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ชีวิตของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ท้ังเข้มข้น  
และย่ิงใหญ่ คือ เข้มข้นด้วยการทำางานอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหน่ือย จนกระท่ัง 
ลมหายใจสุดท้าย, ย่ิงใหญ่ด้วยงานสืบสานพระพุทธศาสนาอย่างตรงไป
ตรงมาและจริงจัง ตามปณิธานของท่านท่ีว่า �ข้าพเจ้าขอถวายชีวิต
จิตใจน้ีแด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอมอบกายใจถวายพระพุทธ 
ศาสนาจนตลอดชีวิต� ชีวิตของท่านปัญญานันทภิกขุ คือชีวิตของ
พระสงฆ์ผู้เป็นแบบอย่างในการทำาหน้าท่ีสืบสานพระพุทธศาสนาตาม
เจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้า อันเป็นคุณค่าของพระสงฆ์ต่อพระศาสนา 
ต่อสังคม และต่อโลก

ท่าน �พุทธทาส� ยกให้ท่านปัญญานันทะ เป็น �แม่ทัพโลก� 
คือเป็น �แม่ทัพของโลกฝ่ายพุทธบริษัท เพ่ือทำาสงครามกับมารร้ายแห่ง 
โลกผู้มีความเห็นแก่ตัว เป็นแม่ทัพของพระพุทธศาสนา ของพระพุทธ-
เจ้า และของทุกศาสนา� โดยการเปรียบเปรยน้ี ชีวิตของท่านปัญญา-
นันทะ ก็คือชีวิตของนักรบ ผู้รบกับมารร้าย เส้นทางชีวิตของท่าน คือ 
�เส้นทางนักรบ�

นิยายภาพเร่ืองน้ีเกิดจากความรัก ความเคารพ ความคิดถึง 
และความรู้สึกสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ในวาระท่ีท่านปัญญานันทะถึง 
แก่มรณภาพ เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้ 
สาธุชนรู้จักและจดจำาความย่ิงใหญ่ของท่านปัญญานันทะ ไปตราบนาน 
เท่านาน เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่การดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

�เส้นทางนักรบ� แบ่งเป็น ๙ เล่ม ตามสภาพแวดล้อมและ
สภาพชีวิตของท่านปัญญานันทะ ในแต่ละช่วง คือ เด็กเล้ียงควาย, 
โจร, นักโทษ, นักเรียน, เด็กวัด, ชาวนา, กรรมกร, ครู, และพระ   

ผู้เสกสรรค์หวังว่าการ์ตูนเร่ืองน้ีจะเป็นความบันเทิง ความรู้ 
และความบันดาลใจ แก่ผู้อ่านท้ังผู้เยาว์และผู้ใหญ่ ตามสมควร.

อนุสรณ์บูชาท่านปัญญานันทภิกขุ
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àส้นทางนักรบ

เด็กชายป่ัน เสน่ห์เจริญ 
พระเอกของเรา ช่ือเล่นว่า �ขาว�
แต่ญาติผู้ใหญ่เรียกว่า �ไอ้หมา� 

ด้วยความรักแบบว่าสุดๆ 
มีหน้าท่ีประจำา
คือ เล้ียงควาย
กับหน้าท่ีพิเศษ
คือ พนักงาน
เดลิเวอร่ี 

(ส่งของ)

เป็นคร้ังคราว

พ่อวัน เสน่ห์เจริญ 
พ่อพระเอก 
ยืนกับลูกสาว
คนเล็ก 
ช่ือ หนูกล่ิน

แม่คล้าย เสน่ห์เจริญ 
แม่พระเอกเป็นคนใจดี 
และข้ีเกรงใจ ยืนอยู่
กับลูกสาวคนรอง ช่ือ ดำา 

ขำา
ลูกสาวคนโต
กำาลังจะเป็นสาว
และหัดทำางาน
ช่วยแม่

ยายหนู กับ
ยายนุ่ม
ยายหนูเป็นพ่ี 
ของยายนุ่ม 
ยายนุ่มเป็นยาย
ของป่ัน
ชอบเล่านิทาน
ก่อนนอน
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äอ้แป้น
เป็นท้ังเพ่ือนและญาติ
ของพระเอก

äอ้äข่นุ้ย*
เพ่ือนเด็ก
เล้ียงควาย
คู่ปรับแป้น

äอ้ยอด*
เด็กเล้ียงควายท่ี
โตเป็นหนุ่มแล้ว
จึงชอบทำาตัวแบบ
หนุ่มๆ พัทลุง
สมัยน้ัน คือ
เป็นนักเลง

ผู้ใหญ่ก่ิง*
พ่อไอ้ยอด

เนียน*
เด็กหญิง
เพ่ือนบ้าน
รุ่นเดียวกับ
หนูกล่ิน

ตาแคล้ว*
ผู้แสนหวงมะม่วง
อร่อยและลูกสาว
แสนสวย

นวล*
ลูกสาว
ตาแคล้ว
ดอกไม้ป่า
ท่ีหนุ่มๆ 
หมายปอง

* = ตัวละครสมมุติ
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�ข้าพเจ้าเกิดที่จังหวัดพัทลุง... เอ่ยชื่อจังหวัดพัทลุงละก็  

มีคนสั่นหัวกันมาก เพราะว่าเป็นเมืองที่มีชื่อในทางดุๆ อยู่... 

มารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดาชาวนาชาวไร่ คือ 
ทำานา ไม่มีที่ดินเป็นของตัวมากมายอะไร... ต้องไปเช่านา 

คนอื่นทำาทุกปี เพื่อจะได้มีข้าวสำาหรับเลี้ยงครอบครัว   

แต่ก็ไม่ลำาบากยากเข็ญอะไร เป็นครอบครัวที่เรียกว่า 

อยู่เย็นเป็นสุข...

ในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเด็ก พอจะทำางานทำาการได้ ก็จะ

ต้องทำางาน คือเลี้ยงควาย... เวลากลางวันไปเลี้ยงควายใน

ทุ่ง ข้าพเจ้าไม่ชอบคลุกคลีกับเด็กเลี้ยงควายอื่นๆ เพราะว่าเขา

ซุกซน ชอบเล่นในเรื่องที่เรียกว่ายุ่งๆ บ่อยๆ... พวกเด็กเลี้ยง

ควายมักจะเล่นเสือกินวัว คือขีดเป็นตาตารางคล้ายหมากรุก... 

มักจะเขกหัวเข่ากัน เวลาเขก บางคนมักเขกเจ็บๆ คนถูกเขกก็

โกรธ พอโกรธขึ้นมาก็ต่อยปากกัน...�

(จากหนังสือ “ชีวิตของข้าพเจ้า”
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เขาอกทะลุ อำาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๔๕๙

ตำาบลคูหาสวรรค์
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 ไอ้หมา...

 ไอ้หมา*... ต่ืนได้แล้ว!

อือ...

เด๋ียวไม่ทันใส่บาตรนะ!

ค้าบ...

 ไปล้างหน้าล้างตา
 แล้วตามยายมานะ

* ไอ้หมาคือช่ือท่ีผู้ใหญ่
เรียกเด็กด้วยความเอ็นดู
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เราต่ืนเช้า
ไปหน่อย
หรือเปล่า

ยาย?

 ไม่หรอก! เด๋ียว
 ท่านก็มาแล้ว

พระมาแล้ว!

ยังง้ัน
แหละจ้ะ

...จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

 ไอ้หมา อย่าลืมเอาบุญ
 ไปฝากแม่ด้วยนะ

ครับ ยาย
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แต่ตอนน้ีมากรวดน้ำา
กับยายก่อน

อิทัง เม ... ญาตีนังโหตุ สุขิตาโหนตุ 
ญาตะโย

เอาไปรดต้นไม้ใหญ่ 
ค่อยๆ รดนะ
อย่าสาด

มีคนคอย
รับบุญอยู่

แม่!

หือ! ว่าไงลูก?

หนูเอาบุญ
มาฝาก

เออ! โมทนาสาธุ! 
ขอบใจลูก!
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 ไอ้หมาไปปลุกน้องได้แล้ว
 ให้ข้าวไก่เสร็จแล้ว

 ไปตามพ่อมากินข้าว

หนูกล่ิน! หนูกล่ิน! 
ต่ืนเถอะ

พ่ีเอาข้าวให้ไก่ 
มันไม่ยอมกิน 

ถ้าหนูกล่ินไม่มาด้วย

อ๊ะ!

ฮ่ะฮ่ะ!

มากินข้าวกัน มา! 
หนูกล่ินมาแล้ว!

มาเร็วๆ กู๊ก...กุ๊ก!
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ว้าย!

ฮิฮิ!

ฮะฮะ!

 พ่ีป่ัน! เจ้าตัวน้ัน
 ไม่ยอมลงมากิน!

ตัวไหน?

กำาลังฟักไข่
อยู่ละม้ัง!

 ไหน! ดูหน่อยซิ 
 มีก่ีใบ!

อ๊ะ!
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อย่าไปยุ่งกะมัน!

!

อ๊ะ! อ๊ะ! อ๊ะ!  โอ๊ย!

พ่ีป่ัน!
อูย!

ป๊อง!
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ฮะฮะฮะ!บอกแล้วว่า 
อย่าไปยุ่งกะมัน!

 ไม่เช่ือ!

ฮึ!

ฮ่ะฮ่ะฮ่ะ!

แม่ดุอย่างน้ี
สงสัยจะได้ลูกชาย!

ฮิฮิ!

กล่ินให้ข้าวไก่ไปนะ
พ่ีจะไปตามพ่อกินข้าว

อุ๋ย! อุ๋ย! เอ้า! เธอกิน
ท่ีเหลือน่ีละกัน!
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พ่อ!

พ่อ! กินข้าว  ไปสิ!

เม่ือเช้าหนู
ตักบาตร
เอาบุญมา
ฝากพ่อด้วย

ขอบใจ ลูก!

วันน้ีแม่เขาทำาแกงอะไร?

 ไม่รู้ฮะ แต่ได้กล่ิน
แล้ว สงสัยจะเผ็ด

ป้ึก!
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ค่ัวกล้ิงวันน้ี
ฝีมือขำาเขานะ

พ่อต้องกินเยอะๆนะ

อือ! เออ! ดูน่ากินดีน่ี!

อ้ึม! ใช้ได้!

เออ! มีคน
รับรองแล้ว!

 อีกหน่อยขำาทำากับข้าว
แทนแม่ได้แล้วซี!

อุ๊ย! ยังหรอกค่ะ
คุณยาย!
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หลังอาหาร

ปีน้ีเราคงต้องเช่าท่ีเขา
ทำานาอย่างเคย....

 ไม่ง้ันไม่พอกิน  แต่พ่ีให้ใครๆ ยืมวัวควาย
 ไปจนจะไม่เหลือแล้วนะ!

ยังมีควายอีกสามส่ีตัว 
พอถมเถไป

สามส่ีตัวของพ่ีน่ะ 
เป็นลูกแหง่ซะตัวนึงนะ

มีจริงๆ แค่สามเท่าน้ัน!

ก็เขาเดือดร้อนน่ะ!
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 เขาถึงได้ยอมตากหน้ามาขอยืมเรา
 บางคนโดนโจรลักโจรปล้น

 จนหมดเน้ือหมดตัว!

 มีตำารวจก็เหมือนไม่มี

อ๊ะ! อย่าเล่นโกงซี!

หมากหนูกล่ิน
หมดท่ีหลุมน้ีน่ี!

เห็นด้วยเหยอ?

 สงสารตาเคล่ือนกับเมีย! 
 โดนโจรบุกถึงห้องนอน 
 บังคับให้บอกท่ีซ่อนเงิน 
 แถมต้อนควายไป
 แทบหมดคอก!

 หึ! ยังใจดีเหลือไว้ให้
 ทำานาอีกตัวนึง! 
 ไม่พอหรอก!
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หÁากขุÁ
หมากขุมเป็นการละเล่นของชาวภาคใต้
อุปกรณ์ประกอบด้วย รางหมากขุม เป็นไม้ท่อนผ่าซีก 
ขุดเป็นหลุม (หรือขุม) ข้างละ ๗ หลุม และหลุมใหญ่ท่ีหัวท้าย 
กับลูกหมากขุม ๙๘ ลูก (เดิมใช้ลูกสวาด ปัจจุบันหาได้ยาก มักใช้ลูกแก้วแทน) 
เร่ิมเล่นโดยใส่ลูกหมากลงในขุมท้ังสองฝ่ังครบท้ัง ๑๔ ขุม นับหน่ึงถึงสาม แล้วลงมือเดิน 
หมากพร้อมกัน โดยควักลูกหมากจากขุมไหนก่อนก็ได้ในฝ่ังของตัว แล้วเอาไปหยอด
ลงในขุมไล่วนไปทางหัวแม่เรือนของตัวเอง ขุมละลูก ทุกขุมไม่เว้น เม่ือหมากหมดท่ีขุม
ไหนก็ควักเอาลูกหมากจากขุมน้ันท้ังหมดเดิน (หยอด) ต่อไป ถ้าเดินหมากไปหมดใน
ขุมว่าง ไม่มีหมากเลยเรียกว่า ตาย ต้องหยุดเดิน ถ้าเล่นตายทางฝ่ังตนเองและมีลูกอยู่
ในขุมฝ่ังตรงกันข้าม ก็จะได้กินลูกของฝ่ายตรงข้าม เอาไปใส่ในช่องเรือนของตัวเอง แต่
ถ้าไปตายในขุมของฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่าตายเปล่า ถ้าลูกหมดลงในเรือนของตัวพอดี 
ก็ได้เลือกหยิบใหม่จากหลุมใดก็ได้ในฝ่ังของตัว จากน้ันก็จะผลัดกันเล่นจนกว่าไม่มีลูก
เหลืออยู่ในหลุม คือลูกหมากขุมข้ึนเรือนจนหมด ใครได้ลูกหมากมากกว่าเป็นผู้ชนะใน 
รอบน้ัน เม่ือเร่ิมรอบต่อไป ต่างฝ่ายต่างเอาลูกจากเรือนมาใส่ในหลุมฝ่ายตนหลุมละ ๗  
       ลูก หลุมท่ีมีลูกไม่ครบก็ไม่ต้องใส่ เรียกว่า ขุมม่าย หา 
         อะไรมาใส่เป็นเคร่ืองหมายให้เล่นข้ามหลุมน้ีไป

 เคล็ดการเล่น ผู้เล่นต้องเลือกควักขุมกะให้ลูกหมดท่ีเรือน
พอดี เม่ือฝ่ายตรงข้ามมีลูกหมากน้อยลง ขุมม่ายก็มากข้ึน จน
กระท่ังเหลือหมากไม่ถึง ๗ ลูก ไม่พอใส่แม้สักหลุมหน่ึง เรียกว่า 
คอขาด เป็นฝ่ายแพ้  รางหมากขุมอาจทำาได้ง่ายๆ โดยขุดดิน 

เป็นหลุม ส่วนลูกหมากใช้ดินเหนียวป้ันตากแห้งก็ได้.

วิธีโกงคือหยอดลูกเร็วๆไม่ยกมือข้ึนสูง 
เม่ือหมากไปหมดท่ีขุมว่าง ก็แกล้งทำาเป็น
ว่ายังมีหมากหยอด
ถึงขุมต่อไปท่ี
มีลูกหมากอยู่

ชาวบ้านอย่างเรา
ก็ไม่รู้จะทำาไง!

เฮ้อ!
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 ไอ้หมาเอ๊ย! มาหายายหน่อย!

อ๊ะ! ยายเรียก...

พ่ีต้องไปแล้ว!

ง้ันฉันชนะ!

 ไอ้หมาเอ๊ย!

 ไอ้หมา

 ตอนบ่าย
 อย่าลืม
 เอาควาย
 ไปกินน้ำา
 กินหญ้า
 ด้วยนะ ค้าบ!
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มาแล้วค้าบ!

เรียกได้ดังใจจริงๆ
ไอ้หลานคนน้ี!

 ไอ้หมา ช่วยยายทำาน่ีหน่อย

ทำาไรฮะ?

เช็ดนวลใบตอง

นวลใบตอง?

 ไอ้ท่ีเป็นนวลขาวๆ 
 อยู่ใต้ใบตองน่ีไง!

ยายตัดใบตอง
ทำาไรเยอะแยะ?

ทำาขนมน่ะซี!

ขนมไรฮะ?
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   ยายเห็นว่ากล้วยก็มี 
 ใบตองก็มี ข้าวเหนียวก็มี 
มะพร้าวก็มี จะทำาขนม

        อะไรดีน้า?

 ไอ้หมาช่วยยาย
 คิดหน่อยซิ!

กล้วย, ใบตอง,
ข้าวเหนียว, มะพร้าว?...

คิดไม่ออกบอกใบ้ให้
นิดนึง!

ถ้าจะให้ดี
ต้องมีถ่ัวดำาด้วย

อ้าว! คิดไปมือก็
ทำาไปด้วยซิ!

ข้าวเหนียวห่อ*

 ใช่ม้ัยฮะ?

 ใส่ถ่ัวดำาด้วย
เยอะๆ นะฮะ!

 โอ๊ย! ของยายไม่ต้อง
 ใส่ถ่ัวดำาก็อร่อย!

ยายนุ่มหลอกอะไรหลานอีกล่ะ?

* ข้าวเหนียวห่อ = ข้าวต้มมัด

ช่าย!
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 เอ้า! ออกมาได้แล้ว!
 ได้เวลากินหญ้ากันแล้ว

อ๊ะ!
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หลีกทางโว้ย!
หลีกทางให้เสือยอด
แห่งทุ่งท่ามิหรำา!

เฮ้ย!

 โอ๊ย!

อะไรวะ!

ไง! ไอ้ป่ัน! 
ล้มลุกคลุกคลาน

เชียวรึ!

 ไอ้แป้น!
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 ไอ้ยอดเป็นบ้า
 อะไรของมัน? เจ็บม้ัย?

มันอยาก
จะเป็นโจร!

มันคงได้เป็น
เข้าสักวัน!

ข้ึนมาน่ังด้วยกันม้ัย?

เอาซี!

ฟุดฟิด!

 ฮึบ!

 ฮึบ!

ฉันมีข้าวเหนียวห่อ
มาฝากด้วย

เออ! ขอบใจ
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สโมสรเด็กเล้ียงควาย

ไอ้ยอด
ลูกผู้ใหญ่ก่ิง

 ไอ้ไข่นุ้ย
ลูกไล่ไอ้ยอด

 ไอ้ป่ันกะไอ้แป้น
 มาโน่นแล้ว

หลังจากผูกวัวควายใน
แหล่งหญ้าแล้ว ป่ันกับ
แป้นก็มุ่งหน้ามาสโมสร
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หลบหน่อยโว้ย!

อูวะ!
พวกมันมี

ข้าวเหนียวห่อ
มาด้วย

ข้ามีข่าวมาบอกพวกเอ็ง

ข่าวอะไร
พ่ียอด? เสือรุ่งดอนทราย

แหกคุกออกมาแล้ว!
ห๊ะ!*

หา!

*อักษรสูง จะผันวรรณยุกต์ตรีก็ได้ เพียงแต่ไม่มีใครจำาเป็นต้องใช้ อย่างกรณีน้ี
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 พ่อบอกว่า พอเสือรุ่งออกมาจากคุก
 ได้ ก็ตรงไปฆ่ากำานันสีสงครามท่ี
 ดอนทรายทันที ถึงจะเป็น
 คนบ้านเดียวกัน  แต่
 ไปเข้ากับทางการ

ช่วยเขาวางแผน
จับเสือรุ่งเข้าคุก!

เห็นว่าฆ่ากลาง
งานเล้ียงเลยละ!

อ๋ึย!

 เสร็จแล้วเสือรุ่งประกาศ
 ไม่ให้ใครร่วมมือกับทางการ

 ไม่ง้ันจะต้องเดือดร้อน!

อ้าว! ยังง้ีลุงผู้ใหญ่
พ่อพ่ียอดก็ต้อง
เดือดร้อนน่ะซี!

เป็นผู้ใหญ่ก็
ต้องเป็นพวกเดียว
กับทางการอยู่แล้ว

แล้วพ่ียอดก็ต้อง
เดือดร้อนไปด้วย

เฮ่ย! เสือรุ่งไม่รังแก
เด็กหรอกโว้ย!
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 แต่ลุงผู้ใหญ่น่ะซี!  ไม่ต้องห่วง 
 พ่อข้าดูแลตัวเองได้

แล้วพ่อแม่ฉันล่ะ?

พ่อแม่เอ็งมีสมบัตินักรึ?

 ไม่มี!

ง้ันเอ็งก็อย่าห่วงไปเลย

เล่นเสือกินงัวกันม้ัย
 ไอ้แป้น?

เอาซี!
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 แกได้ยินหรือเปล่า 
ว่าแถวน้ีมีเสือกินวัว?

เหรอ?

กูจะเป็นเสือ! กูก็จะเป็นเสือ!

ง้ันก็วันทูซ่ม*กัน! วัน ... ทู ... ซ่ม!

ข้าชนะ!
ข้าได้เป็นเสือ!

จะเล่นเอาอะไรกัน?

ก็เขกเข่า
สามทีไง!

เบ่ือเขกเข่าแล้ว 
เล่นเอาข้าวเหนียว
ห่อดีกว่า

* วันทูซ่ม คือ การเล่นเป่าย้ิงฉุบของเด็กใต้
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àสือกินวัว
เสือกินวัว เป็นหมากกระดานท่ีเด็กใต้ชอบเล่นกันสมัยหน่ึง 
ผู้เล่นฝ่ายเสือมีหมาก ๔ ตัว ผู้เล่นฝ่ายวัวมีหมาก ๑๒ ตัว 
ผลัดกันเดินคนละตาบนกระดานตีเส้นแบ่งเป็น ๑๖ ช่อง

เป้าหมาย เสือจะพยายามกินวัวให้หมด ส่วนวัวก็จะพยายามแทงเสือให้ตายให้หมด  
กติกา เสือกินวัวโดยกระโดดข้ามวัวท่ีอยู่ในช่องตรงกัน ไปยังช่องว่างท่ีอยู่ตรงข้าม แล้ว
ยกวัวออก วัวแทงเสือได้เฉพาะตัวท่ีอยู่ในช่องทแยงท่ีติดกัน โดยยกเสือออก แล้ววางวัว
แทนท่ี แต่มีข้อแม้ว่า วัวจะแทงเสือได้ต่อเม่ือเสือถูกดักจนไม่มีตาเดินเสียก่อน ถ้าเสือยังมี
ตาเดิน วัวก็ยังแทงเสือไม่ได้  ผลัดกันเดินคนละตา

เร่ิมเล่นโดยเสือไป
อยู่ท้ัง ๔ มุมก่อน 
จากน้ัน วัว ๑ ตัวก็
ลงไปเพ่ือเร่ิมล้อม
เสือโดยอย่าให้โดน
เสือกินเสียก่อน

 ตาต่อไปเสือตัวหน่ึง
 ออกจากมุมเพ่ือจะ
 กินวัว วัวอีกตัวก็ลง
 มาปิดช่องไม่ให้เสือ
 โดดข้าม (เพ่ือกิน)
 วัวได้

 ต่อไป เสือตัวหน่ึง
 เดินอีกเพ่ือหาช่อง
 โดดกินวัว วัวก็ลง
 มาช่วยปิดช่องกัน
 อีก อย่างน้ีเร่ือยไป

เม่ือดักกันจนเต็ม
ช่องกลาง เสือก็จะ
กลับเข้ายึดมุม ซ่ึง
เป็นจุดยุทธศาสตร์
สำาคัญท่ีต่างฝ่ายจะ
พยายามยึดให้ได้

 อย่างไรก็ตาม วัวก็
 จะมีจังหวะยึดมุมได้
 มุมหน่ึง เสือป้องกัน
 ไม่ได้ ต้องเดินไปหา
 ช่องว่างอ่ืน

 เดินดักเดินหลบกัน
 ถ้ายังไม่กินกันเลย 
 หมากก็เต็มกระดาน 
 ไม่มีตาว่างให้เสือเดิน
 วัวจึงจะแทงเสือได้

 อย่าลืมว่า ต้องให้เสือหมดตาเดินเสียก่อน 
 วัวจึงจะแทงเสือได้ ฝ่ายวัวจะต้องพยายาม
 รักษาจำานวนไว้ ถ้าเหลือน้อยก็จะล้อมเสือ
 ให้จนตาเดินไม่ได้ และไม่มีตัวช่วยปิดช่อง
 เสือโดดกิน  คนเล่นหมากฝ่ายวัวจึงเล่น
 ยากกว่า ใครๆ จึงอยากเป็นฝ่ายเสือซ่ึงมี
 โอกาสชนะง่ายกว่า 

 หมากเสือกินวัวน้ี กว่าจะรู้แพ้ชนะกันก็
 ใช้เวลานานมาก จึงเป็นเกมเล่นฆ่าเวลาท่ี
 เด็กเล้ียงควายชอบ เพราะมีเวลาท้ังวัน

หมากเสือกินวัว ถ่ายทอดโดยคุณสิต อภัยรัตน์ 
อดีตเด็กเล้ียงควาย ชาวพัทลุง 
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แต่เอ็งไม่มี
ข้าวเหนียวห่อน่ี!

ถ้าข้าแพ้ ข้าให้เอ็งเลือก
ปลากัดข้าได้ตัวนึง 
ยกเว้นไอ้หัวตะก่ัว

เอาง้ันรึ?

ปลากัดตามแต่ข้า
จะเลือกตัวนึงนะ!

ข้าวเหนียวห่อ
คู่นึงนะ!

พ่ียอดเป็นกรรมการ

เออ!

เออ!

ข้าวางตัวแล้ว
เอ็งเดินก่อน

 ได้เลย
 ไอ้นุ้ย!

เอ้า! ตาเอ็ง

เก่งไม่กลัว 
กลัวช้าโว้ย!

 ใจเย็นๆ 
 ไอ้แป้น!
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ข้าชนะแล้ว! ยังโว้ย!
งัวยังไม่หมด!

อีกเด๋ียวก็หมด!

 เอ็งก็ไล่กิน
 ให้หมดก่อนซี!

แต่ข้าจะกิน
ข้าวเหนียวห่อ!

เฮ้ย!

น่ันมัน
ข้าวเหนียวห่อ
ของข้าโว้ย!

แต่เอ็งยัง
ไม่ชนะ!
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ทำาง้ีได้ไง!

อ๊ะ!

อ๊ึบ!

อ๊ึด!

หือ!
อะไรกันวะ!?

พล่ัก!
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อะไรกันวะ!?

หยุด!
หยุดโว้ย!

พล็อก!  ไอ้... ป๊ัดโธ่โว้ย!

อ๊ึก! น่ีแน่ะ! เก่งกันนัก!
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เป็นไง้!

ฉันเล่นชนะ
แต่ไอ้แป้นมันจะกิน

ข้าวเหนียวห่อซะก่อน

 ก็งัวฉันยัง
 ไม่หมด!

งัวเอ็ง
เหลือก่ีตัว?

เสือเอ็งล่ะ?

มีอีกสองตัว

งัวชนะยากแล้วละ แต่เล่นยังไม่รู้แพ้ชนะ
แล้วเอ็งจะกินข้าว
เหนียวห่อ
ก่อนได้ไง?

เอ่อ...
หกตัว!
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ฉันจะแกล้ง
ล้อเล่นน่ะ!

ข้าวเหนียวห่อ
อยู่ไหนล่ะ?

อุ๊ย! ฉันบังเอิญ . . 
น่ังทับมันอยู่น่ะ!

เอาให้ไอ้ไข่นุ้ยมัน!

แป้น นายกินกะฉัน
คนละกลีบ

   แฮ่ะๆ! ฉันรู้ว่านายต้อง
แบ่งให้ฉันอยู่แล้ว 

แบนไปหน่อย
แต่ก็อร่อย...

ฉันให้พ่ียอด
กลีบนึง . .

 ไม่เอาโว้ย!
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เจอกันใหม่พรุ่งน้ีโว้ย!

เอ้า! รีบเข้าไป!  ไอ้หมากลับมาแล้วเหรอ?
มาหาแม่หน่อย
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มีอะไรฮะแม่?

 ไอ้หมาเอาแกงส้มไปให้
  ลุงป้าน้าอาหน่อย

อีกแล้ว! พ่อเขาได้ปลาช่อนมาหลายตัว 
แม่แบ่งใส่ถ้วยไว้แล้ว

ยกเอาไปได้เลย

อยู่บนโต๊ะน่ันละ
เดินถือดีๆ ล่ะ

เฮ้อ! อูย! ร้อน!
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เฮ้อ!

รับแกงด้วยค้าบ!

ขอบใจจ้ะ



35

เฮ้ย!

ขอบใจจ้ะ

ขอบใจนะ

ขอบใจนะ

ขอบใจโว้ย!
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รับแกงด้วยค้าบ!

เนียนไปรับแกงหน่อย! รอเด๋ียวจ้า!

พ่ีป่ัน!
เอาอะไรมาให้น่ะ?

แกงส้ม
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อู๋! น่ากินจัง! พ่ีรอเด๋ียวนะ

มีอะไรจะให้

ชมพู่หลังบ้านน่ะ

เพ่ิงเก็บเม่ือเช้า

ฝากให้กล่ินด้วยนะ ขอบใจนะ

ฮิฮิ
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ถ้วยสุดท้ายแล้ว
พิเศษหน่อย แถม
ข้าวเหนียวห่อ

แป้น! แป้นโว้ย!

 ไอ้ป่ัน! มีไร?

เอาแกงส้มมาให้

อ๊ะ! ฝนตก!

ข้ึนมาก่อนซี!

ฝนตกอย่าเพ่ิงรีบกลับ
 มาดูไรกันก่อน

มีไรเหรอ?

ตามมา
เหอะน่า!
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ปลากัด!

นักสู้โว้ย!

นายจะได้ดูการต่อสู้
คร้ังย่ิงใหญ่ในชีวิต
ของนักสู้สองตัวน้ี...

... ว่าใครจะชนะ
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ฉันล่อให้มันเห็นหน้ากัน
อยากกัดกันมาหลายวันแล้ว

เห็นม้ัย! มันอยากกัด
กันเต็มแก่แล้ว!

ทำาไมต้องให้มัน
กัดกันด้วย?

ฉันจะคัดพ่อพันธ์ุ!

ผู้ชนะถึงจะได้
เป็นพ่อพันธ์ุ!

รางวัลของผู้ชนะคือ
แม่พันธ์ุท่ีรออยู่ในอ่าง

นอกชานโน่น

อ้อ!
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พร้อมยัง? เอาละ!

การต่อสู้ท่ีย่ิงใหญ่ในโหลใบย่อมๆ ได้เร่ิมข้ึนแล้ว!

จ๋อม!
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 โลกน้ีเป็นท่ีอยู่ของเผ่าพันธ์ุผู้ชนะ!
เจ้าปลาน้อยเอ๋ย!

อ๊ะ! เจ้าตัวน้ัน
ท่าจะไม่ไหว

ซะแล้ว!

การต่อสู้ส้ินสุดแล้ว! มีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้!
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ฉันจะต้องบำารุงบำาเรอมันอีก
สองสามวัน ก่อนจะส่งตัว
เข้าเรือนหอ!

หนุกม้ัย?

แล้วเอ็งล่ะ
หนุกม้ัย?

นายจะเอาไปเล้ียง
บ้างม้ัย?

 ไม่ละ

ฝนหายแล้ว!
ฉันไปละ

ขอบใจโว้ย!
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พ่ียอดมาแล้ว!

 พ่ียอดมัวทำา
 อะไรอยู่ถึง
 ได้มาช้า?

 มีคนมาบ้าน เล่าเร่ือง
โจรข้ึนบ้านผู้ใหญ่มาก*

 โจรข้ึนปล้น
 บ้านเหรอ?

 โจรข้ึนบ้าน
 แต่ไม่ได้ปล้น
 เปล้ินอะไร

อ้าว! แล้ว
ข้ึนไปทำาไม?

ก็ข้ากะลังจะ
เล่าอยู่น่ีไง!

เม่ือวานน้ีตอนใกล้พลบ 
ผู้ใหญ่มากกำาลังเอา
ควายเข้าคอก

* เหตุการณ์จริงเกิดกับผู้ใหญ่มาก อภัยรัตน์ บ้านคลองเรือ ตำาบลพญาขัน
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ผู้ใหญ่มากเห็นคนส่ีห้าคนมาทำา
อะไรอยู่ในดงกล้วยข้างบ้านแก

 แกคิดว่าคงเป็นคนเดินทางกำาลัง
 จะพักหุงหาอาหารกัน ก็เลยเรียก
 ให้ข้ึนไปกินข้าวบนบ้าน

 กินเสร็จเขาก็ออกเดินทางต่อไป 
 แกบอกให้นอนพักท่ีบ้านก่อนก็ได้ 
 แต่พวกเขาบอกว่า
 เดินทางตอนกลาง
 คืนไม่ร้อนดี

ตอนเช้ามืดผู้ใหญ่มากลุกออกมาข้ี... 
พอเดินผ่านดงกล้วย
แกถึงได้เห็น...

มีคนแอบมา
ข้ีไว้ก่อน...

เด๋ียวก็ยันเปร้ียงเลย! น่ีแน่ะ!

 โอ๊ย!
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อู๋ย!

  ไหนบอกว่าเด๋ียวไงล่ะ!
  แล้วถีบทำาไม?

ตีนมันไว
ห้ามไม่ทันโว้ย!

ผู้ใหญ่มากเห็นอะไร
พ่ียอด?

เห็นศาลเพียงตาโว้ย
เพ่ิงทำาเสร็จใหม่ๆ

พร้อมเคร่ืองสังเวย
ของโจรท้ังน้ัน

 โจรมาทำาไว้เหรอ? ก็ใช่น่ะซีวะ! ก่อนข้ึนปล้น
มันต้องต้ังศาลทำาพิธีโจรก่อน
และบอกกล่าวกับเจ้าของบ้าน

ก็พวกท่ีผู้ใหญ่มากชวน
กินข้าวน่ันแหละ!

 อ้าว! ทำาไมมัน
 ไม่ปล้นเสียล่ะ? 
 ก็ได้ข้ึนเรือน
 ง่ายๆ แล้วน่ี

ห๊ะ! เอ็งไม่เคยได้ยินหรือไง? พวกนักเลง
เขาถือกันว่า ถ้าได้ข้าวสักกำาน้ำาสักจอก 
หรือแม้แต่ได้อาศัยชายคาบ้านไหนหลบ
แดดหลบฝน ก็จะไม่ปล้น
บ้านน้ันเป็นอันขาด 
ถือว่าไม่กตัญญูรู้คุณ 
ทำาอะไรก็ไม่เจริญ
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เป็นโจรยังหวัง
จะเจริญอีก!

อย่างน้ีเขาเรียก
ว่านักเลงโว้ย!

แต่นักเลง
เขาไม่รังแก

เด็กนะ!

ก็ข้าบอกแล้วว่า 
ตีนมันไวห้ามไม่ทัน 

ขอโทษโว้ย!

 ไอ้นุ้ย เล่นเสือ
 กินงัวอีกม้ัย?

เอ็งมีข้าวต้มมัด
อีกหรือไง?

เล่นเขกเข่ากันไง?  จะเอาคืนเรอะ! เอาซี! ดีกว่าอยู่เปล่าๆ
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วัน...ทู... ซ่ม!
เอ้า! เดินก่อนซีไอ้ควาย  

เอ๊ย! ไอ้งัว!

อย่าย่ัว! 
          มึงอย่าย่ัว!

ทำ�ไมคนเข�ชอบพูด
ว่� โง่เหมือนคว�ย?

 ก็เพร�ะชอบถ�มโง่ๆ
อย่�งแกน่ีแหละ!
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ตายไปแล้ว
เอ็งอยากเป็นไร?

เป็นยี่ห้อให้วงดนตรี
สักวงคงเท่ดี!

  ไอ้เสือเอาวา!
อ๊ะ!

เสือยอดมาแล้ว
            อย่าคิดสู้!
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เอาสมบัติ
ออกมาให้
เสียดีๆ!

 แล้วกูจะ
 ไม่ทำาร้าย!

พวกมึงลุยเข้าไป!
ถ้ามันไม่สู้

ก็อย่าทำาร้าย!

ห้ามทำาอะไรคนแก่
ผู้หญิงกับเด็ก
เป็นอันขาด!

หยุดก่อน!

อย่ายิงนะโว้ย!
กูมามือเปล่า!
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พ่อ!

พ่ออย่าขวางฉันดีกว่า!

 ไอ้ยอด! มึงลืมแล้วหรือ
 ว่ากูเป็นผู้ใหญ่บ้าน!

ถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่ช่วยลูกบ้าน 
ก็ไม่ควรเรียกว่าผู้ใหญ่บ้าน
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แล้วพ่อท่ีหลงเมียใหม่
จนไม่สนใจลูกตัวเอง
น่ีจะเรียกว่าอะไรล่ะ?

หือ? เอ็งพูดเร่ืองอะไร?

 ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว 
 ฉันขอพูดเสียวันน้ีเลย!

ตอนแม่ตายใหม่ๆ พ่อก็เล้ียงดูฉันดีอยู่
แต่พอพ่อมีเมียใหม่ พ่อก็ไม่สนใจฉันเลย
เมียพ่อจะทำาอย่างไรกับฉัน 
พ่อก็ไม่เคยรู้

พ่อไม่คิดจะส่งเสริมฉันเลย
ฉันเป็นถึงลูกผู้ใหญ่บ้าน แต่

พ่อให้ฉันเป็นแค่เด็กเล้ียงควาย
ฉันจะเรียนหรือไม่เรียน
หนังสือ พ่อก็ไม่แยแส

ทีกับไอ้แก่นลูกเมียพ่อ
พ่อเอาใจมันสารพัด
บอกว่าโตข้ึนจะให้เป็น
เจ้าคนนายคน จนมันจะ
เป็นนายฉันอยู่แล้ว!

แต่ทีกับฉันพ่อกลับพูดว่า
จะต้องเรียนรู้ความลำาบาก
เสียก่อน แล้วค่อยสบาย
ภายหลัง
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ภายหลังน่ะ 
เม่ือไหร่
ล่ะพ่อ?

 ไอ้ยอด! เอ็ง
 ฟังพ่อก่อน!

 พอเถอะ! พ่อ
 ไม่ต้องพูดแล้ว!

 ไอ้ชู! ไอ้คง! 
 จับพ่อกูมัด!

กับต้นไม้!

พวกมึงเรียงหน้ากระดาน
เข้าไปกวาดสมบัติ
ทีละบ้าน!

เอาแต่สมบัติ
นอกตัวนะโว้ย!
สมบัติติดตัว
ห้ามแตะ!
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เปร้ียง! เฮ! ปัง!
เฮ!

เฮ!

พ่อแคล้ว!
น่ีฉันไอ้ยอดเองนะ!
ฉันมาดี!

ฉันมารับแม่นวลไปเป็นเมีย!

พ่อแคล้วส่งตัวแม่นวลให้ฉัน
ฉันจะนับถือพ่อแคล้วเป็นพ่อ!
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 มึงจะเล้ียงลูกกู
 ได้หรือไอ้ยอด?

 ไม่ต้องห่วง ฉันจะไม่ให้น้อยหน้า
คุณนายนายอำาเภอก็แล้วกัน!

ฮ่ะฮ่ะ

มึงรักษาคำาพูด
นะ ไอ้ยอด!  ไว้ใจเถอะพ่อ!

 ไอ้เสือยอด
 คำาไหนคำาน้ัน!

แม่นวล
ข้ึนม้า!
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พ่ียอด . . .
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รอด้วย!
พ่ียอด!

กอดพ่ีแน่นๆ อุ๊ย!

ช้าๆ หน่อย!
ฉันกลัว!

ข้าชนะเอ็งแล้ว!
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ข้าชนะเอ็งแล้ว มา
 ให้เขกเข่าซะดีๆ

อ๋ือ!

เอ้า!

เอามือออก
ซีวะ!

กรอด-ด! หน่ึง!

โป๊ก!
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 โป๊ก!  โป๊ก!

สอง! สาม!

ข้าจะไปลักมะม่วง
บ้านตาแคล้ว

 ใครจะไปกะข้าม่ัง?

อูย-ย-ย

อ้าว! เฮ้ย! รอด้วยซีพ่ียอด!

แล้ววัวควายน่ีล่ะ
จะทำาไง? ช่างหัวมัน!

อ้าว!
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เอาไงวะ ไอ้ป่ัน?
จะไปกะเขาม้ัย?

 ไม่ไปกะเขา เขาก็ไม่แบ่งให้น่ะซี!

อ๊ะ!

 ไปกันเถอะ!

รอด้วย!
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ข้าจะปีนต้นหว้านอกร้ัว 
แล้วโหนไปต้นมะม่วงในร้ัว

พวกเอ็งกางผ้าน่ี
คอยรับมะม่วง

อยู่ข้างนอก

 ไอ้แป้น! เอ็งคอยเก็บ
 มะม่วงออกจากผ้า

เออ!

ปุ!
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วางไว้น่ีก่อนนะ
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ซู่!

อีนวล!

อุ๊ย!

อ๊ะ!

ฉิบหายแล้ว!
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ว่ิงโว้ย!
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 ใครเป็นคนเอา
มะม่วงมา?

ฉันเปล่า!  ฉันก็เปล่า! 
 ไอ้นุ้ยเอ็งล่ะ?

ข้าเอาผ้าพ่ียอดมา
ด้วยก็บุญแล้ว!

ว่ิงมาผ้าข้า
ก็หลุดด้วย!

แฮ่ก!
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ยังดีท่ีไม่มีใครตามมา!

 โธ่โว้ย! อย่าหัวเสีย 
พ่ียอดเองแหละ
ทำาเสียเร่ือง! แอบดูพ่ีนวล

อาบน้ำา!

ข้าไม่ได้แอบดู
มันบังเอิญน่ะ!

แอบดูพ่ีนวล
อาบน้ำาเหรอ?!

 พ่ียอดว่า พวกเขาจะรู้
 ไหม ว่าใครเป็นใคร?

ข้าไม่รู้!

ถ้ามีใครมาถาม 
ก็บอกว่าไม่รู้เร่ือง

นะโว้ย!
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ฉันจะกลับบ้านละ! ฉันด้วย! ง้ันฉันกลับด้วยนะ

 โธ่เว้ย!
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ไม่น่าเลยเรา! ไม่น่า
เห็นแก่มะม่วงน่ันเลย!

 ไม่ได้กินด้วย!

 ถ้าตาแคล้วรู้ว่า
 ใครเป็นใครล่ะ?

อย่าตามมานะ ตาแคล้ว!

มีอะไรให้ผมช่วย
บ้างฮะ ยาย?

 เอ๋! วันน้ี
 ไอ้หมากลับเร็ว

 ไปช่วยพ่อทำาสวนครัว
 ท่ีหลังบ้านดีกว่าม้ัง!

แต่ผมอยาก
ช่วยยายน่ี!

ก็เอาซี
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วัน! วันโว้ย! 
อยู่หรือเปล่า?

เสียงเหมือนตาแคล้ว  ไอ้หมา เอ็งไป
เรียกพ่อทีซิ!

 ไอ้หมามันเป็นไรรึเปล่า หน้าซีดๆ

ฮะ!
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ตามพ่อแล้วรึ? เร็วจริง!

ฮะ!

ตาแคล้วมา
เร่ืองอะไรนะ?

แฮ่ก!

 ไอ้หมา! ไอ้หมา!
 มาหาพ่อหน่อย!

เอ็งเป็นไร?
หน้าซีดเชียว!
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ตาย! ตาย! ตายแน่ๆ!
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มาแล้วรึ!

 ไอ้ขาว! วันน้ีเอ็งไปทำาไร
ท่ีบ้านตาแคล้ว?

ม-ไม่ได้ทำาไร
เอ๊ย! ไม่ได้ไป!

แต่ตาแคล้ว
เขาเห็นเอ็ง...

 ไปลักมะม่วงบ้านเขา!
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แล้วยังแอบดู
อีนวลอาบน้ำาด้วย!  ใช่หรือเปล่า?

อ๊ะ!

แม่...

พ่อเค้าไม่เคยเป็นอย่างน้ี
เอ็งทำาให้พ่อโกรธจริงๆ
แล้วละ

เอ็งไปทำาอะไรมา
ก็บอกพ่อเค้าซะ!

เอ็งจะยอมรับม้ัย?  ไอ้หมา!
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 ไอ้หมา! ไหว้ลุงแคล้วซี!

 ไง! ไอ้ขาว!

อ๊ะ!

ท่ีแท้เรา
คิดไปเอง!

ลุงแคล้ว!

ลุงแคล้วมายืมควาย
เด๋ียวเอ็งไปจูงไอ้สีเทา

มาให้ลุงเขาหน่อย

รบกวนหน่อยนะ

 ไม่เป็นไรฮะ!

อ๋ึย! นึกว่าโดนซะแล้ว! มาแล้วฮะ!
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ขอบใจนะ วัน 
แหม! เกรงใจจริงๆ

 ไม่เป็นไรพ่ี 
 ช่วยๆ กัน

แล้วจะเหลือ
ควายท่ีไหนไว้
ทำานาล่ะทีน้ี?

พ่ีแคล้วเขา
เดือดร้อนมาก็
ต้องช่วยกันไป

ถ้าเราเดือดร้อน
จริงๆ ก็ยังมีญาติ
ให้ไปหยิบยืมได้
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คืนน้ัน อ๋ือ?  ไม่ขอฟังเร่ือง จำาปาส่ีต้น
 ต่อจากเม่ือ
 วานเรอะ?

ตัวก็ไม่ร้อนน่ี เอ็งเป็นไร ไอ้หมา?

เออ! เห็นหน้าซีดๆ
ต้ังแต่เย็นแล้ว

บอกยายมาเถอะ  ตามไอ้ยอด
 ไปลักมะม่วง

 ตาแคล้ว!
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 ให้มันได้ยังง้ีซี!

ถึงว่า
ตอนตาแคล้วมา
ถึงได้ลุกล้ีลุกลน

แล้วไง! ได้กิน
มะม่วงม้ัย?

 ไม่ได้กิน

อ้าว! ทำาไมล่ะ?

พ่ีนวลร้องโวยวาย
เลยต้องว่ิงหนี อ้อ!

เอ็งรู้ม้ัย 
ลักขโมยของเขา 
ตายไปจะเป็นไร?

ตายไปจะ
เป็นเปรต

เปรตเป็นไงรู้ม้ัย?

เปรตน่ีตัวสูงเท่าต้นตาล 
ไม่มีเส้ือผ้าใส่
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 เพราะไปลักของเขากิน 
 มือจึงใหญ่เท่าใบตาล
 แต่ปากเล็กเท่ารูเข็ม
 ถึงจะกอบของกินได้
 ทีละมากๆ แต่ก็กิน
 ไม่ได้ จึงอดอยาก
 ปากแห้ง ผอมเหลือ
 แต่กระดูก ข้าวเม็ด
 หน่ึงก็กินไม่ได้
 ได้แต่ดูดกิน
 น้ำามูกน้ำาเมือก
 เป็นอาหาร!

บางตัวต้องอยู่ใน
กองไฟตลอดเวลา
จะร้องให้ใครช่วย

ก็ไม่ได้
เพราะปาก

เท่ารูเข็ม

เพราะหิวอดอยาก
จึงต้องดูดกินน้ำาเหลือง
จากซากสัตว์เน่า และ

ข้ีเย่ียวสัตว์หรือ
ของตัวเอง
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เปรตจะหิวอยู่ตลอดเวลา
แต่กินอะไรไม่ได้ ต้องคอย
เร่ร่อนขอส่วนบุญจากคน
        จึงพอจะได้กินบ้าง

เพราะขโมยของของเขากิน
จึงต้องอดอยากเป็นเปรต

เอ็งยังไม่ต้องไปเป็นเปรต
เพราะยังไม่ได้กินของของเขา

และเอ็งก็ไม่ได้
เป็นต้นคิดด้วย

เป็นเปรตน่ีว่าแย่แล้วนะ 
แต่ในนรกแย่กว่าอีก!

 ยายเล่าเร่ืองนรก
 ให้ฟังเอาม้ัย?
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ฉันว่าไอ้หมามันคงรู้แล้วละ
ว่านรกน่ะเป็นยังไง!

ไอ้หมา ก่อนนอน
กราบหมอนหรือยัง?
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