
 ต ำนำนวนัเกำ้ก๋อง  ตอนท่ี ๑  
  
       ผูป้ระพนัธ์ ไพรแกว้    อนุมติั    
 
จกัไขก๋ำร ต ๋ำนำนเง่ือนเก๊ำ คนแก่คนเฒ่ำ เป้ินเล่ำลือป๋ัน 
ฮีตฮอยเฮำน้ี ต้ีนบัถือกัน๋ หำม้ือหำวนั มีกัน๋ตั้วหอ้ง 
เยยีะก๋ำรใดกำ ภยับ่มำตอ้ง เพรำะถูกท ำนอง ฮีตเก๊ำ  
    
เสียศพนั้นกำ นำนมำแต๊เลำ้ จกัน ำศพเขำ้ เผำไฟ 
วนัเกำ้ก๋องนั้น มนัขึดเหลือใผ บ่ดีจัก๊ไป น ำศพออกบำ้น 
ต ๋ำนำนมีเมิน เป้ินเล่ำกล่ำวตำ้น นิยำยโบรำณ สืบไว ้
    
มีญิงหน้ึงนำ หนำ้ต๋ำบ่ไร้ มำไดกู้ข้ำ้ง สำมี 
ก ำเดียวแต๊ตัก๊ มำกนกัดีหลี ไดพ้ร้อมกัน๋ที เจด็คนฮ่วมหอ้ง 
จ้ือนำงตัณ๋หำ ต ๋ำนำนกล่ำวตอ้ง เป๋นนิยำยนำน กล่ำวจ๊ี 
    
ตึงเจด็ผวันำง บ่หมำงหลีกล้ี ยนิดีฮ่วมบำ้น จำยคำ 
สำมีนอ้งไท ้ ซ ้ ำไร้เก๋สำ ผมหวันั้นกำ บ่หมีสักเส้น 
หวัลำ้นโมง-โมง หมดจดเล้ียนเกล้ียง เหมือนกบัปิมเดียว กัน๋แต๊ 
    
ท ำกินกนัไป บ่ไดท้อ้แท ้ เขำ้ป่ำผำ่ไม ้ หลวัฟืน 
มีวนัหน้ึงนั้น เป๋นก๋รรมสุดฝืน เซำะหลวัหำฟืน ปะเห็ดใหญ่-หนอ้ย 
ตึงบำนตึงจ๋ี ออกดีเป็นถอ้ย ปำกัน๋ลองกอย เกบ็ไซ ้ 
    
เอำมำตม้ย  ำ ก๋ินล ำแต๊ใบ๊ ปอตกถึงไส้ ว  ำวำย 
ผวันำงตึงเจด็ ก๋ินย  ำเห็ดต๋ำย เม่ือเมียมนัไป   ธุระนอกบำ้น 
ป๊ิกมำหนัผวั แม่บวัไกวกำ้น หวัใจ๋นงครำญ สั่นยวะ  
    
ตึงเจด็ผวันำย ไดม้รณะ กินเห็ดเบ่ือหั้น ต๋ำยลง 
ดว้ยตุกขเ์หลือต๊ี บ่มีเงินปล๋ง ศพผวัหวัอง เจด็คนผวัเจำ้ 
เลยออกอุบำย เนอนำยนอ้งเหนำ้ เอำศพหกคน ผวันอ้ง  



    
เอำซ่อนไวก้ำ บ่จ๋ำปำกป๊อง ซุกไวใ้นหอ้ง หอเฮือน 
เหลือหน้ึงศพนั้น นอนหั้นกล๋ำงเต๋ิน แลว้ฟ่ังลงเฮือน เป้ือไปเซำะจำ้ง 
สัปปะเหรอมำ ฟู่จ๋ำกล่ำวอำ้ง ตกลงรำกำ กัน๋นั้น 
    
กนัฝังศพกำ ขอจ๋ำถ่ีซั้น ขอฝังแม่นหมั้น เล้ิกลง 
กลัว๋ผผีวัขำ้ ซ ้ ำวำ่ต๋ำยโหง กลัว๋ผหีวั-อง ฟ้ืนคืนมำได ้
บทน้ีขอลำ ยอสำกรำบไหว ้ ปล๋งวำทวำงลง เตำ้น้ี 
    
บทสองละคร เดิมออนก่อนก๊ี จกัเล่ำต่อห้ือ ป๋ันฟัง 
กล๋อนเอวงั หยั้งเหียเตำ้อ้ี เตำ้น้ีสู่กัน๋ฟัง ก่อนแหล่นำยเฮย 
     
 

ต ำนำนวนัเก้ำก๋อง  ตอนที ่๒  
 

จกัไขกล๋อน เม่ือต๋อนต้ีแลว้ แม่รำร่ำงแคลว้ ขำ้จกัไขสำร 
จกัอูเ้ง่ือนเก๊ำ ต้ีไดเ้ล่ำขำน แตม้เป๋นต ๋ำนำน สืบสำนแต่ตน้ 
ครูบำอำจ๋ำรย ์ เล่ำขำนสืบส้น อปัปะมงคล ยิง่นกั 
    
วนัเกำ้ก๋องกำ ขออยำ่ลำกจัก๊ เอำศพออกบำ้น หอเฮือน 
โบรำณวำ่ไว ้ เป้ินไดก้ล่ำวเต๋ือน บ่วำ่เป๋นเดือน แฮมหรือออกหั้น 
สิบค ่ำบ่เอำ เกำ้แถมแม่นหมั้น บ่ดีรีบยนั ฟ่ังฟ้ำว 
    
คนอยูห่ลงัหนอ จำ้งบ่จ้ืนยำ้ว จกัตุกขโ์ศกเศร้ำ ปำยลูน 
นิตำนเล่ำไว ้ บ่ไดห้ำยสูญ แม่แสงวตูิน ฝ่ังศพผวัเจำ้ 
สับปะเหร่อมำ ฝังผวันอ้งเหนำ้ ขอฝังเล้ิกลง กล่ำวย  ้ำ 
    
ตดัหนำมถมตวย ดว้ยไมย้นัก ๊ำ เวลำใกลค้  ่ำ ยำมแลง 
สับปะเหรอนั้น ก่ฟ่ังจดัแจ๋ง หวงัไดค้  ำแดง รำงวลักำ้จำ้ง 
ศพแรกฝังไป บ่ไดส้ะลำ้ง ปิดบอกป๋ันนำง กล่ำวจ๊ี 
    



นำงแต่งตกใจ๋ ใยศพหลีกล้ี มำนอนอยูน้ี่ กล๋ำงเฮือน 
สัปปะเหรอนั้น มนัง๊ึดเหลือเก๋ิน ขดุฝังจำดเมิน ยงัลุกมำได ้
เลยแบกศพสอง บ่ำหมองหม่นไหม ้ น ำไปฝังใน ป่ำจ๊ำ 
    
เม่ือฝังแลว้หนอ บ่เหน็ดเหน่ือยลำ้ แลว้รีบอวำ่ยหนำ้ ป๊ิกคืน 
บอกห้ือนำงฮู ้ อูตึ้งบ่ขืน ฝังท่วมหวัยนื บ่ใจก้ล่ำวแก ้
แต่วำ่ศพขอน ยงันอนแต๊แหล ้ ยงัคำ้งอยูห่ั้น แถมกำ 
    
สัปปะเหรอก่ ตึงบ่กงัขำ ฟ่ังแบกศพมำ แลว้ฝังจนเส้ียง  
หกศพผำ่นไป ใจ๋บ่หมดเหม้ียง ต้ีไดล้  ำเลียง ฝังมิด 
แลว้ฟ่ังป๊ิกมำ ขอจ๋ำกล่ำวคิด อำมิสสินจำ้ง รำงวลั 
    
ปอมำถึงต้ี นำงจ้ีห้ือหนั ศพยงันอนจนั อยูห่ั้นลำ้งหงำ้ง 
เป๋นเวรมำต ๋ำ หรือกัม๋บำปสร้ำง ห้ือศพผวันำง อวำ่ยป๊ิก 
สัปปะเหร่อมนั บ่ตนัไดคิ้ด วำ่เป็นเหล่ียมอั้น อุบำย 
    
นำงจุ๊หลอกใจ๊ ฝังศพผวัหลำย ท ำเป็นลวดลำย วำ่ศพป๊ิกบำ้น 
บทน้ีไขมำ วำจ๋ำกล่ำวตำ้น อยำ่ฟ่ังร ำคำญ เนอ้ไท ้
ขออดถำ้ฟัง บทสำมกล่ำวไว ้ เร่ืองเกำ้ก๋องหั้น รอฟัง 
  
กล๋อนเอวงั 

 
ยั้งเหียมอกอ้ี 

 
เตำ้น้ีสู่กนัฟัง 

 
ก่อนแหล่นำยเฮย. 
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แตม้อกัษร เป๋นกล๋อนค่ำวจ๊อย จำกตัว๋ม่อนนอ้ย ใจอ้วดฮูห้ลำย 
ควำมประสงคห์ลกั เป้ือจกัขยำย ห้ือเดก็ญิง-จำย รุ่นหลงัฮูแ้จง้ 
บ่ใจว้ำ่ผม ยกตนข่มแถง้ มำอวดแสดง ควำมฮู ้
    
ผดุงต ๋ำนำน สืบสำนส่งยู ้ ดว้ยใจ๋จ้ืนสู้ ยนิดี 
นิตำนเล่ำไว ้ บ่ไดเ้คืองขี ศพผวันำรี ตณัหำนอ้งเหนำ้ 
ยงัเหลือแถมคน บนเต๋ินเฮือนเจำ้ บ่ไดเ้อำไป ขวำ้งซดั 
    
นอนอยูห่ั้นกำ สองต๋ำแม่นตัด๊ สับปะเหร่อหยื้อ กอยแยง 
มนัง๊ึดแต๊ใบ๊ ผไีดแ้ถลง ผผีวัค  ำแปง ขอนำยนอ้งหลำ้ 
ปิดมำแถมนอ ก ำน้ีลอขำ้ จกัเอำเผำดำ บ่ไว ้
    
แบกศพมำต ำ ฟ่ังก ๋ำเอำไม ้ หลวัก๋องใหญ่ได ้ ปอดี 
เอำศพข้ึนก๊ำง ดำงไฟจ่ีผ ี ต๋ำวนัก่ดี ใกลค้  ่ำเนอเจำ้ 
เผำศพแลว้กำ ฟ่ังดำจะเขำ้ ขอเอำสตำงค ์ กำ้อิด 
    
เตียวไปบ่ไกล๋ ใจ๋สั่น หวดิ-หวดิ ซ ้ ำหนัใส่อั้น ไผกำ 
เตียวไปก่อนนั้น บ่ปำกบ่จ๋ำ ผอ่เน้ือตัว๋นำ เป็นหม่ินหมดเส้ียง 
ผอ่ผมบนหวั กห็มดเล้ียนเกล้ียง มนัผอ่คลำ้ยเคียง กบัศพ 
    
ต้ีเฮำเผำไป เป๋นใดจะลบ จกัหนีป๊ิกบำ้น กลบัคืน 
สุดแสนโก๋ธะ โมโหสุดฝืน หนัคนเผำฟืน เป๋นผลุีกได ้
ตำวนันั้นลอ ปอตกต ่ำใต ้ แสงมนัวยุวำย ซุม้ซู ้  
    
คนเผำถ่ำนมนั บ่หนับ่อู ้ เตียวก๋ำยตัด๊หั้น ปอดี 
สับปะเหร่อนั้น นึกวำ่ผ ี ผวัของนำรี จกัหนีป๊ิกบำ้น 
มนัฟ่ังเขำ้ไป บ่ไดก้ลวัหยำ้น ดว้ยควำมร ำคำญ ยิง่นกั 
    



เม่ือเขำ้ไปหำ ตึงบ่จ๋ำตัก๊ หวงัเอำจ่ีล้ืม เผำไฟ 
คนเผำถ่ำนนั้น มนัซ ้ ำตกใจ๋ ถูกกอดหวนัไป ใกลไ้ฟก๋องหั้น 
กอดหวนักลมเกลียว เหมือนเกล๋ียวเจ้ือกฟ้ัน ก่เลยบ่ตนั ไดม้ึ้ง 
    
ตกใส่ก๋องไฟ เอ่ำไหมห้มดล้ึง ต๋ำยตึงสองหั้น ตวยไป 
นบัรวมเบด็เสร็จ เจด็ผวักูใ้จ๋ ตณัหำทรำมวยั นบัไดเ้ป๋นเกำ้ 
เลยเล่ำลือกัน๋ เป๋นวนัโศกเศร้ำ บ่นิยมเอำ มำใจ๊ 
    
เป็นวนัเกำ้ก๋อง ป้ีนอ้งจ ๋ำไว ้ ขอจ๋งอยำ่ได ้ ท ำเลย 
เผำศพวนัน้ี บ่ดีแต๊เหย จ่ำงตกขึดเวย กบัคนจำวบำ้น 
บ่เจ้ือนั้นหนอ ขออยำ่กล่ำวตำ้น ลบหลู่ประจำน เนอ้ไท ้
    
เป๋นประเพณี เฮำมีสืบไว ้ ห้ือลูกหลำนได ้ ตวยท ำ 
กล๋อนระบ ำ น ำมำเตำ้อ้ี เตำ้น้ีสู่กัน๋ฟัง แหล่นำยเฮย 
      
 
     
                     
       
 


