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ร้อยกรองล้านนา : อื่อ อ่าน เขียน
ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

1. เกริ่นนำ
ข้อเขียนที่จะลิขิตต่อจากนี้ เป็นงานหรรษาวิชาการ หมายถึงงานวิชาการ แต่ใช้
ภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ไม่เคร่งครัดจนรู้สึกอึดอัด ด้วยว่างานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
ที่เหล่ากวีได้รังสรรค์นั้น เป็นเรื่องที่ควรอ่านเพลิน อ่านสนุกสุขใจและไพเราะ ยกเว้นนักเรียน
สายวิทย์ (บางคน) ที่ต้องทนอ่าน เพื่อการทำข้อสอบ ประมาณว่าน่าเบื่อแต่ต้องฝืน
ความสนุก ความไพเราะ รสชาติ ความหอมหวาน รัก เกลียด สวย หรือสุนทรียะ
(โดยเฉพาะ) ทางวรรณกรรม มันไม่เป็นสากล คือเป็นเรื่องชอบใครชอบมัน บางครั้ง เราสอน
ตะเลงพ่าย พระลอ หรือ ฯลฯ เรามักจะพบว่าคนที่ซึ้งและเคลิ้มนั้น คือครูผู้สอน ซึ่งฝันหวาน
อยู่ท่ามกลางคนเบื่อและหน่าย ก็เอาเถอะ สุนทรียะเหล่านี้มักจะงอกงามในอีกช่วงเวลาหนึ่ง
ซึ่งต้องเกิด (กับบางคน) ในอนาคต เหมือนการแนะนำให้คนเข้าวัด คือต้องเกิดจากแรงขับ
ทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่การบังคับ คือเมื่อถึงวัยที่อยากไป ก็ไปเอง มิใยต้องขับจำ
ที่เกริ่นยาวๆ มานี้ เพื่อจะบอกว่า ผู้ข้าเกิดในแผ่นดินล้านนา จำต้องเอาความงาม
ตามที่ผู้ข้าเข้าใจว่างาม ว่าดี มาบอกกล่าว อาจจะไม่ต้องประสงค์แห่งหัวใจของท่านก็เป็นได้
ประการสุดท้าย ข้อเขียนทำนองนี้ เคยใช้งานมาแล้วหลายครัง้ ครัง้ นีไ้ ด้รบั การปรับ และปรุงรส
ให้ถูกกับหัวข้อที่ทางผู้จัดงานกำหนดให้ ใครเคยอ่านแล้วก็ข้ามไปเต๊อะ อย่าชักช้า

2. ล้านนา / ความหมายและขอบเขต

ล้านนา เป็นคำที่มีมาแต่เดิม ตามศิลาจารึกและเอกสารใบลาน ส่วนคำว่าลานนา

32

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

นิยมใช้ในสมัยที่อิทธิพลของไทยกลางเข้ามาครอบงำและกำหนดบทบาททุกด้านในล้านนา
โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษา (เรื่องนี้ต้องว่ากันยาว ขอเว้นไว้ก่อน)	
ดิ น แดนล้ า นนาตามความเข้ า ใจของคนส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น (2554) หมายถึ ง
ดินแดนภาคเหนือ 8 จังหวัด อันได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
และแม่ฮ่องสอน ส่วนล้านนาในด้านวัฒนธรรม หมายถึงกลุ่มชนที่มีขนบธรรมเนียมความเชื่อ
คล้าย ๆ กัน รวมทั้งมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีภาษาคล้ายคลึงกัน จึงอาจเหมารวมพื้นที่
กว้างไปถึงดินแดนบางส่วนในรัฐฉานประเทศพม่า สิบสองพันนาในจีน บ้างก็ว่าควรจะรวม
เอาหลวงพระบางเข้าไปด้วย นักวิชาการบางกลุ่มยังนับชาวยวนเสาไห้สระบุรี ว่าเป็นคนกลุ่ม
วัฒนธรรมล้านนาด้วยกัน
นอกจากกลุ่มชนตระกูลไท (ลื้อ ยวน ลาว) แล้ว ล้านนายังนับรวมไทภูเขาเข้าไป
ด้วย ซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เคลื่อนย้ายเข้ามานานแล้วอย่าง ม้ง เย้า ลาหู่ อาข่า
ปาเกอญอ ลีซอ และที่เข้ามาอยู่ใหม่ อย่างเผ่าคะฉิ่น เป็นต้น ดังนั้นความใดที่ใช้คำว่าล้านนา
ในข้อเขียนต่อแต่นี้ไป ก็หมายถึงผู้คนในขอบเขตดังว่า และหากต้องการเน้นย้ำกลุ่มชนใดเป็น
พิเศษ ก็จะใส่ชื่อกลุ่มชนนั้นลงไป
กล่าวสำหรับคนล้านนานั้น นอกจากความเชื่อเรื่องผีอันเป็นความเชื่อดั่งเดิมแล้ว
พุทธศาสนาที่หยั่งรากลงลึกนับตั้งแต่การก่อกำเนิดนครหริภุญชัย ก่อนพุทธศตวรรษที่ 13
(ดูเพิม่ ที่ สรัสวดี อ๋องสกุล, 2551) ลำดับมาจนถึงล้านนาปัจจุบนั คนล้านนาแฝดฟัน่ ความเชือ่
ทั้ง 2 แนวเข้าด้วยกัน ถึงแม้ทางพระพุทธศาสนาจะให้คำนิยามกลุ่มความเชื่อเดิมว่าเป็นพวก
ทมิฬะ หรือ มิลักขุ หรือ ลวะ อันหมายถึงกลุ่มชนที่ไม่เจริญ ยังนับถือผี มีไสยศาสตร์เป็น
สรณะ เป็นพวกที่ยังไม่ตื่น ต่างกับความว่า พุทธะ ที่ให้ความหมายว่า ตื่นและเบิกบาน
แต่จะอย่างไรก็ตาม ถึงแม้คิดต่างกันก็หาได้เกิดวิวาทะกันไม่ เพียงแต่ฝ่ายไสยศาสตร์จะถูก
ดู แ คลน และหากถู ก ตำหนิ ก็ จ ะได้ รั บ คำบอกกล่ า วเป็ น กลางๆ ว่ า “ไม่ เชื่ อ อย่ า ลบหลู่ ”
ดูเหมือนแต่ละฝ่ายจะพยายามแย่งชิงความสำคัญกันอยู่ในเชิง

3. ร้อยกรองอย่างล้านนา

ล้านนาใหญ่กว้างอุดมด้วยศิลปวัฒนธรรม มีวรรณกรรมหลากหลายอ่านไม่จบไม่สนิ้
คำประพันธ์ของล้านนา หากกำหนดเอาเฉพาะทีเ่ ป็นร้อยกรองตามตำราวรรณกรรมล้านนาแล้ว
น่าจะเริ่มที่คำร่ำหรือคำฮ่ำเป็นอันดับแรก (ดูเพิ่มที่ อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546)
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คำร่ำ หมายถึง คำกล่าวที่มีสัมผัสคล้องจองได้จังหวะ อย่างเพลงกล่อมเด็กหรือบท
ขับขานเพื่ออื่อลูก เป็นต้น
คำร่าย มีลักษณะเหมือนร่ายอย่างขนบการแต่งของภาคกลาง เป็นถ้อยคำต่อ
สัมผัสกันยาวๆ อย่างการแต่งชาดกหรือคำเรียกขวัญที่ปู่อาจารย์ร่ายประกอบพิธี
ค่าว หรือที่เขียนอย่างการปริวรรตว่า คร่าว เป็นงานที่นิยมที่สุดในล้านนา มีการใช้
อย่างกว้างขวาง มีทั้งค่าวก้อม ค่าวใช้ ค่าวร่ำ ค่าวธรรม หากมีการขับขานใส่ทำนองก็เรียก
ค่าวร่ำ ส่วนการขับขานเอื้อนเสียงอย่างไพเราะเรียกว่า จ๊อย และจ๊อย ก็มีหลายท่วงทำนอง
สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น พร้าวไกวใบ ม้าย่ำไฟ วิงวอน เป็นต้น
บทค่าว เป็นที่นิยมและจื่อจำง่าย มีการถ่ายทอดทางมุขปาฐะต่อปากกัน ยุคสมัย
ก่อน พ.ศ. 2500 หนุ่มสาวจะจำบทสนทนาในวรรณกรรมเหล่านี้ มาใช้โต้ตอบกัน หรือยามที่
พ่ออุ๊ยอารมณ์โปร่งใสก็จะขับลำนำจ๊อย จากค่าวที่เคยซึ้งในอดีต ดังจะยกตัวอย่างสักหน่อย
ส่วนว่ายนต์หงส์ ก็พาหน่อไธ้ 		
จุต้นร่ำร้อง ตระเหว่าตระไหน
ระดูเดือนหก คิมหาแดดป้อย		
หล่นใบเขียว ละเรียวกิ่งไว้		
ระดูดอกแงะ เพาบานจีหลวง		
ซะแล่งหอมไกล ท้ายเหินห่านถ้อย
คำหมอกจีเหลือง เอื้องเงินเอื้องช้าง
นกคู่นก ทิชาปักขี			
					

เข้าป่ากว้าง ดงไพร
จับกิ่งใบ สาขาหยวาดถ้อย
พระพายชอย กิ่งไม้
เหลืองเหี่ยวแห้ง ทังพวง
ขะยอมพวง อูนออนดอกสร้อย
ออกตามพงชำ น้ำค้าง
รสทั่วข้าง ดงรี
แบ้วบ่าง นางนี วอกวุยไต่เต้น...
(ค่าวหงส์หิน)

มาละทางผัว ไปหนัวทางชู้		
เหมือนหมู่ไม้ เมื่อลมตีไหว		
หลอนไหวแต่ใบ บ่ไหวกิ่งก้าน		
บ่พอเสียใจ สะดุ้งฟุ้งย้าย		
					

ใจหลิ่งหลู้ทวยไป
มาไหวหวั่นเฟือน สะเทือนชู่ด้าน
ก็พอยังแควน บ่ร้าย
นี้ไหวรากขึ้น เถิงใบ
(พระญาพรหมโวหาร, ค่าวสี่บท)
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เลิงลำหล่อเลี้ยง ชาวเวียงผ่องใส
ลิดลิดล่องไพร ลินไหลอาบหล้า
มาจากดอยสูง ยูงยางแผ่ กล้า
ลัดเลาะซึมลา มิ่งไม้
ซอนซับแผ่นหิน ดินดานดื่มใช้		
ไหลเลาะลุ่มห้วย ฮอมลำ
ร้อยเส้น พันสาย แสนจื่อ หมื่นจำ
สายแม่ปิงนำ ชุ่มเย็น ชู่หย้าน
					
(วิลักษณ์, น้ำกับดอย ปี 53)
งามลานดอกไม้ ดวงทัย หอมหอม
หอบฮักมาฮอม มาตอมใจเจ้า
อยู่ดีกินหวาน ญิง ชาย หนุ่มเฒ่า
เอาใจละเมา ม่วนแท้
เข้าอุทยาน ชื่นบานแท้แล้ 		
หว่านยิ้มอิ่มหน้า ใจนวล
สุคนธาทิพย์ ฮิบฮอมหอมหวน		
หอมดอกลำดวน อวลงามเขตหล้า
คำมอกดอกหลวง หอมยวงกลิ่นกล้า เก็ดถะหวางาม ดอกมู้
จำปาเหลือง เอื้องแซมแกมชู้		
หอมเขตห้อง นิพพาน
ดาขันดอกไม้ ยอไหว้ใจหวาน		
ถวายเบิกบาน ทูลขวัญแขกแก้ว.
					
(วิลักษณ์, น้ำกับดอย ปี 53)
ส่วนคำประพันธ์ที่เป็นประเด็นหลักให้เขียนถึงในครั้งนี้คือ กั่นโลง หรือ โคลง ตาม
ที่เรียกอย่างไทยกลาง

4. วรรณกรรมคำโคลง

โคลง หรือที่มักได้ยินในวงวรรณกรรมล้านนาว่า กั่นโลง หรือ กะโลง ที่เขียน
ครรโลง ก็มี (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า โคลง กับ กั่นโลง ปนกันไป - แล้วแต่อารมณ์) เป็นงาน
ประพันธ์ที่กำหนดจำนวนคำ สัมผัส และวรรณยุกต์ เอก โท โคลงล้านนามีหลายประเภท
เช่น โคลง 2 โคลง 3 โคลง 4 และโคลงดั้น รวมทั้งโคลงกลบทที่ใช้รูปแบบโคลง 4 อีก 27
แบบกลบท ผู้สนใจเรื่องรูปแบบฉันทลักษณ์พร้อมตัวอย่าง โปรดหาอ่านเพิ่มเติมในตำรา
วรรณกรรมล้านนา และงานเขียนที่เกี่ยวข้อง
โคลง หรือกั่นโลง 4 สุภาพ โคลงดั้น และกลบท มีลักษณะคล้ายกับของภาคกลาง
แต่โคลง 2 โคลง 3 มีฉันทลักษณ์ต่างออกไป โคลงดังว่านี้มีเสน่ห์ที่เสียงโดยเฉพาะคำรูป
วรรณยุกต์โทบางคำที่ปรากฏเสียงเฉพาะในล้านนา เช่น หน้อย เหล้น เจ้า หล้า คำเหล่านี้
มีเสียงเอื้อต่อการแต่งโคลงล้านนาอย่างมาก
โคลง นับเป็นคำประพันธ์เก่าแก่ของล้านนา เชื่อกันว่าวรรณกรรมประเภทโคลงนี้
เกิดขึน้ ในล้านนาก่อน แล้วจึงแพร่ขยายไปสูเ่ มืองอืน่ อย่างอยุธยา ล้านช้าง เป็นต้น ชาวล้านนา
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ใช้โคลงแต่งวรรณกรรมก่อนยุครัตนโกสินทร์ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า โคลงหรือกั่นโลงนี้
รุง่ เรืองในยุคหลังจากการรจนาคัมภีรเ์ ป็นภาษาบาลี และคงได้รบั ความนิยมมากในยุคประมาณ
ปี พ.ศ. 2000 - 2200
โคลงทีพ่ บในล้านนาใช้เขียนวรรณกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิราศ อย่าง นิราศหริภญุ ชัย
บันทึกเหตุการณ์ เช่น โคลงมังทรารบเชียงใหม่ นิทานชาดก อย่าง โคลงนางปทุมสังกา
สุภาษิต เช่น โคลงพระลอสอนโลก โองการหรือคำบวงสรวงในพิธีกรรมต่างๆ หรือจะเป็น
สรุปใจความท้ายค่าว เป็นต้น
กัน่ โลงโบราณหลายเรือ่ ง อย่าง อุสาบารส นิราศหริภญ
ุ ชัย นิราศดอยเกิง้ มังทรารบ
เชียงใหม่ ปทุมสังกา โคลงพรหมทัต โครงอมรา หงส์ผาคำ ถึงแม้ขึ้นชื่อเรื่องความไพเราะ
แต่กย็ ากสำหรับการจะอ่านเอาม่วนหรืออ่านให้สนุก คนทีศ่ กึ ษาแล้วลึกซึง้ เป็นเรือ่ งๆ นัน้ มีนอ้ ย
นอกจากคนจะไต่ ห าความรู้ เ พื่ อ ทำวิ ท ยานิ พ นธ์ และถึ ง แม้ จ ะศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ดั ง ว่ า
ก็ใช่ว่าจะติดใจจนหลง ด้วยว่าเป็นคำเก่าเข้าใจลำบาก เราจึงมักได้ยินบางบทที่คนจำมา
ท่องต่อ แต่ส่วนใหญ่กั่นโลงโบราณยังอยู่ในระดับต้องชวนกันตีความ และยังแปลไม่ออกหรือ
ยังไม่เชื่อสนิทตามคำแปลของนักปราชญ์ที่แปลไว้แล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เนื้อหาไม่ซับซ้อน
และสามารถอ่านเอาม่วนได้คือ โคลงปทุมสังกา และโคลงอมรา คืออยู่ในระดับอ่านเอา
ม่วน แต่ยังไม่ชวนให้ ระเมาหลงใหล
	

5. โคลงงาม

ความงาม ความสุนทรียะ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับตน (คนล้านนาเรียก อาจิณ หมายถึง
จิตวิญญาณ) คิดแทนลงความเห็นแทนไม่ได้ เป็นเรื่องของใครของมัน ความงามของโคลงก็
เช่นเดียวกัน เรามักได้รับการชี้แนะว่าคำประพันธ์บทนี้งามบทนี้ดี แต่อาจไม่จับหัวใจหรือ
กระทบใจอีกหลายๆ คนก็เป็นได้ ดังนัน้ เมือ่ จะยกตัวอย่างโคลงโบราณล้านนาทีผ่ เู้ ขียนเห็นว่างาม
ก็เป็นความงามของผู้เขียนเอง ความงามความไพเราะในวรรณกรรมจึงน่าจะแบ่งออกเป็น 2
ระดับคือ
ความงามที่กายสัมผัส หมายถึงความลงตัวด้านรูปแบบและเนื้อหาในงานนั้นๆ
หรือเป็นงานที่ได้รับมติว่าให้งามอย่างไม่มีที่ติ อย่างในตำราเรียนที่บอกว่า รสรัก รสขบขัน
รสเศร้าโศก รสโกรธ ฯลฯ เหล่านี้อาจไม่ใช่ความงาม เพียงแต่มีรสต่างๆ เท่านั้น คำประพันธ์
ที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อาจเป็นความงามในระดับที่กายสัมผัส
ความงามทีใ่ จสัมผัส หรือจะใช้สำนวนใหม่วา่ งามโดนใจ ก็วา่ ได้ กล่าวคือ งามระดับนี้
เกิดจากกิเลส ตัญหา ราคะ หรืออะไรก็แล้วแต่ อาจเกิดจากรูปแบบหรือเนื้อหาที่ตรงกับ
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ความรู้สึกกระทบใจ กระทบประวัติศาสตร์ชีวิตของคนอ่านให้หวนระลึกถึง เป็นความงาม
เฉพาะบุคคลนั้นๆ (ต้องระลึกเสมอว่า ดี กับ งาม นั้นต่างกัน)
ส่วนความงาม ความคมของโคลง นั้น พ่อครูเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้ให้เกรด
โคลงที่กวีรจนาไว้ 3 ประเภท คือ โคลงคน โคลงครู และครูเทพ ขยายความอย่างสรุปคือ
โคลงคน คือ จำฉันทลักษณ์ และแต่งได้ หรืออาจเขียนวงกลมโยงสัมผัสไว้แล้วแต่งตาม
ใจความพอฟังได้ โคลงครู คือ แม่นฉันทลักษณ์ ใช้ถ้อยคำได้สละสลวย คล่อง สุดท้ายคือ
โคลงเทพ หมายถึงโคลงที่กวีสรรถ้อยคำได้แหลมคำ คือใครได้อ่านแล้วต่างตะลึงใจ ส่วนกวี
ท่านใด จะได้เป็น คน ครู เทพ ผู้นิยมอ่านโคลงก็หาอ่าน และพิจารณากันเองเน้อ
ตัวอย่างโคลงงาม (เฉพาะที่ผู้เขียนคิดว่างาม…)		
		
กวาวกวิวอโสกส้อย		
ส้มสุก
อวลอ่อนแกมใบทุก			
กิ่งก้าน
บ่เห็นนิรมม์รุก-			
ขาร่ม ยั้งเอ่
เหนดอกดวงไม้ม้าน			
เยียะม้านอกเรียม
					
(นิราศหริภุญชัย)
		
ฅือเลิก็แลเล่ากว้าง		
ชลพ่ำเพงเตมตาม			
ปทุมเรื่อเรืองงาม			
งูเงือกจักเข้เฝ้า			
					

ปูนขาม
เทิกเท้า
ไขข่าง รสเอ่
ไขว่ขว้างขางเวียง
(มังทรารบเชียงใหม่)

		
วันนั้นฟ้าร้องร่วน		
ฝนเร่งรึมซะเซียะ			
ฅนเทียวท่าวเปิอะเปียะ		
ครัวแตกแตนแบนแบ้		
					

เผียงเผียะ
เล่าแล้
แดงด่าง ดำเอ่
หลูดหลุ้ยหลดหลัง
(มังทรารบเชียงใหม่) 	


		
สามสิบสองปละเปลี่ยนไธ้
พลิกพึดชมสัรพางค์			
เอาองค์อ่อนกับกลาง		
ม้วยพี่ม้วยน้องม้วย			
					

ทิพนาง นาฏเอ่
ถ่องเถี้ยว
ขวัญพี่ เพาเอ่
ไน่เนื้อนามเดียว
(นางปทุมสังกา) 		
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6. การแต่งโคลง

บทกวีคือแรงขับที่กลั่นจากจิตวิญญาณ บทกวีคือการร้อยและกรองคำ กรองคำ
แล้วนำมาร้อยให้เป็นความ บทกวีคือการฟั่นเกลียวระหว่างรูปแบบและเนื้อหาให้กลมกลืน
บทกวี มี ค รบทุ ก รสและมี พ ลั ง มหาศาล กวี คื อ ผู้ ร จนาความงดงามและความเข้ ม ขลั ง นั้ น
เสียดายอยู่หน่อยหนึ่งคือ หนังสือรวมบทกวีมักจะขายไม่ออก และกวีมักจะยากไร้ (จึงขอ
เปรียบกวีเป็น เกษตรกรไทย คือมีคุณค่าแต่ไร้ราคา มีเกียรติและไม่มีเงิน)
ในบรรดาคำประพันธ์ลา้ นนา นับแต่คำ่ ร่ำ คำร่าย ค่าวและโคลง ดูเหมือนโคลงจะมี
ข้อกำหนดการแต่งมากกว่างานประเภทอืน่ ยิง่ ซับซ้อนไปกันใหญ่ถา้ จะแต่งโคลงดัน้ โคลงกลบท
โคลง 4 สุ ภ าพบทหนึ่ ง กำหนดให้ มี 4 บาท แต่ ล ะบาทก็ บั ง คั บ เสี ย ง / รู ป
วรรณยุกต์ให้ได้ เอก 7 โท 4 (โคลงโบราณล้านนามักใช้ โท 5) แล้วต้องมีคำสัมผัสอีกด้วย
เติมคำสร้อยเผือ่ เหลือเผือขาด การทีม่ ขี อ้ บังคับมากน่าจะเป็นมูลเหตุหนึง่ ทีผ่ ฝู้ กึ แต่งขีเ้ กียจแต่ง
ด้วยว่าจำตำแหน่งต่างๆ นั้นลำบาก กวีท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า ต้องกรองคำกว่า 200 คำเพื่อ
จะแต่งโคลง 4 ได้บทหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่า กวีที่ชำนาญค่าว สามารถด้นค่าวถาม
ตอบกันได้ หรือ ช่างซอก็สามารถใช้ปฏิภาณกวีขับคำซอโต้ตอบกัน ผู้เขียนยังไม่เคยเห็นหรือ
ได้ยินใครด้นโคลงสดๆ ตอบโต้กัน และต้องเกิดปีติสุดๆ ถ้าได้พบกวีด้นโคลงดั้นบาทกุญชร
โต้คารมกันสุดฤทธิ์
ดังได้ทราบกันดีแล้วว่า โคลงมีหลายชนิด ในข้อเขียนนี้ขอยกตัวอย่างฉันทลักษณ์
เฉพาะโคลง 2 สุภาพ กับ โคลง 4 สุภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอใน
ลำดับต่อไป
โคลง 2 สุภาพ (อย่างไทยกลาง) 		
		
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐		
๐๐๐ /๐๐
๐ ๐ / ๐ ๐			
(๐๐)
โคลง 4 สุภาพ หนึ่งบท แบ่งจังหวะการอ่าน และมักนำเสนอใจความ เป็นลำดับดังนี้
		
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐		
๐ ๐ ( ๐ ๐)
บาท 1 เปิดประเด็น
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐			
๐๐
บาท 2 เน้นความหมาย
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐			
๐ ๐ ( ๐ ๐)
บาท 3 ขยายเนื้อหา		
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐			
๐ ๐ / ๐ ๐ บาท 4 สรรคำมาสรุปจบ
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ในความยากนั้น โคลงก็เปิดโอกาสให้ผู้แต่งได้ผ่อนปรน เช่น สามารถสลับตำแหน่ง
เอกโทได้ (ในบาทแรก), ใช้คำตายแทนคำรูปวรรณยุกต์เอกได้, มีคำสร้อยในกรณีทคี่ วามยังไม่
สมบูรณ์, เลื่อนตำแหน่งสัมผัสในบาทที่ 2 และ 4 ได้, ใช้คำเอกโทษโทโทษได้, ไม่มีสัมผัส
ระหว่างบทก็ได้, แต่ข้อผ่อนปรนนี้ ในเชิงกวีถือว่า ไม่เก่งจริง
ที่ว่ามานี้ถือเป็นความลำบากในการแต่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้สนใจ
เลือกประพันธ์ร้อยกรองประเภทอื่นมากกว่าโคลง ลองดูตัวอย่างประกอบสัก 3 อารมณ์
1. สิงห์แก้ว
		
ตัดตุง ติดกระดาษแต้ม		
ต้อง แต่ง ต่อ ช่อไชย			
โคมวับวาบแสงไหว				
ดวงดอกหวันแวดข้าง			
		
สิงห์แก้ว สิงห์ค่าแก้ว		
เดือนเด่นอาบลำปิง				
โคมไฟว่าวไฟอิง				
ฝากพ่อเมือเมืองฟ้า				
						
2. ฅ่ำแล้ว
		
ฅ่ำแล้วมืดเลาะฟ้า			
มาแหละสุ่นผ้างำ				
ชายจักซุบซาบอำ				
		
แขนสอดแขนสอดไซ้		
ขาไหนขาแห่งเจ้า				
ขาม่อนฯหนีบขาคา				
ปากสุบปากเบ่าจา				
ท้องติดท้องเหน่นท้อง			
		
ดาวงามแฝงแอบฝ้า			
เนื้อห่มเนื้ออุ่นเอย				
ลุรอดไก่ขันเลย				
ไก่จักล้างหน้าซ้อน				
						

ตุงใย
ช่อช้าง
หว่านโลก
กู่แก้วปราสาทสิงห์
เมืองระมิงค์
เปล่งจ้า
อากาศ
เสพสร้างศิลป์สรวง
(วิลักษณ์, เดือนมกรา ปี 49)	
ทาดำ
เงียบไว้
อิงออด รักเน
สอดสร้อยบัวแพง		
สีขา
ห่มห้อง
คำปาก ดักเน่
ต่อยเต้นเต็มแรง
แหมบเหมย
อีดอ้อน
ขันลาก ยาวเน
สั่งเล้าก่อนแล.
(วิลักษณ์, เดือนเก้า ปี 39)
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3. บูชาพระเจ้า
		
ยอขัน เชิญดอกไม้		
เก็บเก็ดถะหวาไว้
มะลิซ้อนซอนหอม			
แม่เฮย
		
สะบันงาฮอมกลิ่นแผ้ว
ข่างรสกับดอกแก้ว
กรุ่นเกล้าเนาขวัญ			
แม่เฮย
		
ช้ามั่งหวันกิ่งซ้อน		
เก็บแต่พวงมิ่งม้อน
หมียดไว้งามงาม			
แม่เฮย
		
เอื้องผึ้งหลามหล่นร้าง
ค้างแต่สามปอยค้าง
กอดแก้วกอหลวง			
แม่เฮย
		
จำปายืนอยู่ถ้า		
สะหลิดซอนเครืออ้า
ไต่ต้นตาเหิน			
แม่เฮย
		
เก็บม่วนเพลินดอกไม้
ล้านนา
เช้าชื่นแม่เก็บมา			
ชื่นเช้า
ใส่ขันยกถวายสา			
จบเกศ
น้อมนบไหว้พระเจ้า			
แห่งห้องพิหารหลวง แลนา.
					
(วิลักษณ์, ไร่แม่ฟ้าหลวง, ปี 48)

7. การแต่งโคลงสำหรับการขับขาน

การขับโคลงอย่างล้านนานั้น เราใช้คำว่า อื่อกั่นโลง อื่อ คือการขับขานให้เกิด
ทำนอง มีการเอื้อนเสียง หลบเสียง ทอดเสียง การอื่อกั่นโลงบ้างก็ว่า อ่านกั่นโลง ขับกั่นโลง
ก็มี ส่วน จ๊อยกะโลง นั้น ได้ยินจากแม่ครูบัวซอน เมืองพร้าวฟังแล้วเป็นเสียงเก่าแน่นโบราณ
ย้อนยุคสมัยไปไกลแสน แต่ไม่ทราบแน่ว่าเป็นฉันทลักษณ์ใด ผู้เขียนชอบคำว่า อื่อกั่นโลง
เพราะดูจะพ้องกับลีลาของกั่นโลงมากที่สุด
ผู้เขียนได้ยินการอื่อกั่นโลงครั้งแรกราวต้นปี พ.ศ. 2534 จากปู่ครูมณี พยอมยงค์
ท่านอื่อที่ใดสักแห่ง ทำนองคล้ายบทสวด ฟังแล้วจับใจยิ่ง ไพเราะทั้งน้ำเสียงและน้ำคำ
อยากอื่อได้อย่างท่าน แต่ตนเองไม่มีพรสวรรค์ทางนี้ สอบถามครูสนั่น ธรรมธิ ผู้เป็นปิยมิตร
เธอจึงสาธิตให้ฟัง จำตามบทที่ปู่ครูมณี อื่อ ที่ว่า
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เสียงแสน เสียงแหบแห้ง		
เสียงพิลาป เวทนา				
เสียงศิษย์และศรัทธา			
เสียงญาติหิวหอดไร้				
						

โหยหา
ร่ำไห้
วอนโศก ฟังเนอ
เทวษเศร้าโศกา
(พ่อครูมณี พยอมยงค์, 2534)

8. แต่งโคลงอื่อ แต่งโคลงอ่าน

การแต่งโคลงสำหรับการอื่อจะต่างกับการแต่งโคลงสำหรับการอ่าน ถ้าแต่งสำหรับ
การขับขานก็ต้องสรรคำที่เอื้อต่อการขับ กล่าวคือ เมื่อจะแต่งสำหรับอื่อก็ต้องทดลองอื่อใน
ขณะทีแ่ ต่งไปด้วย (ผูเ้ ขียนจะเขียนด้วยอักษรล้านนา แล้วค่อยปริวรรตเป็นภาษาไทยกลางอีกที)
สรรคำให้ลงตัว ลงเสียงได้ไม่ขัด และจะแต่งยากเข้าไปอีก ถ้าต้องใส่เนื้อความตามที่ผู้เขียน
ต้องการ โคลงบางชิน้ ทีแ่ ต่งไว้สำหรับอ่าน หากจะใช้ออื่ ต้องนำมาปรับคำอีก ซึง่ เป็นเรือ่ งยาก
แต่งใหม่ยังจะง่ายกว่า
ตัวอย่าง 1 (แต่งเพื่ออ่าน)
		
ชายหาญผันดาบสู้		
กวัดแกว่งออกเชิงเพียะ		
หูตา ล่อเลาะเลียะ			
โถมถีบเตะต่อยต้อง 		
					
ตัวอย่าง 2 (แต่งเพื่ออื่อ)
		
ฟังเนอ คำม่อนน้อย		
ปราชญ์ถ้า ดาฟัง			
		
ยังมี เมืองหนึ่งล้าน		
กว้างใหญ่ สุดเขตลาม		
ก้านกุ่ง รุ่งเรืองตาม			
มีกาด คนแกว่นค้า			
		
ศรี ศรี ลือเล่าไว้		
หล่อเลี้ยงเวียงขวัญ			
					

ผัวะเผียะ
พะป้อง
หลอนหลอก
ทืบเต้นเต็มที
(วิลักษณ์, น้ำกับดอย ปี 53)
จักแถลงแต่งถ้อย
ท่านเฮย
นางาม
หลิ่งฟ้า
บุญแต่ง ฟังเนอ
แกว่นสร้างทางดี	
น้ำกับดอยฮอดใกล้
เจ้าเฮย
(วิลักษณ์, น้ำกับดอย ปี 53)
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การแต่งโคลงเพือ่ อือ่ นัน้ ผูเ้ ขียนจะใช้โคลง 2 สุภาพ (อย่างไทยกลาง) แต่งนำสักบท
หรือสองบท แล้วค่อยตามด้วยโคลง 4 สุภาพ แล้ววกจบด้วยโคลง 2 ถ้าเป็นงานพิธีกรรมจะ
ใช้บทอัญเชิญเทวดา อังเชิญทิพย์เทพฟ้าฯ งานศาสนพิธี ใช้บทไหว้พระ สาธุ สาน้อบน้อมฯ
ถ้าเป็นงานเล่าเรื่องหรืออื่นๆ จะใช้ บทที่ขึ้นต้นว่า ฟังเนอคำม่อนน้อยฯ หรือแล้วแต่คำขอ
หรือแล้วแต่อารมณ์
	

9. สะล้อหวัน กั่นโลงหวาน

การอื่อกั่นโลงของผู้เขียน ผู้เขียนจะใช้สะล้อนำก่อน มีรูปแบบการนำอยู่สองแบบ
คือแบบยาวกับแบบสั้น แล้วแต่ว่าจะเข้าเรื่องเร็วหรือช้า เมื่อเริ่มอื่อ สะล้อจะคลอตาม รับกับ
จังหวะการอื่อทีละบาททีละวรรค จนถึงวรรคสุดท้ายสะล้อจะจบด้วยลีลาจบอย่างลงตัว
ส่วนจังหวะจะยืดจะหดก็แล้วแต่ปัจจัยต่างๆ คนเบื่อคนไม่ฟังก็จะรีบจบ
จากประสบการณ์ อื่ อ สั ก สามบทก็ พ อแล้ ว ส่ ว นมากคนที่ ข อให้ ผู้ เขี ย นอื่ อ ใน
กิจกรรมต่างๆ ดูเหมือนต้องการรับรสสะล้อ กับท่วงทำนองและบรรยากาศมากกว่าจะรู้
เนื้อหา เพราะโคลงมักใช้คำที่ต้องอาศัยเวลาวินิจความ (เหมือนฟังเพลงฝรั่ง รู้เรื่องบ้าง
ไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ก็ฟังเพลิน)
นอกจากสะล้อแล้ว บางกิจกรรมจะใช้กังสดาลหรือตูด (ตูด – เครื่องเป่าทำจากเขา
วัวหรือเขาควาย งาช้างก็มี) ประกอบในตอนต้นหรือตอนจบ ฟังว่าจะได้ความรู้สึกโบราณดี
ส่วนบทกั่นโลงก็เขียนด้วยอักษรธรรมบนพับสา วางบนพานขันแอว จะดูดีกว่าการคลี่เศษ
กระดาษจากกระเป๋ามาอื่อ สำคัญและควรคำนึงคือ บทกวี ลีลาขับ จะมีเสน่ห์ ต้องอาศัยตัว
ช่วยให้ได้บรรยากาศ การแต่งกาย อุปกรณ์ อย่างเครื่องดนตรีโบราณ ฯลฯ เหล่านี้ เป็น
เครื่องเติมรสบทกวีให้จรุ่งใจ
10. ว่าด้วยเรื่อง อ่าน - เขียนร้อยกรองภาคเหนือ
ก่อนจะถึงเรื่องท้ายๆ ผู้เขียนขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่อง เขียน - อ่านวรรณกรรม
(ภาคเหนือ) ตามที่ผู้จัดงานต้องการ ท่านปรารถนาให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถจะปฏิบัติการ
ได้อย่างน้อย 2 อย่าง แต่มรรคาสำหรับจะบรรลุจุดประสงค์นั้น อาจจะขรุขระบ้าง ดังจะว่า
ต่อไป
อย่างแรก คือการแต่ง ที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนั้น มีฉันทลักษณ์ให้เลือกเพียง โคลง กับ
ค่าว เท่านั้น กล่าวสำหรับ ค่าว มีองค์ประกอบและลีลาการแต่งซับซ้อน (สำหรับผู้เริ่มฝึก)
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อาจจะไม่คล่องสำหรับจะนำไปอ่านในเวลากระชั้นชิด ดูเหมือนโคลงจะง่ายกว่า ทั้งโคลง 4
และ โคลง 2 ด้วยว่าใช้ฉันทลักษณ์เดียวกันกับที่ภาคกลางใช้ (ซึ่งหลายท่านก็ถนัดอยู่แล้ว)
ประเด็นมีอยู่ว่า จะทำอย่างไรให้โคลงเหล่านี้ มีกลิ่นอายของความเป็นชาวเหนือ
เราสามารถพรรณนาฉาก และใช้คำได้ในระดับหนึ่งเพื่อนำเสนอความเป็นล้านนา
หากแต่จะให้เข้าถึงนั้น ต้องอาศัยเวลา คงเช่นเดียวกับผู้เขียนก็ไม่สามารถเขียนถึงทะเลและ
อารมณ์อย่างทางใต้ได้ แต่ในที่สุด คงแต่งไม่ถึงอารมณ์อย่างชาวทักษิณรจนา เป็นแน่
มีกวีระดับเทพของภาคใต้อย่าง พนม นันทพฤกษ์ (โปรดดู คือนกว่ายเวิ้งฟ้า,
ณ เพิงพักริมห้วย) ท่านเขียนถึงฉากภูเขาในล้านนา หรือยามหนาวในภูเหนือ เมื่อนำมาอ่าน
เทียบกับฉากและอารมณ์อย่างทะเล เราจะพบว่า งานภาคเหนือที่ พนม นันทพฤกษ์ แต่งนั้น
ได้อารมณ์อย่างชาวเรือในหุบเขา คือฉากเหนือ แต่อารมณ์ทะเล คงเช่นเดียวกัน หากผู้เขียน
จะเขียนถึงทะเลก็คงรำพึงได้แค่ฉาก รสชาติคงกลายเป็น คนดอย เมาคลื่น ประมาณนั้น
ที่ยกมาอ้างนี้เพื่อจะบอกว่า ประสบการณ์นั้น สำคัญยิ่ง ประสบการณ์เฉพาะถิ่น
จึงสร้างงานท้องถิ่นได้ลงตัว ทั้งคลังคำและคลังเรื่องย่อมลึกซึ่งโดนใจกว่า
ทีนี้ เรื่องการอ่าน (อาจจะหมายรวมถึงการขับขานด้วยก็ได้) มีความไม่คล่องเพิ่ม
มาอีกก็คือ น้ำเสียงและลีลา ที่สอดรับกับการสรรคำมาใช้เพื่อได้อารมณ์เฉพาะถิ่น คนเหนือ
อย่างผู้เขียนเองไม่คล่องที่ออกเสียงชัดอย่างคนภาคกลาง การสรรคำ คลังคำก็น้อยกว่า
ผูเ้ ขียนจึงเป็นแค่กวี น้ำผ่า (ลูกครึง่ ลูกผสม) คือใช้คำปนกันระว่าง ยวน ยอง ลือ้ ลาว และไทยกลาง
อีกประการหนึ่ง คือ ฉันทลักษณ์บางอย่างก็เหมาะที่จะใช้กับถิ่นใดถิ่นหนึ่ง เช่น
หากเราแต่งกลอนสุภาพ เมื่อจะนำไปขับขาน จะงาม จะเพราะ ก็ต้องขับขานตามขนบอย่าง
ไทยกลาง กลอนเพราะๆ อาจไม่สามารถ “อ่าน” ออกเสียงอย่างภาษาถิ่น ให้เนี้ยบเหมือน
ภาษาต้นแบบได้
ตัวอย่าง

หาดทรายนิ่ม พิมพ์ใจ ใครคนหนึ่ง
ทุกเม็ดทรายคือคำ จำนรรจา		
					

คนผู้ซึ่งแสนรัก เธอหนักหนา
หนักกว่าฟ้า หนากว่าน้ำ ล้ำแผ่นดิน
(เนาวรัตน์, แม่พิมพ์ใจ, คำหยาด)

ผู้เขียนเคยแต่งกาพย์ยานี เมื่อจะอ่านด้วยสำเนียงคนเมือง จำเป็นต้องปรับคำที่ไม่
ลงตัว (ด้านเสียง) ออก เพือ่ ให้ลน่ื ไหลไปตามจังหวะ (ฉันทลักษณ์น้ี ไม่คอ่ ยติดขัดเรือ่ งสำเนียงถิน่ )
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ตัวอย่าง
		
กาดแลง คือกาดเล่า
กาดหมั้ว ก็หมั้วตาม 		
		
กาดก้อม กับกาดนัด
งัวต่าง ต่างครัวขาย 		
		
เนียะ !! อู้นี่แล้วหายนี้
เล่าขวัญ กลางกาด กา		
		
ขนครัว เข้ากาดแล้ว		
สูนสานอูนอาน ขาน		
					

11. การสืบสาน
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และกาดเช้า ก็เล่าความ
และกาดหลวง ก็หลวงหลาย
เป็นกาดลี กาดเลิงงาย
เรือลำหลวง ก็ล่วงมา
ถ้าย้ายที่ ฟั่งเลิกลา
หื้อขายแม่น หื้อขายหมาน
สัพพะชื่น ก็เชยบาน
แม่นกาดม่วน เชียงใหม่เมือง
(วิลักษณ์, กาด, น้ำกับดอย)

การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในยุ ค สมั ย ที่ โ ลกวั ฒ นาไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง นั้ น
เหน็ดเหนื่อยแท้ ในขณะที่คนในพื้นถิ่นสร้างถนนสายวัฒนธรรม รัฐเองก็กำลังเร่งขยายถนน
สายแฟชั่น โลกของล้านนาคือความสงบและเรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติป่าดอยขุนเขา
แต่ ณ เชิงดอยที่อยู่ของอารักษ์เมืองปู่แสะย่าแสะกำลังกายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขนาด
การสืบสานเรื่องความสวยความงามอย่างการแต่งกายล้านนายังยาก นับประสาอะไรกับ
ความซึ้งทางวรรณศิลป์ คำจ๊อยคำซอคือบทขับขานที่มีลีลาสนุกสนานที่สุดยังแทบล้มลุกคลุก
ฝุ่น ประสาอะไรกับกั่นโลงอย่างล้านนาโบราณ แต่งก็ยาก ขับขานก็ยาก ไม่ตายก็ให้รู้ไป
(ปัญหานี้น่าจะเกิดกับวรรณกรรมภาคอื่นด้วย)
ความเป็นกวีแต่งกั่นโลง ของผู้เขียนนั้น หน้าที่หลักคือแต่งคำถวายฯ ในศุภวาระ
อันเป็นมหามงคลให้แก่สถาบันฯ ปีละสองครั้ง นอกจากนั้นคือเขียนให้บุคคลในโอกาสต่างๆ
เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานวันเกิด งานแต่งงาน และงานศพ แต่การเขียนบทกวีชื่นชม
คนนัน้ พ่อครูนคร พงษ์นอ้ ย เคยตัง้ ขอสังเกตและสรุปความเช่นเดียวกับถ้อยคำของนักปราชญ์
จีนที่ว่า “บทกวีเยินยอคน สามบรรทัดก็ยาวน่าเบื่อแล้ว”
เมื่อไม่มีโอกาสและไม่มีผู้เสพการสืบสานก็ไร้ค่า กั่นโลงอย่างโบราณล้านนารวมทั้ง
การอื่อเอื้อนก็สมควรตายจากแผ่นดินนี้อย่างไม่ต้องเสียดาย หากแต่ความชอบความนิยม
เป็นเรือ่ งเฉพาะบุคคล ผูเ้ ขียนเองก็อาศัยพลังนีย้ งั แอบทำอยูด่ ว้ ยความพอใจ มิใช่เพือ่ การสืบสาน
หรือหวังค่าสูงส่งอะไรทำนองนัน้ แต่งเพราะใจชอบ มันเพราะดี งดงามดี ก็แค่นนั้ คือแต่งแล้วอ่าน
อ่านแล้วขนลุกแต่ผู้เดียว ทำนองนั้น
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12. หน้าที่และอุปสรรคการสืบสาน

งานกวีนิพนธ์กั่นโลงล้านนาความเป็นจริงคือ เป็นงานที่มีเสน่ห์สำหรับคนชอบ
คนไม่ชอบก็อาจเฉยๆ ไม่ชมไม่ทำลายด้วยว่าเป็นของอนุรักษ์ อ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่กล้าบอกใคร
เกรงจะถูกหาว่าโง่กม็ ี คนทีอ่ า่ นแล้วติดใจตรึงใจเมือ่ อ่านแล้วอุทานว่า คิดคำงามๆ ได้ไง ก็ไม่นอ้ ย
จากเหตุผลนี้ดูเหมือนว่า คนชอบต้องแบกรับภาระการศึกษาและการสืบสานด้วย ทั้งๆ
ที่ความชอบนั้นคือการศึกษาและสืบสานในตัวอยู่แล้ว การจะทำให้คนศึกษาและสืบสาน
กวีนพิ นธ์ลา้ นนากำหนดเฉพาะกัน่ โลงนัน้ คงไม่ใช่หน้าทีข่ องกวีหรือคนชอบ หากแต่เป็นหน้าที่
ของบรรดานักกิจกรรมวิชาการหลายๆ ฝ่ายที่ต้องคิดหาวิธีกันว่าจะทำอย่างไร ครูบาอาจารย์
อยากให้ลูกศิษย์ชอบโคลงยังต้องนับนิ้วหาตำแหน่งเอกเจ็ดโทสี่ก่อนสอน โคลงก็น่าจะดิ้น
ตายไปเดี๋ยวนั้น
นี่ ถ้ า หากคนอื่ อ กั่ น โลงกั บ คนสี ส ะล้ อ คราวหนึ่ ง ๆ ได้ ค่ า ตั ว เท่ า กั บ นั ก ร้ อ งสั ง กั ด
แกรมมี่ ก็คงจะมีนักศึกษาหรือนักเรียนแห่กันมาเรียนเป็นแน่แท้

13. กล่าวโดยสรุป

กั่นโลง คืองานประพันธ์ของคนล้านนา ใช้แต่งเรื่องราวหลายประเภท การขับขาน
โคลงนิยมเรียกว่า การอื่อกั่นโลง ในปัจจุบันอื่อประกอบสะล้อ กั่นโลงทุกบทสามารถนำมา
อื่อได้ แต่ถ้าแต่งขึ้นเพื่อการขับขานจะทำให้ลีลากับขับคล่องยิ่งขึ้น การอื่อ ผู้อื่อจะมีลีลา
เฉพาะแต่มีท่วงทำนองไปในแนวเดียวกัน
กั่นโลงเป็นของวิเศษถือเป็นงานประพันธ์ชั้นสูง ผู้เขียนอยากฟัง อยากอ่านผลงาน
ของล้านนายุวกวี หรือกวีจากต่างถิ่นอย่างท่านผู้อ่าน ก่อนที่คำประพันธ์ประเภทนี้จะเลือน
หายตายจาก กราบขอบพระคุณทุกท่านที่จะเป็นพลังส่งยู้ให้ความฝันของผู้เขียนสัมฤทธิผล
ตัวอย่างกั่นโลงแต่งเพื่อการอื่อ
1. เชิญขวัญแขกแก้ว
		
อังเชิญ ทิพย์เทพฟ้า			
ม่อนข้าฯ อังเชิญ				
		
เชิญขวัญมาแต่งต้อม		
ผูกไว้ใจหมาย				

มาประสุมส่องหน้า
เจ้าเฮย
มาสู่หวันแวดห้อม
เจ้าเฮย
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ถวายมวลมิ่งไม้			
เอาฮักห่อฮักฮอม				
เอาใจหล่อใจหลอม				
ขอสุขสู่ชู่มื้อ				
		
ไขคำ พรบอกแล้ว			
อยู่ม่วนกินหวาน				
						

หอมหอม
หอบหื้อ
มาหล่อ ใจเนอ
แขกแก้วแก่นใจ
ขอหื้อใจผ่องแผ้ว
เจ้าเฮย
(วิลักษณ์, เชิญขวัญแขกแก้ว)	

3. เจ็บ
		
แสนดอยแดเดือดดิ้น		
ห้วยหมื่นลำอาบฝน				
ล้านนาชู่ตัวตน				
ยามเมื่อนางนาฏเจ้า			
		
เสียงไห้หับห่อนหื้อ			
เหมือนบิดเบ้าใจขวัญ			
เจ็บใดจักเท่าวัน				
เจ็บดั่งแสนดอยย้ำ				
						

	
โหยหน
ฝาดเศร้า
สยบโศก ฟังเนอ
หลีกแล้วลาไกล
คนหัน
ขาดขว้ำ
ยินข่าว ฟังเนอ
หนีบแหน้นแกนใจ.
(วิลักษณ์, เจ็บ)

46

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. คำหยาด พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เจ้าพระยา, 2526.
พนม นันทพฤกษ์. คือนกว่ายเวิ้งฟ้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สู่ฝัน, 2529.
พนม นันทพฤกษ์. ณ เพิงพักริมห้วย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2531.
ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว. อุสสาบารส โคลงดัน้ ล้านนา. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์วรรณรักษ์, 2543.
มณี พยอมยงค์. ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2525.
วิลกั ษณ์ ศรีปา่ ซาง. “น้ำกับดอย”. รายการดนตรี กวี ศิลป์. โทรทัศน์ไทย พีบเี อส. เสาร์ที่ 11
และ เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553.
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง. “เวียงบุญ เชียงบาน เมืองล้านนา”. ใน ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ.
กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2548.
สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2551.
สิงฆะ วรรณสัย. ปริทศั น์วรรณคดีลานนาไทย. เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525.
อุดม รุง่ เรืองศรี. พจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบับแม่ฟา้ หลวง. เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
อุดม รุง่ เรืองศรี. วรรณกรรมล้านนา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546.

