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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผญา เพื่อศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา
จัดหมวดหมู่ผญา แปลความให้สามารถสื่อความหมายเข้าใจง่าย และเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและ
ค้น คืน อนุ รั ก ษ์ สื บ สานผญาให้ ส ามารถด ารงอยู่ อ ย่างยั่งยื น และเข้ าถึงได้ ต ลอด ชั่ ว โมง 24 ข้ อ มู ล
ของผญาได้จากข้อมูลทุติยภูมิ แบ่งออกเป็นจานวน 8 หมวด ได้แก่ 1) ผญาคาสอน 2) ผญาปริศนา 3)
ผญาภาษิตสะกิดใจ 4) ผญาเกี้ยวพาราสีโต้ตอบหนุ่มสาว หรือผญาเครือ 5) ผญาเกี้ยวพาราสีทั่วไป 6)
หมวดภาษิตคาเปรียบเปรยต่าง ๆ 7) ผญาปัญหาภาษิต และ 8) ผญาภาษิตโบราณอีสานในการจัดการ
ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผญา ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผญา สามารถจั ด การความรู้โดย 1) เก็ บ
รวบรวมผญาเก่าโบราณไทยอีสาน-ลาว 2) จัดหมวดหมู่ของผญาและแปลภาษาให้เข้าใจง่าย 3) พัฒนา
คลังดิจิทัลจัดเก็บผญาอย่างยั่งยืน 4) เผยแพร่ผญาบนเว็บไซต์คลังดิจิทัลทั่วโลก
การวิจัยการจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนนี้ ช่วยให้ทุกคนที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์เข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาด้วยความสะดวกรวดเร็ว และยิ่งไปกว่านั้นยัง
สามารถเข้าใจถึงความหมายของผญาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยมีการเพิ่มบทแปลสานวนภาษาจากภาษาถิ่น
ไทยอีสาน เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาลาวเพิ่มเติมอีกด้วย
คาสาคัญ:
การจัดการความรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ผญา, ผะหยา ,คลังดิจิทัล, ความยั่งยืน
Abstract
This research aimed to collect local wisdom to study content analysis.
Categories Interpretation of the meaning of meaning. In order to develop a system of
storage and retrieval, conservation must be sustainable and accessible 24 hours a day.
There are 8 categories as follows: 1) Buddhist teachings 2) Puzzles 3) Buddhism
4) A courteous interactions with young or married 5) Common courier 6) Section of
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various metaphors 7) Proverbs and 8. Ancient Lao-Thai Proverbs in the management of
knowledge, local wisdom, knowledge, local wisdom, knowledge management
knowledge. 1) Collection of ancient Thai ancient Thai-Laos. 2) Categorize and translate
language easily. 3) Develop a sustainable digital archive. 4) Publish on digital library
websites worldwide.
The research of Knowledge management of local wisdom into digital library
for sustainability encourages everyone who uses information technology can access
the local wisdom. And moreover, they can understand the meaning of the phrase
easier than ever with the addition of the translations of idioms from the original LaoThai verses into Thai poems and English poem for the world wide understanding of
contents.
Keyword:
Knowledge Management, Local Wisdom, Puzzles, Digital Media, Sustainability
Digital Library
บทนา
ดินแดนภาคอีสานประชากรกลุ่ม ใหญ่ มีวัฒ นธรรมคล้ายคลึ งกับ คนลาวในประเทศลาว ตามหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่า เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 อาณาจักรล้านช้างซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมลาว
ได้สถาปนาขึ้นร่วมสมัยเดียวกับอาณาจักรอยุธยาของชาวสยามปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างคือ เจ้าฟ้างุ้ม ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 คณะมิชชันารีเยซูอิตได้บันทึกเอกสารเอาไว้ว่า อาณาจักรลาวล้านช้างมีการรวบรวมดินแดนเป็น
แนวยาวไปตามชายฝั่งแม่น้าโขงทั้งสองฟากฝั่ง ดินแดนเหล่านี้มีความเป็นอิสระทางวัฒนธรรมเพราะห่างไกลวัฒนธรรม
ราชสานัก ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้คนอพยพจากลาวเวียงจันทร์เป็นกลุ่มใหญ่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน และในสมัย
ของพระเจ้าตากสินมีการศึกระหว่างสยามกับเวียงจันทน์ ทาให้อานาจการปกครองสยามขยายไปยังหลวงพระบางและ
จาปาสัก ทาให้เกิดจุดเปลี่ยนวัฒนธรรมลาวร่วมกับวัฒนธรรมสยามมากขึ้น และในสมัยการปกครองของเจ้าอนุวงษ์ได้
มีความขัดแย้งทางการเมืองมีการอพยพผู้คนทั้งลาวไทยทาให้เกิด การกระจายวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ขึ้น และในสมัย
รัชการที่ 5 เกิดการรวมศูนย์อานาจการปกครองไว้ที่รัฐสยามแห่งเดียวจนก่อเกิดวัฒนธรรมลาวใหม่ไทยอีสานตราบจน
ปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าชาวอีสานและชาวลาวจะถูกแบ่งเขตแดนด้วยระบบการปกครองที่เด็ดขาด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุก
อย่างจะสิ้นสุดลงที่การปกครองเท่านั้น ยังสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดและวรรณกรรมท้องถิ่นโบราณที่
สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาคาสอนในยุคเก่าก่อน เช่น ผญา เป็นต้น
นั ก วิ ชาการด้ า นวรรณกรรมชาวลาวอย่ า ง ดร.บ่ อ แสงค า วงศ์ ด ารา ให้ ค าอธิ บ ายความหมาย ของค าว่ า
“ผะหยา” ว่า “...เว้าทั่วไปผะหยาส่องแสงให้เห็น (ชี้ให้เห็น) เถิงสติปัญญา ความสะเหลียวสะหลาด (ความเฉลียว
ฉลาด) ความว่องไว มีไหวพริบและวาทศิ ลป์ อั น คล่อ งแคล่ว ตลอดเถิงแนวคิ ด จิต ใจ ความมุ่ งหวัง ความมักความ
ปรารถนา (ความรักความใคร่) เซิ่งเป็น (ซึ่งเป็น) “ความในใจ”อันเลิ๊กเซิ้ง (อันลึกซึ้ง) ของประซาซน ... อาจเว้าได้ว่า
ผะหยาลาวนี้กวม (ครอบคลุม) เอาขอบเขตและส่องแสง (ชี้ให้เห็น) กว้างขวางที่สุด นับแต่บัญ หา (ปัญหา) ในชีวิต
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สังคมอันกว้างขวางและสับสนจนเถิง (จนถึง) บัญหาชีวิตจิตใจส่วนตัวอันเลิ๊กเซิ้งละเอียดอ่อน โดยสะเพาะ (เฉพาะ)
อย่างยิ่งแม่น บัญหาความฮัก (ความรัก) ระหว่างบ่าวสาว (หนุ่มสาว) เซิ่งเป็นหัวเรื่องใหญ่อันหนึ่งของคาผะหยาลาว
... อาจจัดแบ่งคาผะหยาลาวทั้งหมดออกเป็นหลายหมวดโดยอิงตามเนื้อใน (สาระ) และหัวเรื่องส่องแสง คือ หมวดที่เว้า
เถิ ง (พู ด ถึ ง) ความฮั ก หมวดที่ เว้ า เถิ งความสวยสดงดงามของบ้ า นเกิ ด เมื อ งนอน และหมวดที่ เว้ า เถิ งการพั ว พั น
(ความสัมพันธ์) ในสังคม ...”
“... ส่วนศิลปะในการแต่งคาผะหยานั้นท่านภูมี วงศ์วิจิตร ได้ให้คาสังเกตว่าลักษณะของกลอนผะหยาแม่น
(คือ) 1) บ่มีระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนเพราะคิดเอาเองอย่างปัจจุบันแล้วเอามาเว้าโจทย์ถามและแก้กัน 2) มีทั้งกาพย์
และกลอนประสมกันไป 3) บ้างก็มี 2 วรรค 3 วรรค หรือ 4 วรรค แล้วแต่ผู้ใช้จะต้องการ 4) ส่วนสาคัญแม่นให้มีการ
สัมผัสกันวางลงแม่นบ่อน (ถูกที่) และมีเสียงเอกโทเนืองกัน(ต่อเนื่องกัน) ...”
ผู้ที่สนใจเรื่อง “คาผะหยา” อาจจะเคยพบว่ามีตาราหลายเล่มสะกดคา “ผะหยา” เป็น “ผญา” ด้วยเหตุผลที่
ต้องการบ่งบอกให้ออกเสียง “ญ” เป็นเสียงนาสิกคือ “เสียงขึ้นจมูก”(Nasal sound) เหมือนคาภาษาลาวซึ่งในคา
ภาษาไทยไม่มี แม้ว่าอันที่จริงนั้น “ญ” ในภาษาไทย ก็ต้องออกเสียงไม่ขึ้นจมูกเหมือน “ย” ส่วนสะกดว่า “ผะหยา”
นั้นเป็นต้นแบบที่เขียนใน ปึ้มลาว คือ หนังสือวรรณคดีลาวโดยกวีลาว นักปราชญ์ใดต้องการสะกดอย่างใดก็ แล้วแต่
ผู้อ่านจะเลือกสรรกัน ในด้านของฉันทลักษณ์ของกลอนผะหยานั้น หากเป็นกลอนกลอนผะหยามาตรฐาน 1 บท จะมี
2 วรรค วรรคหนึ่งมี 8 พยางค์ วางจังหวะให้แต่ละวรรคมี 3 จังหวะ จังหวะแรกอยู่ที่พยางค์ที่ 3 จังหวะที่ 2 อยู่ที่
พยางค์ที่ 5 และจังหวะที่ 3 อยู่ท้ายวรรค ตัวอย่างเช่น “ซังกันแล้ว เฮ็ด ดี กะว่าซั่ว ฮักกันนั้น ตดปู้ดกะว่าหอม” แต่ละ
วรรคอาจเติมข้างหน้าได้อีก 2 พยางค์ เพื่อขยายหรือเน้นเนื้อหา และทาให้กลอน ผะหยาอ่อนโยนลง ตัวอย่างเช่น
“คนเฮา ซังกันแล้ว เฮ็ดดีกะว่าซั่ว บัดผู ฮักกันนั้น ตดปู้ดกะว่าหอม” พยางค์ 2 พยางค์ที่เติมหน้าวรรค ไม่บังคับให้เติม
ทุกวรรค บางวรรคอาจไม่เติม และบางวรรคอาจใช้เพียง 1 พยางค์ หรืออาจใช้ถึง 2 พยางค์ก็มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่
ผู้แต่งต้องการ ตัวอย่างเช่น “ฮักกัน อยู่ฟากฟ้า สุดขอบ เขาเขียวคืออยู่ ในเฮือนเดียว ฮ่วมเฮียง หอห้อง ซังกันแล้ว
ตาเดียว บ่เหลียวล่าพอปานมี แม่น้ากั้น เขาคั่น ลั่นบัง” พยางค์เติมอาจยาวถึง 5 พยางค์ก็มีดังตัวอย่างที่ขีดเส้นใต้
“ยามเมื่อ ซลธาร์น้า ไหลนอง ท่วมท่ง มดบ่มีบ่อนซ้น ปลากั้ง อะเห่ยหัว ยามเมื่อ ซลธาร์แห้ง วังหนอง เขินขาด มด
ง่ามมันกะเจาะ กะจอกเว้า หัวล่อ ต่อปลา” ปรกติกลอนผะหยาไม่บังคับ “สัมผัสสระ” แต่อาจมี “สัมผัสใน” ระหว่าง
จังหวะในวรรคเดียวกัน ตัวอย่างเช่น “ญิงให้เป็นยิงแท้ แนไปให้มันซื่อ ยิงให้ยิงแท้แท้ แนแล้ว จึงค่อยยิง ” *** “แท้แน” เป็น “สัมผัสใน” ในวรรคเดียวกัน และอาจมี “สัมผัสนอก” ระหว่างวรรค และระหว่างบท ก็มี ตัวอย่างเช่น
“ยามเมื่อเจ้าหนุ่มน้อย ให้ค่อยฮ่า เฮียนคุณบุญเฮามี สิใหญ่สูง เพียงฟ้า ไปภายหน้า สิหาเงิน ได้ง่าย ไผผู ความฮู้ตื้น
เงินเบี้ย บ่แก่นถง” *** “ คุณ-บุญ” เป็น “สัมผัสนอก” ระหว่างวรรคในบทเดียวกัน “ฟ้า-หน้า” เป็น “สัมผัสนอก”
ต่างบท (สาเร็จ คาโมง, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2561)
จะเห็ น ได้ ว่ า ผญามี ค วามส าคั ญ ต่ อ ชาติ พั น ธุ์ ไทยอี ส าน-ลาว อย่ า งยิ่ งสามารถเห็ น ได้ จ ากส านวนค าสอน
เปรียบเทียบ อุปมาอุปมัยของผญา รวมทั้ง ผญายังมีมีโครงสร้างฉันทลักษณ์ ในการประพันธ์ที่มีรูปแบบเป็นสากลอีก
ด้วย โดยจากการสันนิษฐานของปราชญ์อีสานได้กล่าวว่า ผญาน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 (ก่อน พ.ศ.
1900) ซึ่งเกิดร่วมกับหมอลาผีฟ้า (สนอง คลังพระศรี, 2541) ผญาจึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมมุขปาฐะ ที่
ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เริ่มด้วยการลองผิดลอง
ถู ก ท าจนเกิ ด ความชานาญ ด้ ว ยสติ ปั ญ ญาของชาวบ้ า นเอง (นิ ค ม ชมพู ห ลง, 2554) และส านั ก เลขาธิก าร สภา
การศึกษา (2552) ได้กาหนดขอบข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มผญาไว้ 1 ใน 9 ด้าน คือ ด้านภาษาและวรรณกรรม โดย
ผู้คนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผญานั้นมักเป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้ตามชนบทหรือ “ปราชญ์ชาวบ้าน” ที่เคยได้สัมผัส
กับสภาพแวดล้อมที่ได้นาคากลอนอีสานหรือผญามาใช้งานเช่น หมอลา พระสงฆ์ พราหมณ์สูตรขวัญ เป็นต้น
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แต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันกลุ่มของพระสงฆ์หรือปราชญ์ชาวบ้านจานวนน้อยเท่านั้น ที่สามารถจะพูดหรือกล่าว
คาพุทธศาสนสุภาษิตและกล่าวคาผญาได้ถูกต้องในการสื่อสาร เพราะว่า ส่วนใหญ่จะนิยมการแสดงธรรมแบบธรรม
บรรยาย ไม่นิยมยกพุทธศาสนสุภาษิตขึ้นมาอ้างอิง หรือไม่ยกคาผญามาประกอบเทศนาหรือบรรยายนั้นเลย อีกส่วน
หนึ่งก็มาจากสื่อต่าง ๆ ที่ได้นาเสนอรูปแบบที่ทันสมัยกว่า เร้าใจกว่า เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์
หนังสือ วารสาร นิตยสารต่าง ๆ ที่นาเสนอมีรูปแบบสีสันกว่าสาระเข้ามาแทนที่ จึงทาให้การเผยแผ่พุทธธรรมที่นิยมใช้
โวหารแบบโบราณ เริ่มหมดไปโดยปริยาย ดังจะเห็นได้ว่า ชาวอีสานส่วนใหญ่ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ ในปัจจุบันนี้ แทบ
จะกล่าวคาผญาไม่ได้เลยและแทบจะไม่ได้ใส่ใจในพุทธศาสนสุภาษิต ที่เป็น คาแนะนา คาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา
เลยแม้แต่น้อย เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ล้าหลัง ล้าสมัย และคาผญา ก็ไม่ควรนาไปกล่าว เพราะมีลักษณะเป็นคา
ค่อนข้างสองแง่สองง่ามหรือหยาบโลน ส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตก็เป็นคาของพระสงฆ์ ยิ่งไม่ควรนาไปกล่าว ด้วยเหตุนี้
เอง ทั้งพุทธศาสนสุภาษิตและผญาสุภาษิต จึงมีแต่วันเสื่อมลงทุกวัน เพราะหาผู้พูด ผู้กล่าวไม่ได้หรือไม่ต้องการจะ
กล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเสียดายอย่างมากหากภูมิปัญญาท้องถิ่นผญานี้จะหมดสิ้นไปจากสังคมไทย-ลาว
จากปัญหาและกระแสดังกล่าวจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาควรมีการจัดการความรู้อย่างเร่งด่วน
ซึ่งการจัดการความรู้ในที่นี้หมายถึง การจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชานาญที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัวคน หาทางนา
ออกมาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ปรับ ปรุงให้ ง่ายต่ อ การน าไปใช้ ประโยชน์ รวมทั้ งต้อ งมี การปรับ ปรุงความรู้ให้ทั น สมั ย
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นอยู่เสมอ (ประเวศ วะสี, 2548) ในการจัดการความรู้นั้นจึงมีประโยชน์ในด้านฟื้นฟู
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม สกัดความรู้ผญาที่มีอยู่ในตัวบุคคล มีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้าง
ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคล กลุ่มชุมชนท้องถิ่น และความรู้ยังได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน
ความรู้สูญหาย เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และพัฒนาขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจในการศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม อนุรักษ์ ค้นคืนและเผยแพร่ผญาของชาวไทยในภาคอีสานที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดเป็น
มรดกมายาวนานนับเป็นปรัชญาของคนอีสานที่แผงด้วยพุทธธรรมที่เหล่อหลอม ขัดเกลาจิตใจและเป็นวัฒ นธรรมที่
สะท้อนทัศนะคติ ค่านิยม วิถีชีวิตของคนอีสานให้ยั่งยืน คงอยู่ไม่สูญสลายไปกับกาลเวลาหรือภัยธรรมชาติในรูปของ
คลังข้อมูลดิจิทัล ทาให้คนรุ่นหลังสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และตระหนัก ใน
คุณค่าของมรดกดังกล่าว และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขยายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมตลอด
24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นผญา
2. เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ผญา แปลความให้สามารถสื่อความหมายเข้าใจง่าย
3. เพือ่ พัฒนาระบบการจัดเก็บและค้นคืน อนุรักษ์ สืบสานผญาให้สามารถดารงอยู่อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้ตลอด
24 ชั่วโมง
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์จดั หมวดหมู่ แปลความผญา และพัฒนาระบบจัดเก็บ
และเผยแพร่ผญาทีว่ รรณกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ที่ปัจจุบันเริม่ สูญหายไปจากท้องถิ่นในภาคอีสานแล้ว
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ขั้น ตอนที่ 1 การศึ กษาจากเอกสาร (Documentary study) เพื่ อ สารวจและเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผญาภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น จากแหล่งข้อมูลเอกสารปฐมภูมิ (Primary sources) ได้แก่ บทสวด คาสอน นิทานพื้นบ้าน กลอนลา
และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) หนังสือผญาจากกรมศิลปากร สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกมาเป็นผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงโดยเลือกจากกลุ่ม
บุคคลที่เป็นผู้รู้ ซึ่งเป็นนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษาด้านผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว จ านวน 6 คน ได้ แ ก่ 1) ศาสตราจารย์ ส าเร็ จ ค าโมง
ผู้อานวยการศูนย์ศิลปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเร็จการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา จาก
วิท ยาลัยวิชาการศึก ษาประสานมิต ร (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) วิท ยาลั ยครูบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา (วิชาเอกดนตรี)
มหาวิทยาลัยแห่งอัลเบอร์ตา แคนาดา (วิชาเอกการบริหารการศึกษาด้านวิชาศิลปะปฏิบัติ) และศูนย์ภาษา RELC
สิงคโปร์ (วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ) 2) นายชอบ ดีสวนโคก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ภาคอีสาน อาจารย์
ประจาหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น 3) นายประมวล พิมพ์เสน ครูภูมิปัญญาไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นประธาน
ศอส.ประจาจังหวัดขอนแก่ น หัวหน้าหน่วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประธานศูนย์การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย นักวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
อิสระ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) ผู้รู้จากสาธารณะ
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.บ่อแสงคา วงศ์ดารา และท่านภูมี วงศ์วิจิตร
ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ จานวน 520 รายการ นามาวิเคราะห์เนื้อหา คัดแยก
จัดหมวดหมู่ได้ 8 หมวดหมู่ (หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม,
กรมศิลปากร http://www.finearts.go.th/ nakhonphanomlibrary/parameters/km/item/ ผญาสุภาษิตคาคม)
ตารางที่ 1 การจาแนกหมวดหมูผ่ ะยา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หมวดหมู่
ผญาคาสอน
ผญาปริศนา
ผญาภาษิตสะกิดใจ
ผญาเกีย้ วพาราสีทั่วไป
ผญาเกีย้ วพาราสีโต้ตอบหนุ่มสาว
หมวดภาษิตคาเปรียบเปรยต่าง ๆ
ผญาปัญหาภาษิต
ผญาภาษิตโบราณอีสาน
รายการ

จานวน
150
26
25
128
8
9
30
144
520

ขั้นตอนที่ 4 ทีมวิจัยได้นาผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 8 หมวด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สกัดถอดความแปลเป็น
ภาษาลาว แปลเป็นภาพย์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สื่อความหมายได้เข้าใจง่ายขึ้น และได้นาข้อมูลที่ได้ให้ผู้รู้ได้
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนผญาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 ศึกษาโปรแกรม Timeline (https://timeline.knightlab.com/) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์
โหลดมาใช้ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน
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5.2 ศึกษาและค้นหาตัวอักษร เพื่อให้การนาเสนอน่าสนใจและเพิ่มอรรถรสในการเข้าถึงข้อมูล ผู้วิจัยได้
ดาวน์ โหลดฟอนต์ ที่มี ลัก ษณะคล้ายภาษาของสปป.ลาว มาออกแบบเนื้ อหา คือ ฟอนต์ ไทยอาร์ที อี คอนทราสต์
rtE CONTRAST จาก https://www.f0nt.com/release/rte-contrast/comment-page-1/
5.3 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape
5.4 การออกแบบเนื้อหาและภาพประกอบ
5.4.1 ภาพประกอบเนื้อหา ด้วยผญาเป็นวรรณกรรมพื้นถิ่น โบราณใช้สานวนที่เข้าใจยากและลึก ซึ้ง
ผู้วิจัยจึงใช้ภาพมาเป็น ส่วนประกอบเพื่ อให้ เข้าใจง่ายและน่าสนใจ โดยผู้ วิจัย ดาวน์โหลดภาพจากคลั งทรัพยากร
การศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th มาใช้ประกอบเนื้อหา
5.4.2 นาภาพประกอบเนื้อหามาตกแต่งด้วยโปรแกรม PhotoScape และเพิ่มข้อความผญาสานวน
ภาษาไทยอีสานและสานวนภาษาไทยกลางลงในภาพพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
5.5 นาเข้าข้อมูลเนื้อหาผญาสานวนภาษาสปป.ลาว สานวนภาษาไทยอีสาน-ไทยกลางภาษาอังกฤษและ
ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5.6 ทดสอบระบบการนาเข้าข้อมูลและการใช้บริการฐานข้อมูล KKUL Digital PAYA
5.7 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
5.8 ประชาสัมพันธ์และนาออกเผยแพร่
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 7 นาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าวิจัย
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ผ ญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
รูปแบบการจัดการความรู้ของสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พบว่า
1. การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ (Knowledge identification) จากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ผญาโดยมี
ศาสตราจารย์สาเร็จ คาโมงเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงภูมิปัญญาผญาจากกรมศิลป์ สปป.ลาว พบว่า ผญาได้ถูก
รวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์จากกรมศิลปกรของ สปป.ลาว โดยเอกสารที่บันทึกบทผญาไว้นี้เป็นเอกสารที่สาคัญต่อกลุ่ม
วัฒนธรรมไทย-ลาวอย่างยิ่งเพราะผญามีความเชื่อมโดยของมรดกภูมิปัญญาร่วมกันกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาที่
ได้จากศาสตราจารย์สาเร็จ คาโมง เป็นผญาเก่าแก่ของ สปป. ลาว ที่ท่านได้ทาการรวบรวมและศึกษามาจากกรมศิลป์
ลาว สามารถเขียนเป็นพีระมิดการแสดงลาดับขั้น ของความรู้ ผญา (อดุลย์ เนียมบุญนา และสิทธิพร สมแก้ว, 2559)
ดังนี้

ความรู้
Knowledge

สารสนเทศ

Information
ข้อมูล
Data

ได้หมวดหมู่ผญาจานวน 8 หมวดหมู่1. ผญาคาสอน 2. ผญา
ปริศนา 3. ผญาภาษิตสะกิดใจ 4. ผญาเกี้ยวพาราสีโต้ตอบ
หนุ่มสาว หรือผญาเครือ 5. ผญาเกี้ยวพาราสีทั่วไป 6. หมวดภาษิต
คาเปรียบเปรยต่าง ๆ 7. ผญาปัญหาภาษิต 8. ผญาภาษิตโบราณ
อีสาน , การแปลความและอธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น
ข้อมูลบทผญาจานวน 520 บท
นามาจัดหมวดหมู่
บทผญา จากหนังสือ บทสวด หมอลา
มุขปาฐะชาวบ้านและกลุ่มผู้รู้

ภาพที่ 2 พีระมิดการแสดงลาดับขั้นของความรู้ผญา (อดุลย์ เนียมบุญนา และสิทธิพร สมแก้ว, 2559)
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) จากการศึกษาเนื้อหาผญาไทย-ลาว พบว่า
เนื้อหาสาระของผญานั้นค่อนข้างจะลึกซึ้งและแยบยนใช้สานวนอีสานเป็นหลักในการประพันธ์ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะถิ่น
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว ซึ่งบางสานวนที่ปรากฏในบทผญาไทย-ลาวนี้บางครั้งก็แทบจะไม่สามารถแปลความหมาย
ให้เข้าใจได้เพราะไม่มีบัญญัติไว้ในพจนานุกรมไทยลาว ซึ่งผู้วิจัย สันนิษฐานว่า 1) เป็นสานวนที่เก่าแก่โบราณที่บรรพ
บุรุษไทย-ลาวใช้กันในอดีตเมื่อคาเหล่านี้ไม่ได้ถูกนามาใช้ในชีวิตประจาวันจึงสูญหายไป และ 2) ต้องการใช้เกิดคาคล้อง
จองในตอนกล่าวผญาด้วยมุขปาฐะจึงไม่ได้คานึงถึงความหมายของคาก็เป็นได้ จากการศึกษาผญาไทย-ลาวสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 8 หมวด ดังนี้
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ตารางที่ 2 การจาแนกหมวดหมูผ่ ะยา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หมวดหมู่
ผญาคาสอน
ผญาปริศนา
ผญาภาษิตสะกิดใจ
ผญาเกีย้ วพาราสีทั่วไป
ผญาเกีย้ วพาราสีโต้ตอบหนุ่มสาว
หมวดภาษิตคาเปรียบเปรยต่าง ๆ
ผญาปัญหาภาษิต
ผญาภาษิตโบราณอีสาน
รายการ

จานวน
150
26
25
128
8
9
30
144
520

1. ผญาคาสอน พบ จานวน 150 คา ผญาคาสอนนี้มีลักษณะเนื้อหามุ่ง สอนการดารงวิถีชีวิต “อย่าได้เสียแฮง
ได้ เป็นฅน นาเพิ่น คนให้คนแท้แท้ เหนียวตึ้ง จั่งแม่นฅน”หากเกิดมาเป็นคนแล้วอย่าเป็นคนเกียจคร้านให้หมั่นทามา
หากิน “ตกกะเทินว่าได้เอาบ้วงห้าง สิบ่วางมือง่าย ตกกะเทินว่าได้ไปคล้องซ้าง สิจับให้ ได้ขี่มา” โดยเฉพาะหากเป็น
ผู้ชายควรที่จะแสดงตนให้เป็นสุภาพบุรุษและเข้มแข็ง “ซาติที่เป็นซายนี้ อย่าเป็นทราย แกมหินแฮ่ ทรายกะทรายแท้
แท้ ตมนั้น อย่าให้มี” รวมทั้งสอนให้สามัคคีปองดองกัน “ให้ถืกกันคือแหกับข้อง ยามหาปลา จากันคล่อง ทางแหผัด
มุดน้า ทางข้อง ผัดล่องคอย” ให้ละเว้นการยุยงให้คนอื่นบาดหมางกัน “อย่าซุมาล้อแล้ แหย่ฮังแตน มันสิไล่ อย่าได้เอา
ไม้แส้ มาล้อ แหย่แตน” และยิ่งสาคัญไปกว่านั้นเรื่องนี้ถือว่าชาวอีสานยกให้เป็นขนบเลยก็ว่าได้คือการรู้คุณรู้บุญผู้มี
พระคุณ “คันได้กินต่อนซิ้น อย่าลืมแห่ง คุณหมาโจรบ่มาซอนลัก กะย้อนหมา มันเฝ้า”
2. ผญาปริศนา พบ จานวน 26 คา ผญาปริศนานี้มีลักษณะเนื้อหามุ่งบทอัศจรรย์มีเนื้อหาในเชิญเปรียบเทียบ
เป็นปริศนาให้ผู้อ่านได้ขบคิดและตีความด้วยความสามารถของตนเอง “อัศจรรย์ใจกุ้ง หลังงองอ เหยียดบ่ซื่อ แนวมัน
เป็ นจั่งซั้ น เหยียดได้ แม่น บ่คือ ” นอกจากผญาปริศนาที่มี เนื้ อหาทางโลกแล้ วก็ยังมีผญาที่มี เนื้ อหาทางธรรมด้วย
“อยากกินข้าว ให้ปลูกใส่ พลาญหิน อยากมีศีล ให้ฆ่าพ่อ ตีแม่ อยากมีคนมาแว่ ให้ฆ่า หมู่เดียวกัน อยากมีศรีมีว รรณ
ให้นอนดิน เกลือกขี้ฝุ่น ฯลฯ”
3. ผญาภาษิตสะกิดใจ พบ จานวน 25 คา ผญาภาษิตสะกิจใจนี้มีลักษณะเนื้อหามุ่งสะท้อนถึงการกระทาของ
ตนเองให้รู้จักมีสติปัญญาทาในสิ่งที่ถูกต้องและให้ระมัดระวังตัวในการกระทาของตนเอง “นกบ่คิดฮอบด้าน มักถืกข่าย
ตังบาน กวางฟานเมามัวหลง มักตาย นาแฮ้ว แมงวันตายไปย้อน มธุวา หวานยิ่ง คนมักตายเพราะย่อง ยอเรื่อย บ่
ระวัง”
4. ผญาเกี้ยวพาราสีโต้ตอบหนุ่มสาว หรือผญาเครือ พบ จานวน 8 ผญาเกี้ยวพาราสีโต้ตอบหนุ่มสาวนี้มีเนื้อหา
ลักษณะมุ่งการใช้คากลอนผญาเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว ในอดีต การเกี้ยวพาราสีด้วยบทผญาเช่นนี้มักมีขึ้นใน
กิจกรรมลงขวง (ข่วง = สนาม) นี้มักอยู่ตามชนบทโดยฝ่ายหญิงจะนั่งเข็ญฝ่ายอยู่กลางลานบ้าน ส่วนฝ่ายชายก็จะมานั่ง
เป่าแคนข้างฝ่ายหญิงแล้วทาการเจรจากันด้วยบทผญาตอบโต้กันไปมาหากฝายชายสามารถคิดบทกลอนผญาได้อย่าง
เชียบคมและมัดใจสาวให้อยู่มัดได้ก็จะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นคนรักของสาวที่คนนั้นทันที “(หญิง) เดิ๊กกะเดิ๊กมาแล้ว ดื่น
กะดื่นมาแล้ว เจ้าหัวตื่น ตีกลองยาม มีแต่สองเฮาเว้า นากัน อยู่น่าน่า น้องน่าขึ้น ผะอวนอ้าย ผัดกะน่าล (ชาย) เดิ๊ก
กะเดิ๊กมาแล้ว หมอกกลั้วท่ง เป็นฮูปหมู หมอกกลั้วภูกลั้วผา เป็นฮูป โตม้า หมอกกลั้วฟ้า เป็นฮูป อินทร์แปลง”
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5. ผญาเกี้ยวพาราสีทั่วไป พบ จานวน 128 คา ผญาเกี้ยวพาราสีทั่วไปนี้ มีเนื้อหาเกี้ยวพาราสีระหว่างฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิงเป็นการพูดผญาของฝ่ายชายที่พ่าเพ้อถึงหญิงที่เป็นที่รัก “คันน้องคิดฮอดอ้าย แกงหอย ให้มันเปื่อย แกง
ปลาให้เปื่อยก้าง แกงซ้าง ให้เปื่อยงา” และอาจจะมีบทเกี้ยวฝ่ายหญิงอยู่บ้างบางบท “ถามข่าวน้อง ถามข่าวไฮ่ ผืน
หนา ถามข่าวน้อง ถามข่าวนา ผืนกว้าง ยังค่อยสวยลวยข้าว ฮวงยาว เม็ดถี่ ยังค่อยสุก เฮื่อเข้ม เหลืองกุ้ม ทั่วท่งนา บ่
นอ” ส่วนฝ่ ายหญิ งนั้ นก็ จะพู ด ผญาสะท้ อ นใจผู้ชายว่ารักน้ องจริงหรือ ไม่ หรือ แค่ ว่าพี่ชายมาหลอกลวง “คัน บ่ ค า
หนามบุ่น น้องสิมอบ ตัวถวย คันบ่คาหนามหวาย น้องสิมอบ ตัวให้ คันบ่คาฮีตบอกไว้ ตนน้อง สิแล่นนา”
6. หมวดภาษิตคาเปรียบเปรยต่าง ๆ พบ จานวน 9 คา ผญาภาษิตคาเปรียบเปรยต่าง มีลักษณะเนื้อหามุ่ง
เปรียบเปรย เปรียบเทียบ อุปมา อุปมัย อย่างลึกซึ้ง “กะบวยบ่มีด้าม สิเอาหยัง พาค้างแอ่ง เขาสิเอิ้นว่ากะโปะหมาก
พร้าวบ่มีเอิ้นว่ากะบวย”
7. ผญาปัญหาภาษิต พบ จานวน 30 คา ผญาปัญหาภาษิต มีลักษณะเนื้อหามุ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นจากใจของตนเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเองและคนอื่น “กินแกงให้ซอมดูก้าง คาคอ สิจิ้มยาก
ดูกมันไปอยู่ค้าง กลืนน้า ซ้าบ่ลง” “ยามเมื่อเป็นมันอ้อน ไผกะซอน เสียมใส่ ยามเป็นมันอีโม้ ไผกะหิ้ว กะต่ากาย”
8. ผญาภาษิตโบราณอีสาน พบ จานวน 144 คา ผญาภาษิตโบราณอีสานนี้ เป็นสานวนคาสอนที่แฝงด้วยคติ
ธรรม และการดารงชีวิต เช่น ความยุ่งยาก “เฮ็ดไฮ่บ่มีขวาน” ความสุข “มีเงินคาเต็มถงเต็มไถ่” สิ่งที่ไม่น่านับถือ “คน
ตาบอดขายตารา โหราตายอึดข้าว” คาพังเพย “หมกปลาแดกมีครู จี่ปูมีวาด”
4. การประมวลและกลั่น กรองความรู้ (Knowledge codification and refinement) เนื้อสาระของผญา
ไทย-ลาวทั้งหมดนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อความเป็นชาติพันธุ์ไทย-ลาวอย่างหนาแน่นไม่เคยเสื่อมคลาย แต่ด้วยภาษาของผญา
เป็นสานวนภาษาถิ่นไทยอีสาน-ลาว จึงทาให้คนภาคอื่น ๆ อาจไม่เข้าใจภาษาประจาถิ่นไทยอีสาน-ลาวเท่าใดนัก ทาให้
คนที่ต่างชาติพันธุ์นอกจากไทย-ลาว หยั่งลึกไม่ถึงแก่นแท้ถึงความหมายอันแยบยน และชาญฉลาดของบรรพบุรุษของ
คนอีสานที่ได้ทาการสร้างสรรค์ศิลปะทางด้านภาษา ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงนี้ไว้ จึงทาให้ผู้วิจัยได้ทาการแปลวรรณกรรม
ผญา เป็นคากลอนของไทยโดยยังคงความหมายและเนื้อหาสาระเดิม ต่างกันเพียงสานวนจากไทยอีสาน-ลาว เป็น
ภาษาไทยภาคกลาง ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เท่านั้น เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ให้กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงให้เข้าใจ
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นผญา ไทยอีสาน-ลาว ให้มากที่สุด
ตารางที่ 3 ผะยาและการแปลความจาแนกเป็นภาษาลาว ไทยอีสาน ไทยกลางและภาษาอังกฤษ
สานวนภาษา
ลาว
ไทยอีสาน
ไทยกลาง
อังกฤษ

ผญา
ຊາດທີ່ ເປັນຕົນໃຫ້ ທານຽມ ຄືນົກເຈົີ່າ
ບາດຫີ່ າບິນ ຜັນຜ້ າຍ ຈີ່ິ ງຂາວແຈ້ ງ ດີ່ັ ງນົກຍາງ
ซาติที่เป็นฅนให้ ธรรมเนียม คือนกเจ่า
บาดห่าบิน ผันผ้าย จึงขาวแจ้ง ดั่งนกยาง
ถึงเป็นคน ให้ทาตน เยี่ยงนกยาง ยามเกาะพราง ตนไว้ ใต้เทาขน
จะเห็นปีก แจ้งขาว คราวบินบน เกิดเป็นคน รู้จักเลี่ยง เยีย่ งนกยาง
Ready for safety like herons When landed hide beneath gray wings Keep
humble
invisibly Seen white wings just when flying

PULINET Journal Vol. 6, No. 3, September – December 2019 : pp.55-67
http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal
Published by Provincial University Library Network, THAILAND

64

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) การจะทาให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บและค้นคืน อนุรักษ์ สืบสานผญาให้สามารถดารงอยู่
อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นก็ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้าน
การศึกษาและการรวบรวมจัดเก็บภูมิปัญญาไทย สานักหอสมุดมุ่งสร้างเครือข่ายในทุกแขนงวิชาการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะข้อที่ 4 เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ทรัพยากร และข้อที่ 11 ส่งเสริมให้มีการรวบรวมอนุรักษ์จัดเก็บทรัพยากรในท้องถิ่นในคงอยู่อย่างยั่งยืน โดยผลที่ได้
จากการพัฒนาระบบการจัดเก็บและค้นคืนค้นคืน อนุรักษ์ สืบสานผญาให้สามารถดารงอยู่ อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้
ตลอด 24 ชั่วโมง มีลักษณะดังนี้
5.1 คลังข้อมูลผญาไทย-ลาว
5.1.1 ผังคลังข้อมูลผญาไทย-ลาว

ภาพที่ 3 ผังคลังข้อมูลผะหยาไทย-ลาว
5.2 โปรแกรม Timeline
5.2.1 ระบบการบริหารจัดการเบื้องหลัง (Backend) ของโปรแกรม Timeline
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xl5Qq-3J-q_Pap_NoLWnuLCmD2PY43A0azCWYobhGs/edit#gid=0

ภาพที่ 4 ระบบจัดเก็บข้อมูลผะหยา
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5.2.2 คลังข้อมูลผญาไทย-ลาว ttps://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/
latest/embed/index.html?source=1Xl5Qq-3J-q_Pap_NoLWnuLCmD2PY43A0azCWYobhGs&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650

ภาพที่ 6 เนื้อหาผะหยาไทย-ลาวบนเว็บไซต์
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาที่เป็น ความรู้ชัดแจ้งและได้
บันทึกไว้เป็นเอกสารที่ผ่านการประมวลและการกลัน่ กรองความรู้แล้วนั้นจะถูกนามาอัฟโหลดขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อทาการ
เผยแพร่ข้อมูล มีลักษณะดังนี้
7. การเรียนรู้ (Learning) ภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาที่ได้นามาเผยแพร่สู่คลังดิจิทัลเป็นที่สมบูรณ์แล้วก็จะทาให้ผู้
ที่สนใจศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาสามารถดูผญาผ่านเว็บไซต์ที่ใดก็ได้ทั่วโลก โดยแสดงเป็นวงจรได้ดังนี้
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผญา

เผยแพร่ผญาบน
เว็บไซต์คลังดิจิทัลทั่ว
โลก

เก็บรวบรวมผญา
เก่าโบราณไทย
อีสาน-ลาว
การจัดการ
ความรู้

พัฒนาคลังดิจิทัล
จัดเก็บผญาอย่างยั่งยืน

จัดหมวดหมู่ของผญาและ
แปลภาษาให้เข้าใจง่าย

ภาพที่ 7 การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทลั เพื่อความยั่งยืน
(ฝ่ายวิชาการ แผนกการจัดการความรู้. 2556)
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเนื้อหาผะหยาไทย-ลาว พบว่า เนื้อหาสาระของผญานั้นค่อนข้างจะลึกซึ้งและแยบยนใช้สานวน
อีสานเป็นหลักในการประพันธ์ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว ซึ่งบางสานวนที่ปรากฏในบทผญา
ไทย-ลาวนี้บางครั้งก็แทบจะไม่สามารถแปลความหมายให้เข้าใจได้เพราะไม่มีบัญญัติไว้ในพจนานุกรมไทยลาว ซึ่ง
ผู้วิจัยสัญนิฐานว่า 1) เป็นสานวนที่เก่าแก่โบราณที่บรรพบุรุษไทย-ลาวใช้กันในอดีตเมื่อคาเหล่านี้ไม่ได้ถูกนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันจึงสูญหายไป และ 2) ต้องการใช้เกิดคาคล้องจองในตอนกล่าวผะหยาด้วยมุขปาฐะจึงไม่ได้คานึงถึง
ความหมายของคาก็เป็นได้ จากการศึกษาผญาไทย-ลาวสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หมวด ได้ 1) ผญาคาสอน 2) ผญา
ปริศนา 3) ผญาภาษิตสะกิดใจ 4) ผญาเกี้ยวพาราสีโต้ตอบหนุ่มสาว หรือผญาเครือ 5) ผญาเกี้ยวพาราสีทั่วไป 6)
หมวดภาษิตคาเปรียบเปรยต่าง ๆ 7) ผญาปัญหาภาษิต 8) ผญาภาษิตโบราณอีสาน ซึ่งสอดคล้องกับเยาวลักษณ์ แสง
จันทร์ และชัยณรงค์ ศรีมันตะ (2560) ที่ศึกษาวิจัย เรื่อง ผญาภาษิต ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมสกลนครที่กล่าวว่า
ผญาภาษิตเป็นสานวนภาษาท้องถิ่นที่ปราชญ์ชาวอีสานได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นคาสอนอบรมลูกหลาน ขัดเกลาจิตใจให้มี
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเป็นคนดี เนื้อหาของผญาภาษิตจึงแฝงด้วยแง่คิดที่มีสาระเชิงคติธรรม
คาสอน มีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชาวอีสานโดยทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ ใช้บ ริการสามารถเข้ าศึก ษาค้ น คว้ าและน าภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ไปใช้ ได้ ต ลอด 24 ชั่วโมง เป็ น การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและขยายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
1.2 ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานให้บริการสารสนเทศสามารถนาไปเป็นต้นแบบในการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ ได้
1.3 ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาสามารถใช้บทความนี้เป็นแนวทางในการศึกษาการวิเคราะห์
จัดหมวดหมู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นผญาได้
1.4 หน่วยงานของสถานศึกษาสามารถนาผลการวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นสอน
นักเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาได้
1.5 ผู้ ส นใจศึ ก ษาเกี่ย วกั บ การพั ฒ นาฐานข้อ มู ลผญาสามารถออกแบบระบบการจั ดเก็ บ ค้ น คืน และ
เผยแพร่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลและพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารสกั ด คั ด แยกบทผญาจากวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น อี ส านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
วรรณกรรมผาแดง นางไอ่ วรรณกรรมขูลู นางอั้ว เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาและพัฒนาผญาด้วยสื่อเอนิเมชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
2.3 พัฒนาระบบจัดเก็บที่ค้นคืนให้มี ระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งแบบ Browse Search และ
Search by word และมีระบบการจัดเก็บสถิติการเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสาร มีหน้าจอ User Friendly Interface
สามารถ show Share แบ่งปันบนโชเชี่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
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