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คานา
โครงการอนุ รั ก ษ์พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ
สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เป็ นโครงการ
ที่เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดาริที่จะรักษาต้นยางนา ที่อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีมาเพาะในกระถางในวังไกลกังวล หัว หิน และ
ทรงปลูกต้นยางเหล่า นั้ นในแปลงทดลองป่ า สาธิ ตใกล้พระต าหนั ก
เรือนต้น สวนจิตรลดา จานวน ๑,๒๕๐ ต้น แม้ต้นยางที่อาเภอท่ายาง
สูญสิ้นไป แต่พันธุกรรมของยางนาเหล่านั้นยังได้รับการอนุรักษ์ไว้ที่
สวนจิ ต รลดา ต่ อ มาในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสืบทอดการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ จากพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ และได้ดาเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยคาย่อว่า

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ อพ.สธ. ตั้ ง แต่
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ และเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมสนองพระราชดาริฯ โดย
เสนอโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
● กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
● กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
● กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
● กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
● กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
● กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ได้สนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง การสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนศรีนครินทร์ ตาบลท่ากระดาน อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
และพื้ น ที่ ป กปั ก พั น ธุ ก รรมพื ช เขาวั ง เขมร หน่ ว ยทหารพั ฒ นา
กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ต าบลท่ า เสา อ าเภอไทรโยค จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือของ
๘ ส่ ว นงานในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ แ ก่ คณะสิ่ ง แวดล้ อ ม
และทรั พ ยากรศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันโภชนาการ และวิทยาเขตกาญจนบุรี

จากการศึ ก ษาส ารวจพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วในปี พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ได้พบความหลายหลายของพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ
ที่หายากเป็นจานวนมาก ที่สาคัญดอกท้าวคูลแู ละดอกนางอั้ว เป็นพืช
ที่พบในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งดอกไม้ทั้ง ๒ ชนิดนี้มีตานานเล่าขาน
เป็นนิทานพื้นบ้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตามและ
สอดแทรกธรรมมะอย่ า งน่ า สนใจแล้ ว ยั ง ได้ เ รี ย นรู้ วั ฒ นธรรม
พื้นบ้านของชาวอีสานในอดีต เช่น พิธีเสี่ยงสายแนน และการแข่ง
กอน เป็นต้น ซึ่งมีความน่าสนใจและเป็นวรรณกรรมอมตะที่ผู้อ่าน
เมื่ อ ได้ รู้จั กดอกท้ า วคู ลู และดอกนางอั้ ว แล้ว ก็ ค งปฏิ เ สธไม่ ได้ ที่
อยากจะอนุ รักษ์พืชพั นธุ์ไม้ ในชุม ชนของตนเองไว้ เ ป็ นมรดกให้
ลูกหลานไทยสืบทอดเล่าสู่กันฟังต่อไป
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลจึงจัด พิม พ์ห นั งสื อ ตานานดอก

“ท้าวคูลูกับนางอั้ว” เผยแพร่แก่เยาวชนไทยและผู้สนใจทั่วไป
ได้ รู้ จั ก พรรณไม้ ทั้ ง ๒ ชนิ ด นี้ ว่ า มี ค วามงามและมี นิ ท านที่ เ ป็ น
อุทาหรณ์สอนใจให้เรียนรู้ปรัชญาชีวิตว่า ความรักและความสามัคคี
ของมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ครอบครัวและบ้านเมืองมีความสุข
เป็นปึกแผ่น และเกิดสันติสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ความนา
เศษเถ้าอัฐิของท้าวขูลูกับนางอั้วได้เกิดเป็นกล้วยไม้ดิน
ดอกเล็กๆ กลิ่นหอมและมีรูปร่างสีสันสวยงาม ที่ชื่อว่า

“ดอกท้าวคูลกู บั ดอกนางอัว้ ”

ชื่อ ของคู่รั กคู่ นี้กลายมาเป็ นชื่อกล้ว ยไม้ ป่า ที่ คงความเร้ นลับ
ซับซ้ อนทั้งกลิ่นและที่ม าแห่ง โศกนาฏกรรมอมตะแห่งความรัก ของ
คนทั้งสอง ดอกนางอั้ว เป็นดอกกล้วยไม้ดินสีขาวขนาดเล็ก ลักษณะ
ดอกคล้ายมีเชือกผูกคอห้อยโยง แลบลิ้นห้อยยาวลงมา ชอบขึ้นอยู่บน
พื้นดินที่เป็นลานโล่ง กลิ่นของมันนั้นหอมอบอวล กระจายไปในทุก
หนทุกแห่งที่สายลมพัดพาล่องลอยไป โดยเฉพาะในตอนค่าคืน ส่วน
ดอกท้าวคูลู มีสีขาว-ม่วงชมพูที่โคนกลีบดอกนั้นมีรูปลักษณะคล้ายถูก
มีดแทง ว่ากันว่า “ที่ใดที่มีดอกนางอั้ว ขึ้นอยู่ ที่นั่นย่อมจะมีดอกท้าวคูลู
เกิดอยูใ่ นบริเวณเดียวกันด้วยเสมอ”

๑

“ โศกนาฏกรรมความรักอมตะ

ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เล่าเป็นนิทานสืบต่อกันมา
เป็นเวลาช้านาน ”

นิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องนี้ป็นเรื่องราวซึ่งมีจารึกใบลานเป็น
หลักฐานในอักษรธรรม ๓ ผูก วัดหนองควายน้อย อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี อาจมีการเล่าแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดและสืบสานโดยการเล่าเป็นนิทาน คากลอน คาผญา (ปรัชญา
อีสาน) จากคนเฒ่าคนแก่สู่ลูกหลาน จุดประสงค์ในการเล่ามิใช่เพื่อ
ความบันเทิงเพีย งอย่างเดียวเท่ านั้น หากแต่อาศั ยสานวนในนิทาน
สอดแทรกเป็นอุทาหรณ์สอนใจ ย้าเตือนให้ละความชั่วทาแต่กรรมดี
ปฏิบัติตามฮีตเค้า (จารีตประเพณีเก่าแต่โบราณ) คลองธรรมและรู้จัก
การให้อภัยไม่พยาบาทจองเวร

“ท้าวขูลูปากแหลมเอื้องดอกเทียน

ดอกนางอั้วคู่พากเพียรวาสนา”

๒

ณ ดินแดนแคว้นชมพูทวีปอันไพศาลมีเมืองใหญ่
สองเมืองซึ่งมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมาช้านาน
นามว่านครกาสีและนครกาย
ท้าวพรมสีเป็นกษัตริย์ครองนครกาสี มีนางพิมพากาสีเป็นมเหสี
คู่ขวัญ ส่วนนครกายนั้นมีท้าวปุตตาลาดเป็นกษัตริย์ครองนคร และมี
มเหสีชื่อนางจันทา ท้าวขูลู เป็นโอรสเจ้าเมืองกาสี ส่วนนางอั้วเป็นธิดา
เจ้าเมืองกายนคร ทั้งสองเมืองมีความสัมพันธ์อัน ดีต่อกัน และเคยให้
คามั่นว่าถ้ามี โอรสและธิดาจะให้สมรสกัน แต่ขณะที่ พระมเหสีของทั้ง
สองเมื อ งทรงตั้งครรภ์ กลั บ มี เ หตุ ใ ห้ ท ะเลาะกั น เพราะเรื่ อ งผลส้ ม
เกลี้ย ง กลายเป็น เรื่อ งราวใหญ่ โตถึ งขั้ นกล่ าวตั ด ขาดจากความเป็ น
เพื่อนรักกัน ในที่สุ ด ท าให้ทั้ งสองเมื องขาดความสัม พันธ์อั นดี ต่อ กั น
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อเวลาผ่านไปมเหสีทั้งสองพระองค์ก็ ได้ประสูติ
ในวันเวลาและปีเดียวกัน โดยพระนางพิมพากาสีได้ให้กาเนิดบุตรชาย
โหรหลวงได้ทานายว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิด แต่โตขึ้นจะตายด้วยมือของ
ตนเองและตั้ ง ได้ ชื่ อ ให้ว่ า ขู ลู เมื่ อ ขู ลู อ ายุ สิ บ ขวบพระราชบิ ด าก็ ไ ด้
สิ้นพระชนม์ลง

๓

เมื่อทั้งสองเติบใหญ่.....
ต่อมาท้าวขูลูเติบใหญ่ขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงาม ปานพระอินทร์
ลั ก ษณะองอาจ และเชี่ ย วชาญในการยุ ท ธการสงคราม และ
ได้ สืบ ราชสมบั ติ เป็ นเจ้า ครองนครกาสี แทนพระราชบิ ดาในที่ สุ ด
กล่าวถึงพระนางจันทาก็ได้บุตรสาวและให้ชื่อว่า นางอั้วหรือนางอั้ว
เคี่ยม (บางสานวนชื่อว่านางอั้วเขี่ยมอาคา) ส่วนเจ้าเมืองนครกายนั้น
ก็สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่ นางอั้วเติบใหญ่เป็นสาวได้สิบห้าปี จึงทาให้
เมืองกายในตอนนี้ มีครองนครเป็นหญิงหม้ายกับลูกสาว ยิ่งนางอั้ว
เจริญวัยแรกรุ่นดรุณี ก็ยิ่งมีสิริโฉมงดงาม เปรียบประดุจเทพธิดา
นางฟ้านางสวรรค์มาจุติบนเมืองมนุษย์ก็บ่ (ไม่) ปาน
ความงามของนางเล่าลือไปถึงเมืองขอมภูเขาก่า (เขมรป่าดง
หรือ ชาวป่า สักขาลายสีด า) เป็ นชนเผ่า ที่ยั งไม่ เจริญ ซึ่งมีขุนลาง
กษัตริย์เฒ่าไม่มีลูกเมียเป็นเจ้าปกครองเมือง ขุนลางนั้นครั้นล่าสัตว์
หรือค้าขายได้ก็มักจะเอามาประจบกานัลแก่แม่พญา (นางพญาซึ่ง
หมายถึงพระนางจันทา) เมืองกายอยู่บ่อย ๆ เพราะหวังในตัวลูกสาว
เข้าตาราคนแก่อยากมีเมียสาว

๔

อาจเป็นเพราะสายดิ่งสายแนน (บุพเพสันนิวาส)
ที่มีร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน
เมื่อท้าวขูลูได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางอั้วแล้ว ก็บังเกิดความ
หลงใหลใฝ่หา ไม่เป็นอันกินอันนอนอยากเห็นหน้านางงามที่เขาเล่าลือ
อยู่แดนไกลทุกเช้าค่า จึงลาพระมารดานาเครื่องบรรณาการมาเยี่ยม
ขอดูตัวราชธิดาเมืองกายนคร แต่คงเป็นเพราะเวรกรรมจึงทาให้พระ
นางพิมพากาสีลืมเรื่องการหมั้นหมายของลูกชายกับธิดาสหายเมือง
กายแต่อดีตเสียสนิท ท้าวขูลูดั้นด้นเดินทางรอนแรมบุกป่าฝ่าเขาลาเนา
ไพร ฝ่ าอุ ปสรรคนานั บปการบนเส้นทางอั นแสนไกลนี้ ล่วงเลยมา
หลายวันหลายคืน ขบวนของท้าวขูลูก็ได้เข้าสู่เขตอุทยานหลวงเมืองกาย
เมื่อใกล้พลบค่า ท้าวจึงสั่งให้พักไพร่พลไว้ ณ ที่นั้นก่อน ส่วนตนจะไป
เข้าเฝ้าเจ้าเมืองที่ตาหนักหลวงในพระราชวัง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับนาง
อั้วที่แอบหนีพระมารดาและเหล่านางกานัลออกชมอุทยานในยามเย็น
ตามลาพัง
ท้าวขูลูและนางอั้วได้พบกันโดยบังเอิญ เมื่อแรกพบสบตาทั้งสอง
ท้าวเธอต่างก็รู้สึกแปลกประหลาด เกิดสิเน่หามีจิตปฏิพัทธ์ต่อกัน จน
ทนความรักที่รุม รึงจิต ใจอั นเกิด ขึ้ นทันที ทั นใดนั้ นไม่ ได้ ก็ เ ลยล้ ม ลง
สลบไปท่ามกลางหมู่มวลบุพผานานาพรรณอันมี ปทุมมา
มะลิลา กฤษณา การะเกด ลาดวน ซึ่งพร้อมกัน
บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมหวนอบอวลไปทั่วอาณา
บริเวณนั้น

๕

เมื่อเรื่องได้ล่วงรู้ถึงนางพญาเมืองกาย มารดาของนางอั้ว..
เมื่อเหล่าสนมนางในพบเช่นนั้น นางทั้งหลายต่างพากันตกใจ เร่ง
ช่วยกันเชิญพระองค์ทั้ งสองไปทรงวอ กลับ เข้า พานัก ในปราสาทท้า ย
อุทยาน เมื่อฟื้นคืนสติดีแล้วทั้งสองก็เกี้ยวพาปราศรัยสืบถึงที่มาของกัน
และกัน เมื่อทราบความถ่องแท้ในเจตนาของฝ่ายชาย ที่อุตส่าห์ดั้นด้นมา
ปรากฏตัวต่อหน้าตนเพราะแรงปรารถนาแห่งรักแล้ว นางอั้วก็ซาบซึ้งใจ
ยิ่งนัก ปราสาทท้ายอุทยานท่ ามกลางหมู่มวลพฤกษาสวนดอกไม้ จึง
กลายเป็นทิพยวิมานให้ทั้งคู่ได้สุขสมภิรมย์รักกันอย่างหวานซึ้งหลาย
ทิวาราตรี จนมารดาของนางอั้วทราบเรื่อง จึงทราบว่าท้าวขูลูเป็นลูกของ
นางพญาเมืองกาสี ยิ่งทาให้ขุ่นเคืองขึ้นไปอีกด้วยปมเก่า แต่หนหลัง ฝ่าย
ท้าวขูลูนั้นได้ยอมรับผิดและขอขมาต่อมารดาหญิงอันเป็นที่ รัก พร้อม
แสดงความรับผิ ดชอบโดยให้ค ามั่นว่าจะรีบ กลับบ้ านเมือง บอกแม่จัด
ขบวนขั น หมากราชบรรณาการและส่ ง ผู้ ใ หญ่ ม าสู่ ข อนางอั้ ว ตามราช
ประเพณี ส่วนพระนางจันทาเองก็ได้แต่ปล่อยให้เรื่องนี้เลยตามเลยไป
ขณะที่ท้าวขูลูเดินทางกลับนครกาสีนั้น ขุนลางกษัตริย์เมืองขอมได้ส่ง
ผู้ใหญ่และเครื่องราชบรรณาการมากมีมาสู่ขอนางอั้วกับมารดาของนาง
ตลอดทั้งเทียวเอาของกานัลมาเอาใจแม่พญาเมืองกายอยู่มิได้ขาด ซ้ายัง
แสดงตนว่าเป็นผู้เก่งกล้ามีอิทธิพลสามารถ
คุ้มครองนางกับลูกสาวและเมืองกาย จากการคุกคาม
ของข้าศึกศัตรูเมืองอื่นได้ ทาให้จิตใจแม่พญา
เมืองกายนั้นเอนเอียง จึงได้รับปากขุนลางไป

๖

เพราะดวงใจมั่นรักแต่ท้าวขูลูเพียงผู้เดียวเท่านั้น....
เมื่อนางอั้วรู้ข่าวว่าพระมารดาจะยกนางให้กับขุนลางก็เสียใจเป็นอัน
มาก เพราะดวงใจมั่นรักแต่ท้าวขูลูเพียงผู้เดียวเท่านั้น จึงยืนกรานปฏิเสธ
ไม่ยอมรับ โดยอ้างเหตุว่าขุนลางเป็นคนนอกศาสนา ไม่นับถือพระธรรม
ซ้ายังแก่รุ่นราวคราวพ่อ นางนั้นได้แต่เฝ้าภาวนาให้ท้าวขูลู ยกขันหมากมา
ตามสัญญาโดยไวด้วยใจเศร้าระทม แต่ผู้เป็นมารดาได้ส่งแม่สื่อไปยอม
รับคาสู่ขอนั้น ถึงขั้นกาหนดฤกษ์ยามและรับปากว่าจะปลอบประโลมนางอั้ว
เข้าพิธีให้จงได้ในภายหลัง ฝ่ายท้าวขูลูเมื่อกลับถึงนครกาสีแล้วก็ได้รบเร้า
ให้พระมารดาเร่งแต่งขันหมากมาสู่ข อนางอั้ วให้ ตน แรกๆ นั้นพระนาง
พิ ม พากาสี ก็ ลั ง เลอิ ด ออดเพราะมั ว กั ง วลถึ ง เรื่ อ งขั ด แย้ ง ในสมั ย ก่ อ น
แต่ด้วยความรักลูกจึงได้สั่งการให้เสนาอามาตย์จัดแจงแต่งขันหมากแล้วยก
ขบวนไพร่พลช้างม้าแห่แหนแพนกั้งกันมาเมืองกาย นับเวลาเดินทางไป
กลับของท้าวขูลูในครั้งนี้ก็เกือบขวบปี ด้วยเพราะหนทางยาวไกลและแสน
ลาบากกันดาร เป็นเวลานานพอที่จะทาให้ใจคนนั้นเปลี่ยนแปรแต่หาใช่ใจ
ของนางอั้ ว ไม่ จะมี ก็ เ พี ย งแต่ ใ จของผู้ เ ป็ น พระมารดานางอั้ ว เท่ า นั้ น ที่
ปรวนแปรเปลี่ ย นแปลงขบวนขั น หมากสองเมื อ งได้ ย กมาสู่ ข อหญิ ง คน
เดียวกัน แลดูขบวนขันหมากประจันหน้ากันประหนึ่งว่าเป็น
กองทัพที่ พร้ อ มประจัญบานสู้ ศึ กกันทุกเมื่ อ ด้ ว ย
เพราะต่างฝ่ายต่างอ้างถึงสิทธิที่จะเป็นเจ้าบ่าว
ตามชอบธรรมของตน

๗
เมื่อมารดานางอั้วไม่ยินยอมยกนางอั้วให้ท้าวขูลู...
พระมารดาของนางอั้วไม่ยินยอมยกบุตรีให้ขันหมากเมืองกาสี
โดยให้เหตุผลว่าได้รับหมั้นขุนลางเจ้าเมืองขอมไว้แล้ว ทาให้ท้าวขูลูเจียน
บ้าเมื่อได้ยินคากล่าวนั้น ด้วยความสงสารลูกจับใจพระนางพิมพากาสีจึง
บากหน้ามาเจรจา และได้ทวงคามั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้ตั้งแต่เจ้าเมือง
องค์ก่อนยังมีพระชนม์ชีพอยู่ แต่พระนางจันทากลับกล่าวลาเลิกถึงความ
โกรธแค้นในครานั้นและขอคืนคามั่นสัญญาทุกประการ เมื่อจนหนทาง
พระนางเมืองกาสีจึงอ้อนวอนขอให้ทาพิธีเสี่ยงสายแนน (แนน หมายถึง
รกห่อหุ้มทารกแรกเกิด ) ดูก่อน ว่าดวงชะตาของลูกทั้งสองเป็นเนื้อคู่กัน
หรือ ไม่ ด้ วยเกรงว่า จะเกิ ดศึ กชิงนางกลางเมื องขึ้น พระนางจันทาจึง
ปรึกษาโหรหลวงผู้เฒ่าเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ ในที่สุดจึงตกลงกันว่าจะ
ทาพิธีเสี่ยงทายสายแนน ว่านางอั้วกับท้าวขูลูเป็นคู่ครองกันมาแต่ก่อน
หรือไม่ ซึ่งเชื่อกันว่าทุกคนจะมีสายรกพัวพันกันอยู่บนเมืองแถน (เมือง
สวรรค์) ก่อนมาเกิดและต้องเป็นคู่กันตามสายแนนนั้น (สายแนน ใน
ปัจจุบันอาจหมายถึงคู่สร้างคู่สม) ถ้าแต่งงานผิดสายแนนจะมีเหตุให้ต้อง
แยกจากกัน จึงสั่งการให้คนทรง ทาพิธีเซ่นบวงสรวงพระยาแถนเพื่อขอดู
สายแนนของทั้งสอง
*พิธีเสี่ยงสายแนนมักปรากฏในการแสดงหมอลาหมู่เรื่องขูลู นางอั้ว
ทางภาคอีสานสมัยก่อนเท่านัน้ ส่วนการประกอบพิธีจริง
ยังไม่ปรากฏ ในวรรณคดีเรื่อง ท้าวขูลูนางอั้ว

๘

พิธีเสี่ยงสายแนน.....
พิธีเสี่ยงสายแนนของท้าวขูลูกับนางอั้วนั้น ปะราประกอบพิธีได้ถูก
จัดตั้งขึ้น ณ กลางสนามชัย (ข่วง) นครกาย มีการจัดเครื่องเซ่นสังเวยไว้ทั้ง
สี่ มุ ม ได้ แ ก่ สุ ร า หั ว หมู หั ว ควาย เป็ น ต้ น และกางร่ ม เป็ น ชั้ น มี ทั้ ง
สีแสด สีเหลือง ดังบทกลอนบรรยายไว้ว่า
“แล้วจึ่งจัดแต่งเต้าลงข่วงสนามชัย เสนาโฮมข่วงเพียงดีแล้ว
เขาจึ่งเอากันห้างคูทางทังสี่
ฮ่มก่งกั้งเป็นถ้านแสดเหลือง
จัดเอาไว้บวยคาวงแวด
ใส่น้าไว้ไหเหล้าเฮื่อคา
มีทังหัวหมูพร้อมหัวควายทังคู่
คาและแก้วกองขึ้นมากมูล”
ผู้ประกอบพิธีคือแม่ม้อน (นางทรง) ซึ่งมีอยู่หลายคน ทุกนางล้วนแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับอันสวยสดงดงามยิ่ง แม่ม้อนเหล่านี้ทาหน้าที่
เหมือนหมอเหยา หมอไท้ หมอแถน คือเป็นผู้ติดต่อกับผี เทวดา แถน
เพื่ อ ถามสิ่ ง ที่ ค นธรรมดาไม่ ส ามารถล่ ว งรู้ เมื่ อ ถึ ง เวลาประกอบพิ ธี
เสียงดนตรี ปี่ แคน ฆ้อง กลองบรรเลงขึ้น แม่ม้อนก็จะเข้าทรงบอกผีให้ไป
ถามแถนถึงกกมิ่งกกแนน (กกแนน - ปรีชา พิณทอง ให้ความหมายไว้ใน
สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษว่า หมายถึงคู่ครองที่เคยอยู่กินกันมา
หลายภพหลายชาติที่โบราณเรียกว่าบุพเพสันนิวาส)
ของท้ า วขู ลู กั บ นางอั้ ว ว่ า เป็ นอยู่ อ ย่ า งไร
หากแม้นว่ากก (ต้น, ลาต้น, โคนต้น)
มิ่งกกแนนของทั้ งสองคนเฝือ ฟั่ น
(ใกล้ ชิด , กลมเกลีย ว) พั น กั นอยู่ ย่ อ ม
แสดงว่าเป็นเนื้อคู่กัน

๙

อันว่ากกแนนเจ้าขูลบู าบ่าวทั้งอ่อนน้อย
ยังเกี้ยวกอดกันบ่เด....
เมื่อแม่ม้อน (นางทรง) จัดของฝาก (เครื่องเซ่นทั้งหลาย) ขึ้นไปถวาย
แถนแล้วก็ได้ถามแถนว่า “อันว่ากกแนนเจ้าขูลูบาบ่าว ทั้งอ่อนน้อยยัง
เกี้ ย วกอดกั น บ่ เ ด” เมื่ อ พญาแถนได้ รั บ ของฝากหรื อ เครื่ อ งเซ่ น
บรรณาการแล้ว จึงพาพวกผีไปดูกกแนนในสวนแนนบนสวรรค์ ก็ปรากฏ
ว่ากกแนนของท้าวขูลูกับนางอั้วนั้นเกาะเกี่ยวพันกันอย่างดีในส่วนต้น แต่
ปลายกลับแยกออกจากกัน ใบเหี่ยวแห้ง ยอดด้วนกุดไป นอกจากนั้นน้า
ในบ่อแก้วก็ตื้นเขินมีจอกแหนขึ้นแทน ดังกลอนว่า
“กกแนนเกี่ยวพันกันจึงนาจ่อง ปลายหากเนิ้งหนีเว้นจากกัน
มียอดด้วนกุดขาดตายใบ หนองวังบกขาดลงเขินท้าง
อันหนึ่งน้าบ่อแก้วเหลือตลิ่งหนองหลวง
กลายเป็นแหนหนามจอกขาวตันท้าง”
เห็นดังนั้นแล้วผีก็ลงมาบอกแม่ม้อนนางทรงว่า มีทั้งสิ่งดีและสิ่งร้าย
คือ กกแนนเกี้ยวพันกันนั้นแสดงว่าเป็นคู่กันแน่นอน แต่สิ่งร้ายคือปลาย
เนิ้ง (เอน, เอียง) ออกจากกัน อีกทั้งน้าในบ่อแก้วก็ขาดเขิน แห้งเหือดลง
กลายเป็นจอกแหนตันทางน้า ขณะเข้าทรงนั้นแม่ม้อนจะทั้งฟ้อนทั้งร้อง
ลาเช่นเดียวกับฟ้อนแถน ดังบทกลอนว่า
“แต่นั้นผีเพียเข้าสูญนางออกปาก
ย่างย่างเต้นทั้งฟ้อนแกว่งวี”

๑๐
สายแนนของทั้งสองคนนั้นเกี่ยวพันกันดีอยู่ในตอนต้น
แต่ตอนปลายยอดด้วนและแยกออกจากกัน.....
เมื่อพิธีเสร็จสิ้นลงแม่ม้อนนางทรงก็ได้ถ่ายทอดผลการเสี่ยงทายว่า
สายแนนของทั้งสองคนนั้นเกี่ยวพันกันดีอยู่ในตอนต้น แต่ตอนปลายยอดด้วน
และแยกออกจากกัน ซึ่งแสดงว่าเป็นเนื้อคู่กันแต่จะอยู่กันไม่ยืดยาว ต้องพลัด
พรากจากกันในที่สุด โดยบอกว่าทั้งสองต้องตายจากกัน นอกจากนี้ยังพบว่า
สายแนน ของท้าวขูลูมีแท่นทองอยู่ด้วยแสดงว่าเป็นพระโพธิสัตว์ (พระเอกใน
วรรณคดีอีสานทุกเรื่องหมายถึงพระโพธิสัตว์ ถือว่าเป็นผู้มีบุญ , ผญาธรรม
ดร.อดิศร เพียงเกษ) เป็นเหตุให้คู่รักทั้งสองรู้สึกหวั่นใจและเป็นกังวลอย่าง
มาก หลังจากเสร็จพิธีในวันแรกแล้วก็กาหนดนัดหมายให้วันรุ่งขึ้นเป็นวันแข่ง
กอนและต้องเชิญทั้งท้าวขูลูและนางอั้วพร้อมข้าทาสบริวารหนุ่มสาว ลงมา
แข่งขันกัน โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย ๆ ละเป็นร้อยคน ดังคาบรรยายถึงนางอั้ว
ตอนลงมาที่สนามชัย(ข่วง)เพื่อร่วมแข่งกอน ว่า
“นางคราญย้ายลีลายัวระยาตร สาวส่าน้อยพอฮ้อยหลั่งนา
ยืดยืดย้ายเสียงเสบดนตรี
นางก็ไปเถิงเตียงนั่งลงเซายั้ง”
กอน เป็นอุปกรณ์ที่ทาจากไม้ขนาดพอเหมาะมือ มีเส้น ฝ้ายหรือไหมผูกเป็น
หาง สันนิษฐานว่าอาจจะมีการทาสีและประดับประดาอย่างสวยงาม ดัง คา
บรรยายกอนของท้ า วขู ลู ว่ า “กอนแจ่ ม เจ้ าแดงเข้ ม แข่ งผิ ว
สายผู ก นั้ น เคี ย นคาดไหมค า แหวนธ ามะรงลู ก ดี
เลียนล้อมบาคราญ ท้าวกอนคากวัดแกว่ง
งามดั่งอินทร์อยู่ฟ้าลงเล่นข่วงเพียง”

๑๑

ท้าวขูลูกับนางอั้วไม่ใช่เนื้อคู่กัน......
เมื่อถึงเวลาแข่งกอน บ่าวสาวก็จะมายืนเรียงแถวกันอยู่คนละฝ่าย
โดยแยกเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแล้วผลัดกันโยนกอนให้ฝ่ายตรง
ข้ามรับ หากอีกฝ่ายรับได้ไม่ตกหล่นถือว่าเป็นเนื้อคู่กัน แต่หากรับไม่ได้
ก็ ถื อ ว่ า ไม่ ใ ช่ เ นื้ อ คู่ กั น ดั ง ค าบรรยายการโยนกอนของฝ่ า ยชายว่ า
“แต่นั้นฝูงชายได้กอนคากวัดแกว่ง สาวส่าน้อยกวนฟ้ายาดกอน
ลางผ่องได้ลางพ่องตกเสีย ลางพ่องบายจับสายขาดไปสะเด็นกลิ้ง”
ขณะแข่ง โยนกอนนั้ นบรรยากาศเต็ ม ไปด้ ว ยความสนุ ก สนาน
ครื้นเครง ทั้งเสียงดนตรีปี่แคนบรรเลง ทั้งเสียงร้องหยอกล้อโต้ตอบของ
หนุ่มสาว ครั้นท้าวขูลูกับนางอั้วเป็นฝ่ายโยนบ้างทั้งวงข่วงกลับเงียบลง
ในทันใดโดยมิได้นัดหมาย เพราะทุกคนต่างจดจ่อเอาใจช่วยหนุ่มสาวทั้ง
สอง แต่ในที่สุดก็ไม่อาจสมประสงค์ เพราะกอนของนางอั้วนั้นที่โยนไป
นั้น ท้าวขูลูรับได้แต่สายกอนขาด กอนเลยกระเด็นกลิ้งไป พอนางอั้วรับ
ของท้าวขูลูบ้างสายก็ขาดกลิ้งไปเช่นกัน และแล้วกอนทั้งสองลูกก็บิน
ลอยหายไปในอากาศลิบ ๆ เพราะพระอินทร์รับเอาไปใส่ไว้ในขันแก้ว
ร่วมกันบนสวรรค์นั่นเอง
การแข่งขันโยนกอนจบลงด้วยความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
ของคู่บ่าวสาว พระนางจันทาพระมารดาของนางอั้วได้ประกาศก้องว่า
คนทั้งสองไม่ใช่เนื้อคู่กัน ให้ขบวนฝ่ายเมืองกาสี
ยกกลับไปเสีย

๑๒

โอ้เวรกรรมอันใดหนอที่ลิขิตให้ต้องแยกจากกัน
ทั้งที่ยังรัก........
พระนางจันทาพระมารดาของนางอั้วจัดแจงไล่ลูกสาวกลับหอกลับโฮง
(พระราชวัง) เตรียมตัวเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับขุนลาง ผู้ประหนึ่งว่าจะได้
ครอบครองนางสมประสงค์ ส่วนพระมารดาของท้าวขูลูก็ต้องจายอมยกขบวน
ขันหมากกลับเมืองกาสีแต่โดยดี ก่อนกลับนั้นท้าวขูลูได้ลักลอบไปพบนาง
อั้วเพื่อล่าลากัน ทั้งสองต่างพรรณนาตัดพ้อน้อยใจในโชคชะตา โอ้เวรกรรม
อันใดหนอที่ ลิขิตให้ ต นต้อ งแยกจากกั นทั้งที่ ยั งรัก ท้ า วขู ลูนั้นเดื อ ดแค้ น
ปฏิญาณว่าจะแย่งชิงนางอั้วกลับเมืองกาสีให้จงได้ ถึงเกิดศึกสงครามสู้รบกัน
ก็ ต้ อ งยอม แต่ น างอั้ ว ทั ด ทานไว้ เ พราะไม่ อ ยากให้ ไ พร่ ฟ้ า ราษฎรต้ อ ง
เดือดร้อน จึงให้สัญญาปลอบประโลมใจท้าวขูลูคู่รักว่า ชาตินี้จะไม่มีวันที่ชาย
ใดจะได้ครองร่างกายและดวงใจของนาง นอกจากอ้ายเพียงผู้เดียว หาก
แม้นว่าพื้นพิภพนี้สองเรามิอาจสมหวัง ก็ขอให้ได้ครองรักกันบนสรวงสวรรค์
แทน แล้วต่างฝ่ายต่างพร่าพรอดร่าไห้อาลัยรักกันปิ่มจะขาดใจก่อนจะจาก
ลา ฝ่ ายพระมารดานางอั้ วเมื่อ ทราบภายหลังว่า ธิด าของตน ได้นัดแนะ
ลักลอบพบกั บ ท้ าวขู ลูที่ อุ ท ยาน ก็ ท าให้ พระนางโกรธเป็ นอั นมากจึง ว่ า
กล่ า วด่ า ทอนางอั้ ว ว่ า ไปลอบเล่ น ชู้ กั บ ท้ า วขู ลู ไม่ รั ก นวล
สงวนตัว ทาให้เสื่อมเสียพงศาเผ่าพระยา และบังคับ
ให้เข้าพิธีสมรสกับขุนลางในวันรุ่งขึ้นทันที

๑๓

ทันใดกิ่งจันทน์ก็ค้อมกิ่งลงจรดดินให้นาง....
นางอั้วทั้งน้อยใจและเสียใจมากจึงแอบหนีไปผูกคอตายด้วยผ้าสไบ
ไหมที่คล้องคอมาที่ป่าจวงจันทร์ (ต้นกฤษณา) ท้ายอุทยาน ในตอนเช้ามืด
ของวันพิธีอภิเษกสมรสนั้น ก่อนผูกคอตายนางได้น้อมกายลงอธิษฐานอ้อน
วอนทั้งน้าตาต่อต้นจันทน์หอม ให้โน้มกิ่งลงมาเอาชีวิตนางไปสู่สรวงสวรรค์
แต่ต้นจันทน์หอมก็ ไม่ไหวติ ง นางจึงได้ อ้อนวอนต่อต้ นจันทน์ผี ปลูก ใน
ทั น ใดกิ่ ง จั น ทน์ก็ ค้ อ มกิ่ ง ลงจรดดิ น ให้ น างใช้ ส ไบพั น ก่ อ นตายนางได้
อธิฐานจิตขอขมามารดาผู้ให้กาเนิด ผู้เฝ้าเลี้ยงดูทะนุถนอม อาลาพี่เลี้ยง
นางสนมไพร่พลไพร่ฟ้าแลปราสาทราชวัง ทั้งสระบัวสวนดอกไม้ที่เคยให้
ความสุขสาราญแก่นางมาลาแล้วอ้ายผู้เป็นที่รักน้องจะไปรอบนเมืองฟ้าตาม
สัญญาใจ สิ้นเสียงนางสั่งลาปลายกิ่งจันทน์ผีปลูกก็ดีดขึ้นฟ้าดับลมหายใจส่ง
ดวงวิญญาณนางอั้วสู่สรวงสวรรค์ ครั้นเมื่อรุ่งทิวาฟ้าสางเหล่านางสนมตื่นมา
ไม่พบนางอั้วก็เกิดโกลาหล ติดตามค้นหากันวุ่นวายไปทั้งพระราชวัง พระ
นางจันทาผู้เป็นมารดาแรกนั้นก็นึกโกรธ ระแวงว่าบุตรีของตนจะแอบหนี
ตามท้าวขูลูไป ขายหน้าแม่ให้อับอายชาวบ้านแล้วละหรือ แต่เมื่อทราบเหตุ
ถ่องแท้แล้วว่าลูกสาวตนผูกคอตาย ด้วยอาลัยรักในสายเลือดของผู้เป็นแม่
พระนางได้กอดศพลูกร้องไห้เสียใจจนสิ้นสติเป็นลม ส่วนขุนลางติดตาม
มาพบเห็นเข้าดังนั้นก็ฟุบลงฟูมฟายร้องไห้
เสียใจเสียดายในตัวนางอั้ว ก็พลันเกิดธรณีสูบร่าง
จมลงในบัดดลเพราะเป็นคนใจบาปสร้างกรรมชั่ว
เอาไว้มากนั่นเอง

๑๔

เฮาสิไปเอ้ย้องเทิงฟ้าหม่ายกัน......
ฝ่ายขบวนของท้าวขูลูกับพระมารดานั้นพึ่งเดินทางเข้าสู่เขตเมืองของ
ตนเมื่อไม่นานนี้เอง ตลอดการเดินท้าวเธอก็ได้แต่ซึมเศร้าไม่เป็นอัน ทา
สิ่งใด แต่ผู้ที่ปวดร้าวที่สุดในตอนนี้กลับกลายพระนางพิมพากาสีที่สุดแสน
สงสารลูกแต่ก็ไม่รู้จะทาประการใดได้ แว่วเสียงทหารตะโกนรายงานจาก
ท้ายขบวนว่ามีม้าเร็วจากเมืองกายมาส่งข่าว ท้าวก็เกิดสังหรณ์ใจขึ้นว่าหรือ
จะเกิดเรื่องไม่ดีกับคนรักของตน เมื่อรู้แจ้งว่านางอั้ว นั้นได้ตายจากตนไป
แล้ว ท้าวขูลูก็ยิ่งเสียใจมากเป็นทวีคูณ เกิดคลุ้มคลั่ง (บางสานวนบอกว่า
วิญญาณผีตายโหงเข้าสิง) จึงชักมีดพกที่เหน็บอยู่ข้างกายขึ้นแทงคอตนเอง
ตายตามหญิงอันเป็นที่รักไปในที่สุด ท่ามกลางสายตาอันตกตะลึงของผู้
เป็นแม่และเหล่าเสนาอามาตย์ ไม่มีผู้ใดคอยกีดกัน ไม่มีอุปสรรคใด ๆ มา
ขวางกั้น เราจะไปพบกันครองรักกันบนเมืองฟ้า ตามสัญญาที่เคยพร่าพรอด
ต่อกันไว้ ดังคาเว้าวอนอิ่งอ้อยของท้าวขูลูก่อนตายว่า
“อั้วเอยน้องไปก่อนให้เอาปี่กับแคน อ้ายไปลุนสิเอาแหวนกับซ้อง
เฮาสิไปเอ้ย้องเทิงฟ้าหม่ายกัน”
เมื่ อ เห็ น ลู ก ฆ่ า ตั ว ตายต่ อ หน้ า ต่ อ ตาถึ ง เพี ย งนี้ พระนางพิ ม พากาสี
ปรารถนาให้ลูกสมหวังแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต จึงฝาก
ความกับม้าเร็วนาสาร ให้กลับไปบอกพระนางจัน ทา
ที่เมืองกาย นัดหมายให้นางนาศพบุตรสาวมาทา
พิธีพร้ อมกับ ศพบุต รชายของตน ณ บริเวณ
ชายแดนระหว่างเมืองกาสีกับเมืองกาย

๑๕

ที่ใดที่มีดอกนางอั้วขึ้นอยู่
ที่นั่นย่อมจะมีดอกท้าวขูลูเสมอ.....
ความเศร้าเข้าปกคลุมทั้งสองนคร ทิฐิมานะของนางพญาแม่ม่าย
แห่งเมืองกายทาให้เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงในครั้งนี้ เพราะรู้สึกผิด
และอาลัยรักในตัวลูกพระนางจึงคลายทิฐิลงยินยอมกระทาตามคาเชิญ
ชวนของพระสหายเก่า เมื่อต่างฝ่ายต่างสูญเสียบุตรธิดาอันเป็นที่รักไป
ในคราวเดียวกันจึงทาให้แม่พญาทั้งสองลดทิฐิมานะอันแรงกล้าลง กลับมา
เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น จึงพร้อมกันแห่ศพบุตรและธิดาของตนไปจัด
พิธีศพที่เขตชายแดนระหว่างสองเมือง โดยเผาศพคนทั้งสองพร้อมกัน
และสร้างพระธาตุบรรจุอัฐิทั้งสองไว้ ณ ที่นั้น เพื่อให้ทั้งสองได้อยู่คู่กัน
เป็นพยานแด่ความรักอันซื่อสัตย์ของหญิงชายคู่นี้ ส่วนแม่พญาและไพร่
ฟ้าราษฎรของสองนครก็กลับมารักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันดังเดิม ทั้งยัง
ร่วมกันสร้างถนนขึ้นเพื่อให้คนทั้งสองเมืองนี้ เดินทางไปมาหาสู่กันได้
อย่างสะดวก
เล่ากันว่าหลังจากที่คนทั้งสองตายแล้ว ดวงวิญญาณก็ได้ไปพบกัน
บนสวรรค์ตามบันดาลของพระอินทร์ ว่ากันว่าตอนที่ท้าวขูลูกับนางอั้ว อยู่
ร่วมกันนั้นจะปรากฏเป็นรูปรุ้งกินน้าที่มีสีสันสวยงามบนท้องฟ้า ส่วน
เศษเถ้าอัฐิของท้าวขูลูกับนางอั้วนั้น ได้เกิดเป็นดอกกล้วยไม้ดิน
ที่มีรูปร่างสีสันสวยงามดอกเล็ก ๆ สองชนิดมีทั้งสีขาวม่วงชมพู
และสีขาวพรับพราวขึ้นมาในบริเวณที่เผาศพ
อวดโฉมชูช่อให้คนที่ผ่านไปมาได้พบเห็น

๑๖

.....จะเหลือมรดกล้าค่าของไทยอันใด
ฝากไว้ไว้ให้ลูกหลาน.....
คนอีสานโบราณสมัยก่อนมักไม่นิยมนาดอกไม้เหล่านี้มาปลูก
ไว้ในบริเวณบ้าน เพราะเชื่อว่ามันเป็นดอกไม้ผีดังในนิทาน จึงไม่
ค่อยมีใครสนใจหวงแหนหรือขยายพันธุ์ไว้ ทาให้พื้นที่ราบโล่งหลาย
แห่งตามชนบทในภาคอีสานที่เคยมีดอกขูลูและดอกนางอั้วเกิดอยู่
มากมายในอดีต ถูกบุกเบิกแผ้วถางเป็นไร่นา ทาให้ดอกไม้ป่าที่มี
อยู่ ต ามธรรมชาติแ ทบจะสู ญพัน ธุ์ลงไปอย่ า งน่ า ใจหาย ผู้ ค นใน
ชุมชนหลายคนไม่รู้จักดอกไม้ทั้งสองชนิดนี้พอ ๆ กับไม่รู้จักนิทาน
พื้นบ้านเรื่องนี้อย่างแท้จริง ขาดการเล่านิทานในครอบครัวสืบสาน
วรรณกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ขาดการอนุรักษ์พืชพันธุ์
ไม้ในชุมชน แล้วภายภาคหน้าจะเหลือมรดกล้าค่าของไทยอันใดไว้
ให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป

“นางอั้วน้อยว่านข้าวเหนียวเอื้องข้าวตอก
“ท้าวขูลูปากแหลมเอื้องดอกเทียน

ไม่กลิ้งกลอกปอกลอกท้าวขูลู”
ดอกนางอั้วคู่พากเพียรวาสนา”

ภาคผนวก

๑๗

ความหมายคาศัพท์ภาษาอีสานที่ใช้ในนิทาน
ก่งกั้ง ก. กาง, กั้น
กวนฟ้า ก. สันนิษฐานว่าเป็นการใช้มือ
ไขว่คว้าในอากาศ
กอง ว. มากมาย
กอนคา น. ในที่หมายถึงอุปกรณ์ที่ทาจาก
ไม้และประดับอย่างสวยงามเพื่อใช้
ในการแข่งกอน
กุด ว. สั้น, ด้วน
เกี้ยวกอด ก. เกี่ยวพัน
แก้ว น. เพชรพลอย
แกว่ง ก. ไกว ไปไกวมาไม่อยู่กับที่
ข่วง น. ควง, แดน, บริเวณ, ชั้น
ของฝาก น. ของกานัล
ข่า น. ชนชาติหนึ่ง แบ่งออกเป็นสองเผ่า
เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมร และ
อีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู

เข้ม ว. แรงกล้า, แก่, จัด
เข้าสูญ ก. เข้าทรง
เขิน ว. ตื้น, แห้งแล้ง
คา น. ทองคา
คู น. คูเมืองและคันดิน
แคน น. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช้เป่า
เคียน ก. พัน, ผูกมัด
จ่อง ก. ดึง
แจ่มจ้า น. ในที่นี้หมายถึงท้าวขูลู
ซ้อง ว. สลอน, สะพรั่ง, มากมาย
เซา ก. หยุดพัก
ดั่ง ว. เช่น, เช่นนั้น
ดา ก. ทา, แต่ง, เตรียม
แต่งเต้า ก. ตกแต่ง, จัดตั้ง, จัดเตรียม
ถ้าน น. ชั้น, สถาน, ขนาด
เถิง ก. ถึง

๑๘

ภาคผนวก (ต่อ)
ความหมายคาศัพท์ภาษาอีสานที่ใช้ในนิทาน

ทัง สัน, ทั้ง, และ, กับ
ท้าง น. ทาง
ท้าว น. กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน
เทิง ว. บน, เหนือ, สูง, อยู่สูง
ธามะรง น. แหวน
นางคราญ น. ผู้หญิงสาว
นา ว. ด้วย
นาจ่อง ว. ชักนาหรือนาพา
เนิ้ง ก. เอน, เอียง
แนน น. ชะตากรรม
บก ก. ลด, พร่อง
บ่เด หรือไม่
บวยคา น. กระบวยทองคา
บาคราญ น. หนุ่ม, คาเรียกชื่อผู้ชาย
บาบ่าว น. ชายหนุ่ม, ชายหนุ่มผู้มีศักดิ์สูง
ในที่นี้หมายถึงท้าวขูลู

บาย ก. จับ, หยิบ, ฉวยเอา
ปี่ น. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช้เป่า
ผี น. เทวดา
เพียง ว. เสมอกับ
ม่ายหรือหม่าย ก. อวด
เมือ ก. ไป
ย้องหรืออย้อง ๑.ก ประดับ,
ตกแต่ง, ๒.ว งาม
ยั้ง ก. หยุด
ยัวระยาตร ก. เยื้อย่าง
ย่าง ก. เดิน
ยาด ก. แย่ง
ย้าย ก. เคลื่อน, ไป
ลีลา ก. เดินไป
ลุน ว. ภายหลัง, ทีหลัง
ลางผ่องหรือลางพ่อง ว. บางคน

ภาคผนวก (ต่อ)

๑๙

ความหมายคาศัพท์ภาษาอีสานที่ใช้ในนิทาน
เลียน ๑.ก จัดเป็นแถว, เรียงกัน,
๒.น. ภาชนะอย่างหนึ่งอาจเป็นพาน
วัง น. บริเวณที่เป็นแอ่งน้ากว้างและลึก
วาสนา น. บุพเพสันนิวาส
วี ก. พัดชัก, พัดโบก
แวด ก. ล้อม
สนามชัย น. สนามหลวง
สะเด็น ก. กระเด็น
สาวส่าน้อย น. ผู้หญิงวัยแรกรุ่น
สิ ก. จะ
สูญหรือสูน ก. สิง
หลั่งนา ก. ติดตาม, มาด้วย
ห้าง ก. เตรียมจัดแจง

อ้าย น. คานาหน้าชื่อผู้ชาย ตรงกับคา
ว่า นายหรือพี่ชาย
ออกปาก ก. การพูด ในที่นี้หมายถึง
การร้องรา
อ่อนน้อย น. หญิงสาว ในที่นี้หมายถึง
นางอั้ว
อั้ว น. หมายถึงนางอั้ว
อินทร์ น. พระอินทร์
ฮ่ม น. สัน, ร่ม
ฮ้อย น. จานวนนับ=๑๐๐
เฮา ส. เรา
เอ้ ว. งาม, แต่งตัว
เฮื่อ คาในที่นี้อาจหมายถึง ไหทองคา
โฮม ก. รวม

๒๐

บรรณานุกรม

คาพูน บุญทวี. ๒๕๔๓. ลูกอีสาน ฉบับปรับปรุง. โป๊ยเซียน. กรุงเทพฯ.
คาพูน บุญทวี. ๒๕๔๔. เล่าขานตานานผีภาคอีสาน. โป๊ยเซียน. กรุงเทพ.
ชลาลัย ศรีอารีย์. ๒๕๔๙. อมตะนิทานไทย สองภาษา. ครีเอทบุคส์. กรุงเทพฯ.
ประคอง นิมมานเหมินท์. ๒๕๕๑. นิทานพื้นบ้านศึกษา. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
ประพันธ์ เรืองณรงค์. ๒๕๕๒. สานวนลานาตานาน ๔ ภูมิภาค. เรือนปัญญา. กรุงเทพฯ.
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ.์ ๒๕๕๒. นิทานเวตาล. แพรวสานักพิมพ์. พิมพ์
ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ
ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๘. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าว
ฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม ๑. กรุงเทพฯ.
ราชบัญฑิตยสถาน. ๒๕๕๑. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน เรื่อง ท้าว
ฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม ๒. กรุงเทพฯ.
อดิศร เพียงเกษ. ๒๕๔๖. ผญาธรรม: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณนราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
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