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ผะหยาเกีย้ว 
               เรียบเรียงโดย วฒัน ศรีสวาง 
.......................เสียงแคน.................................... 
 บทนํา (พิธีกรกลาว)  สวัสดีพ่ีนอง สาวหนุมซุมอีสาน  แตบูฮานสืบมา จายผะหยา 
กอนเกี้ยว  บาวสาวเทียวไปเลน นํากันเวามวน  ตามสมควรฮีตเคา ความเวากลาวจา  
บไดพากันเลน ผิดคองผดิเพศ  บไดเปนเหตุฮอน ซิงซูเส่ือมเสีย  เพ่ินน้ันคัดเคงแท  
ฮีตบานคองเมือง  จึงเจริญฮุงเฮือง มาฮอดเฮาเดียวน้ี 
 ฟงเยอ  พ่ีนอง ผองหมูไทยอีสาน  มาฟงผยาโบฮาน  หนุมสาวกลาวแก  
ฟงใหเห็นของแท  อีสานเฮาแตปางกอน  เพ่ินจีบกันแบบน้ี  เชิญเจาฮับฟง ไดแลว... 
.......................เสียงพิน.................................... 
๑) นางเอย  เจาผูงามโตงโหลง อายผูหลงทางมา สังบเอ้ินใสแน  
     อายขอแวกินนํ้า พอสิไดแนบนอ 
๒) อายเอย คันบติวานองทุกขไฮ ฮูปชั่วหัวหยอง  คันอยากลองผะหยานาง  

กะแวมาตี้อาย 
๓) นางเอย อายน้ีคือจั่งไกผูนอย พอแตกอเฮียนขัน  ตบปกขึ้น ตนโตกะยังออน  

ปากบทันแกกา จาเจากะบเปน  ดอกนาง 
๔) อายเอย นองน้ีคือดั่งบัวหวังนํ้า สิไปนําเทาซ่ัว คันแมนนํ้าแกงขึ้น บัวสิยื้อยืดนํา น่ันแลว 
๕) นางเอย อายน้ีคนขี้ฮาย ล้ีอยูคือกบ  เหน็คนมา ปอมปแลมลงนํ้า ซั่นแลว 
๖) อายเอย นองน้ีคือดั่งปลาเขง็ขอน หนองนานํ้าเขินขาด  ฝนบมาหยาดให  

สิตายแลงแดดเผา น่ันแลว 
๗) นางเอย อายน้ีคือดั่งเซื้อซาดแฮง เหม็นสาบกุยผง  บแมนแนวหงสคาํ  

สิหอนเทียมพระจันทรได  ดอกนา 
๘) อายเอย นองน้ีคือดั่งพลูลามคาง ปลายซานเหี่ยวแดด คันบตักนํ้าพรม  

คันบ อมนํ้าพูด พลูสิแหงเหีย่วตาย ใดอาย 
๙) นางเอย อายน้ีคือดั่งไซหลังหลา บหมานปลานําเพ่ิน  ถืกกะใสไว บถืกกะใสไว  

พอไดเที่ยวยาม  คันแมนมีปลาเขา ยังสิพอไดปน  ยานมีแตขี้เยื้อ เปอะไวปากไซ  
น่ันแลว 

๑๐) อายน่ีเปนผูโก คือดั่งลีงกัง  หางกะบมี  ดากแดงบอายบาน  เพ่ินบอ 
๑๑) นองน่ีเปนผูโก คือดั่งวันทอง แนมเบ่ิงหวัเพ่ินหยอง ปานฝอยขัดหมอ 
๑๒) อายเอย ความผะหยาเจา จามาใหมันคอง  ขอยสิจับใสของ ขังไว ดังกะปู น้ีแลว 
๑๓) นางเอย ความผะหยาเจา สิหยามากะตามซาง ยานแตหยาหมากหญา  

ปกขาโสงพ่ีซาย น้ีแลว 
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๑๔) อายเอย ความผะหยาเจา จามาใหมันคอง คันแมนจกับถือขอ  หยอบถืกปอง  
มันสิเส้ียวใสมือ เดออาย 

๑๕) นางเอย ความผะหยาเจา ยานคือควายตายหา ยานแตฝูงหมูแฮง  
ลงทื้นซากผะหยา เจาแลว 

๑๖)   อายน้ี ความผะหยาขอย เต็มโกนไมดอกอ่ึง  กึ่งใสนํ้ากะเหลือ กึ่งใสเฮือกะหลม  
กึ่งใสเจา ตายจอยสูบไหว ซัน่แลว 

๑๗) สาวน้ี  ความผะหยาเจาเตม็โกนไมบาก  หนาผากเจา แนมแลวแมนขี้ตั๋ว แทเลย 
๑๘) อายน้ี  ความผะหยาเจา จามาอยาคยุอวด อยาสิโสวาทเวา  

ผะหยาเฮ้ียนคาขอมือ ทอน้ี (ทาํขอน้ิวมือใหดูดวย) 
๑๙) นางเอย ขออภัยนองหลา เฮามาจากันใหม ขอใหละอายไว  

พอไดน่ังนํา แนถอน  อายน้ีใจประสงคนํ้า จั่งคอนคุมาหา ใจประสงคปลา จั่งแบกแห  
ลงหวย  อยากสิถามนางนอง มีคนปองแลวไป ในใจเจามีใผเฝา แลวบนอ 

๒๐)    อายเอย บอกแลวเด วาคือปลาเข็งคอน หนองนานํ้าบขาด คันฝนบหยาดให  
บตายแลงแดดบเผา  นองน้ีทุกขยากใฮ บมีใผบเหลียวเบ่ิง ดอกอาย  มีพอแมเฒาๆ  
กับนองอีกสิบคน ทอน้ัน 

๒๑)    นางเอย บุญของอายไดยินนางตานกลาว  อายกะปลอดออยซอย เสมอดั่งตองตัด  
ผัดแตเปนบาวมา บมีเมียสามซอน  ผัดแตเปนกอข้ึน บมีเครือบเกี้ยวอุม   
ผัดแตเปนพุมไม เครือบเกี้ยวแมนบมี  ดอกนาง 

๒๒) อายเอย คันอายเวาจั่งซั่น กะใหแมนคาํสา คันแมนซาตามี สิใหญสูงคือเจา  แนวนาม
ขอย บักหอยนาหนาต่ํา มันบสมสํ่าเซื้อ เครือเคาบาวพ่ีชาย ดอกตี ๊

๒๓)     นางเอย ใจประสงคแลว เมืองแกวกะดั้นฮอด ใจประสงคยอดแกว ในถํ้ากะกนหา 
 ใจประสงคใสมอน จั่งคอนมอนนําสง ประสงคเฮ็ดนาฮวมแลว จั่งคอนกลาแขงฝน 
 ใจประสงคโสง แพงปานใดกะซื้อใส คันบมีแทๆ  ใบไมสินุงแทน  กะได 
 ใจประสงคตอเจา ใผกวนกะบขุน ใจมันใสตอเจา ใผตองขุนบเปน ดอกนาง 
 ใจประสงคตัง้ นํานางทุกบาดยาง สิบวางนาดนอง ใลถ่ิมใหแกใผ ซัน่แลว 
 ใจประสงคตัง้ หวังซมแกมออน ใผสิซมกอนอาย คองถาเบ่ิงมือ  อายสิเพพังมาง เสาเฮือน 
 ใหขาดทอง  สิเตะกกหมากพาวกลางบานใหขาดกลาง ถาเบ่ิงดู  อายสิอาสาเลีย้งพอแม 
 ยายตา สิเฮ็ดนาฮ้ัวสวนปลูกแปงไถมาง  อายสิเพียรหาเลี้ยง คําแพงเจาออน....บัดนองสาวเจา  
น้ัน... ใหญแลวใหพ่ีขอ...สาเดอ 

๒๔) อายเอย  อยามาต๋ีแถลงเวา เอาเลามาปลูก บแมนเซื้อซาดออย กินไดกะบหวาน 
     อยามาตีแ๋ถลงหลม ตมบมีคะลาดหม่ืน อยามาตคิะลาดลม เดือนหากอนฝน 
     อยามาตีแ๋ถลงหลม ตมบมีคะลาดหม่ืน อยามาตี๋วาทเวา ลวงขอยแลวบเอา 
     อยามาตีแ๋ถลงแปง แปงเปนหลายวาด อยามาตั๋วอีนอง ใหนอนแลงอยูดาย  
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     ใผสิหลิงเห็นไส หัวใจนกข้ีถ่ี ทางปากฮองทืดทื่อ ใจเล้ียวใสกะปู    
ใผสิหลิงเห็นฮู ภายในปลองไมไผ ลางเทื่อดวงอยูหั้น สิไปฮูฮอมใด 
แนววาใจผูชายน้ี คือกวยกะตาหาง ทิ่มลงน้ํา ไหลเขาสูทาง น่ันแลว 
นองสาวขอย มีอยูเถิงหก  คันอยากเห็นนาฮก ก็เลือกเอาตี๊อาย  ลองเบ่ิง 

๒๕) นางเอย ใจอายน้ี คือหินหนักหม่ืน ทิ่มลงน้ํา จมหม่ิงบฟู  
     ซาดที่เปนหงสแลว บลดต่ําลงเปนกา คําที่พาทีไข บหลอกลวงตั๋วเจา 
     คําวาเอาน้ันคือสัจจะหม่ัน พะยาหงสผูสูงสง  บลดความไดเวา ใหเขาเอิ้นวากา  
     ซาดที่เปนซายน้ี คาํพาทีคือเกยีรติ คาํปากวาออกแลว ประกันดวยซาดสกุล ซัน้แลว 

๒๖)    อายเอย ซาตานองน้ัน ยานคือแตงกลางใฮ  อายหากกินหนวยแลว  
สิไลถ่ิมแตเครอื น่ันตี๊  คันบจริงเจาอยาเวา คันบเอาเจาอยาวา ยานคอืตอกมัดกลา  
นาแลวเหยียบใสตม น่ันแลว   ยานแตคองคอยเจา คือกบเขียดคอยฝน คือคนจนคอยรวย  
ยานแตตายบเห็นจอย   แนวเวาซูตางบาน ยานแตถืกของเขา วาสิเอาแตวาจา สวนใจบมี 
เตื้อง   เจาอยาเก็บดอกหวาน บานเพ่ินมาบาน ใหเมือ งอยซานเก็บ ดอกกะเจียวกลางบาน  
เจาพูนเดอ 

๒๗) นางเอย อายน้ี วาสิแปงขัวขวม สะพานทองเทยีวไต ตางใหมีพ่ีนอง เที่ยวยื้อยองยาม   
วาสิปลูกดอกซอน ซอนดอกกะดังงา แมนวามีหลายซาย สิยาดเอาจนได  วาสินําเงินพรอม  
นําคํามาแตง วาแตเจาเปดปองให สิพาเฒาสูขอ  นองแลว 

๒๘) อายเอย  นองเปนผักอีตูเตี้ย ตนต่ําใบบดก กกบทันฝงแนน บอยากจีจูมดอก ฮากบทัน 
หยั่งพ้ืน บอยากปนปงใบ   นองน้ียังออนนอย ยังอยากเฮียนเขียนอาน  อาจารยประวิทย 
เพ่ินฮาย  หลายปหนาจั่งคอยมา  เดออายเดอ 

๒๙) นางเอย  คันบเปนตาสอน สิคอนหวิงเมือตาก  สิคอนดากข้ีโม เมือตอนปาหมากยาง   
บอยากพลัดพรากนอง อายจําจองใจตก  พอเม่ือไกขันกก อายสิไกลไลเจา  คันแมนบุญเคย
สราง ผลาเฮาเคยไดฮวม คนัแมนคาดไดรวม ไปแลวกะตาวคืน ดอกนา  คันแมนคึดฮอดอาย 
ใหแนมเบ่ิงเดือนดาว สายตาเฮาจวบกันอยูเทิ่งฟา   ตี ๒ แลว สิไลลาเมือกอน ม้ือหนาพูน  
จั่งมาพอพบกัน........ เมือกอนเดอสาวหัวหยอง 

๓๐)     เม่ือสา อายกนขี้โม 
....................เสียงแคน............................... 
บทตาวลา 

พ่ีนองเอย  ความผะหยาน้ี มีหลายเหลือขนาด  โบราณต้ังแตงไว สอนใหลูกหลาน   
คันบเอามาเวา ความผะหยาสิสูญคา  ภูมิปญญาเกาก้ี  ลูกหลานตองสืบสาน  อาจารยวัฒน 
เพ่ินสืบคน ความเกาภาษา  ไทยอีสานของเฮา  ขึ้นมาใหเฮียนฮู   ฮักษามูลมังเคา ไทยอีสาน 
ใหคงอยู  สืบตอไว ลูกหลานไดภาคภูมิ   ซั้นแลว 
                                                สวัสดี 


