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Abstract  

This paper introduces the interjections in modern Lao language by examining the 
story book Love Story MSN. In this small book comprising ten stories, the study finds 92 
interjections to be classified into 15 types. Putting a specific emphasis on the usage, 
such common interjections that the speaker speaks to express his or her feelings and 
emotions as /Ɂôoy/!, huwȃy/!, and /pátthôo/! are introduced. The study also collects 
various scenarios, explains the meanings, and classifies the types of interjections. It can 
be observed that interjections in Lao language, nowadays, are frequently used in 
conversations, drama performances, essays, and stories to express the pleasure, 
surprise, and excitement. 
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I. ຄວາມເປັນມາ ແລະຄວາມສ  າຄນັຂອງບດົ   

 1. ຄວາມເປັນມາ 

ພາສາລາວກ ເປັນພາສາໜຶີ່ ງທ ີ່ ນອນຢ ີ່ໃນຈ  ານວນພາສາຕີ່າງໆຂອງໂລກ, ມນັເປັນພາສາປະຈ  າ

ຊາດຂອງລາວມາແຕີ່ດຶກດ  າບນັ. ໃນໄລຍະຜີ່ານມາມ ນກັຄ ົັ້ນຄວັ້າ, ນກັພາສາສາດ ໄດັ້ຂຽນປຶັ້ມໄວຍາ 

ກອນລາວຂຶັ້ນມາເພ ີ່ ອເປັນບີ່ອນອ ງໃຫັ້ຜ ັ້ຊມົໃຊັ້ພາສາ. ໃນນ ັັ້ນຄ  າເວົັ້າໃນພາສາລາວມ ຫຼາຍປະເພດທ ີ່ ແຕກ

ຕີ່າງກນັ ໂດຍສະເພາະຄ  າອຸທານທ ີ່ ນ  າໃຊັ້ຢີ່າງກວັ້າງຂວາງໃນການສນົທະນາກນັ, ໃຊັ້ປະກອບ

ການສະແດງລະຄອນ, ຂຽນບດົນະວະນຍິາຍ, ບດົເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ ແລະອ ີ່ ນໆ. ຈາກການຄ ົັ້ນຄວັ້າ ປຶັ້ມໂຮມ

ເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນຜນົງານນກັຂຽນຮຸີ່ນໃໝີ່ຈາກໂຄງການຈນິຕະນາການສ ີ່ການສັ້າງຝນັ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” 

ສາມາດເວົັ້າໄດັ້ວີ່າ ຍງັບ ີ່ທນັມ  ທີ່ານໃດຄ ົັ້ນຄວັ້າກ ີ່ຽວກບັຄ  າອທຸານໃນບດົເລ ີ່ ອງດ ັີ່ງກ ີ່າວເທ ີ່ ອ ສະນ ັັ້ນ, ຜ ັ້ສກຶ

ສາຄ ົັ້ນຄວັ້າຈຶີ່ງເກ ດມ  ຄວາມສນົໃຈຢາກສກຶສາການໃຊັ້ຄ  າອທຸານໃນພາສາລາວປດັຈບຸນັເປັນຄ ແນວໃດ?. 

2. ຄວາມສ  າຄນັ 

ພາສາມ ຄວາມສ  າຄນັໃນການຕດິຕ ີ່ ສ ີ່ ສານກນັລະຫວີ່າງຄນົກບັຄນົຢ ີ່ໃນສງັຄມົ ໃນນ ັັ້ນການໃຊັ້ຄ  າ 

ອທຸານແມ ີ່ນພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງທ ີ່ ສ  າຄນັໃນພາສາລາວ ເຊິີ່ ງເປັນຄ  າທ ີ່ ໃຊັ້ຢ ີ່ນອກໂຄງຫຼກັຂອງປະໂຫຍກ ແລະ 
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ເປັນຄ  າເສ ມໃນການສນົທະນາກນັເຊິີ່ ງກນັແລະກນັເພ ີ່ ອເປັນເຄ ີ່ ອງມ  ໃນການຖີ່າຍທອດຄວາມຮ ັ້ສກຶຂອງຜ ັ້ 

ເວົັ້າທ ີ່ ຕັ້ອງການນ  າສະເໜ ໄປເຖງິຜ ັ້ອ ີ່ ນເພ ີ່ ອສະແດງຄວາມຍນິດ , ຄວາມຊມົເຊ ຍ,  ຄວາມຕ ີ່ ນຕກົໃຈ,  

ຄວາມປາຫຼາດໃຈ ແລະອ ີ່ ນໆ. ດ ັີ່ງນ ັັ້ນ, ການສຶກສາຄ  າອທຸານໃນພາສາລາວຄ ັັ້ງນ ັ້ ຈະເປັນຂ ັ້ມ  ນພ ັ້ນຖານ

ໃຫັ້ແກີ່ຜ ັ້ທ ີ່ ມ  ຄວາມສນົໃຈຢາກສຶກສາຄ ົັ້ນຄວັ້າກ ີ່ຽວກບັຄ  າອທຸານ ແລະຈະເປັນຂ ັ້ມ  ນສີ່ວນໃດສີ່ວນໜຶີ່ ງທ ີ່

ສາມາດນ  າໄປເປັນເອກະສານອັ້າງອ ງໃການຄ ົັ້ນຄວັ້າຕ ີ່ ໄປ. 

 

II. ວດັຖປຸະສງົ ແລະຂອບເຂດ 

1. ວດັຖປຸະສງົ 

ການວໄິຈການໃຊັ້ຄ  າອທຸານໃນພາສາລາວຄ ັັ້ງນ ັ້ມ  ຈດຸປະສງົ: 

ເພ ີ່ ອສກຶສາຄ ົັ້ນຄວັ້າຄວາມໝາຍ ແລະຈ  າແນກຄ  າອທຸານໃນພາສາລາວປດັຈບຸນັ. 

2.  ຂອບເຂດ  

+ ດັ້ານເນ ັ້ອໃນ 

ການວໄິຈໃນຄ ັັ້ງນ ັ້ ຈະເລັີ່ ງໃສີ່ບ ລິບດົຕີ່າງໆທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂັ້ອງກບັການໃຊັ້ຄ  າອທຸານທງັໝດົ ໃນປຶັ້ມໂຮມ

ເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ ຜນົງານນກັຂຽນຮຸີ່ນໃໝີ່ຈາກໂຄງການຈນິຕະນາການສ ີ່ການສັ້າງຝນັ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” 

ຈ  ານວນ 10 ເລ ີ່ ອງ. ເຫັຼັ້ມ I, ພິມຄ ັັ້ງທ  1, ປ  2013, ມ ຄ :  

1. ເລ ີ່ ອງ: ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ (ໂດຍ: ວລິິນທອນ) 

2. ເລ ີ່ ອງ: ບນັທຶກການເຝິກງານ (ໂດຍ: ຜຍຸ ກດິຕ)ິ 

3. ເລ ີ່ ອງ: ງວົບ ີ່ ເຫັນ (ໂດຍ: ດອກອນິທະຫວາ) 

4. ເລ ີ່ ອງ: ວນັເກ ດ (ໂດຍ: ລ ກຊາວນາ) 

5. ເລ ີ່ ອງ: ເຫດເກ ດເມ  ີ່ອວນັເກ ດ (ໂດຍ: ນາຝັ້າຍ) 

6. ເລ ີ່ ອງ: ຍງັບ ີ່ ເຖງິເວລາ (ໂດຍ: ສນ ວໄິລພອນ ສ ວໄິລສດິ) 

7. ເລ ີ່ ອງ: ມ ັ້ໜຶີ່ ງໃນປີ່າ (ໂດຍ: ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ) 

8. ເລ ີ່ ອງ: ຄວາມຄດິທ ີ່ ກງົກນັຂາມ (ໂດຍ: ດວງຮກັ ຈດິຕະວດິ) 

9. ເລ ີ່ ອງ: ພະຈນັເຕັມດວງ (The Full Moon) (ໂດຍ: L Life) 

10. ເລ ີ່ ອງ: ໝາຢຽບຕ ນ (ໂດຍ: ຜຍຸ ກດິຕ)ິ 

ໂຮມບດົເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນເຫົຼີ່ ານ ັ້ ຖ ວີ່າເປັນບດົເລ ີ່ ອງນກັຂຽນຮຸີ່ນໃໝີ່ໄດັ້ນ  າໃຊັ້ບນັດາຄ  າສບັ, ປະໂຫຍກ  

ຫຼ  ບ ລິບດົຕີ່າງໆໃນສງັຄມົລາວປດັຈບຸນັໄດັ້ດ ສມົຄວນ. ສະນ ັັ້ນ, ຜ ັ້ວິໄຈຈຶີ່ງຄດັເລ ອກເອົາບ ລິບດົຕີ່າງໆທ ີ່

ໃຊັ້ສະເພາະຄ  າອທຸານດ ັີ່ງກ ີ່າວມາເປັນຂ ັ້ມ  ນຫຼກັໃນການວໄິຈຄ ັັ້ງນ ັ້. 

+ ວທິ ການຄ ົັ້ນຄວັ້າ 

1) ໄດັ້ຄດັເລ ອກເອົາປະໂຫຍກຄ  າອທຸານບ ລິບດົຕີ່າງໆໃນບດົເລ ີ່ ອງຈ  ານວນ 10 ເລ ີ່ ອງ. 

2) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄ  າອທຸານແຕີ່ລະບ ລິບດົທ ີ່ ຮວບຮວມມາໃນບດົເລ ີ່ ອງ. 

3) ຈ  າແນກປະເພດຂອງຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົຕີ່າງໆຈາກບດົເລ ີ່ ອງກບັລກັສະນະສະພາບສງັຄມົ

ປດັຈບຸນັ. 

4) ສະຫຼຼຸບລວມລກັສະນະພິເສດການໃຊັ້ຄ  າອທຸານ. 
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ສີ່ວນດັ້ານທິດສະດ , ເອກະສານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂັ້ອງກບັຄ  າອທຸານແມ ີ່ນໄດັ້ໃຊັ້ເອກະສານທ ີ່ ກ ີ່ຽວກບັພາສາ 

ລາວ, ປຶັ້ມໄວຍາກອນລາວປດັຈບຸນັ, ວະຈ ວພິາກ, ພາກທ  II, ປ  2000. ມາເປັນບີ່ອນອ ງໃນການຄ ົັ້ນ 

ຄວັ້າຄ ັັ້ງນ ັ້. 

 

III.  ຄວາມໝາຍ ແລະປະເພດຂອງຄ  າອທຸານ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄ  າອທຸານ 

ບນັດາແນວຄດິທິດສະດ  ແລະບາງຄວາມເຫັນທ ີ່ ນກັຄ ົັ້ນຄວັ້າພາສາສາດໄດັ້ໃຫັ້ທດັສະນະໄວັ້ກ ີ່ຽວ 

ກບັຄວາມໝາຍຂອງຄ  າອທຸານດ ັີ່ງນ : 

 ພ ມ   ວງົຈດິ(1991:43)ໄດັ້ໃຫັ້ທດັສະນະວີ່າ ຄ  າທັ້ວງ ຫຼ  ຄ  າອທຸານແມ ີ່ນຄ  າທ ີ່ ເພິີ່ ນໃຊັ້ເພ ີ່ ອເປັີ່ ງ

ສຽງຮັ້ອງ, ສະແດງຄວາມຕ ີ່ ນ, ຄວາມຕກົໃຈ, ຄວາມປະຫຼາດ ຫຼ  ອດັສະຈນັ. 

ປິງຄ  າ ສ ສວຸນັ ພັ້ອມຄະນະ(2000:57) ໄດັ້ໃຫັ້ທດັສະນະຄ  າອທຸານແມ ີ່ນຄ  າທ ີ່ ໃຊັ້ເພ ີ່ ອສະແດງ 

ຄວາມຍນິດ , ຄວາມຕ ີ່ ນຕນົໃຈ, ຄວາມຊມົເຊ ຍ, ຄວາມງດຶງ ັ້ອດັສະຈນັ, ຄວາມອ ດ ສງົສານ... 

ບວົລ  ປະພາພນັ ພັ້ອມຄະນະ(2001:23) ໄດັ້ໃຫັ້ທດັສະນະວີ່າເຄ ີ່ ອງໝາຍທັ້ວງ(!)ໃຊັ້ໝາຍເພ ີ່ ອ

ໃຫັ້ຮ ັ້ວ ີ່າ ຄວາມທ ີ່ ຢ ີ່ໃນເຄ ີ່ ອງໝາຍນ ັ້ແມ ີ່ນຄວາມສະແດງຄວາມທກັທັ້ວງ, ອດັສະຈນັປະຫຼາດໃຈ, ຄວາມ

ຕ ີ່ ນຕກົໃຈ, ຄວາມສງົສານ, ອາການເຈບັ ແລະອ ີ່ ນໆ. 

ທອງຄ  າ ອີ່ອນມະນ ສອນ(2008:820), ໄດັ້ໃຫັ້ທດັສະນະວີ່າ ອທຸານແມ ີ່ນສຽງ ຫຼ ຄ  າທ ີ່ ເປັີ່ ງອອກ 

ມາເວລາຕກົໃຈ ຫຼ  ດ ໃຈ. 

ວດັຈະນານກຸມົພາສາລາວ(2012:953), ສະຖາບນັວທິະຍາສາດສງັຄມົແຫີ່ງຊາດ ໄດັ້ໃຫັ້ທດັສະ 

ນະວີ່າ ອທຸານແມ ີ່ນສຽງ ຫຼ  ຄ  າທ ີ່ ເປັີ່ ງອອກມາເວລາຕກົໃຈເຊັີ່ ນ: ໂອຍ!, ເອ !, ໂຢັ້!, ອັ້າວ!. 

 ແຫຼີ່ງທ ີ່ ມາຂອງເອກະສານມ ຄ  ພ ມ   ວງົຈດິ, ປິງຄ  າ ສ ສຸວນັ ພັ້ອມຄະນະ, ບວົລ  ປະພາພນັ 

ພັ້ອມຄະນະແມ ີ່ນປຶັ້ມ. ສີ່ວນວີ່າ ທອງຄ  າ ອີ່ອນມະນ ສອນ, ສະຖາບນັວິທະຍາສາດສງັຄມົແຫີ່ງຊາດແມ ີ່ນ

ວດັຈະນານກຸມົລາວ.  

ຈາກບນັດາທດັສະນະຂັ້າງເທິງນ ັັ້ນຄວາມໝາຍຂອງການໃຊັ້ຄ  າອທຸານໃນພາສາລາວປດັຈບຸນັຈຶີ່ງ

ເວົັ້າໄດັ້ວີ່າຄ  າອທຸານແມ ີ່ນຄ  າທ ີ່ ໃຊັ້ເພ ີ່ ອສະແດງຄວາມຍິນດ , ຄວາມຕ ີ່ ນຕກົໃຈ, ຄວາມຊມົເຊ ຍ, ຄວາມ

ງດຶງ ັ້ອດັສະຈນັ, ຄວາມອ ດ ສງົສານ...ຄ  າສະແດງອາການເຫົຼີ່ ານ ັັ້ນ ໄດັ້ແກ ີ່ຄ  າ ປດັໂທ, ໂອນ , ອັ້າວ, 

ໂອັ້ຍ. ໂຢັ້ວ...  

ຄ  າເຫົຼີ່ ານ ັ້ເປັນຄ  າທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມໝາຍ ຫຼ  ບ ີ່ ມ  ໃຈຄວາມໃນຕວົຂອງມນັເອງ. ມນັເປັນພຽງແຕີ່ຄ  າ

ສະແດງອາການໃນໃຈບາງຢີ່າງຂອງຜ ັ້ໃດຜ ັ້ໜຶີ່ ງທ ີ່ ເປັີ່ ງອອກມາໃນເມ  ີ່ອຕນົເກ ດມ  ອາການຕີ່າງໆ ເປັນຄ  າ

ເປັີ່ ງຮັ້ອງທ ີ່ ເອົາແບບຢີ່າງຕ ີ່ ໆກນັມາຈນົຊນິເຄ ຍ ເມ  ີ່ອຜ ັ້ໃດເກ ດອາການຢີ່າງໃດຢີ່າງໜຶີ່ ງຂຶັ້ນກ ເປັີ່ ງສຽງຮັ້ອງ

ໃນທ  ານອງທ ີ່ ເຄ ຍໄດັ້ຍິນ ຜ ັ້ອ ີ່ ນຮັ້ອງຢີ່າງນ ັັ້ນ ຫຼ  ທ ີ່ ຕນົເຄ ຍຮັ້ອງຢີ່າງນ ັັ້ນອອກມາເຊັີ່ ນ: ເມ  ີ່ ອໄດັ້ຮບັ

ໄຊຊະນະມ ຄວາມດ ໃຈກ ເປັີ່ ງສຽງຮັ້ອງອອກມາວີ່າ ຊມົເຊ ຍ, ໄຊໂຍ... ເມ  ີ່ອປະຫຼາດໃຈກ ວີ່າ ປດັໂທ..ເມ  ີ່ອ

ເຈັບປວດກ ວີ່າ ໂອຍ... ດ ັີ່ງນ ັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງກນັໄດັ້ດ ັ້ັ້ວຍສຽງ ຫຼ  ຄ  າທ ີ່ ເປັີ່ ງອອກ

ມາດັ້ວຍອາການຕີ່າງໆ. 
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2. ປະເພດຂອງຄ  າອທຸານ 

ໃນການວິໄຈຄ ັັ້ງນ ັ້ຈະລງົເລິກປະເພດຄ  າອທຸານທ  າມະດາ ຫຼ  ຄ  າອທຸານບອກອາການເທົີ່ ານ ັັ້ນ 

ເຊິີ່ ງແມ ີ່ນຄ  າເວົັ້າທ ີ່ ຜ ັ້ເວົັ້າ ຫຼ  ຜ ັ້ຮ ັ້ອງເປັີ່ ງສຽງອອກມາເພ ີ່ ອສະແດງອາການໃນໃຈຢີ່າງໃດຢີ່າງໜຶີ່ ງຂອງຕນົ

ໃຫັ້ຜ ັ້ອ ີ່ ນຮ ັ້ເຊັີ່ ນ ເຮ ຍ, ເອ ຍ, ໂອຍ, ອັ້າວ, ຮວັ້າຍ, ເອ , ປດັໂທ, ຟງັເນ ັ້, ຊມົເຊ ຍ, ໄຊໂຍ ແລະຄ  າອ ີ່ ນໆ 

ຄ  າອທຸານເຫົຼີ່ ານ ັ້ເປັນຄ  າທ ີ່ ຜ ັ້ເວົັ້າ ຫຼ  ຜ ັ້ຮ ັ້ອງເປັີ່ ງສຽງອອກມາປະກອບໃສີ່ກບັອາການຢີ່າງໃດຢີ່າງໜຶີ່ ງຈຶີ່ ງ

ເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມນັໄດັ້ ສີ່ວນຫຼາຍການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປະເພດນ ັ້ມກັຈະສະແດງອອກ ຫຼ  ປະກອບຢ ີ່

ຕ ົັ້ນປະໂຫຍກ ແຕີ່ບາງເທ ີ່ ອກ ສະແດງອອກຢ ີ່ທັ້າຍປະໂຫຍກກ ສດຸແລັ້ວແຕີ່ວາດເວົັ້າ ຫຼ ການສະແດງອອກ

ຕາມຈດຸປະສງົຂອງແຕີ່ລະຄນົ.  ສີ່ວນປະເພດຄ  າອທຸານເພ ີ່ ມທັ້າຍຜ ັ້ວໄິຈຍງັບ ີ່ທນັໄດັ້ຄ ົັ້ນຄວັ້າເທ ີ່ ອ. 

ຜ ັ້ວິໄຈໄດັ້ອ ງໃສີ່ເກນປະເພດຄ  າອທຸານທ ີ່ ສະແດງອາການ 15 ປະເພດ ໃນປຶັ້ມໄວຍາກອນລາວ

ປດັຈບຸນັ, ວະຈ ວິພາກ, ພາກທ  II, ປ  2000 ເຊິີ່ ງມ  ຜນົປະໂຫຍກຕ ີ່ ນກັຄ ົັ້ນຄວັ້າ ຍັ້ອນວີ່າປຶັ້ມຫວົນ ັ້ມ  

ຄວາມສ  າຄນັຈຶີ່ງເລ ອກມາເປັນຫຼກັເກນໃນການຈ  າແນກປະເພດຂອງຄ  າອທຸານດ ັີ່ງລຸີ່ມນ ັ້: 

1) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການດ ໃຈແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ຊມົເຊ ຍ, ໄຊໂຍ, ໂຮຮ ວ, ຮ ວ… 

2) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການຮຽກຮັ້ອງແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ເຮ ຍ, ແນີ່, ແນັ້, ເອ ຍ, ເອ ີ່ ຍ, 

ເວ ຍ, ເນ , ເດ … 

3) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການປະຫຼາດໃຈແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ເອ, ໂອ, ໂອີ່, ໂອັ້, ໂທ, 

ປດັໂທ, ບະ໊, ບະ໊ນ , ບາ໋… 

4) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການຄຽດແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ບະ໊, ໂຢັ້ວ, ຫວະ, ປດັໂທ… 

5) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການສງົສານແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ອະນດິຈາເອ ຍ, ພດຸໂທເອ, 

ເຈົັ້າເອ ຍ... 

6) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການເຂົັ້າໃຈແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ເອ , ເອ ັ້, ອ,ຶ ອ ັ້… 

7) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການສງົໄສແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ຫຶ, ຫ , ເຫ , ຫາ, ຫວະ, ຫວາ… 

8) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການທັ້ວງແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ເຢ ັ້, ເອີ່ວໆ, ເອ ັ້ຍ, ຮວັ້າຍ, 

ເຮ ັ້ຍ… 

9) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການຕ ີ່ ນຕກົໃຈ ຫຼ ຢັ້ານແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ໂຢັ້ວ, ໂຢັ້ວໆ, ອຍຸ, 

ໂອຍ, ຮວັ້າຍ…. 

10) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງຄວາມເຫັນດ ນ  າແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ອ , ອ ັ້, ເອ , ເອ ັ້… 

11) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການຫຸີ່ມຮ (ຖ ຫຸີ່ມ)ແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ອວົະ, ເອັຍ…. 

12) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການວີ່າໄດັ້ເວົັ້າຜິດ ຫຼ  ເຮັດຜິດໄປແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ຫຶ, ອຸີ່ຍ, 

ໂອຍ, ໂອັ້ຍ… 

13) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການວີ່າຄິດພ ັ້ອນັໃດອນັໜຶີ່ ງຂຶັ້ນມາໄດັ້ແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ອ , 

ໂອ,ໂອີ່… 
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14) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການເຈບັປວດແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ຈຸກ໊ໆ, ອຍຸ, ໂອຍ, ໂອຍ… 

15) ປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງຄວາມຊມົເຊ ຍ, ຄວາມສະໜບັສະໜ ນ, ຄວາມອວຍໄຊໃຫັ້ພອນ, 

ຄວາມອັ້ອນວອນແມ ີ່ນຄ  າຈ  າພວກ: ຊມົເຊ ຍ, ສະໜບັສະໜ ນ, ໝ ັັ້ນຍ ນ, ດ ທັ້ອນ, ນ  າທັ້ອນ, ສາທ,ຸ ສາທ ຸ

ທັ້ອນ, ເທ ັ້ນ… 

 

IV. ວທິ ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົຕີ່າງໆ 

ພາຍຫຼງັທ ີ່ ຜ ັ້ຄ ົັ້ນຄວັ້າໄດັ້ຄດັເລ ອກເອົາຄ  າອທຸານ, ບ ລິບດົຕີ່າງໆໃນບດົເລ ີ່ ອງຈຶີ່ງໄດັ້ຈ  າແນກປະ 

ເພດຂອງຄ  າອທຸານ ແລະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄ  າອທຸານແຕີ່ລະບ ລິບດົທ ີ່ ຮວບຮວມມາໄດັ້. ໃນການ

ຈດັປະເພດຄ  າອທຸານແມ ີ່ນອ ງໃສີ່ເນ ັ້ອໃນຂອງບ ລິບດົເຊິີ່ ງມ  ລາຍລະອຽດລຸີ່ມນ ັ້: 

1. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການດ ໃຈ  

ຈາກການພິຈາລະນາບນັດາການໃຊັ້ຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ“ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ”  

ທ ີ່ ມ  ໃນປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການດ ໃຈມ ພຽງແຕີ່ 1 ຄ  າ ເທົີ່ ານ ັັ້ນ. 

1) ເຢສ! ລາວບອກວີ່າຄດິຮອດເຮົາດ ໃຈທ ີ່ ສດຸໃນໂລກ.(ວລິິນທອນ:16)  

ເຢສ!  ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ໄດັ້ສະແດງສະພາບແວດລັ້ອມຂອງຄນົດ ໃຈຫຼາຍທ ີ່ ຮ ັ້ວ ີ່າມ  ຜ ັ້ໃດ

ຜ ັ້ໜຶີ່ ງຄດິເຖງິເຮົາ. 

2. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການຮຽກຮັ້ອງ  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ  

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການຮຽກຮັ້ອງມ  ທງັໝດົ 9 ຄ າ. 

2) ໂອັ້... ເດກິແລັ້ວຂັ້ອຍຕັ້ອງໄປນອນກີ່ອນເດ .(ວລິິນທອນ:18) 

ໂອັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລະຫວີ່າງພວກເຂົາກ  າລງັສນົທະນາກນັ ຫຼ ເຮັດ

ກິດຈະກ  າໃດໜຶີ່ ງຢ ີ່ ລາວໄດັ້ຮຽກຮັ້ອງສິດທິສີ່ວນຕວົດັ້ວຍການຄອບລາໄປພກັຜີ່ອນກີ່ອນຕາມ

ອດັທະຍາໄສ. 

3) ອັ້າວ! ເຈົັ້າຄວນໄປນອນໄດັ້ແລັ້ວໃດ.໋(ວລິິນທອ:18) 

ອັ້າວ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ສະແດງເຖິງການຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ຜ ັ້ອ ີ່ ນໄປພກັຜີ່ອນ ຫຼ ເວົັ້າອ ກ

ແນວໜຶີ່ ງວີ່າເປັນການບງັຄບັໃຫັ້ຄນົອ ີ່ ນຕັ້ອງປະຕບິດັຕາມຕນົເອງ. 

4) ອັ້າວ.. ກະພ ີ່ໜ ັ້ແຫຼະລ ກ ຕ ີ່ ນໄປລັ້າງໜັ້າ.(ວລິິນທອນ:23) 

ອັ້າວ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າເປັນການທກັທັ້ວງຂອງພ ີ່ ເພ ີ່ ອຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້

ລ ກຕ ີ່ ນນອນເພ ີ່ ອໄປລັ້າງໜັ້າ ແລະໄປເຮັດວຽກອ ີ່ ນໆອ ກ. 

5) ເອົັ້າ! ວໄິລໄປແຕີ່ງກນິເຈົັ້າ ລງຸຊ ັ້ມາແລັ້ວ.(ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:81) 
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ເອົັ້າ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ສະແດງເຖງິຄວາມຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ ວິໄລເພ ີ່ ອໄປແຕີ່ງກນິເນ ີ່ ອງ

ຈາກວີ່າ ລຸງໄດັ້ໄປຕະຫຼາດມາແລັ້ວ ອາດຈະມ ແຂກມາຢັ້ຽມຢາມເຮ ອນຊິໄດັ້ກະກຽມອາຫານການກິນ

ຕີ່າງໆ. 

6) ເອ .. ດ ໆ ເຂົັ້າມາເລ ຍ.(ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:84) 

ເອ … ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າມ  ຜ ັ້ໃດຜ ັ້ໜຶີ່ ງມາເຮ ອນອາດຈະໄດັ້ນດັກນັ ຫຼ ບ ີ່

ໄດ ັ້ນດັກນັກ ຍນິດ ຕັ້ອນຮບັແຂກດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັັ້ນ. 

7) ໂອຍ໋! ຢີ່າເປັນບັ້າຫຼາຍ ໄປຄດິຮອດລາວໄດັ້ແນວໃດ ຊ ີ່ ກ ບ ີ່ ຮ ັ້ຈກັ.(L Life:117) 

ໂອຍ໋! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າພວກເຂົາກ  າລງັສນົທະນາກນັຢ ີ່ ແຕີ່ອ ກຜ ັ້ໜຶີ່ ງ 

ພດັມ  ຄວາມສນົໃຈເຖງິບກຸຄນົທ  3 ຍັ້ອນຄວາມຮກັ, ມກັ ແລະເປັນຫີ່ວງທງັທ ີ່ ຊ ີ່ ກ ຍງັບ ີ່ ຮ ັ້. 

8) ອຸັ້ຍ! ອດົສາຢາກເຫັນໜັ້າວີ່າແມ ີ່ນໃຜພ ຊຮິ ັ້ຈກັບ ີ່ .(L Life:118) 

ອຸັ້ຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ເຊິີ່ ງສະແດງເຖງິຄວາມຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການຢາກພບົພ ັ້ກບັລາວ 

ຜ ັ້ນ ັ ັ້ນແມ ີ່ນໃຜ, ມ ຮ ບຮີ່າງລກັສະນະແນວໃດ, ແມ ີ່ນຄນົທ ີ່ ເຮົາລຶັ້ງເຄ ຍກນັບ ີ່? ເປັນຕ ົັ້ນ. 

9) ອາວ... ຫາກວີ່າບ ີ່ ສະບາຍລະຊໄິປໃສ (L Life:132) 

ອາວ... ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າເປັນການທກັທັ້ວງຄວາມເປັນຫີ່ວງເປັນໃຍຕ ີ່

ກບັໝ ີ່ເພ ີ່ ອນເວລາບ ີ່ ສະບາຍຄວນພກັຜີ່ອນໃຫັ້ຫຼາຍໆ. 

10) ຮວາຍ! .... ລນຸ, ບ ີ່ ມ  ມ  ອີ່ອນບ , ກນິແນວນ ັ້ອັ້າຍເພິີ່ ນຊບິ ີ່ ແຄັ້ນເບາະ? (ຜຍຸກດິຕ:ິ143) 

ຮວາຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າເວລາພບົປະສງັສນັກບັໝ ີ່ເພ ີ່ ອນ, ຍາດຕ ິ

ພ ີ່ ນ ັ້ອງ ຫຼ  ແຂກຄນົທ ີ່ ສ  າຄນັມ  ການກນິເຫົຼັ້າ, ກນິເບຍກ ຕັ້ອງຮຽກຮັ້ອງຜ ັ້ເຍັັ້ນເຫົຼັ້າໂດຍສະເພາະກ ແມ ີ່ນນາງ

ສາວເພ ີ່ ອໃຫັ້ມ  ບນັຍາກາດມ ີ່ວນຊ ີ່ ນ. 

3. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການປະຫຼາດໃຈ 

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ 

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການປະຫຼາດໃຈມ ທງັໝດົ 7 ຄ າ. 

11) ເຮ ັ້! ວຽກບັ້ານຫຼາຍຂະໜາດເລ ຍ. (ວລິິນທອນ:15) 

ເຮ ັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ສະແດງຄວາມຕກົໃຈໃນການຮຽນເນ ີ່ ອງ

ຈາກວີ່າ ອາຈານຂອງລາວໃຫັ້ເຮັດວຽກບັ້ານຢີ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

12) ໂອຍ! ຈງັແມ ີ່ນບ ີ່ ຮດັຜິດຊອບນ (ຜຍຸ ກດິຕ:ິ41) 

ໂອຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ສະແດງຄວາມຕ ີ່ ນຕກົໃຈຕ ີ່ ກບັໝ ີ່ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  

ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນໜັ້າທ ີ່ ວຽກງານຂອງຕນົ. 

13) ໂອັ້!  ມ ັ້ນ ັ້ໝ ີ່ເຮົາສດຸສະດາຄ ມາງາມແທັ້ ນຸ ີ່ງເຄ ີ່ ອງເຂົັ້າກບັບນັຍາກາດເລ ຍ(ນາຝັ້າຍ:70) 
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ໂອັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວຮ ັ້ສຶກແປກປະຫຼາດໃຈທ ີ່ ສດຸທ ີ່ ເຫັນໝ ີ່ງາມ

ເປັນພິເສດໃນການແຕີ່ງກາຍດັ້ວຍເຄ ີ່ ອງນຸ ີ່ງອນັງດົງາມເຂົັ້າກບັສະຖານທ ີ່ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັັ້ນ. 

14) ເອົັ້າ! ແມ ີ່ນຫວາ, ຢັ້ານຫຼບັຕອນເຮັດວຽກເລ ຍໂທມາປກຸ.(ນາຝັ້າຍ:72) 

ເອົັ້າ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວມ ຄວາມຮ ັ້ສຶກເປັນຫີ່ວງໝ ີ່ເພ ີ່ ອນໃນເວລາ

ປະຕບິດັໜັ້າທ ີ່ ວຽກງານ ຖັ້າວີ່າລາວນອນຢ ີ່ຫວົໜັ້າອາດຈະຮັ້າຍ ຫຼ  ໄດັ້ຮບັຜນົກະທບົຢີ່າງແນີ່ນອນ. 

15) ບະ໊… ຖັ້າເຮົາໄດັ້ໄປເຮັດວຽກຢ ີ່ບີ່ອນນ ັັ້ນຄ ຊສິດຸຍອດຫວະ…(ສນ ວິໄລພອນ ສ ລິໄລສິດ:

79) 

ບະ໊! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວມ ຄວາມຮ ັ້ສກຶຕ ີ່ ນເຕັັ້ນຫຼາຍ ຖັ້າຫາກວີ່າໄດັ້

ເຮັດວຽກຢ ີ່ບອນນ ັ້ຄ ຊມິ  ຄວາມສກຸທາງກາຍ ແລະຈດິໃຈຫຼາຍ. 

16) ປາຕ ໂທ ຕ ນ! ຂັ້ອຍຮັ້ອງຂຶັ້ນໝດົແຮງ.(ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:95) 

ປາຕ ໂທ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວທກັທັ້ວງຕ ນດັ້ວຍຄວາມແປກປະຫຼາດ

ໃຈ ອາດຈະເປັນໄປໄດັ້ ໃນ 2 ກ ລະນ ຄ  ຕ ນກ  າລງັໄດັ້ຮບັຄວາມອນັຕະຫຼາຍ ແລະຕ ນສາມາດເຮັດອນັ

ໃດອນັໜຶີ່ ງທ ີ່ ປະສບົຜນົສ  າເລັດດັ້ວຍດ . 

17) ໂອັ້... ໝາກຫວັ້າ, ໝາກຫວາຍ ປາຕໂິທັ້! ເຕັມຕ ົັ້ນຈງັແມ ີ່ນດກົ.(ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:99) 

ໂອັ້….ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວມ ຄວາມຮ ັ້ສກຶປະຫຼາດໃຈທ ີ່ ເຫັນໝາກໄມ ັ້ 

ຢ ີ່ໃນສວນ ເປັນໝາກດກົໜາຫຼາຍໂດຍສະເພາະ ໝາກຫວາ ແລະໝາກຫວາຍເຫົຼີ່ ານ ັ້ເປັນຕ ົັ້ນ. 

4. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການຄຽດ  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ 

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການຄຽດມ ທງັໝດົ 2 ຄ  າ. 

18) ປັ້າໂທ! ເຈົັ້າເວົັ້າປານຜ ັ້ຊ ີ່ຽນຊານຄວາມຮກັເນາະ.(ວລິິນທອນ:17) 

ຄ  າວີ່າ ປັ້າໂທ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຜ ັ້ໜຶີ່ ງໄດັ້ທກັທັ້ວງອ ກຜ ັ້ໜຶີ່ ງດັ້ວຍ 

ຄວາມຢາກຮັ້າຍໃນອາການເຄັີ່ ງຕຶງມາແລັ້ວ ຜ ັ້ນ ັ ັ້ນອາດຈະເວົັ້າອວດອງົທະນງົຕວົກ ີ່ຽວກບັຄວາມຮກັແນວ

ໃດແນວໜຶີ່ ງ. 

19)  ໂອັ້ຍ... ອນັນ ັ້ກະຢ ນຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງຢ ີ່ຫ ັ ັ້ນແຫຼະ ຫຼ ກແດີ່ແມ ັ້.(ວລິິນທອນ,21) 

ຄ  າວີ່າ ໂອັ້ຍ…ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວອາດຈະມ ອາການເຄັີ່ ງຄຽດໃນຕວົ

ແລັ້ວ ຍັ້ອນວີ່າລາວໄດັ້ຜີ່ານໜັ້າຮັ້ານຂັ້າຍເຄ ີ່ ອງ ໄດັ້ມ  ຄນົມາຂວາງທາງຈຶີ່ງເກ ດຄວາມຢາກຮັ້າຍ. 

5. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການສງົສານ 

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ 

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການສງົສານມ ທງັໝດົ 2 ຄ  າ. 
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20) ໂອັ້ຍ! ຂັ້ອຍກ ບ ີ່ ຢາກເວົັ້າເຖງິສາຍຕາຂັ້ອຍແນມລງົພາເຂົັ້າ ໃນນ ັັ້ນກ ມ   ປ ົີ່ນກະປ .(ເຂົັ້າໄກ ີ່

ນ ັ້ອຍ:88) 

ຄ  າວີ່າ ໂອັ້ຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວຢາກກນິອາຫານຢ ີ່ເທິງພາເຂົັ້າທ ີ່

ເປັນຕາແຊບເຫົຼີ່ ານ ັັ້ນດັ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍ ເມ  ີ່ອເບິີ່ ງໜັ້າລາວແລັ້ວກ ເປັນຕາອ ດ ສງົສານແທັໆ້ . 

21) ເອ ... ຜ ັ້ຕາຍເປັນພ ີ່ ນ ັ້ອງໃຜເບາະ ຄ ມາເຮັດງານສບົຢ ີ່ວດັບ ີ່ ເຮັດຢ ີ່ເຮ ອນຜ ຕາຍໂຫງຫວາ.  

(L Life:131-312)  

ຄ  າວີ່າ ເອ … ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ໄດັ້ສະແດງເຖິງຄວາມອ ດ ສງົສານຜ ັ້ທ ີ່ ເສຍຊ ວິດນ ັັ້ນ 

ຕາມປະເພນ ລາວຖັ້າເສຍຊ ວດິກ ຕັ້ອງງນັສບົຢ ີ່ເຮ ອນ ໃນກ ລະນ ັ້ຕາຍໂຫງບ ີ່ ສາມາດເອົາສບົເຂົັ້າເຮ ອນໄດັ້. 

6. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການເຂົັ້າໃຈ  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ 

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການປະຫຼາດໃຈມ ທງັໝດົ 9 ຄ າ. 

22) ອ ັ້ມ... ເພງຮກັ (ວລິິນທອນ:14) 

ຄ  າວີ່າ ອ ັ້ມ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າໄດັ້ສະແດງເຖງິຄວາມເຂົັ້າໃຈກນັລະ

ຫວີ່າງຕວົລະຄອນທ ີ່ ກ າລງັສນົທະນາກນັກ ີ່ຽວກບັສຽງເພງໂດຍເຫັນດ ໄປຊມົ, ຊ ັ້ ແລະຟງັດັ້ວຍກນັ. 

23) ອຶມ... ຂັ້ອຍຊໃິສີ່ເສ ັ້ອສ ດ  າ.(ວລິິນທອນ:20) 

ຄ  າວີ່າ ອຶມ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າພວກເຂົາຊພິາກນັໄປນອກເຮ ອນນ  າ

ກນັ ຜ ັ້ໜຶີ່ ງເວົັ້າວີ່າຕັ້ອງການໃສີ່ເສ ັ້ອສ ດ  າສ  າລບັໄປງານນ ັ້ ແລະອ ກຜ ັ້ໜຶີ່ ງກ ເຫັນດ ໃສີ່ຊຸດສ ດ  ານ  າກນ. 

24) ເອ ັ້…ໆ …. ຄນົລະຕຽງ (ຜຍຸ ກດິຕ:ິ32) 

ຄ  າວີ່າ ເອ ັ້…ໆ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໃນກ ລະນ ັ້ ພວກເຮົາອາດຈະຕ ຄວາມໝາຍໄດັ້

ຫຼາຍຢີ່າງ ເຊັນ: ໝ ີ່ກນັເວລາໄປພກັຢ ີ່ເຮ ອນພກັ ຫຼ  ໂຮງແຮມຕັ້ອງໄດັ້ແຍກຕຽງນອນກນັ ແລະກ ລະນ ັ້

ອ ີ່ ນໆສາມາດເຂົັ້າໃຈກນັໄດັ້. 

25) ເອ ໆ… ຊ ັັ້ນກະຮ ບໄປຮ ບມາແດີ່! ຍງັມ  ອາລມົຫວົຢ ີ່ເນາະ.(ດອກອນິທະຫວາ:56)  

ຄ  າວີ່າ ອ ັ້ໆ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລະຫວີ່າງໝ ີ່ເພ ຶອນກ ັນັໄດັ້ທກັທັ້ວງ, 

ຢອກໃຍກນັ ແລະເຂົັ້າໃຈກນັດັ້ວຍອາລມົມ ີ່ວນຊ ີ່ ນ. 

26) ໂອ.. ດຽວນ ັ້ກະຢ ີ່ໜັ້າບ ລິສດັນ ັ້ລະ.(ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:84) 

ຄ  າວີ່າ ໂອ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າພວກເຂົາໄດັ້ນດັພບົກນັກ ີ່ອນແລັ້ວ 

ອາດຈະໂທລະສບັຫາກນັວີ່າດຽວນ ັ້ຢ ີ່ໃສ? ມາຮອດໃສ?.ເພ ີ່ ອຊໄິດັ້ພບົກນັ. 

27) ອັ້າວ! ເວົັ້າແທັ້ໄດ ໋ປ ນາຫຼຽວເບິີ່ ງໜັ້າເຮັດສ ໜັ້າແບບໝັັ້ນໃຈ.(L Life:118) 

ຄ  າວີ່າ ອັ້າວ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າພວກເຂົາໄດັ້ຕກົລງົກນັແລັ້ວ ລາວໄດັ້

ຊວນປ ນາໄປຊີ່ວຍວຽກບີ່ອນໃດໜຶີ່ ງດັ້ວຍຄວາມໝັັ້ນໃຈວີ່າບ ີ່ ໄດັ້ຂ ັ້ຕວົະ. 
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28) ໂອ... ເຂົັ້າໃຈລະ.(L Life:132) 

ຄ  າວີ່າ ໂອ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ໝາຍຄວາມວີ່າພວກເຂົາອາດຈະມ ເຫດການໃດໜຶີ່ ງ

ເກ ດຂິຶັ້ນແລັ້ວ ພ ຮ ັ້ເລ ີ່ ອງກ ເຂົັ້າໃຈບນັຫາໄດັ້ທນັທ . 

29) ໂອ... ອັ້າຍມາແລັ້ວ ເຊ ນໆຍາອັ້າຍ.(ຜຍຸກດິຕ:ິ142)  

ຄ  າວີ່າ ໂອ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ຄວາມໝາຍວີ່າເມ  ີ່ອແຂກທ ີ່ ສ  າຄນັມາຢັ້ຽມຢາມເຮ ອນ 

ຫຼ ສະຖານສ  າຄນັໃດໜຶີ່ ງຕັ້ອງໄດັ້ຕັ້ອນຮບັດັ້ວຍມດິຕະພາບ ແລະເປັນກນັເອງ. 

30) ເອ ໜາ...ກ ກະວີ່າຄ ມງຶໃດ.(ຜຍຸກດິຕ:ິ143)  

ຄ  າວີ່າ ອ ໜາ…ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ແມ ີ່ນການສນົທະນາກນັເຊິີ່ ງໄດັ້ທກັທັ້ວງໃນການປຽບ

ທຽບສິີ່ ງໃດໜຶີ່ ງໃສີ່ກບັໝ ີ່ຂອງຕນົເອງ. 

7. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການສງົໄສ  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ  

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການສງົໄສມ ທງັໝດົ 20 ຄ  າ. 

31) ຫາ໋!... ເຈົັ້າຢາກໄດັ້ຫຍງັລະ.(ວລິິນທອນ,14) 

ຄ  າວີ່າ ຫາ໋! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຄ ີ່ບີ່າວ-ສາວກ  າລງັລມົກນັຝີ່າຍຜ ັ້ສາວ

ຍງັຕັ້ອງການສິີ່ ງຂອງບາງຢີ່າງຕ ີ່ ມອ ກ ຈຶີ່ງສງົໄສວີ່າຝີ່າຍຜ ັ້ບີ່າວຍງັມ  ຄວາມລບັອນັໃດອນັໜຶີ່ ງຢ ີ່. 

32) ໂອ.໊.. ບ ີ່ ເຫັນລາວອອນລາຍ... (ວລິິນທອນ:15) 

ຄ  າວີ່າ ໂອ!໊ ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າໝ ີ່ໄດັ້ຫິຼັ້ນໂທລະສບັຢ ີ່ບ ີ່ ? ຫຼ ວີ່າໝ ີ່ບ ີ່

ສນົໃຈເຮົາແລັ້ວ ຈຶີ່ງເກ ດມ  ຄວາມສງົໄສ ແລະຂັ້ອງຄາໃຈຢ ີ່. 

33) ໂອ.໋.. ບ ີ່ ເປັນຫຍງັ ຂັ້ອຍຄດິວີ່າເຈົັ້າຄາໄປກບັ... (ວລິິນທອນ:16)  

ຄ  າວີ່າ ໂອ!໋ ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຄ ີ່ສນົທະນາເປັນໝ ີ່ກນັທ ີ່ ໄດັ້ນດັພບົກນັ

ໄປສະຖານທ ີ່ ສ  າຄນັໃດໜຶີ່ ງ ແຕີ່ມ  ໝ ີ່ອ ກຄນົໜຶີ່ ງບ ີ່ ມາ ລາວອາດຈະຄາວຽກ ຫຼ  ໄປກບັແຟນຂອງລາວ.  

34) ຫາ໋... ໄປກບັຫຍງັ? (ວລິິນທອນ:16) 

ຄ  າວີ່າ ຫ໋າ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຄນົຮຸີ່ນໃໝີ່ມກັເວົັ້າວີ່າ ໄປກບັຫຍງັ 

ຄວາມໝາຍຄ ກນັກບັລດົຫຍງັ, ໄປກບັໃຜ? ລາວອາດຈະໄປທີ່ຽວກບັແຟນ ຫຼ  ໝ ີ່ຕາມອດັທະຍາໄສ. 

35) ເຮ ັ້! ເຈົັ້າໜິບນັຫາຫຼາຍສມົຄວນ.(ວລິິນທອນ:20) 

ຄ  າວີ່າ ເຮ ັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວມ ຄວາມສງົໄສພຶດຕິກ  າທ ີ່ ບ ີ່ ດ ຫຼາຍ

ຢີ່າງຂອງໝ ີ່ ຢັ້ານວີ່າລາວຊສິັ້າງຄວາມເດ ອດຮັ້ອນໃຫັ້ສງັຄມົ. 

36) ໂອັ້ຍ! ມ  ຜ ີ່ຊາຍໃສີ່ເສ ັ້ອສ ດ  າບກັຫຼາຍໆ.(ວລິິນທອນ:21) 

ຄ  າວີ່າ ໂອັ້ຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວຄິດຢ ີ່ວ ີ່າຜ ັ້ຊາຍທ ີ່ ໃສີ່ເສ ັ້ອສ ດ  າມ  

ຫຼາຍຄນົຢ ີ່ໃນຊຸມຊນົນ ັັ້ນແລັ້ວໃຜແມ ີ່ນແຟນຂອງຕນົເອງ. 
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37) ຮ …ສະພາບຂອງບັ້ານເມ  ອງຊີ່າງແຕກຕີ່າງກບັຂັ້ອຍຄາດກະໄວັ້ສ  ີ່າຟັ້າກບັດນິ(ຜຍຸ ກດິຕິ:

32) 

ຄ  າວີ່າ ຮ … ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວອາດເປັນຄນົຊນົນະບດົທ ີ່ ບ ີ່ ເຄ ຍ

ເຂົັ້າມາໃນຕວົເມ  ອງທ ີ່ ມ  ຄວາມຈະເລ ນ ແລະຄວາມທນັສະໄໝເມ ີ່ອເອົາປຽບທຽບກນັແລັ້ວລາວຮ ັ້ສກຶວີ່າມນັ

ແຕກຕີ່າງກນັຫຼາຍແທັໆ້ . 

38) ໂອຍ! ເຮັດແນວໃດດ ? (ຜຍຸ ກດິຕ:ິ42) 

ຄ  າວີ່າ ໂອຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າເມ  ີ່ອລາວພບົກບັບນັຫາຫຍຸັ້ງຍາກກ 

ຕັ້ອງຊອກຫາວທິ ແກ ັ້ເພ ີ່ ອຊອກຫາທາງອອກທ ີ່ ດ . 

39) ເອ ! ຮ ບໄປລະຮ ບມາແດີ່! (ດອກອນິທະຫວາ:56) 

ຄ  າວີ່າ ເອ ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າພ ີ່ -ແມ ີ່ໄດັ້ບອກເຕ ອນໃຫັ້ແກ ີ່ລ ກດັ້ວຍ 

ຄວາມຫວງັດ ເວລາອອກຈາກເຮ ອນໄປຫິຼັ້ນນ  າໝ ີ່ກ ຕັ້ອງກບັມາເຮ ອນໄວແດີ່ ຢັ້ານໄດັ້ຮບັຄວາມອນັຕະລາຍ 

ແລະອ ກຢີ່າງກ ແມ ີ່ນເພິີ່ ນເປັນຫີ່ວງນ ັັ້ນເອງ. 

40) ເອ … ແຕີ່ເຂົາກ ບ ີ່ ກ ັ້າທ ີ່ ຈະທກັທາຍ.(ນາຝັ້າຍ:74) 

ຄ  າວີ່າ ເອ …ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າເມ  ີ່ອຜ ັ້ບີ່າວ-ຜ ັ້ສາວໄດັ້ພບົກບັແຟນເກົີ່ າ 

ໂດຍບງັເອ ນຢ ີ່ສະຖານທ ີ່ ສ  າຄນັໃດໜຶີ່ ງ ກ ເຮັດໃຫັ້ພວກເຂົາມ  ຄວາມອາຍ ແລະບ ີ່ກ ັ້າທ ີ່ ຈະທກັທາຍກນັ. 

41) ຫຶ ຫຶ... ມ ຫຍງັ ຂັ້ອຍຕອບ.(ນາຝັ້າຍ:75) 

ຄ  າວີ່າ ຫ … ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວທກັທັ້ວງສງົໄສວີ່າມ  ເຫດການຫຍງັ

ເກ ດຂຶັ້ນຢີ່າງຮ ບດີ່ວນໃນບ ລິເວນອັ້ອມຂັ້າງສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ລາວອາໄສຢ ີ່. 

42) ຈ ັີ່ງແມ ີ່ນວີ່າກນິແຊບກນິນວົນ ! (ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:88) 

ຄ  າວີ່າ ນ ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານ ແຕີ່ໃນກ ລະນ ຄ  າອທຸານຢ ີ່ທັ້າຍບ ລິບດົໝາຍຄວາມວີ່າລາວກ  າລງັ

ຍັ້ອງຍ ຜ ັ້ອ ີ່ ນທ ີ່ ກ  າລງັກນິເຂົັ້າດັ້ວຍຄວາມແຊບຊັ້ອຍຢ ີ່. 

43) ນີ່ານ... ບ ີ່ ແມ ີ່ນມງຶຊໄິປຫາອັ້າຍເຂ ຍ ໃຫັ້ອ ີ່ ໄຫວບ ີ່ (ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:88) 

ຄ  າວີ່າ ນີ່ານ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າບາງເທ ີ່ ອລາວຮ ັ້ສຶກວີ່າໝ ີ່ຂອງລາວ

ອາດຈະໄປພບົກບັອັ້າຍເຂ ຍ ຂອງນາງໄຫວ ຢ ີ່ບີ່ອນໃດບີ່ອນໜຶີ່ ງ. 

44) ຈກັໜັ້ອຍເປັນລມົເປັນແລັ້ງຊເິຮັດຈ ັີ່ງໃດ!໋ (ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:89) 

ຄ  າວີ່າ ໃດ!໋ ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານ ແຕີ່ໃນກ ລະນ ຄ  າອທຸານຢ ີ່ທັ້າຍບ ລິບດົໝາຍຄວາມວີ່າ ລາວໄດັ້

ຕກັເຕ ອນໝ ີ່ດ ັ້ວຍຄວາມຫວງັດ   ແລະຢັ້ານໄດັ້ຮບັຄວາມອນັຕະລາຍໃນລະຫວີ່າງທ ີ່ ກ  າລງັປະຕິບດັໜັ້າ

ທ ີ່ ຢ ີ່. 

45) ຄນັມງຶບ ີ່ ຢັ້ານກ ໄປລະແມ!໋ (ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:89) 
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ຄ  າວີ່າ ແມ!໋ ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານແຕີ່ໃນກ ລະນ ຄ  າອທຸານຢ ີ່ທັ້າຍບ ລິບດົ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ທັ້າ

ທາຍກບັໝ ີ່ ຖັ້າໄປສະຖານທ ີ່ ດ ັີ່ງກ ີ່າວອາດຈະມ ຄວາມອນັຕະລາຍ ຫຼ ບາງເທ ີ່ ອອາດຈະບ ີ່ ມ  ຫຍງັທ ີ່ ອນັຕະ 

ລາຍກ ເປັນໄປໄດັ້. 

46) ໂອັ້! ປັ້າມາຕ ັັ້ງແຕີ່ດນົຫາກະເຫັນຊາວບັ້ານຍາງຄ  າ.(ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:94) 

ຄ  າວີ່າ ໂອັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າແມ ີ່ປັ້າຜ ັ້ນ ັ້ອາດຈະໄປຮີ່ວມງານພິທ ສ  າ

ຄນັໃດໜຶີ່ ງເປັນເວລາດນົແລັ້ວແຕີ່ຫາກ ເຫັນໄທບັ້ານດຽວກນັເພາະເຂົາເຈົັ້າຫາກ ມາ. 

47) ໂອ! ພ ີ່ ອັ້າຍອານຊຸາຊ  າພ ໜັ້າຕາຄຸັ້ນໆ.(ດວງຮກັ ຈດິຕະວດິ:105) 

ຄ  າວີ່າ ໂອ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວສງົໄສວີ່າຊາຍຊາລາຜ ັ້ໜັ້າຕາ

ຄັ້າຍຄ ກນັກບັຄນົທ ີ່ ລາວຮ ັ້ຈກັດ  ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນອັ້າຍອານຊຸານ ັ້ເອງ. 

48) ເອ ....ຂ ັ້ອຍລ ັີ່ງເລໃຈບ ີ່ ຮ ັ້ຊຕິອບລາວແນວໃດດ .(L Life:115) 

ຄ  າວີ່າ ເອ … ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວບ ີ່ ແນ ີ່ໃຈວີ່າຊິໃຫັ້ຄ  າຕອບກບັໝ ີ່

ແນວໃດ ບາງເທ ີ່ ອລາວອາດຈະຮ ັ້ເລ ີ່ ອງນ ັັ້ນດ ແຕີ່ບ ີ່ ຢາກຕອບ ຫຼ ບ ີ່ ຮ ັ້ກ ີ່ຽວກບັເລ ີ່ ອງນ ັັ້ນເລ ຍ. 

49) ຫາ... ເຈົັ້າຊ ີ່ຫຍງັ? (L Life:123) 

ຄ  າວີ່າ ຫາ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່ີ່າລາວໄດັ້ທກັທັ້ວງເຖງິການຖາມຊ ີ່ຄ ນ  

ເນ ີ່ອງຈາກວີ່າ ຜ ັ້ແນະນ  າຕນົເອງອາດຈະບອກບ ີ່ ຈະແຈ ັ້ງ ຫຼ  ລາວໄດັ້ຍິນບ ີ່ ຈະແຈ ັ້ງປານໃດ ຈຶີ່ງສງົໄສວີ່າ

ແມ ີ່ນຊ ີ່ຫຍງັກນັແທັ້?. 

50) ເອ ... ລອງເອົາຮ ບລາວມາເບິີ່ ງດ ຸຢາກເຫັນວີ່າເປັນຄນົແນວໃດ(L Life:132) 

ຄ  າວີ່າ ເອ …ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວຢາກຮ ັ້ວ ີ່າຮ ບຮີ່າງລກັນະຂອງຜ ັ້ນ ັ ັ້ນ

ເປັນແນວໃດ ຈຶີ່ງຊອກເອົາຮ ບຜ ັ້ກ ີ່ຽວມາເບິີ່ ງເພ ີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

8. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການທັ້ວງ  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ 

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການທັ້ວງມ  ທງັໝດົ 15 ຄ  າ. 

51) ໂອ.໋... ເຈົັ້າຄດິວີ່າມນັຍຕຸທິ  າກບັຂັ້ອຍລະຫວາ (ວລິິນທອນ:14) 

ໂອ໋… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຄ ີ່ສນົທະນາມ ການທກັທັ້ວງເຖິງຄວາມບ ີ່

ຍຕຸທິ  າໃນການເຮັດກດິຈະການອນັໃດອນັໜຶີ່ ງເຊັີ່ ນການແບີ່ງປນັຜນົປະໂຫຍກບ ີ່ ເທົີ່ າທຽມກນັ. 

52) ເຢັໆ້ !  ແລະແລັ້ວຂັ້ອຍໄດັ້ລມົກບັລາວອ ກຄ ັັ້ງ.(ວລິິນທອນ:16) 

ເຢັ້ໆ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວສະແດງຄວາມຮ ັ້ສຶກດ ອກົດ ໃຈຫຼາຍ ຫຼງັ

ຈາກທ ີ່ ແຍກທາງກນັເປັນເວລາດນົນານສມົຄວນ ຈຶີ່ງໄດັ້ມາພບົພ ັ້ກນັອ ກ. 

53) ເອ ... ຄດິວີ່າໄປກບັ  your ....friend? (ວລິິນທອນ:16) 
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ເອ ... ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າໝ ີ່ໄດັ້ທກັທັ້ວງລາວວີ່າໄດັ້ໄປທີ່ຽວກບັໃຜ ຜ ັ້ນ ັ ັ້ນ

ເປັນແຟນ ຫຼ  ໝ ີ່. ໝ ີ່ຂອງລາວສນົໃຈຈຶີ່ງຢາກຮ ັ້ເລ ີ່ ອງນ ັ້. 

54) ອັ້າວ... ລະຄນັມ  ັ້ອ ີ່ ນມ  ຄນົໃສີ່ເສ ັ້ອສ ດ  າຫຼາຍຄນົ ຂັ້ອຍຊິຮ ັ້ໄດ ັ້ແນວໃດ ວີ່າໃຜແມ ີ່ນເຈົັ້າ.   

(ວລິິນທອນ:20) 

ອັ້າວ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຄ ີ່ສນົທະນາໄດັ້ລມົກນັກ ີ່ຽວກບັສນັຍະລກັໃນ

ການນຸ ີ່ງເຄ ີ່ ອງເພ ີ່ ອບ ີ່ ໃຫັ້ຫຼງົກນັໃນເວລາປະປນົກນັກບັຜ ັ້ຄນົຢີ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

55) ອັ້າວ! ລະຖັ້າມ  ຄນົຂາວຜມົຍາວສ ງທ ີ່ ຂ ັ້ອຍເຕັມບຸນຊີ່ວງເຮ ອເດຊ ັັ້ນນາ ເຈົັ້າຊິບ ີ່ ຫຼງົຫວາ.  

(ວລິິນທອນ:20) 

ອັ້າວ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຄ ີ່ສນົທະນາໄດັ້ລມົກນັກ ີ່ຽວກບັສນັຍະລກັ 

ລກັສະນະຂອງຄນົເພ ີ່ ອບ ີ່ ໃຫັ້ຫຼງົກນັໃນເວລາປະປນົກນັກບັຜ ັ້ຄນົຢີ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

56) ໂອັ້ຍ! ບອກບ ີ່ ຖ ກອ ີ່ ຫຼ ີ່ , ໃບໜັ້າກກົຫ ຂ ັ້ອຍອອກຮັ້ອນວ ີໆ່ .(ຜຍຸ ກດິຕ:ິ31-32) 

ໂອັ້ຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວອາດຈະມ ຄວາມຮ ັ້ສຶກຢາກຮັ້າຍຫຼາຍ 

ເມ  ີ່ອພບົເຫັນແຟນຂອງຕນົເອງໄປກບັຍງິອ ີ່ ນ. 

57) ໂອ…ທ ີ່ ຮກັ, ເຈົັ້າຊີ່າງຮ ັ້ກາລະເທສະ, ຮ ັ້ໃຫັ້ກຽດຂັ້ອຍ.(ຜຍຸ ກດິຕ:ິ32) 

ໂອ...ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວທກັທັ້ວງເຖງິການຍັ້ອງຍ , ນ  ັ້າໃຈດ ຂອງ 

ແຟນຕນົເອງທ ີ່ ຮ ັ້ຈກັກາລະເທສະຂອບເຂດຄວາມຮກັໄດັ້ເປັນຢີ່າງດ . 

58) ໂອຍໆໆ! ເວົັ້າຢອກຊ ີ່ ໆ ເຊົາຄຽດສາທ ີ່ ເຂົາໂທມາກະຢັ້ານເພິີ່ ນລ ມວີ່າເຮົານດັກນັວີ່າຊິໄປ

ເບິີ່ ງໜງັມ  ັ້ແລງ.(ນາຝັ້າຍ:73) 

ໂອຍໆໆ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າບີ່າວ-ສາວຄ ີ່ນ ັ້ອາດຈະບ ີ່ ເຂົັ້າໃຈກນັໃນ

ບາງເລ ີ່ ອງ ຢາກປບັຄວາມສ  າພນັທ ີ່ ດ ຕ ີ່ ກນັຕ ີ່ ມອ ກຈຶີ່ງພະຍາຍາມເຮັດທກຸຢີ່າງເພ ີ່ ອໄດັ້ຢ ີ່ຮ ີ່ວມກນັຕ ີ່ ໄປ. 

59) ເອົັ້າ! ເອົັ້າ! ນ ັີ່ງກ ີ່ອນ ມ ັ້ນ ັ້ລງຸທອງມາຫິຼັ້ນນ  າ.(ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:80) 

ເອົັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ພບົກບັຜ ັ້ໃດຜ ັ້ໜຶີ່ ງ ຈຶີ່ງຢາກບອກໃຫັ້ຮ ັ້

ວ ີ່າມ  ັ້ນ ັ້ຊມິ  ແຂກມາຢັ້ຽມຢາມ ພວກເຮົາຕັ້ອງໄດັ້ປຶກສາຫາລ ກນັຊກິະກຽມຕັ້ອນຮບັເພິີ່ ນຫຍງັແດີ່. 

60) ມນັຈະມ ອປຸະສກັອ ີ່ ຫຍງັປານນ ັັ້ນເດ! (ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:90) 

ຄ  າວີ່າ ເດ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານແຕີ່ໃນກ ລະນ ຄ  າອທຸານຢ ີ່ທັ້າຍບ ລິບດົ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວມ ປນັຫາ

ຫຍຸັ້ງຍາກອນັໃດອນັໜຶີ່ ງ ຈຶີ່ງໄປປຶກສາຫາລ ນ  າໝ ີ່ຂອງລາວ ສະນ ັັ້ນ, ໝ ີ່ຈ ຶີ່ງຊີ່ວຍແກັ້ໄຂທາງອອກທ ີ່ ດ ໃຫັ້

ແກ ີ່ລາວ. 

61) ເດ... ມ   ມ  ຢ ີ່ສອງຄນົກບັງວົສາມໂຕຢ ີ່ກ ັ້ອງຕ ົັ້ນໄມ ັ້.(ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:96) 

ເດ...ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າ  ພວກເຂົາກ  າລງັຊອກຫາອນັໃດໜຶີ່ ງຢ ີ່ໃນ

ບ ລິເວນສະຖານທ ີ່ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັັ້ນ ຈຶີ່ງເຫັນຄນົ ແລະງວົຢ ີ່ກ ັ້ອງຕ ົັ້ນໄມ ັ້. 
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62) ອຶມ! ພະຈນັ ຂັ້ອຍຍງັບ ີ່ທນັຮ ັ້ຊ ີ່ ເຈົັ້າຊ  ັ້າ ຂັ້ອຍມ ແຕີ່ເອ ັ້ນວີ່າພະຈນັ ຕະຫຼອດ.(L Life:126) 

ອຶມ! ແມ ີ່ນຄ  າອຸທານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ທກັທັ້ວງໝ ີ່ດ ັ້ວຍນາມສມົມດຸມາ

ຕະຫຼອດ ລາວຈຶີ່ງຢາກຮ ັ້ຊ ີ່ ທ ີ່ ແທັ້ຈງິຂອງໝ ີ່ວີ່າແມ ີ່ນແນວໃດກນັແທັ້ັ້.  

63) ອັ້າວ! ແມ ີ່ຕ ັ້ດ ແມ ີ່ນພ ີ່ ນ ັ້ອງລາວຫວາ (L Life:131) 

ອັ້າວ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວທກັທັ້ວງເຖງິແມ ີ່ຕ ັ້ດ ອາດຈະອະທິບາຍ

ຄວາມໝາຍໄດັ້ໃນທາງທ ີ່ ດ ເພິີ່ ນຄ ຊເິປັນຄນົທ ີ່ ມ  ຊ ີ່ ສຽງໄດັ້ສັ້າງປະໂຫຍດໃຫັ້ແກີ່ສງັຄມົ ຫຼ  ໃນທາງບ  ີ່ ດ ແມ ີ່ຕ ັ້

ນ ັ້ອາດຊເິປັນຄນົບ ີ່ ດ ຢ ີ່ໃນສງັຄມົ ຫຼ  ເພິີ່ ນໄດັ້ເສຍຊ ວດິຢີ່າງກະທນັ. 

64) ໂອ... ຂອບຮ ບແຕກຕ ັັ້ງແຕີ່ມ  ັ້ນ ັ ັ້ນ ບ ີ່ ມ  ໃຜເອົາມາໃສີ່ໃຫັ້ລາວເລ ຍຫວາ (L Life:131) 

ໂອ... ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ທກັທັ້ວງເຖງິຜ ັ້ໃດຜ ັ້ໜຶີ່ ງບ ີ່ ເອົາຂອບຮ ບ

ມາປີ່ຽນໃໝີ່ທ ີ່ ມນັແຕກມາໄດັ້ຫຼາຍມ ັ້ແລັ້ວ. 

65) ບະ! ສ  າມາແຍີ່ຮງັມດົແດງແຕີ່ເຊົັ້າແທັ້ນ ຕ ັ້ນ ັ້.(ຜຍຸກດິຕ:ິ146) 

ບະ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າໃນຕອນເຊົັ້າແມ ີ່ຕ ັ້ໄດ ັ້ລບົກວນ ຫຼ ຮ ັ້າຍດີ່າ

ເຂົາເຈົັ້າ ແຕີ່ພວກເຂົາຍງັບ ີ່ທນັໄດັ້ຕອບໂຕັ້ກບັແມ ີ່ຕ ັ້ເທ ີ່ ອຈຶີ່ງມ  ການທກັທັ້ວງໃນຮ ບແບບລກັນະນະນ ັ້. 

9. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການຕ ີ່ ນຕກົໃຈ ຫຼ  ຢັ້ານ 

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ  

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການຕ ີ່ ນຕກົໃຈ ຫຼ  ຢັ້ານມ ທງັໝດົ 8 ຄ  າ. 

66) ໂອຍ…ບກັຂັ້າມແລັ້ວເດ! (ຜຍຸ ກດິຕ:ິ35) 

ຄ  າວີ່າ ໂອຍ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວທກັທັ້ວງບກັຂັ້າມນ  ັ້າທຽວຂນົສ ົີ່ງ

ຜ ັ້(ໂດຍສານ)ທຽວໄປ-ມາ ທງັລດົ ແລະຄນົ ໄດັ້ອອກໄປແລັ້ວ ລາວຮ ັ້ສຶກກງັວນົໃຈ ຢັ້ານໄປບ ີ່ ທນັເຮັດ

ວຽກຈຶີ່ງໄດັ້ັ້ລ ຖ ັ້າຖັ້ຽວຕ ີ່ ໄປ. 

67) ໂອັ້ຍ..ເມ  ີ່ອຍເດຕາຍໆບາດນ ັ້! ງວົກະບ ີ່ ເຫັນຕາເວັນກ ລບັຂອບຟັ້າແລັ້ວ. (ດອກອນິທະຫວາ:

57) 

ຄ  າວີ່າ ໂອັ້ຍ… ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ທກັທັ້ວງຕວົເອງ ທງັເມ  ີ່ອຍ 

ແລະຊອກງວົກ ບ ີ່ ເຫັນຈນົວີ່າຄ  ີ່າມ  ດແລັ້ວຊກິບັເມ  ອເຮ ອນແນວໃດດ . 

68) ໂອັ້! ຈບົຫຍງັມາລະ ລງຸທອງຖາມວໄິລ.(ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:80) 

ຄ  າວີ່າ ໂອັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າ ລຸງທອງໄດັ້ທກັທັ້ວງລ ກຫຼານກີ່ຽວກບັ

ການສກຶສາໄດັ້ຮຽນຈບົດັ້ານໃດມາແລັ້ວ ເພ ີ່ ອຊໄິດັ້ມາຊີ່ວຍພດັທະນາບັ້ານເມ  ອງຂອງພວກເຮົາ. 

69) ອັ້າວ! ຫຍງັຄ ມາມອດຕອນນ ັ້…ຕາຍ..ນ ັ້າມນັກ ັ້ຽງແລັ້ວຕ.ິ(ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:83) 
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ຄ  າວີ່າ ອັ້າວ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ທກັທັ້ວງເຖງິເຫດການສກຸເສ ນ

ທ ີ່ ເປັນຕາໜັ້າຢັ້ານກວົໃນຂະນະທ ີ່ ລາວກ  າລງັຂບັລດົເດ ນທາງໄປສະຖານທ ີ່ ຫີ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແຕີ່ລດົສ  ີ່າ

ພດັນ  ັ້າມນັໝດົ. 

70) ໂອຍ,ໂອຍ,ໂອຍ! ຂັ້ອຍຮ ບຍີ່າງເຂົັ້າໄປຫັ້ອງອັ້າຍອານ.ຸ(ດວງຮກັ ຈດິຕະວດິ:108) 

ຄ  າວີ່າ ໂອຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວມ ຄວາມຮ ັ້ສຶກຢັ້ານສິີ່ ງໃດສິີ່ ງໜຶີ່ ງ 

ແລະຕັ້ອງການຄວາມຊີ່ວຍເຫຼ ອຈຶີ່ງຟັ້າວໄປຫາອັ້າຍອານຢຸີ່າງຮ ບດີ່ວນ. 

71) ອັ້າວ! ວນັນາຂາລ ກເປັນຫຍງັ(L Life:116) 

ຄ  າວີ່າ ອັ້າວ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າພ ີ່ -ແມ ີ່ຕ ີ່ ນຕກົໃຈເມ  ີ່ອເຫັນຂາຂອງລ ກ

ໄດັ້ຮບັຄວາມອນັຕະລາຍ. 

72) ອຸຍ໋! ຕກົໃຈໝດົເລ ຍປ ນາ.(L Life:117) 

ຄ  າວີ່າ ອຸຍ໋! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າ ລາວຮ ັ້ສກຶຕ ີ່ ນຕກົໃຈເມ  ີ່ອໄດັ້ພບົກນັກບັ

ປ ນາໂດຍບງັເອ ນຢ ີ່ສະຖານທ ີ່ ສ  າຄນັໃດໜຶີ່ ງ. 

73) ໂອຍໆໆ! ຂ ໂທດ ຍາລງຸຢຽບຕ ນຫຼານ.(ຜຍຸກດິຕ:ິ148) 

ຄ  າວີ່າ ໂອຍໆໆ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າ ຜ ັ້ນ ັ້ອຍມ ຄວາມຮ ັ້ເກງໃຈຜ ັ້ໃຫຍີ່

ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຕນົເອງຈະຖ ກລງຸຢຽບຕ ນກ ຕາມ ກ ຕັ້ອງເວົັ້າຈາຖະໜອມຖີ່ອມຕວົແດີ່. 

10. ຄ  າອທຸານສະແດງຄວາມເຫັນດ ນ  າ  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ  

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການເຫັນດ ນ  າມ  ທງັໝດົ 8 ຄ  າ. 

74) ອ ມ... ຊ ັັ້ນເຮົາຈະແລກປີ່ຽນກນັຕອນເຈົັ້າມ  ຮ ບແລັ້ວເນາະ. (ວລິິນທອນ:15) 

ອ ມ...ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຄ ີ່ສນົທະນາອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງຕັ້ອງການຄວາມຮຽກ 

ຮັ້ອງຜນົປະໂຫຍກກີ່ອນ ຖັ້າວີ່າລາວຍງັບ ີ່ທນັມ  ຮ ບຄ ຊບິ ີ່ ໄດ ັ້ແລກປີ່ຽນກນັກບັວດັຖສຸິີ່ ງຂອງນ ັັ້ນ. 

75) ເອ ! ລມົກບັບກັວໄິລໄປກີ່ອນເດ ທອງເຮົາຊໄິປຕະຫຼາດ.(ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:80)  

ຄ  າວີ່າ ເອ ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ຄອບລາໝ ີ່ເພ ີ່ ອຊິໄປຕະຫຼາດ 

ໂດຍເຫັນດ ໃຫັ້ພວກໝ ີ່ໂອັ້ລມົກນັໄປກີ່ອນ 

76) ເອ .. 8 ໂມງແລັ້ວເດກິແລັ້ວເຮົາໄປແລັ້ວ…ເດ ! (ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:82)  

ຄ  າວີ່າ ເອ …ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າການທກັທາຍກນັຮອດເວລາແລັ້ວຕັ້ອງ

ລາ ໄປພກັຜີ່ອນ ແລະໄປນອນ. ຜ ັ້ເປັນໝ ີ່ກ ເຂົັ້າໃຈດ  ບາງເທ ີ່ ອລາວອາດຈະໄປພາລະກດິບີ່ອນອ ີ່ ນຕ ີ່ ມ

ອ ກ. 

77) ເອ ັ້... ຈກັໜັ້ອຍຂັ້ອຍກ  າລງັໄປ!. (ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:88)  
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ຄ  າວີ່າ ເອ … ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວໄດັ້ຕກົລງົກບັຜ ັ້ອ ີ່ ນໄວັ້ກ ີ່ອນແລັ້ວ 

ຈ  າເປັນຕັ້ອງໄດັ້ໄປພບົຢີ່າງແນີ່ນອນ. 

78) ບ ັ້ມນັຢາກໄປມງຶກ ໃຫັ້ມນັໄປແຫຼະ! (ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:89)  

ຄ  າວີ່າ ແຫຼະ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານ ແຕີ່ໃນກ ລະນ ຄ ອທຸານຢ ີ່ທັ້າຍບ ລິບດົໝາຍຄວາມວີ່າເປັນການໃຊັ້

ອທຸານແບບໜຶີ່ ງໂດຍມ ຕວົລະຄອນ 3 ຕວົ ໃນການສນົທະນາກນັ ຜ ັ້ເວົັ້າເຂົັ້າໃຈຄວາມຮ ັ້ສກຶຂອງໝ ີ່ດ . 

79) ເອ ັ້! ໝາກມ ີ່ວງແກັ້ວກບັໝາກມ ີ່ວງກະເສນ.(ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:92) 

ຄ  າວີ່າ ເອ ັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າເປັນການທກັທັ້ວງເຖງິໝາກໄມ ັ້ທ ີ່ ມ  ຫຼາຍ

ຊະນດິຢ ີ່ນ  າກນັແຕີ່ລາວຈະເວົັ້າແຕີ່ຊະນດິຊ ີ່ ຂອງໝາກມ ີ່ວງແຕີ່ລະຊະນດິເທົີ່ ານ ັັ້ນ. 

80) ໂດຍ! ປັ້າ ພວກເຮົາຊລິງົໄປແລັ້ວ!. (ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:92)  

ຄ  າວີ່າ ໂດຍ! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ສາມາດຕ  ຄວາມໝາຍໄດັ້ຫຼາຍຢີ່າງເຊັີ່ ນ ປັ້າໄດັ້ເອ ັ້ນລ ກ

ຫຼານລງົເຮ ອນ, ປັ້າບອກລ ກຫຼານລງົຈາກສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ສ ງຢັ້ານອນັຕະລາຍລ ກຫຼານກ ເຂົັ້າໃຈຄວາມຮ ັ້ສຶກ

ຂອງປັ້າດ . 

81) ເອ ... ຈກັໜັ້ອຍສມຸາລ .(L Life:119) 

ຄ  າວີ່າ ເອ … ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າໄດັ້ທກັທັ້ວງເປັນເອກະພາບກນັ ອ ກບ ີ່

ດນົຊມິ  ຜ ັ້ໃດຜ ັ້ໜຶີ່ ງມາພບົກບັພວກເຮົາ. 

11. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການຫຸີ່ມຮ  (ຖ ຫຸີ່ມ)  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ  

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການຫຸີ່ມຮ ມ  ທງັໝດົ 7 ຄ  າ. 

82) ເອົັ້າ! ຮ ັ້ຈ ັີ່ງຊ ັັ້ນແລັ້ວຊໄິປຢ ີ່ຫວະ? (ຜຍຸ ກດິຕ:ິ30) 

ຄ  າວີ່າ ເອົັ້າ! ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າ ຍາດພ ີ່ ນ ັ້ອງ ຫຼ  ໝ ີ່ເພ ີ່ ອນໄດັ້ຕກັເຕ ອນ

ບ ີ່ ໃຫັ້ລາວໄປກະທ  າຢີ່າງໃດຢີ່າງໝຶີ່ ງໃນສິີ່ ງທ ີ່ ບ ີ່ ດ . 

83) ໂອຍ໊! ເຮົາລະຊອກເອົາແທັ້ເອົາວີ່າເລ ຍມາຄ  ີ່ານ.ິ(ດອກອນິທະຫວາ:58)  

ຄ  າວີ່າ ໂອຍ໊! ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າເປັນການທກັທັ້ວງໃຫັ້ຄນົອ ີ່ ນຮບັຮ ັ້ທ ີ່ ຕນົ

ເອງໄດັ້ໄປເຮັດພາລະກດິໃດໜຶີ່ ງມາຈຶີ່ງເປັນເຫດຜນົທ ີ່ ມາຮອດຊັ້າຜິດປກົກະຕ.ິ 

84) ເອ … ໄປໄວແທັ້… ມາແຕີ່ດນົ.(ສນ ວໄິລພອນ ສ ລິໄລສດິ:82) 

ຄ  າວີ່າ ເອ … ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຄ ີ່ສນົທະນາອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງຈະທກັທັ້ວງ                                          

ດັ້ວຍການເວົັ້າຢອກ ຫຼ  ເວົັ້າໃນລກັສະນະດີ່າໄປນ  າ ໃນກ ລະນ ນ ັ້ມນັໄດັ້ສະທັ້ອນເຖິງການຫຸີ່ມຮ ຜ ັ້ອ ີ່ ນ

ສມົຄວນ. 

85) ເອົັ້າ! ອ ີ່ ນ ັ້ແມ ີ່ນໃຜຊຮິ ັ້ນ  າມງຶເນາະ.(ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:91) 
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ຄ  າວີ່າ ເອົັ້າ! ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ເປັນການເວົັ້າເຖງິອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງ ໂດຍສະເພາະເວົັ້າໃນ

ລກັສະນະບ ີ່ ໃຫັ້ກຽດແມ ີ່ຍງິ ແລະເປັນການເສຍມາລະຍາດທາງວາຈາຢີ່າງແນີ່ນອນ. 

86) ໂອັ້ຍ! ຕດັຖິັ້ມແນວວີ່າເຫຼ ອກນິເດບ ີ່ ອດຶຈກັຊເິອົາໄປຕ ົັ້ມແກງ, ເຮັດສ ົັ້ມ, ເຮັດໝກົສາລະພດັ.

(ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:94)  

ເອົັ້າ! ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ເປັນການທກັທັ້ວງເຖງິເຄ ີ່ ອງປ ກຂອງຝງັໂດຍສະເພາະໜ ີ່ ໄມ ັ້

ອາດຈະອອກໜ ີ່ ຫຼາຍຜ ັ້ໜຶີ່ ງພດັຢາກຕດັຖິັ້ມ ແຕີ່ອ ກຜ ັ້ໜຶີ່ ງພດັຢາກເກບັໄວັ້ເພ ີ່ ອເຮັດເປັນອາຫານ. 

87) ໂອຍ! ຂັ້ອຍເປັນລມົສມົແລັ້ວບ ີ່ຟງັເອ ັ້ອຍເວົັ້າ.(ເຂົັ້າໄກ ີ່ນ ັ້ອຍ:102)  

ໂອຍ! ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າຕນົເອງບ ີ່ ຟງັຄວາມຜ ັ້ອ ີ່ ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ລາວໄດັ້

ຮບັຄວາມອນັຕະລາຍກ ເປັນໄປໄດັ້. 

88) ເອົາ! ເອົາລງົໄປ! ນ ັ້າບີ່າວຄນັເມາົແລັ້ວຝອຍເກັີ່ງຕາມເຄ ຍ.(ຜຍຸກດິຕ:ິ144)  

ໂອຍ! ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ໝາຍຄວາມວີ່າເປັນການສນົທະນາທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫັ້ກຽດຜ ັ້ໃຫຍີ່ເວລາເມາົ

ມກັເວົັ້າຫຼາຍ. ບາງເທ ີ່ ອກ ເປັນນດິໄສຂອງເພິີ່ ນທ ີ່ ມກັເວົັ້າຈາກບັຜ ັ້ອ ີ່ ນ. 

12. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການວີ່າໄດັ້ເວົັ້າຜິດ ຫຼ  ເຮັດຜິດໄປ  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ  

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການວີ່າໄດັ້ເວົັ້າຜິດ ຫຼ  ເຮັດຜິດມ ທງັໝດົ 2 ຄ  າ. 

89) ເຮ ັ້! ນ ັັ້ນຄ ຊບິ ີ່ ແມ ີ່ນລາວຄອງຄອຍຕ ີ່ ໄປ.(ວລິິນທອນ:22) 

ເຮ ັ້! ແມ ີ່ນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າລາວອາດຈະລ ຖ ັ້າຜ ັ້ໃດໜຶີ່ ງຢ ີ່ ແຕີ່ມ  ຄນົໄປທກັ

ທັ້ວງວີ່າລາວກ  າລງັເຮັດອນັອ ີ່ ນຢຸີ່. 

90) ໂອ ໂອ... ກ ເວົັ້າຢອກຊ ີ່ໆ.(L Life:117) 

ໂອ... ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ອາດຈະອະທິບາຍຄວາມໝາຍໄດັ້ຫຼາຍຢີ່າງເຊັີ່ ນ: ຜ ັ້ສນົທະນາ

ໄດັ້ລມົກນັກ ີ່ຽວກບັການເຮັດກດິຈະກ  າຮີ່ວມກນັອນັໃດອນັໜຶີ່ ງຜິດພາດແລັ້ວ ແຕີ່ຢັ້ານລາວບ ີ່ພ ໃຈຈຶີ່ງໄດັ້ເວົັ້າ 

ຢອກໃຍກນັ ເພ ີ່ ອເປັນການໃຫັ້ກ າລງັໃຈເຊິີ່ ງກນັແລະກນັ. 

13. ຄ  າອທຸານສະແດງອາການວີ່າຄິດພ ັ້ອນັໃດອນັໜຶີ່ ງຂຶັ້ນມາໄດັ້  

ຈາກບ ລິບດົທ ີ່ ເກບັກ  າໄດັ້ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ “ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ທ ີ່ ມ  ໃນປະ 

ເພດຄ  າອທຸານສະແດງອາການວີ່າຄດິພ ັ້ອນັໃດອນັໜຶີ່ ງຂຶັ້ນມາໄດັ້ມ  ທງັໝດົ 2 ຄ  າ. 

91) ໂອ.໋..ແມ ີ່ນຫວາ ຕ ັັ້ງໃຈຮຽນເດ .(ວລິິນທອນ:13) 

ໂອ…໋ ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍເຖິງຄ ີ່ສນົທະນາກ  າລງັລມົກນັຢ ີ່ ແລັ້ວຄິດພ ັ້ກ ີ່ຽວກບັ

ເລ ີ່ ອງການຮຽນຈຶີ່ງໄດັ້ທກັທັ້ວງໃນລກັສະນະໃຫັ້ກ  າລງັໃຈເຊິີ່ ງກນັແລະກນັ. 

92) ອັ້າວ! ເປັນຫຍງັຄ ບ ີ່ ບອກລີ່ວງໜັ້າ ຂັ້ອຍຄາວຽກໄດ.໋(L Life:136)  

ອັ້າວ! ເປັນຄ  າອທຸານໃນບ ລິບດົນ ັ້ ໝາຍຄວາມວີ່າການສນົທະນາກນັລະຫວີ່າງ 2 ຄນົ ແຕີ່ອ ກຜ ັ້              
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ໜຶີ່ ງເມ  ີ່ອຄດິໄດັ້ອນັໃດໜຶີ່ ງພດັບອກໃຫັ້ເຮັດຕ ີ່ ມອ ກ. 

 

V. ຜນົທ ີ່ ໄດັ້ຮບັ  

ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານໃນປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ ຈ  ານວນ 10 ເລ ີ່ ອງ ເຂົັ້າໃນປະເພດຄ  າອທຸານ 15 ປະ

ເພດມາເປັນເກນໃນການວໄິຈຄ ັັ້ງນ ັ້ ນກັປະພນັນ  າໃຊັ້ຄ  າອທຸານພາສາລາວປດັຈບຸນັເຂົັ້າໃນບດົເລ ີ່ ອງມ  ປະ

ລິມານຈ ານວນຄ  າອທຸານໜັ້ອຍຫຼາຍແຕກຕີ່າງກນັໄປຕາມສະພາບແວດລັ້ອມໃນບ ລິບດົໃນເລ ີ່ ອງເຊິີ່ ງໄດັ້

ລຽນລ  າດບັບດົເລ ີ່ ອງ 1 ຫາ 10 ທ ີ່ ຂຽນໄວັ້ຢ ີ່ພາກຂອບເຂດ ແລະປະເພດຄ  າອທຸານແຕີ່ 1 ຫາ 15 ທ ີ່

ຂຽນໃນຂ ັ້ 2 (ປະເພດຂອງຄ  າອທຸານ)ເຊິີ່ ງມ  ຕາຕະລາງລຸີ່ມນ ັ້: 

 

ລ າດບັ

ເລ ີ່ ອງ 

ປະເພດຄ  າອທຸານ 15 ປະເພດ ລວມ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1  1 2  2 6 5 1 2  1 1 - - 22 

2  3    1 2 2  1 1   - - 10 

3      1 1  1     - - 3 

4              - - 0 

5   2    2 1      - - 5 

6  2 1     1 2 1 1   - - 8 

7   2  1 1 5 2  3 3   - - 17 

8       1  1  1   - - 3 

9  3   1 2 3 3 2 1  1 1 - - 17 

10  1 1   2  1 1  1   - - 7 

ລວມ 1 9 7 2 2 9 20 15 8 8 7 2 2 0 0 92 ຄ  າ 

 

ຈາກການວິເຄາະຄ  າອທຸານຕາຕະລາງຂັ້າງເທິງເຫັນວີ່າ ຈ  ານວນປະເພດຄ  າອທຸານ 15 ປະເພດ

ຍງັບ ີ່ ຖ ກນ  າໃຊັ້ມ   2 ປະເພດຄ  ປະເພດທ  14 ແມ ີ່ນປະເພດຄ  າອທຸານທ ີ່ ສະແດງອາການເຈັບປວດ ແລະ

ປະເພດທ  15 ແມ ີ່ນປະເພດຄ  າອທຸານສະແດງຄວາມຊມົເຊ ຍ ເຊິີ່ ງຜ ັ້ຄ ົັ້ນຄວັ້າໄດັ້ຮວບຮວມຄ  າອທຸານເຫັນ

ວີ່າ ມນັບ ີ່ ສອດຄີ່ອງກບັທິດສະດ ໃນປະເພດດ ັີ່ງກ ີ່າວເທ ີ່ ອ ແລະມ  1 ເລ ີ່ ອງຄ  ເລ ີ່ ອງທ  4 ແມ ີ່ນເລ ີ່ ອງວນັ

ເກ ດ ກ ບ ີ່ ຖ ກນ  າໃຊັ້ຄ  າອທຸານຈດັເຂົັ້າຈກັປະເພດເລ ຍ ຍັ້ອນວີ່າບ ລິບດົຂອງບດົເລ ີ່ ອງບ ີ່ ເໝາະສມົທ ີ່ ຈະຈດັ

ເຂົັ້າປະເພດຂອງຄ  າອທຸານໃນປຶັ້ມໄວຍາກອນລາວປດັຈບຸນັ, ວະຈ ວະພາກ,  ປ  2000.  ດ ັີ່ງນ ັັ້ນ, ຜ ັ້ຄ ົັ້ນ

ຄວັ້າຈຶີ່ ງສງັຮວມໄດັ້ວີ່າ ການນ  າໃຊັ້ແຕີ່ລະປະເພດຄ  າອທຸານຄ  ຄ  າອທຸານສະແດງອາການດ ໃຈມ  1 ຄ  າ 

ເທົີ່ າກບັ 0,92%, ຄ  າອທຸານສະແດງອາການຮຽກຮັ້ອງມ   9 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 8,28%, ຄ  າອທຸານສະແດງອາ
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ການປະຫຼາດໃຈມ  7 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 6,44%, ຄ  າອທຸານສະແດງອາການຄຽດ ມ  2 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 1,84%, 

ຄ  າອທຸານສະແດງອາການສງົສານມ  2 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 1,84%, ຄ  າອທຸານສະແດງອາການເຂົັ້າໃຈ ມ  9 

ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 8,28%, ຄ າອທຸານສະແດງອາການສງົໄສມ  20 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 16,56%, ຄ  າອທຸານສະ

ແດງອາການທັ້ວງມ   15 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 13,8%, ຄ  າອທຸານສະແດງອາການຕ ີ່ ນຕກົໃຈ ຫຼ  ຢັ້ານມ  8 ຄ  າ 

ເທົີ່ າກບັ 7,36%, ຄ  າອທຸານສະແດງຄວາມເຫັນດ ນ  າມ   8 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 7,36%,  ຄ າອທຸານສະແດງອາ

ການຫຸີ່ມຮ (ຖ ຫຸີ່ມ) ມ   7 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 6,44%, ຄ  າອທຸານສະແດງອາການວີ່າໄດັ້ເວົັ້າຜິດ ຫຼ ເຮັດຜິດໄປມ  

2 ຄ  າ ເທົີ່ າກບັ 1,82% ແລະຄ າອທຸານສະແດງອາການວີ່າຄິດພ ັ້ອນັໃດອນັໜຶີ່ ງຂຶັ້ນມາໄດັ້ມ   2 ຄ  າ ເທົີ່ າ

ກບັ 1,82%. ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າ ມ   2 ປະເພດຄ  າອທຸານ ແລະ ມ  1 ເລ ີ່ ອງ ບ ີ່ ຖ ກນ  າໃຊັ້ໃນການຄ ົັ້ນຄວັ້າຄ ັັ້ງ

ນ ັ້ກ ຕາມ ເອົາໄວັ້ໂອກາດໜັ້າຈຶີ່ງນ  າມາຄ ົັ້ນຄວັ້າຄ ັັ້ງຕ ີ່ ໄປ. 

 

VI. ສະຫຼຼຸບ 

ຜນົທ ີ່ ໄດັ້ຮບັຈາກການວິໄຈຄ  າອທຸານໃນພາສາລາວປດັຈບຸນັເຫັນໄດັ້ວີ່າ: ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານໃນ

ປຶັ້ມໂຮມເລ ີ່ ອງສ ັັ້ນ“ມນົຮກັເອັມເອັສເອັນ” ຈ  ານວນ 10 ເລ ີ່ ອງ ມ ທງັໝດົ 92 ຄ  າ. ເຊິີ່ ງໄດັ້ຮວບຮວມບ ລິ

ບດົຕີ່າງໆ, ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະຈ  າແນກຄ  າອທຸານໃນພາສາລາວປດັຈບຸນັ ເຂົັ້າໃນປະເພດຄ  າ

ອທຸານ 15 ປະເພດມ ພຽງ 13 ປະເພດ ແລະ 9 ເລ ີ່ ອງ ເທົີ່ ານ ັັ້ນທ ີ່ ຖ ກນ  າໃຊັ້ໃນການຄ ົັ້ນຄວັ້າຄ ັັ້ງນ ັ້ ສ  າ

ລບັ 2 ປະເພດ ແລະ 1 ເລ ີ່ ອງ ເຫັນວີ່າຍງັບ ີ່ທນັສອດຄີ່ອງກບັທິດສະດ ເທ ີ່ ອ ຈຶີ່ງບ ີ່ ໄດັ້ນ  າມາໃຊັ້. ສີ່ວນວີ່າ

ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານປະກອບຢ ີ່ຕ ົັ້ນບ ລິບດົມ   89 ຄ  າ ຕວົຢີ່າງ “ອັ້າວ! ແມ ີ່ຕ ັ້ດ ແມ ີ່ນພ ີ່ ນ ັ້ອງລາວຫວາ” ແລະ

ປະກອບຢ ີ່ທັ້າຍບ ລິບດົມ   3 ຄ  າ ຕວົຢີ່າງ “ຈກັໜັ້ອຍເປັນລມົເປັນແລັ້ງຊເິຮັດຈ ັີ່ງໃດ!໋” ກ ສດຸແລັ້ວແຕີ່ວາດ

ເວົັ້າຕາມຈດຸປະສງົຂອງແຕີ່ລະຄນົ. ດ ັີ່ງນ ັັ້ນ, ການໃຊັ້ຄ  າອທຸານໃນພາສາລາວປດັຈບຸນັນ ັ້ ຈຶີ່ງເຫັນໄດັ້ວີ່າ 

ມ  ການນ  າໃຊັ້ຫຼາຍໃນເວລາສນົທະນາກນັ, ສະແດງລະຄອນ ແລະຂຽນບດົເລ ີ່ ອງຕີ່າງໆເພ ີ່ ອສະແດງ

ອາການດ ໃຈ, ປາຫຼາດໃຈ, ຕ ີ່ ນຕກົໃຈ ແລະອ ີ່ ນໆຢີ່າງໃດຢີ່າງໜຶີ່ ງຂອງຕນົ ຫຼ  ຜ ັ້ອ ີ່ ນທ ີ່ ສາມາດຮ ັ້ໄດັ້ເປັນ

ຢີ່າງດ . 

 ບດົຄວາມນ ັ້ໄດັ້ສະເໜ ແຕີ່ການນ  າໃຊັ້ຄ  າອທຸານພາສາລາວໃນປດັຈບຸນັປະເພດຄ  າອທຸານບອກ

ອາການເທົີ່ ານ ັັ້ນ ສີ່ວນຄ  າອທຸານປະເພດອ ີ່ ນໆແມ ີ່ນເອົາໄວັ້ຄ ົັ້ນຄວັ້າໃນຄ ັັ້ງຕ ີ່ ໄປ. 
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