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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ 
เนื้อหำ จัดหมวดหมู่ผญำ แปลควำมให้สำมำรถสื่อควำมหมำยเข้ำใจง่ำย และเพ่ือพัฒนำระบบ 
กำรจัดเก็บและค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถด ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด  
24 ชั่วโมง ข้อมูลของผญำได้จำกข้อมูลทุติยภูมิ แบ่งออกเป็นจ ำนวน 8 หมวด ได้แก่ 1) ผญำค ำสอน 
2) ผญำปริศนำ 3) ผญำภำษิตสะกิดใจ 4) ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ  
5) ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป 6) หมวดภำษิตค ำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7) ผญำปัญหำภำษิต และ  
8) ผญำภำษิตโบรำณอีสำนในกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผญำสำมำรถจัดกำรควำมรู้โดย 1) เก็บรวบรวมผญำเก่ำโบรำณไทยอีสำน-ลำว 2) จัดหมวดหมู่ 
ของผญำและแปลภำษำให้เข้ำใจง่ำย 3) พัฒนำคลังดิจิทัลจัดเก็บผญำอย่ำงยั่งยืน 4) เผยแพร่ 
ผญำบนเว็บไซต์คลังดิจิทัลทั่วโลก 
 กำรวิจัยกำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืนนี้ ช่วยให้ 
ทุกคนที่ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเว็บไซต์เข้ำถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว  
และยิ่งไปกว่ำนั้นยังสำมำรถเข้ำใจถึงควำมหมำยของผญำได้ง่ำยขึ้นกว่ำเดิมด้วยมีกำรเพ่ิมบทแปล 
ส ำนวนภำษำจำกภำษำถ่ินไทยอีสำน เป็นภำษำอังกฤษ และภำษำลำวเพ่ิมเติมอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: 
 กำรจัดกำรควำมรู้, ภูมิปัญญำท้องถิ่น, ผญำ, ผะหยำ, คลังดิจิทัล, ควำมยั่งยืน 
 
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 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  
Lao-Thai verses into Thai poems and English poem for the world wide understanding 
of contents. 
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บทน า 
 ดินแดนภำคอีสำนประชำกรกลุ่มใหญ่มีวัฒนธรรมคล้ำยคลึงกับคนลำวในประเทศลำว  
ตำมหลักฐำนทำงโบรำณคดีและประวัติศำสตร์บ่งชี้ว่ำ เมื่อกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 14 อำณำจักร 
ล้ำนช้ำงซึ่งเป็นศูนย์กลำงวัฒนธรรมลำวได้สถำปนำขึ้นร่วมสมัยเดียวกับอำณำจักรอยุธยำของชำวสยำม 
ปฐมกษัตริย์ของอำณำจักรล้ำนช้ำงคือ เจ้ำฟ้ำงุ้ม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 คณะมิชชันำรีเยซูอิต 
ได้บันทึกเอกสำรเอำไว้ว่ำ อำณำจักรลำวล้ำนช้ำงมีกำรรวบรวมดินแดนเป็นแนวยำวไปตำมชำยฝั่ง 
แม่น้ ำโขงทั้งสองฟำกฝั่ง ดินแดนเหล่ำนี้มีควำมเป็นอิสระทำงวัฒนธรรมเพรำะห่ำงไกลวัฒนธรรม 
รำชส ำนัก ในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ผู้คนอพยพจำกลำวเวียงจันทร์เป็นกลุ่มใหญ่เข้ำมำ 
ตั้งถิ่นฐำน และในสมัยของพระเจ้ำตำกสินมีกำรศึกระหว่ำงสยำมกับเวียงจันทน์ ท ำให้อ ำนำจ 
กำรปกครองสยำมขยำยไปยังหลวงพระบำงและจ ำปำสัก ท ำให้เกิดจุดเปลี่ยนวัฒนธรรมลำวร่วมกับ 
วัฒนธรรมสยำมมำกขึ้น และในสมัยกำรปกครองของเจ้ำอนุวงษไ์ด้มีควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง 
มีกำรอพยพผู้คนทั้งลำวไทยท ำให้เกิดกำรกระจำยวัฒนธรรมครั้งใหญ่ขึ้น และในสมัยรัชกำรที่ 5  
เกิดกำรรวมศูนย์อ ำนำจกำรปกครองไว้ที่รัฐสยำมแห่งเดียวจนก่อเกิดวัฒนธรรมลำวใหม่ไทยอีสำน 
ตรำบจนปัจจุบัน 
 ถึงแม้ว่ำชำวอีสำนและชำวลำวจะถูกแบ่งเขตแดนด้วยระบบกำรปกครองที่เด็ดขำด แต่ก็ 
ไม่ได้หมำยควำมว่ำทุกอย่ำงจะสิ้นสุดลงที่กำรปกครองเท่ำนั้น ยังสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณี  
ภำษำพูดและวรรณกรรมท้องถิ่นโบรำณที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญำค ำสอนในยุคเก่ำก่อน เช่น ผญำ 
เป็นต้น 
 นักวิชำกำรด้ำนวรรณกรรมชำวลำวอย่ำง ดร.บ่อแสงค ำ วงศ์ดำรำ ให้ค ำอธิบำยควำมหมำย 
ของค ำว่ำ “ผะหยำ” ว่ำ “...เว้ำทั่วไปผะหยำส่องแสงให้เห็น (ชี้ให้เห็น) เถิงสติปัญญำ ควำมสะเหลียว 



 
 

สะหลำด (ควำมเฉลียวฉลำด) ควำมว่องไว มีไหวพริบและวำทศิลป์อันคล่องแคล่ว ตลอดเถิงแนวคิด 
จิตใจ ควำมมุ่งหวัง ควำมมักควำมปรำรถนำ (ควำมรักควำมใคร่) เซิ่งเป็น (ซึ่งเป็น) “ควำมในใจ” 
อันเลิ๊กเซ้ิง (อันลึกซึ้ง) ของประซำซน ... อำจเว้ำได้ว่ำผะหยำลำวนี้กวม (ครอบคลุม) เอำขอบเขต 
และส่องแสง (ชี้ให้เห็น) กว้ำงขวำงที่สุด นับแต่บัญหำ (ปัญหำ) ในชีวิตสังคมอันกว้ำงขวำงและสับสน 
จนเถิง (จนถึง) บัญหำชีวิตจิตใจส่วนตัวอันเลิ๊กเซ้ิงละเอียดอ่อน โดยสะเพำะ (เฉพำะ) อย่ำงยิ่งแม่น 
บัญหำควำมฮัก (ควำมรัก) ระหว่ำงบ่ำวสำว (หนุ่มสำว) เซิ่งเป็นหัวเรื่องใหญ่อันหนึ่งของค ำผะหยำลำว  
... อำจจัดแบ่งค ำผะหยำลำวทั้งหมดออกเป็นหลำยหมวดโดยอิงตำมเนื้อใน (สำระ) และหัวเรื่อง 
ส่องแสง คือ หมวดที่เว้ำเถิง (พูดถึง) ควำมฮัก หมวดที่เว้ำเถิงควำมสวยสดงดงำมของบ้ำนเกิดเมืองนอน  
และหมวดที่เว้ำเถิงกำรพัวพัน (ควำมสัมพันธ์) ในสังคม ...” 
 “... สว่นศิลปะในกำรแต่งค ำผะหยำนั้นท่ำนภูมี วงศ์วิจิตร ได้ให้ค ำสังเกตว่ำลักษณะ 
ของกลอนผะหยำแม่น (คือ) 1) บ่มีระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนเพรำะคิดเอำเองอย่ำงปัจจุบันแล้วเอำมำ 
เว้ำโจทย์ถำมและแก้กัน 2) มีทั้งกำพย์และกลอนประสมกันไป 3) บ้ำงก็มี 2 วรรค 3 วรรค หรือ  
4 วรรค แล้วแต่ผู้ใช้จะต้องกำร 4) ส่วนส ำคัญแม่นให้มีกำรสัมผัสกันวำงลงแม่นบ่อน (ถูกที่)  
และมีเสียงเอกโทเนืองกัน(ต่อเนื่องกัน) ...” 
 ผู้ที่สนใจเรื่อง “ค ำผะหยำ” อำจจะเคยพบว่ำมีต ำรำหลำยเล่มสะกดค ำ “ผะหยำ”  
เป็น “ผญำ” ด้วยเหตุผลที่ต้องกำรบ่งบอกให้ออกเสียง “ญ” เป็นเสียงนำสิกคือ “เสียงขึ้นจมูก” 
(Nasal sound) เหมือนค ำภำษำลำวซึ่งในค ำภำษำไทยไม่มี แม้ว่ำอันท่ีจริงนั้น “ญ” ในภำษำไทย  
ก็ต้องออกเสียงไม่ข้ึนจมูกเหมือน “ย” ส่วนสะกดว่ำ “ผะหยำ” นั้นเป็นต้นแบบที่เขียนใน ปึ้มลำวคือ 
หนังสือวรรณคดีลำวโดยกวีลำว นักปรำชญ์ใดต้องกำรสะกดอย่ำงใดก็แล้วแต่ผู้อ่ำนจะเลือกสรรกัน  
ในด้ำนของฉันทลักษณ์ของกลอนผะหยำนั้น หำกเป็นกลอนกลอนผะหยำมำตรฐำน 1 บท จะมี  
2 วรรค วรรคหนึ่งมี 8 พยำงค์ วำงจังหวะให้แต่ละวรรคมี 3 จังหวะ จังหวะแรกอยู่ที่พยำงค์ที่  
3 จังหวะที่ 2 อยู่ที่พยำงค์ท่ี 5 และจังหวะที่ 3 อยู่ท้ำยวรรค ตัวอย่ำงเช่น “ซังกันแล้ว เฮ็ด ดี กะว่ำซั่ว 
ฮักกันนั้น ตดปู้ดกะว่ำหอม” แต่ละวรรคอำจเติมข้ำงหน้ำได้อีก 2 พยำงค์ เพ่ือขยำยหรือเน้นเนื้อหำ 
และท ำให้กลอน ผะหยำอ่อนโยนลง ตัวอย่ำงเช่น “คนเฮำ ซังกันแล้ว เฮ็ดดีกะว่ำซั่ว บัดผู ฮักกันนั้น 
ตดปู้ดกะว่ำหอม” พยำงค์ 2 พยำงค์ที่เติมหน้ำวรรค ไม่บังคับให้เติมทุกวรรค บำงวรรคอำจไม่เติม 
และบำงวรรคอำจใช้เพียง 1 พยำงค์ หรืออำจใช้ถึง 2 พยำงค์ก็มี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเนื้อหำที่ผู้แต่งต้องกำร 
ตัวอย่ำงเช่น “ฮักกัน อยู่ฟำกฟ้ำ สุดขอบ เขำเขียวคืออยู่ ในเฮือนเดียว ฮ่วมเฮียง หอห้อง ซังกันแล้ว  
ตำเดียว บ่เหลียวล่ ำพอปำนมี แม่น้ ำกั้น เขำคั่น ลั่นบัง” พยำงค์เติมอำจยำวถึง 5 พยำงค์ก็มีดังตัวอย่ำง 
ที่ขีดเส้นใต ้“ยำมเม่ือ ซลธำร์น้ ำ ไหลนอง ท่วมท่ง มดบ่มีบ่อนซ้น ปลำกั้ง อะเห่ยหัว ยำมเมื่อ  
ซลธำร์แห้ง วังหนอง เขินขำด มดง่ำมมันกะเจำะ กะจอกเว้ำ หัวล่อ ต่อปลำ” ปรกติกลอนผะหยำ 
ไม่บังคับ “สัมผัสสระ” แต่อำจมี “สัมผัสใน” ระหว่ำงจังหวะในวรรคเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น “ญิงให้ 
เป็นยิงแท้ แนไปให้มันซื่อ ยิงให้ยิงแท้แท้ แนแล้ว จึงค่อยยิง” *** “แท้-แน” เป็น “สัมผัสใน”   
ในวรรคเดียวกัน และอำจมี “สัมผัสนอก” ระหว่ำงวรรค และระหว่ำงบท ก็มี ตัวอย่ำงเช่น “ยำมเมื่อ 
เจ้ำหนุ่มน้อย ให้ค่อยฮ่ ำ เฮียนคุณบุญเฮำมี สิใหญ่สูง เพียงฟ้ำ ไปภำยหน้ำ สิหำเงิน ได้ง่ำย ไผผู  
ควำมฮู้ตื้น เงินเบี้ย บ่แก่นถง” *** “ คุณ-บุญ” เป็น “สัมผัสนอก” ระหว่ำงวรรคในบทเดียวกัน  
“ฟ้ำ-หน้ำ” เป็น “สัมผัสนอก” ต่ำงบท (ส ำเร็จ ค ำโมง, สัมภำษณ์, 15 มกรำคม 2561) 



 
 

 จะเห็นได้ว่ำผญำมีควำมส ำคัญต่อชำติพันธุ์ไทยอีสำน-ลำว อย่ำงยิ่งสำมำรถเห็นได้จำก 
ส ำนวนค ำสอน เปรียบเทียบ อุปมำอุปมัยของผญำ รวมทั้งผญำยังมีมีโครงสร้ำงฉันทลักษณ์ 
ในกำรประพันธ์ที่มีรูปแบบเป็นสำกลอีกด้วย โดยจำกกำรสันนิษฐำนของปรำชญ์อีสำนได้กล่ำวว่ำ ผญำ 
น่ำจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 (ก่อน พ.ศ. 1900) ซ่ึงเกิดร่วมกับหมอล ำผีฟ้ำ (สนอง  
คลังพระศรี, 2541) ผญำจึงเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนวรรณกรรมมุขปำฐะ ที่ชำวบ้ำนสร้ำงขึ้นมำ 
เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เริ่มด้วยกำรลองผิดลองถูก 
ท ำจนเกิดควำมช ำนำญ ด้วยสติปัญญำของชำวบ้ำนเอง (นิคม ชมพูหลง, 2554) และส ำนักเลขำธิกำร  
สภำกำรศึกษำ (2552) ได้ก ำหนดขอบข่ำยภูมิปัญญำท้องถิ่น กลุ่มผญำไว้ 1 ใน 9 ด้ำน คือ ด้ำนภำษำ 
และวรรณกรรม โดยผู้คนที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผญำนั้นมักเป็นผู้สูงอำยุที่มีควำมรู้ตำมชนบท 
หรือ “ปรำชญ์ชำวบ้ำน” ที่เคยได้สัมผัสกับสภำพแวดล้อมที่ได้น ำค ำกลอนอีสำนหรือผญำมำใช้งำน 
เช่น หมอล ำ พระสงฆ์ พรำหมณ์สูตรขวัญ เป็นต้น 
 แต่เนื่องจำกว่ำในปัจจุบันกลุ่มของพระสงฆ์หรือปรำชญ์ชำวบ้ำนจ ำนวนน้อยเท่ำนั้น  
ที่สำมำรถจะพูดหรือกล่ำวค ำพุทธศำสนสุภำษิตและกล่ำวค ำผญำได้ถูกต้องในกำรสื่อสำร เพรำะว่ำ 
ส่วนใหญ่จะนิยมกำรแสดงธรรมแบบธรรมบรรยำย ไม่นิยมยกพุทธศำสนสุภำษิตข้ึนมำอ้ำงอิง  
หรือไมย่กค ำผญำมำประกอบเทศนำหรือบรรยำยนั้นเลย อีกส่วนหนึ่งก็มำจำกสื่อต่ำง ๆ ที่ได้น ำเสนอ 
รูปแบบที่ทันสมัยกว่ำ เร้ำใจกว่ำ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ละครโทรทัศน์ ภำพยนตร์ หนังสือวำรสำร 
นิตยสำรต่ำง ๆ ที่น ำเสนอมีรูปแบบสีสันกว่ำสำระเข้ำมำแทนที่ จึงท ำให้กำรเผยแผ่พุทธธรรมที่นิยมใช้ 
โวหำรแบบโบรำณ เริ่มหมดไปโดยปริยำย ดังจะเห็นได้ว่ำ ชำวอีสำนส่วนใหญ่ทั้งเยำวชนและผู้ใหญ่ 
ในปัจจุบันนี้ แทบจะกล่ำวค ำผญำไม่ได้เลยและแทบจะไม่ได้ใส่ใจในพุทธศำสนสุภำษิต ที่เป็น 
ค ำแนะน ำ ค ำสั่งสอนทำงพระพุทธศำสนำเลยแม้แต่น้อย เพรำะเข้ำใจว่ำเป็นเรื่องที่ล้ำหลัง ล้ำสมัย 
และค ำผญำ ก็ไม่ควรน ำไปกล่ำว เพรำะมีลักษณะเป็นค ำค่อนข้ำงสองแง่สองง่ำมหรือหยำบโลน  
ส่วนพุทธศำสนำสุภำษิตก็เป็นค ำของพระสงฆ์ยิ่งไม่ควรน ำไปกล่ำว ด้วยเหตุนี้เอง ทั้งพุทธศำสน 
สุภำษิตและผญำสุภำษิต จึงมีแต่วันเสื่อมลงทุกวัน เพรำะหำผู้พูด ผู้กล่ำวไม่ได้หรือไม่ต้องกำรจะกล่ำว 
จึงเป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงเสียดำยอย่ำงมำกหำกภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำนี้จะหมดสิ้นไปจำกสังคมไทย- 
ลำว 
 จำกปัญหำและกระแสดังกล่ำวจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำควรมีกำรจัดกำร 
ควำมรู้อย่ำงเร่งด่วน ซึ่งกำรจัดกำรควำมรู้ในที่นี้หมำยถึง กำรจัดกำรให้มีกำรค้นพบควำมรู้  
ควำมช ำนำญที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัวคน หำทำงน ำออกมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงให้ง่ำยต่อ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งต้องมีกำรปรับปรุงควำมรู้ให้ทันสมัยเหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
นั้นอยู่เสมอ (ประเวศ วะสี, 2548) 
 ในกำรจัดกำรควำมรู้นั้นจึงมีประโยชน์ในด้ำนฟื้นฟูควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม  
สกัดควำมรู้ผญำที่มีอยู่ในตัวบุคคล มีแนวทำงในกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม สร้ำงควำมรู้ใหม่ 
จำกประสบกำรณ์ของบุคคล กลุ่มชุมชนท้องถิ่น และควำมรู้ยังได้ถูกจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือป้องกันควำมรู้สูญหำย เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตัดสินใจ และพัฒนำขยำยควำมรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
ไดอ้ย่ำงทั่วถึง  
 ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงสนใจในกำรศึกษำเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
สู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวม อนุรักษ์ ค้นคืนและเผยแพร่ผญำ 



 
 

ของชำวไทยในภำคอีสำนที่บรรพบุรุษได้ถ่ำยทอดเป็นมรดกมำยำวนำนนับเป็นปรัชญำของคนอีสำน 
ที่แผงด้วยพุทธธรรมที่เหล่อหลอม ขัดเกลำจิตใจและเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนทัศนะคติ ค่ำนิยม  
วิถชีีวิตของคนอีสำนให้ยั่งยืน คงอยู่ไม่สูญสลำยไปกับกำลเวลำหรือภัยธรรมชำติในรูปของคลังข้อมูล 
ดิจิทัล ท ำให้คนรุ่นหลังสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่และตระหนัก 
ในคุณค่ำของมรดกดังกล่ำว และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
ได้อย่ำงเท่ำเทียมตลอด 24 ชัว่โมง  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ 
 2.  เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์เนื้อหำ จัดหมวดหมู่ผญำ แปลควำมให้สำมำรถสื่อควำมหมำย 
เข้ำใจง่ำย 
 3.  เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถด ำรงอยู่ 
อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสืบค้น รวบรวม วิเครำะห์จัดหมวดหมู่ แปลควำมผญำ 
และพัฒนำระบบจัดเก็บและเผยแพร่ผญำทีว่รรณกรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ปัจจุบันเริ่มสูญหำยไปจำก 
ท้องถิ่นในภำคอีสำนแล้ว  
 ขั้นตอนที่ 1  กำรศึกษำจำกเอกสำร (Documentary study) เพ่ือส ำรวจและเก็บรวบรวม 
ข้อมูลผญำภูมิปัญญำท้องถิ่น จำกแหล่งข้อมูลเอกสำรปฐมภูมิ (Primary sources) ได้แก่ บทสวด  
ค ำสอน นิทำนพ้ืนบ้ำน กลอนล ำ และเอกสำรทุติยภูมิ (Secondary Source) หนังสือผญำจำก 
กรมศิลปำกร สำธำรณะรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
 ขั้นตอนที่ 2  เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยคัดเลือกมำเป็นผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง 
โดยเลือกจำกกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รู้ ซึ่งเป็นนักวิชำกำรและปรำชญ์ชำวบ้ำนที่เป็นที่รู้จักในแวดวงกำรศึกษำ 
ด้ำนผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว จ ำนวน  
6 คน ได้แก ่1) ศำสตรำจำรย์ส ำเร็จ ค ำโมง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำกวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำประสำนมิตร  
(วิชำเอกภำษำอังกฤษ) วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (วิชำเอกดนตรี) มหำวิทยำลัยแห่งอัลเบอร์ตำ 
แคนำดำ (วิชำเอกกำรบริหำรกำรศึกษำด้ำนวิชำศิลปะปฏิบัติ) และศูนย์ภำษำ RELC สิงคโปร์ (วิชำเอก 
กำรสอนภำษำอังกฤษ) 2) นำยชอบ ดีสวนโคก เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนประวัติศำสตร์ภำคอีสำน อำจำรย์ 
ประจ ำหลักสูตรหลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ 
รำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 3) นำยประมวล พิมพ์เสน ครูภูมิปัญญำไทย ผู้เชี่ยวชำญ 
ด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย เป็นประธำนศอส.ประจ ำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประธำนศูนย์กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำไทยภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 4) นำยบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย นักวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำนอิสระ ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำโท สำขำวิชำวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 5) ผู้รู้จำกสำธำรณะรัฐ 
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ดร.บ่อแสงค ำ วงศ์ดำรำ และท่ำนภูมี วงศ์วิจิตร  



 
 

 ขั้นตอนที่ 3  เก็บรวบรวมข้อมูลผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นได ้จ ำนวน 520 รำยกำร น ำมำ 
วิเครำะห์เนื้อหำ คัดแยกจัดหมวดหมู่ได้ 8 หมวดหมู่ (หอสมุดแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ นครพนม, กรมศิลปำกร http://www.finearts.go.th/ 
nakhonphanomlibrary/parameters/km/item/ ผญำสุภำษิตค ำคม) 
 
ตำรำงที่ 1  กำรจ ำแนกหมวดหมู่ผะยำ 
 

ล าดับ หมวดหมู ่ จ านวน 
1 ผญำค ำสอน 150 
2 ผญำปริศนำ 26 
3 ผญำภำษิตสะกิดใจ     25 
4 ผญำเกีย้วพำรำสีทั่วไป 128 
5 ผญำเกีย้วพำรำสีโตต้อบหนุ่มสำว 8 
6 หมวดภำษติค ำเปรียบเปรยตำ่ง ๆ 9 
7 
8 

ผญำปญัหำภำษติ 
ผญำภำษิตโบรำณอีสำน 

30 
144 

 รำยกำร 520 

 
 ขั้นตอนที่ 4  ทีมวิจัยได้น ำผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ง 8 หมวด วิเครำะห์ สังเครำะห์  
สกัดถอดควำมแปลเป็นภำษำลำว แปลเป็นภำพย์ภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้สื่อควำมหมำย 
ได้เข้ำใจง่ำยขึ้น และได้น ำข้อมูลที่ได้ให้ผู้รู้ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของเนื้อหำ 
 ขั้นตอนที่ 5  กำรออกแบบและพัฒนำระบบจัดเก็บและค้นคืนผญำภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  5.1  ศึกษำโปรแกรม Timeline (https://timeline.knightlab.com/) ซึ่งเป็น 
โปรแกรมท่ีสำมำรถดำวน์โหลดมำใช้ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรมเพ่ือใช้งำน 
  5.2  ศึกษำและค้นหำตัวอักษร เพ่ือให้กำรน ำเสนอน่ำสนใจและเพ่ิมอรรถรส 
ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำวน์โหลดฟอนต์ที่มีลักษณะคล้ำยภำษำของสปป.ลำว มำออกแบบ 
เนื้อหำ คือ ฟอนต์ไทยอำร์ทีอี คอนทรำสต์ rtE CONTRAST  จำก https://www.f0nt.com/ 
release/rte-contrast/comment-page-1/ 
  5.3  ดำวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมตกแต่งภำพด้วยโปรแกรม PhotoScape 
  5.4  กำรออกแบบเนื้อหำและภำพประกอบ 
   5.4.1  ภำพประกอบเนื้อหำ ด้วยผญำเป็นวรรณกรรมพ้ืนถิ่นโบรำณใช้ส ำนวนที่ 
เข้ำใจยำกและลึกซ้ึง ผู้วิจัยจึงใช้ภำพมำเป็นส่วนประกอบเพ่ือให้เข้ำใจง่ำยและน่ำสนใจ โดยผู้วิจัย 
ดำวน์โหลดภำพจำกคลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิด https://oer.learn.in.th มำใช้ประกอบเนื้อหำ 
   5.4.2  น ำภำพประกอบเนื้อหำมำตกแต่งด้วยโปรแกรม PhotoScape และเพ่ิม 
ข้อควำมผญำส ำนวนภำษำไทยอีสำนและส ำนวนภำษำไทยกลำงลงในภำพพร้อมตกแต่งให้สวยงำม 
  5.5  น ำเข้ำข้อมูลเนื้อหำผญำส ำนวนภำษำสปป.ลำว ส ำนวนภำษำไทยอีสำน-ไทยกลำง 
ภำษำอังกฤษและลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 



 
 

  5.6  ทดสอบระบบกำรน ำเข้ำข้อมูลและกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล KKUL Digital PAYA 
  5.7  น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไข 
  5.8  ประชำสัมพันธ์และน ำออกเผยแพร่ 
 ขั้นตอนที่ 6  สรุปผลกำรวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 7  น ำเสนอผลกำรวิจัยแบบพรรณนำวิเครำะห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  ขั้นตอนกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อ 
ควำมยั่งยืน ผู้วิจัยได้ใช้กรอบรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำ 
ระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) พบว่ำ 
 1.  การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) จำกกำรลงพ้ืนที่ศึกษำรวบรวม 
ข้อมูลผญำโดยมีศำสตรำจำรย์ส ำเร็จ ค ำโมงเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงภูมิปัญญำผญำจำกกรมศิลป์  
สปป.ลำว พบว่ำ ผญำได้ถูกรวบรวมไว้เป็นลำยลักษณ์จำกกรมศิลปกรของ สปป.ลำว โดยเอกสำร 
ที่บันทึกบทผญำไว้นี้เป็นเอกสำรที่ส ำคัญต่อกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลำวอย่ำงยิ่งเพรำะผญำมีควำมเชื่อม 
โดยของมรดกภูมิปัญญำร่วมกันกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลำว  
 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ข้อมูล 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่ได้จำกศำสตรำจำรย์ส ำเร็จ ค ำโมง เป็นผญำเก่ำแก่ของ สปป. ลำว ที่ท่ำน 
ได้ท ำกำรรวบรวมและศึกษำมำจำกกรมศิลป์ลำว สำมำรถเขียนเป็นพีระมิดกำรแสดงล ำดับขั้น 
ของควำมรู้ ผญำ (อดุลย์ เนียมบุญน ำ และสิทธิพร สมแก้ว, 2559) ดังนี้ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2  พีระมิดกำรแสดงล ำดับขั้นของควำมรู้ผญำ (อดุลย์ เนียมบุญน ำ และสิทธิพร สมแก้ว, 2559) 
 

 3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) จำกกำรศึกษำ 
เนื้อหำผญำไทย-ลำว พบว่ำ เนื้อหำสำระของผญำนั้นค่อนข้ำงจะลึกซึ้งและแยบยนใช้ส ำนวนอีสำน 
เป็นหลักในกำรประพันธ์ซึ่งเป็นภำษำเฉพำะถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลำว ซึ่งบำงส ำนวนที่ปรำกฏ 
ในบทผญำไทย-ลำวนี้บำงครั้งก็แทบจะไม่สำมำรถแปลควำมหมำยให้เข้ำใจได้เพรำะไม่มีบัญญัติไว้ 
ในพจนำนุกรมไทยลำว ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำ 1) เป็นส ำนวนที่เก่ำแก่โบรำณที่บรรพบุรุษไทย-ลำว 
ใช้กันในอดีตเมื่อค ำเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันจึงสูญหำยไป และ 2) ต้องกำรใช้เกิด 
ค ำคล้องจองในตอนกล่ำวผญำด้วยมุขปำฐะจึงไม่ได้ค ำนึงถึงควำมหมำยของค ำก็เป็นได้ จำกกำรศึกษำ 
ผญำไทย-ลำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 8 หมวด ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 2  กำรจ ำแนกหมวดหมู่ผะยำ 
 

ล าดับ หมวดหมู ่ จ านวน 
1 ผญำค ำสอน 150 
2 ผญำปริศนำ 26 
3 ผญำภำษิตสะกิดใจ     25 
4 ผญำเกี้ยวพำรำสีทัว่ไป 128 
5 ผญำเกี้ยวพำรำสโีต้ตอบหนุ่มสำว 8 
6 หมวดภำษิตค ำเปรียบเปรยตำ่ง ๆ 9 
7 
8 

ผญำปัญหำภำษิต 
ผญำภำษิตโบรำณอีสำน 

30 
144 

 รำยกำร 520 

  
 1.  ผญำค ำสอน พบ จ ำนวน 150 ค ำ ผญำค ำสอนนี้มีลักษณะเนื้อหำมุ่ง สอนกำรด ำรง 
วิถีชีวิต “อย่ำได้เสียแฮงได้ เป็นฅน น ำเพ่ิน คนให้คนแท้แท้ เหนียวตึ้ง จั่งแม่นฅน”หำกเกิดมำเป็น 

ควำมรู้ 
Knowledge 

 

สำรสนเทศ 
Information 

ข้อมูล 
Data 

ได้หมวดหมู่ผญำจ ำนวน 8 หมวดหมู่1. ผญำค ำสอน 2. ผญำ
ปริศนำ 3. ผญำภำษิตสะกิดใจ 4. ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบ    
หนุ่มสำว หรือผญำเครือ 5. ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป 6. หมวดภำษิต
ค ำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7. ผญำปัญหำภำษิต  8. ผญำภำษิตโบรำณ
อีสำน , กำรแปลควำมและอธิบำยขยำยควำมให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 

ข้อมูลบทผญำจ ำนวน 520 บท  
น ำมำจัดหมวดหมู ่

บทผญำ จำกหนังสือ บทสวด หมอล ำ  
มุขปำฐะชำวบ้ำนและกลุ่มผู้รู้ 



 
 

คนแล้วอย่ำเป็นคนเกียจคร้ำนให้หมั่นท ำมำหำกิน “ตกกะเทินว่ำได้เอำบ้วงห้ำง สิบ่วำงมือง่ำย  
ตกกะเทินว่ำได้ไปคล้องซ้ำง สิจับให้ ได้ขี่มำ” โดยเฉพำะหำกเป็นผู้ชำยควรที่จะแสดงตนให้เป็น 
สุภำพบุรุษและเข้มแข็ง “ซำติที่เป็นซำยนี้ อย่ำเป็นทรำย แกมหินแฮ่ ทรำยกะทรำยแท้แท้ ตมนั้น  
อย่ำให้มี” รวมทั้งสอนให้สำมัคคีปองดองกัน “ให้ถืกกันคือแหกับข้อง ยำมหำปลำ จำกันคล่อง  
ทำงแหผัดมุดน้ ำ ทำงข้อง ผัดล่องคอย” ให้ละเว้นกำรยุยงให้คนอื่นบำดหมำงกัน “อย่ำซุมำล้อแล้  
แหย่ฮังแตน มันสิไล่ อย่ำได้เอำไม้แส้ มำล้อ แหย่แตน” และยิ่งส ำคัญไปกว่ำนั้นเรื่องนี้ถือว่ำชำวอีสำน 
ยกให้เป็นขนบเลยก็ว่ำได้คือกำรรู้คุณรู้บุญผู้มีพระคุณ “คันได้กินต่อนซิ้น อย่ำลืมแห่ง คุณหมำโจรบ่มำ 
ซอนลัก กะย้อนหมำ มันเฝ้ำ” 
 2.  ผญำปริศนำ พบ จ ำนวน 26 ค ำ ผญำปริศนำนี้มีลักษณะเนื้อหำมุ่งบทอัศจรรย์มีเนื้อหำ 
ในเชิญเปรียบเทียบเป็นปริศนำให้ผู้อ่ำนได้ขบคิดและตีควำมด้วยควำมสำมำรถของตนเอง “อัศจรรย์ 
ใจกุ้ง หลังงองอ เหยียดบ่ซื่อ แนวมันเป็นจั่งซั้น เหยียดได้ แม่นบ่คือ” นอกจำกผญำปริศนำที่มีเนื้อหำ 
ทำงโลกแล้วก็ยังมีผญำที่มีเนื้อหำทำงธรรมด้วย “อยำกกินข้ำว ให้ปลูกใส่ พลำญหิน อยำกมีศีล  
ให้ฆ่ำพ่อ ตีแม่ อยำกมีคนมำแว่ ให้ฆ่ำ หมู่เดียวกัน อยำกมีศรีมีวรรณ ให้นอนดิน เกลือกขี้ฝุ่น ฯลฯ” 
 3.  ผญำภำษิตสะกิดใจ พบ จ ำนวน 25 ค ำ ผญำภำษิตสะกิจใจนี้มีลักษณะเนื้อหำ 
มุ่งสะท้อนถึงกำรกระท ำของตนเองให้รู้จักมีสติปัญญำท ำในสิ่งที่ถูกต้องและให้ระมัดระวังตัว 
ในกำรกระท ำของตนเอง “นกบ่คิดฮอบด้ำน มักถืกข่ำย ตังบำน กวำงฟำนเมำมัวหลง มักตำย น ำแฮ้ว  
แมงวันตำยไปย้อน มธุวำ หวำนยิ่ง คนมักตำยเพรำะย่อง ยอเรื่อย บ่ระวัง” 
 4.  ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ พบ จ ำนวน 8 ผญำเกีย้วพำรำสี 
โต้ตอบหนุ่มสำวนี้มีเนื้อหำลักษณะมุ่งกำรใช้ค ำกลอนผญำเกี้ยวพำรำสีกันระหว่ำงหนุ่มสำว ในอดีต 
กำรเก้ียวพำรำสีด้วยบทผญำเช่นนี้มักมีขึ้นในกิจกรรมลงขวง (ข่วง = สนำม) นี้มักอยู่ตำมชนบท 
โดยฝ่ำยหญิงจะนั่งเข็ญฝ่ำยอยู่กลำงลำนบ้ำน ส่วนฝ่ำยชำยก็จะมำนั่งเป่ำแคนข้ำงฝ่ำยหญิงแล้ว 
ท ำกำรเจรจำกันด้วยบทผญำตอบโต้กันไปมำหำกฝำยชำยสำมำรถคิดบทกลอนผญำได้อย่ำงเชียบคม 
และมัดใจสำวให้อยู่มัดได้ก็จะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นคนรักของสำวที่คนนั้นทันที “(หญิง) เดิ๊กกะเดิ๊ก 
มำแล้ว ดื่นกะดื่นมำแล้ว เจ้ำหัวตื่น ตีกลองยำม มีแต่สองเฮำเว้ำ น ำกัน อยู่น่ ำน่ ำ น้องน่ ำขึ้น ผะอวน 
อ้ำย ผัดกะน่ ำล (ชำย) เดิ๊กกะเดิ๊กมำแล้ว หมอกกลั้วท่ง เป็นฮูปหมู หมอกกลั้วภูกลั้วผำ เป็นฮูป โตม้ำ  
หมอกกลั้วฟ้ำ เป็นฮูป อินทร์แปลง” 
 5.  ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป พบ จ ำนวน 128 ค ำ ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไปนี้ มีเนื้อหำเกี้ยว 
พำรำสีระหว่ำงฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิงเป็นกำรพูดผญำของฝ่ำยชำยที่พ่ ำเพ้อถึงหญิงที่เป็นที่รัก  
“คันน้องคิดฮอดอ้ำย แกงหอย ให้มันเปื่อย แกงปลำให้เปื่อยก้ำง แกงซ้ำง ให้เปื่อยงำ” และอำจจะมี 
บทเก้ียวฝ่ำยหญิงอยู่บ้ำงบำงบท “ถำมข่ำวน้อง ถำมข่ำวไฮ่ ผืนหนำ ถำมข่ำวน้อง ถำมข่ำวนำ  
ผืนกว้ำง ยังค่อยสวยลวยข้ำว ฮวงยำว เม็ดถี่ ยังค่อยสุก เฮ่ือเข้ม เหลืองกุ้ม ทั่วท่งนำ บ่นอ”  
ส่วนฝ่ำยหญิงนั้นก็จะพูดผญำสะท้อนใจผู้ชำยว่ำรักน้องจริงหรือไม่หรือแค่ว่ำพ่ีชำยมำหลอกลวง  
“คันบ่คำหนำมบุ่น น้องสิมอบ ตัวถวย คันบ่คำหนำมหวำย น้องสิมอบ ตัวให้ คันบ่คำฮีตบอกไว้  
ตนน้อง สิแล่นน ำ” 
 6.  หมวดภำษิตค ำเปรียบเปรยต่ำง ๆ พบ จ ำนวน 9 ค ำ ผญำภำษิตค ำเปรียบเปรยต่ำง  
มีลักษณะเนื้อหำมุ่งเปรียบเปรย เปรียบเทียบ อุปมำ อุปมัย อย่ำงลึกซึ้ง “กะบวยบ่มีด้ำม สิเอำหยัง  
พำค้ำงแอ่ง เขำสิเอิ้นว่ำกะโปะหมำกพร้ำวบ่มีเอ้ินว่ำกะบวย” 



 
 

 7.  ผญำปัญหำภำษิต พบ จ ำนวน 30 ค ำ ผญำปัญหำภำษิต มีลักษณะเนื้อหำมุ่งสะท้อน 
ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้นจำกใจของตนเอง ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของตนเองและคนอ่ืน  
“กินแกงให้ซอมดูก้ำง คำคอ สิจิ้มยำก ดูกมันไปอยู่ค้ำง กลืนน้ ำ ซ้ ำบ่ลง” “ยำมเมื่อเป็นมันอ้อน  
ไผกะซอน เสียมใส่ ยำมเป็นมันอีโม้ ไผกะหิ้ว กะต่ำกำย” 
 8.  ผญำภำษิตโบรำณอีสำน พบ จ ำนวน 144 ค ำ ผญำภำษิตโบรำณอีสำนนี้ เป็นส ำนวน 
ค ำสอนที่แฝงด้วยคติธรรม และกำรด ำรงชีวิต เช่น ควำมยุ่งยำก “เฮ็ดไฮ่บ่มีขวำน” ควำมสุข “มีเงิน 
ค ำเต็มถงเต็มไถ่” สิ่งที่ไม่น่ำนับถือ “คนตำบอดขำยต ำรำ โหรำตำยอึดข้ำว” ค ำพังเพย “หมกปลำแดก 
มีครู จี่ปูมีวำด” 
 4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement)  
เนื้อสำระของผญำไทย-ลำวทั้งหมดนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อควำมเป็นชำติพันธุ์ไทย-ลำวอย่ำงหนำแน่น 
ไม่เคยเสื่อมคลำย แต่ด้วยภำษำของผญำเป็นส ำนวนภำษำถิ่นไทยอีสำน-ลำว จึงท ำให้คนภำคอ่ืน ๆ  
อำจไม่เข้ำใจภำษำประจ ำถิ่นไทยอีสำน-ลำวเท่ำใดนัก ท ำให้คนที่ต่ำงชำติพันธุ์นอกจำกไทย-ลำว  
หยั่งลึกไม่ถึงแก่นแท้ถึงควำมหมำยอันแยบยน และชำญฉลำดของบรรพบุรุษของคนอีสำนที่ได้ท ำกำร 
สร้ำงสรรค์ศิลปะทำงด้ำนภำษำ ถือว่ำเป็นศิลปะชั้นสูงนี้ไว้ จึงท ำให้ผู้วิจัยได้ท ำกำรแปลวรรณกรรม 
ผญำ เป็นค ำกลอนของไทยโดยยังคงควำมหมำยและเนื้อหำสำระเดิม ต่ำงกันเพียงส ำนวนจำก 
ไทยอีสำน-ลำว เป็นภำษำไทยภำคกลำง ภำษำอังกฤษและภำษำจีนเท่ำนั้น เพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่ 
ให้กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ ำโขงให้เข้ำใจควำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ ไทยอีสำน-ลำว ให้มำกท่ีสุด 
 
ตำรำงที่ 3  ผะยำและกำรแปลควำมจ ำแนกเป็นภำษำลำว ไทยอีสำน ไทยกลำงและภำษำอังกฤษ   
 

ส านวนภาษา ผญา 
ลำว ຊາດທ ີ່ ເປັນຕົນໃຫ້ ທ ານຽມ ຄືນົກເຈົີ່ າ  

ບາດຫີ່າບິນ ຜັນຜ້າຍ ຈິີ່ ງຂາວແຈ້ງ ດັີ່ ງນົກຍາງ 
ไทยอีสำน ซำติที่เป็นฅนให้ ธรรมเนียม คือนกเจ่ำ 

บำดห่ำบิน ผันผ้ำย จึงขำวแจ้ง ดั่งนกยำง 
ไทยกลำง ถึงเป็นคน ให้ท ำตน เยี่ยงนกยำง ยำมเกำะพรำง ตนไว ้ใต้เทำขน  

จะเห็นปีก แจ้งขำว ครำวบินบน เกิดเป็นคน รู้จักเล่ียง เยี่ยงนกยำง 
อังกฤษ Ready for safety like herons When landed hide beneath gray wings Keep humble  

invisibly Seen white wings just when flying 
 
 5.  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) กำรจะท ำให้คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืน  
อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถด ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำรพัฒนำระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นก็เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในด้ำนกำรศึกษำและกำรรวบรวมจัดเก็บภูมิปัญญำไทย  
ส ำนักหอสมุดมุ่งสร้ำงเครือข่ำยในทุกแขนงวิชำกำรเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยที่ยั่งยืน โดยเฉพำะข้อที่ 4  
เพ่ือมุ่งพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร  
และข้อที่ 11 ส่งเสริมให้มีกำรรวบรวมอนุรักษ์จัดเก็บทรัพยำกรในท้องถิ่นในคงอยู่อย่ำงยั่งยืน  
โดยผลที่ได้จำกกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืนค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถด ำรงอยู่ 
อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีลักษณะดังนี้  



 
 

  5.1  คลังข้อมูลผญาไทย-ลาว 
   5.1.1  ผังคลังข้อมูลผญำไทย-ลำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3  ผังคลังข้อมูลผะหยำไทย-ลำว 
 
  5.2  โปรแกรม Timeline 
 5.2.1  ระบบกำรบริหำรจัดกำรเบื้องหลัง (Backend) ของโปรแกรม Timeline 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xl5Qq-3J-q_Pap_NoLWnuLCmD2PY4-
3A0azCWYobhGs/edit#gid=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4  ระบบจัดเก็บข้อมูลผะหยำ 
 
 5.2.2  คลังข้อมูลผญำไทย-ลำว ttps://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/ 
latest/embed/index.html?source=1Xl5Qq-3J-q_Pap_NoLWnuLCmD2PY4- 
3A0azCWYobhGs&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 6  เนื้อหำผะหยำไทย-ลำวบนเว็บไซต์ 

 
 6.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่เป็น 
ควำมรู้ชัดแจ้งและได้บันทึกไว้เป็นเอกสำรที่ผ่ำนกำรประมวลและกำรกลั่นกรองควำมรู้แล้วนั้น 
จะถูกน ำมำอัฟโหลดขึ้นบนเว็บไซต์เพ่ือท ำกำรเผยแพร่ข้อมูล มีลักษณะดังนี้ 
 7.  การเรียนรู้ (Learning) ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่ได้น ำมำเผยแพร่สู่คลังดิจิทัล 
เป็นที่สมบูรณ์แล้วก็จะท ำให้ผู้ที่สนใจศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำสำมำรถดูผญำผ่ำนเว็บไซต์ที่ใดก็ได้ 
ทั่วโลก โดยแสดงเป็นวงจรได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 7  กำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน (ฝ่ำยวิชำกำร  
            แผนกกำรจัดกำรควำมรู้. 2556) 
 
 อภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำเนื้อหำผะหยำไทย-ลำว พบว่ำ เนื้อหำสำระของผญำนั้นค่อนข้ำงจะลึกซ้ึง 
และแยบยนใช้ส ำนวนอีสำนเป็นหลักในกำรประพันธ์ซึ่งเป็นภำษำเฉพำะถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยลำว ซึ่งบำงส ำนวนที่ปรำกฏในบทผญำไทย-ลำวนี้บำงครั้งก็แทบจะไม่สำมำรถแปลควำมหมำย 

ควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินผญำ 

เผยแพร่ผญำบนเว็บไซต์
คลังดิจิทัลทั่วโลก 

เก็บรวบรวมผญำเก่ำ
โบรำณไทยอีสำน-ลำว 

จัดหมวดหมู่ของผญำและ
แปลภำษำให้เข้ำใจง่ำย พัฒนำคลังดิจิทัล

จัดเก็บผญำอย่ำงยั่งยืน 

การจัดการความรู้ 



 
 

ให้เข้ำใจได้เพรำะไม่มีบัญญัติไว้ในพจนำนุกรมไทยลำว ซึ่งผู้วิจัยสัญนิฐำนว่ำ 1) เป็นส ำนวนที่เก่ำแก่ 
โบรำณที่บรรพบุรุษไทย-ลำวใช้กันในอดีตเมื่อค ำเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันจึงสูญหำยไป  
และ 2) ต้องกำรใช้เกิดค ำคล้องจองในตอนกล่ำวผะหยำด้วยมุขปำฐะจึงไม่ได้ค ำนึงถึงควำมหมำยของ 
ค ำก็เป็นได้ จำกกำรศึกษำผญำไทย-ลำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 8 หมวด ได้ 1) ผญำค ำสอน 2) ผญำ 
ปริศนำ 3) ผญำภำษิตสะกิดใจ 4) ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ 5) ผญำเกี้ยวพำ 
รำสีทั่วไป 6) หมวดภำษิตค ำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7) ผญำปัญหำภำษิต 8) ผญำภำษิตโบรำณอีสำน  
ซึ่งสอดคล้องกับเยำวลักษณ์ แสงจันทร์ และชัยณรงค์ ศรีมันตะ (2560) ที่ศึกษำวิจัย เรื่อง ผญำภำษิต  
ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมสกลนครที่กล่ำวว่ำ ผญำภำษิตเป็นส ำนวนภำษำท้องถิ่นที่ปรำชญ์ชำวอีสำน 
ได้สร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นค ำสอนอบรมลูกหลำน ขัดเกลำจิตใจให้มีแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตน 
ให้ถูกต้องและเป็นคนดี เนื้อหำของผญำภำษิตจึงแฝงด้วยแง่คิดท่ีมีสำระเชิงคติธรรมค ำสอน 
มีควำมสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชำวอีสำนโดยทั่วไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรศึกษำวิจัยกำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 
  1.1  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำศึกษำค้นคว้ำและน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ได้ตลอด  
24 ชั่วโมง เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ได้อย่ำงเท่ำเทียมและยั่งยืน  
  1.2  ผู้ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำนให้บริกำรสำรสนเทศสำมำรถน ำไปเป็นต้นแบบ 
ในกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นอ่ืน ๆ ได้ 
  1.3  ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำสำมำรถใช้บทควำมนี้เป็นแนวทำง 
ในกำรศึกษำกำรวิเครำะห์ จัดหมวดหมู่ของภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำได้ 
 1.4  หน่วยงำนของสถำนศึกษำสำมำรถน ำผลกำรวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ 
หลักสูตรท้องถิ่นสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษำจนถึงระดับมัธยมศึกษำได้ 
 1.5  ผู้สนใจศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลผญำสำมำรถออกแบบระบบกำรจัดเก็บ  
ค้นคืนและเผยแพร่ให้สอดคล้องเหมำะสมกับข้อมูลและพฤติกรรมกำรใช้ของผู้ใช้ 
 2.  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1  ควรมีกำรวิจัยด้วยวิธีกำรสกัดคัดแยกบทผญำจำกวรรณกรรมท้องถิ่นอีสำน 
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น วรรณกรรมผำแดง นำงไอ่ วรรณกรรมขูลู นำงอ้ัว เป็นต้น 
  2.2  ควรศึกษำและพัฒนำผญำด้วยสื่อเอนิเมชั่นในรูปแบบต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ  
  2.3 พั ฒนำระบบจัดเก็บท่ีค้นคืนให้มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ทั้งแบบ  
Browse Search และ Search by word และมีระบบกำรจัดเก็บสถิติกำรเข้ำถึงและดำวน์โหลด 
เอกสำร มีหน้ำจอ User Friendly Interface สำมำรถ show Share แบ่งปันบนโชเชี่ยวได้อย่ำง 
สะดวกรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้ 
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