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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะวเิคราะหผญาในรายการวิทยุกระจายเสียง ดานลักษณะรูปแบบ เนือ้หา 
ภาษา ภาพสะทอนทางสังคมและโลกทัศนของคนอสีานที่ปรากฏในผญา รวมทั้งบทบาทหนาที่ของผญา 

ผลการศึกษาพบวา ดานรูปแบบในการแตง ผญาในรายการผญาดี อีสาน มีลกัษณะคลายคลึงกับรูปแบบ
ของผญาโบราณ ผญาสวนใหญเปนรอยกรองขนาดยาว มีการสงสมัผัสสระทายวรรคตอเนื่องกันไป ซึ่งคลายกับรายยาว
ของภาคกลาง หรือลักษณะที่เรียกวา “กลอนลํา” ของภาคอีสาน ดานเนื้อหา ผญาในรายการผญาดี อีสานมีเนือ้หาที่
เพิ่มขึ้นจากผญาโบราณ ไดแก เนือ้หาเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ ขอมูลขาวสาร ความรู และเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิทาน
และวรรณกรรม ดานภาษามีศิลปะการใชภาษา ไดแก การสัมผสัสระและอักษร กาใชคําวิเศษณ การซ้ําคํา และการใช
ภาพพจน เปนตน อันกอใหเกิดเสียงและความหมายที่ประทับใจ นอกจากนี้ยังพบลกัษณะที่แตกตางจากผญาโบราณ คือ 
การใชศัพทภาษาถิ่นอีสานผสมผสานกับศัพทภาษาไทยกลางและคําทับศัพทภาษาอังกฤษจํานวนมาก อกีทั้งพบการใช
คํายอคลายลักษณะการใชภาษาในหนังสือพิมพ  ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา ของผญาที่ปรากฏใน
รายการผญาดี อสีานนี้ มีสาเหตุมาจากบริบททางสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผญาตองมีการปรับเปล่ียนเพื่อการดํารง
อยู เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเขาถึงคนอีสานสมัยใหมได 

การศึกษาภาพสะทอนทางสังคมและโลกทัศนของชาวอีสาน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
วรรณกรรมกับสังคม ภาพสะทอนดังกลาวนี้ ปรากฏทั้งภาพของสังคมสมัยเกาและสังคมสมัยใหม เพราะสังคมอีสานอยู
ในชวงของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  ปจจัยเหลานี้มีผลตอโลกทศันของคนอสีาน จะเห็นไดวา คนอีสานรุนเกากบัรุน
ใหมมีมุมมองแตกตางกัน คนอสีานรุนใหมสวนใหญไดรับการศึกษาในระบบโรงเรยีนที่สูงขึน้ มีมุมมองตามหลักทาง
วิทยาศาสตร ขณะที่คนอีสานรุนเกาไดรับอิทธิพลทางความคิด การมองโลกจากพระพทุธศาสนาและไสยศาสตร  

ดานบทบาทหนาที่ พบวา ผญาดังกลาวยังคงมีบทบาทหนาที่ตอบุคคลและสังคมอีสานหลายประการ 
สวนใหญยังคงเปนบทบาทหนาที่หลักของคติชน เชน สรางความบันเทิง ใหการศึกษา และจรรโลงวัฒนธรรมทองถิน่   
เปนตน บทบาทหนาที่ดังกลาวนี้อาจมีความแตกตางไปจากบทบาทหนาที่ของผญาโบราณ เพราะถูกปรับเปล่ียนให
สอดคลองกับความตองการของคนอีสานยุคใหม และผสมผสานกับบทบาทหนาที่ในฐานะของการเปนสื่อมวลชน เชน 
บทบาทของการเปนสื่อรณรงคประชาสัมพันธ บทบาทของการเปนสือ่ในการติดตอสื่อสาร และวิพากษวิจารณแสดงความ
คิดเห็น เปนตน 
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The Objective of this research is to analyze ‘Phaya’ from a radio program, ‘Phaya Dee Esarn’, 

by forms, contents and language. Social reflection, world views of North-Eastern people, and function of 
‘Phaya’ will also be examined.  

The research about poem form of Phaya from the show ‘Phaya Dee Esan’ proves that it is 
similar to the traditional ones. Most of Phaya is in a form of long poem with continual external assonance 
rhyme, which resembles two forms of Thai verse, ‘Rai Yaw’ of Central region and ‘Glon Lum’ of the Esarn- 
North Eastern region. About the content, there are added elements from traditional Phaya, which are the 
record of current affairs, information, knowledge and stories relating to tales and novels. About the language, 
there is an artistic usage of language namely the use of assonance and alliteration , use of adjective, 
repetition of words, as well as figures of speech. All of these techniques create both impressive sound and 
meaning.  In addition, the examination of language also found few differences in characters of language 
between modern Phaya in radio show and the traditional ones, for instance, a mixture of standard Thai and 
Northeastern dialect and a lot of words borrowed from English. Moreover, abbreviation of words in 
newspaper style can also be found. The change of form, content and language in Phaya, as previously 
stated, is caused by the change of social context . Phaya writers must adjust the style in order for Phaya to 
stay alive, get along and be approachable for new generation of North-Eastern people. 

The study of social reflection and world views of North-Eastern people greatly shows  the 
relationship between novel and society. The reflection illustrates both retrospective and present view, due to 
the fact that North-Eastern society is currently changing. Various factors caused by the social change have 
effected the Esarn people. It can be perceived that People of different generation have different point of view. 
While most of Esarn new generation receive higher education from the school system, thus having scientific 
perspective, the older ones are influenced by Buddhism and Dark art/ black magic. 

About Phaya function, Phaya from ‘Phaya Dee Esarn’ still plays an important role in the North Eastern 
society, mostly in folklore, such as for educating and entertainment purpose, as well as vitalize the local culture. 
Nevertheless, some of today functions differ from the old days, as it has been adjusted to suit the life style and serve 
the needs of the Esarn new generation. Furthermore, it now blends with the function of mass media-press, for example, 
act as a mean for public relations, communication and space for expressing social criticism and opinion.  
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สะทอนใหเห็นภูมิปญญาของภาคอีสานซึ่งทําใหมีการสืบสานและสรางสรรคผญามาถึงปจจุบนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช

สารบัญ 
หนา 

บทคัดยอภาษาไทย…………………………………………………………………………….....ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………....จ 
กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………………...ฉ 
บทที ่ 
  1     บทนาํ…………………………………………………………………………………….....1 
    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………………………………………1 
    เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ…………………………………………............17 
  ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศกึษา………………………………….24 
    สมมติฐานของการศึกษา…………………………………………......................24 

         ขอบเขตของการศึกษา…….………………………………................................24 
    ข้ันตอนของการศึกษา…………………………………………...........................25 
    แหลงขอมูล…………………………………………..........................................26 

         ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ……………….……………………...........................26 
 ขอตกลงเบื้องตน...............................................................................................27 

2     ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับผญาและภูมิหลงัของแหลงขอมูล……………………………………..28 
    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผญา………………………………………….....................28 
  ความหมายของผญา………………………………………................28 
  ประวัติความเปนมาของผญา……………………………………........30 

ลักษณะสําคญัของผญา…………………………………………........32 
  รูปแบบหรือลักษณะของคําประพันธประเภทผญา…………..............33 
  พัฒนาการดานรูปแบบของผญา………...………………………........34 
  วัฒนธรรมในการพูดผญาของชาวอีสาน……………..…………….....36 
  ประเภทของผญา………………………..………..............................39 
    ภูมหิลังของแหลงขอมูล…………………………………………........................43 

ขอมูลเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนอื……………………….....44 
 ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม……………………………….......53 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ

บทที ่        หนา
              

ขอมูลเกี่ยวกับรายการผญาดี อีสาน……………………………….61 
  3     การวิเคราะหผญาในรายการผญาดี อีสาน………………………..............................64 
    ประเภทของผญาในรายการผญาดี อีสาน………………………………………...64 
    วิเคราะหดานรูปแบบ……………………………………………………………….91 
    วิเคราะหดานเนื้อหา……………………………………………………………….102 

เนื้อหาทีเ่กี่ยวกับวิถีชวีิตความเปนอยู……………………………………..…..102
เนื้อหาทีเ่กี่ยวกับประเพณวีฒันธรรม……………………………………..…...105 
เนื้อหาทีเ่กี่ยวกับความรกั…………………………………………..................107 
เนื้อหาทีเ่กี่ยวกับเหตุการณ ขอมูลขาวสาร ความรู……………………….......113 
เนื้อหาทีเ่กี่ยวกับปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ.................................................117 
เนื้อหาทีเ่กี่ยวกับนทิาน วรรณกรรม…………………………………..............119 

วิเคราะหดานภาษา………………………………………………………………..128 
การใชภาษาถิน่……………………………………………………………......128 
การใชคําสรอย คําเสริม…………………………………………………….....130 
การใชคําวิเศษณ......................................................................................132 

 ศิลปะการใชคาํ………………………………………………………….........139 
  การเลนสมัผัส……………………………………………………...139 
  การเลนเสียงคาํ.........................................................................143 
  การซ้ําคํา..................................................................................144 
  การใชคําซอน………………………………………………………149 
 ศิลปะการใชเสียง......................................................................................150 
 การใชภาพพจน………………………………………………........................152 
  การใชความเปรียบอุปมาและอุปลักษณ.......................................153 
  การกลาวเกนิจริง…………………………………………...............170 
  การใชบุคลาธษิฐาน....................................................................171 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ

บทที ่          หนา
             

การใชสัญลักษณ......................................................................172 
การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ.....................................................177 
การยกตวัอยางเปนอทุาหรณ......................................................178 

  การใชคําทบัศัพทภาษาตางประเทศ...........................................................179 
 การใชอักษรยอ.........................................................................................182 
 การใชคําผวน...........................................................................................184 

 วิเคราะหความสัมพนัธของผญากับบริบททางสังคม……………………………...188 
4      ภาพสะทอนทางสังคมและโลกทัศนของคนอีสานจากผญาในรายการ ผญาดี อีสาน.....197 

ภาพสะทอนทางสงัคมจากผญาในรายการผญาดี อีสาน……………………………197 
ดานอาชพีและเศรษฐกิจของชาวอีสาน……………………………...................198 
ดานวถิีชีวิตความเปนอยู………………………………………………………....203 
ดานปญหาสงัคม..........................................................................................220 
ดานวฒันธรรมการบริโภค..............................................................................222 
ดานศิลปวฒันธรรมพืน้บานอีสาน……………………………………………......230 

โลกทัศนของคนอีสานปจจุบนั………………………………………………………...247 
โลกทัศนของคนอีสานตอมนษุย……………………………………………….....249 
โลกทัศนของคนอีสานตอสังคม………………………………………………......266 
โลกทัศนของคนอีสานตอธรรมชาต…ิ…………………………………………....271 
โลกทัศนของคนอีสานตอส่ิงเหนือธรรมชาต…ิ……………………………………276 

 5     บทบาทหนาที่ของผญาในรายการผญาดี อีสาน………………….................................297 
ทฤษฎทีี่ใชในการวิเคราะหบทบาทหนาที…่………………………………................298 

บทบาทหนาทีข่องคติชน……………………………….....................................298 
บทบาทหนาทีข่องสื่อมวลชน……………………………………………………..300 
บทบาทหนาทีข่องรอยกรอง...........................................................................304 

วิเคราะหบทบาทหนาที่ของผญาจากรายการผญาดี อีสาน.....................................307 
สรางความบันเทิงและเพลิดเพลินใจ...............................................................308 
ใหการศึกษา และเผยแพรความรู…………………………………………..........310 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ

 
บทที ่             หนา 
     

เราใหเกิดความคิด แนะนําสัง่สอนและควบคุมสังคม...................................312 
เปนสื่อในการติดตอส่ือสารและเชื่อมความสัมพนัธระหวางบุคคล……..........314 
บันทกึเหตกุารณและสะทอนภาพสังคม......................................................319 
ระบายอารมณและลดความเก็บกดคับของใจ…………...............................321 
เปนเครื่องยึดเหนีย่วจิตใจและสรางเสริมกําลังใจ………..............................323 
วิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็น…………………….................................325 
เปนสื่อรณรงคประชาสัมพันธ……………………........................................326 
สืบทอดและจรรโลงวัฒนธรรมทองถิน่……………………............................329 
จรรโลงสถาบนัทางสงัคม...........................................................................331 

6      สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ…………………………………..................................335 
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………............342 
ภาคผนวก........................................................................................................................350 
 ภาคผนวก ก. คําศัพทภาษาถิ่นอีสานที่ปรากฏในผญา.......................................351 
 ภาคผนวก ข. ตัวอยางผญาในรายการผญาดี อีสาน...........................................359 
ประวัติผูวิจัย…………………………………………………………………………….............402 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาเปนเครือ่งมือติดตอส่ือสารของมนษุยในการแสดงความคิดเหน็ แสดงความรูสึก
ดานอารมณ ตลอดจนความตองการตางๆ  ดังนั้นภาษาจึงมีหนาทีแ่ละความหมายในทางสงัคม  
ซึ่งนอกจากภาษาจะทําหนาที่ถายทอดขอมูลและความนึกคิดของผูพดูสูผูฟงแลว  ภาษายงัเปนสือ่
แสดงขอมูลในทางสังคมเกี่ยวกับผูพูดดวย1  โดยผานสื่อสัญลักษณที่แตละสังคมสรางขึ้น และเปน
ที่ยอมรับของสังคมนัน้ๆ  ดังนั้นภาษาในแตละสังคมจึงสะทอนใหเหน็ลักษณะความเปนอยูของ
สังคมนัน้ๆ  และเปนเครื่องมือถายทอดมรดกทางวฒันธรรม  ดวยเหตุนี้ภาษาและวัฒนธรรมจึงมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางใกลชิด  ทั้งนี้แตละชาติยอมมีถอยคาํภาษาทัง้ภาษาพูดและภาษา
เขียนที่แตกตางกนัเพื่อใชเปนสื่อกลางของการถายทอดความคิด  ความรูสึก  คานยิม  ความเชือ่
และวัฒนธรรม 

ในประเทศไทยมีลักษณะการใชภาษาที่เหน็ไดอยางเดนชัดประการหนึง่คือ  การใชคํา
คลองจอง  และการใชสํานวนความเปรียบโดยไมกลาวตรงๆ  ส่ิงเหลานี้มีปรากฏใหเหน็ ไดยินและ
ไดฟงในทุกทองถิน่ของสังคมไทย  ในสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือ      
ภาคอีสานนั้นก็พบวามีลักษณะเชนเดียวกนั  โดยเฉพาะจะเห็นไดจากถอยคําภาษาที่ปรากฏใน  
“ผญา” 

คําวา ผญา มีความหมายโดยกวางวา ปญญา ความรู นอกจากนี้คนอีสานยงัเรียก
ภาษิตคําคมทีม่ีความหมายลึกซึ้งวา ผญา ดวย  ผญาประเภทนี้จงึหมายถงึ บทประพันธรอยกรอง
ส้ันๆ ที่มีความหมายกนิใจ มีความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ แฝงดวยคติธรรมขอคิดและคําสั่ง
สอนจากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนหนึ่ง 2  ซึ่งชาวอีสานมักจดจําสืบตอกนัมาและนาํผญามากลาวใน

                                                 
1  ดียู ศรีนราวฒัน, ภาษากบัสังคม (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลป

ศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2542), 2-3. 
2 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีชาวบาน (กาฬสินธุ : จินตภัณฑการพิมพ, 2526), 1. 
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การสนทนา คาํพูดทีจ่ัดวาเปน ผญาของชาวอีสานมหีลายประเภท  นักวชิาการวรรณกรรมทองถิ่น
อีสานหลายทานไดจัดแบงประเภทผญาไวตางๆ กนั ดงัเชน 

ประเทือง คลายสุบรรณ แบงผญาออกเปน 4 ประเภท3   ไดแก ผญาภาษิต โตงโตย
หรือยาบสรอย4 ผญายอย5 และผญาเครือ6  

สุพรรณ ทองคลอย แบงผญาตามเนื้อหาไดเปน 2 ประเภท 7    ไดแก ผญาภาษติ
และผญาเกี้ยว 

สวิง บุญเจิม แบงผญาตามเนื้อหาหรือจุดประสงคที่ใชไว 5 ประเภท 8   ไดแก ผญา         
มวนชืน่9 ผญายอย ผญาเครือ ผญาภาษิต และผญาปริศนา10 

จารุวรรณ ธรรมวัตร แบงผญาออกเปน 5 ประเภท11  ไดแก ผญาเกีย้วพาราส ี ผญา
ภาษิต ผญาอวยพร ผญาเกีย้วแบบตลก และผญาเกีย้วแบบสาสนรัก 

นิตยา ภักดีบณัฑิต แบงผญาตามจุดมุงหมายในการใชออกเปน 3 ประเภท12  ไดแก 
ผญาที่ใชในการสั่งสอน ผญาที่ใชในการเกีย้ว และผญาที่ใชในการอวยพร 
                                                 

3 ดูรายละเอยีดใน ประเทือง คลายสุบรรณ, รอยกรองทองถิน่ (กรุงเทพฯ : สุทธิสาร
การพิมพ, 2528), 76-83. 

4 ผญาโตงโตย มีลักษณะเปนคําเปรย เปนขอเตือนใจแกผูฟง เปรียบไดกับคําพังเพย
ของภาคกลาง แตไมใชคําสอนเหมือนผญาภาษิต 

5 ผญายอย หมายถงึคําคมสัน้ๆ 
6 ผญาเครือ หมายถงึผญาทีห่นุมสาวใชเกีย้วพาราสีกนั 
7  ดูรายละเอยีดใน สุพรรณ ทองคลอย, “ผญา มรดกทางปญญาของชาวอีสาน,” 

ศิลปวัฒนธรรม 10 (สิงหาคม 2525) : 70-71. 
8 ดูรายละเอยีดใน สวงิ บุญเจิม, ปรัชญาเมธีอีสาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ‘นัสณิกา, 

2546), 20-23.  
9 ผญามวนชืน่ หมายถงึ ผญาที่ใชมุขตลกโตตอบกัน 
10 ผญาปริศนา หมายถงึ ผญาที่เแตงในเชงิคําถามใหไดขบคิด หรือตีความ แบงออก 

เปน ผญาปริศนารัก และ ผญาปริศนาคําสอน 
11 ดูรายละเอยีดใน จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีของชาวบาน, 1-12. 
12  ดูรายละเอยีดใน นิตยา ภักดีบัณฑิต, “ผญาภาษิต : การศึกษาเชงิวิเคราะห,” 

(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดศีึกษา บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลัย         
มหา สารคาม, 2532), 23. 
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เมื่อผูเขียนวิทยานพินธไดศึกษาการจัดแบงประเภทผญาของนกัวิชาการแตละทาน
แลว กท็ําใหเห็นไดวา การแบงประเภทของผญาที่แตกตางกนันัน้ขึ้นอยูกับขอมูลและการตั้งเกณฑ
ของแตละบุคคลนั่นเอง นอกจากนัน้ยังพบวา ผญาบางประเภทมีลักษณะรวมกนัหรือคลายคลึงกนั 
เพียงแตมีการเรียกชื่อที่แตกตางกนัไปเทานั้น กลาวคือ ผญาภาษิต ผญาโตงโตยหรือยาบสรอย 
ผญายอย และผญาปริศนา สามารถจัดอยูในประเภทผญาภาษิตได ผญาเครือ ผญาเกี้ยว ผญา
เกี้ยวแบบตลก และผญาเกี้ยวแบบสาสนรัก สามารถจัดอยูในประเภทของผญาเกี้ยวได ดังนั้น
เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับผญาโบราณไดชัดเจน ผูเขียนวิทยานพินธจึงจะขอกลาวถงึผญาโบราณ โดย
ยกตัวอยางมาแสดงไวเพียง 3 ประเภทใหญๆ คือ ผญาภาษิต ผญาเกีย้ว และผญาอวยพร ดังนี ้

 
ตัวอยางผญาภาษิต เปนผญาที่ใชส่ังสอน หรือใหแงคดิ 

 
  กกบไดหนกัแนน   ปลายหนาดกใหญ กะตามถอน 
ฮากบฝงลึกพืน้    บมีมั่นอยูนาน ดอกนา13 

หมายความวา จะทําอะไรตองลงหลักปกฐานใหมัน่คง เพราะมเิชนนัน้อาจ
ลมลงมาไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง 

 
ตัวอยางผญาเกี้ยว เปนผญาที่ใชในการเกีย้วพาราสีระหวางหนุมสาว 

 
ขอยนี้คือด่ังบวัหวังน้ํา สิไปนําเทาชัว่ คร้ันแมนน้าํแกงขึน้ บวัสิยื้อยึดนํา นัน่

แหลว14 
หมายความวา ฉันเหมือนบวัตองการน้ํา น้ําข้ึนก็ข้ึนดวยลงก็ลงดวย จะ

กระทาํตามเธอเสมอ 
 
 
 
 

                                                 
13  สําลี รักสทุธ,ี ผญา ปรัชญาการดําเนนิชีวิตอันล้ําคาของชาวอีสาน (กรุงเทพฯ :    

ธนรัชการพิมพ, 2543), 16. 
14 เร่ืองเดียวกนั, 137. 
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ตัวอยางผญาอวยพร เปนผญาที่ใชอวยพรในโอกาสตางๆ 
 

มาเดอขวัญเอย ใหเจาอยูซนหญาแฝกมงุหนา ใหเจามาซนหญาคามงุถี่ เจา
บมาหนานี้เดอืนสามแดดสจิี่เจาแลว เจาบมาหนานี้เดอืนสี่แดดสิฆาเจาแลว เดือนหก
ฝนสิตกฮําหนาเจาแลว ใหเจามาอยูหองเรือนสูงเสาเสี่ยน แมเจาตกแตงถาประดาสู
ทุกแนว15 

หมายความวา มาเถิดขวัญเอย ใหเจามาอยูในหลงัคามุงหญาแฝกหนาและถี่
ซึ่งสามารถคุมแดดคุมฝนใหเจาได หากเจาไมมาหนานี้เดอืนสามและเดอืนสี่แสงแดด
ที่รอนแรงจะแผดเผาเจา สวนเดือนหกกจ็ะเขาสูฤดูฝน ฝนจะตกเปยกเจา ใหเจามา
อยูหองเรือนสงู ที่แมตกแตงทุกสิง่ทุกอยางไวพรอมรอเจา 

 
เปนทีน่าสังเกตวาในสมยัโบราณนั้นผญาเคยมีบทบาทสาํคัญตอวิถีชวีติของชาว

อีสานเปนอยางมาก กลาวคอืชาวอีสานใชผญาโบราณสอนลูกหลาน เกี้ยวพาราสกีนัระหวางหนุม
สาวและใชในการประกอบกจิกรรมประเพณีอันหลากหลาย อาทิ การจายผญาในประเพณีลงขวง16 
ประเพณีลงแขก17 และพิธีบายศรีสูขวัญ18  เปนตน นอกจากนี้ในวรรณกรรมทองถิ่นของชาวอีสานก็
ยังปรากฏวามกีารนาํผญามาสอดแทรกไวเปนจํานวนมาก  ดงัตัวอยางจากวรรณกรรมทองถิน่
อีสานตอไปนี ้
 
 
 
                                                 

15 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีของชาวบาน, 253. 
16  ประเพณีลงขวง เปนประเพณีชวงหนาหนาวหลังการเก็บเกี่ยวขาว ซึ่งชาวชนบทอีสาน 

จะมากอไฟลอมวงกันทํางานในเวลากลางคืน ผูหญิงจะมานั่งปนฝาย ทําใหหนุมสาวมีโอกาสได
พูดคุยเกี้ยวพาราสี และจายผญากนั 

17 ประเพณีลงแขก เปนประเพณีในการขอแรงคนในหมูบานจาํนวนมากใหมาชวยทาํ 
งานเพื่อใหเสร็จภายในหนึง่วนั เชน การลงแขกเกี่ยวขาว ลงแขกสรางวดั เปนตน ซึง่หนุมสาวก็จะมี
โอกาสในการจายผญาโตตอบกัน 

18 พิธีบายศรีสูขวัญ เปนพิธีกรรมทางจิตวิทยาอยางหนึง่ทีป่ราชญอีสานไดคิดขึ้นเพื่อ 
ใหขวัญกําลงัใจแกคนและเสริมศิริมงคลแกบานเรือน ไรนา ขาวของตางๆ 
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วรรณกรรมเรื่องขูลูนางอ้ัว  
 

คึดฮอดนองใหเหลยีวเบิง่เดอืนดาว  แสงตาเฮาสิจวบกนัอยูเทิงฟา19 
หมายความวา ถาพี่คิดถงึนองใหมองดูเดือนดาว สายตาของเราจะสบกัน

อยูบนทองฟา 
 

วรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอ 
 

พี่หากใจประสงคปลํ้ายงูยางไมใหญ คันแมนพราบบาน ขวานบเป ไมบลม 
อวนอาย    บอเซา20 

หมายความวา หากพี่คิดจะโคนไมใหญ หากพราและขวานไมบิน่ ไมไมลม 
พี่ก็จะไมเลกิลา เปนการพูดในลักษณะเปรียบเทยีบใหเหน็ถงึความพยายามของฝาย
ชายที่จะบากบั่นมุงมั่นจนความรักสมัฤทธิ์ผล 

 
ถอยคําที่ปรากฏในผญาตางๆ ดังตัวอยางขางตนนี้ไดสะทอนใหเหน็ถงึความลุมลึก

ทาง สติปญญาความคิด ความสามารถในการใชภาษา  ความเขาใจสัจธรรมของชีวิต  ตลอดจน       
ภูมิปญญาที่ถกูหลอหลอมสบืทอดกันมายาวนานจากคนรุนหนึง่สูคนอีกรุนหนึ่ง ทั้งนี้แมในปจจุบนั
สภาพสังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปอันทาํใหการพูดผญาลดนอยลงจนแทบจะไมหลง 
เหลืออยูในวิถชีีวิตของชาวอสีานก็ตาม แตก็มีกลุมบุคคลที่พยายามศึกษาและเก็บรวบรวมเพื่อ
สงเสริมและเผยแพรผญาไมใหสูญหายไปโดยสิ้นเชงิ ทัง้นี้กลุมบุคคลดังกลาวนอกจากจะเปน
นักวชิาการ หรือนักอนุรักษวัฒนธรรมแลว กย็ังมกีลุมผูทํางานดานสือ่สารมวลชนดวย  

อนึ่งในการทํางานดานสื่อสารมวลชนนั้นจาํเปนที่จะตองใช “เทคโนโลยีการสื่อสาร” 
(communication technology) โดยเฉพาะในปจจุบนัเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหมๆ มิไดมี
บทบาทตอชีวติ ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูคนในสังคมเทานั้น แตยังมีบทบาทตอ
การศึกษาวรรณกรรมอยางมาก เพราะเมื่อสังคมสื่อมวลชนเจริญขึ้น วัฒนธรรมการใชส่ือก็
เปล่ียนแปลงจากสื่อบุคคลลวนๆ มาเปนสื่อส่ิงพิมพ จนถงึสื่ออิเล็กทรอนิกสและดิจิตอล การ

                                                 
19 ปรีชา พิณทอง, ผญาภาษิตโบราณอีสาน, พิมพคร้ังที่ 6 (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริ

ธรรมออฟเซ็ท, 2534), 71. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 79. 
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พัฒนาดานเทคโนโลยทีางการสื่อสารกอใหเกิดรูปแบบความสัมพันธแบบมีส่ือเปนตัวกลาง 
(mass-mediated relationship) ซึ่งจะคอยๆ เขามาแทนที่ความสัมพนัธระหวางบุคคลแบบ    
“เคยตองอยูพรอมหนากนั” (face-to-face relationship)21 อยางไรก็ตามความเจริญทางเทคโนโลยี
นี้ก็มิไดลบวฒันธรรมดั้งเดิมของมนุษยออกไปเสียทัง้หมด แตเขามาซอนทับอันทาํใหวัฒนธรรมเกา
ยังดํารงอยู  ขอมูลทางวรรณกรรมหรือคติชนจึงมีความสัมพนัธกับเทคโนโลยีการสื่อสารในลักษณะ
ของการพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังที่ รชิารด เอ็ม. ดอรสัน (Richard M. Dorson) กลาวไวใน
บทความเรื่อง Folklore in the Modern World วา 

 
But there may be linkage between the folk and the mass cultures. 

Marshall McLuhan has taked about the new oral-aural ambiance of the media 
which in a way reverts to the early tribal community. The millions share the same 
spectacles, laugh at the same comedies, idolize the same stars. Some folklorists 
have already recognized that the mass media transmit, in suitably adapted 
form…..22 

 
ขอความดังกลาวนี้ทาํใหเหน็ถงึทัศนะของผูเขียนบทความวาสื่อสารมวลชนอาจมิใช

เปนสิ่งทีท่ําลายคติชนเสมอไป หากแตเราสามารถเชื่อมความสัมพันธระหวางชาวบานและ
วัฒนธรรมสื่อสารมวลชนไดเพราะลกัษณะของสื่อสารมวลชนมวีิถีของสังคมดั้งเดิมอยู และขอมูล
คติชนบางสวนถูกจดจาํดวยการถายทอดผานสื่อสารมวลชนในรูปแบบที่มีการปรับเปล่ียนตาม
ความเหมาะสมเพื่อใหเขากบัสภาวการณในปจจุบัน 

นอกจากนีจ้ะเห็นไดวา รอบๆ ตัวผูสงสารและผูรับสารนัน้จะมีบริบทแวดลอมอยู ซึง่
เรียกวา กรอบอางอิงในการสื่อสาร หรือประสบการณรวมในการสื่อสาร (frame of reference หรือ 
field of experience) 23  บริบท ในที่นี้คอื ส่ิงที่อยูแวดลอม หรือกาํกับอยูโดยรอบ และเปน

                                                 
21 กาญจนา แกวเทพ, เมื่อส่ือสองและสรางวัฒนธรรม, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพศาลาแดง, 2545), 54-55. 
22 Richard M, Dorson, Folklore and Fakelore : Essays toward a Discipline of 

Folk Studies (London : Harvard University Press, 1976), 62. 
23  อวยพร พานชิ และคณะ, ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2543), 147. 
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เครื่องชวยใหเรากําหนดรูความหมาย หรือเกิดความเขาใจในสิ่งที่ถกูแวดลอมอยูนัน้ 24  พฤติกรรม
ตางๆ ของมนุษยจงึลวนเกดิขึ้นในบริบททั้งสิน้ ดังนั้นการศึกษาคติชนจึงไมอาจละเลยบริบทของ
การสื่อสารไปได ดังที่โบรนิสลอว มาลินอฟสก ี (Bronislaw Malinowski) ไดใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองนีว้า 

 
The context of folklore will be discussed by Dan Ben-Amos of the 

University of Pensylvania. Malinowski repeatedly emphasized the importance of 
context. “The text, of course, is extremely importance, but without the context it 
remains lifeless. As we have seen, the interest of the story is vastly enhanced 
and it is given its proper character by the manner in which it is told.25 

 
ใจความสําคญัของบริบทดังกลาวขางตนนี้ทาํใหเหน็วา แมตัวบทของคติชนจะมีความ 

สําคัญยิ่ง แตหากปราศจากบริบท การคงอยูของตัวบทก็ขาดความมชีีวิตชีวา ดงัจะเหน็ไดวา ความ
นาสนใจของเรื่องเลาจะปรากฏออกมาจากลักษณะทาทางที่เหมาะสมในการเลาเรือ่ง 
 

นอกจากนี้แดน เบน-เอโมส (Dan Ben-Amos) ก็ยังไดใหความคิดเหน็ไวใน
บทความเรื่อง The Context of Folklore : Implications and Prospects วา 

 
In that sense the study of Folklore in its cultural and situational context 

does not only broaden the empirical field of research, but also provides the basis 
for explanation and exploration of the diversity of verbal creativity in society.26 

 

                                                 
24  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

หนวยที1่-7, พมิพคร้ังที่ 18 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2542), 25. 
25 William R, Bascom, “Frontiers of Folklore : An Introduction,” in Frontiers of 

Folklore, ed. William R, Bascom (Colorado : Westview Press,1977), 13. 
26 Dan, Ben-Amos, “The Context of Folklore : Implications and Prospects,” in 

Frontiers of Folklore, 47.ed. William R, Bascom (Colorado : Westview Press,1977). 
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ขอความขางตนนีท้ําใหเห็นแนวคิดเกีย่วกบัการศึกษาคติชนวทิยาวา  การศกึษา     
คติชนวิทยาในบริบทของวฒันธรรมและสถานการณจริงนัน้มิไดเปนเพียงการขยายประสบการณ
ภาคสนามออกไปจากการคนควาวิจัย แตยังใหหลักเกณฑที่จะอธบิายและเปนการสํารวจความ
แตกตางของการสรางสรรคมุขปาฐะในสงัคมดวย 

ดังนัน้ในบริบทของสงัคมปจจบุันซึง่แวดลอมไปดวยประดษิฐกรรมสมยัใหม เทคโนโลยี
ดานสื่อมวลชนจงึเขามามีบทบาทในการถายทอดขอมูลทางคติชนอยางยิง่ และในบรรดาสือ่มวลชน
อันไดแก ส่ือส่ิงพิมพ วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน และภาพยนตร นัน้ กจ็ะเห็นวา
วิทยกุระจายเสียงเปนสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณะประเภทหนึ่งที่เขาถึงประชาชน
ไดจํานวนมากเพราะครอบคลุมอาณาบริเวณไดกวางไกลและสงสารไดรวดเร็ว อีกทัง้ไดผลดีในการ      
ประชาสัมพันธ และการเชญิชวนใหประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติการณ 27  วิทยกุระจายเสียงจงึมี    
บทบาทในการเปนสื่อมวลชน (mass communication) ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง28 

ในภูมิภาคตะวันออกเฉยีงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งถือเปนศนูยกลาง
แหงศิลปวฒันธรรมและแหลงการศึกษาที่สําคัญของภูมิภาคนัน้  ไดมีผูสํารวจความตองการฟง
วิทยกุระจายเสียงในเขตจังหวัดมหาสารคาม  พบวาวทิยกุระจายเสียงมีบทบาทในการใหความ
บันเทงิและเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนในจังหวดัมหาสารคามอยางมาก  ทั้งนี้นอกจากจะ
มีรายการประเภทตางๆ อาท ิรายการบันเทิง ขาว สารคดี และความรู  ยังปรากฏประเภทสงเสริม
วัฒนธรรมหลายรายการ เชน เพลงลูกทุง หมอลํา นทิาน และดนตรพีื้นบานอีสาน เปนตน29 และ
รายการสงเสรมิวัฒนธรรมพืน้บานอีสานอีกรายการหนึ่งซึ่งไดรับความนิยมมาเปนระยะเวลายาว 
นานก็คือ รายการ “ผญาดี อีสาน” ซึ่งจัดโดย นายคําภา สีโสดา หรือที่ผูฟงรูจกักนัดีในนามพอ
ใหญ เซียง คําภา รายการนี้เปนรายการแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ไดนําเอา “ผญา” 
วรรณกรรมพื้นบานอีสานมาเผยแพรสูผูฟง  และนบัเปนรายการวิทยกุระจายเสียงรายการหนึ่ง 
                                                 

27  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิา ความรูเบื้องตนเกีย่วกับ
วิทยุและโทรทศัน หนวยที1่-7, พิมพคร้ังที่ 12 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช, 
2541), 208. 

28 จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, ส่ือกับมานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิริน
ธร, 2546), 5. 

29มนู ครุฑไชยนัต. “การศึกษาทัศนะและความตองการเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจาย 
เสียงที่รับฟงไดในจังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม” (วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2529). 
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ของจังหวัดมหาสารคามที่มผูีฟงเปนจาํนวนมาก  รายการ “ผญาดี อีสาน” นี้ออกอากาศทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงทหารอากาศ 014 คลื่นวิทย ุA.M.1332 kHz เวลา 12.05–12.55 น. ทุกวนัจนัทร
ถึงเสาร   การกระจายเสียงของสถานวีิทยุดังกลาวนี้ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ทั้งสิน้ 8 จังหวดั ไดแก มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด บุรีรัมย ขอนแกน นครราชสมีา ชัยภูม ิและ
อุดรธาน ี

จากการเก็บขอมูลเบ้ืองตนโดยการสัมภาษณผูจัดรายการ “ผญาดี อีสาน” หรือ นาย
คําภา   สีโสดา ทาํใหทราบวา ผูจัดรายการเปนชาวอีสานโดยกาํเนิด และเปนผูมีใจรักศิลปะ
พื้นบานอีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผญา ดังนั้นจงึทําใหนายคําภามีความมุงมัน่ที่จะเผยแพรและ 
สืบสานผญาใหดํารงอยูในกลุมคนอีสานรุนหลงั ดวยเหตุนี้เมื่อไดมีโอกาสเขามาทํางานดานสื่อสาร 
มวลชนคือเปนผูจัดรายการวิทยกุระจายเสียงในปพ.ศ.2518 และเหน็วาขณะนัน้รายการวทิย ุ
กระจายเสียงในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยังไมปรากฏวามีรายการใดที่นําเสนอผญาลวนๆ  ทัง้
รายการเลย นายคําภาจงึเปนผูริเร่ิมจัดรายการ “ผญาดี ส่ีโมงแลง” ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดมี
การเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศจงึทาํใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายการเปน “ผญาดี อีสาน” และ
ดําเนนิรายการตลอดมาตั้งแตป พ.ศ.2518 จนถึงปจจุบัน30  ซึ่งนับเปนระยะเวลายาวนานกวา 30 
ปที่รายการ ”ผญาดี อีสาน” ไดมีบทบาทในการชวยอนุรักษและฟนฟูผญาอันเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาวอีสานใหดํารงอยูในสงัคม  ทั้งนี้ปรากฏวามีผูฟงใหความสนใจและแตงผญาสง
มารวมสนุกในรายการเปนจาํนวนมาก 

จากการศึกษาขอมูลผญาในจดหมายที่ผูฟงแตงสงมารวมออกอากาศทางรายการ 
ผูเขียนวทิยานพินธพบวา ผญาดังกลาวนี้มีความนาสนใจอยางยิง่ เพราะเปนคติชนสมยัใหม 
(modern folklore) 31   ทีไ่ดปรับเปลี่ยนหรือประยุกตไปจากของเดิมตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของยุคสมัยนัน้ๆ 

                                                 
30 สัมภาษณ คําภา สีโสดา, ผูจัดรายการ ผญาดี อีสาน, 5 พฤษภาคม 2547. 
31 ศิราพร ณ ถลาง ไดใหคําจาํกัดความของคําวา  คติชนสมัยใหม (modern folklore)  

ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการหัวขอ “มองคติชนเหน็ชาวบาน” ไววา  เปนคติชนของ
คนเมืองหรือคนสมัยใหม หรือเปนคติชนสมัยใหมที่ไดปรับเปลี่ยนหรือประยกุตไปจากของเดิม  
ดังนัน้  folk  คือ  กลุมชนใดก็ไดตั้งแต 2-3 คนขึ้นไปที่มีลักษณะรวมกันทางความคิด ความเชือ่ 
และพฤติกรรม  folk  จึงไมจําเปนตองเปนชาวบานคนชนบท  แตอาจเปนกลุมคนจีนในเมือง  กลุม
นิสิตนักศกึษา  กลุมผูเลนอนิเทอรเน็ต  เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 10

ในปจจุบันนีน้กัวิชาการทั่วโลกหนัมาใหความสนใจศึกษาคติชนสมยัใหมกนัมากขึน้ 
ดังจะเห็นไดจากตัวอยางงานวิจยัในตางประเทศ เชน ราฟาเอล ปาไท (Raphael Patai) ศึกษาเรื่อง  
“Myth and Modern Man” 32  สาธนา นยัธานี (Sadhana Naithani) ศึกษาเรื่อง “Dreams of 
Folklore : Invention and Change Political Ideology of Hazarika, Gaddar and Ila Arun”33  
ลีลา ปราสาด (Leela Prasad) ศึกษาเรื่อง “Billingual Joking Questions : Ethnicity and 
Politics in Indian City Lore” 34  เปนตน นอกจากนี้ที่สถาบนัคติชนวทิยาแหงมหาวิทยาลยั
แฮมบูรก(The University of Hamburg) ยังสนับสนุนการศึกษาวิจยัในหวัขอ “วิทยุและคติชน” 
“ภาพยนตร หัวขอสําหรบังานวจิัยทางคติชนวิทยา” “วรรณกรรมพื้นบานและอุปกรณการ
อานสําหรับมวลชน” “โทรทัศนและวัฒนธรรมพืน้บาน” 35   ซึ่งทาํใหเหน็วาแนวคิดของ
การศึกษาคติชนวทิยาไมไดจํากัดอยูแตเพยีงการศึกษาขอมูลที่เปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต
โบราณเทานัน้ หากไดขยายไปสูการยอมรับเอารูปแบบวัฒนธรรมมวลชนเขามาเปนสวนหนึ่งของ
คติชนดวย ในประเทศไทยนัน้พบวามงีานศึกษาคนควาที่เกี่ยวกับคติชนสมัยใหมเชนกนั อาท ิ 
กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน เสนอบทความเรื่อง “คติชน บนถนน โฆษณา” 36            
สุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ เสนอวทิยานพินธเร่ือง “การวิเคราะหรปูแบบและเนื้อหาของนทิาน

                                                 
32 Richard M, Dorson, Folklore and Fakelore : Essays toward a Discipline of 

Folk Studies (London : Harvard University Press, 1976), 62. 
33 Naithani, Sadhana, “Dreams of Folklore : Invention and Change Political 

Ideology of Hazarika, Gaddar and Ila Arun,” in Folklore in Modern India, ed. Handoo, 
Jawanaral (Mysore : India, 1998), 225-231. 

34 Leela, Prasad, “Billingual Joking Questions : Ethnicity and Politics in Indian 
City Lore,” in Folklore in Modern India, ed. Handoo, Jawanaral (Mysore : India, 1998), 
211-224. 

35 Walter, Havernick, The Hamburg School of  Folklore Research, quoted in 
Dorson. Richard M, Folklore and Fakelore : Essays toward a Discipline of Folk Studies 
(London : Harvard University Press, 1976), 67. 

36 กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, “คติชน บนถนน โฆษณา,” ใน เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง มองคติชนเห็นชาวบาน ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2543). 
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ไทยบนสื่ออินเทอรเน็ต” 37  ปฐม หงษสุวรรณ เสนอบทความเรื่อง “มุขตลกในอนิเทอรเน็ต : 
การสืบทอดและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” 38   ศิริพร ภักดีผาสุข เสนอบทความเรื่อง 
“ปริศนาคําทาย : ภูมิปญญาทางภาษาในยุคโลกาภวิัตน”39  เปนตน 

จากงานวิจยัขางตนทาํใหเหน็ถงึความหลากหลายของขอมูลทางคติชนกับการเปลี่ยน 
แปลงสื่อที่ใชในการถายทอด  อีกทั้งงานวิจัยดังกลาวยงัแสดงใหเห็นวาคติชนวิทยามีความสัมพนัธ 
กับศาสตรแขนงอืน่ๆ อีกมากมาย ซึ่งชวยเปดมุมมองใหมๆ  สูการศึกษาคติชนวทิยา  อยางไรก็
ตามการศึกษาคติชนสมัยใหมในประเทศไทยนัน้พบวามีการศึกษากนัไมมากนกั ผูเขียนวทิยา 
นิพนธจงึมีความสนใจที่จะศึกษาผญาในรายการ  ผญาดี อีสาน  เพราะผญาดงักลาวนี้
เปนผญาที่เกดิขึ้นในบริบทของสภาพแวดลอมสังคมวฒันธรรมในปจจุบัน  ฉะนัน้จึงมีความผิดแผก
ไปจากผญาโบราณที่เกิดจากการจดจําตอๆ กันมา  การศึกษาผญาในรายการ ผญาดี อีสาน นี้  
ผูเขียนวทิยานพินธไดเกบ็รวบรวมขอมูลผญาไดจํานวนทั้งสิน้ 2,386 บท และไดกาํหนดเกณฑการ
แบงประเภทตามจุดมุงหมายในการแตงเพื่อใหสอดคลองกับขอมลูของผญาทีน่าํมาศึกษาซึ่งแบง
ไดเปน 7 ประเภท ดังนี ้

1) ผญาแงคิดคําสอน  หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหแงคิด หรือส่ัง
สอนผูฟง  

2) ผญาเกี้ยว  หมายถงึ ผญาที่แตงขึน้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการเกี้ยวพาราสี
ระหวางชายหนุมและหญิงสาว 

3) ผญาอวยพร หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชอวยพรในโอกาส
ตางๆ เชน อวยพรงานบุญ อวยพรคูแตงงาน อวยพรวนัขึ้นปใหม เปนตน 

                                                 
37  สุกัญญา ตัง้เรืองเกยีรติ, “การวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของนทิานไทยบนสือ่

อินเทอรเน็ต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ บัณฑิตวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545). 

38  ปฐม หงษสุวรรณ, “มุขตลกในอินเตอรเน็ต : การสืบทอดและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย,” ใน ส่ือกับมานษุยวิทยา จําเริญลักษณ ธนะวงันอย, บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ : 
ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร, 2546),150–181. 

39  ศิริพร ภักดีผาสุข, “ปริศนาคําทาย : ภูมิปญญาทางภาษาในยุคโลกาภิวัตน,” ใน
เอกสารการประชุมประจําปทางมานุษยวทิยาครัง้ที ่ 3 หัวขอ ภูมิปญญากับการละเลน เสนอที ่
ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร, 2547. (อัดสําเนา) 
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4) ผญานทิาน หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการเลาเรื่องราว 
โดยมีตัวละคร และมีฉากเหตุการณ 

5) ผญาระบายความรูสึก  หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมจีุดมุงหมายเพือ่ใชในการ
ระบายอารมณ ความรูสึก ความในใจของผูแตงที่มีตอส่ิงตางๆ 

6) ผญาเชิงวิพากษวิจารณ หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมจีุดมุงหมายเพือ่ใชในการ
วิพากษวิจารณสังคม การเมือง รวมไปถึงพฤติกรรมของกลุมคนในสงัคม 

7) ผญาเบ็ดเตล็ด หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายอื่นทีไ่มสามารถจัด
รวมอยูในประเภทผญาแงคดิคําสอน ผญาเกี้ยว ผญาอวยพร ผญานทิาน ผญาระบายความรูสึก 
และ ผญาเชงิวิพากษวิจารณได 

ตัวอยางผญาแตละประเภทมีดังนี ้
 

ตัวอยางผญาแงคิดคําสอน 
 
คนเฮาเอย บัดเคราะหหามยามฮายนอนไหลตาย บไดเวาไดจม บางคนถืกรถซน 

ขับรถยนตแหกโคงไดตายดิ้นขางถนน มอเตอรไซคแตกอยูจนๆ ระวังแนอยาบิดจํา…..กอน
สิจรออกจากบาน ใหดูฤกษยาม ไปทางไดใหเฮ็ดใจเย็นจั่งน้ํา อยาอาหามฮอนหน….. 

(ดอกคัดเคาปลายนา : 12 มกราคม 2546) 
 

ผญาขางตนกลาวถงึ คนเรานัน้ครั้นถงึยามเคราะหรายอยูๆ กน็อนหลับและเสียชีวติ
ไปเฉยๆ บางก็ถูกรถชน ขับรถแหกโคงตาย ผูแตงจึงสอนใหดูฤกษยามกอนออกจากบาน จะทาํ
อะไรใหใจเย็นๆ อยารีบรอน คือไมใหประมาทตอชีวิตนั่นเอง 
 

ตัวอยางผญาเกี้ยว 
 
อายเอยอาย ฟงผญาของอาย พวมดํานาตอนบายๆ ฝนตกมาตอนบายสาม

คลอยๆ เทิงฟาฮองกะผองกัน ไดยินเสียงสั้นๆ เปนบางคําแหมอีพอ อายสี่สิบป เอย อยา
มาตี๋แถลงเวา เอาเลามาจักตอก จักบอถืกขอหยอบถืกปลอง สิกินขาตางขิงเด โอะ! บแมน
จักบอถืกขอ หยอบถืกปลอง มันสิเส้ียวใสมือเด อายเอย อยามาตี๋แถลงเยย อยากเปนเขย
นองบวา พอแมนองฮอดบเวา มาฮอดบานเอาบแพง ใบแดงๆ นองบเอาดอกคา ใบสีเทาๆ 
กะบสนเดคุณพี่ สาวสมศรีสิเอาเปนทองเดหละอาย คืบละบาทตองเปนทอง (ตามสวนสูง) 
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อายเอย อยามาตี๋แถลงเวา ขั่นบเอาอยามาวา ฟาสิผาเดหละอาย เถียงนานอยของเจาสิบ
ยัง ซั่นดอกหวา เขียวเอย เจาผูเขียวยอดอม อยากไดมาเชยชม สังมาอยูไกลหางแทนอ 
ติดตอบาวตางบาน สังมาเยิ้นพอกะเทินแทนอ อายสี่สิบปเอย 

(สาวสมศรี : 19 กันยายน 2545) 
 

ผญาขางตนเปนผญาเกี้ยวของฝายหญิงสาวที่ใชโตตอบฝายชายผูมาเกี้ยวพาราส ี
อนึ่งปจจุบนัไดมีความเปลีย่นแปลงดานบริบททางสงัคมวัฒนธรรม ดังนั้นประเพณีจายผญา
ระหวางหนุมสาวชาวอีสานในปจจุบนัจึงไมเหมือนสมัยกอนกลาวคือ ในรายการ “ผญาดี อีสาน” 
ทําใหเหน็วาการจายผญาของหนุมสาวโตตอบกันอยูโดยผานทางสื่อวทิยุกระจายเสยีงนั้น  ผูที่
จายผญาจะไมเคยเหน็หนาตาหรือรูจกักนัมากอนเลย 

 
ตัวอยางผญาอวยพร 
 
…..พอเสร็จการแลวก็ไดใหฉันวาอวยพร วาเปนกลอนเสียงยาวใหทาวทวงทลาย

มาง ทางหมูศรัทธาเจาใหฟงเอาสากอน ฉันอวยพรสงทายคราวนี้ใหฮ่ําฮอน อยาไดทุกข
ยากฮอนเดอทานศรัทธาไทย มีใจใสศรัทธาไดแตงพาถวายขาว พากันเอาบุญบานเฮือน
ซานใหสดชื่น สวดมนตตอนกลางคืน สังฆทานมื้อเชาถวายขาวแกสงฆ จิตจํานงนํานอมใน
ธรรมพุทธบาท ขอใหสมมาตรมุง มโนเจาปรารถนา ทานศรัทธาทําสรางทางบุญบริจาค 
เปนมงคลแกบานสถานหองแหงเนา คุณพระพุทธเจาพรอมพรํ่าพระธรรมสงฆ ขอใหลงมา
เทียมทาน ศรัทธาลุงปา ใหมีสุขเสมอหนาบุตราลูกออน เปนคือพรกลาวเวามานี้ซูประการ 
เจาทําบุญอยูบานใหบุญทานปกครอง ทัง้ครอบครัวปรองดองคลองงามตามตุม คุณ     
พระรัตนตรัยใหมาหุม คุมภัยใหไกลหาง บญุกุศลทุกอยางใหมาเนาแนบขาง ทางเจาใหอยู
ดี….. 

(11 กุมภาพันธ 2546) 
 

ผญาขางตนนีเ้ปนผญาอวยพรแกผูที่มารวมในงานบุญขึน้บานใหม ซึ่งใจความในคํา
อวยพรวาใหบญุที่ทาํนี้จงคุมครองอยาใหมคีวามทุกขโศก ใหรมเยน็เปนสุขครอบครัวปรองดองกนั 
คุณพระศรีรัตนตรัยจงชวยคุมภยันตราย ใหไดรับบุญกุศลที่ทาํนี ้
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ตัวอยางผญานิทาน เร่ืองลากับพอคาเกลอืซ่ึงนาํเนื้อเร่ืองมาจากนิทานอีสป 
 
เร่ืองมันมีนายพอคา ไปกบัลาอีกโตหนึ่ง เอาเกลือใสถุงไวหลังลาเต็มอึ้งตึ้ง แลวมุง

หนาไปหาขาย…..ทางสิไปตอขางหนามีธาราขวงกั้นอยู จําตองบูขวมแมน้าํ ตองฟาวจ้ําสิ
ค่ําทาง ทานเอย พอคายางเลยออกหนา จูงเอาลา พาขวมฝง เกลือถืกน้ําละลายพัง ยัง
เหลืออยูหนอยๆ เจาลานอยนั้นพอใจ ฝายเจาของใจฮาย เสียเกลือไปสิขาดตอง ลาไดใจ
ทําจองหอง ยามขวมคลองแมน้ํา มันโหลดหยามแซอยูโดน…..พอนายทุน ไดคึดฮ่ํา จาํ
ใจเฮาตองเฮ็ดเสน บักลานอยแกเผ็ดมัน เบิ่งกอนนา พอคึดไดจั่งซั่น เลยหันมาเอาบักนุน 
ยัดใสถุงจนวาพูน เอาขึ้นหลังลานอย…..มนัไดยางเซโซ หนักบักนุนเปยกน้ํา หนาก่ําแหล
ยางแกหาม เตือนใหจําคติไว ใหคนฟงไดตั้งตอ นี่ละคนโงหลงวาผูอื่นบอคิดพอแนวคิดนั้น
ทันเจาของ พี่นองเอย 

(กุหลาบสด : 4 กันยายน 2545) 
 

ผญาขางตนนีเ้ปนการนาํเอานทิานอีสปมาแตงใหมในลกัษณะของบทกลอน มี
ใจความกลาวถึงพอคาที่บรรทุกเกลือไวบนหลังลาเพื่อนําไปขาย ทางที่ไปนัน้จาํเปนตองขามน้ํา 
ดวยความเจาเลหของลาจึงลงไปแชอยูในน้ํานานๆ เพือ่ใหเกลือละลาย มนัจะไดไมตองแบกหนกั 
แตในที่สุดก็ถกูพอคารูทันและแกเผ็ดโดยใสนุนไวในถงุแทนเกลือ เมือ่ลาใชเลหเดมิจึงยอนกลับมา
ลงโทษตัวมนัเพราะนุนพอถกูน้ํากลับยิง่มนี้ําหนกัมากขึน้ 
 

ตัวอยางผญาวิพากษวจิารณสังคม เกี่ยวกับสถานการณโลก 
 

11 กันยามหาฮาย อเมริกาปปน พอเซียงเอย โจรกอการรายไซไอพน ซนเขาแบบ
จังเบอร ตึกแฝดเวิลดเทรดเซ็นเตอร คนดับดิ้นสิ้นชีวา…..อเมริกากะรุมราม เที่ยวคุกคาม
ชาติตางถิ่น อยากยึดครองแผนดิน เบียดเบียนเขาฝงแนน อาหรับแคนเลยแกลํา…..พวก
อัฟกานิสถานถกืมะกันเล็งเปา เตรียมเขาจูโจม ตะลีบันนั้นกะมีแนวโนมวาบยอม พรอมสู
แบบบาบิ่น มันปกปองบินลาดิน บักเศรษฐีโตฮาย บักผูรายกอชนวน 

(กุหลาบสด : 26 กันยายน 2544) 
 

ผญาขางตนเปนการแสดงความคิดเหน็ตอเหตุการณในวนัที ่11 กันยายน 2544 ที่ตึก
เวิลดเทรดเซน็เตอรซึ่งเปนศนูยกลางทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ถูกผูกอการรายขับเครื่องบนิ
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พุงเขาชนจนระเบิดและถลมลงมา ผูแตงยังไดแสดงความคิดเหน็เรื่องที่สหรัฐเขาไปกาวกาย
การเมืองของตะวันออกกลางเพราะเหน็แกผลประโยชนดานน้ํามนัดิบ 

 
ตัวอยางผญาระบายความรูสึก 

 
บมีการไวหนาบมีวาปรานี วาแมนผีครวญครางไหลทั่งมาเสียงดังตื้ม พัดดินทราย

ไหลถมขาวเปนทางยาววาแมนสนามรถแขง บาดเดือนเจ็ดเดือนแปดแลงคือมันแกลงหมู
คน สาวลงมาจนๆ เดิกดื่นนอนผวา คูคันนาพังตอนเดิกเลิกปานสระนอย ไดแตมือเกา
หัวลาน แถนเอยแถนอันธพาลมาคือโพดแทละหนอ….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 15 ตุลาคม 2545) 
 

ผญาขางตนเปนผญาที่แตงขึ้นเพื่อระบายอารมณ ความรูสึกจากใจของชาวนาอีสานที่
ขาวในนาตองเสียหายเนื่องจากน้ําทวม โดยแสดงใหเหน็วาแมสังคมจะเจริญมากมายเพียงใด แต
ภัยธรรมชาติกย็ังเปนภัยทีน่าสะพรึงกลวัและยากที่จะปองกัน ดงันัน้การทํานาของชาวนาอีสานใน
ปจจุบันซึง่ยงัขึ้นอยูกับธรรมชาติเปนหลกัจึงยอมตองไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ
ดังกลาว 

 
ผญาเบ็ดเตลด็ 

…..พี่นองเอยมาเห็นใจแทนอคา ผูที่ถูกน้ําทวมแหมอีพอ มาเห็นใจเอากะดอ ขอ
ฝากสงแมนแรงใจ ฝากสงไปเถิงพี่นอง ของไทยเฮาซูๆ ทาน ขอใหพากันสู ยิ้มเขาไวจงอยา
ถอย อยาพากนัทอแท รัฐบาลเพิ่นกะซอย ถงึของแจกสิหนอย อาจบทั่วบถั่วเถิง พี่นองเอย 
ตองทําทาซาบซึ้ง ปหนึ่งมีเทือเดียว เหลียวไปใสบเห็นหยัง รอบกายมีแตน้ํา ซั่นแหลว ถา
น้ําใสกะบวา พออาบอยูเดเนาะพอ แตนี่นอ สิอาบ สิกิน สิใช อยูกันจั่งใด พี่นองไทยเฮาเอย 

(สาวสมศรี : 24 ตุลาคม 2545) 
 

ผญาขางตนเปนผญาถามไถขาวคราวและใหกาํลังใจพีน่องชาวอีสานผูที่ตองประสบ
ภัยน้ําทวม ถอยคําที่ใชมกีารประชดเสียดสีรัฐบาลเรื่องสิ่งของที่นาํมาแจกชาวบาน และรําพงึรําพนั
ถึงความทุกขยากของผูประสบภัยดวยทาทีที่แสดงใหเหน็ถงึความรูสึกเห็นใจผูประสบภัยดังกลาว 
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จากตัวอยางผญาในรายการ ผญาดี อีสาน ขางตนนี้  ทําใหเหน็ไดวาความ
เปล่ียนแปลงของผญาเกิดขึน้ทัง้ในดานรูปแบบ ภาษา และเนื้อหาซึง่นาสนใจยิ่ง กลาวคอื
รูปแบบผญาโบราณนั้นเคยเปนคําคมขนาดสั้น แตผญาในรายการ ผญาดี อีสาน เปนคํากลอน
ขนาดยาว มีลักษณะของการนํากลอนลําอีสานเขามาแตงดวย  นอกจากนี้ผญาโบราณนั้นจะไมผูก
เปนเรื่องราวทีม่ีตัวละคร  แตจากผญาในรายการ ผญาดี อีสาน จะเห็นวาปรากฏในลักษณะ
เร่ืองเลาหรือนทิานเปนจํานวนมาก ดานภาษาพบวามลัีกษณะของภาษาถิ่นอีสานผสมกับภาษา 
ไทยกลาง โดยคําศัพทสวนใหญจะเปนภาษาไทยกลางแตอานออกสาํเนยีงถิ่นอีสาน และยงัพบวา
มีคําศัพทภาษาอังกฤษแทรกอยูเปนจาํนวนมาก 

ดานเนื้อหาของผญาในรายการ ผญาดี อีสาน จะเหน็ไดวามีความหลากหลาย ไม
วาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับความเจริญที่หลัง่ไหลเขามาสูชนบทอีสาน การคมนาคม เครื่องใชไฟฟา 
หรือนวัตกรรมของเทคโนโลยีการสื่อสารทีแ่พรอิทธิพลเขามาสูสังคมอสีาน เชน โทรศัพทมอืถือ 
คอมพิวเตอร เปนตน รวมไปถึงสถานการณทางการเมืองระหวางสหรฐัอเมริกาและตะวันออกกลาง
ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศตางๆ ทั่วโลก ผญาดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาที่เกิดจากการ
ปะทะของกระแสวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมทองถิน่ทีน่ําไปสูการเกดิวัฒนธรรมรปูแบบใหม ซึ่ง
เปนการผสมผสานทางวฒันธรรม (cultural hybridization) 40  ดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่มาจาก
โลกภายนอก 

นอกจากเรื่องของรูปแบบ ภาษา และเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถงึความสัมพนัธกับ
บริบททางสงัคมแลว ผูเขียนวทิยานพินธพบวาผญาในรายการ ผญาดี อีสาน ดังกลาวมีบทบาท
หนาที่ตอสังคมอีสานในปจจุบันหลายประการ  ซึง่บทบาทดงักลาวนี้มีทัง้ที่เหมือนและแตกตางไป
จากบทบาทของผญาโบราณทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดานบริบททางสังคม จะเหน็ได
จากตัวอยางของบทบาทในรายการ “ผญาดี อีสาน” เชน  เปนสื่อกลางในการแนะนาํสั่งสอน  เปน
ส่ือในการวพิากษวิจารณสังคมและมีบทบาทในการสืบทอดและจรรโลงวัฒนธรรมทองถิ่น  เปนตน 

อนึ่งความสนใจในการเขียนวิทยานิพนธเพื่อจะศึกษาผญาในรายการ ผญาดี อีสาน 
นั้น ผูเขียนวทิยานพินธจะศึกษาผญาที่ผูฟงทางบานสงเขามารวมออกอากาศในรายการนับต้ังแต
ป พ.ศ. 2542–2546 ทั้งนี้เพื่อจะไดสามารถพิจารณาใหเหน็ถงึรูปแบบ ภาษา และเนื้อหาของผญา
                                                 

40  Nederveen Pieterse, “Globalization as Hybridization,” In Global 
Modernities, 45-68, อางถึงใน ศิริพร ภักดีผาสุข, “ปริศนาคําทาย : ภูมิปญญาทางภาษาในยุค
โลกาภิวัตน,” ใน เอกสารการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 3 หัวขอ ภูมิปญญากับการ     
ละเลน เสนอที่ ศูนยมานษุยวิทยาสิรินธร, 10–11. (อัดสําเนา) 
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จากรายการวทิยุกระจายเสยีง ทั้งในสวนของการสืบทอดและความเปลี่ยนแปลงวาเปนอยางไร มี
ความคลายหรือแตกตางเมือ่เปรียบเทียบกับผญาโบราณอีสานอยางไร ลักษณะดังกลาวอธิบาย
อะไรเกี่ยวกับบริบททางสงัคมอีสานในปจจุบัน และผญาดังกลาวมบีทบาทตอสังคมอีสานและคน
อีสานอยางไร จากการศึกษาดังกลาวนี้ยอมสะทอนใหเห็นถงึการปรับตัวของผญาซึง่เปน
วรรณกรรมพื้นบานอีสานเพื่อการดํารงอยูในบริบทของสังคมสมัยใหม ซึ่งเปนรูปแบบหนึง่ของการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมทีน่าสนใจ 
 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหผญาจากรายการ
วิทย ุ กระจายเสียง” ผูศึกษาสามารถจดัแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ กลุมงานวิจยัที่เกี่ยวกบั
วรรณกรรมประเภทผญา กลุมงานวจิัยทีเ่กีย่วกับส่ือในการเผยแพรขอมูล และกลุมงานวิจัยดานคติ
ชนแนวบทบาทหนาที่และบริบททางสงัคม ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้
 

กลุมงานวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทผญา ไดแก 
สมปอง จันทคง (2530) ไดเสนอวิทยานพินธเร่ือง “วัฒนธรรมภาษาอีสาน

จากผญา : ศกึษากรณีบานหนองเรือ ตําบลสิงห อําเภอเมืองยโสธร” โดยมีวตัถุประสงคเพือ่
ศึกษาวฒันธรรมภาษาอีสานจากผญา ซึง่เก็บรวบรวมจากบานหนองเรือ ตําบลสงิห อําเภอเมอืง
ยโสธร ในดานตางๆ คือ เอกลักษณภาษาอีสานทีเ่กี่ยวกับวฒันธรรม นิสัยของชาวอีสานที่ปรากฏ
ในการใชถอยคํา ศิลปะการสรางคําและการตกแตงถอยคํา การจาํแนกระดับถอยคําและสภาพ
ชีวิตและสังคมที่ปรากฏในผญา 

ผลการศึกษาพบวา ผญาบานหนองเรือสะทอนใหเหน็ถงึเอกลักษณภาษาอีสานทั้ง
ดานรูปศัพท  เสียง ความหมาย โดยเฉพาะคําวิเศษณ มีศิลปะในการสรางคาํเชนเดียวกับใน
ภาษากลาง คอืมีคําซ้ํา คําซอน คําประสม และคํายืมจากภาษาอืน่ มกีารใชสํานวนโวหารรูปแบบ
ตางๆ อยางหลากหลาย นอกจากนี้ผญาบานหนองเรือยังสะทอนใหเห็นสภาพชวีิตและสังคมของ
ชาวอีสานวา มีระบบเครอืญาติที่ใกลชดิกันมาก ชาวอีสานสวนใหญมีอาชีพทํานา มีประเพณทีี่
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เรียกวา ฮีตสบิสองคองสิบส่ี สวนในดานอุปนิสัยนัน้ ชาวอีสานจะมีมนษุยสัมพนัธอันดี มีความ
ออนนอมถอมตน และพูดความจริง41 

ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล (2532) ไดเสนองานวิจยัเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบคํา
อูบาวอูสาวลานนาและผญาเกี้ยวอีสาน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบ
และเนื้อหาของบทสนทนาเกีย้วพาราสีระหวางหนุมสาวทีป่รากฏในประเพณีการเกี้ยวของหนุมสาว
ลานนาและอสีานในอดีต 

ผลการศึกษาพบวา หนุมสาวชาวลานนาและอีสานมีประเพณีการเกี้ยวที่คลายคลึง
กัน คือมีบทบาทใหความบันเทงิใจและเปดโอกาสใหหนุมสาวไดเลือกคูครองเอง บทสนทนาที่ใช  
ลานนาเรียกวา “คําอูบาวอูสาว” หรือ “คําเครือ” อีสานเรียกวา “ผญาเกี้ยว” หรือ “ผญาเครอื” 
ลักษณะรูปแบบมีความคลายคลึงกนัคือ เปนบทรอยกรอง และการใชโวหารสื่อความนยั จะมีขอ
แตกตางตามเอกลักษณเฉพาะถิน่ ดานเนื้อหาสะทอนภาพชีวิตวัฒนธรรมทองถิน่ซึง่คลายคลงึกนั 
คือเปนสังคมพุทธและสังคมเกษตรกรรมมีความผกูพนักับธรรมชาต ิ ในปจจุบนัประเพณีการเกี้ยว
ของลานนาและอีสานเสื่อมสูญไปแลว แตคาํอูบาวอูสาวลานนายังคงปรากฏอยูในการแสดง “ซอ” 
สวนผญาเกี้ยวอีสานยังมีบทบาทอยูในการแสดง “หมอลํา”42 

นิตยา ภักดีบณัฑิต (2532) ไดเสนอวทิยานพินธเร่ือง “ผญาภาษิต : การศกึษาเชิง
วิเคราะห” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผญาภาษิตจํานวน 1,319 บท จากภาษติโบราณอีสาน 
ของปรีชา พิณทอง เพื่อศึกษาถึงองคประกอบของผญาภาษิตตามลักษณะของภาษารูปแบบ 
เนื้อหา ตลอดจนศึกษาถึงคุณคาบทบาทของผญาที่มตีอสังคม ศึกษาถงึภูมิปญญา โลกทัศนที่
ปรากฏในผญาภาษิต และเปรียบเทยีบโลกทัศนที่ปรากฏในผญาภาษิตกับโลกทัศนที่ปรากฏใน
ภาษิตไทยในทองถิน่อืน่ 

ผลการศึกษาพบวา ผญาภาษิตจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดตามลกัษณะโครงสราง
ทางภาษา  เนื้อหา และวิธกีารเสนอเนื้อหา แหลงที่มาของผญาภาษติมีหลากหลาย เชน มาจาก
ธรรมชาติ อาชีพการงาน ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา เปนตน ผญาภาษิตมีคุณคาตอสังคมอีสาน
ในดานการสั่งสอนใหขอคิดเตือนใจ ชี้แนวปฏิบัติใหคนหลายๆ กลุม แตเนื่องจากระบบการศึกษา
                                                 

41 สมปอง จันทคง, “วัฒนธรรมภาษาอีสานจากผญา : ศึกษากรณีบานหนองเรือ ต.
สิงห อ.เมืองยโสธร” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2530). 

42 ทรงศักดิ ์ ปรางควฒันากุล, “การศึกษาเปรียบเทียบคาํอูบาวอูสาวลานนาและผญา
เกี้ยวอีสาน” (งานวิจยั สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2532). 
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แผนใหม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการใชภาษาไทยปจจุบัน ทําใหบทบาทของผญาภาษิตลด
นอยลง ผญาภาษิตแสดงใหเหน็ภูมิปญญาของชาวอสีานอยางเดนชัดในเรื่องสุนทรียศาสตร โดย
การเลือกสรรใชถอยคําที่ทาํใหเกิดสัมผัสทัง้สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ การใชคาํที่เรียบงาย ใช
คําซ้ํา สํานวนโวหารแบบอปุมาอุปไมย บุคลาธิษฐาน อติพจน เปนตน ทาํใหถอยคํามีทัง้คุณคา
และความไพเราะในตัวเอง อีกเรื่องหนึ่งทีแ่สดงถึงภูมิปญญาของชาวอีสาน คือการที่ชาวอีสานได
ประสบปญหาตางๆ ในการดําเนินชีวิตไมวาจะเปนปญหาที่เกิดจากครอบครัว การศึกษา การ
ปกครอง การคบหาและการทํางาน แลวพบวิธีการคลี่คลายปญหาเหลานัน้  จงึไดนําเอาทัง้ปญหา
และวิธีการคลี่คลายปญหามาแตงเปนผญาภาษิตแลวถายทอดสูชนรุนหลงั43 

พจนยี เพง็เปลี่ยน (2533) ไดเสนองานวิจัยเรื่อง “คําผญากับวิถีชวีิตชาวอีสาน : 
การศึกษาเชงิวิเคราะห” โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อศึกษาดานเนื้อหาสาระและการนําคาํผญาไปใช
ในสถานการณตางๆ และความสัมพนัธกบัวิถีชวีิตของชาวอีสาน 

ผลการศึกษาพบวา โครงสรางของคําผญามีลักษณะเหมือนกับคําพงัเพย ภาษิตของ
ภาคกลาง คาํผญานี้สามารถใชในชีวิตประจําวนัไดทุกโอกาส  ไมวาจะพูดจาสื่อสารกันตามปกติ 
หรือใชอวยพรในโอกาสพิเศษ รวมทั้งการเกี้ยวพาราสีระหวางหนุมสาว ดังนัน้คําผญาจึงสอดแทรก
อยูในวถิีชีวิตทัง้ระบบ อันไดแก ศาสนา ความเชื่อ การศึกษา อาชพีและวัฒนธรรม และในกรณี
กลับกันก็พบคาํผญาจํานวนมากที่นาํมาใชอธิบายใหขอคิด ตักเตือนสั่งสอน ในเรื่องที่เกี่ยวกบั
ศาสนาความเชื่อ การศึกษา อาชีพและวฒันธรรม ปจจุบันคนอีสานที่สูงอายุยงันยิมใชคําผญาสบื
ตอมา แตคนรุนใหมจํานวนมากไมนยิมใชเพียงแตเขาใจรับรูความหมายที่ผูสูงอายุกลาว และ
สามารถเขาใจสํานวนผญาทีส่อดแทรกอยูในการแสดงหมอลํา44 

สงวน ศรีอระพิมพ (2534) ไดเสนอวิทยานิพนธเร่ือง “ลาํผญายอยหวัดอนตาล” โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงประวัติความเปนมา องคประกอบในการแสดงและบทบาทของลาํผญา      
หัวดอนตาลทีม่ีตอชุมชน  

ผลการศึกษาพบวา ลําผญายอยหัวดอนตาลเปนการแสดงพืน้บานของชาวดอนตาลที่
มีการพฒันามาจากการจายผญาเกี้ยวของหนุมสาว ทั้งนี้ในระยะแรกการลําผญายอยหัวดอนตาล
เปนการลําตอบผญา คลายคลึงกับการแสดงพืน้บานอื่นๆ โดยมีองคประกอบที่สําคญัคือ หมอลํา
                                                 

43 นิตยา ภักดีบณัฑิต, “ผญาภาษิต : การศึกษาเชงิวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2532). 

44  พจนีย เพ็งเปลี่ยน, คาํผญากับวถิีชีวิตชาวอีสาน : การศึกษาเชิงวิเคราะห 
(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2543). 
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หรือผูแสดงซึ่งมีทั้งหญิงและชาย ดนตรีประกอบในระยะแรกจะมีเพยีงแคนเปาคลอเสียงลํา ตอมา
ไดนําเอาเครื่องดนตรีอ่ืนเขามาประกอบหลายประเภท ข้ันตอนการแสดงเปลี่ยนไปโดยกําหนดใหมี
การสอดแทรกการลําและเพลงประกอบอืน่ สลับกับการลําผญายอยหวัดอนตาล ข้ันตอนการแสดง
ประกอบดวยการไหวครู การลําบททักทาย การลําบทฝากรกัและการลา ฉากและเวทีปรับปรุงไป
ตามสภาพเหตุการณ เนื้อหาของกลอนลําใหความรูหลายดาน ไมวาจะเปน ความรูเกี่ยวกับทาง
โลก ทางธรรม ประวัติศาสตร นทิาน ตลอดจนเหตุการณโลกปจจุบัน ซึ่งผูศึกษาไดจําแนกประเภท
ตามลักษณะเนื้อหาเปน 5 ประเภท ไดแก กลอนลาํผญาเกี้ยว กลอนลําผญาอวยพร กลอนลําผญา
ภาษิตหรือผญาสั่งสอน กลอนลําผญาที่เปนนทิาน กลอนลําผญาเกี่ยวกับวชิาการตางๆ  ดานการ
แสดงพบวาลาํผญายอยหวัดอนตาลสามารถแสดงไดทกุโอกาส บทบาทของลําผญายอยหัวดอน
ตาลคือ การใชความบนัเทิงและยังมีบทบาทแฝงอยูอีกหลายประการ เชน ใหความรู สงเสริมความ
สามัคคีและเอกภาพทางวฒันธรรม เปนอาชีพและสะทอนวิถชีีวิตในสังคม45  

นิภาภรณ สิงคะกุล (2537) ไดเสนอวิทยานพินธเร่ือง “ผญาเกี้ยวจากบานชูชาติ 
ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผญา
เกี้ยวจากบานชูชาติ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด ในดานบริบทของการ
จาย ผญาเกีย้ว ฉันทลกัษณ  ศิลปะการใชภาษา  และภาพสะทอนทางวัฒนธรรม  

ผลการศึกษาพบวา ผญาเกี้ยวที่ศึกษานีม้ีที่มาจากบทกลอนที่ชายหญิงบานชูชาตผูิก
ข้ึนเองและจดจําจากผูสูงอายุ ซึ่งจดจาํมาจากหมอลํากลอนและหมอลําหมูอีกชั้นหนึ่ง ฉันทลกัษณ
ของผญาเกี้ยวไมมีรูปแบบตายตัว แตละบทไมกําหนดจํานวนคาํและจํานวนวรรคทีแ่นนอน ความ
ไพเราะอยูที่เสยีงสัมผัสและความหมายทีลึ่กซึ้งกนิใจ เปรียบเทยีบโดยอางถงึบุคคล สัตว พืช 
ส่ิงของและเครื่องใช ภาพสะทอนทางวัฒนธรรม พบวาผญาเกีย้วกลาวถงึระบบครอบครัว สภาพ
ความเปนอยู วัฒนธรรมการบริโภค วัฒนธรรมทางวัตถแุละความเชื่อ ดานบทบาททางสังคม พบ
วาผญาเกี้ยว มีสวนสรางความบนัเทงิใจในการใชแรงงานรวมกนั บทบาทของผญาเกี้ยวในสงัคม
ปจจุบัน เปล่ียนไปเพราะไมมีใครสนใจ นอกจากนีม้ีการนาํเอาบทผญาเขามาประกอบกลอนลํา

                                                 
45  สงวน ศรีอระพิมพ, “ลําผญายอยหัวดอนตาล” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ 

สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2534). 
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เพื่อให ความบันเทงิใจและพัฒนารูปแบบเปนลําผญาพื้นบาน และนํามาใชเผยแพรขาวสารดาน
การศึกษา การเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนาํไปใชอวยพรในโอกาสตาง ๆ46 

วนิดา ขจรเดช (2542) ไดเสนอวทิยานพินธเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบผญาบาน
หนองกุง ตําบลกุดบง อําเภอโพนพสิัย จังหวัดหนองคาย กับผญาบานโนนซาย เมอืง  
ปากงึม แขวงนครเวียงจนัทน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทยีบรูปแบบ เนือ้หา และภาษา ของผญาทัง้สองหมูบานดงักลาว  

ผลการศึกษาพบวา ผญาทัง้สองหมูบาน แบงเปน 3 ประเภท คือ ผญาภาษิต ผญา
อวยพร และผญาเกี้ยว เปรียบเทยีบดานรูปแบบ พบวา ผญาภาษิต  มีรูปแบบประเภทไมมีสัมผสั
ตอเนื่อง มีลักษณะรวมกันเปนจํานวนมาก ผญาอวยพรมีลักษณะแบบฮายหรือราย ผญาเกีย้วมี
รูปแบบคลายโคลงดั้นวิชชุมาลีของลาว แตไมตายตัว ดานเนื้อหา ผญาภาษิตมีลักษณะรวมกัน
มากที่สุดในหมวดการกนิ ผญาอวยพร มีลักษณะรวมกนัทัง้หมดในดานการอวยพรเกี่ยวกับ
สุขภาพและการประกอบอาชีพ ผญาเกีย้วมีลักษณะรวมกนัมากที่สุดในเชิงประชดประชัน สวน
ลักษณะแตกตางอยูที่จํานวนตัวบทที่มจีํานวนมากนอยไมเทากัน ผญาภาษิตมีลักษณะรวมกันใน
ดานการใชอุปมาอุปไมย ผญาอวยพรมีลักษณะรวมกันมากที่สุดในดานการใชอติพจน ผญาเกีย้วมี
ลักษณะรวมกนัในดานการใชสัญลักษณมากที่สุด47 
 

กลุมงานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อในการเผยแพรขอมลู 
มน ู ครุฑไชยนัต (2529) ไดเสนอวิทยานพินธเร่ือง “การศกึษาทัศนะและความ

ตองการเกีย่วกับรายการวิทยกุระจายเสียงทีร่ับฟงไดในจังหวัดมหาสารคาม ของประชา 
ชนจังหวัดมหาสารคาม” โดยมีวตัถุประสงคเพือ่จะศึกษาทัศนะและความตองการเกีย่วกับ
รายการวิทยุ กระจายเสียงที่รับฟงไดในจงัหวัดมหาสารคาม 

                                                 
46 นิภาภรณ สิงคะกุล, “ผญาเกี้ยวจากบานชูชาติ ตําบาลอาจสามารถ อําเภออาจ

สามารถ จังหวัดรอยเอ็ด” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดศีึกษา บัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2537). 

47  วนิดา ขจรเดช, “การศึกษาเปรียบเทียบผญาบานหนองกุง ตาํบลกุดบง อําเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กับผญาบานโนนซาย เมืองปากงมึ แขวงนครเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542). 
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ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความเหน็วา การฟงวทิยุกระจายเสยีงไดประโยชนให
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสามารถเพิ่มพนูความรูใหกับตนเองได รายการที่ประชาชน
ตองการมากทีสุ่ด คือ รายการประเภทขาวสารและความรู โดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับการพัฒนา
อาชีพ รองลงมาคือ รายการบันเทงิ48 

สุกัญญา ตัง้เรืองเกียรติ (2545) ไดเสนอวิทยานิพนธเร่ือง “การวิเคราะหรูปแบบ
และเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอรเน็ต” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบในการ
นําเสนอนทิานไทยและแนวเรื่องของนทิานไทยบนสื่ออินเตอรเน็ต รวมทัง้แนวคิดหลักของเนื้อหา
ทางดาน จริยธรรม  

ผลการศึกษาพบวา ดานรูปแบบ องคประกอบหลักที่ใชในการนําเสนอ คือ เนื้อหาของ
นิทาน สวนตอมาคือจุดเชื่อมโยง(link) เกือบทุกเว็บไซตใชภาพประกอบการนาํเสนอ เปนภาพนิง่ซึง่
มีทั้งภาพการตูน รูปภาพจริง และภาพการตูนเคลื่อนไหว มี 2 เว็บไซตที่ใชเสียงประกอบ ในดาน
เนื้อหานทิาน พบวาเปนนทิานคติมากที่สุด แตละเว็บไซตจะเสนอแงคิดดานจริยธรรมคลายกนั คอื 
ดานของความมีสติปญญา และความยึดมั่นในคุณธรรม ดานความรบัผิดชอบ ดานความสามัคคี 
ดานการพึง่พาตนเอง ดานความขยนัหมัน่เพยีร ดานความประหยดัและความมวีินัย แตไมพบ     
แงคิดดานความรักชาติในนทิานไทยบนสือ่อินเตอรเน็ต49 
 

กลุมงานวิจัยดานคติชนแนวบทบาทหนาที่และบรบิททางสังคม ไดแก 
บัวผัน สุพรรณยศ (2535) ไดเสนอวิทยานพินธเร่ือง “วิเคราะหเพลงอีแซวของ

จังหวัดสุพรรณบุร”ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาและลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว 
วิเคราะหการสรางสรรคดานเนื้อหาและการสรางสรรคดานภาษาในเพลงอีแซว วิเคราะหบทบาท
ของเพลงอีแซวที่มีตอสังคมไทย วิเคราะหสถานภาพของเพลงอีแซวในปจจุบนั และเสนอแนะ
เกี่ยวกับการอนุรักษและสงเสริมเพลงอีแซว  

                                                 
48 มน ู ครุฑไชยนัต, “การศึกษาทัศนะและความตองการเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจาย 

เสียงที่รับฟงไดในจังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม” (วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2529). 

49  สุกัญญา ตัง้เรืองเกยีรติ, “การวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของนทิานไทยบนสือ่
อินเตอรเน็ต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ บัณฑิตวิทยา 
ลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2545). 
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ผลการศึกษาพบวา เพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบานประจาํถิ่นของสุพรรณบุรี มีกําเนิดมา 
ยาวนานไมนอยกวา 100 ป ลักษณะเดนของเพลงอีแซวจะมีจงัหวะเร็ว กระชัน้ มคีําประพนัธเปน
กลอนหัวเดียว เนื้อหาของเพลงอีแซวมีจาํนวนมากและมคีวามหลากหลาย บทบาทของเพลงอีแซว
ที่มีตอสังคมพบวามี 4 ประการคือ บทบาทในฐานะเปนสิ่งบนัเทิง บทบาทในการใหการศึกษาทัง้
โดยทางตรงและโดยทางออม บทบาทในฐานะเปนสื่อมวลชนชาวบานที่ทาํหนาทีก่ระจายขาวสาร
และวิพากษวจิารณสังคม และบทบาทในการจรรโลงวัฒนธรรมของสังคม ในปจจุบันการแสดง
เพลงอีแซวเปนอาชพีหนึ่งซึง่มีการสรางสรรคและสืบทอดระหวางกลุมผูแสดง50 

ปรมินท จารุวร (2542) ไดเสนอวิทยานิพนธเร่ือง “การสืบทอดทํานองสวดและ
ประเพณสีวดพระมาลัยที่บานหนองขาว จังหวัดกาญจนบุร”ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบท
สวดและทํานองสวด ตลอดจนวิเคราะหปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการสืบทอดประเพณีสวดพระ
มาลัย  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางสงัคมของบานหนองขาวมีผลตอการสืบทอดประเพณี
สวดพระมาลยั ปจจัยดังกลาวประกอบดวย ขอแรก ความเปนชุมชนที่มปีระวัติศาสตรอันยาวนาน
ทําใหชาวบานเกิดความภาคภูมิใจในทองถิน่และตนเองจงึเกิดการสืบทอดประเพณีของชุมชน ขอ
ที่สอง การมีลักษณะสงัคมแบบพึ่งพากนัทางดานแรงงานทาํใหเกิดความผูกพนัและรักพวกพอง 
ขอที่สาม การมีระบบเครือญาติที่ผูกพนักนัดวยความเชื่อในผีบรรพบุรุษ ผีประจําหมูบานและ
ประเพณีแตงงานทําใหมีคนมารวมในพธิีศพเปนจํานวนมาก สงผลใหมีการสืบทอดประเพณีสวด
พระมาลยั ขอที่ส่ี  การนับถอืพุทธศาสนาแบบชาวบานที่เชื่อในเรื่องกรรมและการเวยีนวายตายเกดิ
ผลักดันใหเกิดประเพณีสวดพระมาลยั  เพราะชาวบานเชื่อวาการสวดพระมาลยัจะทําใหผูตายได
ไปสวรรค นอกจากนี้ การมรีะบบเศรษฐกจิแบบพึ่งตนเองซึ่งเกิดจากการตั้งชุมชนอยูในพืน้ที่ที่อุดม
สมบูรณยังเปนปจจัยที่เอื้อใหมีการสืบทอดประเพณีของชุมชนอีกดวย51 

จากงานวิจยัทีก่ลาวมาขางตนจะเห็นวาแมจะมีผูสนใจศกึษารวบรวมผญาไวบางแลว
เปนจํานวนไมนอย แตผญาดังกลาวเปนผญาของกวอีีสานในสมัยโบราณที่จดจําสืบทอดกันมา 
ดวยเหตนุี้ผูศกึษาจงึมีความสนใจใครจะศึกษาวเิคราะหผญาที่แตงขึ้นในปจจุบนั ซึ่งยังไมมผูีใด
                                                 

50 บัวผัน สุพรรณยศ, “วิเคราะเพลงอีแซวของจงัหวัดสพุรรณบุรี” (วิทยานพินธปริญญา 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2535). 

51  ปรมินท จารุวร, “การสืบทอดทํานองสวดและประเพณีสวดพระมาลัยที่บานหนอง
ขาว จังหวัดกาญจนบุรี” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542). 
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ศึกษามากอน โดยใชแนวการศึกษาของคติชนวทิยาในเชิงบริบท (Contexual Approach) และ
บทบาทหนาที ่(Funtional Approach) นํามาประกอบการวิเคราะห 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะรูปแบบ เนื้อหาและภาษาของผญาในรายการ
วิทยกุระจายเสียง 

2. เพื่อศึกษาภาพสะทอนทางสังคมและโลกทัศนของคนอสีานจากผญาในรายการ
วิทยกุระจายเสียง 

3. เพื่อวิเคราะหบทบาทหนาทีข่องผญาในรายการวทิยกุระจายเสียง 

สมมติฐานของการศึกษา 

ผญาในรายการ “ผญาดี อีสาน” มีรูปแบบ เนื้อหา และภาษาซึง่สัมพันธกับบริบทของ
สังคมที่เปล่ียนแปลงไป และมีบทบาทหนาที่ในสังคมอสีานปจจุบนัหลายดาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอมูลผญาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเกบ็รวบรวมบทผญา(ในรูปแบบ
จดหมาย) ที่ผูฟงแตงและสงมาออกอากาศทางวทิยุกระจายเสียงในรายการ ผญาดี อีสาน ของ
พอใหญ    เซยีง คําภา (นาย คําภา ศรีโสดา) ทางสถานีวทิยุกระจายเสียงทหารอากาศ 014 ระบบ 
A.M.1332 KHz เวลา 12.05–12.55 น. เทานั้น 

2. ขอมูลที่ใชศึกษาอยูในชวง พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2546 รวมระยะเวลาทั้งสิน้ 5 ป 
ทั้งนี้รวมขอมลูผญาที่ใชในการศึกษาทัง้สิน้ 2,386 บท ซึ่งจําแนกผญาในแตละปไดดังนี ้

พ.ศ. 2542 มีจํานวน          1,055   บท 
พ.ศ. 2543 มีจํานวน    61   บท 
พ.ศ. 2544 มีจํานวน  257   บท 
พ.ศ. 2545 มีจํานวน  431   บท 
พ.ศ. 2546 มีจํานวน             582   บท 

3. วิเคราะหขอมลูจากบทผญา(ในรูปแบบจดหมาย) ประกอบการสัมภาษณวิทยากร   
ซึ่งไดแก ผูจัดรายการ ผูฟงรายการ และผูแตงผญา โดยผูศึกษารวมสงัเกตการณบรรยากาศในการ
จัดรายการ และวิเคราะหขอมูลตามประเด็นที่ไดตั้งไวในจุดมุงหมายของการศึกษาโดยใชแนว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25

การศึกษาของคติชนวิทยาในเชิงบริบท (Contexual Approach) และบทบาทหนาที ่ (Funtional 
Approach) 

4. ผญาโบราณทีน่ํามาใชศึกษาเทยีบเคียงกบัผญาในรายการผญาด ี อีสาน ผูเขียน
วิทยานิพนธไดนํามาจากผญาที่มีผูเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมอีสานรวบรวมและตพีิมพเปนหนงัสือ 
ซึ่งไดแก 

4.1   ผญา ปรัชญาการดําเนนิชีวิตอนัล้ําคาของชาวอีสาน รวบรวมโดย         
สําลี รักสทุธ ี

4.2   ผญา รวบรวมโดย สวิง บญุเจิม 
4.3   ผญากอมปรัชญาชีวิตของชาวอีสาน รวบรวมโดย อุดม บัวศร ี
4.4   ผญาบทกวีของชาวบาน รวบรวมโดย จารุวรรณ ธรรมวัตร 
4.5   ผญา ภาษิตโบราณอีสาน รวบรวมโดย ปรีชา พิณทอง 
4.6   ผญาอีสาน รวบรวมโดย พรชยั ศรีสารคาม 
4.7   ผญา ภูมิปญญาอีสาน รวบรวมโดย คําหมาย คนไค 

 
ขั้นตอนของการศึกษา 

การศึกษาคนควาผญาทางวิทยกุระจายเสียงในรายการ ผญาดี อีสาน คร้ังนี้ ผูเขยีน
วิทยานิพนธดาํเนนิการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังนี ้
1. ข้ันรวบรวมขอมูล ผูศึกษาแบงขอมูลออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1.1 ขอมูลจากบทผญาในรูปแบบจดหมายของผูฟงทางบานที่สงมายงัรายการ ผญาดี 
อีสาน 

1.2 ขอมูลจากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ อันไดแก  
1.2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับผญาอสีาน 
1.2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับส่ือในการเผยแพรขอมูล 
1.2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐกจิ สังคม

วัฒนธรรมอีสาน 
1.2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับแนวคดิทฤษฎีทางคติชนวทิยา 

มานษุยวิทยา และส่ือสารมวลชน 
1.3 เก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชสัมภาษณและวิธีการสังเกต ทัง้นีเ้ครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
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1.3.1 เครื่องบันทกึเสียง 
1.3.2 สมุดบันทกึ 

2. ข้ันวิเคราะหขอมูล 
ผูเขียนวทิยานพินธนาํขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจําแนกประเภทและศึกษาวิเคราะหใน

ประเด็นตางๆ ตามความมุงหมายของการศึกษาที่ไดตั้งไว 

3. ข้ันเสนอผลการศึกษาคนควา 
ผูเขียนวทิยานพินธนาํเสนอขอมูลทางการศึกษาคนควาแบบพรรณนาวเิคราะห 

 
แหลงขอมลู 

1. หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. ศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจังหวัดมหาสารคาม 
3. หอสมุดแหงชาติ 
4. หอสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. สํานักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยศิลปากร 
6. ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร 
7. สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ (ส.ว.ช.) กรุงเทพมหานคร 
8. ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร จังหวัดมหาสารคาม 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. ทําใหเกิดความรูความเขาใจวรรณกรรมประเภทผญา รวมทัง้วรรณกรรมรอย
กรองทองถิน่อสีานประเภทอืน่ที่เกี่ยวของ และเหน็ถงึความเปลีย่นแปลงของผญาอันเนื่องมาจาก
ปจจัยดานบริบททางสงัคม ซึ่งสะทอนภูมปิญญาทองถิน่ ในแงการปรับตัวบทเพื่อดํารงอยูในบรบิท
ของสังคมสมยัใหม 

2. ทําใหเหน็ความสัมพนัธของวรรณกรรมกับสังคม โดยที่สังคมเปนตวักาํหนด
ทิศทางใหแกวรรณกรรม และขณะเดียวกันวรรณกรรมก็แสดงบทบาทเปนเครื่องชี้นําบุคคลและ
สังคม รวมทัง้ไดเห็นมมุมองของผูแตงซึ่งถอืเปนตัวแทนของคนอีสาน 
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3. เปนการอนุรักษและเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิน่อีสานใหคงอยูเพื่อประโยชน
ในการศึกษาและเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

4. เพื่อเปนแนวทางการศึกษาคนควาทางคตชินวทิยาในบรบิทของสังคมสมัยใหมแก
ผูสนใจตอไป 
 
ขอตกลงเบื้องตน 

การถายทอดขอมูลผญาที่ออกอากาศในรายการผญาด ี อีสาน นี ้ ผูเขียนวทิยานิพนธ
จะถายทอดตามสําเนียงการออกเสียงของคนอีสาน โดยจะพยายามเขียนใหใกลเคียงสําเนียงเดิม
มากที่สุด ดวยการสอบถามจากคนพืน้ถิน่อีสาน และผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาอีสาน 
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บทที่ 2 
 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผญาและภูมิหลังของแหลงขอมูล 
 
 ผญา เปนวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบานของภาคอสีานที่มีความสําคัญยิ่งตอชุมชน
อีสานในอดีต และมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากวรรณกรรมประเภทอื่น นอกจากนี้ผญายัง
เปนวรรณกรรมที่สะทอนภาพชุมชนชาวอสีานไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้การจะศกึษาผญาใหเขาใจ
ไดอยางถองแทจึงจาํเปนจะตองมีความรูเกี่ยวกบัผญา และภูมิหลังของชุมชนที่เปนตนกําเนิด
ของผญา เพื่อนาํมาเปนองคประกอบในการวิเคราะหผญาจากรายการวทิยกุระจายเสยีงซึง่จะได
กลาวถึงในบทตอไป 

การศึกษาในบทนี้ผูเขยีนวทิยานพินธแบงเนื้อหาออกเปน 2 หัวขอใหญ คือ ความรู
ทั่วไปเกีย่วกบัผญา และภูมหิลังของแหลงขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 
 

1.  ความรูทัว่ไปเกีย่วกับผญา 
 

ความรูเกีย่วกบัผญา ในบทนี้ ผูเขียนวิทยานพินธจะกลาวถงึผญาในประเด็นตางๆ ซึ่ง
ไดแก ความหมายของผญา ประวัตคิวามเปนมาของผญา ลักษณะสําคัญของผญา รูปแบบหรือ
ลักษณะของคาํประพนัธประเภทผญา พฒันาการดานรูปแบบของผญา วัฒนธรรมในการพูดผญา
ของชาวอีสาน และประเภทของผญา ผูเขียนวทิยานพินธขอกลาวถึงรายละเอยีดในแตละประเด็น 
ดังนี ้
 
1.1  ความหมายของผญา 
  
 คําวา “ผญา” เปนคําในภาษาถิน่อีสาน ซึ่งมีการเขียนตางกนั เนื่องจากการออกเสียง
พยางคที่สองเปนเสียงขึ้นจมกู ซึ่งไมมีในภาษาไทยภาคกลาง ดงันัน้ บางครั้งจงึพบวามกีารเขียน
เปน “ผะหญา” บางครั้งก็พบวาเขียนวา “ผะหยา” ซึ่งลวนออกเสยีงเหมือนกันแตรูปคําตางกัน ทัง้นี ้
สิริวัฒน คําวนัสาใหความเห็นวา ทีถู่กควรจะเปน ผญา เพราะพบในใบลานหลายตอหลายแหง 
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ที่มาของคํานีน้าจะกลายเสยีงมาจาก“ปญญา”1 หรือ “ปรัชญา” แตภาษาอีสานไมมีเสียงควบ “ปร” 
คนอีสานจึงออกเสียง “ปร” เปนเสียง “ผ” ดัง คําวา เปรต เปน เผด โปรด เปน โผด หมากปราง เปน
หมากผาง แปรง เปน แผง ดวยเหตุนี้คําวา “ปรัชญา” จึงออกเสียงเปน ผัชญา แลวกรอนเปน ผญา2 

คําวา “ผญา” ดังกลาว มนีักวชิาการวรรณกรรมอีสานหลายทานไดใหความหมายไว 
ดังเชน 

จารุวรรณ ธรรมวัตร กลาววา ผญา หมายถึง บทประพนัธรอยกรองสั้นๆ ทีม่ี
ความหมายกนิใจ มีความหมายเชงิอุปมาเปรียบเทียบ แฝงดวยคติธรรมขอคิดและคําสั่งสอนจาก
ชนรุนหนึง่ไปสูชนอีกรุนหนึ่ง3 
 พรชัย ศรีสารคาม กลาววา ผญา หมายถงึคําพูดที่เปนภาษิต มีความหมายลึกซึง้และ
มีความไพเราะกินใจ เปนขอความสัน้ๆ ที่มีเสียงคลองจองกนัอยางไพเราะ แฝงแงคิดทางคดีโลก 
และคดีธรรม4 
 ธวัช ปุณโณทก กลาววา คาํผญา คือสํานวนภาษิตที่ชาวอีสานนิยมใชพูดจากนั สวน
ใหญหนุมสาวเกี้ยวพาราสีกนั มกัจะใชคาํพูดทีม่ีความหมายโดยนัย เพราะเหน็วาเปนคาํพูดทีม่ี
ความหมายดคีารมคมคาย และยังมีความหมายหลายแงมุมอีกดวย5 
 สวิง บุญเจมิ กลาววา ผญาคือคําคลองจอง ซึ่งมีสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 
(พยัญชนะ)ที่ไพเราะ เปนการสรุปรวบยอดการสื่อสาร ทีม่ีความยาวใหส้ัน และมีอรรถรสจูงใจผูฟง6 
 ประเทือง คลายสุบรรณ กลาววา ผญาคือ สํานวนพูดของชาวอีสานที่เปนคําคม แงคดิ
คติหรือสุภาษิต ประกอบดวยถอยคาํทีม่คีวามหมายเชงิเปรียบเทียบ หลกัแหลมลกึซึ้ง ใชกลาวใน
โอกาสตางๆ กนั7 

                                                           
1 สิริวัฒน คําวนัสา, อีสานคดี, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไพศาลศิริ, 2521), ง. 
2 ภาควิชาภาษาไทย, ผญา (สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, 2524), 1. 
3 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีชาวบาน (กาฬสินธุ : จินตภัณฑการพิมพ, 2526), 1. 
4 พรชัย ศรีสารคาม, ผญาอีสาน (มหาสารคาม : อักษรการพิมพ, 2522), หนาพิเศษ. 
5 ธวัช ปุณโณทก, “คําผญา : สํานวนภาษิต,” ในวรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพ  

โอเดียนสโตร, 2522), 698. 
6 สวิง บุญเจิม, ปรัชญาเมธีอีสาน (กรุงเทพฯ : มรดกอีสาน, 2546), 7. 
7 ประเทือง คลายสุบรรณ, รอยกรองทองถิ่น (กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ, 2528), 

73. 
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วิสุทธิ ์บษุยกลุ กลาววา ผญาตามความเขาใจของชาวอีสานนั้นหมายถึง คําคมที่เต็ม
ไปดวยอุปมาอุปไมยตางๆ ผญา จะใหภาพพจน และประพนัธเปนบทรองกรองสั้นๆ ซึง่ไม
จําเปนตองมีสัมผัสพยัญชนะ หรือสระ แตอาศัยเสียงเนนหนัก หรือการเลนตัวอักษรมากกวา ผญา
อาจจะเปนบทประพันธ ที่คิดขึ้นมาสดๆ หรืออาจจะเตรียมทองมาไวโดยจดจํามาจากคนอื่นๆ ผญา
อาจจะเปนคติหรือสุภาษิตหรืออาจจะเปนเพียงสาํนวนทีใ่ชพูดคุยเกี่ยวกับความรกัใครเทานั้นก็ได8 
  พจนยี เพ็งเปลี่ยน กลาววา คําผญา หมายถึง สํานวนโวหารที่มีความหมายเชงิอุปมา 
หรือใหความหมายโดยนัย ซึง่เทยีบไดกับคําพงัเพยหรือภาษิตของภาคกลาง9 
  การที่มีผูใหคํานิยามของคําวา “ผญา” ดังกลาวขางตนนี้ กลาวโดยสรุปไดวา ผญา 
หมายถงึ ถอยคําอันเปนโวหารที่มีความคมคายลึกซึง้ ดวยเหตุนี้เมื่อมกีารกลาวถอยคําผญา จึงมกั
ตองมีการตีความใหเกินกวาถอยคําที่ปรากฏ อยางไรกต็ามในบางบรบิทกพ็บวา ในการกลาวผญา
นั้นก็อาจใชถอยคําที่ตรงไปตรงมาดวยก็ได  

ในปจจุบนัเนื่องจากสงัคมเปลี่ยนแปลงไปจากวฒันธรรมมุขปาฐะมาเปนวัฒนธรรม
ลายลักษณ  ดังนัน้โอกาสทีจ่ะพูดผญาในลักษณะมุขปาฐะจงึมีไมมาก อยางไรก็ตามคนอีสานได
แสดงใหเหน็ถงึการสัง่สมและสืบทอดผญาตอกันมาในรปูแบบที่เปนการเขียนแบบลายลักษณ
อักษร 
 ขอมูลผญาที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งนํามาศึกษาในครั้งนี้เปนขอมูลที่ไดจากรายการ
วิทยกุระจายเสียง ซึง่มีความนาสนใจเพราะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากผญาดัง้เดิม ซึ่งผูเขยีน
วิทยานิพนธจะกลาวถึงเรื่องดังกลาวตอไป 
 
1.2  ประวัติความเปนมาของผญา 

 
เนื่องจากผญาเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่สืบทอดตอกันมาดวยวาจา  และมีการบนัทกึ

ไวเปนลายลักษณอักษรก็เพยีงสวนที่สอดแทรกอยูในวรรณกรรมอีสาน ซึ่งจะมีอยูเปนตอนๆ 
แลวแตเหตุการณ สวนที่จะบันทกึเปนเรื่องราวของคาํผญาโดยตรงนัน้มีนอย จงึเปนเรื่องยากทีจ่ะ

                                                           
8 วิสุทธิ์ บษุยกลุ, วิสุทธิน์ิพนธ (กรุงเทพ : โอเดียนสโตร, 2520), 503. 
9 พจนีย เพ็งเปลีย่น, คําผญากับวิถชีีวิตชาวอีสาน : การศึกษาเชงิวิเคราะห 

(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2543), 13. 
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สืบคนจุดกําเนิดของผญา เพราะไมมหีลกัฐานปรากฏชัดวามีมาแตสมัยใด  ทราบแตวามมีาแต
สมัยโบราณ10 อยางไรก็ตามไดมีผูพยายามสืบคนประวัตคิวามเปนมาของผญาไว ดงันี ้

ปรีชา พิณทอง กลาววา ประวัติของผญาพอสรุปความไดวา ตัง้แตเมืองเวยีงจันทน
เปนราชธานีราวป พ.ศ.2107 มีชายอายปุูนกลางคน คนหนึ่งเกิดที่เมืองเวยีงจนัทน ชายคนนี้เปน
คนฉลาดแตการศึกษาไมสูงนัก ชายผูนี้เห็นอะไรก็จะผกูเปนคําผญาเกี่ยวกบัส่ิงนั้นทันที ชายผูนีม้ี
ลูกศิษยคนหนึง่ชื่อบักเซยีงนอย หรือบักนอย เมื่อไปที่ใดจะมีบกันอยไปดวยเสมอ ชายผูนี้มีความ
ฉลาดเหน็อะไรก็จะผูกเปนผญา แลวพูดออกมา บักเซียงนอย เปนคนคอยจดเอาคําผญานัน้ทกุครั้ง 
จึงมีคําผญาใหผูคนไดพูดจาสืบตอมาจนปจจุบัน แตผูเขียนก็ไดย้ําวา เร่ืองนีเ้ปนเพียงการเลาขาน
ตอๆ กนัมา ไมมีหลักฐานทีแ่นนอนมายืนยัน 

สวิง บญุเจิม ไดฟงจากคนเฒาคนแกเลาเกี่ยวกับตํานานผญา มีใจความคลายกบั
ปรีชา พิณทอง โดยระบวุา กําเนิดทีพ่ระราชวงัหลวงพระบาง สมัยเมือ่หลายรอยปมาแลว เลากนั
วา ทาวปางคาํ นกัปราชญใหญชาวเมืองเขมราฐ (อําเภอเขมราฐปจจุบัน) เปนนกัแตงโคลง ฉันท 
กาพย กลอน และนทิานวรรณคดีตางๆ ของภาคอีสาน ทานไดรับเชิญใหไปเปนปราชญหลวง 
ประจําพระราชสํานกัหลวงพระบาง และไดแตงหนงัสือจารึกใสใบลานไวมากมาย 

ในสมัยเดียวกนั ไดมีเซียงนอย (คนลาสิกขาจากการเปนสามเณร) คนหนึ่ง ไมปรากฏ
ชื่อ เปนคนมีแววฉลาดตัง้แตเปนสามเณร พอลาสกิขาออกมา เลยไดรับเชิญเขาไปทํางานใน
พระราชสํานัก ไดเปนนักปราชญรวมแตงหนงัสือกับทาวปางคํา เลากันวา เชียงนอยคนนี ้มองเห็น
อะไรก็วาออกมาเปนกลอนไปเลย เชน มองเหน็ชางกว็า เจาผูแนวนามชางสัตวสูงบหอนต่าํ บคอื
เชื้อไกกุมหางสั้นบหอนยาว เปนตน ตัง้แตนั้นมา เมื่อทาวปางคําปราชญใหญแตงคํากลอนใน
เนื้อหานทิาน  พอไปถึงตอนพอสอนลูก เปนตน ก็ใหเชยีงนอยแตง พอไปถึงบาวสาวในนทิานเกีย้ว
กัน ก็ใหเชียงนอยแตง ดงันัน้เชียงนอยทานนี้จงึไดเปนปราชญรวมสมยักับทาวปางคํา11 

                                                           
10 ชุมเมือง ทปีกรกุล, วัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (นครราชสีมา : 

วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2520), 91, อางถงึใน สุพรรณ ทองคลอย, “ลักษณะรอยกรองพืน้ถิ่น
อีสาน” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2524),182. 

11 สวิง บุญเจมิ, ผญา ตํารามรดกอีสาน3 (อุบลราชธาน ี : สํานักพมิพมรดกอีสาน, 
2537), 1-3. 
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จารบุตร เรืองสุวรรณ กลาวถงึความเปนมาของผญาวา บทกวีหรือวรรณคดีภาษา
อีสานมีประวตัิมาตั้งแตบรรพกาล และไดอางหนงัสือประชุมพงศาวดารภาค 1 เร่ืองพงศาวดาร
ลานชางวา ขุนบูฮม หรือบูลม (บรม) อพยพมาจากทางเหนือเพื่อสรางบานแปลงเมืองโดยมีแถน
กลอนมาสอนคําแปลงคําดวย นอกจากนัน้ยังกลาวถึงการเผยแผพุทธศาสนาเขามาในดินแดน
แหลมทองวาเปนสวนหนึง่ทีท่ําใหเกิดบทกวีและวรรณกรรม โดยการทีพ่ระมหากษัตริยทรง
มอบหมายใหนักปราชญ อาจารย นําเคาโครงเรื่องในนทิานชาดก แตงเปนกาพยกลอน บทกวีเปน
ภาษาอีสานเพื่อเปนกุศโลบายในการโนมนาวจิตใจคนใหเลื่อมใสในพทุธศาสนา12 

อยางไรก็ตามจากขอสันนิษฐานขางตน ไมพบหลักฐานที่ชัดเจนที่ระบวุาผญาถือ
กําเนิดขึ้นในสมัยใด แตนาจะมีการพูดผญากันมายาวนานพรอมการกอต้ังสังคมอสีาน และนาจะ
เกิดจากผูที่มีความรูทางภาษาดี เฉลียวฉลาด มีความคดิ ความรู ประสบการณ เมื่อเหน็อะไรก็
สามารถถายทอดออกมาเปนผญาได เมือ่มีหนงัสือ พระก็นําผญามาจดจาร และนํากลับไปเทศน
ถายทอดสูชาวบานตอไป  
 
1.3  ลักษณะสําคัญของผญา 

 
จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดสรุปใหเหน็ลักษณะสําคัญของผญาไวดังนี้13 

 
 1.3.1  เปนคําพูดหลกัแหลม ไดสาระแสดงใหเหน็ถงึสติปญญาของผูพูดในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง เชน “เกลี้ยงแตนอกทางในเปนหมากเดื่อ หวานนอกเนื้อในสมด่ังหมากนาว” เปนคําพดู
ใหแงคิดวาไมควรตัดสินอะไรดวยสายตา เพราะแมแตผลไมที่เปลือกนอกดูเกลี้ยงเกลาแตขางใน
กลับคลายลูกมะเดื่อ ขณะทีผ่ลไมซึ่งเปลือกนอกหวานขางในกลับเปร้ียวเหมือนมะนาว 
 1.3.2 เปนสาํนวนพูดทีใ่ชภาษาอยางมวีรรณศลิป เชน อาจมีเสียงสัมผัสสระหรอื
พยัญชนะ หรือมีการเลนเสยีงวรรณยุกต และที่สําคัญมกัมีการใชคําอปุมาอุปไมยเปรียบเทียบ เชน 
“เซื้อซาดจองคันกองก็ยังหบุ ซาตาหลุบหลูบลงคือจอง ยามเมื่อซาตาขึ้นขวางคือขอนก็ยงัลอง คาด
สิลมหยมุหญาก็บฟง” เปนความเปรียบวา ชะตามนษุยยามตกต่ํา ก็เหมอืนกับรมที่ไมกาง ยาม
ชะตาขึ้นกเ็หมอืนขอนลอยน้าํ 
                                                           

12 จารุบุตร เรืองสุวรรณ, “ประวัติความเปนมาของบทกวีอีสาน ผะหญา,” ใน ไทย
อีสานบานเฮา (อุบลราชธาน ี:โรงพิมพผดุงสาร, 2520), 37-39. 

13 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวชีาวบาน, 26. 
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1.3.3 เปนถอยคําทีเ่กี่ยวกับวิถีชวีิตและคานยิม เชน ผญาบทหนึ่งที่วา “ทุกขบมี
เสื้อผาฝาเฮือนดีพอลี้อยู ทกุขบมีขาวใสทองนอนลี้อยูบเปน” ซึ่งหมายความวา ความทุกขที่ไมมี
เสื้อผา หรือไมมีฝาเรือนยังไมเดือดรอนเทากับความทุกขที่ไมมีอาหาร จากปจจัยดานสภาพ 
แวดลอมของภาคที่มีความอดอยากขาดแคลน ขาวปลาไมอุดมสมบูรณ ทําใหคนอีสานให
ความสาํคัญกบัเรื่องปากทองเปนอนัดับแรก และมีวัฒนธรรมการกินที่เรียบงายไมพิถีพถิัน ซึ่ง
สะทอนใหเห็นจากผญาที่มีขอความเปรียบเทียบเกี่ยวกับเร่ืองการกนิเปนจํานวนมาก ดังผญาอีก
บทหนึ่งทีว่า “คร้ันไดกินลาบกอยอยาลมืแจวแพวผัก คร้ันไดกินพาเงินพาคําอยาลืมกะเบียนฮาง” 
หมายความวา เมื่อไดกินลาบกอยหรืออาหารดีๆ อยาลืมน้ําพริกผัก เมื่อไดกินสาํรับเงินสาํรับทอง
อยาลืมกระดงที่ชํารุด คาํสอนนี้มุงสอนไมใหเปนคนไดดีแลวลืมตัว 
 
1.4  รูปแบบหรือลักษณะของคําประพนัธประเภทผญา 

ผญาแตละบทมีความสัน้ยาวไมเทากนั เพราะขึ้นอยูกบัใจความที่ส่ือสาร ผญาบางบท
มีเพียงวรรคเดยีว ผญาบางบทมีความยาวสองวรรค สามวรรค หรือส่ีวรรคขึ้นไป จํานวนคาํในแต
ละวรรคไมแนนอนตายตัว มีคําเสริม คําแทรก คําสรอย เพิ่มเขามาเพื่อใหไดความหมายชัดเจน 
หรือใหไดจงัหวะในการพูด ดังนัน้คําที่สงสัมผัสและรับสัมผัสจึงไมแนนอน14 

ประเทือง คลายสุบรรณ แสดงความเหน็วา ลักษณะฉันทลักษณของผญาไมมีรูปแบบ
ตายตัว จาํนวนคําและสมัผัสเล่ือนไหลไดมาก รูปแบบบางลกัษณะคลายคํากลอน บางบทคลาย
กับรายและโคลงสองหรือโคลงสี่ สวนใหญมักเปนบทสัน้ๆ บางบทอาจไมมีสัมผสัหรือเสียงสระ
บังคับอยูเลย อาศัยเสยีงอักษรและเลนเสียงวรรณยกุตดวยอยางไพเราะ สัมผัสนั้นไมกําหนด
รูปแบบที่แนนอนตายตัว และแตละบทไมกําหนดคําหรือจํานวนวรรค ความไพเราะของผญาอยูที่
จังหวะวรรค การเลนเสียงสมัผัสสระและอักษร และที่สําคัญคือความหมายที่คมคายลึกซึ้งกินใจ15 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดสรุปลักษณะของผญาในดานรูปแบบใหเหน็อยางกวางๆ โดย
แบงเปน 3 ประเภท ดงันี1้6 
 1.4.1  ผญาประเภทมสีัมผัส คําที่สงสมัผัสและรับสัมผัสนี้อาจไมแนนอน เชน “สัง
มาตี๋แถลงหลมตมบมีคาดลาดหมืน่ ยานแตเจามกัผูอ่ืนพุนเลยมาเพีย้นใสอีนางนัน่เด” หมายถึง 
อยามาแกลงพูดใหนองหลงลม พี่รักคนอืน่แตทําทาวารักนอง 
                                                           

14 เร่ืองเดียวกนั, 105. 
15 ประเทือง คลายสุบรรณ, รอยกรองทองถิน่, 84. 
16 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวชีาวบาน, 104-109. 
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1.4.2 ผญาประเภทไมมสีัมผัส ผญาประเภทนี้จะไมมีสัมผัสอยูเลย แตจะมกีาร
กําหนดจงัหวะและเสียงหนกัเบาหรือกําหนดระดับเสียงวรรณยุกตสูงต่ําเปนหลัก ยิง่เมื่อพูดหรือ
อานกจ็ะไดเสียงเสนาะในลกัษณะเสียงดนตรี เชน “ใผสิมาสรางแปงฮวงฮงัใหหนูอยู คนปากบกดั
ตีนบถีบสังสีไดอยูฮัง” หมายถึง ใครจะมาสรางรงัใหหนูอยู หากไมปากกัดตีนถีบสรางรังเอง ซึง่ตรง
กับคําสอนทางพทุธศาสนาที่วา ตนเปนทีพ่ึ่งแหงตน 

1.4.3 ผญาประเภทผสม คือ มีทั้งสมัผัสและไมมีสัมผัสในบทเดยีวกนั หรืออาจมี
สัมผัสระหวางวรรคมากกวาไมมีสัมผัส เชน 
 
  “เจาผูบุปผาสรอยสุคนธาเหยกลิ่น 
  เถาแมน้ําสิบแมน้ําหอมอูฮอดพี่ซาย 

 พี่จั๋งบูดงดั้นประสงดนมาใส 
  ใจประสงคอยากฮูพระนางนองจั๋งใด” 
  

หมายถงึ นองผูเปรียบเหมือนดอกไมงามกลิ่นหอม เลื่องลือไปไกลถึงหพูี่ชาย พี่จงึดน
ดั้นมาเพื่อจะไดรูจักกับนอง 
 
1.5  พัฒนาการดานรูปแบบของผญา 
 

การศึกษารอยกรองทองถิน่อสีานของสพุรรณ ทองคลอย ทาํใหเห็นถึงพัฒนาการดาน
รูปแบบของบทรอยกรองอีสานวา มีพฒันาการมาจากคาํคลองจองสัน้ๆ ไปเปนรอยกรองขนาดสัน้ 
และมาลงเอยเปนรอยกรองขนาดยาวในที่สุด17 

ถอยคําที่เรียกวาผญานัน้ ก็มีพฒันาการดานรูปแบบเชนเดียวกันกับบทรอยกรอง
ทองถิน่อืน่ กลาวคือ เร่ิมดวยการใชถอยคําที่มีเสยีงสระเดียวกนัชิดกนัสองคํา และขยายเปนสาม
คํา ทัง้นี้เมื่อเปนสํานวนหรอืวลีที่มีส่ีคาํจะมีการจัดระบบเสียงสัมผัสเสียใหมเพื่อความไพเราะ คือ
คําที่มีเสยีงสระเดียวกนัจะอยูชิดกันตอนกลางตรงคําที่สอง และสามของสํานวนเปนสวนใหญและ

                                                           
17 สุพรรณ ทองคลอย, “ลักษณะรอยกรองพืน้ถิน่อีสาน” (วิทยานพินธปริญญามหา 

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2524), 22. 
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จะมีการเพิ่มสัมผัสอักษรเขามาเพื่อความไพเราะยิง่ขึ้น18 ดังนัน้ผญาจงึมีทั้งรอยกรองขนาดสั้นและ
รอยกรองขนาดยาว ซึ่งตอมาผญาทีม่ีรูปแบบของรอยกรองขนาดยาวนัน้ถูกเรยีกวา “กลอนผญา” 

ทั้งนี้ พิมพ รัตนคุณสาสน ไดใหความเหน็เกี่ยวกับ “กลอนผญา” ไวใน ลักษณะคาํ
ประพันธอีสาน วา นาจะเปนโวหารของนักปราชญชัน้หลังๆ มาคิดผูกเปนคํากลอน โดยดัดแปลง
ภาษาคํากลอนผสมกับผญา ตัดรูปคําใหเกิดเปนภาษาคาํกลอนผญาขึ้น สันนษิฐานแลวคํา
กลอนผญานี้ใชลํากนัได บทคํากลอนผญาจะมีสัมผัส หรือไมมีก็ได และไมมีการจํากัดความสั้น
ยาว19  

นอกจากการใชผญาในบทสนทนาโตตอบกันแลว หากมีการใสทาํนอง เชน ลําตงั
หวาย ลําเตย ลําทางยาว ลําผูไท เขาไป และหมอลํากส็ามารถนําไปรองได จะเรียกวา “ลําผญา” 
หรือ “กลอนลําผญา” คือการนาํผญามาผูกเปนคํากลอนแลวลําออกมาเปนทวงทาํนองที่ไพเราะ 
ถิ่นกาํเนิดอยูที่บานดอนตาล อําเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร เมื่อประมาณ 30-40 ปที่ผานมา 
ทวงทาํนองทีห่มอลํานํามาใชลําผญานีจ้ะมีโอกาสใชแตกตางกนั เชน ลําเตย ใชลําในเดือนหาหรือ
สงกรานต การลําผญานี้จะใชผญาลําใสแคนโตกันคนละกลอน และมลูีกคูฝายละหลายๆ คน คอย
ปรบมือและโฮฮา พวกหมอลําก็มักนําผญาไปใชในการเดินเรื่อง และการสนทนาของตัวละคร20 
โดยจําลองรูปแบบของการคุยสาว หรือการเวาสาวซึ่งเปนประเพณีของอีสานในอดตีมาใชในการ
ลํา เร่ิมดวยเหตุการณสมมติตั้งแตฝายชายออกเดินทางไปยังบานของหญิงสาว จนกระทั่งไดพูดจา
เกี้ยวพาราสีกนั ขณะทีพู่ดจากันนัน้ก็จะกลาวถอยคําทีเ่ปนคารมคมคายออกมา21 ชาวบานจะนิยม
ไปฟงวาคณะนี้พูดผญาไดดแีคไหน สวนหนุมสาวก็มกัจดจําเอาผญามาพูดเวลาลงขวง 

จากการศึกษาพัฒนาการของผญา ทําใหเห็นวา ผญามีพัฒนาการจากคําคลองจอง
ขนาดสั้น ไปเปนบทรอยกรองขนาดยาว และจากถอยคําที่ใชพูด ไปสูการใสทวงทาํนองเปนบทรอง
รํา มกีารใชดนตรีประกอบ ประเด็นหนึ่งทีน่าสนใจคือลักษณะการนําผญามาใชนั้น บุปผา ทวีสุขได

                                                           
18 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวชีาวบาน, 105. 
19 พิมพ รัตนคณุสาสน, ลักษณะคําประพนัธอีสาน (ขอนแกน : ศูนยวัฒนธรรมอีสาน, 

2534), 126. 
20 ประมวล พมิพเสน, ผญาหอโคลง, พิมพคร้ังที ่ 3 (ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ, 

2538), 1-3. 
21 พิเชษฐ เดชผิว, เบิง่สังคมวัฒนธรรมอสีาน : เทิ่งรองเทิง่เลน (กรุงเทพฯ : แม็ค, 

2548), 40-41. 
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แสดงความคดิเห็นวา เดมิผญานาจะเปนคําภาษิต ตอมามีผูคดิดัดแปลงเปนผญาทํานองเกี้ยว  
พาราสีเพื่อหลกีเลี่ยงการพูดฝากรักกนัตรงๆ22  และจึงไดขยายไปใชในการอวยพร อีกทัง้ไดถูก
นําไปลําผญา โดยหมอลาํ แตจากความเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมใน
ปจจุบันที่ไมเอือ้อํานวยใหคนอีสานไดพูดผญา โดยเฉพาะผญาเกี้ยว เนื่องจากการทํานาของสงัคม
อีสานเปลีย่นไป ประเพณีตางๆ ลดบทบาทลงอยางมาก ไมวาจะเปนประเพณกีารลงขวง หรือ
ประเพณีการลงครกกระเดื่องตําขาว ทาํใหหนุมสาวไมมีโอกาสใชผญาเกี้ยวพาราสีกัน ดงันัน้จึง
ยงัคงหลงเหลอืผญาที่ถกูนาํมาใชอยูจริงในบรรดาหมอลํา พธิีกรโฆษก และถอยคําทีพ่ระเทศน
เทานั้น 
 
1.6  วัฒนธรรมการพูดผญาของชาวอสีาน 
  

ผญา เปนกลอนพืน้บานหรอืรอยกรองพืน้บานแบบหนึง่ของชาวอีสาน ซึ่งนิยมพูดกนั
ทั่วไป ทัง้มีความสาํคัญและมีโอกาสที่ใชอยูมากมาย ทุกเพศทุกวัยตั้งแตเกิดจนตาย23 ดังนั้นคน
อีสานจงึมีความผูกพนักนัอยางใกลชิดกับผญามาแตโบราณ พอแมจะสอนลูกก็มักจะยกคําผญา
ข้ึนมาอาง ทําใหชวนฟงมนี้าํหนักนาเชื่อถอื ผูหลักผูใหญ ครู อาจารย หากจะอบรม แนะนําสัง่สอน
ผูนอย ลูกหลาน ลูกศิษยแลว จะตองยกผญาประกอบเสมอ เพราะชวยใหเกิดน้าํหนักควรเชื่อและ
เคารพนับถือไดสนิทใจ ซึ่งบางคนอาจแตงผญาไดเองดวยไหวพริบปฏิภาณ แตบางคนก็อาจเลือก
หยิบยกคําผญาโบราณซึ่งเปนที่รูจกัขึ้นมาพูดใหเหมาะแกกาลเทศะและเหตุการณในขณะนัน้ ใน
วงสนทนาถามีคนพูดผญาโตตอบกันจะชวยใหบรรยากาศสนุกสนานผอนคลายความเครงเครียด
ไดมากทีเดียว 

วัฒนธรรมการพูดผญานัน้มมีูลเหตุเนื่องมาจากปจจัยทีสํ่าคัญ 3 ประการ ซึ่ง         
จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดสรุปไวดังนี2้4 
 
 
                                                           

22 บุปผา ทวีสุข, คติชาวบาน (กรุงเทพฯ : ดี แอน เอส กรุงเทพฯ, 2530), 97 อางถึงใน 
นิตยา ภักดีบณัฑิต, “ผญาภาษิต : การศึกษาเชงิวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2532), 2. 

23 ประเทือง คลายสุบรรณ, รอยกรองทองถิน่, 75. 
24 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวชีาวบาน, 1-23. 
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1.6.1 เกิดจากขนบธรรมเนยีมประเพณ ี 
วัฒนธรรมของชาวอีสานนัน้เปดโอกาสใหหนุมสาวไดพบปะ เลือกคูครองอยางอิสระ 

ทั้งนี้โอกาสทีห่นุมสาวจะพบปะกันนัน้เนื่องดวยงานประเพณีตางๆ เชน ประเพณีลงขวง ซึ่งเปน
ประเพณีที่สตรีชาวอีสานจะมารวมกลุมกนัทาํงานในตอนกลางคืนหลงัฤดูเก็บเกี่ยว ประเพณีลง
ครกกระเดื่องตําขาว ซึง่ถือวาเปนหนาที่ของผูหญงิชาวอีสาน ในประเพณีดังกลาวนี ้ หนุมสาวชาว
อีสานจะมีโอกาสพบปะพูดคยุกัน และนําผญามากลาวโตตอบกันเพื่อแสดงถึงปฏิภาณ ไหวพริบ 
ซึ่งเรียกวา การจายผญา ดงันัน้หนุมๆ ชาวอีสานจงึมักหัดพูดผญา รวมทัง้หัดเลนดนตรี เชน เปา
แคน ดีดพิณ เพื่อนําไปใชในการเกี้ยวสาว นอกจากนี้การพูดผญายังใชในประเพณีลงแขก เพื่อ
สรางความสนกุสนานและลดความเบื่อหนายจากการทาํงาน รวมทั้งใชรองเลนในหมอลํา และการ
อานหนงัสือผูกอีกดวย 

อนึ่งในสวนของขนบธรรมเนยีมประเพณ ี อันเปนมูลเหตุของการเกดิผญานี้ ผูเขียน
วิทยานิพนธไดประมวลประเพณีที่สําคัญที่มีสวนเกีย่วของกับผญา ซึ่งพบวามีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 
1.6.1.1 ประเพณีลงขวง คําวา “ขวง” ในภาษาอีสานหมายถงึ บริเวณ

บานหรือลานบาน การลงขวง จงึหมายถงึการที่ชาวบานลงไปทํางานบริเวณลานบานกนัเปนกลุมๆ 
ในเวลากลางคนื ซึ่งปกตมิักเปนหนาหนาวหลงัเก็บเกี่ยว ดงันัน้จึงมีการกอกองไฟเพื่อใหความ
อบอุน ผูหญงิชาวอีสานจะมานัง่ปนฝายคุยกันไป ผูชายจึงไดมีโอกาสเกี้ยวสาว หรือภาษาอีสาน
เรียกวา ลงเลนสาว โดยฝายชายนัน้มกัจะตองหัดดีดพิณ เปาแคนใหชาํนาญ และตองรูจัก
จายผญา ซึ่งหมายถงึการเกี้ยวพาราสโีตตอบกันดวยบทกวทีี่อาจจดจํามาจากวรรณกรรมพื้นบาน
อีสาน หรือ การฟงหมอลํา  
 

1.6.1.2 ประเพณีลงครกกระเดื่องตําขาว เปนวิถชีีวิตสวนหนึง่ของชาว
อีสานที่เปดโอกาสใหหนุมสาวไดพบปะพดูคุยกัน เพราะในสมัยกอนยังไมมีโรงสีขาว การตําขาวจึง
เปนงานประจาํวนังานหลักของสตรีชาวอีสานเชนเดียวกบัการตักน้าํ ซึ่งมักเรยีกรวมกันวา ตักน้าํ
ตําขาว เครื่องมือที่ใชในการตําขาวเปลือกใหเปนขาวสารนี้คือ ครกกระเดื่อง หรือ ครกมอง การตาํ
ขาวจะตํากันในตอนเชาตรู หรือตอนกลางคืนโดยเฉพาะคืนเดือนหงาย การตําขาวแตละครั้งจะตัก
ขาวเปลือกใสกระบุงใหพอสาํหรับรับประทานในวนัเดียวเทานั้น รุงขึ้นจงึจะตําใหม ผูหญิงที่ตําขาว
เกงจะมีจังหวะครกที่สม่าํเสมอชวนฟง แตหากตําไมเปนจังหวะครกจะไมสม่ําเสมอซึ่งทาํใหเมล็ด
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ขาวหกัไมสวย ชวงเวลาของการตําขาวจึงเปนโอกาสที่หนุมสาวชาวอีสานจะไดเกี้ยวพาราสีกนั 
และหญิงสาวที่รูปงามก็มกัจะมีชายหนุมอาสาตําขาวใหโดยไมตองเปลืองแรง 
 

1.6.1.3 ประเพณีลงแขก  เปนประเพณีในการขอแรงคนในหมูบาน
จํานวนมากใหมาชวยทาํงานเพื่อใหเสร็จภายในหนึ่งวัน เชน การลงแขกเกี่ยวขาว ลงแขกสรางวดั 
เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสงัคมชนบทที่ตองพึง่พาอาศยั เอื้อเฟอเผือ่แผกัน ประเพณีลงแขกม ี 3 
ลักษณะไดแก  

แขกขอแรง คือ คนอื่นสมคัรใจมาชวยตามที่ขอรอง เมื่อชวยเสร็จแลวก็กลับไปไมมี
อะไรจะตองตอบแทนกนั เจาของงานเปนเพียงตองเลี้ยงดูแขกอยางมากสองเวลาเทานั้น 

แขกลงแรง คือ แลกเปลี่ยนแรงงานกัน เมื่อถึงคราวงานของคนที่มาชวยตนก็จะตอง
ตอบแทนกนัดวยการไปชวยเขาบาง 

แขกอาสา เปนเรื่องของชายหนุมที่คอยหาโอกาสขนัอาสาไปทํางานบานหญิงที่ตนรกั 
ถาบานฝายหญงิมีงานอะไรที่ตองใชแรงคนมากก็ขันอาสา โดยชกัชวนเพื่อนฝูงรุนราวคราวเดียวกัน
ใหมาชวย25 ในประเพณีนีห้นุมสาวก็จะมโีอกาสในการจายผญาโตตอบแสดงปฏิภาณไหวพรบิ   
แกกัน 

 
1.6.1.4 ประเพณีการเลนหมอลํา  หมอลาํเปนการละเลนพืน้บานที่

พัฒนามาจากการอานหนังสอืผูก คําวา หมอ ในภาษาถิน่อีสานมีความหมายวา ผูเชี่ยวชาญหรือผู
ชํานาญ สวนคําวา “ลํา” นั้น สิริวัฒน คําวันสา ใหความเหน็วาหมายถึง การรองอยางหนึง่ เหมือน
รองเพลงหรือขับเสภา แตทางประเทศลาวตอนเหนือจะเรียกการรองชนิดนี้วา “ขับ” เชน ขับหลวง
พระบาง ขับงึม่ ทางสิบสองปนนาก็เรียกการรองเพลงวา “ขับ” เชนเดยีวกับทางภาคเหนือของไทย
ที่ใชวา “ขับซอ” แปลวา รองเพลง สวนลาวตอนใตเรียกเหมือนภาคอีสานวา “ลํา” เชน ลํามหาชัย 
ลําสีทนัดร ลําเตี้ยสาระวนั เปนตน  

แตเดิมนั้นหมอลํานาจะเปนผูที่มีความสามารถในการจดจําเรื่องราวตางๆ ในวรรณคดี
ได และไดรับเชิญใหมาเลานิทานใหชาวบานฟง หมอลําที่ไดรับความนิยมมักจะมเีสียงด ี กลอนดี 
และมีปฏิภาณไหวพริบในการโตตอบดี และส่ิงหนึ่งที่แทบจะขาดเสียมิไดสําหรบัการแสดงหมอลํา
ก็คือ การกลาวผญา ทัง้นี้เพื่อเกี้ยวพาราสีซึ่งกนัและกนัระหวางชายกับหญิง หรือเพื่อส่ังสอนผูฟง

                                                           
25 เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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โดยทั่วๆ ไปใหยึดมัน่ในความดีงามอยูเปนประจํา26 ดังนัน้จึงจาํเปนตองทองจําผญาตางๆ ไวใชใน
การเจรจา หมอลําจึงเปรียบเสมือนคลังเกบ็รวบรวมผญาทุกประเภท 
 

1.6.1.5 พิธีบายศรีสูขวัญ  ตามประเพณีสูขวัญ เมื่อมีคนเจ็บไขไมสบาย 
สงสัยวา “ขวัญ” จะไมอยูกบัตัว ก็จะมีการจัดตั้งบายศรี มีเครื่องสังเวย เชน ไขตม ขนม และผลไม 
เปนตน ทําพธิีเรยีกขวัญใหกลับมาอยูกับตัวหรือสูขวัญในพิธีบวชนาค แตงงาน เปนตน ในพธิี
บายศรีสูขวัญของชาวอีสาน นอกจากจะมคีําสูขวัญ ซึง่เปนคํารองรอยกรองในการประกอบพิธีเพื่อ
ความเปนศิริมงคลแลว หลงัเสร็จพิธจีะมกีารใชดายผกูขอมือและใหศีลใหพร คําใหพรดังกลาวนี้ 
เรียกวา “ผญาอวยพร” ซึ่งจะเปนถอยคํารอยกรอง มีสัมผัสคลองจองแบบงายๆ มทีั้งที่เปนบทสัน้
และบทยาว และใจความที่ใหพรนัน้เปนมงคลแกผูรับ 

  
1.6.2 เกิดจากการอบรมสั่งสอนสมาชิกในสังคม โดยการใชภาษาเปนสื่อ 

การอยูรวมกันเปนสังคมหมูมาก ยอมตองมีกฎระเบียบ บรรทัดฐาน วาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สมาชิก
ของสังคมจะเรียนรูกฎเกณฑตางๆ เหลานี้ไดดวยการอบรม ส่ังสอนจากผูอาวุโสกวา การอบรมสั่ง
สอนดังกลาวจําเปนตองใชภาษาเปนสื่อกลาง ดังนัน้คนอีสานจงึนําสิง่ที่ตองการจะอบรมสั่งสอน
สมาชิกในสังคมมาแตงเปนผญาเพื่อใหจดจําไดงาย และไมดูเปนการจงใจที่จะสั่งสอนหากแตเปน
การบอกกลาวโดยออม เชน “อยาไดเก็บดอกหวานบานเพิน่มาชม ใหเจาอดสาดมดอกกระเจียว
แคมฮั้ว” เปนผญาที่ใหแงคดิวา ควรพอใจในสิ่งที่ตนมอียู 

 
1.7  ประเภทของผญา 

 
ผญาที่ปรากฏในสังคมอีสานมีมากมาย ทําใหมนีักวิชาการวรรณกรรมทองถิ่นอสีาน

หลายทาน ไดศึกษาและจัดแบงประเภทผญาไวโดยมีเกณฑการแบงประเภทแตกตางกนัออกไป 
ดังนี ้
 
 
 
 
                                                           

26 สุพรรณ ทองคลอย, “ลักษณะรอยกรองพื้นถิน่อีสาน”, 118. 
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ประเทือง คลายสุบรรณ แบงผญาตามโอกาสที่ใชออกเปน 4 ประเภท27   ไดแก  
1. ผญาภาษิต คือ คํากลาวสอนใจแฝงดวยคติธรรม ใชถอยคําไพเราะสละสลวย 

รัดกุม ส้ันๆ บางทีเรียกวา ผญากอม เปนความเปรียบอุปมาอุปไมยใหผูฟงคิดตีความทาํนอง
เดียวกับสุภาษิตของภาคกลาง เชน “ปลาออกแหปลาโตใหญ ไมอยูไฮไมลํางาม”  

2. โตงโตยหรือยาบสรอย มีลักษณะเปนคําเปรย เปนขอเตือนใจแกผูฟง เปรียบได
กบัคําพงัเพยของภาคกลาง แตไมใชคําสอนเหมือนผญาภาษิต เชน “เดือนหกใหหวานกลา เดือน
หาใหแตงไถ”  

3. ผญายอย หมายถงึคําคมสั้นๆ ที่มีความหมายลึกซึง้ เทียบไดกับสํานวนของภาค
กลาง เชน “เจาผูนอนในมุงสังมาใหยุงกดั บาดขอยนอนเปลือยฟาคือบมียุงตอง” หมายถงึ คน
ประมาทนอนแมนอนในมุงยุงกย็ังกัด แตคนมีสติแมนอนกลางแจงก็ไมถูกยงุกัด ผญาบทนี้ตองการ
จะสอนบุคคลใหมีสติไมตกอยูในความประมาท 

4. ผญาเครือ หมายถงึผญาที่หนุมสาวใชเกี้ยวพาราสกีนั ทาํนองเดยีวกับการแอว
สาวของภาคเหนือ เชน 

ชาย พี่อยากถามขาวนอง ถามขาวเถงิปลา ถามขาวนา ถามขาวเถงิขาว ถามขาวเจา 
มีผัวแลวหรือบ หรือวามีแตชูผัวซอนบม ี

หญิง นองนี้ปอดออยซอยเสมอดังตองตัด ผัดแตเปนหญงิขึ้นบมีชายมาเกีย่ว ผัดแตเปน
ตนไมเครือเกี้ยวบม ียานแตทางอายพุนเพิ่นมเีครือเกี้ยวเปนเกลียวเกาะเกีย่ว เปน
มะลืดพืดผึ้งเครือเกี้ยวเกีย่วพันบฮู 

 
สุพรรณ ทองคลอย แบงผญาตามเนื้อหาไดเปน 2 ประเภท28   ไดแก  
1. ผญาภาษิต คือ ผญาที่เปนคําเตือน คําแนะนําสัง่สอนใหประชาชนทัว่ๆ ไป

ประพฤติปฏิบตัิตนไปในทางที่ถูกตอง เหมาะสม บางทีเรียกผญากอม (ผญาสั้น) หรือโตงโตย เชน 
“บุญบาปนี้เปนคูคือเงา เงานั้นไปตามเฮาซูวันบมีเวน” หมายถงึ บุญบาปนี้เหมือนเงาที่ติดตามเรา
ไปไมมีเวน 

                                                           
27 ดูรายละเอยีดใน ประเทือง คลายสุบรรณ, รอยกรองทองถิ่น, 76-83. 
28 ดูรายละเอียดใน สุพรรณ ทองคลอย, “ผญา มรดกทางปญญาของชาวอีสาน,” 

ศิลปวัฒนธรรม 10 (สิงหาคม 2525) : 70-71. 
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2. ผญาเกี้ยว คือ ผญาที่กลาวเกีย้วพาราสีโตตอบกันระหวางหนุมสาวในโอกาส
พิเศษ ผญาชนิดนี้บางครั้งเรียก ผญาเครอื เชน “อายนีม้ักฮูปนอง คือด่ังยักษถืกลอบ คือด่ังปอบถืก
ไซ” หมายถงึ พี่นี้รักนอง เหมือนกับยักษตดิลอบ หรือปอบติดไซ 
 

สวิง บุญเจิม แบงผญาตามเนื้อหาหรือจุดประสงคที่ใหไว 5 ประเภท29  ไดแก  
1. ผญามวนชืน่ หมายถึง ผญาที่ใชมุขตลกโตตอบกัน เชน ผญาที่ฝายหญิงกลาว

ลอรูปรางหนาตาของฝายชาย วา “เบิ่งใกล คือไกบมีขน เบิ่งไกลๆ คลายตะลุงหางดวน” หมายถงึ 
ดูใกลๆ เหมือนไกไมมีขน ดูไกลๆ คลายลงิไมมีหาง 

2. ผญายอย หมายถงึ ผญาทีม่ีลักษณะรําพงึรําพนัถงึธรรมชาติ เชน “เดือนเพง็แจง
แยงเงามาใสสอง แทนอ มองไปไสแจงกะดอ พออยากขึน้อยูเทิงฟาเด” 

3. ผญาเครือ หมายถงึ ผญาที่หนุมสาวเกี้ยวพาราสีกนั เชน ผญาโตตอบของฝาย
ชายที่วา “สัจจะผูหญิงนี้คือกวยกระตาหาง ถิ่มใสน้ําจมแลวก็เลาฟู สวนสัจจะผูชายนั้นคือหินหนัก
หมื่น ถิม่ใสน้าํจมหมิง่ แมนบฟู นองเอย” 

4. ผญาภาษิต เปนคําสอน คติเตือนใจ เชน “แมนวา หญงิฮูปฮายครองวัตรหากพา
งาม คันแมนชายฮูปทราม วชิาหากพาฮุง” 

5. ผญาปริศนา หมายถงึ ผญาที่เแตงในเชิงคําถามใหไดขบคิด หรือตีความ แบง
ออกเปน ผญาปริศนารัก และ ผญาปริศนาคําสอน เชน “หยางโยงๆ หวัแทบขี้ดิน หมอบๆ เขาหวั
เทางายาง” หมายถงึ โออวดสามหาวเลยตกต่ํา แตผูที่ออนโยนถอมตนกลับเจริญขึน้ 
 

จารุวรรณ ธรรมวัตร แบงผญาออกเปน 5 ประเภท30  ไดแก   
1. ผญาเกี้ยวพาราส ี เปนผญาทีห่นุมสาวใชเจรจาโตตอบกันเพื่อถายทอดความใน

ใจ เชน 
หญิง “อายเอย นองนี้เปนดงัตนไมนอยเกิดอยูกลางปาคอยทาฤดูฝน  
ชาย “แมนบนอ กกไมใหญบมีผี สาวผูดีบมีซู 

ตาแฮกบสมโปหมากพราว ดินสิแหงไงผง” 
 

                                                           
29 ดูรายละเอยีดใน สวงิ บุญเจมิ, ปรัชญาเมธีอีสาน, 20-23.  
30 ดูรายละเอยีดใน จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีของชาวบาน, 122. 
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หญิง  “อายเอย ผิดแตเปนกกขึน้มาบมีเครือมาเกี้ยว 
 ผิดแตเปนพุมไม เครือสิเกี้ยวกะบมีดอกอาย” 

2. ผญาภาษิต เปนผญาที่ผูอาวโุสใชอบรมสั่งสอนผูเยาวตามโอกาสที่เหมาะสม 
เชน “เกลี้ยงแตนอกทางในเปนหมากเดื่อ หวานนอกเนื้อในสมจั่งหมากนาว” 

3. ผญาอวยพร เปนผญาที่ผูอาวุโสและมรรคทายกที่เปนพิธีกรประจาํหมูบานใชให
พรในโอกาสทีม่ีผูบริจาคทรพัยในงานนักขัตฤกษประจําฮตีทัง้สิบสองเดือน และในพิธทีี่สําคัญคือ 
บายศรีสูขวัญเนื่องในงานมงคล เชน แตงงาน ฉลองยศ ไดเลื่อนตําแหนงหนาที่ ตอนรับแขกตาง
เมืองหรือในงานบายศรีเพื่อสรางขวัญและกาํลังใจใหแกผูที่ประสบความไมเปนมงคลในชีวิต ปวย
หนกั สูญเสียของรัก เปนตน ตัวอยางผญาดังกลาวนี้เชน ผญาที่ใชใหพรเมื่อผูกแขนเนื่องในพิธี
บายศรี “ผูกเบื้องซายใหขวญัเจามา ผูกเบื้องขวาใหขวญัเจาอยู ฝายเสนนีม้ีแสนคาํ แถนนํามาผกู
แขนผอวนเจา อยามีศรีเศราตัวเจาอยาหมองหมน คณุพระพทุธ พระธรรมมากลนไหลตื้อต่ือประ
สงค เจานอนหลับใหไดเงนิหมื่น เจานอนตื่นใหไดเงินแสน แปนมือไปใหไดแกวมณีโชติ โทษราย
อยามาพาล มารรายอยามาเบียด”  

4. ผญาเกี้ยวแบบตลก เปนผญาทีห่นุมสาวใชเจรจาหยอกลอ ชิงไหวพริบกัน เชน  
หญิง “นองนี้แนวนามบึ้งขึงทึงกึ้งสอง บมีสมกองกอยอายกายกึ้งผูนัง่เคียงดอกตี้” 
ชาย “พี่มักนองหนกัเถิ่งภูผา หาอันใดเปรียบปูนบมิได ความรักมากุมๆ เหลียวเหน็     

สุมวาแมนตอ ความรักมาพอๆ เหน็กระทอ แมนนอง โตอายกอดบวาง” 
5. ผญาเกี้ยวแบบสาสนรกั เปนผญาที่หนุมสาวใชระบายความรัก ความคิดถึงของ

ตนไปยังอีกฝายหนึ่ง มีลักษณะคลายเพลงยาวและนิราศ เชน 
 

“โอนอนองกะคิดฮอดอายหายามสิสบายหนอยหนึ่งบมแีลว 
มีแตมื้อสิเจ็บไขเฮฮ่ําใหหาอายอยูทุกวัน 
นองจงึไดกระดาษกับดินสอเขียน 
เนียนเนยีนมือขีดเขียนตรองแตมแตงผญา 

  โอนอผญาขอยเต็มโกนดอกอึ่ง 
กึ่งใสไมกะเหลือกึ่งใสเรือกะลม 
กึ่งใสตนดอกไมพากานกองลง 
นองนี้นอนคนืฝนฝนหาเหน็แตอาย 
หรือเจาสิละเชอืกไวหนีไปคลองเพิน่ผูใด” 
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นิตยา ภกัดีบณัฑิต แบงผญาตามจุดมุงหมายในการใชออกเปน 3 ประเภท31  ไดแก  
1. ผญาที่ใชในการสั่งสอน ซึ่งผูรับคําสั่งสอนจะมหีลายระดับ นับแตเด็ก หนุมสาว 

คนแก จนกระทั่งผูปกครอง เชน “จงพากันฮักไพรฟา เมืองบานซิชุมเย็น” เปนผญาที่ใชส่ังสอน
ผูปกครองใหรักไพรฟาขาแผนดินของตนจะทําใหบานเมอืงที่ตนปกครองสงบสุขรมเย็น  

2. ผญาที่ใชในการเกี้ยว มกัเต็มไปดวยวาทะศิลปเพื่อทําใหผูฟงเคลบิเคลิ้มคลอย
ตาม เชน ฝายชายกลาวผญาวา “อายนีเ้ปนดั่งกาดําแท บอหวังแลแกวสอง บแมนทองแทๆ พระ
นางนองบอยากเอาดอกตี”้ ซึ่งถอดความไดวา ตัวพี่นี้เปรียบเหมือนกาตัวดํา ไมไดจะหวงัใหนอง
เหลียวมอง ไมใชทองแทๆ ตัวนองคงจะไมอยากไดกระมงั 

3. ผญาที่ใชในการอวยพร เปนผญาที่ส่ือความปรารถนาดีไปยงับุคคลอื่น แสดง
ใหเหน็คานิยมและความตองการของมนุษยตามหลักจิตวิทยา มักใชในโอกาสที่เปนมงคล เชน 
ผญาที่วา “ใหเจาเปนคูแกวคูขวัญ ใหเจาฮักกันบมีเปด ลูกแกวเกิดหญิงชาย สุขสบายจนแกเฒา 
สมบัติหลั่งเขาเนืองนอง เงนิทองมมีากลนเทอญ” ผญานีม้ีใจความอวยพรใหแกคูแตงงาน ใหเปน
คูรักกันจนแกเฒา อยาไดเลกิราง มีลูกที่ดี มีทรัพยสินเงินทองมากมาย 

 
การจัดประเภทของผญาดงักลาวขางตนนี ้ จะเห็นไดวาขึ้นอยูกบัลักษณะขอมูลและ

การกําหนดเกณฑของการแบงประเภท และแมจะมีความแตกตางกนัแตก็มีลักษณะบางอยางที่
รวมกันอยูซึ่งไดกลาวไวในบทที ่1 แลว 
 

2.  ภูมิหลังของแหลงขอมูล 
 
 การที่จะศึกษาผญา ซึง่เปนขอมูลคติชนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื หรือภาคอสีาน
นั้นจงึจาํเปนทีจ่ะตองศึกษาและทําความเขาใจปจจัยทีม่ีอิทธพิลในการสรางสรรคผญา ซึง่ไดแก 
การศึกษาภูมิหลังของแหลงขอมูล ทัง้นี้ในสวนนี้ ผูเขียนวิทยานิพนธไดแบงเปน 2 หัวขอ คือ ขอมูล
เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม และขอมูลเกี่ยวกบั
รายการผญาดี อีสาน ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้ 
 
                                                           

31 ดูรายละเอียดใน นิตยา ภักดีบัณฑิต, “ผญาภาษิต : การศึกษาเชิงวิเคราะห” 
(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดศีึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม, 2532), 23. 
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2.1  ขอมูลเกี่ยวกับภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 ขอมูลสวนนี้ ผูเขียนวทิยานพินธไดแบงเปนประเด็นยอย ไดแก ลักษณะทางภูมิศาสตร
และประชากร ประวัติศาสตร ภาษา ความเชื่อ และวฒันธรรม ซึ่งมีสวนสนับสนนุตอวรรณกรรม 
ดังนี ้
 
 2.1.1  ลกัษณะทางภูมิศาสตรและประชากร32 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มทีิวเขาและแมน้ําเปนแนวพรมแดนกั้น

ออกจากเขตแดนอื่นๆ กลาวคือ  
ทิวเขาดงพญาเยน็ กั้นระหวาง ภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทิวเขาสนักาํแพง กั้นระหวาง ภาคตะวันออกกับภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ทิวเขาเพชรบูรณ กั้นระหวาง ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทิวเขาพนมดงรัก กั้นระหวาง กมัพูชากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แมน้ําโขง กั้นระหวาง ลาวกับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ดวยลักษณะภูมิศาสตรเชนนี้ ทาํใหอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากภาคอื่นๆ ใน

ประเทศไทยในสมัยที่การคมนาคมยังไมสะดวกถายทอดไปถึงไดนอยมาก แตกลบัสามารถรับเอา
ศิลปวัฒนธรรมจากลาวที่มีเพียงแมน้าํโขงขวางกั้นไดเพราะการคมนาคมสะดวกกวาดินแดนสวน
อ่ืน อีกทั้งบรรพบุรุษของชาวอีสาน และบรรพบุรุษของคนลาวก็มาจากตนตระกูลเดียวกัน  

ประชากรในภมูิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปจจุบนั ประกอบดวยคน 2 กลุม คือ 
กลุมวัฒนธรรมลาว  ซึ่งถือเปนชนสวนใหญของภูมิภาคนี ้ คือมีประมาณรอยละ 

80 ของประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บรรพบุรุษของคนกลุมนี้อพยพมาจากราชอาณาจกัร
ลาว 

กลุมชนสวนนอย มีหลายเผาพนัธุ เชน ลาวพวน ภูไท ยอ ขา กระเลงิ เยอ สวย 
และเขมร เปนตน ซึ่งจะมีศิลปวัฒนธรรม ภาษาพูด ศาสนา เปนแบบฉบับของตนเอง พวนและภูไท
เปนชนที่อาศัยอยูบนภูเขาในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ ขา กระเลิง เยอ เปนชนที่อาศัยอยูใน
จังหวัดเลย สวยและเขมรเปนชนที่อาศยัอยูในจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ 
                                                           

32 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (มหาสารคาม : มหาวิทยาลยั     
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสาร คาม, 2521), 1-5. 
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ดังนัน้หากจะแบงเขตแดนของภูมิภาคตะวันออกเฉยีงเหนือออกตามลักษณะของ
ภาษา สําเนียงพูด ศิลปวัฒนธรรม จงึอาจแบงไดดังนี ้

เขตจังหวัดนครราชสมีา เปนเขตวัฒนธรรมผสมของภาคกลางกับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เพราะเปนชมุทางผานระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เขตจังหวัดเลย เปนเขตที่ไดรับอิทธิพลจากลางหลวงพระบาง เพราะชาวหลวงพระ
บางบางสวนอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐาน สําเนยีงพูดจงึคลายกับสําเนียงของชาวหลวงพระบาง 

เขตจังหวัดหนองคาย อุดรธาน ีขอนแกน ชยัภูม ิเปนเขตที่ไดรับอิทธิพลจากเขมร
ปาดง ขาและสวย เพราะมีอาณาเขตติดตอกัน 

เขตจังหวัดรอยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ เปนเขตที่ไดรับ
อิทธิพลจากลาวจาํปาศักดิ ์เพราะบรรพบุรุษอพยพมาจากจําปาศกัดิ์ 

เขตสกลนคร นครพนม  เปนเขตที่มวีฒันธรรมภูไท 
 
2.1.2  ความเปนมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางดานประวติัศาสตร33 

 
ประวัติความเปนของคนไทยลุมแมน้าํโขงมีหลักฐานแนนอนในสมัยพระยาฟางุม จาก

หลักฐานพงศาวดารลานชางไดกลาวถึงดนิแดนอาณาจกัรลานชางสมยัพระเจาสามแสนไทยวามี
อาณาเขตกวางใหญและครอบคลุมดินแดนที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ฉะนั้นประชากรที่มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือนี้จึงอยูใตอํานาจของอาณาจักร    
ลานชางดวย ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนตนมา อาณาจักรลานชางมีความใกลชิด
กับราชอาณาจักรไทย ทั้งนีน้ับต้ังแตรัชสมัยพระเจาโพธิสาลราชเปนตนมา อาณาจักรลานชางไดมี
อํานาจเหนือดินแดนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย ไดปรากฏหัวเมืองสําคัญๆ ใน
พงศาวดารลานชางอยูในดินแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยอยูไมนอย โดยเปนหัวเมืองที่
สวนใหญตั้งอยูระหวางลุมแมน้ําโขง เชน เมืองปากหวยหลวง (ตาํบลหนึ่งของอําเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคายในปจจุบนั) เมอืงเชียงคาย เมืองหนองหาน เมอืงตะบอง (นาจะตั้งอยูบริเวณ
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และคงยายเมืองมาตัง้ที่จังหวัดนครพนม ในสมัยหลัง) เปนตน  

คร้ันถึงสมยักรงุรัตนโกสนิทรเร่ิมต้ังแตสมัยรัชกาลที ่ 1 เปนตนมา หวัเมืองตางๆ ใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนอืเร่ิมไดรับการเอาใจใสมากขึ้นจากราชธานี และเกดิเมืองขึ้นหลาย
เมือง ราษฎรทางฝงซายแมน้ําโขงก็อพยพเขามาตั้งภูมิลําเนา บางก็อยูกับกลุมชนดัง้เดิม บางก็
                                                           

33 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2522), 7-27. 
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กอต้ังเมืองใหม ในสมัยรัชกาลที ่ 3 เกิดกบฏเจาอนวุงศ ผลจากการปราบกบฏดังกลาวทําใหมีการ
อพยพประชากรทางฝงซายแมน้ําโขงเขามาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนครั้งใหญ 

จากการศึกษาประวัติศาสตรทําใหเหน็วา ประชาชนโดยทั่วไปในภูมิภาคนี้ไดรับ
อิทธิพลทางวฒันธรรมจากลุมน้ําโขงมากกวาราชธานี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ไดแก สภาพ
ภูมิศาสตร การอพยพประชากรจากฝงตะวนัออกของแมน้าํโขงเขามาในดนิแดนตะวันออกเฉียง 
เหนือ ในสมยักรุงธนบุรี รัชกาลที ่ 1 และรัชกาลที่ 3 รวมทัง้เหตุผลจากการเมืองการปกครองหวั
เมืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สมยัรัตนโกสินทรตอนตน  

ดังนัน้ความสมัพันธของหัวเมืองตะวนัออกเฉียงเหนือกบัราชอาณาจกัรลาว ซึง่เปน
ศูนยกลางของวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขงยอมมีความใกลชดิกวาราชธานมีาก นอกจากนี้ความผูกพัน
ทางเครือญาติก็มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมอยูไมนอย 

 
2.1.3  ภาษา 
 
ประชาชนสวนใหญในภูมภิาคตะวันออกเฉยีงเหนือใชภาษาถิน่อีสาน หรือภาษาไทย-

ลาว ยกเวนจงัหวัดมุกดาหาร นครพนม และสกลนคร จะใชภาษาไทยยอ และจงัหวัดศรีสะเกษ 
สุรินทร จะใชภาษาเขมร และสวย(กุย) เพราะมพีื้นที่ตดิตอกับชายแดนประเทศกมัพูชาประธิปไตย
สาเหตหุนึง่เนือ่งมาจากภาคอีสานสวนหนึง่บริเวณลุมแมน้ําโขงมพีื้นที่ติดกับอาณาเขตของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
2.1.4  ความเชื่อของชาวอีสาน 
 
ผูเขียนวทิยานพินธจะขอกลาวถงึ ความเชื่อของชาวอีสานที่ปรากฏอยูในเนื้อหาผญา

ที่จะนํามาศึกษาเพื่อความเขาใจในการศึกษาผญาในบทตอไป ดังนี ้
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2.1.4.1  ความเชื่อเรื่องผีและแถน34 
 
ผีและเทวดา เปนสิ่งเหนอืธรรมชาติ แตชาวอีสานก็เชื่อถือศรัทธาอยางจริงจงัมาชา

นาน ชาวอีสานไดรับสืบทอดความเชื่อเร่ืองแถนตัง้แตในยุคไทยเราอยูในนานเจาซึง่เปนอาณาจกัร
ของจีน ในพงศาวดารลานชางกลาวถึง ขุนลอคํา(พญาแถนฟาขื่น) สงโอรสคือ ขุนบูฮมมาครอง
ทางใต และจากวรรณกรรมขุนบูฮมเชื่อวา “โลกเกิดขึน้โดยอํานาจแถน แถนยงัเปนผูสรางควบคุม
สรรพสิ่งทัง้หลายในโลก” โดยมีตํานานเลาวาแถนไดเจาะน้ําเตาปุงที่มีคนและสรรพสิ่งทัง้หลาย
หลั่งไหลออกมาสรางบานแปลงเมือง นอกจากนี้ชาวอีสานยงัเชื่อวา แถนเปนผูควบคุมปริมาณ
น้ําฝน โดยการใหนาคลงเลนน้าํ ถาปใดนาคไมเลนน้าํจะเกิดภาวะฝนแลง ซึง่ชาวอีสานจะตองทํา
พิธีบูชาแถนเพื่อใหแถนพอใจและอํานวยฝนมาให พิธดีังกลาวนี้ไดแก พิธีเทศนพญาคันคาก เซิ้ง
นางแมว บุญบ้ังไฟ พิธีดึงครกดึงสาก  และพิธีบุญเบกิฟา  

แถน เปนคําเรยีกเทวดาซึง่มอียูหลายระดบั แถนที่ใหญที่สุดคือ “แถนหลวง” และมักมี
ชื่อเรียกตางๆ กันไปตามแตละทองถิ่น เชน ผีหลวง ผีไท ผีไทเทงิ ผีแถน แถนหลวง แถนแนน แถน
เคอ แถนคาย แถนเคาะ แถนชั่ง แถนเถือก แถนชี แถนสิ่ว แถนแมนาง และเทวดาฟาแถน เปนตน 
ชื่อดังกลาวมกัจะมีความหมายโดยนัยเกีย่วของกับวิถกีารดําเนนิชีวิตของชุมชนนัน้ๆ เชน “แถน
แนน” เปนผูกาํหนดชะตาชวีิตและสงมนษุยใหมาเกิดในโลก “แถนเคาะ” เปนแถนทีท่ําใหเกิดการ
เจ็บไขไดปวย บันดาลใหเกดิเคราะหราย และภัยพิบัตแิกมนุษย หรือ “แถนแมนาง” ทําใหมนุษย
เติบโต บันดาลใหมีน้าํนมเลีย้งทารก เปนตน35 

 นอกจากผฟีาและแถนแลวชาวอีสานยงันบัถือผีอ่ืนๆ อีก เชน ผีปูตา ผีตาแฮก ผี
บรรพบุรุษ เปนตน ความเชือ่เหลานี้ถูกผนวกเขากับวิถชีีวิตและประเพณีของชาวอสีาน เชน เดือน
อาย มีการเลีย้งผีแถน ทาํบญุเขากรรม เดือนเจ็ดเลี้ยงเทวดาอารักษ หลักบานหลักเมือง ทาํบุญซาํ
ฮะ เดอืนเกาบุญขาวประดบัดิน อุทิศสวนกุศลแกญาตมิิตรผูลวงลับ และเดือนสบิ บุญขาวสาก 
อุทิศแกเปรตทีเ่วียนวายอยูในโลกมนุษย เปนตน 

 

                                                           
34 ประสพสุข ฤทธิเดช, “แถน : ฟาไขประตูน้ํา,” ใน ภาษาและวฒันธรรม 20, 1 

(มกราคม-เมษายน 2544) : 92-93. 
35 บุญยงค เกศเทศ, “ผีฟา พญาแถน,” ใน ชีวิตไทย ชุดบชูาพญาแถน, พิมพคร้ังที ่ 3 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2540), 189. 
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2.1.4.2  ความเชื่อเรื่องการกําเนิดมนุษย36 
 
ในหนังสือประชุมพงศาวดารของไทยภาคที ่ 1 เร่ืองพงศาวดารลานชางมีขอความโดย

ยอวา ขุนทั้งสาม อันไดแก ปูลางเชงิ ขุนเค็ก ขุนคาน ขอพระยาแถนลงมาอยูบนโลกมนษุย และได
นําควายลงมาดวยเพื่อใชไถนา เมื่อควายตัวนี้ตายลงจึงเกิดตนน้ําเตาขึ้นที่ซากของควาย มผีล
น้ําเตาใหญยิง่นัก (ชาวอีสานโบราณเรียกวา น้ําเตาปุง) เมื่อโตเต็มทีก่็ไดยินเสียงคนอยูในนัน้เปน
จํานวนมาก ขุนทัง้สามจึงเอา “เหล็กซีแดง” คือ เหล็กที่เผาจนแดง เจาะรูเพื่อใหคนออกมา 2 รู คือ 
พวกไทยลมกบัไทยสิ มีสีผิวเนื้อดําคล้าํ เนื่องจากถกูรมดวยควนัไฟเวลาถูกเหลก็แดงเจาะ เปน
บรรพบุรุษของพวกขา ขอม เขมร มอญ แตก็ยังมีคนเหลืออยูในผลน้าํเตาปุงอีกมาก ขุนทัง้สามจงึ
หาสิว่มาเจาะเพิ่มอีก 3 รู พวกที่ออกมารุนหลังไมถกูรมควันจงึมีผิวกายขาวกวา ไดแก พวกไทยเลงิ 
ไทยลอ ไทยควาง ซึง่กลายมาเปนบรรพบรุุษของคนลาว คนไทย คนญวนในภายหลัง  

หลังจากนั้นขนุทัง้สามก็สอนคนเหลานี้ใหทําไรทาํนา ต่ําหูก(ทอผา) แตก็ไมสามารถ
ปกครองใหเรียบรอยได จึงไปอุทธรณตอพระยาแถน พระยาแถนจงึสงขนุครูและขุนครองมา
ปกครองให แตก็ไมเปนที่พอใจ พระยาแถนจงึสงขนุบฮูม (ประวัติศาสตรไทยเรียกขุนบรม) ลงมา 
เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น กเ็กิดปญหาอาหารไมเพยีงพอ พระยาแถนจึงชวยเหลือเปนครั้งสุดทาย 
โดยสงแถนแตงและพิศนุกรรมลงมาสอนการทํามาหากนิและศิลปะตางๆ แกมนุษย 

 
2.1.5   ศลิปวัฒนธรรมอีสาน 
 
ศิลปวัฒนธรรมของอีสานมลัีกษณะทีเ่ปนเอกลักษณโดดเดนอยูหลายประการ ในทีน่ี้

ผูเขียนวทิยานพินธจะขอกลาวเฉพาะศิลปวัฒนธรรมที่มคีวามเกี่ยวเนือ่งกับขอมูลของผญาทีน่าํมา
ศึกษา ดงันี ้

 
 2.1.5.1   การแสดงหมอลาํ 
 
การแสดงหมอลําแบงออกไดหลายประเภท การเรียกชือ่การลํามกัเรียกตามทํานอง

ของเสียงที่เปลงออกมาวายาวหรือส้ันจนกลายมาเปนการเรียกชื่อ  4 ประเภท37   คือ 
                                                           

36 จรัส พยัคฆราชศักดิ์, อีสาน1 ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในทองถิน่ (กรุงเทพฯ : 
โอ.เอส.พร้ินติง้ เฮาส, 2534), 234-235. 
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2.1.5.1.1 ลาํสั้น หรือลาํกลอน หมายถงึการลําทาํนองสั้น เปลงเสียง
ออกเปนเสยีงสั้น ไมเอื้อน หรือลากเสยีงใหยาว เรียกวา ลํากลอน เชน กลอนชมธรรมชาติ กลอน
ประวัติศาสตร การลาํสั้น หรือลํากลอนยังแตกออกเปนหลายอยาง ตามเนื้อหาสาระของกลอน คอื 

 
2.1.5.1.1.1  ลําเกี้ยว เปนการลําทาํนองสัน้ ที่เกีย่วกับการเกีย้วพา

ราสีของหมอลาํชายหญิง ตางชมความสวย ความหลอ ความดีงามของกันและกัน ลําสลับกันไป
ระหวาง หมอลําหญงิกับชาย ผูแสดงประกอบดวยหมอลําชาย 1 คน หมอลําหญิง 1 คน หมอแคน
อีก 1 หรือ 2 คน (หมอลําแตละคนมหีมอแคนประจําตัว) 

 
2.1.5.1.1.2   ลําชิงชู เปนการลําทาํนองสัน้เหมือนกนั แตเปนการ

ประชันกลอนทจะทําใหฝายที่มาเปนคูรักนัน้พอใจ เปนการชิงคูรัก จึงมคีนลํา 3 คน เปนหญงิ 2 คน 
ชาย 1 คน หรือชาย 2 คน หญิง 1 คน ฝายที่ม ี1 คน นัน้จะเรียกวา ชู ฝายที่ม ี2 คนจะเปนฝายชงิ 
คือมีส่ิงที่ตองการอยูเพียงหนึ่งเดียว แตมีผูตองการอยูสองจึงตองแยงชิงกันดวยกลอนลํา กลอน
ของใครดีกวาในดานการแสดงลีลาทาทาง ความไพเราะเลื่อนไหล มีเหตุมผีลหรือถกูใจฝายที่เปนชู
หรือคนรัก คนนั้นก็ชนะไป การลําชิงชูใชหมอแคน 1-3 คน 

 
2.1.5.1.1.2  ลําโจทยแก เปนการลําทาํนองสัน้ถามตอบกัน ใหฝาย

หนึง่ถาม ใหอีกฝายหนึ่งตอบสลับกันถามสลับกนัตอบ กลอนหรอืเนื้อหาทีน่ํามาใชมักเปนเรื่อง
ศีลธรรม จารีตประเพณีวัฒนธรรม กฎหมายบานเมือง ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคด ี
เหตุการณบานเมือง มหีมอลํา 2 คน ชายกับชายก็ได หญิงกับหญิงก็ได ชายกบัหญิงก็ได แตสวน
ใหญเปนชายกับชาย ใครตอบไดถูกตอง ตอบไดตรงประเด็นมากที่สุด คนนัน้ก็ชนะไป แตการลํา 
ไมถือเอาการแพชนะโดยมุงเนนในเรื่องการใหความรูและบันเทิง ลําประเภทนี้ใชหมอแคน 1-2 คน 

 
2.1.5.1.1.4   ลําสาด เปนการลําทาํนองสัน้ เนื้อหาออกไปใน

ทํานองไมลงรอยกัน จนเกดิเปนการดาวากัน แสดงเปนวาโกรธแคนไมพอใจ มอีะไรในใจปลอย
ออกมาใหหมด แทจริงก็คอืลํากลอนดากัน ดาเปนกลอนลํา กลอนลําดานีท้ั้งผูลําและผูฟงจะไม  

                                                                                                                                                                      
37 ชอบ ดีสวนโคก, “ลํา,”  ใน คําหลายความ : รวมบทความเพื่อการศึกษาดานสงัคม

วัฒนธรรมอีสาน (ขอนแกน : สํานักวัฒนธรรม อาคารหอศิลปวัฒนธรรม, 2547), 123-128. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 50

ถือสาหาความกัน กลอนดาใครดาไดดีกวา เจ็บแสบกวาก็จะไดรับเสียงปรบมือและเสียงฮาเปน
ระยะๆ สนุกสนานกนัไป ผูแสดงประกอบดวยหมอลํา 2 คน อาจเปนชายทั้ง 2 คน หรือหญิงทั้ง 2 
คน หรือ ชาย 1 คน หญิง 1 คน และหมอแคนอีก 1-2 คน 

 
2.1.5.1.2    ลํายาว หรือลําลองหรือลําอานหนังสือ หมายถงึ การลาํ

ทํานองยาว เปลงเสียงออกเปนเสียงยาว มีการเอื้อนและลากเสยีงใหยาวเรียกวา ลํายาว การลํา
ประเภทนี้เปนลักษณะการลําที่ปลอยอารมณใหลองลอยไปกับเสียงลาํ บางครั้งจงึจึงเรียกวา ลํา
ลอง และเนื่องจากการลําประเภทนีม้ีทาํนองชาเนิบคลายการอานหนงัสือ จึงเรียกอีกชื่อหนึง่วา ลํา
อานหนงัสือดวย การแสดงมักแสดงโดยหมอลําทั้งชายและหญิงสลบักัน มีหมอแคน 1-2 คน
เชนกนั ลํายาวแบงยอยไดอีกเปน 2 ประเภท คือ 

 
2.1.5.1.2.1  ลําเตย  เปนการลาํทาํนองลํายาว เอื้อนเสียงแบบหนึ่ง

คลายลํายาว หรือลําลอง แตกลอนทีน่ํามาใชลําเปนกลอนสั้นๆ กระชับ ถือวาเปนลาํยาวแบบ
กลอนสัน้ คลายผญา เนื้อหาของกลอนมักเปนเรื่องเกีย่วกับการพูดเกี้ยว หรือ ผญาเกี้ยว มีชือ่
เรียกตางๆ กันออกไป ตามชือ่ของทองถิ่นนั้นๆ ที่ลําเตยเกิดและมีการแสดงในทองถิน่ ตอมาเมื่อถิน่
อ่ืนนาํจังหวะทํานองการเตยแบบนั้นไปแสดง กจ็ะเรียกชื่อทองถิ่นนัน้ตามไปดวย เชน ทํานองเตย
มาจากจังหวัดชัยภูมิ กจ็ะเรยีกวา เตยชัยภูมิ ทีม่าจากหัวดอนตาล ก็จะเรียกวา เตยหัวดอนตาล 
ที่มาจากสทีนัดอน ก็เรียก เตนสีทนัดอน ที่มาจากสาละวันก็เรียกวา เตนสาละวัน เปนตน แตถาลํา 
เตยที่ออกเสยีงสําเนียงภาษาเปนภาษาไทยภาคกลางกจ็ะเรียกวา เตยพมา 

จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับหมอลํา ผูเขียนวทิยานิพนธพบวา ลําเตยหัวดอน
ตาล ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึง่วา ลําผญายอยหัวดอนตาล ซึง่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
หมอลําและผญาไดเปนอยางดี เพราะการแสดงประเภทนี้ จะนาํเอาบทผญามาลําเปนทํานอง
คลองจองสละสลวย เนื้อเร่ืองสวนใหญเปนกลอนผญาเกี้ยว แตปจจุบันไดปรับปรุงเปนเนื้อหา
เกี่ยวกับคดีโลก คดีธรรม พทุธประวัต ิ นทิานพืน้บาน ตลอดจนความรูในดานวิทยาการแขนงใหม 
และเหตุการณปจจุบัน เปนตน ขณะที่ลํานัน้ เมื่อคนดูประทับใจและใหรางวัลแกคนลํา หมอลําก็
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จะลําผญากลอนอวยพรเพื่อแสดงความขอบคุณ38 การแสดงเหลานี้จะเปนการลาํดวยกลอนสด ซึ่ง
แสดงใหเหน็ถงึความสามารถของหมอลาํในการปรับเปลีย่นกลอนใหเขากับสถานการณขณะนั้น 

 
2.1.5.1.2.2  ลําพืน้ หรือ ลําเรื่อง  เปนการลําทํานองยาว มีการเอื้อน

เสียง ลากเสยีงใหยาวอกีประเภทหนึ่ง คําวา พืน้ แปลวา เร่ืองราว ประวัติ เปนการลํามีเนื้อหาสาระ
ที่เกี่ยวกับประวัติตางๆ  เชน พื้นเวียง พืน้เมืองเวยีงจนัทน พืน้เมืองหลวงพระบาง เปนตน การลํา
พื้นนี้พฒันามาจากการเลานิทานแบบพื้นบาน ผูเลานัง่กลาง ผูฟงนัง่ลอมวง รูปแบบนี้ไดสอดแทรก
เขาไปในประเพณีงนัเฮือนดหีรืองันขอน39 การแสดงธรรมของพระภิกษ ุการอานหนังสอืกอม การใส
ลีลาทาทางเสริมน้ําเสยีง เพิม่แคนเขามาประกอบ และใสอารมณตามบทบาทของเรือ่ง จนเกิดเปน
การแสดงสมมติตัวเองไปตามตัวละคร ตอมา ราวป 2500 มีการปรับปรุงรูปแบบตามอิทธิพลของ
การแสดงลิเกของภาคกลาง มีการเพิ่มจาํนวนผูแสดงใหครบตามจํานวนคนที่มีในเรือ่ง เพิม่จํานวน
ของดนตรี แสง สี เสยีง รูปแบบการแตงกาย และเรียกวา ลําเรื่อง หรอืลําเรื่องตอกลอน หรือลาํ
หมู เพราะมีผูแสดงจํานวนมาก 

 
2.1.5.1.3  ลาํเพลนิ หรือลํากกขาขาว   ลําประเภทนี้เดิมทเีปนลาํเรื่องตอ

กลอนแตใชเสยีงจงัหวะทาทางการแสดงทีส้ั่นกระชับกวา เนื่องจากลําในลักษณะนี้นยิมลําเรื่อง
สังขศิลปชัย บางครั้งจงึเรียกวา ลําศิลปชยั ตอมาไดมีการนําเอาเรื่อง แกวหนามามาแสดง และมี
การปรับแตงเครื่องแตงกายของผูแสดง โดยเฉพาะผูแสดงฝายหญิงปรับผาซิ่นใหส้ันขึ้นเลยเขาจน
เกือบถึงตนขา เพิม่ลีลาจงัหวะเร็วขึ้น การแสดงดีดเตนเหมือนลีลาของมา จงึเรียกวา ลําแกวหนา
มา ลําเพลนิ หรือลํากกขาขาว ทําใหไดรับความนิยมจากคนรุนใหม 

 

                                                           
38 ปติ แสนโคตร, “ผญายอยหวัดอนตาล : ลํา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน. 

8 (2542) : 2733-2736. 
39 งัน หมายถงึ การทําใหเอกิเกริก ฉลอง สมโภช เฮือนดี หมายถงึ เรือนหลงัที่มีคน

เสียชีวิตไป แลวจัดงานศพ ขอน หมายถึง ศพคนตาย ดังนัน้คําวา งันเฮือนดหีรืองันขอน จงึ
หมายถงึ การจัดงานศพที่มีการแสดงทําใหเอิกเกรกิเพื่อกลบเกลื่อนความทกุขโศกของครอบครัว
นั้นๆ 
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2.1.5.1.4  ลาํซ่ิง   การลํานัน้ไมไดหยุดอยูเพียงการลํายาว ลําสั้น ลําพืน้ 
หรือลําเพลนิ หากแตไดพัฒนา รูปแบบ จงัหวะ ทาํนอง เสียง แสง และเนื้อหา จนปจจุบันมีลําซิ่ง
เกิดขึ้น ซึ่งเปนการนํารูปและแบบอยางของการแสดงทกุอยางที่ไดรับความนิยมในสังคมยุค
ปจจุบันมาผสมผสานกับการแสดงหมอลํา มีเครื่องดนตรีทั้งแบบอีสาน ไทย และสากล การแสดงมี
ทั้งรํา เตน รองเพลงไทย เพลงสากล ลูกทุง ลําสัน้ ลํายาว ลําเรื่อง เปนตน เปาหมายคือเพื่อความ
ร่ืนเริงบันเทงิใจ 

 
 2.1.5.2  ประเพณีฮีต 1240  

 
คําวา ฮีต 12 หมายถงึ จารีตประเพณี 12 เดือน ของชาวอีสาน  อันเปนประเพณีที่

สืบเนื่องมาแตบรรพบุรุษ รายละเอียดของประเพณีมีดังนี ้
เดือนอาย ทําบุญดอกผา คือการนาํผาหมกันหนาวไปถวายพระสงฆ ประเพณเีส็ง

กลอง ทําลานนวดขาว ทําปลาแดกปลาราไวเปนเสบีย้งอาหาร เกี่ยวขาวในนา เลนวาว ชกัวาวสะนู 
นิมนตพระสงฆเขาปริวาสกรรม 

เดือนยี ่ ทําพิธีปลงขาวในลอม และนวดขาวในลาน ทาํบุญคูนลาน พระสงฆ
เทศนเร่ืองพระแมโพสพ ขนขาวขึ้นเลา 

เดือนสาม ทําพิธีเลี้ยงลาตาแฮก(เจาที่เฝาไรนา) เพราะขาวขึน้เลาแลว สูขวัญขาว 
ทําบุญเรือน พระสงฆเจริญพุทธมนต นาํกระบุงขาวเปลือกไปถวายวดั หาบปุยคอกใสคันนา วัน
เพ็ญเดือนสาม ทาํบุญขาวจี่ และมาฆบูชา เตรียมการทาํบุญพระเวส ลงขวงเขน็ฝาย หลวัฝน 

เดือนสี่ ทําบุญพระเวส (ฟงเทศนมหาชาติ) ทาํพธิีแหพระเวสเขาเมือง แหพระอุป
คุตเขาหอ ทําบุญแจกขาวเปรตพลี อุทิศสวนบุญถงึผูตาย 

เดือนหา จัดสงกรานต แหสงกรานต วันเพ็ญเดือนหา สรงปรางคกู เลนสงกรานต 
ฮดสรงพระเถรระและผูเฒาผูมีอายุ นิมนตพระพทุธรูปลง แลวสรงดวยน้าํหอม กอพระเจดียทราย 
และขนทรายเขาวัด นิมนตพระพทุธรูปข้ึนเก็บในกุฎีพระวิหารพรอมสมโภชบายศร ี

เดือนหก ทําบุญบัง้ไฟ ทําบุญวิสาขบชูา เถราภิเษก สถาปนาฮดสรงพระเถระ ทํา
การแรกนาขวญัมนังคลมงคล 

                                                           
40 พระอริยานุวตัร เขมจารี, “คติความเชื่อของชาวอีสาน,” ใน วัฒนธรรมพื้นบาน : คติ

ความเชื่อ, พิมพคร้ังที ่4 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2536), 52-58.  
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เดือนเจ็ด เลี้ยงตาแฮก ปูตา มเหศักดิ์หลักเมือง ทําบุญเบิกบานเบิกเมือง ทาํบุญ
ตัดป เตรียมคาดไถลงทาํนา ไถพรวนดินในนา ทําการหวานขาวกลา เตรียมเขานาคเพื่อบวชนาค
กุลบุตรลูกหลาน  

เดือนแปด หลอเทยีนพรรษา ถวายพระสงฆ วนัเพ็ญเดือนแปด ถวายผาอาบน้าํฝน
และธูปเทียน เฒาแกเตรียมฟงธรรมในไตรมาส 

เดือนเกา วันดับคือวนัสิน้เดือนเกา ทาํบุญประดับดิน วันเดือนดบันี้ฟงเทศนตลอด
วัน 

เดือนสิบ วันเพ็ญเดือนสิบ ทาํบุญขาวสาก สงขาวเปรต ถวายผาจํานาํพรรษา คือ
ผาสบง วนัเพญ็กลางเดือนสิบฟงเทศนตลอดวัน 

เดือนสิบเอ็ด   พิธีออกพรรษาปวารณาของพระสงฆ ตอนเย็นขึ้น 14 ค่ํา ใตน้าํมนันอย
และกวนขาวทพิย ตอนเย็นขึน้ 15 ค่ํา ใตน้าํมันใหญ และถวายผาหมกันหนาว ตอนเยน็แรม 1 ค่ํา 
ใตน้ํามนัลางหางประทีป วนัเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา พระสงฆทําปวารณากรรมแทนอุโบสถสวดพระปาฏิ
โมกข แรม 1 ค่ําตักบาตรเทโวโรหณะ และฟงเทศน เทศนเทโวโรหณะสูตร ฝนฝายตีนกา บูชาพระ
ยากาเผือก และลอยกระทงลอยประทีป แรม 1 ค่ํา ทอดมหากฐินและหอผาสาทผึง้ เวลาบาย “ชวง
เฮือ” บูชาพญานาค 15 ตระกูล 

เดือนสิบสอง   ผูที่ไมไดลอยกระทงกลางเดือน 11 จัดลอยกระทงกลางเดือน 12 
ทําบุญขาวเมาถวายพระสงฆในวนัเพ็ญ จดัทําบุญทอดกฐิน 
 
2.2  ขอมูลเกี่ยวกับจังหวดัมหาสารคาม 

 
จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 

เพราะเปนจงัหวัดทีม่ีสถาบันการศึกษาจาํนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และสถาบันระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีอีกเปนจาํนวนมาก นอกจากนี ้ ยัง
เปนแหลงรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเหน็ไดจาก ศนูยศลิปวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนวัดตางๆ 
ซึ่งเปนสถานทีเ่ก็บรวบรวมใบลานและสมดุขอยของอีสาน นอกจากนีจ้ังหวัดมหาสารคามยงัมี
ปราชญดานภาษาที่สําคัญและวรรณกรรมอยูหลายทาน ทีโ่ดดเดนก็คอื พระอริยานวุัตร เขมจาร ี
(วัดมหาชัย จงัหวัดมหาสารคาม) ดังนั้นดวยภูมิหลงัของจังหวัดมหาสารคาม จงึเปนแหลงรวมของ
ศิลปวัฒนธรรมอีสานมากมาย 
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ในสวนนี้ผูเขียนวทิยานพินธไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม ดงัมี    
รายละเอียดดงัตอไปนี ้
 

2.2.1  สภาพปจจุบันของจังหวัดมหาสารคาม41 
  

ผูเขียนวทิยานพินธไดนําขอมูลของจังหวัดมหาสารคามในปจจุบนั อันไดแก ดาน
สภาพภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม ประชากร การปกครอง มากลาวไวโดยสงัเขป 
ดังนี ้
 

2.2.1.1  สภาพภูมิศาสตร 
  

จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยูกึ่งกลางของภาคอีสานหางจากกรงุเทพมหานคร 475 
กิโลเมตร ตวัจังหวัดตั้งอยูบนเนนิสงูหางจากลําน้าํชีประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
เปนแบบตั้งบานเรือนตามแนวยาวของถนน โดยมีอาณาเขตติดตอ คือ ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอ
หวยเม็ก อําเภอกมลาไสย อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ กิ่งอาํเภอชําสูง จงัหวัดขอนแกน ทิศ
ใต ติดตอกับอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย อําเภอพล อําเภอเปอย
นอย อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ทิศตะวนัออก ตดิตอกับอําเภอจังหาร อําเภอปทุมรัตน 
อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดรอยเอ็ด ทศิตะวันตก ติดตอกับอําเภอกระนวน อําเภอ
บานแฮด อําเภอบานไผ อําเภอเมืองขอนแกน จงัหวัดขอนแกน 
 ขนาดและรูปราง พื้นที่ทัง้หมด 5,291.683 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.13 ของ
พื้นที่ภาคอีสานหรือ 3,307,301.875 ไร เปนจังหวัดที่มพีื้นที่เปนลําดบัที่ 15 ของภาคอีสาน รูปราง
คลายนกอินทรีกลับหัว 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมหาสารคามเปนที่ราบลูกคลื่น (rolling plain) ตัว
เมืองมหาสารคามตั้งอยูบนเนินสงูของลูกคลื่น หรือที่ชาวอีสานเรียกวา มอ คือทีต่ั้งเมืองมีลักษณะ
คลายหลงัเตาแลวจะคอยๆ ลาดลงไปรอบเมืองทุกดาน จังหวัดมหาสารคามไมมีภูเขา เปนทุงนา
สลับกับปาโปรง แหลงน้าํสาํคัญ ไดแก ลําน้าํชี ลําน้าํพอง หวยคะคาง หวยสายบาตร หวยเสยีว   

                                                           
41 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหต,ุ วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดมหาสารคาม (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542). 
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ลําเตา ลําพลบัพลา หวยฉนวน หวยหวา กุดนางใย กุดผักชี กุดแดง บึงบอน บึงกุย หนองแวง หนอง
ทุม หนองอีเกง 
 โครงสรางทางธรณีวิทยา เปนสวนหนึ่งของแองกระทะหงาย (syncine) ที่เรียกวา แอง
โคราช (Korat basin) ดินสวนมากเปนดนิตะกอนทีน่้ําพัดพามาทับถมกนัเปนเวลานานแลว 
เรียกวา ดินตะกอนเกา (old alluvium) ซึ่งดินชนิดนีม้ีความอดุมสมบูรณต่ํา และเนื่องจากหนิ
พื้นฐานเปนหนิเกลือ บริเวณรอบๆ เมืองจึงเต็มไปดวยแหลงเกลือสินเธาว มกีารขุดเจาะนําน้ําเกลือ
มาตมเปนเกลอืสินเธาวอยูทัว่ไป บางแหงเกลือจะดันตัวขึ้นมาบนผิวดนิ มองเหน็เปนสาเกลือสีขาว 
ชาวบานเรียกวา เอียด หรือข้ีทา 
 ลักษณะอากาศ เนื่องจากอยูใจกลางของภาคอีสาน ดังนั้นมหาสารคามาจงึไดรับ
ปริมาณน้าํฝนเฉลี่ยตอปต่ํากวาหลายจังหวดัในภาคอีสาน จึงมีลักษณะอยูในเขตของเงาฝน (rain 
shadow) ลักษณะอากาศอื่นๆ เหมือนกับจังหวัดภาคอีสานตอนใน เชน รอยเอ็ด ขอนแกน 
กลาวคือฤดูรอนอุณหภูมิคอนขางสงู รอนอบอาว มฟีาหลัว (หมอกแดด) เกิดขึ้นทัว่ไป ฤดูหนาวก็
ไดรับลมหนาวจากลมตะวันออกเฉียงเหนอืเชนเดียวกนั 

ทรัพยากรแรธาตุ ที่สําคัญไดแก เกลือหนิ (rock salt) ดิน สวนใหญเปนดินที่ตองไดรับ
การปรับปรุง มีศักยภาพปานกลางสําหรับการพัฒนาการเกษตร ดินบางสวนมีปญหาเรื่องดินเค็ม 
หนาดินตืน้ และเปนดนิทรายจัด  

ปาไม ชนิดของปาเปนแบบสะวันนา (Savanna) เขตรอน หรือทีเ่รียกวา ปาโคก อุดม
ไปดวยไมพลวง เหียง ตูมกา กระบก เตง็รัง ฯลฯ บริเวณใกลลําน้าํชมีีไมประเภทปาพรุน้าํจืด เชน 
ไมยาง สะแก ทองกวาว อินทนิล กระโดน แคปา ขอย ตะโก ฯลฯ ไมสะแกใหประโยชนมากใชเปน
เชื้อเพลิงไดด ี ปจจุบนัปาถูกเปลี่ยนสภาพไปมากเนื่องจากการบุกรุกเพื่อทํากนิและทางกรมปาไม
จัดสรรที่ทํากนิใหแกเกษตรกร  มหาสารคามจึงเปนจงัหวัดที่มพีื้นที่ปาไมนอยที่สุดในภาคอีสาน 
 แหลงน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาติที่มีความสาํคัญตอการอุปโภคบริโภค และทํา
การเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ลําน้ําช ี ลําพงัชู ลําเตา ลําพลับพลา ลําเสียวใหญ ลํา
หวยคะคาง แหลงน้ําชลประทาน ประกอบดวยโครงการขนาดใหญ กลางและเล็ก โครงการขนาด
ใหญ ไดแก โครงการลําน้ําพอง โครงการบานตูมบานติว้  
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 2.2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ  
 
โครงสรางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดมหาสารคามพี่งพาการเกษตร การคาและภาค

บริการเปนหลกั ผลิตภัณฑรวมสาขาเกษตรมีสัดสวนรอยละ 28.68 สภาพการคาสงและคาปลีกมี
สัดสวนรอยละ 22.34 และสภาพบริการมีสัดสวนรอยละ 15.91 ของผลิตภัณฑมวลรวมของจงัหวัด 
การขยายตวัของสาขาเกษตรเปนไปในอัตราที่คอนขางต่าํ สาขาการคาและบรกิารขยายตวัใน
อัตราสูงกวา ลักษณะดงักลาวนีท้ําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของจงัหวัดมหาสารคามเริ่มเปลี่ยน
จากการพึง่พาการเกษตรเปนหลกัไปเปนการพึง่พาภาคพาณิชยและบริการมากขึน้ 

การเกษตรกรรม เปนอาชีพหลักของประชากรชาวมหาสารคาม คิดเปนรอยละ 99.34 
ของประชากรทั้งจงัหวัด มพีืน้ทีก่ารเกษตรประมาณ 2.64 ลานไร หรือรอยละ 75 ของพืน้ทีท่ั้งหมด 
โดยแยกเปนพืน้ทีน่า 2.10 ลานไร พืน้ทีพ่ืชไร 0.44 ลานไร พืน้ที่ไมผลและไมยืนตน 78,008 ไร 
พื้นที่สวนผัก 24,089 ไร และพื้นทีพ่ืชอ่ืนๆ 50,877 ไร 
 พืชเศรษฐกิจทีสํ่าคัญของจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ขาว มนัสาํปะหลงั มนัแกว
ตะเภา ยาสูบ ออย ถั่วลิสง ถัว่เหลือง ปอแกว พืชผักและผลไม 
 การปศุสัตวและการประมง สัตวเลีย้งที่สําคัญของจังหวัดมหาสารคาม คือ โค กระบือ 
สุกร เปด และไกพื้นเมือง 
 การอุตสาหกรรม ในปพทุธศักราช 2540 มีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 218 โรงงาน 
จํานวนแรงงานทัง้สิ้น 4,569 คน เงินลงทุน 1,146 ลานบาท ลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม
จําแนกไดเปน 3 ประเภท คอื โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ เชน โรงสีขาว โรงงานมัน
เสนและแปงมนัสําปะหลงั โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑและบริการจําหนายในทองถิน่และ
เขตใกลเคียง เชน ผลิตภัณฑคอนกรีต น้าํแข็ง อิฐ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งขึน้โดยอาศยัความ
ไดเปรียบทางดานแรงงานและวัตถทุองถิน่ เชน โรงงานทําเกลือและดูดทราย  
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีการทาํอตุสาหกรรมในครัวเรือนจํานวนมากกระจายอยู
ตามอําเภอตางๆ ทีม่ีชื่อเสียงมาก ไดแก ผลิตภัณฑจากผา เชน ผาไหม ผาฝาย ผลิตภัณฑเสื่อกก 
ผลิตภัณฑจักสานไมไผ ไดแก จอ กระติบ ฝาบาน (เสื่อลําแพน) กระดง กระเบียน ฯลฯ 
 
 2.2.1.3  สภาพแวดลอม 
  
 ในอําเภอโกสมุพิสัย อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอกนัทรวชิัย มีลําน้ําชีไหลผาน ทํา
ใหทัง้สามอาํเภอมีที่ราบลุมแมน้ํากวางขวาง พืน้ทีท่ั่วไปจงึเปนนาเกือบทั้งหมด จังหวัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 57

มหาสารคามเปนจังหวัดที่มปีาไมธรรมชาติเหลืออยูนอยมาก และสวนมากเปนปาโคกหรือปา    
เต็งรังเนื่องจากดินเลว ปาโคกใหญในอาํเภอวาปปทุมเปนปาสาธารณะผืนใหญทีสุ่ดของจังหวัด
มหาสารคามซึ่งขณะนีก้ําลงัไดรับการอนรัุกษฟนฟ ู
 

2.2.1.4  ประชากร 
  
 ในปพทุธศักราช 2540 จังหวัดมหาสารคามมีประชากร 927,753 คน มีอัตราเพิ่ม
ประชากรรอยละ 0.88 อาศัยอยูในชนบทรอยละ 95.2 ความหนาแนนประชากร 175 คนตอตาราง
กิโลเมตร ซึ่งเปนจังหวัดที่มีประชากรหนาแนนที่สุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื บริเวณที่
ประชาชนตัง้ถิน่ฐานหนาแนนที่สุดคือ ที่ราบติดกับลําน้าํชี 
 ประชาชนสวนใหญพูดภาษาไทยลาว และมีวัฒนธรรมลานชาง แตก็มีบางกลุม
แตกตางไปไดแก ชาวยอที่บานทาขอนยางในอําเภอกนัทรวิชัย และชาวเขมรที่บานสะเดาหวานใน
อําเภอพยัคภมูิพิสัย 
 

2.2.1.5 การศกึษา 
 
จังหวดัมหาสารคามเปนศูนยกลางทางการศึกษาที่สําคญัแหงหนึง่ของภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ จนไดรับสมญานามจากรอยตรีกิตติ ประทุมแกว อดีตผูวาราชการจงัหวัดมหาสารคาม
เมื่อพุทธศักราช 2524 วา “ตักสิลานคร” ทั้งนี้เพราะมีสถานศกึษาหลายประเภท ทกุระดับ ตัง้แต
อนุบาลจนถงึระดับปริญญาเอก และจังหวัดมหาสารคามยงัเปนจังหวัดแรกในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือที่รัฐบาลไดขยายการศึกษาดานการผลิตครูระดับปริญญาออกมา เมื่อปพุทธศักราช 
2511 คือ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งตอมาพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามลําดบั ซึ่งปจจุบันเปดสอนถึงระดับปริญญาเอก
ในสาขาการพฒันาการศึกษา โดยรวมมือกับมหาวทิยาลัยนอตติงแฮม แหงสหราชอาณาจักร 

 
2.2.2 ประเพณีวัฒนธรรม ไดแก การกินอยู การแตงกาย ภาษา และความเชื่อ 

ประเพณีที่สําคัญ จะกลาวตามลําดับดังนี ้
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2.2.2.1  การกินอยู 
 
อาหารการกนิเปนสิ่งสะทอนใหเหน็ถงึสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ วฒันธรรมทองถิ่น 

ความเชื่อ ตลอดจนคานยิม อาหารอีสานกเ็ชนเดยีวกัน ชาวอีสานสวนใหญรวมทัง้ในจงัหวัด
มหาสารคามรบัประทานขาวเหนยีวนึ่งทั้ง 3 มื้อ มื้อเชาเรียกวา ขาวงาย มื้อกลางวนั เรียกวา ขาว
สวย มื้อคํ่าเรยีกวา ขาวแลง ประเภทของอาหารแยกตามกรรมวิธีการทํา เชน  ลาบกอย ซุบ ออมอุ 
หมก เปนตน  

อาหารอีสานเปนอาหารที่เรียบงาย ไมประดิดประดอย นิยมรับประทานผักกันมาก ทั้ง
ผักสดและผักที่ปรุงแลว ซึง่วัฒนธรรมการกนิของชาวอีสานเริ่มเปลี่ยนไปกต็อเมื่อไดรับอิทธิพล
ตางๆ จากภาคกลางนัน่เอง แตในเทศกาลที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีการปรุงแตงอาหาร
เปนพิเศษเพื่อนําไปถวายพระ ขนมที่ทาํกนัทกุเทศกาล คือ ขาวตมมัด และขาวหนมหมก (ขนม
เทียนและขนมสอดไส) ในบางเทศกาลจะมีอาหารพิเศษเฉพาะเทศกาล เชน บุญขาวจี ่ทําในเดือน 
3 ซึ่งเปนระยะเก็บเกีย่วขาวเสร็จใหมๆ จะมีการนําเอาขาวเหนียวใหมมานึ่ง แลวปนเปนกอนเสยีบ
ไมไผ นําไปยางไฟใหเหลืองแลวชุบดวยไข นํางบน้าํออยใสเขาไปในรูที่ถอดไมออก จะไดขาวจี่ที่
หวานน้ําออย และหอมไขนารับประทาน 

 
2.2.2.2  การแตงกาย 

 
ชาวมหาสารคามในอดีตมีการแตงกายคลายกับชาวชนบทอีสานกลุมไทย-ลาว กลาว 

คือ มีลักษณะเรียบงาย ผาทีน่ํามาตัดเย็บไดจากธรรมชาติเปนผาทอดวยมือ การทอผามีทัง้ผาฝาย
และผาไหมทอเปนผาพื้น เชน ผาขาว และ ผาที่มีลวยลาย เชน ผาขิด ผามัดหมี ่การยอมสีก็ใชสี
ธรรมชาติ เชน คราม มะเกลอื ฯลฯ ลักษณะการแตงกายขึ้นอยูกับวัยและโอกาส เชน เด็กทารก แม
จะนําผาซนิเกา หรือโสรงเกามาซกัและฉกีเปนชิน้ใชหอตัว หากเปนลกูชายจะใชเฉพาะผาเกาของ
พอเทานัน้เพราะเชื่อวาลูกจะเปนคนหวัดี เรียนวิชาอาคมจะขลัง หญงิถาทํางานอยูกับบานจะคาด
ผาแถบ ถาไปไรไปนาจงึจะสวมเสื้อแขนกระบอกยอมคราม ไปงานบุญจะสวมเสือ้หมผาเบี่ยงทบั 
เปนตน  

ตอมาเมื่อวฒันธรรมภาคกลางเริ่มเขาสูภาคอีสาน จังหวดัมหาสารคามก็ไดรับ
ผลกระทบเชนกัน โดยขาราชการและภรรยาที่ยายมาจากภาคกลาง ไดนําเอาการแตงกาย
สมัยใหมเขามา มีรานตัดเยบ็เส้ือผาเกิดขึน้แทนการตัดเย็บดวยมือในครอบครัว การแตงกายของ
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ชาวอีสานมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั ซึง่ผูนาํการเปลี่ยนแปลงไดแก กลุมขาราชการและผูมี
ฐานะ แตชาวบาน คนแกตามชนบทหลายแหงยงัคงยึดมัน่ในประเพณกีารแตงกายแบบดั้งเดิม 

 
2.2.2.3  ภาษา 

 
ภาษาที่ใชกนัในทองถิน่มหาสารคาม ก็คือ ภาษาถิ่นอีสาน ซึ่งจะมีระบบเสียง ระบบ

คํา ระบบประโยค ที่คลายคลึงกับภาษาถิน่อีสานโดยทัว่ไป แตการออกเสียงสาํเนยีงของภาษายอม
แตกตางกนับางในแตละทองถิ่น โดยเฉพาะเรื่องของระบบเสียงวรรณยุกต 
 

2.2.2.4  ความเชื่อ 
 
ศาสนาพทุธเปนศาสนาที่ชาวมหาสารคามนับถือมากทีสุ่ด แตชาวบานกย็ังมีความ

เชื่อในลัทธิพราหมณอยูดวย เชน เชื่อเร่ืองหมอธรรม นอกจากนี้ยงัมพีวกทีเ่ชื่อถือผีสางเทวดา เชน 
ผีไทผีแถน ผีปูตา ผีฟา ผีตาแฮก เปนตน 

 
2.2.2.5  ประเพณสีําคัญของจังหวัดมหาสารคาม 

 
ประเพณีของชาวมหาสารคาม ยึดถือตามประเพณีอีสานทั่วไป คอืฮีต 12 สวน

ประเพณีสําคญัประจําปที่ตางไปจากจังหวัดอื่น คือ ประเพณีบุญเบิกฟามหาสารคาม 
ชาวอีสานมีความเชื่อมาแตโบราณวาเมื่อถึงเดือน 3 ข้ึน 3 ค่ํา ฟาจะไขประตูน้ําใหตก

ลงสูโลกมนุษย และเสียงของฟารองจะสามารถทํานายลักษณะของฝนประจําปได ในวันดังกลาว
ยังเปนฤกษสําคัญของชาวนาที่จะขนปุยคอกไปใสนาของตน ตอมาเมือ่ปพุทธศกัราช 2528 นาย
ไสว พราหมณี ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามไดดําริที่จะหาแนวทางนําประเพณีโบราณของ
ทองถิน่มาปรบัเปนแนวทางในการพัฒนาบานเมือง ดังนัน้จากตํานานฟาไขประตูน้ํา ผนวกกบั
ความเชื่อเร่ือง นางโพสพ จึงไดมีการประยุกตใหเปนงานประจาํปของจังหวัดมหาสารคามโดยจัด
ข้ึนครั้งแรกเมือ่วันที่ 4 กุมภาพันธ 2532 พรอมกับงานกาชาด และตั้งชื่องานวา “งานบุญเบิกฟา
และกาชาดจงัหวัดมหาสารคาม” 
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2.2.3  แหลงขอมูลทางศลิปวัฒนธรรม42 
 
จังหวัดมหาสารคามนอกจากจะเปนศูนยกลางทางการศึกษาของภูมภิาคตะวันออก 

เฉียงเหนือแลว ยงัเปนแหลงขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมจาํนวนมากอกีดวย ดังนี ้
 

2.2.3.1 พิพิธภณัฑวดัมหาชัย วัดมหาชยั เปนวัดเกาแกของจงัหวัด
มหาสารคาม สรางเมื่อป พ.ศ. 2408 ซึ่งเปนปเดียวกับการสรางเมือง ชาวบานเรียกวา วัดเหนือ 
ผูสรางวัดนี้คือ พระเจริญราชเดช หรือทาวมหาชัย(กวด)43 ภายในวัดมีพพิิธภัณฑซึ่งเปนแหลง
คนควาความรูเชิงประวัติศาสตรของมหาสารคามและภาคอีสาน ทั้งยงัเปนทีเ่กบ็รวบรวมงาน
ศิลปะที่มีคุณคาซึ่งทานเจาคุณพระอริยานุวัตร เขมจารี ไดเก็บสะสมไว เชน พระพทุธรูปโบราณ ตู
พระธรรม โดยเฉพาะบานประตูและคันทวยไมที่แกะสลักเปนลวดลายอันประณตี ออนชอยงดงาม
ซึ่งมีอายุเกาแกประมาณ 200 ป เปนตน 

2.2.3.2  สถาบันวจิัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม เปนสถานที่เกบ็รวบรวมความรูทางประวัตศิาสตรของผาพื้นเมืองอีสาน เร่ืองราวการ
จักสาน เครื่องปนดินเผา และเครื่องใชในชวีิตประจําวนัของคนอีสาน 

2.2.3.3    ศูนยศิลปวัฒนธรรมอสีาน  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปนที่
จัดแสดงเครื่องใชประจําวัน เครื่องนุงหม เครื่องดนตรีพืน้บาน ธรรมาสนไม ตูพระธรรมและใบลาน
จํานวนมาก ซึ่งเปนเอกสารบันทกึเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรมของอสีานในอดีตไว ทาํใหทราบถงึ
ชีวิตความเปนอยูของชาวอีสาน นอกจากนี้ยงัจัดแสดงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ขุดพบจาก
บริเวณเมืองโบราณนครจําปาศรีอีกดวย 

2.2.3.4 พิพิธภณัฑพืน้บานอีสาน  อยูไมไกลจากพระธาตนุาดูน เปน
สถานที่จัดแสดงบานเรือนของชาวอีสานในทองถิน่ตางๆ กวาสิบหลงัคาเรือน ทั้งเรือนชาวประมง 
รวมทัง้แสดงเครื่องมือจับปลาแบบพืน้เมอืง เรือนผูไทยและยุงขาว ใกลกันนั้นเปนพพิิธภัณฑทีจ่ัด
แสดงเกวียนกวา 20 เลม 
 
                                                           

42 บุรีรัตน สามตัถิยะ, ดินแดนแหงอารยธรรมกอนประวัตศิาสตร (กรุงเทพฯ : ไทย
วัฒนาพานชิ, 2544), 77. 

43 ปราโมทย ทัศนาสวุรรณ, จงัหวัดของเรา 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535), 92. 
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2.3  ขอมูลเกี่ยวกับรายการผญาดี อีสาน 
 

ในสวนของขอมูลที่เกีย่วกับรายการผญาด ี อีสานนี้ ผูเขียนวทิยานพินธเก็บขอมลู
โดยการสัมภาษณนายคําภา สโีสดา และไดแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ ความเปนมาของ
รายการผญาดี อีสาน และประวัติพอใหญเซียง คําภา ผูดําเนินรายการผญาดี อีสาน ดงัมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

2.2.1 ความเปนมาของรายการผญาดี อีสาน44 
 

รายการ “ผญาดี อีสาน” กอต้ังขึ้นโดยนายคําภา สโีสดา หรือพอใหญเซียงคําภา
เมื่อปพ.ศ.2518 มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและเผยแพรผญาอันเปนมรดกและภูมิปญญาพื้นบาน
อีสาน สงกระจายเสียงทางสถานวีทิยุทหารอากาศ 014 ออกรายการทางคลืน่วทิย ุA.M.1332 kHz 
เวลา 12.05–12.55 น. ทกุวันจันทรถึงเสาร เผยแพรในจังหวัดมหาสารคามและจงัหวัดใกลเคียง 
อันไดแก กาฬสนิธุ รอยเอ็ด บุรีรัมย ขอนแกน นครราชสีมา ชัยภูม ิและอุดรธาน ี เร่ิมแรกนั้นใชชื่อ
รายการวา “ผญาดี ส่ีโมงแลง” เพราะออกอากาศเวลา 16.00-18.00 นาฬกิา จนกระทั่งเมือ่
ประมาณปพ.ศ.2542 จึงไดมีการโยกยายเวลาออกอากาศ และตองเปลี่ยนมาใชชื่อรายการวา  
“ผญาดี อีสาน” 
 นับต้ังแตรายการผญาดี อีสานกอต้ังขึ้นนั้นไดรับความสนใจจากชาวทองถิน่อีสานเปน
จํานวนมาก และชวยกระตุนใหคนอีสาน โดยเฉพาะที่เปนเยาวชนใหหนัมาแตงผญา จะเห็นไดจาก
ผูที่แตงผญาสงเขามาในรายการมีตั้งแตเดก็อายุ 9 ขวบไปจนถึงผูใหญอายุ 90 ป และหากเอยชือ่
พอใหญเซียง คําภาแหงรายการผญาดี อีสานก็แทบไมมีชาวมหาสารคามคนใดไมรูจัก นอกจากใน
รายการจะมีการอานผญาซึง่ผูแตงสงเขามาแลว ทางรายการยงัมกีจิกรรมเพื่อสงเสริมและกระตุน
ใหผูฟงทัว่ไปไดมีสวนรวมโดยตั้งหวัขอใหแตงผญาสงประกวดชงิรางวลั  เชน ในป 2538 จัดใหมี
การประกวดแตงผญาในหัวขอ อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในป 2549 จัดใหมีการประกวด
แตงผญาในหวัขอ รณรงคตอตานยาเสพตดิ เปนตน  

ความนิยมในรายการผลักดนัใหเกิดการรวมกลุมกันของผูที่มีใจรักในกาพยกลอนจงึ
ทําใหมีการจัดตั้งชมรมผญาดี อีสานขึ้นใน วนัที ่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2537 และมีการนัดพบปะ
สังสรรคกันปละ 1 คร้ัง คือ ในวนัที ่16 เมษายน ของทกุป ที่ศนูยรวมหมอลําด ีเซยีง คาํภา โดยใน
                                                           

44 สัมภาษณ คําภา สีโสดา, ผูจัดรายการ ผญาดี อีสาน, 5 พฤษภาคม 2547. 
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งานนี้ ทุกคนตางหอขาวมารับประทานรวมกัน ใครมีอะไรก็นํามาแบงปนกนัเสมือนคนในครอบครัว 
จึงทาํใหชาวผญามีโอกาสไดพบปะและทาํความรูจักผูทีต่นเคยเขียนผญาโตตอบ หรือทําความรูจกั
เพื่อนผญาคนอื่นๆ ปจจุบนันี้สมาชิกของชมรมผญาดี อีสานมีตัง้แตหนุมสาว ไปจนถงึพอเฒาแม
เฒา จาํนวนประมาณ 100 คน นอกจากนี้ยงัมีการทาํกิจกรรมตางๆ รวมกนั เชน งานทอดผาปา 
งานแตงงานของลูกหลานสมาชิก งานบวชนาค เปนตน ซึง่กอใหเกิดความสมานฉนัทในหมู
ชาวบานอีสาน 
 
 2.2.2  ประวติัพอใหญเซียง คําภา ผูดําเนินรายการผญาดี อีสาน45 

  
พอใหญเซียง คําภา มีชือ่และนามสกลุจริงวา นายคําภา สีโสดา เกิดเมื่อวนัที่ 1 

มกราคม 2486 ที่อําเภอเชยีงยนื จงัหวัดมหาสารคาม ปจจุบันอายุ 62 ป สมรสกบันางอรสา สี
โสดา อาย ุ 47 ป และมีบตุรดวยกัน 2 คน ลูกชายคนโต อาย ุ 20 ป ปจจุบนักําลงัศึกษาที่
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ลูกสาวคนเล็กอาย ุ 13 ป ปจจุบันกําลงัศึกษาที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กอนที่จะมาทาํงานเปนนกัจัดรายการวทิยุกระจายเสยีง นายคําภา
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที ่4 และไดบวชเรียนศึกษาพระธรรมคําสอนอยูเปนเวลา 3 ป 
จนสําเร็จไดนกัธรรมโทจงึสกึออกมาประกอบอาชีพทาํนา แตดวยใจรักในงานดานสื่อสารมวลชน 
เมื่อมีการประกาศรับสมัครทดสอบเสียงเพื่อทาํรายการขาว นายคําภาจึงสมัครและไดผานการ
ทดสอบเปนนกัจัดรายการวทิยุในป พ.ศ. 2518 ในชวงแรกทางสถานวีทิยุกระจายเสียงใหนาย     
คําภาจัดรายการขาว แตดวยความทีส่นใจและมีใจรักในกาพยกลอนอีสานทาํใหนายคําภาเกดิ
ความคิดที่จะนําเอา ผญา ซึ่งเปนมุขปาฐะพืน้บานอีสานมาอานออกอากาศ จงึไดเสนอโครงการ
ตอทางสถานีวทิยุฯ และไดรับการอนุญาตใหจัดรายการได นายคําภาจึงใชชื่อรายการวา “ผญาดี ส่ี
โมงแลง” ออกอากาศเวลา 16.00-18.00 นาฬกิา หลังจากนัน้ใน พ.ศ. 2522 นายคําภาจึงไดเขา
สอบใบรับรองผูประกาศของกรมประชาสัมพันธและไดใบรับรองผูประกาศเมื่อป  

ปจจุบันนอกจากนายคาํภาจะเปนนักจัดรายการผญาด ี อีสานแลว นายคําภายงัจัด
รายการเพลงลูกทุง ที่สถานวีิทยทุหารอากาศในวนัอาทิตย เวลา 12.05-12.55 น. และไดประกอบ
กิจการบริษทัวาจางหมอลํา ชื่อบริษัท หมอลําดี เซียงคาํภา และแตงกลอนลําใหแกหมอลําที่โดงดงั
อีกหลายคน อาทิเชน หมอลําหญงิ พิสมยั เพชรลมโชย และคณะหมอลําตางๆ มากมาย อาทิเชน 
คณะฟาสีคราม คณะไทยยนืยง คณะขวญัใจเพชรโพนทอง และลาสดุในป 2548 คือ คณะหมอลํา
                                                           

45 สัมภาษณ คําภา สีโสดา, ผูจัดรายการ ผญาดี อีสาน, 5 ธันวาคม 2548. 
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วีรพงศ วงษสิน ในอัลบ้ัมชุด เสนหชุดที ่5 พระบอกแมออกทุกข จวบจนถึงปจจุบนันีก้ลอนลําทีน่าย
คําภาแตงมีจํานวนกวา 100 บท46 

 นอกจากนีน้ายคําภามักจะไดรับเชิญใหไปพูดในงานตางๆ จากทางจังหวัดและ
อําเภออยูเสมอ ในปพ.ศ. 2543 นายคําภา จึงไดรับเกียรติ์จากสถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรม
อีสานใหไดเปนผูใชภาษาเปนสื่อแหงการโฆษณาดีเดน 

ดวยอุดมการณที่จะอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานและใจรักในผญาแมจะมีคาใชจาย
มากมายในการจัดรายการและหาผูสนับสนุนรายการไดยากยิง่ก็ตาม นายคาํภากลับยังคงมุงมัน่ที่
จะจัดรายการตอไป นายคําภาคือตัวอยางหนึง่ของชาวนาวุฒิประถมศกึษาปที ่ 4 หากแตไดรับยก
ยองจากคนในทองถิน่ใหเปนปราชญ และยังคงเปนแรงบันดาลใจใหกบัลูกอีสานอกีหลายคนไดหัน
มามองและใสใจในผญามรดกพื้นบานอีสานที่นับวันจะคอยๆ เลือนหายไปตามกระแสสังคมและ
วัฒนธรรม ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 
 

จากขอมูลที่เปนความรูทั่วไปเกี่ยวกับผญาและภูมิหลังของแหลงขอมลูดังกลาวมา
ทั้งหมดนี ้ทําใหเหน็ไดวา ผญาเปนวรรณกรรมมุขปาฐะของอีสาน ที่ในสมัยอดีตมีความสมัพนัธกบั
วิถีชีวิตของชาวอีสานอยางยิง่ ผญาเปนถอยคําคมคาย ที่คนอีสานใชกลาวสัง่สอน เกี้ยวพาราสี 
หรือกลาวอวยพรกัน  

ในสวนภูมิหลงัของจังหวัดทีเ่ปนที่ตัง้ของสถานวีทิยุกระจายเสียงทหารอากาศ 014 ซึ่ง
รายการผญาดี อีสานใชถายทอด คือ จังหวัดมหาสารคามนัน้ จะเหน็ไดวาเปนจังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีเ่ปนแหลงการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ มีประวตัิศาสตรความ
เปนมาที่เกาแก และยังคงดาํรงไวซึง่ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสาน แมบางสวนจะมกีารรับเอา
วัฒนธรรมของสวนกลาง และตางชาต ิ แตก็ไดนํามาผสมผสานกบัวัฒนธรรมดั้งเดิม จงึมีสวน
สนับสนนุใหเกิดรายการผญาทางวทิยกุระจายเสียง 

ขอมูลในบทที ่ 2 นี ้ ผูเขียนวทิยานพินธจะนาํไปใชในการทําความเขาใจบริบท
ของผญาจากรายการวทิยุกระจายเสียง อันจะเปนประโยชนในการวิเคราะหผญาในบทตอไป  

                                                           
46 สัมภาษณ อรสา สีโสดา, คนพืน้ถิน่จังหวดัมหาสารคาม, 5 ธันวาคม 2548. 
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บทที่ 3 
 

การวิเคราะหผญาในรายการผญาดี อีสาน 
 

การศึกษาในบทนี้ผูเขยีนวทิยานพินธจะนําเสนอการวิเคราะห ผญาในรายการผญาดี 
อีสาน ซึง่เปนผญาที่ผูฟงทางบานเขียนสงเขามาออกอากาศทางรายการวทิยุกระจายเสียง โดย
ขอมูลที่ผูเขียนวทิยานพินธใชในการศึกษาครั้งนี ้ เปนขอมูลในรูปแบบจดหมาย ในชวงป พ.ศ. 
2542 ถึง พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลาทัง้สิ้น 5 ป ผญาจาํนวนที่ใชศึกษาทั้งหมด 2,386 บท  

อนึ่ง ผูเขยีนวทิยานพินธไดแบงประเด็นการวิเคราะหในบทที ่3 นี้ ออกเปน 5 ประเด็น
ใหญ คือ ประเภทของผญาในรายการผญาดี อีสาน วิเคราะหรูปแบบของผญาในรายการผญาดี 
อีสาน วิเคราะหเนื้อหาของผญาในรายการผญาดี อีสาน วิเคราะหภาษาของผญาในรายการผญาด ี
อีสาน และ วเิคราะหความสมัพันธของผญากับบริบททางสังคม  

การวิเคราะหในแตละประเด็นดังกลาวขางตน ผูเขียนวิทยานิพนธจะนําขอมูลที่เปน 
ผญาโบราณของอีสานมากลาวเปรียบเทยีบเพื่อเปนแนวทางใหเหน็ถงึความเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสงัคมที่มีผลกระทบตอ รูปแบบ เนื้อหา และภาษาของผญาในรายการผญาดี อีสาน ซึง่
เปนผญาที่แตงขึ้นโดยคนอีสานในยุคปจจุบัน ดังนี ้
 

1.  ประเภทของผญาในรายการผญาด ีอีสาน 
 

ดังไดกลาวในบทที ่ 2 แลววา ผญา เปนถอยคาํภาษาของชาวอีสานแตโบราณที่
ประกอบไปดวยความคมคาย และศิลปะในการใชภาษา เนื่องจากผญามีอยูในชีวติประจําวนัของ
ชาวอีสาน คนอีสานในอดีตไมวาจะเด็กเลก็ หรือผูใหญลวนพูดผญา ดังนัน้ผญาจงึใชไดทุกโอกาส 
และคนอีสานไมไดกําหนดกฎเกณฑจัดแบงประเภทของผญาไวแตอยางใด อยางไรก็ตามในระยะ
หลังเมื่อมีนกัวชิาการเริ่มใหความสนใจศึกษาวรรณกรรมทองถิน่กนัอยางแพรหลายจงึไดมีนักวิชา 
การวรรณกรรมทองถิ่นอีสานหลายทานไดพยายามจัดแบงประเภทผญาไวตางๆ กนั  

ทั้งนี้ เมือ่พิจารณาจากการศึกษาจําแนกประเภทผญาของนกัวิชาการหลายทาน 
ผูเขียนวทิยานพินธพบวา สวนใหญแลวมีการจําแนกประเภทและการใหนยิามที่เปนไปในทิศทาง
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เดียวกนั ซึ่งบางทานอาจมีการแบงแยกยอยเพิ่มเติมอยางละเอียดในบางประเภท อนึง่การ 
ศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน นี ้ ผูเขียนวทิยานพินธพบวาผญาดังกลาวเปนผญาที่เกิดขึน้ใน
บริบทของสภาพแวดลอมสังคมวัฒนธรรมในปจจุบนั  ดังนัน้จึงมีความผิดแผกไปจากผญาโบราณ
อยูบาง  แตกระนั้นก็ยังคงประกอบดวย ผญาภาษิต ผญาเกี้ยว และผญาอวยพรเชนเดียวกับผญา
โบราณ เมื่อผูเขียนวทิยานพินธศกึษาผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียงแลว พบวา ผญาใน
รายการดังกลาวมีผูแตงที่แตงผญาโดยมจีุดมุงหมายที่เพิ่มข้ึนจากการแตงผญาในสมัยโบราณ 
ผูเขียนวทิยานพินธจึงแบงประเภทของผญาจากรายการวิทยกุระจายเสียงดังกลาวจากขอมูลทีเ่ก็บ
รวบรวมไดโดยใชจุดมุงหมายในการแตงเปนเกณฑในการแบง และสามารถจําแนกผญาได 7 
ประเภท ไดแก ผญาแงคิดคําสอน ผญาเกี้ยว ผญาอวยพร ผญานทิาน ผญาระบายความรูสึก 
ผญาวิพากษวจิารณ   และผญาเบ็ดเตล็ด   ดงัมีรายละเอยีดดังนี ้

 
1.1  ผญาแงคิดคําสอน 

 
ผญาแงคิดคําสอน  หมายถึง ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหแงคิดเตือนสติ 

หรือส่ังสอนผูฟงเชนเดียวกบัผญาภาษิตโบราณของอีสาน ที่เรียกวา ผญาภาษิต แตผญาแงคิดคํา
สอนที่0ปรากฏในรายการผญาดี อีสานนี ้ บางบทอาจไมคมคาย หรือมีอุปมาอุปไมย แตกลาวสั่ง
สอนอยางตรงไปตรงมา ผูเขยีนวทิยานพินธจึงไมใชชื่อประเภทวา ผญาภาษิต 

เนื้อหาของผญาประเภทนีจ้ะแตกตางกนัไปตามวยัวฒุขิองผูที่แตงผญา ซึ่งผูเขียน
วิทยานิพนธพบวา คนเฒาคนแก หรือผูอาวุโสจะกลาวสั่งสอนตามความเชื่อ หรือ คานิยมดั้งเดิม 
เชน คําสอนเรื่องเฮือนสามน้ําสี ่ บางครั้งอาจมีการยกตวัอยางเปรียบเทียบที่ลาสมยั เพราะยงัติด
อยูในภาพของสังคมสมัยกอน แตเมื่อพจิารณาแลวจะเหน็ไดวาคาํสอนเหลานีเ้ปนคําสอนที่ยงัคง
คุณคา สามารถนาํไปปรับใชไดอยูเสมอแมกาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม เชน คาํสอนเรือ่ง
สัจจะธรรมของชีวิต ซึ่งผูแตงนาํเอาเรื่องของการทอผามาเปรียบ ดงัตัวอยาง 
 

…...ชีวิตเฮานี้เหมือนน้ําคางวางอยูบนใบบวั คือดังงัวเขาดึงแกจูงไปโรงฆา อายุนี้
นับมื้อยาวไปหลัง นับมื้อสัน้ไปหนาคือสตรีทอหูก  จักสิไดเถิงสุขหรือสิทุกขยามงาย 
หรือสิตายยามสวย หรือสิมวยมื้อน้ี….. 

(พอเคน : 12 ก.ย. 2545) 
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จากผญาบทดงักลาว จะเห็นไดวาการใชความเปรยีบของผูแตงคอนขางลาสมยั ผูแตง
ไดนําการทอหกูซึ่งเปนวถิีชีวติของชาวอีสานทีพ่บเห็นไดทั่วไปในสมัยโบราณมาเปรียบเทียบ ซึง่หา
มีผูฟงที่ไมเคยพบเหน็การทอผาอาจจะไมเขาใจ แตกระนั้นแกนของคําสอนดังกลาวกย็ังสามารถ
นํามาปรับใชไดในการดําเนนิชีวิต  

สวนผูแตงที่เปนคนอีสานสมยัใหมมกัจะไมไดอิงความเชือ่หรือคานิยมดั้งเดิม แตจะ
สอนตามที่ไดรับการศึกษาสมัยใหม มักสอนโดยอธิบายเหตุและผลตามหลกัวทิยาศาสตร และ
ยกตัวอยางจากประสบการณที่คุนเคยหรอืเหตุการณในปจจุบันมาเปรยีบเทียบ ดังตวัอยาง 

 
.....อุทกภัยฆาพี่นองเฮาตายหายสูญสิ้น ผูยังนั่งน้ําตารินเพราะเบิดส้ินทุกสิ่งอยาง

.....เสียดายยอนคนฮายตัดปา คนบฮูราคาเอาแตการคาหาหมองไดคือโจรรายปลนหมูเฮา 
คิดเบิ่งดูหมูเจา…..ควรพากันสังวรบาง ขั่นปาไมภินพังประเทศฮางเมืองหลม คือ
สมดุลถืกถลมใสสิมมบอนฮายภัยใกลฮอมมา ธรรมชาติกลายเปนบา พายุใหญน้ําทวมมา
แผนดินอาแตกเปนเสี่ยง พระอาทิตยสองแดดเปรี้ยงเบิดแนวกั้งเพิ่งกาย หนาวก็หนาวเปน
ตาฮาย ฮอนกฮ็อนปานตาย….. 

(วีระ : 12 ก.ย. 2544) 
 

 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวามีผญาประเภทแงคิดคําสอนเปน
จํานวนมาก และมีเนื้อหาทีห่ลากหลาย และแตงเพื่อใชสอนบุคคลแตกตางกนัไป ซึ่งสามารถแยก
ประเด็นคําสอนออกได ดังตวัอยางตอไปนี ้
 
 1.1.1  ผญาสอนหญิง 
 
 ผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวามีผญาสอนผูหญิงอยูหลายบทดวยกนั คําสอน
ในผญาแสดงใหเหน็วาคนอสีานยงัคงยึดมั่นอยูในคานยิมดั้งเดิม ทีย่กยองผูหญงิที่เปนกุลสตรี มี
ความเปนแมศรีเรือนอยู ดังความในผญาตอไปนี้ 
 
 ตัวอยางที ่1 

 
…..ยามผัวหนีไปทํางานตางแดนหาเงินใช ยากปานใดกระทนสูบูทํางานบยาน

เมื่อย สงเงินมาหาอยูเร่ือยทางบานใหคึดเอา คึดนําลูกนําเตา เมียฮักกะคือกัน อยาสุหันไป
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มีชายคบคนหลายชู ใหเจาดูทางบานเฮียนชานใหเจาเบิ่ง เทิงหมอเขาหมอนํ้าหุงตมสุแลง 
อยาสะทาตั้งแตแปง แยงแวนนอนเว็นคนเขาเห็นสินินทา…..บมวันําตัณหามืดมัวควักัน 
คนสิบูชาเจาเปนหญิงดีที่มีคา…..ผัวไปโดนหาเงินใช อยาสะไปมชีูกอน มีลูกออนใหเจา
เล้ียงเพียรสูอยูบเซา….. 

 (หมอลําอินทร : 31 ต.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้กลาวสอนผูหญิงทีส่ามีไปทาํงานตางประเทศ วาใหมีความขยันหมั่นเพยีร
รูจักดูแลบานเรือนและลูก อยาเอาแตแตงตัวสวยงาม และอยาคบชูสูชาย  
 
 ตัวอยางที ่2 
 

หลานางเอย มีผัวแลวทําโตใหถืกชอง คลองผูแกผูเฒา โบราณเวาใหคนิง เพิ่น
นั้นหลิงเห็นฮู พอมาคูยอนเกิดกอน ยามเพิน่สอนนอกชี้ ใหเฮานี้ไดคึดเอา สีโฮเฮนําเอา
ความโบราณเฒา บไดเอามาวา หาเถื่อพอเฮ็ดได สนใจตั๋วใหเฮ็ดนําแหนเดอ จําเอาสา    
เดอหลา ยามผัวไดแนวกินมา อยาชักชาใหปนแจงออกเปนสามไว ในมวลที่มีอยู หมูหนึ่ง
นั้นใหปนไวถาอยูกิน มวลสองสิ้น อยาขีดขัดวัดอยาขาด อยาประมาทคาดไวไปทานใหแก
พระสงฆ มวลที่สาม ปลงใหยายไปในคุมควง ใหคึดหวงพี่นองของเฮาใกลไดคูเฮือน เตือน
ใหคึดฮ่ําไวเปนใภเพิ่นเอิ้นวงศา ไดหยังมาอยาสะลืมแมผัว ยาของตัวอยาลืมไท ใหคิดถม
คุณไว มอีันใดใหคิดฮ่ํา สํ่าแมตนอยูบาน..... 

(สีโฮเฮ : 11 มี.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้กลาวสอนผูหญิงเรือ่งการจัดสํารับอาหารวาใหรูจักแบงออกเปน 3 สวน 
สวนแรกสําหรบัตนเองสามีและลูก สวนทีส่อง ใหถวายแดพระสงฆ สวนที่สาม ใหแบงปนแกญาติ
พี่นองของตนและสาม ี
 
 1.1.2 ผญาสอนชาย 
 
 ผญาในรายการผญาดี อีสาน สวนใหญพบวามักจะเปนผญาสอนหญิง สวนเนื้อหาที่
กลาวสอนชาย พบจากขอมลูที่รวบรวมไดอยูเพียงบทเดยีว ดงันี ้
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 …...คาความหมายของผัวนี้ เปนสามีตองยิ่งใหญ ปกปองภัยใหลูกเตา เทิงเมียเจา
จั่งสิควร อยาจติรวนอยาใจเลีย้ว มีฮักเดียวใหกับคู ตองเอน็ดูเมตตาค้ํา ผูนําหนาลูกพอง
เมีย ผัวกินเกลือเมียกินปลา ผูสามีตองทําได ใจตองใหญคักกั่วภู…..เมตตาค้ําใหแกกัน 
ควรขยันอยาขี้คราน เฮ็ดการงานซุซุอยาง ใหเมียวางไวใจได ยามเมียไขอยาหางคิง เพศ
ผูหญิงบแมนเพศเกงกลา ภรรยาขั่นฮักนั้นอยาตีตอย ใหคอยจาใหคอยเวากับเมียเจาให
คอยสอน….. 

(กิหลีดขาว : 1 พ.ย. 2542) 
 

ผญาขางตนนีส้อนใหผูชาย ซึ่งเปนสามีใหดูแลปกปองคุมครองผูหญิงที่เปนภรรยา
และลูก แมผูชายจะแข็งแรงกวาแตก็อยาไดรังแกผูหญิง ควรใหความรักความเมตตา ดูแลยามปวย
ไข ใหรักเดียวใจเดียว และขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
 

1.1.3 ผญาสอนผูนาํ 
 

ผญาในรายการผญาดี อีสานยงัปรากฏผญาที่ใหแงคดิคําสอนแกผูนําหรือผูปกครอง
บานเมือง ดังความในผญาตอไปนี้ 

 
.....การเปนผูนําคนนี้ ปกครองดีลูกบานยองไปทั่ว คันผูนําเห็นแกตัว ประพฤติชั่ว

เห็นแกได คนเขาเวาพื้นทั่วกัน เห็นแกโตเจาของนั้น อยาไดกะหลาวเปนผูนํา ทําไปตาม
อําเภอใจ อยาใฝเลยสิเรืองรุง เฮ็ดอีหยังหวังมุง เพื่อโตเองมันบแมน อยาลืมคนที่ใหคะแนน 
พวกเจามานั่งแทนชูคอไดยอนผูใด ยามไดเปนผูนําแลว อยาลืมแนวสัญชาติเกา อยาลืมตี้
ผูใดเวา บานเฮานั้นตองเจริญ เงินตกมามุบมบิไว กระจายไปบถึงที่ ความเวาวาสิซอยผูนั้น 
วาสิพัฒนาอันนี้ เปนปแลวกะบเห็น เปนผูนําเลนๆ ใหเปนนําแหนจักคน..... 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 29 พ.ย. 2545) 
 

ผญาบทนี้ตองการจะสอนผูนําใหมีคุณธรรมอยาเห็นแกประโยชนสวนตน ใหมีสัจจะ 
เคยสัญญาเมือ่ตอนเลือกตั้งเชนไรตองทาํใหไดเชนนั้น หากปกครองดปีระชาชนก็ยกยองนับถือ แต
หากประพฤตปิระชาชนก็จะนินทาได 
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1.1.4 ผญาสอนพอแม 
 
จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวิทยานิพนธพบเนื้อหาเกีย่วกับ

การสอนพอแมปรากฏอยูดวย ดงันี ้
 
ตัวอยาง  

 
 ผูฟงเอย..เปนพอแมคนนี่ ตองทําดีเปนตัวอยางพอเฮาสิไดอางสอนเขาไดใหเชื่อฟง 
เสียงจมดังยามเมาเหลา จมใหเขาวาลูกชั่วตัวเปนพอแทๆ หากเมาแอนาเชื่อฟงอยูบอ 
เสียงเพิ่นดังฟอๆ วาลูกกอสรางปญหา ผูเปนพอน้ันนาตองมีปญญาเหนือเขาบางเฮาควร
เฮ็ดเฮาควรสรางแนวทางดีใหลูกเบิ่งอยาเตลิดเปดเปง เฮ็ดแตแนวขี่ลาย อายลูกบางสราง
ใหเปนมีแตสิเคี่ยวเข็ญใหลูกเปนตามใจพอ บดัโตเองนั้นนอ สอนโตเอ็งบไดไผนอสิเชื่อฟง 
ผูเปนแมกะควรตั้งในฮีตคองเฮือนบแมนเดือนทั้งเดือนเลาะหาแตวงไพ เฮ็ดแนวไดซูมือ้น้ี 
ตาลูกมีลูกตองเบิ่งเฮ็ดบเหิงดอกเจา เขานั้นตองเฮ็ดนํา การกระทําพอแมนี้หากทําดีลูกตอง
เชื่อ ลูกเขาสิเปดเบื่อ หากพอแมเฮ็ดขี่ลายมีแตฮายจมใหเขา เอาเหตุผลออกมาเวา บอกให
เขาเบิ่งเฮาเปนโตอยาง แตพอแมอยาอางลูกผูอื่นนั้นลูกนอยใจเฮ็ดแนวไดเตือนตนบาง 
อยาถากถางวาเขาชั่ว ตัวพอแมนี้ตอง ฮูดชีั่วกวาลูกหลาน พอประมาณขอเซาไวหากผิดใจ
อภัยแนตัวผูขานี้แหม ลูกดีอยูดอกเจาบพาเศราต่ําสกุล(ผูฟงเอย) 

(พอใหญซิ่ง เฉินหลอย  : 18 ก.พ.46) 
 
 ผญาดังกลาวนี้มีเนื้อหาสอนผูเปนพอแมวาใหเปนตวัอยางที่ดีแกลูกหลาน ผู
เปนแมก็ควรประพฤติตนตามฮีตคอง หากพอแมประพฤติดีใหลูกเห็นเปนตัวอยางเวลาสัง่
สอนลูกลูกก็เชือ่ฟง แตหากประพฤติไมดีลูกก็เอาเยี่ยงอยางได 
 

1.1.5  ผญาสอนบุตรหลาน 
 

เนื้อหาของผญาแงคิดคําสอนที่ปรากฏในรายการผญาดี อีสานนี้ นอกจากผญาสอน
ชาย สอนหญงิ และสอนผูปกครองแลว ผญาในรายการผญาดี อีสานยงัปรากฏผญาที่สอนบุตร
หลานใหรูจักกตัญูรูคุณบุพการีและใหรักความเปนไทย ดังตอไป นี ้
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ตัวอยางที ่1 
 

…..มีลูกนอยจองขางจั่งคึดเห็นคุณแม เปนสัจจริงอยางเที่ยงแทฟงแลวใหฮิ่น
ตรอง มีลูกนอยเฮากะตองตุมตอมถนอมฮัก พอแมเฮากะคอืกัน เพิ่นฮักเฮาโดยดาม ความ
เปนจริงอยามองขามตองแทนคุณสนองตอบ เพิ่นฮักเฮาเลี้ยงเฮาตองแทนคุณตอบทานไว 
ไปหนาสิฮุงเฮือง….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 5 ก.พ. 2546) 
 

ผญาบทนี้สอนบุตรหลานใหนกึถึงและรูจกัตอบแทนบญุคุณบุพพการี เพราะพอแมคือ
ผูที่รักเราอยางแทจริง ลูกทีก่ตัญูนั้นจะมีแตความเจรญิรุงเรือง 

 
ตัวอยางที ่2 

 
.....การศึกษานัน้ดีแท แตชอบแวออกหาเที่ยว บาวและสาวมักออกเที่ยวบฟงซ่ํา

พอแมสอน นุงเสื้อเขินออนตอนโชวสายบอืคอืตาหนาย พวกผูชายกะมักยอมผมแดงแทกะ
ซางเปน กินเหลาเบียรออกหาเลนทําโตเปนนักเลงใหญ ไปทางใดขับรถซิ่งหญิงชายนั้นกะ
ดังกัน.....อยาเอนเอียงนําฝาหรั่งหลายเถาะเจา ฟงผูเฒาเวาแนะนํา อยาพากันเหยียบย่ํา
เฮ็ดใหต่ํามันเสียหาย อยาทําลายประเพณีสวนที่ดีรักษาไว ไทยใหเปนไทยแทอยาไปแวนาํ
ฝาหรั่งไทยบพังดอกลูกหลา หากเฮากลาแตส่ิงดี..... 

(พอใหญซิ่ง เฉินหลอย : 26 พ.ค. 46) 
  

ผญาบทนี้กลาวสอนลูกหลานที่ชอบเที่ยว และไมเชื่อฟงคําสอนของพอแม วาอยาทาํ
ตามคานยิมของตะวนัตกมากนกั และใหรักษาประเพณีที่ดีงาม รักษาความเปนไทยอยาทาํลาย 

นอกจากผญาในรายการผญาดี อีสานจะสอนบุคคลหลายประเภทแลว ยงัสอนใน
เร่ืองตางๆ ทีห่ลากหลาย อาทิ เร่ืองของการวางตวั ดังตวัอยาง 
 

 แฟนผญาเอย คันวาเฮาหากไดทรงอาชาเปนขุน มวลทาสาแหแหนหลังหนา อยาได
วาจาเวายอโตโออง พลไพรพรอมเมืองบานจึง่บาน ยามเมือ่เฮาหากไดผาผอนแพรพรรณ 
โภชะนังม ีพรํ่ามวลเงินใช จงไดปูนปนใหทาสานองพี ่แลเหลามิตรพวกพอง สหายแกวแกน
เกลอ ยามเมือ่ตองภัยเภทอันตราย ทั้งมวลจดั ซอยปองปูนปอง เทียมดั่งเฮือนเฮาสรางหลัง
สูงกวางใหญ ยังเอาเสาแกนไมมาลอมแวดวงั อีกอันหนึ่ง มวลพี่นองตองเพิ่งพากัน คราว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71

เปนตายซอยกนัปองปาน คราวมใีหปูนปนแจกแบง คราวทุกขไฮปูนปองซอนปอง เทียมดั่ง
ดงปาไมไดเพิงยังเสือ คนบไปฟนตัด คอบเสือเขายาน เสือก็อาศัยไมในดงดอนปา ฝูงหมู
คนบฆา เสือไดคอบดง อันหนึ่ง พอแมพรอมมิตรหมูมวลสหาย ครูอาจารยผูมีคุณลน เฮา
ควรไดหาทางไตตอบหยาถอยฮายปองขี้ใสคณุ 

(ศรายุทธ : 28 ก.ย. 2544) 
 
 ผญาคําสอนขางตนนี้เปนการสอนการวางตนตอคนประเภทตางๆ ไมวาจะเปนพอแม 
มิตรสหาย ครู รวมไปถงึบริวาร กลวิธกีารสอนสอนโดยใชความเปรียบกับส่ิงตางๆ ในธรรมชาติซึง่
เปนรูปธรรมเขาใจไดงาย ดังนี้คือ สอนใหรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติพี่นองและเพื่อน เพราะเมื่อมี
อันตรายเขาเหลานั้นจะชวยปกปองเราได โดยเปรียบกับบานหลังใหญก็ตองมีร้ัวลอมรอบเพื่อ
ปกปองตัวบานไมใหใครรุกลํ้าเขามา สอนใหพี่นองรูจักชวยเหลือพึง่พากัน โดยเปรยีบวา เหมือน
เสือกับปา ซึง่ตางตองพึ่งพาอาศัยกนั คนก็ไมกลาไปตัดไม เพราะมเีสอือยู สวนเสือก็ไดอาศัยปา
เปนแหลงที่อยูอาศัย 
 นอกจากคําสอนเรื่องการวางตัวแลว ยงัปรากฏคําสอนที่มีแนวคิดจากหลกัธรรมทาง
พุทธศาสนา นัน่ก็คือ คําสอนเกี่ยวกับเร่ืองบาปบุญ และการทาํทาน 

จะเหน็ไดวา คนอีสานนบัถือและศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยางยิง่ ทกุหมูบานใน
ภาคอีสานจะตองมีวัดอยางนอยหนึง่แหง คนอีสานชอบทําบุญสนุทานดังจะเหน็ไดในงานประเพณี
ตางๆ ของชาวอีสานมักจะมีเร่ืองการทําบุญเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นผญาแงคิดคําสอนจึงปรากฏคํา
สอนเกี่ยวกับเร่ืองการทาํบญุอยูไมนอย ดังตัวอยาง 
  

…..ใหกินทานเทื่อละเล็กเทื่อละนอยบุญสิไดมากหลาย คือจั่งเฮาต่ําผาหลายมื้อ
หากตอยาว ผูเพิ่นมีเลาขาวของเหลือเฮือนลนที่อยู ก็เพราะบุญเพิ่นสรางทานไวตั้งแตหลัง 
การทําบุญอยาสิครานหลังสิพอพระเมตตรัย อยาไดลืมครองศีลใหทอดทานทําไว พระ
รัตนตรัยแกวสามประการ ใหทูลเกศ ใหเจานบนอบนอมประณมไหวใสเศียรนั้นเดอ คือจั่ง
เฮากินเฮากะอิม่ บฮอนไปอิม่ทองเขาพุนผูบกิน….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 15 ต.ค. 2545) 
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 ผญาบทนี้มีใจความกลาวสอนผูฟงในเรื่องการทําทาน โดยเปรียบกับการทอผาวายิ่ง
ทอก็ยิง่ยาว การทําทานก็เชนกนั ยิง่ทํากย็ิง่ไดบุญ คนทีรํ่่ารวยโภคทรพัยในชาตินีก้็เพราะสัง่สมบญุ
มาแตชาติกอน 

นอกจากคําสอนที่เนนสอนเฉพาะบุคคลประเภทตางๆ คําสอนเกีย่วกับการประพฤติ
ปฏิบัติตนในสงัคม และคําสอนดานหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาแลว ในผญายงัปรากฏคําสอนที่
สะทอนใหเห็นถึงปญหาสังคมในปจจุบนั ดงัจะเห็นไดจากผญาตอไปนี ้
 

 …..ยาเสพติดพิษภัยม ี แถมยังเปนโรคฮายหลายเรื่องฮอดบาปกรรม…..หนอยกะ
โปงบานนั้นเดี๋ยวกะโปงบานนี้ เปนหยั่งนอจั่งบกลัว เลิกสาเลิกสาอยาสิไปเกลือกกลั้ว ของ
มันชั่วยอมทําผิด อยาสิเอาชีวติแลกมันเถาะขอรอง เมืองไทเปนเมืองทอง ขาวในนาปลาใน
น้ําของสิกินนับบขวย ขายยาบาแลวรวย เห็นอยูตั้วพี่นอง คนรวยพวกหมูนั้นเดียวไปอยูไส 
ไผทํากรรมใดไวมันยอมตอบคืนสนอง อันสวรรคนรกนั้นหากมีจริงแท ไปเบิ่งแมะอยูแถว
สารคามนี้ เมืองรอยเอ็ดกะมีกาฬสินธุ ขอนแกน มีหลายเขตหลายแดน คันโทษถืกลามโซ
โอยโกคักหลาย…..พอแมลูกฮกัเขาใจกันมีแตความอบอุน หมั่นสรางน้ําทําบุญ บผิดบเถียง
ทําความดีบอาฆาตมาตราย ผองไทยเฮานองอายคือเฮาไดอยูสวรรค 

(ปนขาวจี่ทาไข : 27 ก.ย. 2544) 
 
 ผญาดังกลาวแตงขึ้นเพื่อใชสอนผูขายและเสพยาเสพตดิวาใหเลกิเสียเพราะเปนบาป 
ผูแตงยังกลาวถึงความเชื่อเร่ืองนรก-สวรรค และเรื่องกรรม วาใครทาํกรรมใดไวยอมไดรับผลแหง
กรรมนั้น  
 
1.2  ผญาเกี้ยว 

 
ผญาเกี้ยว  หมายถึง ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการเกี้ยวพาราสี

ระหวางชายหนุมและหญิงสาว เชนเดียวกับผญาเกีย้วโบราณอีสาน และสวนใหญจะมีลักษณะ
คลายผญาเกีย้วแบบสาสนรักดังที ่จารุวรรณ ธรรมวัตรไดใหคํานิยามความหมายไว ซึง่ไดกลาวถงึ
ในบทที่ 2 ผูเขียนวทิยานพินธจะขอยกตัวอยางจากผญาที่พบในรายการผญาดี อีสาน ดังนี ้ 
 

สาวสมศรีเอย อายนี้ลูกแตดาวเขตถิ่นดินซําสูง ใจประสงคนาแซงจั่งดุงมา
ทางพี้ อัศจรรยใจฮุงหาปองกนิตั้งแตคาง นางเอย ไกนอยมีอยูบแพสังมาฮองใสควายซั่น
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ดอก อายอยากหยับสวนหมอนมาซอนสวนหมี่ อยากหยับสวนหมากมี่มาซอนหมูขนุน เจา
ผูกบยามแลงเดือนสามบไขปาก เจาสิงับปากไวคอยทาเวาตอไผ สมศรีเอย อายนี้เปรียบ
คือควายหิวน้ําทางไกลเดินแดด บาดวามาพบพอหนองน้ําแตสิลง วาสิลงชมเลนกั้วกลิ่นอิน
ทวาใหมันหายโรคาชื่นชมกะใจอาย ใจประสงคตอไมจึงไดแบกขวานมา ใจประสงคตอ
เฮือนซาววาจั่งแบกขวานมาน้ําพรอม มาเห็นน้ําวังใสคิดอยากอาบยานแตมีเงือกเฝาในน้ํา
สองบเห็น คันแมนเปนตาได สิคาดหางลงสา คันบเปนประการใดสิแบกกะเซอคอนกะโซ 
เจาผูโพธิ์ไทรดั้วดูงามกลางบุง กาก่ํานอยสิขอซนไดบเด สมศรีเอยบุญบเคยมีชางเห็นมัน
มาคิดอยากขี ่ คิดอยากขี่อยูบแพแตกลัวยานแยงหงวยซันดอก สมศรีเอยเพิ่นวากกไมใหญ
มีผีเฝาหวงแหน ไวทาอยูสาวผูดีบมีชูผีเปาสิปองเอา อันวาตัวของเจามีแฟนปองแลวหรือบ 
คันอายขอกอดเกี้ยวโอะเวาเกี้ยวตัวนองสิวาใด สมศรีเอยอายอยากถามขาวนอง ถามขาว
ทางหัวใจ แมนมีผัวแลวไปนอพอบักหํายังมบี อันตนยอมคีนหยม อันตนยมมีคนซันแลว
ไปนอ กกหมากทันอยูขางบานมีคนขึ้นแลวบเด คันเปนตาอายสิตอมหอบเงินแสนมาขอ
แตง คันบสมมาดแมง สิหอบแบงควาแลนหนี ฝากไมตรีไวซํานี้ 40 ปคนขี้เหร หุนบ
สมมาตรเทดอกเดหลาบัดฮาเห็น ฝากผญาเปนหมูเลนมานอนเว็นบาดยามเมื่อย บาดยาม
เหงาไดเปนเพื่อนทาคุยเลนแนเถาะเดอสาวสมศรีเอย 

(40 ปโสงแดง : 13 ส.ค. 2545) 
 

 ผญาบทนี้เปนผญาของฝายชายที่แตงเกี้ยวพาราสีฝายหญิง โดยใชความเปรียบใน
การบอกรักฝายหญิง และลองเลียบเคียงถามเรื่องคูครองของฝายหญิง 

นอกจากนี ้ผญาเกี้ยวบางบทมีลักษณะแสดงอารมณตัดพอตอวาคนรัก ดังตัวอยาง 
 

นกพรากคูกะยังฮองเสียงดัง กาพรากฮังกะยังฮองเสียงกอง บัดวานองพรากอาย คํา
เดียวกะบส่ัง คันบเอิ้นสั่งใกล กะพอเอิ้นสั่งไกล 

(อ.บ.ต.สมหมาย : 29 ต.ค. 2544) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาที่ฝายชายตัดพอตอวาฝายหญงิ โดยมีใจความกลาวเปรียบเทยีบ

วา นกพรากจากคูและกาพรากจากรังกย็ังรอง แตนองพรากจะพี่ คําเดยีวนองก็ไมส่ังเสีย 
 เนื้อหาของผญาเกี้ยวที่ออกอากาศในรายการผญา บางครั้งผูแตงก็แตงในลกัษณะ

สมมติสถานการณข้ึนมาและสมมติตัวละครโตตอบกันเอง ดังตวัอยางผญาบทหนึ่งที่ผูแตงใชชื่อวา 
เกี้ยวสาวแมฮาง ดังนี ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74

ชาย  พี่นี้แนวควายตูหางกิ้นบคือเพิ่น ประสงคหาแตหญาสวนฮางแมนคอ พอเหลียว
เห็นสวนฮางดีใจเตนเขาใสแทแหลว 

หญิง นองนี้แนวสวนฮางบมีสมบักตูใหญดอกตี้ จั่งไดลอมฮั้วไวในหั่นปลูกมอนอายเอย 
ชาย พี่นี้ฝนหาฮั้วสวนมอนฮั้วถี่ๆ ตูซิบุปนปโคมเขาซอกหา จนไดเห็นกอหญาในสวน

ยอดออนๆ จัง่สินอนอยูลี้ในหั่นคอยเล็มนอนเอย 
หญิง อายเอยขืนวาแนวสวนฮาง ไผเห็นบอยากเบิ่ง อายเอย หมูผูบาวส่ํานอยเห็นแลว

ถมน้ําลายแทแหลว...... 
(สาวพิการ : 15 พ.ย. 2542) 

  
ผญาบทนี้เปนผญาที่ผูแตงสมมติใหฝายชายไปเกี้ยวพาราสีฝายหญิงซึ่งเปนแมหมาย 

ผูแตงใหฝายชายเปรียบตัวเองเปนควาย และฝายหญิงเปนสวนราง ฝายชายบอกอยากจะมาหา
เล็มยอดหญาในสวน แตฝายหญิงก็ปดปองวาสวนรางอยางนี้ใครจะอยากเขามา โดยผญาเกี้ยวบท
นี้มีนยัยะสื่อความหมายทางเพศโดยใชสัญลักษณเปรียบเครื่องเพศของชายวา คือควายหางดวน 
และเปรียบเครื่องเพศของผูหญิงวา คือสวนราง 

นอกจากนี ้ผญาเกี้ยวบางบท ผูแตงอาจสมมุตตินเองเปนตัวละครในวรรณกรรม และ
พรรณนาความรูสึกของตัวละครซึ่งมีตอนางอันเปนที่รักคลายลักษณะนริาศ ดังตัวอยาง 
 

…..ผูใจดํานอทําได ความรักของอายคลายกับนอพังคี ไปฮักสาวเมืองคีตา ลูกพญาผู
สูงล้ํา ถาเปรียบกันเปนชั้นตางกระทั่งศักดิ์ศรี อายเปนแนวขีช่ี อยูบาดาลนอเมืองใจ อยาก
มายลโฉมนองสาวไอคําผูมากคา สาวนครเมืองคีตาผูคาลํ้า ซางงามแทดังคําลือ อายได
หลงฮักนองเมื่อไดพบประสบเจอ หลงรักเธอจนหมดใจ….. 

(ดาวหลงฟา : 26 ต.ค. 2544) 
 

ผญาบทนี้ ผูแตงสมมติตัวเองเปนพญานาคพังคี ตัวละครในเรื่องผาแดงนางไอที่แอบ
รักนางไอคํา จนแปลงตัวเปนกระรอกเผือกไปเฝานางจนกระทั่งถกูนายพรานยิงตาย 

 
1.3  ผญาอวยพร 

 
ผญาอวยพร หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชอวยพรในโอกาสตางๆ 

เชนเดียวกับผญาอวยพรโบราณอีสาน แตมีเนื้อหาและจุดประสงคในการนาํไปใชเพิ่มเติมจากเดมิ 
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เพราะแตเดิมนั้นผูใหญหรืออาวุโสกวาใชอวยพรใหผูนอย แตปจจุบันบางกรณีผูอาวุโสนอยก็อวย
พรใหผูใหญ และยังปรากฏคําอวยพรอื่นๆ อีก ซึง่เนื้อหาในผญาเหลานี ้ ไดแก ผญาอวยพรทั่วไป 
ผญาอวยพรปใหม ผญาอวยพรนาค ผญาอวยพรวนัเกดิ ผญาอวยพรคูสมรส ผญาอวยพรคนโสด 
และผญาอวยพรทหาร ดงัตัวอยาง 

 
1.3.1  ผญาอวยพรทั่วไป 
 

ผญาอวยพรวนัรดน้ําดาํหวั ที่พอชารีแตงเพื่ออวยพรใหแกบรรดาลูกหลานชาวผญาที่
ไปรดน้ําดําหวัในวนัสงกรานต ดังนี ้
 

 โอนอบัดนี้ พอชารีสิขออวยพรใหไทยหมูแฟนผญา เดือนเมษามาโฮมกันมื้อน้ันเปน
วันที่ 16 ยกมาจาเวา เฒาคําภาลูกชายฮกัจักวาไผตอไผไดนัดมาฮดน้ําพรอมพร่ําดําหวั 
ออกจนมัวมืดฟาแตมวลหมูแฟนผญา พอชารีจั่งแมนดีใจหลาย ตลอดตายบลืมได สิขอ
อวยพรใหไทยหมูแฟนผญา เซียงคําภาเปนตน คนดังทางอากาศ ขอใหโพยพยาธฮิายกาย
ขางฮางหนี ขอใหมีแตความสุขคูสุคนเสมอหนา…..มีทั้งอินทรพรหมฟาเทวดามาหลิงลํ้า 
แลงค่ําเชารักษาเจาคูสุยาม พรอมท้ังครุฑนาคน้ํายมราชธรณี ผูเพิ่นมีฤทธิธ์ีแฮง ปราบมาร
ทั้งคาย อยูทางสุขสบายบาง คิงบางวาสคองๆ ขอใหไปตามคองของพระพุทธเจาเฮาสิได
อยูดี ขอใหมบีญุอยูซูนํากุมเหลื้อมแดทอน….. 

(พอชารี : 1 พ.ค. 2546) 
 

ผญาบทนี้มีใจความกลาวอวยพรวา ขอใหพอใหญเซียงพนจากโรคภัยไขเจ็บ ขอใหมี
ความสุข เทวดา รวมทั้งครฑุและนาค จงชวยปกปกษรักษาอยูทุกเมือ่ 
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1.3.2  ผญาอวยพรปใหม 
 
ผญาอวยพรทีป่รากฏเปนจาํนวนมากในรายการผญาด ี อีสานไดแก ผญาอวยพรวันป

ใหม ซึ่งในผญาอวยพรโบราณจะไมพบ เพราะปใหมของคนโบราณ คือวันสงกรานต ผญาอวยพรป
ใหมนี้ผูแตงผญาจะเริ่มสงเขามาออกอากาศชวงตนเดือนธันวาคมถึงปลายมกราคม โดยถือตามวัน
ปใหมสากล ดงัความในผญาวา 
 
 ตัวอยางที ่1 
 

 ปเกาลวงผานพน อายุคนกะเพิ่มขึ้นอีกปหนึ่ง พอเซียงเอย ความเตงตึงกะลดนอย 
ความเหี่ยวยนเพิ่มขึ้นมา ซุมเด็กนอยนองหลา ความหนุมแนนกะขึ้นมา หนุมสาวบานเบง 
กาลเวลามันรีบเรง เรงเขาฟาวหมุนไป ฮอดปใหมมาเถิงแลว เสียงโฮแซวคนซองมวน มวล
ไทยเฮาพี่นองฉลองเลน คักหลาย บัดนี้ขออวยพรใหนองอาย แฟนผญาทังหญิงชาย สุข
สบายกันถวนทั่ว ความหมองมัวโศกเศรา เงาฮายใหกายหนี ขั่นผูไดมีหนี้ กะใหมีแนวมา
ซอย พี่นองเอย ทยอยจายใหหมดสิ้น มีโชคลาภเขามาแทน มีความฮกัใหเหนียวแนน 
แฟนๆ เอย ทุกๆ ทาน สุขสําราญหวานชื่น เจริญขึ้นคูซุแนว อยาใหมีแนวดางแปว ใหสุขใจ
สบายฮาง พี่นองเอย สรางความดีเอาไว ไทเฮานั้นอยาสิลืม ทางพอเซียงเทิงครอบครัวใหมี
สุขเปนปลื้ม ดวยพรชัยครบทกุอยาง อายุยืนเลยรอยปกาวยาง ฮมโพธิ์นั้นแผใบ วรรณะใส
คือแกว คุซุแนว สมบูรณสุขถวนทั่ว เดอพอเดอ สุขะนั้นอยาหมองมัว ใหแข็งแรงสดชื่น พลัง
ฟน หนุมคืนมา ใหกําลังหลายคือทาวสามหวดออนหลา เดอพอเซียงคําภา หาปราบภัยคือ
ขอยวา พละ พลังมหึมา มีลาภผล ทวีขึ้น สุขสดชื่นพรอมสมหวัง ขั่นมีใจตอตั้ง ประสงค
หยัง ขอใหไดจัง่วา จัดรายการเวาผญา ใหแฟนๆ ใหญนอย อีกจักรอยยี่สิบป อี่พอเอย 

(กุหลาบสด : 27 ธ.ค. 2544) 
 
ผญาบทนี้กลาวอวยพรปใหม ใหพอใหญเซียงมีผิวพรรณเตงตึงไมเหีย่วยน สวนผูฟง

รายการที่เปนเด็กก็ขอใหโตเร็วๆ ขอใหผูฟงรายการทุกคนมีแตความสุข ความทุกขขอใหผานพน 
ใครมีหนี้ก็ขอใหใชหนี้ไดหมด มีโชคลาภเขามาแทนที่ มีความสุขสาํราญใจ และชวงทายเปนการ
อวยพรใหพอใหญเซียงอายยุืน สุขภาพแข็งแรง ประสงคส่ิงใดก็ขอใหสมหวงั 
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ตัวอยางที ่2 
 

ปใหมสงพรลุงเซียง คําภา ใหพรลุงคําภา ปรารถนาสิ่งใดใหเจาไดส่ิงนั้น สมดั่ง
มโนหวังชื่อวาโภยภัย สังก็อยามาตอง ขอใหเงินทองลนเกินคนในโลก ความทุกขโศกใหเวน
เวรฮายอยาไดม ีบุญกุศลสวนนี้ขอใหเปนฉัตรแกววอทองใหรองนั่ง ใหสําเร็จความหวัง ดั่ง
มโนนึกไวใจเจาปรารถนา ดวยเดชกลาคุณแหงพระไตรรัตน จงขจัดโภยภัยใหหางไกลไล
เวน เวรภัยฮายศัตรูมารอยาบงัเบียด เจาอยาขมเคียดแคนอารมณบูบด ีตื่นฮุงเชาใหสดชืน่
ใสแสง เถิงยามแลงใหเจาใสโฮงๆ ดั่งแสงไฟฟา โรคาไขใหหนีไกลเวนหาง ปรารถนาอีหยงั
ใหเจาไดส่ิงนั้นเสมอดามดั่งมโน 

(แมบังอร : 10 ม.ค. 2544) 
 

ผญาบทนี้กลาวอวยพรใหปใหมแกพอใหญเซียงใหเงนิทองไหลมาเทมา ประสบ
ความสาํเร็จ ปราศจากเวรและโรคภัย 

 
ตัวอยางที ่3 

 
พอเซียงเอย มาเห็นกันวันนี้สวัสดีวันปใหม 12 เดือนผานพน คนเฮาเฒาอกีหนึ่งป 

ป 45 หนีผานพนขามลวงเลยไป ป 46 เวียนมาถึงคอยเจริญเดอเจา อนักายาอยามีเศรา
ผิวพรรณใหผุดผอง คิดส่ิงใดแนวที่มันถูกตองใหสมมาตรปรารถนา เสียงใหดังกองฟายาม
เวาใสไมโครโฟน คนไดฟงใหติดใจหลงใหลมาฮมตอม แนวใดดีใหมีพรอมสมใจคูสูอยาง 
ของจังไรใหหนีหาง   อันความเจบ็ปวยไขใหหนีเวนจากไป บัดนี้อวยพรใหแฟนผญาทุก
ทาน ใหมีสุขลื่นลนอยามีเศราหมนหมอง เขียนผญากะใหคลอง ใหหูผองตาไว มีรางกาย
แข็งแรงใหผองใสพอปานแกว บวาหูตาแขวใหมีแววใสสอง ในจิตใจใหผุดผอง คิดอันใด
ใหถืกตองใหเห็นหมองปองแปว แนวใดดีมอียูแลวใหเพิ่มตอทวีคูณ พูนสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
ใหอยูเย็นอยามีฮอน แฟนผญาผูบมีเมียซอนนอนนําเปนคู เปนผูหญิงยังบมีคูซอนใหมาพอ
พบกัน พอเซียงเอย ใหเจาสุขขีหมั่นเสมอมันเคือเกา อยามหีมองหมนเศรา เสียงเวาใหผอง
ใส อยามีไอบดัยามเวาใหบรรเทาหายสวง เงินใหไหลหลั่งเขากระเปาเจาอยูสูยามพอเซยีง
เอย 

(ส.อ.บ.ต.ทองม ี: 9 ม.ค. 2546) 
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ผญาบทนี้กลาวอวยพรปใหมมีเนื้อความอวยพรลักษณะเดียวกับผญาอวยพรปใหม
บทอื่นๆ ที่ไดกลาวมาแลว 

 
1.3.3  ผญาอวยพรนาค 

 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบผญาอวยพรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
อวยพรแกผูทีจ่ะบวชนาค ดงัตัวอยาง 
 

…..นะโมตัสสาแกว อุอะเปนที่เพิ่ง พันเตหมายเพิ่งเจา คุณแกวหนวยสาม เจา
หากไดดอกไมเทียนคูมาสมมาแมสิปรารถนาใหบุญมีมวนมอย บาปอยาไดเวรนั้นให
หางไกลเจาหนอ เจาสวัสดีนอมในครองธรรมพุทธบาท เจาผูอํานาจดวงดีไดงายดาย พาย
เมืองหมั่นแถนลอแถนหลอ แถนหลอเบา พรหมพรอมผองอนิทร เจาหากยินดีดวยในครอง
ธรรมพุทธบาท ตั้งแตนอยเจาไดบวชเปนเณรถือศีลสิบ จึงเอาเมือหนา เจาผูบุญผลากวง
ศีลทานเจาหากใหญ อายุไดเขาขวบถึงยี่สิบ แมเจาฟาวตกแตงกองบุญ ฝูงลุงอาซอย
โมทนานอมพากันทําบุญสราง ศีลทานหมั่นแกนบวชแทนคุณพอแม เล้ียงถนอมตุมใหใหญ
มา มีทั้งอาจารยเจาอุปชชา ทัง้นักสวดบวชนี้แมนบวชเลนๆ เรียนไดจึงคอยดี บุญเจามมีาก
ลนจึงไดบวช เปนสงฆใหเจาทําเพียรอดสูแลงวันเชา คันเจามีศีลแลวเพยีรเอาอยาไดขาด
อยาใหมันดางพรอย เขาสิเอิ้นวาควาย นอนตื่นสายบอทันครอง ผาผิดเวลาตองปาจิตต ีตัว
ถอนสี่ใหตื่นแตเดิกตื่นเชา ครองผาสวดมนต ตาเบี้ยงซายเจาอยาเสียดหา สาวตาเบี้ยงขวา
เจาอยาแลหาชูถูกอี่มันบหู สิหามางศาสนา มันสิพาเจาเขาอบายภูม ิหมอทีส่ีของหมูนี้ควร
เวนอยากกระทํา ใหเจาจําศีลหมั่นอารามหลวงวัดใหญ ฝูงพอแมพี่นองยังสิไดเพิ่งบุญเจา
นาคเอยๆ  

(16 ก.ค. 2545) 
  
 ผญาบทนี้อวยพรใหแกนาค วาใหพนจากบาปและเวร มีไดบุญกุศล และยังสอนนาค
วาเมื่อบวชแลวตองทาํอะไรบาง 
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 1.3.4   ผญาอวยพรวันเกดิ 
  

เนื้อความในผญาอวยพรที่มวีัตถุประสงคเฉพาะเนื่องในวาระโอกาสตางๆ นั้น 
นอกจากจะมผีญาอวยพรปใหมและอวยพรนาคแลว ยังพบวามผีญาอวยพรอีกประการคือผญา
อวยพรวันเกิด ผญาลักษณะนี้แมจะพบเปนจํานวนนอยแตก็มีความนาสนใจ เพราะแสดงใหเหน็ถงึ
กระแสของวฒันธรรมตะวนัตกไดเปนอยางดี ดงัตัวอยาง 
 

 หลานางเอย แฮปปเบิรดเดยเดอหลา สาวญาแฟนของพี ่วันเกิดของคนดีปนี้เวียนมา
ฮอดแลว อวยพรใหเจาอยูเยน็ อยาสะมีเวรตอง จองจําใหทุกขยาก เดอนางเดอ ใหสุขขล่ืีน
ลน กวาไทบานผูอื่นเขา….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 9 ก.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงกลาวอวยพรวันเกิดแกสาวคนรักวา ใหอยูเย็นเปนสุข พนจากเวรกรรม
ทั้งปวง 
 

1.3.5 ผญาอวยพรคูสมรส 
 

เนื่องจากมีคูสมรสหลายคูทีแ่ตงผญาเกี้ยวพาราสกีันในรายการจนกระทั่งเกิดเปน
ความรัก และจบลงดวยการแตงงาน ดงันัน้จึงเกิดมีผญาอวยพรผูแตงซึ่งอยูในชมรมผญาดี อีสาน
แตงมาอวยพรใหแกคูสมรส ดังใจความจากผญาตอไปนี ้

 
ตัวอยางที ่1 

 
.....ส.สิขออวยพรชัยใหบาวสาวคูหนึ่งนั้นในวันมื้อแตงดอง ส.นี้ถือเปนนองเพิ่งเริ่ม

ใหมในวงการ บชํานาญการเขียนแตงกลอนผญาสรอย ถือวายังเปนนอยประสบการณยงั
ออน แตวาอยากอวยพรใหบาวสาวคูหนึ่งนั้น มีใจหมั่นฮกักัน อยามวีนัเพมางดินบแตก
สลายหัก ใหเจามีความฮักดังลีลาวดีนอย เรวัตตะก็ยังฮอยใจนําพันผูก ใหไดเล้ียงลูกเตา
ถะผองเฒาแกกาล..... 

(ส.สามเศรา : 21 ม.ค. 2543) 
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ผญาบทนี้กลาวอวยพรคูสมรสวาใหมีใจรักมั่นคงตอกนั และใหไดอยูเลี้ยงลกูเตาจน
แกเฒา 

 
ตัวอยางที ่2 

 
.....ขออวยชัย อวยพรอายใหมีสุขทุกๆ อยาง เดอพี่เดอ อายเอยเขาววิาหอยา

อางวางบุญสรางเพิ่นนั้นหลาย ดีใจนําอวนอายไดเปนฝงเปนฝา ฝากผญาอวยชัยทุกขใด
อยามาใกล จากหัวใจนองสาวตนจนแตใจซือ่ คึดฮอดอายกับสาวหมกึอยูซมุื้ออยากไป
เยี่ยมใจเปนเวนิ แตหนทางมันไกลเยิ้น จากอําเภอไทยเจริญเกินมันไกลเอานี ่ อายกุหลาบ
ฟาเอย อดีตเกาที่เคยมี ใหพี่ลืมใหไดใจเคยช้ํา อายอยาจํา ใหอายสุขเลิศลํ้า สมคําพรของ
นองสง คิดแนวใดขอใหสมประสงค ภัยอยาพานมารอยาตอง อายกุหลาบเนากับนองหมึก
สีฟาจงเจริญ อายเดินทางดีนองสาวดีใจดวย นองขออวยพรสงพี่เดอ  ขอใหอายจงสุขขี
หมึกสีฟาพร่ําพรอมฮักหอมอายเปนอยางดี ขออยามีแนวของหมองใจอาย ฮักนองใหคือ
เกา..... 

(สาวทานตะวันสีเหลือง : 21 ม.ค. 2543) 
 

ผญาบทนี้กลาวอวยพรคูสมรสใหมีความสขุ คิดหวังสิง่ใดก็ขอใหสมดังใจหวัง และพน
จากภัยพิบัติทัง้ปวง 

 
1.3.6 ผญาอวยพรคนโสด 

 
จากการศึกษาเนื้อหาในผญาอวยพร ผูเขยีนวทิยานพินธยังพบผญาอวยพรที่มีเนื้อหา

อวยพรคนโสด ดังตัวอยาง 
 

…..ใหสาวสมศรียะหลันและสาวแวน ซุมทีบ่มีแฟน ทุกๆ คนจงฟงพรแบบใหมให
เจาไดผัวผูฮูใหไดชูผูโกมานอนรวมฮวมสถาน ทุกๆ ทานทีย่ังโสด เปนสาวที่บทันมีคนซาว
ลูบคลํานํารางทุกๆ นาง ขอใหมีคูซอนคือพรพอบุญมาไดอวยสงสมประสงค มาดแมงสาว
เจาคูสุคนอยาไดผัวขี้เหลา เมาสุรายาฝน ใหไดคนดีมีศีลหาประจําอยูเนื้อผัวเจาคูสุคน….. 

(พอบุญมา : 18 ม.ิย. 2544) 
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ผญาบทนี้กลาวอวยพรแกสาวโสดวาขอใหไดมีคูทุกๆ คน และใหไดคูครองที่ดีมี
ศีลธรรม อยาติดเหลาหรือยาเสพติด 

 
1.3.7 ผญาอวยพรทหาร 

 
นอกจากผญาอวยพรในโอกาสตางๆ และบุคคลตางๆ ที่กลาวมาแลว ผญาใน

รายการผญาดี อีสานยังปรากฏ ผญาอวยพรแกผูมีอาชีพทหาร ดังตวัอยาง 
 

อายเที่ยงเอย อายเปนรั้วเมืองบาน เปนทหารของชาต ิ ผูสามารถตอสู ศัตรูดาว
ตางแดน เพื่อรักษาเขตแควนเอกราชของไทย อธิปไตยของเฮาใหอยูคงดํารงมั่น.....คณุ
ทหารมีหลาย แกไทยเหลือลน สาธุเดอดวยกุศลศีลสราง อาํนาจสตางคอายเที่ยวไดทาน
ทอด บุญจงนํากอดเกี้ยว เปนเกราะแกวครอบคลุม นําปกคุมคลุมครอบกายใจเดอพี่เดอ 
ฝูงศัตรูเวรภัยหมูมารอยามาพอ เดี๋ยวนี้นอครันเจาปรารถนาเลื่อนเงินเดือนขึ้นขีดติดยศ
แลว เปนนายรอยจาพัน ขอใหไดถึงชั้นพลเอกจอมพล ขอใหประชาชนไดเพิ่งใบบุญเจา ให
ไดเอาตนเขาบริหารประเทศชาติ....บัดตายไปใหไดเอาตนเขาเมืองสวรรคเทวโลกบริโภค
สมบัติพัสถาน อยูยานฟาวมิานกวางสวงสบาย ยามเมอืลงเกิดใต ในมนุษยเมืองคน 
อยาไดจนสินทรัพย อยาไดอับปญญา ใหสุขสบายดี มั่งมีเงินลาน อายเที่ยงเอย..... 

(สาวสองพันป : 8 ธ.ค.2542) 
 
ผญาบทนี้กลาวอวยพรผูที่เปนทหารวาขอใหผลแหงความดีที่เหลาทหารไดชวยปก 

ปองประเทศชาติจงเปนเกราะคุมครองใหพนศัตรูหมูมาร ปรารถนาเงินทองลาภยศก็ขอใหได
สมหวงั 

 
1.4  ผญานิทาน 

 
ผญานทิาน หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมจีุดมุงหมายเพือ่ใชในการเลาเรื่องราว โดยมี

ตัวละคร และมีฉากเหตุการณ 
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ผญานทิานดังกลาวนี้ มีทีม่าจากหลายแหลงดวยกนั มีทั้งจากนทิานตํานานทองถิ่น 
นิทานชาดก ดังตัวอยางผญานทิานที่จัดเปนผญานิทานอธิบายเหต ุ เร่ืองเหตุที่ตุกแกตาโปน และ
ตัวลาย ดังนี ้
 

กาลครั้งหนึ่งโดนนานแลวในปาหิมพานต พระยาแถนชื่นบานลองลงมาเมืองใต 
ไปทางใดกะเขียวครึ้ม เทิงดอกไมปามันบาน เสียงน้ําไหลจากลําธาร กะชืน่บานพระองค
เจา บทันโดนกับแกเฒามันฮองอยูดอกในโกน…..พระยาแถนชื่นบาน เสียงแมงอีหยั๋งฮานี่ 
คือมาฮองแมนมวนหลาย เหลียวขางขัวเหลียวขางซายเหลียวหาโตเสียงมวน อยากสิชวน
ไปอยูพุน ใหไปฮองอยูสวรรค(เบิ้งเด)…..กับแกมันเลยฮองโชวเสียงดี้แมนใหญ(กับแกๆๆๆ) 
พระยาแถนบพอใจหาวาถืกหลอกตมเลยจับไวบไตถาม ใหเสนาเอาไมแสเคี่ยนใสบเหลียว
โตน ปลายแสโดนฟาดตากะแมนโลแตคราวนั้น โตมันกะลายยอยเลือดรินจนไหลอาบ พอ
งถืกสาปอีกซ้าํหัวน้ําบไดกิน(ผูฟงทั้งหลายเอย) ฟงนิทานเรื่องนี้เหลียวโตนชาติกับแกหลาย 
โตขาวๆ กะเลยลาย ตาดีๆ กะเลยโล ปาดพโิธองคแถนเจา ขั่นไดเปนใหญแลวแนวใดดีให
คิดแน เอาแตใจโตแทๆ แมนกับแกผูรับกรรม พี่นองทั้งหลายเอย 

(พอใหญซิ่งเฉินหลอย : 18 ก.ย. 2544) 
 

ผญานทิานบทนี ้ เปนเรื่องของตุกแกตัวหนึง่ สงเสยีงรองอยูในปาหมิพานต พระยา
แถนทรงไดยินก็ชื่นชมวาเสียงไพเราะ จึงทรงนาํตุกแกตวันัน้กลับข้ึนไปสวรรคดวย แตคร้ันพระยา
แถนใหตุกแกรองใหเหลานางกํานัลฟง ตุกแกกลับต่ืนเตนจนรองเสียงเพีย้น ทาํใหพระยาแถนกริว้ 
และทรงสั่งใหทหารเอาแสฟาดตุกแก ตั้งแตนั้นมาตุกแกจึงตาโปนและตัวลาย   

ลักษณะทีโ่ดดเดนของผญานิทานในรายการผญาดี อีสานประการหนึ่งที่นาใหความ
สนใจคือ เนื้อหาของผญานทิานทีม่ีที่มาจากนทิานอีสป ซึ่งเปนนทิานตางชาติ แสดงใหเห็นถึงการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมตะวันตกกับวฒันธรรมอีสาน แมนิทานอสีปจะเขาในประเทศไทยตัง้แต
สมัยอยุธยา แตก็ยังไมปรากฏในเนื้อหาของวรรณกรรมทองถิ่นอีสาน เพราะสวนใหญแลวคนอีสาน
รับเอาโครงเรือ่งวรรณกรรมมาจากลาวและชาดกในพระพุทธศาสนา  

จากการศึกษาพบวา นทิานที่มทีี่มาจากนทิานอีสปไดปรากฏอยูในผญาในรายการ 
ผญาดี อีสาน หลายเรื่อง ดงัจะขอยกตัวอยางเรื่อง กวางกับพุมไม ดังนี ้
 

 กวางโตหนึ่งหนีตั้งหนา แลนออกไปจากในปา ถืกนายพรานไลลา สินําฆาเอาซิ้นของ
มัน กวางแลนหนีหันจั้นๆ มันสะเดิดลงทงใหญ พออายเทเอย นายพรานไลแลนนํากน 
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กวางดั้นดนหมนบูหนี มันกะแลนที้ล้ี ยานชีวมีอยละแมง มนัออกแฮงแลนจ้ํา เซี่ยงสนพน
นายพราน  มันสะยานเขาพุมไม พรานลวงไปบเห็นฮาง พุมไมหนาซอยบังรางใหกวางนอย 
พรานบเห็น มันสั่นหลายจนเนื้อเตน เปนบุญคุณของพุมไมกอใหญ ซอยชีวิตเฮาเอาไว ใบ
หนาอวยซวย ซวยอุมเฮา ยอนความเสาเมื่อยลา มันแลนมาเกือบมื้อหนึ่ง หวิอาหารจนหูผ่ึง 
บไดกินใบไมหญา พาใหลาออนแฮง กวางเหลียวแยงเบิ่งพุมไมใบเขียวงาม ตาอรอยแทนอ 
มันเลยสอยกินใบไม พุมมันไดใชกําลัง ยอนหิวโหยโกยบยั้ง ใบบยังเหลือแตกาง ทองมัน
ใหญอางปาง มันอิ่มแปแผลงนอน ฝายนายพรานไดโงยอน กลับคืนมา ทางหมองเกา 
เหลียวเห็นเจากวางนอย นอนซอยมอยกรนครืนครืน เลยเอาปนมายิงปง  กวางหงายหลัง
ดิ้นดาวๆ ยอนบมีแนวบังเงา กินใบไมหมดเกลี้ยง มันเลยเดี้ยงฮอดหวางตาย ยอนกวางมัน
ไดทําราย ผูมีพระคุณพุมไมใหญ มันกะเลยไดซดใซผลกรรมนั้น ยอนสนองพี่นองเอย 

(กุหลาบสด : 18 ก.ย. 2545) 
 
 ผญานทิานเรือ่งนี้เปนเรื่องราวของกวางตวัหนึ่งซึง่ถกูนายพรานไลลา จึงวิง่เขาไปซอน
ตัวอยูในพุมไมหนา ทําใหนายพรานหาไมเจอ แตดวยความที่มนัวิง่หนีนายพรานมาตลอดทั้งวัน 
ทําใหมันเหนื่อยและหิว มนัจึงเริ่มเล็มกินพุมไมนัน้ และกินอยางเพลดิเพลินจนกระทั่งพุมไมที่มีใบ
หนาบางลงเหลือแตกิ่ง ทําใหนายพรานมองเหน็มนั และมันกถ็กูยิงในที่สุด ผูแตงยังไดกลาวขอคิด
เตือนใจในทายเรื่องวา ผูที่ทาํรายผูมพีระคณุยอมตองประสบกับผลกรรม 

นอกจากนีน้ทิานที่ปรากฏในผญานั้นพบวามนีิทานประเภทตลกขบขันในเรื่องเพศ 
โดยใชคําผวน หรือนทิานเลนสระ ดังตวัอยางนทิานตลกที่ใชคําผวน เร่ืองไหของผี ดงันี ้
 

พอเซียงเอย..มือ้นั้นนอนคืนฝน ฝนเปนประหลาดตาง ฝนวายางเขาไปในโคกตก
ลงสางพอไห มีไหใหญและไหนอย วางเรียงรายยายกันอยู ไหอีหยังกะบอฮู ดูแลวแหงงง 
เหลียวเบิ่งเหลี่ยมโมงๆ สีเหลืองสองประกาย ออกมาจากในไห คิดในใจสงสัยแท แมนอี
หยังกันแน อยูในไหลองจกเบิง่ จกออกมาตองตะลึง.....”ไหของผีมึงฮูบอ เปนไหคํามึงฮูบอ 
ถือวาโตเองหลอ หาจกไหผูนัน้หาจกไหผูนี้ พอของดีแลวผัดสิเอาใหมึงเสาแตมื้อน้ี ไหผีอยา
มาเกี้ยวอยาไดเปนคนเคียว หาจกไหผูอื่นเลนใหจําไวอยาไดไล”..... 

 (โจวเหวินฟะ : 2 มิ.ย.46) 
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 ผญานทิานเรือ่งนี ้มีใจความสมมติเปนเหตุการณความฝนของผูแตงวา ฝนเหน็ไหกอง
อยูมากมาย มแีสงสีเหลืองเปนประกายสองออกมาจากปากไห ผูแตงคิดวาเปนทองคําก็ลวงมือเขา
ไป และเจอกบัผี 
  
1.5  ผญาระบายความรูสึก 

 
ผญาระบายความรูสึก  หมายถงึ ผญาทีแ่ตงขึ้นโดยมีจดุมุงหมายเพื่อใชในการระบาย

อารมณ ความรูสึก ความในใจของผูแตงทีม่ีตอส่ิงตางๆ 
วรรณกรรมไทยในสมัยอดีต ซึ่งนิตยา กาญจนะวรรณ เรียกวาวรรณกรรมประเภท

แสดงความรูสึกของกวนีัน้ สวนใหญแลวปรากฏในลกัษณะนิราศ ซึ่งผูเขียนเปนฝายชายทัง้สิ้น 
และทั้งนี้การทีไ่มมีกวีฝายหญิงอาจเปนเพราะประเพณีไทยไมนิยมใหผูหญิงเปนฝายคร่ําครวญถงึ
ผูชายโดยเปดเผย1  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวทิยานพินธพบวาผญาประเภท
ระบายความรูสึกนี้ นอกจากจะมีผูแตงชายแลวยังพบวามีผูแตงหญงิเปนจํานวนมากดวย และผู
แตงหญิงดังกลาวก็สามารถกลาวถึงความรัก และความรูสึกที่มีตอเพศตรงขามไดอยางเปดเผย 
ดังนี ้

 
ตัวอยางที ่1 

 
นั่งอยูเถียงนานอย ลมวอยวอยใจนองวาเหว คิดฮอดเด คิดฮอดเขาผูนั้นที่เคยเวา

ตอกัน นองนี้หนัใจส่ัน หันใจยาวคิดฮอดพี ่คาํอายเวาแตกอนกี้ อายสิหนีจากบานไปหาเงนิ
นั้นมาแตงอร คําอายออยออดออน รออายกอนแหนเดอ นองยังรับวาเออสิถาพี่จนคืนมา 
สิบพรรษาซาวพรรษา…..บเห็นอายโคงตาว หรืออายไปเห็นสาวใหมแลวจึงลืมแกวผูอยู
คอย….. 

(แมบังเอิญ : 30 ก.ค. 2546) 
 
  

                                                           
1 นิตยา กาญจนะวรรณ, วรรณกรรมอยุธยา, พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2545), 80. 
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ผญาบทนี้เปนผญาที่ฝายหญิงรําพงึรําพนัแสดงความรักตอฝายชาย โดยกลาวคดิถึง
ฝายชายที่บอกวาจะจากบานไปหาเงนิมาสูขอตนเอง แตรอแลวรอเลาอีกฝายก็ไมกลับมา 

นอกจากผญาระบายความรูสึกที่มีเนื้อหาดานความรักระหวางหนุมสาวแลว ยัง
ปรากฏ ผญาระบายความรูสึกที่มีเนื้อหาระบายความรูสึกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ปญหาความอด
อยากแรนแคนของชาวนาอสีานนี้เปนปญหาที่มีมาแตอดีตและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น จึง
ปรากฏม ี ผญาที่แตงขึ้นเพื่อระบายความรูสึกในเรื่องดังกลาวเปนจาํนวนมาก ดังความในผญา
ตอไปนี้ 
  

ตัวอยางที ่2 
 

…..ไผผูเปนชาวนากองน้ําตาทุกแลงเชา คิดยากเดบัดหายามเมิดขาวบมแีนวสิใส
กอง สิหาหยังมาใสทองพอใหแมนบตาย…..ถึงฤดูยามนี้เฮ็ดนาปรังไถหวาน พันธุขาวปลูก
วานับสิหาไดบอนจั่งใด สภาตําบลเพิ่นกะไดหามาซอยคือกันเฮียนละ 70 โลกะวาดีพอได 
แตบพอใจแหลววานลงไปในนากะบไดพอไฮ พอคาเอามาขายแพงกะแพงกะดอเกือบถึง
รอยตอหนึ่งถัง เถิงจับหลังเถิงดึงหนายังบพอซือ้ขาวปลูก…..ทวมมาหลายสามปซอนบมี
แนวสิคึดตอ พอปใดน้ําบทวมราคาขาวผั่นต่ําลง เทิงถูกโกงจากพอคา หนี้สินแหงทวีคูณ สิ
หาทุนไสมาเฮ็ดนาคงตายแน เห็นสิหาทางแกหนี้ไปเฮ็ดแนวใหม หนีไปเปนผูรายไปหาปลน
ผูเผ่ินมี หันไปหาปลนจี้คงพออยูพอกิน แตวาผิดศีลธรรมแมนบหานทําได….. 

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 17 ธ.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้กลาวระบายความรูสึกของชาวนาทีท่ํานาแลวไดผลผลิตไมเพียงพอ และ
พันธุขาวก็ราคาแพง น้ําก็ทวมหลายปติดตอกัน คร้ันปใดน้ําไมทวม ราคาขาวกลับตกต่ํา ซ้ํารายยงั
ถูกโกงจากพอคา ทําใหมหีนี้สินมากมาย จนอยากหนไีปเปนผูรายปลนจี้คนอืน่ แตก็เห็นวาเปน
เร่ืองผิดศีลธรรม 
 

ตัวอยางที ่3 
 

ตกมาสองพันหา ปลายมาสี่สิบส่ี ตกสมัยปากถงลนกนถงฮั่ว แลวสมัยทุกมื้อน้ี บ
คือกี้เกาหลัง บวาหยังทั้งสิ้น อาหารกินกะหายาก ของใสปากแตละมื้อ เงินซื้อจั่งไดกนิ 
ตลอดเบิดทุกสิ้น มันหายากแสนเข็ญ หาเบิดเว็นเบิดคืน บัดเฮาเอามากินคาบเดียวบพอช้าํ 
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ซอมดูไปภายหนา โดนไปแหงสิติ่ว กุงและซิวสิดีดน้ํา หนองหวยแมนบม ีบคือตั้งแตกี้ ปาง
กอนภายหลัง.....ตกมาในสมัยนี้ แสนระทมขมขื่น ตองกัดฟนตอสู ไปเรื่อยตลอดกาลบวา
ทุกหมูบานกะคอืด่ังเดียวกัน ธรรมชาติไดสรางสรรค แตกอนมีไดหายเกลี้ยง เดียวนี้เดอ 
เหลือแตเมืองกับบาน บมีดงพงปา.....ทั้งการขายการคา มีปญหาไปทุกอยาง ราคายาง
ภาคใต ราคาออยกะต่ําลง ราคามันราคาขาว ราคาปอก็ตกต่ํา เกษตรกรรมทําไวแลว เอา
ทุนไวกะบพอ มีการโกงมีการสอ งอไปเกือบทุกภาค ปญหายากสิเกิดขึ้น พาวุนกอกระบวน 
ชวนกันรวมกันได พากันไหลเขากรุงเทพ เดินขบวนตอตาน หลายเรื่องตั้งแตเห็น จักวาเวร
กรรมฮายแนวใดมานาวจอง พวกพี่นองทุกขถวนหนา นอนไดบอิม่ตา 

(ส.สุขสันต : 11 ก.ย. 2544) 
 

ผญาบทนี้มีใจความระบายความรูสึกที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ
สังคม ซึง่ในความคิดเหน็ของผูแตงเหน็วา สังคมในสมัยกอนนัน้มีความเปนอยูที่ดีกวาปจจุบัน 
อาหารการกนิก็อุดมสมบูรณ ขณะที่ปจจุบันอาหารหายาก และเศรษฐกิจก็ไมด ี

นอกจากนีย้ังปรากฏผญาระบายความรูสึกบางบทที่กลาวถงึความในใจ ความกดดัน
ของบุคคลที่เปนกลุมรักรวมเพศ หรือเพศที่สาม ดังนี ้

 
ตัวอยางที ่4 

 
พี่นองเอยเกิดมาเปนกะเทยเฒาคือเหงาหงอยบคือเพินแทนอ แสงสวางของ

ทางเดินมาคือมืดอือคือบมีแหลวสิผองใสเฮ็ดจั่งใดจั่งสิใดมคีูนําเขา.....แนวตนโตเปนชาย
สวนใจเปนหญิงแท เห็นผูหญิงบแคงแหลวเห็นผูชายอยากเตนยอง ผองอยากบายหมอง
หั่นคิดอยากคั้นหมองนี่ใจผีบามาสางเปน.....เปนกะเทยวานั้นกะมีอยูเดอหัวใจถึงสังคมบ
ยอมรับกะสางตามเดอจา..... 

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 6 พ.ย.45) 
 
 ผญาบทนี้มีใจความกลาวระบายความรูสึกของกะเทย ที่อยากจะมีคูรักและความรูสึก
ที่ถูกสงัคมตอตาน ไมยอมรับ โดยผูแตงสมมติเหตุการณข้ึนมา 
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1.6  ผญาเชิงวิพากษวิจารณ 
 

ผญาเชิงวิพากษวิจารณ หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการ
วิพากษวิจารณสังคม การเมือง รวมไปถึงพฤติกรรมของกลุมคนในสังคม 
 ผญาประเภทนี้ทีถ่ือกําเนิดขึน้ แสดงใหเหน็วาคนอีสานมีการศึกษา และไดรับรูขอมูล
ขาวสารผานสือ่ตางๆ มากขึน้กวาในอดีต จึงกลาคิดกลาวิพากษวิจารณเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะการ
ทํางานของรัฐบาล ซึง่ผิดจากในอดีตทีช่าวบานในชนบทจะเกรงกลวัขาราชการและเจาขุนมูลนาย
จนไมสามารถใชสิทธิเสรีภาพของตนเองไดอยางเต็มที ่ ผญาตอไปนี้เปนผญาทีผู่แตงมุงวพิากษ 
วิจารณนโยบายของรัฐบาล ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  
 ตัวอยางที ่1 
 

 พอเซียงเอย เมอืงไทยเฮาในยคุนี้ มีนโยบายกระจายสู มาฮอดหมูพี่นอง ไทยบานได
เฮ็ดนํา นโยบายเพิ่นตอกย้ํา ใหคนทํานําตามอยาง หวังสิสรางใหเมืองบาน ผานไปไดใส   
ฮุงเฮือง รัฐบาลหวังอยากเห็นเศรษฐกิจฟูเฟอง เมอืงสงบนั้นเขาทา พวกพอนาราคาขาว
เพิ่นซอยแก บใหแพพอคาคนกลาง เพิ่นหาแนวมาซอยสราง ทางราชการเพิ่นนั้นไดปฏิรูป
ขึ้นใหม ทางเฮาไดฟงเบิ่งแลว ใสปานแกว มีความหวังพอเอย บางกระทรวงบลงฮอย 
นโยบายขัดแยง ขอยสิแจงเวาสูฟง มหาดไทยสาธารณสุขคอยยับยั้ง ทางสุรายาสูบอยาง
ใหญ ไผสูบยากินเหลา เพิ่นนั้นเวาวาโทษหลาย ซั่นดี๊ สุราเหลาเขาวามีพษิฮาย ยาสบูน้ัน
บอนทําลาย เฮ็ดใหตายผอนสง ขั่นไผหลงแนวหมูนี้ มีแตมื้อสิทรุดโทรม เพิ่นเลยโหมกัน
ออกหนา โฆษณาสื่อตีแผ รณรงคกันคักแท ใหคนแกพฤติกรรม กระทรวงการคลังบัดมา
ขัดกันซ้ํา ทําเหลายามาจาํหนายเฒาเนาเอย เฮ็ดมาขายหลายยี่หอ เอามาลอดึงดูดคน 
ฟาดภาษีไดหลายลน ขนเขาคลังยั้งบอยู หมูคนยา(ยาสูบ)คอเหลา เมาบฟน แมนสิขึ้น
ราคาสูง อยากใหคนไทยเฮารุง เซาเหลายา ของงายๆ เซาเฮ็ดเหลาเลิกเฮ็ดยาอยามาขาย 
นโยบายใหสอดคลอง ซุมพี่นองตองเฮ็ดนํา ขั่นแมนทํายังบได อยาสิไปขยายสง โฆษณา
อยูโปงๆ ขอยงงแท มันขัดกัน นโยบายรัฐบาลเอย 

(กุหลาบสด : 18 พ.ย. 2545) 
 
 ผญาบทนี้มีใจความวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาลวา นโยบายทีแ่ถลงออกมานั้น 
ฟงแลวสวยหรู แตในทางปฏิบัตินโยบายของกระทรวงบางกระทรวงกลับขัดแยงกนัเอง โดยผูแตง
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ยกตัวอยางกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขวา มนีโยบายรณรงคใหงดสุราและยาสูบ แต
กระทรวงการคลังกลับผลิดสุราออกจําหนายหลายยี่หอ 
 

ตัวอยางที ่2 
 

พอเซียงเอย...ฝากแนเดอคําเวานี้ ฮอดผูที่บริหารของโรงเรียนรัฐบาล ผูขยาย
โอกาสกวางบางโรงเรียน ใหเปนหวงผูปกครองบาง มีหนทางกะซอยแน งบประมาณมีบแพ 
ใหมาแกซอยกนั เปดเทอมยามใดนั้น ไดนั่งเจาผูปกครอง เหมิดเงินทองกันตั้งหลาย บมี
แนวสิขายแลว แนวโรงเรียนสั่งให หาเงินไปซื้อหนังสือใหม ของนกัเรียนเกาใชบได 
หลักสูตรใหมนั้นเปล่ียนตอป ผูมีเงินกะไคบาง บไดยางหากูยืมมันเต็มที่เฮาคนทุกข อุก
เหลือเกินเปดเทอมนี้ เงินบอมีหายืมกู ครูเอยครูใหคึดแนอันใดบอจําเปน อยาใหซื้อแทๆ 
มันสิแยผูที่หา ปผานมากะเหน็แลว แนวหนังสือซื้อไปบอไดอาน เด็กนอยพายกระเปาจน
หลังอาน..... 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 13 พ.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้กลาววิพากษวิจารณผูบริหารโรงเรียนรัฐบาลวา มกัเปลีย่นหลักสูตรและ
แบบเรียน ทําใหหนังสือเกาใชไมได ผูปกครองตองสิ้นเปลืองเงนิทองมากมายในชวงเปดภาคเรียน
ใหม บางทีเดก็นักเรยีนตองซื้อหนงัสือมากมาย แตก็ไมไดใชคุมคากับที่เงนิที่เสียไป 

นอกจากผญาที่ผูแตงมุงหมายทีจ่ะวพิากษวิจารณการเมืองแลว ยังมีผญาที่แตงเพื่อ
วิพากษวิจารณสังคม ดังตวัอยาง 
 

.....ตั้งแตปูแตปู อยูกินนั้นแบบพอเพียง คนเดียวนี้เพิ่นหลีกเลี่ยง เกี่ยงเฮ็ดกิน 
กรรมหลายจม เอาเงินถมแลกซื้อ ถอืถงหิ้วหออาหาร ถุงพลาสติกปลิวทั่วบาน รานอาหาร
เพิ่นแจกจาย สนุกเอาทางกําไรคนกะพอใจซือ้ ถอืเอาแบบวาสําบาย ตาและยายตั้งแตเคา 
เพิ่นตําขาวครกกระเดื่อง เร่ืองอาหารบไดซือ้ คือตอนนี้เพิ่นเฮ็ดกิน.....ความคุนเคยสนิท
แนน ฮักแกนกัน บไหวหวั่น ซอยลงแขกเฮ็ดงาน เงินทองบไดใช น้ําใจใหซอยเหลือกัน ทุก
มื้อนี้ยอนเศรษฐกิจมันเขาขั้น เถิงทางตันหันหลังตาว คนตางคนพากันฟาว เฮ็ดเวียกสูบูหา
เงิน เกิดหางเหินทางพี่นอง ความปรองดองบคือเกา พอแมหางจากลูกเตา เอาแฮงสูฟาว
เฮ็ดงาน ยอนเศรษฐกิจนี้ละทาน..... 

(กุหลาบสด : 16 ส.ค. 2545) 
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 ผญาบทนี้มีใจความกลาวถึงสังคมสมัยนี้วา คนสมยันีห้ลงในความสะดวกสบายและ
วัตถ ุ อยากไดอะไรก็ใชเงินทองแลกมา ขณะที่สมยักอนนั้นปูยาตายายอยูแบบพอเพยีงแตก็มี
ความสุข 
 
1.7  ผญาเบ็ดเตล็ด 

 
ผญาเบ็ดเตล็ด หมายถงึ ผญาที่แตงขึ้นโดยมีจุดมุงหมายอื่นที่ไมสามารถจัดรวมอยูใน

ประเภทผญาแงคิดคําสอน ผญาเกี้ยว ผญาอวยพร ผญานทิาน ผญาระบายความรูสึก และ ผญา
เชิงวพิากษวจิารณได 

ผญาดังกลาวนี้มีเนื้อหาหลากหลาย สวนใหญมกัแตงขึ้นเพื่อใหความรูเร่ืองตางๆ ไม
วาจะเปนเรื่องประวัติศาสตร พทุธศาสนา ตลอดจนความรูดานสุขภาพและการเกษตร ดัง
ตัวอยางผญาที่ใหความรูเร่ืองคุณประโยชนของพรรณไม ดังนี ้

 
ขอยกเอาเรื่องหัวขอ ไมมงคลมาเผยแพร พอแมเอย…..ขอเริ่มตนมงคลนามตนไม 

ชื่อตนสักเปนหลักกอนหมู ผูใดไดนํามาปลูกไวบาน สิบันดาลใหไดแนวปรารถนา เพิ่นวา 
ปลูกหลังบานเดอพอลุงแมปา สิเขาทาคักหลาย ยามขยายฮมเงา ไดพักเซาซุมเย็นแท ใบ
ออนแหมนําไปยอมสีผา ทากระดาษนั้นกะคลอง ขั่นแมนไผเจ็บทอง ลมอั่งแนนอยาตกใจ 
เพิ่นบอกวาถากเนื้อไมยองเทิงใบแซน้ําทา เอามากินสิซอยได เจ็บทองไสสิสวงเซา 
โรคเบาหวานหมูนั้นเจา เทิงเยี่ยวแสบเยี่ยวขัด มักเอาใบใสกับเนื้อไมสักตมเปนยา รักษาได 
เปลือกเอาไปเขายาธาต…ุ.. 

(กุหลาบสด : 15 ก.ค. 2546) 
 

ผญาบทนี้มีเนือ้หาที่ใหความรูเกี่ยวกับไมสักวาเปนไมมงคล หากปลกูแลวจะขยายรม
เงาใหตัวบานรมเย็น ใบออนยังสามารถนาํไปทําสยีอมผา ทากระดาษก็ได หากปวดทอง มีลมจุก
เสียดก็เอาเนื้อไมและใบของมันแชน้าํดื่ม นอกจากนีย้ังใชรักษาโรคเบาหวาน โรคปสสาวะแสบขดั
ไดอีกดวย 

เนื่องจากรายการผญาดี อีสานเปนรายการที่สงเสริมใหผูฟงทางบานไดมีสวนรวมใน
การแตงผญามารวมรายการ และรายการนี้ยงัไดกอต้ังชมรมผญาด ี อีสาน เพือ่พบปะสังสรรค
ระหวางคนที่มใีจรักผญาพืน้บาน ดังนัน้จึงเปรยีบเสมือนกระบอกเสียงกระจายขาวแกสมาชิกใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90

ชมรมมิตรผญาดวย ผญาหลายบทจึงแตงขึ้นเพื่อมุงประกาศ บอกกลาว ถามไถสารทุกขสุขดิบของ
สมาชิกที่ฟงรายการ ดงัตัวอยาง 

 
แฟนแฟนเอย วันที่สิบหาพฤศจิกายนพนไปแลว เสียงแจวแจวยังกองอยู หูไดฟง

ตาไดจองในวันนั้นจื่อบลืม พี่นองเอยสาวแวนแสนปลาบปลื้ม บลืมงายเดอแฟนจา 
ชาวผญาไดมายาม ถามขาวคราวจนถึงบาน มาในงานกฐินขอย(สาวแวน) คอยฟงไป
หมองสิมวน หวนคิดถึงอยูบแลว มันเปนแปวอยู หวางใจ พีน่องไกลพี่นองใกลไดมาฮวมใน
งาน หมอตาหวานยงศชัยอยูไกลกะมาดวย นองครูหมวยกะมารวมสวมวญิญาณนักรองคู 
สวนสมบูรณนั่งหนาบูดบูยู พีเ่ซียงเอิ้นกะบติง…..สาวแวนเหมิดฮอดความเวา สิเบาเซาไว
นี้กอน ขออวยพรใหแฟนฟงทุกๆ ทาน สําราญพรอมพร่ําพี่เซียง แฟนแฟนเอย 

(สาวแวนสี่แยกสะเดาหวาน : 21 ก.ค. 2546) 
 

ผญาบทนี้สาวแวนสี่แยกสะเดาหวานเปนผูแตงสงมาเพื่อกลาวขอบคุณเพื่อนๆ 
ชาวผญาที่ไดมาชวยงานกฐนิของตนเอง และอวยพรใหทกุคนมีความสขุ 

นอกจากนีย้ังปรากฏผญาในลักษณะอืน่ๆ อีก เชน ผญาที่มุงพรรณนาธรรมชาติ และ
การทองเทีย่ว ดังตัวอยาง 
 

พี่นองเอยเที่ยวดอยตุงสูงเสียดฟา สมคนสาลือไกล เบิ่งบอนใดกะสวยงาม 
เหมือนดั่งคําคนเขายอง มองทางขวาแลวกะมองทางซาย งามหลายสมคนสา สวนดอกไม
ใกลตําหนักสมเด็จยา มวลบปุผาบานเบงแยม แดงเหลืองแหลชมพูสมและมวงเขียว งาม
อีหลีสมเปนที่ทองเที่ยว ไผไดเที่ยวกะติดใจ ยามจากไปยังฝนเห็นเบิ่งเดนงามจนฝนพอ…..
งามเที่ยวดอยตุงยามมื้อเชา ตะเว็นโผลขึ้นจากเขา ยามมื้อเชาแดงมอยลอย ตะเว็นโผลพน
จากดอย บมีแสงสาดสองจา สีแดงเขมจั่งแมนสวย พระธาตุคูดอยตุง มีคนหลั่งยวยๆ จัก
คนสวยหรือคนไทย พากันไปบชูากมกราบขอพรเจา พวกผูสาวชาวเขาพากนัไปขายคา….. 

(ฉ.ฉ่ิงตีดัง : 5 ก.พ. 2546) 
 
 ผญาบทนี้มีใจความพรรณนาความงามของดอยตุง ซึ่งผูแตงไปเที่ยวมาวา สมกบัเปน
สถานทีท่องเทีย่ว มีสวนดอกไมหลากสีนานาพนัธุ และมองจากบนดอยจะเหน็ความงามของดวง
อาทิตยในยามเชาขณะโผลพนจากยอดเขา 
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จากการศึกษาประเภทของผญาในรายการผญาดี อีสาน ทําใหเห็นวา ผญาดังกลาวมี
จุดประสงคในการแตงที่เปล่ียนแปลงไปจากอดีตบางประการซึง่ทาํใหไมสามารถจัดแบงประเภท
ของผญาไดตามประเภทของผญาโบราณ อยางไรก็ตามยังคงมผีญาสวนหนึง่ทีม่ีจุดประสงคในการ
ส่ังสอน เกี้ยวพาราสี และอวยพร เฉกเชนเดียวกับผญาโบราณ สวนประเภททีม่ีความแตกตาง
ออกไปนั้นไดแก ผญานิทาน ผญาระบายความรูสึก และผญาเชิงวิพากษวิจารณ 

 
2.  วิเคราะหดานรูปแบบ 

  
วรรณกรรมไทยสามารถแบงรูปแบบใหญๆ ตามลักษณะคําประพนัธออกไดเปน 2 

ประเภท คือ ประเภทรอยแกว และประเภทรอยกรอง รอยแกวนั้นคือ ถอยคําทีพู่ดจาสื่อสารกันตาม
ธรรมดาทั่วไป สวนคําวารอยกรองพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายวา แตง
หนงัสือดีใหมคีวามไพเราะ ในทางฉนัทลักษณ คําวารอยกรองหมายถึง คําประพันธที่มีแบบแผน
หรือฉันทลักษณ คือมีบังคับ สัมผัส คณะ พยางค คํานาํ คําสรอย คําเปนคาํตาย เอกโท ครุลหุ 
อยางใดอยางหนึง่ ไมวาจะเปนถอยคําธรรมดาหรือบทขับรองมีทํานอง จะมีขนาดความยาวมาก
นอยเพียงใดกต็ามจัดวาเปนรอยกรอง2 เมื่อพิจารณาตามความหมายของคําวารอยแกว และรอย
กรองแลวผญาของชาวอีสานจึงจัดอยูในวรรณกรรมประเภทรอยกรอง 

ในการศึกษาวรรณคดีไทยแบบฉบับนัน้ สามารถจัดรูปแบบบทรอยกรองออกไดเปน 5 
ประเภท ไดแก กาพย กลอน โคลง ฉันท ราย แตเมื่อศึกษาบทรอยกรองทองถิ่น เราอาจไมสามารถ
นํามาเทียบเคยีงเขากับรูปแบบดังกลาวขางตนได เนื่องเพราะบทรอยกรองทองถิน่ตางก็มีรูปแบบ
ฉันทลกัษณอันหลากหลายตางกนัไปในแตละทองถิ่น ลักษณะบางประการก็คลาย บางประการก็
แตกตางไปจากวรรณคดีไทยแบบฉบับ และโดยมากมกัมีลักษณะความเปนอิสระในการประพันธ 
ดงันัน้กฎเกณฑฉันทลักษณจึงไมเครงครัดตายตัว 

เนื่องจากการศึกษาวรรณกรรมทองถิน่ของไทยเพิ่งจะเริม่ไดรับการสงเสริม และมีการ
ศึกษาวจิัยอยางแพรหลายเมื่อไมนานมานี ้ และการศึกษาดานรูปแบบคําประพนัธยังคงพบปญหา 
เพราะรอยกรองแตละประเภทจะแตกตางกันไมเดนชัดนัก ทําใหมีผูศึกษาวิจยัจดัแบงประเภท
แตกตางกนัออกไป ดงันั้นกอนทีจ่ะวเิคราะหรูปแบบของผญาในรายการผญาด ี อีสาน ผูเขียน
วิทยานิพนธจงึขอกลาวถึงเกี่ยวกบัการจดัแบงรูปแบบของบทรอยกรองอีสานเทาทีม่ีผูไดศึกษาและ
ตีพิมพเปนเอกสารโดยสังเขป ดังนี้ 
                                                           

2 ประเทือง คลายสุบรรณ, รอยกรองทองถิน่ (กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ, 2528), 1. 
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2.1  รูปแบบและฉันทลกัษณของบทรอยกรองอีสาน 
 

การศึกษาและจัดรูปแบบของบทรอยกรองอีสานยงัคงเปนขอถกเถยีงกนัอยู เพราะคาํ
ประพันธของอสีานมีลักษณะที่อาศัยเสียงสูงต่ําเปนเกณฑ และมกัจะมีรูปแบบฉันทลกัษณไม
ตายตัว จํานวนคําในแตละวรรคก็ไมแนนอน ดังนัน้จึงยากที่จะจัดแบงประเภท แตก็ไดมีนักวิชาการ
จํานวนมากที่ใหความสนใจศึกษาวเิคราะหรูปแบบของรอยกรองอีสานและผญา ดงัตอไปนี้ 

 
พิทูร มลิวลัย ไดอธิบายลักษณะรูปแบบของรอยกรองทีน่ิยมแตงในวรรณกรรมอีสาน

วาคือโคลงสาร โดยกลาววามีขอบังคับเชนเดียวกับโคลงวิชชุมาล ี จึงมีผูเรียกอีกชื่อวา โคลงวิชชุ
มาล ี3 

 
ธวัช ปุณโณทก ไดกลาวถึงฉันทลักษณของบทรอยกรองอีสานไวในหนังสือ 

“วรรณกรรมอีสาน” โดยจัดแบงเปน 2 ประเภท คือ โคลงสาร และกาพย โดยอธิบายวา วรรณกรรม
อีสานสวนใหญนิยมแตงเปน โคลงสาร ซึ่งเหมาะแกการนํามาอานดวยทาํนองลํา สวน กาพย นัน้
ใชแตงเฉพาะวรรณกรรมสั้นๆ หรือในบทเซิ้งตางๆ เพราะมีสัมผัสคลองจองเหมาะแกการจดจําไป
ขับรอง4 

 
สุพรรณ ทองคลอย ไดทําวทิยานพินธเร่ือง ลักษณะรอยกรองพืน้ถิน่อีสาน ซึ่งทัง้นีไ้ด

จําแนกรูปแบบบทรอยกรองของอีสานไวเปน 3 ประเภท คือ กาบ กลอน (แบงเปนกลอนอานและ
กลอนลํา) และฮาย สําหรับ กลอนอาน ที่สุพรรณ ทองคลอยอธิบายไวนัน้ก็คือ โคลงสาร ตามที่
พิทูร มลิวัลย กลาวถึง สวน กาบ กลอนลาํ และฮาย นัน้ สุพรรณ ทองคลอยใหความเหน็วา โดย
รูปลักษณแลวก็คือรายของทางภาคกลางนัน่เอง5 

                                                           
3 ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล, “การศึกษาเปรียบเทียบคาํอูบาวอูสาวลานนาและผญา

เกี้ยวอีสาน” (งานวิจยั สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2532), 64. 
4 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพโอเดียนสโตร, 2522), 66-

74. 
5 สุพรรณ ทองคลอย, “ลักษณะรอยกรองพืน้ถิน่อีสาน” (วทิยานพินธปริญญามหา 

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2524), 12-15 และ 23. 
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นอกจากนี ้ สุพรรณ ทองคลอย ไดแบงลักษณะของรอยกรองพืน้ถิน่อีสานไว 3 ชนิด 
คือ ชนิดแรกคือชนิดที่ไมมสัีมผัสบังคับ อาศัยจังหวะและน้ําหนักเสียงเปนหลกั อีกชนิดคือที่มี
สัมผัสตอเนื่องแบบรายของภาคกลาง และสุดทายชนดิที่ไมมีสัมผัส ผสมกับมีสัมผัสแบบรายของ
ภาคกลาง 

 
สุภาพร มากแจง ไดศึกษารอยกรองทองถิ่นของภาคตางๆ ในประเทศไทย ทัง้ที่เปน

ลายลักษณและมุขปาฐะ พบวามีฉันทลักษณเฉพาะตัวตามแตละทองถิ่น และมกีารใชภาษาถิน่ใน
การประพนัธ โดยในสวนรอยกรองอีสานนัน้ ศกึษาพบวา มีลักษณะคาํประพนัธตางกันเปน 4 แบบ 
ไดแก กาบ (กาพย) กอน (กลอน) หรือโคลงสาร ฮาย (ราย) หรือ โสก และโคลง6 
 

จิตร ภูมิศักดิ์ ไดเสนอแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับบทรอยกรองทองถิน่อีสานไวในงาน
คนควาวิจัยเรือ่ง “โองการแชงน้าํ” โดยไดศึกษาวิเคราะหรูปแบบคาํประพนัธโคลงหาที่ปรากฏใน
โองการแชงน้าํเปรียบเทียบกับลักษณะโคลงหาที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องทาวฮุงหรือเจือง 
และสรุปลักษณะของบทรอยกรองไทย-ลาวออกไดเปนลักษณะใหญๆ  2 ลักษณะ คือ ประเภททีถ่ือ
สัมผัสเปนหลกั และประเภททีถ่ือจังหวะน้ําหนกัและระดับของเสียงเปนหลกั 

การวิเคราะหลักษณะบทรอยกรองนี ้ จิตร ภูมิศักดิ์ไดกลาว ลักษณะการสัมผัสคลอง
จองเปนลกัษณะประจําทีม่ใีนภาษาของคนไทย-ลาว และมีบทบาทในบทรอยกรองจําพวกหนึง่ แต
เรายังไดพบรอยกรองจํานวนมากที่ไมใชสัมผัสเลยอยูดวย แตจะใชระดับเสียงสูงกับตํ่าเปนหลกั
ฉันทลกัษณ ลักษณะเชนนีจ้ะปรากฏเดนชัดในคําคมหรือภาษิต ที่เรียกวา “ผญา” หรือรอยกรอง
ของชาวบานทีไ่มไดนําเอาอทิธิพลของรอยกรองไทยภาคกลางเขาไปใช จิตร ภูมิศักดิ์ยังวิเคราะหวา
คํา “ผญา” ลักษณะนีก้็คือคําประพนัธทีต่รงกับ “โคลงดั้น” ของไทยภาคกลาง หรือที่ทางตําราลาว
เรียกวา “กลอนอานวิชชุมาลี”7 

ทั้งนี ้ จิตร ภูมิศักดิ์ ใหคาํอธิบายวาบทผญาของอีสานจะมีลักษณะตัดตอนมาจาก
โคลงดั้นวชิชุมาลี โดยอาจตดัมาเพยีงบาทเดียว, 2 บาท หรือ 3 บาทก็ได ดังตัวอยางผญาทีม่ี
ลักษณะตัดมาเฉพาะ 2 บาทแรกจากโคลงดั้นวชิชุมาล ี 

                                                           
6 สุภาพร มากแจง, กวนีิพนธไทย2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2536), 111. 
7 จิตร ภูมิศักดิ์, โองการแชงน้ําและขอคิดใหมในประวัติศาสตรไทยลุมแมน้ําเจาพระยา 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดวงกมล, 2524), 20-23. 
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(ครันเจา) ไดข่ีชาง   กั้งรมเปนพญา 
(อยาสู) ลืมความหลงั   ข่ีควายคอนกลา 
และผญาที่มีลักษณะตัดมาเฉพาะ 2 บาทหลังจากโคลงดั้นวิชชุมาล ี

ไมลอมร้ัว   ลําเดียวบขวย 
ไพรบพรอม   แปลงบานบเรืองฯ 

 
จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดสรุปลักษณะของผญาโดยทั่วไปไวม ี 3 ลักษณะ ดังนี ้

รูปแบบแรก ผญาประเภทมีสัมผัส คําทีส่งสัมผัสและรบัสัมผัสนี้อาจไมแนนอน รูปแบบที่สองคือ 
ผญาประเภทไมมีสัมผัส แตจะกําหนดจงัหวะและเสียงหนักเบาหรือกําหนดระดับเสียงวรรณยุกต
สูงต่ําเปนหลกั และรูปแบบสุดทายคือ ผญาประเภทผสม ซึ่งจะมทีัง้สัมผัสและไมมีสัมผัสในบท
เดียวกนั8 

 
ทรงศกัดิ์ ปรางวัฒนกุล ไดศึกษาเปรยีบเทียบคําอูบาวอูสาวลานนาและผญาเกี้ยว

อีสาน และจําแนกลักษณะรูปแบบของผญาเกี้ยวอีสานออกเปน 4 ลักษณะ คือ หนึง่ รูปแบบที่มี
ลักษณะเปนรอยแกวหรือคําพูดธรรมดา สอง รูปแบบที่ยึดถือจังหวะและเสียงสงูต่ํา(วรรณยุกต) 
เปนหลกัโดยไมมีสัมผัส สาม รูปแบบที่สงสัมผัสดวยลลีาของรายหรอืกลอน และลักษณะสุดทาย 
รูปแบบที่ผสมกันระหวางภาษาพูดธรรมดา การสงสมัผัสแบบรายหรือกลอน และการจัดจังหวะ
ของเสียงสงูต่าํแบบโคลง9  
 
 พจนีย เพง็เปลี่ยน ไดศึกษาคําผญากับวิถีชวีิตชาวอีสาน และสรุปรูปแบบและ
ลักษณะสัมผัสของคําผญาเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะแรก คือ ผญาที่อยูในรูปของรอยกรอง 
ผญาลักษณะนี้มีสัมผัสระหวางวรรคตอเนือ่งกันโดยตลอด คลายกับสัมผัสของรายและกลอน ทัง้นี้
จํานวนคาํในแตละวรรคหรือจํานวนวรรคในแตละบทของผญาจะไมกาํหนดตายตัว ลักษณะที่สอง

                                                           
8 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวชีาวบาน (กาฬสนิธุ : จินตภัณฑการพิมพ, 2526), 

20. 
9 ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล, “การศึกษาเปรียบเทียบคาํอูบาวอูสาวลานนาและผญา

เกี้ยวอีสาน” (งานวิจยั สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลยัเชียงใหม, 2532), 79-
84. 
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คือ ผญาที่อยูในรูปของรอยแกว ซึ่งลักษณะนี้จะไมมสัีมผัสแตอาศัยจังหวะในการออกเสียง และ
ระดับสูงต่ําสลบักัน หรืออาจจะออกเสียงคําหนักคําเบาสลับกันบาง10 
 
 จากผลงานการศึกษาวิจยัของนักวิชาการที่ไดกลาวมาปรากฏความแตกตางกนั 
กลาวคือ จิตร ภูมิศักดิ์ ไดกลาวในลกัษณะที่เปนการกําหนดรูปแบบของผญาทีเ่ฉพาะเจาะจง สวน 
จารุวรรณ ธรรมวัตร และนักวิชาการทานอืน่ ไดกลาวถงึในลกัษณะที่มิไดกําหนดรูปแบบที่ไม
เฉพาะเจาะจง แตเนนในเรื่องของการใชถอยคําซึ่งมีสัมผัสและเสียงสงูต่ําเปนสําคญั ซึ่งเมื่อผูเขยีน
วิทยานิพนธพจิารณาจากขอมูลผญาในรายการแลว พบวาสามารถจําแนกรูปแบบของผญาอยาง
กวางๆ ได 3 ลักษณะ คือ ผญามีสัมผัส ผญาไรสัมผัส ทั้งที่เปนคําพดูรอยแกวธรรมดา และยึดถอื
จังหวะและเสยีงสูงต่าํ และผญารูปแบบผสม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

2.1.1 ผญามีสัมผัส 
 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาสวนใหญเปนผญารูปแบบทีม่ี
สัมผัส โดยมีลักษณะคําประพันธแตกตางกนัไปอยางหลากหลาย ซึง่เมื่อพิจารณาแลวสามารถ
จัดแบงลักษณะคําประพนัธของผญาดังกลาวตามการวเิคราะหของจารุวรรณ ธรรมวัตร11 ออกได
เปน 2 ลักษณะ คือ ฮายและกลอนลํา และกาพย   
 

2.1.1.1  ฮาย และกลอนลาํ 
  

ฮาย หรือราย คาดวามีมาแตโบราณ เปนคําประพนัธคลายรายยาวของภาคกลาง 
จํานวนคาํในหนึ่งวรรคไมแนนอน มีตัง้แต 5-10 คํา สงสัมผัสตอเนื่องกันไปทุกวรรคจนจบ หรือ
อาจจะไมมีสัมผัสในบางวรรค แตสวนใหญนิยมแตงใหสัมผัสกัน นยิมใชเปนบทสูขวัญหรือเทศน 
ดังตัวอยาง 

 
                                                           

10 พจนีย เพ็งเปลีย่น, คําผญากับวิถชีีวิตชาวอีสาน : การศึกษาเชงิวิเคราะห 
(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2543), 17-18. 

11 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (กาฬสินธุ : จินตภัณฑการพมิพ, 
2522), 20-34. 
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 ศรี ศรี ยามเจามาปฏิสนธินําแมมานี้ ถวนแตไดเกาเดือน ขึ้นเมือเฮอืนวาปวดทอง ฝูง
พี่นองขึ้นมาหา ฝูงลุงตาขึ้นมาคลําเบิ่ง แมเจาซ้าํปวดอยูออนซอน แมเจานอนแลวลุก แม
เจาเฮ็ดซุกซีเซียดเหมือนใจจักหลุด แมเจาจึงประสูตออกแลว ตกคว่ําเปนซายตกหงายแมน
ผูหญิง12 

 
  กลอน เปนรูปแบบคําประพนัธที่ใชมากทีสุ่ดในวรรณกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มี 

2 ลักษณะ คือ กลอนที่ใชขับรอง เรียกวา “กลอนลํา” ผูขับกลอนลํา เรียกวา “หมอลํา” และกลอนที่
แตงเพื่ออาน เรียกวา “กลอนอาน” กลอนอานจะไมถือเอาการสงสัมผัสเปนหลกัในการแตง 
โดยเฉพาะสัมผัสสระจะมีนอยมาก แตมีลักษณะเดนคอืการเลนจงัหวะเสียงสูงต่าํ สวนกลอนลาํ 
จะแตกตางจากกลอนอานตรงที่ใหความสาํคัญกับเร่ืองสมัผัสสระระหวางวรรค ฉันทลกัษณของ
กลอนลําใน 1 บท จะม ี4 บาท เหมือนกลอนแบบฉบับ แตจํานวนคําในแตละวรรคไมสม่ําเสมอ มี
ตั้งแต 7-11 คํา และการสงสัมผัสจะสงสัมผัสคําสดุทายของวรรคไปยังคําใดกไ็ดในวรรคถัดไป 
ยกเวนคําสุดทาย ดังตัวอยาง 
 

ฟามือขวมกวมหัวเอยฮองสง เทียวในดงเลียบน้ําธารถ้ําแทนหนิ 
 ยินหมูโพระดกฮองกองสนัน่นนัห ู ดูแลเหลียวหล่าํมองเมินไม13 

  
เนื่องจากลกัษณะการสงสมัผัสของกลอนลําและรายนั้นมีลักษณะเชนเดียวกนั ดังนัน้

ในการศึกษารปูแบบของผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวทิยานพินธไดจัดแบงรายและกลอน
ลําไวอยูในประเภทเดียวกัน โดยจะแยกจากกาบไวอีกประเภทหนึ่ง ทั้งนี้เพราะกาบทีพ่บในผญา
ดังกลาวนี้เปนกาบ 7 คํา เมื่ออานออกเสยีงจะใหทวงทาํนองที่แตกตางจากรายและกลอนลาํอยาง
ชัดเจน  

ในเรื่องของรูปแบบฉันทลักษณรอยกรองภาคอีสาน จะสังเกตไดวาแตละลักษณะ
แตกตางกนัไมเดนชัดนักเพียงแตเรียกชื่อตางกนั เนื่องจากวัตถปุระสงคที่แตงนัน้ตางกัน ดังทัศนะ
จากการศึกษารอยกรองพืน้ถิน่อีสานของสพุรรณ ทองคลอย  

 

                                                           
12 สุภาพร มากแจง, กวนีิพนธไทย2, 117. 
13 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน, 34. 
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“…..บทรอยกรองพื้นถิ่นของชาวอีสานไมวาจะเรียกวา กาบ กลอนลํา หรือฮายก็
ตาม โดยรูปลักษณแลวก็คือ รายของทางภาคกลางนั่นเอง…..ชาวพื้นถิน่อีสาน เรียกบท
รอยกรองที่เปนฮาย กาบ และกลอนลํา โดยคํานึงถึงโอกาสในการใชเปนสําคัญ มิได
คํานึงถึงลักษณะที่ตรงกับคําประพันธแบบฉบับท่ีมมีาในตําราฉันทลักษณ หรือท่ีมาจาก
บาลีสันสกฤตแตประการใด…..       ฮายของชาวพื้นถิ่นอีสานจึงหมายถึง การสงสําเนียง
ยาวๆ อยางโหยหวน วังเวง…..ฮายจึงมักจะใชในบทรอยกรองที่เปนคําสูขวัญ หรือเทศน
ตางๆ…..”14 

 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวาผญาสวนใหญแตงโดยใช
รูปแบบฉันทลกัษณในทํานองรายและกลอนลํา ดังตัวอยาง 
 

มื้อนี้มีแนวเวา เลยเขียนมาคือเกา ขอโทษทีเดอหมูเจา คันผมเวาบเขาหู การเปน
ผูนําคนนี้ ปกครองดีลูกบานยองไปทั่ว คันผูนําเห็นแกตัว ประพฤติชั่วเหน็แกได คนเขาเวา
พื้นทั่วกัน เห็นแกโตเจาของนั้น อยาไดกะ หลาวเปนผูนํา ทําไปตามอําเภอใจ อยาใฝเลยสิ
เรืองรุง เฮ็ดอีหยังหวังมุง เพื่อโตเองมันบแมน อยาลืมคนที่ใหคะแนน พวกเจามานั่งแทนชู
คอไดยอนผูใด ยามไดเปนผูนําแลว อยาลืมแนวสัญชาติเกา อยาลืมตี้ผูใดเวา บานเฮานั้น
ตองเจริญ เงินตกมามบุมบิไว กระจายไปบถึงที่ ความเวาวาสิซอยผูนั้น วาสิพัฒนาอันนี้ 
เปนปแลวกะบเห็น 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 29 พ.ย. 2545) 
 

2.1.1.2  กาบ 
 

กาบ เปนคาํประพนัธที่นยิมแตงเพื่อนําไปขับรอง เรียกวา กาบเซิ้ง หรือแตง
วรรณกรรมขนาดสั้น15 วรรณกรรมอีสานที่แตงดวยกาบมหีลายเรื่อง เชน กาบปูสอนหลาน กาบ
พระมน ีกาบวทิูรบัณฑิต เปนตน กาบแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก กาบบาทคู และกาบบาทคี่ 
กาบบาทคู คอื กาบทีม่ีจํานวนคําในวรรคหนึง่ๆ เปนจาํนวนคู กาบหนึ่งวรรคจะมีจาํนวนคําแปดคํา 

                                                           
14 สุพรรณ ทองคลอย. “ลักษณะรอยกรองพื้นถิน่อีสาน”, 23.  
15 สุภาพร มากแจง, กวนีิพนธไทย2, 109. 
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สวนกาบบาทคี่ คือ กาบทีม่ีจํานวนคําในแตละวรรคเปนจํานวนคี ่ สวนใหญจะใชคําเจ็ดคําในหนึง่
วรรค16 

 
จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวิทยานพินธพบวาผญาดังกลาวมี

การใชรูปแบบคําประพนัธในลักษณะกาบบาทคี่ แตไมปรากฏรูปแบบคําประพนัธในลักษณะกาบ
บาทคู ดงันัน้ผูเขียนวทิยานพินธจงึจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะรูปแบบฉันทลกัษณของกาบ
บาทคี่ ดงันี ้

 
ฉันทลกัษณของกาบบาทคี่ 1 บาท ม ี2 วรรค วรรคละ 7 คํา เวลาเขยีนกาบหนึง่วรรค

จะแบงเปน 2 ตอน ตอนหนา 3 คํา ตอนหลงั 4 คํา หรืออาจจะเขยีนตอกนัจนครบเจ็ดคําในหนึ่ง
วรรคก็ได การสงสัมผัส คาํสุดทายคือคําที่เจ็ดของแตละวรรคจะตองสงสัมผัสไปยังวรรคตอไป ซึ่ง
สวนใหญคําทีรั่บสัมผัสนิยมใหเปนคาํที่สามจึงจะไพเราะ คําที่สงสมัผัสมีระดับเสียงระดับใดคํารับ
สัมผัสก็มักจะมีระดับเสียงเดียวกนั ดังตวัอยาง 

 
ทาวอุสา  ยกมือใสเกลา 

ขาพเจา   ขอกลาวตํานาน 
เปนนทิาน  สืบมาแตกอน 
เวาแตบอน  ปางขุนบูฮม 

(คําเซิ้งขุนบรม) 
 

 มีขอสังเกตวาคําประพนัธประเภทกาบของอีสานมีลักษณะสัมผัสคลายกลอนลาํ
อีสานคอนขางมาก แตจะแตกตางกนัที่การลงจังหวะของเสียงขณะอาน กาบมกัจะมี 7 คํา และ
แบงจังหวะโดยหนึ่งวรรคแบงเปนหนา 3 หลัง 4 ซึ่งหากใชเกณฑดงักลาวนี้ก็จะสามารถแยกไดวา
บทกวีอีสานบทใดแตงโดยใชคําประพนัธประเภทกลอน บทใดแตงโดยใชคําประพนัธประเภทกาบ 
 

                                                           
16 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน, 23-24. 
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จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน แมพบวามีการแตงผญาโดยใชลักษณะ
คําประพนัธประเภทกาพยอีสานอยูไมมากนัก แตผญาเหลานี้ก็มีสํานวนที่สละสลวยไพเราะ และมี
เนื้อความโดดเดน ดังจะเห็นไดจากตัวอยางผญาเตือนใหระวังโรคเอดส 

 
  โอโอ อมพุทโธ นะโมเปนเคา ขอยสิเวาเรื่องเอชไอว ี
 แตกอนมีอยูตางประเทศ   เอิ้นวาเอดสมาอยูเมืองไทย 
 ไผจัญไรผูนั้นละแมน   เจาสิแลนหาหมอกะตาย 
 คนทั้งหลายบอยากเปนเอดส  ยามรวมเพศใหใสถุงยาง 
 สวนนวลนางกะอยาเที่ยวสําสอน  ใหนอยออนฮักอายผูเดียว 

(แมบานบานเลขที่ 5 : 4 ส.ค. 2546) 
 
 และตัวอยางผญาอีกบทที่มีใจความในเชิงหยอกลอแมคาขายอาหาร ดังนี ้
 

  อีแมปาเจาไดหยังมาขาย  สังมาหลายเทิงแดงเทิงแหล 
 เบิ่งเอาแนหอสมกะม ี   ของดีดีเทิงลาบเทิงกอย 
 เทิงเด็กนอยผูใหญหลั่งมา   ซื้อเอาสาบมียามขาด 
 ขอจักบาทไดบนออา   เจาศรัทธาผูเพิ้นใจกวาง 

 (แมยุน : 6 ส.ค. 2546) 
 

2.1.2 ผญาไรสัมผสั 
 

ผญาไรสัมผัส คือ ผญารูปแบบที่มีลักษณะเปนรอยแกวหรือคําพูดธรรมดา และอาจ
ถือเอาจงัหวะและเสียงสงูต่ําเปนหลัก ซึ่งจากการศึกษาผญาในรายการผญาด ี อีสานพบวาผญา
สวนใหญมีรูปแบบคลายรายและกลอนลาํ ผญาไรสัมผัสนั้นพบเปนจํานวนนอย ผูเขียน
วิทยานิพนธจะขอยกตัวอยางผญาลักษณะดังกลาวเพื่อใหเขาใจ จากผญานทิานเรื่องเณรนอยหวั
ใสหลวงพอข้ีไกโป ดังนี ้

 
โอนอ กลาวถึงสามเณรนอยอยูนํากันกับหลวงพอ พอบมทีุกขยากฮอนแลงเชาได

ทองมนต พอดีฉันจังหันแลวทางเณรก็ผัดบาดเสร็จเรียบรอยดีแลวคูสุแนว  สวนหลวงพอสิ 
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เขาไปในกุฎิเลยเอิ้นสั่งทางเณร อยาสะหนีไปเลนทางใด รักษาไกขั่นมันขี้ใสเฮียนใหเจาเปน
ผูเหมี้ยนเทิงเลียพรอมพองกินสั่นแหลว สวนทางเณรก็เลยบายเอาไดหนังสือมาทอง ลมพดั
เย็นจอยๆ ไดนอนแลวผัดเลาลืม ไกก็แตกวุนขึ้นขี้ใสเทิงวัด….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 7 ส.ค. 2546) 
 
 แมผญานี้จะเปนรอยแกวหรอืคําพูดธรรมดา แตเนื่องจากภาษาอสีานเปนภาษาที่มี
ทํานองเสยีงสงูต่ําอยูในตัว ดังนั้นเมื่ออานออกเสยีงจงึมีความไพเราะ เต็มไปดวยทวงทํานองและ
จังหวะ 
 

2.1.3 ผญารูปแบบผสม 
 

ผญารูปแบบผสม คือ ผญาที่มทีั้งสมัผัสและไมมีสัมผัสในบทเดียวกัน หรืออาจมี
สัมผัสระหวางวรรคมากกวาไมมีสัมผัส ดังตัวอยาง 

 
เหลียวขึ้นฟาเห็นเมฆาไหลผาน เหลียวเบิ่งปลายไผล้ิวลมเตาหมูฝน ลมพัดตอง

ปลายไผโอนเอน หกโมงแลงหมูคนกําลังเตา พากันหากับขาวอาหาร ตามสั่งกินปะทังเพื่อ
ไวพอไดใชเจาของ ใบตองกลวยปนปลิ้นดิ้นแดวตามแฮงฝน คิดถึงคราวเฮาจน ฝนตกมา
เอาตองกั้ง บมหียังสาแหลวสมัยเฮายังนอยอยู….. 

(สาวหาสิบสอง : 23 ก.ค. 2546) 
 

พี่นองเอยฟงนิทานอันโงเงา เฮานี้บควรทํา จาํไวในจิตใจหมูคนอยาเอาเยี่ยง พวก
คนฟงใหควรฮู ผูลูนหลังเกิดใหม อยาสะใจโหดราย ทําใหเพิ่นผูฟงนิทาน เพิ่นวาไวมีชาย
หนึ่งกลางคน เอาเมียโดนจนมีบุตรเกิดดอมสองนอยผูใหญ คอยเปนหญิงซ่ําพอดีผูเกิด
กอนตอนอายุไดขวบหา ทางนองแมนชายตอนนั้นอายุนองไดสามขวบ พอดีจักมีกรรมมีเวร 
ก็เราเปนเห็นไดเมียแกตายไปแลวเหลือแตแกเลี้ยงลูกออน…..พอสาวหนึ่งอีจองหอง อยาก
ลองใจผูเมียตายผูมายมาชมซอน พี่เอยคันพี่อยากนอนนํานองบตองการหยังดอกพี่ ลูก
แพงๆ สองคนใหพี่ฆาทําไดบพี่เอย…..คึดเห็นคําผูสาวบอกจนวาแดดออกแลว เลยลอลูก
นอยๆ ไปฆาวาอยูนาพี่นองเอย….. 

(2 ก.ค. 2546) 
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 ในอดีตที่มีการใชรูปแบบผญาในลักษณะผสมระหวางรอยกรองและรอยแกวนัน้ สืบ 
เนื่องมาจากวรรณกรรมอีสานมักไมมกีฎเกณฑฉันทลักษณดานจํานวนคําและสัมผัสสระ ซึ่งเปน
สัมผัสบังคับทีแ่นนอน แตจะอาศัยความไพเราะดานความสูงต่าํและจงัหวะของเสยีงมากกวา อีก
ประการหนึ่งนัน้ผญาในอดีตเปนวรรณกรรมมุขปาฐะดงันั้นผูพูดผญาบางรายอาจคดิคําผญาขึ้น
พูดไมทนั จงึแทรกดวยถอยคําธรรมดา ผญาในรายการผญาดี อีสานแมจะไมใชวรรณกรรมมุข
ปาฐะดังแตกอน แตผูแตงผญาบางรายที่ไมสันทัดในการแตงผญาก็มกัจะขาดสัมผสัสระในบางบท  

ขอนาสังเกตประการหนึ่งคือ ผญาในรายการผญาด ี อีสานยงัเปนผญาที่นาํมา
ถายทอดโดยวธิีการพูดผานสื่อวิทยกุระจายเสียง ซึง่ถือเปนมุขปาฐะ ดังนัน้ยอมตองมีการเติมแตง 
แทรกเสริมถอยคําลงไปบาง และผูอานผญามีวิธกีารออกเสียงหนักเบา เนนจงัหวะ จึงอาจมกีาร
รวบคําและขยายคําเพื่อใหฟงร่ืนห ู ดังนัน้ความไพเราะจึงขึ้นอยูกับวธิีการอานหรือพูดของผูทีน่ํามา
ถายทอดดวย 

 
จากการศึกษารูปแบบของผญาในรายการผญาดี อีสาน ทาํใหเห็นวา รูปแบบ

ของผญาในรายการดังกลาวไมไดมีความเปลี่ยนแปลงไปจากผญาโบราณมากนัก ขอแตกตางทีพ่บ
เดนชัดคือ ผญาในรายการผญาดี อีสานเกือบทั้งหมดเปนรอยกรองขนาดยาว มีสัมผัสสระทาย
วรรคตอเนื่องกันไปคลายรายยาว หรือลักษณะของกลอนลํา สวนผญาโบราณพบวาไมเนนการสง
สัมผัสสระดวยรูปสระ เพราะบางครั้งพบวารูปสระตางกนั แตเมื่ออานออกเสียงมีเสยีงสระใกลเคยีง
กัน ดงันัน้ความไพเราะจึงเกิดจากความสั้นยาว หนักเบา สูงต่ําและจังหวะของเสยีงรวมทัง้สัมผัส
พยัญชนะ ซึ่งผญาโบราณนีป้รากฏทั้งผญาที่มีสัมผัสสระและไมมีสัมผัสสระ ลักษณะการสงสมัผัส
ตอเนื่องกนัไปเชนเดียวกับรายยาว นอกจากนี้ผญาโบราณนัน้มทีัง้ที่เปนรอยกรองขนาดสัน้และ
รอยกรองขนาดยาวดวย ผูเขียนวทิยานพินธมีความเห็นวา รูปแบบของผญาในรายการผญาดี 
อีสาน มีความคลายคลึงกับกลอนลําทีห่มอลําใชรอง ดังนั้นผญาดังกลาวอาจไดรับจากอิทธิพลของ
กลอนลํา เพราะหมอลาํเปนมหรสพที่ไดรับความนยิมอยางมากในภาคอีสาน และหมอลาํเองก็
มักจะนําเอาผญาไปสอดแทรกอยูในเนื้อหาของกลอนลํา ทําใหผูฟงหมอลําจดจําทัง้ผญาและ
ลักษณะของกลอนลํานํามาใชแตงผญาสงออกอากาศในรายการวิทยกุระจายเสียง 
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3.  วิเคราะหดานเนื้อหา 
 
 ผญา เปนสิง่หนึง่ที่สัมพนัธแนบแนนกับวถิีชีวิตชาวอีสานในสมยักอน ผญาจะแทรก
อยูในบทสนทนา คําวากลาวสั่งสอน คําพูดเกี้ยวพาราสี หรือคําอวยพร แมกระทั่งในวรรณกรรม
ลายลักษณ ดังนัน้เนื้อหาของผญาจงึมักจะมีความสัมพันธกับสังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม
ของชาวอีสานที่เปนบริบทขณะนั้นดวย  
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน จะเหน็ไดวาเนื้อหาของผญามี
หลากหลาย อันไดแก วถิีชีวติความเปนอยู ประเพณีวัฒนธรรม ความรัก เหตุการณขอมูลขาวสาร
ความรู ปรัชญาศาสนา ความเชื่อ รวมไปจนถึงนทิานและวรรณกรรม ซึ่งมีรายละเอยีดและประเด็น
ที่นาสนใจดงันี ้
 
3.1  เนื้อหาที่เกีย่วกับวิถีชวีิตความเปนอยู 

 
  จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวทิยานพินธพบวาเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวอีสานที่ปรากฏอยูมาก ไดแก การประกอบอาชีพ สภาพสงัคม 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และการดิ้นรนตอสูกับธรรมชาตขิองชาวอีสาน ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้ 

  สังคมอีสานเปนสังคมเกษตรกรรม ชาวบานสวนใหญยงัคงประกอบอาชีพทาํนา ทาํไร 
เปนหลกั แตปจจุบันวิถีชีวติของชาวบานเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมซึง่เปนผล
สืบเนื่องใหการทํานาของชาวอีสานตองพึง่พาเทคโนโลยสีมัยใหม ไมวาจะเปนรถไถนา ปุยเคมี ยา
ปราบศัตรูพืช ดังตัวอยางจากผญาตอนหนึ่งดังนี ้
 

สมัยนี้โลกเจริญกาวหนา พวกเฮ็ดไฮเฮ็ดนาบไดใชควายแก บคือตั้งแตกี้ไถไมใส
ควายแอกและอองขาวจองดึงไถ มันบคือสมยัเฮาพัฒนาแลวเดี๋ยวนี้ สมัยนีปุ้ยกะใชปุยเคมี 
ควายกะบกินหญากินโซลาธรรมดาลิตรสิบหาสิบส่ี….. 

(นองใหม ไทเจริญ : 6 ก.ย. 2544) 
  
 จากเนื้อหาในผญาสะทอนภาพการใชเทคโนโลยีสมยัใหมในการประกอบการเกษตร
ของเกษตรกรชาวอีสาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตตองใชเงนิ อยางไรก็ตามเกษตรกรกย็ังคงตองพึง่พา
น้ําฝนตามธรรมชาติในการทาํการเกษตร ดงัความในผญาตอไปนี ้
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…..แลงเอยแลงเดือนเกา ขี่ฝาเงาบมีฝน ขี่ฝาไหลลอยวน ฮอดบมีฝนยอย ไหลลอย
ลงไปใต ไหลลอยลงไปไทย ไปใสจอยคือบอวย เดี๋ยวกะยอยขางนั่น เดี๋ยวกะยอยขางนี ้บมี
ยอยลงใสดิน เดือนกรกฎาพวมกําลังสิส้ิน ขี่ดินไงบมีฝน สัปดนแนวใด จั่งบมีฝนยอย คอย
เดือนหกเดือนเจ็ดเม็ดฝนบฮําพื้น ทางผืนดินเลยแหงไง เหลียวไปเบิ่งทางใด มีแตกอนขี่ฝา 
น้ําตาฟาบหลั่งลง พี่นองเอยเหลียวลงทง มีแตกอนขี่ไถแหง ขี่ดินแดงพอปานถาน ชาว
อีสานทุกๆ บาน บมีน้ําสิเฮ็ดนา อนิจจานอปนี้ ฝนบมีแลงไปท่ัว ปลูกบักแตงบักถั่วไว กะ
ตายแหงแมนบยัง ตกกลาไวจนวาปลง ฝนบถั่งลงมา ทางปูปลากะตายหมด ทางมดกิน
ปลาซิวขอน….. 

(สาวแวนสี่แยกสะเดาหวาน : 16 ส.ค. 2545) 
  
 ความแหงแลงและขาดแคลนดังกลาวนี ้ ทําใหเกษตรกรชาวอีสานจํานวนมากตองเปน
หนี ้เพราะไดผลผลิตไมคุมกับตนทนุที่ตองลงทนุไป ดังปรากฏขอความจากผญาตอไปนี ้
 

 …..จักเวรหรือกรรม วาแมนฝนสิดีผัดมาแลง เหลือแฮงตั้งความหวังไวสิใชหนี้ใหญ 
ธ.ก.ส. วาสิเฮด็เทิงนาใสเทิงปอปลูกถั่วเขียวพรอม…..ฝนมาแลงความประสงคของชาวนา
จังขอย เลยถอยรนไปอยูศูนย งามเพิ่มพูนแมนดอกเบี้ยสนุกถาวเครือ แมนน้ําสิทวมฮึฝนสิ
แลงบมีเหี่ยว มีแตเขียวกับเขียว….. 

(แมบานบานเลขที่ 5 : 29 ก.ค. 2546) 
 
 นอกจากการทาํนาจะไมไดผลดีเพราะฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาลแลว ชาวบาน
อีสานยงัไดรับผลกระทบจากการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติดวยการตัดไมทําลายปา เพราะเมื่อปา
ขาดความอุดมสมบูรณแลว อาหารการกนิที่ไดจากปาก็ลดนอยลงไปดวย ดงัเนื้อหาในผญาตอไปนี้ 
 

ตกมาสองพันหา ปลายมาสี่สิบส่ี ตกสมัยปากถงลนกนถงฮั่ว แลวสมัยทุกมื้อน้ี บคือ
กี้เกาหลัง บวาหยังทั้งสิ้น อาหารกินกะหายาก ของใสปากแตละมื้อ เงินซือ้จั่งไดกิน ตลอด
เบิดทุกสิ้น มันหายากแสนเข็ญ หาเบิดเว็นเบิดคืน บัดเฮาเอามากินคาบเดียวบพอซ้ํา ซอม
ดูไปภายหนา โดนไปแหงสิติ่ว กุงและซิวสิดีดน้ํา หนองหวยแมนบม ีบคือตัง้แตกี้…..เดียวนี้
เดอเหลือแตเมืองกับบาน บมดีงพงปา ลูกหลานเฮาเกิดมา สิบเห็นฮอดปาไม ไปหนาถา
เบิ่งเอา นาสิหนีไกลขาว ฝนบฮวยแลงบักใหญ เพราะแผนดินขาดตนไม…..ทั้งการขาย 
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การคา มีปญหาไปทุกอยาง ราคายางภาคใต ราคาออยกะต่าํลง ราคามันราคาขาว ราคา
ปอก็ตกต่ํา เกษตรกรรมทําไวแลว เอาทุนไวกะบพอ….. 

(ส.สุขสันต : 11 ก.ย. 2544) 
 
 สมัยอดีตนั้นแมแผนดินอีสานจะไดชื่อวาแหงแลง แตชาวบานอีสานก็ไมอดอยากเทา
สมัยนี ้ ชาวบานสมยักอนแทบจะไมตองใชเงิน เพราะสามารถปลกูขาวได คนสวนใหญปลูกขาว
เพื่อบริโภคสวนที่เหลือจึงจะแบงขาย สวนผัก ปลา ตางๆ ซึ่งจะนํามาเปนกับขาวก็หาเอาจากปา 
และแหลงน้ํา ซึ่งยงัคอนขางอุดมสมบูรณอยู ตางจากปจจุบันที่แมนชาวนาอีสานจะปลูกขาวไดก็สง
ขายจนหมด ทาํใหเวลาจะกนิก็ตองไปซื้อเขา ดังตัวอยาง 

  
…..คนเดียวนี้เพิ่นหลีกเลี่ยง เกี่ยงเฮ็ดกิน กรรมหลายจม เอาเงินถมแลกซือ้ ถือถุง

หิ้วหออาหาร ถุงพลาสติกปลิวทั่วบาน รานอาหารเพิ่นแจกจาย สนุกเอาทางกําไร คนกะ
พอใจซือ้ ถือเอาแบบวาสําบาย ตาและยายตั้งแตเคา เพิ่นตําขาวครกกระเดื่อง เร่ืองอาหาร
บไดซื้อ…..ทุกมื้อนี้ยอนเศรษฐกิจมันเขาขั้น เถิงทางตัน หันหลังตาว คนตางคนพากันฟาว 
เฮ็ดเวียกสูบูหาเงิน เกิดหางเหินทางพี่นอง ความปองดองบคือเกา พอแมหางจากลูกเตา 
เอาแฮงสูฟาวเฮ็ดงาน….. 

(กุหลาบสด : 16 ส.ค. 2545) 
  
 นอกจากการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติจะสงผลกระทบตอเร่ืองอาหารการกินแลว ยัง
กอใหเกิดสภาวะอากาศที่แปรปรวน หนาหนาวอากาศกลับรอน ฝนไมตกตองตามฤดู และเกิดอุทก
ภัยอันเนื่องจากไมมีปาคอยกั้นน้ํา ดังจะเห็นจากเนื้อหาในผญาที่ชาวอีสานพรรณนาระบายความ
เดือดรอน ดังนี ้
 

…..อุทกภัยฆาพี่นองเฮาตายหายสูญสิ้น ผูยังนั่งน้ําตารินเพราะเบิดส้ินทุกสิ่งอยาง 
พัดถนนหนทางทั้งเฮือนซานและเลาขาวไดแตเศราแมนจมน้ํา…..มันเปนตานากลัวพัดงัว
ควายอูแองน้ําไปตามกนแมกระแส คนเฮาเกงบแพตัดไมแคนาทีปารอยปเกือบเบิดมิดลงบ
เหลือพอตน คนเลยเบิดหมองซนมาเปนตาหลูโตนซาตาคนบัดฮูเมื่อ ปานกินขาวบายเกลือ
เหลือแตเค็มน้ําตายอย สวอยโออาวคะนิง พอปานลิงตกตนไมไดแตนั่งเสียดายยอนคน
ฮายตัดปา คนบฮูราคาเอาแตการคาหาหมองไดคือโจรรายปลนหมูเฮา คิดเบิ่งดูหมูเจา 
ธรรมชาติเคียดใหเฮาน้ําเลยฟาวมาซอยปา ไหลทวมบานทวมนา…..ควรพากันสังวรบาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 105

ขั่นปาไมภินพังประเทศฮางเมืองหลม คือสมดุลถืกถลมใสสิ       มมบอนอายภัยใกลฮอม
มา ธรรมชาตกิลายเปนบา พายุใหญน้ําทวมมาแผนดินอาแตกเปนเสี่ยง พระอาทิตยสอง
แดดเปรี้ยงเบิดแนวกั้งเพิ่งกาย หนาวก็หนาวเปนตาฮาย ฮอนก็ฮอนปานตาย ฝนกระหน่ํา 
ลมโหมตามอึงอื้อ กระพือพรอมพัดทวน อยาไดไปกวนเดอพี่นองธรรมชาติเพิ่นสิถอง ฮอง
คืนมาไล….. 

(วีระ : 12 ก.ย. 2544) 
 
 เมื่อชาวอีสานตองประสบกบัภาวะแหงแลง อดอยาก และขาดที่ดินทาํกิน ชาวอีสาน
จํานวนมากจึงตองมุงหนาเขาไปหางานทําในเมือง บางกไ็ปเปนกรรมกรรับจาง ทํางานโรงงาน และ
ขับรถแท็กซี่ เปนตน ดังผญาบทหนึง่ที่วา 
 

 …..ไดลงลองเมืองกรุง พายเอาถุงลงเฮียนพองหวงนําเมียแกว ฟงเสียงแซวๆ ไหของ
บุตราลูกนอยออน…..แตจําเปนไดจากถิ่น วาสิมาหากินอยูเมืองกรุงถิ่นกวางที่เขาเวาวาดี 
ชีวิตขับแท็กซี่กะดีอยูพอทน แตกะจนปญญาคาเชาแพงคาแรงนอย บางคนตกลงเวาราคา
ใหไปสง พอไปถึงบอนลง เงินบมีดอกอาย ใหรอถากอนเดอ ผมกะเคยนั่งเกอถาอยูตั้งโดน
นาน นาสงสารเจาของเองผั่นแมนเขามาลวงตม….. 

(ส.อ.บ.ต.ทองม ี: 30 ต.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้มีใจความระบายความทุกขใจของลูกอีสานคนหนึง่ที่ตองจากบานเกิดไป
ทํางานเปนคนขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร ตองอดทนกับตอภาวะกดดันตางๆ เชน คาเชารถที่
แพง และบางครั้งก็พบลูกคาโกงคาโดยสาร เปนตน 
 
3.2  เนื้อหาที่เกี่ยวกับประเพณวีัฒนธรรม 
 

 คําวา ประเพณี ตรงกับภาษาอังกฤษวา customs หมายถงึ ความประพฤติที่ชนหมูใด
หมูหนึง่อยูในที่แหงหนึ่ง ถอืเปนแบบแผนกนัมาอยางเดียวกนัและสบืตอกันมาชานาน16 สวนคําวา 
วัฒนธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษวา culture หมายถงึ ผลรวมแหงการสรางสรรคของมนุษย ซึง่

                                                           
16 บุปผา บุญทพิย, คติชาวบาน, พิมพคร้ังที่ 9 (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยรามคําแหง, 

2543), 16. 
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ไดมาจากประสบการณของกลุมชนในอดตีถึงปจจุบนั ไมวาจะเปนในรูปวัตถ ุ ศิลปะ ภาษา 
ความคิดความเชื่อ 

ชาวไทยอีสานมีประวัติความเปนมาอันยาวนาน และมีประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมเปน
ของตนเองอยูมากมาย บางอยางยังคงสืบทอดกันมาจนถึงทกุวนันี้ ขณะที่บางอยางถูกดัดแปลงให
เขากับสภาพสงัคมยุคสมัยทีเ่ปล่ียนไป แตบางอยางก็สูญสลายไปตามกาลเวลา 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวามีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีฮีตสบิ
สอง ซึ่งเปนจารีตประเพณีของชาวอีสานทีเ่ปดโอกาสใหชาวบานไดรวมทําบุญทุกๆ เดือนในหนึง่ป 
ดังนี ้

 
เดือนอาย ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเมื่อเดือนขาวกลามาแถมถาย ฝูงหมูสังฆเจาก็เตรียม

เขาอยูกรรม มนัหากธรรมเนียมนี้ถือมาตั้งแตกอน อยาไดละหางเวรเข็นสิของแลนนํา แท
แหลว  

เดือนยี่ ฮีตหนึ่งนั้น พอแตเดือนยี่ไดลํ่าลวงมาเถิง ใหพากันหาฟนสูคนโฮมไว 
อยาไดไลครองนี้มันสิสูญเสียเปลา….. 

เดือนสาม ฮตีหนึ่งนั้นถึงเมื่อเดือนสามไดจงพากันจี่ขาวจี่ไปถวายสังฆเจาเอาแท
หมูบุญ กุศลยังสินําค่ําตามเฮามื้อละคาบ….. 

(8 ม.ค. 2546) 
 

จากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบันทาํใหชาวอสีานไมสามารถปฏิบัติตาม   
ฮีตสิบสองไดอยางครบถวนเชนอดีต โดยเฉพาะในเมือง สวนในชนบทเทาทีป่ฏิบัติอยูทั่วไป ไดแก 
การทาํบุญพระเวส งานสงกรานต บุญบั้งไฟ บุญเขาพรรษา-ออกพรรษา และบุญกฐนิ แตในผญาที่
แตงโดยผูเฒาผูแกหลายบทไดพรรณนาใหเห็นถึงสภาพสงัคมชนบทอีสานในสมัยนั้นซึ่งปจจุบนัไม
สามารถพบเหน็ไดในปจจุบนัแลว ดังผญาตอไปนี้ที่กลาวถึงประเพณลีงขวง 

 
…..แลงค่ําเดือนหงาย ผูสาวลงเข็นฝาย เดือนหงายๆ เวาผูบาว พากันซาวเอาได

ไมหลัวฟนมาจดุ ลุกเปนแสงอูดเอาเทาทันบริเวณ พอเหลียวเห็นกันเหมิดคูสุคนจนเกลี้ยง 
ฟงเสียงแคนลวยสอยออยอิ่นไดยินหู…..สมัยกอนเคาแตปางเกาเฮามา นุงผาควบโจง
กระเบนเลนสาวเข็นฝาย เส้ือบหลายผืนซ้ําสีดําๆ เปนเสื้อปาน หมูผูสาวอยูตามบานไกล
ใกลกะชางตาม นุงเสื้อดําชุบคามกะวางามอยูพอแลว ตอลงมาหาแอวพี้นุงแตส่ินหมี่ฝาย 
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ดําดายใสหมากเกลือ…..บวาทิดหรือวาเชียงเรื่องผญาบมีอัน้ มาเห็นกันสมัยนั้นพากันเวา
แต ผญา 

(พอชาร ี: 25 ส.ค. 2546) 
  
 นอกจากเรื่องของประเพณตีางๆแลว เนื้อหาของผญายังปรากฏเรือ่งของวัฒนธรรม
อีสานหลายประการดวยกัน ดังตัวอยางผญาตอไปนี้ ซึง่กลาวถงึความสําคัญของหมอน และการ
ทําหมอนของชาวอีสาน วา 
 

หญิง  …..หมอนเปนของคูบานนั้นมาแทแตใด หมอนเปนของมลูเคาโบราณเฮาของพอ
แม พูนตั๋วเอาผัวเมียแตละครั้งยังหาผาเฮ็ดหมอน ถึงยามนอนยังมีหมอนมารวม
หนุนหัวฮองอยู….. 

ชาย …..แตเดิมเริ่มแตทําผืนผาขิดลายมีหลายอยาง ตางคนตางเฮ็ดไดลายนั้นกะ
ตางกัน มีสีแดงแลสีเขียวสีเหลืองออนมีลายนาคเลนน้ํา งามแทคูซุอันพี่นองเอย 

หญิง โอนออายเอย การทําบุญแจกขาวกะคือดังเดียวกัน ตองมาทําเฮ็ดหมอนกองไว ไผ
กรายมาเห็นแลวกองบุญ คืองามของฝูงหมูญาติพี่นองมาเตาอั่งโฮมเห็นกอง
หมอนสายลายตั้งอยูในปะรํา….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 19 ส.ค. 2546) 
  

ผญาบทนี้ผูแตงสมมิตเหตกุารณใหฝายชายและฝายหญิงเจรจาโตตอบกัน โดยมี
เนื้อหากลาวถงึหมอนของชาวอีสานวาเปนของคูบาน งานแตงงานและงานบุญอื่นๆ ก็จําเปนตอง
ใชหมอน ลายบนหมอนมหีลายลาย เชน ลายนาคเลนน้าํ เปนตน 
 
3.2  เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 
 

ความรัก เปนเนื้อหาสวนหนึ่งที่มักสอดแทรกอยูในวรรณกรรมตางๆ เพราะมนษุยเปน
สัตวสังคม มิสามารถอยูเพยีงลําพังได การที่มนษุยตองปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นยอมนาํมาซึง่ความ
ผูกพันและความรัก ไมวาจะเปนความรักระหวางเพื่อน ระหวางพอแมกับลูก ระหวางนายกับบาว 
หรือระหวางหนุมสาว 

เนื้อหาของผญาก็เชนเดียวกันที่มีเร่ืองราวของความรักสอดแทรกอยูดวย เนือ้หา
เกี่ยวกับความรักที่ปรากฏในผญาในรายการผญาดี อีสานนัน้มหีลากหลายรูปแบบ ไดแก ความรัก
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ระหวางชายหญิง ความรักระหวางพอแมกับลูก และความรักระหวางเพื่อน ดงัมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 

3.2.1  ความรักระหวางชายหญิง 
 

ผญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการความรัก การเกี้ยวพาราสีของหนุมสาว เรียกวา ผญาเกีย้ว 
ซึ่งในสมยัโบราณนัน้ผญาดงักลาวนีม้ีความสําคัญอยางยิ่ง ชายหญงิในสมัยนั้นจะเลือกคูก็ใชผญา
เกี้ยวในการสนทนาปราศรัยกัน ทาํใหไดทราบภูมิปญญาของอีกฝาย โดยเฉพาะผูชายนั้น หาก
จายผญาไมเกงผูหญงิก็ไมอยากสนทนาดวย เหมือนสาํนวนในสมยันีท้ี่วา “คารมเปนตอ รูปหลอ
เปนรอง” 
 ชาวอีสานในสมัยกอนจะมีโอกาสจายผญาเกี้ยวกนัหลายโอกาส ไมวาจะเปนประเพณี
ลงขวง ซึง่เปนประเพณีชวงหนาหนาวหลังการเก็บเกี่ยวขาว ในเวลากลางคืนชาวบานอีสานจะมา
กอไฟลอมวงกนัทาํกิจกรรม หญิงสาวกจ็ะมานั่งปนฝาย เปดโอกาสใหชายหนุมไดเกี้ยวพาราสี 
นอกจากนี้ผูหญิงอีสานยังมหีนาที่ตาํขาว ซึง่งานนี้ชายหนุมอาจถือโอกาสไปชวยตําเพื่อเรียก
คะแนนจากฝายหญงิ ชวงเวลาที่ตาํขาวก็พูดคุย เกี้ยวพาราสีไปดวย ประเพณีการจายผญา
ดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวาคนอีสานสมัยโบราณนัน้ใหอิสระในการเลอืกคูครองของหนุมสาว เปด
โอกาสใหหนุมสาวไดพบปะพูดคุยกันเองบาง แตก็ยังอยูในสายตาของผูใหญ ผญาเกี้ยวนี้ปจจุบนั
ไมมีพูดกนัในชีวิตจริงแลว เพราะประเพณีการทาํงานเชนอดีตไดหมดไป หากแตยงัคงหลงเหลืออยู
ในการรองเลนของหมอลาํ 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวามีผูแตงผญาเกีย้วสงมาออกอากาศ
เปนจํานวนมาก ทั้งนี้มทีัง้ผญาเกีย้วที่จดจํามาจากผูเฒาผูแก และผญาที่แตงขึ้นเอง ดัง
ตัวอยางผญาโบราณที่ผูฟงทางบานสงมาออกอากาศ 
 

ชาย ใจประสงคหนวยแกวจึงไดแบกขวานมา ใจประสงคดงดอนจั่งแบกขวานมาปล้ํา 
ปลํ้าลงแลวสิหน่ําฮอนคูสูงา ไมบปานขวานบเป สาแลวสีบเซานองเอย 

หญิง โอยคันอายเวาจังซั่นสิบสวนบญุสวนมีสิปลูกปลีแทนกลวย ยานแตอายหลงเพอ
ลมกลิ้งลวงหลอก ยานแตอายนี้หลอกใหนองคุบคั่นกอหญาวาแมนปลา อายเอย 

ชาย  อายบเคยสับปลับล้ิน ลวงนางจักเทื่อ มีแตคําเชื่อไดใจตั้งดั่งตอ บไดงอแงเลนตั๋ว
เปนปากมอ มีแตยอดดอแด คําแทอายจั่งจา 
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หญิง นองนี้เกลี้ยงชะหลิดปดชะหลอด ปลอดออยซอยเสมอดั่งตองตัด ผัดแตเปนตน
เส่ียวเขียวงูบมาไต แตผัดเปนตนไม บมีเครือเกี้ยวเกาะเกี่ยว 

(แมยุน : 18 ส.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้มีใจความที่ฝายชายกลาวเกี้ยวพาราสีตอฝายหญิงเปนความเปรียบ เร่ิมตน
วา พีน่ี้มีความประสงคจะตดัไมจึงไดเอาขวานมาฟน หากไมไมลมขวานไมบิน่ พีก่จ็ะไมหยุดยัง้ 
ฝายหญงิจงึตอบไปวากลวัแตฝายชายจะมาหลอกลวง ฝายชายกว็าไมเคยหลอกลวง ใจของเขา 
เหมือนกับตอไมที่ตั้งตรงไมมงีอโคง ฝายหญิงจึงเปดทางใหวา ตนเองนั้นยังไมคู เหมือนกับตนไมที่
ไมมีเถาวัลยมาพนัเกี่ยว ดงันั้นสัญลักษณของตนไมจึงแทนผูหญิง ซึ่งผูชายจะตองโคนลงมา นั่นคอื
ยอมเปดใจใหแกเขา 

จะเหน็ไดวา ลักษณะของผญาเกีย้วโบราณที่จดจําตอกันมานี้ผูพดูมักไมกลาวเกี้ยว
กันอยางโจงแจง แตมักจะใชความเปรียบเปรยเพื่อสอบถามวาฝายหญิงมีคนรักหรอืยัง และมีททีา
อยางไรกับฝายชาย สวนฝายหญิงก็มักจะตอบโดยออมดวยความเปรยีบเชนกัน ในขณะที่ผญาซึง่
แตงขึ้นใหมนัน้เมื่อจะบอกรักมักจะกลาวตรงๆ ไมออมคอม ดังตัวอยางผญาบทหนึ่งที่ฝายหญิง
บอกวาตนรักฝายชายมาก ไมสามารถตดัใจได ไมเปนอันนั่งอนันอน ไดแตยืนรองไหอยูที่สระน้ํา 
ดังนี ้
 

 …..โรครักเธอบเคยเวน จักวากรรมหรือเวรมักเผาขอจนเอาอั่ง นั่งกะนั่งบไดนอนกะ
นอนบได ไปยนืไหอยูฝงสา นั่งกอดเขาดึงกอหญาอยูคุสาออกจนเดิ่น เปนหยังนอซูเพิ่นจั่ง
มาเฮ็ดใหนองนีเ้ปนบา ยอนมกัชาย คึดตัดใจไปจากอาย สิตัดใจใหลืมอาย กะสังมาเปนตา
ตายแทผูนองสิลืมพี่ ฮักอีหลีฮกักะดอ บเคยพอกะซางเห็น….. 

(ตะวันสีทอง : 23 ก.ค. 2546) 
 
 ผญาขางตนนีเ้ปนผญาที่ฝายหญิงกลาวเกี้ยวฝายชาย ซึ่งแทบจะไมปรากฏในผญา
โบราณ เพราะสมัยกอนนัน้ลูกผูหญิงถกูส่ังสอนใหรักนวลสงวนตัว สงวนกริยาทาทีไวไมเปดเผย 
ตองรอใหฝายชายเกีย้วพาราสีกอน แตปจจุบันเมื่อสังคมเปดโอกาสใหผูหญิงแสดงออกในเรือ่ง
ความรักมากขึน้ ผูหญิงสมยัใหมจึงสามารถบอกรักผูชายกอนไดอยางไมขวยเขิน  
 บางครั้งในเนือ้หาผญาเกี้ยวอาจมกีารกลาวคําพูดเรื่องเพศ ซึ่งเรื่องดังกลาวถือเปน
เร่ืองธรรมชาตขิองมนุษย โดยเฉพาะชาวอีสานนัน้มักจะนาํเอาเรื่องเพศมาเลาเปนเรื่องตลกโดย
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มิไดรูสึกวาเปนเรื่องหยาบคาย  ซึง่ปรากฏเห็นเดนชัดในวรรณกรรมคําสอย หรือนทิานกอม แตเร่ือง
เพศในผญาทีป่รากฏสวนใหญมักแสดงออกมาในเชิงความเปรียบ ดังตัวอยาง 
 

 …..ไดยินเสียงคนเวา หมอยาเคนนั้นซา เพิ่นมียาฮากไม กนิเซาไขหมูผูสาว ยามได
ฟงคนไขใจแหงปาวอยากพอพอหมอยา โดนปานใดจั่งสิมาเห็นกันผูทีอาสาค้ํา ใจคึดนําคํา
เวาหมอยาสิมาซอย….. 

(สาวนา สมสนุก : 18 ส.ค. 2546) 
 
 ผญาขางตนนีผู้แตงเปนผูหญิง แตงเพื่อเกี้ยวฝายชายซึ่งแกกวา และเปนการแตงใน
ลักษณะลอเลนมากกวาการเกี้ยวจรงิจัง โดยใชยารากไมเปนสัญลักษณแทนอวยัวะเพศชาย 
 นอกจากการเกี้ยวพาราสีแลว ผญาจาํนวนมากมักจะมีเนื้อหาเกีย่วกับความรกัที่
ผิดหวัง เขียนเปนเชิงรําพงึรําพนั ระบายความในใจมากกวาที่จะเกี้ยวพาราสีใคร ผญาดังกลาวนี้มี
ทั้งที่ฝายหญงิและฝายชายเปนผูเขียน ดังตัวอยางผญาตอไปนี้ 
 

 นั่งอยูเถียงนานอย ลมวอยวอยใจนองวาเหว คิดฮอดเด คิดฮอดเขาผูนั้นที่เคยเวาตอ
กัน นองนี้หันใจส่ัน หันใจยาวคึดฮอดพี่ คําอายเวาแตกอนกี้ อายสิหนีจากบานไปหาเงินนั้น
มาแตงอร คําอายออยออดออน รออายกอนแนเดอ นองยังรับวาเออสิถาพี่จนคืนมา สิบ
พรรษาซาวพรรษา…..บเห็นอายโคงตาว หรืออายไปเห็นสาวใหมแลวจึงลืมแกวผูอยู
คอย….. 

(แมบังเอิญ : 30 ก.ค. 2546) 
  

…..อดสาฟงผญาขอย คนกําพลอยเมียหนีจาก ฝากแตลูกนอยๆ ใหโตขอยไดเบิ่ง
แงง เถิงยามแลงเถิงยามเชา ลูกถามเฮาหาแตแม อุกหัวใจแทๆ ไปล้ีไหอยูผูเดียว เหลียว
เห็นทางเฮือนใกล เพิ่นสุขใจคืออบอุน”แทนอ” คึดไปหลายแคนจอกอ พออยากฮองพอง
อยากตาย เทิงอยากอายคนเวาเยย บคึดเลยสิตกต่ํา…..ตั้งแตเชาเทาสวย บคึดอยากฮอด
ขาว จนคนเวาวาจอยลง เงินในถงกะหมดแลว พองลูกแอวอยากกินนม ยานไดซมซาน
ขอ….. 

(พอใหญซิ่งเฉินหลุย : 1 ส.ค. 2546) 
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 เนื้อหาในผญาบทแรกเปนเรื่องของฝายหญิงซึ่งรําพึงรําพันถงึคนรกัทีไ่ปทํางานไกล
บานเพื่อหาเงนิมาสูขอฝายหญิงแตเมื่อไปแลวก็ไมกลบัคืนมา สวนเนื้อหาในผญาบทตอมานั้นมี
เนื้อหาทีน่าสนใจ เนื่องจากในสมัยอดีตนั้นผูหญิงคนไหนที่เปนแมหมายหรือแมราง17 สังคมอีสาน
จะรังเกยีจ ดังปรากฏในเนื้อหาของเพลงแมรางกลอมลูก แตไมคอยมีพอรางหรอืพอหมายนัก 
ขณะที่สังคมปจจุบันมพีอหมายทีถู่กภรรยาทิ้งมากขึน้จึงปรากฏเนื้อหาของผญาทีพ่อหมายรําพงึ
รําพันถึงความทุกขยากที่ตองเลี้ยงลูกแตเพียงผูเดียวและไมมีนมจะใหลูกกิน 
 เนื้อหาของผญาบางบทไดสอนการครองคูของสามีภรรยาวาควรจะตองปฏิบัติตนเชน
ไร จึงจะสามารถครองรักกนัไดยืนยาว ดังตัวอยาง 
 

 …..อันวาผัวเมยีนี้กูมึงอยาไดวา มีแตขอยและเจาคํานี้จึงควร อยาไดหวนหาขอคําบ
ดี…..การสิมีไปหนา ผัวเมียกันตองประกอบ ผัวไปคาเมียถาออกทุน เปนผวัคูณเมียค้ํา ผัว
ทําเมียสอย ผัวปวยไข เมียนั้นใหรักษา….. 

(13 ส.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้กลาวสอนสามีภรรยาใหพูดจาไพเราะออนหวานตอกัน และตองชวยเหลอื
ค้ําคูณซึ่งกนัและกัน อยาไดทอดทิง้กันในยามยาก 
 

3.2.2  ความรักระหวางพอแมกับลูก 
 

ผญาบางบทยงักลาวถงึความรักของพอแมที่มีตอลูก สวนใหญมักปรากฏในผญาคํา
สอนใหลูกรูซึง้ถึงพระคุณของพอแมที่กวาจะเลี้ยงลกูเตบิใหญมาได ดังตัวอยาง 
 

 …..อันวาบิดาไทมารดาพอแมเฮานี้คุณหากมีมากลนหนักล้ํายิ่งกวาหิน แมนสิเอา
ดินฟาพระสุเมรุมาซาชั่งกะดทีอนบหอนไดสักเสี้ยวคุณไท พอแมคิงเห็นลูกติงตนไดหัดกาย
กาวยางทางพอหามาไวได หมอยาก่าํเลิดเปา คุณเพิ่นเอาน้ําลางทาขมิ้นกลิ่นหอม คุณเพิ่น
ทอมทาแปงๆ ปนลงปนคุณเพิ่นทนดาปอย ตีฆาบไดมี คณุเพิ่นสีขี้ไคลใหยามมือ้แลงลาง
สวย คุณเพิ่นหย่ํากลวยปอนปุนเลี้ยงล่ําแล…..พอกบัแมบทันกินอีกจอย คอยถาปอนซอย

                                                           
17 ในสังคมอีสาน แมหมาย จะหมายถงึ ผูหญิงที่สามีเสียชีวิต สวนแมฮาง จะหมายถงึ 

ผูหญิงที่หยาจากสาม ี
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กัน คันลูกกินอิ่มทองสองเฒาจั่งคอยกิน ขอใหยินดีดวยดอมคุณพอกับแม แตวาแมออกลกู
แตละครั้งจั่งแมนยากเหลือหลาย บคาดตายจั่งวายังเฮาจังไดมาเห็นหนามารดาผูเปน
แม….. 

(พอชารี : 25 ส.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้มีเนือ้หากลาวถึงพระคุณของพอแมวาหนักกวาหิน แมจะเอาแผนดนิและ
แผนน้ําหรือเขาพระสุเมรุมาชั่งก็ยงัไมถงึเศษเสี้ยวของพระคุณทานที่เลีย้งดูเรา ปอนขาวอาบน้ําให
เรา แมกระทั่งยอมอดไดเพื่อใหลูกอิ่มทอง 
 
 3.2.3   ความรักระหวางเพื่อน 
 
 ผญาสวนหนึ่งในรายการผญาดี อีสานมีเนือ้หาที่เกี่ยวกับความรักระหวางเพื่อนมนุษย 
ดังตัวอยางผญาบทตอไปนีเ้ปนผญาที่ผูเขียนแสดงความหวงใยเพื่อนชาวผญา ดังนี ้
 

 พี่เซียงเอย คันบเขียนบแตม คันบแตงยานมันหลง วาสิปลงสมุดลา วาสิวางปากกา
หนี หมูผญาผัดมาตอย ฟงผญานองสาวขอย เขียนสารมาถามขาว ถามขาวขาวขาวน้ําวา
ดําแลวเหลาไปนา ถามวาพอแลวไปกลา ฟาฝนเรงตกดีไหม ฟงแลวเดอขวัญใจ สิตอบ
กลอนผญาเจา เร่ืองเฮ็ดนาปลูกขาว เฮ็ดนาดําทั้งนาหวาน กลากะพอแลวละนอง คองถา
แตสิดํา เวาเรื่องฝนเรื่องฟา กะตกแนพอสมควร เดี๋ยวนี้ยังบทันดําเพราะวายังคอยกลา 
ขอบใจเดอนองสาวหลาที่เขียนมาถามขาว ขอบใจเดอนองสาวที่เขียนสารถามขาวเอือ้ย
พอฮูเร่ืองราว เอื้อยสิถามขาวเจาเปนกลอนวาผญาถาม ฟงเอาเดอสาวคนงาม เมืองสาม
หมอตอบแนเดอเอื้อยถามเจา ทางสามหมอการเฮ็ดนาปลูกขาว ฝนดีบางแนบ เฮ็ดสวนปอ
หรือปลูกฝายหรือทําไรปลูกไฮมัน หรือปลูกยางปลูกออย การเกษตรเฮ็ดแนวใด..... 

(สาวเมืองเสล : 11 ก.ย. 2544) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงสงขาวตอบไปยังเพื่อนชาวผญาทีถ่ามถงึความเปนอยูของตน และ
ขอบใจผูที่เขียนผญามาถงึ พรอมทัง้ถามไถความเปนอยูของผูนั้นกลับไปดวยความเปนหวง 
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3.4  เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ ขอมลูขาวสาร ความรู 
 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวา ผญาที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเหตุการณ 
ขอมูลขาวสาร ความรู มีอยูเปนจํานวนมาก ผญาบางบทมีเนื้อหามาจากขาวที่ส่ือมวลชนเผยแพร
ในชวงเวลานัน้ และผูแตงเห็นวาเปนประเด็นที่มีความนาสนใจจึงนําเอามาแตงเปนผญา ทั้งนี้อาจ
มีการสอดแทรกความคิดเหน็ของผูแตงลงไปในผญาดวย ซึง่สามารถแยกออกไดเปนประเด็นยอย 
ดังนี ้
 

3.4.1 เนื้อหาเกีย่วกับเหตุการณ ขาวสาร  
 

ขอมูลผญาในรายการผญาดี อีสาน นัน้มีเนื้อหาที่เกีย่วกับเหตุการณขาวสาร เปน
จํานวนมาก ไมวาจะเปนขาวสารเหตกุารณทั้งเมืองไทยและตางประเทศในขณะนัน้ การทํางานของ
รัฐบาล ดังปรากฏในผญาตอไปนี้ 

 
…..ตั้งแตป 45 เปดวิทยุฟงผญาเริ่มบายสองโมงเคิ่ง ฟงจนเถิงบาย 5 ฮาแลวจั่ง

พักเซา มีความสุขกันตั๋วเจาผูนี้เวาผูนั้นวาผญาดี…..ป 46 มาเขาถืกยันเอามาไวเที่ยง 
รายการเดียวฟงนิดหนอยคราวนอยกะหางหาย…..เขาเอารายการไทยยัดเขามาแทนหมอง 
ของดีเฮาเขาบฮูคุณคา….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 22 ม.ค. 2546) 
 

ผญาบทนี้ผูแตงกลาววิจารณการเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศของรายการผญาด ี
อีสาน ซึง่แตกอนจัดในเวลา 14.30-17.00 นาฬิกา แตพอตนป 2546 เปล่ียนมาจัดเวลา 12.05 -
12.55 นาฬกิา ทําใหเหลือเวลาออกอากาศเพียงแคชัว่โมงเดียว ผูฟงรายการทางบานหลายคนได
แตงผญามาวพิากษวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองนีเ้ปนจํานวนมาก แสดงใหเหน็วานอกจากรายการผญาดี 
อีสานจะเปนสือ่ในการเผยแพรขอมูลความรูแลว ยังเปนเวทีในการแสดงความคดิเห็นในเรื่องราว
ตางๆ อีกดวย ดังนี ้

 
…..มหาดไทยสาธารณสุขคอยยับยั้ง ทางสุรายาสูบอยางใหญ ไผสูบยากินเหลา 

เพิ่นนั้นเวาวาโทษหลาย ซั่นตี้…..รณรงคกันคักแท ใหคนแกพฤติกรรม กระทรวงการคลัง
บัดมาขัดกันซ้ํา ทําเหลายามาจําหนาย เฒาเนาเอย เฮ็ดมาขายหลายยี่หอ เอามาลอดึงดูด
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คน ฟาดภาษีไดหลายลน ขนเขาคลังยั้งบอยู…..เซาเฮ็ดเหลาเลิกเฮ็ดยาอยามาขาย 
นโยบายใหสอดคลอง ซุมพี่นองตองเฮ็ดนํา ขั่นแมนทํายังบได อยาสิไปขยายสง โฆษณา
อยูโปงๆ ขอยงงแทมันขัดกัน นโยบายรัฐบาลเอย 

(กุหลาบสด : 18 พ.ย. 2545) 
 

นอกจากเนื้อหาของผญาจะพูดถึงขาวสาร เหตุการณที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองแลว 
ผญาเปนจาํนวนมากยังมีเนือ้หาขาวสาร เหตุการณทีเ่กดิขึ้นในตางประเทศซึง่เปนประเด็นทีท่ั่วโลก
ตางจับตามอง ขาวสารดังกลาวนี้ก็มาจากการรับรูผานทางสื่อตางๆ ไมวาจะเปนหนงัสือพิมพ วทิยุ 
หรือโทรทัศนนัน่เอง ดังตัวอยางผญาตอไปนี ้

 
…..สงครามบมีส้ิน กลิ่นบจางลุกลามใหญ เกิดเปนไฟประลัยลาง สราง

ความยานหวาดผวา ตึกใหญสูงเสียดฟา อเมริกาทลายมุน เวิลดเทรดเซ็นเตอรพังเปนจุล 
ยอนเขาสูนเคียดแคน อเมริกาไปแกลงเขา เพิ่นอยากครองความเปนเจา เขาคุกคาม
ประเทศออน พวกอาหรับเขาเดือดฮอนตอนถืกแยงบอนํ้ามัน…..เศรษฐกิจของทั่วโลกสัน่
สะทาน คาน้ํามันผั่นขึ้นราคา ผลตามมาไดแลนเขา ไทยเฮานั้นกะสั่นคลอน…… 

(กุหลาบสด : 12 พ.ย. 2545) 
 

ผญาบทนี้มีเนือ้หาเกีย่วกับการวิพากษวิจารณกรณีความขัดแยงของสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศในแถบตะวันออกกลาง โดยผูแตงไดแสดงความคิดเห็นตอสหรัฐอเมริกาในเชิงลบ และยัง
กลาวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากสงครามครั้งนี ้

 
3.4.2 เนื้อหาเกีย่วกับความรู 
 

เนื้อหาที่ปรากฏในผญาในรายการผญาด ี อีสาน ที่พบคือ เนื้อหาเกีย่วกับความรู ซึ่งมี
ความหลากหลาย ทั้งความรูที่เกี่ยวกับพทุธศาสนา ความรูเกีย่วกับขนบธรรมเนยีมประเพณีตางๆ 
ของอีสาน และความรูเกี่ยวกับพืช เปนตน ดังจะขอยกตัวอยางผญาบทหนึง่ ซึง่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรูเรื่องตนไมมงคล มีใจความวา  

 
ขอยกเอาเรื่องหัวขอ ไมมงคลมาเผยแพร พอแมเอย  เอามาแพรใหพี่นองไดฮับฮู

สรรพคุณ ขอออกโตบไดวุน หาบบักพราวมาขายสวน บไดซวนไตตะเกียงตื่มเดือนหงาย 
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เดอนายทาน ครูอาจารยผูเพิ่นฮูผูขาขอ ยอไวอยู ยอนผูขามนัหัวตู เวาทอฮูนั้นกะพอพอเอย 
ขอเริ่มตนมงคลนามตนไม ชือ่ตนสักเปนหลักกอนหมู ผูใดไดนํามาปลูกไวบาน สิบันดาลให
ไดแนวปรารถนา เพิ่นวา ปลูกหลังบานเดอพอลุงแมปา สิเขาทาคักหลาย ยามขยายฮมเงา 
ไดพักเซาชุมเยน็แท ใบออนแหมนําไปยอมสีผา ทากระดาษนั้นกะคลอง ขั่นแมนไผเจ็บทอง 
ลมอั่งแนนอยาตกใจ เพิ่นบอกวาถากเนื้อไมยองเทิงใบแซน้าํทา เอามากนิสิซอยได เจ็บ
ทองไสสิสวงเซา โรคเบาหวานหมูนั้นเจา เทิงเยี่ยวแสบเยี่ยวขัด มักเอาใบใสกับเนื้อไมสัก
ตมเปนยา รักษาได เปลือกเอาไปเขายาธาตุ ปาดติโถหลายคุณคา มหาเนาฟาวหาไปปลูก
ไว ขั่นมันใหญไดคางาม นามมงคลชือ่ไมสัก ดีคักหลายไทพี่นอง เทิงสักทองสักเงินนั้น 
คุณคาหลายคือกัน จาํไวเดอนองพี่ มปีระโยชนหลายลน ตนสักนี้ใหจื่อจําเดอมหาเนาเอย 

(กุหลาบสด : 15 ก.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้ไดกลาวถงึไมมงคลที่มีนามวาตนสักวา หากนํามาปลกูไวที่บานจะทําใหผู
อยูอาศัยรมเยน็ และสมปรารถนา อีกทั้งไมชนิดนีย้ังมีประโยชนมากมาย ทั้งยอมผาและรักษาโรค
ตางๆ ได 
 

3.4.3 เนื้อหาเกีย่วกับการรณรงค ประชาสัมพันธ 
 

เนื่องจากวิทยกุระจายเสยีงเปนสื่อมวลชน ดังนั้นผญาทีน่ํามาออกรายการวิทย ุ
กระจายเสยีงจึงทาํหนาที่เปนกระบอกเสยีงเชนเดียวกับส่ือมวลชน ทําใหปรากฏเนื้อหาเกีย่วกับ
การรณรงค ประชาสัมพนัธ เปนจํานวนมาก ดังตัวอยาง ผญาทีม่ีเนื้อหารณรงคปราบปรามลูกน้ํา
และยุงลาย ดงันี ้

 
…..โอละหนอ วา โอละนอ อ.ส.ม.มาปราบลกูน้ํา เจาอยาหามตูขอยสิใสทราย ให

มันตายบไดเผยแพร ยากนําแตลูกน้ํายุงลาย ปราบสิตายกะบส้ินซาก…..ยามกัดคนเปน
ไขเลือดออก ขอยสิบอกถึงอันตราย บอยากตายรวมมอืกันแน…..โรคเมืองนอกโรคซาสโรค
ลือ คอืสิมาบฮอดเฮาดอก นายกบอกสิจายจยุจาย คันไผตายยอนโรคเขาซาส แตกะอยา
ประมาทละดี โรคอื่นมียืนคอยซาบลาบ จักสปิราบใหเหมิดจั่งใด ใหหวงใยเรื่องสุขภาพ….. 

(แมบานบานเลขที่ 5 : 7 ส.ค. 2546) 
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ผญาขางตนนีผู้แตงนําเอาเรือ่งของโรคภัยไขเจ็บ คือ โรคไขเลือดออก ซึ่งโรคนี้เกิดจาก
ยุงลาย และมักจะระบาดในฤดูฝน โดยเฉพาะชวงเดือนกรกฎาคมถงึสิงหาคม ชวงนี้ฝนจะตกชุก
มากทําใหเกิดแองน้ําเลก็ๆ ที่ยุงลายสามารถจะไปวางไขได ดังนั้นผูแตงซึ่งเปนอาสาสมัครประจํา
หมูบานจงึไดรับแผนดําเนนิการกําจัดยุงลายจากสาธารณสุข และไดใชผญาเปนสือ่ในการเผยแพร
ขอมูลดังกลาว 
 นอกจากโรคไขเลือดออกแลว ในเนื้อหาของผญายงัปรากฏเรื่องโรคภัยไขเจ็บใหมๆ ที่
เพิ่งเกิดขึ้นในสังคม เชน โรคซาส หรือ โรคเอดส ซึ่งเปนโรคระบบภูมิคุมกันบกพรอง ที่ติดตอกันได
ทางเลือด และน้ําเหลือง แมโรคเอดสจะไมใชโรคใหมในบานเมืองเรา แตก็เปนโรครายแรงทีย่ังไมมี
ตัวยารักษา และเพิ่งจะเริ่มมีการรณรงคกนัอยางจริงจงัเมื่อไมนานมานี้เพราะประชาชนสวนใหญ
ยังขาดความรูความเขาใจทีถู่กตองเกีย่วกบัโรคนี้  
 เนื้อหาของผญาที่กลาวถึงโรคเอดสมีคอนขางมาก สวนใหญจะเปนการรณรงคการใช
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ แตผูแตงแทบไมไดพดูการติดตอทางอืน่ โดยเฉพาะการติดตอ
ทางการใชเข็มฉีดยา ซึง่มีเปนจํานวนมาก ดังขอความในผญา 

 
…..โอ โอ อมพทุโธ นะโมเปนเคา ขอยสิเวาเรื่องเอชไอว ีแตกอนมีอยูตางประเทศ 

เอิ้นวาเอดสมาอยูเมืองไทย ไผจัญไรผูนั้นละแมน เจาสิแลนหาหมอกะตาย คนทั้งหลายบอ
ยากเปนเอดส ยามรวมเพศใหใสถุงยาง สวนนวลนางกะอยาเที่ยวสําสอน….. 

(แมบานบานเลขที่ 5 : 4 ส.ค. 2546) 
 

แมในเนื้อหาของผญาทีก่ลาวถึงโรคเอดสจะไมไดเตือนเรื่องการใชเข็มฉดียารวมกนั 
แตเนื้อหาของผญาจํานวนมากก็ไมไดละเลยที่จะกลาวถึงปญหายาเสพติดซึ่งเปนปญหาที่คุกคาม
ความมัน่คงของชาติในขณะนี ้ดังตัวอยางจากผญาอีกบทหนึ่งที่กลาวถึงเรื่องยาเสพติดไววา 

 
…..ใหสองแนมเอาไวรักษาภัยยาบา พวกกัญชายาฝน เฮโรอีนหมูนั้นระวังไวอยา

ใหมี วันที่ 13 กรกฎาคมนั้นแมนมื้อเริ่มตนพากันอยูเวรยาม นโยบายของรัฐไดส่ังการ
เตรียมพรอม ทาํปอมยามเอาไวทางริมดอนญาพอปู บานหนองโจดหมูที่ 9….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 6 ส.ค. 2546) 
 

ผญาบทนี้มีใจความรณรงคใหทกุคนชวยกนัสอดสองเรื่องยาเสพติด โดยการนํา
ขาวสารมาแตงเปนผญาประกาศบอกผูฟงรายการ 
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นอกจากนี้ผญาบางบทยังไดแสดงความคดิเห็นสนับสนนุเกี่ยวกับมาตรการที่ให
เยาวชนหันมาเลนกฬีาเพื่อปองกันยาเสพตดิ ดังใจความในผญาวา 

 
…..ใหเมืองไทยทุกหยอมหญา มีการเลนกีฬาเตนออกกําลังกายแบบมวนๆ หรือสิ

เอิ้นใหมันถืกสํานวนแบบฝรั่งมังคา นายกวาเตนแอโรบิก รับสมาชิกบอั้น ชมรมทูบีนัมเบอร
วัน ทูลกระหมอมหญิงทานจัดแตง ใหประเทศไทยทุกหัวระแหงรวมพลังแข็งกลา ตาน
ยาบาซอยกัน….. 

(แมบานบานเลขที่ 5 : 19 ส.ค. 2546) 
 
 เนื้อหาของผญาบทนี้ กลาวถึงโครงการทบูีนัมเบอรวนัของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ฯ ที่สงเสริมใหเยาวชนหันมาเลนกฬีาเพื่อตอตานยาเสพตดิ 
 
3.5  เนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ 
 

สังคมทกุสังคมยอมตองมีศาสนา เพราะถือเปนสิง่ยึดเหนีย่วทางใจ และเปนแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสงบสุขภายในสังคม ในสังคมอีสานนั้น คนสวนใหญนับถือพระพทุธศาสนา 
แตแนวทางปฏิบัติทางดานพิธีกรรมและความเชื่ออาจมเีร่ืองของศาสนาพราหมณเขามาผสมผสาน
ดวย ทัง้นี้เนือ่งจากศาสนาพราหมณเขามาในประเทศไทยกอนศาสนาพุทธและเคยมีอิทธพิลหยัง่
ลึกในจิตใจคนไทย  

พิธีกรรมที่ผสมผสานรูปแบบของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณนีจ้ะเหน็ไดชัดจาก
พิธีทาํบุญขึ้นบานใหม มีการสวดมนต ฉันเพล เปนพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา การรดน้ําพระ
พุทธมนต การวงดายสายสญิจนเปนพิธพีราหมณ พิธีแตงงาน มีการทําบุญตักบาตร ฟงพระสวด
มนต เปนพิธีพทุธ แตการบายศรีสูขวัญ ผูกแขน เปนพธิพีราหมณ เปนตน18 

สังคมหรือชุมชนอีสานจะมวีัดประจําอยูเกือบจะทกุหมูบาน วัดและพระสงฆจึงมี
บทบาทผูกพันกับชาวบานนบัต้ังแตแรกเกิดจนกระทั่งเสยีชีวิต ดังจะเห็นจากงานประเพณีของชาว
อีสานที่เรียกวา ฮีตสิบสองนั้น ลวนเกีย่วของกับการทาํบุญและวัด นอกจากนี ้ สังคมอีสานยงัมี

                                                           
18 ยุพา กาฬเนตร และคณะ, รายงานการวจิัย เร่ือง ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษและ

เผยแพร (อุบลราชธานี : มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน,ี 2544), 17. 
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ความเชื่อเร่ืองผี ผีตางๆ เหลานี้มทีัง้ผีที่ใหคุณและโทษ เชน ผีฟา ผีแถน ผีบรรพบุรุษ ผีไร ผีนา ผีปู
ตา ผีปอบ เปนตน 

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเปนบอเกิดของความเชื่อตางๆ มากมาย จาก
การศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานทาํใหเหน็ถึงปรัชญา ความเชื่อหลายประการที่มาจาก
พระพทุธศาสนา ดังตัวอยาง 

 
โอนอบัดนี้สิเกิดเปนคนไดมันยากยิ่งแสนสาหัสวัฏฏะ วนเวียนเกิดตายหลายชั้น 

กรรมผลักดันนําหนา เกิดเปนปูเปนปลาชางมาเปดไก จักโตนอยโตใหญ สารพัดเกิดไดมัน
หลายลนตางกัน บางชาตินั้นเกิดเปนยักษเปนผี บาดวาบญุเฮามีไดเกิดเปนคนแท แตวา
คนเฮานี้มีทั้งดีทั้งชั่ว…..เพราะวาผลกรรมนี้ที่เฮาเคยทําสราง บมีวางปะปลอย กรรมนั้น
คอยแบงใหคนเฮาไดตางกัน มันหากมีหลายคนปนกันพันอยาง ทั้งคนทุกขคนมีสมบูรณมลู
มั่ง….. 

(พอชาร ี: 13 ส.ค. 2546) 
 

เนื้อหาของผญาขางตนสะทอนใหเหน็ถงึความเชื่อเร่ืองชาติภพและเรือ่งกรรม เพราะ
หลักพระพทุธศาสนาสอนไววา กรรมสงผลใหมนษุยตองเวียนวายตายเกิด หากทาํกรรมดี ก็จะได
เกิดมาในภพภูมิที่ดี เชน การไดเกิดเปนเทวดา มนุษย และหากทาํกรรมชั่ว ก็จะไดเกิดในภพภูมิที่
ต่ําลงไปเรื่อยๆ ตามกรรมนัน้ เชน เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน เปนสัตวในนรกภูม ิเปนตน 

นอกจากนีห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนายังสอนกฎแหงไตรลักษณ ซึ่งเปนสัจจะธรรม
ของโลก อันไดแก ทุกขัง อนจิจัง อนัตตา ซึง่ปรากฏใหเหน็จากใจความในผญาดังนี ้

 
…..พี่นองเอย กาลเวลาหมุนไปหนา ความตายใกลเขามา ใจผวายานหวั่น ฮูแกใจ

อยูทุกวัน วาหลีกหนีบพน ใจวนบาคึดกลัว หวงครอบครัวหวงลูกเตา ที่ไฮนาสวนมวล
ทรัพยสินเงินทองงัวควายหมมูา…..สรรพส่ิงทั้งหลายเกิดมาในโลกา ลวนมรณาทั้งส้ิน 
ความตายบบินขวมกายเฮาจักผู ผูที่อยูขางกนจักสิซนอยูจั่งใด อนิจจา วต สังขารา…..ผูใด
ปลงไดนั้นถือวาบรรลุธรรม….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 5 ส.ค. 2546) 
 

ผญาขางตนกลาวถงึกฎไตรลักษณเร่ือง อนิจจัง คือ ความไมเทีย่งแทแหงชวีิต ไมมีส่ิง
ใดที่อยูจีรังตลอดไป 
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นอกจากนี้คนอีสานยงัมีความเคารพ ความศรัทธาตอศาสนา เพราะเชื่อเร่ืองบญุ 
กรรม ชาตินีช้าติหนา จงึชอบทําบุญ ดังจะเหน็จากประเพณีฮีตสิบสองของอีสานแตโบราณที่เปด
โอกาสใหชาวบานไดทาํบุญตลอดทั้งป ผญาตอไปนี้แสดงใหเหน็ถึงความเชื่อของคนอีสานสวน
หนึง่ในเรื่องการทําบุญ 
 

 …..คําวาบุญบญุนี้บมีขายในตลาด ปาดแบงกันบไดซ้ํา ไผทําไดจั่งพบเห็น เชนวา
บุญบาปนี้มีเปนคูกันมา เปรียบดั่งแพรผืนผา ภูษาเฮานุงทรงสวมเอ แมนเฮาเซเฮาลมจม
ลงน้ําทา รางกายกับเสื้อผาบมิไดหางกัน ฉันใดแททั้งสองบุญบาปไปจนตราบตอเทาสินํา
กนอยูบเซา….. 

(พอชาร ี: 21 ส.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้มีเนือ้หากลาวถึงเรื่องการทาํบญุ และแสดงใหเหน็มุมมองของผูแตงวา บุญ
นั้นไมสามารถซื้อหรือขายได ใครทําบุญบญุก็อยูกับตัวผูนั้น 
 
3.6  เนื้อหาเกี่ยวกับนิทานและวรรณกรรม 
 

เนื้อหาของผญาในรายการผญาดี อีสานที่เกี่ยวกับนทิานและวรรณกรรม มีทัง้เรื่องที่
นําเอาเนื้อเร่ืองจากนิบาตชาดก หรือปญญาสชาดกมาแตงใหม และเรื่องที่ไดรับความนิยมเลาขาน
กันในทองถิ่น รวมทั้งเรื่องที่แตงขึ้นตามจินตนาการ ซึ่งสามารถจัดแบงประเภทเนื้อหาของผญาที่
เกี่ยวกับนทิานและวรรณกรรมไดดังนี ้
 

3.6.1 นิทานและวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องมาจากเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา 
 

ศาสนาเปนทีม่าของศิลปะแขนงตางๆ มากมายรวมทั้งวรรณคดี ภูมิภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือนัน้อุดมไปดวยวรรณกรรมพุทธศาสนา เพราะมีวัดเปนศูนยกลางการศึกษา และมีสวน
ชวยอนุรักษเผยแพร เนื้อหาสวนใหญของวรรณกรรมพุทธศาสนามักจะเปนชาดก  

ชาดกนัน้สามารถแบงประเภทออกไดเปน 3 ประเภท คอื นบิาตชาดก ปญญาสชาดก 
และชาดกมาลา  
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นิบาตชาดก หมายถงึ ชาดก 547 เร่ืองทีป่รากฏอยูในพระสุตตันตปฎก ขุททกนกิาย
รวมถึงอรรถกถาชาดก และฎีกาชาดก ที่เรียกวา นิบาต เชน เร่ืองของพระพุทธเจา 10 ชาติ ที่
เรียกวา ทศชาติชาดก เปนตน 

ปญญาสชาดก หมายถงึ ชาดก 50 เร่ือง ที่พระภิกษุชาวเชียงใหมแตงราว พ.ศ. 2000 
ถึง 2200 โดยนําเอานทิานพืน้บานมาแตงเลียนแบบอรรถกถาชาดก สรางคาถาขึน้เองบาง นาํ
คาถามาจากพระไตรปฎกบาง 

ชาดกมาลา เปนวรรณคดีพระพุทธศาสนานิกายมหายาน หรือฝายอุตตรนิกาย แตง
ข้ึนราว พ.ศ. 542-643 ดวยรอยกรอง ภาษาสันสกฤต19 

ในประเด็นนี้ผูเขียนวทิยานพินธจะขอยกตัวอยางผญาในรายการผญาดี อีสาน มา
เฉพาะผญานทิานทีม่ีเนื้อเร่ืองมาจากนิบาตชาดก เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองราวในพระพทุธ 
ศาสนาโดยตรง ซึง่จากการศึกษาพบวามีการนําเอาเรื่องในนิบาตชาดกมาแตงเปนผญาสํานวน
ใหมหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องมหาเวสสนัดรชาดก ซึ่งเปนทีน่ิยมอยางมากในภาคอีสาน โดยทกุป
จะมีการจัดงานฉลองใหญประจําปเรียกวา งานบุญผะเวส ผญาที่พบในรายการผญาดี อีสาน จึง
มีผญานทิานเรื่องพระเวสสนัดรชาดกอยูหลายกัณฑและหลากหลายสํานวน ดังตัวอยางความ
ในผญาตอไปนี ้
 

ฟงเดอทานอาจารยคําภา ผมขอพรรณนายกผลตนเหตุ ตอนที่องคพระเวสสฯ 
ทานชางฉันทันต ราษฎรพากนัเกลียดชังสับสอ ศรีสญชัยผูพอไลออกจากวัง ผูใดหามบฟง
ส่ังเลยเด็ดขาด ใหออกจากปราสาทกรุงศรีสญชัย บอกใหไปไกลๆ นอกแดนแควนดาน 
ออกไปอยูยานวงกตคีรี.....นางมัทรีกะเลยไปเลาพระเวสสันดร วาสิจากนครไปตามพระ
บาท กับทั้งโอรสราชกัณหาชารี สิตามสามไีปนําทุกอยาง ไปทางใดกะซางไปไสกะตาม 
นางสิขอไปนําแลวแตบุญแตกรรมสิขอไปเปนหมู เพราะวาเคยไดอยูเปนผัวเปนเมีย สิใหทิ้ง
ใหเสียละหลังองคพี่ ขอใหดับไปทีกี่โลกดับขนัธ บอยอยูดอกฉันขอตายดีกวา ชั่วกะขอให
ชั่วอยูกบัพระองค พระยาเวสสฯ ตกลงโอเครับปาก คร้ันสิยอมลําบากกับพี่กะไป เขาไปใน
ไพรฮิ้นยุงฝูงเหลือบ นอนกะตองนอนเกียกขี่ฝุนดินดอน 

(กิหลีดดํา : 8 ธ.ค. 2542) 
 

                                                           
19 พัฒน เพ็งผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย, พิมพคร้ังที ่ 3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั

รามคําแหง, 2535), 27-43. 
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ผญาบทนี้มีเนือ้หาเลาเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเปนชาติสุดทายของกอนทีพ่ระ
โพธิสัตวจะมาประสูติเปนพระพุทธเจา เนือ้ความในผญาเปนตอนทีพ่ระเวสสันดรไดทําทานชางซึง่
เปนสัตวคูบานเมือง ทําใหราษฎรไมพอใจ พระราชบิดาจึงตองขับไลพระเวสสันดรออกจากวัง พระ
นางมทัรีและพระกัณหาชาลีจึงขอติดตามพระองคไปดวย 

จากการศึกษาเนื้อหานทิานที่ปรากฏในผญาจากรายการผญาดี อีสาน ยังพบวา
มีผญานทิานเรื่องอื่นๆ อีกจาํนวนมากที่นาํโครงเรื่องมาจากชาดกและแตงเปนผญาสํานวนใหม ดัง
ตัวอยาง นิทานเรื่องอยากไดหลายมันตาย 
 

.....ชายสองคนผูกสัมพันธกันเปนเสี่ยวกันคนเฮาเอิ้น ไปหาเงินขายคากลับคืน
มาแลวปนแบง คนหนึ่งชื่อคําอีกคนชื่อคําแพง นี้ละหมองมนัเกิดเรื่องเพียงเพราะโลภอยาก
ไดหลาย ไอคําแพงแบงเปนสามกอนเสา นี้ของโตนี้ของเฮาอีกกองนี้กะของเฮา ปากกะเวา
มือกะแบง หมอชื่อคําเลยเวาแยง ฮายแนวนี้กูบเอาเดอ ตองเฮาสองกอน เวามีแคสอง
คนเฮามันกะตองปนสองสวน นี้บักหมอโตอยาเวาแบบกวนเฮาวาเฮ็ดจั่งชี้ดีแลวละเที่ยง
ธรรม เฮาชื่อคําบวกกบัแพงตองไดเงินสองเทา โตชือ่เดียวบคือเฮากะตองไดกองหนึ่ง ทาง
บักคําเฮ็ดหนาบึ้งบยอมซ้าํฮอดบเอา นี้เส่ียว คันโตวาบถกืมื้ออื่นเชาไปถามทานเทวดาบ 
เปนเทพาอาฮักรักษาอยูโคนไม.....พอตกในคืนนั้นบักคําแพงตกลงกันแลวกับพอ ใหเจา
ขึ้นอยูตนไมเขาไปหลี้อยูโกน ขอยทําทีไปบนเวาแนวใดๆ ใหเจาวาถืกๆ.....ฝายบักคํายัง
กัดแขวหลอยกลับมาหมองเกา มันเลยจุดไฟเผาเทวดาแบบนี้มันใจเลี้ยวบซือ่ตรง เทวดาขี้
โกงถืกไฟเผาทางใตฮอดบปากฮอดบไอตายบไดไขปวย อยากมีหลายมันไฮ อยากไดหลาย
เลยซวย คําเพิ่นสอนพากันจื่อไวคันพอไคกะจั่งเอาพี่นองเอย 

(ปนขาวจี่ทาไข : 26 ก.พ. 2546) 
  

ผญาบทนี้มีโครงเรื่องเหมือนนิทานชาดกเรือ่งหนึ่ง ตางแตเพียงชื่อตัวละคร นิทาน
ชาดกเรื่องดังกลาวเปนเหตกุารณที่เกิดในเมืองพาราณส ีมีตัวละครชื่อ บัณฑิต กับ อติบัณฑิต และ
อติบัณฑิตคิดแผนเจาเลหเพื่อหวังสวนแบงที่มากกวาโดยบอกวาตนชื่อ อติบัณฑิต ซึง่แปลวา
เหนือกวา จงึสมควรไดรับสวนแบง 2 สวน และคิดอุบายใหบัณฑติเชื่อโดยใหไปถามเทวดา แต
เทวดานัน้ก็คือพอของอติบัณฑิตที่ซอนตัวอยูในโพรงไม บัณฑิตรูทนัจึงบอกวาเทวดาไมยุติธรรม
และเอาไฟเผาโพรงไม เทวดาก็ทนอยูไมไดตองหนีออกมา 

นอกจากนีย้ังพบนทิานที่ไมไดอยูในชาดกแตเปนนทิานที่มีการกลาวถงึหรือเปนเรื่อง
เลาที่เกี่ยวกับประวัติของบุคคลตางๆ ในสมัยพทุธกาล ซึง่ผูเขียนจะขอยกตัวอยางดงันี ้
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โอนอบัดนี้สิไดกลาวเถิงชาติกอนกี้ กัณหาชาลีเปนพอคา พราหมณาเปนงัว
ตาง…..สองกะตีงัวขวมเหวซนๆ ลอดปาไลไปแหลว งัวอุสุภราชลมสองผัน่เลาตีมีแตเลือด
หลั่งยอยไหลลงเทาหัว…..ตะวันแดงแดดแกกลางัวชราใจสิขาด คร้ันตายจากชาตินั้นไดมา
เกิดเปนพราหมณ กรรมแตชาติปางนั้นผั่นนําตอบตามสนอง ใหสองคนพอคามาตายไป ได
เกิดใหมไปตามกรรมกอไวบหนีเวน หมูเวรเปนกัณหาชาลี…..แจมเจากษัตริยพระเวส 
เจตนาเที่ยงมั่นทาน กัณหาชาลีนอยยอใหแกพราหมณ กรรมไดตามนํากนใหทนความ
ลําบาก ทุกขยากแคนหิวอยากนม มีแตกมหนาไหไหลลงยอยหลั่ง พราหมณยังพาสองแพง
เที่ยวดงแดนดาว มันกะซาวเอาแสหวายสะนอยมาตีฟาดเลือดอาบยอย…… 

(พอชาร ี: 6 ก.ย. 2544) 
 
 ผญาบทนี้เปนเรื่องราวของอดีตชาติของพระกัณหาชาล ี ซึ่งเคยเกิดเปนพอคา และ
พราหมณเฒาชูชกนัน้เกิดเปนววั ในชาตนิั้นพอคาทั้งสองไดเคยทําทารุณเฆี่ยนตวีวั คร้ันในชาติที่
ประสูติเปนพระกัณหาชาลีจงึตองถกูพราหมณเฒาชูชกเฆี่ยนต ี
 

3.6.2 นิทานและวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องมาจากวรรณกรรมทองถิ่นอื่น 
 

อาณาจักรลานนาและลานชางมีความสัมพันธกันมานับแตโบราณกาล ดังนั้น
วรรณกรรมของอาณาจกัรลานชางจงึไดรับอิทธิพลจากอาณาจักรลานนามากกวาสุโขทัยและ
อยุธยากลาวคือ พบวามวีรรณกรรมที่มีโครงเรื่องเดียวกันอยูทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ เชน จําปาสี่ตน ทาวก่าํกาดาํ ล้ินทอง สุพรมโมกขา20  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบนทิานทีม่ีโครงเรื่องเดยีวกับภาคเหนือ 
คือ จําปาสี่ตน และพระสุธนมโนหราซึง่เรื่องนี้มทีี่มาจากวรรณกรรมพุทธศาสนาของภาคกลาง และ
ชาวอีสานไดรับอิทธิพลเนื้อเร่ืองดังกลาวผานทางภาคเหนือ พระสุธนมโนหราเปนวรรณกรรมที่
แพรหลายทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดังนัน้จึงมีผูนาํเนื้อเร่ืองดังกลาวมาแตงเปนผญา
ออกอากาศในรายการผญาดี อีสานดวย ดังตัวอยาง 

 
 
 

                                                           
20 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2522), 35. 
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…..โอนอบัดนี้มาสิเลาแตเคาประวัติเกาสีทน เนานครเบญจาครอบครองเมือง
บาน อยูเปนกษัตริยไทปกครองพวกไพร บมีไดเดือดรอนเคืองแคนทานพระองค อันวา
อนงคนาทนองจอมมิ่งมโนราห ผูเปนชายามิ่งมเหสีทาว…..สนุกนอนเทียมขางปรางทอง
เทียมพี่ สนมวีค่ําเชาแฝงเฝาบไล…..กอนสิไดเกิดเรื่องเหินหางฮามปรางไกลสนมนงนางมิ่ง
มเหสีดวย เถิงคราวซวยมาแลวสีทนหมนปา กอนสิจากมโนราหไปสงครามครั้งหนาลาซ้ํา
ส่ังเมีย….. 

(พอชาร ี: 3 ม.ค. 2545) 
 

วรรณกรรมเรื่องนี ้ เปนชาดกที่ปรากฏอยูใน “ปญญาสชาดก”  หรือชาดกนอกนิบาต 
ซึ่งภิกษุชาวเชยีงใหมไดนํานทิานพืน้บานมาแตงเลียนแบบอรรถกถาชาดกใชชื่อเร่ืองวา สุธนชาดก 
แรกเริ่มนั้นเรื่องนี้ไดแพรสูภาคกลางโดยมีการนําเรื่องพระสุธนมโนหรามาเลนละครนอกสมัยกรงุ
เกา และพระยาอิศรานุภาพไดประพันธเปน “พระสุธนคําฉนัท”21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้
นาจะเขามาในสมัยที่อาณาจักรลานชางไดสืบทอดวัฒนธรรมจากอาณาจักรลานนา คือคร้ังที่เมื่อ
พระโพธิสาลราช (พ.ศ.2059-2091) ไดขอพระราชทานพระไตรปฎกจากพระเมืองแกวเจาเมือง
เชียงใหม หรือในคร้ังทีพ่ระไชยเชษฐาธิราชเสด็จกลับจากนครเชียงใหมมาครองอาณาจักรลานชาง 
และไดชักชวนพวกนักปราชญราชบัณฑิตพรอมทัง้เสนาอมาตยมาอยูอาณาจักรลานชาง22 เร่ือง    
สุธนชาดก จงึถูกนาํมาดัดแปลงใหเปนสํานวนอีสาน และใชชื่อเร่ืองวา ทาวสทีน 
 

3.6.3 นิทานและวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องมาจากนิทานหรอืวรรณกรรมทองถิ่น
อีสาน 

 
นิทานและวรรณกรรมของอีสานสวนใหญจะมีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะของตน 

อุปนิสัยของชาวอีสานเปนผูรักสงบ ไมนิยมความกาวราว ชาวอีสานจะเคารพนับถือคนอยูใน
ศีลธรรมมากกวาคนที่รํ่ารวยแตขาดคุณธรรม ซึ่งลักษณะดังกลาวปรากฏในวรรณกรรมอีสานหลาย
เร่ือง เชน เร่ืองพญาคนัคาก ที่ตัวเอกอัปลักษณแตมีคุณธรรมสูง และคุณธรรมดังกลาวทําใหพญา
คันคากเอาชนะพญาแถนไดในที่สุด  

                                                           
21 ประคอง นมิมานเหมินทร, ลักษณะวรรณกรรมเหนือ (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการ

พิมพ, 2517), 31. 
22 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2522), 175. 
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ผญานทิานในรายการผญาดี อีสานที่ผูแตงนําเนื้อเร่ืองมาจากวรรณกรรมอีสานและ
แตงดวยสํานวนใหมปรากฏหลายเรื่องดวยกัน สวนใหญจะเปนเรื่องที่แพรหลายในภูมิภาคนี ้ เชน 
เร่ืองขูลูนางอั้ว ดังตัวอยาง 

 
โอนอบัดนี้ ยังมีในตอนนั้น พระมารดานางอัว้มัวเมาเวาดา หาแตความขี้ฮายมา

โฮมเขาใสหูวามึงลักเลนซูใหเสียหนอแนวกษัตริย…..สวนวาอนงคนางงามอั่งระทมคาแคน 
แสนทรมารนางหลามาเหงาซงอยูโซงโลง น้ําตายอยหยาดโหงฮําแกมหลั่งไหล กอนสิหนีไป
นั้นนางผั่นไดส่ังไวทุกอยางสารพัด…..พอไปเถิงปาไมนางหลาเลาเซา อั้วเลยอาปากเวาจา
ตอจวงจันทร วาสาธุเดอขอใหนําชีวติฉันขึ้นสูแมนเมืองฟา…..บายเอากําภูษามาผูก
คอออนอั้วติดไวกับงาจวง….. 

(พอชาร ี: 29 พ.ค. 2545) 
 
 โครงเรื่องในนทิานเรื่องขูลูนางอั้วนี้ ยงัปรากฏพบในลาวโดยใชชื่อเดียวกนั อีกทั้ง
ปรากฏในไทลือ้ ใชชื่อวา ฮูลานางอูเปม ไทเขิน ใชชื่อวา อูเปมสามลอ และไทยใหญ อูเปมสามลอ 
แตไมพบในประเทศไทย23 
 

3.6.4 นิทานและวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องมาจากนิทานหรอืวรรณกรรมตางชาติ 
 

ในอดีตนั้นชาติที่มีอิทธิพลดานวัฒนธรรมและวรรณกรรมของชาวอีสานมากที่สุด คือ
ชนชาติลาว ดังจะเห็นจากภาษา การละเลน หรือวรรณกรรมหลายตอหลายเรื่องที่มโีครงเรื่อง
คลายคลึงกับชาติลาว ตอมาเมื่อกระแสของวัฒนธรรมจากตะวันตกไดแพรหลายไปทั่วโลก และ
เขามาสูภาคอสีาน ทําใหคานิยมในการเลานทิานพืน้บานเปลี่ยนไป ผญาในรายการผญาดี อีสานก็
เชนเดียวกนัทีป่รากฏวามีการนําเอาเนื้อเร่ืองนทิานหรือวรรณกรรมของตางชาตมิาแตงดวยสาํนวน
ใหม โดยเฉพาะนิทานที่มทีี่มาจากนทิานอสีป  
 
 
 

                                                           
23 ศิราพร ณ ถลาง, “ชาดกพืน้บานในการรับรูของชนชาติไท,” ใน ชนชาติไทในนทิาน : 

แลลอดแวนคติชนและวรรณกรรมพื้นบาน (กรุงเทพ : มติชน, 2545), 134. 
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 นิทานอีสป คือนิทานที่แตงขึ้นโดยทาสชายชาวกรซีผูมีความเฉลยีวฉลาดที่มีชือ่วา 
อีสป และถูกนํามาเลาสบืตอกันในแบบของมุขปาฐะ ตอมาจึงมีการรวบรวมและพมิพเผยแพรเปน
ภาษาตางๆ ทั่วโลก ประเทศไทยรับนทิานอีสปเขามาในสมัยพระนารายณมหาราช เพราะมชีาว
กรีซคือคนสะแตนตินฟอลคอน ซึง่เขามามีบทบาทสาํคัญในสมัยนี้24 

ผูเขียนวทิยานพินธจะขอยกใจความในนทิานอีสปเร่ืองกวางหวงนําเขา มาแสดงเปน
ตัวอยาง ดังนี ้
 

…..ยังมีเสือโครงเขี้ยวเทียวกินสัตวปา มันเหลียวไปเหลียวมา เห็นแตกวางกินน้ํา
ตามหนองใสซอง เปนอาหารของกูบอยูเลยคราวนี้ เสือผูมีแฮงกลาบุปาทะยานครุบ กวาง
ตื่นยุบหลูบเตนหลุดจากมือเสือ จนขาสั่นเทียวแลนหนีบมียั้ง เสือยังแลนตามไปไลกันจน
กวางลา เขาไปคาเคือไมใจเปนหวงแตนําเขา บกลาเอาแฮงดัน ยานแตเขามันหักขาด เสือ
เลยคาดลาดเตนทะยานเขาครุบเอา คาแตเสียดายเขากะเลาตายวายสิ้น….. 

(พอชาร ี: 25 ส.ค. 2546) 
 
 นอกจากผญานิทานเรื่องนี้แลว ยังพบวามีผญานทิานเรื่องอื่นๆ อีกเปนจํานวนมากที่
นําเอาโครงเรือ่งมาจากนิทานอีสป เชน สิงโตเฒา กวางกับพุมไม เปนตน ซึ่งไดยกตวัอยางไปแลว
ในหวัขอประเภทของผญาในรายการผญาดี อีสาน 
 

3.6.5 นิทานและวรรณกรรมที่ผูกเรื่องขึ้นใหม 
 

ผญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานหรือวรรณกรรมนั้น นอกจากผูแตงจะนาํเนื้อเร่ืองจาก
แหลงอื่นๆ ไมวาจะเปนเรื่องราวทางพระพทุธศาสนา นิทานพืน้บานอสีาน นิทานตางชาติ มาแตง
ใหมแลว ยังปรากฏวามีบางเรื่องเปนผญาที่ผูแตงผูกเรื่องขึ้นใหม ดังตัวอยางจากผญานทิานเรื่อง
พอหมายฆาลกู 

 
 
 
 

                                                           
24 พัฒน เพง็ผลา, ชาดกกับวรรณกรรมไทย, 12-13. 
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พี่นองเอยฟงนิทานอันโงเงาเฮานี้บควรทํา จาํไวในจิตใจหมูคนอยาเอาเยี่ยง พวก
คนฟงใหควรฮู ผูลุนหลังเกิดใหม อยาสะใจโหดราย ทําใหเพิ่นผูฟงนิทาน เพิ่นวาไวมีชาย
หนึ่งกลางคน เอาเมียโดนจนมีบุตรเกิดดอมสองนอยผูใหญ คอยเปนหญิงซ่ําพอดีผูเกิด
กอนตอนอายุไดขวบหา ทางนองแมนชายตอนนั้นอายุนองไดสามขวบ พอดีจักมีกรรมมีเวร 
ก็เราเปนเห็นไดเมียแกตายไปแลวเหลือแตแกเลี้ยงลูกออน…..พอสาวหนึ่งอีจองหอง อยาก
ลองใจผูเมียตายผูหมายมาชมซอน พี่เอยคันพี่อยากนอนนํานองบตองการหยังดอกพี่ ลูก
แพงๆ สองคนใหพี่ฆาทําไดบพี่เอย…..คิดเห็นคําผูสาวบอกจนวาแดดออกแลว เลยลอลูก
นอยๆ ไปฆา วาอยูนาพี่นองเอย…..แลวมาหาสาว เขาเวาไปทางบแมนวาพี่เอย แตลูกเจา
เจากะยังฆาไดทางนองแมนบเอา พี่นองเอย คุณผูฟงเอย ฟงนิทานกลอนนี้คนทั้งหลายจํา
ไวแน ฟงเอาเดอคุณพอจาํไวเดอคุณแมสอนใหลูกหมูเตาฟงแลวใหคิดเอา จื่อเอาเลี่ยงบดี
ลูกหลานเอย 

(2 ก.ค. 2546) 
 
  ผญานทิานเรือ่งนี้เปนเรื่องของพอหมายคนหนึ่ง เขามีลูกเล็กๆ 2 คน เขาถูกผูหญิงที่
เขาหลงรักลองใจดวยการสัง่ใหฆาลูก แตเมื่อเขาฆาลกูแลว ผูหญิงกลับปฏิเสธทีจ่ะอยูกับเขาโดย
ใหเหตุผลวา แมแตลูกของตัวเองเขายังฆาได ดังนัน้คนโหดรายเชนนีเ้ธอไมอยากไดมาเปนสาม ี
  นิทานหรือวรรณกรรมที่ผูกเรือ่งขึ้นใหมนี ้ ผูแตงมักมีวัตถุประสงคเพื่อใหแงคิดคําสอน
บางประการแกผูฟง ดังตัวอยางผญานทิานอีกเรื่องที่สอนไมใหตัดสินคนเพียงภายนอก  
 

พี่นองเอย เด็กชายปก แปนปกเปนชื่อครูตั้งแซว แนวสมองบดีจั่งไดมีนามนี้ เรียน
หลายป กวาสิไดจบป.หกคือหมู สมองปญญาของมันตู ครูสอน แลวกะบจํา…..บักปกจบ
ออกมา ยอนเอาไกแลกออก ครูเพิ่นบอกขี้ครานสอน…..อยูตอมาบักปกไดไปกรุงไทยนํา
หมู เอาแฮงกายเขาสู ยอนความฮูบม ี ผานหลายปบักปกไดหายไปจากบานเกา ปกคืนมา
บานอีกครั้ง พวกครูนั้นตางแปลกใจ ผาปากองใหญบักปกไดนํามาสูโรงเรียน เงินหลาย
แสนไดนํามา พัฒนาโรงเรียนเคา พวกครูพากันเวา ปกเอยคือดีนี่ บัดหมูพวกเรียนดี ได
เกรดสามสี่ จักไปล้ีแมนอยูไส…..ส่ิงตอกย้ําบอกวาความเปนคนบอยูที่ผลของการเรียน
ดี….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 14 ม.ีค. 2546) 
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 ผญาบทนี้เปนนิทานเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่ง ตอนเรียนอยูในโรงเรียนนั้น สติปญญาไมด ี
ครูจึงตั้งชื่อลอวา เด็กชายปก เมื่อเรียนจบแลวก็ไปทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร คร้ันมาเยี่ยมบาน 
เขากลับนาํกองผาปามาดวย ไดเงินหลายแสนมาพัฒนาโรงเรียน ผิดกบัเด็กเรียนดีซึง่เมื่อเรียนจบก็
หายหนาไมกลับมาเยีย่มครูบาอาจารยอีกเลย 
 
 จากการวิเคราะหเนื้อหาของผญาในรายการผญาดี อีสาน ทาํใหเหน็วา ผญาดังกลาว
มีเนื้อหาที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเนื้อหาที่ปรากฏในผญาโบราณ โดยเฉพาะเนือ้หาเกีย่วกับการ
บันทกึเหตกุารณ ขอมูลขาวสาร ความรู และเนื้อหาที่เกี่ยวกับนทิานและวรรณกรรม ซึ่งมีเปน
จํานวนมาก ทัง้นี้อาจสืบเนื่องมาจากรูปแบบของผญาที่เปลี่ยนแปลงจากรอยกรองขนาดสัน้มาเปน
รอยกรองขนาดยาว ทําใหผูแตงสามารถถายทอดเรื่องราวตางๆ ไดมากยิง่ขึ้น และความเจริญของ
เทคโนโลยีและส่ือมวลชน ทาํใหคนอสีานไดรับขอมูลขาวสารภายนอกอยางกวางขวาง ดงันัน้
เนื้อหาของผญาจึงมีความหลากหลายตามไปดวย อนึ่งเนื้อหาเหลานีย้งัไดแสดงใหเห็นภาพ
สะทอนทางสงัคม และความรูสึก นึกคิด ของคนอีสานทีม่ีตอโลกมนษุยและสังคม ดงัจะไดกลาวถงึ
ในบทตอไป 
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4.  วิเคราะหดานภาษา 
 
 ภาษา ที่ปรากฏในผญาจากรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวทิยานพินธพบวามีความ
นาสนใจหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปนลักษณะของการใชภาษาถิ่น การใชคาํอุทานเสริมบท 
การใชคําวิเศษณ ศิลปะการสรางคํา รวมทั้งการใชความเปรียบ  

การวิเคราะหดานภาษาของผญาในรายการผญาดี อีสาน นี้ผูเขยีนวทิยานพินธจึงได
แบงประเด็นการศึกษาไว ดังนี้คือ การใชภาษาถิน่ การใชคําอุทานเสริมบท การใชคําวิเศษณ 
ศิลปะการใชคาํ การใชภาพพจน การใชคาํทับเสียงภาษาตางประเทศ การใชอักษรยอ การใชคาํ
ผวน ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 
4.1  การใชภาษาถิ่น 
 

ประเทศตางๆ ยอมตองมภีาษาเฉพาะกลุมชนที่เรียกวาภาษาถิ่น ในประเทศไทย
สามารถแบงภาษาถิ่นออกโดยยึดเขตปกครองออกอยางกวางๆ ไดเปน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย
กลาง ภาษาถิน่เหนือ ภาษาถิ่นอีสาน และภาษาถิน่ใต 

ภาษาถิน่ เปนเครื่องมือส่ือสารความรูสึกนึกคิด ขอมูลขาวสารระหวางบุคคลที่อาศัย
อยูในทองถิน่เดียวกนั ดังนัน้การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่น จงึจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูทาง
ภาษาถิน่ซึง่เปนภาษาเฉพาะของชุมชนนัน้ๆ เพื่อใหเขาใจและเขาถึงอรรถรสของวรรณกรรม ดังเชน
ภาษาในผญาซึ่งเปนวรรณกรรมทองถิน่ของภาคอีสานกจ็ะใชภาษาถิน่อีสานเปนสือ่ในการ
ถายทอด 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ปรากฏการใชภาษาถิ่นในลักษณะ
ผสมผสานไปกับการใชภาษาไทยกลาง ดังตัวอยาง  
 

.....เปนความหวังของพอแม คันพวกเฮามาแป คนเสียใจคือเจาสองเฒาพอแม
คุณ เฮามีบุญไดเฮียนฮู ตั้งใจอยูอยาคลอนแคลน..... 

(จรูญลักษณ : 8 ต.ค. 2544) 
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 ผญาบทนี้มีการนําเอาทัง้การใชศัพทภาษาถิน่อีสาน และภาษาไทยกลาง คํา
ภาษาไทยกลาง ไดแก ความ (ถิน่อีสาน ใช ควม) คน (ถิ่นอีสาน ใช ผู) และคุณ (ถิ่นอีสาน ใช สู) 
สวนคําศพัทภาษาถิ่นอีสาน ไดแก คัน หมายถงึ หาก และ แป หมายถงึ แปรเปลี่ยน 
 

ขาวบพอสิใสทอง มองหนาไปเพิ่งไผ ความหวังวาสิเร่ิมตนได ชีวิตใหมปส่ีเจ็ด 
เกี่ยวขาวเสร็จเอาไปขาย ใชหนี้ยืมนําบาน.....แฮงทุกขแฮงขีฮ่าย ถมตื่มทวคีูณ บุญนั้นเคย
กระทํา เปนอหียังกรรมจังนํายู.....คันความดีมีบาง ใหเหลือทางไวทายางแนเดอ เทวดา
เอย..... 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 8 ธ.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้มีการใชศัพทภาษาไทยกลาง ไดแก คําวา มอง (ถิ่นอีสาน ใช เหลียว) 
กระทํา (ถิ่นอสีาน ใช เฮ็ด) และเหลือ (ถิน่อีสาน ใช จง) สวนศัพทภาษาถิ่นอีสาน ไดแก สิ หมายถงึ 
จะ ไผ หมายถึง ใคร แฮง หมายถงึ ยิ่ง ตื่ม หมายถึง เติม อีหยัง หมายถงึ อะไร และยาง หมายถงึ 
เดิน 
 

.....โอนอ พอเซียงเอย เสียดายเวลานอย ไปเห็นกันเพียงนิดหนอย เจากะฟาว
ขอยกะฟาว กอนเมือบานกะสัง่กัน..... 

(แมใหญจันทร : 16 ก.ค. 2545) 
 

 ผญาบทนี้มีการใชศัพทภาษาไทยกลาง ในคําวา เหน็ ซึง่ในความหมายนีห้มายถงึ พบ 
ถาเปนภาษาถิน่อีสานจะใชวา พอ 
 

.....โกงมาหลายวารวยลน ยามเผาตนไดสิบบาท เส้ือผาขาดเขามอบให เอาไปได
บละคุณ..... 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 3 ก.พ. 2546) 
 
 ผญาบทนี้มีการใชคําศัพทภาษาไทยกลาง ในคําวา ตน ซึ่งภาษาถิน่อสีานจะใชวา โต 
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.....ปูลาวพลั้งนั่งยองๆ ลืมวาขาโสงใหญ เบิงปลาไหลออกจากเบาเอาหัวคางอยู
หวางขา หลานเพิ่นเห็นกะเลยปาดทะนา ปลาไหลใหญมันมืนตา ปูคาดลาดถามอยูไสนา
ปูสิตีเอามาตน ปูสิงมไปหาฆอน หลานเอามือไปชีใ้ส มันอยูในพกผาขาโสงเจาพอปูเอย..... 

(กระตายขาวภาค 2 : 26 ธ.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้มีการใชนําคาํศัพทภาษาไทยกลางมาใชแทนคําภาษาถิ่นอสีาน คือ คาํวา 
ปลาไหล ซึง่หากเปนภาษาอสีานแทๆ จะใชคําวา เอี่ยน  
 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวทิยานพินธพบขอสังเกตวา 
ลักษณะของการผสมผสานระหวางภาษาไทยกลาง และภาษาถิน่อีสานจะปรากฏอยูในผญา
ดังกลาวเกือบทุกบท บางแหงอาจใชภาษาไทยกลางเพือ่ตองการใหคาํสัมผัสคลองจองกนั แตสวน
ใหญไมไดตองการการสัมผัส ดังนัน้การใชภาษาไทยกลางดังกลาวนาจะเกิดจากการที่คนอีสานใน
ปจจุบันไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งมกีารบงัคับใหพูดภาษาไทยกลาง ดังนัน้คนอีสานซึ่ง
เปนคนรุนใหมจึงคุนเคยกับภาษาไทยกลางมากกวา ขณะที่คําศัพทอีสานบางคําคอยๆ สูญหายไป 
เชน คําศัพทเรียกขาวของเครื่องใชของคนอีสาน เชน กระเบียน ซึง่หมายถงึ กระดงขนาดเล็ก คน
อีสานรุนใหมอาจไมรูจักเพราะบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป บานเรือนสมัยใหมไมไดใช
กระเบียนอีกแลว  
 
4.2  การใชคําสรอย คําเสรมิ  

 
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ คําสรอย คือ 

คําหรือวลทีี่ใชลงทายวรรค ทายบาท หรือทายบทรอยกรอง เพื่อความไพเราะของเสียงและ
ความหมาย หรือเพื่อแสดงวาจบตอน เชน นาเฮย บารนี แกแมนา โสตถิ์เทอญ21 สวนคําเสริม มี
ลักษณะคลายกับคําสรอย คอื คําที่เตมิเขามาเพื่อใหประโยคสมบูรณ 

 

                                                           
21ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : 

นานมีบุคสพับลิชช่ิง, 2546), 250. 
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ผญาในรายการผญาดี อีสานมกีารใชคําสรอย คําเสริม ซึ่งปรากฏเมื่อเร่ิมตนประโยค 
และการจบประโยค เชนเดียวกับภาษาในวรรณคดี เชน โอนอ และแทนอ เปนตน ดงันี ้
 

…..ปานวาพอผูใหญบานบแมนคน…..วานีแ้หม ฟงมาโดนอดบไหว ตัวอิฉันสิไข
ชี…้.. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 28 พ.ย. 2545) 
 

……ฝนตกยังฮูเอื้อน นอนกลางคืนยังฮูอิ่ม บาดสีโฮเฮคึดฮอดนองสังมาเอือ้นอิ่ม
บเปน แทนอ….. 

(สีโฮเฮ : 12 ก.ค. 2544) 
 

.....เกิดเปนชายซางมาแย มาทะแมมวัเฮ็ดหยัง เปนตาซังเอาฮาย บอกวาอาย   
พะนะ อายเอย นองถามคํา อายกะตอบคํา แลวมิดซ้ํา เจาผูตาหวานฉ่ํา อยากเวานํา กะบ
เปนทาแทนอ….. 

(สาวสมศรี : 9 ก.พ. 2542) 
 

…..ขั่นผูไดมีหนี้ กะใหมีแนวมาซอย พี่นองเอย ทะยอยจายใหหมดสิ้น มีโชคลาภ
เขามาแทน…..ขั่นมีใจตอต้ัง ประสงคหยัง ขอใหไดจั่งวา จัดรายการเวาผญา ใหแฟนๆ 
ใหญนอย อีกจกัรอยยี่สิบป อี่พอเอย 

(กุหลาบสด : 27 ธ.ค. 2544) 
 

.....ปหนึ่งมีเทือเดียว เหลียวไปใสบเห็นหยัง รอบกายมีแตน้ํา ซั่นแหลว..... 
(สาวสมศรี : 24 ต.ค. 2545) 

 
โอนอ เดือนหกหนาไผสิลงนาฮวม ไผสิอุมมดักลา พาอีนองเขาย่ําดํา 

(แมใหญจันทร : 10 ม.ค. 2544) 
 
 การใชคําสรอย และคําเสริม อันไดแก วานี้แหม แทนอ พะนะ พี่นองเอย อ่ีพอเอย    
ซั่นแหลว และโอนอ ดงักลาวนี้ ในบางครั้งอาจมิไดเจตนาทีจ่ะใหมคีวามหมายแตประการใด แต
เปนคําที่บงบอกความรูสึก และทําใหประโยคมีความไพเราะสละสลวย 
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4.3  การใชคําวเิศษณ 
 
คําในภาษาอสีานจะมีลักษณะพิเศษอยูประการหนึ่งคือ สามารถสื่อความและ

เปรียบเทียบไดลึกซึ้งมองเหน็ภาพไดชัดเจนยิ่งนัก เชน คําวามิดซีลี แดงจายวาย แจงจางปาง ยาว
โคดโลด ดําขือ่หลื่อ เปนตน22 โดยเฉพาะคําวิเศษณในภาษาอีสานถอืไดวาเปนเอกลักษณที่โดด
เดน เพราะมอียูมากมาย แมคําวิเศษณประกอบการเดินหรือที่คาํอสีานเรียก “ยาง” เพียงอยาง
เดียว กม็ีถงึ 40-50 คําหรือมากกวานัน้ เชน ยางกงโกะ คือ เดินหลังโกง ยางโกโจ คือ เดินไหลหอ 
ยางกองแกง คือ เดินอยางวองไว เปนตน23  

คําวิเศษณของอีสานนี ้ นอกจากจะมีใชอยางมากมายแลว ยงัมีลักษณะเฉพาะที่
นาสนใจ นั่นคอื การใชถอยคําเพื่อบอกรูปลักษณะ และขนาดของสิ่งของตางๆ โดยพิจารณาที่การ
ออกเสียงสระตามการอาของปาก หากอาปากนอยแสดงวาของสิ่งนั้นเลก็ หากอาปากกวางขึ้น
แสดงวาของสิง่นัน้ใหญข้ึน ดังคําวา จีดลดี จอดลอด และจาดลาด เปนคําวิเศษณแสดงลักษณะ
แหลมคม จีดลีด คือ ของที่เล็กแหลม จอดลอด ก็มีลักษณะแหลมแตใหญข้ึนมาอกีหนอย สวนจาด
ลาด เปนของที่แหลมและใหญที่สุด นอกจากนี้ยังมีคําอ่ืนๆ อีกมากมายที่แสดงขนาดและลักษณะ
ส่ิงของดวยลกัษณะการอาปาก เชน คาํวา ออมลอม อ่ึมล่ึม และอามลาม เปนคําวิเศษณแสดง
ลักษณะกลมมวน คาํวา คอยยอย โคงโยง และคางยาง เปนคําวิเศษณแสดงลักษณะผอม        
เปนตน24 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา ผญาดังกลาวนาํคําวิเศษณมาใช
จํานวนมาก ซึง่สามารถแบงเปนประเภทยอยไดดังนี ้ 
 

4.3.1 คําวิเศษณบอกกิริยาอาการ 

                                                           
22 สําลี รักสทุธี, ผญา ปรัชญาการดําเนนิชีวิตอนัล้ําคาของชาวอีสาน (กรุงเทพฯ : 

พัฒนาศึกษา, 2543), 1. 
23 บรรพต เปรมชู, คําวิเศษณและสํานวนพดูภาษาอีสาน (บุรีรัมย : วิทยาลัยครูบุรีรัมย

, 2522), 3. 
24 พิเชษฐ เดชผิว, เบิ่งสงัคมวัฒนธรรมอสีาน : เทิ่งรองเทิง่เลน (กรุงเทพฯ : แม็ค, 

2548), 41-42. 
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จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวามกีารใชคําวิเศษณบอกกิริยาอาการ 

ดังตัวอยาง  
 

 …..ครูดําเอยเวียกคาคออยูพอลอ ยังนอนทุงเลนสายบือ…..ทวีศักดิ์เตนกางจาง 
กุหลาบสดทองอางปาง ตบมอืเตนกับพอเสาร กุหลาบเนานั่งเฮ็ดหนาแซมแมม….. 

(กุหลาบเนา : 3 ก.ค. 2545) 
 

 คําวา พอลอ เปนวิเศษณแสดงอาการของงานคัง่คางอยูมาก โดยจะใชคําวา เวียกคา
คออยูพอลอ 

คําวา กางจาง เปนวิเศษณบอกกิริยาอาการหมายถงึลักษณะสิ่งของหรือคนที่มีขาตัง้
ถางออกตั้งอยูกับที ่ หรือเคลื่อนที่25 ผญาบทนีน้ํามาใชกับกิริยาเตน ทาํใหมองเหน็ภาพลกัษณะ
ทาทางวาเปนการเตนโดยกางแขงขาออกดวย 
 คําวา อางปาง แสดงลักษณะทองวาใหญ สวนคาํวา แซมแมม แสดงลักษณะหนาตา
วาทําหนาเจี๋ยมเจี้ยม หรือเรียบรอย 
 

4.3.2 คําวิเศษณบอกรูปราง ลกัษณะและขนาด 
 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวามกีารใชคาํวิเศษณบอกรูปราง 
ลักษณะ และขนาด ดังตัวอยาง 

 
…..ตัดสินใจยางมอตอๆ ไปขอทานผูเจาของ บักตูบอยากเปนควายอีกตอไปพี่

และนอง ลองถาฟงในตอนใหม….. 
(กุหลาบสด : 1 ก.ค. 2545) 

 

                                                           
25 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ, พจนานกุรมภาษาถิ่นภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ, 20. 
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 คําวา มอตอ ในภาษาอีสาน หมายถึงอวนเตี้ย บางครั้งจะใชคําวา ออปอ26 และคําวา 
ยาง ในภาษาอีสาน หมายถึง เดิน ดังนัน้การใชคําวา ยางมอตอ ในกรณีนี้จงึทาํใหผูฟงผญาเห็น
ภาพวาผูที่เดนิมานัน้ มีลักษณะอวนเตี้ย  
 

…..สิบแปดสิงหาสาวเมืองเสลจนวาเงิกเทอเลอ เจอน้ําบามาตามหนอง เจอ
น้ํานองจนยืนงง….. 

(สาวเมืองเสล : 5 ต.ค. 2544) 
 
 คําวา เทอเลอ หมายถงึ ลักษณะสิ่งของหรือคนที่สูงใหญยืนอยูหรือต้ังอยูอยางโดด
เดนเหน็ไดชัดเจน เชน ยืนเทอเลอ ตั้งเทอเลอ เบิดเทอเลอ แหงนหนาดใูนลักษณะของการเชิดหนา
หรืออาจจะหมายถงึลักษณะของคนหรือสัตวที่เชิดหนาขึ้น27 คําวาเงกิ ในภาษาอีสานมีความหมาย 
2 อยาง คือ หงาย เปดขึ้น หรือตกประหมา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบริบทของประโยคแลวผูแตงนาจะ
ใชความหมายแรก ดังนั้นคาํวา เงิกเทอเลอ จึงแสดงภาพของสาวเมืองเสลวามีอาการผงะหงาย
ขณะที่ยืนอยู เพราะความตกใจที่เหน็น้ําไหลบามาทวมทีน่า 
 

 …..ใจของทาวกวยโตนเตน เปนออนหยอน ฮอนในทรวง ยานดวงเมืองสลายลม 
จมพังบเปนทา ทาวเอย….. 

(กุหลาบสด : 21 ธ.ค. 2544) 
 
 คําวา โตนเตน บอกลักษณะวาเปนของที่ใหญแขวนอยูและของนัน้มีน้ําหนักมาก เชน
กระสอบทรายที่นกัมวยใชซอมมวยเมื่อถกูชกก็จะหอย โตนเตนๆ28 สวนคําวา ออนหยอน เปนคาํ
วิเศษณบอกขนาด หมายถงึหนักเลก็นอย ใชกับของเลก็ ถาของใหญคอนขางหนกัจะใชวา โอน

                                                           
26 เร่ืองเดียวกนั, 226. 
27  เร่ืองเดียวกนั, 153. 
28 บรรพต เปรมชู, คําวิเศษณและสํานวนพูดภาษาอีสาน (กรุงเทพฯ : กระทรวง 

ศึกษาธกิาร, 2522), 34. 
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โหยน29 การใชคําวิเศษณ 2 คํานี้ในบทผญาขางตนจึงทําใหเหน็ภาพอาการวิตกกังวลของตัวละคร
ที่เกรงวาบานเมืองจะลมสลาย จนทาํใหใจ กวยโตนเตน คือ มีอาการสั่นไหวอยางรุนแรง คําวา 
ออนหยอนในที่นี้เปนคําชวยเสริมความใหเห็นวา ตัวละครหนักใจอยางยิ่ง 
 

 …..ใสกระโปรงยาวยวย ผมยาวเลยเกยบาไหล ใสเกิบสูงเจิ้นเทิ้น อยากเชิญรวม 
ฮวมลอยเบิ่งเด(ลอยกระทงดอกหวา) เบิ่งทาทางคือมาเท ลูกไผเดคือเขาทา…... 

(นกไสโคก : 7 พ.ย. 2544) 
 
 คําวา เจิ้นเทิน้ เปนคาํวิเศษณบอกลักษณะของสิ่งที่สูงหรือกองเอาไวสูงๆ ใหญ ตั้ง 
หรือสูงตระหงาน เชน กองดินสูงเจิน้เทิ้น หรือภูเขาสูงเจิ้นเทิน้30 ดังนัน้ผญาขางตนผูแตงตองการ
บรรยายใหเหน็ภาพผูหญิงที่ใสกระโปรงยาวไวผมยาว และใสรองเทาสูง คาํวาเจิ้นเทิ้นจงึชวยขยาย
ใหเหน็ภาพชัดเจนวาสูงมาก 
 

 ….ทายกะใหญเปงเซ่ิงถืกใจเฒาพราหมณ เทิงสาวเทิงงามบเสียจักบอน พอปาน
ควายเฒาเห็นหญาออนจนน้าํลายไหล….. 

(สมผักเสี่ยนใสไข : 9 ต.ค. 2544) 
 

 คําวา เปงเซิง่ หมายถงึ บานเต็มที ่ สวยงาม งามเดน ถาขนาดเล็กใชวา แปงแซง31 
ผญาบทนี้ตองการจะบรรยายลักษณะสะโพกของหญิงสาววา มีสะโพกที่ผาย สวยงาม เพราะ
รูปรางของผูหญิงที่สังคมอีสานถือวางดงามนั้นตองมีสวนเวาสวนโคง 
 

                                                           
29 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ, พจนานกุรมภาษาถิ่นภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ, 346. 
30 บรรพต เปรมชู, คําวิเศษณและสํานวนพดูภาษาอีสาน, 44. 
31 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ, พจนานกุรมภาษาถิ่นภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ, 194. 
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…..เวลาเมามาแลวคําเบิ่งแอวกะเลยเปลา นั่งกอดเขาอยูจอกอคอกมขมขี่ดิน 
ขาวบกินลงทองจองผลาญพอกับแม ใหแตหาเงินใหจําใจไดจับจาย ขายฮอดไฮขายฮอด
นา ขายฮอดบานเรือนซานเหมิดซูบอน เกลี้ยงคอนลอน เหมิดบอนขายหาบได….. 

(พอชาล ี: 19 ธ.ค. 2545) 
 

 …..เอาลูกเขยมาเลี้ยงปานเอาหมามากัดกลอง ของลูกชายกูสรางไวโจโกกะเหมิด
เส้ียงบยัง….. 

(ผูใหญทองสา : 16 ต.ค. 2544) 
 
 คําวา จอกอ หมายถงึ ลักษณะของที่แนน เปนกองเลก็ๆ และไมสูงนัก มักจะใชกับของ
ขนาดเล็ก  ขนาดใหญใช โจโก และถาตองการใหเปนพหูพจนใช จอกอแจแก และโจโกเจเก 
ตามลําดับ32 ในผญาบทแรกผูแตงใชคําวา จอกอ เพือ่ขยายใหเหน็ภาพของคนทีน่ั่งกอดเขาอยู 
แสดงใหเหน็วาผูนัน้เปนคนตัวเล็กและเมือ่นั่งกอดเขาจงึทาํใหเห็นเปนลักษณะของเนื้อหนังที่เบยีด
ชิดกันเปนกลุมกอนเลก็ๆ และแนน ในขณะที่ผญาบทถัดมาใชคําวา โจโก เพื่อขยายความสิง่ที่ใหญ
กวา คือบานเรือน เรือกสวนไรนา การใชคําวิเศษณดังกลาวจงึชวยแสดงใหเห็นภาพที่แตกตางกนั
ของสิ่งตางๆ ไดอยางชัดเจน 
 

 …..ยานนอนสาดแอดแลด สิไปเลนกะบไหว….. 
(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 3 ธ.ค. 2545) 

 
 คําวา แอดแลด หมายถึง ลักษณะของเหลวจาํนวนนอยที่ติดเปอนอยูกับส่ิงอืน่ ถา
จํานวนมากใชวา เอดเลด33 ในกรณีของผญาบทขางตนนี้ การนําเอาคําวิเศษณที่ใชกับลักษณะ
ของเหลวมาใชกับคน ทําใหเห็นภาพวาอาการของคนที่นอนแผหลา ตวัออนไมมีเร่ียวแรงที่จะลุกขึน้
ไดอยางชัดเจน 
 

                                                           
32 บรรพต เปรมชู, คําวิเศษณและสํานวนพดูภาษาอีสาน, 43. 
33 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ, พจนานกุรมภาษาถิ่นภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ, 355. 
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…..ฝนตกมาน้ําไหลบุน เปนโสกกวางหลายกิโล นาเฒาโผมาหั่นเตี้ย สวนเฒาซาย 
มันเปนฮายคักแน โกนโจกโหลกแลนแซแล เถิงฮอมนาปูหลา  พุน ตมเปนวุนเปนน้ํา
ครํา….. 

(กุหลาบสด : 29 พ.ค. 2545) 
 
 คําวา โจกโหลก หมายถึง ลักษณะเปนหลุมลึกขนาดใหญ พหพูจนใช โจกโหลกเจก 
เหลก ถาขนาดเล็กใชวา จอกหลอก พหพูจนใชวา จอกหลอกแจกแหลก34 การใชสระโอซึ่งเปนสระ
เสียงยาว ในคาํวา โจกโหลก นี้ชวยเนนใหเห็นภาพความใหญและลึกไดเปนอยางด ี
 

…..ใจถวิลแตนํานอง สาวหนองแวงแกมเปนเวิ่น แสนอยากฮูเหลือเกิน จดหมายที่
สงให ฉบับทายบตอบคืน….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 5 ก.ย. 2545) 
 
 คําวา เปนเวิน่ หมายถึง ลักษณะใบหนาทีเ่บิกบาน แจมใส ใชสําหรับขนาดใหญ ถา
ขนาดเล็กใชแปนแวน35 ในผญาขางตนนี้ผูแตงซึ่งเปนฝายชายราํพนัถงึหญิงคนรกั และกลาวชมวา
มีแกมเปนเวิน่ ซึ่งหมายถงึ แกมที่เบกิบานแจมใส 
 

4.3.3 คําวิเศษณบอกเสียง 
 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวามีการใชคําวิเศษณบอกเสียง ดัง
ตัวอยาง 
 

 …..มีแตพุทโธธรรมโมสังโฆทอน้ัน ที่ลาวหมัน่ทองประจํา เพิ่นสิสวดอยูจนจนลาวบ
หวงนําไผ มีแตพุทโธธรรมโมโตเดียวบอนที่ลาวเวาได….. 

(พอจันทา : 5 ต.ค. 2544) 
 

                                                           
34 เร่ืองเดียวกนั, 81-82. 
35 บรรพต เปรมชู, คําวิเศษณและสํานวนพดูภาษาอีสาน, 28. 
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 คําวา จนจน เปนคําวิเศษณบอกลักษณะเสียงวามีเสียงดังติดตอกันไมขาดสาย เชน
เสียงนกเขาขนัจนๆ หรือน้ําไหลจนๆ เปนตน36 คําผญาขางตนนี้ตองการขยายความกริยาสวดมนต 
จึงใช สวดอยูจนจน ซึ่งใหความหมายวา สวดดวยเสียงดังตอเนื่องกันนั่นเอง 
 

 …..เลือกผูทงผูแทนเลือกไปแลวมิดจี่ลี ่ โอยพี่นองเอยเพิน่ไปอวนไปพีคําสัญญาบ
เวาฮอด….. 

(วีระ : 8 ต.ค. 2544) 
 
 คําวา จี่ล่ี บอกอาการเงียบไมมีเสียง บางถิ่นออกเสยีงวา ซี่ล่ี หรือ ส่ีหลี ่อยางสํานวน
วา “มิดสี่หลี่ปานหอยไข”37 ในบทผญาขางตนนี้ผูแตงกลาวถงึผูแทนวาเลือกไปแลวกห็ายเงียบ ไม
ทําตามสัญญาที่เคยใหไวเมือ่คราวมาหาเสียง คําวา มิด ในภาษาอีสานหมายถงึ เงียบ ดังนั้นมดิจี่
ล่ี ก็คือ เงียบมาก ไมมีเสียงแมแตนอย  
 

4.3.4 คําวิเศษณบอกแสงส ี
 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวามีการใชคําวิเศษณบอกแสงสี ดงั
ตัวอยาง 
 

 …..หมอสีพรนอนแลฟาสุดสายตาแจงจางปาง คึดฮอดเดคึดฮอดสาวดอกฮัง….. 
(หมอสีพร : 4 ต.ค. 2544) 

 
 คําวา จางปาง เปนคําวิเศษณบอกลักษณะวาโปรง สวางโลง บางถิ่นจะใชวา จาง
หวาง38 ในตัวอยางผญาขางตนใชคําวา จางปาง เพื่อขยายความสวางของทองฟาใหเหน็วา 
ทองฟาสวางจา 

                                                           
36 เร่ืองเดียวกนั, 16. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 16. 
38 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ, พจนานกุรมภาษาถิ่นภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ, 85. 
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 …..กลาอยูนาเฮามันแหงจนวาแดงจายวาย สูบยาใกลกะบไดไฟสิไหมมันแหง
หลาย….. 

(ยายซิ่งนาดูน : 13 ส.ค. 2545) 
 

 …..เหลียวเบิ่งนาขาวพอปานวาฟา บมปีาน้าํไหลโฮม ปูกะโคมกัดกินจนวาดินตั้ง กอ
ใดยังผั่นแมนเพลี้ยไฟลงแดงจายวาย ลางตนตายลางตนแหง เหมิดแฮงแลวละพอ
เซียง….. 

(ดอกจาน : 28 พ.ย. 2545) 
 

คําวา จายวาย ใชประกอบสีแดงวา แดงจายวาย หมายถึงสทีี่แดงมากๆ เชน พริกทีสุ่ก
เต็มที่จะแดงจายวาย39 ในผญาสองบทขางตนนี้บทแรกผูแตงตองการบรรยายใหเหน็ภาพขาวกลา
ในทุงนาวาแหงแลงจนมีสีแดงยิ่งนัก สวนในบทที่สองขยายใหเหน็ภาพเพลีย้ ซึ่งเปนแมลงชนิดหนึ่ง 
คอยทําลายตนขาว มีสีตางๆ หลายสี เพลี้ยไฟจะมีสีแดงเวลาลงกนิตนขาวในนาแลวจะเห็นเปนสี
แดงทั่วไปหมด 
 
4.4  ศลิปะการใชคํา 
 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาดังกลาวมศีิลปะการใชคาํที่
นาสนใจ อันไดแก มีการใชคําสัมผัส การเลนคําซ้ํา การใชคําซอน และการสรางจังหวะคํา ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

4.4.1  การเลนสัมผัส 
  
 ผูเขียนวทิยานพินธพบวา ผญาในรายการผญาดี อีสาน สวนใหญจะมีการเลนสัมผัส 
ทั้งสัมผัสสระและพยัญชนะ ดังนี ้
 

                                                           
39 บรรพต เปรมชู, คําวิเศษณและสํานวนพดูภาษาอีสาน, 23. 
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4.4.1.1 การเลนสมัผัสสระ 
 

การเลนสมัผัสสระภายในวรรคของรอยกรองอีสาน จารุบุตร เรืองสุวรรณ ไดวิเคราะห
โดยจัดแบงตามลักษณะการสัมผัส ดังนี ้

 
สระเดียวกนัเรยีงกนัอยู 2 คํา เรียกวา “เคียง” เชน 

  พี่โสกกัน้ ดิ้นด่ันฝนหา อาไลคึด  ฮ่ําฮอนกอนเกี้ยง 
สระเดียวกนัเรยีงกนั 3 คํา เรียกวา “เทียมเคียง” เชน 

  คึดฮอดชู ผูอยูหางไกล หวัใจหัก หวางวางทางอาย 
สองสระตัวเรยีงกนั สระละ 2 คํา เรียกวา “ทบเคียง” เชน 

  นับแต มาไกลนอง ทองปอนนอนเปยว 
มีสระอ่ืนคั่นกลาง 1 คํา และอยูปลายบท เรียกวา “เทียมแอก” เชน 

  เล็งดอกไม กานกายนางกาย 
กองกนัสัย ดอกซอนแซมซอน40 

 
จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวามีการเลนสัมผัสสระทั้งสัมผัสนอก

และสัมผัสใน โดยสัมผัสนอกจะตอเนื่องในลักษณะคลายราย สวนสมัผัสในนัน้ปรากฏวามีลักษณะ
สัมผัสดังที่จารุบุตร เรืองสุวรรณวิเคราะหขางตน ดังจะเหน็จากตัวอยาง  
 

.....หากินเหลาเมามายแลวประมาท ตายกันเดียรดาษเกิดนาๆ โรครายอุบัติเหตุ
เพศราย.....เกิดพิพาทยอนฤทธิ์เหลาเขาเผาแลวกะสวนหลาย บออยากเกิดเหตุรายตอง
เขาฝายทางพระ ใจตองมีธรรมะใหรักษาศีลไว..... 

(ปนขาวจี่ทาไข : 1 พ.ค. 2546)  
 

ผญาบทนี้มีสัมผัสนอกคําวา ประมาท กบั เดียรดาษ คําวา หลาย กับ ราย คําวา พระ 
กับ ธรรมะ และมีการเลนสัมผัสในสระเดียวกันเรียงกันอยู 2 คํา เรียกวา “เคียง” ในคาํวา เหลา กับ 

                                                           
40 เร่ืองเดียวกนั, 121. 
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เมา และ เหตุ กับ เพศ มกีารเลนสัมผัสสระเดียวกนัเรียงกนั 3 คํา เรียกวา “เทียมเคียง” คือสระ เอา 
ในคําวา เหลาเขาเผา  

 
4.4.1.2  การเลนสัมผัสพยัญชนะ 

  
การเลนสมัผัสอักษรในผญาดังกลาวนี้ปรากฏเปนจํานวนมาก ดังจะเห็นจากตวัอยาง

ตอไปนี้ 
 

…..จิตหนึ่งวาสิเวา ใจหนึ่งผั่นเกรงขาม กลัวแตสมงามงอนแงมีหลายลิ้น ยานแตสม
ถวิลนอยมีเงาแงเง่ือน ยานนองซุกเสี่ยงสนเงาแงเงื่อนบไข       ยานนองปกปดไว บไข
ความซือ่ คือสิมีรักซอนตอนนีพ้ี่ฉงนแทแหลว 

(พอหวด : 7 ต.ค. 2545) 
 

ผญาขางตนนีม้ีการเลนสัมผัสเสียงพยัญชนะในหลายแหงดวยกนั ดงันี้  
สมงามงอนแง คําวา สมงาม นั้นหมายแทนผูหญิงคนสวย งอนแง คืออากัปกิริยา    

แงงอน การเลนคารมแงงอน เงาแงเงื่อน ในทีน่ี้หมายถึง ชายอืน่ และซุกเสี่ยงสน หมายถงึ ซกุซอน 
ความโดยรวมก็คือ ฝายชายกลัววาสาวคนงามจะมีชายคนอื่นซุกซอนไว ผญาดังกลาวนี้นับเปน
ตัวอยางที่ดีของการเลนสัมผัสพยัญชนะซึ่งทําใหไดเสียงที่ไพเราะและความหมายทีส่อดรับกับ
เนื้อหา 

 
 …..พี่นองเอย ตกมาปสองนี้เมืองไทยเฮาเกิดเดือดฮอนไปทุกทั่วหัวระแหง กําลังถูก
ไฟเผารุนแรงลวกลนเลียไหม ราคะไฟแฮงฮายผูคนเกิดฆากันตายยอนยาดแยง ของฮัก
แพงแขงคาคัวหาไวเขาใสโต อันวาไฟโทโสเพิ่นวาไวคือความโกรธโกรธา ไหมจนตาคน
เขียวเกรี้ยวกราดฟุนฮุนแฮงฮาย ไหมแฮงหลายเหลือลน เผาลนใจแมนวุนใหเคียงขุน 
ไหมจนควันกรุนๆ ถาคราวเคยีงเคียดขุน เกินวายวุนแมนวุนหลาย คนไดรับโทษฮายยอน
เคียดขุนเคียงใจ….. 

(พระวีระ ธัมมานันโท : 14 พ.ย. 2544) 
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 ผญาขางตนมกีารเลนสมัผัสอักษร ล ในคาํวา รุนแรงลวกลนเลีย ซึง่อกัษร ร ในภาษา
อีสานไมม ี จงึออกเสียงเปน ล แทน นอกจากนี้ยังมีการเลนสัมผัสอักษรอ่ืน ไมวาจะเปน ย ในคาํ
ยอนยาดแยง อักษร ฮ ใน ฮนุแฮงฮาย อักษร ค และ ข ใน คราวเคยีงเคียดขุน และ เคียดขุนเคียง 
คําที่เลือกนํามาใชนี้กอใหเกดิเสียงสัมผัสทีไ่พเราะและมคีวามหมายไปในทิศทางเดยีวกนัดวย 

 
อนึ่งเกี่ยวกับสัมผัสพยัญชนะของรอยกรองภาคอีสาน จารุบุตร เรืองสุวรรณ ได

วิเคราะหไวดังนี ้
 

พยัญชนะเดียวกันเรียงกันอยู 2 คํา เรียกวา “คู” เชน 
  ฟงยนิ ฟาสนัน่นาว เบยเบกิบัวระพา พุนเยอ 

พยัญชนะเดียวกันเรียงกันอยู 3 คํา เรียกวา “เทียมคู” เชน 
  คึดฮอฮอน   ฮมยิ่งแสนยํา  

พยัญชนะเดียวกันเรียงกันอยูตั้งแต 4 คํา เรียกวา “เทียมรถ” เชน 
  ขวัญอยาออน  ออนอวนองแกว 
  กากองกาน  แกมกิ่งบวัทอง 
  มาซมสอย  ซมสองสมสู 
  โอยโอยอนั  อาวโอยเอาอาง 

สองพยัญชนะเรียงกนัทีละ 2 คํา เรียกวา “ทบคู” เชน 
  พางพางฟา ฟนซอวาตา 

สามพยัญชนะเรียงกนัทีละ 2 คํา เรียกวา “เทียบคู” เชน 
  ฮมฮมเติน แตงดีดาเมี้ยน 

สองหรือสามพยัญชนะเรียงกันโดยมพียญัชนะอื่นคัน่หนึง่คําเรียกวา “แซกคู” เชน 
  คอนคอนคีด ซูลวงเลยของ 

สองพยัญชนะเรียงกนัโดยมพียัญชนะอื่นคั่นสองคํา เรียกวา “แซกรถ” เชน 
  กองกันลด มอดโดยดอมเจา41 
 

                                                           
41 เร่ืองเดียวกนั, 121-122. 
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จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาดังกลาวมีสัมผัสพยัญชนะ
สามารถวิเคราะหไดตาม จารุบุตร เรืองสวุรรณ ดังนี ้

 
 …..นัดสาวฮังมารอ ฮอดบเห็นเย็นจอย คองคอยถาบเห็นฮังมา อยูตาฝง อุกอั่งเอา
เฮฮอน คิดอยากตาย…..อันนี้พอแมเพิ่นเปรียบไว มีเพื่อนฮักแพงหลาย ขยายแฮงโฮมฮัก 
เกลี่ยวเกลอกันไว เกาะเกี่ยวเครือคงหมั่น ขะหนันหนาหนักแนน ผูกมิตรหมายเหนียว
แนน…..หลงทางผิดคิดขายมา นําพาไปทางชั่ว หลงตัวจนลืมเฒา มึนเมามัวมืด…..หลง
โตโอหังอาง วางทาทางสูง ฝูงหมูคนเขาซัง หนายแหนงหนงัหนา….. 

(สมผักเสี่ยนนอย : 2 ต.ค. 2544) 
 
 ผญาขางตนนีม้ีพยัญชนะเดยีวกนัเรียงกันอยู 2 คํา เรียกวา “คู” อยูแหงเดียว ในคําวา     
เฮฮอน และอักษร ก ในคําวา เกลี่ยวเกลอ มพียัญชนะเดียวกนัเรียงกนัอยู 3 คํา ที่เรียกวา “เทียมคู” 
อยู 3 แหง โดยใชอักษร อ ในคําวา อุกอัง่เอา อักษร ฮ ในคาํวา แฮงโฮมฮัก มพียญัชนะเดียวกนั
เรียงกนัอยูตั้งแต 4 คํา เรียกวา “เทียมรถ” อยู 3 แหง โดยใชอักษร น ในคําวา หนนัหนาหนักแนน 
และ หนายแหนงหนงัหนา อักษร ม ในคําวา มนึเมามัวมดื 
 

4.4.2 การเลนเสียงคํา 
 

การเลนเสยีงคาํ เปนการใชคําที่มีเสยีงเดยีวกนั แตตางความหมาย จากการศึกษา 
ผญาในรายการผญาดี อีสาน พบอยูเพียงตัวอยางเดียว ดังนี ้

 
…..โรคเมืองนอกโรคซาสโรคลือ คอืสิมาบฮอดเฮาดอก นายกบอกสจิายจุยจาย 

คันไผตายยอนโรคเขาซา แตกะอยาประมาทละดี โรคอื่นมียืนคอยซาบลาบ จักสปิราบให
เหมิดจั่งใด ใหหวงใยเรื่องสุขภาพ….. 

(แมบานบานเลขที่ 5 : 7 ส.ค. 2546) 
 

จากผญาบทนี ้จะเหน็ไดวา ผูแตงเลนเสียงคําวา ซาส ซึง่เปนชื่อโรคหวัดชนิดหนึง่ กบั 
คําวา ซา ซึง่ในภาษาอีสาน แปลวา ขาวลือ ซึง่คําทั้งสองนี้เมื่ออานออกเสียงจะออกเสียงวา ซา 
เหมือนกนั  
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4.4.3 การซํ้าคํา 
 

การซ้ําคํา คือ การใชคําซ้ํากันในตาํแหนงตางๆ เพื่อใหผญามีเสยีงไพเราะ และเพื่อ
เนนย้ําใหผูอานเหน็ภาพที่ชดัเจน การเลนคําซ้ํานี้ปรากฏอยูในผญาลกัษณะตางๆ ไดแก การซ้ําคาํ 
และการซ้ํากลุมคํา ซึ่งผูเขยีนวทิยานพินธจะขอนําเสนอรายละเอียดพรอมยกตัวอยางใหเห็นในแต
ละลักษณะ ดังนี ้
 

4.4.3.1 การซํ้าคํา 
 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา มีการซ้ําคํา ซึง่ชวยใหเกิดความ
งามและความไพเราะทางภาษา การซ้าํคํานั้นปรากฏในลักษณะดังนี ้คือ การซ้าํคําที่อยูชิดกนั และ
การซ้ําคําที่ไมไดอยูชิดกันหรอืการซอนคํา ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้ 
 

4.4.2.1.1 การซํ้าคําที่อยูชิดกัน 
 

การซ้ําคําที่อยูชิดกัน คือ การซ้ําคําที่ตดิตอกัน เพื่อเนนย้ําความรูสึก ดังตัวอยางที่
ปรากฏจากผญาในรายการผญาดี อีสาน 

 
 …..เสียงแจวแจวออกมารองเพลงแน สาวสองพันปยานเจาของเปนผูแพ เลยไป
แหยเฒาแมบญุ(แมบุญหนอย) พอชารีกับแมอาจารยตึ่งอยาไปนั่งอยูพุน ใหมามวนนํากัน 
วันสําคัญมาถึงไดมวนกันเฮจน หลายหลายคนใหมาฟอน งันกฐินใหมันมวน….. 

(สาวแวนสี่แยกสะเดาหวาน :16 ต.ค. 2545) 
 
 ผญาขางตนมกีารซ้ําคํา “แจวแจว” เพื่อบงบอกวาผูรองรองเพลงอยางตอเนื่องดวย
เสียงแจมใส และซ้ําคําวา “หลายหลาย” เพื่อเนนย้ําจาํนวนคนวามีเปนจํานวนมาก 
 

 …..พอเซียงเอยป 45 กะสิไปเดอว่ังว่ังบเหลียวหลังคืนมาสอง ป 46 กะยางเดอยอง
ยองมาแทนที่อี่พอจา….. 

(สาวลูกสองคุมเกาะลอย : 16 ธ.ค. 2545) 
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 ผญาขางตนนีม้ีการซ้ําคาํวา “วั่งวัง่” เพื่อขยายกรยิา “ไป” ความหมายคลายภาษาไทย
กลาง คือ ไปลับ ไปไกลลิบ และ “ยองยอง” เพื่อใหเหน็ภาพอาการเคลื่อนไหวที่เบาๆ ชาๆ 
 

 …..ยามเฮ็ดบญุคนบเตื้อง ไปฟงเสียงเทศนนิดหนอย หลวงพอเพิ่นกะจอยจอย 
ลาภสักการะกะนอยนอย หือเพิ่นดอยธรรมวินัย….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 19 ธ.ค. 2545) 
 
ผูแตงผญาใชซ้ําคําวา “จอยจอย” เพือ่เนนย้ําภาพของภิกษุทีม่ีรูปรางผอมแหงแรง

นอย และยังนําคํา “จอยจอย” นี้ไปสัมผัสกับคําวา “นอยนอย” เมื่อพูดถึงขาวของที่อุบาสก
อุบาสิกานํามาถวาย ซึ่งคาํทั้งสองนี้ลวนมีความหมายไปในทิศทางเดียวกนั ดงันัน้จึงเปนการเนน
ย้ําส่ิงที่ผูแตงผญาตองการจะบอกใหชัดเจนยิ่งขึน้ 
 

…..พอใหญจอยยางดองแดงดองแดง หาพอเสาร อยูกลางทง ใจประสงคใน
ขั้นตน ตองเซี่ยงซน พอใหญเสาร….. 

(กุหลาบสด : 8 พ.ย. 2545) 
 

 …..ไอเกลอหนึ่งเหลียวเห็นหมี ยางอุยอายอุยอายเขามาใกลฟาวแลนหนี….. 
(ปนขาวจี่ทาไข : 11 ต.ค. 2544) 

 
 ผญา 2 บทขางตนนี้ใชคําวา ดองแดง และคําวา อุยอาย ซ้ํากนั 2 หนเพื่อเนนใหเห็น
อาการเดนิไดอยางเดนชัดขึน้ คําทั้ง 2 คํานี้เปนคาํวิเศษณเพื่อขยายกริิยาเดิน แตจะใชแตกตางกนั 
คําวา ดองแดง ในภาษาอีสาน เปนคําวิเศษณหมายถงึ ลักษณะสิ่งของที่เลก็คดไปคดมา จะแสดง
ใหเหน็วา ผูเดินนัน้เปนคนเอวบางรางเลก็เดินเอวคดไปคดมา ทาทางกรองแกรง ในขณะที ่ คําวา 
อุยอาย จะแสดงใหเห็นวา ผูเดินมีรูปรางใหญโต หรืออวนทําใหเดินไดชา คําวิเศษณดังกลาวมักใช
เปนคําซ้าํเพื่อเนนย้ําใหเหน็ภาพ 
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4.4.2.1.2  การซํ้าคําที่ไมไดอยูชิดกนัหรือการซอนซ้ํา 
 

การซ้ําคําที่ไมไดอยูชิดกัน หรือ การซอนซ้ํา คือ การใชคําเดียวหลายครัง้ในวรรค
เดียวกนั แตมีคําอื่นคัน่ คาํทีน่ํามาคั่นนัน้ไมกําหนดตายตัว อาจมจีํานวนคาํ 1 คํา 2 คํา หรือ
มากกวา 2 คํา การซ้ําคํา เชนนีท้ําใหผญามีความหมายที่ชดัเจนยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังทําใหเกิดเสียง
หนกัเบาเปนจงัหวะสรางความไพเราะใหแกการอาน หรือการรอง การซอนซ้ํานี้ ชลดา เรืองรักษ
ลิขิต ศึกษาพบวามีปรากฏตั้งแตสมัยสุโขทัย ในศิลาจารึกตางๆ ดังจะเห็นจากศิลาจารึกวดัปา
มะมวง หลกัที ่1 ความวา “…..ซืผูใดผิดวาง.งรามเทาใดก็ดี บหอนขาฟน…สักดาบ ซือไดขาเสกิขา
เสือ หัวพุงหัวรบก็ดี บขาบตี ยอมเอามาเลี้ยงมาขุน…..”42  

จากการศึกษา ผญาในรายการ “ผญาดี อีสาน” ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา มกีารเลน
คําโดยการซ้าํคําที่ไมไดอยูชดิกันอยูเปนจาํนวนมาก ดังจะเหน็จากตัวอยาง 

 
…..ยามเลือกตัง้ผั่นอยากเปน ทั้งผองวิ่งผองเตนติดประกาศเปนแถว ยามหาเสียง

ไหวไปเบิดสูแนวเหลือแตแมวกับฮาวฮั่ว….. 
(วีระ : 8 ต.ค. 2544) 

 
ผญาขางตนมกีารซ้ําคําวา “ผอง” ซึ่งในภาษาอีสาน หมายถงึ ทัง้ สวนคําวา วิง่และ

เตนก็เปนคําแสดงอาการเคลื่อนไหว ซึง่มคีวามหมายไปในทาํนองเดยีวกนั ดงันัน้เมื่อใชวา “ผองวิ่ง
ผองเตน” จึงเปนการเนนย้าํความใหเหน็กิริยาของผูกระทําวามีความพยายามเพื่อใหชนะการ
เลือกตั้ง 

จะสังเกตไดวาลักษณะการซ้ําคําที่ไมไดอยูชิดกันในผญา จะมีลักษณะของ
ทวงทาํนองจังหวะเมื่ออานออกเสียงคลายกับการสวดพระเวส ซึง่ในชนบทอีสานนิยมฟงกันใน
ประเพณีบุญพระเวส ดังนัน้ผูแตงจึงนาจะไดรับแบบอยางดงักลาวมา ดังปรากฏตอไปนี้ 

 
 

                                                           
42 ชลดา เรืองรักษลิขิต, วรรณกรรมอยุธยาตอนตน (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, 2544), 43. 
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…..ทุกขจนหมดบาทเฟองเงินใชบม ี ทุกขเปนสินเปนหนี้ ติดเงินเพิ่นผูอื่น ติดเงิน
หมื่นเงินพัน….. 

(สาวสองพันป : 18 ม.ิย. 2544) 
 

ผญาบทนี้ผูแตงซ้ําคําวา “เปนสินปนหนี”้ และคําวา “เงินหมืน่เงนิพนั” โดยคําที่สอง 
“สิน” และ “หนี”้ “หมื่น” และ “พนั”เปนคําในกลุมเดียวกัน ดังนัน้การซ้ําคําดังกลาวจึงเปนการเนน
ย้ําขอความใหชัดเจนยิง่ขึ้น ผญาที่ใชรูปแบบการซ้ําคาํดังกลาวนี้ปรากฏอยูเปนจาํนวนมาก ดังจะ
เห็นไดจากตัวอยางอื่นๆ  

 
 …..พราหมณกะอุกเต็มทีแนนอกแนนอั่ง หาเงินรอยเงินชัง่พออดพอทน สิไปหา
เอาคนจนใจเหลือเหตุ….. 

(สมผักเสี่ยนใสไข : 9 ต.ค. 2544) 
 

 …..ชางมาตายจากกันยามทุกขยามยาก คร้ันนางตายหนีจากคราวอยูพารากะยัง
พออตสาหทําศพสมเกียรติ….เอาปราสาทกลางปาเปนพระเมรุทอง เอาใบไมใบตองเปน
สาดเปนเส่ือ เอาน้ําหมอกน้าํเหงื่อเปนน้ําอบน้ําหอม เหลือแฮงตามถนอมดูแลเพียรพร่ํา 
วาสนาพี่ต่ําเมยีฮักมาตาย….. 

(สมผักเสี่ยนใสไข : 9 ต.ค. 2544) 
 
 จะสังเกตไดวาคําที่ตอจากคําหลักมักจะเปนคําในประเภทเดียวกนั หรือคําทีม่คีวาม 
หมายในทํานองเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเนนย้าํความหมาย หรือความรูสึกของผูฟงและเกดิจังหวะของคาํ 
ทําใหภาษามทีวงทาํนองไมหวนสั้นนัน่เอง 
 

4.4.2.2 การซํ้ากลุมคาํ 
 

การซ้ํากลุมคํา คือ การใชซ้ําคําตั้งแต 2 คําขึ้นไปเพือ่เนนย้ําความ และกอใหเกดิ
จังหวะของเสยีง ดงัปรากฏลักษณะการใชภาษาดังกลาวนี้จากผญานิทานเรื่องนายพรานทุศีล 
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 …..โอนอบัดนี้สิไดจากลาวตานการเรื่องคนเฮา พอไดเบาบกยกมาจาตาน ทานอัน
ใดกะบทอทานธรรมะ ชนะอันใดกะบทอชนะใจโตเอง เกรงอันใดกะบทอเกรงกลัวตอ
บาป กราบอันใดกะบทอกราบระลึกถึงคุณพระพุทธเจาและคุณพอแม แผอันใดกะบทอ
แผเมตตา หาอันใดกะบทอหาทางพนทุกข สุขอันใดกะบทอความสงบ…..หนีอันใดกะบ
ทอหนีจากวัฏสงสาร ยานอันใดกะบทอยานตกนรกหมกไหม ไฟเผาจุดจี่มีแตเพียงยอๆ 
พอไดฮูคูสุคน บเวาดนดอกเดอเจาสิเซาลงไวสากอน มื้อใหมหนาจั่งหันมาฟงใหม พี่นอย
เอย 

(พอชาล ี: 24 ธ.ค. 2545) 
 
 จากผญาขางตนนีห้ากพิจารณาคําประพนัธอีสาน ลักษณะเชนนี้จะเรียกวา ญาบเวา 
คือ ชนิดที่เปนสํานวนอยูในกลุมเดยีวกนัจะมีคาํขึ้นตนหรือคําลงทายเหมือนกนั เชน บอกถึงความ
ยาก ก็จะกลาววา “ผัวเมียเดียวออกเฮือนใหม นี้กย็าก เฮ็ดไฮบมีขวาน นี้กย็าก ไดเปนกวานเมีย
ปากพอก นี้กย็าก จักตอกไมเปนแมง นี้กย็าก” เปนตน43 
 

 …..ตามเวลาตื่นขึ้นสุริโยแจงฮุง พรานกะมุงมาตรแมงประสงคแงงมาใส เทียวไป
ยามคูสมุื้อถอืมาพรอมคูสุวัน….. 

(พอชาล ี: 20 ธ.ค. 2545) 
 

 …..ใหสายน้ําไหลหาตั้งแตคนซุมฮาย ไผผูดายถางเจา ไผผูเผาแผวปา ไผผูฆา
พฤกษา ไผผูคาโกงบาน ใหมนัมวยอยาเจริญ….. 

(วีระ : 3 ต.ค. 2544) 
 
 จากตัวอยางขางตน จะเหน็ไดวา คําดงักลาวซึง่ไดแก กะบทอ คูสุ และไผผู เปน
ลักษณะของการซ้ํากลุมคาํ ซึ่งในลกัษณะนี ้จะสังเกตไดวามกัจะซ้าํตั้งแต 2 คําขึ้นไป และมักจะใช
ในการเลานทิาน หรือใชในการเทศน เพือ่เนนย้ําขอความ หรือใจความที่ตองการบอกเลาแกผูฟง 

                                                           
43 ประมวล พิมพเสน. ผญาหอโคลง, พิมพคร้ังที่ 3 (ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ, 

2538), 2. 
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ในตัวอยางผญาขางตนนี้จะเหน็วา ผูแตงเปลี่ยนเพยีงวลีหนาและหลัง แตยังคงคําเชื่อมตรงกลาง
คําเดิม คือ กะบทอ โดยใชตอเนื่องกันหลายประโยคเพื่อเนนย้ําขอความ 
 

4.4.4 การใชคําซอน 
 

การใชคําซอนในรายการผญาดี อีสาน พบวามกีารใชคําซอนภาษาถิ่นอีสานกับ
ภาษาไทยมาตรฐานหลายคํา ทั้งนีน้าจะเปนเพราะคนอีสานรุนใหมเคยชนิกับการใชภาษาไทย
มาตรฐาน เชน กลวัเกรง กบั ยาน คาํวา เวียก กับ งาน ดังตัวอยางจากผญาตอไปนี ้

 
…..ฮูแตหากินทาวบฮูบอนทํากิน เปนหนี้สินเขาหาใสพุงเต็มเปง แตวากลัว

เกรงยานการงานเฮ็ดเวียก ยามกินบไดเรียกผัดโกยมากินพรอม….. 
(พระวีระ ธัมมานันโท : 14 พ.ย. 2544) 

…..บมใีจผูกไวเฮ็ดไดก็บคือ ทํางานอยูทกุมื้อ ใจซือ่พาตรง ถาใจลงพาคด          
เวียกงานก็ปานนั้น ขาดเปนตอนเปนบั้นทําไปบตลอด….. 

(สาวสองพันป : 28 พ.ย. 2545) 
 

.....คือสมดุลถกืถลมใสสิมมบอนฮาย ภัยใกลฮอมมา ธรรมชาติกลายเปนบา 
พายุใหญน้ําทวมมาแผนดินอาแตกเปนเสี่ยง..... 

(วีระ : 12 ก.ย. 2544) 
 

.....เทิงสักทองสักเงินนั้น คุณคาหลายคือกัน จําไดเดอนองพี่ มปีระโยชนหลายลน 
ตนสักนี้ใหจื่อจําเดอมหาเนาเอย..... 

(กุหลาบสด : 15 ก.ค. 2546) 
 

จะเหน็ไดวา การซอนคาํดังกลาวทําใหความหมายชัดเจนขึ้น เพราะ คําวา ยาน ใน
ภาษาถิน่อีสานมีความหมายเชนเดยีวกับคําวา กลัว ในภาษาไทยกลาง คําวา เวยีก ในภาษาถิ่น
อีสาน มีความหมายเชนเดยีวกับคําวา งาน ในภาษาไทยกลาง คาํวา ฮอม ในภาษาถิน่อีสานมี
ความหมายเชนเดียวกับคําวา ใกล ในภาษาไทยกลาง และคําวา จื่อ ในภาษาถิ่นอีสานมี
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ความหมายเชนเดียวกับคําวา จาํ ในภาษาไทยกลาง อีกทั้งการซอนคาํดังกลาวนี้ ยงัทาํใหเมื่ออาน
ออกเสียงไดจงัหวะที่ไพเราะดวย 

 
4.5 ศิลปะการใชเสียง 
 

เสียงกับความเปนสิ่งที่เปนเหตุเปนผลกัน นั่นคือเพื่อที่จะสื่อความหมายในลกัษณะ
หนึง่ ผูใชภาษามักเลือกใชคําที่มีเสยีงอยางหนึง่ และเลือกใชเสียงอกีอยางหนึ่งเพือ่ส่ือความหมาย
ในลักษณะอืน่44 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา ผญาดังกลาวมศีิลปะการใชเสียง 
คือ การสรางจังหวะของคาํ โดยกําหนดใหในวรรคหนาและวรรคหลังมีจํานวนพยางคเทากนั และ
เลนเสียงพยัญชนะเสยีงเดียวกัน ซึง่กอใหเกิดความไพเราะและทาํใหถอยคํามีความโดดเดนยิง่ขึ้น 
ดังจะขอยกตัวอยางที่ปรากฏจากผญาในรายการผญาดี อีสาน  

 
 …..ผานมาเปนเดือนแลวเดพอ สาวดวงเคียดกะดอ สูนกะเดี้ย ไปยนืไหเทิงคู
ฝาย….. 

(สาวสมศรี : 29 ต.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้มีการกําหนดใหวรรคหนาม ี 3 พยางค วรรคหลัง 3 พยางค และเลนคาํที่มี
ความหมายคลายกนัคือคําวา เคียด และ สูน ซึง่หมายถึง โกรธ โมโห มาไวใหตําแหนงกิริยาหลกั
เชนเดียวกนั และยังเลนกับคําถัดไปซึ่งเปนคําวิเศษโดยการใชเสียง ก และ ด คือ กะดอกะเดี้ย ซึ่ง
นอกจากจะมคีวามหมายวา เหลือเกิน ยังกอใหเกิดความสมดุลทางเสียง และยงัเปนการเนนย้ํา
อารมณความรูสึกอีกดวย 
 หรือผญาอีกบทที่มกีารใชคําวรรคหนา 5 วรรคหลัง 5 และแตละวรรคจะใชอักษรทีม่ี
เสียงใกลเคยีงกัน แตเปล่ียนสระ ทาํใหเกิดเสียงที่ไพเราะ ดังนี ้
 
 
 

                                                           
44 ดวงมน จิตรจํานง, สุนทรียภาพในภาษาไทย (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2527), 22. 
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 …..อายนี้คนซึกลึกบถืกโศก โชคโลคบถืกตา….. 
(ปนขาวจี่ทาไข : 22 ก.ย.2545) 

 
 ผญาขางตนมกีารซ้ําคําที ่ 3 และ 4 คือคําวา บถกื เชนเดียวกับผญาอีกบท ซึง่จะ
ยกตัวอยางดงัตอไปนี้ 
 

ฟาบเปลี่ยนเปนดิน หินบเปลี่ยนเปนน้ํา ตัวอายบหนายซั่นตั๋วคําเอย 
(นกนอยคอยคู : 27 ธ.ค. 2544) 

 
 ผญาบทนี้มีการแบงคําในวรรควรรคละ 5 คํา และมกีารซ้ําคําที่ 3 และ 4 คือคําวา
เปล่ียนเปน ซึง่นอกจากจะไดจังหวะเสียงที่สมดุลแลว ยังชวยเนนย้ําความหมายทีผู่แตงตองการจะ
ส่ืออีกดวย 
 หรือตัวอยางของผญาอีกบทที่ความไพเราะเกิดขึ้นจากการสรางจงัหวะของคํา ดงันี ้
 

  พอเคยตักขาวตํา แมเคยหย่ําขาวปอน 
(16 พ.ย. 2544) 

 
 ผญาขางตนนี ้มีการแบงความออกเปนสองวรรค วรรคละ 5 พยางค แตละวรรคมีการ
ใชคําวา เคย ในพยางคที ่ 2 และคําวา ขาว ในพยางคที ่ 4 เชนเดียวกัน ขอความในประโยคที่สอง
เปล่ียนประธานจาก พอ เปน แม กริยา จาก ตัก เปน หย่ํา (การเคี้ยวขาวใหละเอียด เพื่อปอนเดก็
เล็ก ถือเปนวฒันธรรมการเลี้ยงลูกของชาวอีสาน) และจาก ตํา เปน ปอน ซึ่งคําเหลานี้ลวนอยูใน
บริบทเดียวกัน ทาํใหขอความเกิดดุลยภาพของเสียงและความหมาย 
 

 …..บไดวาเปนปาเปนเขา มแีตบูหางฟาดสนั่น เอาหางฟนตางมีดตางขวาน เอา
หางพวนตางเสียมตางจอบ มแีตแลนเขาหมนเขาตี แลวเอาชี้เอาหางวปีน ดังสนั่นปานวา
โรงสี มันจึงมีบอนแคบบอนคอย มีบอนนอยบอนใหญเปนเวิง….. 

(พอใหญบุญม ี: 30 ส.ค. 2545) 
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 ผญาขางตนนีแ้ตงเปนทํานองกาพย มีการเลนคําซ้าํโดยเวนคําไว 1 คํา ซึ่งกอใหเกดิ
จังหวะของเสยีงที่ไพเราะเมือ่อานออกเสยีง 
 

ขึ้นตนเหมียดเหลียวหา ขึ้นตนบาเหลียวคอย ขึ้นจอมดอยเหลียวจอง 
(นกนอยคอยคู : 27 ธ.ค. 2544) 

 
 ผญาบทนี้ความหมายของผญาทั้ง 3 วรรคมีความหมายคลายกนั ผูแตงใชจํานวนคาํ
วรรคละ 5 คํา และยงัใชคาํขึ้นตนซ้าํๆ กันในทุกวรรคคือ คําวา ข้ึน ในตําแหนงที่ 1 และคําวา 
เหลียว ในตําแหนงที ่4 จึงเปนการเนนย้ําขอความ และกอใหเกิดสมดุลยภาพของจงัหวะเสยีง 
 

มาคืองามแทนอน้ี มาคือดีแทอีแม 
(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 25 พ.ย. 2545) 

 
 ผญาบทนี้ใชจาํนวนคําในวรรคหนา 5 คํา วรรคหลัง 5 คํา และใชคําซ้ําคําวา มาคือ 
และคําวาแท โดยวางใหอยูในตําแหนงเดยีวกนัคือ ตําแหนงที ่1 , 2 และ 4 จึงกอใหเกิดจังหวะของ
เสียงที่ไพเราะ อีกทั้งความหมายของวรรคที่สองยงัมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับวรรคแรก 
จึงชวยเสริมใจความในวรรคแรกใหหนักแนนยิ่งขึ้น 
 
4.6 การใชภาพพจน 

  
ภาพพจน หมายถงึ ถอยคําสํานวนแบบตางๆ ที่สรางมโนภาพใหเกิดขึ้น45  จาก

การศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวา มีการใชภาพพจนปรากฏอยูเปนจํานวนมาก อัน
ไดแก การใชความเปรยีบอุปมาและอุปลักษณ การกลาวเกินความจรงิ การใชสัญลักษณ การใชคํา
เลียนเสยีงธรรมชาติ และการยกตัวอยางเปนอุทาหรณ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้ 

 
 

                                                           
45 นววรรณ พนัธุเมธา, คลังคาํ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2544), 

320. 
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4.6.1 การใชความเปรียบอุปมาและอุปลกัษณ 
 
อุปมา หมายถึง ภาพพจนเปรียบเทียบสิง่ที่เหมือนกัน โดยมีคําเชื่อมโยง เชน เหมือน 

ดุจ ดัง ราวประหนึง่ เชน สวยดุจเทพธิดา 
อุปลักษณ หมายถงึ ภาพพจนเปรียบเทียบโดยนําลกัษณะเดนของสิง่ทีต่องการเปรียบ

มากลาวทันทีโดยไมมีคําเชื่อม เชน ชะเลภูผา หรือ ใชคําวา เปน แทนคําเชื่อมโยง เชน ใจดีเปน 
แกว46 

จากการศึกษาผญาในรายการ”ผญาดี อีสาน” จะเห็นวามกีารใชความเปรียบอุปมา
และอุปลักษณในผญาเชนเดียวกับผญาโบราณ และปรากฏเปนจาํนวนมากในผญาเกี้ยว ตาง
จากผญาคาํสอน ซึง่มักจะสอนตรงๆ มากกวาจะใชความเปรียบ ดังตวัอยาง 

 
 โอนออาย นองนี้เปรียบคือฮังมดแดงฮาง สามปบอมีแม ยานแตขูหลนถิ่มลงพื้น
ใหปลวกกิน บมีไผสิมาตองฮงัมดแดงบมีแม เพิ่นบอแลล่ําสํ้า เห็นแลวผ่ันยางกาย แตผัด
เปนสาวขึ้นบมไีผมาเวาตอบทนัมีคูซอน….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 16 ธ.ค. 2546) 
 

 ผญาขางตนเปนผญาเกี้ยวที่ฝายหญิงใชเจรจาโตตอบฝายชายซึ่งมาเกี้ยวพาราสี โดย
ใจความกอนหนานี้ฝายชายถามไถฝายหญิงวามีครอบครัว ลูกเตาแลวหรือยัง ฝายหญงิจงึตอบ
คําถามโดยใชความเปรียบวา นองนี้เหมือนกับรังมดแดงราง ไมมีนางพญามด ซึ่งโดยทั่วไปรังมด
แดงจะประกอบดวยนางพญามดหรือตัวแมเปงและตัวออนหรือไขมด และคนอีสานจะนาํเอาแม
เปงและไขมดนั้นมาประกอบเปนอาหารได หากรงัมดแดงที่ไมมนีางพญากย็อมไมมีไข ดังนั้นก็ไมมี
ใครสนใจคิดจะสอยลงมารับประทาน 
 และเมื่อฝายหญิงกลาวผญาดังนี้แลว ฝายชายจงึกลาวตอบวา ขอใหคําพูดของนอง
ไมใชคําโกหกที่ไวหลอกลวงชายใหตายใจ ดังนัน้ฝายหญิงจึงกลาวผญาตอไปนี้ตอบกลับ ดังนี ้
 

                                                           
46 เร่ืองเดียวกนั, 320. 
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 โอนอ อายเอยไปทางใดบอมีพนพอปานเตากบัถาน คือไมคานกับคุนอยเทียวหอย
จองกัน คือแจกันกับดอกไมเอามาใสเสียบ เปรียบคอืนองและอายผูหมายไวใหหวม
กัน….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 16 ธ.ค. 2546) 
 

 ผญาขางตนนีฝ้ายหญงิไดกลาวความเปรยีบเพื่อยนืยนัในความรักโดยเปรียบตนกบั
ชายคนรักวาเหมือนเตากับถาน ไมคานกับคุนอย หรือแจกันกับดอกไม ซึ่งสิ่งตางๆ ดังกลาวมานี ้
ลวนเปนของทีจ่ะตองอยูคูกนั จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไมสวยงามหรือไมสามารถใชประโยชนได 

นอกจากนี ้การใชความเปรยีบอุปมาและอุปลักษณที่ปรากฏในผญาในรายการผญาดี 
อีสาน ยังสามารถแบงประเภทตามสิ่งทีน่าํมาใชเปรียบไดดังนี้ 

 
4.6.1.1 การเปรยีบกบัพืช 

 
จากการศึกษา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน พบวามกีารใชความเปรียบโดยนาํเอา

ลักษณะของพชืมาเปรียบกับพฤติกรรมของมนุษย ดังนี ้
 
ตัวอยางที ่1 

 
 …..อันวาบุตราเอยอยาสิคือเครือกลวย ธรรมดาแนวกลวยกอใดมันถอกเครือออก
แลว ลําตนก็เลาตาย เกิดมาเปนของฮายทําลายพอแม ลูกเกิดแลวทําใหแมตาย อบุายนี้
เปนคดีควรฮํา คําเปรียบเวาควรเจาฮ่ําฮอน อันหนึ่งอยาไดเปนดั่งไมกอไผเปนขี่ คันแมนมี
บุตราหมากขี่บดีแท พอแตมีผลขึ้นเปนขี่มาฮวม ทําใหเกิดเดือดฮอนกอไมบยืน ขี่เกิดขึ้นกอ
ไผมรณาบุตราเอยอยาเปนฉันนี้….. 

(แมดอกไมแกวมาลา : 3 ก.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาคําสอนทีแ่ตงขึ้นเพื่อสอนบุตรหลานเกีย่วกับความกตัญู โดยใช
ความเปรียบใหเหน็เปนรูปธรรมกับตนกลวย ซึ่งเปนพืชในชีวิตประจําวนัและเปนที่รูจกัดีของ
ชาวบาน ตนกลวยนัน้จะมีลักษณะตามธรรมชาติของพืชลมลุกคือเมื่อตนกลวยออกเครือใหลูก
ใหผลแลวลําตนก็จะตาย ดังนั้นผูแตงผญาจึงนาํเอามาเปรียบกับบุตรที่อกตัญูวาเหมือนกับเครอื
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กลวย หรือกอไผซึ่งมีวงจรอายุ 70 ป การขยายพนัธุไผจะใชหนอหรือปลองชํา เมื่อตนแมพนัธุนบั
อายุได 70 ป ไผที่ขยายพนัธุมาก็จะออกดอกและตายไป 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

…..ลูกนี้เทียมดั่งตนไมมี้มวงนาวตาล บิดาทั้งมารดาเปนคนทําปลูกฝงเอาไวเฮานี้คือ
ผลไม ในสวนตนหมากมวง ตนหมากไมก็ควรใหหมากผล อันนี้ฉันใดแทก็แมกับเฮา เพิน่
หากเปนคนฮดหมูเฮาเปนไม เฮาควรเปนผลใหสนองคุณเพิ่นแหน….. 

(แมดอกไมแกวมาลา : 3 ก.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาคําสอนเกี่ยวกบัความกตัญู ซึ่งผูแตงเปรียบเทยีบวา บิดามารดา
ก็เปรียบกับคนปลูกตนไม เมื่อปลูกแลวกห็วงัใหออกดอกออกผล ดังนั้น บุตรซึ่งเปนตนไมก็ควร
ใหผลสนองคุณพอแม 
 
 ตัวอยางที ่3 
 

 …..สงสารนี้เวียนตายเวียนเกิด คือดั่งกับตนไมใบเฒาแลวหลนขู ผูไปแลวกลับกลาย
มาเปนฝุน รากดูดซึมน้ําเลี้ยงก็เลยปนปงใบฉันใดแท คนเฮาเสมอดั่งเฮาผูยังคิดใหพอ
เดอ….. 

(10 มิ.ย. 2545) 
 ผญาดังกลาวเปนผญาคําสอนที่ลึกซึ้งมีที่มาจากพทุธธรรม เกีย่วกับการเวียนวายตาย
เกิด โดยผูแตงเปรียบเทียบใหเหน็อยางเดนชัดกับใบไมวาเมื่อใบแกแลวก็แหงรวงหลนลงดิน แลว
ยอยสลายกลายเปนแรธาต ุ ใหรากไมไดดูดซึมไปใชลอเลี้ยงลําตน ผลิใบใหมออกมา ชีวิตของ
คนเราก็เชนเดยีวกนัทีม่ีเกิด แก เจ็บ ตาย หมุนเวียนกนัเปนวัฏจักร  
 
 ตัวอยางที ่4 
 

 …..อันวาความชั่วฮายเฮ็ดตั้งแตปางหลังอยาไดนํามาคิด ใหปลอยวางเสียสิ้น 
เหมือนกับองคลิุมาลนั้นฉันใด กะปูนเปรียบ ตนสิคดกะชางแหลว ปลายนั้นใหซื่อตรง 
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ก็นับวาได โตอยางหากมีหลาย บางคนเห็นผิด บคิดการหาแกมีแตทําหนักหนา ความดบี
เอื้ออาว หางหมูพอกแตละนอย นานเขายางบไหว….. 

(พอทายกบานดอนงัว : 14 พ.ย. 2544) 
  

ผญาขางตนเปนผญาคําสอนที่ผูแตงนําเอาลักษณะของตนไมมาเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมมนษุยวา หากตนคดก็ไมเปนไร ขอใหปลายตรง ความคดของไม ก็คือ การกระทําชั่ว แต
ความตรง กค็ือ การกระทําดี ผูแตงยงัไดยกตัวอยาง เร่ืองราวของพทุธสาวกซึง่เปนที่รูจกัดีของ
ชาวบาน เพื่อใหผูฟงเขาใจแนวความคิดที่ผูแตงตองการบอก คือเร่ือง องคุลิมาล ซึ่งเคยเปนมหา
โจร กอกรรมทําเข็ญไวมาก แตแลวในทีสุ่ดก็สามารถกลับใจไดและเขาถึงธรรมะ อีกทั้งไดสําเร็จ
เปนพระอรหันตในที่สุด 
 
 ตัวอยางที ่5 
 

 …..พระสงฆเฮาแยกเปนหมู เลยเปดโอกาสใหศัตรูเขามาแทรกแซงได เปรยีบดั่งไม
ที่ดวงเจาะ…. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 18 ธ.ค. 2545) 
 

 ผูแตงไดพูดถึงสาเหตทุี่พระพทุธศาสนาในอนิเดียเสื่อมความนยิม สาเหตุหลักนัน้มา
จากการแตกแยกของศาสนาออกเปน 2 นิกายทาํใหบุคคลภายนอกเขามาแทรกแซงได โดย
เปรียบเทียบใหเหน็เปนรูปธรรมวาเหมือนกับไมที่ถกูดวงเจาะทาํใหไมเปราะหกังายและไมแข็งแรง 
  
 ตัวอยางที ่6 
 

 …..แสนออนซอนผญาเอื้อยสาวหวานเย็น มาเขียนมวน ขอใหสุขอยูลวนเดอเอื้อยผู
ชื่อหวาน เทิ้งพอจัดรายการพรอม อยาสกุงอมเปนเดอพอ อยาไดขูหลนขวั้นคือกลวย 
นวยอีออง….. 

(สาวดอกแค : 21 พ.ย. 2544) 
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 ผญาบทนี้เปนผญาอวยพรทีผู่แตงอวยพรแกผูจัดรายการผญาดี อีสานวาใหอายุมัน่
ขวัญยืน โดยเปรียบเทียบกบักลวยวา อยาไดสุกงอม และหลุดจากขั้วเหมือนกบักลวยนวยออีอง 
ซึ่งเปนพนัธุกลวยชนิดหนึ่ง คือกลวยพันธุทะนีออง หรือ กลวยหกัมุก 
 

4.6.4.2 การเปรยีบกบัสัตว 
 

จากการศึกษา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน พบวามกีารใชความเปรียบ
โดยนําเอาลักษณะของสัตวมาเปรียบเทียบกับคนดังนี ้
 

ตัวอยางที ่1 
 

…..อายอยากหยับสวนหมอนมาซอนสวนมี ้ อยากหยับสวนหมากมี้มาซอนหมูขนุน 
เจาผูกบยามแลงเดือนสามบไขปาก เจาสิงับปากไวคอยทาเวาตอไผ สมศรีเอย อาย
นี้เปรียบคือควายหิวน้ําทางไกลเดินแดด บาดวามาพบพอหนองน้ําแตสิลง วาสิลงชม
เลนกั้วกลิ่นอินทวาใหมันหายโรคาชื่นชมกะใจอาย….. 

(40 ปโสงแดง : 13 ส.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาเกี้ยว ผูแตงฝายชายเปรียบฝายหญงิวา เหมือนกบยามหนาแลง
เดือนสาม คือชวงเดือนมนีาคมอยูในระหวางฤดูรอนซึ่งเปนชวงที่ผืนดนิแหงแลงที่สุด และชาวบาน
จะสังเกตพฤตกิรรมสัตววา ยามใดที่ฝนจะตกกบจะรอง ดังนัน้ในฤดูแลงกบจะไมรอง ซึ่งคนทัว่ไป
จะเรียกวา กบจําศีล ผูแตงจึงนําเอาพฤติกรรมกบมาแตงเปนความเปรียบวาเหมอืนหญงิสาวทีไ่ม
ยอมเอยปากพูดดวย และเปรียบตนเองวาเหมือนกับควายทีห่ิวน้ําเดนิทางกลางแดด เมื่อเจอหญงิ
สาวก็เปรียบกบัการเจอหนองน้าํ ที่นาํความชุมชื่น ดับความกระหายมาให 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

 …..อยาไดพองโตฮายคือกบัไกตอดอึ่ง เอื้ออารียเสงี่ยมไวใหคนไวเวาวาดี อยา
เปลี่ยนสีคือกะทางคือกะปอมมัน….. 

(หลวงพอสะอาด : 24 ม.ิย. 2545) 
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 ผญาบทนี้มีการเปรียบพฤตกิรรมมนุษยทีไ่ดดีแลวลืมตัว เชนเดยีวกบักะทาง หรือ
กะปอม กระทางเปนคําเรียกสัตวเลื้อยคลานชนิดหนึง่คลายกิง่กา มีสีเขียวครามรอบคอ แตตัวโตก
วากิง้กาเล็กนอย สัตวเหลานี้จะสามารถเปลี่ยนสีไดตามสภาพแวดลอม ผูแตงจึงนําลักษณะตาม
ธรรมชาติที่สังเกตเหน็ไดมาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมมนษุย 
 
 ตัวอยางที ่3 
 

…..พอออกแมออกเอยชื่อวาโลภะหุมกุมคนจนมืดก่ํา ตกอยูฝายอกุศลธรรม ใจเลย
ดําปาน หมื่อคื่อแทดั่งกา….. 

(พระวีระ ธัมมานันโท : 8 พ.ย. 2544) 
 
 ผญาบทนี้นาํเอาสีขนของกาที่มีสีดํามาเปรยีบเทียบกับจิตใจของมนุษย วาอยาไดมีสี
ดําอยางสีของกา คนอีสานเวลาพูดถึงความดํามกัจะมคีําวิเศษณตอทาย วาดาํคื่อหมื่อ เพื่อเปน
การขยายลกัษณะความดําใหเหน็ชัดเจนวา ดํามาก บางครั้งก็ใชวา ดําคึบมึบ ในที่นี้มกีารสลับคํา
วาดําคื่อหมื่อ เปนดําหมื่อค่ือ ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกัน 
 
 ตัวอยางที ่4 
 

 …..เดียวนี้ผมยังดอยปฏิภาณบแหลมเฉียบ เปรียบดั่งฝูงนกนอยกําลังเริ่มสิกอ
ฮัง ฮาลางเทื่อผมน้ีเกิดพลาดพลั้งยั่งบอยูใหชูผมแนเดอ….. 

(อุทัย : 13 ม.ค. 2544) 
 
 ผญาบทนี้นาํเอาพฤติกรรมของสัตวตามธรรมชาติมาเปรยีบเทียบกับความสามารถ
ของตนเองในการแตงผญาวา เหมือนกับนกนอยทีจ่ะเริม่กอสรางรวงรัง ยังไมชํานาญนัก 
 
 ตัวอยางที ่5 
 

 …..เวานําครูผัดจะจา เวานาํชาวนาผัดเออเออเวาบมวน ขิวปานควนไฟไหมใบไม
บอยากเวานําหมูเฮา…..ชาติวาเปดตีนแปๆ คิดกระโดดโลดเตน ข้ึนงอยไมไดจั่งใด  
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บอยากอายคนตี้ คั้นผูดีบวาดอกวาแมนนกบกักอกเคา มันคอยเฝาสวนกระปอม หอมบาว
ครูปานขาวเมา เหม็นบาวชาวนาปานไขเนา….. 

(9 ม.ค. 2544) 
 
 ผญาขางตน ผูแตงผญาฝายชายไดตัดพอความรักของฝายหญงิ โดยเปรียบเทียบฝาย
หญิงวา เหมือนเปดที่คิดจะกระโดดขึ้นคอนไม เพราะฝายหญิงปนใจใหกับชายหนุมอีกคนที่เปนครู 
ซึ่งในความรูสึกของชาวบานที่เปนเกษตรกรนั้น อาชพีครูถือวามเีกียรต ิฝายชายจึงมองวาฝายหญงิ
หวงัสูงเกินตนเอง  
 
 ตัวอยางที ่6 
 

…...เฮโรอีนโคเคนแมนแตเปนยาเลวราย ถึงสิขายรวยเงินลานกะชางตามแนวหา
กินบถูกชอง ดดูกินเลอืดพี่นองคอืปลิงคาวเลือดยาวไหล…..ความมักโลภมีหลายหา
คุณธรรมบไดใจเหี้ยมฆาตกร อยามัวแตฮอนตัดถิ่มเฮียวหนามแหนงไผ หนอฮากใหญผัด
บถื้นบืนขึ้นอยูบเซา บแมนอาตมาแกลงเวา มันหากแมนความจริง….. 

(พระวีระ ธัมมานันโท : 8 พ.ย. 2544) 
 
 ผญาขางตนนีผู้แตงเปรียบผูคายาเสพติดวา เหมือนกบัปลิง เพราะพฤติกรรมของสัตว
ประเภทนี้อยูไดดวยการดูดเลือดสัตวชนิดอ่ืน ผูคายาเสพติดก็เชนเดียวกนัที่อยูไดดวยการดูดเอา
เงินทองและชวีิตของผูเสพยา ดังนัน้การจะปราบปรามผูคายาเสพติดจงึตองตัดรากถอนโคน ไมใช
จับกุมเฉพาะผูคารายยอยปลายแถวที่เปรียบเหมือนการริดหนามแขนงไผ ไมนานกจ็ะแตกแขนง
ใหม เพราะไมไดตัดหนอรากใหญ 
  
 ตัวอยางที ่7 
 

 …..น้ําตาคลอไหลอาบหนา บทผญาสิไดอวยแลวบ ควายสลิาแอกคราด ไปแลว
บหวงไถ….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 7 ม.ค. 2545) 
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 ผญาบทนี้มีมลูเหตุจากเหตกุารณที่รายการผญาดี อีสานเปลีย่นเวลาออกอากาศ ทาํ
ใหผูฟงและชาวชมรมผญาด ีอีสาน เกิดความเขาใจผิดวารายการถูกยกเลิก ดังนัน้ผูแตงจึงตองการ
จะเปรียบเทียบวารายการผญาที่ยกเลิกไปนั้นเหมือนกบัควายที่ลาแอกคราดไป โดยไมหวงไถ ก็คือ
ไมหวงชาวผญาทั้งผูแตงผญาและผูฟงรายการ 
 

4.6.1.3  การเปรียบกบัธรรมชาต ิ
  
จากการศึกษา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน พบวามกีารใชความเปรียบโดยนาํเอา

ลักษณะของธรรมชาติมาเปรียบเทียบอารมณ ความรูสึก ดังนี ้
 

ตัวอยางที ่1 
 

…..เบิ่งทงนาจั่งแมนกวางบัดลมลวงเดือนสิบสอง น้ําในคลองมันไหลหนีพี่กะไป
คือสายน้ํา ปานไฟลามหัวใจนอง เดือนสิบสองบเห็นพี่ ชูนางเอยบุญกฐินอายคือมิดซี่
ล่ี….. 

(สาวหวานเย็น : 19 พ.ย. 2545) 
 
 ผญาขางตนเปนผญาที่ฝายหญิงระบายความในใจตอคนรักทีห่ายหนาไปนาน โดย
เปรียบการจากไปของคนรักวาเหมือนกับสายน้าํ และเปรียบความทกุขภายในใจวาเหมือนถกูไฟ
แผดเผา 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

 …..ผญาสาวดอกแคเขียนบดี อยาฟาวติวานองสมองนอยบเกงกลอน กาพยสุนทรบ
ทันกลา ผญานางบทันเดนบคือจันทรมื้อวันเพ็ญ เปนเพียงเส้ียวนอยๆ ของจันทร
มื้อค่ําหนึ่งนอ….. 

(สาวดอกแค : 21 พ.ย. 2544) 
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 ผญาขางตนเปนผญาแนะนาํตัวเองของสาวดอกแคที่เพิง่เขียนเขามาในรายการเปน
คร้ังแรก โดยผูเขียนออกตัววาเขียนไดไมเกง โดยนาํเอาพระจันทรมาเปรียบเทียบวา ผญาที่ไพเราะ
ก็เหมือนกับพระจันทรวันเพญ็ ที่สุกสวางเต็มดวง แตการเริ่มตนหัดเขียนผญาของตนเปรียบไดกบั 
พระจันทรในคนืขึ้นหนึง่ค่ําเทานัน้ 
 
 ตัวอยางที ่3 
 

 …..ผูฟงเอยมาหนักใจสะออนโอ ยานบุญโตบสมเพิ่น แทนอ สังมาเขินเทอเลอคอื
น้ําอั่งฝาย…..สะเลเตเอย คนัแมนหลอยหยุมได คือกบัแหลวหยุมไก สีโฮเฮคงอดใจบ
ได สิหยุมแลว ตั้งแตโดน พี่นองเอย….. 

(สีโฮเฮ : 12 ก.ค. 2544) 
 
 ผญาขางตนเปนผญาเกี้ยวพาราสทีี่ฝายชายเขียนเพื่อโตตอบกันกับฝายหญงิผูมี
นามแฝงวาสะเลเตผานทางรายการ ผูแตงกลาวถอมตัววาตนเองกลัววาจะไมมีบญุเหมาะสมกบั
ฝายหญงิ และบอกวาหากลักพาตวัเอาได เหมือนกับเหยี่ยวเฉี่ยวโฉบเอาไก เขากค็งจะทาํไปนาน
แลว 
 
 ตัวอยางที ่4 
 

 …..อยาสะมาคึดหาม น้ําปากําลังไหลไฟกําลังสิโหมหนัก ความมักแฮงปาน
สายฟา สิตายคาคึดนําเจา สิเอาหยังมาขังอยู สิบภูผาซาวแมน้ําขวางกั้นบบั่นทอน 
แมนนรกสิฮอนกะบยานเกรงขาม….. 

(หมอลําอินทร : 14 พ.ย. 2544) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงเปรียบคนทีม่ีความรักวาเหมือนกับ น้าํปากําลงัไหล หรือไฟกาํลังลุก
โหม ซึ่งสิง่เหลานี้ยากที่จะหามใหหยุดได คนที่กําลังมีความรักก็เชนกนั นอกจากนี้ผูแตงยงัเปรียบ
ความรักวารุนแรงเหมือนกับสายฟา แมภูเขาสิบลูก แมน้ํายี่สิบสายขวางกั้น หรือนรกที่รอนแรงเขา
ก็ไมกลัวเกรง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

162

4.6.1.4 การเปรยีบกบัวัตถุสิ่งของ 
 

จากการศึกษา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน พบวามกีารใชความเปรียบโดยนาํเอา
ลักษณะของวตัถุส่ิงของมาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมหรือจิตใจของมนุษย ดังนี ้

 
ตัวอยางที ่1 
 

 …..สาวยะหลันยังรอพี่สิมาดอกขอนอง เหลือแฮงคองคอยอาย สังมาดายปาน
เซือกผุย สองเฮาคุยอยูฝงน้ํา สังลืมไดแทพี่เอย….. 

(สาวยะหลัน : 28 พ.ย. 2544) 
 

  ผญาบทนี้เปนผญาที่หญงิสาวรําพึงรําพนัถึงฝายชายที่สัญญาวาจะมาขอ แตก็หาย
หนา หญิงสาวจึงตัดพอโดยเปรียบพฤติกรรมของคนรักวา ไฉนจึงมาทอดทิ้งเหมือนกับเชือกที่เปอย
ยุย เพราะเชือกที่เปอยแลวจะใชการไมไดเจาของจงึทิง้ ความเปรียบนีจ้ึงสะทอนใหเห็นถึงอารมณ
นอยเนื้อตํ่าใจของหญิงสาวไดเปนอยางด ี
 
 ตัวอยางที ่2 
 

…..ฮูปบงามประสงคสรางศีลธรรมเคียนฮอบ พอปานไดหนวยแกวราคาลานใส
มือ ใหถนอมตวัไวคือไฟถนอมถาน….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 24 มิ.ย. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาคําสอน ผูแตงตองการจะสอนผูหญิงวาหากแมนรูปรางหนาตาไม
งดงามแตหมัน่สรางคุณความดีมีศีลธรรมประจําใจ ก็เหมือนกับมีแกวมณีราคาแพงไวในมือ เพราะ
ความดีเหลานีจ้ะชวยอุปถัมภค้ําชูคนๆ นัน้นัน่เอง และยังสอนใหรักษาคุณความดีไวเหมือนกับไฟ
ถนอมถาน  
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 ตัวอยางที ่3 
 

 …..อายนี้ขอใหเจาเอาหนาใหแมสา ใหแมเจานั้นหนามีหนาใหญทอกองเพลกับ
เศรษฐีเงินถัง อยาหวงหลังใหลืมอาย….. 

(หมอลําอินทร : 4 ธ.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาที่ฝายชายตัดพอตอวาฝายหญงิทีม่ีคนรักใหม เพราะคนรักใหมนัน้
รํ่ารวยกวาและเปนที่เชิดหนาชูตาของแมยาย ฝายชายจึงประชดประชันวาใหแมของเจามหีนา
ใหญเทากองเพล เพราะกองเพลเปนกลองที่ใชตีในวัดมีขนาดใหญมาก 
 
 ตัวอยางที ่4 
 

…..นกเขาเขียวคั่นเปนไมงามแตนอกทางในโกน เวาเรื่องอาจารยส.งามแตโคนถึง
ปลาย แกนแขนงกะพอใช นกเขาเขียวคั่นเปนไซกะเปนไซหลังหลา ปูปลาบมาแกน ไซของ
พี่จารยส.หามจนวาหลังแอน เอามาเฮ็ดปลาแดกนอย….. 

(ส.สุขสันต : 16 ธ.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงเปรียบผูชายวาเปนไซ และตนเองก็เปนไซหลงัหลา หมายถงึ ไซหลัง
สุดทาย ที่ไมมีปูปลามาติดเพราะไซหลังแรกๆ ไดไปหมดแลว สวนไซของพี่จารยส.มีปลามาติด
มากมายหามจนหลงัแอน ปปูลาที่มาติดไซ นัน้ผูแตงใชเปรียบแทน ผูหญิง 
 

4.6.1.5 การเปรยีบกบัอาหารการกิน 
 

จากการศึกษา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน พบวามกีารใชความเปรียบโดยนาํเอา
อาหารการกนิซึ่งมีอยูในวถิีชวีิตชาวอีสานมาเปรียบกบัพฤติกรรมหรือจิตใจมนุษย ดังนี ้
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ตัวอยางที ่1 
  

…..ขั่นหนีไปไกลบาน ไดเฮ็ดงานตําแหนงใหญ อยาสิไดปลอยถิ่ม คืนสูบานพัฒนา
เดอทานเดอ ไดกินปลาอยาสิลืมแจวจ้ํา ผักต่ํานินถิน่ฐานเกา….. 

(กุหลาบสด : 8 ก.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาคําสอนผูแทนราษฎรทัง้หลายวาหากไดทํางานในตําแหนงใหญโต
แลวอยาลืมกลับมาพฒันาถิ่นเกิด โดยเปรียบเทียบกับอาหารวา หากไดกินปลาแลวอยาลมืน้าํพริก
กับผักตําลึง 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

 …..โอยเดอายเอย อันแนวใจผูชายนี้ มันตั๋วดลีวงหลอก ความปากหวานจัง่น้ําออย
ใจสมจั่งมดแดง….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 27 พ.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาเกี้ยวที่ฝายหญงิกลาวแกฝายชาย วาผูชายนั้นปากหวานแตไม
จริงใจ โดยเปรียบคําพูดของผูชายวาหวานปานน้ําออย เพราะน้าํออยมีรสชาตหิวานมาก แต
เปรียบใจของผูชายวา เปร้ียวเหมือนกับมดแดง เพราะตัวมดแดงจะมีรสชาติเปร้ียว และชาวอีสาน
จะบริโภคมดแดงและไขมดแดงเปนอาหาร  
 
 ตัวอยางที ่3 
 

 โอนอ อายเอยเปรียบพี่ชายนั้นคือขาว โตของนางคือตองหอนั้นแลว คันไดกิน
อิ่มแลวสิไลถิ่มแตตอง บเหลียวมองคืนล้ําแมนเอิ้นนํากะบเบิ่ง….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 17 พ.ย. 2546) 
 
 ผญาดังกลาวนี้เปนผญาที่ฝายหญงิโตตอบฝายชายโดยเปรียบวา ฝายชายนัน้คือ ขาว 
สวนตนนัน้คือ ใบตองที่ใชหอขาว เพราะในบริบทของสงัคมชนบทอีสานในอดีตเวลาไปทําไรไถนา
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มักจะหอขาวเหนยีวดวยใบตองไปไวสําหรับรับประทานเปนอาหารกลางวนัดวย คร้ันเมื่อ
รับประทานเสร็จก็จะทิง้ใบตองใหเนาเปอยสลายไปตามธรรมชาติ ฝายหญิงจงึเปรียบวาตนเองอาจ
ถูกฝายชายทอดทิ้งเหมือนเชน ใบตองหอขาว 
 

4.6.1.6 การเปรยีบกบัการทาํงาน 
 

จากการศึกษา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน พบวามกีารใชความเปรียบ
โดยนําเอาลักษณะการทํางานมาเปรียบกบัชีวิต ดังนี ้
 

ตัวอยางที ่1 
 

…...ชีวิตเฮานี้เหมือนน้ําคางวางอยูบนใบบวั คือดังงัวเขาดึงแกจูงไปโรงฆา อายุนี้
นับมื้อยาวไปหลัง นับมื้อสัน้ไปหนาคือสตรีทอหูก  จักสิไดเถิงสุขหรือสิทุกขยามงาย 
หรือสิตายยามสวย หรือสิมวยมื้อน้ี….. 

(พอเคน : 12 ก.ย. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาคําสอน ผูแตงสอนเรื่องสัจธรรมของชีวิต โดยเปรียบใหเห็นภาพวา
ชีวิตของคนเรานี้เหมือนน้าํคางอยูบนใบบัว เพราะน้าํคางบนใบบัวกลิ้งไปมา ผูแตงจึงตองการ
ชี้ใหเหน็ถงึความไมแนนอนของชีวิต นอกจากนี้ยงัเปรยีบเทียบอายคุนกับการทอหูกวา นับมื้อยาว
ไปหลัง นบัมื้อส้ันไปหนา เพราะเวลาทอหูกนั้นผูทอจะสอดเสนดายเขาไปในหูกและใชไมดนั
เสนดายเขาหาตัว ผาก็จะยาวไปดานหลงัเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการเตอืนสติใหไมประมาทในชวีิตวา 
ชีวิตของคนเรานัน้ ยิ่งอายมุากขึ้นเทาใด อนาคตขางหนาหรือวนัที่เหลือก็นบัวนัจะสั้นลงไปทุกท ี
เหมือนกับการทอหูก 
  
 ตัวอยางที ่2 
 

…..ใหกินทานเทื่อละเล็กเทื่อละนอยบุญสิไดมากหลาย คือจั่งเฮาต่าํผาหลายมื้อ
หากตอยาว ผูเพิ่นมีเลาขาวของเหลือเฮือนลนที่อยู ก็เพราะบุญเพิ่นสรางทานไวตั้งแตหลัง 
การทําบุญอยาสิคานหลังสิพอพระเมตตรัย อยาไดลืมครองศีลใหทอดทานทําไว พระ
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รัตนตรัยแกวสามประการ ใหทูลเกศ ใหเจานบนอบนอมประณมไหวใสเศียรนั้นเดอ คือจั่ง
เฮากินเฮากะอิ่ม บฮอนไปอิ่มทองเขาพูนผูบกิน….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 15 ต.ค. 2545) 
 
 ผญาขางตนนีเ้ปรียบเทียบการทําบุญวาเหมือนกับการทอผา วาการทาํบุญครั้งละเลก็
ละนอยคอยๆ สะสมบุญไป ในที่สุดกจ็ะสั่งสมบุญไดมาก เปรียบเหมือนการทอผาที่ตองใชเวลา
หลายวนั ทอวันละเลก็วนัละนอยหลายวันจงึไดผาผืนยาว ความเปรียบนี้แสดงใหเหน็ถงึวถิีชีวติ
ของชาวอีสานที่จะเลีย้งไหมเพื่อนาํเอาเสนใยของมันมาทอผา การทอผานัน้เปนงานของผูหญงิและ
มกัจะทอหลงัจากหนานา 
 นอกจากจะเปรียบการทาํบญุเหมือนการทอผาแลว ผูแตงยังเปรียบการทําบุญ
เหมือนกับการรับประทานอาหาร นัน่คือ หากผูใดรับประทานผูนัน้ก็อ่ิมทอง ไมสามารถอิ่มแทนกัน
ได การทําบุญก็เชนกันหากผูใดปฏิบัติผูนั้นก็ยอมจะไดบญุ ความเปรียบดังกลาวนี้เปนความเปรียบ
งายๆ ที่ลวนมาจากวถิีชีวิตความเปนอยูของชาวอีสาน แตกลับสะทอนใหเห็นความหมายที่ลุมลึก 
และสามารถอธิบายสิง่ที่เปนนามธรรมใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนยิง่ 
 

4.6.1.7  การเปรียบกบัสถานที ่
 

จากการศึกษา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน พบวามกีารใชความเปรียบโดยนาํเอา
สถานที่มาเปรยีบเพื่อแสดงใหเหน็สภาวะหรือสภาพที่เดนชัด ดังนี ้

 
ตัวอยางที ่1 

 
…..เจาชางมาลืมคําเวาคืนมื้อออกพรรษาสองเฮานั้นสัญญาคู เจายังเวาวาชูกะ

แมนอายแฟนกะแมนอาย บอหวังซอนผูใหมแทน หนี้จั่งแมนเจาตั๋วอายไดแขน ตั๋วแจบตั๋ว
จมสาวเอย คือบอสมกบัวามัก ฮักพี่ชายแตคราวกี้ อายคึดเห็นคํานี้มันเจ็บแสบในทรวงอก 
ฮอนพอปานตกหมอนรกไฟแดงๆ ….. 

(พอฮางผูสาวปา : 27 ธ.ค. 2544) 
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 ผญาขางตนมกีารนาํเอาสถานที่ในจนิตนาการ คือ นรก มาใชเปรียบใหทราบถึงความ
ทุกขทรมาน ความเจ็บปวดรวดราวของฝายชายซึ่งถูกสลัดรักวา รอนเหมือนตกหมอนรก ความ
เปรียบนี้จะเหน็วามีทีม่าจากความเชื่อทางศาสนาในเรื่องนรกสวรรค ซึ่งคนอีสานก็เชนเดยีวกับคน
ไทยภาคอื่นทีน่ับถือศาสนาพุทธ และเชื่อวาหากทําบาปจะตองตกนรก คนอีสานโบราณมักจะเลา
เร่ืองราวใหเหน็ถึงความนาสะพรึงกลวัของนรก เชน มกีระทะทองแดงใบใหญไวตมสัตวนรก มีตน
งิ้วหนามแหลมไวใหสัตวนรกปนขึ้นไป เปนตน 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

 …..ดอกฮังเอย แนววาวาสนาพ่ีนี้มันหนอยคือจังหอยบสมหาด คือตลาดบสม
เครื่องคาขายไดกะบรวย….. 

(1 ต.ค. 2544) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงคือฝายชายกลาวผญาเปรยีบตนเองกับสถานทีว่าเหมอืนหอยตวัเล็กที่
ไมเหมาะสมกบัหาดทรายทีก่วางใหญและเปรียบเหมือนตลาดที่เลก็ ไมสมกับส่ิงของที่นาํมา
คาขาย โดยแทนฝายหญงิวาเปนของที่จะนํามาคาขาย ซึง่เปนลกัษณะทัว่ไปของผญาเกีย้วทีผู่
กลาวผญามักจะถอมตนวาตนเองตอยต่ํากวาอกีฝายหนึ่งเสมอ 
 

4.6.1.8 การเปรยีบกบัเกมกฬีา 
 
 จากการศึกษา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน พบวามกีารใชความเปรียบโดยนาํเอา
เกมกฬีามาเปรียบกับคน ดงันี ้
 
 ตัวอยางที ่1 
 

…..สิเฮ็ดนอจั่งใดได อายดึงใจเจาบอยู ผูรกัษาประตูกะคือโตอายกั้น สวนเขา
นั้นเปนผูยิง ใจกลมๆ เจาเลยกลิ้ง ลอยดิ่งๆ ดึงบไหว ถืกเขายิงประตูใจ ขาดความหมาย
หมดความเวา….. 

(แหลรอนแรม : 15 ต.ค. 2544) 
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 ผญาบทนี้แสดงใหเห็นวาความเปรยีบในผญานัน้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคม เพราะความเปรียบที่ผูแตงใชในผญาเกีย้วนีผู้แตงคือฝายชายเปรียบตนเองวาเหมือนกับ
ผูรักษาประต ู สวนชายอีกคนทีห่มายปองหญงิคนเดียวกันนี้ คือ ผูยิงประตู จากความเปรียบนี้
แสดงใหเหน็วาผูแตงไดแนวคิดมาจากกระแสความนยิมกีฬาฟุตบอลทีแ่พรหลายมากในยุค
ปจจุบันนั่นเอง 
 
 ตัวอยางที ่2 
 
 นอกจากนี ้ยงัปรากฏการเปรยีบความรักกบัเกมกด ดงัปรากฏในผญา 
 

 …..มื้อสิบค่ําขางหนา เปนวันอายสิแตงงาน เพิ่นแจกซองไวทั่วบาน ใหไปแตงงาน
กินดอง สองพนัปถือเอาซอง แลวนั่งลงหัวใจเตน เขาเห็นเฮาเพียงเกมสเลน สิกดเอาไดทุก
เมื่อ….. 

(สาวสองพันป : 15 พ.ย. 2544) 
 

จะเหน็วา การละเลนของเดก็ในปจจุบนัเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเลนเปนกลุมกลาง
สนาม มาเปนการเลนคนเดียวในบาน เพราะเทคโนโลยทีี่เขามามีบทบาทตอการเลนของเด็ก
สมัยใหม ทําใหเกมกด และเกมคอมพิวเตอรเขามาแทนทีก่ารละเลนแบบเกา ดงันัน้ความเปรียบ
ดังกลาวจึงสะทอนใหเหน็ถงึความเปลีย่นแปลงของบริบททางสงัคมไดเปนอยางด ี
 

4.6.1.9 การเปรยีบกบัสิ่งอ่ืนๆ 
 

นอกจากความเปรียบดงัที่กลาวมาแลว ผญาในรายการผญาดี อีสานยังปรากฏความ
เปรียบที่ใชส่ิงอื่นๆ มาเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพที่ผูแตงตองการนําเสนออีก ดงันี ้

 
ตัวอยางที ่1 

 
 ….สงสารเวิ้งบมีปลาเขามาบอน สงสารหนอนบมปีลาแดกอยู สงสารอูแองน้ําบม ี  
กวนไดนั่งฮอง สงสารมองบมีปลาเขามาใกล สงสารใจทีฮ่อดเฮียว สงสารเคียวขี่เหมี่ยง 
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เชียงนอยขี่ไขขางแนเปยงนาง คันไดยางทางยางแลว อยาลืมทางทรายน้ําขี้โพ อยาลืมโป
บักพราวคันใสดามสิวาบวย….. 

(กระตายขาวภาค 2 : 18 พ.ย. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาเกี้ยวที่ฝายชายกลาวแกฝายหญิง ผูแตงกลาวสงสารคุงน้าํที่ไมมี
ปลามาอยู สงสารหนอนที่ไมมีปลาราใหอาศัย เพราะสิ่งเหลานี้เปนของคูกนั เพื่อเปรียบกับ
ความรูสึกของตนเองตอนนี้วาเปลี่ยวเหงาเพียงใด ผูแตงยังไดกลาวเตอืนคนรักเปนความเปรียบวา 
หากไดเดินบนทางลาดยาง ก็อยาลืมทางดินทราย อยาลืมกะลามะพราวหากใสดามจะไดกระบวย 
ซึ่งทัง้หมดนี้จดุประสงคของผูแตงตองการจะบอกหญงิสาววาอยาไดลืมชายหนุมบานนาคนนี้
นั่นเอง 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

 …..บัดหาเดิกคอนๆ ไดนอนหนาวจนโตสั่น เอามอืสนเขาหมองหั่นยัง สะบั้นอยูบเซา 
นั่งผิงไฟยามมื้อเชายังบอุนคือมีแฟน แสนสิทรมานใจมันหนวงหนาวในเนื้อ….. 

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 13 ม.ค.2545) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาที่ผูแตงระบายความรูสึกของตนเองทีข่าดคู ทําใหตองทนทรมาน
นอนหนาวอยูคนเดียว ในชนบทอีสานนัน้ชวงฤดหูนาวชาวบานจะจดุไฟกลางลานบานและทุกคน
จะมานั่งลอมวงกนัผงิไฟ บางคนก็จะหางานมาทาํ หรือพูดคุยเลานทิานกนั ดงันัน้ผูแตงจึงเปรียบ
การนัง่ผิงไฟซึง่กอใหเกิดความอบอุนวายงัไมอุนเทาการมีแฟน 
  
 ความเปรียบทีย่กตัวอยางไวดังกลาวขางตนนี ้ แสดงใหเหน็วาชาวอีสานนั้นมีความ
รอบรูดานภาษา และชางสงัเกตจดจาํลักษณะตางๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งทีเ่กิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันแลวนําสิง่เหลานัน้มาเปรียบเทียบกบัส่ิงทีต่องการบอก หรือสอน เพื่อใหเหน็ภาพเปน
รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึน้ 
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4.6.2   การกลาวเกินจริง 
  
 การกลาวเกนิจริง หรือ อติพจน ใชเพื่อเนนความรูสึก เปนกลวธิีของกวทีี่จะเลือกใช
ภาษาไดตามความตองการ ชวยใหผูอานเขาถึงจนิตนาการ หรืออารมณของตน โดยมิตองคํานงึถึง
ความเปนจริง นิยมใชในบทพรรณนาอารมณ ความรูสึก มากกวาเนื้อความอื่นๆ47 การใชอติพจน
ยังเนนย้ําสิง่ทีต่องการกลาวถึงใหฟงหนักแนนยิ่งขึ้น และทั้งผูกลาวและผูฟงก็ตางเขาใจวามิใชเปน
การกลาวเท็จ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้ 
 
 ตัวอยางที ่1 
 

 …..ไปยืนไหเทิงคูฝาย พี่นองเอย บสะใจไปนั่งไหอยูเทิงโพนนั่งไหตอ ฝายส.ป.ก.ที่
ขุดไว สาวดวงไหใสจนเต็ม จนวาลนออกมาทวมทุง น้ําตาสาวดวงออกมาทวมพี่นอง 
ยอนผูเวาอี่พอเซียงนี่ละคา….. 

(สาวสมศรี : 29 ต.ค. 2545) 
 
 ผญาขางตนนีม้ีเหตุการณทีท่ําใหผูแตงเกดิความนอยใจและไดแตงผญามาระบาย
ความในใจ โดยเปรียบเทยีบวาตนเองไปนัง่รองไหอยูที่ฝายกัน้น้าํของส.ป.ก. (สํานักงานปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อการเกษตรกรรม) จนกระทั่งฝายดังกลาวน้ําลนออกมาทวมชาวบานเดือดรอน ความเปรียบนี้
เปนความเปรยีบที่มีลักษณะการพรรณนาเกนิจริง และสอดแทรกอารมณขันเพราะไปอิงกับ
เหตุการณจริงดวย 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

…..ชายแอบรักนักศึกษา ยืนตากแดดอยูขางปายรถเมลนี้ อัสนีสิลงฟาด แดดสิ
ผาฝนสิตก สิบยกขาหนีคันแมนปลีบเปนกลวย สิบหนปีายรถเมลบขวยลมบักบวบ
ลมบขูหลน ชายสิทนอยูจั่งซี้ บหนีไดคันบตาย….. 

(หนุมโสงแดง 30 ดีกรี : 10 ก.ย. 2545) 
  
                                                           

47 รําเพย ไชยสนิธุ, วรรณศิลปอีสาน (เลย : วทิยาลยัครูเลย, 2537), 76. 
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ผญาบทนี้ผูแตงฝายชายเขยีนพรรณนาถงึความในใจทีม่ีตอหญิงสาวที่ตนแอบหมาย
ปอง โดยบอกวามายนืรออยูที่ปายรถประจําทางเพื่อใหไดพบหนาเธอ แมนฟาจะผา แดดจะรอน
ฝนจะตก ก็จะไมยอมไปไหน ถาไมตายเสียกอน 
 
 จากการศึกษาลักษณะความเปรียบของผญาในรายการผญาดี อีสานพบวาผูแตงมัก
ใชส่ิงเปรียบเทยีบที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมอีสาน ทั้งนี้เพราะผูแตงยอมเลือกใช
ภาษาที่สังคมยอมรับ ความรูสึกนึกคิดของผูแตงผญากคื็อ ความรู ความคิด และประสบการณจาก
สภาพแวดลอมทางสังคมของตนนั่นเอง สังคมและวัฒนธรรมจึงมีสวนสาํคัญอยางยิง่ในการ
กําหนดภาษา และความหมายของภาษาใหหมูชนรับรูรวมกัน 
 

4.6.3   การใชบุคลาธิษฐาน 
 

บุคลาธิษฐาน คือ การสมมุติใหส่ิงที่ไมมชีีวิต ไมมีความคิด ส่ิงที่เปนนามธรรม หรือ
สัตวใหมีสติปญญา อารมณหรือกิริยาอาการเหมือนมนษุย48 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา มกีารนําเอาบุคลาธิษฐานมาใชใน
การแตงผญาอยูเพียงบทเดียว ดงัปรากฏจากตัวอยาง 

 
 …..นกกระเต็นจับกิ่งไมคอยจอบกินปลา ตณัหาคอบกินใจหมูคนเพียร….. 

(26 มี.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้มีการนําเอา ตัณหา ซึง่เปนนามธรรมมาแสดงอากัปกิริยาการกิน และส่ิงที่
กินนั้นก็คือจิตใจของคนเราซึง่เปนนามธรรมอีกเชนเดียวกัน โดยเปรียบกับภาพของนกกระเต็นที่
คอย ซุมกนิปลา ทําใหผูฟงเห็นภาพไดชัดเจนยิง่ขึ้น 
 
 
 
                                                           

48 ภาควิชาภาษาไทย, คณะอกัษรศาสตร, ภาษากับการสื่อสาร (นครปฐม : โรงพมิพ
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540), 46. 
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4.6.4 การใชสัญลกัษณ 
 

สัญลักษณ ในความหมายทัว่ไปหมายถงึ ส่ิงที่ใชแสดงออกแทนสิง่อื่นเพื่อส่ือ
ความหมายใหเกิดภาพหรือทําใหเขาใจชดัเจนดีข้ึน นยิมใชรูปธรรมเปนสัญลักษณแทนนามธรรม 
ส่ิงทีน่ํามาใชเปนสัญลักษณจะมีสวนสัมพนัธกับความหมายของสัญลกัษณอยางใกลชิด เชน 
ดอกไม เปนสัญลักษณของสตรี สวนที่เปนคุณสมบัติเดนตรงกนัคือ ความงาม ความออนหวาน 
และความบอบบาง จะเหน็ไดวาสญัลักษณกับความหมายของสิ่งที่ใชแทนมคีวามเหมือนกนั
บางสวน หรือ อาจกลาววาเปนนยัระหวางกันอยูดวย49  
 

4.6.4.1  สัญลักษณทัว่ไป 
 

สัญลักษณที่ปรากฏในผญาที่นาํมาศกึษานี้มีหลายลกัษณะดวยกนั สวนใหญมักใช
สัญลักษณเกีย่วกับเร่ืองทางเพศซึง่ถือเปนเรื่องหยาบคาย ไมสามารถพูดไดโดยตรง การใช
สัญลักษณสามารถแยกไดดงันี ้

 
4.6.4.1.1   สญัลักษณแทนอวัยวะเพศ 

 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา มีการนําเอาสัญลกัษณมาใชแทน
อวัยวะเพศเพือ่ลดความหยาบคายของภาษาลง ดังตวัอยาง 
 

 …..ภูมิปญญาสูงเปนฮาย สิมาตายยอนสามเหลี่ยม บมแีทมีเทียม แนวหนังบังตง
ส่ิน….. 

(มณีวรรณ : 1 ต.ค. 2544) 
 
 
 

                                                           
49 เพ็ญศรี จนัทรดวง, “วิเคราะหสัญลักษณในวรรณคดีไทย” ใน พินิจวรรณกรรม 

(กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542), 54-55. 
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 …..ไทบานเพิ่นถือ สิไปเฮ็ดเอาดื้อๆ มันคือบทูนหัว คั่นบตั๋วจริงใจจายเงินมาเดออาย 
มีหมองใดนอพีข่ายนามาเฮ็ดกอน นาของขอยบไดขายเงินผอน….. 

(ต.เตา : 27 พ.ค. 2546) 
 
 สามเหลี่ยม และ นา ในที่นีห้มายถงึ อวัยวะเพศหญิง ในผญาบทแรกผูเขียนตองการ
จะเตือนสมาชกิชมรมผญาคนหนึ่งเรื่องผูหญิง และใหตั้งใจเลี้ยงดลููก จะทาํอะไรก็ใหคิดให
รอบคอบอยามัวหลงในกามารมณ สวนบทที่สองผูแตงเอยถงึเรื่องการขายทีน่า แตแฝงเรื่องทาง
เพศเปนความนัย นาในทีน่ีจ่ึงหมายถึง อวัยวะเพศหญงิไดเชนกนั สัญลักษณทัง้ สามเหลี่ยม และ 
นา นีพ้บใชในวรรณกรรมทั่วไป การใชสัญลักษณเชนนี้เปนการใชโดยแทนลกัษณะรูปรางของ
อวัยวะเพศหญิงดวยลักษณะของสิ่งอื่นที่มีรูปรางคลายกัน 
 นอกจากสัญลกัษณ สามเหลี่ยม และ นา แลว คนอสีานยงัเปรียบเทียบอวัยวะเพศ
หญิงกับส่ิงของอื่นไดอีก ดงัตัวอยาง 

 
 …..มักเขาไปในๆ ฮอดหวางนางเปนโม บอนไหนๆ ของนองพี่มองเห็นเหมิดสุบอน 
ในตอนนั้นพี่ผ่ันเหลียวเห็นโมจับฮิมปาวจอง พี่ยังจําหมองไดฮอยโมจองฮมิ เจาอิ่มส่ิมโม
จองสองฮมิ ยามเจายิ้มแฮงงามหลาย….. 

(พอชาลี : 18 ส.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้มีการใชสัญลักษณแผลขี้โม ซึ่งหมายถงึ แผลที่แดงๆ แทนอวัยะเพศหญงิ 
 นอกจากสัญลกัษณแทนอวยัวะเพศหญงิแลวผญาในรายการผญาด ี อีสานยังปรากฏ
สัญลักษณแทนอวัยวะเพศชาย ซึ่งมีเปนจาํนวนมาก และแตกตางกนัไป ดังนี้ 
 

 …..ถึงพี่เฒามนักะเฒาแตเพียงราง ทางจิตใจยังสดชื่น ตื่นเชามาแลนออมบานจัก
พันรอบกะบเพลีย ดอกนา ถึงสิเสียมันกะเสียตั้งแตแขวกับสายตาบใสสอง ซือๆ ดอก แตวา
นองชายหลามังกรของขอยแมนบเสีย….. 

(40 ดีกรี โสงแดง : 2 ต.ค. 2544) 
 
 ผญาขางตนแทนอวัยวะเพศชายวา เปนนองชายคนเล็ก และ มังกร การแทนอวัยวะ

เพศวาเปนนองชายแสดงใหเห็นถึงความผกูพันของเจาของกับอวยัวะ และความหวงแหน ตองการ
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ปกปกษรักษา สวนการแทนดวย มังกร แสดงใหเห็นเจตคติอีกแงมุมหนึง่ เพราะมังกรคือสัตวชั้นสูง
ในตํานานซึ่งคนจีนถือวามีพลังอํานาจ ดังนัน้การใชสัญลักษณนี้จงึแสดงใหเหน็ถงึความยิ่งใหญ
ของเพศชาย 
 สัญลักษณแทนอวัยวะเพศชายในผญายงัพบวามีการนาํเอารูปรางของผลไมมาใช ซึ่ง
ผักผลไมดังกลาวเปนที่รูจกัดีของชาวบาน เชน กลวย และมะเขือ เปนตน ดังตวัอยาง 
 

 …..อายโจวเอยปงแตไขนั้นบอ บปงกลวยใสนําบ อยาสะเฮ็ดมอตอ หนาเซ็งคือซัง
หลาย เปนตาตายแทนอคนหาบไขขายบมีกลวย คือแมนกกมันสวย ตนกลวยบมีหนวย…..
อยากกินเดปงไขอาย อยากกินเดปงกลวยของเจาคือสิหวานสั้นดอกวา….. 

(สาวสองพันป : 13 ม.ิย. 2545) 
 

 …..ไดยินพอนองเท คุยแทเด วามีหมากเขือพันธุใหม หนวยยาวๆ ใหญ…..จักหมาก
เขือแนวใดใหญยาวแทนอเจา อยากเห็นเดกกเหงา ตนของมันคือสิใหญ สูงเพียงไผกออยู
บานปานนั้นบนอ หือวากอตนเตี้ยยาวตายตั้งแตหนวย….. 

(ดอกฮังวังสามหมอ : 22 พ.ค. 2546) 
  

4.6.4.1.2   สญัลักษณแทนพฤติกรรมทางเพศ 
 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา มีการนําเอาสัญลกัษณมาใชแทน
พฤติกรรมทางเพศเพื่อลดความหยาบคายของภาษาลง และชวยใหผูฟงไดเกิดจินตนาการแทน 
ดังนี ้
 
 ตัวอยางที ่1 
 

 …..ทางลูกเมียบทันมีเขาเอิ้นปูโลดเขินฮาย พองอยากอายพองอยากเกี้ยว เขาวาผม
คอเคียว อยากหาเกี่ยวแตหญาออน….. 

(40 ดีกรี โสงแดง : 2 ต.ค. 2544) 
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 ผญาขางตนนีม้ีการใชสัญลกัษณแทนพฤติกรรมทางเพศของผูชายทีอ่ายุมาก แตยัง
ชอบที่จะมีความสัมพันธทางเพศกับผูหญงิอายนุอยกวารุนลูกรุนหลาน วาเหมอืนเคียวที่คิดจะ
เกี่ยวแตหญาออน คลายสาํนวนโคแกกนิหญาออน เคียว จึงเปนสัญลกัษณแทนเพศชายที่อายมุาก
และชอบผูหญงิอายนุอย หญาออน เปนสัญลักษณของผูหญงิอายนุอย และคําวา เกี่ยว คือ
สัญลักษณแทนพฤตกิรรมทางเพศที่ผูชายกระทําตอผูหญิง 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

 …..เฒาไดนอนเสื่อใหญนางอมิตตดา ฝนกะถั่งลงมาไหลลนปากอาว กกไมลมเปน
ถาวอาบปาชาดอน เฒาจงลมลงนอนเสียงโกนทืดทาด….. 

(สมผักเสี่ยนใสไข : 9 ต.ค. 2544) 
 
 ผญาขางตนใชสัญลักษณแทนพฤติกรรมทางเพศของผูชายกับผูหญิง หรือ บท
อัศจรรย เปนกลวธิีทีพ่บมากในวรรณคดี ในที่นี้ผูแตงไดบรรยายแทนพฤติกรรมดังกลาวกับภาพ
ของสายฝนที่เทลงมาจากฟาจนลนปากอาว 
 
 ตัวอยางที ่3 
 

 …..ใจคึดนําคําเวาหมอยาสิมาซอย ยาฮากฝอยซอยแกไขบพอมือ้กะ  สวงเซา…..
ยานยาบดีคือความเวา ยานฮากยาแหงของเจา มันบเคยไดจุมน้ํามาหลายชั่วศตวรรษ บัด
เอายามาถูหินยานบมฮีอดแนวสิยอย….. 

(สาวนา สมสนุก : 18 ส.ค. 2546) 
 
 ผญาขางตนเปนการกลาวเปรียบเทียบโดยใชสัญลักษณรากไมกับหนิแทนอวัยวะเพศ
ชายและเพศหญิงเพื่อบรรยายใหเห็นพฤตกิรรมการรวมสังวาส 
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4.6.4.1.3   สญัลักษณแทนตัวบุคคล 
 
 ผญาในรายการผญาดี อีสานยังมีการใชสัญลักษณแทนตัวบุคคล ดังนี ้
 
 ตัวอยางที ่1 
 

 …..ยานแตหงสบสมกาผูก่ําดาํคื่อหมื่อ ยานแตมือบสมเหลี่ยมแหวนทองแดงราคา
ต่ํา ปรารถนาทองคําบุญบสมหยาดน้ําบวยผัดขวมรดหัว หลวงพี่เอย คันแมนงัวบกินหญา
แสนสิขมกะเขาหัก หมูบหมายสิกินฮําแมนสิตีกะตายเมี้ยน….. 

(40 ดีกรี โสงแดง : 7 ส.ค. 2545) 
 
 ผญาดังกลาวนี้ ไดใชสัญลักษณหงสแทนผูหญิงที่รัก กาแทนผูชายที่ต่าํตอยกวา 
เพราะหงสกับกาคือสัญลักษณของสิ่งที่ตรงกันขาม คือ ผูสูงศักดิ์ กบัผูตอยต่ํา หรือดอกฟากบัหมา
วัด 
 
 ตัวอยางที ่2 
 

 …..คึดฮอดคนที่เคยฮักนั่งพะวงหลงเซอ เจอปญหานาแลงลงไปไทยบโคงตาว หรือ
ไปหลงรสขาวเจา ขาวเหนียวปนบอาวหา ลืมปูปลาหอยโขง….. 

(สาวเมืองเสล : 27 ก.พ. 2545) 
  

ผญาดังกลาว ใชสัญลักษณแทนผูชายภาคกลางหรือชาวกรุงวา คือขาวเจา สวนผูชาย
อีสานคือขาวเหนยีว เพราะคนภาคกลางหรือชาวกรุงจะรับประทานขาวเจาเปนอาหารหลกั ขณะที่
คนอีสานและคนลาวจะรับประทานขาวเหนยีว 
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4.6.4.2  สัญลักษณเฉพาะกลุม 
 

 นอกจากนี้ ผญาในรายการผญาดี อีสาน ยังมีการนาํเอาสัญลักษณเฉพาะกลุมมาใช 
ซึ่งหมายถึง สัญลักษณที่เปนที่เขาใจกนัเฉพาะในบุคคลกลุมหนึ่ง บุคคลนอกกลุมอาจไมทราบ
ความหมาย ดงัตัวอยาง 

 
 …..แมนเจาของเธอมี พี่กะหลงจนตาตั้ง สิหวังเอา สิหวังซอน สิหวังนอนซอนเมีย
เพิ่น เกินละนอ ฮานี้พอปานหนีบักเสื้อแดง….. 

(หมอลําอินทร : 14 พ.ย. 2544) 
 
 บักเสื้อแดง ในทีน่ีห้มายถงึ พนกังานสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งเปนที่รูจกักันในหมูเกษตรกรและชาวบานวาจะสวมเสื้อสีแดงซึ่งเปนเสือ้
เครื่องแบบของพนักงานสินเชื่อเมื่อออกปฏิบัติหนาที ่ ดังนัน้การที่ลักลอบเปนชูกบัภรรยาของผูอ่ืน
นั้น ตองคอยหนีเหมือนกับลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. ที่คอยหนีพนักงานสินเชื่อนั่นเอง 
 

4.6.5 การใชคําเลยีนเสียงธรรมชาต ิ
 

การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ หรือ สัทพจน เปนศิลปะของภาษาในการใชคําโดยลอก
เลียนเสยีงธรรมชาติ เชน เสยีงดนตรี เสยีงรองของสัตว หรือเลียนเสียงกิริยาอาการตางๆ ของคน50 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา มีการใชคําเลียนเสยีงธรรมชาติ ดัง
ตัวอยาง 

 
 …..ปลุกเมียเอิน้ซื่อๆ คิงยังฮอนวือๆ วามทัรีๆๆ เอิ้นมเหสีทั้งเอิ้นเทิงเปา…..กมลง
เปาฝอๆ บีบแขงบีบขา นางกะบคืนมานอนมิดสิหลี่….. 

(สมผักเสี่ยนใสไข : 9 ต.ค. 2544) 
 

                                                           
50 ภาควิชาภาษาไทย, คณะอกัษรศาสตร, ภาษากับการสื่อสาร, 47. 
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 ผญาบทนี้ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติที่เพื่อแสดงความรอน คําวาวือๆ ทาํใหผูฟงรูสึกได
วาเมื่อจับตัวกย็ังรอนวูบๆ มไีออุนอยู และใชคําเลียนเสยีงการเปาลมออกจากปากซึ่งมีเสียงฝอๆ  
 

4.6.6 การยกตัวอยางเปนอุทาหรณ 
 

อุทาหรณ  คือ การเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณหรือ ความคดิสองอยางทีม่ี
ความหมายตางกนัวาคลายกัน โดยการยกขอความที่เชือ่วางายแกการเขาใจมาเปรยีบเทียบกับส่ิง
ที่ผูแตงตองการเสนอ ซึ่งเมือ่วิเคราะหความหมายลกึๆ ลงไปแลวก็จะตีความกลมกลืนกนัได การ
เปรียบเทียบแบบนี้มีลักษณะแตกตางจากอุปมาคือ อุปมาเปนการเปรียบเทียบถอยคํา แต
อุทาหรณเปรียบเทียบขอความ51 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา มีการยกตัวอยางเปนอุทาหรณ ดงั
ตัวอยาง 

 
…..ปลามันขนืไปนําน้ําออกจากหนองไปหาไข บัดลูกใหญมันกะลวยโงโคง

เขาสูหนอง ใหอายมองไปขางหนาคิดเบิ่งเมียกับบุตรตนสิเผชิญกับโลกใหญ….. 
(กระตายขาวภาค 2 : 7 ก.ค. 2545) 

 
 ผญาขางตนนีผู้แตงคือฝายหญิงเตือนสติสามีของตนทีจ่ากไปหางานทําในเมืองหลวง
วาใหคิดถงึภรรยาและลูกที่อยูขางหลัง โดยเปรียบเทยีบพฤติกรรมคนกับปลาวา ปลานัน้เวลาที่
วางไขก็จะวายออกจากหนองแตเมื่อลูกโตขึ้นก็จะกลับสูหนอง ผูแตงจึงตองการจะเรียกรองใหสามี
ของตนกลับคืนมาดูแลตนกบัลูกที่ถกูปลอยใหเผชิญโลกกวางตามลาํพงั 
 
 
 
 
 

                                                           
51 สายทพิย นุกลูกิจ, วรรณกรรมไทยปจจุบนั (กรุงเทพฯ : บริษัท เอส. อาร. พร้ินติง้ 

แมสโปรดักส จํากัด, 2539), 80. 
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4.7 การใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ 
 

การใชคําทบัศัพทภาษาตางประเทศนัน้มปีรากฏในงานประพันธนับต้ังแตสมัยรัชกาล
ที่ 5 เร่ือยมาจนถึงปจจุบนั52 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา มีการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ 
เปนจํานวนมาก ดังตัวอยาง 
 

…..ไผสิคือนาทนอง สุดที่รักแฟนฉัน แมนสิพันสาวกรุง มาเปลี่ยนแปลงแฟนพี่ บอกได
คําเดียววาซอรรี่ หนีไปใหพนที แมนสิแถมมนันี่อีกสี่ลาน ประทานใหกะบอสน….. 

(หนุมบักพราวเทิ่ม : 16 พ.ย. 2544) 
 

 จากขอความในผญาบทนี้ จะเหน็ไดวา คําวาซอรร่ี มาจากคําในภาษาอังกฤษวา 
sorry  ซึ่งแปลวา เสียใจ คาํวา มนันี ่มาจากคําในภาษาอังกฤษวา money ซึ่งแปลวา เงิน 
 

 …..อายบหันหลังแท นองบแครคือกันนั้นละพี่ โลกของเฮาวานี้บมีพีว่าผูเดียว….. 
(กระตายขาวภาค 2 : 7 ก.ค. 2545) 

 
 จากขอความในผญาบทนี ้จะเหน็ไดวา คําวาแคร มาจากคําในภาษาอังกฤษวา care  
ซึ่งแปลวา ใสใจ 
 

 …..พอเซียงจาจําไดบ สาวดวงบอกใหเวา บาวท.อ.ตั้งแตโดน เปนคอนโทรลอยูทาง
พี้ สถานีท.อ.นี่ละพอ….. 

(สาวสมศรี : 29 ต.ค. 2545) 
 
 จากขอความในผญาบทนี ้จะเหน็ไดวา คาํวาคอนโทรล มาจากคําในภาษาอังกฤษวา 
control ซึ่งแปลวา ควบคุม 

                                                           
52 วิภา กงกะนนัทน, วรรณคดีศึกษา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2533), 19. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

180

 
 …..ผิวสีขาวแบบเซ็กซี ่ เคยเห็นบพอใหญเซียง นี่เปนเพียงโตอยางยอ เวาเรื่องหลอ
ของกระผม ใหญเซียงเอย เร่ืองคารมนั้นบมี แตดีกรีความหลอลน ผูสาวสนกันเหมิด
บาน….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 28 ก.ย. 2544) 
 
 จากขอความในผญาบทนี้ จะเหน็ไดวา คําวาเซก็ซี่ มาจากคําในภาษาอังกฤษวา sexy 
ซึ่งแปลวา เยายวนใจ คําวา ดีกรี มาจากคาํในภาษาอังกฤษวา degree ซึ่งแปลวา ลําดับข้ัน 
 

 …..อยูขางหลังผัวมันบโก ตองโชวโตมันจังเดน บแมนเวาเลนๆ อยากเดนแท แมน
อีหลี….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 26 พ.ย. 2544) 
 
 จากขอความในผญาบทนี ้จะเหน็ไดวา คําวาโชว มาจากคําในภาษาอังกฤษวา show  
ซึ่งแปลวา แสดง 
 

 …..ชีวิตพวมเคิ่งคอน ควรลดหยอนกามคุณ มันขาดดุลทางครัวเรือน อยาวกเวียนไป
พอเหลือหลอเงินหาได คั่นนิสัยใจสปอรต….. 

(มณีวรรณ : 1 ต.ค. 2544)  
 
 จากขอความในผญาบทนี้ จะเหน็ไดวา คําวาสปอรต มาจากคําในภาษาอังกฤษวา 
sport ซึ่งแปลวา นักกีฬา ในที่นีห้มายถงึ คนใจกวาง ผูทีก่ลาไดกลาเสยี 
 

 …..เฒาเลยตัดสินใจโอเครับปาก บลังเลใหยากเฮาตองเอาคักๆ….. 
(สมผักเสี่ยนใสไข : 9 ต.ค. 2544) 

 
 จากขอความในผญาบทนี ้จะเหน็ไดวา คําวา โอเค มาจากคําในภาษาอังกฤษวา OK 
ซึ่งแปลวา ตกลง  
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 …..เวาไปหลายยานมันเวอร เซยกูดบายไวนี้กอน แทงก้ิวเซอรหลายเดอคาผูอาน
กลอน….. 

(เจดีย ศรีธาตุ : 5 ต.ค. 2544) 
 

จากขอความในผญาบทนี้ จะเหน็ไดวา คําวาเวอร มาจากคําในภาษาอังกฤษวา over 
ซึ่งแปลวา เกนิ  คําวา เซยกูดบาย มาจากคาํในภาษาอังกฤษวา say goodbye ซึ่งแปลวา กลาวคํา
อําลา คําวา แทงกิว้เซอร มาจากคําในภาษาองักฤษสองคํา คือคําวา thank you  ซึ่งแปลวา 
ขอบคุณ และคําวา sir ซึ่งแปลวา คุณ ทาน ใชเมื่อตองการความสุภาพ 
 

 …..บางคนเขียนหาเรื่องอ.ส.ม.เปนไปท่ัว โถๆ พอโถๆ แมทูนหัว โนอิมพอสสิเบิล 
มันเปนไปบได คือคนเวาเลามา ผมคนหนึ่งละแมปาสิเถียงซอยอ.ส.ม. สิขอเปนแรงใจซอย
เชียรใหคนฮู ดกูารงานหลายลนบานละ 6-7 คน ทางหมอเอิ้นไปซอย….. 

(17 ธ.ค. 2545) 
 

จากขอความในผญาบทนี ้ จะเหน็ไดวา คําวาโนอิมพอสสิเบลิ มาจากคําใน
ภาษาอังกฤษสองคํา คือคําวา no แปลวา ไม ใชกลาวปฏิเสธ และคําวา impossible แปลวา 
เปนไปไมได  ซึ่งหากถือตามหลักการใชภาษาองักฤษ ถอืวาเปนการใชคําปฏิเสธซอนปฏิเสธ จะได
ประโยคบอกเลา แตในกรณีนี้ผูแตงตองการใชซอนกันเพื่อตองการย้าํความวา เปนไปไมได สวน 
คําวา เชียร มาจากคาํในภาษาอังกฤษวา cheer ซึ่งแปลวา ปลุกเราใหเกิดกําลงัใจ 

 
…..รถกะรถฮางๆ เซคเคินแฮนดแหมอี่พอ รถมือสองวานี่แหม ปายแดงนั้นกะ

พอไค หรือถาเปนไปได เบ็นซรุนใหมกะยังดี หรือบ.ีเอ็ม.พอทุเลา….. 
(สาวสมศรี : 20 พ.ย. 2545) 

 
จากขอความในผญาบทนี ้ จะเห็นไดวา คาํวาเซคเคินแฮนด มาจากคําใน

ภาษาอังกฤษวา secondhand ซึ่งแปลวา ของมือสอง สินคาที่ใชแลว 
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4.8 การใชอักษรยอ 
 

อักษรยอ ตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา Abbreviation ซึ่ง A.S. Hornby ใหความหมาย
ของคํานีว้าหมายถงึ ตัด ยอลง ทําใหส้ันลง คําสั้น53   และวัลลภา วิทยารักษ ไดสรุปนิยามของ
อักษรยอ วาหมายถงึ คําที่เขียนสั้นๆ กําหนดใชแทนคาํเต็มเดิมโดยมีหลักเกณฑในการยอ เชน ว.
ยอมาจากวทิยาลัย   รร. ยอมาจากคําวาโรงเรียน เปนตน54 

เปนทีน่าสังเกตวาผญาในรายการ”ผญาดี อีสาน” จะมีการใชอักษรยอในการแตงผญา 
อักษรยอดังกลาวนี้เปนอกัษรยอที่รูจักกนัดีในปจจุบนัและมักปรากฏอยูในสื่อประเภทตางๆ ขณะ
ที่ผญาโบราณจะไมมีการใชอักษรยอ ดังจะเหน็จากตัวอยาง 

 
แฟนๆ เอย ไดยินฟาฮองเซี่ยว เมียส.อ.บ.ต.ดํานาอยูคนเดียว แมนดินแหงหรือดิน

ชุม ผัวคาไปประชุมบเคยเวน…..ยากหลายเด ยากนํา อ.บ.ต. คุมใหรีดตั้งแตผา ผลาขอย
จั่งแมนม ีไดเปนแลวตื่นขึ้นมามีแตคนมาถามหนี้….. 

(สาวทานตะวันสีเหลือง : 17 ก.ย. 2544) 
 

ผญาขางตนมกีารใชอักษรยอ เรียก องคการบริหารสวนตําบล วา อ.บ.ต. และเรียก 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล วา ส.อ.บ.ต. 
 

  ม.ท.1 ประกาศลั่นผานทีวี ไดออกขาว พอใหญเสารเอย(ชอง 7 สี) ลาวสิมาซอยแก 
แหลงคนมั่ว หมองเริงรมย….. 

(กุหลาบสด : 3 ธ.ค. 2544) 
 

                                                           
53 A.S. Hornby, Advanced Learner’s Dictionary of Current English (London : 

Oxford Universiry Press, 1974), 2. 
54 วัลลภา วทิยารักษ, “การใชอักษรยอเสนอขาวในหนังสือพิมพรายวัน,” ใน วจิัย

ภาษาและวรรณคดี (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 81. 
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 ม.ท.1 มาจากคําเต็มคือ กระทรวงมหาดไทย ม.ท.1 คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  
 

…..ตอนนี้สองพันปนองหากได มาเที่ยวกทม. ใหอายรออกีบโดน ถาอี่นางอยูทาง
บาน รอบนานดอกเดอคา นองสิหาเงินมาแตงเอาพี่….. 

(สาวสองพันป : 23 ต.ค. 2545) 
 
 กทม. เปนชื่อเรียกยอของ จงัหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่เปนเมืองหลวงของประเทศไทย 
 

 …..สถานีท.อ. นี้ละพอ บาวท.อ.บอกใหเวา พอเซียงเจามาทําเฉย…..ฝายส.ป.ก.ที่
ขุดไว สาวดวงไหใสจนเต็ม….. 

(สาวสมศรี : 29 ต.ค. 2545) 
 
 สถานที.อ. เปนอักษรยอของ สถานทีหารอากาศ สวนส.ป.ก. เปนอักษรยอของ 
สํานักงานปฏรูิปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
 

 …..จากเคยมีหมูสหาย เหลือแตไกเฝาบานลูกหลานถิ่มบเบิง่แยง อันผัวแพงเมียแก
วตะกี้มักกันอยูนั้นแหลวบัดเบิดแนวมีคา รักที่เคยหวานกะตองปาหนี้ ธ.ก.ส.มาไลกนสิ
อาศัยซนแตตายนั้นแหลว บางคนนั้นทนบได พากันฆาโตตายหนีภัยเศรษฐกิจใหญ….. 

(วีระ : 25 ต.ค. 2544) 
 
 ธ.ก.ส. เปนอักษรยอของ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งเปน
องคกรรัฐวิสาหกิจ ตั้งขึ้นเพือ่ใหความชวยเหลือแกเกษตรกร 
 

 …..ยกมือนบเคารพนาย คันผมตายไผสงเสีย ลูกเมียผมคุณพอ ป.ป.ส.เกงอยูแลว 
แนวไผขายกะฮูอยู เชิญไปจบัถะแหมปู เกงอยูแลวบแมนบ….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 14 พ.ค. 2546) 
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 ป.ป.ส. มาจากคําเต็มวา คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐบาลมีหนาที่จัดการปญหาเรื่องยาเสพตดิ 

นอกจากมีการใชอักษรยอแลว ยังมีการใชคาํยอ ซึ่งคํายอดังกลาวนี้บางครั้งเปนที่นิยม
ใชกัน แตบางครั้งก็เปนคาํยอที่ผูแตงคิดเองเพื่อใหขอความผญากระชบั เชน 
 

 …..มาเสียดายแตคาไฟมันสูงขึ้น เศรษฐกําลังฟน คาไฟกระผั่นตื่นทวีขึ้น เร่ือยๆ บ
คือกี้กอนหลัง….. 

(28 พ.ย. 2544) 
 
 ผญาขางตนใชคําวา เศรษฐ ซึ่งเมื่ออานแลวสามารถคาดเดาไดวามทีีม่าจากคําเต็มวา 
เศรษฐกิจ 

และมีการใชคาํยอทีท่ับเสียงมาจากภาษาอังกฤษ เชน 
 
 

 …..ยามกังเว็นกะเฮ็ดเวียก กังคืนนั้นบเฮ็ดโอ…… 
 (กุหลาบเนา : 19 พ.ย. 2545) 

 
 คําวา โอ มาจากคําในภาษาอังกฤษคือ โอ.ที. ซึ่งยอมาจาก over time แปลวา การ
ทํางานลวงเวลาของการทํางานตามปกติ 
  
4.9 การใชคําผวน 
 

คําผวน เปนลกัษณะเดนเฉพาะของภาษาไทยประการหนึง่ เปนวิธีเลนกับคําเพื่อจะไม
ตองพูดถงึคําที่ตองการพูดโดยตรง ทาํใหซอนคาํซึ่งเมือ่พูดแลวไมสุภาพได โดยที่ผูฟงยงัสามารถ
เดาความออกโดยใชกลวิธกีารสลับที่ของสระหนาและหลังโดยยงัคงพยัญชนะไวที่เดมิ เชน คาํวา 
หมาตาย เมื่อสลับที่ของสระหนาและหลงัแลว สามารถผวนเปนคําวา หมายตา ได  
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คนไทยรูจักที่จะเลนกับภาษาดวยการใชคําผวนมาชานานแลว ดังจะพบไดในเอกสาร
เกาฉบับหนึง่ของเมืองนครศรีธรรมราชที่มชีื่อวา “สรรพลีห้วน” มีเนื้อหาเชิงนทิาน วา “…..นคลังยัง
มีเทาผีแหน กวางยาวแสนหนึง่คืบสืบยศถา เมืองรางกวีรีหับระบับตา ฟนหญาคาปูรากเปนฉาก
บัง…..”55 และขอความในเรือ่ง ราชาธิราช ตอนหนึง่ทีว่า “โลหิตสตรีนั้นกระเดน็ขึน้มากลายเปน
อสรพิษสี่ตัวสองหน” 

จะสังเกตวาคาํผวนทีน่ิยมใชกันมากมกัจะเกี่ยวกับเร่ืองเพศ ซึ่งเปนเรือ่งตองหาม เมื่อ
ใชคําพูดตรงๆ ไมได การผวนคําก็เปนวิธีทีจ่ะชวยใหพูดเรื่องนั้นไดโดยรูสึกหยาบคายนอยลง 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผูแตงผญาไดนาํคําผวนมาใชใน
การเอยถงึเรื่องตางๆ ที่ไมตองการกลาวถงึตรงๆ โดยเฉพาะเรื่องเพศ ดังนี้  
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา มีการใชคําผวน โดยเฉพาะกับ
คําศัพทที่ถือวาไมสุภาพ ดังตัวอยาง 

 
ยางเลาะบานยามมือ้เชา เห็นเมาเขียนุงสายเดี่ยว ใจเหี่ยวๆ กะชุมชื่น อยากยืนได

จักหมื่นป(เบิ่งเด)….. 
(พอใหญซิ่งเฉินหลอย : 7 ต.ค. 2545) 

 
 ……คันบเสียดายวาฮปูหลอ ปาใหเปนพอฮาง วางไวตั้งแตโดน มีแตบอกสิเร่ิมตน 
ตั้งใจใหมบเห็นทํา ดีแตนอนคลํางาขาม บัดหาเงินบพอใช….. 

(สาวสกุณา : 5 พ.ย. 2545) 
 

 …..หากบุญมคีงสิไดพบพอ สิรออายสิคอยอายอยูบเซาเผาขัวเอย….. 
(ตะวันสีทอง : 24 ต.ค. 2544) 

 
ผญาที่ยกตัวอยางขางตนมีการใชคําผวนในคําวา เมาเขีย ซึ่งสามารถผวนไดเปน เมยี

เขา คําวา งาขาม สามารถผวนไดเปน งามขา คําวา เผาขัว สามารถผวนไดเปน ผัวเขา การใชคํา
ผวนดังกลาวจงึเปนการลดทอนภาษาที่ไมสุภาพลงได  

                                                           
55 บุญยงค เกศเทศ, ศาสตรและศิลปแหงภาษา (กาฬสนิธุ : ประสานการพิมพ, 

2535), 60. 
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นอกจากนี ้ ในบางกรณีคําผวนยงัอาจใชในลักษณะของคําแสลง หรือแสดงนัยยะบาง
ประการ ดังตวัอยางตอไปนี ้

 
....เบิ่งขางหนาพอปานแกวหนามาที่เขาเลนอยูละคร เบิ่งทางงอนปานคอมาเฮ็ดซ

กมกปานหัวเฮยี ขอยลดไสเจยีนําไปมักครูบอายตี…้.. 
(9 ม.ค. 2544) 

 
คําวา ไสเจยี ในตัวอยางนี้สามารถผวนไดเปน เสียใจ คํานี้เมื่อผวนเปนไสเจียแลวทาํ

ใหผูอานรับรูไดถึงน้าํเสียงเสยีดสี ประชดประชันของผูแตง แสดงใหเห็นวา ผูแตงนัน้ไมไดรูสึก
เสียใจจริงๆ และบางครั้งคาํผวนยังอาจใชในกรณีที่ผูแตงตองการสัมผัสและตองการความไพเราะ
ดานเสียง ดงัตัวอยางตอไปนี ้
 

.....พอเซียงเอย มีแตคนจึงบไถ ใจบกลา เวาขึ้นมามันแฮงหนาย เกิดเปนชายซาง
มาแย มาทะแมมัวเฮ็ดหยัง..... 

(สาวสมศรี : 9 ก.พ. 2542) 
 
ผญาบทนี้ผูแตงใชคําผวนวา จึงบไถ ซึง่สามารถผวนกลับเปน ใจบถึง แตเพราะ

ตองการสัมผัสสระไอ กับวรรคหลัง คือ ใจบกลา ผูแตงจงึผวนเปน จงึบไถ ทาํใหไดจังหวะที่สมดุล
และไดเสียงสมัผัสที่ไพเราะ ดังนัน้การใชคําผวนดังกลาวนี้จงึแสดงใหเห็นถึงภูมปิญญาในดาน
ภาษาไดเปนอยางด ี
 
 จากการวิเคราะหภาษาของผญาในรายการผญาดี อีสาน ทาํใหเห็นวาผญาดงักลาว
แมจะแตงโดยคนอีสานรุนใหม แตมีความงามทางภาษา นั่นคือ มีการใชความเปรียบ และ
สัญลักษณในการสื่อความทีลึ่กซึ้ง นอกจากนี้ การใชภาษาเรียบเรยีงเปนผญาในรายการผญาดี 
อีสาน ยงัมีลักษณะเดนที่แตกตางไปจากผญาโบราณ ดังเชน การใชภาษาถิน่งายๆ ที่ใชกันอยูใน
ปจจุบันโดยการผสมผสานระหวางศพัทภาษาถิ่นอีสาน ภาษาไทยกลางและคําศพัทภาษาอังกฤษ  
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อีกทั้งมีการใชอักษรยอคํายอ คลายลักษณะภาษาที่ปรากฏในหนงัสอืพิมพ เปนตน ซึง่ภาษาทีพ่บ
อยูในผญาจากรายการผญาดี อีสาน นัน้สะทอนใหเห็นถึงวถิีชีวิต สภาพสงัคม และความคิดความ
เชื่อของคนอีสานในปจจุบนั กลาวคือ มีความทนัสมยั โดยการรับเอาภาษาไทยภาคกลางและ
ภาษาตางประเทศมาผสมผสานกับภาษาทองถิน่อีสาน ซึ่งอาจเปนเพราะคนอีสานมกีารศึกษาที่
สูงขึ้น และความเจริญของสื่อสารมวลชน ทําใหคนอีสานไดรับขอมูลขาวสารจากภายนอก 
ลักษณะภาษาเชนนีท้ําใหผญาในรายการผญาดี อีสานมีความรวมสมัย และเขาใจงาย เพราะเปน
ภาษาที่คนปจจุบันใชอยู ทาํใหผญาในรายการผญาด ี อีสาน สามารถดําเนนิรายการมาไดกวา     
30 ป  
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5.  วิเคราะหความสมัพันธของผญากบับริบททางสังคม 
 
 จากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา ภาษาในรายการผญาดี อีสาน และนํามา
เปรียบเทยีบกบัผญาโบราณ ทาํใหเหน็ไดวา ผญานัน้มีความสัมพนัธกับบริบททางสงัคม ซึ่ง
ความสัมพันธดังกลาวนี้สามารถวิเคราะหได 3 ประเด็น ไดแก ความสัมพันธของรูปแบบผญากับ
บริบททางสงัคม ความสมัพันธของเนื้อหาผญากับบริบททางสงัคม และ ความสัมพันธของ
ภาษาผญากับบริบททางสงัคม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
5.1  ความสมัพันธของรปูแบบผญากบับริบททางสังคม 
 
 เมื่อพิจารณาเรื่องรูปแบบของผญาที่จะชี้ใหเหน็วามีความสัมพนัธกับบริบททางสงัคม
อยางไรนัน้ ทําใหเหน็วาผญาในรายการผญาดี อีสาน มีรายละเอียดบางประการแตกตางไป
จากผญาโบราณบาง ซึง่ความเปลีย่นแปลงดังกลาวนีผู้เขียนวทิยานพินธแยกออกไดเปน 2 
ประเด็น คือ ดานเสยีงสัมผัส และจํานวนคาํที่ปรากฏในผญา ดังนี ้
 
 5.1.1  ดานเสียงสัมผัส 

 
จากการศึกษารูปแบบของผญา ทั้งในรายการผญาด ี อีสานกบัผญาโบราณ ทาํใหเห็น

ไดวามีลักษณะของการใชสัมผัสที่ปรากฏในผญาอยู 3 แบบดวยกนั คือ ผญามสัีมผัส ผญาไร
สัมผัส และผญารูปแบบผสมที่มีและไมมีสัมผัสอยูภายในบทเดียวกัน อยางไรก็ตามในสวน
รายละเอียดปลีกยอยนั้น พบวารูปแบบของผญาในรายการวทิยุกระจายเสียงไดมีความเปลี่ยน 
แปลงไปจากเดิมบาง กลาวคือ ผญาโบราณไมเนนเรื่องสัมผัสระหวางวรรค และบางบทอาจจะไมมี
สัมผัสสระอยูเลย แตจะเนนความไพเราะในการสัมผัสพยัญชนะ เสยีงสูงต่าํ หนกัเบา และลีลา
จังหวะของเสยีงมากกวา สวนผญาในรายการผญาด ี อีสาน ที่พบสวนใหญจะเนนสัมผัสสระ
ระหวางวรรค ดังตัวอยาง  

 
มื้อนี้มีแนวเวา เลยเขียนมาคือเกา ขอโทษทีเดอหมูเจา คันผมเวาบเขาหู การ

เปนผูนําคนนี้ ปกครองดีลูกบานยองไปทั่ว คันผูนําเห็นแกตัว ประพฤติชัว่เห็นแกได คน
เขาเวาพื้นทั่วกัน เห็นแกโตเจาของนั้น อยาไดกะ หลาวเปนผูนํา ทําไปตามอําเภอใจ อยา
ใฝเลยสิเรืองรุง เฮ็ดอีหยังหวังมุง เพื่อโตเองมันบแมน อยาลืมคนที่ใหคะแนน พวกเจามา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 189

นั่งแทนชูคอไดยอนผูใด ยามไดเปนผูนําแลว อยาลืมแนวสัญชาติเกา อยาลืมตี้ผูใดเวา 
บานเฮานั้นตองเจริญ เงินตกมามบุมบิไว กระจายไปบถงึที่ ความเวาวาสิซอยผูนั้น วาสิ
พัฒนาอันนี้ เปนปแลวกะบเห็น 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 29 พ.ย. 2545) 
 

ผญาในรายการผญาดี อีสาน ขางตนนี ้ ทําใหเหน็ไดวาในดานเสียงสัมผัสนัน้มีความ
เปล่ียนแปลงไปจากผญาโบราณเพียงเล็กนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผญาโบราณเปนผญาที่อยูใน
ประเพณีมุขปาฐะ ชาวบานอีสานในสมัยนั้นสวนใหญจงึอาศัยการฟงจากเสียงเปนสําคัญ แมวาจะ
ไมไดมีการสัมผัสสระโดยที่มรูีปสระเสียงเดยีวกนัโดยตรง แตการออกเสียงถอยคําใหส้ันลงหรือยืด
เสียงใหยาวขึน้ทาํใหผูฟงรูสึกวามีสัมผัส สวนผญาในรายการผญาดี อีสาน เปนผญาทีอ่ยูใน
ประเพณีลายลักษณ คือ ถายทอดโดยการเขียนกอนที่จะออกอากาศทางวทิยุกระจายเสียง ฉะนัน้
ในการแตงจงึสามารถจะกาํหนดใหการสงสัมผัสระหวางวรรคตรงกันทัง้รูปและเสียง 
 

5.1.2  จํานวนคําที่ปรากฏในผญา 
  

จะสังเกตเหน็วา ผญาในรายการผญาด ี อีสาน มักจะแตงดวยรูปแบบของรายหรือ
กลอนลําที่มีขนาดยาว ซึง่เปนฉนัทลักษณที่แตงไดงาย สอดคลองกับวถิีชีวติของชาวอีสานที่
เปล่ียนแปลงไปสูสังคมเมือง หรือมองอีกแงมุมหนึง่ผญารูปแบบดังกลาวอาจไดรับอิทธิพลจาก
หมอลํา ซึ่งเปนมหรสพที่ไดรับความนยิมกันอยางมากในอีสาน หมอลํามักจะนาํเอาผญาซึ่งเปน
ถอยคําที่คมคายไปสอดแทรกไวเวลารองกลอนลํา และคนทีฟ่งหมอลําจึงจดจาํกลอนลําที่มีผญา
มาพูดหรือเขียน ดังที่ปรากฏมีลําผญาเกดิขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน เชน ลําผญายอยหวั
ดอนตาล จงัหวัดมุกดาหาร ซึง่เปนการนําเอาผญามาแตงเปนกลอนลําและใชรองหมอลาํ ดัง
ตัวอยางกลอนลําผญาที่ชี้แนะเรื่องการใหทาน 
 

 เพิ่นวาทานทานนี่มันบแมนของปลอม ทําใหหอมแฮมฮักกวาคนทั้งคาย เจาผูมีไหม
ฝายทานไปอยาไดจม ทานใหสมพระเจาบญุซิค้ําเหลี่ยมบงั คันวาทานปลาซิ้นใหแกเจา
ทายก บาดวาตกภายลุนซิเลามีเงินลาน โฆษจารยเพิ่นเขียนไวบาลีกะยังวา เพิ่นวาทานังนี้
ปาริสุทธัง คันวานิพพานังปรมงัสุขัง ผมซิแปลใหฟงจําเอาเดอพอ อันหนึ่งทานังนั้นแปลตอ 
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ซึ่งผลการทาน นี่นั้นเปนสถานของเฮาผูให ปาริสุทธังในเปนเครื่องจบดี สวนปารินั้นนี้เปน
หนทางเบื้องหนา บอกวาทานังนั้นนีรพานเปนแกน สุขังนั้นเปนแดนเสวยสุขอยางยิ่งเกิน
ทานบมี.....51 

 
 วรรณกรรมรอยกรองมุขปาฐะของอีสานนัน้มักจะถายทอดแลกเปลี่ยนระหวางกนั การ
ที่กลอนลําและผญามีความสัมพันธกนันี ้ ทําใหเกิดผญาประเภทใหมๆ ข้ึน ไมวาจะเปนประเภท
นิทาน หรือประเภทวพิากษวิจารณ ซึ่งเราสามารถพบเนื้อหาดังกลาวไดในกลอนลําที่หมอลาํรอง 
โดยเฉพาะหมอลําพืน้ ซึ่งนยิมการนาํเอาวรรณกรรมพื้นบานมารองลาํ 
 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผญาที่ปรากฏสะทอนใหเห็นวาผญาก็เชนเดียวกับวรรณกรรม
พื้นบานประเภทอื่นๆ ที่ตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมเพื่อการคงอยู คนอีสานในยคุ
ปจจุบันคุนเคยกับรูปแบบของกลอนลาํเพราะเปนรูปแบบที่แตงไดงาย ดังนั้นผญาจึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสอดคลองกับคานยิมของคนอีสานในยุคปจจุบันเชนเดียวกบัหมอลําหรือ
คติชนประเภทอื่นๆ ทีม่ีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมยั 
 
5.2  ความสมัพันธของเนื้อหาผญากบับริบททางสังคม 

 
จากการศึกษาเนื้อหาของผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวา มีเนื้อหาที่หลากหลาย 

อันไดแก วถิชีีวิตความเปนอยู ประเพณีวัฒนธรรม ความรัก เหตุการณขอมลูขาวสารความรู 
ปรัชญาศาสนาความเชื่อ รวมทัง้นิทานและวรรณกรรม ผญาจัดเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่ง ผู
แตงผญาเปนคนในสังคมทีรั่บรูเร่ืองราว มีแรงบันดาลใจนําเรื่องราวมานาํเสนอ เนือ้หาที่กวีแตงใน
ยคุใดก็มักนาํเรื่องราวในยุคนั้นมาถายทอด ดังนัน้เมือ่พิจารณาเนือ้หาผญาก็จะเห็นวามีลักษณะ
เชนเดียวกนั  

ผญาโบราณสามารถแบงประเภทใหญออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก ผญาภาษิต ผญา
เกี้ยว และผญาอวยพร แตเมื่อพิจารณาเนื้อหาในผญาทั้ง 3 ประเภทดังกลาวจะเหน็ไดวา มีเนื้อหา
ยอยสอดแทรกอยูในผญาแตละประเภทมากมาย ผญาภาษิต ซึ่งเปนผญาที่ใหแงคดิคําสอน ก็จะมี
ทั้งเนื้อหาที่สอนผูหญงิ สอนผูชาย สอนผูนํา สอนเดก็ สอนสามภีรรยา เปนตน และเนื้อหา

                                                           
51 สงวน ศรีอระพิมพ. “ลําผญายอยหัวดอนตาล” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2534), 87-88. 
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ของผญาแตละประเภทกย็ังสอดแทรกบริบทของสังคมวัฒนธรรมอีสานในสมัยโบราณไวดวย ดัง
ตัวอยางผญาภาษิตโบราณที่กลาววา 

 
บวยบมีดาม   ซิเอาหยังมาคางแอง 
เขาซิเอิ้นกะโปหมากพราว  บมีเอิ้นวาบวย52 

 
“บวย” หรือ กระบวย คือส่ิงที่ใชตักน้าํของชาวอีสาน ซึ่งจะทาํดวยกะลามะพราว และ

มีดาม ถาบวยไมมีดามจะวางพาดบนแอง(โอง)ไมได เขาจะไมเรียกวา บวย แตจะเรียกวา 
กะลามะพราว ผญาบทนี้ตองการจะเปรียบเทยีบกับสรรพสิ่งทัง้หลายที่ไมครบองคประกอบ เชน 
เปนทหารแตไมมีชุดใสหรือไมมีอาวธุ เปนพระแตไมมีธรรมะ เปนตน 

 
แลวนาฆาควายเถกิ แลวเสิกฆาคนหาญ บด5ี3 

 
ผญาบทนี้มีใจความวา ทํานาเสร็จแลว ฆาควายผูตัวใหญซึ่งเปนกําลงัสําคัญ หรือเมื่อ

เสร็จศึกสงครามแลว ฆาแมทัพนายกอง ความหมายของผญาจึงตองการเตือนผูปกครองไมใหเห็น
แกตัว ยึดแตผลประโยชนเปนที่ตัง้ เมื่อทํากจิการที่มปีญหายุงยากเสร็จส้ินแลวทาํลายผูรวมงาน 
เพราะหมดความสําคัญแลว การยกเอาเรือ่งของควายมาเปนอทุาหรณเพราะคนอีสานสมยักอนทํา
นาโดยใชควายเปนหลัก ไมวาจะไถนา นวดขาว ควายจึงมีความสําคัญอยางยิง่ คนอีสานจะไมลม
ควายเพื่อนาํไปประกอบอาหารเพราะถือวาควายมีบุญคุณ 

จากบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงของภาคอีสานทําใหเนือ้หาที่ปรากฏ
ในผญาที่แตงขึ้นโดยคนรุนใหมมีความเปลี่ยนแปลงไปดวยซึ่งเหน็ไดจากเนื้อหาของผญาใน
รายการผญาดี อีสาน ไมไดเกี่ยวพนัอยูเพยีงแควิถีชวีิตชนบท การทาํนา การทอผา และการหาของ
ปาเทานัน้ หากในเนื้อหาเหลานี้ยงัสะทอนใหเห็นชีวิตสงัคมเมือง เทคโนโลยีตางๆ ที่หลัง่ไหลเขาสู
ชนบทอีสาน คานิยม ความคิด การแตงกายของหนุมสาวอีสานรุนใหม ซึ่งการเปลีย่นแปลง
ดังกลาวสงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชงิลบ ดังจะเหน็จากทัศนะของผูแตงผญารายหนึ่ง 

 

                                                           
52 ประมวล พมิพเสน, อธิบายผญา1 (ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ, 2545), 29. 
53 เร่ืองเดียวกนั, 59. 
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…..เวาเรื่องคนสุมื้อนี้บคือเกานอหนอหนหลัง รอถาฟงเดอครับสิเลาไปใหเห็นแจง 
ตกยามแลงสาวส่ํานอยมาชวนกันออกหาเที่ยว แตงโตเปรี้ยวแทๆ รูปทรงนั้นมันชัดเจน…..
เขาคาราโอเกะพุนละนาหาเพลงรองมวนระงม มีขวดนมบเอาซ้ํา กําขวดเบียรพุนเดเพิ่น 
กินแลวเพลินเมาอีกซ้าํไปลําเตนอยูเดิ่นฟอร วาเพิ่นคึกกะดอปานปอบหาเจอหมอทํา เร่ือง
หมอลําบคุยเลยเพิ่นวาเชยตองเพลงนอก….. 

(กระตายขาวภาค 2 : 23 ม.ค. 2546) 
 

นอกจากจะปรากฏภาพของสังคมสมัยใหมในเนื้อหาของผญาแลว ยังมีเนื้อหาสวนที่
เพิ่มเขามาซึง่ผญาโบราณไมมี นั่นกค็ือ เนื้อหาที่ผูแตงเขียนขึ้นเพื่อระบายความรูสึกและ
วิพากษวิจารณเร่ืองตางๆ ซึ่งหากจะกลาวไปแลว ในผญาโบราณอาจมีผญาบางบทที่จดัวา
เปนผญาเชงิวพิากษวิจารณได แตผูแตงเนนที่จะใหเปนคําชี้แนะ ส่ังสอนมากกวาทีจ่ะวิจารณ และ
มักจะไมแสดงการวิจารณอยางตรงไปตรงมาเชนเดียวกบัผญาที่แตงโดยคนรุนใหม อาจเปนเพราะ
ในอดีตสังคมไทยเราไมนิยมการกลาววพิากษวิจารณกันนัก โดยเฉพาะการวิจารณชนชั้นเจานาย
หรือผูปกครอง ตางกับคนยุคสังคมประชาธปิไตยในปจจุบันทีก่ลาคิด กลาวิจารณ และคนอีสานยัง
ไดรับรูขาวสารขอมูลจากสื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ทั้งในและตางประเทศซึ่งลวนสงผล
กระทบตอคนอีสานไมทางตรงก็ทางออม  

ในสวนของผญาที่มีเนื้อหาพรรณนาระบายอารมณความรูสึก ผูที่แตงผญาประเภทนี้
สวนใหญจะเปนคนในวัยหนุมสาว มักระบายความรูสึกเกี่ยวกับความรัก และความกดดันตางๆ ใน
ชีวิต สะทอนใหเหน็บริบทของสังคมเมืองไดเปนอยางดี คนอีสานหลายคนตองจากถิ่นฐานบานเกดิ
เพื่อเขาไปเปนแรงงานรับจางในเมือง บางคนก็ขามน้าํขามทะเลไปทาํงานถึงตางแดน ทําใหรูสึก
โดดเดี่ยวอางวาง ขาดทีพ่ึง่พงิทางจิตใจ ตองผจญกับสังคมที่ตางคนตางอยู มชีีวิตแบบแกงแยง
แขงขัน สําหรับคนที่ยงัยึดอาชีพเกษตรกรก็มักจะประสบกับปญหาความอดอยากแหงแลง บางป
ฝนกท็ิ้งชวง แตบางปกน็้ําทวม เกษตรกรอีสานตองประสบกับภาวะหนี้สินอันเกดิจากทรพัยากรที่
ไมเอื้ออํานวยและตนทนุการผลิตที่สูง 

ลักษณะเนื้อหาของผญาในรายการผญาด ี อีสาน ที่ไมปรากฏในผญาโบราณอกี
ลักษณะหนึง่ คือ การนาํเอานทิานหรือวรรณกรรมมาแตงเปนผญา ลักษณะดังกลาวนีน้าจะเกิด
จากอทิธิพลของหมอลาํซึ่งมักจะนําเอานทิาน ธรรมะตางๆ มาแตงและรอง ชาวบานหลายคนเมื่อ
ไดฟงหมอลาํก็จะจดจํานํามาแตงเปนผญา  

นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผญาในรายการผญาดี อีสาน เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ ซึ่งบางครั้ง
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วรรณกรรมมุขปาฐะกม็ีเนื้อหามาจากวรรณกรรมลายลักษณ และวรรณกรรมลายลักษณหลายๆ 
เร่ืองก็นาํเนื้อหามาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ ในกรณีของผญานี้ก็เชนกัน หมอลํามกัจะนาํเอาคาํพูด
คมคาย หรือทีเ่รียกวา ผญาภาษิต และผญาเกี้ยวไปสอดแทรกในกลอนลํา แตรองเปนทาํนองหมอ
ลํา ในขณะที่ผญาจะใชพดูหรืออาน ปรากฏการณเชนนีท้ําใหเกิดการผสมผสานระหวางเนื้อหา
ของผญากับการรองลําของหมอลําเปนการแสดงที่เรียกวา “ลําผญา” ข้ึนดงัที่ไดกลาวแลวขางตน
ในหวัขอการศกึษาดานรูปแบบของผญาในรายการผญาดี อีสาน 

 
5.3  ความสมัพันธของภาษาผญากับบริบททางสังคม 
 

ภาษาที่ใชแตงผญาในรายการผญาดี อีสาน เปนภาษาพืน้บานภาคอีสาน ซึ่งจาก
การศึกษาผญาดังกลาว ทําใหเหน็วาภาษาอีสานมีความเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวง 20-30 ปที่
ผานมา ทัง้นีธ้รรมชาติของภาษาทั่วไปยอมตองมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปจจัยทางสงัคม เชน 
ความเจริญทางวทิยาการและเทคโนโลย ี หรือระบบการศึกษา ปจจัยดังกลาวลวนมีอิทธิพลตอ
ภาษาทั้งสิน้ คนอีสานรุนใหมสวนหนึง่ตางรับและซึมซบัวัฒนธรรมภาษาจากภาคกลาง คําบางคํา
ในภาษาอีสานซึ่งแตเดิมเคยใชคําศัพทเฉพาะถิ่นก็เปล่ียนมาเปนคําศัพทภาษาไทยกลางแตออก
สําเนยีงเสยีงอสีาน เชน คําวา ปลาไหล ศพัทภาษาถิ่นอสีานจะใชวา เอี่ยน แตคนอสีานรุนใหมบาง
กลุมอาจไมรูจกัคําวาเอี่ยน และใชคําวา ปลาไหล เชนเดียวกับภาคกลาง ดงันัน้เมือ่นานวนัเขา
คําศัพทเกาๆ จึงคอยๆ เลือนหายไป และกระทัง่คนอีสานบางคนกย็ังไมเขาใจความหมาย 
 นอกจากนีว้ิถชีีวิตความเปนอยู ขาวของเครื่องใชตางๆ ซึ่งเปลีย่นแปลงไปตามบรบิท
ของสังคมสมัยใหมก็ทําใหคาํศัพทอีสานแตเดิมซึ่งใชเรียกสิ่งเหลานั้นสญูหายไปดวย เชน กระเบียน 
ซึ่งหมายถึง กระดงขนาดเลก็ หรือ คําวา อ้ิว ซึ่งหมายถึง เครื่องเอาเมล็ดนุนเมล็ดฝายออก คน
อีสานรุนใหมอาจไมรูจักวามีลักษณะอยางไรและใช ทําอะไรเพราะไมเคยพบเห็นและไมใชเครื่องใช
ที่อยูในชวีิตประจําวนั ในขณะที่วถิีชีวิตของชาวอีสานกาวเขาสูโลกยคุโลกาภิวัตน ส่ือตางๆ ที่
เผยแพรขาวสารทางวทิย ุ โทรทัศน หนงัสือพิมพ ฯลฯ ทาํใหสังคมอีสานรับเอาศพัทใหมๆ จาก
ตางประเทศเขามาใชในชีวิตประจําวนั ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหดานภาษาของผญาใน
รายการผญาดี อีสาน ที่กลาวไปแลวขางตน ในผญาหลายๆ บทปรากฏการใชคําทบัศัพท
ภาษาอังกฤษซึ่งสวนใหญจะเปนคํานามและคํากริยา เชน ซอรร่ี (sorry) มันนี่ (money) แคร (care) 
เซคเคิลแฮนด (second hand) เปนตน ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทยีบกับผญาโบราณแลวจะไมพบ
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ภาษาตางประเทศในผญาดงักลาวเลย และคําศัพททีผ่ญาโบราณใชโดยมากก็มกัจะเปนคําศพัท
ภาษาอีสานแทๆ  
 อีกประเด็นหนึง่ในแงความเปลี่ยนแปลงของภาษาในผญาที่ปรากฏอยางเดนชัดคือ 
การใชอักษรยอ ไมวาจะเปนคําวา ส.อ.บ.ต. , ธ.ก.ส. , ป.ป.ส. ฯลฯ ซึง่คําเหลานี้ไมปรากฏในผญา
โบราณ ผูศึกษาเห็นวาผูแตงผญานาจะไดรับอิทธิพลการใชอักษรยอดังกลาวมาจากการเขียนขาว
ในหนาหนงัสอืพิมพ ทัง้นี้เนื่องจากชื่อเตม็ของคําดังกลาวมกัจะมีความยาวมาก จงึใชอักษรยอใน
การกลาวถงึ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใชในผญา ผูศึกษาพบวาผญาในสังคมอีสานแตเดิมมี
ศิลปะการใชภาษาสงู เพราะใชภาษาที่คมคายและมกัจะใชคําพูดทีม่ีความหมายโดยนัย ไมนยิม
พูดอยางตรงไปตรงมาโดยเฉพาะ ผญาเกี้ยว  ซึง่แฝงดวยความเปรยีบมากมาย แมผญาที่ปรากฏ
ในรายการผญาดี อีสาน จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในบางสวน และภาษาที่ผูแตงผญายุคใหมใช
อาจมิไดคมคายลึกซึง้เทียบเทาผูแตงยุคโบราณ เพราะผญาในรายการผญาดี อีสาน เปดโอกาสให
คนอีสานทุกคนไดแตงผญา ดังนั้นผญาทีอ่อกอากาศจงึมีทั้งผญาที่แตงดีและยังแตงไดไมดีนัก แต
กระนัน้ผญาดงักลาวก็ไดสะทอนใหเหน็นสัิยเจาบทเจากลอน และมุมมองของคนอสีานยุคใหม  
 การใชความเปรียบในผญา นอกจากจะใชความเปรยีบตามขนบดัง้เดิมของการแตง
คําประพนัธเชนเดียวกันกับผญาโบราณแลว จะพบการใชความเปรียบแหวกขนบของผูแตงยุคใหม
ที่สะทอนถงึบริบทของสังคมสมัยนี้ไดเปนอยางดี ดังเชน ผญาเกี้ยวทีก่ลาวเปรียบวา “…..ผูรักษา
ประตูกะคือโตอายกัน้ สวนเขานัน้เปนผูยงิ…..” ผูแตงไดนําเอากติกาการเลนกฬีาฟุตบอลซึ่งเปน
กีฬาที่ไดรับความนยิมแพรหลายไปทัว่โลกมาใชเปรียบกบัความรักของผูชาย 2 คนผูหญิง 1 คน 
ศิลปะการใชภาษาในผญาจงึลวนเกิดขึ้นจากบริบทของสังคมวัฒนธรรม ผญาในรายการผญาด ี
อีสาน อาจไมคมคายลึกซึง้ หรือไพเราะเทียบเทาผญาโบราณในทัศนะของคนเฒาคนแกที่คุนเคย
เติบโตมากับผญา แตก็เปนการประยุกตเพื่อการคงอยูในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง เชนเดยีวกบั
วัฒนธรรมประเภทอื่นๆ  
 การที่ผญาในรายการผญาดี อีสาน ดําเนินรายการมากวา 30 ป ผูฟงหรือผูแตงผญา
ไมไดมีเฉพาะชาวมหาสารคาม แตแทบจะทุกพื้นที่ของภาคอีสาน อีกทัง้มีรายการผญาที่ถือกําเนิด
ข้ึนใหมอีกหลายรายการที่ไดแบบอยางมาจากรายการนี้ แสดงใหเหน็วา ผญาดังกลาวไดรับความ
นิยมและชาวอีสานสวนหนึง่ยอมรับ รายการ “ผญาดี อีสาน” จึงมีสวนอนุรักษ และสงเสริมใหคน
อีสานรุนใหมๆ ไดหันมาใหความสนใจผญา ซึ่งหากไมมีรายการนี้และผญาในการแสดงหมอลํา
แลว คนอีสานปจจุบนัก็แทบไมไดใชผญาในชีวิตประจาํวนั เพราะบรบิทของสังคมที่เปล่ียนแปลง
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ไป ผญาจึงนบัวันจะลดนอยและอาจสูญหายไปในที่สุด การที่รายการผญาดี อีสานเปดโอกาสให
คนอีสานไดแตงผญาเขามารวมรายการ นั่นก็แสดงวาไดยอมรับการเปลี่ยนแปลงรปูแบบ เนื้อหา 
และภาษาของผญาที่เกิดขึ้น 
 
 ความสัมพันธของผญากับบริบททางสังคมทั้งหมดดังกลาวขางตนนั้น ผูเขียน
วิทยานิพนธขอสรุปเปนตารางเพื่อใหเขาใจชัดเจนยิง่ขึ้น ดังนี ้
 

ตารางสรปุความสัมพันธของผญากับบริบททางสังคม 
 
 

ผญาโบราณ ปจจัยดานบริบท
ทางสังคม 

ผญาในรายการ 
“ผญาดี อีสาน” 

ปจจัยดานบริบท
ทางสังคม 

รูปแบบ 

คลายรายยาว 
เนนความไพเราะ
ที่การออกเสียง 
ปรากฏทั้งที่มี
สัมผัสและไมมี
สัมผัส 

ระบบการพมิพ
ยังไมแพรหลาย 
และ ชาวบาน
อีสานในสมัย
โบราณสวนนอย
ที่รูหนังสือ จึง
นิยมถายทอด
วรรณกรรมดวย
วาจามากกวา
การเขียน 

สวนใหญเปนรอย
กรองขนาดยาว
คลายกลอนลาํ 
หรือราย และเนน
สัมผัสสระ 

ไดรับอิทธิพลจาก
หมอลํา 
และผญาเปลีย่น
จากวรรณกรรมที่
ถายทอดดวย
วาจา มาเปนการ
ถายทอดดวย
ตัวหนังสือ 

เนื้อหา 

เกี่ยวกับอาชพี
การเกษตร ทอผา 
สัตว พืช 

วิถีชีวิตเรยีบงาย 
ไมเนนวัตถ ุ

วิถีชีวิตของคนรุน
ใหม การเมือง 
เศรษฐกิจ ทั้งใน
ประเทศไทยและ
ตางประเทศ 
 

ชีวิตตองแขงขัน 
ตอสู วัตถุและ
เงินทองคือส่ิง
สําคัญ 
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ผญาโบราณ ปจจัยดานบริบท

ทางสังคม 
ผญาในรายการ 
“ผญาดี อีสาน” 

ปจจัยดานบริบท
ทางสังคม 

ภาษา 

ใชคําศัพทอีสาน
แท มีความ
เปรียบลึกซึ้งคม
คาย 

สังคมคอนขาง
ปด ดวยสภาพ
ทางภูมิศาสตร
และการเมือง 

มีศัพทภาคกลาง 
ภาษาตางประเทศ 
และการใชอักษร
ยอปะปน และพบ
ลักษณะการ
นําเอาเรื่องราวใน
ปจจุบันมาใชเปน
ความเปรียบ  

สังคมเปดรับ
วัฒนธรรมจาก
ทั้งสวนกลางและ
ตางชาต ิ

 
 จากการศึกษา 5 ประเด็นดงักลาว อันไดแก ประเภท รูปแบบ เนื้อหา ภาษา ใน
รายการผญาดี อีสานและความสัมพนัธของผญากับบริบททางสงัคม ทําใหเหน็วา การที่ผญาในยคุ
ปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไป ถือวาเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม ซึง่ยอมตองมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย ดังนัน้เพื่อใหผญายังคงดํารงอยู จึงจาํเปนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื้อหา และ
ภาษาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับวถิีชวีิตของสังคมสมัยใหม 
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บทที่ 4 
 

ภาพสะทอนทางสังคมและโลกทัศนของคนอีสาน 
จากผญาในรายการผญาดี อีสาน 

 
 มนุษยเปนหนวยหนึง่ของสังคม ดําเนนิชวีติไปตามครรลองของสังคม มนุษยกับสังคม
จึงมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง เพราะเหตุนี้ลักษณะทางสังคมบางประการยอมมีบทบาทหรือมี
อิทธิพลตอผูคนในสงัคมเหลานัน้ทัง้โดยตรงและโดยออม ดังนั้นกวหีรือผูสรางบทประพันธ ไมวาจะ
เปนกวีพืน้ถิน่หรือกวีในเมืองหลวง ไมวาจะชาติใด ภาษาใดก็ตาม ตางกเ็ปนสมาชกิของสังคมและ
ยอมตกอยูในอํานาจของสังคมทั้งสิน้1 ดังนั้นวรรณกรรมกับสังคมจงึมีความสมัพนัธกัน เพราะงาน
วรรณกรรมเปนงานที่กวีไดถายทอดประสบการณ เร่ืองราวของสงัคมโดยผสมผสานกับความคิด 
และจินตนาการของตน  

ผูเขียนวทิยานพินธจะศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาพสะทอนทางสงัคมและโลกทัศน
ของคนอีสานจากผญาในรายการผญาดี อีสาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  ภาพสะทอนทางสงัคมจากผญาในรายการผญาด ีอีสาน 
 
 ผญาในฐานะที่เปนวรรณกรรมประเภทหนึง่ของมนุษยยอมตองมีความเกี่ยวพนักับ
ชีวติและสังคม ดังคํากลาวที่วา “อานชวีติจากวรรณกรรมและเขียนวรรณกรรมจากชีวิต”  

นอกจากนี ้กิง่แกว อัตถากร ไดกลาวถงึความสัมพันธของวรรณกรรมกบัสังคมไววา 
 
 

                                                           
1 สุพรรณ ทองคลอย, “รอยกรอง ผลผลิตจากเงื่อนไขทางสังคม,”  อักษรศาสตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 7 (2526-2527) : 59-72. 
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.....วรรณกรรมพื้นเมืองหรือวรรณคดีแบบฉบบัก็ตามจะตองมีสวนสะทอนวฒันธรรม
หมูคณะ เพราะวาผูเขียนหรือผูถายทอด ผูใหสัมภาษณก็เปนบุคคลหนึ่งที่อยูใตอิทธิพลหมู
คณะหรือของกลุม ไดรับการหลอหลอมจากวัฒนธรรมเหลานั้น ฉะนั้นตองมีสวนสะทอน
แน.....2  

 
ดวยเหตนุี้สังคมของผูแตงมลัีกษณะอยางไรวรรณกรรมจึงยอมมีลักษณะอยางนัน้ 

เมื่อสังคมมกีารเปลี่ยนแปลงหรือมีส่ิงใหมๆ เกิดขึ้น วรรณกรรมก็เปนตวัสะทอนสิง่เหลานัน้ไดดวย 
จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาเนื้อหาของผญาสะทอนใหเหน็

สังคมอีสานในหลายแงมุม อันไดแก ดานอาชพีและเศรษฐกิจของชาวอีสาน ดานวถิีชีวิตความ
เปนอยู ดานปญหาสงัคม ดานวฒันธรรมการบริโภค และดานศิลปวัฒนธรรมพืน้บานอีสาน ซึ่งมี
รายละเอียดดงัจะกลาวตอไปนี ้
 
1.1  ดานอาชพีและเศรษฐกิจของชาวอีสาน 
 

ชาวอีสานในอดีตสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม แมคนที่ประกอบอาชีพ
อ่ืน เชน ครู ตํารวจ แพทย กํานนั ผูใหญบาน ก็ยังมีทีน่าไวทํานา เพราะงานในนาไมมีอะไรมากนัก
สามารถแบงเวลาหลังเลกิงานมาทาํได แตปจจุบนัคนอีสานสวนหนึ่งที่ไดรับการศึกษาสูงมักจะ
รังเกียจอาชีพทํานา และหันไปประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัท หรือประกอบอาชีพ
คาขาย ผิดกบัคนอีสานในอดีตที่ภูมิใจในความเปนชาวนา ดงัมีผญาโบราณกลาวไววา “สิบพอคา
ซาวพอคา บทอพอนา” แมคนอีสานปจจุบันจะมีทางเลือกในการประกอบอาชพีมากขึ้น แตคน
อีสานตามชนบทสวนหนึง่กย็ังทาํนากนัอยู เมือ่หมดหนานาจึงไปรับจางใชแรงงานในภาค
การเกษตรหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไป  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาสวนหนึ่งสะทอนภาพดาน
อาชีพและเศรษฐกิจของชาวอีสานหลายประการ กลาวคือ ในสมัยอดตีนั้นคนอีสานประกอบอาชพี
ทําการเกษตร คือ การทํานาเปนหลัก หากคนมีฐานะกม็ักสงเสริมใหลูกหลานไดรับราชการเปนเจา
ขุนมูลนาย แตตอมาเมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ภาวะความขาดแคลนแหลงน้ําและทีด่ิน
ทําการเกษตร เนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและสังคมเมือง ทําใหนอกฤดูการทํา
                                                           

2 กิ่งแกว อัตถากร, “นิทานพืน้เมือง,” เอกสารในการสัมมนาอาจารยวิชาภาษาไทย. 
(อัดสําเนา) 
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นา คนอีสานออกไปรับจางขายแรงงานตามภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม บางก็ไปขาย
แรงงานยงัตางแดน ภาพสะทอนดงักลาวจะพบไดจากผญาที่จะนํามาแสดงไวตอไปนี ้

ผญาในรายการผญาดี อีสาน ไดสะทอนใหเห็นชีวิตของชาวนา ซึ่งสวนใหญแลว
ประสบกับความยากจน เพราะภาวะแรนแคนทางธรรมชาติ ดังผญาที่พรรณนาไววา 

 
 …..กรกฎาอากาศฮอนฝนออนขี้ดินแหง ลมพัดแฮงบมีฝน ไดฮวนฮนชาวนาเอย ขี้
ฝาเบยหมอกยามเชา อีสานเฮาดินแตกเขิง หญาเคยเขียวเบิ่งเหี่ยวแหง อีสานแลงไดนั่งซึม 
มื้อจั่งหนึ่งคือสิตกฟาเปนสีครึ้มๆ ลมพัดถั่งพัดกลายหนี เมืองอีสานหลดบมีแนวดีไดนั่งงง
พอปานบา ปกลายมาน้ําผัดทวมปนี้มาผัดแหงไง เปนนําหยังละพอใหญธรรมชาติจั่งกลัน่
แกลง อีสานแลงเปลาแปน….. 

(สาวเมืองเสล : 27 ก.พ. 2545) 
 
 ผญาบทนี้มีเนือ้หารําพึงรําพนัถึงความแหงแลงของผืนแผนดิน แมจะเขาเดือน
กรกฎาคมซึ่งเปนฤดูฝนแลวแตฝนก็ยังไมตกลงมา ทําใหชาวนาไมสามารถทํานาได ซึ่งตามปกติ
แลวการตกกลานัน้จะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม บางปกต็กหนกัเสียจนน้าํทวม ทําใหชาวนาอีสาน
ตองประสบกบัความเดือดรอนแสนสาหัส ดังความในผญาบทหนึง่ทีว่า 
 

 …..พี่นองเอยป 44 ไดบอบช้าํ พายุหน่ําบมหียุด เขื่อนลําปาวบระบายยานมันทรุด 
ไดปลอยลงไปทางใต ไทเมืองเสลไดนอนไห เหลือใจน้ําทวมทง ขาวพวมงามยอดปง ปุยบมี
กะไถไวนายทุนใหรอยละสาม ขาวพวมงามเหนือนํ้า เดือนสิบเพ็งฝนจาวเรง ตกกะตกเอา
กะดอ เงยคอขึ้นกะบทัน ขาวขาดนาสาวเมืองเสลบไดนอนอยูบาน หมูพาเที่ยวหางาน 
รับจางหาเงินทองเพื่อประทังไปพอแลว….. 

(สาวเมืองเสล : 22 ก.ค. 2545) 
  
 การประสบกบัธรรมชาติดังกลาว ทาํใหชาวนาอีสานมีความยากลาํบากในการทาํมา
หากนิ เพราะไมอาจทาํการเกษตรได ทั้งนี้เมื่อผูเขียนวทิยานพินธไดศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชาว
อีสานจากการศึกษาของ พรศักดิ์ ผองแผว  กลาวถงึ โครงสรางการผลติของภาคอีสานวา รอยละ 
39.1 เปนการผลิตดานการเกษตร ซึ่งสวนใหญคือการกสิกรรม โดยมพีืชหลกัคือ ขาว มันสําปะหลงั 
ขาวโพด ออย และปอ และเนื่องจากพืน้ที่การเกษตรสวนใหญยังตองอาศัยน้ําฝนเปนสําคัญ แต
ปญหาของปรมิาณน้าํฝนทีต่กไมแนนอนจึงสงผลกระทบถึงผลผลิต ทําใหเกษตรกรอยูในฐานะ
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ยากจนและมีรายไดเฉล่ียตอคนตอปต่ํากวาภาคอื่นๆ ของประเทศ3 ดังนัน้ การทีช่าวนาอีสานตอง
ประสบภัยธรรมชาติดังกลาว จึงยอมทาํใหมีผลกระทบอยางรนุแรงในทางเศรษฐกิจ ดังภาพ
สะทอนเกี่ยวกบัการที่ในยุคปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีเครื่องทนุแรงตางๆ มาชวยในการทํา
นา ไมวาจะเปนรถไถ รถแทรกเตอร และปุยเคมีตางๆ นัน้กท็ําใหเหน็ทศันะทีม่ีตอส่ิงตางๆ ดังกลาว
ซึ่งปรากฏในผญาบทที่วา 
 

 …..พอใหญเซียงคําภาเอย ตกมาสองพันหาควายไถนามแีตของญี่ปุน…..ตื่นขึ้นมา
มื้อเชาติดเครื่องแตเครื่องยนตฟงเสียงแตกโจนๆ ลนหลั่งลงนา บไดหาคันไถแอกเคียน
ควายซ้ํา มีแตกาํคันเรงเส็งกันกองสนั่น ควายหมูนี้กินตั้งแตน้ํามัน หญาสิเขียวออนลวนบมี
กมคาบกิน….. 

(พอหวด : 20 ก.ค. 2542) 
 
 จะเหน็ไดวาผญาบทนี้ไดกลาวถงึ การใชรถไถนาเปรียบเทียบกับการใชควายวา ควาย
นั้นกินหญาแตรถไถนากนิน้าํมัน ซึ่งก็มนีัยที่ทาํใหทราบทัศนะของผูแตง วาเทคโนโลยีตางๆ เหลานี้
ลวนเพิ่มตนทนุในการผลิตทั้งสิน้ ขณะที่ราคาขาวสูงขึ้นเพียงเล็กนอย ฉะนัน้ชาวนาจึงยังยากจน
และบางรายอาจตองมหีนี้สินเพิม่ข้ึน 
 เนื่องจากปญหาความอดอยากขาดแคลนและความยากจนดงักลาว ทําใหหลงัฤดูทํา
นาชาวอีสานตองเดินทางไปขายแรงงาน ทัง้งานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ในพืน้ที่
อ่ืน ซึ่งสวนใหญไดแกตามแถบ จังหวัดสพุรรณบุรี กาญจนบุรี และภาคใต ภาพสะทอนดงักลาว
ปรากฏอยูในผญาบทหนึง่วา 
 

 …..เลิกวางมือไปตัดออย ทางเมืองกาญจนเบิ่งสากอน เคยไดยินแตเพิ่นเวา เงินนั้น
จั่งแมนหลาย…..ลองเบิ่งคือสิดี ไผบทันเคย กะลองไปเบิ่งตี้ ลําบากหลายแมนตัดออย 
ยามแดดออกเหงื่อไหลยอย พองคันคายฝุนเดใหญ คร้ันมื้อใดไดตัดออยเผาไฟ เปนอันวา
มื้อนั้นผัวนางหลาวาแมนลิง….. 

(แมบานบานเลขที่ 5 : 20 ม.ค. 2546) 
 

                                                           
3 พรศักดิ์ ผองแผว, “อีสาน 2534,” ใน สมาคมอีสาน, อีสาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 

55 ป ของสมาคมชาวอีสาน (กรุงเทพฯ : ธนวิชชการพมิพ, ม.ป.ป.), 425-426. 
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 บทผญาขางตนนีท้ําใหเห็นไดวาคนอีสานบางสวนจะไปรับจางตัดออย เพราะการตดั
ออยนั้นไมจําเปนตองฝกหัดอะไรเพิ่ม เพราะใชทักษะเดิมในดานการเกษตร วิธกีารไปทํางานนัน้ 
ราวเดือนธนัวาคมหวัหนาทีรั่บจางตัดออยในภาคกลางจะเอารถบรรทกุหกลอมารับถึงหมูบาน การ
ทํางานเริ่มต้ังแต 6 โมงเชาไปจนถึง 5-6 โมงเยน็ แตอัตราคาจางที่ไดนับวาต่าํมาก คอืวันละ 50-
120 บาท คนอีสานที่มทีางเลือกจึงมกัไปรับจางทํางานอืน่ งานกรรมกรกอสรางก็เปนอีกอาชพีหนึง่
ที่ชาวอีสานทาํหลงัฤดูทาํนา ดังความในผญาวา 
 

 เกิดมาจนเฮ็ดใดได หารับจางกินไป งานกอสรางอยูตางถิ่น ลูกสองคนกําลังกิน ผม
กับเมียตองหอบอุม ไปพรอมพรํ่ากันสูเมืองจันทร อันลือเลื่อง เมืองเพชรพลอยเขากะ
วา….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 4 พ.ย. 2545) 
 
 การเดินทางไปขายแรงงานตางถิน่ คาแรงที่ไดตองแบงสันปนสวนสําหรับคาใชจาย
ตางๆ ในชวีิตประจําวนั โดยเฉพาะการอาศัยอยูในกรุงเทพนัน้จะมีคาครองชีพที่แพงกวาจังหวัดอื่น 
ดังนัน้ชาวอีสานมักจะเตรียมอาหารการกนิที่จําเปนและสามารถเก็บไวไดนานไปดวย ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความประหยัดอดออมของชาวอีสาน ดังความในผญาบทหนึง่วา 
 

 …..พอแตขาวขึ้นเลากะเตรียมเขาดั้นสูกรุง ตางคนตางหมายมุงหาแตเงินนั่นละ
พอ…..ขอยจั่งไดชวนเอาหมูไปทํางาน จากอสีานลงเมืองกรุง สีขาวสารไปกินพรอม มีหัว
หอมกระเทียมแหง บักพริกแดงยัดลงใส ปลาแดกอยูในไหจกไปไวถาจ้ํา เฮาบไดแมนซื้อ
เขา เอาของไปนําประหยัดดีเดอจา….. 

(24 มิ.ย. 2545) 
 
 อาชีพการประมงเปนอาชพีที่มีเพียงสวนนอย แตก็ปรากฏภาพสะทอนใหเห็นในผญา 
สวนใหญชาวอีสานที่ประกอบอาชีพนี้ไมไดมีเรือหาปลาของตัวเองเหมอืนกับคนภาคใต แตจะ
รับจางเปนลูกเรือเดินทะเล ดังนี ้
 

 …..ผมไดไปพุนทางก้ําฝายทะเล เรือตังเกพาเหไปกลางแมน้ําใหญ ออกปากน้ําแลว
ไดเรือวิ่งอยางเร็ว เรือก็พาแลนเลี้ยวเขาหนาดานเกาะสีชัง…..หันมาแลทางดานการงาน
หนักเอาเรื่อง เทิงพองเหม็นน้ํามันเครื่อง เร่ืองงานมีมากลนก็ยังสูบถอย ปลาหลายหมื่น
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หลายรอย ผมรอคอยตอนเครื่องเบรก ฟงเสียงเอ็ดกะพองนั้น ไตกงฮองดามา การเลือก
ปลาเสร็จส้ิน นอนลงบพอตื่น ยามดึกๆ ดื่นๆ ตื่นขึ้นมานั่งจอกอ สิคอยเลือกตั้งแตปลา เวา
เร่ืองเสื้อผานั้นโตเกาเหม็นหลาย อุกใจกะพอแฮง ขาดแคลนกันดารน้ํา….. 

(บักหลาหมอนกิ้ว : 7 ม.ค. 2542) 
 

นอกจากนีช้าวอีสานบางคนที่มโีอกาสกจ็ะไปหารายไดในตางแดน เพราะคาแรงงาน
สูงกวาในเมืองไทยหลายเทา โดยสวนใหญมักไปขายแรงงานในแถบตะวันออกกลาง แตคนอีสานที่
ยากจนจริงๆ ไมสามารถไปได เพราะมีคาใชจายสงู และตองมีหลกัทรัพยค้าํประกันเงินกูที่จะเปน
ทุนไปตางประเทศ ใจความในผญาไดกลาวถึงการไปขายแรงงานตางแดนดังนี ้

 
 …..คิดฮอดหนูนงคราญแมตาหวานเมียบักอายปานนี้อยูจั่งได กับสองลูกแกนไทบา
บาวทาวกบันาง คิดฮอดแมเอวบางผูอยูทางเมืองไทยพูน พออรุณอยูทางนี้ ทางเมืองไทย
ผ่ันมืดค่ํา สิวากรรมกะไดจึงไกลบานแมนหางนาง ฟาใกลสางเตรียมตัวจอเตรียมแปรง
ฟน…..เบิ่งหมูเตรียมตัวจอรอเขาวาเฮ็ดงาน คนอีสานกะหลายลนทางอุบลกะหลายหมู อยู
นํากันมวนกุมซมุพี่นองวาหมูเฮา…..อยูเมืองนอกเฮาตองแฮงฮักหมูอยาผิดกัน ตองอยูไผ
อยูมันเพราะครอบครัวยังรอเจา บแมนเมาแลวหาเรื่อง….. 

(กระตายขาว ภาค 2 : 22 พ.ย. 2545) 
 
 การไปขายแรงงานตางแดนนั้น ทําใหเกดิความหางเหนิกับคนในครอบครัว พอแม
พรากจากลูก สามีพรากจากภรรยา คนที่ผลัดถิ่นฐานมกัจะมีความกดดันและมีความเครียดสูง ดัง
ความในผญาบทหนึ่งวา 
 

 …..โอนอนองเอย ใหเมียคองคอยถาผัวแพงสิกลับตาวไปหาเงินตางดาวอยาลืมอาย
พี่อยูไกลนองเอย…..ไปหาเงินวานั้นแสนลําบากเหลือหลาย นองเอยเขาเปนนาย เฮาเปน
แรง คาแรงสูงคาแรงต่ําทํางานไปแตละมื้อเจานายฮายขอยทนสั้นแลว….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 11 ม.ิย. 2546) 
 
 นอกจากนีเ้นื้อหาในผญายงัไดสะทอนใหเหน็ถึงสภาพชวีติแรงงานไทยในตางแดน ดงั
ความในผญาวา 
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 …..พี่นองเอยอยูเมืองไทยเงินคานอยยังถอยลงบเปนคาสูดอลลารเขาบได…..จําราง
หางไทยขึ้นเคร่ืองบินไถไนมุงสูเมืองไทเป…..ใจกะสั่นคึดฮอดบานเทิงเจาพอแมตน เกิดเปน
คนเฮานี้แสนทวีเอาอั่ง นั่งเคร่ืองบินผานฟามาลงบานตางแดน ความคลอนแคลนกะปาน
นั้น เขาทํางานตามหนาที่ ถึงเมื่อยามราตรีหาเที่ยวเลนกะบได บคือบานหมูเฮา ตื่นขึ้นมา
มื้อเชาผ่ันเกิดแผนดินไหว ทับคนไทยหลายคนรางทับจมลงพื้น ขืนอยูไปคงตายแน บวาผา
หรือแพรไดคาคิงพอไดนุง ขาวสิหุงใสทองกองอิฐไดทับถม  ไดแตโทมนัสกล้ันกะสันหาทาง
บานเกา ฮูบนอพอแมทานทางบานอยูจั่งใด อุกกะใจแลวทางพี้ ขั่นสิกลับทันทีผ่ันเปนหนี้
เผ่ินหลายอยู ไดแตหดหูเศราทนเอาไดนั่งหมอง….. 

(บักหลาหมอนกิ่ว : 1 พ.ย. 2542) 
 

ผญาบทนี้มีเนือ้หากลาวถึงแรงงานไทยในไตหวันที่ตองทาํงานหนกั ทุกคนตางคิดถึง
บานแตก็ไมสามารถเดนิทางกลับได บางรายเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

 
1.2  ดานวิถชีีวิตความเปนอยู 
 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบภาพสะทอนดานวิถชีีวิตความเปนอยู 
อันไดแก สภาพบานเมืองและสังคมอีสาน ความรักและการครองเรือน ความสัมพันธของเครือญาติ 
การดําเนินชวีติ ดานการศึกษา และดานสขุภาพอนามัย ซึ่งมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้

 
1.2.1  สภาพบานเมืองและสังคมอีสาน 

 
ภาพสะทอนของสังคมอีสานที่ปรากฏจากผญาในรายการผญาดี อีสานนั้น มทีั้งภาพ

สะทอนสงัคมอีสานในอดีตและปจจุบัน เพราะผูแตงผญาประกอบดวยบุคคลในวยัตางๆ ตั้งแตเด็ก 
8-9 ขวบ ไปจนกระทั่ง 60-70 ป ผูแตงทีอ่ยูในวยัสูงอายุมักจะพรรณนายอนถงึภาพอีสานทีน่าอยู
ในยุคเกากอน ทําใหผูฟงในรุนหลานไดเหน็ภาพอีสานในอีกดานหนึง่ที่บางคนไมมโีอกาสสัมผัส ดัง
ตัวอยาง 

 
…..เสารอาทิตยขี่ควายไปหาเลี้ยง เตรียมเสบียงขาวเอาไปกินตามปา ตามประสา

ทองทุงชาวเชื้อลูกอีสาน กอนสิกลับสูบานจบัเขียดเมือนํา เอาไปใสเบ็ดเหยื่อปลาตามหวย 
ตอนฝูงควายคืนหองเคหาตอนบายๆ ชวนพวกพองเปนปุมครบทีม ออกทุงกวางเมือหอบ
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คันเบ็ด ปรึกษากันไปบอนใดดีเพื่อน ตามรมิหวยหือไฮนาขาวเขียวออน หมองปลาบอนมี
แทบอนใด ตกลงไดตาม หวางคันนา หวังเอาปลาเสียบเบ็ดตามหมอง…..คิดฮอดครั้งมี
งานวัดตามฤดู เพิ่นญาครูรักษาฮีตประเพณไีว งานคราใดสนุกลนคนเอาบุญแนนอั่ง หนุม
สาวอวดแขงโกโชวไดนาลํ่าแงง ถึงฟาฝนแหงแลงขาดแหวงบสมบูรณ ประเพณีทําบุญเชือ้
อีสานบเคยถิ่ม…..ตกกลางคืนนอนเปนหมู ผูเพิ่นหาเรื่องเวานิทานกอมกอนนอน จี่ขาวจี่
ฮอนๆ เอามาแบงปนกัน ฟงนทิานไปนํานั่งผิงไฟไปพรอม….. 

(สาวสองพันป : 28 ม.ิย. 2545) 
  
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็สภาพบานเมืองและสังคมของชาวอีสานในชนบท ซึ่ง
ชาวบานสวนใหญเปนชาวนา งานในไรนาจะเริ่มต้ังแตฟายังไมสางไปจนถงึประมาณ 4 โมงเย็น จึง
เดินทางกลับเขาหมูบาน ในชวงฤดหูนาว หลังกนิขาวแลง(ขาวเยน็) ชาวบานจะกอกองไฟนั่งลอม
วงกนัทํากจิกรรมตางๆ เชน ฟงนิทานจากผูเฒาผูแก ผูหญิงกม็ักจะปนฝาย และจะมขีาวจี่เปน
อาหารวางรับประทานแกหนาว ขาวจี ่เปนขาวเหนียวทีน่ึ่งสุกแลวมาคลุกเกลือปง อาจชุบไขหรือไม
ชุบก็ได เมื่อสุกไดที่จะหอมกรุน ขาวเหนียวรอบนอกจะกรอบเหมือนขาวตงัแตขางในนิ่มมีรสชาติ
เค็มๆ มันๆ  
 ในสมัยกอน ตามชนบทอีสานจะมีการขุดน้ําใตดินมาใช เปนบอน้ําสาธารณะของ
หมูบาน เรียกวา น้าํสาง ดังความในผญาวา 
 

…..นองเอาไมคานหาบคุน้ํา มาฮอดเรือนเอาใสแอง ตั้งแตกี้น้ําสางแซง เอามากิน
และใช แตเดี๋ยวนี้แมนบม…ี.. 

(ตุม : 13 พ.ค. 2546) 
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 การขุดบอน้ําสางนี้ คนอีสานโบราณใชภูมิปญญาที่สืบทอดมาแตบรรพบุรุษ คือ ถาจะ
ขุดน้ําสางที่ไหน ตอนกลางคืนใหเอากะโป(กะลา) มะพราวไปคว่ําหนาลงดิน รุงเชาจงึเปดดู ถาน้ํา
ติดกะโปมากใหขุดบริเวณนัน้ แตถาเห็นน้ําติดกะโปเลก็นอย หมายความวา มนี้าํนอย ไมคุมกับ
การขุด 

สังคมอีสานสมัยกอนเปนสงัคมที่อยูกันอยางเกื้อกูล ถอยทีถอยอาศยัชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ผูใดมส่ิีงใด เชน ขาวปลาอาหาร  ก็นํามาแลกเปลี่ยนแบงปนกนั ดังความวา 

 
มีเวลามานั่งเลนยามกลางเวนอยูใตฮม ตนหมากยมอยูหนาบาน ยามมันวางนั่ง

ฮมเย็น ไผมาเห็นเขากะเวามาขอเซาเขาใตฮม ลมมันเย็นเอากะดอขอนอนเลนไดบนอ บ
ตองขอเชิญนอนได สิไปไสจั่งคอยเวากันใหม ใหมานั่งโลดเถาะเจามาเซาไดขอยบแพง…..
นั่งนํากันหลายคนนี้มีหยังนอมาจ้าํแจว หมากยมมอียูแลว หมากสีดานั่นอยูไส ไปหามา
แหมะหลา หมากสีดามาจ้ําแจว หมากมวงมีอยูแลวเฮือนปาแกวลาวบแพง ทางปาแสง
ลาวกะเวาหมากฮุงเดอตอยมาแน แผกันกินอยูนี่หลายคนแทมันแซบด…ี.. 

(สาวพิการ : 8 ก.ย. 2542) 
 

ความมนี้ําใจในการชวยเหลอืเอื้อเฟอเผื่อแผกันนี้ มิไดมีแตในเรื่องของอาหารการกิน
เทานั้น แตยังรวมไปถึงเรื่องของแรงงานดวย ดังจะเหน็จากมีการลงแขก4 
 

ปจจุบันการลงแขกของชาวอีสานเริ่มลดนอยลงอยางนาใจหาย เพราะระบบการผลติ
แบบทุนนิยมเขาครอบงํา ทาํใหวถิีชีวิตของชาวบานเปลีย่นไปจากการแลกเปลี่ยนแรงงานกัน มา 
เปนแรงงานทีต่องใชคาจาง และมีการนําเครื่องจักรกลมาใชชวยทุนแรงมากขึน้ แตกระนัน้เรากย็ัง
สามารถพบเหน็การลงแขกไดบางตามแถบชนบทของอสีาน ดังปรากฏในผญาที่ผูแตงกลาว
ขอบคุณชาวบานที่มาชวยเกบ็เกี่ยวขาววา 
 

                                                           
4 การลงแขกนีป้จจุบันนักหนงัสือพิมพไดนาํเอามาใชในความหมายเชงิลบ กลาวถึง

ผูหญิงที่ถูกผูชายหลายคนรุมโทรม แตความหมายที่แทจริงของการลงแขกนัน้หมายถึง การขอแรง
ญาติพี่นอง หรือเพื่อนบานใหมาชวยทํางาน ทั้งการดํานา เกีย่วขาว ปลูกเรือน สรางวัด ขุดสระ 
และทําถนน เปนตน 
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 …..ขอขอบคุณพี่นองที่มาซอยในงาน เทิงลูกหลานอาวอาปาลุงและยายโซน เพิ่น
เหลียวโตนสองเฒาพากันเอาแฮงมาซอย จนวาขาวขึ้นเลาหมดเกลี้ยงเพิ่นจั่งเซา ซอยเอา
ขาวขึ้นเลา บแมนงานเบาๆ ชาวบานเพิ่นเฮ็ดซอย เพิ่นบปาปลอยถิ่ม ยานสองเฒานี่เมื่อย
แฮง ชาวบานเพิ่นบแลง มีน้าํใจมาเผื่อแผ ชาวบานขอยนีแ้หม ใจประเสริฐเลิศลํ้าสูงคา
กวาซุแนว น้ําใจใสคือแกวดวงมณีที่สูงคา เปรียบราคาคาลํ้า น้ําใจทานคูซุคน จนกะจน
เพียงเงินใช แตน้ําใจบอึดอยาก หากซุคนเปนจั่งซี่ตองดีแทประเทศไทย ขอขอบใจทุกทาน
ซอยในงานบเรียกคา ความเมตตาจากทานซอยงานนี้ขอยบลืม แนวกินกองจึ้มกึม้ อยาก
แนวใดใหเจาวา บวาเหลาหือยาพรอมลาบวัวคั่วยาง มีไวใหซุแนว ขัน่แมนกินอิ่มแลว 
พวกเฮามาพากันมวน ชวนกันแอแอนฟอน พากันยอนใสเทปลําพี่นองเอย 

(พอใหญซิ่งเฉินหลอย : 9 ธ.ค. 2545) 
  
 ขอความในผญาขางตนนี้ไดสะทอนใหเหน็ถึงความมีน้าํใจและสามัคคีกลมเกลียวกนั
ของชาวอีสานในการชวยเหลือกันอยางดีในการทํางาน และหลังเสร็จส้ินงานแลวเจาของนาก็มกัจะ
เลี้ยงดูเพื่อนพองและญาติมติรที่มาชวยงานดวยขาวปลาอาหารตางๆ และมีการรองรําทาํเพลงกนั
เพื่อผอนคลายความเหนื่อยลาดวย 
  
 1.2.2  ความรักและการครองเรือน 
 
 คนอีสานในสมัยอดีตนิยมมคีูครองเพียงคนเดียว การครองเรือนใหมีความสุขยนืยาว
นั้น ข้ึนอยูกับทั้งฝายชายและฝายหญิง ดังปรากฏในผญาโบราณทีว่า “ผัวเมียนี ้ คนเดียวโดยฮตี 
สุขทุกขยังฮวมยาว ถนอมตุมตอกัน”5 หมายความวา ควรยึดผัวเดียวเมยีเดียว ทุกขยากอยางไร
ขอใหอยูดวยกนั หรือ “ผัวเมยีนี ้กูมึงอยาไดวา ใหเจาเอิน้ขอยเจา ผองเทาชั่วชีวงั” หมายความวา 
สามีภรรยาไมควรพูดคําหยาบตอกัน แตควรพูดจากันดวยถอยคาํที่ไพเราะ 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาสวนหนึง่สะทอนภาพความรัก
และการครองเรือนของชาวอสีานหลายประการ กลาวคอื คนอีสานนบัแตอดีตมีคานิยมวาตองยึด
มั่นในคูครองเพียงคนเดียว และผูหญงิไมสามารถครองตัวเปนโสดได เพราะเปนการฝนธรรมชาติ 
เมื่อถึงวัยอนัสมควรก็จะตองแตงงานมีครอบครัว แตปจจุบันสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป 

                                                           
5 สําลี รักสุทธ,ี ผญา ปรัชญาการดําเนินชวีติอันล้ําคาของชาวอีสาน (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพพฒันาศกึษา, 2543), 90. 
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ผูหญิงมกีารศกึษาและมีสถานภาพทางสงัคมดีข้ึน จึงมคีวามมัน่ใจมากขึ้น และยนิดีที่จะครองตัว
เปนโสดมากขึน้ดวย นอกจากนี้ยงัพบวาคานิยมการมีคูครองเพยีงคนเดยีวเริม่เปลี่ยนแปลงไป 
เพราะความโดดเดี่ยว วาเหวทําใหคนพยายามแสวงหาความรัก ดวยการมีชู หรือ ในภาษาแสลง
สมัยใหม เรียกวา กิ๊ก และเกิดความสัมพนัธความรักระหวางเพศเดียวกัน หรือรักรวมเพศที่มากขึ้น 
ซึ่งผูเขียนวทิยานพินธจะไดกลาวถึงรายละเอียด ดังนี ้

ภาพสะทอนดานการใชชีวิตคูนั้น พบวา ผญาหลายบทที่แตงขึ้นเพื่อสอนคูสามีภรรยา 
ดังตัวอยาง 
 

 …..อันวาผัวเมยีนี้กูมึงอยาไดวา มีแตขอยและเจาคํานี้จึงควร อยาไดหวนหาขอคํา  
บดี…..การสิมีไปหนา ผัวเมียกันตองประกอบ ผัวไปคาเมยีถาออกทุน เปนผัวคูณเมียค้ํา 
ผัวทําเมียซอย ผัวปวยไข เมียนั้นใหรักษา….. 

(13 ส.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็คานิยมความคิดเกี่ยวกับการครองเรือนของชาวอีสาน
บางสวนที่ยงัคงยึดมั่นในคาํสอนดั้งเดิม แตก็มีบางสวนที่เปล่ียนแปลงไปบาง โดยเฉพาะหนุมสาว
สมัยใหมที่มีคานิยมเร่ืองคูครองเปลี่ยนไป คือเห็นวาการนอกใจคูครองหรือการมีชูเปนเรื่องธรรมดา 
หรือเปนเรื่องที่สามารถนํามาหยอกลอกนัเลนได ในขณะที่คนอีสานในอดีตจะไมนําเรื่องเชนนีม้า
ลอเลน จงึมีผูแตงผญาขึ้นเพื่อสอนบุคคลประเภทดังกลาว 
 

 …..ผัวเมียกันลักลอบเลน ไปเปนชูนอกใจ ผิดธรรมเนียมพุทธองคกลาวไว อยาดู
หมิ่นไผกะตาม ศีลขอสามกาเม เฮ็ดใหเซซวนลม มีแตจมหลุบลม สมพอมีผัดปนไป เฮ็ดพอ
ไดกะบได ปานไฟไหมหอเงิน กามคุณพางกเงิ่น เดินเขาใสไฟโลกีย ทรัพยสินมีในมือคอืจัง่
ไฟเผาฮอน…..ไผมีใจมักเลนชู เงินเจาสิแลนหนี พี่นองเอย….. 

(16 ก.พ. 2542) 
 
 สังคมอีสานในอดีตนั้นเมื่อผูหญิงกับผูชายแตงงานกนั ฝายชายจะตองมาอยูบานของ
ฝายหญงิ และฝายหญงิจะเปนผูสืบทอดมรดกที่ดินจากพอแม ผูหญิงอีสานนับเปนแรงงานที่
สําคัญของครอบครัว และสามารถทาํงานหนกัไดไมยิ่งหยอนไปกวาผูชาย ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
สังคมอีสานใหความสําคัญกับเพศหญิงอยางมาก  กระนั้นก็ตามในเรื่องของความรักผูหญิงยงัคง
ถูกหามไมใหแสดงออกจนเกนิงาม แตปจจุบันผูหญิงชาวอีสานโดยเฉพาะหญงิสาวรุนใหมมี
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คานิยมที่เปล่ียนไป และแสดงออกถึงความเปนตัวของตัวเองอยางเดนชัด ดังจะเห็นไดจากผญา
ตอไปนี้ 
 

 …..ตอนนี้สองพันปนองหากไดมาเที่ยวกทม. ใหอายรออีกบโดน ทาอีนางอยูทาง
บาน รอบนานดอกเดอคา นองสิหาเงินมาแตงเอาพี่ ใหอายโจเลี้ยงลูกทาอยูพี้ มีเงินแลว
สิตาวเฮือน อายโจเอย 

(สาวสองพันป : 23 ต.ค. 2545) 
 

 …..อายนกเขาเขียวเอย วาจัง่ใดละอาย หนุมลองคําผูรูปคลอง อยากเอาทองมา
หมั้นไว ราคานั้นแมนทอใด แลวจั่งไปหาเงินมาแตงเอาดอกอาย เร่ืองคาดองบตองหวง 
สาวสมศรีหรือสาวดวง ขอทุมเทอยางบอั้น ตองดีแทแนนอน พอเซียงเอย แสนเต็มที่ละ
หนอจา ซิไปหาเงินมาแตง เอามาเปนคาดองเจา นกเขาอายซิวาใด อายนกเขาเขียว
เอย….. 

(สาวสมศรี : 2 ก.ย. 2542) 
 
 ผญาทัง้สองบทนี ้แมผูแตงจะไมไดมุงหมายใหเกิดขึ้นจริงๆ ตามเนื้อความก็ตามแตก็มี
ความตั้งใจที่จะแตงขึ้นเพื่อหยอกลอฝายชาย อยางไรก็ตามความคิดดังกลาวกส็ะทอนใหเห็นวา
ผูหญิงอีสานมลัีกษณะของผูหญิงยุคใหมทีม่ั่นใจตนเองและมีความสามารถในการเปนผูนาํ และ
บางครั้งความมั่นใจนั้นกท็าํใหผูหญงิอีสานยุคใหมหลายคนครองตัวเปนโสด และไมตองการพึง่พงิ
ผูชาย ผูหญิงหลายคนแสดงใหเห็นวาตนเปนฝายเลือกไมใชฝายถกูเลอืก ดังความในผญาบทหนึ่ง
วา 
 

 …..อายบหันหลังแท นองบแครคือกันนั้นละพี่ โลกของเฮาวานี้บมพีี่วาผูเดียว เที่ยว
ไปไสมีแตชายเต็มบาน เหยียบกันตายมื้อละหลายๆ หมื่น ขืนรอชายอยูหัน้มีหวังเฒาวาแก
ตาย พอเซียงเอย 

(กระตายขาว ภาค 2 : 7 ก.ค. 2545) 
 

นอกจากนีย้ังปรากฏผญาบางบทที่สะทอนภาพผูหญิงยคุใหมซึ่งมีความกลาที่จะ
พูดจาเกีย้วพาราสีหรือแสดงความรูสึกตอฝายชายกอนโดยไมจําเปนตองเปนฝายรอใหผูชายเขา
มาหา ซึ่งพฤตกิรรมเชนนี้บางครั้งก็ถกูมองวากลาจนเกนิงาม ดังตัวอยาง 
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 …..นองกะครองคอยถาหลายปมากะบมีคู พุนกะซู นี้กะซู ซิเอาไดหมองจั่งใด พอ
เซียงเอย มีแตคนจึงบไถ ใจบกลา เวาขึ้นมามันแฮงหนาย เกิดเปนชายซางมาแย มาทะแม
มัวเฮ็ดหยัง เปนตาซังเอาฮาย บอกวาอาย พะนะ อายเอย นองถามคํา อายกะตอบคํา แลว
มิดซ้ํา เจาผูตาหวานฉ่ํา อยากเวานํา กะบเปนทาแทนอ หยับเขามานั่งใกลๆ  เบิ่งตัวอายมา
ส่ันแทหวา นองบเฮ็ดหยังดอกหนา เบิ่งสีหนาซังมาตื่น….. 

(สาวสมศรี : 9 ก.พ. 2542) 
 
 เมื่อผูชายและผูหญิงคูใดรักใครชอบพอและดูใจกันมาเปนระยะเวลาหนึง่และตองการ
จะสรางครอบครัวรวมกันก็จะตกลงปลงใจแตงงานกนั ซึง่ประเพณกีารแตงงานของอสีานนี้มีอยู 3 
รูปแบบดวยกนั คือ สูขอ พากันหน ีชูกัน (การที่ฝายชายแอบขึ้นไปหาฝายหญิง) ดังปรากฏในเรือ่ง
ลูกอีสานวา “ชายหญิงจะเปนผัวเมียกนัมี 3 อยาง คือสูขอกันแลวแตงตามพธิ ีกับชวนกันหน ีและชู
กันอยางทิดจุนชูคํากองนี”่6 ผูเขียนวทิยานพินธจะขอยกตัวอยางประเพณีแตงงานของของอีสานซึง่
ปรากฏในผญา ดังนี ้
 

…..เดือนพฤษภา ปสามสอง งานกินดองกะมีขึ้น แขกมาบักหลายใหญ ลวนแต
หนาสดใส ยากะพอใจลูกสะใภคาดองนั้นกะบแพง หลังงานแตงเงินผูกแขนรวมไดเจ็ดพัน
หา….. 

(25 ธ.ค. 2545) 
  
 ผญาบทนี้พูดถึงประเพณีแตงงานที่ชาวอสีานเรียกวา การกนิดอง เมื่อชายหญิงจะ
แตงงานกนัแลว พอแมทั้งสองฝายก็จะตกลงคาตัวของหญิงหรือสินสอด เรียกวา คาดอง และหา
ฤกษงามยามดีสําหรับจัดพธิี พิธกีินดองจะจัดใหเสร็จส้ินภายใน 1 วันที่บานฝายชายและฝายหญิง 
เมื่อญาติพีน่องมาพรอมกนัแลวจึงทําพิธีสูขวัญที่บานของแตละฝาย สูขวัญเสร็จแลวก็ผูกขอตอ
แขนฝายชายและแหขันหมากมาบานฝายหญิง7 และทาํพิธีที่บานฝายหญิงตอ 

ปจจุบันนี้มีคําศัพทอีกคาํหนึง่ใชกลาวถงึพฤติกรรมของฝายชายที่แอบลักลอบเขาไป
ทําอะไรขณะที่ฝายหญิงหลบัอยู เรียกวา หลอน ดังความในผญาบทหนึ่งวา 

                                                           
6 คําพนู บุญทวี, ลูกอีสาน ( กรุงเทพฯ : สํานักพมิพบรรณกิจ, 2523), 40. 
7 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพคร้ังที่ 8 (อุบลราชธานี : โรงพิมพ   

ศิริธรรมออฟเซ็ท, ม.ป.ป.), 20-33. 
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 …..นางเอย ตกยามคืนวาสิขึน้ไปหลอน ตอนเจานอนอยูหอง คือสิไดแมนสวงใจ คน
เฮือนใกลเอย 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 14 ก.ย. 2542) 
 
 นอกจากนี้ผญาจํานวนหนึง่ยังสะทอนภาพเกี่ยวกับรักรวมเพศทั้งชายรักชาย และ
หญิงรักหญิง ซึ่งพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปนี้พบไดบางในสังคมไทยสมยัอดีต เชน การเลนเพื่อนของ
หญิงชาววัง หรือนักโทษในคุก ดังนัน้สภาพแวดลอมจึงมีสวนกดดันใหมนษุยหาทางออก เพราะ
มนุษยก็เชนเดยีวกับสัตวโลกประเภทอื่นคือมีสัญชาตญาณความตองการทางเพศ แตปจจุบัน
พฤติกรรมรักรวมเพศเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และมีการแสดงออกอยางเปดเผยผิดจากอดีต ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการรับเอาอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก พฤติกรรมดังกลาวอาจถูกยอมรับจากคน
บางกลุม แตในสายตาของคนเฒาคนแกสวนใหญยังคงเหน็วาเปนเรือ่งผิดปกต ิ ผิดธรรมชาติของ
มนุษย จึงแสดงความกังวลใจผานออกมาทางผญา ดังนี ้
 

…..ตกมาในสมัยนี้ชายก็ดี หญิงก็เดนพอแมเอยบเคยเห็น หากซางพอมันผิดเคา
แตเกาหลัง สังมาเปนจั่งซี้เคยเห็นบอีลุงตา คันผูชายก็อยากเปนผูหญิง คันผูหญิงก็อยาก
เปนผูชาย หากตางหลายแทนอเจา…..จาเวาดังผูหญิง ทาสะดีดสะดิ้งแอวออนทําเหมือน
กิริยาทาทางดังหญิงเอาฮาย ชายคือกันจนนาํเวา คมุกันเขานําเลาเวาจั่งใดละเจาอันชาย
ตอชาย พวกผูหญิงก็เปนฮายคือดั่งเดียวกัน ผูหญิงเอาผูหญิงก็มากมายหลายแลว ยาม
นอนนั้นเฮ็ดจั่งใดละเฒาแม เปนผูหญิงแทๆ เอานมแตเขาใสกัน….. 

(พอใหญบุญมา : 8 ม.ค. 2546) 
 
 ดวยเหตทุี่สังคมทุกวันนี้เต็มไปดวยชายไมจริง หญิงไมแท ดังนัน้การจะเกี้ยวพาราสจีึง
ใครตองพิจารณาดูใหถวนถี ่ เพราะผูชายสมัยนี้บางคนเปนกะเทยแตรูปรางหนาตาสวยกวาผูหญิง 
ผูชายแทๆ จึงตองระแวดระวังเปนพิเศษ ดังปรากฏเนือ้ความสนทนาในผญาเกี้ยว ที่ฝายชายไม
แนใจวาฝายหญิงเปนกะเทยหรือไม จึงตองซักไซไลเลียงเพื่อความมั่นใจ 
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 ชาย …..ตาเหลียวมองใบหนา สงสัยเดของบแมน อันแนวคนตางบาน ตัว
ผมยานแมนกะเทยนี้แลว 
 หญิง …..จั่งวาคนสมยันี้มันแปลงเปนไดหลายเพศ เฮ็ดจั่งใดกะไดกฎหมาย
หามบมี แนวผูหญิงวานั้นอยากกลับเพศเปนชาย ชายอยากกลับเปนหญิง ตามแตซอมเห็น
มาแลวแทบสิมเีต็มบาน….. 
 ชาย โอนอนองเอย อายนี้ออกจากบานมาหาคูเชยชม ยานแตเจอของ
ปลอม…..คันอายไดจั่งนองกะไคแนทูนหัว ยานแตเปนของปลอม หมูกะเทยมาลออายบ
เคยมีชู อยากคลําดูลองเบิ่งกอน….. 
 หญิง โอนอ คลําบไดดอกอาย บแมนรถสองแถว รับรองเปนของจริง บตอง
กลัวดอกแนวนั้น….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 31 ธ.ค. 2546) 
 
 จากตัวอยางผญาที่ไดกลาวมาทัง้หมดนี้จงึสะทอนใหเหน็ถึงสงัคมและคานยิมทาง
สังคมของอีสานบางประการที่ไดเปล่ียนแปลงไปในเรื่องของความสัมพนัธระหวางชายหญิงและ
การใชชีวิตคู 
 

1.2.3  ความสัมพันธของเครือญาติ 
 
 ครอบครัวชาวอีสานเปนครอบครัวที่มีความผูกพนัทางเครือญาติอยางแนนแฟน และ
จะนับเครือญาติกันกวางมาก นอกจากจะเปนญาตกิันโดยสายโลหิตซึ่งมักจะนับลําดับกันยืดยาว
เทาที่จะสืบความไดแลว ยังมีวิธนีับเครือญาติอีกสองอยาง คือ การเปนญาติดวยการผูกเสี่ยว และ
การแตงงาน จึงสังเกตไดวาชาวอีสานแตละคนจะมีญาติอยางมากมาย คนในหมูบานอาจถือเปน
ญาติพี่นองกนัมีอะไรก็มักจะชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังผญาภาษิตโบราณอีสานที่วา “ผมบหลายให  
ตื่มซอง พี่นองบหลายใหตื่มเสี่ยว” 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาสวนหนึ่งสะทอนภาพความ
ความสัมพันธระหวางเครือญาติของชาวอีสานหลายประการ กลาวคือ ในสมัยอดีตนั้นสังคมอสีาน
เปนสังคมที่คนในหมูบานมคีวามผูกพนัใกลชิดเสมือนญาติพี่นอง และจะร ู จักกันทัง้หมูบาน 
ครอบครัวอีสานเปนครอบครวัขนาดใหญ แตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป คนอีสานหลายคนตอง
ทํางานตางถิ่น ความสัมพันธระหวางเครือญาติจึงไมแนนแฟนเทาในอดีต ดังตัวอยางความ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นซึง่พบในผญา 
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 คนอีสานสมัยกอนอยูกันเปนครอบครัวขนาดใหญ พอแมมีลูกหลายคนไวชวยงานใน
ไรนา นอกจากพอแมลูกแลวก็อาจจะมีปู ยา ตา ยาย หรือพี่ ปา นา อา มาอาศัยอยูดวย ครอบครัว
อีสานนั้นเมื่อชายหญิงแตงงานกนัแลว ฝายชายจะมาอยูชวยงานไรนาที่บานฝายหญิงจนกระทัง่มี
ลูกไดคนถึงสองคน จึงจะแยกออกไปปลูกเรือนหลงัใหม สมาชิกในครอบครัวทกุคนตางมีหนาที่
รับผิดชอบแตกตางกนัไปตามศักยภาพ เด็กที่อายุเลย 5 ขวบก็จะเริม่ชวยงานงายๆ เชน เลี้ยงววั 
เลี้ยงควาย สวนเด็กหญงิกม็กัทําหนาที่นึง่ขาว ทํากับขาว ดังความในผญาวา 
 

…..ไกขันกกเสียงครกมองเพิ่นตําขาว โบราณเฮาสมัยกอนตอนผูเขียนนี้ยังเปน
เด็กนอย เคยงอยกนตําครกมอง ตํากับเอือ้ยกับนอง แตตีสามกลายตีส่ี พีส่าวใหญเปนผู
ฟดกะดง สวนหมูนองเปนผูตํา…..พอแจงมาเอื้อยผูใหญเพิ่นกะไปหาดกปอมาขูดขาย เอา
เงินใช พี่สาวใหญหาเลี้ยงนอง พี่สาวรองเพิน่กะซอย…..สวนขะนอยออกทงนา ใสเบ็ดปลา
ไวสุมื้อ นี้ละคือหนาที่ของกุหลาบเนา ไดปลามาลางมือ้ตมลางมื้อปนกินกับขาว….. 

(กุหลาบเนา : 22 พ.ย. 2545) 
 

ผญาบทนี้ไดกลาวถงึการแบงหนาที่ความรบัผิดชอบใหแกเด็กๆ ในครอบครัวของคน
อีสานสมยักอน งานเกีย่วกับการฟดขาวตําขาวเปนอกีหนาที่หนึ่งทีสํ่าคัญของผูหญิงอีสานซึ่งตอง
ทําเปนประจาํทุกวนัชวงย่ํารุงคือประมาณตีสามตีส่ี เด็กผูชายเมื่อโตขึ้นพอสมควรพอก็จะสอนให
รูจักจับกบจับปลามาทําอาหาร 

ทุกคนในครอบครัวชาวอีสานลวนแลวแตมีหนาที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
แมแตผูสูงอายุ เชน ยายาย ที่ชาวอีสานเรียกวาแมใหญ หรือแมเฒา ทีท่ํางานหนักไมไดแลวก็
มักจะอยูเรือนเล้ียงดูหลานตัวเล็กๆ ในระหวางทีพ่อแมไปทําไรทาํนา ดังความในผญาบทหนึ่งวา 

 
…..คึดฮอดยายผูเคยยังนั่งซานเฮือนเหยา ลูกไปนาปาใหเฒาเนาเฮือนกับหลาน

ออน นึ่งขาวหมกจกขาวปอนหลานนอยผูอยูเฮือน พอกบัแมแปดเปอนยามทุงยามนา 
เอื้อยกับตาไปเลี้ยงงัว บักหนองชัยกะยังนอย ยายเปนผูนําหอยนําหอมคือลูกออน เทิงยาม
นอนและอาบน้าํยายทําใหสุแนว ฮักพอปานหนวยแกวบักหนองแอวยายกวย….. 

(หนองชัย : 14 ม.ค. 2542) 
 
  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงและความจาํเปนในการดําเนนิชวีิต ทําใหคน
อีสานจาํนวนมากตองไปอาศัยอยูตางถิ่น บางก็ไปเพื่อทาํงาน บางกเ็พื่อศึกษาตอ หรือมีครอบครัว
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เปนคนจงัหวัดอื่น ดังนั้นความสัมพันธในครอบครัวของชาวอีสานจงึเหนิหางกันมากกวาในอดีต 
ดังปรากฏภาพสะทอนนี้ในผญาบทหนึง่วา 
 

เสร็จจากงานลูกสิแหว ไปกราบพอแมเจา สองเฒาผูอยูไกล ลูกอาลัย  สุแลงเชา 
เวาจมงมหา บุญคุณลูกบูชาสุวันบมีเวน แมนยามกินยามเลนยังคึดเห็นพอกับแม…..ใจ
อาวรณอยูบแลวแนวบานอยูหางกัน ลูกนี้นั้นไปคนบอนนอนคนแก ไปตามแชตามชิน อยู
กินกับผัวแกว ลูกหลายคนบแพแหลว แตแกวไปคนละบอน ออนซอนแตสองเฒาจักสิเวา
ใสผูใด 

(26 ธ.ค. 2544) 
 

โดยทั่วไปคนอสีานเมื่อแตงงานแลว ฝายชายจะมาอยูบานฝายหญิง ดังนัน้จึงมักจะมี
นิทานเกี่ยวกับความสัมพันธของพี่เขยนองเมีย หรือพอตากับลูกเขย อยูเสมอ แตกม็บีางครอบครัว
ที่ฝายหญิงไปอยูบานฝายชาย กรณีนี้ภาพสะทอนที่ปรากฏมกัเปนความสัมพนัธของแมยากบั
ลูกสะใภ เมื่อตองมาอยูบานหลงัเดียวกันมักมีปญหาความขัดแยงใหพบเหน็อยูเสมอ ดังความใน 
ผญานทิานที่วา 

 
 …..ยากับใภบถืกกัน มีมือ้หนึ่งวานั้น นางใภเวากับผัวใหฆายาของตัว เอาไปฝงให
วายเมี้ยน ขืนอยูไปกะเปนเสี้ยนขวางคอเฮาซื่อๆ เปลืองทางขาวและน้ํา บมีไดวาซอยงาน 
มีแตนอนอยูบาน เวาจมบมีหยดุ สุดทนทานใจขืนอยูไปบดีแน  ใหฟาวหาทางแก จัดการให
แลวถั่ว ผัวสิเฮด็บละเจาอดลองเวาวามา สวนทางผัวเพิ่นกะจา สิฆาอยูใหสมใจ แตใหเมยี
ทําดีกับยาตนจกัสิบมื้อ เพื่อตอบแทนบุญแทนคุณทาน…..ฮอดยามค่ํามื้อน้ัน แมเวาตอกบั
บุตรชาย วาหนายเมียมึงหลาย ไดเถียงคําทุกแลงเชา….ฆาใหตายสาแมวา เอาไปฝงอยู
ปาชา สิหาใภผูใหมแทน…...วันเวลามันกะไดหมุนเปล่ียนบมีหยุด ทางครัวเฮือนบมีทุกข 
สุขทั้งกายใจพรอม ตางคนดอมดีดวย นํากันทั้งสองฝาย…..สมหัวใจแลวทางทาวผูเปนผัว
ไดชมชื่น ยืนเทิงหัวพองยิ้ม สมใจทาวไดแตงกล….. 

(ดอกงิ้วขาว : 17 ส.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็วาแมยากับลูกสะใภยอมมีการกระทบกระทัง่ขัดใจกันบาง 
แตดวยอุปนิสัยของชาวอีสานในที่สุดก็สามารถรอมชอมกันได 
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 1.2.4  การดําเนินชวีิต 
  
 สังคมอีสานในอดีตนั้นมีวิถชีีวิตและความเปนอยูแบบเรยีบงายและสมัพันธกับ
ธรรมชาติ ชวงหนานาอาจตองทาํงานหนกั แตเมื่อตนขาวยืนตน เร่ิมแตกกอแลว งานนาก็ไมมีอะไร
มาก ชาวนาจงึมีเวลาที่จะทาํงานจกัสาน เก็บผัก หาปลา ในระหวางไปดูแลนา ชีวิตของชาวนา
อีสานจงึเปนชวีิตที่ดําเนนิไปชาๆ ไมตองรีบเรงแขงกับเวลา ดังความในผญาวา 
 

…..ฮอดเดือนหกพอฝนตกโตขะนอย กอยนําพอเขาในดอน หาฮากแดงฮากงอๆ 
งอนๆ มาเฮ็ดไถสมัยนั้น ลอกปอแตมาตากแหงแลวกะฝน หนัง  ตองแอกไวถาใส ไมงอๆ 
เฮ็ดแอกใหญ งอบคักเฮ็ดแอกนอย…..ฮอดหนาฝนหญากะเขียวเอเล ควยเขาเลพาไปเลี้ยง
อยูกลางทง หายิงปอมอยูเลาะจาย พายยามพรอมปอมเคิ่งถง….. 

(กุหลาบเนา : 22 พ.ย. 2545) 
  
 ผญาบทนี้ผูแตงเลาใหฟงถงึชีวิตชาวนาในอดีตวาชวงฤดูฝน พอพาเขาเขาไปในปา
เพื่อหารากไมมาทาํคันไถ และแอก เมื่อยงัเด็กเขามหีนาที่เลีย้งควาย งานเลี้ยงควายนี้เปนงานของ
เด็กไมตองทาํอะไรมาก คอยดูไมใหมันไปเหยียบย่ําขาวในนา หรือหนีไปเทานั้น ดังนั้นเด็กเลีย้ง
ควายจงึมีเวลาไปหายิงนก ยิงกะปอม หรือดักแยมาปงกนิ ซึ่งในสมัยกอนอุดมไปดวยสัตวเลก็ๆ 
เหลานี ้
 คนสูงอายุหรือวัยกลางคนผูเคยอยูในยุคสมัยที่อีสานยังอุดมสมบูรณและดํารงชีวิต
ดวยเศรษฐกิจพอเพียง ยังไมเปล่ียนแปลงเปนระบบทนุนิยมเชนทุกวนันี ้ มักจะแตงผญาพรรณนา
รําลึกถึงประสบการณเกาๆ ที่ดีโดยเปรียบเทียบกับสภาพการดําเนินชวีิตในสงัคมทุกวันนี้วาเปน
สมัยของวัตถนุิยมหรือลัทธบิริโภคนิยม ดังความในผญาวา 
 

…..โลกหมุนเวียนเขาสุมื้อ คนเฮานั้นก็เปลี่ยนไป มาบัดนี้ตวัของขอยก็สิไดเทียบ
ตัวอยางแตคราวหลัง ตั้งแตตอนเฮายังไตกระบองเปนเลม มันหากเต็มไปดวยความสขุ
สนุกยิ่ง ลูกชายหญิงไปโรงเรียนบไดเสียบาทเบี้ย ทางรถเรือบมีแลน ยางตีนเปลาแปนๆ   
ไปโรงเรียน บเดือดรอนคือเดี๋ยวนี้แมใหญเอย เงยกองขาวแลวกะเอิ้นนองพี่เขามากิน ผัก
ตํานินลวกผักโขม ปลาแดกบองเอามาจ้าํ…..เทียบเดี๋ยวนี้กะบไดนอยหือใหญกะคือกัน 
ตองไปไผไปมันรถเรือก็พรอม ซอมเบิ่งดูลูกหลานเฮาเดี๋ยวนี้…..มีงานบญุนําบานหืองาน
หยังก็แลวแต มอเตอรไซคเสียงแววบิดไปวาแมนรอย…..อีกคาเทอมเพิ่นขอเก็บลวงปเทอม
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นี้ มบีมีพอแมกะตองจําหาให ผ่ันเอาไปเฮด็แนวอื่น ออกมือถอืยืนเวาชู เอามืองุมตั้งแตหู 
มาหลูตนตั้งแตสองเขือเฒา ผูเพิ่นหาเงินสงเดนอ….. 

(สุวิทย : 8 ม.ีค. 2546)  
 
 เมื่อเทียบกับสมัยปจจุบนันี ้ คนเรามักวัดคุณคากันที่วัตถส่ิุงของ คนที่ไมมีจึงพยายาม
ดิ้นรนหาเพื่อใหทัดเทียมกับคนอื่น แมจะตองเปนหนี้เปนสินก็ยอม  
 

 …..สุมื้อนี้พวกพี่นองพากันแลนนําสมัย พากันขายมูลมังโลดบมีเหลือคาง พากัน
ขายไปซือ้รถยนตเอามาขี่ เอามาสามสี่มื้อรถยนตฮางแตงบเปน คิดใหถี่ๆ เดอนองพี่ชาว
อีสานเฮาเอย คันบคิดดี้ๆ สิเปนหนี้ตลอดกาล 

(พอจันทา : 3 ก.ย. 2544) 
 
 เนื้อความในผญาดังกลาวนีไ้ดสะทอนใหเห็นการดําเนินชีวิตของคนอสีานในอดีตและ
ปจจุบัน คนอีสานสมัยใหมมีความสะดวกสบายในการดําเนินชวีติแทบทุกอยาง แตความ
สะดวกสบายเหลานี้ในทัศนะของคนอีสานบางคนโดยเฉพาะคนเฒาคนแกมักจะเหน็วาเปนดาบ
สองคม และเปนผลในทางลบมากกวา 
 
 1.2.5  ดานการศกึษา 
 
 ชาวอีสานนับแตอดีตใหความสําคัญกับความรูและการศึกษาอยางยิ่ง ดังจะเห็นได
จาก ผญาภาษิตโบราณอีสาน ที่วา “เงนิเต็มพาบทอผญาเต็มปูม” ซึ่งแปลวา แมจะมีเงนิเตม็
ภาชนะแตก็ไมเทากับการมปีญญา หรือ “เฮียนใหสุด ขุดใหเถิง” ซึ่งแปลวา ถาเรียนก็เรียนใหลึก ถา
ขุดก็ขุดใหถึง เปนการสอนใหมีความเพียรพยายามในการทําสิง่ตางๆ ใหถึงทีสุ่ด ไมลมเลิก
กลางคนั  
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาดังกลาวปรากฏภาพสะทอน
ดานการศึกษาในสังคมอีสานนับแตอดีตถงึปจจุบนั กลาวคือ ในสมยักอนที่การศึกษาในระบบจะ
ครอบคลุมมาถึงภาคอีสาน ชาวบานจะศึกษาเลาเรียนกันที่วัด โดยการบวชเรียนซึง่ทาํไดเฉพาะลูก
ชาย สวนลกูสาวก็จะเรียนการบานการเรือนจากผูเปนมารดาหรือญาติผูหญิง ตอมาเมื่อระบบ
การศึกษาในโรงเรียนแพรหลาย คนอีสานจึงสงบุตรหลานเขาโรงเรียน 
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ถึงแมปจจุบนัจะเกิดสถาบันการศึกษาขึ้นมากมายในภาคอีสานและคนอีสานจํานวน
มากไดเขาเรียนในระบบก็ตาม แตคนอีสานกย็ังมีคานยิมที่จะใหลูกชายบวชเรียน คนที่ไมไดบวช
เรียนถือวายงัเปนคน “ดิบ” คือ คนที่ไมสมบูรณ ผิดกับคนที่บวชเรียนมาแลวมักจะมคีวามคิดอานที่
ลึกซึ้ง ซึ่งภาพสะทอนของคานิยมนีท้ี่ยงัปรากฏอยูในผญาในรายการ ผญาด ีอีสาน ดังนี ้
 

 …..พอเซียงมีแมใหญเฮือน ลาวถามผูขาวาพอเซียงอายุทอใด ลาวเปนแฟนผญา
ตั้งแตพอเซียงจัดทีแรกเลยละ ลาววาพอเซียงเวามวนแท ผูขาวาได 50 กวา นี้ละ ผูดีบ ผูขา
วา ผูดีคักเบิ่งบเจิด เพิ่นไดเปนมหาบ เพิ่นไดเปนมหาเปรียญประโยคเกา คารมเวาจังมวน
หลาย….. 

(แมเอน บานดอนงัว : 15 ต.ค. 2544)  
 
 ในปจจุบนันี้การศึกษาเลาเรยีนจากวัดมนีอยลง เพราะไดมีสถาบนัการศึกษาเกิดขึ้น
ในภาคอีสาน สถาบันเหลานี้มีตั้งแตระดบัประถมศึกษาไปจนถงึระดบัอุดมศึกษา ดังความในผญา
บทหนึ่งวา 
 

 …..การศึกษารัฐบาลเพิ่นกะใหความสะดวกเหลือคณา มเีงินตรามาหมุนปลอยทุน
ใหยืมใช วิทยาลัยกะมีให โรงเรียนมีหลายแหง คันผูใดเรียนเกงรัฐบาลเพิ่นยองมีทุนหลวง
ใหสงเสีย ใหสบายทุกทองที่ ความสะดวกการศึกษา….. 

(พอจารยสะอาด : 11 ม.ีค. 2542) 
 
 ชาวบานอีสานสมัยใหมมีคานิยมสงลกูไปเรียนในเมืองเพื่อใหลูกไดรับการศึกษาทีด่ี
ที่สุด และพยายามสนับสนนุการศึกษาลูกเทาที่กาํลังความสามารถจะพึงม ีดังความในผญาวา 
 

 …..สงลูกไปเรียนกรุงกวางทางเมืองหลวง บอนคนแนนรถกะอั่ง เพราะลูกคือ
ความหวัง ขาวของเงินทองสงใหใชบมใีหขาดเขิน บานอยูไกลหางเยิ้นปละเทื่อลูกหวนกลับ 
วาสนาโชคชะตาบอาภัพยอมสิสําเร็จได….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 1 ก.ค. 2545) 
 
 ชาวนาอีสานหลายคนทีห่วงัจะใหลูกเรียนสูงๆ เพื่อจะไดไมตองเปนชาวนาและประสบ
กับความยากจนเชนปูยาตายาย ก็ลงทนุกูหนีย้ืมสินสงลกูเรียน ดังความในผญาบทหนึ่งวา 
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 …..ชาวนาเอย สงลูกเรียนกะยืมหนี้ธ.ก.ส. จนบมีหมองวาง คันบเรียนกะยานลูกขี้
รายบทันบานหมูเขา ยานแตลูกแตเตานั้นโงบทันคน ทั้งสังคมปจจุบันบชอบคนหัวปู บได
เปนครูทํางานหยังกะใหพอไปไดพอหัวใสขึ้นจกัหนอย พอกับแมจนวาจอย หาเงินสงลูกเตา 
เงินขายขาวกะบพอ….. 

(สาวเมืองเสล : 17 มิ.ย. 2542) 
  

คนอีสานบางคนก็ทาํงานหาเงนิสงตวัเองเรียนตอ เพราะมองเห็นความสาํคัญของ
การศึกษาวาจะชวยใหตนเองมีงานทาํที่ดี และหลุดพนจากความยากจน ดังความในผญาวา 

 
…..จบป.6 ลูกบไดเรียนตอ ไปทํางานกอสราง ทางกรุงกวางคือหมูเขา ปจจบุันอายุ

หลายขวบเขา 30 กวากลายมา ลูกทํานาเปนหลักไดพักการเรียนไว ตอนนี้หาเงินไดเลยไป
เรียนอีกดอกพอ เรียนศึกษาก.ศ.น.ไดหนึ่งปผานพน เรียนม.ตนยังบจบ พบแตความผิดหวัง 
ยอนวาจนลูกทนกลั้น ฝนอยากเรียนใหสูงลนแตความจนนั้นเปนเรื่องใหญ….. 

(สาวทานตะวันสีเหลือง : 23 ส.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงเลาถงึชีวิตของตนเองที่จบการศึกษาเพยีงภาคบังคับ เนื่องจากความ
ยากจนจงึไมมโีอกาสเรียนตอ ตองทาํงานเปนกรรมกรกอสราง ตอนนีอ้ายุ 30 ปเศษแลวแตก็ยังมี
ความหวงัวาจะเรียนใหจบสูงๆ จงึไปสมัครเรียนตอมัธยมศึกษาตอนตนที่ศนูยการศึกษานอก
โรงเรียน 
 

1.2.6   ดานสุขภาพอนามัย 
 
 สังคมอีสานในอดีต การแพทยและสาธารณสุขยังไมเจริญนัก เพราะฉะนั้นจึงมโีรคภัย
ไขเจ็บมากมาย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกบัทอง คือ ทองรวง หรือโรคบิด เพราะคนอีสานชอบ
รับประทานอาหารรสจัด และโรคพยาธิเนื่องมาจากพฤติกรรมการรบัประทานอาหารดิบหรือสุกๆ 
ดิบๆ ปจจุบนัหนวยงานสาธารณสุขไดพยายามรณรงคใหความรูเร่ืองการรับประทานอาหารดบิวา
มีโทษตอรางกายทาํใหชาวบานหันมาบริโภคอาหารสุกมากขึ้น ดังความในผญาวา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

218

…..ขอเรียนเชิญใหมารวมฟงประชมุเดออายพี่ กลุมสตรีแมบานใหมารวมวาฮวม
กัน ความสําคญัวันนี้เปนผลดีแกทองถิ่น เร่ืองการอยูการกนิที่ทางการบอกให แมลงวันได
วาชักพาโรคทองรวงนี้หนาระบาดใหญระวังเอา ผูใดเปนกะนานเซาไดเขาหาโรงพยาบาล
พุน….. 

(กระตายขาวภาค 2 : 18 พ.ย. 2545) 
 

ในอดีตภาคอีสานไมคอยมยีุงจะมีบางก็ในฤดูฝน แตก็ไมมากนัก จึงไมคอยเปนโรคอัน
เนื่องมาจากยงุ แตปจจุบันมีประชาชนชาวอีสานเปนโรคไขเลือดออกจํานวนมาก จนหนวยงาน
สาธารณสุขตองรณรงคใหความรูในการกาํจัดแหลงเพาะพันธุยงุลายซึ่งเปนพาหะนาํโรค ดังความ
ในผญาวา 
 

…..เฮือนใดมีลูกน้ํากะตกตาม บผานเกณฑ อนามัยกะแฮงเนนไขเลือดออกวามัน
หลาย สายใหมมีเปนฮอดซมุคนเฒา ใหเจาเอาทรายไวใสในอูใสในแอง คนับมีแมงงองแงง
ยุงลายกะบม…ี..ยางนําทางกะเก็บถิ่มถุงยางเศษกระดาษ เก็บแลวเผาใหเกลี้ยง ฝงถิ่มหมู
กระปอง เปนหมูบานนํารองเขตปลอดยุงลาย มีทรายมาใสลงรักษาไว บใหมีคนไขในชุมชน
เอิ้นวาไขเลือดออก บอกใหพีน่องฮูภัยฮายของหมูยุง ยามสินอนกะพากันกางมุง….. 

(สาวดอกจาน : 27 ม.ค. 2545) 
 
 นอกจากโรคไขเลือดออกที่ระบาดในฤดูฝนแลว ภาคอีสานยงัประสบกับโรคภัยไขเจ็บ
ใหมๆ ซึ่งเปนโรคระบาดที่มกีําเนิดมาจากตางประเทศ เชน โรคเอดส ดังปรากฏภาพสะทอนใน 
ผญา 
 

 …..ฮอดบานกิว่ชมพ ู เหลียวเบิ่งเฮือนหลังสูงคาคือสิเปนลาน ถามหาคนในบานไป
ไสนอ แลวเฒาพอ หรือวามีแตเจาสองเฒาพอยายชั้นบ สองตายายตอบวา ออมีลูกอยูสอง
คนเปนลูกสาวแสนงาม พอสงไปหาเงินใช พอหลายปมานั้นเขากลับพรอมการปวย ลูกสอง
คนมอดมวยเหลือสองเฒาสิเผ่ิงไผ สองตายายเลยจาเวา ลูกสาวตายเพราะเอดส โรคจัญไร
แบบนี้รักษาไดกะบหาย ทาวเอย….. 

(บักหลาหมอนกิ่ว : 5 ส.ค. 2542) 
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เนื้อในผญาบทนี ้ ผูแตงเลาเรื่องราวที่ตนเองประสบเมื่อเดินทางไปหมูบานแหงหนึง่ชื่อ
วาบานกิว่ชมพู ในหมูบานนี้มีแตบานเรือนใหญโต แตกลับเงียบเหงาเหลือเพียงพอเฒาแมเฒานั่ง
อยู ผูแตงจงึเขาไปถามวาลกูหลานหายไปไหน ก็ไดรับคําตอบวา พวกเขาสงลูกไปทํางานในเมอืง
ทําใหลูกติดเอดสและเสียชีวติ  

นอกจากโรคเอดส โรคติดตอที่เกิดจากเชื้อไวรัสซ่ึงกําลังแพรระบาดไปทั่วโลกแลว ยัง
พบวาคนอีสานในปจจุบันตองเผชิญกับโรคภัยอื่นๆ อันเนื่องมาจากสภาวะแวดลอมและจิตใจ ดัง
เห็นไดจากความในผญาบทหนึง่ทีว่า 
 

 …..โรคใหมๆ จั่งซี้ เกิดขึ้นใหมเปนทิวแถว โรคไขแกว หวัดซาส ปอดบวมกะพวมรุง ผู
เพิ่นปรุงยาแกนําบทัน มันเกิดใหม แกโรคเอดสยังหายาบได ผัดแถมใหตื่มซาส แมนสิอยู
ลาๆ โรคซุมเกากะเทียวถาม โรคเบาหวานโรคความดัน เสนเลือดตันไขมันเพิ่ม โรคเกา
เสริมแขนขาลามึนชาอัมพาต ยังดื่นดาดอยูครบถวน ผูใดอวนโรคแหงหอม เกิดจาก
ส่ิงแวดลอมสารพัดนานา ทั้งปุยยาสารเคมีที่คนนํามาใช หลนลงในดินน้ํา ลอยอยูตามมวล
อากาศ สะสมธาตุพิษไว เลยทําใหปวยเปน มีไปเหมิดบละเวน อาหารอยูตามแผง หมูเนื้อ
แดงกะปนสาร หมากมวงหวานเขาดองไว ไซยาไนต สารรายฤทธิ์มันหลายไรสีกลิ่น เอา
ฮอดฟอมารีน แชปลาหมึกผักคะนา ใหดูนารับประทาน ฟงคุณหมอมีแตแนวนายาน จักสิ
อยูสิกินหยัง ขาวโฮยเกลือกบัพริกวาขาดสารอาหารดวย ลงหากินในหวยงมหมากหอย
กอยปลาเดิด ผัดวาเกิดพยาธิฮาย โรคใบไมสิแลนหยาม….. 

(เซียงจอย : 8 พ.ย. 2546) 
 

ผญาบทนี้ไดสะทอนใหเห็นโรคภัยไขเจ็บอ่ืนๆ ที่พบในภาคอีสาน ไดแก โรคไขหวัดซาส 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง โรคเหลานี้เกิดจากพฤติกรรมการดําเนนิชีวิตและการบริโภค
ในสังคมยุคใหม และสภาพแวดลอมทางสังคมที่เต็มไปดวยความเครียดและมลพิษ โรคหลายชนดิ
ยังคงไมทราบวิธีการรักษา และโรคที่เกิดขึ้นใหมนี้สังเกตวาทวีความรนุแรงมากกวาโรคในสมัยกอน
มากนัก 
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1.3  ดานปญหาสังคม 
 

สังคมอีสานในปจจุบนัเปลีย่นแปลงไปอยางมากเมื่อเทียบกับอดีต ความเปลีย่นแปลง
ดังกลาว บางอยางก็สงผลในเชิงบวก แตบางอยางกส็งผลในเชงิลบ ซึ่งกอใหเกิดปญหาสงัคม
ตามมา ผญาในรายการผญาดี อีสานนัน้ ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาสังคมตางๆ ซึง่คลายคลงึกบั
ปญหาที่กอตัวขึ้นในสังคมกรงุเทพและภาคตางๆ ของประเทศไทย ไมวาจะเปนปญหาวยัรุน 
ครอบครัว ยาเสพติด การพนนั ดงัตวัอยาง 

 
…..บาวเมียเผลอสาวผัวเผลอ นักเรียนนักศึกษาออกเที่ยวเพลินหาเงินใช พอแม

ปลอยตามใจสงไปเรียนหวังใหลูกกาวหนา มีงานทํานําเงินมา ผัดไปกลาแนวบแมน ยาง
กอดคอจบัแขนสมัยโลกกาวหนา ของในผาฮอดบแพง สมัยผูหญิงหาผัว สมัยเจาหัวหา
แบงค โบราณทายโพดมันแมน….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 18 ก.พ. 2546) 
 
 ผญาขางตนกลาวถงึปญหาวัยรุนและความสัมพนัธของครอบครัวที่ทั้งสามีและภรรยา
ตางตองทํางานเพื่อหาเงนิมาจุนเจือครอบครัวจนไมมีเวลาใกลชิดและอบรมสั่งสอนลูก ทําใหเด็ก
หันไปคบเพื่อน และหลายคนตองตกเปนเหยื่อของยาเสพติด ดังความในผญาวา 

 
…..ฟาวมาแกกอนสิสาย เพิ้นเอย เยาวชนทั้งคาย พวกนองนุงหญิงชาย หลงอบาย

อยางดื่มด่ํา ลวงถลําเกลือกกลั้ว ลืมตัวเขาเมาตัณหา แหลงเริงรมยมีสุแนวเทิงยาบา ยา
เลิฟ ยาอี มั่วโลกียกะพองกัน สารพันปญหากลุม….. 

(กุหลาบสด : 3 ธ.ค. 2544) 
 
  ปญหายาเสพติดนี้เปนปญหาที่ปรากฏอยูในผญาเปนจํานวนมาก สะทอนใหเห็นวา
ภาคอีสานนั้นกําลังถูกคุกคามดวยภัยยาเสพติดและมีความรนุแรงไมแพภาคอื่นๆ ผูแตงผญาจึง
พยายามที่จะเขียนผญาเพื่อตักเตือนเยาวชนใหรูถงึพษิภัยดังกลาว ดงัความในผญาวา 
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…..อันสุรายาบา หรือกัญชายาฝน เฮโรอีนหมูนั้นใหหนีเวนหางไกล เสพเขาไปถึง
สิหลายหรือนอย จิตใจลอยเปนบาปวง พิษภยัมันมีหลายหลวง เฮ็ดไผเปนบาคลั่งลืมซ่ําพอ
แมตน เงินบมีกะหาคนปลนลักขโมยเขา เอาของเฮือนไปขาย พอแมเตือนบมีได ลังคน
โมโหฆาตบตีพอกับแม….. 

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 21 ต.ค. 2545) 
 

 นอกจากปญหายาเสพติด ซึ่งเปนปญหาระดับชาติที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาอืน่ๆ 
ตามมาอกีเปนลูกโซแลว ปญหาอีกปญหาที่นาวิตกในสังคมอีสานก็คือ ปญหาเกี่ยวกบัการพนัน 
ดังความในผญาวา 
  

…..พอเซียงเอย หนายหลายเดซุมเลนการพนันเบี้ยโบก เลนไฮโลถั่วไพมวยตูผอง
ไกตี ยามกลางเว็นกะไปลี้เลนอยูนําเถียงนา…..มีการงานแนวใดกะปลอยวางเอาไว บ
สนใจงานบานทางครัวเฮือนกะปาปลอย ขอแตวาไดเลนเมิดมื้อกะบเซา ขาวบกินกะ
ไดยานตั้งแตเสียเวลา บวาหญิงหรือชายเลนเปนฮอดเด็กนอย บางคนถอยบางคนเขาจก
หาเงินจนถุงขาด ปากถุงดําปนๆ       เหมิดเงินแลวกะบเซา ยืมเงินเขาบไดกะฮองดาเถียง
กัน บทันดนกะตบตีตอยกันใหวายวุน…..เลนหมดปกะบฟนจนขายไฮขายนา ยามไดมา
กะดีใจบัดหาเสียไดนอนเศรา….. 

(ส.อ.บ.ต.ทองม ี: 7 ม.ีค. 2546) 
  
 ปญหาครอบครัวก็เปนอกีปญหาหนึง่ซึ่งเปนปญหาทีน่าวิตก สังคมอีสานในอดตีนั้น
ปญหาครอบครัวเปนปญหาที่พบจาํนวนนอย เพราะครอบครัวและระบบเครือญาติของอีสานมี
ความเขมแข็งมาก แตปจจุบันคนอีสานตองไปทํางานตางถิน่หรือตางประเทศจาํนวนมาก ทาํให
บานหลังหนึ่งๆ เหลือเพยีงคนแกและเด็กซึง่ไมสามารถไปไหนได บางครอบครัวสามีไปทํางานไกลๆ 
ภรรยาเกิดความวาเหวขาดที่พึง่จึงคบผูชายอื่น และเปนสาเหตุของการหยารางตามมา ดงัความ
ในผญาวา 
 

 ……ผัวกับเมียไดฮางหยา พรากลูกเปนกําพราขาดพอเลี้ยงแมนล่ําแงง ลูกถามแลง
ถามเชาอีพอลาวไปไสแม…..ปญหานี้ไผผูกอแมนผูแมหรือผูพอ ลูกจั่งเปนกําพรา แตนอย
นั้นออนเยาว ถิ่มปญหาใหลูกเตาขาดความอบอุนที่เคยมี กลายเปนเด็กที่บดี คบหมูไปบ
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คืนบาน เปนคนพาลกะบหนอยเปนคนดีกะไคแน ขอใหพอกับแมปญหามีกะใหคอยๆ เวา 
อยาเอาแทแมนแตใจ….. 

(สาวพิการ : 14 ม.ค. 2543) 
 
 ผญาบทนี้มีเนือ้หาเลาถงึสามีภรรยาที่หยารางกนั ทาํใหลูกเปนกาํพรา ขาดความ
อบอุน กลายเปนเด็กมีปญหา เกเรคบ และเพื่อนไมด ี
 
1.4  ดานวัฒนธรรมในการบรโิภค 
 

คนอีสานนัน้กนิงายอยูงาย สังเกตไดจากที่อยูอาศัยที่มกัจะสรางขึ้นอยางงายๆ และ
ไมเลือกบริโภค สัตวหรือผักชนิดตางๆ หากไมมีพษิหรือโทษตอรางกายแลว ชาวอีสานสามารถ
นํามาเปนอาหารไดทั้งสิ้น อาจเพราะความยากไรทําใหอาหารเปนปจจัยสีท่ี่สําคัญยิ่งของชาว
อีสาน ดงับทผญาโบราณทีก่ลาววา  “ทุกขบมีเสื้อผาฝาเฮือนเพกะพออยู ทกุขบมีขาวอยูทองนอน
ล้ีอยูบเปน”8  แปลวา ความทุกขเพราะไมมีเสื้อผาสวมใส หรือมีฝาบานพังชาํรุด ก็ยงัอยูได แต
ความทุกขเพราะไมมีขาวกนิจะนอนหลบซอนอยูไดอยางไร แสดงใหเห็นวาคนอีสานนัน้ถือวาเรื่อง
กินเปนเรื่องสาํคัญยิ่ง จะสังเกตพบวาในสังคมอีสานนัน้เมื่อเจอกนัจะตองทักทายกนัดวยคาํวา 
“กินขาวแลวบ” หากผูนัน้ตอบวายงับกนิ ก็จะชักชวนใหข้ึนไปรับประทานอาหารบนเรือน โดยคํา
ชวนนี้มักจะกลาวเปนบทรอยกรองที่ไพเราะวา “มาเดอหลา มากนิตมไก หัวสิงไคใสพรอม ปลา
แดกใสนํา จ้าํโลดจ้ํา ใหมันอิม่นํากัน พอสองสามวันกะแตงงานเดอนอง”9 

วัฒนธรรมการบริโภคของชาวอีสานนัน้เปนที่ข้ึนชื่อ ทัง้ในดานความแปลก และใน
ดานรสชาต ิ อาหารแตละชนิดทีป่รุงอยางอีสานนัน้จะมีรสชาติชวนรับประทาน ทําใหอาหาร
พื้นบานอีสานไดแพรกระจายไปสูทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ สมตําไกยาง และลาบนัน้ปรากฏอยูใน
ทุกจงัหวัดของประเทศไทย 

                                                           
8 คําหมาน คนไค, ผญาภูมิปญญาอีสาน, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทย

วัฒนาพาณิช, 2542), 7. 
9 สัมภาษณ สุพรรณรัตน คอนกรีต, คนพืน้ถิน่จังหวดัอุบลราชธาน,ี 30 ธันวาคม 

2548. 
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อาหารหลักทีช่าวอีสานบริโภค ก็คือ ขาวเหนยีว การนึง่ขาวเริ่มดวยการเอาขาวไปแช
น้ําเรียกวา หมาขาว ถาเปนขาวใหม จะหมาไว 2-3 ชั่วโมง แตถาเปนขาวเกาตองหมาไวนานๆ 
ดังนัน้ขาวที่จะนึ่งกนิตอนเชาจะตองหมาไวกอนเขานอน ดังความในผญาวา 

 
…..ฮอดยามแลงยามเชาเห็นเฮานึ่งขาวหมา มาแตไฮแตนาทั้งที่อิดออนลายังหา

ขาวหมาแลง…..งานหมูนี้มันเปนงานของหลอนบังอรเฮ็ดทาพี่ มีเวียกงานฝายบานอี่นาง
หลาสิรับรอง….. 

(ส.สามเศรา : 19 ม.ค. 2543) 
 

อาหารหลักอกีอยางของคนอีสาน คือ ปลาราหรือที่คนอีสานเรียกวาปลาแดก ซึง่เปน
กรรมวิธีในการถนอมอาหารของอีสานใหเก็บไวไดนาน ในยามทีจ่ับปลาไดมากๆ และเหลือจาก
จากการบริโภค ปลาแดก ถอืเปนอาหารทีจ่ะขาดไมไดในทกุครัวเรือนของอีสาน เชนเดียวกับน้าํบูดู
ของภาคใต หรือกะปของภาคกลาง เพราะนอกจากจะใชประกอบอาหารไดหลากหลายแลว 
น้ําปลารายงัเปนเครื่องปรุงรสที่สําคัญของอาหารประเภทตางๆ อีกดวย ดงัความในผญาวา 

 
…..นกเขาเขียวคั่นเปนไซกะเปนไซหลังหลา ปูปลาบมาแกน ไซของพี่จารยส.หาม

จนวาหลังแอน เอามาเฮ็ดปลาแดกนอย….. 
(ส.สุขสันต : 16 ธ.ค. 2545) 

 
ผญาบางบทยงัไดสะทอนใหเห็นถึงขัน้ตอน กรรมวิธีในการทําปลารา ซึ่งมักจะมีเกลอื 

ขาวคั่วและรําเปนวัตถุดิบหลกัในการหมกัปลารา ดงัตัวอยาง 
 

…..ตื่นขึ้นมายามมือ้เชาสิเอาควายออกไปโทง เปงคันคูถางนอยเอาไซดกัไววาใส
ปลา พวกปลาซิวนั่นนาปลาเขงใหญกะมานาํ ปาดหัวเอาหมักรําสิเลาเปนนอปลารา ปลา
แดกนามันหอมแท ปลาแดกไทยบเขาทา สูปลาแดกนาบได ในไหพุนมันจั่งนัว เอาเปนตัว
ใสจานไวคําเขาไถจนวาหัวปลาแดกเดิน จ้ําจนเพลินทั้งหมวนพรอมคําสุดทายไดฉีกเอา สี
แนบๆ คําเขาบกัพริกหนวยมาหักกลาง ทั้งพองกินทั้งพองคางบักพริกฮางมนัเผ็ดแท 

(กระตายขาวภาค 2 : 9 ม.ค. 2545) 
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  คนอีสานชื่นชอบการรับประทานปลามาก ปลา จงึถอืไดวาเปนทรัพยากรอาหารที่
สําคัญในสังคมอีสาน ในสํารับอาหารของคนอีสานแทบจะทุกมื้อตองมีอาหารทีท่ําจากปลา
ประเภทใดประเภทหนึ่งอยูดวย โดยเฉพาะ “แจวปลารา” และนอกจากจะนาํเอาปลาทีห่าไดมาทํา
ปลารา หรือปลาแดกแลว คนอีสานสามารถนาํปลามาปรุงอาหารไดหลายวิธ ี ไมวาจะลาบ กอย 
ออม หมกแตสวนใหญมักใชวิธีปงหรือตม 

จะสังเกตไดวาวตัถุดิบที่นาํมาทาํอาหารของชาวอีสาน ไมวาจะเปนเนื้อสัตว หรือผัก
ชนิดตางๆ ลวนเปนวัตถุดิบที่หางายตามธรรมชาติทั่วไป คือจากนา ปา หรือตามแหลงน้าํ อาจมีที่
เพาะเลี้ยงหรือปลูกไวเอง เชน เปด ไก หม ูและผักบางชนิด คนอีสานในอดีตนั้นแทบจะไมตองซื้อ
หาอาหารมารบัประทานเลย เพราะอาหารมีอยูทัว่ไปและหางาย ดงัความในผญาวา 
 

 …..เลยถึงบานเฮือนชานเขาครัวกอน ปอนหีบแง(แย)ยางไวในไฟนั้นเกือบไหม
เกรียม ผมเลยเตรียมเขียงไวสับๆ ไปจนแงหมุน น้ําปลาแดกสิอุนๆ หัวหอมเตรียมหั่นไว ผัก
อี่ทาพรอมมันจั่งหอม สับบกัมวงสิออมปอมเอาลงไสมันจัง่นัว ขาวคั่วลงใสนําสวนผสม
เครื่องปรุงแง กินแลวแวไปหาเพื่อน ชวนยิงกะปอมตอนชวงบาย…..เตรียมเอาซิงไปดักไว
นกขุมไฟไลทั้งนกขุมปา มาติดชิงเบิ่งเถิดหนา เอาลาบวาใสปลี แซบอีหลพีอเซียงเจา หรือ
สิเอาไปเฮ็ดออมใสขาวคั่วสิหอมๆ ผักกาดชหีมูรวมกันเขาแฮงแซบหลาย ผูฟงเอย 

(กระตายขาวภาค 2 : 13 ม.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงเขียนถึงสัตวเลื้อยคลานทีช่าวอีสานนํามาบริโภค คือ แยและกะปอม 
กะปอมนั้นก็คอืกิ้งกา สวนแยจะมีลักษณะคลายกิง้กาชอบขุดรูอยูในดิน พรอมทั้งบอกกรรมวิธีการ
ปรุงเปนอาหารโดยใชเครื่องปรุงงายๆ คือ น้าํปลาแดก หัวหอม ขาวคัว่ ผักอทีา มะมวง นอกจาก
สัตวเลื้อยคลานเล็กๆ ในผญาบทนี้ยงัปรากฏสัตวปกที่สามารถนํามาเปนอาหารได คือ นกขุม 
 เนื่องจากความแรนแคนของภาคอีสาน อาหารที่ไดมาเพียงเล็กนอยจึงมักตองแบงปน
กันรับประทานอยางประหยดั ดังความในผญาวา 
 

…..ถือแหมาพากันฟาวหาปลาขาวกินขาวเที่ยง ไดปลาขาวมากอยเมี่ยงมดแดง
สมกะใสนํา อยาสิพากันจ้ําคุยกันอยางเต็มนัก ผักกระโดนกะมีหลายมาหอกันกับกอย….. 

(2 ก.ย. 2545) 
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 ผญาบทนี้สะทอนภาพอาหารที่ชาวอีสานนํามาบริโภค คือ ปลาขาว และกอยมดแดง 
ครอบครัวอีสานสวนใหญจะมีสมาชิกคอนขางมาก ดังนั้นเวลารับประทานอาหารจะนั่งลอมวงกนั 
โดยมีสํารับกบัขาววางอยูตรงกลาง เวลารบัประทานจะใชขาวเหนยีวปนเปนกอนจิม้ลงไปบน
กับขาว ฉะนัน้ผูใหญมักจะกลาวเตือนเด็กๆ วา “อยาจ้ําแรง มันสหิมดไว ใหจ้าํคอยๆ” 
 นอกจากนี้ในชวงฤดูฝนอาหารทีช่าวอีสานมีรับประทานอยางอุดมสมบูรณ คือ กบ 
เขียด อ่ึง อีกทัง้ยังมีเห็ดชนิดตางๆ และหนอไมข้ึนอยูมากมาย ดังความในผญาตอไปนี ้
 

 …..กินงายแลวกะปลอยควาย หอขาวเหนียวหอแจวพรอม หนังสติ๊กยิงกะปอม ปง
หอมๆ สีเหลืองๆ ใสเขียงเอาลงกอย ใบหอมซอยลงอีกซ้ํา บักมวงตํายําอรอย กอยกะปอม
บักมวงนอย อรอยแทอีพอเอย เคยกินบละจาเซียงคําภากะปอมกา(กิ้งกา) อาหารปาหอ
ขาวปน มันเปนพื้นแตกอนมา ไปหาเอาบไดซื้อคือผัดหมี่แกงไทย ไขมดแดงอยูในฮังไมทั่ง
ลงเอามากอย อยากบักหอยกะลงน้ํา งุมคราวเดียวกะพอออม กุงกะม ีปลากะพรอม คันบ
ครานไปหวานแห…..คันฝนดี นามีน้ํายามเดือนหกฝนตกใหม ปลาดุกใหญขึ้นไลน้ํา เอา
แหฮาวเขาใสเผา จับอึ่งยางอึ่งเพายามฝนเงาเดือนหกเจ็ด ซุมเห็ดขอนเห็ดดิน บาน
แผนดินสิบินได เห็ดตะไคแตกเปนชอ เห็ดกอแดงดอกฮาวครก เห็ดหนาโงก(เห็ดละโงก) โซ
กโดกขึ้น ปานเณรนอยหมผาเหลือง พวกเห็ดเพียงเห็ดเผิ่ง เถิงยามฝนหากินงาย ซมุหนอ
หวายหนอไม พอหาไดอยูแมยาย กินงายๆ อยูพอแลว ตําพริกแจวใสแมงดา หาจับปูจบั
ปลาอยูเลาะนามาแกงตม งมบักหอยกะปูแปง แมงหนางํามาตําปน….. 

(นกเขาเขียว : 2 ก.ค. 2542) 
 

เมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกจิทุนนิยมเขามาแทนที่ จาํนวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น และทรัพยากรทางธรรมชาตทิี่รอยหรอลง ประกอบกับชีวิตประจําวนัของชาวอีสานที่
ตองเรงรีบแขงขัน ทําใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ชาวอีสานจงึตองหนัมาซื้อวัตถุดิบในการ
ทําอาหารหรือซื้ออาหารสําเร็จรูปจากตลาดและรานคามากขึ้น 

คนอีสานนับแตอดีตจนถึงปจจุบันนิยมบรโิภคอาหารสด หรือดิบ การกินกุงฝอยหรอื
ปลาดิบตัวเล็กๆ เปนของปกติสําหรับชาวอีสาน คนอีสานที่ชอบกนิอาหารดิบมากๆ เครื่องในววั 
หรือเนื้อสันก็กนิดิบได ปจจุบันนี้คนอีสานกินอาหารดิบกันนอยลง เนื่องจากมกีารรณรงคและให
ความรูดานโภชนาการทาํใหชาวบานมีความรูวาอาหารไมสะอาดหรือไมสุก อาจเกดิโรคพยาธิและ
โรคทางเดินอาหารอื่นๆ ตามมาได แตอาหารบางประเภทเชนปลาซิว กุงฝอย ปูนา หรือแมลงชนดิ
ตางๆ กย็ังมีคนกนิดิบๆ กนัอยู ดังความในผญาวา 
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…..กินแลวแวไปโทงใตไปยามไซเบิ่งอีกกอน ยกขึ้นมาหนกัสิออนตอนปลาซิวนอย

มาชางหลาย เอามือฟายใสจานไวไปหาฮังมดแดงกอน เคาะลงใสเรียบรอย ซอยหอม
พรอมขาวคั่วนํา สีก่ําๆ เสร็จแลวเอาแจวผงลงคนใส มันบสมพอปานใด บักกอกในกะตา
นอยเอามานวดแมนบีบลง เสร็จแลวโปงตีวงลอมเอาเหลาขาวจักกงแน มาทาแมพวกหมู
เจาแฟนฟงเฒาแมนพอเซียง ใหมาเรียงเปนแถวเขากินกอยซิวนํากันกอน นอนนํากันอยูพี้
ตื่นเชาจั่งคอยเมือ ผูฟงเอย 

(กระตายขาวภาค 2 : 9 ม.ค. 2545) 
 

นอกจากเนื้อววั และปลาที่ชาวอีสานชอบรบัประทานแลว คนอีสานยงัสามารถนําสัตว
เกือบทุกชนิดมาเปนอาหารได ไมวาจะเปนสัตวเล็กๆ จาํพวก แย กิ้งกา ตุกแก กบ เขียด อ่ึง สวน
แมลงก็สามารถนํามาเปนอาหารไดหลายชนิด เชน แมงดา แมงเมา แมงกนิูน กุดจี ่จักจั่น จิง้หรีด 
ตั๊กแตน แมเปง เปนตน ดังความในผญาวา 

 
…..กลับมาไวๆ เดออาย คิดฮอดหลายแทเดอพี ่กลับมากินคั่วจุดจี่คั่วแมงอี่จักจั่น

พรอม กะปอมนอยกอยอยูเถียง กลับมาเคียงเฮียงขางทุงนาขอยกะสิไดสดชื่น….. 
(สาวดอกแค : 26 พ.ย. 2544) 

 
 จุดจี่หรือกุดจี่เปนแมลงปกแข็งชนิดหนึง่ กินมูลสัตวเปนอาหาร  ชนิดที่ชาวอีสานจับ
มากนิเปนกุดจี่ข้ีวัวขี้ควาย การขุดกุดจี่จะทาํเฉพาะหนาแลง หลังฤดูเก็บเกี่ยวชวงมกราคมถึง
พฤษภาคมเมือ่ไดกุดจี่มาแลวก็จะนําไปลางน้าํจนสะอาด แกะปกออก และนํามาค่ัวโดยใชไฟ
ออนๆ 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยไมเลือกนีจ้ะเปนเพราะความอดอยากหรือเนื่องมา 
จากภูมิปญญาอันชาญฉลาดของชาวอีสานก็ไมทราบได เพราะการบรโิภคอาหารเชนนี้มมีาชานาน
แลว ตั้งแตสมัยอดีตที่อีสานยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบรูณอยู และเปนทีน่าสงัเกตวา
ปจจุบันความนิยมการบริโภคแมลงของชาวอีสานไดแพรหลายเขามาในกลุมคนภาคอื่นๆ 
โดยเฉพาะกรงุเทพมหานคร แมลงบางชนิดถูกจัดใหเปนอาหารจานเด็ดในภัตตาคาร การบริโภค
แมลงจึงไมนาจะเกิดขึ้นเพราะความอดอยาก แตนาจะเปนเพราะรสชาติที่อรอยมากกวา เพราะ
ปจจุบันแมลงหลายชนิดหายาก และมีราคาแพง 
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 ชาวอีสานมกีรรมวิธีการปรุงและถนอมอาหารทีห่ลากหลาย การประกอบอาหารของ
คนอีสานมักมข้ัีนตอนอยางงายๆ ไมพิถพีถิันในเรื่องสีสัน ความประณีตหรือความงดงามของการ
จัดสํารับกับขาว แตจะใหความสาํคัญในเรื่องรสชาติอาหารและความอรอยมากกวา ส่ิงเหลานี้ลวน
เปนภูมิปญญาชาวบานอีสานที่สืบทอดกนัมาแตบรรพบุรุษ ดังความในผญาวา 
 

 …..เพิ่นออกสบิลาวออกรอยบนอยหนาซ้ําเรื่องทาน เชนวาอาหารขาวของมาทาน
คูซุอยางมอีาหารไกตมปลาสมคูสูแนว แตวาใจลาวแปวบแนวแนในศีลธรรม เพราะวาใจ
ลาวคิดหาแตแนวได….. 

(พอจันทา : 5 ต.ค. 2544) 
 
 ไกตมเปนอาหารอันโอชะอกีอยางของคนอสีาน การตมไกจะตมกนัแบบงายๆ คือ ใส
เกลือ ตะไคร ขา ใบแมงลัก พริกสดตองใสมากๆ และปรุงรสดวยมะนาวหรือมะเวอ ถาหาไมไดก็จะ
ใสมะขามสดแทน สวนปลาสมนั้นเปนวิธกีารถนอมอาหารอีกอยางหนึ่ง โดยการนาํเอาปลามาขอด
เกล็ดชําแหละและลางใหสะอาด แลวคลุกดวยเกลือเอาขาวเหนียวปนเขาไปเพื่อทาํใหเปร้ียว 
คลุกเคลาไดทีแ่ลวจึงหอดวยใบตอง เอาตอกมัด ทิ้งไว 2-3 วันก็สามารถนาํมารับประทานได การ
ทําสมนัน้ยังใชไดกับเนื้อสัตวอ่ืนๆ เชน การทําสมวัว ซึ่งมีกรรมวิธีคลายกัน 
 นอกจากการตมและการทาํสมแลว ยังมกีารออม ซึ่งใชกบัอาหารไดแทบทุกชนิด ไมวา
จะเปน ออมปลา ออมกุง ออมกบ ออมวัว ออมนก เปนตน ดังความในผญาวา 
  

 …..ใหซักเสื้อซกัผา หุงตมพี่กะยอม กวาดเฮือนพรอม น้ําทาสิหาตัก สิเก็บผักทําครัว 
ออมแกงไวคอยนอง….. 

(ส.สุขสันต : 16 ธ.ค. 2545) 
  
 ข้ันตอนการออมนี้เร่ิมดวยการทําความสะอาดเนื้อสัตวทีจ่ะนํามาออม นําเนื้อสัตวลง
คลุกกับเครื่องปรุง คือ ตะไคร กระเทียม หัวหอม พริกแหงที่โขลกรวมกนัจนละเอียด เติมน้าํ
เล็กนอย ตั้งไฟใหสุก อาจเติมผักกาดขาว ผักชีหรือผักอื่นๆ ที่หาได 
 อาหารอกีอยางที่แพรหลายและขึ้นชื่อไปในจังหวัดอืน่ๆ คือ ลาบ และกอย ดังความ
ในผญาวา 
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 …..ใหตมหัวเทิงลาบเทิงกอย มาใหขอยลองเบิ่งไวๆ นางเลยบายมากินปงจี่ แซบ
อีหลีลาบกอยซอยยํา….. 

(บุญทัน : 6 พ.ค. 2546) 
 

 อาหารประเภทลาบและกอยนัน้ เปนที่นยิมของชาวอีสานมาก และถือวาเปนอาหาร
ชั้นดี เวลามีงานบุญประเพณีในหมูบานจะขาดอาหารประเภทนี้ไมได และเปนการแสดงถึงฐานะ
ความเปนอยูของเจาภาพวาเปนผูมีอันจะกนิ การทาํลาบจะแตกตางกบัการกอยตรงที่ลาบจะทาํให
สุกกอนนํามาปรุงรส สวนกอยจะปรุงดิบๆ โดยไมทาํใหสุกกอน วัตถดุิบที่นาํมาทําลาบ และกอย 
จะใชเนื้อสัตวตางๆ  เครื่องปรุงไดแก พริกปน ขาวคั่ว มะนาว น้าํปลา และปลารา10 

นอกจากผญาในรายการผญาดี อีสานจะสะทอนใหเห็นภาพพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคาวของชาวอีสานแลว ยงัสะทอนใหเหน็ของหวานหรือขนมของชาวอีสานซึ่งจะทาํจาก
วัตถุดิบที่มีในทองถิน่ สวนประกอบสําคัญมักจะเปนแปงที่ไดจากขาว ดังตัวอยาง 
 

 …..เขาหนีไปทํางานนับไดสองปแลว ใจคนคอยมันเปนแปวแหลวพอปานกวนขาว
ปาด วาสเอยวาสนาโตนั่งเศรา แนมเห็นขาวกองฮวง….. 

(สาวทานตะวันสีเหลือง : 4 ต.ค. 2542) 
  
 ผญาบทนี้กลาวถึงขนมขาวปาด ซึ่งเปนขนมที่ใชแปงเปนวัตถุดิบสําคัญ โดยจะนําเอา
ขาวสารมาตําเพื่อทาํแปงขนม เมื่อตําแหลกก็จะคัน้น้าํออก  เอาน้าํตาลกอนกับกะทผิสมลงไปแลว
ใสกระทะขึ้นตัง้ไฟ 
 ขนมอีกชนิดหนึ่งมชีื่อไมนารับประทานนกั แตรสชาติอรอย คือ ขนมตดหมา เหตทุี่
เรียกวา ขนมตดหมา เพราะตองเอาใบตดหมาที่มีกลิน่เหม็นฉนุมาคั้นเอาน้ําปนลงในแปงที่จะทํา
ขนม แตเมื่อนึ่งจนสุกขนมนี้กลับมีกลิ่นหอมนารับประทานนกั ตนตดหมานี้ทางภาคกลางเรียกวา 
ตนพาโหม ตนตดหมานีย้ังเปนสวนผสมของขนมชนิดอืน่ดวย คือ “ขนมขาวเขิบ” หรือที่คนภาค
กลางเรยีกวา “ขาวเกรียบวาว” ดังความในผญาวา 
 

                                                           
10 ภูมิปญญาพืน้บาน : กรณีศึกษาอาหารพื้นบานอีสาน (ขอนแกน : โรงพิมพคลัง

นานาวิทยา, 2543), 19. 
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…..เอาอี่หยังใสลวยคือหอมฮวยเบิ่งตากิงๆ” ตอยไดยินเลยตอบตรง บไปไทยเอิ้น
แนวพาโหมขึ้น ใชแนวอื่น “ขาวตดหมา” เฒาเจกเชยหลงฮอง “หา” ใสอีหยังดังๆ ดวย 
ตอยหนหวยตอบโปง แนวพาโพงตอบซือ่ๆ คือขาวตดหมาละจา กาเอาไวจักกี่อันนอ เฒา
เจกเชยพอไดยนิจั่งซั่นสั่นหัวใหญบอก “ไอหยา” ใสตดหมาอี่หลี อั๊วบสนอยาวนใกล ใสตด
หมา อั๊วนี่บซื้อให ขาวเขิบไทย อั๊วขี้เหลียด….. 

(สีโฮเฮ : 27 เม.ย. 2542) 
  

จะเหน็ไดวาผญาบทนี้เปนผญานทิานขบขัน ที่นาํเอาชือ่เรียกขนมวา “ตดหมา” มา
แตงเปนเรื่องชวนใหผูที่ไมใชคนในทองถิน่เขาใจผิดวา นาํเอาตดหมา จริงๆ มาใสในขนมดวย 

สวนขนมที่ใชในประเพณงีานบุญนัน้ทีช่าวอีสานนิยมมกัจะเปนขาวตมมัด ดังภาพ
สะทอนที่ปรากฏในผญาดังนี ้
 

 …..บุญขาวสากปนี้ มาโสกีไดไหฮ่ํา วาสิกนิจักคําขาวตมแมหอไว ผัดกนิไดแมนบ
ลง ไดยืนงงคือคนบา เห็นสาวมาโฮมเฮอืนใหม มันสุดแสนเสียใจ ปผานมาโฮมเฮือน
ขอย…..เห็นหนามลขึ้นเฮือนเพิ่น ทางปากวาสิเอิ้นอีนางหลาขึ้นผิดเฮือน แตปากบกลา
เอื้อน….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 1 พ.ย. 2542) 
 
 เมื่อวัฒนธรรมการบริโภคของสังคมเมืองไดแพรอิทธิพลมาสูหมูบานในแถบภาคอีสาน 
ชาวบานก็มีคานิยมในการบริโภคที่เปล่ียนไป เร่ิมรับเอากรรมวิธกีารปรุงอาหารมาจากทองถิน่อืน่
บาง และที่นาสังเกตคือชาวบานหนัไปอาหารประเภทอาหารจานดวนหรือฟาสตฟูด ที่ขยายสาขา
ไปทั่วทกุหวัระแหงของภูมิภาคเพียงเพราะเลียนแบบคนในสังคมเมือง ดังจะเห็นไดในผญาบทหนึ่ง
ที่วา 
 

 …..ยามกลางเวนหาขุดแง แลนไลขี้กะปอม เอามาออมกนิแลง พอมีแฮงเฮ็ดโอเลน 
บเคยเห็นรานสุกี้ ไกเคเอฟซนีอจักเทื่อ….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 19 พ.ย. 2546) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

230

 ผญาบทนี้สะทอนภาพวฒันธรรมการบรโิภคอาหารประเภท สุกี้ยากีข้องคนญี่ปุน และ
การรับประทานไกทอดเคเอฟซีของคนอเมริกัน ที่ปจจุบันอาหารดังกลาวไดแพรหลายไปทัว่โลก 
ดังกลาวนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากตางชาต ิคือ สุกี้ยากี ้และไกทอด 
 
1.5  ดานศลิปวฒันธรรมพืน้บานอีสาน 
 

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนอื หรือ อีสาน นับเปนภูมิภาคที่มีศิลปวฒันธรรมพืน้บานที่
เปนเอกลกัษณและสืบทอดมั่นคงมายาวนาน ไมวาจะเปนงานจกัสาน ถกัทอ จิตรกรรม 
สถาปตยกรรม ฯลฯ ศิลปวัฒนธรรมเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความตองการแทๆ ไมบิดพริ้วเสแสรง 
อันเปนลกัษณะของชาวบาน  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบภาพสะทอนดานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานอีสานหลากหลายแขนงดวยกัน ศลิปวัฒนธรรมตางๆ เหลานีห้ลายแขนงยงัคงอนุรักษไวซึง่
ความงดงามในอดีต แตบางแขนงก็ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานที่ปรากฏในผญาดังกลาวสามารถแยกประเภทไดดังนี ้
 

1.5.1  ขนบธรรมเนียมประเพณพีื้นบาน 
 

ขนบธรรมเนยีมประเพณีพืน้บาน คือ พฤติกรรมทีม่แีบบแผนของกลุมชนในแตละ
ทองถิน่ของประเทศ และนิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งอาจจะคลายคลึงกนั หรือแตกตาง
กันไปตามสภาพของแตละทองถิน่ สังคมใดๆ ก็ตามเมือ่มีการอยูรวมกัน ยอมตองมี
ขนบธรรมเนยีมประเพณีปฏิบัติรวมกัน  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถงึ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของชาวอีสานหลายประการ ซึง่มีประเด็นยอย ไดแก ประเพณีฮีตสิบสอง 
และประเพณีเกี่ยวกบัชีวิต ดงัรายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไปนี้ 

 
 1.5.1.1  ประเพณีฮีตสิบสอง 
 

ผญาในรายการผญาดี อีสานปรากฏภาพสะทอนของประเพณีตางๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิง่ประเพณทีี่เรียกวา ฮีตสิบสองของอสีาน ซึ่งเปนประเพณีทีท่ําประจํา 12 เดือน 
ดังนี้  
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เดือนอาย นิมนตพระสงฆเขากรรม เลีย้งผีแถน 
เดือนยี ่ ทําบุญ “คูณขาว” เตรียมหาฟนหาถานไวใช 
เดือนสาม ทําบุญขาวจี่ บุญมาฆบุชา 
เดือนสี่ ทําบุญพระเวส 
เดือนหา ทําบุญปใหมหรือตรุษสงกรานต สรงน้าํพระพุทธรูป 
เดือนหก ทําบุญวันวิสาขบูชา บุญสัจจะหรือบุญบั้งไฟ 
เดือนเจ็ด ทําบุญบูชาเทวดาอารักษหลักเมือง หลกับาน ผีบรรพบรุุษ ผีตาแฮก 
เดือนแปด ทําบุญเขาพรรษา 
เดือนเกา ทําบุญขาวประดับดิน 
เดือนสิบ ทําบุญขาวสาก 
เดือนสิบเอ็ด ทําบุญออกพรรษา 
เดือนสิบสอง   ทําบุญกฐิน11 
ประเพณีฮีตสบิสองทีก่ลาวมานี ้ ในปจจุบันคนอีสานก็ยงัคงปฏิบตัิอยูแมจะไมครบ 

ถวนทุกประเพณีเพราะสภาวะทางเศรษฐกจิ ดังความในผญาวา 
 

…..อันวาฮีตสิบสองคองสิบส่ีนั้น ตั้งแตตามฤดู พอเมือ่เดือนหกขึ้นไขแขถึงขวบ
มาแลว …..แลวใหพากันพรอมทําบุญตามฮตี บุญเบิกฟากะไดบุญบั้งไฟกะเอิ้น เดือนหก
พรอมแหงดี นี้แมนฮีตคองเกาเฮามา สวนวาเดือนเจ็ดใหทํานากลาหวาน อยาใหนานอยูชา
ดําหลาขาวบงาม เดือนแปดขึ้นใหเตาแตงหาพระ พอเมือ่เดือนเพ็ญมาอยาใหมันเขินมาง 
เขาพรรษามาแลวเฮ็ดตามครองนําฮีต ไปจําศลีอยาเวนวันมือ้อยากลาย เดอืนเกาคลอยถึง
เขตวันดับ นั้นแมนบุญขาวประดับดิน  อยาใหกลายฮีตคองเมืองบาน ฝากกับธรณีเจา
นําเอาไปสง ฝูงตายไปคองอยูถาสิเถิงแทบสง เดือนสิบนั้นเถิงเขตวันเพ็ญ บุญขาวสากมา
ใหแตงดาเตรียมพรอม บางผองถวายแกเจายาคูเคนแจก….. 

(เซียงนอย : 18 มี.ค. 2542) 
 

นอกจากเนื้อหาของผญาจะสะทอนภาพรวมของฮีตสิบสองแลว ผญาหลายๆ บทยัง
กลาวถึงประเพณีบางประเพณีในฮีตสิบสอง อยางละเอียดอีกดวย ดังจะกลาวถงึตามลําดับของ

                                                           
11 วิมล จิโรจพนัธุ และคณะ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพโอ

เดียนสโตร, 2538), 32. 
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ฮีตในแตละเดือน ที่ปรากฏในผญา ไดแก บุญเดือน4 บญุพระเวส บญุเดือน6 บุญบ้ังไฟ บุญเดือน
11 บุญออกพรรษา และบุญเดือน12 บุญกฐิน  

ฮีตบางเดือนของชาวอีสานจะสังเกตวามีความคลายคลึงกับประเพณีของภาคกลาง 
ดังเชน ประเพณีบุญพระเวส ซึ่งคลายคลึงกับประเพณีเทศนมหาชาติของภาคกลาง แต
กําหนดเวลาตางกนัคือ ภาคอีสานทําในงานบุญเดือน 4 สวนภาคกลางทาํหลงัออกพรรษาแลว ดงั
ปรากฏภาพสะทอนจากผญาดังนี ้

 
…..บานหนึ่งเอาบุญบานหนึ่งบีบขาวปุนประเพณี…..คึดไปพอความ หลงัที่ผาน

มาแตกี้นั่นบุญผะเวสเดือนสี่ บานหนองขามเพิ่นเอาบุญ ผูบาวมา โฮมทอน หวานออนซอน
คําชายเวาอยูหางมองจนหลงเชื่อ ตําขาวปุนมวนเอาเหลือ เหยียบหางมองเดี่ยงขึ้นแตใจ
นองผั่นเดี่ยงลง…..บุญเดือนสี่หวานยังคอง แตครกมองบมจีอย ตั๋วใหคอยตั๋วใหถาบุญ
ผะเวสวนมาปนี้ฮอดอีกแลวพี ่อายคอืมิดจี่ล่ี ขาวบมมีิดออยจอย บัดฟงเทศนกัณฑมัทรีไห
หาลูกออนนอย น้ําตานองหลั่งยอย ยานเณรนอยเพิ่นเทศนแซว 

(สาวหวานเย็น : 17 ก.พ. 2542) 
  
 บุญพระเวสนี้เปนงานประเพณีใหญ ซึง่ตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดงานมาก 
ดังนัน้ชาวบานจึงอาจไมไดจัดทุกป และหากหมูบานใดเปนเจาภาพจัดก็มักจะเชื้อเชิญหมูบานอืน่
มารวมทําบุญดวย ดังปรากฏในผญาขางตนที่ฝายชายนั้นเปนผูบาวตางบานมาเทีย่วงานบญุ
พระเวสและไดมาพบกับผูสาวบานนี้ ขอความในผญายังสะทอนใหเห็นถึงอาหารทีท่ําขึ้นเพื่อเลีย้ง
พระและชาวบานคือขนมจีน ซึ่งอสีานจะเรียกวาขาวปุน ในสมยักอนนั้นชาวบานจะทําเสนขาวปุ
นเอง ดังนั้นนานๆ คร้ังจงึจะมีโอกาสรับประทาน เพราะกรรมวิธีการทํายุงยาก ใชเวลาเตรียมการ
หลายวนั จะทาํก็เนื่องในงานบุญใหญๆ เทานั้น ดังจะเห็นไดจากเนื้อความในผญา ที่กลาวถึงการ
ทําขาวปุนวาตองนาํเอาขาวมาตําใหเปนแปง แลวจึงนําไปตมและเอามาบีบเปนเสน 
 เนื้อหาในผญายังสะทอนใหเห็นถึงเครื่องมอืที่ชาวบานอสีานใชตําขาว คือ ครกมอง 
ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนครกกระเดื่องในภาคกลาง ตัวครกทําจากไมเนื้อแข็งตัดเปนทอนกลมเจาะ
ใหเปนหลุมลึกตรงกลาง สวนที่ใสสากมองเรียกวา แมมอง จะเปนไมเนื้อแข็งขนาดยาว 4-5 เมตร
ตอนปลายเรียกวาหางมอง วิธีตําขาวดวยครกมอง คนตําจะใชเทาเหยียบทีห่างมอง ออกแรงกด
เทาเพื่อใหแมมองกระดกขึน้แลวปลอยเทาลงใหสากตําขาวในครกเปนจังหวะ ดังเหน็ไดจาก
ขอความในผญา 
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ประเพณีที่สําคัญประเพณีหนึ่งของชาวอีสาน ซึง่สะทอนใหเห็นถึงความขาดแคลน
น้ําฝนในการเกษตร นัน่ก็คอืประเพณีบุญบั้งไฟ หรือที่เรียกวาบุญเดือนหก เพราะจดัขึ้นในเดือนหก 
การสงบัง้ไฟนัน้ เชื่อวา เปนการสงขาวหรือบอกขาวแกพระยาแถนวามนุษยกําลังเดอืดรอนเพราะ
ขาดแคลนน้ําฝน วรรณกรรมที่กลาวถึงทีม่าของการงานบุญบั้งไฟ คอื เร่ืองผญาคนัคาก  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวิทยานพินธพบภาพสะทอนของ
ประเพณีบุญบ้ังไฟ ดงันี ้

  
…..ถึงเดือน 6…..เพิ่นก็จัดไดไฟบั้งพองหาง บางพองไดสะบับดีมาแจก แลวจึง

แปลงมัดแหนดเคียนอาวฮอดเลา มื้ออื่นเชาหากสิแมนยามดสิีไดไฟลงไชขุมตําแหนด มีทั้ง
แสนสาวลอมหญิงชายสาวบาว เขาก็จบัสากตั้งตําแหนดแกนดี หลายวันไดไฟก็เต็มเพียง
ปาก แลวจึงถอดสากไว เอาเหล็กไงเขาลองฮู อยาใหหลูทางขางเหล็กไฟกินมันบเที่ยง เจา
เตี่ยงเหลี่ยงฮูเกียงปากดํา สองมือคลําทางใตหันลงไปสอดกระหมอม เอาเหล็กสีกอมๆ 
ปลายปุมจุมลง เฮ็ดใหสีซงๆ จึงถืกบอนไฟกิน หันลงมาผัดแมนฮูเผยกนบทันดนมื่อเอาฮู
สอดกระหมอม เพิ่นก็ตัดกระดาษออมสีเส่ียวกานเหลือง มีทัง้เขียวขาวเสี่ยวแดงงามสัพมุย 
ติดลูกโอโงเกียวกานเลา หลิ่งดูเงางามเหลี่ยม พวงมาลัยแกมยาม คือสิมาบๆ เหลี่ยมเมอื
ฟาบส่ังไผ แทนอหลาเอย…..ฟงเสียงเคิงๆ กลองเสียงกลองกองสนั่น ใหมันหันออมลอม
ควนกลุมอยูดิน เดอหลา ฝนตกรินเจาอยาขึ้นยามกลางคืนเจาอยาตื่น….. 

(29 พ.ย. 2545) 
 

ขอความในผญาขางตน แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทาํบั้งไฟ กลุมที่เปนชางทาํบัง้ไฟ
นั้น เรียกตามภาษาถิน่วา “ซะบับ” หรือ “สะบับ” สวนประกอบของบั้งไฟม ี 3 สวน คือ สวนดนิ
ระเบิด หรือเรียกวา หมื้อ สวนกระบอกบั้งไฟ และสวนประกอบตกแตง วิธกีารทาํดินระเบิดจะนาํ
ถานผสมดินประสิว และกาํมะถัน ซึง่แตละสะบับก็มีสูตรแตกตางกันไป คัว่ในกระทะจนแหงสนิทดี 
นําออกผึง่แดด แลวนาํไปตําในครกใหแหลก การบรรจุดินระเบิดในบัง้ไฟ เรียกวา ตําบั้งไฟ ตอง
บรรจุใหแนนจนแข็งตัวเหมือนหนิ และตองตําเบาๆ ดวยสากที่ใชเฉพาะในการตําบั้งไฟ จากนั้นจงึ
ใชเหล็กเจาะรบูั้งไฟขนาดตางๆ กนั12  

                                                           
12 ธวัช ปุณโณทก, “บั้งไฟ : การทํา,” สารานกุรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน. 7 

(2542) : 2252-2257. 
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ประเพณีที่สําคัญอีกประเพณีซึ่งปรากฏในผญาคือประเพณีลอยกระทง การลอย
กระทงนี้ชาวบานอีสานจะทาํในเดือนสบิเอ็ดซึ่งจัดงานบุญออกพรรษา ดังความในผญาวา 

 
…..เดือนสิบเอ็ดน้ําขึ้นลนตลิ่งไหลนอง เดือนสิบสองวันเพ็ญเดนเดือนแสงจา ปวง

ประชาชาวบานกะไหลโฮมแนนอั่ง หลั่งมาฮิมทาน้ํา เตรียมทาวาสิลอย ถือกระทงคอยจอ
รอเวลาสิลงลอง มองไปฮมิฝงน้ําสังเปนนาชื่นชม ไดเวลาแลวกมลงปลอยลอยไป แสง
เทียนไขลอยวนสวางไปตามน้ํา สังมางามเอาฮาย ทั้งหญิงชายสาวบาว ทั้งหมูเด็กหนุม
นอย มาลอยเลนปลอยกระทง….. 

(นกไสโคก : 7 พ.ย. 2544) 
 

ประเพณีลอยกระทงนี้เปนประเพณีของภาคกลางซึง่ทาํในระหวางวนัเพ็ญเดือนสิบ
สอง เมื่อคนภาคกลางมาอยูในภาคอีสานจงึนาํเอาประเพณีมาทําพรอมกับการปลอยเรือไฟในวนั
เพ็ญเดือนสิบเอ็ดดวย13 ขอความในผญาบทนี้ปรากฏอางถงึเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสองซึ่งนาจะ
มาจากความสับสนของผูแตงวางานลอยกระทงจัดขึ้นในเดือนใดแน เพราะบางพืน้ทีย่ังยึดถือตาม
ประเพณีอีสานคือจัดในเดือนสิบเอ็ด แตบางพื้นที่ก็จัดขึน้ในเดือนสิบสองตามภาคกลาง 
 
 1.5.1.2   ประเพณีเกี่ยวกบัชีวิต 

 
นอกจากประเพณีสําคัญตามฮีต 12 แลว ยังมีประเพณีสวนบุคคลหรือประเพณชีีวิต 

ซึ่งจะเกี่ยวของกับการเกิด แก เจ็บ ตาย และการดําเนินชวีติของคนอีสานอีกมากมายหลาย
ประเพณีที่ปรากฏในผญา ในอดีตนั้นชาวอีสานจะมีประเพณีทีเ่รียกวา ประเพณีลงขวง คําวาขวงนี้ 
หมายถงึลานบาน ประเพณลีงขวง เปนประเพณีทีพ่วกสาวๆ จะลงไปทํางานปนฝายหรือทอเสื่อ  
บริเวณลานบานกนัเปนกลุมๆ ในเวลากลางคนื ซึ่งปกติมักเปนหนาหนาวหลังการเก็บเกี่ยวขาว
แลว การทํางานเชนนีน้อกจากชาวบานจะไดพบปะพูดคุยสังสรรคกันแลว ยงัเปดโอกาสใหหนุม
สาวไดเกี้ยวพาราสีกนัดวย ปจจุบันนี้ประเพณีการลงขวงแทบไมหลงเหลืออยูในชวีติประจําวนัของ
ชาวอีสานแลว เพราะการทอผาใชเองลดนอย และการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทาํใหหนุมสาวมี
โอกาสที่จะไดพบปะ ทาํความรูจักกันดวยวิธีอ่ืนมากมาย แตกระนัน้ผญาในรายการผญาดี อีสานก็

                                                           
13 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพคร้ังที่ 8 (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิ

ริธรรมออฟเซ็ท, ม.ป.ป.), 120. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

235

ยังปรากฏภาพสะทอนของประเพณีในอดีตอยู โดยผูแตงตั้งใจแตงขึน้เพื่อรําลกึถงึประเพณีที่ดงีาม
และมีจุดประสงคเพื่อบอกเลาใหลูกหลานไดเรียนรู ดังนี ้
 

 โอนอบัดนี้สิไดจาตามเรื่อง เมืองเฮาตั้งแตเกา ตั้งแตกกแตเคาโบราณเฒาเกามา 
เวลากินแลงแลวเสียงแซวๆ กองสนั่น ผูสาวชวนกันไดเอาไนไปลงขวง คิดเปนหวงอยู
แองแมงแลงค่ําเดือนหงาย ผูสาวลงเข็นฝายเดือนหงายเวาบาว พากันซาวเอาไดหลัวฟน
มาจุด ลุกเปนแสงอูดเอาเถาทั่วบริเวณ พอเหลียวเห็นกันเหมิดคูสุคนจนเกลี้ยง ฟงเสียง
แคนลายสอยออยอิ่นไดยินหู บาวจารยคูจารยซาเลาะหาผูสาวโก…..บวาทิดหรือเชยีง
เร่ืองผญาบมีอัน้ คันไดมาเห็นหนาเวา ผญาขึ้นมากอน….. 

(พอชารี : 18 ม.ีค. 2542) 
 

เนื้อความในผญาบทนี้ไดกลาวถงึประเพณีลงขวงของชาวอีสานในสมยัอดีต ซึ่ง
นอกจากจะสะทอนภาพของประเพณีดงักลาวที่หญงิสาวจะลงมานั่งลอมกองไฟทํางานเขน็ฝายกัน
บริเวณลานบานหลังอาหารมื้อเย็น ยังสะทอนใหเห็นเครื่องดนตรีอีสานคือแคน และหนุมสาวจะ
พูดผญา หรือที่อีสานเรียกวา จายผญา ในการเกี้ยวพาราสีกัน 

นอกจากนี้ จากเนื้อความที่ปรากฏในผญาดังกลาวขางตนยังปรากฏคําเรียกผูชายที่
ผานการบวชและสึกออกมาแลววา จารยค ูจารยซา คาํวาจารย นัน้มาจาก อาจารย หมายความ
วาเปนผูคงแกเรียนในทางพระ เปนตําแหนงทางสงฆของชาวอีสาน (หากพระทีไ่มมีตําแหนงสึก
ออกมาจะเรียกวา “ทิด” สวนผูที่สึกจากสามเณร จะเรียกวา “เชียง”) โดยพระทีบ่วชนานๆ และ
ปฏิบัติตนเปนที่เคารพของชาวบานกจ็ะไดรับการฉลองโดยพิธี “ฮดสง” ฮดสงครั้งแรกไมมีชื่อเรียก
พิเศษ แตเมื่อสึกออกมา เรียกวา “จารย” พระที่ผานการฮดสงครั้งที่สอง เรียกวา “ญาซา” สึกแลว
เรียกวา “จารยซา” ฮดสงครั้งที่สาม เรียกวา “ญาคู” สึกแลวเรียกวา “จารยคู” 14 

ประเพณีแตงงาน เปนประเพณีหนึ่งที่เกีย่วของกับวิถีชวีติของชาวอีสาน พิธีแตงงานนี้
มีลักษณะเฉพาะของทองถิน่อีสาน คือ การสูขวัญและผูกขอมือ ดังความในผญาวา 
 

                                                           
14 ดูรายละเอยีดใน กอ สวัสด์ิพาณิชย, อีสานเมื่อวนัวาน, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : 

หางหุนสวนจาํกัดจิรรัชการพิมพ, 2546), 87-88. 
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…..ฝนตกยังฮูเอื้อน นอนกลางคืนยังฮูอิ่ม บาดสีโฮเฮคึดฮอดนองสังมาเอื้อนอิ่ม
บเปน แทนอ ฝนตกรินยามเดือนเกา สะเลเต สิไดผางไผนอ ไผเดนอไดกอแขนเขาพาขวัญ
ปอนไขหนวย คนสวยเอย ไผเดนอสิไดเปดผามุงจูงนองเขาบอนนอน….. 

(สีโฮเฮ : 12 ก.ค. 2544) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาที่ฝายชายแตงขึ้นเพื่อเกี้ยวพาราสีฝายหญิง โดยใชความเปรียบวา 
ฝนตกก็ยงัรูทีจ่ะหยุด นอนหลับก็ยงัรูที่จะเต็มอิ่ม แตความคิดถงึของพีท่ี่มีตอนองกลับไมสามารถ
หยุดหรือเต็มอ่ิมได ขณะที่ฝนตกในเดือน 9 นั้น สะเลเต (ชื่อของฝายหญิง) จะไดแตงงานกับใคร  
 เนื้อหาในผญามีการกลาวถงึพิธีแตงงาน หรือที่อีสานเรยีกวา กนิดอง ในพิธนีี้จะมีการ
สูขวัญกับกาย คือใหคูบาวสาวเขาพาขวัญดวยกนั เอามอืกายกนัใหแขนชายทับแขนหญิง ผูกแขน
ใหคูบาวสาวแลว จงึเอาไขมาปอก ใชเสนผมตัดตรงกลาง ตรวจดูไขวาเต็มหรือไม ถาเต็มก็
หมายความวาบาวสาวนัน้จะอยูดวยกันอยางมีความสุข จากนัน้ทัง้ฝายชายและหญงิจะปอนไขคน
ละครึ่งฟองใหแกกัน15 

ในปจจุบนัคูแตงงานบางคูอาจมีพธิีรดน้ําสังขของทางภาคกลางประยกุตรวมดวย ดัง
ความในผญาวา 
 

 …..หยดน้ําสังขเขาหลั่งให เสียงอวยพรใหสนั่น เธอสิคงสุขสันต คนจาบัลยหมอง
ไหม คือคนไหแฟนเกานาง….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 9 ส.ค. 2542) 
 
 ประเพณีที่สําคัญอีกประเพณีหนึง่ทีน่าสนใจของอีสาน คือประเพณีผูกเสี่ยว คําวา 
“เสี่ยว” นี้มีบางคนที่ไมใชคนทองถิน่นาํความหมายไปใชอยางผิดๆ ใชเรียกคนอีสานอยางดถููกดู
แคลนวา บักเสี่ยว คือพวกบานนอก โงเงาเตาตุน แตแทจริงแลว คําวา เสี่ยว เปนคําที่มี
ความสาํคัญและมคีุณคาอยางยิง่ในวิถีชวีติของชาวอีสาน เพราะเปนคําเรียกมิตรแทหรือเพื่อนแท
ที่มีความซื่อสัตยจริงใจตอกนั สามารถตายแทนกนัได ประเพณีผูกเสี่ยว จงึเปนประเพณีการผกู
มิตรภาพระหวางคนเพศเดียวกัน ซึ่งจะตองมีอายุอยูในรุนราวคราวเดียวกนั มอุีปนิสัยใจคอ
คลายคลึงกนั เมื่อผูกเสี่ยวกนัแลว คูเสีย่วจะตองชวยเหลือเกื้อกูลกนัดุจพี่นอง ดังความในผญาวา 
 

                                                           
15 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, 28. 
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…..เร่ืองของสองผูเฒาเปนเพื่อนฮักแพง แมนมีแกงมีสมคาวหวานเพิ่นกะสงกัน
นอ คนฮูไปทั่วบานสองคนนี้เปนเสี่ยวกัน พอใหญหงวนกับพอใหญรอดนัน้ละทานเปนเสี่ยว
ฮักแพง คนประจักษฮักกันด…ี.. 

(พอใหญซิ่งเฉินหลอย : 19 ก.ย. 2545) 
  
 ผญาบทนี้มีเนือ้หากลาวถึงชายสองคนซึ่งเปนเสี่ยวกนัวา ตางก็เอื้อเฟอเผื่อแผ ใครมี
แกงสมคาวหวานใดๆ ก็มกัจะนํามาแบงปนกนั ประเพณีผูกเสี่ยวจงึเปนประเพณทีี่ดีงาม และมี
คุณคาอยางยิง่ เพราะชวยสรางความรักความสามัคคี อันนํามาซึง่ความมัน่คงปลอดภัยแกสังคม
และประเทศชาติ ทาํใหจงัหวัดขอนแกนเล็งเหน็ความ สําคัญและจัดใหมพีธิีผูกเสี่ยวทางการขึน้
ตั้งแตป พ.ศ.2523 และจัดเปนประจําเรื่อยมาทุกปจนถงึปจจุบนั 
 นอกจากนี้คนอีสานยุคใหมยังรับอิทธิพลของเทศกาลสาํคัญมาจากตางประเทศ ไมวา
จะเปนการฉลองเทศกาลปใหมตามปฏิทินสากล หรือแมกระทั่งเทศกาลวันแหงความรัก หรือ วันวา
เลนไทน ดังตัวอยาง 
 

…..นางเอย ชอดอกไมดอกแดงจากโตพี ่ ขอมอบใหคนดีในวันที่ 14 นี้ กุมภาได
ใหจื่อจํา ใหจาํคําพี่ไว วาเลนไทนอยาไดหนายเดอนางเดอ ถาคึดฮอดพี่ชาย ใหเบิ่งชอ
ดอกไมที่ชายใหไวตั้งแตโดน….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 5 ส.ค. 2542) 
  
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็ภาพเทศกาลวนัแหงความรัก หรือ วันวาเลนไทน คือ วนัที ่14 
กุมภาพนัธ โดยมีคานิยมวาในวนันี้ผูชายและผูหญิงจะมอบชอดอกไม หรือส่ิงของใหแกกนัเพือ่
แสดงความรัก  
  
 1.5.2  การแสดงพื้นบาน 
 
 การแสดงพืน้บานของอีสานมีมากมาย แตที่ข้ึนชื่อก็คือ หมอลาํ ซึ่งคําวา หมอ 
หมายถงึผูชํานาญ สวนคาํวา ลํา ซึ่งหมายถึง การรอง หมอลําแบงออกไดหลายประเภทไดแก หมอ
ลําพืน้ หมอลํากลอน หมอลาํหมู หมอลาํผฟีา หมอลาํเพลิน  

หมอลํา เปนการแสดงพืน้บานทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั ในยุคที่ลิเกภาค
กลางเฟองฟ ูหมอลําอีสานก็ปรับตัวเองเปนหมอลําเรื่องตอกลอน หรือลิเกลาว ในยุคที่เพลงลูกทุง
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เฟองฟ ูก็เกิดลําเพลนิกกขาขาว และหมอลําประยุกตตามมา กระทั่งลาสุดไดเกิดหมอลําซิ่ง ซึ่งเปน
การแสดงผสมผสานที่ปรับเอาดนตรีปอบร็อคใหเขากับดนตรีแบบพื้นบาน16 ดังความในผญาวา 
 

ผูฟงเอย ภาคอสีานของไทยนี้มีหมอลําไวฮองแอว ดังส่ําเพลงคักโพดแลว หมอลํานี้
โพดมวนหลาย อัดเทปขายกะยังได…..นาดีใจนอพี่นองใหยอยองทองถิ่นเฮา ลําวาดหยัง
สางเถาะเจาอยาเวาวาหาแนวผิด ลําวาดหยังกําลังฮิตกะแมนลําคือกันเจา…..ตั้งแตหมอ
ลํากลอน มีชวงหนึ่งวาเกือบลม พอปรับซิ่งโพดโดงดัง ลําหลายแนวยังอยูยั้ง ตั้งวงใหมกะมี
หลาย อยาฟาวมองทางเสียหาย ใหสงเสริมโลดนาทาน แมนหมอลําบางวงนั้นเตนโชว
หลายกะจริงอยู แตการลําเขากะฮูมีครูใหเร่ืองนิทาน คร้ันลําดีบตองยาน ผลงานมวนเปน
ประกัน 

(ละชัย เมืองน้ําดํา : 11 พ.ย. 2545) 
 
 คนหนุมสาวอสีานสมยัใหมสวนใหญจะนยิมหมอลาํซิง่ เพราะจังหวะการรอง การรํา 
การเตน แนวดนตรีที่เร็วและความทนัสมัยบนเวท ี ไมวาจะเปนเครื่องดนตรีไฟฟา แนวดนตรี         
ปอบร็อค และแฟชั่นเครื่องแตงกายที่ทนัสมัย แตคนอีสานบางกลุมที่หวัอนุรักษมกัจะมีความเหน็
วา หมอลําซิง่นัน้ทาํลายวฒันธรรมการแสดงพื้นบาน เนนแตความสนุกสนานเทานั้น ดังความ
ในผญาวา 

 
…..หมอลําซิ่งดังแถวหนา ราคาเพิ่นอยูปลายตาล ขึ้นฮานมาโอกลอนเดียว มีแต

เทียวฮองเพลงดิ้น หมอลําซิ่งหากินในทุกมื้อ มันบคือแตกอน พอ  เซียงเอย ผูลําแตกลอน
วานั้น ในสูมื้อผัดบดัง เจาภาพบไปจาง เลยวางทองกลอนลํา เลยบคอยมคีนจํา  กลอนลํา
ผูเฒาไว ตกสมัยคนมักซิ่ง หมอลําจริงเหมิดคุณคา มีแตลําซิ่งพัฒนา อาปากฮองอยูโวกๆ 
ตามโลกแมนนยิม….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 6 พ.ค. 2546) 
 

                                                           
16 สุริยา สมุทคปุต์ิ และคณะ, คนซิง่อีสาน รางกายกามารมณอัตลักษณและเสียง

สะทอนของคนทกุขในหมอลําซิ่งอีสาน (นครราชสีมา : มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2544), 42. 
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จากการปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงหมอลําดังกลาว ทาํใหมกีลุมหวัอนุรักษนิยมของ
อีสานไมยอมรับและไดแตงผญาที่มีเนื้อหาวิพากษวิจารณการแสดงหมอลําซิ่ง ซึ่งเปนหมอลํา
ประยุกตในยคุนี้วา 
 

 …..หมอลําสุมือ้นี้มีตั้งแตแนวโชว ปรากฏโตปอลอเพิ่นหอเอาแตเนินนอย เฮ็ดเอาใจ
พวกสติเหลือหนอย เตนยกขาเหลียวเห็นอาๆ….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 11 มี.ค. 2546) 
 
 ขณะเดียวกนัการแสดงหมอลําซิ่งดงักลาวนี้กลับเปนทีน่ยิมอยางมากในหมูวัยรุน
อีสาน เพราะทํานองดนตรีทันสมยั ดังความในผญาวา 
 

 …..ผูฟงเอย ออกพรรษาแลวนอเจา บุญบานเฮาคงสิมวน แตอยากวนหลายหนา
ฮาน ยามลํารองเลาเรื่องราว…..จางลํามาแตละครั้ง บไดนั่งฟงลําดี ยอนวามีนักเลงดัง มัก
กอกวนใหวายวุน….. 

(ละชัย เมืองน้ําดํา : 5 พ.ย. 2544) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็ภาพของการแสดงหมอลาํซิง่ในปจจุบัน เวทีแสดงหมอลํา    
ซิ่งจึงเปนสถานที่รวมของเหลาวัยรุน และเมื่อมีวัยรุนก็มกัเกิดการทะเลาะววิาทกนัขึ้นบอยครั้ง 
 
 1.5.3  ดนตรพีื้นบาน 
 
 ดนตรีพื้นบาน หมายถึง เสียงทีป่ระกอบกันเปนทาํนองเพลงที่เกิดจากการขับรองและ
เกิดจากการบรรเลงโดยเครื่องมือหรือเครือ่งดนตรีที่สืบทอดกันตอมาในทองถิน่17  

เครื่องดนตรีพืน้บานอีสานมลัีกษณะเรียบงาย ประดิษฐดวยวัสดุจากธรรมชาต ิ เชน 
แคน โหวด ซอบ้ังไมไผซึ่งประดิษฐจากไมไผ ดังตัวอยางผญาที่กลาวถึงเครื่องดนตรีประเภทตางๆ 
ดังนี ้
 

                                                           
17 วิมล จิโรจพนัธุ และคณะ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพโอ

เดียนสโตร, 2538), 82. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

240

 …..สืบสานตอวัฒนธรรม นําฟนฟูภูมิปญญา อีสานเฮาแตเดิมเคา พิณ แคน ซอ 
โหวด ซึง มาโฮมเตา ผญาสรภัญญมาเปนกลุม มากันเหมิดสูคุมสืบสานไวของเกาเฮา….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 7 มี.ค. 2546) 
 
 ในผญาบทนี้มกีารกลาวถงึเครื่องดนตรีอีสาน 5 ชนิดไดแก พิณ หรือซึง เปนเครือ่ง
ดนตรีประเภทดีดของอีสาน ทําจากไมไผ ซอ เปนเครือ่งสี สวนแคน กับโหวด เปนเครื่องดนตรี
ประเภทเปา โหวดนั้นทําดวยกระบอกไมไผที่เหลาใหบางหรอืไมซางตัดใหส้ันยาวตามเสยีงที่
ตองการ มัดติดกันโดยรอบมีแกนอยูตรงกลาง มีชนิดเปาเลนและชนดิเหวี่ยง  
  
 1.5.4  ศลิปหตัถกรรมพื้นบาน 
 
 ผาไหมและผาฝาย เปนศลิปหัตถกรรมงานถักทอทีโ่ดดเดนของอีสาน ซึ่งชวงหนึ่ง
เกือบจะสูญสลายหายไปเพราะอิทธพิลของผาสําเร็จรูปจากโรงงาน แตดวยพระปรชีาแหงสมเด็จ
พระบรมราชนินีาถทีท่รงเลง็เห็นคุณคาของผาไหมอีสานจงึทรงสงเสริมและสนับสนุน จนกระทั่ง
ปจจุบันผาไหมกลายเปนผาไทยที่สงออกถงึตางประเทศ 
 ผญาในรายการผญาดี อีสานไดสะทอนใหเห็นถึงหัตถกรรมการทอผาของชาวอีสาน 
ผาประเภทตางๆ รวมทั้งเครื่องไมเครื่องมอืและอุปกรณในการทอผา ดังตัวอยาง 

 
 …..พอแตอายไปแลวนางกะหาเอาฝายดายโทเรมาต่ําหูก เทิงหูกไหมหูกฝาย ผา
แพรลายนอยกะต่ํา ผาแพรไหมผาโสรง กับเทิ่งซิ่นหมี่เอื้อลายเครือดอกผักแวน กับหมอนขิ
ดดอกแกวนองกะเตรียมไวทาสมมาเจาปู ยา นาง….. 

(31 ส.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็พธิีแตงงานของชาวอีสานวาจะตองมีพธิีสมมา คือ การที่
ฝายญิงจัดทําสิ่งของตางๆ อันไดแก เสื่อ หมอน เสื้อ ผา ซิน่ และนาํไปสมนาคุณแกเจาโคตรฝาย
ชาย ทัง้นี้เปนหนาที่ของฝายหญิงที่จะตองเตรียมเครื่องสมมาไวกอนวนังาน18 

                                                           
18 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, 27. 
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ชาวอีสานในอดีตจะทอผาใชเอง ดังนั้นใตถุนเรือนของชาวอีสานจะมกีี่ที่ใชสําหรับตํ่า
หูก(ทอผา) ประจําทกุครัวเรือน งานทอผานี้เปนหนาที่ของผูหญิง จึงมักมีคําผญาเปรียบเปรย
เกี่ยวกับผาทอจํานวนมาก ดังตัวอยางตอไปนี ้

 
 …..วาสนาต่ําตอยตะเกียงนอยบฮุงใส ชาติที่ไหมกับฝายต่ําเปนผืนแพร ลายแมนมา
เอกะบคลอง ไหมกะอยูแตสวนไหมฝายกะอยูแตสวนฝาย อยาหมายเกี้ยวไปเกี่ยวไหม….. 

(จารยสีพร : 14 ก.ย. 2544) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาทีน่ําเอาผาทอของชาวอีสานมาใชเปนความเปรียบ คือ ผาไหม กบั
ผาฝาย ซึ่งเปนผาตางชนิดกัน ไมสมควรจะนํามาทอรวมกัน ทั้งนี้ผูแตงมีนยัยะหมายถงึตนเองกบั
หญิงสาววาไมเหมาะสมกนั ความเปรยีบนี้ยงัสะทอนใหเห็นหัตถกรรมการผาทอของอีสานวามี
ความผูกพนัอยางยิ่งกับคนอีสาน ผูเขยีนวทิยานพินธจะขอยกตัวอยางผญาทีน่ําเรื่องผาทอมาใช
เปนความเปรยีบอีกลักษณะหนึง่ ดงันี ้
 

 …..มีผัวมาแนบขางซนซอนจัง่แมนดี จนมาฮอดสุมือ้น้ีดีซั่วจั่งเห็นกัน เวาไปไผไปมัน
เขาปาดงพงไม เวาความดีกะเปนฮาย เห็นแพรลายวาโสรงพี่เอย….. 

(สาวคํานางค : 7 มี.ค. 2546) 
 

 ผญาบทนี้ผูแตงเปรียบเทยีบการทีก่ับสามีของตนที่ไมเคยพูดจากนัรูเร่ือง ตนนัน้พูดอีก
อยางแตสามีกลับคิดไปอีกอยางวาเหมือนคนที่เห็นแพรลายแลวคิดวาเปนโสรง ซึ่งเปนผาตาง
ประเภทตางชนิดกัน โดยทีแ่พรลายนัน้เปนผาทอประเภทหนึ่งของชาวอีสาน มีลวยลายตางๆ สวน 
โสรง เปนคําเรยีกผานุงที่มีตาสี่เหลีย่มใหญๆ ลวดลายตางๆ  
 นอกจากนี้คนอีสานยงันําเอาอปุกรณทอผามาใชเปนความเปรียบ เพราะเปนวถิีชวีิต 
ประจําวนัของผูหญิงอีสานในสมัยอดีต ดงัตัวอยาง 
 

 …..น้ําตองตาด คือนองแกวงหลา น้ําตองผาคือนองแกวงอิ้ว ฟายักคิ้วคือนองแกวง
แขน….. 

(แมเปา : 8 ม.ีค. 2546) 
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 ผญาบทนี้เปนเปนผญาโบราณ ซึ่งแมเปา ผูเขียนนัน้ไดจดจํามาจากอดีตเพราะเห็นวา
ไพเราะและมคีวามหมายดจีึงไดนํามาเขยีนออกอากาศใหผูอ่ืนฟงเพือ่ทบทวนความทรงจาํเกา ขอ 
ความในผญาบทนี้สะทอนใหเหน็ถงึเครื่องมือในการผลิตผาของชาวอีสาน ซึ่งม ี หลา และอ้ิว หลา
นั้นเปนเครื่องปนฝายหรือไหมของชาวอีสาน ที่ใชมือหมุน สวนอิ้วเปนเครื่องเอาเมล็ดนุนเมล็ดฝาย
ออก 
 นอกจากงานทอผาแลว ชาวอีสานในสมยัโบราณยงัตองประดิษฐเครื่องจักสานใชเอง
ในครัวเรือนดวย ดังความในผญาวา 
 

 …..ของในเฮือนกระบุงดงกระเบียนมวยทั้งหวด คุกระบุงกระชังเพมางใหหมั่น
ซอมแซม แนวใดมันขี้รายชายใหหมั่นขยันทํา กองขาวกินกนกะลงปากกะลงแนวหุงแกงกน
กะฮั่ว หนาที่ชายผูเปนผัวบอนบดีบงามใหแตงเสริมไว….. 

(พอสะอาด : 23 ก.พ. 2542) 
 
 งานเทีก่ลาวถงึในผญาบทนีล้วนเปนหัตถกรรมที่มีเอกลกัษณของทองถิ่น และเปน
หนาที่ของผูชายชาวอีสานทีจ่ะตองหมั่นสาํรวจขาวของเครื่องใช หากสิ่งใดชํารุดเสยีหายให
ซอมแซม หรือจัดทําขึ้นใหม 
 

1.5.5  การแตงกายพื้นบาน 
 
 ชาวบานอีสานสมัยกอนจะแตงกายเรียบงายดวยผาทีท่อเอง ผูชายนยิมนุงโสรง สวม
เสื้อคอกลม ผูหญิงนิยมนุงซิน่มดัหมี่หรือผาไหม หรือโจงกระเบน สวมเสื้อบักกะแหลง (คอกระเชา) 
หรือเสื้อคอกลมแขนยาว ดังความในผญาวา 
 

…..คนโบราณที่ผานพนดนแทแตกอนมา นุงผาควบโจงกระเบน เลนสาวเข็นฝาย 
เส้ือบหลายผืนซ้ําสีดําๆ เปนเสื้อปาน หมูผูสาวอยูตามบานไกลใกลกะซางตาม นุงเสื้อดํา
จุบคามกะวางามอยูพอแลว ตอลงมาหาแอวพี้นุงแตส่ินหมี่ฝายดําดายใสหมากเกลือ นุง
แตเส้ือดํามอยอมคามกะงามคลอง….. 

(พอชาร ี: 18 ม.ีค. 2542) 
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ใจความของผญาบทนี้กลาวถึงการแตงกายของชาวบาน ซึ่งจะนุงโจงกระเบนหรือนุง
ผาซิ่น สวมเสือ้ปาน สียอมผาที่ใชในสมัยกอนมีไมกี่สี สวนใหญเปนสีออกดําๆ หรือน้ําเงิน ใชพชื
ตามธรรมชาตมิายอม เชน มะเกลือ หรือคราม  

นอกจากเสื้อผาที่ใสแลว ใจความผญาบางบทยงักลาวถงึทรงผมและเครื่องประทิน
โฉมของชาวบานอีสานในสมัยกอนดวย ดังนี้ 

 
…..ทางหมูซุมบาวสาวพากันรีบฝงฟาวทาแปงแตงตัว…..ตาแลมองสองหา

ใบหนา ตัดแตผมดอกทุม แนวทาผมสมัยนั้นเอาน้ํามันหมากฮุงเทศ….. 
(พอชารี : 22 ม.ีค.2542) 

 
 ผญาขางตนสะทอนใหเห็นทรงผมของผูหญิงอีสานสมัยกอนวาจะไวทรงดอกกระทุม
ซึ่งเปนทรงผมที่มีลักษณะตดัสั้นดานบนพองเหมือนดอกกระทุม และจะใชน้าํมนัละหุงในการ
ตกแตงทรงผม 

ในปจจุบนันี้ วัฒนธรรมการแตงกายของชาวอีสานเปลีย่นแปลงไปอยางมากเมื่อเทียบ
กับอดีต หนุมสาวอีสานไดรับคานิยมการแตงตัวผานสือ่โทรทัศน นติยสาร ไมผิดจากหนุมสาวใน
เมืองหลวงหรอืตางประเทศ ดังความในผญาวา 
 

 …..ซอมเบิ่งคนสมัยนี้บคือกี้กอนหลัง ตั้งแตนุงเสื้อผากะปะกายเกลี้ยงออยฮอย เอา
แตผืนนอยนอยมาหอยไหลลง นุงกระโปรงกิน้ๆ บปลกฮอดกกขา ปะฮอดสายสะดือคือบ
อายเอาเหลือฮาย ฝายหนาอกกะปลกไวนิดเดียวคนเทียวเบิ่ง….. 

(พอชาร ี: 12 ม.ค. 2543) 
 
 ผญาดังกลาวสะทอนภาพการแตงกายของคนอีสานยุคปจจุบัน ทีผู่หญิงนุงนอยหม
นอย ซึ่งในสายตาของผูแตงมองวาเหมอืนเอาผาผืนเล็กๆ มาปดหนาอกไวชายเสื้อก็ส้ันจนเหน็
สะดือ  สวนการแตงกายของผูชายก็ผิดจากสมัยอดีต ดังความในผญาที่วา 
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 …..คนเฮาสมัยใหม ตางกันไปต้ังหลายดานทั้งการนุงการถือ ผมกะยาวคอืกันจักให
คักจักแมนไผเปนชายแท เส้ือและผาสวมทรงเอโอง นุงทรงเดียวกันเหมิดบตางกันพอดี้ แต
ผูชายนั้นตี้มาซหีูอีกซ้ําจําบไดดอกหมูเฮา เอาหยวงหูมาหอยเปนยอยแยมแยง ผ่ันแฮงคือ
กันหลายจักชายหญิงแมนไผแท….. 

(พอชาร ี: 14 ม.ค. 2543) 
 

ใจความในผญาบทนี้สะทอนคานยิมของคนยุคใหม  คือผูชายจะไวผมยาว บางคน
เจาะหูและใสตางห ูจนดูไมออกวาใครเปนชายหรือใครเปนหญงิ 
 

1.5.6  การละเลนพืน้บาน 
 

ชาวอีสานมกีารละเลนเพื่อความเพลิดเพลนิมากมาย ไมวาจะเปนการละเลนในที่รม 
เชน เสือกนิหมู หมากเก็บ ไมแกงขี้ชาง เปายาง หรือการละเลนในที่แจง เชน เลนตอไก เตย ไมหึง่
เตนยาขาโถกเถก บกัอี ่ เปนตน การละเลนนีย้ังพบไดในงนัเฮือนด ี หรืองานศพดวย ดงัความ
ในผญาวา 

 
 …..หาเอิ้นคนเปนหมูงันเฮือนดี มีหนุมสาวหลายคนมานั่งตีวงลอม แลวกะหาเอา
ชอนมาหมุนเปนการเสี่ยง หากชอนหยุดชื่อผูใดกะเขกเขาผูนั้น ฟงเสียงฮองผองโฮ เถิงผอง
ใสกัน เลนเสือกินหมูงูกินไก เลนบักบวงคลองชางจนแจงจั่งลุกหนี….. 

(ส.อ.บ.ต.ทองม ี: 7 ม.ีค. 2546) 
 
 ชาวอีสานถือวาในงานนี้แขกจะหาการละเลนที่สนุกสนานเพื่อใหเจาภาพคลายความ
โศกเศรา เชน หมากเก็บ หมากเสือกนิหม ู เปนตน หมากเสือกินหม ู เปนการเลนเดนิหมาก
กระดานชนิดหนึง่คลายการเลนที่ภาคกลางเรียกเสือกินววั  
 นอกจากนีย้ังมีการละเลนพืน้บานทีเ่รียกวา งูกินหาง และเฮือนนอย ดังความ
ในผญาวา 
 

…..มื้อหนึ่งนั้นเลนบักไลกินหู เลนบักงูกินหาง ไลกันกุมกน เลนบักสาวหลงซูกุม
กันสิ่นบนุง เลนบักกนกายกนจําไดบละนาง ลางมื้อเลนเฮือนนอยอยูแจฮั้วปาหมากเยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

245

เอากะโปหมากพราวมาไวถาใสแกง เฮายังแงงไปขึ้นกกหมากทันพี่ยังส่ัน นองยังเปนผูเก็บ
พี่ยังเปนผูขึ้น….. 

(พอชาล ี: 4 ก.ย. 2545) 
  
 งูกินหางเปนเกมที่เลนกนัมากในตอนค่ํา ฝายงจูะจับเอวตอกันเปนแถวยาว ฝายตรง
ขามมีเพยีงคนเดียว โดยคนนี้จะพยายามดึงคนที่อยูหางแถวออกใหได คนที่เปนหวังูตองคอยสกดั
ไวใหดีไมใหฝายจับเขาใกลหางของตนได การเลนงูกนิหางนี้ในภาคกลางเรียกวา แมงูเอย สวนการ
เลนเฮือนนอยเปนการเลนของเด็กผูหญงิคลายการเลนหมอขาวหมอแกงของภาคกลาง 
 จะสังเกตไดวาการละเลนของภาคอีสานหลายประเภทมีกติกาการเลนคลายกับภาค
กลางเพียงแตเรียกชื่อตางกันเทานั้น การละเลนบางอยางในปจจุบันแทบจะเสือ่มสูญไปแลว 
เพราะความเปลี่ยนแปลงของสังคม แมกระนั้นการละเลนโบราณบางอยางกย็ังคงปรากฏอยู  

นอกจากนี้แลว ยังมีฤดหูนาวซึง่เปนชวงที่ลมแรงเหมาะแกการเลนวาว การเลนวาวนี้
จะเริ่มเลนประมาณเดือนสิบสองคือเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงปลายฤดูหนาวราวเดือนมกราคม 
ซึ่งเปนชวงเวลาของการเก็บเกี่ยวขาว ดังตัวอยางที่ปรากฏในผญา 
 

 …..พี่นองเอยพอแตเดือนสิบสองคอยลมพัดมาวอยๆ บาวส่าํนอยผ่ันแลนวาว ฮอด
เดือนอายเดือนยี่แลนวาวฮอดผูบาวเฒาบัดยามขาวทอนใสลาน….. 

(สาวหวานเย็น : 13 พ.ย. 2544) 
 
 ในปจจุบันกระแสแหงวัฒนธรรมสมัยใหมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรม 
พื้นบานเปนอยางมาก ความนยิมในการละเลนและเกมกีฬาสมัยใหม ทาํใหการละเลนหรือเกม 
กีฬาพื้นบานเริม่ลดนอยลง และถูกลดคุณคาลง เชน กฬีาฟุตบอลที่ไดรับความนยิมจากคนหนุม
สาวในปจจุบนัอยางมาก ดังความในผญาบทหนึง่ที่วา 
 

 …..สงครามลูกหนังกะกําลังคัดเลือกเฟน โซนเอเซียนัวเนียกันใหญ สิบทมีสุดทายมี
ทีมไทยกําลังไปแบบปอแป…..เทิ้งฮองเชียรเสียงกอง ยามไทยนั้นไดประตู ปเตอรวิธนาสิฮู 
สูหลายเกมกะคือเกา พอยิงเขาลูกหนึ่งนั้น ถอยมาอั้นอุดประตู วานี่แหม….. 

(กุหลาบสด : 4 ต.ค. 2544) 
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 นอกจากกฬีาฟุตบอลซึ่งกาํลังเปนทีน่ิยม ยังมีกฬีาตางประเทศอีกชนิดที่ปรากฏใน 
ผญา เชน กีฬาเปตอง ดังตัวอยาง 
 

 โอนอนี้เจาซางเปน ลาวนั้นไปหาเลน เปตองอยูนําหมู เลนเปตองลาวดูบอยากกิน
ฮอดขาว เอามือโยนแตลูกกลิ้ง ใหมันวิง่ไซแกนแดง…..ตอนลาวไปผัน่วาเปนการเลน 
เกมกีฬาใหหายเครียด ใหเสนเหยียดยางคลอง อีกทั้งนองบทู  ทําใหรูปรางสวย…..นี่เปน
โครงการกีฬาสมเด็จยาเพิ่นสงเสริมใหเลน พอไดเพิ่มออกกาํลัง ตามที่เพิ่นแตงตั้งใหถือวา
เกมสนุก แตคนเฮา เอาแปลงมาปลูกใหเปนเกมพนันจอย…... 

(สุวิทย : 5 ม.ีค. 2546) 
  
 ภาพสะทอนทีป่รากฏในผญานัน้ จะพบวากฬีาตางประเทศเหลานี้มกัจะนาํไปสูการ
พนนั ซึ่งในทศันะของผูแตงที่บอกเลาเรื่องราวดังกลาวมกัไมเหน็ดวย เพราะกฬีาควรเลนเพื่อความ
สนุกสนานและใหเปนการไดออกกําลังกายมากกวา 
 

จากการศึกษาภาพสะทอนทางสงัคมที่ปรากฏในผญาจากรายการผญาดี อีสาน ทาํ
ใหเหน็ถงึความสัมพนัธระหวางวรรณกรรมกับสังคม กลาวคือ วรรณกรรมเปนเครื่องมือสะทอน
ภาพของสังคม ผญาในรายการผญาดี อีสานกเ็ชนกัน ผญาดังกลาวนี้ผูแตงผญาคือคนอีสานยคุ
ปจจุบัน ดังนั้นผูแตงจงึอดที่จะสอดแทรกสภาพบานเมือง วิถชีีวิตของคนปจจุบนัลงไปดวยไมได 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูแตงผญาในรายการผญาด ี อีสาน ประกอบดวยบุคคลหลายวัยดวยกัน 
ดังนัน้ภาพสะทอนทางสังคมที่ปรากฏจึงมีทั้งภาพสะทอนของสังคมอีสานสมยัอดีต เชน การทาํนา 
การทอผา และการลงขวง เปนตน และภาพสะทอนของสังคมอีสานสมัยปจจุบนั เชน การใสตางหู
ของผูชาย และการบริโภคอาหารสําเร็จรูป หรืออาหารจานดวน เปนตน ซึง่ภาพสะทอนทางสงัคมที่
เปล่ียนแปลงไปนี้ ยอมทาํใหเห็นถึงพัฒนาการทางสงัคมอีสานไดเปนอยางด ี
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2.  โลกทศันของคนอีสาน 
 
 คําวา โลกทัศน มาจากศัพทภาษาอังกฤษวา world views หรือทีใ่นภาษาเยอรมัน
เรียกวา weltanschauung ซึ่ง Encyclopedia of Social Science ใหคํานยิามวา “โลกทัศน ไดแก 
ทัศนะที่บุคคลหรือกลุมบุคคลมีตอโลกอันประกอบดวยบุคคลตามปกติและส่ิงแวดลอม”13 
 โรเบิรต เรดฟลด (Robert Redfild) ไดอธิบายคําวา โลกทัศนไววา “โลกทัศนเปนภาพ
ที่คนในสังคมมองเหน็ตัวเอง และความสัมพนัธของตัวเขากับสภาพแวดลอมรอบตัวเขา ดังนัน้ 
การศึกษาโลกทัศนจงึเปนความพยายามทาํความเขาใจวา กลุมคนที่กาํลังศึกษาอยูนั้นมองตนเอง 
สังคม และโลกรอบๆ ตัวเขาอยางไร”14 
 ธวัช ปุณโณทก ใหความหมายของคําวา โลกทัศน ดังนี้ “โลกทัศน หมายถงึ ผลรวม
ของมโนทัศนของบุคคลแตละกลุม หรือแตละระบบที่มตีอส่ิงที่อยูรอบตัวและจักรวาล”15 
 ปญญา บริสุทธิ์ ใหความหมายของคาํวา โลกทัศน ดงันี้ “โลกทัศน หมายถงึ ทัศนะ
หรือความคิดเห็นที่บุคคลมีตอโลกหรือสังคมที่เราอาศัยอยู แสดงใหเหน็วาเขาคดินึกหรือรูสึก
อยางไรตอชีวติที่อยูรวมกันในสังคม การแสดงความรูสึกนึกคิดเชนนีย้อมแสดงออกไดหลายอยาง 
ปรากฏในจารกึตางๆ บาง ในจดหมายเหตุบาง ในพงศาวดารและในวรรณคดีบาง”16 
 สมบัติ จันทวงศ ไดกลาวถึงคําวา โลกทัศน ดงันี ้ “โลกทัศนของบุคคลก็หมายถึง
ความคิดของบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นๆ ที่เปนระบบอันวาดวยจกัรวาลหรือส่ิงทั้งหลายทัง้ปวงที่
มนุษยมีความสัมพันธดวย เพราะฉะนัน้ โลกทัศน  คือ ระบบรวมทัง้หมดของความคิด ความอาน 
ความเชื่อ ทัศนคติที่บุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมหนึง่ๆ มีรวมกนัอันเกี่ยวดวยปญญาทั้งหมดของ

                                                           
13 อภิศักดิ์ โสมอินทร, โลกทัศนอีสาน (มหาสารคาม : โรงพิมพประสานการพิมพ, 

2534), 3. 
14 Amara, Pongsapich Tradition and changing Thai world view (Bangkok : 

Chulalongkorn University Press, 1985), 12. 
15 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพโอเดียนสโตร, 2522), 

326. 
                  16 ปญญา บริสุทธิ์, โลกทัศนของคนไทย วิเคราะหจากวรรณคดีคําสอน สมัยสุโขทยั 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดยีนสโตร, 2523), 1. 
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ชีวิตมนษุย ซึง่ปรากฏอยูในภาษา นยิายปรัมปรา ความเชื่อและพิธกีรรมทางศาสนา ศิลปะในรูป
ตางๆ ตลอดจนวรรณกรรมของสังคมนั้นๆ”17 
 กลาวโดยสรุปโลกทัศน จึงหมายถงึ ทัศนะหรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอโลก หรือ
สังคมที่เราอาศัยอยู 
 โลกทัศนเปนทศันะที่เกิดจากความเชื่ออยางมีระบบ ดังนั้น ปจจัยสาํคัญที่กอใหเกิด
โลกทัศนก็คือความเชื่อ และความเชื่อก็เปนรากเหงาของความรูสึกนกึคิดและพฤตกิรรมที่
แสดงออก ทัง้นี้ความเชื่อทีม่รีะบบ คือ ความเชื่อที่สอดคลองกลมกลนืเปนอันหนึง่อนัเดียวกนั ซึ่ง
เกิดจากปจจัยหลายประการ อาทิเชน วัฒนธรรมสภาพแวดลอม การอบรมบมเพาะ ประสบการณ 
การไดรับขอมูลขาวสาร เปนตน18 
 วิธีการศึกษาโลกทัศน สามารถศึกษาไดโดยใชแนวความคิดทางมานษุยวทิยา
จิตวิทยา (Psychological Anthropology)  ซึ่งวธิีนี้เปนแนวทางหนึง่ทีน่ักมานษุยวิทยานํามาปรบั
ใชในการศึกษาโลกทัศนของมนุษย เพื่อศึกษาความแตกตาง และความหลากหลายทางวฒันธรรม
และบุคลิกภาพ (culture and personality) ของกลุมชนตางๆ ดังเชน งานวิจยัของโรเบิรต เรดฟลด 
(Robert Redfield) เร่ือง “The primitive world and Its transformations”19 ซึ่งเสนอ
สภาพแวดลอมทางวฒันธรรมที่กําลังเปลีย่นแปลงของคนชนบทในประเทศเม็กซโิก เพราะอิทธิพล
วัฒนธรรมตะวันตก ซึง่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของคนเหลานัน้ ตลอดทั้งวิธกีาร
ปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมทางสงัคม โดย เรดฟลด ไดเสนอแนวทางวิเคราะหโลกทัศนไว 
3 ประเด็น คือ โลกทัศนของมนุษยที่มีตอมนุษย โลกทศันของมนุษยที่มีตอธรรมชาติ และโลกทัศน
ของมนุษยทีม่ตีอส่ิงเหนือธรรมชาติ 
 ในประเทศไทยมีนกัวิชาการที่สนใจศึกษาดานโลกทัศน อาท ิ ปญญา บริสุทธิ์ ศึกษา
เร่ือง “โลกทัศนของคนไทย วิเคราะหจากวรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทยั” ซึ่งผูวิจัยมจีุดมุงหมายทีจ่ะ
ใชระเบียบวิธวีิจัยทางประวตัิศาสตรผสมผสานกบัการวเิคราะหดวยปรัชญาตะวันออก โดยเฟนหา
ความจริงจากเอกสารทางประวัติศาสตรสมัยสุโขทยั และนํามาวิเคราะห โลกทศันของคนไทยสมยั
นั้นดวยหลกัปรัชญาตะวันออก ผลการวิจยัไดขอสรุปวาคนไทยสมยัสุโขทัย มีเสรีภาพในการแสดง

                                                           
17 สมบัติ จนัทวงศ, โลกทัศนของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพมติชน, 2537), 1. 
18 อภิศักดิ์ โสมอินทร, โลกทัศนอีสาน, 5. 
19 Robert Redfield, The primitive world and Its transformations (Ithaca : 

Cornell University Press, 1966). 
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ความนึกคิดตอคน และสังคมดวยวรรณคดีและคําสอนตางๆ ซึง่สะทอนโลกทัศนในดานตางๆ ของ
คนไทยสมยันัน้อยางชัดเจน  
 สมบัติ จันทวงศ ศึกษา “โลกทัศนของสนุทรภู” โดยวเิคราะหโลกทัศนจากผลงานตางๆ 
ของสุนทรภู พบวา โลกทศันเร่ืองของ กรรม และ บุญบาป มีปรากฏอยูในงานของสุนทรภูอยาง
ชัดเจน สะทอนใหเห็นอทิธพิลของพทุธศาสนาแบบชาวบานทีม่ีตอวถิีชีวิต ความเชื่อของชาวไทย 
บทความทัง้สองนี้มีขอสรุปตรงกันวา ศาสนาพทุธมีสวนในการกาํหนดคานยิม และโลกทัศนของ
คนไทย เชน ความคิดเรื่อง บญุบาป และเวรกรรม เปนตน  
 จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับประวตัิศาสตร สภาพแวดลอม และสังคม
วัฒนธรรมของภาคอีสานจะเห็นไดวามีความแตกตางจากภาคอื่นๆ ทําใหชาวอีสานมีวฒันธรรม 
วิถีชวีิต ความคิดความเชื่อ เปนเอกลกัษณเฉพาะถิ่น และปจจัยดังกลาวนี้เองทีห่ลอหลอมใหชาว
อีสานมโีลกทศันที่แตกตางไปจากชาติพนัธุอ่ืนดวย ตอมาเมื่อสังคมอสีานติดตอกับสังคมอื่น ทําให
คนอีสานรุนใหมบางสวนมโีลกทัศนที่แตกตาง หรือเปลีย่นแปลงไปจากคนอีสานรุนเกา ซึง่โลกทัศน
ดังกลาวนีพ้บไดในรายการผญาดี อีสาน 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน จะเหน็ไดวาผญาดงักลาวเปนสื่อสะทอน
โลกทัศนของคนอีสานไดเปนอยางด ี โลกทศันที่ปรากฏดังกลาวนี้สามารถจัดจําแนกออกไดเปน 4 
ประการใหญๆ  คือ โลกทัศนของคนอีสานตอมนษุย  โลกทัศนของคนอีสานตอสังคม โลกทัศนของ
คนอีสานตอธรรมชาติ และ โลกทัศนของคนอีสานตอส่ิงเหนือธรรมชาต ิ
 
2.1  โลกทัศนของคนอีสานตอมนุษย 

 
คนอีสานมีทัศนะวาความเปนมนษุยที่สมบูรณนั้น ตองประกอบดวยคุณสมบัติทาง

กาย และจิตใจ คือ ตองเปนผูมีคุณธรรม ดังผญาโบราณที่วา “คนขอใหเปนคนแท คนจริงคนแน 
คนแทแท เหนียวตุยจั่งแมนคน”20 ผญาบทนี้เปนการเลนคําวา คน ซึ่งมีสองความหมายคือ เปน
คํานามหมายถึง มนุษย กบัเปนคํากรยิาหมายถงึ การเอามือหรือส่ิงอื่นกวนเพื่อทาํสิ่งทีน่อนกนหรือ
เกาะกันอยูกระจายตวั หรือทําใหเขากนั ความหมายของผญาบทนีค้ือ เกิดเปนคนขอใหเปนคน
จริงๆ ใหมีใจหนักแนนมัน่คง มีคุณธรรมของความเปนคน 
 

                                                           
20 สําลี รักสุทธ,ี ผญา ปรัชญาการดําเนินชวีติอันล้ําคาของชาวอีสาน, 28. 
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 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานทําใหเหน็ถงึโลกทัศนของคนอสีานใน
ปจจุบันที่มีตอมนุษยไดหลายประการดวยกัน ซึ่งสามารถแยกประเด็นออกไดดังนี ้

 
2.1.1 ทุกชวีติลวนตองเกดิ แก เจ็บ ตาย 

 
ชาวอีสานมีความเชื่อวากวาจะเกิดมาเปนมนษุยไดนัน้ ตองเกิดเปนอยางอื่นมากอน 

ทั้งนี้แลวแตใครจะมีกรรมมากนอยแตกตางกัน โลกทัศนที่เกี่ยวกับ การเกิด แก เจ็บ ตาย ของ
ส่ิงมีชีวิต นัน้ คนอีสานไดรับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ดังนั้นจึงมกัมองวาเรื่องของ
การ เกิด แก เจ็บ ตายนี้ยอมเกิดขึ้นไดกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชัน้ ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังผญา
โบราณอีสานที่วา “สงสารนี้ เวียนตายเวยีนเกิด คือมดไตขอบดัง เวยีนแลวครอบเลงิ”21 
หมายความวา ทุกชวีิตลวนหนีไมพนการเกิดแกเจ็บตาย ตองวนเวยีนไปเหมือนมดไตขอบจมูก  

ผญาอีกบทไดสะทอนโลกทศันเกี่ยวกับความตายไวดังนี ้ “คนเฮานี้ คอืกันทงัโลก เกิด
แลวกลับตาวปลิ้น ตายเมีย้นคูซูคน”22 หมายความวา มนุษยนี้เหมือนกนัหมดทัง้โลก คือเกดิ
มาแลวก็ตองตาย หรือบทที่วา “ความตายนี ้ แขวนคอซูบาดยาง แมนสิหนีเขาถ้ํา กน็ํากนหยอกห
ยอย”23 หมายความวา ความตายนัน้ติดตามเราอยูทุกยางกาว จะอยูทีไ่หนความตายก็ติดตามไป 
ไมสามารถหนพีน ซึง่แสดงใหเห็นทัศนะที่ผูกพนักบัหลกัคําสอนทางพระพทุธศาสนาเรื่องกฎไตร
ลักษณ อันไดแก อนิจจัง ความไมเที่ยง ทกุขัง ความเปนทกุข และอนตัตา ความไมมีตัวตน ทั้งสาม
ขอนี้เปนสภาวะธรรมชาติของสรรพสิ่งในโลก 

  จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ทาํใหเห็นวาโลกทัศนของคนอีสานใน
ปจจุบันเกี่ยวกบัการเกิด แก เจ็บ ตายนัน้ ไมแตกตางไปจากคนอีสานในสมยัอดีต และยงัคงรับ
อิทธิพลจากพทุธปรัชญาอยูมาก ดังความในผญาวา 

 
 …..คนหรือสัตวเกิดมาในโลกนี้มีแกเจ็บตาย สังขารคนเปลี่ยนไปสุวันบมีเวน เกิดมา
เปนเด็กนอยจนใหญวัยเจริญ ยามเมือ่เดินไปมาแขงขาแขง็แรงดวย ยามเมื่อเจบ็ปวยไข
เปนไปคนละอยาง ถึงหวางตายแลวรักษาไวกะบเซา ถึงยามแกชราเฒาไปมาก็ลําบาก…..
หนีบพนไปจากความตาย บวาหญิงหรือชายก็ดั่งเดียวกันนั้น คันแมนไผบญุหนอยตายแต

                                                           
21 เร่ืองเดียวกนั, 107. 
22 เร่ืองเดียวกนั, 28. 
23 เร่ืองเดียวกนั, 34. 
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ยังเด็ก คันแมนบุญไผหลายจั่งอยูไปเถิงเฒา…..บวาควายชางมาหมูหมาไกสัตวใหญๆ  
นอยๆ หรือตนไมก็ตายแทดั่งเดียว คนเฮานี้เวียนตายเวียนเกิด….. 

(พอชาย : 12 ก.ค. 2542) 
 

ผญาบทนี้แสดงใหเห็นโลกทัศนของคนอสีานวา คนหรือสัตวในโลกลวนตองเจ็บตอง
ตาย ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางกายยอมเกิดขึ้นอยูทุกวนั และในที่สุดทุกชีวิตกต็องจบลงที่ความ
ตาย ไมวาจะเปนใครก็ไมอาจหลีกพน จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับบุญกรรมของแตละคนที่ทาํไว  

ทัศนะเรื่องความเจ็บไขไดปวยก็เชนเดียวกัน คนอสีานมองวาเปนสิ่งที่ทกุชีวิตตอง
ประสบ ดังความในผญาบทหนึง่วา 

 
ยามมือ้แลงนั่งเลนในเขตร.พ. นั่งเบิ่งหมอเบิ่งคนงานและคนมาเยี่ยม เตรียมเอา

ขาวอาหารพรอมสวน จบัยัดมวนใสลงถุงแลวยางมา บางมาเบิ่งพี่นอง บางผองมาแลผัว 
มีเทิงเณรเทิงจัวมาเบิ่งแยงเพิ่นหลวงพอ นี่ละนอเขาจั่งเอิ้นเปนโรง’บาลสมชื่อ เข็นคนปวย
เขาสุมื้อ หลายวื้อจั่งแมนนอ เร่ืองเจ็บปวยบมีไผดอกอยากพอ เวาพื้นเรื่องเจ็บเปน บมีไผ
หนีหวิดชื่อวาความตายพรอม แตมาชอมเบิ่งแลวหลายแนวคูสุอยาง หลายๆ คนนั้นกะตาง
เปนโรคนั้นโรคนี้ บมซี้ําโรคตางกัน….. 

(หนุม 3 รอบ : 28 ม.ิย. 2542) 
 

ผญาดังกลาวนี้ เปนผญาที่แตงโดยนําเอาบรรยากาศของโรงพยาบาลมาสะทอน
ทัศนะของการเจ็บปวย และแฝงอารมณความรูสึกของผูแตงที่ปลงตอความเปนไปของชีวิต 

จากหลักคําสอนเรื่องกฎไตรลักษณนี้ ซึง่เปนหลกัคําสอนที่สําคัญของพทุธศาสนา มี
อิทธิพลทําใหคนอีสานเชื่อวาสรรพสิ่งทั้งหลายลวนมีความทกุข ความไมเที่ยง และความวางเปลา 
เปนที่ตัง้ ทุกสิง่ทุกอยางลวนตองมีวนัดับสูญ ดังความในผญาวา 

 
 สรรพส่ิงอยูในหลา ลวนเกิดมาตั้งบเที่ยง บแมนเรื่องแนแท ส่ิงนอกโลกนี้เกิดมา 
ศาสดาเพิ่นกะยังตรัสไวส่ิงอันใดกะตามซาง ลวนแตเปนของวางที่สุดสิ้นเสื่อมสลาย…..
เกิดขึ้นมาในเบื้องตน บทันโดนกะเจ็บแก กลายเปนทุกขอยางแทๆ เมื่อแกแลวกะตองตาย 
แตวาผลสุดทายกะสูญหายไปมิดมี…่.. 

(กุหลาบเนา : 13 ก.ย. 2542) 
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โลกทัศนของคนอีสานที่อิงพทุธปรัชญาดงักลาวนี ้จึงสงผลใหคนอีสานเปนคนที่อดทน 
แมจะตองเผชญิกับความทุกขยากแรนแคน และยอมรับตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ไดดี  
 

2.1.2 โลกทศันของคนอีสานตอสถานภาพทางเพศ 
 

เมื่อพิจารณาตามกายวิภาคแลว  มนุษยสามารถจัดแบงไดเปน 2 เพศ คือ เพศชาย 
และเพศหญงิ การเกิดเปนเพศชายหรือหญิงนัน้ถือเปนเรื่องของบุญทาํกรรมแตง เพราะคนอีสานมี
ความเชื่อวาเพศชายดีกวาเพศหญิง เนือ่งจากสามารถบวชเรียน เพื่อใหพอแมไดอาศัยเกาะชาย
ผาเหลืองขึ้นสวรรค และยังเปนผูสืบวงศสกุลดวย 
 จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงโลก
ทัศนของคนอสีานปจจุบันทีม่ีตอเพศตางๆ ไดแก โลกทศันของคนอีสานตอเพศชาย โลกทัศนของ
คนอีสานตอเพศหญิง และโลกทัศนของคนอีสานตอเพศที่สาม ดังนี ้
 

2.1.2.1 ผูชายตองดูแลปกปองผูออนแอกวา 
 

ทัศนะของชาวอีสานนั้นขัน้ตอนการดําเนนิชีวิตของผูชายที่ถือวาสมบูรณ ควรดําเนนิ
ไปตามขั้นตอนทัง้ 5 คือ “ฟาวเฮยีน ฟาวบวช ฟาวสิก ฟาวเอาเมยี ฟาวปา” ซึ่งหมายถงึ การศึกษา
หาความรู การบวช การแตงงาน การสรางเนื้อสรางตวั และใหเปนทีพ่ึ่งของลกูหลานในบั้นปลาย
ชีวิต ผูชายอสีานในสมัยโบราณนั้นตองมคีณุสมบัติที่ดีทั้งภายในและภายนอก มีความกลาหาญ
และรักษาสัจจะ มีความรอบรู ดังผญาภาษิตโบราณไดสอนผูชายไววา “ซาดทีเ่ปนซายนี้ อยาเปน
ซายแกมแฮ ซายก็ซายแทๆ  ตมนัน้อยาใหม”ี24 หมายถงึ เมื่อเกิดเปนผูชาย ก็ตองเปนผูชายแทๆ  
อยาเปนเหมือนกับทรายที่ปนไปดวยกรวด ขอใหเปนทรายลวนๆ อยามีโคลนตมมาปนอยูดวย คือ
ขอใหเปนชายชาตรีอยางเต็มตัว คือ เขมแข็งกลาหาญ อดทน 

โลกทัศนของคนอีสานทีม่ีตอผูชายในปจจุบันยงัคงไมเปลี่ยนแปลงโดยจะมองวาผูชาย
เปนเพศที่แข็งแรงกวาดงันัน้ความเปนลูกผูชายที่แทจริงจะตองปกปองคุมครองและดูแลเพศที่
ออนแอกวาคอืผูหญิง ดังความในผญาวา 
 

                                                           
24 ประมวล พมิพเสน, อธบิายผญา 1 (ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ, 2545), 23. 
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 …...คาความหมายของผัวนี้ เปนสามีตองยิ่งใหญ ปกปองภัยใหลูกเตา เทิงเมียเจา
จั่งสิควร อยาจติรวนอยาใจเลีย้ว มีฮักเดียวใหกับคู ตองเอน็ดูเมตตาค้ํา ผูนําหนาลูกพอง
เมีย ผัวกินเกลือเมียกินปลา ผูสามีตองทําได ใจตองใหญคักกอภู…..เมตตาค้ําใหแกกัน 
ควรขยันอยาขี้คราน เฮ็ดการงานซุซุอยาง ใหเมียวางไวใจได ยามเมียไขอยาหางคิง เพศ
ผูหญิงบแมนเพศเกงกลา ภรรยาขั่นฮักนั้นอยาตีตอย ใหคอยจาใหคอยเวากับเมียเจาให
คอยสอน….. 

(กิหลีดขาว : 1 พ.ย. 2542) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนโลกทัศนของคนอีสานตอเพศชาย โดยเฉพาะผูที่แตงงานแลววา 
ตองเปนผูคุมครองบุตรและภรรยา ตองรักเดียวใจเดียว มีความเสยีสละ เพราะถอืเปนเพศที่เขม็
แข็งกวา นอกจากนี้ยังตองมคีวามขยนัขันแข็ง ไมเกียจคราน ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีของผูชายที่คน
อีสานยึดถือมาแตโบราณ 
 

2.1.2.2  คุณคาของผูหญงิอยูที่ภายในมากกวาภายนอกและผูหญิง
จําเปนตองพึง่พาผูอ่ืน 

 
แมนคนอีสานจะเชื่อวาเพศชายดีกวาเพศหญิง แตเพศหญงิก็มีสวนสาํคัญในการ

พัฒนาสังคมอีสานอยางมาก ผูหญิงอีสานสมยัโบราณทํางานหนักไมแพผูชาย และเปนกาํลงั
สําคัญในการผลิต ดังนั้นผญาภาษิตโบราณอีสานหลายบทจึงสอนใหเหน็ถงึคุณคาของเพศหญงิ 
ดังเชนผญาทีว่า “แหวนงามยอนหัว ผัวงามยอนเมีย ผัวเปนเพีย เพราะเมียใจฮู”25 หมายถงึ แหวน
จะงดงามไดกเ็พราะหัวแหวน สามีมีสงาราศี มีเกยีรติยศ เชิดหนาชูตาในสังคมไดก็เพราะมีภรรยา
ที่ดีเพียบพรอม คอยเปนกําลังใจและเปนแรงผลักดันสนับสนนุใหสามีประสบความสําเร็จ 

คนอีสานจะยกยองผูหญิงทีม่ีศีลธรรม รักนวลสงวนตวัและปฏิบัติตนตามคําสอนเรื่อง
เรือนสามน้ําสี ่ ดังคําผญาโบราณกลาวไววา “ญิงฮูปฮายคองวัตรพางาม ชายฮูปทรามปญญาพา
ฮุง” และ “ญิงใดสมบูรณดวยเฮือนสามน้ําสี่ เปนญิงที่เลศิล้ําควรแทแมเฮือน” ซึ่งโลกทัศนดงักลาว
นี้ยังคงปรากฏใหเหน็จากผญาในรายการผญาดี อีสาน ดังความวา 

 

                                                           
25 เร่ืองเดียวกนั, 35. 
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…..คําพอแมฝากเวา สอนไวตัง้แตหลัง ยังเปนสาวนอยๆ พอแมวา อยาลืมตน คน
เปนสาวเปนนาง อยาลวงคองคุณเคา คําโบราณเคยเวา วาเฮียนสามน้ําส่ี กุลสตรีที่ถูกตอง 
อยามองขามแตประถม เร่ืองเฮียนสาม จําอยาไดเลิกลม ขอท่ีหนึ่งเฮียนนอน ขอท่ีสองเฮีย
นครัว บอนที่หุงตม ใหจักสมจักลาง สองเฮยีนใหสะอาด เฮียนสามกะอยาพลาด คือเฮียน
ผมบใหยุง หวีเร่ือยกะคอยงาม ถึงเวลาอาบน้ํา ใหลางสวยสระผม…..น้ําส่ีฟงอีกบาง 
อยาไดโมโหราย ขอบรรยายใหฟงสิ้น ควรบควรใหคิดเบิ่ง สองน้ําอาบใหมันเริง ตักเต็มอู
แองไว….. 

(สุวิทย : 23 ม.ค. 2546) 
 

ใจความของผญาบทนี้ แตงขึ้นเพื่อมุงสอนผูหญิง โดยยกเอาคานยิมของคนอีสาน
โบราณเกี่ยวกบัเฮือนสามน้าํสี่ มาสัง่สอน ซึ่งเฮือนสามน้ําสี ่ นี้ประกอบไปดวย เฮือนที ่ 1 ไดแก 
เฮือนนอนใหรักษาความสะอาดจัดขาวของใหเปนระเบียบเรียบรอย เหมาะแกหลับนอน เฮือนที ่ 2 
เฮือนครัว คือ บริเวณหุงตมอาหาร ตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ เฮือนที ่3 ไดแก ไดแกเฮือนผม 
คือ ใหรักษาความสะอาดหมั่นสระผมและหวีอยูเสมอ เฮือนผมนี้มไิดหมายถึงแตเพียงเฉพาะผม
เทานั้น แตคนโบราณหมายรวมถึงความสะอาดของรางกายดวย สวนน้ําสี ่ ไดแก น้ําใจ น้าํกนิ น้าํ
ใช และน้าํเตาปูน(ปูนที่ใชกนิหมาก) 

จากสภาพสังคมอีสานที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหผูหญิงอีสานบางคนละเลยตอคํา
สอนเรื่องเฮือนสามน้ําสี ่ ซึง่ผูหญงิเหลานี้มักถูกตําหนติิเตียนจากคนในสงัคม เพราะคนอีสานรุน
เกายงัคงยึดถอืคําสอนดั้งเดมิอยู ดังความในผญาวา 

 
…..ซุมผูหญิงกนิเหลาขาวตั้งแตเชาจนวาค่ํา เมาแลวบคิดนําลูกกับผัวอยูบาน…..

ผมนี้บอยากเวา บางวันเมาน้ําบอาบ สาบพอปานกลิ่นแฮง…..เกิดเปนหญิงเฮ็ดชีวิตหาว
ผมวาบสมควร เปนสตรีตองครองเฮือนดั่งคําเพิ่นสอนไว ตามที่ผมจําไดมีเฮียนสามน้ํา
ส่ี….. 

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 14 ต.ค. 2545) 
  

ผญาบทนี้นอกจากจะสะทอนใหเห็นวาคนอีสานปจจุบนัสวนหนึ่งยังคงยึดมั่นตอ
คานิยมซึ่งปลกูฝงมาแตอดีตแลว ยังแสดงใหเห็นถึงโลกทัศนของผูชายอีสานที่มองผูหญงิ วาไม
นิยมผูหญิงทีด่ื่มเหลา เมามาย และทาํตัวสกปรก อีกทั้งยังคาดหวงัใหผูหญิงประพฤติปฏิบัติตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 255

เฮือนสามน้าํสี ่ เพราะแมนจะเปนคําสอนที่คนโบราณคิดขึ้น แตก็ยังคงสามารถนาํมาประยุกตใชได
ดีในสังคมปจจุบัน 
 ในสังคมทุกสงัคมยอมมีผูหญิงที่เปนหมายเพราะสามีเสียชีวิต หรือแมฮางที่หยาจาก
สามี และสังคมอีสานกเ็ชนเดียวกัน ทศันะของชาวบานที่มีตอผูหญิงดังกลาวนีส้วนใหญมักตัง้ขอ
รังเกียจเพราะเกรงวาแมหมายและบุตรของนางจะเปนภาระให โดยเฉพาะหากเปนแมหมายทีถู่ก
สามีทิง้กม็ักจะถูกประนามวาคุณสมบัติบกพรอง 
 โลกทัศนดังกลาวยงัปรากฏใหเหน็ไดในผญาซึ่งคนอีสานยุคใหมแตง ดังนี ้
 

…..ลูกมาเสียดายความฮักเดถอดใสพานถวายมอบ หวังสิใหอายเลี้ยงจังฝนลื่นพอ
แมมา มาฮอดแลวสังมาเปนลายตาง คันสิปะไปเปนแมฮางกะอายเพื่อนวาหมูฝูง คือสิยาก
ยังยุงยามเมื่อฝนตกมา ไผสิพาเฮ็ดนาตอคราวเมื่อฝนยอย….. 

(25 ธ.ค. 2545) 
 
 เนื้อหาที่ปรากฏในผญาดังกลาว ตอกย้าํใหเหน็ถงึโลกทศันของคนอีสานที่มองวา เพศ
หญิงนั้นเกิดมามีกรรมกวาเพศชาย เพราะมีขอจํากัดทางกายภาพจงึไมสามารถทํางานหนักไดเทา
ผูชาย โดยเฉพาะหากเปนแมหมายหรือแมฮางที่มีลูกติดมาดวยจะยิ่งลําบาก เพราะตองหาเลี้ยงทั้ง
ตัวเองและลูกๆ ผูหญิงที่เปนแมหมายหรือแมฮางจงึมักตองการหาสามีใหมเพื่อมาเลี้ยงดูแลตน
และลูก ดังจะเห็นไดจากเพลงกลอมเด็กอีสาน ที่มเีนื้อรองวา  
 
 นอนสาหลา หลับตาเวางาย แมสิไปเข็นฝายเดือนหงายเวาผูบาว 
 ลางเทื่อไดพอนามาเลี้ยงใหใหญสูง หมูเพิ่นไดกนิปลาคาวโตทอหัวเฮือ 
 ไดกินปลาเสือโตทอหวัซาง โตไดกินปลาขาวขี้กางเทิ่งซ้าํเพิ่นใหทาน26 
 

2.1.2.3  เพศที่สามเปนเพศที่ผิดธรรมชาต ิ
 

เพศที่สาม หมายถงึ บุคคลที่มีเพศครึ่งๆ กลางๆ รางกายเปนชายแตใจเปนหญิง หรือ
รางกายเปนหญิงแตใจเปนชาย เปนเพศทีสั่งคมอีสานสวนใหญยังไมใหการยอมรับ ดังผญาภาษิต
โบราณในวรรณกรรมเรื่อง ยาสอนหลาน ที่กลาววา “เปนชายกะใหเปนชายแท อยาแกมแกกินแฮ 
                                                           

26 จารุวรรณ ธรรมวัตร, คติชาวบานอีสาน (กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, ม.ป.ป.), 87. 
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ทรายกะทรายแทๆ ตมนั้นอยาม ี เปนญิงกะใหเปนญิงแท อยาแกมหินแฮ ยงิกะยงิแทๆ แนแลวจัง
ยิง” 
 ปจจุบันสงัคมอีสานมกีารรับเอาคานยิมจากตะวนัตกเขามายึดถือปฏิบตัิ รวมไปจนถึง
คานิยมทางเพศที่เปล่ียนไป ทาํใหเกิดเพศที่สามข้ึนเปนจํานวนมาก แตกระนัน้โลกทัศนของคน
อีสานสวนหนึง่ โดยเฉพาะผูสูงอายกุ็ยงัมองวาสิง่เหลานี้เปนเรื่องผิดธรรมชาติของมนุษย ดงัความ
ในผญาวา 
 

…..ตกมาในสมัยนี้ชายก็ดี หญิงก็เดนพอแมเอยบเคยเห็น หากซางพอมันผิดเคา
แตเกาหลัง สังมาเปนจั่งซี้เคยเห็นบอีลุงตา คันผูชายก็อยากเปนผูหญิง คันผูหญิงก็อยาก
เปนผูชาย หากตางหลายแทนอเจา…..จาเวาดังผูหญิง ทาสะดีดสะดิ้งแอวออนทําเหมือน
กิริยาทาทางดังหญิงเอาฮาย ชายคือกันจนนาํเวา คมุกันเขานําเลาเวาจั่งใดละเจาอันชาย
ตอชาย พวกผูหญิงก็เปนฮายคือดั่งเดียวกัน ผูหญิงเอาผูหญิงก็มากมายหลายแลว ยาม
นอนนั้นเฮ็ดจั่งใดละเฒา แมเปนผูหญิงแทๆ เอานมแตเขาใสกัน….. 

(พอใหญบุญมา : 8 ม.ค. 2546) 
 
ผญาบทนี้ผูแตงกลาวถงึผูชายและผูหญงิสมัยนีว้า ผูชายก็อยากเปนผูหญิง ผูหญงิก็

อยากจะเปนผูชาย ซึง่ในสมยักอนนั้นไมเคยพบเห็น ผูแตงจึงรูสึกสงสยัวาเพศเดียวกันจะรักกันได
อยางไร พิจารณาดูแลวไมนาเปนไปได 

 
2.1.3  มนุษยเปนสตัวสังคม จึงตองมีปฏิสัมพันธกบับุคคลแวดลอม 

 
มนุษยเปนสัตวสังคม ไมสามารถอยูไดเพียงลาํพงั ดังนั้นยอมตองมีการติดตอ 

สัมพันธซึ่งกันและกัน ความสัมพนัธของบุคคลตางๆ นี้แบงออกไดหลายลกัษณะ ไมวาจะเปน
ความสัมพันธที่เกิดจากสายโลหิตเดียวกัน เชน พอแมกับลูก พี่กับนอง หรือความสัมพันธตาง
สายโลหิต เชน คูครอง เพื่อน บริวาร เปนตน  

ชาวอีสานถือวา พอแม ปูยาตายาย เปนบพุพการีผูใหกาํเนิด และมีพระคุณตอเรา จงึ
ตองเคารพเชื่อฟง เอาใจใสปรนนิบัติดูแลยามเมื่อทานแกชรา ดงัคํากลาวในผญาโบราณที่วา “คํา
ปากพอแมนีห้นักเกิง่ธรณ ี ไผผูยําเยงนบสเิฮืองเมือหนา” หมายถึง คําวากลาวสัง่สอนของพอแมนี้
มีน้ําหนักเทาแผนดิน ผูใดยาํเกรงนบนอบจะรุงเรืองในภายภาคหนา และ “หนกูินมอนจงัเหน็คณุ
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แมว ลูกแขวนแอวจังเห็นคณุพอแม” หมายถงึ ในยามที่ตนเองตองประสบกับความลําบากจากการ
เลี้ยงลูกจึงนึกถึงพระคุณพอแม 

ผญาในรายการผญาดี อีสาน สะทอนใหเหน็โลกทัศนของคนอีสานในปจจุบนัทีย่ังคง
ใหความสําคญักับบุพพการี ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
…..มีลูกนอยจองขางจั่งคึดเห็นคุณแม เปนสัจจริงอยางเที่ยงแทฟงแลวใหฮิ่น

ตรอง มีลูกนอยเฮากะตองตุมตอมถนอมฮัก พอแมเฮากะคอืกัน เพิ่นฮักเฮาโดยดาม ความ
เปนจริงอยามองขามตองแทนคุณสนองตอบ เพิ่นฮักเฮาเลี้ยงเฮาตองแทนคุณตอบทานไว 
ไปหนาสิฮุงเฮือง….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 5 ก.พ. 2546) 
  

ใจความในผญาขางตนนี้กลาวแสดงทัศนะวา เมื่อลูกเล็กๆ ของตนรั้งอยูขางๆ จงึนึก
ถึงพระคุณของแมดังนั้นจงึควรคิดตรึกตรองใหดี เพราะเมื่อเรามีลูกเราก็รักถนอมเขา พอแมกน็ึก
เชนเดียวกนั ดังนัน้เราควรตอบแทนพระคุณทาน ผูที่ตอบแทนบญุคุณบิดามารดายอมประสบ
ความรุงเรืองในภายภาคหนา 
 แตกระนั้นกม็คีนอีสานสวนหนึง่ทีม่องวา เด็กหนุมสาวอีสานสมยัใหมนัน้มโีลกทศันที่
ถูกหลอหลอมจากอทิธิพลสงัคมตะวนัตก คือไมใหความสําคัญกับเร่ืองอาวุโส และมองวาทุกคน
เทาเทียมกนั ดังนัน้จึงสงผลตอพฤติกรรมที่ไมคอยใหความเคารพ เชือ่ฟงผูใหญเทาที่ควร ซึ่งทัง้นี้
เปนเพราะสภาพสงัคมสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป ดังความในผญาวา 
 

 พอแมเวาอิ่นออยออยไดกะบเอา มีแตลอใหอีเฒาใหบักเฒาหอบเฟยงแลนนําเกวียน 
คันบอกเตือนผั่นมาสอนพอแมตนเปนฮาย…..บาดใชเงินผั่นเปร้ียงปราง มื้อละสามสีร่อย
หาใหกะบพอ เด็กนอยสุมื้อนัน้สังตางเกาคราวหลัง ฮอดบฟงคําสอนละลื่นคองคนเฒา ให
เฝาเฮือนผั่นนัดเพื่อนมาคุยคบไอบาว….. 

(พอสะอาด : 23 ก.พ. 2542) 
  
 ในเรื่องความสัมพันธระหวางสามีภรรยา สังคมอีสานในอดีตนิยมยกยองสามีภรรยาที่
รักเดียวใจเดียว ซึง่เหน็ไดจากผญาภาษิตโบราณที่สอนผูเปนภรรยาไมใหคิดนอกใจสามี ดงัความ
วา “ผัวเพิน่ยกัอยาขันเลนชู ชูเขี่ยขางพันชั้นอยาเหลยีว” และแมนสังคมอีสานจะไมประณามฝาย
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ชายมากเทาฝายหญงิในพฤติกรรมเชนนี ้ แตคนโบราณก็ไดอบรมส่ังสอนฝายชายเชนเดียวกัน ดัง
ปรากฏในผญา “อยากทุกขใหเปนนายคน อยากสาระวนใหเอาเมยีนอย”   
 จากสภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไปสงผลกระทบตอความคดิและทัศนะของ
คนอีสานบางกลุม โดยเฉพาะคนอีสานปจจุบนัทีม่ีคานิยมวาการนอกใจคูครองของตนเปนเรื่อง
ธรรมดา ขณะที่คนอีสานกลุมที่ยงัยึดถือขนบธรรมเนยีมประเพณีดั้งเดิมอยางเหนียวแนนนัน้ยงัคง
มีทัศนะวาพฤติกรรมเชนนีเ้ปนเรื่องผิดบาป ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

…..ผัวเมียกันลักลอบเลน ไปเปนชูนอกใจ ผิดธรรมเนียมพุทธองคกลาวไว อยาดู
หมิ่นไผกะตาม ศีลขอสามกาเม เฮ็ดใหเซซวนลม มีแตจมหลุบลม สมพอมีผัดปนไป เฮ็ดพอ
ไดกะบได ปานไฟไหมหอเงิน กามคุณพางกเงิ่น เดินเขาใสไฟโลกีย ทรัพยสินมีในมือคอืจัง่
ไฟเผาฮอน…..ไผมีใจมักเลนชู เงินเจาสิแลนหนี พี่นองเอย….. 

(16 ก.พ. 2542) 
 
 ผญาบทนี้แตงขึ้นเพื่อวากลาวตักเตือนผูทีค่ิดจะนอกใจคูครอง โดยอางหลักคาํสอน
ของพระพทุธเจา คือ ศีลขอสาม และผูแตงยังแสดงความคิดเห็นวา การประพฤติผิดในกามนี้จะทํา
ใหทรัพยสินทีม่ีอยูสูญเสียไปดวย 
 

2.1.4  มนุษยตองรูจักประพฤติตัวใหเหมาะสมกับวยั 
 

ชีวิตของมนุษยนับต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย สามารถแบงออกไดหลายชวงอายุ เชน วยั
เด็ก วัยรุน วัยกลางคน และวัยชรา คนอีสานในสมัยโบราณแบงชวงชวีิตของบุคคลออกเปน 3 ชวง 
คือ ปฐมวยั เปนวัยที่ตองศกึษาเลาเรียนและแสวงหางานทํา ชวงที่ 2 มัชฌิมวยั คือวัยกลางคน 
ตองมีครอบครัว สรางหลกัฐานที่มัน่คง และชวยเหลือชุมชน ชวงสุดทาย ปจฉิมวยั คือบ้ันปลาย
ชีวิต  เปนวัยทีต่องดูแลลูกหลาน เขาวัดทําบุญทําทาน 

คนอีสานจะใหความเคารพนับถือผูที่สูงวยักวา โดยเฉพาะผูเฒาผูแกที่ปฏิบัติตนนา
เคารพยกยอง เพราะเปนผูที่ผานประสบการณมามาก เปยมไปดวยภูมิปญญาความรู ดังผญา
โบราณที่วา “สิบฮูบทอเคย สิบลูกเขยบทอพอเฒา”  

ผูสูงอายุในสังคมอีสานปจจุบันยงัคงไดรับการยกยองนับถือจากลกูหลาน แตหาก
ผูสูงอายุบางคนที่ประพฤติปฏิบัติตนไมนาเคารพ ในทัศนะของคนอีสานกม็องวาไมควรยกยอง ดัง
ความในผญาที่กลาวถงึผูสูงอายุที่ประพฤติตนไมนานับถือ 
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…..ลางคนเปนคนเฒาหัวขาวจอนฟอน ยงัเลาะเหาะหอนเลนซวงซูหยอกผูสาว 
ลางเฒาเฮฮนดิ้นคือกระบวนสาวบาว กระดูกสิเขาหมอบทนัฮู เหมือ่คิง…..ลางคนเปนคน
เฒาศีลธรรมบไดฮ่ํา คลําแตใตทองนอยศีลหาบคะนิง….. 

(3 ก.ย. 2545) 
 
ความในผญาบทนีก้ลาวถึงผูสูงอายุประเภทที่ไมนาเคารพ นัน่คือ ผูชายสงูอายทุีย่ัง

หลงอยูในกามราคะ ชอบเดก็สาวๆ ไมรักษาศีลหา 
 
2.1.5  แบงระดับของบุคคลที่ชนชัน้และฐานะ 

 
สังคมไทยนับแตอดีตมีการแบงบุคคลตามชนชัน้ทางสงัคม เชน เจาขุนมูลนาย ไพร 

ทาส ในปจจบุันแมนจะมีการเลิกทาสและไพรแลว แตก็ยังมีความเหลื่อมลํ้าของชนชั้นทางสงัคม
ปรากฏอยู คนที่เปนชนชัน้ต่ําของสังคมมักจะประกอบอาชีพที่ตองใชแรงงาน เชน กรรมกร ยาม 
เปนตน  

สังคมอีสานกม็ีการแบงบุคคลตามชนชัน้เชนเดียวกนั ในทัศนะของคนอีสานนัน้มอง
วาคนจนมกัจะถูกดูหมิ่นดูแคลนจากคนชัน้กลางและชัน้สูง ไมมีใครอยากคบหาสมาคม ดงัผญา
โบราณที่วา “ทุกขเพิน่บวาดี มีเพิ่นจงัวาพี่นอง ลุงปาจังวาหลาน” นอกจากนี้คนเมืองกับคนบาน
นอก คนอีสานจะถือวาเปนคนละชนชั้น คนในเมืองมักไดเปรียบและโชคดีกวาคนบานนอกแทบทุก
เร่ือง จึงมีคํากลาวที่วา “ผูดีบานนอก บทอกอกซอกในเมือง” หมายความวา ผูมฐีานะดทีี่อยูบาน
นอก ยังไมเทากับยาจกที่อยูในเมือง ดงันั้นคนอีสานจาํนวนมากจงึเขามาหางานทาํในเมืองหลวง
เพื่อหวังจะมีชวีิตที่ดีกวา ดงัคํากลาว “อึดน้ําใหแลนข้ึนภู อึดอยูอึดกินใหเข าในเมอืง” เพราะใน
เมืองยอมมีหนทางทํามาหากินไดดีกวาอยูบานนอก 

ปจจุบันนี้ในภาคอีสานยังคงมีความเหลื่อมลํ้าของชนชัน้ทางสงัคมอยู ดังจะเหน็ได
จากทัศนะของชาวอีสานในผญาบทหนึง่ทีว่า 

 
…..มาเหลือใจเถาะนอน้ี หนูเห็นลูกเศรษฐีเขามีเส้ือผาสวยใส บตาบหลังตาบ

หนาคือขาผูทุกขจน…..ไดยินเสียงเพื่อนเยาะเยย คํามันเอยมาแสลง แทนอ เส้ือผาราคา
แพง มีปญญาหานุงบ แนววาพอมึงจนไฮ เหมิดปญญาหาใหใส ฟงเพื่อนเวาแลวเจ็บใจ แต
เฮ็ดหยังกะบได เพราะจนไฮแมนอีหลี….. 

(จรูญลักษณ : 11 ม.ค. 2543) 
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ผญาบทนี้สะทอนโลกทัศนของคนอีสานยุคปจจุบันที่ยดึติดอยูในวัตถุนิยม ทั้งนี้
เนื่องมาจากอทิธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งทาํใหชาวนาอีสานจาํนวนมากตองเปนหนี้
และนับวนัจะยิ่งยากจนลงเรื่อยๆ  

นอกจากนี ้ ผญาบางบทยงัแสดงใหเหน็วา ความรักของชายหนุมหญิงสาวนัน้ก็มกัใช
วัตถุเปนเครื่องตัดสิน ดงัตัวอยาง 

 
…..กินเพียวๆ ลงไปเหลา ใหลืมสาวใจบแน เห็นเถาแกมีรถเบนซเห็นแบงคหอ

ใหญเขา อายเลยเมาสูนสิ้นความหวัง…..เสียงผูใหญเพิ่นเวาลูกสาวเจาไดคาแสน เจา
เลือกแฟนผูสูงคาลืมคนจนผูตอยต่ํา บาวพีช่ายไดแตช้ําน้ําตายอยหยาวไหล….. 

(บักหลาหมอนกิ่ว : 19 ก.ค. 2542) 
 
ในทัศนะของคนอีสานสวนใหญจะมองวา การศึกษา คือส่ิงที่จะสามารถยกระดบัชน

ชั้นทางสงัคมได เพราะเมื่อมีการศึกษาด ี ก็ยอมมีอาชพีการงานที่ด ี ไมตองเปนชาวนา หรือใช
แรงงานรับจาง ดังความในผญาวา 

 
…..ตอนนี้แสนลําบากแท อีแมลาวบอกหนูวา อดไวกอนเถาะลูกหลา มื้อใหมหนา

คงสิมี เส้ือผาดีดีคงมีใช ชุดใหมๆ ไปโรงเรียน ใหหนูตั้งใจเพียรเลาเรียนใหสูงลํ้า สิบไดทํา
นาไรเปนชาวนาคือพอแม พอใหญเซียงเอย….. 

(จรูญลักษณ : 12 ม.ค. 2543) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงเลาถงึชีวิตที่ลําบากเพราะความยากจน และตั้งความหวงัวาจะ
ขยันหมั่นเพียรเลาเรียนใหสูงจะไดไมตองเปนชาวนา ซึ่งแสดงใหเหน็ถึงโลกทัศนของคนปจจุบนัที่
มองวาอาชพีชาวนานั้นยากจนและลําบาก และการศึกษาจะสามารถชวยยกระดับชนช้ันของคนได 
 

2.1.6  ดําเนนิชีวิตโดยยึดหลักความไมประมาท ขยนัหมั่นเพยีร และอดทน 
 

การดําเนินชวีติของชาวอีสานสมัยกอน จะยึดถือและปฏิบตัิตามกรอบของฮีตสิบสอง    
คองสิบส่ี คนอสีานมีความอดทนเปนเยีย่ม และจะยึดมัน่ในศีลธรรมอยางยิง่ ดงัผญาภาษิตโบราณ
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ที่สอนวา “ขันตีตั้ง สัจจังหมั้นเทีย่ง อยาไดคิดเบี่ยงเลี้ยว ลวงลอหลอกใผ”27 นัน่คือ ใหมีความ
อดทนอดกลัน้ มีสัจจะมั่นคง อยาไดคิดคดหลอกลวงใคร 

 นอกจากนี้คนอีสานยงัขยนัขันแข็งหนักเอาเบาสู เราจงึเหน็แรงงานอีสานแทบจะทุก
จังหวัด เพราะความขยนัและอดทนของชาวอีสาน ทาํใหคนอีสานจํานวนไมนอยประสบ
ความสาํเร็จในหนาที่การงาน สรางชื่อเสยีงใหกับวงศตระกูลและประเทศชาต ิ เร่ืองของความขยนั
และความอดทนนี้บรรพบุรุษอีสานไดปลูกฝงลูกหลานเสมอมา ดังปรากฏในผญาภาษิตโบราณวา 
“เปนคนใหลักขณานามปลวก หากซางยู หากซางอน คนูขึ้นใหใหญสูง”28 ซึ่งหมายความวา เกิด
เปนคนใหมีลักษณะเอาการเอางาน อดทน ขยนัขันแข็ง เชน ปลวก แมปลวกจะตัวเล็ก ก็สามารถ
สรางที่อยูอาศยัของมันใหสูงและใหญโตได 

 แมสภาพสังคมอีสานที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบันจะทาํใหโลกทัศนเกีย่วกับการ
ดําเนนิชีวิตของคนอีสานบางสวนมีความเปลี่ยนแปลงไปบาง แตชาวอีสานสวนหนึ่งกย็ังคงยึดถอื
คําสอนของคนเฒาคนแกในการดําเนนิชวีิตอยู ดังความในผญาบทหนึ่งที่วา 
 

ยามกินใหเจาคดิถี่ถวน คักแนในมะโน หลานเอย อยาไดกินมํามาํ ล่ืนคองคําตาน 
กินใหพอประมาณดามโดยดีถวนถี่ จักไดอายุยั่ง จึงเฒาแกตาย อันวาอาหารลน คนเฮา
หลายอยาง ลางเทื่อกินบเวน เวรสิของเมื่อลุน เห็นวาเปอเคอตั้ง กลางนาอยาฟาวอยาก 
ยานแตเปนตอนงวน กินแลวสิบยืน เห็นวายาวเฮือกเฮื้อย อยาฟาววาปลาไหล ลางเทื่อเปน
แนวงู สิตอดตายบมฮีู เห็นวาเบเบฮอง งัวเฮาอยาฟาววา ลางเทื่อเปนชาติเชื้อ เสือฮายสิ
คาบคอ อยาสิเห็นแกได ขนุนหนามหนวยใหญ ลางเทื่อโชคบให เลยสิไดหนวยแมง เห็นวา
กองขี้ฝอยนอย อยากอยใจฟาวไปนั่ง หลานเอย ลางเทื่องูงอดเงี้ยว ในหั้นสิตอดตาย….. 

(ส.สุขสันต : 17 ส.ค. 2542) 
 

ผญาดังกลาวนี้นาํเอาคาํสอนของคนเฒาคนแกในสมยัโบราณมาแตงใหม ซึง่คําสอน
เหลานั้นยังสามารถนาํมาประยุกตใชไดในชีวิตปจจุบัน โดยสอนเกีย่วกับเร่ืองการดําเนนิชีวิต เชน 
ใหดําเนินชวีิตอยางพอประมาณ ทําอะไรก็ใหมีสติ มีความระมัดระวงั รอบคอบ ไมตกอยูในความ
ประมาท ดวยการยกเอาเรือ่งของการกิน หรือเร่ืองของการพบเหน็สิ่งตางๆ มาเปนตัวอยางใหเหน็
อยางเปนรูปธรรม 

                                                           
27 สําลี รักสุทธ,ี ผญา ปรัชญาการดําเนินชวีติอันล้ําคาของชาวอีสาน, 25. 
28 ประมวล พมิพเสน, อธบิายผญา 1, 15. 
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โลกทัศนในการดําเนินชีวิตบางประการยงัมีความเกี่ยวของกับพทุธธรรมคําสอน 
เพราะชาวอีสานสวนใหญนบัถือศาสนาพทุธ ดังนัน้ปรัชญาการดําเนนิชีวิตจงึไดรับอิทธิพลมาจาก
พุทธปรัชญาอยางมาก ดังปรากฏในผญาตอไปนี้ 

 
 …..คนอยูในโลกนี้มีทั้งสุขทุกขลนปะปนขีนขวย มีทั้งรวยทั้งเสื่อมสูญเสียตั้งหลาย
อยาง ในระหวางเฮาซวยขาดเขินเงินใช คันตอไปขางหนา โชคสิมาสงใหในภายหนาหากสิ
ม ีคันมีทุกขมันตองมีสุขแกแปรเปล่ียนเวียนไป….. 

(พอชาร ี: 18 ม.ค. 2543) 
 

 ผญาบทนี้กลาวถึงความเปนไปของชีวิตวา ยอมมทีั้งทกุขและสุขปะปนกนั วันนี้เรา
อาจยากจน แตวันหนาเราอาจมีโชคลาภ เปนลักษณะกระตุนใหมกีําลงัใจในการดําเนนิชีวิต 
 นอกจากนีย้ังมีผญาทีน่ําคาํสอนเรื่องความไมประมาทมากลาวถงึ ดงัความในผญาวา 
 

พระองคสอนบทสุดทายขอทุกคนอยาประมาท ใจอยาเผลอพลาดพลั้งระวังไวอยู
สูยาม ชวีิตเปรียบดั่งน้ําไหลลงต่ําบหวนกลับ หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ คอยระวังบังคับอยา
ใหหลงเผลอพลั้ง อยาหลงฮักอยาหลงซัง อยาหลงหัวอยาหลงไห เฮ็ดใจเปนกลางๆ วางไว
หมองมันเคิ่ง..... 

(ปนขาวจี่ทาไข : 1 พ.ค. 2546) 
 
 ความในผญาบทนีก้ลาวถึงคําสอนของพระพุทธองคในเร่ืองความไมประมาท โดย 
เปรียบชีวิตวา เหมือนกบัน้ําไหลลงสูที่ต่ําไมสามารถหวนกลับได ดังนัน้เราจึงตองคอยระวัง
อายตนะทัง้หก คือ ห ูตา จมูก ล้ิน กาย และใจ อยางพลั้งเผลอไปกับกิเลสตัณหา ใหรูจักวางใจเปน
กลาง 
 

2.1.7  คนอีสานเห็นความสําคัญของการศกึษาอยางยิ่ง  
 

คนอีสานนับแตอดีตเห็นความสําคัญของการศึกษาอยางยิ่ง คนอีสานเปนคนที่ขยนั 
หมั่นเพยีรและมักใฝหาความรูใสตัวอยูเสมอ  ดังผญาภาษิตที่วา เกิดเปนคน ใหฮีบหาความฮู จั่งบ
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เปนซูลู คือควายไถนา29 ซึง่หมายความวา เกิดเปนคนใหศึกษาหาความรู จึงจะไมเปนโงเหมือน
ควาย เพราะควายเปนสัญลกัษณแทนคนที่โงเขลาเบาปญญา 

จากการศึกษาผญาจากรายการผญาดี อีสานจะเหน็ไดวาคนอีสานทุกยุคทุกสมยัจะ
ใหความสําคญักับการศึกษา ในอดีตที่ยงัไมมีการศึกษาในระบบคนอสีานกม็ักจะใหลูกชายไดบวช
เรียน แตเมือ่การศึกษาในระบบเปดกวางสูภาคอีสาน คนอีสานทีส่ามารถสงลูกหลานเรียนไดก็
มักจะใหเรียนสงูที่สุด ดงัความในผญาวา 

 
…..ขอใหอินทรพรหมฟาเทวดามาเยี่ยมพอ ขอใหเงินคําไหลหลั่งมาโฮมเจา กับทั้ง

หมูลูกเตาใหเวางายฟงความ พวมกําลังวัยเรียนใหเลื่อนไหลอยารอชา ปริญญาใหเกงกลา 
ไปเถิงตรี โท เอก….. 

(พอชาร ี: 18 ม.ค. 2543) 
 
 ผญาบทนี้เปนผญาอวยพรซึง่พอชารีอวยพรใหแกลูกหลานทีก่ําลงัศึกษาเลาเรียนอยู
วาขอใหเรียนหนงัสือเกงๆ และเรียนสูงๆ จบปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก ซึง่แสดงใหเหน็โลก
ทัศนของคนอสีานที่ใหความสําคัญกับการศึกษา 
 

2.1.8  ใหขยนัหมั่นเพยีรในการประกอบอาชีพและซ่ือสัตยสุจรติ 
 

คนอีสานสมัยโบราณมองวา อาชีพชาวนา เปนอาชพีที่สําคัญกวาหลายอาชีพ เพราะ
เปนอาชพีที่ผลิตขาวเลี้ยงประชาชน แตกระนั้นก็ยังสูอาชีพราชการไมได ดังปรากฏในผญาโบราณ
ที่วา “สิบพอคามาไหวพอนา สิบพอนาบทอพญาเลี้ยง” ดังปรากฏโลกทัศนของคนอสีานจากผญา
อวยพรเมื่อผูใหญผูกแขนใหลูกหลานวา  

 
“ใหไดยกขันคําขึ้นเพียงแทน ชมพูแดนกาบไหว ไดแหลงสาธุการ หมิพานตบท

กวาง คนกลาวอางทั่วทั้งเมือง ใหไดยกขันเงินขึ้นเพียงตา เปนพระยานาหมื่น คนชมชื่นทั่ว
ทั้งเมือง” 

 

                                                           
29 ประมวล พิมพเสน, ผญาหอโคลง, พิมพคร้ังที่ 3 (ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ, 

2538), 197. 
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ผญาบทนี้ มีความหมายในเชิงอวยพรวา ใหมีอํานาจ ผูคนยกยองสรรเสริญไปทั่ว ได
เปนพระยา เปนเจาคนนายคน 

สวนอาชีพพอคาเปนอาชีพที่ตองโกหกหลอกลวง ใครโกหกไมเปนจะคาขายไมได อาจ
ทําไดแตไมกาวหนา เพราะพื้นฐานการคาคือซ้ือถูกขายแพง จะบอกราคาขายเทาราคาซื้อไมได ดัง
คํากลาววา “ไปเศิกไปฆา ไปคาไปตั๋ว” ชาวอีสานจงึไมนิยมคาขายและคาขายไมเปน เพราะถอืวา
การตั๋วเปนบาป และการคาก็เปนการเสี่ยง ดังผญาโบราณที่กลาววา “เฮ็ดนาใหเหลยีวเบิง่กลา เฮด็
คาใหเหลียวเบิ่งหนาลกูเมีย” ผญาบทนี้ตองการจะสอนวาจะทําอะไรก็ใหรอบคอบ การทาํนาก็ตอง
พิจารณาดูตนกลาในนา และเตือนสติผูที่จะประกอบการคาวาใหนกึถึงคนรอบขาง โดยเฉพาะ
ภรรยาและบุตร เพราะอาชีพคาขายเปนอาชีพที่เสีย่งมาก 

ปจจุบันคนอีสานจาํนวนมากหนัมาประกอบอาชพีคาขาย แสดงใหเห็นถึงทัศนะ
เกี่ยวกับเร่ืองอาชีพของชาวอสีานที่เปล่ียนแปลงไป ดังความในผญาวา 

 
พอเซียงเอย อาชีพคนเฮานี้กะหากินคนละอยาง บางคนเปนนายชาง บางคนเปน

แมคาของหวานจากะมากหลาย ผูลังคนเปนแมคาปงไกตําละกอ ตําบักยอกะเคยเห็น เพิ่น
หาขายอยูนําบาน พอเซียงเอยขายอีหยังกะไดแนวบผิดกฎหมายบมีคนซิมาดา เพิ่นขาย
พลูขายยา ผลหมากรากไมแนวนั้นละแฮงดี แลวกะบไดล่ีคือซุมหมูขายกญัชา วาแตเฮา
อดทนมันบจนดอกเดอจา….. 

(สาวลูกสอง : 27 ก.ย. 2542) 
 
 เนื้อหาในผญาบทนี้กลาวถงึอาชพี คือ ชางและแมคา ทั้งนี้ความในผญายังไดแสดงให
เห็นโลกทัศนของผูแตงที่มีตอการประกอบอาชีพวา จะทําอะไรก็ไดขออยาใหผิดกฎหมาย เปน
แมคาขายผลไมก็ดี ไมตองหลบๆ ซอนๆ เหมือนพวกที่ขายยาบา และหากทาํงานดวยความอดทน
ชีวิตก็จะไมมทีางอับจน 
 

2.1.9 คนอีสานไมรงัเกียจคนตางเช้ือชาติ แตก็ยังมีชองวางระหวางความ 
สัมพันธ 

 
ประเทศไทยประกอบดวยชนหลายเชื้อชาติที่มาอาศัยอยูในผืนแผนดนิเดียวกัน ไมวา

จะเปน ลาว เขมร สวย โซ กะเลิง ยอ ภูไท ญวน จีน ฯลฯ ในภาคอีสานกเ็ชนเดยีวกัน สมัยอดีตนั้น
คนญวนกับคนจีนเขามาอาศัยอยูในภาคอีสานคอนขางมาก แตคนญวนไมนิยมแตงงานกับคน
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อีสาน ขณะที่คนจนีหลายคนแตงงานกบัคนอีสาน เมื่อมีลูกก็มกัจะสงลูกเรียนโรงเรียนไทย เมื่อ
เติบโตขึ้นเขาเหลานั้นจงึรูสึกวาตนเองเปนคนอีสาน ในปจจุบันเมื่อเดนิทางไปจังหวัดแถบภาค
อีสานจงึมีขอสังเกตวา คนอีสานจาํนวนมากมีผิวขาวตาเล็กเหมือนคนจีน แตพูดภาษาอีสาน และ
รับประทานขาวเหนียว ปลารา สมตํา เนื่องจากคนจีนสวนใหญประกอบอาชพีคาขาย จงึมัก
พยายามที่จะทําตัวใหกลมกลืนและเขากบัชาวบาน แตกระนั้นดวยความแตกตางทางวัฒนธรรม
และภาษาทําใหเกิดเรื่องขําขนัเกี่ยวกับความเปนของคนจนีนาํมาเลาสูกนัฟงในหมูคนอีสานหลาย
เร่ือง ดังตัวอยาง 

 
ในเรื่องมีแมคาตอย หาบของขายในตลาด ซารสชาดเขาขั้น หวานมันพรอมโปงดี 

ขาวเขิบ (ขาวโปง) ของแมคานี้ รสดีแซบอรอย จี่แลวแผนบนอย คนคอยซื้อ ส่ังบคอบ มื้อ
หนึ่งแมคาตอยหาบผานรานขายของ เปนรานทองเฒาเจกเชย เฒาเตี่ยเอย สนใจบอเหลือ
บพอสิบหาแผน เตี่ยขา เอาขาวเขิบไทยบ เตี่ยตอบวา ฮอๆ ขอชมดวยซื้อฝากหมวยถาม
แหน เอาอี่หยังใสลวย คือหอมฮวยเปงตากงิๆ” ตอยไดยินเลยตอบตรงๆ บอกไปไทยเอิ้น
แนวพาโพงขึ้น ใชแนวอื่น “ขาวตดหมา”.....เฒาเจกเชยพอไดยินจั่งซั่นสั่นหัวใหญบอก 
“ไอหยา” ใสตดหมาอี่หลี อั๊วบสนอยาวนใกล ใสตดหมา อั๊วนี่บซื้อให ขาวเขิบไทย อั๊วขี ้   
เหลียด เจกเชยเคียดจั่งซั่นหันหลังใหบเบิ่งเลย ตอยสิเฉยกะบไดเลยแกไปตอบความใหม 
หาลางเทื่อเตี่ยถูกใจสังทอใดบอั้นฉันนี่สิสบาย โทษหลายๆ เดอจา ฉันตอบมาบทันแมน 
เวากันอยางแปนๆ บแมนตดแบบนั้น จริงแทแมนฮากมัน เจกเชยฟงจั่งซั่นฉันนี่แหงบพอใจ 
ขาวเขิบไทยใสตดหมาฮากมันกะรวมพรอม อั๊วบยอมซื้อแท เอาหนีแม อั๊วบอยากไปๆๆ 
ตกเทิงฮาก(หมา) ใสพรอมบยอมซื้อ ขี้เหลียดหลายๆ..... 

(สีโฮเฮ : 27 เม.ย. 2542) 
 

ผญาบทนี้ตั้งใจแตงขึ้นลอเลยีนคนจีน ที่ไมเขาใจภาษาอีสานและไมรูเร่ืองพืชพื้นบาน
อีสาน ผูแตงไดนําเอาขนมพื้นบาน คือ ขนมขาวเขบิ(ขาวโปง) หรือที่คนภาคกลางเรยีกวาขาว
เกรียบวาว ซึ่งคนอีสานเวลาทําจะใสรากตดหมาลงไปดวย ตนตดหมานี้ทางภาคกลางเรียกวา ตน
พาโหม มีกลิน่เหมน็ฉุน ชาวบานอีสานจงึเรียกวา ตนตดหมา แตเมื่อนาํมาคัน้เอาน้ําปนลงในแปงที่
จะทําขนมจะทําใหขนมมกีล่ินหอมนารับประทาน แตคนจีนไมทราบวาเปนชื่อเรียกพืชชนิดหนึง่ คิด
วาแมคาใสตดหมา(สุนัข) ลงไปจริงๆ จงึรูสึกรังเกียจไมกลารับประทาน แมคาก็ชี้แจงวาความจริง
ไมใชตดเชนที่เจกเชยเขาใจ แตใสฮากของมัน หมายถึง รากของตนตดหมา แตเจกเชยกลับยิง่
เขาใจผิดคิดวาแมคาใสฮาก ซึ่งในภาษาอสีานแปลไดอีกความหมายหนึง่ ตรงกับคําวา อาเจียน 
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นอกจากทัศนะที่มีตอคนจนีแลว ในผญายงัปรากฏทัศนะของชาวอีสานตอคนพมา ซึ่ง
ปจจุบันเขามาขายแรงงานแถบภาคอีสานเปนจํานวนมาก ดังความในผญาวา 

 
…..หนูกะเคยใกลชิดกับพมาเหมือนกัน…..อยูสวนผึ้งเต็มไปหมดมีแตพมา ขนาด

หนูอยูโพธารามกะยังหลายคือกัน สวนมากเขามากอสราง มาเปนครอบครัวเลย…..ถาเปน
แนวนี้บเฮ็ดใหคนในประเทศตกงานไดจั่งใด รับเอาแตคนตางดาว บาดคนไทยสงเสริมให
เขาเรียนไปคักๆ กูหนี้ยืมทุน เรียนมาบมีงานรับรอง….. 

(สาววรรณสารคาม : 22 ต.ค. 2542) 
 
 จากความในผญาบทนี้ทาํใหเห็นถึงมุมมองของคนอีสานสวนหนึง่ทีม่ีตอคนพมาวา 
คนอีสานแมนไมไดรังเกียจคนตางเชื้อชาต ิ แตสวนหนึ่งก็กังวลวาจะถกูแยงงานเพราะแรงงานพมา
นั้นถูกกวาไทย 
 
2.2  โลกทัศนของคนอีสานตอสังคม 
 

สังคม หมายถึง คนที่อยูดวยกนัในอาณาบริเวณหนึ่ง มกีารกระทําสมัพนัธตาม
แบบอยางการดํารงชีวิตที่กําหนดขึ้นและยดึถือรวมกนั และมีความรูสึกผูกพนัวาเปนพวกเดียวกนั 
แยกไดจากพวกอื่น30   

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงโลก
ทัศนของคนอสีานที่มีตอสังคม ดังนี ้

 
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเปนเรื่องธรรมดา แตสวนใหญมองวาการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคมมักเปนไปในทางลบมากกวาบวก 
 

ในชวง 70-80 ปที่ผานมา อีสานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมอยางมาก 
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปจจัยดานเทคโนโลยทีี่เจริญกาวหนา ทั้งในสวนของการคมนาคม และการ
ส่ือสาร ปจจัยดังกลาวนีส้งผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวอีสานอยางมาก มีผญา

                                                           
30 สุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา หนวยที1่-7, พิมพคร้ังที่ 10 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2544), 5-6. 
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โบราณบทหนึง่กลาวไววา “กาละนับมื้อสวย งวัควายบไดปลอย เด็กนอยบไดเลี้ยง คนเฒานั่ง
แนม” ผญาบทนี้สะทอนทัศนะของคนอีสานสมยักอนทีม่องวาความเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องธรรมดา
ที่ตองเกิดขึน้ในทกุสังคม แตกระนั้นก็แฝงความรูสึกทีไ่มดีนักตอความเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ 
มองวาเมื่อกาลเวลาผานไป ทําใหความเจริญทางวัตถมุีมากขึน้ ศีลธรรมเส่ือมลง ไมมีใครเลี้ยงดู
เด็ก และปลอยใหคนแกตองอยูเฝาบาน 

ผญาในรายการผญาดี อีสาน ก็ปรากฏทัศนะของคนอีสานปจจุบันที่มีตอการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเชนเดียวกนั ดงัตัวอยาง 

 
สองพันปลายกลายเขา โลกมนุษยของเฮานับแตมื้อแปรเปล่ียน เวียนหมุนปานขอบ

โคง บคงที่เปลี่ยนไป วัตถขุองเครื่องใชกะเปลี่ยนใหมใหทันการ เปนอาหารแนวกินกะ
เปลี่ยนไปหลายลน เปลี่ยนฮอดหัวใจคน เปลี่ยนฮอดยาฮอดวาน หลายๆ แนวปจจัยสี่ การ
เปลี่ยนไปมีสวนดีสวนฮาย หลายขอตั้งแตเห็น เชนจั่งแนวเครื่องใชเฮ็ดไฮนาสวน ใช
เครื่องยนตกลไกสะดวกดีหลายดาน จั่งอาหารมีของดองของแหง เก็บไวโดนกินสะดวก บ
คือต้ังแตกี้ปะถิ่มเนาเหม็น ชุมกระบองตะเกียงไตปาไปถิ่มลงลาง เดี๋ยวนี้ไฟฟาขยายไปทุก
หมูบาน ใสแจงฮุงตาพัฒนาไปนําสะดวกไปหลายดาน มทีีวีประจําบาน เบิ่งขาวสารฮูได
งาย ติดตอกันฮัลโหลไปกะได ทันใจพรอมสะดวกดี โทรหาพี่เซียงจั่งซี้กะไดงายทันใจ การ
ไปมากะคือกันงายดีบคือกี ้ มอเตอรไซคสามลอกะมีหลายดาดดื่น แลนออกอยูวื้นๆ มอืชี้
กะแลนไป จิตใจคนสูมื้อนีบ้คือเกาคราวหลัง เปลี่ยนแปลงไปนํายุค ลุกไปตามแฟชั่น เบิง่
ทุกวันนุงเสื้อผา จักวาปาหมองใดแนผาบขาดเฮ็ดสอวอแสแว สายเล็กๆ สายนอยๆ เอามา
หอยใตปลอยโชว เผ่ินคงคิดวาโกแฟชั่นฮติทันสมัย ลูกหลาเอย ฮูบนอนั้นละแนวพา
ตาย…..สมัยนี้พวกวัยรุนผูชายแหงพากันติดมา เจาอยาโชวหลายขาใหปดไวจักหนอย….. 

(สาวเสล : 25 ต.ค. 2544) 
 
 ในอดีตคนอีสานมโีลกทัศนทางเศรษฐกิจคือ การประกอบการเกษตรเพื่อยังชีพ สวนที่
เหลือจึงนําไปแลกสิ่งของที่ตองการและแจกจายญาติมิตร มีความเปนอยูแบบพอเพยีง ปจจัยการ
ผลิตก็อาศัยเครื่องมือเครื่องใชและกําลงัแรงงานเทาทีห่าไดในทองถิน่ แตโลกทัศนทางเศรษฐกจิ
ของชาวอีสานในปจจุบนัเปลี่ยนแปลงไป คือมีโลกทศันในแบบทนุนิยม ประกอบการเกษตรเพื่อ
การคาและพยายามทาํทกุวถิีทางใหมีรายไดสูงๆ เพื่อนําไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภคฟุมเฟอย ดัง
ความในผญาบทหนึ่งวา 
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 …..เศรษฐกิจของไทยเฮานับมือ้แยไปงอฝร่ังเขา พวกบเจยีมโตมักทองเที่ยว(เที่ยว
เมืองนอก) ทั้งหนุมเฒา(พวกเศรษฐีและพวกหลอกโตเองวาเปนเศรษฐี) พวกลูกหลาน
ลูกเตาใชจายจนลืมทุกข หาซื้อของแพงๆ (ของฝรั่ง) ฝร่ังรวยไทยเฮาแย กระเปาแปอวดเปน
คนรวยล้ํา เปนใดละบาดนีต่กระกําเปนขี้ขาฝรั่ง…..ประเพณีไทยแสนประเสริฐเลิศลํ้ามัน
ผัดวาไดโนเสาร….. 

(หนุม53 : 14 ต.ค. 2542) 
 
 ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมที่เกิดขึ้นในประเทศ และในสังคมอีสาน คนอีสานสวน
ใหญมีทัศนะในแงลบ คือ ยิ่งสงัคมเจรญิมากขึ้นเทาใด จิตใจของคนกย็ิ่งเสื่อมโทรมลง และมี
มุมมองวารัฐบาลมีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทัง้ในดานลบและดานบวก ดงั
ความในผญาวา 
  

.....ผมไดยินลาวเวา เฒาปุระชัย ไดวางทา เมืองตักสิลา สารคามเฮานี้ บอใหมี
แลวแหลงอบาย ผับ เธค บาร ทั้งคาย เพิ่นสิคอยใหหมดไป จากบานเฮาเสียงเฮาวา ใหสม
เปนเมืองการศึกษา พัฒนาใหเถิงขั้น ลาวหมายมั่นปนมือ ถือเปนแนวทีถ่ืกตอง เปนที่นา
จับตามมอง ชาวพี่นองคอยถาเบิ่ง สิเฮ็ดเถิงปญหาแท ฟาวมาแก กอนสิสายเพิ่นเอย 
เยาวชนทั้งคาย พวกนองนุงหญิงชาย หลงอบายอยางดื่มด่ํา ลวงถลําทุกกั้ว ลืมตัวเขา เมา
ตัณหา แหลงเริงรมยมีซุแนวเทิงยาบา ยาเลิฟ ยาอ ีมั่วโลกียกะพองกัน สารพันปญหากลุม 
ซุมวัยรุนหัวจั้นๆ พวกวัยมันส วาคักแน แมหวัดเอย บอพากันฟาวแก สิแปรปล้ิน ดิ้นหนี
คอง คักๆ แหลว ม.ท.1 อยาจดๆ จองๆ ฟาวแกไขใหรีบดวน มันสมควรแลวละทาน ผานมา
นั้นมันลมเหลว…..เจาหนาที่บานเมือง อยาทาํเปนบอฮู ทุกๆ ทานอยานิ่งเฉย ตักสิลาพา
กันยกใหเปนตน ปลอดอบาย ใหหายหวง…… 

(กุหลาบสด : 3 ธ.ค. 2544) 
 
 ผญาบทนี้กลาววิพากษวิจารณนโยบายทางของนกัการเมืองทีจ่ะพฒันาจังหวัด
มหาสารคามใหปลอดจากแหลงอบายมุข เพื่อใหสมกบัเปนเมืองแหงการศึกษา ซึ่งผูเขียนผญา
สนับสนนุกับแนวความคิดนี ้ และใหเรงแกไข เพราะเห็นวาปญหาเหลานี้นับวันแตจะสรางปญหา
ตอสังคมอีสาน และเทาที่ผานการทาํงานของเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกบัการแกปญหาดังกลาวนี้ก็ไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
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…..อยากเห็นคนกินเหลาใหเปดเบิ่งทีวี ศีลธรรมมีมองใดแขงขายของเนา โฆษณา
เปดชองใดมีแตเหลา จักขวดดําขวดขาวจักเหลาลาวเหลาฝร่ัง เห็นแลวน้ําตาพังเหมิดหวัง
แลวเมืองพุทธนี้ แนวดีเจาผัดบทํา รัฐบาลผสมช้ําอนญุาตใหผลิตคิดเปนเหลาเสรีแมน
ตรองดีบนอ…..คนชั่วพากันหัวยามๆ กฎหมายย่ําตามอําเภอใจ ยาบาขายอิสระส่ังใหคน
เมาได…..ผูขาจังแมนเปดเอาหลายแนวคนขายเฮาฮูอยู คนดําขาวกะฮูอยาชูค้ําอีกตอไป 
ขจัดภัยจับผูรายสรางบานใหมมีสีสัน….. 

(วีระ : 20 ก.ย. 2544) 
 
 ผญาบทนี้มีใจความกลาววพิากษวิจารณรัฐบาลเรื่องทีอ่นุญาตใหโฆษณาเหลาทาง
โทรทัศน และยังมนีโยบาลผลิตเหลาเสรี ซึง่ผูเขียนแสดงน้ําเสยีงที่ไมเห็นดวย และมองวาสังคมทกุ
วันนี้นับวันแตจะเสื่อมถอยลง แมจะเปนเมอืงพทุธแตก็เตม็ไปดวยอบายมุข 
 

2.2.2 วัฒนธรรมทองถิ่นเริ่มสญูเสียความเปนเอกลกัษณ เพราะการไหลบา
ของวัฒนธรรมสากล 
 

ภูมิภาคอีสานเปนภูมิภาคทีม่ีศิลปวัฒนธรรมเปนเอกลกัษณหลายประการ ไมวาจะ
เปน ภาษา หตัถกรรม ประเพณี การแสดง การละเลน ฯลฯ  คนอีสานจะนิยมชมชอบความรื่นเริง
สนุกสนาน สวนหนึง่อาจเนือ่งมาจากตองการปลดปลอยความทุกขยากในชวีิต งานประเพณีตางๆ 
แมแตงานศพจึงครึกครื้น ไมเงียบเหงา ดังคําผญาโบราณที่วา “ลงมาเหลน นาํกนัใหมันมวน ฮกัฮีต
ไว ครองใหฮวมกัน”31  หมายถึง ใหมาเลนสนุกสนานตามจารีตประเพณีและรวมกันรักษาไวใหคง
อยูสืบไป 

ปจจุบันเนื่องจากโลกเขาสูยคุไรพรมแดน ทําใหเกิดการถายทอดทางวัฒนธรรมและ
การผสมผสานทางวัฒนธรรมตางๆ เขาดวยกนั จนวฒันธรรมยอยคอยๆ เลือนหาย สังคมอีสานก็
เชนเดียวกนัทีถู่กกระทบจากปฏิกิริยาดังกลาว จากเนื้อหาของผญาในรายการผญาดี อีสาน สะทอน
ใหเหน็ถงึโลกทัศนของคนอสีานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดงันี ้

 
 
 

                                                           
31 สําลี รักสุทธ,ี ผญา ปรัชญาการดําเนินชวีติอันล้ําคาของชาวอีสาน, 104. 
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…..หมอลําสุมือ้นี้มีตั้งแตแนวโชว ปรากฏโตปอลอเพิ่นหอเอาแตเนินนอย เฮ็ดเอา
ใจพวกสติเหลือหนอย เตนยกขาเหลียวเห็นอาๆ….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 11 มี.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็โลกทัศนของคนอีสานที่มีตอการแสดงพื้นบานอีสานหมอลํา 
หมอลําทําลายวัฒนธรรมพืน้บานที่ดีดวยการนาํเอารูปแบบการแตงกาย เครื่องดนตรี การแสดง
สมัยใหมเขามาใช นอกจากนี้ผญาบางบทยังไดแสดงทัศนะใหเหน็วาการแสดงหมอลําซิ่งนี้เปน
เหมือนดาบสองคม ดังความในผญาวา 
 

…..ผูฟงเอย ออกพรรษาแลวนอเจา บุญบานเฮาคงสิมวน แตอยากวนหลายหนา
ฮาน ยามลํารองเลาเรื่องราว…..จางลํามาแตละครั้ง บไดนั่งฟงลําดี ยอนวามีนักเลงดัง มัก
กอกวนใหวายวุน….. 

(ละชัย เมืองน้ําดํา : 5 พ.ย. 2544) 
 

จากผญาบทนี ้ แสดงทาํใหทราบ ความเหน็ของคนอสีานสวนหนึง่ที่มีตอการแสดง
หมอลําซิง่วา เมื่อมีการแสดงดังกลาวครั้งใดก็มักจะมเีหตุทะเลาะววิาทจากกลุมวยัรุนทีม่าชมการ
แสดงตามมา ซึ่งกอใหเกิดความวุนวาย และทําลายบรรยากาศในงานทําบุญ 
 

2.2.3 สังคมจะเจรญิได ประชาชนควรมีสวนรวมในการปกครอง และผูนํา
ตองยึดมั่นในความซื่อสตัยสุจริตเปนที่ต้ัง 
 

ปจจุบนัอีสานมีระบบการปกครองที่ข้ึนตรงตอสวนกลาง ระบบสื่อสารที่ทนัสมัยทําให
คนอีสานรับรูขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็วฉับไว ดังนัน้คนอีสานจาํนวนมากจึงไดรับ
การศึกษาและมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง ทั้งทางตรงและทางออม ขอมูลขาวสารทําใหคน
อีสานมีความรูเทาทันในเรื่องการเมืองการปกครอง และกลาทีจ่ะวพิากษวิจารณการทาํงานของ
รัฐบาลมากขึ้นตามไปดวย ดังความในผญาบทหนึง่วา 

  
…..เร่ืองกินงบประมาณ กินเทื่อหลายรอยลาน ไทยหาญกลาเกงกิน กินสนุกกินจน

เพลินกินยาเหมิดเทื่อละสองพันลาน กินนมเด็กดังไปจนทั่วโลก ราษฎรคนไทยเกิดมามีแต
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โชค เขายืมเงนิแลวเอามายดัใหเฮายืมไดอยูหยั่งป นั้นเพียงปกกะพี้ที่เขาบอนเอามายัด 
สวนพวกเขากินกันสารพัดเหล็กปูนหินกินทรายดวย….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 19 พ.ค. 2546) 
 

คนอีสานกลุมหนึง่มทีัศนคตใินดานลบตอการทาํงานของรัฐบาลชุดนี้วา มือถือสาก
ปากถือศีล การกระทาํกับคําพูดไมเหมือนกัน นโยบายของรัฐบาลบางเรื่องก็ขัดแยงกัน และหวัง
กอบโกยเอาผลประโยชนเขาตนเองและพวกพอง ซึง่ลวนแตทําลายประเทศชาต ิดังความวา 

 
…..โฆษณาเปดชองใดมีแตเหลา จักขวดดําขวดขาวจักเหลาลาวเหลาฝรั่ง เห็น

แลวน้ําตาพังเหมิดหวังแลวเมืองพุทธนี้ แนวดีเจาผัดบทํา รัฐบาลผสมซ้าํอนุญาตใหผลิต 
คิดเปนเหลาเสรี แมนตรองดีบนอปา…..คนดีหลายไดนั่งแปน คนสอพลอไดนั่งแทน ปาก
แบนๆ เวาจอยๆ โจรถอยกะบปาน นอกแตหวานตาลลอทางในเปนหมากเดื่อ เครือขอฮอ
กะบแพดําปเผากา ปากผั่นวาศีลธรรมเสนอทาน มือผ่ันสัน่คลําหา ปดตากําสากเบือเบื่อ
คนใหหลงเพอ….. 

(วีระ : 20 ก.ย. 2544) 
 
 ใจความในผญาบทนี้ผูแตงแสดงมุมมองที่มีตอการนําเอาเหลามาโฆษณาทาง
โทรทัศนวา ไมเหมาะสมเพราะประเทศไทยเปนเมืองพทุธ การสนบัสนุนใหผลิตเหลาเสรีจึงเทากบั
เปนการสงเสรมิใหคนผิดศีลขอหา 
 
2.3 โลกทศันของคนอีสานตอธรรมชาต ิ

 
จากผญาโบราณบทหนึ่งที่วา “ตามใจน้ํา ไหลไปตามฮอง บหอนไหลเผิ่นขึ้น เมือฟา 

ยอดดอย ดอกเดอ”32 มีความหมายคือ ตามธรรมดาน้ํา ยอมไหลจากที่สูงลงสูที่ต่าํ ไหลลงไปตาม
รองน้ํา ยอมไมไหลกลับข้ึนไปบนฟา หรือบนภูเขา แสดงใหเห็นถึงความเขาใจสภาวะความเปนไป
ของธรรมชาต ิ จากผญาบทนี้จงึสะทอนถึงโลกทัศนของชาวอีสานทีม่ตีอธรรมชาติ คือเหน็วาสิง่
ตางๆ ควรดําเนินไปตามกฎแหงธรรมชาติ มนษุยไมสามารถฝนกฎเกณฑของธรรมชาติได 

                                                           
32 ประมวล พมิพเสน, อธบิายผญา 1, 73. 
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จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา ผญาดังกลาวสะทอนใหเห็นโลก
ทัศนของคนอสีานที่มีตอธรรมชาติหลายประเด็นดวยกัน ไดแก โลกทัศนของคนอสีานตอการเกดิ
ธรรมชาติ โลกทัศนของคนอีสานตอความสัมพันธของมนษุยกบัธรรมชาติ และโลกทัศนของคน
อีสานตอสัตว ซึ่งมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้

 
2.3.1  การเกดิขึ้นของธรรมชาติ ถูกควบคุมโดยผูอยูเบื้องบน 

 
คนอีสานมีความเชื่อเกีย่วกบัการกําเนิดโลก 2 แนวดวยกัน คือ ตามแนวพุทธศาสนา

อยางหนึ่ง (ตามอัคคัญสูตร) และตามแนวความเชื่อด้ังเดิมของสังคมอีกแนวหนึง่ คือสรรพสิ่งตางๆ 
ในโลกนี้พระยาแถน หรือแถนฟาหลวง หรือแถนฟาขื่นเปนผูสรางผูกําหนด แนวความเชื่อนี้ปรากฏ
เปนเอกสารลายลักษณอยูในเรื่อง “ขุนบรม” 33 ดังนี ้ “แถนฟาขื่นนั้น คือ ตนพระยาอนิทรเจาฟาแล 
แถนองคนี้หหูิง้แล แถนผูใหเปนฝน เปนลมนั้นก็ด ี แถนแตงเปนเครื่องไพร เครื่องนาแลตั้งใหเปน
โลกทัง้หลายฝงูนีท้ั้งมวลเปนองคประเสริฐยิ่งนกัแล ชาวเมืองลางปางกอนนัน้เขาเรยีกวา ผีฟาผี
แถนวาอั้น”34 

  จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ยังคงปรากฏสะทอนใหเห็นโลกทัศนของ
ชาวอีสานเกี่ยวกับการกําเนดิของชีวิตตามความเชื่อด่ังเดิมอยูดวย ดังนี ้

 
 …...มนุษาโลกใตในรูปขจรจิต บผิดกันดอกเดอคนมนุษย รูหูกิ้นมีตีนมือหลังหนา กา
ยาก็เหมือนดั่ง มีดังตาจมูกกบัผมล้ินปากคอสงัคือกันกะดอ แนวแถนหลอใหเปนคนเกิด
มาโดนแฮงเห็นหลาย ตางกายหนังเนื้อคนคือกันหมด….. 

(10 มิ.ย. 2545) 
  
 อนึ่ง คนอีสานยังมีมุมมองที่สืบเนื่องมาจากแถนวา มนุษยโลกและสรรพสัตวออกมา
จากผลน้ําเตาปุง 2 ผล ภายในน้ําเตาปุงสองผลนี้ไดมีมนุษยชายหญิงมากมาย วัวควาย ชางมา 

                                                           
33 ธวัช ปุณโณทก, “ความเชื่อพื้นบานอนัสัมพันธกับวถิีชีวติในสังคมอีสาน,” ใน 

วัฒนธรรมพืน้บาน : คติความเชื่อ, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 
2536), 355. 

34 “นทิานเรื่องขนุบรม,” ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70, 79. 
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และสรรพสิ่งตางๆ ออกมาตามรอยรูที่แถนส่ิวแถนซีไดเจาะรูไว ซึ่งเรือ่งนี้ปรากฏในหนงัสือนทิาน
เร่ืองขุนบรมเชนเดียวกัน  
 นอกจากนีช้าวอีสานยังมีโลกทัศนเกี่ยวกบัมนุษยคูแรกคลายกับมมุมองของศาสนา
คริสตที่เชื่อวา อาดัมกับอีฟ เปนมนุษยคูแรกที่เปนตนกาํเนิดเผาพนัธุมนุษยโลก ขณะที่ชาวอีสาน
เชื่อวามนุษยคูแรก คือ ปูสังไคสายาสงัไคสี ดังความในผญาวา 
 

 …..ลมหอบอุมเปนน้ําแมนทีจังวา ลมพัดน้ําผ่ันเกิดแผนดินเปนสองตอน แบงกันคน
ก้ํา พัดใหมคีนขึ้นทั้งสองปูยาจั่งวาแผนหนึ่งนั้นผั่นเลยเกิดเปนชายชื่อวา ปูสังไคสาอยู
แนวนอนยัง สวนวาแผนสองนั้นบังเกิดเปนหญิงชื่อวาสังไคสีรูปงามปานแตม แตนั้นลมเลย
พัดดินเขาหากันจ้ําจอด เปนแผนพื้นติดเขาแผนเดียว ปูเลยเที่ยวไปเลนชมดู ก็เลยไปพบ
พอสาวโกอยูผูเดียว สวนวายาสังไคสีก็เลยไขปากตานถามขาวไขวาจา….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 22 พ.ค. 2546) 
 
 ผญาบทนี้มีเนือ้หาเกีย่วกับตํานานการเกิดโลก ซึง่เปนความเชื่อของชาวอีสานวา โลก
เกิดจากลมหอบดินและน้าํมารวมกนั  มนษุยคูแรกที่ถือกําเนิดขึ้นบนโลกคือ ปูสังไคสา และ ยาสงั
ไคสี 
 

2.3.2  ธรรมชาติมีอิทธพิลเหนือมนษุย 
 

ชาวอีสานมทีศันะวา คนตองอยูกับธรรมชาติตลอดไป เพราะธรรมชาติคือสภาวะของ
ส่ิงทัง้หลาย รวมทัง้เหตกุารณตางๆ ทัง้ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งปรากฏอยูรอบๆ ตัวคน 
สภาวะธรรมชาติเหลานี้มทีัง้ที่อยูในวิสัยและนอกวิสัยทีค่นจะรูเหน็และควบคุมได คนตองสัมพันธ
กับธรรมชาติทัง้โดยตรงและโดยออม เพื่อจะไดสืบตอกระบวนการชวีิตของตนเองไดไมวาจะอยูใน
สังคมแบบใด ธรรมชาติเปนสิ่งที่มกีฎเกณฑแนนอนตายตัว เชน ฤดูฝนฝนตก ฤดหูนาวก็ตองหนาว 
ฉะนั้นคนตองปฏิบัติใหสอดคลองกับธรรมชาติ ความสมัพันธระหวางคนกับธรรมชาติในทัศนะของ
ชาวอีสานนั้น มุงที่ความสอดคลองกับธรรมชาติ ไมใชคิดจะเอาชนะธรรมชาติ ถาปฏิบัติให
สอดคลองกับธรรมชาติไดแลวจะปลอดภัยและอยูเยน็เปนสุข แตถาไมสอดคลองหรือเอาชนะ
ธรรมชาติหรือทําลายธรรมชาติ คนก็จะถูกลงโทษตามกฎของธรรมชาติเขาสักวันหนึ่งจนได 
กฎเกณฑหลายอยางทางธรรมชาติเปนขอขะลํา(ขอหาม) สําหรับชาวอีสาน เชน ไมสรางบานครอม
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ครกกระเดื่อง ตอไม จอมปลวก หรือตรงที่เปนบอเกา เพราะจะทําใหเจ็บปวยลมจม หามนํา
ตนหญานาง ตนผักอีฮุม(มะรุม) ตนลิ้นฟา(เพกา) ตนผกัหวาน ปลูกใกลบาน เปนตน35 

ชาวอีสานมวีิถชีีวิตที่ผูกพนักบัธรรมชาต ิ การทาํงานตางๆ ก็ลวนตองพึง่พงิธรรมชาติ
ทําใหชาวอีสานเหน็คุณคาของธรรมชาติและ ยอมรับในความยิ่งใหญของธรรมชาติ ดังความ
ในผญาบทหนึง่วา 

 
…..ภัยธรรมชาติอยูรอบขางเฮานี้สุคน อิทธพิลเหนืออะไรทั้งสิ้นที่คนเฮาปรุงแตง 

วิทยาศาสตรทาแขงทาสูคงรูแกกัน อันวาคนสมัยนี้หัวดีวิทยาศาสตร ความฉลาดรอบรูทํา
ไดสุอัน หวังขันหวังสูกับภัยธรรมชาติบสามารถ มีแพอยางเดียว…..แตสรางเครื่องบใหคน
ตายนั้นบได เปนภัยธรรมชาต ิ เกิดวินาศกรรมบฮูคร้ังฟงแลวเวทนา พสุธาพังหลม
แผนดินไหวครั้งใหญ….. 

(แมทองยุน : 22 พ.ค. 2546) 
 

ผญาบทนี้กลาวถึงธรรมชาตวิามีอิทธพิลตอมนุษยเหนือส่ิงอื่นใด แมวทิยาศาสตรก็ไม
สามารถเอาชนะธรรมชาติได คนอีสานตางตระหนกัดีถึงอิทธิพลของธรรมชาต ิ เพราะนับแต
บรรพบุรุษคนอีสานเลีย้งชพีดวยการทํานา ซึ่งตองขึ้นอยูกับธรรมชาติเปนหลกั ดงัความในผญาบท
หนึง่ทีว่า 

 
ธรรมชาติมันโหดราย บมีดอกความปราณ ี มีเทิงดีมีเทิงเสีย บางเทื่อคอืจั่งมัน

แกลง ฝนกะแฮงลมกะแฮง เลยพังเฮือนพังบาน ยามมันแลงกะแลงจนกันดาร จิตใจเกิด 
หดหู..... 

(กุดรัง : 15 มิ.ย. 2545) 
 

เนื่องจากธรรมชาติเปนสิ่งทีย่ิ่งใหญและมผีลกระทบตอมนุษย คนอีสานสวนหนึง่ที่เห็น
ความสาํคัญจึงพยายามที่จะแตงผญาเพือ่บอกกลาวใหคนในสังคมไดตระหนักถึงคุณคาของ
ธรรมชาติ และเรียกรองใหรวมมือกนัอนุรักษ ดังความในผญาวา 

 

                                                           
35 อภิศักดิ์ โสมอินทร, โลกทัศนอีสาน, 94-96. 
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ลมบจาว เขามาใสนี่ละนอเมืองไทย ยอนกะเฮาแทๆ ไปเที่ยวแหงปาสงวน หาเอา
ขวานไปฟนไมตัดทําลายพองขายสง จนบมตีนไมตนใหญๆ ใหเฮาเห็น ฝนบตกลงผัดดา
เทวดาซ้ํา กรรมเวรเอยชางมาพอ อุกใจนอดาเทิงปอยเทิงสาปแชง บัดฝนตกแฮงๆ ตกลง
มาน้ําผัดทวม.....ควรคิดเบิ่งบาง เซาถางปาหยุดทําลาย ฮอนสํ่าไฟแลวเดครับ ฝนบฮวยฮ่ํา
พื้น งัวควายสิยืนตายแลง ดินกะแหงฮอนบักใหญ เทวดาอยูเสาไฟ เหมิดปญญาแลวพี่นอง 
ลําพังทานกะบไหว ซอยโตเองเพิ่นกะซอยบได ตนไมใหญบอมีเหลือ เปนยอนคนตัดเกียน 
ปาสงวนดงไมประชาไทยกะเลยฮอน ฝนกะตกบเปนตอน ยามหนาวฮอนบคงที่ คิดตรึก
ตรองใหถวนถี่ เซาสาเดอพี่นองโจะๆ ไวกะสวนไค คนไทยอีสานเอย 

(หนุมไฟแรง : 10 ธ.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงแสดงมุมมองที่มีตอความแปรปรวนของดินฟาอากาศวา เพราะมนุษย
ทําลายปา ธรรมชาติจึงลงโทษมนุษยซึ่งแมแตรุกขเทวดาก็ชวยไมได เพราะทานเองก็ไมมีที่อยู ตอง
ไปอาศัยอยูตามเสาไฟฟา 
 

2.3.3  คนอีสานเห็นความสําคัญของสรรพชวีิต 
 

คนอีสานในสมัยโบราณสอนใหลูกหลานเห็นคุณคาของสัตว ไมเนรคณุสัตว เชน วัว 
ควาย ที่เขาใชทํานาและเปนพาหนะบรรทุกสิ่งของตางๆ เมื่อยามมนัแกก็ไมควรนาํมาใชงานหรือ
นําไปฆา เพราะมนัมีคุณไดทํางานใหคนมามากแลว ควรจะเลี้ยงดูมนัตามสภาพอนัสมควร อีกทั้ง
เห็นวาไมควรที่จะไปดาหรือสาปแชงสัตวหากมันทําผิดหรือทําไมไดดงัใจตน เพราะวามนัเปนสัตว
ยอมไมรูประสา ดังปรากฏในวรรณกรรม ยาสอนหลาน วา 

 
อันวางัวควายนั้น มีคุณคาหลานเอย ยามฝนไดแกกลา ยามแลงไดแกฟน มันหาก

ดีไปก้ํา ทําการทางเถื่อน ไดแกเกวียนแกเขา ทังไดใสไถ คันมันเฒาแกแลว อยาไดขมเขา
หักหลานเอย อยาไดเอาเทียมไถ ใสเกวียนกุมใช ใหคอยอดสาเลี้ยง แลดูตามประเภท 

(ยาสอนหลาน) 
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อันหนึ่ง สัตวส่ิงเลี้ยง ทุกทั่วในเฮือน เขาหากทาํผิดเอง ส่ิงใดก็คําแกว อยาไปโกธา
ปอย ใหเสือกนิตายหา แทเนอ ตายจบิหายวายอยาปอย ฝูงนี้บดี พากกินหัวมึงดัง เปน
บาปเวรัง แทแลว โตเปนชาติเจา สัพพสิ่งทาสา เขาเปนสตัวโตเปนคน อยาไดโกรธาฮาย 
โกรธาใจถอย แทเนอ เขานั้น ชาติเดียรัจฉานขี้ฮาย บฮูฮอมใด นั้นดาย 

(ชนะสันทะยอดคําสอน) 
 

ในปจจุบนัชาวนาอีสานยังมีความผกูพนักับควายอยางมาก เพราะเปนสัตวที่ใชทาํนา 
ดังปรากฏทัศนะทีม่ีตอควาย ดังนี ้

 
…..ยืนเบิ่งควายโตเคา โตที่เฮาเคยไดขี่ อยูกันมาหลายป บวาหนาวและฮอนทนสู

แมนบขิ่น เฮาพาไปกินหญา เวลาขึ้นจากงานนา ไปกินหญายามแดดออนๆ ควายเอย ยาม
เวลาเขานอนขากะสุมไฟให ยุงร้ินบใหตอม ยอมขายไปละคราวนี้ หมูที่ดีอยาไดวาขาเดอ 
ยอนขาอยากววิาหอยากสิมีคูซอน เงินคําแกวแมนบพอ น้ําตาคลอลงอาบหนา ควายเอย
ขาขอลา ชาตหินาพอกันใหม…..จูงควายออกจากบาน สงสารควายน้ําตาหลั่ง ควายเอย 
เบิ่งเห็นควายเหลียวหลัง สายตามันออดออน คือวอนขาวาอยาขาย….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 2 ส.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้แสดงใหเห็นมมุมองของผูแตงทีม่ีตอสัตวที่เลีย้งไวใชแรงงาน คือ ควาย ซึ่ง
อยูชวยทํานาดวยกนัมาหลายป แตเพราะความยากจนทาํใหเขาตองขายมนัไปเพือ่นําเงินไปสูขอ
ผูหญิง ผูแตงมีความรักและผูกพันกับควายตัวนี้เสมือนพี่นอง 
 
2.4 โลกทศันของคนอีสานตอสิ่งเหนือธรรมชาต ิ

 
 ส่ิงเหนือธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงที่อยูเหนือเหตุผล ใชกฎเกณฑและวิธกีารทาง

วิทยาศาสตร ตรวจสอบ หรือพิสูจนไมได นักวทิยาศาสตรสวนใหญจึงลงความเหน็วาเปนเรื่องงม
งาย เหลวไหล ไรสาระ ไมนาสนใจ และยังมีแนวความคิดวาสิง่เหนือธรรมชาตทิาํใหรูปแบบของ
สังคมมีลักษณะลงตัว มากกวาเคลื่อนตัว อันเปนผลทาํใหสมาชิกในสงัคมมีบุคลิกภาพแบบ
อนุรักษนิยม ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่ปดกั้นความคิดริเร่ิมสรางสรรค จํากัดขอบเขตการกระทําอนัเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาปจเจกชนและสงัคม แตนักสังคมศาสตร และนักมานษุยวิทยาใหความ
สนใจตอส่ิงเหนือธรรมชาติอยางยิ่งเพราะถือวาเปนสิง่ทีม่ีความผกูพนั และมีอิทธพิลตอวิถีชีวิต ตอ
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พฤติกรรมและความรูสึกนกึคิดของคนในสังคมเปนเรือ่งของความเชื่อที่ฝงรากลึกสืบทอดกันมา
หลายชั่วชวีิตคน ตั้งแตบรรพกาล ส่ิงเหนือธรรมชาตเิปนนามธรรมที่มนษุยสัมผัสและรับรูไดดวย
จิตใจ แตหลายอยางมนุษยก็เพียรพยายามใชสัญลักษณที่เปนรูปธรรมสมมุติข้ึนแทนเพือ่การ
เคารพบูชา ส่ิงเหนือธรรมชาติ ไดแก ศาสนา ลัทธ ิความเชื่อ ไสยศาสตร โหราศาสตร ภูต ผี จิต 
วิญญาณ ชาติ ภพ โชคชะตา ราศี เคราะห พรหมลิขิต ตลอดทั้งสิ่งเรนลับ มหัศจรรยทั้งหลาย36 

 
2.4.1 คนอีสานโบราณเชื่อและนับถือผี 

 
การถือผีในประเทศไทยเปนวัฒนธรรมที่มมีาชานาน ซึ่งมีผลกระทบตอภาวะทาง

สังคมและจิตวิทยาเปนอยางมาก ประเพณีการถือผีนีม้คีวามเกี่ยวพันกับศาสนาพทุธและฮินด ูและ
ไมจํากัดเฉพาะผีที่หมายถึงคนตายเทานัน้ แตยังครอบคลุมไปถึงสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์
และมีอํานาจ อาทิ แผนดิน แมน้ํา ภูเขา เปนตน37 

ชาวอีสานมีความเชื่อเร่ืองภูติผีวิญญาณมาตั้งแตสมัยโบราณ ผีและเทวดาก็เปนที่
พึ่งพิงทางใจและศรัทธาของชาวอีสาน ชาวอีสานเชื่อวาผีมีอํานาจที่จะบันดาลทุกขสุขใหแกมนษุย
ไดดวย คติความเชื่อดังกลาวจึงกอใหเกิดพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องมากมาย เชน การลําผีฟา การ
เลี้ยงผีปูตา บญุบั้งไฟบูชาพญาแถน เปนตน ปจจุบันนี ้เมื่อการศึกษาดานวทิยาศาสตรแพรหลายสู
ภาคอีสานความเชื่อเหลานีล้ดนอยลง 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวิทยานพินธพบวา ผญาดงักลาว
แสดงใหเหน็โลกทัศนของคนอีสานทีม่ีตอผี ดังนี ้ 
 

2.4.1.1 ผีบางประเภทใหคุณแกมนุษย 
 

ผีชนิดหนึ่งที่ชาวอีสานถือวายิ่งใหญกวาผทีั้งปวง คือ “ผีแถน”  ผีแถน ไมใชผีทัว่ๆ ไป 
แตผีแถนของชาวอีสานเปรยีบไดกับเทวดา เพราะเชื่อวาเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่งตางๆ ทัง้ยงั
เปนผูบนัดาลน้ําฝนใหแกโลกมนษุยดวย แถนมีอยูหลายระดับ แถนที่ใหญที่สุดคือ แถนหลวง เชื่อ
กันวาคือ “พระอินทร” แถนเคราะห เปนแถนทีท่ําใหเกดิการเจ็บไขไดปวยหรือบันดาลเคราะหราย 

                                                           
36 เร่ืองเดียวกนั, 132. 
37 ศรีศักร วัลลิโภดม, “การถือผี,” ศิลปวฒันธรรม 5, 4 (กุมภาพนัธ 2527) : 8. 
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แถนแนน เปนผูกาํหนดชะตาชวีิตและสงมนษุยใหมาเกิดในโลก ดงัปรากฏจากผญาใน
รายการผญาดี อีสาน วา 

  
 …..ลาวดีผูเลิศฟาเกิดเปนลูกนายเศรษฐี เมธิยะเปนนามพอนางผูแปลงปน นาง   
คะหะปตตานีนั้นเปนมารดาใหกําเนิด เกิดแตแถนแนนแตฟากะโฮมหลาแตผูเดียว….. 

(40 ปโสงแดง : 8 ก.ค. 2545) 
 

ใจความในผญาบทนี้กลาวถึงแถนแนนวาเปนผูใหกาํเนิด คนอีสานจะเชื่อวาผูที่มบีุญ
จะตองสืบเชื้อสายมาจากแถน ซึง่เปรียบไดกับเทวดาบนฟา แถนมีหลายประเภท แถนแนนคือแถน
ที่ใหกาํเนิดมนษุย 

นอกจากแถนจะเปนเทวดาผูใหกําเนิดมนษุยและสรรพสิ่งบนโลกแลว คนอีสานยงัมี
ความเชื่อวาแถนเปนผูใหควบคุมน้ําฝน ดงัความในผญาวา 
 

…..กลาอยูนาเฮามันแหงจนวาแดงจายวาย สูบยาใกลกะบได ไฟสิไหมมันแหง
หลาย ไปตายไสนอแถนเฒา ไปอยูใสสํ่าบตาว หรือไปนอนนําสาวอยูภาคใต เลยลืมขอย
อยูอีสาน เจาไปนานหลายเดือนแลวบมีแววสิไดขาว เจาอยูไสใหตาวบานอีสานแหงใกลสิ
ตาย….. 

(ยายซิ่งนาดูน : 13 ส.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงระบายความในใจเกีย่วกบัพืชผลทางการเกษตรที่แหงแลงเพราะขาด
แคลนน้ําฝน และถามหาแถนวาหายไปอยูที่ไหน ทําไมไมสงฝนมาหรือวาจะไปนอนอยูกับสาว
ภาคใต เพราะภาคใตนั้นฝนตกชุกกวาภาคอื่น แสดงใหเหน็วาคนอสีานบางสวนยังคงมีความเชื่อ
เร่ืองแถนอยู 
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2.4.1.2  ผีบางประเภทใหโทษแกมนุษย 
 
  “กินขาวผี ใหเจาจกคอฮาก เคี้ยวหมากผีใหเจาจกคอคาย ใหเจาคืนมาดายทองเปลา 

มากนิขาวเกานํานานําอา”38  
บทสูขวัญบทนี้ถอดความไดวา กนิขาวผใีหเจาลวงคออาเจียน เคี้ยวหมากผีใหเจาลวง

คอคาย ใหเจาคืนมาทองเปลาๆ มากินขาวเกากับอาวกบัอา สํานวนนี้ใชเรียกขวัญคนใหมาอยูกบั
เนื้อกับตัว ไมใหไปอยูกับผี แตมีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งเปนคาํสอนวา หากไปประกอบมิจฉาชีพ
หรือหนัเหเขาหาอบายมุข ซึ่งเปนสิ่งไมดีเปรียบเหมือน กินขาวผ ี ก็ใหหนักลับมาประกอบอาชพี
สุจริตกับญาติพี่นอง หรือกลับตัวเปนคนดี แสดงใหเห็นวา ผี ในสายตาของคนอีสานนอกจาก
หมายถงึ ผีดีทีคุ่มครองปกปองมนษุย แลวก็ยังมีผีไมด ีทีค่อยรังควานทาํลายมนษุยดวย 

ผีที่ใหโทษ ในทัศนะของคนอีสานจึงมคีวามหมายอยางกวาง นั่นคือนอกจากจะ
หมายถงึ คนทีต่ายไปแลว ยงัรวมถงึสิ่งไมดี ส่ิงชั่วรายดวย ดังผญาโบราณที่วา “กกไมใหญ แตใบบ
มี สาวผูด ีบมศีีลสราง เปนแมฮาง แลนขึ้นแลนลง เปนพระสงฆ วนิัยบครอบ คือผีปอบ กินตับกนิ
ไต”39 หมายความวา เปนตนไมใหญแตไมมีใบ เปนสาวสวยแตไรศีลธรรม เปนแมมายแตไมครอง
ตน เทยีวขึ้นบานนั้นลงบานนี้ เปนพระสงฆแตไมประพฤติตามวินยัสงฆ เหลานีล้วนไมดีเปรียบ
เหมือนผีปอบ หรือผญาโบราณอีกบทที่วา“ผีสางฮาย ผกจอบกินตับ บทอคนเฮาหลอน หลอกกนิ
กันแท”40 หมายถึง ผีรายที่คอยจองกนิตับไต ยังไมเทาคนเราทีห่ลอกลวง หรือโกงกินกนัเอง 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวา คนอีสานปจจุบันมทีัศนะในการ
มองผีที่ใหโทษคลายคลึงกับทัศนะของคนอีสานในอดีต โดยมองวาคนที่ไมรักษาศีล ประพฤติตนไม
ดีก็เปรียบไดกับผีชั้นตํ่าที่ใหโทษทั้งหลาย ดงัความในผญาตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 

                                                           
38 ประมวล พมิพเสน, อธบิายผญา 1, 58. 
39 สําลี รักสุทธ,ี ผญา ปรัชญาการดําเนินชวีติอันล้ําคาของชาวอีสาน, 17. 
40 เร่ืองเดียวกนั, 90. 
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.....ผีทั้งหลายกะนับมือ้เคี่ยวขุนเพิ่นเอิ้นวาผีทั้งหก ผีกินเบียรกินสุราขาวปลาบมี
สนโรคภัยบมียาน ผีสองชอบเที่ยวยามวิกาล บานลูกเมียบมีหวง ผีสามชอบเบิ่งการละเลน
ไปหาเตนไดสูงาน ผีส่ีเที่ยวไปแลวคบมั่วคบคนชั่วเปนมิตร ไปทําผิดติดอาญาคุกตะรางเขา
ขังไว ผีหาการพนันขยันเลน ทั้งไฮโล ปลาไก ผีหกเอิ้นวาผีขี้คราน ยามกลางคืนหาเที่ยว
บานกลางวันนั้นผัดเหลานอน 

(ปนขาวจี่ทาไข : 3 ธ.ค. 2545) 
 
 ผญาบทนี้เปรียบคนหกประเภทวาเหมือนผี นัน่คือคนที่ชอบด่ืมสุรา คนทีช่อบเทีย่ว
กลางคนื คนที่ชอบดูหมอลาํซิ่งและเตนจนมีเร่ืองทะเลาะวิวาท ผีประเภทที่ส่ีคนที่ชอบคบคนชั่ว ผี
ประเภททีห่าคอืคนบาพนนั ผีประเภทสุดทายคือคนขี้เกยีจสันหลงัยาว ไมทําการทาํงานใดๆ  

สวนผทีี่ใหโทษ ทีห่มายถึงวิญญาณของคนที่ตายไปแลวนัน้ หรือกาํเนิดมาจากการทํา
ไสยศาสตร ในภาคอีสานมีหลายชนิด ผีเหลานี้ไมเคยทีจ่ะใหคุณแกมนุษยเลย เชน ผีโพง ผีกะ(ผี
ปอบ) ผีเปา ผีกองกอย ชาวอีสานถือวาเปนผีชั้นเลว ชอบแตจะรังแกมนุษย จงึไมมีพิธีกรรมเซน
สรวงบวงพลีแกผีเหลานี ้ดังปรากฏเรื่องเลาเกี่ยวกับผีกองกอยในผญานิทานบทหนึง่ดังนี ้

 
…..ผีกองกอยสองโตเตน เผนเขาไปในถ้ําใหญ ดังมันไวไดกลิ่นนั้นมันแปลกแท

กลิ่นอีหยัง มันเหลียวหลังมองทางหนา สาดสายตาเหลียวหากลิ่น ถิ่นของเฮาถ้ําหมองนี้ 
ไผมาลี้ลักเอาของ…..ตามันไวสายมาพอ พอใหญมีนอนลี้อยู…..คนตายแทมิดอิ้งติ้ง นอน
บติงกองกอยวา…..ผีโตหนึ่งวายังเชื่อใจบได ใหขอยลองทดสอบกอน วาซั่นวา ปอนนิ้วมือ
แหยดากเฒาใหญมีนั้น ส่ันเต็มที โทมพอดีกบัเฒากลั้นลมไว เลยอดบไหว ถืกมือแหย ลม
ออกดากเฒาใหญมีเสียงแปร กลิ่นอบอวลอยูในถ้ํา เหม็นแทคักกอหยัง ผีกองกอยเทิงสอง
โตลมตั้ง วาตายมาจนวาเนา เอาไวถ้ําเฮาบได ตองเอาไปถิม้ เฮ็ดบุญทาน ไหเงินไหทอง
ของเฮามอียูเต็มบาน เอามาทานใหไหหนึ่ง….. 

(กุหลาบสด : 16 ก.ค. 2545) 
 

ผีกองกอย  ดังที่ปรากฏในผญานทิานเรื่องนี้ คือเปนผีตัวผอมๆ เหลืองๆ เดินหลงัคอม 
เที่ยวเดินหากนิอยูตามชายปาหรือชายทุง นานๆ จะมีคนพบสกัครั้งหนึ่ง  

ผีอีกชนิดหนึง่ที่ชาวอีสานมกันํามาเลาใหลูกหลานกลวั หรือนํามาเปนคําสบถสาบาน 
ก็คือผีเปา ดงัความในผญาวา 
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 …..สองเฮายังสาบานอยูฮมขามวอนเวา ไผลืมกันใหผีเปากินตับอายยังวา คันไผลืม
สัญญาขอใหฟาผาเปร้ียงอยูเถียงนอยบอกอนีางนั้นเด….. 

(สาวทานตะวันสีเหลือง : 23 ก.ค. 2542) 
 
 ผีเปาเปนผีประจําบาน บางคนวาเหมือน ผีกระสือในภาคกลาง ผีประเภทนี้ชอบกิน
ของสดๆ และข้ีหมา เวลาออกหากินจะเหน็แสงเหมือนผกีระสือ ในภาคอีสานใครที่ชอบกินของดิบ
มากๆ มักจะถูกลอวาเปนผเีปา ผีเปายังเปนผีที่ผูใหญใชขูเด็กใหหยุดรองไห หรือขูไมใหรบกวนตน
เวลาทํางาน อาจเปนผูใหญภาคอีสานสรางขึ้นไวเพื่อหลอกเด็ก 
 นอกจากนีย้ังมี ผีโพง ซึง่ชอบกินของสดของคาว เชนเดยีวกนั แมวที่ชอบกินลูกไก หรือ
ขโมยกนิไข กจ็ะถูกเรียกวา แมวโพง 
 ความเชื่อของคนอีสานโบราณที่มีตอผีเปา และผีโพงนี ้ ยงัปรากฏอยูในคําสวดที่ใช
รักษาอาการปสสาวะรดทีน่อน ซึ่งนางสพุรรณรัตน คอนกรีต มารดาของผูเขียนวิทยานพินธเคยเลา
ถึงเร่ืองดงักลาวใหฟงวา เมื่อสมัยเปนเด็กอายุ 8-9 ขวบ ทานปสสาวะรดที่นอน คณุยายของทานได
พาทานไปไหว เตาอังโล (เตาถานที่ใชหงุหาอาหาร) ที่ไฟดับหมดแลวกอนเขานอน เพราะคนอีสาน
มีความเชื่อวา จะทําใหหายจากอาการปสสาวะรดทีน่อน โดยมีคําสวดวา 
 

 สาธุ สาธุ ปูยากอนเสาคีไฟยามกลางคนื บใหข้ีบใหเยีย่ว ยามกลางคนื
ข้ีแลวยานผเีปา ยามเชายานผีโพง ยามกลางเว็นใหข้ีเยี่ยวเทื่อเดียว สาธุ สาธ ุ
 

 ทั้งนี้ตองไหวตดิตอกันอยู 3 คืนกอนเขานอน และเปนทีน่าแปลกใจวาตั้งแตคืนแรกที่
ไหวทานก็ไมปสสาวะรดทีน่อนอีกเลย41 
 จากคําสวดทีก่ลาวถึงผีเปาและผีโพง แสดงใหเหน็ถงึความเชื่อและการนบัถือผีของ
ชาวอีสานในอดีต ส่ิงเหลานีเ้ปนเรื่องที่ไมสามารถพิสูจนไดตามหลักวิทยาศาสตร แตเปนเรื่องที่คน
โบราณของอีสานเชื่อถือ และถายทอดตอกันมา ซึง่ปจจุบันอาจแทบไมมีปรากฏใหเห็นแลว  
 
 
 
                                                           

41 สัมภาษณ สุพรรณรัตน คอนกรีต, คนพืน้ถิ่นจงัหวัดอุบลราชธาน,ี 30 ธันวาคม 
2548. 
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  2.4.1.3  ผีเกดิจากความกลัวของมนุษย 
 
 จากที่กลาวมา สะทอนใหเห็นโลกทัศนของคนอีสานทีม่ีตอผี ในความหมายของ 
วิญญาณ หรือเทวดา แตเมื่อสังคมอีสานเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนสังคมเมือง ความเจริญดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีําใหคนอีสานยุคใหม ลดทอนความเชื่อเร่ืองผีลง ดงัความในผญาวา 
 

…..ลางคนเขาปาไมในดงหนาฮก มีแตตกคะมะยานทะยานตื่นตกใจ เพราะวาใจ
คิดไปไดแตยานผีหลอก โงมาเบิ่งเจาของพี้มอีีหยังมาตายใส ขนเขาไปในครัว จักวาววัหรือ
ควายหมูหมาเปดไก ขนเขาไปตายใสไวบอนเฮือนครัว คือบยานบกลัววามันมีผีหลอก 
นอกจากนี้กะมาเขาผีศพ มีทั้งกบทั้งปลามาเขาปากเขาทอง นั้นละเดอพี่นองขุมใหญฝง
สัตว จัดวาผีปาชามันมาอยูนําเฮา…..ใหเซายานแตมื้อน้ีผีนําเฮากะมอียู หมูกระดูกอยูปา
ชา ไปหายานเฮ็ดอีหยัง…..การเปนอยูทุกวันนี้ตองเปนผีในขางหนา เวลาใดบอกบถืก….. 

(พอชาร ี: 17 ส.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็มมุมองอีกมุมหนึ่งของคนอีสานยุคใหมที่มีตอผี วาคือ
ส่ิงมีชีวิตที่ตายแลว โดยตัง้คําถามใหฉุกคิดวา คนเรานั้นกลัวผี แตทําไมยงักลารับประทานเนื้อสัตว
ที่ตายแลว เพราะสัตวเหลานี้ก็คือผี ทองของเราก็เหมือนกับปาชาที่รวมซากศพนั่นเอง และเมื่อใดที่
เราตายไปเราก็ตองกลายเปนผีเชนเดียวกนั ดังนัน้จึงไมสมควรหวาดกลัว 
 

2.4.2 คนอีสานในสมัยอดีตเชือ่เรื่องไสยศาสตร แตปจจบุันลดนอยลง 
 
ในสมัยกอนทีสั่งคมอีสานยงัเต็มไปดวยปาและหางไกลจากความเจรญิ คนอีสานสวน

ใหญยังมีความเชื่อทางไสยศาสตรอยูมาก ซึง่หากมองในอีกแงมุมหนึ่ง ไสยศาสตรตางๆ นี้เปน
จิตวิทยาชวยเยียวยาคนในชมุชนไดเปนอยางด ี เชน เร่ืองของเวทมนตรคาถาที่ใชในการรักษาโรค 
และเรื่องการทาํนายทายทัก เปนตน  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียนวทิยานพินธพบวาผญาดงักลาว
ทําใหเหน็ถงึโลกทัศนของคนอีสานทีม่ีตอไสยศาสตรหลายประการ ดังนี้คือ โลกทัศนตอโชคลาง 
โลกทัศนตอดวงชะตาราศีและการพยากรณ โลกทัศนตอคาถาอาคมและเครื่องรางของขลงั ซึง่มี
รายละเอียดดงัตอไปนี ้
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2.4.2.1  มีความเชื่อเรื่องโชคลาง 
 

ชาวบานอีสานนัน้ชอบที่จะเสี่ยงโชค บางคนลงทนุไปขอเลขเด็ดจากพระอาจารยดังๆ 
หรือพบเห็นสิง่ใดที่ผิดปกติจากธรรมชาตกิม็ักจะนํามาตีเปนเลขเพื่อนําไปซื้อหวยหรือสลากกนิแบง 
ดังความในผญาวา 

 
…..ไดยินเสียงคนเขาซาแตกตึ้งๆ ทางเสี่ยงโชควาคิ้วหลาย เขาซาวาใหเอาครก

ของแมมาย ลูกชายโทนนั้นไปเสี่ยง เร่ืองความแมนนั้นคักแท เขารวยแลวมาหลายคน เอา
ไปเสี่ยงอยูใตตนไมโพธิ์ศรีกะเขาทา ปาวสักเคแลวกะเอาแปงไปทา เลขลอยมาตามผิวพื้น
ของครกนั้นมันคักแฮง เอาไปเฮ็ดอยูหมองทางสามแพรง กะคิ้วแฮงเพิ่นผัดวา….. 

(กุหลาบสด : 6 มี.ค. 2546) 
 
 นอกจากเรื่องของการเสี่ยงโชคแลว ชาวบานอีสานยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองลาง
สังหรณ ซึง่จะบอกถึงเหตุรายหรือดีลวงหนา 
 

 …..ผูมีเข็ญเคราะหฮายหลายทางลางอุบาทว เกิดกับญาติพี่นองหรือสิไดแกผูเห็น 
ตอนกลางเวนหรือเชายามมื้อแลงกะตามซาง มีหลายอยางบอกไว ดีฮายไดพบเห็น…..นึ่ง
ขาวดําแดงนั้นมันเปนลางทางบแมน ผ้ึงตอแตนเขาบานหาหมองเฮ็ดฮัง แฮงกาจับเสาดั้ง
ไดบินเจิดหยุมหัว นั้นคือตัวพระยามารมาบอกลางทางฮาย นกตกตายทางหนาลางสัตวสา
มาบอกเหตุ ใหสังเกตถี่ถวนกระบวนเบื้องเรื่องลาง ตูมกบับึ้งกอสรางเฮด็ฮูอยูในดิน ปน
ขึ้นเทิงเฮือนเปนเคราะหเข็ญเวรฮอน ขาวเปนหนอนยามนึ่งสุกมาเปนหนอนไต นี้ละคือ
เคราะหใหญมีลางบอกไวใหฮู สูเจาอยาชมสูมวนยินเชื้อนกเคาตาปลิ้นฮองกุกเอาขวญั 
จวนเวลายามสองวาบดียามนัน้ มีหลายอันลางฮายตําราทายอยางโดดเดน งูทําทานยาม
กลางเวนผูใดเห็นเปนเคราะหฮายเปนภัยอยางแฮง แนวหมูนี้ชัดแจงบควรปลอยวางเลย 
ปลอยตามเลยโดนไปยากสิหาทางแก คนเฮาแหมแถนแปลงปน ความสุขสรรบหมั่นแกน 
สายมิ่งกะหากแขวนทางสายแนนไดลึกล่ํา กรรมเวรนั้นหากคูเคียง….. 

(15 ก.พ. 2542) 
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 ใจความของผญาบทนี้กลาวถึงโชคลางจากการนึง่ขาว ชาวอีสานเชื่อวาหากบานใด
นึ่งขาวเหนยีวดําแตกลายเปนขาวแดง ถือวาจะเกิดเคราะหข้ึนในบานเรือน ใหแกเคราะหโดย
นําเอาขาวนัน้ไปถวายพระ แรงบินมาจบัหลังคาบาน นกตกลงมาตายตรงหนา หงุขาวแลวเปน
หนอน เหลานีล้วนเปนลางราย  
 

2.4.2.2  มีความเชื่อเรื่องดวงชะตาราศีและการพยากรณ 
 

เร่ืองของดวงชะตาราศีและการพยากรณนัน้มักปรากฏในสังคมที่ผูคนยังตองการทีพ่ึง่
ทางจิตใจอยูมาก  

คนอีสานมีความเชื่อเร่ืองดวงชะตาราศีและการพยากรณกันมาตั้งแตสมัยโบราณ แม
ปจจุบันสงัคมอีสานจะเจริญกาวหนาดวยวทิยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม จนชวีติความเปนอยู
ของผูคนมีความสะดวกสบายขึ้นอยางมาก แตกระนั้นความสะดวกสบายดังกลาวก็ไมอาจชวย
เยียวยาความออนแอทางจติใจของผูคนในสังคมได ผูคนจึงยังตองหนัไปพึ่งหมอดูกนัอยู 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานทําใหเหน็ถงึโลกทัศนที่ชาวอีสานมีตอดวง
ชะตาราศีและการพยากรณ ดังนี ้

 
 …..พอจารยสีคนลือซาวาดูหมอแมนกะดอ ไผกะยองตั้งแตเรา…..เขียนขีดกระดาน
ดํานั่งคํานวณเขียนไปมา บวกหารเลยแลวแจวๆ เวาบนําสองเขือ พอแมวาลูกชายแจมเจา
สิตายเมี้ยนบยัง นี่กะยังเจ็ดมื้อลูกชายออนสิตายปะสองตายายโทมนัสหวงบุตรากะปาน
นั้น มันเปนกรรมเฮาแทลูกชายเฮาพวมสิใหญเพิ่งเจ็ดปขวบเขาบาทาวมาซางเปน เชา
ขึ้นมาบากะหายางเลนอยูกลางทงเพียงคนเดียว เหลียวไปเห็นปลาสิตายเพราะแดดเผาแฮ
งกลา บากะหาเอาไดใบตองมาพรอมกอบใสพอไปเถิงแหงหวงนทีกวางกะปลอยลง จงใจ
เวาอธิษฐานบอกวาใหชีวิตผูขาหนีเวนจากตาย…..ทางลูกชายสองเฒาของตายายเลย
บอกวาผมไดไปปลอยปลาขออายุจากทาน ผมเลยเวนจากตาย….. 

(บักหลาหมอนกิ่ว : 14 ต.ค. 2542) 
 
 ผญานทิานบทนี้แสดงใหเหน็ถึงโลกทัศนของชาวอีสานวา ดวงชะตาราศีของคนเรานัน้
สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยการสะเดาะเคราะห ทาํบญุสุนทาน เพือ่ตออายุใหกบัตนเอง หรือเพื่อ
กลับเหตุรายใหกลายเปนดี 
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 ในชนบทอีสานเมื่อทรัพยสินหรือของมีคาสูญหาย และหาแลวไมพบ ชาวบานมกัให
คนทรงหรือหมอธรรมชวยทาํนายวาสิ่งของนัน้อยูที่ใด จะมีทางไดคืนหรือไม ปจจุบันนี้คนอีสาน
ยังคงเชื่อเร่ืองของการพยากรณอยูมาก โดยเฉพาะการพยากรณที่เกี่ยวของกับประเพณีและ
พิธีกรรมตางๆ เชน การเกิด การปลูกบาน การแตงงาน ฯลฯ ดังตัวอยางเนื้อหาผญาที่เกี่ยวกับการ
พยากรณเนื้อคูชายหญงิ 

 
…..หนุมสาวมใีจหมั่นสิเปนผัวเมียกันตองตรึกตรองใหถวนถี่ คนมักกันตองมัก

อีหลี บมักเลนๆ ตองเห็นพรอมทุกขบวน คนเฮาเอยฝากชีวติมอบมวนบแมนอยูคราวเดียว 
ตองกลมเกลียวลงเอยจั่งแตงงานกันได เบิ่งธาตุไฟเหล็กน้ําธาตุดินทองหรือไมแกน วันป
เดือนจากเมืองแถนกําหนดมาใหอวยโคง สมพงษรวมจั่งฮวมกันแทแลว ปชวดปฉลูถือตอง
เกิดงามคองสมดุลน้ํากับดินบดับศูนยหากคูบุญใหหวนฮู งัวกับหนูพระพรหมปนพันธนัง 
เพิ่นตกแตง เปนคูมีความสุขยิง่ล้ําเงินคํานั้นอยาทุกขจน….. 

(พอชาย : 2 ก.ค. 2542) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็ถงึโลกทัศนของคนอีสานตอการทํานายทายทักเรื่องคูครอง 
ซึ่งชาวอีสานเชื่อวา วันเดือนปเกิดของมนุษยนัน้ แถนเปนผูกําหนดมาแลว ดังนั้นเรือ่งของคูครองจึง
ตองพิจารณาเรื่องดวงชะตาราศีและธาตุของแตละคนวามีความเหมาะสมกันหรือไม  
 นอกจากนี้คนอีสานยงัเชื่อในเรื่องความฝน และการทํานายฝน โดยเชื่อวา ความฝน
นั้นเกิดจากการที่วิญญาณออกจากรางขณะนอนหลับ ดังความในผญาวา 
 

…..การหลับนอนขาดบได ผูใดแทก็เลาฝน สาเหตุเปนจั่งซั่น มูลเหตุสันนิษฐานธาตุ
วิญญาณโคจร บัดฮานอนหลับแลว เห็นหลายแนวดีฮาย มีความหมายเหลือขนาด ธาตุ
วิญญาณเที่ยวเหยียบย่ําสํ่าเฮานําไดพบเห็น นอนหลับไปฝนบเวน เปนนําธาตุเกิดหงุดหงิด 
ความผูกพันของชีวิตไดเกี่ยวกันฝนพอ บแมนนอนฝนเลน มนัเปนจริงมาแตเกา….. 

(สาวสองพันป : 6 ก.ย. 2542) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงแสดงความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองความฝนวา มูลเหตุมาจากเวลาเราหลบั
แลววิญญาณโคจรจากราง และไปทองเทีย่วยงัที่ตางๆ เมื่อวิญญาณเราไดไปพบเหน็สิ่งใดเราก็จะ
ฝนถึงสิง่นั้น ความฝนจงึมีความผกูพนักับชีวิต และสามารถทาํนายทายทักเรื่องตางๆ ได 
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2.4.2.3 มีความเชื่อเรื่องคาถาอาคม เครื่องรางของขลัง แตลดนอยลง
อยางมากเมือ่เทียบกับสังคมมในอดีต 
 

คาถาอาคมในประเทศไทยเปนความเชื่อทีม่ีที่มาจากคัมภีรอาถรรพเวทยของศาสนา
พราหมณ และคัมภีรอถรรพเวทยนี้เองทีไ่ดเปนบอเกิดของคาถาอาคมตางๆ ที่ไดมีการจดจําและ
เลาสืบตอกันมา เมื่อลัทธพิราหมณไดมีการผสมผสานกับลัทธิพทุธ บรรดาคณาจารยผูรูทัง้หลาย
จึงไดพากันดดัแปลงคาถาและเวทยมนตตางๆ ในลัทธไิสยศาสตรของพราหมณใหเขากับลัทธิพทุธ
ศาสนาจนเปนที่เชื่อถือและนาํไปปฏิบัติสืบตอกันจนกระทั่งปจจุบัน42 

เร่ืองของคาถาอาคมและเครื่องรางของขลงัเปนเรื่องปกติธรรมดาในสงัคมอีสาน
สมัยกอน โดยเฉพาะในหมูชาวเขมร แถบดินแดนอีสานใต คาถาอาคมที่มีชื่อเสยีงคอื การเสกของ
เขาทอง บนัดาลใหอยูยงคงกระพันหรืออยูดีมีแรง เครือ่งรางของขลงัมีหลายอยาง เชน พระเครือ่ง 
ผายันต ตะกรดุ ปลัดขิก วานตางๆ ในสมยัโบราณ คนอีสานนิยมใชเครื่องรางของขลงักันมาก เชน 
หมอลาํนิยมใชสีผ้ึงหรือแปงเสนห นายฮอยพกเครื่องรางไวเพื่อปองกนัตัว   

จากการศึกษาผญาจากรายการผญาด ี อีสาน ปรากฏเนือ้หาของผญาเกี่ยวกบั
คาถาอาคมและเครื่องรางของขลังอยูเพียงบทเดยีว ดงัจะเหน็ไดจากผญาบทหนึง่ทีว่า 

 
…..ยอนตางฝายตางชิงดี เซียงหนูมีพระขุนแผนแขวนอยูคอขอยยอมแพ…..พระ

อยูคอแมนรุนใดอีกละพี ่ วายหลวงปูสุเทพตั๋วนี่…..อายทดิเนาเลยแกเส้ือ หมึกเหลือเชื่อ
ลายมังกร ตาสะออนสักพันแขน….. 

(หมึกสีฟา : 18 ม.ค. 2543) 
 
ผญาบทนี้เปนผญาที่แตงขึ้นเพื่อความตลกขบขัน และลอเลียนบุคคล ทําใหเห็นวา

โลกทัศนของชาวอีสานเกีย่วกับคาถาอาคมและเครื่องรางของขลงันัน้ไดเปล่ียนแปลงไป คนอีสาน
ยุคใหมไมคอยเชื่อเร่ืองดังกลาวนัก 

 
 
 

                                                           
42 ชื่น ศรีสวัสด์ิ, “คาถาอาคม,” ใน ชีวิตไทยชดุ บูชาพญาแถน, พมิพคร้ังที่ 3 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 221. 
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2.4.3 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอความคดิ ความเชื่อของชาวอีสาน 
 
ในบรรดาสิ่งเหนือธรรมชาตทิั้งหลาย ศาสนาเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมและ

ความรูสึกนึกคิดของชาวอีสานมากที่สุด ชาวอีสานเห็นวาสังคมมนษุยตองมีศาสนา ถาปราศจาก
ศาสนาจะทาํใหสังคมปาเถื่อน คนไมรูดีรูชั่วไมละอายหรือเกรงกลัวตอบาป บานเมืองจะวุนวาย 
และวิบัติลมจม ศาสนาเปนเสาหลักในการยึดเหนี่ยวของจิตใจ เปนหลกัแหงความเชื่อถือศรัทธา 
ไมวาจะเปนความเชื่อสวนบคุคลหรือความเชื่อของกลุมบุคคล ศาสนาที่ชาวอีสานสวนใหญนับถือ
คือ พุทธศาสนา แตในทางปฏิบัติพิธกีรรมในชีวิตประจําวนั  อาจจะมีความเชื่อทางศาสนา
พราหมณความเชื่อเกี่ยวกับเทพยดา ภูต ผี เขามาผสมกลมกลนืดวย จึงเปนรูปแบบที่เรียกวาพุทธ
ศาสนาแบบชาวบาน และเนื่องจากชาวอสีานเห็นวาศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวที่สําคัญของจิตใจ 
ดังนัน้เมื่อไปสรางบานแปลงเมืองในที่ใดชาวอีสานจะหาบริเวณสําหรับสรางวัดไวดวย เพราะถือวา
มีหมูบานก็ตองมีวัด เมื่อมีวดัก็ตองมีพระสงฆ หมูบานใดไมมีพระสงฆประจําวัด ชาวบานจะจิตใจ
หดหู ขาดทีพ่ึ่งเปนอยางยิง่ ตองลงทนุลงแรงไปนิมนตพระจากหมูบานอืน่ หรือไมก็ไปหาเชา
พระสงฆจากหมูบานอืน่มาประจําวัด อยางนอยก็ในชวงเขาพรรษาถงึบุญกฐิน43 

โลกทัศนของชาวอีสานที่มีตอพุทธศาสนาจัดเปนความเชื่อในพทุธศาสนาที่ปฏิบัติกนั
ในทองถิน่ หรือที่เรียกวา พุทธศาสนาแบบชาวบาน ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางศาสนาพุทธ 
พราหมณ และความเชื่อเร่ืองผีสาง เทวดา โดยเนนความเชื่อเร่ือง บาปบุญคุณโทษ กฏแหงกรรม 
ชาตินี้ชาติหนา เปนตน สวนเรื่องในระดบัอภิปรัชญา เชน เร่ืองนพิพาน เปนเรื่องทีย่ากและซับซอน
เกินกวาความเขาใจของชาวบานสวนใหญ  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ทําใหเห็นวาคนอีสานมีโลกทัศนตอบุญ
บาป ชาติภพ สวรรคนรก และการบวช ดงันี ้
 

2.4.3.1 คนอีสานเชื่อเรื่องบุญบาป 
 

คนอีสานสวนมากมีความเชือ่ในเรื่องของบุญบาปอยางมาก คนอีสานมักยอมรับบุญ
กรรมโดยไมโตแยง เพราะคิดวา คนเรานั้นเลือกเกิดไมได ข้ึนอยูกับผลบุญกรรมในอดีตชาติ ดงันั้น
คนอีสานจึงนยิมทาํบุญสุนทาน เพื่อหวงัผลตอบแทนทัง้ในชาตินี ้ และชาติหนา โดยเฉพาะคนแก
มักพูดวา “เกดิมาชาตนิี้ ขอใหไดกินไดทาน” หรือ “ใหไดออกปากเวาชวนหมูทําบุญ”  
                                                           

43 อภิศักดิ์ โสมอินทร, โลกทัศนอีสาน, 135. 
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จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ทําใหเหน็ถงึทัศนะของคนอีสานใน
ปจจุบันที่มีตอการทาํบุญ ดังนี ้

 
…..เกิดเปนคนแมนโตเตี้ย ใหเตี้ยแตโตคน ใจของตนอยาเตี้ยตาม รักษาธรรม

เอาไว…..ยามมีบุญบทันมวย คันรวยหลายกะทานแหน โปรดเอื้อเฟอเผื่อแผ แกคนทุกข
ยากไฮ อยาเก็บไวมอดสิเจาะ…..ทานกันแหนพอประมาณ พอเปนสะพานใหไดเทียว ยาม
เมื่อมรณาแลว คือจังเฮาซือ้แกว หวังเอามารนิน้ําใส แลวกะดื่มเขาไป ทานมัยกะจั่งซี้ ทาน
มื้อนี้ไดกุศล ขางหนาเอย….. 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 3 ก.พ. 2546) 
 
 ผญาบทนี้แสดงใหเห็นทัศนะของคนอีสานวานยิมทาํบญุ เพื่อหวังผลในชาติภพหนา
วาเมื่อตายแลวไปเกิดใหมจะไดเกิดในภพภูมิที่ดีข้ึน ซึ่งเปนความเชื่อที่ไดรับอิทธิพลจากพุทธ
ศาสนา ทัศนะดังกลาวยงัปรากฏในผญาบทอื่นๆ อีกหลายบท ดงันี ้
 

…..ใหกินทานเทื่อละเล็กเทื่อละนอยบุญสิไดมากหลาย คือจั่งเฮาต่ําผาหลายมื้อ
หากตอยาว ผูเพิ่นมีเหลาขาวของเหลือเฮือนลนที่อยู ก็เพราะบุญเพิ่นสรางทานไวตั้งแต
หลัง การทําบุญอยาสิครานหลังสิพอพระเมตตรัย อยาไดลืมครองศีลใหทอดทานทําไว 
พระรัตนตรัยแกวสามประการ ใหทูลเกศ ใหเจานบนอบนอมประณมไหวใสเศียรนั้นเดอ 
คือจั่งเฮากินเฮากะอิม่ บฮอนไปอิม่ทองเขาพุนผูบกิน….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 15 ต.ค. 2545) 
 

 ยามเมื่อเฮาทานไปแลวทางใจใหใสชื่น คันบริจาคแลวตัวเจาอยาจมนํา มันจักเสีย
ทานเจาผลาเบาเทียนยอม คันแมนทานถืกแลวตองตัวเจาใหชื่นบาน จึงสิเปนทานแทผลา
บุญเต็มสวน…..ไผบคิดย้ําฮูหลงโลภในทรัพย บกระทํากองบุญหอหอมหวงไว ผูนั้นเพิ่นวา
คนจนฮาย อนาถาอึดอยาก เพื่อวาชาติหนาบุญเคากะบม…ี.. 

(11 ม.ค. 2542) 
 
 ผญาทัง้สองบทขางตนนี้ลวนแสดงใหเหน็ถึงทัศนะของการสั่งสมบุญเพื่อชีวิตในชาติ
หนา ทัศนะดังกลาวทาํใหคนอีสานใชทรัพยสินเงินทองจํานวนมากไปกับการทาํบญุโดยไมนึก
เสียดาย  
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 การทาํบุญของชาวบานทีท่ําตามประเพณ ี สังเกตวามกัจะมงีานฉลองใหญโต และ
จะตองฆาสัตวเพื่อนํามาประกอบอาหารเลี้ยงพระ และผูคนที่ไปในงาน ซึ่งมีบางคนที่ไมเห็นดวย
กับประเพณทีีต่องลมววัลมควายและจัดหาสุราเพื่อเลีย้งในงานบุญดังกลาวซึ่งเปนการกระทาํทีผิ่ด
ศีล จึงไดแสดงความคิดผานทางผญาวา 
 

 …..จัดงานใหญบวชลูกชาย หวังสิไดบุญมาไวอยูมโน หาซื้อโคมาไวฆา หาซื้อปลา
หมูเปดไก เหลาส่ีสิบเทิงเหลาไห เครื่องพิธีของพี่นอง ผูหลงยองเอิ้นวาบญุ ยอนวาเฮา
ปญญาขุน เจตนาบเปนบุญ กลายเปนบาปโตทอโอง ฆาวัวควายใหตายโหง หมูเปดไก
ปลาอีกพรอม มีเหลายอมอาบพิธ ีศีลบมี บุญจั่งใดสิเกิดได….. 

(กุหลาบเนา : 25 พ.ย. 2545) 
 
 ผญาดังกลาวขางตนสะทอนโลกทัศนของคนอีสานบางกลุมเกี่ยวกับเร่ืองการฆาสัตว
ทําบุญ วาการฆาสัตวและด่ืมเหลานัน้ถือวาผิดศีลถึง 2 ขอ คือ ศีลขอ 1 อทินนาทานา และศีลขอ 5 
สุราเมรยมัชปมาธถานา แลวเชนนี้ยงัจะไดบุญอีกหรือ  
 

…..อันวาสุรานี ้ ไผยินดีสิบาปใหญ ตายไปตกนรกหมกไหม ในหนวยอเวจ ี มีแตทน
ความทุกข ถูกไฟไหม ถึงกลบัชาติไดเกิดใหมมาเปนคน กะเลาจนปญญากวาคนทั้งหลาย 
พุทธองคหมายไวหลายอันบั้นบอน ขออยาไดดื่มทอน กรรมสิตองเมื่อลุนถึง….. 

(พอชาร ี: 17 ก.ย. 2545) 
 
 ผญาบทนี้สะทอนใหเหน็โลกทัศนของผูแตงวา การดื่มสุรานั้นเปนบาปจะทาํใหตกนรก 
ถึงชาติภพอื่นจะสามารถกลบัมาเกิดเปนมนุษยไดก็จะมกีรรม คือ โงเขลาอับจนปญญากวาผูอ่ืน 

 
2.4.3.2 คนอีสานเชื่อเรื่องชาติภพ 

 
นอกจากหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเปนคําสอนเกี่ยวกบัเร่ืองของบุญกรรมแลว 

ศาสนาพทุธยงักลาวถงึการเวียนวายตายเกิดของสรรพชวีิตบนโลก ซึ่งเปนไปตามกฎแหงกรรม 
หากจะหลุดพนจากวัฏสงสารไดก็ตอเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน 
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 …..พอเซียงเอย ซาสิเปนคนได มันยากยิ่งแสนสาหัส วัฏฏะวนเวียนตาย เกิดเปน
หลายชั้น กรรมผลักดันนําหนา เกิดเปนปูเปนปลา เกิดเปนชางมาเปดไก จักโตนอยโตใหญ 
สารพัดเกิดได มันหลายลนตางกัน บางชาตนิั้นเกิดเปนยักษเปนผี บาดวาบุญเฮามีไดเกิด
เปนคนแท….. 

(สาวสองพันป : 14 ก.ย. 2542) 
 

ผญาบทนี้แสดงมุมมองตอการเกิดเปนมนุษยวา กวาจะเกิดมนุษยไดนั้นยากลาํบาก
นัก ตองเวยีนวายตายเกิดอยูหลายภพหลายชาต ิ ตองเกิดเปนสัตวเดยีรัจฉาน หรือเปรตอสุรกาย
กอน เพื่อส่ังสมบุญ และเมื่อมีบุญถึงระดับหนึง่แลวจงึจะมาเกิดเปนมนษุย ดังนัน้การไดเกิดเปน
มนุษยนัน้ถือวาเปนชาติภพที่ดีและตองสั่งสมบุญบารมมีามากพอสมควรจงึจะสามารถเกิดเปน
มนุษยได แตการเกิดเปนมนษุยก็ยงัแบงระดับตามบุญกรรมที่ทาํมาแตชาติปางกอน ดังความวา 

 
…..เขียนจากใจคนอกช้ํา เปนเวรกรรมแตชาติกอน นอนคนเดียวอยูสุมื้อ เมียสิซอน

กะบม ี แถนปนมาผูเดียวทอนี้ ลืมปนคูมาเคียงกาย ชาตนิี้กะเลยนอนคนเดียวหาสิบปที่
นอนแลง….. 

(กระตายขาวภาค 2 : 26 ก.พ. 2546) 
 
 ผญาบทนี้แสดงใหเห็นมมุมองของผูแตงวามีความเชื่อเร่ืองชาติภพ และมองวาใครจะ
มีชีวิตอยางไรในชาตนิี้เปนผลมาจากกรรมของชาติกอน 
 

2.4.3.3 คนอีสานเชื่อเรื่องสวรรค นรก 
 

คนไทยสวนใหญมีความเชื่อเกี่ยวกบันรกสวรรค อันสบืเนื่องมาจากหนงัสือวรรณคดี
เร่ืองไตรภูมิพระรวง ซึง่เปนวรรณคดีสมัยสุโขทัยที่มีอิทธิพลตอโลกทศันของคนไทยในยุคสมยัตอๆ 
มาอยางมาก และชาวอีสานกเ็ชนเดยีวกันที่มีความเชือ่เร่ืองนรกสวรรคอยางเหนีย่วแนน ดังผญา
โบราณที่วา  
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“อยากกินขาว ใหปลูกใสพะลานหิน อยากมศีีล ใหฆาพอตีแม อยากมีคนแว ให
ฆาหมูเดียวกัน อยากมีสีสัน ใหนอนดินเกลือกฝุน อยากอุน ใหอาบนํ้าหนาหนาว อยากกนิ
ปลาขาว ใหแบกแหขึ้นโคก อยากตกนรก ใหเขาวัดฟงธรรม”44 

 
ผญาบทนี้เปนผญาปริศนาธรรม มีใจความลกึซึ้งไมสามารถตีความตรงๆ ตาม

ตัวอักษรได ความหมายทีแ่ทจริง คือ อยากมีอยูมีกนิใหทํางานหนัก อยากมีศลีใหฆาตนตอของ
กิเลส อยากมีเพื่อนใหฆาความตระหนี ่  อยากมเีกียรติ์มศีรีใหออนนอมถอมตน อยากอุนใหอาบน้ํา
เปนประจาํ อยากกนิปลาใหหมัน่หา อยากตกนรกหากเขาวัดฟงธรรมแตไมรักษาศีลและกระทํา
ความชัว่ กส็ามารถตกนรกได 

ขอความในผญาวรรคสุดทายทีก่ลาวถงึนรก แสดงใหเหน็วาคนอีสานมีความเชื่อวาคน
ที่ทาํความชั่ว ไมรักษาศีล จะตองตกนรก แมนคนนั้นจะเขาวัดฟงธรรม หรือทําบุญสุนทานมากมาย
เพียงใดก็ตาม  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาที่ออกอากาศทางรายการสวน
หนึง่สะทอนโลกทัศนเกี่ยวกบันรกสวรรคตามความเชื่อทางศาสนา ดังนี ้

 
…..อันวาเมอืงสวรรคพุนบคือเฮาโลกลม พุทธองคเพิ่นกลาวไวหลายชัน้ตางกัน 

ชั้นที่หนึ่งนั้นเรียกวาจาตมุ มมีหาราชาเอนกนองเหลือลน สนุกสนานเลนยินดีซอยชื่น วนั
คืนบเดือดรอนเวรฮายสิ่งใด บไดทําการสรางนาสวนเฮ็ดฮั้วไฮ นรกบไดทางสิฮอนแมนบม ี
บไดหาจูจีช้ิงกนิยาดแยง แลงงานบได  เตี้ยงทําสรางอยูกิน มีแตสนุกสนานเมืองสวรรค
เวียงเทพ มีอยูหกชอชั้นสวรรคหองสองใส…..จาตุมหาราชกิานั้นเมืองสวรรคชั้นต่ํา อายุยนื
ยิ่งล้ําพระองคเจากลาวมา เทวดาในเมืองฟาจาตุมยาวยิ่ง เกาลานปอยูในเมืองมนุษยนีจ้ึง
พอเพี้ยงพร่ําเสมอจึงซิเพียงเมืองฟาจาตุมหาราช มปีราสาทชอชั้นงามระหอยแขงเขียน ไผ
ผูเพียรเทิงสรางภาวนาเชาค่ํา จึงซิไดเกิดก้ําสวรรคหองสองใส….. 

(สาวสองพันป : 27 ต.ค. 2542) 
 

ผญาบทนี้สะทอนโลกทัศนของผูแตงที่มตีอนรกและสวรรคตามหนงัสอืเร่ืองไตรภูมิ
พระรวง ซึ่งนาจะมาจากการจดจําคําเทศนของพระที่วัดเพราะเนื้อหาบางประการมคีวามบิดเบือน

                                                           
44 สําลี รักสุทธ,ี ผญา ปรัชญาการดําเนินชวีติอันล้ําคาของชาวอีสาน, 211. 
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ไปจากหนังสือเร่ืองไตรภูมิพระรวงอยูบาง ในชวงทายของผญาบทนี้ไดบอกวิธีการที่จะทําใหไดข้ึน
สวรรค นั่นก็คอืการเจริญภาวนา 

สวนเนื้อหาของผญาที่กลาวถึงนรกนัน้ กม็ีที่มีจากไตรภูมิพระรวงเชนเดียวกัน นรกใน
ทัศนะของชาวอีสานเปนสถานที่ลงโทษผูทีท่ําบาปกรรมความชัว่ดวยประการตางๆ การพรรณนา
ความนากลวัของนรกก็คลายคลึงกับไตรภูมิพระรวง ดังนี ้

 
…..อันวานรกนั้นเปนที่อยูของหมูสัตว ผูที่ทํากรรมหลายเบียดเบียนปองราย…..

อันวานรกนั้นมีหลายขุมนับบไหว ขุมใหญนั้นมีแทแปดขุม แตละขุมขุมนั้นประมาณยาวได
รอยโยชน ทางลึกยาวและกวางประมาณไดทอกัน ฝากําแพงเหล็กลอมหนาดีฮอยเลา เกา
โยชนไดประมาณฮูอาวไกล มทีั้งเปลวเพลิงไหมหมดวันตลอดค่ํา ตลอดถึงส่ีดานบมีฮูเมือ่
เย็น ไผผูมีเวรฮายตายไปไดจมจอม…..ขุมสองนั้นขนานนามบอกจา ชือ่กาละสุตตะนรก
ฮอนเสมอเพียงดั่งกัน ทางลึกยาวและสั้นเสมอกันพระองคกลาว…..แตกอนนั้นหากไดยาด
แยงของสงฆ…..พอแตหมดชาตินั้นกรรมตองจองไฟ นรกขุมหกไหมจี่จุณเปนผงเผา จึงเกิด
เปนเปรตเฝากินน้ําเนาหนอง….. 

(สาวสองพันป : 14 ก.ค. 2542) 
 

ภาพนรกในมโนทัศนของชาวอีสานที่เดนชดัก็คือ สถานที่ที่มีตนงิว้หนามแหลมใหสัตว
นรกปนปาย มแีรงตัวใหญจงอยปากเปนเหล็กคอยจิกตี และมีกระทะทองแดง ดังความในผญาวา 

 
…..ยานแตเวรนําตอง กรรมจองนําสนอง เทียวมาหลอยเมียของเขา คิดอยาก

เซา เทิงกลัวยาน ตนงิ้วหนามอยูในพุนอเวจี หนามแหลมแทง แฮงสบเหล็ก แฮงสบทอง 
เที่ยวมาจิกฉีกเนื้อ เลือดไหลยอยทวมทั่วกาย เหลียวลงมาทางฝายใต น้ํากระทะหมอ
ทองแดง ลวนแตคนมันมีหลาย นั่งนอนอยูในน้ํา มีคนงามคนขี้ฮาย…..พวกประหารฆางัว
ควาย ถูกตอยตี เทิงขันไวเทิงเอาไฟมาจี่ หลาวแหลม หอกแทงนํา เทิงไฟตํากะพองนั้น….. 

(พอฮางนอย : 3 ต.ค. 2544) 
 

 นอกจากคนอสีานจะมีมุมมองภาพของนรกและสวรรคตามหนงัสือเร่ืองไตรภูมิพระ
รวงแลว คนอสีานสวนหนึง่ที่เปนคนสมัยใหม มกัจะมโีลกทัศนเกี่ยวกบันรกสวรรคทีแ่ตกตางไปจาก
คนอีสานสมัยกอนอยูบาง กลาวคือ คนเหลานี้เชื่อวานรกและสวรรคมีอยูจริง แตสามารถประสบได
ในชาตนิี้ ไมตองรอใหถงึชาติหนา และเปนสถานที่ในภพภูมินี ้มิใชภพภูมิอ่ืน ดังความในผญาวา 
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…..ไผทํากรรมใดไวมันยอมตอบคืนสนอง อนัสวรรคนรกนั้นหากมีจริงแท ไปเบิ่ง
แมอยูแถวสารคามนี้ เมืองรอยเอ็ดกะมีกาฬสินธุขอนแกน มีหลายเขตหลายแดน คันโทษ
ถือลามโซ โอยโกคักหลาย สวรรคเดอสิบอกให คือที่อยูภมูิสถาน สิกระตอบหือวมิานนี้
สวรรคเหมิดเกลี้ยง บานพี่นองบานพอเซียงเปนสวรรคทั้งนั้น พอแมลูกฮกัเขาใจกันมีแต
ความอบอุน หมั่นสรางน้ําทําบุญ บผิดบเถียงทําความดีบอาฆาตมาตรราย ผองไทยเฮา
นองอายคือเฮาไดอยูสวรรค 

(ปนขาวจี่ทาไข : 27 ก.ย. 2544) 
 

ผญาบทนี้กลาวเปรียบเทียบความทุกขทรมานที่คนประพฤติผิดตองรบัโทษในเรือนจํา
หรือคุกวาเหมอืนกับนรก สวนสวรรคนั้นเปรียบไดกับบานที่มีความอบอุน คนในครอบครัวรักใคร
เขาใจกัน หากเราหมั่นทาํความดี ละเวนความชัว่ ตัวเรากม็ีความสุขเสมอืนไดข้ึนสวรรค 
แนวความคิดนี้ตรงกับสํานวนทีว่า “สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ” ซึ่งคนอีสานรุนใหมจะเชื่อวามีอยู
จริงมากกวา ภาพนรกสวรรคที่ปรากฏในหนงัสือไตรภูมิพระรวง 
 

2.4.3.4 คนอีสานสวนใหญยังศรทัธาตอการบวช 
 

ชายหนุมในภาคอีสานจะหาโอกาสบวชใหไดแทบทุกคน ใครไมไดบวชถือวาเปนคน
ดิบ ขาดความสมบูรณบางอยาง เวลาไปสูขอผูหญิง พอแมของฝายหญงิอาจตั้งขอรังเกียจได 
ดังนัน้การบวชจึงเปนความจาํเปนในทางสงัคมที่ผูชายทกุคนจะตองปฏิบัติ ดังความในผญาวา 
 

…..อายขอลาเฮียมนอง ทรงศีลเพียรผนวช บุญบวชสรางคุณแกวพอแมตน เปน
ชายนี้แทนคุณบวชใหพอแม ไดชื่อวาเปนลูกแกว มงคลแทยอดคน บวชแทนคุณพอแมนี้
บุญมากอนันต แทนคาขาวปอนน้ํานม พอแมตนเพียรเลี้ยง ลูกเปนสําเภาแกวขนบิดา
มารดาใหมมฝงขามสาครใหญกวาง หลุมเพลิงยมโลก วายมบาลบอกชี้ทางขึ้นสูสวรรค 
บุญบวชลูกนี้มมีากเหลือหลาย พอแมตายไปสูวิมานเมอืงฟา อายขอลาบวชไว ไตรมาส
สามเดือน เพียรครองสงฆบวชเรียนคุณแกว ออกพรรษาปวารณาแลว ลาศีลสึกออก ครอง
ฆราวาสสรางเมียแกวนั่งปอง….. 

(หนุมลาน บานเขียบ : 8 ม.ค. 2542) 
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จากผญาบทนี ้ แสดงใหเหน็ถึงโลกทัศนของคนอีสานตอการบวชเรียนวา บิดามารดา
ของผูที่จะบวชถือวาเปนกุศลใหญยิ่งที่ไดบวชลูกชาย จงึมักมีการทุมเทเพื่อจัดงานใหเอิกเกริก พิธี
ทําขวัญนาคกท็ํากนัใหญโต เชิญคนมารวมงานทัง้หมูบาน ญาติบางคนปลืม้ใจจนน้าํตาไหล 
เพราะเมื่อลูกบวชแลวพอแมก็โลงใจ ถือวาไดเติบโตเปนผูใหญ เปนทีพ่ึ่งตนเองและญาติมิตรได 
 

2.4.4  คนอีสานมีเชื่อเรื่องพญานาค 
  
  เร่ืองเลาเกีย่วกับเร่ืองสัตวในตํานานนี้มีอยูในกลุมชนทกุหมูเหลา เชน ชาวตะวนัตกมี
เร่ืองยูนิคอรน45 คนจีนมเีร่ือง มังกร คนไทยมีเร่ืองครุฑ และนาค เปนตน 
 
  ความเชื่อเกี่ยวกับ “พญานาค” เปนพื้นฐานความเชื่อของกลุมชนเชื้อสายไท-ลาว ทั้ง
ในลานนาและลานชางมานบัพันป ซึง่เหน็ไดจากรูปปนพญานาคตามสิ่งปลูกสราง สถาปตยกรรม
ของลานนาและลานชางโดยทั่วไป เมื่ออีสานรวมเปนราชอาณาจักรไทย รากฐานความคิดความ
เชื่อจึงยงัสืบทอดกันมาอยางไมขาดสาย46 เร่ืองเลาขานเกี่ยวกับพญานาคนั้นมมีากมาย และ
เชื่อมโยงประเพณีตางๆ ของอีสาน ไมวาจะเปน ประเพณีไหลเฮือไฟ ซึ่งเปนประเพณีบูชาพญานาค 
และประเพณบีุญบั้งไฟพญานาค  
 นอกจากความเชื่อในเรื่องนาคของชาวอีสานจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
สถาปตยกรรมและประเพณีพิธีกรรมแลว เร่ืองของนาคยังปรากฏอยูในวรรณกรรมตางๆ ของชาว
อีสาน และวรรณกรรมประเภทหนึง่ที่สะทอนใหเห็นถึงโลกทัศนของชาวอีสานที่มีตอนาคก็คือ ผญา 
ดังผญาบทหนึง่ที่กลาววา “ตีหัวปลา สะเนือนหัวนาค ตีหัวฟาก สะเนือนหัวฝา ตหีัวหมา สะเนอืน
หัวเจา(ของ)”47 หมายความวา การทํารายผูนอยนั้นกระเทือนถึงผูใหญ ผญาบทนีแ้สดงใหเหน็วา
คนอีสานมีความเชื่อวา พญานาคเปนเจาแหงเมืองบาดาล หรือผญาที่วา “บุญบเคยไดสรอย 

                                                           
45 ยูนิคอรน เปนสัตวในตํานานเทวนยิายตะวันตก เปนมาที่มีเขาเดยีวอยูกลาง

หนาผาก 
46 ประจักษ บุญอารีย, “นาค ทําไมตองมีนาคประดับหลังคาสํานกัศิลปวัฒนธรรม

กาญจนาภิเษก,” ใน ธรรมชาติกับวถิีชีวิตชุมชนอีสาน (อุบลราชธานี : สํานักศิลปวฒันธรรม 
สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี, 2544), 94. 

47 ประมวล พมิพเสน, อธบิายผญา 1, 65. 
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สังวาลคาํพญานาค ข้ีดินดากติดหัวแตละนอย หลงเอิ้นวาหงอน”48 หมายความวา คนจนแมนมีเงนิ
เล็กนอยก็ภาคภูมิใจ จะเหน็ไดวานาคมีอิทธิพลในวิถีชวีิตของชาวอีสาน ทําใหบรรพบรุุษชาวอีสาน
อดที่จะหยิบยกเรื่องนาคมาบอกกลาวไมได 
 จากการศึกษาผญาจากรายการผญาดี อีสาน พบวาผญาดังกลาวปรากฏเรื่องเลา
เกี่ยวกับพญานาคอยูดวย ซึ่งแสดงใหเหน็วาคนอสีานในปจจุบนัสวนหนึ่งยังคงมีความเชื่อเร่ือง
พญานาคอยู ดังความในผญานทิานวา 
 

  …..จักกลาวก้ําพระยานาคทั้งสอง พากันครองอยูในหนองน้ํา นามเขาเอิ้นหนอง
กระแสยาน แปลงปลูกบานเอาใหเคิ่งกัน ตนหนึ่งนั้นนามชื่อสุทโธ เปนใหญโตทางขวา
หนองน้ํา ลือนามเจาสุทโธเปนใหญ ตุมไพรบานเมืองเจาสูคน ตนสองนั้นนาคสุวรรณเปน
ชื่อ…..หนองกระแสเปนหยังแตกแง ฟงเอาแนนาคดอกแตกกัน ความสําคัญหนองนั้นคือ
เกา สิไดเลาเรื่องนาคสุทโธ เกิดโมโหสหายอายเสี่ยว เลยบเกี่ยวเปนมิตรสุวรรณ พาพลขันธ
หนีไปสรางใหม….. 

(พอใหญบุญม ี: 30 ก.ค. 2545) 
 
  ผญานทิานดังกลาวนี้ เปนนิทานตาํนานของสาเหตกุารเกิดสถานที่ตางๆ ในแผนดิน
อีสานวาเกิดจากผญานาคสองตนทะเลาะกัน นอกจากนี้ยงัมีเร่ืองเลาเกี่ยวกับนาคอีกหลายเรื่อง 
เชน  ผาแดงนางไอ และ เร่ืองพญาคนัคาก เปนตน ซึง่เรือ่งเลาเกี่ยวกบันาคเหลานีส้ะทอนใหเห็นวา 
คนอีสานเชื่อวาพญานาคมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายเปนมนษุยได และพญานาคยังสามารถให
คุณหรือโทษแกมนษุยดวย 
 
  จากการศึกษาโลกทัศนของคนอีสานจากผญาในรายการผญาดี อีสาน ทําใหเห็นวา 
คนอีสานมีมุมมองในการมองโลกมนุษยและส่ิงตางๆ บนโลกมนษุยโดยไดรับอิทธิพลจาก
แนวความคิดทางพทุธศาสนาเปนหลัก อยางไรก็ตามเนื่องจากผูแตงผญาประกอบดวยบคุคล
หลากหลายวยัดวยกนั ทําใหโลกทัศนของคนอีสานที่ปรากฏในผญาดังกลาวมคีวามแตกตางกัน
บาง โดยหนุมสาวอีสานรุนใหมจะมมีุมมองในการดําเนินชวีิตที่เปล่ียนแปลงไป กลาวคอืมีแนวคิด
และมุมมองตามหลกัเหตุผลทางวทิยาศาสตร เพราะคนอีสานสมัยใหมสวนใหญไดรับการศึกษาใน
ระบบที่สูงขึน้ และไดรับขอมูลขาวสารที่ทนัสมัย ขณะที่คนอีสานรุนเกาจะยังมีความเชื่อเร่ืองผี และ

                                                           
48 สําลี รักสุทธ,ี ผญา ปรัชญาการดําเนินชวีติอันล้ําคาของชาวอีสาน, 80. 
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เร่ืองของไสยศาสตรอยู ดงันั้น จงึเห็นไดวาโลกทัศนของคน เกิดขึน้จากการหลอหลอมของสังคม
และวัฒนธรรม เมื่อสภาพสังคม วิถชีีวิตของผูคนเปลี่ยนแปลงไป โลกทัศนของผูคนก็ยอม
เปล่ียนแปลงไปดวย 
 
  กลาวโดยสรุป การศึกษาภาพสะทอนทางสงัคมและโลกทัศนของคนอีสานจากผญา
ในรายการผญาดี อีสาน ทําใหเหน็ถึงความสัมพนัธระหวางวรรณกรรมกับสังคมไดเปนอยางด ี
ภาพสะทอนทางสงัคมก็คือวตัถุดิบ  และโลกทัศนที่ผูแตงไดถายทอดลงในผญา ก็ลวนแตไดรับการ
หลอหลอมจากบริบททางสงัคม ดังนัน้เมือ่สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ภาพสะทอนทางสังคมและ
โลกทัศนในวรรณกรรมก็ยอมเปล่ียนแปลงตามไปดวย ซึ่งทําใหคนรุนหลังสามารถศึกษาและทํา
ความเขาใจพฒันาการทางสังคมไดจากวรรณกรรม 
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บทที่ 5 
 

บทบาทหนาที่ของผญาในรายการผญาดี อีสาน 
 

ทามกลางความเจริญดานเทคโนโลยีสมยัใหมทีเ่ขามามบีทบาทในวิถชีีวิตของผูคน
ปจจุบัน และภาวะที่สังคมไทยกาํลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดวยการกาวตามกระแสโลกในยุค
โลกาภิวัตน ซึ่งทาํใหวฒันธรรมไทยไดรับผลกระทบจากวฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรม
สมัยใหม เปนผลใหวัฒนธรรมพื้นบานกาํลังหมดบทบาทหนาที่ในสังคม และการรื้อฟนบทบาท
หนาทีท่ําไดยาก ถาบริบททางสงัคมเปลี่ยนไป เชน ถาไมลงแขกเกี่ยวขาวแลว ก็ไมอาจจะรื้อฟน
การรองเพลงเกี่ยวขาวในขณะเกี่ยวขาวได เปนตน 

อยางไรก็ตามเนื่องจากคติชนเปนสวนหนึง่ของวฒันธรรม เมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยน คติ
ชนบางอยางกอ็าจสูญเสียความสาํคัญ หรือหมดบทบาทหนาที่ และหายไปจากสงัคมได แตก็อาจ
มีคติชนใหมๆ เกิดขึ้นดวย เพราะคนรุนใหมยงัตองการใชคติชนเพื่อตอบสนองความตองการทาง
จิตใจอยู 1  เชน การเลานทิานของปูยาตายายที่มีมาแตเดิมนั้นไดเปล่ียนไปใชวิธเีปดเทปนทิานให
ลูกหลานฟงแทน เพราะทกุวันนี้สังคมไทยเปนสังคมที่ใชส่ือ ไมวาจะเปนสื่อส่ิงพมิพ ส่ือโทรทศัน 
ฯลฯ  และส่ือเหลานี้ก็กาวเขามามบีทบาทตอผญาในปจจุบันเชนเดียวกัน  

ในอดีตนั้น ผญา เปนวรรณกรรมพื้นบานของอีสานที่ผูกพนักับวถิีชีวติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาวอีสานอยางยิ่ง แตเนื่องจากในปจจุบนัมีปจจัยดานบริบททางสงัคมวัฒนธรรมที่
เปล่ียนแปลงไป ทาํใหการพูดผญาในวิถชีีวิตประจําวันของชาวอีสานลดนอยลง แตผญาก็ยังคง
สอดแทรกอยูในสื่อตางๆ เชน การแสดงพื้นบาน(หมอลํา) คํากลาวปาฐกถาและพิธีกรงานตางๆ 
รวมทัง้ในสื่อมวลชน คือ วทิยุกระจายเสยีง ซ่ึงการที่ผญายังคงปรากฏอยูในสื่อตางๆ นี้เปนสิ่งที่
แสดงใหเหน็วา คนในสงัคมอีสานยังตองการผญา และผญายงัคงมีบทบาทหนาที่ตอชุมชนอีสาน 
ทําใหผูเขียนวทิยานพินธจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทหนาที่ของผญาดงักลาว 

ประเด็นการวิเคราะหบทบาทหนาที่ของผญาจากรายการผญาดี อีสานนี้ ผูเขยีน
วิทยานิพนธไดแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของทฤษฎีที่นาํมาใชในการวิเคราะหบทบาทหนาที ่
และสวนของการวิเคราะหบทบาทหนาที่ของผญาจากรายการผญาดี อีสาน ดงัมีรายละเอียดดังนี ้

                                                 
1 ศิราพร ณ ถลาง, ในทองถิ่นมีนิทานและการละเลน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2539), 50. 
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1. ทฤษฎีที่ใชศึกษาวเิคราะหบทบาทหนาที ่
 

กอนจะศึกษาบทบาทหนาทีข่องผญาในรายการผญาด ี อีสาน ซึง่เปนรายการทาง
วิทยกุระจายเสียงนั้น จําเปนตองทาํความเขาใจเกีย่วกับทฤษฎีบทบาทหนาทีท่ีจ่ะนาํมาใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ทฤษฎีบทบาทหนาที่เปนทฤษฎีทางมานุษยวทิยา ที่นกัวิชาการในศาสตรแขนง
ตางๆ นํามาปรับใชอยางแพรหลาย รวมทัง้นกัคติชนวทิยา และนกัสื่อสารมวลชนดวย 

เนื่องจากผญาในรายการผญาดีอีสาน มีความสมัพันธกับศาสตรทางดานคตชิน 
และส่ือมวลชน อีกทั้งยังมีลักษณะของรอยกรอง ดงันัน้จึงจะขอกลาวถงึทฤษฎบีทบาทหนาทีท่ี่
เกี่ยวของกับคติชน ส่ือมวลชน และรอยกรอง ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 
1.1 บทบาทหนาที่ของคติชน 

 
นักมานษุยวิทยาที่สําคัญผูบกุเบิกทฤษฎีบทบาทหนาที่และไดนํามาใชในการ

วิเคราะหขอมลูทางคติชนวทิยา 2 ทาน คอื แรดคลิฟฟ-บราวน (Radcliffe-Brown) และ มาลินอสก ี
(Bronislaw Malinowski) ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้
 

1.1.1 แนวความคิดของแรดคลฟิฟ-บราวน (Radcliffe-Brown)2 
 
แนวคิดแบบหนาที่นยิมของแรดคลิฟฟ-บราวน เปนการมองสังคมโดยเปรียบเทยีบกบั

ส่ิงมีชีวิต(organism) ตัวอยางเชน รางกายของคนเราประกอบดวยระบบการทาํงานของอวัยวะ
ตางๆ ซึ่งแตละระบบก็มี “โครงสราง” และ “หนาที”่ ของตัวเอง เชน ระบบยอยอาหาร ประกอบดวย
อวัยวะตางๆ เชน กระเพาะ ลําไส ฯลฯ เพือ่ทําหนาทีย่อยอาหารเปนของเหลวและดดูซึมไปตามเสน
เลือด เปนตน ทุกๆระบบภายในรางกายจะทําหนาที่อยางสม่าํเสมอเพื่อใหรางกายมีชีวิตอยางปกติ
สุข หากระบบใดหยุดทาํหนาทีก่็จะทําใหเกิดอาการผดิปกติของรางกาย สังคมก็เชนเดยีวกนั 
ประกอบไปดวยระบบตางๆ เชน ระบบครอบครัว เศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง ฯลฯ ซึ่งแตละระบบก็
มีโครงสรางและหนาที่เฉพาะแตละระบบจะทาํหนาที่เพือ่ใหสังคมดําเนินไปอยางราบรื่น  

                                                 
2 ยศ สันตสัมบัติ, มนุษยกับวฒันธรรม, พมิพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2544), 29. 
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คําวาหนาที่ของนักมานุษยวิทยาตามทัศนะของแรดคลิฟฟ-บราวน ก็คือ การคนหา
และอธิบายวาระบบตางๆ ของสังคมมโีครงสรางและหนาที่อยางไร แตละระบบมีความสัมพนัธกนั
อยางไร ความสัมพันธระหวางระบบตางๆ ของสงัคม กค็ือ โครงสรางทางสังคม (social structure) 
นั่นเอง ในแตละระบบก็จะประกอบไปดวยสถาบนัตางๆ เชน ระบบศาสนา จะประกอบไปดวย 
พิธีกรรม ความเชื่อ และองคกรทางศาสนา เปนตน สถาบันแตละสถาบันจะทําหนาที่รวมกนัเพื่อให
ระบบดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อรักษาความสมดุลของสงัคมไว ซึ่งมโนทัศนเร่ือง 
“หนาที”่ (function) นี ้แรดคลิฟฟ-บราวนไดนํามาจากเดอรไคม (Emile Durkheim) นกัสังคมวทิยา
ชาวฝรั่งเศส บางครั้งแนวความคิดของแรดคลิฟฟ-บราวนจึงไดรับการขนานนามวา “โครงสราง-
หนาที ่นยิม” (structural-functionalism) เพื่อแยกแยะออกจากแนวคดิหนาทีน่ยิมของมาลนิอสก ี

แนวคิดของการวิเคราะหบทบาทหนาที่ของ แรดคลิฟฟ-บราวน จะเหน็ไดวาเนนดาน 
“โครงสราง” และหนาที่ของสังคม ในขณะที่มาลินอสกีเนนดาน ”หนาที”่ ของวฒันธรรมในการ
ตอบสนองความตองการพืน้ฐานของมนษุย  อยางไรก็ตามทัง้สองตางเหน็วา มานษุยวทิยาศาสตร
เปนวทิยาศาสตรและควรมุงเนนศกึษาสงัคมวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนอยูในปจจุบนั 
 

1.1.2 แนวความคิดของมาลนิอสกี (Bronislaw Malinowski)3  
 
มาลินอสกีไดนํามโนทัศนเร่ือง “หนาที”่ ของเดอรไคม มาเปนพืน้ฐานในการศึกษาทาง

มานษุยวิทยาเชนเดียวกับแรดคลิฟฟ-บราวน แตมาลินอสกีไดวิจารณแนวความคดิของเดอรไคม
และแรดคลิฟฟ-บราวนวามุงอธิบายระบบสังคมแตเพียงอยางเดยีว แตเพิกเฉยตอความสาํคัญของ
มนุษยในฐานะเปนสมาชิกของสังคม และความตองการพืน้ฐานทางดานรางกายและจิตใจของ
มนุษย มาลินอสกเีชื่อวามนษุยในทุกสังคมวัฒนธรรมมีความตองการพืน้ฐานทางรางกายและ
จิตใจ และหนาทีห่ลักของวฒันธรรมคือ การตอบสนองตอความตองการพืน้ฐานของมนษุย ทฤษฎี
หนาทีน่ิยมของมาลนิอสกีเปนความพยายามผสมผสานแนวความคิดของเดอรไคมเขากับทฤษฎี
จิตวิทยาของพาฟลอฟ (Pavlov) วนุท (Wundt) และฟรอยด (Freud) 

มาลินอสกีกลาววา วัฒนธรรมสนองความตองการจําเปนของปจเจกบุคคล ดังนั้น
วัฒนธรรมจึงเติบโตมาจากความตองการจําเปน 3 ประเภทของมนุษย คือ ความตองการจาํเปนขั้น
พื้นฐาน เชน ตองการอาหารหรือที่อยูอาศยั ความตองการจําเปนขั้นตอมาหรือความตองการดาน
สังคม เชน การแบงงานกนัทาํ การแจกจายอาหาร และการปองกนัภัย การผลติสินคา ความ
                                                 

3 เร่ืองเดียวกนั, 31-32. 
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ตองการทางดานจิตใจ เชน ตองการความสงบทางใจ ความกลมกลนืกนัทางสงัคมและเปาหมาย
ของชีวิต4 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวมาลินอสกี้ไดเขียนหนังสือช่ือ Myth in Primitive 
Psychology ซึ่งตอมาหนงัสือดังกลาว ไดมีอิทธิพลตอความคิดของ วิลเลียม อาร. บาสคอม 
(William R.Bascom) 

เมื่อบาสคอมไดศึกษางานเขียนขางตนแลว จงึนาํเอาแนวคิดดังกลาวมาขยายตอ โดย
มุงความสนใจไปยังบทบาทของคติชน ซึง่ปรากฏอยูในบทความเรื่อง Four Functions of Folklore  
เขาไดกลาวสรปุถึงคติชนวามีบทบาทหนาที่อยู 4 ประการ5 ไดแก  

ประการแรก  คติชนเปนสิง่ที่ใหความบนัเทิง และเปนทางออกใหกับความคับของ
ใจของบุคคล 

ประการที่สอง คติชนทําใหวฒันธรรมเขมแข็งและสมบูรณ เชน สืบทอดขนบ    
ธรรมเนียมประเพณทีี่เคยทาํกันมา หรือการลําดับวงศญาติ  

ประการที่สาม คติชนเปนสื่อหรือเครื่องมือทางการศึกษา โดยเฉพาะสังคมที่ไมรู
หนงัสือ เชน สุภาษิต หรือนทิานทีม่ีจุดมุงหมายชี้ใหเหน็คานิยมในสงัคม 

ประการที่ส่ี  คติชนเปนสิง่ที่วางระเบยีบแบบแผนแนวปฏิบัติใหกับกลุมชนใน
สังคม ดวยการควบคุมบุคคลที่พยายามประพฤติตนเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางสังคม หรือ 
สงเสริมและใหกําลงัใจแกบคุคลที่ประพฤติตนตามแบบแผนของสังคม โดยการยกยองดวยบท
เพลง และนทิาน เปนตน 

 
1.2 บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน 
 
นักทฤษฎหีนาที่นยิมทีม่ีบทบาทตอแนวความคิด บทบาทหนาที่ของสื่อสารมวลชนที่

สําคัญมี 4 ทาน คือ ท.ีพารสัน (T.Parson) โรเบิรด เค.เมอรตัน (Robert k. Merton) และ เอช.
ลาสเวลล (H.Lasswell) กับ ซี.ไรท (C.Wright) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสงัเขป ดังนี ้
 
                                                 

4 งามพิศ สัตยสงวน, หลักมานุษยวทิยาวฒันธรรม, พมิพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพธรรมสภา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2538), 62. 

5 William R, Bascom, “Four Function of Folklore,” in The Study of Folklore 
(Eaglewood Cliffs : Prentice-Hall, 1965), 92. 
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1.2.1 แนวความคิดของ ที.พารสัน (T.Parson)  
 
พารสัน (Parson) มีแนวคิดวาทุกสังคมมปีญหาตองแกไขอยู 4 ประการและสังคมได

มอบหมายสถาบันที่เกีย่วของในการจัดการแกปญหาแตละปญหา ปญหาทั้ง 4 ดาน6 ที่ตองการให
ระบบยอยทาํหนาที ่มีดังนี ้

Adaptive function ไดแก หนาที่ทีเ่กี่ยวของกับการหาวถิทีาง (means) ที่จะปรับตัวให
เอาชีวิตรอดของสังคม สถาบันที่เกี่ยวของกับการทําหนาทีน่ี้ คือ สถาบันทางเศรษฐกิจ 

Goal attainment  ไดแก หนาทีท่ี่เกีย่วของกับการปลกูฝงคานิยม (Value) เพื่อให
สังคมไดบรรลุเปาหมายของตนเอง สถาบันที่เกีย่วของกับการทาํหนาที่นี ้ คือ สถาบันดาน
การศึกษา 

Integrative function  ไดแก หนาทีท่ี่เกีย่วของกับการรักษาความเปนอนัหนึ่งอัน
เดียวกนัของระบบ(norms) สถาบนัที่เกีย่วของกับการทําหนาทีน่ี้ คอื สถาบนักฎหมายและธรรม
เนียมประเพณี 

Latent pattern-Maintenance ไดแก หนาทีท่ี่เกีย่วของกับการธาํรงรักษาระบบเอาไว
ใหยืนยาว ซึ่งหนาที่สําคญัที่ระบบจะตองจัดการใหไดก็คือตองสามารถจัดการกบัความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในระบบ (tension-management system) สถาบนัที่เกีย่วของกับการทําหนาทีน่ี้ก็คอื 
รัฐบาล 

การวิเคราะหสถาบนัหรือองคกรสื่อมวลชน นัน้อาจจะนาํเอาแนวคิดดังกลาวของ พาร
สัน(Parson) มาใชเปนเกณฑในการวเิคราะหระบบยอยๆ และวธิปีฏิบัติตามบทบาทของแตละ
ระบบได ในสวนที่เกีย่วกบัหนาที่ บทบาทของสถาบนัสือ่มวลชนโดยเฉพาะนัน้ พารสัน (Parson) 
ยังไมไดมีผลงานวิจัยที่เกีย่วของเปนการเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 กาญจนา แกวเทพ, ส่ือสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 302

1.2.2 แนวความคิดของโรเบิรต เค.เมอรตัน (Robert k. Merton)7 
 
โรเบิรต เค.เมอรตัน เปนลกูศิษยของ ที.พารสัน และเปนผูบุกเบกิทฤษฎี โดย เมอรตัน  

(Merton) ไดนําเอาแนวคิดหนาทีน่ิยม มาใชวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมในหนังสือ ทฤษฎี
สังคมศาสตร และโครงสรางทางสังคม (Social theory and Social Structure) ซึ่งมีหลกัการ
สําคัญ คือ 

ศึกษาหนาที่ของปรากฏการณตางๆ ของสังคม เชน “การใชส่ือมวลชน” ไมใช
การศึกษาตัวบุคคล และการวิเคราะหแนวหนาทีน่ิยมจะตองมีความเปนกลางเชงิคุณคา (value 
neutrality) โดยปฏิเสธทฤษฎีสังคมแบบโบราณที่ตัดสนิวา “ดี” หรือ “เลว” อยางสุดโตง แตจะ
ศึกษา “การทําหนาที”่ (functions) และ “การไมทําหนาที ่ หรือ ทาํหนาทีท่ี่เปนอนัตราย” 
(dysfunction) ของสื่อมากกวา ดังนัน้ทกุกิจกรรมในสงัคมตางเกี่ยวของโยงใยกนั และทาํหนาที่
เพื่อรักษาสืบทอดสังคมโดยสวนรวม ปฏิบัติการหรือกิจกรรมบางอยางอาจ “ทําหนาที”่ บางอยางก็ 
“อาจจะไมทําหนาที”่ หรือทาํหนาที่ทีเ่ปนอันตราย แตตราบใดที่สวนทีท่ําหนาทีย่ังเปนหลกัอยู และ
สวนที่เปนอันตรายยังเปนสวนนอย สังคมก็จะยงั “สมดุล” อยูได 

ดังนัน้บทบาทของสื่อมวลชน เชน โทรทศันนัน้จึงทําหนาที่ทัง้ ทาํหนาที่และทาํหนาที่
เปนอันตราย (function & dysfunction) ไปพรอมๆ กนั คือ ยกระดบัความคาดหวังและยกระดบั
ความคับของใจไปพรอมๆกัน ทั้งนี้จะเห็นไดวาสื่อมวลชนไดทําหนาทีแ่บบ ทําหนาที่ที่เปนอนัตราย 
(dysfunction) จนกระทัง่ทาํใหประชาชนมคีวามคับของใจและมีความกาวราวเพิ่มมากขึ้นทุกที แต
กระนัน้ก็ยงัมคีําถามวาเพราะเหตุใดจึงไมเกิดการปฏิวัตข้ึินทุกวัน หรือความรุนแรงจงึไมประทุ
ออกมาทุกเมื่อ เมอรตัน (Merton) ใหคําตอบในกรณีเชนนีว้า มาจากการทําหนาที่อีกประเภทหนึ่ง
ของสื่อมวลชน เชน 

หนาที่พาผูคนหลบหนีจากโลกแหงความเปนจรงิ (escapist) ตัวอยาง ที่ยกมา
เปนแบบฉบับก็คือ ละครโทรทัศนประเภทชินเดอเรลลา 

หนาที่ผอนคลายความตึงเครียด (tension-relaxing) ตัวอยางเชน บรรดารายการ
ตลกในโทรทัศน 

หนาทีส่รางสิง่ชดเชยหรือทดแทน (compensation) ตัวอยางเชน การออกขาว
เด็กชายที่ยากจนแตยังคงมคีวามซื่อสัตยอยางนายกยอง รายการระดมความชวยเหลือในรูปแบบ
การกุศลที่คนรวยชวยคนจน 
                                                 

7 เร่ืองเดียวกนั, 211-212. 
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การทาํหนาทีด่ังกลาวนี ้ ทฤษฎีหนาที่นยิมเรียกวาเปน “function equivalence” ซึ่ง
หมายความวาในการบรรลุถึงเปาหมายใหญของสังคมนั้น สามารถตอบสนองไดดวยการทําหนาที่
หลายๆ อยางที่อาจใชทดแทนกันได 

นอกจากนี ้ โรเบิรต เค.เมอรตัน ยงัไดแยกระหวาง “หนาทีท่ี่เปดเผย” (manifest 
functions) อันหมายถึง หนาที่ที่ผูกระทาํมีความตั้งใจและเปนหนาที่ที่สังเกตเห็นได และ “หนาที่
ซอนเรน” (latent functions) อันเปนหนาที่ที่ผูกระทาํมิไดตั้งใจและสังเกตเหน็ไดยาก8 

 
1.2.3 แนวความคิดของ เฮช.ลาสเวลล กับ ซี.ไรท (H.Lasswell & 

C.Wright)9 
 
ในป 1948 เอช.ลาสเวลล (H.Lasswell) ที่มีภูมหิลังดานการศึกษามาจากสาขา

รัฐศาสตรไดประมวลโครงสรางและหนาที่ของสื่อมวลชนไว โดยประยกุตใชหลักทฤษฎีหนาทีน่ิยม 
ทั้งนี้เขากลาววาในการศึกษาหนาที่ของสือ่มวลชน (ในฐานะระบบยอย) นัน้จะพิจารณาดูแต
กิจกรรมของการสื่อสารตามลําพงัเทานัน้ไมได หากแตจะตองพิจารณาอยางสัมพนัธกับกระบวน 
การทางสงัคมทั้งหมด (ระบบใหญ) นอกจากนัน้ ลาสเวลลยังพจิารณาสภาวะของสงัคมปจจุบนัยุค
ที่มีส่ือมวลชน โดยวางเทียบกับสังคมที่มีมาในอดีตที่ยงัไมมีส่ือมวลชนและไดขอสรุปวาบรรดา
หนาที่ตางๆ ที่ส่ือกําลงัแสดงบทบาทอยูนั้น ก็เปนหนาที่ที่เคยมีมาแลวแตครั้งอดีตเพียงแต
เปล่ียนตัว “คนเลน” เทานั้น 

หนาทีพ่ืน้ฐานของสถาบนัสือ่มวลชนก็คงเปนไปตามความตองการของระบบสังคม
ใหญ คือ การธํารงรักษาเสถียรภาพของสังคม ในการนี้ไดแบงเปนหนาที่ยอยๆ ดังนี ้

หนาทีส่อดสองดูแล (surveillance) เพือ่คอยตรวจตรา ติดตามเหตุการณวามีอะไร
เกิดขึ้นบาง และจะไดมปีฏิกิริยาตอบโตอยางถูกตอง อันที่จริงเหตกุารณตางๆ ที่เกดิขึ้นในสังคมนั้น 
มีทั้งเหตุการณที่ดีและที่ราย 

หนาทีส่รางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของสังคม (correlation) ดวยการเพิม่
การตีความ การใหคําอธบิาย และชี้แนะ เพื่อใหทุกสวนเสี้ยวของสงัคมที่ส่ือมวลชนสามารถเขาถงึ
มีความเขาใจ และมีการกระทําเปนอันหนึง่อันเดียวกนั 

                                                 
8 เร่ืองเดียวกนั, 199-200. 
9 เร่ืองเดียวกนั, 212-213. 
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หนาทีส่ืบทอดวัฒนธรรมของสังคม (cultural transmission) เนื่องจากวัฒนธรรม
เปนสมบัติสวนรวมของสงัคมที่จะตองสืบทอดใหเกิดความตอเนื่องยาวนานจากคนรุนหนึ่งไปยงัคน
อีกรุนหนึ่ง ในการนีส่ื้อมวลชนไดรับมอบหมายบทบาทใหชวยพิทกัษรักษามรดกของสังคมใหมี
ความยัง่ยนืตอไปหลายๆ ชัว่อายุคน 

จากกรอบพื้นฐานที ่ ลาสเวลลไดวางเอาไวนี ้ ซี.ไรท (C.Wright) ไดนํามาขยายหนาที่
ยอยๆ ลงไปอีก นอกจากนัน้ยังไดแบงระดบัของเปาหมายที่ส่ือมวลชนไดทําหนาที่ออกเปน 4 ระดบั 
คือ ระดับสังคม ระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุมยอยในสงัคม ระดับวฒันธรรม 

ระดับสังคม ประกอบดวย การทาํหนาที ่ เชน การปลกูฝงจริยธรรม เปนตน การทํา
หนาทีท่ี่เปนอนัตราย เชน ปลูกฝงลักษณะยอมตามของมวลชน เปนตน 

ระดับปจเจกบคุคล ประกอบดวย การทาํหนาที ่ เชน การเตือนภัย เปนตน การทาํ
หนาทีท่ี่เปนอนัตราย เชน ลดลักษณะพิเศษเฉพาะตัวใหนอยลง เปนตน 

ระดับกลุมยอยในสังคม ประกอบดวย การทําหนาที่ เชน ชวยปกปองอํานาจของกลุม 
เปนตน 

ระดับวัฒนธรรม ประกอบดวย การทําหนาที ่ เชน ชวยสรางการติดตอกันทาง
วฒันธรรม และชวยพัฒนาการเจริญเติบโตทางวัฒนธรรม การทําหนาที่ทีเ่ปนอนัตราย เปนตน 
เชน ลดความหลากหลายของวัฒนธรรมยอย และลดคณุคาทางสุนทรียะ เปนตน 

  
1.3 บทบาทหนาที่ของรอยกรอง 
คําวา รอยกรอง หมายถงึ ถอยคําที่มีฉันทลักษณ มีวธิกีารแตงเฉพาะ โดยมกีฎเกณฑ

ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับเสียงสูงต่ํา หนักเบา ส้ันยาว หรือเสียงสัมผัส10  
นักวชิาการดานวรรณคดี หลายทาน ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับบทบาทหนาทีข่อง

วรรณกรรมและรอยกรองไว ดังนี ้
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ไดกลาวถึงภารกิจและพนัธกจิของวรรณคดี ไวในหนงัสือ 

วิเคราะหรสวรรณคดีไทย มีใจความดังนี ้
 

                                                 
10 นภาลยั สุวรรณธาดา, รอยกรอง [Online], accessed 20 January 2005. 

Available from http://www. stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/3-45/page3-16-
45.html 
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.....เมื่อเราหยิบหนังสือเลมหนึ่งซึ่งไดรับการยกยองวาเปนวรรณคดี....เราปรารถนา
หลายอยาง ความสําเริงอารมณ ความรูเชิงภาษา คือเราปรารถนาไดยินไดฟงการใชภาษา
ที่มีประสิทธิภาพสูงกวาที่เราใชเองเปนประจาํ ภาษาที่มีอาํนาจกระทบความรูสึกได เรา
ปรารถนาความคิดนึกที่แปลกใหมจากที่เราพบอยูจําเจ ความรูเร่ืองชีวิตมนุษยอันกวาง 
ขวางกวาที่เราไดพบ เราอยากฟงเสียงไพเราะอันออกมาจากเสียงสระและพยัญชนะ 
ภารกิจของวรรณคดีจึงซับซอนอันเปนลักษณะโดยธรรมชาติของวรรณคดี.....สรุปแลวกค็ือ 
พันธกิจของวรรณคดีมีตอการใชภาษา เพื่อบนัเทิง หรือจรรโลง หรือยกหรือกดอารมณ ยัง
ความรื่นเริงใหเกิดเพราะภาษายังความโศกเศราใหเกิดโดยอาศัยถอยคําทีใ่ช และโดยกล
ศิลปตางๆ11 

 
สุมาลี วีระวงศ ไดกลาวเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของวรรณกรรมและวรรณคดี ไวใน

บทความ เร่ือง ภาษาและวรรณกรรม : เอกลักษณของวฒันธรรมไทย ดังนี ้
 

.....วรรณกรรมหรือวรรณคดีเหลานี้ถูกสงทอดขามยุคมาสูเราในฐานะแบบอยาง
การใชภาษา ส่ิงสรางความบันเทิงใจ และเครื่องมือสําหรับวางมาตรฐานแนวคิดหรือ
คานิยมทางสังคมดวย เพราะการสื่อสารแนวความคิดอยางแฝงเรนในรูปวรรณคดีนั้น 
สามารถโนมนาวอบรมจิตใจผูรับสารไดอยางแนบเนียนและไดผลชะงัดกวาวิธีอื่นๆ เนื่อง 
จากมิไดมีลักษณะบีบบังคับซึง่จะเราความรูสึกเปนปฏิปกษใหเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ.....12 

 
นภาลัย สุวรรณธาดา ไดกลาวเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของรอยกรองในยุคโลกาภิวฒัน 

ไวในบทความเรื่อง ความหมายของการประพันธรอยกรอง มีใจความวา 
 

รอยกรองทําใหคนมีความคิด มีสติปญญา มีอารมณที่ออนโยน และชวยพฒันา
สังคม ยกตัวอยางเชน บทกวขีองคุณเนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติในเรื่อง เพียง
ความเคลื่อนไหว ทําใหคนมีความคิดวา ในสงัคมประชาธิปไตย คนควรจะมีสิทธิเสรีภาพที่
จะแสดงออกหรือในดานของอารมณบทกวีกท็ําใหคนมีอารมณออนโยน มีอารมณสุนทรีย 

                                                 
11 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล., วิเคราะหรสวรรณคดีไทย, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพศยาม, 2543), 6-7. 
12 สุมาล ีวีระวงศ, น.ท.หญิง, ภาษาและวรรณกรรม : เอกลักษณของวฒันธรรมไทย, 

11. (อัดสําเนา) 
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ในสังคมยุคโลกาภิวัตนขาวสารขอมูลตางๆ เผยแพรถึงกัน โลกมีวิวัฒนาการที่กาวหนา
มาก พอแมอาจจะยุงวุนวายอยูกับการประกอบอาชพีและเพื่อท่ีกาวใหทนัโลก พอแมไมมี
เวลาที่จะอบรมลูก รอยกรองกม็ีบทบาทในการที่จะชวยอนุรักษวัฒนธรรม เปนเครื่องมือที่
จะชวยอบรมสัง่สอนเยาวชน ยกตัวอยางเชน บทกวีของคุณจีรนันท พิตรปรีชา ที่ไดรับ
รางวัลซีไรท “ดอกไมดอกไมจะบาน บริสุทธิ์กลาหาญจะบานในใจ สีขาวหนุมสาวจะใฝ 
แนวแนแกไขจุดไฟศรัทธา” เปนการกลาวถงึเยาวชน หรือวาบทบาทหนาที่ของเยาวชนชวย
ออกไปพัฒนาสังคมไดอยางไร เพราะฉะนั้นรอยกรองในปจจุบันนี้ก็ยังมบีทบาทสําคัญใน
การที่จะพัฒนาเยาวชน แลวก็ประชาชนของเราทั้งในดานสติปญญา ดานอารมณและดาน
สังคม13 

 
จากทัศนะของนกัวิชาการดานวรรณคดีที่มีตอบทบาทหนาที่ของรอยกรองดังกลาว 

สามารถสรุป บทบาทหนาทีข่องรอยกรองที่มีตอบุคคลและสังคม ไดดงันี ้ 
 

1.3.1  เพื่อเลาเรื่องราวและสื่อขาว ในสมยัโบราณกวีนยิมบอกเลาเรื่องราว 
หรือส่ือขาวสารตางๆ ดวยถอยคําที่คลองจองหรือมีจังหวะ เพราะบทรอยกรองนัน้จะชวยในการ
จดจําและถายทอด อาจกลาวไดวา กวโีบราณ เปนนกัขาว และบทรอยกรองก็คือส่ือสารมวลชน
นั่นเอง 

1.3.2 เพื่อใชสั่งสอนหรือแสดงคติชีวิต บางครั้งบทรอยกรองอาจมเีนือ้หา
เกี่ยวกับคําสอนเชน สุภาษิตตางๆ  หรืออาจสอดแทรกคติชีวิตเพื่อใหแงคิดแกผูฟงผูอานโดยออม 

1.3.3   เพื่อสรางความเพลิดเพลนิ ความไพเราะที่เกิดจากการไดรับฟงบท
รอยกรอง ชวยสรางความเพลิดเพลินใจได และชวยผอนคลายความตงึเครียดจากวถิีชีวิตประจําวัน
ได ดังจะเหน็ไดจาก บทเพลงพืน้บานที่ชาวบานนาํมาขับรอง และเพลงประกอบการละเลนของเดก็ 
เปนตน 

1.3.4  เพื่อใชแสดงความรูสึกและจินตนาการ เชน ความคิดเกี่ยวกับความ
เจ็บปวดทรมานใจ ความรัก ความอยุติธรรมตางๆ เปนตน 

1.3.5  ชวยจรรโลงสังคมและวฒันธรรม บทรอยกรองสะทอนใหเห็นภาพ
สังคมขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคสมัยนัน้ๆ ซึง่เปนสมบัติลํ้าคา และรอยกรองยังแสดงใหเห็นถึง
ความเจริญ หรืออารยธรรมของสังคมนัน้ 

                                                 
13 เร่ืองเดียวกนั. 
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จากที่กลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา เมือ่ศึกษาบทบาทหนาที่ของคติชน บทบาท
หนาที่ของส่ือมวลชน บทบาทหนาที่ของรอยกรองแลวพบวา มทีั้งสวนที่เหมือนกันและแตกตางกนั 
ซึ่งสามารถสรปุออกมาเปนตารางเปรียบเทียบไดดังนี ้
 
บทบาทหนาทีข่องคติชน 
 

บทบาทหนาทีข่องสื่อมวลชน บทบาทหนาทีข่องรอยกรอง 

ใหความบันเทงิ 
ใหการศึกษา 
ชวยใหวัฒนธรรมเขมแข็ง 
 
รักษาแบบแผนพฤติกรรมซึง่      
เปนทีย่อมรับแลวในสังคม 
ชวยใหอารมณเก็บกดคับของ
ใจคลี่คลาย 

- 

ใหความบันเทงิ 
ใหการศึกษา, ใหความรู 
สืบทอดวัฒนธรรมของสังคม 
 
ปลูกฝงจริยธรรม 
 
ผอนคลายความตึงเครียด 
 
ส่ือขาวสาร 

ใหความเพลิดเพลิน บันเทงิ 
เราใหเกิดความคิด จิตนาการ 
จรรโลงสังคมและวัฒนธรรม 
 
ใหคติชีวิต 
 

- 
 
เลาเรื่องราว, ส่ือขาวสาร 

 
 เนื่องจากผญาในรายการผญาดี อีสาน คอืการนาํเอาผญา ซึง่เปนรอยกรองพืน้บาน
อีสานมาถายทอดผานรายการวทิยุกระจายเสียงซึง่เปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ดังนั้นการศึกษา
บทบาทหนาทีข่องผญาในครั้งนี้ ผูเขยีนวทิยานิพนธจึงจะศกึษาผญาในฐานะที่ผญาเปนคติชน 
เปนสื่อมวลชน และเปนรอยกรองดวย 
 
2.  วิเคราะหบทบาทหนาที่ของผญาจากรายการผญาดี อีสาน 
  

การที่รายการผญาดี อีสาน นาํเสนอผานรายการวิทยุกระจายเสยีงนัน้ นับวามีความ
เหมาะสมและมีขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับส่ือมวลชนประเภทอื่นหลายประการ คือ ส่ือวิทยกุระจาย 
เสียงเปนสื่อทีม่ีมูลคาถกูทัง้ในดานราคาของเครื่องรับวทิยุ และการซื้อเวลาหรือซือ้รายการ นอก 
จากนี้เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงยงัมีขนาดเล็กกะทัดรัด ใชไดทั้งแบตเตอรี่และไฟฟา จึงสามารถ
พกพาไปในทีต่างๆ ไดโดยสะดวก อันทาํใหผูรับสารมีเปนจํานวนมาก และผูรับสารสวนใหญ 
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สามารถรับสารจากสื่อนี้ได ขณะที่ส่ือมวลชนประเภทหนังสือพิมพหรือนิตยสารนั้นจะสื่อสารไดก็
เฉพาะในกลุมคนที่อานหนงัสือพิมพหรือนติยสารประเภทอื่นๆ เทานัน้ 

ในสวนของรายการผญาด ี อีสาน เปนรายการทีก่ลาวไดวามีผูฟงสวนมากเปน
ชาวบานทางภาคอีสาน มีอาชีพทําการเกษตร รายไดนอย ชาวบานเหลานีน้ิยมฟงรายการวิทยุ
ในขณะทาํไร ไถนา ส่ือวทิยกุระจายเสยีงจงึตอบสนองความตองการของผูฟงกลุมดังกลาวไดเปน
อยางดี นอกจากนีก้ารรับฟงผญาทางสื่อวทิยุกระจายเสียงยงัไดรับอรรถรส จากน้ําเสียง 
ทวงทาํนองการอานไดมากกวา การอานจากตัวหนังสือบนหนากระดาษ  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ในฐานะทีผ่ญาเปนทั้งคติชน รอยกรอง 
และส่ือมวลชน จงึพบวาผญาดังกลาวมบีทบาทหนาทีสํ่าคัญ อันไดแก สรางความบันเทิง เผยแพร
ความรู เราใหเกิดความคิดแนะนําสัง่สอนและควบคุมสังคม เปนสื่อในการติดตอส่ือสารและเชื่อม
ความสัมพันธระหวางบุคคล บันทึกเหตุการณ ระบายอารมณลดความเก็บกดคับของใจ เปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริมสรางกาํลังใจ วิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็น สืบทอดและจรรโลง
วัฒนธรรมทองถิน่ และจรรโลงสถาบันทางสังคม ซึง่ผูเขียนวทิยานพินธจะขอกลาวถึงรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 
2.1  สรางความบนัเทิงและเพลิดเพลนิใจ 

 
ความไพเราะของบทรอยกรองนัน้ นอกจากถอยคําและความหมายแลวสิ่งทีท่ําใหเกิด

ความไพเราะอีกประการหนึง่ ก็คือ เสียงของคํา ดวยเหตนี้ชนชาติตางๆ จึงนาํบทรอยกรองมาอาน
ออกเสียง หรือขับรอง สวนคนไทยกม็ีการนําเอาบทรอยกรองมาขับเปนทาํนองเสนาะตางๆ นับเปน
เวลาชานาน ดังจะเห็นไดจาก บทเสภา และกาพยเห เปนตน และยงัมีการใสเสียงดนตรีทําใหเปน
บทเพลง และจะเหน็ไดวาปจจุบันนี้ ยังมีการนาํเอาเสยีงดนตรีบําบดัมาใชในการรักษาผูปวยทาง
จิต หรือทางประสาทดวย 

จากการศึกษาผญาก็พบวาความไพเราะของผญากม็ีลักษณะเชนเดียวกนั กลาวคือ 
ลักษณะเฉพาะที่โดดเดนของความเปนภาษาอีสานในผญา ซึ่งมีทวงทํานองเสยีงสงูต่ํานัน้ ทาํให
เกิดความไพเราะนาฟง ดังนั้นจงึทําใหสามารถสรางความบันเทงิใจใหเกิดขึ้นได ดวยเหตนุี้การ
นําผญามาอานออกอากาศทางวทิยุกระจายเสียง โดยมีพอใหญเซยีง คําภา ผูดาํเนินรายการเปน
ผูอานดวยน้าํเสียงอันเปนลกัษณะเฉพาะของพอใหญเซยีง คําภา จึงยอมกอใหเกิดความเพลิด 
เพลินแกผูฟงไดเปนอยางด ี ผูเขียนวิทยานพินธขอยกตัวอยางผญาที่เลาเรื่องพระเวสสนัดรชาดก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 309

ดวยการใชคําซอนซ้ํา และมีความเปรียบในการพรรณนาความเพือ่ใหผูฟงไดรับฟงความไพเราะ
และซาบซึ้งไปกับเหตุการณในเรื่อง ดงันี ้

  
…..ซางมาตายจากกันยามทุกขยามยาก คร้ันนางตายหนีจากคราวอยูพารา กะ

ยังพออตสาหทําศพสมเกียรติ….เอาปราสาทกลางปาเปนพระเมรุ ทอง เอาใบไมใบตอง
เปนสาดเปนเส่ือ เอาน้ําหมอกน้ําเหงื่อเปนน้ําอบน้ําหอม เหลือแฮงตามถนอมดูแลเพยีร
พรํ่า วาสนาพี่ต่ําเมียฮักมาตาย….. 

(สมผักเสี่ยนใสไข : 9 ต.ค. 2544) 
 

ความบนัเทงิทีไ่ดจากการฟงผญาดังกลาว นอกจากจะเกิดจากการไดรับฟงเสียงแลว 
ก็เหน็ไดวาความบันเทงิสวนหนึง่อาจเกิดจากเนื้อหาที่ปรากฏในผญานัน่เอง เนื้อหาของผญาที่
นํามาออกอากาศนัน้มีความหลากหลาย เชน เนื้อหาที่เกีย่วกับนทิาน แงคิดคําสอน และการให
ความรูตางๆ เปนตน นอกจากนี้ยังมีผญาที่แตงขึน้ดวยจุดประสงคเพื่อใหความบนัเทงิโดยเฉพาะ 
คือ แตงเปนนิทานมุขตลก ซึ่งอาจมีการสอดแทรกเรื่องทางเพศดวย โดยใชสัญลกัษณและใชคํา
ผวนเพื่อบอกเลาเรื่องราว จงึทาํใหเกิดความบันเทงิ เพลิดเพลินใจ ดงัตัวอยางจากผญาที่เลาวา ปู
นั่งเลานทิานใหหลานฟง แตนั่งไมระวงั ทําใหกางเกงขากวางที่ใสเปดออก และหลานเห็นอะไร
บางอยางโผลออกมาจากชายผา จงึคิดวาเปนปลาไหล ใจความของผญาดังกลาวมดีังนี ้

 
ตื่นขึ้นมายามเชาเปนวันเสารลูกหลานอยู ปูมานั่งตะแคคอยทาแมนลูกหลาน บ

ทันนานเสียงหลานโจนมาหลายคนมาหาปู พากันนั่งลอมไวขอปูเวาเลานทิาน ปูบแมนคน
ขี่คราน หาเรื่องมาตั๋วหลานทั้งนิทมนิทานพวกลูกหลานมาหวานลอม ปูเลยยอมตามใจเจา 
พวกลูกหลานดีใจใหญ ปูเลยจาปากตานขานเวาเขาเรื่องราว กลาวถงึเมืองใหญกวาง 
กวางกวาพาราณสีคือเมืองจําปานคร บอนพญาไดเซายั้ง ปูลาวพลั้งนั่งยองๆ ลืมวาขาโสง
ใหญ เบิ่งปลาไหลออกจากเบาเอาหัวคางอยูหวางขา หลานเพิ่นเห็นกะเลยปาดทะนา 
ปลาไหลใหญมนัมืนตา ปูคาดลาดถามอยูไสนาปูสิตีเอามาตม ปูสิงมไปหาคอน หลานเอา
มือไปชี้ใส มันอยูในพกผาขาโสงเจาพอปูเอย ปูเลยเฉยบทันเวา หาแนวสิตั๋วตอ บแมนไหล
ดอกหลา หัวตีนโปพอปูตั้ว อยามาตั๋วเถิดเจาปูเอยหลานบเชื่อวาตีนโปแทๆ  เล็บมันนั้นไป
อยูไส ปูเลยบอกหลานนอย ควายเหยียบย่ําแตหลายป เล็บมันเนาในกะเลยหลุดไปซ้ํา….. 

(กระตายขาวภาค 2 : 26 ธ.ค. 2545) 
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ความบนัเทงิหรือความเพลิดเพลินอนัเกิดจากเนื้อหาทีก่ลาวถงึเรื่องเพศ ซึ่งเปนเรื่องที่
ตองปดบังซอนเรน แลวนํามากลาวถงึดวยกลวธิีของการหลีกเลี่ยงที่จะไมกลาวถึงโดยตรงนั้น ยอม
สามารถทําใหเกิดความตลกขบขันขึ้นได จะเหน็วาทัง้นีเ้นื้อหาทีเ่กี่ยวกับเร่ืองเพศมกัถูกนํามาสราง
ใหเกิดความบนัเทงิไดอยูเสมอ ดังจะพบเห็นไดจากขอมูลทางคตชินวิทยาหลายประเภท เชน บท
เพลงพื้นบาน และปริศนาคาํทาย เปนตน 

 
2.2   ใหการศึกษา และเผยแพรความรู 

 
บทบาทของผญาในรายการผญาดี อีสาน ในดานการใหการศึกษานับเปนบทบาทรวม

ระหวางคติชน และส่ือมวลชน ในสมัยกอนทีก่ารศึกษาในระบบโรงเรยีนยงัไมแพรหลายนัน้ คติชน
มีบทบาทหนาที่สําคัญคือการใหการศึกษาแกชาวบาน เชน นทิาน สุภาษิตคําพงัเพย ปริศนาคาํ
ทาย เพลงกลอมเด็ก เปนตน คติชนเหลานี้ลวนแลวแตเปนการใหการศึกษาโดยทางออม  

ปจจุบันผูคนรูหนงัสือกนัมากขึ้น ระบบการศึกษาและการสื่อสารเจริญกาวหนา ทําให
บทบาทหนาทีข่องคติชนในการใหการศึกษานัน้ลดลง อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความ บทบาท
หนาที่ในการใหการศึกษาของคติชนจะหมดไป ดังจะเห็นไดจาก หมอลํา และเพลงโคราช เปนตน 
นั้นไดประยกุตเนื้อหาในการรองใหทนัสมยั โดยการนาํเอาขอมูลขาวสารเหตกุารณ และความรู
ตางๆ เขามาสอดแทรกไวในเนื้อหา เชน เร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ ปญหาสงัคม เปนตน คติชน
เหลานี้ยงัคงบทบาทในการศกึษาและเผยแพรความรู เพราะมกีารนําเอาขอมูลเนื้อหามาประยกุต
ใหทนัสมัย 

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน จะเหน็วาผญาดังกลาวไดทําหนาที่ใน
การเผยแพรความรู และขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกคนในชุมชนอีสานที่ฟงรายการนีไ้ดเปนอยางดี 
เชน เนื้อหาผญาทีท่ําหนาที่เผยแพรความรูเร่ืองมูลเหตขุองกฐินแกผูฟงวา มีสาเหตุจาก ภิกษุ
ชาวเมืองปาฐา 30 รูป พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ณ พระเชตวันมหาวิหาร ไปไมทนัวนั
เขาพรรษา จงึพักจําพรรษาที่เมืองสาเกต ออกพรรษาแลวพากันกรําฝนทนแดด มจีีวรเปยกชุมไป
ดวยน้าํฝน พอไปถึงแลวก็เขาเฝาพระองคทรงเหน็ความยากลาํบากของภิกษเุหลานั้น จงึทรง
อนุญาตใหรับผากฐนิได คําวา องคกฐนิ ก็คือผากฐนิ หรือผาผืนที่ถวายสงฆ เร่ิมตนในแรมหนึ่งค่ํา
เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12  ผูเขียนวทิยานพินธจะขอยกตัวอยาง ผญาที่กลาวถงึความรูเกี่ยวกับ
องคกฐินมาแสดงไวดังนี ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 311

.....อันวาองคกฐินนี้มีมาแตเร่ิมแรก คราวเมื่อพระองคทรงอนุญาตใหพระสงฆ
หยั่งอยูเซา คราวครั้งนั้นออกโปรดเวนัย จํานวนสงฆ 30 องคดุงเดินเทียวดั้น วันคืนล้ํา
ฤดูกาลแถมถาย ฝนก็ตกหยาดยอยนองพื้นแมนที น้ําก็ไหลหลากลนเต็มแผนดินดอน พระ
ก็เดินมรรคาเปยกปอนทั้งผา พระองคก็จึงวาจาตานตรัสเปนโอวาสใหภิกษุพักยั้งตามบาน
ยานนที.....เร่ิมแตการครองไตร จีวรบมีครบก็บเปนหยั๋งได ฉันคณะโภชนังใหวินัยธรรมก็
อนุญาต รับคหบดีจีวรพวกนีพ้ระองคทานก็ผอนตาม นอกจากนั้นยังไดรับองคกฐิน เปน
อานิสงฆของโยมญาติถวายยามนี ้จะมมีาทําได 12 เพ็ญก็หมดเขต นอกจากนั้นบุญอืน่ได
กระทําจะเปนผาปาก็ไดบมีเขตกําหนด แทนกฐินสังฆทานแผกุศลบุญได..... 

(พอจันทา : 10 ก.ย. 2544) 
 

ผูเขียนวทิยานพินธพบขอสังเกตวา ผญาจํานวนมากทีท่ําหนาที่ใหการศึกษาและ
เผยแพรความรูนั้นมกัเปนเนือ้หาที่เกีย่วของกับพุทธธรรมคําสอน หรือความรูทางพทุธศาสนา 
แสดงใหเหน็วาคนอีสานมีความสนใจใฝรูในทางศาสนา ความรูเหลานี้สวนหนึง่ไดมาจากการฟง
เทศนฟงธรรมในวัด แสดงใหเหน็วาวัดและพระภิกษุสงฆยังคงมีบทบาทสาํคัญในสังคมอีสาน ดัง
จะเหน็ไดจากผญาบทหนึง่ที ่ กลาวถึงความเปนมาของการทอดผาปาตั้งแตคร้ังสมยัพทุธกาลวา 
เกิดมาจากพระภิกษุตองไปหาผาหอศพมาเย็บเปนจวีร บางครั้งกห็าไมได ทําใหมพีุทธศาสนกิชน
ถวายผาโดยการนําผาไปแขวนไวตามตนไม จึงเรียกวา ทอดผาปา แตตอมาในปจจุบนั
วัตถุประสงคของการทอดผาปากลับคาดเคลื่อน โดยไปเนนที่วัตถ ุ ซึ่งผูเขียนมีความเหน็วาไม
ถูกตอง ผูเขียนวทิยานพินธจะขอยกใจความของผญาดงักลาวมาแสดงดังตอไปนี ้

 
พุทธกาลสมัยพุน บุญผาปาสามัคคี มีประวัติความเปนมา ไผศรัทธาถาฟงไว เปน

จั่งใดผาปานั้น ปจจบุันมีผูฮูจักบ ขอนิมนตทานหลวงพอ แกวาทีของขะนอย ผูเรียนหนอย
เวาแถลง ความเปลี่ยนแปลงกลายมาเปนแลวจั่งซี้ เร่ืองผาปาสามัคคี มีเร่ืองเวาตั้งแตกอน 
ตอนสมัยพุทธกาลนานมาแลว ภิกษุนั้นไดเที่ยวหา ศพคนตายอยูปาชา มีผาหอเขาบเผา 
ภิกษุพอไดเอามาลาง แลวกะตัดหยิบเปนผาไตรจีวรผาองัษาสบงพรอม สมัยนั้นยังมี
พราหมณโสโทเฒา เห็นภิกษุหาเอาผาบไดกะหลายรูปอยู เพิ่นกะเลยฮ่ําฮูหลิงพออบุาย
ทาน เลยจัดการเอาผืนผา ไปแขวนงาไมในดง ความประสงคถวายทาน มนสิการในใจแลว 
ภิกษุใดมาผานแผว สิถือเอากะบวา นี้ละคือผาปา ไดกาํเนิดเกิดขึ้น ตั้งแตพุนพุทธกาล
ตอจากนั้น พวกชาวบานชาวมคธเมืองชมพ ูกะบอยูอยางนิง่เฉย อยางที่เคยแตกอนกี้ ผูใด
มีศรัทธาได เอาผาไปแขวนนาํงา ทางสิไปปาชาแลวทานเวาทอดถวาย แตปจจบุันนี้พี่นอง
เอย ผาไตรจีวรคือบมีความหมาย ยามเฮาตัง้ตนผาปา สรางไปหยังกันหนักหนา เอาผาปา
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มาเวาอาง ความจริงแทอยูบอนใด สรางจิตใจใหใสเหลื้อม เวาวี้ทางมั่นจั่งแมน ตนผาปามี
แตเงินลานแสน เทิงทองคําหมูนั้น มันแมนบ ขอนิมนต ทานหลวงพอเอย 

(กุหลาบเนา : 28 มิ.ย. 2545) 
 

จากที่กลาวมาแลว จะเหน็ไดวา เพราะเหตุที่ผญาในรายการผญาดี อีสาน 
เปนผญาที่ใชส่ือวิทยกุระจายเสียงเขามาผสมผสานกับคติชน ทําใหผูฟงสามารถที่จะเรียนรูที่ใดก็
ได และการทีผ่ญามีรูปแบบเปนรอยกรอง และสําเนียงที่นาฟงของผูดําเนนิรายการ ทําใหเกิดการ
เรียนรูไดงาย และชวยในการจดจํา ทําใหบทบาทหนาทีใ่นดานใหการศึกษา และเผยแพรความรู
ของผญาดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

 
2.3   เราใหเกิดความคิด แนะนาํสั่งสอนและควบคุมสังคม 

 
คนไทยมวีิธีการปลูกฝงจริยธรรม หรือแนะนําสัง่สอน ใหแกบุคคลในสังคมทางออม 

ดวยการใช สํานวน สุภาษติ นิทาน หรือเพลงกลอมเดก็ ซึ่งจะสอดแทรกคานิยมทีด่ีงามของสงัคม
ไวดวย จากการที่ผญาเปนบทรอยกรอง ถอยคําทีน่าํมาใชจงึมักจะมีความเปรียบที่ตองตีความ 
บทบาทของผญาจึงเราใหผูฟงตองใชสติปญญาในการขบคิด ดังตัวอยางจากผญาคําสอนใน
รายการผญาดี อีสาน บทหนึ่งที่กลาวเปรยีบการกระทาํขององคุลิมาลที่กลับตัวกลับใจวาแมตนคด
แตปลายตรง และเปรียบคนกระทาํความชัว่วาเหมือนกับดินทีพ่อกหางหมู นานไปก็ไมสามารถเดิน
ไหว ใจความของผญาดังกลาวมีดงันี ้
 

 …..อันวาความชั่วฮายเฮ็ดตั้งแตปางหลังอยาไดนํามาคิด ใหปลอยวางเสียส้ินเหมือน 
กับองคุลิมาลนั้นฉันใด กะปูนเปรียบ ตนสิคดกะชางแหลว ปลายนั้นใหซื่อตรง ก็นับวา
ดีได โตอยางหากมีหลาย บางคนเห็นผิด บคิดการหาแกมีแตทําหนักหนา ความดีบเอือ้อาว 
หางหมูพอกแตละนอย นานเขายางบไหว….. 

(พอทายกบานดอนงัว : 14 พ.ย. 2544) 
 
 ผญาบทนี้ผูแตงนําเอาสิง่ใกลตัว คือตนไมมาเปรียบเทียบกับความประพฤติของ
บุคคล และนําเอาพฤติกรรมของสัตวมาเปรียบเทียบกับการทาํความชัว่ การเปรียบเทียบดังกลาวนี้
เปนการทาํใหส่ิงที่เปนนามธรรมซึ่งเขาใจไดยาก มาทําใหปรากฏเปนรูปธรรมซึ่งสามารถทาํใหผูฟง
เขาใจไดดียิ่งขึ้น เพราะผูฟงยอมตองมคีวามคิดเชื่อมโยงเกี่ยวกับส่ิงที่ตนไดรับฟง นั่นคือผูฟง
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จะตองใชปญญาความคิดในการตีความสิ่งที่ผูแตงผญาตองการสื่อความ ดวยเหตนุี้ผญานอกจาก
จะมีถอยคาํและเสียงที่ไพเราะซึ่งสรางความประทบัใจใหแกผูฟงแลว จึงยังมีบทบาทในการกระตุน
ใหเกิดปญญา ความคิดแกผูฟงดวย ทั้งนี้จะเหน็ไดวาขณะที่ผูดําเนินรายการนาํเอาผญามาออก 
อากาศนั้น ผูดําเนนิรายการไมเพียงทําหนาที่อานผญาเทานัน้ หากแตยังไดอธิบายเพิ่มเติม เสริม
ความคิด ความเขาใจบางประการ ใหผูฟงไดเขาใจมากยิ่งขึ้น  

ผญาในรายการผญาดี อีสาน ไมเพียงเราใหเกิดความคิดเทานัน้ แตยังมีบทบาทใน
การใหคําแนะนําสัง่สอน คานิยมที่ดีงาม อันเปนสิง่ที่สังคมปรารถนา หรือคาดหวงัใหเปนแกบุคคล
ในสังคมดวย ดังจะเหน็ไดจาก ผญาที่มีเนื้อหาสอนผูหญงิเกีย่วกับเฮือนสามน้ําสี ่ เพราะหลัก
ประพฤติปฏิบตัิเกี่ยวกับเฮือนสามน้ําสีน่ีน้บัวันมีแตจะลดนอยถอยลงเรื่อยๆ เพราะการรับเอา
คานิยมวัฒนธรรมตางชาติเขามาใชในชีวิตประจําวนั ผูหญิงไมสนใจงานบานงานเรือน และไม
รักษากิริยาใหสํารวม ดังนั้นผญาจึงเขามามีบทบาทในการสืบทอดคานิยมดังกลาว ซึง่ผูเขียน
วิทยานิพนธจะขอนําเอาผญาดังกลาวมาแสดงดังตอไปนี ้

 
พี่นองเอย ทันฮูจักไปละจา เฮือนสามน้ําสี ่ กุลสตรีที่ถูกตอง ควรบควรใหคิดถี่ 

สาวๆ สมัยนี้ วัยรุนสมัยใหม ฮูจักไปละเจา เลยเขียนเขามาเวาใหฟง เฮือนสามมีหยังแหน
ละจา ใหจื่อจาํกันไว ขอหนึ่งวานั้นเฮือนนอน ปดกวาดใหสะอาด ที่นอนหมอนมุง ถอดซกั
เร่ือยใหพอควร ขอสองเฮือนครัวหมองที่เฮาหุงตมควรจัดแจงใหเขาที่ มีระเบียบเรียบรอย 
หยิบจับใชงาย ขอสามเฮอืนผมอยาใหยุง หวีเร่ือยจั่งคอยงาม ไผเฮ็ดไดทั้งสามขอน้ี ซดิี
เลิศประเสริฐศรี อีกน้ําส่ีอีกนัน่เด มีหยังแนใหควรคิด น้ําที่หนึ่งน้ําจิตใจตน อยาไดโมโห
ฮาย น้ําที่สองน้ําอาบ ใหมันใสเริงๆ ตักใสอูแองไว หมองมัว่ใหถายเท น้ําที่สามนํ้าดื่ม อกี
นั้นเด ยามแขกไปไทยมา แวยามละอายทาน น้ําที่ส่ี น้ําบูชาเทพราช ยามกลางคืนนั้น 
เพิ่นลงมาเบิ่งแงง พอเซียงเอย สงคํากลอนมาวอนเจา ดีบดีใหฟงเบิ่ง เจาผูใสเลิงๆ ใหจื่อ
จํากันไวแฟนๆ เอย 

(สาวสมศรี : 15 ก.ย. 2542) 
 
 จะเหน็ไดวา ผญาบทหนึง่ๆ นั้นอาจมีบทบาทหนาทีม่ากกวาหนึ่งประการ ดังเชน ผญา
ขางตนนี้ทีน่อกจากจะทาํหนาที่แนะนําสัง่สอนแลว ยังชวยสืบทอดและจรรโลงวัฒนธรรมที่ดงีาม
ของทองถิ่นอสีานอีกดวย  
 นอกจากแนะนําสัง่สอนเรื่องความประพฤติแลว ผญายังมีบทบาทหนาที่ในการ
ควบคุมสังคม จะเหน็ไดจากชวงหนึง่ที่ผูฟงรายการแตงผญาเกี้ยวพาราสีเขามาในรายการเปน
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จํานวนมาก และหนึ่งในจํานวนนั้น มกีารแตงผญาที่แอบหลงรัก หรือคบกับคนมีเจาของ หรือแตง
ทํานองเกี้ยวพาราสี ผูชายหรือผูหญิงทีม่ีคูครองแลว ทาํใหบุคคลอีกกลุมที่ฟงรายการมีความวิตก
กังวลวา จะเกิดคานิยมที่ไมดี แมจะเปนเพียงผญาที่แตงเลนเพื่อความสนกุสนาน แตก็มีคนหลาย
วัย รวมทั้งเดก็เยาวชนฟงอยู จงึทาํใหผูฟงเขียนผญาเตอืนมา มีใจความวา เบื่อคนที่แตงเพลงหลง
ชอบภรรยาหรือสามีผูอ่ืน การมีชูนัน้คนปจจุบันมองวาเปนแฟชัน่ ไมรูจักอับอาย สวนคนที่เปนพอ
แมและมีลูกแลวก็ใหสงสารลูกบาง จงกลบัตัวกลับใจ เมื่อตายแลวจะไดไมตองปนตนงิ้ว ดังจะเห็น
ไดจากตัวอยางผญาดังกลาว 

 
พอเซียงเอย ขอยนาหนายคนไดไปนําเพลงเขาฮองวา มกัเมียเพิ่นนั่นหนา มักผัว

เขานั่นหนา คนเปนบาดอกอหีลี มีกันแนอยูหลายบาน เปนกันอยูหลายราย ฮอดบอาย
ประชาชน เขาวามันเปนแฟชัน่ นัดพอกันยามวาเมียเขาเซอ นัดเจอกันยามผัวเขานั่นบอยู 
หลูโตนเดหลูโตนลูกของหมูเจา คนเขาเวาลูกเจาอาย พอเซียงเอย มีบางรายเพิ่นวาสิลอง
เวาเลน ผ่ันเปนไปเดอบักใหญ ไผมาหามกะบได ดีไปหนาเพิ่นวาเด โอนออาย พี่หญิงชาย
ผูมักจอบหลอยทั้งหลายเอย คันพวกเจาบพากันอายชาวบาน กะใหสงสารลูกพวกเจาแหน 
แนวพอแมเฮ็ดไว คนอายนั่นบแมนไผ ขอยจั่งไดเขียนบอกทางผญาใหพอเซียงคําภาซอย
ฉันเดอ เตือนบางแนวบดี อยาพากันไดไปเลน ใหเซาสาเดอคุณพี่ กลับมาเปนเมียที่ดีหรือ
ผัวที่ดี ใหครอบครัวของพวกเจา ยามตายไปแลวสิบไดไปปนตนงิ้วหนามเดอ อายผูมักจอบ
หลอยทั้งหลายเอย 

(สาวลูกสอง คุมเกาะลอย : 18 ต.ค. 2545) 
 

ผญาดังกลาวนี้จะเห็นไดวาทําหนาที่คลายหนาที่ของสือ่มวลชน ในการเปนยาม
รักษาการณ คอยตรวจตราความเปนระเบยีบของสังคม และเมื่อใดที่สังคมเกิดเบีย่งเบนไปในทางที่
ไมถูกตอง ก็จะมีผูเขียนผญาสวนหนึ่งเขียนผญาสงมาเพื่อรักษาสมดุลของสังคม 

 
2.4   เปนสื่อในการติดตอสื่อสารและเชื่อมความสมัพันธระหวางบุคคล 

 
สังคมในสมยัอดีตนั้นมีรูปแบบของความสัมพันธระหวางบุคคลในลกัษณะ “อยูพรอม

หนา” (face-to-face relationship) แตปจจุบันเนื่องจากพัฒนาการดานเทคโนโลยทีางการสื่อสาร 
ไมวาจะเปน โทรศัพทเคลื่อนที ่ เครื่องโทรสาร อินเตอรเน็ต ทําใหเกิดความสัมพันธในรูปแบบใหม
คือ ความสัมพันธแบบมีส่ือเปนตัวกลาง (mass-mediated relationship) 
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ผญาโบราณสามารถถายทอดจากผูพูดไปยังผูฟงไดโดยตรง ไมตองผานสื่อ แตความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหส่ือกลางในการติดตอส่ือสารมีอิทธพิลตอบุคคลในสังคมมาก
ยิ่งขึ้น และส่ือวิทยุกระจายเสียงกถ็ือวาเปนสื่อกลางประเภทหนึง่ในการถายทอดสาร ส่ือ
วิทยกุระจายเสียงนั้นแมจะเปนสื่อทางเดยีว ไมเหมือนกบัอินเตอรเน็ต หรือ โทรศัพท ที่เปนสื่อสอง
ทาง แตกระนัน้รูปแบบการจัดรายการวิทยกุระจายเสียงในปจจุบนั ซึง่ใหผูรับสารไดมีโอกาส
โตตอบกับผูสงสารผานทางโทรศัพท กท็ําใหวทิยุกระจายเสียงไมใชส่ือทางเดียวอกีตอไป 

ผญาในรายการผญาดี อีสาน แมจะไมไดมีการพูดคุยผานโทรศัพทในรายการ แตก็
ไดมีการโตตอบระหวางผูรับสารและผูสงสารผานสื่อรูปแบบจดหมาย อันกอใหเกิดการ
ติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ซึ่งถือไดวาเปนบทบาทสําคัญประการหนึ่งของผญาในรายการผญาดี 
อีสาน ดังจะขอยกตัวอยางผญาที่ออกอากาศ ที่เปนบทสนทนาโตตอบเกี้ยวพาราสกีันระหวางฝาย
ชายและฝายหญิง โดยบทนี้ฝายหญงิที่ใชนามปากกาวา หมึกสฟีา ไดเขียนผญาถามขาวคราวของ
ฝายชาย คือเซียงนอย และบอกความในใจของตนทีม่ีตอฝายชาย ดงัใจความวา 

 
อายเซียงนอยเอย หมึกเห็นเงียบหายมิดจอย อายเซียงนอยมิดซี่ล่ี วาแมนหาย

จากวงการผญาแลวแหมพี ่ อายจารยนี่อยูเฮด็หยัง ไดยินแตเสียงผญาคนอื่น เผ่ินโลดดัง
เปรี้ยงปาง เปรี้ยงปาง หมึกมาถามขาวหาอายจารย ยังบขานตอบนองอยู หมึกใจหดหู   
กะเลยโงหาหมู พอมีผูมาปากมาเวา อายจารยอยาเวาหลาย หมึกอายคนอยูเดอาย อาย
จารยอยาวาหลาย หมึกอยากอายเปนเดพี่ หาวาหมึกเกี้ยวผูนั้น แลวกะเกี้ยวผูนี้ อายจารย
พี่ผูปลอยวาง หมึกผูเดียวเปลี่ยวอางวาง ใจของนางอยากมหีมู อายจารยเอย หมึกนี่อยาก
มีคู ถาอายจารยกะจักวาเฮ็ดหยังอยู ลมพัดหนาวกะเริ่มเขามาซ ูหมึกนี่หนาวใจหดหู ถามี
ผูมากอดตุม ถามาอุมเขาหมองนอน..... 

(หมึกสีฟา : 1 พ.ค. 2542)  
 

 หลังจากหมึกสีฟาไดเขียนผญาถามขาวคราวและผญาถูกนาํออกอากาศแลว ฝาย
ชายคือเซียงนอยก็ไดเขียนผญาตอบกลับมา มีใจความวา ยังสบายดี แตมีภาระการงานจึงไมได
เขียนผญา และยังฝากความในใจไปถึงหมกึสีฟาดวย ดังนี ้
 

ขอขอบคุณเดอหลา ที่นองหมึกถามหา วาเซยีงนอยอยูดีบ ขอยอยูดีอยูดอกนอง 
บหมองเศราแมนเรื่องใด เหตุที่ทางฝายอายบไดจายผญากลอน ยอนวามีภาระเฮ็ด        
เวียกงานการสราง ฟงแตหมกึสีฟาเขียนผญาตอบผูบาวบานนั้น เกี้ยวผูบาวบานนี ้ ผ่ันมา
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เยยผูจั่งเซียง หมึกเอยหมึกฟาบฮอง ฝนบฮํา ฟาสิผาเปนฤา เซียงนอยมักผูจั่งขอย จั่งเขียน
เกี้ยวอยูบเซา เจาอยาไลเสียถิ่ม เครือหมากแตงอยูกลางไฮ เดอหมึก บาดไดกินหนวยแลว 
สิไลถิ่มตั้งแตเครือ...... 

(เซียงนอย : 8 พ.ค. 2542) 
 

นอกจากเซยีงนอยแลว ยงัมีฝายชายอีกคนที่เขียนโตตอบในเชิงเกี้ยวพาราสกีับหมกึสี
ฟา นัน่คือผูใชนามปากกาวากุหลาบเนา ดังใจความในผญา 

 
ยอนวาบพุเพสราง แตปางกอนตอนหลัง สองเฮาจั่งไดฮักกนัปจจบุันบุพเพยู เคย

เปนคูกันแตกี้ มีกุศลเคยเฮ็ดฮวม รวมใจกันตัง้แตพุน บุญเคยสรางเฮ็ดกันมา สายแนนพา
ใหพันเกี้ยว บไดเกี่ยวผูหญิงใด รักษาใจไวถานาง......ตะผองเฒาแกชรา แมนชาตินี้หือชาติ
หนา สิบปานองเปนอื่น สิยืนหยัดสิตั้งมั่น กับนางนั้นบเปนสอง ขออยูครองคูกับหลา 
สาวธัมมาแกมเปนเวิ่น เอาใจเทินใหนองทุกๆ ชาติ คูสวาทของพี่ชาย นองหมกึสีฟาเอย 

(กุหลาบเนา : 8 พ.ย. 2542) 
 

ผูเขียนวทิยานพินธมีขอสังเกตวา ในชวงเวลาดังกลาวจะมีฝายชายหลายราย
เขียนผญาเกี้ยวโตตอบกับ หมึกสฟีา และตอมาผูทีเ่ขียนผญาเกี้ยวโตตอบอาจเกิดความสนิทสนม
เขาใจกันจนกลายมาเปนความรัก และลงเอยดวยการแตงงานซึ่งพบวา บุคคลดังกลาวคือ ผูใช
นามปากกาวา กุหลาบเนา ดงัผญาของกุหลาบเนาในชวงตนป 2543 ที่เขียนมาแจงขาวการ
แตงงานของตน กับหมกึสีฟา มีใจความวา 

 
คึดฮอดพี่คึดฮอดนอง เทิงพอแมชาวผญา บัตรเชิญมาบฮอดเฮือน ขอยขอเรียน

มาทางคลื่น พอชาลีเมืองเกินรอยสีโฮเฮอาจารยใหญ หมอลําอินทรผูชื่อกอง อีกเทิงนอง
ดอกสเล สวนเอื้อยใหญโนนโพธิ์เดชื่อเจแวนคนใจสวย เอือ้ยคงรวยทางน้ําใจ สิมาในงาน
แตงนอง บ.ใบไมคั่นบคลองเวียกทางเฮือนสิมาบ เครือกะโหรงหมูนั้นคั่นอยากนองกะเชญิ 
สาวเมืองเสขอยสิเอิ้น มาเอาเงินผูกแขนแหน ชวนเอาแมอี่กุกกิ๊ก บานนางามมาพรอม 
นองสาวขอยอยูยะโส เมืองรอยเอ็ดมีแตคนโกๆ ขอยขอเชญิทุกๆ ทาน บานโนนธรรมก้ํา
ฝายพี้ สิคอยตอนพวกหมูแฟน.....เรื่องแตงงานขอยกับหมึกสีฟา มาเดอจาพอผูกแขน ฝาก 
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ความแทนบัตรเชิญให เฒาพอใหญชายนาถ้าํเงิน ผญาเชิญเฒาพอทวง แมปาแหวนโนน
เรืองพรอมหนองชัยจอมเลขาเจา ไปซวนเอาเฒาใจแหนแวมาบานบักไกแจ เอามันขึ้นนั่ง
รถนํา อายเซียงหนูอยูทางก้ําบานโนนตาล เชิญเดออายอยาทิ้มปลอย..... 

(กุหลาบเนา : 5 ม.ค. 2543) 
 

จะเหน็วาผญาบทนี้ทาํหนาที่แจงขาวการแตงงานของผูที่ใชนามปากกาวากหุลาบเนา
กับหมกึสีฟา และเชิญพี่นองชาวผญาใหไปรวมงาน เพราะในสงัคมชนบทอีสานนัน้ ไมนยิมใชบัตร
เชิญแตจะฝากบอกกนัไปปากตอปาก สวนการใชบัตรเชิญในปจจุบันไดรับคานิยมมาจากสังคม
เมือง ดังนั้นผญาในรายการผญาดี อีสานจึงทาํหนาที่ในการติดตอส่ือสารกับญาติมติร เพื่อนพองที่
อยูหางไกลใหไดรับรูกําหนดการงานแตงงานของกุหลาบเนา 

เมื่องานแตงงานเสร็จส้ินลงแลว ผญายังทําหนาที่เปนสื่อกลางใหเจาภาพไดฝาก
ขอบคุณบรรดาญาติมิตรพีน่องที่มารวมในงาน ดังนี ้

 
มื้อวันเสารที่สิบหา ชาวชมรมแฟนผญามาใหเกียรติกุหลาบเนา กับนองหมึกสีฟา 

สองเฮาเขาแมนแตงงาน พอประธานชมรมนี้ ผญาดีไดนําหมูมาสูขวัญใหผูขา มีหลายหนา
พวกหมูแฟน ผมนี้แสนสิซาบซึ้ง ถึงน้ําใจอนัสูงสง ปานฝนลงจากฟากฟา ลงมาโหงอยู
หวางใจ เฒาพออวงอวยพรให จนขอยน้ําตาไหล..... 

(กุหลาบสีฟา : 20 ม.ค. 2543) 
 

นามปากกาทีใ่ชในผญาบทนี้แตกตางจากบทแรก เพราะผูแตงใชนามปากการวมกัน
กับภรรยา คือ กหุลาบเนา และ หมึกสฟีา เปนกหุลาบสฟีา จากการสมัภาษณ พบวา คูแตงงานคูนี้
เปนอีกคูหนึง่มีโอกาสรูจักกนัผานทางผญา และยงัโตตอบกันดวยผญาเกี้ยว จนเกิดเปนความรกั 

จากที่กลาวมานี้ทาํใหเหน็ไดวา ผญาในสมัยอดีต โดยเฉพาะผญาเกีย้วซึง่เปนผญาที่
ทําหนาทีเ่ปนสื่อกลางในการเชื่อมความสมัพันธระหวางชายหนุมกับหญิงสาวนัน้ก็มไิดลดบทบาท
ดังกลาวไปแตอยางใดพราะ ผญาในรายการผญาดี อีสาน ก็ยงัคงทาํบทบาทหนาที่ดังกลาวได
เปนอยางด ี

ผญาเกี้ยวในรายการผญาด ี อีสาน ดังกลาวนี้ไดทําหนาที่สรางความสัมพนัธระหวาง
ผูชายผูหญิงเชนเดียวกับผญาโบราณ โดยอาศัยสื่อกลางในการจายผญานั่นคือผานทางวทิยุ 
กระจายเสยีง ขณะที่ผญาโบราณนัน้ผูชายกับผูหญิงทีจ่ายผญาตางก็เจรจากนัโดยตรง สามารถ
เห็นอากัปกิริยาสีหนาของอกีฝายและโตตอบอีกฝายหนึง่ไดในทนัททีันใด  
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อยางไรก็ตามแมผญาเกี้ยวใน รายการผญาดี อีสาน จะขาดองคประกอบดังกลาว 
แตผญาเกี้ยวนี้ก็ไดแสดงบทบาทหนาที่อยางเดนชัดในการเชื่อมความสัมพนัธระหวางชายหนุม
หญิงสาวที่โตตอบกันผานสือ่รายการวิทยกุระจายเสียง จนกระทัง่พฒันาเปนความรัก และจบลง
ดวยการแตงงาน เชนเดียวกับบทบาทหนาที่ของผญาเกีย้วโบราณ ดงัจะเห็นไดจากผญาเกีย้วบท
หนึง่ ดงันี ้

 
วาโอนอ อายผูบาวรอบสองเอย นองไดยินผญาอายดังสิวอนวอนนองนี่คิด

ออนซอน คิดอยากเห็นหนาอาย ผูบาวรอบสองอยูบเซา อายเอย แมนอีหลีตี้เจา วาโตอาย
บมีคู อยากหาผูมารวมฮวมหมอนซั่นบอ อายเอย วาบมีเครือเกี้ยว สังมาเปนยํายาง คันวา
ลานบกวางสังมาไดผูกควาย อายเอยอยามาติแถลงเวา เอาเลามาจักตอก จักบถืกขอ หยอ
บถืกปลอง มันสิเส่ียวใสมือเด อยามาติแถลงเวา คันบเอา อยามาวา อยามาตั๋วหลอกลอ 
พอใหคึดนํา เจาผูพั้วดอกล่ํา บานค่ํามาเดิ้ก สงกลิ่นหอมมาไกล ใจเดียวบนอพี่ ถามใีจฮกั
หมั่น มาฝากสมัพันธไมตรีกันไว คั่นจริงใจเชญิมาได ทางนองบวาหยัง สาวสมศรียังวาง ยัง
นอนอยูเดียวดาย เปนสาวมาหลายป ยังบมคีูมาเคียงซอน คิดตอบาวทางพี้ ผูบาวรอบสอง
นี่แหลวพอ เปนตาคือบนออาย หรือหากใจบกลา คือบาวซามาทางนาเรียง ทางโกสุม     
กะคือกัน กะบมีไผแน เลยอยากแวเลี้ยวเหลียวหาทางใหม อยากไดคนจริงใจ จริงใจทอน่ัน 
พอซิไดบพี่เอย อายผูบาวรอบสองเอย 

(สาวสมศรี : 8 ก.พ. 2542) 
 

จะเหน็ไดวา แมรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และส่ือที่ใชในการนาํเสนอผญาใน
รายการผญาดี อีสานจะเปลี่ยนแปลงไปจากผญามขุปาฐะพืน้บานของชาวอีสานในอดีต แต
กระนัน้ ผญาที่ถายทอดผานสื่อวทิยุกระจายเสียง ก็สงผลทางออมในการสรางมิตรภาพและเชื่อม
ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมไดอยางด ีดังจะขอยกตัวอยางผญาดังตอไปนี ้

 
เดือนสิบเอ็ดหัวลมตอง เดือนสิบสองหัวลมอวย คันเดือนอายกะลวงแลว เดี๋ยวนี้

เดือนยี่แทน ทางภาคเหนือ ภาคอีสานทั่วแควนตุมผาหม ลมมันหนาว สาวสะเลเต ยะหลัน 
สาวคํานางสิบครางบปานนี้ สาวสมศรีไดหรือยังนอผา สาวทานตะวัน บัวแลงน้ําไดแลวไป
ผาหม หนุม 53 ฝากเสียงมาตามลมก็เพราะหวงเจาอยากมาเวาปลอบใจ คันแมนบานอยู
ใกลวาอยากรับอาสา ผาหมหนามาคลุมบใหลมมาตอง..... 

(หนุม 53 กุดรัง : 20 ม.ค. 2542) 
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ผญาบทนี้แสดงใหเห็นถึงความหวงใยเอือ้อาทร และมิตรภาพที่มีใหแกกนัระหวางคน
ในชมรมผญาผานทางสื่อผญา จะเหน็ไดวาแมปจจุบันโทรศัพทจะเขามามีบทบาทสาํคัญในการ
ติดตอส่ือสารของบุคคล และแมคนในชนบทจะมโีทรศพัทใชกันมากขึ้น แตคาใชจายในการโทรศัพท
ยังแพงอยู และการสงจดหมายถามไถสารทุกขสุขดิบถึงหลายคนก็ส้ินเปลือง ดังนัน้รายการผญาจงึ
เปนสื่อกลางในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลที่อยูหางไกล และสามารถสงถึงบุคคลหลายๆ คนได
พรอมกัน ซึง่เปนการผนวกเอาคุณสมบัติของสื่อมวลชนมาใชในการถายทอดผญา ดังตัวอยางผญา
อีกบทที่ผูแตงมีจุดประสงคในการถามไถสารทุกขของบรรดาญาติมิตร ความวา 
  

 พี่เซียงเอย คันบเขียนบแตม คันบแตงยานมันหลง วาสิปลงสมุดลา วาสิวางปากกา
หนี หมูผญาผัดมาตอย ฟงผญานองสาวขอย เขียนสารมาถามขาว ถามขาวขาวขาวน้ําวา
ดําแลวเหลาไปนา ถามวาพอแลวไปกลา ฟาฝนเรงตกดีไหม ฟงแลวเดอขวัญใจ สิตอบ
กลอนผญาเจา เร่ืองเฮ็ดนาปลูกขาว เฮ็ดนาดําทั้งนาหวาน กลากะพอแลวละนอง คองถา
แตสิดํา เวาเรื่องฝนเรื่องฟา กะตกแนพอสมควร เดี๋ยวนี้ยังบทันดําเพราะวายังคอยกลา 
ขอบใจเดอนองสาวหลาที่เขียนมาถามขาว ขอบใจเดอนองสาวที่เขียนสารถามขาวเอือ้ย
พอฮูเร่ืองราว เอื้อยสิถามขาวเจาเปนกลอนวาผญาถาม ฟงเอาเดอสาวคนงาม เมืองสาม
หมอตอบแนเดอเอื้อยถามเจา ทางสามหมอการเฮ็ดนาปลูกขาว ฝนดีบางแนบ เฮ็ดสวนปอ
หรือปลูกฝายหรือทําไรปลูกไฮมัน หรือปลูกยางปลูกออย การเกษตรเฮ็ดแนวใด..... 

(สาวเมืองเสล : 11 ก.ย. 2544) 
 

จากที่กลาวมาแสดงใหเหน็ถงึบทบาทหนาที่ดานการติดตอส่ือสารและเชื่อมความ 
สัมพันธระหวางบุคคลของผญาในรายการผญาดี อีสาน ไมวาจะเปนชายหนุมหญิงสาว เพื่อน
ฝูง หรือญาติมติร ไดอยางดยีิ่ง 

 
2.5 บันทึกเหตกุารณและสะทอนภาพสังคม 

 
การศึกษาคติชนวทิยาพบวา สังคมทองถิ่นนิยมการถายทอดวัฒนธรรมดวยประเพณี

การบอกเลา ไมใชประเพณกีารบันทึกเปนลายลกัษณอักษรซึ่งเพิง่กระทํากนัขึ้นในชัน้หลงั ดังนั้น
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นิยายทองถิน่จึงมีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะเปนขอมลูสําหรับการศึกษาประวัติศาสตรทองถิน่
ดวย14 

นอกจากนีห้ากศึกษาผญาในเชิงวรรณกรรมกับสังคมกจ็ะเหน็ไดวา กวี วรรณกรรม 
และสังคมตางมีความสมัพนัธกัน เพราะกวีเองคือองคประกอบที่อยูในสังคม วรรณกรรมที่กวีแตง
จึงยอมไดรับอิทธิพลจากสงัคมไมมากกน็อย  

เมื่อพิจารณา ผญาในรายการผญาดี อีสาน กเ็ชนกนัทีม่ีบทบาทในการบนัทกึ
เหตุการณ บทบาทดังกลาวนี้จะแตกตางจากผญาโบราณอยูบางเนื่องจากผญาโบราณนัน้มี
รูปแบบคลายภาษิต เปนขอความสัน้ๆ ขณะที่ ผญาในรายการผญาดี อีสาน ใชรูปแบบของ
กลอนลํา แตงขึ้นเปนบทรอยกรองขนาดยาว ดังนัน้จึงสามารถที่จะสอดแทรกทัศนะคติ เหตุการณ
ตางๆ ในสังคมลงไปไดมาก ดังผญาบทหนึง่ที่ผูแตงเขยีนถึงเหตุการณสงครามระหวาง
สหรัฐอเมริกากับตะวนัออกกลาง มีใจความกลาววา ตึกสูงเสียดฟาอยางเวิลดเทรดเซ็นเตอรของ
สหรัฐอเมริกาถูกเครื่องบนิติดระเบิดของผูกอการรายพุงเขาชน เพราะความโลภ อยากเปนใหญ
ของสหรัฐอเมริกา สงครามครั้งนี้สงผลกระทบไปทัว่โลกโดยเฉพาะดานเศรษฐกจิ ผูเขียน
วิทยานิพนธจะขอนําตัวอยางผญาดังกลาวมาแสดงดงันี ้

 
…..สงครามบมีส้ิน กลิ่นบจางลุกลามใหญ เกิดเปนไฟบรรลัยลาง สราง

ความยานหวาดผวา ตึกใหญสูงเสียดฟา อเมริกาทลายมุน เวิลดเทรดเซ็นเตอรพังเปนจุล 
ยานเขาสูนเคียดแคน อเมริกาไปแกลงเขา เพิ่นอยากครองความเปนเจา เขาคุกคาม
ประเทศออน พวกอาหรับเขาเดือดฮอนตอนถืกแยงบอนํ้ามัน…..เศรษฐกิจของทั่วโลกสัน่
สะทาน คาน้ํามันผั่นขึ้นราคา ผลตามมาไดแลนเขา ไทยเฮานั้นกะสั่นคลอน…… 

(กุหลาบสด : 12 พ.ย. 2545) 
 

อนึ่ง นอกจากบทบาทในการบันทึกเหตุการณแลว ผญาในรายการผญาดี อีสาน ยัง
เปนเครื่องมือสะทอนภาพสงัคม วัฒนธรรมของอีสาน ไดเปนอยางดี ดังผญาทีก่ลาวถงึสภาพทาง
ภูมิศาสตรของภูมิภาคอีสานวา มีความแหงแลงกันดาร บางปฝนไมตก แตบางปก็น้ําทวม ความ
ในผญาดังกลาวมวีา 

 

                                                 
14 ศิราพร ณ ถลาง, ในทองถิ่นมีนิทานและการละเลน, 37. 
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 …..กรกฎาอากาศฮอนฝนออนขี้ดินแหง ลมพัดแฮงบมีฝน ไดฮวนฮนชาวนาเอย ขี้
ฝาเบยหมอกยามเชา อีสานเฮาดินแตกเขิง หญาเคยเขียวเบิ่งเหี่ยวแหง อสีานแลงไดนั่งซึม 
มื้อจั่งหนึ่งคือสิตกฟาเปนสีครึ้มๆ ลมผัดถั่งพัดกลายหนี เมืองอีสานหลดบมีแนวดีไดนั่งงง
พอปานบา ปกลายมาน้ําผัดทวมปนี้มาผัดแหงไหง เปนนําหยังละพอใหญธรรมชาติจั่งกลัน่
แกลง อีสานแลงเปลาแปน….. 

(สาวเมืองเสล : 27 ก.พ. 2545) 
 
 ผญาในรายการผญาด ี อีสาน ยังสะทอนภาพความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
วัฒนธรรม เชน ผญาที่กลาวถึงการแตงกายของคนยุคปจจุบันวา ชอบนุงนอยหมนอย ใสกระโปรง
ส้ันๆ ใสเสื้อโชวสะดือ หรือปดหนาอกไวนดิเดียว ดังใจความในผญาตอไปนี้ 
 

 …..ซอมเบิ่งคนสมัยนี้บคือกี้กอนหลัง ตั้งแตนุงเสื้อผากะปะกายเกลี้ยงออยฮอย เอา
แตผืนนอยนอยมาหอยไหลลง นุงกระโปรงกิ้นๆ บปลกฮอดกกขา ปะฮอดสายสะดือคือบ
อายเอาเหลือฮาย ฝายหนาอกกะปลกไวนิดเดียวคนเทียวเบิ่ง….. 

(พอชารี : 12 ม.ค. 2543) 
 

จากตัวอยางผญาที่ยกมาขางตนนี้ จะเหน็ไดวา ผญาในรายการผญาดี อีสาน ทํา
หนาที่สําคัญในการบนัทกึเหตุการณและสะทอนภาพสงัคม ไดอยางดยีิ่ง 
 

2.6 ระบายอารมณลดความเก็บกดคับของใจ 
 

คติชนเปดเผยใหเหน็ถงึความคับของใจและความพยายามของมนุษยที่จะหนีไปจาก
สภาพกดดันของสังคมและวฒันธรรม ซึ่งความกดดันที่เกิดขึ้นนัน้อาจเปนความกดดนัทางเพศ 
ความกดดนัในการดําเนนิชวีิตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ หรืออาจเปนผลมาจากขอหามตางๆ เชน ขอหาม
พูดจาลอเลียน วิพากษวิจารณบุคคลบางจําพวก15  

เมื่อพิจารณา ผญาจากรายการทางวิทยุกระจายเสยีง พบวามีลักษณะ
เชนเดียวกนัคอื มีบทบาทหนาที่ในการลดความเก็บกดและคับของใจของบุคคลในสังคม ดงัจะ

                                                 
15 ผองพนัธุ มณีรัตน, มานษุยวิทยากับการศกึษาคติชาวบาน, พิมพคร้ังที่ 2 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529), 102. 
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พบวาประเภทของผญาที่มีผูแตงเขามาออกอากาศในรายการมากที่สุด คือ ผญาประเภทระบาย
ความรูสึก บทบาทหนาทีใ่นลักษณะนี้สะทอนใหเห็นวา คนอีสานยุคปจจุบันมีความกดดันทาง
จิตใจจากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง คนอีสานจาํนวนมากตองทํางานตางถิ่น กอใหเกิดความรูสึก
โดดเดี่ยวอางวาง สังคมอีสานที่เคยมีความสัมพนัธฉันทญาติมิตร คอยๆ เปล่ียนแปลงไปเปนสงัคม
แบบตัวใครตัวมันมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงตางๆ นี้สงผลใหคนในสงัคมเกิดความรูสึกกดดัน และ
คับของใจ จึงตองหาทางระบายความรูสึกดังกลาวออกมาผานตัวหนงัสือ ซึง่จะเหน็ไดจากผญาบท
หนึง่ทีก่ลาวระบายความยากลําบากของการใชชีวิตในปจจุบันวาอาหารการกนิกห็ายาก ตองใชเงนิ
ซื้อ เพราะตนน้าํลําธารและปาไมซึ่งเปนแหลงอาหารลดนอยลง การทาํการเกษตรก็ไมเปนผล
เหมือนเชนอดตี ดังความในผญาดังตอไปนี ้

 
ตกมาสองพันหา ปลายมาสี่สิบส่ี ตกสมัยปากถงลนกนถงฮั่ว แลวสมัยทุกมื้อน้ี บ

คือกี้เกาหลัง บวาหยังทั้งสิ้น อาหารกินกะหายาก ของใสปากแตละมื้อ เงินซื้อจั่งไดกิน 
ตลอดเบิดทุกสิ้น มันหายากแสนเข็ญ หาเบิดเว็นเบิดคืน บัดเฮาเอามากินคาบเดียวบพอซ้าํ 
ซอมดูไปภายหนา โดนไปแหงสิติ่ว กุงและซิวสิดีดน้ํา หนองหวยแมนบมี บคือตั้งแตกี้ ปาง
กอนภายหลัง.....เดียวนี้เดอเหลือแตเมืองกับบาน บมีดงพงปา ลูกหลานเฮาเกิดมา สิบเห็น
ฮอดปาไม ไปหนาถาเบิ่งเอา นาสิหนีไกลขาว ฝนบฮวยแลงบักใหญ เพราะแผนดินขาด
ตนไม ความชื้นกะบม ีนาดีดีก็สิหนีไกลขาว ฝนบฮวยขามเขต..... 

(ส.สุขสันต : 11 ก.ย. 2544) 
 

จากตัวอยางนีแ้สดงใหเหน็ถงึความรูสึกของคนอีสานที่ถกูกดดันจากสภาพบานเมือง 
ส่ิงแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้การแตงผญาจึงเปนการชวยใหความรูสึกกดดันจากสภาวะ
ดังกลาวของผูแตงผอนคลายไปได 

อนึ่งบทรอยกรองนัน้มักจะเกดิมาจากอารมณสะเทือนใจเปนประการสําคัญ และผญา
ก็ถือวาเปนบทรอยกรองพื้นบานประเภทหนึ่ง จงึยอมมแีรงบันดาลใจของผูแตงดวย ดังนัน้ ผญา
จํานวนมาก ไมวาจะเปนผญาโบราณหรือผญาปจจุบัน จงึเกิดมาจากอารมณสะเทือนใจ ดัง
ตัวอยางผญาในรายการผญาดี อีสาน ของ สาวลูกสอง คุมเกาะลอย ที่กลาวรําพึงรําพันถึง การ
เสียชีวิตของเพื่อนชาวชมรมผญาคือผูมนีามปากกาวา สาวหวานเยน็  

 
พอเซียงเอย อนัชมรมเฮานี่ ขาดคนดีอีกแลวละเดอพอ บอยากพบบ อยากพอ 

แตเฮานี้กะไดเห็น สาวหวานเย็นลาวไดไปวั่งวั่ง บหันหลังคืนมาสั่ง เฮ็ดใหคนทางหลัง      
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คึดนําตั้งแตเจา แทนออายผูชือ่หวาน ยามสงกรานตเฮาเคยไปพบพออยูศูนยรวมของอีพอ 
ปตอไปน้ีนอชาวชมรมสบิเห็นหนา เจาคึดมาแลวขอยนั่งเหงา อายหวานเอย สาวลูกสอง
ขอใหวิญญาณเจาไปฮอดเทิงสวรรค อายอยาทรมานใหไปดีเดอเจา บกัเขาเขียวเอยอาย
เจาเหลือใจบนอพี่  ขาดนางเอกคนดีไผสิมาตอบเจาผญาอายจั่งสิสม เบดิชมรมยกใหเจา
กับหวานเย็นตั๋วคุณพี่ ตอบกนัแตละที มีคนฟงอยูบนอยเขยีนขอซ้ําอยูประจํา คดึนําหลาย
บไดไปเผาเจา มาฮูขาวเอาทีหลัง บไดฟงรายการอีพอเฮาอยูหลายมื้อ อายหวานเอยขอให
วิญญาณเจาไดรับรูวาชาวชมรมเสียดายพี่ บมีไผอยากพอ แตแนวนี้หลีกบเปน สาวหวาน
เย็นคนดีเอย 

(สาวลูกสอง คุมเกาะลอย : 29 ธ.ค. 2546) 
 

 จากตัวอยางผญาที่กลาวมานี้ จงึเห็นไดวา ผญาจากรายการผญาด ี อีสาน มีบทบาท
หนาที่ในการชวยลดความเกบ็กด และคับของใจดวยการแตงผญามาระบายความรูสึกนัน่เอง 
 

2.7 เปนเครื่องยดึเหนี่ยวจิตใจและสรางเสริมกาํลงัใจ 
 

คนเราเมื่อจิตใจออนแอ กย็อมตองการที่พึง่พิงทางจิตใจหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คน
อีสานมีจิตวิทยาในการเสรมิสรางกาํลังใจใหแกบุคคลตางๆ ดวยการสูขวัญ ซึง่มักกระทาํโดยผู
อาวุโส พิธีกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรักและอบอุน ซึง่ปจจุบนันีพ้ิธกีรรมการสูขวญัก็ยังคงอยูใน
สังคมอีสาน ทั้งนี้จะเหน็ไดจากสถาบันตางๆ ในทองถิน่อีสานเมื่อมกีารรับนองใหม ก็มกัจะทําพิธี
บายศรีสูขวัญ และผูกขอมือเพื่อรับขวัญนักศึกษา 

การศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวา ผญาจากรายการดังกลาวสวนหนึง่
มีบทบาทหนาที่เปนเครื่องยดึเหนีย่วจิตใจ และสรางเสริมกําลังใจ ใหแกผูฟงไดเปนอยางดี ดัง
ตัวอยางผญาบทหนึ่ง เปนผญาที่ผูอาวุโส หรือที่ภาษาอีสานเรียกวา พอเฒา เปนผูเขียนขึ้น มี
เนื้อความกลาวอวยพร ลูกหลานที่ไปรดน้ําดําหวัในวนัสงกรานต ดังจะขอนําเนื้อความในผญามา
แสดงตอไปนี้ 

 
โอนอบัดนี้ พอชารีสิขออวยพรใหไทยหมูแฟนผญา เดือนเมษามาโฮมกันมื้อน้ันเปน

วันที่ 16 ยกมาจาเวา เฒาคําภาลูกชายฮกัจักวาไผตอไผไดนัดมาฮดน้ําพรอมพร่ําดําหวั 
ออกจนมัวมืดฟาแตมวลหมูแฟนผญา พอชารีจั่งแมนดีใจหลาย ตลอดตายบลืมได สิขอ
อวยพรใหไทยหมูแฟนผญา เซียงคําภาเปนตน คนดังทางอากาศ ขอใหโพยพยาธฮิายกาย
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ขางฮางหนี ขอใหมีแตความสุขคูสุคนเสมอหนา…..มีทั้งอินทรพรหมฟาเทวดามาหลิงลํ้า 
แลงค่ําเชารักษาเจาคูสุยาม พรอมท้ังครุฑนาคน้ํายมราชธรณี ผูเพิ่นมีฤทธีแฮง ปราบมาร
ทั้งคาย อยูทางสุขสบายบาง คิงบางวาดคองๆ ขอใหไปตามครองของพระพุทธเจาเฮาสิได
อยูดี ขอใหมีบญุอยูซูนํากุมเหลื้อมแดทอน….. 

(พอชารี : 1 พ.ค. 2546) 
 
 การไดรับฟงผญาอวยพรจากผูอาวุโสซึ่งเปนที่เคารพนบัถือของคนในชุมชนอีสาน ชวย
เปนเครื่องยึดเหนีย่วจิตใจยามที่จิตใจอยูในภาวะออนแอได 

นอกจากนี้ผญาในรายการผญาดี อีสาน ยังชวยสรางเสริมกาํลังใจใหกับบุคคล จาก
การศึกษาจะพบวามีผญากลุมหนึง่ที่ผูแตงแตงดวยจุดประสงคที่มุงใหกําลังใจแกบุคคลผูหนึง่
โดยเฉพาะ ซึง่จะเห็นจากผญาบทหนึง่ทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหกําลงัใจหญงิสาวที่ตองเลี้ยงดูแมที่
ปวยเปนอัมพาตตลอดระยะเวลากวา 30 ป วาใหอดทนตอสูและยกยองในสิ่งที่เธอทํา ดังความวา 

 
คึดฮอดผูที่เคยจา มิตรผญาคนพลอย ที่พี่คอยเอาใจชวย นองสาวสวยสาวนางห

ลา สาวบานนาที่แมปวย ลาวบสามารถชวย โตเองไดแตอยางใด อมัพาตเปนได แตนองบ
ใหญเปนสาว ตอนที่ลาวคลอดนาง กะยางเดินบมีได บแมนเจ็บแมนไข ลมหมอนนอนเสื่อ 
อัมพาตกลามเนื้อ เขือเฒาปวยป จากมือ้น้ันจนมาฮอดมื้อน้ี สามสิบปนองบอกพี่.....หลู
โตนเด หลูโตนสาวนางหลา จนอายเขียนผญาใส เพื่อเปนกาํลังใจ พอใหเจาตอสู เคียงคูอี
แมตน สูจนกวาสิพนเหมิดหวาง ทางสุด นางประดุจบุตรีที่มากมีเพียรลน เกิดเปนคนบคือ
ดาม กรรมบคือพี่นองเพิ่น หลาเอย อายนี่ขอสรรเสริญ ขอเยินยอยกยอง โตนองอยาออน
ใจ.....นองสาวหลาของอาย ใหสูตออยางอแขน ผลความดีที่ตอบแทน แดเธอในภายหนา 
คุณบิดามารดาความกตัญุตาขอใหมาเสริมสง อยาฟาวปลงฟาวทอ ขอใหสูตอไปเดอคํา
แพงเอย 

(อายหนองชยั : 11 ม.ค. 2542) 
 
 ผญาในลักษณะที่ใหกําลงัใจผูตกทุกขไดยากดงักลาว นับวามีอีกหลายบท แสดงให
เห็นวา ผญาในรายการผญาดี อีสาน ยังคงมีบทบาทหนาที่เฉพาะบคุคลนั้นๆ ซึง่ถือไดวาเปนการ
แสดงความมมีนุษยธรรมและความเอื้ออาทร เมตตาตอเพื่อนมนุษยรวมโลก ฉะนัน้ผญากถ็ือวา
เปนสิ่งที่มีคุณคา และบทบาทดังกลาวนีก้แ็สดงใหเหน็เนื้อหาทีท่ันตอเหตุการณ เขากับบริบททาง
สังคม ทําใหผญาจากรายการผญาดี อีสานไมลาสมยั  
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2.8 วิพากษวจิารณแสดงความคิดเห็น 
 

วรรณกรรม เปรียบไดกับกระจกเงาที่สะทอนภาพสงัคม แตภาพสะทอนที่ไดนัน้เปน
มุมมองซึง่มาจากสายตาของกวหีรือนกัเขยีน ในอดีตนั้นกวีไทยไมนยิมวพิากษวิจารณส่ิงใดอยาง
โจงแจง อาจเปนเพราะระบบการปกครองแบบศักดินาหรือระบบชนช้ัน ทําใหการจะวพิากษ  
วิจารณอะไรโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองทาํไดยาก กวีจงึนิยมที่จะหลีกเลีย่ง
ดวยการใชความเปรียบ หรือสัญลักษณ แทน  

ปจจุบันนี้คนไทยกลาทีจ่ะแสดงความคิดเห็น และวพิากษวิจารณมากข้ึน จะเห็นได
จากงานเขียนในชวงที่บานเมืองเกิดความวุนวายทางการเมือง ก็มกัมีนกัเขียนสรางสรรคงานสือ่
ส่ิงพิมพออกมาวพิากษวิจารณและแสดงจุดยืนทางความคิดของตนเอง แตการวพิากษวิจารณที่
ปรากฏในสื่อส่ิงพิมพที่รวมเลมเปนหนงัสอืนั้นมีขอบเขตของผูรับสารที่แคบ และจํากัด ดงันั้น
ส่ือมวลชนจึงกาวเขามามีบทบาทสําคัญในการวิพากษวิจารณสังคม การเมืองการปกครอง ซึ่ง
ภารกิจนี้ถือเปนภารกิจหลักของสื่อมวลชนก็วาได 

ผญาในรายการผญาดี อีสาน มีลักษณะเปนสื่อมวลชนประเภทหนึง่ คือส่ือมวลชน
ที่เปนวทิยุกระจายเสียง และผญาในรายการผญาดี อีสานก็แสดงใหเห็นวาไดทาํหนาที่เปนสื่อใน
การวพิากษวิจารณและแสดงความคิดเหน็ไดอยางชัดเจนดวย ซึง่จะเห็นไดจากตัวอยางผญาที่แตง
ข้ึนวิพากษวิจารณนักการเมอืงที่ปากก็บอกใหคนไทยชวยกันประหยัด กนิของไทยใชของไทย แต
ตนเองทําไมได ชอบจัดงานเลี้ยงหรหูรา ดื่มไวนแพงๆ สวมใสเสื้อผายี่หอดังจากตางประเทศ ดวย
เงินที่โกงกนิไปจากประชาชน ปลอยใหประชาชนรับภาระใชหนีท้ี่รัฐบาลกอ ผูเขียนวิทยานิพนธจะ
ขอนําใจความของผญาดังกลาวมาแสดงดงัตอไปนี ้

 
จงทําดี จงทําดี มีแตพลามเวาแลวบทําใหเขาเอาเยี่ยงอยาง คนเฮานี้กะตาง

เฮ็ดจั่งชั้นเดอเฮ็ดจั่งชี้ดีแทตั้งแตสอน เฮ็ดจังชี้จั่งสิบเดือดฮอนออนออดใหเขาเฮ็ด ชั่วอยามี
ดีจั่งทําเวาหลอกเขาเอาไว เวาแลวเฮ็ดบไดสอนเขาไปแลวบเฮ็ดเปนโตอยาง สอนบมี
แนวทางเวาเฮ็ดบไดมันกะไรคาผูสอน อยามามวัเวาออดออนสอนแลวเฮ็ดใหมันดี จั่งสิมี
คนเฮ็ดตอตามแนวดีบาง นี้อีหยังยามจัดงานกินเลี้ยงโตะละแสนสองแสนแมนไผแลวสิไป
เชื่อ แนวโตเองเปนเสือปากวาเปนสมั่งนอยคอยฮองบอกไป ประหยัดเดอเวาไจๆ บอกพวก
ไพรเขาประหยัด แตวาจัดงานทีเทื่อละหลายสิบลาน เบิ่งพากันเบิกบานในโรงแรมสิบ
ดาวพุนพอเซียงเอย เคยเห็นบเขาจัดงานกันกลางเดิ่น ชางบอายชางบเขนิผมอยากอาย
ตางพวกที่มักเวาเขานั้นผัดบเจียม ออกทีวจีนตาเหลี่ยม กินของไทยใชของไทย เที่ยว
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เมืองไทย บาดพวกเขานั้นนุงเสื้อเวอรซาเซเทตายวา จิบไวนขวดละแสนแทนน้ําชา ขานี้ใช
ของดีแทเกงตั๋วเขาเวาพื้นปราบยาบา จับโตเล็กฆาโตนอยโตใหญๆ อยูใสมี ปราบหนึ่งปสิ
เบิดไป ผูเสพ ขาย ผลิตยาบา ยามประชมุสภาเถียงกันจนวายวุน เร่ืองกอบโกยโกงกิน ดา
กันวาถอนทุนเฮ็ดบวบบี้ปปน ยืมเปนหนี้แลวมาไลประชาชนเอาเงินไปใชหนี้ ขึ้นสินคา
อยางเลือดเย็น รัฐบาลไทยเอย ขาวสิขึ้นราคาน้ําตาลเอาเงินไปใชหนี้ยืมมาชดเชยคาน้ํามัน
พะนะ เฮ็ดเพื่อประชาชน ใชหนี้กะตองประชาชน เขาเกงเนาะพอเซียง 

(ปนขาวจี่ทาไข : 22 พ.ค. 2546) 
 

นอกจากบทบาทหนาที่ในการวิพากษวิจารณการเมือง หรือนักการเมอืงแลว ผญาใน
รายการผญาดี อีสานยังไดทําหนาทีว่ิพากษวิจารณสังคม วัฒนธรรม ซึ่งจะเหน็ไดจากผญาบท
หนึง่ทีก่ลาวถงึ การแสดงหมอลํา วาปจจุบนันี ้หมอลาํกลอนไมเปนทีน่ิยม แตคนนยิมหมอลาํซิง่ ซึ่ง
นุงนอยหมนอย และมีแตรองเพลงกับเตน ดังความในผญาวา 

  
 …..หมอลําสุมือ้นี้มีตั้งแตแนวโชว ปรากฏโตปอลอเพิ่นหอเอาแตเนินนอย เฮ็ดเอาใจ
พวกสติเหลือหนอย เตนยกขาเหลียวเห็นอาๆ….. 

(ปนขาวจี่ทาไข : 11 มี.ค. 2546) 
 

จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา ผญาในรายการผญาด ี อีสานไดทําหนาทีเ่ปรียบ 
เสมือนกระบอกเสียงในการวพิากษวิจารณ และแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองราวตางๆ ของคนใน
ชุมชนอีสาน ซึ่งบางกรณีการวิพากษวิจารณเหลานี้ก็สงอิทธิพลใหเกิดความเปลีย่นแปลงขึ้นได 
 

2.9 เปนสื่อรณรงคและประชาสัมพันธ 
 

ในบางสถานการณ ผญาในรายการผญาดี อีสาน ทาํหนาที่ส่ือมวลชน ในดานการ
รณรงคประชาสัมพันธ กลาวคือ เมื่อใดที่เกิดปญหาขึ้นในสังคม ก็จะมีผูเขียนผญาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับปญหาดังกลาวเกิดขึ้นจํานวนมาก เชน ชวงทีม่ีการรณรงคส่ิงแวดลอม เนื้อหา
ของผญาก็จะมีแนวทางไปในเชิงอนุรักษส่ิงแวดลอม หรือในชวงที่รัฐบาลรณรงคเร่ืองการปราบ 
ปรามยาเสพตดิ ผญาที่สงเขามาในรายการชวงนัน้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการเตือนภัย และ
หนทางแกไขปญหาดังกลาว ดังตัวอยางผญาที่มีเนื้อหาตอตานยาเสพติดวา 
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 …..ยาเสพติดพิษภัยมีแถมยงัเปนโรคฮายหลายเรื่องฮอดบาปกรรม…..หนอยกะโปง
บานนั้นเดี๋ยวกะโปงบานนี้ เปนหยั่งนอจั่งบกลัว เลิกสาเลิกสาอยาสิไปเกลือกกลั้ว ของมนั
ชั่วยอมทําผิด อยาสิเอาชวีิตแลกมันเถาะขอรอง เมืองไทเปนเมืองทอง ขาวในนาปลาในน้ํา
ของสิกินนับบขวย ขายยาบาแลวรวย เห็นอยูตั้วพี่นอง คนรวยพวกหมูนั้นเดียวนี้ไปอยูไส 
ไผทํากรรมใดไวมันยอมตอบคืนสนอง อันสวรรคนรกนั้นหากมีจริงแท ไปเบิ่งแมอยูแถวสาร
คามนี้ เมืองรอยเอ็ดกะมีกาฬสินธุ ขอนแกน มีหลายเขตหลายแดน คันโทษถืกลามโซโอย
โกคักหลาย…..พอแมลูกฮักเขาใจกันมีแตความอบอุน หมั่นสรางน้ําทําบุญ บผิดบเถียงทํา
ความดีบอาฆาตมาตรราย ผองไทยเฮานองอายคือเฮาไดอยูสวรรค 

(ปนขาวจี่ทาไข : 27 ก.ย. 2544) 
 

ผญาจากรายการวิทยกุระจายเสียงนี้ นอกจากจะมีผูสงมาในรายการตามปกติแลว 
ผูดําเนนิรายการยังไดริเร่ิมและกระตุนใหผูฟงไดรับรูถึงเร่ืองดังกลาว โดยการตั้งหัวขอใหมีการ
แตงผญาประกวด ในหัวขอที่เกีย่วของกับการรณรงค เชน หวัขออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในป 2538 และ หวัขอยาเสพติด ในป 2539  

นอกจากปญหาเรื่องยาเสพตดิแลว เร่ืองการตัดไมทาํลายปากเ็ปนปญหาสาํคัญใน
ชุมชนอีสาน จะเหน็ไดวา จํานวนปาไมในภาคอีสานลดลงอยางมากในชวงไมกี่ปทีผ่านมา ดงันั้น 
จึงมีผูแตงผญาเพื่อรณรงคใหทกุคนรวมมอืกันดูแลรักษาปา ดวยการกลาวถงึโทษของการไมมีปา
เพื่อใหทุกคนไดตระหนัก ดังตัวอยางในผญาวา 

 
ลมบจาว เขามาใสนี่ละนอเมืองไทย ยอนกะเฮาแทๆ ไปเที่ยวแหงปาสงวน หาเอา

ขวานไปฟนไมตัดทําลายพองขายสง จนบมตีนไมตนใหญๆ ใหเฮาเห็น ฝนบตกลงบัดดา
เทวดาซ้ํา กรรมเวรเอยชางมาพอ อุกใจนอดาเทิงปอยเทิงสาปแชง บัดฝนตกแฮงๆ ตกลง
มาน้ําผัดทวม.....ควรคิดเบิ่งบาง เซาถางปาหยุดทําลาย ฮอนสํ่าไฟแลวเดครับ ฝนบฮวยฮํา
พื้น งัวควายสิยนืตายแลง ดินกะแหงฮอนบักใหญ เทวดาอยูเสาไฟ เหมิดปญญาแลวพี่นอง 
ลําพังทานกะบไหว ซอยโตเองเพิ่นกะซอยบได ตนไมใหญบอมีเหลือ เปนยอนคนตัดเกียน 
ปาสงวนดงไมประชาไทยกะเลยฮอน ฝนกะตกบเปนตอน ยามหนาวฮอนบคงที่ คิดตรึก
ตรองใหถวนถี่ เซาสาเดอพี่นองโจะๆ ไวกะสวนไค คนไทยอีสานเอย 

(หนุมไฟแรง : 10 ธ.ค. 2542) 
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จากที่กลาวมาขางตน ทาํใหเหน็ไดวาผญาในรายการผญาดี อีสาน มพีนัธกจิที่
สําคัญตอชุมชนอีสานอยางมาก แมวา ผญาดังกลาวอาจไมสามารถชวยใหคนเลิกคาและเสพ
ยาเสพติด หรือ หยุดการตัดตนไมได แตก็ทาํใหคนในชุมชนหนัมาตระหนกัถึงโทษภัย และ
ใครครวญกอนที่จะทาํการใดๆ มากขึ้น อันเปนการปองกันตั้งแตตนเหตุ  

อนึ่ง ผญาในรายการผญาดี อีสาน ยงัมีบทบาทหนาที่สําคัญในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ดังจะเห็นจากผญาบทหนึ่งซึ่งกลาวเชิญชวนใหคนอีสานมาเทีย่วงานวันมรดก
อีสาน ตํานานเมืองมหา ที่จงัหวัดมหาสารคามจัดขึ้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม ถงึวนัที ่ 5 มถิุนายน 
ซึ่งผูเขียนวทิยานพินธจะขอนําเอาตัวอยางผญาดังกลาวมาแสดงใหเห็นดงันี ้

 
วันมรดกอีสานตํานานเมืองมหา 138 ปผานพน เมืองมหาครบรอบ เพิ่นไดจัดงาน

ขึ้น มีหลายอันพันอยาง เร่ิมวนัที่ 28 พฤษภาคมถึงวันที่ 5 มิถุนายน พากันฮูหรือวาบ
แฟนผญาเมืองมหาทุกทาน เชิญเจาไปเที่ยวชมโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกคณะกลองยาว มา
สมัครนํากัน มหีลายจังหวัดแทเชิญเจาแวไปเลนชมงานอันยิ่งใหญ กลองยาว 19 คณะแท
มาจากหลายทาง.....ประกวดหมอลําหมูพรอม ลําซิ่งก็หากหลาย นานามีซอุันมวน
พรอม….. 

(พอใหญบุญมา : 3 มิ.ย. 2546) 
 

หรือผญาอีกบทหนึ่งที่กลาวประชาสัมพันธ งานออกพรรษาของอําเภอกมลาไสย วามี
ทั้งการแขงเรือยาว มีการฟอนลํา ดังตัวอยางในผญาวา 

 
ออกพรรษามาได ทางอําเภอกมลาไสย ไดจดังานครั้งยิ่งใหญ คนกะไหลหลั่งหุม

มาตุมเกือบกวาแสน แฟนเรือยาวสาวโก กองเชียรทั้งสองฝง หยังกะฟอนอยูลายๆ ยาม
มองแลวใหอิ่มตา.....ผูขาขอบอกย้ําเชิญมาเที่ยวเปนบุญตา กมลาเขาจัดอยูลําปาวนี้ ไขวจี
เชิญทาน ขอเชญิชวนนองพี่บอวาไกลและใกล เชิญทานคูสุคน ผูฟงเอย 

(15 พ.ย. 2542) 
 
จากที่ยกตวัอยางมา จะเหน็ไดวาคุณสมบัติของสื่อวิทยุกระจายเสียงทาํใหการรณรงคและ

ประชาสัมพันธมีขอบเขตที่กวางไกลขึ้น และคุณสมบัติของผญาสงเสริมใหการรณรงคและ
ประชาสัมพันธมีความโดดเดน นาสนใจ และเปนสื่อที่จะทําใหผูรับสารจดจําไดงายและจดจําได
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นาน จงึนับวา ผญาในรายการผญาดี อีสาน แสดงบทบาทหนาที่ในการเปนสื่อรณรงค
ประชาสัมพันธ ไดอยางดียิ่ง 

 
2.10  สืบทอดและจรรโลงวัฒนธรรมทองถิ่น 

 
 บทบาทหนาทีท่ี่สําคัญยิง่ของคติชนประการหนึง่ก็คือ หนาทีใ่นการสืบทอดและ

จรรโลงวัฒนธรรมทองถิน่ ดงัที่ ศิราพร ฐติะฐาน ณ ถลาง กลาวไวในหนังสือ ในทองถิน่มนีทิาน
และการละเลน วา 

 
คติชนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม และในแตละวัฒนธรรมหรือในแตละทองถิ่น

ตางก็มีคติชนของตนเอง คติชนของลานนา อีสาน ทักษิณตางก็มีเอกลักษณเฉพาะตน 
การศึกษาคติชนจึงเปนหนทางหนึ่งของการศึกษาเพื่อเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น16  

 
 และ ผองพันธุ มณีรัตน กลาวไวใน มานุษยวิทยากับการศึกษาคติชาวบาน วา 
 

คติชนมีบทบาทชวยใหวฒันธรรมของสังคมดําเนินไปอยางถูกตองและทําให
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมที่มีอยูเขมแข็งมากขึ้น โดยคนในชุมชนสามารถสังเกตการ
ปฏิบัติหาคําอธบิายสิ่งเหลานั้นไดจากคติชน17 

 
 จากการศึกษาผญาจากรายการวิทยกุระจายเสียง พบวามีผญาจํานวนไมนอยทีม่ี

เนื้อหาเกีย่วกบัวัฒนธรรมอีสาน ไมวาจะเปนเรื่องฮีตสิบสองคองสิบส่ี การทอผา และประเพณีการ
ลงขวง เปนตน แมบางประเพณีจะมิไดมกีารปฏิบัติอยูในวิถีชวีิตของชาวอีสานแลวก็ตาม แตก็ทาํ
ใหคนอีสานรุนหลงัไดรูจักและเขาใจประเพณีเหลานัน้ ไดจากผญาที่มีผูแตงสงมาใหอานออก 
อากาศ ดังตวัอยางผญาทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับฮีตสิบสอง ทีก่ลาวถงึประเพณีในแตละเดือนของชาว
อีสานวามีอะไรบาง ดงันี ้

 

                                                 
16 ศิราพร ณ ถลาง, ในทองถิ่นมีนิทานและการละเลน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2539), 32. 
17 ผองพนัธุ มณีรัตน, มานษุยวิทยากับการศกึษาคติชาวบาน, 104. 
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เดือนอาย ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเมื่อเดือนขาวกลามาแถมถาย ฝูงหมูสังฆเจาก็เตรียม
เขาอยูกรรม มนัหากธรรมเนียมนี้ถือมาตั้งแตกอน อยาไดละหางเวรเขนสิของแลนนํา แท
แหลว  

เดือนยี่ ฮีตหนึ่งนั้น พอแตเดือนยี่ไดลํ่าลวงมาเถิง ใหพากันหาฟนสูคนโฮมไว 
อยาไดไลครองนี้มันสิสูญเสียเปลา….. 

เดือนสาม ฮตีหนึ่งนั้นถึงเมื่อเดือนสามไดจงพากันจี่ขาวจี่ไปถวายสังฆเจาเอาแท
หมูบุญ กุศลยังสินําค้ําตามเฮามื้อละคาบ….. 

(8 ม.ค. 2546) 
 
 นอกจากนีย้ังพบวาผญาในรายการผญาดี อีสาน ยงัชวยอนุรักษและเผยแพรการ

แตงผญา ดงัจะเห็นไดจากมีผูแตงผญาเพื่อเชิญชวนใหคนอีสานหันมาสนใจผญา และสอนการ
แตงผญา จากใจความตอไปนี ้

 
พอเซียงจา ส่ีโมงปลายกลายมาแลว ฟงเสียงแซวผญามวน ชวนพอเซียงขึ้นบาได 

ลงไปเลนทงนา แตกอนมาไดยินเสียงนกสีฟาเพิ่นขันดี ผญาคลอง ผูใดฟงกะยกยองใน
หมองปองเพิ่นไป หลายๆ คนยกนิ้วใหนักผญาโตเดน สาวหวานเย็นชื่อดังโปง กระทงทิ้ง
ฮอดบเอา สาวจําปาเขียนเขาในรายการเดี๋ยวนี้หลดวาเหว ทางสาวดอกสเลเต เขียนผญา
สงเขาคนกะเวาวาแจว เอื้อยสมใจน้ันแมนแลว ผูลาวแตงผญาเด็ด แตเดี๋ยวนี้ลาวใจเพชร 
ฮอดบเขียนมาจอย ทิดจอยริมคลองกะหายหนาหรือบมีเวลาจั่งปาทิ้มบเหลียวล้ํา.....
แฟนผญาเกือบหลวงหลายเดียวนี้หายเกือบเหมิดแลว สาวละมุนเขาปอง    แอวคือบแซว
เขามาแหน พอเซียงแหงนแทแล หาเจามิตรผญา นกเขาเขียวโตสีฟาลาวพาหมูบินหนีหรือ
ใดนอ..... 

(สาวทานตะวันสีเหลือง : 26 ก.ค. 2542) 
 

หรือในผญาอกีบท ซึง่มีใจความเกี่ยวกับการเชิญชวนใหผูฟงหันมาแตงผญา และฝาก
บอกเพื่อนชาวผญาวาอยาเพิ่งละทิง้การเขียนผญา คนไหนไมเคยเขียนสงมาก็ใหลองเขียนด ูดังนี ้

 
พอเซียงเอย ฟงผญามาโดนแลว หลายปแตเร่ิมใหม บคลาดเคลื่อนไปไส ฟงพอ

เซียงเวาสุมื้อ บหมุนคลื่นเปล่ียนหนี แตบเคยเขียนเขาในรายการพอเทื่อ ไดแตฟงผูอื่นเวา 
เขียนเขาสงมา สวนวามื้อนี้นาฟงเบิ่งกะเหลืออด ไดยินเสียงครวญครางอีพอเซียงวอนเวา 
ยานไดเซารายการไวเพราะขาดคนสนใจเขียนผญามานิดหนอย มือ้จั่งหนึ่งฮอดบพอสิอาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 331

จอย ใจนอยตี้พอเซียง เหลือตั้งแตพี่เล้ียงเฒาเกาสองสามคน เขียนนิทานมาอัดไดอานไป
พอหายกลุม ซมุผญาที่คลองแนมไปทางใดละอีพอ คือจั่งมิตรออยจอย สาลนนอยบสงมา 
เขียนเด็ดๆ นั่นนากะมีอยูหลายคน.....ขั่นพอมีเวลาวางเขยีนมาแหนเดอ พากันตุมตอมไว
หลูโตนเฒาอีพอเซียง ใหพากนัหนักแนนพวกแฟนๆ นองพี ่ขั่นฮักกันอีหล ีอยาสะปาปลอย
ถิ่มใหเขียนสงมาพี่นองเอย สวนวาผมนี้หนาขอเปนหนวยหนุนหลัง บเคยเขียนผญามาแต
บลืมรายการนี ้ ไผเขียนดีเขียนฮายกะรับฟงอยูคือเกา เขียนมาเดอพวกหมูเจา หลูโตนเฒา
พอเซียง..... 

(7 ก.ค. 2542) 
 

การทีน่ําผญามาถายทอดผานสื่อวิทยุกระจายเสียง ทําใหผญาถกูเผยแพรไปในวง
กวาง แทนที่จะกระจุกตัวอยูแตเฉพาะคนเฒาคนแกบางกลุม เด็กและเยาวชนคนอีสานรุนใหมที่ไม
เคยไดยินไดฟง ก็มโีอกาสไดสัมผัสกับผญา ดังนั้นเมือ่ผสมผสาน ผญาพืน้บานกับส่ือมวลชนเขา
ดวยกนัแลว บทบาทหนาที่ของผญาในรายการผญาดี อีสานในการ สืบทอดและจรรโลง
วัฒนธรรมทองถิน่จึงทําไดอยางสมบูรณ 
 

2.11 จรรโลงสถาบันทางสังคม 
 

สถาบนัทางสงัคมที่สําคัญยิง่ของชาวอีสานคือ สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย และสถาบนัครอบครัว ดังนัน้หนาทีห่นึง่ของผญาในรายการผญาด ี อีสาน คือการ
จรรโลงสถาบนัทางสงัคมทัง้สาม โดยจะเห็นไดจากเนื้อหาของผญาจาํนวนหนึง่ที่สงเขามา
ออกอากาศ จะแสดงออกถงึความเคารพเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริยอยางยิง่ ผูเขียน
วิทยานิพนธจะขอยกตัวอยาง ผญาทีแ่ตงขึ้นเพื่อถวายพระพรแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
เนื่องในวนัคลายวนัประสูติ ดังนี ้

 
พี่นองเอย 5 ธนัวามาเถิงแลว แนวคนไทยฮูกันอยู เฮาเชิดชูพอทาน เฮากนัไวยก

ใสหัว ตัวประชาชาวเชือ้ คนไทยไดเฮืองฮุง บารมีทานสูง ปกครองพวกไพรฟา ประชาทาน
ไดชุมเย็น เฮาชาวไทยกะควรเนน นอมใจฮักสมัครสมาน ควรประสานสามัคคี เฮ็ดความดี
ทดแทนทาน อยูอีสานเหนือ ใต หืออยูไสกะคือเกา ใจไทยเฮาตอต้ัง พระองคทาน คูซุคน 
ในสากลโลกนี้ แนวใดดี ปกปองทาน ตราบฮอดลูก ฮอดหลาน อยาไดเจ็บปวยไข เฮาไทย
บานขอสงพร ตอนหนึ่งทุมวันที่ 5 มาพรอมใจใตเทียนสง จุดประสงคเทียนเลมนอย เฮามา
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รอยเปนหนึ่งใจ(พี่นองไทยเอย) พอจุดเทียนเฮากะได นอมใจคิดอธิษฐาน ใหพระองคสุข
สําราญ พวกหมูมารอยามาใกล อันวาความเจ็บไข ความจัญไรใหไกลหาง ใหทานอยูสืบ
สราง ใหไทยนั้นอยูชุมเย็น 

(พอใหญซิ่ง เฉินหลอย : 2 ธ.ค. 2545) 
 

นอกจากชาวอสีานจะเทิดทูนพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัแลว ยังเทิดทูนสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินนีาถอยางยิ่งดวย ดังปรากฏจากผญาที่เขยีนกลาวถึงพระมหากรุณาธคิุณ 
และพระราชกรณียกิจของพระองคทานทีม่ีตอพสกนิกร ดังนี ้

 
ขอกมกราบพระบาทเจาพระแมของชาวไทย ผูมจีิตใจงามตอประชาชาวเชื้อ ผูมี

ใจอารียเอื้อปวงประชาทุกหมูเหลา ขอกมกราบพระบาทเจาผูใจตั้งตอธรรม พระแมนํา
ความรูปูทางใหทวยราช ศิลปาชีพพระแมเจามีคุณลนอเนกอนันต พระแมปนความรูผูตก
งานไดพนโศก ในสามโลกไผบปูนเปรียบได เทียมเทาแมบม ีโครงการดีดําริไว ใหคนไทยได
ปลูกปา พอเปนสายธาราพระแมเปนปาไมดําริไวบหางไล ประชากรอยูไกลใกลเสด็จดวน
ไปหา มีเทิงหมอเทิงยา ไปรักษาคนไข ถิ่นกนัดารเหนือใต ไทยอีสานเสด็จฮอด จนตลอดทุก
ดานประชาเชือ้ไดอยูดี พระแมมีบุญลน จุดรวมใจไทยทั้งชาติ ความฉลาดกะเปยมลนจน
คนไดซาลือ จนระบือเซ็งแซนามพระแมของชาวไทย ระบอืไกลในโลกา..... 

(นกขุนทอง : 12 ส.ค. 2542) 
 

ดานสถาบันศาสนานัน้ มีผญาจํานวนมากเขียนถงึหลกัคําสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และพทุธประวัติของพระองค อีกทัง้ในวนัสําคัญตางๆ ทางพระพทุธศาสนา ชาว
อีสานมกัจะเขยีนผญาบอกเลาถึงประวัติความเปนมาของวนัสําคัญ ดังตัวอยางผญาบทหนึ่งซึ่ง
กลาวถึงความสําคัญของวนัวิสาขบูชา วาเปน วนัประสตูิ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา 
ดังนี ้
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พี่นองชาวพุทธเอย เวียนมาฮอดอีกครั้ง ชาวพุทธหลั่งไหลไปทําบุญ เจาพระคุณ
หลวงตา ชื่นอุราไดหัวยิ้ม วันวสิาขะบูชา เฮาบถิ้ม วันสําคญัเฮาจําจื่อ 15 ค่ํา เดือน 6 กะ
คือ วันสําคัญขององคพระพทุธเจา เปนมูลเคาแตกอนมา ประสูต ิ ตรัสรู ปรินิพพาน มื้อ
เดียวกันตี้แมปา.....องคพระพทุธเจาบุญเพิ่นลนแมนลื่นคน สละความสุขออกหาคน 
บําเพ็ญตนเปนโตอยาง อปุสรรคตางๆ กะบเคยยอทอ จนพบพอแมนแหลงธรรม 
พุทธศาสนิกชนกะควรย้ํา ถือนาํคําพระสอนแน..... 

(พอใหญซิ่ง เฉินหลอย : 13 พ.ค. 2546) 
 

นอกจากผญาในรายการผญาดี อีสาน จะมีบทบาทหนาที่ในการจรรโลงสถาบัน
พระมหากษัตริย และสถาบันศาสนาแลว ยังมีบทบาทหนาที่ในการจรรโลงสถาบนัทางครอบครัว 
ซึ่งถือวาเปนสถาบนัอันเปนรากฐานสาํคัญของชุมชน และชาวอีสานใหความสําคัญอยางยิ่ง ทัง้นี้
จะเหน็ไดจากผญาบทหนึง่ ซึ่งกลาวถึงพระคุณของพอแม และส่ังสอนใหลูกหลานมีความกตัญู
ตอบุพการี ดงันี ้

 
คุณของพอแมนั้นมันหนักกั่วภูผา หาแนวซาแนวเสิงซั่งเต็งบมีได อันวาคุณของไท 

คือดวงใจของลูก ยามเฮาทุกขเพิ่นคอยเวา ยามเฮาเศราเพิ่นคอยออย คุณของเพิ่นนั้นบ
หนอย มันหนักกั่วแนวใด น้าํใจของสองเขือมันมากมายหลายลน ลูกทุกคนเฮาควรไหว 
คุณพอแมทั้งสองใหสนองคุณโณ พอแมโตที่เคยเลี้ยง อยาไปเถียงอยาไปสู อยาลบหลูคุณ
บิดาคุณมารดา ใหพากันทําดตีอบสนองพระคุณทาน อยาไปพาลหาเลี้ยง อยาไปเถียงอยา
ไปสู คณุโณพอกับแมเพิ่นหากเฒาแกแลว เฮาควรเลี้ยงตอบแทน ลูกทกุคนใหหนักแนน 
แทนคุณเพิ่นเลี้ยงเฮามา คอืดวงตาทั้งสอง เพิ่นคอยมองทุกแลงเชา 

(13 มกราคม 2542) 
 

การศึกษาบทบาทหนาที่ของผญาในรายการผญาดี อีสาน พบวา ผญาในรายการ 
ผญาดี อีสาน มีบทบาทหนาทีท่ั้งตอปจเจกบุคคล และตอสังคมอีสานโดยรวม ซึง่สามารถสรุป
ออกมาไดเปนตารางได ดังนี ้
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ตารางแสดงสรุปบทบาทหนาทีข่องผญาจากรายการผญาดี อีสาน 
 

บทบาทปจเจกบุคคล บทบาทตอสังคม 
สรางความบันเทิงและเพลิดเพลิน 
บันทกึเหตกุารณ 
เราใหเกิดความคิด แนะนําสัง่สอน 
ระบายอารมณ ลดความเกบ็กดคับของใจ 
เปนเครื่องยึดเหนีย่วจิตใจและสรางเสริม
กําลังใจ 

เผยแพรความรู 
สืบทอดและจรรโลงวัฒนธรรมทองถิน่ 
จรรโลงสถาบนัทางสงัคม 
ควบคุมสังคม 
ติดตอส่ือสาร เชื่อมความสมัพันธ 
วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น 

 
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี ้ ทําใหเหน็ไดวา การที่รายการผญาดี อีสาน สามารถดําเนิน

รายการมาเปนระยะเวลากวา 30 ป มีผูฟงและผูแตงผญาเปนจํานวนมากทั้งในจังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดใกลเคียง จนเกดิการรวมกลุมกันกอต้ังชมรม ผญาดีอีสาน นั่นเพราะ 
ผญาในรายการดังกลาวยงัคงมีบทบาทหนาที่ตางๆ ตอคนอีสานและสังคมอีสาน บทบาทหนาที่
ดังกลาวนีม้ีทัง้สวนที่เหมือน และแตกตางไปจากบทบาทหนาที่ของผญาโบราณ ทั้งนี้เพราะผญา
ดังกลาว ถกูถายทอดผานสื่อมวลชน คือ วิทยุกระจายเสียง และเปนผญาที่เกิดข้ึนในบริบทของ
สังคมสมัยใหม โดยมีผูแตงและผูฟงเปนคนอีสานยคุใหม ดงันั้นบทบาทหนาที่ของผญาจงึ
จําเปนตองตอบสนองตอความตองการกลุมคนเหลานี้ เชน หนาที่ของการเปนสื่อรณรงค
ประชาสัมพันธ หนาที่ของการสื่อเปนในการติดตอส่ือสาร และวพิากษวิจารณแสดงความคิดเห็น 
เปนตน อยางไรก็ตาม ผญาในรายการผญาดี อีสาน กย็ังคงมีหนาที่ใหความบันเทงิ หนาที่ให
การศึกษา หนาที่สืบทอดวัฒนธรรม และควบคุมสังคม อันเปนบทบาทหลักของคติชน 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

การวิเคราะหผญาจากรายการผญาด ี อีสานนี ้ ผูเขียนวิทยานิพนธมวีัตถุประสงคทีจ่ะ
ศึกษาวเิคราะหลักษณะรูปแบบ เนื้อหา ภาษาของผญาจากรายการวิทยกุระจายเสียง และศึกษา
ภาพสะทอนทางสงัคมและโลกทัศนของคนอีสานปจจุบนั รวมทั้งวิเคราะหบทบาทหนาที่ของผญา
ในรายการวทิยุกระจายเสียงที่มีตอสังคมดวย 
 ผญาที่ใชในการศึกษาครั้งนีเ้ปนผญาที่อานออกอากาศในรายการผญาดี อีสาน ทาง
สถานวีทิยุกระจายเสียงทหารอากาศ 014 ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2546 รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,386 บท 
 ขอมูลผญาในรายการผญาดี อีสาน ดังกลาวนี้ สามารถนํามาจัดแบงประเภท โดยถือ
เกณฑการแบงตามจุดมุงหมายในการแตงได 7 ประเภท คือ  

1. ผญาแงคิดคําสอน  
2. ผญาเกี้ยว  
3. ผญาอวยพร  
4. ผญานทิาน  
5. ผญาระบายความรูสึก  
6. ผญาวิพากษวจิารณ 
7. ผญาเบ็ดเตล็ด  

 ในประเด็นของการศึกษาวิเคราะห ผูเขียนวทิยานพินธไดแบงออกเปน 3 ประเดน็หลัก 
คือ การวิเคราะหรูปแบบ เนือ้หา และภาษาของผญาจากรายการวทิยกุระจายเสียง การศึกษาภาพ
สะทอนทางสงัคมและโลกทศันของคนอีสาน และการศึกษาบทบาทหนาที่ของผญาในรายการ
วิทยกุระจายเสียง ซึง่สรุปผลไดดังนี้ 
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1.  การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และภาษา 
  

จากการวิเคราะหรูปแบบ เนือ้หา และภาษาของผญาในรายการผญาดี อีสาน ผูเขียน
วิทยานิพนธพบวา รูปแบบ เนื้อหา และภาษาของผญาดังกลาวมทีัง้สวนที่เหมือนและแตกตางไป
จากผญาโบราณ ดังนี ้
 

1.1  ดานรูปแบบ 
ผญาในรายการผญาดี อีสาน สวนใหญมีรูปแบบเปนรอยกรองขนาดยาว เนนสัมผัส

สระทายวรรคตอเนื่องกนัไป ไมจํากัดจาํนวนพยางคในแตละวรรค แตสวนใหญจะมจีาํนวน 5-11 
พยางค ซึ่งคลายกับรายยาวของภาคกลาง หรือลักษณะกลอนลาํ ทีห่มอลําในอีสานใชในการขบั
รอง ทัง้นี้รูปแบบดังกลาวนี้มีลักษณะที่ไมตางไปจากผญาโบราณ เพียงแตผญาโบราณสวนใหญ
เปนรอยกรองขนาดสั้น อาจมีรูปแบบของรอยกรองขนาดยาวในผญาอวยพร และผญาเกีย้วแบบ
สาสนรัก นอกจากนี้ผญาโบราณจะเนนความไพเราะที่เสยีงมากกวาการสัมผัสสระ อนึ่งการที่ผญา
ในรายการผญาดี อีสานมีลักษณะของกลอนลําดังกลาวทําใหเหน็ไดวา ลักษณะของศิลปะพืน้บาน 
มกัจะมีความสัมพันธและมอิีทธิพลซึ่งกนัและกัน เนือ้ความในกลอนลําเองก็มกัจะมีการ
นําเอาผญาโบราณที่จดจําสบืตอกันมาไปใชในการรองหมอลํา และคนทีฟ่งหมอลาํก็อาจจะจดจาํ
ทั้งถอยคําผญาโบราณและกลอนลํามาใชเขียนขึ้นใหมเปนผญาของตนเองแลวสงมาออกรายการ
วิทยกุระจายเสียง ดวยเหตนุี้ ผญาในรายการผญาดี อีสานจงึมีรูปแบบของกลอนลาํ 
 
 1.2  ดานเนื้อหา 
 ผญาในรายการผญาดี อีสานมีเนื้อหาทีห่ลากหลาย อันไดแก เนื้อหาที่เกีย่วกับวิถีชวีิต
ความเปนอยู เนื้อหาทีเ่กี่ยวกับประเพณวีฒันธรรม เนื้อหาที่เกีย่วกบัความรัก เนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
บันทกึเหตกุารณ ขอมูลขาวสาร ความรู เนื้อหาที่เกี่ยวกบัปรัชญาศาสนา ความเชื่อ และเนื้อหาที่
เกี่ยวกับนทิานและวรรณกรรม ขณะที่ผญาโบราณ นัน้สวนใหญจะมีเนื้อหาที่เกีย่วกบัคําสอน 
ความรัก หรือธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงดานเนื้อหานี้ อาจสืบเนื่องมาจากรูปแบบของผญา ได
เปล่ียนจากรอยกรองขนาดสัน้มาเปนการแตงบทรอยกรองขนาดยาว ทาํใหผญาสามารถแสดง
รายละเอียดของเนื้อหาไดมากข้ึน ดังนั้นเนื้อหาที่พบจึงปรากฏเนือ้หาที่เปนเรื่องเลา ความรู 
เหตุการณขาวสาร จํานวนมาก โดยเฉพาะเนื้อหาทีเ่กี่ยวกับนทิาน ซึง่พบทั้งที่มีเนื้อหามาจากนิทาน
อีสป นิทานชาดก และนิทานที่แตงขึ้นใหม เปนตน ในขณะที่ผญาโบราณจะไมมีเนื้อหาเกีย่วกับ
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นิทานเพราะเปนผญาขนาดสั้น อาจมีการกลาวอางถึงนทิานพืน้บานในเชิงเปรียบเทยีบ แตไมไดให
รายละเอียด 
 
 1.3  ดานภาษา 
 การใชภาษาของผญาในรายการผญาดี อีสานพบวามศีิลปะการใชภาษา อันไดแก 
การใชคําสรอย คําเสริม การใชคําวิเศษณ การใชภาพพจน และการใชคําผวน มีศิลปะการใชเสียง 
และการใชคํา ไดแก การเลนสัมผัส การเลนเสียงคํา การซ้ําคํา เปนตน ดานภาษาถิ่น พบวามกีาร
ใชภาษาถิน่ในลักษณะผสมผสานกบัภาษาไทยกลางและภาษาองักฤษ ขณะที่คําศพัททองถิ่นภาค
อีสานซึง่เปนศัพทเกาๆ จะพบนอยลง และคนอีสานรุนใหมหลายคนมักจะไมรูจักและไมทราบ
ความหมายของคําโบราณ อีกทัง้ปรากฏคํายอคลายลักษณะการใชภาษาในหนงัสือพิมพ ทัง้นี้
นาจะมาจากการที่สังคมอีสานเปดรับวัฒนธรรมจากภูมิภาคสวนกลางและจากตางประเทศ และ
ปจจัยดานการศึกษาในระบบโรงเรียน ทาํใหคนอีสานรุนใหมเกิดการแลกเปลี่ยนและซบึซับ
วัฒนธรรมดานการใชภาษาดังกลาว 
 
 อนึ่ง จากการศึกษาดานรูปแบบ เนื้อหา และภาษาของผญาในรายการผญาดี อีสาน 
ทําใหเหน็ถงึความสัมพนัธของผญากับบริบททางสงัคม กลาวคือ ปจจัยดานสภาวะแวดลอมทาง
สังคม ม ีอิทธพิลตอรูปแบบ เนื้อหา และภาษา เพราะจะเห็นไดวา เมื่อสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ผูแตงซึ่งเปนสวนหนึง่ของสงัคมก็ยอมไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงนั้นดวย ดังนัน้ผูแตง
จึงตองปรับเปลี่ยนผญาใหมคีวามสอดคลองกับวถิีการดําเนนิชีวิตที่เปลี่ยนไป และเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูฟงซึง่เปนคนอีสานยุคใหม 
 
2.  ภาพสะทอนทางสงัคมและโลกทศันของคนอีสาน 
  

จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสาน ยงัทาํใหเหน็ถงึภาพสะทอนทางสงัคม
และโลกทัศนของคนอีสาน ดังนี ้
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 2.1  ภาพสะทอนทางสังคม   
ภาพสะทอนทางสงัคม ที่ปรากฏในผญาจากรายการผญาดี อีสาน ไดแก ดานอาชีพ

และเศรษฐกิจของชาวอีสาน ดานวิถีชวีิตความเปนอยู ดานปญหาสงัคม ดานวัฒนธรรมการบริโภค 
และดานศิลปวัฒนธรรมพืน้บานอีสาน ดังนี ้
 

2.1.1   ดานอาชพีและเศรษฐกจิของชาวอีสาน พบวา ชาวอีสานสวนใหญ
ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู แตการผลิตเปลี่ยนไปจากเดมิ คอื ผลิตเพื่อการคา ทาํให
ตองใชเทคโนโลยีทางการเกษตรมากขึ้น และเกษตรกรชาวอีสานตองประสบปญหาตนทนุในการ
ผลิตที่สูง รายรับไมเพียงพอกับรายจาย ดังนัน้หลงัสิน้ฤดูการเก็บเกี่ยวแลว เกษตรกรชาวอีสาน
จํานวนมากจึงเดินทางไปขายแรงงานยงัทองถิ่นอืน่ สวนใหญมกัเปนกรรมกรกอสราง หากมีเงินก็
จะเดินทางไปรับจางตางประเทศ โดยเฉพาะแถบตะวันออกกลาง 

2.1.2 ดานวิถีชวีิตความเปนอยู พบวา มีความเปลีย่นแปลงไปจากในอดีต
อยางมาก ผูแตงผญาในรายการผญาดี อีสาน สวนหนึ่งมกัเขียนเลาถึงสภาพสงัคมอีสานที่เปน
ความทรงจาํเมื่ออดีตเพื่อเลาใหลูกหลานอีสานรุนใหมไดรับรู แตผญาสวนหนึ่งกไ็ดสะทอนความ
เปล่ียนแปลงในปจจุบนัที่เกดิขึ้น ทัง้สภาพบานเมือง และคานยิมที่เปล่ียนไป ในสมยัอดีตนั้น
ครอบครัวของชาวอีสานจะนยิมผัวเดียวเมยีเดียว มีความอดทนซื่อสัตยตอคูครอง ไมหยารางกัน
งายๆ ผิดจากปจจุบัน ซึ่งครอบครัวไมสมบูรณนัก และชายหญิงนิยมครองตัวเปนโสดมากขึ้น บาง
คนก็ครองรักกบัเพศเดียวกัน 

2.1.3 ดานปญหาสงัคม พบวา สังคมอีสานเกิดปญหาสงัคมดังเชนที่สังคม
เมือง หรือสังคมอุตสาหกรรมประสบ กลาวคือ ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยทีําให
ประชากรสวนหนึง่ยงัไมมีความรูความเขาใจและพรอมทีจ่ะรับสภาวการณดังกลาว จึงกอใหเกดิ
ปญหาการครอบครัว วัยรุน ยาเสพติด การวางงาน 

2.1.4 ดานวัฒนธรรมการบริโภค ชาวอีสานนิยมบริโภคขาวเหนียวและปลา
เปนอาหารหลกั มีกรรมวธิีการถนอมอาหารที่ข้ึนชื่อในรูปแบบการหมกั คือ ปลาแดก หรือปลารา 
ในสมัยอดีตคนอีสานนยิมรับประทานอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ แตปจจุบันเมื่อมีความรูดาน
โภชนาการและอนามัยมากขึ้น ทาํใหการรับประทานอาหารดิบลดนอยลงอยางมาก นอกจากนี้
เนื้อหาในผญายังสะทอนใหเห็นถึงการแพรกระจายทางวัฒนธรรมการบริโภคจากทองถิน่อื่น และ
จากตางประเทศ ซึ่งคนอีสานไดรับเขามา เชน การรับประทานอาหารจานดวนหรือฟาสตฟูด เปน
ตน 
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2.1.5 ดานศลิปวัฒนธรรมพื้นบาน ปรากฏในเรื่องของขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี ไดแก ฮีตสิบสองคองสิบส่ี ประเพณีลงขวง การบวช การแตงงาน การแสดงหมอลาํ 
ดนตรีพื้นบาน เชน แคน  ซอ โหวด เปนตน ศิลปหัตถกรรมการทอผาไหม ผาฝายที่ข้ึนชื่อของชาว
อีสาน รวมไปถึงการละเลนพื้นบาน ไมวาจะเปน เสือกินหมู งูกนิไก เฮือนนอย ซึ่งในปจจุบนันี้
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี เหลานีน้บัวันแตจะลดนอยลง ซึง่พบภาพสะทอนของความเปลี่ยน
เหลานี้ในผญา กลาวคือ ในเนื้อหาปรากฏเรื่องของการแสดงหมอลําซิ่ง การเลนเกมกด และการ
แตงกายสมัยใหม เปนตน 
  

2.2  โลกทศันของคนอีสาน 
ผญาในรายการผญาดี อีสาน สะทอนใหเหน็ถงึโลกทศันของชาวอีสานที่มพีื้นฐานมา

จากหลักคําสอนทางพระพทุธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อเกีย่วกบัผีและเทวดา ซึ่งเมื่อศึกษา
แลวสามารถสรุปโลกทัศนได 4 ประการ ดังนี ้

 
2.2.1 โลกทศันของคนอีสานตอมนุษย คนอสีานมองวาทกุชีวิตลวนตองเกิด

แกเจ็บตาย ดานสถานภาพทางเพศนั้น มมีุมมองวาผูชายเปนเพศที่แขง็แรงจึงตองดแูลดผูที่ออนแอ 
สวนผูหญิงนั้นคนอีสานใหความสาํคัญกับเร่ืองของจิตใจและความประพฤติมากกวาเรื่อง
รูปลักษณภายนอก ขณะทีบ่คุคลเพศที่สาม หรือที่เปนเพศที่คร่ึงๆ กลางๆ นัน้คนอีสานจะมองวา 
เปนบุคคลที่มกีรรมและเปนเรื่องที่ผิดธรรมชาติ ในการดําเนนิชวีิต คนอีสานสวนใหญยังคงถือ
แนวทางตามหลักพุทธศาสนา ถือหลักของความไมประมาท ขยนัหมัน่เพยีร อดทน และซื่อสัตย อีก
ทั้งยังใหความเคารพนับถือผูอาวุโสอยางยิง่ และนิยมยกยองสามีภรรยาที่มีคูครองเพยีงคนเดยีว 

นอกจากนีช้าวอีสานยังใหความสาํคัญกับการศึกษาอยางมาก เพราะมุงหวงัใหบตุร
หลานไดเปนเจาคนนายคน ในอดีตคนอีสานยกยองขาราชการ รองลงมาคือชาวนา และดูถูกอาชพี
พอคา แตปจจุบัน เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงไปอาชพีพอคาไดรับการยอมรับมากขึ้น และคน
อีสานจาํนวนมากจงึหนัมาประกอบอาชพีคาขาย 

 
2.2.2 โลกทศันของคนอีสานตอสังคม   คนอีสานบางกลุมมองวา การ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมบางอยางเปนเรื่องที่ด ี แตอีกกลุมไมนยิมการเปลี่ยนแปลง 
และมองวา สังคมอีสานในอดีตดีกวาปจจุบัน ดานการปกครองนัน้ คนอีสานใหความสําคัญกับคน
ดีและคนซื่อสัตยที่จะมาเปนผูนาํมากกวาคนเกง  
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2.2.3 โลกทศันของคนอีสานตอธรรมชาติ  พบวา ชาวอสีานนับแตอดีตให
ความสาํคัญกบัธรรมชาติและเหน็คุณคาของสรรพชีวิต อีกทัง้มองวาการเกิดขึ้นของธรรมชาตนิั้น
มนุษยไมสามารถกําหนดได เพราะมนษุยอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ ดังนั้นคนอีสานจงึ
พยายามดําเนนิชีวิตใหสอดคลองกลมกลนืไปกับธรรมชาติ และเห็นวามนุษยไมควรฝนธรรมชาติ 
ซึ่งคนอีสานในปจจุบันสวนใหญก็ยงัคงเหน็วาธรรมชาตมิีอิทธพิลตอชวีิต 

2.2.4 โลกทศันของคนอีสานตอสิ่งเหนือธรรมชาติ  พบวา การนับถือผีของ
ชาวอีสานนั้นมีมานานแลว กอนที่จะหนัมานับถือพุทธศาสนา เมื่อชาวอีสานหันมานบัถือ
พระพทุธศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับผีก็ยงัไมอาจลบเลือนไป เชน ความเชื่อเร่ือง ผีฟา ผีแถน ผีปูตา 
เปนตน สวนศาสนาพทุธนัน้ถือไดวามีอิทธิพลอยางยิง่ตอวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อของคนอีสาน 
โดยเฉพาะเรื่อง บุญบาป ชาติภพ สวรรคนรก และปจจุบันผูชายชาวอีสานยงันยิมบวชเรยีนอย ู  
มาก 
 นอกจากนี ้คนอีสานยงัมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร เชน โชคลาง การพยากรณ 
คาถาอาคม เครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะสังคมในอดตี เขตจังหวัดภาคอีสานที่มพีรมแดนติดตอ
กับเขมรจะขึ้นชื่อเร่ืองหมอไสยศาสตร แตปจจุบันคนอีสานมีความเชื่อในเรื่องเหลานี้ลดนอยลง
มาก เพราะความเจริญดานวทิยาการความรู ทําใหเร่ืองเหลานี้คอยๆ จางหายไป 
 
3.  บทบาทหนาที่ของผญาในรายการผญาดี อีสาน 

 
จากการศึกษาผญาในรายการผญาดี อีสานพบวาผญาดังกลาวแมจะมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และวิธกีารนาํเสนอโดยผานสื่อ แตกระนั้นผญาก็ยงัคงมี
บทบาทหนาทีต่อปจเจกบุคคลและสังคมอีสานโดยรวม 

ผลการศึกษาพบวา ผญาในรายการผญาดี อีสาน มีบทบาทหนาที่ดงัตอไปนี้ คือ สราง
ความบนัเทงิและเพลิดเพลินใจ ใหการศึกษาเผยแพรความรู เราใหเกดิความคิด แนะนําสัง่สอน
และควบคุมสังคม เปนสื่อในการติดตอส่ือสารและเชื่อมความสมัพันธระหวางบคุคล บันทกึ
เหตุการณ ระบายอารมณและลดความเกบ็กดคับของใจ เปนเครื่องยดึเหนีย่วจิตใจและสรางเสรมิ
กําลังใจ วิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็น เปนสื่อรณรงคประชาสัมพันธ สืบทอดและจรรโลง
วัฒนธรรมทองถิน่ และบทบาทหนาทีป่ระการสุดทาย จรรโลงสถาบนัทางสังคม  

จะเหน็ไดวา ผญาในรายการผญาดี อีสาน สวนหนึง่นัน้ยังคงแสดงบทบาทหนาที่หลกั
ของความเปนขอมูลทางคติชนวทิยา อันไดแก บทบาทในดานใหการศึกษา บทบาทในดานความ
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บันเทงิ และบทบาทในดานจรรโลงวฒันธรรม อยางไรก็ตาม เมือ่ผญาถูกนํามาถายทอดผาน
ส่ือมวลชน คือ วิทยุกระจายเสียง ทาํใหผญาสวนหนึ่งไดแสดงบทบาทหนาที่ในสวนของสื่อมวลชน
ดวย เชน การเผยแพรขอมูลขาวสาร การประชาสัมพนัธ การวิพากษวิจารณแสดงความคิดเหน็ 
เปนตน  
 
 กลาวโดยสรุป การวเิคราะหผญาจากรายการวทิยกุระจายเสียงในประเด็นตางๆ ทํา
ใหเหน็ถงึความเปลี่ยนแปลงของผญาทั้งดานรูปแบบ เนื้อหา และภาษา เมื่อเทียบกับผญาโบราณ 
ทั้งนี้ความเปลีย่นแปลงดงักลาวเกิดขึ้นตามบริบททางสงัคมซึ่งเปลีย่นไป กลาวคือ เมื่อประเพณี
วัฒนธรรมเปลีย่นแปลงหรือเลือนหายไปเปนผลใหผญาหมดบทบาทหนาที่ตามไปดวย เชน ไมมี
การลงขวงในเวลาเย็น คนอสีานจงึขาดโอกาสทีจ่ะพูดผญา และเมื่อส่ือมวลชนกาวเขามามีบทบาท
ในวิถีชวีิตของชาวอีสาน ทาํใหเกิดการพดูผญาผานสื่อวิทยกุระจายเสียงแทน และเมื่อเกิดกลุม
ผูฟงผญาเปนคนอีสานสมัยใหม ผูแตงผญาก็เปนคนอสีานสมยัใหม ผญาจงึมีการปรับตัวเองให
สอดคลองกับความตองการของกลุมคนดงักลาว และเพื่อการอนุรักษผญาใหคงอยูในสงัคมที่
เปล่ียนไป อยางไรก็ตามจะเหน็ไดวาผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียงยังคงมบีทบาทหนาทีต่อ
คนอีสานและชุมชนอีสานหลายประการ ซึ่งทาํใหเหน็วาบทบาทหนาที่ดังกลาวไดขยายวงกวางกวา
บทบาทหนาทีข่องผญาในอดีตเพราะผญามีรายการเสยีงไดทําหนาทีข่องการรณรงคประชาสัมพนัธ
เผยแพรขาวสาร ดังนัน้ ผญาในรายการผญาดี อีสาน ก็ถือวามีฐานะเปนสื่อมวลชน ซึง่นับเปน
บทบาทใหมทีช่วยให “คําผญา” ไมเลือนหายไปจากสงัคมอีสาน 
 
ขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหผญาจากรายการวทิยุกระจายเสียงครั้งนี ้ ทาํใหผูเขียนวทิยานพินธมี
โอกาสไปเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งพบวายงัมีรายการวิทยกุระจายเสียงที่เกีย่วกบัผญาอีกหลาย
รายการ จึงขอเสนอแนะใหผูสนใจศกึษาเปรียบเทียบผญาจากรายการวทิยกุระจายเสียงตางๆ 
ตอไป ซึ่งจะทําใหเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนเหน็ถงึความเปลี่ยนแปลงของผญาในยุค
ปจจุบันไดชัดเจนมากยิง่ขึ้น นอกจากนี้ขอมูลผญาดังกลาวยังสามารถจะศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวกับความสัมพันธของคติชนกับส่ือมวลชนไดเปนอยางดีดวย  
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ภาคผนวก ก. 
 

คําศัพทภาษาถิ่นอีสานที่ปรากฏในผญา 
 
ก 
กกขา  โคนขา (น. 243) 
กระชัง  เครื่องสําหรับขังปลาชนิดหนึ่ง เครื่องจักสานคลายกระบุง (น. 242) 
กระบุง  ภาชนะสานรปูกลมทึบ พืน้กนเปนสี่เหลี่ยมมีตีน (น. 242) 
กะเบียน  ภาชนะสานอยางกระดงแตเล็กกวา (น. 33, 242) 
กาง  กิ่งไมที่ใบรวงหลนหมดแลว เหลือแตกิง่เลก็กิ่งนอย เรียกวา “กางไม” (น. 83) 
ก่ํา  สีคล้ํา (น. 158, 176, 226) 
ก้ํา  ฝาย ขาง เบื้องทิศ (น. 273, 275, 291, 294) 
กิ้น  ส้ันๆ (น. 74, 243, 272) 
กวน  กะละมงักนร่ัวที่รองดวยผาขีร้ิ้ว ใชหนุนรองโองน้าํ (น. 168) 
กอง  โนมกิง่ โคงลง (น. 228 ) 
โกน  โพรง ชองที่กลวงเขาไปในตนไม (น. 82, 121) 
 
ข 
ขวย  มากมาย นับไมถวน (น. 72, 94) 
ขัว  ขวา (น. 82) 
ขวั้น  สวนที่ตอของกานดอกไม ใบไม ผลไม และอ่ืนๆ ภาษาไทยกลางใช ข้ัว (น. 157) 
ข่ีไถ  ขุยไผ (น. 103) 
ข่ีโพ  โคลนตมที่ผสมกับมูลโคกระบือบนถนนหนทางที่เปนแอง ข้ีตะโพ กเ็รียก (น. 169) 
ขีนขวย  สับสน ปนเป (น. 262) 
 
ค 
คะนิง  คะนึง คิดถึง ตรึกตรอง (น. 104) 
คะมะ  ตื่นตกใจ สะดุง (น. 282) 
คิง  รางกาย (น. 68, 75, 177, 203) 
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คิ้ว  แมนยํา (น. 283) 
คึด  คิด นึก (น. 66, 67, 70, 80, 85, 88, 100, 109, 110, 175) 
คัว  จับ ควา (น. 67, 141) 
คอนลอน  เกลี้ยงมาก (น. 136) 
เคียน  พัน คาด (น. 200, 233) 
เครือขอฮอ  บอระเพ็ด (น. 271) 
คุ  ถังน้ํา (น. 204) 
โคม  ขม คลอม (น. 74, 139) 
 
ง 
งาย  เวลาอาหารเชา ประมาณ 7.00-9.00 น. (น. 65, 165) 
งวน  ยาพษิ (น. 261) 
เงา  มืดครึ้ม (น. 103) 
แงง  มอง สอง (น. 110, 204, 221) 
ไง1  ฝุนผง ฟุงกระจาย ปลิววอน (น. 103) 
ไง2  แหย (น. 233) 
 
จ 
จาว  รุนแรง (น. 199) 
จอง  เหนีย่ว ดึง ร้ัง (น. 70, 102) 
จื่อ  จดจํา จาํใสใจ (น. 90, 115, 121, 126) 
จัว  สามเณร (น. 251) 
จุยจาย  เบี้ยบายรายทาง (น. 115) 
จน  อาการดังติดตอกันของเสยีงคน หรือสัตว (น. 137, 138, 144) 
จอนฟอน   ลักษณะสิ่งที่มสีีขาวโพลน มจีํานวนนอย ถามาใช จุนพุน (น. 259) 
เจิด  รอนถลา (น. 283) 
แจฮั้ว  มุมร้ัว (น. 244) 
โจะ  หยุด พัก คอย (น. 275) 
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ช 
ชิน  บุญกรรม วาสนา (น. 213) 
เชียง  ผูที่เคยบวชเปนสามเณรแลวสึกออกมา (น. 107, 235) 
 
ซ 
ซา  ขาวลือ (น. 143) 
ซาบลาบ  ที่เรียงกันอยูเปนจํานวนมาก (น. 115) 
ซอม  สังเกต พิจารณา (น. 86, 103) 
ซอย  ชวย (น. 68, 76, 83, 87) 
เซี่ยงซน  พึ่งพิง (น. 145) 
ซิง  ตาขายดักสัตว (น. 224) 
ซิ่น  ผาถุง (น. 240) 
 
ด 
ดาม  เทานี้ เพียงนี ้(น. 70, 77) 
ดั้ง  เสาไมเครื่องเรอืนที่ตัง้บนกลางขื่นรับอกไก (น. 283) 
ดอม  ดวย โดย เอื้อเฟอ อาทร (น. 100, 112, 126, 142) 
เดิ่น  ลาน สนาม ทีร่าบโลง (น. 109) 
 
ต 
ตํานนิ  ตําลึง (น. 214) 
ตาว  กลับ ไปแลวกลับมา (น. 84, 88, 104, 177) 
ตั๋ว  โกหก (น. 87) 
ติ่ว  ยุงยาก หนักหนาสาหัส (น. 86, 103) 
ตอย  แตะ สะกิด (น. 112 ) 
เตา   ชุมนุม รวมกลุมกัน เชน “เตาโฮม” (น. 79, 100) 
ตูม แมงชนิดหนึง่ตัวเล็กขายาว ตัวคลายเหาแตกนโตกวา มกัทําแองที่อยูตามเนนิ

ทราย เพื่อดักจับสัตวเล็กๆ กินเปนอาหาร (น. 283 ) 
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ถ 
ถาว  แถว แนว (น. 175 ) 
ถืก  โดน ถกู (น. 105, 113, 117) 
 
ท 
ทั่ง  กระทุง กระแทก (น. 112 ) 
ทอน1  เถิด เถอะ (น. 75) 
ทอน2  รวมไว สุมกันไว (น. 245) 
เทิง  ทั้ง (น. 82, 85, 89, 99, 100) 
 
บ 
บึ้ง  สัตวชนิดหนึง่รูปรางคลายแมลงมุมสีดาํ อยูในรูตามปา (น. 283) 
บืน  คืบไป ปนปาย (น. 159) 
บอน  ที่ (น. 85, 90,105) 
บุน  อาการไหลของของเหลวทีละมากๆ (น. 137) 
 
ป 
ปะ  ทิ้ง (น. 184, 255, 269) 
ปง  ผลิ งอก (น. 155) 
ปลาเดิด  ปลากระดี่ (น. 219) 
ปอง  ฉลาด เฉียบแหลม มีความจาํดี (น. 77) 
ปอน  สง ยืน่ (น. 280 ) 
ปนไป  กลับไปกลับมา ตลบตะแลง (น. 258) 
เปง  วิดน้ําออก (น. 243) 
เปนเวิน่  เบิกบาน แจมใส (น. 137) 
เบย  เผย (น. 142) 
เปอเคอ  ลักษณะทีว่างไมสนิท ไมเปนระเบียบของสิ่งที่เปนแผน เชน จอ หรือ กระดง  
  (น. 261) 
แปน  ไมกระดานสาํหรับปูฝา หรือมุงบาน (น. 271) 
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แปว  เปนแผล (น. 76, 90) 
ปุม  เปนกลุม (น. 203) 
ปู  ทื่อ ไมแหลม (น. 217) 
 
ผ 
ผลา  ผล (น. 78) 
ผอวน  นอง (น. 41) 
ผ่ัน  กลับ (น. 85, 105, 114, 122) 
ผาง  ไดอยูใกลๆ (น. 236) 
 
พ 
พะนะ  เชนนั้นนะ (น. 209) 
พาน  พบปะ ปะทะ (น. 80) 
พั้ว  ไมดอก พวงชอ (น. 318) 
พอ  พบ (น. 81, 83, 90, 180) 
เพิ่น  ทาน เธอ (น. 67, 100) 
เพีย  ตําแหนงขุนนางโบราณ (น. 253) 
แพง  หวง (น. 100, 122) 
 
ม 
มม พน รอดพน (น. 66) 
มาง ทําลาย ลาง (น. 78, 179) 
มาย มาวนมาเวยีน มาเกี้ยวพา (น. 100) 
มืน เปด ลืม เชน มืนตา หมายถงึ ลืมตา (น. 130) 
มวย หวดสําหรับนึง่ขางเหนียวชนิดหนึ่ง รูปทรงกระบอก (น. 242) 
มุน ละเอียด แหลก เชน มุนม ี(น. 114) 
แมงงองแงง ลูกน้ํา (น. 218) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 356

ย 
ยาง เดิน (น. 84, 88) 
ยาม ดู เยี่ยม (น. 90) 
ยามๆ ยิ้มรา (น. 269) 
เยิ้น นาน เนิน่ ยาว (น. 80) 
 
ล 
ลํ่า  มอง (น. 153) 
ลํ้า  ใหญ ลน (น. 74, 75) 
ล่ืน  เกิน เลย เชน ล่ืนครู (น. 225, 257, 261) 
ไล  ละทิ้ง จากไปไมแยแส (น. 77, 83, 164) 
ลุน  ภายหลงั ทีหลงั (น. 126, 261, 289) 
 
ว 
วาด  ลักษณะทาทาง บุคลิก (น. 324) 
เวา  พูด (น. 84, 87, 170, 175, 180) 
 
ส 
สวอย  สอยวอย แฉลม แชมชอย สดชื่น สวยงาม (น. 104) 
สะนอย  ชื่อหวายชนิดหนึง่ เสนเลก็ๆ และยาว (น. 122) 
สะออน  ชอบใจ พอใจ พลอยยนิดีดวย (น. 161, 286) 
สาด  เสื่อ (น. 309) 
สายบือ  สะดือ (น. 70) 
สวง  โลง (น. 77, 81, 89, 116) 
สวย1  อาบ ชะลาง (น. 111) 
สวย2  เรียวยาว ผอม ลีบ (น. 174) 
เสี้ยง  หมด ส้ิน ทั้งหมด ทัง้สิ้น (น. 136) 
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สูน  โกรธ (น. 150) 
โสก  ที่ซึ่งเปนแองลกึ หรือน้ําไหลจนเปนรองลึก โตรก (น. 137) 
โสง  กางเกงขากวาง (น. 130) 
 
ห 
หาน  อาจหาญ หาญกลา (น. 85) 
หนวยแมง  ผลที่แมลงเจาะกิน (น. 281) 
หมากทนั  ตนพทุรา (น. 73) 
หมากสีดา  ฝร่ัง (น. 205) 
หลา  ชา ทีหลงั (น. 70, 173) 
หวด  ภาชนะที่นึง่ขาวเหนยีว หรืออาหาร (น. 242) 
หอม  หอมลอม ลอม แห (น. 212) 
หลา  เครื่องปนฝายหรือไม (น. 242 ) 
หลัว  ไมไผเนื้อหนาใชทําฝน (น. 235) 
หลวง  ใหญ กวาง (น. 221) 
หลิง  คํานึง เลง็ (น. 67, 75) 
หลุบ  ยุบลง ต่าํลง (น. 125) 
หล ู  ทะล ุ(น. 223) 
เหมื่อ ไมรูสึกตัว (น. 259) 
เหลื้อม  เปนเงา มนัปลาบ (น. 75) 
แหง  แหย (น. 327) 
โหง  ขัง (ใชกับน้ํา) (น. 317) 
 
อ 
อ่ัง  อัดแนน รวมกนัอยูมาก (น. 89, 107, 109) 
ออง เครื่องรัดคอควาย หรือคอววัใหติดกับแอก อาจทําดวยหนงัหรือเปลือกไม หรือ

เชือกขนาดใหญ (น. 102) 
ออมปอม ลักษณะกลมมน (น. 224) 
อวย  หันกลับ กลบัคืน (น. 159) 
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อ่ินออย  ออยอิ่น ออนหวาน นิม่นวล (น. 257) 
อ้ิว  เครื่องเอาเมลด็นุนเมล็ดฝายออก (น. 242) 
เอิ้น  เรียก (น. 90, 99, 116, 117, 121) 
เอื้อน  หยุด หาย (น. 131) 
แอง  แองน้ํา โอง (น. 168) 
 
ฮ 
ฮน  เรารอน (น. 259) 
ฮํา  ทําใหเปยกชุม (ใชกับหมอกและฝน) (น. 103, 124, 328) 
ฮ่ํา  พูด หรือคิดซ้ําๆ (น. 68, 211) 
ฮาง  ราง ชาํรุด (น. 30, 105) 
ฮาม  เหินหาง วางเวน (น. 123) 
ฮ่ําฮอน  ตรึกตรอง พรํ่าบน คิดถงึ (น. 140, 154) 
ฮวน  ครวญ (น. 199) 
ฮวม  รวมกัน เขาดวยกัน (น. 80, 131, 135) 
ฮอม  จวน ใกล (น. 149) 
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ภาคผนวก ข. 
 

ตัวอยางผญาในรายการผญาดี อีสาน 
 
1. ผญาคําสอน 
  

ผญาสอนหญิง 
 

ตัวอยางที ่1 
พี่นองเอย ทันฮูจักไปละจา เฮือนสามน้าํสี ่กุลสตรีที่ถูกตอง ควรบควรใหคิดถี่ สาวๆ 

สมัยนี ้วัยรุนสมัยใหม ฮูจักไปละเจา เลยเขียนเขามาเวาใหฟง เฮือนสามมีหยังแนละจา ใหจื่อจํา
กันไว ขอหนึง่วานั้นเฮือนนอน ปดกวาดใหสะอาด ที่นอนหมอนมุง ถอดซักเรื่อยใหพอควร ขอสอง
เฮือนครัวหมองที่เฮาหุงตมควรจัดแจงใหเขาที ่มีระเบียบเรียบรอย หยบิจับใชงาย ขอสามเฮือนผม
อยาใหยุง หวีเร่ือยจั่งคอยงาม ไผเฮ็ดไดทั้งสามขอนี ้ซิดีเลิศประเสริฐศรี อีกน้ําสี่อีกนัน่เด มีหยังแน
ใหควรคิด น้ําทีห่นึง่น้าํจิตใจตน อยาไดโมโหฮาย น้าํที่สองน้ําอาบ ใหมนัใสเริงๆ ตักใสอูแองไว 
หมองมั่วใหถายเท น้ําที่สามน้ําดื่ม อีกนั้นเด ยามแขกไปไทยมาแวะยามละอายทาน น้ําที่ส่ี น้าํ
บูชาเทพราช ยามกลางคนืนั้น เพิน่ลงมาเบิ่งแงง พอเซียงเอย สงคํากลอนมาวอนเจา ดีบดีใหฟง
เบิ่ง เจาผูใสเลิงๆ ใหจื่อจํากนัไวแฟนๆ เอย 

(สาวสมศร ี: 15 ก.ย. 2542) 
 

ตัวอยางที ่2 
หลานางเอย มีผัวแลวทําโตใหถืกชอง คลองผูแกผูเฒา โบราณเวาใหคนิง เพิน่นัน้หลิง

เห็นฮู พอมาคูยอนเกิดกอน ยามเพิ่นสอนบอกชี้ ใหเฮานี้ไดคึดเอา สีโฮเฮนําเอาความโบราณเฒา บ
ไดเอามาวา หาเถื่อพอเฮ็ดได สนใจตั๋วใหเฮ็ดนาํแหนเดอ จําเอาสาเดอหลา ยามผัวไดแนวกนิมา 
อยาชักชาใหปนแจงออกเปนสามไว ในมวลที่มอียู หมูหนึ่งนั้นใหปนไวถาอยูกนิ มวลสองส้ิน อยา
ขีดขัดวัดอยาขาด อยาประมาทคาดไวไปทานใหแกพระสงฆ มวลที่สามปลงใหยายไปในคุมควง 
ใหคึด หวงพีน่องของเฮาใกลไดคูเฮือน เตือนใหคึดฮ่ําไวเปนใภเพิ่นเอิน้วงศา ไดหยัง๋มาอยาสะลมื
แมผัว ยาของตัวอยาลืมไท ใหคดิถมคุณไว มีอันใดใหคดิฮ่ํา สํ่าแมตนอยูบาน งานไปหนาสิฮุงเฮือง  
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อยาสะเคืองเดอทาน อาจารยผูนกัปราชญ ผูฉลาดรอบรูเปนครูเคาเกาผญา สีฯนาํมาหวงัพาให 
แฟนทางไกลไดคึดอาน ภาวนาใหซุมเฮาทกุๆ ทาน สําราญพรอมพอใหญเซียง 

(สีโฮเฮ : 11 มี.ค. 2542) 
 

ตัวอยางที ่3 
เงาผญามาอกีแลว แนววาคนผมหนอยหาแตคําซิมาวาหาแตควมซิเวาคนเฮานี่ อยูบ

เปน ผมบมีพอเสน เห็นหวยีังยิ้มใส คันไผเห็นกะอยาฟาวมัน่ใส แนวหัวลานหากมกัหวนีิว้บอมีเห็น
แหวนโก โสลงทนุสิซื้อใสบอดตาใสไดแวน ยังสิแหงนหนาเบิ่งดาวหนายผูสาว เพิน่หากมาหาเยย 
เถยแตหัวลานแยขอยหากตัดอยูบแพ แตมันขึ้นบทอกนั ออกบานมาเห็นสาวแมฮาง แมหมาย ตัว
ของ ส.ว.(สุวทิย)ชายมาคิดฮอดควมเกา แทนอ..คําพอแมฝากเวา สอนไวตั้งแตหลังยงัเปนสาว
นอยๆ พอแมวา อยาลมืตน คนเปนสาวเปนนาง อยาลวงคองคุณเคาคําโบราณเคยเวา วาเฮียน
สามน้าํสี่กุลสตรีที่ถูกตอง อยามองขามแตประถมเรื่องเฮียนสาม จําอยาไดเลิกลม ขอทีห่นึง่ 
เฮืยนนอน ขอที่สองเฮยีนควั บอนทีท่ําหุงตม ใหจักสมจักลาง สองเฮียนใหสะอาด เฮยีนสามกะอยา
พลาด คือเฮยีนผมบใหยุง หวีเร่ือยกะคอยงามถึงเวลาอาบน้าํใหลางชวยสระผม ความนยิมของคน 
นี่แมนงามแตเดิมแลวแนวสามเฮียนมนัเศรา ไผสิเอาเจาเปนคู ซูกะหนาย บอยากใกล ไผไดซอน 
เพิ่นกะหมาง น้ําส่ีฟงอีกบางน้าํหยังแนควรคิดแมนน้ําจติใจตน อยางไดโมโหฮาย ขอบรรยายใหฟง
ส้ิน ควรบควรใหคิดเบิ่งสองน้ําอาบใหมนัเริง ตักเต็มอูแองไว หมองมัว่ใหถายเท สามน้าํดื่มอีกนัน่
เด อูแองใหสดใส ยามแขกไปไทมา แวะยามอยาอายทาน ใหจดจาํเอาไว เปนคองฮูจักที่ อีกน้ําสี่ 
น้ําเตาปูนแตงไว ยามสิเขาบอนนอน ตอนกลางคืนเทพเจา หากมารกัษาตน รักษาคนยามนอน 
เพิ่นเบิง่แยงแปงเฝา น้ําเตาปูนแตงไว บูชาเทพราช คั่นหญิงใดเฮ็ดได ไปหนาสฮิุงเฮือง พอแมเวา
ตอเนื่อง หญิงใดซางสิสดสวย แมนสิรวยสนิทรัพย บแมนกุลสตรีใด ไผบจักคุณเคา เฮือนสามน้ําสี ่
ฟงใหดีเดอพี่นอง เอาเสยีงเวาจายผญา จําไวแนะนองหลา คัน่เปนหญิงใหคิดฮ่ํา แมนมีเงินมคีํา 
ละลืมของหมูนี้ ไปหนาบเจริญแทแลว ซมุผูสาวเอย 

(23 ม.ค. : 2546) 
 

ผญาสอนหนุมสาว 
 

พี่นองเอย...ตกมาเถิงยุคนี้โลกวิวฒันาการ สิส่ือสารกะรวดเร็วบแหลกเหลวบตัว๋ตม 
สมกับคําเพิ่นเวา ยุคน้ําใหลไฟสวางหนทางสะดวกยิ่ง เปนจริงแททุกประการ ชุมลูกหลานไดเรียนรู 
บมักดูบมักทอง เฮ็ดแตแนวบถูกตอง หาเกี่ยวของสิง่บด ี ซอมเบิง่เดอเดี๋ยวนี ้ ประเพณีบคือเกาบัด
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ฮาคําเพิ่นเวาเจริญแทคูซูแนวความเจริญนีแ้หลวกอปญหา พาใหเนา เบิ่งคักๆคูหมูเจาบคือเคาแต
กอนมา การศึกษานั้นดีแท แตชอบแวออกหาเทีย่ว บาวและสาวมักออกเที่ยวบฟงซ่าํพอแมสอน นุง
เสือเขินออนตอนโชวสายบือคือตาหนาย พวกผูชายกะมักยอมผมแดงแทกะซางเปน กินเหลาเบยีร
ออกหาเลนทําโตเปนนกัเลงใหญ ไปทางไดขับรถซ่ิงหญงิชายนัน้กะดงักน สมัยกอนจานั้นผูหญิง
อายบกลาเทีย่ว ข่ันผูบาวอยากเกีย้วตองไปเวาวาอยูเรือน เดือนเทิงเดือนอยูกับบาน หากอยากไป
เที่ยวงานตองออกไปพรอมนําแม บวอแวออกเลนเปนหญิงแทนาชืน่ใจชายกะทาํดีไดบไปหาเมาแอ
แอน จับแขนสาวกะบกลาตางมีคํานายกยอ พอเถงิยคุเจริญนี่ ประเพณีเร่ิมหนหีางพอแมสอนเขา
บัดอางยุคผูเฒาเตาลานป พอมาเถงิยุคนี้อกเต็มทีแลวพอใหญ ไทยเจริญกาวหนา แตคุณคาไทย
เสื่อมลงความประสงคอยากหวงัฟนใหไทยยืนใหตัง้เที่ยง อยาเอนเอียงนําฝาหรั่งหลายเถาะเจา ฟง
ผูเฒาเวาแนะนํา อยาพากนัเหยียบย่าํเฮด็ใหต่ํามันเสียหาย อยาทาํงายประเพณสีวนที่ดีรักษาไว 
ไทยใหเปนไทยแทอยาไปแวนําฝาหรั่งไทยบพังดอกลกูหลา หากเฮากลาแตส่ิงดี ขออภัยเวามาหนี่
คนเฮ็ดดีอยาเคืองขุน หนนุซอยกันเถาะพีน่องเพราะเฮาตองอยูอยางไทย(พี่นองไทยเอย) 

(พอใหญซิ่งเฉนิหลอย : 26 พ.ค. 46) 
 

ผญาสอนนักเรียน 
 

สวัสดีใหญเซยีงทีเ่คารพอยางสงู และมิตรพยานทกุคนใหญเซียงอันใดที่บถูกบตองกะ
ชอยแนะนําลกูหลานแนเดอใหญเซียง และกะยงันอยอยูบฮูจักรหยัง่ บทนัไดเซาฮอดนม(นม
โรงเรียน) เร่ิมเลยพอใหญวันเวลาเลยเคลื่อนพวกพี่ๆในวัยเรียนปนี่จัง่ใดหนอ พวกพี่ๆนกัเรียนม.
หรือพากันดทุางตมขอเงนิใชบใสการ เบิง่แนเดอฐานะเฮาอยูตามบานนอกชนบท ผูเพิ่นหาแสนรัด
ทดยานลูกโตบมีใช ใหเหน็ใจสองเฒผูเนาเฮือนเพยีรใชจาย คิดนาํหลายแตลูกเตายานเฮานี้เฮ็ดบด ี
ขอรองพวกพี่ๆ ใหตะนึกและตรึกตรองมันสมองเฮามีคิดใหดีสิเรืองรุง บแมนเรียนไปสงูสนุกตัว๋สอง
เฒาเอาเงนิไปใชจาย มันพอตายผูอยูบานลองเฒาไดแลนหา อยากกินหยังกะบกลานอกจากแจว
กับผักผูเฮาเรียนใหเพียรพักยางใหเถงิจุดหมุง คอยพยงุโตตั้งหยังกะถึงจุดหมายคั้นเฮานัน้ตั้งใจตอ
พอแมนเรียนพอลอพอบแมนแมขอแตเงินไปจายใชทางเลวรายสิง่บดี เอาหละพอส่ํานี้ยานพวกพี่
เพิ่นชงัผม บักสบิหวับไดมาเหนือลมกลาสั่งสอนพวกขุมพี่ บไดวาเจาของดีเวาไปตามเด็กนอย
เรียนป.3ความคิดต่ํา อยากใหพี่เปนคนนําเดนิใหมนัถกืตองถนนเสนอันซื่อตรง ยานอายพานองคัง
เขาปายานอดตาย ยานตายายทั้งสองไดนั่งครองแตความกลุม ยานเจอมรสุมรายตายทัง้เปนนอง
จั่งขอรองพี ่ คิดใหดีครบถวนสมควรแลวเจาจั่งทาํ บไดดีเลิศล้ําดอกผูแตงกลอนพยา เพยีงบูชา
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บุญคุณนพหาบลาลาง วางปากลงไวควรวิจัยใหมันถี่เฮด็แตส่ิงที่มันดส่ิีงที่มนัชัว่รายอยากลายไกล
ใหใครควร 

(ด.ช. ทศเศียร : 24 ก.พ.46) 
 

สอนพอแม ผูปกครอง 
  

ผูฟงเอย..เปนพอแมคนนี ่ ตองทําดีเปนตัวอยางพอเฮาสิไดอางสอนเขาไดใหเชื่อฟง 
เสียงจมดังยามเมาเหลา จมใหเขาวาลูกชั่วตัวเปนพอแทๆ หาเมาแอนาเชื่อฟงอยูบอ เสียงเพิน่ดงั
พอๆวาลกูกอสรางปญหา ผูเปนพอนัน้นาตองมีปญญาเหนือเขาบางเฮาควรเฮ็ดเฮาควรสรางเนว
ทางดีใหลูกเบิง้อยาเตลิดเปดเปง เฮ็ดแตแนวขีลาย อายลูกบางสรางใหเปนมีแตสิเขียวเนนใหลูก
เปนตามใจพอ บัดโตเองนั้นนอ สอนโตเอง็บไดไผนอสิเชื่อฟง ผูเปนแมกะควรตั้งในฮีตคองเฮือนบ
แมนเดือนทั้งเดือนเลาะหาแตวงไพ เฮ็ดแนวไดซูมื้อนี้ ตาลูกมีลูกตองเบิ่งเฮ็ดบเหงิดอกเจา เขานั้น
ตองเฮ็ดนํา การกระทาํพแมนี้หากทําดีลูกตองเชื่อ ลูกเขาสิเปดเบื่อ หากพอแมเฮด็ขีลายมีแตฮาย
จมใหเขา เอาเหตุผลออกมาเวา บอกใหเขาเบิ่งเฮาเปนโตอยาง แตพอแมอยาอางลูกผูอ่ืนนั้นลูก
นอยใจเฮด็แนวไดเตือนตนบาง อยาถากถางวาเขาชัว่ ตัวพอแมนี้ตอง ฮูดีชัว่กวาลูกหลาน 
พอประมาณขอเซาไวหากผดิใจอภัยแนตัวผูขานี้แหม ลูกดีอยูดอกเจาบพาเศราต่าํสกุล(ผูฟงเอย) 

(พอใหญซิ่ง เฉินหลอย : 18 ก.พ.46) 
 

สอนสามีภรรยา 
ป 43 เร่ิมยางเขามกราวาปใหม ส.สิขออวยพรชยัใหบาวสาวคูหนึง่ นัน้ในวนัมื้อแตง

ดอง ส.นีถ้ือเปนนองเพิง่เริม่ใหมในวงการ บชํานาญการเขียนแตงกลอนผญาสรอย ถือวายังเปน
นอยประสบการณยังออน แตวาอยากอวยพรใหบาวสาวคูหนึง่นัน้ มีใจหม่ันฮักกนั อยามวีันเพมาง
ดินบแตกสลายหัก ใหเจามคีวามฮกัดังลลีาวดีนอย เรวัตตะก็ยงัฮอยใจนําพันผกู ใหไดเลี้ยงลูกเตา
ถะผองเฒาแกกาล มีตํานานสิขอแจงแถลงกลาวเปนคํากลอน อยาถือวาส.มาสอนฮีตเขยคองใภ 
เพียงแตอุปมัยใหไตกะบองแสงตื่ม เดอืนหงายฉายโชติชวงตางใหตื่มกัน กวาสิเดินมาไดถงึ
จุดหมายชีวิตแตง ความฮกัมีบหนอยเกนิรอยกวาเปอรเซ็นต บแมนฮักเลนๆ เหน็ใหมแลวไลหน ี
มอบชีวทีั้งกายใจจั่งคอยเปนไปได ใหศกึษาเอาไวใจกนัใหหมัน่แกน ใหเจาฮักหวงแหนเสมอชีวติ
เจาโฮมเขาเปนหนึ่งเดียว อยาไปคิดโลภเลี้ยวเกีย้วชูเพิน่มาชม ใหเจาจมใจเฮ็ดถอแปลงงานบาน 
งานจักสานแมนผัวเจา งานเบาๆ แมนเมียแตง ขาวอยาใหขาดแลง แกงอยาใหขาดหมอ แองอยา
ใหขาดน้าํถวยชามลางพรอับเช็ดถู อยาสิเวาพืน้ชูอดีตเกาพาผิดกัน ส่ิงบเปนสาระอยาสิเอามาเวา 
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ผัวแพงเดอเปรียบเหมือนชางเทาหนา ภรรยาปรียบเหมือนชางเทาหลัง กาวเดินไปคอยๆ เดิน
ติดตามตอยๆ น้ําชวยมิง่ผวั ส่ิงใดมันชัว่ชาใหหามอยาเตือนกนั บวาฉนัหรือเธอตองเสนอกนัได 
อยาคือกันกับไมไทรทองอวดโตเกง เส็งวาโตใหญแลวบมียานหยอนใผ บาดวาลมพัดไมตนไทร
ใหญพุนเดหัก ออเอนเอียงตามลมโลดบมีลําลม สมพอเพียงสาํเนียงเวาคําโบราณขานไววา มีผัว
ใหสางยองมีนองใหสางออย ผูเปนเมยีนัน้ใหถือวาเปนนอย อยากาวกายใหเกินโต ผูเปนผัวนัน้กะ
อยาเอาแตความโมโห ใหขมใจเอาไว จั่งสิไปกนัไดเปนผัวพายเมียทอ ยามเจ็บไขใหสงหมอ 
พยาบาลลูบไล ยามไขปวยเปน เหน็ใจกันยามไขอาศยักันยามเจ็บปวย บแมนซวยแลวจัง่สั้นหนั
หลังใหไลหนี ผัวเมียกันมนัหากสุดทอนีเ้ปนที่เพิง่ทางใจกาย ถงึสิตายก็ตาหลับ นบัวามีบุญแลว ผัว
คนแจวเมยีคนจ้ําพายนํากนัอั่งสิไปฮอดฝง ความหวังมีอยูขางหนา สิพาใหฮุงเจริญ 

(ส.สามเศรา : 21 ม.ค. 2543) 
 

สอนผูนํา 
 มาแลวเดอพีน่อง คนรูปคลองทางวาป คนหุนดีโนนปลาฝา เขียนผญามาคือเคา มื้อนี้

มีแนวเวา เลยเขียนมาคือเกา ขอโทษทีเดอหมูเจา คันผมเวาบเขาห ู การเปนผูนําคนนี ้ ปกครองดี
ลูกบานยองไปทั่ว คนัผูนาํเห็นแกตวั ประพฤติชัว่เหน็แกได คนเขาเวาพืน้ทัว่กนั เหน็แกโตเจาของ
นั้น อยาไดกะ หลาวเปนผูนาํ ทาํไปตามอาํเภอใจ อยาใฝเลยสิเรืองรุง เฮ็ดอีหยงัหวงัมุง เพื่อโตเอง
มันบแมน อยาลืมคนที่ใหคะแนน พวกเจามานั่งแทนชคูอไดยอนผูใด 

ยามไดเปนผูนาํแลว อยาลืมแนวสัญชาติเกา อยาลืมต้ีผูใดเวา บานเฮานัน้ตองเจรญิ 
เงินตกมามบุมิบไว กระจายไปบถึงที่ ความเวาวาสิซอยผูนัน้ วาสพิฒันาอนันี้ เปนปแลวกะบเห็น 
เปนผูนาํเลนๆ ใหเปนแนนําจักคน สิขนเงนิมาเฮือนเปลีย่นเสาจักรอยตน ผูนาํคนตองใจกวาง มีใจ
เอื้อเฟอแผ เสียสละเผื่อพอแม ใหญาติพีน่องไทบานไดอยูเย็น บแมนเหน็แกพวกพอง นองพี่ของ
เจาของ ลองเบิ่งดูซุมเจากาคะแนนเอากนัสิไดบอ เจานัน้มานัง่จอเวาคําหวานตูขอยเชื่อ จังพาลกู
พาเมยีชวนญาติพี่นองไปลงใหแมนคะแนน พอเจาไดนัง่แทนผัดมาเวาทับถม ชาวบานขมจนวาขิว 
ฮายกวากี่หนังควายตู 

เฮ็ดหนาบูดมูยู จักผูใดไปวาเพิ่น กิริยามารยาทกะเหลือเกิน ยามเพิ่นยางเลาะบาน 
ยกไหลข้ึนทวมหัว พากันเฮ็ดมั่วๆ ปานวาสิดไดเปน…จนมื้อตาย อยาลืมเดอ…อีกบหลายปดอก
คุณ ยานไดศนูยคะแนนรวง ยานทรวงเอกหมูเจาไหม ยามเหมิดวาระไป ยานแตไดนั่งผอเลือกพอ
ใหญขะจ้ํา สิไดเปนบละพอ คันเฮ็ดพอซ้าํนี้ เฮ็ดดีไวกันแนเปยง บแมนเถียงแตกับชาวบาน ในสภา
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กะเถียงแน ปากแปๆ อยาสะไดงับไวอาขึ้นเบิ่งกอนด ู เวาอีหยงัวาเพิ่นฮู บูไปแตคนเดียว ใหเจา
เหลียวคืนมา ฟงวาจาคนอืน่บาง 

 แนวเดินทางบมีเพื่อน คือสรางเฮือนอยูไกลหมู โจรมาปลนคนบฮู หาหมูไวนั่นแหละดี 
อยากยางทางเสนนี ้ ที่ชื่อวา “เปนผูนาํ” มันสิตองทําใจ แมนผูใดสิมาเวา ขอแตเฮาเฮ็ดถูกแลว บ
ตองสนคนสวิา ผูอ่ืนเขามหีมูีตา เขาสิเบิ่งอยูดอกนา เฮาอยาบากะแมนพอ อยาฟาวเคียดเดออีพอ 
ทานเฒาพอผูนํา ผูใดทําความดี ขอยกซูเสมอเกลา ผูใดเปนคือจังเวา ขอใหเสากลบัโตใหม และกะ
เปล่ียนนิสัย เพื่อในมื่อขางหนา ฮาเทื่อไดเปนเผูนาํ หอืสิทํานิสัยนี้ครบส่ีปกะบวา ขออภัยสมัยหนา
อยามาเวาวาบเอา ผูนาํเมาในอํานาจ ขาดซื่อถือสัตย บยืนหยัดคงทนอยูไปโดนบมีได เวามา
หลายยานถกูฆอน ขอลาลงกอนอพีอ เวาพอหอมปากหอมคอ พอเปนขอคิดทานผูนําหมูบานคูสู
คน…พี่นองทัง้หลายเอย 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 29 พ.ย. 2545) 
 

 สอนเรื่องการเดินทางสายกลาง 
 
 พระองคสอนบทสุดทายขอทุกคนอยาประมาท ใจอยาเผลอพลาดพลั้งระวังไวอยูสู

ยาม ชวีิตเปรยีบดั่งน้าํไหลลงต่ําบหวนกลับ หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ คอยระวังบังคับอยาใหหลง
เผลอพลั้ง อยาหลงฮักอยาหลงซงั อยาหลงหัวอยาหลงไห เฮ็ดใจเปนกลางๆ วางไวหมองมันเคิ่ง 
คันทําชั่วฮอนคือเพลิง ทําความดีไดอยูเยน็จั่งไผๆ นัน้กะสงเสริม คนเดียวนีพ้อแตเร่ิมออกยางกะ
ซวนเซ สังคมเพเมืองใด คนไทยเฮาเหนาปานปลาขอน เคยรมเยน็กลับกลายฮอน ขาดความเอื้อ
อาทรเกิดกลัน่แกลงแข็งขม ลืมคําสอนพระบรมคือยาดอียางเที่ยงแท เขาเปนยาแกเหน็แกตัว เห็น
กงจักรเปนดอกบัวบถือศีล หากนิเหลาเมามายแลวประมาท ตายกนัเดียรดาษเกิดนาๆ โรคราย
อุบัติเหตุเพศราย ตายบเจ็บปวยไขเขาเอิ้นวาตายโหง บประสงคอยามวัเมาตองรักษาศีลหา เสพเฮ
โรเสพยาบาจดัอยูในพวกประมาท เกิดพพิาษยอนฤทธิเ์หลาเขาเผาแลวกะสวนหลาย บอยากเกดิ
เหตุรายตองเขาฝายทางพระ ใจตองมีธรรมะใหรักษาศลีไว เพราะวาศีลนั้นพาใหเยน็ฮอดกาย เยน็
ฮอดใจบมีฮอนสินอนนัง่ ศลีนั้นคือมนตขลัง โอมบัง โอมบัง มพีลังใหญกวาฟา พวกพอลุงแมปาพา
กันนอมรับเอา อิทธิตงั ปาทติัง เอวงั ก็มีดวยประการฉะนี ้

(ปนขาวจีท่าไข : 1 พ.ค. 2546)  
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 สอนเรื่องศลีธรรม 
 มโนกรรมอยาสิไปหาคิดสิ่งบดีสิหมองไหม กุศลกรรมทําแตทางดวีไอยาตามใจไปทาง

ชั่ว นอกจากเมีย นอกจากผัวของโตเองอยาเกีย่วของ มันสิไดบาปกรรม(บาปกรรมขอ 4) อาระตี วี
ระตี ปาปา  บาปไดแกผูทํา กรรมไดแกผูสราง คือเฮาปลกูแตงโมยอมบเปนบักเขือข่ืน อีหยงักะตาม
คันเปนของผูอ่ืนอยาไปคิดฝายฮาย ความฮอนสิแลนเถิง อยาไปหลงงมงายกามคุณสิปนป ผัวเมีย
เดียวทอนี้สุขลนกวาสวรรค ตะโปจะ ตามฮีตคองคนเฒาเอาความเพยีรเผากิเลส พรหมะจริยัญจะ 
เดี๋ยวนีก้ารประพฤติพรหมจรรย เหน็แตหมุนออยปอย คําวากุลสตรีนบัมื้อตกตํ่าตอยเหลือนอยพอ
เซียงเอย 

(หนุม 53 : 14 ก.ย. 2542) 
 

2. ผญาเกี้ยว 
 
 ตัวอยางที ่1 
 โอนอ เจาสางปลูกผักแปนแทนฮางผกัอีตู กกเกาบทนัไดกูสางมาปลกูกกใหมแทน คดิ

ตอไซไซกะฮาง คิดตอชาง ชางกะเขากนิดง คิดตอหงสคาํผายหนีไปลงวังอืน่ เจาสางคิดหมอต้ืน ไร
นองเปลีย่วพลอย  

 โอนอ เหลียวลงไตเห็นควันไฟคนสุมไฮ น้าํตานางรนิไหลคิดฮอดชายหมอมชู เลยหลง
โอโอแตลํา  

 โอนอ เดือนหกหนาไผสิลงนาฮวม ไผสิอุมมัดกลา พาอนีองเขาย่ําดาํ 
โอนอ เจาบคดิเห็นคําเฮาเวา นํากนัอยูกลางแกง พี่ยงัไขหอแบงยอใหหมอมพระนาง 

เจาบคิดเหน็คาํไปสางนํากันตักน้ําบอ คันขอทั่งปากสางเฮาเวาตอกนั พี่ยังสัญญานองวาสกิินดอง
เดือนยี ่ ฮอดเดือนสี่อายผัน่เวาวาปหนาจั่งคอยเอา เจาอวยชวยผักผพิวยยอดปลอด เจาสิไปกอด
เกี้ยวคาํเขาเพิน่ผูใด 

โอนอ เจาผูแนวนามชางหางยาวสนกุแกงแทหนอ นองเปนเชี้ยไกกุมหางสัน้แกงบเถงิ 
ตั้วละอาย 

(แมใหญจันทร : 10 ม.ค. 2544) 
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ตัวอยางที ่2 
อายเซียงนอยเอย หมึกเหน็เงียบหายมิดจอย อายเซียงนอยมิดซี่ล่ี วาแมนหายจาก

วงการผญาแลวแหมพี่ อายจารยนี่อยูเฮด็หยัง ไดยินแตเสียงผญาคนอื่น เผิ่นโลดดังเปรี้ยงปาง 
เปร้ียงปาง หมึกถามขาวหาอายจารย ยงับขานตอบนองอยู หมกึใจหดหู กะเลยโงหาหมู พอมีผูมา
ปากมาเวา อายจารยอยาเวาหลาย หมกึอายคนอยูเดอาย อายจารยอยาวาหลาย หมึกอยากอาย
เปนเดพี ่ หาวาหมกึเกีย้วผูนัน้ แลวกะเกีย้วผูนี้ อายจารยพี่ผูปลอยวาง หมึกผูเดียวเปลี่ยวอางวาง 
ใจของนางอยากมหีมู อายจารยเอย หมึกนี่อยากมีคู ถาอายจารยกะจกัวาเฮ็ดหยงัอยู ลมพัดหนาว
กะเริ่มเขามาซ ูหมึกนี่หนาวใจหดหู ถามีผูมากอดตุม ถามาอุมเขาหมองนอน อายจารยเอย หืออาย
มีคูซอน มาแทนหมอนแลวละพี่(หมอนขาง) ปลอยใหหมกึอยูคนเดียว อายจารยคือบเทียวมาทางนี ้
โนนทองพีน้ออายจารย หือแมนสาวโนนตาล ผูกมัดอายจารยไว จั่งหนีไกลดอกไลฮาง เฮ็ดใหสาว
โนนทองใจเปนฮาง นอนอางวางอยูผูเดยีว อายจารยเขียวใบเตย วาทเีขยโนนทองเอย 

(หมึกสฟีา : 1 พ.ค. 2542)  
 

ตัวอยางที ่3 
ขอขอบคุณเดอหลา ทีน่องหมึกถามหา วาเซยีงนอยอยูดีบ ขอยอยูดีอยูดอกนอง บ

หมองเศราแมนเรื่องใด เหตุที่ทางฝายอายบไดจายผญากลอน ยอนวามีภาระเฮ็ด เวยีกงานการ
สราง ฟงแตหมึกสีฟาเขียนผญาตอบผูบาวบานนัน้ เกี้ยวผูบาวบานนี ้ ผ่ันมาเยนผูจั่งเซียง หมึกเอย
หมึกฟาบฮอง ฝนบฮาํ ฟาสิผาเปนฤา เซียงนอยมกัผจูั่งนอย จัง่เขยีนเกีย้วอยูบเซา เจาอยาไล
เสียถิ่ม เครือหมากแตงอยูกลางไฮ เดอหมกึ บาดไดกินหนวยแลว สิไลถิ่มต้ังแตเครือ บเสียทีดอกเด
นอง คันสมปองบตั๋วพอ โอะ ตั๋วพี่ เซียงนี้มักอหีลี นองหมกึมักเลนๆ อายเปนบายอยูผูเดียว หมกึ
เอยหมกึ เทยีวหนทางบทันเศรา สังไปเทยีวหนทางใหม นอหลา เปดไกเลี้ยงอยูสูมื้อ สิไลถิ่มบอยาก
เกือ ชั้นบนาง อยาใหเสยีทีอาย ผูหมายปองชอนบอน อยาใหเสียวาดเวา ผูบาวเฒาผูจั่งเซียง หมึก
เอยหมกึเซียงนอยคือเสือเฒา บาดไดกมุผูสาว กุมแลวบมีปลอย คนัแมนกุมบลมเซากนินมสากอน
นมโคกกอ บาดวากุมลมแลว สิกนิกนกอนนม ซัน่ดอกหวา ซัน่ดอกวา นองหมึกสฟีาเอย 

(เซียงนอย : 8 พ.ค. 2542) 
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ตัวอยางที ่4 
ชาย …..ตาเหลยีวมองใบหนา สงสยัเดของบแมน อันแนวคนตางบานตัว

ผมยานแมน กะเทยนี้แลว 
 หญิง …..จั่งวาคนสมัยนี้มนัแปลงเปนไดหลายเพศ เฮ็ดจัง่ใดกะไดกฎหมาย
หามบมี แนวผูหญิงวานั้นอยากกลบัเพศเปนชาย ชายอยากกลบัเปนหญิง ตามแตซอมเหน็มาแลว
แทบสิมีเต็มบาน….. 
 ชาย โอนอนองเอย อายนี้ออกจากบานมาหาคูเชยชม ยานแตเจอของ
ปลอม……คันอายไดจั่งนองกะไคแนทนูหวั ยานแตเปนของปลอม หมูกะเทยมาลออายบเคยมีชู 
อยากคลําดูลองเบิ่งกอน….. 
 หญิง โอนอ คาํบไดดอกอาย บแมนรถสองแถว รับรองเปนของจริง บตองกลัว
ดอกแนวนั้น….. 

(หนุมนอยซอยบาดาล : 31 ธ.ค. 2546) 
 
 ตัวอยางที ่5 
 สาวสมศรีเอย อายนี้ลูกแตดาวเขตถิ่นดนิซําสงู ใจประสงคนาแซงจั่งดุงมาทางพี ้
อัศจรรยใจฮุงหาปองกนิตั้งแตคาง นางเอย ไกนอยมอียูบแพสังมาฮองใสควายซัน่ดอก อายอยาก
หยับสวนหมอนมาซอนสวนหมี่ อยากหยบัสวนหมากมีม่าซอนหมูขนนุ เจาผูกบยามแลงเดือนสาม
บไขปาก เจาสิงับปากไวคอยทาเวาตอไผ สมศรีเอย อายนีเ้ปรียบคือควายหิวน้ําทางไกลเดนิแดด 
บาดวามาพบพอหนองน้ําแตสิลง วาสิลงชมเลนกั้วกลิน่อินทวาใหมันหายโรคาชื่นชมกะใจอาย ใจ
ประสงคตอไมจึงไดแบกขวานมา ใจประสงคตอเฮือนซาววาจั่งแบกขวานมาน้าํพรอม มาเห็นน้ําวงั
ใสคิดอยากอาบยานแตมีเงือกเฝาในน้าํสองบเหน็ คันแมนเปนตาได สิคาดหางลงสา คันบเปน
ประการใดสิแบกกะเซอคอนกะโซ เจาผูโพธิ์ไทรดั้วดูงามกลางบุง กาก่ํานอยสิขอซนไดบเด สมศรี
เอยบุญบเคยมีชางเหน็มนัมาคิดอยากขี่ คดิอยากขี่อยูบแพแตกลัวยานแยงหงวยซนัดอก สมศรีเอย
เพิ่นวากกไมใหญมีผีเฝาหวงแหน ไวทาอยูสาวผูดีบมชีูผีเปาสิปองเอา อันวาตัวของเจามีแฟนปอง
แลวหรือบ คนัอายขอกอดเกี้ยวโอะเวาเกีย้วตัวนองสวิาใด สมศรีเอยอายอยากถามขาวนอง ถาม
ขาวทางหัวใจ แมนมีผัวแลวไปนอพอบักหํายงัมีบ อันตนยอมีคนหยม อันตนยมมคีนซันแลวไปนอ 
กกหมากทนัอยูขางบานมีคนขึ้นแลวบเด คันเปนตาอายสิตอมหอบเงนิแสนมาขอแตง คนับสมมาด
แมง สิหอบแบงควาแลนหนี ฝากไมตรีไวซาํนี ้40 ปคนขี้เหร หุนบสมมาตรเทดอกเดหลาบัดฮาเห็น  
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ฝากผญาเปนหมูเลนมานอนเวน็บาดยามเมื่อย บาดยามเหงาไดเปนเพื่อนทาคุยเลนแน
เถาะเดอสาวสมศรีเอย 

(40 ปโสงแดง : 13 ส.ค. 2545) 
 

ตัวอยางที ่6 
 พอเซียงเอย บายปากกาขึ้นมาแตม คนืเดือนแรมฟากระจาง คึดฮอดบาวตางบาน 
ปานนี้อยูจัง่ใด บไกลบใกล พอไกบินตก คืนอายนกเขาเขียว พออ่ีเดียววานอนแลง คึดฮอดแฮง
แทเดอาย คดึฮอดหลายจนวาจอย อายนกเขาเขียวเอย นองมาคดึฮอดอาย แตตัวอายคึดฮอด
ไผนอ เขียนจากใจมาหาอาย ถามจริงใหตอบมา อายนอกเขาเขียวเอย ข่ันบมีแฟนซอน นองขอ
ซอนสิไดบ รูปหลอๆ คือจ่ังอาย อยากหมายซอน กลอมนอนเบิ่งเด อายเอย นองอยากหยับสวน
หมอน มาซอนสวนหมี่ อยากหยับสวนหมากมี้มาซอนหมากขนุน ยานหลายเด ยานเปนเพียง
ลมปากชายมาลวงลอ พอใหคึดนํา เจาผูผ่ัวดอกออ ขอตีตราจองซิไดบนอพี่เอย นองนี่เปรียบคอื
จอกอยูน้าํ ฮากหยัง่บเถงิดิน ไหลเวนิไปเวนิมา กะบมีเฟอยคางวาซิไหลมาคางตักพีช่ายซิไดบ รูปบ
สวย รวยเงนิแบงคจั่งนอง ตาซายอายสิบสนแนซัน่บ อายนกเขาเขียวเอย วาจั่งใดละอาย หนุมลอง
คํา ผูรูปคลอง อยากเอาทองมาหมัน้ไว ราคานัน้แมนทอใด แลวจัง่ไปหาเงินมาแตงเอาดอกอาย 
เร่ืองคาดองบตองหวง สาวสมศรีหรือสาวดวง ขอทุมเทอยางบอ้ัน ตองดีแทแนนอน พอเซียงเอย 
แสนเต็มทีละนอเจา ซิไปหาเงนิมาแตง เอามาเปนคาดองเจา นกเขาอายซิวาใด อายนกเขาเขียว
เอย  

(สาวสมศรี : 2 ก.ย. 2542) 
 

ตัวอยางที ่7 
 เดือนสิบเอ็ดหวัลมตอง เดือนสิบสองหวัลมปน เดอืนอายเดือนยีม่าฮอดแลวกาย
สะบั้นสัน่หนาว ยายก็บายเอาผามาคลุมกายกบ็อุน คนัมีผูมานอนเคียงขางกายของยายคืออุน พอ
ชาลีเอย คันไดชายผูฮูไดชูผูจั่งเจามานอนใกลสิอุนโดน เจานอนหองคนเดียว เจาหนาวบ คนัเจา
หนาวใหเจาหาคูซอนมานอนตุมในผาหมนวม คนเจาหาบอไดมาพีสิ้รับรอง หือสํ่านี้สิบอตองตา
หมากสิดาสิตองแขวหวัมันแถวสิบอตองปนขาวใหญ หวนทางมีบอแพสังไปเที่ยวตัง้แตบอก หมก
ปลาแดกมีบอแพสังไปจ้ําแตตองพอชาลีเอยเจาสงัมาทําชงเฉยคือบอเคยเห็นหนา บอไดยินเจา
ถามขาวคาวจกัเทื่อ สังมามดิออยจอยปานปลอยเอี่ยนลงตม ยามเมือ่ลมพัดตองหวัไฮวาแมนเจาสิ
มาหายามเมื่อลมพัดตองหัวนาวาแมนเจาสิมามายแตทีแ่ทลมพัดตองตังอื้นอยูงายางถามขาวพอ
ชาลี พอสีโฮเฮลูกเสถียนคอยอยูดีสํ่าบายบอนอเจาถามขาวอยูนาทันไดข้ึนเลาแลวไป ทางพี้ยาย
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อยูดีสํ่าบายบอไขบอปวยเทงิขาวเหนียวขาวจาวขึ้นเลาแลวเหมิดเสีย่งคูสูแนว เกี้ยงเทงิทางใน
ใสเทิงกระดูกเกี้ยงเทงิขาวปลูกเทงิขาวปดลาน อาวะสารทอนี้ขอลาลงสากอนมื้อใหมหนาสิเขียน
แตมสงพอเชียง ขอพอเชียงและแฟนผญาทุกคน คอยอยูดีสําบายหมั่นเสมอมนัเครือเกาใหเจา
เลี้ยงลูกเตาสะผองเฒาชั่วชวีังเดอ 

(ยายสาลีกา : 20 ม.ค. 2543) 
 

ตัวอยางที ่8 
สวัสดีจาพอเซยีงที่รักและเคารพเสมอ พอซียงผญากานนี้ตอบผูบาวรอบสอง หวงัวา

พอเซียงคงซิสําบายดนีะคะ ผิดตกกะขออภัยเดอ ถาผิดใจขอหอมดวย เร่ิมเลยเนาะ วาโอนอ อายผู
บาวรอบสองเอย นองไดยินผญาอายดังมาสิวอน วอน นองนี่คิดออนซอน คิดอยากเห็นหนาอาย ผู
บาวรอบสองบเซา อายเอย แมนอีหลีตี้เจา วาโตอายบมีคู อยากหาผูมารวมฮวมหมอนซัน่บอ อาย
เอยวาบมีเครือเกี้ยว สังมาเปนยํายาง คันวาลานบกวางซังมาไดผูกควาย อายเอยอยามาติดแถลง
เวา เอาเลามาจักตอก จกับถืกขอหยอบถืกปลอง มันสิเลี้ยวใสมอืเดอยามาติแถลงเวาคันบเอา 
อยามาวา อยามาตัว๊หลอกลอ พอใหคิดนํา เจาผูพั้วดอกล่ํา บานค่าํมาเดิ้ก สงกลิน่หอมมาไกล ใจ
เดียวบนอพี่ ถามีใจฮักหมัน่ มาฝากสําพันธไมตรีกันไว ข่ันจริงใจเชิญมาได ทางนองบวาหยัง สาว
สมศรียังวาง ยังนอนอยูเดยีวดาย เปนสาวมาหลายป ยังบคูมาเคียงซอน คิดตอบาวทางพี ้ ผูบาว
รอบสองนี่แหลวพอ เปนตะคือบนออาย หรือหากใจบกลาคือบาวซาทางนาเรยีง ทางโกสมุกะคือ
กัน กะบมีไฝแนเลยอยากแวเลี้ยวเหลียวหาทางใหม อยากไดคนจริงใจ จริงใจทอนัน่ พอซิไดบพี่เอย 
อายผูบาวรอบสองเอย 

(สาวสมศรี : 8 ก.พ. 2542) 
 

ตัวอยางที ่9 
พอใหญเซียงคําภาเอย..บญุเขาสากปนี้ มาโสกีไดไหฮ่าํ วาสิกนิจกัคํา เขาตมแมหอไว 

ผัดกินไดแมนบอลง ไดยนืงงคือคนบา เห็นสาวมาโฮมเฮือนใหม มนัสุดแสนเสียใจ ปผานมาโฮ
มเฮือนขอยปนี้จอยฮอดบอมา..นองเอย..นองถือกระตายางนํากน เห็นหนามลขึน้เฮือนเพิน่ ทาง
ปากวาสิเอิน้ อีนางหลาขึ้นผิดเฮือน แตปากบอกลาเอือ้น เจาขึ้นเฮอืนของผูบาว อายมองเห็นใจ
ปวดราว ผูสาวเจาชางทํา นางเอย..มาใจดําแทนอหลา เจาเคยมาโฮมเฮือนพี ่บญุขาวสากปนีเ้ฮือน
พี่ เจาบอโฮม คนอกตรมไดนั่งเศรา เบิง่ตัวเขาหยอกกับอุน อยากเตะเขาตมใหมนัมุน ยอนวาบุญ 
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เขาสากนี้แฟนพี่จังเปลีย่นไป แมอายหอเขาตมไวรอทรามวัยไปโฮมเพิน่ ความหวังแมเลยเพลิน่ วา
สิไดลูกสะใภ ผ่ันนัง่ใหเฝาใบตอง..หอเขาตมเอย.. 

(โจวเหวนิฟะ : 1 พ.ย. 2542) 
 

ตัวอยางที ่10 
แฟนรายการผญาเอย หลงคารมผูนัง่เวา คนหลงัไมลผูบาวแก มาหลงรักแทๆ 

อยากแวเกี้ยวเกียวผญา มนัสิหวานจัง่หมากหวา สีชมพคูือวาบนอ หรือคือตอกมัดกลา ดํานาแลว
เหยียบใสตม หลงคารมผูนัง่เวา เทิ่งน้าํเสยีงนี่แหลวทานอานผญานี่หละคา แอบฮักตั้งแตโดน อะ! 
แฮมพี่เซียงเอย เวาอีหลีเดคะ เวาจากใจใหทราบขาว สาวส.ศ.แอบมกัผูเวาแอบหลงรักผูเวา อยาก
เห็นหนาอยูบเซา ยามกนิขาวเวลาแคน ไดฟงเสยีงปานน้าํลอง ถงึเปนตัวสํารอง แคตัวสํารองกะได 
ใจดวงนีย่ังตองการ พี่เซียงเอย อานผญาแตละกาน ไดฟงเสยีงแตละเทื่อ ฟงบเปดบเบื่อ ถาบเชือ่
ถามทางบานกะไดตั๊วพี่เซยีง ฟงแตเสียงยังหลงเพอ เจอตัวจริงมาเขาถา ฟงวาจาการเวา อยาก
ลองเวาขอเปนแฟน อยากเกาะแขนเกาะขาง กอดเอวเบิ่งจักเทือ แตเสียดาย เสยีดาย มีเมียแลว
ตองคิดดู อยากเปนคูกับผูเวา เสียดายเจาผูเวาเด เสียดายเดใหญบทนัพี่เซยีงเอย พีเ่ซียงเอย 

(สาวสมศรี : 10 ก.ย. 2544) 
 
3. ผญาอวยพร 
 

อวยพรปใหม 
 

ตัวอยางที ่1 
ปเกาลวงผานพน อายุคนกะเพิม่ข้ึนอีกปหนึง่ พอเซยีงเอย ความเตงตึงกะลดนอย 

ความเหี่ยวยนเพิ่มข้ึนมา ซุมเด็กนอยนองหลา ความหนุมแนนกะขึ้นมา หนุมสาวบานเบง 
กาลเวลามนัรีบเรง เรงเขาฟาวหมุนไป ฮอดปใหมมาเถิงแลว เสยีงโฮแซวคนซองมวน มวลไทยเฮา
พี่นองฉลองเลน คกัหลาย บดันี้ขออวยพรใหนองอาย แฟนพะหยาทงัหญิงชาย สุขสบายกนัถวนทัว่ 
ความหมองมวัโศกเศรา เงาฮายใหกายหนี ข่ันผูไดมีหนี ้กะใหมีแนวมาซอย พีน่องเอย ทะยอยจาย
ใหหมดสิน้ มีโชคลาภเขามาแทน มีความฮกัใหเหนยีวแนน แฟนๆ เอย ทุกๆ ทาน สุขสําราญหวาน
ชื่น เจริญข้ึนคูซุแนว อยาใหมีแนวดางแปว ใหสุขใจสบายฮาง พีน่องเอย สรางความดีเอาไว ไทเฮา
นั้นอยาสิลืม ทางพอเซยีงเทิงครอบครัวใหมีสุขเปนปลืม้ ดวยพรชัยครบทุกอยาง อายุยนืเลยรอยป
กาวยาง ฮมโพธิ์นัน้แผใบ วรรณะใสคือแกว คุซุแนว สมบูรณสุขถวนทั่ว เดอพอเดอ สุขะนั้นอยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 371

หมองมัว ใหแข็งแรงสดชื่น พลังฟน หนุมคืนมา ใหกําลังหลายคือทาวสามหวดออนหลา เดอพอ
เซียงคําภา หาปราบภัยคือขอยวา พละ พลังมหมึา มีลาภผล ทวีข้ึน สุขสดชื่นพรอมสมหวงั ข่ันมีใจ
ตอต้ัง ประสงคหยัง ขอใหไดจั่งวา จัดรายการเวาพะหยา ใหแฟนๆ ใหญนอย อีกจักรอยยี่สิบป อ่ี
พอเอย 

(กุหลาบสด : 27 ธ.ค. 2544) 
 
 ตัวอยางที ่2 

ปใหมสงพรลุงเซียง คําภา ใหพรลุงคาํภา ปรารถนาสิง่ใดใหเจาไดส่ิงนั้น สมด่ังมโน
หวงัชื่อวาโภยภัย สังก็อยามาตอง ขอใหเงนิทองลนเกินคนในโลก ความทุกขโศกใหเวนเวรฮายอ
ยาไดม ี บุญกุศลสวนนี้ขอใหเปนฉัตรแกววอทองใหรองนั่ง ใหสําเรจ็ความหวงั ดั่งมโนนึกไวใจเจา
ปรารถนา ดวยเดชกลาคุณแหงพระไตรรัตน จงขจัดโภยภัยใหหางไกลไลเวน เวรภัยฮายศัตรูมาร
อยาบังเบียด เจาอยาขมเคียดแคนอารมณบูบดี ตื่นฮุงเขาใหสดชื่นใสแสง เถิงยามแลงใหเจาใส
โฮงๆ ดัง่แสงไฟฟา โรคาไขใหหนีไกลเวนหาง ปรารถนาอิหยังใหเจาไดส่ิงนัน้เสมอดามดั่งมโน 

(แมบังอร : 10 ม.ค. 2544) 
 

ตัวอยางที ่3 
พอเซียงเอย มาเหน็กนัวันนี้สวัสดีวนัปใหม 12 เดือนผานพน คนเฮาเฒาอกีหนึ่งป ป 

45 หนีผานพนขามลวงเลยไป ป 46 เวียนมาถึงคอยเจริญเดอเจา อันกายาอยามีเศราผิวพรรณให
ผุดผอง คิดสิ่งใดแนวที่มนัถูกตองใหสมมาตรปรารถนา เสยีงใหดังกองฟายามเวามใสไมโครโฟน 
คนไดฟงใหตดิใจหลงใหลมาฮมตอม แนวใดดีใหมพีรอมสมใจคูสูอยาง ของจังไรใหหนหีางอนั
ความเจ็บปวยไขใหหนีเวนจากไป บัดนีอ้วยพรใหแฟนผญาทุกทาน ใหมีสุขลืน่ลนอยามีเศรา
หมนหมอง เขียนผญากะใหคลอง ใหหผูองตาไว มีรางกายแข็งแรงใหผองใสพอปานแกว บวาหู
ตาแขวใหมีแววใสสอง ในจติใจใหผุดผอง คิดอันใดใหถืกตองใหเหน็หมองปองแปว แนวใดดีมีอยู
แลวใหเพิม่ตอทวีคูณ พนูสวัสด์ิพิพฒันมงคลใหอยูเย็นอยามีฮอน แฟนผญาผูบมีเมียซอนนอนนาํ
เปนคู เปนผูหญิงยังบมีคูซอนใหมาพอพบกัน พอเซียงเอย ใหเจาสุขขีหมั่นเสมอมนัเคือเกา อยามี
หมองหมนเศรา เสียงเวาใหผองใส อยามีไอบัดยามเวาใหบรรเทาหายสวง เงนิใหไหลหลัง่เขา
กระเปาเจาอยูสูยามพอเซียงเอย 

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 9 ม.ค. 2546) 
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ตัวอยางที ่4 
 ขออวยพรใหพอใหญเซียงคําภาใหเจาคอยอยูสุขสบายบาง พอคิงบางเสมอบาง ให
อายุเจาไดกันไดหมื่น ทั้งสิ่งของอื่นๆ เปนเงินเปนทอง เปนสิ่งของวัวควายชางมา อยาใหหาตาย
ถิ่มตายกอง แมนสิ่งของอนัใดกะซาง ใหเจาหางจากโรคโรคา ทัง้กายาสมบูรณเดอเจา เจานอน
ผ่ันใหไดเงนิหมื่น นอนตืน่ใหเจาไดเงินแสน แหวนใสกอยสายสรอยใสคอ เปนเงนิคาํกําแกว เจาได
แลวโจรอยามาปอง จอบลักของกลางคืนกลางค่ํา ใหเจาอยูไดพันปใหเจามีรางกายสดชื่น คําหนัก
หมื่นมาใสแขนคํา มีจนพออยาอืดอยาอยาก ใหหลายหลากชางมาวัวควาย ขายของรวยหอเงิน
เต็มตํา สมขอยวาอํานวยอวยชัย อันใดๆ ไหลมาโฮมเจา ไหลมาเขาโฮมเจาผูเดียว ใหคนไดเทียว
มานบมาไหว คนทั้งคายไดพึ่งไดพา ใหเจาไดอายุหลายๆ ใหเจาไดฮอยแปดพันปลาย เดอคักแน 
อยาไดเฒาไดแกหลังครอมหลังงอ ซ้ําบพอผมเจาอยางอก แขวอยาออกใหหมัน่ใหทน แขวโกน
แขแมอยาพุนพี่ปานตุนอวนทวนสมบูรณ ใหพอคุณสุขหลายซุอยาง ทั้งรูปรางของเจาใหงาม 
เหลียวเบิ่งตาปองขาปองแขง พอปานแตงมาแตเมืองสวรรค อัศจรรยบมีผูสู ใหเจาไดอยูในเวียงใน
วัง บเปนหยงันําเขาจักเทื่อ 

(แมทองยุน : 27 ม.ค. 2545) 
 

ตัวอยางที ่5 
 สําหรับปใหมนี้ใหมีแตความสุข เดอพอเดอเดอแมเดอ ชื่อวามลทินทุกข อยาไดมาก
ลายใกล สุขทั้งกายใจพรอมทั้งสองเสมอภาค ชื่อวาทุกขยากฮอนหายถอยอยาไดมี สรรพสิ่ง
ทั้งหลายที่อยูในโลกนี้อันเปนที่ศักดิ์สิทธิ ์ จงไดเนรมิตประสาทพรแกฝูงเจา ความทุกขใหแลนหน ี
ความมีใหแลนเขา เงินใหเต็มกระเปา ทางขาวใหลนขือ่ แมนมีลูกกะอยาพาล แมนมีหลานกะอยา
ดื้อ มีเงนิตราจายซื้อแลงเชาบขาดเขิน เจริญการขายคา เจริญการพัฒนาอาชพีเจาทกุอยาง เปน
ชางปนูชางไม รายไดหมื่นแสน เปนชางรถชางลอพอไดจายบายขับ เปนชางยนตกลไกเกงเกิน
เจริญกาว อาชีพเฮาเรียนรูมีครูสอนส่ัง หวงัสิ่งใดก็ใหกาวปญญากลาใหเกงเกนิ สรรเสริญยกยอง
ในหมูคนดี ความอัปรียจัญไรอยาไดเปนเข็ญตอง อยาไดหมองใจเศรามโนใสชอยชืน่ ทําการใดให
ราบร่ืนแลงเซาอยูสบาย อุบาทวภัยพยาธิฮายอยาไดทองเทีย่วเถิง สวัสดีมชีัยหมูภัยอยาขวางกัน้ 
ใหเจาอายุยนืยาวหมัน่หลายซาวกาวลวง วรรณะขาวจั่งดวงใสจาสงางาม สุขะใหแลนค้ําพรอม
พรํ่ากายจิต พละแฮงมีฤทธิ์ดังพลายสารชาง ธนสารสมสรางเงินทองใหไหลหลั่งสุขสมหวงัตลอด
ราบร่ืน ปที่หามาฮอดแลวเจริญเดออีพอเซียง 

(วินัย : 31 ธ.ค. 2544) 
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อวยพรวันรดน้ําดําหวั 
 โอนอบัดนี ้ พอชารีสิขออวยพรใหไทยหมูแฟนผญา เดือนเมษามาโฮมกันมื้อนัน้เปน
วันที่ 16 ยกมาจาเวา เฒาคําภาลูกชายฮกัจักวาไผตอไผไดนัดมาฮดน้ําพรอมพรํ่าดําหัว ออกจนมัว
มือฟาแตมวลหมูแฟนผญา พอชารีจั่งแมนดีใจหลาย ตลอดตายบลืมได สิขออวยพรใหไทยหมู
แฟนผยา เซยีงคําภาเปนตน คนดังทางอากาศ ขอใหโพยพยาธิฮายกายขางฮางหน ี ขอใหมีแต
ความสุขคูสุคนเสมอหนา บวาหญิงชายสาวบาวคะนองนงคนอย ใหคอยอยูดีหมัน่เสมอกนัทุกก้ํา
ฝาย พรอมทัง้ฮางและหมาย สบายบางคูสุคนเดอ อยาไดสาละวนหยุงรุงรังเอาอัง่ ทัง้ยนืเดินนัง่
นอนตอนหายใจออกเขาใหใจเจาสะอาดดี มีทัง้อินทรพรหมฟาเทวดามาหลงิล้ํา แลงค่ําเชารักษา
เจาคูสุยาม พรอมทั้งครุฑนาคน้ํายมราชธรณี ผูเพิ่นมฤีทธิ์ธีแฮง ปราบมารทัง้คาย อยูทางสุขสบาย
บาง คิงบางวาสคองๆ ขอใหไปตามครองของพระพทุธเจาเฮาสิไดอยูดี ขอใหมีบุญอยูซูนาํกุมเหล๋ื
อมแดทอน พอขออวยพรใหไทยหมูแฟนผญา พากันมาฮดน้าํลางสวยสงศรี พอชารีนี้ดีใจหลาย
หลาย ฝายบญุใหนํายู ใหนําชนูําค้าํนาํสุคนจนตลอด ขอใหปลอดออยชอยฮอยเปลื้อนอยาใหมี 
สงกรานตนี้ผ่ันมีมาปละครัง้เฮาจัง่พอพบกัน คันเอิน้ชื่อจ่ือบไดขออภัยไวสากอน ขออวยพรเปน
สวนรวมคูสุคนจนเกลี้ยง เซียงคําภาเปนหัวหนาพาหมูมาโฮมกัน บมีวันสิลืมเลยตลอดตายวายสิ้น 
ไดยินผญาของหมูเจาเฒาคาํภาเอามาอาน คันบไดฟงแตละมื้อพอปานไขปวยป มีทั้งหญิงทัง้ชาย
จายผญาดีลนเหมนิสุคนฟงบเปด เกิดชาติใดขอใหพอพบหนาแฟนผญาอยูคือเกาแดทอน 

(พอชารี : 1 พ.ค. 2546) 
 

อวยพรสาวโสด 
 ใหสาวสมศรียะหลันและสาวแวน ซุมที่บมีแฟน ทุกๆ คนจงฟงพรแบบใหมใหเจาไดผัว
ผูฮูใหไดชูผูโกมานอนรวมฮวมสถาน ทุกๆ ทานทีย่ังโสด เปนสาวที่บทนัมีคนซาวลูบคลํานํารางทุกๆ 
นาง ขอใหมคีูซอนคือพรพอบุญมาไดอวยสงสมประสงค มาดแมงสาวเจาคูสุคนอยาไดผัวขี้เหลา 
เมาสุรายาฝน ใหไดคนดีมีศีลหาประจาํอยูเนื้อผัวเจาคูสุคน 

(พอบุญมา : 18 มิ.ย. 2544) 
  
 อวยพรคูสมรส 
 พอเซียงเอย พอธันวาเลยเขาปใหม หัวใจบาน นัง่อยูเฮือนคนเดียวกะเปลี่ยวใจคือเคา 
ป 43 เลยเขา คนใจเหงามนักะเหงาคือเกา คึดฮอดเดแฟนผญาพรอมพอเซียงผูเวา สําบายบางคูซุ
คนอยูตี้ ขอขอบคุณมากลนคืออายพี่ผูมายาม กหุลาบงามกับสาวหมกึ บนัทกึใจบลืมได ขออวยชยั 
อวยพรอายใหมีสุขทุกๆ อยาง เดอพี่เดอ อายเอยเขาววิาหอยาอางวางบุญสรางเพิน่นั้นหลาย ดีใจ
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นําอวนอายไดเปนฝงเปนฝา ฝากผญาอวยชัยทกุขใดอยามาใกล จากหัวใจนองสาวตนจนแตใจซ่ือ 
คึดฮอดอายกบัสาวหมึกอยูซุมื้ออยากไปเยี่ยมใจปนเวนิ แตหนทางมันไกลเยิน้ จากอําเภอไทย
เจริญเกินมนัไกลเอานี่ อายกุหลาบฟาเอย อดีตเกาที่เคยมี ใหพี่ลืมใหไดใจเคยช้ํา อายอยาจํา ให
อายสุขเลิศล้ํา สมคําพรของนองสง คิดแนวใดขอใหสมประสงค ภัยอยาพานมารอยาตอง อาย
กุหลาบเนากบันองหมึกสฟีาจงเจริญ อายเดินทางดนีองสาวดีใจดวย นองขออวยพรสงพี่เดอ  
ขอใหอายจงสขุขีหมึกสีฟาพร่ําพรอมฮักหอมอายเปนอยางดี ขออยามีแนวของหมองใจอาย ฮัก
นองใหคือเกา จากนองสาวกกผูเคาอายเคยเวาวาฮกัหลายปเกากายปใหมพน ใจของอายนั้นอยา
วนใหฮักนองคอืเกา ใหฮักเอื้อยคือเกาเดอหมึกเดอ จากหวัใจของสาวทานตะวนั หาลางมื้อกะ
เศราๆ หาลางมื้อกะชืน่บานอยูดอกวาเนาะพอเซียง 

(สาวทานตะวนัสีเหลือง : 21 ม.ค. 2543) 
 
4. ผญานิทาน 

 
นิทานประจําถ่ิน 

 
ตัวอยางที ่1 เรื่องผาแดงนาไอ 
นางแกวไอเลยถิ่มฆองลง พอแตปลงตกลงฮอดพืน้ หนักลนืลนแผนดินเปนคลอง เกิด

เปนหนองคลองบึงและหวย หวยน้าํฆองของนางจนัทรา เพราะนาถานําชงินาํยาด  เอานาถนอยบ
ไดถอยหลัง แผนดินพังหลุบลงบขาด นางนอยนาถเหน็บเปนการ เหน็พวกมารนาํเอาบแลว นาง
หนอแกวเลยถิม่กลองส ี จงึไดมีชื่อเสียงสืบไว กลองสีใหญนามหวยสบืมา สวนองคบาผาแดงทอน
เทา เอาแตเจามาแลนบเซา เอามงึเอาพวกนาคเขาวา พอไดทาหางฟาดเอานาง สวนวาทางผาแดง
เหลียวพอ เหน็นอยหนอตกมาจากผัว ผาแดงควาเอาแหวนนางไอ กาํมาใสหอผาพอดี แลวจงึตมีา
ไปบขาด วาสพิาดใหมันดงัใจ แตอันใดบเปนจังวา เวรนําพาวาใหหนีไกล นาคนาํไปจนวาตลอด 
นําขอขอดจนเกลี้ยงจงัเซา 

(11 มิ.ย. 2546) 
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นิทานอธิบายเหต ุ
 

ตัวอยางที ่1 เรื่องเหตุที่กบัแกตาโล โตลาย 
 กาลครั้งหนึง่โดนนานแลวในปาหิมพานต พระยาแถนชื่นบานลองลงมาเมืองใต ไป
ทางใดกะเขียวครึ้ม เทงิดอกไมปามนับาน เสียงน้าํไหลจากลําธาร กะชื่นบานพระองคเจา บทันโดน
กับแกเฒามันฮองอยูดอกในโกน บทันโดนกะเลยเซาบดัแมนเสียงนอแมงงวง เสียงมันดวงมนัฮอง
เขาในหูขององคทาน พระยาแถนชื่นบาน เสียงแมงอหียั๋งฮานี ่ คือมาฮองแมนมวนหลาย เหลียว
ขางขัวเหลียวขางซายเหลยีวหาโตเสียงมวน อยากสชิวนไปอยูพุน ใหไปฮองอยูสวรรค(เบิ้งเด) บทัน
โดนตั้วละทานกับแกใหญหนใีกลโกน จับอยูโคนกิง่มนัปลา เพิ่นเลยจาถามเวา กับแกโตสีขาวมนับ
เศรา คือเฮาเห็นเดแมใหญ กับแกสีสดใสกะเลยจาตอบทานเสียงผูขาละทานเอย พระยาแถวเลย
เวาชวนไปอยูดอกนํากัน อยูสวรรคดาวดึงสวาจัง๋ใดนอเจา กับแกคลานมาเฝาดีใจละสดชื่น บฝนใจ
ใหทานบขัดของใหขุนเคือง(ดอกทานเอย) พอคุยกนัรูเร่ือง กลับคืนสูดาวดึงส พอไปถึงนางสนม
กํานัลไนกะไตถามพระองคทาน ไปหิมพานตเมืองใตมีหยัง่มาฝากแน พระยาแถนบอกมีตัง้แต
กับแกมาฮองมวนใหฟง ลองอีกเบิง่จักตงใหลองโชวเสยีงมวน(เบิ้งด)ู ใหไปชวนพวกหมูเจาเขามา
เฝาถารับฟง กับแกมันเลยฮองโชวเสียงดีแ้มใหญ(กับแกๆๆๆ) พระยาแถนบพอใจหาวาถืกหลอก
ตมเลยจับไวบไตถาม ใหเสนาเอาไมแสเคี่ยนใสบเหลยีวโตน ปลายแสโดนฟาดตากะแมนโลแต
คราวนัน้ โตมันกะลายยอยเลือดรินจนไหลอาบ พองถกืสาปอีกซ้าํหวัน้าํบไดกิน(ผูฟงทั้งหลายเอย) 
ฟงนิทานเรื่องนี้เหลยีวโตนชาติกับแกหลาย โตขาวๆ กะเลยลาย ตาดีๆ  กะเลยโล ปานพิโธองคแถน
เจา ข่ันไดเปนใหญแลวแนวใดดใีหคิดแน เอาแตใจโตแทๆ แมนกับแกผูรับกรรม(พี่นองทัง้ปลาย
เอย) 

(พอใหญซิ่งเฉนิหลอย : 18 ก.ย. 2544) 
 
  ตัวอยางที ่2 เรื่องตํานานเม็ดขาว 
 นางโพสพไดดั้นดน หมนดงปาตั้งหนาตอ พอเซียงเอย นางบไดกลวัยาน พวกสตัว
รายในปาดง ยางลัดปาเหงือ่แตกฟง ใจทนงนาแนวแน ขาวบมพีอแป น้ําบมีสิลงทอง ครองใจมัน่
ซอยผูคน นางอดสายางดัน้ดน ความอดทนกลั้นขมขืน่ หกถงึเจ็ดคืนกาวยาง นางนั้นกะหมดแฮง 
หมดสติวนิแตง บมีแฮงสิไปตอ โพสพเอย ลมฮิมบลําธารกลางปากวาง ตาสมเพศเวทนา พวก
สัตวปามาเหน็เขา ซวนกนัซอยสัตวนอยใหญ นางเวาความตั้งใจ ใหซุมสัตวใหญนอย ไดคอยฮู
เร่ืองราว ขอใหพวกเจาฟงฟาว     ซอยนําขาวไปแจงตอ แหนเดอ บอกใหพอฤาษีฮู วาตูขอยอด
อยากแฮง ขอใหไปซอยเลาแจง ขอยหมดแฮงไปบไหวแลวละพอ ขอใหพวกหมูเจา เหลือโตนถอ
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นพวกพอคุณ บุญของขอยมาทอนี ้ แฮงบมีลาทีกอน นางสิน้ใจตายออนซอน นอนสลบแนนิง่
ผูหญิงกลานานับถือ เหลาสัตววือไวฟาว เอารางนาไปฮอดที่ ถ้ําฤาษีแลวไขขอ ตอเจาเฒาตาไฟ 
ใหญฤาษีไดฟงขอ จากถอยความสัตวนอยใหญ ซึ้งน้าํใจโพสพแท สละชีพซอยผูคน เฒาเหลือ
โตนนางจนไห พอฤาษีตาไฟ ไขประตูสิปลดปลอย ขอซอยคนอีกเทื่อซํ้า นําใจตัง้โพสพนางพีน่อง
เอย 

(กุหลาบสด : 16 เม.ย. 2545) 
 

ตัวอยางที ่3 เรื่องกําเนิดสตัวโลก 
 พระอินทราธิราชไท ไดฟงคําพอแถนกลาว เนาะพอเสารเอย นั่งทางในญาณสองแจง
แสงยาว กะเลยเวากลาววาจา เร่ืองปนแตงเจานัน้ละขึ้นหนา ลือซาเสียงสนัน่ ลือไปทั่วสวรรค สิ
ปนอั่นใดกะเฮด็โลด มอบใหเจาดําเนินการ พระยาแถนเลยลงมาจากฮาน ทานอินทรามาหมองนัง่ 
เอาแผนศิลาพรอมปากกาทองมาฟาวฟง นั่งเขียนรูปสัตวใหญนอย คึดพอกะเขียนไป อวัยวะแต
ละอยางแลวแตเพิ่นสิคิดได ขีดเขียนไปตามใจสั่ง เทิงสัตวปกสัตวเลือ้ยคลานมพีรอมพร่ัง ทั้งสอง
เทาเทงิสี่ขา รอยแปดพันเกาเฒาเขยีนแตงโฉมหนา เสร็จสรรพนับบทั่ว เฒาไดเกิดวินหวั นาํแนว
บอกเพศผู เพศแมนัน้ สิเฮ็ดจั่งใด หนอยบนานกะเลยคิดขึ้นได กําหนดเพศโตผู แม พวก
สัตวเลื้อยคลานนัน้แหม อวัยวะสวนนั้นปนไวหมองเหงาหาง พวกสัตวสองเทาปนเอาไวขางๆ แถว
ดากหาง เทิงผผู แม พวกสีเ่ทาสัตวใหญๆ ปนไวเดนคักแท โตแมนั้นอยูที่ใตดากหางของโตผู แขน
เอาไวใตขางหวางขาหลงั ใตทองหยอน สัตวทั้งหลายถืกพอแถนชุบใหพร เสกคาถาอมเพี้ยงเพยีง
ทอนัน้กะเปนจริง ตอไปนี้พวกสูอยาหยดุนิ่ง จงลงไปพักพงิอยูโลกใตพอแถนสัง่ ไปแพรพันธุอยา
หยุดยัง้ อยูคูโลกใหสมดุล เสกใหหุนเปนจริงแลว เสกคาถาวากลาว ปลอยสัตวทัง้หลายลอยลงมา
เยี้ยวยาว สูโลกกวางครบซุแนว กําเนิดสัตวโลก มันกะเปนจั่งสี้แหลว ความเปนมาคือขอยกลาว 

(กุหลาบสด : 31 ส.ค. 2544) 
 

ตัวอยางที ่4 เรื่องกําเนิดมนุษยผูชาย 
 ปนสัตวทั้งหลายไปแลว คิดหาแนวปนตอ พอแถนเอย ในโลกใตมีแตสัตวบทนัพอ ตอง
มีแนวมาเพิ่ม เสริมอีกจั่งสงิาม หาแนวปนใหมนัเกงกอสัตวทั้งคาม มีปญญามาควบคุมสัตวใหอยู 
พอแถนเฝาพจิารณาดู อยูหลายวนัหลายมื้อ เลยคึดพอเซาฉงน คน คน คน คือซ่ือนั้น ตองสาํคญั
เฒาตั้งซื่อ จนิตนาการแลวทรงสีคือคือ มีมือแขนขาพรอม คนนนพรอมเทิงหัว มลํีาตัวมทีอง มี
หมองพาไดจากลาว(มีปาก) มีใบหูถาฟงขาว มีเทงิตาจมกูพรอม ฮูอยูกนถาระบาย พอแตคิดขึ้นได 
บายเอาดนิมาปนใส มีครบถวนสมใจ แตวายังอัน่นั้น สําคัญแทบอกเพศคน นั้นแลว พอแถนคิดดั้น
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ดน มีคนซายเอาไวกอน เฒาไดคิดฮ่ําฮอน คิดปานใดกะบพอ พอแถนเจาเลยสนู บายกอนดินมา
ปนลอเทิง้ลุน ไดสองอัน ทรงกลมคือหนวยไข เฒาเลยฟาดลงไป หวางขาสองขาง ติดออนตอนอยู
สองแก มันคือคิดยาตายแมมันแท เลยบายเอาดินมาลอตอ ไดอ่ันกลมๆ สียาวๆ คือทอ เฒาไดเอา
ลอเลน เปนรูปรางพอดี เฒานัน้สูนเตม็ที่ คิดอีหยังกะบทอง จับทอดินดึกเสียบลงหมองรองสองไข
นั้นพอดี นั้นแหลวมนัซนัอยูที้ล้ี เฒาเลยเอาเหลก็ซี เสยีบเขาผาเคิง่ พอเซียงเอย คิดยาคักโพดเวย 
เลยถิ่มสงไป เบิ่งไปมาเฒาวามันใชได พอแถนเลยพอใจ วาไดแลวซายเพศหนึง่ ไดแบบคาดบถึง 
เปนจั่งส้ีละพอนอง ผูชายเพิน่ปนมา….. 

(กุหลาบสด : 4 ก.ย. 2544) 
 

ตัวอยางที ่5 เรื่องกําเนิดมนุษยผูหญิง 
 ปนผูชายไดแลว ยังผูหญงิอีกเพศหนึง่ เนาะพอใหญจอยเอย ในสมองของพอแถน
เปนอึ้งตึง้ คึดบพอ ทางสิเดา จับแขนขามาปนเขา เอาหูมาปนใส เอาดังปากใสใบหนาลงไป ผม
ยาวๆ ใสหัวพรอม มือเทาเทงิตา ลําตวักนเทงิคิ้วปนบซา คิดหาแนวอัน่หนึ่ง อันที่บอกแสดงถึง
ความเปนหญงิวานัน้ มันยากคิดบทนั จับเอาดินมาปนทอบักตูมสองหนวยใหญ เทิงสนูหลายดกึ
ลงไป ติดหนาเอิกสองขางทางก้ําพอด ี ดึกเศษดินอันนอยๆ พี้วี ้ ลงไปที่หนาอก คิดบตกสูนแฮง 
แกวงเอาขวานมาถือจอ ยังบพอส่าํนัน้ เฒาไดเอาขวานฟนลงไปใสหุน สุยหวางขาเปนคองบุน 
เฒาสูนหลายเอาฮาย มาปนยาเอาเหลือ ลูบ  เหงี่ยงขวานไดเศษดนิคือเศษเนื้อ ลอแหลมๆ ฟาด
เขาใสถือตรงกลางหมองขวานผาลงไป เฒาเลยไดเอาขวานถิ่ม เทิงสูนเทงิยิม้ใหเจาของ ผูหญิง
เอาแบบนี้ละถกืตอง เปนจัง่ใดกะตามซาง เอาหุนผูชายมานอนเฮียงขางๆ อมเพีย้ง เสกคาถา 
กลายเปนคนยอนความโมโหบา ของพอแถนผูปนแตง สองเจาจงลงไปซอยแฮง สรางเมืองบานอยู
โลกใต ใหแพรกวางลูกหลาน กําเนิดชายหญิงเปนจัง่สี้ละทาน ทานทัง้หลาย มันวายวุน ยอน
คนเฮานั้นเกิดจากความสนู ขององคพอแถนเจา เฮานัน้จั่งเปนคนเนาะพอเสารเอย 

(กุหลาบสด : 5 ก.ย. 2544) 
 
 นิทานชวีิต 

 
ตัวอยางที ่1 นิทานเรื่องพอหมายฆาลกู (สํานวนที่ 1) 
เขียนผญามาจาเวาเอานิทานมาจาตอ พอใหพวกพอแมตลอดพวกนองอายฟงไวให

คิดเอา เร่ิมแตเคาอายหมอนกิ่วสจิาไขจาร ในนิทานเดมิสิสงเสริมผญาแตม ไอกะแอมบดังซ้ําหัว
สมองก็บเดน ก็เลยไดเหน็ในนทิานเรื่องนี ้ เลยไขชี้สูเพิน้ฟง เร่ิมแรกตั้งครอบครัวหนึ่งที่แสนสุข ลูก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 378

สองคนนํากนัแมน บมีความฮอนอยูมาหลายปไดผูเปนเมียเลยลมปวย ซวยแลวนอหานี้ รักษาแลว
ก็บหาย แสนเสียดายเดเจาตายจากผัว ทั้งลูกออนลูกสองคนปลอยถิ่มไวผัวเทงิไหฮ่ําไฮ อยูจนดน
มาไดหลายปเมียตายจาก พรากลูกนอยไวใหเลี้ยงดูตางหนา แมมนัคิดกะสันอยากหาชูหาสาวมี
เมียใหม วาแลวยางเลาะเลนเชิงเวาหยอกสาว ทางผูสาวเลยเวาคิดสิลองใจเบิง บอกไปฝงลกู
ถิ่มสาแลวจงัสเิอา พอมาถงึเฮือนเหยาของตน เอิน้ลูกออนใหมาหาพอถอนไดยินพอมาจาขาน บ
ทันนานมาถงึพอกะเลยจาเวา พอสิพาสองเจาทั้งสองออกไปใหแบกบักจกแลวไดพาสองนอยยาง
เดิน พอมาเถิงยหัองกลางดงปาไมใหญ เตรียมขุดหลุมใหญกวางประมาณไดวาทวมหวั พอขุด
หลุมเสร็จแลวเอาบุตราโยนลงใส ฟงเสยีงไหแอๆ เทงิฮองเหนี่ยววอน ออนซอนเดบฟงซ้าํขุดดินถม 
บไดจง ลูกสองคนมุดมอดเมี้ยนกะเลยไดกาวคนื ตอนฝนใจอกซ้าํไปหาสาวเวาลองเบิ่ง เจาถึงฆา
ลูกนอยทางขอยสิบเอา เจาอยามากลาวเวาคนเปรตใจผี ใหเจาหนีไกลตา ขอยบเอาบอกเซาแลว 
เวาผญามาเพยีงใหผูฟงลองคิดเบิง แมแตสัตวกะยงัฮักลกูเตา คนเฮานีค้ิดจังใดผูฟงเอย 

(บักหลาหมอนกิ่ว : 13 ส.ค. 2542) 
 

ตัวอยางที ่2 นิทานเรื่องพอหมายฆาลกู (สํานวนที่ 2) 
พี่นองเอยฟงนทิานอันโงเงาเฮานี้บควรทํา จําไวในจิตใจหมูคนอยาเอาเยี่ยง พวกคน

ฟงใหควรฮู ผูลูนหลงัเกิดใหม อยาสะใจโหดราย ทําใหเพิ่นผูฟงนิทาน เพิน่วาไวมีชายหนึ่งกลางคน 
เอาเมียโดนจนมีบุตรเกิดดอมสองนอยผูใหญ คอยเปนหญงิซ่ําพอดผูีเกิดกอนตอนอายุไดขวบหา 
ทางนองแมนชายตอนนัน้อายุนองไดสามขวบ พอดีจักมีกรรมมีเวร ก็เราเปนเหน็ไดเมียแกตายไป
แลวเหลือแตแกเลี้ยงลกูออน แลดูลูกนอยๆ กองฟอนยงัฮอนๆ บทันไดแจกเขาหาซ่าํผูตาย พี่นอง
เอย เมยีตายแลวยางหามายคุมเหนือมายคุมใต พอสาวหนึง่อีจองหอง อยากลองใจผูเมียตายผู
มายมาชมซอน พี่เอยคนัพีอ่ยากนอนนํานองบตองการหยังดอกพี ่ ลูกแพงๆ สองคนใหพี่ฆาทําไดบ
พี่เอย คร้ันพีฆ่าลูกไดบใหแตงพอแดงแกเลยคนมาเฮอืนคิดเบิ่งเอาแลวคราวนี ้ เดิกๆ มาลมหนาว
แท คิดเห็นคาํผูสาวบอกจนวาแดดออกแลว เลยลอลูกนอยๆ ไปฆาวาอยูนาพี่นองเอย สวนวาลูก
นอยๆ กะบฮูจักหยงับวาพอสีฆานัง่เบิ่งพอขุดหลุมลึกประมาณเพยีงแอว มือลากเอาแขนลูกชาย
นอยกะเลยโยนลงสรางเอามือสาเอาดนิใสพี่นองเอย ธรรมชาติดนิโงเต็มหนวยตาลกูนอยปนขึ้นกะ
หมื่นลงพี่นอยเอย ทางผูอาบน้ําตาไหลจนโหงเต็มหนวยทั้งวอนขอพอ พอเซาเถาะพอเจาอยาสา
ดินลงใสตา บักชายนอยลกูผูพี่พองกอดขาพอหวทางบิดากะอยูคิดเห็นคําผูสาวบอกสวนผูอายตน
ลงหลุมกอดเอานองเอาหนานองซนไวในอก พี่นองเอยตกลงตายนาํกนั พอกะสาดนิลงสวนมือบมี
ยังฝงลกูตายสา แลวมาหาสาว เขาเวาไปทางบแมนวาพี่เอย แตลูกเจาเจากะยงัฆาไดทางนองแมน
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บเอา พีน่องเอย คุณผูหังเอย ฟงนทิานกลอนนี้คนทัง้หลายจําไวแน ฟงเอาเดอคุณพอจําไวเดอคณุ
แมสอนใหลูกหมูเตาฟงแลวใหคิดเอา จือเอาเลี่ยงบดีลูกหลายเอย 

(2 ก.ค. 2546) 
 
 นิทานขําขัน 
  

ตัวอยางที ่1 เรื่องปูกับหลาน 
 ตื่นขึ้นมายามเชาเปนวนัเสารลูกหลานอยู ปูมานัง่ตะแคคอยทาแมนลกูหลาน บทัน
นานเสียงหลานโจนมาหลายคนมาหาปู พากนันังลอมไวขอปูเวาเลานิทาน ปูบแมนคนขี่คราน หา
เร่ืองมาตั๋วหลานทั้งนิทมนทิานพวกลกูหลานมาวานลอม ปูเลยยอมตามใจเจา พวกลูกหลานดใีจ
ใหญ ปูเลยจาปากตานขานเวาเขาเรื่องราว กลาวถงึเมืองใหญกวาง กวางกวาพาราณสีคือเมอืง
จําปานคร บอนพญาไดเซายั้ง ปูลาวพลั้งนั่งยองๆ ลืมวาขาโสงใหญ เบิงปลาไหลออกจากเบาเอา
หัวคางอยูหวางขา หลานเพิน่เหน็กะเลยปาดทะนา ปลาไหลใหญมนัมืนตา ปูคาดลาดถามอยูไส
นาปูสิตีเอามาตน ปูสิงมไปหาฆอน หลานเอามือไปช้ีใส มันอยูในพกผาขาโสงเจาพอปูเอย ปูเลย
เฉยบทนัเวา หาแนวสิตั๋วตอ บแมนไหลดอกหลา หัวตีนโปพอปูตัว้ อยามาตั๋วเถดิเจาปูเอยหลานบ
เชื่อวาตนีโปแทๆ เล็บมนันัน้ไปอยูไส ปูเลยบอกหลานนอย ควายเยยีบย่ําแตหลายป เล็บมันเนา
ในกะเลยหลุดไปซ้ํา 

(กระตายขาวภาค 2 : 26 ธ.ค. 2545) 
 
 ตัวอยางที ่2 เรื่องตามีกับยายส ี

พอใหญมีกบัยายสีอยูบานโนนหมหีาว พอใหญมีลาวนัน้มีเงินซื้อโรงสียอนขี้ถี่ ตั้งอยู
สวนบักมี้เลาะเฮียนเฒาแมใหญสี พอใหญมีปลูกตนมีม้าตั้งแตหลายป จนมนัมผีลดกหนวยสกุ
เต็มที่ มื้อหนึง่ยายสฟีาวลงเฮียนนุงซิน่หมี ่ จับไมคานหาบตาขาวมาหาเฒาพอใหญม ี ขาวสารเมิด
แลวตี้เจาจั่งเอามาส ี พอใหญมีลาวถามแมใหญสีเอามือ้ช้ี สีดีๆ เดอขาวพอใหญมีข้ีถี่ ยายสีเห็น
บักมี้ของเฒาพอใหญมี แมใหญสีเหน็บักมี้มีแตหนวยดีๆ  ลาวเลยวาจาขานพอใหญมีใหมาพี้ บักมี้
สุกเทงิตนมาคอืหลายเอานี ่ ใหขอยขอบักมี้แนเดอเฒาพอใหญม ี เจาอยากไดบักมี้ข้ึนเอา
สะเดอยายส ี ขอยบมีเวลายากหลายนําสขีาว แมยายสีเลยไวฟาวอยากไดหลายจนลืมคาววาลาว
นุงซิน่หมี่ ปนข้ึนเถิงตนหมี้อยูสวนเฒาพอใหญมี หนวยมันสุกเต็มที่อยูสูงหลายเอานี่ แมใหญสีเล
ยิ่งยี้เทงิลาวเอิน้พอใหญมี แมยายสีดงึบกัมี้จนซิ่นหมี่ลาวหลุด พอใหญมีมาพอดีเทิงพองเอามือช้ี 
ปาดโทในบักมี้คอืไปอยูในหมี ่ พอใหญมียนขาแข็งเหลียวเบิ่งหมี่เถิงกกมี ้ แมใหญสีลาวฟาวลง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 380

มาแลวกะแลนบไดเอาฮอดซิ่นยอนลาวฟาวแลนหน ี พอใหญมีเลยไวฟาวเอามือซาวหอบซิ่นหมี ่
เหลียวงวกพุนงวกพี้แลนนําเฒาแมใหญสี แมใหญสีเลยไปลี้เอาหวัซกุพุมบักมี้ พอใหญสีมาพอดี
เห็นแตดําปๆ ปาดโทกนแมใหญสี พอใหญมีเลยคุมสูยายสีอยูพุมมี้ อยูในสวนบักมี้ พอใจแลวจัง่
ยางหนี คักแลวเดอบัดนี้แมยายสนีุงซิน่หมี่ เทีย่วมาขึ้นบักมี้อยูสวนเฒาพอใหญม ี

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 5 มี.ค. 2546) 
 

ตัวอยางที ่3 เรื่องเจกกับขาวตดหมา 
 มื้อนี้มีขําขนันอย ตอยมาฝากหมู หาบทนัไดฮับฮู ลองฟงเลนสมิวนใจ ในเร่ืองมีแมคา
ตอย หาบของขายในตลาด ซารสชาดเขาขั้น หวานมนัพรอมโปงด ี ขาวเขิบ(ขาวโปง) ของแมคานี้ 
รสดีแซบอรอย จี่แลวแผนบนอย คนคอยซื้อ ส่ังบคอบ มื้อหนึง่แมคาตอยหาบผานรานขายของ เปน
รานทองเฒาเจกเชย เฒาเตีย่เอย สนใจบอเหลือบพอสบิหาแผน เตี่ยขา เอาขาวเขบิไทยบ เตี่ยตอบ
วา ฮอๆ ขอชมดวยซื้อฝากหมวยถามแหน เอาอี่หยังใสลวยคือหอมฮวยเบิง่ตากงิๆ” ตอยไดยินเลย
ตอบตรง บไปไทยเอิ้นแนวพาเทงโพงขึ้น ใชแนวอืน่ “ขาวตดหมา” เฒาเจกเชยหลงฮอง “หา” ใสอี
หยังดงัๆ ดวย ตอยหนหวยตอบโปง แนวพาโพงตอบซือ่ๆ คือขาวตดหมาละจา กาเอาไวจักกี่อันนอ 
เฒาเจกเชยพอไดยินจั่งซัน่สัน่หวัใหญบอก “ไอหยา” ใสตดหมาอีห่ล ีอ๊ัวบสนอยาวนใกล ใสตดหมา 
อ๊ัวนี่บซื้อให ขาวเขิบไทย อ๊ัวขี้เหลียด เจกเชยเคียดจัง่ซั่นหนัหลังใหบเบิ่งเลย ตอยสิเฉยกะบไดเลย
แกไปตอบความใหม หาลางเทื่อเตีย่ถูกใจสังทอใดบอ้ันฉันนี่สิสบาย โทษหลายๆ เดอจา ฉันตอบ
มาบทนัแมนๆ เวากันอยางแปนๆ บแมนตดแบบนั้น จริงเทแมนฮากมนั เจกเชยฟงจัง่ซั่นฉนันี่แหงบ
พอใจ ขาวเขิบไทยใสตดหมาฮากมนักะรวมพรอม อ๊ัวบยอมซื้อแท เอาหนีแม อ๊ัวบอยากไปๆๆ 
ตกเทิงฮาก(หมา) ใสพรอมบยอมซื้อ ข้ีเหลียดหลายๆ ตอยเทิงอายเทิงอยากงอจ่ังใดนอเตี่ยเชยสิฮู
เร่ือง ตอบภาษาพืน้เมือง ฮากขาวตดหมาแทๆ แปลเพีย้นเปลี่ยนไป พอแมพาเอิ้นแบบนี้สิใหเอิน้วา 
จั่งใดนอ ขายใหไทยคือกนัยองวาหวานมันพรอม ฉันนีย้อมแลวเดอจา ภาษาเฮา เฒาคนจนีบฮู
เร่ือง ซอยแหนเถาะพอเซียง เวาใหจีนเขาฮูเร่ืองพอไดซื้อขาวเขิบไทย สีโฮเฮลาลงไวมหีมองใดบ
ถูกใจอภัยใหเดอแม ข่ันบขันใหแหยข้ีตาแฮ แลวหวักัน้อยูผูเดียวเดอแฟนๆ เอย 

(สีโฮเฮ : 27 เม.ย. 2542) 
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ตัวอยางที ่4 เรื่องไหผี 
พอเซียงเอย..มื้อนั้นนอนคืนฝน ฝนเปนประหลาดตาง ฝนวายางเขาไปในโคกตกลงสา

งพอไห มีไหใหญและไหนอย วางเรียงรายยายกันอยู ไหอีหยงักะบอฮู ดูแลวแหงงง เหลียวเบิ่ง
เหลี่ยมโมงๆ สีเหลืองสองประกาย ออกมาจากในไห คดิในใจสงสัยแท แมนอีหยังกันแน อยูในไหล
องจกเบิง่ จกออกมาตองตะลึง เปนทองคําลวนๆ สีเหลืองเหลีย่ม แมนสะออนเทออกมาเปนกอนๆ 
นั่งเบิง่จนลายตาทองของผูใดนอ คือมาหลายปานนี้ มีกะมีบาดนี้แลวหละนอ”โจว เหวนิฟะ” เอาผา
มาหอทองไว เตรียมใดเผนหนีวาสิลุกขึ้นจากที ่ ฟาวหนีมีลมถัง่พรอมกับเสียงดังๆ ฮองขึน้อยู
ปากสางตาผมคางปากสัน่ถั้ว 

กลัวเหลือเกนิจนเยยีวแตก หนาใหญใหญมีน้ําหนอง จองเบิ่งมาตาแดงๆผมเหมิดแฮง
ออนลา เซถลาติดขอบสาง ขาเหมิดแฮงกนขี้ถั่ง ผีมนัเวาเสียงดงั ไดนัง่ฟงจอกอ ยอมือไหวตัง้แตมนั 
(ผีเวา)(ฮาๆบกัหนุมนอยรูปหลอ....) “มึงจงนัง่อยูหั่น อยาฟาวสัน่ฟงกูจาวางหอผาทองลง แลวเอา
ทองใสไหไว ไหผูใดมึงฮูบอ คือบอขอกูกอน มาเหน็แลวเก็บเอากอน ทองคํานัน้แมนบอขอ หาหมอง
ตายมึงฮูบอ บกัรูปหลอดาราหนงั เดี๋ยวกะฝงทัง้เปน เหม็นคาสางนี้ ไหของผีมงึฮูบอ เปนไหคาํมงึฮู
บอ ถือวาโตเองหลอ หาจกไหผูนัน้หาจกไหผูนี้ พอของดีแลวผัดสิเอาใหมึงเสาแตมือ้นี้ ไหผีอยามา
เกี้ยวอยาไดเปนคนเคียว หาจกไหผูอ่ืนเลนใหจําไวอยาไดไล”  

พอเซียงเอย ผมตกใจตื่นขึ้น ตอนผียืน่มือมาใส จักวาเหงื่อหือยางตายไหลปนกันเอเล 
บอนนอนเปยกจนวาเหมน็(เยี่ยวแตกนํา) 

เห็นจะจะบอเอาแลว แนวไหผีผมนัน้หนาย เกือบแมนพาเจาของตาย โบกมือลาบายๆ
แลว ไหผนีั้นแมนบอเอา อีพอเซียงคําภาเอย 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 2 มิ.ย.46) 
 

นิทานอีสป 
 

ตัวอยางที ่1 เรื่องสิงโตเฒา 
 …..ตั้งแตยามหนุมแนน แสนดุดัน สิงโตใหญพอขะจ้าํเอย เทียวแลนไลคอยขะม้ํา 
หย่ําสัตวนอยเปนอาหาร พวกสัตวปาพากนัยาน สิงโตฮานหากวนหมู มีแตผูแลนลี้ ความดีนัน้มนับ
มี หลายๆ ปไดลวงเขา เจาสิงโตเริ่มโซเสา รางกายมนัแกเฒา ความเปนเจากะหดหาย แลนไลไผกะ
บได หิวกะหาย บเปนทาเจาปาเอย มีแตนอนคอยถา ความตายนัน้สิมาเยือน ความชั่วเกามันเปน
เงาดางเปน ฝูงเพื่อนสัตวเขาแหนงหนาย บมีไผมาซอยยู ซูข้ึนซอยรักษา มีแตเขาสมน้าํหนา แก
แคนแมนเอาคนื พวกหมูปากะฮื้อฟน ถอนทนุคืน เทียวซิดไล งัวกะไดมาคน ซนแกแคนเฒาสงิโต 
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ลาวาโงกะสุดกลั้น พากนัมาเทยีวหุมยอง สัตวทั้งผองเทิงใหญนอย เทียวมากอย สอยสิงโต มนั
จอยโซเทิงบอบซ้ํา กรรมนําทันมนัเคยกอ พอใหญจอยเอย ตอมาเลยดาวดิน้ ส้ินกรรมจอยขาดใจ
ตาย คตินทิานเพิน่บอกไว คอนเตือนใจใหคิดฮ่ํา ซอยกันทําความดีไว ใหหมั่นสรางยามฮุงเฮอืง 
ยามตกต่าํคนสิซอยปลดเปลื้อง มาซอยซ ู คอยยูสง ไผมัวหลงเหลิงอาํนาจ ยามใจสิขาด คนหยอ
หยนัสมฟนมนัคือสิงโตเอย 

(กุหลาบสด : 5 ก.ย. 2545) 
 

ตัวอยางที ่2  เรื่องกวางกบัพุมไม 
 กวางโตหนึง่หนีตั้งหนา แลนออกไปจากในปา ถือนายพรานไลลา สินําฆาเอาซิน้ของ
มัน กวางแลนหนหีันจั้นๆ มนัสะเดิดลงทงใหญ พออายเทเอย นายพรานไลแลนนํากน กวางดัน้ดน
หมนบูหนี มันกะแลนที้ล้ี ยานชวีีมอยละแมง มันออกแฮงแลนจ้ํา เซี่ยงสนพนนายพราน  มนัสะ
ยานเขาพุมไม พรานลวงไปบเห็นฮาง พุมไมหนาซอยบงัรางใหกวางนอย พรานบเหน็ มนัสั่นหลาย
จนเนื้อเตน เปนบุญคุณของพุมไมกอใหญ ซอยชวีิตเฮาเอาไว ใบหนาอวยซวย ซวยอุมเฮา ยอน
ความเสาเมื่อยลา มนัแลนมาเกือบมื้อหนึ่ง หิวอาหารจนหูผ่ึง บไดกนิใบไมหญา พาใหลาออนแฮง 
กวางเหลียวแยงเบิง่พุมไมใบเขียวงาม ตาอรอยแทนอ มันเลยสอยกนิใบไม พุมมนัไดใชกําลัง ยอน
หิวโหยโกยบยัง้ ใบบยงัเหลอืแตกาง ทองมันใหญอางปาง มันอิ่มแปแผลงนอน ฝายนายพรานไดโง
ยอน กลับคืนมา ทางหมองเกา เหลยีวเห็นเจากวางนอย นอนซอยมอยโกรนครืนครืน เลยเอาปนมา
ยิงปง  กวางหงายหลงัดิ้นดาวๆ ยอนบมีแนวบังเงา กนิใบไมหมดเกลี้ยง มนัเลยเดี้ยงฮอดหวางตาย 
ยอนกวางมนัไดทําราย ผูมพีระคุณพุมไมใหญ มนักะเลยไดซดใซผลกรรมนั้น ยอนสนองพี่นองเอย 

(กุหลาบสด : 18 ก.ย. 2545) 
 
 นิทานชาดก 

ฟงเดอทานอาจารยคําภา ผมขอพรรณนายกผลตนเหตุ ตอนที่องคพระเวสสฯ ทาน
ชางฉนัทนัต ราษฎรพากันเกลยีดชังสบัสอ ศรีสญชัยผูพอไลออกจากวัง ผูใดหามบฟงสัง่เลย
เด็ดขาด ใหออกจากปราสาทกรุงศรีสญชยั บอกใหไปไกลๆ นอกแดนแควนดาน ออกไปอยูยาน
วงกตคีรีเพราะชาวเมืองสพีชีังองคพระเวสส จนถูกเนรเทศออกจากพารา สวนวาพระมารดาผสุดี
ตนแม ไดยนิคําเซ็งแซวาลกูถูกเนฯ ความสงสารลังเลจนวาน้าํตาออกพอไดยินเขาบอกนางเกอืบ
เปนลม เลยไปถามพระองคสญชัยผูพอ วาสีไลนอยหนอออกจากในวงั ศรีสญชยัไดฟงบอกเมยีวา
แมน เพราะแกวแกนไดทานชางนาโคใหแกพราหมโนโดยไรประโยชน จําเปนจะตองทําโทษไลออก
จากเมือง ราษฎรแคนเคืองเกลียดชังหมดหมู คร่ันสิขืนใหอยูบานหลมเมืองจม เราตองทาํใหสมไล
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หนีดีกวา องคพระเวสสฯนี้ชัว่ทรามชากาส ี แมนางผุสดีหามปรามผัวรัก ใหคิดเบิ่งขกัๆอยาเพิ่งเนฯ
หนีอันใดมันสดิีลูกเฮากับชาง เสยีแลวกช็างเสียแลวเสียไปเสียแตชางปจจัยเสียแลวกะแลว อยาให
ลุงแกวพระเวสสันดร เอาไวครองนครของเฮาสืบตอ บัดหาหมดบุญพอลูกเตาบมี แฮงสิเสียบรีบยงั
สักหยาด ขอใหองคพระบาทแนวแนลงไปเสียแตชางปจจัยเสียแลวกช็างขออยาใหลูกหางหนีจาก
นคร สงสารพระเวสันดรบเคยลําบาก อยาสะใหลูกจากปราสาทกรุงไกร พระยาศรีสญชัยเลยบอก
เมียรัก สิมาสัง่หยุดพักเซาเลิกเบิกถอนอายราษฎรพดจาบเด็ดขาด บสมเปนพระบาทพงศกษัตรา
พูดบมีสัจจาขาดความเคารพ เจาบตองมานบฯพูดแลวตองทาํ สิใหพี่ถอนคําพี่บถอนขักๆความ
สงสารลูกรักพีน่ี้แฮงพอตาย แตวาคิดอยากอายยานคนดูหมิน่ ตองไลหนจีากถิน่เฮาบตองมุสา 
เอาไวกัณหา-ชารีหลานราชา กับมทัรีนางนาถสิบใหไปนํา สิใหอยูประจําในวังนําปู นางมทัรีบอยู
ลูกสิไปนําผวั วาแตแกวทูนหัวไปใสก็ชาง ไปทางใดก็ชางไปใสกะตาม สิไปนาํทุกยามไปใสบวา สิ
ไปเขาปาลงน้าํขึ้นเขา สิไปนําบเซากับองคพระเวสสฯ แมจนน้าํพระเนตรไหลออกเปนทางอุมกัณ
หาบวางออนวอนทุกอยาง ปูก็หนีอยูหางอุมเอาชาลีปูบใหเจาหนีสิใหอยูกับปู ทาวชารีบอกบอยู
ปูยาชงัผม ปูจนเกือบเปนลมไดยินหลานวา ผุสดีแมยาไหจนตาแดง อุมเอาสองหลานแพงเทิงเคียด
ใหปูวาหลงไปเชื่อหมูเสนีเสนา น้าํหนาชาวประชาเจาชางไปเชงิบัดหาลังเทือ เกิดศกึสงครามมนัไป
ล้ีอยูทาม เจาสิเหน็มนับ มีแตลูกกับพอสีเขากูสูตายไสลูกไปผูใดสิชวย ลองมีศึกจักหนอยมาชดิ
พาราพวกเสนเีสนาเจาสิเห็นมันบ เขาสิจบัเอาพอทาวศรีสญชัย คร่ันลกูอยูนาํกะยังพอสิชวยชางมา
เปนคนถอยเคยีดงายใจเบา หลงไปเซือคําเขาไสลูกหนจีาก บัดเถิงคราวลําบากสีอาศัยเสนามนัสิ
คือบุตราของเฮาหรือบ ผุสดีเวาตอองคศรีสญชัยเทิงน้าํตากะไหลเนตรนองพองจม ยานแต
บานเมืองลมขับไลบุตรา เจาสิเสียพาราไปเสียเปลาๆ นางมัทรีกะเลยไปเลาพระเวสสันดร วาสิจาก
นครไปตามพระบาท กับทั้งโอรสราชกัณหาชารี สิตามสามีไปนาํทกุอยาง ไปทางใดกะซางไปไสกะ
ตาม นางสิขอไปนําแลวแตบุญแตกรรมสิขอไปเปนหมู เพราะวาเคยไดอยูเปนผัวเปนเมีย สิใหทิ้งให
เสียละหลงัองคพี่ ขอใหดับไปทีกี่โลกดับขันธ บอยอยูดอกฉันขอตายดีกวา ชวักะขอใหชั่วอยูกบั
พระองค พระยาเวสสฯ ตกลงโอเครับปาก คร้ันสิยอมลําบากกับพีก่ะไป เขาไปในไพรฮิ้นยุงฝงู
เหลือบ นอนกะตองนอนเกยีกขี่ฝุนดินดอน บมีสาดมหีมอนอิดโหยโรยรา แดดหรอืฝนทนฝาตาม
กรรมของเฮา ค่ําหมองใดก็เซาตอกกนัตามปา 

(กิหลีดดํา : 8 ธ.ค. 2542) 
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5. ผญาระบายความรูสึก 
 

ตัวอยางที ่1 
โอนอบัดนี้สิไดจาตามเรื่อง เมืองเฮาตั้งแตเกา ตั้งแตกกแตเคาโบราณเฒาเกามา เวลา

กินแลงแลวเสยีงแซวๆ กองสนั่น ผูสาวชวนกนัไดเอาไนไปลงขวง คดิเปนหวงอยูแองแมงแลงค่าํ
เดือนหงาย ผูสาวลงเข็นฝายเดือนหงายเวาบาว พากนัซาวเอาไดหลวัฟนมาจุด ลุกเปนแสงอูดเอา
เทาทั่วบริเวณ พอเหลียวเหน็กนัเหมิดคูสุคนจนเกลี้ยง ฟงเสยีงแคนลายสอยออยอิน่ไดยินหู บาว
จารยครูจารยซาเลาะหาผูสาวโก โงไปทางพุนพี้เหลยีวชองหาแฟน แคนกะเปาไปนํา ค่าํคืนบมี
คราน ไปเดิ่นบานสาวนั้นผัน่ไปหาสาวนี้เปาปสีซอ ทัง้หมอแคนพิณสรรพนับวาดีเอาเหลือลน คน
โบราณที่ผานพนดนแทแตกอนมา นุงผาควบโจงกระเบน เลนสาวเข็นฝาย เสื้อบหลายผืนซ้ําสีดาํๆ 
เปนเสื้อปาน หมูผูสาวอยูตามบานไกลใกลกะซางตาม นุงเสื้อดําจุบคามกะวางามอยูพอแลว ตอ
ลงมาหาแอวพี้นุงแตส่ินหมีฝ่ายดําดายใสหมากเกลือ นุงแตเสื้อดํามอยอมคามกะงามคลอง ใส
กลองแขนอีกจอยกะจอนนอยใสหู บาวจารยครูจารยซาตั้งแตกี้มีแตเวาจายผญา บวาทิดหรือเชยีง
เร่ืองผญาบมอ้ัีน คันไดมาเห็นหนาเวาผญาขึ้นมากอน จนไดนอนฮวมหองแตดองสมัยเกา เวาผญา
ออยตอยหวายจอยอรอยหู แตคนเฮาทกุวนันี้ คิดดีๆ ใหมันคักแหนเดอ ใหฮูจักเขียนผญาอยาไดปะ
ปลอยไวไลรางฮางผญา เชยีงคําภาเปนหวัหนาพาเฮาใหสืบตอ มรดกอีสานเฮาอยาลืมไรราง ทาง
อีสานเฮานี้อยาหนีหลกีครองหลงั ปลาอยาไลวงับอนบอนเคยเซาซน คนอยาไลครองเคา
โบราณเฮาแตพอแม คนัเปนดางแหฮางอยาลืมซนืขี่ตะกั่ว คันไดเปนเจาสวัอยาไดลืมไพรบาน
หลานนอยผูใหญลุน ภายหนาพุนสิเวาตอกะยังมี สิขอลาแตเพียงนี ้ทหีลังยงัหลายอยูพี่นองอยู 

(พอชารี : 18 มี.ค. 2542) 
 

ตัวอยางที ่2 
มาอีโตนตัง้แตใจเจาของนั้นไปแอบรักนักศกึษา เห็นเธอมายนืคอยรถปายรถเมลใน

ตอนเชา เอาหนังสือแนบกับทอง ผมเหลียวมองจนอกสัน่ใจกระสนัคิดอยากเกี้ยว แตกลัวบานเพิน่บ
จา…..ตะเว็นบายผมตองผายกายมาทาแนมเบิง่ จติใจแสนราเริงยามไดเบิ่งไดเห็นแลวกะฝนเกี้ยว
เกี่ยวบเซา ตะเว็นขึน้ยามมื้อเชาผมฟาวมาทาคอย อยูไดเห็นหนาแมยอดชูในใจอายกะชุมเย็น 

(หนุมโสงแดง 30 ดีกรี : 10 ก.ย. 2545) 
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ตัวอยางที ่3 
ตกมาสองพนัหา ปลายมาสีสิ่บส่ี ตกสมัยปากถงลนกอนถงฮั่ว แลวสมัยทกุมื้อนี ้บคือ

กี้เกาหลัง บวาหยงัทั้งสิน้ อาหารกินกะหายาก ของใสปากแตละมื้อ เงินซื้อจ่ังไดกิน ตลอดเบิดทุก
ส้ิน มนัหายากแสนเข็ญ หาเบิดเวน็เบิดคืน บัดเฮาเอามากินคาบเดียวบพอช้ํา ซอมดูไปภายหนา 
โดนไปแหงสิติว่ กุงและซิวสดิีดน้ํา หนองหวยแมนบม ีบคือต้ังแตกี้ ปางกอนภายหลงั ปลาในวงัในช ี
ดั่งสิกินคนได เฮากลายไปมันบอน ซอนหางเกาะกาย อยูในทามแถงเลงิจานก็มากลน เต็มหวย
ฮอมทาม ยามพี่นองไปกัดตอน เอาปลามาทาํปลาแดก หาบออกจนวาบาแตก ขนกนัอยูตลอดมื้อ 
ปานนั้นกะบไหว บไดไปหาซื้อปูปลาทางอื่น ตกมาในสมัยนี ้ แสนระทมขมขืน่ ตองกัดฟนตอสู ไป
เลื่อยตลอดกาลบวาทุกหมูบานกะคือด่ังเดยีวกนั ธรรมชาติไดสรางสรรค แตกอนมีไดหายเกลี้ยง 
เดียวนีเ้ดอเหลือแตเมืองกับบาน บมีดงพงปา ลูกหลานเฮาเกิดมา สิบเห็นฮอดปาไม ไปหนาถาเบิง่
เอา นาสหินีไกลขาว ฝนบฮวยแลงบกัใหญ เพราะแผนดินขาดตนไม ความชืน้กะบมี นาดดีีก็สิหนี
ไกลขาว ฝนบฮวยขามเขต โปรดสสังเกตดูแตส่ิงแวดลอม ใหซอมสิ่งเบิ่งเอา ลูกหลานเฮาหมูเจา 
เกิดใหมมาภายหลัง สิทําฮังเฮือนนอนไมบมีพอตน จนปญญาหลายเด โดนไปแหงยากใหญ นาย
ผูปกครองไพร นับแตมื้อสิเดือดรอน ไปหนาสวิุนวาย นายผูปกครองบานนานไปแหงสิยาก 
เพราะวาปากและทอง ทางบานเขาหอดหวิ เกิดหวาวหวิวไปหนา มีปญหาไปตลอด วาสิจอดใหได 
ก็เลยปายบอนหมาย ทัง้การขายการคา มีปญหาไปทกุอยาง ราคายางภาคใต ราคาออยกะต้ําลง 
ราคามันราคาขาว ราคาปอก็ตกต่ํา เกษตรกรรมทําไวแลว เอาทนุไวกะบพอ มีการโกงมีการสอ งอ
ไปเกียบทกุภาค ปญหายากสิเกิดขึ้น พาวุนกอกระบวน ชวนนกนัรวมกันได พากันไหลเขากรงุเทพ 
เดินขบวนตอตาน หลายเรือ่งตั้งแตเหน็ จักวาเวรกรรมฮายแนวใดมานาวจอง พวกพี่นองทุกถวน
หนา นอนไดบอ่ิมตา 

(ส.สุขสันต : 11 ก.ย. 2544) 
 

ตัวอยางที ่4 
พี่นองเอย ปมะเส็งเดือนเกา ผีโตเกากลบัมาอยาม แตส่ีสามปมะโรง กะวาหนัก

พอแฮงแลว ปมะเส็งก็แซวบา น้าํทวมนา กั้งโกยสอง ตัง้สองปซับซอน สังมาจอนเขาสูแนว แทนอ 
ทวมปหนึ่งยังบแลว ปสองแหงเจอหนกัคักแทนอ พวกนาทาม น้าํแกงอยามแตเดือนเกา ขาวพวม
งามพวมแยก แตกกอพอเขียวออน น้ําทวมกอนไดตั้งทอง เจาของไหเผาไฮนา หมดปญญาไดนั่ง
เศรา เหงาปานไกเปนทรวง หมดหนทางสิหันใจ ไฮภูบมีช้ํา ทาํแตนาปลูกแตขาว พอไดกินไดขาย
แน พอไดแกคิดตอขาว เที่ยวขึ้นเหลายามบมี ปชนปคนับแลง พอไดแบงกนิทาน ยามเปนการเปน
งานกะแมนปนขึ้นเทิ่งเหลา สิเอาหยงักะขายขาว ปนี้เหงาปานไกปวย ซวยสองปซอนๆ สะอรแทอี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 386

แมยาย ปมะเส็งแหงเปนฮาย น้ําหลายกวาปมะโรง เทงิมะโรงมะเส็ง พวกนาทวมกะเลยเจง รองแต
เพลงน้ําทวม ความเดิมอยูวอนๆ นอนอุกอ่ังเบิ่งแตน้าํ ยามลมตองพดัฟอง เทงิพองคิดนําขาว ที่
ตายเนาอยูในดิน ขาวสิกินปสิมา สิไปหาขอใสนอ ธ.ก.ส. เงนิกูสิหาใสไปสงเพิน่ เงนิกองทนุหมูบาน 
หนี้เงนิลานมาทับคอ คิดตอนาจงัไดกู ยืมนําหมูเงินกองทุน วาสหิมนุมาทางนา ขายขาวปลาคงพอ
แก แตบเปนจงัวา สีชมภูคือจังวา นากะถกูน้ําทวมหมดความเวาละพอเซียง ซื้องัวควายมาเลีย้ง ก็
ยังเสี่ยงอยูคือกัน ปตอปหมนุบทนั แนนอนละคุณพอ งวัควายนอคุณปา ลูกบหลายคือปลาคอ บ
แมนปลาลกูคอกสิออกลูกเทือ่ละซาว ขายขาวเหนียวขาวเจา ปหนึ่งยงัพอไหว สิเอาใสมาขาย น้าํ
ทวมตายแตเดือนเกา เงนิเดอืนเฮาบมีช้ํา ทําแตนาพอไดจอม คันฟาฝนบพรอม คอืปนี้กะแมนกรรม 
น้ําทําเวรเทงิเปนหนี้ นี้ละบอนมันจัง แนวความหวงัของชาวนา แมนขาวปลาพาไปได หันใจออกใจ
เขา อาศัยเอาขาวเปนใหญ ทุนกําไรกะอยูหั่น คนัจมน้ํากะแมนหาย   ปกลายเดือนเจ็ดคลอย ขาว
ลอยแพกลาตายเนา ปนี้เดือนเกาคลอย ทวมหมดจอยขูสูแนว หลายกวาปที่แลว แนวน้าํเขื่อนลง
มาขัง เดี่ยวนีย้ังบเห็นหัว ทวมหลงังวัหลังชาง แนวเขื่อนอยางมนีตันไว ไหลบทนัน้าํชีอ่ัง น้ําปาวทั่ง
ทวมพีน่อง สองปซอนแลวพอเซียง แถวนาเรียงโพนงามลน ธนบุรีกุดโดเกา ทางบานเหลาดานใต สี
ถานนัน้ปานอาวไทย หลายบานนับบได น้ําไกลฝาลงมาถม ขาวจมหายตายหลับมบัหมดบเหลือไว 
เหลียวไปใสมีแตน้ํา งามขาวอีขาวใหญ หันใจลงบฮอดทอง มองหาขาวแมนบมี ปมะโรงกต็าย
เกลี้ยง ตอเฟยงเนายงับเหลือ ปมะเสง็แหงเสยีหาย กวาปกลายอีกหลายเทา ปมะโรงน้าํทวมขาว
ชาวนาเหงาเอาอั่ง ปมะเสง็ทวมอีกครั้งจงัปานเชือกลามลงิ พอเซียงเอย 

(นกเขาเขียว : 7 ก.ย. 2544) 
 

ตัวอยางที ่5 
พอเซียงเอย น้าํแกงบกลงแลวมีแนวใดส่ีมาสอยบนอ คิดตอขาวซุมปลูกไวมนัตาย

เกลี้ยงบยัง ขาวนาปรังวานัน้เอาไปหวานลงมาหวงัสี่เอาแนวมันผัน่เหลาตายเมิดเกลี้ยง บมีเพยีงบ
มีหญาเหลียวลงไปเกลี้ยงมายหลาย ปาหญาคาอยูหนองหวายผัน่ยงัสวดจุมกุม บมแีหลววาสี่ตาย 
ฮกกะฮกโพดหายพอปานปาดงดิบ เปนสิบปแตรอคอยงบประมาณสี่มาชวย บอนเปนเหวเปนหว
ยตามโครงการสี่ขุดลอก ถูกหลอกมาอยูเร่ือยจนปานนีก้ะบเหน็ เปนจั่งสีม่าเรื่อยๆ บฮูวาเปนนํา
หยัง เมิดความหวังแลวชาวนาไดแตรอจนปานนี ้ เงินภาษีที่เก็บไดเอาไปใสบเห็นเงียน คือบเหน็
หมุนเวียนกลบัมาซอยพี่นองบัดยามน้าํทวมทีน่า ใผผูเปนพอคากะใคแนบอดตาย ใผผูเปนชาวนา
กองน้าํตาทุกแรงเชา คิดอยากเดบัดหายามเมิดขาวบมแีนวสี่ใสกอง ส่ีหาหยงัมาใสทองพอใหแมน
บตาย รัฐลาลเพิ่นกะไดหวงัสี่ซอยเปนเงนิตรา จักสิเปนยามใดแมนบมีใผฮู ถงึฤดูยามนี้เฮ็ดนาปรัง
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ไถหวาน พนัธุขาวปลูกวานบัส่ีหาไดบอนจั่งใด สภาตําบลเพิ่นกะไดหามาซอยคือกนัเฮียนละ 70 โล
กะวาดีพอได แตบพอใจแหลววานลงไปในนากะบไดพอไฮ พอคาเอามาขายแพงกะแพงกะดอ
เกือบถึงรอยตอหนึง่ถงั เถงิจับหลังเถิงดงึหนายงับพอซือ้ขาวปลูก จัง่แมนอุกอัง่เอาสี่หวังพึ่งเพิงใผ 
พอเซียงเอยซอยออกใหประกาศขาวบริการแนเดอ ใผสงสารชาวนาแน แกไขเร่ืองน้ําทวมใหชาวนา
ไดอุนใจ ทวมมาหลายสามปซอนบมีแนวสี่คิดตอ พอปใดน้ําบทวมราคาขาวผัน่ต่าํลง เถิงถกูโกง
จากพอคา หนีสิ้นแหงทวีคูณ ส่ีหาทุนไสมาเฮ็ดนาคงตายแน เหน็สี่หาทางแกหนี้ไปเฮด็แนวใหม หนี
ไปเปนผูรายไปหาปลนผูเผิน่ม ี ฮันไปหาปลนจี้คงพออยูพอกนิ แตวาผิดศีลธรรมแมนบหานทาํได
ทวมดูหือส่ีหาเอาแขมาลงเปนฟารมใหญ แฟนผญาฮัน่ผูใดสนใจมาลงหุนกะไดส่ีพาเลี้ยงแขสงขาย 
หรือเลี้ยงเปดกะไดขายไขดีคือกัน ใหมันไปหากนิหมูบกัหอยเชอรร่ี ยงิทีเดียวไดสองดาน เถงิเลี้ยง
เปดไดขายไข หอยเชอรร่ีกะปราบไดใหมันเกลี้ยงจากทุงนา คิดไปหลายแฮงเปนบาขอลากอนพอลุง
เซียง เพยีงแตเปนความคิดเฮ็ดนําบมีได บรรยายไปพอหายกลุม เขียนผญาใหเจาอาน 

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 17 ธ.ค. 2545) 
 

 ตัวอยางที ่6  
 พอเซียงเอย ชีวิตคนเฮานี่บคือกันดอกผมวา บางคนจนแทบแยบางคนไดตั้งแตรวย 
ชีวิตผมนัน้แทบมวย ไดลงลองเมืองกรุง พายเอาถงุลงเฮียนผองหวงนําเมยีแกว ฟงเสียวแซวๆ ไห
ของบุตราลูกนอยออน คิดขึ้นมาแลวออนซอน น้าํตาไหลหลั่งยอยลงทองแลวพองกลืน เถงิผองไห
สะอื้นจากลูกออนเมียแพง แสงอรุณกําลงัใสแตวาใจผมมัวกลุมปานไฟสุมเนื้อ แตจําเปนไดจากถิ่น 
วาสิมาหากนิอยูเมืองกรุงถิน่กวางที่เขาเวาวาดี ชีวิตขับแท็กซี่กะดีอยูพอทน แตกะจนปญญาคาเชา
แพงคาแรงนอย บางคนตกลงเวาราคาใหไปสง พอไปถงึบอนลงเงนิบมีดอกอาย ใหรอถากอนเดอ 
ผมกะเคยนั่งเกอถาอยูตัง้โดนนาน นาสงสารเจาของเองผั่นแมนเขามาลวงตม ผมหนัมาขับสามลอ 
พวกคุณนายมองเหน็เพิ่นเฮ็ดหนางอๆ วาสามลอมนัหนาต่ํา พวกผูสาวมาถามบอกราคากะบได
เขาเมินหนาแลวยางหน ี เพิน่ผั่นวาเฮาไปขึ้นแท็กซีพุ่นเถาะหมูจัง่มีแอร สิไปแครมันหยั๋งกะซางตาม
บักสามลอ พอปานไฟมาจี้ในใจผมฮอนวู บางวนัถกูเขาขูเงินบมีดอกเพื่อนมีแทตั้งแตปน ตรมสุด
ฝนผมยนืไห กลืนน้ําลายลงคอพอปานไมมันมาถั่ง ผองคิดนาํเอาความหลงัลูกกับเมยีอยูบาน 
ปานนี้อยูจัง่ใด สิกลับไปกะบไดเพราะยงัขาดเงินตรา จําเปนเลยทนทุกขอยูผูเดียวโทนโท โสตกลงสิ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 388

ทนสูถูไถไปสากอน จนวาฮอดบั้นบอนมีเงินทองแลวจั่งโคงคืนบานถิน่เดิม อีกบโดนกะสิเร่ิมปใหม
เขามาถงึ ผองคะนงึบุตรากบัแมมันอยูทางบาน บโดนนานดอกเดอหลาอายสิคืนไปหาเมียอายกบั
ลูกออน ใหเมยีอายไหววอนถึงแตคุณพระเจาใหมาชวยสอยผัวแนเดอ เมียพี่เอย 

(ส.อ.บ.ต.ทองมี : 30 ต.ค. 2545) 
 

ตัวอยางที ่7  
ลูกแมเอย..วนัที่12สิงหาสิมาฮอดออมกอดแมยังรอคอย อยาสะปลอยใหอับเฉา คืน

บานเฮาแนเดอเจา โปรดเหน็ใจคนเฒาผูรอคอยอยูบานเกา ไปไดเมียกบัลูกเตา ใหคนืเหยาแมนแน
เดอ อยาใหแมทาเกอ อยากเจออยูทกุวนัคืน วาสิฝนสงัขารนั่งรถไปหาเจา แนววาคนชราเฒานัง่รถ
ไกลเลือดลมบออยากแลนเปนปวดแอว ปวดแขน เทิ่งวินๆเปนสิฮาก สังขารลากไปบอไหวเลยอดใจ
ทามื้อนัน้ วันที่สิบสองเปนวนัของชาวประชาทัว่พาราบูชาแม ลูกคงสิแวมาเยี่ยม บอตองเตรียมของ
มาใหแม..ดอกเดอ ไดเหน็หนาลูกแมดีใจแทๆ ของขวัญนั้นแมนบอเอา..ลูกแมเอย 

(คนไคเติบ โจว เหวนิฟะ:19 ส.ค.2545) 
 

ตัวอยางที ่8 
พอใหญเซียงคําภาเอย มาเหลือใจแถะนอนีห้นเูหน็ลกูเศรษฐีเขามีเสื้อผาสวยใส บอ

ตาบหลงัตาบหนา คือขาผูทกุขจน เหลียวเห็นคนเหลยีวเห็นเพื่อน ไปโรงเรียนเสื้อผาใหม อยากอาย
เขาหลายหลาย แนววาโตจนหาย อยากอายเดพอใหญเซียง ไดยินเสียงเพื่อนเยาะเยย คํามนัเอย
มาแสลงแทนอ เสื้อผาราคาแพงมีปญญาหานุงบอ แนววาพอมงึจนใหเบิดปญญาหาใหใส ฟง
เพื่อนเวาแลวเจ็บใจ แตเฮ็ดหยังกะบอได เพราะจนใหแมนอีหล ีปานใดสิมีคือบานมีเฮือนชานดอก
คือเพิ่น ใหญเชียงเอย เดีย๋วนี้ทกุขเหลือเกนิ เฮือนกะอยูตอเลา มนัอุกเอาจังแมนจั๋ง เสื้อขาดหลังแม
ตาบให กระโปรงใสตาบคือกัน ไปโรงเรียนอายเพื่อนมนั แตวาหนูทาํใจได ขออยูไปมันจงัชี้ รอวนัมี
คือบานเพิ่นพอแมทํางานหาเงนิ หนบูอเพลินแอวไช รับรองได เสื้อใหมมี..ใหญเซียงคาํภาเอย  

(ด.ญ.จรูญลักษณ :11 ม.ค.2543) 
 

ตัวอยางที ่9 
พอใหญเซียงคําภาเอย มองเหน็พอสงสารแท มองเหน็แมสงสารหลายเหลียวเบิง่เพิน่

ยามใด อดหลโูตนบอมีได พอเหงื่อไหลไคลยอยเฮ็ดนาบอมีบน แมกะซอยอีกคน สวนหนูซอยบอได 
ยังนอยซอยบอเปน หนนูัน้เห็นพอเกีย่วเขา แดดกะเผาเฒบอจม แมเอานองกนินม แลวกะรีบฝง
ฟาว ไปเกี่ยวเขาซอยพอหนสูองเฒาบูบอมีคราน เร่ืองการงานเวียกนาไฮ นองและหนเูปนกําลงัใจ 
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อนาคตฝากไวกับเฒพอแมคณุ มนัเปนบญุของหนนูี ้ พอกะดีแมกะฮัก พอใหญเอย..หนูจรูญ
ลักษณใหญข้ึน คงสิไดตอบแทน ตอนนี้แสนลําบากแท อีแมลาวบอกหนวูา อดไวกอนเถาะลูกหลา
มื้อใหมหนาคงสิมี เสื้อผาดดีีคงมีใชชุดใหมๆไปโรงเรียน ใหหนูตั้งใจเพียรเลาเรียนใหสูงล้าํ สิบอได
ทํานาไร เปนชาวนาคือพอแมพอใหญเซยีงเอย คาํเพิน่เวาหนูจาํเอาแทๆ รับรองแนบอผิดหวงั พอ
แมของหนเูอย... 

(ด.ญ.จรูญลักษณ :12 ม.ค.2543) 
 

ตัวอยางที ่10 
พอแมเอย จกัวาเปนจัง่ใดแลว ผัวกับเมียใดฮางยาพรากลูกเปนกาํพราขาดพอเลีย้ง

แมนล่ําแงง ลูกถามแลงถามเซาอพีอลาวไปใสแม อีพอคือบออยูบานลาวโปแทอยูทีใ่ด อีพอเอย ใจ
ของแมแทบขาดสิ้นไดยินลกูถามหาพอ ปญหานี้ไผผูกอแมนผูแมหรือผูพอลูกจัง่เปนกําพราแตยัง
นอยนัน่ออนเยว เถิ่มปญหาใหลูกเตาขาดความอบอุนทีเ่คยมี กลายเปนเด็กที่บอดีครบหมูไปบอคืน
บาน เปนคนพาลกะบอหนอยเปนคนดีกะไคแน ขอใหพอกับแมปญหามกีะใหคอยๆเวาอยาเอาแท
แมนแตใจ มอีีหยั่งกะควรเวาใหเขาใจซึ่งกันและกนัมนัจั่งแมน ใหเวากันแปนๆโลดทอเจาอนาคต
ลูกเตาใหซุมเจาใดเบิ่งแงงแฟนแฟนผญาเอย 

(สาวพกิาร :14 ม.ค.2543) 
 
6. ผญาวิพากษวิจารณ 

 
ผญาวิพากษวิจารณการเมือง 

  
 ตัวอยางที ่1 

ออนซอนเดออนซอนทาน ทานเจานายชัน้ผูใหญ พอเซียงเอย สิไปไสยางยาย คนซาย
ลายนาํแหแหน รถฉลามวิ่งแจน แลนออกนําขบวนสง นับจนหลงเทิงทางหลงัทางหนา พากันหุม
ตุมเจานาย เสียงไซเลนดงัเปนฮาย วาหลีกไปหลีกไป อยามาใกลหลบหางๆ ส่ันเด หลบฮิมทางซุ
มรถราทัง้คาย กลายไปแลวจั่งขึ้นเลน(ชิดซายๆ เพิ่นสัง่) พวกเจานายชั้นผูนอยไดวิ่งเตน ข่ันเหน็
เจานายชัน้ผูใหญ ไผอยากไดขีดขั้น ไผผูนั้นกะแลนเอา ขอยเห็นแลวกะเกิดอกอ่ังเอา สังคมเฮาจัง่
แมนเปนตานาเบื่อพอเทเอย คือยกยอพวกหมูเพิน่กนักะเดื้อ บหมดสิ้นศักดินา บัดพอขะจ้ําเสาร
นั้นนา ยามลาวไปลาวมาคอืบมีผูนําแห แหนนอ มีแตหมาจอกหอน ฮองจอแจๆ ถอแหเฒาอยูไฮ
นา หมาจอกกะหมาจอกผบีา ถาจอบมาลักกนิแตไก แหกันไปแตกวึ้นๆ กลางคืนนัน้หลัง่มา รถ
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ฉลามคือบไปคุมกันลาวแหนละแมปา ซอยไลหมาจอกออกไปแหน อันตรายแฮงหลายแท บไดแพ
พวกแหตามทาง จั่งส.ส.เฮาเลือกเขาเขาไปสราง เฮ็ดผลงานบริการพวกแมพอ บไปแหเขากะได 
เกินไปแลว มีเต็มเมือง ยามหาเสยีงเขาไปมาเองได บมีไผไปนําแห ประชาชนเขาทุกขจนย่ําแย แห
ประทวงอยาขดัขวางเขาแหม ฮวย เซาเฮด็กันไดแลวละพวกเจา สิเพลาๆ ลงจักหนอย งบประมาณ
มันแฮงนอย ซอยประหยัดกนัไว อยาสิเที่ยวแหแหนพวกผูแทนหลายเอย 

(กุหลาบสด : 9 ต.ค. 2544) 
 

ตัวอยางที ่2 
จงทาํด ี จงทาํดี มีแตพลามเวาแลวบทาํใหเขาเอาเยีย่งอยาง คนของเฮานี้กะตาง 

เฮ็ดจั่งชัน้เดอเฮ็ดจั่งชี้ดีแทตั้งแตสอน เฮ็ดจังชี้จัง่สิบเดือดฮอนออนออดใหเขาเฮ็ด ชั่วอยามีดีจั่งทํา
เวาหลอกเขาเอาไว เวาแลวเฮ็ดบไดสอนเขาไปแลวบเฮด็เปนโตอยาง สอนบมีแนวทางเวาเฮ็ดบได
มันกะไรคาผูสอน อยามามวัเวาออดออนสอนแลวเฮ็ดใหมันด ี จั่งสิมคีนเฮ็ดตอตามแนวดีบาง นี้อี
หยังยามจัดงานกนิเลี้ยงโตะละแสนสองแสนแมนไผแลวสิไปเชื่อ แนวโตเองเปนเสอืปากวาเปนสมั่ง
นอยคอยฮองบอกไป ประหยัดเดอเวาไจๆ  บอกพวกไพรเขาประหยดั แตวาจัดงานทีเทื่อละหลาย
สิบลาน เบิ่งพากนัเบิกบานในโรงแรมสิบดาวพุนพอเซียงเอย เคยเหน็บเขาจัดงานกนักลางเดิ่น 
ชางบอายชางบเขินผมอยากอายตางพวกที่มักเวาเขานัน้ ผัดบเจียม ออกทีวีจนตาเหลีย่ม กินของ
ไทยใชของไทย เที่ยวเมืองไทย บาดพวกเขานั้นนุงเสื้อเวอรซาเซเทตายวา จิบไวนขวดละแสนแทน
น้ําชา ขานี้ใชของดีแทเกงตัว๋เขาเวาพืน้ปราบยาบา จับโตเล็กฆาโตนอยโตใหญๆ อยูใสมี ปราบ
หนึง่ปสิเบิดไป ผูเสพ ขาย ผลิตยาบา ยามประชุมสภาเถยีงกนัจนวายวุน เร่ืองกอบโกยโกงกิน ดา
กันวาถอนทนุเฮ็ดบวบบี้ปปน ยืมเปนหนี้แลวมาไลประชาชนเอาเงินไปใชหนี ้ ข้ึนสินคาอยาง
เลือดเย็น รัฐบาลไทยเอย ขาวสิข้ึนราคาน้ําตาลเอาเงินไปใชหนี้ยมืมาชดเชยคาน้ํามันพะนะ เฮ็ด
เพื่อประชาชน ใชหนี้กะตองประชาชน เขาเกงเนาะพอเซยีง 

(ปนขาวจีท่าไข : 22 พ.ค. 2546) 
 

ตัวอยางที ่3 
พี่นองเอย…มือ้นี ้ อิฉันสิไดเวา ประกาศขาวใหไดยนิ มันกนิแหนงแทงใจมาตั้งโดน 

เลยมาวนขอเวา มีผูใดเหน็เจาเฒา ผูใหญบานเฮากนัแน ลาวเฮ็ดดเีพื่อพีน่องแทๆ  มีแตแตเหยยีม
ใสตม เวาทับถมคักกะดอ ปานวาพอผูใหญบานบแมนคน…วานี้แหม ฟงมาโดนอดบไหว ตัวอิฉัน
สิไขชี้ ผัวอิฉัน…ไดมายนือยูจุดนี ้ บแมนขอคะแนนฟรีๆ เดอคุณแม มื้อนี้ขอเวาเปดอกแทๆ แปด
หมื่นหาที่ไดเปน บแมนเวาเลนๆ ขายไฮขายนา จั่งไดมาตําแหนงด ี บไดฟรีเดอเจา พวกซุมเขาที่
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ลงเลน สมัครขันแขงในเทื่อนั้น เขากะเสยีบาทแบง็ค แตงแขงขอยบไหว อิฉันทุมหลายจายบอ้ัน 
พวกเจามือส่ันลงคะแนน เวาแปนๆ หัวละหาใบแดงพวกเจากาคะแนนให  

อิฉันเหมิดหลายในเทื่อนั้น ยอนผูผัวมันอยากหนาใหญ พอไดเปนสมใจ จัดงานใหญ
เลี้ยงพี่นองอิ่มทองทั่วกัน พอไดเปนแลวนั้นเงนิเดือนทอ…หมา เงนิขายนามาซือ้เสียงเฮ็ดจัง่ใดสิ
เอาคืนมาได เฮ็ดบถืกใจคนเวาพืน้ ผัวอิฉันยนืกะบเที่ยว การปกครองลูกบานกะบเคยลําเอยีง 
ตัดสินเที่ยวทีล่ี่เปาบุนจิ้นกะบอปาน เอาใจใสตอชาวบาน ประสานตอทางอําเภอ นําเสนอสิ่งดีๆ 
โครงการมีใหชาวบาน ยามกินทานซองละรอย บเคยถอยซอยงานเพิน่ แมนเจาของบมีเงิน ขอแต
หมูเพิ่นเอิน้ ลาวนั้นแมนบข่ิน พาขดุดินปลูกหญา สรางศาลาบเคยเกี่ยง คนเวาอีหยังลาวบเถียง 
ลาวเฮ็ดถกูกะดอ ยังมาหยอใสข้ีตม มาคือขมผัวอีฉันแท ขอเวาแนพี่นองจา กราบขอขมาลงตรง
ตีน คันบยนิดดีวย ฮากซิ้นงวัซิ้นควายออกมาแม คันบเคารพนับถือพอผูใหญ…เงินหารอยที่เอาไป 
โปรดเอาสงคนืให…คันพวกเจาสิเหยยีดหยามผัวของอิฉันเอย 

(คนไคเตบิ โจวเหวินฟะ : 28 พ.ย. 2545) 
 

ผญาวิพากษวิจารณสังคม 
 
 ตัวอยางที ่1 

โบราณวา ผีมนัเคี่ยวทางบน คนเคี่ยวอยูทางใต ตามที่ซอมาไปผูขาคึกวาแมน อยูเทงิ
บนผีแถนเทน้าํลงมาถวม บาดฮาแลงกะหากแลงจนดินแหงไงผง เปนไปเบดิสูซังในเมืองไทย
ตางประเทศ ไฟไหมปาลามไปไหมฮอดบาน เดี๋ยวโซนเยน็เดี๋ยวโซนฮอนดนิถลมทับตาย เดี๋ยว
ผูกอการรายเครืองขายกออดีะ เดี๋ยวเครอืโอซามะ เดีย๋วพวกอัลเคดาห เดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวถืกฆา
คนเฮาเคี่ยวทางลุม หมองหั่นตูมหมองนีตู้ม รถชนกนัเครื่องบินตก เรือหลม ภูเขาพนขี้เถาไฟ 
คนเฮาแลงน้าํใจ ขาดคุณธรรม บรักษาศีลหาสรางบาปกรรมนาๆ ศีลซอยบตั้งตอ ดีบคึดสิทําแต
บาปกรรมหมัน่กอ ทําแตส่ิงชั่วฮายหมายมางชวีิตเขา ปาละเลยครองเคาของดีเฮาตั้งแตคร้ังปูยา 
กินเบียรเหลาเสพยาพาชีวิตต่ําตอยถอยเตีย้ต่ําลง ฮาลางเทื่อกะคึดปลงๆๆๆ และปลง ทาํอุเบกขา
ไวสงบใจบไปหวง คึดทอใดอุกใจแหงใหญหลวง เปนหวงหมูลูกเตาหลายเหลนหลอนผูใหญลุน ผี
ทั้งหลายกะนบัมื้อเคี่ยวขุนเพิ่นเอิน้วาผีทัง้หก ผีกนิเบียรกินสุราขาวปลาบมีสนโรคภัยบมียาน ผีสอง
ชอบเที่ยวยามวิกาล บานลกูเมียบมหีวง ผีสามชอบเบิ่งการละเลนไปหาเตนไดสูงาน ผีส่ีเที่ยวไป
แลวคบมั่วคบคนชั่วเปนมิตร ไปทําผิดติดอาญาคุกตารางเขาขงัไว ผีหาการพนันขยันเลน ทั้งไฮโล 
ปลาไก ผีหกเอิ้นวาผีข้ีคราน ยามกลางคืนหาเที่ยวบานกลางวนันั้นผัดเหลานอน 

(ปนขาวจีท่าไข : 3 ธ.ค. 2545) 
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ตัวอยางที ่2 
 พี่นองเอย ตกมาถงึสมยันี้เมืองอีสานเฮาบคือเกา บางบอนน้ําก็ถวม บางบอนมนัก็
แลงฝนฟาบทัว่กัน เมืองอีสานเฮานี้แสนเต็มทีทางอึดอยาก ผูทีม่ีอํานาจนั้นอยูในแผนแดนอีสยาม 
อดอยามาบงัครับปวงประชาในทางออมเก็บภาษีกนิจนหลอน มนัเมทีแลวพวกไพร ทุกขทอใดเทิน่
ผัดขึ้นเหยยิบช้ําเต็มทีแลวหมูประชา 
 ตกมาเถงิสมยันี้แสนเต็มทีหากินยาก อึดหลายเดพีน่อง จําเปนแรวไดเพิ่งเขา ไปซาอุ
ขายแรงงานพรอมจําเปนนอรับจางเพิ่น ทกุขยากหลายขายฮอดกนจาํเปนแลวพวกผูสาว 
 พี่นองเอย นกก็ฮองพอนก กาก็ฮองพอกา เพราะวามันอึดอยาก ปากมนัมีมนักฮ็อง 
คนกระคือกับสัตวช้ําธรรมดาปากมีอยู อึดอยากมาแลวก็รอง คนหวิเขากินกระแอวตกมาเถงิหวาง
นี้ คนหางไกลคําสอน เมียกระเชาฟงผัวหวงแตเงนิหาขายกน ผูเปนผวัผัดไปหากนิเหลา หลงกาเชิง
พวกนอยหนุม ผูเปนพอผูเปนแมพุน..ชมเศรานั่งอยูเฮือน 
 ตกมาสมยันี้ เด็กนอยบยอมเชื่อคุณครู ตกมาถงึสมัยจัวสิล่ืนความเจาหวัอาย ตกมา
เถิงสมยัสาวหลงชื่นใชกระโปรงนุงชิ้นแลง อวดแตขาอวดแตแขงบาดวาทองเจาใหญอุนลุนกับมา
บานใหแมโจม ตกมาถงึสมยัคนเฮฮนฮอน นอนคิดหลายจนวาจอย คิดเห็นเขาอยูเหลาบเหลือคาง
กระตางใจ เงนิบมีสิไปชื้อ แลงงายก็ใจตาง เขาบมีอยูเหลาใจเจากระตางหลังฮอดยามหนาวบมีผา
เคียนคิงพอไดฮม เดิกมาหนาวลุกขึ้นโกย ดังไฟแลวกะเลาฝง เหนดิยาวหนาวหนังคิงแหงขาเจา
ลายช้ําแลวดาง คิดเห็นแนวสิมาปอนลูกนอยบมีช้าํเขาบายเกลือ สูมือนี้พวกพี่นองพากนัแลนนาํ
สมัยพากนัขายมูลมังโรจบมเีหลือคางพากนัขายไปชื่อรถยนตเอามาขี ่ เอามาสามสี่มื้อรถยนตฮาง
แตงบเปน 
 คิดใหถี่ๆเดอนองพี่ชาวอีสานเฮาเอยคนับคิดดี๋ๆสิเปนหนี ้ตลอดกาล สวสัดีครับ 

(พอจันทา บัวเบิก : 3 ก.ย. 2544) 
  

ตัวอยางที ่3 
โอนอบัดนี้ สิไดขอกลาวตานขานจาชี้แจง สิขอบอกใหแจง แถลงโลกโลกา ตกมาสอง

พันหาโลกาไหวหวั่น คนพากันเหน็ผิดติดสุรายาบา มันสิพาเฮาหลมจมลงบฮูเมือ่ ทั้งพองเสยี
อนาคตอันสดใสของวัยรุน พวกคุณครูทัง้ชาวบาน นายทหารทานตํารวจ รวมใจกนักวดลางใหบาง
เบาเซาแหน แมนเขาหมูนกัเรียนแฮงเปนฮายชายหญงิบไดวา พากนักนิแตยาบาคันซาฝนเฮโรอนี 
ผูซื้อกินทั้งผูขายมากมายหลายลน คนผูทําผิดขึ้นขนืดื้อตอกฎหมาย พองวาชายหญิงพรอมซอม
เบิ่งใหมนัคักแหนเดอ คันฮูจักใหจับเอาอยาไดเซารอชา อยาไดเห็นแกหนาไดเงนิมาแลวกะปลอย 
เอาโซผูกคอหอยลากไปขังคกุไว ยงัสิไดจื่อจํา ทาํใหเกดิเดือดรอนเทาทัว่อาณาจกัร บางพองลกั
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พองปลนจนออกขาวหนงัสือพิมพ ถิม่ฮอดการเรียนโตโงไปหาแตยาบา พอแมหาเงินใหมทีอใดบ
เหลือดอก ออกไปซื้อแตยาบาบคิดวาคาโรงเรียน หมูครูเตือนบมีฟงหลั่งไปกินแตยาบา เวลาเมา
มาแลวคําเบิง่แอวกะเลยเปลา นัง่กอดเขาอยูจอกอคอกมขมข่ีดิน ขาวบกินลงทองจองผลาญพอกบั
แม ใหแตหาเงินใหจําใจไดจับจาย ขายฮอดไฮขายฮอดนา ขายฮอดบานเรือนซานเหมิดซูบอน 
เกลี้ยงคอนลอน เหมิดบอยขายหาบได ไปนําฆาใหแมตาย เขาออกขาวหลายแทๆ อยูแจใดบไดวา 
มีอยูทุกหยอมหญาหิวยาบาฆาแมตาย ลุกลามหลายวายวุนสูญเสยีทั้งประเทศ ทั้งโรคเอดสกะ
พองนี้มียาบาแฮงตื่มมา พากันหาลี้กนิอยูหองน้ําสวมถายแฮงมีหลาย มทีั้งชายทั้งหญิงซิ่งกนัจนวา
อ้ัน พากันสบูกัญชาจนวาควันกลุมฟา กนิยาบาแฮงปวงหลาย ยงิกนัตายกะปานนัน้ คันเมามาเปน
บาใหญ ยางเซไปเซมาตาไวคือหมาวอ มแีตกอเหตุรายหลายแทกวาแตหลัง ฟงเสยีงขาวออกมา
แตละครรั้งทั้งตีปลนและขมขืน ฝนกฎหมายธรรมนูญเพิ่มพนูทวีเขา พวกเจานายหลายรอยใหคอย
จองสองดู หมูเขาทํายาบาอยาใหมีมาตอ พอแตเหมิดยาบาเวลาใดบไดวา ประเทศไทยตอง
กาวหนาเจริญขึ้นลื่นหลัง ทั้งสิมีความสขุทุกขบมีมาใกล สิไดลงแตเพียงนีท้ี่หลงัจั่งฟงใหมพีน่อง
เอย 

(พอชาลี : 19 ธ.ค. 2545) 
 

ตัวอยางที ่4 
 บักกรรมหลายมายามบาน วางจากงาน เขามาแวแมสวัสด์ิเอย แวเขามาหาขอย เวา
จอยๆ ถามขาวคราว เร่ืองเฮ็ดนาปลูกขาว หนองกงุเหงาแลงตดิตอ บานโคกคายวาเพิน่พอ ดํานา
แลวทั่วหนา ฟาฝนไดทองเที่ยว บักกรรมหลายถามลดเลี้ยว เกี่ยวมาหาความเปนอยูปูขล่ําเอย ตัง้
แตปูแตปู อยูกินนั้นแบบพอเพียง คนเดียวนี้เพิ่นหลีกเลีย่ง เกีย่งเฮ็ดกนิ กรรมหลายจม เอาเงินถม
แลกซื้อ ถือถงหิ้วหออาหาร ถุงพลาสติกปลิวทัว่บาน รานอาหารเพิ่นแจกจาย สนุกเอาทางกาํไรคน
กะพอใจซื้อ ถอืเอาแบบวาสาํบาย ตาและยายตั้งแตเคา เพิน่ตําขาวครกกระเดื่อง เร่ืองอาหารบได
ซื้อ คือตอนนี้เพิ่นเฮ็ดกิน ปลูกฝงลูกหลานไวหมดสิน้ ตองฮูจักเฮ็ดกิน อยาขี้ครานเพิน่สอนสัง่ พวก
ผูชายเปนโตตัง้ ผูหญงินัน้เกงทางครัว พอเอย เลี้ยงเฮือนตัวอิ่มนาํแลว กะนาํปนออกแจกจาย หอ
ใบตองใบไมบไดใชถุงยางเลย(พลาสติก) ความคุนเคยสนิทแนน ฮกัแกนกนั บไหวหวั่น ซอยลงแขก
เฮ็ดงาน เงนิทองบไดใช น้ําใจใหชอยเหลือกัน ทุกมื้อนี้ยอนเศรษฐกิจมันเขาขัน้ เถงิทางตนัหนั
หลังตาว คนตางคนพากันฟาว เฮ็ดเวียกสูบูหาเงิน เกิดหางเหินทางพี่นอง ความปรองดองบคือเกา  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 394

พอแมหางจากลูกเตา เอาแฮงสูฟาวเฮ็ดงาน ยอนเศรษฐกิจนี้ละทาน มนัเฮ็ดใหคนตองฟาวฝง 
บริโภคของถุงยาง ตางจากคราวกอนกี้ เปนจั่งซี้ตามกลไก กรรมหลายเอย 

(กุหลาบสด : 16 ส.ค. 2545) 
 

ตัวอยาง 
พอเซียงเอย...ฝากแนเดอคําเวานี้ ฮอดผูที่บริหารของโรงเรียนรัฐบาล ผูขยายโอกาส

กวางบางโรงเรียน ใหเปนหวงผูปกครองบาง มีหนทางกะซอยแน งบประมาณมีบแพ ใหมาแกซอย
กัน เปดเทอมยามใดนัน้ ไดนั่งเจาผูปกครอง เหมิดเงนิทองกนัตั้งหลาย บมีแนวสิขายแลว แนว
โรงเรียนสัง่ให หาเงินไปซื้อหนังสือใหม ของนักเรียนเกาใชบได หลักสูตรใหมนัน้เปลี่ยนตอป ผูมเีงนิ
กะไคบาง บไดยางหากูยืมมันเต็มที่เฮาคนทกุข อุกเหลอืเกินเปดเทอมนี ้ เงนิบอมหีายืมกู ครูเอยครู
ใหคึดแนอันใดบอจําเปน..อยาใหซื้อแทๆมันสิแยผูที่หา ปผานมากะเห็นแลว แนวหนงัสือซ้ือไปบอ
ไดอาน เดก็นอยพายกระเปาจนหลังอาน กลับมาบาน ”ครูวาบอไดใช” สิใหซื้อแมนเฮ็ดหยัง พากัน
ยกขออาง เปลี่ยนหลักสูตรใหมตามกระทรวง อยามาลวงเดอครับข้ีครานรับฟงแลว แนวสมดุ
หนงัสือนี ้ ขายกันอยูคูทุกป ประโยชนมีกะใครแน บางเลมฮอดบอไดเรียนแทๆ เอามาไวทาออยไฟ 
ผลกําไรแมนผูใดได ก็ฮูอยูดอกเดอครับอยาพากันรับประทาน เกินประมาณเดอครูเอย วาสิเฉยบอ
เวา เอาตาไปนาไร พอใหญไสบอกเวาโลด ไผสิโกธรก็ชางตาม มหาสารคามบานเฮานี้ คงบอมีดอก
ผมวา ตามที่ไปเห็นมา อยูประเทศสารขนัธพุน ดอกเดอทาน ทานผูฟง “ครูเปรียบเสมือนเรือจาง 
พาเถงิฝงอยางปลอดภัย” อยาพาเรือลมจม กลางวนวงัน้ํา อยาพากนัตอกย้ํา เร่ืองโกงกนิใหเขาเบิง่ 
คันเขาไปไดดี...เปนรัฐมนตรีคือจังเวา เขาสิเฝาโกงแตกนิ คงไดยนิอยูดอกทาน คนที่ยนืตระหงาน
เปนผูนาํ สรางบาปกรรมโกงกิน ข้ีดินนมเด็กนอย คอยกินทราย กินหินเลน ทางลาดยางพรอมเทิ่ง
ปา โกงฮอดปุยชาวนาหาศีลธรรมบได นสัิยนัน้แมนบด ีความรูมีถึงขัน้ ปริญญากะตามซางเปลี่ยน
หลักสูตรใหม ปละสามสิบลัง คันฝงความคึดชั่วๆ ไว เมอืงไทยนี้บเจรญิ อยาไดเมินจุดเล็กนอย พา
กันคอยแกไข อยาไดหวงัผลกําไร ในสมุดหนงัสือหลายเดอเจา ผอนหนักเบาจั่งเฮียนได แนว
กฎหมายออกมาใหม ม.สามเด็กซุคนตองใหได บคือต้ังแตกี้ จบป.หก ยกเหตุผลมากลาวอาง เฮ็ด
ทางใหคนรุนใหม จกัสิเฮ็ดไดซ่ําใด คันผูใหญเฮ็ดจั่งซี ้ สิดีไดบละนอ อยาพากันคดึจอๆ เฮ็ดมอๆ 
เห็นแกเงนิ อยาหลงเพลินนาํทางเสยี สิบเหลืออีหยงัไว พากนัตั้งใจสราง บุคคลากรใหดีแน บแมน
เวาแตปากแทๆ  เหมิดเวลาสอนแลวกะแมนเสา ขอโทษเดอคุณครูเจา ผมเวาบถืกใจ เรียนบหลาย 
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แคหางปลา ปริญญาบมีเอ ยานมนัเพไปขางหนา จัง่ไดมาเตือนไวกอน อยาวาผูขาสอน เวาเปน
ขอคึดใหพอไดคึดกันซันดอกวา พอพิมพแมพิมพบางโรงเรียนเอย 

(คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 13 พ.ค. 2546) 
 

7. ผญาเบ็ดเตลด็ 
 

พรรณนาธรรมชาต ิทองเที่ยว 
 

ตัวอยางที ่1 
พี่นองเอยเที่ยวดอยตุงสูงเสยีดฟา สมคนสาลือไกล เบิง่บอนใดกะสวยงาม เหมือนดั่ง

คําคนเขายอง มองทางขวาแลวกะมองทางซาย งามหลายสมคนสา สวนดอกไมใกลตําหนกัสมเดจ็
ยา มวลบปุผาบานเบงแยม แดงเหลืองแหลชมพูสมและมวงเขยีว งามอีหลีสมเปนทีท่องเที่ยว ไผได
เที่ยวกะติดใจ ยามจาไปยงัฝนเหน็เบิง่เดนงามจนฝนพอ ตวัของฉ.เคยไปเที่ยว เทียวไปแลวสองเถือ
ผูฟงเอย ไปยามใดกะบเบื่อ เทีย่วเมืองเหนือดอยตุงงามกะดอ พออยากเที่ยวอยูสุวัน ทางขึน้ดอย
วานั้นมนัหากแสนคดเคี้ยว ยามเลีย้วรถอดหันใด เหลียวลงไปเห็นหุบเหว คงแหลกเหลวคนัเผลอ
พลั้ง เหลียวคืนหลงัแลวกะมองไปทางหนา เห็นดอยผาซอนเปนหลั่น เบิ่งจัง่หนึ่งคือเฮาอยูเทิง
สวรรค เหลียวลงมาสูพืน้ววิเปนคลื่นจัง่แมน งามเที่ยวดอยตุงยามมือ้เชา ตะเว็นโผลข้ึนจากเขา 
ยามมื้อเชาแดงมอยลอย ตะเว็นโผลพนจากดอย บมีแสงสาดสองจา สีแดงเขมจั่งแมนสวย พระ
ธาตุคูดอยตุง มีคนหลัง่ยวยๆ จักคนสวยหรือคนไทย พากนัไปบูชากมกราบขอพรเจา พวกผูสาว
ชาวเขาพากันไปขายคา พวกแกวแหวนเงนิตรา วางเอาไวเปนหมวดหมู ฉ.ยืนเบิง่แลดูแหวนตุมหู
แลปนเกลาจักเฮาสิซื้อฝากผูใด ฉ.เปนบาวซิงซิงหาแฟนควงยงับได สังมาหนายผลาโต โสสินอนคน
เดียว บเกีย่วไผเพราะใจนอย ลงจากดอยหัวใจเศรา ลงจากเขาหัวใจปวน หนุมคนอื่นเขามีสาวแกม
นวล ชวนมาควงเยาะเยยผมเลยเศราเนาใน เที่ยวดอยตุงผมขอหยดุพักไว โอกาสใหมคอยฟง
กลอน ที่สะออนยงัมหีลายจั่งคอยฟงในวนัพรุงเถงิมใีหมใหคุณลุงคุณปา พอใหญเซียงคําภา 
แฟนผญามีสุขยิ่ง ผมฉ.ขออวยพรใหแกพวกหมูเจา อยามีเศราหมนหมอง เดอพี่นองแฟนผญา
ทั้งหลายเอย 

(ฉ.ฉ่ิงตีดัง : 5 ก.พ. 2546) 
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ตัวอยางที ่2 
ฟงเดอขอยสิเวา แมลงตับเตาปกแข็ง โตแมงแคงมนัเหม็นบอยากเหน็มันซ่ํา โตดําๆ 

อยูนําข้ี(ข้ีวัว) แซบดีแมงกุดจี่ แมงกะซอนจิ่งหรีดลี้ หนีไปซนอยูข่ีไถ แมงจหินายหัวลานยานแมงกุด
จีโปม กุดจี่เบาขวยเจาอยูทุงนา เทงิตนหวาฮงัมดแดงฮงับักใหญ ทอดใสไขกะได เอามากอยแซบดี 
มีผักหวานแกงพรอมปงกะปอมตําบักมวง คั่วแมงควง(แมงคาม) หมกอีดวงคอยถาแงและงู มาเดอ
ปูมากนิหมกเขียดนอยจับเอาอยูตอเฟอง เขียดอีเหลืองขาคําหมกใสนํากนัโลด เทงิแกงโจดยามไฟ
ไหมปาใสผักขากินบไดมนัผดิทองกระเพาะลม ผักแวนขมเพิ่นกะเอิน้สะเดาดินเพิ่นกะวา ผักตะนา
กับปนกุง ผักบุงกับแจวบอง นาํตะคลองน้าํแหง ยามเดือนสามเดือนสี่ถือเสียมไปเซาะถีน้าํหวย
และหอย ยามขอยขุดขอยกะนั่งเรียบรอย ยานหอยเนามนัสิเหม็น ผัดสเิปนคือเขาดั่งคําตลกเวา ขอ
เซาลงเพียงนี ้ ขอลาทีแตมใิชลากอน ขออวยพรใหทุกทานจงสุขลนอยาทกุขจน หวงัวาพี่เซยีงคง
หายเปนหวัดแลวนะคะ 

(ต.เตา : 12 ก.พ. 2546) 
 

ประกาศ บอกกลาว แซว 
 

ตัวอยางที ่1 
แฟนแฟนเอย วันที่สิบหาพฤศจิกายนพนไปแลว เสียงแจวแจวยงักองอยู หูไดฟงตาได

จองในวันนั้นจือ่บลืม พีน่องเอยสาวแวนแสนปราบปลื้ม บลืมงายเดอแฟนจา ชาวผญาไดมายาม 
ถามขาวคราวจนถงึบาน มาในงานกฐินขอย(สาวแวน) คอยฟงไปหมองสิมวน หวนคิดถึงอยูบแลว 
มันเปนแปวอยูหวางใจ พีน่องไกลพี่นองใกลไดมาฮวมในงาน หมอตาหวานยงศชยัอยูไกลกะมา
ดวย นองครูหมวยกะมารวมสวมวิญญาณนักรองคู สวนสมบูรณนั่งหนาบูดบูยู พี่เซยีงเอิน้กะบตงิ 
สวนวาอาจารยสีเพิน้กะซิง่ รองเพลงคูกับสาวหวาน อ.บ.ต.สาลาวรําคาญคูนองดวงออกไปเตน ส.
เสือเห็นบเปนกาว หยาวแขนเมียออกไปเตนใหหมูเบิง่ เทิงเวทีผัดแมนแมใหญซิง่ สิงสาวตุมเขาใส
มุม ฟอนเกี้ยวกันเฮ็ดลุมอุม ผัดแมนกลุมสาวเรือง ฟงพีเ่ซียงลาวถามหาไปอยูไสนสาวแวน แวนเอย
ใหพาแฟนขึน้เทิงฮาน แฟนผญามารอนานเขาสิเมือบานกอน ข้ึนมาจายกลอนถาแมหลามนัสิซา
หมูเพิ่นฟง พีน่องเอย ขอทวนเบิ่งอกีครั้ง ซมุหมูนันงบทันติง ขยับคิงอยาคากนิ เบิง่หมูวินสิตายแลว 
คุณทวีอยาสิมวัแตกําแกว เสียงแจวแจวออกมารองเพลงแหน สาวสองพนัปยานเขาวาเจาของเปน
ผูแพ เลยไปแหยเฒาแมบญุ (แมบุญหนอย) คุณพอชารีกับอาจารยตึ่งอยาไปนั่งอยูพน ใหมามวน
นํากนั วันสําคญัมาถงึไดมวนกนัเฮจน หลายหลายคนไดมาฟอนงานกฐินใหมันมวน สวนสมใจกบั
คูซอมไดกลับแลวตั้งแตเว็น เลยบเห็นสาวแวนเดนิควงแฟนมาอางหมู งานนี้ขาดหนองชยักับนองตู 
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กับเทงิเพื่อนแมเสี่ยวแปง เสยีดายแฮงอาจารยสีลาวเวา ไดเกาหวัเลยบมวน  สวนหมอยงคผูหุนโก
โขวเพลงเรื่อยอยูบเซา บอยากอายฮฮดแมเฒา เวาไปทั่วแทนอหมอ รอใหเปนความจริงจัง่คอยยิง
เถาะนอเจา สาวแวนเหมิดฮอดความเวา สิเขาเซาไวนี้กอน ขออวยพรใหแฟนฟงทุกๆ ทาน สําราญ
พรอมพรํ่าพี่เซยีง แฟนแฟนเอย 

(สาวแวนส่ีแยกสะเดาหวาน : 21 ก.ค. 2546) 
 

ชี้แจง แสดงความคิดเห็น 
 

พอเซียงเอย...มื้อนั้นนัง่อยูบานไดรับสานสจากหลวงพอ อยูวัดใดบอฮูแจง ใน
จดหมายเวาอยางสนูวา”หวงัวาคุณคงจําได เทื่อหนึ่งเขียนผญา วาพระเรียนดิรัจฉานวิชาเปนสังฆา
บอเต็มรอย” 

คุณนั้นผอยขาดความเชื่อ ฮูเนื้อในจักหนอยบอ? อคัรสาวรเบื้องซายนัน้นอ ของ
พระพทุธเจายงัมีแทฤทธ ี

บวชหลายปคณุบอฮู แมนเรยีนอยูสํานกัใด พระอรหนัตมีตั้งหลายมวีชิากนัทัง้นัน้ 
คุณวิจารณบอถูกตอง บอมองใหมนัคัก สักแตวาสิเวา บอหาเหงาเรื่องจริง  
ใหคุณหลิ่งเบิง่เบื้อง ชื่อเสียงพระเกาๆ เพิน่ขลังซ่าํใดหละเจาคือมาเวาวาบอดี 
เบิ่งแนตี้มีตาบอ หลายหลวงพอคนนับถือ อยาเฮ็ดคือโตฮูหลาย บออยากอายตี้คํา

ตานขอจบสานศเพียงทอนี ้คิดใหดีจังคอยวา “จากหลวงพอจันทูปโมเขียนมา  ดรัิจนานวิชานัน้ มี
มาตั้งแตพทุธกาล” 

พอเซียงเอย อานสานสจบผมยืนเซอคือจังเจอไมทุบหงอน แมนผูใดหละสอน ใหหลวง
พอคิดจังชัน้ นอเจาเฒาพอเซียง 

ผมขอเถียงอยูหมองนี้ เดอหลวงพอ “จันทปูโม” ผมสีไสความในไข เร่ืองจริงใหเหน็ฮู 
ขออภัยทานผูรู ทั้งหลายอยาฟาววา ผมสพิรรณนาใหผูที่บอฮู เห็นแจงเรื่องจริง “มัน

เปนสิ่งตองหาม เดอหลวงพอวิชามาร ในพทุธกาลบอเคยมี พระองคทรงหามไว พระอรหันต..มี
ฤทธิห์ลายกะเกิดจากธรรมสงูสุดของเพิน่ ที่เหาะเหนิอากาศไดกะเกิดจากสวนธรรม (แมนบอลุง
มหาเนา) ที่มฤีทธิ์เลิศล้าํ ยอนธรรมซอยซหูนนุ เพิน่บอไดไปเรียน วิชา คือ จาเวา ” 

พระเกาๆที่วาแน เพิ่มสุปฏิปนโนเดอผมวา ยางเขาปาเสือบอคาบ เพราะเพิ่นไดแผ
เมตตา 
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ธัมมะรักษาอยูทุกเมื่อ เสืองูเหาเลยแลนหน ี บวชหลายปปฏิบัติดีเลยบอมีภัยฮาย คน
มาอุปโลกให ยองกนัไปวาเพิ่นเกงบางรูป..เพิ่นนั้นบอเกีย่วของ ไผสิยองกะชางตาม 

เขียนมาถามเขียนมาเวา เขยีนวาแลวแตใจ ขออภัยผมบอผิดดอกเดอพระคุณทาน 
แนวอาจารยสอนจังชี้ ตาํรามีใหเบิ่งอยู ขออภัยเดอหลวงตาหลวงปูพระไตรปฎกมีไว 

ใสตูแมนเฮ็ดหยัง 
อยากกระจางคักกวานี้ ใหไปที่เมืองวาป เดอหลวงพอเอย สิเฉลยใหฟง ตามที่เรียนมา

โดนแลว 
แนวเวากนัอยูจังชี้ บอคอยดีดอกผมวา คืออวดภูมิปญญา ขมใสกันคัดโพด นอเจา

เฒาพอเซียง ดีแลวละที่มีเสยีงสะทอน เนาะพอคําภา แฟนผญายังสนใจ เร่ืองวนิัยพระสงฆนี ้
ทฤษมีีเปนอาษตัินอย ปรับอาษัติกนัไดอยู แตหามเรียนหามสอนเดงหลวงปู คันฮูแลวจังชี้ สิเรียนไว
เพื่ออีหยงั เนาะพอเซียงคําภาเอย 

 (คนไคเติบ โจวเหวินฟะ : 1 พ.ค.46) 
 

ตัวอยางที ่2 
ออกพรรษามาไดทางอําเภอกมลาไสยไดจัดงานครั้งยิง่ใหญ คนก็ไหลหลัง่ลุมมาตุม

เกือบกวาแสน แฟนเรือยาวสาวโกกองเชียรทั้งสองฝง หยังกฟ็อนอยูลายๆ  ยามมองแลวใหอ่ิมตามี
นาวาแดนไกลพุนแดนไกลจากเกษตรเขตรอยเอ็ดวานั้นกะหันจาววาแลนไว เฮือดังๆแถวไกลคือเจา
พออินแปลงแยงมาทางกุดโดสอยแสนคํากะแลนแฮงแขง็กลา หันไปดูทางนัน้เทพวารนิก็ขันแขง 
หยนักะแลนลิว่ๆกองเชยีรฮองวาแลนดีเฮอืดีๆทางนั้น อีคําแสนเขาผั่นวากาํลังออกจากทาสงัมา
งามบาทเพนิเอสังงามโกคูสูลํา ผูขาขอบอกย้ํา เชิญมาเที่ยวเปนบุญตา กมลาเขาจดัอยูลําปาวนี้ไข
วจีเชิญทาน ขอเชิญชวนนองพี่บอวาไกลและไกลเชิญทานคูสูคนผูฟงเอย 

(บักหลาหมอนกิ่ว : 15 พ.ย.42) 
 

ใหความรู 
 

ตัวอยางที ่1 
ขอยกเอาเรื่องหัวขอ ไมมงคลมาเผยแพร พอแมเอย  เอามาแพรใหพี่นองไดฮับฮู

สรรพคุณ ขอออกโตบไดวุน หาบบักพราวมาขายสวน บไดซวนไตตะเกียงตื่มเดือนหงาย เดอนาย
ทาน ครูอาจารยผูเพิ่นฮูผูขาขอ ยอไวอยู ยอนผูขามนัหวัตู เวาทอฮูนัน้กะพอพอเอย ขอเร่ิมตนมงคล
นามตนไม ชือ่ตนสักเปนหลักกอนหมู ผูใดไดนํามาปลกูไวบาน สิบนัดาลใหไดแนวปรารถนา เพิ่น
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วา ปลูกหลงับานเดอพอลุงแมปา สิเขาทาคักหลาย ยามขยายฮมเงา ไดพักเซาซุมเย็นแท ใบออน
แหมนาํไปยอมสีผา ทากระดาษนัน้กะคลอง ข่ันแมนไผเจ็บทอง ลมอ่ังแนนอยาตกใจ เพิ่นบอกวา
ถากเนื้อไมยองเทงิใบแซน้าํทา เอามากินสิซอยได เจ็บทองไสสิสวงเซา โรคเบาหวานหมูนั้นเจา เทิง
เยี่ยวแสบเยี่ยวขดั มักเอาใบใสกับเนื้อไมสักตมเปนยา รักษาได เปลือกเอาไปเขายาธาตุ ปาดติโถ
หลายคุณคา มหาเนาฟาวหาไปปลูกไว ข่ันมันใหญไดคางาม นามมงคลชื่อไมสัก ดีคักหลายไทพี่
นอง เทิงสกัทองสักเงนินั้น คุณคาหลายคอืกัน จําไวเดอนองพี่ มีประโยชนหลายลน ตนสักนี้ใหจื่อ
จําเดอมหาเนาเอย 

(กุหลาบสด : 15 ก.ค. 2546) 
  

ตัวอยางที ่2 
 บัดนี้จักไดพรรณนาเรื่องกฐินทานเบิ่งสากอน เดอแมเดอ เจาอยาฟาวปดวทิยกุอน
หมุนเขามาสูคลื่น ท.อ. พี้ใหคอยฟง เซียงคําภาลาวก็เวาจอยจอย เสียงก็มวนนวลห ู ใหฟงดูบท
กลอนบอนกระผมสิเขียนแตม ใหฟงไปเดอปาบทเขียนกลอนมนัสิกลัน่ ฟงเบิง่เดอตอนสาํคัญเรื่อง
กฐินทานเดอพี่นองฟงขอยเวาสูฟง 
 บัดนี้สิไดหันมาเวาตนเหตุองคกฐิน ใหคอยฟงบทอยานัง่เหงาเดอปา เพิ่นนั้นวาใผผูทาํ
บุญสรางกฐนิทานเททอด บุญผลาสิสงใหเมือฟาสูสวรรค บุญสิพาเฮาขึน้ไปสวรรคเมอืงทอง ไปสา
ยองยียอง ไปสวรรคเมืองทองมีแตสุขมากลน ความจนฮายแมนบมี อันวาองคกฐินนี้มมีาแต
เร่ิมแรก คราวเมื่อพระองคทรงอนุญาติใหพระสงฆหยัง่อยูเซา คราวครั้งนั้นออกโปรดเวนัย จํานวน
สงฆ 60 องคดุงเดินเทียวดัน้ วันคืนล้าํฤดูกาลแถมถาย ฝนก็ตกหยาดยอยนองพืน้แมนท ีน้ําก็ไหล
หลากลนเต็มแผนดินดอน พระก็เดินมรรคาเปยกปอนทั้งผา พระองคก็จึงวาจาตานตรัสเปนโอวาส
ใหภิกษุพกัยัง้ตามบานยานนท ี ใหมีที่กัง้กันแดดและฝน อยาสินอนตามโคนไรข้ีเฝอยไม หรือวา
นอนในถ้ําปดบังไดอยู สงฆก็เลยฮ่ําฮูมายัง่พักเซา นี้ละเจาเรียกวาจาํพรรษา ภาวนาสามเดือนบให
ไปไสได แลวจึงตรัสอานิสงฆ 5 มาติกามี 8 แดภิกษุผูมีวาจารับองคกฐินได มีวนิัยจาํตองมีภิกษุ
หลายรูป ครบองคถี่ถวนกฐินนนัจงึกรานตอานิสงฆ 5 นั้น เร่ิมแตการครองไตร จีวรบมีครบก็บ
เปนหยั๋งได ฉันคณะโภชนงัใหวนิัยธรรมก็อนุญาต รับคหาบดีจีวรพวกนี้พระองคทานก็ผอนตาม 
นอกจากนัน้ยงัไดรับองคกฐนิ เปนอานิสงฆของโยมญาติถวายยามนี ้จะมีมาทาํได 12 เพ็ญก็หมด
เขต นอกจากนั้นบุญอืน่ไดกระทําจะเปนผาปาก็ไดบมีเขตกําหนด แทนกฐนิสังฆทานแผกุศลบุญได 
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 อันวากฐนินี้มมีาหลายอยาง เดอแมเดอ กฐินทานทําเล็กนอยหาใหผูอ่ืนทาํ ซื้อจาก
รานคาอาแปะอาหมวยเปนผาไตรสําเร็จรูปมามีแพรวา ก็จับจายหามาครบเครื่องไดบพอมื้อหนึ่ง
วัน ที่เรียกวากฐินนอย จุลกฐนิหยุด บไดเฮฮนหามากมูลหลายเรื่อง 
 อีกหนึง่นั้นเรียกกฐินแลนเร็วไว ตองหาคนมาหลายมากมูลพอฮอย ตั้งตนมาเอาฝาย
มาดีดเปนผง เอากงมาปนลงเปนเสนเอาลงมาตมเขน็ในสาวดอก จนกวาพอแผนผาผนืไดนุงทรง 
แลวจึงมาตัดยอมทาจวีรสบงหม ครบเครื่องหาถวนไดสูอัน ยังบทันมืดค่ํามื้อหนึ่งวันเดียว หาครบสู
อันมวนพรอย กฐินแนวนี้หาคนทาํยาก ตองลําบากแทๆ หาไดบมาหลาย อันกฐินนี้ใหญแทกศุล
แฮงเติมต่ืม แมเอย ไผผูข้ีเกียจทาํไดก็บทนั ทานเอย 
 อันวาอานิสงฆการสรางกฐนิทานเททอด ทานวาบุญนั้นมากลน ผลนั้นมากหลาย 
เพราะวาบุญอยางนี้ในเขตพระบัญญัติ ถาเลยกลางเดือน 12 แมนบมเีปนได ไผผูทาํบุญสรางกฐิน
ทางกองหนึ่ง จักไดพบทานไทองคลํ้าหนอพทุโธ ผูสิมาภายหนาพระศรีอาริยองคประเสริฐ ไดฟง
ธรรมแจมแจงพระองคเจาสัง่สอน ทานเอย 
 ใหเจาฟงเอาถอนฝูงสาวฮามแมฮางทาว กบัทั้งฝงูพีน่องฟงแลวใหฮ่ําฮอน อาวสานลง
แลวขอจบลงเซาไวกอน เอาไวตอนใหมหนาจัง่มาพอพบกัน สวัสดีครับแฟนผญาทกุคน  

(พอจันทา : 10 ก.ย. 2544) 
 
 ตัวอยางที ่3 

พุทธกาลสมัยพุน บุญผาปาสามัคคี มีประวัติความเปนมา ไผศัทธาถาฟงไว เปนจัง่ใด
ผาปานั้น ปจจุบันมีผูฮูจกับอ ขอนิมนตทานหลวงพอ แกวาทีของขานอย ผูเรียนหนอยเวาแถลง
ความเปลีย่นแปลงกลายมาเปนแลวจัง่ซี้ เร่ืองผาปาสามคัคีมีเร่ืองเวาตัง้แตกอน ตอนสมัยพทุธกาล
นานมาแลว ภิกษุนัน้ไดเทีย่วหา ศพคนตายอยูในปาชา มีผาหอเขาบอเผาภิกษพุอไดเอามาลาง 
แลวกะตัดหยบิเย็บเปนผาไตรจีวรผาอังษาสบงพรอม สมัยนัน้ยงัมพีรามณโสโทเฒา เห็นภิกษุหา
เอาผาบอไดกะหลายรูปอยู เพิ่นกะเลยฮ่ําฮูหลิงพออุบายทาน เลยจัดการเอาผนืผา ไปแขวนงามไม
ในดง ความประสงคถวายทาน มนัสการในใจแลว ภิกษุใดมาผานแผวสิถือเอากะบอวานี้หละคือ
ผาปา ไดกําเนิดเกิดขึ้น ตั้งแตพุนพทุธกาลตอจากนัน้ พวกชาวบานชาวมคธเมืองชมพู(ชมพูทวปีคื
อินเดีย)กะบออยูอยางนิง่เสยี อยางที่เคยแตกอนกี ้ผูใดมีศัทธาได เอาผาไปแขวนนาํงา ทางสิไปปา
ชาแลวทานเวาทอดถวาย...แตปจจุบันนีพ้ีน่องอาย ผาไตรจีวรคือบอมีความหมายยามเฮาตัง้ตน
ผาปา สรางไปหยั๋งกันหนกัหนาเอาผาปามาเวาอาง ความจริงแทอยูบอนใด สรางจิตใจใหใส

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 401

เหลื่อม เวาซี้ทางมนัจั่งแมน ตนผาปามีแตเงนิลานแสนเทงิทองคาํหมูนัน้มันแมนบอ...ขอนมินต 
ทานหลวงพอเอย ขอนิมนตหลวงพอสะอาด อธิบายขานอย 

(กุหลาบเนา : 28 พ.ย.45) 
 

ประวัติบุคคล 
คงจําไดนอหมูเจา ประวัติเกาวัดบานโนน ผมเปนคนเขียนมา เปนเวลาหลายเดือน

แลว มนัมีแนวคาคางในใจเลยเขียนตอขอเวาเรื่องหลวงพอ รูปที่เกา ที่เปนเจาวัดวา(รูปปจจุบนั) 
หลวงพอบุญทนัหรือยาครูนอย เพิน่นั้นซอยพัฒนา บํารุงรักษา หนองเมือง หนองคู หนองงวั พรอม 
ซื้อลวดหนามมาลอม ปลูกผักหอม ผักบวั ปลูกหมากถัว่ ตระไคร เอาไวทาญาติโยม 

หมองเที่ยวชมอนุรักษไว ปลาฝาใหญในหนองสิม ลูกและหลานเหลนหลอนออนิชอน
เห็นฮู มรดกหลวงปู ชาดาทิม้ไว เพิ่นบอไลใหสูญเปลา สรางกาํแพงสานตาขายเขาลอมไว ใหอยูยัง   

จิตตทันโตบอหยุดยัง้ สืบสานตอวัฒณธรรมนําฟนฟูภูมปิญญา อีสานเฮาแตเดิมเคา 
พิน,แคน,ซอ,โหวต,ซึง,มาโฮมเตา,ผญา,สารภัญญ,มาเปนกลุม มากันเหมิดสูคุมสืบ

สานไวของเกาเฮา 
นําคาํสอนพระพุทธเจา เทศนเผยแผใหโยมฟง รสธัมมังฟุงกระจาย คนเลื่อมไสไปเห

มิดบาน 
เปนอาจารยทีค่อยชี้ แนะสิง่ดีและชั่ว “จิตตทันโตภิกข”ุ บอเคยหมองมัว ศีลวนิัยบอ

ดางพรอม ตามฮอยทานพทุธองค 
เปนพระสงฆทีด่ีเยี่ยม เจียมอยูแตในวัตร โทรศัพทมือถือ แมนบอมีคือไทบาน 
ไปเทศนงานไกลใกล อาศัยรถคนอื่น รถเงนิลานเงนิหมืน่ เพิ่นบอไดซื้อใช คือวัดใกล

ตะฝงช ี
เงินกะมีอยูดอก บอออกรถคันงามบอเหอตามยุคสมัย เพิ่นวามันไวโพดเอาเงนิมา

สรางโบสถ สรางกุฏิยงัไคกัวเปนพระสงฆบอเอตัว อยูตดิดินกินเขาบาตร บอเคยขาดเรื่องวินยั 
โยมเลื่อมไสไปทุกที ่ คุณความดีมีลนลืน่ เทิ่งบานโนนบานอืน่ อยูในโขงเขตแควนวาป

นี้นับถือ 
อธิการเจาคณะตําบลคือยศทาน สิเปลี่ยนใหมเปนพระครู บอหรูหราดานสมณศักดิ์แต

บารมีเหลือลน 
สาธุชนทาฟงเบื้อง ชื่อเสยีงพระครูใหม อยูในตอนตอไป เจาอธิการเพิ่นสิได เลื่อนขั้น

เปนพระครู พีน่องทั้งหลายเอย จากคนไคเติม 
(คนไคเติบโจวเหวนิฟะ : 7 มี.ค.46) 
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