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ระบบเขียนภาษาอ่าข่า

 ระบบเขียนภำษำอ่ำข่ำ ด้วยตัวอักษรไทย เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำนวิจัย

เพื่อท้องถิ่นในโครงกำร “ฟื้นฟูภำษำและภูมิปัญญำท้องถิ่นผ่ำนประวัติศำสตร์และ

ค�ำสอนชำวอ่ำข่ำ บ้ำนแม่สะแลป  ต.แม่สะลองใน  อ.แม่ฟ้ำหลวง  จ.เชียงรำย” 

เพื่อกำรฟื้นฟูภำษำและภูมิปัญญำท้องถิ่นชำวอ่ำข่ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งได้

รับกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรจำกศูนย์ศึกษำและฟื้นฟูภำษำ – วัฒนธรรมภำษำ

ในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย และได้รับกำรสนับสนุนงบ

ประมำณจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ฝ่ำยวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 กำรท�ำระบบเขียนภำษำอ่ำข่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร

บันทึกภำษำ องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวอ่ำข่ำ เช่น ค�ำศัพท์ เรื่องเล่ำ 

นิทำน สุภำษิต ประวัติศำสตร์ เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรท�ำระบบเขียนดังนี้

 1. ระบบเขียนภำษำอ่ำข่ำ ต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคมภำยนอก

โดยในที่นี้ได้เลือกใช้ตัวอักษรไทยในกำรเขียน

 2. ตัวหนังสือง่ำยต่อผู้ใช้ ไม่ซับซ้อนเกินไป

 3. ตัวหนังสือต้องแสดงลักษณะของภำษำให้มำกที่สุด สำมำรถเขียนแทน

เสียงพิเศษในภำษำได้

 4. ใช้ตัวหนังสือ 1 ตัว แทน 1 เสียง

 5. ใช้สัญลักษณ์สม�่ำเสมออย่ำงเป็นระบบ

 6. สำมำรถใช้เขียนครอบคลุมภำษำอ่ำข่ำในพื้นที่อื่นได้

 7. สำมำรถพิมพ์ตัวหนังสือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

 8. ตัวหนังสือต้องเชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบรำชกำรได้ 

1



 ระบบเขียนภำษำอ่ำข่ำ ประกอบด้วย พยัญชนะต้น, สระ, วรรณยุกต์ และ
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อี่นาง  กะ  บ่ะ  อ๊อ  ฌ่าแทอี๊มา.

วันนี้จะเอำหน้ำไม้ไปล่ำสัตว์

5

Iˬnah_  kaˆ  b˰  awˇ  shaˬtheh_iˇma_



ง๊าน๊า  อ่าข่า  ส่าเล.

ฉันเป็นคนอ่ำข่ำ

6

Ngaˇnaˇ  Aˬkhaˬ  zaˬle_



กฺ๊ามา  เฮอข๊าง  ยอขะแอ๊  ม่ามื่อญา

ถนนเส้นนี้ไม่ค่อยดี

7

Gaˇma_  heu_khahˇ  yaw_khaˇehˇ  maˬmuiˬnya_



ง่าดาแน  เษอะเออ  อ๊าเน่  ฮ่อเฆาะ.

ฮ่อเฆำะจำกไม้ไผ่ที่พ่อฉันสำน

8

Ngaˬda_neh_  dzeu˰eu  aˇneˬ  hawˬghawˆ



อ๊าโม่ยะ  งาแบะ  ษ่าษ่าแอ๊  จ๊องา.

ลิงก�ำลังกินกล้วยอยู่

9

Aˇmyo˰  nga_behˆ  dzaˬdzaˬehˇ  jawˇnga_



อี่นาง  ง๊า  ยาจ ิ ตี่แซ่ะ  ษ่าแล๊มา.

วันนี้ฉันจะฆ่ำไก่กิน

10

Iˬnah_  ngaˇ  ya_ciˆ  diˬseh˰  dezˬlehˇma_



อาจฺี ๊อู่ฌ่อพอ  โปะษ่าแม.

นกออกหำกินตอนเช้ำ

11

A_jiˇ  uˬshawˬphaw_  poˆdzaˬmeh_



ง๊า  ฮ่อษ่าแง  ฉีด๊าแน  ฉีษ่าเล.

ฉันใช้ตะเกียบกินข้ำว

12

Ngaˇ  hawˬdzaˬngeh_  tsi_daˇneh  tsi_dzaˬle_



อ่าช่าง  บี่เออ  อ๊าย่า  เกอล๊าง่า

ถึงเทศกำลเล่นลูกข่ำงแล้ว

13

Aˬchahˬ  biˬeu_  aˇyaˬ  ge_laˇngaˬ



อู๊มฌ่อ  ง๊า  ซี่เล๊ว ที่โล  เส๊อเล่.

เมื่อเช้ำฉันซื้อส้ม 1 กิโล

14

Mˇshawˬ  ngaˇ  siˬloeˇ  tiˬlo_  zeuˇleˬ



งาแพ่ส่า  อ่าส่ะ  เฉ๊โก่ะม๊อ  ชูท่าเล.

บ้ำนฉันเลี้ยงหมูไว้ 16 ตัว

15

Nga_phehˬzaˬ  aˬza˰  tseˇko˰mawˇ  chu_taˬle_



งาแพส่า  ง่าฌ่า  ชูท่าเล.

ฉันเลี้ยงปลำไว้ที่บ้ำน

16

Nga_phehˬzaˬ  ngaˬshaˬ  chu_taˬle_



ญีบ๊างอ่า  อ๊าป่ะ  ษ่าแม.

ตั๊กแตนกินใบไม้

17

Nyi_bahˇaˬ  aˇpa˰  dzaˬmeh_



แดน่า  เฮอซี่  ยอเช๊วญา.

แตงโมลูกนี้มีรสชำติหวำน

18

Deh_naˬ  heu_siˬ  yaw_choeˇnya_



แตะมา  เฮอซี่  มอน๊าน๊างา.

ฝรั่งลูกนี้มันเน่ำ

19

tehˆma_  heu_siˬ  maw_naˇnaˇnga_



อี่นาง  ง๊า  แพท๊าง  ส่าอ๊อ ย๊าแงอี๊มา.

วันนี้ฉันสะพำยย่ำมไปไร่

20

Iˬnah_  ngaˇ  pheh_tahˇ  shaˬawˇ  yaˇngeh_Iˇma_



อี่นาง  น๊ามา  ม่าม๊อล๊างา  อู่มแย๊แย๊มี๊แน.

วันนี้ไม่เห็นดวงอำทิตย์เพรำะฝนตก

21

Iˬnah_  naˇma_  maˬmawˇ  laˇnga_  
mˬyehˇyehˇmiˇneh_



อู๊มจิ่  บาลา  ยอมื่องา.

คืนนี้พระจันทร์สวย

22

Mˇci˰  ba_la_  yaw_muiˬnga_



นอแพ่ส่าเออ  ญู๊มแบ  เป่าะปี ๊ ขาท่าแมล่า.

ที่บ้ำนของเธอปลูกต้นตะไคร้ไว้หรือเปล่ำ

23

Naw_phehˬzaˬeu_  nymˇbeh_  paw˰piˇ
kha_taˬmeh_laˬ



แพ๊ข่าง  เฮอข๊าง  ยอมื่องา.

เสื้อตัวนี้สวย

24

Phehˇkhahˬ  heu_kahˇ  yaw_muiˬnga_



ม่างช๊างอ๊อ  ษ๊าบีษ่าอี๊มา.

จูงม้ำไปกินหญ้ำ

25

Mahˬchahˇawˇ  dzaˇbi_dzaˬiˇma_



ง่ามา  ยาพย๊อ  ย่อนางนา  ยาแม.

แม่ฉันกวำดบ้ำนทุกวัน

26

Ngaˬma_  ya_pyawˇ  yawˬnah_na_  ya_meh_



ล่าง  ง่าเออ  แช๊ย๊าอ๊าง  ษ่าเลง่า.

กระต่ำยมำกินข้ำวในไร่ข้ำวของฉัน

27

Lahˬ  ngaˬeu_  chehˇyaˇahˇ  dzaˬle_ngaˬ



มี๊นาง  ง่าเออ  ย๊าแงอ๊าง  มี่ษ่า  ปืออา

เมื่อวำนไฟไหม้ที่ไร่ของฉัน

28

Miˇnah_  ngaˬeu_  yaˇngeh_ahˇ  miˬdzaˬ  pui_a_



อี่นาง  ง่าฮา  อ๊าด ู แข่ะอี๊มา.

วันนี้ฉันจะไปเก็บข้ำวโพด

29

Iˬnah_  ngaˬha_  aˇdu_  kheh˰iˇma_



อี่นาง  ง่าฮา  ซ่าพี๊ท่างอ๊อ  ฮ่อษ่ามา.

วันนี้ฉันจะกินข้ำวกับน�้ำพริก

30

Iˬnah_  ngaˬha_  shaˬphiˇtahˬawˇ  hawˬdzaˬma_



ค�าศัพท์

ทีมวิจัยได้ร่วมกันเขียนค�ำศัพท์ภำษำอ่ำข่ำ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

1. หมวดเครื่องใช้

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

แพ๊ะข่ำง เสื้อ

ละดี กำงเกง

แซ่เน๊ำะ รองเท้ำ

ละบ่ำง ถุงมือ

ล๊อด่ำง สร้อยคอ

แพ๊ะท่ำง ย่ำม(ใบใหญ่)

แพท๊ำง ย่ำม (ใบเล็ก)

ฉีด๊ำ ตะเกียบ

ยำพย๊อ ไม้กวำด

ฮู่มำแมกฺ่อ ถ้วย (ใส่แกง)

ฮู่มำแบ๊ย จำน

ขู่จะ ช้อน

ด๊ำล่ะ ตะหลิว

เอ่วล่ำง หม้อ

เอ่วดู่ เตำถ่ำน

กึ่โจะ กำต้มน�้ำ

น่ะโบ แก้วน�้ำ

ฮ่อเจฺะ โต๊ะ

นึ๊โบะ เก้ำอี้

31



ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

ซ๊ะพู เสื่อ

มีแช๊ มีด

2. หมวดผลไม้

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

กะแต สับปะรด

งำแบะ กล้วย

จฺู๊โอ่ะ มะม่วง

ชี่ช่ำ มะขำมป้อม

ชี่ช่ำฮ่ำ ลูกไหน

ซี่โฌ๊ มะไฟ

ซี่เล๊ว ส้ม

ซี่เล๊วพู่ ส้มโอ

ญีษ๊ำงงำแบะ มะละกอ

แดน่ำ แตงโม

แตะมำ ฝรั่ง

แบส่ำ แตงไทย

ม๊ำมี่ ขนุน

ม่ำลำญ๊ำ ล�ำใย

ลี๊จี่ ลิ้นจี่

อำโจ๊โจ๊โละ เสำวรส

อ๊ำดู ข้ำวโพด

32



ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

อ่ำบยุ่ม เงำะ

อ๊ำแบะแซ มะขำม

โฮเย๊ซำ กระท้อน

3. หมวดอวัยวะ

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

มยะนึ ตำ

มยะนึมยะแฌ คิ้ว, ขนตำ

น่ำบ๊อ หู

นำแม๊บ่ำง จมูก

ข่ำแม ปำก

ข่อล๊ำง คอ

อ่ำล่ะ มือ

ล่ะดู แขน

อ่ำขื๊อ ขำ

นือมำ หัวใจ

ล่ะเน๊ว นิ้วมือ

ขื๊อเน๊ว นิ้วเท้ำ

ฌ่ำฉ่ำง ตับ

ฮ่อซี่ ไต

ฌ่ำเปำะ ปอด

อู่ดู่ หัว

33



ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

จำข๊ำง ผม

แม่ล๊ำ ลิ้น

เซ่อ ฟัน

แม่ท่ำง คำง

ล่ะบยะ ไหล่

ล่ะเข่ำะ ฝ่ำมือ

ล่ะล๊ำง ข้อมือ

ล่ะลอ ต้นแขน

ด๊ำจึ่ สันหลัง

โจฺ่ว เอว

ด่อษู๊ม ก้น

ด่อมยะ สะโพก

ฌ่ำพย่ำ ต้นขำ

พ่อจึ่ หัวเข่ำ

ขื๊อดู น่องขำ

ขื๊อล๊ำง ข้อเท้ำ

ฉี๊มยะพู๊ ตำตุ่ม

ขื๊อนึ่ ส้นเท้ำ

แบ๊แจฺะ ซี่โครง

อู่มะ ท้อง

ล่ะโอ่ะล่ะทำง รักแร้

อ่ะขื๊อฌ่ำโอ่ะ น่อง

อ่ะขื๊อแพ่ส่ำ ฝ่ำเท้ำ
34



ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

ล่ะซ่ำง เล็บมือ

ขื๊อซ่ำง เล็บเท้ำ

ขื๊อจึ่ ข้อนิ้วเท้ำ

ล่ะจึ่ ข้อนิ้วมือ

4. หมวดเครือญาติ

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

อ่ำบ๊อ ตำ / ปู่

อ่ำพี่ ยำย / ย่ำ

อ่ำดำอื่อ ลุง

อ่ำมำอื่อ ป้ำ

อ่ำส๊อ อำ

อ่ำฌ่ำง พี่เขย

อ่ำฉู พี่สะใภ้

ส่ำ ลูก

อ่ำดำ พ่อ

อ่ำมำ แม่

เอ่วพ่ำ หลำน

เอ่วแล่ เหลน

35



5. หมวดวัน เวลา

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

อี่นำง วันนี้

นีฌ่อ พรุ่งนี้

มี๊นำง เมื่อวำน

ฮู่นำง วันก่อน

ซ๊ำแพ่ มะรืนนี้

เฮอจฺอ สัปดำห์นี้

บำลำ เดือน

อ๊ำโข่ะ ปี

6. หมวดสี

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

ยอเน๊ สีแดง

ยอพื๊อ สีฟ้ำ / สีน�้ำเงิน

ยอนะ สีด�ำ

ยอฌื๊อ สีเหลือง

ยอเญ๊ว สีเขียว

ยอพยู๊ สีขำว

ยอเล่อ สีชมพูอ่อน

ยอเบี๊ยะ สีชมพู

36



7. หมวดสัตว์

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

อ่ำส่ะ หมู

อ่ำขื่อ สุนัข

ยำจิ ไก่

โฮจ่ะ หนู

อำจฺี๊ นก

ม่ำง ม้ำ

ฮ่ำฮู๊ม หมี

อำล๊อ งู

อ่ำโญ่ ควำย

อ๊ำขำ ปู

ฮ่ำพ่ำ กบ

อ๊ำโมยะ ลิง

ยำมำ ช้ำง

อ๊ำโฮ มด

อำมี๊ แมว

มอเน๊ วัว

ฮ่ำล่ำ เสือ

ยำญี่ ไก่ป่ำ

บย่ำ ผึ้ง

ง่ำฌ่ำ ปลำ

เบ่วกุ เต่ำ
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ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

ล่ำง กระต่ำย

ญีบ๊ำง ตั๊กแตน

ก่อกู๊ เป็ด

อ่ำจฺู่ หนอน

แฌม๊อ เหำ

บูเจฺว ไส้เดือน

ฮ่ำแฉะ กวำง

ลอทอ ยีรำฟ

ฮ่ำเบ่ว หนอนรถด่วน

เบ่วโตะ แมลงเจำะหน่อไม้

อ๊ำลู ผีเสื้อ

อีฌู๊ม นำก

8 หมวดตัวเลข

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

ทิ่ หนึ่ง

ญิ่ สอง

ซุ๊ม สำม

เอ่ว สี่

ง่ำ ห้ำ

โก่ะ หก

ฌิ่ เจ็ด
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ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

แย่ะ แปด

เฆ่ว เก้ำ

เช๊ สิบ

เช๊ติ สิบเอ็ด

เช๊ญิ่ สิบสอง

ทิ่ย๊ะ หนึ่งร้อย

ทิ่เฮ๊ หนึ่งพัน

ทิ่ซ๊อ หนึ่งหมื่น

ทิ่บ่ำ หนึ่งแสน

ทิ่ดือ หนึ่งล้ำน

9. หมวดพืช ผัก

ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

ฮ่อปะซี่ กะหล�่ำปลี

ยำซ๊อ ผักชี

ฉ่อฉึ่ ขิง

แมพี๊ ข่ำ

ฮ่อป่ะ ผักกำด

นือเช๊วอ๊ำแบะ ถั่วฝักยำว

เปำะปี๊ ตะไคร้

ซี่โข่ แตงกวำ

ม๊อแด ฟักทอง
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ภาษาอ่าข่า ความหมายภาษาไทย

ท่ำงโข่ ฟักเขียว

แซ๊บ่อลอโด๊ ต้นหอม

แซ๊บ่อ พืชตระกูลหอม

ซ่ำพี๊ พริก

แซพู๊ กระเทียม

ม๊ำเฮอแช๊ มะเขือเทศ
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ค�าสนทนาภาษาอ่าข่า

อ่ำก๊ำ     อี๊      ชำง    เล.   

ที่ไหน     ไป       เดิน    ล่ะ

จะไปไหนหรือ

อ่ำก๊ำ     อี๊         อ๊อ      โอ่ะล๊ำ     เล.   

ที่ไหน    ไป      ค�ำลงท้ำย    กลับมำ      เหรอ

ไปไหนกลับมำหรือ

ฮ่อ   ษ่ะ   แดะเษ๊อ    ม่ำล่ำ.   

ข้ำว   กิน       อิ่ม         หรือยัง

กินข้ำวอิ่มหรือยัง

ฮ่อ   ษ่ะ   แม่ะ    มี๊อำล่ำ.  

ข้ำว   กิน     หิว      หรือยัง

หิวข้ำวหรือยัง

ซ่ำพี๊    ท่ำง   แน   ษ่ะ        เล.  

พริก      ต�ำ     นะ    กิน      ค�ำลงท้ำย

ต�ำน�้ำพริกกิน

ซ่ำพี๊   ท่ำง   แนะเอ๊    ษ่ะ       เล่.   

พริก     ต�ำ       แล้ว      กิน      ค�ำลงท้ำย

กินน�้ำพริกมำแล้ว

อีข๊ำง    โอ่ะเล๊     มำ.   

บ้ำน      กลับมำ     แล้ว

กลับบ้ำนมำแล้ว
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อ่ำก๊ำ    จฺ๊อ       เล.    

ที่ไหน     อยู่     ค�ำลงท้ำย

อยู่ที่ไหน

จฺ๊อซ๊ำ       โดะ    มี๊อำล่ำ. 

อยู่สบำย     ออก     หรือไม่

สบำยดีหรือเปล่ำ

จฺ๊อซ๊ำ    โดะ  มี๊อำ.   

อยู่สบำย    ค�ำลงท้ำย

สบำยดี

อ่ำเจฺ่   จฺ๊ำงจฺ๊ำง  แอ๊   จฺ๊อเล.  

อะไร       ก�ำลังท�ำ        อยู่

ท�ำอะไรอยู่

ล๊อบ่อ   ขำ ขำแอ๊ะ   จฺ๊อมำ.  

ชำ         ก�ำลังปลูก       อยู่

ก�ำลังปลูกชำอยู่
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นิทานอ่าข่า

เรื่องที่ 1 ชี๊ฮ่า อ่าเจ๊ เฮ้ว

เล่าโดย นายอาสึ เดโชธ�ารง

เขียนโดย ชนิดา อวยแมะ
 

 ชี๊ฮ่ำ  อ่ำเจ๊  เฮ๊ว.   บอกู๊  ล๊อเล  งำแล๊  เฮ๊ว.

 บอกู๊  อ่ำเจ๊  ล๊อ.   อ่ำอี่  แฌ๊  ล๊ำ  งำแล๊  ล๊อ.

 อ่ำอี่  อ่ำเจ๊  แฌ๊.   ยำมำ  น่อ  ล๊ำ  งำ  แล๊  แฌ๊.

 ยำม่ำ อ่ำเจ๊ น่อ.   อ๊ำจำ  ป่ะ ล๊ำ งำแล๊ น่อ.

 อ๊ำจำ อ่ำเจ๊ ป่ะ   โฮจ่ะ เต่อะ ล๊ำ งำแล๊ ป่ะ.

 โฮจ่ะ อ่ำเจ๊ เต่อะ   อำมี๊ ยู๊ ล๊ำ งำแล๊ เต่อะ.

 อำมี๊  อ่ำเจ๊  ยู๊.   ซ่ำงพ่ำ ย่ำล๊ำง ฮ่อกำ ซู๊ม แฮ่  ม่ำบีษ่ำ 

     งำแล๊ ยู๊.

 อ่ำเจ๊ ม่ำบีษ่ำ มี่ษ่ำช่อโอ่ะอ๊ำง. เช่เช่ท่ำ งำแล๊ ม่ำบีษ่ำ.

 เก้งร้องท�ำไม   ต้นไม้ที่ตำยแล้วมันจะล้ม
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 ต้นไม้ที่ตำยแล้ว ท�ำไมถึงล้ม เพรำะปลวกกิน ต้นไม้ก็เลยล้ม

 ปลวกกินต้นไม้ท�ำไม  เพรำะช้ำงมำเหยียบจอมปลวก

 ช้ำงมำเหยียบจอมปลวกท�ำไม เพรำะช้ำงถูกเชือกมัด

 ช้ำงถูกเชือกมัดท�ำไม  เพรำะหนูมำกัดเชือก

 หนูกัดเชือกท�ำไม   เพรำะแมวมำไล่จับหนู

 แมวไล่จับหนูท�ำไม  เพรำะว่ำกษัตริย์ไม่ให้แมวมำกินข้ำว

 กษัตริย์ไม่ให้แมวกินข้ำวท�ำไม เพรำะแมวชอบมำขี้ที่เตำไฟ
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เรื่องที่ 2  อาญี๊  กี๊ซอ   อ่าโด  ยอก๊าง

เล่าเรื่องโดย  อาก่อง  มาเยอะ

เขียนและเรียบเรียงโดย นางสาวชนิดา  อวยแมะ และนายนวัช  อาสอ

 

 เข๊วแงบำ  อ๊ำโดยอก๊ำง  ม่ำงษีอ๊่อ  ล๊ำง่ำเจ๊.  อำญีก๊ีซ๊อ  ย๊ำแง  อีก๊๊ำ  ล๊ำเษ๊วแง.

อำญี๊  กี๊เซอโอ๊  น๊อท่ีนำง  แช่มำ  อ๊ำมยะล่ะ  ดู่เล.  อ๊ำ  โตแอ๊มั๊ย.  น่อเออม่ำง

อ๊ำมยะโต่ะ  ชีด่ีล๊ำ.  อ๊ำ  โตแฉ๊มัย๊.  มีฉ่๊ำเข๊วตำแน  กำม๊ำง  ข่ำ  แษ่  แษ่ออ  อ่ำเจฺล่ำ.

อ๊ำ  อีจุ๊๊ล๊อเกฺ๊ำะ.  ม่ำเง๊ออำ.  โตแอ๊มัย๊  ก๊ำมำ.  มีฉ่๊ำเข๊วตำ  ข่ำแษ่แษ่เอออำ  นอืมำแม.

โตแอ๊มั๊ย  มี๊ฉ่ำเข๊วตำแน  เช๊วแษ่  แษ่เออ  อ่ำเจฺ่ลำ.  อ๊ำ  ฮ่ำ  ฮำ  มี๊ฉ่ำเข๊วตำแน  

เช๊วแษ่แษ่เออ  บย่ำบย่ำอือ๊แม.  ม่ำเง๊ออำ.  โตแอ๊มัย๊  บ่อเช๊วจ่ะ.  ม่ำเง๊ออำ.  น๊อแอ๊อ่อ.

มี๊ฉ่ำเข๊วตำแน  เข๊วแษ่แษ่เอออ่ำ  มำเอออ่ำเช่ว  แม.
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เรื่อง  น้องชายชื่อกี๊ซอ  กับพี่ชายฉลาด

 นำนมำแล้ว มพีีช่ำยเป็นคนฉลำดขีม้่ำมำ ระหว่ำงทีน้่องชือ่กีซ๊อก�ำลงัไปสวน

พีช่ำยถำมน้องว่ำ “วนัหนึง่น้องใช้จอบขดุดนิวนัละกีค่รัง้” น้องถำมกลบัไปว่ำ “แล้วม้ำ

ของพีก้่ำวขำวนัละกีก้่ำว”  พีช่ำยถำมอีกว่ำ “ในโลกน้ีมอีะไรไกลทีส่ดุ” น้องชำยตอบว่ำ

“แม่น�้ำ” ชำยบอกว่ำ “ไม่ใช่” น้องชำยตอบอีกครั้งว่ำ “ถนน” พี่ชำยตอบว่ำ “สิ่งที่

ไกลทีส่ดุบนโลกนีค้อืหวัใจของคน” พีช่ำยถำมอีกว่ำ “อะไรหวำนทีส่ดุในโลก” น้องชำย

ตอบว่ำ “สิ่งที่หวำนที่สุดในโลกคือน�้ำผึ้ง” พี่ชำยบอก “ไม่ใช่” น้องชำยตอบอีกว่ำ

“น�ำ้ตำลปึก” พีบ่อกว่ำ “ไม่ใช่” น้องถำมว่ำ “แล้วเธอคดิว่ำเป็นอะไร” พีช่ำยตอบว่ำ

“ น�้ำนมแม่”
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เรื่องที่ 3 ฌื๊อเดอฮ่า

เล่าเรื่องโดย  อาก่อง  มาเยอะ

เขียนและเรียบเรียงโดย  นางสาวชนิดา  อวยแมะ และนายนวัช  อาสอ

 เข๊วแงบำ  ยอฌ่ำส่ำ  ทีฆ่่ำ  จฺอ๊ง่ำ.  ด๊ำข่อ  ปย่ะเออ  ฉ๊อฮ่ำ  เกฺอ่ะอ๊อ  จ๊อง่ำ.

ทีน่ำง เกอเลแง  ฉ่อแต่ะเออ  ฮ่อฆูม่อ๊ำง  เลอ๊อแน  ด๊ำข่อ  ปย่ะเล๊ง่ำ.  เข๊วน๊ำ  เดอฮ่ำ

ลำงอ๊ำง  บีกฺำปุอ๊อแน  อ่ำเย่ำะ  ม่ำอี๊อ๊ำง  เพ่อมี๊แน  เง๊วเง๊วแอ๊  ลำงจ่อจ่อแอ๊  

ฉำงฉำงอ๊อจฺ๊อง่ำ.  เข๊วน๊ำ  ฉ่อแตะ  ยอซ๊ำง  กฺ่ำเออมี๊แน  โดล๊ำอ๊อแน  ยอฌ่ำส่ำอ๊ำง

อ่ำเจฺจฺ๊ำง  เง๊วเง๊ว  จฺ๊อเล  แล๊น๊ำฮ่ำล๊ำเออแม.  ยอฌ่ำส่ำอ่ำ  ง่ำเออ  เดอฮ่ำ  ลำงอ๊ำง  

กฺำปุ่อำเล๊  แล๊แอ๊แน่แม.  ฉ่อแต่ะยอซ๊ำงอ่ำ  โต๊น๊ำ  ง๊ำบ่ะโดแน่มำ  แล๊แอ๊แน่แม.

ฉ่อแต่ะยอซ๊ำง  ฌือ๊เดอฮ่ำ  บ่ะโดแน่แง  ยอฌ่ำส่ำ  ง่ำเออเดอฮ่ำ  ม่ำเง๊องำ  แล๊แอ๊แน่แม.

ฉ่อแต่ะยอซ๊ำง  พยู๊เดอฮ่ำ  บ๊ำโดแน่แง  ยอฌ่ำส่ำอ่ำ  เทอฮู่มเข่ำะ  ง่ำเออเดอฮ่ำ  

ม่ำเง๊ออำเล๊  แล๊แอ๊แนแม.  ฉ่อแต่ะยอซ๊ำง  ด๊ำข่อเออเดอฮ่ำ  บ่ะโดแน่แง  ยอฌ่ำส่ำ

เทอฮุ่ม  ง่ำเออ  เดอฮ่ำงำ  แล๊แอ๊แน่แม.  เทอมี๊แน  ฌื๊อเดอฮ่ำฮ๊อเออ  พยู๊เดอฮ่ำ
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เกอน ี ฉ่อแต่ะยอซ๊ำงแน  ยอฌ่ำส่ำอ๊ำง  บ่ะแน่จฺีอ๊๊อแน  บโีอ่ะอีเ๊ออแม.  อค๊ีำงอ๊ำงบ่ะอ๊อ

โอ่ะอ๊ีเกอน๊ำ  อ่ำเย่ำะเออ  ช่อที่ฆ่ำ  น๊อฌื๊อเดอฮ่ำ  ฮ๊อเออ  พยู๊เดอฮ่ำ  อ่ำกฺ๊ำแน

บ่ะล่ำอี๊เล่  แล๊น๊ำฮ่ำเออแม.  ยอฌ่ำส่ำ  อ่ำเย่ำะแน  อ่ำเกฺอโล่ะแอ๊  บ่ะสำล่ำอี๊เอแล๊

จำฺแน่แม.  เข๊วน๊ำ  ยอฌ่ำส่ำเออ  ช่อฆ่ำ  ฉ่อแตะฮ่อฆูม่อ๊ำง  เลอ๊อแน  เดอฮ่ำ  ลำงอ๊ำง

ป่ะปู่เล๊แม.  บ่ะปุ่ซ่ำน๊ำ  ลำงเจ่ำะเจ่ำะแอ๊  เง๊วเง๊วแอ๊  ฉำงแม.  ฉ่อแต่ะยอซ๊ำง

โดล๊ำอ๊อแน  อ่ำจฺ๊ำง  เง๊วเง๊วจฺ๊อเล  แล๊น๊ำฮ่ำแม.  ยอฌ่ำส่ำเออช่ออ่ำ  ง่ำเออเดอฮ่ำ

ลำงอ๊ำง  กฺำปุ่อำเล๊  แล๊แอแน่แม.  ฉ่อแต่ะยอซ๊ำง  ฌื๊อเดอฮ่ำ  บ่ะโดแน่แง  ยอฌ่ำ

ส่ำเออช่ออ่ำ  เออเออ  ง่ำเออเดอฮ่ำ  แม  แล๊แอ๊แน่แม.  ฉ่อแตะยอซ๊ำง  พยู๊เดอฮ่ำ.  

บ่ะโดแน่แงเข่ำะนี  อ่ำเย่ำะ  เออเดอฮ่ำแมแล๊  ม๊ำแอ๊แน่แม.  ฉ่อแต่ะยอซ๊ำง  อ่ำ

เย่ำะเออ  เดอฮ่ำฮู่ม  บ่ำบ่ะโดแน่แงเข่ำะนี  ยอฌ่ำส่ำเออช่ออ่ำ  เทอเกอนี  ง่ำเออ  

เดอฮำมำ  แล๊แอ๊แน่แม.  ฉ่อแต่ะยอซ๊ำงอ่ำ  โตะแอ๊สำกฺ่ำเออมี๊แน  ยอฌ่ำส่ำเออช่อ  

อ๊ำง  ที่เจฺ่ม่ำบ่ะแน่นี  เง๊วเง๊วแอ๊  บีโอ่ะอี๊เออแม.

เรื่อง ขวานทอง

 สมัยก่อนมีคนยำกจนอยู่ 1 คน  เดินไปตัดไม้บนผำน�้ำตก  เขำท�ำขวำนตก

ลงไปในน�้ำ  แล้วเขำไม่กล้ำลงไปเอง  ได้แต่เดินร้องไห้อยู่แถวนั้น  ร้องขอให้เจ้ำที่

ช่วยหยบิขวำนให้หน่อย  เจ้ำทีห่ยบิขวำนทองให้  เขำบอกว่ำไม่ใช่ของเขำ  แล้วเจ้ำที่

กห็ยบิขวำนเงนิให้  เขำบอกว่ำไม่ใช่ของเขำ แล้วเจ้ำทีก่ห็ยบิขวำนอกีอนัให้ แล้วถำมว่ำ

ใช่อันนี้ไหม  ชำยยำกจนบอกว่ำ ใช่  เจ้ำที่บอกว่ำ เอำขวำนไปทั้งหมดนี้เลย

 ชำยยำกจนเดนิไปเจอเพือ่น เพือ่นถำมว่ำไปเอำขวำนพวกนีม้ำจำกไหนเหรอ

ชำยยำกจนบอกว่ำไปเอำมำจำกผำน�้ำตก ตอนที่เขำไปตัดไม้ เขำเล่ำให้เพ่ือนฟังว่ำ

เขำท�ำขวำนหล่นลงไปในน�ำ้แล้วเดนิร้องไห้อยูแ่ถวนัน้ จำกนัน้เจ้ำทีก่ค็นืขวำนทัง้หมด

นี้ให้  เพื่อนของชำยยำกจนก็เดินไปท่ีผำน�้ำตก  แล้วแกล้งท�ำขวำนหล่น ขอร้องให้

เจ้ำที่หยิบขวำนให้  เจ้ำที่หยิบขวำนทองให้  เพื่อนของชำยยำกจนตอบว่ำ ใช่ อันนี้

ของเขำ แล้วเจ้ำทีก็่หยบิขวำนเงนิให้อกี ชำยคนนัน้กต็อบว่ำ ใช่ อนันีข้องเขำ แล้วเจ้ำที่

ก็ไปหยิบขวำนของเขำให้ ชำยคนนั้นก็ตอบว่ำ ใช่ อันนี้ของเขำ สุดท้ำยแล้วเพื่อน

ของชำยยำกจนก็ไม่ได้อะไรกลับมำ
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เรื่องที่ 4 ฮ่าล่า  ฮ๊อเออ พ่าบึอ่ามา

เล่าเรื่องโดย  อาก่อง  มาเยอะ

เขียนและเรียบเรียงโดย  นางสาวชนิดา  อวยแมะ และนายนวัช  อาสอ

 ฮ่ำล่ำฮ๊อเออ พ่ำบึอ่ำมำ ล๊อเกฺำะ แจแจะแชมำ แล๊ แอ๊งำ. ฮ่ำล่ำม๊องำแล๊มั๊ย

อ่ำเยำะต่ะแอ๊ ม่ำข๊อแจฺะ่ดูแ๊ล๊  แอ๊ง่ำ. พ่ำบึอ่ำมำม๊ออ่ำ อ๊ำโตะท่ำแอ๊. โตะน๊ำ อ่ำข๊ำโน

ล๊อเกฺำะก๊ำงแช อ๊ีเกอน๊ำ น๊อด่อมี่ที่โปะ ลิแล๊ จฺึ่เด แล๊แอ๊เออแม. เข๊วน๊ำ ล๊อเกฺำะก๊ำง

แช แจเกอน๊ำ พ่ำบอ่ึำมำม๊อแน ฮ่ำล่ำเออด่อมีอ๊่ำง  เก่ำะเออแม น๊ำเล๊มีเ๊ออแน ด่อมีลิ่แล๊

พ่ำบอือ่ำมำม๊อ เข๊วบ่ำอ๊ำง จฺแึจเล่ะงำ. จฺแึจเล่ะน๊ำ ฮ่ำแมอ๊ำงฌีจฺ่โึด่ะมีแ๊น  แมช๊อเฆ่วเออ

เกฺ่อะเม่ำะมี๊ แมช๊อด๊ำแปะกฺำง่ำ. แมช๊อด๊ำแปะเข๊วเด่อ โออื่ออ๊อแน แมช๊อเฆ่วเออ

เกฺอ่ะเกฺ่อะ แอ๊ จ๊อง่ำน๊ำ. ฮ่ำล่ำม๊อล๊ำเกอน๊ำ พ่ำบึอ่ำมำม๊อแน อ่ำฮูน๊๊ออ่ำ ช่อมำช่อมำแอ๊

โตะช่อญำช่อฮ่ำ  อ่ำจ๊ำงแล่ฮู่มแซ่ะเออเง๊อง่ำ  ง๊ำอ่ำแมช๊อเฆ่วแล่ะ  เฆ่วเบย่ำะเออ

แต่ะอำซี่ แล๊แอ๊แน่แม. ฮ่ำล่ำม๊ออ่ำ น๊อเบอ พ่ำบึล่ะจ่ำอ่ำมำพ่ำงำเอ แล๊น๊ำฮ่ำงะ.  

พำบึอ่ำมำม๊ออำ บึจ่ำมำเอ  แล๊แอ๊งะ. ฮ่ำล่ำม๊อแน โต๊ะไม๊เอ อู่แป่ะแป่ะแชแชมำแล๊
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แอ๊ง่ะ ฮ่ำล่ำม๊อแน แป่ะเอออ่ำ ฮ่ำแจะบ๊อลอแต่ะแอ๊ แป่ะโดะเล่ะเอองำ. พ่ำบึอ่ำ

มำม๊อแน แป่ะเอองำแล๊น๊ำ ฉี๊เนำะอ๊ำนึแต่ะแอ๊ แป่ะโดะเล่ะงำ. ฮอแฌ๊ อู่ดู่อ๊ำม ยะดู่

จ่ำเออลำ ฮอเฌ๊ ฮอเฌ๊แล๊ ฮ่ำล่ำอ๊ำง แอ๊แน่แม. เข๊วกฺ๊ำแนน๊ำ ฮ่ำล่ำม๊อกฺุอี๊อ๊อแน

แจง่ำน๊ำ. แจแจแอ๊แจน๊ำ อ๊ำโม่ยะจ๊อกฺำ๊ แจพูอ่ีง่๊ะ อ๊ำโม่ยะม๊อแน อ่ำจ๊ำงแจเล  อ่ำมอืฮ่ำล่ำโอ

แล๊น๊ำฮ่ำง่ะ. พ่ำบล่ึะษ่ำ อ่ำมำอ๊ำง กฺงุยะแล๊แจเล. อ๊ำโมย่ะม๊ออำ อ่ำฮี ๊ง่ะฮำ อีเ๊ล่อะล๊ำเล่อะ

ษ่ำมำแฮ่. ฮ่ำล่ำม๊ออ่ำ โตะไม๊เลมำ แล๊ช่อเออแม. เข๊วน๊ำ อ๊ำโม่ยะม๊อ ฮ่ำล่ำ เออด่อมีอ๊่ำง

ป่ะเต่ำะอ๊อเลง่ะ. เลเกอน๊ำ อ่ำกฺ๊ำจฺ๊ออำแล๊ น๊ำฮ่ำง่ะ. ฮ่ำล่ำ ม๊ำเบวอ๊ำง อู๊แมแล๊

แอ๊แน่ง่ำ. อ๊ะโม่ยะ ม๊ำเบวอ๊ำง เบ่อฮอน๊ำ ม่ำอู๊งยะแล๊แอ๊แม่ะ. ฮ่ำล่ำม๊อ ฮอเล๊แงอำ     

อู๊เออม๊ีแน แมข่ำงอ๊ำง ช่อเด่ำะเอองำ. เฆ๊วก๊ำแนน๊ำ กฺอุีอ๊๊อแน อ๊ำโม่ยะม๊อ ด่ำอ๊อแฌ๊ง่ำ.

แจแจแอ๊แจน๊ำ อ๊ำโม่ยะม๊อเอ่อะ แม่เจฺ๊ เบ๊วเม่อะ เฆอโด่ะง่ะ. ฮ่ำล่ำม๊ออ่ำ อ่ำช่อกฺุกฺุ

แอ๊ฌ่ำน๊ำ  ลูเบ่วษ่ำษ่ำแอ๊  ชำงงำ  แงกฺุน๊ำแงแอ๊ แมช่อเฆ่วเออ พ๊ำดำงง่ำน๊ออ่ำ

แล๊แอ๊เออแม. อ๊ำโม่ยะ  ม๊อเออ  เซ่อยอสี๊สี๊แล๊  ตุเปย่อะท่ำเออมี๊แน.  ฮ่ำล่ำม๊ออ่ำ

อื๊องำแล๊  เน่วอ๊อแน  พ๊ำเท๊แท่แน่อ๊อ  เท๊แซ่ะง่ำน๊ำ.

เรื่องเสือกับคางคก

 เสือกับคำงคกท้ำกันวิ่งแข่งข้ำมน�้ำ เสือพูดขึ้นมำว่ำ “เธอคงวิ่งไม่เร็วกว่ำฉัน

หรอก” คำงคกบอกว่ำ “อย่ำพูดอย่ำงนั้น ถ้ำวิ่งไปถึงกลำงน�้ำแล้ว ให้เธอดีดหำง

ของเธอทีหนึ่ง” หลังจำกนั้นเมื่อทั้งคู่วิ่งไปถึงกลำงน�้ำ คำงคกก็กัดหำงเสือ ท�ำให้

เสือสะดุ้ง ตกใจ เสือจึงดีดหำงใส่ปำกคำงคก ท�ำให้ปำกคำงคกเลือดไหล แล้วคำงคก

ก็กระเด็นไปตกอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

 คำงคกหันไปเจอเศษหมำกท่ีหล่นอยู่ แล้วหยิบขึ้นมำเคี้ยว พอเสือมำถึง

คำงคกบอกกบัเสอืว่ำ “ท�ำไมมำช้ำจงั ฉนันัง่เคีย้วหมำกรอ จนหมำกจืดไปเก้ำค�ำแล้ว”

เสอืจงึถำมคำงคกว่ำ “เธอเป็นคำงคกจอมเขมอืบเหรอ” คำงคกตอบว่ำ “ใช่” เสอืจงึ

ท้ำแข่งกบัคำงคกอกีครัง้หนึง่ “เรำมำแข่งอ้วกกนัไหม” แล้วเสอืกอ้็วกกระดกูของกวำง

ออกมำ  คำงคกก็อ้วก “ชิเนำะ” (เมล็ดของพืชชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ำยกับกะโหลก

ของสัตว์) ออกมำ แล้วคำงคกก็บอกเสือว่ำ “ลองนับดูสิว่ำมีกี่หัว” เสือจึงตกใจกลัว

แล้ววิ่งหนี  
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 เสือวิ่งไปเจอลิง ลิงถำมเสือว่ำ “วิ่งหนีอะไรมำ” เสือตอบว่ำ “วิ่งหนีคำงคก

จอมเขมือบมำ”  ลิงบอกกับเสือว่ำ “ฉันเจอคำงคกที่ไหน ฉันก็กิน” เสือจึงชวนลิงไป

หำคำงคก แล้วเสือก็ใช้หำงมัดตัวลิงวิ่งไปหำคำงคก ลิงถำมเสือว่ำ “คำงคกอยู่ไหน” 

เสือตอบว่ำ “คำงคกอยู่ในรู” ลิงจึงเอำมือล้วงไปในรู แต่ไม่เจอคำงคก ลิงจึงบอกเสือ

ว่ำ “ไม่มีคำงคกอยูใ่นร”ู เสอืจงึยืน่หน้ำไปดท่ีูร ูคำงคกวิง่ออกมำจำกทีซ่่อน แล้วกระโดด

ใส่ที่หน้ำเสือ เสือตกใจจึงวิ่งหนี โดยลำกลิงไปด้วย ปำกของลิงไปกระแทกกับหิน  

ท�ำให้ลงิยงิฟันแล้วมีเลอืดไหลออกมำ  เมือ่เสอืเหน็ลงิ  เสอืบอกกบัลงิว่ำ “เธอยงัจะมำ

เคี้ยวหมำกอีก ฉันวิ่งหนีด้วยควำมกลัวอยู่ เธอยังจะมำหัวเรำะฉันอีก” เสือนึกว่ำ

ลิงหัวเรำะเยำะ จึงกระทืบลิงให้ตำย
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ส�านวน สุภาษิตของชาวอ่าข่า

1. อ๊ำขำ    ฮื่อเออ    โลข่ำง    ข่ำพ่ำ     ฮื่อเออ    ลำงซี๊.

      ปู         ใหญ่       ถ�้ำ (รูปู)     กบ          ใหญ่      โคลน

อ๊ำฮื่อนี ฮื่อเออ  ฉ๊อฮ่ำ     เข่ำะ       ส๊ำงเออ    ล่ะเข๊ว    ยำจฺ๊อ         แต่ะอำ.
ใหญ่แค่ไหน          คน     ค�ำลงท้ำย     กฎหมำย      ข้ำงใน     ได้อยู่     เท่ำนั้น / แค่นั้น

ความหมายโดยรวม : ต่อให้ปตูวัใหญ่แค่ไหน กไ็ม่ใหญ่กว่ำรปู ูต่อให้กบตวัใหญ่แค่ไหน

ก็ไม่ใหญ่กว่ำโคลน

2. อำมี๊     จะแน     ม่ำป่ะ     ซุ๊มมื่อ     ฮ่อฌ๊อ    ฌ่ำแน    ป่ะเออ.

    แมว     ใช้เชือก      ไม่มัด       เศรษฐี      ข้ำวสวย      เนื้อ         มัด

ยำษ่ะ   ยำด๊อ       เออ       บ่ำดำแน     อ๊ำจะ   ป่ะเต่ำะ    ท่ำก๊ำ     ดู๊เออ.

ได้กิน     ได้ดื่ม      ค�ำลงท้ำย    เลย / เกิน      เชือก        ผูก         มัดไว้      เหมือน

ความหมายโดยรวม : เศรษฐีใช้ข้ำวเลีย้งคน ยงัไงคนกอ็ยูก่บัเรำ เหมอืนกบัแมวต่อให้

ไม่ต้องใช้เชือกมัด ยังไงแมวก็อยู่กับเรำ

3. อำมี๊      ย่อบอ      ย่อส่ำ     จฺ่ำ      เออ.

    แมว     คลอดเอง     ลูกตัวเอง     ดี     ค�ำลงท้ำย

ยอเด๊วเข่ำะ       ย่อฮำ       เออ         ส่ำ    ย่อฮำ  อ๊ำงมื่อแม.

ขี้เหล่ / ขี้เกียจ       เรำ       ค�ำลงท้ำย       ลูก          ดีกับตัวเอง

ความหมายโดยรวม : ต่อให้ลูกจะเลว หรือหน้ำตำไม่ดีแค่ไหน ลูกเรำก็ถือว่ำดีที่สุด
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4. อ๊ำโมย่ะ   ม่ำดะ    อ๊ำบ๊อ    ม่ำจฺะ      ข่ำเษ๊     ม่ำสำง    ขู่มน่ะ    ม่ำจฺะ.

        ลิง        ไม่ปีน     ต้นไม้      ไม่มี      นกอินทรีย์      บิน       หุบเหว     ไม่มี

ม่ำอี๊เดว    ม่ำฮอเดว      เออ      ทีก๊ำอี่ม่ำ  จฺะเอำ.

ไปไม่ทั่ว       ดูไม่ทั่ว       ค�ำลงท้ำย        ไม่มีที่ไหน

ความหมายโดยรวม : คนท่ีอยูส่งูหรอืมอี�ำนำจ จะต้องมองให้เหน็ทกุอย่ำง ไม่มทีีไ่หน

ท่ีมองไม่เหน็และไปไม่ถงึ เหมอืนลงิทีไ่ม่มต้ีนไม้ต้นไหนทีลิ่งปีนไม่ถงึ ไม่มซีอกหลืบไหน

ที่อินทรีย์มองไม่เห็น

5. อ่ำษ่อ     ทู๊ล๊ำน๊ำ      ด่อทู๊มเฌอ   อ๊ำกฺำง     ทู๊ล๊ำน๊ำ          มีข่อบ่ะ.
    คนพำล     เมือ่ลกุขึน้       มคี�ำพดูไม่ด ี     นกัเลง     เมือ่ลกึขึน้     มอีำวธุ / ชอบลงไม้ลงมอื

อ่ำษ่อ     อ๊ำกฺำง    เด่ออ่ำ    ยอมื่อ      ยอเด๊ว     ม่ำเฉ๊ปะญำ.

คนพำล     นักเลง     พวกนี้      ควำมดี      ควำมเลว     แยกแยะไม่เป็น

ความหมายโดยรวม : ถ้ำเจอนกัเลง เรำต้องหลกีเลีย่ง ต่อให้เรำพดูดยีงัไง เขำกไ็ม่ฟัง

เขำจะหำเรื่องเรำให้ได้ เพรำะนักเลงแยกแยะไม่เป็น

6. อ่ำจฺู่      ฌี๊อ๊อ   จ่ะฮูม    ม่ำฌี๊เออ   อำล๊อฌีอ๊อ   ด่อมิ่ม่ำฌี๊เออ.

    หนอน      ตำย      ขน       ยังไม่ตำย        งูตำย         หำงยังไม่ตำย
  

ส๊อเอ๊ฮ่ำยเออ   ที่ฆ่ำ    อ่ำเย่ำะเออ   ม๊อโดฌี๊    เข่ำะ  อ่ำเย่ำะเออ    อ๊ำเจฺ่ออ๊ำชำ  
คนชั่ว             หนึ่งคน      ของเขำ        ตัวตำย       ก็        ของเขำ          วงศ์ตระกูล        

แด่ะย่ะเออ.
  ยังอยู่

ความหมายโดยรวม : คนช่ัวหน่ึงคน ถึงตำยไปแล้ว แต่วกีรรมทีเ่ขำท�ำไม่ด ีกย็งัคงอยู่
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7. อ่ำลู่ม   เด๊วมี๊    จฺ่อแฆ๊แอ๊   ช่อล๊ำงเด๊วมี๊     แฉญ่อแอ๊.

   รูปร่ำง     ไม่ดี         นิสัย          คอไม่ดี          โรคผิวหนัง

อ่ำลู่ม   ม่ำมื่อก๊ำ  อ่ำแฆ๊  พ๊ำเด๊วเออ   ขอล๊ำง    เด๊วก๊ำ      แฉญ่อ      พ๊ำน๊ำเออ.

หน้ำตำ    ก็ไม่ดี       นิสัย      ก็ไม่ดี          คอ         ไม่ดี     ยังเป็นโรคผิวหนัง     อีก

ความหมายโดยรวม : หน้ำตำไม่ดี แล้วยังท�ำตัวไม่ดี หรือมีนิสัยไม่ดีอีก

8. บำจฺี          ซู๊มท๊ำงส่ำขะ    มอพี๊     อ่ำช่อ     อ่ำจฺ่ะ.

    ช่ำงตีเหล็ก         ใคร ๆ         หมอผี      คนอื่น        ใช้

อ่ำช่อเออ    มย่อแข๊    แข๊ดู่.

คนอื่น         เป็นที่ใช้      ของ

ความหมายโดยรวม : จะเป็นช่ำงตีเหล็ก หรือหมอผี ใครใช้ให้ท�ำอะไรก็ต้องท�ำ

9. บ๊อฉ่ำง   ซ่ำงล่ำง    เพ่วเอออ๊ำแยะ    ส่ำญี     ฉ๊อจฺ๊อ   เพ่วเออ  ยอซ่ะอูมเจฺ๊.

    ป่ำ       ทรัพยำกร   ล�้ำค่ำคือดอกไม้    หมู่คน    ล�้ำค่ำ          ชื่อเสียง

บ๊อฉ่ำงซ่ำงล่ำงอ่ำ  อ๊ำแยะบ่ำดำแนเพ่วเออ  ฉ๊อฮ่ำอ่ำ  ฉ๊อมย๊ำงยอมื่อโดะเออ  

ทรัพยำกรป่ำ               มีค่ำเพรำะดอกไม้           คน              ชื่อเสียงดีงำม           

บ่ำดำแน    เพ่วเออ.
 เพรำะ         ล�้ำค่ำ

ความหมายโดยรวม : ทรพัยำกรป่ำมค่ีำเพรำะดอกไม้ คนมค่ีำเพรำะชือ่เสียงอนัดีงำม

10. แจ่ะแล่ะ       กฺื๊อโอ่ะ     อ่ำญี๊    ข่อเจฺ่ว     ฌำฌี๊    อ่ำมำ.

     ค�ำล้อเล่น       ค่ำเสียหำย     น้อง     ขว้ำงไม้      ตำย      ต้นเหตุ
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แจ่ะแล่ะ    ขำเออมี๊แน      กฺื๊อโอ่ะ     เล๊ญำแม.   ด๊ำข่อ    เจฺ่วเออมี๊แน    ฌำอ๊ำง 

ค�ำล้อเล่น      เพรำะพูด       ค่ำเสียหำย       อำจได้       ไม้         เพรำะขว้ำง       อำจถึง      
 

ฌี๊ล๊ำญำแม.

ตำยได้

ความหมายโดยรวม : อย่ำพูดเล่นไปเรื่อย เพรำะอำจจะโดนค่ำปรับ หรือท�ำให้เกิด

ควำมเสียหำยได้

11. จี่บู่            แม่ม่ำง      โจ่ะ         จิ่มำ         แม่ม่ำง     โจ่ะ        แอ๊.

     แพะตัวผู้          เครำ          มี         แพะตัวเมีย       เครำ          มี       เหมือนกัน

ซี่ญำเออ  เด่ออ๊ำง   ม่ำท่ำนี     แง่เออ.

รู้               ผู้          ไม่เว้น          พูด

ความหมายโดยรวม : พูดจำไม่ไว้หน้ำผู้รู้ (คนพูดไปเรื่อย ไม่ไว้หน้ำผู้รู้)

12. ด่อกือ      ส่ำแม     ด่อญำ      ส่ำค๊ำง.

     ถ้อยค�ำ      สอนลูก      เก่งจ�ำ       เด็กฉลำด

ด่อกือ     พอ     แม่เออส่ำ    ด่อญำ     พอล๊ำน๊ำ     ก๊ำงแม.

ถ้อยค�ำ     ทำง       สอนลูก       เก่งค�ำ       ทำงถ้ำมำ      ก็ฉลำด

ความหมายโดยรวม : เด็กที่เชื่อฟังค�ำสอนของพ่อแม่  ถ้ำโตขึ้นก็จะเป็นเด็กฉลำด
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ประวัติศาสตร์ หมู่บ้านแม่สะแลป

 ง่ำเออ  ชอม๊ำงน๊ำ  อ๊ำจฺ่ำ  เฆ่วยื่อกฺู  แล๊ขู๊เล  ง๊ำน๊ำ  มำเม่ออ๊ำง  แด่ะเลเล่

เจฺ่ดู๊มเม่อเออล่ำตำ  จฺ๊ำลำข่ำ  แล๊ขู๊ก๊ำ  แด่ะเลเล่.  ญี่เช๊โข่ะเขำะล๊ำน๊ำ  มี่ส่ำ  เฌ่อมำ  

ส่ำแย่ะฆ่ำ จฺอ๊เลเล่  อ่ำลง่ีำฆ่ำ  อ่ำบูซุ๊ม๊ฆ่ำแล๊. อ่ำญูม๊ อ่ำลีญิฆ่่ำ อำบูญ๊ิฆ่่ำ  แจฺ่ล๊ำแต่ะอำ.

เข๊วก๊ำจฺ๊อแง  อ๊ำดูฮ๊อแนแช๊ย๊ำ  ขำขำแอ๊  จฺ๊อแต่ะอำ.  ซู่มเช๊โก่ะโข่ะบยำงล๊ำน๊ำ

พย๊อขำเลม่ำ.  

 จฺ๊อล่ะเออเข่ำะ  มย๊ำงล๊ำเออมี๊แน อู๊มจฺ่ำเข่ำะด๊อฮ๊ำเข่ำะม่ำจฺ่ะมี๊แน เจฺ่ดู๊ม

เม่อล่ำโอะ ขำย๊ำอ่ำข่ำ  แล๊ขูก๊๊ำ  พอขำเลม่ำ. จฺำ๊ลำข่ำแน  ขำย๊ำอ่ำข่ำอ๊ำง  พย๊อขำเลเออ  

เช๊นำงชำงเล่.  เฮอก๊ำพย๊อขำเลเข่ำะ  อ๊ำดยู๊ำฮ๊อแน  แช๊ย๊ำขำขำจ๊อม่ำ  ยำพ๊ีย๊ำอ๊ำจิแล๊

ด่ำโน่ดำฮ๊ำ  ล่อมื๊อเข่ำะ  เทอนำนะแอ๊  มำท๊ีมี๊แน  เฆ๊วก๊ำแย่ะโข่ะจฺ๊อเล่.  เข๊วน๊ำ

ทำเม่ออ๊ำง  จฺอ๊อ๊ำงเลม่ำ  จ๊อแบแบเล  เออพนู๊ำ  แมข๊ำข่ำอ๊ำง  จฺ๊อเลเล่  ขำย๊ำอ่ำข่ำ

อ๊ำงแน.  แมข๊ำข่ำอ๊ำง  เอวเออ เอ่วนำงชำงเล่.  เข๊วแงอ่ำ  ง๊ำเอ่วเช๊ง๊ำ  โข่ะ  บยำงล๊ำม่ำ

เข๊วก๊ำพย๊อขำเลแงเข่ำะ  อ๊ำดยู๊ำฮ๊อแนแช๊ย๊ำ  ยำพีย๊๊ำแล๊  อูม๊อุม๊  จฺ๊อม่ำ  ทำเม่อเข่ำะนี

ด่ำโน่ดำฮ๊ำ  เทอนำน๊ำแอ๊  มำแอ๊ล๊ำเออมี๊แน.  มี๊ข่ำกฺ่อจฺ่อมี๊แน  อำเท๊จฺ๊อแบแบเล  

เด่อแน  มีช่๊ำอุม๊เก่อะจฺีอ๊๊อ  อุม๊จฺำ่เข่ำะด๊อ  ม่ำยำมีแ๊น  เข๊วกฺำ๊  เอ่วโข่ะต่ำอ๊ำ  ม่ำจฺ๊ออ่ำ.

เทอม๊ีแน  อุ้มจฺ่ำเข่ำะด๊อจฺ่ะกฺ๊ำ  จฺ๊ออี๊มำแล๊  ชำงม่ำ  ชำงชำงแอ๊  ชำงน๊ำ  ง่ำเช๊โข่ะ

บยำงแง  แมแซแลข่ำพูอ๊ำง  จฺ ๊อเลม่ำ.  อู ่โล๊อำข่ำช๊อเจฺ ่อ  ง่ำเส่ำะ  จฺ ๊อแต่ะอำ

ง๊ำจฺ๊อเลแง.

 เฮอกฺำ๊จฺอ๊เออ  ช๊อฮ่ำเข่ำะ  อ๊ำดยู๊ำฮ๊อแนเช๊ย๊ำ  ขำขำแอ๊  จฺอ๊แต่ะอำ.  มำม๊ำดี๊

พ๊อเลเออน๊ำ  โต๊ะขู่ฮ๊อแน  มำแย๊  กฺื๊อเดอแชแชอ๊อ  มย่อ  ต่ะอื่อ  ต่ะอื่อแอ๊แข่ะล๊ำ  

ขะล๊ำแล๊ อุม๊จฺำ่เข่ำะด๊อเข่ำะม่ำจะฺมีแ๊น อ่ำช่อทโิป ทีเ่ส่ำะ ญิ ่เส่ำะ แล๊ พ๊อขำเลเออมีแ๊น

อ๊ำช่ออ๊ำง  ชำงแทเออเลมำ.  จฺ๊อดู่จฺ๊อส่ำ  อุ๊มจฺ่ำ  เข่ำะด๊อฮ๊ำ  ฮ๊อนี  จฺะกฺ่ำงมี๊แน  

แมแซแลข่ำอ๊ำง  จฺ๊อเลม่ำ.  อุ๊มจฺ่ำเข่ำะด๊อเออย๊ำ  อ่ำโจฺะโล่ะแอ๊  เช๊ง่ำแล๊แอ๊น๊ำ  

มี๊ช่ำยอฮืองำล่ำ  อุ๊มล่ำงญำงำล่ำแล๊  ฮออ๊อแนเช๊เออมำ  อ๊ำดูย๊ำฮ๊อแน  แช๊ย๊ำ  น๊ำ  

อ่ำโญ่  มอเน๊  ยำจิแล๊  ชูอ๊อ  จฺ๊ออือม่ำ.
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 ง๊ำอ่ำช่อเออ  แม่ฮูจฺ ๊อแบแบเลเอ่อมี๊แน   อ่ำช่ำยอซ่ึ   จฺ๊อเลน๊ำ  เฮอกฺ๊ำ

จฺ๊อเลญำแมล่ำแล๊  ง่ำอ๊ำง  อ่ำเท๊  น๊ำฮ่ำ  ล๊ำเออแม  พูเอ่อ  อ่ำยึ่  โล่ะแอ๊  เกฺ่อะอ๊อ  

จฺ๊อเออมำ.  เข๊วที่แฮ่น๊ำ   ญ่ิเช๊เย่ำะ  แจฺ่นี  จฺ๊อล่ำง  เลเออแม  ย่ำกู่ย่ำเด่อเข่ำะ

เม่ออ๊ำงล่อมือ๊  กำฺจำฺเข่ำะ  ม่ำม๊ำง  จฺำ่อีอ่๊ำ  ซำด๊ำล่อมือ๊  สุม่เออ  ยอขะแอ๊  ม่ำโล่มีแ๊น

โล่ล๊ำเออเข่ำะนี  อ่ำซ่ะล่อมื๊อ  ยำจีล่อมื๊อ  อ่ำงอ๊อแน  สุ่มเออมำ  เข๊วแง  มูชอมย๊ำง

แล๊เข่ำะม่ำบอเออ  มี๊แน  ล๊อเกฺำะ  ด่อแพ  จฺะเออ  ชอมย๊ำง  ยู๊อ๊อแน  ขู๊เออมำ

อ่ำญู๊มง๊ำ  แย่ะเช๊โก่ะโข่ะ  บยำงล๊ำเออมำ.

 ผมชื่อนำย  อำจ่ำ  เวยื่อ  ปัจจุบันอำยุ 86 ปี ผมเกิดที่ประเทศพม่ำ ทำง

ตอนเหนือของเมืองเชียงตุง หมู่บ้ำนจะลำอ่ำข่ำ  ผมแต่งงำนตอนอำยุ 20 ปี มีลูก

ท้ังหมด 8 คน ผู้ชำย 5 คน ผู้หญิง 3 คน ปัจจุบันเหลือลูกชำย 2 คน ลูกสำว 2 คน

ตอนอยู่ที่ประเทศพม่ำ ผมมีอำชีพหลักคือ ท�ำไร่ข้ำวโพดและไร่ข้ำว ผมอยู่ที่ประเทศ

พม่ำจนอำยุ 36 ปี แต่ที่ประเทศพม่ำมีที่ดินท�ำกินจ�ำกัด ประกอบกับควำมไม่สงบ

ในประเทศพม่ำ จงึตดัสนิใจออกเดนิทำงเพือ่หำทีท่�ำกนิแหล่งใหม่ โดยได้เดินทำงอพยพ

มำทำงใต้ของเมืองเชียงตุง  มำอยู่ที่หมู่บ้ำนคำย่ำอ่ำข่ำ โดยใช้เวลำในกำรเดินทำง

จำกบ้ำนจะล่ำอ่ำข่ำถงึบ้ำนคำย่ำอ่ำข่ำประมำณ 10 วนั ประกอบอำชพีท�ำไร่ข้ำวโพด

และไร่ข้ำวบ้ำง และมไีร่ฝ่ินอกีด้วย เนือ่งจำกในสมยันัน้ยงัไม่มกีำรบงัคบัห้ำมปลูกฝ่ิน

และได้อำศัยอยู่ที่บ้ำนคำย่ำอ่ำข่ำเป็นเวลำ 8 ปี

 หลังจำกนั้นได้ย้ำยเข้ำมำอยู่ในประเทศไทย ที่แรกคือ บ้ำนหัวแม่ค�ำ ใช้เวลำ

เดนิทำงจำกบ้ำน คำย่ำอ่ำข่ำ ถงึบ้ำนหวัแม่ค�ำ ประมำณ 4 วนั ตอนนัน้ผมอำย ุ45 ปี

ยังคงมีอำชีพปลูกไร่ข้ำวโพด ไร่ข้ำว และไร่ฝิ่นเหมือนเดิม แต่เนื่องจำกที่ท�ำกินใน

บ้ำนหวัแม่ค�ำมสีภำพเป็นเนนิเขำ และเป็นเขตชำยแดน จงึไม่ค่อยมแีหล่งทีท่�ำมำหำกนิ

มำก ประกอบกับคนที่เข้ำมำอยู่ในหมู่บ้ำนก่อนหน้ำนี้ ได้มีกำรจับจองที่ท�ำกินไว้

หมดแล้ว ผมจึงอำศัยอยู่ท่ีน่ันได้เป็นเวลำเพียง 4 ปี และตัดสินใจออกเดินทำงหำที่

ท�ำกินใหม่ จนกระทั่งเดินทำงถึงหมู่บ้ำนแม่สะแลป ซึ่งมีคนอำศัยอยู่ก่อนแล้วเพียง 

5 หลังคำเรือน เป็นชำวอ่ำข่ำ เผ่ำอู่โล้อ่ำข่ำ มีอำชีพท�ำไร่ข้ำวโพด ไร่ข้ำว ตอนนั้น

ยังไม่มีชื่อหมู่บ้ำนจึงมีกำรเรียกชื่อหมู่บ้ำนจำกชื่อแม่น�้ำหรือล�ำห้วยที่ไหลผ่ำน
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 สำเหตุที่เลือกอยู่ท่ีบ้ำนแม่สะแลป เพรำะยังมีที่ดินว่ำงเปล่ำ และยังไม่มี

กำรจับจอง ประกอบกบัสำมำรถเลอืกสถำนทีส่ร้ำงบ้ำนได้ตำมใจชอบ ส่วนกำรเลือก

ทีท่�ำกนิกจ็ะดจูำกพืน้ทีท่ีม่คีวำมกว้ำงตดิกบัภเูขำ และสำมำรถขยำยพืน้ทีไ่ด้ ส่วนใหญ่

จะปลกูข้ำวและข้ำวโพด โดยจะพกเมลด็ข้ำวไปทกุทีท่ีไ่ปหรอืซือ้เมลด็ข้ำวจำกคนอืน่บ้ำง

 ผมเป็นคนแรก ๆ ท่ีมำตัง้รกรำกอยูท่ี่บ้ำนแม่สะแลป และภำยหลงักม็คีนอพยพ

ตำมมำเพิม่อกีประมำณ 20 กว่ำหลงัคำเรอืน เนือ่งจำกผมมำอยูเ่ป็นคนแรก ๆ เหมอืน

เป็นผู้น�ำหมู่บ้ำน ถ้ำหำกมีใครย้ำยมำอยู่ใหม่ ก็จะถำมหรือขออนุญำตจำกผมก่อน 

คนในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่มกัจะเลีย้งหม ูเลีย้งไก่ แบบปล่อยให้หำกนิเอง พอถงึเวลำกนิข้ำว

กจ็ะกลบัมำเอง และจะปลกูข้ำวโพดไว้เพือ่เป็นอำหำรสตัว์เลีย้ง ไม่ได้ไปท�ำงำนรบัจ้ำง

ท่ีอ่ืน เนือ่งจำกไม่มคีวำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องใช้เงนิมำก แต่จะท�ำไร่ ท�ำสวน เพือ่เป็นอำหำร

ส�ำหรับกินเอง และเป็นอำหำรของสตัว์เลีย้ง ถ้ำหำกมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องใช้เงิน กจ็ะ

น�ำสัตว์เลี้ยงไปขำย เพื่อน�ำเงินมำใช้จ่ำยในสิ่งที่จ�ำเป็น
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คณะผู้จัดท�า

  1. อำสึ  เดโชธ�ำรง

  2. นวัช  อำสอ

  3. ลอคอ  เพอเมีย

  4. ชนิดำ  อวยแมะ

  5. ด.ญ.พิมพิดำ  มือแล

  6. ด.ญ.เพญพิชำ  ลำเช

  7. ด.ญ.พิตยำ  แอสอ

  8. ด.ญ.ขวัญจิรำ  ลำบือ

  9. ด.ญ.ชมพูเนตร  ลำบือ

  

ปราชญ์ผู้ให้ข้อมูล

  1. อำก่อง  มำเยอะ

  2. อำจ่ำ  เวยื่อ
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