญิงชาติพันธ์เขมรที่เป็น
ตัวแทนของหญิ งที่ มีค วามเพี ยบพร้ อมเป็น แบบอย่างของกุ ลสตรี ซึ่ง หากมองอี กมุ มหนึ่ ง เป็น การ
สะท้อนภาพสถานะของสตรีที่เป็นรองบุรุษในสังคมของชาติพันธ์เขมร บุรุษคือผู้คุมอานาจ อยู่เหนือ
สตรีทุกกรณี สตรีเป็นฝ่ายต้องยอมเป็นผู้ตามหากสตรีใดแสดงพฤติกรรมผิดรีตผิดรอย เช่น ขี้เกีย จ ไม่
เก่งการบ้านการเรือน ไม่เชื่อฟังสามี สตรีผู้นั้นย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ถูกสังคมประณาม
๒.๒.๒ พฤติกรรมการแสดงออกบนพื้นฐานของความเชื่อ
ความเชื่อและความศรัทธาเกิดจากสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินได้ฟัง มามีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของมนุษย์เป็นแรงผลักให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา นิทานได้สะท้อน
พฤติกรรมการแสดงออกบนพื้นฐานของความเชื่อหลายประการ ความเชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติ
เทพพรหมองค์อินทร์ต่างๆ ทาให้คนในสังคมแสดงออกผ่านพิธีกรรมต่างๆเช่นการบนบานศาลกล่าว
การบวงสรวงเซ่นไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นเมื่อสามีภรรยาไม่มีลูก เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถดลให้
ได้ในสิ่งที่ต้องการ ก็ไปจุดธูปกราบไหว้ขอพรให้ได้สมปรารถนา หรือการตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน
เป็นอันตราย ตัวละครในนิทานก็จะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อให้มาปกป้องคุ้มครองตน นอกจากนี้ยัง
มีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษพลังลี้ลับต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกเช่น ไม่พูดจาลบหลู่
หรือกระทาการที่คิดว่าจะทาให้เป็นที่โกรธเคืองและเชื่อว่าการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงเกิดจากการกระทา
ของผีบรรพบุรุษที่โกรธเคืองเราเนื่องจากทาผิด เช่น นิทานเรื่อง ขม๊อจตา (ผี ตา) เด็กชายคนหนึ่งดื้อ
รั้นไม่ฟังคาทัดทานของผู้ใหญ่ ไปหากบในที่ที่เชื่อว่ามีผีปู่ย่าตายายสิงสถิตอยู่ เมื่อกลับถึงบ้านจึงปวด
ท้องรุนแรงต้องไปทาพิธีขอขมาผีปู่ย่าตายาย การทาพิธีขอขมาผีบรรพบุรุษเมื่อเชื่อว่าตนทาผิดเป็นสิ่ง
ที่ชาวชาติพันธ์เขมรปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน การเจ็บป่วยที่รุนแรงของคนในครอบครัวคน
ในครอบครัวหรือชุมชนมักมีความเชื่อว่า อานาจเร้นลับ ผีบรรพบุรุษเป็นต้นเหตุทาให้เกิดขึ้น ดังนั้น
ชาวขาติพันธ์เขมรจึงนิยมทาพิธีกรรมขอขมาภูตผีวิญ ญาณ และเชื่อว่าการทาพิธีดัง กล่าวจะทาให้
อาการเจ็บป่ายหายไป
๓. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และ อัตลักษณ์ชุมชน
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่สะท้อนในนิทาน เป็นลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวของตัวละครตัวใด
ตัวหนึ่งในนิทานพื้นบ้าน ซึ่งความโดดเด่นดังกล่าวเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น ตัวละครในนิทาน
สากล ที่มีลักษณะเด่นอย่าง สโนไวท์ เป็นที่รู้จักในเรื่องความสวยงาม คนแคระทั้งเจ็ดคือกลุ่มคนที่มี
รูปร่างเล็กแต่จิตใจดีงาม ในขณะที่แม่มดคือตัวแทนของความชั่วร้าย สาหรับนิทานชาติพันธ์เขมรตัว
ละครที่ถอื เป็นอัตลักษณ์ เช่น “เนียงกันเชอคลุ” หมายถึง แม่กระเชอก้นรั่ว โดยในนิทานจะกล่าวถึง
เมียคนหาปลาผู้หนึ่งที่ไม่ใส่ใจภาชนะที่ใช้ใส่ปลา เมื่อกระเชอใส่ปลารั่ว ก็ไม่รู้จักซ่อมแซม นิสัยมักง่าย
ไม่เก็บหอมรอมริบ จนทาให้ยากจนลงเรื่อยๆ จึงเป็นคาเรียกผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าว นอกจากนั้นใน
นิทานเรื่อง “หญิงมายาด๊กขญาย”เป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงผู้หนึ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ ต่อสามีตน สามีเป็นคนมี
จิตใจซื่อตรงแต่ไม่มีปัญญา ส่วนภรรยาเป็นหญิงที่มีจิตใจไม่ซื่อตรงต่อสามี มีมารยาสารพัด วันหนึ่ง

๑๑๓

ภรรยามีใจปรารถนาอยากเจอกับสหาย(ชายชู้)มากเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้ว แต่ไม่รู้จะทาอย่างไร
เพราะหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน ถ้าเดินไปก็กลัวผีหลอก
ภรรยาจึงคิดหาวิธีการใช้มารยาต่างๆนาๆ หนึ่งนั้นคือการหลอกสามีว่าไปถอนขิงทั้งที่ไปหาชู้ ชาวเขมร
จึงเรียกผู้หญิงเจ้าเล่ห์มายาว่า เป็นหญิง “เสร็ยด๊กขญาย” (หญิงถอนขิง) นอกจากนี้ตัวละครในนิทาน
ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันในเรื่องของความฉลาดเจ้าเล่ห์ มีไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดเสมอคือ
อาจีย์ หรืออาเจ็ย ซึ่งในนิทานลาว คือเซียงเมี่ยง ส่วนนิทานไทยคือศรีธนญชัยนั่นเอง
ส่วนในเรื่องอัตลักษณ์ชุมชน จากการวิเคราะห์นิทานชาติพันธ์เขมรพบว่า นิทานตานานต่างๆ
เป็นกลไกสาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่เขตจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์ เคยถูกปกครองด้วยอารยธรรมขอมโบราณ หลักฐานที่เห็นเด่นชัดคือปราสาทขอมน้อยใหญ่ที่
กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วปราสาทหลังใหญ่จะมีประวัติความเป็นมาชัดเจน ซึ่งมีกษัตริย์ในยุค
สมัยขอมเรืองอานาจเป็นผู้สร้างเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิ ธีสาคัญ ทางศาสนา หรือเป็นวังที่ประทับ
ส่วนปราสาทที่มีขนาดเล็กมักจะมีเรื่องเล่าในลักษณะเป็นนิทานปรัมปรา พิสูจน์หาความจริงไม่ไ ด้
เนื่องจากมีเรื่องราวของความลี้ลับ อานาจศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ต่าง ทาให้สถานที่เหล่านี้เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของชุมชน เรื่องราวในนิทานจึงเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดอัตลักษณ์ชุมชนขึ้น ซึ่งชุมชน
ได้แสดงออกผ่านพิธีกรรมต่างๆ เช่นพิธีกรรมบวงสรวงปราสาท พิธีเซ่นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่า การ
เซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจาชุมชน หรือ ประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ที่ทางชาติพันธ์เขมรในกัมพูชา
เรียกว่าปะจุมเบ็น ส่วนทางฝั่งไทยเรียกว่า แซนโฎนตา เป็นต้น
๔. ความคงทนและการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยหลายประเภทที่มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มคน ปัจจัยเหล่านี้อาจเกี่ยวกับด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจหรือตามบริบท โลกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและเทคโนโลยี ทาให้สิ่งที่เคยปฏิบัติ
สืบต่อกันมาอาจเลือนหายหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
จากการวิเคราะห์นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่าประเพณีและวัฒนธรรมที่
ปรากฏในเรื่องราวของนิทานมีทั้งส่วนที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน และส่วนที่ไม่ปฏิบัติ
กันแล้ว ประเพณีและวัฒนธรรมที่ยังปฏิบัติกันอยู่ เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีเกี่ยวกับการ
เกิด ประเพณีเกี่ยวกับการตาย การบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่
ปรากฏในตานาน การนับถือผี การรักษาผู้ป่วยโดยการประกอบพิธีกรรมทรงเจ้าเข้าผี เป็นต้นดัง ที่
กล่าวมาแล้วในบทที่ผ่านมา ผู้คนใช้วัฒนธรรมของตนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโลกภายนอก มีการ
แสดงออกและการสื่อสาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้ แก่
เชื้อชาติ สัญชาติ เพศสภาวะ (gender) เพศ(sex) ความสัมพันธ์ อายุ ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อ
ทางการเมือง ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยสถานะทางสังคม ภาษา ความสามารถ หรือ ความพิการ ชาติตระกูล
ประเพณี ตลอดจนโครงสร้างทางสังคม ฯลฯ ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม แสดงให้เห็ นสาเหตุที่มา
ของแสดงพฤติ ก รรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง สามารถอยู่ ใ นกลุ่ ม วั ฒ นธรรมหลาย

๑๑๔

วัฒนธรรมพร้อม ๆ กัน ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆโดยอาจ
ปรับไปสู่วัฒนธรรมอื่น ๆ ด้วย
วัฒนธรรมสามารถทับซ้อนกันได้นิทานพื้นบ้านได้สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นแหล่งกาเนิดของนิทานเหล่านั้น ลักษณะอันโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ดังกล่าว
ได้รับการหล่อหลอมจากปัจจัยหลายประการตามที่อ้างถึงในเรื่องทฤษฎีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้ นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและ
กัมพูชา
จากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์เขมรใน
ไทยและกัมพูชาพบว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีที่เห็นได้ชัดคือ ขนบประเพณี (Institution)
ซึ่งหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมกาหนดไว้แล้วปฏิบัติกันสืบมา ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมส่วน
การวิเคราะห์วัฒนธรรมในแง่ของคติธรรม (Moral) ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดาเนิน
ชีวิต ส่วนใหญ่ ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของสังคม เช่น ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร
การประหยัดออดออม ความกตัญญู ความอดทน และเนติธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย
รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกัน เพื่อให้คนในสัง คมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พบว่ามี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับนิทานพื้นบ้านทั่วไป
ดัง นั้ น สิ่ง ที่ ถื อ เป็ น อั ต ลัก ษณ์ ร่ว มทางวั ฒ นธรรมที่ สะท้ อ นในนิ ท านพื้ น บ้ านชั ด แจนได้ แ ก่
สหธรรม (Social) หรือวัฒนธรรมทางสังคม และวัตถุธรรม (Material) คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาสามารถอธิบายได้ดังนี้
๑. อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณี
อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชัดเจนได้แก่ ขนบประเพณี ซึ่งจาก
การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านสามารถจาแนกได้ดังนี้
๑.๑ ขนบประเพณีการบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษเป็นขนบประเพณีที่มีการอ้างถึงในนิทานชาติพันธ์เขมร และ
เป็นขนบประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นในนิทานเรื่อง ขมอจ
ตา (ผีปู่ตา) ที่กล่าวถึงการเจ็บป่วยของเด็กหนุ่มที่ไปหากบในพื้นที่ที่เชื่อว่ามีผีปู่ตาสิงสถิตอยู่ จึงทาให้
เจ็บป่วยรักษาไม่หาย จนต้องทาพิธีเซ่นไหว้ปู่ตาเพื่อขอขมา ตามความเชื่อดัง กล่าวทาให้เกิดแนว
ปฏิบัติสืบต่อกันมา หากจะทากิจกรรมใดที่สาคัญชุมชนชาวชาติพันธ์เขมรจะต้องพิธีบอกกล่าวบรรพ
บุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคล เชื่อว่าการกระทาดังกล่าวจะช่วยให้งานหรือกิจกรรมต่างๆราบรื่น ไม่มี
อุปสรรคใดๆ นอกจากนั้นยังมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษทุกปีซึ่งชาวชาติพันธ์เขมรทั้งในไทยและกัมพูชา
ต่างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งชาวชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาเรียกประเพณีนี้ว่าปะจุมเบ็นส่วนในไทย
เรียกว่าประเพณี แซนโฎนตา

๑๑๕

ขนบประเพณีการบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาติพันธ์เขมร
ชาวชาติพันธ์เขมรมีการนับถือผีบรรพบุรุษมาช้านาน สะท้อนให้เห็นในเรื่องเล่า ตานาน
นิทานตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ บนพื้นฐานความเชื่อและศรัทธานี้ชาวชาติพันธ์เขมรจึงมีประเพณีการ
เซ่นไหว้บรรพบุรุษสืบทอดเป็นแนวปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นติดต่อกันมายาวนานนับพันปี ประเพณีดังกล่าว
ทางชาติพันธ์เขมรในไทยเรียกว่า ประเพณี แซนโฎนตา ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในบรรดากลุ่ม
ชาติพันธ์ไทยเขมรที่ตั้งถิ่นฐานตามจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ประเพณีดังกล่าวชาวชาติ
พันธ์เขมรในกัมพูชาเรียกว่า ปะจุมเบ็น คาว่า "แซนโฏนตา" มาจากคาว่า แซน หมายถึงการเซ่นไหว้
การบวงสรวง โฎน หมายถึง ยาย หรือย่าและตา หมายถึงตา หรือ ปู่ โฏนตาหมายถึงยาย ย่า ตาและ
ปู่ การทาบุญให้ปู่ย่า ตายาย หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเอง
ประเพณีดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ นอกจากนั้นยัง
แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวตลอดจนเครือญาติ และผู้คนในชุมชนต่างๆ กาหนดการประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม
๑๔ ค่าเดือน ๑๐ ของทุกปี เมื่อถึงกาหนดวันเวลาดังกล่าว สายเลือดลูกหลานกลุ่มชาติพันธ์ไทยเขมร
ที่ไ ปท างานหรือ ตั้งถิ่ นฐานที่อื่น ไม่ ว่าจะใกล้ หรือไกลหลายหมื่นหรือนั บแสนคน ต่างพร้อมใจกั น
เดินทางกลับมารวมญาติเพื่อทาพิธีแซนโฎนตา ( เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ) อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันทุก
หมู่บ้าน การจัดพิธีกรรมดังกล่าวเกิดจากความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ไทยเขมรว่าเมื่อถึงวันแรม ๑ ค่า
เดือน ๑๐ ประตูยมโลกจะเปิด ผีในยมโลกจะเดินทางมาเยี่ยมญาติได้
ชาวชาติพันธ์เขมร จึงมีการจัดเตรียมข้าวปลาอาหาร ขนม ข้าวต้ม ในตอนเย็นของวันขึ้น ๑๔
ค่า เดือน ๑๐ และพอรุ่งเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ก็จะก็จะนาอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทาบุญอุทิศ
ส่วนกุศลที่วัด เป็นวัน "เบ็นตู๊จ”หรือวันสารทเล็กโดยเชื่อว่าผีจะออกมาจากยมโลกได้ ๑๕ วัน หลังจาก
นั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม จากวันเบ็นตู๊จนับไปอีก ๑๕ วัน(นับจากวันขึ้น ๑๔ ค่า
เดือน ๑๐ ) จะตรงกับวันแรม ๑๔ ค่า เดือน ๑๐ ของทุกปี คือวัน "เบ็นทม”หรือวันสารทใหญ่ซึ่งเป็น
วันที่ประกอบพิธีแซนโฎนตา แบบเต็มรูปการเตรียมตัวทาบุญตั้งแต่วันขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๑๐ เพราะผี
ตายาย หรือผีบรรพบุรุษ จะถูกปล่อยมาวันนั้นและเดินทางมาไกลเชื่อว่ามักเกิดความเหน็ดเหนื่อย หิว
กระหาย เมื่อมาถึงก็จะอยู่ที่วัดรอคอยว่าญาติหรือลูกหลานจะมาทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้หรือไม่ เมื่อ
ถึงรุ่งเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ญาติหรือลูกหลานก็จะไปทาบุญที่วัด ถ้าญาติหรือลูกหลานมาก็จะ
ดีใจและได้รับผลบุญจากที่ได้มีการทาบุญ อุทิศให้ ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ก็จะอวยพรให้ญ าติหรือ
ลูกหลานมีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพประสบผลสาเร็จมีเงินมีทองใช้ แต่ถ้าไม่เห็นก็จะโกรธ
และสาปแช่งญาติหรือลูกหลานไม่ให้มีความสุขความเจริญ
จุดประสงค์หลักของประเพณีแซนโฎนตา หรือปะจุมเบ็นคือการทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผี
บรรพบุรุษแล้วยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย ส่วนจุดประสงค์รองลงมา
คือการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงานความรักความอบอุ่น ภายในครอบครัว เครือญาติ ตลอดถึงการ
สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
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การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้
การเซ่นไหว้ประกอบด้วยการเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจาหมู่บ้าน การเซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจา
บ้าน การประกอบพิธีกรรมที่บ้านเพื่อราลึกถึง บรรพบุรุษของแต่ละครอบครัวและมีการประกอบ
พิธีกรรมที่วัดด้วยเครื่องเซ่นประกอบด้วย อาหารคาว – หวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม ได้แก่ ปลานึ่ง ปลา
ย่าง หมูย่าง ไก่ย่าง แกง วุ้นเส้น แกงกล้วย ต้มยาไก่ ลาบหมู ไก่นึ่ง ซึ่งต้องเป็นไก่ทั้งตั วเอาเครื่องใน
ออก อาหารหวาน ได้แก่ ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว ขนมเทียน ขนมนางเล็ด ขนมโชค(ขนมดอกบัว) ขนม
โกร๊จ ข้าวกระยาสารท ผลไม้ ได้แก่ มะพร้าวอ่อน กล้วย ส้ม ละมุด พุทรา เป็นต้น เครื่องดื่ม ได้แก่
น้าเปล่า เหล้าขาว น้ าอัดลม เหล้าสีต่างๆเป็นต้น อุ ปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เสื่อหวาย ที่ นอนแบบพั บ
หมอน ผ้าขาว ผ้าไหม ผ้าโสร่ง อาภรณ์ต่าง ๆ พาน ธูป เทียน กรวย ๕ช่อ ที่ทาจากใบตองสดม้วนเป็น
กรวย แล้วสอดด้วย ธูป และใบกรุยการจัดกรวย๕ช่อคือ ขันธ์ ๕หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ
๑.๒ ขนบประเพณีการรักษาผู้ป่วย
ขนบธรรมเนียมของชาวชาติพัน ธ์เขมรที่เ กี่ยวกั บการรักษาผู้ป่ว ยเป็ นพิธีก รรมที่
เก่าแก่ของชาวชาติพันธ์เขมร ทั้งในไทยและกัมพูชาในชนบทต่างยึดถือปฏิบัติ บนพื้นฐานความเชื่อ
ที่ว่า คนทุกคนมีครูหรือเทวดารักษาอยู่ และคนแต่ละคนต้องยึดมั่นในคุณงามความดี ต้องให้เกียรติทั้ง
ตนเองและผู้อื่น เคารพบูชาในสิ่งที่ควรเคารพบูชา การทาในสิ่งตรงกันข้ามอาจนาไปสู่การผิดครู หรือ
ทาให้ครูหรือเทวดาที่รักษาตนไม่พอใจ คนผู้นั้นจึงอาจถูกลงโทษโดยการเจ็บป่วย อาการหนักเบาตาม
ความผิดซึ่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม (บัวเขียน บุดดาห์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) พิธีกรรมการรักษา
ผู้ป่วยคือชาวชาติพันธ์เขมรในไทยเรียกว่าพิธีกรรมมะม๊วด ส่วนชาวเขมรในกัมพูชาเรียกว่า แซนอารัก
ซึ่งก็คือพิธีกรรมทรงเจ้าเข้าผี เป็นพิธีกรรมเก่าแก่แต่โบราณที่นับถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
สมัยก่อนการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีโรงพยาบาลทาการรักษา จึง อาศัยวิธีการแพทย์แผนโบราณ โดยใช้
สมุนไพรควบคู่กับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ รดน้ามนต์คาถาอาคม การเข้าทรงหรือทรงเจ้าเข้าผีทานาย
ทายทักสมมติฐานของโรคแล้วทาพิธีขับไล่ผีต่างๆ ออกจากร่างกายคนไข้ตามความเชื่อของแต่ละ
ชุมชน วิธีการรักษาโรคทางไสยศาสตร์ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง (บุญมี ต้ นงาม อ้างถึงใน อารีย์
ทองแก้ว,๒๕๔๙: ๗๑) ความเชื่อส่วนมากถ้าเจ็บไข้แล้วไปดูเห็นว่าครูทา วิธีแก้ คนที่เจ็บป่วยต้องบนไว้
กับครูหากหายต้องจัดชุดรามะม๊วดแก้บน ครูหรือเทวดาประจาตัวคนแก้บนจะมาเข้าสิงคนรา สิ่งที่น่า
แปลกคื อ หากเป็ น ครู ข องใครก็ จ ะท าท่ า เหมื อ นคนคนนั้ น เช่ น ผู้ ร ามะม๊ ว ดผู้ ห ญิ ง ที่ ป กติ เ ป็ น คน
เรียบร้อยไม่สูบบุหรี่ดื่มเหล้า แต่หากครูของชายดื่มเหล้ามาเข้าสิงก็จะทาท่าเหมือนชายคนนั้น จะดื่ม
เหล้าและสูบบุหรี่ ได้ หากครูของผู้ป่วยเป็นเด็ก คนราก็จะออกท่าทางเหมือนเด็ก การรานั้นกระทา
กันในตอนกลางคืนจนถึงรุ่งเช้า (พจนา นรสาร,๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
การตั้งปะราเพื่อประกอบพิธีกรรมต้องไม่อยู่ใต้ถุนบ้าน อาจตั้งตรงลานหน้าบ้าน ใช้ใบ
มะพร้าวมุงหลังคาปะรามี มีข้าวต้ม ดอกจาปาร้อยเป็นพวงแขวนรอบปะราพิธี (พจนา นรสาร ๒๐
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พฤศจิกายน ๒๕๖๑) การสร้างปะราพิธีต้องเลือกสถานที่ โดยทั่วไปใช้สนามลานหน้าบ้านขนาดพื้นที่
ประมาณ ๕๐ ตารางเมตรหรือตามจานวนผู้เข้าร่วมพิธีอย่างน้อยขนาด ๒ คูหา ใช้เสา ๙ ต้น สูง
ประมาณ ๒เมตรเศษ สร้างหลังคาราบมุงด้วยทางมะพร้าวแห้งหรือสดก็ได้ ใช้ขวางตะวัน ผู้เล่นนั่งหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวา ผูกราวเดี ยวด้วยไม้ที่แข็งแรง พื้นปะรา
ทาให้เรียบใช้พื้นดินหรือพื้นไม้กระดานก็ได้(บุญมี ต้นงาม อ้างถึงใน อารีย์ ทองแก้ว,๒๕๔๙:๗๑ )
สิ่งของที่ต้องเตรียมในพิธีประกอบด้วยอาหารคาว เครื่องดื่มอุปกรณ์ทาบายศรี บายศรี
๑ชุด ทาอย่างละ ๗ ชั้น กรวยใบตอง ธูปเที่ยนพร้อมด้วยฟูก หมอน ผ้าสไบ ผ้าขาว ผ้านุ่ง เสื้อทั้งชาย
และหญิงหลายชุดหลายสี อาวุธดาบพร้อมฝัก ปืนยาว เครื่องหอมมีแป้ง น้าอบ น้าหอม ขมิ้น ดอกไม้
ธูปเทียน คั้นน้าขนาดกลางหลายใบ หมาก พลู ยาสูบ ข้าวสาร ไข่แป้งทาหน้า น้าอบ ขันใส่น้าใส่ไว้
กลางวงให้ ผู้ราดื่ม ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้าข้าวต้มกล้วย กระจก หวี เหล้า เบีย ร์ บันไดก้านกล้วย มาลั ย
ดอกไม้ใส่ข้าวต้มใส่ถ้วยไว้ตรงขั้นบันไดก้านกล้วย ผ้าขาวม้าคลุมขั้นบันไดไว้ (พจนา นรสาร, ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )
ในการทาพิธีม ะม็วด ต้องใช้ดนตรี ประกอบในพิธี ด้วย เพื่อให้ พิธีดูขลั ง และกล่อมให้
เคลิบเคลิ้มเยือกเย็ นจิตสงบ เกิดความซาบซึ้ง ปิ ติไ ปตามท่วงทานองหรือเสียงดนตรีอาจทาให้เกิ ด
ความสุข กระตุ้นเร้าให้คึกคัก คนไข้ถูกปลุกเร้าให้รู้สึกตัวมีพลังและเกิดขวัญกาลังใจต่อสู้โรคร้าย จึง
ต้องมีคณะดนตรีประกอบในพิธีทุกครั้ง จานวนคณะดนตรีมี ๘-๙ คน เครื่องดนตรีมีกลองโทนหรือ
กลองกันตรึม ๒ ใบ ตะโพน ๑ ใบ ซออู้เสียงกลาง ๑ คัน ปี่อ้อ ๑เลา ปี่ไฉนหรือปี่ใน ๑ เลา ฉิ่ง ๑ คู่
ฉาบ ๑ คู่ กรับสั้น ๒ คู่ ถ้ากกรับยาวใช้คู่เดียว ถ้าจัดวงเล็กใช้คณะดนตรีเพียง ๔ คน คือ กลอง ๒ คน
ปี่อ้อ ๑ คน ซอ ๑ คน คนตีกลองจะทาหน้าที่ขับร้องคลอไปด้วยส่วนเครื่องเซ่นไหว้ครูดนตรีมี ผ้า
ขาว ๑ ผืน ขนาดยาว ๕ ศอก เหล้าโรง ๑ ขวด ไก่ต้ม ๑ ตัว หัวหมู ๑ หัว ข้าวสุก ๒ จาน แกง ๒ จาน
กรวย ๕ดอก หมากพลู ๕ คา บุหรี่ ๕ ม้วน ข้าวสาร ๒ ถ้วย ใบพลูสด ๒ใบ หมากสดหรือหมากแห้ง ๒
ผล พาน ถาด จาน อย่างละ ๑ ใบ เสื่อขนาดใหญ่ ๑ ผืน ถ้าขนาดเล็กใช้ ๒ ผืน ธูปและเทียนอย่างละ
๒ คู่ แป้งหอม น้าอบ น้าหอมพอสมควร และเงิน ๒๑ บาท ๕๐ สตางค์ (อารีย์ ทองแก้ว ๒๕๔๙ :
๗๑)
การรามะม๊วดของชาวชาติพันธ์เขมรนอกจากจะเล่นเพื่อรักษาผู้ป่วยแล้วยัง เล่นตาม
ประเพณี คือ ในวันขึ้นเดือน ๔ของทุกปี และเลือกวันที่เป็นสิริมงคล จะเป็น กลางวันหรือกลางคืนก็ได้
จัดที่บ้านเป็นส่วนตัวหรือจัดการแจ้งศูนย์กลางของหมู่บ้านก็ได้ ถือว่าเป็นเทศกาลประจาปี หรือเล่น
ตามคาบนบานศาลกล่าวไว้ คือคนเจ็บป่วย หรือคนบนขอสิ่งใดไว้ก็ได้
ขั้นตอนพิธีกรรม
เมื่อเตรียมการทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ทุกคนมาพร้อมกันที่ปะราพิธี ผู้เล่นเป็นมะม๊วด(แม่
มด) ไม่จากัดจานวน แล้วแต่ใครมีความเชื่อถือมาเข้าร่วมด้วยการขออนุญาตเจ้าภาพ ตกลงช่วยลงขัน
ค่าใช้จ่ายตามตกลงกัน คนไข้และญาติที่บนไว้เมื่อผู้เข้าเล่นพร้อมกันแล้ว ในจานวนนั้นต้องมีหัวหน้า
แม่มดที่อาวุโสเป็นผู้นาการ ประกอบพิธี ๑ คน มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลตระเตรียมข้าวของให้
ถูกต้องเรียบร้อย คอยแนะนาแม่มดเก่า แม่มดใหม่ทาพิธีให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอน และยังเป็นผู้ร่าย
ราดาบ “กาแป” ที่จัดงานไว้หน้าปะราพิธีเพื่อฟาดฟันขับไล่ผีต่างๆ ขับไล่เสนียดจัญไรให้ออกไปจาก
คนไข้และจากผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลาย แม่มดทุกคนที่เข้าร่วมพิธีต้องมีพี่เลี้ยงเท่าจานวนผู้เล่น สาหรับ
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ดูแลช่วยเหลือทุกอย่าง พี่เลี้ยงต้องทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นล่ามเพื่อสื่อสารระหว่างแม่มดที่เข้าทรง
กับคนไข้ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไร ใครทา รักษาอย่างไรจะปลอดภัยและหายขาดได้หรือไม่ ฯลฯ
การเลือกพี่เลี้ยงจึงต้องหาคนฉลาด คล่องแคล่ว ไหวพริบดี หูไว ตาไว เข้าใจวิธีการพูด การ
เล้าโลมเอาอกเอาใจ โน้มน้าวเก่ง สามารถสื่อสารคาศัพท์ยากๆ ได้อย่างชัดเจนน่าเชื่อถือ ดนตรีจะ
บรรเลงเพลงตั้งแต่เริ่มพิธีกรรมตามขั้นตอนแรกมา ระยะแรกก็บรรเลงเพลงไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูผู้เข้า
ผีแม่มด (โจลมะม๊วด) จังหวะการร่ายรา จังหวะกาแป (ราดาบ ) ฯลฯ จนถึงจบพิธีผู้ป่วยเมื่อได้เข้าพิธี
ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เกิดความรู้สึกว่าได้รับการบาบัดรักษาโรคแล้ว ทาให้เกิดกาลังใจ ไข้มีอาการ
ทุเลาขึ้น สามารถเคลื่อนไหวได้ อยากรับประทานอาหารทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่หิวอะไรเลย หน้าตาสดใส
ฯลฯ อาการที่ดีขึ้นนี้อาจถือได้ว่าเป็นการรักษาโรคโดยใช้ “ดนตรีบาบัด ” ก็ได้ (อารีย์ ทองแก้ว
,๒๕๕๙:๗๓)
๓. ขนบประเพณีการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี่หมายรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธ์ได้แก่โบราณสถานต่างๆ ภูเขาแม่น้าลา
ธาร พระอาทิตย์พระจันทร์
ขนบประเพณี ด้านการเคารพบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นอัตลักษณ์ร่วมที่สะท้อนใน
นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาเป็นที่ทราบกันดีว่า เขตพื้นที่จังหวัดอีสานใต้ในอดีตเคยอยู่
ภายใต้อารยธรรมขอมโบราณ สิ่งที่หลงเหลือให้เห็นคือปราสาทขอมที่มีให้เห็น อยู่ทั่วไป ซึ่ง ในเขต
กัมพูชาก็มีปราสาทขอมที่เป็นมรดกโลกและปราสาทน้อยใหญ่อีกมากมาย สถานที่ดัง กล่าวล้วนมี
ตานานเล่าขาน มีความเชื่อ และศรัทธา แสดงออกผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การกราบไหว้ขอ
พร การบนบานศาลกล่าว และขนบประเพณีเกี่ยวกับการบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ซึ่งการแสดงออก
ดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ได้ฟังจากตานานที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การบวงสรวง
ปราสาทภูมิโปนของชาวชาติพันธ์เขมรในอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ตามตานานเนียงเดาะห์ทม หรือ
นางศรีจันทรา ที่เชื่อว่าเคยมาพานัก ณ ปราสาทแห่งนี้หรือปราสาทบ้านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ที่เชื่อกันว่าเป็นอนุสรณ์ธิดาช้างเผือกหรือเนียงตวลสตราที่สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศแด่
พญาช้างเผือกบิดาของตน
นอกจากประเพณีการเคารพบูชาโบราณสถานในตานานแล้ว ประเพณีการเคารพบูชา
สถานที่ทางธรรมชาติต่างๆที่มีเรื่องเล่าและตานาน ก็ยังถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด ชาวชาติพันธ์เขมร
ในกัมพูชามีความเชื่อว่าภูเขาเป็นสถานที่สิง สถิตของสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่ง ในยอดเขาที่สาคัญ ของ
กัมพูชา เพราะเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าลาธารที่ไหลผ่านแผ่นทับหลังแกะสลักที่ศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อ
แบบพราหมณ์ น้าที่ไหลจากภูเขาแห่งนี้จะนามาใช้ในพระราชพิธีถือน้าพิพัฒนสัตยาของกษัตริย์และ
พิ ธี ส าคั ญ ต่ า งๆ ชาวเขมรเชื่ อ ว่ า ภู เ ขาพนมกุ เ ลนเป็ น ที่ อ ยู่ ข องพระศิ ว ะและพระนางอุ ม าเทวี
เปรียบเสมือนเขาแห่งเทพ และสายน้าลาธารที่ไหลลงสู่พื้นราบเปรียบเสมือนสายธารจากสวรรค์ จาก
การรวบรวมนิทานและตานานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในกัมพูชาพบว่ามีตานานเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขา
อยู่หลายเรื่องอาทิ พนม สาเภา (Phhom Sompov)พนมซันตุ๊ก (Phnom Santuk) เขาชาย เขา
หญิง (Phnom Pro Phnom Srey) พนม เนียง กังแร็ย (Phnom Neang Kangrei) และ พนม
บานัน (Phnom Banan)
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นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นชาวชาติพันธ์เขมรยังมีพิธีกรรมไหว้พระจันทร์ ซึ่งทางชาติพันธ์
เขมรทางกัมพูชา เรียกว่า “อ๊อก อาเบาะ ซาเป๊ยะ เปรี๊ ยะแค” ส่วนที่สุรินทร์ชาวไทยเขมรเรียกว่า
“ ซาเปี๊ยะ เปรี๊ ยะแค” มีการตักบาตร ข้าวเม่าชาวบ้านจะตาข้าวเม่ามาจากบ้าน และ ใส่ ขันมา
ตักบาตร พิธีดังกล่าวจะทาในเวลากลางคืน จากนั้น ชาวบ้านจะพากันชมความงามของพระจันทร์
บนฟ้ า และก็ พ ากั น ดู ไ ปป้ อ นข้ า วเม่ า ให้ กั น ไป แสดงถึ ง ว่ า พื ช พรรณธั ญ ญาหารอุ ด มสมบู ร ณ์
เนื่องจากพวกเราได้กินอิ่มหนาสาราญกัน เป็นช่วงข้าวใหม่แรม ๑๕ ค่าเดือน ๑๒ ชาวบ้านก็จะมีการ
ชุมนุมกัน มาตาข้าวเม่า และ ก็เอาข้าวเม่ามาใส่บาตร พิธีกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในนิทาน เรื่อง
สามเทพ ( พระจันทร์ พระอาทิตย์ พระพาย) โดยเล่าว่า พระจันทร์ พระอาทิตย์ และ พระพาย
เป็นพี่น้องกัน พระอาทิตย์ และพระพาย ไม่ค่อยได้ดูแลแม่ มีแต่พระจันทร์เท่านั้น ที่คอยดูแลรับใช้
แม่ คอยรับใช้ดู แลแม่ คอยให้ข้าว ให้น้าตลอด เวลาแม่จะไปไหนก็คอยรับใช้ตลอด พระอาทิตย์ ก็
รู้สึกอิจฉาพระจันทร์มาก ก็เลยบันดาลให้เกิดอากาศร้อนมากๆ ทาให้แผ่นดินแห้งแล้งทุกหย่อมหญ้า
สัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่ต่างพากันตายด้วยความร้อน พระพายก็เกิดเห็นดีเห็นงามกับพระอาทิตย์ และรู้สึก
ว่า แม่ไม่ได้รักตัวเอง และ ก็บันดาลให้เกิด ลมพายุพัดแรงๆ จะสังเกตเห็นว่า พระอาทิตย์ เวลาโกรธ
ก็จะแผ่รังสีให้ เกิดอาการร้อ นของผู้คน และ พระพายก็ ทาให้เกิดลมพั ดแรงๆ ทาให้ เกิดความเสี ย
หายไปบริเวณกว้าง บ้านเรือนพัง เสียหายไปทั่ว ส่วนพระจันทร์ จะเป็นคนอ่อนโยน จะส่องแสงนวล
ให้ความสุขแก่ผู้คน ผู้คนจึงรักและบูชาพระจันทร์ ต่อมาจึงถือเป็นขนบประเพณีบูชาพระจันทร์ หรือ
ไหว้พระจันทร์ “อ๊อก อาเบาะ ซาเปี๊ยะ เปรี๊ยะแค” หรือ“ ซาเปี๊ยะ เปรี๊ยะแค”
จึงกล่าวได้ว่าเรื่องราวในนิทานหรือตานานจึงมีอิทธิพลต่อการแสดงความเคารพบูชาสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ทาให้เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวมิเพียงเป็นแค่การท่องเที่ยว แต่เป็นการไปกราบไหว้บูชา
ขอพร และราลึกเรื่องราวต่างๆอีกด้วย ส่วนการบวงสรวงสถานที่ต่างๆเป็นพิธีกรรมของชุมชนที่จัดขึ้น
โดยเชื่อว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นการเสริมสิริมงคลทาให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
๔. ประเพณีการเกิด
ชาวเขมรมีความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด มีขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการเกิดที่ยึดถือ
ปฏิบัติกันมานมนานหนึ่งในแนวการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเชื่อคือการยึดถือปฏิบัติตนของสตรีที่
เป็นมารดาขณะตั้งท้องก่อนที่จะคลอด ตรึง เงีย (๒๕๑๘: ๑๖๙) ได้เขียนเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับการ
เกิดไว้ดังนี้
๔.๑ การเตรียมตัวก่อนถึงเวลาคลอด
เพื่อรักษาสุขภาพให้บูรณ์แข็งแรงดีและคลอดบุตรง่าย สตรีที่เป็นมารดาต้องปฏิบัติ
ตามครรลองประเพณีโบราณ โดยการยึดถือปฏิบัติหลายอย่าง เช่น ไม่บริโภคอาหารที่มีรสเผ็ด จะมี
ผลทาให้เกิดอาการร้อนรนไม่สบายถึงลูกในท้อง ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดตึงเกินไป จะทาให้เกิดการอึด
อัดถึงลูก ไม่หยิบสิ่งของที่อยู่สูงเกินที่มือจะเอื้อมถึง จะทาให้เกิดการแท้งลูก ไม่บริโภคอาหารหลายๆ
อย่างรวมกัน จะส่งผลทาให้ลูกเกิดมาไม่สะอาดสดใส ถ้ามีสุริยคราสหรือจันทรคราส ต้องเอาตลับ
ปูนวางบนท้องเพื่อช่วยกดทับทารกในท้อง ป้องกันไม่ให้กลัว สะดุ้ง ตกใจ ในอิทธิฤทธิ์ของราหู ถ้า
หากไม่ได้ทาแบบนี้ลูกเกิดมาจะพิการ ไม่สมบูรณ์ มีอาการไม่ครบสิบ (บางคนเรียกว่าลูกราหูข้าม)
หลังจากธรรมเนียมปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายและสุขจิตของลูก
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ยังมีข้อปฏิบัติหลายแบบอย่างอีกที่เกี่ยวข้องกับการคลอดลูกได้ง่ายสะดวกสบาย ตามปกติ
ธรรมดาของสตรีที่เป็นมารดา เช่น
อย่านอนกลางวัน อย่าอาบน้ากลางคืน จะทาให้ลูกไม่แข็งแรง เกิดลาบาก
อย่านั่งหน้าประตูหรือหน้าบันได กลัวลูกเกิดไม่ได้
อย่าไปไต่ถามทุกข์สุขผู้ที่คลอดลูกลาบาก
อย่านอนขี้เซา ต้องรีบเร่งตื่นก่อนสามี จะทาให้คลอดลูกได้สบาย ฯลฯ
นอกจากนี้ต้องหายาที่จะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงเร็ว ไว้ต้มดื่มเวลาครบกาหนดคลอด เมื่อ
ท้องแก่ถึงเวลาใกล้ครบกาหนดคลอดแล้ว ต้องจัดเตรียมหาข้าวของเครื่องใช้ไว้ให้ครบทุกสิ่งทุกอย่าง
ทั้งในเวลาคลอดและหลังคลอด มีฟืนหรือถ่าน ยาต้มหรือยาดองเหล้า อุปกรณ์สาหรับจัดพิธีอื่นๆ
เช่น ข้าว ผัก (ข้าวสาร 1 กระบุง ที่ไ ว้ใส่พิธีส่ง คืนหมอตาแยในช่วงเวลาที่ดูแลลูกอ่อ น) เทียน ธูป
เครื่องหอม(สีผึ้ง) เหมือนที่เคยปฏิบัติมา
๔.๒ เมื่อเวลาเกิด
เวลาปวดท้องครั้ ง แรก ผู้ชายที่เ ป็นสามีห รือบิดาหรือพี่น้องต้องรีบไปตามหมอ
ตาแยที่มีอยู่ในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง ให้มาช่วยทาคลอด หมอตาแยในสมัยก่อนไม่ได้ร่าเรียน
เกี่ยวกับวิชาทาคลอดเหมือนสมัยนี้ แต่เขาเรียนรู้และปฏิบัติต่อๆ กันมาตามภูมิปัญ ญาของบรรพ
บุรุษในหมู่บ้าน บางตาบลบางพื้นที่ ขณะที่กาลังปวดท้อง จะมีพิธีบนบานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือตา
ยายและบรรพบุรุษ ขอให้การคลอดเป็นไปโดยปลอดภัย สุขสบาย อย่าได้พบเจอกับเคราะห์กรรม
หรืออุปสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
๔.๓ หลังจากเกิด
หลังจากคลอดเสร็จแล้ว สตรีที่เป็นมารดานิยมอยู่ไฟจานวน ๓ วันหรือ
๑
อาทิตย์ (ลูกคนแรก) และมีความเชื่อว่าจะมีภูตผีมาเบียดเบียนถึงมารดากับลูกอ่อน ต้องเชิญอาจารย์
ที่มี เวทมนต์คาถาให้มาสวดมนต์อาคมผูกสายสิญจน์โดยรอบบริเวณบ้าน บางทีอาจผูกดวงไว้บนเสา
ด้วยสายปูนขาวหรือผูกดวงด้วยสีผึ้งบริสุทธิ์ก็ได้ บางทีเขาเอามีดหรือกรรไกรไว้บนหัวที่นอนอยู่ไฟลูก
อ่อนนี้อีกด้วย หลังจากนั้นมีข้อถือปฏิบัติเฉพาะผู้อยู่ไฟ ไม่ให้ลุกจากที่ที่นอนอยู่ไฟ มาพูดโต้ตอบกับ
แขกเหรื่อหรือญาติ มิตรที่มาเยี่ยมเยียน แต่สามารถพูดคุยติดต่อกับผู้ดูแลไฟได้ครบทุกแบบอย่าง
ถึงวันทิ้งเชิงกราน(ออกจากการอยู่ไฟ)ถึงพ้นจากข้อยึดถือปฏิบัตินี้
มีพิธีอีกแบบหนึ่งที่ถือปฏิบัติในการทิ้งเชิงกราน หมอตาแยเป็นผู้ประกอบพิธีนี้ ให้เอา
ข้าว ปั้น ๔ ก้อนใส่บนใบตอง แล้วสวดมนต์บนบานถึงพระธรณีกับบรรพบุรุษ ขอให้ช่วยป้องกัน
มารดากับลูกอ่อนนี้ด้วย เสร็จแล้วก็โยนข้าวนี้ ใส่ดิน พร้อมทั้งสวดอ้อนวอนภูตผี ปีศาจ อย่าให้มา
รบกวนย่ายี พอเสร็จพิธีแล้ว ไฟเชิงกรานก็ถูกดับลง โดยผู้ที่เคยได้จุ ดไฟครั้งแรกนี้ ต่อไปผู้เป็น
มารดาอาจอยู่ไฟหลายวันต่อไปอีกก็ได้
หลังจากนี้ ผู้เป็นมารดาก็ได้ประกอบพิธีมอบของกานัล กับพิธีขอขมาโทษต่อหมอตาแย
ที่ได้เหนื่อยล้าและยากลาบากอื่น ๆ เพราะตัวเอง ในเวลาคลอดบางชุมชน บุรุษผู้เป็นสามีก็ได้เข้า
ร่วมในพิธีขอขมาโทษนี้เสมือนภรรยาด้วย ถ้าหากไม่ได้ดาเนินการทาพิธีขอขมาโทษครั้งนี้ มีความ
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เชื่อว่า สตรีผู้เป็นมารดาต้องรับผลกรรมในชาติหน้าอีกด้วย โดยต้องแบกสื่อวิ่งตามขอขมาหมอตาแย
และมีความเชื่อว่า หมอตาแยไม่หันมาเหลียวมองพูดคุยหรือสนใจใยดีกลับมาคืนด้วย
ลาดับต่อมา ตามขนบธรรมเนียมครอบครัว บิดาของทารกต้องเอารกไปฝัง หรือไปเผา หรือ
ใส่บนแผ่นไม้โ ดยเลือ กในทิศ ที่ดีเป็น มงคลด้ วย ในวันต่อ ไป มี พิธีอื่นๆ ประกอบขึ้น เพื่อ ให้เกิ ด
ประสิทธิผลถึงทารก ใส่ทารกตรงกลางให้ใกล้ติดกับมารดา หัวหันไปทางทิศตะวันออก ใต้เท้าทารก
นี้มีข้าว ผักกับถาดบูชา เช่นถาดอาหาร ถาดเสื้อผ้าและเครื่องประดับเป็นต้น หมอตาแยเริ่มทาพิธี ให้
จุดเทียนรูปอัญเชิญพระธรณี เริ่มต้นขอให้พระองค์ช่วยทารกให้มีโชคชัยครบทุกอย่างทุกประการใน
อนาคต เสร็จแล้วหมอตาแยเอาน้าจีนดา หมายถึงน้าหมึกสีดาน้าหมึกที่ใช้เขียนภาพโบราญของจีน
ถือว่ าเป็นน้ามงคล นามาละลายกับน้านมมารดาหรือเหล้าไปทาหน้า ผากและผมทารก พิธีนี้เขา
เรียกว่าพิธี “เปิดตา” ต่อไปเขาทาพิธีตัดผมป่า(ตัดผมไฟ) คือตัดนิดหน่อยบนหน้าผากทารก ใส่ไป
ในกระทงลูกหนึ่ง ที่เขาจัดเตรียมอาหารและรินเหล้ารดเล็กน้อยแล้วเอากระทงนี้ออกไปด้านนอก
สาหรับรินถวายถึงพระธรณี ต่อมาอีกถึง พิธีเรียกขวัญ หรือช้อนขวัญ ตามความเชื่อว่าขวัญ มี ๑๙
โดยเฉพาะในเวลานอนหลับ เชื่อว่าขวัญนี้ออกจากตัวของมนุษย์แล้วเหาะเหินล่องลอยไปตามความ
ต้องการอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง ถ้าหากว่าขวัญออกไปนานเกินไป เจ้าของขวัญอาจจะเจ็บป่วย
ความเชื่อเช่นนี้เขาถึงได้นิยมทาพิธีเรียกขวัญขึ้น โดยเฉพาะทารกที่เพิ่ง เกิดใหม่ๆ ก็ประกอบพิธี
เช่นกัน แต่ก่อนเขาเอาแหวนทองคาหนึ่งวง สอดสายสิญจน์แกว่งเรียกขวัญ ๑๙ ที่ถูกปล่อยไปในป่า
แล้ว ให้กลับมาดูแลรักษาร่างทารกนี้ แล้วเขาก็ผูกแหวนที่ใช้เรียกขวัญนี้ ที่ข้อมือทารกข้างหนึ่ง ข้อ
มื้ออีกข้างหนึ่งผูกสายสิญจน์ต่อจากนั้นถึงทาพิธีหมุนขัน
หลังจากได้ทาพิธีเรียกขวัญแล้ว เขาปิดตรงหน้าผากของทารกด้วยไพล ที่เขาเคยเปลี่ยนทุก
วัน การปิดไพลนี้มีระยะเวลาตลอดถึงทารกมีอายุ ๗ หรือ ๘ เดือน ถึงเลิกทา หมอตาแยเป็นผู้นา
ในการประกอบพิธี ก็ได้จุดเทียนธูปไปบนที่บูชาอื่นๆ แล้วอัญเชิญตายายทั้งหมดให้มารับของที่จัด
ถวายของรางวัลนี้ แล้วจะมีประสิทธิผลถึงลูกหลาน บิดามารดา พี่น้อง มิตร เข้าไปประพรมให้พร
ชัยถึงทารกคนละครั้งและผูกแขนทารกตามเจตนาที่ตนเองมี
๕. ประเพณีเกี่ยวกับการตาย
คนทุกชาติทุกศาสนา ต่างมีประเพณีเฉพาะตน เช่นพิธีทาบุญศพหรือส่งศพ ชนชาติเขมรก็
เช่นกัน พิธีทาบุญศพเป็นพิธีหนึ่งที่ไ ม่สามารถละทิ้งได้ของแต่ละครอบครัว ตามเอกสารวัฒนธรรม
เขมร ทาให้รู้ว่า การตายของมนุษย์มีหลายแบบหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น ตายโดยการผูกคอ จมน้า
ฟ้าผ่า หรืออุบัติเหตุอื่นๆ การตายแบบนี้เรียกว่าการตายไม่ปกติหรือตายโหง การตายแบบนี้เขาไม่เอา
มาทาบุญ ให้เอาไปฝังไว้ก่อน เพื่อรอเวลาอันเหมาะสมถึงจะไปขุดเอากระดูกมาทาบุญ ส่วนการตาย
เวลาอันควร เช่น ตายเพราะโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ โรคชรา ถึงจะจัดเตรียมพิธีทาบุญตามลาดับ
เช่น ก่อนตายจะนิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูปหรือ ๑ รูป มาสวดธรรมเพื่อให้พี่น้องลูกหลานขอขมาโทษ คน
ป่วยท่องธรรมบท “พุทโท อรหัง” โดยตั้งใจ ตั้งสมาธิให้เป็นกุศลคิดถึงบุญกุศลที่เคยทามา ญาติพี่น้อง
จัด เตรี ย มเครื่ อ งทาบุ ญ เครื่ อ งตกแต่ ง อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ คนป่ ว ยได้เ ห็ น ก่ อ นตาย หลัง จากตายไปแล้ ว
อาจารย์(สัปเหร่อ)จะปิดตา ปิดปาก จุดเทียน จัดเตรียมเงิน เสื้อผ้า กล้วย น้า ฯลฯ และมีธงจระเข้ไว้
หน้าบ้าน เพื่อแสดงให้รู้ว่าบ้านนี้มีคนตายใหม่ๆ มีพิธีอาบน้าศพ ทาน้าหอม หวีผมไปข้างหน้า ๓ ครั้ง
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ไปข้างหลัง ๓ ครั้ง แสดงให้เห็นถึงการเกิดตายของมนุษย์โลก พิธีแห่ศพไปเผา จะเคลื่อนศพจากที่ตั้ง
โดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดอภิธรรม พระสงฆ์มาติกา
อาจารย์ถือธงขวัญ มีเพลงแห่ศพประกอบ มีคนโปรยข้าวตอก คนบวชหน้าไฟ คนเผาศพ มี ๔ คนแบก
โลงโดยเอาขาไปข้างหน้า มีคนถือเทียน และครอบครัวญาติมิตรเดินแห่งศพตามด้านหลัง พอไปถึง ป่า
ช้า ก็มีพิธีการอีก มีสัปเหร่อและคนเผาศพ ๔ คน มีคนนาไต้หนึ่งอันแล้วเดินรอบโลงศพสามรอบ แล้ว
สัปเหร่อเผาไฟบูชาศพ และมีพระเทศนาหน้าเพลิง
พิธีกรรมในการจัดการกับศพเป็นการแสดงถึงความรักและอาลัยให้แก่ผู้ตายและเป็นการส่ง
วิญญาณผู้ตายให้ไปสู่สุขคติ พิธีที่จะทาเริ่มแรก คือ การอาบน้าศพหรือที่เรียกกันว่า พิธีรดน้าศพ ซึ่ง
การรดน้าศพจะจัดพิธีหลังจากคนตายไปไม่นานนัก โดยใช้น้ามนต์ผสมน้าสะอาด โรยด้วยดอกไม้หอม
หรืออาจะใช้น้าอบผสมด้วย ผู้ที่มารดน้าศพจะรดที่มือข้างหนึ่งของผู้ตายที่ยื่นออกมาและกล่าวคาไว้
อาลัย หลังจากพิธีรดน้าศพเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะต้องนาศพมาแต่งตัว โดยการหวีผมให้ศพ และเมื่อหวีผม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องหักหวีโยนลงโลงศพ ในการนุ่งผ้าสวมเสื้อให้ศพนั้นจะต้องสวมเสื้อเอาหน้า
ไว้หลังเอาหลังไว้หน้าเสื้อที่ใส่เป็นสีขาว นุ่งผ้าขาว ให้เอาชายพกไว้ข้างหลัง จากนั้นจึงเป็นการนุ่งห่ม
ตามธรรมดาอีกครั้งหนึ่ง การนาเงินใส่ศพ และการนาหมากใส่ปากศพนั้นก็เพื่อเป็นการให้คติข้อคิด
เตือนใจให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ว่า บรรดาทรัพย์สมบัติที่ผู้ตายมีไม่ว่าจะน้อยหรือมากเพียงใด เมื่อตายไปก็
ไม่สามารถเอาไปได้ เช่น เดียวกันกับหมากที่ผู้ตายชอบ แต่เมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเคี้ยวได้ ดังนั้น
จึงไม่ควรมีความโลภลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองแต่ควรหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล การปิดหน้าศพ นั้นก็
เพื่อป้องกันการอุจาดตา สัปเหร่อจะเป็นผู้มัดตราสัง ก็คือการมัดศพโดยใช้ด้ายดิบขนาดใหญ่มาทาการ
มัดมื อที่ค อ แล้วโยงมาที่มื อที่ ป ระนมอยู่ ที่หน้ าอก โยงไปที่เท้ า และมี การท่องคาถา หลัง จากนั้ น
สัปเหร่อก็จะนาศพลงโลงโดยมีการทาพิธีเบิกโลงก่อน และมีการนามีดหมอเสก สับปากโลงด้วย เมื่อ
สัปเหร่อทาพิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนาศพออกจากเรือนหรือย้ายศพไปเผาและจะตั้งศพโดยจะ
หันไปทางทิศตะวันตกเพราะเชื่อว่าเป็นทิศของคนตาย การสวดศพ เจ้าภาพอาจจะใช้เวลา ๕ วัน หรือ
๗ วัน ตามความสะดวกและฐานะของเจ้าภาพ และนิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูป สวดศพอภิธรรมในการเผา
ศพ วันเผาศพนั้นจะต้องไม่ใช่วันศุกร์ วันพฤหัสบดี วันพระ วันเลขคู่ ในข้างขึ้น วันเลขคี่ในข้างแรม ใน
วันเผาศพจะมีการทาบุญและทามาติกาบังสกุลก่อน จากนั้นก็จะเคลื่อนศพเวียนซ้าย ๓ รอบ ยกขึ้น
เชิงตะกอนหรือขึ้นเมรุ ผู้ที่มาร่วมงานศพจะนาดอกไม้จันทร์ที่เจ้าภาพแจกให้ขึ้นไปวางไว้ที่ฝาโลงศพ
พิธีการเผาศพจะมี ๒ ช่วงคือ ช่วงแรกจะเรียกว่าการเผาหลอก คือพิธีการที่บรรดาญาติพี่น้อง
และแขกที่ มาร่วมงานจะนาดอกไม้จันทน์ขึ้นไปวางไว้ แต่ยัง ไม่มีการจุดไฟจริง แต่พิธีการเผาจริงจะ
เป็นบรรดาญาติสนิทขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์ และมีการจุดไฟเผาจริง เมื่อพิธีเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เช้าวันรุ่งขึ้นสามารถมาเก็บอัฐิได้แต่ถ้าเป็นชนบทจะเก็บอัฐิภายหลัง การเผาแล้ว ๓ วัน เนื่องจาก
ชนบทจะใช้ฟืนเผาจึงจะต้องรอให้ไฟมอดสนิทก่อน ลูกหลานจะเก็บส่วนที่สาคัญไว้บูชา และบางส่วน
อาจจะนาไปลอยอังคาร ซึ่งอาจจะเป็นแม่น้า หรือทะเล ทั้ง นี้มีความเชื่อที่ว่าจะทาให้วิญ ญาณของ
ผู้ตายมีความสงบและร่มเย็น พิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาจนถึ งปัจจุบันถึงแม้จะมีพิธี
บางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ายุคสมัย แต่ข้อคิด คติเตือนใจที่แฝงอยู่ในความเชื่อต่างๆ สามารถ
ช่วยย้าเตือนให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ข้อคิดในการดาเนินชีวิตและพยายามทาความดีงามเพื่อที่จะได้เจอแต่
สิ่งดีๆ
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ปัจจุบัน พิธีงานศพได้ ปรับเปลี่ยนไปบ้างตามกาลเวลา แล้วแต่การจดจาต่ อๆ กัน มา ทั้ ง
ประเพณีจากต่างประเทศไหลเข้ามา ได้ทาให้พิธีเหล่านี้ขาดความเป็นลักษณะเฉพาะของประเพณีบุญ
ศพเขมรไป ถึงจะมีคนตายแบบไหนก็เอามาทาบุญได้ทั้งหมด โดยเฉพาะต้องทาตามคาบอกกล่าวของ
คนก่อนตาย (ตรึง เงีย (๒๕๑๘: ๑๖๙)
๖. ประเพณีการแต่งงาน
พิ ธี ก ารแต่ ง งานของชาวขาติ พั น ธ์ เ ขมรมี ห ลายขั้ น ตอนแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง รากเหง้ า ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุคของพุทธศาสนาเจริญ รุ่ง เรือง สัง เกตได้จากบทเพลงประกอบการ
แต่งงานมีการกล่าวถึงพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ที่จัดงานแต่งให้กับพระโอรสชาลี และนางกฤษณา การ
จัดเตรียมงานแต่งงานในปัจจุบันนั้นเชื่อว่าถูกจัดตามแนวทางที่กาหนดโดยกษัตริย์ พระชัยเชษฐาธิบดี
ตามที่หนังสือราชประเพณีในกัมพูชากล่าวไว้ว่าพิธีในการแต่งงานของเขมรนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวใน
ตานานเช่นเรื่อง "สมสลาแคนเซง" (Som Sla Kanseng) ที่เล่าถึงชายสองคนไปเลี้ยงควายด้วยกันใน
ทุ่งเมื่อผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องการที่จะเป็นเพื่อนกัน และอยากจะเกี่ยวดองกันโดย ฝ่ายหนึ่ง
มีลูกสาว อีกฝ่ายหนึ่งมีลูกชาย ทั้งสองจึงได้ตกลงกัน และเพื่อพิสูจน์คาพูดของพวกเขาจึงมอบหมาก
พลูที่บรรจุในกระทงให้แก่กัน เพื่อแสดงคาสัญญาว่าลูก ๆ ของพวกเขาจะต้องแต่งงานกัน
อีกตานานนึ่งเล่าถึง“ ดอกหมากทั้งสาม” (Three Betel Flowers) ที่เล่าถึงชายสามคนที่มี
ทักษะแตกต่างกัน คนที่หนึ่ง ว่ายน้าเก่ง คนที่สองยิง ธนูเก่ง ส่วนคนที่ สาม เก่ง ในเรื่องของการ
ทานายดวงชะตาและเวทมนตร์ หลังจากเรียนสรรพวิทยาต่างๆจบแล้วพวกเขาก็พากันเดินทางกลับ
บ้าน ระหว่างทางกลับใกล้ลาธารเพื่อนที่เป็นหมอดูบอกว่าวันนั้นพวกเขาจะได้พบกับผู้หญิงที่สวยงาม
และนางผู้นี้จะกลายเป็นภรรยาของพวกเขา จากนั้นไม่นานมีนกอินทรีย์ตัวใหญ่ยักษ์บินโฉบลงมาแล้ว
นาร่างหญิงสาวชื่อเขมรีซึ่งกาลังอาบน้าอยู่แถวนั้น คนยิงธนูเห็นเข้าก็คว้าธนูขึ้นมายิงนกจนตกลงไป
ในลาธาร ชายผู้ว่ายน้าเก่งได้ว่ายไปนาร่างนางขึ้นมา แต่นางขาดใจตายไปเสียแล้ว ชายผู้มีเวทย์
มนต์วิเศษเห็นดังนั้นจึงช่วยให้นางฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง ชายทั้งสามต่างตกหลุมรักนางเข้าอย่างจัง ไม่รู้จะ
ทาอย่างไร ทั้งสามจึง ตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ พระองค์ทรงช่วยตัดสินว่าใครควรได้นางเป็น
ภรรยา พระองค์จึงตรัสว่า คนที่ว่ายน้าไปช่วยนางนั้นสามารถสัมผัสร่างกายนางก่อนจึงควรได้นางเป็น
ภรรยา ส่วนผู้ใช้เวทย์มนตร์วิเศษทาให้นางฟื้นเปรียบเสมือนบิดาผู้ให้กาเนิด และนักยิงธนูที่ช่วยเหลือ
ปกป้องนางจากอันตราย เหมาะสมที่จะเป็นพี่ชาย ตั้ง แต่นั้นมาในงานแต่งงานทั้ง หมดเจ้าสาวและ
เจ้าบ่าวจะต้องมีดอกหมากสามดอกประกอบในพิธีเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และพี่น้องของพวก
เขา
นอกจากนี้ ยังมีพิ ธีการถือ จับสะใบของเจ้าบ่า ว โดยถื อตามตานานที่ ว่า กาลครั้ ง หนึ่ ง
เจ้าชายตวงจะอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเทวตีซึ่งเป็นธิดาพญานาค หลังจากกาหนดวันแต่งแล้ว เทวตี
ต้องพาเจ้าชายไปเฝ้าเสด็จพ่อยังเมืองพญานาค เจ้าหญิงเทวตีจึงให้เจ้าชายจับชายผ้าของนางเพื่อที่จะ
ดาดิ่งไปสู่โลกบาดาลด้วยกัน ในขณะเดียวกันนั้นกษัตริย์เมืองบาดาลได้สั่ งให้บริวารไปรอฆ่าเจ้าชายที่
ประตูเมืองทั้งนี้เพื่อทดสอบความสามารถของเจ้าชาย แต่เทวตีธิดาพญานาคเกิดล่วงรู้แผนการนี้เข้า
นางจึงปลอมตัวเป็นเจ้าชายด้วยการเปลี่ยนชุดกับเจ้าชายเพื่อให้ฆาตกรไม่สามารถฆ่าเจ้าชายได้
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นั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมในงานแต่งงานของชาวชาติพันธ์เขมรจะมีพิธีเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างเจ้าบ่าวกับ
เจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะจับชายผ้าสะใบของเจ้าสาวเข้าห้องพร้อมกับมีการร้องเพลง“ ปะเจ็ยและเนียง
เนก”
ยังมีพิธีที่เรียกว่า จีย์หอง สะเด็ยหอง เมียน หอง "Chey Haong Sousdey Haong
Men Haong" ในพิธีแต่งงานที่ถือปฏิบัติมาจนถึง ปัจจุบัน ตามเรื่องราวโบราณมีการบันทึกและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เรื่องมีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งมีพี่ชายน้องชายสองคนคือ จีย์ และ โซเด็ย ในเวลานั้น
ไม่มีกษัตริย์ที่จะปกครองบ้านเมืองต่อจากกษัตริย์องค์ก่อนหน้าที่สิ้นพระชนม์ไป ดังนั้นเจ้าหน้าที่ในวัง
จึงอาศัยช้างศักดิ์สิทธิ์และม้า เพื่อการค้นหาชายมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขา สัตว์ทั้งสองได้เข้ามาใกล้
บ้านของพี่น้องทั้งสองทาให้ทหารเหล่านั้นรู้โดยสัญชาตญาณว่าหนึ่งในพี่น้องนั้นจะเป็นคนที่เหมาะสม
ที่จะสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์ จีย์ ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์และ โซเด็ย ก็เป็นผู้ช่วยของเขาในเวลาเดียวกัน เมื่อ
สวมมงกุฎแล้ว ประชาชนต่างโห่ร้องเพื่ออวยพรกษัตริย์และกล่าวคาว่า “ จีย์หอง
โ ซ
เด็ย หอง เมียนหอง” แล้วมีการนามาปรับใช้ในพิธีแต่งงานจนถึงปัจจุบัน ส่วนชาวชาติพันธ์เขมรใน
ไทย คาว่าอาจีย์-อาญอง เป็นคาที่ใช้ในงานประเพณีมงคลสมรสตามแบบโบราณของไทยเขมร ในเวลา
นี้คู่บ่าวสาวทาพิธีกราบเตียงคู่กัน ซึ่งเป็นลาดับขั้นสุดท้ายของพิธีมงคลสมรส ซึ่งจะมีพิธีราดาบ
ผู้ราจะใช้ดาบและเสียงเพลงเป็นนิมิตสาหรับขจัดสิ่งชั่วร้ายเสนียดจัญไร ทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้ง
ปวง คนราจะราดาบไปรอบๆคู่บ่าวสาว แล้วทาท่าชักดาบฟัน เจ้าบ่าวและร้องถามแขกผู้มีเกียรติที่มา
ร่วมงาน ดังนี้
จีย์หอง (ร้องถาม 2 ครั้ง) แปลว่า พิธีมงคลสมรสนี้ประสบผลสาเร็จตามที่มุ่งหวังแล้วหรือ?
ทุกคนจะต้องร้องตอบว่า จีย์ (เรียบร้อยดี) (ร้องตอบ 2 ครั้ง)
บานอ็อยเจียปันเตือล (แล้วจะใช้อะไรยืนยันหรือรับรอง)
ยัวเมือ๊ ด (ใช้ปาก)
บานอ็อยเจียปันเตือล (แล้วจะยืนยันด้วยวิธีใด?)
ยัวฮอ (เอาโห่) (โห่..ฮิ้ว)
แล้วทุกคนก็โห่ขึ้นพร้อมกัน
คาว่า “หอง” เป็นคาที่ใช้แสดงการสิ้นสุดของเนื้อหาที่ได้พูดได้สาธยายมาแล้วภาษาไทยจะใช้
คาว่า “ แล” หรือ “ เทอญ” นั้นเอง แต่คาว่าหองในที่นี้นอกจากความหมายดังกล่าวแล้วยัง มี
ลัก ษณะที่ เ ป็น คาถามในตัว อี กด้ วยคือ มี ลัก ษณะที่เ ป็น คาถามในตัว อี กด้ วยคื อมี เครื่อ งหมาย “?”
ตามหลัง คนไทยเขมรแถบพนมดอกแร็กจะออกเสียงว่า ญอง หรือ ญ๋อง เพราะคาว่า จีย์ สะกดด้วย
“ย” แต่เมื่อพูดติดกันคาว่า จีย์ หอง ก็กลายเป็น จีย์ ญ๋อง
นอกจากนี้ยังมีพิธีที่เรียกว่า พิธี "บองวิลปอปิล" ในงานแต่งงานของชาวชาติพันธ์เขมร ตาม
ตานานเล่าขานกันว่ากาลครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่ง ชื่อ จีย์ โซรยาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกเวท จาก เทพเจ้า
อัยโส เขาจึงขอให้พระเจ้าประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนามาเป็นเครื่องมือให้ศีลให้พรสาหรับงานแต่งงาน
ของมนุษย์ พระเจ้าจึงทรงประทานศิวลึงค์แทนพระองค์และจาลองโยนีของมเหสีให้ชายคนนั้นเป็น
เครื่องมือในการให้ศีลให้พรทั้งนี้เพื่อทาให้นามของพระองค์เป็นที่เลื่องลือขจรขจายไปทั่วหล้า
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เทพเจ้าอัยโสได้นาทรายเพชรจากจักรวาลมาทาใบทองซึ่งเป็นตัวแทนโยนีและนาหินเพชร
จากภูเขาหิมาลัยมาทาเป็นแท่งเทียนเพื่อเป็นตัวแทนของอวัยวะเพศของตน นี่คือ "พรสองประการ" ที่
เขาได้รับจากนั้นเขาก็บอกให้ชายคนนั้นนาเทียนที่ห่อไว้ในใบต้นไทรมาเวียนสามเพื่อสูดควันทาให้มี
พลัง เชื่อกันว่าพิธีนี้จะนามาซึ่งความปรองดองและความสุขสาหรับคู่รักใหม่ ทาให้พวกเขาประสบ
ความสาเร็จ เอาชนะอุปสรรคขวากหนามทุกประการ พิธี “ ป๊อปิล” จึง ไม่เพียง แต่ทาพิธีแต่งงาน
เท่านั้น แต่ยังประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ เช่นพิธีขึ้นบ้านใหม่ และวันเกิด เป็นต้น
พิธี"ถือดาบ"เป็นอีกส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงาน โดยมีตานานเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ วมี
อัศวินผู้หนึ่งจากเมืองพาราณสีเกิดไปตกหลุมรักกับลูกสาวของชาวบ้านสามัญชน เขาได้นาทองคาไป
เป็นสินสอดทองหมั้นและสัญญาว่าจะ แต่งงานกับนางภายในเวลาสามเดือน แต่สามปีที่ผ่านไป เขา
ไม่ไ ด้กลับไปหานางตามที่สัญญาไว้ นางจึง แต่ง งานกับหนุ่มชาวบ้านซึ่ง เป็นคนบ้านใกล้เรื อนเคียง
อย่ า งไรก็ ต ามในวั น แต่ งงานอั ศวิ น ก็ ป รากฏตั ว ขึ้น และหยิ บ ดาบของเขาออกมาฆ่า ผู้ เ ป็ นเจ้ า บ่ า ว
พราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าในการทาพิธีจึงได้สวดมนต์ปัดเป่ากาจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหมดในที่แห่งนั้น เชื่อว่า
พลังของดาบคือพลังศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเป็นต้นมาจึงถือปฏิบัติ นาดาบมาประกอบในพิธีแต่งงานเพื่อให้
เจ้าสาวและเจ้าบ่าวอยู่คู่กันตลอดไป
ฤดูแต่งงานของชาวชาติพันธ์เขมร
นอกจากนี้ในนิทานเรื่องพระโทงนางนาคสามารถเชื่อมโยงเข้ากับขนบประเพณีแต่งงาน ยัง
รักษาขนบธรรมเนียมโบราณเช่นพิธีแห่เจ้าสาวเข้าหอให้ เล่นเพลงพระโทงโตงสไบ(พระโทงจับสะใบ)
เวลาที่ส่ง เจ้า สาวเข้าหอ เจ้าบ่ าวจับ ผ้าสะใบเจ้าสาวอยู่ ด้า นหลั ง คือ อ้างถึง ฤทธิ์อานาจที่พระโทง
จับสไบนางนาคลงไปในสถานภุชงคนาค เพื่อถวายพระบิดามารดาในสถานภุชงนาค นางนาคก็ให้พระ
โทงจับสไบโยงไป
การแต่งงานมีความหมายมากสาหรับชีวิตของแต่ละคน จึงต้องยึดถือปฏิ บัติตามประเพณีที่มี
มา พิธีการต่างๆจึงต้องวางแผนจัดการอย่างรอบคอบ สาหรับการการเลือกวันที่เชื่อว่าจะนาโชคและ
ความสงบสุขให้กับชีวิตของผู้ที่ครองคู่เริ่มต้นครอบครัวใหม่ บางครอบครัวไม่นิยมจัดงานแต่ง งาน
ในช่วงฤดูฝนและบางครอบครัวจะกาหนดแต่งงานสองปีหลังจากพิธีประเพณี เขมรกาหนดให้มีการ
แต่งงานในระยะเวลาหกเดือนในหนึ่งปี งานแต่งงานสามารถทาได้ในเดือนที่มี ๓๐ วันเท่านั้น งานแต่ง
อาจจัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม ตุลาคม มกราคมและ มีนาคม แต่สาหรับพิธีหมั้นและ
จับคู่ระหว่างลูกชายกับลูกสาวสามารถทาได้ในเดือนใดก็ได้ สาหรับเดือนที่ กล่าวมาข้างต้นมีเพียง ๗
วันของแต่ละเดือนที่ถือเป็นวันที่ดี ตามประเพณีชาวเขมรพวกเขาไม่ควรแต่งงานในวันเกิด วันทาง
ศาสนา วันทางจันทรคติหรือสุริยุปราคา และ วันขึ้นปีใหม่ เหตุผลที่แฝงอยู่สาหรับการไม่แต่งงานใน
ฤดูฝนก็คือ หน้าฝนมีฝนตกมากทาให้ยากต่อการจัดงานแต่งงาน การเคลื่อนขบวนและพิธีอื่น ๆ จะไม่
สะดวก นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากสาหรับแขกที่เดินทางไปงานแต่งงานและเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกร
กาลังยุ่งกับทาการทานาทาไร่นั่นเอง
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๒. อัตลักษณ์ร่วมด้านวัฒนธรรม
เมื่อแยกประเด็นการวิเคราะห์เป็นรายด้านได้แก่ คติธรรม (Moral) คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
หลักในการดาเนินชีวิต เนติธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีเพื่อให้
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สหธรรม (Social) คือ วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทที่
จะติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคม และ วัตถุธรรม (Material) คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น ยารักษาโรค
บ้านเรือน สถาปัตยกรรมต่างๆ พบว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมเด่นชัดที่สะท้อนในนิทานได้แก่ อัตลักษณ์
ร่วมด้านสหธรรมอัตลักษณ์ร่วมด้านวัตถุธรรม
๒.๑ อัตลักษณ์ร่วมด้านสหธรรม
สหธรรมคือวัฒนธรรมการแสดงทางสังคม ในส่ว นของพฤติกรรมการแสดงอออก การ
ปฏิบัติตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรหลายเรื่อง แสดงให้
พื้นฐานด้านความเชื่อทางศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่ชาวชาติพันธ์เขมรในสองประเทศจะเป็นพุทธศาสนิกชน
พฤติกรรมการแสดงออกจึงมีพื้นฐานมาจากความเชื่อดังกล่าว สามารถยกตัวอย่างพอสังเขปได้ดังนี้
๑) การเคารพผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอาวุโสกว่า
ผู้น้อยต้องไม่ยืนหรือนั่งในตาแหน่งที่สูงกว่าผู้อาวุโส เวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้ม
หรือโน้มตัวลง ไปลามาไหว้ การเรียกขานต้องมีคานาหน้าเพื่อแสดงลาดับความอาวุโส เช่น พี่ แม่ พ่อ
ลุง ป้า ตายาย แล้วตามด้วยชื่อ แม้แต่ในนิทานที่เกี่ยวกับสัตว์ ตัวละครที่เป็นสัตว์ยังเรียกกันว่า พี่ เช่น
พี่เสือ พี่เต่า พี่คางคก เป็นต้น
๒) การแสดงน้าใจต่อผู้อื่น
นอกจากนี้การไปวัดทาบุญต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสตรีนุ่งผ้าซิ่นไหม หรือฝ้าย
สวมเสื้อห่มสะใบเฉียง ผู้ชายนุ่งผ้านุ่งหรือกางเกงขายาว ไม่สวมหมวก
๒.๒ อัตลักษณ์ร่วมด้านวัตถุธรรม
อัตลักษณ์ร่วมด้านวัตถุธรรมถือเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนภาพได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ที่สุด เพราะหมายถึงวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เป็นสิ่งทีมนุษย์ประดิษฐ์
คิดค้นและสร้างขึ้นมา นิทานพื้นบ้านได้สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ร่วมดังกล่าวของชาวชาติพันธ์ในไทย
และกัมพูชาเช่น การแต่งกายที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านที่เป็นไปตามเหตุการณ์และยุคสมัย หากเป็น
นิทานชาวบ้านทั่วไปลักษณะการแต่ง กายของผู้หญิง จะนุ่งผ้าซิ่น ผ้าผืนเดียวพันอก หรือผ้าถุงที่ทา
จากผ้าทอมือ หรือห่มสะไปเฉียง ส่วนผู้ชายจะนุ่ง ผ้า เตี่ยวตาหมากรุกเล็กๆ หรือผ้าขาวม้าตาลาย
คาดพุง เมื่อออกไปทานาทาสวนก็จะสวมหมวกที่สานจากไม้ไผ่หรือฟางข้าว บ้างก็โพกศีรษะด้วย
ผ้าขาวม้าที่ทาจากฝ้าย หากผู้มีฐานะก็จะนุ่ง ห่มอาภรณ์ที่ทาจากไหม มีเครื่องประดับเป็นเพชรนิล
จินดาสวยงาม หากเป็นเรื่องแนวจักรจักรวงศ์วงศ์ ก็จะแต่ง กายด้วยผ้าดิ้นทองประดับด้วยเพชร
พลอยสวยงามระยิบระยับ หากออกทางานกลางทุ่ง ก็จะมีหมวกปีกทาจากฟาง หรือทาจากไม้ไ ผ่ที่
เหลาเป็นเส้นบางๆนามาสาน การแต่ง กายของเทพบุตรเทพธิดาต่างๆก็จะมีลักษณะการแต่ง กาย
เช่นเดียวกับที่พบในปราสาทขอมต่างๆสวมมงกุฎชฎาสวยงาม นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ทามาหากิน ที่
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ปรากฏในนิทานพื้นบ้านหลายเรื่อง หากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามัญชนทั่วไป ตัวละครมักจะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทาเรือกสวนไร่นา อุปกรณ์ทาหมาหากินก็จะประกอบไปด้วย จอบ เสียม พร้า คัน
ไถ ขวาน ตาข่ายดักปลา ไม้คาน กระบุง ตะกร้า ที่สานด้วยไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นบางๆหรือหวายที่นามา
จากป่า ส่วนเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนทาจากวัสดุที่หาได้ง่าย เช่ น ถ้วยที่ทา
จากกะลามะพร้าว หม้อ ไห ที่ทาจากดินเหนียว เตาทาเป็นเชิงกราน มีก้อนเส้าสามก้อนวางรองหม้อ
แล้วใช้ฟืนจากป่าเป็นเชื้อเพลิง
อย่ า งไรก็ ต ามสิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น ยั ง ไม่ โ ดดเด่ น เมื่ อ พิ จ ารณาวั ต ถุ ธ รรมด้ า นการ
แต่งกาย เครื่องใช้ในครัวเรือน อุป กรณ์ทามาหากิน ของชาติพันธ์อื่นทั้งในไทยและในประเทศเพื่อน
บ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น ลาว พม่า หรือเวียดนามเพราะมีลักษณะที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน
อาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อย ดังนั้นสิ่งปลูกสร้างที่สะท้อนอยู่ในนิทานชาติพันธ์เขมรจึง
ถือ เป็ นอั ต ลัก ษณ์ ร่ ว มด้า นวั ตถุ ธ รรมที่ โ ดดเด่ นที่ สุ ด สิ่ง ปลู ก สร้ างในนิ ทานพื้ น บ้า นชาติ พั นธ์ เขมร
ประกอบด้วย บ้าน วัด วัง และเจดีย์ หากเป็นเรื่อ งราวของผู้ที่ มีฐานะยากจน ที่พั กอาศัย จะเป็ น
กระท่อมไม้ไผ่ หลังเล็ก ในขณะที่คนร่ารวยเป็นเศรษฐีจะมีบ้านไม้หลังใหญ่ใต้ถุนสูง นอกจากนั้นยังมี
การกล่าวถึงวัดวาอาราม ปราสาท ต่างๆ สิ่งที่มีความเป็น อัตลักษณ์ร่วมกันคือปราสาทขอมต่างๆซึ่ง
มิใช่เพียงโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่ให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชม แต่ยังมีเรื่องราวตานานที่ชวนให้รื่นรมย์
และอัศจรรย์ใจ เรื่องราวต่างๆที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นเสน่ห์ที่ทาให้สถานที่ต่างๆมีมนต์ขลัง
และน่าสนใจยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดขนบประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวง เป็นการหลอมรวมชุมชนให้เกิด
ความรักสามัคคี เกิดความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างไว้ การประกอบพิธีกรรม
ต่างๆทาให้เกิดอัตลักษณ์ชุมชนอีกด้วย ปราสาทขอมที่ ปรากฏในนิทานล้วนมีอยู่จริง แต่เรื่องราวจะ
เกิด ขึ้น จริ งหรือ ไม่ ไม่ มีใ ครทราบได้ อย่า งไรก็ ตามเรื่อ งราวที่มี มาคู่กั บสถานที่ ต่า งๆทาให้ สถานที่
เหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมา ปราสาทในตานานแถบจังหวัดสุรินทร์ เช่น ปราสาทภูมิโปนจากตานานเนียง
เดาะห์ ท ม ปราสาทบ้ า นพลวงต านานเนี ย งตวล สตรา ปราสาทสั ง ข์ ศิ ล ป์ ชั ย จากเรื่ อ ง
สดัจก็อปสตึง (พระมหากษัตริย์ถมคลอง(ตานานห้วยทับทัน)ปราสาทนางบัวตูม จากตานานเรื่องนาง
บัวตูม ส่วนในกัมพูชามีเรื่องราวตานานของสถานที่ต่างๆเช่น วัดพรหมกิลจากตานานเรื่องกระบอง
กระยูง หรือ เจดีย์หินสลักพระพุทธรูปพันองค์จากตานานเรื่องเปรี๊ยะโปน รวมทั้งภูเขาลาธารต่างๆ
ที่ล้วนมีตานานเล่าขาน
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ตารางที่ ๓ : เปรียบเทียบอัตลักษณ์ด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์เขมร
ในไทยและกัมพูชา
อัตลักษณ์เฉพาะ
ด้านที่สะท้อนใน
นิทานพืน้ บ้านชาติ
พันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา
๑. อัตลักษณ์
เกี่ยวกับการ
ยอมรับตนเอง
๑.๑ ด้านวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่

๑.๒ ด้านภาษา

อัตลักษณ์ลักษณ์ร่วมเฉพาะด้านที่
สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
ในไทยและกัมพูชา

การประกอบอาชีพ
ทาไร่ ทาสวน หาของป่า ล่าสัตว์ ค้าขาย
สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิ
ประเทศในอดีตอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่เป็น
กระท่อมไม้ไผ่ ใต้ถุนสูงความใหญ่โตของที่
พักอาศัยเป็นไปตามฐานะของตัวละครใน
เรื่อง การดารงชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อ
เรื่องผี อานาจลี้ลับ การเชื่อเรื่องโชค
วาสนา หมอดู
การใช้ภาษาในนิทานชาติพันธ์เขมรมีความ
เป็นอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นชาติพันธ์ที่
ไม่ซ้ากับชาติพันธ์ใด การใช้ภาษาในบาง
ช่วงบางตอนของนิทานเป็นการสอดแทรก
บทกวีที่ไพเราะ มีการเล่นคาคล้องจอง ใช้
ถ้อยคาอุปมาอุปมัย หรือมีการเล่นคาที่
สนุกสนานชวนให้ผู้ฟังเกิดความ
เพลิดเพลิน

ความแตกต่างด้านอัตลักษณ์
เฉพาะด้านที่สะท้อนในนิทาน
พื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา

แตกต่างในรายละเอียด
ปลีกย่อยในนิทานที่เล่าถึงวิถี
ชีวิตแตกต่างกันไปในนิทานแต่
ละเรื่อง เช่นนิทานบางเรื่องใช้
หวายสานกระบุง บางเรื่องใช้
ใบตาลสานตะกร้า เป็นต้น

ภาษาเขมรในไทยและกัมพูชา
จะมีความแตกต่างกัน เช่น หาก
ถามว่าบ้านอยู่ไหน
ชาวเขมรในไทยจะใช้คาว่า
“เน็วเสราะนา”
ส่วนชาวชาติพันธ์เขมรใน
กัมพูชาจะใช้คาว่า
“เน็วกันแลงนา”
หรือ สุนัขและแมวเดินเข้าป่า
ภาษาเขมรในไทย - จะเเก เนิง
มีว เดิร เพลิว โต ดบ
ภาษาเขมรในกัมพูชา- จะเเก
เนิง ชมา เดิร เพลิว โตว
เปร

๑๒๙

อัตลักษณ์เฉพาะ
ด้านที่สะท้อนใน
นิทานพืน้ บ้านชาติ
พันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา
๑.๓ ด้านความเชื่อ

อัตลักษณ์ลักษณ์ร่วมเฉพาะด้านที่
สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
ในไทยและกัมพูชา

ความแตกต่างด้านอัตลักษณ์
เฉพาะด้านที่สะท้อนในนิทาน
พื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา

สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อต่างๆที่มีมา
ตั้งแต่โบราณกาล โดยความเชื่อต่างๆอาจ
ปรากฏในเนื้อหานิทานโดยตรง หรือเป็น
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายหลังจากเรื่องราวใน
นิทานหรือตานานเพราะเชื่อในผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในนิทาน ตัวอย่างของความเชื่อ
ได้แก่
๑.๓.๑ การเชื่อในอานาจเร้นลับ สิ่งที่
เหนือธรรมชาติ
๑.๓.๒ ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ

๒. อัตลักษณ์
เกี่ยวกับรูปแบบ
ของการแสดงออก
๒.๑ รูปแบบการ
แสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ต่างๆ

นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา
สะท้อน
รูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใน
นิทาน เช่นเดียวกันเช่น ใช้ภูเขาเป็น
สัญลักษณ์สะท้อนบทบาทชายหญิง รูป
เคารพต่างๆแสดงสัญลักษณ์สื่อความ
ศรัทธาต่างๆ
ใช้สัตว์เป็นตัวละครในการสื่อสารเชิง
สัญลักษณ์ เช่น กระต่ายแทนความ
ยุติธรรม นกแก้ว การเอาตัวรอดไปตาม
สถานการณ์ เสือ คือความโง่เขลา เป็นต้น

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับ
ถือเรียกชื่อต่างกันตามสถานที่
เช่น ชาวเขมรในกัมพูชาเรียก
เจ้าที่ว่า เนียกตา ส่วนชาวเขมร
ในไทยเรีกว่า โฎนตา หือ โดน
ตา
การบวงสรวงเซ่นไหว้รูปเคารพ
หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างเป็น
การเฉพาะตามสถานที่ต่างๆซึ่ง
มีชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันไปตาม
ตานาน
เรื่องราวนิทานไม่ต่างกันแต่
กล่าวถึงสถานที่ต่างกัน เช่น
นิทานเรื่องพนมเปร๊าะพนม
เสร็ย หรือเขาชายเขาหญิงซึ่ง
เป็นชื่อของภูเขาสองลูกปรากฏ
ทั้งสองประเทศ

๑๓๐

อัตลักษณ์เฉพาะ
ด้านที่สะท้อนใน
นิทานพืน้ บ้านชาติ
พันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา
๒.๒ รูปแบบการ
แสดงออกเชิง
พฤติกรรม

อัตลักษณ์ลักษณ์ร่วมเฉพาะด้านที่
สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
ในไทยและกัมพูชา

ความแตกต่างด้านอัตลักษณ์
เฉพาะด้านที่สะท้อนในนิทาน
พื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา

การแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่สะท้อนใน
นิทาน และถือเป็นอัตลักษณ์ของของชาติ
พันธ์เขมรสะท้อนให้เห็นในนิทานพื้นบ้าน
หลายประการ อาทิ พฤติกรรมการ
แสดงออกระหว่างชายหญิง พฤติกรรม
การแสดงออกบนพื้นฐานความเชื่อและ
ความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์
สิทธ์ ไสยเวทย์ แสดงออกถึงความศรัทธา
โดยการเคารพ กราบไหว้ ไม่ลบหลู่ ไม่เข้า
ใกล้อาณาเขตหวงห้าม ในนิทานส่วนใหญ่
จบด้วยการลงโทษผู้ทาผิด ทาชั่วอย่าง
รุนแรง ถึงชีวิต ด้วยวิธีการที่โหดร้าย
ทารุณ

แนวปฏิบัติจะมีรายละเอียด
ต่างกัน เช่น เครื่องเซ่นสังเวย
ต่างๆ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารบางชนิดตามความเชื่อ
ดังปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาติ
พันธ์เขมรในไทยเรื่อง ตานาน
ปลากระดี่ จะใช้ปลากระดี
ประกอบในเครื่องเซ่นใน
พิธีกรรมบูชาข้าวเสมอ

๓. อัตลักษณ์ส่วน
บุคคล และอัต
ลักษณ์ชุมชน

๓. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และ อัตลักษณ์
ชุมชน
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่สะท้อนในนิทาน
เป็นลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวของตัว
ละครตัวใดตัวหนึ่งในนิทานพื้นบ้าน
สาหรับนิทานชาติพันธ์เขมรตัวละครที่ถือ
เป็นอัตลักษณ์ เช่น “เนียงกันเฌอคลุ”
หมายถึง แม่กระเชอก้นรั่ว คือสตรีที่ไม่
รู้จักประหยัดอดออม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือ
อาจีย์ คือชายที่เจ้าเล่ห์ ใช้เล่ห์เหลี่ยมใน
การเอาตัวรอด เหมือนศรีธนญชัยในนิทาน
ของไทยนั่นเอง

บุคคลและชุมชนแตกต่างกันไป
ตามเรื่องราวในนิทาน เช่น นาง
ศรีจันทรา คือเจ้าหญิงผู้งดงาม
ตามตานานปราสาทภูมิโปน
จังหวัดสุรินทร์ ส่วนเนียงเปาว์
ผมหอมปรากฏในตานานของ
นิทานในกัมพูชา

๑๓๑

อัตลักษณ์เฉพาะ
ด้านที่สะท้อนใน
นิทานพืน้ บ้านชาติ
พันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา
๔. ความคงทนและ
การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของอัต
ลักษณ์

อัตลักษณ์ลักษณ์ร่วมเฉพาะด้านที่
สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
ในไทยและกัมพูชา

ความแตกต่างด้านอัตลักษณ์
เฉพาะด้านที่สะท้อนในนิทาน
พื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทย
และกัมพูชา

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยหลาย
ประเภทที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคน ปัจจัย
เหล่านี้อาจเกี่ยวกับด้านสังคมการเมือง
เศรษฐกิจหรือตามบริบท ทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและ
เทคโนโลยี ทาให้สิ่งที่เคยปฏิบัติ สืบต่อกัน
มาอาจเลือนหายหรือเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา

ความคงอยู่ของอัตลักษณ์ด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่
สะท้อนในไทยและกัมพูชา อาจ
กล่าวได้ว่า แนวโน้มการคงอยู่
ในกัมพูชาจะมีมากกว่า
เนื่องจากชาติพันธ์เขมร เป็น
พลเมืองส่วนใหญ่ของกัมพูชา ที่
จะสามารถสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆได้อย่าง
แพร่หลายและต่อเนื่อง ในขณะ
ที่ชาติพันธ์เขมรในไทยมีจานวน
น้อยประเพณีวัฒนธรรมโบราณ
อาจเปลี่ยนไปตามบริบททาง
สังคม

สรุป
ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมด้านทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์
เขมรในไทยและกัมพูชาทาให้ค้นพบว่ากลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชามีประเพณีและวัฒนธรรม
ที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมกันหลายประการ มีความเหมือนและคล้ายคลึง กัน อาจมีส่วนที่แตกต่างในเรื่อง
ของรายละเอียดบางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ดังที่กล่าวในตอนต้น อัตลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการ
สร้า งของคนในวัฒ นธรรมในช่ วงเวลาหนึ่ ง และ วั ฒนธรรมถือ เป็น สิ่ง ก่อสร้า งทางสั ง คม ( Social
Construct) ไม่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่ง วัฒนธรรม”
(Circuit of Culture) อัตลักษณ์ทั้งหลายมีกระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูก
บริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น ชาวชาติพันธ์
เขมรในไทยและกัมพู ชาจึงเปรีย บเสมือนญาติพี่น้องที่มี เรื่องราวที่ไ ด้เรียนรู้ ร่วมกัน ถ่ ายถอดผ่า น
กาลเวลาที่ยาวนาน เรื่องราวในนิทานได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติร่วมกัน เกิด
เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ทาง
สังคมวัฒนธรรม มีพื้นฐานมาจากความเชื่อหรือศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งผู้คนในสังคมใช้เป็น บรรทัด
ฐานหรือแนวปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเองและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้น

๑๓๒

บทที่ ๗
สรุปและอภิปรายผล
ในการดาเนินโครงการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทาน
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา(Co-Identity on Traditions and Cultures as
Reflected in Khmer Ethnic Group Folktales in Thailand and Cambodia) ผู้วิจัยได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมนิทาน จากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้รู้ และ ปราชญ์ท้องถิ่นด้าน
นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพัน ธุ์เขมรในจัง หวัดสุรินทร์ และจัง หวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย ตลอดจน
นักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่นด้านนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัด อุดรมีชัย และ เสียมราฐ
ประเทศกัมพูชา จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานของนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา
พบว่านิทานในสองกลุ่มพื้นที่มีลักษณะพื้นฐานที่คล้ายกับนิทานทั่วไปสรุปแยกประเด็นได้ดังนี้
สรุปลักษณะพื้นฐานและประเภทของนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
ลักษณะโครงสร้างของเรื่องประกอบด้วยสามส่วนคือ ส่วนนา ส่วนเนื้อหาของเรื่อง และ
ส่วนท้ายของเรื่องลักษณะการกาหนดตัวละครในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชามี
ลักษณะที่ คล้า ยคลึ งกัน กล่ าวคื อมีก ารก าหนดตั วละครที่ หลากหลายอาทิตั วละครที่ เป็น สิ่ง เหนื อ
ธรรมชาติ ผู้มีอิทธิฤทธิ์ คนธรรมดา ภูตผี ตัวละครที่เป็นสัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ประเภทของนิทาน
๑) เทวปกรณ์ หรือเทพปกรณัม (myth) เป็นเรื่องอธิบายถึง กาเนิดของจักรวาล
โครงสร้า งและระบบของจักรวาล มนุษ ย์ สัต ว์ ปรากฏการณ์ธ รรมชาติ เช่ น ลม ฝน กลางวั น
กลางคืน ฯลฯ ตลอดจนพิธีกรรมการประพฤติปฏิบัติต่างๆเช่นนิทานเรื่อง พระพาย พระอาทิตย์
พระจันทร์ ที่เล่าถึงธรรมชาติดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และลม ก่อให้เกิดพิธีกรรมต่างๆตามมา
๒) นิทานศาสนา(religious tale)มีจุดมุ่งหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน
และแนวทางประพฤติปฏิบัติ สร้างค่านิยมและบรรทัดฐานทางอ้อมให้แก่สังคม พบมากในนิทาน
พื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชา เช่น เรื่อง ความกตัญญู ซึ่งพูดถึงผลของความกตัญญูที่ชายผู้
มีความกตัญญูจะได้รับแต่สิ่งดีๆ นิทานพื้นบ้านหลายเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงการทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
การปลูกฝังเรื่องบาปบุญคุณโทษ
๓) นิทานคติ (fable) คติ หมายถึง แนวทางหรือแบบอย่าง นิทานคติเป็นเรื่องไม่
ยาวนักการดาเนินเรื่องไม่ซับซ้อน ตัวละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ไ ด้ เรื่องหนึ่ง ๆอาจมมีตัวละคร
ประมาณ ๒-๔ ตัว แนวคิดที่ปรากฏในนิทานคือคุณค่าของจริยธรรมและผลแห่งการประกอบกรรมดี
และกรรมชั่ว มีลักษณะคล้ายนิทานอีสป ส่วนมีสัตว์เป็นตัวละคร สอนในเรื่องของการใช้ปัญญาใน
การเอาตัวรอด เช่นนิทานเรื่อง คางคกกับเสือ กระต่ายกับหอย หรือ ตะขาบกับคางคก เป็นต้น
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๔) นิทานมหัศจรรย์ (fairy tale) ตามรูปศัพท์ทาให้เข้าใจว่า เป็นนิทานเกี่ยวกับ
เทวดา นางฟ้า ตามที่จริงแล้วอาจไม่มีเทวดา นางฟ้าก็ได้ แต่จะเป็นเรื่องรางของความมหัศจรรย์
เหนือธรรมชาติเช่น นิทานเรื่อง นกกิ้งโครงพี่พูดถึงเทพาอารักษ์ จาแลงกายมาช่วยเด็กที่ตกทุกข์ไ ด้
ยาก หรือคนกลายเป็นนกกิ้งโครง นอกจากนี้ยังมีเรื่อง พนมเนียงกัง เร็ย ที่มีเรื่องของการแปลงกาย
จากยักษ์เป็นคน
๕) นิทานชีวิต (novella) มีลักษณะคล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ตรงที่มีขนาด
ค่อนข้างยาวมีหลายอนุภาค หรือหลายตอน ที่ต่างกันก็คือ นิทานชีวิตดาเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่ง
ความจริง มีการบ่งสถานที่และตัวละครชัดเจน อาจมีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์ เช่น
นิทานเรื่องตุมตียว ที่พูดถึงรักสามเส้าขงชายหนุ่มหญิงสาวที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรม
๖) นิ ทานประจ าถิ่น (saga) นิทานที่มีข นาดของเรื่องไม่แน่ นอน บางเรื่อ งก็สั้ น
บางเรื่องก็ยาว บางเรื่องอาจมีอานุภาคที่สาคัญเพียงอนุภาคเดียว มักเป็นเรื่องแปลกพิสดาร ซึ่งเชื่อ
ว่าเคยเกิดขึ้นจริง ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ตานาน เนียงเดาะห์ทม ที่สะท้อนตานานความเชื่อ
ในอดีตเกี่ยวกับความเป็นมาที่เกิดขึ้นในปราสาทภูมิโปน
๗) นิทานอธิบายเหตุ (explanatory tale) เป็นเรื่องที่อธิบายถึงกาเนิดหรือความ
เป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น นิทานเรื่องงูเหลือมกับอีกา บอกให้ทราบว่าทาไม งูเหลือมจึง
ไม่มีพิษ และนิทานเรื่อง คางคกกับตะขาบ บอกให้ทราบว่าทาไมคางคกจึงมีผิวตะปุ่มตะป่่า เป็นต้น
๘) นิทานเรื่องสัตว์ (animal tale) เป็นเรื่องที่สัตว์เป็นตัวเอก พบในนิทานชาติพันธ์
เขมรเช่นเดียวกับนิทานทั่วไป เช่น สิงโตกับกบ สิงกับเสือ กระต่ายกับหอย คางคกซื่อบื่อ เป็นต้น
๙) นิทานเรื่องผี มีผีเป็นตัวเอกของเรื่องเช่น ส่วนใหญ่นิทานชาติพันธ์เขมรสะท้อ น
ให้เห็นความเชื่อด้านการนับถือผี ส่นใหญ่ผีไม่ใช่ตัวละครหลัก แต่เป็นส่วนประกอบของเรื่อง เช่น
เรื่องขม๊อจตา และงูเหลือมของเนียกตาแอง ที่กล่าวถึงผีปู่ตา หรืออานาจลี้ลับที่มองไม่เห็น
๑๐) มุขตลก (jest) มักจะมีขนาดสั้น โครงเรื่องไม่ซับซ้อน มีเพียงอนุภาคเดียว ตัว
ละครอาจเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ได้ จุดสาคัญของเรื่องอยู่ที่ความไม่น่าเป็นไปได้ต่างๆเช่นนิทานเรื่อง
หลวงตากะเณร ที่มุ่งสร้างความขบขันโดยยกเอาเล่ห์ของเณรที่นามาแกล้งหลวงตา
กล่าวโดยสรุป ประเภทของนิทานมี ความหลากหลาย ในแต่ละประเภทจะมีจุดประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป เช่นนิทานคติ มุ่งให้คติสอนใจ นิทานอธิบายเหตุ มุ่งบอกเล่าที่มาขอสถานที่ บุคคล
หรือเหตุการณ์ต่างโดยอธิบายว่าเหตุใดสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันจึงเป็นเช่นที่เห็นและเป็นอยู่ เช่น ทาไม
กระต่า ยจึ งปากแหว่ ง ท าไมอี กาจึ ง มี สีด าเป็ นต้ น ส่ วนนิ ทานมุ ขตลก เน้ นให้ ความบันเทิ ง โดยไม่
คานึงถึงสาระหรือคติสอนใจใดๆ ส่วนลักษณะของนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพู ชามี
ความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ในด้านการวางเค้าโครงเรื่อง ซึ่งเหมือนกับลักษณะนิทานทั่วไปจาก
พื้นที่ อื่น ๆ แบ่ง โครงสร้า งหลั กๆเป็น สามส่ วนคื อ ส่วนนา ที่ แนะนาตัวละครหลัก และบริ บทของ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวละคร
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ส่วนเนื้อหาเป็นเหตุการณ์ ปมปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นกับตัวละคร และส่วนสรุป ทาให้ทราบว่าเรื่องปม
ปัญหาต่างๆจะได้รับการคลี่คลายไปอย่างไร นิทานบางเรื่องมีเค้าโครงเรื่องเหมือนกันอาจจะแตกต่าง
กันในส่วนของรายละเอียดย่อยเช่นบริบทด้านพื้นที่ ชื่อของตัวละคร เป็นต้น
สรุปประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทาน
จากการวิเคราะห์ด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและ
กัมพูช า พบว่า นิทานพื้นบ้ านดั ง กล่า วได้ สะท้ อนให้เห็น วัฒนธรรม ๔ ประเภทได้แก่ ๑) คติ ธรรม
(Moral) คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดาเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจและได้มาจาก
ศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของสัง คม เช่น ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร การ
ประหยัดออดออม ความกตัญญู ความอดทน ๒) เนติธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย
รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามีความสาคัญพอๆกับกฎหมาย เพื่อให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ๓) สหธรรม (Social) คือ วัฒนธรรมทางสัง คม รวมทั้งมารยาทที่จะติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆใน
สัง คม และ ๔) วั ต ถุ ธ รรม (Material) คือ วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ เช่ น เครื่ อ งนุ่ ง ห่ม ยารัก ษาโรค
บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ส่วนด้านประเพณีที่สะท้อนในนิทานพบว่านิทานชาติพันธ์เขมรได้
สะท้อนให้เห็น ประเพณี ๓ ด้านได้แก่ ๑) จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคม
ใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เป็นเรื่องของความถูกผิด มีเรื่อง
ของศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย ๒) ขนบประเพณี (Institution) ซึ่งหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคม
ก าหนดไว้ แ ล้ ว ปฏิ บั ติ กั น สื บ มา ทั้ ง โดยทางตรงและทางอ้ อ ม และ ๓) ธรรมเนี ย มประเพณี
(Convention) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี ไม่เกี่ยวกับความผิด
ความถูกเหมือนจารีตประเพณี เป็นเพียงแต่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปจนเกิดความเคยชิน
สรุปอัตลักษณ์ร่วมด้านทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทาน
ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมด้านทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์
เขมรในไทยและกัมพูชาทาให้ พบว่ากลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชามีประเพณีและวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ร่วมกันหลายประการ มีความเหมือนและคล้ายคลึงกัน อาจมีส่วนที่แตกต่างในเรื่องของ
รายละเอียดบางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อัตลักษณ์ร่วมด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานสามารถสรุปได้ดังนี้
๑. อัตลักษณ์เกี่ยวกับยอมรับตนเอง
จากการศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่า กลุ่มชาติพันธ์
ดังกล่าวมีอัตลักษณ์ร่วมกันในเรื่องของความเป็นชาติพันธ์ที่แตกต่างกับชาติพันธ์อื่นๆ ในด้านวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตที่พรรณนาในนิทานพื้นบ้านได้สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นตัวตนของชาติพันธ์เขมร
ในอดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่น การยัง ชีพด้ วยการทาไร่ ทานา หาของป่าในป่าที่มีความอุด ม
สมบู รณ์ อาศั ยอยู่ ใ นบ้ า นเรื อนที่ เป็ น กระท่ อมไม้ไ ผ่ ส่ ว นด้า นภาษา พบว่ า การใช้ภ าษาในนิ ท าน
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ชาติพันธ์เขมรมีความเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นชาติพันธ์ที่ไม่ซ้ากับชาติพันธ์ใด การใช้ภาษาใน
บางช่วงบางตอนของนิทานเป็นการสอดแทรกบทกวีที่ไพเราะ มีการเล่นคาคล้องจอง ใช้ถ้อยคาอุปมา
อุปมัย หรือมีการเล่นคาที่สนุกสนานชวนให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นอัต
ลักษณ์ด้านความเชื่อซึ่งนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อต่างๆที่มี
มาตั้งแต่โบราณกาล โดยความเชื่อต่างๆอาจปรากฏในเนื้อหานิทานโดยตรง หรือเป็นความเชื่อที่
เกิดขึ้นภายหลังจากเรื่องราวในนิทานหรือตานานเพราะเชื่อในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในนิทาน เช่น การเชื่อ
ในอานาจเร้นลับ สิ่งที่เหนือธรรมชาติความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ
๒. อัตลักษณ์เกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงออก
รูปแบบของการแสดงออก (Modes of Expression) หมายถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่ง
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น รูปจาหลัก สัญลักษณ์ที่ขีดเขียนตามผนังถ้า ซึ่งสะท้อนความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมการใช้สัญลักษณ์และแนวคิดร่วมกันของสมาชิกในสังคม แสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อน
เดียวกัน นอกจากนี้ยังหมายถึงบรรทัดฐานมีผลต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มวัฒนธรรมจะสร้าง
บรรทัดฐานสาหรับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ยอมรับได้อัตลักษณ์เกี่ยวกับรูปแบบของ
การแสดงออกที่สะท้อนในนิทานกลุ่มชาติพันธ์เขมรได้แก่
๒.๑ รูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ
รูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในนิทานเช่น นิทานเรื่อง พนมเปร๊าะพนมเสร็ย
หรือ เขาชายเขาหญิง ซึ่งเป็นชื่อของภูเขาสองลูก หากจากกรุงพนมเปญ ไปทางจังหวัดกาปงจาม หลัก
กิโลที่ ๑๑๖ เรียกว่า “พนมเสร็ย” หรือเขาหญิงและ ภูเขา “พนมเปร๊าะ” หรือ เขาชาย ตานาน
ดังกล่าว ยังมีปรากฏที่จังหวัดสุรินทร์ ชาวชาติพันธ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์ เชื่อกันว่า พนมเปร๊าะ และ
พนมเสร็ย ณ บริเวณวนอุทยานพนมสวาย อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เกิดจากการสร้างภูเขาแข่งกัน
ของกลุ่มชาย หญิง และ เขาหญิงจะสูงกว่าเขาชาย ภูเขาทั้งสองลูกนี้มีตานานเล่าขานถึงชัยชนะของ
ผู้หญิงที่สามารถสร้างภูเขาได้สูงกว่าชาย โดยใช้ปฏิภาณไหวพริบและปัญญา จึงได้ชัยชนะมา มีสิทธิ์ใน
การตั้งกฎเกณฑ์ให้ฝ่ายชายเป็นฝ่ายไปขอฝ่ายหญิงแต่งงาน ซึ่งก่อนที่จะได้ชัยชนะมาผู้ หญิงต้องเป็น
ฝ่ายขอผู้ชายแต่งงาน จึงกล่าวได้ว่าภูเขาดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพและชัยชนะของผู้หญิง
๒.๒ รูปแบบการแสดงออกเชิงพฤติกรรม
การแสดงออกเชิ ง พฤติ ก รรมที่ส ะท้ อ นในนิ ท าน และถื อ เป็ น อัต ลั ก ษณ์ ข องของ
ชาติพันธ์เขมรสะท้อนให้เห็นในนิทานพื้นบ้ านหลายประการ อาทิ พฤติกรรมการแสดงออกระหว่าง
ชายหญิง ซึ่งสังคมในนิทานส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท ซึ่งในอดีตผู้ชายมักเป็นผู้นาครอบครัว และเป็นผู้
ที่มีความถูกต้องเสมอ มีอานาจในการบริหารจัดการครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่ในสถานะที่เป็นรองต้อง
คอยปรนนิบัติผู้ชาย ดูแลทั้งลูกนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการแสดงออกบนพื้นฐานของความเชื่อนิทาน
ได้สะท้อนพฤติกรรมการแสดงออกบนพื้นฐานของความเชื่อหลายประการ ความเชื่อเรื่องพลังเหนือ
ธรรมชาติ เทพพรหมองค์อินทร์ต่างๆ ทาให้คนในสังคมแสดงออกผ่านพิธีกรรมต่างๆเช่นการบนบาน
ศาลกล่าว การบวงสรวงเซ่นไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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๓. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และ อัตลักษณ์ชุมชน
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่สะท้อนในนิทาน เป็นลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวของตัวละครตัวใดตัว
หนึ่ ง ในนิ ท านพื้น บ้ า น นิ ท านชาติ พั น ธ์เ ขมรตัว ละครที่ ถื อ เป็ น อั ต ลัก ษณ์ เช่ น “เนีย งกั น เชอคลุ ”
หมายถึง แม่กระเชอก้นรั่ว โดยในนิทานจะกล่าวถึงเมียคนหาปลาผู้หนึ่งที่ไม่ใส่ใจภาชนะที่ใช้ใส่ปลา
เมื่อกระเชอใส่ปลารั่ว ก็ไม่รู้จักซ่อมแซม นิสัยมักง่ายไม่เก็บหอมรอมริบ จนทาให้ยากจนลงเรื่อยๆ จึง
เป็นคาเรียกผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าว นอกจากนั้นในนิทานเรื่อง “หญิงมายาด๊กขญาย” เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับหญิงผู้หนึ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีตน นอกจากนี้ตัวละครในนิทานที่ถือเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันใน
เรื่องของความฉลาดเจ้าเล่ห์ มีไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดเสมอคือ อาเจ็ย ซึ่งในนิทานลาว คือ
เซียงเมี่ยง ส่วนนิทานไทยคือ ศรีธนญชัย
ส่วนในเรื่องอัตลักษณ์ชุมชน จากการวิเคราะห์นิทานชาติพันธ์เขมรพบว่า นิทานตานานต่างๆ
เป็นกลไกสาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่เขตจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะ
เกษ บุรีรัมย์ เคยถูกปกครองด้วยอารยธรรมขอมโบราณ หลักฐานที่เห็นเด่นชัดคือปราสาทขอมน้อย
ใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วปราสาทหลังใหญ่จะมีประวัติความเป็นมาชัดเจน ซึ่งมีกษัตริย์ใน
ยุคสมัยขอมเรืองอานาจเป็นผู้สร้างเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีสาคัญทางศาสนา หรือเป็นวังที่ประทับ
ส่วนปราสาทที่มีขนาดเล็กมักจะมีเรื่องเล่าในลักษณะเป็นนิทานปรัมปรา พิสูจน์หาความจริงไม่ไ ด้
เนื่องจากมีเรื่องราวของความลี้ลับ อานาจศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ต่าง ทาให้สถานที่เหล่านี้เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของชุมชน เรื่องราวในนิทานจึงเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดอัตลักษณ์ชุมชนขึ้น ซึ่งชุมชน
ได้แสดงออกผ่านพิธีกรรมต่างๆ เช่นพิธีกรรมบวงสรวงปราสาท พิธีเซ่นไหว้บูชาสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ในป่า การ
เซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจาชุมชน หรือ ประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ที่ทางชาติพันธ์เขมรในกัมพูชา
เรียกว่าปะจุมเบ็น ส่วนทางฝั่งไทยเรียกว่า แซนโฎนตา เป็นต้น
๔. ความคงทนและการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอัตลักษณ์
จากการวิเคราะห์นิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่าประเพณีและวัฒนธรรมที่
ปรากฏในเรื่องราวของนิทานมีทั้งส่วนที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน และส่วนที่ไม่ปฏิบัติ
กันแล้ว ประเพณีและวัฒนธรรมที่ยังปฏิบัติกันอยู่ เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีเกี่ยวกับการ
เกิด ประเพณีเกี่ยวกับการตาย การบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่
ปรากฏในตานาน การนับถือผี การรักษาผู้ป่วยโดยการประกอบพิธีกรรมทรงเจ้าเข้าผี เป็นต้น
สรุปอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณี
อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชัดเจนได้แก่ ขนบประเพณี
ซึ่งจากการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านสามารถจาแนกได้ดังนี้
๑) ขนบประเพณีการบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
๒) ขนบประเพณีการรักษาผู้ป่วย
๓) ขนบประเพณีการเคารพบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธ์
๔) ขนบประเพณีการเกิด
๕) ขนบประเพณีเกี่ยวกับการตาย
๖) ขนบประเพณีการแต่งงาน
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สรุปอัตลักษณ์ร่วมด้านวัฒนธรรม
เมื่อแยกประเด็นการวิเคราะห์เป็นรายด้านได้แก่ คติธรรม (Moral) คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
หลักในการดาเนินชีวิต เนติธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีเพื่อให้
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สหธรรม (Social) คือ วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทที่
จะติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคม และ วัตถุธรรม (Material) คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น ยารักษาโรค
บ้านเรือน สถาปัตยกรรมต่างๆ พบว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมเด่นชัดที่สะท้อนในนิทานได้แก่ อัตลักษณ์
ร่วมด้านสหธรรม อัตลักษณ์ร่วมด้านวัตถุธรรม
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมด้านทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานชาติพันธ์
เขมรในไทยและกัมพูชาพบว่ากลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชามีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็น
อัตลักษณ์ร่วมกันหลายประการ มีความเหมือนและคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ มีความแตกต่างในเรื่อง
ของรายละเอียดบางอย่างเพียงเล็กน้อย เช่น คาที่ใช้เรียกพิธีกรรม หรือชื่อบุคคลต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์
เครื่องมือในการประกอบพิธีกรรมมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่า งๆ อาทิ การปรับ เปลี่ย นไปตามยุ ค สมั ย และ สภาพภู มิ ประเทศที่ แตกต่ างกั น อย่ างไ รก็ ต าม
ภาพรวมของวั ฒ นธรรมประเพณี ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ลั ก ษณะร่ ว มกั น เช่ น พิ ธี ก รรมการเซ่ น ไหว้
บรรพบุรุษในไทยเรียก แซนโฎนตา ส่วนในกัมพูชาเรียกว่าปะจุมเบ็น แต่ห้วงเวลาในการประกอบ
พิธีกรรม วัตถุประสงค์ และรูปแบบโดยรวม เหมือนกัน มีนิทานหลายเรื่องที่เป็นที่ รู้จักทั้งในไทยและ
กั ม พู ช า เช่ น นิ ท านเรื่ อ งคางคกกั บ เสื อ นิ ท านเรื่ อ ง เนี ย งกั น เชอคลุ หรื อ แม้ แ ต่ ใ นนิ ท านเรื่ อ ง
พนมเปร๊ าะ พนมเสร็ ย หรื อ เขาชายเขาหญิ ง ก็ มีต านานเล่ าขานเกี่ย วกั บการสร้า งภู เขาแข่ง กั น
ของหญิงชายในทั้งสองประเทศ ซึ่งมีเรื่องราวเหมือนกันทุกประการ แต่ภูเขาที่พูดถึงต่างปรากฏคนละ
ที่ อัตลักษณ์ร่วมที่โดดเด่นที่สุดคือการมีสถานที่ที่เป็นโบราณสถานรวมถึงสถานที่สาคัญทางธรรมชาติ
มีตานานเรื่องเล่า
นิทานพื้ นบ้านชาติพัน ธ์เขมรที่สะท้อนให้ เห็น อั ตลักษณ์ ร่วมด้ านประเพณีแ ละวัฒ นธรรม
สามารถน ามาเป็น เครื่ อ งมื อในการสร้ างสั ม พัน ธ์ อัน ดี ร ะหว่ า งชาวชาติ พั นธ์ เ ขมรในสองประเทศ
เรื่องราวในนิทานได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติร่วมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เกิ ดเป็น อัต ลัก ษณ์ อัน โดดเด่ น ทาให้ เห็ น ประเพณี วัฒ นธรรมที่ สืบ ทอดมาจากบรรพบุ รุษ รวมทั้ ง
สุนทรียศาสตร์ทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งผู้คนในสังคมใช้เป็นบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติทางสังคมร่วมกัน
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้น ชาวชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาจึงเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง
ที่มีความใกล้ชิดคุ้นเคยมาเป็นเวลายาวนาน นิทานพื้นบ้านสามารถช่วยชุมชนในการเพิ่มจุดแข็ง และ
แก้จุดอ่อนของชุมชน และเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส นิทานพื้นบ้านมีการใช้จินตนาการ และการ
เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆของชีวิต สามารถสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมซึ่งได้รับการเรียนรู้และแบ่งปันโดย
สมาชิกทุกคนในชุมชน นิทานพื้นบ้านจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ที่ควรอนุรักษ์สืบทอด
เผยแพร่ต่อชนรุ่นหลัง แง่คิดในนิทานสามารถนามาพัฒนาเจคติ แนวคิด ตลอดจนนามาเป็นแนวทาง
ในการกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
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ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินโครงการวิจัยอัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทาน
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรมีการทบทวนวัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนในนิทานของชาติพันธ์เขมรในไทยและ
กัมพูชา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน หรือ สถาบันการศึกษาของทั้งสอง
ประเทศ
๒. ควรมีการนาเอาเรื่องราวตานานต่างๆมาสนับสนุนให้โบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมตานานต่างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปแนวคิดนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยของLekauEleazarMphasha (๒๐๑๗) ทีท่ าการศึกษานิทาน
พื้นบ้านที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม ( Folktales Reveal the Cultural Values of the
Community: A SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)
Analysis)
๓. ควรมีการถอดบทเรียนด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านนาไปจัดทา
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและนิทานพืน้ บ้าน
๔. ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยด้านประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธ์เขมรและบูรณาการนาไปใช้
ประโยชน์ส่งเสิมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่
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เซร็ย โซพานี (๒๕๖๒, มกราคม ๑๖ ). นักศึกษา. สัมภาษณ์
เชิน สะเร็ยมอม (๒๕๖๑, เมษายน ๑๖ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
ทรัพย์ อุ่นศิลป์ (๒๕๖๑, กุมภาพันธ์ ๑๖ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
ทีวิทย์ อุ่นศิลป์ (๒๕๖๑, กุมภาพันธ์ ๑๖ ). ครูผู้ช่วย. สัมภาษณ์
นวน ซารัต. (๒๕๖๒, มกราคม ๑๖ ). อาจารย์ สัมภาษณ์
บัน ซาเพียส. (๒๕๖๒, มกราคม ๑๖ ). นักศึกษา. สัมภาษณ์
ประดับ ทันวัน. (๒๕๖๑,ธันวาคม, ๑๐).ข้าราชการบานาญ. สัมภาษณ์
เป็น ลอดศรีจันทร์ (๒๕๖๐, ธันวาคม ๒๐). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
พจนา นรสาร (๒๕๖๑, เมษายน ๑๖ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน (๒๕๖๒, กุมภาพันธ์ ๑ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
พันธ์ ฉลาดรอบ (๒๕๖๑, มีนาคม ๒๐ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
พรนภา วงศ์อ่อน. (๒๕๖๑, ธันวาคม ๒๐ ). ครูชานาการ. สัมภาษณ์
มอม เฮม (๒๕๖๒, มกราคม ๑๖ ). อาจารย์. สัมภาษณ์
เมียน สินี (๒๕๖๑, มีนาคม ๒๘ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
เย็น วงษ์พินิจ (๒๕๖๑, เมษายน ๑๖ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
เริน โบรา (๒๕๖๒, มกราคม ๑๖ ).อาจารย์. สัมภาษณ์
ไร ชอย (๒๕๖๒, มกราคม ๑๖ ). อาจารย์. สัมภาษณ์
ลอม เรือบ (๒๕๖๑, มีนาคม ๒๙ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
ลัน นามวัตน์. (๒๕๖๒, มกราคม ๒๙). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
ลลิตภัทร ตรงใจ (๒๕๖๒, มกราคม ๓๑). ครูชานาญการพิเศษ. สัมภาษณ์
วอน เสรีวุฒิ (๒๕๖๑, เมษายน ๒๐ ). นักศึกษา. สัมภาษณ์
วิทยา มูลทอง. (๒๕๖๑, เมษายน ๓๐ ). เกษตรกร. สัมภาษณ์
สงวน ศรีสอน (๒๕๖๑,มกราคม ๑๖). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
สมร สะใบ. (๒๕๖๑,เมษายน ๑๖). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์

๑๔๔

สมภูมิ ไพเราะนาม (๒๕๖๑, เมษายน ๑๖ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
สุด โกยสาราญ. (๒๕๖๑, มีนาคม ๑๖ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
เสมียน วงษ์พินิจ (๒๕๖๑, เมษายน ๑๖ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
หลวงพ่อพระมหาสนม ฉวิวัณโณ. (๒๕๖๑, กุมภาพันธ์ ๒๕). เจ้าอาวาส. สัมภาษณ์
อ๊อก โสมาลี (๒๕๖๒, มกราคม ๑๖ ). อาจารย์. สัมภาษณ์
อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ (๒๕๖๒, มกราคม ๑๐ ). ครูชานาญการพิเศษ. สัมภาษณ์
เอง ทอน (๒๕๖๑, มีนาคม ๒๗ ). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์
ฮับฮะ (๒๕๖๑, มีนาคม ๒๙). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์

๑๔๕

ภาคผนวก ก
นิทานชาติพันธ์เขมรในไทย

๑๔๖

๑. นกกระสาจาศีล (เก๊าะจาเสล )
ผู้เล่า ครูประดับ ทันวัน ปี ข้าราชการบานาญ บ้านโชคใต้ อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีนกกระสาเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งบินวนเวียนอยู่ใกล้หนองน้าเล็กๆ แห่ง
หนึ่ง หนองน้านี้ใกล้แห้งขอด ทาให้นกกระสามองเห็นปลาเป็นจานวนมาก ด้วยความอยากกินปลา
วันหนึ่งนกกระสาจึงบินเข้าไปใกล้ปลาตัวตัวหนึ่งที่กาลังแหวกว่ายอยู่ในน้า นกกระสาพูดว่า
“เจ้าปลาเอ๋ย ช่างน่าสงสารเจ้านัก หนองน้าใกล้แห้งขอดแล้ว อีกไม่นานพวกเจ้าคงต้องตาย
เป็นแน่”
ปลาตอบไปว่า “นั่นน่ะสิ ข้าควรทาอย่างไรดี”
นกกระสาได้ทีจึงเอ่ยว่า “ เจ้าอยากไปอยู่ที่อื่นไหม ข้าจะพาไป ยังหนองน้าที่ใหญ่กว่านี้”
ปลาได้ยินดังนั้นจึงตอบตกลง นกกระสาได้ใช้ปากยาวๆของมัน คาบปลาไปยังหนองน้าใหญ่ตามที่มัน
ตกลงไว้
ปลาเห็นหนองน้าใหญ่ใสสะอาด ก็ให้รู้สึกลิงโลดใจยิ่งนัก นกกระสาจึงเสนอว่าจะพาปลา
กลับไปแจ้งข่าวดีนี้กับเพื่อนปลาตัวอื่นๆ เจ้าปลาผู้ใสซื่อตอบตกลงทันที นกจึงคาบปลามายังหนองน้า
ที่เคยอยู่ เมื่อนกปล่อยปลาลงในหนองน้านั้น เจ้าปลาน้อยจึง ได้แจ้ง ข่าวปลาทุกตัว และเหล่า
บรรดาปลาทั้งหลายต่างตกลงกันว่าจะย้ายไปอยู่หนองน้าใหม่กันหมด นกกระสาวางแผนคาบปลาไปที
ละตัว แต่มันกลับไม่นาไปยังหนองน้าใหม่ตามสัญญา มันคาบปลาไปโคนยังต้นไม้จากนั้นก็จัดการกิน
ปลาเป็นอาหาร มันทาเช่นนี้กับปลาตัวแล้วตัวเล่า จนในที่สุดปลาก็หมดไปจากหนองน้า
เมื่อปลาหมดมันจึงใช้วิธีเดียวกันกับสัตว์น้าชนิดอื่น จนในที่สุดเหลือเพียงปูเป็นชนิดสุดท้าย
และเมือ่ ไม่มีอะไรกินเป็นอาหาร นกกระสาจอมเจ้าเล่ห์และโลภ จึงไปถามปูปูตอบตกลงที่จะไปอยู่ที่
แห่งใหม่ตามข้อเสนอของนกกระสา แต่ปมู ีข้อแม้ว่า นกกระสาต้องให้ตนใช้ก้ามหนีบคอนกไป แทนที่
จะให้นกกระสาใช้ปากคาบตัวมันเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆ ด้วยความหิว นกกระสาจึงยอมตามที่ปูต้องการ
มันบินพาไปยังโคนต้นไม้ที่เดิม ปูเห็นก้า งปลากองพะเนินเทินทึกรู้สึกตกใจ เจ้าปูมีไหวพริบรู้ทันนก
กระสาจอมเจ้าเล่ห์ มันพูดออกมาว่า
“ นี่เจ้าหลอกข้าหรือ เจ้านกกระสาเจ้าเล่ห์ ไหนเจ้าบอกว่าเจ้าจาศีลไม่รังแกสัตว์อื่นๆ”
นกกระสาจึงตอบกลับไปว่า
“ ใช่แล้วเจ้าปูหน้าโง่ ข้าจะกินเจ้าเดี๋ยวนี้ เหมือนเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆของเจ้า”
ก่อนที่นกกระสาจะอ้าปากงับปู ปูจึงพูดว่า “เจ้าจะกินข้าไม่ได้ เจ้าต้องพาข้ากลับหนองน้าที่เดิม
ของข้า หากเจ้าคิดจะกินข้า ข้าจะหนีบคอเจ้าให้ทะลุไปเลย”
นกกระสาเกิดความกลัวจึงพาปูกลับไปยัง หนองน้า ก่อนที่นกจะปล่อยปูไ ด้หนีบไปที่คอของนก
กระสาสุดแรงเจ้านกกระสาเจ็บปวดมากที่โดนปูหนีบ บาดแผลครั้งนี้เจ็บปวดยิ่งนัก นอกจากนั้นยัง
เป็นสาเหตุทาให้เสียงของนกกระสาแหบพร่า กลายเป็นตานานเล่าขานมาจนถึงปัจจุบัน

๑๔๗

๒. เนียงตวลสตรา (ธิดาช้างเผือก)
ผู้เล่า วิทยา มูลทอง บ้านสวาย ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีเหล่าผู้คนอาศัยยังชีพอยู่ด้วยการปลูกพืชไร่และหาของป่า
มาเป็นอาหาร ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารอันอุดม มากด้วยสิงสาราสัตว์ และพืชพรรณธัญญาหารนานา
ชนิด วันหนึ่ง หญิงสาวชาวบ้านได้ชักชวนกันไปขุดมันในป่าที่ห่างไกลจากบ้านเรือนของตน แต่ละนาง
ต่างก็พกพาเสบียงอาหารเพื่อได้พักกินระหว่างทาง ทุกนางจะมีกระบอกไม้ไผ่ใส่น้าไว้เต็มกระบอก
เพื่อดื่ม ยามกระหาย ระหว่างทางที่เดินไปนั้นฟ้าเกิดครึ้ม มีเมฆดาลอยเต็มฟ้า มีเสียงฟ้าร้องครืนๆ
พร้อมลมกระพือพัด ราวฝนห่าใหญ่กาลังจะมา
หญิงสาวนางหนึ่ง เกิดเมื่อยล้ากับการถือกระบอกน้าไม้ไผ่ นางแหงนมองฟ้าแล้วพลางคิดว่า
ฝนต้องตกมาแน่ๆ นางจึงตัดสินใจเทน้าในกระบอกทิ้งเสีย เพราะใจหวังไว้ว่าน้าฝนคงช่วยดับกระหาย
ได้ เวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ ทุกคนหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน เมื่ออิ่ มหนาสาราญกันแล้วคน
อื่นๆก็ดื่มน้าในกระบอกไม้ไผ่ของตน แต่หญิงสาวนางนี้หามีไม่ เมื่อนางขอแบ่งปันน้าจากเพื่อนสาวคน
อื่นๆก็ไม่มีใครให้เพราะทุกคนต่างเห็นว่านางเทน้าดื่มของตนทิ้งไป ฟ้าที่เคยครึ้มเมื่อไม่นานมานี้กลับ
สว่างไสวมีแดดส่อง ลมได้พัดเอาเมฆดาลอยหายไปสิ้น หญิงสาวรู้สึกกระหายน้ามากจึงพาตัวเองเดิน
ไปเรื่อยๆ จนไปเจอรอยเท้าของช้างที่มีน้าอยู่เต็มร่อง ด้วยความกระหาย นางจึงวักน้าขึ้นมาดื่ม โดยไม่
รู้ว่าน้านั้นคือน้าปัสสาวะของพญาช้างเผือก ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เมื่อเหล่าหญิงสาวขุดเผือกมันได้
เต็มตะกร้าแล้วก็พากันกลับบ้านไป
เมื่อเวลาผ่านไป หญิงสาวผู้ดื่มน้าจากรอยเท้าช้างกลับตั้ง ครรภ์ ทั้ง ๆที่นางไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ
ชายใดเลย เมื่อครบกาหนดคลอดนางได้ให้กาเนิดลูกสาวหน้า ตาน่ารัก และตั้งชื่อให้นางว่า เนียงตวล
สตรา เมื่อเนียงตวลสตราโตพอที่จะวิ่งเล่นกับเด็กคนอื่นๆได้ก็เริ่มรู้ว่าตนไม่เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ
เพราะมักจะถูกล้อจากเพื่อนๆเป็นประจาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ ทาให้เด็กน้อยรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเรื่อยมา
เฝ้าถามผู้เป็นแม่ว่าพ่อของตนคือใคร แต่แม่ก็ไม่ยอมบอก
เมื่อตวลสตราเริ่มโตเป็นสาว นางมีหน้าตาหมดจดงดงามยิ่ง สาวน้อยยังคงอยากได้คาตอบว่า
พ่อของตนเป็นใคร แม่จึงได้เล่าเรื่องราวให้ฟัง เมื่อทราบว่า พ่อของตนคือพญาช้างเผือกในป่าใหญ่
สาวน้อยจึงได้ขออนุญาตแม่เพื่อออกไปตามหาพ่อ แม่ได้เตรียมเสบียงอาหารเป็นข้า วตากแห้ง เพื่อให้
ลูกไว้กินระหว่างทาง เมื่อเนียงตวลสตราเดินลึกเข้าไปยังป่าใหญ่ เหล่าสิงสาราสัตว์ต่างจ้องจะทาร้าย
เมื่อเด็กสาวร้องขอชีวิตพร้อมบอกว่าตนคือธิดาพญาช้างเผือก พวกสัตว์เหล่านั้นก็ปล่อยนางไป
ในที่สุดเนียงตวลสตราก็ได้พบกับพญาช้างเผือก และบอกว่าตนเป็นลูกสาวที่เกิดจากพญาช้าง
ตอนแรกพญาช้างไม่เชื่อ ได้ไถ่ถามความเป็นมาและทดสอบต่างๆนานา จนในที่สุดได้ยอมรับเนียงตวล
สตราเป็นลูก พญาช้างได้สร้างหอคอยหลังใหญ่ให้ลูกอยู่เพื่อป้องกันสิงสาสัตว์ต่างๆมิให้มากรายใกล้
ช้างผู้เป็นพ่อจะคอยหาอาหารมาส่งให้นางทุกวัน พร้อมกับนามวลหมู่ดอกไม้หอมนานามาอบผมให้ลูก
ตวลสตราผู้อยู่บนหอคอยสูง มีผมยาวงดงาม เมื่อพ่อมาส่งอาหารก็จะเอ่ยคาส่งสัญญาณบอกว่า

๑๔๘

“ เนียงตวลสตรา ตาเลียะ สก รา อ็อวอ็อบ ผกา ออยอ็อวอ็อบ ขาง มุก อ็อวอ็อบ ขาง กรอยอ็อวอ็อบ
ผกา ออยเนียงตวลสตรา” (นางตวลสตรา ปล่อยผมลงมา พ่อจะอบเส้นเกศา ด้วยมวลมาลี อบหน้า
อบหลัง ด้วยดอกไม้นี้ อบให้คนดีนางตวลสตรา”)
เมื่อได้ยินแล้วผู้เป็นลูกก็จะเปิดประตูรับผลหมากรากไม้ที่พ่อนามาให้ พร้อมกับปล่อยผมยาว
สยายลงมา ให้พญาช้างผู้เป็นพ่อ อบเส้นผมด้วยมวลไม้หอมนานาชนิด ทาเช่นนี้ทุกวันไป
จนวันหนึ่งมีทหารของพระราชาเดินผ่านมาพบกับหอคอยสวยงาม เมื่อเดินเข้าไปใกล้ พลันมองเห็น
หญิงสาวสวยยืนอยู่ตรงช่องหน้าต่าง ซึ่งก็คือเนียงตวลสตรานั่นเอง เมื่อเห็นดังนั้นจึงนาความไปกราบ
ทูลพระราชา เมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์อยากเจอนางผู้เลอโฉม จึงมีดารัสให้ทหารไปนา
นางมาเฝ้าตน ทหารจานวนหนึ่งได้เดินทางกลับไปยังหอคอยแห่งนั้นพร้อมซุ่มดูเหตุการณ์ เพื่อหาวิธี
นานางไปถวายพระราชา จึงทาให้ทราบวิธีการที่จะนานางออกจากหอคอย เมื่อพญาช้างเผือกออกหา
อาหารตามปกติ ทหารเหล่านั้นก็ได้ย่องไปใกล้หอคอย แล้วแสร้งพูดเหมือนพญาช้างเผือก
“เนียงตวลสตรา ตาเลียะ สก รา อ็อวอ็อบ ผกา ออยอ็อวอ็อบ ขาง มุก อ็อวอ็อบ ขาง กรอยอ็อวอ็อบ
ผกา ออยเนียงตวลสตรา” (นางตวลสตรา ปล่อยผมลงมา พ่อจะอบเส้นเกศา ด้วยมวลมาลี อบหน้า
อบหลัง ด้วยดอกไม้นี้ อบให้คนดีนางตวลสตรา นางตวลสตรา ลูกอยู่ที่ใด พ่อจะอบดอกไม้ให้”)
ตวลสตรา ได้ยินเสียงเรียกแต่มิได้นึกเฉลียวใจว่ามิใช่เสียงของพ่อตน จึงปล่อยผมยาวสยายลง
มาทางช่องหน้าต่าง เหล่าทหารจึงช่วยกันดึงผมนางจนนางตกลงมา แล้วจับตัวนางไปถวายพระราชา
เมื่อพระราชาได้พบเนียงตวลสตรา ก็ทรงพอพระทัยยิ่งนัก จึงมีรับสั่งให้ทหารสร้างปราสาทให้นางอยู่
พร้อมสร้างกาแพงแน่นหนาเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้พญาช้างนาตัวนางกลับคืน
ฝ่ายพญาช้างเผือกเมื่อกลับมาไม่พบลูกก็รู้สึกแปลกใจ และทุกข์ใจยิ่งนัก พญาช้างจึงออกตามหานาง
โดยตามกลิ่นเส้นผมของนางไปจนถึงเขตราชวังและมุ่งตรงไปยังปราสาทที่นางถูกกักตัวไว้ พญาช้าง
ร้องเรียกลูกของตนให้ออกมาหา แต่ลูกก็ไม่สามารถออกมาพบผู้เป็นพ่อได้เพราะถูกห้ามมิให้ออกมา
ฝ่ายพ่อก็ได้แต่ร้องเรียกและเดินวนรอบปราสาทจนเป็นร่องลึก โดยไม่ได้กินน้าและอาหาร ร่างกาย
เริ่มอ่อนแรงและสิ้นใจตายอยู่ใกล้กาแพงปราสาทนั้น
เมื่อพญาช้างสิ้นใจแล้ว เนียงตวลสตราจึง ได้รับอนุญ าตให้ออกมาจากตัวปราสาท นางก้ม
กราบพ่อร่าไห้อย่างสุดอาลัย นางได้ขอนาศพพ่อไปทาบุญอุทิศส่วนกุ ศล และเพื่อราลึกถึงคุณความดี
ของผู้เป็นบิดา นางได้ขอสร้างปราสาทเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีนี้ เชื่อกันว่าปราสาทดังกล่าวคือ
ปราสาทบ้านพลวงในหมู่บ้านพลวง อาเภอปรสารท จังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบัน
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๓. เจาอังแกบ (หลานกบ)
ผู้เล่า ครูประดับ ทันวัน ข้าราชการบานาญ บ้านโชคใต้ อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนมนานกาเล ยังมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆ ทาไร่ทานาหาปูหา
ปลาเพื่อยังชีพ อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองได้ออกไปหาปลาในหนองใกล้บ้าน หาทั้งวันไม่ได้ปลาสักตัว ตาใช้
สุ่มหมายดักปลากลับได้เพียงกบ ๑ ตัวเท่านั้น
ตาพูดกับยายว่า“ วันนี้ไม่ได้ปลาสักตัว โชคไม่ดีเลยยายเอ๋ย”
ยายตอบว่า“ ไม่เป็นไรดอกตา อย่างน้อยเราก็มีกบหนึ่งตัวสาหรับอาหารมื้อเย็น”
ตายายนากบกลับบ้านไปและขังไว้ในโอ่ง วางแผนว่าตอนเย็นจะนามาต้มแกงให้อร่อยเลย
ตกเย็นยายเตรียมเครื่องแกงไว้พร้อมสรรพ บอกตาให้ไปจับกบมาเตรียมแกง เมื่อตาไปเปิดฝาโอ่งเอื้อม
มือหมายจะจับกบ พลันต้องสะดุ้งเมื่อเห็นก้มพนมมือไหว้ตนพร้อมพูดว่า
“ ตาจ๋า อย่าฆ่าข้าเลย ไว้ชีวิตข้าเถิด ขอตากับยายจงเลี้ยงข้าไว้เถิด”
ตาแปลกใจมากจึงนาความไปบอกยาย ด้วยความสงสารกบ ตากับยายจึงตัดสินใจเลี้ยงเจ้ากบตัวนี้ ไว้
เจ้ากบดีใจนักสัญญากับตายายว่าจะทาตัวเป็นประโยชน์เฝ้าบ้านให้ตายาย เย็นวันนั้น ตากับยายจึง
กินข้าวกับเกลือด้วยความอิ่มเอมใจ
วันต่อมาตากับยายไปทางานในไร่ตามปกติ โดยมีกบอาสาอยู่เฝ้าบ้าน พอตกเย็นกลับมาบ้าน
ทั้งสองต่างพากันประหลาดใจเมื่อเห็นบ้านสะอาดเรียบร้อยพร้อมมีสารับกับข้าวเตรียมไว้พร้อม วัน
ต่อมาก็เป็นเช่นนี้อีก
ใกล้ บ้า นตายายเป็ นบ้ านของเศรษฐี ผู้หนึ่ ง ซึ่ ง มีลู กสาวฝาแฝดเป็น หญิง ที่ก าลัง โตเป็น สาว
หน้าตาสวยงามเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่ได้พบเห็น อยู่มาวันหนึ่งตายายไปทางานตามปกติ ปล่อยให้กบ
เฝ้าบ้านตามเดิม ตากับยายได้ปลูกพริกไว้ข้างบ้าน พริกที่ตายายปลูกนั้นกาลัง สุก สีแดงสดงดงาม
สองสาวลูกเศรษฐีผ่านมาเห็นพริกแดงสุกเต็มต้นและไม่เห็นใครอยู่บ้านจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปขโมย
พริก ในขณะที่เพลิดเพลินกับการเก็บพริกอยู่นั้น เจ้ากบที่เฝ้าบ้านกลับมองเห็นจึงตะโกนไล่หญิงสาว
ทั้งสอง
“พวกเจ้าเป็นใครกัน มาขโมยพริกของตายายทาไมไปให้พ้นเลย”
สองสาวเงยหน้ามองหาเสียงนั้น ด้วยความตกใจยังไม่ทันรู้ว่าใครมาไล่ตนจึงวิ่งหนีไป ส่วนเจ้ากบได้
เห็นใบหน้าอันงดงามของหญิงสาวทั้งสอง รู้สึกพึงพอใจมาก และอยากได้ทั้งคู่มาครอบครอง
ตกเย็นจึงได้ขอให้สองตายายไปขอลูกสาวเศรษฐีให้ตน
“ข้าหลงรักลูกสาวเศรษฐีเหลือเกิน ตาจ๋า ยายจ๋า ช่วยไปสู่ขอนางทั้ง คู่ให้ข้าทีเถอะนะ ได้
โปรดเถิด” กบอ้อนวอนยายจึงตอบไปว่า
“เจ้าเป็นกบ ใครเลยจะกล้ายกลูกสาวให้ และยิ่งเขาเป็นถึงลูกเศรษฐี ตากับยายจะเอาอะไร
ไปสู่ขอล่ะ”
กบไม่ละความพยายาม
“ตากับยายจงไปเถิด อย่าได้กังวลเลย แค่ไปเจรจาสู่ขอเท่านั้น ที่เหลือขอให้เป็นภาระของข้า
เถิด”
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ตายายแปลกใจที่กบพูดดัง นั้น แต่ก็ตกลงทาตามที่กบขอร้อง รุ่ง เช้าทั้งคู่ก็ เดินทางไปบ้าน
เศรษฐีด้วยความกล้าๆกลัวๆ เมื่อไปถึงบ้านเศรษฐี ตากับยายกลัวจนตัวสั่น เศรษฐีจึงถามว่ามาทาไม
เมื่อทราบว่าตายายมาสู่ขอลูกสาวฝาแฝดให้กับกบที่ตายายเลี้ยงไว้ เศรษฐีไม่ได้โกรธเคืองแต่อย่างใด
มองดูกบที่ตายายพามาด้วย ได้แต่นึกขาในใจ และได้หันไปถามลูกสาวทั้งสองว่าตกลงจะแต่งงานกับ
กบหรือไม่แฝดผู้เป็นพี่สาวมองกบด้วยสีหน้าแววตาเย้ยหยันและเอ่ยออกไปว่า
“ข้าไม่เอาหรอก คนที่ไหนจะเอากบมาเป็นสามี พิเรนแล้วท่านพ่อ”
“เนี ยงทม (หญิ งใหญ่) ไม่ ต้อ งการแต่ ง งานกั บเจ้ ากบ แล้ ว เจ้ าล่ ะ เนีย งตูจ (หญิง เล็ก )”
เศรษฐีหันไปถามลูกสาวคนเล็ก
เนียงตูจหรือลูกสาวคนเล็กได้เพ่งมองไปยังกบ ด้วยบุพเพสันนิวาสแต่ชาติปางก่อนทาให้นางมองเห็น
รูปกายแท้ของกบ ซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปงาม ผิวผ่องดังทองทา นางรู้สึกรักและพึงพอใจมากจึงตอบบิดา
ไปว่า “ข้าตกลงจ้าท่านพ่อ ข้าจะแต่งงานกับเจ้ากบตัวนี้”
ผู้เป็นพ่อและพี่สาวประหลาดใจนัก ด้วยความเป็นห่วงและเสียดายลูกสาว เศรษฐีจึง เรียก
สินสอดมากมายเป็นแก้วแหวนเงินทองจานวน สิบเกวียน และต้องหามาให้ได้ภายในวันรุ่งขึ้น หากหา
มาไม่ได้ จะไม่ยกลูกสาวให้และจะฆ่ากบให้ตายเสีย
ตายายตกใจมาก เมื่อกลับบ้านต่างก็ร่าไห้อย่างน่าสงสารเพราะไม่รู้จะหาสินสอดจากที่ไหน
และถ้าหาไม่ได้หลานกบต้องถูกนาไปฆ่า แม้จะเป็นกบแต่ตายายก็รักและผูกพันราวกั บเป็นหลานแท้ๆ
เมื่อกบเห็นตายายเป็นทุกข์กังวลจึงเอ่ยออกไปว่า
“ ตาจ๋ายายจ๋า อย่าได้กังวลเลย จงกินข้าวและพักผ่อนให้สบายเถิด วันพรุ่งนี้เราจะไปบ้านเศรษฐีกัน
พร้อมกับสิ่งที่เขาต้องการ”
ตายายได้ฟังดังนั้นก็คลายกังวลไปบ้างแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าหลานกบจะนาแก้วแหวนเงินทองมหาศาลนี้
มาจากไหน ย่ารุ่งตายายตื่นมาต้องประหลาดใจเมื่อมีเกวียน ๑๐ เล่ม บรรทุกแก้วแหวนเงินทอง
เตรียมพร้อมที่จะมุ่งไปยังบ้านเศรษฐี ตากับยายรีบแต่งตัวและออกเดินทางไปพร้อมกับหลานกบ
เศรษฐีประหลาดใจยิ่งนักจึงคิดในใจว่ากบตัวนี้ต้องไม่ใช่กบธรรมดา จึงยกลูกสาวให้ออกเรือนไป
เมื่อกบอยู่ตามลาพังกับหญิงสาวผู้เป็นภรรยา ก็ได้กลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม เนียงตูจพอใจยิ่งนักที่ตน
มีสามีที่เป็นชายหนุ่มรูปงามพร้อมมีอิทธิฤทธิ์มากมาย ทั้ง คู่อยู่กันอย่างมีความสุข ผู้เป็นสามีกาชับ
ภรรยาว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครมิเช่นนั้นชีวิตคู่ของทั้ ง สองจักต้องจบลง แต่อย่างไรก็ตามผู้เป็น
ภรรยามีความปรารถนาลึกๆอยากให้สามีกลายเป็นคนตลอดไป วันหนึ่งเมื่อสามีออกจากร่างกบนาง
จึง แอบเอาหนัง กบไปเผาทาลายเสีย พอทราบข่า วชายหนุ่ม รู้สึ กกั ง วลแต่ก็ มิไ ด้ โกรธเคื องภรรยา
เพียงแต่การอยู่ด้วยกันต้องระมัดระวังมากขึ้น
วันหนึ่งแฝดผู้พี่เกิดความอยากรู้ว่าน้องสาวที่แต่งงานกับกบจะมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง นางจึง
มาดูความเป็นไปของครอบครัวน้องสาว ทาให้รู้ความลับว่าแท้ที่จริงแล้วคู่ชีวิตของน้องสาวคือชายรูป
งามเพียบพร้อม และน้องสาวมีชีวิตที่สุขสบาย มั่งคั่งพร้อมข้าทาสบริวารมากมาย นางเกิดความอิจฉา
ริษยาเมื่อกลับถึงบ้านจึงวางแผนที่จะแย่งสามีของน้อง วันรุ่งขึ้นจึงไปที่บ้านน้องสาวและชวนไปเล่น
น้าในห้วยกลางป่า โดยไปกันสองคน ผู้เป็นน้องสาวเป็นผู้มีจิตใจดีงามเมื่อพี่สาวชวนจึงไม่กล้าปฏิเสธ
และนึ ก สนุ ก อยากไปเล่ น น้ าด้ ว ยกั น เมื่ อ ไปถึ ง หนองน้ าพี่ ส าวออกอุ บ ายสลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น
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โหนเถาวัลย์ที่แกว่งลงไปในเวิ้งน้า เมื่อถึงตาของน้องสาวโหนเถาวัลย์ นางได้ให้น้องสาวถอดเสื้อผ้าไว้
ก่อนบางส่วนเพราะอ้างว่าจะเปียกน้า จากนั้นก็ให้น้องสาวโหนเถาว์วัลย์ แฝดผู้พี่แกว่งเถาว์วัลย์ไปมา
จนน้องสาวเพลิดเพลินและยังไม่ทันระวังตัว ผู้พี่ได้เอามีดตัดเถาวัลย์พร้อมสาปแช่งให้ น้องตายตกไป
อย่าได้ผุ ดได้เกิ ดอี ก อนิจจา เนียงตูจ แฝดผู้ น้องตกลงไปในห้วยที่มี น้าลึก และนางว่ายน้ าไม่เป็ น
ตะเกียกตะกายเพื่อให้พ้นจากการจมน้า ในที่สุดก็จมน้าหายไป ผู้เป็นพี่จึงได้เอาเสื้อผ้าของน้องสาวมา
สวมใส่ แล้วเดินไปยังบ้านน้องสาวที่ผู้เป็นสามีเฝ้าคอยอยู่ แม้นางจะปลอมตัวเป็นแฝดผู้น้องแต่ด้วย
สัญชาตญาณของผู้เป็นสามีย่อมรู้สึกได้ถึงความผิดปกติ ในที่สุดจึงได้รู้ว่า หญิงที่อยู่ตรงหน้ามิใช่ภรรยา
ของตน และวิตกว่าจะเกิดเหตุร้ายกับภรรยา จึงคาดคั้นเอาความจริงกับ แฝดผู้พี่ เมื่อทราบว่าภรรยา
จมน้าก็รีบไปยังหนองน้าแห่งนั้น แม้จะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบแม้แต่ร่างไร้วิญญาณ จนปัญญาที่จะ
ค้นหา ส่วนแฝดผู้พี่ที่ฆ่าน้องของตนเมื่อทุกอย่างไม่เป็นดังหวัง ความผิดหวังทาให้นางสติวิปลาส รับ
ผลกรรมที่ทาไว้
ต่อมาไม่นานมีผู้พบดอกบัวสวยงามเกิดอยู่ในหนองน้า ใครพบเห็นก็อยากเด็ดบัวที่ชูดอก
งดงามนั้น แต่เมื่อเอื้อมมือจะเด็ด บัวดอกนั้นก็ลอยหนีไป วันหนึ่ง ฝ่ายสามีที่สูญ เสียภรรยาสุดที่รัก
ได้มาที่หนองน้า แห่งนี้เพื่อราลึกถึงภรรยา เมื่อมาถึงได้เห็นดอกบัวดอกนั้น เขาจึงเอื้อมมือไปเก็บ บัว
ดอกนั้นได้อย่างง่ายดาย จากนั้นก็ได้นากลับมาใส่หิ้งบูชา เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าดอกบัวดอกนี้ไม่เหี่ยว
เฉาไปตามกาลเวลา คงความสวยสดงดงามอยู่ตลอด ต่อมาสามีจึง หยั่ง รู้ด้วยญาณทิพย์ของตนว่ า
ภรรยาที่รักของเขาได้เกิดมาเป็นดอกบัวที่งดงามนั้น และหยั่งรู้ว่าการพลัดพรากนี้เกิดจากผลกรรมที่
เคยสร้างไว้ในอดีตชาติ จึงมุ่งบาเพ็ญเพียร สร้างบุญสร้างกุศลตราบสิ้นอายุไข
๔. คางคกกับเสือ
ผู้เล่า หลวงพ่อพระมหาสนม ฉวิวัณโณ เจ้าอาวาสวัดสง่างาม ตาบลคอโค จังหวัดสุรินทร์
วันหนึ่ง เสือเดินไปเห็นคางคกขาสั้น กระโดดหากินไปตามประสาคางคก เสือมองเห็นเลย
พูดจาดูถูกเยาะเย้ยคางคก ไปว่า
“เจ้าคางคกตัวเล็กขาสั้น จะหากินทันเขาได้อย่างไร กระโดดสองสามครั้งก็ยังไม่ถึงคืบ จะ
กินสัตว์ใหญ่ ได้อย่างไร”
คางคกได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธมาก จึงพูดกลับไปว่า
“พี่เสือเอ๋ยอย่าดูถูกข้าเลย ถึงข้าจะตัวเล็กขาสั้นข้าก็กินสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกัน” เสือได้ฟัง
นั้นก็หัวเราะ และพูดว่า “ฮ่าๆๆๆ เจ้าคางคกตัวน้อย เจ้าจะจับสัตว์ใหญ่ได้กินอย่างไร?"” คางคกตอบ
ว่า” เสือเอ๋ย เรามาพนันกันไหม เรื่อง กินสัตว์ใหญ่ได้ก็จะเป็นผู้ชนะ”
เสือได้ยินก็หัวเราะ ถามว่า “ใครชนะให้ทาอย่างไร? ใครแพ้ให้ทาอย่างไร? เจ้าคางคกขา
สั้น” คางคกจึงตอบว่า
“ใครแพ้ ต้องถูกฆ่า ใครชนะจะได้เป็นเจ้าแห่งสิงสาราสัตว์ในป่านี้ ตกลง ไหมเจ้าเสือ” เสือ
ได้ยินดังนั้นก็ตอบว่า “ ตกลง” เจ้าเสือ กล่าวอย่างลาพอง และพูดย้าว่า
“อย่าลืมนะ ใครแพ้ ต้องถูกประหารชีวิต” และให้สาบานต่อแม่ธรณี และเจ้าป่าเจ้าเขา
จากนั้นจึงนัดวันแข่งขัน โดยให้มาพบกันในตอนเช้า
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เช้าวันรุ่งขึ้น คางคกกับเสือก็มาเจอกัน และให้แต่ละฝ่ายคายอาหารออกมา เสือได้กินกวาง
ลิง และโค ส่วนคางคกตัวเล็กขาสั้น มีปัญญา และวางแผน ได้เป็นอย่างดี และได้ไปกินถ่านและ ราก
หญ้าคา และได้ไปกินมะกล่าตาหนูเม็ดสีแดงดา เมื่อมาเจอกันตามที่นัดไว้ คางคกจึงถามเสือว่า “ท่าน
กินอะไรมาบ้าง?” เสื อคายออกมา ชิ้ นที่หนึ่ ง เนื้ อลิง ชิ้นที่ สองเนื้อกวาง ขิ้ นที่ส ามเนื้ อวัว เมื่ อ
หมดแล้ว จึงให้คางคก คายสิ่งที่ตนกินมาบ้าง ชิ้นที่หนึ่ง คางคกคายถ่านออกมา เสือถามว่ า นี่อะไร
เจ้ากินอะไรมา คางคกตอบว่า “ตับเสือ” คาที่สอง คางคกคาย เม็ดมะกล่าตาหนู เสือถามว่าอะไร
คางตกคกตอบว่า “ลูกตาเสือ” คาที่สาม คางคกคายรากหญ้าคา สีขาวออกมา แล้วบอกว่า “นี่คือ
งาช้าง” เสือเห็นดังนั้น รู้สึกตกใจเป็นอันมาก วิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิต วิ่งไปตามทุ่งนา จนไปเหยี่ยบห
ลังเต่าจนสะดุดล้ม จนเต่าตกคันนา จากนั้นก็วิ่งไปเจอลิง ลิงพูดว่า “เจ้าตกใจอะไรมา” เสือบอก
ว่า “ตนกาลังถูกคางคกไล่ฆ่า”
ลิงจึงบอกให้เสือ มาอยู่บนคาคบต้นไม้ ฝ่ายคางคกก็กระโดดตามรอยเสือ เรื่อยๆ จนไปเจอ
กับเต่า ที่กาลังคลานขึ้นคัน นาว่า เจอเสือหรือไม่ เต่าตอบว่า “เมื่อกี้มันเพิ่งทาเราตกคันนา” เต่า
โมโห อยากจะเตะเสือนัก คางคกกับเต่า จึงไปตามเสือด้วยกัน จนในที่สุดก็ไปเจอเสืออยู่บนต้นไม้กับ
ลิง คางคกจึงวางแผน ให้เสือ ลงจากต้นไม้ ให้ไ ด้ คางคกให้บอกให้เต่ากระโดดชนต้นไม้ เมื่อเต่ า
กระโดดชนต้นไม้ คางคกก็จะร้องว่า “ต้นไม้จะล้มแล้ว”
เต่า ทาอย่างนี้ไ ปเรื่ อยๆ คางคกแกล้ง ทาเสียงแกรก ๆ เหมือ นต้ นไม้ กาลั ง จะล้ม มองไป
ท้องฟ้า เห็นเมฆลอยไป มีลมแรง ราวกับต้นไม้จะล้ม เสือกับลิงตกใจ คิดว่า ต้นไม้จะล้ม จึงกระโดดลง
จากต้นไม้ และวิ่งหนีไปจนไปพบช่างตีมีด ช่างจึงถามเสือว่า “เจ้าหนีใครมา?” เสือตอบว่า “คางคก
จะฆ่าฉัน” คนตีมีดจึงบอกว่า “อย่ากลัวเลยมาอยู่กับฉัน ช่วยฉันตีมีดเถอะ” เต่ากับคางคกที่แกะ
รอยตามมา คางคกเกิดความกลัวไม่กล้าเข้าใกล้มนุษย์ แต่ช่างตีมีดเจอคางคกก่อน และจับ มันโยน
ออกไปนอกบ้าน แล้วเอาเต่ามารองก้น นั่งตีมีด โดยไม่ทันระวังผ้านุ่งที่ขาดวิ่นของตัวเอง ทาให้เต่าเห็น
อัณฑะของชายผู้นี้ เต่าจึงกัดอัณฑะเขา เขาตกใจมากร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวด ส่วนเสือพอได้
ยินได้เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจก็วิ่งหนีไปจนตกน้าตาย
๕. กะมะกรา
ผู้เล่า นายวิทยา มูลทอง บ้านสวาย ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหญิงสามัญชนอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่า เนียงกะมะกรา นางต้องการที่จะ
หางานทา ในเมืองนี้ต่างที่เลื่องลือว่าพระราชาเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา นางกะมะกราจึงได้ไปเข้า
เฝ้าพระราชาเพื่อขอเป็นพระพี่เลี้ยงของธิดาทั้งสอง พระราชาก็ทรงอนุญาต พระธิดาองค์โตมีนามว่า
เนียงซาปูงประกาย ส่วนพระองค์เล็กมีนามว่า เนียงโปวแมจะเซ็ย
วันหนึ่งนางกะมะกราได้ชวนพระธิดาทั้งสองพระองค์ไปเล่นน้าโดยนาขันเงินและขันทองไป
ด้วย ทั้งสองพระองค์เล่นน้ากันอย่างสนุกสนาน ทาให้ขันเงินและขันทองหลุดมือ หายไปและหาไม่เจอ
พระธิดากลัวโดนพระราชาลงอาญา นางกะมะกราจึงอาสาไปทูลเข้าเฝ้าเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ
นางกะมะกราให้พระธิดาทั้งสองพระองค์รออยู่ที่หนองน้า ส่วนนางจะเข้าเฝ้าโดยลาพัง
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เมื่อนางมาถึงวังก็เข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าพระธิดาทั้งสองได้ทาขันเงินและขันทองหายไป
ในน้า จึงไม่กล้าเข้าเฝ้ากลัวพระองค์ลงโทษ พระราชาได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่า “ไม่เป็นไร หายไปแล้วก็
แล้วไป เจ้าจงบอกให้ทั้งสองพระองค์กลับมาเถิด” ดัง นั้น นางกะมะกราบจึง เดินทางกลับไปหา
พระธิดา ระหว่างทางนางกะมะกราเกิดคิดอุบายขึ้น นางเข้าไปมุดดงเล็บแมวเพื่อให้หนามเล็บแมวขีด
ข่วนร่างกายให้เหมือนว่าถูกทหารเฆี่ยนตี เมื่อไปถึงหนองน้านางกะมะกราจึงบอกพระธิดาทั้งสองว่า
“พวกเรากลับไปวังไมได้เสียแล้วพวกเราจะไปไหนกันดี ถ้าเรากลับไปเราต้องตายแน่ๆ พระราชาทรง
กริ้วมากที่พระธิดาทาขันเงินขันทองหายไป”
ทั้งสองพระองค์จึงเชื่อตามที่นางพูดและเดินตามนางไปในป่าระหว่างทางพระธิดาเหลือบไป
เห็นผลไม้ รู้สึกหิวขึ้นมาจึงบอกนางกะมะกราให้ไปเก็บผลไม้มาให้กิน นางตอบว่าถ้าข้าไปเก็บผลไม้มา
ให้พระธิดาจะให้อะไรข้าเป็นการตอบแทน นางซาปูงประกายจึงถอดสร้อยให้นางไป นางจึงขึ้นไปเก็บ
ผลไม้ให้ เมื่ออิ่มแล้วก็เดินทางต่อ นางกะมะกราทาแบบนี้เรื่อยมา สร้อย แหวน ของมีค่าของพระธิดา
หมดไปในที่สุด เมื่อไปถึงแม่น้าที่กว้างใหญ่ไพศาล พระธิดาทั้งสองจึงพากันร้องไห้ เพราะไม่รู้จะข้ามฝั่ง
ไปได้อย่างไร นางกะมะกราด่า ทอ ตะคอกพระธิดาทั้งสองตลอดการเดินทาง เมื่อหาวิธีข้ามฝั่งไม่ไ ด้
นางกะมะกราก็พูดขึ้นว่าใครสามารถพาพวกตนข้ามฝั่งไปได้จะให้ทรัพย์สิน สร้อย แหวน เงินทอง ที่มี
ทั้งหมดให้ หลังจากนั้นก็มีจระเข้ตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาและอาสาจะพาทั้งสามข้ามฝั่ง จระเข้ให้นางกะ
มะกราและนางโปวจแมเซ็ยข้ามไปฝั่งก่อน จากนั้นจึงกลับมารับนางซาปูงประกาย แต่ มันไม่ได้พาข้าม
ฝั่ง มันกลับพาไปที่ถ้าของมัน
ฝ่ายนางโปวแมเซ็ยก็ร้องไห้รออยู่ที่ฝั่งไม่เห็นพี่สาวมาสักที นางกะมะกราตะคอกว่า
“ เจ้าจะร้องไห้ทาไมนักหนา พี่ของเจ้าถูกจระเข้กินไปแล้ว เขาไม่กลับมาแล้วล่ะ เราไปต่อกัน
เถอะ” นางกะมะกราฉุดกระชากลากนางโปวแมจะเซ็ยเดินต่อไป จนถึง เมืองเมืองหนึ่ง ขณะนั้น
พระราชาเสด็จประพาสนอกเมืองพอดี พระราชาทอดพระเนตรเห็นนางทั้งสองถึงถามว่า
“พวกเธอเป็นใครมาจากไหน”
นางกะมะกราพูดว่า “ข้าเป็นธิดาของกษัตริย์จากเมืองหนึ่ง ข้าถูกขับไล่ออกจากเมืองไม่มีที่ไป
และพเนจรมาเรื่อยๆ” ส่วนนางโปวแมจะเซ็ยไม่พูดอะไรได้แต่เดินก้มหน้า
พระราชาจึงถามว่านางอีกคนเป็นใคร นางกะมะกราตอบว่า
“นางเป็นคนใช้ของข้าเองแหละ”
จากนั้นพระราชาได้รับทั้งสองคนเข้าวัง นางกะมะกราได้เป็นพระมเหสี นางกะมะกราไล่ให้
นางโปวแมจะเซ็ยไปนอนที่เล้าไก่ ไก่ก็ไม่กล้าขี้ใส่ เพราะไก้รู้นางไม่ใช่สามัญชนทั่วไปไก่ร้องว่า
“เอิกอีเอิ้กเอิ้ก กะมะกราเดกปูก เดกเขนย เนียงโปวแมจะเซ็ย เดกกรอมตรุงเมิน”
(นางกะมะกราสบายกว่าคนอื่นนอนฟูกหนุนหมอน ส่วนเนียงโปวแมจะเซ็ยนอนใต้เล้าไก่)
พระราชาได้ยินเสียงไก่ขันจึงสงสัย พอถามนางกะมะกรา นางจึงทูลว่า ไก่นี้เป็นไก่จัญไร พระราชาจึง
สั่งให้ทหารฆ่าไกตัวนั้นทิ้ง และนาไปทาแกง พอลับหลังพระราชานางกะมะกราก็ไปข่มขู่เนียงโปวแม
จะเซ็ย และไล่นางไปนอนใต้กรงนกเขา นกเขาไม่ขี้ใส่แต่อย่างใด และมันก็ขันเหมือนไก่ว่า

๑๕๔

“กะมะกราเน็วเจียเจียงกี เดกปูกเกยเขนย เนียงเปิว แมจะเซ็ย เดกกรอมตรุงละล๊วก” (นาง
กะมะกราสบายกว่าคนอื่นนอนฟูกหนุนหมอน ส่วนเนียงโปวแมจะเซ็ยนอนใต้กรงนกเขา)
เมื่อพระราชาได้ยินก็เกิดความสงสัย จึงให้ทหารไปสืบเรื่องนี้ สืบจนถึงเมืองที่พระราชาที่เป็นพระราช
บิดาของเจ้าหญิงทั้งสอง เรื่องนี้ได้รู้ถึง พระกรรณของพระราชาที่กาลัง เป็นทุกข์กับการหายไปของ
พระธิดา พอทราบเรื่องพระองค์จึงต้องการพระธิดากลับคืน ทรงมีรับสั่งให้อำมาตย์ไปทูลพระราชาว่า
นางกะมะกราที่จริงแล้วเป็นขี้ข้า ส่วนคนที่นอนอยู่ใต้กรงนกเขานั้นเป็นพระธิดาของพระราชาอีกเมือง
หนึ่ง พระราชาจึงสั่งให้ทหารนาตัวนางกะมะกราไปประหารชีวิตแล้วนาไปทาปลาร้าใส่ไหส่งเป็นเครื่อง
บรรณาการไปให้พ่อแม่ของนางกิน ชาวบ้านที่เห็นก็ต่างตื่นตาตื่นใจ ที่เห็นขบวนแห่เครื่องบรรณาการ
มา เมื่อครอบครัวของนางได้รับไหปลาร้าก็รู้สึกดีใจ นาปลาร้าไปปรุงอาหารกินกับข้าว
ถึงตอนกินข้าวน้องสาวของนางพลันสังเกตุเห็นสิ่งผิดปกติ นางเอ่ยขึ้นว่า
“ดูชิ้นนี้เหมือนนิ้วมือของพี่กะมะกราเลย” แม่ก็ตอบกลับไปว่า
“กินๆไปเถอะไม่มีอะไรหรอก” พอกินไปเรื่อยๆก็เจอมืออีกข้างหนึ่งที่มีตาหนิเหมือนมือของนางกะ
มะกรา ทั้งหมดจึงหยุดกิน ทั้งครอบครัวต่างตกอกตกใจ ร้องไห้ระงม ต่อมาก็ตรอมใจตาย
ส่วนพระราชาได้แต่งตั้ง เนียงโปวแมจะเซ็ยเป็น มเหสี เนียงโปวแมจะเซ็ยได้เล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับพี่สาวของนางให้พระราชาฟัง พระราชาจึงได้พาเนียงโปวแมจะเซ็ยไปรับเนียงซาปูงประกายที่
ถ้าของจระเข้ ด้ ว ยเกรงบารมี ข องพระราชาจระเข้ ก็ ยิ น ยอมมอบนางซาปู ง ประกายให้ แ ต่ โ ดยดี
พระราชาจึงพาเนียงซาปูงประกายกลับวังด้วย และพระราชาจึงได้อภิเษกกับนางซาปูงประกายเป็น
พระมเหสีอีกพระองค์หนึ่ง จากนั้นทั้งสามก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข
๖. นายพรานใจร้าย
ผู้เล่า หลวงพ่อพระมหาสนม ฉวิวัณโณ วัดสง่างาม ตาบลคอโค จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่ง มีพระธุดงค์รูปหนึ่งไปนั่งสมาธิที่กลางป่า ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับการล่าสัตว์
ของนายพราน ซึ่งนายพรายผู้นี้ได้นาสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงไปด้วยฝูงหนึ่ง เมื่อเดินทางมาถึงกลางป่า
ฝูงสุนัขได้เห็นพระธุดงค์รูปนี้ก็เห่าเสียงดัง นายพรานจึงคิดว่า สุนัขมันเห่าคล้ายกับว่าจะมีเรื่องราว
อะไรเกิ ดขึ้นรึเปล่า นายพรานก็วิ่งไปหาสุนัขฝูง นี้ และไปเจอกับพระธุดงค์ที่กาลังนั่งสมาธิอยู่ใต้
ต้นไม้ใหญ่ นายพรานเห็นพระธุดงค์ แทนที่จะไปทาบุญ ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุขก็ได้หาทาเช่นนั้นไม่
แต่กลับดูหมิ่นพระว่าท่านนาพาความโชคร้ายมาให้ แล้วก็เดินจากพระธุดงค์รูปนั้ นไป แต่ไ ม่ว่า
นายพรานจะไปที่แห่งใดก็ตาม นายพรานมักจะพบกับพระธุดงค์รูปนี้เสมอ จนนายพรานเกิดความ
โมโห เนื่องจากเขาไม่สามารถล่าสัตว์ป่าได้เลย จนถึงเวลาพลบค่านายพรานก็ยังคงเดินมาเจอกับพระ
ธุดงค์รูปนี้อีก ท่านยังคงนั่งสมาธิอยู่ที่เดิม ไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใด ส่วนสุนัขฝูงนั้นเมื่อเห็นพระ
ธุดงค์นั่งสมาธิอยู่ ก็ยังคงเห่าอยู่เช่นเดิม นายพรานเห็นพระรูปนี้ก็เกิดอุบายที่จะยุยงให้สุนัขเข้าไปทา
ร้ายพระธุดงค์รูปนั้น เมื่อพระธุดงค์เห็นว่าฝูง สุนัขจะเข้ามาทาร้ายตนก็เกิดความกลัว รีบปีนขึ้น
ต้นไม้อย่างรวดเร็ว ส่วนฝูงสุนัขก็พากันเห่าอยู่ที่โคนต้นไม้
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ในระหว่างที่นายพรานพยายามให้สุนัขปีนขึ้นไปกัดพระอยู่นั้น พระธุดงค์ก็ปีนขึ้นไปสูงขึ้นอีก
นายพรานก็ไปหาไม้ยาวมาแล้วก็มัดด้วยมีดปลายแหลมที่ด้านยอดของไม้ เพื่อที่จะได้แทงพระธุดงค์
ให้ตกลงมา และมีดนั้นก็ได้แทงไปที่ขาทั้งสองข้างของพระธุดงค์จนเลือดอาบ พระท่านรู้สึกเจ็บที่ขา
เป็นอย่างมากจวนใจจะขาด ในขณะนั้นจีวรที่ห่มร่างอยู่นั้นก็เกิดขาดวิ่น และร่วงลงมาปิดตาทั้งสอง
ข้างของนายพราน ทาให้ฝูงหมาป่าเข้าใจว่า พระธุดงค์ได้ตกลงมาจากต้นไม้แล้ว จึงพากันรุมกัดที่
นายพรานผู้เป็นเจ้าของพวกมัน จนนายพรานนั้นสิ้นใจตายในที่สุด และหมาป่าพวกนี้ก็กลายเป็น
หมาจิ้งจอกในปัจจุบัน
๗. จรูกเทอแสร จะแกซีบาย (หมูทานา หมากินข้าว)
ผู้เล่า นายทีวิทย์ อุ่นศิลป์ บ้านตาโมม ต. สะกาด อ. สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่าอิสิ มีฤๅษีตนหนึ่ง บาเพ็ญตบะจนแก่กล้าสามารถเสกหมา
และหมูให้พูดภาษามนุษย์ได้ ต่อมาจึงเสกหมูและหมาอย่างละตัวไว้คอยรับใช้ประจาอาศรม หมา
และหมูอยู่ด้วยกันมาตามปกติ ประหนึ่งว่ารักใคร่กลมเกลียวกันดี แต่ทว่าความเป็นจริงแล้ว หมานั้น
สุดแสนเจ้าเล่ห์และชอบเอาเปรียบเจ้าหมูยิ่ง นักพอเข้าเดือนอัฐมาส (เดือน๘) พระฤๅษีได้เวลาเข้าไป
บาเพ็ญตบะที่ยอดเขา จึง บอกกับสัตว์ทั้งสองว่า “เข้าฤดูทานาแล้วให้ทั้งสองช่วยกันทานาจนเสร็จ
เรียบร้อย เมื่อพ่อปูอ่ อกจากบาเพ็ญตบะแล้วจะมาให้รางวัล”
เจ้าหมูและเจ้าหมาดีใจยิ่งนัก ด้วยหวังว่าจะถูกเสกให้เป็นมนุษย์จึงรับปากอย่างพร้อมเพรียง
กันว่า “จ้า พ่อปู่ ข้าทั้งสองจะตั้งใจทานาให้เสร็จจงได้” จากนั้นพ่อปู่ฤๅษีจึงลาลับเข้าป่าไป
ฝ่ายเจ้าหมาเจ้าเล่ห์ก็ออกอุบายว่า “นี่แหนะเจ้าหมูข้าว่านายก็ไถเผือก ไถมันหาอาหารเก่งเหมือนกัน
นา เอาอย่างนี้ นายเป็นคนไถเดี่ยวฉันจะเป็นคนหว่าน”
เจ้าหมาออกอุบายเจ้าหมูด้วยความซื่อจึงตอบไปว่า “ได้ๆ ถ้าเช่นนั้นเจ้าไปหลับเอาแรงก่อนเถิด”
หมาดีใจรีบไปนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ ทาเช่นนี้เป็นประจาจนเวลาครบหนึ่งเดือนหมูก็ไถนาเสร็จ แต่หมา
ยังไม่หว่านข้าวสักเมล็ดเดียว
ฝ่า ยพระฤๅษี เ มื่อ บาเพ็ญ ตบะครบเดื อนก็ก ลั บเข้า อาศรม ด้ว ยที่ ห มาจมู ก ไวต่อ กลิ่น จึ ง
สามารถรับรู้ได้ว่าพระฤๅษีกาลังมาจึงออกอุบายให้หมูนอน ด้วยความที่หมูเหนื่อยตลอดระยะเวลา
หนึ่งเดือนจึงเผลอหลับไป ฝ่ายหมาเมื่อเห็นหมูหลับก็วิ่งเล่นไปทั่วแปลงนาด้วยอารมณ์ร่าเริง พอพระ
ฤๅษีกลับมาถึงจึงถามถึงงานที่ได้รับมอบหมายว่า
“ไหนล่ะงานนาเสร็จรึยังรึ” หมาได้ทีจึงกล่าวเท็จไปว่า
“ยังเลยครับ งานไม่เสร็จเพราะเจ้าหมูไม่ช่วยข้าไถนา วันๆเอาแต่นอนอยู่ใต้ร่มไม้ ส่วนนา
ทั้งหมดข้าเองที่เป็นคนไถถ้าไม่เชื่อไปดูรอยเท้าได้” พอพระฤๅษีมองไปที่ร่มไม้ก็เจอหมู นอนหลับจริง
อีกทั้งในนาก็มีแต่รอยเท้าหมาที่วิ่งเล่นเมื่อก่อนหน้าไม่นาน
ด้วยอารมณ์โมโหจึงเอ่ยวาจาสาปแช่งว่า “แต่นี้ต่อไปภายหน้า หมูไม่ทานา ห้ามกินข้าวให้
กินแต่รา ส่วนหมาผู้รู้หน้าที่ให้กินข้าวเป็นอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์ ” นับแต่นั้นมา หมูจึงต้องกินรา
ส่วนหมาเวลามนุษย์กินข้าวเสร็จก็จะคลุกข้าวกับน้าแกงหรือเศษเนื้อให้กินเสมอๆ
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๘. กระเตียะวิเศษ(กระทะวิเศษ)
นายทรัพย์ อุ่นศิลป์ บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายชราคนหนึ่งชื่อตาจ็องมีอาชีพค้าขายเกลือ ตาจ็องทาเกลือ
สินเธาว์แล้วเอาไปขายต่างแดนอย่างสม่าเสมอ วันหนึ่งตาจ็องได้เกลือมากเป็นพิเศษเลยอยากไป
ค้าขายที่เมืองเชวีย (เมืองชวา) จึงให้ช่างต่อสาเภาใส่เกลือไปขาย ขณะที่ไปขายเกลือที่เมืองเชวีย มี
ยายคนหนึ่งอยากได้เกลือมาหมักปลา แต่ทว่าตนเองไม่มีเงินทองจะซื้อเกลือ ในสมัยนั้นเกลือหายาก
มาก แม่เฒ่าเหลือแต่กระทะเก่าๆใบหนึ่งที่ได้เป็นมรดกที่มารดามอบให้ แต่นางก็ไม่เคยใช้เพราะเก่า
มากแล้ว นางเลยขอเอากระทะแลกเกลือของตาจ็อง ตาจ็องให้เกลือยายไปไหหนึ่งแล้วเอากระทะนั้น
ใส่ย่ามเสีย พอขากลับตาจ็องล้วงเงินออกมานับ ล้วงเข้าล้วงออกมือก็พลอยไปถูกับ กระทะ เทวดา
วิเศษที่สิงอยู่ในกระทะทนจั๊กจี้ไม่ได้จึงปรากฎตัวมาให้พรตาจ็องโดยให้พรสามประการ ตาจ็องเห็น
เทวดาออกมาประทานพร ด้วยวิสัยพ่อค้าเกลือจึงนึกขึ้นได้ว่าถ้าเราขอเกลือได้ก็ไม่ต้องล่องเรือข้าม
มหาสมุทรไปมา ดังนั้นพรประการแรกตาจ็องจึงขอเกลือ เทวดาจึงดลบันดาลให้เกลือหนึ่งไห ตาจ็
องโมโหมากที่ได้เกลือน้อยไป เทวดาบอกว่าท่านไม่ได้บอกจานวนเลยกะไม่ถูก
คราวนี้ตาจ็องบอกอยากได้เกลือหนึ่ง เรือสาเภา เทวดาก็ดลบันดาลให้มีเกลือเต็มกาบเรือ
สาเภา แต่ตาจ็องยังไม่พอใจด้วยความโลภจึง บอกเทวดาว่าแค่นี้น้อยไป เทวดาเห็นตาจ็ องโลภมาก
เลยโมโหจึงให้พรข้อสุดท้ายว่า “เกลือเอ๋ยมาเยอะๆ” ทันใดนั้นเกลือก็พูนขึ้นจนเรือสาเภายักษ์รับ
น้าหนักไม่ไหวเลยจมลง เกลือขนาดมากมายมหาศาลทาให้น้าทะเลเค็มจนถึงปัจจุบัน
๙. สดัจก็อปสตึง(พระมหากษัตริย์ถมคลอง(ตานานห้วยทับทัน)
ผู้เล่า นายทรัพย์ อุ่นศิลป์ บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยเมืองสังข์ศิลป์ไชยยังรุ่งเรือง (ปรากฏชื่อ ณ ปราสาทสังศิลป์ชัย
บ้านจารย์) มีพระมหากษัตริย์นามว่ากัมรเตงอัญศิลป์ชัย ครองเมืองสังขศิลปะชัยยะปุระ ด้านหน้า
เมืองมีแม่น้าสายหนึ่งไหลมาจากตาน้าธรรมชาติชื่ออาปวงตึก (อาปวงตึก แปลว่าท่อน้า) สายน้านี้
เรียกสตึงอาจารย์ เพราะเป็นแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (เป็นชื่อของหมู่บ้าน
จารย์ ต.จารย์อ.สังขะ ในปัจจุบัน) เจ้าเมืองมีโอรสชื่อหมื่นชัย สร้างปราสาทตั้งเมืองใหม่อยู่ทางทิศ
ตะวันตกห่างกันกึ่งโยชน์ (ปราสาทหมื่นชัย ต.กระเทียม อ,สังขะห่างกัน ๘ กิโลเมตร) หมื่นชัยมีโอรส
ชื่อแสนชัย ครั้งหนึ่ง แสนชัยผู้เป็นหลานอยากมาเยี่ยมตาเลยนั่งเรือมาตามสตึงโจรก แล้วขึ้นท่าที่กา
ปงจารย์ (ท่าน้าอาจารย์) ขณะที่กาลังสนทนาถามทุกข์สุขระหว่างตากับหลาน ก็เกิดพายุร้ายพัดจนฝุ่น
คละคลุ้ง โหรหลวงทานายว่าจะเกิดเรื่องโศกเศร้าแต่ก็เป็นทุกข์ลาภเพราะเสียอย่างหนึ่งจะได้อีกอย่าง
หนึ่งเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่ และให้สะเดาะเคราะห์ ด้วยพิธีปะแซง (พิธีบูชาควัน พิธีกรรมนี้มีอยู่จวบจน
ปัจจุบันเฉพาะบริเวณปราสาทตามอมและปราสาทสังข์ศิลป์ชัยเท่านั้น) และให้ท้าวแสนชัยนั่งช้างกลับ
แต่พระเจ้าตาเห็นว่าไม่ควรเพราะการเดินทางโดยช้างใช้เฉพาเจ้าเมืองและลูกเจ้าเมืองเท่านั้น แสนชัย
เป็นแค่หลานจะตีเสมอไม่ได้

๑๕๗

หลานเห็นพระเจ้าตาว่าเช่นนั้นก็แอบน้อยใจเลยสบถว่า
“ถ้าข้าไม่ได้ครองเมืองขอให้น้าท่วมเมืองพระเจ้าตา” แล้วเสด็จลงเรือกลับ ขณะที่กลับเสด็จมาทาง
สตึงบางสรรพ์ ระหว่างทางมีจระเข้ใหญ่มาคาบเอาท้าวแสนชัยไปกิน ข้าราชบริพารต่างหนีเอาตัว
รอด เมื่อข่าวทราบไปถึงพระบิดาและพระเจ้าตา ทั้งสองเมืองจึงเกณฑ์ไพร่พลจานวนมากจนเหยียบ
หนังกลองขาด (เอาหนังวัวหน้ากลองมาวางรองพื้นแล้วให้คนเดินเหยียบหนึ่งคนหนึ่งเท้า ไปจนหนัง
กลองนั้นจะสึกจนทะลุป็นรู) เพื่อไปช่วยถมคลองไล่ต้อนจระเข้ ภาษาพื้นบ้านสุรินทร์เรียกการทับ
คลอง (เตื๊อบสตึง) ระหว่าที่ถมไปนั้นจะปลูกต้นโพธิ์ไว้บนแนวคลองเก่า กึ่งโยชน์แปดต้น (กิโลเมตรละ
๑ ต้น ปัจจุบันนี้ ต้นโพธิ์นี้ยังอยู่ครบทุกต้น ตอนสร้างถนน รพช. จาก ต.จารย์ไป ต.กระเทียมต้องขุด
ดินริมทางเพื่อถมถนนเมื่อขุดมาถึงแนวต้นโพธิ์ปรากฏว่าใต้ต้นโพธิ์มีแต่ทราย ซึ่งคาดว่าเป็นแนวคลอง
เก่า) ระหว่างที่กาลังถมคลองอยู่นั้นก็ไปทันจระเข้ที่กินท้าวแสนชันอยู่ที่บ้าน เลือะอรุณ(แปลว่า บ้าน
รุ่งเช้า ปัจจุบันคือบ้านเลิศอรุณ) จึงตั้งชื่อบึงที่ถมคลองทันจระเข้ว่า เตื้อบเตือน(ทับทัน)แปลว่าถมมา
ทัน ประจวบกับบ้านเลิศอรุณแต่ก่อนเป็นชาวกวย จึงออกเสียงเป็นทับทัน คลองอีกสามสายที่มารวม
ที่บึงทับทันนี้จึงถูกเรียกว่าคลองทับทันเมื่อน้ามาร่วมกันที่บึงทับทันไหลออกเป็นลาห้วยใหญ่ประชาชน
จึงเรียกห้วยทับทันแต่นั้นมา ส่วนพระเจ้าตาเมื่อทาพิธีศพให้หลานเสร็จแล้วน้าก็ท่วมเมืองตามคาสบถ
ของท้าวแสนชัยทุกประการเพราะการถมคลองจึงไม่มีที่ระบายน้าทาให้เมืองสังข์ศิลป์ชัยถูกน้าท่วม
และร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
๑๐. ตาปรหมเรกทมอ (ตาพรหมหาบหิน)
ผู้เล่า นายทีวิทย์ อุ่นศิลป์ บ้านตาโมม ต. สะกาด อ. สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าว่า มีเทวดาองค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์ชื่อว่าตาพรหม ตาพรหม
เป็นเทวดาแก่เจ้าเล่ห์ และขี้หลงขี้ลืม พระศิวะจึงเรียกไปกาชับว่าให้ตาพรหมดูแลมวลมนุษย์และสัตว์
เพราะสมัยนั้นสัตว์กับมนุษย์สื่อสารกันเข้าใจได้ แต่พระศิวะเกรงว่าจะสมสู่ข้ามพันธ์กลายเป็นอสูรร้าย
วันหนึ่งพญานาคได้พาลูกสาวมาขอพร ขอให้แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ ด้วยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมพระพรหม
จึงตอบไปว่า ได้ นาคทั้งสองจึงดีใจมากพอกลับไปก็ปรากฏว่าแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้จริง นางนาค
จริงแปลงร่างเป็นหญิงสาวไปขอฟืมทอผ้าที่เมืองมนุษย์ เพื่อนามาทอผ้าที่เมืองนาค ระหว่างที่ขึ้นมา
เมืองมนุษย์ก็พบชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมานพ นางนาคกับมานพเกิดรักกัน และได้สมสู่กัน จนมีลูกหนึ่ง
คนชื่อท้าวอินทปัตถา นางนาคจึงเนรมิตตั้งเมืองอินถปัตถานครขึ้นให้ลูกชายครองเมือง ฝ่ายพระศิวะ
เมื่อทราบว่าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็ให้ร้อนอาสนะยิ่งนักจึงส่องแว่นแก้วลงมาดูก็รู้เรื่องทั้งหมด พระศิวะ
โกรธจึงร่ายราด้วยอารมณ์โกรธและสาปแช่งว่านับแต่นี้ต่อไปให้สัตว์กับมนุษย์สื่อสารกันไม่เข้าใจ ส่วน
ตาพรหมได้ถูกลงโทษให้หาบหินมากั้นเป็นแนวยาวระหว่างเมืองบนกับเมืองล่างคือเมืองอินทปัตถา
นคร (เมืองเขมรปัจจุบัน) ตาพรหมหาบหินกั้นเป็นกาแพงระหว่างสองเมืองระหว่างที่หาบนั้นตาพรหม
เหยียบลงที่หินจนกลายเป็นรอยท้าวพรหม
(เขมรสุรินทร์เรียกพรหมบาท รอยท้าวขวาอยู่พนมสวายรอยเท้าซ้ายอยู่พนมศาลาตาพรหมหาบหิน
กั้นกาแพงจนเสร็จจึงวางคานหาบไว้บนกาแพงหินกาแพงนั้นใหญ่มากเท่าภูเขา ชาวบ้านจึงเรียกพนม
ดองเรก (พนมดงรัก) ตั้งแต่นั้นมา

๑๕๘

๑๑. เชิงกรานเนิงบัย (ก้อนเส้าทั้งสาม)
ผู้เล่า นายทรัพย์ อุ่นศิลป์ บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายสามคนเป็นเพื่อนกัน สหายกลุ่มนี้เป็นคนอากาแซคือเป็นคน
ไม่เอาการเอางานสร้างความเดือดร้อนแก่คนทั่วไป พระราชาจึงเรียกมาดัดนิสัยโดยให้ไปเอาสาโทมา
จากเมืองมวญ (มอญ) แต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้หม้อสาโทนั้นถูกวางบนพื้นหรือสถานที่แ ห่งใดแห่ง หนึ่ง
เด็ดขาด พระราชาก็เสด็จไปด้วย หากทาไม่ได้จะถูกตัดคอเสียบประจาน สหายทั้งสามจึงมาคิดหาวิธี
คนที่หนึ่งบอกให้ผลัดกันอุ้ม แต่หม้อใหญ่เกินไปอุ้มไม่ไหว คนที่สองให้ช่วยกันหาม แต่การหามหามได้
แค่สองคนอีกคนก็จะถูกราชาฆ่าเพราะไม่ได้ช่วย คนที่สามเลยบอกว่าช่วยกันทั้งสามคนนี่แหละพอถึง
เวลานอนก็เอาขาดันไว้ (เขมรเรียกว่าเอาเชิงมากรานไว้ ก็คือใช้เท้ายัน) พระราชาเห็นสหายทั้งสามมี
ความคิดก็ดีใจ ระหว่างที่แบกหม้อไหสาโทกลับปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ป่า สหายทั้งสามกาลังหลับจึง
ถูกไฟคลอกขณะที่ขาทั้งสามยันหม้อไว้ พระราชาจึงมีกาหนดให้เรียกก้อนเส้าสามก้อนที่หนุนหม้อใน
ครัวว่าเชิงกรานเพื่อเป็นเกียรติแก่สามสหายที่ซื่อสัตย์ต่อพระราชา
๑๒. อังแกบบ็อบ (กบยัดไส้)
ผู้เล่า นายทรัพย์ อุ่นศิลป์ บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่ากว้างใหญ่มีกบตัวหนึ่ งหากินอยู่ในบึงใหญ่ พร้อมพี่น้องสิบ
สองตัว ครั้นพอฝนตกก็พากันร้องระงม ครั้งหนึ่งพระราชาเสด็จบรรทม กาลังหลับฝันดีฝนตกเย็น
สบาย แต่ต้องพลันตื่นเพราะหนวกหูเสียงกบเลยเรียกกบเข้ามาพบ ทรงมีรับสั่งกับกบว่าบอกว่าอย่า
ร้องพร้อมกัน มันหนวกหู กบก็รับปาก แต่ด้ว ยวิสัยของกบก็จะร้องแอ้บเมื่อนึกขึ้นได้ก็ปิดปากดัง อ้
บทุกครั้งไป พระราชาได้ยินดังนั้นก็หัวเราะที่แกล้งกบได้ แต่ถือว่าคาสั่งของตนต้องศักดิ์สิทธิ์จึงเรียก
กบเข้ามารับอาญาโดยให้โบยหลังกบ ร้อย ที หลังกบจึงมีแผลเป็นจวบจนทุกวันนี้
อย่างไรเสียในเพลาต่อมากบก็อดไม่ได้ที่จะร้องเมื่อฝนตก เมื่อรู้ตัวว่าผิดกบผู้พี่จึงอาสาไปรับ
โทษประหารชี วิต แต่ธ รรมเนีย มโบราณกบเป็ นสัต ว์ศัก ดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพาหนะของพระพิรุณ หาก
ชิ้นส่วนร่างกายของกบตกลงพื้นเกรงว่าจะทาให้ฝนแล้งข้าวปลาไม่สมบูรณ์ พระราชาจึงไม่เอาโทษ
และให้กบไปอยู่ที่นาอย่าอยู่ในบ้าน แต่กบผู้พี่ไม่ยอมเพราะถ้าราชาไม่ประหารตนพระบัญชาของ
พระราชาจะไม่ศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองจะวุ่นวาย จึงบอกให้ประหารตนซะแล้วเอาเครื่องหอมได้แก่ตะไคร้
กระเทียม พริกไทย เกลือ ใบกะเพรา สับกับชื้นส่วนหัวและแขนขาเราใส่ไปในศพคืนให้หมด เพราะจะ
ได้ไม่ตกถึงพื้นประเดี๋ยวฝนแล้งและกันศพเน่า แล้วเอาตนไปเผาที่นอกเมือง
พระราชาทาตามด้วยจาใจจึงมีรับสั่งให้ทหารนากบไปตัดหัว และนาเรื่องหอมพร้อมเกลือสับ
รวมกับ ชิ้ นเนื้ อใส่ ไ ปในตัว กบคื น แล้ ว นาไปเผาไฟนอกเมือ ง ขณะที่ เ ผาอยู่นั้ น กลิ่น จากกบเผาก็
คละคลุ้งทั่วเมือง พระราชาทรงหิวเป็นอย่างยิ่งจึงไตร่ตรองคาพูดกบ กบบอกถึงให้เอาไปเผาถ้าเราเอา
มากินกบก็ไม่ได้ห้ามไว้ พระราชาจึงให้เอากบที่ถูกเผาไฟจนสุกหอมกลับเข้าเมืองแล้วกิน

๑๕๙

ผลปรากฏว่าอร่อยมากจึงยกย่องว่ากบนี้เป็นกบระบอบเขมรเรียกอังแกบระบอบ (คือซื่อสัตย์
ในระบอบปกครอง) และบัญญัติให้เป็นอาหารชนิดหนึ่งและให้ชื่ออาหารนี้ว่าอังแกบระบอบเพื่อยก
ย่องกบที่ยอมตัวตายเพื่อไม่ให้ พระราชาเสียสัจจะ ปัจจุบันอาหารนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของอาเภอ
ปราสาท ชื่อว่าอังแกบบอบ หรือกบยัดไส้ หรือกบอั่ว นั่นเอง
๑๓.กะแอบนึงกีงกั้ว (ตะขาบกับคางคก)
ผู้เล่า นายทีวิทย์ อุน่ ศิลป์ บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่าไปรอังกอร์มีพระฤๅษีตนหนึ่งบาเพ็ญ ตบะอยู่กลางป่า จน
สามารถพูดกับสัตว์ต่างๆได้เข้าใจ อยู่มาวันหนึ่งตะขาบซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายเข้ามาหาพระฤๅษีเพื่อ
ถามปัญหา พระฤๅษีก็เฉลยคาถามด้วยความเมตตา ตะขาบถามว่า คาถามแรกว่า
“พิษของข้าที่ได้มาจากงูเหลือมครานี้สามารถทาร้ายใครได้บ้าง” พระฤๅษีจึงตอบไปว่า
“ทาร้ายได้ทุกตัวทุกคนยกเว้นสัตว์พาหนะของเทพ” แล้วพระฤๅษีก็สาธยายชื่อเทพพร้อมพาหนะ
ในขณะที่ตะขาบกาลังฟังอยู่นั้นก็พลันได้ยินชื่อกบ ซึ่งเป็นพาหนะของพระพิรุณเทพแห่งฝนก็เลยแอบ
คิดในใจว่ากบมันจะสู้อะไรข้าได้ วันต่อมาจึงมุ่งไปลองพิษกับกบว่าจะสู้ตนได้ไหมเพราะตนมีขาเป็น
ร้อยกบมีแค่สองขา พอไปถึงริมบึงตะขาบก็มุ่งไปกัดกบทันทีแต่ยังไม่ทันได้กัดกบก็กระโดดหนีทันที
และเป็นแบบนี้ทุกครั้งไป
ฝ่ายกบเห็นตะขาบทาร้ายตนจึงไปฟ้องพญากบ (คางคก) พญากบจึงออกอุบายให้ตะขาบมา
หาตนโดยบอกว่ามีกบแก่พิการผิวขรุขระต้องการท้าสู้ ด้วยทิฎฐิที่ตะขาบแค้นกบจึงรับปาก พอไปถึง
ถ้าของคางคก คางคกก็ท้าพนันว่าเรามาเดินทางแข่งกันถ้าท่านชนะเราจะยอมให้ท่านทาร้ายแต่ถ้า
ท่านแพ้ให้ถอดขาทั้งร้อยทิ้งเสียเราจะเดินสามก้าวแต่จะให้ท่านเดินสองร้อยก้าวแล้ววัดดูว่าใครจะชนะ
ตะขาบกระหยิ่มใจว่า “คางคกนี่แก่แล้วไม่เจียมขาสองขาสั้นๆหรือจะสู้ขานับร้อยของข้าได้”
ตะขาบเลยเริ่มออกเดินทางแต่พอถึงเส้นชัยก็เห็นคางคกมาถึงก่อนแล้วเลยถามว่ามาอย่างไรคางคกว่า
กระโดดมาสองก้าว ท่านละเดินทางกี่ก้าว ตะขาบได้ยินดังนั้นก็รู้ตัวว่าหลงกลคางคกเข้าแล้วจึงยอม
ถอดขาทิ้งไป จวบจนปัจจุบัน ถ้าเราจับคางคกมาขังไว้กับตะขาบ ตะขาบจะสลัดขาทิ้ง ไปทั้ง หมด
ทันทีข้อนี้พิสูจน์ได้
๑๔. กิงกัวะละง็วง (คางคกซื่อบื้อ)
นายทีวิทย์ อุ่นศิลป์ บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้ ง หนึ่ ง นานมาแล้ ว คางคกได้ รั บ หน้ า ที่ จ ากพระพิ รุ ณ ให้ ค อยบอกฟ้ า บอกฝนแก่
ประชาชน (ความเชื่อเขมรสุรินทร์ ถ้าคางคกร้องฝนจะตกหนัก) โดยพระพิรุณได้ให้พรวิเศษด้านการ
พยากรณ์แก่คางคกว่า ถ้าฝนจะตกให้รู้สึกหนักหัว นับแต่นั้นมาก่อนฝนจะตกหนักคางคกจะร้อง
เพราะจะรู้สึกหนักหัว และชาวบ้านจะสร้างตาหนักให้คางคกพร้อมจัดคนเวรยามและถวายอาหาร
กินอยู่ อย่า งราชา จึงได้ชื่อ อีกอย่างว่าราชากบ จวบจนถึง ปีหนึ่ ง ที่ฝ นแล้ ง ประชาชนเฝ้ารอการ
พยากรณ์จากคางคก แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเลยสักคาเดียว คางคกร้อนใจมาก แต่ที่ร้อนกว่าคือ
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แดดบนฟ้าคางคกจึงหลบแดดไปอยู่ใต้เล้าไก่ ระหว่างที่หลบร้อนจากตาหนักไปอยู่ในเล้าไก่ที่มีฟางปก
คลุมจนเย็นสบายอยู่นั้น ก็เผลอหลับไป ส่วนแม่ไก่ก็เกาะคอนหลับอยู่ด้านบนพร้อมถ่ายมูลลงมา มูล
ไก่ตกใส่หัวพญาคางคก พอมูลพอกหนักขึ้นคางคกรู้สึกหนักหัว จึงคิดว่าฝนจะตกแน่แล้ว จึง ร้อง
บอกชาวบ้านว่า “โคะๆๆๆฝนจะตก” ชาวบ้านต่างดีใจก็พากันไถนาหว่านข้าวตกกล้า แต่ผ่านไป
หลาย เดือนฝนก็ไม่ตกชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยขับไล่คางคกออกจากหมู่บ้าน จากนั้นมาคางคกจะ
หลบอยู่ตามใบไหม้ใบหญ้าใต้กะลาบ้าง หลังและหัวไม่ได้ล้างขี้ไก่ออกจึงเป็นผื่นตะปุ่มตะป่่าจวบจนทุก
วันนี้
๑๕.อัจกูย (ขี้ชาวกวย)
ผู้เล่า นายทีวิทย์ อุ่นศิลป์ บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชาวกวยและเขมรอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ที่คูเมืองบันทายสมันต์
(เมืองสุรินทร์เก่า ภายหลังชื่อเมืองเพี้ยนเป็นไผทสมันต์ และเป็นเมืองสุรินทร์ตามลาดับ) ตอนนั้นเริ่มมี
ชาวกูย อพยพเข้ามาอยู่ในเกาะเมืองบันทายสมันต์มากขึ้น ครานั้นไม่มีห้องน้า ให้ขับถ่าย แต่จะพากัน
ขับถ่ายที่ทุ่งนาโดนไข (ทุ่งนายายไขอยู่ระหว่างคูเมืองชั้ นนอกและชั้นในของประตูเมืองทิศใต้(ประตู
พรหม) ตอนนั้นกูยกับเขมรจะขี้แล้วกลบแต่ลาวจะไม่ขุดหลุมจะขี้ไว้บนดินแล้วเดินออก พอเขมรมา
เหยียบเข้าเลยถามว่า “อัจโรนา”ชาวกูยตอบไปว่า “กลองกูย”แปลว่าขี้คน แต่เขมรเข้าใจว่าเป็น อัจ
ของกูย แปลว่า ขี้ชาวกูย จึงไปฟ้องเจ้าเมืองกูย เจ้าเมืองเป็นชาวกูยโกรธเขมรที่มาดูถูกชาวกูย เลย
เนรเทศชาวเขมรไปเป็นทาสทาล้อเกวียน ที่ เกาะโกดกง (เกาะโกดกงเป็นภาษากวยแปลว่า ป่าขูดกง
ล้อ ก็คือล้อเกวียนนั่นเองปัจจุบันคือพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์)
เมื่อทากงล้อเกวียนเสร็จแล้วก็จะไปแช่ที่ตระเปียงกง (หนองกง นั่นคือบริเวณบ้านหนองกงหลังป่าช้า
เก่าเมืองสุรินทร์ คือบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ปัจจุบัน ภายหลังเจ้าเมืองคนที่สามชาว
เขมรจึงกล้าเข้าเขตเกาะเมืองสุรินทร์) ปัจจุบันเมืองสุรินทร์ไ ม่เป็น เกาะแล้วเพราะคูน้าถูกถมไป
บางส่วนจึงทาให้ไม่มีน้าล้อมรอบเมืองเช่นอดีต
๑๖. เนียงกะเดิ๊บโดงกะเดิ๊บสลา
ผู้เล่า นางเย็น วงษ์พินิจ บ้านกฤษณา ตาบลกฤษณา อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเศรษฐีสามีภรรยา อยู่กินกันมานานแต่ไม่มีลูก ทั้ง ๒ จึงได้ไปขอ
ลูกกับเทวดา ต่อมาภรรยาได้ตั้งครรภ์ และได้บุตรเป็นแฝดเพศหญิง ตั้งชื่อผู้พี่ว่า นางกะเดิ๊บโดง(ลูก
มะพร้าว) ผู้น้องชื่อกะเดิ๊บสลา (ลูกหมาก) ต่อหมาหมอดูทายทักว่าทั้งสองจะต้องพลัดพรากจากกัน
เหตุเพราะเรื่องการมีคู่ของคนใดคนหนึ่งก่อนเวลาอันควร พ่อแม่จะต้องป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหา พ่อ
แม่ทุกข์ใจมาก จึงตัดสินใจนาลูกทั้งสองคนไปไว้ที่ปราสาทกลางป่าเพื่อที่จะไม่ต้องพบเจอกับผู้ใด
ผู้เป็นแม่จะจัดข้าวปลาไปให้ทุกวัน เมื่อไปถึงปราสาท ก็จะร้องเรียกลูกสาวเปิดประตู
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“ เนียงกะเดิ๊บโดงกะเดิ๊บสลา แม่มัวจูนบายลากะยาเนียง” ( ลูกกะเดิ๊บโดงกะเดิ๊บสะลา แม่เอาข้าว
ปลาอาหารมาให้ลูกแล้ว)
ทุกครั้งที่ลูกทั้งสองได้ยินเสียงของแม่ก็จะออกมารับข้าวปลาอาหาร เป็นอย่างนี้ไปตั้งแต่เล็ก
จนโต ต่อมาเมื่อทั้งสองเติบโตเป็นสาวแรกรุ่นผู้เป็นพี่เกิดตกหลุมรักกับพรานป่าที่ผ่านมาหาของป่า
แถวนั้น นางได้จึงออกอุบายไปหาชายผู้นั้นโดยแอบถาม กะเดิ๊บสลาว่า กลัวสิ่งใดมากที่สุด
กะเดิ๊บสลาตอบไปว่าตนกลัวสัตว์เลื้อยคลานพวก งู ตุ๊กแก และจิ้งเหลน กะเดิ๊บโดงจึงให้คู่รักของตน
นาเอาสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิดไปวางไว้หน้าห้องของน้องสาวตน ฝ่ายน้องสาวเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแก
และมองเห็นสัตว์เลื้อยคลานก็กลัวเป็นอยากมาก จึงไม่กล้าออกมาจากหอคอย
ต่ อ มาผู้ เ ป็ น แม่ ไ ด้ น าข้ า วปลาอาหารมาให้ ลู ก ตามปกติ ร้ อ งเรี ย กลู ก ให้ ห ย่ อ นบั น ไดลงมา
กะเดิ๊บสลาได้ยินเสียงมารดาแต่ก็ไม่กล้าเปิดประตูลงมาจากหอคอย
“ เนียงกะเดิ๊บโดงกะเดิ๊บสลา แม่มัวจูนบายลากะยาเนียง” ( ลูกกะเดิ๊บโดงกะเดิ๊บสะลา แม่เอาข้าว
ปลาอาหารมาให้ลูกแล้ว) ผู้เป็นแม่ร้องเรียก
“แม่จ๋าลูกลงไปไม่ได้หรอกนะ ลูกกลัวสัตว์ ร้ายที่อยู่หน้าประตู มันจะทาร้ายลูกจ่ะแม่จ๋า”
แม่ยังคงร้องเรียกลูกต่อไป เรียกเท่าไหร่ผู้เป็นลูกก็ไม่ยอมออกมา จนเวลาผ่านไปค่ายันสว่ าง ผู้เป็นแม่
ยังคงร้องเรียกลูกของตน จนหมดเรี่ยวแรงและสิ้นลมอยู่ตรงนั้น ฝ่ายกะเดิ๊บโดงผู้พี่ก็หารู้ไม่ว่าเกิดอะไร
ขึ้น เพราะนางได้หนีไปกับคู่รักของตนแล้ว
กะเดิ๊บสลารู้สึกเป็นห่วงแม่ จึงอธิษฐานให้เทพาอารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา จงดลให้
สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายหายไปจากประตูห้องของตน เพื่อจะได้ลงมาดูแม่ เทวดาเกิดความสงสารจึง
ช่วยไล่สัตว์เหล่านั้นออกไป นางจึงสามารถเปิดห้องลงมาได้ เมื่อมาถึงจุดที่แม่คอยอยู่ ก็ต้องตกใจเมื่อ
พบแต่สาหรับข้าวปลาอาหาร และ มีเมล็ดเล็กๆตกอยู่ โดยสัญชาติญาณทาให้รู้ทันทีว่าแม่ตนได้ตายไป
แล้วและกลายเป็นเมล็ดพืชดังที่เห็น นางจึงนาเมล็ดนั้นมาปลูก รดน้าพรวนดินทุกวันกลายเป็นต้น
มะเขือที่เติบโตงดงาม และมีความสุขกับการได้ดูแลต้นมะเขือนั้น
เมื่อผู้เป็นพี่ผ่านมาเห็นเข้าจึงเกิดความริษยาที่เห็นน้องมีความสุข นางจึงให้สามีของตนไป
ทาลายต้นมะเขือนั้นเสีย แล้วเก็บผลกิน เมื่อกะเดิ๊บสลาพบว่าต้นมะเขือของตนถูกทาลาย ก็เสียใจร้อง
ห่มร้องไห้อย่างหนัก พอนึกได้นางจึงแอบไปดูที่กระท่อมของพี่สาว โชคดีที่มีเศษเมล็ดเล็กตกบริเวณ
นั้น จึงนาเมล็ดไปล้างน้า ในขณะที่นางนาเมล็ดมะเขือแช่ในน้า ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็ นเมล็ดนั้น
กลายเป็นปลา นางเอาปลาตัวนี้ไปไว้ในสระน้าเรียกมากินข้าวทุกวัน
“ เนียงไตรกะเอิด เนียงไตรเกริม โหลดมัวเพริมเพริม เฮาแม่อัยมัวพอง” (เจ้าปลาใหญ่ ปลาน้อย
ทั้งหลาย จงกระโดดมา กระโดดมา พาแม่ฉันมาด้วยนา)
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นางกะเดิ๊บสลาทาเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่ อวัน จนวันหนึ่งผู้เป็นพี่เกิดความสงสัยจึง ได้มาแอบดู
เมื่อเห็นว่านางกะเดิ๊บสลาเอาอาหารมาให้ปลาทุกวัน นางจึงออกอุบายให้สามีจับปลามาทาอาหารกิน
เสียวันต่อมากะเดิ๊บสลามาที่บ่อน้าร้องเรียกหาแม่เช่นเคย
“ เนียงไตรกะเอิด เนียงไตรเกริม โหลดมัวเพริมเพริม เฮาแม่ไอมัวพอง” (เจ้าปลาใหญ่ ปลา
น้อย ทั้งหลาย จงกระโดดมา กระโดดมา พาแม่ฉันมาด้วยนา) แต่เรียกอย่างไรก็ไร้วี่แววของปลาผู้
เป็นแม่ จึงเกิดลางสังหรณ์นึกเอะใจจึงไปแอบดูที่กระท่อมของพี่สาว เมื่อเห็นเศษเกล็ดปลาจึงรู้ทันทีว่า
ปลาผู้เป็นแม่ของตนได้ถูกฆ่าตายเสียแล้ว นางบรรจงช้อนเอาเกล็ดปลาพร้อมทั้งร้องไห้ฟูมฟายด้วย
ความเสียใจ จากนั้นก็เอาเกล็ดปลามาโปรยลงบ่อน้า
ต่อมาเกิดมีต้นโพธิ์อันงดงามเกิดขึ้นที่บ่อน้านั้นอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นที่ร่าลือกันไปทั่ว ความ
ทราบถึงพระราชา พระองค์จึงได้เสด็จมาดู และมีพระประสงค์อยากได้ต้นโพธิ์ไปปลูกที่วังของพระองค์
จึง มีรับสั่ง ให้ข้าราชบริพารทาการขุดต้นโพธิ์นั้น แต่ออกแรงอย่า งไรก็ไ ม่สามารถขุดต้นโพธิ์นั้นได้
พระองค์จึงได้ประกาศ หาผู้ที่สามารถถอนต้นโพธิ์นี้ได้ และจะให้รางวัลมากมายมหาศาลแก่ผู้นั้น เมื่อ
ผู้คนมากมายต่างมาถอนต้นโพธิ์ศักดิ์ สิทธิ์ แต่ไม่มีใครกระทาได้สาเร็จ ท้ายที่สุดเหลือแต่นางกะเดิ๊บ
สลาเท่านั้น นางจึงอาสาถอนต้นโพธิ์ นางจึงได้อธิษฐานถึงมารดาของตนว่า หากต้นโพธิ์นี้คือมารดา
ขอจงให้นางสามารถถอนต้นโพธิ์นี้ได้และได้เข้าไปใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ในวังเถิด กล่าวเสร็จนางก็ทาการ
ถอนต้นโพธิ์ได้สาเร็จ เพื่อพระราชาเห็นความงามของนางกะเดิ๊บสลาก็พอพระทัยนัก จึงทรงอภิเษก
สมรสแต่งตั้งนางเป็นพระมเหสีเอก ต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรยใบอวยพร ใบโพธิ์ที่ร่วงลงมากลายเป็น
เพชรนิลจินดาที่งดงามระยิบระยับ นาความสุขใจมาให้พระราชาและกะเดิ๊บสลายิ่งนัก
ต่อมากะเดิ๊บโดงผู้เป็นพี่ทราบเรื่องราวจึงเกิดความโลภและริษยาระคนกัน นางได้เดินทางเข้า
วังอ้างความเป็นพี่สาวขอส่วนแบ่งเพชรนิลจินดาจากต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ กะเดิ๊บสลาผู้มีจิตอันอ่อนโยน
และเมตตา ไม่ได้นึกโกรธเคืองพี่แม้แต่น้อย นางได้ทูลขอพระราชาให้พี่สาวของตนไปเก็บ
ใบ
โพธิ์ได้ตามที่ต้องการ นางกะเดิ๊บโดงจึงรีบไปที่ใต้ต้นโพธิ์สั่นกิ่งต้นโพธิ์มุ่งหมายให้มีเพชรนิลจินดาตกมา
เยอะๆ ปรากฏว่าไม่มีเพชรนิลจินดาอันมีค่าใดๆหล่นร่วงลงมาแต่กลับเป็นก้อนหินใหญ่น้อยร่วงลงมา
แทนจนนางได้รับบาดเจ็บเลือดอาบ กะเดิ๊บโดงไม่สามารถทนรับความเจ็บปวดได้นางจึงรีบวิ่งออกจาก
ใต้ต้นโพธิ์นั้นและกลับบ้านไปด้วยความผิดหวัง
๑๗. สุนัข ๙ หาง
ผู้เล่า นายพันธ์ ฉลาดรอบ บ้านสะเดา ตาบลสะเดา อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีตากับหลานชายอยู่คู่หนึ่ง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่ง มีฐานะ
ยากจน ได้เลี้ยงสุนัข ๑ ตัว ซึ่งในสมัยก่อนนั้น แต่ดั้งเดิมสุนัขเป็นสัตว์ ๙ หาง ทั้งสองมีอาชีพปลูกผัก
ขาย ต่อมาตาได้เสียชีวิตลง ผู้เป็นหลานก็ได้เอาไม้กระดานมาทาเป็นที่รองศพตา ด้วยความยากจนจึง
ไม่สามารถทาโลงศพและประกอบพิธีไดๆได้เลย จากนั้นก็ลากตาไปฝัง พร้อมกับร้ องห่มร้องไห้เสียใจ
ไปตลอดทาง หลานได้ลากศพตาข้ามป่าและภูเขาหลายลูก ข้ามไปจนไกลมากเพราะความเสียใจ และ
ไม่ รู้ เ ลยไม่ รู้ ว่ า มาไกลแค่ ไ หน จนศพของตาไปสะดุ ด เถาวั ล ย์ ที่ ก ลางป่ า แห่ ง นั้ น หลานจึ ง ได้
นาศพตาฝังไว้ และได้ทาการถางหญ้ารอบๆ หลุมศพตา ถางไปถางมาเป็นเวลาหลายวัน จากวันเป็น
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เดือน จากเดือนเป็นปีที่บริเวณนั้นก็กลายเป็นที่โล่ง สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ หลานที่เสียใจจาก
การตายของตาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้น เขาจึงได้ตั้งใจสร้างกระท่อมและปลูกผัก ปลูกข้าว เพื่อจะได้นาไปขาย
ในเมืองเก็บเงินสร้างฐานะตัวเองให้ดีขึ้น
อยู่มาวันหนึ่งสุนัขได้เห่าที่ตรงพุ่มไม้ และวิ่ง ไปเห่าที่กระท่อม ชายผู้นั้นก็ไ ม่ไ ด้สนใจอะไร
ยังคงตั้งใจปลูกผักของตนต่อไป แต่พอตกเย็นมาก็ต้องแปลกใจ ที่มีข้าวหุง สุกแล้วอยู่ในหม้อ พร้อม
กับข้าวที่แสนอร่อยวางไว้ กระท่อมดูสะอาดสะอ้าน มีการปัดกวาดเช็ดถูอย่างเรียบร้อย เหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นทุกวันตั้งแต่วันนั้น และทุกครั้งที่หมาเห่ามักจะเห่าจากพุ่มไม้และวิ่งไปเห่าต่อที่กระท่อมเสมอ
ชายผู้นั้นเลยสงสัยว่าหมาอาจจะเห่าคนที่มาทาอาหารให้ตนทานเป็นแน่ วันหลังชายผู้นั้นก็ทาทีเหมือน
จะไปปลูกผักเหมือนทุกวัน แต่ได้ไปแอบอยู่หลังต้นไม้ตรงพุ่ มไม้ที่ที่หมาจะเห่าทุกวัน ชายผู้นั้นต้อง
แปลกใจเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่หมาเห่าแล้ว หญิงรูปงามได้ออกมาจากเปลือกไข่ยักษ์แล้วเดิน
ตรงไปที่กระท่อม เพื่อจะทาเหมือนทุกวัน ชายผู้นั้นเมื่อเห็นหญิงรูปงามก็เกิดหลงรัก จึงหาไม้มาทุบ
เปลือกไข่ให้แตกเสีย นางจะได้เข้าไปอยู่ในเปลือกไข่อีกไม่ได้ ส่วนนางเปลือกไข่เมื่อได้ยินเสียงเปลือก
ไข่แตกก็วิ่งมาดูแล้วก็ร้องไห้ ชายคนนั้นจึงให้สัญญาว่าจะดูแลนางไปตลอดชีวิตหากว่านางยอมอยู่ เป็น
คู่ชีวิตเขา นางเปลือกไข่จึงให้ชายผู้นั้นไปขอตนกับเทพารักษ์ที่ดูแลนางเปลือกไข่ เทพารักษ์ยอมตกลง
ยกนางเปลือกไข่ให้แต่มีข้อแม้ว่าตลอดเวลาที่อยู่กินด้วยกัน ชายหนุ่มต้องห้ามกินไข่ทุกชนิด เพราะจะ
ทาให้ต้องพลัดพรากกัน ซึ่งเป็นข้อห้ามของสวรรค์ เขาก็ให้คาสัญญาว่าจะทาตามที่เทพารักษ์บอก ทั้ง
สองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่ อยมา แต่แล้ววันหนึ่ง ชายผู้นี้ เกิดลืมตัวได้นาไข่ไก่มาต้มกิน เรื่อง
ทราบถึงเทพารักษ์ก็เกิดโกรธมาก ที่ชายผู้นี้ไม่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับตน จึงดลบันดาลให้พรานป่า
มาเห็ น ความงามของนางเปลื อ กไข่ เมื่ อ พรานป่ า มาเห็ น นางเปลื อ กไข่ ก็ น าเอาเรื่ อ งไปทู ล
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ได้ยินดังนั้นจึงให้ทหารมาลักพาตัวนางเปลือกไข่เข้าเมืองไปเป็นนาง
กานัล เมื่อเขากลับมาจากปลูกผัก ไม่เห็นหน้าเมียรักของตน รู้เพียงแต่ว่าถูกทหารพาตัวเข้าเมืองไปก็
ได้แต่เสียใจที่ตน เผลอลืมคาสัญญาที่เคยให้ไว้กับเทพารักษ์ ทาให้ต้องพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รัก
เขาได้ออกตามหาเมียรักไปพร้อมกับสุนัข ๙ หาง โดยได้เดินทางไปเรื่อยๆจนไปถึงแม่น้าใหญ่ แต่ชาย
หนุ่ มว่ า ยน้ าไม่ เ ป็น สุนั ข จึง มาเลี ยขาสะบั ดหางให้ แล้ วกระโดดลงน้า ให้ เ ขาเกาะหางมัน ไป แต่
ระยะทางมันไกลมาก หางสุนัขก็ขาดทีละหาง พอไปถึงเกาะกลางน้าแห่งหนึ่ง หางสุนัขก็เหลือเพียง
หางเดียว ชายผู้นี้จึงเสียใจมากที่คงจะข้ามเกาะไปตามหาเมียรักไปอีกต่อไปไม่ได้ จึงตรอมใจตาย และ
นับตั้งแต่นั้นมา สุนัขจึงเหลือเพียงหางเดียว
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๑๘. พ่อตากับลูกเขยเจ้าปัญญา
ผู้เล่า นางชิน อ่อนน้อม อายุ ๖๘ ปี บ้านสังแก หมู่ที่ ๒ ต.สะเดา อ.บัวเชด
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีผู้หนึ่งได้ใช้ลูกเขยให้ไปถางไร่ถางนา โดยได้บอกว่า
“ลูกเอ๊ยไปถางไร่ปลูกข้าวซิ เผื่อจะได้ซักฝ่ามือฝ่าเท่า เอาไว้กิน ” เจ้าลูกเขยก็รับปากทันใด
คว้ามีด จอบเสียมไป ถางไร่แล้วก็เอาฝ่าเท้าวัดด้วย
เมื่อถางได้ขนาดเท่ากับฝ่าเท้า ก็หยุดถาง แล้วกลับไปบอกพ่อตาว่า ถางเสร็จแล้ว เมื่ อพ่อตา
ได้ยินดังนั้นก็ได้สั่งว่า
“ถ้าเสร็จแล้วเจ้าจงรีบเอาพันธ์ข้าวเบาไปหว่าน เพราะข้าวเบามันจะออกรวงเร็ว”
(ข้าวเบาหมายถึงพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ออกรวงก่อนข้าวทั่วไป)
ฝ่ายลูกเขยก็รับปากอีก แล้วก็เดินไปหาข้าวเบาตามลานข้าวที่คนอื่นฟัดทิ้ง(ข้าวลีบ)จากนั้นก็
เก็บใส่กระสอบ กลับไปบอกพ่อตาว่าได้พันธุ์ข้าวแล้ว พ่อตาก็สั่งอีกว่า
“ถ้าเช่นนั้นก็รีบไปหาควายตัวเท่าลูกนงลูกหนูมาไถ ไม่ต้องเอาตัวใหญ่มากเพราะควายจะแก่ ไ ถนา
ไม่ได้”
เจ้าลูกเขยก็รีบไปหา แต่กลับไปจับหนูนามาผูกเชือกไว้ พอตกเย็น พ่อตามาถามว่าไถเสร็จ
แล้วยัง กลับเจอลูกหนูแทนควาย ถามว่าพันธุ์ข้าวอยู่ไหนก็เจอแต่ข้าวลีบ ถามว่าถางไร่ได้มากน้อยแค่
ไหนกลับไปเจอที่โล่งเท่าฝ่าเท้าจริงๆ เศรษฐีพ่อตาก็จนปัญญาจะด่าว่าลูกเขย เพราะลูกเขยอ้างว่าทา
ตามคาสั่งพ่อตาทุกอย่าง ลูกเขยเลยรอดตัวไป
๑๙. ผู้หญิงได้สามีลิง
ผู้เล่า นางชิน อ่อนน้อม บ้านสังแก หมู่ที่ ๒ ตาบลสะเดา อาเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ได้มีหญิงสาวชื่อนางเมียดมีฐานะยากจนชักชวน
เพื่อนสาวในหมู่บ้านไปหาฟืนในป่า ในขณะที่เพื่อนๆหาฟืนได้จนครบแล้ว นางเมียดก็ยังหาไม่ได้ มอง
ไปทางไหนก็มีแต่ฟืนสด จึงได้บอกกับเพื่อนๆว่าให้กลับไปก่อนและฝากบอกกับแม่ของตนว่า ยังหาฟืน
ไม่ได้ จะหาฟืนให้ได้ก่อนจึงจะกลับ หลัง จากเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วนางเมียดก็ยังหาไม่ไ ด้อยู่ดี จึง
เปรยบอกว่า
“ใครก็ได้ที่ช่วยหาฟืนให้ได้ ถ้าเป็นผู้ชายจะเอาเป็นสามี ถ้าเป็นผู้หญิงจะเอาเป็นสหาย”
ฝ่ายพญาลิงป่าได้ยินเช่นนั้นจึงถามว่าจริงหรือไม่ แน่นอนหรือเปล่าที่พูดแบบนั้น นางเมียดที่
กลัวไม่ได้ฟืนกลับบ้านจึงรับปากว่าเป็นความจริง พญาลิงป่าก็ช่วยหาฟืนจนสาเร็จ จากนั้นนางเมียดก็
พาพญาลิงป่ากลับบ้านไปด้วย และก็ได้บอกกับแม่ว่าตนได้สัญญากับพญาลิงป่าว่ าถ้าหาฟืนให้ได้ จะ
แต่ ง งานกั บ ลิ ง ป่ า แม่ น างเมี ย ดก็ ย อมให้ น างท าตามที่ สั ญ ญาไว้ พญาลิ ง ป่ า จึ ง พานางเมี ย ดเข้ า
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ป่าลึกเพื่อกลับไปแต่งงานที่เมืองของตน พญาลิงป่ารักนางเมียดมาก สั่งสมุนให้จัดทาเรือนหอให้อย่าง
ดี มีลิงรับใช้ทุกอย่าง อยากได้อะไรพญาลิงป่าหาให้ หมด แต่ได้สั่งนางเมียดว่า ห้ามกินกิ้งก่าเด็ดขาด
เพราะจะทาให้ไม่สบายอาจตายได้ ฝ่ายนางเมียดเมื่ออยู่กับพญาลิงป่าถึงจะได้รับความสะดวกสบาย
แต่นางก็ไม่ได้รักพญาลิงป่าเลย จึงคิดหาทางหนีกลับบ้านแต่ไม่รู้จะทาเช่นไร จึงไปไล่จับกิ้งก่ามากิน
เพื่อตนเองจะได้ไม่สบาย เมื่ อกินแล้วนางก็แกล้งกลับมาบอกกับสามีพญาลิงป่าว่าเผลอไปกินกิ้งก่า
และตอนนี้รู้สึกไม่สบาย นางวางแผนคั่วข้าวคั่วไว้ใต้ที่นอน เพื่อที่เวลาพลิกตัวไปมาก็จะได้ยินเสียง
เหมือนกระดูกร่างกายแตกแหลกเหลว นางแสร้งทาเป็นลุกไม่ได้
พญาลิงป่าก็หนักใจเป็นอย่างมาก หาหนทางรักษาเมียทุกอย่าง จนได้เข้าป่าไปหาพญาตุ๊กแกว่าต้องทา
อย่างไรเมียถึงจะรอด พญาตุ๊กแกก็บอกว่าต้องไปแก้บนโดยการรามะม๊วด (การละเล่นอย่างหนึ่งใน
ชุมชนชาวเขมร เพื่อเป็นการบวงสรวงเทวดา หรือการขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการ
ไม่สบาย ตามความเชื่อของคนเขมร) พญาลิงก็กลับมาจัดเตรียมกันเล่น มะม๊วดอย่างยิ่งใหญ่ แต่นาง
เมียดก็แกล้งบอกกับสามีว่าตนเองคงไม่รอด และได้แกล้งกลั้นลมหายใจว่าตนเองตายแล้ว
พญาลิงก็จับดูเมีย ทั้งจี้เอว บีบนวด ทายังงัยนางก็ไม่ขยับ จึงคิดว่านางเมียดได้ตายจริง
แต่ก่อนตายนางเมียดได้สั่งไว้ว่าหากนางตายให้ส่งศพนาง ลอยน้ากลับไปหาแม่ของตน เพื่อให้แม่ได้ทา
พิธีศพของนาง พญาลิงก็จัดทาแพสวยงามเพื่อส่งศพเมียรักกลับไปแม่ แต่ด้วยความรักที่มีให้เมีย พญา
ลิงจึงได้นาแก้วแหวนเงินทอง กาไลเงิน กาไลนาค ผ้าไหมอย่างดี สมบัติหลายอย่างใส่ไปด้วยเพื่อเป็น
การทาบุญให้นางเมียดครั้งสุดท้าย ร่างของนางเมียดลอยมาจนถึงหน้าบ้านแม่ของนาง เมื่อแม่นางมา
เห็นก็รีบไปดู ปรากฏว่าลูกสาวยังไม่ตายตามที่ลิงส่งข่าวมา นางก็ดีใจมากทั้งยังได้สมบัติติดตัวมาด้วย
มากมาย ทาให้ฐานะทางบ้านดีขึ้นเป็นอย่างมาก
เมื่อเพื่อนนางเมียดที่เป็นลูกสาวเศรษฐีบ้านข้างๆได้ยินว่านางเมียดกลับมาได้ร่ารวยเป็นอย่าง
มาก จึงเกิดความโลภอยากจะรวยเพิ่มขึ้นไปอีก จึงได้มาถามนางเมียดว่าทาอย่างไรจึง จะรวย นาง
เมียดก็เล่าทุกอย่างให้ฟังและต้องแกล้งตายให้พญาลิงจับไม่ได้ก็จะได้กลับบ้าน เมื่อตายพญาลิงก็จะให้
สมบัติกลับมา เพื่อนนางเมียดจึงคิดแผนอยากได้สมบัติบ้าง จึงแกล้งเข้าไปหาฟืนในป่าและพูดเหมือน
นางเมียด เมื่อพญาลิงได้ยินอีกก็มาถามว่าจริงหรือเปล่าที่พูดมา จะยอมแต่งงานกับตนหรือไม่หากช่วย
หาฟืนได้ เพื่อนของนางเมียดก็รีบตอบตกลงโดยเร็วและได้พาพญาลิง กลับไปหาแม่ของตน แม่ของ
เพื่อนนางเมียดก็ตอบตกลงเช่นกั นเพราะหวังจะได้สมบัติเช่นกัน พญาลิง พาเพื่อนของนางเข้าไปใน
เมื อ งลิ ง อี ก ครั้ ง และได้ บ อกกั บ เมี ย อี ก เช่ น เคยว่ า ห้ า มกิ น กิ้ ง ก่ า แต่ น างก็ แ กล้ ง ไปจั บ กิ น เพราะ
บอกว่ า แพ้ ท้ อ งเลยหิ ว จากนั้ น ก็ แ กล้ ง ไม่ ส บายท าเหมื อ นที่ น างเมี ย ดท า พญาลิ ง ก็ ไ ปปรึ ก ษา
พญาตุ๊กแกอีกว่าต้องทาเช่นไร พญาตุ๊กแกก็บอกว่าให้เล่น มะม๊วด อีกครั้ง แต่ต้องจัดให้ใหญ่กว่าเดิม
เพื่อที่นางจะได้ไม่ตาย พญาลิงก็กลับมาสั่งลูกน้องให้จัดเตรียมงาน และได้เข้ามาบอกกับเมียว่ากาลัง
จะหาทางรั กษานาง แต่นางก็แกล้ ง บอกว่าตนเองไม่รอดแล้วแน่ๆ จึ ง ได้แ กล้ง ตาย ฝ่ ายพญาลิง ก็
เสียใจมากที่เมียต้องมาตายอีกคน พยายามบีบนวดทาทุกอย่างให้ แต่เพื่อนนางเมียดเผลอหายใจ
ออกมา พญาลิงจึงลองจี้เอวดู เพื่อนนางเมียดกลั้นไว้ไม่ได้จึงเผลออุทานออกมา พญาลิงโกรธมากเมื่อรู้
ว่านางแกล้งตาย จึงฉีกท้องควั กไส้พุงออกมา และสั่งลูกน้องเอานางไปสับทาปลาร้า ส่งกลับบ้านไป
ลูกน้องลิงก็ได้จัดการตามที่เจ้านายสั่ง จากนั้นพญาลิงจึงจัดทาแพอย่างดี แต่ไม่ใส่แก้วแหวนเงินทอง
ใส่ไปเพียงไหปลาร้าหนึ่งใบให้ลอยไปตามน้า เมื่อแพลอยมาถึงหน้าบ้าน แม่ของเพื่อนนางเมียดก็ดีใจ
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นึกว่าลูกกลับมาแล้วก็รีบออกมาดูสมบัติ แต่กลับเจอเพียงไหใบเดียว นางก็นึกว่าลูกส่ง ของฝากเป็น
ปลาร้ามาให้ ก็เปิดปลาร้าดูกลิ่นหอมน่ากิน จึงนาไปหมกกิน กินไปเรื่อยๆก็เห็นคล้ายนิ้ว แต่ก็ไม่ไ ด้
สนใจเท่าไร จนกินใกล้จะหมดจึงเห็นหนังศีรษะของลูก ถึงได้รู้ว่าลูกตายแล้ว จึงได้ร้องห่มร้องไห้ และ
คิดเสียใจว่าไม่น่าส่งลูกไปตายเลย ทั้งๆที่ทางบ้านก็ฐานะดีอยู่แล้ว แต่เพราะความโลภตัวเดียวเท่านั้นที่
ทาให้ลูกสาวต้องมาตายอย่างน่าเวทนาเช่นนี้
๒๐. กะจิลแพะคนซื่อ
ผู้เล่า นางชิน อ่อนน้อม บ้านสังแก หมู่ที่ ๒ ต.สะเดา อ.บัวเชด
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดมากาพร้า พ่อแม่ตายหมด ยายเลี้ยงมาตั้งแต่
เล็ก ที่บ้านมีฐานะยากจนมากๆ ชายคนนี้ชื่อว่ากะจิลแพะ กะจิลแพะเป็นคนซื่อ มักจะโดนคนอื่นเอา
เปรียบเสมอ วันหนึ่งเพื่อนๆพาเขาไปวิดปลาที่หนองน้าแห่งหนึ่ง เพื่อนก็ออกอุบายให้
กะจิล
แพะนอนเป็นคันกั้นน้าเพื่อจะวิด น้าหาปลา จากนั้นพอน้าแห้ง ก็ลงมือจับปลา เพื่อนๆจับปลาไปจน
หมดแล้ ว จึ ง บอกให้ ก ะจิ ล แพะลุ ก ขึ้ น จั บ ปลาบ้ า ง พอกะจิ ล แพะลุ ก ขึ้ น น้ าก็ ท ะลั ก เข้ า มา
กะจิลแพะก็พยายามหาปลา จนมาเจอปลาหลดตัวหนึ่งซึ่งเล็กมากเขาจึงนากลั บไปเลี้ยงที่บ้าน โดยที่
ไม่รู้ว่าปลาตัวนี้คือปลาเทวดา กะจิลแพะหาอาหารมาให้ปลากินทุกวัน ปลาก็โตขึ้นเรื่อยๆจนมีลาตัว
ยาวเหมือนพญานาค ต่อมาวันหนึ่งปลาก็พูดกับเขาว่าให้พาไปหนองน้าจะไปชนกับปลาใต้บาดาลหา
เงินหาทองมาให้ กะจิลแพะตกใจมากที่ปลาพูดได้ แต่ก็ยังถามว่าจะไปชนจริงๆหรอปลาก็บอกว่าจะไป
ชนเอาเงินเอาทองจริงๆขอเพียงแต่กะจิลแพะต้องรักษาสัจจะว่า ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรในขณะที่ปลา
ลงไปแข่งขันใต้น้า กะจิลแพะต้องไม่พูดไม่ตกใจและไม่ทาเสียงออกมาจนกว่าปลาจะโผล่ขึ้นเหนือน้า
แล้ววันที่ปลาจะลงไปแข่งก็มาถึง กะจิลแพะก็ขี่ปลาไปที่ แม่น้าใหญ่ จากนั้นก็นั่งคอยปลาอยู่ข้างๆฝั่ง
แม่น้า ในขณะที่ปลาลงไปแข่งนั้น น้าก็ม้วนตัวเป็นคลื่นใหญ่ แผ่นดินไหวสั่นสะเทือน ฟ้าร้องฟ้าแลบ
ตลอดเวลา แต่กะจิลแพะก็จาคาพูดที่ให้ไว้กับปลาได้ ยังคงนั่งนิ่งรอจนกว่าปลาจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้า
ผ่านไปครึ่งวันปลาก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับแก้วแหวนเงินทองเป็นจานวนมากเพราะปลาชนะการแข่งขัน
กะจิลแพะจึงขี่ปลากลับบ้าน การไปแข่งขันครั้งนี้ ทาให้กะจิลแพะกลายเป็นเศรษฐี เพื่อนที่เคยแกล้ง
กะจิลแพะเมื่อ รู้ว่ากะจิลแพะรวยเพราะไปชนปลามา จึ ง มาขอยืมปลาไปชนบ้างเพราะอยากรวย
เหมือนกะจิลแพะ แต่เพื่อนคนนี้เป็นคนขี้อิจฉา และยังชอบนินทาผู้อื่น เมื่อไปถึงหนองน้าปลาก็สั่งไว้
เหมือนกับที่บอกกับกะจิลแพะว่าห้ามพูดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เมื่อปลาลงไปใต้น้าได้ไม่นานเมื่อมี
คลื่นยักษ์มา ชายผู้นี้ก็ตกใจส่งเสียงออกมาร้องตะโกนโหวกเหวก ปลาที่อยู่ใต้น้าก็ชนแพ้เลือดอาบตัว
ขึน้ มาเกยฝั่งตาย ชายผู้นี้จึงกลับบ้านไปตัวเปล่าไม่ได้อะไรติดตัวเลยเพียงเพราะเขาลืมคาสัญญาที่ให้ไว้
กับปลา
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๒๑. นางลุนนางลา
ผู้เล่า นางบึ ฉลาดรอบ อยู่บ้านสะเดา ตาบลสะเดา อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่า ครอบครัวนี้มีลูกหลายคนมากแต่ก็
ยากจนขัดสนมากเช่นกัน ไม่มีข้าวกินต้องปลูกผัก ปลูกฟักทอง ปลูกแตงไทยกินแทนข้าว เพราะไม่มี
พันธุ์ข้าวที่จะเพาะปลูก ครอบครัวนี้มีลูกสาวคนโตเป็นฝาแฝดชื่อนางลุนและนางลา แต่ทั้งสองมักจะมี
ปากเสียงกันเสมอ เพราะนางลุนจะชอบหาเรื่องเอาเปรียบนางลาอยู่บ่อยครั้ง แต่นางลุนเป็นคนชอบ
ประจบแม่ แม่จึงรักนางลุนมากกว่านางลา มีเพียงพ่อเท่านั้นที่ให้ความยุติธรรมกับทั้งคู่ วันหนึ่งนาง
ลาและนางลุนได้ทะเลาะกันอีกครั้ง แม่ที่รักลูกลาเอียงอยู่แล้วจึง ได้ไล่นางลาออกจากบ้าน นางลา
เสียใจมากเดินร้องไห้ไปตลอดทางไปแบบไร้จุดหมาย จนมาหยุดตรงกระท่อมตายายหลังหนึ่ง ตายาย
เห็นก็เกิดสงสารว่าเป็นไรจึงร้องไห้ นางลาก็บอกว่าแม่ไล่ออกจากบ้าน ตายายจึงบอกให้อยู่กับตนแล้ว
จะรับเป็นลูกบุญธรรม นางลาอยู่กับตายายก็ขยันมาก ทางานบ้านทุกอย่าง ทั้งตาข้าว หาบน้า ทอผ้า
ฯลฯ ตายายก็รักเหมือนลูกหลานของตนจริงๆ วันหนึ่งขณะที่นางลากาลังทอผ้า นายมีซึ่งเป็นชายหนุ่ม
ต่างหมู่บ้านมาเจอก็เกิดหลงรัก และได้ขอนางลาแต่งงาน ทั้งคู่อยู่กินด้วยกันจนมีลูกสาวหนึ่งคน วัน
หนึ่ง นางแกงฟั กทอง ก็เกิด คิดถึงพ่อที่จากมาไกล จึง ได้เอาเม็ดฟักทองมาปลูกพร้ อมกับพูดสั่ง ต้ น
ฟักทองว่า
“ฟักทองเอ๋ยเมื่อเจ้าเกิดมาจงเลื้อยไปตามทางกลับบ้านของข้า แต่อย่าได้ออกดอกออกผล
ตามทาง ขอให้ไปออกดอกออกผลที่บ้านของข้า ถ้า พ่อข้าและน้องคนอื่นๆกินขอให้ฟักทองหวานถ้า
แม่กับนางลุนกินขอให้มันขมติดปาก”
เมื่อฟักทองเลื้อยไปถึงบ้าน พ่อกับน้องกินก็ปรากฏว่าฟักทองนั้นหวานมากแต่พอแม่และนาง
ลุนกินก็ขมจนติดปาก นางลุนจึงโมโหมากออกเดินทางตามเครือฟักทองว่าฟักทองนี้มาจากที่ใด เดิน
มาจนถึงกระท่อมตายายก็เหลือบไปเห็นนางลาจึงรู้ว่าคู่ฝาแฝดของตน และเมื่อเห็นสามีนางลาก็เกิด
หลงรักจึงโกหกนางลาว่าแม่ไล่ตนออกจากบ้านเช่นกัน จึงขออาศัยอยู่ด้วย นางลาก็นึกสงสารน้องจึงให้
อยู่ด้วยกัน ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนางลุนมักจะแอบมองสามีนางลาเสมอ และหาทางกาจัดนางลา
เพื่อจะได้สามีนางลาวันหนึ่งสามีนางลาออกไปหาปลา ก็สั่งนางลาว่าอย่าออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้าน
เพราะมีลางสังหรณ์ใจไม่ดี แต่นางลุนก็ออกอุบายอยากไปนอนเปลใต้ร่มไม้เพราะปวดหัวอยากไปนอน
เอาอากาศดี ๆ นางลาก็ ส งสารน้ อ งลื ม ค าพู ด ของสามี ที่ สั่ ง ไว้ แล้ ว ก็ พ าน้ อ งไปที่ ที่ น้ อ งอยากไป
นางลุนพานางลาไปผูกเปลใต้ร้มไม้ที่ ข้างล่างนั้น เป็นลาคลองลึก บอกว่า ถ้านอนตรงนี้คงจะเย็น ดี
ขอให้นางลาไกวเปลให้ตนหลับก่อน นางลาก็นั่งไกวเปลจนน้องหลับ เมื่อนางลุนตื่นมาก็แกล้งพูดว่า
นางลาทางานหนักทั้งวันควรจะได้พักผ่อนบ้าง แล้วจัดเตรียมให้นางลานอนเปล ตนจะไกวเปลเอง
เมื่อนางลานอนลงที่เปล นางลุนก็แกะเชือกเปล ร่างนางลาตกไปที่น้า และจมน้าตายวิญ ญาณนาง
ลากลายร่างเป็นดอกบัวหลวง สามีที่ไ ปหว่านแหหาปลา วันนั้นก็ไ ม่ไ ด้ปลาเลย แต่มีดอกบัวลอยจึง
เก็บดอกบัวเอาไปฝากเมียรักที่บาน โดยเอาดอกบัวใส่ข้องปลากลับบ้าน เมื่อกลับมาบ้านนางลุนก็อ้าง
ตนว่าเป็ นนางลา และโกหกสามีว่านางลุนได้ข อกลับบ้า นนางลุ นที่ปลอมเป็นนางลาก็ถามสามีว่ า
ได้ปลารึเปล่าจะได้ทากับข้าวให้กิน แต่สามีก็บอกว่าไม่ได้ ได้แต่ดอกบัวอยู่ในข้อง แต่พอตอนนางลุน
มาเปิดข้อง ดอกบัวก็กลายเป็นนกเขาบินออกจากข้องไปเกาะที่หน้าต่าง สามีนางลาสัง เกตท่าทาง
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ของนางลุนก็เกิดสงสัยว่า ทาไมกิริยาอาการไม่เหมือนเมียของตนเลย ตากับยายก็เช่นกันคิดว่าทาไม
นางลาเปลี่ยนไป เวลาทอผ้าก็ทอแบบสะเปะสะปะ ไม่เหมือนนางลาคนก่อนที่ทอได้เรียบร้อย นกเขาที่
อยู่ข้างหน้าต่างจึงพูดออกไปว่า
“จุกกุดตรูตรูก เนียงลุนจักรุจักเรียง เบอเนียงลาจักกั๊วะจักกั๊วะ”(แปลว่า ถ้านางลุนทอผ้า จะทอ
สะเปะสะปะ ถ้านางลาจะทอได้สวย ทอแล้วก็เคาะได้เรียบร้อย)
นางลุนจึงโมโหนกเขานั้น จึงเอากี่ทอผ้าทุบหัวนกตายและเอาไปเผาไฟทิ้ง และได้ออกจากบ้านไป
เพราะกลัวโดนจับได้ว่าไม่ใช่นางลาตัวจริง
ส่วนยายเมื่อนางลาไม่อยู่แล้วก็ต้องหุงหาอาหารเองจึงได้ไปเอาถ่านไฟตรงที่นกเขาโดนเผาไปก่อไฟหุง
ข้าว แต่พอเอามาก่อไฟก็ไม่ติด จึงโมโหและเปรยบอกว่า “เดี๋ยวก็เยี่ยวใส่ถ่านซะหรอกทายังไงก็ไม่ยอม
ติดซักที” ถ่านไฟจึงพูดว่า
“ถ้ายายจะเยี่ยวใส่ให้ไฟดับ ให้ยายเอาไปจุ่มน้าโอ่งจะดีกว่า”
ยายจึงเอาถ่านไปจุ่มน้า ปรากฏว่าถ่านได้กลายเป็นร่างของนางลา แล้วนางลาก็ไ ด้เล่าทุก
อย่างให้ยายฟัง ยายก็ดีใจไปเรียกสามีของนางลามาหาว่านางลาตัวจริง มาแล้ว ทุกคนก็อยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุขเมื่อนางลุนได้ออกจากชีวิตของครอบครัวนี้ไปแล้ว
๒๒. กะแฮงเชอเตียลจอมพลัง
ผู้เล่า นางชิน อ่อนน้อม บ้านสังแก หมู่ที่ ๒ ต.สะเดา อ.บัวเชด
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีครอบครัวตายายอยู่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งไม่มีลูก แต่ได้เก็บเด็กชาย
ซึ่งถูกทิ้งไว้ข้างกระท่อมมาเลี้ยง เด็กคนนี้ก็โตเร็วมาก โตกว่าเด็กทั่วๆไป กินก็เยอะ กินแต่ละครั้งไม่
เคยเผื่อแผ่อาหารถึงตากับยายเลย ด้วยครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ตากับยายก็ยิ่ งลาบาก เพราะไม่
เคยได้กินอิ่มเลยตั้งแต่มีหลานคนนี้
วันหนึ่งตากับยายจึงได้ปรึกษากันว่าจะกาจัดหลานเสีย เพราะถ้าไม่อย่างนั้นตากับยายต้องอด
ตายซักวันเพราะหลานกินเยอะ ตาจึง ออกอุบายชวนหลานไปตัดต้นไม้เพื่อ เอามาทาด้ามทัพพี แต่
จริงๆแล้วตาตั้งใจจะตัดต้นไม้ทับหลานให้ตาย เมื่อไปถึงกลางป่าลึก ตาก็มองหาต้นไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุด
แล้วใช้ให้หลานไปอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อรอรับต้นไม้ที่จะโค่นลงมาทับตัวหลาน หลอกว่าจะเอาไปทาด้าม
ทัพพี ด้วยความซื่อ หลานก็วิ่งไปรับต้นไม้ที่หักลงมา ต้นไม้ที่ใหญ่มากโค่นลงมาจนหลานจมหายไปกับ
ดิน เมื่อเห็นดังนั้นตาก็คิดว่าหลานคงจะโดนต้นไม้ทับตายแล้ว ก็รีบกลับบ้านไปหายายเพื่อจะบอกข่าว
ว่าหลานตายแล้ว เมื่อยายได้ยินดังนั้นก็รีบหุงข้าวทากับข้าว และคิดว่าวันนี้คงจะเป็นวันแรกที่จะได้กิน
ข้ า วอิ่ ม ซั ก ที ส่ ว นหลานเมื่ อ โดนต้ น ไม้ ทั บ ก็ พ ยายามตะเกี ย กตะกายขึ้ น มาจนพ้ น ดิ น เมื่ อ มอง
หาตาไม่เจอก็ไม่รู้ว่าตาจะเอาส่วนไหนของต้นไม้ทาด้ามทัพพี จึงลากต้นไม้ไปทั้งต้นกลับบ้านเพื่อให้ตา
เลื อกตัด เอาว่ าจะเอาส่ วนไหนพลัน แอบได้ยิ น ตาพูด กับ ยายอย่า งดี ใจว่า ได้ก าจั ดหลานเรีย บร้ อ ย
แล้ว เมื่อกะแฮงเชอเตียลได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจ รีบวิ่ง เข้าไปถามตากับยายว่าตนผิดอะไร ทาไมถึง
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อยากจะฆ่าให้ตาย ตากับยายก็บอกว่า ตั้งแต่เลี้ยงหลานมาก็ไม่เคยได้กินอิ่ม เพราะหลานกินเยอะ ตา
กับยายก็แก่แล้ว ไม่มีปัญญาไปหารับจ้างได้ ถ้าไม่กาจัดหลานทิ้งสักวันก็ต้องอดตาย เมื่อกะแฮงเชอ
เตียลได้ยินเช่นนั้นก็ทาให้สานึกได้ว่า ที่ผ่านมาตัวเองไม่ เคยเผื่อแผ่ตากับยายเลย มีอะไรก็กินคนเดียว
จนหมด จนตายายต้องวางแผนกาจัดตัวเอง กะแฮงเชอเตียลได้สานึกผิดและก้มกราบขอโทษตากับ
ยายที่ทาให้ลาบากมาตลอด และสัญญาว่าจะเป็นคนทางานหาเลี้ยงตากับยายเอง กะแฮงเชอเตียลเป็น
คนที่มีพลังมาก จึงสามารถไปรับจ้างแบกของหนักๆได้มากกว่ าคนอื่น ทาให้เขามีรายได้มากกว่าคนที่
ไปทางานด้วยกัน และกลายเป็นคนรวยจากความขยันของเขาบวกกับการมีพลังเยอะ ทาให้เขาเลี้ยงดู
ตากับยายได้จนชั่วชีวิต
๒๓. ความกตัญญู
ผู้เล่า หลวงพ่อมหาสนม ฉวิวัณโณ เจ้าอาวาสวัดสง่างาม ตาบล คอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ในอดีตนานมาแล้ว มีครอบครัวหนึ่ง มีฐานะพอมีพอกิน มีลูกชายหนึ่ง คน อยู่มาวันหนึ่ง
เมื่อลูกชายอายุได้ ๑๕ ปี พ่อก็ได้ ล้มหายตายจากไป ปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่ตามลาพัง ช่วยงานในบ้าน
ทุกอย่าง ดูแลแม่ด้วยดีตลอดมา ต่อมาแม่เป็นโรคผอมแห้งแรงน้อย ด้วยความยากจน ไม่มีเงินรักษา
แม่ก็ตายจากไป เขาร้องไห้เสียอกเสียใจ เพื่อนบ้านข้างเคียงมาช่วยงานศพ จนเรียบร้อย
ต่อมาเขาก็อยู่ตัวคนเดียว แต่ชายผู้นี้ก็ยังมีจิตสานึก ระลึกถึงคุณพ่อแม่ เขาเอากระดูกพ่อแม่
บูชาไว้ที่บ้าน กราบกระดูกพ่อแม่เป็นประจาทุกเช้าเย็น แม้แต่เวลากินข้าว ก็ตักข้าวใส่ให้พ่อ และแม่
คนละ หนึ่งจาน ก่อนจะตักกินเอง เขาทาเช่นนี้ ราวกับว่า พ่อแม่ ยังมีชีวิตอยู่ กล่าวถึงเทวดาที่อยู่
บนสรวงสวรรค์ ท่านเกิดความร้อนรุ่ม บัลลังก์ที่เคยประทับกลับแข็งกระด้าง ท่านจึงรู้ว่า ต้องมีปัญหา
บางอย่างเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ ท่า นจึง อยู่ไม่เป็นสุข เมื่อเพ่งมองไปยัง โลกมนุษย์ ก็เห็นเด็กชายคน
หนึ่ง อยู่คนเดียว ไม่มีพ่อแม่ ยังชีพด้วยความสุจริต มานะบากบั่น พระอินทร์ เห็นแล้วจึง เกิดความ
สงสาร ท่านจึงแปลงร่างเป็นหญิงชรา นุ่ง ขาวห่มขาว ถือไม้เท้าและ ขันน้าหนึ่ง ใบ เดินมาขอทาน
ตรงหน้าบ้าน ในขณะนั้นเด็กผู้นี้กาลังกินข้าวอยู่ ก่อนจะออกไปทาไร่ไ ถนาตามปกติ เมื่อชายหนุ่ม
มองเห็นหญิงชราผู้นี้ ก็สึกถูกชะตา เพราะหน้าตาคล้ายกับแม่ของตน จึงเอ่ยถามว่า
“ยายมาจากไหน มีธุระอะไร” ยายที่เป็นพระอินทร์ แปลงกายมา จึงตอบไปว่า
“ยายเป็นคนอนาถา ไม่มีพีน้อง เดินขอทานไปวันไป ยายจึงอยากจะขอข้าวกินสักมื้อ”
เด็กหนุ่มได้ยินดังนั้น จึงตอบไปว่า “ยายไม่ต้องไปขอทานที่ไ หนอีกแล้ว ” “อยู่กับข้านี่
แหละ” “ข้าจะดูแลยายเองแค่เวลาข้าไปทางาน ขอให้ยายเฝ้าบ้าน ข้าจะทามาหากินเลี้ยงยายเอง”
จากนั้นเขาก็ปฏิบัติต่อหญิงชรา ราวกับเป็น แม่ของตน หุงหาอาหารให้กิน ตักน้าใส่โอ่งไว้ให้
อาบ พูดจาเสนาะหู ไม่เคยทาให้ยายเสียใจเลย อยู่มาวันหนึ่ง ชายหนุ่ม ออกไปทางานนอกบ้าน
ตามปกติ ได้เวลาที่ พระอินทร์ จะต้องกลับสวรรค์ ก่อนกลับก็ได้เนรมิต แก้วแหวนเงินทองไว้เต็ม

๑๗๐

บ้าน เมื่อชายหนุ่ม กลับมาถึงบ้าน ก็รู้ สึกแปลกใจที่ไม่เห็นยาย เขาเดินหายาย ไปทั่วหมู่บ้าน เขา
เดินไปถามบ้านข้างเคียง ก็ไม่มีใครเห็น เมื่อขึ้นมาบนบ้าน เขาก็พบว่า มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย
เด็กหนุ่มเห็นแล้วตกใจ แล้วเกรงว่าจะมีคนมาหาเรื่องตน จึงไปบอกนายบ้าน ให้มาตรวจทรัพย์ดูว่า
เป็นของใครหรือไม่ นายบ้านจึงมาตรวจดูทรัพย์สิน และเรียกประชุมขาวบ้าน ถามว่า ทรัพย์สินนี้เป็น
ของใคร แต่ไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของ นายบ้านจึงเอาทรัพย์สินไปแจ้งขุนนางให้มาดู เมื่อขุนนาง
ทราบข่าว ก็น าไพร่พลมาดู เพื่อตรวจสอบดูว่า ทรัพย์สิ นนี้เป็นของใครหรือไม่ แต่ ก็ไ ม่มีใครเป็ น
เจ้าของทรัพย์สินเงินทองดังกล่าว ขุนนางจึงนาความไปแจ้งพระราชา พระราชาก็ให้เสนาอามาตย์ ไป
ดู และให้เรียกตัวชายหนุ่มให้ไปเข้าเฝ้า สอบถามของเรื่องราวความเป็นมา เมื่อชายหนุ่มได้เล่าเรื่อง
ทั้งหมด พระราชาจึงรู้เลยว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้มีบุญวาสนา เทวดาบันดาลให้ เมื่อทราบ
ความตามจิต หยั่งรู้แล้ว จึงสั่งเสนาอามาตย์ ให้นาทรัพย์สินเหล่านี้ มาไว้ที่ราชวัง และแต่งตั้งชายหนุ่ม
ให้เป็นพระราชโอรสบุญธรรม เมื่อชายหนุ่ม อายุ ๒๕ ปี ชายหนุ่มผู้นี้จึงได้ อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง
ต่างเมือง และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนชั่วชีวิต
๒๔. อากาจิลแพ๊ะ
ผู้เล่า นางสุด โกยสาราญ อาชีพ ทานา บ้านสมุด ตาบลสมุด อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหญิงชราผู้หนึ่ง มีลูกชายอยู่หนึ่งคน ลูกชายคนนี้ขี้เกียจมาก จน
ชาวบ้านเรียกว่า “อากาจิลแพ๊ะ ” กะจิล ภาษาเขมรแปลว่า ขี้เกียจ ชายหนุ่มผู้นี้ไม่เคยทาอะไรเลย
คอยแต่ให้แม่ป้อนข้าวป้อนน้าให้ จนแม่แก่เฒ่าทาอะไรไม่ได้ ไม่สามารถดูแลปรนนิบัติลูกเหมือนที่เคย
ทาได้อีกต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้อากาจิลแพ๊ะต้องหาวิธีเอาตัวรอด เมื่อเขารู้สึกหิว เขาเลยเดินไปที่ใต้
ต้นไม้ใหญ่ แล้วนอนอ้าปากคอยให้ผลไม้ ตกลงใส่ปาก แต่ผลไม้ไม่ตกตรงปาก แต่ตกโดนแขนโดนขา
เขาขี้เกียจมาก ไม่แม้แต่จะยื่นมือไปเก็บผลไม้เข้าปาก เทวดาที่สิงสถิตอยู่แถวนั้นมองเห็นความเป็นไป
ทุกอย่าง และคิดว่า หากอากาจิลแพ๊ะอยู่แบบนี้ต่อไปคงไม่รอดแน่ ท่านจึงคิดหาวิธีให้บทเรียนกับชาย
ขี้เกียจผู้นี้ เทวดาจึงแปลงกายเป็นนกไปเกาะบนต้นไม้ที่ อากาจิลแพ๊ะ ยังคงนอนอ้าปากอยู่ นก
(เทวดา) ก็เลยขี้ใส่ปากอากาจิลแพ๊ะ อากาจิลแพ๊ะก็เลยกินขี้นกเข้าไป เพราะนึกว่าเป็นของกิน เมื่อ
ลิ้นได้ลิ้มรสขี้นกแล้วจึงรู้ว่านี่มันไม่ใช่ผลไม้ พอมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นนก นกก็หัวเราะเยาะเย้ยแล้ว
พูดว่า “เจ้ากินขี้ของข้า ฮ่าๆๆๆ”
อากาจิลแพ๊ะโกรธมาก เขาจึงเอาไม้ขว้างใส่นก แล้วนกก็ตกลงมาตาย
นก(เทวดา)จึงพูดว่า
“ทาไมไม่ถอนขนมันล่ะ” อากาจิลแพ๊ะก็เลยไปถอนขนนก
แล้วเทวดาก็พูดว่า “ทาไมไม่ย่างมันล่ะ” อากาจิลแพ๊ะก็เลยลุกไปย่างนก
แล้วเทวดาก็พูดอีกว่า “ทาไมย่างแล้วไม่กินล่ะ ” อากาจิลแพ๊ะก็เลยลุกไปกินแล้วกลับมานอนต่อ สัก
พักก็ตดเสียงดัง นกก็บินหนีไป เขานึกอยู่ในใจว่าถ้านอนอยู่แบบนี้ต่อไปคงไม่มีอะไรกินแน่ อากาจิล
แพ๊ะคิดได้ก็เลยลุกขึ้นมาทามาหากินเหมือนคนอื่นๆเขา
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๒๕. ตากับยายไปหาปู
ผู้เล่า นางเป็น ลอดศรีจันทร์ อาชีพ ชาวนา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
วันหนึ่งในฤดูร้อน มีตายายคู่หนึ่ง ตาถือเสียม ยายถือครุ แล้วตายายก็มองหารูปู พอยายเห็น
รูก็พูดขึ้นว่า “มานี่ๆ ยายเห็นรูแล้ว มาขุดเร็ว ” ยายนั่งคอยตาก็ขุดไป พอขุด ๆ ไป ดินมันแข็งมาก
(ขุดยาก) ตาพูดขึ้นว่า “ขุดไม่ได้หรอกยาย ดินมันแข็ง ยายปวดฉี่ไหม ไปฉี่ใส่รูปูหน่อยสิ ” ยายก็ปวดฉี่
พอดี “มายายจะฉี่ใส่” น้าเยี่ยวที่ยายฉี่ใส่ มันเย็นไปถึงหลังปู แล้วปูพูดว่า
“โอ้ มันเย็นๆ สงสัยฝนตก ไหนจะไปดูข้างนอกหน่อยซิ ” ปูกาลังออกมาก็เห็นอวัยวะเพศของยาย ก็
เลยหนีบ ยายก็ร้อง
“ตาๆ ช่วยด้วยๆ ปูหนีบยาย” ตาก็ตีปูออก จับมาปูใส่ครุ ตาพูดขึ้นว่า “ได้ตัวหนึ่งแล้วยาย” ยายก็หา
รูอีก แล้วตาก็ขุดปู ขุดไปๆ ดินมันแข็ง ขุดไม่ได้ ยายพูดว่า
“ตาปวดฉี่ไหม?” ตาพูดว่า “ตาจะฉี่ใส่รู” ปูก็ออกมา ก็เห็นอวัยวะเพศของตา ก็หนีบอวัยวะเพศของ
ตา ตาทายังไงก็ไม่หลุด ตาพูดว่า
“ยายๆ ทาเสียงฟ้าร้องได้ไหม” ยายร้อง “โครมๆ” (เหมือนเสียงฟ้าร้อง) ปูพูด
“ฝนตกแน่ๆ เลย” ปูก็ปล่อยก้ามออกจากอวัยวะเพศของตา ปูก็กลับเข้ารูเดิม แต่ยายจับใส่ครุทัน ตา
กับยายพากันไปขุดต่อ ตาพูดว่า “ยายขุดบ้างสิ” ยายก็ขุดได้สองสามตัว แล้วก็พากันกลับบ้าน เก็บผัก
ตามทาง พอมาถึงบ้านก็ทาอาหารกินเสร็จ ยายพูด “ตาวันนี้นอนหลับแหละตา เพราะได้กินกับข้าว
อร่อย” ตากับยายก็กลับไปนอน หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
๒๖. กะเดิ๊บโดงกะเดิ๊บซลา (กาเนิดนางเงือก)
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มีครอบครัวหนึ่งฐานะยากจน มีเพียงแม่และลูกสาวคนหนึ่ง ชื่อ “นางกะเดิ๊บโดง” พ่อของ
นางกะเดิบโดง ได้ตายจากไปนานแล้ว วันหนึ่งแม่ของนางกะเดิบโดง ไปขุดหน่อไม้ และทาเสียมติดอยู่
ในกอไผ่ นางพยายามดึงยังไงก็ดึงไม่ได้สักที จนตะวันบ่ายคล้อยใกล้ค่า นางหมดปัญญาที่จะดึงเสียม
ออกมา นางจึงพูดบนบานว่า ถ้าใครสามารถเอาเสียมของนางออกมาจากกอไผ่ได้ นางจะยกลูกสาว
คนเดียวให้ นางพูดยังไม่ทันขาดคาก็มีเสียงหนึ่งถามว่า
“พูดจริงใช่ไหม” นางก็ตอบว่า “ใช่...”
ทันใดนั้น ก็ปรากฎมีงูตั วใหญ่ตัว หนึ่ง เลื้อ ยออกมาและเอาเสี ย มออกจากกอไผ่ใ ห้ แม่นาง
กะเดิบโดง ตกใจมากที่เห็นงูใหญ่ขนาดเท่าต้นมะพร้าว แต่ก็ไม่รู้จะทาอย่างไรเพราะได้ลั่นวาจาออกไป
แล้ ว จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งรั ก ษาค าพู ด ที่ ไ ด้ พู ด ออกไป ฝ่ า ยงู ถ ามแม่ น างกะเดิ๊ บโดงว่ า จะไปบ้ า นนาง
ได้อย่างไร นางก็บอกให้ไปตามเปลือกหน่ อไม้ที่นางจะแกะทิ้ง ไว้เป็นระยะตามทางจนถึง บ้าน เมื่อ
กลับถึงบ้านก็เล่าให้ลูกสาวฟัง นางกะเดิบโดง ตกใจมาก แต่ก็จายอมทาตามความประสงค์ของแม่
พอตกกลางคืนงูใหญ่ ก็ไปที่บ้านของนางกะเดิ๊บโดงจริง และเข้าไปอยู่ในห้องของนางกะเดิ๊บโดง งูนี้
ที่จริงเป็นงูเทพเจ้า แปลงกายมาลองใจแม่นางกะเดิ๊บโดงว่าจะรักษาคาพูดหรือไม่ เมื่อเข้าไปในห้องจึง
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คืนร่างเป็นเทพรูปงามและบอกความจริงแก่นางกะเดิ๊บโดงและได้นางเป็นภรรยา ในคืนนั้นพร้อมกับ
เนรมิตความร่ารวยให้ครอบครัวนี้ จนเป็นที่ร่าลือไปทั่วทั้งหมู่บ้าน
ยังมีอีกครอบครัวหนึ่ง มีลูกสาวชื่อ นางกะเดิ๊ บซลา เมื่อแม่ของนางกะเดิ๊บซลาได้ยินเรื่องนี้
เข้า ก็เกิดความอิจฉาและความโลภอยากร่ารวยกับเขาบ้าง จึงแวะเวียนไปบ้านนางกะเดิ๊บโดงมิได้ขาด
รบเร้าให้แม่นางกะเดิบ๊ โดงเล่าที่มาของความร่ารวย จนวันหนึ่งแม่ของนางกะเดิ๊บโดงจึงอดไม่ได้ที่จะ
เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟัง เมื่อ แม่ของนางกะเดิ๊บซลา เมื่อกลับมาถึง บ้านก็คว้าเสียม ตะกร้าไปหา
หน่อไม้ทันที ในใจก็คิดถึงความร่ารวย ตลอดทาง พร้อมทั้ง อยากได้เขยรูปงามเหมือนแม่ของนาง
กะเดิบ๊ โดงบ้าง เมื่อไปถึงป่าไผ่ นางก็เอาเสียมไปเสียบไว้กับกอไผ่กอเดิมที่แม่นางกะเดิ๊บโดงเคยมาขุด
หน่อไม้และทาเสียมติด แล้วนางก็ทาทีร้องหาคนช่วยเอาเสียมออกจากกอไผ่ให้นาง เอ่ยปากว่าหาก
ช่วยได้จะยกลูกสาวให้ นางร้องเกือบทั้งวันก็ไม่มีใครมาช่วย ใกล้ค่าจนนางเกือบหมดความอดทน ก็มีงู
ใหญ่ตัวหนึ่งอาสาจะเอาเสียมให้นาง นางดีใจมาก บอกว่าให้รีบไปบ้านนาง นางจะทิ้งเปลือกหน่อไม้
ไว้เป็นที่สังเกตตลอดจนถึงบ้าน แม่นางกะเดิ๊บซลาดีใจรีบกลับบ้าน แล้วบอกแก่นางกะเดิ๊บซลา ให้
เตรียมตัวรับว่าที่ผัวงู นางกะเดิ๊บซลาเป็นคนดี แต่ขัดใจแม่ไม่ได้ จึงจาใจต้องทาตามผู้เป็นแม่ คืนนั้นงู
ตัวใหญ่มาที่บ้านนางกะเดิ๊บซลา แม่ของนางดีใจ รีบพาเข้าห้องลูกสาว กาชับให้ปิดประตูลงกลอน
ให้เรียบร้อย ส่วนตัวเองจะเข้านอนคอยเงี่ยหูฟังสถานการณ์สักพักหนึ่งได้ยินเสียงนางกะเดิ๊บซลาร้อง
บอกว่า งูใหญ่ได้กลืนข้อเท้าตนเองแล้ว แม่นางกะเดิ๊บซลาได้ยินดังนั้น ก็ให้ขัดเคืองยิ่งนัก นางตะคอก
ให้ลูกเงียบ เดี๋ยวบ้านอื่นจะได้ยิน ผ่านไปอีกสักครู่หนึ่งนางกะเดิ๊บซลา ก็ร้องดัง ขึ้นอีกว่า งูได้กลืน
มาถึงเอวแล้ว แม่นางก็บอกให้เงียบ สักพักนางกะเดิ๊บซลา ก็ร้องอีกว่างูกลืนนางถึงคอแล้ว แม่ของนาง
ก็บอกให้เงียบ
รุ่งเช้าแม่นางกะเดิ๊บซลา ตื่นหุงหาอาหารจนสายก็ยังไม่เห็นลูกสาวและลูกเขยออกจากห้อง
จึงเอะใจเคาะประตูไม่มีใครตอบ จึงลงเดินไปหารอบๆบ้าน เห็นงูใหญ่ท้องป่อง
เนื่องจากกลืนนางกะเดิ๊บซลา ไปขดตัวอยู่ในสวนหม่อนหลังบ้าน นางตกใจสุดขีดร้องให้ชาวบ้านมา
ช่วยฆ่างูผ่าท้องช่วย นางกะเดิ๊บซลาออกมาได้ เรื่องนี้เป็นที่ซุบซิบนินทาของคนในหมู่บ้านสร้างความ
อับอายแกนางกะเดิ๊บซลาเป็นอย่างมาก นางบอกกับแม่ของนางว่า ขอตัวไปอาบน้ ำล้างเมือกงู ที่กลืน
นางออก แม่นางให้น้องชายคนเดียวของนางตามไปเป็นเพื่อนด้วย
นางกะเดิ๊บซลาคว้าขันน้า และถือผ้าเดินออกจากหมู่บ้านหาแหล่งน้าชาระล้างร่างกาย ผ่าน
หนองน้าใหญ่ น้องชายของนางให้นางลงอาบล้างที่หนองน้านั้น แต่นางว่าน้าน้อยไปล้างเมือกออกไม่
หมดหรอก จึงพากันเดินต่อไป ผ่านอีกห้วย บึง แม่น้า ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของนาง จึงพากันบุกป่าฝ่าทุ่ง
หลายวันหลายคืน จนมาถึงมหาสมุทรใหญ่ นางบอกให้น้องชายหยุดรอที่ชายฝั่ง ส่วนนางจะลงไป
อาบน้าล้างคราบเมือกงูออก นางคว้าขันเดินลงไปในน้าเรื่อยๆ จนลึกถึงคอ เมื่อนางเดินลึกถึงปลาย
คาง นางเอาขันครอบหัว แล้วมุดน้าหายไป ไม่ยอมโผล่มาอีกเลย น้องชายของนางรออยู่เป็นเวลานาน
ก็ไม่เห็นพี่สาวโผล่มาสักที จึงเดินร้องให้กลับบ้าน พร้อมกับบอกเรื่องราวให้แม่ของนางกะเดิ๊ บซลา
ทราบ ผู้เป็นแม่เสียใจและรู้สึกผิด แต่ก็ทาอะไรไม่ไ ด้เพราะสายเกินไปเสียแล้วส่วนนางกะเดิ๊ บซลา
เมื่อจมหายไปในมหาสมุทร ก็ได้กลายเป็นนางเงือก อาศัยอยู่ในมหาสมุทรไม่ยอมพบผู้คนด้ วยความ
อายตราบเท่าทุกวันนี้
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๒๗. ชายสานตะกร้า
ผู้เล่า กิตติกาญจน์ นรโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
มีชายคนหนึ่ง มีอาชีพสานตะกร้าจากใบตาล วันหนึ่งเขาได้ปีนขึ้นไปสานตะกร้าบนต้นตาล
เขาตัดแผ่นใบตาล แล้ววางแผนทาตะกร้า ในขณะที่เขาเริ่มสานไปนั้น เขาคิดขึ้นมาว่า
"เมื่อฉันทาตะกร้าได้จานวนมากแล้ว ฉันจะนาไปขายไปที่ตลาด แล้วฉันจะซื้อแม่ไก่สักสอง
สามตัว หลังจากนั้นไก่จะให้ไข่แก่ฉัน แล้วฉันจะขายไก่ตัวนั้น ดังนั้นฉันจะได้รับเงินมากพอที่จะเอาไป
ซื้อหมูได้ ฉันก็จะซื้อหมู เมื่อหมูมีลูก ฉันจะเอาพวกมันไปขายที่ตลาด ฉันจะได้เงินมากพอที่จะซื้อลูก
ม้า จากนั้นฉันจะซื้อลูกม้ามาเลี้ยง เมื่อฉันขายมันฉันจะทาเงินได้เป็นจานวนมากโขพอที่จะซื้อที่ดินทา
ไร่ได้ จากนั้นฉันจะซื้อไร่ และจะปลูกพืชไร่ในที่แห่งนี้ และเมื่อพืชไร่เติบโตฉันจะขายพวกมัน และฉัน
จะได้เงินอีกจานวนมาก จากนั้นฉันจะหาสาวสวยมาเป็นเมีย ของฉัน หลังจากนั้นฉันจะกลายเป็นคน
รวย และฉันจะซื้อทาสเพื่อดูแลลูก ๆ ของฉัน เมื่อทาสของฉันไม่สามารถดูแลลูกของฉันได้ ฉันจะตี
พวกเขา "
ในขณะที่ชายคนนั้นฝันกลางวันอยู่ เขาก็ได้เตะไปที่ใบตาล ทาให้ใบตาลหัก ชายผู้นั้นจึงร่วง
ลงมา แต่ เขาได้จั บกิ่ง ใบตาลไว้ทัน เมื่ อลมพัดเขาก็ห มุนแกว่ง ไปมา เขาไม่สามารถที่จ ะปีน ขึ้นไป
ด้านบนของต้นตาลได้ ในขณะเดียวกันนั้นมีชายคนหนึ่งขี่ช้างเข้ามาใกล้บริเวณต้นตาล แล้วชายผู้นี้จึง
ได้ขอความช่วยเหลือจากชายขี่ช้าง
"โปรดช่วยฉันด้วยเถอะพาฉันลงมาหน่อย หากช่วยฉัน ฉันจะรับใช้ท่านตลอดชีวิต"
เมื่อคนขี่ช้างพาช้างไปที่ต้นตาลแล้วเขาจึงได้ยืนขึ้นบนหลังช้าง แต่ช้างกลับวิ่งหนี ชายคน
ขี่ช้างจึงร่วงลงไปจับขาชายผู้นั้นไว้ แล้วคนขี่ช้างจึงขอร้อง และพูดว่า
"ได้โปรดอย่าปล่อยมือลงมานะ และฉันจะเป็นคนรับใช้ของคุณตลอดชีวิตของฉัน"
มือของชายคนนั้นดูอ่อนแรงมาก จากนั้นเขาบอกให้คนขี่ช้างปล่อยขาของเขา แต่คนขี้ช้าง
ไม่ยอมปล่อยแล้วเขาก็พูดอีกครั้งว่า "ถ้าคุณไม่ปล่อยมือจากขาของฉันอาจจะตกลงไป และปล่อยฉัน
เถิด "แต่คนขี่ช้างขอร้องให้ชายคนนี้จับกิ่งไม้ไว้แน่นๆ และเขาพูดว่า
" ฉันกลัวว่าท่านจะปล่อยมือ แล้วร่างของฉันคงร่วงลงไป ได้โปรดอย่าปล่อยมือจากกิ่งตาล
ถ้าท่านช่วยชีวิตของฉัน ฉันจะเป็นคนรับใช้ของท่าน "
ในขณะที่ พวกเขาพูดคุย กันอยู่นั้ น มีชายหัวโล้ นสี่คนก าลัง เดิ นมาทางนั้น น าตาข่า ย
ขนาดใหญ่มาด้วย เมื่อ คนที่แกว่งไปมาอยู่ใต้ต้นตาลเห็นพวกเขามา ก็ร้องขอความช่วยเหลือ ชาย
หัวโล้นถามชายสองคนว่า
"พวกเราจะช่วยท่านได้อย่างไร"
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ชายทั้งสองจึงออกความคิด ช่วย ให้แผ่ตาข่าย ออก และผูกปลายมันไว้รอบคอของชายทั้งสี่
จากนั้นพวกตนจะค่อยๆหย่อนตัวลงไปอยู่ในตาข่ายชายหัวโล้นทั้ งสี่คนได้แผ่ตาข่ายดักปลาออกเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นพวกเขาก็บอกให้ชายที่ห้อยกิ่งตาลทิ้งตัวลงทีละคน แต่ทั้งสองเขาไม่ได้ทิ้งตัวลง
ไปทีละคน พวกเขาทิ้งตัวลงในตาข่ายพร้อมกัน ดังนั้นชายหัวล้านทั้งสี่จึงถูกกระชากไปชนกับศีรษะกัน
ต่างกระแทกกับกะโหลกศีรษะจนตาย
เมื่อชายทั้งสองได้รับความช่วยเหลือจนรอดแล้ว พวกเขาเห็นชายหัวล้านทั้งสี่คนเสียชีวิต จึง
คุยกันเรื่องการเผาศพของชายหัวโล้นทั้งสี่คน แต่มีคนหนึ่งพูดว่า
"ถ้าเราเผาพวกเขาในเวลาเดียวกัน จะมีคนคิดว่าเราเป็นคนฆ่าแล้วคณะปกครองจะจับเราเข้าคุก
ดังนั้นเราจึงควรฝังพวกเขาไว้ที่นี่ และให้อภัยพวกเขา เพราะพวกเขาตายเพื่อช่วยเรา "
พูดแล้วจึงช่วยกันฝังศพชายทั้งสี่ใต้ต้นตาล
๒๘. ตานานเนียงด็อฮทม (ตานานปราสาทภูมิโปน)
ผู้เล่า นางพรนภา วงศ์อ่อน บ้านหนองหว้า อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยัง มีกษัตริ ย์ขอมองค์หนึ่ง ทรงมีพระธิดาผู้เลอโฉมทรงพระนามว่า
พระนางศรีจันทรา พระธิดาทรงมีพระสิริโฉมงดงามนอกจากนั้นยังมีเส้นพระเกศาที่หอมกรุ่นและมี
เนินพระอุระอวบอิ่ม จึงได้รับการเรียกขานอีกนามหนึ่งว่า เนียงด็อฮทม (นางนมใหญ่) พระองค์ทรง
ครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขจนกระทั่งในกาลต่อมา บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ มีข้าศึกเข้าประ
ชิตเมืองจึงโปรดให้สร้างปราสาทลับไว้กลางป่าใหญ่ชื่อว่าปราสาทภูมิโปน ภูมิหมายถึง ที่ ส่วนโปน
หมายถึงซ่อน เมื่อสร้างปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งพระราชธิดาพร้อมไพร่พลจานวนหนึ่งมา
หลบซ่อนลี้ภัยที่ปราสาทภูมิโปน
ต่อมาไม่นานมีพรานป่าจากต่างเมืองจานวนหนึ่งได้ออกเดินป่าล่าสัตว์ผ่านมา และหยุดพัก
บริเวณหนองน้า ใกล้กับปราสาท จึง ได้พบกับปราสาทภูมิโปนตั้ง ตระหง่านอยู่ไ ม่ไ กลจากหนองน้า
เหล่าพรานได้ซุ่มดูความเป็นไปในปราสาท และได้เห็นพระสิริโฉมอันงดงามของเจ้าหญิงศรีจันทราใน
ขณะที่พระนางศรีจันทราสรงน้า จึงรีบเดินทางกลับเพื่อไปกราบทูลพระราชา เมื่อพระราชาทรงทราบ
ทรงสนพระทัยมาก รีบจัดเตรียมไพร่พลเพื่อไปรับนางมาเป็นพระชายาคู่บารมี
ฝ่ายพระนางศรีจันทราหลังจากวันที่ไปสรงน้าก็ทรงกระสับกระส่ายเกิดลางสังหรณ์ และวิตก
กังวลว่าอาจมีคนมาพบที่ซ่อนของพระนางแล้ว เมื่อบรรทมก็ฝันว่าได้ทากระทงเสี่ยงทาย ใส่เส้นผมเจ็ด
เส้น ที่มีกลิ่นหอมและเขียนสาส์นใจความว่า หากผู้ใดเก็บกระทงของนางได้ นางจะยอมเป็นคู่ครอง ใน
กระทงยังให้ช่างเขียนรูปของนางใส่ลงไปด้วย เมื่อตื่นขึ้นมานางจึงได้จัดการทาตามความฝัน และนา
กระทงไปลอยไปตามลาธาร
กระทงของพระนางได้ลอยไปยังอีกเมืองหนึ่งชื่อว่า เมืองโฮลมาน และราชโอรสของเมืองนี้ได้
เก็บกระทงของนางได้ ทันทีที่เจ้าชายเปิดผอบก็ทรงได้กลิ่นหอมกรุ่นของเส้นพระเกศาในผอบ เจ้าชาย
เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้า และหลงรักนางทันที อย่างไรก็ตามเจ้าชายโอลมาน นั้นมีรูปร่าง
หน้ า ตาไม่ ห ล่ อ เหลา แต่ มี ฤ ทธานุ ภ าพมากในเรื่ อ งเวทมนตร์ ค าถา นอกจากนี้ พ ระองค์ ยั ง เป็ น ผู้
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ที่ถื อสั จจะว่ าส าคัญ ยิ่ง กว่ าสิ่ งใด เมื่อ เห็ นผอบและอ่า นสาส์ นแล้ วจึ ง พระองค์ จึ ง ไปสู่ ขอนางตาม
ประเพณีเพราะเป็นผู้เก็บผอบได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อขบวนของพระองค์เดินทางไปถึง พระนางศรีจัน ทรากลับไม่รู้สึกยินดีที่เห็น
เจ้าชาย เหตุเพราะเจ้าชายหน้าตาอัปลักษณ์นั่นเอง พระนางจึงได้แต่ร้องไห้ เจ้าชายโฮลมาน ทรงเข้า
พระทัยดีเพราะรู้ตัวว่าตัวเองมีความบกพร่องเช่นไร แม้พระองค์จะรักพระนางศรีจันทรามากเพียงใด
พระองค์ก็จะไม่บังคับจิตใจของพระนาง แต่กลับช่วยพระนาง ขุดสระสร้างกาแพงเมือง และมอบ
กลองชัยเอาไว้ เพื่อให้พระนางได้ตียามมีเหตุเดือดร้อน และต้องการให้พระองค์ช่วยเหลือ เจ้าชายได้
ตรัสบอกพระนางว่า หากมีเหตุเภทภัยอันใดให้ตีกลองดังๆพระองค์จะมาช่วยเหลือพระนางโดยทันที
อย่างไรก็ตามทรงกาชับว่าหากไม่มีเหตุอันควรก็ห้ามตีด้วยเป็นอันขาด
ในขณะที่มาประทับอยู่ปราสาทกลางป่านั้น พระนางศรีจันทราทรงมี นายทหารรับใช้ใกล้ชิด
อยู่หนึ่งคน ที่พระนางศรีจันทราให้ความสนิทสนมไว้วางใจมาก ความใกล้ชิดทาให้นายทหารผู้นี้หลง
รักพระนาง แม้พระนางจะรู้ดีแต่พระนางไม่ได้มีใจตอบ
วันหนึ่งเขาได้เห็นกลองชัยที่เจ้าชายโฮลมานมอบให้พระนางไว้ ก็นึกอยากตี จึงไปรบเร้ากับ
พระนางทุกเช้าเย็น อยากจะขอลองตีกลอง ฝ่ายพระนางศรีจันทราเมื่อทหารเอกคนสนิทรบเร้าพระ
นางบ่อยครั้งเข้าก็เกิดความราคาญ จึงทรงพูดประชดทานองว่า ถ้า อยากตีก็ตีไป เพราะคงจะไม่ได้พบ
กันอีกแล้ว เมื่อได้ยินดังนั้นนายทหารเอกผู้นี้กลับเข้าใจผิดคิดว่าพระนางมีใจให้กับเจ้าชายโฮลมาน
แล้ว จึงขึ้นไปตีกลองอย่างบ้าคลั่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วผืนป่า
เสียงกลองได้ยินไปถึงพระกรรณของเจ้าชายโฮลมาน จึง ทรงนาไพร่พลมายังปราสาททั นที
เพราะนึกว่าพระนางศรีจันทราตกอยู่ในอันตราย เมื่อทรงทราบความจริงว่าเป็นเพียงการตีเล่นเท่านั้น
เจ้าชายโฮลมานทรงตาหนิพระนาง และเป็นอันสิ้นสุดสัญญาที่ให้ไว้กับพระนางทันที พระองค์จะไม่มา
ช่วยเหลือพระนางอีกแล้วแม้พระนางจะตีกลองเท่าไหร่ก็ตาม พระนางศรีจันทราทรงเสียพระทัยในสิ่ง
ที่เกิดขึ้น ทรงพยายามอธิบายเหตุผลต่างๆนานา แต่เจ้าชายหาฟังไม่ทรงนาไพร่พลกลับไปอย่างโกรธ
เคือง
ฝ่ายพระราชาที่ส่งพรานป่าเจ็ดคน มาล่าสัตว์แล้วมาพบพระนางในตอนแรกนั้น ก็ส่งทัพมา
ล้อมเมืองภูมิโปนไว้ พระนางจึงหนีเข้าไปหลบภัยในปราสาทและคิดที่จะยอมตายเสียดีกว่า เพราะคน
ที่มาหลงรักพระนางแต่ละคนนั้น คนหนึ่งแม้จะเพียบพร้อมก็มีความอัปลักษณ์ คนหนึ่งก็มีความต่าง
ศักดิ์ ด้านชนชั้นจนไม่อาจจะรักกันได้ และยังมีข้าศึกมาประชิดเมืองหมายจะเอาพระนางไปเป็นชายา
อีก พระนางจึงพยายามไปประทับตรงจุดที่มีการยิงปืนใหญ่ หมายให้โดนกระสุนปลิดพระชนม์ชีพของ
ตน แต่พระนางเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บ แขนซ้ายหักและมีแผลเหนือราวนมด้านซ้ายเล็กน้อย เมื่ อ
พระราชาเข้าโจมตีปราสาทได้สาเร็จจึงรีบรักษานาง ไม่ช้าพระนางก็หายเป็นปกติ พระราชาจึงเตรียม
ยกทัพกลับและจะนาพระนางกลับเมืองด้วย พระนางจึงขออนุญ าตพระราชาเป็นครั้ง สุดท้ายขอไป
อาบน้าที่สระลาเจียก และปลูกต้นลาเจียกไว้กอหนึ่ง พร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าพระนางยังไม่กลับมาที่นี่
ขอให้ต้นลาเจียก อย่าได้ออกดอกอีกเลย หลังจากนั้นขบวนของพระราชาก็นาตัวพระนางไปสู่นครทาง
ทิศตะวันตก และไม่กลับมาอีกเลย
เป็ น ที่น่ า อัศ จรรย์ ว่า กอลาเจี ย กริม น้ าใกล้ ปราสาทไม่ อ อกดอกจวบจนปัจ จุ บัน ปัจ จุ บั น
ปราสาทภูมิโปนตั้งอยู่ที่ บ้านภูมิโปน ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
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๒๙. จะแกสาเปิว
ผู้เล่า นางสมร สะใบ บ้านกฤษณา ตาบลกฤษณา อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นานมาแล้วมีหมาจิ้งจอกเพศเมียตั้งท้องอยู่บนสวรรค์ แต่นางจิ้งจอกถูกเทวดาสาปให้ลงมาอยู่
บนโลกมนุษย์ นางมักจะมองเห็นเด็กรังแกสุนัขอยู่เสมอ เมื่อนางจะคลอดลูก นางจึงหนีไปคลอดลูกใน
ถ้า ครั้นพอคลอดลูก ลูกเกิดเป็นมนุษย์เพศหญิงทั้งคู่ เมื่อเติบโตขึ้นมีหน้าตาสวยสดงดงาม วันหนึ่งมี
พระราชาแห่งกรุงพาราณสีได้เสด็จประพาสป่าและบังเอิญไปพบพี่น้องสองคนมาเล่นน้า พระองค์เกิด
หลงใหลในความงามของนางทั้งสอง จึงสอบถามว่านางเป็นใคร เมื่อพระราชาทรงทราบว่านางเป็น
ชาวป่าอยู่อาศัยในป่ามาแต่เกิด พระองค์จึงรับนางทั้งสองไปเป็นชายา ให้พี่สาวเป็นมเหสี ส่วนน้องสาว
เป็นนางสนมเอก หลังจากที่หมาจิ้งจอกกลับจากหาอาหารไม่พบลูกสาวทั้งสองก็ติดตามดมกลิ่นตาม
หาลูกด้วยความเป็นห่วง
ส่วนลูกสาวคนโตเมื่ออยู่ในวังหลงเพลินกับความความสุขสบาย ไม่เคยคิดถึงแม่เลย ตรงข้าม
กับลูกสาวคนน้องที่เฝ้าคิดถึงแม่หมาจิ้งจอกเสมอ พร้อมทั้งกังวลว่าตอนนี้คงออกตามหาไปทั่ว วันหนึ่ง
แม่หมาตามดมกลิ่นจนมาถึงในวัง เมื่อลูกสาวคนโตเปิดหน้าต่างมาเห็นแม่หมาจิ้งจอกก็จาได้ นางจึง
รีบปิดหน้าต่างทันที เพราะเกรงว่าพระราชาจะรู้ว่านางมีแม่เป็นหมา แม่หมาจะวิ่งไปหาลูกสาวให้ได้
ลูกสาวเห็นแม่หมาจึงให้คนไล่ตีออกไป แม่หมาจิ้งจอกจึงไปหานางน้องสาว เมื่อนางเห็นแม่ หมา นางก็
ดีใจวิ่งเข้ากอด อุ้มขึ้นสู่ปราสาท และนางก็เล่าให้พระราชาว่านางมีแม่เป็นสุนัข จึงขออนุญาตเลี้ยงแม่
ของนางไว้บนปราสาทด้วย แต่ด้วยความอิดโรยนางแม่หมาจิ้งจอกก็สิ้นใจตาย เมื่อแม่ตายนางก็ขอ
อนุญาตพระราชาขอเก็บกระดูกไว้บูชา พระราชาก็อนุญาต เมื่อนางบูชากระดู กแม่ ได้เจ็ดวันกระดูกก็
กลายเป็นทองคา
เมื่อพระราชาทราบดังนั้น จึงเห็นว่าน้องสาวเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณมารดา แม้ว่ามีแม่เป็น
สุนัขก็ไม่รังเกียจ จนนางได้รับผลแห่งคุณความดีมีเงินทองมากมาย และเมื่อพระราชาทรงทราบว่าผู้
เป็นพี่สาวได้ทาร้ายแม่ของตน พระราชาเห็นว่านางไม่รู้บุญคุณแม่ผู้เลี้ยงดู จึงปลดออกจากตาแหน่ง
มเหสี และขับไล่ออกจากเมือง ยกฐานะน้องสาวให้เป็นมเหสีแทน
๓๐. ขมอจตา (ผีปู่ตา)
ผู้เล่า นางกรรณิการ์ ประไวย์ ชาวบ้านพลวง ต.พลวง อาเภอปราสาท จ.สุรินทร์
อ้างถึงใน นางราตรี ชัยมูล (การศึกษาประเพณีจากวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน: ๒๕๓๒)
นานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกทั้งหมดสี่คน ซึ่งเป็น
ลูกสาวสองคนและลูกชายสองคน มีวันหนึ่งแม่และพ่อบอกลูกชายว่า
“เจ้าสองคนพากันไปหากบมาทากับข้าวกินหน่อย”
คืนนั้นฝนตกห่าใหญ่ พี่น้องทั้งสองคนที่เป็นผู้ชายก็พากันไปหากบตามที่พ่อบอก พวกพี่น้อง
นั้นพากันส่องกบ ได้ทั้งกบและอึ่งมากมาย พอถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีโคกเนินสูงกลางป่าด้วย พี่คนโต
เลยบอกน้องว่า “เราอย่าจับกบและอึ่งตรงนี้เลยนะเพราะกลัวผีปู่ตาจะจับหักคอ”
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น้องเลยบอกว่า “ไม่เป็นอะไรหรอกพี่” พี่ตอบว่า “หือ ไม่ดีมั้ง” น้องบอกว่า “จับเถอะถ้าพี่
จับได้เยอะๆ แล้วเราจะได้รีบกลับบ้าน” พี่บอกว่า “ตกลง จับก็จับ” พี่น้องทั้งหมดเลยพากันจับแล้ว
พากันกลับบ้าน
พอรุ่งเช้าครอบครัวนี้จึงพากันนากบและอึ่งมาปรุงอาหารกิน พอตกกลางคืนนั้น ลูกคนเล็ก
เกิดปวดท้องซึ่งทาอย่างไรก็ไม่หาย กินยารากไม้แล้วก็ไม่หาย ได้แต่นอนร้องไห้ทั้งคืน พอรุ่งขึ้นอีกวัน
แม่และพ่อเลยปรึกษากัน พ่อว่า
“นี่แม่ ฉันจะไปขอเข้าทรงดูนะว่าลูกเราเป็นอะไรจึงปวดท้องไม่หายสักที” พอเขาเข้าทรงดู ร่างทรงที่
เข้าทรงก็บอกว่า
“ลูกของเอง พากันทาผิดผี คือพากันจับกบและอึ่งของผีปู่ตาที่โคกป่าใหญ่ มากินโดยไม่บอกไม่กล่าว
ไม่ขออนุญาตตาก่อนเลย ผีปู่ตาจึงมาทาให้ปวดท้อง ให้พวกเจ้าพากันเซ่นผีเพื่อขอขมาซะ”
พ่อกับแม่เลยพาญาติผู้ใหญ่ ผู้แก่ผู้เฒ่าไปขอขมาผีปู่ตา พอทาพิธีเซ่นไหว้เสร็จแล้ว ลูกก็หายปวดท้อง
พ่อเลยบอกว่า“ลูกทั้งหมด ต่อไปถ้าจะจับอะไรในป่าใหญ่ต้องขออนุญาตผีปู่ตาก่อนนะ” จากนั้นมาไม่
มีใครกล้าไปจับกบบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอาณาเขตของปู่ตาอีกเลย
๓๑. ยายกับหลาน
ผู้เล่า นายลัน นามวัตน์ อายุ ๘๑ อาชีพ หมอพราหมณ์ บ้านตาอ็อง ตาบลตาอ็อง อาเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มียายกับหลานอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งกลางป่าลึก ซึ่งมีสัตว์
ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ ของป่าที่จะนามาเป็นอาหารและยารักษาโรคก็มีมากมาย ทุกๆวัน ยายจะ
ออกไปหาของป่ามาเป็นอาหารและนาไปขาย อยู่มาวันหนึ่งยายพร้อมหลานชายวัน ๑๕ ปี ได้ออกไป
หาของป่าเช่นเคย หลานเก็บของป่าได้หลายอย่าง มีกล้วย มะม่วง และขิง แล้วก็กลับมาถึงกระท่อม
ก่อนยาย และเขานาขิงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆ แล้ว นาไปผึ่งแดดให้แห้ง เพื่อจะนาไปขายในวันหลัง
ตลาดที่จะนาสิ่งของไปขายนั้นอยู่ไกลมาก จะต้องเดินทางประมาณ ๒-๓ วัน จึงจาเป็นต้องตากให้แห้ง
สนิทดี เพื่อป้องกันของเน่าเสีย หลานชายเป็นเด็กขยันมาก ทั้งๆที่ขณะนั้นเวลาเที่ยงวันแล้ว แต่ยังไม่
ยอมกินข้าว ด้วยความอยากได้ของป่าไปขายมาก จึงจะกลับเข้าไปในป่าอีกครั้ง
ขณะนั้น ยายกลั บมาจากป่า ด้ว ยความหิวข้ าว ตั้ ง ใจจะมากิ นข้ าวพร้อ มกับ หลานชาย แต่
หลานชายบอกยายว่า
“รอหลานอีกซักหน่อยเถอะนะยาย หลานจะไปเก็บของป่าให้ไ ด้มากๆ หลานจะไปอีกรอบ
หนึ่งนะยาย”
หลานชายบอกยายแล้วก็เข้าป่าอีกครั้งไม่นานนักหลานชายก็กลับเข้ามา นาของที่หามาได้ไป
ผึ่งแดดเหมือนเดิม ขณะที่เดินผ่านของที่ผึ่งแดดไว้เมื่อเช้านี้ ก็เห็นขิง ที่ผึ่งไว้มันหดหายไป หลานก็
โกรธกับยาย กล่าวหาว่ายายเอาขิงไปซ่อนไว้เพื่อจะนาไปขายเอง ที่จริง ขิงมันเหี่ยวทาให้เข้าใจว่า
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หายไปมากทีเดียว ขณะที่ยายพยายามชี้แจงว่าของที่หลานชายผึ่งแดดไว้นั้น มันเหี่ยวแห้งเพราะถูก
แดดถูกลมร้องว่า “สเว็ตเตอเจาๆๆๆๆ” (สเว็ตเตอเจา ภาษาเขมรถิ่นไทยสุริ นทร์ สเว็ต แปลว่าเหี่ยว
แห้ง, เตอ แปลว่า ดอก, หรอก เจา แปลว่า หลาน) หมายความว่า “เหี่ยวหรอกนะหลานนะ”
หลายชายไม่ฟังยายกลับโมโหสุดขีด ฉวยไม้ตะบองตีหัวยายจนตายคาที่ โดยที่ยายไม่มีโอกาส
อธิบายรายละเอียดให้หลานฟังให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลย
เชื่อกันว่ายายตายไปเกิดเป็นนกชนิดหนึ่งมีเสียงร้อง “สเว็ตเตอเจาๆๆๆๆ” มาตราบเท่าทุกวันนี้ หาก
ออกไปเดินเล่นแถวๆ ท้องทุ่งนาจะได้ยินเสียงนกชนิดนี้ เหมือนเสียงยายที่พยายามร้องอธิบายให้
หลานเข้าใจว่าของที่หลานหามาได้แล้วผึ่ง แดดผึ่ง ลมไว้ มันก็เหี่ยวแห้ง ไปเอง ยายไม่ไ ด้เอาไปซ่อน
หรอกนะหลานนะ
๓๒. เนิกเมี๊ยะห์ (เต่าทองคา)
ผู้เล่า นายสมภูมิ ไพเราะนาม ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ปันทิกะ มีเมียสองคน เมียหลวงจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ แต่เมียน้อยเป็นคน
ชอบอิจฉาริษยา เศรษฐีจึงรักเมียหลวงมากยกย่องนางมากกว่าเมียน้อย วันหนึ่ง เมียน้อยหาวิธีจะ
กาจัดเมียหลวง นางเลยแอบไปเอาเงินของเศรษฐีไปไว้ในห้องของเมียหลวง พอเศรษฐีเข้าไปในห้อง
ห้องไม่เจอเงิน ก็เลยถามหากับพวกหญิงรับใช้ แต่ก็ไม่มีใครเห็น เมียน้อยได้โอกาสจึงมาบอกกับเศรษฐี
ว่า
“ท่านลองไปค้นหาในห้องนางดูสิ เพราะหาที่อื่นจนหมดแล้วไม่พบเงินของท่านเลย”
เศรษฐีได้ฟังดังนั้นเลยบอกให้คนไปหาดูในห้องเมียหลวง เป็นตามที่นางเมียน้อยวางแผน จึง
เจอเงินที่หายไป เศรษฐีโกรธมาก แต่ก็ยังรักนางอยู่จึงไม่ได้ลงโทษรุนแรงนัก เหตุการณ์นี้ทาให้เขาไม่
เชื่อใจนางอีกต่อไป อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีได้พาเมียหลวงไปหาปลา แต่พอเศรษฐีทอดแหไปเท่าไรก็ได้
แต่เต่า ไม่ได้ปลาสักตัว เขาจึงโกรธก็เลยจะตีเต่าให้ตายเสีย แต่เมียหลวงมีเมตตาจึงห้ามเอาไว้ เศรษฐี
ก็เลยบอกว่าถ้าทอดได้เต่าอีกครั้ง จะตีให้ตายจริงๆ พอทอดไปอีกก็ยังได้เต่ าอีก เขาโกรธมากเลยคว้า
ไม้พายจะตีเต่า เมียก็ห้ามอีก เขาจึงพลั้งมือตีเมียตกลงจากเรือจนจมน้าตาย เศรษฐีเศร้าเสียใจมากได้
แต่ร้องไห้คร่าครวญ ฝ่ายเมียเมื่อตายไปแล้วได้กลับชาติมาเกิดเป็น เต่าทองคา
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๓๓. กันเชอคลุ (กระเชอก้นรั่ว)
ผู้เล่า นางพจนีย์ เพ็งเปลี่ยน ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีชายคนหนึ่งฐานะยากจน แต่เป็นคนขยันทามาหากิน อาศัยอยู่
กับภรรยาที่รูปร่างหน้าตาสวยงามมาก วันหนึ่งสามีได้จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อไปหาปลาตามแม่น้า ทุก
ครั้งเขาจะชวนภรรยาไปด้วย โดยที่สามีจะเป็นคนหาปลา ถ้าได้ปลามาแล้วก็จะส่งให้ภรรยาเป็นคน
เก็บไว้ในกระเชอ กระเชอที่เตรียมไว้ใส่ปลานั้นมีรูค่อนข้างใหญ่ตรงก้นกระเชอ ซึ่งภรรยาก็รู้และเห็น
นานแล้วว่าก้นกระเชอเป็นรูแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจและไม่คิดจะหาอะไรมาปิด สามีก็หาปลาในน้าอย่างตั้งใจ
จับปลาได้ก็ส่งให้ภรรยา ภรรยาก็รับปลามาแล้ววางลงในกระเชอที่รั่ว นั้น จนกระทั่งเวลาผ่านไปนาน
ด้วยความเหนื่อยล้า สามีพอใจที่คิดว่าตนสามารถหาปลาได้มากจึงชวนภรรยากลับบ้าน ในขณะที่
กาลังเก็บเครื่องมืออยู่ สามีได้ถามภรรยาว่าวันนี้จับปลาได้เท่าไหร่ คงจะกินได้หลายวัน เพราะวันนี้
โชคดีกว่าทุกครั้งจับได้แต่ปลาตัวใหญ่ๆ สามีได้จับดูปลาในกระเชอปรากฏว่ าในกระเชอไม่มีปลาเลย
เพราะปลาได้หลุดออไปตามรูรั่วของกระเชอ ต่อมาได้มีพ่อค้าขายผ้าได้นาเสื้อผ้าและของใช้อื่นๆ ใส่
เรือสาเภามาขายตามหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมน้า พ่อค้ามีภรรยาเช่นเดียวกับชายคนนั้น แต่ภรรยาของเขา
เป็นผู้หญิงที่ไม่น่าสนใจ หน้าตาไม่ได้สวยงาม พ่อค้าเป็นคนค้าขายเก่งพูดจาไพเราะ อัธยาศัยดี ถ้าเขา
ขายสินค้าที่ไรก็จะมีแต่คนเข้ามาซื้อ
ครั้ งหนึ่ง พ่ อค้ าได้ มาจอดเรื อเที ยบท่า หมู่บ้ านแห่ ง หนึ่ ง พ่ อค้ าเห็ นชายยากจนกั บภรรยา
เดินทางไปหาปลา เขารู้สึกสนใจเมื่อเห็นว่าภรรยาของชายคนนั้นหน้าตาดีเหมือนนางฟ้า เลยคิดอยาก
ได้มาเป็นภรรยาของตัวเอง จึงได้ทักทายชายคนนั้นและชวนพูดคุยต่างๆนาๆ ในขณะที่คุยกันอยู่นั้น
พ่อค้าได้บอกว่าเมียของชายคนนั้นไม่เหมาะที่จะมาหาปลาให้ลาบาก เพราะนางมีรูปร่างหน้าที่ดี ใครที่
ได้เห็นก็อยากรู้จักและอยากอยู่ใกล้ พ่อค้าจึงบอกว่า ขอเปลี่ยนภรรยากันจะยอมไหม ชายคนนั้ นไม่มี
ความเห็นอะไรเพราะชีวิตของเขาอยู่ไปวันๆหนึ่งแค่นั้น ไม่มีอะไรน่าสนใจในชีวิตเลย จะอยู่กับภรรยา
คนไหนก็คงเหมือนกัน ในที่สุดก็ตกลงเปลี่ยนภรรยากัน เมื่อเปลี่ยนภรรยากันเรียบร้อยแล้วจึงได้แยก
ย้ายกันไปทามาหากิน
พ่อค้าได้พาภรรยาใหม่ขึ้นเรือไปขายผ้าและข้าวของเครื่องใช้ไปยังเมืองต่างๆ ส่วนชายคนจน
ก็ไปหาปลาเหมือนทุกครั้ง และเมื่อหาปลามาได้ก็จะวางในกระเชอ เมื่อภรรยาได้ปลามาจากสามีและ
กาลังจะวางในกระเชอ ภรรยาเห็นว่ากระเชอมีรูรั่ว ภรรยาจึงหาใบไม้และกิ่งไม้มาวางเพื่อปิดรูรั่วนั้น
ทาให้ปลาที่ได้มาทุกตัวยังอยู่ในกระเชอ ชายยากจนหาปลาได้มากมาย พอกลับบ้านจึงได้นาปลามากิน
จนอิ่ม แต่ปลายังเหลืออีกมาก ภรรยาจึงบอกว่า ปลาที่เหลือขังไว้ได้หลายวัน ภรรยาจะนาปลาไปขาย
เพื่อแลกเป็นเงิน จะได้นาเงินมาใช้จ่ายอย่างอื่นได้ ชายคนจนจึงได้หาปลามากินและเก็บไว้ขายอีกส่วน
หนึ่ง ทาให้พวกเขาเก็บทีละเล็กละน้อยจนมีเงินมากมายในเวลาต่อมา
พอเข้าสู่ฤดูฝน สองสามีภรรยาจะช่วยกันจับปลาได้อย่างมากมาย ในคืนวันหนึ่งภรรยาได้
บอกสามีว่า สามีเป็นคนเก่งในการหาปลา อยากให้สามีทาที่ดักปลาไว้ เราจะได้ปลาเยอะขึ้นและไม่
เหนื่อย สามีฟังความคิดเห็นของภรรยาแล้วคิดว่าภรรยาเป็นคนที่ไม่ได้สวยงามแต่เธอมีน้าใจ เป็นห่วง
สามีกลัวจะลาบาก และเธอยังมีความคิดที่ฉลาด ตั้ง แต่อยู่ด้วยกันมาสร้า งแต่ความสุขและร่ารวย
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แต่อยู่กับภรรยาที่สวยเขาก็ขยันเหมือนกันแต่ก็แทบอดตายไม่เหมือนภรรยาคนนี้ แล้วทั้งคู่ได้ช่วยกัน
ทาที่ดักปลาจนสาเร็จ พวกเขาได้ช่วยกันทามาหากินตามประสาของพวกเขา
ถ้ากล่าวถึงภรรยาคนสวยที่เดินทางไปกับพ่อค้าคนนั้น เธอได้ตั้งท้อง หลังจากที่คลอดลูกแล้ว
ก็ไม่ได้กลับบ้าน เพราะพ่อค้าจาเป็นต้องขายผ้าและเครื่องใช้อื่นๆ ไม่มีเวลาพัก จึงไม่ได้พาเธอขึ้นฝั่ง
ต้องอาศัยอยู่บนเรือ เมื่อเธอคลอดลูกแล้ว เธอก็ทาหน้าที่แม่ได้ดี พอลูกถ่ายเธอก็เอาผ้าของพ่อค้าที่ใช้
ขายมาเช็ดก้นลูกแล้วก็โยนทิ้งลงน้า เธอจะทาแบบนี้ทุกครั้ง จนกระทั่งผ้าที่ใช้ขายค่อยๆหมดไป จึงทา
ให้ไม่มีผ้าขาย ส่วนผ้าที่เธอทิ้งลงน้านั้นได้ลอยไปติดที่ดักปลาของชายคนจนทุกชิ้น เมื่อเขามาจับปลาที
ไรผ้าก็จะติดอยู่เต็มไปหมด เขาเก็บผ้าเหล่านั้นไปให้ภรรยาซักแล้วนาไปขาย ส่วนพ่อค้าไม่มีผ้าขาย
เพราะภรรยาของเขาไม่รู้จักประหยัด ชายคนจนจึงมีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะได้เงินจากการขายปลา
และผ้าและรับจ้า งงานอื่นๆ พวกเขาได้ช่วยกันเก็บเล็ก ผสมน้อยจนมีเงินมากมาย ต่อมาไม่นานก็
กลายเป็นเศรษฐี ส่วนพ่อค้าได้เมียกระเชอก้นรั่วก็มีแต่จนลงในเวลาต่อมา
๓๔.เด็กกาพร้า
ผู้เล่า ครูประดับ ทันวัน ข้าราชการบานาญ บ้านโชคใต้ อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กกาพร้าคนหนึ่งอาศัยอยู่กับยาย วันหนึ่งมีสองสามีภรรยาข้าง
บ้านพาเขาไปหาปลา เขาได้ช่วยทั้งสองวิดน้าในแอ่งน้าแห่ง หนึ่ง จนน้าแห้ง ในแอ่งน้านั้นมีปลาเป็น
จานวนมาก แต่ไม่ได้ให้เด็กคนนี้ช่วยจับปลา เมื่อเสร็จแล้วก็ปล่อยน้าเข้าในแอ่งคืน และปล่อยให้เด็ก
คนนี้จับปลาต่อจากพวกตน เมื่อสองสามีภรรยากลับบ้านไป เด็กกาพร้าจึงได้ โอกาสหาปลา ปลาตัว
ใหญ่ถูกจับไปเกือบหมดเหลือเพียงปลาหลดตัวเล็กมากจึงนากลับบ้านเอาไปเลี้ยงไว้ในโอ่งน้า ปลาตัวนี้
ก็โตขึ้นทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งตาเกิดป่วย เด็กคนนี้จึงต้องไปทางานหนักขึ้น จนปล่อยทิ้งปลาไว้ในโอ่ง
น้า ในที่สุดปลาตายเหลือแต่ก้าง เขาจึงนาก้างปลาไปทาเป็นคราดสาหรับคราดดิน เมื่อนาไปคราดดิน
ในนากลับไม่มีเศษหญ้าแม้แต่ชิ้นเดียว สองสามีภรรยาข้างบ้านที่เคยพาเขาไปจับปลาไปเห็นเข้าเลย
ขอคราดไปคราดดินที่นาตัวเองดูบ้าง ปรากฏว่าหญ้าขึ้นเต็มไปหมด ทั้งสองจึงโมโหทาลายคราดจนพัง
ใช้การไม่ได้ เมื่อเด็กหนุ่มไปขอคราดคืน สองสามีภรรยาบอกว่าทาลายทิ้งหมดแล้ว
เขาได้ยินดังนั้นจึงเดินไปเก็บเอาเศษที่เหลือเอาไปทาหวี ใช้หวีผมทาให้ผมดกดางดงามมาก
เมื่อเห็นดังนั้นสองสามีภรรยาจึงขอหวีผมตัวเองดูบ้าง ปรากฏว่าเส้นผมของทั้งสองร่วงหมด พวกเขา
โมโหมากเอามีดมาสับหวีทิ้งอีก พอเด็กกาพร้าไปขอคื นก็บอกสับทิ้งหมดแล้ว เด็กกาพร้าเก็บเศษที่
เหลือเอามาทาเข็ม นามาจิ้มฟัน ฟันกลับสวยงามแข็ง แรง พอสองสามีภรรยาเห็นจึงนาไปจิ้มฟันดู
ปรากฏว่าฟันร่วงหมดเหลือแต่เหงือก พวกเขาโมโหจึงสับทิ้งอีก เด็กกาพร้ามาถามเอาคืนเค้าก็ตอบว่า
แบบทิ้งไปหมดแล้ว เด็กกาพร้า นาเศษที่เหลือไปฝัง ดินปรากฏว่ ากลายเป็นสวนมะม่วงลูกดกมาก
ชาวบ้านได้กินทั้งหมู่บ้าน
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พอสองสามีภรรยาเห็นจึงเก็บมากินบ้าง แต่กินเสร็จปรากฏว่าเกิดท้องร่วงทั้งคืนขี้ไหลไม่หยุด
ด้วยความโมโหได้สับต้นไม้ทิ้งหมด เด็กกาพร้าจึงได้นากิ่งมาปลูกกลายเป็นต้นโพธิ์เติบโตเรื่อยๆ ต่อ
หลายปีต้นโพธิ์ก็แห้งตายลงไป เด็กกาพร้าก็ทาบุญให้ต้นโพธิ์ในขณะเอาต้นโพธิ์ไปเผาเพื่อทาบุญนั้น
เกิดมีเสียงดังขึ้นเหมือนเสียงปืน เด็กกาพร้าจึงตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับพูดว่า “ขอทองแก่ข้าด้วยเถิด”
เมื่อ อธิษ ฐานเสร็จ เค้า ก็ไ ด้ทองลอยมาทั นที เค้ าก็ท าเช่นนี้ เรื่ อยๆ แล้วแต่อ ยากขออะไรก็ ไ ด้ดั ง ใจ
ปราถนาทั้งหมด
สองสามีภรรยาข้างบ้านเห็นดังนั้นจึง เกิดความโลภ อยากได้บ้าง จึงพากันตะโกนออกไปว่า
“ขอทองแก่ข้าด้วยเถิด” ปรากฏว่าไม่ได้ทองดังที่อยากได้ แต่กลับกลายเป็นสัตว์มีพิษมารุมกัดจนตาย
ไปทั้งสองคน
๓๕. ขี้เกียจจอมซื่อ
ผู้เล่า ครูประดับ ทันวัน ข้าราชการบานาญ บ้านโชคใต้ อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังหญิงม่ายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชาย ลูกชายเป็นคนที่ขี้เกียจมาก
แม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ใส่เพราะขี้เกียจ วันหนึ่งเขาอยากจะกินลูกพุทรา แต่ด้วยความขี้เกียจเก็บจึงไปนอน
อยู่ใต้ต้นแล้วก็อ้าปากไว้เพื่อให้ผลพุทราตกลงตรงปากเองจึงจะเคี้ยวกิน ส่วนลูกที่ตกลงมาข้างตัวเขา
เขาก็ไม่เก็บกินเพราะขี้เกียจเก็บ อยู่มาวันหนึ่งเขาเกิดรู้สึกเบื่อ นึกอยากทางานดูบ้างจึงขออนุญาตแม่
ออกไปทางานในหมู่บ้านอื่น แม่อนุญาตให้ไปทางาน เขาได้ทางานทั้งวันพอตกเย็นเขาก็ได้ค่าจ้างเป็น
เงินจานวนหนึ่ง เขาดีใจมาก เมื่อได้เงินแล้วจึงกาเงินไว้ในมือวิ่งกลับบ้านไปอย่างรวดเร็ว
ใ น
ระหว่างทางกลับบ้านเขาต้องเดินข้ามสะพานและข้ามห้วยเขาเกิดเสียหลักทาเงินในมือตกลงในน้า
เมื่อกลับไปถึงบ้านได้เล่าให้แม่ฟัง แม่จึงบอกลูกว่าถ้าได้อีกให้เก็บให้ดี แนะนาให้เอาเชือกมามัดติดกับ
ผ้านุ่ง ต่อมาเด็กคนนี้มาทางานรับจ้างอีกพอตกเย็นเจ้าของบ้านก็ให้เกลือเป็นค่าตอบแทน เขาก็เลย
เอาเชือกมัดติดกับผ้านุ่ง ระหว่างเดินทางกลับบ้าน เกิดร้อนอยากลงอาบน้าในลาธารจึงกระโดดลงไป
แช่ในน้า เมื่อขึ้นจากน้า เกลือที่ได้มาจึงละลายหายไปหมด แม่สอนลูกว่าของแบบนี้ต้องห่อแยกไว้ให้ดี
มัดให้แน่นๆ วันต่อมาเขาก็ได้ไปทาออกไปทางานอีกพอเลิกงานเจ้าของบ้านให้ลูกแมวมาหนึ่งตัวเขาก็
ได้นาลูกแมวมัดใส่ห่ออย่างแน่นหนา แล้ววิ่งกลับบ้านทันทีระหว่างทางแมวเกิดดิ้นแล้วหลุดวิ่งขึ้นต้น
ไม้ไปพอถึงบ้านเขา บอกแม่ว่าได้ลูกแมวหนึ่งตัวแต่ลูกแมวหนีไปแล้ว แม่จึงสอนว่า ของแบบนี้ต้องมัด
ขาแล้วแบกเดิน วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทางานอีก พอตกเย็นขอให้ลูกช้างมา 1 เชือก เค้าใช้เชือกมัดขาช่าง
ทั้งสี่ค่ะแล้วก็แบกช้างกลับบ้าน
ชายหนุ่มแบกช้างเดินผ่านบ้านเศรษฐี เศรษฐีมี ลูกสาวซึ่งตั้งแต่เกิดมาจนโตไม่ยอมพูดจากับ
ใคร ไม่หัวเราะ. ไม่ยิ้ม นั่งอยู่ในห้องคนเดียว เศรษฐีจึงประกาศว่าใครสามารถทาให้ลูกสาวเขาพูดหรือ
หัวเราะได้ตนจะยกลูกสาวพร้อมทั้งสมบัติให้ทั้งหมด ขณะที่ลูกสาวเศรษฐีเปิดหน้าต่างก็ได้พบกับชาย
แบกลูกช้างเดินผ่านหน้าบ้านตน ลูกสาวเศรษฐีก็หัวเราะออกมาเสียงดังมาก เศรษฐีดีใจมากแล้ววิ่งไป
หาลู ก สาวของเขาแล้ ว มองออกไปทางหน้ า ต่ า งเห็ น ผู้ ช ายก าลั ง แบบลู ก ช้ า งเดิ น ผ่ า น เศรษฐี
เลยสั่งให้คนใช้วิ่งไปเรียกผู้ชายแบกลูกช้างเดินให้มาหาตน พร้อมกับบอกกับเด็กหนุ่มผู้นี้ว่าเป็นคนที่
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สามารถทาให้ลูกของเขายอมพูดและหัวเราะได้ เศรษฐีไ ด้จัดพิธีแต่ง งานให้คนทั้ง สองพร้อมทั้ง ยก
สมบัติให้ทั้งหมดแล้วเค้าก็ได้ของรักครองเรือนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
๓๖. หลวงตากับเณร
ผู้เล่า ครูประดับ ทันวัน ข้าราชการบานาญ บ้านโชคใต้ อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
มีสามเณรรูปหนึ่งเอาขนมไปประเคนหลวงตาพอหลวงตาฉันขนมเสร็จรู้สึกติดใจ จึงถามเณร
ว่า ชื่อขนมอะไร เณรตอบว่า “ขนมตับควาย” หลวงพ่อถามต่อว่าได้มาจากไหนเณรตอบว่าล้วงเอา
จากท้องพ่อควาย หลวงพ่อถามอีกว่าล้วงได้อย่างไร เณรตอบว่า ล้วงในขณะที่ควายกาลังขี้ก็ใช้มือล้วง
เข้าไปในตูดควาย หลวงตาเดินออกจากวัดแต่เช้าเพื่อไปหาควายที่กาลังขี้ เดินไปเรื่อยเรื่อยไปเจอ
ควายตัวหนึ่งกาลังยืนขี้อยู่ข้างจอมปลวก เพราะมันขี้เสร็จรูตูดมันยัง ไม่ปิดหลวงตาก็ไ ด้จัง หวะพอดี
แอบเข้าไปล้วงตูดควายส่วนควายตกใจหนีบตูดแล้ววิ่งหนีไ ปทาให้มือของหลวงตาติดอยู่ที่ตูดควาย
ควายวิ่งและลากหลวงตาติดไปด้วย สบงจีวรหลุดหมดเลย ส่วนสามเณรก็แอบดูยืนหัวเราะอย่างตลก
ขบขัน ผ่านไปสักพักจึงตะโกนบอกหลวงตาว่าหากหลวงตาใช้เท้ายันคันนามือก็จะหลุดออกเร็วแต่
หลวงตาไม่ได้ยินอะไร ควายพาหลวงตาวิ่งจนเหนื่อยแล้ว ในที่สุดก็หยุด คลายรูตูด แล้วมือของหลวง
ตาก็หลุดออก หลวงตาเหนื่อยมากเดินไม่ไหวต้องคลานไปที่วัดพอถึงวัดก็พูดเสียงแหบๆออกมาว่าฉัน
ไม่กินอีกแล้วไปขนมตับควาย แล้วนอนหลับไปอย่างเหนื่อยอ่อน ส่วนสามเณรที่แกล้งหลวงตานั้น มัว
หัวเราะหลวงตาที่มือติดตูดควายจนท้องคดท้องแข็ง ควบคุมตัวเองไม่ได้ หัวเราะจนขาดใจตายอยู่บน
คันนานั่นเอง
๓๗. ชายทั้งเจ็ด
ผู้เล่า ครูประดับ ทันวัน ข้าราชการบานาญ บ้านโชคใต้ อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีผัวเมียคู่หนึ่งมีลูกชายทั้งหมด ๗ คน ด้วยความที่มีลูกหลายคน
จึงทาให้ครอบครัวมีฐานะยากจนมาก เวลากินข้าวแต่ละครั้ง พ่อกับแม่ไม่เคยได้กินเลยเพราะลูกแย่ง
กินหมด ผู้เป็นแม่จึงออกอุบายให้ผู้เป็นพ่อหลอกลูกทั้ง ๗ ไปทิ้งในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง วันต่อมาเขาจึงได้
พาลูกๆทั้ง ๗ เข้าป่าไป โดยบอกลูกว่าจะไปตัดไม้ พอไปถึงป่าก็พาลูกเดินวกไปวนมาจนลูกหลงทาง
แล้วพ่อได้บอกลูกให้รออยู่ตรงใต้ต้นไม้แห่งหนึ่ง แล้วบอกกับลูกว่าตนจะไปตัดไม้ในป่าลึก จากนั้นพ่อก็
ได้แอบหลบหนีกลับบ้าน ส่วนลูกทั้ง ๗ คนรอพ่อจนมืดค่า เรียกหาพ่อก็ไม่ได้ยินเสียงตอบ พวกเขา
ทั้งหมดยังพากันหลงป่าหาทางกลับบ้านไม่ได้ แต่มีลูกสุดท้อง บอกพี่ว่า
“ ให้พี่ทุกคนเดินตามข้ามาเถิดข้าจะพาหาทางกลับบ้านเอง”
น้องคนที่ ๗ เป็นคนฉลาด โดยตอนที่เขาเดินออกจากบ้านนั้นเขาได้เอากรวดโรยตามทางเดิน
ไว้ตลอดหากเดินตามรอยกรวดที่โรยไว้พวกเขาก็จะสามารถเดินกลับถึงบ้านได้ ทั้งเจ็ดคนจึงได้เดิน
ตามกรวดที่ น้ อ งคนสุ ด ท้ อ งได้ โ รยไว้ จนมาถึ ง บ้ า นของตน พ่ อ กั บ แม่ เ มื่ อ เห็ น ลู ก ทั้ ง ๗ สามารถ
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หาทางกลับบ้านได้ก็ ตกใจและวันต่อมาพวกเขาทั้ง เจ็ดก็ไ ด้กินข้าวจนหมดไม่ เหลือให้พ่อแม่ไ ด้กิ น
เหมือนเช่นเคย พ่อกับแม่จึงได้วางแผนใหม่เพื่อจะเอาลูกไปป่าอีกโดยครั้งนี้ได้ขอให้ลูกทั้ง ๗ ไปตัว
เปล่าไม่ให้ลูกเอาอะไรติดตัวไปเลย ก่อนเข้านอนแม่ได้แจกขนมนางเล็ดคนละ ๑ แผ่น พี่ ๖ คน กิน
จนหมดส่วนน้องคนสุดท้องยังไม่กิน พอรุ่ง เช้าพ่อก็พาลูกทั้ง ๗ คนเข้าป่าอีกลูกคนสุดท้องรู้ว่าพ่อ
จะต้องเอาไปทิ้งในป่าอีกแน่ในระหว่างเดินทางเข้าป่าเขาก็ได้แกะขนมนางเล็ดโรยตามทางเดินตลอด
ทางพอไปถึงป่าพ่อก็ทาเหมือนเดิม แล้วพ่อก็หนีกลับบ้านอีกลูกทั้ง ๗ คนก็หลงป่าอีกครั้งลูกคนสุดท้อง
ก็ได้พาพี่กลับบ้าน ตามเส้นทางโรยขนมนางเล็ด แต่โชคร้ายขนมนางเล็ดที่โรยไว้โดนมดคาบไปกิน
หมดทาให้ทั้ง ๗ คนหาทางกลับบ้านไม่ได้ ตกกลางคืนทั้ง ๗ คนก็พากันเดินไปเรื่อยๆจนพ้นบริเวณป่า
พวกเขามองเห็นแสงไฟดวงหนึ่ง ปรากฏเป็นบ้านของยักษ์ผัวเมียซึ่งมีลูกทั้งหมด ๗ คนเหมือนกันเป็น
ลูกชายทั้งหมด พี่น้องหลงทางทั้ง ๗ คนจึงเดินเข้าไปแล้วขออาศัยอยู่ด้วย ยักษ์ก็อนุญาตให้อยู่กับลูก
อีก ๗ คนรวมเป็น ๑๔ คน นางยักษ์ก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนกระทั่ง เด็กทั้ง ๗ คนโตขึ้นแล้วผัวเมียก็
ปรึกษากันที่จะฆ่าเด็กทั้ง ๗ คนกิน ยักษ์จึงวางแผนให้เด็กทั้ง ๗ คนนอนในห้องเดียวกันกับลูกของ
ยักษ์ โดยให้ลูกของยักษ์ทั้ง ๗ คนนอนใส่หมวกส่วนลูกเลี้ยงทั้ง ๗ ไม่ให้ใส่หมวก ตกดึกนางยักษ์ก็ได้
ถือมีดแอบเข้าไปเพื่อตัดคอเด็กทั้ง ๗ คนไว้เป็นอาหาร
แต่ก่อนที่นางยักษ์จะเข้าไปในห้องนอนเพื่อตัดคอพวกเขานั้น น้องคนสุดท้องแอบไปได้ยิน
แผนการณ์นี้ จึงได้ถอดเอาหมวกจากลูกยักษ์มาใส่ให้พี่ๆตัวเองทุกคนและตัวเองด้วย พอนางยักษ์แอบ
ไปเพื่อตัดคอเด็กทั้ง ๗ คน ก็ได้เอามีตัดคอเด็กที่สวมหมวกจนครบทั้ง ๗ โดยคิดว่าเป็นลูกเลี้ยงที่เป็น
คน แล้วก็ออกจากห้องไป ส่วนพี่น้องทั้ง ๗ คนเห็นท่าไม่ดีถ้าอยู่ถึงเช้าคงมีเรื่องร้ายแน่นอนจึงปลุกกัน
แล้วพากันหลบหนีออกไปตอนกลางคืนพอรุ่งเช้านางยักษ์ก็ไปเปิดประตูห้องนางยักษ์เกือบเป็นลมหมด
สติเพราะลู กตัว เองโดนตั ดหัวตายหมดนางยัก ษ์จึ ง โกรธแค้นเด็กทั้ ง ๗ คนมากจึง เรีย กผัว ยั กษ์ใ ห้
ติดตามเด็กทั้ง ๗ คนโดยเร็วผัวยักษ์รีบหยิบเอารองเท้าแก้ว เป็นรองเท้าวิเศษที่ใส่แล้วสามารถเหาะได้
เพื่อขอติดตามเด็กตลอดทั้งวัน เด็กทั้ง ๗ เห็นยักษ์ที่กาลังเหาะอยู่บนฟ้าก็พากันหลบอยู่ที่จอมปลวก
แห่งหนึ่งส่วนยักษ์ทั้งวันก็เหนื่อยก็เลยลงมานอนอยู่ที่ข้างจอมปลวกเดียวกันกับเด็กที่หลบอยู่แล้วยักษ์
ก็นอนหลับไปเด็กทั้งหลายแอบไปดูพ่อเห็นยักษ์กาลังนอนหลับก็เลยพาพี่น้องเอาไม้ลงตียักษ์จนตาย
แล้วก็ถอดเอารองเท้ายักษ์มาใส่แล้วก็เหาะขึ้นไปเกาะแขนกันทั้ง ๗ คนไปหาพ่อแม่จนพบ พวกเขาได้
นาแก้วแหวนเงินทองของยักษ์กลับไปด้วย ทาให้ช่วยยกฐานะพ่อแม่ให้กลายเป็นเศรษฐี แล้วก็ได้อยู่
กับพ่อแม่อย่าร่มเย็นเป็นสุข
๓๘. เศรษฐีใจร้าย
ผู้เล่า ครูประดับ ทันวัน ข้าราชการบานาญ บ้านโชคใต้ อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศั ยอยู่ด้วยกันมานาน วันหนึ่ง สามีออกไป
ไถนา ส่วนภรรยาซึ่งกาลังตั้งท้องแก่ใกล้คลอด ผู้เป็นภรรยาได้นาข้าวไปส่งสามีในระหว่างเดินทางก็
หยุดพักอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งแล้วเงยหน้าไปบนต้นมะม่วง นางเห็นผลมะม่วงผลเล็กๆผลหนึ่ง ด้วย
ความหิวจึงขึ้นไปเก็บผลมะม่วงในระหว่างขึ้นไปยังไม่ถึงผลมะม่วงตัวเองเกิดพลัดตกลงมาแต่ตกยังไม่
ถึง พื้ นดิ นเพราะติด อยู่กั บกิ่ งมะม่ วง นางท้ องแก่ มากไม่ส ามารถช่ว ยเหลื อตั วเองได้จึ ง ได้เ สีย ชีวิ ต
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อยู่บนนั้น ส่วนสามีรอภรรยาอยู่นาน ไม่เห็นนาข้าวมาส่งเหมือนเคยเขาจึงได้ตามหาภรรยาระหว่า ง
ทาง ได้ผ่านมายังต้นมะม่วงเขามองไปเห็นหม้อข้าวอยู่ใต้ต้นมะม่วงจึงเดินไปดูใกล้ๆ เมื่อไปถึงเขาได้
มองไปรอบๆและมองขึ้นไปบนต้นมะม่วงเห็นเมียตัวเองตายติดอยู่บนกิ่งมะม่วงเขาจึงขึ้นไปนาร่างของ
เมียลงมาแล้วนากลับไปบ้าน เขาตัดสินใจใช้มีดผ่าท้องเอาลูกออกมา พบว่าลูกยัง ไม่ตายและเป็นฝา
แฝด
ลูกคนโตเป็นวัว ส่วนคนที่สองเป็นคน เขาเลี้ยงลูกจนโตทั้งสองรักกันมากโดยน้องจะขี่หลังพี่
ให้กินหญ้าตามคันนาทุกวันจนกระทั่งโตขึ้น พี่วัวมีลักษณะสวยงามใหญ่โตมากมีเขายาวชนเก่งมากจน
มีกิตติศักดิ์ เลื่องลือ ได้ยินไปถึงเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเขาได้เลี้ ยงงูไว้ ๑ ตัว ซึ่งเป็นงูที่มีหัวถึงเจ็ดหัว เขา
เลยท้าให้วัวมาชนกับงู ๗ หัวของเขา ซึ่งจะมีการเดิมพันกันอย่างไม่อั้น ส่วนน้องของวัวอยากได้เงิน
เดิมพันจึงได้รับคาท้าของเศรษฐีไป แล้วเศรษฐีก็นัดให้วัวไปชนที่บ้านเขา พอถึง วันก็ไปชนตามนัด
แต่ก่อนวัวกับงูจะชนกันนั้นเศรษฐีก็เลยพูดถึงเรื่องเงินเดิมพัน โดยตกลงเดิมพันดังนี้
“ถ้างูของฉันแพ้ฉันจะยกทรัพย์สมบัติที่มีให้เธอทั้ง หมดพร้อมลูกสาวอีก ๑ คน แล้วเศรษฐี
ถามเด็กคนนั้นว่า ถ้าวัวเธอชนแพ้งูของฉันเธอจะมีอะไรให้กับฉันบ้าง” เด็กหนุ่มตอบว่า
“ข้าไม่มีอะไรให้เพราะข้าเป็นคนยากจนแต่เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าวัวของข้าชนแพ้ ข้าตกลงเป็นทาสรับ
ใช้เศรษฐีตลอดชีวิต”
แล้วทั้งสองฝ่ายก็ต กลงกัน เมื่อตกลงเดิมพันกันเป็นที่ เรียบร้อยแล้วจึง เริ่มปล่อยวัวและงู
ออกมา วัวชนกับงูชนไปชนมาก็สามารถทาให้หัวงูขาดไป ๑ หัว แล้วก็ขาดไปเรื่อยๆจนเหลือเพียง ๓
หัว ต่อมาวัวขวิดหัวงูขาดอีก ๑ หัว หัวงูกระเด็นไปขึ้นไปกลางอากาศแล้วตกลงมาตรง หัววัวพอดี แล้ว
ฉกหัววัวปล่อยพิษอันมากมาย จนวัวล้มลงกับพื้นดิ้นทุรนทุรายไม่สามารถทนต่อไปได้อีก ก่อนวัวตาย
ก็พูดบอกน้องว่า
“ถ้าพี่ตายให้น้องผ่าพี่ออกเป็น ๒ ซีกใดซีกที่ ๑ เอาไปทิ้ง ไว้ ในป่า อีกซีกหนึ่ง ให้เอาไปโยนทิ้ง ในน้า
ทะเล”
ส่วนเศรษฐีเมื่อได้ชายผู้น้องมาเป็นคนรับใช้ก็แกล้งใช้งานต่างๆนานาเพราะเขาโกรธที่หัวงูเขา
ขาดเกือบหมด โดยงานที่ ๑ เขาถูกใช้ให้ไปถางป่า เพื่อเพาะปลูกพืช โดยให้ใช้มีดที่ปั้นจากดินเหนียว
ไปถางป่า โดยเศรษฐีขู่ว่าถ้าทาไม่ได้หัวของเจ้าหลุดออกจากบ่าแน่ๆ แล้วชายหนุ่มจึงนามีดที่ทาด้วย
ดินเหนียวไปตัดไม้ในป่าตามที่เศรษฐีสั่งปรากฏว่าต้นไม้ไม่ขาดแม้แต่ต้นเดียว เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเขาก็
ได้นั่งลงร้องไห้อยู่ในป่าคนเดียว ในระหว่างนั้นมีเสือที่เป็นเจ้าป่าวิ่งออกมา เสือตัวนี้เกิดจากชิ้นส่วนที่
หนึ่งของวัวผู้พี่นั่นเอง เมื่อเสือเห็นเขานั่งร้องไห้จึงเข้าไปถามว่ามานั่งร้องไห้ทาไมอยู่ตรงนี้ ชายหนุ่มจึง
เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง
เสือบอกว่า “ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่จัดการให้เอง”
จากนั้นเสือก็เรียกสั ตว์ป่าทุกชนิดออกมามีช้าง ม้า วัวป่ า ควายป่ าฯลฯ แล้ วก็สั่ง ให้สัตว์ทั้ง หมด
ทาลายต้นไม้ จนเรียบทั้งป่า เมื่อเสร็จงานแล้ว แฝดผู้น้องก็กลับไปบอกเศรษฐีว่าทางานเรียบร้อย
หมดแล้ว ศรษฐีทีไม่เชื่อว่าทาได้จริงๆจึงให้คนรับใช้ไปดู ปรากฏว่าเป็นความจริงที่แปลกใจมากเขาจึง
ใช้ทางาน ชิ้นที่ ๒โดยให้ไปสร้างสะพานข้ามทะเลถ้าทาไม่ไ ด้ก็จะโดนตัดคอทิ้ง เมื่อฟัง คาสั่ง เศรษฐี
ดังนั้นเขาตกใจมากแล้วก็เดินทางไปที่ทะเลตัดไม้โยนไปก็หายหายหมด แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ริมทะเล

๑๘๕

สักพักมีจระเข้ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมา จระเข้ตัวนี้เป็นจระเข้ที่เกิดจากการวัวซีกที่ ๒ กลับชาติมาเกิด เกิด
ใหม่เป็นจระเข้ จระเข้มาถามน้องว่า “เกิดอะไรขึ้นเจ้าเป็นอะไร โปรดบอกข้ามาเถิด”
น้องก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่จระเข้ฟังพี่จระเข้บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ จระเข้ก็ได้เรียกปลาทุก
ชนิดที่อยู่ในทะเลให้ออกมาแล้วช่วยกันเรียงตัวเป็นสะพานในทะเลมองจนสุดสายตาแล้วเนรมิตให้เป็น
สีทองสวยงามมากแล้วเขาก็ได้กลับไปบอกเศรษฐีว่าทาสาเร็จเรียบร้อยแล้วเศรษฐีเมื่อได้ฟังก็ไม่เชื่อจึง
ให้ลูกน้องไปดูปรากฏว่าเป็นความจริง ส่วนเศรษฐีก็สั่ง จัดขบวนแห่เพื่อไปข้ามสะพาน แล้วก็ไ ด้นา
ขบวนแห่ลงไปในทะเลด้วยความสนุกสนาน กล่าวถึงลูกสาวเศรษฐี ไม่ยอมลงสะพานไปกับพ่อแต่กลับ
ยืนอยู่ใกล้ฝั่ง เพราะขบวนแห่ของเศรษฐีลงไปในสะพานลึกมากจระเข้ได้สั่งให้ปลา ทุกตัวว่าแยกตัว
จากกันจึงทาให้สะพานแตกเสียหายหมด เมื่อปลาทุกตัวได้แยกจนทาให้สะพานแตกหมดขบวนแห่ทั้ง
ขบวนรวมทั้งเศรษฐีจมน้าตายทั้งหมด ส่วนแฝดผู้น้อ งนั้นก็ดึงมือลูกสาวเศรษฐีขึ้นมาแล้วพากั นกลับ
บ้านไป ต่อมาได้เขาได้ครอบครองสมบัติของเศรษฐีทั้งหมดแล้วได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐี อยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุขสืบมา
๓๙. อาจีย์-อาญอง
ผู้เล่า คุณครูลลิตภัทร ตรงใจ ตาบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
นานมาแล้วยังมีชายผู้หนึ่งชื่ออาจีย์ อาจีย์เป็นคนฉลาดหลักแหลมชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
ผู้ ด้ อ ยโอกาสถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บ อาจี ย์ แ ต่ ง งานกั บ ลู ก สาวผู้ ใ หญ่ บ้ า น ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น หญิ ง งาม
เพียบพร้อมของหมู่บ้าน กิริยามารยาทสมเป็นกุลสตรีขยันขันแข็งทางานบ้านงานเรือน อาจีย์มีเพื่อน
รักคนหนึ่งชื่ออาญอง อาญองยังไม่ได้แต่งงานอาชีพหลักคือทานาอาชีพรองคือการเก็บน้าผึ้งหรือของ
ป่าอื่นๆ ทุกวันในตอนเย็นอาญองจะแวะมาที่บ้านของอาจีย์ พูดคุยและอยู่กินข้าวเย็น เมียของอาจีย์
จะจัดสารับกับข้าวกินพร้อมกันทั้งสามคน เมื่อกินเสร็จแล้วก็จะหาน้ามาให้ดื่ม ล้างมือเอาหมากมาให้
กิน มีส้มสุกลูกไม้ก็จัดมาให้รับประทาน จนอาญองเกิดติดใจนึกรักในจริตจรรยาและรูปโฉมของเมีย
เพื่อนเอาจนได้
อาญองเฝ้าครุ่นคิดว่าทาอย่างไรจึงจะได้เมียของอาจีย์มาเป็นเมียของตน อยู่มาวันหนึ่ง อาญ
องก็ออกอุบายชวนอาจีย์ไปตีผึ้งในป่า อาจีย์ตอบตกลงทั้งสองออกเดินทางเข้าไปในป่า จนกระทั่งไปถึง
ต้นยางสูงใหญ่ขนาด ๓ คนโอบ มองเห็นรวงผึ้งใหญ่อยู่ที่ปลายยอด จึงช่วยกันค่อยๆ ตอกลิ่มไม้เป็น
บันไดปีนขึ้นไป เมื่อถึงยอดแล้วอาญองก็ให้อาจีย์หาคบไม้เหมาะๆ นั่งรอ “เดี๋ยวกูจะทาให้มึงดู”
ว่าแล้วอาญองก็ทาเป็นจับนู่นจับนี่ ปีนไปกิ่งโน้นกิ่งนี้ ฝ่ายอาจีย์ด้วยสนใจอยากรู้ก็พยายาม
เพ่งมองรวงผึ้งแล้วคิดว่าอาญองจะทาอย่างไรกับรวงผึ้งนี้ อาญองเห็นอาจีย์เผลอก็ค่อยๆ ถอดลิ่มออก
แล้วก็ปีนลงมาจากยอดยางทีละขั้นๆ เมื่อลงมาถึงพื้นดินแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นไปบอกเพื่อนว่า
“เฮ้ย มึงเฝ้ารวงผึ้งเอาไว้ให้ดีนะอย่าให้มันหายไปไหน ถ้ากูหาวิธีตีผึ้งรวงนี้ได้แล้วกูจะรีบกลับมา”
ว่าแล้วอาญองก็รีบวิ่ง ด้วยความลิงโลดดีใจที่แผนการครั้งนี้สาเร็จ วิ่งไปก็หัวเราะไป เพราะไม่เชื่อว่า
คนมีปัญญาหลักแหลมอย่างอาจีย์จะเสียรู้ง่ายดาย
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เมื่อมาถึงบ้านอาจีย์ก็ร้องไห้เรียกเมียอาจีย์ออกมาแล้วบอกว่าอาจีย์โดนเสือคาบไปกินแล้ว
เพราะอาจีย์รอเก็บรวงผึ้งอยู่ใต้ต้นไม้ส่วนตัวเองปีนขึ้นไปบนยอดยาง มัวแต่ไล่ผึ้งออกจากรัง ได้ยินแต่
อาจีย์ร้องบอกว่าให้ดูแลเมียให้ด้วย เมียอาจีย์ได้ยินดังนั้นก็คิดว่าเป็นความจริงก็ร้องห่มร้องไห้ อาญอง
จึงปลอบประโลมว่า
“ตัดอกตัดใจเถอะไหนๆ อาจีย์ก็ได้ตายไปแล้ว แต่นี้ต่อไปพี่จะดูแลเจ้า”
แล้วที่สุดเมียอาจีย์ก็ยอมเป็นเมียอาญอง ฝ่ายอาจีย์อาศัยน้าผึ้งประทังหิวแล้วคิดหาวิธีลงจาก
ต้นยางโดยแกะเปลือกไม้ยางมาควั่นเป็นเชือกมัดต่อๆ กัน ผ่านไปถึง ๗ วัน เชือกก็ยาวถึงพื้นดินพอดี
อาจีย์จึงโรยตัวลงมาจากยอดยาง พอถึงพื้นดินก็หมดเรี่ยวแรงจึงค่อยๆคืบคลานกลับบ้าน
ล่วงไปถึง ๗ วั น จึ งไปถึ งหมู่ บ้านอาจีย์ ร้องเรียกหาเมี ยเสี ยงลั่น แล้ วหมดสติไ ป ฝ่า ยเมี ย
อาจีย์ได้ยินเสียงก็จาได้ ครั้นจะออกไปดู อาญองก็รีบดึงไว้แล้วบอกว่า นั่นเป็นผีอาจีย์มาหลอกหลอน
ฝ่ายชาวบ้านได้ยินเสียงเอะอะก็พากันออกมาดูเมื่อเห็นสภาพของอาจีย์ก็สงสารช่วยกันหาอาหารมาให้
กิน อาจีย์ก็เล่าให้ชาวบ้านฟังด้วยความสงสารจึงพาไปร้องทุกข์ต่อเจ้าเมืองฝ่ายเจ้าเมืองได้ยินว่าคน
ฉลาดอย่างอาจีย์จะถูกหลอกได้หรือจึงออกความด้วยตัวเองโดยถามชาวบ้านว่า
ซแรนิ๊จีย์ญอง (นานี้ จีย์หรือญอง) ชาวบ้านก็ร้องตะโกนตอบพร้อมกันว่า จีย์
กระแบ็ยนิ๊จีย์ญอง (ควายนี้ จีย์หรือญอง) ชาวบ้านก็ร้องตะโกนตอบพร้อมกันว่า จีย์
ประป็วน นิ๊จีย์ญอง (เมียนี้ จีย์หรือญอง) ชาวบ้านก็ร้องตะโกนตอบพร้อมกันว่า จีย์
และ ฯลฯ ถามต่อไปอีกหลายคาถาม จนกระทั่ง
เตรือบ เตียง เอ๊าะนิ๊จีย์ญอง (ทรัพสมบั ติทั้ง หมดนี้ จีย์หรือญอง) ชาวบ้านก็ร้องตะโกนตอบ
พร้อมกันว่า จีย์
ได้ยินดังนั้น เจ้าเมืองจึงตัดสินว่าอาจีย์เป็นฝ่ายถูก อาญองเป็นฝ่ายผิด เพราะชาวบ้านมีแต่
ร้องว่า จีย์ จึงขับไล่อาญองออกจากหมู่บ้าน แล้วยกทรัพย์สินให้อาจีย์ นี่เป็นที่มาของคาว่า จีย์ญอง ใน
พิธีแต่งงานของชาวไทยเขมรแถบพนมดอกแร็ก
๔๐. อาควักอาเคว็น (ชายตาบอดกับชายขาเป๋)
นางเสมียน วงษ์พินิจ อายุ ๕๘ ปี บ้านกฤษณา ตาบลกฤษณา อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นานมาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกัน คนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งขาเป๋ วันหนึ่งทั้งสองชวน
กันไปหาปลา ชายตาบอดให้ชายขาเป๋ขี่คอและคอยบอกทางให้ชายตาบอดเดินไป เมื่อถึงที่หนองน้า
แห่งหนึ่งทั้งสองช่วยกันวิดน้าหาปลา จับปลาได้เป็นจานวนมาก จึงพากันมาแบ่งปลาที่มีอยู่ใต้ต้นไม้
ชายขาเป๋เป็นคนแบ่งโดยแยกเป็นสองกอง แล้วให้ชายตาบอดเป็นคนเลือกปลาว่าจะเอากองไหน เมื่อ
บั ง เอิ ญ ชายตาบอดเลื อ กกองที่ มี ป ลาตั ว ใหญ่ ก ว่ า ชายขาเป๋ ก็ ข อแบ่ ง ปลาใหม่ จนชายตาบอด
รู้ไ ด้ว่าตนคงถูกโกงเป็นแน่ จึงทาให้การแบ่ง ปลาไม่จบสิ้นสักที ตกลงกันไม่ไ ด้ ในขณะที่เจรจากัน
อยู่นั่นเอง กิ่งไม้ก็ตกลงโดนหัวชายคนตาบอด ชายตาบอดจึงเข้าใจว่า ตนโดนชายขาเป๋กลั่นแกล้ง
จึงชกชายขาเป๋ไปสุดแรง ชายขาเป๋โกรธมากไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรก็ยกขาเป๋ของตัวเองเตะชายตาบอด

๑๘๗

เต็มแรง ทั้งสองชกต่อยกันพัลวัน จนชายขาเป๋ไม่รู้ตัวว่าขาตนหายเป๋ทั้งสองข้าง เขาทั้งชกทั้ง ต่อย
ชายตาบอดจนหมัดไปโดนตาบอด ปรากฏว่าตาของชายตาบอดก็กลับหายบอดทั้งสองข้าง เมื่อสู้กัน
จนหมดแรงจึงหยุดและรู้ตัวว่า อาการพิการของตนได้หายเป็นปกติ เขาทั้งสองหยุดชกต่อยกันแล้วพา
กันคิดได้ว่า หากไม่เกิดเหตุในวันนี้ ทั้งคู่คงยังไม่หายขาเป๋และหายตาบอด ทั้งสองสหายจึงพากันตกลง
ว่าเมื่อต่างก็หายดีเป็นปกติแล้ว จะพากันแยกย้ายกันทามาหากินดี เมื่อต่างเป็นปกติกันทั้งคู่ทั้งสองจึง
แบ่งปลาเท่าๆกัน แล้วแยกกันไปประกอบอาชีพตามที่ตนถนัด อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขสืบไป
๔๑. ลิงกับชาวไร่
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นานมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งมีฐานะยากจน มีอาชีพทาไร่ปลูกพืชผักไว้เป็นจานวนมาก เพื่อ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยปลูกไว้ชายป่าท้ายหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจานวน
มาก ทุกๆวันฝูงลิงเหล่านี้ก็จะออกมากินผักชายคนนี้ปลูกไว้
วันแล้ววันเล่า ชายคนนี้เริ่มรู้สึกว่าผักที่ตนเองปลูกไว้ทาไมจึงหายไปและถูกทาลายลงไปทุก
วัน จึงได้มาเฝ้าดู แอบดู ก็พบว่าเป็นฝูง ลิง นี่เองที่มากินผักของตน เขาจึงพยายามหาวิธีป้องกันทุก
อย่างเพื่อไม่ให้ฝูงลิงมากินผักได้แต่ก็ไม่สาเร็จ ก็รู้สึกท้อแท้ขึ้นมา
จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็คิดอุบายได้ โดยทาทีว่าตนเองตายแล้วโดยนอนอยู่ในไร่ เพราะถึงเวลา
ออกหากิน ฝูงลิงก็มากินผักเหมือนเช่นเคย บรรดาฝูงลิงเมื่อมาถึงไร่เห็นชายเจ้าของได้นอนแน่นิ่งอยู่
คิดว่าเขาคงจะตายแล้ว จึงจับชายคนนี้ห้อยไว้ที่ต้นไม้เพื่อพาไปพบพระราชาลิง แล้วเล่าเรื่องทุกอย่าง
ให้พระราชาลิงฟัง พระราชาลิงรู้สึกสานึกในบุญคุณที่ชายผู้นี้ได้ปลูกผักไว้ให้ตนและบริวารได้กินกัน จึง
สั่งให้บรรดาลิงทั้งหลายนาทองใจให้ฟังกับร่างของชายต่างกล่าวไว้เพื่อตอบแทนบุญคุณ
ส่วนชายเจ้าของไร่เมื่อถูกนาไปฝังก็ลุกขึ้นมาแล้วนาทองกับบ้านกลายเป็นคนร่ารวย เรื่องเล่า
ลือไปถึงเพื่อนรักของเขา เพื่อนจึงได้เดินทางมาถามเรื่องราว พอทราบเรื่องจากเพื่อนแล้วก็อยากรวย
มาก ฉันคิดจะทาตามบ้างโดยปลูกผักไว้แล้วแกล้งนอนตาย ฝูงลิงมาพบเขาก็ช่วยกันจับชายคนนี้ไปพบ
พระราชาลิง พระราชาลิงทราบเรื่องทั้งหมดว่าชายผู้นี้แสร้งทาจึงสั่งให้ฝูงลิงนาตะกั่วใส่ไหแล้วนาไปฝัง
พร้อมร่างชายคนนี้ ชายคนนี้รู้สึกผิดหวังและได้สานึกผิดที่ตนไม่น่าโลภมากเลย

๑๘๘

๔๒. พร ๓ ประการ
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นานมาแล้ว ยังมีตายายปลูกกระท่อมอาศัยอยู่ในป่าลึก กิจวั ตรประจาวันของสองตายายคู่นี้
คือ ยามเช้าตรู่ยายจะหุงหาอาหารอยู่ที่บ้าน ตาก็จะเข้าป่าเพื่อตัดไม้มาเผาถ่านขายเป็นอาชีพ เป็น
อย่างนี้มาเนิ่นนาน จนอยู่มาวันหนึ่ง ระหว่างที่ตานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ ลมก็พัดใบตกลงลงมากลาง
หน้าผากของตาจนกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเกิดความอัศจรรย์เมื่อพบว่ามีเทพารักษ์รูปงามปรากฏ
กายอยู่ตรงหน้าของตน เทพารักษ์ก็พูดว่า
“ข้าใดเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้ามาเป็นเวลานานแล้ว เจ้าเองก็เป็นคนดีมาโดยตลอด ข้าจึงมีพรที่
จะช่วยให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ข้าคงให้เจ้าได้เพียง ๓ ประการเท่านั้น”
เมื่อได้บอกกล่าวกับตาแล้วเทพารักษ์ก็หายตัวไปทันที
ฝ่ายตาเมื่อได้พรก็ดีใจอย่างยิ่ง และคิดว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ความฝันของตนอย่างแน่นอน จึง
รีบเดินทางกลับบ้านโดยไม่มีปืนติดตัวมาเลย และเมื่อถึงบ้านตาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายฟัง
“โอย .. ไร้สาระจริงๆตาแก่เนี่ย” เป็นเพราะยายไม่เชื่อในคาที่ตาบอก ตาเองก็ได้แต่ยืนยันว่า
มันเป็นความจริงอย่างแน่นอน ทั้งคู่ใช้เวลาถกเถียงกันอยู่เป็นเวลานาน สุดท้ายเมื่อตาโมโหมากๆก็เลย
พูดว่า “สาธุ! ถ้าหากทุกอย่างที่ข้าพบมาเป็นความจริงขอให้ไส้กรอกหล่นอยู่ข้างหน้าข้าเดี๋ยวนี้ทีเถิด ”
ดังนั้นก็เป็นจริงดังที่ตาขอ
ฝ่ายยายตกใจมาก ก็ตวาดกลับไปว่า “ทาไมแกไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่ามันเป็นความจริง ” ตา
ก็ตอบกลับไปว่า “ก็ข้าบอกเอ็งแล้วนี่ว่ามันเป็นความจริง ” ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีก ฝ่ายตาโมโหจึงขอพร
เป็นครั้งที่ สอง “ สาธุ ! ขอให้ไส้กรอกนี้ไปอุดปากของมันทีเถอะ” เหตุการณ์เป็นไปดังคาพุดของตา
เมื่อไส้กรอกอุดปากก็ไม่สามารถที่จะพูดเขาเถียงกับตาต่อไป ได้แต่นั่งร้องไห้เพราะสู้ไม่ได้ เมื่อตาทุเลา
ความโกรธลงแล้วก็นึกสงสารยายเป็นอย่างมากก็เลยขอพรครั้งสุดท้ายว่า
“ขอให้ไส้กรอกหลุดออกจากปากของยายได้แล้วนะ” เมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้ว ทั้งสองก็ได้แต่นั่ง
คร่าครวญเสียดายพรที่เสียไป เพราะความโง่เขลาของตน สุดท้ายทั้งสองก็เหลือเพียงไส้กรอกเพียง
น้อยนิดที่ได้ขอพรมา

๑๘๙

๔๓. ชายหัวล้าน
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มีตาหัวล้านคนหนึ่งเป็นคนชอบให้คนอื่นพูดยกยอปอปั้น ถ้ามีใครมายอว่าเป็นคนผมดกจะ
ชอบมาก ถ้ามีใครพูดตรงๆว่า “ตาหัวล้าน” จะไม่ชอบใจและโกรธมาก ตาหัวล้านมีวัวคู่หนึ่ง มีลูกสาว
คนหนึ่งมีอาชีพทาไร่ ทานา โดยใช้วัวช่วยในการไถนา ทามาหากิน มีคนหลายคนที่เห็นวัวของตา
หัวล้านแล้วก็ชอบ มีบางคนมาซื้อกับตาหัวล้าน คือ ใช้คาพูดที่ไม่เพราะ พูดตรงเกินไปทาให้ตาหัวล้าน
ไม่ชอบ เช่นบางคนจะถามว่า “ตาหัวล้านวัวคู่นี้จะขายราคาเท่าไหร่” ตาหัวล้านได้ฟังดังนั้นก็ไม่พอใจ
เพราะอยู่ๆ มีคนมาเรียกว่าตาหัวล้าน ตาหัวล้านก็เลยด่าไปว่า
“ไม่ขาย ไม่ขายโว้ย มาพูดอย่างนี้ ไม่ชอบ” ว่าแล้วตาหัวล้านก็ไล่คนซื้อออกไปจากบ้าน พวกคนที่มา
ซื้อหลายๆคนต่างก็พากันผิดหวัง
กล่าวถึงชายหนุ่มคนหนึ่ง ชายหนุ่มคนนี้รู้จักนิสัยใจคอของตาหัวล้านดีว่าถ้าหัวล้านเป็นคน
ชอบให้คนอื่นยอ จึงเลยหาอุบายที่จะมาซื้อวัวของตาหัวล้านในราคาถูกๆ ดีไม่ดีอาจได้ฟรี ๆ เลยก็ได้
ชายหนุ่มคิดอุบายได้แล้วก็ตรงมายังบ้านตาหัวล้าน พอมาถึงก็ใช้คารมทันทีว่า “พ่อผมดกปกไหล่
หน้าไล้เฉลิมทอง วัวของท่านทั้งสองพอจะขายเท่าไหร่” ตาหัวล้านได้ฟังเช่นนั้นก็ดีอกดีใจที่มีคนมาชม
อย่างนี้ แล้วคิดว่าชายหนุ่มคนนี้พูดจาไพเราะดี ตาหัวล้านก็ตอบชายหนุ่มไปว่า “ลูกเอย ลูกข้า วัวทั้งคู่
ข้าขอยกให้” เท่านั้นเองก็ยกตัวคู่นั้นให้ชายหนุ่มไป พอชายหนุ่มได้วัวนั้นก็จูงไปพร้อมกับพูดไปด้วยว่า
“ตาหัวล้านบ้า”
ในขณะที่ชายหนุ่มบ่นอยู่นั้น บัง เอิญ ลูกสาวของตาหัวล้านเดินผ่านมาพอดี ได้ยินเข้าก็เอา
ความนี้ไปบอกกับพ่อ พร้อมกับรบเร้าให้พ่อเอาวัวกับคืนมา เมื่อตาหัวล้านได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธรีบคว้า
ปฏักแล้ววิ่งตามชายหนุ่มไป พอวิ่งเข้าไปใกล้ๆชายหนุ่มหันมาเห็นตาหัวล้านก็ทักขึ้นว่า “พ่อผมดกปก
ป่า พ่อละล้าละลังมาจะไปทางไหนหรือ”
เมื่อตาหัวล้านได้ฟังเช่นนั้นก็ชะงักทันที ตอนแรกจะเข้าไปทาร้ายแต่เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ชะงัก
เพราะชายหนุ่มพูดจาน่ารัก ก็เลยตอบชายหนุ่มไปว่า “ลูกเอยลูกรัก ลูกลืมปฏัก พ่อเลยเอามาให้ ”
เท่านั้นเองตาหัวล้านก็ให้ปฏักแก่ชายหนุ่มนั้นไป
เมื่อกลับถึงบ้าน ลูกสาวไม่เห็นวัวก็สงสัย พอได้ความก็ต่อว่าพ่อและไม่ยอมพร้อมต่อว่า “จะ
พูดจาน่ารักอย่างไร ก็เมื่อกี้ยังว่าพ่อหัวล้านเลย” พ่อก็แย้งว่า “เฮ้ย มันไม่ว่าหรอก พ่อวิ่งไปเมื่อกี้มัน
ยังไม่ว่าเลย แถมพูดดีอีกด้วย พ่อก็เลยใจอ่อนให้ปฏักกับมันไปอีก”
ลูกสาวก็ไม่ยอม อ้อนวอนให้พ่อไปเอาวัวมาให้ได้ ถ้าไม่ได้จะฆ่าตัวตาย ตาหัวล้านทนคาอ้อน
วอนของลูกสาวไม่ได้ก็เลยไปแต่ขอให้ลูกสาวไปด้วย เพื่อขอวัวคืนจากชายหนุ่มเพราะแกนั้นถ้าไปเจอ
คาอ่อนหวานแล้วใจอ่อน ครั้นแล้วก็จูงมือลูกสาวไปด้วยเพื่อจะไปเอาวัวคืน ชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็คิดได้
ว่า ลูกสาวตาหัวล้านต้องมาเอาวัวคืนเป็นแน่ ชายหนุ่มก็เลยใช้คารมอ่อนหวานพูดขึ้ นว่า “พ่อผมดก
ปกเกล้า พ่อจูงมือลูกสาว พ่อจะไปไหนหรือ” ตาหัวล้านได้ยินก็ใจอ่อนอีกเช่นเคย ตาหัวล้านเลยตอบ
ชายหนุ่มไปว่า “ลูกเอย ลูกแก้ว พ่อนั้นแก่แล้ว เลยเอาลูกสาวมาให้” เท่านั้นเองตาหัวล้านก็ยกลูกสาว
ให้ชายหนุ่มนั้นไป ชายหนุ่มก็ดีใจมากเพราะได้ทั้งวัวทั้งปฏักและลูกสาว ถือว่าเป็นโชคมหาศาล

๑๙๐

๔๔. อาจารย์ทอง
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นานมาแล้ว มีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าตาทองเป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบทางานหนัก แต่เป็นคนที่
มีไหวพริบดี ตาทองมีหลานชายชื่อทองเหมือนกัน เจ้าทองเป็นคนฉลาด ช่างสังเกต มีความรอบรู้ใน
เรื่ อ งต่ า งๆวั น หนึ่ ง ตาทองก็ ป รึ ก ษากั บ หลานชายว่ า ท าอย่ า งไรถึ ง จะร่ ารวยอย่ า งคนอื่ น เขาบ้ า ง
หลานชายก็ออกอุบายว่าอาชีพที่จะทาให้ร่ารวยได้โดยไม่เหนื่อยยากก็คือ การเป็นหมอดูและอาชีพ
หมอดู ก็ เ ป็ น อาชี พ ที่ เ ข้ า ได้ กั บ ทุ ก คน คื อ ใครๆก็ ชอบดู ห มอตั้ ง แต่ ไ พร่ สามั ญ ชนไปจนถึ ง
พระมหากษัตริย์
เหตุการณ์ที่ทาให้ตาทองเป็นที่รู้จัก ของชาวบ้านคือ เมื่อฝนฟ้าไม่ตก ชาวบ้านก็ปรึกษากันว่า
เมื่อไหร่ฝนถึงจะตกสักที เจ้าทองได้โอกาสก็บอกให้ตาทองทานาย ตาทองตกใจเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่
เคยรู้มาก่อน แต่ทาเป็นทีนั่ง ทางใน เจ้าทองทาท่าชู ๓ นิ้ว เพราะเห็นว่าขณะนี้เป็นฤดูฝนแล้วเมฆตั้ง
เค้าต่าลงมาหลายวันแล้วคงจะตกในไม่ช้า ตาทองเห็นดังนั้นก็ตอบชาวบ้านว่า ฝนจะตกภายใน ๓ วันนี้
แหละ หลังจากนั้นฝนก็ตกจริงดังคาทานายของตาทอง ชาวบ้านเขาลือกันว่าตาทองดูหมอแม่นมาก
เหตุการณ์สาคัญก็เกิดขึ้นกับตาทองอีก เมื่อทหารมหาดเล็กทาขันทองฝังเพชรของพระราชา
หาย หากเรื่องรู้ไปถึงพระองค์คงจะต้องถูกประหารชีวิต จึงออกค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ มีทางเดียวคือไป
ให้ตาทองทานาย ตาทองตกใจมาก แต่เจ้าทองพอรู้อยู่บ้างเพราะเป็นคนชอบซอกแซก รู้มาว่าเพื่อน
ของมหาดเล็กเอาขัน ไปซ่อนไว้ในห้องอาบน้าจึง ทาท่าบอกใบ้ตาทองโดยรินน้าให้เห็น ตาทองเห็น
ดัง นั้นก็ตอบไปด้วยไหวพริบว่า ขันน้าก็ต้องอยู่กับน้านั่นแหละ ลองไปหาตามที่ที่มีน้าดูแล้วจะพบ
มหาดเล็กดีใจกับไปก็พบขันทองในห้องอาบน้า ตาทองก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงหูพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์โปรดให้ตาทองเข้าไปในวังเลี้ยงดูอาหารอย่างดี ตาทองกับหลานไม่เคยกิน
อาหารดีๆ เช่นนี้มาก่อนก็กินเข้าไปมาก บังเอิญกระดูกไก่เข้าไปติดในลาคอ ตาทองทาคอพยักพเยิด
พระมหากษัตริย์เข้าใจว่าตาทองให้เข้าไปหาจึงเดินเข้าไปหาตาทอง ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่ามาที่พระแท่นของ
พระมหากษัตริย์ ตาทองตกใจสุดขีดทาให้กระดูกไก่หลุดลงในคอ ด้วยไหวพริบก็ทูลพระมหากษัตริย์
ว่า ถ้าไม่เรียกพระองค์ก็คงถูกฟ้าผ่าตายไปแล้ว พระมหากษัตริย์ก็ดีใจและเลื่อมใสตาทองมากยิ่งขึ้น
แต่งตั้งให้เป็นโหรหลวง ชีวิตตาทองก็สุขสบายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

๑๙๑

๔๕. ใครฆ่านกกระสา
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่ในหนองน้าแห่งหนึ่งเป็นจานวนมาก สัตว์ต่างๆ
กินดีอยู่ดี มีความสุขกันอย่างทั่วหน้า แต่ก็มีนกกระสาฝูง หนึ่งเกิดปัญ หาขึ้นคื อ พวกมันกาลังจะอด
อาหารตาย หัวหน้าฝูงจึงได้ไปร้องเรียนกับเทพารักษ์ผู้รักษาหนองน้าแห่งนี้ ให้ช่วยสืบว่าใครเป็น
ต้นเหตุของเหตุการณ์นี้กันแน่
เทพารักษ์ก็ถามพวกนกกระสาว่า
“ทาไมพวกเจ้าจึงได้อดอาหารตายล่ะ”
เจ้านกกระสาก็ตอบว่า “ข้าไม่สามารถกินปลาในหนองน้านั้นได้ เพราะหญ้าต่างๆ ขึ้นปกคลุมหนาทา
ให้รกรุงรังจนนกกระสาไม่สามารถจับปลากินได้”
เจ้าหญ้าจึงตอบว่า “ ระยะนี้ไม่มีวัวควายมากินตนเองเลย จนทาให้ตนเองนั้นรกอย่างนี้แหละท่าน
เทพารักษ์”
เทพารักษ์จึงได้เรียกเจ้าวัวควายมาถามว่า
“เจ้าสองตัวทาไมไม่กินหญ้าในหนองน้าตามปกติล่ะ”
เจ้าวัวกับเจ้าควายตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “เพราะเจ้าของของตนไม่ปล่อยให้ตนออกจากคอกเลยกิน
แต่ฟางแห้งๆ อยู่ในคอกตั้งนานแล้ว”
ท่านเทพารักษ์ก็เลยถามเจ้าของวัวและควายตอบว่า “ฝนมันตกมาหลายวันแล้ว ตอนจะออกไปไหนก็
หนาวมาก จึงให้เจ้าวัวและเจ้าควายมันกินหญ้าแห้งๆ อยู่ในคอกแบบนี้”
เทพารักษ์ก็เลยถามฟ้าว่า “ทาไมฝนจึงตกติดต่อกันนานแบบนี้ จนทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมด”
เจ้าฟ้าก็ตอบว่า
“เพราะกบมันร้องเรียกข้าต่างหากล่ะท่านเทพารักษ์ มันเรียกร้องไม่หยุดปากเลยท่าน” ท่านเทพารักษ์
ก็เลยถามเจ้ากบว่า “ทาไมเจ้าถึงได้ร้องเรียกฝนไม่หยุดแบบนี้ล่ะ เจ้าไม่รู้หรือว่ามีใครๆ เขาเดือดร้อน
กันมากมาย” เจ้ากบก็ตอบว่า
“ถ้าไม่ได้ร้องเรียกฝนตามปกติหรอกท่าน เป็นเพราะข้าเจ็บต่างหากท่าน ข้าเจ็บเพราะเจ้าปูนั้นมัน
หนีบขาข้า ข้าเจ็บขาก็ต้องร้องเท่านั้นเอง” ท่านเทพารักษ์ก็ได้ถามเจ้าปูว่า
“เจ้าทาอะไรกับเจ้ากบ มันถึงร้องเสียงดังไม่หยุด”
เจ้าปูตอบเสียงแข็งว่า
“ก็เจ้ากบตัวนี้มันบุกรุกบ้านข้า มันจะเข้ามาจาศีลอยู่ในบ้านของข้า โดยมันไม่ยอมทารังของมันเอง”
ท่านเทพารักษ์ก็ถามเจ้ากบว่า “ ทาไมเจ้าไปบุกรุกรังคนอื่นเขา” เจ้ากบตอบไม่ได้เพราะรู้ว่าตนเองผิด
เพราะขี้เกียจที่จะทารังของตนเอง ด้วยเหตุนี้เองจึงได้ถูกท่านเทพารักษ์ลงโทษอย่างหนักที่ทาให้คนอื่น
เขาเดือดร้อนกันมาก เพราะความเกียจคร้านของตนเอง

๑๙๒

๔๖. นายสุกกับนายดิบ
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกสาว ๒ คน ชื่ออิ่มกับอุ่น เมื่อทั้งสองโตพอที่จะแต่งงาน
เป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้ว สองสามีภรรยาจึงจัดการแต่งงานให้ลูกสาว โดยให้อิ่มแต่งงานกับทิดสุก ซึ่งผ่าน
การบวชเรียนแล้วตามความประสงค์ของผู้เป็นพ่อ ส่วนอุ่นแต่งงานกับนายดิบ ซึ่งยั ง ไม่ได้บวชเรียน
ตามความประสงค์ของผู้เป็นแม่
เมื่อแต่งงานแล้วลูกเขยทั้งสองคนก็มาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยาย ตอนแรกๆพ่อตาไม่ชอบนายดิบ
คอยจะหาเรื่องอยู่เสมอ จนอยู่มาวันหนึ่ง พ่อจะไปดูไ ร่นา จึง ให้ลูกเขยทั้งสองคนไปด้วย ตอนเย็น
นั้นเองเมื่อกลับมาพ่อตาโกรธแม่ยายมาก ต่อว่าว่าไปเลือกคนอย่างนายดิบมาเป็นลูกเขยได้อย่างไร จึง
สอบถามนายดิบซึ่งนายดิบอธิบายให้ฟังโดยบอกว่า พ่อตาถามตน ทาไมนกกระทุงลอยน้าได้ พี่สุกตอบ
ว่าเพราะขนมันหนา นายดิบตอบว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง อย่างลูกมะพร้าวไม่ได้มีขนเหมือนนก
แต่ก็ลอยน้าได้ พ่อตาถามอีกว่า ทาไมนกกระสาถึงร้องเสียงดัง พี่สุกตอบว่าเพราะมีคอยาว นายดิบ
ตอบว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง เพราะกบ คางคก ไม่ได้มีคอยาวแต่ก็ร้องเสียงดัง
ต่อมาพ่อตาถามอีกว่า ทาไมใบไม้ถึงมีสีเขียว สีแดง พี่สุกตอบว่า ใบไม้ด้านนอกแดงเพราะว่า
มันถูกแดด ด้านในสีเขียวเพราะว่าไม่ถูกแดด ด้ายดิบต่อว่าเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง เช่น แตงโม ด้าน
นอกยังเป็นสีเขียวทั้งๆที่ถูกแดดแต่ด้านในกับเป็นสีแดงทั้งที่แดดส่องไม่ถึง
ต่อมาพ่อตาเห็นนา ๒ แปลง แปลงหนึ่งแห้งแล้งอีกแปลงหนึ่งมีต้นข้าวงอกงามดี จึงถามว่า
ทาไมถึงเป็นเช่นนั้น พี่สุกตอบว่าเพราะนาแปลงหนึ่งมีน้าเค็มไหลผ่าน อีกแปลงหนึ่งไม่มีน้าเค็มไหล
ผ่านจึงอุดมสมบูรณ์ดี แต่นายดิบตอบว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง อย่างคนหัวล้านอาบน้าด้วยน้า
ธรรมดาไม่ได้รดด้วยน้าเค็มเลยหัวก็ยังล้าน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พ่อตาก็ไม่กล่าวโทษนายดิบว่าโง่เง่าอีก
ต่อไป กลับชอบนายดิบเท่าๆกับ นายสุก เพราะพ่อตารู้แ ล้วว่าทุ กสิ่ง ทุกอย่างในโลกนี้ล้ว นแต่เป็ น
ธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเอง
๔๗. ใหญ่เท่าไหร่
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสองตายาย ชื่อตามากกับยายน้อย ซึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่า
อันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสองตายายปลูกขึ้นมาเอง
สองตายายทาสวนปลูกผักชนิดต่างๆไว้กินและไว้ขาย ในสวนส่วนใหญ่มีต้นไผ่ ต้นกระถินเป็นจานวน
มาก ในตอนเช้าๆ ตามากจะหมั่นมาดูสวนผักอยู่เป็นประจา
วันหนึ่งมีพญาช้างเผือกกับลูกเข้ามากินอาหารในส่วนของแก ซึ่ง ทาให้ตามากประหลาดใจ
และอยากได้ลูกช้างเผือกไว้ใช้งานจึงคิดจะจับลูกช้าง หลายวันต่อมาการรอคอยในการจับลูกช้างของ
ตามากก็มาถึง และแกรู้อยู่ว่าพญาช้างเผือกจะพาลูกของมันลงมากินอาหารทุก ๗ วัน วันเมื่อกินอิ่มก็
จะเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ ดังนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึง ตามากก็กระโดดจับช้างน้อยด้วยเชือก ทันใดนั้น
ลูกช้างก็ตกใจเหาะขึ้นไปในอากาศ โดยตามากจับถูกหางล่องลอยไปสู่สวรรค์กับลูกช้าง

๑๙๓

พอถึงสวรรค์ ตามากก็เดินเที่ยวเมืองสวรรค์ซึ่งมีของสวยงาม มองทางไหนเห็นผู้คนรูปร่าง
สวยงามไม่ ว่าหญิงชาย และมีพืชพันธุ์ธัญ ญาหารอุดมสมบูรณ์ไ ม่แพ้ในสวนของแกที่อาศัยอยู่ แต่ที่
แตกต่างกันคือ ผลหมากไม้รากไม้มีขนาดใหญ่ ตามากก็ไ ด้ลองลิ้มชิมรสชาติของอาหารและผลไม้
เหล่านั้น ตามากได้เดินชมสิ่งต่างๆ จนมาเจอหมากซึ่งมีขนาดใหญ่และคิดจะเก็บเอาไปฝากยายน้อย
เมียของแก แต่ขณะคิดอยู่นั้นพญาช้างเผือกจะลงไปสู่พื้นโลกจึงไม่ทันได้เก็บหมากมาด้วย
เมื่อตามากกลับจากสวรรค์ลงมาแล้วได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายน้อยฟังและยายน้อยเกิด
อยากไปเที่ยวเมืองสวรรค์บ้างเหมือนกัน ต่อมาเมื่อพญาช้างเผือกกับลูกช้างลงมากินอาหารในสวน
เช่นเดิม เมือ่ ถึงเวลากลับสองตายายก็รีบกระโดดจับหางช้างน้อย โดยตามากจับหาง ส่วนยายน้อยจับ
ขาตามาก ระหว่างที่เดินทางขึ้นเมืองสวรรค์นั้น ยายน้อยก็ถามถึงเมืองสวรรค์และถามถึงลูกหมาก
ส่วนตามากก็เล่าให้ฟังพร้อมบอกว่า “ไปถึงก็จะรู้เอง”
ด้วยความสงสัยของยายน้อย ซึ่งอยากรู้ว่าหมากลูกขนาดไหน ตามากก็บอกว่า “มีขนาดใหญ่
มาก” ยายน้อยถามต่อไปว่า “ใหญ่ขนาดไหน เท่าไหร่ อย่างไร” ตามากใจเย็นตอบกลับว่า “ใหญ่เท่า
ตุ่มที่บ้านเรา” ยายน้อยไม่พอใจถึงกับถามว่า “แล้วตุ่มอันไหนล่ะ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
เพราะมันมีตั้งหลายลูกไม่รู้ว่าลูกไหน” แล้วยายน้อยก็ไม่ยอมลดละ อยากให้ตามากทามือให้ดูว่ามัน
ใหญ่ขนาดไหน ตามากทนเมียรบเร้าเข้ามากๆ เกิดความราคาญ จึงทามือให้ดู “ใหญ่ขนาดนี้” โดยตา
มากลืมไปว่าตนกาลังลอยอยู่ในอากาศและยังจับหางของช้างน้อยอยู่ กว่าจะรู้สึกตัวก็ดิ่งลงสู่พื้นดิน
และเสียชีวิตทั้งคู่ และไม่มีสิ่งใดเหลือให้สองตายายได้เห็นอีกต่อไป
๔๘. กระดี่เทวดา
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายหนุ่มผู้ยากจนคนหนึ่ง เขาเป็นคนขยันทางานหนักเอาเบาสู้
อาศัยอยู่กับยาย ๒ คน เขาดูแลยายซึ่งอายุมากแล้ว โดยทานา ๒ ไร่ ต้องอดๆอยากๆเพื่อให้ยายเขา
อิ่มก็พอ ในปีนี้เกิดภัยพิบัติน้าท่วมข้าวตายหมด เขาจึงอาศัยการขุดเผือกขุดมันตามป่ากินเพื่อประทัง
ชีวิต พ่อถึงหน้าแล้งน้าในหนองน้าแห้งขอดมีปลากระดี่อยู่ตัวเดียวเท่านั้นที่กาลังจะตายเพราะขาดน้า
เขาจึงนาปลากระดี่ไปเลี้ยงในโอ่งน้าด้วยความสงสาร ในคืนต่อมานั่นเอง ชายหนุ่มเคลิ้มหลับไปตอน
ไหนไม่รู้ตัว ทันใดนั้นก็มีเสียงปลุกเขามาจากที่ไหนสักแห่ง
“ท่าน...ท่านตื่นเถอะ”
เขาตื่นจากอาการหลับใหลทันที พร้อมกันนั้นก็มองหาต้นเสียง แต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งใด
“ท่านไม่ต้องตกใจหรอก เราเอง ปลากระดี่ที่ท่านเลี้ยงไว้ไง” เขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง
ปลาบอกกับเขาว่า “ท่านจงนาปลากระดี่ไปปล่อยลงแม่น้าแล้วเราจะช่วยให้ท่านร่ารวย” เขาจึงนา
ปลากระดี่ไปปล่อยลงแม่น้าและเมื่อปลากระดี่โดนน้า ตัวก็โตขึ้นเป็นปลากระดี่ยักษ์
“ท่านจงขึ้นขี่หลังเราแล้วไม่ต้องพูดหรือตกใจเมื่อพบเห็นสิ่งใดๆ” ปลากระดี่จึงพาเขาว่ายน้าลงไปใต้
บาดาล ได้พบจระเข้ตัวใหญ่น่ากลัว แต่เขาไม่แสดงอาการตกใจหรือพูดอะไร จระเข้ก็ไม่ทาอะไร ปลา
กระดี่จึงมอบสมบัติให้แก่เขาหีบหนึ่ง จากนั้นปลากระดี่จึงพาเขามาส่งขึ้นฝั่งแล้วว่ายน้าจากไป
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กล่าวถึงสองผัวเมียที่อาศัยอยู่ข้างบ้าน เมื่อเห็นชายหนุ่มร่ารวยกว่าตนก็คิดอิจฉาริษยา จึงไป
ถามเขาว่าทาอย่างไรถึงร่ารวย เขาจึงเล่ารายละเอียดให้ฟังทุกอย่างโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อย พอรู้ทุก
อย่างสองผัวเมียก็ไปเรียกปลากระดี่ แต่ปลากระดี่ก็ไ ม่ขึ้นมาสักที สองผัวเมียก็โดดลงน้าเพื่ องมหา
สมบัติเอง จนเจอกับจระเข้ใหญ่ สองผัวเมียกลัวมากจึงว่ายน้าแต่หนีไม่พ้น เพราะจระเข้เข้าถึงตัวแล้ว
จระเข้ก็กินสองผัวเมียเป็นอาหารอย่างเอร็ดอร่อย
๔๙. เก่งไม่จริง
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นานมาแล้ว มี เปรตตนหนึ่ ง สิ ง อยู่ ที่ศ าลาริม ทางซึ่ง เป็น ศาลาที่ คนเดิน ทางไกลมาพัก เป็ น
ประจา เปิดตอนนี้ก็จับคนเหล่านี้กินเป็นอาหารคืนละคนเป็นนิตย์ วันหนึ่ง เจ้าโย่งกับเจ้าเตี้ยสอง
สหายได้เดินทางไปค้าขายต่างเมือง เมื่อเดินทางไปถึงศาลาหลังนั้นก็แวะพัก ทั้งสองเห็นว่าเป็นศาลาที่
ร่มรื่นดี จึงตัดสินใจพักค้างคืน คืนนั้นทั้งสองสหายได้นอนสนทนากันจนกระทั่งหลับไป ในขณะนั้น
เปรตตนที่สิงอยู่ที่ศาลานั้นก็ออกมาเจอเข้า แต่ยังไม่จับกินโดยทันทีทันใด เพราะสัง เกตเห็นว่าสอง
สหายมีขาไม่เท่ากัน จึงตัดสินใจไปดึงขาของเจ้าเตี้ยให้เสมอกับขาของเจ้าโย่ง เสร็จแล้วก็ปรบมือให้กับ
ตนเองในฐานะที่ทาให้ขาของทั้งสองเท่ากันได้ แต่เมื่อสังเกตไปทางศีรษะ ปรากฏว่าศีรษะของเจ้าเตี้ย
สั้นกว่า เปรตก็เลยดึงศีรษะของเจ้าเตี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับศีรษะของเจ้าโย่ง เมื่อศีรษะของทั้ง
สองเท่ากันเปรตก็นึกภาคภูมิใจ ที่ตนสามารถทาให้ศรีษะทั้งสองคนเท่ากันได้
เมื่อขาของสองสหายเท่ากัน ศีรษะจะต้องเหลื่อมล้ากัน เมื่อไปดึงศีรษะให้อยู่ในระดับเดียวกัน
ขาทั้งสองสหายก็ไม่เท่ากัน เปรตตนนั้นจึงไปดึงศีรษะให้เสมอกัน แล้วก็ดึงขาให้เสมอกันอีก ทาไปทา
มาจนสว่างพอดี ทั้งเจ้าเตี้ยกับเจ้าโย่งก็ไ ม่เท่า กันสักที จึง ต้องหายตัวไป เปรตตนนั้นจึง เหนื่อยเปล่า
เหยื่อก็ไม่ได้กิน
๕๐. ตาแประกาบคลา (ตาแประฆ่าเสือ)
อารีย์ ทองแก้ว (๒๕๔๗) นิทานพื้นบ้านสุรินทร์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นานมาแล้ว ยังมีชายชราผู้หนึ่งชื่อ ตาแประ วันหนึ่งขณะที่ตาแประขับเกวี ยนบรรทุกหญ้าคา
จากป่ามุ่งสู่หมู่บ้าน ระหว่างทางก็เจอเสือโคร่งลายพาดกลอนตัวใหญ่ยืนขวางทางอยู่ (สมัยก่อนสัตว์
พูดได้) ทันทีที่เกวียนตาแประมาถึงจุดที่เสือยืนอยู่เสือ เสือก็คารามเสียงดังบังคับว่า
“นี่ตาแประวัวคู่นี้มันอ้วนอวบน่ากินมาก รีบปลดวัวออกจากแอกให้ข้ากินเดี๋ยวนี้เลย”
ตาแประกลัวจนตัวสั่นทั้งนึกเสียดายวัวเป็นที่สุด จึงพูดขึ้นว่า
“ขอให้ฉันเอาหญ้าคาไปถึงบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าจะเอาวัวมาให้กินนะพ่อเสือนะ”
ตาแประขอร้อง เสือก็พูดขึ้นว่า “ตกลง แต่อย่าเบี้ยวนะ พรุ่งนี้ ๘ โมงเช้า ถ้าขืนผิดสัญญาล่ะก็ทั้งลูก
ทั้งเมียตาแประและทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงข้าจะกินให้หมดเลย” เสือทบทวนสัญญาแล้วเดินจากไป
ฝ่ายตาแประ ขับเกวียนด้วยใบหน้าละห้อย เพราะนึกเสียดายวัวคู่งามของแกกว่าจะหามาได้
ก็ยากลาบาก ก่อนจะถึงหมู่บ้านก็พบหมาจิ้งจอกตัวหนึ่ง หมาจิ้งจอกก็พูดว่า
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“ตาแประเอ๋ย ทุกครั้งที่ตาแประเข้าป่า ฉันได้ยินเสียงผิวปากจากตาแประ ไพเราะจับใจมาก แต่ทาไม
วันนี้เงียบทาหน้ามุ่ย มีอะไรหรือเปล่าบอกฉันซิ ถ้าเรื่องหนักฉันอาจจะช่วยให้เป็นเรื่องเบาได้นะ”
ตาแประจึงเล่าเหตุการณ์ที่เจอกับเสือให้ฟังโดยละเอียด หมาจิ้งจอกจึง แนะแผนการให้ตา
แประโดยละเอียดทันที และให้ลับขวานไว้เล่มหนึ่งด้วย รุ่งเช้า เกวียนตาแประไปถึงที่นัดไว้กับเสือ แต่
ตาแประไปถึงสายไปหน่อยจึงถูกเสือตะคอกเอา ตาแประกาลัง ปลดวัวออกจากแอกยัง มิทันเสร็จ
เผอิญได้ยินเสียงตุ๊บตั๊บมาจากจอมปลวกใหญ่ห่างพอสมควร เสือถามขึ้นว่า
“เสียงอะไรตาแประ” ตาแประตอบว่า “เสียงพวกนายพรานมั้ง” ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนออกมาจาก
ข้างจอมปลวกอย่างดังว่า “เห็นเสือโคร่งใหญ่หนีมาทางนี้บ้างไหม” เสือจึงกระซิบบอกตาแประไปว่า
ให้ตาแประพูดว่า “ตอไม้ ตอไม้” จากนั้นก็มีเสียงตะโกนกลับมาว่า “ถ้าเป็นตอไม้ก็ฟันให้ดูหน่อยสิ ”
ตาแประได้โอกาสจึงดึงเอาขวานมาฟันเสือเข้าไปเต็มแรงในที่สุดเสือก็ตายเพราะคมขวานของตาแประ
นั่นเอง
๕๑. ตานานปลากระดี่
ผู้เล่า นายวิทยา มูลทอง บ้านสวาย ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เกิดภัยแล้งไปทั่วทุกหัวระแหง ผู้คนหากินตาม
ท้องนาป่าเขาต้องเดือดร้อนเพราะไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วแม้แต่ข้าวในยุ้งก็พากันนามาหุงกินจนหมด
เมื่อคราฝนตกลงมา ถึงฤดูเพาะปลูก จึง ไม่เหลือเมล็ดข้าวไว้ทาพันธ์อีกต่อไป มีเสียงร่าลือว่า หาก
ต้องการเมล็ดข้าวชาวบ้านสามารถไปขอเมล็ดพันธ์ข้าวจากแม่โพสพได้ แต่หนทางที่ จะไปนั้นแสน
ลาบาก ต้องเดินทางข้ามป่าเขา และ ลาธารเกาะแก่งมากมาย แต่ชาวบ้านก็ไม่ท้อ พากันวางแผนว่า
จะไปเอาเมล็ดพันธ์ข้าวมาให้ได้ พวกเขาได้ส่งหัวหน้าหมู่บ้านพร้อมลูกบ้าน สองคนเดินทางไปเพื่อไป
ขอเมล็ดพันธ์ข้าวจากพระแม่โพสพ จนสุดท้ายต้องข้ามลาธารไป และเมื่อมาถึ งที่แห่งหนึ่งมีโขดหิน
ขนาดใหญ่ปิดทางไว้ เหลือช่องเล็กๆที่คนไม่สามารถลอดผ่านไปได้ ต่างก็พากันท้อใจว่าจักต้องไม่มี
พันธ์ข้าวไว้ปลูกกินอีกต่อไป ทุกคนต้องอดตายกันเป็นแน่แท้ ในขณะที่ครุ่นคิดวิตกกังวลอยู่นั่นเอง ก็มี
เสียงเล็กๆดังขึ้นมาจากลาธาร
“ท่านทุกข์ใจอันใดเล่า”
ทุกคนมองไปยังเสียงนั้นเห็นปลากระดี่ตัวเล็กๆตัวหนึ่งกาลังขยับปากพูดกับทั้งสามคน พวก
เขาจึงพากันเล่าปัญหาให้ฟังปลากระดี่น้อยได้ฟังจบแล้วจึงพูดว่า
“อย่ากังวลไปเลยท่าน ข้าจะช่วยพวกท่านเอง ข้าขออาสาไปขอเมล็ดพันธ์ข้าวจากแม่โพสพ
มาให้พวกท่าน ขอให้รออยู่ตรงนี้เถิด”
ว่าแล้วปลากระดี่ก็เบียดตัวเองเข้าไปตรงรอยแยกของหิน แทรกตัวที่พองกลมเข้าไปจนลีบ
แบน จนทะลุผ่านไปยังอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้นก็ว่ายทวนน้าขึ้นไปอย่างยากลาบากจนได้พบกับพระแม่
โพสพ “ข้าแต่พระแม่โพสพ ข้าผู้น้อยได้อาสาชาวนามาขอเมล็ดพันธ์ข้าวจากท่านเพื่อนาไปปลูกไว้ กิน
ขอพระแม่โปรดเมตตาข้าด้วยเถิด”
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แม่โพสพเห็นดังนั้นจึงเอ่ยว่า “เจ้าปลากระดี่น้อย น้าใจเจ้าชั่งงดงาม ข้ายินดีให้เจ้านาเมล็ดพันธ์ข้าวไป
ให้ชาวนาพวกนั้น แต่การนาเมล็ดพันธ์กลับไปนั้น เจ้านาไปได้ทีละเมล็ดเท่านั้น ซึ่งหมายถึงเจ้าจะต้อง
ว่ายทวนน้า กลับไปกลับมาหลายเที่ยวนะ”
ปลากระดี่ได้ยินดังนั้นก็น้อมรับ ในสิ่งที่ตนต้องเผชิญ มันอ้าปากรับเมล็ดพันธ์ข้าวแล้วว่ายน้า
กลับไป นาเมล็ดข้าวมาให้กับชาวนาที่รออยู่ริมลาธารอีกฟากหนึ่ง จากนั้นก็ว่ายทวนน้ากลับขึ้นไปอีก
ทาเช่นนี้กลับไปกลับมา จนเมล็ดข้าวเต็มอุ้งมือของชาวนา ปลากระดี่อ่อนแรง ตัวมันเคยอวบกลมกลับ
ลีบแบน เชื่อกันว่า นี่เป็นสาเหตุว่าทาไมปลากระดี่จึงตัวแบน
ปลากระดี่หมดเรี่ยวแรง และเอ่ยกับชาวนาอย่างอิดโรย
“ขอให้ท่านนาเมล็ดพันธ์ทั้งหมดนี้ ไปเพาะปลูกและแบ่งเมล็ดพันธ์ไว้ปลูกในคราวต่อไป ข้า
หมดเรี่ยวแรงเสียแล้ว เห็นทีข้าต้องจากโลกนี้ไปเสียที เมื่อข้าตายไป จงนาร่างของข้าเซ่นสังเวยแก่พระ
แม่โพสพ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูที่ท่านได้ให้เม็ดพันธ์ข้าวแก่พวกเรา”
กล่าวจบปลากระดี่ก็ขาดใจตายตรงนั้น ชาวนาจึงนาร่างของปลากระดี่กลับไปด้วย เมื่อไปถึง
ก็ทาพิธีเซ่นไว้แม่โพสพตามที่ปลากระดี่ขอร้องก่อนสิ้นใจ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อต้องเซ่นไหว้พระแม่
โพสพชาวนาชาติพันธ์เขมรจะมีปลากระดี่เป็นองค์ประกอบของเครื่องเซ่นไหว้เสมอ
๕๒. หลานเต่า (เจาเนิก)
ผู้เล่า นายวิทยา มูลทอง บ้านสวาย ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่ ง ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ตายายคู่นี้มีอาชีพทานา
และปลูกกระท่อมอยู่นอกหมู่บ้าน อยู่มาวันหนึ่ง ตากับยายก็ออกไปทานาตามปกติ พอตกเย็นวัน
นั้น ตาก็บอกกับยายว่า
“ยายกลับบ้านไปก่อนนะ แล้วก็หุง ข้าวรอด้วย ส่วนข้าจะเอาสวิง ไปหาปลามาทากับข้าว
เย็น” แล้วยายก็บอกกับตาว่า “ถ้างั้นตาก็ไปหาปลาเถอะ ส่วนข้าจะหุงข้าวรอ”
จากนั้นตาก็เดินทางมาถึงที่หนองน้าใหญ่ในป่าลึก ซึ่งน้าในหนองนั้นเริ่มแห้งขอดแล้ว ตาจึง
ใช้สวิงช้อนหาปลา เมื่อเวลาผ่านไปตาก็ยังคงช้อนปลาขึ้นมาไม่ได้ซักตัว จะได้ก็เพียงแต่เต่าน้อยตัว
หนึ่ง ซึ่งตาไม่ต้องการเต่าตัวนี้ จึงได้ปล่อยลงสู่หนองน้าแห่งนั้น ครั้นเมื่อตาช้อนสวิงลงไปในน้าอีก
ครั้ง กลับพบว่า ได้เต่าน้อยตัวเดิม ตาจึงปล่อยลงน้าอีก และตาก็ย้ายไปหาปลาที่ใหม่ แต่ก็ยังคงได้
เต่าน้อยตัวเดิมจนเวลาพลบค่า ตาจึงตัดสินใจนาเต่าน้อยตัวนี้กลับบ้านด้วย
พอมาถึงบ้าน ตาก็บอกกับยายว่า “ยาย ข้า ไม่ไ ด้ปลามาเลย ได้ แค่เต้าน้อยมาตัวหนึ่ง ”
ยายก็บอกกับตาว่า “ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร วันนี้ เรากินน้าพริกไปก่อนละกัน ส่วนเต่าตัวนี้ก็เอาไปขัง
ไว้ในโอ่งก่อนละกัน ไว้วันหลังข้าจะเอามาทากับข้าวกินนะ”
พอวั น ต่ อ มา ตากั บ ยายก็ ไ ปท านาตามปกติ เ ช่ น เคย ตกเย็ น ตากั บ ยายก็ ท าอาหาร และ
รับประทานอาหารเย็นจนเสร็จแล้ว ยายจึงนึกขึ้นได้ว่า จะเอาเต่ามาทากับข้าวกิน แต่ก็ลืมทุกที จน
ตอนนี้เต่าน้อยตัวนั้น ได้เติบใหญ่ และสามารถพูดภาษาคนได้ หลังจากที่ตากับยายกลับจากทานามา
พักผ่อนในบ้าน พอรุ่งเช้าของอีกวัน ตากับยายก็ลงมาจากบ้าน ล้างหน้าล้างตาที่ใกล้โอ่ง แล้วทั้งคู่
ก็ได้ยินเสียงคนพูดว่า

๑๙๗

“ตากับยายจ๊ะ วันนี้ไม่ต้องไปทานานะจ๊ะ เดี๋ยวผมไปทาเอง” ตาจึงพูดขึ้นว่า “อย่างเอ็งรึ
จะทาอะไรได้ เดินต้วมเตี้ยมๆ อย่างนั้น”
เต่าจึงตอบกลับมาว่า “ตากับยายแค่ให้หมากกับพลูแก่ผมก็พอ” แล้วตากับยายก็เอาหมาก
และพลูผูกเชือกห้อยคอเต่าตัวนั้น จากนั้นเต่าจึงเดินทางไปที่ไร่นา เมื่อไปถึงที่ไร่ เต่าก็เอาหมากพลู
นั้นมาเคี้ยว แล้วก็แปลงร่างเป็นคนคล้ายกับเจ้าเงาะป่าแปลงร่างมา จากนั้นก็นั่งสมาธิร่ายมนต์ลงไป
ที่ท้องนา ทาให้หญ้าที่รกชัฏ ราบลงเป็นหน้ากลอง เสร็จแล้วเต่าตัวนี้จึงแปลงร่างกลับไปเป็นเต่าอีก
ครั้ง และเดินทางกลับมายังบ้านของตากับยาย และเต่าก็บอกกับตายายก่อนนอนว่า “ตายายจ๊ะ
พรุ่งนี้ตากับยายไปดูที่ไร่ของเรานะจ๊ะ ผมทานาเสร็จหมดแล้ว พวกหญ้าที่เป็นวัชพืช ต่างก็ ตายสนิท
เกลี้ยงเลยจ้า”
ตาจึงพูดขึ้นว่า “ต้วมเตี้ยมอย่างเจ้านี่หรือ จะไปทาอะไรได้ ” เช้าวันต่อมา ยายก็ลุก
ทากับข้าวให้ตาห่อไปทานาตามปกติเช่นทุกวัน เสร็จแล้วตากับยายก็เดินทางไปที่ท้องนา แล้วพบว่า
สิ่งที่เต่าพูดนั้น เป็นความจริง บัดนี้ ได้มีต้นข้าวเขียวสวยขึ้นเต็มท้องนา ตาจึงอุทานขึ้นว่า “เต่ามัน
ทาได้อย่างไรกัน มีต้นข้าวขึ้นเต็มท้องนาของข้าเลย”
วันนั้นตากับยายก็กลับมาบ้านด้วยความประหลาดใจ และเต่าจึงพูดขึ้นมาว่า “ตากับยายจ๋า
พรุ่งนี้ผมขอเหมือนเดิมนะ เอาหมากกับพลูมาให้ผม แล้วผมจะไปทานาเอง”
พูดจบเต่าก็เอาเมล็ดฟักทอง แตงกวา และน้าเต้า ใส่ห่ อแล้วก็ออกเดินทางไปที่ท้องนา
และจัดการร่ายมนต์อีกครั้งทาให้เมล็ดพันธุ์ต่างๆ นั้นงอกเงยขึ้นทั่วท้องนาอีกแห่ง แล้วเต่าก็เดินทาง
กลับบ้าน พอตกเย็นเต่าก็บอกกับยายว่า
“ผมปลูกผักเสร็จแล้ว ประมาณอีก หนึ่งอาทิตย์ ก็สามารถเก็บกินได้เลย” ตากับยายก็กล่าว
ขึ้นว่า “มันจะเป็นไปได้อย่างไร ผักเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานนะ”
ซึ่งตากับยายก็ยังไม่เชื่อที่เต่าตัวนี้พูด พอเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ตากับยายก็ออกเดินทาง
ไปที่ไร่นาของตนเอง พอไปถึงก็ตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากในไร่นานนั้นมีผลฟักทอง แตงกวา และ
น้าเต้าอยู่มากมาย แต่ละผลล้วนสวยและน่ารับประทานเป็นอย่างมาก ตาก็คิดขึ้นว่าจะทานอย่างไร
ให้หมดก่อนที่มันเน่าเสียไปก่อน คงต้องเอาไปขายที่ตลาดแล้วหล่ะ เมื่อคิดได้ดังนั้นตากับยายก็เก็บ
ผักทั้งหลายไปขายที่ตลาด แล้วก็เดินทางกลับบ้าน
พอมาถึงที่บ้านเต่าซึ่งกาลังนอนเล่นอยู่ เต่าจึงพูดกับตายายว่า “ผมอยากแต่งงานแล้ว ไปสู่
ขอลูกสาวพระราชาให้ผมหน่อย” ตากับยายได้ฟังดังนั้นก็ตกใจ แล้วตาก็พูดขึ้นว่า “จะเป็นไปได้
อย่างไร พวกเรามันจน เป็นแค่ชาวไร่ชาวนาธรรมดา มิอาจเอื้อมไปสู่ขอลูกสาวพระราชาได้หรอก”
เต่าจึงพูดขึ้นว่า “ตากับยายไปก่อนเถอะ เดี๋ยวผมจะหาวิธีช่วยเอง” พอรุ่งเช้าตากับยายก็
ออกเดินทาง มุ่งหน้าไปสู่วังหลวงเพื่อเข้าเฝ้าพระราชา เมื่อไปถึงที่วัง ทหารรักษาประตูก็ถามตากับ
ยายว่า “ตากับยายมาทาอะไรในวังหลวงนี้ มีธุระอันใดหรือ?”
ตาจึงตอบกลับไปว่า “พวกข้ามาขอเข้าเฝ้าพระราชา”
เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ตากับยายก็เข้าเฝ้าพระราชา เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ พระราชา
จึงตรัสขึ้นว่า “พวกเจ้ามีธุระกงการอันใดกับข้ารึ ” ตาจึงตอบว่า “ข้าแต่พระราชา กระหม่อมฉัน
ทั้ง สอง มีความประสงค์ที่จะมาสู่ขอพระธิดาของพระองค์ให้กับหลานเต่าของหม่อมฉัน พ่ะ ย่ะ ค่ะ
หลานเต่าของหม่อมฉันนั้นอยากอภิเษกกับองค์หญิง” พระราชาจึงถามกลับไปว่า

๑๙๘

“ลูกสาวคนไหนหล่ะ ข้ามี ลูก สาวอยู่ สองคน” ยัง ไม่ทั นที่ ตาให้ค าตอบแก่พระราชา
พระองค์ก็ตรัสขึ้นก่อนว่า “ในเมื่อเจ้าทั้งสองกล้าขอลูกสาวของเรา เราก็พร้อมจะยกลูกสาวให้ โดย
มิได้ขัดข้องแต่อย่างใด” หลังจากนั้นพระราชาก็หันไปถามพระธิดาที่มีพระนามว่า กระเดิ๊ บโดง ว่า
เจ้าต้องการจะแต่งงานกับเต่าหรือไม่ นางจึงตรัสตอบแก่พระบิดาว่า “เต่าต้วมเตี้ยมอย่างนั้น จะเอา
มาทาอะไร” พระราชาได้ยินดังนั้นก็นิ่งไปชั่วครู่ แล้วหันไปถามธิดาอีกองค์ที่มีพระนามว่า กระเดิ๊บซ
ลา ว่า “เจ้าต้องการจะแต่งงานกับเต่าหรือไม่” นางกระเดิ๊บซลาก็ตอบพระบิดาว่า
“เสด็จพ่อจะให้หม่อมฉันไปขึ้นเขา ลงห้วยที่ใดก็สุดแท้แต่ใจพระองค์ต้องการเถอะเพคะ”
พระราชาเมื่อได้ยินดังนั้นก็บอกแก่ตาและยายว่า
“ลูกสาวข้า นามว่า กระเดิ๊บซลา ตกลงยอมแต่งงานกับหลานเต่าของเจ้า พรุ่งนี้เช้า ให้เจ้า
ทั้งสองทาสินสอดทองหมั้นมาสู่ขอลูกของข้า โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปูสะพานด้วยเงินและทองจากหน้า
บ้านของตายายมาจนถึงหน้าวังของข้า ถ้าเจ้าทาได้ข้าก็จะยกลูกสาวให้ แต่ว่าถ้าพวกเจ้าทาไม่ได้ ข้า
จะตัดคอเสียบประจาน”
เมื่อตายายได้ยินเช่นนั้นถึงกับเข่าอ่อน เนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะทาตามข้อตกลงของพระราชาได้
อย่างไร แล้วตากับยายก็รีบเดินทางกลับบ้านมาบอกแก่หลานเต่าถึงเรื่องที่พระราชาทรงตรัส และถ้า
หากทาไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ ตากับยายจะถูกประหารชีวิต เต่าจึงบอกกับตาและยายว่า
“ตากับยายไปนอนเถอะ ดึกแล้ว ” เมื่อเวลาผ่านไป ท่ามกลางค่าคืนอันเงียบสงัด เต่าจึง
ออกมาร่ายมนต์คาถา สร้างสะพานเงินสะพานทองไปยังวัง หลวง เมื่อเวลารุ่ง สาง ตากับยายก็ตื่น
ขึ้นมา แล้วพบว่ามีสะพานเงินสะพานทองทอดยาวที่หน้าบ้านของตน สร้างความแปลกใจปนดีใจเป็น
อย่างมาก จากนั้นตากับยายก็จัดขบวนขันหมากตามประเพณี โดยมีชาวบ้านร่วมขบวนขันหมาก
และได้เดินทางไปยังวังหลวง เมื่อไปถึง ก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระราชา และทูลแก่พระราชาถึงข้อตกลงที่
กล่าวไว้เมื่อวาน เมื่อนางกระเดิ๊บซลาได้พบกับหลานเต่าของตากับยายนั้น นางได้มองเห็นรูปลักษณ์
ภายในที่ซ่อนอยู่ภายใต้ร่างเต่า นางเห็นเป็นชายหนุ่มรูปงาม จึงตกหลุมรัก และเข้าสู่พิธีอภิเษกกับ
เต่า แล้วทั้งคู่ก็อยู่ร่วมกันภายในวังหลวง โดยมีข้าราชบริพารคอยรับใช้ ในขณะที่นางกระเดิ๊บโดง
ผู้เป็นพี่สาว ได้แต่ครุ่นคิดอยู่ในใจว่า “เจ้าเต่ามีดีอะไร”
วันหนึ่งนางกระเดิ๊บโดงได้แอบเดินทางไปที่วังของนางกระเดิ๊ บซลา และได้เห็นเจ้าเต่าถอด
กระดองกลายเป็นหนุ่มรูปงาม นางกระเดิ๊บโดงรู้สึกอิจฉาผู้เป็นน้องที่ได้พระสวามีที่มีรูปงาม และ
นางต้องการที่จะแย่งชิงพระสวามีของน้องจึงได้ออกอุบายวางแผนฆ่าเจ้าเต่า เมื่อคิดได้เช่นนั้น นาง
กะเดิ๊บโดงจึงไปหานางกระเด๊บซลา เมื่อเห็นผู้เป็นพี่มาเยือนยังวังของตนนางกะเดิ๊บสลาก็ต้อนรับขับ
สู้อย่างดี พร้อมกับปรึกษาเรื่องพระสวามีว่า “พระสวามีของหม่อมฉัน อยากมีพระทนต์ (ฟัน) เป็นสี
ดา น้องจะช่วยเขาได้อย่างไรกัน” นางกะเดิ๊บโดงจึงเสนอความเห็นว่า
“เจ้าให้พระสวามีของเจ้ากินฟักทองต้มสิ” เมื่อนางได้ยินเช่นนั้น นางจึงได้ทาตามคาบอกเล่า
จากพี่สาว โดยให้เจ้าเต่าที่เป็นพระสวามีกินฟักทองต้ม ซึ่ง ในที่สุดเจ้าเต่าได้กินฟัก ทองต้มไป ทาให้
เจ้าเต่าได้สิ้นใจไป นางกะเดิ๊บสลา ก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจที่พระสวามีได้สิ้นใจไป และกลายเป็นหญิง
หม้าย ในขณะที่นางกะเดิ๊บโดงก็เสียใจไม่แพ้กันเพราะอยากได้เจ้าเต่ามาเป็นพระสวามีแต่ไม่กล้าคิดจะ
แย่งมาจากนางกะเดิ๊บซลา นางสานึกได้ในท้ายที่สุดแต่ก็สายไปเสียแล้ว
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ภาคผนวก ข
นิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชา
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๑. กาเนิดพญาครุฑ พญานาคา
ผู้เล่า นายเอง ทอน อาชีพทานา จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นานมาแล้ว มีฤาษีตนหนึ่ง มีเมีย ๒ คน ซึ่งเมียหลวงและเมียน้อยนี้ไม่ค่อยจะถูกกัน
สัก
เท่าไหร่ มักจะทะเลาะเบาะแว้งและอิจฉาริษยากันเสมอ ต่อมาเมียหลวงได้ตั้งครรภ์ คลอดบุตรเป็น
พญานาค มีความเก่งกล้า มีอิทธิฤทธิ์ มีอานาจในท้องน้าที่ทุกชีวิตต่างยาเกรง สามารถพ่นไฟและมี
พลังอานาจ มาก
เมื่อนางเมียน้อยเห็นเป็นดังนั้นก็รู้สึกอิจฉาริษยา จึงได้อธิษฐานขอลูกกับเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์
ขอลูกที่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าพญานาค ต่อมานางได้ตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาเป็นพญาครุฑ ซึ่ง มี
พลังอานาจไม่แพ้พญานาคเลย ทั้งพญาครุฑและพญานาคจะไม่ถูกกัน แต่พญาครุฑจะมีพลังมากกว่า
ทาให้ในอดีต ชนพื้นเมืองเขมรจะนับถือพญาครุฑเป็นเทพสูง สุด ต่อมาเมื่อมีพุทธศาสนาเข้ามาใน
แผ่นดินกัมพูชา คนจึงหันมานับถือพญานาค จึง เห็นรูปปั้นพญานาคปรากฏตามวัดวาอารามต่างๆ
และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพบูชา
จากเรื่องเล่านี้เชื่อว่าฤาษีและเมียหลวงเป็นผู้เล่าถ่ายทอดครั้งแรกและมีการเล่าสืบต่อกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันยังมีความเชื่อและศรัทธาในพญานาคและเชื่อว่าพญานาคมีจริง อาศัยอยู่ในน้า
ลึก และเชื่อกันว่าโลกใต้บาดาลมีจริง
๒. ชายสานกระบุง
ผู้เล่า นายเอง ทอน อาชีพทานา จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นานมาแล้วยังมีชายชราอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่า วันหนึ่งเขาใช้ห วายป่าสานกระบุงโดย
เวลาสานจะนั่งอยู่ตรงกลางของส่วนที่เป็นพื้นกระบุง จากนั้นจึงสานกระบุงไปรอบๆตัว กระบุงที่สาน
สูงขึ้นเรื่อยๆ ฐานข้างล่างกว้างและข้างบนแคบเขาสานไปเรื่อยๆจนถึงระดับคอ พอถึง ตอนเที่ยงวัน
ลูกได้เรียกหาพ่อให้ไปกินข้าวกลางวัน จนมาพบพ่อที่อยู่ในกระบุงหวายที่สาน ชายชราไม่สามารถ
ออกมาจากกระบุงได้ รู้สึกกังวลใจมาก ครั้นจะรื้อก็เสียดาย จึงให้ลูกหาวิธีส่งข้าวให้พ่อ
ลูกชายกล่าวว่า “ทาอย่างนั้นไม่ได้หรอกพ่อ เพราะอาหารจะหกเลอะเทอะหมด มดแมลงต้อง
มากัดพ่อแน่ๆ” ลูกชายจึงบอกให้พ่อนอนลงและค่อยๆคลานออกมา ชายชราก็ยืนกรานว่าจะนั่งรอ
กินข้าวอย่างนั้น ลูกๆรู้ถึงความดื้อดึงของพ่อจึงปล่อยไว้อย่างนั้นจนพลบค่า ชายชราทนหิวไม่ไหว จึง
ค่อยๆเอนตัวลงและค่อยๆคลานออกมา
การติดอยู่ในกระบุงคราวนี้ทาให้ชายชราได้บทเรียนใหม่ในการสานกระบุงโดยจะสานจากข้า
นอกไม่เอาตัวเข้าไปนั่งข้างในกระบุงอีก อีกทั้งสานกระบุงให้มีขนาดพอเหมาะ ไม่สูงมากและปากกว้าง
พอที่จะใส่ของและหยิบของได้ง่าย จึงเป็นรูปแบบของกระบุงมาจนถึงปัจจุบัน
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๓. เสือกับดาบส
ผู้เล่า นายเอง ทอน อาชีพทานา จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นานมาแล้วมีดาบสผู้หนึ่งเดินจงกรมอยู่กลางป่า ในขณะที่เดินอยู่นั้นพลันมีเสือตัวหนึ่งนอน
ตายอยู่ จึงได้นาเสือตัวนี้มาร่ายมนต์ชุบชีวิตให้ฟื้นคืนมาอีกครั้ง ฝ่ายเสือเมื่อคืนชีพกลับไม่ทิ้งสัญชาติ
ญาณโหดร้ายและหิวกระหาย มันทาเป็นโกรธดาบสกล่าวหาว่ามาปลุกให้ตนตื่น
“ข้าจะกินท่านเดี๋ยวนี้”
“ทาไมล่ะ ข้าช่วยชุบชีวิตเจ้านะ ละเว้นชีวิตข้าเถิด” ดาบสกล่าว
“ ไม่...ข้าต้องจัดการท่าน โทษฐานทาให้ข้าตื่นจากการหลับไหลอันแสนสุขของข้า”
ก่อนที่ดาบสจะเพลี่ยงพล้าก็มีกระต่ายเดินผ่านมา กระต่ายจึงไถ่ถามดาบสและเสือถึงสิ่งที่
เกิดขึ้น ทั้งคู่ต่างหาบอกเหตุผลของตน
เมื่อกระต่ายทราบเรื่องทั้งหมด กระต่ายจึงอาสาที่จะช่วยให้ความยุติธรรมกับเรื่องนี้ จึงออก
อุบายให้เสือกับไปนอน
“ เจ้านอนอย่างไรรึ ไหนลองไปนอนตรงนั้นให้ข้าดูสิ ข้าอยากทราบว่า ท่านนอนแบบไหน
และดาบสปลุกเจ้าอย่างไร” โดยชี้ให้เสือไปนอนใกล้ๆกับรังงูจงอาง
เสือยังไม่ทันสังเกต จึงทาตามที่กระต่ายบอก ขณะนั้นงูจงอางกาลังขดตัวอยู่ในรังของมันเมื่อ
เสือมานอนทับรังงูเสือจึงถูกงูกัดตาย ดาบสจึงรอดชีวิตจากการถูกเสือกิน
๑. จระเข้กับชาวนา
ผู้เล่า นางเชินสะเร็ยมอม อาชีพทานา จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ณ หนองน้าแห่งหนึ่ง มีจระเข้อาศัยอยู่ มันกินปลาในหนองน้านั้นเป็นอาหารอย่างอิ่มหนา
สาราญเรื่อยมา จนอยู่มาวันหนึ่งหนองน้าเกิดแห้งขอดปลาที่มีจานวนลดลงเรื่อยๆและตายลง จนใน
ที่สุดไม่มีสัตว์น้าใดๆหลงเหลือให้จระเข้กินเป็นอาหารได้เลย มันเริ่มอดอยากหิวโหยและใกล้ตาย
วันหนึ่งมีชาวนาขับเกวียนผ่านมาเห็นจระเข้ใกล้ตาย จระเข้เห็นชาวนาจึงร้องขอความช่วยเหลือ
“ ชาวนาจ๋า ช่วยข้าที”
“จะให้ข้าช่วยอะไร” ชาวนาถาม
“ ช่วยพาข้าไปจากที่นี่ ไปยังแหล่งน้าใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่นี่ด้วยเถิด”
ชาวนาเกิดความสงสารจึงเอาเชือกมัดปาก จระเข้ แล้วพาขึ้นเกวียนไป เมื่อถึงแหล่งน้าแห่งใหม่จึงได้
ปล่ อยจระเข้ โดยการแก้ เ ชือ กที่มั ด ปากไว้ เมื่อ จระเข้ถู กปล่ อยแล้ว กลับ เปลี่ ยนท่ าที จ ากจระเข้
ผู้น่าสงสารเป็นสัตว์ที่น่ากลัว มันทาท่าอ้าปากจะงับชาวนา ชาวนาถอยออกมาแล้วถามจระเข้ว่า
“ เจ้าจะทาอะไรข้า ข้าคือคนที่ช่วยชีวิตเจ้านะ”
“อย่าเลย เจ้ าชาวนาถ่ อย เจ้า มัดปากข้าแน่น จนข้าเกือบตาย เพราะหายใจไม่ออก
ดังนั้นเจ้าสมควรตาย” จระเข้เอ่ย ชาวนาหวาดกลัวมาก แต่ก็ตั้งสติหาทางเอาตัวรอด
“เอาล่ะ ก่อนที่เจ้าจะกินข้า ข้าขอให้สัตว์ตัวอื่นมาช่วยตัดสินได้ไหม
ว่าข้าสมควรถูกกินหรือไม่”

๒๐๒

ในขณะนั้นเองมีนกแก้วบินผ่านมา ทั้ง สองจึง เล่าสิ่ง ที่เกิดขึ้นให้นกแก้วฟัง เมื่อฟัง จบ นกแก้วกลับ
ตัดสินว่า จระเข้ควรได้กินชาวนาชาวนาตกใจมาก จระเข้ทาท่าอ้าปากกว้างจะจู่โจมชาวนา ทันใด
นั่นเอง ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น
“ช้าก่อนท่านทั้งสอง มีสิ่ง ใดรึจึง จะต้องฆ่าแกงกัน ”
ทั้งคู่หยุดชะงัก หันไปตาม
เสียงพูด เสียงที่ดังขึ้นคือกระต่ายนั่นเอง ชาวนาได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กระต่ายฟังและพูดว่าตนทา
ดีกับจระเข้แท้ๆ กลับต้อมาถูกกิน
ส่วนจระเข้ก็แย้งว่าชาวนามัดปากตนแน่นไป หมายจะฆ่าให้ตาย ชาวนาจึงสมควรได้รับโทษ
กระต่ายได้ฟังดังนั้น จึงเอ่ยว่า
“ ท่านว่าชาวนามัดปากท่านแน่นไป แน่นอย่างไรรึ”
ชาวนายื่นเชือกให้กระต่าย กระต่ายจึงบอกจระเข้ว่าขอลองมัดดูว่า มัดแบบไหน
จระเข้ยอมให้กระต่ายมัดปาก
กระต่ายลองมัดหลวมๆก่อน แล้วถามจระเข้ว่า “แน่นแบบนี้ใช่หรือไม่”
จระเข้บอกว่า “แน่นกว่านี้อีก” กระต่ายจึงดึงเชือกให้แน่นอีกนิด
จระเข้บอกว่า “ไม่ใช่ แน่นกว่านี้อีก” กระต่ายจึงดึงเชือกให้แน่นกว่าเดิมจนกระทั่งจระเข้ขาดใจตาย
ในที่สุด
๕. กระต่ายกับหอย
ผู้เล่า นาย ฮับฮะ อาชีพทานา จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นานมาแล้ว สัตว์ต่างๆสามารถพูดสื่อสารกันได้ ณ ริมหนองน้าแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่ง
เดินไปมาแถวนั้น เกิดรู้สึกกระหายน้าจึงเดินไปริมหนองน้าเพื่อดื่มน้าในหนอง ในขณะที่ก้มลงจะดื่ม
น้านั่นเอง กระต่ายได้ยินเสียงแว่วมาจากในน้า
“ นี่เจ้ากระต่าย อย่ามากินน้าที่นี่นะ”
กระต่ายมองลงไปในน้าจึงทราบว่าเจ้าของเสียงนี้คือหอยนั่นเอง มันจึงถามกลับไปว่า
“ ทาไมละ”
“ น้าทั้งหมดเป็นของฉันนะ ฉันเป็นเจ้าของหนองน้าแห่งนี้” หอยตอบ
กระต่ายรู้สึกโมโหจึงพูดกลับไปว่า
“ เจ้าสัตว์ตัวกระจ้อยร่อย ไปไหนมาไหนก็อืดอาด เชื่องช้า หากินก็ลาบากสู้ใครก็ไม่ได้ อวดดี
อย่างไรมาห้ามข้าไม่ให้กินน้า”
หอยได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเคืองจึงย้อนกลับไปว่า
“เจ้าว่าข้าเชื่องช้าอืดอาดหรือ เจ้ากระต่ายจอมโอ้อวด ดีล่ะ ถ้าเช่นนั้นเรามาวิ่งแข่งกันดีไหม
หากเจ้าชนะ ข้าจะให้เจ้ากินน้าจนหมดทั้งหนองเลยก็ได้”
กระต่ายได้ฟังดังนั้นก็นึกขาเลยพูดออกไปว่า
“ เจ้าคิดดีแล้วรึ เจ้าหอยต้วมเตี้ยม ถามใครเขาก็รู้เลยว่าข้าต้องชนะเจ้าแน่”
หอยพูดต่อ
“ขอให้ได้แข่งจริงๆก่อนเถอะ ว่าแต่เจ้าจะรับคาท้าข้าหรือไม่”
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กระต่ายมิรอช้าตอบตกลงทันที สัตว์ทั้งสองตัวนัดเจอกันในวันรุ่งขึ้น
วันต่อมาทั้งสองมาพบกันตามนัด หอยต่อรองว่าเมื่อกระต่ายวิ่งบนบก ตนก็ขอวิ่งใต้น้า ซึ่งกระต่ายก็
ยินดี และกาหนดเส้นชัยที่ฝั่งหนองน้าอีกฝั่งหนึ่ง กระต่ายและหอยเริ่มวิ่งพร้อมกัน เมื่อกระต่ายวิ่งไป
สักพัก เห็นหอยเงียบไปจึงร้องเรียก
“หอย ๆ เอ็งอยู่ไหน”
“ข้าอยู่นี่” เสียงหอยดังอยู่ข้างหน้า
กระต่ายได้ยินก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีก เมื่อวิ่งไปได้สักระยะ ก็ร้องเรียกหอยอีกเพื่อให้แน่ใจว่าตนวิ่งทัน
หอยแล้วหรือไม่ก็วิ่งล่วงหน้ามาก่อน
“หอย ๆ เอ็งอยู่ไหนรึ” กระต่ายร้องถาม
“ข้าอยู่นี่” เสียงหอยยังคงดังอยู่ข้างหน้าไกลออกไป
กระต่ายก็เร่งฝีเท้าไปอีก จนเหนื่อยล้าร้องเรียกหาหอยกี่ครั้ง เสียงหอยก็ยังดังนาหน้าตนเสมอ
จนในที่สุดหอยก็ถึงเส้นชัยก่อน
กระต่ายโกรธมากที่ต้องพ่ายแพ้ต่อหอย โดยมิรู้เลยว่าหอยได้ใช้อุบายให้หอยตัวอื่นๆช่วยขานรับเสียง
เรียกของกระต่ายและมีหอยตัวหนึ่งที่รออยู่ตรงเส้นชัยแล้ว
วันต่อมากระต่ายมาพบกับหอยที่คลานขึ้นมาจากน้า พร้อมกล่าวเยาะเย้ยตน
“ เจ้ากระต่ายจอมโว เจ้าขี้แพ้ ฮ่าๆๆๆ”
กระต่ายโกรธมากจึงกระโดดกัดหอย โดยไม่ทันระวังเปลือกหอยที่แ ตกออก ทั้งคมและแข็ง จึงทาให้
ปากของ กระต่ายเป็นแผลมีรอยแหว่ง เป็นตานานเล่าขานสืบมาว่าทาไมกระต่ายจึงมีปากแหว่ง
๕. ควายกับเสือ
ผู้เล่า นายเมียน สินี อาชีพรับจ้าง จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นานมาแล้ว ชายชราผู้หนึ่งใช้ควายไถนาที่ชายป่า ไถนาไปสักสองสามร่องจึงหยุดพักโดยผูก
ควายไว้ใต้ร่มไม้ ในขณะนั้นเองมีเสือเดินผ่านมา เสือได้เดินเข้าไปถามควาย
“พี่ควายเอ๋ยพี่ควาย หัวใหญ่ๆใยให้คนหัวเล็กๆ มาใช้ให้ไถนา”
ควายได้ยินจึงตอบไปว่า “พี่เสือไม่รู้หรอก คนตัวเล็กก็จริงนะ แต่เขามีปัญญา”
เสือได้ฟังดังนั้นจึงรู้สึกฉงน เลยถามควายไปว่า
“พี่ควายเอ๋ย ปัญญาใหญ่ตัวแค่ไหนนะ”
ควายจึงตอบไปว่า “ไปถามเจ้าของข้าดูสิ เพราะเขามีปัญญา แต่ข้าหามีไม่”
เมื่อพบกับชายชรา เสือจึงถามชายชรา
“ตาเอ๋ย ช่วยบอกข้าทีเถอะว่าปัญญาของท่าน ตัวใหญ่แค่ไหน และตอนนี้อยู่ที่ไหนข้าอยากเห็นจริงๆ”
ชายชรานิ่คิดสักครู่แล้วตอบไปว่า
“อ้อ ปัญญารึ ข้าเก็บไว้ที่บ้าน”
เสือได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งอยากเจอตัวปัญญาจึงสั่งให้ชายชรากลับบ้านไปเอาปัญญามาให้ตนดู
ชายชราจึงตอบกับไปว่า “ข้าไม่ไปหรอกเพราะถ้าข้าไปท่านก็จะกินควายของข้า”
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เสือตอบว่า “ข้าไม่กินหรอก” ชายชราจึงขอผูกเสือไว้เพื่อให้แน่ใจ
เมื่อผูกเสือแล้วชายชราจึงแสร้งกลับบ้านไป
แต่กลับมาพร้อมกับมีดพร้าด้ามใหญ่ เมื่อมาถึง ชายชราจึงบอกกับเสือว่า นี่ไงล่ ะปัญญา มันแข็งแกร่ง
มาก มีแรงพลังมหาศาลท่านลองดูไหม ว่าแล้วก็ทาท่าจะฟันเสือ เสือกลัวมากวิ่งจนหลุดจากเชือกที่มัด
แล้วหนีเข้าป่าไป ส่วนควายเห็นดังนั้นก็หัวเราะจนฟันบนร่วง เป็นตานานเล่าขานสืบมาว่าทาไมควาย
จึงไม่มีฟันบน
๗. แก้ปริศนา
ผู้เล่า นายเอง ทอน อาชีพทหารบานาญ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระพรหมได้ตั้งปริศนากับธรรมบาลกุมาร ๓ ข้อ
ปัญหา ๓ ประการคือ
๑. เช้าสิริมงคลอยู่ที่ใด
๒. บ่ายสิริมงคลอยู่ที่ใด
๓. เย็นสิริมงคลอยู่ที่ใด
หากธรรมาบาลกุมารตอบไม่ได้จะต้องถูกตัดคอ ธรรมาบาลกุมาออกเดินทางรอนแรมเพื่อหา
คาตอบกับปริศนาดังกล่าวค่าวันหนึ่งได้หยุดพักนอนตรงคาคบต้นไม้บังเอิญได้ยินนกอินทรีย์ผัวเมียคุย
กันนกตัวผู้บอกว่า “อีกไม่นาน เราคงจะได้กินเนื้อของธรรมาบาลกุมารเป็นแน่ เพราะเขาคงตอบ
ปริศนาของพระพรหมไม่ได้
“ แล้วท่านล่ะ ท่านทราบคาตอบของปริศนานี้หรือไม่” ตัวเมียถาม
“ ทาไมจะไม่ทราบละ ตอนเช้าสิริอยู่ที่ใบหน้า ตอนกลางวันอยู่ที่อก
และตอนเย็นอยู่ที่เท้า”
ธรรมาบาลกุมารได้ยินดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักรีบกลับไปตอบปริศนากับพระพรหม
“ข้าได้คาตอบแล้วตอนเช้าสิริอยู่ที่ใบหน้า ตอนกลางวัน อยู่ที่อก และตอนเย็นอยู่ที่เท้า ”
ธรรมาบาลกุมารจึงรอดจากการถูกตัดหัว
๘. ปักษี
ผู้เล่า นางเซ็น เซร็ยมอม อาชีพทานา ชาวจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นานมาแล้วมีนกฮูกและกา บินหากินด้วยกัน วันหนึ่งนกฮูกนึกอยากจะสวยจึงให้กาทาสีให้
ตน “ข้าอยากมีสีสวยงามเหมือนนกตัวอื่นๆ ช่วยหาสีมาแต้มตัวข้าได้หรือไม่”
“ได้สิ ข้าจะทาตัวเจ้าให้สวยเลย แต่เจ้าต้องไปหาสีต่างๆมาให้ข้านะ” กายินดีทาให้ โดยบอก
ให้นกฮูกไปหาสีต่างๆมาให้กาทาให้ตน จนสวยงามเป็นที่น่าพอใจ
เมื่อกาเห็นจึงอยากจะมีสีขนที่สวยบ้างจึงบอกให้นกฮูกไปหาสีมาทาให้ตนบ้าง
“ข้าก็อยากมีสีสวย ช่วยทาให้ข้าด้วยนะ” นกฮูกจึงออกไปหาสีมาให้แต่ไม่ไ ด้ตามที่กาขอ มี
เพียงเขม่ าจากก้น หม้อ เมื่ อทาตัวกาเสร็จแล้วจึ ง นากระจกมาให้ก าส่อ งดู กาโกรธมากที่ตนไม่ไ ด้
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งดงามตามที่คิดไว้ “ เจ้าทาอย่างนี้ได้อย่างไร ข้าดูขี้เหร่มาก” กาบินไล่จิกนกฮูก นกฮูกหนีหัวซุกหัวซุน
หนีหลบเข้ าในถ้ า หลบหน้ าไม่ ให้ก าเห็น จากนั้นเป็นต้ นมานกฮูก ทั้ง หลายไม่กล้ าออกหากิ นตอน
กลางวันอีกเลย
๙. เมียเศรษฐี
ผู้เล่า นายลอม เรือบ อาชีพทานา จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ฐานะยากจน แต่ทั้งคู่ก็มีความขยันหมั่นเพียร
อดทนต่อความยากลาบาก พวกเขาออกจับปลาประทังชีวิตไปวันๆ ภรรยาเป็นผู้ที่มีหน้าตาสวยสด
งดงาม อยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ออกหาปลาตามปกติ แต่จับปลาได้กี่ตัวๆก็ไม่เหลือเพราะกระเชอใส่ปลารั่ว
ขณะนั้นเองมีเศรษฐีผู้หนึ่งแล่นเรือสาเภาผ่านมา มองเห็นภรรยาคนหาปลาก็เกิดตกหลุมรัก เลยเจรจา
ตกลงกับชายคนหาปลา ขอแลกเมียของตนกับเมียคนหาปลา แต่ชายหาปลาหาตกลงไม่เป็นเหตุให้
เศรษฐีโกรธมากจึงให้ลูกน้องเข้าทาร้ายชายหาปลาจนสะบักสะบอม อย่างไรก็ตามผูเป็นเมียคนหาปลา
เกิดกิ เลสและมีความทะเยอทะยานอยากเป็น เมียเศรษฐีจึง ตกลงปลงใจไปอยู่ กับเศรษฐีทิ้ง สามี ผู้
ยากจนของตนไปอย่างไม่ใยดี เมื่อไปอยู่บ้านเศรษฐีก็ประจบประแจงจนเศรษฐีหลงรักหัวปักหัวป่า
เป็นเหตุให้เศรษฐีเบื่อเมียเก่าและไล่นางออกจากบ้านไป นางถูกปล่อยให้ล่องเรือมาตามน้าเพียงลาพัง
จนถูกกระแสน้าพัดพามายังคุ้งน้าที่ชายคนหาปลากาลังตกปลาอยู่ เรือถูกกระแสน้าพัดจนล่ม นาง
ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งเหนื่อยและหมดสติ ชายคนหาปลาจาได้ว่าเป็นเมียเศรษฐีผู้ที่พรากเมียคนสวย
ของตนไป จึงเข้าช่วยเหลือจนนางจนฟื้น หญิงสาวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชายหนุ่มฟัง ชายหนุ่มรู้สึก
เห็นใจจึงชวนอยู่เสียด้วยกัน เมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เกิดความรักผูกพันและตกลงปลงใจอยู่กันแบบสามี
ภรรยา ด้วยความขยันหมั่นเพียรจึงทาให้สามารถสร้างฐานะและร่ารวยขึ้นเรื่อยๆ
ทางฝ่ายเศรษฐีกับเมียใหม่ไม่สนใจทามาหากิน เพราะมัวแต่หลงเมียใหม่และบารุงบาเรอนาง
ด้วยสมบัติต่างๆที่มี ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย จนในที่สุดกลายเป็นคนยากจน ต้องออกหาปลาประทังชีวิต วัน
หนึ่งทั้งคู่ออกหาปลา และผ่านมายังคุ้งน้าแห่งหนึ่ง มองเห็นบ้านหลังงามใหญ่โตริมฝั่งน้าและมองเห็น
ชายหนุ่มกับหญิงสาวที่หน้าตาคุ้นเคย อยู่หน้าบ้าน เศรษฐีจาได้ว่านั่นคือเมียเก่าของตน และฝ่ายทาง
เมียใหม่เศรษฐีก็จาสามีเก่าของตนได้ นางได้เปลี่ยนท่าทีและไปออดอ้อนขอคืนดีกับสามีเก่า แม้จะ
ร้องไห้ฟูมฟายแค่ไหน ทางสามีเก่าชายหาปลาในอดีตก็ไม่ยอมคืนดี พร้อมกับต่อว่ากลับไป
“คนอย่างเจ้า ไม่มีความจริงใจกับใคร หวังแต่เงินทองของนอกกาย เมื่อวันหนึ่งข้ายากจนลง เจ้าคงหนี
ข้าไปอีก จงกลับไปเถอะ ไปอยู่กับสามีใหม่ของเจ้า ส่วนเราได้พบกับรักแท้ คนที่จะดูแลเราได้ตลอด
ชีวิต”
พูดแล้วก็ให้บริวารพานางออกไปจากเขตบ้าน ชายหาปลาครองรักกับเมียใหม่อย่างมีความสุขสืบมา
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๑๐. สิงโตกับกบ
ผู้เล่า นางจันดรา อาชีพรับจ้าง จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยัง มีสิงโตตัวหนึ่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าป่า เพราะถือว่าตนมีพลังอานาจ
เหนือสัตว์ทั้งปวง วันหนึ่งสิงโตได้เดินไปยังหนองน้า แห่งหนึ่งซึ่งมีกบอาศัยอยู่ สิงโตรู้สึกกระหายน้า
จึงก้มลงดื่มน้าในหนอง พลันก็ต้องสะดุ้งเมื่อกบตัวหนึ่งตะโกนสุ ดเสียง “หยุดเดี๋ยวนี้เจ้าสิงโต อย่ามา
ดื่มน้าในหนองน้าของข้า นี่เป็นหนองน้ามรดกที่ปู่ย่าตายายมอบให้แก่ข้า ” สิงโตได้ยินดังนั้นก็โกรธ
มากจึงด่ากลับไป
“ชิชะ เจ้ากบตัวกระจ่อยร่อย เจ้ารู้หรือไม่ ข้าคือเจ้าป่า ที่สัตว์น้อยใหญ่ในป่าแห่งนี้ต่างยาเกรง”
กบหาลดราวาศอกไม่
“ ข้าไม่สนใจหรอกว่าเจ้าจะเป็นใคร เพราะข้าคือจอมราชาแห่งหนองน้านี้ เจ้าสิงโตกระจอก เจ้าไม่มี
สิทธิ์มากล้ากรายอาณาจักรของข้า”
สิงโตโกรธหนักไปอีก มันจึงคารามเสียสนั่นท้องน้า ฝ่ายกบได้ยินก็กระโดดลงน้าไป จากนั้นก็กระโดด
ขั้นบกอีก หลอกล่อสิงโตคารามและไล่ตน จนสิงโตหมดแรงและขาดใจตายตรงนั้น
๑๑. งูเหลือมกับอีกา
ผู้เล่า นางจันดรา อาชีพรับจ้าง จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สิง สาราสัตว์ในป่าต่างสามารถพูดคุยกันได้ งูเหลือมกับอีกาเป็น
เพื่อนรักกัน ในขณะนั้นงูเหลือมถือเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิ ษร้ายแรง ใครถูกพิษไม่สามารถรอดชีวิต
ได้ มีแต่ตายกับตายเท่านั้น อยู่มาวันหนึ่งอีกาบินโฉบเฉี่ยวไปมา ได้ไปพบกับงานเฉลิมฉลองที่หมู่บ้าน
แห่งหนึ่ง ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นงานศพของชาวบ้านที่ถูกงูกัดตาย แต่อีกากลับเข้าใจว่าเป็นงานเฉลิม
ฉลองเป็นแน่และคงไม่มีการตายเกิดขึ้น หากมีการตายคงมีแต่การร่าไห้เศร้าโศกเสียใจ เมื่อเห็นดังนั้น
จึงนาความไปเล่าให้งูเหลือมฟัง ว่า
“ คนนี่โดนพิษท่านยังไม่ตาย แสดงว่าพิษของท่านไม่มีพิษสงมากพอที่จะทาร้ายใครได้อีกต่อไป”
“เจ้ารู้ได้อย่างไร” งูเหลือมถาม
“ เขามีงานเฉลิมฉลองกันใหญ่ เพราะดีใจที่ไม่ตายเพราะพิษของท่าน” อีกาตอบ
เมื่องูเหลือมได้ฟังดังนั้น ก็รู้สึกตกใจและหดหู่ใจมาก คิดหนักจึงประกาศไปยัง สิงสาราสัตว์
ต่างๆ ว่าตนจะคายพิษแล้ว เพราะพิษของตนไม่มีพิษสงที่จะทาร้ายศัตรูได้อีกต่อไป สัตว์น้อยใหญ่ต่าง
พากันมาชุมนุมกันเพื่อรับพิษของงูเหลือม งูจงอางรับพิษได้มาก งูเห่ารองรองลงมาและยังมีงูพิษอื่นๆ
ลดหลั่นลงมาตามลาดับ รวมถึงต่อ แตน แมลงภู่ จึงทาให้งูเหลือมไม่มีพิษมาจนถึงทุกวันนี้
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๑๒. มหาเศรษฐีกับนายกาบกล้วย
ผู้เล่า นางจันดรา อาชีพ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเศรษฐีผู้หนึ่ งมีความประสงค์จะทาบุญใหญ่ที่วัดเพื่อเสริมบารมี
ของตนเอง จึงได้เตรียมข้าวปลาอาหารพร้อมสิ่งของมากมาย ไปถวายวัด ขณะนั้นเองมีชายยากจนผู้
หนึ่ง เข้า มาในวัด ประสงค์ จะท าบุ ญ ด้ว ย แต่เศรษฐี ไ ม่อ นุญ าตเพราะเห็ นว่า ชายผู้นี้เ นื้อตั วสกปรก
มอมแมมนุ่งห่มห่อตัวด้วยกาบกล้วย ไม่มีแม้อาภรณ์งดงามจะสวมใส่ ไม่สมฐานะของตน มีแต่จะทาให้
แปดเปื้อน อย่างไรก็ตามชายผู้นี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทาบุญในครั้งนี้ จึงอ้อนวอนขอ
เศรษฐีอยู่อย่างนั้น
“เจ้าอยากจะทาบุญ ไหนล่ะเจ้ามีอะไรติดตัวมาบ้าง” เศรษฐีถาม
“ข้าไม่มีอะไรดอก มีเพียงข้าวกับปลาย่างตัวเล็กที่วางอยู่ตรงกาบกล้วยนี่แหละ”
“เจ้าไปให้พ้น ดูสิอาหารของข้าพร้อมพรั่งทั้งคาวหวาน วางไว้ในถ้วนจานแก้วจานทองอันงดงาม ตัว
เจ้าเทียบไม่ได้เลย”
นายกาบกล้วยท้อใจ แต่ก็อยากทาบุญมากจึงพูดอ้อนวอนต่อว่า
“ท่านเศรษฐี ขอให้ข้าได้ช่วยจัดสารับอาหารเถิด”
ก่อนที่เศรษฐีจะเอ่ยคาห้ามปราม พลันหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เดินเข้ามา และเมื่อทราบความประสงค์
ของชายหนุ่มกาบกล้วยก็ยินยอมให้เข้าไปถวายภัตตาหารตามที่ได้เตรียมมา พร้อมกับเศรษฐีผู้นั้น
สร้างความไม่พอใจให้กับเศรษฐีเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดหลวงพ่อ
หลวงพ่อ ยอมให้ชายกาบกล้วยทาบุญ มิหนาซ้ายังให้พรชายผู้นี้ยืดยาวและกล่าวชมว่ามีใจอันเป็นกุศล
ทาบุญด้วยใจอันบริสุทธิ์ ส่วนเศรษฐีก็ให้พรตามปกติ เศรษฐีจึงกลับบ้านไปด้วยความขุ่นเคืองใจใน
ขณะที่ชายผู้ยากจนกลับอิ่มเอมเป็นสุขใจอย่างยิ่ง
๑๓. พนมสาเภา
ผู้เล่า นายวอน เสรีวุฒิ นักศึกษา อาเภอชบามอน จังหวัดกัมปงสะปือ ประเทศกัมพูชา
ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดพระตะบอง มีแนวทิวเขา
ชื่อ พนมสาเภา พนม ตรุงเมือน พนมตรุง เตีย พนมเนียงรมไซซ๊อกมี มีตานานเล่าขานว่า ยัง มี
พระราชาองค์หนึ่ง ซึ่งมีราชโอรส นามว่า เจ้าชาย เรียจกล (ราชกุล) และ พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะ
สร้างพระนครตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก
ขณะนั้นยังมีหญิงงามคนหนึ่งนามว่า สุวรรณมักษา นางได้พบไข่ชนิดหนึ่งโดยบังเอิญ และ
นางก็ไม่รู้ว่า เป็นไข่ของสัตว์ชนิดใด เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็ฟักออกมาเป็นจระเข้น้อย นางได้
นามาเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดี พอมันเติบใหญ่ นางก็ตั้งขื่อให้มันว่า อะทุน
วันหนึ่งเจ้าชายเรียจกลผ่านมาพบนางเข้าก็ รู้สึกหลงใหลในความงามของนางสุวรรณมักษา
มาก นางเป็นหญิงที่มีหน้าตาหมดจดงดงามมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เมื่อจระเข้ที่นางเก็บมา
เลี้ยงเติบโตขึ้นมิเพียงมีพละกาลังมหาศาล แต่มันยังกล้าหาญและฉลาดด้วย
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หลังจากที่เจ้าชาย ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับนางดีแล้ว ภายหลังพระองค์กลับทรงรู้สึกไม่
สบายพระทัย ทรงเกรงว่าจะไม่สามารถอภิเษกสมรสกับนางได้ เนื่องจากนางเป็นเพียงสามัญ ชน
หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว พระองค์จึงไปเฝ้าพระราชบิดาและ พระราชมารดา เป็นดัง ที่
เจ้าชายกังวลมาก่อนหน้านี้ พระราชบิดาและพระราชมารดาไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าชายจะครองคู่กับ
หญิงสามัญชน จึงทรงมีพระบัญชาให้อามาตย์ ไปหาหญิงสาวที่เกิดในตระกูลที่สูงกว่ามาเป็นคู่ครองของเจ้าชาย
เรื่องนี้ ได้ยินถึงพระกรรณของพระเจ้ากันโบเร็ย ซึ่งมีพระราชธิดา นามว่า นางรมไซซ๊อก
นางเป็นผู้มีเส้นผมที่มีเวทย์มนต์เมื่อใดที่นางลูบผมของนาง หากเส้นผมตกลงตรงพื้นดินพื้นที่แห่งนั้นก็
จะกลายพื้นน้าทันที หากเส้นผมตกลงในพื้นน้า พื้นที่นั้นก็จะกลายเป็นพื้นดินทันที
พระราชบิดาของเจ้าชาย เรียจกล ได้มีพระราชบัญชาให้อามาตย์เสนา นาสารไปยัง พระเจ้า
กรุงจันโบเร็ย เพื่อที่จะขออภิเษกสมรสให้ถูกต้องตามพระราชพิธี หลังจากได้อ่านพระราชสาสน์แล้ว
พระเจ้ากรุงจันโบเร็ยก็ทรงตอบกลับไปว่า
“หากพระองค์ ทรงพอพระราชหฤทั ย ต่อ ราชธิ ดาของข้า พเจ้า แล้ ว พระองค์ก็ ทรงส่ ง เครื่ องราช
บรรณาการมาหมั้นหมายได้”
เมื่อพระราชบิดาของเจ้าชายเรียจกล ได้รับคาตอบก็ทรงพอพระทัย และสั่งให้เหล่าอามาตย์
เสนา เตรียมเครื่องราชบรรณาการแล้วบรรทุก ลงในเรือสาเภาใหญ่และโปรดให้ เจ้าชายเรียจกล
เดินทางไปยังกรุงจันโบเร็ย เมื่อนางสุวรรณมักษา ได้ข่าวดังนั้ น นางก็รู้สึกไม่พอใจ นางจึงสั่งให้อะ
ทุนมาขวาง และ ทาลายเรือสาเภานั้น เพราะนางไม่ต้องการให้เจ้าชายอภิเษกสมรสกับนางรมไซซ๊อก
ทันทีที่จระเข้อะทุน ได้รับคาสั่งจากนายของมัน มันก็คลานและว่ายไปในน้าอย่างรวดเร็ว ดุจ
ลูกศร ว่ายตรงดิ่งไปยังเรือสาเภาของเจ้าชายเรียจกล
เมื่อเจ้าชายเห็นดังนั้นก็ร้องออกไป
“เฮ้ย !อะทุน นี่เราเองนะ เจ้าชายเรียจกล อย่าทาอะไรบ้าๆ นะ” เจ้าชายร้องขอ
“ ข้าจะรับใช้เฉพาะคนที่เลี้ยงข้าเท่านั้น” อะทุนตอบ
เหล่าอามาตย์เสนา เมื่อแลเห็นจระเข้ยักษ์นั่น ก็ร้องตกใจด้วยความกลั ว บางคนก็ขว้างฟัก
เขียว ฟักทองใส่จระเข้ เพื่อให้จระเข้กิน บางคนก็โยนกรงเป็ด กรงไก่ เพื่อให้จระเข้หยุดขัดขวางการ
เดินทาง เจ้าชายเรียจกลทรงอธิษฐาน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายนี้
เถิด ด้วยความดีของเจ้าชาย ทาให้ล่วงรู้ถึงพระอินทร์ ดังนั้น พระอินทร์ จึงแจ้งให้ นางรมไซซ๊อกได้
รับรู้ถึงอันตรายที่เจ้าชายได้รับ เจ้าหญิงจึงลูบผมของนาง ดัง นั้นท้องทะเลจึง กลายเป็นพื้นดินทันที
จระเข้อะทุนจึงติดอยู่ในโคลนจนแห้งตายไป
เมื่อน้าทะเลแห้ง เจ้าชายเรียจกล ก็บัญชาให้อามาตย์เสนา นาเครื่องบรรณาการไปยั งกรุงจัน
โบเร็ย เพื่อที่จะอภิเษกสมรสกับนางรมไซซ๊อก ที่ซึ่งจระเข้อะทุนนอนตาย ต่อมาก็กลายเป็น ภูเขาซึ่ง
ปัจจุบันเรียกว่า “พนมกระเพอ” หรือเขาจระเข้และสถานที่ ที่มันฟาดหางก็กลายเป็นบึงเรียกว่า
“เบิงกันตุยกระเพอ” หรือ บึงหางจระเข้ และ “เบิงจระเมาะกระเพอ” บึงจมูกจระเข้ตามลาดับ
และสถานที่ ที่เรือสาเภาจอดอยู่ ก็กลายเป็น “พนมซาเปิว” ภูเขาสาเภา เรือสาเภา ได้ล่มในน้า
และ เมื่อผื นน้ ากลายเป็น ดิน ก็ก ลายเป็ นภู เขาเรี ยกว่ า “พนมซาเปิว ” และ กรงไก่ กรงเป็ ด
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ที่ถูกขว้างออกไปจากลาเรือ ก็กลายเป็น เขา พนมตรุงเตีย (เขากรงเป็ด) พนมตรุงเมือน (เขากรงไก่)
ซึ่งเป็นสถานที่ นาง รมไซซ๊อก ลูบเส้นผมของนาง และ ภูเขานั้นก็มีชื่อว่า
“พนม รมไซซ๊อก”
หลังจากพิธีอภิเษกสมรส เจ้าชายเรียจกล และ พระมเหสี ก็เดินทางกลับพระนครกับ ไพร่
ฟ้า อามาตย์เสนา ในขณะที่เดินทางมาได้ครึ่งทาง พระองค์ ทรงแลเห็นภูเขา ที่เกิดจากความโกรธ
ของนางสุวรรณมักษา ต้องขอบคุณความชั่วร้ายของนาง ที่ทุกอย่างถูกทาลาย นางสุวรรณมักษามี
ความชั่วร้าย พระเจ้าเรียจกล ก็ มีบัญชาให้นานางไปประหารชีวิต และสถานที่นานางไปประหารคือ
ปัจจุบันนี้เรียกว่า “พนมซองกบาล”ต่อจากนั้นมา พระเจ้าเรียจกล และ
เจ้าหญิง
รมไซซ๊อก ก็ครองรักกันมาอย่างมีความสุขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
๑๔. พนมซันตู๊ก
ผู้เล่า นายไร ชอย อาจารย์ วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีพระราชาและพระราชินีครองเมืองเมืองหนึ่ง ทั้งสองทรงมีพระ
ราชโอรสอยู่ ห นึ่ ง องค์ วั น หนึ่ ง พระราชามี พ ระราชบั ญ ชาให้ ป ระชาชนตั ด ต้ น ไม้ เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า ง
พระราชวัง และสร้างวัด ทรงสร้างวัดชื่อว่า “วัดปราสาท” หลังจากการสร้างวัดปราสาทเรียบร้อย
แล้ว พระองค์ จึงมีพระราชบัญชาให้ตัดไม้อีกที่หนึ่ง เพี่อที่จะสร้างวังอีกแห่ง คราวนี้ทรงมีพระราช
บัญชาให้ใช้หินก่อสร้างด้วย นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างตาหนัก สาหรับนางสนมกานัลอีกด้วยตั้งชื่อ
ว่า “พนมเวียง”
หลังจากพระราชวังได้สร้างเสร็จแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงบัญ ชาให้ตัดไม้ในป่าอี กเพื่อที่จะ
สร้างปราสาทอีกหลังหนึ่ง ทรงใช้ชื่อว่า “พนมซังเคลียง” ต่อมา พระองค์ก็บัญชาให้ประชาชนตัดไม้
อีกเพื่อสร้างตาหนักให้นางสนม ซึ่งเรียกว่า “ ภูมิจาบัก”
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านจาบักนี้ จะมีบึงน้าใหญ่ พระเจ้าแผ่นดิน โปรดที่จะเสด็จ
นาพระมเหสีและพระราชโอรส ตลอดจนข้าราชบริพาร ไปจับหอยปู ปลา สายบัว และ ผักบุ้งมาปรุง
เป็นอาหารเป็นประจา อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าชายน้อยได้ออกไปเล่นกับนางกานัล เมื่อเจ้าชายน้อยก็ทรง
กันแสง นางกานัลต่างมาห้อมล้อมปลอบพระองค์ นางกานัลได้ร้องเพลงกล่อมพระองค์จนสงบลง
และบึงน้าแห่งนี้จึงเรียกว่า “เบิงบอมเป” หรือบึงกล่อม และ “เบิงขยอง” หรือ บึงหอย และทาง
ทิศเหนือ บึงกล่อม จะมีภูเขาชื่อ พนมธม ซแรคเมา พนม เปนจุม ภูเขาสองลูกนี้ตั้งอยู่ใกล้กัน และ
พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพาพระมเหสี ไปเก็บผลไม้ ที่พระองค์ทรงโปรดปราน
อยู่มาวันหนึ่ง พระราชา ทรงนาพระมเหสีและ พระโอรส ไปประพาสที่ยอดเขา ในขณะ
นั้นเอง เจ้าชายน้อยทรงประชวรหนักมาก พระราชา จึง มีรับสั่งให้อามาตย์สร้างที่ประทับชั่วคราว
และเรียกหมู่บ้านนั้นว่า “ บันเดาะ” และต่อมา ก็เปลี่ยนเป็นชื่อ “ หมู่บ้านกระเก๊าะ” พระราชาได้
นาพระโอรสพานัก ณ ที่แห่งนั้นซึ่งใกล้กับเชิงเขา สั่งให้หมอมารักษา แม้ยาจะดีเพียงใดก็ตาม ก็ไม่
อาจรั ก ษาพระโอรสได้ พระโอรสจึง สิ้ น พระชนม์ ไ ปในที่ สุ ด พระราชา และ พระมเหสี ทรงเสี ย
พระทัยมาก
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พระศพของเจ้าชาย ได้ทาถูกนาประกอบไปประกอบพิธีทางศาสนาและฝังร่างอยู่ใกล้เชิงเขา พระองค์
ได้สร้างมณฑปเพื่อเป็นการราลึกถึงเจ้าชาย และเรียกชื่อภูเขาว่า
“ พนมเอซอน” ซึ่งในปัจจุบันนี้ ภูเขานี้ถูกเรียกว่า “ พนมซันตู๊ก”
หลังจากที่เจ้าชายน้อยจากไป พระราชากับพระเมหสี ได้เดินทางออกจากพระราชวังเดิม
และเดินทางต่อไปสตึงเซน เพื่อคลายความเสียพระทัย ในขณะนั้นมีพระรูปหนึ่งเดินผ่านมา พระได้
เห็นพระราชาและพระมเหสีทรงเสียพระทัยมากก็เลยถามว่ามีเหตุอันใด พระราชาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่า
พระโอรสสิ้นพระชนม์ไป แม้พระจะอธิบายธรรมะ ให้พระราชาฟัง แต่ พระราชาก็ยังเสียพระทัยอยู่
หลังจากนั้นพระก็แนะนาว่า หากต้องการเห็นราชโอรสก็ให้ เอาเทียนมาหล่อเป็นรูปปั้นเจ้าชายน้อย
ดัง นั้นพระองค์จะได้คลายความโศรกเศร้า และรู้สึกมีความสุขชึ้น หลัง จากได้ฟัง พระเทศนาแล้ว
พระราชาจึงมีรับสั่งให้ช่างแกะสลัก มาแกะสลักหินให้เป็นเจ้าชายน้อย เมื่อพระราชา และ พระ
มเหสี ได้ทอดพระเนตร รูปแกะสลักนั้นก็รู้สึกมีความสุข และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “ ภูมิสานัก ”
หรือ หมู่ บ้านอนุสาวรีย์
ต่อมา พระราชา ได้พาพระมเหสี ไปเยี่ยมรูปแกะสลักเจ้าชาย และพระราชาทอดพระเนตร
เห็นโครงกระดูกจระเข้ ซึ่งตายไปนานแล้ว และที่แห่งนี้จึงมีชื่อว่า “ภูมิจะเอิงกระเพอ” หรือ
หมู่บ้านกระดูกจระเข้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
๑๕. พนมเปร๊าะพนมเสร็ย (เขาชายเขาหญิง)
ผู้เล่า นายไร ชอย อาจารย์วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชินี มีพระนามว่า “แสร็ยอโยธเยีย” พระนางทรงครอง
อาณาจักรเขมร ในระหว่างที่พระนางทรงครองราชย์นั้นไม่มีชายใดกล้าหาญมาขออภิเษกสมรสกับ
นางเลย ดังนั้นพระราชินี จึงมีรับสั่งเหล่านางกานัลหา ผู้ชายหน้าตาดีมาให้พระองค์ พวกนางกานัลก็
ทาตามพระบัญชาของพระราชินี โดยการมีประเพณีให้ หญิง ไปขอชายแต่ง งาน โดยหญิงจะต้ องมี
สินสอดให้ฝ่ายชาย
ในยุคนั้นเป็นเรืองที่น่าสงสารสาหรับหญิงผู้มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ ที่จะไปขอแต่งงานกับ
ชาย เพราะผู้ ชายจะปฏิ เสธการขอแต่ ง งานของนาง พวกชายหนุ่ม จะรับ แต่ หญิ ง สาวหน้า ตาดี
มาเป็นเมียเท่านั้น ประเพณีนี้ ได้ถือปฏิบัติในสมัย พระราชินีอโยธเยีย
ในสมั ยต่ อมา ที่ มีพ ระราชาผู้ ปกครองนคร มีผู้ หญิ ง มารวมกั น และ ประชุม กัน และลง
ความเห็นว่ามันไม่ยุติธรรม ที่พวกนางจะไปขอผู้ชายแต่ง งานด้วยต้องเป็นฝ่ายให้สินสอดทองหมั้น
พวกนางจึงคิดวางแผนจะทาการแข่งขันกับพวกผู้ชายโดยการขุดดินไปทาเป็นภูเขา ใครสร้างสูงกว่าจะ
เป็นฝ่ายชนะ หากใครแพ้การแข่งขันก็ จะต้องเป็นฝ่ายไปขอแต่งงาน
หลังจากได้วางแผนกันเสร็จแล้ว จึงได้ไ ปท้าพวกผู้ชายว่า จะมีการแข่ง ขันสร้างภูเขากัน
และจะต้องมีกติกาที่เข้มงวด ฝ่ายผู้หญิง ได้เลือกผู้นากลุ่ม และรวบรวมสมาชิกมาเพื่อการแข่ง ขัน
และพวกผู้ชายก็ทาเช่นเดียวกัน เมื่อผู้นากลุ่มมาพบกัน ก็ ตั้งกฎกติกาว่า จะแข่งกันสร้างภูเขาตั้งแต่
มืดค่าไปจนรุ่งสาง โดยให้ดูจากดาวประกายพรึกส่องแสง หากดาวดวงนี้ปรากฏขึ้นบนฟ้า ทุกฝ่ายต้อง
ยุ ติ ก ารสร้ า งภู เ ขา เมื่ อ ตกลงกั น แล้ ว พวกผู้ ห ญิ ง และผู้ ช าย ก็ ต่ า งพากั น ขน ดิ น ไปถมเป็ น
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ภูเขา ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งหาบ ทั้งแบก ทั้ง ขนดิน ตกกลางคืน ในขณะที่ทางาน ฝ่ายผู้หญิงก็เกิด
ความคิ ด วางแผนใช้ เ ล่ ห์ ก ลเพื่ อ เอาชนะฝ่ า ยชาย โดยการท าโคมไฟ ผู ก ไว้ สู ง ให้ ดู เ หมื อ น
ดาวประกายพรึก เมื่อพวกผู้ชายเห็นดาวประกายพรึก ก็คิดว่า สว่างแล้ว ก็เลยพากันเข้านอนเสีย ฝ่าย
พวกผู้หญิงก็ทางานต่อไป จนกระทั่งสร้างภูเขาได้สูงกว่า เมื่อมีดาวประกายพรึกปรากฏขึ้นบนฟ้า และ
มีเสียงไก่ขัน ในตอนเช้า บรรดาพวกผู้ชายจึงตื่นขึ้นมา แล้วพวกเขาก็ตะโกนว่า “พวกเราผิดพลาดไป
แล้วหละ ดาวประกายพรึก เพิ่งจะส่องแสงจริงตอนนี้เอง” พวกเขารู้สึกอับอายมาก ที่ถูกพวกผู้หญิง
หลอก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ชายจึงต้องเป็นฝ่ายไปขอผู้หญิงแต่งงาน
ถ้าหากท่านเดินทางจากกรุงพนมเปญ มายังจังหวัดกาปงจาม ตามถนนสาย ที่ 6A และ มาถึง
หลักกิโลที่ ๑๑๖ และมองไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางซ้าย ระยะทางจากถนน ๑ กิโลเมตร
จะเห็นภูเขา สองลูก ภูเขาที่สูงกว่าเรียกว่า “พนมเสร็ย” หรือเขาหญิง และภูเขา “พนมเปร๊าะ”
หรือ เขาชาย
๑๖. พนมเนียง กังเร็ย
ผู้เล่า นายนวน ซารัต อาจารย์ วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีสามีภรรยาผู้เป็นเศรษฐีคู่หนึ่ง ทั้งสองแต่งานกันมานานแต่ไม่
มีบุตรสักคน ทั้งคู่จึงไปอธิษฐานใต้ต้นไทรเพื่อขอลูกจากสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาผู้เป็นภรรยาก็ไ ด้ให้
กาเนิดทารกเพศหญิงถึง ๑๒ คน ด้วยความที่มีลูกหลายคน พวกเขาทั้งสองจึงกลายเป็นคนยากจน
และไม่มีอาหารเพียงพอสาหรับเลี้ยงลูกทุกคน คืนหนึ่งสองสามีภรรยาจึงวางแผน พากันขับเกวียนพา
ลูกๆ ทุกคนไปปล่อยไว้ที่ป่าลึก และหวังว่าจะมีคนรวยใจบุญ เก็บเอาไปเลี้ยงในอนาคต หลังจากที่
ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งในป่า เด็กหญิง ๑๒ คนไม่มีอะไรจะกิน พวกเธอต้องหาอาหารกินเองโดยการจับปลา
ปู หอย และหาเก็ บ ผลไม้ ป่ า มาเป็ น อาหาร พวกเธอเดิ น ผจญภั ย ในป่ า เป็ น เวลาหลายวั น
จนเดินทางมาถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง เป็นอาณาจักรของนางยักษี ซานทาเมีย นางยักษ์ มีลูก
สาวชื่อ “ นางกังเร็ย” เมื่อนางยักษ์ เห็นเด็กหญิง ๑๒ คน ก็ ร่ายเวทมนตร์ กลายร่างเป็นหญิง
สามัญชน และได้นาพา เด็กเหล่านั้นไปในวังเพื่อไปรับใช้ นางกังเร็ย
เมื่อเวลาผ่านไปนานโขทั้ง๑๒ คนจึงรู้ว่า พวกตนได้ตกอยู่ในอาณาจักรของยักษ์ จึงคิดพากัน
หลบหนีออกจากวัง และได้พบ กับพระราชารัฐสิทธิ์ และ นางทั้ง ๑๒ คนมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทาให้
พระราชาองค์ นี้ ประสงค์ที่ จะอภิ เษกสมรสกับ นาง ส่ วนนางยัก ษ์ก็ ไ ด้ แปลงกายตามมาด้ว ย โดย
แปลงเป็ น หญิ ง สาวรู ป ร่ า งหน้ า ตางดงาม นางยั ก ษ์ ที่ แ ปลงกายมาพยายามที่ จ ะเอาใจพระราชา
จนกระทั่งพระราชารักใคร่หลงไหลทรงเลื่อนตาแหน่งเป็นอัครมเหสี อยู่ มาวันหนึ่ง นางซานทาเมีย
ได้แสร้งทาว่านางป่วยหนัก ใช้มารยา สั่งให้หมอ ควักลูกตา นางทั้ง ๑๒ คน มาปรุงอาหารให้ตนกิน พี่
น้องทั้ง ๑๒ คนถูกจับขังไว้ในถ้า และ ไม่ไ ด้กินอาหารใดๆเลย ตอนนั้นนาง๑๒ ก็กาลัง ตั้ง ครรภ์
และนางซานทาเมีย ได้เก็บลูกตา นางทั้ง ๑๒ คนไว้ใน ห้องเก็บของในวังของนาง และขอร้องให้ลูก
สาว ดู แล ลูกตานั้น ในบรรดา นาง ๑๒ คน มีพี่สาวคนโต ได้ถูกควักลูกตาออกทั้งสองข้าง แต่
น้องสาวคนเล็กได้ถูกควักลูกตาออกเพียงข้างเดียว เพราะในอดีตชาติ นางได้ควักลูกตาของปลา ออก
ข้ า งเดี ย ว และได้ ม าเกิ ด ใหม่ อ ยู่ ใ นครรภ์ ข องเนี ย งเป็ ว หรื อ น้ อ งคนเล็ ก ทั น ที ที่ นาง ๑๑ คน
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คลอดลูก พวกนางก็พากันฉีกร่างลูกกินเป็นอาหารด้วยความหิว แต่ เนียงเป็ว หรือน้องคนที่ ๑๒ ได้
ซ่อนลูกของตนไว้ เป็นลูกชายให้ชื่อว่าพุทธิเสน
เวลา ๗ ปี ผ่านไป ลูกน้อยพุทธิเสนก็กลายเป็นเด็กทีเฉลียวฉลาด และมีรูปลักษณ์งดงาม
แข็งแกร่งกว่าเด็กทั่วไป อยู่มาวันหนึ่ง พุทธิเสนก็ได้ ถามแม่ของเขาว่า เพราะเหตุใดจึงต้องมาอยู่ใน
ถ้านี้ เมื่อลูกถามเช่นนั้น เนียงเป็ว ก็รู้สึกเสียใจ นางจึ งตัดสินใจบอกลูกทุกอย่างว่าอะไรเกิดขึ้น
พุทธิเสนรู้สึกเสียใจจนน้าตาไหลนองหน้า หลังจากนั้น พุทธิเสน ก็ได้ ขออนุญาตแม่ออกมานอกถ้า
เพื่อทาความรู้จักกับ คนข้างนอก และหมายที่จะตามหาพ่ อของตน ทันใดนั้ นพระอินทร์ ซึ่ง เป็ น
หัวหน้าเทพทั้งปวง ก็ได้ ให้ไก่วิเศษแก่เขา เขาออกจากถ้าเพื่อไปพบกับเด็กคนอื่นๆ เด็กๆพากันท้า
พนันไก่ชน และ ท้าว่า หากพุทธิเสนแพ้พนัน ก็ขอให้พุทธิเสน เป็นทาสรับใช้ทุกอย่าง และหากว่า
พุทธิเสนชนะ จะยินยอมให้ทุกอย่างที่พุทธิเสนต้องการ เขาจึง บอกว่าต้องการข้าว ๑๒ กระสอบ
ในที่สุดพุทธิเสนก็เป็นฝ่ายชนะ นาข้าวมาให้กับนางเป็วผู้เป็นแม่ เมื่อได้ข้าว ๑๒ กระสอบจากลูกชาย
นางก็เอาข้าวไปให้พี่ๆของนาง พี่ๆ ของนาง ก็ถามว่า ได้ข้าวมาจากไหน เราไม่ได้กินข้าวมานานแล้ว
นางเป็ ว บอกว่ า นางได้ ซ่ อ นลู ก ชายตั้ ง แต่ เ กิ ด จนกระทั่ ง ลู ก ชายได้ เ ติ บ โต พุ ท ธิ เ สนได้ อ อกจาก
ถ้าและไปพนันและได้ข้าว ๑๒ กระสอบ มาฝากแม่ทุกวัน และหลายปีต่อมา เรื่องนี้ก็ไ ด้ล่วงรู้ถึง
พระราชา พระราชาล่ ว งรู้ ถึ ง ความสามารถขอพุ ท ธิ เ สน จึ ง ได้ มี พ ระบั ญ ชาให้ อ ามาตย์ เ สนา
พาพุทธิเสนเข้าเฝ้า
เด็กหนุ่มพูดว่า “ข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้กฎในวัง หรอก พระองค์ทรงโปรดให้อภัยแก่หม่อมฉัน
ด้วย พระเจ้าข้า” เมื่อพระองค์ ได้ยินคาพูดของพุทธิเสน ก็ทรงรู้สึกต้องพระทัย และขอเล่นพนัน
หมากรุกกับพุทธิเสน ในที่สุดพระราชาก็ทรงแพ้พนันพุทธิเสน พระราชาได้กระซิบถามอามาตย์ อย่าง
ลับๆว่า ใครเป็นพ่อแม่ของพุทธิเสน และสั่งให้เตรียมอาหาร ให้พุทธิเสนกิน
หลังจากได้ข้าว ๑๒ กระสอบแล้ว พุทธิเสนก็กราบทูลลาพระราชา แล้วก็ออกจากพระราชวัง
ไป อามาตย์คนสนิทของพระราชา ได้ช่วยพุทธิเสนแบกข้าวไป ตามหลังเขา เมื่อเดินทางได้ครึ่งทาง
เขาก็ขอข้าวจากอามาตย์ และ จะเอาข้าวไปให้แม่ด้วยตัวเอง แต่ อามาตย์ ได้ตามเขาไปจนถึงที่ ที่แม่
เขาอยู่ อามาตย์ ก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆ และ ก็นาเรื่องนั้นมากราบทูลพระราชา
วัน
ต่อมา พระราชาได้สั่งให้ อามาตย์พาพุทธิเสนเข้ามาในวัง และถามพุทธิเสนเกี่ยวกับพ่ อแม่ พุทธิเสน
ตอบว่า “ ข้าเป็นบุตรของเนียงเป็ว ผู้เคยอยู่ในยศที่สูงศักดิ์ แต่ด้วยความโชคร้ายทาให้นางได้เข้าไปอยู่
ในถ้า” หลังจากได้ฟังพุทธิเสน พระราชาทรงรู้สึกเจ็บปวดพระทัย และวางพระหัตถ์อย่างอบอุ่นบน
ไหล่พุทธิเสน
“โอลูกรัก พ่อเป็นพ่อของลูกนะ” พระองค์ตรัส
“พ่อไม่เคยคิดเลยว่า เจ้าจะเป็นลูกพ่อ ตอนนี้พ่อแก่แล้ว แต่พ่อก็ดีใจที่ได้พบหน้าเจ้า”
และในไม่ช้า เรื่องราวต่างๆก็ได้รั่วไปถึงหู นางซานทาเมีย นางยักษีรู้สึกโกรธ และเกลียดชัง
พุทธิเสนเป็นอันมาก แต่นางก็กลั้นอารมณ์โกรธ และเสแสร้งว่ารัก พุทธิเสน หลายปีต่อมา พุทธิ
เสนก็เติบโตกลายเป็นหนุ่ม นางซานทาเมีย ก็พยายามที่จะฆ่าเขา นางได้สั่งให้พุทธิเสนขี่ม้าเพื่อนา
จดหมายไปให้ลูกสาวชื่อ เนียง กังเร็ย และเนื้อความในจดหมายบอกว่า
“ หากพุทธิเสน ไปถึงเวลากลางคืน ก็ ให้ฆ่าเขาในเวลากลางคืน และถ้าหากถึง ในเวลา
กลางวันก็ฆ่าเขาในเวลากลางวัน “
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ตอนแรก พุทธิเสนก็ลังเลที่จะไป เพราะไม่มีใครดูแลแม่และ ป้าๆ แต่พระราชาก็ทรงรับปากว่าจะดูแล
แม่และป้าๆ แทน เขาก็ตัดสินใจขี่ม้าชื่อ มณีแก้ว และม้าตัวนี้หน้าตาสวยงามและ สามารถพูดจา
ภาษาคนได้ และสามารถบินได้ด้วย
เป็นความโชคดีที่พุทธิเสน เดินทางมาถึงกลางป่ารู้สึกเหนื่อยล้ามาก จึงตัดสินใจพักกลางป่า
พระฤๅษี ผ่านมาเห็นพุทธิเสนนอนหลับอยู่ และได้เห็นจดหมายที่ผูกกับคอม้า ด้วยญาณที่หยั่ งรู้ว่าจะ
เกิดอันตรายกับพุทธิเสนพระฤๅษีจึงได้ฉีกจดหมายเก่าออกเปลี่ยนข้อความจดหมายใหม่
“หากเดินทางถึงตอนกลางวันก็แต่งงานในเวลากลางวัน หากเดินทางถึงในเวลากลางคืนก็แต่งงานใน
เวลากลางคืน”
ทันที่ ที่พุทธิเสนเดินทางถึงอาณาจักรยักษ์ เขาให้จดหมายเนียงกังเร็ย และ ก็ได้แต่งงานกัน
และพุทธิเสนก็ได้ เป็นพระราชาแห่ง อาณาจักร แซนทาเมีย เนียงกังเร็ยรักและไว้ใจพระสวามีมาก
เนียงกังเร็ย นางจะติดตามพุทธิเสนไปทุกที่ และ บอกเกี่ยวกับลูกตาของนาง ๑๒ และพูดเกี่ยวกับยา
ที่จะรักษาลูกตา
หล่อนได้บอกเขาเกี่ยวกับยาวิเศษ ซึ่งสามารถเสกให้เป็นน้า หรือ เสกให้เป็นภูเขาได้ เมื่อสบโอกาส
เหมาะ พุทธิเสนจึงขโมยยา และ ดวงตาเหล่านั้ นและ ทิ้ง นางกัง เร็ยเพื่อไปหาแม่และบรรดาป้าๆ
ของตน ทันที เมื่อนางกังเร็ยก็ตื่นขึ้นจึงวิ่งตามพุทธิเสนไปทันที เมื่อพุทธิเห็นนางกังเร็ยวิ่งและร้อง
เรียกเขา เขาจึงขว้างยาวิเศษทาให้เกิดแม่น้าเพื่อหยุดนางไว้ไม่ให้ตามมา ร่างของนางกังแร็ยได้ถูก
น้าพัดและติดกิ่งไม้ตายกลางป่า เมื่อพุทธิเสนมาถึงบ้าน ได้นายาไปรักษาดวงตาของแม่ และ ดวงตา
ของป้าๆ จนหายดี จากนั้นเขาได้ฆ่านางยักษ์ซานทาเมีย และได้ครองนครต่อจากพระบิดาอย่างมี
ความสุข ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันภูเขาเนียงกังเร็ย เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตระแบก ตาบล
ตรังกิล อาเภอกาปงเลง จังหวัด กาปงชนัง
๑๗. ตุนเจ็ย กุมาร
ผู้เล่า นายทอน โสเทียรา อาจารย์ วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ในคืนวันหนึ่ง นางได้ฝัน
ว่านางได้เก็บมะพร้าวหนึ่งทลาย และ นางก็ได้เห็น พระจันทร์เต็มดวง เมื่อนางตื่นเช้า นางก็ได้เดิน
ไปที่บ้านของหมอดู เพื่อให้หมอดู ทานายความฝันของนาง แต่ตอนนั้นหมอดู ไม่ได้อยู่บ้าน นางจึง
เล่าเรื่องความฝันให้เมียของหมอดูฟัง เมียของหมอดูคิดว่า นางผู้นี้จะได้ลูกชายแน่ ๆ และเด็กคนนี้จะ
กลายเป็นผู้มีฐานันดรศักดิ์ แทนที่นางจะบอกความจริง แต่ นางก็โกหกว่า เด็กคนนี้จะโตมาเป็น คน
รับใช้ หลังจากรับฟังข่าวร้ายนี้ นางก็ได้เดินกลับมาบ้านของนาง เมื่อได้เวลากาหนดคลอด นางก็
คลอดลูกชายที่น่ารัก และนางก็ตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่า “ ตุนเจ็ย” เมื่อตุนเจ็ย อายุ ๗ ขวบ เขาก็ชอบ
ออกไปวิ่งเล่นที่บ้านข้าราชการผู้ใหญ่ วันหนึ่ง ในขณะที่ภรรยาขุนนางผู้ใหญ่ทอผ้าอยู่ นางก็ทา
กระสวยตกลงไปบนพื้ น นางก็ เ รี ย กตุ น เจ๊ ย มา “ตุ น เจ็ ย เอ๊ ย มาเก็ บ กระสวยให้ ป้ า หน่ อ ย
ตุนเจ็ยก็บอกว่า “ถ้าผมเก็บกระสวยให้ป้า แล้วป้าจะให้อะไรผมตอบแทนล่ะ?” นางก็ตอบว่า
“ป้าจะให้ข้าวสารแก่เจ้า” ดังนั้น ตุนเจ็ยเก็บกระสวยที่ตกให้แก่ป้าผู้ทอผ้า และตุนเจ็ยก็รอเอาข้าว
ที่นางสัญญาว่าจะให้ พอนางให้ข้าว เด็กตุนเจ็ยก็ปฏิเสธไม่รับข้าวเพราะเห็นว่าน้อยไป

๒๑๔

แต่ นางก็บอกเด็กว่า ข้าวที่ให้นั้นมีปริมาณที่มากแล้ว ทั้งสองก็ทะเลาะกัน ทาให้ตุนเจ็ยโกรธมาก
และขอข้าวมากขึ้นขุนนางผู้ใหญ่ ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน ก็เลยไปถาม
“ตุนเจ็ย เจ้าร้องให้ทาไม?”
ภรรยาของเขาตอบว่า “ฉันขอร้องให้เขาเก็บกระสวย และฉันสัญญาว่า จะให้ข้าวสารแก่เขาฉั นก็ให้
ข้าวสารแล้ว แต่เขาก็ปฏิเสธ”
ทันใดนั้น ขุนนางก็บอกว่า
“เจ้าไม่รู้ใจตุนเจ็ย ฉันจะทาข้อตกลงกับเขาเอง”
และแล้วขุนนางผู้ใหญ่ ก็เทข้าวสารลงกระด้ง และเกลี่ยข้าวสารให้ดูกว้างให้ที่สุด และ เอาข้าวสารใส่
ในตะกร้าอีก ใบหนึ่ง “ ตุนเจ็ยเอ๊ย มานี่เร็ว เธอจะเลือกข้าวฝั่งไหน?”
ตุนเจ็ยก็ชี้ไปที่ข้าวในกระด้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อตุนเจ็ยเทข้าวลงในกระสอบก็พบว่า ได้ข้าวสารนิด
เดียว “ฉันโดนเขาหลอกเสียแล้ว” ตุนเจ็ยพูดกับตนเอง ตุนเจ็ยเดินกลับมาบ้าน และ มาบอกพ่อแม่
“ผมต้องการเป็นคนรับใช้ในบ้านขุนนางผู้นี้”
แม่ก็รับฟัง และตอบเขาว่า “ลูกรัก แม่ไม่เคยติดหนี้เขาเลยนะ แล้ว ทาไม แม่ต้องส่งเจ้าไปเป็นคนรับ
ใช้เขาล่ะ?”
ลูกตอบว่า “ผมต้องการไปอยู่ที่นั่น เพื่อที่จะชิงไหวชิงพริบกับ ขุนนางผู้นี้ ” และแม่ก็อนุญาตให้ ตุน
เจ็ย ไปอยู่บ้านของขุนนางและไปรับใช้ ทุกๆเช้าขุนนางก็จะใช้ให้ตุนเจย ถือกล่องหมากแล้วตามเขา
ไปที่ ท้ อ งพระโรง ตุ น เจยก็ เ ดิ น ไปในวั ง แต่ เ ขาก็ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ตามทั น ขุ น นางได้ เพราะว่ า
ขุนนางขี่ม้า “ทาไมเจ้าไม่เดินให้ทันข้า?” ขุนนางถาม ตุนเจ็ย
ตอบว่า “ผมเกรงว่าจะทาหมากหล่นดินครับ”
“และครั้งต่อไป หากเจ้าตามข้าไป หากเกิดว่า หมากหล่นลงดินก็ไม่ต้องเก็บนะ” ตุนเจ็ยรับฟังและ ก็
ทาตามคาสั่งเจ้านาย วันต่อมา ขุนนางก็ขี่ม้าไปในวังตามปกติ ตุนเจ็ยวิ่งตาม ก็ทาให้ หมากหล่นลงดิน
เมื่อถึงวัง ขุนนางก็ลงจากหลังม้า และเดินไปพบ ขุนนางคนอื่นๆ ที่ท้องพระโรง และเขาก็สั่งให้ตุนเจ็ย
เอาหมากที่ใส่กล่องมาให้กิน พอเขาเปิดก็ไม่พบหมากในกล่องเลย ทาให้เขารู้สึกอับอายมาก เขาก็
ถามตุนเจ็ยว่า หมากหายไปไหน ตุนเจยก็บอกว่า มันหล่น แต่ก็ไม่กล้าเก็บ เพราะเกรงว่าจะวิ่งตามไม่
ทันเจ้านาย ขุนนางก็บอกว่า “ ทีหลัง หากหมากหล่น เจ้าก็ต้องก้มเก็บด้วยสิ”
วันต่อมารุ่งเช้า ขุนนางก็ขี่ม้ามาเหมือนเดิม และตุนเจ็ยก็เอาหมากใส่กล่องมาเหมือนเดิม ขุนนางก็
ต้องมาเฝ้าพระราชาตามปกติ เมื่อชุนนางมาประชุมกัน เจ้านายตุนเจ็ ยก็เปิดกล่อง ก็ปรากฎว่า มีแต่
ขี้ม้าเต็มเลย ทาให้ขุนนางรู้สึกอับอายยิ่งนัก
เมื่อกลับมาบ้าน เขาก็บอกว่า “ตุนเจ็ย ตอนนี้เจ้าไม่ต้องตามข้าเข้าไปในวังอีกแล้วนะ เจ้า
ต้องไปดูแล สวนผลไม้ให้ข้า เพราะอาจจะมีพวกวัว ควายไปกินพืชผักของข้าได้”
แต่ตุนเจยไม่ได้ไล่พวกวัวเหล่านั้นเลย พอขุนนางกลับมาก็ถามว่า “ตุนเจ็ย ทาไมเจ้าจึงไม่ไล่วัวพวก
นั้นล่ะ” ตุนเจ็ยตอบว่า
“ท่านให้ข้าดูแลสวน ไม่ได้ดูแลต้นไม้” ตุนเจ็ยโต้แย้ง “ถ้าเช่นนั้นเจ้าไม่ต้องไปดูแล สวนผลไม้แล้ว
หละ แต่เจ้าต้องไปดู แลวัวแทน” ตุนเจ็ยก็บอกว่า “ถ้าเช่นนั้นพวกวัวพวกนี้ก็เหมือนกับ เมียของ
ข้า ” หลัง จากนั้น ตุ น เจ็ ยก็ ไปดู แลวัว ตัว เมีย แต่ ก็ มี พ วกวัว ตัว ผู้ มา และพากัน ขึ้น ทั บวั วตั วเมี ย
เหล่านั้น ตุนเจ็ ยกลับยึดเอาพวกวัวตัวผู้เหล่านั้นเสีย พวกเจ้าของวัว ก็พากันมาทวงเอาวัวพวก

๒๑๕

เขาคืน ตุนเจ็ยบอกว่า “วัวของเจ้า พากันมาทับเมียของข้า ข้าจะไม่คืนพวกให้พวกท่าน หากท่าน
ไม่จ่ายค่าเสียหายให้แก่ข้า” พวกเจ้าของวัวตัวผู้เหล่านั้น ก็พากันไปฟ้องขุนนาง ขุนนางก็คิดว่า
หากบอก ตุนเจ็ย อีก ก็จะเป็นการกระตุ้นเด็กตุนเจ็ยให้กระทาการอย่างอื่นอีก ขุนนางก็ถามว่า
“ตุนเจ็ย เจ้าไปจับวัวของพวกเขาทาไม?” ตุนเจ็ยตอบว่า “พวกตัวเมียพวกนี้ เป็นเมียของข้า แล้ ว
พวกมันพยายามจะมาทับเมียของข้า ข้าก็เลยจับพวกวัวตัวผู้นั้นเสีย ” ขุนนางได้พังตุนเจ็ย แล้วพูด
ว่า “เจ้าจงคืนวัวให้พวกเขาซะ และ เจ้าไม่ต้องไปเลี้ยงวัวให้ข้าอีกแล้วและ เจ้าต้องทางานในบ้าน
แทนก็แล้วกัน”
อยู่มาวันหนึ่ง เมียของขุนนางก็ใช้ให้ ตุนเจ็ย ไปบอกให้สามีนางมากินอาหารเที่ยง ตุนเจ็ ยก็
ไปหาขุนนางและก็ตะโกนสุดเสียง “เจ้านายขอรับ นายผู้หญิงบอกว่า ให้ไปทานอาหารเที่ยงขอรับ ”
ขุนนางรู้สึกอับอายมาก พอตกตอนเย็นเขาก็กลับบ้าน และเขาก็บอกตนเจียว่า “เวลาจะพูดอะไร
กับข้า แค่กระซิบก็พอ ไม่ต้องตะโกนก็ได้” ตุนเจ็ยก็รับฟัง คา และจาคาพูดนั้นไว้ และแล้ววันหนึ่ง
ไฟได้ไหม้บ้าน ขุนนาง เมียของขุนนางก็ตกใจมาก เลยสั่งให้ตุนเจ็ย ไปบอกสามีให้มาช่วยดับไฟ พอ
ไปถึงขุนนาง ตุนเจ็ย ก็ กระซิบข้างหูเบาๆ
“ตอนนี้ บ้านของทานกาลังโดนไฟไหม้ครับ” “เจ้าพูดอะไรนะ ข้าฟังไม่ได้ยิน ” ตุนเจ็ยก็กระซิบ
ไปอีก และขุนนางก็บอกว่า ให้รีบไปขน อะไรก็ได้ ที่มีน้าหนักเบา ออกมา ตุนเจ็ยก็รีบกลับบ้าน และ
แบกแค่ รังไก่ออกมา “เจ้าจงเข้าไปเอา อะไรก็ได้ที่เป็นสาเหตุให้บ้านของข้าไหม้” และตุนเจ็ยก็เอา
เตาออกมา ขุนนางก็พูดว่า “ ข้าจะไม่เอาเจ้าเป็นคนรับใช้อีกแล้ว และข้าจะเอาเจ้าไปเข้าเฝ้า
พระราชา”
เมื่อถึงรุ่งเช้า ขุนนางก็ได้พาตุนเจ็ย ไปเข้าเฝ้าพระราชา
“ พระองค์เจ้าข้า หม่อมฉันมีเด็กที่ฉลาดแกมโกง และ โกหกเก่งมาก และหม่อมฉันก็นามันมาให้
เป็นข้ารับใช้พระองค์ พะยะค่ะ” พระราชาตรัสว่า “ตุนเจย เจ้าโกหกเก่งมากใช่ไหม?” พระราชา
ตรัสถาม “ ใช่แล้ว พระเจ้าข้า” ตุนเจ็ยตอบ “งั้นเจ้าจงโกหกข้าดูซิ” พระราชาตรัส “แต่คัมภีร์
โกหกของข้านั้นอยู่ที่บ้าน” ตุนเจ็ยตอบ พระราชา รับสั่งให้ ให้ขุนนาง ไปบ้านตุนเจ็ ย ไปเอา คัมภีร์
โกหกที่บ้านของตุนเจ็ย พวกขุนนางก็พากันไปบ้านของตุนเจ็ย แต่ แม่ตุนเจ็ ยบอกว่า ไม่มีคัมภีร์
โกหกแต่ประการใด พวกขุนนางก็มาวังคืนและ ทูลให้พระราชาทรงทราบ พระราชาตรัสว่า
“ ไหนล่ะ ที่เจ้าบอกว่า ที่บ้านของเจ้ามีคัมภีร์โกหก?” ตุนเจ็ยตอบว่า “และนี่ก็เป็นการโกหก
เช่นเดียวกันพระเจ้าข้า” พระราชาไม่พอใจ แต่ก็ทรงเก็บเงียบและ ยอมรับให้ตุนเจ็ยเป็นคนรับใช้ใน
วัง
พระราชาก็อยากจะชิงไหวพริบกับ ตุนเจ็ยอีก ก็เลย สั่งให้พวกขุนนาง ไปที่ท่าน้า และก็เอา
ไข่ไปซ่อนไว้ที่ ในน้าด้วย และ พระราชาก็สั่งให้ขุนนาง และ ตุนเจ็ ย ไปดาเอาไข่ในน้าออกมา พวก
ขุนนางก็ พากันไปดาน้าเอาไข่ ออกมาได้คนละ ๑ ฟอง พระราชาก็ถามตุนเจยว่า “ตุนเจ็ย ไหนล่ะ
ไข่ของเจ้า” ตุนเจ็ยก็ แกล้งตีปีกเป็นไก่ตัวผู้ ก็กราบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้าเป็นไก่ตัวผู้พระเจ้าข้า
จึงไม่มีไข่” พระราชาเห็นความฉลาดของตุนเจ็ ยมาก และ ก็รู้สึกพอพระทัย และ ถาม
ตุน
เจ็ยว่า
“ตุนเจ็ย เจ้าอายุเท่าไรแล้ว?” ตุนเจ็ยตอบ “หม่อมฉันอายุ ๑๒ ขวบแล้ว พระเจ้าข้า”

๒๑๖

อยู่มาวันหนึ่ง พระราชา ทรงออกประพาสป่า และ รับสั่งว่า “เจ้าจงขี่ช้าง และ บรรทุก
อาหาร และเจ้าจะต้องตามข้าให้ทันนะ ไม่เช่นนั้นเจ้าจะถูกทาโทษ” อย่างไรก็ตาม ช้างก็แก่มาก
ไม่สามารถเดินเร็วได้ ตุ นเจ็ย ก็สร้า งเรือ ใบ ติ ดหลั ง ช้างไปด้ว ย เพื่ อทาให้ ช้ างเดิ นได้เ ร็วขึ้น เมื่ อ
พระราชามาถึงที่ประทับชั่วคราว แล้วก็ไม่เห็นตุนเจ็ยมาทัน ก็เลยคิดว่า จะสามารถทาโทษตุนเจ็ย ได้
“ ตุนเจ็ย ทาไมเจ้ามาช้าจังล่ะ? พระราชาทรงถาม “หม่อมฉัน มัวแต่ทา เสากระโดงเรือ เพื่อที่จะให้
พระองค์ทรงมองเห็นหม่อมฉันพระเจ้าข้า ” พระราชาทรงคิด “เจ้าคนนี้แสนฉลาดนัก ข้าจะต้อง
แกล้งมันอีก” และแล้ว พระองค์ก็รับสั่งให้ พวกขุนนางขี่ม้าไปป่า และ พระองค์ก็บอก
ตุนเจ็ย
ว่า ให้ไปหาม้ามาด้วยตนเอง แต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะให้ตุนเจ็ ยยืมม้า ตุนเจ็ย ก็ เอาม้าไม้ที่ใช้เล่น
เกมหมากรุกแทน พอกลับมาถึงที่ประทับชั่วคราว พระองค์ถามว่า “ตุนเจ็ย ไหนล่ะ ม้าของเจ้าอยู่
ไหน?” ตุนเจ็ยก็เอาม้าไม้ออกมา และกราบทูลว่า “นี่คือ ม้าที่หม่อมฉันขี่พ่ะยะค่ะ ” พระราชาทรง
กริ้วแต่ ไม่แสดงอาการ และไม่ทาโทษตุนเจ็ย
วันต่อมา พระราชาก็รับสั่งให้ ทาความสะอาดใต้ถุนท้องพระโรง เมื่อตุนเจ็ยไปทาความ
สะอาด พวกนางสนมกานัน ก็พากันไปกระทืบเท้าที่ท้องพระโรงนั้น เพี่อที่จะได้อยู่บนหัวตุนเจ็ย ตุน
เจ็ยก็คิดว่า จะต้องทาการสิ่งใด ที่ไม่ต้องทาความสะอาด ตุนเจ็ย จึงพูดดังๆว่า
“อีพวกนังสารเลวพวกนี้ กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา” พวกนางกานัลเหล่านันพากันโกรธมาก และ
นาความไปทูลฟ้องพระราชา พระราชาตรัสว่า
“ตุนเจ็ย เจ้าพูดจาไม่ดีกับ เมียข้าทาไม?”
ตุนเจ็ยตอบว่า “ ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเลยพระเจ้าข้า ตอนที่ ทาความสะอาด แมงมุมและใยแมง
มุมเยอะมาก ก็เลย ด่าพวกแมงมุมเหล่านั้นพระเจ้าข้า”
ต่อจากนั้น พระราชาก็รับสั่งไม่ให้ตุนเจ็ย ทาความสะอาดท้องพระโรงอีกเลย
พระราชาทรงคิดว่าพระองค์ไม่สามารถชิงไหวชิงพริบกับเจ้าตุนเจ็ ยได้เลย พระราชาก็เลย
คิดว่าจะทาการ เล่นพนันไก่ชน พระราชาก็รับสั่งว่า อย่าให้ใครให้ตุนเจ็ ยยืมไก่ชน หรือแม้แต่ขาย
ไก่ชนให้ เด็ดขาด เมื่อถึงวันที่ต้องแข่งขันไก่ชน ตุนเจ็ย ก็จับเอาลูกไก่มาชน กับไก่พระราชา ลุกไก่
น้อยเห็นไก่ชนตัวใหญ่ก็คิดว่า เป็นแม่ไก่ ก็เลยวิ่งไปซุกใต้ปีกไก่ช น ไก่ชนก็รู้สึกจั๊กจี้มาก ก็เลยวิ่งไป
รอบๆ ลูกไก่ตัวน้อยก็วิ่งตามไปเรื่อย ส่วนไก่ชนก็วิ่งไปรอบๆ สังเวียน “ ชนะ ชนะแล้ว”
ตุนเจ็ย ตะโกน ตุนเจยปรบมือ พระราชารู้สึกอับอายมาก และ สั่งว่า
“ ตุนเจ็ย ข้าห้ามไม่ให้เจ้าทางานในวัง ของข้าเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี” ตุนเจ็ยจึงได้เดินทางกลับ
บ้านไป
สี่วันต่อมา พระราชา ได้นิมนต์ พระมาสวดที่วัง ตุนเจ็ยได้ยินดังนั้น และ ต้องการมาฟังพระ
สวดในวังเช่นกัน ตุนเจ็ยก็พูดให้พวกขุนนางได้ยิน พวกขุนนางได้ยินก็พากันหัวเราะเยาะตุ นเจ็ย และ
พอถึงเวลา ตุนเจยก็ไปนั่งอยู่ด้านหน้าวั ง เพื่อพระมาถึง ตุนเจ็ ยพูดว่า “ผมของท่านสวยเหมือนขน
นกยูง แต่ ใบหน้าของท่านดูดีกว่าก้นข้านิดหน่อย”
พระก็โกรธมาก และนาความไปทูลฟ้อง
พระราชา พระราชาก็รับส่งให้อามาตย์นาตุ นเจ็ยเข้ามาในวัง พระราชาถาม “ตุนเจ็ย เจ้าไปพูดว่า
พระเช่นนั้นได้อย่างไร?” ตุนเจ็ยตอบว่า “ ข้าพระพุทธเจ้าพูดเช่นนั้นจริงๆ แต่ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่
ข้าพระพุทธเจ้าทาไปเพียง ให้ได้เข้าไปในวังด้วย แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตเลย” หลังจากฟังความเช่นนั้น
พระราชาก็ตรัสพระว่า “อย่าไปโกรธเจ้าตุนเจ็ย เลย มันพูดว่าตัวมันเองเท่านั้น” ตุนเจ็ยจึงรอดตัวไป

๒๑๗

๑๘. หลานสาวงูเกงกอง
ผู้เล่า นายลิม วุฒทา วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีหญิง คนหนึ่ง ชื่อ ว่า นางโสริยา นางมีสามีที่ถูกสาปกลายเป็นงู
และไม่อาจอยู่ร่วมกับนางและลูกได้ ทั้งคู่มีลูกสาวหนึ่งคน นางอาศัยอยู่ในบ้ านหลังเล็กๆในป่า และ
เลี้ยงลูกสาวจนเติบใหญ่ ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เด็กผู้หญิงคนนี้ ได้เกิดมามีลักษณะแตกต่างจากเด็ก
คนอื่น หัวของเธอเต็มไปด้วยงูซึ่ง น่ากลัวมาก ตั้ง แต่เธอเติบโตมา แม่ของเธอก็ไ ม่อนุญ าตให้เธอ
ออกไปไหน เพราะเกรงว่าจะทาให้ชาวบ้านเกิดความกลัว แต่หากจาเป็นต้องออกไปจริงๆ ผู้เป็นแม่
ก็ต้องเอาผ้ามาโพกหัวเอาไว้แทน
อยู่มาวันหนึ่ง มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ไม่มีลูก พวกเขาจึงนาเครื่องเซ่นไหว้เพื่อไปอธิษฐานขอลูก
กับศาลพระภู มิศักดิ์สิ ทธิ์แห่ งหนึ่ง ที่ ศาลแห่ ง นี้มีเ ทวรูปศั กดิ์สิท ธิ์ และมีคนเอาของไปเซ่นไหว้
มากมาย เมื่อลูกสาวของนางโสริยา เห็นอาหารดังกล่าวก็รู้สึกหิวยิ่งนัก เพราะตนอาศัยอยู่แต่ในถ้า
และไม่เคยได้กินอาหารดีๆเหล่านั้นเลย เด็กหญิงซ่อนตัวอยู่หลังเทวรูปนั้น สบทีเผลอก็เอามือล้วงไป
หยิบอาหารมากิน สามีภรรยาคู่นั้นคิดว่าโดนผีหลอก แต่คอยสังเกตดูเป็นเวลานาน ปรากฏว่าเป็นมือ
ของเด็กน้อย สองสามีภรรยาจึงเดินอ้อมไปข้างหลัง ก็พบกว่าเป็นเด็กน้อยจริงๆ จึงได้ดุด่า และดึง
เส้นผมของเธอ แต่พอเส้นผมของเธอร่วงลงพื้นก็กลายเป็นงู พวกเขาจึงร้องเรียกให้ผู้คนมาไล่ตีเด็ก
คนนั้น เด็กน้อยรู้สึกตกใจกลัว จึงวิ่งหนีเข้าป่าไป
เด็กน้อยผู้น่าสงสาร ได้หลงเข้าไปในถ้าของแม่มด เมื่อชาวบ้านเห็นดังกล่าวก็เลยรู้สึกกลัวจึง
ไม่ตามเธอไปอีก เมื่อเด็กหญิงเดินเข้าไปในถ้า เธอก็รู้สึกว่ามันลึกลับมาก ในขณะกาลังตื่นตระหนก
กับความลึกลับ นางแม่มดก็กระโดดอกอกมาบีบคอเด็กน้อย จนลิ้นจุกปาก พร้อมทั้งเอาลิ้นไปแตะที่
ลิ้นของเด็กน้อยเพื่อถ่ายทอดพลังแม่มดให้แก่เด็กน้อยต่อไป แต่นางทาไม่เสร็จ เพราะ เด็กน้อยกัดฟัน
ลิ้นจึงไม่ได้แลบออกมา ผมที่เป็นงู ของเด็กน้อยก็กัดมือนางแม่มด เด็กน้อยจึง วิ่งกลับไปบ้านอย่าง
ปลอดภัย
เมื่อถึงบ้าน นางโสริยาก็เห็นว่าลูกสาวกลับมาโดยที่ไม่มีผ้าโพกหัว นางตาหนิลูกสาว และ
ถามลูกสาวทุกอย่างที่เกิดขึ้น เด็กน้อยเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง และ นางเล่าบอกว่าตนได้วิ่งหลงเข้า
ไปในถ้าของนางแม่มด นางโสริยา ก็ บอกลูกว่า อย่าออกไปไหนอีก ส่วนนางก็จะไปหาแหวนเพชร
ของสามีนาง เด็กน้อยเชื่อฟังแต่โดยดีตกกลางคืนได้นอนหลับฝันไปว่า แม่ได้รับอันตราย เพราะรักและ
ห่วงผู้เป็นแม่มาก เด็กน้อยละเมอตะโกนเสียดังจนกระทั่งตื่นจากความฝัน นางรู้สึกกังวลเกี่ยวกับแม่
มาก จึงตัดสินใจเดินออกจากถ้า และนั่งรอแม่ใต้ต้นไม้
ทันใดนั้น ลูกนกแก้วก็ตกออกจากรัง เด็กน้อยก็เก็บเอาลูกนกแก้วไปใส่ในรังนกแก้วคืน แม่
นกแก้วก็ขอบคุณ และถามว่า ทาไมนางจึงร้องไห้เช่นนั้น
“ฉันอาจจะไม่มีแม่อีกแล้ว เพราะแม่จากไปนานเหลือกเกิน เพราะไปหาแหวนเพชรจากถ้าแม่มดเพื่อ
เอามาให้ให้พ่อ ถ้าได้แหวนจากแม่มด พ่อก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์คืน”
เมื่อแม่นกแก้วได้ฟังเรื่องราวนั้นก็รู้สึกสงสารเด็กน้อยคนนี้มาก และก็ช่วยเด็กหญิงค้นหาแม่ของเธอ
ในวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๗ แม่มดได้ออกจากถ้าไป เพราะนางต้องไปหาอาหารกิน
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นางโสริยาผู้น่าสงสาร ไม่ว่านางจะพยายามมากมายเพียงใดก็ตามที่จะช่วยชีวิตสามีของนาง
นางก็โดนยาพิษของแม่มด ถูกจับขังในกรง ตกเป็นทาสของแม่มด และคืนหนึ่ง นางแม่มดก็จะออก
จากถ้าเพื่อไปหากิน นางแม่มดได้สั่งนางโสริยาว่า ให้เอากระดิ่งแขวนที่ถ้า ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นให้สั่น
กระดิ่ง นางแม่มดจะได้กลับมาทันที แม่มดได้ถอดหัวออกจากร่าง และก็ลอยหนีไป เมื่อแม่ มดได้
ออกไปแล้ว เด็กน้อยและนกแก้วก็เดินทางมาถึง เด็กน้อยเปิดประตูถ้าแล้วก็เข้าไปข้างใน ในเวลา
นั้นเองเธอได้พบแม่ของเธอถูกขังไว้ในกรง เด็กน้อยวิ่ง ไปหาแม่ แต่นางโสริยาก็คว้าแขนลูกและ
หมายที่จะกัด เด็กน้อยดึงมือออกอย่างรวดเร็ว เพราะเธอรู้แม่ของเธอตกอยู่ในอานาจคาสาปของแม่
มด นกแก้วเตือนเด็กน้อยว่าให้หาแหวนเพชรให้พบเร็วๆ ถ้าไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายหาก แม่มด
กลับมาพบเข้า
เด็กน้อยปีนถ้า และก็เจอร่างของแม่มดที่ ถอดหัวออกไป เมื่อเห็นแหวนเพชร ผูกติดกับสร้อย
คล้องคอแม่มดอยู่ เธอจึงเอาตะขอผูกติดกับไม้ด้ามยาวเพื่อที่จะเอาแหวนนั้นออกมาให้ได้
“ฉันได้แหวนมาแล้ว ฉันต้องทาอย่างไรต่อไป?”
นกแก้วตอบ “เจ้าจงผลักร่างนางแม่มดให้ตกลงมาซะ” นางโสริยาผู้ตกอยู่ในอานาจเวทย์มนต์นาง
แม่มดก็สั่นกระดิ่งและแล้วนางแม่มดก็กลับมา นางแม่มดเห็นร่างเห็นร่างของตนได้ถูกผลักลงไป และ
ไม่สามารถเข้าร่างเดินได้ ทันใดนั้นร่างของนางก็ลุกเป็นไฟมอดไหม้เป็นเถ้าธุลี
ตอนนี้สิ่งชั่วร้ายได้หายไปหมดแล้ว สิ่งที่ดีๆก็เกิดขึ้นตามมา นางโสริยาก็ได้กลายเป็นหญิงที่
สวยเหมือนเดิม และสามีก็คืนร่างเป็นมนุษย์ได้ดังเดิม ผมของเด็กน้อย ก็กลายเป็นเส้นผมปกติ
เหมือนเด็กทั่วไป หลังจากที่เป็นอิสระจากคาสาป โสริยา และสามีของนาง ได้เอาแหวนเพชรใส่ลงไป
ในบ่อน้าและบอกพวกชาวบ้าน พวกเขาบอกว่า “ หากใครทาความดี แล้วลงไปในบ่อน้า จาก
ร่างกายที่แก่ชรา ก็จะกลับกลายมาเป็นคนหนุ่มสาวทันที” ในเวลานั้นผู้คนต่างทาความดี และก็ได้น้า
จากบ่อนั้นไปอาบไปใช้ แล้วรูปร่างก็ดูหนุ่มสาว ตามที่สามีของนางโสริยาบอก ทุกคนต่างก็ขอบคุณ
สามีภรรยาคู่นี้
ยังหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อละเวียเจก นางละเวียเจกและแม่ของนางเป็นคนนิสัยไม่ดี เห็นแก่ตัว
และเบียดเบียนผู้อื่นเสมอ เมื่อทั้งคู่เห็นคนดาลงไปในบ่อและกลายร่างเป็นคนอ่อนเยาว์ ทั้งนางและ
แม่ก็อยากดาน้าเหมือนกัน แต่นางโสริยาและสามีบอกว่าใครที่ทาความชั่ว ไม่ให้ดาลงไปในบ่อน้านั้น
แม้จะถูกห้ามก็ตาม สองคนแม่ลูกก็ยังดื้อดึงไม่ฟังคาทัดทาน ทั้งสองดาน้าในบ่อนั้น แต่เหตุเพราะได้
ทาความชั่ว หลังจากที่ขึ้นออกจากบ่อน้านั้น พวกนางจึงติดโรคเรื้อนมาด้วย พวกนางได้ตระหนักว่า
พวกตนได้ทาความชั่วมามากมาย นี่คือ ผลลัพธ์ของการกระทาความชั่ว พวกชาวบ้านก็เกลียดชัง
และ ขับไล่ออกจากหมู่บ้านไป นางโสริยา สามี และลูกสาว ก็ไ ด้กลายเป็นเศรษฐี ครอบครัวมี
ชื่อเสียง และได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนทั่วไป นางโสริยาและครอบครัว ก็อยู่อย่างมีความสุข
นับแต่นั้นมา
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๑๙. กระบองกระยูง
ผู้เล่า นายมอม เฮม วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ณ หมู่บ้านจ็องกัล อาเภอสาโรง จังหวัดเสียมราฐ มีวัดแห่งหนึ่ง และที่วัดนี้เอง มีสระน้า ลึ ก
๕.๕๐ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ในวัดนี้มีหิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายบัลลังก์ วัดนี้เรียกว่า
พรหมกิล ซึ่งอยู่ห่างสระไป ๑๕๐ เมตร มีตานาน เล่าว่า
มีเรื่องเล่าว่ามีบุรุษผู้ตัดหวายคนหนึ่ง ได้เดินหาหวายในป่า ได้พบต้นนุ่นดาต้นหนึ่ง เอามาทา
กระบองอย่างลงตัวและสวยงามอัศจรรย์ยิ่งนักเรียกว่า “กระบองกระยูง” หลังจากได้กระบองมาถือได้
ดูแลรักษาอย่างดี บุรุษนี้ได้กลายเป็นคนมีบารมีอย่างยิ่ง เพราะฤทธิ์อานาจพระบองเขานั่นเอง บุรุษรู้
ว่าตนเองมีเ ดชะบารมีแข็ งกล้ าเช่ นนั้น เกิดมี จิต โลภเกิน ประมาณ กล้ าตีแ ย่ง ราชสมบัติ จากพระ
จักรพรรดิที่ราชธานีอังกอร์วัด แล้วเสวยราชเป็นเจ้าแผ่นดินประเทศเขมร ดารงวงค์ของพระบาท
จักรพรรดินี้ ได้ใส่นามพระองค์ว่า “พระบาทกระบองกระยูง” โดยเอามาจากกระบองของพระองค์มา
ใส่เป็นชื่อเพื่อราลึกถึงชัยชนะของพระองค์ กระทั่งพระองค์เสวยราชสมบัติได้ ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน
ในคืนหนึ่ง พระองค์ได้มองเห็นดาวดวงหนึ่งมีความสว่างเจิดจ้า มีฉัตรกั้นอีก ๓ ชั้น ส่องแสง
ประกายตรงกั บ วงพระจั นทร์ ที่ก าลั ง ส่ ง แสงรั ศมี เปล่ง ประกายไปทั่ วทิ ศทาง พระบาทกระบอง
กระยูง มองเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้น นึกสงสัยในใจก็ได้เรียกโหรามาดูทันที โหราหลังจากเปิดตาราดู
ลักษณะครบสิ่งอย่างก็ได้ทานายว่า
“เหตุมหัศจรรย์นี้เป็นเหตุการณ์นิมิตให้รู้ว่า มีคนมีบุญมาจับปฏิสนธิในท้องผู้หญิงคนหนึ่ง ในประเทศ
ของเรานี้แหละ คนมีบุญนี้อุบัติขึ้นจะได้ครองราชสมบัติ ในประเทศกัมพูชา”
พระบาทกระบองกระยูงได้ยินคาทานายนี้ทันที ก็ท รงกังวลใจเกินอย่างสุดมิได้ ทรงบัญชาให้เสนา
มาตุเดินหาฆ่าฟันหญิงไหนทีมีท้องให้หมด แล้วให้เอาไปเผาทิ้งอย่าให้มีเหลือ ครั้งนั้นเหล่านางสนม
และหญิงจานวนมาก ที่มีครรภ์ถูกเสนามาตุฆ่าทิ้งทั้งหมด แล้วเอาไปเผาไฟ
มหัศจรรย์เหลือเกิน! เหตุเพราะมีผู้มีบุญ ขณะที่พวกเสนามาตุกาลังเผาซากศพสตรีที่มีครรภ์
เหล่านี้ แล้วเอาเหล็กเขี่ยร่างหญิงคนหนึ่ง เป็นสนมในพระบาทจักรพรรดิที่ไฟกาลังไหม้ ก็ตกทารก
จากท้องลงมาบนกองเพลิง ทาให้ไฟไหม้ถลอกแขนขาหมด แต่ยังไม่ตาย เหล่าเสนามาตุก็เอาทารกนั้น
ไปซ่อนในพุ่มหวาย ถึงเวลารุ่งสาง พระครูเจ้าอธิก ารวัดนิมนต์ออกไปบังสุกุล จงกรมภาวนาในราชอา
มาตุก็ประเคนทารกนี้ไปให้พระ พระเอาไปเลี้ยง พระเอาเด็กนี้ไปพยาบาลโดยยาต่างๆ กระทั่งหาย
จากอาการไปลวกไหม้ แต่ทารกนี้อวัยวะไม่ดีสวยงามเหมือนเดิมแล้ว แขนขาพิการหงิกงอเดินไม่ไ ด้
เป็นปกติ
กระทั่งทารกมีวั ยวุฒิ เติ บโตขึ้น ได้ ศึกษาเล่ าเรียนอักษรศาสตร์อื่น ๆ ในส านัก พระครู เจ้ า
อธิ ก ารวั ด นี้ จะไปไหนมาไหนกุ ม ารคลานโดยสะโพกเป็ น การปกติ ตั้ ง แต่ นั้ น มาบางคนเรี ย กว่ า
“พรห์มกิล” บางคนเรียกว่า “พญาแกรก” ที่เขารู้จักตามกาเนิดเติมเขาคลานด้วย ที่เขาเก็บได้จาก
พุ่มหวายแกรกด้วย

๒๒๐

วันหนึ่งพระบาทกระบองกระยูงได้มองเห็นเหตุอัศจรรย์อีกครั้งกลางราตรี คือพระองค์ไ ด้
มองเห็นดวงดาวส่องแสงประกายเคียงคู่พระจันทร์ แล้วมีแสงสว่างส่องไปบนพระจันทร์ ทาให้พระ
จันทร์อับรัสมี ท่ามกลางท้องฟ้า พระราชาทรงให้โหราดูเหตุนิมิตนี้อีกครั้ง โหราดึงกระดานชนวนตีเลข
วาดดูจึงทานายว่า
“คนมีบุญนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว มีฤทธิ์บารมีกว่าพระจันทร์ อีก 7 วันข้างหน้า ผู้มีบุญ นี้จะขี่ม้าจากทิศ
อีสานจะได้เสวยราชสมบัติในนครแหงนี้”
กษัตริย์กระบองกระยูงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็มีพระราชโองการตอบไปว่า
“ไม่หรอกโหรา! ข้าไม่ให้ราชบัลลังก์นี้ไปกับใครหรอก ข้าจะต้องประลองฤทธิ์สู้ให้ถึงที่สุดหมดทั้งแขน
ขา หากข้าแพ้เขา ข้าจึงจะมอบบัลลังก์ให้”
ฝ่ายประชาราษฎร์เมื่อได้ยินว่า “ผู้มีบุญได้อุบัติขึ้นแล้วจะขี่ม้าขาวเหาะมาภายในอีก ๗ วัน”
ดังนั้นต่างพากันแตกตื่นทั่วไปหมด พากันไปดูผู้มีบุญ ที่พระราชวังอังกอร์วัด
ในจานวนประชาชนพลรัฐเหล่านั้น มีนายพรห์มกิลอีกคนที่อยากไปดูผู้มีบุญบารมี เขาได้
จัดแจงเตรียมตัวแล้วเข้าไปลาพระครูเจ้าอธิการ ซึ่งเป็นบิดาเลี้ยงเพื่อไปดูผู้มีบุญ เช่นเดียวกับชาวบ้าน
ทั้งหลาย พระครูยิ้มพร้อมทั้งอนุญาต แล้วให้พรสาธุการว่าไปเถอะ ขอให้มีความสุขความเจริญครบ
ทุกประการ
บรรดาคนทั้ ง หลายที่ เ ดิ น ด้ ว ยเท้ า ได้ ต่ า งพากั น เดิ น ด้ ว ยความรวดเร็ ว ไปก่ อ นหมด
ส่ว นพรห์ม กิล พยายามคลานด้ วยสะโพกอย่า งองอาจ แต่ถึ ง อย่ างไรก็ ไ ม่ส ามารถไปทั นพวกเขา
กระทั่งเหนื่อยหมดเรี่ยวแรง ก็หยุดพักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ในป่าที่เงียบสงัดกลางทาง ในขณะนั้นมีตาแก่
คนหนึ่ง จูงม้าขาวตัวหนึ่งในมือ สะพายห่อข้าว กระบอกน้าและห่อผ้าเดินตรงไปยังพรห์มกิลแล้วพูด
ฝากม้าว่า
“นี่หลาน! ตาฝากม้าตัวนี้พร้อมห่อผ้านี้ด้วย ตามีธุระเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเดี๋ยวนี้”
พรห์มกิลรับแล้วพูดว่า “ให้รักษาม้าคุณตาอย่างไรได้ หากข้ามีแขนขาติดกันแบบนี้”
ตาตอบว่า “หลาน! ตาขอผูกเชือกมันติดกับแขนหลานเลย” พรห์มกิลพร้อมรับ แล้วตาก็มัดเชือกม้า
นั้นกับแขนข้างขวาพรห์มกิล พอมัดเสร็จตาเจ้าของม้าก็เข้า ป่าหายไป ม้าเดินรอบๆพรห์มกิลไปมา
สักครู่ ก็ร้องตะโกนกระชากเชือกเต็มกาลัง แขนพรหมกิลข้างขวาหายจากติดกัน เขาคิดว่า หากมัน
คลายออกจากกันแบบนี้ ข้าควรเอาเชือกนี้ไปผูกมือซ้ายอีกข้างหนึ่ง คิดได้ก็เอาเชือกไปผูกมือซ้ายอีก
มือซ้ายก็คลายออกตรงเสมอกันทั้งสอง แล้วพรหมกิลก็คลานเอาไปผูกขาทั้งสอง ก็คลายอีกเหมือนกัน
อีก เวลานั้น พรหมกิลนึกอยากกินข้าว แต่หาข้าวบริโภคไม่ได้ เห็นห่อข้าวตาเจ้าของม้าฝากไว้ก็แก้ห่อ
ข้าว เห็นข้าวนี้มีกลิ่นหอมทนหิวไม่ได้ ก็เอามาบริโภคกระทั่งอิ่ม
เวลานี้พรห์มกิล รอดูเจ้าของม้าไม่เห็นมาก็แก้ห่อผ้าดูเห็นเสื้อผ้า ก็อยากลองเสื้อผ้าที่ตาฝาก
ไว้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยใส่เสื้อผ้าดีๆเลย คิดแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาสวมใส่เสร็จเรียบร้อย ก็มองดูรูปร่าง
ตัวเองเห็นความสวยงามสดใสก็นึกอยากขี่ม้าดูอีก แล้วดึงม้ามาบังคับบังเหียนขี่ ม้าก็ ยอมโดยง่ายดัง
ปรารถนา เพิ่งจะยกขานั่งได้ข้างหนึ่ง ม้าก็เหาะออกไปทันที ป่าแห่งนี้ที่เขาเรียกว่า “ป่าสาเร็จ” ทุก
วันนี้ เพราะป่านี้เป็นป่าที่พรหมกิลสาเร็จการขี่ม้าดังใจ
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แล้ ว ม้ า ก็เ หอะรอบประสาทอั ง กอร์ใ หญ่ ราชธานี พ ระบาทกระบองกระยู ง ฝ่ ายกษั ต ริ ย์
กระบองกระยูงก็นึกเกรี้ยวกราดโกรธอย่างมากคิดว่า
“ ใครกล้ามาเหาะเหนือปราสาทของข้า กล้ามาก” ว่าแล้วก็ จับกระบองกระยูงที่มีฤทธิ์อัศจรรย์ขว้าง
ออกไปหาผู้มีบุ ญพรห์มกิล แต่ไม่ถูก กระบองก็พลาดเลยไปตกที่ป่าแห่ง หนึ่ง ต่อมาภายหลัง ป่า นี้
เรียกว่า “ป่าบาดตาบอง” แล้วต่อมาเป็นกรุงอย่างสวยงามเรียกว่า “บาดตาบอง” ทุกวันนี้
กษัตริย์กระบองกระยูงรู้ว่าตัวเองหมดฤทธิ์อานาจ กระบองที่มี ฤทธิ์อานาจหายไป ก็หลบ
ตัวเองเข้าไปในหมู่บ้านหายไป ฝ่ายผู้มีบุญ คือพระองค์พรห์มกิล ได้เสวยราชขึ้นต่อจากพระบาท
กระบองกระยูง ทรงพระนามว่า พระบาทสินทปอนุราช(พรห์มกิล) ในราชวงค์พระองค์ได้แก้ธงชาติ
เขมรใส่รู ป ม้า ขาวตรงกลางเพื่อ ยกย่ องมาขาวที่ พระองค์ ไ ด้ เสวยราชโดยสาระนี้ กับ ชั ยชนะของ
พระองค์ ในการแย่งชิงสมบัติจากพระบาทกระบองกระยูง ทรงเป็นนักผจญภัยที่มีฤทธิ์คนหนึ่ง ที่
เสวยราชลาดับต่อจากพระวรบิดาของพระองค์ พระองค์ได้ให้สร้างปราสาท ไว้เป็นอนุสรณ์ ตรงที่ตา
เคยฝากม้าไว้กับพรห์มกิล แล้วใส่ชื่อว่า “ปราสาทพรห์มกิล” ชื่อนี้อยู่ตลอดมาตราบเท่าทุกวันนี้ เป็น
ปราสาทเล็กอยู่ติดแม่น้าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ด้วย
หมายเหตุ
กระบองกระยูง กระบองแปลว่าตาบอง กระยูง แปลว่าต้นพะยูง
พรห์มกิลกิลหมายถึงการคืนคลานไม่สามารถเดินได้
บาดตาบอง บาดแปลว่าหาย (กระบองหาย)
๒๐. พนมบานัน
ผู้เล่า นางอ๊อก โสมาลี วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีมหาเศรษฐีคนหนึ่ง และท่านมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่า “ เนียงรุม
ไซซ๊อก” เธอได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคประจาเดือนมาหลายปี ต่อมา มีฤาษีผู้มีชื่อเสียง นาม
ว่า “ตากรีม”ได้เข้ามาขอรักษานาง ตากรีมรับรองว่าตนสามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ แต่มีข้อ
แม้ว่าหากหายขาดเศรษฐีต้องยกลูกสาวให้ตน เศรษฐีจึงยินยอมให้ฤาษีให้การรักษานาง ต่อมา นางได้
หายจากโรคร้าย และ ท่านเศรษฐี ก็ยกลูกสาวให้ฤาษีฤาษีได้สอนเมียให้เรียนรู้เรื่องเวทย์มนต์ หลาย
อย่าง เช่น มนต์เรียกพายุเป็นต้น
ฤาษีและเมียก็ได้อาศัยอยู่ในถ้าเรียกว่า “ เปรียะตึ๊ก” หรือ “ บราตึ๊ก” และถ้านี้ก็อยู่ทางทิศ
ใต้พนมบานัน ซึ่งในขณะนั้น พนมบานัน มีชื่อว่า “พนมปราสาท” ต่อมามีเจ้าชายองค์หนึ่ง มีนาม
ว่า เจ้าชายเรียจกุล เจ้าชายได้เดินทางมาเรียนวิชาเวทย์มนต์กับฤาษีตากรีม พระฤาษียินยอมที่จะ
ถ่ายทอดวิชาให้เจ้าชายทุกอย่าง เนื่องจากเมียฤาษีสวยมาก ฤาษีจึง ป้องกันโดยการไม่อนุญาตให้
เจ้าชายมองหน้านาง เพราะเกรงว่าเจ้าชายจะหลงรักนาง หลายเดือนต่อมา เมื่อฤาษีไม่อยู่ออกไปข้าง
นอก เจ้าชายได้แอบมองเมียของฤาษี เจ้าชายมองเห็นว่า เมียของฤาษีสวยมาก จึงตกหลุมรักนาง
เจ้าชายเลยสารภาพรักนาง และนางเองก็มีใจรักเจ้าชายตอบเช่นกัน อยู่มาวันหนึ่ง ฤาษี ได้ออกจาก
ถ้ า ไปหา ยาสมุ น ไพร และผลไม้ ใ นป่ า และเป็ น โอกาสให้ เ มี ย และเจ้ า ชายได้ ห ลบหนี
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ทั้งสองได้หลบหนีโดยใช้ เรือสาเภา เมื่อฤาษีกลับมาจากป่า ก็ไม่พบเมียตน ก็เลยสันนิษฐานได้ว่า
เจ้าชายได้ลักพาเมียตนหนีไปแล้ว ฤาษีจึงได้ติดตามไปจนถึงริมทะเล ฤาษีเห็นเรืองใบเล่นไปกลาง
ทะเล
ฤาษีโกรธมาก จึงเสกให้เกิดลมพายุ พัดกระหน่า เพื่อที่จะทาให้เรือล่ม แต่ เนียงรุมไซศก ก็มี
มนต์คาถา ที่จะแก้ได้เหมือนกัน นางสั่งให้ลมพายุหยุดสงบลง ฤาษีได้รับบาดเจ็บ ล้มลง และสิ้นลม
หายใจอยู่ริมทะเล
ต่อมา เจ้าชายเรียจกุล ต้องการพบมเหสี คนแรกที่บ้านเกิดเมืองนอน เลย
ขออนุญาตเนียงรุมไซซ๊อก และสัญญากับนางว่าจะกลับมาโดยเร็ว หลังจากกลับมาอยู่เมืองหลายวัน
เจ้าชายก็ตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่กับ เนียงรุมไซศกคืน มเหสีของเจ้าชายรู้สึกโกรธมาก นางจึงสั่งให้
จระเข้ มาขัดขวางไม่ให้เจ้าชายออกไปขัดขวางเจ้าชายไว้ เนียงรุมไซศก เห็นว่า เรือสาเภาจมน้า
นางจึงอธิษฐานให้เทวาที่คุ้มครองพนมปราสาท ให้ช่วยชีวิต สามีของนาง
หากองค์เทวา
ช่วยสามีข้าแล้ว ข้าจะขอตอบแทนท่านด้วยภูเขาอีกลูก ด้วยอานาจแห่งแรงอธิษฐาน
เนียง
รุมไซซ๊อกและสามีก็ปลอดภัย และนางก็ยกภูเขาให้ดั่งที่นางได้อธิษฐานไว้แต่แรก
พนมปราสาท ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “พนมบานัน” ในปัจจุบันนี้ ที่ใกล้เชิงเขาจะมีถ้า ซึ่งคน
สามารถเข้ า ไปเที่ ย วได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย หลั ง คาถ้ ามี ลั ก ษณะเหมื อ นเรื อ และมี ที่ ที่ มี น้ าหยด
และตกลงมาบนหิน ซึ่งมีลักษณะเหมือนครก ขนาดเท่าตะกร้า ในถ้านี่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีความ
กว้าง ๑๒ เมตร และไม่มี รูปปั้นตรงผนัง ถ้า ใกล้กับผนัง ถ้า มีพระพุท ธรูป ที่ ชารุดปรักหักพั ง
แสงอาทิตย์เข้าไปในถ้าผ่านรูเล็กๆ ทางเข้าถ้า แคบและมืด หากเข้าไปข้างในถ้า จะต้องใช้ไฟฉาย
และเดินไปตามทางแคบๆ จนพบที่น้าหยด ชาวบ้านที่พนมบานันบอกว่า น้าในบ่อนี้จะเต็ม และ
บางครั้ง จะเหลือน้าครึ่งหนึ่ง มีการกลาวขานว่า หากน้าเต็มบ่ อ ในถ้านี้ ชาวบ้านจะได้ข้าวอุด ม
สมบูรณ์ หากน้าเหลือครึ่งหนึ่ง จะได้ผลผลิตข้าวน้อย เมื่อใดก็ตามที่คนเข้าไปในถ้า ก็จะไม่พลาดที่
จะไปชมน้าหยดนี้ และ เอามือวักน้ามาลูบหน้า และ ประพรมผมของตนเอง เพื่อการมีสุขภาพดีและ
ร่ารวย
ทุกๆวันขึ้นปีใหม่ในประเทศกัมพูชา ชาวบ้านจะมีการเฉลิมฉลองที่พนมบานัน และบน
ยอดเขาจะมีการทาการก่อกองทราย ซึ่งเรียกว่า “ปูน พนม กะซัจ” มีการทาบุญตักบาตร การ
แสดงฟ้อนรา การชกมวย และการ บริจาคเงิน เสื้อผ้า ให้คนยากจน ในวันปีใหม่ ได้มีการ สวดมนต์
ขอพรเทวดา เพื่อความสุข งานนี้จะถูกจัดขึ้น โดยข้าราชการและ ประชาชนร่วมมือกัน หากเกิด
ว่าชาวบ้านลืมที่ฉลองปีใหม่นี้ ก็จะมีฝนตกหนักมากในสามวัน และจะเกิดโรคระบาดในชุมชน การ
บูชานี้ จะมี การนา เหล้าสาโท และดนตรีมาบรรเลงประโคม และในสมัยโบราณ มีการเล่า หาก
ดนตรีเล่นได้ดี ในทานองบทสวด ก็จะมีจระเข้ มาปรากฎให้เห็น ที่สระน้า ( ตะเซิน) ใกล้เชิงเขาพนม
บานัน ในสมัยโบราณ สระน้านี้ลึกมาก แต่ปัจจุบันได้ตื้นเขิน แล้ว เมื่อมีการสวดมนต์ เฉลิมฉลอง ก็
จะไม่มีจระเข้ปรากฎให้เห็นอีกแล้ว

๒๒๓

๒๑. เปรี๊ยะโปน
ผู้เล่า นายเมียน สินี อาชีพรับจ้าง จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยัง มีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่ง หลัง จากที่สามีไ ด้ตายลง
ภรรยาและลูกชายก็ทามาหากินโดยการทานา ทุกๆเช้า ลูกชายจะออกไปทานา และผู้เป็นแม่ก็ เป็นผู้ที่
เตรียมอาหารให้ลูกชาย
อยู่มาวันหนึ่ง แม่ก็ต้องทางานบ้านต่างๆมากมาย จนลืมไปว่าลูกชายรออยู่ นางจึงนาอาหาร
ไปส่งลูกชายช้ากว่าทุกวัน ลูกชายนั่งพักอยู่ที่ต้นไม้ที่นารอแม่ด้วยความหิว โหย ความหิวทาให้เขา
โมโห เขาก็ ส บถค าด่ า แม่ ข องตนต่ า งๆนานา วั น นั้ น ผู้ เ ป็ น แม่ จั ด การห่ อ ข้ า วให้ ลู ก โดยการใส่
กะลามะพร้าว และหวังว่าหลังจากการกินข้าวแล้ว ก็สามารถใช้กะลาในการดื่มน้าได้ นางคิดว่า แบบ
นี้น่าจะง่ายกว่า เอาข้าวใส่จานไปให้ลูกชาย กะลาจะใช้งานแทนจาน และแก้วน้าได้ และไม่ยุ่งยาก
เวลานากลับมาบ้านคืน
ลูกชายรู้สึกหิวมาก และโกรธผู้เป็นแม่เป็นอย่างมาก เพราะเห็นนาง เอาข้าวมาให้แค่กะลา
เล็กนิดเดียว เขาคิดว่า คงไม่อิ่มแน่ เขาก็ด่าแม่และตีแม่ จนแม่สลบไป เมือกินข้าวเสร็จแล้ว ก็ไม่
สามารถกินหมดได้ ทั้งๆ ที่เป็นข้าวแค่กะลาเดียว เขารู้สึกผิดที่ทากับแม่รุนแรงเช่นนั้น เมื่อหันกลับมา
ดูแม่ของตนถึงกับเข่าอ่อน เขาอุ้มแม่ขึ้นมาขอขมาแม่ที่ทาผิดลงไป แม่หายใจรวยรินบอกลูกไปว่า ไม่
มีบาปอะไรที่จะให้ลูกหรอก มันเป็นเรื่องของชีวิต หากลูกต้องการพ้นผิดจากบาป ให้เขาสลักหิน
เป็นพระพุทธรูป จานวน ๑,๐๐๐ องค์ เมื่อแกะพระพุธรูปได้ ๑,๐๐๐ องค์ ก็จะพ้นบาปกรรมที่
เขาได้สร้างไว้ และแล้วแม่ก็สิ้นใจหลังจากสั่งเสียลูกชายของนาง
หลังจากที่ฟังคาสั่งของแม่ ชายคนนั้นก็ได้นาหินก้อนใหญ่ มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ซึ่ง
เขาได้แกะสลักรอบๆ หินก้อนนั้น และหินแกะสลักยัง อยู่จนถึงวันนี้ ซึ่ง ประชาชนในท้องถิ่นนี้จะ
เรียกว่า “ เปรี๊ยะโปน”
๒๒. คางคกกับเสือ
ผู้เล่า นายฮับ ฮะ อาชีพ ทานา เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
มีเสือ ตัวหนึ่ง เดินหากิน ตามปกติข องมัน กระทั่ง เดินไปเจอคางคกตั วหนึ่ ง กาลั ง กระโดด
พโล๊ดๆ ก็ร้องถามไปว่า “เยอ! พี่มังกาเยีย” (บางทีเรียกมังกาเจีย) พี่กาลังหาอะไรกินหรือคางคก
ถามกลับไปว่า “ แล้วพี่เสือเดินหาอะไรหรือ” เสือตอบกลับไปว่า “เราก็กาลังเดินหากิน” คางคกตอบ
ไปว่า “ข้าก็กาลังเดินหากินเหมือนกันกับพี่นั่นหละ” เสือพูดขึ้นมาอีกว่า “แล้วพี่จะหาอะไรได้กิน
หากพี่กระโดดได้เพียงแค่นี้ พี่จะไปจับสัตว์อะไรได้”
คางคกได้ยินก็พูดอวดตัวเอง เพื่อให้เสือเกิดความกลัวว่า “เยอ! ถึงเห็นข้ากระโดดได้ทีละนิดๆ แค่นี้
แต่ถ้าหากว่าข้าอยากกระโดด ข้าจะกระโดดแบบไหนก็ได้ อยากจับสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ได้ทั้งนั้นไม่
แพ้พี่ท่านหรอก!”เสือตอบไปว่า
“ถ้าพี่ท่านมีความสามารถดังคาพูด เรามากระโดดแข่ง กันจากฝั่ง หนึ่ง ไปอีกฝั่งหนึ่ง ดูซิ หากพี่ท่า น
กระโดดข้ามไปได้ ข้าจะเชื่อว่าเก่งจริง”
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คางคกเป็นสัตว์มีปัญญา คิดได้ว่า “ธรรมชาติของเสือ เวลากระโดดมันต้องทิ้งหางไปข้าง
หลัง ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะงับหางมันก่อนที่มันจะกระโดด” คิดได้ดังนั้นคางคกตอบไปว่า “กลัวอะไรพี่
เสือ! ถ้าอยากกระโดด จากตรงไหนไปตรงไหนก็ ได้ทั้งนั้น ข้ากล้าให้พี่ท่านยืนข้างหน้าข้าอีกด้วย แต่
เวลาใดที่ข้าร้องว่า ฮอ! พี่เสือกระโดดไปได้เลย!”
เสือเป็นสัตว์โง่เขลา ไม่รู้ถึงความคิดของคางคกว่ามันคิดจะงับหางตัวเอง ตัวมันเองไม่ได้คิดถึงลักษณะ
กิริยาอาการว่า ขณะที่กระโดดไปข้างหน้าว่ามี ลักษณะท่าทางแบบไหน ก็พร้อมสัญ ญาแล้วไปยื น
ตรงหน้าคางคก ส่วนคางคกขณะที่เสือมายืนอยู่ตรงหน้า เห็นว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วก็บอกว่า “พี่
ท่านตั้งใจฟัง” ฝ่ายเสือมัวแต่ตั้งใจเงี่ยหูฟัง ปล่อยหางไปตรงหน้าคางคกๆ ร้องว่า ฮอ! พร้อมกับ
กระโดดงับหางเสือติดแน่น เสือกระโดดออกไปฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วทันที
ความแรงของแรงเหวี่ยงหางเสือที่เหวี่ยงไปด้านหน้า เหมือนก้อนดินที่ขว้างออกไปกระทบกับ
ไม้ ตกเลยไปอยู่ด้านหน้าเสือ คางคกรู้สึกเจ็บปวดประหนึ่งจะขาดใจตาย โดยที่เสือไม่รู้ตัว มันหันตัวไป
ด้านหลังแล้วตะโกนถามว่า “พี่มังกาเยเอ๋ยมา!”คางคกส่งเสียงตอบไปว่า “โก๊ก! อยู่นี่แล้ว” เสือได้ยิน
คางคกตอบมาจากด้านหน้าแบบนั้นก็พูดออกไปว่า “พี่มัง กาเย! เก่งจริง แต่การจับสัตว์ข้ายังไม่เคย
เห็นความสามารถพี่เลย ถ้าอย่างนั้นเราไปจับสัตว์แข่งกันอีก ”คางคกตอบตกลงแล้วพูดไปว่า “พี่ไป
จับสัตว์เถอะ!ได้สัตว์เท่าไหร่ เอามาพบกันที่เดิม เรามาคายเนื้อสัตว์แข่งกันดูซิ ใครได้มากกว่ากัน”
เสือตกลงออกไปหาจับ สัตว์แ ข่ง กั น เสื อจับสั ตว์ต่า งๆได้ มากมายฝ่ ายคางคกหลัง จากเสื อ
ออกไปแล้วพยายามกระโดดออกไปแต่ไม่รู้จะไปจับสัตว์อะไร เพราะเคยแต่จับไส้เดือน จับมดต่างๆ
กระโดดไปได้สักหน่อยเห็นถ่านก้อนหนึ่งเท่าเม็ดถั่วก็กลืนถ่านเข้าไป กระโดดต่อไปอีกเห็นกระดูกปลา
ฉลาดชิ้นหนึ่งอยู่กลางถนนก็กลืนลงท้องไปอีก กระโดดไปอีกเห็นเม็ดตาดาตาแดงก็กลืนเข้าไปอีก ได้
๓ ชนิดเต็มท้องพอดี แล้วกลับมารอเสือที่เดิม
ฝ่ายเสือหาจับสัตว์ได้พอแล้วก็กลับมาที่เดิมตามสัญญา กลับมาถึงที่เดิมเห็นคางคกนั่งรอ
อยู่ก่อนแล้วก็ถามว่าเยอ “พี่มังกาเยมาถึงแล้ว” คางคกตอบไปว่า “ข้ามารอตั้งนานแล้ว ดูซิพี่เสือจับ
สัตว์มาได้กี่ชนิด พี่ท่านคายออกมาดู ข้าจะเป็นผู้บันทึก ” ว่าแล้วเสือก็คายเนื้อสัตว์นานาชนิดออกมา
จนหมด แล้วบอกคางคกว่า “หมดแต่เพียงเท่านี้แล้ว ” หลัง จากนั้นคางคกก็คายส่วนของตัวเอง
ออกมาให้เสือดู
ครั้งที่ ๑ คายถ่านออกมาก่อน เสือถามว่า “ สัตว์อะไร” คางคกว่า “นี่ เ ขาเรี ย กว่ า เคี ย ส
รา มวย!”(คาผวน) เสือฟังไม่รู้เรื่อง อ้อนวอนคางคกว่า “อย่าพูดภาษาบาลี บาโก เลยพี่คางคก! ขอได้
โปรดบอกมาให้ชัดเจน” คางคกตอบไปว่า นี่คือ “กวย รา เมียส”(นอแรด) เสือพูด “เยอ! กัดได้แรด
เชียว”
ครั้งที่ ๒ คายก้างปลาฉลาดออกมาอีก เสือถามว่า “สัตว์อะไรสีขาวใสแบบนี้” คางคกบอกว่า
“พลอ ดา เรีย สุ ”(คาผวน) เสือขอร้องคางคกอีกว่า “สงสารข้าเถิดอย่าพูดภาษา บาลีบาโก เลย!”
คางคกว่า “นี่เขาเรียกว่า พลุก ดา เร็ย สอ!”(งาช้างเผือก) เสือตกใจมากพูดว่า “ไอ้ยา! เล่นถึงงาช้าง
เผือกทีเดียว แล้วหมดแค่นี้หรือยังมีอีก” คางคกตอบไปว่า “เยอ! หมดแค่นี้ไม่ได้! ยังมีอีกหลายอย่าง
พี่ท่านรอนับต่อไป”
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ครั้งที่ ๓ คายเม็ดตาดาตาแดงออกมา เสือถามว่านี่สั ตว์อะไรถึงมีทั้งสีแดงสีดาแบบนี้ คาง
คางตอบไปว่า “พนา อา เขลก”(คาผวน)เสือพูดว่า “ขอให้พูดให้ชัดเจนดูซิ” คางคกตอบว่า “นี่
แหละ พเนก อา ขลา” (ลูกตาเสือ)
เสือได้ยินว่าลูกตาตัวเองตกใจไม่กล้าอยู่วิ่งหนีไปทันที คางคกร้องตะโกนไปว่า “หยุดก่อนมึง
ไปไหน รอให้กูเอาลูกตามึงกินก่อน” เสือยิ่งตกใจมากขึ้น ได้แต่วิ่งหนีต่อไป คางคกพยายามกระโดด
ไล่ตามหลังเสือ คางคกไล่ตามเสือได้สักพักก็พบกับเต่าตัวหนึ่ง เต่าถามว่า “พี่มังกาเยวิ่งไปไหนหรือ ”
คางคกตอบว่า “พี่เจียบุริล! ข้าไล่ตามเสือ มันวิ่งไปเมื่อครู่ พี่เจอหรือไม่” เต่าตอบไปว่า “ข้าเห็นมัน
วิ่งไปแล้ว ถ้าเช่นนี้ข้าจะช่วยตาม”
คางคกกับเต่าพากันไล่ตามไปไม่ไกล เจอเสือแอบซ่อนตัวบนกอไผ่ เต่าเห็นร้องตะโกนบอกคางคกว่า
“มันอยู่นี่” คางคกตอบว่า “พี่ท่านรออยู่ตรงนั่นหละข้าจะขึ้นไปจับมัน ” คางคกพยายามปีนขึ้น
เถาวัลย์และกิ่งไม้ ขึ้นไปได้ถึงกลางพุ่มไม้คางคกหลุดมือตกลงมาเสียงดัง ปร๊าก! เต่าถามว่า “เป็น
อะไรพี่” คางคกตอบไปว่า “ข้าลงมาดึงเถาวัลย์เอาไปมัดเสือไม่ให้มันหนีไปไหนได้อีก”
เสือได้ยินดังนั้น รีบกระโดดลงจากต้นไม้วิ่งหนีต่อไปอีก เสือวิ่งไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ดีใจ
มากขึ้นไปซ่อนตัวเพื่อไม่ให้สัตว์ทั้งสองรู้ ฝ่ายคางคกกับเต่าพยายามสะกดรอยตาม แต่รอยเสือหายไป
ตรงต้นไม้ต้นนี้ คางคกมองขึ้นไปบนต้นไม้ เห็นเสือนอนหมอบหลบซ่อนตัวอยู่บนกิ่งไม้ คางคกได้ร้อง
ตะโกนบอกเต่าไปว่า “พวกเรา!มันอยู่ตรงนี้” คางคกร้องตะโกนบอกว่า “พี่เจียบุริล(ชื่อเต่า)ท่านรอ
อยู่ที่โคนต้นไม้นะ ส่วนข้าจะขึ้นไปจับมันข้างบน”
คางคกพยายามปี นขึ้ นไปบนต้น ไม้ตั วมั นแนบชิ ดติ ดกั บเปลือ กต้ นไม้ หากแต่เ ปลื อกไม้ ที่
คางคกโอบอยู่นั้นหลุดร่องลงมา เต่าเห็นถามว่า “ทาไมเป็นแบบนี้” คางคกตอบไปว่า “เราคิดโค่น
ต้นไม้ต้นนี้ให้ล้มจะได้จับมันได้” เต่าวิ่งชนต้นไม้เสียงดัง โป๊กๆ ส่วนคางคกทาเสียงได้ยิน กร๊อดๆ แล้ว
ร้องตะโกนไปว่า “ฮอร!ต้นไม้ล้มแล้ว”เสือได้ยินว่าล้มแล้ว พอดีแหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้า เห็นก้อน
เมฆกาลังลอยไปมาด้วยความเร็ว เข้าใจว่าต้นไม้ล้มจริง ก็รีบลงจากต้นไม้วิ่งหนีต่อไปอีก สัตว์ทั้งสอง
ได้วิ่งไล่ตามต่อไป
ฝ่ายเสือยิ่งวิ่งไกลออกไปได้เจอตาแก่ช่างเหล็กคนหนึ่ง เสือเข้าไปไหว้ตาแก่แล้วพูดว่า “ขอ
ท่านช่วยชีวิตข้าด้วยเพราะคางคกกับเต่ามันไล่ตามจับและจะเอาชีวิตข้า ” ตาแก่ตอบเสือไปว่า “เจ้า
อยู่นี่ข้าจะช่วยให้พ้นจากความตายเอง ข้าจะไม่ให้คางคกกับเต่ามันทาอะไรเจ้าได้”ไม่นานเสือเห็นเต่า
มาถึงก่อน เสือบอกตาแก่ว่า “โอหน๋อ! มันมาแล้วตา” ตาพูดว่า “ไม่เป็นไรถ้ากลัวมาก จับกระบอก
สูบแล้วลูบลมแรงๆเลย”(กระบอกสูบลมสาหรับช่างทาเหล็กโบราญ) เสือยิ่งแต่สูบแรงขึ้นๆด้วยความ
ตกใจกลัว ตาเห็นเต่าก็จับเต่าเอามารองนั่ง แล้วพูดว่า “ดีแล้วให้ข้าทางานข้าเสร็จก่อนค่อยเอามันไป
ต้มเป็นอาหาร” อีกหน่อยเสือเห็นคางคกมาถึงอีกเสือพูดกับตาว่า “ไอ้นี่หละตามันจะเอาลูกตาข้า ”
ตาแก่บอกไปว่า “ถ้าหากเองกลัวมันมาก เองต้องเอาเชือกผูกติดกับกระบอกสูบติดไว้กับเอวให้แน่น ”
เสือทาตามที่ตาแก่บอก
ฝ่ายตาแก่แกใส่กางเกงขาสั้นขาใหญ่ กาลังนั่งลับมีดบนหลังเต่า ลืมคิดถึงเครื่องประดับ(ของ
ลับ)ข้างล่างของตัวเอง ซึ่งมันตกลอดมาจากขากางเกงเห็นได้อย่างชัดเจน คางคกเหลือบไปเห็นบอก
เต่าว่า คุณพี่เจียบุริล มองข้างล่าง!เต่ามองไปเห็นเครื่องประดับตาแก่ทั้งหมด ก็รู้สึกดีใจขึ้นทันที แล้ว
โผล่ หั ว เข้ า ไปในขากางเกงอ้ า ปากงั บ กั ด ตั้ ง แต่ โ คนขาดทั้ ง พวง ตาแก่ ล้ ม หงายหลั ง ขาชี้ ฟ้ า
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คางคกร้องว่า “โต! พวกเรามันล้มไปหนึ่งแล้ว” เสือเห็นตาแก่ล้มลง ก็รีบวิ่งหนีไปโดยดึงกระบอกสูบ
ลมที่ผูกติดกับเอวไปด้วย คางคกกับเต่าไล่ตามไปถึงหนองน้าลึกแห่งหนึ่ง คางคกร้องตะโกนบอกเต่าว่า
“พี่ระวัง! พยายามขวางมันไว้อย่าให้มันกระโดดลงน้าเดี๋ยวจะหาไม่เจอ” เสือได้ยินก็รีบกระโดดลงไป
ในน้าทันทีน้าไหลเข้ากระบอกอย่างแรง ทาให้เสือจมน้าตายไปด้วย
๒๓. พ่อตาเลือกลูกเขย
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคารอาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่ง มีตากับตายสองคนอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตายายมีลูกสาวหนึ่งคนเป็นคน
สวยมาก มีชายหนุ่มเข้ามาทาบทามสู่ขอแต่ไม่ยอมยกให้ใคร ทั้งตั้งข้อห้ามไว้ว่า ชายหนุ่มคนไหนไม่ด่า
แม่ได้ถึงจะยกลูกสาวให้เป็นเมียคนนั้น วันหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามเข้ามาคุยกับลูกสาว ตาพูดว่า
“เออ! ข้าขอให้เองอย่ากังวลใจแต่เอ็งต้องปฏิบัติตามข้อห้ามของข้าคือห้ามด่าแม่และยอมปรนนิบัติรับ
ใช้ตามที่ข้าต้องการ ข้าถึงจะยกให้ ถ้าเอ็งทาไม่ได้ข้าตัดขาดไม่ยกให้เอ็งหรอก
ข้าขอบอกเอ็งให้รู้ก่อนเอ็งอย่าหาว่าข้าดุ”
ชายหนุ่มตอบไปว่า
“ข้ายอมรับและจะปฏิบัติตามกฎข้อห้ามของท่าน ขอให้ท่านใช้ข้าให้ข้าทางานอะไรได้ทั้งนั้น ข้าขอ
ยอมรับทุกประการตามที่ท่านบอก” ตาตอบไปว่า
“เออ! หากเอ็งสามารถปฏิบัติได้จริงขอให้เอ็งกลับไปก่อน พรุ่งนี้เอ็งค่อยกลับมาใหม่ ” ชายหนุ่มก็ได้
ขอลากลับบ้านไป
เช้ารุ่งขึ้น ชายหนุ่มกลับมาที่บ้านตายายเพื่อมาปรนนิบัติรับใช้ พ่อตาแม่ยายใช้ลูกสาวให้จัดเตรียม
อาหารให้ชายหนุ่มกิน หลังจากกินเสร็จพ่อตาก็บอกลูกเขยว่า “แน๋ลูก! ให้ลูกไปจับควายเพื่อเอาไปไถ
นา และไถนาจนกว่ า หิ น ในทุ่ ง นาร้ อ งว่ า เต! (ไม่ ) เต! แล้ ว เอ็ ง ค่ อยปลดคั น ไถปล่ อ ยมั น ไป”
ชายหนุ่มจับควายมาเทียมคันไถเรียบร้อยแล้วก็ออกไปไถนา ไถนาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงหินก็ยังไม่ร้อง
ชายหนุ่มหิวข้าวมากจนทนไม่ได้หลุดปากด่าไปว่า “แม่ไอ้ก้อนหินเมื่อไหร่จะร้องขึ้นมา” ชายหนุ่มด่า
แค่นั้น ตาก็ลุกออกมาจากด้านหลังก้อนหินพูดว่า
“พักเถอะ! เอ็งปลดแอกปล่อยควาย แล้วกลับไปบ้านเอ็งซะ ข้าตัดขาดการเป็นลูกเขยแล้ว สาเหตุจาก
เองห้ามใจไม่ให้ด่าแม่ไม่ได้” ชายหนุ่มก็ปล่อยควายและกลับไปบ้านคืนไป
วันต่อมา มีชายหนุ่มอีกคนเข้าไปพูดคุยทาบทามลูกสาวตาอีก แกก็ใช้ข้อห้ามเหมือนชายหนุ่มคนก่อน
แต่ชายหนุ่มนี้เป็นคนฉลาดมีปัญญาออกไปไถนาเตรียมข้าวไปกินด้วย ไถนาจนถึงเวลาสายรู้สึกหิวข้าว
ก็หยุดพักกินข้าว กินข้าวเสร็จก็ไถนาต่อ กระทั่งถึงเวลาเที่ยงหินก็ยังไม่ร้อง ควายหมดเรี่ยวหมดแรง
เดินไม่ไหว ชายหนุ่มไถนาเข้าไปใกล้ก้อนหินทาเป็นพูดว่า
“โอ! ท่านหินเอ๋ย ร้ องขึ้นเถิด! ควายเดินไม่ไหวแล้ว สงสารควายด้วยเถอะ ตัวข้าทนได้ไม่เป็นอะไร
หรอก ข้ามีข้าวกินแล้วไถถึงกลางคืนก็ยังได้ หากไม่สงสารข้าก็สงสารควายเพราะมันเป็นสัตว์”
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ชายหนุ่มอ้อนวอนอย่างไรหินก็ไม่ยอมร้อง ชายหนุ่มก็ไม่ยอมหลุดปากด่าแม่เพราะรู้ว่าตาซ่อนตัวอยู่
ด้านหลังก้อนหิน ชายหนุ่มอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีก ตามองดูควายเห็นว่าเดินไม่ไหวจริงๆ แกสงสาร
ควายก็ร้อ งมาจากหลัง ก้อนหินได้ยิน เต! เต! ชายหนุ่ม ก็ปลดแอกควายปล่อยให้ไ ปกิน หญ้า แล้ ว
กลับมาบ้านพ่อตาคืน ตาให้ลูกสาวยกอาหารมาให้ชายหนุ่มกิน กระทั่งถึงเวลาเย็นตาบอกชายหนุ่มว่า
“ลูกเอย! กลับไปบ้านเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่” ชายหนุ่มก็ลากลับบ้านไป
ตกกลางคืนชายหนุ่มแอบมาฟังเหตุการณ์อยู่ใต้ถุนบ้านตา เพราะรู้ว่าแกจะต้องพูดคุยปรึกษาหารือกับ
ยาย กระทั่งถึงเวลานอนตายายก็พูดคุยกันว่า “ยาย!เจ้าหนุ่มคนนี้มันอดทนไม่ด่าแม่ได้ แต่รูปร่าง
หน้าตามันขี้เหร่ ไม่เหมาะสมกับลูกเรา เราหาอุบายแบบไหนให้มันด่าแม่แล้วเราจะตัดขาดมันไป”
ยายตอบว่า
“ง่ายมาก! ถ้าแบบนั้นให้ตาเข้าไปอยู่ในกระสอบใบหนึ่ง อีกกระสอบหนึ่งใส่ข้าวสาร ตอนเช้ามันมา
ยายจะบอกมันว่าตาไปตัดฟืนบนภูเขา แล้วยายจะบอกให้มันหาบตาไปบนภูเขา หากมันหนักมัน โกรธ
มันก็จะด่า ตาอยู่ในกระสอบอยู่แล้วต้องได้ยิน แล้วกลับมาค่อยตัดขาดมัน”
ตายายคิดกันแบบนั้นแล้วก็เข้านอน ฝ่ายชายหนุ่มแอบฟังใต้ถุนบ้านได้ยินเรื่องราวแล้ว ก็กลับไปนอน
ที่บ้านคืนเช้ารุ่งขึ้นชายหนุ่มเข้าไปรับใช้แม่ยาย แม่ยายให้ชายหนุ่มดูคานหาบแล้วบอกว่า
“ลูกเอ๋ย! พ่อเอ็งไปตัดฟืนบนภูเขาแล้ว แกฝากให้แม่บอกว่าให้เอ็งหาบข้าวสารนี้ขึ้นตามแกไปให้เร็ว
เพราะแกรีบไปแต่เช้า ยังไม่ทันได้กินข้าวด้วย ขอให้ลูกหาบไปให้แกโดยเร็วเถิดแล้วจะได้หุงข้าวให้พ่อ
แกกิน”
ชายหนุ่มรับคานหาบเดินเลียบไปตามเชิงเขา หาบขึ้นไปได้สักหน่อยรู้สึ กหนักมาก ก็หาบลงมาคืน
พร้อมบ่นว่า
“โอ๋! พ่อเอ๋ย ข้าหิวข้าวเหลือเกิน ข้าหาบไปให้โดยเร็วไม่ได้หรอก ถ้าหากมันหนักขนาดนี่ใครจะหาบ
ขึ้นไปไหว ถ้าพ่อไม่สงสารจะด่าว่าอย่างไรก็ยอมรับ” พูดแล้วหาบลงมาคืน
กระทั่งหาบไปถึงที่แห่งหนึ่งเป็นพงหญ้าคาแห้ง ก็วางคานหาบพักกลางทุ่ง พงหญ้าคา แล้วเดินหาย
ออกไปสักพักแล้วกลับมาคืน เอาไฟจุดไม้คาน แล้วจุดหญ้าคารอบหาบ ร้อนถึงตาที่อยู่ในคานหาบนั้น
ตาพยายามดิ้นรนตัวสั่นอยู่ในกระสอบ ด้วยความตกใจกลัวไฟไหม้แต่ก็ออกมาไม่ได้ ชายหนุ่มทาเป็น
วิ่งเข้ามาแล้วร้องว่า
“เจอ! ใครจุดไฟเผาคานหาบข้า ทาอย่ างไรข้าจะเข้าไปได้ หากไฟไหม้ล้อมรอบแบบนี้เข้าไปไม่ไ ด้
แน่”
ว่าแล้วยืนตะโกนอยู่ข้างนอก จนไฟไหม้ถึง กระสอบรู้ว่าตาร้อนมากแล้วถึง รีบเข้าไปลากคานหาบ
ออกมาจากกองเพลิง แล้วไฟก็ไหม้เชือกที่มัดกระสอบขาด ตาดิ้นรนตะเกียกตะกายตัวสั่น ชายหนุ่มแก้
กระสอบออก เห็นพ่อตาถูกไฟครอก ไฟไหม้ผมบนหัวก็ถามว่า
“เยอ! คุณพ่อ! ทาไมไม่บอกลูก เกือบถูกไฟครอกตายทิ้งแม่ให้อยู่เป็นแม่หม้ายแล้ว”
ตาแก่โกรธมากแต่ไม่รู้จะทาอย่างไร เดินคอตกลับบ้านคืน เจ็บระบมตัวทั้งวัน ไหนจะถูกมันลากจาก
กองไฟ ไหนจะถูกไฟคลอก
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มาถึงบ้านไม่พูดอะไรสักคา ถึงบ้านบอกลูกเขยว่า
“กลับบ้านไปเช้าค่อยมา” ลูกเขยก็ลากลับไป ถึง เวลากลางคืนก็หลบอยู่ใต้ถุนบ้านแอบฟังอีก ตก
กลางคืนก่อนเข้านอนตายายก็พูดคุยปรึกษากันอีก
“ตาว่าทาอย่างไรถึงจะตัดขาดมันได้ เจ้านี่มันฉลาดมาก แต่ถ้าให้ลูกเราไป ดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับ
ลูกของเรา เมื่อกลางวันมันรู้ว่าข้าอยู่ในกระสอบ มันหาบไปได้ครึ่งทางมันว่าหนักมาก
แต่มันไม่ยอมด่าแม่ มันหาที่ที่มีหญ้าคาแห้ง มันหาบคานไปไว้กลางทุ่งหญ้าคา แล้วมันไปหาไฟมาจุด
หญ้าคาล้อมรอบคานหาบ กระทั่งไฟไหม้มันแกล้งพูดว่า ใครจุดไฟไหม้คานหาบมัน มันได้แต่ร้อง
ตะโกนแต่ไม่เข้ามาช่วยปล่อยไว้จนไฟไหม้ครอกข้าแล้วมันถึงวิ่งไปดึงข้าออกมา ข้ากลัวมากแต่ออกมา
ไม่ได้เพราะมันมัดปากถุงแน่น ข้าถูกไฟคลอกทั้งตัว เวลานี้เราคิดอย่างไรถึงจะตัดขาดมันได้”
ยายตอบว่า “ครั้งนี้ยายคิดว่า ให้ตาเป็นเจ้าของหมาให้มันเป็นหมาแล้วพามันไปหาเต่า ให้มันคลาน
เหมือนหมา ถ้ามันหาเต่าไม่ได้หรือมันวิ่งไม่ทัน เราตัดขาดมันได้ ” ตาตอบว่า “เออ! ยายคิดแบบนั้น
ถูกต้อง เช้าข้าจะทาเหมือนที่ยายพูด”
ตายายคิดกันแล้วก็เข้านอน ฝ่ายชายหนุ่มได้ฟังรู้เหตุการณ์ทุกอย่างแล้ว กลับไปนอนที่บ้านคืน
ถึงเวลาไก่ขันได้เอาเต่าไปผูกไว้ในที่โคนต้นข้าวโพดในที่ ที่ตาแก่คิดจะไปหาเต่า แล้วกลับมาบ้านคืน
ทาเป็นนอนเฉยกระทั่งถึงเช้าตรู่แดดอ่อนๆ ชายหนุ่มไปถึง บ้านพ่อตาแม่ยายๆ ให้ลูกสาวจัดเตรียม
อาหารยกมาให้กินๆ เสร็จก็บอกลูกเขยว่า
“ลูก! วันนี้เราไปหาจับเต่ากัน แต่ว่าเราไม่มีหมา ลูกทาเป็นหมาให้พ่อเป็นเจ้าของ เผื่อว่าได้สั กตัวสอง
ตัวมาทากิน” ชายหนุ่มตอบว่า “ครับ!”แล้วตาก็คอนข้าวห่อ กระบอกน้า เดินออกจากบ้านไป ชาย
หนุ่มก็วิ่งสี่ขาตามหลัง
ไปถึงชายทุ่งที่ชายหนุ่มมัดเต่าไว้ มันวิ่งไปข้างหน้าเข้าไปในต้นไม่ต้นหนึ่งทาเป็นตะกาย งุงๆ
ตาวิ่งไปถึงมันจับได้เต่าตัวหนึ่ง แล้วมันวิ่งไปอีก จับได้เต่า หกเจ็ดตัว ถึงเวลาเที่ยงตาหิวมากก็นั่งคิดว่า
จะแก้ห่อข้าวกิน หมามองไปเห็นควายฝูงหนึ่งก็วิ่งไปไล่กัดควาย ควายวิ่งเข้าไปกินข้าวชาวบ้าน ตาเห็น
แล้ววิ่งไปดึงควายออกจากนา หมาวิ่งมากินข้าวหมดแล้ววิ่งหายไป ฝ่ายพ่อตาเจ้าของหมาวิ่งกลับมา
คืน หาข้าวกินแต่ไม่มีเพราะหมากินหมด รู้สึกโกรธมากแต่วิ่งไล่ตีไม่ทัน ไหนจะหมดแรงไหนจะหิวข้าว
ไหนจะหนทางไกล ก็พยายามเดินกลับมาบ้านทั้งที่ไม่ได้กินข้าว เดินแทบไม่ไหว โทษหมาก็ไม่ได้เพราะ
มันต้องทาแบบนี้
ถึงบ้านกินข้าวเสร็จแล้ว บอกลูกเขยว่า “กลับบ้านได้แล้วเช้าค่อยมาใหม่ ” ตกกลางคื น
ลูกเขยมาแอบฟังตายายพูดกันอีก ก่อนที่ตายายจะเข้านอน ตาเล่าบอกยายถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ลูกเขยทาทุกอย่าง แล้วตาให้ยายช่วยคิดอีก ยายบอกว่า “ครั้งที่แล้วมันเป็นหมาตาเป็นเจ้าของ ถึง
มันทาบาปตาได้ ถ้าเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ตาให้มันเป็นเจ้าของแล้วตาเป็นหมาทีห นึ่ง” ตายายพูดกันแล้วก็
เข้านอน เจ้าหนุ่มแอบฟังรู้เหตุการณ์ทุกอย่างแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านคืน
รุ่งขึ้นชายหนุ่มไปรับใช้พ่อตาแม่ยายอีก ตาให้ลูกสาวยกอาหารมาให้กิน กินเสร็จเรียบร้อยตาบอกว่า
“ลูกเอ๋ย! เมื่อวานเอ็งเป็นหมา วันนี้เอ็งเป็นเจ้าของทีหนึ่งข้าเป็นหมาแทน” ชายหนุ่มตอบว่า “ครับ!”
แล้วแบกข้าวห่อกับกระบอกน้าไป ฝ่ายตาต้องเป็นหมาวิ่งตามหลัง

๒๒๙

พอพ้นหมู่บ้านเล็กน้อยชายหนุ่มรีบเดินอย่างเร็วเพื่อไม่ให้พ่อตาวิ่งทัน ตาวิ่งไม่ทันเพราะแก่แล้ว ตา
เดินดุ่มๆ ตามหลังมันไป แล้วมันหันหลังมาว่าหมาว่า “หมาอะไรกินแต่ข้าวไม่มีประโยชน์ เดินนาหน้า
เจ้าของไม่ได้ ได้แต่เดินตามหลัง จะหาเต่าได้อย่างไร” ว่าแล้วก็ตีหมาให้วิ่งไปข้างหน้า ตาวิ่งในทุ่งหญ้า
ไม่ไหวได้แต่เดินตามหลัง หาเต่าก็ไม่ได้ ถูกลูกเขยตีเกือบตาย เหนื่อยแทบสิ้นใจ แต่ไม่กล้าพูดเพราะ
อายลูกเขย
ถึงเวลาเที่ยง ลูกเขยเปิดข้าวกินแล้วพูดว่า หมาอะไรหาเต่าก็ไม่ได้ ได้แต่เดินตามหลังเจ้าของ
กินแต่ข้าวสิ้นเปลือง แล้วมันให้อดไม่ให้ข้าวกินให้แต่กระดูก หมาแก่กัดกระดูกไม่แตกเพราะไม่มีฟัน
หิวข้าวมากได้แต่นั่งมองหน้ามัน กระทั่งมันกินข้าวเสร็จมันเอาไม้ตีหมาอีกด้วย มันพูดว่า “สบายแล้ว!
กลับบ้านได้แล้ว!ถ้าหากไม่ได้งาน หมาอะไรเฮงซวยแบบนี้”
ว่าแล้วมันก็เดินกลับบ้านคืน ตาเหนื่อยมาก คลานไม่ไ หวลุกขึ้นเดินตามหลัง ลูกเขย ทาหน้าแหยๆ
กระทั่งไปถึงบ้านชายหนุ่มบอกแม่ยายว่า “แม่! หาเต่าไม่ได้หรอก เพราะหมาไม่ได้เรื่อง” ตาโกรธมาก
บอกลูกเขยว่า “เอ็งกลับบ้านไป เช้าค่อยมาใหม่”
ชายหนุ่มก็ลากลับบ้านไป ตกกลางคืนแอบมาอยู่ใต้ถุนบ้านอีก กระทั่งถึงเวลาตายายเข้านอน
ตาเล่าเรื่องราวที่ลูกเขยทาบาปวันนี้ให้ยายฟัง แล้วยังทั้งให้อดข้าวอีกด้วย ยายตอบตาว่า “พอแล้ว!ให้
ลูกสาวมันไปเถอะ ตัดขาดมันไม่ได้หรอก เจ้านี่มันฉลาดมาก เราคิดอะไรมันรู้ ทั้งหมด มันทาบาปตา
เกือบตายแล้ว ทาไมไม่เข็ดอีก”
ตาตอบว่า“จะให้มันแต่ดูรูปร่างมันแล้วไม่เหมาะสมกับลูกสาวเราเลย หากแต่เราทากลอุบายให้มัน
โกรธให้มันด่าแม่ มันก็ไม่ยอมด่า ข้าขอให้ยายช่วยคิดอีกครั้ง ถ้ามันทาตามไม่ได้ค่อยตัดขาดมัน”
ยายพูดว่า
“เออ! เมื่อถึงเวลาไก่ขัน ตาล้างหน้า กินหมาก ทานข้าว แล้วเข้าไปในกระสอบใบหนึ่ง กระสอบอีกใบ
ใส่ข้าวสาร ถึงเวลาเช้าหากมันมาข้าจะบอกมันว่า ตาไปซื้อของที่ตลาดแล้วข้าจะบอกให้มันหาบตามไป
ให้ทันเวลากินข้าวเช้า เพราะทางไปตลาดก็ไกลเหมือนกัน ถ้ามันหาบไปไม่ทันกลับมาก็ตัดขาดจากมัน
ได้ง่าย อีกอย่างถ้าหากมันไปถึงกลางทางมันคงหนัก มันคงคิดว่าไม่มีใครเห็นแล้ว มันต้องด่าแม่แน่”
ตากับยายพูดกันแล้วก็เข้านอน ฝ่ายลูกเขยแอบฟังอยู่ใต้ถุนบ้านรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็กลับไปนอนที่บ้าน
คืน รุ่งเช้าชายหนุ่มแต่งตัวเตรียมพร้อม เดินออกไปเพื่อรับใช้พ่อตาอีก ไปถึง แม่ยายให้ลูกสาวยกข้าว
มาให้ชายหนุ่มกินอีก กินเสร็จก็มอบคานหาบให้ลูกเขยหาบตามพ่อตาไปตลาด ดังที่ได้คิดวางแผนกัน
เมื่อคืน ชายหนุ่มหาบเดินไปแล้วคิดว่า ครั้ง นี้ข้าจะทาให้พ่อตายกลูกสาวให้เราให้ได้ อย่าให้แกหา
อุบายหลอกเราต่อไปได้อีก คิดไปหาบไปถึงกลางทางได้วางหาบลง แล้วพูดว่า
“กระสอบใบนี้ผูกปากไม่แน่น!” เอาเชือกมัดเพิ่มอีกแล้วหาบเดินต่อไป กระทั่งถึงทางแยกที่มีสะพาน
แห่งหนึ่ง ก็วางหาบไว้บนสะพาน ตั้งใจให้อยู่ริมสุดซึ่งเหลือเพียงนิดเดียวก็จะตกจากสะพานแล้วพูดว่า
“ข้าเอ๋ย! สายมากแล้ว! แบบนี้พ่อตาข้าคงด่าแน่นอน คานหาบช่างหนักเหลือเกินทาอย่างไรถึงจะไป
ทัน แต่ช่างมัน! พ่อด่าก็ด่าไป ข้าวางไว้ตรงนี้แหละ ไปทุ่ง(ทาธุระส่วนตัว)ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อย
ไปต่อ”
ชายหนุ่มพูดไปเดินไปสักพักก็ถือไม้ท่อนหนึ่งอันเดินออกมา พร้อมกับตีกระดานสะพานเสียงคาโครมๆ
ทาเหมือนว่าเป็นเสียงช้างกาลังเดินข้ามสะพาน แล้วร้องตะโกนว่า

๒๓๐

“ใครวางไม้คานไว้บนสะพาน! ช้างข้าเหยียบพังเสียหายหมดแน่ เอาออกไปเร็ว!”
ชายหนุ่มตะโกนพร้อมกับเอาไม้กระแทกกระดานเสียงดังโครมๆ เดินใกล้เข้ามา ฝ่ายตาอยู่ในกระสอบ
เข้าใจว่าเป็นช้างจริง ตากลัวถูกช้างเหยียบตายก็พยายามขยับหลบทางให้ช้างเดินข้าม กระทั่งกระสอบ
พลัดจากสะพานตกลงไปในน้าตาสาลักน้าอยู่ในกระสอบทั้งหนาวแทบขาดใจตาย ลูกเขยเห็นแต่ไ ม่
ยอมช่วยเหลือ ปล่อยให้พ่อตาสาลักน้าอยู่อย่างนั้น หวังว่าพ่อตาคงได้คิด แล้วแกล้งทาเหมือนเดินมา
จากทุ่งนาร้องตะโกนไปว่า
“ใครกล้าขี่ช้างเฉี่ยวคานหาบข้าทาให้คานหาบข้าตกลงไปในน้า เปียกข้าวสารข้าวหมด! โอ้ข้าเอ๋ย!ถูก
ด่าอีกแล้ว พระอาทิตย์ยิ่งแต่สูงขึ้นสายมากแล้วด้วย ข้าวสารเปียกน้าอีก”
ชายหนุ่มเห็นกระสอบสั่นซึ่งพ่อตาอยู่ในกระสอบก็พูดว่า
“โอ! มีปลามาแทะกระสอบด้วย แบบนี้! ข้าจะลงไปเอาขึ้นมาดู ” ว่าแล้วก็กระโดดลงไปในน้าดึง
กระสอบขึ้นมา แล้วพูดว่า “เอ๋ย! ถ้ามันเปียกน้าจะเอาไปแก้ตากแดด แล้วหาบเอาไปให้แม่ทาขนมจีน
ไว้ให้พ่อ” ว่าแล้วแก้ปากกระสอบเห็นพ่อตาอยู่ในกระสอบก็พูดว่า
“พ่อเอ๋ย! ทาไมไม่ร้องบอกลูก พ่อเกือบตายไปแล้ว ใครขี่ช้างมาจากไหนไม่รู้ ยังให้ช้างเขี่ยกระสอบตก
ไปในน้าอีก”
ตาได้ยินก็ลุกขึ้นยืนเดินออกจากกระสอบ แล้วเดินกลับบ้านโดยไม่พูดอะไรกับลูกเขยสักคา ไปถึงบ้าน
ไม่กล้าคิดหากลอุบายอะไรอีก ได้จัดงานแต่งงานยกลูกสาวให้ชายหนุ่มคนนี้ไป
๒๔. เรื่อง ก๊วงเหียน
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อก๊วงมีภรรยาสองคน คนหนึ่งชื่อนางอ็อมอีกคนชื่อ
นางค็อม วันหนึ่งนายก๊วงพาภรรยาทั้งสองไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่บ้านห่างไกลออกไป นายก๊วงเดิน
ไปพร้อมกับภรรยาทั้งสอง กระทั่งถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้าน ซึ่งเป็นป่าที่มีเสือดุร้ายคอยไล่กัดกิน
คน วัว ควายเป็นประจาเมื่อนายก็วงมาถึงก็ถูกเสือวิ่งไล่ ทั้งส่งเสียงร้องคารามมาแต่ไกล นายก็วงวิ่ง
หนีเสือเข้าไปหลบอยู่ในโพรงไม้แขนขาสั่น เยี่ยวราดด้วยความกลัว! ปล่อยให้นางอ็อมกับนางก็อมต่อสู้
กับเสือและช่วยกันตีเสือจนตายไป
นายก๊วงเห็นภรรยาตีเสือตายแล้ว ก็รีบกุลีกุจอออกมาจากโพรงไม้ เอาไม้ตีเสือที่ตายแล้วเข้า
ไปอีก ภรรยาทั้งสองโทษสามีว่า
“เสือมันตายไปแล้วทาเป็นมาตีซ้าอีก ผู้ชายอะไรทากับผู้หญิงแบบนี้”
นายก๊วงด่าว่าภรรยาอีกว่า
“ไม่เคยมีผู้หญิงที่ไหนตีเสือตาย มีแต่ผู้ชายที่กล้าตีเสือจนตาย” แล้วนายก็วงได้ดึงเถาวัลย์มามัดเสือ
แล้วพาภรรยาแบกเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นนายก๊วงแบกเสือมาก็พากันไปมุงดูแล้วถามว่า
“ท่านทาอย่างไรถึงได้เสือตัวนี้ ทั้งที่เสือตัวนี้ดุร้ายมาก มันฆ่าทั้งคน วัว ควาย กินไปแล้วมากมาย”
ภรรยานายก็วงเล่าบอกชาวบ้านว่า “นายก๊วงพอเห็นเสือวิ่งมาแกวิ่งเข้าไปในโพรงไม้ เราสองคนเป็น
ผู้หญิงช่วยกันฆ่าเสือจนตาย!”
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นายก็วงได้ยินภรรยาเล่าแบบนั้นก็ต่อว่าภรรยาว่า
“ไม่เคยมีหญิงไหนกล้าหาญขนาดตีเสือตายหรอก มีแต่ผู้ชายกล้าตีเสือถึงตายได้”
นายก็วงได้อวดบอกชาวบ้านว่า
“ตอนที่เสือวิ่งออกมาจะกัดข้าใช้วิชาอาคมลงไปถึงสามารถฆ่ามันได้”
แล้วนายก็วงทาเป็นใช้อาคมกระโดดตีเสือ ให้ชาวบ้านดู ฝ่ายชาวบ้านเกรงกลัวนายก็วงทุกคน ทั้งตั้ง
ฉายาให้ว่า “ก๊วงเหียน”(เหียนแปลว่ากล้า) ตั้งแต่วันนั้นมาชื่อเสียงนายก็วงก็โด่งดังไปทั่ว ว่าเป็นผู้มี
ความสามารถ มีอาคมฆ่าเสือตาย เรื่องนี้ได้ยินไปถึงพระมหากษัตริย์ พระองค์โปรดให้นายก็วงเข้าเฝ้า
และให้รับราชการทหารเพื่อใช้ให้ไปรบในยามศึกสงคราม
ต่อมาไม่นาน มีข้าศึกยกทัพมารบเพื่อชิงพระนคร พระมหากษัตริย์ทรงโปรดให้ก๊วงเหียน
ออกรบ ก๊วงเหียนได้ยินว่าพระมหากษัตริย์ทรงโปรดให้ออกรบตกใจกลัวคิดอะไรไม่ออก คิดว่าจะทา
อย่างไรถึงจะไม่ต้องออกรบ ในเมื่อพระองค์มีพระราชบัญชาแล้วอีกทั้ง ตัวเองมีชื่อเสียงเรื่องความ
เก่ง กล้าสามารถอีกด้วย กลับมาถึง บ้านนอนกระสับกระส่ายไม่ยอมกินข้าว ภรรยาทั้ง สองเข้าไป
สอบถาม
“ทาไมถึงนอนโดยไม่กินข้าวแบบนี้ มีสาเหตุเภทภัยอะไร แก้ไขอย่างไร” ก็วงเฮียนบอกไปว่า“เหตุ
เพราะพระมหากษัตริย์ทรงโปรดให้ออกรบเร็วๆ นี้ ข้ากลัวศึกครั้งนี้เหลือเกิน แต่ไม่รู้จะคิดจัดการ
อย่างไร”
ภรรยาตอบไปว่า “พี่ไม่ต้องวิตกกังวลไว้เป็นหน้าที่ฉันทั้งหมด พี่ลุกขึ้นมาทานข้าวให้อิ่ม อาบน้าให้
สบายตัวเถอะ”
ก๊วงเหียนได้ยินภรรยาพูดแบบนั้นรู้สึกมีความหวัง ลุกขึ้นอาบน้า กินข้าว จัดสัมภาระเตรียมพร้อมออก
รบ เมื่อจัดเตรียมเรียบร้อยได้เวลาดีแล้วก็เข้าไปในวังเพื่อทูลลาพระมหากษัตริย์ออกไปรบ พร้อมทั้ง
เอาภรรยาไปด้วย ก็วงเหียนนั่งบนหัวช้างด้านหน้า ภรรยานั่งด้านหลัง มีรี้พลแห่ห้อมล้อมหน้าหลังเป็น
ขบวนทัพเต็มอัตราศึก กระทั่งขี่ช้างเข้าไปใกล้มองเห็นข้าศึกชัดเจน ก๊วงเหียนตกใจกลัวมาก ขี้แตก
เยี่ยวแตก แขนขาสั่นเหมือนกับจับหัวช้างโยก ช้างเข้าใจว่านายสั่งให้วิ่งเข้าไปก็ยิ่งแต่วิ่งรุกเข้าไปใจ
กลางวงข้าศึกก่อนหน้ารี้พลทั้งหมดโดยไม่มีใครตามทัน!
ฝ่ายศัตรูเห็นก๊วงเหียนบังคับช้ างรุกเข้ากลางทัพแบบนั้น เข้าใจว่าแม่ทัพมีความเก่ง กล้ า
สามารถ ก็ แตกทั พวิ่ง หนี เพื่อ เอาตั วเองให้รอด ก๊ วงเหีย นเห็ นข้ าศึ กศัต รูวิ่ ง หนี ไ ปหมดก็แ สดงตั ว
อวดอ้างให้แม่ทัพนายกองและรี้พลเกรงกลัว บรรดาแม่ทัพนายกองเห็นก็วงเหียนขี้แตกใส่หัวช้างส่ง
กลิ่นเหม็นไปทั่ว จึงถามว่า “ท่านแม่ทัพทาไมเยี่ยวแตกแบบนั้น” ก็วงเหียนตอบว่า
“ขณะกาลังรบกับศัตรูแล้วปวดท้องจะลงไปปลดทุกข์ที่ไหนได้ มีแต่ปลดทุกข์บนหัวช้างแบบนี้ หาก
กังวลแต่ปลดทุกข์ ศัตรูมันไม่ฆ่าตายทั้งหมดไปแล้วหรือ”
ทั้งเสนาอามาตย์และรี้พลได้ยินก๊วงเหียนพูดดังนั้น บางคนที่มีปัญญาคิดได้ก็ว่าก๊วงเหียนเป็นคนขี้
ขลาดบางคนไม่ค่อยมีความคิดก็ยิ่งเกรงกลัวก๊วงเหียนมากขึ้น ฝ่ายก๊วงเหียนหลังจากชนะทัพกลับพระ
นครแล้ว ได้ไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงตรัสว่า ก๊ วงเหียนไปรบชนะ
ขั บ ไล่ ข้ า ศึ ก ศั ต รู แ ตกกระจายไปหมด ข้ า ดี ใ จมาก ทรงพระราชทานยศเป็ น นาหมื่ น ใหญ่ และ
พระราชทานทรัพย์สมบัติพร้อมเครื่องบรรณาการอื่นๆ อีกเป็นจานวนมาก
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ตั้งแต่ วันนั้น มา ก๊ วงเหี ยนยิ่ง แต่อวดอ้างความเก่ง กล้าขึ้น ไปอีก หลัง จากนั้ นมามี จระเข้
ดุร้ายตัวหนึ่ง คอยไล่กัดคนพ่อค้าแม่ค้าที่หากินทางน้า ตามท่าน้าต่างรู้สึกหวาดกลัวไม่มีใครกล้าลงไป
ดาน้าหรือเดินไปอาบน้า ชาวบ้านได้รับความยากลาบากมาก เรื่องนี้รู้ถึงพระมหากษัตริย์ พระองค์
ทรงมีรับสั่งให้ก๊วงเหียนไปจับจระเข้ ฝ่ายก๊วงเหียนได้ยินพระราชบัญชาก็นึกกลั วมาก แต่ไม่กล้าขัด
พระบรมราชโองการก็กราบทูลไปว่า ยินดีรับพระบรมราชโองการทรงโปรดอย่ากังวลพระทัย ก๊วงเฮีย
นกลับมาถึงบ้านพูดกับภรรยาว่า
“พวกเรา! เร็วๆนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เราไปจับจระเข้ในแม่น้า ซึ่งจระเข้มันดุร้ายมาก ครั้งนี้เห็นทีจะ
ไม่รอดแน่ ต้องถูกจระเข้กัดตายไม่เหลือ ครั้งก่อนอยู่บนบกพอมองเห็น ครั้งนี้อยู่ในน้าทาอย่างไรจะ
หลบพ้น แต่พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งแล้วไม่ไปก็ไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนี้มีแต่ไปกระโดดน้าให้จระเข้กัดให้
ตายไปเลย”
ก๊วงเหียนคิดกับภรรยาดังนี้แล้ว ก็เรียกลูกหลานทั้ง หมดมาทาทีไ ปจับจระเข้กัน ชาวบ้าน
ชาวเมืองได้ยินว่าก๊วงเหียนไปจับจระเข้ก็พากันไปมุงดูเต็มไปหมด เมื่อก๊วงเหียนมาถึงท่าน้าเห็นจระเข้
ว่ายมาใกล้ฝั่งที่มีต้นไม้สองต้นขึ้นขนาบกัน ก๊วงเหียนก็กระโดดลงไปในน้าทันที โดยคิดว่าจะกระโดด
ลงไปเพื่อให้จระเข้กัดให้ตายไป ทันทีที่จระเข้ได้ยินเสียงก๊ว งเหียนกระโดดลงก็ตื่นตกใจกระโดดขึ้น
เหนือน้า แล้วตกลงไปในช่องต้นไม้ เหมือนมันถูกไม้หนีบติดกลางลาตัวขยับไปข้างหน้า
ไม่ได้
ถอยออกมาด้านหลังก็ไม่ได้ ก๊วงเหียนดาลงไปใต้น้าโผล่ขึ้นมาเห็นจระเข้ถูกหนีบกับต้นไม้แบบนั้น
ร้องบอกลูกหลานให้เอาหอกแทง ฆ่าจระเข้ตัวนี้ตายไป
ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างเข้าใจว่า ก๊วงเหียนจับจระเข้โยนขึ้นมาติดต้นไม้ ต่างเกรงกลัว
ก็วงเหียนยิ่งขึ้นไปอีก ก๊วงเหียนเห็นจระเข้ตายแบบนี้ก็ยิ่ง แต่อวดอ้าง อวดเก่งขึ้นไปอีก แล้วเข้าไป
กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องราวที่ตัวเองได้จับจระเข้โยนขึ้นมาบนบก พระมหากษัตริย์
ทรงพอพระราชหฤทัย ทรงพระราชทานยศศักดิ์ก๊วงเหียนให้เป็นใหญ่กว่าเดิม และทรงพระราชทาน
อานาจ และรางวัลอื่นๆ อีกเป็นจานวนมาก
๒๕. หญิงมายาด๊กขญาย
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
มีชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งเป็นสามีภรรยากัน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ง สามีเป็นคนมี
จิตใจซื่อตรงแต่ไม่มีปัญญา ส่วนภรรยาเป็นหญิงที่มีจิตใจไม่ซื่อตรงต่อสามี มีมารยาสารพัด วันหนึ่ง
ภรรยามีใจปรารถนาอยากเจอกับสหาย(ชายชู้)มากเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้ว แต่ไม่รู้จะทาอย่างไร
เพราะหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน ถ้าเดินไปก็กลัวผีหลอก ภรรยาจึงคิดหาวิธีการ ได้พูดกับสามีว่า
“คุณ เย็นนี้เราไปหาซื้อไก่สักตัวหนึ่ง มาทากับข้าวกินกันสักครั้ง คุณอยากกินไม๊ ” สามีตอบไป
“อยากกินเหมือนกัน” ภรรยาว่า “ฉันอยากกินคั่วขิง” สามีว่า “เอ่อ! ข้าก็อยากกินคั่วขิงเหมือนกัน ”
ว่าแล้วก็พากันเดินไปหาซื้อไก่ชาวบ้านที่หมู่บ้านใกล้บ้านสหาย
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สามี ภรรยาพากั นเดิ นถามหาซื้อ ไก่แ ทบทุก บ้า น ภรรยาถือ เดิ นแยกจากสามีไ ปพบชายชู้
พูดคุยกิจธุระเสร็จแล้วก็กลับมาพบกับสามีคืน แล้วบอกสามีว่า
“คุณ! ที่บ้านหลังนั้นเมื่อครู่เขาบอกฉันว่ามีไก่ขาย”
สามีไปตามที่ภรรยาบอกและได้ซื้อแม่ไก่มาตัวหนึ่งเป็นเวลานานพอสมควรก็ได้เวลากลับบ้านคืน ขณะ
เดินทางกลับบ้านเป็นเวลาโพล้เพล้ พอไปถึงกลางทาง ภรรยาได้ออกอุบายทามารยาตีอกตัวเอง แล้ว
ว่า “โอ! คุณเอ๋ย! ลืมสนิทเหมือนเขาดับไปเลย” สามีถามว่า “ลืมอะไร”
ภรรยาว่า “ลืมขิงไงคุณ! แบบนี้คุณรออยู่ตรงนี้ก่อน ฉันจะวิ่งไปมันจะเร็ว”
ว่าแล้วนางก็วิ่งจากไป ปล่อยให้สามีก็ยืนรอหลังจากออกมาจากสามีแล้วก็แอบไปพบกับ ชายชู้ของตัว
ด้วยความคิดถึงชายชู้มากก็ล้มตัวลงนอนกับดิน ไม่หาบ้านหาช่องหรือที่ลับตาคน ด้วยความรีบร้อนที่
จะกลับไปพบกับสามีคืน
ฝ่ายชายชู้ก็พร้อมรับภาระของนาง นางเอาขิงจากชายชู้แล้วฝากคาว่า
“เย็นนี้ขอให้คุณพี่รอดู หากมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้เข้าไปหาเพื่อหลับนอนด้วยกันอีกครั้ง ” พูดคุย
กันเสร็จครบทุกอย่างแล้ว นางก็กลับมาหาสามีที่เดิมคืน ดินที่ลงไปนอนคลุกติดอยู่กับตัวไม่ได้ปัดออก
เพราะเดินมาด้วยความรีบร้อน พอเดินมาถึงสามีก็หัวเราะ ระริกระรี้ เล่าบอกสามีว่า
“หากคุณเห็นฉันเมื่อสักครู่คุณคงหัวเราะจนสิ้นใจไปแล้ว!” สามีถามว่า
“หัวเราะอะไร!” ภรรยาตอบว่า
“แน๋! คุณดูหลังฉัน ปัดให้ฉันหน่อยซิ! นี่แหละฉันถอนขิงแล้วหลุดมือทั้งสอง ฉันล้มหงายไปด้านหลัง
เท้าชี้ฟ้าถึงได้คลุกดินติดเติมหลังไปหมดแบบนี้”
สามีรู้เรื่องราวที่ภรรยาเล่าให้ฟังก็ช่วยปัดหลังให้ภรรยา เสร็จเรียบร้อยพากันเดินทางต่อไป
เพื่อทาอาหารจากไก่กินกัน ทากับข้าวกินกันเสร็จเรียบร้อยก็ค่ามืด ภรรยาพูดกับสามีว่า
“คุณ! เป่าปี่เถอะ ฉันอยากฟัง” สามีเอาปี่มาเป่า ภรรยานอนฟังอยู่ห่างๆ สักหน่อยนางก็ขยับมานอน
บนตักสามีแล้วพูดว่า
“เพราะมากเลยคุณ! คุณเป่าปี่ตามองรูหรือไม่ถ้าคุณไม่มองรู ทาอย่างไรถึงจับเปิด ปิดให้เข้าทานอง
ได้” สามีตอบว่า “ไม่ต้องมองรูหรอกเพราะมือจาได้แม่นยาทุกรูแล้ว”
ภรรยาพูดว่า “ถ้าอย่างนั้น ฉันจะปิดตาทั้งสองดูซิ คุณยังเป่าเพราะอยู่อีกหรือไม่” สามีตอบว่า
“ถึงปิดก็ยังเป่าเพราะเหมือนเดิม ” ภรรยาเอาปิดตาทั้งสอง แล้วก็กระดิกขาให้ ชายชู้เห็น ชายชู้เห็น
ภรรยาปิดตาสามีแล้วขยับขาให้สัญญาณแบบนั้นก็เข้ าไปเพื่อร่วมสังวาสกับชู้ข้างใน กระทั่งชายชู้เข้า
ไปข้างในบ้านเรียบร้อย ภรรยาถึงได้ปล่อยมือจากตาสามีโดยที่สามีไม่รู้ถึงมายา กลอุบายเหล่านี้ของ
ภรรยา ด้วยเหตุนี้ถึงได้มีคาโบราณว่า “มายาด๊กขเญย”(มายาถอนขิง)ซึ่งมีทานองเพลงด้วยว่า หญิงไป
ถอนขิง หญิงเอ๋ยน้องหญิง หญิงไปถอนขิง ถอนล้มทั้งตัว เวลาถอนครั้งก่อน รู้หลบแอบซ่อน ถอนครั้ง
หลังเนื้อนวล อยากให้ผัวตาย ผัวเป็นคนเป่า น้องคอยทาตาม อื่นๆหลายอย่างฯ จบบททานอง
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๒๖. พระภิกษุกับลูกศิษย์
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง มีลูกศิษย์ ชื่อเจ้าโพลน
ลูกศิษย์เป็นคนฉลาดแกมโกงส่วนพระภิกษุเป็นพระที่โง่เขลาไม่มีปัญ ญาไม่มีความคิด ไม่มีอุบาสก
อุบาสิกาคนไหนให้ความเคารพนับถือหรือเอาอาหาร หมาก บุหรี่มาถวายเลย อีกทั้งไม่มีใครนิมนต์ไป
ฉันที่บ้านแม้แต่ครั้งเดียว พระภิกษุท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลาบากแต่ท่านมีช้างเลี้ยง ๑ เชือก
วันหนึ่ง พระภิกษุพิจารณาว่า ทุกวันนี้ ไม่มีอุบาสกมาถวายวัตถุสิ่งของอะไรเลย หากเป็น
แบบนี้เราควรหาซื้อวัตถุสิ่งของต่างๆ เอามาไว้ฉันเพื่อไม่ให้ลาบาก คิดได้ดัง นี้แล้วก็บอกลูกศิษย์ว่า
“เจ้าโพลน เอ็งไปเอาช้างมาแล้วเอ็งไปตลาดกับข้าหาซื้อวัตถุสิ่งของต่างๆ เอามาไว้ฉัน ”
พระภิกษุกับลูกศิษย์ก็ขึ้นขี่ช้างไปตลาด พอไปถึงพระภิกษุบอกลูกศิษย์ว่า
“เอ็งหาซื้อวัตถุสิ่งของอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานไม่เสีย”
เจ้าโพลน ลูกศิษย์ก็เลือกซื้อเกลืออย่างเดียว ใส่กระสอบเรียบร้อย พระภิกษุเห็นดังนั้นก็ถามว่า “ทาไม
เอ็งซื้อแต่เกลือไม่ซื้อปลาย่างปลากรอบมาด้วย” ลูกศิษย์ตอบว่า
“เพราะเกลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานไม่รู้จักเสีย ข้าพเจ้าจึงซื้อ” พระภิกษุผู้โง่เขลาก็นิ่งเงียบ
พระภิกษุขึ้นขี่ช้างกลับคืน ลูกศิษย์หาบเกลือตามหลัง ถึงกลางทางพระภิกษุหันกลับไปมอง
ศิษย์ได้ยินเสียงไม้คานที่เจ้าโพลนหาบอยู่เสียงดัง ออด แอด ๆ พระคิดว่าเป็นเรื่องสนุก ก็ถามไปว่า
“เจ้าโพลน! ข้าดูไปเองหาบเกลือเหมือนมีความสุขหรืออย่างไร” ศิษย์ตอบว่า
“สบายมากแล้วยังเบาด้วย” พระภิกษุบอกศิษย์ว่า
“เอ็งมาขี่ช้างซะ! ข้าจะหาบเกลือเดินตามหลัง ” พระภิกษุว่าแล้วก็ลงจากหลังช้างลูกศิษย์ขึ้นขี่ช้าง
เดินออกไป พระภิกษุบอกว่า
“เอ็งขี่ช้างไปรอข้าที่ร่มไม้ข้างหน้า” ศิษย์ขี่ช้างไปถึงร่มไม้แต่ไม่หยุดรอพระภิกษุขี่เตลิดออกไป
พระภิกษุหาบเกลือเดินตามหลังทั้งที่เกลือหนักมาก พระภิกษุหาบหยุดๆ มองหาศิษย์ไม่เห็นก็
คิดว่า ไว้วันหลังจะพาศิษย์มาเอา แล้วเอาเกลือไปซ่อนในป่าก่อนจะซ่อนพระคิดว่า
“ตรงนี้หากมีคนเดินมาเห็น เขาคงเอาเกลือไปหมดไม่มีเหลือ ควรหาที่ไ หนที่สามารถปิดซ่อนจาก
สายตาทุกคนได้ พระภิกษุได้คิดว่าก็มีแต่ในน้าถึงไม่มีใครมองเห็น ” ว่าแล้วก็ยกเกลือทั้งสองกระสอบ
ไปซ่อนไว้ในน้าแล้วเดินจากไป ไปถึงวัดถามลูกศิษย์ว่า
“ทาไมเอ็งไม่รอข้า” ศิษย์ตอบว่า “ข้าพเจ้าขี่ช้างมาพยายามรอท่านเช่นกัน แต่ช้างมันไม่ยอมรอ อ้อน
วอนอย่างไรมันก็ไม่ยอม มันได้แต่เดินไปจนถึงวัดถึงหยุด” ศิษย์ถามพระภิกษุว่า “ท่านเก็บเกลือไว้ที่
ไหน” พระภิกษุบอกว่า “ข้าซ่อนไว้ที่ปลอดภัยแห่งหนึ่ง ข้าตัดใบบัวบังไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เรียบร้อย
แล้ว”
กระทั่งเช้าพระภิกษุได้นาศิษย์ไปเอาเกลือกลับมาคืน พอไปถึงบอกศิษย์ว่า “ข้าซ่อนในหนอง
น้าแห่งนี้ ” ศิษย์เอ่ยปากว่า “แม่เอ๋ย! มันคงละลายหมดไปแล้ว ” เจ้าโพลนลูกศิษย์ลงไปเอาเกลือ
จับกระสอบทั้งสองกระสอบยกขึ้นไม่มีเกลือเหลือเลย เพราะมันละลายหมดแล้ว เชือกที่มัดปากถุง
ก็หลุดหมด เจอปลาขแยงตัวหนึ่งอยู่ในถุงนี้ ศิษย์บอกพระว่า “มีปลาขแยงตัวหนึ่งอยู่ใน
กระสอบ
มันกินเกลือหมดแล้ว”
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ว่าแล้วก็เอาปลาที่อยู่ในกระสอบมาให้พระภิกษุดู พอพระเห็นปลาขแยงรู้สึกโกรธมาก ตบไปที่บ้องหู
ปลาอย่างแรง เงี่ยงปลาติดมือ พิษของเงี่ยงปลาทาให้พระภิกษุเจ็บปวดมาก พระภิกษุบอกศิษย์ว่า
“เอ็งถอนเงี่ยงปลาออกให้ข้าเร็วๆ มันทาให้ข้าเจ็บปวดทรมานเหลือเกิน!”
ศิษย์ช่วยถอนเงี่ยงปลาออกจากมือพระภิกษุ แต่ กว่าจะถอนออกได้ เพราะมันฝัง ลึกมากแต่ศิษ ย์
ก็พยายามถอนเงี่ยงปลาออกมาจนได้ พร้อมทั้งมีเลือดไหลออกมาจากฝ่ามือพระภิกษุอีกด้วย พิษของ
เงี่ยงปลายิ่งทาให้พระภิกษุเจ็บมากขึ้น พระภิกษุพาลูกศิษย์ กลับวัดคืน เอาถุงใส่ปลาขแยงไปด้วย ไป
ถึงวัดบอกลูกศิษย์ว่า “ เจ้าโพลน เองหุงข้าวแล้วย่างปลาขแยงตัวนี้ให้สุกโดยเร็วข้าจะฉัน ” กระทั่ง
พิษค่อยๆทุเลาลงพระภิกษุก็พยายามนิ่งสงบแล้วนอนหลับไป
ฝ่ายเจ้าโพลน ได้หุงข้าวย่างปลาจนสุกแล้วกินหมด เก็บข้าวหนึ่ง ก้อ นพร้อมกระดูกปลา
ขแยงไว้บนจานแล้วครอบไว้ แต่มันครอบไม่มิด พระภิกษุตื่นขึ้นมาบอกศิษย์ว่า
“เองเอาข้าวกับปลามาให้ข้าฉัน!”เจ้าโพลน ทาทีประหนึ่งว่าเข้าไปเอาข้าวมาถวายแล้วเดินออกมาคืน
บอกพระภิกษุว่า “ข้าวกับปลาถูกแมลงวันกินหมดแล้วเหลืออยู่แค่หนึ่งปั้นกับกระดูกปลา” พระภิกษุ
ก็เชื่ออย่างไม่สงสัยแต่อย่างไรด้วยความโง่เขลาก็ยื่นไม้เรียวหวายอันหนึ่งให้ศิษย์ แล้วบอกว่า “เอ็งเอา
ไม้เรียวไปตีแมลงวันอย่าให้มันอยู่บนกุฏินี้ ” เจ้าโพลนลูกศิษย์ก็วิ่ง ไล่ตีแมลงวันไม่หยุด เวลานั้นมี
แมลงวันตัวหนึ่งเกาะที่ปลายจมูกพระภิกษุ พระภิกษุบอกลูกศิษย์ว่า “แมลงวันมันเกาะที่จมูกข้าตีมัน
ให้เร็ว” ลูกศิษย์ก็ตีตามคาบอกของพระภิกษุ ตีไปไม่ถูกแมลงวันแต่ถูกจมูกพระภิกษุเลือดอาบ เจ้า
โพลนกลัวมากวิ่งกลับไปบ้านบอกพ่อแม่ตามเรื่อง พ่อแม่บอกลูกให้กลับคืนแต่ลูกไม่ยอมกลับ จน
พระภิกษุต้องไปตามกลับวัดถึงที่บ้านแต่ศิษย์ก็ไม่ยอมกลับ ด้วยความกลัวว่าจะต้องโดนพระตี
.
วันหลังพระภิก ษุตั้งพิธีสวดมนต์ลงอาคมเสน่ ห์เพื่อบนบานดลใจให้ศิษย์กลั บมาเจ้าโพลน
ผู้ เ ป็ น ศิ ษ ย์ รู้ ว่ า พระท าพิ ธี ล งมนต์ อ าคมเสน่ ห์ แ บบนั้ น ก็ ก ลั บ มาคื น เพื่ อ ให้ พ ระภิ ก ษุ เ ชื่ อ ว่ า
มนต์เสน่ห์ดีจริง มันไปถึงวัดค่อยๆ ย่องแอบเข้าไปเห็นพระภิกษุกาลังนั่งสวดมนต์อาคมเสน่ห์ก็ถามว่า
“ท่านกาลังทาอะไร” พระภิกษุโกหกว่า “ข้ากาลังสวดมนต์อาคมเพื่อบังตัวเพราะเพิ่งเรียนมาจากคน
อื่น” เวลานั้นพระภิกษุคิดว่า เนห์! มนต์ข้าขลังจริงศิษย์ถึงได้กลับมา เช้ารุ่งขึ้นศิษย์หุงข้าว ทากับข้าว
เสร็จเรียบร้อยพูดว่า “จังหัน(อาหาร)สุกแล้ว” พระภิกษุว่า “ถ้าอย่างนั้นเองยกมาให้ข้าฉัน ” เจ้า
โพลน ก็ยกมาประเคนมันแกล้งทาเป็นไม่เห็น วางถาดบนหัวพระภิกษุๆ ตะโกนถามว่า “เจ้าโพลน!
ทาไมเอาถาดมาวางไว้เป็นหัวข้า” ศิษย์ตอบไปว่า “ข้าพเจ้ามองไม่เห็น ” พระภิกษุหันหน้าออก เจ้า
โพลน ก็วางถาดบนหัวพระภิกษุอีก
พระถามว่า “เอ็งใส่ถาดบนหัวข้าอีกแล้ว”
ศิษย์ตอบว่า “ข้าพเจ้าขอโทษเพราะมองไม่เห็น” พระภิกษุเชื่อว่ามนต์เสน่ห์ที่ทาขลังแล้ว
“เวลานี้โกหกว่าทาพิธีมนต์อาคมกาบังตัว ก็ยังขลังอีก มันมองไม่เห็นข้าจริงๆ ข้าควรท่ องให้จาให้แม่น
อย่าให้ลืม”
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เจ้ า โพลน ประเคนจั ง หั น หลั ง จากพระภิ กษุ ฉั น เสร็จ มั น ก็ ย กไปกิ น วัน หลั ง มี โยมนิ ม นต์
พระภิกษุไปฉันที่บ้าน เจ้าโพลนพูด ว่า “หากชาวบ้านนิมนต์ไ ปฉันที่บ้าน ขอท่านไม่ต้องใส่สบงไป
เพราะจะทาให้สบงเก่าเสีย ไม่มีประโยชน์ คลุมแต่จีวรก็ได้ ไม่มีใครมองเห็นหรอก เพราะท่านมีมนต์
อาคมปิดบังกายที่ขลังมาก ไม่มีคนไหนสามารถมองเห็นท่านหรอก”
พระภิกษุเชื่อตามคาแนะนาของลูกศิษย์ เช้าวันรุ่งขึ้นพระภิกษุบอกศิษย์ว่า “เอ็งตามข้าไปฉันที่บ้าน
โยม” ว่าแล้วพระคลุมเฉพาะจีวรไม่ใส่สบงข้างในเพราะคิดว่า
“คลุมแต่จีวรก็พอแล้วเพราะมนต์อาคมข้าแรงมากแล้วใครจะมองเห็นของสาคัญ”
แล้วก็พาลูกศิษย์ไป
พอไปถึงบ้าน โยมนิมนต์พระภิกษุขึ้นบ้าน แล้วยกจังหันมาเพื่อประเคนพระภิกษุฉัน เหตุที่
พระไม่ได้ใส่สบงทาให้นั่งไม่สบายพลิกซ้ายพลิกขวาก็ทาให้ของลับแลบออกมา ญาติโยมเห็นแบบนั้น
ต่างพากันหัวเราะลั่น พระภิกษุยังไม่ทันได้ฉัน แต่รู้สึกอายมากก็ลงจากบ้านกลับวัดคืน ถึงวัดได้ด่าโทษ
ลูกศิษย์ว่า “เองไม่ให้ข้าใส่สบงเวลานี้ข้าอายญาติโยมมาก” เจ้าโพลนพูดว่า “ท่านไม่ต้องอายกับข้า
หรอก เรื่องนี้คงต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลย” พระภิกษุถามว่า “เอ็งเห็นข้าทาผิดพลาดแบบไหน” เจ้า
โพลนพูดว่า “เวลาที่ท่านเดินไปฉันที่บ้านโยม ท่านเดินเข้าไปทางไหน” พระภิกษุบอกว่า “ตอนข้า
เข้าไปข้าเข้าทางด้านทิศตะวันออก” ศิษย์ว่า
“โอ! ชัดแล้วท่านๆ ทาผิดแล้ว(การเล่นเวทย์มนต์มีข้อห้ามปฏิบัติ) วันก่อนท่านบอกข้าว่า หากเรียน
เวทย์มนต์อาคมทั้งปวงต้องไม่กิ นผลมะเฟือง แม้แต่ไปใต้ต้นมันก็ไ ม่ไ ด้ จะทาให้มนต์อาคมจะเสื่อม
เวลานี้ท่านมุดไปใต้ต้นมะเฟือง ถึงได้ผิดครู มนต์อาคมเสื่อมคลายหมด สาเหตุนี้ถึงทาให้ญาติโยมเห็น
ของสงวนท่าน”
พระภิกษุได้ฟังดังนี้ ก็ว่า “โอ้! เจ้าโพลน! ข้าลืมกฎข้อห้ามถึงได้เป็นแบบนี้ ที่เองพูดมาทั้งหมดนี้มัน
จริงชัดเจนเลย” ด้วยความโง่เขลาไม่มีสติปัญญาไม่มีความคิด ก็เชื่อลูกศิษย์กะล่อนอย่างไม่มีอะไร
ต้องสงสัย ตั้งแต่นั้นมาเจ้าโพลนก็ได้อยู่คอยรับใช้พระภิกษุและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดมา
๒๗. อา กม ฮก ซี (คนโกหก)
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ แม่เลี้ยงหมูตอนตัวหนึ่ง เมื่อหมูตัวนี้โตขึ้น เด็ก
คนนี้อยากกินเนื้อหมู ก็พูดกับแม่ว่า “แม่! หนูอยากกินเนื้อหมู ขอให้แม่ฆ่าหมูตัวนี้เพื่อกินดื่มแกล้ม
เหล้ากันเถอะ” แม่ห้ามว่า “อย่า!แกจะกินอะไรมากมาย เก็บมันไว้แม่จะเอาไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายใน
ครอบครัว” ลูกได้ยินแม่ห้ามแบบนั้น ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจว่า อยากกินเนื้อหมูๆ ทุกวันไม่เคยลืม
วันหนึ่งเด็กคนนี้ตื่นนอนขึ้นมาก็เล่าบอกแม่ว่า
“มีเทวดามาบอกหนูว่า มีเงินทองมากมายอยู่ในที่แห่งหนึ่งขอให้แม่ส่งลูกไปเอา”
แม่ได้ยินลูกพูดบอกแบบนั้นก็ถามลูกว่า “เงินทองที่ลูกว่ามันอยู่ที่ไหน” ลูกตอบว่า “แม่ไปกับหนูเลย
ถ้าหนูบอกอะไรขอให้แม่ทาตามหนู” ลูกถือกระเชอพาแม่เดินเข้าไปในป่าไกลออกไปจากหมู่บ้านถึงที่
แห่งหนึ่ง เด็กคนนี้เอากระเชอไปครอบบนดินพยายามกดทับไว้แล้วร้องตะโกนเรียกแม่ว่า

๒๓๗

“แม่! ช่วยกดด้วย เงินทองอยู่ในดินนี้มากมายเหลือเกิน แม่กดให้แน่นๆด้วย เดี๋ยวหนูจะไปหาจอบมา
ขุดเอาเงินทอง แม่อย่าไปไหนอยู่กดให้สนิทอย่าปล่อย ถ้าแม่ปล่อยเงินทองจะหายไปหมด”
ฝ่ายแม่ได้ยินลูกพูดแบบนั้นก็พยายามกดกระเชอรอลูก ฝ่ายลูกก็รีบวิ่งกลับบ้านคืน จับหมูมาฆ่าทา
เป็นอาหาร พาพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้ชิดมากิน แกล้มเหล้าเล่นกันด้วยความสนุกสนาน แม่รอลูกที่ป่าไม่
เห็นลูกกลับมาสักที แม่รู้สึกหิวข้าว หมดเรี่ยวหมดแรง แขนขาอ่อน มือหลุดออกมาจากกระเชอที่กดไว้
แต่นางไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น
แม่รอลูกนานเกินไปคิดได้ว่าโดนลูกหลอกแล้ว ปล่อยกระเชอเดินกลับบ้านคืนเห็นลูกกาลังกินเนื้อหมู
กินเหล้า เล่นอย่างสนุกสนานแบบนี้ นางโกรธลูกมากแล้วพูดกับน้องตัวเองว่า
“ลูกคนนี้แย่มาก ไว้ใจไม่ได้เลย เราต้องจับมันใส่กระสอบเอาไปโยนลงน้าฆ่ามันให้ตาย” น้องได้ยิน
ดังนั้นถามพี่ว่า“เป็นอย่างไรถึงได้คิดจะเอาลูกใส่กระสอบไปโยนลงน้าฆ่าให้ตาย” พี่เล่าบอกน้องตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง
“มันหลอกข้าให้ไปในป่า ว่าไปเอาเงินทองแล้วให้ข้ารอมันอยู่ในป่า ถึงเวลาอาหารข้าหิวข้าวเหมือนไส้
จะขาด ฝ่ า ยมั นมาฆ่ า หมู กิ น เล่น สนุ ก สนาน หมู ข้ า ตั วนี้ ข้ า เก็บ มั น ไว้ข ายเอาเงิ น มาเพื่ อ ใช้ จ่ า ยใน
ครอบครัว”
น้องแม่ก็ไปจับเจ้าเด็กหลอกกินยัดใส่กระสอบใบใหญ่ มัดปากกระสอบอย่างดี แล้วยกแบกเอาทิ้ง
แม่น้า พอถึงปากแม่น้าเจ้าเด็กโกหกกินพูดกับน้าว่า “คุณน้าสงสารหนู ไหนๆก็จะตายแล้ว ขอคุณน้า
เมตตาสงสารช่วยไปเอาตาราโกหกมาให้หนูก่อน หากหนูตายไปจะต้องไปฐานผี หากไม่มีตาราโกหก
จะหลอกผีกินไม่ได้ หนูคงอดอยากไส้ขาดตาย” ฝ่ายน้าได้ยินหลานวิงวอนแบบนั้น ก็ถามหลานไปว่า
“ตาราโกหกที่ว่านั่นแกไว้ที่ไหน” หลานบอกน้าว่า “หนูเก็บไว้บนขื่อบ้าน” น้าก็วางเจ้าเด็กโกหกกินไว้
ที่ปากท่าน้า แล้วกลับไปหาตาราโกหกมาให้เจ้าเด็กโกหกกินอีกครั้ง
เวลานี้มีคนเป็นฝีคนหนึ่งเดินมาใกล้เจ้าเด็กโกหก ได้พูดว่า “ข้ามาหมักฝีที่กระสอบนี้หลายวัน
แล้ว ไม่รู้ว่าดีแล้วหรือยังดูเหมือนว่าหายแล้วนะ”
คนเป็นฝีดาษได้ยินเจ้าเด็กโกหกกินพูดว่าหมักฝีในกระสอบแบบนั้นด้วยที่ตัวเองเป็นฝีก็ถามไปว่า หมัก
ฝีในกระสอบได้ด้วยหรือเจ้าเด็กโกหกกินบอกว่า “ก็ข้าเป็นฝีเขาให้อยู่ในกระสอบนี้หลายวันแล้ว ไม่รู้
ว่าดีแล้วหรือยังช่วยแก้ปากกระสอบให้ข้าหน่อย” คนเป็นฝีได้แก้ปากกระสอบให้เจ้าเด็กโกหกกิน
ออกมา เจ้าเด็กโกหกกินออกมาจากกระสอบแล้ว แกล้ งปัดตามตัวแล้วบอกว่า “ข้าหายจากฝีแล้ว!”
เจ้าคนเป็นฝีได้ยินเจ้าเด็กโกหกกินว่าหมักฝีในกระสอบหายแบบนั้นก็พูดว่า “ให้ข้าหมักฝีด้วย”
เจ้าเด็กโกหกกินได้ยินดังนั้นก็ดีใจมาก คิดว่าข้าไม่ตายแล้ว! มีคนเป็นฝีมาตายแทน เจ้าเด็ก
โกหกกินบอกคนเป็นฝีว่า “ ถ้าเอ็งอยากหายจากฝีไวๆ ต้องถือเคล็ดให้ได้อย่าพูดกับใครเด็ดขาด หาก
ใครมาพูดคุย มาด่า มาตีแบบไหนก็ช่าง ต้องไม่พูด ไม่โต้ตอบ ต้องถือให้ได้ ถึงจะหายเร็ว ” คนเป็นฝีได้
ยินเจ้าเด็กโกหกกินพูดแบบนั้น ก็ตกลงยอมรับข้อเสมอแล้วเข้าไปอยู่ในกระสอบแทน เจ้าเด็กโกหกกิน
มัดปากกระสอบแน่นแล้วก็วิ่งหายไป ส่วนน้าไปหาตาราโกหกให้เจ้าเด็กโกหกกินแต่หาอย่างไรก็ไม่เจอ
รู้ตัวว่าตนเองถูกหลอกแล้ว โกรธมากคิดในใจว่า ถ้าไปถึงจะโยนมันทิ้งลงไปในน้าให้มันตายไปทันที
คิดแล้วก็เดินไปหาเจ้าเด็กโกหกกินด้วยความเร่งรีบเดินไปถึงด้วยความโกรธ ได้ตีต่อยกระสอบซึ่งเจ้า
เป็นฝีเข้าไปอยู่ข้างใน โดยเข้าใจมาเป็นเจ้าเด็กโกหกกิน

๒๓๘

เจ้าคนเป็นฝีก็พยายามอดทนเพราะอยากหายจากฝี ถูกน้าทั้ง ตีทั้ง ต่อยทั้ง ถีบจนพอใจแล้ว น้ายก
กระสอบที่มีเจ้าเป็นฝีอยู่ข้างในโยนลงไปในน้า เจ้าเป็นฝีจมน้าสิ้นใจตายไป
ส่วนเจ้าเด็กโกหกได้วิ่งหนีหายออกจากที่ตรงนั้นไป ได้ไปพบกับคนโกหกคนอีกคนหนึ่ง กาลัง
ดาน้าอยู่ เจ้าคนโกหกคนนี้เห็นเจ้าเด็กโกหกกินกาลังเดินมาแต่ไกล ก็แกล้ง ทาเป็นดาน้านานๆ โผล่
ขึ้นมา แล้วยกเหรียญให้ดูพูดว่า
“ข้าดาน้าไปด้านล่างมีคนเล่นไพ่ข้าเล่นชนะ ได้เหรียญเงินมากมาย แต่เอามาไม่ไหว เอามาได้แค่ชิ้น
เดียว”
เจ้าเด็กโกหกกินได้ยินดังนั้นก็เชื่อคิดว่าเป็นจริง แล้วก็เปลี่ยนผ้านุ่งกระโดดลงไปในน้า พยายามดาลง
ไปหัวชนกับโคนต้นไม้ใต้น้าเลือดไหล รู้ตัวว่าเจ้านี้เป็นคนโกหกคนก็คิดในใจถึงอุบายที่จะหลอกคืน
โผล่ขึ้นมาแล้วพูดกับเจ้าคนโกหกคนนี้ “ว่าแกเอ๋ย!ข้าดาน้าลงไปตามคาบอกของแกเมื่อครู่นี้ ได้เห็น
เขาเล่นการพนันกันมากมายหลายอย่าง ข้าเล่นชนะแต่พวกเขาบอกให้ข้าตามมาเอาเหรียญจากแก แต่
ข้าไม่ยอมข้าทวงเอาจากพวกเขา พวกเขาโกรธข้าและตีข้าหัวแตก ถ้าแกไม่เชื่อแกดูหัวข้าที่แตกนี้เลย”
เจ้าโกหกคนนี้รู้ทันว่าเจ้าเด็กโกหกกินวันมีปัญญา รู้จักโกหกทัน โกหกเก่งไม่แพ้ตัวเอง ก็แก้เหรียญให้
ไปครึ่งหนึ่ง แล้วขอเป็นพี่น้องกัน เดินหากินทางการโกหกคนด้วยกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป
๒๘. สองเกลอ
ผู้เล่า นายวอน เสรีวุฒิ นักศึกษา อาเภอชบามอน จังหวัดกัมปงสะปือ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งมีชายสองคนอยู่บ้านใกล้กัน วันหนึ่งทั้งสองคนนัดกันไปวางกับดักสัตว์นัดหมาย
กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาใกล้พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบภูเขาก็พากันเดินออกไป เดินทางไปถึงป่าที่
เป็นแหล่งดักสัตว์ ชายคนหนึ่งพูดว่า
“ข้าจะวางกับดักที่โคนต้นเพราะที่โคนต้นนี้มีผลดก ต้องมีสัตว์จะมากินผลไม้นี้!” อีกคนตอบ
ว่า
“ข้าก็อ ยากวางกับดั กบริเ วณโคนต้ นนี้เ หมือ นกัน แต่ว่ าหากท่า นวางกับดั กที่โ คนต้ นแล้ ว
ข้าคงต้องไปวางกับดักบนยอดไม้!แล้วคอยดูตอนเช้าของใครติดก็จะรู้ ” พูดคุยกันแล้วต่างคนต่างวาง
กับดักสัตว์ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลากันแยกย้ายกลับบ้านไป
เจ้าคนที่วางกับดักบนยอดไม้กลับมาถึงบ้านแล้วตกกลางคืนคิดกันกับภรรยาว่า ตั้งแต่เกิดมา
ไม่เคยได้ยินว่าใครวางกับดักไว้บนยอดไม้ แล้วติดสัตว์ ๔ ขาที่เดินอยู่บนดินเลย ครั้งนี้ข้าวางกับดักไว้
บนยอดไม้ ทาอย่างไรจะได้สัตว์ ถ้าแบบนี้ข้าจะลุกไปดูตั้งแต่ไก่ขัน ถ้า มีสัตว์ติดกับดักที่วางบนดิน ข้า
จะถอดเอาไปวางไว้ บ นยอดไม้ ถึ ง เวลาเช้ า ข้ า จะไปดู พ ร้ อ มกั น แล้ ว ข้ า จะถอดสั ต ว์ ตั ว นี้ ไ ปให้
สุภานกแก้วเพราะถ้าหากมันไม่พอใจคงต้องเกิดคดีความ เรื่องคงต้องถึงสภานกแก้วแน่สุภานกแก้ว
จะต้องว่าความให้มันแพ้แน่นอน ผัวเมียคิดกันแล้วก็เข้านอน
ถึงเวลาไก่ขันชายคนนี้ลุกจากที่นอนล้างหน้า กินหมากแล้วลงเดินจากบ้านเดินไปถึงที่วางกับ
ดัก เห็นกับดักบนดินติดกวางตัวหนึ่งก็ถอดเอาไปใส่กับดักของตน แล้ววางกับดักให้เหมือนเดิม เหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วรีบกลับบ้านคืน เช้ารุ่งขึ้นแดดอ่อนๆ เจ้าคนที่ใส่ กับดักบนดิน มาตะโกนเรียกให้
ไปดูกับดักด้วยกันอีกคนตอบว่า

๒๓๙

“ไม่ต้องรีบร้อนไป! กับดักข้า ข้าไม่หวังหรอกเพราะอยู่บนยอดไม้ มีแต่กับดักท่านที่อยู่บนดิน
นั้นไม่แน่ข้าไม่กล้าพูด! ถ้าได้อย่างไรก็แบ่งข้ากินด้วย!”
คาพูดนี้เป็นคาพูดเพื่อถากถางอีกคน เพราะตนเองรู้เหตุก ารณ์หมดแล้ว ทั้งสองคนพูดแล้วก็
ลงเดินออกจากบ้านไป เดินไปถึงที่วางกับดัก ไม่เห็นมีสัตว์ติดกับดักที่วางบนดินแต่อย่างใดแต่เห็นสัตว์
ติดกับดักที่วางบนยอดไม้เจ้าคนที่เป็นเจ้าของกับดักบนยอดไม้พูดว่า
“หน้อ! ดูเถอะไม่เชื่อข้า ข้าบอกแล้วว่าอย่าวางกับดักที่โคนต้นไม้ ให้วางกับดักบนยอดไม้ ดูซิ
ของใครติด!” ว่าแล้วก็ขึ้นไปปลดสัตว์ลงมา แล้วชวนกันกลับบ้าน และลากันกลับบ้านของแต่ละคนไป
ฝ่ายเจ้าที่ได้กวางก็รีบเอาไปให้สุภานกแก้วแล้วชี้แจงว่า
“ข้ากับเจ้าอีกคนไปวางกับดักด้วยกัน ข้าวางกับดักสัตว์ไว้บนยอดไม้ อีกคนวางกับดักไม้ที่โคนต้นไม้
ข้าเป็นคนไม่ซื่อ!ความครั้งนี้คงต้องมาถึงท่าน เพราะฉะนั้นแล้วแต่ท่านเมตตาหาวิธีการแบบไหน ขอ
แต่ให้ข้าชนะมันเท่านั้นข้าจะตอบแทนคุณในวันข้างหน้า”
สุภานกแก้วได้เนื้อกวางแล้ว ตอบไปว่า “เอ็งไปหาหมากพลูมาให้ข้าโดยเร็วให้ทันวันพรุ่งนี้ถ้ามันมาขอ
ความช่วยเหลือกจากข้า เล่าความอะไรบอกก็แล้วแต่ถ้ามันมาไม่ทัน ข้าจะตัดสินให้มันแพ้ได้โดยง่าย
เอ็งรีบกลับไปเถอะ”
ส่วนเจ้าคนที่วางกับดักไว้ที่โคนต้นไม้ กลับมาถึงบ้านแล้วก็กังวลใจอยู่ไม่เป็นสุข ก็เอาความไป
ปรึกษาสุภานกแก้วๆ ได้เล่าบอกและแนะนาเหมือนแนะนาเจ้าคนก่อน ถึงเวลาเช้าเจ้าคนที่วางกับดัก
ไว้บนยอดไม้ได้เอาของกานัลไปถึงก่อน ส่วนเจ้าคนที่วางกับดักบนดิน ด้วยตัวเองเป็นคนยากจน เดิน
หาซื้อของฝากอะไรก็ไม่ได้ซื้อไม่ทัน ตกใจกลัวว่าตัวเองต้องแพ้แล้วจะต้องถูกลงโทษอีกด้วย ก็วิ่งจาก
หมู่บ้านแห่งหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ระหว่างทางได้เจอกับสุภากระต่ายๆ ถามว่า
“มีเหตุอะไรถึงได้วิ่งแบบนี้ หยุดก่อน”
เจ้าคนนี้ตอบไปว่า “ท่านเอ๋ย!สงสารและช่วยปลดทุกข์ให้ข้าด้วย เพราะข้าและเจ้าอีกคนไปวางกับดัก
ด้วยกัน ข้าวางกับดักที่โคนต้นไม้ ส่วนเจ้าอีกคนมันวางกับดักบนยอดไม้ เช้ารุ่งขึ้นพากันไปดู แต่ไม่เห็น
ว่ากับดักบนดินติดสัตว์ เห็นแต่กับดักบนยอดไม้ติดกวางตัวหนึ่ง ข้าไม่สบายใจเลย ข้าได้เอาเรื่องราวที่
เกิดขึ้นไปปรึกษาสุภานกแก้วๆ บอกว่าใครเอาของกานัลไปถึงก่อนคนนั้นชนะ ด้วยเหตุนี้ข้าถึง กลัว
เวลานี้เจ้าอีกคนไปถึงก่อนข้าแล้วเมื่อมันเป็นแบบนี้ขอให้ท่านสงสารข้าด้วย!”
สุภากระต่ายตอบว่า “สบายใจ!อย่ากลัวไปเลย รอเวลาบ่ายข้าจะพาไป” เจ้าคนนี้ดีใจ พอถึงเวลาบ่าย
สุภากระต่ายไปถึงบ้านสุภานกแก้วๆ ถามว่า “ทาไมมาช้าเหลือเกิน คดีแพ้เขาแล้ว!” สุภากระต่าย
ตอบว่า “ที่พวกข้ามาช้าก็เพราะ มัวแต่ดูปลาหมอบินขึ้นไปกินใบมะขาม!” สุภานกแก้วพูดว่า “ตั้งแต่
ปู่ย่าตายายมาไม่เคยมีใครได้ยินได้เห็นว่า ปลาหมอบินขึ้นไปกินใบมะขาม!” สุภากระต่ายตอบว่า
“ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ตั้งแต่พ่อแม่เกิดมา ใครเคยได้เห็นได้ยินว่าวางกับดักบนดินไม่ติดสัตว์แต่กลับไปติด
กับดักที่วางบนยอดไม้ แล้วเป็นสัตว์สี่ขาด้วย ไม่มีชาวบ้านที่ไหนเคยได้ยิน!” สุภานกแก้วนิ่งเงียบไม่
กล้าพูดอะไรตอบอีก สุภากระต่ายได้ตัดสินคดีความให้เจ้าคนที่วางกับดักบนดินชนะ ฝ่ายสุภานกแก้ว
ที่นั่งเป็นทนายว่าความ รู้สึกอับอายเพราะตัวเองมีความละโมบรับสินบน ก็นั่งนิ่งเงียบหันหน้าเข้าไป
ข้างฝาเหมือนแมวหลบหนู
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๒๙. เสือ ลิงและกระต่าย
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
มีเสือตัวหนึ่ง มันอดโซ เดินหาจับสัตว์อะไรกินไม่ได้เลย แต่มันก็พยายามแสวงหากระทั่งได้ไป
พบเหยี่ยวตัวหนึ่งกาลังส่งเสียงร้อง อ๊กอูๆ! เกาะอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งริมฝั่งหนองน้า เสือมองเห็นคิดใน
ใจว่า “ทาอย่างไรจะจับเจ้านกตัวนี้ได้หนอ! ถ้ามันอยู่สูงขนาดนั้น หากข้าขึ้นไปมันต้องเห็นข้าแล้วบิน
หนีไปเป็นแน่ แล้วเมื่อไหร่จะจับมันได้! ”เจ้าเสือได้แต่นั่งมองดูพฤติกรรมของเหยี่ยวตัวนี้ ส่วนเจ้า
เหยี่ยวเวลาที่มันเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ตาจับจ้องดูปลาอย่างใจจดจ่อ หากมีปลาโผล่ขึ้นมาจะจับทันที
สักครู่ใหญ่มีปลาตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้า เหยี่ยวรีบบินโฉบลงไปจับปลาตัวนั้นมาเอามาเป็นอาหาร
มันต่อไป
เสือเห็นเหยี่ยวทาแบบนั้นก็คิดในใจว่า
“เยอ! เจ้าเหยี่ยวตัวนี้นั่งอยู่เฉยๆ มีปลาว่ายในหนองน้า มันสามารถจับได้ภายในพริบตาอย่างหน้าตา
เฉย ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เลย ไม่ต้องกังวลเหมือนเรา พยายามเดินหาแทบตายกว่าจะได้ ส่วน เจ้านี่นั่ง
เฉยๆ บินโฉบลงไปจับได้ทันที แล้วมันก็ไม่ต้องแอบต้องหลบซ่อนอีกด้วย ถ้าแบบนี้ข้าจะทาเหมือน
เหยี่ยวคงสบายกว่า” เสือคิดดังนั้นก็ออกเดินทางต่อไป มันเดินหาบึงหรือหนองน้าที่เงียบสงัดและที่มี
ปลาเยอะๆ กระทั่งมันเดินไปเจอบึงแห่ง หนึ่งเป็นที่เงียบสงัด บนริมบึง นี้มีต้นไม้ใหญ่ๆ ขึ้นสลับกัน
และมีร่มเงาเหมาะที่มันจะแอบซ่อนตัวได้
เวลานั้นมีชายคนหนึ่งไปใส่เบ็ดในบึง แห่ง นี้ ก่อนที่เสือ ไปถึง เพราะอยากมองเห็นเบ็ดที่
ตัวเองวางไว้ไกลๆได้สะดวก ชายคนนี้ใส่เบ็ดเสร็จ ไม่ได้ยืนรอบนดินหรอกแต่ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้
ใหญ่ต้นหนึ่งซ่อนตัวนิ่งเงียบแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีเสียงเลย ฝ่ายเสือเมื่อเดินทางมาถึงหนองน้าแห่ง
นี้ ก็เดินไปเดินมาเพื่อหาต้นไม้ที่จะขึ้นไปอยู่เหมือนเหยี่ยวส่วนชายหาปลาที่อยู่บนต้นไม้ได้ยินเสียงก็
มองไปดู เห็นเสือกาลังเดินมาแล้วขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดไม้ และทาเสียงร้องตามเหยี่ยวว่า อกอูๆ!ชายหา
ปลาไม่กล้าส่งเสียงแต่อย่างไร ได้แต่มองดูแล้วคิดว่าเสือตัวนี้ มันขึ้นไปบนยอดไม้ในบึง แบบนี้มัน
กาลังคิดทาอะไร สักครู่ใหญ่ๆ มีปลาว่ายโผล่น้าขึ้นมา เสือเห็นดังนั้นรีบกระโดดลงไปในน้าเสียงดัง
ปรุง!แล้วโผล่ขึ้นมาด้วยอาการสาลักน้าได้ยินเสียง ขกๆ!
ชายคนนี้เห็นแล้วหัวเราะแล้วร้องตะโกนออกไปว่า “ตายไป!อ้ายผีบ้า ทาอะไรอย่างนั้น ”
เสือได้ยิน มองขึ้นไปเห็นคนนี้อยู่บนยอดไม้ รู้สึกอับอายมาก มีความรู้สึกเหมือนตัวเองจะขาดใจตาย
เพราะไม่เคยสิ้นคิดขนาดนี้ แล้วเสือคิดว่าเวลานี้ชายคนนี้เห็นข้าคนเดียว หากกลับไปถึงบ้านคงเล่า
บอกคนอื่นอีกยิ่งแต่มีคนรู้มากขึ้น ทาให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศมาก ถ้าเป็นแบบนี้ข้าขอร้องแก ไม่ให้
พูดบอกใครต่อไปอีกเลย
เสือได้พูดอ้อนวอนชายหาคนนี้ด้วยความอ่อนน้อมว่า “โอ๋! ท่านเอ๋ย! ข้ากระโดดลงมาจับปลา
เหมื อ นที่ เ หยี่ ย วมั น ท า แต่ มั น ไม่ไ ด้ ป ลา แต่ ข้ า จมน้ าเกื อ บตาย ข้ า มี ค วามรู้ สึ ก อั บ อายท่ า นมาก
เหลือเกิน เป็นแบบนี้ข้าขอร้องให้ท่านสงสารข้า อย่าพูดไปไหนมาไหนต่อไป แล้วข้าจะตอบแทน
คุณท่าน”
ชายหาปลาตอบไปว่า “เสือท่านจะให้อะไรข้า!เสือตอบว่า ข้าสัญญาจะหาสัตว์ทุกเช้า เอา
มาส่งท่านที่ตรงนี้ทุกๆ วัน” ชายหาปลาพร้อมรับคาสัญญาจากเสือแล้วกลับไปบ้านตนเอง เช้ารุ่งขึ้น
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ชายหาปลามารับสัตว์จากเสือตามสัญญา เสือได้คาบสัตว์ตัวหนึ่งมาให้ชายคนนี้และทาเช่นนี้ทุกวันไม่
เคยขาด
ชายหาปลาได้สัตว์กลับไปบ้านทุกวันเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน ภรรยาสงสัยคืนหนึ่งภรรยา
ถามเงียบๆว่า “พี่ท่านทาอย่างไรถึงได้สัตว์กลับมาทุกวันแบบนี้ บางทีได้สัตว์นี่บางที่ได้สัตว์นั่น หมูก็มี
กวางก็มี กระจงก็มี” สามีตอบไปว่า “ข้าใส่กับดัก!” ภรรยาถามต่อไปอีกว่า “กับดักอะไรถึงได้ไม่เคย
ขาดแบบนี้ พี่เอ๋ย! บอกน้องมาตามตรงดูซิ” ชายคนนี้ลืมคาสัญญาที่ให้ไว้กับเสือเข้าใจ เสือเวลาไหน
มันถึงจะมาก็บอกภรรยาตามเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ภรรยาก็เชื่อ เช้าวันรุ่งขึ้นชายคนนี้ไปเอาสัตว์จาก
เสือเหมือนทุกวัน ไปถึงเห็นเสือนั่ง รออยู่ที่จุดนัดหมายก่อนแล้วพอชายคนนี้เดินไปถึง เสือบอกว่า
“เออ! ท่านมาถึงแล้วข้ารอท่านอยู่!ข้าจะกินท่าน เพราะเวลาพูดกันก่อนหน้านี้ข้าห้ามท่านว่า ขออย่า
เล่าเรื่องบอกใครต่อไปอีก ข้าสู้ให้สัตว์วันละตัวทุกวัน แล้วทาไมถึงพูดบอกคนอื่น”
ชายหาปลาตกใจกลัว ไม่กล้าเอ่ยปากเถียงอะไร ได้แต่อ้อนวอนเสือว่า
“พี่เสือหากท่านจะกินข้าก็กินเถอะข้าไม่เถียงท่านหรอก ข้าได้พูดไปแล้ว แต่หากจะเป็นจะ
ตาย ข้าขอไปพบภรรยาก่อนข้าจะได้บอกให้เขารู้ด้วย” เสือก็ยอมและพูดว่า
“เออ! ไปก็ไปเถอะ แต่ให้รีบกลับ มาคืน ข้าถุยน้าลายรอ แต่หากน้าลายข้าแห้งข้าจะตามไป
กินทั้งผัวทั้งเมีย เอาไว้ทาไมคนพูดไม่เที่ยง” ชายคนนี้กลับไปทั้งโศกเศร้าในใจ เป็นเพราะปากไม่
สนิท เสือถึงได้กิน ไปถึงเล่าบอกภรรยาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วพูดว่า
“เวลานี้อยู่ไม่ได้แล้ว หากเสือมันรออยู่นาน มันจะมากินหมดทุกคน”
ภรรยาร้องไห้เสียใจโศกเศร้าด้วยความสงสารสามี สามีได้ลาภรรยาแล้วเดินออกจากบ้านไป เดินไป
ร้องไห้ไป เดินไปถึงกลางทาง เจอกับกระต่ายตัวหนึ่ง กระต่ายถามว่า
“ท่านเดินไปไหนและร้องไห้ด้วยแบบนี้ ได้รับโทษหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไร” ชายหาปลาได้เล่าเรื่อง
บอกกระต่ายทุกอย่าง กระต่ายตอบว่า
“โอ๋! ถ้าเป็นแบบท่านไม่ต้องกลัว อะไร ท่านไปหากล้วยมาให้ข้า ๑ หวี ท่านกลัว ทาไมเจ้าเสือไม่
สมประกอบตัวนี้”
ชายหาปลาดีใจรีบวิ่งกลับไปหากล้วยมาหนึ่งหวี แล้วส่งไปให้ท่านสุภากระต่ายแล้วพูดว่า
“ข้าขอมอบให้ท่าน! ขอให้ท่านสุภาช่วยข้าให้รอดชีวิตด้วยเถอะ สักครู่เสือมันจะมากินข้าแล้ว ” สุภา
กระต่ายพูดว่า “เออ! ท่านไปกับข้า แล้วคอยดูเสือตัวนี้ให้มันชัด ” ว่าแล้วสุภากระต่ายเดินหาจอม
ปลวกสูงใหญ่แห่งหนึ่ง แล้วขึ้นไปนั่งบนจอมปลวก เพื่อให้สามารถมองดูได้ในระยะไกล
ฝ่ายเสือ รอชายคนนี้นานมากก็ออกมาตาม ตั้งใจจะกัดกินทั้งสองคน เพราะผิดสัญญาถึง
สองครั้ง แล้ว มันเดิน ตามทางมาตัว เดียวหน้าตาตื่น มาถึง จอมปลวกชายหาปลาเห็น ก็ บอกสุภ า
กระต่ายว่า “หนอ!มาแล้วท่าน สุภากระต่ายบอกว่า “อย่าพูด! ให้มันมาใกล้ๆ ก่อน” เสือเดินมาใกล้
จอมปลวก สุภากระต่ายอมกล้วยลูกหนึ่งไว้ในปาก แล้วส่งเสียงร้องกระแอมขึ้นว่า
“แอ้มๆ! กินเสือ ๕ ตัว ไม่อิ่มท้อง กินมะเขือขื่นเท่ากามือสะอึกแทบท้องแตก แอ้มๆ” เสือได้ยินคาว่า
กินเสือ ๕ ตัวไม่อิ่มท้องก็ รีบถอยหลัง สุภากระต่ายส่งเสียงร้องกระแอมอีกครั้งอย่างกึ่งก้อง
เสือรีบวิ่งไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับมามอง วิ่งไกลออกไปเจอลิงตัวหนึ่งอยู่บนยอดไม้
ลิงเห็นเสือวิ่ง ได้ร้องไปถามว่า “พี่เสือวิ่งมีเหตุการณ์อะไร”
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เสือได้ยินก็หยุดแล้วตอบไปว่า “ไม่! ไม่! อะไรไอ้ไหนถึงใหญ่ขนาดนี้ กินเสือถึง๕ ตัว แต่ยังไม่อิ่มข้าถึง
ได้กลัว วิ่งมากลัวมันกิน”
ลิงถามว่า “ท่านเห็นหรือ” เสือตอบว่า “ไม่! ได้ยินแต่เสียง” ลิงถามไปว่า! “เสียงอยู่ตรงไหน!” เสือ
ตอบไปว่า “อยู่ใกล้จอมปลวกที่ต้นปรงโน่น”
ลิงตอบไปว่า“ไม่ใช่พี่สุภากระต่ายหรือข้าจาได้ว่าเคยเห็นอยู่ตรงนั้น”
เสือตอบไปว่า “ไม่ใช่หรอก คาพูดสุภากระต่ายไม่ใช่แบบนี้”
ลิงตอบไปว่า “ไม่! ต้องใช่สุภากระต่ายแน่เลย ถ้าอย่างนั้นไปอีกครั้ง ข้าส่งไป”
เสือไม่ยอมไปตอบไปว่า “เกรงพี่ลิงวิ่งหนีข้าไปตัวเดียว ตกใจวิ่งขึ้นยอดไม้ไปเหลือแต่ข้าตัวเดียว ตาย
ข้าแน่”
ลิงพูดอีกครั้งว่า “หากเอ็งกลัวข้าวิ่งหนี เรามาผูกหางให้มันติดกั น ข้าขึ้นไปบนต้นไม้ไม่ได้แน่ ถ้าผูก
หางติดกับข้าแล้ว”
เสือตอบไปว่า “เออ!ถ้าทาแบบนี้ไปก็ไปอย่าวิ่งหนีกันนะ!” เสือกับลิงผูกหางติดกันแล้วเดินตรงไปยัง
จอมปลวก ชายคนนี้เห็นบอกสุภากระต่ายว่า
“ท่านเอ๋ย! มาอีกแล้ว ครั้งนี้มีลิงมาด้วย ข้ากลัวมากเลยท่าน!” สุภากระต่ายพูดว่า
“อย่ากังวลอะไร! ปิดปากเงียบ รอให้มันมาใกล้อีกนิดจะดูมัน ” สุภากระต่ายปอกกล้วยลูกหนึ่งแล้ว
อมไว้อย่างดี เข้ามาใกล้ลิงถามว่า “ตรงไหนพี่เสือ” เสือตอบไปว่า “นี่! ตรงนี้แหละ!เสียงตะโกนมา
จากตรงนี้” สุภากระต่ายอมกล้วยไว้ในปากแล้วตะโกนไปว่า
“เยอ!ไอ้ลิงพิการ ติดหนี้ข้า ๔-๕ ปี ลากได้เสือผอมตัวหนึ่งมาให้ข้า แอ้ม! ดูมารยาทไอ้ลิงตัวนี้!” เสือ
ได้ยินดังนัน้ ก็รีบวิ่งหนีออกไป ลิงห้ามก็ไม่ฟัง แล้วคิดในใจว่า
“ เยอ! ไอ้ลิงตัวนี้มันเอาข้ามาใช้หนี้หรอกหรือ” ลิงร้องตะโกนว่า “พี่เสือหยุดก่อนๆ” เสือก็ไม่ยอม
เพราะเข้าใจว่า แน่นอนแล้วลิงเอามันมามอบให้เขาเพื่อจ่ายหน้าแล้ววิ่งไปไกล กระทั่งลิงตัวนี้
กระแทกกับเศษไม้ ก้อนดิน ตายไปอย่างไม่มีสารประโยชน์อะไรเลย
๓๐. แม่วัว
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง พระองค์มีวัวตัวเมียตัวหนึ่ง ซึ่งพระองค์
ทรงรักหมดใจพระองค์ทรงทรงมีพระราชดาริว่า หากจะเลี้ยงแม่วัวตัวนี้ให้ดี ควรต้องให้ชาวนาบ้าน
เป็นผู้เลี้ยง ในที่ที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้วัวตัวนี้ได้กินอิ่มด้วย ทรงมีพระราชดาริดังนั้นแล้ว ได้ทรง
เรียกผู้นาหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่ออ๊อก มีง านอยู่เขตที่มีทุ่งใหญ่ มารับแม่วัวตัวนี้ไ ปเลี้ยงที่หมู่บ้าน ผู้นา
หมู่บ้านมาแล้ว พระองค์ทรงมีพระราชดารัสว่า
“ข้าฝากแม่วัวข้าตัวนี้ให้ราษฎรเขตท่านไปเลี้ยงดูแลรักษา แต่สัตว์ตัวนี้รูปร่างสวย ดูแปลก
แต่งต่าง และข้ารักมากด้วย ดังนั้นขอให้พวกเขาเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้ดี หากมีใครคนใดคนหนึ่งมาบอกข้า
ว่าแม่วัวข้านี้ตาย ข้าจะฟันหัวมันไม่เว้น”
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ได้ยินดังนั้นผู้นาหมู่บ้านได้กราบบังคมทูลรับพระราชบัญชา แล้วนาแม่วัวออกไปเขตคืน
กลับมาถึงผู้นาหมู่บ้าน ได้เรียกทั้งนาหมื่น หัวหน้าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ราษฎรทุกคนมาพบ ฝากว่า แม่
วัวตัวนี้เป็นของหลวง พระองค์ทรงฝากให้พวกเราเลี้ยง ดูแลรักษา เอาใจใส่ ให้มันอยู่สุขสบายต่อไป
พระราชดารัสนี้ขอให้นาหมื่น กรมการ เอาใจใส่ช่วยกันดูแลทุกคน ให้แม่วัวตัวนี้เจริญ เติบโตต่อไป
ไม่ให้มันเจ็บป่วย หากมันล้มตาย พระองค์จะฟันหัวพวกเราทุกคนโดยไม่มีความปราณี ขอให้นาหมื่น
เลือกดูว่าที่ไหนมีหญ้าอุดมสมบูรณ์กว่าเขา ให้เอาแม่วัวของหลวงไปเลี้ยงให้ดี
ชาวบ้านต่างก็พากันเอาอาหารมาให้แม่วัวกินทุกคนทุกวัน เวลานี้แม่วัวอ้วนขึ้นมาก ไม่สามารถเดินหา
หญ้ากินได้ รออยู่ในโรงเลี้ยงให้ชาวบ้านเอาอาหารมาให้กิน ชาวบ้านต่างก็เอาอาหารมามากมายเต็ม
กระบุงกระสอบ ตลอดเวลา เอาหญ้าอ่อนบ้าง กล้าข้าวบ้าง หน่อไม้บ้าง ข้าวบ้าง ฝักข้าวโพดอ่อนๆ
บ้าง ส่วน แม่วัวกินอาหารมากเกินไป ถึงกับสิ้นใจตายเพราะกินอาหารมากเกิน เห็นแบบนี้ชาวบ้าน
ตกใจรีบไปบอกเจ้าหน้าที่ๆ วิ่งด้วยความกลัวไปบอกหัวหน้าหมู่บ้านๆ กลัวมากไม่กล้ารายงานเจ้านาย
ไปบอกแค่เสมียนๆ ตกใจไปบอกปลัดๆ ได้ยินเรื่องราว ก็สั่นทั้งมือ ทั้งเท้า เข้าไปหาเจ้านาย
เจ้านายเห็นปลัดมีอาการแบบนั้นก็ถามว่า
“เกิดเคราะห์อะไรท่านปลัดถึงสั่นทั้งมือทั้งเท้าสั่นแบบนั้น” ปลัดตอบไปว่า
“ข้าพระบาทไม่กล้าพูดหรอก” ฝ่ายเจ้านายบอกว่า
“ไม่เป็นไร ขอให้ท่านปลัดพูดมาเถอะ” ปลัดถึงได้พูดไปว่า
“ขอให้โปรดเมตตา เพราะแม่วัวพระเจ้าอยู่หัวได้ตายแล้ว ” ได้ยินดังนั้นเจ้านายถึงกับทรุดสั่นทั้งตัว
ร้องขึ้นว่า
“ข้าเอ๋ยครั้งนี้คงจบชีวิตแน่ เพราะหลวงผู้เป็นเจ้าชีวิตมีพระราชดารัสฝากว่า หากใครไปกราบทูลว่าแม่
วัวตัวนี้ตาย จะให้ฟันหัว โอ แบบนี้ข้าไม่พร้อมที่จะไปกราบทูลตามความหรอก ขอให้ท่านปลัดไป
เถอะ” ฝ่ายปลัดได้เถียงไปว่า
“การเข้าไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวเวลานี้ เป็นหน้าที่กระทรวงของผู้นาหมู่บ้าน ไม่สมควรใช้นาหมื่น
ไหนเข้าไปแทนเลย” เถียงกันไปมาเป็นเวลานานมาก
ขณะนั้นลูกสาวผู้นาหมู่บ้านเดินเล่นในสวนใกล้ที่ทาการเขต ได้ยินผู้นาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพ่อกาลังมีความ
วิตกกังวลกันแบบนั้น นางขึ้นไปบนที่ทาการแล้วถามว่า “พ่อเอ๋ยมีเหตุการณ์อะไรให้กังวลใจขนาด
นั้น”
ผู้นาหมู่บ้านตอบกลับมาว่า
“ลูก เอ๋ ย พ่ อ มี ค วามทุ ก ข์ เ วทนามาก เพราะแม่ วั ว ซึ่ ง เป็ น สมบั ติ ของหลวงมั น ตายไปแล้ ว ซึ่ ง พระ
เจ้าอยู่หัวฝากไว้ว่า ถ้าหากใครคนไหนเข้าไปกราบทูลว่าแม่วัวตัวนี้ตาย พระองค์จะฟันหัวโดยไม่ปราณี
ด้วยเหตุนี้พ่อมีทุกข์เป็นอย่างมาก ไม่พร้อมเข้าไปกราบบังคมทูลความครั้งนี้”
ได้ยินดังนั้นนางตอบมาว่า “ขอพ่ออย่าได้กังวลใจ หากพ่อไม่กล้าเข้าไปไม่เป็นไรหรอกลูกขอเข้าไป
แทน” หัวหน้าหมู่บ้านห้าม ไม่ยอมให้นางเข้าไป เกรงพระเจ้าอยู่หัวฟันหัวตามที่ตรัสไว้ ถึงผู้นาหมู่บ้าน
ห้ามอย่างไรนางก็ไม่ยอมฟัง ได้แต่อ้อนวอนพ่อให้พ่ออนุญาตให้นางเข้าไป กระทั่งผู้นาหมู่บ้าน
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ยอมจานนต่อความคิดของนาง จึงยอมอนุญาตให้นางเข้าไปตามความปรารถนา นางได้จัดเตรียมการ
เดินทาง ใส่ผ้าถุงโฮลสวยงามพันคอด้วยผ้าแพรอย่างงาม เข้าไปในวังเข้าไปนั่งนิ่งเงียบกับเขา พระ
เจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวหน้าตาสวยมาก ทรงมีพระราชดารัสถามว่า
“นางมาจากไหนข้าไม่เคยเห็นหน้าเลย” นางกราบถวายบังคมทูลไปว่า
“ทรงพระเจริญหม่อมฉันไม่ได้อยู่ในกรุงหรอก หม่อมฉันเป็นคนบ้านนอก หม่อมฉันเป็นลูกสาวเจ้านา
หมู่บ้าน ชื่อ อ๊อก” พระองค์มีพระราชดารัสถามว่า
“ผู้นาหมู่บ้าน ชื่ออ๊อก ที่เลี้ยงแม่วัวข้าใช่หรือไม่” นางกราบทูลว่า
“ทรงพระเจริญ หม่อมฉันเป็นลูกผู้นาหมู่บ้านนี้เอง” พระองค์ทรงพระโสมนัสมาก
ถามว่า “แม่วัวข้าทุกวันนี้เป็นอย่างไร” นางกราบทูลว่า
“แม่วัวพระองค์ไม่รู้จักกินน้าหรอก” พระองค์ได้ยินดังนั้นทรงสงสัยมากถามอีกว่า
“มันกินหญ้าดีหรือไม่” นางกราบทูลว่า “มันไม่รู้จักกินหญ้าหรอก”
พระองค์ถามอีกว่า “ถ้าเช่นนั้นแม่วัวตัวนี้มันทาอะไร”
นางกราบทูลว่า “มันไม่รู้จักเยี่ยวหรอก” พระเจ้าอยู่หัวยิ่งแต่สงสัยมากขึ้นถามว่า “มีอะไรอีก” นาง
กราบทูลว่า “แม่วัวตัวนี้มันเลิกขี้แล้ว”
พระเจ้าอยู่หัวทรงร้องตะโกนไปว่า “อะไรกันแม่วัวข้าไม่รู้จักกินน้า ไม่รู้จักกินหญ้า เลิกเยี่ยว เลิกขี้
แบบนี้มันเหมือนว่าวัวข้าตายไปแล้ว”
นางก็กราบทูลว่า “ขอทรงเมตตาโปรดให้หม่อมฉันได้กราบบังคมทูลว่า แม่วัวได้ตายแล้ว ที่หม่อ มฉัน
ไม่ได้กราบทูลแบบนั้น ด้วยเหตุผลที่ไ ม่ใช่ว่าหัวหม่อมฉันหรอกที่ควรถูกฟันหัว ” ได้ยินดัง นั้นพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระสรวลไม่ทรงพิโรธ แต่ทรงพระราชทานรางวัลให้นางอีก แล้วมีพระราชบัญ ชาให้
เทียมราชรถ ๑ คันพานางกลับบ้าน พระองค์ทรงพระราชทานอภัยโทษให้นางทุกอย่าง
๓๑. ชาติกาเนิดเสือใหญ่
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
นานมาแล้ว มีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง เสวยราชสมบัติอยู่นครแห่ง หนึ่ง มีอัครมเหสี
เป็นจอมสตรี มีมนตรีจัตุรมุข ๔คน มีโหรา ๑ คน ซึ่งเป็นตาแหน่งคู่ บารมี พระองค์มีมนตรีและนาง
สนมเป็น ราชบริ พาร เต็ ม เกี ยรติย ศของเจ้า แผ่ น ดิน ตามพระราชพระประเพณีม าแต่ โบราณ แต่
พระมหากษัตริย์กับจัตุรมุขทั้ง ๔ คน ไม่ได้เรียนเวทมนต์ด้านการพิชัยสงคราม เหมือนพระราชาองค์
ก่อ นๆ พระองค์ ทรงวิต กและกัง วลใจกับ พระมหานครเป็น อย่า งมาก ท าให้ พ ระราชานุภ าพของ
พระองค์อ่อนแอลง พระองค์ทรงราพึงว่า “หากมีข้าศึกศัตรูเข้ามาบุกรุกแย่งชิงพระนครของพระองค์
พระนครคงต้องตกอยู่ในกามือของปัจจามิตรโดยง่ายดายเป็นแน่เลย”
วันหนึ่ง เวลา ๘ โมงเช้า พระองค์ทรงเสด็จออกท้องพระโรง โดยมีพระอัครมเหสีพระทับข้าง
พระองค์ และมีโหราจัตุรมุขทั้ง ๔ กับมนตรีอื่นๆเข้าเฝ้าตามปรกติ เวลานี้ทรงฉุกคิดในพระทัยว่า
อยากไปเรีย นศิลปะศาสตร์ในส านักอาจารย์ ทิศาปาโมกข์ ที่นครตักศิล า ทรงปรึกษากับพระอัค ร
มเหสีๆ ขอตามเสด็จไปด้วย ฝ่ายโหรากับจัตุรมุขทั้ง ๔ คน ก็ขอติดตามพระองค์ไปเช่นเดียวกัน เพื่อ
เรี ย นมนต์วิ ช าให้ เกิ ด ความช านาญ น าวิช ากลั บ มารั ก ษาพระนคร พระองค์ ทรงพระราชานุ ญ าต
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วันหนึ่งพระองค์พาอัครมเหสี โหรและจตุสดมภ์ทั้ง ๔ คนออกจากพระนคร เดินทางเป็นเวลา ๗ วัน
จึงถึงนครตักศิลาพบกับพระอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เพื่อขอเรียนศิลปะเวทย์
อาจารย์ทิศาปาโมกข์รับพระองค์ พระอัครมเหสี และโหราพร้อมทั้ง จตุสดมภ์เป็นศิษย์ ร่า
เรียนสาเร็จจบรู้หมดทุกอย่างแล้ว อยากแปลงร่วงเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือยักษ์คนธรรพ์สุบรรณก็ไ ด้
โดยง่าย เรียนสาเร็จแล้วพระองค์ทรงขอลาอาจารย์กลับพระนคร อาจารย์ก็อนุญาต พระราชาและ
พระอัครมเหสีได้ทรงพระราชดาเนินกลับ พระนครคืนพร้อมด้วยโหราและจตุสดมภ์ทั้งสี่คน ทรงออก
เดินทางจากนครตักศิลามาได้ ๓ วัน ด้วยผลกรรมทาให้หลงทางอยู่ในป่า หมดเสบียงอาหาร กินแต่
รากไม้และผลไม้ พระราชาทรงเสียดายชีวิต ได้ทรงปรึกษากับโหราและจตุสดมภ์ทั้งสี่คนพร้อมทั้งอัคร
มเหสีว่า“เวลานี้เราใกล้ถึงเวลาหมดอายุไขทุกคนแล้ว เพราะไม่มีอาหารเลี้ยงชีวิต แล้วทุกท่านมีความ
เข้าใจหรือมีความเห็นว่าเป็นอย่างไร”
โหราทูลพระองค์ว่า
“ทูลพระบังคมข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่ามนต์วิชาที่พวกเราได้เรียนมา ทุกคนมีความรู้ทุกอย่างเหมือนกัน
เหตุนี้ หากแปลงร่างเป็นเสือตัวใหญ่ แล้วไปจับเล็กมาทาเป็นอาหารเพื่อให้เดินทางไปถึงพระนครแล้ว
ค่อยแปลงร่างเป็นมนุษย์คืนก็ได้”
พระราชาพระอัครมเหสีทั้งจตุสดมภ์ก็พร้อมเห็นด้วยตามท่านโหรา ทรงมีพระราชดารัสถามว่า “แล้ว
ตัวเสือทั้งตัวนี้ ท่านใดจะแปลงร่างเป็นส่วนไหน”
จตุสดมภ์ขอเป็นขาทั้งสี่ข้าง โหราขอเป็นหาง พระอัครมเหสีขอเป็นตัวเสือ รูปร่างเสือทั้งตัวยัง
เหลือส่วนที่เป็นหัวคือพระมหากษัตริย์ ปรึกษากันเรียบร้อยก็สวดมนต์วิชาแปลงร่างเกิดเป็นพยัคฆราช
(กษัตริย์เสือ) ได้ดังใจปรารถนา ลุกวิ่ง ไล่จับสัตว์ เก้ง กวาง เป็นอาหาร เวลาผ่านไป รู้สึกชอบใจมี
ความสุขสบาย ลืมราชสมบัติและพระมหานครโดยไม่นึกเสียดายเลย
ด้วยเหตุนี้ เสือถึงเป็นสัตว์ที่มีแรงมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น เสือหากจะจับสัตว์เป็นอาหาร คือรับรู้
จากหางก่อนเพราะเป็นโหรา ส่วนตัวที่อ่อนช้อยคืออัครมเหสีที่มีภาพเป็นสตรี ส่วนหัวที่มองเห็นสง่า
มหัศจรรย์ คือองค์พระมหากษัตริย์ ที่ทรงอิ ท ธิฤทธิ์กว่ าใครทั้ง หมด ส่ว นขาทั้ง ๔ ที่ทรงพลัง มีแรง
มหาศาลและมีเล็บที่แหลมคม คือจตุสดมภ์ทั้ง ๔
๓๒. หัวล้านสี่คน
นายเซร็ย โซพานี วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่ง มีชายคนหนึ่งหาเลี้ยงชีวิตโดยการเอาใบตาลมาจักสานขาย วันหนึ่ง ชายคนนี้
ขึ้นไปบนยอดตาลเพื่อจักสาน ขณะที่มันนั่งอยู่ มันจักสานไปด้วย ผิวปากไปด้วยอย่างความสุข มัน
คิดว่า “ข้าควรต้องมีคนรับใช้หนึ่งคนเพื่อช่วยทางานให้ข้า! ฉะนั้น หากข้าจักรสานเสร็จข้าจะขายจักร
สานนี้ให้ได้เงินมากๆ แล้วต่อมาอีก ข้าก็จะจักรสานให้ได้มากขึ้นๆ เพื่อให้มีเงินมากสาหรับไถ่ทาสสัก
คนหนึ่ง เอามารับใช้ข้า”
กาลังสบายใจกับความคิดที่จะมีคนรับใช้มาทางานให้ มันบ่นว่า ถ้าหากคนรับใช้คนนี้ไม่ขยัน
ทางาน ข้าจะถีบมันออกไปแบบนี้ อย่างนี้แน่! ด้วยความลืมคิดว่า ตัวเองอยู่ที่ไหน มันก็ยกขาข้างหนึ่ง
ถีบออกไปอย่างแรงกระทั่งพลาดจากที่นั่ง ตกลงมาจากยอดตาล โชคดีมันคว้าจับทางตาลได้ทัน แล้ว
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ห้อยโตงเตงๆ พร้อมกับตะโกนออกไปว่า “ช่วยด้วยๆ!”เวลานั้นมีหมอช้างคนหนึ่งขี่ช้างมาถึง ได้ยิน
เสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากบนยอดตาล ก็หันมองขึ้นไป เห็นเจ้าจักสานกาลังห้อยทางตาล เจ้า
จักรสานร้องตะโกนขอความช่วยเหลือว่า “ช่วยเอาข้าลง! ข้ายินดีเป็นข้ารับใช้ท่านตลอดชีวิต”
ทันทีนั้นหมอช้างบังคับช้างไปที่ต้นตาล ลุกขึ้นยืนบนหลังช้างยื่นแขนไปจับขาเจ้าสักสาน ด้วย
น้าหนักขาที่กดลงบนหลังช้างเพื่อยืนขึ้น ช้างคิดว่าเจ้าของให้สัญ ญาณว่าให้ไ ปข้างหน้า ช้างก็เดิน
ออกไป ปล่อยให้เจ้าจักสานโหนทางตาลและหมอช้างโหนขาชายจักสาร เวลานั้นชายทั้งสองได้ร้อง
ตะโกนว่า “ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!” กอรปกับเวลานั้นมีคนหัวล้านสี่คนเดินมาถึง ได้ยินเสียงร้องขอความ
ช่วยเหลือ คนทั้งสี่ก็หยุดนิ่งแบบงงๆ เจ้าจักสานและหมอช้างร้องตะโกนไปว่า “ช่วยสงเคราะห์ด้วย!
ช่วยสงเคราะห์ด้วย! ข้าขอสัญญาว่าจะรับใช้ท่านทุกคนตลอดชีวิต”
คนหัวล้านทั้งสี่คนมีความยินดีและดีใจมาก เพราะคิดว่าพวกเขาจะได้คนรับใช้สองคนอย่าง
ง่าย ทั้งสี่คนร้องตะโกนไปว่า “โหนไว้ก่อน!” แล้วพวกเขาก็วิ่งออกไปเอาแหมาหนึ่งปาก แล้วเอาขาแห
มาผูกติดกับคอทุกๆคน แล้วกางแหออกที่ใต้ต้นตาล เสร็จแล้วตะโกนออกไปว่า “ทิ้งตัวลงมาเรารอรับ
ท่านแล้ว”
ได้ยินดังนั้น ชายจักสานปล่อยมือจากทางตาลทิ้งตัวลงมาพร้อมกับหมอช้างลงกลางปากแหที่
กางออก น้าหนักชายจักรสานกับหมอช้างทาให้คนหัวล้านทั้งสี่คน เซไปข้างหน้า หัวล้านทั้งสี่ก็ชนกัน
อย่างแรง ทาให้หัวแตกถึงแก่ความตายทันที ฝ่ายเจ้าจักสานและหมอช้างก็เดินออกจากที่ตรงนั้นไป
โดยไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด แล้วพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสบายใจ
๓๓. ชายขี้เกียจได้เมียครบลักษณ์
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ ผู้เชียวชาญด้านเขมรศึกษา โรงเรียนสุ รวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
มีเรื่องเก่าแก่เรื่องหนึ่ง กล่าวว่า มีชายขี้เกียจคนหนึ่ง มีเมียครบลักษณ์ มีกิริยามารยาทงาม
รู้จักเคารพปรนนิบัติสามี ตั้งแต่ได้เป็นผัวเมียกันมา ชายขี้เกียจเอาแต่นอน ถึงเวลาหิวข้าวถึงลุกมา
กินๆ กินเสร็จก็นอน แม้แต่ยาสูบ ก็ต้องให้เมียม้วนให้เช่นกัน เมียเป็นคนที่ให้ความเคารพปรนนิบัติผัว
ไม่เคยพู ดคาไม่ ดีกับผัว เลย ยกข้าวน้าและสิ่ง ของให้ ผัว มีแ ต่ยกมือไหว้ หลายปีผ่า นไป เกิดความ
ยากจนมาก เพราะเมียไม่มีความสามารถหาเลี้ยงผัวได้
วันหนึ่งเมียจัดหมาก ๕ บุหรี่ ๕ เข้าไปกราบไหว้ผัว แล้วพูดว่า
“ข้าขอโทษคุณพี่ เพราะเราเวลานี้จนมาก เราไม่ได้หากิน ไม่มีมีอะไรกิน ขอให้คุณพี่ไปตัดไม้
ทาคันไถ คราด ทานาเหมือนคนอื่น เพราะถึงฤดูทานาแล้ว”
ผัวพูดว่า
“ถ้าเป็นแบบนี้ ขอให้น้องหุงข้าว ห่อเป็นเสบียงเถอะ ผัวจะไปหาตัดไม้ ทาคันไถ คราด” เมีย
ลุกแต่เช้ามืดหุงข้าว ห่อใส่ถุง มีทั้งน้า ขวานไปด้วย ชายขี้เกียจนอนกระทั่งพระอาทิตย์โผล่แล้ว เมียไม่
กล้าปลุกผัว รอให้ผัวตื่นเอง พอตื่นขึ้นมา เมียตักน้าไปล้างหน้าให้เสร็จเรียบร้อย เมียก็ยื่นหมาก บุหรี่
และข้าวห่อ พร้อมทั้งเครื่องใช้ไปให้ผัว
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ชายคนนี้ได้ลงจากบ้านไป เข้าในป่าหาไม้ ได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง มีกิ่ง ก้านสาขาร่มเย็น ก็วาง
ข้าวกลางวัน มีด ขวาน แล้วนอนไขว่ห้าง มองขึ้นไปพูดคนเดียวว่า
“ไม้กิ่งนี้ทาเป็นคางหมูคันไถ กิ่งนี้ทาเป็นหางไถกิ่งนี้ทาเป็นด้าม กิ่งนี้ทาเป็นแอก กิ่งนี้ทาเป็น
คราด”
ได้แต่นอนพูดไปแบบนั้น ได้เวลาหิวข้าวก็ลุกขึ้ นมาแก้ห่อข้าวกินๆ เสร็จนอนพูดเหมือนเดิม
เวลาเย็นกลับมาบ้านคืน เมียเห็นวิ่งไปรับเครื่องสัมภาระ พาผัวขึ้นไปบนบ้าน เอาน้าล้างเท้าให้ผัว แล้ว
ถามว่า “พี่ไปได้งานอะไรบ้าง” ผัวตอบว่า “ยังไม่ได้งานอะไรหรอกน้อง! ไว้พรุ่งนี้ค่อยไปอีก”
ด้านต้นไม้ที่ชายขี้เกียจเจอ มีรุกข์เทวดาอาศัยอยู่ด้วย ได้ยินชายขี้เกียจพูดแบบนั้น ก็ตกใจ
กลัวหาที่อยู่ไม่ได้ ก็คิดกันว่าจะตามมาตี ฆ่า ชายขี้เกียจนี้ให้ตายที่บันไดบ้าน เพื่อไม่ให้มาตัดต้นไม้ได้
หลังจากกลับมาถึงบ้าน รุกข์เทวดาตามมาถึงรั้วบ้าน เห็นเมียวิ่งไปต้อนรับถึงบันไดบ้าน เอาน้าล้า งเท้า
ให้ผัว ด้วยความมีสิริมงคลของเมีย เทวดาเข้ามาไม่ได้ ไม่กล้าตี ชายขี้เกียจรอดพ้นจากอันตราย ได้ขึ้น
ไปบนบ้าน เมียถาม พูดเหมือนเดิมอีกว่า “ได้ครบทุกอย่างแล้ว พรุ่งนี้ไปตัดต้นไม้”
เทวดากลัวมากพูดว่า ชายคนนี้ต้องตัดต้นไม้แน่พรุ่ง นี้ ก็พากันมาพูดคุยอ้อนวอนว่า “ขอ
อย่าได้ตัดต้นไม้นี้” ชายขี้เกียจถามว่า “ข้าไม่ยอมหรอก พรุ่งนี้ข้าต้องไปตัดแล้ว” เทวดากลัวมาก พา
กันพูดต่อรอง โดยบอกสถานที่ที่มีห่อเงินห่อทองชายขี้เกียจๆ ถามว่า “ให้ห่อกี่ที่” เทวดาบอกว่า
“สองที่”ชายขี้เกียจตอบว่า “ไม่ตกลงหรอก ถ้า ๔ ที่ถึงจะพร้อม”
แล้วให้วางไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ด้วย เทวดาก็พร้อมทาตาม ขอให้ไม่ตัดต้นไม้นี้ ชายขี้เกียจ
พูดว่า “ถ้าอย่างนั้นข้าไม่ตัด แต่ว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปขุดแล้ว เทวดาพูดว่า ไปได้เลยข้าปักไม้ไว้ให้รู้ ” เช้า
ขึ้นมาผัวเมียพากันไปขุดห่อที่เทวดาให้ ทั้งสองคนผัวเมีย ใช้เวลาขนถึง ๓ วัน ในแต่ละห่อมีแต่เงินกับ
ทอง เอามาเทกองเต็มบ้าน เมียได้จัดเก็บใส่หีบ ใส่ลัง ไม่ให้ใครเห็น แล้วจ้างช่างให้ทาเครื่องเป็น
ประดับขายเป็นสินค้า ยิ่งแต่ร่ารวยขึ้น เป็นเศรษฐี มีคนมากมายพากันมาพึ่งพา อาศัยอยู่ด้วย นับไม่
ถ้วน
๓๔. ชายขุดปู
ผู้เล่า อาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชานาญการพิเศษ ผู้เชียวชาญด้านเขมรศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกชาย ๑ คน ลูกชายอายุ ๑๒ ปี ต่อมามารดาเสียชีวิตแล้วยังเหลือแต่
บิดาพ่อหม้าย บิดาทามาค้าขายสองคนกับลูก แต่สินค้าขายไม่ค่อยได้ยิ่งแต่จนลงไปอีก ต่อมาบิ ดา
เสียชีวิตอีกทิ้งลูกชายให้อยู่คนเดียว บิดาเสียชีวิตไปได้ ๕ วันก็มาเข้าฝันบอกลูกชายว่า
“ลูกเอ๋ย! ช่างยากจนเหลือเกิน เราผู้เป็นพ่อไม่มีอะไรให้ลูกหรอก ฉะนั้นให้ลูกไปขุดปูที่ใต้กระท่อมปู่ตา
ทางทิศอีสานบ้านเราเอาไปขายเลี้ยงชีวิตทุกวันเถอะ ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้ นเมื่อไหร่ ให้ลูกไปขุดทุก
วันอย่าได้หยุด!”
เช้าขึ้นมา ลูกชายตื่นนอนขึ้นมาจาความฝันได้ทุกอย่าง ก็จับจอบเดินตรงไปที่กระท่อมปู่ตา
ขุดไปเห็นปูตัวหนึ่งจริงๆ แล้วเอาปูนี้ไปขายให้คนที่ตลาดๆ ก็ซื้อไป ชายคนนี้ได้เงินแล้วก็กลับมาบ้าน
คืน เช้าวันต่อมาก็ไปขุดปูที่เดิมได้ปูหนึ่งตัวเอาไปขายให้คนที่ตลาดอีก คนที่ตลาดก็ซื้อไป ชายคนนี้ก็
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กลับมาบ้านคืน ในที่แห่งนั้นมีมหาเศรษฐีคนหนึ่ง มีลูกสาวหลายคน ลูกสาวคนแรกๆ มหาเศรษฐีได้จัด
งานแต่งงานให้ มีสามีแล้วทุกคน ยังแต่ลูกสาวคนเล็กชื่อเนียงโปว(สุดท้อง) เนียงโปวไม่ยอมมีสามี มหา
เศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาบังคับให้มีสามีนางก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม
วันต่อมา ชายหนุ่มก็ไปขุดปูที่เดิมอีกได้แล้วเอาไปขาย เนียงโปวลูกสาวมหาเศรษฐีเห็นก็เรียก
มาถามว่า “พ่อหนุ่มหิ้วปูไปไหน” ชายหนุ่มตอบว่า
“ข้าเอาไปขาย”เนียงโปวก็ซื้อเอาแล้วนางบอกว่า “ตั้งแต่วันนี้ต่อไปถ้าพ่อหนุ่มได้ปูอย่าเอาไปขายให้
ใคร เอามาขายให้ข้าทุกวันอย่าได้ขาด”
ด้วยนางมีใจปฏิพัทธ์รักใคร่กับชายหนุ่มคนนี้มาก แต่ชายหนุ่มไม่รู้ตัว ชายหนุ่มได้เงินแล้วก็
กลับมาบ้านคืน วันหลังชายหนุ่มไปขุดปูที่เดิมอีกแล้วเอาไปขายให้แต่เนียงโปวทุกวัน เนียงโปวก็รับ
ซื้อทุกวันไม่เคยขาด เนียงโปวยิ่งมีใจรักชายหนุ่มมากยิ่งขึ้น ก็ได้แสดงอากับกิริยาให้ชายหนุ่มรู้ ชาย
หนุ่มรู้ชัดว่านางมีใจรักตัวเองแน่นอน แต่ได้พิจารณาว่า ตัวเองทุกวันนี้ยากจนลาบากเหลือเกินและ
เป็นลูกกาพร้าด้วย ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไป
ฝ่ายพี่ๆทุกคน ได้เห็นเนียงโปวผู้เป็นน้อ งสาว แสดงอากับกิริยารักชายหนุ่มขายปูออกหน้า
ออกตา ก็พากันไปฟ้องมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาว่า เนียงโปวผู้เป็นน้องทากิริยาไม่ดีกับชายขุดปู
มากเกิน ชายหนุ่มขุดปูได้ก็เอามาขายให้เนียงโปวๆ รับซื้อทุกวัน แล้วทาแสดงออกว่ารักชายคนนี้มาก
พี่ๆทั้งหมดพูดตักเตือนอย่างไรก็ ไม่ฟัง ยิ่งแต่ทามากกว่าเดิม เศรษฐีบิดามารดาได้ยินดังนั้นรู้สึกโกรธ
เรียกเนียงโปวมาต่อว่าด่าตาหนิว่า
“มึงเป็นคนแข็งขืนขัดใจพ่อแม่ กูให้มีผัวที่เป็นคนมีทรัพย์สมบัติ มึงไม่ยอมเอา แต่มึงรักคนยากจน
ขายปู ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มึงไม่ต้องขึ้นมาบนบ้านกู แม้แต่ในหมู่บ้าน ก็เข้ามาไม่ได้กูตัดมึงทิ้งแล้ว”
ส่วนมารดาตัดใจไม่ขาดกับลูกสาวสุดท้อง ได้แอบห่อของชิ้นเล็กๆ ที่มีราคาไปให้เนียงโปวลูก
สาว เนียงโปวกราบลาบิดามารดาถือห่อที่มารดาให้ลงจากบ้านไป ขอไปอยู่บ้านชายขายปู เล่าบอก
เรื่องราวที่พ่อแม่โกรธแล้วไล่ออกจากบ้านทุกอย่าง ชายหนุ่มได้ฟังแล้วตอบว่า “ตัวเองทุกวันนี้ยากจน
เหลือเกิน แล้วกาพร้าด้วย น้องกลับไปบ้านคืนเถอะ พี่ไม่กล้ารับน้องหรอก พี่กลัวมหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อ
จับโทษเอาพี่ไปฆ่า” เนียงโปวตอบว่า “น้องไม่ไปหรอก สู้ตายกับพี่ที่นี่แหล่ะ ” ชายหนุ่มถามว่า “ถ้า
อย่างนั้นเราคิดการณ์อย่างไรกัน” เนียงโปวตอบว่า “ถ้าพี่คิดเห็นอย่างไรน้องขอทาตาม”
ชายหนุ่มพาเนียงโปวออกจากบ้าน ไปอยู่นอกเขตหมู่บ้าน แล้วฝากบ้านไว้กับเพื่อน เช้ารุ่ง
ขึ้นมาขุดปูที่เดิมเอาไปขายเหมือนวันก่อน ได้เงินแล้วซื้อสิ่งของมาฝากภรรยา ทาแบบนี้หลายวัน เนียง
โปวด้วยความเป็นผู้หญิงครบลักษณ์ ได้ปฏิบัติกับสามีโดยไม่มีบกพร่อง กลางคืนเข้านอน เนียงโปวพูด
กับสามีว่า
“น้องขอสามีตั้งแต่ วันนี้เป็น ต้นไป พี่ ไ ม่ต้องไปขุดปูอีก แล้ว เงิ นทองเรามีมากมาย หากพี่
อยากซื้ออะไรก็ซื้อไป”
สามีไม่ยอมทาตาม เช้ารุ่งขึ้นสามีถือจอบไปขุดปูอีก เนียงโปวเห็นดังนั้นก็แอบเดินตามไปดูให้
เห็นด้วยตาตนเอง โดยไม่ให้สามีรู้ เห็นชัดเจนแล้วก็กลับมาบ้านคืน ฝ่ายสามีขุดปูได้แล้วเอาไปขาย
เรียบร้อยแล้วซื้ออาหารของกินฝากภรรยา
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วันหลังสามีไปตัดฟืนในป่าไกล เนียงโปวเห็นสามีไปหาฟืนก็ถือจอบไปขุดทาลายที่ที่สามีขุดปู
ทิ้งหมด เรียบร้อยแล้วกลับมาหุงข้าวทากับข้าวไว้ให้สามีกิน ค่าลงสามีมาจากป่าก็กินข้าวด้วยกัน เช้า
รุ่ง ขึ้นสามีถือจอบไปขุดปูอีก เห็นดินบริเวณนั้นถูกขุดทาลาย กระจัดกระจายไปหมด และได้เห็ น
กระดองปูตัวหนึ่ง ใหญ่แปลกแห้งสะอาด เหมือนถูกตากแดดมานานแล้ว สามีก็ถือกระดองปูเอามาไว้
ใต้ถุนบ้าน โดยไม่ได้บอกภริยาให้รู้ ภริยาก็ไม่ได้ถามสามีแต่อย่างไร ถึงเวลาเข้านอนเนียงโปวถือเงิน
หลุดมือหนึ่งแนน(เงินชนิดหนึ่งของเขมร)ตกลงไปใต้ถุนบ้าน ตกลงไปบนกระดองปูใหญ่ตัวนั้น เนียง
โปวก็ไม่ได้บอกให้สามีรู้คิดว่า รอเช้าสว่างขึ้นมาค่อยลงไปเอาเงินมาไว้คืน
เช้ารุ่งขึ้นเนียงโปวลงจากบ้านไปเอาเงิน ๑ แนนที่ตก แต่เห็นเงินแนนเต็มกระดองปู นางดีใจ
มาก เอามาให้สามีๆ ถามว่า “น้องได้เงินจากไหนมากมาย” เนียงโปวตอบสามีว่า “เมื่อคืนนี้น้องถือ
เงินเพื่อเอาไปไว้ในห้อง แต่หลุดมือ ๑ แนนตกลงไปใต้ถุนบ้าน น้องไม่ได้ลงไปเอาเพราะคิดว่ า บ้านอยู่
ไกลคนอื่น ไม่มีใครรู้เห็น รอเช้าสว่างแล้วค่อยลงไปเอามาเก็บ เช้ามาน้องลงไปเอาปรากฏว่าเห็นเงิน
แนนเต็มกระดองปู น้องก็เอามาให้พี่” สามีมีความดีใจเหลือประมาณ แล้วพูดบอกภรรยาว่า “ตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไปพี่ไม่ไปขุดปูอีกแล้ว” ภรรยาดีใจมาก
ตกกลางคืนทั้งสามีภรรยา พากันทิ้งเงินลงไปตรงกระดองปูใหญ่ เช้ารุ่งขึ้นลงไปดู เห็นเงินเต็มกระดอง
ปูแล้วเอาไปเก็บทุกวัน ถ้าทิ้งเงินเหรียญเช้าขึ้นมาเห็นเงินเหรียญ ถ้าทิ้งเงินแนนเช้าขึ้นเห็นเงินแนนถ้า
ทิ้งเครื่องเงินเครื่องเพชร เช้าเห็นเครื่องเงินเครื่องเพชรเต็มกระดองปู ทั้งสองคนทาแบบนี้เป็นเวลา
หนึ่งปี เงินกับเครื่องประดับมีมากมายนับไม่ถ้วน แล้วปรึกษากันว่า เงินเรามีมากมายเราจะมีอะไรเก็บ
เงินกับเครื่องประดับทั้งหมด แล้วพากันเอาเงินกับเครื่องประดับทั้งหมดไปขุดดินฝังไว้มากมาย
หลังจากวันนั้นมา ทั้งสามีภรรยาพากันไปเยี่ยมมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดา ไปถึงพี่สาวทุกคน
เห็นได้ด่าว่า “อีโจรจัญไรมึงพาผัวยากจน ขายแต่ปูมาหาอะไร มึงได้ยินหรือไม่พ่อไล่ตัดขาดมึงแล้ว
แม้แต่ในหมู่บ้านมึงก็เข้ามาไม่ได้เช่นกัน อีจัญไรออกจากหมู่บ้านไปให้เร็ว”
เนียงโปวตอบว่า “พี่ทุกคนอย่าดูถูกข้าๆ มานี้เพื่อเยี่ยมบิดามารดาเพราะท่านมีบุญคุณกับข้าๆ ไม่ขอ
ทรัพย์สมบัติท่านหรอก สมบัติพี่ๆ ทุกคนข้าก็ไม่ขอ ข้าดูไปแล้วทรัพย์พี่สมบัติทุกคนมีเท่าไหร่ ข้าไม่สน
ไม่ตื่นเต้นเลย แม้แต่ขนขาข้ายังไม่ตื่นเต้นด้วยเลย”
พี่ทุกคนโกรธมาก ด่าแช่งว่า มึงนี่อวดอ้างเหลือเกินกูไม่เชื่อมึงหรอก เนียงโปวว่า
“ถ้าไม่เชื่อพนันกันซิ” พี่ๆ พูดว่า พนันกันแบบไหน เนียงโปวตอบว่า
“ขอให้พี่ทุกคนนับเงินข้าให้หมดภายในหนึ่งวัน ถ้านับหมดข้าแจกให้ทุกคน ถ้านับไม่หมดข้าจะไม่ให้
แต่ข้าคิดว่าอย่าว่าแต่นับหนึ่งวันเลย ต่อให้นับสองวันหรือสามวันก็ไม่หมดหรอก” พี่ทุกคนตอบว่า
“ข้าพร้อมไปนับ แต่ถ้ามึงโกหกกูๆ จะตีมึงให้ตาย” เนียงโปวว่า “ตามใจ” พี่ๆ พากันไปนับเงินเนียง
โปว นับตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ไม่หมด พากันกลับมาบ้านคืน
บอกเศรษฐีบิดามารดาว่า “เนียงโปวน้องสาวมันอวดว่ามันมีเงินเยอะ ข้าทุกคนไม่เชื่อแล้วมันว่า ถ้าไม่
เชื่อให้ไปดูที่บ้านมัน ข้าทุกคนก็ไปดูเห็นว่ามันมีเงินมากจริง ก็พนันกับมันๆ ว่า ถ้าข้าทุกคนนับเงิน
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มันภายในหนึ่งวันหมด มันให้ข้าแจกกัน หากนับไม่หมดมันก็ไม่ให้ นี่ข้าทุกคนนับตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ไม่
หมดเงินของมัน กลับมาบอกบิดามารดาให้รู้”
มหาเศรษฐีได้ฟังก็จัดคนให้ไปดูเงินเนีงโปวให้แน่ใจว่าจริงเนียงโปวก็พาไปดูครบทุกที่ กรมการ
ทั้งหลายได้เห็นเงินเนียงโปวมากมายจริง แล้วกลับมากบอกมหาเศรษฐีทุกอย่าง มหาเศรษฐีรู้สึกดีใจ
มาก ได้จัดคนใช้ให้ไปเรียกเนียงโปวกับลูกเขยมาบอกว่า
“ลูกเอ๋ยมาอยู่กับพ่อแม่คืนนะ”
แล้วมหาเศรษฐีบังคับให้กรมการไปหาเกวียนควายวัวเป็นจานวนมากไปขนเงินและเครื่องเพชรสมบัติ
เนียงโปวเอามาทั้งหมดไว้บนบ้านเต็มไปหมด มหาเศรษฐีเห็นเงินเนียงโปวมากจริง มีความดีใจเหลือ
ประมาณ และชมเชยว่า “ลูกข้านี้เป็นผู้มีบุญ ตั้งแต่นี้ต่อไปลูกทั้งสองได้เป็นเศรษฐีดารงค์วงศ์ตระกูล
ต่อไป เหตุการณ์ที่พ่อโกรธไล่ลูกครั้งนั้น ลูกอย่าถือสาโกรธกับพ่อ ” เนียงโปวกับสามีก็อยู่บ้านบิดา
มารดาเหมือนเดิม ฝ่ายพี่สาวทั้งหมดก็เกรงกลัวเนียงโปว กับน้องเขยมาก เมื่อมหาเศรษฐีบิดาถึงแก่
กรรมไป สามีเนียงโปวกับเนียงโปวก็ได้เป็นเศรษฐีแทนบิดาต่อไป
๓๕. พระโทงนางนาค
ผู้เล่า นางสาวบัน ซาเพียส วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมี เจ้าชายองค์หนึ่งมีนามว่าพระโทง วันหนึ่งพระโทงได้พาพลเสนา
ไปพักผ่อนตามชายหาด ได้เดินไปถึงที่โคกถล็อกด้วยความเหนื่อยล้า พระองค์เข้าไปพักผ่อนใต้ต้น
ถล็อก จนถึงเวลาค่าพระองค์ถึงรู้สึกตัวตื่น แต่น้าได้ขึ้นท่วมโคกถล็อกหมดแล้ว ไม่สามารถกลับ
ปราสาทราชวังได้ พระโทงก็ทรงพักผ่อนอยู่ที่ตรงนั้นรอจนกว่าน้าจะลด ในคืนอันแสนเงียบสงัดนั้น
พระนางทาราวดีบุตรีกษัตริย์นาคภุชงได้พาบรรดาเหล่าพี่เลี้ยงบริวาร ออกมาพักผ่อนบนเกาะโคก
ถล็อก
พระโทงมองเห็นพระนางก็แอบชอบจับใจเกิดความรักทันที หลังจากได้พูดคุยทักทายกัน
พระโทงกับนางนาคก็เริ่มมีใจเกิดความรักความเสน่ห์หาต่อกัน
ช่วงเจ็ดวันตามเวลากาหนดระหว่างคูรักทั้งสอง พระโทงได้จัดแต่งเครื่องสาหรับพิธีอภิเษก
ทุกสิ่งอย่างมารอที่เดิม ฝ่ายพระนางทาราวดีเมื่อกลับไปถึงสถานที่ภุชงนาค ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมด
ตามลาดับถวายพระบิดา และพระมารดา กษัตริย์ภุชงนาคไม่มีอะไรขัดข้อง พระองค์สุขใจเห็นดี
พร้อมใจตามที่บุตรสาวเล่าแจ้งมา เจ็ดวันผ่านไปพระโทงได้นาพลเสนา ยกเครื่องสาหรับพิธีแต่งงาน
มาครบทุกแบบอย่าง จัดแต่งด้วยความประณีต อย่างบริบูรณ์ไม่มีบกพร่อง ไม่มีขาด เอามาเก็บเตรียม
ไว้รอที่ต้นถล็อก ถึงวันกาหนดนัดหมายกษัตริย์ภุชงนาค และอัครมเหสีได้ออกมาที่ต้นถล็อก ครั้ง
แรกที่มองเห็นพระมารดาพระบิดาพระนางทาราวดี พระโทงทรงคุกเข่ากราบถวายบังคมโดยความ
เคารพ กษัตริย์ภุชงนาค และพระมเหสีเต็มใจชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ได้ยอมรับพระโทงเป็นบุตรเขย
และได้อภิเษกเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นคู่สามีภรรยาต่อไป กษัตริย์ภุชงนาคพร้อมทั้งบริวาร เต็มใจมอบ
สินสมรสให้กับลู กหญิ งชาย พร้อมทั้ ง ได้นาพลเสนาดูด น้าออกจากทะเล กลายเป็น พื้นดิ น แห้ ง
ใหญ่โตมโหฬาร และได้สร้างปราสาททั้งเล็กใหญ่ถวายอีกเป็นจานวนมาก
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พระโทงนางนาคได้อภิเษกสมรสเป็นคู่สามีภริยาในเวลา ๗ โมงเช้า วันขึ้น ๑๑ ค่า เดือน
พฤษภา พ.ศ. ๒๗๗ ปีมะเส็ง ตรงกับปี ๒๖๗ ก่อน ค.ศ. ครั้นพระโทงมีพระชนม์ ๔๖ ปี ในปีนั้น
พระโทงได้ รั บ การราชาภิ เ ษกขึ้ น เสวยราชสมบั ติ น ครโคกถล็ อ ก พระองค์ ไ ด้ รั บ พระนามว่ า
“พระบาทสมเด็จกุไมราชเชษฐาธรรมกรวโรดมปฐมเขมรา ขัดติยาวงค์กูล กรุงกัมพูชาธิบดีสิริยสโส
ภา บวรราชธานี บุญมีอุดมหาตฐาน” พระอัครมเหสีนางนาค หรือพระนางทาราวดีได้รับพระนามว่า
สมเด็จพระวคตตีกษัตรีคาบลักษณ์เอกอัครเทวี พิธีบุญอภิเษกเสร็จสิ้นกษัตริย์ภุชงนาค กับพระอัครเห
สีได้พาบริวาร นาหมื่นมนตรี กลับลงไปพระนครคืน หลังจากส่งเสด็จพระบิดาพระมารดา(แม่ยาย)ลง
สถานภุชงนาคแล้ว พระโทงหรือพระบาทสมเด็จกุไมราช ได้จับผ้าสไบนางนาคลงไปด้วยเช่นกัน เวลา
นั้นพระโทงจัดแจงสร้างพระบรมราชวัง พานักในมหานครใหญ่ หรือมหานคร หรือองค์กอร์ ซึ่งเป็น
สถานที่ที่ต้นถล็อกเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ต้นถล็อกภาษาไทยคือต้นมะพอก
๓๖. พนมจีสูร
นายไร ชอย วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นิทานเรื่องนี้ มีว่า ครั้งนั้น มีกษัตริย์พระองค์หนี่ ง พระนามว่าสุริยา-เทเวส เสวยราชสมบัติ
นานมาแล้ว ได้ก่อสร้างราชนิเวศอยู่ใกล้เชิงเขาแห่งหนึ่ง (เขาจีสูรทุกวันนี้) และมีบึงใหญ่ชื่อ “ตนเล
ติม” อยู่ด้านทิศตะวันออก ราชนิเวศนี้อยู่กลางป่าแห่งหนึ่ง เรียกว่า “ป่าแสนภูเวียง” หลังจากสร้าง
พระราชนิเวศเสร็จแล้ว พระราชาทรงปรารภทาพิธีเจริญพระเกศพระราชโอรสพระองค์ พระราชพิธี
อันเป็นมงคลนี้ก็เริ่มขึ้น โดยมีพวกพราหมณ์พฤตกวี พฤฒาจารย์เข้าถวายสรรพสาธุการ แก่พระราช
โอรสต่อต่อกัน เวลานั้นมีพราหมณ์พฤฒาจารย์คนหนึ่ง เป็นอธิบดีในพิธีนี้ ได้เข้ามาถวายพระพรหลัง
คนอื่นๆ มีพร ๓ประการ แปลกจากคนอื่น
๑. ขอให้มีพละกาลังเหมือนมด
๒. ขอให้มีฤทธิ์เหมือนผี
๓. ขอให้มีใจเด็ดเหมือนสตรี
หลังจากทรงได้รับฟังจบพระราชาทรงโกรธพราหมณ์พฤฒาจารย์คนนี้มากแต่พราหมณ์ขอ
พระบรมราชานุญาต เพื่อพิสูจน์ถวายพระองค์ให้ทรงเข้าใจก่อน พระมหากษัตริย์ทรงโปรดประทาน
ตามที่ขอ
ข้อแรก พรที่ว่าขอให้มีพละกาลังเหมือนมด พราหมณ์ขอให้ทาเหล็กขึ้นมาอันหนึ่ง ตัวเท่าคน
แล้วเรียกคนหนึ่งให้ยกรูปปั้นเหล็กลองดู แต่ไม่สามารถยกได้ แล้วพราหมณ์ให้เอาเข็มอันหนึ่งเท่าตัว
มด มาตัดให้เท่าตัวมด คลุกน้าผึ้ง แล้วเอาไปใส่ให้มดตอม เวลานั้นมดตัวหนึ่งก็คาบเข็ มอันนั้นออกไป
พราหมณ์กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ว่า “กราบทูล นี้แหละที่ว่า แรงเหมือนมด
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พรข้อที่ ๒ ที่ว่า “มีฤทธิ์เหมือนผี” พราหมณ์ให้เอาผีตายโหง ๗ อย่าง คือ ตายเพราะคลอด
ลูก๑ ตายโดยงูกัด๑ โดยควายขวิด ๑ โดยฟ้าผ่า๑ โดยถูกฆ่า๑ โดยจมน้าตาย๑ โดยผูกคอตาย๑แล้ว
ให้เอาคนตายทั้ง ๗ นี้ไปฝังให้ไกลจากหมู่บ้าน แล้วให้เอาขันเงินสวยๆ ไปฝังไว้บนช่วงหัวผีเหล่านั้น ไม่
เท่านั้นให้เอาแปรูด แปหุม แปเจิงตรุม แปจมูกหมู เป็นต้น ไปเรียงกันด้านบนหัวผี และให้ใส่ข้าวขาว
ข้าวแดง และดอกไม้ไว้ตรงนี้ด้วย ถึงเวลาดึกสงัด พราหมณ์ก็ใช้ให้มหาดเล็กคนหนึ่งที่อยากได้ขันเงินที่
ฝังไว้ ให้ขุดเอาไป เวลานั้นไม่มีใครสักคน กล้าไปเอาขันเงินเลย พราหมณ์กราบทูลพระราชาว่า “นี่แห
ล่ะ ที่เรียกว่า มีฤทธิ์เหมือนผี”
พรข้อที่ ๓ ที่ว่า “มีใจเด็ดเหมือนสตรี” นั้นพราหมณ์ได้ทาการพิสูจน์ ดังต่อไปนี้
แรกสุดเรียกชายยากจนมาคนหนึ่งแล้วพูดว่า ดูนะทุกวันนี้ ท่านทุกข์ยาก ถ้าข้าบังคับให้ท่านไปฆ่า
ภรรยาทิ้ง ภายใน ๓ วันข้าจะตั้งให้ท่านเป็นมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ ท่านพร้อมใจทาหรือไม่ ชายยากจนคิดสัก
ระยะหนึ่ง แล้วเงยหน้าตอบไปว่า “ข้าไม่สามารถทาให้หรอกท่าน เพราะภริยาข้านั้นได้เคยร่วมทุกข์
ร่วมสุข ทุกข์ยากมาด้วยกัน มันไม่ง่ายที่จะลืมความทุกข์ยากได้หรอก แล้วอีกอย่างภริยาข้าเป็นสตรี มี
ความอ่อนแอเป็นนิจ ดังนั้นข้าไม่อาจตัดใจฆ่าได้หรอก” ได้ยินคาตอบดังนั้น พราหมณ์ก็ให้ชายคนนั้น
กลับบ้านคืน วันต่อมา พราหมณ์ให้อามาตย์แอบเรียกภริยามาคุยทีหนึ่ง นางมาถึง พราหมณ์ก็ถามว่า
แม่นาง สามีนางเป็นคนยากจนมาก อนาคตนางก็อย่าได้หวังอะไรเลย ดังนั้น
ข้าเสนอเรื่องลับ
ให้เรื่องหนึ่งว่า หากนางกล้าฆ่าสามีนางภายในระยะ๓ วันนี้ ข้าจะยกนางให้เป็นภรรยาและยกทรัพย์
สมบัติ ที่มีค่าที่สุดให้ หญิงคนนี้นิ่งระยะหนึ่ง ยังไม่พูดอะไร พราหมณ์ก็อนุญาตให้นางกลับไปคิดวัน
หนึ่ง พรุ่งนี้ค่อยกลับมาให้คาตอบ หญิงนั้นได้ลากลับบ้านไป วันรุ่งขึ้น
นางกลับคืนมา นาง
ตอบพราหมณ์ต่อหน้าพระมหากษัตริย์ว่า “ข้าพร้อมทาตามที่ท่านเสนอเพราะไม่มีความหวังอะไรต่อ
ข้าหรอก หากยังหากินโดยการจับปลาแบบนี้ ” เมื่อนางตอบคาถามจบ พราหมณ์ก็เงยหน้าอย่างรีบ
ร้อน กราบทูลพระราชาทันทีว่า “กราบทูล นี่แหละชัดเจน ที่ทูลพระองค์กราบทูลว่า มีใจเด็ดเหมือน
สตรี พระมหากษัตริย์เวลานั้นได้เข้าใจทุกอย่างตามคาพราหมณ์ถวายไปแล้ว ” พระองค์ก็แต่งตั้งนี้ให้
เป็นนักปราชญ์ใหญ่แล้วประทานพรตามความปรารถนา
เวลานั้นพราหมณ์ขอพระองค์อนุญาตสร้างอาศรมสาหรับเหล่าพราหมณ์ให้มีที่พักบนภูเขา ใกล้พระ
ราชนิเวศนี้ เพราะอยากตอบสนองคุณพราหมณ์นั้นเอง พระองค์ก็ทรงอนุญาตตามความปรารถนา
ของพราหมณ์ แล้วแต่งตั้งเป็นพระครูในราชบุตรต่อไป
หมายเหตุ
แป หมายถึงเครื่องเซ่นไว้
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๓๖. ประวัติราชธานีพนมเป็ญ
ผู้เล่า นายเริน โบรา วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ราชธานีพนมเป็ญ เป็นราชธานีในพระราชอาณาจักรกัมพูชาทุกวันนี้ “วัดพนม” ได้ถูกสร้าง
ขึ้นก่อนการก่อสร้างพระบรมราชวังใน ค.ศ.๑๓๗๒ มียายคนหนึ่งชื่อ เป็ญ เป็นคนร่ารวยมีทรัพย์สมบัติ
มากมาย มีบ้านอยู่ใกล้แม่น้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก วันหนึ่งมีฝนตกแรงมากน้าเจิงนองไปทั่ว ยาย
เป็ญลงไปที่ท่าน้าได้พบเห็นต้นตะเคียนต้นหนึ่ง ลอยหมุนไปมาอยู่ใกล้ชายฝั่ง ยายเป็ญเห็นดังนั้น รีบ
ตะโกนเรียกคนที่อยู่ใกล้ๆละแวกนั้น ให้มาช่วยดึงต้นตะเคียนนี้ขึ้นมา คนแถวนั้นได้ช่วยกันเอาเชือกมา
ผูกลากต้นตะเคียนทีละนิดทีละนิดจนถึงชายฝั่ง ยายเป็ญเอาเศษไม้ขัดถูทาความสะอาดเอาโคลนตม
ออก ทาให้ยายได้เห็นโพรงไม้มีพระพุทธรูปสี่องค์ ทาจากสาริดกับเทวรูปหนึ่งองค์ทาจากหิน เป็น
เทวรู ป ท่ า ยื น พระหั ต ถ์ ข้ า งหนี่ ง ถื อ กระบอง พระหั ต ถ์ อี ก ข้ า งถื อ สั ง ข์ พระเกศารวบขึ้ น
ยายเป็ญกับชาวบ้านมีความปิติยินดีที่ได้สิ่งเคารพสักการะ พากันแห่พระปฏิมามาถึง บ้านยายเป็ญ
ยายเป็ญได้สร้างกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่ประดิษฐ์ฐานสิ่งเคารพ ต่อมายายเป็ญได้เชิญชวนคน
ใกล้ชิด ช่วยกันขุดดินถมเป็นภูเขาด้านทิศตะวันตกบ้านของท่าน ให้เหมือนภูเขาจริง ๆ หลังจากนั้น
ยายเป็ญให้เลื่อยต้นตะเคียนทาเป็นเสาวิหาร ที่ท่านจะก่อสร้างบนภูเขาแห่งนี้
ในปี ค.ศ.๑๓๗๒ยายเป็ญกับชาวบ้านจานวนมาก ได้ปรึกษาหารือกันสร้างวิหารหลัง หนึ่ง
หลังคาปรกด้วยหญ้าคา ตั้งอยู่บนยอดเขา แล้วท่านได้แห่(อัญเชิญ)พระพุทธรูปสาริดทั้ง ๔ องค์ ไปไว้
ในวิหารนั้น ส่วนเทวรูปหินอีกหนึ่งองค์ ท่านได้แห่ไปไว้ที่บนอาสนะหนึ่งด้านเชิงเขาทางทิศตะวันออก
โดยที่ท่านเห็นว่า เทวรูปนี้ลอยน้าพัดมาจากประเทศลาว ท่านได้ให้ชื่อว่า “เน๊ยะตาพระเจา” ชื่อนี้ใช้
มาจนถึงปั จจุบั น สร้ างวิ หารเสร็จ แล้ว ท่านได้นิ มนต์พ ระสงฆ์ม าจาวั ดบนเชิง เขาด้ านทิ ศตะวันตก
มีชื่อเรียกว่าทุกวันนี้ว่า “วัดเขายายเป็ญ” ทุกวันนี้เรียกสั้นๆว่า “วัดพนม” ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบัน
ส่วนพระพุทธรูปทั้ง ๔ องค์ กับเนี๊ยะตาพระเจานี้ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ คนไหนบนบานขอพร
ก็สาเร็จทุกประการ ตามความเชื่อของชาวบ้าน
๓๗. งูเหลือมของเนียกตาแอง
ผู้เล่า นางสาวคลอทคิมเลียง วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้าน กระมูลรองกลา ของประเทศกัมพูชา ยังมีสามีและภรรยา
คู่หนึ่งมีลูกสาวสองคน ครอบครัวนี้มีฐานะยากจนมาก วันหนึ่งผู้เป็นสามีเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์เพื่อ
นามาขายยังชีพ ชาวบ้านแถบนี้ล้วนคุ้นเคยกับชื่อของชายคนนี้ ทุกคนพากันเรียกเขาว่า
ลุง
ดูล ลุงดูลมีความสามารถในการจับสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า ลุงดุล เช้าวันนั้นลุง
ดูลได้ชวนเพื่อนเข้าป่า พวกเขามองหาสัตว์ตามสุมทุมพุ่มไม้ตั้งแต่เช้ายันเที่ยง แต่กลับไม่พบสัตว์สักตัว
เลย
วันนั้นลุงดูลรู้สึกเหนื่อยมากเขาจึงตัดสินใจนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ในขณะที่เขาหลับเขา
ได้ยินเสียงแกรกกรากอยู่ไม่ไกลจากที่ ๆ เขานอนอยู่ ลุงดูล ได้ยินดังนั้นจึงลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว
และมองหาต้ น เสีย ง ทั น ใดนั้ น เขาเห็ น งู เ หลื อ มสองตั ว ก าลั ง เลื้ อยหาอาหารบนเนิ น เขาที่ เ ป็ น ป่ า
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เนินเขานี้คือที่พักพิงที่แสนสะดวกสบายของพวกงูมาเป็นเวลานาน ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าเลยที่จะกล้ า
ทาอันตรายงูเหลือมทั้งสอง
แต่ลุงดูลไม่คิดเช่นนั้น เขาร้องบอกเพื่อนว่า “เฮ้ เพื่อน เรากาลังหาไม้ไปทาฟืน แต่เรากลับ
เจอท่อนซุงใหญ่”
ในขณะนั้น เขาและเพื่อนยังไม่ทันตระหนักว่า ที่แห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเจ้าป่าเจ้าเขา ที่คนเรียกว่า
เนียก ตา ที่มีนามว่า แอง ณ พุ่มไม้บริเวณนี้ กระรอกหรือกระต่ายต่างก็ได้รับความคุ้มครองจาก
เนียกตาแอง ตามความเชื่อแล้วเนียกตาเป็นผู้มีอานาจวิเศษและมีความศักดิ์สิทธ์ จึงไม่มีผู้ใดกล้ามาล่า
สัตว์บริเวณนี้ ชาวบ้านไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านทะลุผืนป่าแห่งนี้ เพราะเกรงกลัวบารมีของเนียกตา
แองแม้แต่การได้เจอสัตว์ในบริเวณนี้พวกเขายังพากันกลัวสัตว์เหล่านั้น ด้วย ต่างพากันคิดว่าสัตว์พวก
นี้มีวิญญาณต่างๆสิงอยู่ ชาวบ้านจะพากันรวมกลุ่มกันมาบวงสรวงสถานที่แห่งนี้เพื่อกราบไหว้ขอพรให้
ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข อย่างน้อย สองถึงสามครั้งต่อปี นอกจากนี้ยังพากันไปกราบไหว้ขอฝนยามที่
พื้นดินแห้งแล้ง
ในขณะนั้นลุงดูลและเพื่อนมีความกล้าพอที่จะจับงูเหลือม พวกเขาเห็นงูเหลือมตัวผู้ในเวลา
นั้นกลืนหนูเข้าไป ในขณะที่งูเหลือมตัวเมียเลื้อยอยู่รอบๆ บริเวณนั้น เมื่อเห็นคนมันจึงคลานเข้าไปใน
รูใกล้ ๆ เนินเขาเพื่อ หลบหนี จากการถูกล่า ลุ ง ดูลจั บหางของตัวผู้ไ ว้แน่นแล้วตะโกนให้เ พื่อนเอา
กระสอบไปใส่งูใหญ่ตัวนั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาใช้เวลาเกือบครึ่งวันในการจับงูเหลือมตัวผู้ตัวนี้เพราะ
ตัวมันใหญ่มากหลังจากที่เขาเอางูเหลือมมาในกระสอบแล้วลุงดูลและเพื่อนก็พามันกลับบ้าน เมื่อไป
ถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งยอกเขาว่า
"เฮ้ หลานชายงู เหลื อ มนี้ เ ราก็ เ ห็ นเกื อ บทุ ก วั น แต่ ไ ม่ มี ใ ครกล้ าจั บ มั นเพราะมั น เป็ น ของ
เนียกตาแองท่านดูแลคุ้มครองมันอยู่นะ"
ชาวบ้านต่างพากันห้ามไม่ให้ลุงดุลนางูตัวนี้มา หลายคนเรี่ยไรเงินเพื่อนามาซื้อเสรีภาพให้งู
ตัวนี้กับลุงดุล
“ ปล่อยงูไปเถอะลุง งูเหลือมนี้มันเป็นของเนียกตาแอง มิเช่นนั้นลุงอาจพบโชคร้ายในอนาคต”
ลุงดูลไม่ฟังคาทัดทันของใครเลย เขายังคงอุ้มงูเหลือมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาไปถึงอีกหมู่บ้าน
หนึ่ง ที่นั่นชายสองคนนั้นอ่อ นเพลียมากพวกเขาจึง พัก ผ่อนภายใต้กระท่อมหลัง เล็ก ๆ ในไร่ของ
ชาวบ้าน หลังจากวางงูเหลือมตัวผู้ไว้ใกล้เตียงดีแล้ว ชายสองคนก็เริ่มดื่มเหล้าเพื่อผ่อนคลายเป็นเวลา
สองสามชั่วโมง ฝ่ายงูเหลือมตัวเมีย หลังจากที่มันไม่ได้เห็นคู่ของมันเป็นเวลานาน จึงก็ออกจากโพรง
เพื่ อมองหาสามีข องมั นอย่ างใจจดใจจ่อ แล้ วออกตามหาโดยการดมกลิ่ นงู เหลื อมตั วผู้ มาเรื่อ ยๆ
จนกระทั่งพบว่ามันถูกจับไว้ในกระสอบ ทันใดนั้นลุงดูลกลับมองเห็นงูตัวเมีย จึงรีบนากิ่งไม้มาวางทับ
หัวงูเหลือมตัวเมีย แล้วจึงนามันใส่ไว้ในกระสอบอีกครั้ง สิ่งนี้ทาให้ชาวบ้านตกใจและกังวลใจมากเมื่อ
เห็นเขาจับงูเหลือมของเนียกตาอัง ในไม่ช้าชาวบ้านก็พากันเรี่ยไรเงินเพิ่มอีกครั้งเพื่อนามาต่อรองให้
ลุงดูลจะปล่อยงูเหลือมสองตัวกลับไปในที่ที่มันเคยอยู่ แต่ลุงดูลไม่ยอม เขาต้องการขายงูเหลือมทั้ง
สองตัวนี้ให้กับพ่อค้าเพื่อหาให้ได้เงินมากขึ้น เพราะเขาคิดว่างูเหลือมสองตัวนี้มีขนาดใหญ่มากและ
ราคาของคงมากกว่าจานวนเงินที่ชาวบ้านจะนามามอบให้
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เมื่อกลับถึงบ้านทันทีที่ภรรยาทราบว่าสามีของตนจับงูเหลือมได้ ก็ดีใจมากเพราะนางคิดว่างู
เหลือมคู่นี้จะขายในราคาที่ดี วันต่อมาภรรยาจึงนางูเหลือมไปขายในเมือง เมื่อคิดว่าได้ราคาต่าก็ไ ม่
ขาย ผ่านไปสิบวันจึงได้ราคาสูงตามที่ต้องการ หลังจากขายงูเหลือมแล้วก็นาเงินกลับบ้าน
ผู้เป็นสามีดื่มสุราจนความจาเสื่อม ไม่รู้แม้แต่บ้านของตัวเอง ส่วนภรรยากลับล้มป่วยมีไข้
อย่างรุนแรง ไม่นานภรรยาของลุงดุลก็ตายหลังจากภรรยาของเขาเสียชีวิตไม่กี่วันต่อมาลุงดูลก็ป่วย
หนักเช่นกัน และตายลงในเวลาต่อมา ปล่อยให้ลูกต้อ งกาพร้าพ่อแม่ เป็นภาระให้ชาวบ้านช่วยเหลือ
เลี้ยงดู ชาวบ้านทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบาปของพ่อแม่ของพวกเขาซึ่งฆ่างู
เหลือมของเนียกตาแอง โดยไม่พิจารณาว่า แม้ว่างูเหลือมจะเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกมันก็มีชีวิตเป็น
ของตัวเองและรักคู่ครองของพวกมันเช่นเดียวกับมนุษย์
๓๘. เชาวน์ปัญญาของเนียงนุช
ผู้เล่า นางสาวซัม นาริม วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อบัณฑิตและผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเนียงนุช พวกเขาเป็นเพื่อน
กัน อยู่มาวันหนึ่งบัณฑิตได้เอ่ยกับเนียงนุชว่า
“นี่ ถ้ า ผู้ หญิ ง คนใดอยากเป็ น เมี ยของฉั นในอนาคตเธอจะต้ อ งทาหน้ า ที่ เมี ย และถ้ า เธอ
สามารถเอาผ้าพันไปที่ฝั่งแม่น้าเพื่อให้ฉันใช้ตอนอาบน้าฉันก็จะแต่งงานกับเธอ” เนียงนุชตอบว่า
“พี่ชาย! ข้าคิดแบบเดียวกับที่ท่านพูดเลย หากชายคนใดสามารถนาผ้าถุงไปที่ริมตลิ่งให้ฉันได้
ใช้อาบน้า ฉันก็จะแต่งงานกับเขาเช่นกัน”
หลายปีต่อมาบัณฑิตอายุมากพอที่จะบวชเป็นพระ เขาจึง ได้ไปบวชเป็นพระตามประเพณี
หลัง จากที่เขาได้ลาสิกขาบท พ่อแม่ของเขาจึง ไปขอเนียงนุชให้แต่งงานกับลูกชายของตน หลัง จาก
แต่ง งานแล้วทั้งคู่ต่างก็รักซึ่งกันและกันมาก เนียงนุ ชได้ ปฏิบัติหน้าที่เมียได้เป็นอย่างดีไ ม่ขาดตก
บกพร่อง วันหนึ่งสองสามีภรรยาได้ไปอาบน้าในแม่น้า แต่เนียงนุชลืมผ้าถุงอาบน้า จึงตะโกนเรียก
สามีของเธอ
“ ข้าลืมผ้าถุงสาหรับว่ายน้า โปรดไปผ้าถุงนามาให้ข้าด้วย” บัณฑิตไม่รอช้ากลับไปเอาผ้าถุง
ไปให้ภรรยา ตกกลางคืนตอนเข้านอนสองคนคุยกันเรื่องนี้เรื่องนั้น
ผู้เป็นภรรยานึกสนุกเลยเอ่ยว่า
“ข้าได้แต่งงานกับผู้ชายเขาต้องเอาผ้าถุง ของข้าไปที่ริมแม่น้า ตอนนี้ข้าได้ในสิ่งที่ต้องการ
แล้ว” นางกล่าว
เมื่อบัณฑิตได้ยินดังนั้น ทาให้เขาระลึกถึงสิ่งที่เขาพูดไปก่อนหน้านี้ เขารู้สึกอั บอายและคิดว่า
เขาไม่ ควรพ่ ายแพ้ต่ อผู้หญิ ง เลย เขาหยุดพูดคุ ย เนี ยงนุชนอนหลั บไปโดยไม่ท ราบว่า สามีข องเธอ
อารมณ์เสีย บัณฑิตตัดสินใจหนีภรรยาในคืนนั้น เขาแล่นเรือสาเภา ไปเรื่อยๆจนไปถึงท่าเรือหน้าบ้าน
เศรษฐี เป็นที่รู้จักกันในชื่อ เศรษฐีผลาญทรัพย์ เพราะจะชอบโกงเหล่าพ่ อค้าที่ผ่านไปมาเสมอ เมื่อ
เศรษฐีรู้ว่ามีเรือสาเภามาจอดที่ท่าน้าเขาดีใจมาก เขาบอกให้คนรับใช้จัดงานเลี้ยงและเตรียมอาหาร
ให้ กั บ เจ้ า ของส าเภา เศรษฐี พู ด คุ ย กั บ บั ณ ฑิ ต อย่ า งเป็ น มิ ต รและขอร้ อ งให้ เ ขาพั ก อยู่ กั บ ตน
สักสองสามวัน
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ในขณะที่กาลังกินอาหารเศรษฐีก็กระซิบให้คนรับใช้ให้ซ่อนเต่าทองในเรือสาเภาของบัณฑิต เมื่อถึง
เพลาต้องออกจากบ้านเศรษฐี เขาก็ขึ้นไปบอกลาเศรษฐีแล้วเดินทางต่อ แต่เศรษฐีได้ห้ามเขาไม่ให้ออก
เรือพร้อมเอ่ยว่า
“นี่พ่อหนุ่ม! เจ้าไม่สามารถออกเรือได้ในตอนนี้เพราะเต่าทองที่เป็นมรดกของข้าหายไป ฉันต้องการ
ค้นหามันในเรือของท่าน”
บัณฑิตได้ฟังดังนั้นจึงบอกกลับไปว่า
“ ไปค้นหาเอาเถิดท่าน ข้าเป็นคนบริสุทธิ์ ไม่เคยขโมยของผู้ใดเลย” เขาตอบไปโดยไม่ทราบว่าตนได้
ตกหลุมพรางของเศรษฐีเสียแล้ว
“ ดีล่ะ ถ้าข้าค้นพบมันในเรือสาเภาของเจ้า เจ้าจะยอมที่จะให้เรือสาเภาและทรัพย์ สมบัติทั้งหมดกับ
ข้าหรือไม่ และเจ้าต้องเป็นคนรับใช้ของข้าด้วย”
“ ได้สิ เพราะข้ามั่นใจ ข้าไม่ได้เอาไป” บัณฑิตตอบด้วยความโกรธ
เศรษฐีจึงให้คนใช้ค้นหาเต่าทองคาที่หายไป เมื่อพบเต่าทองคา บัณฑิตจึงยอมให้เขายึดเอา
สาเภาและทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมทั้งยอมเป็นคนรับใช้ของเขาตามที่สัญญาไว้ ฝ่ายเนียงนุชเมื่อตื่นขึ้น
และไม่เห็นสามีก็ตะโกนเสียงดังและส่งคนมากมายตามหาไปทุกที่ นางรู้ว่าสามีทิ้งนางไปเมื่อพบว่าเรือ
สาเภาหายไปลาหนึ่ง เมื่อนางไปถึงท่าเรือเศรษฐีผลาญทรัพย์ เนียงนุช เห็นเรือสาเภาของสามี นาง
มองไปทุกที่ แต่ไม่เห็นสามีของนาง นางจึงแวะถามเศรษฐี เมื่อเศรษฐีเจ้าเล่ห์เห็นเป็นเรือสาเภาอีกลา
ที่บรรทุกสิ่งของมีค่ามากมายเขาดีใจมาก นึกโลภอยากได้เรือสาเภาและทรัพย์สินอีก จึงพยายามใช้
เล่ห์เหลี่ยมเดียวกันกับนาง เศรษฐีได้ใช้ให้บริวารจัดข้าวปลาอาหารต้อนรับเนียงนุช ตกทีเผลอเศรษฐีก็
ให้คนรับใช้ซ่อนเต่าทองในเรือสาเภาของเนียงนุช
โชคดีที่เนียงนุชได้นานกขุนทองติดเรือมาด้ วย นกขุนทองตัวนี้พูด และเข้าใจภาษามนุษ ย์
ดังนั้นในขณะที่คนรับใช้ซ่อนตัวเต่าทอง เจ้านกขุนทองเห็นเหตุการณ์ตลอดและได้บอกเจ้านายของมัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อรู้อย่างนี้เนียงนุช จึงนาเต่าทองไปผูกไว้ในน้า
นางอยู่ที่บ้านเศรษฐีหลายวัน แต่หาสามีไม่เจอ จึงตัดสินใจที่ลาเศรษฐีและเดินทางต่อ เศรษฐีกล่าวหา
นางว่าขโมยเต่าของเขา นางปฏิเสธและ พูดว่า
“ ถ้ามีเต่าทองในเรือสาเภาของข้า ข้าตกลงที่จะมอบกระเป๋าและเรือสาเภาทั้งหมดให้ท่าน
แต่ถ้าเราไม่พบเต่าทองในเรือสาเภา ท่านต้องให้คนรับใช้และสมบัติทั้งหมดแก่เรา”
เศรษฐีนึกกระหยิ่มในใจ หลังจากที่ตกลงกันแล้วเศรษฐีก็ให้คนรับใช้ของเขาไปค้นหาเต่าทอง
คนรับใช้พากันค้นหาทุกที่ในเรือสาเภาแต่ไม่พบอะไรเลย สุดท้านเศรษฐีต้องยอมให้ทรัพย์สินกับเนียง
นุชทั้งหมด อย่างไรก็ตามนางต้องการเพียงเรือสาเภาห้าลา บรรทุกสมบัติเต็มลาเรือพร้อมคนรับใช้
หนึ่งคน เศรษฐีเรียกคนรับใช้ทั้งหมดของเขามาและขอให้เนียงนุชเลือกคนหนึ่ง นางเห็นสามีของนาง
สวมเสื้อผ้าขาดวิ่น จนเกือบจาไม่ได้
“ข้าต้องการชายคนนี้” นางกล่าว บัณฑิตดีใจมากเมื่อเห็นภรรยาของเขามาช่วยชีวิตไว้
ฝ่ายเศรษฐีขี้โกงรู้สึกผิดหวังและโมโหเพราะเขาไม่พอใจที่โกงไม่สาเร็จ เขาจึง ถามคนรับใช้ที่ซ่อน
เต่าทองเพื่อยืนยันว่านาเต่าทองไปซ่อนไว้ที่ใด
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“ ไม่มีใครเห็นเต่าสีทองที่ข้าซ่อนยกเว้นนกขุนทอง บนใบเรือสาเภา” คนรับใช้กล่าว
ทันทีที่เศรษฐีได้ยินเช่นนั้นเขาก็สั่งให้คนรับใช้ไปนานกมาฆ่า ก่อนที่จะฆ่ามันเขาดึงขนของมันทีละเส้น
จนนกหมดสติ และเขาเก็บมันไว้ทาเกลือเพื่อย่างกิน
โชคดีที่เมื่อคนรับใช้คนนี้เดินไปหยิบเกลือ เจ้าขุนทอง มันเกิดรู้สึกตัวและกระโดดเข้าไปในรูใกล้ ๆ
ส่วนเนียงนุชกับบัณฑิตก็กลับบ้านไปโดยที่ไม่เจอนกขุนทองของตน
นกขุนทองซ่อ นตัวอยู่จนกระทั่ง กลางคื น นกขุนทองออกจากรูแ ละบัง เอิญ พบราชาแห่ง หนูสีขาว
นกขุนทองขอให้หนูทารังให้ตนพักจนกว่าขนของมันจะงอกขึ้นอีกครั้ง ราชาหนูขาวรู้สึกเวทนาจึงให้
การช่วยเหลือ
หลายวันต่อมา ขนของเจ้าขุนทองก็งอกขึ้นมาอีกครั้งและต้องการตอบแทนคุณความดีของหนู
ขาวดังนั้น ขุนทอง จึงพูดกับหนูว่ า “โปรดขุดรูยาวต่อไปยัง พระวิ หารในเจดีย์เพื่อให้เสียงของฉั น
ออกมาได้ด้วยเถิด” ราชหนูขาวตกลงที่จะช่วยนกขุนทองอีกครั้ง หลังจากหนูขุดหลุมยาวเจ้าขุนทองก็
ไปซ่อนตัวในหลุมในพระวิหาร ขณะนั้นมีพระสงฆ์มาสวดมนต์ นกขุนทองจึงส่งเสียงออกไป “หยุดก่อน
พระหนุ่ม! หยุดท่อง! ทาไมท่านไม่ไปบอกพระและชาวบ้านผู้มีศรัทธา มาเฉลิมฉลองพิธีตอกเสาเข็มใน
ขณะที่ฉันยังอยู่ที่นี่ " พระรูปนั้นรีบไปบอกเจ้าอาวาสทันที และพากันกลับมาเพื่อฟังเสียงอีกครั้ง และ
ได้ยินเสียงเดียวเช่นเดียวกับที่พระบอก ต่ างเข้าใจว่า นี่คือเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธ์จากเบื้องบนเป็นแน่
พวกเขาตีกลองเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกรวมชาวบ้านเพื่อเฉลิมฉลองพิธีเป็นเวลาเจ็ดวัน ชาวบ้าน
ต่างพากันนาข้าวปลาอาหารและผลไม้มาร่วมเฉลิมฉลองพิธีทางศาสนานั้น
มันเป็นโอกาสที่ดีสาหรับ เจ้าขุนทองที่จะได้ตอบแทนหนู มันได้ไปราชาหนูขาวให้นาเหล่าหนูทั้งหลาย
มาเก็บอาหารตุนไว้ และเก็บไว้ ส่วนเจ้าขุนทองก็ได้อาลาพวกหนูไปหาเจ้านายของมัน
๓๙. เนียงเปาว์ผมหอม
ผู้เล่า นางสาวซัม นาริม วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ผู้เป็นภรรยามีนามว่าเนียงเปาว์ นางเป็นผู้ที่มีรูป
โฉมงดงามและมีผมที่หอมมาก สามีของนางเป็นพ่อค้า สามีภรรยาคู่นี้อาศัยอยู่ใกล้ลาธารที่อยู่ห่างไกล
จากคนอื่น ๆ ก่อนที่จะออกไปทาค้าขาย ผู้เป็นสามีของนางบอกว่า
“ คราวนี้พี่คงไปค้าขายเป็นเวลานาน หากคิดถึงกัน ขอให้ตัดเส้นผมของเจ้าใส่กระทงแล้ว
ปล่อยให้ลอยไปตามลาน้า เมื่อพี่เห็นมันพี่จะต้องกลับคืนมาพบเจ้าอีกแน่นอน”
หลายเดือนผ่านไปสามีผู้ไปค้าขายก็ไม่มีวี่แววว่าจะกลับมา เนียงเปาว์จึงตัดผมของ ใส่ไว้ใน
กระทง และปล่อยลอยไปตามกระแสน้า กระทงลอยไปตามลาน้าจนลอยไปถึงบริเวณที่กลุ่มโจรป่า
กาลังอาบน้าอยู่ พวกเขาได้กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วคุ้งน้านั้น หัวหน้าโจรได้มองเห็นกระทงลอยมาเขา
จึงว่ายน้าไปนากระทงมาดู แล้วเห็นผมยาวและมีกลิ่นหอม พลางคิดว่าผมนี้คงเป็นเส้นผมของสตรีเป็น
แน่ ดังนั้นเขาจึงว่ายน้าทวนกระแสน้าเพื่อค้นหาเจ้าของเส้นผม ไม่นานเขาก็มาถึงบ้านของเนียงเปาว์
จอมโจรพอเห็นว่านางเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด สวยกว่านางใดที่เขาได้พบเจอมา เขาจึงตกหลุมรักนาง
และพยายามจีบนาง แต่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนนางก็ยังปฏิเสธที่จะรับรักหัวหน้าโจร
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เมื่ อไม่ส มหวั งหั วหน้า โจรจึง โมโหมากเขาจึง ตัด สิน ใจลั กพาตั วนางออกจากบ้า นไป เมื่อ สามีข อง
เนียงเปาว์ กลับบ้านไม่เห็นภรรยา จึงขี่ม้าออกไปตามหานางทันที เมื่อไปถึงกลางป่า
สามีของ เนียงเปาว์ จึงร้องเรียกภรรยาของเขาออกมาว่า
“เนี ย งเปาว์ ที่ รั ก ของพี่ ! เนี ย งเปาว์ ผู้ มี ผมดกด าสลวยงามของพี่ น้ อ งอยู่ ไ หนหนอ” เนี ย งเปาว์
ได้ยินเรียก จึงร้องเรียกให้ช่วย “ช่วยฉันด้วย”
เมื่อเขาเห็นภรรยาอยู่กับหัวหน้าโจร สามีของเนียวเปาว์จึงรีบไปช่วยนาง หัวหน้าโจรได้เอามีดแทงอก
สามีของ เนียงเปาว์ จนเสียชีวิตทันที เนียงเปาว์เสียใจมาก ร้องไห้กอดร่างกายของสามีและเอ่ยว่า
"ข้าแต่เทพยดา เจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดมาช่วยปกป้องร่างกายสามีของข้าอย่าได้
มีสัตว์ร้ายตัวใดมากินร่างกายของสามีข้าเลย"
หลัง จากเสร็จสิ้นการสวดอ้อนวอนสิ่ง ศักดิ์สิทธ์ นางก็หยิบมีดขนาดเล็กออกมาและพกมันไว้กับตัว
จากนั้นก็ตกลงที่จะไปกับหัวหน้าโจร เนียงเปาว์ขอร้องหัวหน้าโจรให้นาขี่ม้านาหน้านางและนางก็ขี่ม้า
ตามหลังไป เพราะรักและหลงนางมากหัวหน้าโจรจึง เห็นด้วยกับคาขอทั้ง หมดของนาง ในขณะที่
เดินทางเนียงเปาว์ แอบทิ้งเมล็ดแตงโมไว้ระหว่างทาง เมื่อเมล็ดแตงโมหมด เนียงเปาว์จึงแสร้งพูดกับ
หัวหน้าโจรอย่างอ่อนหวานว่า
“ พี่ท่าน ตอนนี้ข้าอยากพักผ่อนบ้างเพราะข้ารู้สึกสงสารพี่ท่าน ท่านดูอ่อนล้ามาก โปรดช่วยนาข้าลง
จากหลังม้าเถิด” หัวหน้าโจรตอบโต้อย่างรวดเร็ว “ได้สิ”
เมื่อโจรเผลอเนียงเปาว์ จึงเอามีดที่พกมาและแทงโจรจนตาย เนียงเปาว์ รีบกลับไปดูร่างกายของสามี
นาง แต่ตลอดทางที่เมล็ดแตงโมร่วงหล่น กลับเป็นเถาว์แตงโมที่มีดอกผลแน่นหนาเต็มไปหมด เมื่อ
กลับไปถึงที่ที่ร่างสามีนอนอยู่ เทพสององค์ปลอมตัวเป็นงูและแมวป่า เจ้าแมวป่ากัดงูจนตาย แมวป่า
จึงไปเคี้ยวเปลือกไม้จากต้นไม้ใกล้ ๆแล้วนั้นแล้วถ่มน้าลายใส่งูที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้ง จากนั้น
ก็หายตัวไป เนียงเปาว์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด นางเดินไปหยิบเปลือกไม้แปลก ๆ ออกมาและสวดอ้อน
วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
“ ถ้าเปลือกไม้นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อข้าเคี้ยวแล้วและถ่มน้าลายลงบนร่างกายของสามีข้า ขอให้เขา
กลับมามีชีวิตอีกครั้งเหมือนปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับงูเถิด”
เมื่อนางสวดอ้อนวอนเสร็จนางก็นาเปลือกไม้มาเคี้ยวเปลือกและพ่นน้าลายรดบนใบหน้าและ
แผลในร่างกายของสามี พลันแผลต่างๆก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ สามีของนางฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
เมื่อเห็นว่าเป็นเนียงเปาว์เมียรัก เขา ก็ ดีใจมากต่างโผเข้ากอดกันทั้งหัวเราะและร้องไห้จากนั้นทั้งสอง
ก็พากันเดินทางกลับบ้าน
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เมื่อพวกเขามาถึงริมฝั่งน้า เทวดาก็แปลงกายเป็นพระเพื่อทดสอบเนียงเปาว์ พระพายเรือลานี้มาใกล้
ทั้งสอง สามีของนางจึงถามพระว่า
“ ท่านผู้ทรงศีล โปรดช่วยพาเราไปที่ฝั่งตรงข้ามด้วยเถิด” พระพูดว่าตอบว่า
“เรือของอาตมาสามารถบรรทุกคนสองคนได้เท่านั้น อาตมาพาไปได้เพียงหนึ่งคน โยมจะให้ใครจะไป
ก่อน”
สามีคิดว่าถ้าตนไปก่อนภรรยาจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว หลังจากคิดแล้วเขาจึงปล่อยให้ภรรยาของเขา
ขึ้นเรือไปพร้อมกับพระเพื่อข้ามลาธารก่อน
ไม่นานหลังจากที่เนียงเปาว์ขึ้นเรือไปยังฝั่งตรงข้าม
แทนที่จะพายเรือของเขาไปยังฝั่งตรงข้าม พระกลับพายเรือไปตามกระแสน้าที่ไหลเร็วมาก สามีของ
นางราพึงด้วยความสิ้นหวัง
“นี่ข้าถูกพระหลอกหรือนี่”
ส่วนพระหลังจากที่พายเรือออกไปเป็นระยะทางไกลโข จึงได้ใช้เวทย์มนตร์เสกต้นหว้า ที่เต็มไปด้วย
ผลไม้สีแดงสุก เติบโตใกล้ลาธาร เนียงเปาว์ เห็นต้นไม้และจึงพูดคุยกับพระสงฆ์
“ ท่านผู้ทรงศีล ข้าอยากทานผลไม้เหล่านั้นจริงๆ”
เมื่อได้ยินดังนั้นพระสงฆ์จึงพูดว่า
“อาตมาจะปีนขึ้นไปเก็บผลไม้เหล่านั้นให้โยมเอง”
จากนั้นพระม้วนจีวรเป็นเกลียวสอดระหว่างขาแล้วเหน็บไปตรงเอวด้านหลัง เหมือ นผ้าเตี่ยว
แล้วปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ทันที เนียงเปาว์ยังคงบอกให้พระเก็บผลไม้มาให้นางอีกพระจึงปีนขึ้นไปเก็บ
ผลไม้ตรงที่เธอชี้ไป เมื่อเห็นโอกาสที่ดีเนียงเปาว์ ก็ผลักเรือออกและพายเรือออกไปโดยไม่มีพระ เธอ
พยายามพายเรือกลับไปพบสามีของเธอ อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดที่สามีรออยู่กลับไม่เห็นสามี นาง
เห็นรอยเท้ามากมายบนพื้นดิน นางเป็นกังวลและรู้สึกเป็นห่วงสามีมากจนตัดสินใจปลอมตัวเป็นผู้ชาย
เพื่อตามหาสามี นางเดินผ่านหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและในที่สุดนางก็มาถึงบ้านของเศรษฐี ที่กาลัง
จัดงานศพให้กับลูกสาวที่ตายไปเพราะงูกัดตาย
เนียงเปาว์ร้องขอคนเฝ้าประตูเพื่อให้นางได้เข้าไปในงาน นางบอกกับเศรษฐีว่า
“หากท่านให้ข้าเข้าไปข้าอาจจะทาให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้ง”
เมื่อได้ยินดังนั้นเศรษฐีจึงยอมให้เข้าไป เมื่อมาถึงโลงศพ นางก็ได้นาเปลือกไม้ศักดิ์สิทธิ์ออกมา
เคี้ยวและถ่มน้าลายรดแผลงูกัดและบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายของลูกสาวเศรษฐี ไม่นานส่วนที่ช้า
เปลี่ยนเป็นสีปกติและลูกสาวเศรษฐีจึงฟื้นชีวิตอีกครั้ง นางเปิดตาของนางและกระโดดกอดพ่อด้วย
ความดี ใ จเนื่ อ งจากเนีย งเปาว์ ที่ ปลอมเป็ น ชายช่ วยชี วิ ตลู ก สาวและมี ห น้ าตาหล่อ เหลาเศรษฐี จึ ง
ตัดสินใจยกลูกสาวให้กับเนียงเปาว์และมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับพวกเขาทั้งคู่ สามหรือสี่วันหลังจาก
การแต่งงาน ลูกสาวของเศรษฐีเกิดสงสัยว่า “นับตั้งแต่วันแต่งงานของเรา ทาไมสามีของเราจึงนอนบน
เตียงแยกต่างหากและไม่ยอมถอดหมวก ยิ่งกว่านั้นเขายังมีสีหน้าแววตาที่เศร้า”
นางจึงถามสามีว่า “ท่านพี่มีปัญหาอะไรให้ข้าช่วยไหม” เนียงเปาว์ตอบไปว่า
“ข้าต้องการจัดพิธีมอบทานให้กับคนจน เจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับความเรื่องนี้ ” ลูกสาวเศรษฐีเห็นด้วย
กับความคิดนี้ จึงตั้งปะราสาหรับวางของแจกทานให้กับคนจนเป็นเวลา ๗ วันและคืน
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เนียงเปาว์จึงแสดงป้ายแขวนเหนือกระโจมซึ่งอ่านว่า “เราแยกจากกันที่ฝั่งลาธารเพราะพระหลอก”
ด้วยหวังว่าจะได้พบเจอกับสามี
หลังจากทาบุญตักบาตร ๖ วันยัง ไม่เห็นสามี นางรู้สึกสิ้นหวัง จึง กลับไปพักผ่อนในบ้าน ใน
วันที่ ๗ มีชายคนหนึ่งมาถึงกระโจมพิธี เมื่อเห็นข้อความก็ร้องไห้อย่างขมขื่นทิ้งร่างลงบนพื้นจนหมด
สติ คนรับใช้เห็นดังนั้นก็รีบไปบอกเจ้าของบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น เนียงเปาว์เห็นว่าเป็นสามีของตน
นอนหมดสติอยู่ นางร่าไห้กอดสามีด้วยความรู้สึกรักและผูกพัน หลังจากสามีของนางฟื้นคืนสติทั้งคู่ก็
เล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกสาวของเศรษฐีฟัง
หลังจากได้ฟังเรื่องราวทุกอย่าง ลูกสาวของเศรษฐีจึงได้บอกกับเนียงเปาว์ว่า “ไม่เป็นไรดอก
ข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้า เจ้าให้ชีวิตใหม่แก่ข้า เราจะเป็นเหมือนพี่น้องกัน” ตั้งแต่นั้นมาเนียงเปาว์มา ผู้มี
ผมหอมมีกลิ่นหอมพร้อมกับสามีและลูกสาวของเศรษฐีอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
๔๐. นกกิ้งโครง (กันล๊วก)
ผู้เล่า นางสาวซัม นาริม วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างอนาถากับลูกสาวสามคน เด็ก สาวคน
แรกรู้วิธีตักน้าและปรุงอาหาร คนที่สองมีหน้าที่พาน้องสาวคนเล็กของเธอไปเดินเล่นในขณะที่คน
สุดท้ายไม่ได้ทาอะไรนอกจากเล่นไปวันๆ ต่อมาผู้เป็นสามีเสียชีวิตลง หญิงม่ายจึงต้องดูแลลูกสาวสาม
คนของเธอเพียงลาพัง เธอเก็บฟืนและพืชป่าที่กินได้เพื่อนาไปขายที่ตลาดทุกวัน
อยู่มาวันหนึ่งนางได้พบกับโจรพาลที่ชอบปล้นคนต่างถิ่นแล้วนาเงินทองที่ได้ไปใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือย เมื่อโจรเห็นหญิงม่ายที่หน้าตาสะสวยจึงอยากผูกสัมพันธ์ เขาเริ่มเข้ามาหานางและกล่าว
ทักทายอย่างสุภาพ
“ เจ้ามาจากหมู่บ้านไหนไกลหรือใกล้ ทาไมต้องหิ้วของมากมายด้วยตัวเอง ทาไมไม่ให้สามี
ช่วยด้วยล่ะ” หญิงม่ายเป็นคนตรงไปตรงมา จึงตอบไปว่า
“ ฉันเป็นแม่ม่าย สามีของฉันจากไป ตอนนี้ฉันมีชีวิตที่ยากจน ต้องเก็บฟืนและพืชป่าที่กิน
ได้มาขายเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวสามคนของฉัน”
โจรได้ยินเช่นนั้นก็กระหยิ่มในใจ คิดราพึงกับตัวเองว่า "ผู้หญิงคนนี้สวยมากแม้ว่าเธอจะเป็น
ม่ายเราควรติดตามนางไปและขอให้นางเป็นภรรยาของเรา" จากนั้นเขามอบเงินให้นาง
“ข้าให้ เจ้าจงนาเงืนนี้ไปซื้อของกินให้ลูกเจ้าเถิด” หญิงม่ายรับเงินอย่างตื่นเต้น
หลังจากขายฟืนและพืชผักผลไม้หมดแล้วนางก็กลับบ้าน เจ้าโจรพาลแอบตามนางไปเพื่อจะ
ได้รู้ว่าบ้านของนางอยู่ที่ไหน เมื่อเขาไปถึงบ้านของนาง โจรได้เกี้ยวพาราสีหญิงม่ายจนใจอ่อน ทั้งสอง
ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีและภรรยา จากนั้นไม่นาน โจรก็ยังคงทาในสิ่งที่เคยทาคือออกปล้น
ชาวบ้าน เขาจะออกจากบ้านสองสามวันจึงจะกลับบ้าน บางครั้งก็นานนับเดือน เมื่อกลับมาก็นาเงิน
มาให้สามี นางพอนางมีเงินทองจานวนมาก ก็นาเงินไปซื้อหาเสื้อผ้าอาภรณ์ที่งดงามมาสวมใส่ นางเริ่ม
รู้สึกเบื่อและราคาญกับลูกสาวทั้งสาม คิดแม้แต่จะตัดหัวพวกเด็กสาวทั้งสาม
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ตอนกินข้าวก็จะกิน แต่กับสามีของตนเท่านั้นและส่วนลูกสาวทั้ง สามจะได้กินส่วนที่เหลือ
หลังจากแม่กับสามีโจรอิ่มแล้วเท่านั้น คนแบ่งปันสิ่งที่เหลือไว้ นางไม่สนใจดูแลลูก ลูกคนเล็กให้นอน
ในครัวขณะที่คนอื่น ๆ ต้องนอนนอกชานให้ยุงกัด ทุกเช้าหากสามีนางไม่ได้ออกปล้นนางมักจะแต่งตัว
ไปตลาดกับสามี อยู่มาวันหนึ่งสามีพูดกับภรรยาของตนว่า
“ ต่อหน้าเพื่อนๆข้ารู้สึกอาย เมื่อเจ้ามาเดินกับข้าแบบนี้ ข้า ขอให้เจ้าอยู่บ้านดูแลลูกสาวทั้ง
สามคน ดีกว่านะ เราอย่ามาเดินตลาดด้วยกันอีกเลย”
เมื่อได้ยิน ดังนั้ นนางคิดร าพึง กับตั วเองว่า "สามีข องเราผู้นี้ เป็น คนหน้าตาดี คนในตลาด
ทั้งหมดรู้จักเขาดีเขาต้องทิ้งเราไปแน่หากเราทาตามที่เขาร้องขอ เราควรจะฆ่าลูกสามคนนั่นซะ มื่อไม่
มีลูก เขาจะได้ไม่มีข้ออ้างที่จะให้เราอยู่บ้านดูแลลูกสาว”
เมื่อกลับบ้านนางจึงเริ่มแผนการ ช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนหกพอดีฝนเริ่มตก นางจึงเอ่ยกับลูกว่า
“ ลูกรักของแม่ ในช่วงเดือนนี้ เดือนที่พ่อของพวกเจ้ายังมีชีวิตอยู่เขามักจะพาแม่ไปที่สระน้า
ในป่าใกล้ภูเขาพ่อเจ้าจะหว่านเมล็ดข้าวไว้ ที่นั่นมีกระท่อมสาหรับพักผ่อนยามเหนื่อย และคอยดูแล
ต้นข้าวอ่อน ๆ พรุ่งนี้แม่จะพาไปหว่านเมล็ดข้าวและอยากให้พวกเจ้าอยู่ที่นั่นเพื่อคอยไล่นกกระจอก
และนกพิราบที่จะมากินต้นข้าวเล็กๆของเรา”
รุ่งเช้าวันต่อมานางจึงพาลูกสาวทั้งสามเข้าไปในป่าใกล้ภูเขา นางได้หว่านเมล็ดข้าวไว้ในสระ
และพูดว่า“พวกเจ้าต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูแลเมล็ดข้าว อย่าออกไปไหนและห้ามกลับบ้านเด็ดขาด หากไม่
เชื่อฟังข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้ตาย”
จากนั้นนางก็ทิ้งข้าวไว้สามชามเพื่อให้ลูกกิน พร้อมเมล็ดข้าวโพดหนึ่งห่อ หม้อดินหนึ่งหม้อ
และเกลือและปลาร้าเพื่อให้พวกลูกไว้กินแค่หนึ่งมื้อ และคิดว่าคืนนี้ลูกทั้งสามต้องโดนเสือกินเป็นแน่
นางมั่นใจว่าเด็กหญิงทั้งสามจะต้องตายจากการถูกเสือกิน หรือไม่ก็ตายจากความหิว พอกลับถึงบ้านผู้
เป็นสามีไม่ห็นลูกจึงถามว่า
“ลูกสาวสามคนอยู่ไหน” นางตอบว่า“น้องได้ส่ง พวกเขาไปดูแลต้นกล้าข้าวพร้อมกับญาติ
ผู้ใหญ่หลายคน พวกเขาจะกลับมาเมือ่ ข้าวพร้อมเกี่ยว”
เด็กหญิงสามคนพากันปลูกเมล็ดข้าวโพดตามริมสระน้าและนอนหลับในกระท่อมท่ามกลาง
เสียงคารามของช้ างสุนั ขป่า ลิง ป่ า ในป่าอั นวัง เวงยามค่าคืน พี่ส าวตั วสั่น ด้วยความกลัว แต่ เธอก็
พยายามปลอบประโลมน้องสาวของเธอจนไม่ร้องไห้เพราะเกรงสัตว์ป่าจะมาทาร้าย ในขณะนั่นเอง
เทพดาที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็สงสัยว่าทาไมแม่จึงทิ้งลูกเล็ก ๆ ของนางไว้ในป่า และเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์จึง
ตัดสินใจที่จะช่วยเด็กหญิงสามคนจากการตกเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าปกป้องเด็ก ๆ ตลอดทั้งคืน โดยใช้
พลังศักดิ์สิทธิ์ไล่สัตว์ทั้งหมดออกไปจากที่แห่งนั้น
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รุ่งเช้าเทพยดาแห่งป่าบริเวณนั้นจึงไปเฝ้า เทพวรุณเพื่อขอให้ท่านนาความนี้ไปแจ้งพระอินทร์
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เทพวรุณ คิดว่าไม่จาเป็นต้องทาเช่นนั้น เพราะเด็กหญิงทั้งสามจะกลายร่างเป็น
นก จากนั้น ให้เหล่าวิญ ญาณต่างๆ เจ้าป่าและเทพยดาจะคอยปกป้องและคอยเฝ้าดูเด็กทั้ง สามคน
อย่างใกล้ชิด คอยเสกอาหารเป็นหอยปูปลาให้เด็กทั้งสามได้จับกิน รอจนกว่าพวกนางจะกลายร่าง
เมื่อกลับไปยังป่าแห่งนั้น เหล่าวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาและเทพยดาได้ทาตามคาแนะนาของ
เทพวรุณหลังจากใช้เวลาสามวันสามคืนดูแลต้นข้าว เด็กสาวสามคนไม่มีข้าวเหลือไว้กิน พี่สาวร้องไห้
เพราะหิว แต่เธอพี่สาวก็เก็บใบไม้ในป่ามาแบ่งปันกันกินประทังความหิว น้องสาวสุดท้องยังคงร้องไห้
ไม่หยุด พี่สาวจึงชวนไปที่บ่อเพื่อจับปลา พวกเขาจับปลาตัวใหญ่ได้และตั้งใจจะเอามาย่าง แต่กองไฟที่
แม่ก่อไว้ดับไปหมดแล้ว จึงพากันกินปลาดิบเป็นชิ้น ๆ น้องสาวคนเล็กร้องไห้ไม่ อยากแต่จะกลับบ้าน
พี่บอกว่าไม่กล้าออกไปเพราะกลัวว่าจะถูกแม่ทาร้าย แต่ในที่สุดทนไม่ได้ที่เห็นน้องสาวสองคนร้องไห้
พี่สาวตัดสินใจพาน้องกลับบ้าน
แม่โกรธมากที่ได้เห็นลูกสาวกลับมา นางเริ่มแสดงความโหดร้ายออกมา สบถด่าลูกต่างๆ
นานา
“ นังลูกเวร ข้าทิ้งพวกแกไปเพราะต้องการกาจัดแก ข้าอยากให้ทุกคนตายไปเลย แกยังไม่
ตายและตอนนี้ ฉันจะฆ่าแก ห้ามเข้าไปในบ้านนะ "
ลูกสาวต่างพากันตกใจยืนตัวสั่น พี่คนโตพูดออกไปด้วยความกลัว
" ได้โปรดเมตตาเราพี่น้อง น้องคนเล็กอดอาหารอยู่สองสามวันแล้วร้องไห้ ไม่หยุด เรากิน
ใบไม้เป็นอาหาร ไฟจะหงหาอาหารก็ไม่มี ถ้าแม่ไม่ต้องการให้เราอยู่แค่จัดหาข้าวและไฟให้เราแล้วเรา
จึงจะไป โปรดเมตตาเราด้วยเถิด”
น้องสาวพูดกับแม่ด้วยความไร้เดียงสาว่า“พี่สาวจับกระต่ายตัวใหญ่ได้ด้วย เราได้กินกันจนอิ่น
เลย”
แม่ยิ่งได้ยินดังนั้นยิ่งโกรธกล่าวหาว่าลูกไม่ยอมแบ่งปันกระต่ายให้นาง นางถลาเข้าทุบตีลูกไม่
ยั้งมือ นางปรารถนาให้ลูกกลับเข้าไปในป่าโดยไม่ให้สิ่งใดติดมือกลับไป นางต้องการได้เห็นลูกสาวทุก
คนหายไปตลอดกาลเด็กน้อยคนเล็กสุดยังพูดต่อ
“แม่ แม่'พี่จับกระต่ายตัวใหญ่ได้จริงๆนะแม่”
แม่ได้ยินก็ยิ่งตีหนักเข้าไปอีก จนลูกๆเลือดอาบ เมื่อทนความเจ็บปวดไม่ได้หากอยู่แม่คงตีตาย
แน่ ๆ จึง พากั น กลั บ ไปเมื่อ ไปถึ ง ทั้ง สามทนกั บ ความเจ็ บ ปวดและเหนื่ อยล้ าไม่ ไ หวจึง สลบไปเหล่ า
วิญญาณและเจ้าป่าเจ้าเขาและเทพยดาได้ช่วยให้เด็กหญิงทั้งสามฟื้นสติขึ้นมาเมื่อฟื้นขึ้นมา ทั้งสามคน
ก็กอดคอกันร้องไห้อย่างขมขื่น ทุกวันพี่สาวกุ้งหอยปูปลาในน้าท่าทากับข้าว ปลาและหอยน้าจืดไม่มี
หมดเพราะเทวดาได้เสกสร้างมันขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กทั้งสาม เด็กหญิงตากปลาแล้วนามาบดกิน ผู้
เป็นพี่ที่รู้สาเหตุของการที่แม่นาพวกเธอมาทิ้ง เธอจึงพูดกับน้องสาวว่า
“ น้องรักของพี่แม่เรามีสามีใหม่แม่จึงเกลียดเราและอยากให้เราตาย จงอย่าหวังว่าเราจะมี
ชีวิตยืนยาวได้อีกต่อไป เรามีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวที่จะคลุมร่างกายของเรา และตอนนี้ มีนก็เริ่มขาดวิ่น
เราจะต้องสัมผัสกับความหนาวเย็น เราจะนั่งด้วยกอดเข่าเพราะเราจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ เราช่างเหมือน
สัตว์ป่า”
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สามเดือนต่อมาข้าวโพดที่พี่สาวก็เติบโตตามริมฝั่งน้า แต่หมูป่ากวางลิงกระรอกก็ไ ม่อาจมา
ทาลายไร่ข้าวโพดได้ เพราะเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกป้องคุ่มครองอยู่ทั้งสามจึงมีพืชไร่ไว้กินมิได้ขาด
หกเดือนผ่านไปและขนเริ่มขึ้นทั่วร่างกายของเด็กหญิงทั้งสาม แขนของพวกเธอค่อยๆกลายเป็นปีกซึ่ง
พวกเขาสามารถบินขึ้นต้นไม้ไปเก็บผลไม้ได้ แต่พวกเธอไม่สามารถบินได้ไกล ส่วนริมฝีปากเริ่มโตและ
แข็ง ต่อมาพวกเธอไม่สามารถพู ดภาษามนุษย์ได้ สิ่งเดียวที่พวกเธอจาได้ก็คือเธอเป็นมนุษย์และพูด
ภาษาสัตว์พูดคุยกันระหว่างพี่น้องได้รู้เรื่องต่อมาไม่นานก็สามารถบินได้ไกลขึ้น
พ่อเลี้ยงของเด็กสาวทั้งสามยังคงทาการปล้นเป็นนิจสิน อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนบ้านได้นาความไป
แจ้ง กับทางบ้านเมือง ชายคนนี้จึงถูกจับกุมและถูกจาคุกตลอดชีวิต ผู้เป็นภรรยาเศร้ามากและรู้สึก
เสียใจในสิ่งที่ทากับลูกสาวทั้งสาม นางจึงเข้าป่าไปหาลูกๆ และได้ เห็นลูก ๆอยู่ในกระท่อม นางจาได้
แม้ลูกๆจะเปลี่ยนไปมากแต่ยังคงรักษารูปลักษณ์ของมนุษย์ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือมีปีกและจะงอยปาก
เหมือนนก นางเรียกลูกๆของนางให้เข้ามาใกล้แล้วเอ่ยว่า
“ลูกรัก แม่จะพาลูกกลับบ้าน แม่จะไม่ทิ้งลูกไว้ในป่าอีก” เด็กทั้งสามจาเสียงของแม่ได้และ
คุยกันว่า
“ แม่ของเราต้องมาฆ่าเราอีกแน่ เราต้องไม่ไว้ใจนาง เราบินหนีกันดีกว่า” จากนั้นพวกเธอ
ทั้งหมดก็บินไปเกาะบนต้นไม้สูง
พวกเธอร้องบอกแม่ว่าพวกเธอไม่ได้ถูกลิขิตให้เป็นมนุษย์อีกต่อไป
“ เรากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว จงปล่อยเราไปตามทางของเราเถิด”
แต่สิ่งที่พวกเธอนั้นกลับไม่เป็นภาษาของมนุษย์ เสียงที่พูดออกมาฟ้งเป็น
“โกนล๊วก โกนล๊วก” แม่ไม่เข้าใจ นางร้องเรียกลูกจนเหนื่อยอ่อน และหิวโหย ในที่สุดนางก็
ล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้น ลูกๆรู้สึกเศร้าเสียใจที่เห็นแม่ตายอยู่ตรงหน้า พวกเธอส่งเสียง
“โกนล๊วก โกนล๊วก” ในค่าคืนอันเงียบงัน
ชาวบ้านในกัมพูชาจะเรียก นกกิ้งโครงว่า“โกนล๊วก” ชอบกินหอยเล็กๆในทุ่งนา เมื่อถูกไล่จะ
บินหนีด้วยความแตกตื่นและส่งเสียงร้องว่า “โกนล๊วก โกนล๊วก”
๔๑.ตุมเตียว
ผู้เล่า วิทยา มูลทอง อายุ ๓๐ ปีบ้านสวาย ตาบลหนองเหล็ก อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่า ตุม ชายหนุ่มได้บวชเรียนพร้อมกับน้อง
ชื่อเพชร ทั้งสองได้บวชด้วยกัน พอได้บวชเรียนเณรตุมก็เรียนรู้หลักธรรมวินัยรวดเร็ว เป็นผู้เทศนาได้
เก่งกาจและไพเราะ นอกจากการเทศน์ตามที่ต่างๆแล้ว พระเณรสมัยก่อนนั้น ทาตะกร้าหมาก เอาไป
ขายให้ชาวบ้านได้ เณรตุมกับเณรเพชรจึงสานตะกร้าหมากขายด้วย
ณ อีกหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อหมู่บ้านแคดตะโบงคมุม ยังมีครอบครัวผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่ง มี
ลูกสาวคนชื่อว่าเตียว เตียวเป็นสาวน้อยที่หน้าตาสวยงามมาก วันหนึ่งเณรตุมได้ขับเกวียนมาขาย
ตะกร้าที่ตนเองสาน เดินทางมาเรื่อยๆอาศัยพักตามศาลาวัดตามหมู่บ้าน วันนั้นแม่ของเตียวได้ไปฟัง
เทศน์ที่วัด ซึ่งมีเณรตุมเทศน์ เณรตุมเทศน์ได้ไพเราะมาก แม่ของเตียวจึงได้นิมนต์เณรตุมพร้อมทั้ง
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เณรเพชรมาเทศน์ที่บ้าน อย่างไรก็ตามผู้เป็นแม่ห้ามเตียวลูกสาวไม่ให้ออกมาฟังเทศน์ด้วยความหวงที่
มีลูกสาวสวย จึงให้ลูกสาวอยู่แต่ในห้อง ในขณะที่ เณรตุมได้เทศน์อยู่นั้น ลูกสาวเจ้าของบ้านก็ได้ยิน
การเทศนาอันแสนไพเราะ นางจึงเปิดผ้าม่านออกมาเห็นเณรตุม หญิงสาวก็รู้สึกชื่นชม และ ก็ทาบุญ
โดยการจัดทาสารับคาวหวานไปถวาย ฝ่ายเณรตุมพอเห็นหน้านางก็รู้สึกประทับใจ หลังจากที่ เณร
เทศน์เสร็จแล้วก็กลับวัดไป แต่ใจก็ครุ่นคิดถึงแต่หน้านางเตียวปานต้องมนต์ เหตุเพราะความงามของ
นางที่เป็นที่ร่าลือ โจษขานนั่นเอง หลัง จากการขายตะกร้าเสร็ จสิ้นแล้ว จึง ได้บ อกเจ้าอาวาสตน
ต้องการลาสิกขาบท พระอาจารย์เจ้าอาวาส จึงได้ดูฤกษ์ยามให้ เมื่อดูแล้วจึงทัดทานว่า
“สึกยังไม่ได้หรอก ถ้าสึกออกมาจะชะตาของเจ้าจะขาดเลยเชียวนะ อาจถึงแก่ชีวิตได้”
เจ้าอาวาสจึงห้ามเณรตุมไม่ให้สึก คืนนั้นทั้งคืนเณรตุมจึง นอนไม่หลับเลย ใกล้จะรุ่ง สาง
เณรตุมจึง ตัดสินไปสึกกับต้นโพธิ์ในวัดแล้ว ตุมเปลี่ยนผ้าเหลืองเป็นชุมฆราวาส กราบลาพระอาจารย์
ผ่านต้นโพธิ์ แล้วก็จากไป ชายหนุ่มรู้สึกถวิลหาสาวงามที่ไปพบในครานั้น จึงออกเดินทางไปหาหมาย
จะได้เจอหน้าเตียวผู้ที่ตนหลงใหล บังเอิญวันนั้น แม่ของเตียวไม่อยู่บ้าน เตียวก็อยู่บ้านกับพี่เลี้ยงชื่อ
นางโน ชายหนุ่มจึงเข้าไปพบกับหญิงสาวที่ตนรัก ทั้งสองคุยกันอย่างมีความสุข โดยให้นางโนและเพชร
คอยดูต้นทางให้ หากเห็นแม่กลับมาตอนไหนก็ให้รีบส่งสัญญาณบอกทันที เป็นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งเมื่อ
แม่ของเตียวไม่อยู่บ้าน ทั้งสองคนก็นั่งคุยกันตามประสาหนุ่มสาวที่จิตเสน่หาต่อกัน ตามธรรมดาไฟ
กับน้ามันอยู่ใกล้กัน ในที่สุดทั้งสองก็ได้เสียเป็นผัวเมียกัน ผู้เป็นแม่ไม่เคยล่วงรู้เลย วันหนึ่งตุมก็กลับมา
อีก แต่โชคร้ายมาเจอแม่ของเตียวและได้พูดคุยกับแม่ของฝ่ายหญิงแม่เริ่มสังหรณ์ใจ แต่ไม่คิดว่าลูก
สาวของตนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายหนุ่ม
ต่อมาพระราชา ก็ป่า วประกาศหา พระสนม เพื่อที่ จะมาเป็ นสนมเอกในวัง มี การป่า ว
ประกาศเป็นเรื่องเป็นราว ผ่านไปตามเมืองต่างๆ ก็ยังหาสาวสวยไม่ได้เลย เหลือก็แต่บ้านตะโบงคมุม
(ตะโบงภาษาอัญมณีแปลว่า พลอยสาหรับทาแหวน ส่วนคมุมแปลว่าผึ้ง) ซึ่งเตียวถือเป็นสาวที่สวย
ที่สุดในหมู่บ้าน แม่ของนางจึงคิดนานางไปถวายพระราชา
แม่ฝ่ายหญิงเริ่มกีดกัน ตุมจึงลาเตียวเข้าไปรับราชการในวัง แต่เตียวก็ยังไม่รุ้ว่า ตุม ไปรับ
ราชการที่ใดหรือทาหน้าที่อะไร ตุมได้เข้าไปรับราชการเป็นคนร้องเพลงขับกล่อมในวัง ตุมและ เพชร
ก็ได้ไปเล่น ดนตรี ในราชสานัก ฝ่ายพวกอามาตย์เสนา มาหานางสนม ก็มาเจอ เตียวเข้า ก็จับเตีย ว
แต่งองค์ทรงเครื่อง และ พาเตียวเข้าวังเพื่อไปเฝ้าพระราชา พอนางเข้าไปในวังนางก็คิดถึง แต่ตุมผู้
เป็นสามี นางได้ร้องไห้ด้วยความทุกข์ระทม เมื่อขบวนมามาถึงวัง หญิงสาวก็ไม่ยอมยิ้มเลยถึงแม่จะ
บังคับ อย่างไรก็ไม่ยอมยิ้มเลย นางไม่ยอมถวายบังคมและ พยายามหลบหน้าตลอด พระราชาก็
สงสัยว่า นางเป็นอะไร ทรงคาดเดาว่านางคงคิดถึงบ้านเป็นแน่ จึงรับสั่งให้ ทหารพาตุมมาขับร้องเพลง
เพื่อที่จะทาให้เตียวคลายความคิดถึงบ้าน เมื่อตุมก็มาเข้าเฝ้า เพชรก็ทูลพระราชาว่า ตุมมาแล้ว
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เมื่อมาเข้าเฝ้าพระราชาตุมตกใจเมื่อได้พบกับเตียวเมียสุดที่รักของตน เมื่อพระราชาก็มีรับสั่ง
ให้ ร้องเพลง ตุมถือโอกาส ร้องต่อว่าเมียตัวเอง มีใจความว่า
“เธอนั้นคลายรักจากพี่แล้ว เธอได้ บุญหนักศักดิ์ใหญ่ จะได้ เป็น มเหสีพระราชา พี่คนต้อยต่า อย่างพี่
คงจะไม่คู่ควรกับนางเสียแล้ว น้องคงจะลืมรักของพี่เสียแล้ว ” พอร้องจบ เตียวกลับยิ่งร้องให้หนัก
เข้าไปอีก พระราชาก็สงสัย ว่าทาไมตุมจึงร้องเพลงเช่นนี้ต้องมีนัยยะ อะไรสักอย่าง และทาไมเตียว
จึงร้องไห้ พระราชาก็ทรงตรัสถามเตียวว่า “เตียว เจ้ามีอะไรในใจหรือเปล่า”
เตียวก็สารภาพว่า “หม่อมฉันได้พี่ตุม เป็นสามี และ เราก็อยู่กันฉันสามีภรรยามาแล้ว”
ผู้เป็นแม่เพิ่งรู้ความจริง นางตกใจแทบหมดสติ ที่ได้รู้ว่าตุมกับลูกสาวของตนได้ลักลอบได้เสีย
กันมาแล้ว พระราชาทรงพระกริ้วมาก แต่ก็ทรงเข้าใจและทรงมีพระเมตตากับทั้งคู่ เมื่อหายกริ้วแล้ว
ทรงตรัสว่า “เอาล่ะ ตุมเตียวเอ๋ย ข้าเห็นแก่ความรักอันบริสุ ทธิ์ของเจ้าทั้งสอง ข้าจะไม่แย่งความรัก
ของเจ้า”
พระองค์ทรงเรียก ตุมกับเตียวมาพร้อมกัน และ ทรงรดน้าสังข์ ให้เป็นผัวเป็นเมียกัน เพื่ออวยพรให้
ความรัก ทั้งสองยั่งยืน ก็ให้สองคนอยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา
ฝ่ายแม่ของเตียวรู้สึกโกรธลูกสาวมากๆ ก็กลับไปบ้านไป นึกโมโหว่าลูกสาวใฝ่ต่า แทนที่จะ
เลือกพระราชากลับ กลับเลือกสามีหนุ่มคนจนคนนี้ ว่าแล้วนางก็วางแผนกับ ออกญา คนหนึ่ง ชื่อ
หมื่นงวน ออกญาคนนี้ก็แอบหลงรัก เตียวเหมือนกัน แต่ ไม่กล้าขัดพระราชโองการของพระราชา
ทั้งคู่พากันวางแผน ที่จะพรากเตียวออกจากตุม โดยแกล้งนาจดหมาย ไปให้เตียวที่อยุ่ในวังส่งข่าวว่า
แม่ไม่สบายเมื่อเตียวได้ข่าวแม่ ก็ลาสามีกลับบ้านไปเพื่อที่จะไปดูแลแม่ซึ่งป่วยหนัก โดยเนื้อความใน
จดหมายบอกว่าแม่กินไม่ได้พูดไม่ได้แล้วในตอนนี้ โดยมิได้ล่วงรู้มาก่อนเลยว่าเป็นกลอุบายที่แม่ได้วาง
เอาไว้ เตียวก็กลับมาบ้าน พร้ อมคนติดตาม เตียวก็ ไปลาพระราชา พระราชาก็ทรงอนุญาตให้นาง
กลับบ้านได้
ส่วนเพชรบังเอิญไปล่วงรู้แผนการนี้ในภายหลัง จึงนาความไปเล่าให้พี่ชายฟังว่า เรื่องแม่ของ
เตียวป่ว ย ไม่ใ ช่เรื่องจริง ตุ มจึงเข้ าเฝ้าพระราชาเพื่อขอพระราชทานคาปรึกษา พระราชาทรงมี
พระเมตตกับตุมเตียวอยู่แล้วจึงมีพระราชสาส์นให้ตุมนาไปประกาศ ความว่าห้ามมีการจัดงานแต่งงาน
ของเตียวกับผู้ใดเด็ดขาด หากขัดพระราชโองการ จะมีการให้ประหาร เจ็ดชั่วโคตร ฝ่ายเตียวเมื่อกลับ
ถึงบ้านแม่ก็จัดการให้เตียวแต่งงานกับ หมื่นงวนทันที ตุมตามมาเห็นงานแต่งของเมียตั วเอง แต่กลับ
ไม่ได้เอาพระราชโองการให้ใคร ตุมแอบหลบผู้คน ขึ้นไปบนบ้าน แอบพาเตียวออกมาเจอกัน ทั้งสอง
ต่างร่าไห้เข้าหากัน ตุมยังสงสัยในความรักของภรรยาที่มีต่อตนจึงถามแบบตัดพ้อว่า
“น้องหมดรักพี่แล้วใช่ไหม” เตียวก็ตอบว่า ตนยังไม่ได้เอาใจออกห่างตุมเลย ยังมีความรัก
ให้ตุมเสมอ จากนั้นก็รินเหล้าใส่อุ้งมือ ให้ ตุมกิน สาบานว่าจะรักกัน ไม่พรากจากกันไปไหน เมื่อแม่รู้
จึง ให้คนมาตาม พวกเขาจับคนทั้งสองแยกจากกัน หมื่นงวนเองก็ไ ม่ยอม ก็ส่ง คนมาดึง ตุมออกไป
ลากไปซ้อม และทุบตี จนตุมก็ตายอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้าน ฝ่ายเตีย วก็หนีงานแต่งเพื่อตามสามีไ ป
อนิจจาสามีของนางสิ้นใจเสียแล้ว เตียวจึง ดึง มีดที่ปักอกสามีอยู่มาแทงตัวเองจนตายตามไปด้วย
เมื่ อ นางโนคนรั บ ใช้ มาเจอ เหตุ ก ารณ์ แ บบนี้ ก็ รู้ สึ ก เสี ย ใจมาก ก็ เ ลยฆ่ า ตั ว เองตายตามไปด้ ว ย
ส่วนเพชรก็ตามมาเจอเจอทุกคนตายกันไปทั้งสามคนแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปอีก
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คนตามมาเจอราชสาส์นจากพระราชา อยู่กับร่างของตุม ราชสาส์นทั้งหมดให้ยกเลิก ไม่งั้นจะถือ ว่า
เป็นขบถผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแม่ของเตียวและหมื่นงวนจึงนาความไปกราบทูลพระราชา พระราชา
ทรงกริ้วมากทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิต ทุกคนที่มีส่วนที่ทาให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ทุกคนถูกจับคนไป
ที่ลานประหาร สั่งให้ขุดหลุม แล้วฝังให้เหลือแค่หัว เอาฟางมาปู แล้วก็เผา พอเผาเสร็จ ก็ เอาวัว
มาลาก คราดไถกลบไปเลยรับกรรมที่ทาไป
๔๒. สามเทพ ( พระจันทร์ พระอาทิตย์ พระพาย)
ผู้เล่า วิทยา มูลทอง อายุ ๓๐ ปี บ้านสวาย ตาบลหนองเหล็ก อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
มีตานานชาวชาติพันธ์เขมร เกี่ยวกับที่มาของการบูชาพระจันทร์ เล่าว่า พระจันทร์ พระอาทิตย์ และ
พระพาย เป็ น พี่ น้ อ งกั น พระอาทิ ต ย์ และพระพาย ไม่ ค่ อ ยได้ ดู แ ลแม่ มี แ ต่ พ ระจั น ทร์ เ ท่ า นั้ น
ที่คอยดูแลรับใช้แม่ คอยให้ข้าว ให้น้าตลอด เวลาแม่จะไปไหนก็คอยรับใช้ พระอาทิตย์ ก็รู้สึก
อิจฉาพระจันทร์มาก ก็เลยบันดาลให้เกิดอากาศร้อนมากๆ ทาให้แผ่นดินแห้งแล้งทุกหย่อมหญ้า สัตว์
เลี้ยงน้อยใหญ่ต่างพากันตายด้วยความร้อน พระพายก็เกิดเห็นดีเห็นงามกับพระอาทิตย์ และรู้ สึกว่า
แม่ไม่ได้รักตัวเอง และ ก็บันดาลให้เกิด ลมพายุพัดแรงๆ จะสังเกตเห็นว่า พระอาทิตย์ เวลาโกรธ ก็
จะแผ่รังสีให้เกิดอาการร้อนของผู้คน และ พระพายก็ทาให้เกิดลมพัดแรงๆ ทาให้เกิดความเสียหายไป
บริเวณกว้าง บ้านเรือนพังเสียหายไปทั่ว ส่วนพระจันทร์ จะเป็นคนอ่อนโยน จะส่องแสงนวล ให้
ความสุขแก่ผู้คน ผู้คนจึงรักและบูชาพระจันทร์ ต่อมาจึงถือเป็นขนบประเพณีบูชาพระจันทร์ หรือไหว้
พระจันทร์ เขมรทางกัมพูชา เรียกว่า“อ๊อก อาเบาะ ซาเปียะ เปรียะแค” ส่วนชาวไทยเขมรเรียกว่า
“ ซาเปี๊ยะ เปรียะแค” อย่างเดียว ซาเปี๊ยะแปลว่า ไหว้ ส่วนเปรี๊ยะแค แปลว่าพระจันทร์ จะมีการตัก
บาตร ข้าวเม่าตาข้าวเม่ามาจากบ้าน และ ใส่ขันมาตักบาตร พระก็สวดมนต์ ชาวบ้านก็มาตักบาตร
ในเวลากลางคืน จากนั้น พวกผู้คนก็ดู พระจันทร์ ก็มีการดูพระจันทร์บนฟ้า และก็พากันป้อ น
ข้าวเม่าให้กัน แสดงถึงว่า พืชพรรณธัญญาหารของเราอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพวกเราได้กินอิ่มหนา
สาราญกัน จัดขึ้นใน แรม ๑๕ ค่าเดือน ๑๒ ชาวบ้านก็จะมีการชุมนุมกัน มาตาข้าวเม่า และ ก็เอา
ข้าวเม่ามาตักบาตร
๔๓. สองเกลอสติเฟื่อง
ผู้เล่า วิทยา มูลทอง อายุ ๓๐ ปี บ้านสวาย ตาบลหนองเหล็ก อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
นานมาแล้ว ยังมีสองเกลอ ซึ่งเป็นเพื่อนกัน ทั้งสอง มีสติไม่ค่อยดี ก็เที่ยวไปตามที่ต่างๆ
แล้วก็เดินท่องไปในป่า และ ลาธาร ข้างๆ ลาธารนั้นก็มีผึ้งทารังอยู่บนต้นไม้ เพื่อนคนแรกมองเห็น
เงารังผึ้งในน้า ก็ บอกว่า “ข้าเจอผึ้งแล้วนะ ข้าจะดาลงไปในน้า เพื่อเอาผึ้งมากิน” เขาก็จัดการถอด
เสื้อผ้า แล้ว ก็ กระโดดลงไปในน้า แล้วก็พยายามดาลงไป จนลึก เพื่อที่จะเอาผึ้งออกมากิน แกก็เอา
ไม่ได้สักที เขาก็โผล่ขึ้นมา และบอกว่า ผึ้งอยู่ลึกเหลือเกิน ดาลงไปเท่าไร ก็ไม่สามารถ เอาผึ้งมาได้
เพื่อนที่อยู่บนบกก็บอกว่า ให้ไปตัดไม้ง่ามมา เพื่อที่จะสอยผึ้งมากิน พอตัดไม้ได้มาก็ จัดการยันเพื่อน
ที่ ล งในน้ าไว้ เ พื่ อ ที่ จ ะ ให้ ไ ปเอาผึ้ ง ได้ ง่ า ยขึ้ น ก็ จั ด การ กดคอเพื่ อ น ที่ พ ยายามด าลงไปในน้ า
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เพื่อนที่อยู่ในน้าก็ดิ้นใหญ่เพราะว่า หายใจไม่ออก แต่ เพื่อนที่อยู่บนบกก็เข้าใจว่า เพื่อนกาลังต่อสู้กับ
ผึ้งอยู่ ที่จริง เพื่อนหายใจไม่ออกใกล้จะตาย สุดท้ายก็ สิ้นใจตายเพราะหายใจไม่ออก และขี้แตก ลอย
เป็นแพออกมา เพื่อนที่อยู่บนบกก็คิดว่าเป็นผึ้ง ก็เลยอุทานว่า
“ไอ้ฉิบหาย กินน้าผึ้งหมด จนเหลือแต่กากเอาไว้ให้กู”
พอเพื่อนลอยมา บนผิวน้า ก็จัดการแบกเพื่อนไปตามทาง โดยที่ไม่รู้ ว่า เพื่อนนั้นได้ตายไปแล้ว เดิน
ไปเรื่อย ๆ พอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่บ้านกาลังมีงานศพ ชาวบ้านก็ถามว่า เอาเพื่อนไปไหน เขาก็
ตอบว่า กาลังจะกลับบ้าน ชาวบ้าน ก็บอกว่า
“ไม่ต้องเอาไปหรอก ก็เผาเพื่อนที่งานนี้เลยหละ พร้อมกันไปเลย”
ชายที่แบกศพเพื่อนไปก็เห็นด้วย จัดการเผาศพในงานศพนี้พร้อมไปเลย ก็กินข้าวกินน้าเสร็จ ในงาน
ศพ นั้น และก็ออกเดินทางต่อในวันต่อมา พอกินข้าวเยอะ ก็ ทาให้เขาตดออกมา และ ก็ราพึงกับ
ตนเองว่า “เราตายแล้วนี่ เพราะเรามีกลิ่นเหม็น ” เขาก็ ไปขุดดินตามทางเกวียน เพื่อกลบตัวเอง
จนเหลือแต่หัว
ขณะนั้นมีคุณตา ขับเกวียน มาตามทางเจอ นายสติเฟื่องฝังตัวเองอยู่ตามทางเกวียน คุณตาก็บอกว่า
“นี่เจ้าหนุ่มน้อย หลีกทางให้ข้าด้วย ข้าจะขับเกวียนไปตามทาง”
ชายสติเฟื่องก็บอกว่า “ข้าตายแล้ว ข้าจะออกไปได้อย่างไร เพราะตัวข้าเหม็น” ตาก็เลยบอกว่า
“ เองตายแล้วใช่ไหม?” “ดีๆ ข้าจะให้เจ้าฟื้น”
ว่าแล้วตาก็ ใช่ป ฏัก ที่ใช้แทงวัวเดินไปใกล้ๆ แล้วใช้ปฏักจิ้มที่ชายสติเฟื่อง ชายสติเฟื่อง ก็กระโดด
ออกจากทางเกวียน ตาก็บอกว่า “เห็นไหม เจ้าฟื้นคืนแล้ว เจ้ายังไม่ตาย” คุณตาก็ขับเกวียนต่อไป
ชายสติเฟื่องคนนั้นก็ออกเดินทางต่อไป ก็พบว่าในหมู่บ้านมีงานศพ และเขาได้ เข้าใจว่า หากมีคน
ตาย ก็เอาปฏักไปจิ้มศพ ศพก็จะฟื้นทันที พอเขาเห็นงานศพ เขาก็ ใช้ปฏักจิ้มศพ ทันที ส่วนศพที่
ถูกจิ้มด้วยปฏักก็ไม่ฟื้นเลย ชาวบ้านเห็นดังนั้นก็รู้สึ กโกรธเป็นอันมาก ก็เลยรุมประชาทัณฑ์ชายสติ
เฟื่องจนเสียชีวิตก็เลยได้ทาบุญเผาไปพร้อมศพนั้นไปด้วยกัน
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๔๔.ตานานหมากและพลู
ผู้เล่า นางสาวคลอทคิมเลียง วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งยังมีชายสองคนเป็นพี่น้องกัน ผู้พี่มีชื่ อว่า โสดา ส่วนน้องชื่อ โซธา พ่อแม่ของ
พวกเขาตายไปนานแล้ว พี่ชายอายุ ๑๙ ปีขณะที่น้องชายอายุ ๑๖ ปีอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นไม่เคยมี
ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและเป็นที่รักของเพื่อนบ้าน อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองมีความคิดอยากเรียนวิชาเวท
มนต์ พวกเขาได้ยินมาว่ามีบรมครูผู้แกร่งกล้าวิชาอยู่เมืองใกล้เคียงที่สามารถสอนวิชาต่าง ๆ ได้ สองพี่
น้องจึง ตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อไปเรียนวิชาเวทมนตร์ เมื่อมาถึง ส านักของครู ทั้ ง คู่ก็บอกความ
ประสงค์ของการเดินทางมาในครั้งนี้ เมื่อเห็นความอ่อนโยนการมีสัมมาคารวะของชายหนุ่มทั้งสองคน
ครูผู้นี้จึงตกลงที่จะสอนวิชาทั้งหมดให้พวกเขา
ผ่านไปเป็นเวลาสองปี ครูสังเกตว่าทั้งคู่มีความรู้ดีมากแล้ว จึงต้องการให้ชายผู้พี่แต่งงานกับ
ลูกสาวของตนชื่อ “โมนี” หญิงสาวมีอายุ ๑๕ ปี เป็นคนที่มีหน้าตาสวยงามมาก ส่วนชายผู้น้องไม่มี
ความสุขนักนักที่พี่ชายได้แต่งงานกับลูกสาวของครู ตั้งแต่วันที่แต่งงานผู้เป็นพี่ชายก็ไม่มีความสุขเลย
กังวลเกี่ยวกับน้องชายของเขา อย่างไรก็ตามพี่ชายเป็นคนทะเยอทะยาน อยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์
เขาคิดว่าวันหนึ่งเมื่อเขามีวิชาแล้วเขาจะเป็นที่โปรดปรานของพระราชามีตาแหน่งที่สูงขึ้น ทุกๆวันเมื่อ
เสร็จจากงานแล้วก็จะมาพูด คุยกับภรรยาด้วยคาพูดที่ไ พเราะเสนาะหูกับภรรยา แต่กลับเย็นชากับ
น้องชายของตน
ส่วนโซธาผู้เป็นน้องชายก็รู้สึกไม่มีความสุขที่เห็นพี่ชายไม่เป็นมิตรกับเขาเหมือนเช่นเคย ได้
แต่สงสัยว่าอะไรทาให้พี่ชายเปลี่ยนไปเขาเริ่มกังวลกับอนาคตของตัวเอง เขาหดหู่ใจมาก เพราะพี่ชาย
เริ่มไม่พูดคุยด้วยไม่มีงานทา ได้แต่ราพึงกับตัวเองว่า “ข้าหดหู่ใจเหลือเกิน ใครหนอจะเป็นที่พึ่งได้ใน
ยามนี้” ต่อมาโซธาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านพี่ชายที่ไม่เห็นคุณค่าใดในตัวเขา
เช้าวันหนึ่งหลังจากที่เก็บสัมภาระของตน เขาออกจากบ้านไปโดยไม่บอกกล่าวร่าลาใคร
หลังจากการเดินทางอันยาวไกล เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงมาหยุดพักที่ลาธารแห่งหนึ่ง ที่ตรงนั้นมีต้น
ไทรแผ่ร่มเงาชวนให้นั่งพัก เขาจึงนั่งพักใต้ต้นไทรริมลาธารแห่งนั้นด้วยความเหนื่อยอ่อน ทั้งยังร้องไห้
คร่าครวญอย่างสิ้นหวัง ตกค่า หนุ่มน้อยกินอาหารจากเสบียงที่เตรียมมาเพียงเล็กน้อย แล้วหลับไปใต้
ต้นไทร หลังจากหลับไปได้สักครู่เขาต้องตกใจตื่นขึ้นมา เขามองเห็นชายชราร่างใหญ่ถือไม้เท้ายืนอยู่
ตรงหน้า พร้อมชี้หน้าด่าเขาว่า
“ เจ้าเป็นใครมาจากไหนกัน ทาไมมาอยู่ตรงที่ของข้า โดยไม่บวงสรวงข้า ไม่จุดธูปบูชาข้า ใครมาอยู่
ตรงนี้ต้องจุดธูปขอข้า เจ้ารู้หรือไม่”
โซธาตกใจมาก เขาโค้งตัวลงอย่างอ่อนน้อมแล้วพุดว่า
“ โอ้ พ่อปู่โปรดยกโทษให้ลูกด้วยเถิด ลูกเป็นทุกข์ใจมาก ถ้าท่านทราบได้ถึงปัญหาของลูก พ่อปู่คง
ต้องสงสารลูกเป็นแน่”
แต่ชายชราหาฟังไม่ กลับตอบไปว่า
“ ข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้น รู้เพียงว่า ใครไม่เคารพข้า มาล่วงล้าที่ของข้า จะต้องถูกลงโทษ”
กล่าวแล้วก็ชี้ไม้เท้า พร้อมเอ่ยคาสาปแช่ง ไม่นานโซธาก็กลายร่างเป็นก้อนหินสีขาวงดงามจากนั้นชาย
ชราก็หายตัวไป
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ส่วนโสดา เมื่อรู้ว่าน้องชายหายตัวไปก็เริ่มกังวลใจ และคิดถึงน้องชายมาก เขาเริ่มตระหนัก
ถึงความผูกพันระหว่างพี่น้อง เฝ้าคิดถึงเวลาที่เคยอยู่มาด้วยกันตั้งแต่พ่อแม่ตายจนตนแต่งงาน ต่อมา
จึงขอลาพ่อตากับภรรยาออกตามหาน้องชาย เขาตามหาน้องไปทุกหนทุกแห่งทั่วผืนป่าข้ามภูเขา ลา
ธาร หมู่บ้านชุมชน แต่ไม่พบแม้แต่เงาของน้องชาย เขาตามหาน้องชายไปเรื่อยๆจนมาถึงต้นไทรริมลา
ธารที่น้องเคยมา เขารู้สึกเหนื่อยจึงหยุดพักพิงหลังกับก้อนหินสีขาว หลับไปชั่วขณะก็ปรากฏชายชรา
ร่างใหญ่ถือไม้เท้าชี้หน้าต่อว่าเขา
“เจ้าเป็นใคร ทาไมบังอาจมาอยู่ในที่ของข้า ไม่จุดธูปบูชาข้า”
โสดาเห็นดังนั้นก็ตกใจตัวสั่น พูดละล่าละลักออกไปว่า
“ โอ้พ่อปู่ข้าขอโทษด้วย ข้าไม่ได้ตั้งใจ ข้าขอพักแค่คืนหนึ่ง เพราะข้าเดินทางมาไกล ข้ากาลังตามหา
น้องชายที่หายไปแต่ยังไม่เจอ ถ้าท่านเจอน้องของข้า โปรดบอกข้าด้วยเถิด”
ชายชราพูดไปว่า “ ไม่ ข้าไม่เห็นใครทั้งนั้น รู้แต่ว่าข้าต้องลงโทษเจ้า ถ้าอยากจะเจอน้องของเจ้า ข้าก็
จะทาให้พวกเจ้าได้เจอกันสมใจ รู้หรือไม่หินที่เจ้านอนพิงอยู่นั้นคือน้องของเจ้าเอง”
พูดจบก็ชี้ไม้เท้าที่ชายหนุ่มสาปให้เขากลายเป็นต้นหมากเกิดใกล้ๆก้อนหินสีขาวแล้วหายตัวไป
ฝ่ายโมนี เมื่อสามีของนางหายไปหลายวัน นางจึงคิดกังวลว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับเขา นางห่วงสามีขอ
นางมากจึ งตัดสินใจออกตามหาเพียงลาพัง นางบุกป่าฝ่าดงเผชิญ กับสิง สาราสัตว์มากมาย จนพา
ตัวเองมาหยุดอยู่ใต้ต้นไทรที่แผ่ร่มเขาริมฝั่งน้า ใกล้ๆนั้นนางเห็นก้อนกินสีขาวและต้นหมากที่ออกผล
ระย้างดงาม นางถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเหน็ดเหนื่อย นั่งลงหลังพิงต้นหมากอย่าเหนื่อยอ่อน
แล้วหลับไป หลับไปได้สักครู่ชายชราถือไม้เท้าก็ปรากฏตัวเรียกนางให้ตื่นพร้อมกับเอ่ยกับนางเหมือน
ที่เอ่ยกับโสดา โมนีได้อ้อนวอนขอชีวิตเสียงอันสั่นเทา
“ได้โปรดเถิด ก่อนที่ท่านจะลงโทษข้า ขอให้ข้าได้พบกับสามีและน้องชายของเขาด้วยเถิด”
นางพร่าวอนไม่หยุด ชายชราหัวเราะดังกึกก้องจนพื้นดินสั่นสะเทือนแล้วเอ่ยว่า
“ข้าจะให้เจ้าได้ใกล้ชิดกับพวกเขามากกว่าเดิมอีก เจ้ารู้หรือไม่ ต้นหมากที่เข้านั่งพิงคื อสามีเจ้าส่วนหิน
สีขาวนั่นน่ะ คือน้องของสามีเจ้า ฮ่าฮ่าฮ่า ข้าจะทาให้พวกเจ้าได้พบกันเดี๋ยวนี้”
พูดจบชายชราก็ยกไม้เท้าขึ้นชี้ไปที่หน้าของหญิงสาว สาปให้นางกลายเป็นเถาต้นพลูเลื้อยพันต้นหมาก
แล้วหายตัวไป ต่อมาพระราชาเสด็จออกประพาสป่าและมาพบกับต้นไทรริมลาธาร และเห็นหินสีขาว
ต้นหมากและต้นพลูขึ้นใกล้กัน พระองค์จึงเกิดความสงสัย แล้วมีรับสั่ง ให้ผู้รู้มาอธิบายเรื่องดังกล่าว
ปรากฏว่ามีผู้หยั่งรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มาเล่าเรื่องราวให้พระองค์ฟัง จึงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารนา
สุรา พร้อมเก็บหมากและพลูมาวางลงบนก้อนหินสีขาว แล้วรินสุราลงไปบนหมากพลู ไม่นานทั้งหิน
ใบพลูและหมากได้ละลายลงเปลี่ยนเป็นเลือดสีแดงนองพื้น พระราชาจึงราพึงออกมาว่า
“ทั้งสามคนนี้รักกันมาก มีความผูกพันกันมาแต่อดีตชาติ ในชาตินี้จึงมาหล่อหลอมเป็นสิ่งเดียวกัน”
เพื่อราลึกถึงเรื่องดังกล่าวพระราชาจึงกาหนดให้มีขนบธรรมเนียมให้ประชาชนของพระองค์นาสามสิ่ง
นี้มาประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับงานมงคลต่างๆเช่นการขึ้นบ้านใหม่ การเกิด การแต่งงาน หรืองานศพ
เมื่อมีพิธีเหล่านี้ชาวบ้านจะนาหินมาเผากลายเป็นปูนขาวนามาเคี้ยวกับหมากและพลู สืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน คนนิยมปลูกต้นพลูคู่กับต้นหมาก ต้นพลูจะเลื้อยพันต้นหมากและเติบโตได้ดีกว่าการ
ปลูกคู่กับต้นไม้ชนิดอื่น ตามตานานรักของสามีภรรยาที่ต้องการอยู่คู่กัน
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๔๕. เขานมสาว (พนมเดาะห์กระมม)
ผู้เล่า ทอน โสเทียรา วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
เขานมสาวตั้ ง อยู่ จั ง หวั ด มณฑลคี รี ตั้ ง ชื่ อ ขึ้ น ตามลั ก ษะที่ เ หมื อ นหน้ า อกของหญิ ง สาว
มีตานานเล่าขาน มายาวนาน ภูเขานี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพของชาวพโนง ชาวขแมร์เลอ
(เขมรบน) และชาวขแมร์กันดาล (เขมรกลาง) ในกัมพูชา เริ่มแรกชาวบ้านจะสร้างศาลเพียงตาและมี
หิ น ส ลั ก เป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ เ พื่ อก ร า บ ไ ว้ บู ช า ต่ อ ม า มี ก า ร ร้ า ง รู ป ส ลั ก ขา ด ใ ห ญ่ เ รี ย ก ว่ า
“โล๊กตาโซรส” บนภูเขาแห่งนี้ ตามตานานเล่ากันว่า มีชายคนหนึ่งชื่อ “โซรส” อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
โอ๊ะโทร โซรสมักจะไปเยี่ยมญาติที่ “ตระเปียงอัมปึล” (บึงมะขาม) ทาให้เขาได้พบกับหญิงสาวที่มีชื่อ
ว่าพล็อม พล็อมเป็นหญิงที่มีหน้าตางดงาม เมื่อโซรสได้พบหน้านางก็เกิดหลงรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้น
เขาจึงพยายามหาทางติดต่อหญิงสาวผู้ นี้ จนกระทั่งทั้งคู่ตกลงปลงใจคบหากัน ต่อมาเมื่อความรักสุก
งอมโซรสได้ไปขอนางกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง พ่อแม่ของพล็อมไม่ขัดข้องแต่มีข้อแม้ว่าฝ่ายชายต้องนา
สินสอดมาให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงตามที่เรียกไปได้แก่ วัว ควาย หมู สุรา พร้อมแก้วแหวนเงินทอง ฝ่ายชาย
จึงได้ไปเตรียมสินสอดตามที่ฝ่ายหญิงขอมา ส่วนครอบครัวฝ่ายหญิงก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับ
อย่างไรก็ตามก่อนที่ทุกอย่างจะพร้อมก็ถึง ฤดูเก็บเกี่ยวพอดี ทุกอย่างจึง ต้องเลื่อนออกไป
เนื่องจากชาวชาติพันธ์โพนงมีความเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนมีจิตวิญญาณ ข้าวก็มีจิตวิญญาณ เมื่อถูกเก็บเกี่ยว
และนาขึ้นยุ้งโดยไม่มีการประกอบพิธีกรรมแล้ว จะนามาใช้ในงานพิธีอื่นๆไม่ได้ หากนามากินจะทาให้
คู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันพบโชคร้าย พ่อแม่ของพล็อมจึงทาพิธีเรียกขวัญข้าวก่อน เนื่องจากเชื่อ
ว่าขวัญข้าวถูกคุกคามโดยสัตว์ป่า เจ้าป่าเจ้าเขา และ สายน้า วันนั้นพล็อมได้ออกไปตักน้าเพื่อนามาใช้
สอยในครัวเรือน แต่นางไปนานมากไม่กลับบ้านพ่อแม่จึงเกิดความสงสัย จึงออกตามหาลูกสาวแต่ไม่
พบ พบแต่ครุน้ากับน้าเต้าใส่น้าเท่านั้น เมื่อโซรสทราบข่าวก็ได้ออกตามหานางเช่นกัน วันหนึ่งโซรส
ได้ออกไปตัดไผ่ในป่าตรงหุบเขาที่อยู่ระหว่างภูเขาสองลูก เขานี้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเจ้าป่าเจ้า
เขาสองตนเขาลูกหนึ่งมีโล๊กเยือยจีโฮปคุ้มครองอยู่ กับ อีกลูกหนึ่งเป็นที่สิงสถิตของโล๊กเยือยจีลอ (โล๊ก
เยือยคือเจ้าป่าย่าหรือยาย) เมื่อเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งสองเห็นโซรสแบกลาไม้ไผ่ผ่านมายังที่ที่พล็อมมาตัก
น้า จึงบอกให้พล็อมออกไปพบกับคนรักของนาง
โซรสดีใจมากที่ได้พบกับคนรักของเขา นางได้เล่าให้ชายคนรักฟังว่าเจ้าป่าซึ่งเป็นหญิงชราทั้ง
สองอยากให้นางอยู่ดูแลคุ้มครองภูเขาแห่งนี้ และขอให้ชายหนุ่มมาอูยู่เสียด้วยกัน ชายหนุ่มตกลงด้วย
ความเต็มใจ
ต่อมาชาวบ้านต่างพากันตกใจระคนประหลาดใจกับการหายตัวไปของโซรส ทั้งหมู่บ้านพา
กันจัดพิธีบวงสรรวงเซ่นไหว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์อย่าได้พรากใครไปจากหมู่บ้านอีกเลย จากนั้นก็ไม่มีใคร
หายไปอีก ต่อมาในฤดูไถหว่าน พ่อแม่ของโซรส ได้ไ ปทาไร่ที่หุบเขาสองยาย คือ เขาจีโฮป กับเขา
จีลอ ทาให้พ่อแม่ได้พบกับลูกชายโซรสและพล็อ ม ทั้ง สองบอกกับพ่อแม่ว่าตนต้องอยู่ดูแลคุ้มครอง
ดูแลเขาสองลูกนี้ และได้เอ่ยบอกกับพ่อแม่ให้ไปบอกทุกคนอย่าได้เป็นห่วง และฝากบอกว่า
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หากใครมีปัญหาอยากจะขอสิ่งใดให้มาทาพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ เจ้าป่าเจ้าเขาจะช่วยเหลือดูแลให้ทุก
คนร่มเย็นเป็นสุข เจ้าป่าหญิงชราทั้งสองได้ให้บอกกับชาวบ้านทุกคนว่า จงเรียกชื่อภูเขาทั้งสองนี้ว่า
พนม โซรสพล็อม (Sros Phlom Mountain) อีกชื่อหนึ่งคนจะเรียกว่าพนมเดาะห์กระมม หรือเขา
นมสาวเพราะมีรูปร่างเหมือนหน้าอกของหญิงสาวนั่นเอง
๔๖. ชายผู้ขายเมีย
ผู้เล่า นายอ๊อก โสมาลี อาจารย์ วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
นานมาแล้วยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง สามีชื่อเซือนและภรรยาชื่อโซอุน
แต่ง งานอยู่กินกันมานานกว่าสี่ปี แต่ไ ม่มีลูกเลย พวกเขาเลี้ยงนกแก้วตัวหนึ่งชื่ออาซัม นกแก้วตัวนี้
เชื่องมากสามารถพูดคุยรู้เรื่องราวเด็กสามขวบ นายเซือน เป็นคนที่ชอบเล่นการพนันและดื่มเหล้า เขา
ไม่เคยช่วยภรรยาทางานใด ๆ นางโซอุนผู้เป็นเมียต้องทางานทุกอย่าง นางสามารถทาเครื่องปั้นดินเผา
หม้อดินเผา ตะกร้าเล็กใหญ่เพื่อนาไปขายให้กับชาวบ้าน เดินทางขายสินค้าจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีก
หมู่บ้านหนึ่งหลังจากการฤดูเก็บเกี่ ยว นางโซอุนเป็ นภรรยาที่มีความขยันหมั่น เพียร ซื่ อสัตย์และ
สมบูรณ์แบบมีความอดออมและรักษาทรัพย์สินสิ่งมีค่าต่างๆ เช่นทองและเงินเป็นต้น
อยู่มาวันหนึ่งหลังจากผู้เป็นสามีได้ดื่มเหล้ากับเพื่อน ๆ และพูดคุยหยอกล้อกับเพื่อน ๆ ของ
เขา เพื่อนพากันล้อเลียนเขาที่ไม่มีลูกสักที เขาเล่นการพนันจนสูญเสียเงินมากมาย ระหว่างเดินทาง
กลับบ้านเขาเดินเป๋ไปมา และหาเรื่องภรรยาของเขาซึ่งกาลังรอเขาอยู่ใกล้กรงนกแก้ว เมื่อโซอุนเห็น
สถานการณ์ของสามีเช่นนี้ปลอบโยนเขาให้นั่งกินข้าวด้วยกัน แต่นายเซือนยังคงเดินไปมาจากนั้นเขาก็
โยนจานลงกับพื้นและตะโกนว่า
“ เงินที่เจ้ามีให้ข้าข้าซื้อเหล้ากินหมดแล้ว และแพ้พนันลูกเต๋า ข้าเดิมพันเงินทั้งหมดของข้าแต่ลูกเต๋า
ออกมาเป็นเลขหกข้าแพ้พนัน คนเขาพากันเยาะเย้ยที่ข้าไม่มีลูก”
นางโซอุ น ปลอบสามี “อย่ า อารมณ์ เ สี ย ไปเลยพี่ การสู ญ เสี ย เงิ น ไม่ มี ปั ญ หาหรอก อย่ า สู ญ เสี ย
ความหวังของเรา เรายังมีลูกได้ในอนาคต!”
สามียังหงุดหงิด นางจึงพูดเสริมว่า
“ ตอนนี้เรายังมีไม่พอ เราควรทานาทาการค้าและประหยัดเงินให้พร้อมก่อนจึงมีลูก ทานข้าวเย็น
เถอะ วันปีใหม่กาลังแล้ว เมื่อเราไปทาหม้อดิน และเครื่องปั้นดินเผาอื่น ๆ มาขายถ้าตอนทเราเดิน
ทางไกลเราอาจพบเด็กที่ยากจน เราก็รับเป็นลูกบุญธรรมก็ได้นี่นา”
นายเซือน ได้ยินเสียงภรรยาของเขาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ดีเช่นนั้นรู้สึกโล่งใจและหันไปดุว่านกแก้วนั้น
“ เฮ้ อะซอม มันไม่ใช่ เรื่องของแกนะ เดี๋ยวข้าจะดึงขนแกซะนี่”
เมื่อได้ยินอย่างนั้นนางโซอุนยิ้มแล้วพูดว่า
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“อย่าว่านกเลย มันคือผู้ที่พูดคุยกับเรา พี่รู้ไหมข้าก็ไม่มีพ่อแม่ ไม่มีพี่น้อง และตอนนี้ก็ไม่มีลูกเลย น่า
เศร้านัก นี่เป็นเพราะฉัน “
รุ่งเช้าทั้งคู่เตรียมดินเผาหม้อดินหม้อดินตะกร้า กับดักปลาไม้ไผ่ซึ่งพวกเขาทา เพื่อนาไปใส่ใน
เกวียนเพื่อเร่ขายไปตามที่ต่างๆ เมื่อเกวียนมาถึงที่ตลาดกลางเมืองใกล้กับเขตแม่น้าซึ่งมีผู้คนมากมาย
อาศัยอยู่ที่นั่น พวกเขาขายสินค้าเพียงสามวันของที่นามาขายเกือบทั้งหมดถูกขายออกไปจนหมดนาย
เซือนดีใจมาก นกแก้วอาซอมตะโกนอย่างสนุกสนานกระโดดไปมาในกรง เมื่อเห็นว่าได้เงินมากนาย
เซือน พูดภรรยาว่า
“ ให้ข้าเก็บเงินเถอะ เจ้าเป็นผู้หญิง ถ้าเก็บเงินมากๆจะตกอยู่ในอันตราย ได้”
“แต่เรากาลัง จะกลับบ้าน” ภรรยาของเขาตอบ
สามีเลยแย้งว่า
“อย่าเลย ฉันเหนื่อย ตอนนี้เที่ยงแล้ว เราต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าจะสะดวก ตอนนี้เจ้ารอดูวัว แมวและ
อาซอม ไม่ให้ถูกขโมย ข้า อยากไปหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อซื้อผ้าไหมกระโปรงผ้าและเสื่อกก เพื่อนา
กลับไปขายในหมู่บ้านของเรา”
ภรรยาได้ยินสามีของเธอพูดอย่างนี้ส่งเงินเกือบทั้งหมดให้เขาแม้ไม่เห็นด้วยแต่เพราะนางเป็น
ภรรยาที่น่าเคารพนับถือกลัวสามีและเป็นคนซื่อสัตย์จึงยอมทาตาม เมื่อสามีได้รับเงินในมือคิดว่าเขา
จะจัดสรรเงินทุนเพื่อซื้อสินค้าเพื่อขายในหมู่บ้านของเขาและผลกาไรจะทาให้เขาได้เงินมามาก เขานึก
ถึงการเดิมพัน เมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านจนมาถึงร้านขายเหล้าจีน ที่มีปลานึ่ง กุ้งทอดวางในถาด เขา
รู้ สึ ก กระหายทั น ที จึ ง หาเหล้ า มาดื่ ม เพราะสองสามวั น ก่ อ นไม่ ไ ด้ ดื่ ม เหล้ า เลย เขากระดกเหล้ า
จนกระทั่งเขารู้สึกเมาเล็กน้อยก่อนที่จะส่งเงินให้เจ้าของร้านจีน หลังจากนั้นเขาเดินทางต่อไป ยังไม่
ทันถึงบ้านช่างทอผ้าเขามองไปที่กลุ่มคนที่เล่นเกมทอดลูกเต๋า อย่างสนุกสนาน บางคนตะโกนว่าเสือ
ออก บางคนบอกน้าเต้า บางคนว่าปู นายเซือน ยืนดูพวกเขาเล่นสองสามตา ด้วยความที่ชอบการ
พนันและเมาสุราเขาจึงตะโกนด้วยกลิ่นเหล้าโชยหึ่งว่า
“พี่น้อง ท่านจะเดิมพันเงินของท่านด้วยสิ่งมีชีวิตใดบ้าง แต่ตอนนี้ฉันต้องการเดิมพันกับท่านทั้งหลาย”
เมื่อฟังสิ่งนี้นักพนันทุกคนมองไปที่ใบหน้าของนายเซือนและเห็นว่าเขาเมาและถือกระเป๋าเงินซึ่งทาให้
พวกเขาจ้องมองด้วยความสนใจ ทันใดนั้นนักพนันสองหรือสามคน กากลอก ตอบพร้อมกัน
“มาเลย พี่ชายมาสนุกด้วยกัน”
นายเซือน นาเงินทั้งหมดของนักพนันคนอื่น ๆ ที่เดิมพันมาไว้กับตน ต่อมาเริ่มเสียเงินเกือบครึ่งในการ
พนั น ครั้ ง นี้ ในตอนแรกเขาคิ ดว่ า หากชนะเขาจะหยุ ด เล่ น และเงิน กลับ บ้ า นแล้ วใช้ มั นไปซื้อ วั ว ที่
แข็งแกร่งและรวดเร็วสาหรับการแข่งขันวัวเทียมเกวียน แล้วเข้าร่วมในการฉลองปีใหม่ที่กาลังจะมาถึง
แต่ ก็ เ ปลี่ ย นใจทั น ที เขาคิ ด ว่ า การโยนลู ก เต๋ า นี้ อ าจมี ก ารโกงเพื่ อ ให้ ช นะ เมื่ อ วางเดิ ม พั น บน ปู
มันออกมาที่กวาง และเมื่อฉันใส่ลูกเต๋าใน น้าเต้าอีกครั้งมันกลับกลายเป็นเสือ
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จากนั้นนายเซือนจึงขอเป็นผู้ทอดลูกเต๋า ในครั้งนี้
แต่ สุด ท้า ยนายเซือ นก็สู ญเสีย เงิน ทั้ง หมดในกระเป๋ า เมื่ อ เงิ นหมดกระเป๋ าแบบนี้ นายเซื อนยัง จะ
ประกาศให้ผู้ชนะทุกคนได้วางเงินเดิมพันอย่างเต็มที่ ตาสุดท้ายเขาไม่มีเงินเลย นายเซือน ลุกขึ้นและ
พูดว่า
“ ข้า....ข้า...ไม่มีเงินจ่าย”
ผู้เล่นทั้งสามก็รี่มาจับคอเสื้อและขู่ว่า
“ อย่าพูดไร้สาระ พวกเราชกปากแกแน่”
บ้างก็ว่า “ ระวังนะข้าจะจามด้วยขวาน”
บางคนพูดว่า: “ระวังแกจะถูกฆ่าทิ้ง” เมื่อได้ยินการคุกคามนายเซือนถึงกับหน้าซีดและตอบด้วยเสียง
สั่น:
“ ข้ายังมีวัวและเกวียนคู่หนึ่งอยู่ โปรดนามาแบ่งปันให้ทุกคน หากเหลือก็นามาให้ข้า”
นางโซอุนนั่งรอสามีของนางตั้งแต่เช้าจรดค่า นางนั่งลงและวาดภาพบนพื้นดินด้วยอารมณ์
สงบ เงยหน้าขณะมองไปเห็นสามีของนางมาพร้อมกับชายสองสามคนหน้ าซีดเผือด นายเซือนเสียใจ
เอ่ยกับภรรยาของเขา:
“ ข้าขายวัวและเกวียนไปแล้ว”
พูดยังไม่จบคนเหล่านี้ก็นากระเป๋าเดินทางทั้งหมดออกจากเกวียนโยนกรงของอาซอมลงบน
พื้นแล้วขับเกวียนออกไป สองสามีภรรยายืนมองตามวัวและเกวียนอย่างเศร้า ๆในเวลากลางคื น
ในขณะนอนหลับผู้เป็นภรรยาน้าตาไหลทั้งคืนเพราะนางรู้สึกเศร้าโศกกับทรัพย์สินของนางซึ่งนางได้
พยายามหามาได้ แต่ กลับถูก สามีข องนางนาไปผลาญ ภรรยาเหมือนเป็นทาสของสามี นางจึง ไม่
สามารถประท้วงหรือตาหนิสามีของนางได้เลย ได้แต่ทนอย่างขมขื่น หากนางกล้าเถียงสามี เขาก็ขู่ว่า
จะฆ่านางให้ตายเสีย เช้าวันรุ่งขึ้นสามีบอกให้ภรรยาของเขาอาบน้าหวีผมให้เรียบร้อยแล้วจับมือนาง
ซึ่งถือกรงนกแก้วไปที่ตลาดและจากนั้นเขาก็ตะโกนให้คนมาประมูลภรรยาของเขา
“ ใครกล้าซื้อไม่นางหรือ หากใครก็ตามที่ไม่มีภรรยาข้าจะขายภรรยาในราคาเริ่มต้นจาก หนึ่งตาลึงขึ้น
ไป”
ทันใดนั้นผู้คนที่พลุกพล่านรวมถึงผู้ชายผู้หญิงเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้กับตลาดก็มาหันมารุมล้อมนาง
ชายผู้หนึ่งร้องอุทาน
"นางช่างเป็นผู้หญิงที่สวยงามมีปลายผมยาวและสะโพกผาย ถ้าข้ามีเงินจะซื้อนางทันที"
พลันมีชายโสดผู้หนึ่ง ตะโกน “ ข้าเสนอหนึ่ง ตาลึง”
พ่อหม้ายอีกคนกล่าวว่า “ ข้าเสนอหนึ่ง ตาลึงครึ่ง”
ชายอีกคนหนึ่งยื่นสองตาลึง อีกคนสามตาลึง และในที่สุดพ่อค้าผู้เป็นม่ายคนโตก็ตะโกนเสียงดัง
“ข้าเสนอทองสี่ตาลึง”
จากนั้นทุกคนก็เงียบสงบลงไม่มีใครกล้าที่จะเสนอมากกว่าคนสุดท้าย

๒๗๔

นายเซือนตัดสินใจขายภรรยาให้กับพ่อค้าที่เป็นม่าย พ่อค้าคนนั้นส่งทองสี่ตาลึงให้นายเซือน
นายเซือนหยิบเงินขึ้นมาแล้วพูดกับภรรยาของเขาว่า
“ เจ้าจงไปเป็นเมียของเขาเถิด ลาก่อน”
นางโซอุนตอบด้วยน้าตา
“ ถูกต้องแล้วใช่ไหม พี่เอาทองคาไปเพื่อไปแต่งงานกับหญิงคนใหม่ แล้วให้ อาซอม อยู่กับข้า”
“ เจ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีสามารถมีลูกได้ ให้นกแก้วอาซอมไปเป็นลูกเจ้าก็ดีแล้ว”
เมื่อพูดจบเขาก็จากไปอย่างไม่แยแส ส่วนพ่อค้าที่ซื้อนางไปก็เร่งให้นางขึ้นเกวียนไปที่บ้านของเขา
หลัง จากได้ทองคาจากการขายภรรยาของเขาแล้วนายเซือ นก็กลับ บ้าน เขาขอให้ผู้หลัก ผู้ใหญ่ใ น
หมู่บ้านไปสู่ขอผู้หญิงจากหมู่บ้านอื่นมาเป็ นภรรยาของเขา จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่
ไม่มีผู้หญิงหรือแม่ม่ายคนใดกล้าที่จะมาร่วมหอลงโรงกับชายผู้นี้ เพราะทุกคนต่างรู้ว่าเขาขายภรรยา
ของเขา หมกมุ่นกับการพนันและดื่มเหล้าและทุบตีภรรยาทุกวัน ทั้งที่เขามีผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเป็น
ภรรยาแต่กลับไม่สามารถดูแลเธอได้ ในที่สุดนายเซือนก็สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ข้าวเปลือก และบ้าน
ทั้ง หมด ไม่มีอะไรเหลือสาหรับเขาดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนเฝ้าสวนแห่งหนึ่ง และล้มป่วยด้วยโรค
เรื้อรังเหตุเพราะเขาชอบดื่มเหล้าและเล่นการพนัน เขากลายเป็นคนขี้เมาหลัง จากไม่สามารถหา
ภรรยาได้ ส่วนโซอุนหลังจากสามีของนางขายนางให้กับพ่อค้าแล้วคิดว่าชีวิตของนางคงจะน่าเบื่อ แต่
มันก็กลับไม่เป็นดังนั้น ชีวิตนางแตกต่างจากที่คิดเอาไว้อย่างสิ้นเชิง เมื่อนางมาอยู่กับพ่อค้าตอนแรก
นั้น นางร้องไห้ โศรกเศร้าและหวาดกลัว ในขณะที่กาลังเศร้านั้นนั้นก็มีเสียงร้องถาม
“ เจ้าชื่ออะไร” พ่อค้าที่ซื้อนางมานั่นเอง
นางตอบ “ ฉันชื่อ โซอุน”
“ โซอุน ช่างเป็นชื่อที่ดีและเหมาะสมกับเจ้าจริง เจ้าอยู่กับพี่อย่ากังวลอะไรเลย เจ้าทั้งสวยและมีพูด
เพราะสุภาพและมีมารยาทงาม สามีของเจ้าไม่ควรปฏิบัติต่อเจ้าแบบนี้เลย "
นางโซอุนที่เคยหน้าตาบูดบึ้งกลับยิ้มได้ และพ่อค้าหนุ่มก็ปลอบโยนนางไม่หยุด
“ เจ้าไม่ต้องกังวลกับการเป็นภรรยาของพี่ พี่เป็นพ่อม่าย แต่ก็ไม่เคยทาร้ายภรรยาของตัวเองเลย”
เขาพูดต่อไปว่า
“ทุกวันนี้พี่มีลูกสองคน ลูกชายคนโตอายุ ๑๖ ปีและลูกสาว๑๓ แม่ของพวกเขาตายไปเมื่อ ๑๐ปีก่อน
แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีแม่ แต่พวกเขาก็เป็นเด็กดีดังนั้นอย่ากังวลเกี่ยวกับพวกเขาเลย พี่รับรองว่าพวก
เขาจะไม่ทาให้เจ้าผิดหวัง อีกสามวันเราจะจัดงานฉลองเล็ก ๆ เชิญผู้เฒ่าผู้แก่และพระสงฆ์มาอวยพร
ให้เรา เราไม่จาเป็นต้องเฉลิมฉลองงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่คนหนุ่มสาวคนอื่นทาหรอกนะ”
คาพุดของชายคนใหม่ทาให้นางมีความหวังและมีความสุขเล็กน้อยอีกครั้ง
พ่อค้ายังคงพูดต่อ “หยุดเศร้าเถิด ผู้ชายคนนั้นไม่รักเจ้าและเขาได้ละทิ้ง เจ้าไปพี่จะดูแลเจ้าอย่างดี
โปรดเชื่อพี่”
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หลังจากถูกขายให้เป็นภรรยาพ่อค้า ลูก ๆ ของเขาก็รักนางมากเพราะนางโซอุ นสุภาพและรอบคอบ
และรู้จักเก็บหอมรอมริบ
สามปีต่อมานางได้ให้กาเนิดบุตรชาย นกแก้วอาซัม ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีให้พูดคุยกับลูกชาย
ของนางพอลูกชายสามารถเดินเตาะแตะหัดพูด บางครั้งเมื่อมีแขกมาหาพ่อค้า อาซอมก็จะพูดคุยกับ
แขกได้ อยู่มาวันหนึ่งนางโซอุนกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของนางและอยากรู้ว่าสามีทาอะไรหลังจากได้ขาย
นาง นางบอกอาซอมว่า
“อาซัมขอให้เจ้าจงบินไปยังหมู่บ้านเก่าของเรา เพื่อดูว่า เจ้านายเก่าของเจ้าเป็นอย่างไร เมื่อทราบข่าว
ให้กลับมา ทันทีที่คุณรู้จักเขาให้กลับมาบอกฉัน " อาซัมผงกหัวแล้วออกเดินทาง เมื่อมันมาถึง ที่
หมาย ก็เกาะอยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้ซึ่งนายเซือนนอนหลับอย่างน่าเวทนา อาซั มส่งเสียงเรียก เจ้านาย
เขาตกใจเขาจึงลุกขึ้นและถามว่า
“ อาซัม เจ้ากลับมาแล้ว นายหญิงของเจ้าอยู่ไหนข้าไม่เห็นนาง”
อาซอมตอบ “นางคงไม่มาหรอก ข้าต้องไปแล้ว” พูดจบแล้วก็บินจากไป
เมื่อถึงบ่ายแก่ ๆ นกแก้วก็กลับถึงบ้าน มันบอกกับนายหญิงว่า “ นายผู้ชายป่วยหนักจนผ่ายผอม”
เมื่อโซอุนหลังทราบความจริงนางจึงขออนุญาตจากสามีพ่อค้าของนางเพื่อไปเยี่ยมนายเซือน สามี
พ่อค้าอนุญาตให้นางไปและพูดกับภรรยาว่า
“ ไปกับลูกชายของเรานะ ถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้นาโชคมาให้พี่ หากไม่มีเขาพี่คงไม่ได้เจ้ามาเป็นเมีย นี่
ถือเป็นโชคดีของพี่แท้ๆ”
พ่อค้าสั่งให้คนใช้สองสามคนเตรียมเกวียนเดินทางไปหาสามีเก่าและมอบทองคาติดตัวนางไปด้วย ที่
หมู่บ้านเมื่อโซอุนได้พบกับนายเซือนมีฐานะยากจนสวมเสื้อผ้าขาดและป่วยหนักจนผ่ายผอมนางโซอุน
ได้กล่าวกับเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจว่า “เซือนทาไมชีวิตท่านจึงเลวร้ายเช่นนี้”
เมื่อเห็นภรรยาของเขากับเด็กชายตัวเล็ก ๆ นายเซือนก็รู้สึกละอายใจ เขาพูดกับภรรยาของเขา
“ ข้าทาผิดไปแล้ว เจ้ามากับสามีใหม่หรือเปล่า”
“ ไม่ ข้ามากับลูกชายของข้า ข้าไม่ได้มีบุตรยากเหมือนที่ท่านคิด”
“โซอุนข้าขอโทษ ข้าผิดอย่างมาก ตอนนี้ข้าไม่มีอะไร แม้แต่ชีวิตของข้าก็เกือบจะหายไปจากโลกนี้
แล้ว”
นางโซอุนตอบว่า
“ นี่คือทองคาที่พ่อค้าสามีของข้าให้นามามอบกับเจ้า ให้ใช้ในการรักษาตัวเองและสร้างชีวิตใหม่ เมื่อ
หายจากอาการป่วยให้หยุดดื่มเหล้าเล่นการพนันเถิด”
นางพูดต่อว่า
“เมื่อก่อนเราสามารถอาบน้าในที่เดียวกันได้ แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิม สายน้าไม่เหมือนเดิมเพราะน้าที่
ลอยไม่เคยกลับมา ที่ข้ามาที่นี่ไม่ใช่เพราะรักท่าน แต่ข้าถือว่าท่านเป็นเพื่อน ท่านต้องดูแลตัวเองและ
เปลี่ยนเป็นคนดี ข้าขอลานะ ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นคนดีฉันจะกลับมาที่นี่อีก”
นายเซือน ยกมือขึ้น เป็น สัญ ญาณของข้อ ตกลง เขาละอายใจกับ อดีต ภรรยาของเขาและ
พยายามรักษาตัวเองจนหายเป็นปกติ นาเงินไปใช้หนี้และหยุดดื่มเหล้าและหยุดการพนัน เขามุ่งมั่นที่

๒๗๖

จะเป็นคนดีในสังคม เต็มใจที่จะแก้ไขตัวเอง หนทางสุดท้ายสาหรับนายเซือนคือไปบวชเป็นพระอยู่
ภายใต้ร่มเงาพุทธศาสนา เมื่อนายเซือน กลายเป็น พระภิกษุ เขามักจะท่องในใจเสมอ
“มีเพียงเจดีย์และธรรมะเท่านั้นที่สามารถให้ร่มเงาแก่ข้าได้ข้าสาบานว่าจะขออยู่ในร่มเงานี้จนกระทั่ง
สิ้นสุดชีวิตของข้า” ๑๐ ปีต่อมาเขาได้รับการเลื่อนตาแหน่งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ ณ วัดที่ เซอุน
และสามีสร้างถวาย นางได้พาลูกและสามีมาทาบุญบ่อยครั้งอยูอย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
๔๗. ตานานแมงดาทะเล
ผู้เล่า นายอ๊อก โสมาลี อาจารย์ วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชากับพระราชินีที่ทรงพระสิริโฉมงดงาม แต่ทั้งสองพระองค์
ไม่มีพระราชโอรส หรือพระราชธิดา แต่อย่างใด อยู่มาวันหนึ่งพระราชาจึงทรงทรงเรียกโหราจารย์
จากราชสานักเพื่อขอคาปรึกษาโหราจารย์ถวายคาแนะนาว่าพระราชาควรทรงจัดพิธีบวงสรวงต่อเทพ
เจ้า และขอพรต่อเทพเจ้าให้มอบพระราชโอรสหรือพระราชธิดามาให้พระองค์ ด้วยพลัง แห่ง การ
นมัสการอันศักดิ์สิทธิ์ พระราชาและพระราชินีได้รับพร ต่อมาพระราชินีทรงประสูติพระราชโอรสที่รูป
งามน่ารัก
เมื่อเจ้าชายมีพระชนม์ได้เจ็ดขวบ ราชินีรู้สึกอยากจะพาเจ้าชายไปประพาสป่า สมเด็จพระ
ราชินีและเจ้าชายกล่าวลาพระราชาแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับ ข้าราชบริพารมากมายโชคร้ายที่ใน
ช่ ว งเวลานั้ น มี พ ญาครุ ฑ บิ น หาอาหารเหนื อ ป่ า ที่ ข บวนของพระราชิ นี ก าลั ง เล่ น อย่ า งมี ค วามสุ ข
พญาครุฑที่ชั่วร้ายได้บินโฉบเอาเจ้าชายบินหนีไป พระราชินีทรงตกตะลึงและเศร้าพระทัยมากที่พญา
ครุฑได้พรากเจ้าชายไปจากพระองค์
พระราชินีและข้ าราชบริพ ารได้พากัน สัง เกตว่าพญาครุฑพาเจ้ าชายบินไปทางมหาสมุท ร
พระราชาทรงเศร้าพระทัยมาก ทรงให้โหราจารย์ตรวจดวงชะตาของเจ้าชายและทราบว่าเจ้าชายยังมี
ชีวิตอยู่ จากนั้นพระราชาทรงประกาศหาผู้ที่เก่ง กล้าเพื่อไปชิงตัวเจ้าชายกลับคืนมา เมื่อมีข่าวแพร่
ออกไปว่าพระราชามีพระประสงค์ให้หาคนบุคคลผู้มีความเก่งกล้าที่สามารถข้ามทะเลไปช่วยเจ้าชาย
จากครุฑชั่วร้าย มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ นามเครือ นางอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล ได้อาสาจะไปนา
เจ้าชายกลับคืนมาพระราชาทรงพอพระทัยมาก ทรงสัญ ญาว่าเขาจะมอบสมบัติที่มีค่าให้นางเป็น
รางวัลหากนางทาสาเร็จ
สาหรับครุฑในขณะที่มันกาลังบินอยู่เหนือเกาะมันก็ถูกพายุพัด และเป็นเหตุให้ต้องปล่อย
เจ้าชายลงบนชายหาด แห่งหนึ่ง เจ้าชายน้อยนอนหมดสติบนชายหาดท่ามกลางน้าค้างยามค่าคืน
พญาครุฑเสียดายด้วยอาหารของมันหายไปแล้ว มันบินข้ามเกาะไปหลายครั้งเพื่อตามหาเจ้าชาย แต่
ไม่พบ ส่วนนามเครือ หลังจากได้สืบรู้ทิศทางที่ครุฑบินไปนางก็รีบไปที่เกาะและเห็นเจ้าชายเพียงลาพัง
เมื่อนามเครือมาพบเจ้าชายและเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง เจ้าชายเข้าใจแล้วเอาแขนโอบรอบคอของนาง
นางจึงพาข้ามทะเลเพื่อไปที่พระราชวังระหว่างทางไปพระราชวังผ้านุ่งของนางหลุดไปกั บคลื่นแรงนาง
จึง หันไปคว้าผ้านุ่ง จึงพาให้เจ้าชายจมน้าตาย นามเครือ ต่างตกใจกับสิ่ ง ที่เกิดขึ้นนางรู้สึกสงสาร
เจ้าชายเธอนางจึงกลั้นใจตายในขณะที่เจ้าชายยังอยู่ในอ้อมกอดของนาง

๒๗๗

ทั้งเจ้าชายและนามเครือ เกิดมาเป็นแมงดาทะเลตัวผู้และตัวเมีย นั่นเป็นเหตุผลที่แมงดาตัวผู้ มีขนาด
เล็กกว่าตัวเมียตัวเมียและอาศัยอยู่ที่ด้านหลังของตัวเมียแมงดาตัวเมียเพื่อความอยู่รอดของมันจนถึง
ปัจจุบัน
๔๘. นกกาเหว่า
ผู้เล่า นางสาวเซร็ย โซพานี นักศึกษา วิทยาลัยครูเสียมราฐ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
กาลครั้งหนึ่งมีพี่น้องกาพร้าสองคนอาศัยอยู่ใกล้เชิงเขา นับตั้งแต่พ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิต
เด็กกาพร้าทั้งคู่ต่างก็เป็นทุกข์ใจมาก พี่ชายใจดีมากกับน้องสาวของเขาและดูแลเธอด้วยดีตลอดมา ทุก
วันพี่ชายจะไปขุดมันมาให้น้องกินเสมอ เมื่อนามันมาต้มกินพี่ชายจะตัดส่วนหัวให้น้องกินส่วนตัวเอง
จะกินส่วนหาง
อยู่มาวันหนึ่งน้องสาวของเขาสงสัยว่าทาไมเขาถึงทาเช่นนี้เธอจึงพูดกับพี่ชายของเธอว่า
“ นี่พี่ ทาไมให้ฉันกินกลาง พี่กลับกินส่วนส่วนหัวและหางของมัน”
พี่ชายตอบว่า “ส่วนเหล่านั้นมันไม่อร่อย”
แต่น้องกลับคิดว่าพี่ชายกินส่วนที่อร่อยคนเดียว
วันรุ่งขึ้นเขาเตรียมตัวเตรียมตัวขุด มันตามปกติ ทันใดนั้นน้องสาวก็ร้องไห้สะอื้นอยู่ข้างหลัง เขาและ
คร่าครวญ “พี่ชาย! ฉันไม่อยากอยู่บ้านให้ฉันไปด้วยนะ”
พี่ชายเห็นดังนั้นจึงปลอบใจเธอ “น้องสาว หยุดร้องเถิด พี่ไม่ต้องการเห็นเจ้าร้องไห้อีกต่อไป เอาล่ะพี่
จะพาน้องไปด้วยนะ!”
เขาจับมือน้องสาวของเขาและเดินข้ามทุ่งและผ่านป่าไปไกลมากเดินตากแดด ไปในไม่ช้าเดินทางมาถึง
ชายป่าเขาหันไปหาพี่สาวและพูดว่า
“วันนี้แปลกมาก เราเดินเกือบทั้งเช้า แต่เราหาขุดมันไม่ได้เลย” ทั้งพี่ชายและน้องสาวเดินต่อไปแล้ว
พวกเขาก็ค้นพบหัวมันจานวนมาก
พวกเขาเริ่มขุดรอบ ๆ หัวมัน เมื่อหญิงสาวเห็นมันหัวใหญ่นางก็คิดว่า
“ มันหัวตัวนี้ใหญ่มาก เมื่อต้มแล้วจะอร่อยแค่ไหนนะ”
ในขณะที่จินตนาการพี่ชายของเธอขุดหลุมลึกลงไปจนสิ้นสุดหัวมัน
จากนั้นเขาก็ดึงมันออกมา ทันใดนั้นดินก็ถล่มลงและปิดรูที่พี่ชายขุดมันอยู่ ส่วนน้องไม่เห็นตอนที่พี่ตก
ลงไปในหลุมเธอคิดว่าพี่ชายของเธอเล่นกลกับเธอ ดังนั้นเธอจึงถือหัวมันวิ่งไปก่อนโดยไม่หันกลับมา
มอง ระหว่างทางกลับบ้านเธอวิ่งไปและหยุดไปจนถึงบ้าน เมื่อถึงบ้านก็รีบล้างหัวมันแล้วนามาต้ม เมื่อ
มันสุกดีเธอหั่นหัวและท้ายมันฝรั่งเพื่อรับประทาน เธอกินมันฝรั่งนิดหน่อยแล้วพูดด้วยน้าตา
“ อ้า! อันนี้ไม่อร่อยเลย มันกรอบมากและมีรสขม มันไม่ได้อ่อนอร่อยเหมือนส่วนกลาง สิ่งที่พี่ชายของ
ฉันพูดนั้นไม่ผิดจริงๆ”
จากนั้นเธอก็สานึกได้ว่าพี่ชายของเธอเป็นคนดีมาก คิดว่าเมื่อพี่ชายของเธอกลับมาเธอต้องเชื่อฟังและ
เคารพเขาตลอดเวลา เมื่อคิดอย่างนั้นเธอก็นั่งข้างหน้าบ้านเพื่อรอพี่ชายของเธอ ในตอนกลางคืน

๒๗๘

เธอนั่งข้างกองไฟเพื่อกาจัดความกลัวของเธอ เธอรอมาทั้งคืน แต่พี่ชายของเธอไม่กลับมา เธอหลั่ง
น้าตาด้วยความสิ้นหวัง เธอมองออกไปในความมืดและเงียบงัน จนในที่สุดเธอไม่สามารถทนได้อีก
ต่อไปเพราะเธอไม่เคยห่างพี่ชายของเธอไปนานแบบนี้ เธอจึงตัดสินใจออกไปตามหาพี่ชายของเธอด้วย
ความโศกเศร้า เธอพยายามค้นหาไปทั่วป่า เธอร้องไห้และตะโกนเรียกพี่ชาย
“ พี่ ชายอยู่ที่ ไหน ได้ ยิน ฉัน ไหม พี่ คือ ชีวิ ตของน้อ ง น้อ งไม่ส ามารถอยู่ไ ด้โ ดยไม่ มีพี่ น ะ
กลับมาหาน้องนะ”
เธอวิ่งขึ้นและลงจากพุ่มไม้หนึ่งไปยังอีกพุ่มหนึ่งโดยไม่ได้กินและนอนเลย แล้วเธอก็หลงทางในป่าเพียง
ลาพัง แม้จะร้องเรียกแค่ไหน พี่ชายของเธอไม่ได้ยินเธอ เขาหมดลมหายใจในโพรงดิน เขาไม่สามารถ
ดูแลน้องสาวที่น่ารักของเขาได้อีกต่อไป เพราะเธอหิวโหยหลายวันเธอเหนื่อยมากแล้วก็หมดสติ และ
สิ้นใจตายกลางป่ า เธอเกิ ดเป็น "นกกาเหว่า" ตั้ง แต่นั้นมา ดัง นั้นในทุกฤดูแล้ง เมื่อมี คนขุด มันนก
กาเหว่าจะร้องว่า "กาเหว่า กาเหว่า " ทุกวัน เชื่อว่านี่คือเสียงของน้องสาวที่ร้องหาพี่ชายของเธอ นก
กาเหว่ามักจะส่งเสียงร้องในฤดูแล้งและได้ยินเสียงดังขึ้นและดังขึ้นในฤดูแล้งจนถึงทุกวันนี้

๒๗๙

ภาคผนวก ค
ตารางการแบ่งนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาตามประเภทของนิทาน

๒๘๐

การแบ่งนิทานชาติพันธ์เขมรในไทยและกัมพูชาตามประเภทของนิทาน
ประเภทของนิทาน

นิทานชาติพันธ์เขมรในไทย

๑) เทวปกรณ์ หรือเทพ
๑๐. ตาปรหมเรกทมอ
ปกรณัม (myth) กาเนิดของ
(ตาพรหมหาบหิน)
จักรวาลโครงสร้าง และ ระบบ ๕๑. ตานานปลากระดี่
ของจักรวาล
มนุษย์ สัตว์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เช่น ลม ฝน
กลางวันกลางคืน ฯลฯ
ตลอดจนพิธีกรรมการประพฤติ
ปฏิบัติต่างๆ
๒) นิทานศาสนา (religious
tale) มีจุดมุ่งหมายในการสั่ง
สอนศีลธรรมแก่ประชาชน
และแนวทางประพฤติปฏิบัติ
สร้างค่านิยมและบรรทัดฐาน
ทางอ้อมให้แก่สังคม
๓) นิทานคติ (fable) คติ
หมายถึงแนวทางหรือ
แบบอย่าง นิทานคติเป็นเรื่อง
ขนาดไม่ยาวนักการดาเนินเรื่อง
ไม่ซับซ้อน ตัวละครอาจเป็น
คนหรือสัตว์กไ็ ด้ เรื่องหนึง่ ๆ
อาจมมีตัวละครประมาณ ๒-๔
ตัว แนวคิดที่ปรากฏในนิทาน
คือคุณค่าของจริยธรรมและผล
แห่งการประกอบกรรมดีและ
กรรมชั่ว

๖. นายพรานใจร้าย
๒๓. ความกตัญญู

๑๑. เชิงกรานเนิงบัย
(ก้อนเส้าทั้งสาม)
๑๒. อังแกบบ็อบ (กบยัดไส้)
๑๙. ผู้หญิงได้สามีลิง
๒๐. กะจิลแพะคนซื่อ
๒๒. กะแฮงเชอเตียลจอมพลัง
๓๓. กันจือละลุ (กระเชอก้นรั่ว)
๓๔. เด็กกาพร้า
๓๕. ขี้เกียจจอมซื่อ
๔๑. ลิงกับชาวไร่
๔๒. พร ๓ ประการ
๔๗. ใหญ่เท่าไหร่
๔๙. เก่งไม่จริง
๕๐. ตาแประกาบคลา (ตา
แประฆ่าเสือ)

นิทานชาติพันธ์เขมรในกัมพูชา
๑๓. พนมสาเภา
๑๔. พนมซันตู๊ก
๑๕. พนมเปร๊าะพนม
เสร็ย (เขาชายเขาหญิง)
๑๖. พนมเนียง กังเร็ย
๒๐. พนมบานัน
๓๖. พนมจีสูร
๔๒. สามเทพ (พระจันทร์
พระอาทิตย์ พระพาย)
๔๕. เขานมสาว (พนม
เดาะห์กระมม)
๑๒. มหาเศรษฐีกับนาย
กาบกล้วย
๓. เสือกับดาบส

๒. ชายสานกระบุง
๗. แก้ปริศนา
๙. เมียเศรษฐี
๒๕. หญิงมายา
ด๊กขญาย
๒๗. อา กม ฮก ซี (คน
โกหก)
๒๘. สองเกลอ
๓๒. หัวล้านสี่คน
๓๓. ชายขี้เกียจได้เมีย
ครบลักษณ์
๓๘. เชาวน์ปัญญาของ
เนียงนุช
๓๐. แม่ววั

๒๘๑

ประเภทของนิทาน

นิทานชาติพนั ธ์เขมรในไทย

นิทานชาติพนั ธ์เขมรในกัมพูชา

๒๔. อากาจิลแพ๊ะ
๗. จรูกทเวอแสร จะแกซี
บาย (หมูทานา หมากินข้าว)
๒๗. ชายสานตะกร้า
๔๓. ชายหัวล้าน
๔๖. นายสุกกับนายดิบ
๔) นิทานมหัศจรรย์ (fairy
tale) ตามรูปศัพท์ทาให้เข้าใจ
ว่า เป็นนิทานเกี่ยวกับเทวดา
นางฟ้า ตามที่จริงแล้วอาจไม่มี
เทวดา นางฟ้าก็ได้ แต่จะเป็น
เรื่องรางของความมหัศจรรย์
เหนือธรรมชาตินิทาน
มหัศจรรย์ของไทย อาจจัดเป็น
นิทานประเภทอืน่ ได้ เช่น
นิทานศาสนา หรือนิทานคติ

. เจาอังแกบ (หลานกบ)
๕. กะมะกรา
๑๖. เนียงกะเดิ๊บโดงกะเดิ๊บสลา
๒๑. นางลุนนางลา
๒๖. กะเดิ บ โดงกะเดิ บ สลา
(กาเนิดนางเงือก)
๒๙. จะแกสาเปิว
๓๒. เนิกเมี๊ยะห์ (เต่าทองคา)
๓๗. ลูกชายทั้งเจ็ด
๓๘. เศรษฐีใจร้าย
๕๒. หลานเต่า (เจาเนิก)

๑. กาเนิดพญาครุฑ พญา
นาคา
๑๘. หลานสาวงูเกงกอง
๓๔. ชายขุดปู
๓๙. เนียงเปาว์ผมหอม
๔๔. ตานานหมากและพลู

๕) นิทานประจาถิ่น (saga)
นิทานที่มีขนาดของเรือ่ งไม่
แน่นอน บางเรื่องก็สั้นบาง
เรื่องก็ยาว บางเรื่องอาจมีอานุ
ภาคที่สาคัญเพียงอนุภาคเดียว
มักเป็นเรื่องแปลกพิสดาร ซึง่
เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นจริง ณ
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

๒. เนียงตวลสตรา
(ธิดาช้างเผือก)
๙. สดัจก็อปสตึง
(พระมหากษัตริย์ถม
คลอง(ตานานห้วยทับ
ทัน)
๑๕. อัจกูย (ขีช้ าวกวย)
๒๘. เนียงด็อฮทม
(ตานานปราสาทภูมิ
โปน)
๓๙. อาจีย์-อาญอง

๑๙. กระบองกระยูง
๒๑. เพรี๊ยะโปน
๓๕. พระโทงนางนาค
๓๖. ประวัตริ าชธานี
พนมเปญ
๔๑. ตุมเตียว
๔๖. ชายผู้ขายเมีย

๒๘๒

ประเภทของนิทาน

นิทานชาติพนั ธ์เขมรในไทย

๖) นิทานอธิบายเหตุ
(explanatory tale) เป็นเรื่อง
ที่อธิบายถึงกาเนิดหรือความ
เป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ

นิทานชาติพนั ธ์เขมรในกัมพูชา

๘. กระเตียะวิเศษ
(กระทะวิเศษ)
๑๗. สุนัข ๙ หาง
๓๑. ยายกับหลาน
๑. นกกระสาจาศีล
(เก๊าะจาเสล )
๑๓. กะแอบนึงกีงกัว้
(ตะขาบกับคางคก)
๗) นิทานเรือ่ งสัตว์ (animal
๑. นกกระสาจาศีล
tale)
(เก๊าะจาเสล )
เป็นเรื่องที่สัตว์เป็นตัวเอก
๔. คางคกกับเสือ
นิทานดังกล่าวสามารถจัดอยู่ใน ๑๓. กะแอบนึงกีงกั้ว (ตะขาบ
ประเภทของ นิทานคติ (fable) กับคางคก)
คติ เพราะสะท้อนแนวทาง
๑๔. กิงกัวะละง็วง (คางคก
หรือแบบอย่างในการดารงชีวิต ซื่อบื้อ)
เน้นคติธรรม
๔๕. ใครฆ่านกกระสา

๘. ปักษี
๔๐. นกกิง้ โครง
(กันล๊วก)
๓๑. ชาติกาเนิดเสือใหญ่
๔๗. ตานานแมงดา
ทะเล
๔๘. นกกาเหว่า

๘) นิทานเรือ่ งผี
มีผีเป็นตัวเอกของเรื่อง

๓๐. ขมอจตา (ผีปู่ตา)

๓๗. งูเหลือมของ
เนียกตาแอง

๙) มุขตลก (jest)
มักมีขนาดสั้น โครง
เรื่องไม่ซับซ้อน มีเพียง
อนุภาคเดียว ตัวละคร
อาจเป็นมนุษย์หรือสัตว์
ก็ได้ จุดสาคัญของเรื่อง
อยู่ที่ความไม่น่าเป็นไป
ได้ต่างๆ

๑๘. พ่อตากับลูกเขยเจ้าปัญญา
๒๕. ตากับยายไปหาปู
๓๖. หลวงตากับเณร
๔๔. อาจารย์ทอง
๔๐. อาควักอาเคว็น (ชายตา
บอดกับชายขาเป๋)

๒๓. พ่อตาเลือกลูกเขย
๑๗. ตุนเจ็ย กุมาร
๒๖. พระภิกษุกับลูก
ศิษย์
๔๓. สองเกลอสติเฟื่อง

๔. จระเข้กับชาวนา
๕. กระต่ายกับหอย
๖. ควายกับเสือ
๑๐. สิงโตกับกบ
๑๑. งูเหลือมกับอีกา
๒๒. คางคกกับเสือ
๒๙. เสือ ลิง และ
กระต่าย

๒๘๓

ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูลนิทานพื้นบ้านและการแลกเปลีย่ นเรียนรู้

๒๘๔

ภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูล
นิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมรในประเทศไทย

๒๘๕

๒๘๖

๒๘๗

ภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูลนิทานพื้นบ้านในประเทศกัมพูชา

๒๘๘

๒๘๙

๒๙๐

การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิทานประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
ณ จังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชา

๒๙๑

๒๙๒

๒๙๓

การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิทานประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านชาติพันธ์เขมร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๒๙๔

๒๙๕

๒๙๖

ประวัติผู้วิจัย
ประวัติหัวหน้าโครงการ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจงกิจ วงษ์พินิจ
ตาแหน่ง
อาจารย์
การทางานปัจจุบัน
อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 091-8283064email: jong_pinit@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาวิชา
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.ด.)
การสอนภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)
ภาษาอังกฤษ (กศ.บ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเล่า
นิทาน
ผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
1) งานวิจัย / บทความวิชาการ
2) ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี โท และเอก
3) เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากร ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4) เป็นวิทยากรด้านกรเล่านิทานและกาสอนโดยใช้นิทาน ระดับชาติ และนานาชาติ
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1) จงกิจ วงษ์พินิจ และคณะ. 2556. การศึกษาอัตลักษณ์นิทานลาวใต้. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์.
2) จงกิจ วงษ์พินิจ และคณะ. 2560. การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโด ใช้
นิทาน
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเขตอีสานใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
3) จงกิจ วงษ์พินิจ และ ญาณิศา สู่ทรงดี. 2555. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใช้โครงการวิทยากรแกนนาการจัดค่ายภาษาอังกฤษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
4) จงกิจ วงษ์พินิจ 2554. การวิเคราะห์การพัฒนาความเป็นตัวตนของสตรีในงานเขียน
ของนักเขียนสตรีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

๒๙๗

5). จงกิจ วงษ์พินิจ 2550. ผลกระทบของแนวคิดแบบปิตาธิปไตยต่อสตรีที่สะท้อนในงาน
เขียนสตรีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บทความวิชาการ/บทความในหนังสือ
1) จงกิจ วงษ์พินิจ. 2551. การสร้างพลังในการพัฒนาความเป็นตัวตนของสตรีในงานเขียน
ของ โซรา นีลเฮอร์สตัน เรื่อ ง “There Eyes Were Watching God” วารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
2) จงกิ จ วงษ์ พินิจ . 2552. กลวิธีก ารสร้า งพลั งในตนเองของผู้ห ญิง ที่สะท้อ นอยู่ ใ น อัต ะ
ชีวประวัติของมายาแองเจลู“The Heart of a Woman” (Self Empowering Strategies
of Women as Reflected in Maya Angelou’s Autobiography “The Heart of a
Woman”) วารสารมนุษยศาสตร์. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
3) จงกิจ วงษ์พินิจ. 2553. บทบาทในวงวรรณกรรมของนักเขียนสตรีชาวอเมริกันเชื้อ สาย
แอฟริกัน. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
4) Jongkit Wongpinit 2559. An Identity of Southern Laos Folktales
(International Conference, Burapa University)
งานแต่งหรือเรียบเรียง
1) จงกิจ วงษ์พินิจ และคณะ. 2559. นิทานลาวใต้. รุ่งธนเกียรติ ออฟเซต. สุรินทร์
2) จงกิจ วงษ์พินิจ. 2560. Prose Literature in Language Classroom. สุรินทร์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

๒๙๘

ประวัติผู้ร่วมวิจัย
1
ชื่อ – สกุล

นางสาววิภาวดี มูลไชยสุข

ตาแหน่ง
อาจารย์
การทางานปัจจุบัน อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาเอก สาขาความเป็ น ผู้ น าและการบริ ห าร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การศึกษา (ปร.ด.)
ปริญาโท
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (ศษ.ม.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (คบ.)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลงานวิจัย
1. ข้อเสนอเขิงนโยบายเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครูคณิตศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตอีสานใต้
2. ผลการเรี ย นและความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาประเภทวิ ช าคหกรรม พาณิ ช ยกรรม และ
ศิลปหัตถกรรม ที่เรียนมรวิชาคณิตศาสตร์ 1 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
3. คณิตศาสตร์ในสถาปัตยกรรมขอม
4. การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาระบบจานวน โดยใช้สื่อเสริมการเรียนรู้มัลติมีเดีย
บนเครือข่ายไร้สาย m - learning
5. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการนาตนเองบนเครือข่ายไร้สายเอ็ม
เลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการสอนวิชาทฤษฎีจานวน
6. การศึกษาอัตลักษณ์นิทานลาวใต้
7. การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเขตอีสานใต้

๒๙๙

2
ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่ทางานปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ถิรพิทย์ ถาพรผาด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
อาจารย์ส าขาภาษาอั ง กฤษ คณะมนุษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ (กศ.บ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา

สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเล่านิทาน
ผลงาน
1) ร่วมวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์นิทานลาวใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
2) ร่วมวิจัย การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติ
พันธุ์เขมรในเขตอีสานใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

