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Abstract
This article aimed to study strategies in creating humor in the Isan
humorous folktale: old monk and young novice from 28 texts out of 45 original
texts, using the framework of humorous theory and linguistic theory of humor.
The study revealed that the humor was created by conflict between two
characters in Buddhism: old monk and young novice, which was consistent
with the theory of Superiority and Degradation, theory of Incongruity, theory
of Relief of Tension and Release from Inhibition.The cruxto create humor in
the texts was deceit, foolishness,coincidence, advantage, offence, whereas,
the linguistics of humor was pun, sex symbol, quip, riddle and connotation.
Keywords: strategies in creating humor, Isan humorous folktale, folktale of
old monk and young novice
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในนิทาน
มุกตลกพื้นบ้านอีสานเรื่องหัวพ่อกับจัวน้อยจากนิทาน 28 เรื่องจากต้นฉบับเดิม 45 เรื่อง
ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการสร้างอารมณ์ขันและการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในการ
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างอารมณ์ขันเกิดจากปมการขัดแย้งของสองตัวละคร
หลักในวงการศาสนา คือหลวงพ่อและเณรน้อย ซึง่ เป็นไปตามทฤษฎีการข่มท่าน ทฤษฎีการ
ผิดฝาผิดตัว และทฤษฎีการปลดปล่อย ปมเรื่องที่ก่อให้เกิดอารมณ์ขันได้แก่ การถูกหลอก
ความโง่เขลา การใช้กลอุบาย ความบังเอิญ การเอาเปรียบ การทำ�ผิดศีล ส่วนการใช้ภาษา
เพื่อสร้างอารมณ์ขัน พบว่า มีการใช้คำ�ผวน การใช้สัญลักษณ์เพศ การพูดเล่นคารม การใช้
ปริศนา การใช้คำ�ที่มีความหมายอ้อม
คำ�สำ�คัญ: กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน, นิทานมุกตลกพื้นบ้านอีสาน, นิทานเรื่องหัวพ่อกับ
จัวน้อย

บทนำ�
ในภาคอีสานจะมีนทิ านประเภทหนึง่ เรียกว่านิทานก้อมซึง่ เป็นเรือ่ งเล่าทีเ่ น้นหนัก
ไปทางการนินทา การเหน็บแนม การเย้ยหยัน เสียดสีบุคคล เพื่อให้แสดงเห็นว่าใครดีกว่า
ใครหรือว่าเด่นกว่าใคร จึงปรากฏว่ามีนทิ านประเภทนีม้ ากในท้องถิน่ อีสาน เช่นนิทานพ่อตา
กับลูกเขยนิทานเชียงเหมีย่ ง ซึง่ นิทานเหล่านีบ้ างเรือ่ งก็สนุกสนาน บางเรือ่ งก็ข�ำ ขัน บางเรือ่ ง
ก็ตลกแบบสัปดน แต่ทงั้ หมดนีไ้ ม่มเี รือ่ งใดทีเ่ ป็นเรือ่ งจินตนาการทัง้ หมดล้วนแต่เป็นนิทานที่
มีตน้ เค้ามาจากเหตุการณ์จริงเป็นหลัก นิทานก้อมของภาคอีสาน มักจะมีลกั ษณะเช่นนีเ้ ป็น
ส่วนใหญ่ แต่อาจจะมีการตัดต่อบ้าง แต่งเติมบ้าง แต่เนือ้ หาของเรือ่ งเป็นอย่างเดียวกัน แสดง
ถึงการกระจายของนิทานพืน้ บ้านโดยการเล่าต่อ ๆ กันไป ซึง่ เป็นความฉลาดหลักแหลมของ
ผู้เล่านิทานเอง เพราะจำ�เป็นต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด
ดังนั้นนิทานก้อมจึงแพร่หลายในอีสาน ปัจจุบันนิทานก้อมนี้ได้แพร่กระจายไปสู่วงวิชาการ
มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากที่นิทานพื้นบ้านได้ถูกบรรจุเข้าไว้ ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ในรายวิชาคติชนวิทยา ของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ทำ�ให้นิทานพื้นบ้านได้กระจายไป
อย่างมากมาย (Senasui, 2003, preface)
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ในนิทานพื้นบ้านประเภทมุกตลกนั้น นิทานมุกตลกเป็นนิทานขนาดสั้นและมี
โครงเรื่องที่ไม่ซับซ้อนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เล่ากันในหมู่คนที่คุ้นเคยกัน โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดความสนุกสนานเป็นหลัก สาระสำ�คัญของเรื่องอยู่ที่ความไม่น่าจะเป็นไปได้ของเรื่อง
ราวหรือเหตุการณ์ (Liaophenseng, 2009: 69) ในประเด็นนี้นิทานมุขตลกนี้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มุกตลกขบขัน และ มุกตลกหยาบโลน ในมุกตลกทั้งสองนั้น ใน
มุกตลกประเภทขบขันนั้น ความขบขันเกิดจากความไม่น่าจะเป็นไปได้ ของพฤติกรรมหรือ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ความฉลาด ความโง่ การแก้เผ็ด การคุยโม้ กลโกง หรือความ
ผิดปกติของร่างกาย หูหนวก ตาบอด จมูกบี้ เป็นต้น ส่วนในมุขตลกประเภทหยาบโลนนั้น
ความขบขันจะเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ ซึง่ สวนใหญ่มกั จะเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดจากการทำ�ผิดประเวณีของ
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เช่น เรื่องตาเถนยายชี หรือเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว เช่น ลูกเขย
กับแม่ยาย น้องเมียหรือ ความขบขันในเรื่องของการใช้ภาษา เช่น การใช้คำ�ผวนที่เกี่ยวข้อง
กับเพศโดยตรงซึง่ โดยปกติแล้วคำ�ผวนเหล่านีจ้ ะไม่น�ำ มาพูดในการสนทนาตามปกติ ตัวอย่าง
ในเรื่องหลวงพ่อกับเณรน้อย
นิทานเรื่องหัวพ่อกับจัวน้อยเป็นนิทานที่ไม่มีหลักฐานการเล่าที่แน่นอน เป็นแต่
เพียงเรื่องที่คนเก่าแก่เล่าให้ลูกหลานฟังสืบต่อกันมา ซึ่งไม่ได้ระบุสถานที่เกิดจริงว่าเป็น
ที่ไหน ไม่ได้บอกระบุตัวผู้แสดงจริงว่าเป็นใคร บอกแต่เพียงสถานภาพว่าเป็นหัวพ่อและจัว
น้อยเท่านั้นหรือหากว่าจะระบุชื่อหรือสถานที่ก็เป็นเพียงการสมมติให้เห็นชัดเจนเท่านั้นถ้า
หากว่าผูท้ จี่ ะนำ�ไปเขียนหรือเล่าต่อไป ก็สามารถประยุกต์เนือ้ หาเพิม่ เติมได้ เพือ่ ให้เกิดความ
เหมาะสมและการนำ�ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ บางเรื่องอาจเป็นเรื่องจริงที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งมีการนำ�มาเล่าสืบๆ ต่อกันมา เป็นเรื่องการนินทากันของคนสมัยก่อน
เพือ่ เป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่ลกู หลานสมัยต่อมา เป็นเรือ่ งเล่าสนุกสนานให้ความเพลิดเพลิน
เมื่อยามพักผ่อนของคนในสมัยโบราณ (Senasui, 2003: preface) นิทานเรื่องหัวพ่อกับจัว
น้อย เป็นนิทานก้อมประเภทนิทานมุกตลกในแวดวงของนักบวชในพุทธศาสนา คนอีสาน
เรียกว่า หัวพ่อกับจัวน้อยเพราะคำ�ว่า หัวพ่อกับจัวน้อย เป็นคำ�ศัพท์ภาษถิ่นอีสานที่เชื่อม
โยงกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน โดยที่ตัวละครทั้งสองเป็นผู้ที่ละเพศฆราวาสแล้วมาบวชใน
พุทธศาสนาแล้วเกิดการชิงดีชิงเด่นกัน คำ�ว่า หัวพ่อ ในภาษาถิ่นอีสานหมายถึงหลวงพ่อผู้
ที่เคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วทิ้งครอบครัวมาถือบวช นิสัยเดิมแบบฆราวาสก็ติดตัวมา เห็น
อะไรในวัดน่าสนใจก็อยากได้อยากมีละโมบอยากได้ทุกอย่าง ส่วนจัวน้อยนั้นก็คือเณรน้อย
น้อยที่คอยดูแลอุปัฏฐากหลวงพ่อ คอยรับใช้หลวงพ่ออยู่ แต่พอสังเกตเห็นพฤติกรรมดัง

56

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2560

กล่าวของหัวพ่อก็ไม่พอใจ จึงมักจะเกิดการคิดหาอุบายเพือ่ กลัน่ แกล้ง จึงเกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างหัวพ่อกับจัวน้อยอยูต่ ลอดเวลาส่วนใหญ่หลวงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ จน
กลายเป็นนิทานก้อมทีเ่ ล่าขานกันอย่างสนุกปากในภาคอีสาน นิทานเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งเล่าแบบ
มุขปาฐะอยู่ยังไม่มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มมาก่อน จนถึงปี พ.ศ.2546 พระมหาสุนทร
เสนาซุย ซึง่ เป็นอาจารย์ประจำ�คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่นประสงค์ที่จะรวมรวมนิทานพื้นบ้านที่เคยโด่งดังและเป็นนิยมชื่นชอบ
ของคนโบราณและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเชิง
คติชนวิทยา จึงได้มอบหมายงานให้พระนิสิตวิชาเอกปรัชญาและศาสนา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ไปลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ
สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านในพืน้ ทีภ่ าคอีสานและเรียบเรียงตีพมิ พ์นทิ านจากคำ�บอกเล่าเป็น
รูปเล่มขึน้ มา ซึง่ เป็นต้นฉบับทีใ่ ช้ในการศึกษาวิเคราะห์กลวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั ในนิทานมุก
ตลกพื้นบ้านภาคอีสานในครั้งนี้

วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์กลวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั ในนิทานมุกตลก
ภาคอีสาน เรื่องหัวพ่อกับจัวน้อย โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล คือต้นฉบับนิทานที่เรียบเรียง
โดย พระมหาสุนทรเสนาซุย จัดพิมพ์โดยสำ�นักพิมพ์ มหาอุตร์ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
ประกอบด้วยนิทาน จำ�นวน 45 เรื่องแต่ละเรื่องจบในตัวเป็นตอน ๆ ไปซึ่งแม้บางเรื่องบาง
ตอนจะพบว่ามีเนื้อหาซ้ำ�ซ้อนกันอยู่บ้าง ซึ่งเป็นเพราะว่านิทานเหล่านี้ถูกเล่าและแต่งเติม
โดยคนหลายคนทัง้ ต่างวาระต่างพืน้ ทีก่ นั จึงทำ�ให้เกิดความแตกต่างและเหมือนกันในข้อปลีก
ย่อยได้แต่ในขณะเดียวกันบางเรือ่ งทีซ่ �้ำ กันนัน้ ยังแสดงให้เห็นถึงข้อปลีกย่อยทีไ่ ม่พบในเรือ่ ง
เล่าอีกเรื่องได้ ซึ่ง เป็นเสมือนการให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่ปรากฏในเรื่องเล่าอื่น ๆ ซึ่งถ้า
หากว่านำ�เนื้อหาของเรื่องเล่าที่ซ้ำ�กันต่างวาระมารวมกันจะเป็นเรื่องเดียว ย่อมจะทำ�ให้มี
เนือ้ หาสมบูรณ์ตอ่ เนือ่ งได้อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะวิเคราะห์เฉพาะเรือ่ งทีม่ เี นือ้ หา
ไม่ซ�้ำ กันในกรณีทเี่ นือ้ หาซ�้ำ กันจะวิเคราะห์เรือ่ งเดียวทีม่ เี นือ้ หาสมบูรณ์กว่าซึง่ พบว่ามีจ�ำ นวน
28 เรือ่ งโดยมีแนวทางการศึกษาดังนี้ การอ่านวิเคราะห์ตน้ ฉบับนิทานด้านแนวเรือ่ งแนวคิด
หลักสาระสำ�คัญของนิทาน สรุปเรื่องย่อและวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีอารมณ์ขนั และวิเคราะห์การใช้ภาษาในการสร้างอารมณ์ขนั ในนิทานมุกตลก
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แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ทฤษฎี ก ารสร้ า งอารมณ์ ขั น มี นั ก วิ ช าการให้ แ นวคิ ด ไว้ ห ลายแนวทาง (Wimonchan, 2005:52-53) ทฤษฎีอารมณ์ขันเป็นทฤษฎีที่อธิบายการเกิดอารมณ์ขัน
และสาเหตุที่คนเรามีอารมณ์ขัน ศักดา วิมลจันทร์ ได้สรุปจากแนวทางของ Sdorow
(2005) ที่จำ�แนกทฤษฎีอารมณ์ขันไว้ 3 ทฤษฎี ไว้ในหนังสือเรื่อง Psychology ดังนี้
1) ทฤษฎีข่มท่าน ของ Thomas Hobbes ซึ่งมองว่า คนเรารู้สึกสนุก เมื่อเรื่องขำ�
ขันทำ�ให้เรารูส้ กึ ว่าเหนือกว่าผูอ้ นื่ โดยมีผลวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งนีว้ า่ เรือ่ งขำ�ขันทีบ่ คุ คลเป้าหมาย
ถูกทำ�ให้ต�่ำ ลง จะสนุกกว่าเรือ่ งขำ�ขันทีท่ �ำ ให้บคุ คลเป้าหมายสูงขึน้ เราจะสนุกยิง่ ขึน้ ไปอีก ถ้า
คนเรารูส้ กึ ว่าเหนือกว่านัน้ เป็นคนทีเ่ ราไม่ชอบหรือว่า เราชอบเรือ่ งโจ๊กทีว่ า่ มีคนยืน่ มือมาตบ
ไหล่เรา ในขณะทีเ่ ตะอีกคนหนึง่ ตกกะไดไป นักวิจารณ์เชิงเสียดสี และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์
สร้างอารมณ์ขนั ด้วยวิธนี โี้ ดยเอานักการเมือง หรือกลุม่ อิทธิพลทีพ่ วกเราไม่ชอบเป็นเป้าหมาย
2) ทฤษฎีผิดฝาผิดตัว ของ Immanuel Kant ที่มองว่า เรื่องขำ�ขันแบบผิดฝาผิด
ตัวเอาเรือ่ งทีเข้ากันไม่ได้มาอยูด่ ว้ ยกัน ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ทที่ �ำ ลายความคาดหมายของเราแล้ว
ทำ�ให้เกิดอารมณ์ขัน
3) ทฤษฎีปลดปล่อย ของนักคิดหลายคน เช่น Sigmund Freud (1905) ที่มอง
ว่าอารมณ์ขนั คือยาระบายของความทุกข์กงั วลอันเกิดจากการสะกดกลัน้ ความรูส้ กึ ทางเพศ
และความก้าวร้าว
ส่วน Macauley มองว่าเรื่องขำ�ขันทำ�ให้ความเครียดกังวลของคนเราเพิ่มขึ้น
แล้วทำ�ให้ลดต่ำ�ลงโดยทันทีทำ�ให้เกิดการปลดปล่อยที่พึงพอใจจนต้องหัวเราะ ในขณะที่
Shurchiff มองว่าความกังวลและความประหลาดใจยิ่งมีมากเท่าใด ผู้คนก็จะยิ่งรู้สึกว่า
สถานการณ์ยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้น หลังการปลดปล่อย ส่วน Schill & Laughin มองว่า คน
ส่วนมากชอบการ์ตนู หรือตลกเรือ่ งเพศซึง่ มีวธิ ผี กู เรือ่ งให้เราคิดเครียดในเรือ่ งเพศ แล้วจบลง
ด้วยบรรทัดเด็ด ซึ่งปลดปล่อยความเครียดของเราลงโดยทันที
ในขณะที่ Martin (2007)ก็ได้เสนอทฤษฎีอารมณ์ขันไว้ 8 ทฤษฎี ในหนังสือ
Psychology of Humor ไว้ดังนี้
1) ทฤษฎีดา้ นชีววิทยา สัญชาตญาณ และวิวฒ
ั นาการ ซึง่ อธิบายว่า อารมณ์ขนั และ
การหัวเราะเป็นกลไกธรรมชาติทชี่ ว่ ยให้สขุ ภาพของมนุษย์อยูใ่ นสภาวะทีด่ ี เช่น รักษาสมดุล
ของระบบในร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต เพิม่ ออกซิเจนให้เลือด นวดเฟ้นอวัยวะทีส่ �ำ คัญ เพิม่
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การไหลเวียนโลหิต ย่อยอาหาร ช่วยผ่อนคลายระบบ และสร้างเสริมสุขภาวะ กลไกนีผ้ า่ นการ
วิวฒ
ั นาการมาหลายร้อยปี จนกลายเป็นพฤติกรรมในเชิงตอบสนองทีเ่ ราเรียกว่า อารมณ์ขนั
2) ทฤษฎีผู้อยู่เหนือกว่า ทฤษฎีนี้มีเนื้อหาเช่นเดียวกับทฤษฎีข่มท่าน 3) ทฤษฎีผิดฝาผิดตัว
4) ทฤษฎีประหลาดใจ ทฤษฎีนมี้ ขี อ้ แตกต่างจากทฤษฎีผดิ ฝาผิดตัวอยูท่ ี่ ความฉับพลันทันที
หรือความรู้สึกตกใจ แต่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นอันตรายในการสื่อสารเรื่องโจ๊กหรือการ์ตูนขำ�ขัน
ทฤษฎีนี้ถูกนำ�มาใช้มากที่สุด โดยทำ�ให้ผู้อ่านคาดหมายเรื่องราวไว้อย่างหนึ่งแต่แล้วก็ให้คำ�
ตอบตอนจบเป็นอีกอย่างหนึ่ง ด้วยความคิดแบบแหวกแนวที่ผู้อ่านคิดคิดไม่ถึง 5) ทฤษฎี
ความขัดแย้งสองจิตสองใจ ทฤษฎีนี้มีความคล้ายกับทฤษฎีผิดฝาผิดตัว แต่ต่างที่ว่าทฤษฎี
หลังเน้นทีค่ วามขัดแย้งของเรือ่ งราว ส่วนทฤษฎีกอ่ นเน้นทีค่ วามขัดแย้งของอารมณ์ เป็นการ
ปะทะกันของอารมณ์ที่ขัดแย้งกัน 6) ทฤษฎีปลดปล่อยและโล่งใจ 7) ทฤษฎีเข้ารูปเข้ารอย
อย่างไม่ทันตั้งตัว ทฤษฎีนี้มีความคล้ายกับทฤษฎีผิดฝาผิดตัว แต่ต่างกันที่ว่าทฤษฎีนี้เน้นที่
การเข้ารูปเข้ารอยของเหตุผล ที่ไม่น่าเป็นเหตุผล ในทำ�นองการเล่นเกมถาม ปัญหาน่าตอบ
8) ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ ทีอ่ ธิบายว่าความแตกต่างของเรือ่ งตลก ปฏิภาณ
และ อารมณ์ขนั เป็นผลทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการสะสมและปลดปล่อยพลังอารมณ์ ในภาวะต่างๆ
กล่าวคือ เรือ่ งตลกเป็นการปลดปล่อยทีเ่ กีย่ วกับความคิด ปฏิภาณเป็นการปลดปล่อยอันเกิด
จากการสกัดกั้นของจิตฝ่ายสูง และอารมณ์ขัน เป็นการปลดปล่อยความรู้สึก
ส่วนในการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในนิทานมุกตลกนั้นมีนักวิชาการไทย
อธิบายไว้ดงั นี้ Sastri (1986: 55-81) กล่าวว่าภาษาทีส่ ร้างความตลกขบขันนัน้ มี 6 ลักษณะ
คือ 1) การเล่นคำ� (pun) เช่น การเล่นคำ�เดียวแต่มี 2 ความหมาย 2) การพูดเล่นคารม (quip)
3) การพูดสองแง่ (double entendre) 4) อุปบท (anecdote) การบรรยายเหตุการณ์ซึ่ง
จบในตัว จบด้วยข้อความสำ�คัญที่สร้างความขบขันตอนท้ายเรื่อง (punch line) 5) การ
เยาะเย้ย (satire) 6) การล้อ (parody) 7) ริกมาโรล (rigmarole) เป็นการเล่าเรือ่ งเพือ่ สร้าง
ความขบขันเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค�ำ นึงถึงเหตุผลว่ามีความเหมาะสมกับเรือ่ งหรือไม่ 8) เอบี
แกรม (ebigram) การแต่งคำ�ประพันธ์ขนาดสั้นมีการเล่นคำ�พลิกแง่เพื่อสร้างอารมณ์ขัน 9)
กลอนนิรอรรถ (nonsense verse) อยู่ในคำ�ประพันธ์ที่ไม่มีการจำ�กัดหรือบังคับเรื่องถ้อยค
สอดคล้องกับแนวคิดของ Srithada (2542: 232-234) ทีก่ ล่าวว่าภาษาทีท่ �ำ ให้เกิด
การขบขันนัน้ จะมีลกั ษณะดังนี้ 1) การเล่นคำ� เช่น คำ�พ้อง คำ�คล้องจอง 2) การใช้ค�ำ ย่อและ
อักษรย่อ มุ่งให้ตีความแตกต่างจากแบบแผนหรือความนิยม 3) การใช้คำ�หยาบและคำ�ผวน
4) การใช้คำ�สองง่ามสองแง่ มุ่งให้ตีความในเรื่องเพศ 5) การใช้สัญลักษณ์ในความหมายไม่ดี
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เช่น ในเรื่องเพศ 6) การใช้ภาพพจน์ เช่น อุปมา อุปลักษณ์ อธิพจน์ 7) การใช้ภาษาถิ่นและ
ภาษาต่างประเทศ มุง่ ล้อเลียนหรือแปลความหมายจากปกติ 8) การเล่นสำ�นวน มักจะแปลง
ถ้อยคำ�จากสำ�นวนเดิมเพื่อสื่อความหมายใหม่ 9) การพูดขัดแย้งกับความจริง 10) การเย้ย
หยัน เป็นการกล่าวเย้ยทั้งด้านรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่น่าขบขัน 11) การประชดประชัน
ทั้งด้านรูปลักษณ์และพฤติกรรมเพื่อสร้างความขบขัน 12) การถากถางแดกดัน เป็นการ
กล่าวเพื่อให้ผู้อื่นเจ็บใจทำ�ให้ผู้ชมเกิดความขบขัน 13) การล้อเลียนบุคคลและสถานการณ์
ที่อยู่ในความสนใจ โดยล้อให้เกินจริงหรือผิดจากความเป็นจริงเพื่อสร้างความขบขัน
ในขณะที่ Klahwikgid (2005: 144-142) กล่าวว่ากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันมี
8 กลวิธี ได้แก่ 1) การทำ�ให้เป็นเรื่องสัปดน 2) การล้อเลียน 2 แบบ คือ ล้อเลียนโดยอ้าง
ถึงบุคคลและล้อเลียนโดยอ้างถึงสถานการณ์ 3) การใช้สัญลักษณ์ 2 แบบ คือ สัญลักษณ์
เกี่ยวกับอารมณ์ดีและเสียงหัวเราะ ซึ่งมีทั้งแบบให้รูปสัญลักษณ์ คือ -) แทน หน้าคนกำ�ลัง
ยิ้ม และ ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ คือ 5-5-5 แทนเสียงหัวเราะของคน และสัญลักษณ์ที่
มีความหมายเกี่ยวกับลักษณะบุคคล เช่น ห่วงยาง หมายถึง คนอ้วน 4) การเล่นสำ�นวน
3 ลักษณะ คือ เล่นสำ�นวนตรงตัว เล่นสำ�นวนโดยเลียนแบบสำ�นวนเดิม และ เล่นสำ�นวน
ใหม่ 5) การใช้คำ�ถาม 3 ลักษณะ คือ การใช้คำ�ถามเชาวน์ การใช้คำ�ถามปริศนาอะไร
เอ่ย และคำ�ถามแบบตรงตัว เช่น เมื่อไร ใคร เป็นต้น 6) การใช้ภาพพจน์ เช่น อุปมาและ
อุปลักษณ์ 7) การหักมุม โดยการหักมุมโดยใช้คำ� ประโยค และสร้างเงื่อนไข 8) การใช้คำ�
คล้องจอง 3 ลักษณะ คือ คล้องจองทุกส่วน คล้องจองบางส่วน และคล้องจองเป็นจังหวะ

ผลการศึกษา
ปมเรื่ อ งของนิ ท านเรื่ อ งหั ว พ่ อ กั บ จั ว น้ อ ย มี ป ระเด็ น หลั ก คื อ ความขั ด แย้ ง
ของสองตัวละครหลัก คือ หลวงพ่อ และ เณรน้อย ซึ่งทั้งสองมักจะหาโอกาสชิงความ
ได้เปรียบกันอยู่เสมอ โดยปกตินั้น หลวงพ่อ ที่มีวัยวุฒิ และ คุณวุฒิสูงกว่าเณรน้อย
ย่ อ มเป็ น ฝ่ า ยได้ เ ปรี ย บโดยธรรมชาติ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ใ นนิ ท านเรื่ อ งนี้ ก ลั บ เป็ น ตรงกั น ข้ า ม
คื อ ผู้ เ ล่ า ต้ อ งการให้ เ ณรน้ อ ยจะเป็ น ผู้ ไ ด้ เ ปรี ย บหลวงพ่ อ เสมอจึ ง ทำ � ให้ เ กิ ด อารมณ์ ขั น
ขึ้นมาจากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อเรื่องของนิทานแต่ละตอนพบว่า มีบางเรื่องซ ำ�กัน
ในเนื้อหาแต่มีข้อปลีกย่อยที่เพิ่มเติมมาจึงนำ�มาวิเคราะห์ด้วย ซึ่งพบว่าในแต่ละเรื่อง
จะมีผู้เล่านิทานจะมีกลวิธีสร้างอารมณ์ขันโดยผูกเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขันดังนี้
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1) โลภมากมักลาภหาย (Tale of Old Monk and Young Novice,1)
หลวงพ่อได้รับกิจนิมนต์เจ้าภาพไว้สองแห่ง เจ้าภาพแรกเป็นพ่อเจ้าสาวมานิมนต์
ไปงานแต่งเอาเขยเข้าบ้านและหลวงพ่อจึงถามว่ามีอะไรเลี้ยงฉลองได้รับคำ�ตอบว่า มีคั่วงา
ฉลองเจ้าภาพที่สองเป็นพ่อเจ้าบ่าวมานิมนต์หลวงพ่อไปงานแต่งเอาสะใภ้เข้าบ้าน หลวง
พ่อถามว่าได้อะไรเลีย้ งฉลองได้รบั คำ�ตอบว่า มีบกั แดงเขาโขงฉลองหลวงพ่อเข้าใจว่าบักแดง
เขาโขงคือควายสีแดงตัวโต ๆ เป็นลาภปาก จึงเรียกเณรน้อยมาปรึกษาเรือ่ งไปงานกิจนิมนต์
อย่างไรก็ตาม เณรน้อยยังไม่ได้กล่าวตอบเลยหลวงพ่อก็ชิงตัดหน้าพูดไปก่อนว่า งานของ
พ่อเจ้าสาวให้เณรน้อยไป ส่วนงานพ่อเจ้าบ่าวหลวงพ่อจะไปเอง พอถึงวันงาน เจ้าภาพทั้ง
สองมารับหลวงพ่อและเณรน้อยไปงาน ขากลับเจ้าภาพงานหลวงพ่อมาส่งหลวงพ่อก่อน ถึง
วัดหลวงพ่อแสดงสีหน้าผิดหวัง ส่วนเจ้าภาพของเณรน้อยมาส่งเณรน้อยทีหลัง แต่เณรน้อย
แสดงสีหน้ายินดี หลวงพ่อจึงถามเณรน้อยว่า เณรน้อยได้ฉันอะไรในงานแต่ง เณรน้อยบอก
ว่าได้ฉนั ฆ่าวัว และเณรน้อยจึงถามหลวงพ่อกลับไปว่า หลวงพ่อได้ฉนั อะไรในงานแต่ง หลวง
พ่อตอบด้วยความโมโหว่าได้ฉนั พริกกับมะขามความขบขันในเรือ่ งนีเ้ กิดจากการใช้ภาษา คำ�
ผวนว่า คัว่ งา ก็คอื ฆ่าวัว และการตีความผิดของหลวงพ่อทีว่ า่ บักแดงเขาโขง คือควายสีแดง
ตัวโต แต่แท้จริงแล้วคือ บักแดง คือ พริก และ เขาโขง คือ มะขาม ในภาษาอีสานนั่นเอง
ความขบขันจึงเกิดจากการที่หลวงพ่อเสียเปรียบเณรน้อยเพราะความละโมบของตัวเอง
2) เณรน้อยไม่รู้จักศีล (Tale of Old Monk and Young Novice, 5)
เป็นธรรมเนียมของพระที่จะต้องให้ศีลเณรน้อยหลังทำ�วัตรเย็น หลวงพ่อจำ�เป็น
ต้องให้ศลี แก่เณรน้อยอยูเ่ ป็นประจำ�จึงเกิดความขีเ้ กียจขึน้ วันหนึง่ หลังจากทำ�วัตรเย็นเสร็จ
หลวงพ่อจึงเอ่ยถามเหล่าเณรน้อยว่า พวกเณรน้อยรู้หรือไม่ว่าศีลมีลักษณะอย่างไรศีลเป็น
สีแดงหรือว่าสีขาว เมื่อพวกเณรน้อยบอกว่ายังไม่ทราบ หลวงพ่อได้ทีจึงคิดอุบายจะกลั่น
แกล้งเณรน้อยโดยบอกพวกเณรน้อยว่าวันนี้หลวงพ่อจะให้พวกเณรน้อยรู้ว่าศีลนั้นเป็นตัว
เป็น ๆ ว่าเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปในห้องแล้วเอามือแคะจมูกได้ขี้มูกแข็งเป็นก้อนออกมา
แล้ว แจกให้เณรน้อยไปคนละก้อน พร้อมพูดสำ�ทับไปว่าให้ ทุกคนไปเปิดดูในห้องและให้อม
ไว้ในปาก เมื่อเณรน้อยรับก้อนศีลไปเปิดดูในห้องและอมไว้ในปากปรากฏว่ามีรสชาติเค็ม ๆ
วันต่อมาหลวงพ่อจึงถามเณรน้อยว่า ตัวศีลมีลกั ษณะอย่างไรเณรน้อยจึงบอกว่า ศีลมีลกั ษณะ
เค็มๆ มันๆ อร่อยดีในเรือ่ งนีค้ วามขบขันเกิดจากเข้าใจผิดของเณรน้อยทีค่ ดิ ว่าศีลเป็นรูปธรรม
แท้ทจี่ ริงแล้วศีลเป็นนามธรรมและเกิดจากการทีเ่ ณรน้อยถูกหลอกกินขีม้ กู ตัวเองเป็นการได้
เปรียบของตัวละครหลักคือ หลวงพ่อทีเ่ อาชนะเณรน้อยได้ทตี่ กเป็นฝ่ายเสียเปรียบในครัง้ นี้
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3) ใกล้ เ กลื อ กิ น ด่ า ง (Tale of Old Monk and Young Novice, 7)
หลวงพ่อเป็นพระเคร่งครัดในวินัย ถ้าไม่มีใครประเคนจะไม่ฉัน วันหนึ่งกลับจาก
บิณฑบาต หลวงพ่อก็นงั่ รอ ให้เณรน้อยไปจัดสำ�รับกับข้าว แต่สว่ นเณรน้อยกลับไปวิง่ เล่นตาม
ประสาเด็กใต้ถุนกุฏิยังไม่ไปจัดสำ�รับกับข้าวถวายหลวงพ่อ รอนานเข้าหลวงพ่อก็เริ่มหิว แต่
เณรน้อยก็ยงั ไม่ยอมมาประเคนสักที หลวงพ่อจึงเรียกให้เณรน้อยขึน้ มาทีก่ ฏุ แิ ละบอกให้รบี
ประเคน เณรน้อยเพิง่ บวชใหม่ไม่รจู้ กั คำ�ว่าประเคนคือทำ�อย่างไรจึงนิง่ เฉย หลวงพ่อด้วยความ
โมโหจึงหยิบไข่เค็มทุบทีห่ วั เณรน้อย แล้วบอกสำ�ทับว่า นีค่ อื การประเคนจำ�ไว้ให้ดเี ณรน้อยจึง
จำ�การประเคนได้เป็นอย่างดี วันต่อมา หลวงพ่อไปบิณฑบาตได้ทเุ รียนมา อยากฉันเต็มที และ
รออย่างใจจดใจจ่อให้เณรน้อยรีบมาประเคน พอได้เวลาจึงเรียกเณรน้อยให้มาประเคน เณร
น้อยพอมาถึงก็ถามหลวงพ่อว่าจะให้ประเคนเลยหรือไม่ หลวงพ่อตอบให้ประเคนเลย เณร
น้อยก็หยิบทุเรียนขึน้ มา แล้วทุบหัวหลวงพ่อจนแตก ความขบขันในเรือ่ งนีจ้ งึ เกิดจากตัวละคร
หลักคือหลวงพ่อเสียเปรียบเณรน้อยซึง่ เกิดจากการที่ รูจ้ กั วิธปี ระเคนว่าคืออะไร ซึง่ ตามหลัก
การของพระการถวายของของแก่พระคือการประเคนไม่ใช่การทุบที่หัว และการที่หลวงพ่อ
บอกวิธปี ระเคนแบบผิด ๆ ให้ดว้ ยความโมโหของตนเองเป็นเหตุให้ตวั เองต้องหัวแตกเจ็บตัว
4) หลวงพ่ออยากกินหน่อไม้ (Tale of Old Monk and Young Novice, 9)
หลวงพ่อป่วยออกบิณฑบาตไม่ได้จึงบอกให้เณรน้อยไปบิณฑบาตแทน ชาวบ้าน
ใส่อาหารและหน่อไม้มากเป็นพิเศษขากลับเณรน้อยคิดจะเก็บหน่อไม้ไว้ฉันคนเดียว จึง
แอบซ่อนหน่อไม้ไว้ เหลือไว้ในบาตรแค่หน่อเดียว จึงไม่จำ�เป็นต้องแบ่งให้หลวงพ่อ วัน
หลังหลวงพ่อไปบิณฑบาตเองไม่ได้อะไรเลย กลับมาเห็นเณรน้อยฉันหน่อไม้จึงถามว่าได้
มาจากไหนเณรน้อยตอบว่าได้เพราะบุญวาสนา หลวงพ่ออยากฉันมากจึงขอเณรน้อยจึง
ออกอุบายว่าจะให้ของดีแก่เณรน้อย ส่วนเณรน้อยจึงยอมแต่มีข้อแม้ว่าตนจะให้ส่วนโคน
แก่หลวงพ่อส่วนปลายตนเองจะกินหลวงพ่อไม่มีฟันเคี้ยวไม่ได้จึงเสียเปรียบ หลวงพ่อป่วย
ไม่หายดี จึงอยากหายป่วยเร็วๆได้ปรึกษาเณรน้อย ส่วนเณรน้อยได้ทีจึงออกอุบายว่าให้ไป
นอนในหลุมจึงจะหาย พอชาวบ้านมานิมนต์หลวงพ่อ เณรน้อยก็บอกโยมว่าหลวงพ่อเข้า
กรรมไม่รับแขก แทนที่หลวงพ่อจะหายป่วยกลับมีตุ่มขึ้นตามตัว วันต่อมา หลวงพ่ออยาก
ฉันหน่อไม้อีกจึงถามเณรน้อยว่าทำ�อย่างไรจึงจะได้ เณรน้อยบอกว่าต้องให้เณรน้อยนั่งเป็น
หัวหน้าในงาน หลวงพ่อจึงตกลงตามนั้น วันต่อมาเมื่อรับกิจนิมนต์เณรน้อยจึงได้น่ังข้าง
หน้าแทนหลวงพ่อและหลวงพ่อมานั่งแทนที่เณรน้อยข้างหลังความขบขันในเรื่องนี้เกิดจาก
การทีห่ ลวงพ่อถูกเณรน้อยหลอกให้กนิ หน่อไม้ทโี่ คนทีแ่ ข็งกว่าส่วนตนกินทีป่ ลายทีอ่ อ่ นกว่า
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และการทีเ่ ณรน้อยหลอกให้หลวงพ่อไปนอนในหลุมเพือ่ รักษาไข้หวัดแต่กลับเกิดเป็นตุม่ ขึน้
แทนเป็นการเชื่อแบบผิดๆของหลวงพ่อ การที่เณรน้อยหลอกหลวงพ่อเพื่อนั่งหน้าหลวงพ่อ
เพราะความโลภของหลวงพ่ออยากกินหน่อไม้หลวงพ่อจึงยอมตามปกติพระจะนั่งข้างก่อน
ส่วนสามเณรน้อยนั่งหลังตามลำ�ดับอาวุโสเป็นการสร้างอารมณ์ขันแบบทฤษฎีผิดฝาผิดตัว
5) หลวงพ่ออยากกินบักเขือ (Tale of Old Monk and Young Novice, 14)
หลวงพ่ออยากกินมะเขือ แต่กลัวว่าเณรน้อยจะมาแย่งกิน จึงคิดว่าจะไปบิณฑบาต
รูปเดียว บังเอิญวันนั้นเป็นวันคืนพระจันทร์เต็มดวง หลวงพ่อจำ�วัดนอนหลับแต่เนิ่น ๆ และ
ตื่นขึ้นมาตอนดึกเห็นดวงจันทร์คิดว่าเป็นเวลาสว่างแล้วจึงเข้าถือบาตรจีวรไปบิณฑบาตใน
หมูบ่ า้ นแต่พอไปถึงไม่เห็นใครลุกขึน้ มาใส่บาตร จะกลับวัดก็กลัวว่าจะหลับยาวแล้วเณรน้อย
ไม่ปลุกบิณฑบาตจึงไปหลบนอนใต้พุ่มมะเขือของบ้านหลังหนึ่ง ใกล้สว่าง เจ้าบ้านตื่นขึ้นมา
เรียกลูกสาวไปเก็บมะเขือ บอกให้เลือกเอาลูกอ่อน ๆ ลูกสาวจึงเลือกลูกมะเขือโดยหยิกดูไป
ทีละลูก จนไปหยิกหัวหลวงพ่อ ส่วนหลวงพ่อจะร้องก็กลัวหญิงสาวตกใจ จึงยอมทนให้หยิก
หัวจนจนเลือดไหล จวนสว่างจึงรีบกลับวัดไปนอนคลุมโปงบอกเณรน้อยว่าท่านไม่สบาย
เณรน้อยด้วยความสงสัยจึงแกล้งกระชากจีวรออกดู เนื่องจากว่าหัวหลวงพ่อปลงผมใหม่ ๆ
หัวจึงติดจีวร ทำ�ให้หลวงพ่อกระเด็นไปชนเสาจนหัวแตกอีก หลวงพ่อจึงให้เณรน้อยไปหา
ยามารักษาท่าน เณรน้อยได้ที คิดอุบายกลั่นแกล้งได้จึงเอาขมิ้นใส่เกลือและบีบน้ำ�มะนาว
ใส่ไปให้หลวงพ่ออ้างว่าเป็นยา พอทาเสร็จเท่านั้นหลวงพ่อยิ่งแสบร้อนเป็นทวีคูณอีก ต่อ
มาตอนเช้า ชาวบ้านอาหารมาถวายหลวงพ่อออกมารับไม่ได้เณรน้อยจึงรับแทนและยังฉัน
อาหารจนหมดอีก พร้อมกับบอกชาวบ้านว่าหลวงพ่อไม่ฉันอย่างอื่นนอกจากมะเขือเท่านั้น
อาหารที่เหลือให้โยมเอากลับไปได้หลวงพ่อจึงได้ฉันแค่มะเขือ วันหลังโยมนิมนต์หลวงพ่อ
ไปฉันที่ทุ่งนาหลวงพ่อหวังจะแก้เผ็ดเณรน้อยจึงแกล้งบอกให้เณรน้อยไปนอนใต้ต้นขนุน
หวังจะให้ลูกขนุนหล่นใส่หัวเณรน้อยส่วนเณรน้อยรู้ทันก็บอกให้หลวงพ่อไปนอนใต้ต้น
มะกอกบังเอิญว่าฤดูนั้นเป็นฤดูที่มะกอกสุกพอดี ลูกมะกอกจึงหล่นใส่หัวหลวงพ่อเจ็บอีก
ความขบขันในเรื่องนี้เกิดจากการที่หลวงพ่อตื่นบิณฑบาตกลางคืน การที่หลวงพ่อถูกหยิก
หัวแต่ร้องไม่ได้เพราะกลัวโยมจะตกใจ การที่เณรน้อยกระชากจีวรหลวงพ่อออกและดึง
เอาหัวหลวงพ่อไปถูกเสาจนแตก การที่เณรน้อยแกล้งเอาขมิ้นใส่เกลือและมะนาวให้ทาหัว
ที่เป็นแผลโดยหลอกหลวงพ่อว่าเป็นยา การที่หลวงพ่อจะแก้เผ็ดเณรน้อยแต่กลับถูกเณร
น้อยหลอกให้ไปนอนใต้ต้นมะกอกจนมะกอกหล่นใส่หัวอารมณ์ขันเกิดจากทฤษฎีข่มท่าน
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6) หลวงพ่อก่ำ� (Tale of Old Monk and Young Novice, 19)
หลวงพ่อชือ่ ว่าก�่ำ อยูก่ บั เณรน้อยชือ่ ว่าอี๋ หลวงพ่อบวชตอนแก่จงึ ไม่ได้เรียนหนังสือ
ส่วนเณรน้อยได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองจึงมีความรู้ วัดนีโ้ ยมไม่คอ่ ยศรัทธาเพราะหลวงพ่อ
ไม่ได้หนังสือวันหนึ่งหลวงพ่อจึงปรึกษาเณรน้อยว่ามีอุบายให้โยมมาศรัทธาเลื่อมใสหรือไม่
เณรน้อยจึงคิดอุบายอย่างหนึ่งให้ โดยออกไปข้างวัดเห็นไถชาวนาวางไว้จึงแอบเอาไปซ่อน
ไว้ ชาวนากลับมาไม่เห็นไถจึงถามเณรน้อยแต่เณรน้อยจึงบอกให้ไปถามหลวงพ่อก่ำ�ท่าน
เป็นพระหมอดูพอชาวนาจึงไปถามหลวงพ่อที่วัด หลวงพ่อจึงทำ�ทีบวกลบคูณหารแล้วบอก
ว่า นับจากทีว่ างไถไปสิบก้าวจะเห็นไถ ชาวนาได้พบไถตามทีห่ ลวงพ่อทำ�ให้ชอื่ เสียงหลวงพ่อ
ก่ำ�ขจรไปอีก จนชาวบ้านเกิดศรัทธานำ�อาหารมาถวายมากมาย ต่อมาเด็กวัดคนหนึ่งชื่อก่ำ�
ขโมยเงินหลวงพ่อรูปหนึง่ ชือ่ ผาง ท่านจึงให้เด็กวัดคนนัน้ ไปตามหลวงพ่อก�่ำ มาช่วย ในขณะ
ทีก่ �ำ ลังเดินทางไปวัดนัน้ เด็กวัดชือ่ ก�่ำ เดินนำ�หน้า หลวงพ่อขีม่ า้ อยูก่ ลาง เณรน้อยเดินตามหลัง
หลวงพ่อบ่นว่าตายแน่ไอก่ำ�คราวนี้ เด็กวัดที่ชื่อก่ำ�เหมือนกัน ได้ยินเข้าก็คิดว่าหลวงพ่อรู้ว่า
ตนเป็นคนขโมย จึงรับสารภาพว่าตนเอาไปซ่อนไว้ใต้อาสนะหลวงพ่อก�่ำ จึงบอกหลวงพ่อผาง
ว่าเงินอยู่ใต้อาสนะ หลวงพ่อผางเห็นเงินจึงดีใจทำ�ให้ชื่อเสียงหลวงพ่อก่ำ�จึงขจรไปอีก ต่อ
มามีทหารคนหนึ่งทำ�ปืนหาย มาขอร้องให้หลวงพ่อก่ำ�ให้ช่วย หลวงพ่อไม่ทราบจึงขอผลัด
ให้ทหารมาอีกสามวัน ครบวันที่สาม หลวงพ่อคิดว่าตัวเองต้องถูกเปิดโปงแน่ จึงคิดฆ่าตัว
ตาย จึงปรึกษาเณรน้อยเณรน้อยได้ทจี งึ แนะให้ไปกระโดดน�้ำ ตายหน้าวัดในขณะทีห่ ลวงพ่อ
กระโจนลงน�้ำ ไปมือบังเอิญคว้าถูกปืนในน�้ำ ได้พอดี จึงบอกเณรน้อยให้รบี ไปช่วยดำ�น�้ำ เอาปืน
ขึน้ มา วันรุง่ ขึน้ ทหารมาพร้อมเพือ่ นฝูงพบว่าเป็นปืนของตัวเองจริง ๆ ทำ�ชือ่ เสียงหลวงพ่อก�่ำ
จึงขจรไปอีก ต่อมาเจ้าเมืองทำ�บุญประจำ�ปีอยากนิมนต์พระดังมาเทศน์จงึ มานิมนต์หลวงพ่อ
ก�่ำ มาเทศน์หลวงพ่อได้ขา่ วแทบเป็นลม เพราะอ่านหนังสือไม่ออก ปรึกษาเณรน้อยเณรน้อย
จึงออกอุบายให้วา่ พอออกจากวัดไปให้จ�ำ ชือ่ ต้นไม้ให้ได้มาก ๆ พอขึน้ เทศน์ให้ไล่เรียงชือ่ ต้นไม้
บอกว่าเป็นตอนหนึง่ ในกัณฑ์มทั รีของพระเวสสันดรชาดกส่วนทีเ่ หลือบอกว่าจะให้เณรน้อย
จะเทศน์ต่อ หลวงพ่อทำ�ตามที่เณรน้อยบอก เณรน้อยมีไหวพริบเทศน์เก่งมากจนชาวบ้าน
ชอบใจถามชื่อเสียงเรียงนาม หลวงพ่อได้ทีจึงบอกชาวบ้านว่า ที่เณรน้อยเทศน์เก่งนั้นเป็น
เพราะตัวเองสอนให้แต่บดั นีต้ วั เองแก่แล้วต่อไปจะให้เณรน้อยจะเทศน์แทน เพือ่ ป้องกันไม่ให้
โยมนิมนต์ไปเทศน์ครัง้ ต่อไป ขากลับโยมถวายเกลือ เณรน้อยเป็นคนหาบ หลวงพ่อขีม่ า้ ตาม
หลัง เณรน้อยรูส้ กึ หนักจึงแสร้างทำ�เป็นหลับเดินเซไปมา หลวงพ่อจึงเห็นว่าเณรน้อยสบายจึง
ขอเปลีย่ นกับเณรน้อยเณรน้อยพอได้มา้ ก็รบี ควบกลับวัด ส่วนหลวงพ่อหาบแล้วจึงรูส้ กึ ว่ามัน
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หนักจึงคิดว่าจะเอาเกลือไปซ่อนในบ่อน�้ำ ก่อนแล้วกลับวัดไปบอกเณรน้อยวันหลังเณรน้อยจึง
ชวนหลวงพ่อกลับมาเอาเกลือแต่พอยกขึ้นจากบ่อน้ำ�ไม่มีเกลือแล้ว เณรน้อยจึงแกล้งกล่าว
โทษหลวงพ่อว่าเอาเกลือไปขาย หลวงพ่อจึงบอกว่าคงจะเป็นปลากกินเกลือหมดทัง้ คูจ่ งึ ช่วย
กันวิดน�้ำ ออกเห็นปลาดิน้ ไปมา เณรน้อยเห็นปลาช่อนตัวเล็กก็ตบหูมนั ให้มนั ตายแต่พอเห็น
ปลาดุกตัวใหญ่ เณรน้อยบอกให้หลวงพ่อตบหูมนั แต่เงีย่ งปลาดุกเสียบมือ หลวงพ่อเจ็บปวด
ทรมานมากหลังจากทีไ่ ด้ปลาแล้วหลวงพ่อสัง่ ให้เณรน้อยเอาไปปลาไปต้มเสร็จแล้วตนก็นอน
พักผ่อนพอต้มสุกเณรน้อยก็กนิ เนือ้ ปลาจนหมดและเปิดฝาหม้อให้แมลงวันบินเข้าไปแล้วปิด
ฝาเอาไปวางไว้ใกล้ทนี่ อนหลวงพ่อ พอหลวงพ่อตืน่ นอนมาหิวจึงบอกให้เณรน้อยเอาต้มปลา
มาให้ พอเปิดหม้อดูเห็นแมลงวันบินออกจึงถามเณรน้อยว่า ต้มปลาไปไหน เณรน้อยจึงบอก
ว่าแมลงวันกินหมดแล้วหลวงพ่อโกรธมากจึงใช้ไม้ตะพดวิง่ ไล่ตแี มลงวัน บังเอิญมีแมลงวันตัว
หนึง่ บินมาจับทีจ่ มูกท่าน หลวงพ่อจึงบอกให้เณรน้อยใช้ไม้สเี่ หลีย่ มทีบ่ นั ไดฟาดทีจ่ มูกจนท่าน
สิน้ ใจตาย ความขบขันในเรือ่ งเกิดจากความบังเอิญ การทีห่ ลวงพ่อทายเรือ่ งไถหายถูกเพราะ
หลอกชาวบ้านการทีห่ ลวงพ่อทายเรือ่ งเงินหายถูกโดยความบังเอิญ การทีห่ ลวงพ่อทายเรือ่ ง
ปืนหายถูกโดยความบังเอิญ การทีห่ ลวงพ่อเทศน์ได้โดยการจำ�ชือ่ ต้นไม้และบอกว่าเป็นตอน
หนึง่ ในกัณฑ์มทั รีเป็นอุบายหลอก การทีเ่ ณรน้อยหลอกให้หลวงพ่อหาบเกลือเพราะหนัก การ
ที่หลวงพ่อซ่อนเกลือในน้ำ�ด้วยความโง่เขลา การที่เณรน้อยหลอกหลวงพ่อตบเงี่ยงปลาดุก
การทีเณรน้อยหลอกหลวงพ่อว่าแมลงกินปลาหมด การที่หลวงพ่อถูกตีจมูกจนตายเพราะ
ความโง่เขลาของตัวเอง ทัง้ หมดนีค้ วามขบขันเกิดจากทฤษฎีการผิดฝาผิดตัว ทฤษฎีขม่ ท่าน
7) หลวงพ่ออยากกินหมากน้ำ� (Tale of Old Monk and Young Novice,26)
หลวงพ่ออยากกินลูกน�้ำ เต้าจึงบอกให้เณรน้อยปลุกตนตัง้ แต่เช้ามืดเพราะเกรงว่า
ตนเองจะตืน่ สายไปบิณฑบาตไม่ทนั บังเอิญว่าวันนัน้ เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงพอดี เณรน้อย
ได้ทีจึงคิดอุบายปลุกหลวงพ่อให้ตื่นมาตอนดึกพอหลวงพ่อตื่นมาเห็นพระจันทร์ก็เข้าใจว่า
ใกล้สว่างจริงก็คว้าบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในหมูบ่ า้ นแต่ไม่มใี ครตืน่ มาใส่บาตรแม้แต่
คนเดียว มีแต่เสียงหมาหอนตลอดทาง หลวงพ่อจะกลับวัดก็กลัวเสียหน้าจึงแอบไปนอนใต้
ต้นน้ำ�เต้าของบ้านหลังหนึ่ง ใกล้สว่าง ยายของเจ้าบ้านลงมาหาลูกน้ำ�เต้าอ่อน ๆ โดยใช้มือ
หยิกดู พอดีหยิกไปหยิกถูกหัวหลวงพ่อเข้าก็เลยเคาะดูว่าเป็นลูกอ่อนหรือแก่ หลวงพ่อแม้
จะเจ็บกลัวโยมจะตื่นตระหนก ก็ไม่ปริปากร้อง พอยายเจ้าของบ้านกลับขึ้นบ้านไปจึงรีบ
กลับวัดและบอกเณรน้อยว่าวันนีห้ ลวงพ่อไม่สบายให้เณรน้อยทำ�พิธแี ทนได้เลยตอนเช้าชาว
บ้านมาที่วัดถามหาหลวงพ่อ เณรน้อยบอกโยมว่าท่านไม่สบายพักผ่อนในห้อง โยมจึงถวาย
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อาหารให้เณรน้อย ส่วนเณรน้อยก็ฉันเกือบหมดเหลือให้หลวงพ่อนิดเดียว ต่อมาหลวงพ่อ
ให้เณรน้อยเอาขมิ้นมาทาหัวให้เหลือง แต่กลัวโยมจะเห็นเข้า จึงหลบไปซ่อนตัวในพงหญ้า
พอดีโยมเดินมาเจอเห็นเป็นสีเหลืองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกองขี้จึงขุดดินถมหลวงพ่ออีกเณร
น้อยบอกให้หลวงพ่อนิ่งอย่าส่งเสียงดัง พร้อมทั้งเอาสุ่มไก่มาครอบหลวงพ่อไว้และบอกให้
โยมมาดูไก่ตัวผู้หัวเหลือง บังเอิญที่ใกล้กันก็มีสุ่มไก่ตัวผู้ทาขมิ้นสีเหลืองจริงๆ ส่วนเณรน้อย
เกรงว่าโยมจะเห็นสภาพหลวงพ่อจึงเอาจีวรมาคลุมหลวงพ่อไว้อีกทีหนึ่งในเรื่องนี้ ความ
ขบขันเกิดจากการที่เณรน้อยหลอกให้หลวงพ่อตื่นขึ้นไปบิณฑบาตตอนดึก การที่หลวงพ่อ
หัวเจ็บหัวปวดแต่ร้องไม่ได้กลัวโยมตกใจการที่หลวงพ่อเอาขมิ้นทาหัวจนเหลืองและหลบ
ไปซ่อนที่กอหญ้า การที่โยมเอาดินกลบหลวงพ่อเพราะเข้าใจว่าเป็นกองขี้ การที่เณรน้อย
เอาสุ่มไก่มาครอบหลวงพ่อไว้ให้เหมือนขังไก่ การที่เณรน้อยเอาจีวรมาคลุมหลวงพ่อไว้
เพราะกลัวคนอื่นเห็น เป็นการสร้างอารมณ์ขันแบบทฤษฎีผิดฝาผิดตัว และทฤษฎีข่มท่าน
8) หลวงพ่ อ กระทอ (Tale of Old Monk and Young Novice,29)
หลวงพ่อชักชวนเณรน้อยเข้าป่าไปหาใบตองมาขัดเรียงทำ�เป็นฝาผนังกุฏิ พอ
ไปถึงแนวป่าหลวงพ่อก็คิดเอาเปรียบเณรน้อยโดยบอกให้เณรน้อยไปเก็บใบตองใส่กะทอ
ให้เต็มส่วนตัวเองก็แอบไปหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ ส่วนเณรน้อยก็เก็บใบตองคนเดียวจน
เต็มกระทอ รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและโกรธให้หลวงพ่อที่มัวแต่หลับ ก็เลยคิดอุบายที่จะแก้
เผ็ดหลวงพ่อโดยตนเองเข้าไปนั่งในกระทอโดยเอาใบตองคลุมไว้ไม่ให้หลวงพ่อเห็น หลวง
พ่อพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นเณรน้อย จึงเรียกหาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบ รอนานเข้าหลวงพ่อ
ทนรอไม่ได้ จึงตกลงใจว่าจะกลับวัดก่อนโดยปล่อยให้เณรน้อยอยู่ในป่าคนเดียว หลวง
พ่อจึงหาบกระทอที่เณรน้อยนั่งอยู่ข้างในกลับวัด พอกลับถึงวัดหลวงพ่อจึงเปิดกระทอ
ออกเห็นเณรน้อยในกระทอก็เลยบ่นในใจว่านึกสงสัยอยู่ว่าทำ�ไมกระทอใส่ใบตองจึงหนัก
อยู่ข้างเดียวแบบผิดปกติที่แท้ตนเองนั้นโดนเณรน้อยหลอกให้หาบกลับวัดจึงฉวยเอาไม้
คานไล่ตีเณรน้อยแต่ก็ไล่ไม่ทันได้แต่บ่นอย่างนั้นเองในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการ
ที่ หลวงพ่อเอาเปรียบเณรน้อยก่อนโดยการนอนหลับไม่ช่วยทำ�งานและหลวงพ่อถูกเณร
น้อยหลอกให้หาบกลับวัดเป็นการแก้เผ็ด เป็นการสร้างอารมณ์ขันตามทฤษฎีข่มท่าน
9) หลวงพ่อน้องควาย (Tale of Old Monk and Young Novice, 32)
หลวงพ่อชื่อโหยอยู่กับเณรน้อยชื่อหิววันหนึ่งหลวงพ่อฉันเช้ากับเณรน้อย ใน
ภาชนะของหลวงพ่อมีแกงอ่อมรกควายแต่ในภาชนะของเณรน้อยไม่มี เณรน้อยอยากฉันแกง
อ่อมบ้าง จึงขอแบ่งกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อตระหนีไ่ ม่แบ่งให้เณรน้อยกินหมดคนเดียวทำ�ให้
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เณรน้อยเกิดความแค้นเคืองอย่างยิง่ วันต่อมาเณรน้อยรูน้ สิ ยั หลวงพ่อดีวา่ อยากฉันแกงอ่อม
รกควายอีก คิดอุบายแก้เผ็ดหลวงพ่อได้จงึ ชวนหลวงพ่อไปทุง่ นาเพือ่ ไปหารกควายกัน พอไป
ถึงทุง่ เห็นควายตัวหนึง่ กำ�ลังขีอ้ ยูพ่ อดีเณรน้อยได้ทจี งึ รีบบอกหลวงพ่อ ให้เอามือล้วงไปเอารก
ควายในตูดควาย โดยอ้างว่าตนเองมือสัน้ ล้วงเข้าไม่ถงึ ส่วนหลวงพ่อมือยาวสามารถล้วงเข้าไป
ถึงหลวงพ่อโหยหลงเชือ่ จึงเอามือล้วงเข้าไปในตูดควายส่วนควายตกใจหุบตูดลงจนทำ�ให้มอื
หลวงพ่อโหยติดตูดพาหลวงพ่อวิ่งเตลิดไปไกลส่วนเณรน้อยหิวเห็นเช่นนั้น ก็หัวเราะชอบใจ
จึงตะโกนบอกให้หลวงพ่อโหยให้แยคันทัน แต่หลวงพ่อโหยไม่เข้าใจว่า แยคันทัน นั้นคือทำ�
อย่างไร จนกระทัง่ ควายกระโดดข้ามคันนาไป หลวงพ่อจึงเอาเท้ายันคันนามือหลวงพ่อจึงหลุด
ออกจากตูดควายมาได้ ส่วนเณรน้อยหิวก็หวั เราะมากเกินไปจนท้องแข็งขาดใจตายในเรือ่ งนี้
ความขบขันเกิดจากการที่ หลวงพ่อถูกเณรน้อยหลอกให้ล้วงตูดควายเอารกควายเพราะ
ความโลภของตัวเอง การที่ควายตกใจหุบตูดทำ�ให้มือหลวงพ่อติดไปด้วย การที่เณรน้อยใช้
คำ�ผวนว่า แยคันทัน-ยันคันแท (ยันคันนา) เพื่อให้มือหลวงพ่อหลุดจากตูดควายแต่หลวง
พ่อไม่เข้าใจความหมาย ซึง่ เนือ้ หาเป็นสร้างอารมณ์ขนั ตามทฤษฎีขม่ ท่านและการใช้ค�ำ ผวน
10) เกลือเป็นเหตุ (Tale of Old Monk and Young Novice, 38)
หลวงพ่อกับเณรน้อยเดินทางไปเยี่ยมบ้านโยมอุปัฏฐากของตนเองโดยการขี่ม้า
แก่ๆตัวหนึ่ง หลวงพ่อเห็นว่าแม้แก่แล้วจึงตกลงกับเณรน้อยว่าจะผลัดกันขึ้นขี่เพื่อไม่ให้ม้า
เหนื่อยเกินไป เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางถึงบ้านโยมอุปัฏฐาก ขากลับเณรน้อย
ได้หอ่ ข้าวและเกลือห่อใหญ่ จากนัน้ จึงทัง้ สองจึงออกจากหมูบ่ า้ น พอออกนอกหมูบ่ า้ นหลวง
พ่อเอาเปรียบเณรน้อยโดยขึน้ ขีม่ า้ และให้เณรน้อยหาบเกลือและข้าวของ ส่วนตัวเองขีม่ า้ ล่วง
หน้าไปก่อน เณรน้อยหาบเกลือตามมาด้วยความเหนือ่ ยจึงคิดอุบายจะให้หลวงพ่อลองหาบ
ดูบา้ งจึงทำ�ท่าหลับตาทำ�ทีเหมือนไม่หนัก หลวงพ่อด้วยความสงสัยจึงถามเณรน้อยว่าไม่รสู้ กึ
หนักหรือ เณรน้อยจึงบอกว่าไม่หนักและหลับได้สบายไม่เหมือนขีม่ า้ ทีห่ ลับไม่ได้เพราะว่าม้า
กระโดดไปมาหลวงพ่อจึงอยากลองหาบดูบ้าง เณรน้อยพอได้ขี่ม้าก็รีบควบม้ากลับวัดหลวง
พ่อพอหาบดูจึงรู้ว่าหนักและรู้ว่าตัวเองเสียทีเณรน้อย โกรธมากจึงคิดว่าจะไม่ให้เณรน้อย
ได้กินของฝากและเกลือ คิดว่าจะเอาเกลือไปซ่อนไว้ในที่ที่เณรน้อยจะไม่เห็น คิดได้ว่าตรง
บ่อน�้ำ หลังกุฏลิ กึ พอทีเ่ ณรน้อยจะไม่เห็น ซ่อนเสร็จจึงเดินไปบอกเณรน้อยว่าตัวเองเอาเกลือ
กับของฝากไปซ่อนไว้ในบ่อน้ำ�แล้ว เณรน้อยรู้ทันจึงแกล้งบอกว่าปลากินหมดแล้ว ถ้าไม่เชื่อ
ให้หลวงพ่อลงไปเอาเกลือขึ้นมาดู พอหลวงพ่อเอาเกลือขึ้นมาดูพบว่าเกลือหายไปหมดแล้ว
จริง หลวงพ่อโกรธว่าปลากินเกลือหมดจึงให้เณรน้อยวิดน้ำ�ทิ้ง เห็นปลาดิ้นไปมาจึงช่วยกัน
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จับ เณรน้อยพอเห็นปลาช่อนจึงตบหูมัน แต่พอเห็นปลาดุกจึงบอกให้หลวงพ่อตบหูมัน จน
เงีย่ งปักมือหลวงพ่อ จากนัน้ หลวงพ่อจึงใช้เณรน้อยให้เอาปลาไปต้มพอต้มเสร็จเณรน้อยก็กนิ
ปลาจนหมดแล้วเปิดฝาหม้อให้แมลงวันบินเข้าไปแล้วปิดฝาหม้อแล้วยกไปให้หลวงพ่อแล้ว
บอกว่าแมลงวันกินหมดแล้ว หลวงพ่อพอเปิดหม้อออกเห็นแมลงบินออกเหลือแต่ก้างปลา
และเศษอาหาร ก็โกรธและบอกให้เณรน้อยไล่ฆา่ แมลงวันให้ตาย บังเอิญแมลงวันตัวหนึง่ บิน
ไปจับทีจ่ มูกหลวงพ่อ ท่านจึงชีบ้ อกให้เณรน้อยตีมนั เณรน้อยได้ทจี่ งึ ใช้ไม้ตไี ปทีจ่ มูกหลวงพ่อ
อาการสาหัสปางตายในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่หลวงพ่อเอาเปรียบเณรน้อยแล้ว
ถูกหลอกว่าการหาบเกลือนั้นไม่หนัก การที่หลวงพ่อหวังจะซ่อนเกลือในน้ำ�จนเกลือละลาย
เพราะความโง่ การทีห่ ลวงพ่อถูกเณรน้อยหลอกให้ตบปลาดุกจนเงีย่ งปักมือ การทีเ่ ณรน้อย
กินปลาหมดแล้วหลอกหลวงพ่อว่าแมลงวันกินหมด การทีห่ ลวงพ่อใช้ให้เณรน้อยตีแมลงวัน
ที่ไปจับจมูกตนเองจนเจ็บหนักเพราะความโง่ ความขบขันจึงเกิดเพราะทฤษฎีข่มท่าน และ
การเอาเปรียบและการถูกหลอก
11) หลวงพ่อหัวขี้กลาก (Tale of Old Monk and Young Novice, 42)
หลวงพ่อเลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่ง เพื่อใช้ขี่ไปเทศน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนเณรน้อย
มีหน้าที่หาหญ้าให้ม้า อาบน้ำ�ให้ม้าและอุปัฏฐากหลวงพ่อ วันหนึ่งกลับจากเทศน์มาหลวง
พ่อจึงเรียกเณรน้อยให้เอาม้าไปกินหญ้ากินน้ำ� เณรน้อยทำ�ประจำ�จึงเกิดความเบื่อหน่าย
และขี้เกียจจึงปฏิเสธที่จะทำ�และ คิดหาวิธีที่จะได้ม้าของหลวงพ่อจึงบอกหลวงพ่อว่า ถ้ายก
ม้าให้ตนเองก็จะขยันทำ�งาน หลวงพ่อจึงตอบตกลงว่าจะให้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเณรน้อยหลอก
ให้ท่านลงจากหลังม้าได้ท่านก็จะยกม้าให้เณรน้อยได้ทีคิดอุบายได้จึงบอกหลวงพ่อว่า ตน
หลอกให้หลวงพ่อลงจากหลังม้าไม่ได้แต่ตนสามารถหลอกให้หลวงพ่อขึ้นหลังม้าได้ หลวง
พ่อหลงกลจึงลงจากหลังม้า จึงแพ้เสียม้าให้แก่เณรน้อยไปวันต่อม้าหลวงพ่อรับกิจนิมนต์
แต่ไม่มีม้าขี่ไปงานกิจนิมนต์เหมือนเดิมจึงเดินฝ่าน้ำ�หมอกน้ำ�ค้างไปกิจนิมนต์ โดยยกชาย
สบงขึ้นพันไว้ที่เอว ทำ�ให้อวัยวะเพศถูไถไปกับดอกหญ้าและน้ำ�ค้าง พอไปถึงงาน ได้เวลา
เทศน์พอดี หลวงพ่อจึงรีบขึ้นนั่งธรรมาสน์ แต่ลืมเก็บชายสบงจนอวัยวะเพศโผล่ โยมผู้หญิง
เห็นเข้าจึงนิ่งไม่ไหว้และอาราธนาให้เทศน์ หลวงพ่อจึงถามโยมผู้หญิงว่า ได้เวลาแล้วทำ�ไม
โยมจึงไม่อาราธนาให้เทศน์ โยมผู้หญิงจึงบอกว่า ที่พวกตนไม่ไหว้เพราะพระนั่งไม่ระวัง
จนอวัยวะเพศโผล่ หลวงพ่อจึงก้มลงดูเห็นว่า อวัยวะเพศตนเองโผล่จริง รู้สึกละอายต่อ
ชาวบ้านจึงไม่นั่งฉันข้าวรีบกลับวัดทันที ในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่ หลวงพ่อถูก
เณรน้อยหลอกให้ลงจากหลังม้าจนเสียม้า และ การที่หลวงพ่อนั่งไม่ระมัดระวังจนอวัยวะ
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เพศโผล่จนเกิดความอับอายหนีกลับวัดไปซึ่งในเรื่องนี้ความขบขันเป็นไปตามทฤษฎีข่ม
ท่าน และ ทฤษฎีปลดปล่อยตามแนวจิตวิทยา เป็นการใช้สัญลักษณ์เรื่องเพศในการสื่อสาร
12) หลวงพ่อปวดตด (Tale of Old Monk and Young Novice, 45)
ในวันพระจะมีชาวบ้านมาทำ�บุญที่วัดมากมาย ในขณะที่กำ�ลังรอให้ชาวบ้าน
อาราธนาศีลอยู่นั้นปรากฏว่าหลวงพ่อเกิดอยากผายลมกะทันหัน แต่ก็ละอายไม่กล้าจะ
ปล่อยออกมาอย่างไร จะปล่อยแรงก็เกรงว่าโยมจะได้ยินเสียง จึงกลั้นตดโดยนั่งทับส้นเท้า
บิดไปบิดมา ต่อมาไม่นานก็มีเสียงดังแป๊ดออกมายาว ๆ เณรน้อยที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ ได้ยินเสียง
และได้ดมกลิ่นเหม็นในขณะเดียวกันจึงเอ่ยขึ้นมาว่า หลวงพ่อครับ ตดหลวงพ่อหอมเหมือน
ส่วนประสมข้าวเกรียบ หลวงพ่อไม่ทันฉุกคิดว่าเณรน้อยหลอกด่าตนเอง จึงถามไปว่าตด
หลวงพ่อหอมขนาดนั้นเชียวหรือเณรน้อยหลวงพ่อลืมนึกไปว่า ส่วนประสมข้าวเกรียบนั้น
คืออะไร ได้ยินแต่ว่าหอมก็หลงดีใจว่าเณรน้อยชมตดของตนเองว่าเป็นตดหอม แต่พอคิด
ได้ภายหลังว่า ส่วนประสมข้าวเกรียบคือเครือตดหมา จึงรู้ว่าตนเองนั้นโดนเณรน้อยหลอก
ด่าเสียแล้วในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่เณรน้อยใช้คำ�พูดที่มีความหมายอ้อมว่า
ส่วนประสมข้าวเกรียบก็คือ เครือตดหมา ซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากซึ่งสามารถตีความในมุมมอง
ของเณรน้อยก็คือตดหลวงพ่อนั้นเหม็นมาก เป็นการพูดให้ดูดีแต่เป็นการด่าไปในตัวเป็นไป
ตามทฤษฎีการปลดปล่อย การใช้ภาษาเป็นการใช้คำ�ที่มีความหมายแบบความหมายอ้อม
13) หลวงพ่อเสกมัน (Tale of Old Monk and Young Novice, 52)
หลวงพ่อรูปหนึง่ มีวชิ าเสกหินให้เป็นมันร้อนวันไหนทีห่ ลวงพ่อบิณฑบาตไม่ได้ทา่ น
ก็จะใช้วธิ กี ารเอาหินมาเสกเป็นมันร้อน ฉันประทังชีวติ เรือ่ ยมา อยูต่ อ่ มามีชาวบ้านเอาลูกชาย
มาบวชเป็นเณรน้อยอยูค่ อยอุปฏั ฐากรับใช้ หลวงพ่อก็ยงั ปฏิบตั อิ ยูเ่ ช่นเคย วันไหนทีบ่ ณ
ิ ฑบาต
ไม่ได้ทา่ นก็จะใช้ให้เณรน้อยไปเก็บหินมาเสกเป็นมันร้อนฉัน เวลาทีท่ า่ นเสกหินท่านก็จะร่าย
คาถาดังๆ ว่า อิตปิ โิ ส ภะคะวือ แค่นกี้ อ้ นหินจะกลายเป็นมันร้อนให้ทา่ นฉันทันที ต่อมาเณร
น้อยได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองสอบได้เป็นเปรียญรู้ภาษาบาลีเป็นอย่างดี กลับมาเยี่ยม
บ้าน จึงไปกราบหลวงพ่อที่วัด หลวงพ่อดีใจที่เณรน้อยกลับมาแต่ไม่มีอาหารเลี้ยง วันนั้น
คิดว่าจะเสกหินให้เป็นมันให้เณรน้อยกิน จึงใช้ให้เณรน้อยไปเก็บหินมาให้ พอหลวงพ่อได้
หินมาก็ร่ายคาถาเก่าดัง ๆ ว่า อิติปิโส ภะคะวือ แต่เณรน้อยที่ไปเรียนภาษาบาลีมา ได้ยิน
เข้าจึงแย้งหลวงพ่อไปว่า หลวงพ่อ คำ�ว่าอิติปิโส ภะคะวือ นั้นผิด ที่ถูกคือ คำ�ว่า อิติปิโส
ภะคะวา แปลว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น หลวงพ่อได้ฟังดังนั้น จึงเกิดความลังเลสงสัย
ในมนต์ตัวเอง คิดว่าวันก่อนร่ายคาถานี้ ก็เสกหินให้เป็นมันได้อยู่และวันนี้ก็ร่ายคาถามเดิม
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ไปจะผิดพลาดไปได้อย่างไร วันหลังเพราะความสงสัยในมนต์ตัวเองหลวงพ่อจึงไม่สามารถ
เสกหินให้เป็นมันร้อนได้เหมือนเดิมในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่หลวงพ่อเกิดความ
สงสัยในมนต์ตัวเอง จนขาดความเชื่อมั่น จึงไม่สามารถเสกหินให้เป็นมันเหมือนเดิมความ
ขบขันจึงเป็นไปตามทฤษฎีความขัดแย้งสองจิตสองใจ และทฤษฎีผิดฝาผิดตัว
14) หลวงพ่อหมากฮอร์ส (Tale of Old Monk and Young Novice,55)
หลวงพ่อชือ่ เฉยกับเณรน้อยชือ่ จ่อย ทุกวันทัง้ สองก็จะออกไปรับบิณฑบาต พอฉัน
เสร็จเพลเสร็จทัง้ คูก่ จ็ ะจำ�วัดกัน วันหนึง่ หลังฉันเพลเสร็จหลวงพ่อนึกสนุกจึงชวนเณรน้อยเล่น
หมากฮอร์ส หลวงพ่อจึงทำ�กระดานหมากฮอร์สขึน้ มาและให้เณรน้อยไปขอฝาขวดน�้ำ อัดลมที่
ร้านค้ามานัง่ เล่นหมากฮอร์สอย่างสนุกสนานต่างฝ่ายต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ต่างฝ่ายต่าง
ก็ไม่ยอมกัน จนตกเย็นก็ไม่เลิกเล่น น้ำ�ก็ไม่อาบ พักแค่ดื่มน้ำ�และเข้าห้องน้ำ�เท่านั้น ทำ�วัตร
เย็นก็ไม่ทำ� เล่นกันจนดึกก็ไม่เลิกจนทั้งคู่หลับคา กระดานหมากฮอร์ส เณรน้อยตื่นก่อน
เพราะร่างกายสดกว่า เพือ่ จัดเตรียมทีฉ่ นั และตีระฆังเพือ่ ออกบิณฑบาตหลวงพ่อได้ยนิ เสียง
ระฆังก็ตกใจรีบตืน่ มาล้างหน้าล้างตาจึงคว้าจีวรถือบาตรลงจากกุฏไิ ปรับบิณฑบาตในหมูบ่ า้ น
ทัง้ ทีย่ งั สะลืมสะลือตามปกติพอเดินรับบาตรหลวงพ่อก็ถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบกับชาวบ้าน แต่
วันนี้หลวงพ่อไม่ได้ถามเหมือนเคย เพราะเดินหลับในไป คิดแต่เรื่องเดินหมากฮอร์สเพื่อแก้
เกมกับเณรน้อย ขณะทีย่ นื รอรับบาตรในใจหลวงพ่อก็คดิ แต่เรือ่ งการเดินหมากฮอร์สเพราะ
แพ้ให้แก่เณรน้อยหลายครั้ง พอดีโยมจะเอาอาหารใส่บาตร แต่หลวงพ่อก็ไม่ยอมเปิดบาตร
เสียที โยมจึงนิมนต์ให้ทา่ นเปิดบาตร นิมนต์อยูห่ ลายครัง้ หลวงพ่อก็ยงั ไม่ยอมเปิด เณรน้อยยืน
อยูข่ า้ ง ๆ จึงใช้มอื สะกิดให้หลวงพ่อเปิดบาตร หลวงพ่อก็ยงั ยืนนิง่ เฉย สุดท้ายเณรน้อยจึงพูด
ขึ้นว่า หลวงพ่อเปิดหลวงพ่อได้สติ คิดถึงเรื่องเดินหมากฮอร์ส ได้ยินว่าเปิด จึงพูดว่า ถ้าเปิด
ก็ถกู เณรน้อยกินสองเข้าฮอร์สนะสิในเรือ่ งนี้ ความขบขันเกิดจากการทีห่ ลวงพ่อกับเณรน้อย
เล่นหมากฮอร์สกันจนลืมทำ�วัตรอาบน�้ำ พักผ่อน การทีห่ ลวงพ่อเดินหลับในไปบิณฑบาตตอน
เช้า การทีห่ ลวงพ่อละเมอคิดถึงเรือ่ งเดินหมากฮอร์ส การทีห่ ลวงพ่อไม่ยอมเปิดบาตรเพราะ
มัวแต่คิดถึงเรื่องเปิดทางหมากฮอร์ส ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน จึงเป็นไปตามทฤษฎีปลดปล่อย
15) เณรน้ อ ยตี ดั ม มี่ (Tale of Old Monk and Young Novice,58)
ในช่วงเข้าพรรษามีพระเณรน้อยอยู่จำ�พรรษาหลายรูปพอออกพรรษาพระหนุ่ม
ก็ลาสิกขาหมดเหลือเฉพาะเณรน้อย 3-4รูป กับหลวงพ่อหนึ่งรูป เป็นธรรมดาที่เณรน้อย
อยู่ด้วยกันหลายรูปก็จะดื้อและซุกซนและจับกลุ่มกันเล่นไพ่เป็นงานอดิเรกเสมอ ฝ่าย
หลวงพ่อก็ดุว่าไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียว วันหนึ่ง หลังจากฉันเพลเสร็จพวกเณรน้อยได้ทีก็
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ตั้งวงเล่นไพ่กันอีกตามเคยเณรน้อยอีกคนอยากเล่นด้วยแต่รอไม่ไหวจึงส่งเสียงดังว่า ให้
ตีดัมมี่เสียที คนอื่นจะได้เล่นบ้าง แต่เสียงดังว่าตีดัมมี่ ได้ยินไปถึงหูหลวงพ่อ ด้วยความที่
หลวงพ่อไม่เคยรู้มาก่อนว่าการตีดัมมี่นั้นคืออะไร จึงไปถามเณรน้อยที่หน้าห้องว่า พวก
เณรน้อยในห้องพากันเล่นไพ่กันอยู่ใช่หรือไม่พวกเณรน้อยที่อยู่ในห้องได้ยินจึงเงียบไป
ครู่หนึ่ง ต่อมาคิดอุบายได้ ถ้าจะบอกตรง ๆ ก็กลัวหลวงพ่อจะดุด่า จึงโกหกแบบเล่นลิ้น
ว่า เปล่าครับหลวงพ่อ พวกผมกำ�ลังตีดัมมี่กันอยู่ หลวงพ่อได้ยินเช่นนั้นจึงบอกว่า ไม่
เป็นไรหรอกหลวงพ่อคิดว่าพวกเณรน้อยกำ�ลังเล่นไพ่กันอยู่ ถ้าเณรน้อยกำ�ลังตีดัมมี่กัน
อยู่ก็ให้เณรน้อยตีดัมมี่กันต่อไปได้ พวกเณรน้อยจึงตอบว่า ครับหลวงพ่อ พวกเราจะไม่
เล่นไพ่แต่จะตีดัมมี่เท่านั้นในเรื่องนี้ ความขบยันเกิดจาก ความโง่ของหลวงพ่อที่ไม่รู้ว่า
การตีดัมมี่ นั้นคือ การเล่นไพ่อย่างหนึ่ง จึงไม่ดุด่าแถมยังอนุญาตให้เณรน้อยเล่นไพ่กัน
ต่อไปได้อีก จึงเป็นไปตามทฤษฎีการปลดปล่อยของนักจิตวิทยา ทฤษฎีการผิดฝาผิดตัว
16) หลวงพ่อโคยเสียก (Tale of Old Monk and Young Novice, 64)
วันหนึง่ หลวงพ่อนัง่ ปิง้ ข้าวเหนียวอยูก่ บั เณรน้อยแต่ตวั เองนัง่ ไม่ระมัดระวังจึงปล่อย
ให้อวัยวะเพศโผล่เณรน้อยเห็นอวัยวะเพศหลวงพ่อจึงหัวเราะเยาะ หลวงพ่อด้วยความอาย
บวกความโมโหจึงเขกหัวเณรน้อยส่วนเณรน้อยด้วยความเจ็บใจและแค้นเคืองหลวงพ่อ จึง
ลุกขึ้นเดินเข้าหมู่บ้านไป ขณะที่เณรน้อยกำ�ลังเดินอยู่ในหมู่บ้านนั้น พอดีว่ามีกวางตัวหนึ่ง
หลงเข้ามาในหมูบ่ า้ น ผูใ้ หญ่บา้ นจึงตีเกราะให้ลกู บ้านช่วยกันจับกวางตัวนัน้ เณรน้อยได้ทคี ดิ
อุบายแก้เผ็ดหลวงพ่อได้จงึ รีบกลับวัดไปบอกข่าวให้หลวงพ่อทราบ หลวงพ่อได้ยนิ เสียงเกราะ
เหมือนกันจึงถามเณรน้อยด้วยว่า ชาวบ้านตีเกราะเพราะอะไรกัน เณรน้อยได้ทจี งึ แกล้งบอก
หลวงพ่อว่า ชาวบ้านตีเกราะเพือ่ ช่วยกันจับคนทีอ่ วัยวะเพศถอก หลวงพ่อซึง่ อวัยวะเพศถอก
อยูแ่ ล้ว ได้ยนิ เข้าก็เกิดความกลัวว่าชาวบ้านจะมาจับตนเองจึงหนีไปซ่อนตัวทีจ่ อมปลวกท้าย
หมูบ่ า้ นบังเอิญว่าชาวบ้านวิง่ ไล่กวางผ่านมาทางนัน้ พอดี หลวงพ่อเห็นชาวบ้านวิง่ ไล่มาหาตัว
เองด้วยความกลัวจึงร้องตะโกนออกไปว่า หลวงพ่อยอมแล้วและตัดพ้อต่อว่าชาวบ้านไปว่า
คนอื่นอวัยวะเพศถอกกว่าหลวงพ่อชาวบ้านทำ�ไมจึงไม่ไปจับกันบ้าง แต่มาจับท่านคนเดียว
ในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่หลวงพ่อถูกเณรน้อยหลอกเรื่องกวางหลงว่าเป็นเรื่อง
จับคนอวัยวะเพศถอกซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน การที่หลวงพ่อเกิดความกลัวจนหนีไปซ่อนที่
จอมปลวกท้ายหมูบ่ า้ น การทีห่ ลวงพ่อเข้าใจผิดคิดว่าชาวบ้านวิง่ ไล่ตนทัง้ ทีเ่ ขาวิง่ ไล่กวางกัน
การที่หลวงพ่อรับสารภาพว่าตนเองอวัยวะเพศถอกทั้งที่ชาวบ้านไม่ได้ถามเลยจึงเป็นการ
ประจานตัวเอง ความขบขันจึงเป็นการปลดปล่อย และเป็นการนำ�เรื่องเพศมาพูดให้ขำ�

Vol.1 No.3 (September - December) 2017			

WIWITWANNASAN

71

17) หวยใต้ ดิ น (Tale of Old Monk and Young Novice, 66)
หลวงพ่ออยู่กับเณรน้อย หลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วก็ลงจากศาลามานั่งคุยกัน
ต่อที่กุฏิ บังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันหวยออกพอดี เณรน้อยก็เลยยกเรื่องหวยออกมาเป็น
หัวข้อสนทนา เณรน้อยเริ่มด้วยการถามหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อถูกหวยจะเอาเงินรางวัล
ไปทำ�อะไร หลวงพ่อจึงตอบว่าถ้าถูกหวยจริง ๆ ก็จะเอาเงินรางวัลไปซื้อม้ามาเลี้ยงตัว
หนึ่งส่วนเณรน้อยจึงเตือนหลวงพ่อไปว่าถ้าหลวงพ่อจะซื้อม้ามาเลี้ยงไว้หลวงพ่อต้องระวัง
ดูแลม้าตัวเองให้ดี ๆ ด้วย หลวงพ่อสงสัยจึงถามว่า เป็นเพราะอะไรท่านจึงต้องระวังมาก
เช่นนั้น เณรน้อยจึงบอกว่า เพราะว่าถ้าตนเองถูกหวยตนจะเอาเงินรางวัลไปซื้อผักมา
ปลูกและม้าจะมากินผักที่ตนปลูก หลวงพ่อก็บอกว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น ใครเป็นคนซื้อผักมา
ปลูกคนนั้นก็ดูแลผักของตัวเอง เณรน้อยไม่พอใจจึงเอ่ยขึ้นมาว่า ถ้าเช่นนั้นจะมีปัญหา
กันแน่ หลวงพ่อกับเณรน้อยคุยกันไม่ลงตัวโต้แย้งกันไปมาเรื่องเลี้ยงม้ากับปลูกผัก จนถึง
ขั้นลงมือชกต่อยกันอุตลุดท้ายที่สุดชาวบ้าน จึงมาช่วยจับแยกออกและสอบถามสาเหตุ
ที่เกิดการชกต่อยกัน ได้ความว่า หลวงพ่อกับเณรน้อยคุยกันเรื่องหวยถูกใต้ดินว่า ใครถูก
หวยแล้วจะเอาเงินไปทำ�อะไร ชาวบ้านจึงลงมติให้ขับไล่หลวงพ่อกับเณรน้อยให้ลาสิกขา
เสียในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่ หลวงพ่อกับเณรน้อยคุยกันเรื่องหวยใต้ดิน ซึ่งยัง
ไม่ใครซื้อแม้แต่คนเดียว และ ยังไม่ใครถูกหวยแม้แต่คนเดียวแต่ทั้งคู่ต้องมาทะเลาะกัน
ถึงเรื่องในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นถึงขั้นชกต่อยกันเพราะตกลงกันไม่ได้ซึ่งตามปกติ การ
เล่นหวยพนันเป็นเรื่องที่ผิดวินัยสงฆ์ ความขบขันจึงเป็นไปตามทฤษฎีการปลดปล่อย
18) หลวงพ่อหมากส้มโอ (Tale of Old Monk and Young Novice,68)
หลวงพ่อเป็นคนตระหนีใ่ ครจะมายืมของก็ไม่ให้แต่ถา้ ใครพูดถูกใจก็จะให้ฟรีๆ วัน
หนึ่งหลวงพ่อไปได้เมล็ดส้มโอมาจึงเอามาปลูกไว้ในวัด โดยสั่งให้เณรน้อยเป็นคนดูแลรดน้ำ�
พวนดินให้ดตี อ่ มาหลวงพ่อชวนเณรน้อยไปขอรับบริจาคขีว้ วั ขีค้ วาย ขีเ่ ป็ดขีไ้ ก่มาใส่เป็นปุย๋
ให้ต้นส้มโอ หลวงพ่อมีแต่สั่งการให้เณรน้อยทำ�แต่ตนเองไม่ยอมทำ� จนเณรน้อยโกรธแค้น
คิดหาอุบายแก้เผ็ดหลวงพ่อในปีนั้นเอง ส้มโอออกลูก หลวงพ่อจึงให้เณรน้อยดูแลให้ดีและ
ทำ�เครื่องหมายไว้ที่ลูกโต ๆ พอถึงเวลาที่ส้มโอใกล้จะสุกหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ต่าง
ถิน่ ชักชวนให้มากินส้มโอด้วยกันสามอาทิตย์ตอ่ มา ก่อนถึงวันทีเ่ พือ่ นหลวงพ่อจะมาถึงเณร
น้อยก็แอบขโมยเจาะลูกส้มโอที่หลวงพ่อทำ�เครื่องหมายไว้ กินเนื้อหมดแล้วยัดเอานุ่น ขี้วัว
ขี้ควายและขี้ไก่ใส่ไว้แทนเย็บไว้แล้วเอาไปห้อยไว้เหมือนเดิม เมื่อถึงวันนัดหมาย เพื่อนของ
หลวงพ่อก็มาถึงหลวงพ่อจึงใช้ให้เณรน้อยไปเอาส้มโอมาถวายและไล่เณรน้อยออกไปห่างๆ
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พอได้ส้มโอมา หลวงพ่อจึงบอกเพื่อนว่าอย่ารีบฉันให้ดมกลิ่นส้มโอก่อน ทั้งคู่จึงส่งส้มโออีก
ฝ่ายดมกันไปมา เสร็จแล้วจึงผ่าส้มโอออกเจอลูกส้มโอทีย่ ดั ขีว้ วั ขีค้ วายขีไ้ ก่ไว้เพือ่ นหลวงพ่อ
ก็บ่นว่าส้มโอลูกนี้เสียแล้ว เจอลูกส้มโอที่ปนทั้งเนื้อส้มโอและขี้ไก่ก็บ่นว่าส้มโอลูกนี้ทั้งหอม
ทั้งเหม็นหลวงพ่อเห็นดังนั้นจึงรู้ว่าตนเองโดนเณรน้อยหลอก คิดจะตีเณรน้อยให้สาแก่ใจ
ตอนกลับวัดส่วนเณรน้อยรู้ทันจึงแสร้งทำ�ขาหักให้ศิษย์วัดอุ้มกลับวัดหลวงพ่อเห็นว่าเณร
น้อยบาดเจ็บจึงไม่ตี ต่อมาหลวงพ่อก็เป็นคนดูแลส้มโอด้วยตนเองในเรือ่ งนี้ ความขบขันเกิด
จากการที เณรน้อยแอบกินเนือ้ ส้มโอลูกทีห่ ลวงพ่อหวงแหนจนหมดแล้วยัดนุน่ และมูลสัตว์ไว้
ข้างในแทนที่ การทีห่ ลวงพ่อและเพือ่ นผลัดกันดมกลิน่ ส้มโอเน่าไปมาแล้วบอกว่าทัง้ หอมทัง้
เหม็น การทีหลวงพ่อและเพื่อนกินเนื้อส้มโอที่ปนมูลสัตว์ การที่เณรน้อยหลอกหลวงพ่อว่า
บาดเจ็บจึงไม่ถกู ตีในเรือ่ งนี้ ความขบขันจึงเป็นไปตามทฤษฎีขม่ ท่าน และ ทฤษฎีผดิ ฝาผิดตัว
19) หลวงพ่อกับก้อนเกลือเผา (Tale of Old Monk and Young Novice, 72)
หลวงพ่ออยู่กับเณรน้อยรูปหนึ่ง วัดนี้ชาวบ้านไม่ค่อยมาทำ�บุญนักทำ�ให้อาหารการขบฉัน
อัตคัด วันหนึง่ เณรน้อยเห็นกองไฟมีถา่ นสีแดง จึงเอาก้อนเกลือไปเผาไฟจนเป็นสีแดงเหมือน
ถ่านไฟ และเขีย่ ออกรอจนก้อนเกลือเย็นลงเป็นสีด�ำ เหมือนตับควายเณรน้อยจึงกัดชิมดู พบ
ว่ารสชาติไม่เค็มนักจึงเอามาฉันกับข้าว หลวงพ่อเดินมาพอดีเห็นเข้า จึงถามเณรน้อยว่าฉัน
ข้าวกับอะไร เณรน้อยได้ทีจึงแกล้งตอบไปว่า ฉันตับควาย หลวงพ่อจึงลองชิมดูพบว่าอร่อย
จึงถามเณรน้อยว่าหมดหรือยังเณรน้อยบอกว่าหมดแล้ว หลวงพ่อจึงถามว่าทำ� ถ้าอยากฉัน
อีกทำ�อย่างไรเณรน้อยได้ทจี งึ คิดอุบายกลัน่ แกล้งหลวงพ่อ โดยบอกว่า ไม่ยาก พอเห็นควาย
ขี้เวลามันกำ�ลังเบ่งตูดออกให้รีบเอามือล้วงไปในตูดของมันแล้วล้วงเอาตับมันออกมา วันรุ่ง
ขึน้ เณรน้อยจึงชวนหลวงพ่อไปทุง่ นา มองหาควายทีก่ �ำ ลังขี้ พอเห็นควายตัวหนึง่ กำ�ลังขีเ้ ณร
น้อยก็บอกให้หลวงพ่อเอามือล้วงไปในตูดควาย ควายตกใจจึงหุบตูดวิง่ หนีเตลิดไปทำ�ให้มอื
หลวงพ่อติดไปกับตูดควายดึงออกไม่ได้ ควายวิง่ พาหลวงพ่อไกลพอควรเณรน้อยจึงบอกหลวง
พ่อให้ แยคันทันหลวงพ่อไม่ทราบว่าให้ท�ำ อะไร จึงถูกควายวิง่ พาไปไกลกว่าจะหลุดมาได้ฝา่ ย
เณรน้อยก็ยนื หัวเราะท้องแข็งจนตายคาที่ พอมือหลุดมาได้หลวงพ่อจึงโกรธเณรน้อยมากจึง
หักไม้รวกจะไปตีเณรน้อยให้เข็ด พอมาถึงตัวเณรน้อย ก็ใช้ไม้เรียวหวดตัวเณรน้อย ส่วนเณร
น้อยที่ยืนแข็งตายอยู่ก็ล้มลงตรงนั้น ในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจาก การที่หลวงพ่อถูกเณร
น้อยหลอกว่าก้อนเกลือสีด�ำ คือตับควาย การทีเ่ ณรน้อยหลอกให้หลวงพ่อล้วงตูดควายเอาตับ
ควาย การใช้คำ�ผวนว่าแยคันทัน ยันคันแท (ยันคันนาในภาษาอีสาน) การที่หลวงพ่อเข้าใจ
ผิดคิดว่าเณรน้อยแกล้งตายด้วยการตีเบา ๆ ทัง้ ๆ ทีเ่ ณรน้อยหัวเราะจนท้องแข็งตายไปเอง
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20) หลวงพ่อปอดปลาขาว (Tale of Old Monk and Young Novice, 75)
หลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ยอมเสียเปรียบเณรน้อย วันหนึ่งไปบิณฑบาตด้วยกัน โยมใส่ปลา 4 ตัว
ที่ยังไม่ได้หมักเกลือให้หลวงพ่อกลับวัดฉันข้าวเสร็จหลวงพ่อก็ชวนเณรน้อยไปดายหญ้าแต่
หลวงพ่อนึกขึน้ ได้วา่ ยังไม่ได้หมักปลาจึงใช้เณรน้อยให้ไปขอดเกล็ดปลาและหมักปลา แต่เณร
น้อยไม่รวู้ ธิ ที �ำ แต่จะขัดขืนไม่ได้จงึ เอาปลามาขอดกลัดผ่าท้องเอาขีท้ งิ้ พอผ่าถึงตัวทีส่ ามเณร
น้อยเห็นลูกแก้วในกระเพาะปลา เณรน้อยจึงหยิบขึ้นมาดูเห็นเป็นแก้วสีใส ๆ ทราบว่าเป็น
แก้ววิเศษจึงอมไว้ในปากอธิษฐานให้พาไปเทีย่ วทีโ่ น่นทีน่ นั่ ลูกแก้วก็พาเหาะไปเทีย่ วได้ตาม
ต้องการเณรน้อยจึงนำ�ความไปบอกหลวงพ่อ หลวงพ่อจึงถามเณรน้อยว่าเหลือปลากีต่ วั เณร
น้อยบอกว่าเหลือ 1 ตัว หลวงพ่อจึงรีบไปขอดเกล็ดและผ่าท้องปลาตัวสุดท้ายก็ พบเห็นปอด
ปลากับลูกแก้ว ดีใจว่าตนเองได้เปรียบเณรน้อยอยู่ พอฉันเสร็จทั้งคู่ก็จำ�วัดพอตื่นขึ้นมาเณร
น้อยก็อมลูกแก้วอธิษฐานให้พาเหาะไปเที่ยวแล้วก็กลับมาเล่าให้หลวงพ่อฟัง แต่หลวงพ่อ
ได้ยนิ ก็ตนื่ เต้นอยากจะไปบ้างแต่เก็บลูกแก้วกับปอดปลาไว้อย่างดี คิดว่าจะรอให้ออกพรรษา
แล้วจึงจะไปเทีย่ ว พอถึงวันออกพรรษาหลวงพ่อจึงบอกลาชาวบ้านว่าตัวเองได้ลกู แก้ววิเศษ
ที่จะพาไปเที่ยวได้ จึงขอลาไปเที่ยวประมาณ 2 เดือนจึงจะกลับ พอถึงวันที่หลวงพ่อจะลา
ไปเทีย่ ว ชาวบ้านจึงพากันมาวัดกันมากมาย พอได้เวลาหลวงพ่อจึงบอกลาชาวบ้านแล้วก็ขนึ้
กุฏไิ ปเอาห่อลูกแก้วกับปอดปลา แก้หอ่ ออกก็พบว่าลูกแก้วได้เปลีย่ นสีไปแล้วและปอดปลา
ก็ถกู หนอนเจาะแล้ว พอหลวงพ่ออมลูกแก้วกับปอดปลาขึน้ หอระฆังกางปีกออก ลูกแก้วก็ไม่
สามารถพาหลวงพ่อเหาะไปเทีย่ วได้ท�ำ ให้หลวงพ่อหล่นลงพืน้ บาดเจ็บสาหัสในเรือ่ งนี้ ความ
ขบขันเกิดจากการทีห่ ลวงพ่อเก็บลูกแก้วและปอดปลาไว้นานจนเน่าและเปลีย่ นสี การทีห่ ลวง
พ่อบอกชาวบ้านว่าตนมีลกู แก้ววิเศษทีจ่ ะไปเทีย่ วได้และประกาศต่อหน้าชาวบ้านว่าตนจะลา
ไปเทีย่ ว 2 เดือน การทีห่ ลวงพ่อพลาดตกหอระฆังบาดเจ็บสาหัสต่อหน้าชาวบ้านความขบขัน
เป็นไปตามทฤษฎีข่มท่าน ที่หลวงพ่อเป็นฝ่ายเสียเปรียบเณรน้อย และทฤษฎีผิดฝาผิดตัว
21) หลวงพ่อบ่มักหวาน (Tale of Old Monk and Young Novice,79)
หลวงพ่อชอบของหวาน วันหนึ่งไปรับบิณฑบาตในบ้าน ยายของเณรน้อยถวาย
ปลาดุกให้หลวงพ่อคิดว่า ท่านจะแบ่งให้หลานเณรน้อยด้วย แต่หลวงพ่อเป็นคนตระหนี่
พอกลับแอบไปกินปลาดุกคนเดียวในห้องเณรน้อยเจ็บใจจึงไปบอกยาย ยายได้ฟงั ก็ไม่พอใจ
หลวงพ่อ จึงคิดอุบายแก้เผ็ดหลวงพ่อ วันต่อมายายเณรน้อยจึงปิ้งปลาแล้วตัดหางปลาผูก
กับขวานห่อใส่ใบตองแล้วใส่บาตรให้หลวงพ่อ หลวงพ่อดีใจได้ปิ้งปลาเหมือนเดิม กลับวัด
เข้ากุฏิเปิดห่อใบตองออกเห็นเป็นขวานกับหางปลาด้วยความโมโหจึงขว้างขวานไปชนเสา
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เด้งกลับมาถูกคิ้วแตก พอเณรน้อยได้ยินเสียงจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อกลัวเสียหน้า
จึงโกหกไปว่า ตนถูกปลากัดเอาวันต่อมายายของเณรน้อยใส่กล้วยให้หลวงพ่อและปลาดุก
ให้เณรน้อย หลวงพ่ออยากฉันปลาดุก จึงคิดอุบายเดินนำ�พอถึงสะพานก็หันกลับมาถาม
เณรน้อยว่าขอแบ่งปลาได้ไหม บังเอิญเท้าข้างหนึ่งก้าวพลาดหลวงพ่อจึงตกสะพานไป วัน
ต่อมา โยมได้นิมนต์หลวงพ่อกับเณรน้อยให้ไปฉันเพลที่บ้าน วันนั้นของหวานมีถ้วยเดียว
โยมจึงเอาไปถวายเฉพาะหลวงพ่อ เณรน้อยกลัวไม่ได้ฉันของหวาน จึงพูดดักว่า ไม่ต้องเอา
ของหวานไปถวายหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อไม่ชอบหวานฝ่ายหลวงพ่อจะพูดค้านในที่บ้าน
โยมก็อายชาวบ้านเพราะตัวเองอาวุโสกว่าพอกลับถึงวัดด้วยความโมโหจัดจึงเปลื้องจีวรท้า
เณรน้อยชกต่อยในเรือ่ งนี้ ความขบขันเกิดจาการที่ หลวงพ่อถูกโยมของเณรน้อยถวายท่อน
ไม้ที่ผูกกับหางปลาเพื่อแก้เผ็ดหลวงพ่อที่เป็นคนตระหนี่ การที่หลวงพ่อขว้างท่อนไม้ไปชน
เสาเด้งมาถูกคิ้วตัวเองแตก การที่หลวงพ่อพูดแก้เขินด้วยคำ�ว่าถูกปลากัดเมื่อถูกเณรน้อย
ถาม การที่หลวงพ่อเดินพลาดตกสะพานเพราะมัวแต่เหลียวหลัง การที่เณรน้อยพูดดักคอ
ว่าหลวงพ่อไม่ชอบหวานทัง้ ๆทีห่ ลวงพ่อชอบหวาน ความขบขันจึงเป็นไปตามทฤษฎีขม่ ท่าน
22) หลวงพ่อมีหาง (Tale of Old Monk and Young Novice, 87)
หลวงพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพ่อคำ� เพื่อนหลวงพ่อคนนี้มีหลานสาวคนหนึ่งอยู่
ในวัยแรกรุ่น หญิงสาวคนนี้แอบชอบพอกันกับเณรน้อยตามประสาหนุ่มสาว แต่ต่อมา
เณรน้อยได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมือง หลวงพ่อจึงมีโอกาสได้พบกับหญิงสาวทุกวันเกิด
จนชอบพอกันเข้า ส่วนเณรน้อยพอทราบข่าวว่าหลวงพ่อแอบชอบหญิงสาวที่ตนชอบกัน
อยู่จึงไม่พอใจ จึงคิดอุบายวางแผนให้ทั้งสองคนเกิดความระแวงกันและกัน เณรน้อยจึง
กลับมาที่วัดแล้วไปบอกหลวงพ่อว่าหญิงสาวเป็นปอบและบอกให้หลวงพ่อสังเกตว่าคน
เป็นปอบมักจะมองซ้ายมองขวาเสร็จแล้วเณรน้อยก็ไปบอกหญิงสาวว่าหลวงพ่อเป็นคน
มีหางหลวงพ่อต้องการพิสูจน์ความจริงด้วยตนเอง ตกเย็นวันนั้นท่านจึงได้ไปเยี่ยมบ้านที่
เป็นเพื่อนกันเมื่อไปถึงบ้านหญิงสาวจึงตักน้ำ�มาถวายในขณะเดียวกันก็พยายามมองซ้าย
ขวาเพื่อหาหางหลวงพ่ออยู่ฝ่ายหลวงพ่อก็เห็นว่าหญิงสาวกำ�ลังมองซ้ายมองขวาอยู่ ก็คิด
คงจะเป็นปอบจริงทั้งสองจึงเกิดความระแวงต่อกันขึ้น พอเณรน้อยทราบว่าทั้งสองคน
เกิดความระแวงกันแล้ว วันต่อมาเณรน้อยจึงรีบไปขออนุญาตหลวงพ่อเพื่อลาสิกขามา
แต่งงานกับหญิงสาว หลวงพ่อทราบดังนั้น จึงบอกเณรน้อยว่า หญิงสาวคนนั้นเป็นปอบ
จริงดังที่เณรน้อยว่าแต่เณรน้อยก็ได้ตอบหลวงพ่อไปว่า ถึงแม้ว่าหญิงคนนั้นเป็นปอบเป็น
จริงแต่เมื่อคืนวานตนได้ไปปราบเรียบร้อยแล้วในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่ พระ
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เณรน้อยทำ�ผิดวินัยไปจีบสาว การที่หลวงพ่อถูกเณรน้อยหลอกว่าหญิงสาวเป็นปอบและ
บอกหญิงสาวว่าหลวงพ่อมีหาง การที่หลวงพ่อและหญิงสาวหลงกลเณรน้อยและเชื่อ
ว่าอีกฝ่ายเป็นไปตามที่เณรน้อยวางแผนไว้ การทีหลวงพ่อบอกว่าหญิงเป็นปอบแต่เณร
น้อยบอกว่าเณรน้อยได้ปราบปอบไปแล้ว ความขบขันจึงเป็นไปตามทฤษฎีผิดฝาผิดตัว
23) โง่จนไม่รู้ว่าตัวเองโง่ (Tale of Old Monk and Young Novice, 92)
หลวงพ่ออยู่ด้วยกันกับเณรน้อยสามสี่รูป วันหนึ่งเณรน้อยได้ยินข่าวว่าชาวบ้าน
พากันนินทาว่าพระเณรน้อยขี้เกียจ ไม่ทำ�งาน ตื่นมาก็กิน กินแล้วไปขี้ในส้วมไม่ทำ�อะไรเลย
หลวงพ่อได้ยินจึงแย้งว่าไม่ถูกต้อง เพราะว่าท่านยังทำ�งานอยู่พวกเณรน้อยจึงชวนหลวงพ่อ
เดินทางไปทุง่ นาเพือ่ หางานทำ� เดินไปสักพักก็เห็นชาวนาเอาไซดักปลากหลวงพ่อจึงว่า โยม
เป็นคนวัดทำ�ไมทำ�ฆ่าสัตว์ ชาวนาบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่มีอะไรกิน เณรน้อยอีกคนเห็นด้วย
จากนั้นทั้งหมดก็เดินต่อไปคุยกันไปมาเรื่องว่าใครเป็นคนผิด พอกลับถึงวัด เย็นวันนั้นหลวง
พ่อตั้งกติกาไว้ว่า ใครพูดก่อนเป็นหนอน ตกกลางคืนหลวงพ่อกับเณรน้อยมีตะเกียงพายุ
คนละดวงบังเอิญลมแรงทำ�ให้ตะเกียงของเณรน้อยรูปหนึง่ ดับเณรน้อยกลัวผีแต่ถา้ จะพูดขึน้
ก็กลัวผิดกติกาแต่แล้วคนแรกก็อดทนไม่ได้พดู ขึน้ ว่าตะเกียงตนเองดับ อีกรูปก็พดู เหมือนกัน
สุดท้ายหลวงพ่อจึงพูดเช่นกันว่ามีแค่หลวงพ่อคนเดียวที่ไม่พูด ต่อมาหลวงพ่อซื้อวัวมา 10
ตัวและให้เณรน้อยเป็นคนไล่ต้อน ตนเองเป็นคนขี่ตัวหน้าและผ่านเนินใหญ่หลวงพ่อนับวัว
ดูแล้วไม่ครบ 10 ตัว เณรน้อยจึงบอกให้หลวงพ่อลงมานับดูก็จะครบ 10 ตัว หลวงพ่อจึงลง
มานับดูกไ็ ด้ครบพอดี แต่พอขึน้ ขีม่ นั นับดูกไ็ ม่ครบอีก หลวงพ่อจึงตัดสินใจไม่ขนึ้ ขีว่ วั อีก พอก
ลับถึงวัดเณรน้อยคนหนึง่ เกิดปวดฉีก่ ะทันหันหาทีไ่ ม่ได้จงึ ฉีร่ ดกำ�แพงวัด หลวงพ่อเห็นเข้าจึง
หลอกด่าโดยบอกให้เณรน้อยยกขาขึ้นข้างหนึ่งพอฉี่เสร็จเณรน้อยก็วิ่งมาหาเพื่อนพร้อมกับ
บอกว่าเกือบโดนหลวงพ่อด่า พวกเณรน้อยจึงถามว่าหลวงพ่อว่าอย่างไร เณรน้อยคนที่ฉี่จึง
ตอบว่าท่านบอกให้ยกขาขึ้นอีกข้าง เพื่อนเณรน้อยจึงหัวเราะแล้วบอกว่านั่นหมายความว่า
หลวงพ่อด่าว่าเณรน้อยเป็นหมาในเรื่องนี้ ความขบชันเกิดจากการที่ หลวงพ่อตั้งกฎว่าจะ
ไม่พูดแต่เป็นคนพูดเสียเอง การที่หลวงพ่อนับวัวไม่ถึงสิบตัวเพราะไม่ได้นับตัวที่ตนเองขี่อยู่
การทีห่ ลวงพ่อหลอกด่าเณรน้อยทีก่ �ำ ลังฉีร่ ดกำ�แพงด้วยการให้ยกขาขึน้ ข้างหนึง่ เหมือนหมา
ฉี่ ความขบขันเป็นไปตามทฤษฎีผิดฝาผิดตัว
24) ลักกินข้าวแลง (Tale of Old Monk and Young Novice, 100)
หลวงพ่อกับเณรน้อยนอนร่วมห้องในกุกุฏิเดียวกัน วันหนึ่งหลังจากบิณฑบาต
เสร็จแล้ว ทั้งหลวงพ่อและเณรน้อยต่างก็วางแผนที่จะเก็บอาหารไว้ฉันในยามวิกาลอย่างไร
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ก็ตาม ต่างฝ่ายต่างก็ระแวงว่าอีกฝ่ายจะทราบเรื่องเข้าพอตกกลางคืนทั้งคู่ก็คิดตรงกันอีกว่า
อีกฝ่ายคงจะหลับแล้วจึงคิดจะเอาข้าวในบาตรมาฉัน เณรน้อยเป็นคนเริ่มก่อน ยื่นมือออก
นอกมุ้งไปกระทบฝาบาตรเสียงดังขึ้นกลัวหลวงพ่อจะล่วงรู้จึงแกล้งทำ�เสียงแมวหลวงพ่อ
จึงบอกให้เณรน้อยไล่แมวไปเสีย ต่อมาหลวงพ่อก็เป็นฝ่ายลงมือบ้าง จึงยื่นมือออกนอกมุ้ง
ไปกระทบฝาบาตรเสียงดังขึ้นอีกเหมือนกันกลัวเณรน้อยจะล่วงรู้ จึงแกล้งทำ�เสียงแมวเณร
น้อยจึงบอกให้หลวงพ่อไล่แมวไปเสียต่อมาทั้งคู่คิดตรงกันว่าอีกฝ่ายคงจะหลับไปแล้ว จึง
ยื่นมือออกนอกมุ้ง บังเอิญว่ามือของหลวงพ่อกับเณรน้อยไปชนกันในระหว่างพอดี ต่างฝ่าย
ก็คิดจะชักมือกลับแต่ก็เกรงว่าอีกฝ่ายจะล่วงรู้แต่ท้ายที่สุดหลวงพ่อเป็นฝ่ายยอมเสียหน้า
จึงเอ่ยถามเณรน้อยว่าเณรน้อยก็อยากจะฉันเย็นกับหลวงพ่อเหมือนกันหรือในเรื่องนี้ความ
ขบขันเกิดจากการที่หลวงพ่อและเณรน้อยวางแผนที่จะเก็บอาหารบิณฑบาตไว้ฉันเย็นซึ่ง
เป็นการผิดวินัยสงฆ์ การที่ทั้งสองฝ่ายทำ�เสียงบาตรดังแล้วกลับทำ�เสียงแมวการที่ทั้งคู่เอา
มือไปชนกันในระหว่างโดยบังเอิญ จนยากที่จะชักมือกลับได้ทัน การที่หลวงพ่อยอมรับผิด
และชวนเณรน้อยเป็นการแก้เขิน เป็นไปตามทฤษฎีการปลดปล่อย และทฤษฎีผิดฝาผิดตัว
25) หลวงพ่อปึก (Tale of Old Monk and Young Novice, 122)
หลวงพ่ออ่านหนังสือไม่ออก พูดได้แต่คำ�ว่า นะ คำ�เดียว โยมจึงไม่เลื่อมใสทำ�ให้
อาหารการขบฉันลำ�บากหลวงพ่อจึงคิดอุบายให้โยมมาถวายอาหาร ปกติชาวบ้านจะปล่อย
ควายไปกินหญ้าเองไม่ตอ้ งดูแลหลวงพ่อจึงคิดอุบายให้เณรน้อยเอาควายชาวบ้านไปซ่อนไว้
และให้บอกชาวบ้านให้ไปถามหลวงพ่อพอชาวบ้านจึงไปถามหลวงพ่อเรือ่ งควายหาย หลวง
พ่อจึงแสร้งทำ�ทีบวกลบคูณหารและบอกตำ�แหน่งที่ควายหาย เมื่อชาวบ้านไปหาควายเจอ
ตามที่หลวงพ่อบอก จึงเลื่อมใสและนำ�อาหารมาถวายต่อมาเณรน้อยชวนหลวงพ่อไปอาบ
น้ำ�ในสระน้ำ� และบอกให้หลวงพ่อพูดว่า โม ตอนดำ�แล้วผุดขึ้น หลวงพ่อจึงทำ�ตาม ตั้งแต่
นั้นหลวงพ่อจึงพูดคำ�ว่า นะโมได้ ชาวบ้านจึงเลื่อมใสยิ่งขึ้น ต่อมาชาวบ้านจึงนิมนต์พระ
วัดอื่นมาประชันความเก่งกับหลวงพ่อกับเณรน้อยหลวงพ่อไม่รู้ว่าจะเอาชนะพระวัดอื่น
อย่างไร จึงปรึกษาเณรน้อย ได้ข้อตกลงกันว่าจะไปหาน้ำ�คราม ปู และ กระด้งใบใหญ่มา
ใช้เป็นเครื่องมือ พอได้ครบทั้งสามแล้วหลวงพ่อก็จะเอาปูจุ่มน้ำ�ครามแล้วปล่อยให้ปูเดิน
ลงในกระด้งที่มีใบลาน โดยให้เณรน้อยเป็นคนอ่านไปตามว่า จ่ามคุม (จุ่มคาม) โต่งได้
(ไต่ดง้ ) ปานไต่ใบลู่ (ปูไต่ใบลาน) เมือ่ ถึงวันแข่งขันจริง ไม่มพี ระเณรน้อยวัดไหนสามารถอ่าน
ข้อความในใบลานเพราะปูไต่เลาะไปหมด นอกจากเณรน้อยของหลวงพ่อที่ตกลงกันไว้เป็น
อย่างดี ทำ�ให้พระวัดอื่นต้องยอมแพ้อย่างราบคาบในเรื่องนี้ความขบขันเกิดจากการที่หลวง
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พ่อมีคนเลือ่ มใสเพราะใช้กลอุบายซ่อนควายแล้วให้เณรน้อยไปบอกชาวบ้าน การทีห่ ลวงพ่อ
พูดว่านโมได้เพราะเณรน้อยสอนให้ด�ำ น�้ำ แล้วผุดขึน้ มาก็พดู ว่าโม การทีห่ ลวงพ่อกับเณรน้อย
เอาชนะพระเณรน้อยวัดอื่นโดยการอ่านคำ�ผวนไปตามการเดินของปูบนใบลานในกระด้ง
26) หลวงพ่อบ่ได้ยถา (Tale of Old Monk and Young Novice, 134)
หลวงพ่อเป็นคนโง่เขลา อ่านหนังสือไม่ออก จึงต้องอาศัยเณรน้อยที่รู้หนังสืออยู่
ตลอดเวลา วันหนึง่ เดินไปพบคนตากผ้าอยูก่ ระท่อมนาจึงถามเณรน้อยว่ามันคืออะไรเณรน้อย
ตอบว่า ชายคามุง้ แพร เดินไปอีกพบวัวพันหลักจึงถามเณรน้อยว่ามันคืออะไร เณรน้อยตอบ
ว่า วัวเกีย้ วพันธะนัง เดินไปอีกพบคนชันเข่า จึงถามเณรน้อยว่ามันคืออะไร เณรน้อยตอบว่า
หัวเขาโสนงเนง เดินไปอีกเห็นปักควาย จึงถามเณรน้อยว่ามันคืออะไร เณรน้อยตอบว่า โพ่
โล่หลุดโบก เดินต่อไปเห็นควายไม่เห็นเจ้าของเณรน้อยจึงบอกให้หลวงพ่อไล่ควายไปไว้ใน
ป่าทึบพอชาวบ้านกลับมาไม่เจอควาย เณรน้อยจึงบอกชาวบ้านไปหาหลวงพ่อโดยบอกว่า
ท่านเป็นหมอดู ชาวบ้านจึงไปหาหลวงพ่อและพูดตามที่เณรน้อยบอกไว้ว่า ชายคามุ้งแพร
วัวเกี้ยวพันธะนัง หัวเข่าสโนงเนง โพ่โล่หลุดโบก ควายอยู่ในป่าทึบ ชาวบ้านไปหาเจอควาย
ตามที่หลวงพ่อว่าจึงเกิดความเลื่อมใส ต่อมาฝนไม่ตกชาวบ้านจึงมาหาหลวงพ่ออีก หลวง
พ่อไปตอบไม่ได้จึงเดินไปที่ทุ่งนาได้ยินเสียงเขียดร้องว่า ฝนจะตกตอนขึ้น 3 ค่ำ� น้ำ�จะท่วม
บันไดพระยา 3 ขั้น จึงไปบอกชาวบ้านเช่นนั้น บังเอิญว่าฝนตกตามนั้นพอดี ทำ�ให้หลวงพ่อ
ได้ชื่อว่าหลวงพ่อเก่งทุกทาง ในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่หลวงพ่อกล่าวได้หลาย
ประโยคเพราะจำ�ถ้อยคำ�ที่เณรน้อยบอก และ การที่หลวงพ่อกลายเป็นหมอดูตามกลอุบาย
ของเณรน้อย การทีห่ ลวงพ่อทำ�นายฝนตกได้ถกู ต้องเพราะได้ยนิ เสียงกบเขียดร้อง เป็นการใช้
ปรากฏการณ์พเิ ศษเช่นฟังเสียงเขียดรูเ้ รือ่ งมาสร้างเรือ่ งให้หลวงพ่อทำ�นายถูกฝนตกได้ถกู ต้อง
27) หลวงพ่อขี้ไก่หนวด (Tale of Old Monk and Young Novice, 143)
หลวงพ่อเลีย้ งไก่หลายตัวไว้ในวัด เวลาไปไหนมาไหนหลวงพ่อก็ก�ำ ชับเณรน้อยให้
ดูแลให้ดีอย่าให้ไก่มาขี้บนศาลาได้ วันหนึ่งเณรน้อยเผลอนอนหลับไปไก่จึงขึ้นมาขี้บนศาลา
หลวงพ่อกลับมาเห็นเข้าจึงโกรธและสั่งให้เณรน้อยทำ�ความสะอาดและขู่สำ�ทับไว้ว่าคราว
หน้าถ้ายังขืนปล่อยให้ไก่ขึ้นมาขี้บนศาลาอีกจะให้เณรน้อยใช้ปากเลียทำ�ความสะอาด เณร
น้อยรู้สึกเจ็บใจคิดอุบายแก้เผ็ดหลวงพ่อ โดยซื้อน้ำ�ตาลปี๊บมาทำ�เป็นเหมือนขี้ไก่หยอดบน
ศาลาพอหลวงพ่อกลับมาเห็นเข้าจึงโกรธมาก สัง่ ลงโทษให้เณรน้อยใช้ปากเลียกินให้หมด เณร
น้อยได้ทแี สร้งทำ�ท่าไม่อยากทำ�เพือ่ ลวงให้หลวงพ่อตายใจ เสร็จแล้วจึงใช้ปากเลียกินน�้ำ ตาล
อย่างเอร็ดอร่อยหลวงพ่อเห็นดังนั้นจึงถามเณรน้อยว่าไม่เหม็นหรืออย่างไร ส่วนเณรน้อย
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บอกว่าไม่เหม็นกลับหวานเสียอีก ด้วยความสงสัยหลวงพ่อจึงลองชิมดูจงึ รูว้ า่ ขีไ้ ก่มรี สหวาน
จริงวันหลังหลวงพ่อจึงบอกเณรน้อยถ้าไก่ขนึ้ มาขีบ้ นศาลาอีก เณรน้อยไม่ตอ้ งไล่ไก่ปล่อยให้
มันขี้ หลวงพ่อจะทำ�ความสะอาดเอง เณรน้อยได้ทีจึงปล่อยให้ไก่ขึ้นมาขี้บนศาลา หลวงพ่อ
กลับมาเห็นขี้ไก่เต็มศาลาจึงรีบบอกเณรน้อยว่าไม่ต้องทำ�ความสะอาด ตนจะจัดการเองแต่
พอหลวงพ่อพอใช้ปากเลียขี้ไก่กองแรกเท่านั้น ก็รู้สึกเหม็นแทบอาเจียน จึงถามเณรน้อยว่า
วันนี้ทำ�ไมขี้ไก่จึงมีรสชาติเหม็นนักเณรน้อยบอกว่ามันเป็นไก่คนละฝูงกัน หลวงพ่อจึงถาม
ว่าทำ�ไมขี้ไก่ฝูงนี้จึงเหม็นไม่เหมือนขี้ไก่ฝูงก่อนเณรน้อยจึงบอกความจริงว่า ที่ไม่เหมือนกัน
เพราะขี้ไก่ฝูงก่อนเป็นขี้ไก่น้ำ�ตาลปี๊บแต่ขี้ไก่ฝูงนี้เป็นขี้ไก่จริง ๆ ในเรื่องนี้ ความขบขันเกิด
จาก การที่เณรน้อยคิดอุบายให้หลวงพ่อตายใจว่าขี้ไก่หวานโดยใช้น้ำ�ตาลปี๊บแทนขี้ไก่ การ
ที่หลวงพ่อหลงเชื่อแล้วบอกเณรน้อยให้ปล่อยให้ไก่ขึ้นมาขี้บนศาลาได้โดยหลวงพ่อจะใช้
ปากทำ�ความสะอาดเอง การที่หลวงพ่อถูกเณรน้อยหลอกให้กินขี้ไก่จริง ๆ จนแทบอาเจียน
28) หลวงพ่อเสียที (Tale of Old Monk and Young Novice, 151)
หลวงพ่ออยูก่ บั เณรน้อยหนึง่ รูป หลังจากทีฉ่ นั เพลเสร็จหลวงพ่อกับเณรน้อยก็ชว่ ย
กันกวาดทำ�ความสะอาดบริเวณวัด ในขณะนั้นมีพ่อค้าควายต่างถิ่น 3 คน เดินทางผ่านมา
ทางนัน้ จึงแวะทีว่ ดั เพือ่ พักเหนือ่ ยและเกิดความหิวจึงขออาหารเหลือจากบิณฑบาตมาประทัง
ความหิว หลวงพ่อเห็นว่ากับข้าวก็ฉันหมดแล้ว แต่ด้วยความสงสารพ่อค้าควายทั้งสาม จึงชี้
ไปทีต่ น้ มะพร้าวในวัดแล้วบอกว่า ถ้ากินได้กใ็ ห้กนิ ถ้ากินไม่ได้กไ็ ม่ตอ้ งกิน พ่อค้าทัง้ สามคนจึง
ช่วยกันปีนต้นมะพร้าวเก็บลูกมะพร้าวมาผ่าดื่มน้ำ�กินเนื้อมะพร้าวกินเสร็จแล้วขอลาหลวง
พ่อเดินทางต่อ หลังจากที่พ่อค้าจากไปไม่นาน หลวงพ่อก็เหลือบไปดูเห็นเปลือกมะพร้าว
จำ�นวนมากภายในวัด จึงโมโหมากที่พ่อค้าทั้งสามกินแล้วไม่รู้จักเก็บกวาดขยะให้เรียบร้อย
จึงบอกฝากเณรน้อยให้วิ่งไปด่าพ่อค้าด้วยคำ�ว่า ให้หมาเย็ดแม่พวกท่าน 500 ตัว พ่อค้าด้วย
ความมีไหวพริบดีจึงฝากเณรน้อยไปบอกว่าหมาเย็ดแม่ตั้ง 500 ตัวนั้นพวกตนรับไม่หมดแน่
เพราะพวกตนมีแค่สามคน จึงขอรับไว้คนละ 100 ตัวรวมเป็น 300 ตัว ส่วนอีก 200 ตัวนั้น
พวกตนขอคืนให้หลวงพ่อไป เณรน้อยจึงรีบกลับมาบอกหลวงพ่อว่าพ่อค้าควายขอรับหมา
เย็ดแม่ ไว้ 300 ตัว ส่วนหมาเย็ดแม่อีก 200 ตัว พวกเขาคืนให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่ทัน
ฉุกคิดว่าตนเองถูกพ่อค้าหลอกด่าจึงตกลงกับเณรน้อยว่า จะแบ่งหมาเย็ดแม่คนละ100 ตัว
ในเรื่องนี้ ความขบขันเกิดจากการที่หลวงพ่อฝากเณรน้อยไปด่าพวกพ่อค้าด้วยคำ�ว่า หมาสี่
แม่พวกเจ้า 500 โต ซึง่ เป็นคำ�ด่าภาษาอีสาน และพ่อค้าด่าตอบด้วยไหวพริบปฏิภาณว่า คืน
หมาสี่แม่ 200 ตัวให้หลวงพ่อซึ่งเป็นการใช้คำ�ด่าแปลงให้เป็นคำ�พูดปกติเพื่อด่าตอบ การที่
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หลวงพ่อไม่ทันฉุกคิดว่าตนเองถูกด่ากลับและยังแบ่งหมาสี่แม่ กับเณรน้อยคนละ 100 ตัว
เหมือนกับว่าไม่ได้ถูกด่า

สรุปผลการศึกษา
กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในนิทานมุกตลกภาคอีสานเรื่องหัวพ่อกับจัวน้อย ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากตัวเรื่องนิทานที่คัดเลือกมาจำ�นวน 28 เรื่อง โดยวิเคราะห์จาก
การผูกปมของเรือ่ งของพฤติกรรมการขัดแย้งของหลวงพ่อกับเณรน้อยซึง่ เป็นไปตามทฤษฎี
ข่มท่าน ทฤษฎีผิดฝาผิดตัว ทฤษฎีการปลดปล่อย และการใช้ภาษาคำ�ผวน คำ�ปริศนา เพื่อ
สร้างอารมณ์ขัน ดังนี้
เรือ่ ง โลภมากมักลาภหาย ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ทวี่ า่ เจ้าภาพงานแต่งงาน
ใช้ค�ำ ผวนว่า คัว่ งา ซึง่ ผวนว่า ฆ่าวัว ทำ�ให้หลวงพ่อเข้าใจผิดว่าเป็นคัว่ งาจริงๆและความเข้าใจ
ผิดของหลวงพ่อที่ว่า บักแดงเขาโขง คือเป็นควายเผือกตัวใหญ่ แต่แท้จริงแล้ว บักแดง คือ
พริกสีแดง และ เขาโขง คือ มะขาม ในภาษาอีสาน
เรือ่ ง เณรน้อยไม่รจู้ กั ศีล ความขบขันเกิดจากปมเรือ่ งที่ เณรน้อยคิดว่าศีลเป็นรูป
ธรรมซึ่งความจริงแล้วศีลเป็นนามธรรม และ การที่หลวงพ่อหลอกให้พวกเณรน้อยกินขี้มูก
ตัวเองโดยบอกว่าเป็นตัวเป็น ๆ ของศีล
เรือ่ ง ใกล้เกลือกินด่าง ความขบขัน เกิดจากเหตุการณ์ทเี่ ณรน้อยไม่รวู้ า่ วิธปี ระเคน
ว่าคือการถวายของของแก่พระทัว่ ๆไปจึงทุบหัวหลวงพ่อ และการทีห่ ลวงพ่อต้องเจ็บตัวเปล่า
เพราะโดนทุบหัวเพราะสอนวิธีประเคนแบบผิด ๆ ให้เพราะความหิวจนโกรธ
เรื่อง หลวงพ่ออยากกินหน่อไม ้ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ เณรน้อย
หลอกหลวงพ่อให้กินหน่อไม้ส่วนโคนที่แข็งส่วนตนเองกินส่วนปลายที่อ่อนกว่า และการที่
เณรน้อยหลอกให้หลวงพ่อไปนอนในหลุมเพื่อรักษาอาการป่วยแต่กลับเกิดเป็นตุ่มขึ้นแทน
การที่เณรน้อยหลอกหลวงพ่อว่าจะได้หน่อไม้มาฉันอีก ถ้าหลวงพ่อยอมให้ตนนั่งหน้าหลวง
พ่อในกิจนิมนต์
เรือ่ ง หลวงพ่ออยากกินบักเขือ ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ทหี่ ลวงพ่อถูกเณร
หลอกให้ตื่นไปบิณฑบาตกลางดึก การที่หลวงพ่อไปนอนใต้ต้นมะเขือจนถูกหญิงชาวบ้าน
หยิกหัวโล้นแต่ร้องไม่ได้เพราะกลัวโยมจะตกใจ การที่เณรน้อยแกล้งกระชากจีวรหลวงพ่อ
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ออกทำ�ให้จีวรดึงหัวหลวงพ่อไปโดนเสาจนแตก การที่เณรน้อยเอาขมิ้นใส่เกลือและมะนาว
ให้โดยหลอกหลวงพ่อทาหัวโดยอ้างว่าเป็นยา การที่หลวงพ่อจะแก้เผ็ดเณรน้อยแต่ถูกเณร
น้อยหลอกให้ไปนอนใต้ต้นมะกอกจนลูกมะกอกหล่นใส่หัวแตก
เรื่อง หลวงพ่อก่ำ� ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่หลวงพ่อทำ�นายเรื่องไถหาย
ถูกเพราะใช้อุบายหลอกชาวบ้าน หลวงพ่อทำ�นายเรื่องเงินหายถูกเพราะบังเอิญชื่อเหมือน
กัน การที่หลวงพ่อทำ�นายเรื่องปืนหายถูกเพราะบังเอิญ งมได้ในน้ำ� หลวงพ่อเทศน์ได้โดย
ใช้การจำ�ชื่อต้นไม้ด้วยกลอุบายของเณรเณรน้อยหลอกให้หลวงพ่อหาบเกลือและตัวเองไป
ขี่ม้าแทนหลวงพ่อหลวงพ่อซ่อนเกลือในน้ำ�จนละลายหมดเพราะความโง่เขลา เณรน้อยห
ลอกหลวงพ่อให้ตบเงี่ยงปลาดุก เณรน้อยโกหกหลวงพ่อว่าแมลงวันกินปลาหมด หลวงพ่อ
ถูกเณรน้อยตีที่จมูกจนตายเพราะความโง่ของตัวเอง
เรือ่ ง หลวงพ่ออยากกินหมากน�ำ้ ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ เณรน้อยหลอก
ให้หลวงพ่อตืน่ ไปบิณฑบาตกลางดึก หลวงพ่อไปนอนใต้ตน้ น�้ำ เต้าแล้วโดนหยิกหัวแต่ไม่กล้า
ร้องเพราะกลัวโยมตกใจ หลวงพ่อเอาขมิ้นทาหัวจนเหลืองและไปซ่อนที่กอหญ้าเพราะกลัว
โยมจะเห็น โยมเอาดินกลบหัวหลวงพ่อทีห่ ลบข้างกอหญ้าเพราะเข้าใจว่าเป็นกองขี้ เณรน้อย
ช่วยเอาสุม่ ไก่มาครอบหลวงพ่อไว้ให้เป็นเหมือนขังไก่ เณรน้อยเอาจีวรมาคลุมสุม่ หลวงพ่อไว้
เพราะกลัวโยมจะเห็น
เรื่อง หลวงพ่อกระทอ ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ หลวงพ่อเอาเปรียบเณร
น้อยโดยให้เก็บใบตองในป่าช้าคนเดียวส่วนตนเองแอบไปนอนหลับอยางสบายหลวงพ่อถูก
เณรน้อยแก้เผ็ดโดยหลอกให้หาบกลับวัด
เรือ่ ง หลวงพ่อน้องควาย ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ เณรน้อยหลอกให้หลวง
พ่อเอามือล้วงตูดควายเพือ่ เอารกควาย ควายตกใจแล้วหุบตูดเข้าทำ�ให้มอื หลวงพ่อติดไปด้วย
ควายวิ่งโดยทมีมือหลวงพ่อติดอยู่ที่ตูด เณรน้อยใช้คำ�ผวนว่าแยคันทัน-ซึ่งผวนว่ายันคันแท
เพื่อให้หลวงพ่อสลัดมือออกด้วยการยันคันนา
เรือ่ ง เกลือเป็นเหตุ ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ทเี่ ณรน้อยหลอกหลวงพ่อว่าการ
หาบเกลือไม่หนักโดยแกล้งหลับตาเดินเซไปมาอย่างสนุกสนานหลวงพ่อหลงกลไปหาบเกลือ
แทนเณรน้อย หลวงพ่อไปซ่อนเกลือในน�้ำ จนละลายหมดเพราะความโง่ เณรน้อยหลอกหลวง
พ่อให้ตบเงี่ยงปลาดุกจนปักมือปวดทรมานเณรน้อยกินปลาหมดแล้วโกหกว่าแมลงวันกิน
หมด หลวงพ่อบอกให้เณรน้อยตีแมลงวันทีจ่ บั จมูกตนเองจนได้รบั บาดเจ็บสาหัสเพราะความ
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โง่บวกความโกรธ
เรื่อง หลวงพ่อหัวขี้กลาก ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ หลวงพ่อเลี้ยงม้าไว้
และตกลงว่าจะยกม้าให้แก่เณรน้อยถ้าเณรน้อยทำ�ให้ท่านลงจากหลังม้าได้ เณรน้อยใช้กล
อุบายหลอกให้หลวงพ่อลงจากหลังม้าจนเสียม้า หลวงพ่อนั่งบนธรรมาสน์ไม่ระมัดระวังจน
อวัยวะเพศโผล่จนชาวบ้านไม่นิมนต์ให้เทศน
เรือ่ ง หลวงพ่อปวดตด ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ หลวงพ่อตดในงานนิมนต์
เพราะกลั้นไม่ไหวส่งกลิ่นเหม็น เณรน้อยใช้คำ�พูดหลอกด่าว่าตดหลวงพ่อหอมเหมือนส่วน
ประสมข้าวเกรียบ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ส่วนประสมข้าวเกรียบ คือเครือตดหมา ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
มาก
เรือ่ ง หลวงพ่อเสกมัน ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ทหี่ ลวงพ่อทีเ่ คยมีวชิ าอาคม
แต่ภายหลังถูกเณรน้อยท้วงติงว่าท่องผิดจึงเกิดความสงสัยในมนต์ขลังของตัวเองและขาด
ความเชื่อมั่น จึงไม่สามารถเสกหินให้เป็นมันเหมือนเดิม
เรือ่ ง หลวงพ่อหมากฮอร์ส ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ทหี่ ลวงพ่อกับเณรน้อย
เล่นหมากฮอร์สกันจนลืมทำ�วัตรสวดมนต์อาบน�้ำ พักผ่อน หลวงพ่อเดินหลับในไปบิณฑบาต
ตอนเช้า หลวงพ่อมัวแต่ละเมอถึงเรือ่ งเล่นหมากฮอร์สจนไม่ได้ยนิ โยมบอกให้เปิดบาตรเพือ่
ตักบาตรหลวงพ่อไม่ยอมเปิดบาตรเพราะมัวคิดถึงแต่เรือ่ งเปิดทางหมากฮอร์สเพราะเกรงว่า
เณรน้อยจะกินรวบเข้าฮอร์ส
เรือ่ ง เณรน้อยตีดมั มี่ ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ทกี่ ลุม่ เณรน้อยเล่นไพ่แล้วถูก
หลวงพ่อจับได้เพราะว่าคนทีไ่ ม่ได้เล่นกับคนอืน่ เพราะส่งเสียงดังให้รบี ตีดมั มี่ หลวงพ่อไม่รวู้ า่
การตีดมั มีข่ องพวกเณรน้อย คือ การเล่นไพ่อย่างหนึง่ จึงไม่ดดุ า่ พวกเณรน้อยทีเ่ ล่นไพ่อยูซ่ �้ำ
ยังอนุญาตให้เณรน้อยเล่นไพ่กันต่อไปได้อีก
เรื่อง หลวงพ่อโคยเสียก ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ หลวงพ่อนั่งเล่นแต่ไม่
ระวังจนเณรเห็นอวัยวะเพศถอก เณรน้อยหลอกหลวงพ่อเรื่องชาวบ้านตีกลองประชุมจับ
กวางหลงเข้าหมู่บ้านว่าเป็นเรื่องการจับคนอวัยวะเพศถอก หลวงพ่อเกิดความกลัวจึงหนี
ไปซ่อนที่จอมปลวกท้ายหมู่บ้านเพราะว่าตัวท่านเองก็อวัยวะเพศถอกเหมือนกันชาวบ้าน
วิง่ ไล่กวางไปจอมปลวกท้ายหมูบ่ า้ นทำ�ให้หลวงพ่อเข้าใจผิดคิดว่าชาวบ้านวิง่ ไล่ตนหลวงพ่อ
รับสารภาพว่าตนเองอวัยวะเพศถอก ทั้ง ๆ ที่ชาวบ้านไม่ได้ถามเลยและเป็นคนละเรื่องกัน
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เรื่อง หวยใต้ดิน ความขบขันเกิดจากการณ์ที่ หลวงพ่อกับเณรน้อยคุยกันเรื่อง
หวยใต้ดิน ซึ่งในความเป็นจริงยังไม่ใครซื้อแม้แต่คนเดียว และ ยังไม่ใครถูกหวยแม้แต่คน
เดียว แต่ทั้งคู่กลับมาทะเลาะกันถึงเรื่องได้เงินรางวัลแล้วจะซื้อม้ากับซื้อผักซึ่งยังไม่เกิดขึ้น
ถึงขั้นชกต่อยกันเพราะตกลงกันไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก
เรื่อง หลวงพ่อหมากส้มโอ ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่หลวงพ่อหวงส้มโอ
ไว้กินคนเดียว เณรน้อยแอบกินส้มโอลูกที่หลวงพ่อหวงแหนจนหมดแล้วยัดนุ่นและมูลสัตว์
ไว้ข้างในแทน หลวงพ่อชวนเพื่อนมากินส้มโอ ต่างฝ่ายต่างผลัดกันดม ส้มโอไปมาแล้วเอ่ย
ว่ากลิน่ ทัง้ หอมทัง้ เหม็น หลวงพ่อและเพือ่ นถูกเณรหลอกให้กนิ เนือ้ ส้มโอทีป่ นมูลสัตว์เข้าไป
เณรน้อยแกล้งลวงหลวงพ่อว่าตนเองบาดเจ็บจึงไม่ถูกตีในเรื่องที่ตนกลั่นแกล้งหลวงพ่อ
เรื่อง หลวงพ่อกับก้อนเกลือเผา ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่เณรน้อยหลอก
หลวงพ่อว่าก้อนเกลือเผาไฟสีด�ำ คือตับควาย เณรน้อยหลอกหลวงพ่อให้เอามือล้วงเข้าไปใน
ตูดควายเพื่อเอาตับควาย เณรน้อยใช้คำ�ผวนว่าแยคันทัน-ยันคันแท (ยันคันนา) เพื่อบอกให้
หลวงพ่อทำ�ให้มอื หลุดจากตูดควายหลวงพ่อตีเณรเบา ๆ แต่เณรล้มลง จึงคิดว่าแกล้งทำ�โดย
ไม่ทราบว่าเณรน้อยยืนหัวเราะจนท้องแข็งตาย
เรือ่ ง หลวงพ่อปอดปลาขาว ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ทหี่ ลวงพ่อเก็บลูกแก้ว
และปอดปลาไว้นานเกินไปจนสองสิง่ เน่าและเปลีย่ นสีหลวงพ่อประกาศบอกชาวบ้านว่าตน
มีลูกแก้ววิเศษที่จะไปเที่ยวได้และบอกว่าจะลาญาติโยมไปพักผ่อน 2 เดือนหลวงพ่อขึ้นหอ
ระฆังเพื่อเหาะไปแต่กลับตกหอระฆังบาดเจ็บสาหัสต่อหน้าชาวบ้านมาชุมนุมที่วัด		
เรือ่ ง หลวงพ่อบ่มกั หวาน ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ โยมของเณรน้อยแกล้ง
หลวงพ่อ โดยถวายท่อนไม้ทผี่ กู กับหางปลาให้หลวงพ่อเพือ่ แก้เผ็ดหลวงพ่อทีเ่ ป็นคนตระหนี่
ไม่แบ่งปลาให้เณรหลวงพ่อโกรธทีเ่ สียทีจงึ ขว้างท่อนไม้ไปชนเสาแล้วกระเด็นมาถูกคิว้ ตัวเอง
แตก หลวงพ่อคิ้วแตกแต่พูดแก้อายว่าตนเองถูกปลากัดเมื่อถูกเณรน้อยถาม หลวงพ่อเดิน
พลาดตกสะพานเพราะมัวแต่เหลียวหลังไปขอปลากับเณรน้อยเณรน้อยพูดดักคอหลวงพ่อ
ว่าท่านไม่ชอบหวานในงาน ทั้ง ๆ ที่หลวงพ่อนั้นชอบหวานมาก
เรือ่ ง หลวงพ่อมีหาง ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ หลวงพ่อกับเณรน้อยไปรัก
หญิงสาวชาวบ้านคนเดียวกันหลวงพ่อถูกเณรหลอกว่าหญิงสาวเป็นปอบและบอกหญิงสาว
ว่าหลวงพ่อมีหาง หลวงพ่อและหญิงสาวหลงกลเณรน้อยและเชื่อว่าอีกฝ่ายเป็นปอบและมี
หางตามที่เณรน้อยวางแผนไว้ หลวงพ่อบอกเณรว่าหญิงสาวเป็นปอบจริงแต่เณรน้อยบอก
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หลวงพ่อไปว่าตนเองได้ปราบปอบไปแล้ว
เรือ่ ง โง่จนไม่รวู้ า่ ตัวเองโง่ ความขบขันเกิดจากปมเรือ่ งที่ หลวงพ่อตัง้ กฎกติกาไว้
ว่าห้ามพูดคุยกันแต่สุดท้ายหลวงพ่อเผลอพูดเสียเอง หลวงพ่อนับวัวไม่ถึงสิบตัวเพราะไม่ได้
นับตัวทีต่ นเองขีอ่ ยู่ หลวงพ่อเห็นเณรน้อยฉีร่ ดกำ�แพงจึงหลอกด่าเณรน้อยโดยบอกให้ยกขา
ขึ้นข้างหนึ่งเณรเสียรู้โดยไม่ทราบว่าถูกหลวงพ่อหลอกด่าว่าเป็นหมา
เรือ่ ง ลักกินข้าวแลง ความขบขันเกิดจากปมเรือ่ งที่ หลวงพ่อและเณรน้อยต่างคน
ต่างวางแผนทีจ่ ะเก็บอาหารไว้ฉนั เย็น กลางดึกหลวงพ่อและเณรน้อยต่างก็ยนื่ มือไปถูกบาตร
เกิดเสียงดังแล้วทำ�เสียงแมวเพราะเกรงอีกฝ่ายจะรูท้ งั้ คูย่ นื่ มือไปชนกันโดยบังเอิญจนยากที่
จะชักมือกลับได้ทันหลวงพ่อยอมรับสารภาพและชวนเณรน้อยฉันเย็นด้วยกัน
เรื่อง หลวงพ่อปึก ความขบขันเกิดจากปมเรื่องที่หลวงพ่ออ่านหนังสือไม่ออก
จึงไม่มีใครเลื่อมใสจึงใช้กลอุบายซ่อนควายแล้วให้เณรน้อยไปบอกชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้าน
เลื่อมใส หลวงพ่อพูดคำ�ว่านโมได้เพราะเณรน้อยสอนให้ดำ�น้ำ�แล้วผุดขึ้นพูดนโม หลวงพ่อ
กับเณรน้อยเอาชนะพระเณรวัดอื่นได้เพราะการท่องจำ�คำ�ผวนไปตามการเดินของปูบน
ใบลานในกระด้ง
เรื่อง หลวงพ่อบ่ได้ยถา ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่ หลวงพ่ออ่านหนังสือ
ไม่ออกแต่สามารถพูดหลายประโยคเพราะท่องจำ�คำ�ที่เณรน้อยบอกไว้ หลวงพ่อกลายเป็น
หมอดูแม่นเพราะกลอุบายของเณรน้อยหลวงพ่อทำ�นายฝนตกได้ถกู ต้องเพราะบังเอิญได้ยนิ
เสียงกบเขียดร้อง
เรื่อง หลวงพ่อขี้ไก่หนวด ความขบขันเกิดจากเหตุการณ์ที่เณรน้อยใช้กลอุบาย
ทำ�ทีใช้ปากเลียกินขี้ไก่ปลอมจากน้ำ�ตาลปิ๊ปเพื่อลวงให้หลวงพ่อตายใจว่าขี้ไก่หวาน หลวง
พ่อหลงเชือ่ จึงบอกเณรน้อยให้ปล่อยให้ไก่ขนึ้ มาขีบ้ นศาลาได้โดยท่านจะใช้ปากเลียทำ�ความ
สะอาดเอง หลวงพ่อถูกเณรน้อยหลอกให้กินขี้ไก่จริง ๆ จนอาเจียนออก
เรื่อง หลวงพ่อเสียที ความขบขันเกิดจากปมเรื่องที่หลวงพ่อฝากเณรน้อยไปด่า
พวกพ่อค้าควายด้วยคำ�ว่า "ให้หมา 500 ตัวเย็ดแม่พ่อค้าพ่อค้า" ความมีไหวพริบปฏิภาณ
แก้ลำ�ว่า "ขอคืนหมา 200 ที่เย็ดแม่ให้หลวงพ่อ" ซึ่งเป็นการแปลงสำ�นวนคำ�ด่าให้เป็นคำ�พูด
ปกติเพื่อด่าตอบ หลวงพ่อไม่ทันฉุกคิดว่าตนเองถูกด่า กลับตกลงกันแบ่งหมา100 ตัวที่เย็ด
แม่กับเณรน้อยเสมือนหนึ่งว่าตนเองไม่ได้ถูกด่า
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