โครงงานภาษาไทย
“เพลงกล่อมเด็ก : วรรณกรรมลุม่ แม่น้าตาปี สะท้อนวิถีภูมิปัญญาภาษาถิ่น”

ผูจ้ ัดท้าโครงงาน
เด็กหญิงกุลสตรี
อุทรสิงห์
เด็กหญิงภัครดา
ณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายทศ์อักษร
หวังดี
คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางวนิดา
นางสาวสุวรรณษา

แก้วบุญเรือง
รัตนบุรี

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ช่วงชันที่ ๒ (ชันประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อโครงงาน
ผู้จัดทา

ครูที่ปรึกษา
สถานศึกษา

ระดับชั้น
ปีการศึกษา

เพลงกล่อมเด็ก : วรรณกรรมลุ่มแม่น้ำตำปี สะท้อนวิถีภูมิปัญญำภำษำถิ่น
๑. เด็กหญิงกุลสตรี
อุทรสิงห์
๒. เด็กหญิงภัครดำ
ณรงค์ฤทธิ์
๓. เด็กชำยทศ์อักษร
หวังดี
๑. นำงวนิดำ
แก้วบุญเรือง
๒. นำงสำวสุวรรณษำ รัตนบุรี
โรงเรียนเทศบำล ๕ เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
ถ.ดอนนก ต.ตลำด อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทรศัพท์ 077-273-515
ประถมศึกษำตอนปลำย
๒๕๖๒

บทคัดย่อ
โครงงำนภำษำไทยเรื่อง“เพลงกล่อมเด็ก : วรรณกรรมลุ่มแม่น้ำตำปี สะท้อนวิถีภูมิปัญญำภำษำถิ่น”
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำและรวบรวมเพลงกล่ อมเด็กในท้องถิ่น เพื่อจัดท้ำเอกสำรประชำสั มพันธ์ เผยแพร่
ในโรงเรียนและผู้ที่สนใจ และเพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจของเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่น
จำกกำรศึกษำและรวบรวมเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่น เพื่อน้ำมำประชำสัมพันธ์และเผยแพร่นัน ท้ำให้
ผู้ศึกษำได้ เพลงกล่ อมเด็ กในท้ องถิ่น จ้ำนวน ๑๑ เพลง คือ ๑. เพลงไก่เถือน ๒. เพลงแม่ซือทังสี่ ๓. เพลง
พระสังข์ ๔. เพลงโนรำห์ ๕. เพลงไปคอน ๖. เพลงแทงต้มลำกพระ ๗. เพลงบวชเป็นเณร ๘. เพลงเวเปล
๙. เพลงปลูกรักไว้ที่หินแท่น ๑๐. เพลงหมำกอ่อน และ ๑๑. เพลงกรรม จำกนันผู้ศึกษำได้น้ำเพลงกล่อมเด็ก
ในท้องถิ่น จ้ำนวน ๑๑ เพลง มำด้ำเนิน กำรส้ ำรวจควำมพึงพอใจของเพลงกล่อมเด็ก โดยใช้แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจของเพลงกล่อมในท้องถิ่น กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดเทศบำล
นครสุรำษฎร์ธำนี รวมทังหมด จ้ำนวน ๑๐๐ คน เพื่อสอบถำมระดับควำมรู้ ควำมตระหนัก และส้ำนึกรักษ์
ในภำษำถิ่นของตนเองต่อกำรเผยแพร่เพลงกล่อมในท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย พบว่ำ ด้ำนควำมรู้
ในระดับมำกที่สุด คือ ข้อ ๑.๑ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็ก จ้ำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ด้ำน
กำรสร้ ำ งควำมพึ งพอใจ ในระดั บ มำกที่ สุ ด คื อ ข้ อ ๒.๔ มี ค วำมต้ อ งกำรประชำสั ม พั น ธ์ เพลงกล่ อ มเด็ ก
ในท้องถิ่นของตนเองให้บุคคลทั่วไปได้ทรำบอย่ำงแพร่หลำยจ้ำนวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ และด้ำนกำร
สร้ำงควำมตระหนัก ในระดับมำกที่สุด คือ ข้อ ๓.๓ ต้องกำรเผยแพร่เพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่นของตนเอง ให้
เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย เพื่อปลูกฝังจิตส้ำนึกที่จะช่วยท้ำให้บุคคลเกิดควำมตระหนักและส้ำนึกรักษ์ในภำษำถิ่น
ของตนเอง จ้ำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙

ผลจากการศึกษาเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่นนั้น สามารถรวบรวมเพลงกล่อมเด็กได้ ๑๑ เพลง ดังนี
๑. เพลงไก่เถือน
ฮำเอ้อ... เหอ... ไก่เถื่อนเหอ
ขันเทือนทังบ้ำน
โลกสำวขีคร้ำน
นอนให้แม่ปลุก
ฉวยได้ด้ำมขวำน
แยงวำนดังพลุก
นอนให้แม่ปลุก
โลกสำวขีคร้ำนกำรเห้อ...
คาศัพท์และความหมาย ไก่เถือน
หมำยถึง
ไก่ป่ำ
ขันเทือน
หมำยถึง
ขันสะเทือน, ขันก้อง
ขีคร้ำน
หมำยถึง
เกียจคร้ำน
แยงวำน
หมำยถึง
แยงก้น
โลก
หมำยถึง
ค้ำว่ำ “ลูก”
ฉวย
หมำยถึง
จับ
อธิ บ าย เนื อหำกล่ ำวล้ อ เลี ย นเสี ย ดสี สั งคม สะท้ อนให้ เห็ น สภำพชีวิตควำมเป็ น อยู่ของคนในสมัย ก่อ นว่ำ
ส่วนใหญ่จะมีอำชีพท้ำสวนยำงพำรำ จะลุกขึนกรีดยำงตังแต่ตีสองตีสำม (สองนำฬิกำ หรือสำมนำฬิกำตอนหัว
รุ่ง) ซึ่งในสมั ย ก่อนจะมีไก่ เถื่ อน (ไก่ป่ ำ) มำก เมื่อถึ งเวลำตีส องตี ส ำมไก่จะเริ่มขั น ชำวบ้ ำนก็จ ะตื่นออกไป
กรีดยำงกัน ถ้ำลูกสำวบ้ำนไหนนอนไม่ยอมตื่นไปกรีดยำง ด้วยควำมขีเกียจคอยให้ แม่ปลุกก็จะถูกกระแนะ
กระแหนจำกเพื่อนบ้ำน ด้วยชำวบ้ำนในอดีตจะมีควำมใกล้ชิดสนิทสนมไปมำหำสู่กันเสมอ
๒. เพลงแม่ซื้อทัง้ สี่
ฮำเอ้อ... เหอ... น้องนอนเหอ
นอนให้หลับดี
แม่ซือทังสี่
มำช่วยพิทักษ์รักษำ
อำบน้ำป้อนข้ำว
มำรักษำเจ้ำทุกเวลำ
มำช่วยพิทักษ์รักษำ
เด็กอ่อนนอนเปล... เหอ
ค าศั พ ท์ แ ละความหมาย แม่ซื อทั งสี่ หมำยถึง เทวดำประจ้ำตั ว เด็ก หรือสิ่ งเร้นลั บ ที่อ ยู่ในควำมเชื่ อของ
ชำวบ้ำนไม่มีตัวตน จะมีฐำนะเป็นเทวดำ หรือภูติผีก็ไม่ปรำกฏชัด แต่เชื่อกันว่ำท้ำหน้ำที่เป็นพี่เลียงทำรก ตังแต่
แรกเกิดจนอำยุ ๑๒ ขวบ คอยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้ได้รับอันตรำย (แม่ซืออำจมีชื่อเรียก ว่ำ ผุด ผัด พัด ผล ตำม
ควำมเชื่อของแต่ละท้องถิ่น)
อธิบาย เป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำมรักควำมห่วงใย ของแม่ที่มีต่อลูก ต้ องกำรให้ลูกนอนหลับอย่ำงสบำย
ให้ลูกคลำยกังวล เพรำะเด็กจะเป็นกังวลกลัวว่ำแม่จะทิงให้อยู่คนเดียวจึงไม่กล้ำหลับ กำรที่แม่ได้ว่ำอ้อนวอน
ให้แม่ซือมำปกป้องลูกอยู่ตลอดเวลำ ท้ำให้เด็กมีควำมรู้สึกว่ำตนมิได้อยู่คนเดียว เด็กก็จะคลำยกังวลและหลับ
ในที่สุด และยังสะท้อนถึงควำมเชื่อที่ว่ำเมื่อเกิดมำจะมีแม่ซือคอยคุ้มครองอยู่ ซึ่งควำมเชื่ อนีก็ยังมีอยู่ มำจนถึง
ปัจจุบันนีมิได้ถูกทอดทิง

๓. เพลงพระสังข์
ฮำเอ้อ...เหอ...พระสังข์เหอ
สมเพทเวทนำลูกหอยสังข์
เขำเกลียดเขำชัง
พระสังข์อยู่ในรูปเงำะ
คนทังเพเขำเดินดิน
พระสังข์เนือนิลถือไม้เท้ำเหำะ
พระสังข์อยู่ในรูปเงำะ
เหำะตำมนำงรจนำ...เหอ...
คาศัพท์และความหมาย สมเพทเวทนำ หมำยถึง
น่ำสงสำร
เขำชัง
หมำยถึง
เขำไม่ชอบ
ทังเพ
หมำยถึง
ทังหมด
อธิบาย เป็นกำรยกนิทำนพืนบ้ำนเรื่องสังข์ทองมำสอน ในเรื่องของกำรมองคนหรือกำรเลือกคบคน อย่ ำมอง
คนเพียงแค่รูปลักษณ์ภำยนอก ให้มองลึกไปถึงจิตใจ ควำมรู้ สึกนึกคิด ควำมรู้ควำมสำมำรถของคน ๆ นันด้วย
อย่ำงเช่นพระสังข์เป็นคนดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ แต่ท้ำวสำมลไม่ชอบ เนื่องจำกรูปลักษณ์ที่เห็นภำยนอก
เป็นคนยำกจน รูปชั่วตัวด้ำ จึงไม่ยอมรับเป็นเขย
๔. เพลงโนราห์
ฮำเอ้อ...เหอ...นำงน้องเหอ
น้องนำงโนรำห์
หนีพ่อแม่มำ
อำบน้ำในสระ
นำยพรำนคล้องได้
พำไปหวำยพระองค์
อำบน้ำสระสรง
หลงด้วยนำยพรำนป่ำ...เหอ
คาศัพท์และความหมาย หวำย
หมำยถึง
ถวำย
โนรำห์
หมำยถึง
นำงมโนรำห์
อธิบาย เป็ นกำรสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปั ญ ญำของผู้ใหญ่ในสมัยโบรำณ มีวิธีกำรสั่งสอนลูกหลำนโดยกำรยก
นิทำนมำเป็นแบบอย่ำง เช่น นำงรจนำหนีพ่อแม่มำเล่นน้ำในสระโดนนำยพรำนจับไปถวำยเจ้ำเมือง คือพระสุ
ธน จนต้องพลัดจำกบ้ำนเมืองตนและไม่สำมำรถกลับบ้ำนได้ ซึ่งเพลงกล่อมเด็กในบทนีสอนให้ไม่โกหกผู้ใหญ่
จะไปไหนมำไหนต้องบอกกล่ำวให้ผู้ใหญ่ทรำบ เกิดสูญหำยหรือพลัดหลง หรือเกิดอัน ตรำยใด ๆ ผู้ใหญ่จะได้
ทรำบและช่วยแก้ปัญหำได้ทันเวลำ
๕. เพลงไปคอน
ฮำเอ้อ…เหอ…ไปคอนเหอ
ไปแลพระนอนพระนั่ง
พระพิงเสำตัง
หลังคำมุงเบือง
เข้ำไปในห้อง
ไปแลพระทองทรงเครื่อง
หลังคำมุงเบือง
ทรงเครื่องดอกไม้ไหว้…เหอ…
คาศัพท์และความหมาย ไปคอน หมำยถึง
ไปเที่ยวเมืองนครศรีธรรมรำช
ไปแล หมำยถึง
ไปดู
มุงเบือง หมำยถึง
หลังคำมุงกระเบือง

อธิบ าย สะท้อนให้ เห็ น ถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมรำช ในด้ำนศำสนำที่มีวัดพระมหำธำตุ
วรมหำวิห ำรอัน เป็ น วัดเก่ำแก่และมีควำมส้ ำคัญที่สุดวัดหนึ่ง ซึ่งชำวพุทธทุกคนที่ ไปเที่ยวนครศรีธรรมรำช
ก็จะต้องแวะไปนมัสกำรปูชนียสถำนพระบรมธำตุเจดีย์ เพรำะพระบรมธำตุ ทุกคนเชื่อว่ำเป็นที่ประดิษฐำน
พระบรมสำรีริกธำตุของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคำบสมุทรภำคใต้ และก่อให้เกิดกำรสร้ำงปูชนีย
วัต ถุ อื่ น ๆ ที่ เกี่ย วเนื่ อ งตำมมำภำยหลั ง เช่น พระพุ ท ธรูป นั่ ง พระพุ ท ธรูป นอน และพระทองทรงเครื่อ ง
อันงดงำมด้วยสุนทรียภำพที่ยำกจะหำมรดกใดในเมืองนีมำเทียบเทียมได้
๖. เพลงแทงต้มลากพระ
ฮำเอ้อ…เหอ…นอนเสียน้องนอน แม่ไปบ้ำนหัวนอนสักเดียว
ไปเซ้อสำรเหนียว
แทงต้มลำกพระ
โถกโถกแพงแพง
แม่อแี ดงมันไม่ละ
แทงต้มลำกพระ
ไม่ละสักหนเดียว…เหอ…
คาศัพท์และความหมาย หัวนอน
หมำยถึง
ทิศใต้
สักเดียว
หมำยถึง
ไม่นำน
เซ้อ
หมำยถึง
ซือ
สำรเหนียว
หมำยถึง
ข้ำวเหนียว
แทงต้ม
หมำยถึง
ท้ำขนมต้ม
ชักพระ
หมำยถึง
ชื่อ ประเพณี ส้ ำคั ญ อย่ ำงหนึ่ งของภำคใต้ นิ ย ม
จัดขึนในวันแรม ๑ ค่้ำ เดือน ๑๑ ซึ่งถือว่ำเป็นวันที่พระพุทธเจ้ำเสด็จลงจำกสวรรค์ชันดำวดึง ส์กลับจำกโปรด
พระพุทธมำรดำ คล้ ำยกับกำรตักบำตรเทโวของภำคกลำง, กำรชักพระมี ๒ อย่ำง ได้แก่ ชักพระทำงบก คือ
อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐำนบนบุษบกซึ่งตังอยู่บ นยำนพำหนะแล้วชักลำกไป ชักพระทำงน้ำ คือ อัญ เชิญ
พระพุ ท ธรู ป ประดิ ษ ฐำนบนบุ ษ บกในเรื อแล้ ว ใช้เชือ กผู ก เรือพระลำกไปยั งสถำนที่ ที่ ก้ำหนดแล้ ว จัด ถวำย
ภัตตำหำรแด่พระสงฆ์, มักมีกำรโยนข้ำวต้มรูปสำมเหลี่ยมห่อด้วยใบกะพ้อใส่ไปบนพำหนะนัน ๆ.
โถกโถก
หมำยถึง
รำคำถูก
หนเดียว
หมำยถึง
ครังเดียว
อธิ บ าย เป็ น กำรสะท้ อ นให้ เห็ น ถึง ประเพณี ชักพระของจั งหวัด สุ รำษฎร์ธ ำนีห รือจังหวัด นครศรีธ รรมรำช
อีกประเพณีหนึ่งที่นอกจำก ประชำชนจะได้ร่วมท้ำบุญแล้ว ยังได้รับควำมสนุกสนำนในงำนประเพณีชักพระ
อีกด้วย และยังบอกให้ทรำบว่ำไม่ว่ำของจะถูกหรือแพงอย่ำงไร เมื่อถึงวันลำกพระประชำชนก็จะแทงต้มไปร่วม
ประเพณีลำกพระเสมอ
๗. เพลงบวชเป็นเณร
ฮำเห้อ...เหอ....ต้นพร้ำวเหอ
ต้นพร้ำวทำงเอน
พีบ่ วชเป็นเณร
สำวน้อยอย่ำเพิ่งเอำผัว
น้ำค้ำงในเดือนหก
หมันตกลงกลำงเขำวัว
สำวน้อยอย่ำเพิ่งเอำผัว
ให้พี่สึกแต่เณรก่อน

คาศัพท์และความหมาย ทำงเอน
หมำยถึง
ทำงมะพร้ำวที่โอนเอนไปมำ
บวชเป็นเณร หมำยถึง
บวชเป็นสำมเณร
เอำผัว
หมำยถึง
มีสำมี
หมัน
หมำยถึง
มัน (เป็นค้ำสรรพนำมบุรุษที่ ๓)
สึกแต่เณรก่อน หมำยถึง
ให้ลำสิกขำจำกสำมเณรก่อน
อธิบาย กำรบวชเป็น ประเพณีไทยที่สืบทอดกันมำช้ำนำน โดยเฉพำะภำคใต้นันพระพุ ทธศำสนำได้ รับกำร
ยอมรับยึดถือปฏิบัติกันมำเป็นแนวทำงในกำรด้ำเนินชีวิตมำเป็นเวลำนำน กำรบวชก่อนแต่งงำน เรียกว่ำ บวช
ก่อนเบียด เพรำะผู้ใหญ่ส่วนมำกถือว่ำต้องบวชเรียนเสียก่อนจึ งจะแต่งงำนได้มิฉะนันไปขอลูกสำวใครเขำก็ไม่
ยอมยกให้เพรำะถือว่ำผู้ที่บวชเรียนแล้วเป็นผู้ที่ประพฤติดี รู้หนังสือ ดังที่เรียกว่ำ บวชเรียน เพรำะได้โปรดพ่อ
แม่และคนทีเ่ รำรัก
๘. เพลงเวเปล
ฮำเห้อ...เหอ....เวเปลเหอ
เวไปใต้ต้นส้มจุก
อยู่วัดไม่หนุก
สึกออกไปหำเมีย
ผ้ำเหลืองที่แม่ย้อมให้
เจ้ำเอำไปไว้ที่ไหนเสีย
สึกออกไปหำเมีย
เสียผ้ำเหลืองที่แม่ย้อมให้
คาศัพท์และความหมาย เวเปล
หมำยถึง
ไกวเปล
ไม่หนุก
หมำยถึง
ไม่สนุก
สึก
หมำยถึง
ลำสิกขำ
ผ้ำเหลือง
หมำยถึง
ผ้ำไตรจีวร
อธิบาย สะท้อนถึงวิถีชีวิต และควำมเชื่อของคนในสมัยก่อนว่ำถ้ำมีบุตรชำยและบุตรชำยได้ บวชตำมประเพณี
ที่ยึดถือมำบิดำและมำรดำจะได้บุญจำกกำรบวชของบุตรในครังนันด้วย และผู้ที่บวชจะได้รับกำรศึกษำ ได้รับ
ควำมรู้จำกกำรอบรมสั่งสอนจำกทำงวัด เพรำะสมัยก่อนวัดเปรียบเสมือนโรงเรียนหรือที่ขัดเกลำให้ เป็นคนดี
และเพลงกล่อมเด็กบทนียังให้แนวคิดที่ว่ำบุพกำรีย้อมผ้ำไตรจีวรให้เพื่อต้องกำรให้บุตรนันได้บวชเพื่อศึกษำหำ
ควำมรู้ แต่บุตรนันไม่สนุกกับกำรศึกษำหำควำมรู้ในวัดจึงต้องกำรลำสิกขำออกมำเพื่อมีภรรยำเป็นของตน
๙. เพลงปลูกรักไว้ที่หินแท่น
ฮำเฮอ เหอ ปลูกรัก เหอ
น้องปลูกรักไว้ที่หินแท่น
เทโวเทวำทุกดำวแดน
ท่ำนช่วยพิทักษ์รักษำ
พระอินทร์พระพรหม
ตักน้ำมำรมต้นรักข้ำ
สิบหกชันฟ้ำ
รักษำต้นรัก เหอ
คาศัพท์และความหมาย เทโวเทวำ
หมำยถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังหลำย
อธิบาย ขออ้ำนำจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยปกปักษ์รักษำควำมรักที่มีอยู่ให้หนักแน่นมั่นคงตลอดไป

๑๐. เพลงหมากอ่อน
ฮำเห้อ...เหอ...หมำกอ่อนเหอ
หย่อนลำยแหย้
ทิงเสียพ่อแม่
แล่นตำมชำยมำ
บุกน้ำำมำเทียนนม
บุกตมมำเทียนกลำงขำ
แล่นตำมชำยมำ
หมำกอ่อนหย่อนลำยแหย้
คาศัพท์และความหมาย หมำกอ่อน
หมำยถึง ผู้หญิงที่อำยุยังน้อย
หย่อนลำยแหย้ หมำยถึง ลำยหมำกยังไม่ทันขึน คือ ยังไม่ทันโตเป็นสำวก็หนีตำม
ผู้ชำยเสียแล้ว
แล่นตำมชำยมำ หมำยถึง หนีตำมผู้ชำย
บุกน้ำมำเทียมนม หมำยถึง เสี่ยงกับควำมตำย
บุกตมมำเทียมขำ หมำยถึง แปดเปื้อนมลทินเต็มที่ ผิดจำรีตนิยมอย่ำงยิ่ง
อธิบาย สอนเรื่องค่ำนิยมของผู้หญิง ว่ำผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว อยู่ในระเบียบ ไม่หนีตำมผู้ชำยไป เพรำะถือ
ว่ำเป็นกำรท้ำลำยเกียรติของครอบครัวและวงศ์ตระกูลอย่ำงมำก โดยเพลงกล่อมเด็กบทนี กล่ำวถึงหญิงสำว
ที่อำยุยังน้อยอำจมีจิตใจอ่อนไหว ยอมปล่อยตัวปล่อยใจหนีตำมชำยไป โดยไม่คิดถึงประเพณีนิยมและเกียรติ
ของตระกูล ซึ่งชำวใต้ถือว่ำเป็นควำมเสื่อมเสียร้ำยแรง ถึงขนำดญำติของฝ่ำยหญิงอำจฆ่ำหญิงนันได้ถ้ำพบเจอ
๑๑. เพลงกรรม
ฮำเห้อ...เหอ...กรรมเหอ
กรรมกรำบ
บำปกุ้งบำปปลำน้องไม่เคยท้ำ ขอให้พบพี่ชำยภำยภำคหน้ำ
ชำตินีตัวน้องหลงเกิด
ขอให้ก้ำเนิดในยอดฟ้ำ
ขอให้พบพี่ชำยภำยภำคหน้ำ
ถ้ำน้องร่วมฟ้ำหวัน
คาศัพท์และความหมาย ยอดฟ้ำ
หมำยถึง
ปลำยฟ้ำ
ร่วมฟ้ำหวัน
หมำยถึง
ร่วมโลกเดียวกัน
อธิบาย เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม คือ เกิดมำชำตินีไม่สมหวังกับคนที่ตนเองรักจึงอธิษฐำนว่ำบำปกรรมต่ำง ๆ
ในชำตินีแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่เคยท้ำ ขอให้ชำติหน้ำได้เกิดมำรักกันกับชำยผู้นันและได้อยู่รว่ มโลกเดียวกัน เป็น
กำรเชื่อว่ำท้ำอะไรไว้ก็จะได้ผลเป็นอย่ำงนันและกรรมนันจะตอบต่อไปจนกว่ำจะสินแรงแห่งกรรม ควำมเชื่อ
เรื่องกรรมได้รับอิทธิพลมำจำกปรัชญำของพระพุทธศำสนำ เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม

