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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ท่ีปรากฏในผญาอีสาน  ผู้วิจัยศึกษาในวัตถุประสงค์ ๓ 
ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาความเป็นมาของผญาอีสาน (๒) เพื่อศึกษาหลักจริยศาสตร์ (๓) เพื่อ
วิเคราะห์ผญาอีสานตามหลักจริยศาสตร์  ผลการศึกษาพบว่า 

 ผญา เป็นค าพูดท่ีส้ันหรือยาว มีความหมายในตัวเอง โดยปราชญ์ชาวอีสานแต่โบราณนิยม
น ามากล่าวในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เป็นข้อคิด คติเตือนใจ ตลอดจนแง่คิดในทัศนะของวิถีชีวิตชาว
อีสานท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ผญาแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๔ ประเภท คือ ผญาภาษิต 
ผญาปริศนา ผญาเกี้ยวพาหรือผญาเครือ และผญาอวยพร   จริยศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วยความ
ประพฤติ หรือศาสตร์แห่งความประพฤติ  พุทธจริยศาสตร์นั้นเป็นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมซึ่งท่านผู้รู้มี
พระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ทรงวางไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ต้ังแต่พื้นฐานเบื้องต้น 
ท่ามกลางและระดับสูง  พุทธจริยศาสตร์เมื่อวิเคราะห์แล้วท าให้เห็นว่าหลักผญาอีสานมีความ
สอดคล้องและสามารถสงเคราะห์เข้าในพุทธจริยศาสตร์ ๓ ระดับคืออันมี ศีล ๕ หรือเบญจศีล คู่กับ
เบญจธรรม เป็นเบ้ืองต้น กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นช้ันกลาง และมรรคมีองค์ ๘ เป็นระดับสูงสุด  
ค าส าคัญ : ผญาอีสาน,จริยศาสตร์  

Abstract 

 An analysis of the ethics that appears in the Isan. The researcher studied 3 
purposes: (1) to study the history of Phra Isan; (2) to study ethics; (3) to analyze Phra 
Isan according to the principles of ethics. The study indicated that 

The phrase is short or long. Meaningful in yourself. The ancient wisdom of the 
Isan people brought to speak on various occasions as a reminder, as well as thought, 
in the view of the Isan lifestyle is unique local. There are four major types of Buddhism, 
namely Buddhism, Buddhism, Buddhism, Buddhism, Buddhism. Or science of conduct 
Buddhist ethics is a moral principle that you know, the Buddha has placed. To 
standardize the conduct of human beings from the basic basics. Amidst and high When 
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analyzing, we can see that Isan principles are consistent and can be accommodated 
in three levels of Buddhist ethics, namely, the five precepts or the five virtues. The 
first 10 charities are the middle class and the third is the highest level. 
Keywords : paya-isan, Ethics 

 
๑. บทน า 

ผญา เป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองเป็นภาษาอีสานเรียนรู้กันมาในรูปแบบมุขปาฐะ คือ
บอกเล่าต่อ ๆ  กันมา สันนิฐานว่าต้นก าเนิดท่ีพระราชวังหลวงพระบางสมัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว๓ผญา
อาจจะไม่แพร่หลายหรือเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปเพราะเป็นภาษาถิ่นการร้อยเรียงผญาของนักปราชญ์
อีสานนั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเช่น ผญาภาษิตค าสอน หากอ่านหรือฟังการบอก
เล่าโดยไม่ได้ให้ความหมายก ากับไว้ด้วยจะสามารถรู้ได้เลยว่าผญาแต่ละบทนั้นต้องการส่ือความหมาย
อะไร เช่น อยากกินเข้าไห่ปลูกใส่พะลานหิน อยากเป็นคนมีศีลไห่ฆ่าพ่อตีแม่  อยากมีคนมาแวไห่ฆ่าหมู่
เดียวกัน อยากขึ้นสวรรค์ไห่แก้ซิ่นเข้าวัด๔ แปลเป็นภาษาไทยว่า ถ้าอยากมีข้าวกินให้ปลูกข้าวใส่ลานหิน 
ถ้าอยากเป็นมีศีลให้ฆ่าพ่อตีแม่ ถ้าอยากให้มีผู้แวะเย่ียมให้ฆ่าเพื่อสนิท ถ้าอยากข้ึนสวรรค์ให้แก้ผ้าซิ่น
หรือผ้าถุงเดินเข้าวัดอย่างนี้เป็นต้นผญาบทนี้แปลความหมายได้ครอบคลุมท้ัง ทาน ศีล ภาวนา ตามหลัก
ค าสอนส าหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนของพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
แนวทางความประพฤติท่ีเหมาะสม กิริยาท่ีควรประพฤติไห้ดีงามตามหลักจริยศาสตร ์

จริยศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาท่ีกล่าวถึงความประพฤติของมนุษย์อย่างไรดี อย่างไร
ช่ัว อย่างไรถูก หรือผิดอันเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยความประพฤติท้ังท่ีเป็นมาตรฐานและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความประพฤติส่งเสริมให้ประพฤติในหลักศีลธรรมให้มีความเมตตากรุณา ความรัก ความสามัคคี 
ขยันหมั่นเพียร ความอดทน การสร้างประโยชน์ร่วมกัน ความเป็นพี่เป็นน้อง (ภราดรภาพ) คือความดีท่ี
เป็นเนื้อแท้ท่ีอยู่ในตัวเอง๕ด่ังท่ีคานท์กล่าวว่า จริยศาสตร์ คือ ความนึกในจริยธรรมหรือความส านึกถึง
ความผูกพันทางศีลธรรมอันชวนให้มนุษย์ประพฤติชอบต่อกัน๖ตามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ชีวิตท่ียึดถือ
เสรีภาพของแต่ละคนเป็นโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  จะเป็นชีวิตท่ีดีได้อย่างไร ลักษณะหนึ่งของ
จริยธรรมคือเป็นแนวทางให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น๗ โดยมีหลักความประพฤติหลักการด าเนินชีวิต
ตามกฎเกณฑ์ให้เป็นความประพฤติอันประเสริฐหรือการด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ๘ ปราชญ์โบราณ
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อีสานได้ส่ังสอนอนุชนให้มีหลักความประพฤติ หลักการด าเนินชีวิตท่ีดี มีศีลธรรม จริยธรรมหรือตาม
ทฤษฎีจริยศาสตร์ในรูปแบบของผญาอีสาน หากรู้ความหมายผญาแต่ละบท จะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ
และซาบซึ้งในความหมายก็จะท าให้เกิดความรู้สึกสนใจและน าไปเผยแพร่นอกจากนั้นผู้อ่านจะเข้าใจ
สังคมอีสานมากยิ่งขึ้นในส่วนท่ีเป็นวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธท่ีมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและ
สังคมไทยเป็นอย่างดี  ด้วยการท่ีผู้วิจัยก าเนิดมาในถิ่นของผญาจึงได้คุ้นเคยกับผญาอีสานมาต้ังแต่เล็ก
จนโต ผญาอีสานบางบทมีความหมายลึกซึ้งอยากแก่การเข้าใจ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าผญาอีสานควรจะศึกษา
ให้ถ่องแท้เพราะมีความส าคัญในการด ารงชีวิตเคียงคู่อยู่กับคนอีสานมาทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นการ
วิเคราะห์หลัก จริยศาสตร์ท่ีปรากฎในผญาอีสาน จึงควรค่าต่อการศึกษาเพื่อจะได้ประจักษ์แจ้งใน
ทฤษฎีจริยศาสตร์ท่ีสอดแทรกในผญาอีสาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตให้ดีงามต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อศึกษาความเป็นมาของผญาอีสาน 
๒. เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยศาสตร์ 
๓. เพื่อวิเคราะห์ผญาอีสานตามหลักพุทธจริยศาสตร์ 

 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร มีวิธีการด าเนินวิจัยดังนี้ 
๑. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ต าราผญาอีสานท่ีรวบรวมเรียบเรียงโดยส าลี รักสุทธี , สวิง บุญเจิม, 
ผศ.สุระ อุณวงค์, บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล 
 ๒. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิได้แก่ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
วิทยานิพนธ์ ต ารา บทความทางวิชาการ และบทวิเคราะห์ของนักวิชาการเกี่ยวกับผญาอีสาน รวมถึง
เว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
 ๓. สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการท่ีมีความรู้เรื่องผญาอีสาน  
 ๔. จัดกระท าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ แบ่งประเภท วิเคราะห์ อธิบายศัพท์ท่ีเป็นภาษา
ท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจง่าย และตามวัตถุประสงค์ 
 ๕. วิเคราะห์ และเรียบเรียง ตามวัตถุประสงค์ 
 ๖. สรุปผลการศึกษาวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ๗. น าเสนอผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์พรรณา 
๔. ผลการศึกษา  
  ๑. ผญา เป็นค าพูดท่ีส้ันหรือยาว มีความหมายในตัวเอง โดยปราชญ์ชาวอีสานแต่โบราณ
นิยมน ามากล่าวในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เป็นข้อคิด คติเตือนใจ ตลอดจนแง่คิดในทัศนะของวิถีชีวิตชาว
อีสานท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งในภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยจะไม่นิยมน าผญาอีสานมา
กล่าวพูดกัน จึงเป็นภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษอีสานได้ถ่ายทอดแก่อนุชนมาเป็นเวลาท่ียาวนาน 
เนื่องจากว่าเป็นค าพูดท่ีแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมท่ีท าให้ผู้ฟังประทับใจและสามารถท่ีจะน าไปปฏิบัติใช้
ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ว่าผญา ในภาษาอีสานตรงกับว่า ปัญญา ในภาษาบาลี และค าว่า 
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ปรัชญา ในภาษาสันสกฤต และผญามีความหมายว่า ปัญญา ความรอบรู้ ไหวพริบ สติปัญญา ความ
เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องในการร้อยเรียงภาษาให้สละสลวย มีสุภาษิต แฝงปริศนาคติธรรมค าสอน ใน
รูปแบบเอกลักษณ์ของภาษาอีสานเองประเภทของผญาอีสานนั้น อาจจะแบ่งได้ประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๔ 
ประเภท คือ ผญาภาษิต ผญาปริศนา ผญาเกี้ยวพาหรือผญาเครือ และผญาอวยพร  

 ๒.  พุทธจริยศาสตร์นั้นเป็นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมซึ่งท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้
ทรงวางไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ต้ังแต่พื้นฐานเบ้ืองต้น ท่ามกลาง และระดับสูง 
เพื่อให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเท่าท่ีมนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มี
สติปัญญา มีความสุขอันสมบูรณ์ท่ีสุด  จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นภาษาสันสกฤต (จริย+ศาสตร์) แปล
ตามตัวอักษรว่า ศาสตร์ว่าด้วยความประพฤติ หรือศาสตร์แห่งความประพฤติ จริยศาสตร์ตรงกับภาษา
ลาตินว่า อีธอส (Ethos) ซึ่งหมายถึงอุปนิสัย หรือของการประพฤติ หรือการกระท าของมนุษย์ บางทีก็
เรียกว่า จริยธรรม (Moral) หรือหลักจริยธรรม ตรงกับภาษาลาตินว่า มอเรส (Mores) ซึ่งหมายถึง
ระเบียบแบบแผนหรือขอปฏิบัติ  จริยศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของคุณวิทยา (Axiology) หรือทฤษฎี
คุณค่า (Theory of values) ซึ่ งประกอบด้วยอีก ๒ สาขาย่อยคือตรรกศาสตร์  (Logic) และ
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ศาสตร์ท้ัง ๓ นี้เป็นศาสตร์แห่งการแสวงหาคุณค่าอันเป็นคุณค่าพื้นฐาน
ของมนุษย์ ๓ ประการด้วยกัน คือ ความดี (Good) ความจริง (Truth) และความงาม(Beauty) 
ตามล าดับจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการตัดสินว่าอะไรคือความดี ความช่ัวอะไรควรท าไม่ควรท า 
 ๓.  พุทธจริยศาสตร์กับผญาอีสาน พุทธจริยศาสตร์เมื่อวิเคราะห์แล้วท าให้เห็นว่า
หลักผญาอีสานมีความสอดคล้องและสามารถสงเคราะห์เข้าในพุทธจริยศาสตร์ ๓ ระดับคืออันมี ศีล ๕ 
หรือเบญจศีล คู่กับเบญจธรรม เป็นเบื้องต้น กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นช้ันกลาง และมรรคมีองค์ ๘ เป็น
ระดับสูงสุด  
 

๕. บทสรุป 
 ผญา เป็นข้อคิด คติเตือนใจ ตลอดจนแง่คิดในทัศนะของวิถีชีวิตชาวอีสานท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งในภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยจะไม่นิยมน าผญาอีสานมากล่าวพูดกัน 
จึงเป็นภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษอีสานได้ถ่ายทอดแก่อนุชนมาเป็นเวลาท่ียาวนาน เนื่องจากว่าเป็นค าพูด
ท่ีแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมท่ีท าให้ผู้ฟังประทับใจและสามารถท่ีจะน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเองได้ว่าผญา ในภาษาอีสานตรงกับว่า ปัญญา ในภาษาบาลี และค าว่า ปรัชญา ในภาษาสันสกฤต 
และผญามีความหมายว่า ปัญญา ความรอบรู้ ไหวพริบ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องใน
การร้อยเรียงภาษาให้สละสลวย มีสุภาษิต แฝงปริศนาคติธรรมค าสอน ในรูปแบบเอกลักษณ์ของภาษา
อีสานเองประเภทของผญาอีสานนั้น อาจจะแบ่งได้ประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๔ ประเภท คือ ผญาภาษิต 
ผญาปริศนา ผญาเกี้ยวพาหรือผญาเครือ และผญาอวยพร  พุทธจริยศาสตร์กับผญาอีสาน พุทธจริย
ศาสตร์มีความสอดคล้องและสามารถสงเคราะห์เข้าในพุทธจริยศาสตร์ ๓ ระดับคืออันมี ศีล ๕ หรือ
เบญจศีล คู่กับเบญจธรรม เป็นเบ้ืองต้น กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นช้ันกลาง และมรรคมีองค์ ๘ เป็นระดับ
สูงสุด  
 
๖. ข้อเสนอแนะ 



๕ 
 

  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ๑.ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผญาอีสานตามทฤษฎีอภิปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 
  ๒. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผญาอีสานในตามทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตกและ
ตะวันออก 
  ๓. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์ผญาอีสานกับแนวคิดสมัยใหม่ 
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