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๑ 

 

๑. ความนํา 

ชาวไทยในภูมภิาคอีสานนัน้ส่วนใหญ่เป็นประชากรที่ได้รบัอิทธพิลจากวฒันธรรมลุ่ม

แม่น้ําโขงแลเ้ขา้มาตัง้ภูมลิําเนาอยู่ปะปนกบัชาวทอ้งถิน่อสีานเดมิ การอพยพของประชากรส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากการเมอืงการสงคราม ส่วนมากที่อพยพมาในสมยัรตันโกสนิทรน้ี์จงึกลายมา

เป็นประชากรส่วนใหญ่ของชาวอีสานตัง้แต่นัน้มา ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นไทยอีสาน 

นอกจากจะมีวิทยานิพนธ์ หรืองานค้นคว้าวิจ ัยที่เกี่ยวกับศิปละวัฒนธรรมของนักศึกษา 

นกัวชิาการในดา้นต่างๆ แลว้นัน้เริม่มปีรากฏออกมามากขึน้ เพื่อมุ่งใหเ้ขา้ใจถงึความเป็นมาของ

วฒันธรรมอสีาน อนัมพีฒันาการมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนัทีย่าวนาน และควรอยู่คู่กบัเยาวชนรุ่น

หลงัให้ได้เรยีนรูแ้ละก้าวหน้าต่อไปในอนาคต มนุษยใ์ช้ภาษาเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งความคดิ

และความรูส้กึ ตลอดจนใช้ในการถ่ายทอดความรูจ้ากคนหน่ึงไปสู่อกีคนหน่ึง จากยุคสมยัหน่ึง

ไปสู่ยุคอีกสมยัหน่ึง และจากสงัคมหน่ึงไปสู่อีกสงัคมหน่ึง จงึอาจกล่าวได้ว่าภาษาอีสานนัน้

นอกจากจะเป็นวฒันธรรมแขนงหน่ึงแลว้ภาษาอสีานยงัเป็นการเสรมิสรา้งและสบืทอดวฒันธรรม

แขนงต่างๆ อกีดว้ย 

การพูดผญาของชาวอสีานทีนิ่ยมใชนํ้ามาเป็นคตเิตอืนใจในการสัง่สอนใหค้นเป็นคนดอีนั

เป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลาชา้นาน ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความเก่งกลา้

และ ฉลาดมคีวามสามารถลํ้าลกึของผูท้ี่ไดร้บัและสบืทอดมาจนถงึคนปัจจุบนัและได้มาเป็นส่วน

หน่ึงในชวีติประจําวนัของชาวอีสาน ในด้านต่างๆ ในที่สุดก็กลายมาเป็นภาษาภาษิต ปรศินา

ภาษิต ผญาภาษิต และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์และเป็นมรดกอนัลํ้าค่าได้ตกทอด

มาถงึคนรุน่หลงัไดศ้กึษาคน้ควา้ภูมหิลงัของภาษาวรรณคด ีวรรณกรรมของชาวอสีาน เพื่อจะได้

นํามาเป็นขอ้วตัรปฏบิตักิจิในชวีติประจาํวนัให้เกดิความสมดุลยเ์ขา้กบัสภาวะการณ์ของโลกยุค

โลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี จะทําให้เรามีสติรอบรู้ตัง้มัน่คงมองเห็นที่หมายแล้ว  ถึงจะอยู่

ท่ามกลางความเศรา้โศก กห็าโศกเศรา้ไม1่

๒ น้ีเป็นคาํอธบิายของพระพรหมคุณาภรณ์ 

ผญาภาษิตเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรบัคนอีสานที่มวี ัฒนธรรมประเพณีเป็นของ

ตนเองพร้อมเป็นภาษาที่ลึกซึ่งเพิ่มความเข้าใจง่ายต่อผู้ฟัง ทําให้เข้าถึงการดําเนินชีวิตที่

ปลอดภยัมคีวามเป็นอยู่ในปัจจุบนัอย่างมคีวามสุข ผญาจะปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอื

                                                           
๑ อาจารย์ประจําหลกัสูตร สาขาวชิาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ
๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๔. 



คําพูดทีเ่ป็นกาพยก์ลอนไดน้ัน้ ล้วนแลว้แต่เกดิจากแรงบนัดาลใจในศรทัธาทางพระพุทธศาสนา

ของคนในสงัคมอสีาน เพราะแฝงไวด้ว้ยหลกัธรรมดาํเนินชวีติมสีตทุิกยา่งกา้วมาแต่โบราณจะใช้

ภาษาเจรจาทีไ่พเราะงดงามมลีกัษณะเป็นบทรอ้ยกรองทีม่ที ัง้เรยีบงา่ย 

ดงันัน้ ประเดน็หลกัของบทความน้ี ผูเ้ขยีนมุง่วเิคราะหก์ารดําเนินชวีติของชาวอสีานสู่วถิี

พุทธธรรมดว้ยผญาภาษติ ลกัษณะของผญาเป็นอย่างไร คาํสัง่สอนมคีวามหมายอยา่งไร?  ทาํไม

ตอ้งดาํเนินวถิชีวีติดว้ยผญาภาษติธรรม?  

๒.ลกัษณะของคาํผญา  

ผญา2

๓ เป็นภาษาลาวทีค่นในภาคอสีานซึง่สบืเชื่อสายมาจาก ลาว อาณาจกัรลา้นชา้ง ใช้

พดูจากนั เพื่อแสดงถงึภูมปัิญญาของผูพ้ดู รากศพัทข์องคาํว่า ผญา มาจากคําว่า ปัญญา ใน

ภาษาบาล ี หรอืคาํว่า ปรชัญา ในภาษาสนัสกฤต แต่เมือ่มคีนเชือ้ชาตลิาวนําเอาคําว่า ปรชัญา 

มาใชพ้ดูในภาษาของตน จงึเปลีย่นคาํควบกลํ้า คอื ปร เป็น เสยีง ผ ซึง่มหีลายคาํเช่น เปรต คน

อสีานใช ้เผด ซึง่นกัปราชญ์ไดแ้บ่งลกัษณะของคาํผญาไวด้งัน้ี 

๑) มลีกัษณะคลอ้งจองกนัในเชงิสมัผสัฟังแลว้รื่นห ู 

๒) มคีวามหมายลํ้าลกึ 
๓) เป็นหมูค่าํทีเ่กีย่วกบัวถิชีวีติและปรชัญาในการดาํรงชวีติ  

๔) เป็นหมูค่ําทีแ่สดงออกในเชงิการมไีหวพรบิ ปฏภิาณของผูพ้ดู 

ลกัษณะของผญาตามทีก่ล่าวมานัน้ ทีน่กัปราชญไ์ดแ้บ่งไว ้ เป็นลกัษณะภาษาทีค่ลอ้ง

จองกนั ไมว่่าจะเป็นประโยคทีส่ ัน้หรอืยาวกต็าม จะมคีวามหมายทีล่กึซึง่กนิใจ ตามบา้งจงัหวะ

อารมณ์ หรอื บรบิท ทีพ่าไป ผูพ้ดูตอ้งมไีหวพรบิ ปฏภิาณ พรอ้มแสดงออกมาเพื่อใหป้ระโยคนัน้

ฟังแลว้เขา้ใจความหมายอย่างแจ่มแจง้ของคาํผญา และไดห้ลกัพุทธธรรมนําไปใชใ้นวถิชีวีติของ

คนอสีาน 

    ๒.๑ การจ่ายผญา  

การจ่ายผญาจงึเป็นวธิกีารทดสอบภูมปัิญญา สื่อองค์ความรู ้ของชาวอสีาน ด้วยเหตุน้ี

เองคนอสีานในสมยัก่อนจงึต้องมกีารเรยีนรู ้คําผญา เอาไวม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะหาได ้โดยเรยีนจาก

พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยายหรอืญาติพี่น้องของตนเองก่อน จงึไปเรยีนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ที่มคีวามรู้ใน

หมู่บา้นของตนเองหรอืทีอ่ื่น วธิเีรยีนนัน้ กจ็ะใชว้ธิบีอกโดยผู้เรยีนต้องจาํเอาเองตามทีผู่ส้อนนัน้

บอก คาํผญา ทีเ่รยีนในช่วงแรกๆ  จะเป็นคาํผญา ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นชวีติประจาํวนั 

ผญาเป็นประโยคที่สบืทอดกนัมานาน ในแต่ละยุกต์สมยั เป็นประโยคใหม่บ้าง เก่าบ้าง 

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั การจะจ่ายผญาแต่ละครัง้ต้องดูบรบิท ถูกกาล ถูกเวลา 

ทาํใหเ้น้ือหาทีส่ ื่อหรอืจา่ยไปนัน้ ผูฟั้ง ผูพ้ดู เขา้ใจอยา่งแจม่แจง้ 

                                                           
๓ เสนะ ผดุงฉัตร, สุภาษิตคาํพงัเพยและคติสอนใจ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โรงพิมพ์การ

ศาสนา,๒๕๓๙), หน้า๑๐.  



     ๒.๒ ประเภทของคาํผญา   

๑)  ผญาย่อย3

๔ เป็นคําผญาทีผู่ค้นใช้กนัอยู่ทัว่ไปในเหตุการณ์ประจาํวนัต่างๆ เช่น การ

ถามข่าวคราว ถามถิ่นที่อยู่อาศยั ซึ่งผญาย่อยน้ีไม่สามารถจะนําไปรวบรวมกบัหมวดคําผญา

อื่นๆ ได ้ เช่น เหน็ว่าเวยีงจนัทน์เส่า สาวเอยอยา่ฟ้าวว่า มนัสโิป้บาดหล่า แตงซา้งหน่วยปาย ใน

ประโยคน้ี เป็นลษัณะของผญาย่อยเกี่ยวกบัการถามสารทุกขส์ุขดบิของชาวอสีาน ผญาที่ใช้อยู่

ทัว่ไปถามข่าวคราวความเป็นอยู่ว่าอยู่กินอย่างไร ในการใช้ชีวิต เรื่องส่วนตัว หรือ เรื่อง

ครอบครวั รวมถงึทีอ่ยู่อาศยั ดงัตวัอย่างผญาในเบื้องต้นที่ถามถงึสารทุกขส์ุขดบิของชาวอสีาน 

ในการเป็นอยูท่ ัง้อดตีจนถงึปัจจบุนั 

๒) ผญาเกีย้ว เป็นผญาทีใ่ชพ้ดูจาเพื่อเกีย้วพาราสกีนัระหว่งหนุ่มสาว เช่น 

 (ช)  อา้ยอยากมปีีกคอืนกก่าง  อยากมหีางคอืนกกี ้ บนิพีว้ ีม้าพีฮ้วมแลงสู่มือ่แหล่ว  

(ญ)  ลมพานตอ้งตองแกยา่นบ่อแน่  ลมพานตอ้งตองแต ้ แน่บ่นอ เป็นตน้ 

เป็นผญาเกี่ยวกบัชาย หญงิ อยากอยู่ด้วยกนั แบบสามภีรรยา ช่วยเหลอืกนัและกนั สุข

ทุกขก์อ็ยูด่ว้ยกนัอยา่งมคีวามสุขจะไมแ่ยกจากกนั  

พูดถงึอารมณ์ทัง้หญงิและชายที่อยู่ในวยัรุ่น มคีวามเหน็อกเหน็ใจซึ่งกนัและกนั อยากมี

เพื่อนพูดคุยในเวลาทอแท้อยู่ในวยัเดยีวกนัเพื่อให้มคีวามรูส้กึที่ดขี ึ้น และพรอ้มที่จะอยู่กินไป

ดว้ยกนัช่วยเหลอืกนัและกนั ในวถิกีารครองเรอืน 

๓) ผญาภาษิตธรรม เป็นคําผญาที่สําคญัมเีน้ือหาเป็นคําสอนที่แฝงด้วยพุทธธรรม ใน

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองและการปกครอง เพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังนําไปเป็นแนว

ทางการประพฤตปิฏบิตัวิถิชีวีติของตนเองแลว้จะไดม้คีวามสุขความเจรญิ เช่น   
ควมฮู่น้อยอยา่อ่านคองเมอืง ผวัเพิน่ยงั อยา่ขนัเป็นซู ้ 

มคีวามรูน้้อยประสบการณ์ไม่มากอย่าคดิจะมาเป็นใหญ่หรอืเป็นเจา้นาย และใหร้กัษาศลี 

๕ โดยเฉพาะศลีขอ้ที่ ๓ ใหม้ผีวัเดยีว เมยีเดยีว จะมคีวามสุขในการครองเรอืนตลอดชวีติ พรอ้ม

ได้บุญกุศลไปในตวั มคีุณความดป้ีองกนัภยัตลอดชวีติ สอดคลอ้งกบัภาษิตธรรมทีว่่า “อยากกนิ

ขา้วใหป้ลกูใส่ผลานหนิ”๕  หมายถงึ การบําเพญ็บุญกุศลคุณงามความดใีนพระพุทธศาสนา หลกั

ของการบําเพญ็บุญในพระพุทธศาสนา เรยีกว่า “บุญกริยิาวตัถุ” ม ี๓ ประการใหญ่ๆ คอื การให้

ทาน รกัษาศลี และเจรญิภาวนา ใหร้กัษา กระทาํอยูต่่อเน่ือง ทาํใหเ้กดิวถิชีวีติอยา่งมคีวามสุข 

                                                           
๔ นภดล ทองโสภติ, ขมุปัญญาแห่งอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพบ์า้นฉัตร, ๒๕๓๒),หน้า 

๑๓. 
๕ คําว่า ปลูกข้าว ในที่น้ีหมายถึงการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาและ คําว่า “ผลานหิน” หมายพึง

พระพุทธศาสนา การปฏบิตัิให้ถูกต้องตามคําสัง่สอนของพระพุทธเจา้ อกีนัยหน่ึง คําว่า “ปลูกขา้ว” หมายถึง

การทําบุญตกับาตรกบัพระภกิษุสามเณรในพระพุทธศาสนา รวมไปถงึการรกัษาศลีและการเจรญิภาวนา ส่วน

คําว่า “ผลานหนิ” หมายถึงบาตรที่ทํามาจากเหลก็หรอืแสตนเลสเป็นภาชนะสําหรบัใส่อาหารของพระภิกษุ

สามเณร 



ถ้าอยากเห็นก้อนเมฆให้หมอบลงสา  คําว่า “ถ้าอยากเห็นก้อนเมฆให้หมอบลงสา” 

หมายถงึ ความอ่อนน้อมถ่อมตวั รูจ้กักราบไหวม้สีมัมาคารวะต่อบุคคลอื่น ไมเ่ป็นคนแขง็กระดา้ง 

และที่สําคญัให้มคีวามเคารพอ่อนน้อมต่อพระรตันตรยัซื่งถอืว่าเป็นสิง่สูงสุดเปรยีบเทยีบได้ดงั

ก้อนเมฆสขีาวบรสิุทธิล์อยอยู่บนท้องฟ้า พระรตันตรยักเ็ช่นเดยีวกนัถอืไดว้่าเป็นสิง่ที่สูงส่งควร

แก่การสกัการะบูชาอย่างยิง่ แต่การอ่อนน้อมนัน้ต้องอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อม ท่าน

เรยีกว่า “วุฒบุิคคล” ซึง่มอียู่ ๒ ประเภท คอื 5

๖ ๑) วยัวุฒ ิคอืคนทีแ่ก่กว่าเรา ๒) ชาตวิุฒ ิคอืคนที่

มกีําเนิดสูงกว่าเรา การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวุฒบุิคคล ๒ ประเภทดงักล่าวมาแลว้ ดว้ยการกราบ

ไหว้ลุกรบั หรอืพูดจาแสดงสมัมาคารวะ หรอืให้เกียรติท่านเป็นต้น จดัเป็นการทําบุญอกีชนิด

หน่ึงในพระพุทธศาสนา ยอ่มไดร้บัความสุข ความเจรญิในชวีติได ้ 

ผญาย่อย ผญาเกี้ยว ผญาภาษติธรรม รวนแลว้เป็นประเภทของผญาเป็นการใชถ้อ้ยคาํที่

กล่าวเป็นรอ้ยกรองสัน้ ๆ แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม คาํเตอืนใจ หรอือนีัยหน่ึงคอื ขอ้ความทีเ่ป็นอุปมา

อุปมยั ให้ผู้ฟังได้คิดตีความสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามถูกต้อง  ทําให้การ

ดาํเนินชวีติทัง้กายและใจประสบความสุขตลอดไป  

  

๓. การดาํเนินชีวิตของชาวอีสานสู่วิถีพทุธธรรมด้วยผญาภาษิต 

  ๓.๑ สภาพทัว่ไปของสงัคมชาวอีสาน 

สภาพแวดล้อมของภาคทีม่คีวามอดอยากขาดแคลน ขา้วปลาไม่อุดมสมบูรณ์ ทําให้คน

อีสานให้ความสําคัญกับเรื่องปากท้องเป็นอันดบัแรก และมวีฒันธรรมการกินที่เรยีบง่ายไม่

พถิพีถินั ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็จากผญาทีม่ขีอ้ความเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัเรื่องการกนิเป็นจาํนวนมาก  

ดงัผญาอกีบทหน่ึงที่ว่า “ครัน้ได้กนิลาบก้อยอย่าลมืแจ่วแพวผกั ครัน้ได้กนิพาเงนิพาคําอย่าลมื

กะเบียนฮ้าง” หมายความว่า เมื่อได้กินลาบก้อยหรอือาหารดีๆ  อย่าลมืน้ําพรกิผกั เมื่อได้กิน

สาํรบัเงนิสํารบัทองอยา่ลมืกระดง้ทีช่าํรุด คาํสอนน้ีมุง่สอนไมใ่หเ้ป็นคนไดด้แีลว้ลมืตวั โดยเฉพาะ

นิสยัของคนอสีานชอบทําบุญใหท้าน เสยีสละ มกีตญั�ูรูคุ้ณ ดงัพญาทีว่่า “เพิน่ว่าทานทานน่ีมนั

บ่แม่นของปลอม ทําให้หอมแฮมอกักว่าคนทัง้ค่าย เจา้ผู้มไีหมฝ้ายทานไปอย่าได้จ่ม ทานให้สม

พระเจา้บุญชคีํ้าเหลี่ยมบ้าง คนัว่าทานปลาซิ้นใหแ้ก่เจา้ทายก บาดว่าตกภายลุนซเิล่ามเีงนิล้าน 

โฆษจารยเ์พิน่เขยีนไว้บาลกีะยงัว่า เพิน่ว่าทานังน้ีปารสิุทธงั คนัว่านิพพานนัง ปรมงัสุขงั ผมซิ

แปลใหฟั้งจาํเอาเดอ้พ่อ อนัหน่ึงทานังนัน้แปลต่อซึง่ผลการทาน น่ีนัน้เป็นสถานของเฮาผูใ้ห ้ปาริ

                                                           
๖ เปโมนุสรณ์, งานบําเพ็ญกุศลสตมวาร พระครูพิสาลสขิกร (ชิระ เปโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ

อาํเภอท่าลี ่วดัโพธิศ์ร ีอ.ท่าลี ่จ.เลย (เลย: ม.ป.ป.), หน้า ๙. 

 

 



สุทธงัในเป็นเครื่องจบด ีส่วนปารนีัน้น้ีเป็นหนทางเบื้องหน้า บอกว่าทานังนัน้นีรพานเป็นแก่น สุ

ขงันัน้เป็นแดนเสวยสุขอยา่งยิง่เกนิทานบ่ม.ี..”6

๗ 

เมื่อยามกนัดารขดัสน ทําให้เกดิความสุขไดด้งัผญาทีก่ล่าวขา้งต้น คอื มกีารแบ่งปันกนั 

สามคัคกีนั ตามคํากล่าวพื้นบ้าน “พรกิบ้านเหนือ เกลอืบ้านใต้” กเ็ป็นอกีวธิหีน่ึงที่ทําให้อยู่รอด

มาได ้สระน้ําสาธารณะทีทุ่กครวัเรอืนในชุมชนร่วมกนัดูแลรกัษาไวเ้ป็นสมบตักิลาง เพื่อแบ่งปัน

น้ําไดส้รา้งนิสยัทรหดอดทน ขนัต ิพรอ้มกลา้เผชญิความยากลําบากให้แก่คนอสีาน และไดส้รา้ง

องค์ความรู ้สรา้งคุณธรรมหลายอย่างไว้เป็นภูมปัิญญาโดยอาศยัผญาแฝงไปด้วยหลกัธรรมนํา

ชวีติใหเ้กดิความสุขขึน้ได ้

  ๓.๒ ผญาธรรมกบัการปรบัตวัเข้าสู่เศรษฐกิจชาวอีสาน 

 การดําเนินชวีติของผญาธรรมเป็นประโยชน์อย่างมากในปัจจบุนั เพราะในยคุน้ีเป็นยคุ

เขา้สู่วตัถุนิยมเพิม่มากขึน้ในอนาคตกจ็ะเพิม่มากทวขีึน้ดว้ย เป็นเหตุทาํใหเ้กาะกําบงัทางดา้น

จติใจลดลง เป็นปัญหาของสงัคม ปัญหาครอบครวั เป็นตน้ ดงันัน้ สิง่ทีจ่ะมใีนเบือ้งตน้ตอ้งมพีุทธ

ธรรมใหบ้งัเกดิขึน้ในจติใจเสยีก่อน คนอสีานเรยีกว่า “ผญาธรรม” เป็นธรรมะของคนอสีานฟังแลว้ 

ศกึษาแลว้เขา้ใจไดร้วดเรว็ กนิใจ สามารถไดภู้มคิุมกนัทางดา้นจติใจไดเ้ป็นอยา่งดใีนยคุสมยัน้ีให้

รูจ้กัประหยดั รูจ้กัประมาณดงัผญาธรรมทีว่่า 

“กนิน้อยบ่ตาย  กนิหลายเป็นขอ้ย”   

คนรูจ้กัประมาณในการใชจ้่ายย่อมสรา้งตนได้ การเป็นอยู่ของชาวอสีานเป็นสภาพ

สงัคม เศรษฐกจิ  ดาํรงวถิชีวีติดว้ยพทุธธรรม เป็นสงัคมทีอ่บอุ่นไวใ้จได ้มคีวามพอเพยีง อดออม 

ประหยดั รู้จ ักปรบัตัวเข้ากับเศรษฐกิจแต่ละยุคสมัย พร้อมมีความสามัคคีในหมู่คณะ คือ 

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั รกักนัเหมอืนพี ่ดกีนัเหมอืนน้องเป็นวถิชีวีติของชาวอสีาน 

การกระทําไดพ้จิารณาแลว้วา่เป็นประโยชน์แก่คนอสีานและทัว่ภูมภิาค การยบัหยัง่

ในที่จะซื้อสิง่ของอะไรต่าง ๆ ว่าสิง่ใดมปีระโยชน์หรอืไม่มปีระโยชน์ในสิง่ของนัน้ ควรพจิารณา

ใคร่ครวญใหด้เีสยีก่อนอย่าไปตามความอยากมากนักจะทําใหเ้ราลําบากในภายหลงัได ้ความยบั

หยัง่ก็คอื “สต”ิ ในทางพระพุทธศาสนานัน้เอง เป็นความหมาย ให้ระลกึได้ ในการใช้จ่ายแต่ละ

ครัง้ สิง่ไหนเกนิกําลงัทรพัยเ์ราก็เอาไวก่้อน หาซือ้อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดจงึจะซื้อ

ได้ น้ีคือ มกีารยบัหยัง่ มีสติ ทําให้เรารู้จกัประมาณในการใช้จ่ายของคนอีสานสามารถสร้าง

ตนเองไดม้คีวามสุขทัง้ตนเองและครอบครวัทาํใหเ้ศรษฐกจิในครอบครวัดยีิง่ขึน้ 

 

 

 

                                                           
๗ สงวน ศอีระพมิพ์. “คําผญาย่อยหวัดอนตาล”(วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑิตสาขาวชิาไทยคดี

ศกึษา),บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,๒๕๓๔.หน้า ๘๗-๘๘ 



๓.๓ ผญาธรรมสาํหรบัผูนํ้าคนอีสาน7

๘ 

ผูนํ้าของคนอสีานทุกสถานะ ทุกบทบาทหน้าที ่มกีารกระทาํ สามารถทีจ่ะนําผูอ้ื่นได ้แต่

มคีวามเป็นผูใ้หญ่ คอืมลีกัษณะนิสยั ความคดิ ไปในทางบวก พฒันาใหเ้จรญิมากขึน้ สาํหรบัคน

อสีานผูนํ้ามคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ เสยีสละ พดูงา่ย ๆ กค็อืนําเอาพุทธธรรมมาปฏบิตัติาม

รกัษาศลี ดงัผญาธรรมทีว่่า 

 “เป็นผูนํ้าคนบ่มศีลีหา้............กระทาํโตใหต้อ้ยตํ่า 

ศลีกบัธรรมบ่เหลยีวเบิง่จอ้ย.......เป็นดอ้ยพฒันา” 

 การเป็นผูนํ้าตอ้งมศีลีธรรม ถา้ทาํตวัตํ่าตอ้ยน้อยคุณธรรมกไ็มถ่อืว่าเป็นคนพฒันาดงั

คณะสงฆโ์ดยเจา้ประคุณสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์  ผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราช  มี

ดาํรทิีจ่ะเสรมิสรา้งความปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาตใิหเ้กดิความสงบ สนัตสิุข มคีวาม

สามคัคกีลมเกลยีวกนั  โดยใหพุ้ทธศาสนิกชนไดน้้อมนําหลกัศลี  ๕  มาประพฤตปิฏบิตัใินการ

ดาํเนินชวีติประจาํวนั  ๑. เวน้จากทาํลายชวีติ ๒. เวน้จากถอืเอาของทีเ่ขามไิดใ้ห ้ ๓. เวน้จาก

ประพฤตผิดิในกาม ๔. เวน้จากพดูเทจ็ ๕. เวน้จากของเมา คอื สุราเมรยัอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งความ

ประมาท เป็นผูนํ้าตอ้งมสีิง่เหล่าน้ี ปฏบิตัติามน้ีจงึจะเป็นผูนํ้าทีม่คีุณภาพ เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่

ลกูบา้น ถ้าผูนํ้าไม่มศีลีกจ็ะทาํใหต้นเองตกตํ่า หน้าทีต่นเองทีร่บัผดิชอบกต็กตํ่า ขึน้ชื่อว่าผูนํ้า

ของคนอสีานนัน้ มกัจะจรงิจงั เสยีสละ รบัผดิชอบ หนกัแน่น อยูใ่นศลีธรรมตลอด เพราะชอบ

ปฏบิตัธิรรมสวดมนตน์ัง่สมาธ ิ เลยเป็นเหตุใหม้ผีญาธรรมเกดิขึน้ทางจติใจเพิม่มากยิง่ขึน้ พรอ้ม

จะไมล่มืตน ไมล่มืบุญคุณ ดงัผญาธรรมทีว่่า 

   “ครนัเจา้ไดข้ีช่า้ง กัง้โฮมเป็นพระยา 

   อยา่ไดล้มืคราวทุกข ์ขีค่วายคอนกลา้” 

 ถ้าได้ด ีมหีน้าที่สูงส่งแล้วไม่ควรลมืคนจน และคราวจน อย่าหลงมวัเมาในกเิลสตณัหา

หลงในสิง่ทีพ่งึปรารถนาทีเ่รยีกว่า อฏิฐารมณ์ อนัไดแ้ก่  ลาภ  ยศ  สรรเสรญิ  สุข  พอลุ่มหลงลมื

ตนแลว้ยอ่มอนัตรายต่อตวัเองและผูอ้ื่น เกดิการยดึมัน่ถอืถอืมัน่สาํคญัตนผดิ (อุปาทาน)  มแีงค่ดิ

มุมมองต่อตนเองและคนอื่นเปลี่ยนไปเน่ืองจากจติใจถูกห่อหุ้มด้วยกิเลส  อวิชชาก็เริม่เข้า

ครอบงํา จนมองเห็นสรรพสิง่ผดิเพี้ยนไปจากความเป็นจรงิ  โดยหารู้ไม่ว่า มไีตรลกัษณ์หรอื

สามัญลักษณ์เสมือนหน่ึงผู้คุมกฎคอยกุมบังเหียนชักไยให้สรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ไมม่สีิง่ใดจรีงัยัง่ยนื  เป็นสิง่ทีค่งทนอยูไ่ดย้าก เน่ืองจากไมใ่ช่ตวัตน  คนเราปรารถนา

ใหส้ิง่ทีส่อดคล้องกบักเิลสของตนมคีวามจรีงัยัง่ยนื แต่อยากใหส้ิง่ที่ไม่สอดคล้องกบักเิลส เสื่อม

สิน้ไปโดยเรว็แต่ความจรงิทัง้ความเสื่อมและความดบัมอียูใ่นทุกสิง่อยูต่ลอดเวลาเพยีงแต่คนเราผู้

ลุ่มหลงไม่ได้พจิารณาและมองไม่เหน็เท่านัน้  มนุษยม์กีรรมเป็นของของตน  ถ้าหลงลมืตนกร็งั

                                                           
๘ เจรญิ ตนัมหาพราน, ประเพณีท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพมิพแ์สงแดด จาํกดั, ๒๕๓๘),

หน้า ๒๑. 



แต่จะก่อกรรมชัว่มากกว่ากรรมด ี กรรมชัว่น้ีละทําใหเ้ราไม่สิน้สุดเป็นสงัสารวฏั  ดงันัน้เพื่อเป็น

การสกดัไฟแต่ตน้ลม ควรพจิารณาผญาธรรมทีเ่หมอืนกนัทีก่ล่าวถงึการลมืตนทีว่า่ 

“ครนัเจา้เป็นพระยาแลว้ อยา่ลมืไพรเ่สนา 

 บาดห่าสงครามมา สเิพิง่คนทัง้คา่ย นัน้เด”  

ไดเ้ป็นผูนํ้าหน้าทีส่งูส่งไมค่วรลมืประชาชน หากมปัีญหาจะไดอ้าศยัเขา 

หลกัธรรมขอ้น้ีมจีุดเน้นที่ตวัผู้นํา หรอืตวัผู้บรหิารที่จะต้องมแีละเป็นเพื่อใช้ในการ

ปกครองหรอืทีเ่รยีกว่าราชาปราชญ ์(Philosopher-King) โดยเริม่จากการทีผู่นํ้าจะต้องมปีกตหิรอื

มาตรฐานของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกัธรรมที่เรยีกว่าเบญจศีล-เบญจธรรม

ดงัผญาธรรมที่กล่าวว่า “เจา้ทําบุญอยู่บา้นให้บุญท่านปกครอง ทัง้ครอบครวัปรองดองคล่องงาม

ตามตุม้ คุณพระรตันตรยัใหม้าหุม้ คุม้ภยัใหไ้กลห่าง บุญกุศลทุกอยา่งใหม้าเนาแนบชา้ง ทางเจา้

ให้อยู่ด”ี 8

๙ แปลว่า ความหมายคือ บุญที่ทําอย่าให้มคีวามทุกข์โศก ร่มเย็นเป็นสุขครอบครวั

ปรองดองกนั คุณพระศรรีตันตรยัจงช่วยคุม้ภยัตราย ใหไ้ดร้บับุญกุศลทีท่าํน้ี 

การเป็นผู้นํามคีวามรบัผิดชอบอย่างสุจรติธรรมดงัผญาธรรมเบื้องต้นย่อมทําให้เกิด

ความสุขในการทํางานพรอ้มได้บุญกุศล มคีวามสุขในปัจจุบนั “สุข” น้ี หมายเอาสุขทัง้ในโลกน้ี

และโลกหน้า สุขในโลกน้ีคอืเมือ่เรานึกถงึบุญทีเ่ราไดท้าํมาไดส้ัง่สมมานัน้กท็ําใหเ้กดิ ความสุขขึน้

ในจติในใจ ทําใหเ้กดิความรื่นเรงิเบกิบานใจว่า เราน้ีไดท้ําบุญมาดแีลว้หนอ เราไดท้ําบุญมามาก

แล้วหนอเชื่อมัน่ในความด ีเสยีสละต่อหน้าที่ มกีารปรบัตวัน้ีคอื “ผู้นํา” ด้วยบุญที่เราได้ทํามาน้ี 

บุญทัง้หลายทีเ่ราไดส้ัง่สมอบรมมานัน้แหละทีจ่ะช่วยนําพาใหเ้ราไปสู่ภพสู่ ภมูทิีด่ ี 

 

๓.๔ คุณธรรมของคนอสีาน 

ดว้ยอุปนิสยัพืน้ฐานทีเ่ป็นคนทรหด อดทนต่อความอยากลาํบาก กนิงา่ยอยูง่า่ย สูง้าน  

สูช้วีติ และมธัยสัถ์ ขณะเดยีวกนัก็รกัษาความเป็นตวัของตวัเองไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นโดยอาศยั

เครอืญาติและความผูกพันเหนียวแน่นกับมาตุภูม ิพร้อมกับการปรบัตัวของคนชาวอีสานดงั   

ผญาธรรมทีว่่า     ตกหมูข่นุซ่อยขุน่เกอืมา้  ตกหมูข่า้ซ่อยขา้พายโชน 

     ตกหมูโ่จรซ่อยหามไหเหลา้  ปเูนอหลานเอย9

๑๐ 

 เมื่ออยู่กบัคนอื่นต้องปรบัตวัตามเขาโดยแบ่งเบาภาระ เช่น อยู่กบัขุนนาง ช่วยเลี้ยงมา้ 

อยูก่บัทาสช่วยสะพายของ อยูก่บัโจรช่วยแบกไหเหลา้ เป็นตน้ 

                                                           
๙ ศริพิร  ภกัดผีาสุก, ปรศินาคําทาย : ภูมปัิญญาทางภาษาในยุคโลกาภวิตัน์, ในเอกสารการประชุม

ประจําปีทางมานุษยวทิยาครัง้ที่ ๓ ห้วขอ้ ภูมปัิญญากบัการละเล่น เสนอที่ศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร,มปป.,

๒๕๔๘. 

 ๑๐ เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านส่ีภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของ

ชาวบ้านไทย,(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช,๒๕๔๐),หน้า ๑๕๔. 



คนอีสานเป็นคนมศีกัยภาพในการเรยีนรู้ ปรบัตวั และการทํางานทุกอย่าง ตัง้แต่เป็น 

กรรมกรขึน้ไปถงึเป็นช่างฝีมอืต่าง ๆ จนถงึงานศลิปะและวชิาชพีระดบัสงู ตลอดจนระดบั บรหิาร 

คนอสีานโดยอาศยัจาํนวนที่มากและคุณภาพ/ศกัยภาพทีพ่รอ้มจะเรยีนรู-้พฒันาได ้จงึกลายเป็น

กําลงัคนของประเทศที่มคีวามสําคญัต่อเศรษฐกจิอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตลอดมา ด้วย

พญาธรรมทีแ่ฝงไปดว้ยหลกัธรรมต่าง ๆ คนอสีานไมย่อมแพช้วีติ ต่อสูก้บัปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

และยงัมัน่คงอยูก่บัจารตี และพุทธธรรม ทีต่นเขา้ถงึ ส่วนมากนบัถอืพระพุทธศาสนา คนอสีานมุ่ง

ปฏิบตัิธรรมมากกว่าการแสวงหาอิทธิ-ปาฎิหารยิ์-ไสยศาสตร์และพุทธพาณิชย์เหมอืนคนใน

ภมูภิาคอื่นๆ 

 

๔. สรุป 

 ผญาทีก่ล่าวมาเบือ้งตน้น้ีไดบ่้งบอกถงึลกัษณะความลํ้าลกึ ความเขา้ใจ คาํคลอ้งจอง ผู้

พดูหรอืผูฟั้ง มคีวามรูส้กึ เขา้ใจความหมายชดัเจนเพิม่มากขึน้ พรอ้มทัง้ไหวพรบิในการโตต้อบ

สนทนาซึง่กนัและกนั มกีารแบ่งประเภทของผญาว่าอยูใ่นกลุ่มไหนกล่าวถงึเรือ่งอะไร เช่น ภาษติ

ธรรม กอ็ยูใ่นเฉพาะของคุณธรรม จรยิธรรมไป ทําใหก้ารอ่าน ศกึษา คน้ควา้กจ็ะงา่ยขึน้รวดเรว็ 

หรอื ภาษติยอ่ย ส่วนมากจะกล่าวถงึ บรรยากาศ ชวีติการเป็นอยู ่ ถามสารทุกขส์ุขดบิของชาว

อสีาน  

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที่แฝงอยู่ในภาษิตอสีานเกี่ยวกบัเศรษฐกจิของชาวอสีาน 

คือ รู้จกัขยนัหา ประหยดั อดทน การปรบัตัว มีจิตอาสาช่วยเหลือแบ่งปัน ภาษิตเกี่ยวกับ

การเมอืงการปกครองคอืมจีติใจทีอ่่อนน้อมถ่อมตน ไม่แขง็กระดา้ง เป็นการดําเนินชวีติตามหลกั

พุทธธรรมสู่วถิชีวีติชาวอีสานด้วยผญาภาษิต ที่ได้ยนิ ได้ฟัง พูด เกี่ยวกบัผญาภาษิตที่เต็มไป

ดว้ยหลกัธรรมของพระพุทธเจา้ ทีท่าํใหเ้กดิเกาะป้องกนัทําใหเ้กดิรูเ้ท่าทนัในสถานการณ์ปัจจุบนั

อย่างเขา้ใจธรรมชาตกิารเป็นอยู่อย่างมคีวามสุข มสีตอิยู่ทุกเมื่อ ดงัผญาที่ว่า “คนัสไิปทางหน้า

ให้เหลยีวหลงัเบิง่สาก่อน  คนัมะลูดทูดเท่าเซาถ่อนอย่าไป” คําแปล ก่อนจะไปขา้งหน้าเหลยีวดู

ขา้งหลงัก่อน ถ้าไม่สะดวกใจ ไปแลว้จะเกดิปัญหาต่างๆ ก็อย่าไป เตอืนใจให้คดิอย่างรอบคอบ

ก่อนลงมอืทํางาน ได้สรา้งสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ระบายอารมณ์ลดความเก็บกดคบัขอ้งใจ เป็น

เครือ่งยดึเหน่ียวจติใจและเสรมิสรา้งกําลงัใจ เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น เรยีนรูว้ธิ ีในการดํารงชวีติ

ทีม่ทุีกขใ์หน้้อยลงๆ โดยการควบคุมกาย วาจา ใจ ของตน และของกลุ่มชนในสงัคมเดยีวกนัดว้ย

การปฏบิตัิตามผญาธรรมของคนอีสานเพื่อให้ลดการเบยีดเบยีนกนั เบยีดเบยีนตนเอง ลดละ

ความเหน็แก่ตวั ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง จนสามารถเขา้ใจวถิชีวีติเป็นอุดมคต ิเป็นที่

พงึปรารถนาสูงสุดคอืการดบัทุกข์สิ้นเชงิ ผญาธรรมสอนให้คนอสีานให้มองเห็นว่า การดําเนิน

ชวีติมคีวามโลภ โกรธ หลง น้อยลง เหน็แก่ตวัน้อยลง การเอาเปรยีบซึง่กนัและกนักน้็อยลง ไม่

ลมืตน รูจ้กัในการปรบัตวัในทุกสถานการณ์ การเอาเปรยีบสิง่แวดลอ้มธรรมชาตกิน้็อยลงเช่นกนั 



เพิม่ขนัตธิรรมให้เกดิขึน้ในสงัคมชาวอสีาน ประหยดั ในการดําเนินชวีติ การปกครองบ้านเมอืง 

ดว้ยศลี ดว้ยธรรม ทาํใหส้งัคมชาวอสีานเป็นอยูโ่ดยธรรมตามผญาธรรมทีม่ทีาํนองทีล่กึซึง่ 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย : 

 ก. ข้อมลูปฐมภมิู 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,๒๕๓๙. 

 

 ข. ขอ้มลูทุตยิภูม ิ

(๑) หนังส่ือ : 

เจริญ ตันมหาพราน. ประเพณีท้องถ่ิน.กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์แสงแดด จาํกดั, 

๒๕๓๘. 

นภดล ทองโสภติ.ขมุปัญญาแห่งอีสาน.กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพบ์า้นฉตัร, ๒๕๓๒. 

เปโมนุสรณ์. งานบําเพ็ญกุศลสตมวาร พระครูพิสาลสขิกร (ชริะเปโม) อดตีที่ปรกึษาเจา้คณะ

อําเภอท่าลี ่วดัโพธิศ์ร ีอ.ท่าลี ่จ.เลย: ม.ป.ป.. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, ๒๕๔๖) 

ศิรพิร  ภักดีผาสุก, ปรศินาคําทาย : ภูมปัิญญาทางภาษาในยุคโลกาภิวตัน์, ในเอกสารการ

ประชุมประจาํปีทางมานุษยวทิยาครัง้ที่ ๓ ห้วขอ้ ภูมปัิญญากบัการละเล่น เสนอที่ศูนย์

มานุษยวทิยาสรินิธร,มปป.,๒๕๔๘. 

เสนะ ผดุงฉัตร.สุภาษิตคําพงัเพยและคตสิอนใจ.กรุงเทพมหานคร : พมิพ์ที่โรงพมิพก์ารศาสนา

,๒๕๓๙. 

เอกวทิย ์ณ ถลาง. ภูมปัิญญาชาวบ้านสี่ภูมภิาค : วถิชีวีติและกระบวนการเรยีนรูข้องชาวบ้าน

ไทย.กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช,๒๕๔๐. 

(๒) วิทยานิพนธ ์

สงวน ศอีระพมิพ.์ “คําผญาย่อยหวัดอนตาล”(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติสาขาวชิาไทยคดี

ศกึษา).บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,๒๕๓๔. 

 

ประวติั 

ชื่อ  : ดร.กาญจนพงศ ์ สุวรรณ 

เกดิ  : ๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

สถานทีเ่กดิ : ๒๖ หมู ่๑ บา้นศรสีงัวาลย ์ ตําบลด่านชา้ง  อําเภอนากลาง  



  จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู๓๙๑๗๐  

การศกึษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๑-๒, พธ.บ.(พุทธจติวทิยา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), พธ.ด.        

(พระพุทธศาสนา) 

ประสบการณ์ : ครสูอนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดักลางเมอืงเก่า ๒๕๕๒ 

 : เขา้รว่มโครงการฟ้ืนฟูจติใจประชาชนผูป้ระสบภยัจากคลื่นยกัษ์ “สนึาม”ิ พ.ศ.  

๒๕๔๘ 

 : ครสูอนศลีธรรมในโรงเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 : คร ูปวช. ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภมู ิ(คร ูกศน.) 

สถานทีท่ํางาน : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆช์ยัภมู ิ

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ๔๓๕/๕ข ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภมู ิ๓๖๐๐๐ 
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