
เฮือนสามน้ําส่ี 

 จากตนฉบับของอาจารยมนัส สุขสาย  นําเสนอโดย วัฒน ศรีสวาง 

 เปนคําสอนทีมี่ชื่อเสียงของชาวอีสานทีใ่ชสอนกุลสตรี ใหปฏิบัติตนเพ่ือเปนแมบาน 
แมเรือนทีด่ี เปนหลักในการจัดการบานเรือนที่อยูอาศยัใหสะอาด เรียบรอย อุดมสมบูรณ เพ่ือ
สุขภาพ อนามัยที่ดขีองครอบครัว ดังผญาวา "เปนหญิงน้ัน ตองเฮือนสามนํ้าส่ี ตีนผมใหหลํ่าเกี้ยง 
ตีนส้ินใหหลํ่าเพียง"  ถึงแมวายุคสมัยจะเปลี่ยนไป ส่ิงของเครื่องใชอาจเปล่ียนไป แตหลักการน้ัน
ทันสมัยเสมอ เปนส่ิงที่ลูกหลานชาวอีสานควรเรียนรูเปนอยางยิ่ง  
 

gVnUilkBOYlu 

๑     gVnUi ๑ oฯy wfcdgVnUiW8A:      เฮือน ๑ น้ัน  ไดแกเฮือนครัว 

๒ -U\.oW8A:.sVP[iZ  [kP,P นc0{0AB  ของในครวัใหเฮียบฮอย  บายเม้ียนแจบจม 

๓ 2kWxlABWxgl  x:\0U\wssBY  อยาประสมประเส  บวงจองไหหมอ 

๔ .s,umYgdy{5:P  l:Pfu,u9^.l  ใหมีทอเก็บถวย  สวยดีมีตูใส 

๕ 2kl6gdy{w-:w;  f^wf[Y'kB  อยาสุเก็บไขวไว ดูไดบงาม 

๖ =kBs}nsBY  gdnUwsx}kcfD  ซามหรือหมอ  เกือใหปลาแดก 

๗ sBYc9D]At[:\=Ui  [kPwf.ssBni,n  หมอแตกและบวงซอน  บายไดใหหม่ืนมือ 

๘ 2k.sfexn Q  5:ย[:\gxyNdts|ni  อยาใหดําปอๆ  ถวยบวงเปนกะหลืน 

๙ g;}kdnNvkskN  Giylbws|]A"mU\   เวลากืนอาหาร  โรคสิไหลลงทอง 

๑๐ -U\co:.=  .oW8:A.sdP\sBni  ของแนวใซ  ในครัวใหเก้ียงหม่ืน 

๑๑ 2k.sx}kcfD0nN  c,";yNlbc9D;7i อยาใหปลาแดกจ้ืน  แมงวันสิแตกวึ่น  

๑๒ ,k-u.lW8A:  มาขี้ใสครัว  

๑๓ 2k.ssBkwdd:A  g-Ak2^gVnUiwa  อยาใหหมาไกก้ัว  เขาอยูเฮือนไฟ 

๑๔ 5nDsksBk0y"wV  lb8k{wsglyP=Ui  ถืกหาหมาจังไฮ  สิคาบไหเสียซอน 

๑๕ 2k.ssNvNwxd:A  c,";yNg-Ak8A:  อยาใหหนอนไปกั้ว  แมงวันเขาคัว่ 



 

 

๒

๑๖ VyDlkW8A:.sVP[VZ  f^]tsZl^mk" ฮักษาครัวใหเฮียบฮอย  ดูละหอยสูทาง 

๑๗ 2k.s,uWdf^ydk"  8k"2^.oW8A:  อยาใหมีกะดูกกาง  คางอยูในครัว 

๑๘ 8ANlbsA:-:iO\  ว[Yg8uP[kP,Pน  คนสิหัวขวนนาง  วาบเคยบายเมี้ยน 

๑๙ gVAk9U\rPนxyFcz:  gVnUiW8A:2k.sgdAk  เฮาตองเพียรปดแผว  เฮือนครัวอยาใหเกา 

๒๐ gxyNfy"8egrbNg;Ak  g[b";yF.sg[b"ฐkN เปนด่ังคําเพ่ินเวา เบิ่งวัดใหเบิ่งฐาน 

๒๑ g[b"[kN.sg[b"W8A: skyวW8A:ltvkF]A:  เบิ่งบานใหเบิง่ครัว  หากวาครัวสะอาดแลว 

๒๒ wzdYpU\วfu  ใผก็ยองวาดี  

๒๓      gVnUi ๒ oyฯ  wfcdgVnUioUi          เฮือน ๒ น้ัน  ไดแกเฮือนนอน 

๒๔ my"crsBvN  glnU9P\rP\rnN  ทั้งแพหมอน  เสื่อเตียงเพียงพ้ืน 

๒๕ 2k.sgVnUigVAk0nN  sBv",A:dA:-u/6i  อยาใหเฮือนเฮาจ้ืน  หมองมัวก้ัวขีฝุ้น 

๒๖ gVAk9U\x6id:kFcz:  my"rnNoUy.o  เฮาตองปุนกวาดแผว  ทั้งพ้ืนนอกใน 

๒๗ .sg0AkxyFd:kFw;  dP\sBni'kB9k  ใหเจาปดกวาดไว  เก้ียงหม่ืนงามตา 

๒๘ my"c0/k  oUy.o.ldP\  ทั้งแจฝา  นอกในใสเกี้ยง 

๒๙ 9P\sBvN,6\  WlsNkoUia^yglnU  เตียงหมอนมุง  สะหนานอนฟูกเส่ือ 

๓๐ glnU]Atzk  [kP,Pน8U\,n  เสื้อและผา  บายเม้ียนคองมือ 

๓๑ .sg0AkgVyF8̂,n  xyFd:kFgVnUioUi  ใหเจาเฮ็ดคูม้ือ  ปดกวาดเฮือนนอน 

๓๒ 9Uid|k"8nN  .sc9"cx"sBvN,6\  ตอนกลางคืน  ใหแตงแปงหมอนมุง 

๓๓ 2k.szA:gVAkp6\  pkBc]"c9"[Ui  อยาใหผัวเฮาหยุง  ยามแลงแตงบอน 

๓๔ oUi9nN]A:  [kP,Pนg=yF5̂  นอนตื่นแลว  บายเม้ียนเช็ดถู 

๓๕ G9t9y"9^  2k.sw-:gdtdt  โตะตั่งตู  อยาใหไขวเกะกะ 

๓๖ 2k.s-U\gVAk=t  mA:gVnUi[PนfA"  อยาใหของเฮาซะ  ทั่วเฮือนเบียนดง 

๓๗ .sg0Ak0A".0,Pน  gVnUioUi.slt'k  ใหเจาจงใจเม้ียน  เฮือนนอนใหสงา 

๓๘ ltvkFs^ltvkF9k skvyN.fdYwf สะอาดหูสะอาดตา  หาอันใดก็ได 



 

 

๓

๓๙ g;}kskPdYV^  g;}kf^dYGd  เวลาหายก็ฮู  เวลาดูก็โก  

๔๐ gxyNsNkoy"oUi  เปนหนาน่ังนอน  

๔๑ 0Y]Atc8",Ui  2k.sduF-:k"gVnUi  จอและแคงมอน  อยาใหกีดขวางเฮือน 

๔๒ [6\[Pนg-b"  9kmY[Y,Pน  บุงเบียนเขิง  ตาทอบเม้ียน 

๔๓ 2klb.f1AklbN  wx;K"gmb"sA:[Ui  อยาสิไดเอาซิ่น  ไปวางเทิงหัวบอน 

๔๔ zA:lboUi[Ywf  lbl̂i-7Npy"8nN  ผัวสินอนบได  สิสูนขึ้นยั่งคืน 

๔๕ -U\9ernN 2kwxrkFgmb"sA:  ของต่ําพ้ืน  อยาไปพาดเทิงหัว 

๔๖ ,yNlbzbF8U\W8^  [Yc,Nco:gfg0Ak มันสิผิดคองครู  บแมนแนวเดเจา 

๔๗ .sg0Ak1Ak.0,Pน  0yFgVnUi.sgxyN[Ui ใหเจาเอาใจเมี้ยน  จัดเฮือนใหเปนบอน 

๔๘ 0y"lboUiVUfc0"  lbc/"=Ufg=Ak จังสินอนฮอดแจง  สิแฝงซอดเซา 

๔๙ 8yNg0Akc9"fu  คันเจาแตงดี  

๕๐     gVnUi ๓ oyฯ  wfcdgVnUidkP        เฮือน ๓ น้ัน  ไดแกเฮือนกาย 

๕๑ .s,u8:kB]tvkP  2klbxtoABG9N  ใหมีความละอาย  อยาสิปะนมโตน 

๕๒ 8ANlbgsyNzk"VkP  gVnUidkPoU\VA: คนสิเห็นผางฮาย  เฮือนกายนองฮ่ัว 

๕๓ VyDlkdkP.sd6,  dkPs6,sYcr ฮักษากายใหกุม  กายหุมหอแพ 

๕๔ glnUdt2klbcd xtxZw;s}kP เสื้อกะอยาสิแก  ปะปอยไวหลาย 

๕๕ .sVyDlkgVnUidkP  2k.sgVnUigVAkVk" ใหรักษาเฮือนกาย  อยาใหเฮือนเฮาฮาง 

๕๖ .sg0Akx6ixU\]k"  gVnUidkP.sWll:P ใหเจาบุนปองลาง  เฮือนกายใหสระสวย 

๕๗ .s,yNl:P2̂ginUP  f^wfl^pkB ใหมันสวยอยูเร่ือย  ดูไดสูยาม 

๕๘ .sg0AksByivk{OY  =eit9ANG9 ใหเจาหม่ันอาบน้ํา  ซําระตนโต 

๕๙ sA:-U\O\  .ssByiWlWlA"OY หัวของนาง  ใหหม่ันสระสรงน้ํา 

๖๐ .s,yN'kBgs}nv]e  fefu2^8ngdAk ใหมันงามเหลือล้ํา  ดําดีอยูคือเกา 

๖๑ zAB.s'kBVUfg<Ak  s:uginUP2kg=Ak ผมใหงามฮอดเฒา  หวีเรื่อยอยาเซา 



 

 

๔

๖๒ 2kวgxyNz^g<Ak  -kP-kF,uzA: อยาวาเปนผูเฒา  ขายขาดมีผัว 

๖๓ xt.ssA:cf"sPv"  dt[Y'kBgfg0Ak ปะใหหัวแดงหยอง  กะบงามเดเจา 

๖๔ วG9,uzA:]A:  [YWlsA:0ygmnU วาโตมีผวัแลว  บสระหัวจักเทือ่ 

๖๕ gdbF-uW8kNo6\glnU  co:oyN[uF เกิดขี้ครานนุงเสื้อ  แนวนั้นบดี 

๖๖ 8yNrb5urb5yNw;  iyDlkdkP.sGd8U\ คันพิถีพิถันไว  รักษากายใหโกคอง 

๖๗ zA:dY,U\2^ginUP  gsyNsNkdY:k'kB ผัวก็มองอยูเรื่อย  เห็นหนาก็วางาม 

๖๘ gVnUi ๓ ou  Oiu8:iVe เฮือน ๓ น้ี  นารีควรฮํ่า 

๖๙ T,B ๓ -You  0ew;2ks|A' ธรรม ๓ ขอน้ี  จําไวอยาหลง 

๗๐     OYluoyฯ  .ssByirPนme    นํ้าส่ีน้ัน  ใหหม่ันเพียรทํา 

๗๑ 0e8elUi  VeVUigfbg0Ak จําคําสอน  ฮํ่าฮอนเดอเจา 

๗๒     OY ๑ oyฯ  c,NOYvk{WlA"Wlu       นํ้า ๑ น้ัน  แมนนํ้าอาบสรงศร ี

๗๓ 2k.s,umk"v7F  .ssByisk,kw; อยาใหมีทางอึด  ใหหม่ันหามาไว 

๗๔ g,nUg;}kgVAkw=  Wllu]k"l:kP เม่ือเวลาเฮาใซ  สระสีลางสวย 

๗๕ 2k.s,:P-kFcs"  2k.scv"-kFdP\ อยาใหมวยขาดแหง  อยาใหแองขาดเก้ียง 

๗๖ g,nU'[kNlbd|k:-:yi  เมืองบานสิกลาวขวัญ  

๗๗     OY ๒ oyฯ  c,NOYfnBgVAkdbN        นํ้า ๒ น้ัน  แมนนํ้าด่ืมเฮากิน 

๗๘ -Y.spbNfusk .lg9bBg9yBw; ขอใหยินดีหา  ใสเติมเต็มไว 

๗๙ VyDlkwss|nsBY  5y"vU, v6cv" รักษาไหหรือหมอ  ถังออม อุแอง 

๘๐ 2k.sc,"'U\c'"  ]A"g]Ncv"dbN อยาใหแมงงองแงง  ลงเลนแองกิน 

๘๑ -yFws.sdP\ 2k.sgdbF,uw8 ขัดไหใหเก้ียง  อยาใหเกิดมีไค 

๘๒ f^.s.l=Uic]N  cv"dbNf^dP\ ดูใหใสซอนแลน  แองกินดูเก้ียง 

๘๓ 2k.s,udts|7isBย\ ltsNb,w8.9dANcv" อยาใหมีกะหลึนเหม้ียง  สนิมไคใตกนแอง 

๘๔ 2k.sOY-Ufcs"  c]"g=Ak.sgdnUP-AN อยาใหนํ้าขอดแหง  แลงเชาใหเก่ือยขน 



 

 

๕

๘๕ dANcv"OY  2k.sgdbF,u9AB กนแองนํ้า  อยาใหเกิดมีตม 

๘๖ 2k.s,uco:0AB  2^gOA.oOY อยาใหมีแนวจม  อยูเนาในน้ํา 

๘๗ 2k.s.z1Ak-k:  -U\wxs:kN.l อยาใหใผเอาขาว  ของไปหวานใส 

๘๘ [kF,yNw-r6-7N  lbgxyNOYVkysBk บาดมันไขพุขึน้  สิเปนนํ้าฮากหมา 

๘๙ .sVyDlkcv"OY  pkBfnB2k,uv7F ใหฮักษาแองนํ้า  ยามด่ืมอยามีอึด 

๙๐ 87F2kydbNpkB.f  dYg]Ak9yDdbNwf คิดอยากกินยามใด  ก็เลาตักกินได 

๙๑ ,uc-ywxwm8k  8AN,kg=Akc; มีแขกไปไทคา  คนมาเซาแว 

๙๒ dYwfc;.lwf  1AkOYVy{VU\ ก็ไดแวใสได  เอานํ้าฮับฮอง 

๙๓     OY ๓ oyฯ  wfcdOYg9Akx̂i       นํ้า ๓ น้ัน  ไดแกนํ้าเตาปนู 

๙๔ z^mugxyNc,gVnUi  .sgs|Aksk,kWrU, ผูที่เปนแมเฮือน  ใหเหลาหามาพรอม 

๙๕ .s8ZfU,gfbs|k  skx^i.ldt[Uy ใหคอยดอมเดอหลา  หาปูนใสกะบอก 

๙๖ 2k.s=Uy-kFcs"  skw;.l-yN อยาใหซอกขาดแหง  หาไวใสขัน 

๙๗ ryNr|#WrU,  ryNpkw;5kru พันพลูพรอม  พันยาไวถาพ่ี 

๙๘ ryNfu Q .sVPพiZ  8Z9Uic-y8AN พันดีๆ ใหเฮียบฮอย  คอยตอนแขกคน 

๙๙     OY ๔ oyฯ  c,NOYd|yive,tibF        นํ้า  ๔ น้ัน  แมนน้ํากลั่นอัมฤต 

๑๐๐ 8nOY0bFOY.0  cs"O\sN#oZ คือนํ้าจิตน้ําใจ  แหงนางหนูนอย 

๑๐๑ .sg0Ak8ZskOY  .o.0.lc0B ใหเจาคอยหานํ้า  ในใจใสแจม 

๑๐๒ rP\fy"OYg9Akcd:  .l]A:[Y-6i,A: เพียงด่ังนํ้าเตาแกว  ใสแลวบขุนมัว 

๑๐๓ 2k.s,usBv",A:  zA:ว2kgdkTk อยาใหมีหมองม่ัว  ผัววาอยาโกธา 

๑๐๔ VyDlkOY.0fu  2k.s,uc-y"Wdfk" ฮักษาน้ําใจดี  อยาใหมีแข็งกระดาง 

๑๐๕ -Y.sO\8kNoZ .0fu2^vU\9U\ ขอใหนางคานนอย  ใจดีอยูอองตอง 

๑๐๖ 8nfy"OYsBkyWrk:  [uBgxnUicxF9AB คือดังนํ้าหมากพราว  บมีเปอนแปดตม 

๑๐๗ 2k.s,u8e-AB  9Y.zrYoZ อยาใหมีคําขม  ตอใผพอนอย 



 

 

๖

๑๐๘ 2kwf8Zsk-Y  'Yc'VZc' อยาไดคอยหาขอ  งอแงฮอยแง 

๑๐๙ 8Pf-Ys|Yc-cs|  co:oyฯ[uF เคียดขอหลอแขแหล  แนวนั้นบดี 

๑๑๐ 8yNgVyFwf0y"=u  lb,uc98:kBl6y คันเฮ็ดไดจ่ังซ้ี  สิมีแตความสุข 

๑๑๑ zA:dtl6y g,yPdtl6y  lb8Z,ug'bN]kN ผัวกะสขุ เมียกะสุข  สิคอยมีเงินลาน 

๑๑๒ zA:dts:kN g,yPdtvZ  vZdyNg-Ak[Ui ผัวกะหวาน เมียกะออย  ออยกันเขาบอน 

๑๑๓ g,yPdtoUi2^.d|  zA:wfzk"rk เมียกะนอนอยูใกล  ผัวไดผางพา 

๑๑๔ -Y.sO\8kNs}k  me9kBg[kikNgdAk ขอใหนางคานหลา  ทําตามโบราณเกา 

๑๑๕ 0y"lb,u-7Nwf  8:kBwV[Yc]Ng5b"     จ่ังสิมีขึ้นได       ความไฮบแลนเถิง 
 


