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ภาคผนวก  ก  รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ว่าท่ีร้อยโท  สุพัฒน์  วงวันศ์ดี 

 เกิดเม่ือวนัท่ี  28  กรกฏาคม  2510  ณ  บ้านเลขท่ี  21  หมู ่ 4  ตําบลสามผง  อําเภอศรี

สงคราม  จงัหวดันครพนม 

 บดิาช่ือ  นายคําประเสริฐ  วงค์วนัดี 

 มารดาช่ือ  นางคํากอง  วงค์ วนัดี 

 ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขท่ี  22  หมู ่ 5  บ้านโพนสวา่ง  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  

จงัหวดัมกุดาหาร 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2522  จบหลกัสตูรชัน้ประถมศกึษา  จากโรงเรียนบ้านปากยาม  ตําบลสามผล  

อําเภอศรีสงคราม  จงัหวดันครพนม 

 พ.ศ. 2529  จบหลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษา  จากโรงเรียนอากาศอํานวยศกึษา  อําเภออากาศ

อํานวย  จงัหวดัสกลนคร 

 พ.ศ. 2529-2531  ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาท่ีวิทยาลยัเกษตรกรรมนครพนม  อําเภอ

เมือง  จงัหวดันครพนม 

 พ.ศ. 2532-2533  ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี  โครงการ  บศ.บป  ท่ีวิทยาลยัครูสกลนคร 
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ประวัตกิารทาํงาน 

 พ.ศ.2531  ทํางานท่ีสํานกังานเทศบาลเมืองนครพนม 

 พ.ศ. 2534  เป็นวิทยากรท้องถ่ินด้านดนตรีพืน้บ้าน  นาฏศลิป์พืน้บ้าน  สอนท่ีโรงเรียนธาตุ

พนม  ตําบลธาตพุนม  อําเภอธาตพุนม  จงัหวดันครพนม 

 ปัจจบุนัสอนท่ี  รร  บ้านบาก  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร  

ความภาคภูมิใจและเกียรตคุิณท่ีได้รับ 

 ชนะเลิศประกวดวงดนตรีพืน้บ้าน  ประเภททีม  รางวลัท่ี  1  เป็นสว่นหนึง่ของการ

สนบัสนนุสง่เสริม  และอนรัุกษ์วฒันธรรมอนัดีของชาติ 

 ชนะเลิศประกวดดนตรีพืน้บ้าน  “เด่ียวแคน”  รางวลัท่ี  3  เป็นสว่นหนึง่ของการสนบัสนนุ

สง่เสริม  และอนรัุกษ์วฒันธรรมอนัดีของชาติ 

 เป็นผู้ มีผลงานด้านวฒันธรรมดีเดน่  สาขานนัทนาการ  จากศนูย์วฒันธรรมจงัหวดั

นครพนม 

 ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดบั  1  สาขานนัทนาการ  กิจกรรมการคดัเลือกผู้ มีผลงานดีเดน่ทาง

วฒันธรรม  ระดบัเขตการศกึษา 

 เป็นวิทยากรท้องถ่ินสอนดนตรีพืน้เมืองให้ชาวบ้านโพนสวา่ง  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอน

ตาล  จงัหวดัมกุดาหาร 
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นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณเก 

 เกิดเม่ือวนัศกุร์  ท่ี  23  มกราคม  2524 

 บดิาช่ือ  ร.ต.ต. สมเดช  สวุรรณเก 

 มารดาช่ือ  นางฉวีวรรณ  สวุรรณเก  

 ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขท่ี  67  หมู ่ 3  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดหาร 

 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ.2535  จบหลกัสตูรชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  โรงเรียนชมุชนดอนตาล  

 พ.ศ. 2542  จบหลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6  โรงเรียนดอนตาลวิทยา  

 พ.ศ. 2544  จบประกาศณียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  สาขาสตัวศาสตร์จากวิทยาลยัการอาชีพนว

มินราชินีมกุดาหาร 

 พ.ศ. 2546  จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทัว่ไป  มหาวิทยาลยัราช

ภฏัสกลนคร 
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ประวัตกิารทาํงาน 

 พ.ศ. 2534  ปัจจบุนั  เป็นพนกังานจ้าง  ตําแหนง่ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและ

บตัร  เทศบาลตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร 

 

ความรู้ความสามารถ 

 เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในด้าน  การอา่นหนงัสือวรรณกรรมพืน้บ้าน  (หนงัสือผกู)  ใน

วรรณกรรมเร่ืองตา่งๆ  เชน่  จําปาส่ีต้น , การเกษสินชยั , นกกระจอก , กําพร้าผีน้อย , ธรรมสอน

โลก  เป็นต้น 

 เป็นผู้ เช่ียวชาญวรรณกรรมทางด้านภาษาธรรม  เชน่  หนงัสือผกู , อหุสาวิชยั , หนงัสือผกู  

ศาลาการวิสาสตูร , หนงัสือผกู , ทิพพมนต์  เป็นต้น  

 เป็นผู้ เช่ียวชาญพืน้บ้านด้านการแสดงหมอลํา  เชน่  ลําผญา  ลําเต้ยหวัดอนตาล  ลําคอน

สะหวนั  เป็นต้น 

 เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอําเภอดอนตาล  

 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

 พศ.2540  ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินให้คงไว้  จาก

คณะกรรมการประสานงานเยาวชนแหง่ชาติ 

 พศ.2541  ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ประพฤตดีิ  บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  

 พศ.2544  ได้รับโลเ่ชิดชเูกียรตจิากคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ ให้เป็นผู้ มีผลงาน

ดีเดน่ทางด้านวฒันธรรม  สาขานนัทนาการ 
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นางอรทัย  วงค์วันดี 

 เกิด  ณ  บ้านเลขท่ี  22  หมู ่ 5  บ้านโพนสวา่ง  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดั

มกุดาหาร 

 บดิาช่ือ  นายลาย  สกลุไทย  

 มารดาช่ือ  นางหนกูนั  สกลุไทย  

 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2522  จบหลกัสตูรประถมศกึษาปีท่ี  1-6  โรงเรียนบ้านนาสะโน  ตําบลนาสะเม็ง  

อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร 

 พ.ศ. 2525  จบหลกัสตูรมธัยมศกึษาปีท่ี  1-3  โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ  ตําบลทา่แร่  อําเภอ

เมืองสกลนคร 

 พ.ศ. 2542  จบหลกัสตูรอนปุริญญาศลิปะศาสตร์  สถาบนัราชภฏัสกลนคร  จงัหวดั

สกลนคร 

 พ.ศ. 2544  จบหลกัสตูรปริญญาตรี  สาขาครุุศาสตร์บณัฑิต  วิชาเอกประถมศกึษา  

สถาบนัราชภฏัสกลนคร 

 พ.ศ. 2545  จบหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาการจดัการสถาบนัราชภฏัสกลนคร  
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ประวัตกิารทาํงาน 

 พ.ศ.2530  เป็นตวัแทนของประเทศไทยไปเผยแพร่วฒันธรรมการลําผญาพืน้บ้านจงัหวดั

มกุดาหาร  ณ  ประเทศฮอ่งกง 

 พ.ศ. 2535-2539  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครพนม  ตําแหนง่ประชาสมัพนัธ์ 

 พ.ศ. 2540-2543  ได้รับเลือกตัง้เป็นสมาชิก  องค์การบริหารสว่นตําบลดอนตาล  ได้รับ

ตําแหนง่  เลขานกุารสภา 

 พ.ศ 2549-ปัจจบุนั  เป็นกรรมการสภาวฒันธรรมอําเภอดอนตาล  และผู้ทรงคณุวฒุิ  สภา

วฒันธรรมจงัหวดัมกุดาหาร 

ความภาคภูมิใจและเกียรตคุิณท่ีได้รับ 

 เป็นผู้ มีผลงานดีเดน่ทางด้านวฒันธรรม  สาขาศลิปะการแสดง  ประจําปี  2539  เม่ือวนัท่ี  

12  มกราคม  2539  จากสภาวฒันธรรมจงัหวดัมกุดาหาร 

 ได้รับคดัเลือกเป็น  “คนดีศรีเมืองมกุ”  สาขาวฒันธรรม  ประจําปี  2539  เม่ือวนัท่ี  12  

มกราคม  2540 

 เป็นผู้ มีผลงานดีเดน่ด้านวฒันธรรมระดบัจงัหวดั  ประจําปี  2541  สาขานนัทนาการ  เม่ือ

วนัท่ี  15  ธนัวาคม  2541 

 ได้รับคดัเลือกเป็น  “คนดีศรีเมืองมกุ”  สาขาการศกึษา  ประจําปี  2543  เม่ือวนัท่ี  9  

กรกฎาคม  2544 

 เป็นศลิปินดีเดน่จงัหวดัมกุดาหาร  สาขาศลิปะการแสดงด้านการแสดงพืน้บ้านประเภท

หมอลําผญา  ประจําปี  2544  เม่ือวนัท่ี  27  มีนาคม  2544 
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นายเสถียร  จันทพันธ์   

 อาย ุ 66  ปี  นกัดนตรีพืน้บ้าน  ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขท่ี  67  หมู ่ 3  ตําบลดอนตาล  อําเภอ

ดอนตาล  จงัหวดัมกุดหาร  อาชีพเกษตกร   มีความสามารถด้านดนตรี  แคน  พิณ  
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ภาคผนวก  ข  ตัวอย่างกลอนลาํเต้ยหัวดอนตาล 
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ตัวอย่างกลอนลาํเต้ยหัวโนนตาล 

 

กลอนท่ี  1 

 ชาย  : โอเดพระนางเอย…พระนางเอ้ย  น้องนีเ้นาเจ้าทางแคว้น  โอ้ยทางแคว้น  แดนใดล๋ะ

น้องพ่ี  ปปูลามีบล่ะน้อง  ทางบ้านหมอ่มพระนาง 

 หญิง  : โอเดพ่ีชายเอย…พ่ีชายเอ้ย  น้องนีเ้นาอยูเ่จ้าทางกํา้  โอ้ยทางกํา้  กะสินคําดํานา

หา่ง  โอเดพ่ีชายเอย  ป ู ปลา  เตม็อยูนํ่า้  ชวนอ้ายไปเท่ียวชม  

 ชาย  : โอเดพระนางเอย….พระนางเอ้ย  อ้ายมีจดุประสงค์แนน่  หาแฟนเมืองนํา้ก่ํา  เมือง

ดนิดํานีล้ะน้อง  ทางอ้ายอยากเก่ียวดอง  โอ้ยจัง่วา่แก้มออ่งตอ่ง  ไสยองยองเอย  

 หญิง  : โอเดพ่ีชายเอย….พ่ีชายเอ้ย  เขาสา่วา่นกเขาตู้   บ้านอ้ายมนัขนัหอง  เขาสา่วา่

นกเขาทองบ้านอ้าย  มนัขนัมว่น  โอเดพ่ีชายเอย  บดัเทือมาฮอดแล้ว  คูค้่างซา่งบโ่ตน  คนับโ่ตน

เจ้าคอนใต้  โอซา่งบโ่ตนเจ้าคอนต่ํา  โอเดพ่ีชายเอย  

 ชาย  : โอเดพระนางเอย….พระนางเอ้ย  คนัวา่สิบเจ้าแหนงไม้  คนัวา่ซาวเจ้าแหนงไม้  บ่

คือแหนงดอกไม้ไผ ่ โอเดพระนางเอย  อยากเป็นเขยบ้านน้อง  ทางอ้ายจงัตา่วมา  

 หญิง : โอเดพ่ีชายเอย…พ่ีชายเอ้ย  อ้ายอยา่ตัว๋อีนางให้  เซไซบ้าป่วง  อยา่มาตัว๋ให้น้อง  

นางน้อยละ่ จอ่ยโซ 

 ชาย  : โอเดพระนางเอย….พระนางเอ้ย  อ้ายบต่ัว๋พระนางน้อง  คํานางดอกน้องพ่ี  ฮกั

อีหลีตัว๋ละน้อง ทางอ้ายจัง่ดว่นมา 

 หญิง  : โอเดพ่ีชายเอย…พ่ีชายเอ้ย  คนับจ่ริงอ้ายอยา่เว้า  คนับเ่อาอ้ายอยา่หวา่  ทางปู่ ยา่

เพิ่นบพ่ร้อม ยอมเอาน้องขึน้สูเ่ฮือน 

 ชาย  : โอเดพระนางเอย…พระนางเอ้ย  คนัวา่เฮือนซานอ้าย  นอซานอ้ายดีหลายคนัได้อุน่  

นบัเป็นบญุพ่ีอ้าย  คนัน้องเข้าฮว่มเฮือน 

 หญิง  : โอเดพ่ีชายเอย…พ่ีชายเอ้ย  น้องนีค้ดิจงัฮอดอ้าย  โอ้ยฮอดอ้าย  คืนเดือนหงายสิ

แนมเบิง่  สิแนมเบิง่  โอเดพ่ีชายเอย  ใจซิเถิงหมอ่มอ้ายคืนนัน้ให้พ่ีคอย  

 ชาย  : โอเดพระนางเอย…พระนางเอ้ย  อ้ายสิขอรําเกีย้ว  โอ้ยรําเกีย้ว  คํานางให้มนัมว่น  

อ้ายซิชวนหมูเ่พ่ือนลําเกีย้วเข้าใสก่นั 
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กลอนท่ี  2 

ชาย  : โอเดพระนางเอย… 

 ม่ือน่ีมาลําเต้ยหวัดอนตาลเจ้าอีกก่อน เถอะนอพะนางเอย  

 พอให้พวกพ่ีนอ่ง    ทางบ้านเจ้าช่ืนชม  

 ฟังคารมการเต้ย    หวัดอนตาลเจ้าแบบใหม่  

 บอ่มีไผเฮ็ดขึน้    ลําได้จงัเฮา  

 ฟังม่ือน่ีซิเว้า    ฮีตเก่าค ลองหลงั 

 ประเพณีผวัเมีย    ฮีตคองเตม็เค้า 

 หมอลําเฮาวนันี ้   ซิเอามาชีแ้จง  

 มาแถลงบอกให้    คนฮู้สคุน  

 ผู้ เกิดดนบอ่ทนัฮู้     กะคงมีคกิหวา่  

 เกิดมาดนลา่ ๆ    จนเฒา่แก่ตาย  

 กะมีหลายเหลือลน่   คนเฮาเฒา่แก่  

 ตามฮีตคองแท ่ๆ    โบราณเวา่วา่มา  

 หมอลําจงตามข้อ   คําสอนทา่นกลา่ว  

 ให้ชาวเฮาพ่ีน้อง    ลงุป้ายา่ฟหลาน 

 ผู้ตองการฟังเต้ย    หวัดอนตาลฮีตเก่า  

 หมอลําเฮาม่ือน่ี    บญุช่ืนแตง่กลอน  

 เป็นคําสอนคราวครัง้   โบฮานพอ่แม่  

 มาเผยแผบ่อกให้   ชาวบ้านฮบัฟัง 

 ขอเชิญฟังเอาไว้    ชายหญิงทกุทา่น  

 เป็นพอ่เฮือนแมบ้่าน   ฟังไว้อยา่หลง  

 ความประสงค์เฮาน่ี   หมอลําเฮาดงักลา่ว  

 อยากให้ชาวพ่ีน้อง   ชาวบ้านจ่ือเอา  

 ให้คํานงึเอาไว้    แนวดีแนวซัว่  

 เป็นหวัหน้าครอบครัว   ให้รอบคอบสูด้่าน  

 การสร้างเฮ็ดกิน  

 อยา่สะเมามวัหลิ่น   โลเลทัว่ไป  

 ผเุป็นผวักะหัย้สร่าง   ทางซิได้ฮัง่มี  

 ผวัพาดีเมียนัน่    กะดีนําเผิ่นหวา่  
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 บมี่ดีจําไว้    ป๋ากนัอา่งอยา่  

 จงัหวา่แก้มปาหลา่   อยา่ฮา่งอยา่ป๋ากนั  

 ผมเป็นมนัดําเย    ผมเป็นมนัดําเอ้ย  

 

หญิง  :  โอเดพ่ีชายเอ้ย 

 จัง่วา่การลําเต้ย    หวัดอนตาลแบบใหม่  

 ผู้สนใจตอ่เร่ือง    ฟังๆไว้ตอ่ไป  

 หมอลําไขเป็นข้า    กลอนลําแถลงกลา่ว  

 ให้ชาวเฮาพ่ีน้อง    เฮาได้ฮบัฟัง  

 ประเพณีเพิ่นตัง้    ฮีตเก่าผวัเมีย  

 เป็นคําสอนมาดน   แตโ่บฮานขานเวา่  

 หมอลําเอามาแจ้ง   แถลงความอีกตอ่  

 ให้ผู้รอยูบ้่าน    ฟังได้มว่นดี  

 เป็นคตนํิาพร้อม    สอนคนบอกเลา่  

 อ้ายบช่ืุนกะเว้า    เป็นเร่ืองตอ่มา  

 สาวคําปนุนางหลา่   ขอจาเวา่ต่ืม  

 เพ่ือนกนัลืมฮีตเค้า   โบฮานเวา่กลา่วสอน  

 ถ้าฟังกลอนลําเต้ย   หวัดอนตาลซิได้วา่  

 ผู้ ท่ีคอยนัง่ถ้า    ฟังเร่ืองตอ่กลอน  

 บาดน่ีขอกลา่วย้อน   เวา่ตอ่ตามตดิ  

 การท่ีคลองชีวิต    อยูก่นัสองกํา้  

 ทางผู้ นําหวัหน้า    ครัวเฮือนเพิ่นวา่  

 ให้นําพาเบิง่เลีย้ง   เมียแก้วลกูตน  

 เพ่ือให้หลดุลอดพ้น   ไกลจากความทกุข์  

 ให้ลกูเมียมีสขุ    อยูก่นัซําบายบ้าง  

 ผวัต้องพาเมียสร้าง   ทํากินทําอยู่  

 อนัได้เมียบอ่ฮู้     ให้ผวัเวา่บอกสอน  

 ผวัต้องอาสาเลีย้ง   เมียแพงลกูออ่น  

 ผวัเป็นผู้ออกหน้า   หลกัคํา้เพิ่งพิง  
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 เพิ่นวา่เป็นผวัน่ี    อปุมาคือพอ่  

 ฮู้จกัการกรุณา    มีเมตาฮกัไคร่  ใจหุ้มตอ่เมีย  

 ผวัเป็นช้างขาหน้า   เมียนัน่อยูข่าหลงั  

 สิเฮ็ดหยงัทําหยงั    แลน่ตา่งซูซว่น  

 เป็นเงินทองหาได้   ให้เมียนายจบัจา่ย  

 ลกูเมียเจ็บป่วยไข้   ผวันัน่ใหเ่บิง่แยง  

 อยา่เป็นคนตดิเหล้า   เมาสรุาบอ่สว่ง  

 ทัง้โปหวยโบกไพ ่   แนวนัน่กะบอ่ดี  

 ควรชิทําโตให้    หากินทางแมน่  

 อยา่ไปเลน่ลกัปุ่ น   ขโมยฮา่ยเพิ่นซงั  

 เมียเขาหวงัดีด้วย   มีผวัก็อยากเพิ่ง  

 แมน่ซิดีซัว่ฮา่ย    ให้ยกยอ่งวา่เมีย  

 ของท่ีหามาได้    ให้เมียแพงจดัแจง  

 ให้เมียแพงแตง่ไว้   ตามแทท่ี่ควร  

 อยา่ไปกวนชาวบ้าน   ในทางเดอเจ้าบอ่แมน่  

 จงัหวา่แก้วแป่นแหวน่   แหวนเจ้าเตม็มือเอย  

 แหวนบอ่ทนัได้ซ่ือ   สงัมาเตม็มือก่อน  

 จัง่หวา่แก้มออ่นๆ   ผมเป้นรอนนางเอ้ย  

 

ชาย  :  โอเดพะนางเอ้ย 

 หน้าท่ีของผวันัน่    ยงับอ่ทนัแล้วทัว่  

 ผู้ เป็นผวันัน้    ให้ฟังไว้คูส่คุน 

 เถิงซิมีจนฮ้าย    ปานดยัให้คดิอา่น  

 เป็นพอ่เฮือนพอ่บ้าน   ควรให้คดิหา  

 อยา่สะอยูห่ลา่หลา่   ให้สร้างอยูทํ่ากิน  

 เฮ็ดสวนครัวเลีย้งสตัว์   สแุนวให้มีไว้  

 แนวจําเป็นของใช้   ในครัวทกุอยา่ง  

 แนวจําเป็นต้องสร้าง   สมไว้ในครัว  

 ผู้ เป็นผวัวา่นัน่    ต้องหมัน่ขยนัทํา  
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 ไว้ประจําครัวเฮือน   บอ่วา่ฝนหรือแล้ง  

 การเลีย้งสตัว์วา่นัน้   หลายแนวเป็ดไก่  

 พร้อมทัง้หมนูัน้กะให้   จดัเลีย้งจัง่กนั  

 การเลีย้งสตัว์วา่นัน้   มีประโยชน์หลายแนว  

 ไว้กินเป็นอาหาร    ระหวา่งปีเดือนม่ือ  

 พากนัถือเอาไว้    คําเตือนบอกกลา่ว  

 ให้พอ่เฮือนแมบ้่าน   จําไวคู่ส่คุน  

 เฮาต้องหาซอกค้น   ทําอยูทํ่ากิน  

 เฮาเฮ็ดหลายกะได้หลาย   สอุนัทัง้นัน่  

 เหลือจากกินแล้วได้ทาน  

 เหลือจากทานแล้วกะได้   ขายเอาเงินต่ืม  

 อยา่สะลืมจ่ือไว้    ฟังแล้วฮ่ืนตรอง  

 ปฏิบตัถืิอต้อง    ทกุทา่นเจริญสขุ  

 บอ่ได้มีความทกุข์   ครอบครัวสําราญแท่  

 หมอลําแขไขให้    คนฟังฮู้ เร่ือง  

 ผู้ ท่ีหาเฮ็ดเลีย้ง    แมน่หวัหน้าครอบครัว  

 อยา่สมุวัเมาหลิ่น   ให้ทํางานการก่อ  

 อยา่เป็นคนเกียจคร้าน   ทําสร้างแตง่กิน  

 บอ่แมน่แตถ่่อนัน่   ลกูเล็กเดก็หลาน  

 ลกูเล็กเดก็หลาน  

 ต้องหางานให้เขา   ซอ่ยเฮาทางบ้าน  

 มีเวียกการหยงับ้าง   ทางเฮือนตกแตง่  

 ยามม่ือแลงม่ือเซา่   ให้เขานัน่สอ่ยทํา  

 ฟังหมอลําเฮาแลว่   อยา่ลืมเดอคดิฮ่ํา  

 เป็นผู้ นําจอ่งน้าว    สาวทืน้สอุนั  

 จัง่หวา่แก้มป่ันหวัน่   สาละวนัอยูไ่กลเอ้ย  

 สาละวนัอยูไ่กลเอ้ย  

 

หญิง  :  โอเดพ่ีชายเอ้ย 
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 หวัดอนตาลวนัน่ี    ประเพณีแบบเก่า  

 หมอลํากะซิได้    ลําเต้ยสูฟั่ง  

 แตก่ะยงัมีเร่ือง    สอนผู้หญิงมกัง่าย  

 หน้าท่ีชายเวา่แล้ว   ยงักํา้ฝ่ายผู้หญิง  

 การท่ีอยูก่ลอ่มกลิง้   หน้าท่ีภรรยา  

 ขนัอาสาครัวเฮือน   แตง่แปลงฟังเวา่  

 ผู้หญิงเอาต้องฮู้     เฮือนสามนํา้ส่ี  

 ไผบอ่ฮู้ เร่ืองน่ี    ฟังไว้จ่ือเอา  

 หมอลําเฮาลําเต้ย   ฟังไว้จ่ือเอา  

 เฮือนสามนัน้เพิ่นเวา่   มีแท้ตา่งกนั  

 ผู้หญิงเอาน่ีนัน้    ต้องฮู้ ฮีตสิบสอง  

 ต้องฮู้คลองโบฮาน   จัง่ซิเป็นหญิงแท่  

 จัง่ซิเป็นหญิงแท่  

 เพิ่นวา่เฮือนสามนัน่   มีกนัอยูส่ามอยา่ง  

 หนึง่เฮือนผมของนาง   หมายเถิงการแตง่เอ้เอาไว้ให้คอ่งงาม  

 การแตง่โตวา่นัน้    กะต้องเบิง่ฐานะ  

 คนัเฮาเป็นคนจน   ให้แตง่พอดไูด้  

 อยา่ให้มนัเกินชัน้   เลยไปนัน่บอ่แมน่  

 อยา่ละอง่อ้อนแอ้น   จาเวา่วา่ฮัง่มี  

 อยา่อวดดีคยุโม้    ยอโตเทียมทา่น  

 ชาวประชาเพ่ือนบ้าน   สิจาเวา่กลา่วขวญั  

 จัง่วา่การแตง่นัน้    ให้แตง่แตพ่อควร  

 อยา่ปลอ่ยปะละเลย   จนเบ่ือตานางฮา่ย  

 การแตง่กายเอานัน่   ให้พอควรเพิ่นหวา่  

 แตง่ให้มนัเฮียบฮ้อย   จัง่สมเจ้าผู้ เจริญ  

 เป็นผู้หญิงควรฮู้     เดอเวลาการแตง่  

 เข้าสงัคมเพ่ือนบ้าน   ควรใช้จัง่ใด  

 เฮือนสามน่ีวา่ไว้    ควรนกึตรึกตรอง  

 ให้ฮู้จกัฮีตคลอง    จัง่สิเป็นหญิงแท้  
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 อยา่หญิงแวห่ญิงเวิง้   หญิงไปบอ่ถืกหอ่ม  

 หญิงบซ่อมเบิง่หมอ่ง   หญิงนัน่บอ่แหนน่อน  

 โบฮานสอนเอาไว้   แมห่ญิงเอาคดิต่ํา  

 หญิงท่ีดีเลิศลํา้    ควรฮู้ ฮีตคลอง  

 เฮือนท่ีสองวา่นัน่   เพิ่นวา่เฮือนครัว  

 ผู้หญิงเฮาทกุคน    ให้จ่ือเอาจําไว้  

 เฮือนครัวเอาต้องได้   พิจารณาถ้วนถ่ี  

 แมค่รัวดีเฮ็ดให้    ครัวนัน่เบิง่งาม  

 และในครัวเฮือนนัน่   วา่มีหยงัขาดแหน่  

 ต้องหล่ําแลสมืุอ้    แลงเซา่เบิง่แยง  

 จัง่วา่แก้มแป่งแสง่   แสงนวลพระจนัทร์เอย 

 แสงนวลพระจนัทร์เอ้ย  

 

 

ชาย  :  โอเดพะนางเอ้ย 

 มือ้นิเชิญฟังเร่ือง    อนิจจงัมัน่บอ่เท่ียง  

 ฟังซิเคียงบอกให้    คนเก่าได้ฮ่ําเพิ่ง  

 มนับอ่เลิง ๆ ล้วน   คนเฮาทกุทา่น  

 แมน่วา่ยา่นกะบอ่ม้ม   ตายแลว่จงัคอ่ยเซา  

 เกิดเป็นทกุข์โศกเศร้า   มนัคือดงัเดียวกนั  

 บอ่วา่ไผมนัเบดิ    สูค่นบอ่เลิงล้วน  

 อนัวา่ความเจ็บไข้   หวดัไอต้องมีแหน่  

 หนีบอ่พ้นแท่ๆ     ตายเฒา่แก่ชรา  

 ซ่ือวา่ความตายน่ี    เฮาซิหนีบอ่ดัย้ง่าย  

 นบัมือ้ยบัดว่นย้าย   เช้าหาแท้แหง่เฮา  

 น่ีคือทกุข์โศกเศร้า   คนเอาน้อยใหญ่  

 ยามเม่ือเถิงคราวทกุข์   มีแตต่กต่ําต้อย  

 อยากอายหน้าผู้คน  

 ตกได้ลงนัง่ง่วง    เอามือซวงกอดเขา่  



98 

 

 มีตค่วามโศกเศร้า   ได้ขอซัน่เพิ่งพา  

 ยามเม่ือชะตาขึน้   กะยินดีซมซ่ืน  

 พอปานได้หนว่ยแก้ว   คําเข้มใสถ่งุ  

 จัง่วา่แก้มอง่ตง่    อยา่ฟ้างอง่หลายเด้อ  

 คนับอ่มีคนยอ่ง    สายซอเจ้าซิหยอ่น  

 จัง่วา่แก้มออ่น ๆ    อยากหลอนเมือยามเด  

    (ซํา้)  

หญิง  :  โอเดพ่ีชายเอ้ย 

 จัง่วา่ความสขุทกุข์   มนัหากเป็นคูแ่ท้  นําเฮาบอ่เว้นวา่ง  

 ลําบากทกุข์อยูบ่แ่ล้ว   นํากลัว้อยูบ่อ่เซา  

 เพราะวา่ตณัหาเข้า   กวมใจน้าวใส่  

 ทกุข์เพราะความอยากได้   หลายชัน้แมน่หมอง  

 ยากคอบหาใสท้่อง   ของนุง่ของทรง  

 บอ่ได้ตามประสงค์   ท่ีวางแผนไว้  

 ลางเท่ือมีลางเท่ือไฮ ่  บอ่คือความคดิวา่  

 ผู้ เพิ่นรวยล้นฟ้า    กะบญุนัน่ชว่ยชู  

 องค์พระสพัพญั�เูจ้า   แสดงธรรมสอนสัง่  

 หวงัให้มีบอ่นผู้     ชไูว้ชาตซิิมา  

 เพราะวา่สงัขารนี ้  อนิจจงัมนับอ่เท่ียง  

 มนัหากเอียงตา่วปิน้   จัง่แล้วกะเหลา่มาย  

 ลางเท่ือตายไปแลว่   ฝ่ันกลบัคืนเกิดใหม่  

 บอ่วา่เจ้าและขอ่ย   มนัตายแท้คูส่คุน  

 จัง่วา่ท้องตกโซ้น   ซีโ้ผน่พงุกะกาง  

 สงับอ่วางมนัทิ่ม    อนัความกินเป็นใหญ่  

 จงัหวา่แก้มใหม ่ๆ   แขว่เจ้าใสคํ่าเหลือง  

 ตดัพอเพียงกนัเอย   ตกัพอเพียงกนัเอ้ย  

 

ชาย  :  โอเดพะนางเอ้ย 

 ทกุขงัอนิจจงั    อนตัตาวา่นี ้  
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 มนัหากมาตนัหน้า   นําเอาสูบ่าดอยา่ง  

 ให้หาทางหลีกเว้น   ดีแท้จงัซิกาย  

 ซิขยายความเว้า    องค์พทุโธสอนสัง่  

 ยงัซิเห็นชัน้ฟ้า    หนีเว้นหมูภ่ยั  

 ปาณาเดอให้เจ้าเว้น   สตัว์สิ่งนัน้แมน่ทัง้หลาย  

 อยา่ละหมายฟันแทง   ป่ันหวันัน้วิสีนฆา่  

 อทินนานัน้กะให้เว้น   อยา่ลกัเอาของทา่น  

 อนัท่ีสองเพิ่นห้าม   อยา่ขืนดือ้ลว่งกะทํา  

 จัง่วา่กาเมเว้น    อยา่ชิงชมเมียทา่น  

 มสุาวาวาสเว้น    อยา่มีข้อลา่ยพาง  

 ทางสรุากะให้เว้น   อยา่ขืนด่ืมลงไป  

 ให้เอาใจเป้นธรรม   หลีกหนีซิดีแท้  

 อนันีเ้ป็นศีลห้า    ภาวนาจําจ่ือ  

 ทา่นนกัปราชญ์สูม่ื่อ   ฟังแลว่ให้ฮ่ําฮอน  

 จัง่วา่แก้มออ่น    เว้าแตบ่อ่นเป็นคติ  

 หมอลําดีมาพ้อ    กนัละนอยาแม่  

 จัง่วา่แก้ได้บอ่    ผมงอปลายเอ้ย  

 

 

หญิง  :  โอเดพ่ีชายเอ้ย 

 จัง่วา่ขนัตนิัน่    ให้อดเอาไว้สาก่อน  

 อยา่ฟ้าวเดือดอ้อน   ให้อดไว้ทา่นผู้ ฟัง  

 กาสาวงัวา่นัน่    ให้มีใจสตัย์ส่ือ  

 มทุิตาหมูน่ัน้    ให้จาเว้าออ่นหวาน  

 ปัญญาความออบฮู้    ให้หนีหลีกความตาย  

 ก่อนความตายมาเถิง   ให้คอ่ยทําบญุไว้  

 คนัแมน่ความตายนัน้   มาเถิงเจ้าสาก่อน  

 บญุบอ่ทนัได้สร้าง   ถางทางไว้สูส่วรรค์  

 บาดหา่ตายไปนัน้   บญุมีซิได้เพิ่ง  
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 มีแตบ่าปล้วน ๆ    ซิซวนเจ้าเข้าจุง่จม  

 แล้วกะลงไปใหม ่   อเวจีจมอยู่ 

 มีแตห่มูห่ม้อต้ม    ไฟไหม้ขม่เหง  

 ฝงูหมูก่าและแห้ง   ซิพากนับนิแสว่  

 สบัตอดหวัยงับอ่แลว่   หมาผัน้ทืน้แก่ขา  

 ตกลงนารกหม้อ    อเวจีจดูจ่ี  

 ทกุข์อยูใ่นโลกนี ้   ไปโฮมหัน่บอ่นเดียว  

 เพิ่นจงัซ่ีบอกให้    ตัง้แตส่ว่นบญุกรรม  

 ผู้ ไดทํ๋าเตม็มือ    ข่ือขางกะหนามัน่  

 เพิ่นจดัสรรเอาไว้    ผู้ ทําบญุหนนุสง่ 

 ซิได้ขึน้ชัน้ฟ้า    ไปนอนถ่ายสุวรรค์  

 จงัวา่แก้มป่ันหวัน่   สวรรค์เมืองบนเอ้ย  

     (ซํา้)  

 

ชาย  :  โอเดคนงามเอ้ย 

 พระองค์ชีบ้อกไว้    ตัง้แตส่ว่นกองกศุล 

 บอ่นสินําเอาคน    ขึน้เมือเมืองฟ้า  

 อนัวา่กาสาผ้า    ของแพงตุ้มหม่  

 พรหมเพิ่นตกแตง่ไว้   บอ่มีให้ลา่ยพาง  

 จัง่วา่ทางอ่ืนนัน่    กะยงัยอ่มแปรปรวน  

 สว่นวา่ความตายเอา   บอ่ฮอ่นแปรปรวนได้  

 ความตายเฮาอยูใ่กล้ ๆ   แขวนคอสูบ่าดอยา่ง  

 ไผกะแขวนอ้อนต้อน   คือด้ามวา่ดัง่กนั  

 เมืองสวรรค์นิพพานพุ้น   ไผ ๆ กะอยากฮว่ม  

 ผู้บญุหลายจงัซิพ้อ   ผู้บญุหนอ่ยแมน่บอ่เห็น  

 พระองค์เฮาทรงแจ้ง   แสดงธรรมชีก้ลา่ว  

 บอกแก่ชาวพ่ีน้อง   เมืองใต้มนษุย์คน  

 ไผกะหนีบอ่พ้น    โบกแอง่กนัดาร  

 คนเฮาตดัสงสาร    หว่งใยบอ่ทนัได้  
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 จัง่วา่ตณัหาไหม้    เป็นไฟเผาจ่ี  

 สตัว์ทัง้หลายโลกนี ้  จัง่แสนเศร้าเวทนา  

 จัง่วา่แก้มป่าหลา่   หนาเลาคงิกลมเอ้ย  

 

หญิง  :  โอเดพ่ีชายเอ้ย 

 จงัวา่ทานงันัน่    ให้ทําทานการก่อ  

 นารกหม้อใหญ่พุ้น   สิเป็นบ้านแหง่เฮา  

 ผู้ ไดเ๋มามวัหลิ่น    ศีลททานบอ่เตือ้งตอ่  

 เอาบอ่ก่อสร้างไว้   กศุลนัน่กะบอ่มี  

 อนัวา่กศุลน่ี    หากคือเงาเทียมคู่  

 หมายจกันําสง่ผู้     ชขูึน้สูส่วรรค์  

 ช่ือวา่บญุบาปนัน่   หากเป็นคูคื่อเงา  

 เงาหากไปตามเฮา   สูว่นับอ่มีเว้น  

 คนัแมน่เฮาพาเลน่   พามนัว่ิงแลน่  

 พามัน่แอะแอน่ฟ้อน   เงานัน่กะแอน่นํา  

 ยามเฮานัง่ยองยอ่   เงากะนัง่ลงตาม  

 บาดเฮาเอนหลงันอน   กะออ่นลงนําด้วย  

 จัง่วา่ฉนัไดน๋ัน่    คือกนับอ่มีตา่ง  

 บาปบญุตดิตอ่ส้น   ตามก้นผู้กระทํา  

 ไผเฮ็ดความดีไว้    ภายลนุบญุสง่  

 ไผสร้างกรรมชัว่ไว้   สิไปไหม้ม่ือลนุ  

 น่ีแมน่จาในห้อง    ครองธรรมชีส้อ่ง  

 เป็นคําสอนพทุธเจ้า   เอามาเว้าสูฟั่ง  

 จัง่วา่แก้มอ่ําถ่ํา    ฮอดยามค่ําลงแลง  

 ฮู้จกัแปงฮู้จกัไหว้   ภาวนาลาก่อน  

 จัง่วา่แก้มออ่น ๆ    ยามเฮานอนสําบายเอ้ย  


