
เพลงพื้นบ้านหมู่บ้านวังแขม 

โดย ลุงเหรียญ  นาคนาม 

หลักเพลงไปบ้านผู้หญิงว่าดังนี้ 

ชาย ได้ยินถ้อยสนองเข้ามาร้องถาม   พี่จะแจ้งความให้เข้าใจ  

 พี่จะชี้ปัญหาให้น้องเล็งเห็น   ให้มันเด็ดกระเด็นเหมือนเด็กมันตกกระได  

 เพราะมันเกิดสวรรค์ขึ้นมาในอก   เดี๋ยวนี้มันเกิดนรกมาในใจ  

 แต่พอตื่นข้างเช้ามันหาวๆ เรอๆ   พกๆ เพ้อๆ เหมือนจะเป็นไข้  

 แต่ชั้นจะนอนหรือก็นอนไม่หลับ   มันให้กระสับกระส่าย  

 เลยจัดแจงซื้อไต้ห่อด้วยใบเตย   เอาลงเรือแล้วก็เลยไปค้าขาย  

 เที่ยวได้เจียวกระโดกคอนกะเด็ก   ไปตามบ้านเล็กบ้านใหญ่  

 ไต้ของพี่มันเป็นไต้เมืองล่าง   ห่อด้วยน้ํามันยางหัวใส  

 พี่เห็นบ้านนี้มีคนมาก    แวะเรือหยุดพักขายไต้  

 น้องจะเออไหลเล่าน้องจะเอาไหมน้อง  ไต้ของพี่ไม่ต้องใช้ไฟ  

 ไต้ของพี่ไม่ต้องใช้ขีด    พอเอามือดีดๆ มันก็ลุกขึ้นได้  

หญิง ไต้ของพี่ห่อด้วยใบเตย    บ้านพี่คงเคยค้าขาย  

 ให้เอากลับไปขายให้พวกบ้านของพี่  พวกชาวบ้านนี้เขาไม่ใช้  

ชาย พี่อุตส่าห์แจวเรือมาต้ังแต่เช้า   จะมาขายให้เจ้ารู้ไหม  

 ไต้ของพี่มันเป็นไต้เมืองล่าง   หัวเยิ้มเป็นยางบอนไหล  

 ถ้าว่าดีดมันยังไม่ลุกขะหยุกมันยังไม่ตื่น  ก็ให้เอาไต้กลับมาคืนเจ้าของไต้  



 

หญิง บ้านน้องเขาใช้ตะเกียง    ไต้ห่อเปลือกเรียงเขาไม่ใช้  

 พี่ก็ถ่อเรือเหนื่อยมา    เชิญไปเคหาไม่เป็นไร  

 จะได้พักผ่อนหย่อนกายา    เพราะว่าแดดมันกล้าหนทางหรือมันก็ไกล  

ชาย น้องช่างใจดีอารีต่อเพื่อน    หาไหนไม่เหมือนหนาแม่ชื่นใจ  

 จึงเดินมาหาไอ้เกลอแก้ว    กันมีลาภใหญ่แล้วจะบอกให้  

 ลูกเมียเราก็ยังไม่มี    เราจะอยู่เช่นนี้ทําไม  

 เรามาไปด้วยกันเสียในวันนี้   ถ้าว่าบุญใครมีก็ต้องได้  

 ผู้หญิงเขาชวนให้ไปเที่ยวบ้าน   เราอย่าช้าอยู่นานไม่ได้  

 จัดแจงกายา     เร็วๆ อย่าช้าจะได้ไป  

ชาย2 พอแต่งตัวเสร็จพลันมิได้ทันช้า   พากันเดินมาทันใด  

 จึงมีสุนทรเข้าไปวอนว่า    เมื่อจะกลับเคหาจากกันไป  

 จะได้เป็นที่รู้จัก     ไปมาจะได้พักอาศัย  

 จะได้ไปกินปลากินข้าว    มันขาดเหลือเราจะได้เอาหนากันได้  

หญิง ถ้ากระนั้นอย่าอยู่ช้า    มาเถิดน้องจะพาพี่ไป  

 จะได้หยุดพํานักพักกายา    มากินหมากสูบยาหนาไม่เป็นไร  

 มากินพลูทั้งรากมากินหมากทั้งขน   มากินเล่นตามจนเข็ญใจ  

 แต่พอตูดถึงฟากปากก็ถึงข้าว   ไม่ให้ท้องพี่เปล่ากลับไป  

 

 



 

ชาย ถ้ากระนั้นอย่าอยู่ช้า    ให้น้องนําหน้าฉันไป  

 รีบตัดต่อรีบจอกระจัน    ลงก้นตามกันรีบไป  

 แล้วจึงหันกลับมาสอนเพื่อน   มึงจะทําแชเชือนไปก็ไม่ได้  

 เมื่อเราไปถึงมึงอย่าทํามูมมาม   เราก็จะได้ความอับอาย  

 เมื่อจะพูดจะจาต้องให้ชอบใจเขา   ถ้าเหมาะท่าเราจะได้เอามึงรู้ไหม  

ชาย2 แต่พอมาถึงร้ัวบ้าน    พากันยืนงันไม่เข้าไป  

 นี่ประตูรูตอก     ทางเข้าทางออกอยู่ตรงไหน  

หญิง จะแหวกหนามพลั่วรอกรั้วเข้ามา   อย่ามัวช้านะไม่ได้  

 ไอ้หนามพลั่วมันปิดประตูบ้าน   ระวังจะเกี่ยวบาลพี่ชาย  

 จึงส่งสําเหนียกเรียกน้องสาว   จงออกมาหารู้ไหม  

 ให้น้องจับหมูดูหมา    อย่าให้มันออกมากัดเขาได้  

หญิง2 พอได้ยินสําเหนียกพี่เรียกหา   ตัวเราไม่ช้าร่ําไร  

 จึงมีสุนทรเข้าไปวอนว่า    เข้ามาเถิดอย่าช้าทําไม  

ชาย ให้น้องจับหมูดูหมา    อย่าให้มันวิ่งออกมากัดได้  

 จงระวังอีเขียวเขี้ยวคุด    อย่าให้มันหลุดออกมาได้  

 ฉันกลัวอีเขียวเขี้ยวสลัก    เขี้ยวมันโตเท่ากลักเหล็กไฟ  

 พอว่าเท่านั้นมิได้ทันช้า    จึงรีบบอกเพื่อนยาทันใด  

 จงมุดมอดรอดรั้ว    ให้ระวังหนามพลั่วนะไอ้สหาย  

ชาย2 ได้ยินเพื่อนบอกให้รอกรั้ว   เอามือจับหนามพลั่วทันใด  



 แต่พอมุดหัวข้ามร้ัวตาม    ไอ้หนามเกี่ยวถุงย่ามไว้ได้  

หญิง เชิญซิจ๊ะ เชิญซิจ๋า    จงขึ้นเคหาไม่เป็นไร  

ชาย พอได้ยินน้องเรียกให้ขึ้นเคหา   ตัวของเราไม่ช้าร่ําไร  

 พอยกเท้าก้าวเข้ามา    มือหนึ่งก็คว้ากระได  

 แต่พอขึ้นกระไดเราก็หมายกระดอง  ระวังนะแม่เจ้าของกระได  

หญิง พอขึ้นกระไดก็หมายกระดอง   พูดจาจองหองไปเสียนี่กระไร  

 กินบนเรือนขี้รดหลังคา    ประเดี๋ยวจะยุให้หมากัดตาย  

ชาย ตัวสั่นงันงกตกประหม่า    เพราะด้วยความกลัวหมาแม่ตาย  

 ขอให้น้องดูหมาเข้าไว้ให้ดี   มันจะคอยกัดที่ต้นกระได  

 ให้น้องจับอีด่างระวังอีดอก   กัดพอหนังถลอกคงไม่เป็นไร  

 จงจับหมาเข้าไว้ให้ดีนะแม่คนสวย   อย่าให้หมามันกัดขาของพี่ได้  

หญิง ถ้ากระนั้นไม่ต้องกลัว    ฉันจะกดหัวมันไว้  

 ไอ้หมามักกะแม่ถ้ามันแห่ไม่ฟัง   เดี๋ยวแม่จะโขกเสียด้วยรางให้กระจาย  

ชาย ไอ้หมามักกะแม่ร้องแห่ไม่ฟัง   ว่าจะโขกเสียด้วยรางให้กระจาย  

 ว่าน้องเลี้ยงหมาไว้ในใต้ถุน   อย่าให้เนรคุณเจ้าของได้  

 พอว่าเท่านั้นมิทันช้า    เอามือโดดคว้าแม่กระได  

 แลเห็นแม่กระไดสลักหลุด   เอาหัวแม่เท้ายัดผุดเข้าไป  

 ยิ่งแหย่ยิ่งเข้ายิ่งเขย่ายิ่งเพลิน   มันช่างสนุกเหลือเกินหนาแม่กระได  

หญิง กระไดของน้องมันเป็นกระไดผู้หญิง  มันไม่มีไม้จริงทําด้วยไม้ไผ่  

 อย่ามายืนคากระไดทําให้เห็น   ระวังจะต้องกระเด็นตกจากกระได  



 แม่กระไดมันจะไพล่ขึ้นบน   หัวของพี่จะต้องโดนแม่กระได  

ชาย ถึงจะตกจากกระไดมันก็ไม่เสียหลัก  เอามือจับผลักแม่กระได  

 กระไดทําด้วยไม้ไผ่ป่า    ไอ้ลูกสลักหักคารูกระได  

 พี่ทํากระไดของน้องหัก    พี่จะทําสลักให้น้องใหม่  

 ถ้าแม้นมันหลวมพี่จะขยับ   ถ้าแม้นมันคับพี่จะขยาย  

 ถ้าว่ามันไม่ดีพี่ก็จะแต่ง    จะจ้างช่างให้เขามาแทงตะไบ  

หญิง คร้ันจะว่าไปนักมันก็ชักช้า   เชิญพี่ขึ้นมาไวๆ  

 เชิญซิขา  เชิญขึ้นมาซิคะ    มากินหมากกันที่พะเพิงใน  

ชาย พอได้ยินคําเชิญมิได้เนิ่นช้า   ชวนกันขึ้นเคหาทันใด  

 พอขึ้นไปถึงนอกชาน    สองคนด้วยกันดีใจ  

 ไอ้หัวตอหัวตอกแลดูออกสล้าง   จะให้ฉันนั่งกันตรงไหน  

หญิง เรือนทั้งหลังเลือกที่นั่งเอาซิพี่   จะมัวยืนแข็งชี้อยู่ทําไม  

 เชิญกินหมากซิขา สูบยาซิพี่   ยาของน้องฉุนดีพอใช้ได้  

 ยาองน้องมันเป็นยาบางยอ   เส้นยามันงอๆ ตอนปลาย  

ชาย พอถึงห้องระเบียงมองเมียงเข้ามา   บอกกับเพื่อนยาทันใด  

 จงนั่งลงตรงเชี่ยนหมาก    จะมัวยืนกระดากอยู่ทําไม  

ชาย2 พอได้ยินเพื่อนเตือนให้นั่ง   ปลดย่ามวางลงทันใด  

 นั่งเอาก้นกระแทกซี่ฟากแหกเป็นช่อง  ลูกกระเปี้ยวลอดร่องไปสองใบ  

หญิง เชิญนั่งให้ดีซิพี่ขา    กินหมากสูบยาไม่เป็นไร  

 พอว่าเท่านั้นไม่ทันช้า    เรียกน้องสาวออกมาทันใด  



 ให้น้องหุงข้าวแขกเขามาหา   ว่าเขาเป็นพ่อค้าขายไต้  

หญิง2 พอได้ยินสําเหนียกพี่เรียกหา   ผ่ายเราไม่ช้าร่ําไร  

 จัดแจงแต่งตัวมิได้มัวช้า    รีบลุกออกมาทันใด  

 แล้วตรงเข้าครัวมิได้มัวช้า   หยิบหม้อข้าวออกมาทันใด  

 เอาไฟเข้ามาก่อเอาหม้อขั้นตั้ง   เอาปลาสลิดเข้ามาอังที่เตาไฟ  

 แล้วก็ตําน้ําพริกระริกระรัว   หมายจะแกงคั่วปลาไหล  

 พอจัดเสร็จพลันมิได้ช้า    ยกสํารับมาทันใด  

 ไม่มีสุราก็ต้องเอาน้ําเปรี้ยว   มันเป็นเหล้าข้าวเหนียวฉันทําไว้  

 เชิญซิคะ  พี่ขา     เชิญรับสุราให้สบาย  

 ไม่ต้องเกรงใจเจ้าของบ้าน   เชิญรับประทานให้สบาย  

ชาย พอเห็นน้องสาวหาข้าวให้กิน   แต่พอได้กลิ่นปลาไหล  

 มันให้นึกหิวโหยอาหาร    ครั้นจะรับประทานก็อาย  

 เลยไถลหมายจะกินหมาก    อีกมือหนึ่งก็ลากตะไกร  

 พอหยิบหมากใส่ตระไกรหมายจะหนีบ  ตาก็ขยิบเพื่อนไว้  

 พอขยับตะไกรน้ําก็ไหลปรี่   หมากของน้องน้ําดีไปเสียนี่กระไร  

 เอาหมากใส่ตะไกรมิได้ช้า   ดูมันคาบกันคาเชียวหีหมากกับตะไกร  

 จึงมีเนื้อความเข้าไปถามแม่เจ้าของบ้าน  ถามว่าหมากน้องยันหรือไม่  

 ว่าเป็นหมากสวนไหนดูลูกใหญ่เปลือกย่น  จะเป็นหมากเมองบนกันหรือเมืองไหน  

 แต่พอแงะเอาหมากออกแลดูงอกหมากปิ่ม  แม่เจ้าของนั่งยิ้มแลดูเยิ้มเป็นใย  

หญิง หมากของน้องมันเป็นหมากบางน้ําผึ้ง  กินดีที่หนึ่งหนาพี่ชาย  



 ให้พี่ลองกินดูสักคําไม่มีเสี้ยนตําปาก  ถึงมันจะยันก็ไม่มากพอทนได้  

ชาย พอเอาหมากใส่ปาก    ยันแทบเหียนรากน้ําลายไหล  

 จึงบอกกับแม่เจ้าของบ้าน    ว่าหมากของน้องช่างยันสุดใจ  

 พอเคี้ยวทีไรน้ําตาไหลปรี่    หมากของน้องฝาดดีพอได้  

หญิง พี่บอกว่ายันหมาก    ใส่ปูนให้มากไม่เป็นไร  

 จึงเอาส้มสองกลีบที่หนีบหว่างขา   กินแก้เมายาเดี๋ยวคงหาย  

ชาย ครั้นจะว่าไปนักมันก็ชักช้า   เราจะมีปัญหาต่อไป  

 เรามาผูกสมัครเรามารักกัน   เนื้อความมันจะได้สิ้นลงไป  

 มาว่าเรื่องนิยายหญิงรักชายสองหนุ่ม  มาว่าเพลงชิงพุ่มกันเป็นไร  

หญิง ว่าจะเล่นตอนไหนก็ตามใจถนัด   ตัวน้องไม่ขัดคอใคร  

 ขอให้พี่เป็นช้างเท้าหน้า    ถ้าพี่ก้าวมาน้องก็ตามไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงชิงพุ่มหญิงหนึ่งชายสอง 

ชาย จะกล่าวถึงตัวเราไม่ใช่เป็นหนุ่ม   เวลานี้ตกพุ่มพ่อหม้าย  

 ลูกเมียก็ล้มหายมาตายจาก   มีความลําบากไปเสียนี่กระไร  

 นับตั้งแต่เมียตายมาก็หลายปี   ยังหาเมียดีๆ ก็ไม่ได้  

 วันนี้กลุ้มใจเป็นนักหนา    นั่งอยู่บนเคหาไม่สบายใจ  

 นึกถึงความยากหนอความจน   ต้องหาเมียกะเขาสักคนหนอให้ได้  

 จําต้องไปปรึกษาไอ้เกลอเก่า   เพราะเรารักลูกสาวเขาที่บ้านใต้  

 เราเป็นคนขี้อายผู้หญิง    ต้องหาเพื่อนแอบอิงจึงจะได้  

 พอว่าเท่านั้นมิได้ช้า    จัดแจงกายารีบไป  

 แต่พอถึงบ้านเพื่อนเราไม่เชือนช้า   จึงร้องเรียกหาไปทันใด  

 สหายเอ๋ยมึงอย่าช้าอยู่    จงมาหากูไวๆ  

ชาย2 พอได้ยินสําเหนียกเพื่อนมาเรียกหา  เราจึงเดินออกมาทันใด  

 เหตุไฉนอย่างไรวันนี้    มาหากันถึงที่นี่มีธุระอะไร  

 เราได้จรดนิ้วจดจ่อเราได้งอนิ้วชิด   เราได้สาบถกันเป็นมิตรก็สหาย  

 ตื้นลึกหนักเบาเคยส่งข่าวถึงกัน   มึงหายไปตั้งนานหรือมึงไปอยู่ที่ไหน  

 หรือมีเรื่องสําคัญจะให้กันช่วยเหลือ  บอกมาเถิดเผื่อเราจะช่วยได้  

 ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเราจะช่วย   จัดแจงไปด้วยความเต็มใจ  

ชาย กันขอขอบใจสหายคู่ชีวิต    ไม่เสียทีที่เป็นมิตรสหาย  

 เรื่องมันไม่สําคัญท่ีกันจะให้ช่วยเหลือ  จะชวนไปบ้านเหนือบ้านใต้  



 ตั้งแต่เมียกันตายไปตั้งหลายปี   กันลําบากเต็มทีแล้วสหาย  

 อยากจะหาใหม่อีกสักหน     กันนึกชอบอยู่คนแล้วไม่ใกล้หนาไม่ไกล 

 ลูกเมียเราก็ไม่มี     จะให้อยู่เช่นนี้หรืออย่างไร  

 เมื่อถึงฤดูเหมันต์จะได้กันหนาว   จะหาเมียสาวๆเข้าไว้กอดก่าย  

 ถ้ากระนั้นอย่าอยู่ช้า    มาเถิดมาไว ๆ  

 เราไม่เคยเจ้าชู้มึงก็รู้เช่น    เกี้ยวหญิงไม่เป็นมาตั้งแต่ไร  

 เรามาชวนเพื่อนไปในวันนี้   ถ้าแม้นว่าใครโชคดีคงจะได้  

ชาย2 พอได้ฟังเกลอแก้ว    คิดอยู่แล้วตั้งนานหลาย  

 เพื่อนมาชวนในวันนี้    เห็นจะเข้าทีแล้วสหาย  

 จัดแจงกายามิได้ช้านาน    สองคนเพื่อนกันรีบไป  

 รีบรัดตัดมา     พอมาถึงทุ่งนาทันใด  

 ได้ยินเสียงสาว ๆ เกี่ยวข้าวโหนก   เห็นจะสมโชคแล้วสหาย  

 แกเป็นพี่หม้ายที่ไร้เมีย    เพื่อนเอ๋ยอย่าเสียน้ําใจ  

 แกจงไปลองเกี้ยวดูสักพัก    ถ้าผู้หญิงเขารักแกก็ได้  

 กันจะคอยแอบดูอยู่ที่ชายป่า   คอยดูคนเดินมาเดินไป  

 ถ้าสาวเขาไม่รักแกอย่าชักช้า   จงกลับมาหากันไว ๆ  

 กันจะได้ไปลองดูบ้าง    ถ้าเหมาะท่าเหมาะทางคงจะได้  

ชาย แต่พอสั่งเสร็จพลันมิได้ทันช้า   จึงเสกแป้งผลัดหน้าทันใด  

 เสกขี้ผึ้งสีปาก     แล้วจัดแจงกินหมากเร็วไว  

 ถ้าเคยเป็นเนื้อคู่คงได้สู่สม   หมายจะลองคารมดูสักราย  



 แล้วจึงเดินไถลเข้าไปหา    ถามว่าหล่อนจ๋ามาทําอะไร  

 ว่าน้องมาคนเดียวเปล่าเปล่ียวกายา   หรือว่ามีใครมาบ้างหรือไม่  

 ฉันอุตส่าห์ตั้งใจหมายมาหา   หวังจะปรึกษาความใน  

 ฉันจะช่วยเกี่ยวข้าวเอาไหมจ๋า   ฉันจะยอมเป็นข้าคนใช้  

หญิง พอเหลือบเห็นเขม้นแลเห็นหน้า   ถามว่าพี่มาทําไม  

 มีธุระอะไรจงไขวาจา    บอกฉันออกมาไม่เป็นไร  

 อย่าพูดกันให้มันนานเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเห็น พีจะมาพูดเล่นหนาไม่ได้  

ชาย พี่อุตส่าห์บุกแฝกแหวกป่า   พี่ตั้งใจมาหาใกล้ ๆ  

 ครั้นจะพูดก็กระดากมันอ้าปากไม่ออก  ฉันนึกจะบอกหรือก็เกรงใจ  

 ฉันอยู่คนเดียวเปล่าเปล่ียววิญญาณ์   หาคู่ปรึกษาก็ไม่ได้  

 ฉันมานึกรักใครที่ในตัวของน้อง   พี่หมายจะประคองเข้ามาแนบกาย  

 เป็นบุพเพชักพาเป็นวาสนาชักสบ   เป็นบุญพามาให้พบกันหนอใกล้ ๆ  

 นึกว่าจะรับรักตัวของพี่    เอาไว้เป็นสามีเข้าไปแอบกาย  

 น้องเออไหมเล่าน้องจะเอาไหมหนอ  จะหาคนมาขอเอาไหม  

หญิง ว่าพี่มาประเดี๋ยวจะมาเกี้ยวให้รัก   ตัวน้องยังหนักหัวใจ  

 กลัวจะมาหลอกลวงเล่น    ทําให้น้องเป็นเช่นผู้ชาย  

 ฉันยังไม่เล็งแลล่วง    เข้าไปเห็นดวงใจชาย  

 ถ้ารักน้องจริงไม่ทิ้งขว้าง    ไม่เหินห่างน้องไป  

 ให้พี่ไปขอกับพ่อแม่    อย่ามาทําเอาแต่พอใจ  

 



 

ชาย พี่รักน้องจริง ๆ ไม่ท้ิงขว้าง   ไม่ระเมินเหินห่างน้องไป  

 ตัวของพี่รักเจ้าเทียมเท่าชีวา   ถามว่าน้องรักข้าบ้างหรือไม่  

 เรามาผูกสมัครหนอรักกัน   นับตั้งแต่วันนี้ไป  

 เมื่อถึงวันดีพี่จะมาขอ    ให้เอาใจไว้รอพี่ให้ได้  

 พี่กลัวแต่ใจของน้องจะไม่แน่นอน   พี่กลัวจะทนคําวอนเขาไม่ไหว  

 ใครเขามาพูดถูกคอ    กลัวจะแก้ห่อผ้าให้  

 ใครเขามาพูดเท่าไรน้องอย่าไหลหลง  ขอให้น้องซื่อตรงเข้าไว้  

 เขาจะยุให้น้องแหน่งเขาจะมาแกล้งให้น้องจาก มันกระทบกินกากทําให้น้องต้องเสียกาย  

หญิง น้องจะเอาใจไว้คอยท่า    ถึงใครจะมาพูดจาน้องก็ไม่ใย  

 ถ้าพ้นจากคู่เข็ญ     ตัวของน้องจะไม่เป็นคู่ใคร  

 ให้พี่หาเถ้าแก่มาสู่ขอ    น้องจะบอกให้พ่อยกฉันยกให้  

ชาย น้องช่างใจดีช่างอารีอารอบ   ตัวของพี่นึกชอบน้ําใจ  

 ถ้าแม้นจริงจังเหมือนอย่างพูดกัน   เงินสินสอดทองหมั้นพี่จะให้  

 ถ้ากระนั้นฉันจะลา    พรุ่งนี้เช้าฉันจะมาอีกใหม่  

 พอสั่งเสร็จพลันมิได้ทันช้า   รีบกลับมาหาสหาย  

 ดีอกดีใจเหมือนดังได้แก้ว    สําเร็จเราแล้วสหาย  

 กันไปลดเลี้ยวไปเกี้ยวสาว   หล่อนยอมรักเราแน่ใจ  

 แต่จะให้ไปสู่ขอกับพ่อแม่   เราจะคิดแก้กันอย่างไร  

 



 

ชาย2 กันพลอยดีใจด้วยหนาเพื่อน   คงจะได้แม่เรือนคอยรับใช้  

 หล่อนจะรังแกจริงหรือว่าหลอกแกเล่น  กันจะลองให้เห็นก็ได้  

 ให้แกคอยอยู่ที่ตรงนี้    กันจะลองดูทีจะเป็นไร  

 ถ้าว่าหล่อนผูกสมัครรักเจ้า   คงไม่รักกับเราอีกได้  

 พอว่าเท่านั้นมิได้ทันช้า    ออกจากพุ่มพฤกษาทันใด  

 จึงเดินตรงเข้าไปหา    หวังจะพูดจาใกล้ๆ  

 จึงมีวาจาปราศรัยไต่ถาม    นะแม่คนงามแม่ชื่นใจ  

 น้องมาทําอะไรตั้งแต่เช้า    หรือว่ามาเกี่ยวข้าวน้องมากับใคร  

 พี่อุตส่าห์บุกแฝกแหวกป่ารก   จะมาช่วยโหนกเอาไหม  

 พี่อุตส่าห์มาหาตั้งหลายคราว   แต่ไม่พบตัวเจ้าหนาแม่ชื่นใจ  

 วันนี้มาพบประสบน้อง    พี่หมายจะปรองดองเข้าไว้  

 พี่รักน้องมาตั้งนาน    ตั้งแต่วันสงกรานต์ปีกลาย  

หญิง แต่พอเหลือบเห็นเขม้นแลเห็นหน้า  ถามว่าพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่  

 พี่มาประเดี๋ยวจะมาเกี้ยวให้รัก   ตัวน้องยังหนักหัวใจ  

 น้องจะไขแสดงให้มันแจ้งความจริง  บอกพี่ทุกสิ่งอันไป  

 เดี๋ยวนี้ฉันมีคู่รัก     พี่อย่ามาพูดให้มันยากเลยไม่ได้  

 พ่อนกขมิ้นเหลืองอ่อนให้กลับไปนอนรังเก่า ไปบินออกบินเข้าไม่ต้องไปกวนใคร  

ชาย2 น้องจะให้พี่กลับเห็นจะยังไม่กลับ   ผิดนักนอนทับอยู่กับแม่แตงไทย  

 แม่ ถ ถุง ที่เขาถักทําเป็นไม่ทักไถ่ถาม  พี่เป็นนกอุทามบินมาจากอุทัย  



 ได้บินแถหมดท่าฉันอยากจะหาคู่ทับ  ถ้าได้เทินนอนทาบอยู่กับแม่อรทัย  

 ถ้าได้เทินนอนทับพี่ไม่กลับไปแล้วสถาน  จะทนทุกข์รับประทานอยู่กับแม่ทับทิมไทย  

 น้องอย่าหลงเชื่อคนอื่นอย่างไอ้โห้   มันเป็นคนโตได้เมื่อไร  

 ตื้นลึกหนักเบาเคยส่งข่าวถึงกัน   อยู่ทุกวี่ทุกวันก็ว่าได้  

 ความลับอะไรอยู่ที่ใจมัน    จะต้องรู้ถึงฉันจนได้  

 ไอ้หมอโอ้คนนี้     ลูกเมียมันก็มีตั้งมากมาย  

 มีแล้วมันก็ทิ้ง     มันเลี้ยงใครจริง ๆ ไปเมื่อไร  

 ถ้าจะตัดของดีเอามาทําปลาร้า   คงได้ประมาณสักห้าหกไห  

 ฉันไม่กล้าจะบอกออกวาจา   ฉันกลัวจะหาว่าใส่ร้าย  

 ครั้นจะไม่บอกให้รู้ดีรู้ชั่ว    น้องจะต้องเสียตัวจนกระทั่งวันตาย  

 เพราะว่าไอ้หมอโห้คนนี้    มันเป็นคนดิบคนดีไปเมื่อไร  

 มันเป็นคนกินเหล้าเมาสุรา   แถมยังติดยาอีกยกใหญ่  

 พอแจ้งเช้าก็เข้าบ่อนเย็นลงก็เข้าบ่อน  สองมือมันช้อนแต่ไพ่  

 มันชอบกินเหล้าเข้าโรงเจ๊ก   มันด่าเมียเหมือนเด็กเลี้ยงควาย  

 มันอยู่เรือนเหมือนอย่างอยู่รัง   หมาเข้าสุดหางไปเมื่อไร  

หญิง มันเป็นความจริงเช่นนั้นหรือพ่อขวัญตา  เขาเป็นคนกินยาฉันก็ไม่ใย  

 นับตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะได้ไม่คบ   ชาติไอ้คนบัดซบจัญไร  

 

 

 



 

ชาย2 น้องอย่าไปหลงเชื่อคนอย่างไอ้โห้   แต่พอน้องท้องโตมันก็ไป  

 ให้มาผูกสมัครให้มารักกับพี่   ฉันจะเลี้ยงให้ดีกว่าใคร  

 จะต้องการอะไรฉันจะหาให้เจ้า   เว้นแต่เดือนกับดาวฉันจนใจ  

 ถ้าน้องอยากจะกินเนื้อพี่จะเอาปืนขึ้นบ่า  น้องอยากกินปลาพี่จะเอาแหขึ้นไหล่  

หญิง พี่จะรักจริงหรือว่ารักเล่น    น้องยังไม่เห็นหัวใจ  

 แต่พอประสบพบพี่โห้    ให้นึกโมโหร้องไห้  

 สหายของพี่เขามาบอก    เขาว่าพี่ปอกลอกมากมาย  

 เขาว่าเป็นคนสูบฝ่ินกินกัญชา   น้องไม่ปรารถนาอยากได้  

 เอาเถอะเท่านั้น     อย่ามารักกับฉันต่อไป  

ชาย ชาติไอ้เพื่อนระยํามันทําขายหน้า   มันช่างมาอิจฉาเราได้  

 เราจึงมีสุนทรเข้าไปวอนว่า   ฉันจะเล่ากิจจาให้แจ้งใจ  

 พี่เป็นคนดีดอกหนาเจ้า    พี่เป็นคนอย่างเขาไปเมื่อไร  

 อย่าไปเชื่อเขาเลยมันหลอกลวง   จะทําให้น้องตกห้วงน้ําตาย  

 น้องอย่าหลงเชื่อคําของไอ้ลอง   ชาติไอ้คนสองแม่ยาย  

 มันจะยุให้แหน่งมันจะแกล้งใจจาก  มันจะกระทบกินกากหนอเดนไก่  

หญิง พี่ลองเขาบอกกับน้องถ้วนถี่   ว่าพี่เป็นคนไม่ดีใช้ไม่ได้  

 แต่ชั้นอยู่เรือนก็เหมือนอยู่รัง   หมาเข้าสุดหางไปเมื่อไร  

ชาย น้องอย่าไปเชื่อมั่นเลยคําพูดของไอ้ลอง  มันแกล้งบอกน้องรู้ไหม  

 ตัวของไอ้ลองนั่นแหละเป็นคนตั้งหลายราง ลูกเมียห้ามฟังไปเมื่อไร  



 ถึงจะมีเมียก็ไม่เป็นหลักฐาน   มันทํากินเลี้ยงกันไปเมื่อไร  

 เที่ยวไปยืมข้าวเขามากินที่บ้านเหนือ  แล้วก็ไปยืมเกลือเขาที่บ้านใต้  

 เหย้าเรือนเคหาก็ไม่เป็นฝาเป็นฝั่ง   อยู่เรือนเหมือนอย่างรังแฝกตกทะลาย  

 แฝกตับก็หล่นตกปีกนกก็หัก   ชื่อดั่งพลัดจากอกไก่  

 เสาเหนือก็ไพล่เสาใต้ก็เผละ   รวน ๆ เร ๆ เหมือนอย่างเรือนผู้ร้าย  

 มันอยู่เรือนเหมือนอยู่รู    รื้อเอาข้ีฝากมาเผาปูก็ไม่ไหม้  

 ครั้นจะก้าวก็เกรียบครั้นจะเหยียบก็กรอบ  มีขี้ฟากสักหอบก็ไม่ได้  

หญิง ต่างคนก็อวดตนว่าดี    ฉันยังเชื่อพี่ไม่ได้  

 จึงมีเนื้อความเข้าไปถามพี่ลอง   นี่หรือคนสองแม่ยาย  

 ว่าพี่โห้เขามาบอกออกถ้วนถี่   เขาว่าพี่ลองไม่ดีมากมาย  

 พี่จะว่าอย่างไรก็ว่ามา    จะมัวมานิ่งอยู่ช้าไม่ได้  

ชาย2 อย่าไปเชื่อมั่นเลยคนอย่างไอ้โห้   มันเป็นคนคุยโวมาตั้งแต่ไร ๆ  

 พวกชาวบ้านเขาทํางานกันกลุ้ม   มันดีแต่เที่ยวส้องสุมลักควาย  

 ชาติไอ้เหี้ยตีนแดงชาติไอ้แร้งตีนสั้น  ถ้าใครชวนขึ้นบนบ้านจัญไร  

หญิง นิ่งนั่งฟังดู     ก็ยังไม่รู้แจ้งใจ  

 ทางโน้นก็ว่าดีทางนี้ก็ดี    ต่างว่าเสียดสีกันยกใหญ่  

 ทางโน้นน้องก็รักทางนี้น้องก็รัก   เกิดเป็นสองฝักสองฝ่าย  

 แล้วจึงหันหน้ากลับไปหาพ่อลอง   พูดจาแคล่วคล่องอย่างไร  

 จงมาว่าขานประชันปาก    ว่าใครมีน้ําหนักกว่าใคร  

 



 

ชาย น้องอย่าไปเชื่อมันเลยคํามันลวง   จะทําให้น้องเป็นห่วงเป็นใย  

 ชาติไอ้ผีไม่มีญาติกระจาดไม่มีขอบ  ใครเห็นใครชอบไปเมื่อไร  

 มันไม่ทํามาหากิน    น้องอย่าหลงลมลิ้นมันไม่ได้  

 สุขที่ไหนมันก็ไปที่นั่น    มันเป็นแก่นสารไปเมื่อไร  

 เที่ยวขอยืมข้าวที่บ้านเหนือ   แล้วขอยืมเกลือที่บ้านใต้  

 ยืมเกลือฉันไปสองชามผัดว่าสองสามวัน  นับตั้งแต่วันนั้นมันยังใช้ให้เมื่อไร  

ชาย2 มึงอย่ามาลําเลิกเบิกประจาน   ทําให้อายชาวบ้านเขาทําไม  

 กูยืมเกลือของมึงมา    มึงก็ยืมเอาปลาของกูไป  

ชาย ส่วนปลาร้ากูเอา     มึงก็ยืมปลาเจ่าของกูไป  

หญิง พี่จะมาวิวาทหนา    กัดกันพูดจาไม่เกรงใจ  

 ทางโน้นก็รักทางนี้ก็รัก    คร้ันจะบอกก็ลําบากหัวใจ  

 ฉันจะพูดเป็นกลาง    ฉันไม่รักไม่ชังฝ่ายใด  

 ให้พี่เสี่ยงภูษาผ้าสี    ลองกันดูทีเป็นไร  

 ให้เอาผ้าเช็ดหน้ามารางรวบกัน   แล้วฉันจะอธิฐานเส่ียงทายใจ  

 ถ้าหยิบผ้าของใครคนนั้นต้องได้เป็นเมีย  แล้วฉันจะอธิฐานเสี่ยงทายหัวใจ  

ชาย ฝ่ายเราคนเจ้าชู้     เป็นลูกศิษย์มีครูเรียนไว้  

 จึงหยิบผ้าประเจียดจากกระเป๋า   ยกขึ้นเหนือเกล้าทันใด  

 แล้วตั้งนะโมขึ้นสามหน    เป่าพุทธมนต์ว่าไป  

 ว่า ก ขอหัวโตนะโมหัวแมว   ไอ้กดมะจอหลักแจวหนาจับใจ  



 อิติปิโสภควา ออ อา อิ อี    หอ หา หิ หี ตอ ตอ ตี เต่ แต้ ไต่ ไต้  

 ขอให้จับผ้าของเรา    ขอให้สาว ๆ ชอบใจ  

 เดชะอํานาจวาสนา    ขอให้จับผ้าผืนใหม่  

 พอเสกคาถามหาระรวย     ให้คุณพระท่านช่วยเราไว้  

 ขอให้ช่วยดลใจมานางคนนี้   ให้หยิบผ้าภูษีของเราไป  

 อธิฐานเสร็จพลันไม่ทันช้า   วางผ้าภูษาลงไป  

หญิง ฝ่ายเราเป็นคนกลาง    ตกอยู่ในระหว่างเขาควาย  

 วันนี้เราจะเลือกคู่ชม    จึงยกมือประนมขึ้นกราบไหว้  

 ลูกจะขอตั้งอธิฐาน    แด่รุกขเทวัญทั้งหลาย  

 มีพระอินทร์พระพรหมพระสยมภูยาน  อีกทั้งพระกาฬเป็นใหญ่  

 ไหว้พระพุทธพระธรรมที่จํานง   คุณศีลพระสงฆ์อีกตั้งมากมาย  

 ให้มาเข้าดลใจลูกเสียในวันนี้   ลูกจะมีสามีเข้าไปเคียงกาย  

 ถ้าชายใดเคยเป็นเนื้อคู่กันมา   ให้จับผ้าเช็ดหน้าของเขาไว้  

 พอว่าเท่านั้นไม่ทันช้า    หยิบเอาผ้าภูษาทันใด  

 เอ๋ยช้าเจ้าเอ  

 

     

 

 

 



  

เพลงชิงชู้ตอนต้นเพลงเดินดอน 

เพลงเดินดอน 

 จะยกเรื่องราวจะสาวเรื่องกก   จะพยุงหยิบยกถึงเรื่องราวชิงชู้  

 เมื่อเมียหายตามหา    ลูกจะขอว่ากระทู้แล้วไป  

 จะกล่าวถึงเจ้าผัวเมื่อเมียชั่วจะคบชู้  เมื่อแรกยังไม่รู้ด้วยความหลงรัก  

 เพราะกําลังหลงงมรักเงา    ไม่รู้เลยว่าเมียเรามีชู้เอเอ่อชาย  

 ตั้งแต่ได้ชมคู่เชยไม่นึกเลยว่า   เมียจะคบชู้มันให้นึกสังหรณ์  

 ว่ากรขาดสะบั้นแถมฟันก็คลอน   คงจะต้องเดือดร้อนเอเอ่อใจ (จบเพลง)  

เพลงชิงชู้  

 ลูกจะสาทกโยกย้ายกล่าวนิยายชิงชู้  ว่าไปตามกระทู้นิยาย  

 จะกล่าวถึงเจ้าผัวแต่งตัวไม่ค่อยภูมิ   ถ้าได้เมียร่วมเข้ามาจุ่มร่วมใจ  

 สมมติว่าเราได้เสียกันเป็นเมียผัว   เรามาร่วมหัวกันหนอจมท้าย  

 ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งห้าหกปี   เกิดบุตราบุตรีขึ้นมาสองราย  

 ชื่อว่าอีปูกับไอ้ข้อง    มันให้เกิดความหมองหม่นไหม้  

 พอย่างเข้าปีจอต่อกับปีกุน   แทบหาเงินทําทุนหนอไม่ได้  

 เกิดความยากจนหนอจริงๆ    ตั้งแต่มีลูกหญิงหนอลูกชาย  

 จะหากินอย่างไรก็ไม่ได้ผล   มีแต่ความยากจนเข็ญใจ  

 ยาก ๆจน ๆ สองคนเมียผัว   หากินเลี้ยงตัวมาได้  

 หาเช้ากินค่ํา     ไม่รู้เลยว่าจะทําอย่างไร  



 มันแสนยากจนขัดสนทรัพย์   มีแต่ความอับความอาย  

 ขัดสนเสียเหลือเกิน    ต้องนุ่งผ้าประเชิญสองชาย  

 เมื่อยามเราจนไม่มีคนนับหน้า   จะหาที่พึ่งตัวคนเดียวดาย  

 ญาติวงศ์พงศาเขาไม่มาแลเหลียว   ต้องพึ่งตัวคนเดียวดมดาย  

 แต่พอถึงเดือนหกฝนก็ตกหญ้าแตก  ผัวโยกเมียแยกกันไป  

 ชาวบ้านทั้งหลายเขามีควายมีนา   บ้างก็เริ่มตกกล้าทําไร่  

 ไม่มีแต่เราหนอเมื่อถึงคราวจน   จะหาควายสักขนก็ไม่ได้  

 เราไม่มีคราดมีไถไม่มีไร่มีนา   วัวควายช้างม้าหามีไม่  

 มันช่างยากจนเสียเหลือเกิน   ไอ้คําว่าเงินๆ ๆไม่ใช่ของหาง่าย  

 เกิดมารกโลกไม่มีโชควาสนา   เรานี่จะเกิดมาไปกะเขาทําไม  

 จะมีหม้อข้าวหรือก็ปากแหว่ง   คร้ันจะมีหม้อแกงมันก็ใช้ไม่ได้  

 มีโอ่งหรือก็แตกมีสาแหรกก็ขาดมีถาดก็รั่ว  มีมีดอีโต้ยังหาตัวไม่ได้  

 เขาลือกันฉาวเขาเล่ากันกลุ้ม   ว่ามีหนองปลาชุมอยู่ไกล  

 เราไม่ได้ทําไร่ทํานา  

 จะต้องไปหาปลามาทําปลาร้าปลาเจ่า  เปลี่ยนแปลกแลกข้าวเหมาะขายเราก็ขาย  

 พอตรึกตรองต้องปัญญา    จึงเรียกเมียให้เข้ามาใกล้  

 น้องอย่าทําง่วงเหงาหนอเจ่าจุก   น้องไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นใย  

 เพราะมันเป็นเวรกรรมที่เราทํามา   เป็นเพราะวาสนาที่เราทําไว้  

 ถึงมันจะยากจนคงไม่พ้นประมาณ   ให้ผัวเมียเราคงจะหาเงินได้  

 เขาลือกันฉาวเขาเล่ากันว่า   มีหนองปลาอยู่ไกล  



 พี่จะไปเที่ยวหาปลา    เอามาทําปลาร้าให้น้องขาย  

 พี่จะไปหาปลาหนองสักสองสามวัน  ให้น้องอย่าทําความชั่วสิ่งใด  

 ให้น้องรักนวลสงวนตัว    น้องอย่าทําความชั่วสิ่งใด  

 มีด้ายก็หวีมีสําลีก็ปั่น    ไม่มีธุระกงการอย่าไปไหน  

 น้องจงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน   น้องอย่าเที่ยวแชเชือนเที่ยวบ้านเหนือบ้านใต้  

 ให้อยู่เรือนเลี้ยงลูกตื่นแต่เช้าๆ   แล้วจัดแจงหุงข้าวอย่าให้สาย  

 จงดูแลลูกของเราทั้งสอง    อย่าปล่อยให้มันร้องห่มไห้  

 ส่วนอีคนเล็กมันขี้อ้อน    ไอ้คนโตก็ยังนอนจับไข้  

 ให้น้องสงวนสวนศรี    อย่าไว้คอยท่าพี่ให้จนได้  

 เขาจะจับต้นโยกน้องก็อย่าหวั่น   ถึงใครจะจับต้นสั่นน้องก็อย่าไหว  

 น้องอย่าไปหลงลมคน    จะทําให้น้องจมน้ําใจ  

 ถึงลมเพชรหึงพัดสักเจ็ดแปดหน   มันยังไม่เท่าลมคนหนาแม่ชื่นใจ  

 พอหลับตาของพี่ไปสักหน่อย   เดี๋ยวจะหอบขี้ฝอยเข้าไปใส่ไฟ  

 ถ้าใครเขามาพูดถูกคอ    น้องอย่าแก้ห่อผ้าให้  

 ถ้าฉันกลับมาขย่มนอนเขย่า   ถ้าไม่แน่นเหมือนอย่างเก่าตาย  

 ขอให้น้องช่วยจัดสิ่งของ    ส่ิงที่เราต้องการใช้  

 ให้ทําข้าวตูข้าวตากของที่อยากตั้งหลายอย่าง เอาข้าวสารสักครึ่งถังใส่ลงไปในไถ้  

 ให้น้องตําน้ําพริกใส่เข้าไปในกลัก   ผัวจะเอาไปจิ้มกันกะผักอีไหล  

 พอสั่งเมียเสร็จพลันมิได้ทันช้า   จัดแจงกายาไปด้วยทันใด  

 เราจึงเตรียมเครื่องมือไอ้ที่อย่างชะงัด  ที่เราเคยจับสัตว์น้ําใสๆ  



 เครื่องมือหลายหมู่มีอยู่ตั้งหลายอย่าง  มีทั้งลอบกระชังตุ้มไซ  

 มีท้ังอีจู้และจัน่     ตลอดกระท่ังลันดักปลาไหล  

 เบ็ดลาวเบ็ดล่อมีทั้งยอที่เคยยก   เอาเบ็ดลาวห่อพกเอาเบ็ดปักตะพาย  

 พอจัดแจงเสร็จพลันมิได้ทันช้า   หยิบเอาย่ามละว้าขึ้นใส่ไหล่  

 อีกมือหนึ่งหาบตุ้ม    อีกมือหนึ่งถือสุ่มทันใด  

 พอลงจากเคหาหลับตาเห็น   น้ําตาแทบกระเด็นเมื่อจะลงบันได  

 คิดไปคิดมามันให้ละล้าละลัง   ห่วงหน้าห่วงหลังไม่อยากจะไป  

 มันห่าวงพันห่วงผูกมันคิดถึงลูกถึงเมีย  คิดขึ้นมามันให้เสียน้ําใจ  

 เป็นเพราะความจนอนาถา   เราต้องจากภรรยาไปไกล  

 ต้องจากมุ้งที่เคยนอนต้องจากหมอนที่เคยหนุน ต้องจากเมียที่เคยอุ่นหนอแอบกาย  

 จําต้องมีมานะสละเสีย    ความคิดถึงเมียก็เลยหายไป  

 แล้วหาบตุ้มเดินดุ่มเดาะ    เสียงจิ้งจงทักเจาะเรื่อยไป  

 ให้เกิดเหตุสังหรณ์ง่วงนอนหนักหนา  คานพลัดจากบ่าลงไป  

 มันเกิดอัศจรรย์ตั้งแต่เมื่อคืน   นอนหายใจสะอื่นเหมือนร้องไห้  

 ดูชอบกลพิลึก     เดินทางให้สะอึกเรื่อยไป  

 มันเป็นเหตุไฉนอย่างไรเช่นนี้   เมื่อแต่ก่อนแต่กี่หาเคยไป  

 หรือมีเหตุเภทภัยอย่างไรหนา   มันให้แปลกอุราไปเสียนี่กระไร  

 เดินพลางโศกเศร้าเหงาหงอย   หัวใจละห้อยแทบร้องไห้  

 แต่พอถึงทุ่งนาเข้าป่าระหง   เดินลัดตัดตรงมาในไพร  

  



 

เพลงชมไม ้

 วิสัยเข้าไพรเราต้องถือพร้า   ธรรมเนียมเข้าป่าเขาต้องชมไม้  

 โน่นต้นเต็งเป็นแถวต้นแก้วเป็นทิว  ต้นกาหลงสูงลิ่วเรียงราย  

 ตะโกตะกูต้นประดู่ไม้แดง   จิงจ้อจิกแจงต้นเสียงไข  

 ต้นกระเบาขึ้นมาเบียดต้นสีเสียดงอกแซม  ยูงยางนางแย้มต้นพะยอมลําไย  

 โน่นมะไฟมะเฟืองต้นก้านเหลืองมะหาด  ต้นมะเฟืองหักฟาดต้นมะไฟ  

 โน่นเต็งแต้วแก้วเกษมแกมพิกุล   ต้นขนานขนุนต้นไขน  

 ขานางโกงกางกะพง    จันทร์แดงจันทร์ดงต้นสลัดได  

 โน่นแน่ะช้างน้าวไข่เน่าขี้หนอน  

 ต้นทิงถอนลั่นทมมันหักถามตามทาง  ต้นฝิ่นไม้ฝางลูกฟ้ามะไฟ  

 มะขวิดมะขวาดต้นลางสาดตาเสือต้นมะเดื่อมะดก ยังมีลูกติดกกอยู่สองใบ  

 โน่นมะซางพุทราต้นจําปา จําปี   นั่นสารภีโนนโภคพาย  

 น้อยหน่ามะนาวต้นเปล้าไม้ปู   ไม้แดงประดู่โน่นมะขามไก่  

 โน่นกอไผ่หนามหนามีตารอบข้าง   ชูลําสล้างหนอเยงราย  

 บ้างก็แห้งบ้างก็ผุทะลุเป็นรู   พวกแมลงภู่มันก็เข้าเจาะไซ  

 โบราณท่านว่าไว้เป็นท่ากระทู้   ข้อความมีอยู่เป็นลวดเป็นลาย  

 ท่านว่าไม้งามมันต้องเสียปล้อง   ธรรมดาลูกท้องหนึ่งต้องต่างใจ  

 ท่านว่าไม้งามกระรอกเจาะ   ถ้าสาวดีหนุ่มต้องเดาะเสียจนได้  

 ต้นไม้หลายหมู่มีอยู่หลายสิ่ง   รวมทั้งไม้จริงและไม้ไผ่  



 โน่นเต็งรังต้นเรียงเหียงไม้แหนถอกแลนไม้รัก โกศลต้นสักโน่นแคทราย  

 กัดลิ้นเต่ารั้งทองหลางระรุม   ต้นกระถินกระทุ่มกะลอดถอดต้นไม้ไทย  

 เข้าป่าชะอมมีแต่ต้นชะเอม   ต้นเข็มมะค่าเถาวัลย์คณฑา  

 ต้นหว้ามะโหดต้นโรททะนง   จําปากาหลงเรียงราย  

 ชมไม้มาในป่า     เราจะชมปักษาต่อไป  

 โน่นแน่ะนกกะเรียนจับที่ต้นกาหลง  หงส์ทองร่อนลงหนาที่กลางไพร  

 นกแก้วจับกลุ่มตีนกุมปากกัด   ลูกนกกุ่มก็พลัดลงมากองก่าย  

 โน่นนกอีลุ้มจับต้นอุโลก    นกเค้าแมวจับโมกอยู่บนยอดไม้  

 นกกระเต็นหรือไม่ใช่นกกระเต็น   ทําไมมันถึงเหม็นไม่อยากจะใกล้  

 มันมีสร้อยอยู่ที่ไหล่มันมีไขอยู่ที่คอ  ถ้าเอาเหยื่อเข้าล่อแล้วลุกได้  

 แต่ว่าหัวของของมันแตกเหมือนอย่างแฝกบาด คอคอดจวนจะขาดยังมีไข่  

 โน่นแน่ะนกกระทุ่งฝูงนกกระทา   อีแร้งอีร้าหนาตัวลาย  

 โน่นอีเหยี่ยวตะไกรมันไล่ตีนกตะกรุม  บินขับกันเป็นกลุ่มโน่นอีเหยี่ยวตะไกร  

 ชมพลางชักจะเพลินรีบเดินมา   มิได้ชักช้าอยู่ร่ําไร  

 แลเห็นนกเขามันเคล้าคู่    คิดถึงอกกูต้องเปล่ากาย  

 นกเขาขันคูจับอยู่ต้นข่อย    ขันแล้วก็ค่อยจะไข่  

 เสียงนกถืดทือมันร้องทัก    เราก็หยุดชะงักเสียงมันร้องอย่างไร  

 มันถามว่ากี่ทีเล่าพี่ทิดไอ้นกชนิดนี้   มันเป็นนกอัปรีย์จัญไร  

 โน่นนกตะขาบกินเขียดมันไม่ขลาดเหมือนอย่างคน     มันจับคอไซร้ขนอยู่เห็นไหม  

 นกกระจิบนกกระจาบมันบินฉายไปรัง  จับคู่เคียงข้างแล้วก็ขานไข  



 เสียงจ๊อกแจ๊กจอแจกินแหนอยู่ในหนอง  ฝูงอีลุ้มเร่าร้องแล้วก็รุกไร่  

 กาไก่หวีวิ่งพากันชิงหนี    บ้างโจนตัวสู้ตีกันแทบจะขาดใจตาย  

 ไก่แจ้ขันแจ้วกระโดดแผล็วเข้าไปในพุ่ม  ไอ้ปะลังตัวหงอนตูมเท่าลูกไต้  

 โน่นนกกระไนจับต้นกระโหน่ง   ฝูงนกอีโก้งนกอีไก่  

 นกตับแคตับคามันทําท่าหลุกหลิก   ไอ้นกพริกจิกพริกหนอเพลินใจ  

 ได้ยินเสียงนกกาเหว่ามันมาร้องเหวย  ตัวของเราก็เลยร้องไห้  

 น้อยหรือเจ้านกเจ้ากรรม    ไม่ควรจะมาร่ําร้องพิไร  

 เดินชมหมู่ปักษา     เพลิดเพลินวิญญาณ์ไปเสียนี่กระไร  

 คราวนี้จะชมสัตย์จตุบาท    มีอยู่เกลื่อนกลาดที่ในไพร  

 โน่นกระต่ายนั่งแช่กระแตนั่งช่อง   ฝูงละมั่งกวางทองหนอเรียงราย  

 ฝูงอีเห็นเห่าหอนมันขึ้นขอนหามด   แผ่นไม้หักหมดเห็นไหม  

 โน่นแน่ะฝูงโคถึกมฤคา    เสือสางกวางป่าตั้งมากมาย  

 หมู่โทนเที่ยวท่องกวางทองเที่ยวทุ่ง  หมาในเป็นฝูงล้วนแต่หมูหมาใน  

 ฝูงหมาจิ้งจอกออกมาเห่าหอน   โน่นแน่ะพังพอนไอ้ตัวใหญ่  

 กระบือเปลี่ยวเที่ยวเลาะลัด   แระเล็มระบัดหนอกินใบ  

 มาพบกับเสือเหลืองที่เรืองรอง   ไอ้เสือมันก็ย่องเข้าไป  

 เสือหมอบควายเมียงเสือเลี่ยงล่อควาย  เสือป้องควายเดินคู่กันไป  

 ควายก็เบิ่งทําเชิงจะขวิด    ไอ้เสือก็หมอบชิดเข้าไป  

 พอเสือโดดจะตบควายมันหลบแล้วก็ขวิด  ถ้าเขามันยาวอีกสักนิดเสือตาย  

 มาหยุดดูสองสัตย์มันสู้กัน   มันน่าขบขันไปเสียนี่กระไร  



 เสือตบควายขวิดเข้าติดพัน   ต่างตัวต่างหาญแล้วก็โดดทะยานเข้าใส่  

 กระบือหรือก็เปลี่ยวมีเรี่ยวมีแรง   ขวิดเสือเลือดแดงตัวไป  

 พอเสือจะตบควายหลบแล้วก็โขก   ถูกตรงตะโพกเสือตาย  

 ควายหรือเจ็บไปด้วยเล็บเสือตบ   เลยล้มสลบลงไป  

 ครั้นจะชมไปนักมันก็ชักช้า   เพราะมันจวนเวลาหนอลงไป  

 เดินลัดมรรคารีบมาไม่ยั้ง    หยุดเดินยืนนั่งเร็วไว  

 แต่พอออกจากป่าเดินมาอีกไม่นาน  มาถึงหนองหียานเป็นหนองใหญ่  

 หนทางไปมาถึงตั้งห้าวัน    หนทางกันดารไปเสียนี่กระไร  

 ปลดหาบลงวางไว้ที่ข้างหนอง   แลลอดมองแล้วก็ดูไป  

 แลเห็นปลาผุดออกกลุ้ม    คงจะมีปลาชุมแน่ใจ  

 ถ้าแม้นหนองนี้มีปลาชุม    คงจะติดตุ้มเรามากมาย  

 ดีอกดีใจเหมือนอย่างได้แก้ว   คงจะรวยกูแล้วดีใจ  

 แล้วหมู่พิศดูหมู่มัจฉา    แลเห็นขึ้นมาหนอเวียนว่าย  

 น้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลา    น่าปล้ืมอุราไปเสียนี่กระไร  

 ฝูงสลิดก็มากฝูงตะพากปลาตะเพียน  เที่ยวได้ว่ายแวะเวียนกินใคร่  

 อีตรงนี้น้ําใสมีแต่เหล่าปลาเสือ   หยิบเบ็ดเกี่ยวเหยื่อทันใด  

 เกี่ยวเบ็ดไม่อยู่เบ็ดมันอยู่ท้อเหยื่อ   แล้วยังติดยักเยื่อยักใย  

 น้อยไปหรือเงี่ยงเบ็ดเหมือนอย่างเงี่ยงบัก  เสียแรงที่เราหยักเงี่ยงไว้  

 เกี่ยวเบ็ดเสร็จพลันมิได้ทันช้า   หมายจะตกปลาสวาย  

 โน่นแน่ะฝูงปลากรายว่ายเห็นเกล็ด  ต้องจัดแจงเกี่ยวเบ็ดเสียใหม่  



 เอาเบ็ดเข้าไปล่อมิได้รอช้า   อีทีนี้แหละหนาปลากราย  

 พอปลาฮุบเบ็ดปัดพอกัดสายกุดปลาหลุดเบ็ดลุ่ย วัดขึ้นมาวุ้ยหวิดไป  

 นั่นปลาดุกปลาดักเงี่ยงหยักหางโบก            ปลากกะโตกปลากรายปลาหมูลิ้นหมามีมากมาย   

 ฝูงปลานวลจันทร์พันธุ์เนื้ออ่อน   มีทั้งฝูงปลาช่อนปลาสวาย  

 ฝูงปลากัดปลากริมว่ายอยู่ริมหนอง  ใช้ทําเหยื่อดองก็ได้  

 ปลากะดี่กะดวดปลากะจวดปลาสร้อยไอ้ตัวน้อยปลาซิว ไอ้ตัวลายเป็นริ้วโน่นปลากราย 

 ปลากดปลากัดปลาฉลาดสลิด   ไอ้ตัวน้อยนิดๆ  เขาเรียกว่าปลาอะไร  

 ครั้นจะชมไปนักมันก็ชักช้า   ด้วยว่าเวลาหรือก็เย็นลงไปหลาย  

 เพราะเรามาคนเดียวไม่เห็นแก่เรี่ยวแกแรง  เราจะต้องจัดแจงไปด้วยความร้อนใจ  

เราจึงไปตัดต้นรัง    เอามาทํากระบังเสียเมื่อตะวันจวนบ่าย  

แล้วเอาเฝือกลงกั้นไว้ที่คันหนอง   เอาชุดดักตามช่องที่ปลาไช  

ที่ไหนเป็นป่าเราจะดักตุ้ม    ที่ไหนเป็นพุ่มเราจะดักปลาไหล  

เอาตุ้มเข้าไปดักเอาไม้ปักรอบงา   ควักดินขึ้นมายากันปลาดุกไซ  

พอได้กลิ่นเหยื่อดองมีแต่ล้วนปลาดุกหนอชุกชุม วันนี้คงเข้าตุ้มเราจนได้  

พอดักตุ้มเสร็จพลันมิได้ทันช้า   เราขึ้นมาจากหนองปลาทันใด  

รู้สึกหิวโหยอาหาร    เราไม่ได้รับประทานอะไร  

จึงจัดแจงทําเตาหุงข้าวขึ้นก่อน   กินแล้วจะได้นอนที่กกไม้  

พอหุงข้าวเสร็จสรรพเลยรับประทาน  อิ่มหนําสําราญฤทัย  

เวลาเย็นลงไปสนธยา    ลมพระพายพัดมาเย็นใจ  

เลยจัดแจงที่นอนอีกทั้งหมอนกางมุ้ง  จิตใจหมายมุ่งมากมาย  



ตัดเอาหนามไผ่ล้อมไว้เป็นรั้ว   ไปเสียด้วยความกลัวสัตย์ร้าย  

จัดแจงก่อไฟหาไม้มาทําฟืน   ให้มันลุกอยู่ทั้งคืนสบาย  

พอเอนผล็อยม่อยพับเราก็หลับไม่รู้ตัว  ว่าเขามาตีท้ายครัวเราเมื่อไร  

ถ้าใครเป็นชายชู้อย่าอยู่ช้า    ให้มาลักมาพาเมียเราไป  

เอ้ยช้าเจ้าเอลง 

เอ๋ยจะได้ติดตามทําสงครามชิงชู้   ว่าใครจะสู้ใครได้  

จับเอาตอนผัวเก่ากลับมาจากหนองปลา 

เหมันต์หนาวหนากุ้งปลาก็ชุม   สานไซข่ายตุ้มเอาไปดักไว้  

ที่วังผัวบอกให้เมียเราหุงข้าว   ผัวรักจะไปเฝ้ากระบังเอ๋ยไซ  

นอนกลางคืนเกิดอัศจรรย์นิมิตฝันต่างๆ  ว่าดักชุดติดช้างมานอนแช่เอ๋ยคาช่อง  

ไอ้จิ้งเหลนหางกุด    มันวิ่งไปเกาะตูดเสือมองเอ๋ยตาย  

นอนหลับเกิดอัศจรรย์นิมิตฝันแปลกๆ  ฝันว่าไอ้คกมันลงแขกไป  

 วานพวกเขียดมาหามเขื่อนฝันว่าหอยโข่งมันหุงข้าว ก็มันทําไมตั้งเตาออกเกลื่อนเอเอ๋ยชาย 

 ( จบเพลงเดินดอน )  

 เมื่อคืนเรานอนเปียกฝนอยู่ใต้ต้นสีฟัน  บังเอิญเรามาฝันว่าสีไฟ  

 ฝันว่าไฟไหม้มันมาไหม้กลอน   ตกลงบนหมอนมุ้งไหม้  

 พอรุ่งแจ้งแสงทอง    พระอาทิตย์ก็ส่องบนยอดไม้  

 พอพลิกฟื้นตื่นผวา    รู้ตัวลืมตาข้ึนมาทันใด  

 ได้ยินเสียงไก่แจ้มันขันแจ้ว   เห็นจะแจ้งแล้วหรือไร  

 เห็นฝูงนกฝูงกามันร่อนร่าจากรัง   จวนจะสว่างเร็วไว  



 พอว่าเท่านั้นไม่ทันช้า    ลุกขึ้นมาล้างหน้าไม่ได้  

 ไอ้น้ําในกระบอกที่ตักมาจากบ่อ   มันแขวนไว้ที่ตอหนอไม้ตาย  

 เห็นน้ําท่าก็ยังอยู่ล้นรูกระบอก   เทน้ําไม่ออกเราก็ผิดใจ  

 เลยยกกระบอกขึ้นกระแทกกระบอกแตกถึงตูด น้ําฉีดไหลฉูดล้างหน้าไม่ได้  

 เลยไปนั่งเหงาหงอยทําเป็นเงี่ยงแหง่  เห็นกระบอกแตกแบใจไม่สบาย  

 หยิบเอาเสื้อเข้ามาสวมตัว    หยิบเอาหมวกสวมหัวแล้วก็ไป  

 พอลงไปท่ีในน้ําเอามือไปคลําดูงา   เห็นฝูงปลาเงียบหาย  

 ปูปลามันน่าจะติด    มันช่างวิปริตไปเส่ียนี่กระไร  

 น้อยไปหรือเจ้าปลา    มันมากัดงาตุ้มได้  

 งาตุ้มก็แตกปลาแหกหนี    ตัวเดียวกไ็ม่มีน่าเสียดาย  

 มันเกิดลางร้ายขึ้นตั้งหลายอย่าง   เสียงเหมือนคนนอนครางอยู่ใกล้ๆ  

 เห็นแมงนูนตีอกจิ้งจกทัก    ให้ประหลาดใจนักหนอผิดใจ  

 พอว่าเท่านั้นมิได้ทันช้า    จัดแจงกู้ปลาทันใด  

 ไปดูลอบลูกใต้ดันไปติดเอาเสือ   ไปดูลอบลูกเหนือดันไปติดกระต่าย  

 เราดักลอบในน้ํายังกลับซ้ําไปติดนก  ทําให้เราผิดอกหนอผิดใจ   

 ไปดูยอที่ยกกลับเป็นยักษ์    ไปดูตุ้มที่ดักกลายเป็นเสือร้าย  

 เฝือกที่เรากั้นเป็นทหารยืนแถว   ไอ้ขม้องก็เป็นแมววิ่งขึ้นยอดไม้  

 ไปดูเฝือกดูไซตั้งหลายอย่าง   จะติดปลาบ้างก็หาไม่  

 มันเป็นไฉนอย่างไรเช่นนี้    เกิดมาหามีเคยเห็นไม่  

 ไปดูเบ็ดที่ปักกลายเป็นแมงป่อง   กระบอกเหยื่อดองก็เดินได้  



 ไปดูอีลันกลายเป็นงูหลาม   มันทําให้เราเกิดความผิดใจ  

 เอ๋ยอากาศมืดมัวไปทั่วฟ้า    มันให้หนาวอุราไปเสียนี่กระไร  

 ได้ยินเสียงอีกามันแค้นคอ   มันจับอยู่บนคอไผ่ตาย  

 ได้ยินเสียงอีกามันมาบอกข่าว   มันคงจะมีเรื่องราวอะไร  

 มันร้องบอกอะไรเราก็ไม่รู้   มึงมาบอกข่าวกูหรือข่าวใคร  

 ถ้ามึงบอกข่าวร้ายมึงก็บินหนี   ถ้ามึงบอกข่าวดีมึงก็อย่าไป  

 พอว่าเท่านั้นมิได้ทันช้า    อีกาบินผ่านหน้าเราไป  

 บินไปแล้วมิหนําซ้ําขี้รดหน้า   น้อยไปหรืออีกาวายร้าย  

 เราจึงรีบข้ึนจากหนองปลา   จัดแจงกายาเร็วไว  

 มันเป็นเหตุไฉนอย่างไรวันนี้   ปูปลาก็มีแต่ไม่ได้  

 เรามาหวนคะนึงคิดถึงบ้าน  

 เราจากมาห้าวันมันช่างนานเหมือนห้าปี  จิตใจไม่ดีเลยหนอให้ตาย  

 มันห่วงพันห่วงผูกคิดถึงลูกถึงเมีย   ให้ละห้อยละเหี่ยน่าใจหาย  

 ครั้นจะขืนอยู่ช้าเห็นท่าจะไม่ดีต้องกลับบ้านเสียที ถ้าลูกเมียอยู่ดีจึงกลับมาใหม่  

 เครื่องมือที่เอามามันก็ละล้าลัง   ทิ้งมันเสียมั่งไม่เอาไป  

 พอเตรียมตัวเสร็จพลันมิได้ทันช้า   ออกจากหนองปลาทันใด  

 ประลังทีก็เดินประลังทีก็วิ่ง   ดูพัลวันพัลวิงมาโดยไว  

 ได้ยินเสียงแม่ชะนีร้องเรียกหาผัว   เรามาคิดถึงเมียตัวแทบร้องไห้  

 พอเดินลัดตัดทางมา    มาถึงทุ่งนาทันใด  

 แลเห็นหลังคาอยู่เรืองๆ    แลเห็นกระเบื้องอยู่ไรๆ  



 พอมาถึงกอไผ่ที่ท้ายบ้าน    แทบกระโดดทะยานเข้าไป  

 พอเหลือบชะแง้แลมอง    แลไปตามช่องใบไผ่  

 แลเห็นเถาตําลึงมันขึ้นคลุมหลังคา   มีแต่แร้งแต่กาบินไขว่  

 เห็นคนในบ้านเงียบสงัด    เงียบเหมือนอย่างวัดไม่มีพระอาศัย  

 เหย้าเรือนเคหาไม่เป็นฝาเป็นฝั่ง   อีกาทํารังแฝกตกทลาย  

 พอเงียบโสตฟังเสียงมองเมียงเข้ามา  ได้ยินเสียงลูกสองลาร้องไห้  

 ก็แปลกจิตผิดใจเป็นไฉนกัน   เราจึงเดินถลันเข้าไป  

 แล้วจึงถามไอ้ข้องกับอีปู    ว่าแม่ของมึงอยู่หรือไปไหน  

 พอได้ยินลูกมาร้องบอก    เหมือนหนามใหญ่เข้ามายอกในหัวใจ  

 หนามตําก็ต้องเอาหนามบ่งไปด้วยคมหนาม มันถึงหมดความเจ็บใจ  

 เมียของเราหนีมันก็มีคนพา   ไอ้ชู้อิจฉาเราก็ลูกผู้ชาย  

 เราก็ศิษย์มีครูหมูมีมัน    คนเก่งกลัวกันทําไม  

 พอก้าวขึ้นเรือนข้าวของเกลื่อนกลาด   

 เรี่ยราดทั่วเรือนรอยยิ้มและเป็นเลน  มันทําไว้ให้พอเห็นแทบจะร้องไห้  

 พอตรงเข้าไปในครัวมุดหัวแลเห็น   หูตึงอกเต้นถ้าพบตัวหนามึงตาย  

 แลดูในครัวเปลี่ยนทั่วขี้เถ้า   ทั้งหม้อแกงหม้อข้าวก็กระจัดพลัดพลาย  

 หม้อข้าววางอยู่ในครัว    ฝาละมีอยู่หัวบันได  

 รอยมันทําเปื้อนเปรอะเลอะเทอะเต็มตู้  คงทํากินเลี้ยงชู้อีวายร้าย  

 รอยมันหุงข้าวมันทําเตาของพ่อแตก  เอาของดีมาทําแดกทิ้งลูกไปเสียได้  

 รอยมันหุงข้าวเลี้ยงกัน    ทั้งข้าวสุกข้าวสารอยู่ทั่วไป  



 กะปิในกระปุกเปิดแล้วมันก็ไม่ปิด   หนอนกินเหลือสักนิดไปเมื่อไร  

 ขนเป็ดขนไก่เรี่ยรายเต็มครัว   มันทํากินเลี้ยงผัวอีจัญไร  

 ทั้งไอ้อูไก่แก่ไอ้แจ้มันก็กินกินจนหมดสิ้น  ช่างไม่เหลือสักชิ้นเจียวหนอให้ตาย  

 มันเอาช้อนพาดปากชาม  

 มันซดน้ํากินเนื้อกินไม่เหลือสักคํา   มันกินไอ้อูขันยามไก่ของแม่ยาย  

 โมโหหึงขึ้นมาถึงหน้า    น้อยไปหรือมันช่างมาทําได้  

 เลยยกกระทะไปทุ่มที่มุมฝา   มึงเป็นใจให้เขามาฆ่าเป็ดไก่  

 เดินออกมาจากครัวมิได้รอช้า   ตรงข้ึนเคหาเรือนใหญ่  

 มึงทําโต๊ะของพ่อแตกคบแขกกนิข้าว  ท้ิงลูกผ่าเหล่าดูซิคนจัญไร  

 ดูข้าวของเกลื่อนกลาดเรี่ยราดทั่วเรือน  มึงทําเปรอะทําเปื้อนเสียยกใหญ่  

 บ่ายหน้าเข้าเรือนมิได้เชือนแช   แลเห็นลูกกุญแจลิ้นชักหักกระจาย  

 ทรัพย์สินเงินทองข้าวของมีค่า   มันเก็บไปหมดจนหามีไม่  

 เครื่องมือตั้งหลายอย่าง    เก็บรวมใส่ในลังรอยมันรื้อทะลาย  

 ด้ามจอบเหล็กจีบสํารับลิ่มใส่รู   มีดโต้ปลายตู้เลื่อยตัดกระต่าย  

 ขวานโยนมีดยาวแหลนหลาวก็ไม่เหลือ  ทั้งอีเหน็บมีดเหนือและสนับเหล็กใน  

 มีดโต้ด้ามแตกมีดแขกด้ามคู่   มีดสั้นหั่นหมูขวานมุยฟันไม้  

 ถ้วยโถโอจานเชี่ยนขันของขาว   ของส้ันของยาวของเล็กของใหญ่  

 หีบกลอนลูกกรงมันหักพังออกโล่ง  ลักเอาผ้าม่วงโรงเคร่ืองรางเหล็กไหล  

 มันลักกล่องและกลักเหล็กสักขาคีม  กลิ้งกลมล้มกล้ิงอยู่กลางเรือนใหญ่  

 ลักเอาผ้าม่วงโรงผ้าโสร่งโคราช   เคยพันห้อยพาดกลิ้งอยู่กลางเรือนใหญ่  



 ลักเอาผ้าม่วงโรงผ้าโสร่งโคราช   เคยพันห้อยพาดเข้าไว้ที่ราวไม้ไผ่  

 มันลักผ้าม่วงสีมันผ้าจันท์สีแจ่ม   ผ้าสีดอกแซมไหมสดดอกไส  

 มึงไปอยู่กับยายจะได้กินปลาย่าง   พ่อจะไปตามอีนางแม่ให้  

 แล้วพาลูกทั้งสองลา    มาถึงบ้านพ่อตาแม่ยาย  

 จึงเล่าแสดงแจ้งคดี    เสียจนถ้วนถี่มากมาย  

 เดี๋ยวนี้ลูกของพ่อเมียของฉันมันคิดการไม่ดี เดี๋ยวนี้มันไปมีผัวใหม่  

 ฉันไปหาปลาหนองสองสามวัน   มันเก็บของพากันหนีไป  

 ฉันจะไปแจ้งความขอหมายตามเมีย  เราจะนิ่งอยู่เสียมันคงไม่ได้  

 พอบอกเท่านั้นไม่ทันช้า    ฝากลูกสองลาเข้าไว้  

 ผมจะไปหาท่านกํานัน    ท่านเป็นคนสําคัญต้องรีบไป  

 พอถึงบ้านกํานันจึงร้องขานเรียกหา  เรียกพ่อกํานันจ๋าหนาพ่อชื่นใจ  

 โปรดดูหมาให้ด้วยช่วยผมที   ผมมาธุระที่นี่ผมไม่ไปไหน  

 ผมมาหาท่านกํานันเป็นกิจการส่วนตัว  เมียของผมมันมีผัวต้องขออภัย  

 ผมขอฟ้องไอ้ชายชู้ที่สมสู่พาเมีย   เดี๋ยวนี้มันพักอยู่กันเสียที่บ้านใต้  

 ว่าเมียคนนี้เดิมทีจะได้กัน    ไม่ใช่เมียกลางบ้านพ่อแม่ยกให้  

 ได้ไปสู่ไปขอปลูกหอตั้งสามห้อง   กองทุนหมั้นทองตามประเพณีไทย  

 มีเถ้าแก่นั่งลุงปลูกเรือนหอ   ยังวิ่งตามกระดอเขาไป  

 ไม่ทําให้เสียหน้าลักพาเอาเอง   ไม่ข้ึนหาข่มเหงพ่อแม่ยกให้  

 เสียขันหมากทองหมั้นพูดกันเป็นเกณฑ์  มีผู้ใหญ่รู้เห็นผมจะบอกให้  

 เอาเรือนหอไปตั้งปลูกฝังให้เด่น   มุงด้วยปูนซีเมนต์ขึ้นมาใหม่ๆ  



 เหย้าเรือนหรือก็ใหญ่ทําด้วยไม้เมืองนอก  ได้จ้างคนบางกอกมาทําลวดลาย  

 บานพับกับพึงแกะกลึงสลัก   เชิงชายตั้งฉากเชิงชาย  

 อยู่ด้วยกันมาตั้งห้าปี    ลูกเต้าหรือก็มีทั้งหญิงชาย  

 กําปั้นสักอุ้บมิได้ทุบสักที    โกรธเมียมิได้ตีด้วยไม้  

 ยังไม่ทันไรมันเอาใจแหน่ง   น้อยหรือเสียแรงรักใคร  

 ยังไม่ทันสองผมมีตั้งสองผัว   น้องมาทําตัวชั่วน่าเสียดาย  

 มันช่างไม่คิดดูบ้างถึงความหลังความหน้า  เป็นผัวเมียกันมาก็นานหลาย  

 กําปั้นสักอุ้บมิทุบสักอั้ก    ไม่เคยว่าเมียรักให้เจ็บใจ  

 ไม่ควรคบชู้หนีฉุดจนลึงค์หลุดจากรู  มันมาทําให้กูยากกาย  

 หรือว่าของไอ้ชู้มันยาวเหมือนอย่างเซ้าต่อนก ของผัวเก่าไม่ถึงอกถึงใจ  

 พอได้คู่มือแม่นมั่น    ลาท่านกํานันทันใด  

 พอมาถึงเคหาไม่ช้าที    จัดแจงกายีทันใด  

 หยิบเอาผ้าม่วงมานุ่งคาดพุงเสียจนแน่น  เอาเสื้อราชปะแตนเข้ามาสวมใส่  

 เสื้อในเสื้อนอกแต่งออกอย่างดี   เดินทางวันนี้ขอให้มีชัย  

 แล้วก็หยิบเอาพระเข้ามาสวมคอ   อาราธนาหลวงพ่อเข้ามาสวมใส่  

 เอาเครื่องขลังสวมคอมีแต่นอแต่งา  ปลุกเสกภาวนาเป่าไป  

 ทั้งไข่แร้งพระรถไข่กดนกคุ้ม   เขี้ยวกรามนกตะกรุมได้มาจากเมืองไกล  

 ดีมดขดหอยแปดร้อยเก้าอย่าง   เหล็กไหลเคร่ืองรางเก็บรวมเข้าไว้ในไถ้  

 ตะกรุดโทนสําคัญผ้ายันต์ครูเย็น   พระเมืองเขมรเราก็ได้ไว้  

 มหาอุดก้นอัดตั้งแปดนัดไม่มีลูก   ยิงออกไม่ถูกเราก็ไม่ตาย  



 ถ้าเราพูดไม่จริง     เราจะยอมยิงด้วยปืนใหญ่  

 ให้เราไปภาวนาหนทางสักห้าหกคืน  แต่พอสุดเสียงปืนเราก็คงไม่ตาย  

 แต่พอออกจากบ้านมิได้ทันช้า   เที่ยวได้สืบหาตามไป  

 ถ้ามันหนีขึ้นบนเราจะตามดันลงล่าง  จับใส่ตารางหาว่าเป็นผู้ร้าย  

 ถ้ามันหนีวันละคืบเราจะตามวันละศอก  ไม่ให้พ้นมือเราดอกจะตามหวดมันให้ได้  

 ถ้าคอของมึงไม่เด็ดไปเสียด้วยคมดาบ  ถึงอย่างไรเราก็ไม่กลับคืนไป  

 ถ้าไปพบกลางป่าเราจะฆ่ากลางแปลง  ถ้าไม่ตีก็แทงถ้าไม่มีดก็ไม้  

 ถ้าเราจับได้เองเราจะเล็งฝีมือ   ชีวิตของมึงคืออีนกไขว้  

 เราก็ชายชาตรี     ตัวต่อตัวเราก็ไม่หนีเหมือนอย่างไก่  

 ถ้าบังกายหายตัวมึงมุดหัวไม่เห็น   เมียคนกูจะประเคนยกให้  

 น้อยไปหรือไอ้เพื่อนน้ํามิตรกลับมาคิดคด  เสียแรงที่เราสาบถกันไว้  

 ต้องชักน้ิวมาเย่ียวรดเพราะมันคดในข้อ  มันพาเมียของเราไปล่อเสียได้  

 เราก็เป็นคนแกร่งนักเลงเที่ยว   หัวเสลาเก้าเลี้ยวเราก็เคยไป  

 หาดเสลาเก้าเลี้ยวส้มเสี้ยวหูกวาง   ท่าพุทราวังยางบ้านทุ่งใหญ่  

 ไม่ว่าที่ไหนเราก็ไปจนจบเมืองลพบุรี  เมืองนครชุยศรีมะละแหม่งเชียงใหม่  

 บ้านใหม่เมืองแม้วบ้านแพ้วลําปาง   เมืองบนเมืองล่างเราก็เคยไป  

 มลายูมลาเยไอ้มะตะเกเมืองแขก   เมืองยี่ห้อหอแหกที่หุบหาย  

 รักกะตาเชียงตุงเมืองย่างกุ้งอังกฤษ  ที่มันพูดฟุดฟิดฟอไฟ  

 สุโขทัยไร่อ้อยลานหอยระแหง   หัวดงโป่งแดงเราก็เคยไป  

 สระทะเลหนองหมูดงชะพลูโกรกพระ  เราเคยด้นตามดะไปถึงเมืองอุทัย  



 บ้านแก่งพิจิตรท่าอิฐบางโพ   บางระกําท่าตะโกไปจนเขาชนไก่  

 หาดสูงโป่งสังข์หัวยางลาดยาว  

 หนองตาหนองเต่าเนินกว้าวเนินกระพี้  หนทางแค่นี้เราเคยไป  

 เมืองนอกเมืองนาเมืองข่าเมืองขิงเมืองลิงทอหูก เมืองกระรอกออกลุกเมืองกระแตแทงปลาไหล  

 ในประเทศยุโรปเราเที่ยวจนจบเคยเจน  เราจะตามไปเล่นมันให้ได้  

 เราจะตามไปฟ้องร้องฏีกา    เอาความอาญาให้จนได้  

 เราจะตามให้ดูเราจะขู่ให้ดัง   เอาสินสอดสี่ช่ังคืนให้ได้  

 พอว่าเท่านั้นไม่ทันช้า    เที่ยวถามเขามาตามบ้านเล็กบ้านใหญ่  

 พอได้ความชัดรีบตัดทางตรง   เข้าไปในดงพญาไฟ  

 บางทีก็เดินบางทีก็ยั้ง    หยุดหย่อนผ่อนกําลังเรื่อยไป  

 

      

 

 

 

 

 

   

  

  



  

บทชู้พาเมียหนีหน้า 

ชู้ จะกล่าวถึงชายชู้มิได้อยู่ช้า   หยุดอยู่ร่มพฤกษาต้นไทร  

 นอนหลับสนิทนิทรา    ไม่รู้ว่าผัวเก่าตามมาจวนใกล้  

 นอนกลางวันฝันต่างๆ    ฝันว่าติดตารางไม่รู้ว่าเรื่องอะไร  

 พอรู้สึกตัวลืมตา     แลเห็นเวลาจวนบ่าย  

 จึงลุกขึ้นปลุกภรยา    น้องเอ๋ยมัวช้าอยู่ไม่ได้  

 ตะวันก็บ่ายลงไปนักหนา    ถ้าผัวเก่าตามมาเราจะคิดท่ากันอย่างไร  

 น้องจะอยู่กับพี่หรือจะไปกับผัว   ให้ตรึกตรองตัวดูเป็นไร  

 ถ้ากลับไปกับผัวน้องไม่อยู่กับพี่   ฉันจะได้หนีน้องไป  

หญิง กําลังหลับสนิทนิทรา    พอถูกตัวลืมตาทันใด  

 ได้ยินชู้ชายมาร้องถาม    มันให้มีความเจ็บใจ  

 จึงมีสุนทรวอนสนอง    คอยดูใจน้องเป็นไร  

 ถ้าว่าไม่รักฉันก็อยู่กับผัว    ฉันจะหนีตามตัวแกมาทําไม  

ชู้ ถ้ากระนั้นอย่าอยู่ช้าสองคนเราก็พากันไป  ชู้รักขึ้นหน้าน้องเป็นภรรยาลงท้าย  

 ตะวันก็เย็นลงไปรอนๆ    แสงแดดก็อ่อนลงไป  

 ได้ยินเสียงผัวเก่าของน้องตามมา   น้องจะคิดท่าอย่างไร  

 ที่จะลองทําของสําคัญ    หน่วงเหนี่ยวตัวมันเข้าไว้  

 ให้น้องเยี่ยวลงกลางมรรคา   พี่จะเสกคาถาเป่าไป  

 ให้เป็นแม่น้ําขวางหน้า    ให้ผัวน้องข้ามมาไม่ได้  



 แต่พอเมียเยี่ยวลงกลางมรรคา   จึงปลุกเสกภาวนาเป่าไป  

 ว่านโมขึ้นสามหน    เป่าพุทธมนต์ว่าไป  

 นะคงคาสะมาคงคา    เกิดแม่น้ําขวางหน้าทันใด (รัว)  

 แล้วจึงถอนปอยเสกคาถา  

 ให้เกิดเป็นเหราพระยากุมภี   ว่ายน้ําดําหนีหายไป  

 ถ้าว่าใครมาข้ามที่ตรงนี้    ให้พระยากุมภีกินตาย  

 แต่พอเสกเสร็จพลันมิได้ทันช้า   พาเมียหนีหน้ามันไป  

 ถ้าว่าใครไม่ดีมีวิชา    คงจะตามมาไม่ได้  

ผัว จะกล่าวถึงผัวเก่าข้าวของกัน   เดินตามรอยมันติดๆไป  

 รอยชู้รอยเมียเหมือนไก่เขี่ยตามกัน  ให้โมโหหุนหันหมั่นไส้  

 เห็นรอยมันนอนมันนั่ง    หยุดนอนเดินยั้งกันเรื่อยไป  

 พอถึงหนทางสามแยก    รอยตีนมันแปลกไปทางซ้าย  

 ทางนี้เป็นทางคน     ไม่มีใครปะปนหนามาไป  

 พอถึงพุ่มพฤกษา     รอยมันนิทราหลับใหล  

 รอยมันสมโชคไม่นึกถึงความยาก   มันช่างไม่นึกกระดากเสียเลยให้ตาย  

 นั่นก็รอยก้นกบอีบัดซบเมียกู   โน่นรอยหัวเข่าชายชู้พ่อจําได้  

 นั่งลงดูรอยเห็นน้ําย้อยติดหญ้า   หมู่มดมันมาตอมไต่  

 ถ้าจะชอบกันหนอมดพากันมาเป็นหมู่  มากินน้ําล้นรูอีวายร้าย  

 ออกจากพุ่มพฤกษาเดินมาไม่นาน   จวนจะทันไม่ทันอยู่ไวๆ   

 พอเดินมาไม่ช้า     เห็นแม่น้ําขวางข้าเข้าไว้  



 ให้อัดอั้นจนปัญญา    มีแม่น้ําขวางหน้าเราจะไปอย่างไร  

 มีท้ังฝูงจระเข้เหรา    มันพากนัมามากมาย  

 จึงลงไปที่ตีนท่า     หมายจะอาบชําระให้ร่างกาย  

 พอวักน้ําขึ้นจะกินเหม็นกลิ่นเยี่ยว   มันให้นึกเฉลียวอยู่ในใจ  

 น้ําอะไรเช่นนี้ดูใสดีพอกินได้   เหตุไฉนจึงมีกลิ่นเหม็นหรือจะเป็นน้ําอะไร  

 เราจะทดลองวารีจะน้ําสีหรือน้ําใส  

 จึงเลิกผ้าขึ้นหมดเยี่ยวรดราด   ดูเยี่ยวมันกัดกันใหญ่  

 จึงรู้ว่าเป็นน้ํามนุษย์    ไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์ใสๆ  

 เห็นจะเป็นแม่น้ําวิชา    ของไอ้ชู้มันมาทําไว้  

 เราก็ควักไอ้จ๋ออกมาเสกเป็นกระดาน  เอามาทําสะพานข้ามไป  

 แล้วก็เยี่ยวลงในน้ําเสกคาถา   แม่น้ําใหญ่ขวางหน้าหายไป  

 พอหายวับไปกับตา    แม่น้ํากลายเป็นป่าไปได้  

 น้อยหรือไอ้ชู้มันก็รู้วิชา    ทําแม่น้ําขวางหน้าก็ทําได้  

 ถึงมันจะมีดีเราก็มีดี    เราเป็นศิษย์ฤๅษีตาไฟ 

 มันจะทําอะไรให้มันทํามา   จะทดลองวิชาจนได้  

 แต่พอว่าเท่านั้นมิได้ทันช้า   เดินตามรอยมาในไพร  

ชู้ จะกล่าวถึงชายชู้มิได้อยู่ช้า   พาเมียหนีหน้ามันไป  

 พอเหลียวหลังกลับมา    เห็นแม่น้ําขวางหน้าหายไป  

 น้อยไปหรือไอ้ผัวเก่านี่มันเก่งพอการ  มันทําแม่น้ําขวางกั้นหายไป  

 จึงบอกกับภรรยา     ว่าผัวเก่าน้องตามมาหนอใกล้ๆ  



 ให้น้องแม่นั่งขี้จะเสกให้เป็นคีรีภูเขา  ให้ขวางหน้าผัวเก่าน้องเข้าไว้  

 แต่พอว่าเท่านั้นไม่ทันช้า    เราเสกคาถาเป่าไป  

 เดชะเวทย์มนที่เราพ่นเป่า    กลายเป็นภูเขาทันใด  

ผัว ฝ่ายว่าผัวเก่าเจ้าปัญญา    รีบเดินตามมาเร็วไว  

 พอมาถึงกลางทางระหว่างป่า   เห็นภูเขาขวางหน้าโตใหญ่  

 ให้นึกผิดใจเป็นนักหนา    ป่านี้เคยมาเคยไป  

 ไม่เคยเห็นภูเขาขวางหน้า    ดู ๆก็ท่ากระไร  

 จึงเข้าไปตรวจดูคีรี    ก็รู้ว่าเขาขี้เขาทําไว้  

 เราจึงเสกให้เป็นหมานิลเข้าไปกินขี้  ประเดี๋ยวเขาคีรีหายไป  

 ภูเขาก็หายกลายเป็นป่า    น้อยหรือวิชามันพอใช้  

 จะเป็นไรก็เป็นคงได้เห็นกัน   กูคงตามมึงทันจนได้  

ชู้ ฝ่ายชายชู้มิได้อยู่ช้า    พาเมียหนีหน้ามันไป  

 เวลาก็จวนเวลา     สองคนกับภรรยารีบไป  

 พอเหลือบชะแง้แลดูข้างหลัง   เห็นภูเขาหักพังสูญหาย  

 จําจะทดลองดูอีกที    ว่าวิชามันดีสักเพียงไหน  

 พอว่าเท่านั้นมิได้ทันช้า    หยิบใบพฤษาทันใด  

 เด็ดเอาใบสมอเสกเป็ นฯเสือสมิง   พอเห็นคนแล้วก็วิ่งเข้าใส่  

 แล้วสานหุ่นให้เป็นควายธนู   พอเห็นคนวิ่งลู่เข้าใส่  

 เสกเชือกเขาให้เป็นงูเขียว    คอยอยู่ทางเลี้ยวพอคนมาวิ่งไล่  

 พอสั่งเสร็จพลันมิได้ทันช้า   พาเมียหนีหน้ารีบไป  



 ถ้าว่าไอ้ผัวเก่ามาตามทางนี้   คงม้วยชีวีด้วยสัตว์ร้าย  

ผัว ฝ่ายว่าผัวเก่าเจ้าปัญญา    รีบตามมาจวนใกล้  

 แต่พอเหลือเขม้นเห็นเสือสมิง   ตัวโตใหญ่จริงวิ่งเข้าใส่  

 แยกเขี้ยวคํารามคํารณ    แต่พอเห็นคนไม่ได้  

 ไอ้เสือตัวนี้ยาวดีนักหนา    คงเป็นเสือวิชาไอ้ชู้ชาย  

 จําจะทดลองดูให้รู้กับตา    จึงเด็ดเอาใบมะค่าแล้วก็เสกคาถาเป่าไป  

 เดชะพระเดชเวสดี    เกิดเป็นราชสีห์ตัวใหญ่  

 ตรงเข้าฟักกัดเสือสมิง    ต่างคนต่างวิ่งเข้าใส่  

 ราชสีห์โดดตบเสือหลบแล้วกัด   แลดูสองสัตว์เพลินใจ 

 แต่พอเสือเสียท่าราชสีห์โดดถม   ขบกัดเสือล้มลงไป  

 เสือสมิงกลับหายเป็นใบสมอ   แลดูน่าหัวร่อไปเสียนี่กระไร  

 แต่พอเห็นเสือหายมิได้รอช้า   รีบเร่งไคลคลาตามไป  

 แต่พอตามได้สักครู่    พบควายธนูตัวใหญ่  

 ยืนขวางกลางมรรคาทําท่าจะขวิด   เห็นจะมีฤทธิ์ดุร้าย  

 จะต้องขับไล่ไอ้ควายป่า    เสกผ้าขาวม้าขว้างไป  

 กลายเป็นพญานาคราช    เลื้อยตรงเข้ารัดคอควาย  

 ควายกับงูเกิดสู้กัน    ดูพัลวันกันไป  

 แต่พอได้ที่นาคีก็พ่นพิษ    ควายธนูหมดฤทธิ์สู้ไม่ได้  

 ออกหนีไปในกลางป่า    แล้วคลายวิชาก็หายไป  

 น้อยหรือไอ้ชายชู้พ่อก็รู้เช่น   ไม่ว่ามึงจะเล่นอีท่าไหน  



 มึงจะทําอะไรพ่อก็ไม่กลัว   พ่อจะตามตัดหัวมึงให้ตาย  

 พอเดินมาถึงทางเล้ียว    แลเห็นงูเขียวหางไหม้  

 ตัวใหญ่ยาวรี     พอเห็นคนเลื้อยรี่เข้าใส่  

 แผ่แม่เบี้ยแลบล้ินเลียปาก    เห็นแล้วไม่อยากเข้าใกล้  

 ไอ้งูตัวนี้มันผิดทีพอดู    เห็นจะเป็นไอ้ชู้มันทําไว้  

 มึงจะทําอะไรพ่อก็ย่อมรู้    เราเรียนมาจากครูตั้งมากมาย  

 สมบัติกับไอ้งูเขียวประเดี๋ยวก็ซี้   กูลองดีมันให้ได้  

 พอว่าเท่านั้นมิได้ทันช้า    จึงเสกผ้าเช็ดหน้าขว้างไป  

 เกิดเป็นนกอินทรี    บินตรงเข้าไปตีงูร้าย  

 นกกับงูต่างสู้กัน     แลดูพัลวันยกใหญ่  

 พอนกอินทรีมีท่า    โดดจิกลูกตาของงูตาย  

 กลายเป็นเชือกเขา    แล้วหยิบขว้างเข้าป่าไป  

 ว่าพลางมิได้ช้า     รีบตามมาจวนจะใกล้  

 แลเห็นตัวรําไรมันหนีไปข้างหน้า   เห็นจะหมดวิชาแล้วไอ้ชู้ชาย  

 มึงจะหนีไปไหนคงจะไม่พ้นพ่อ   จะตามไปจับลากคอเอาเข้าตารางให้ได้  

ชู้ จะกล่าวถึงชายชู้มิได้อยู่ช้า   พาเมียหนีหน้ารีบไป  

 พอถึงเขตด่านชายแดน    พากันรีบแล่นเข้าไป  

 จึงหันหน้ามาปรึกษากัน    เราหลงเข้ามาพบด่านแล้วรู้ไหม  

 เราไม่มีคู่มือมาเป็นสําคัญ    ถึงอย่างไรนายด่านมันต้องจับไว้  

 เราจะคิดอย่างไรเล่าแม่สายสมร   จึงรอดสันสันดอนไปได้  



 ครั้นจะกลับผัวเจ้าก็ตามมา   จะเกิดฟันเกิดฆ่ากันตาย  

หญิง ตัวสั่นงันงกตกประหม่า    เห็นนายด่านเดินมาแต่ไกล  

 จะทําอย่างไรดีเล่าพี่ขา    น้องก็หมดปัญญาแก้ไข  

 ลองพูดกับนายด่านเขาโดยดี   เขาคงจะปราณีเราได้  

 ขอให้สินบนแก่ขุนบาล    ถึงอย่างไรเราก็ต้องผ่านไปจนได้  

 

ตอนนายด่านจับตัวชายชู้  ส่งตัวไปศาล 

ขุนบาล จะกล่าวถึงนายบุญตําแหน่งเป็นขุนบาลด่าน  คอยตรวจคนที่ผ่านมาไป  

 ตั้งแต่เป็นขุนบาลกินแต่เงินสินบน   มิได้มีความจนเข็ญใจ  

 เพราะขุนพิทัยกะรองเขต    ท่านสมเพชรักใคร่  

 พอได้รับท.บ.เป็นขุนบาล    รับราชการชายไพร  

 ทุกเวลาเช้าเย็นต้องตระเวรด่าน   ตรวจคนที่ผ่านมาไป  

 ไม่มีใบเสร็จคู่มือต้องจับมัด   หาว่าเป็นคนจรจัดผู้ร้าย  

 พอจวนเวลาห้าโมงเย็น    ต้องตรวจตะเวนทางใต้  

 จัดแจงแต่งกายมิได้ช้า    ออกจากเคหาตรวจไป  

 พอเดินมาถึงหน้าด่าน    เสียงคนพูดกันอยู่ใกล้ๆ  

 พอเหลือบชะแง้แลดู    แลเห็นชายชู้ทันใด  

 จําจะไปถามดูเสียให้รู้ที    ว่าจะเป็นคนดีหรือคนร้าย  

 แล้วจึงเดินเข้าไปแล้วก็ไต่ถาม   ว่าเฮ้ยพ่อรูปงามจะไปไหน  

 เกี่ยวเป็นพี่น้องญาติกา    หรือว่าเป็นภรรยากันอย่างไร  



 

ชู้ ฝ่ายชายชู้มิได้อยู่ช้า    ยกมือวันทากราบไหว้  

 พอได้ฟังนายด่านซักถาม    จึงเสแสร้งตอบความเท็จไป  

 ว่าผู้หญิงคนนี้     นายอยากรู้คดีหรือไร  

 เขาเป็นน้องคนรองหัวปี    ส่วนตัวผมเป็นพี่คนใหญ่  

 พากันเดินดงหลงป่ามา    ตั้งหลายเวลาแล้วนาย  

 ถ้านายไม่โปรดเห็นจะเป็นเปรต   นึกว่าช่วยสมเพชเถิดหนานาย  

     

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


