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“อัศจรรยลายไทย”

  C  -    

ภาคพิเศษ

อัศจรรยลายไทย



“ยุ่น” เด็กประถมวัยซน ชั้น ป.๕  โรงเรียนประถมบ้านแม้ว ผู้ได้ไปพบอักขระโบราณ 
ที่ฐานรูปปนยักษในวัดพระแก้ว ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาพบกับ “เจ้ายักษ” 
ผู้มีนามว่า “ปรัชญาสาคร” (แปลว่า “สายน้ำแห่งความรู้”) ซ่ึงถูกปลุกเสกโดย
ผู้มีอาคมนามว่า “เถรมังคุด” ให้เป็นเทพอารักษ ผู้ทำหน้าที่ถือกุญแจปกป้อง 
ประตูเข้าออกในดินแดนแห่งตำรา ก่อนที่คัมภีรและตำราจะถูกเผาทำลาย  เมื่อ
ครั้งก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะล่มสลายราว ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว เมื่อทั้งสองได้พบกัน 
มิตรภาพ การผจญภัยอันตื่นเต้น และสนุกสนานในโลกแห่งความรู้ก็เริ่มอุบัติขึ้น

มาครั้งนี้ ยุ่นกำลังสนุกกับการหัดวาดลายไทยด้วยความขะมักเขม้น แต่แล้ว “อ๋อง” 
เพื่อนร่วมชั้นจอมโอ่ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ยุ่นรู้สึกวุ่นวายใจ กับลายไทยที่เขาตั้งใจ
วาด ยุ่นจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพี่ยักษ  พี่ยักษจะพายุ่นทะลุมิติ ไปพบ
กับความมหัศจรรยอย่างไรบ้าง ? และยุ่นจะได้รับบทเรียนสอนใจอย่างไร ? ติดตาม
ได้ใน ยักษยุ่น ๔ ภาคพิเศษ ตอน “อัศจรรยลายไทย” ได้เลยครับ

      “เอะคุง”

ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๓๒



ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๕๔



 เดี๋ยวครูจะประกาศชื่อนักเรียนที่

ทางโรงเรียนคัดเลือกส่งไปแข่งขัน

ประกวดวาดภาพของกลุ่มโรงเรียน

     ระดับประถมศึกษาส่วนกลาง

      นะครับ  นักเรียนที่ ได้รับ

       คัดเลือกคือ “อ๋อง” ทุกคน

       ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ

นายวาดลายกระหนก 
๓ ตัว ได้อย่างเรา
หรือเปล่า
 ฮะ ๆ

หา....อะไรอ่ะ ?   
    อ๋อง แปะ แปะ แปะ

ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๗๖



ฝีมือห่วย ๆ อย่างนายตาม
           เราไม่ทันหรอก
               ฮะ ๆ

ได้ครับคุณครู ภาพเรือใบ 
         น่ี...ผมถนัด
           เลยครับ

เชอะ !  เจ้าอ๋องขี้ โม้ขี้โอ่ แค่ 
 ครูจิ้มจุ่มเลือกให้ไปแข่งวาด
  รูปหน่อย เล่นคุยโม้ซะ
 ทั่วห้อง

ยุ่นต้องเอาชนะเจ้าอ๋องให้ได้

นั่นสิ ! ดูเหมือนจะกลายเปน
คนโปรดของครูไปแลว้ด้วยนะ
 พอมีงานวาดรูปทีไร เรียก
    แต่อ๋อง ๆ ทุกทีเลย

หลังเลิก
เรียน

อ๋องช่วยวาดรูปเรือใบให้ครูหน่อยนะ

หา

ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๙๘



เอ๋...นายเอาจริง ๆ
เหรอยุ่น

ดีเหมือนกัน ซัดให้
    หมอบไปเลย
       นะยุ่น อืม...จริงสิ ลอง

ปรึกษาพี่ยักษ
ดูดีกว่านะ

     ช่างเค้าเหอะยุ่น ยุ้ย  
    ว่าไม่เห็นจะต้องไป 
  ใส่ ใจคนแบบน้ี
เลยน่ีนา

นายก็เห็นด้วยกับเราเหมือนกัน
เหรอจิ้นเฮง ? ดีล่ะ...ยุ่นก็คิดว่า
      จะซัดเจ้าอ๋องเหมือนกัน 

 พวกผู้ชายทำไมต้องชอบแต่จะ
เอาชนะกันด้วยนะ ? ยุ้ยไม่อยาก
   ยุ่งด้วยแล้ว

คาถาที่ยุ่นร่าย แปลว่า “เจ้ายักษน้อย...ผู้ท่องเที่ยวในแดนตำรา จงปรากฏกายาแก่ข้าด้วยเถิด”

ปณฺเณสุ   อนุจาโร
ยุวยกฺโข   อาคัจฉาหิ
(ปัณเณสุ  อนุจาโร
ยุวะยักโข  อาคัจฉาหิ)

ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๑๑๑๐



พี่ยักษครับ ยุ่นอยากจะวาด 
 ลายไทยให้เก่ง ๆ พี่ยักษ 
 ช่วยยุ่นหน่อยได้มั้ยครับ ?

ได้สิยุ่นสหายข้า ข้าจะพาเจ้า
  ไปพบกับปรมาจารยด้าน 
  การวาดภาพลายไทยเลย

เจ้าทั้งคู่เตรียมตัวเตรียมใจ
  ให้ดีละ ข้าจะพาพวกเจ้า
    ไปแล้วนะ

ขอบคุณมากครับพี่ยักษ
ไชโย

โอม มณิมายา   
อิทฺธพาโว มมโหตุ

(โอม มะณิมายา                     
อิทธะพาโว                                 
มะมะโหตุ)

คาถาที่เจ้ายักษร่าย แปลว่า “โอม แก้วมายา จงสำแดงฤทธาแก่ข้าด้วยเถิด”

ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๑๓๑๒



เอ๋ ? นะ...นะ....เน่ียอ่ะเหรอ ? ถูกต้อง
 ฮ่า ๆ

กระท่อมโทรม ๆ
 กลางดงกล้วย
  เน่ียอ่ะนะ ?

พี่ยักษครับ น่ีเปนที่อยู่ของ
 ปรมาจารยด้านลายไทย
     แน่เหรอครับ ?

         เอ่อ..ๆ ให้
       ผมเข้าไปในนั้น
     เหรอครับพี่ยักษ
แล้วผมต้องทำไงบ้าง
     ครับ ?

ข้ารับรองยุ่น  เจ้าจะได้พบกับปรมาจารย 
  ด้านการวาดลายไทยที่เก่งกาจคนหนึ่ง  
                    ซึ่งเจ้าจะฝากตัว
                     เปนศิษยได้

ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๑๕๑๔



ไป....จิ้นเฮง ลุยกัน
เลยดีกว่า พี่ยักษอุตส่าห
   พาเรามาถึงน่ีแล้ว

ขะ....ขะ ขอโทษครับ มีใคร
อยู่มั้ยครับ ?  เอ่อ ๆ......
  ผมขอเปดเข้าไปนะครับ
   มะ..มีใครอยู่มั้ยครับ ?

   เอ่อ......
ขอโทษครับ เอ ๋?

เหวอ

ถ้าเจ้าอยากได้วิชา...เจ้าต้องนำทาง
                ให้ตัวเจ้าเอง

แอด

ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๑๗๑๖



โอโห!

         ไม่น่าเชื่อ
 เลยเนอะ ว่าข้างนอก
ที่ดูโทรม ๆ แต่ข้างใน  
    กลับเหมือนอยู่
    กันคนละโลก

  ตรงนั้นมีคนอยู่
ด้วย ไปลองถามกันดี 
         กว่านะ...ว่า
         ปรมาจารย
        อยู่ที่ ไหน ?

      นั่นสินะ
  แปลกประหลาด
มาก ๆ  ข้างในน้ี  
  ทั้งลึก ทั้งกว้าง

ยักษยุน  ๔ อัศจรรยลายไทย

๑๙๑๘


