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ผญา 

 ผญา หรือ ผะหยา เปนวัฒนธรรมทางภาษาอยางหนึ่งของชาวไทยอีสาน  ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน (บุญเกิด พิมพวรเมธากุล. ๒๕๔๔ : ๑-๓) ไดใหคําอธบิายเกีย่วกบัผญา 
สรุปวา ถาพิจารณาถึงรากศัพทของคํา ผญา นาจะมาจากภาษาบาลีวา ปญญา  ภาษาสันสกฤต
วา ปรัชญา อันหมายถึงปญญา ความรู   

ชาวอีสานโบราณ มักพูดโตตอบกันดวย ผญา โดยเฉพาะหนุมสาว จะเกี้ยวพาราสีกันดวย 
ผญา ถาฝายใดฝายหนึ่งโตตอบไมได อาจจะถูกมองวา มีปญญาดอยกวาก็ได  และไดรวบรวมไว 
๔๘๑ ผญา แบงตามลักษณะการใชได ๔ ประเภท คือ  

ผญาภาษิต หรือ ผญาคําสอน เชน  8;k,îhoVH  ?jkvjko8v'g,nv' 
ผญาเกี้ยว เชน ẑh0A{0yJ'ohv' ẑh'k,0yJ'ohv' ,ug0AHk-v' s}n[YJ 
ผญาคําเล่ิกแลบหรือผญาปริศนา เชน  

         /Ao9Ad,k0AHo # gvAkws,k9AJ'  ws.sPj]AHo wsoVH[YJg9y, 
ผญายอย เปนผญาปลีกยอยอ่ืนๆ เชน  

.z;jkg,nv'vulkoihk'   .sh0̂'c-o,kg[bJ' 
dY<kdpy'=vo]vo  dY,vopy'=jkP]jkP  
lbo]txt;yLmtotmepy'F0hFdh   :bwxihk'ijv,.f Z ,oyl l6-lkP X 

 
นอกจากนี้ อาจารยสวิง บุญเจิม (๒๕๓๗) ไดรวบรวมผญาไว ๖๕๖ ผญา และจัดหมวด

เปน "บ้ัน" ตางๆ เชน บ้ันไกล  บ้ันคันแมน  บ้ันคึดตอ บ้ันอัศจรรย เปนตน และยังไดจัดกลุมตาม
หนาที่ เชน ผญามวนซ่ืน  ผญาภาษิต ผญากอม ผญาเกี้ยว เปนตน 

ผญา ในภาษาไทยอีสาน มมีากมาย ในทีน่ี้ไดยกตัวอยางผญาภาษิต เพื่อการฝกอาน
อักษรไทยนอย จํานวน ๕๕ ผญา  ดังตอไปนี ้
 
   @X cdh;[YJzyLlk,xugxyocij ruJohv'[YJc;jlk,xugxyogruJo 
   #X dhP'c9jovd mk'.ogxyo<kdgfnJv s;koovdgonHv .olAH,fyJ'<kdok; 
   $X dAdw,h.sPj[YJ,uzu lk;ẑhfu[YJ,u=̂h g,nv'[hkolbsA}J,s};' 
   %X d6o=tF]=hk' rkPlkogdbL?̂jxjk py'wfh,k?̂j[hko g,nv'd;hk'djv,-6o 
   *X d6o=vo=hk' co;l̂'lyL.sPj 9kPphvo,ALcf'oVH co;oyHodYskd,u 
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   F9;jkF9fucmh rkPg-AkzyLcij'pbJ' F9;jkF9g]uL]he g-Akr̂hozyL]nJoF9 
   (X dbolA,?kd xkdlA,8PL 
   )X dbo=hk'[YJgs}nv dboglnv[YJvbJ, 
   _X dbor;,ihvo ahvor;,g,Ak 
   +X dbos}kPmhv'c9d c[ds}kPs}y'syd 
  @QX dbo-hk;F9 Fl8;k,grbJo  
@Q@X wdjlk,gfnvorY-hk ,hklk,xurY-uJ 
@Q#X djv's}y'.ljahk dAH,Ohk.ljfbo ,udbo[YJv7L9kP 
@Q$X dbocd'.shg0AHk=v,g[bJ'dhk' 8k8Ylb0bH,pkd f̂d,yowx?̂j8hk' dnoohelb[YJ]A' 
@Q%X wdj[YJlA,rY-hk ?jk-hk ,hk[YJlA,rY-uJ ?jk-uJ 
@Q*X dkskdpboltsk;l̂h ltcs;'=A,c9j-v'goAJk   cih'skd9A{xudxhP' sA;p6h,g-AHk.ljF8' 
@Q(X cdh;9Ad]jk' cdh;[YJ<v' mv'9Ad9A, mv'[YJglAHk 
@Q)X -hk;grbJo-k; ]̂dlk;grbJoci'   cd'grbJoc={ xkcfdgrbJooA; 
 zA;grbJofu 8v{g,PgrbJo=jk' 
@Q_X -uH.<j <ksv, 
@Q+X -hk;?̂j]ko g[bJ'oVH  xk?̂jiVHg[bJ's}kP 
#QX   -kP-v'.shruJohv'  -kP8hv'.shg0AHksA; 
#Q@X -hk;g9y,g]AHk oyJ'g;AHkdt8n  g'bog9y,5A' g;AHkFd'dtwfh 
#Q#X -hk;wijl6Lcl'9k    [YJmYJ-hk;okwijO7J' 
#Q$X g-AHkwxfA'9hv'5k,skw,h   g-AHkwx[hko9hv'5k,sk8Ao 
#Q%X 8AorYOhk zhkrYzno 
#Q*X 8;kPg-AHkl;o g-AkgvAkF9ginHv 
#Q(X 8;kP[YJdbosPhk ?jk-AJ,g-Aksyd <̂[YJdboie ?jk9ufy'g;uJ 
#Q)X 8;k,fu/y'w;hgdAHklvd 8;k,-AJ;=ydvvdgdAHk;k 
#Q_X 8;k,9kPouH c-;o8Ym6d[kLpjk' 9nJo,nHg=AHkgOyOhk0yJ';jkpy' 
#Q+X 8;k,]y{[YJ.shg5b'lk, 8;k,'k,[YJ.shg5b'luJ 
$QX   8;kPg5AHk,ydsPhkvjvo  g5AHksA;fjvo,ydlk;ik, 
$Q@X 8;kP9̂h,yd=Ao 8Ao0Ao,ydg;AHkv;L 
$Q#X 8yog0AHkdboxkc]h; ?jk]n,gvAkcs9kd [kLsjkcs-kLc]h; xklbwfhijv,.f 
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$Q$X 8yoc,jo,u8;k,îh g9y,r6'rP'xkd dYJfu5hvo  lvoF9gv'[YJwfh .zlbphv';jkfu 
$Q%X 8e8jk]AHo -AL-vLgxyocs;o     lucf'l6d dYJgrkt,usA;cdh; 
 8n8Aoi^h ;b=kfuSkP?jk'     db]bpk=VJp^h =̂-7Ho 0yJ'8VJginv' cmhK; 
$Q*X 8exkdrYJc,jouH OydgdbJ'mY]tou   .zẑhpecp'oA[ 0ydi6j'ginv'g,nvOhk 
$Q(X 8yowfhdbo9jvo=uHo ?jk]n,csj'86o<k  F0o[YJ,k=v,]yd dYJ8v{<kovog/AHk 
$Q)X 8yowfh-uJ=hk' d&'sAJ,gxyorPk  ?jklb]n,=k;ok ẑh-uJ8;kP 8vodhk 
$Q_X 8yowfhdbo]k{dVH ?jk]n,c0j;cr;zyd   8yowfhdbork8e ?jk]n,dt[Poihk' 
$Q+X g'bo8ecdh;sk,kmk'[YJc,jo  clolbdYJmkLs6h, d;,w;hdYJ[YJpy' 
%QX   'k,c9j-hk; giyfokc8,g<nv'  'k,c9jg,nv',ug0AHkẑhO7J' 
%Q@X g'bosA;-;og0AHk -hk;sA;-;o<k 
%Q#X F'j8Ao?j^.9h F'jw,h?̂jgmb' 
%Q$X ,ug'bog9y,rk [YJmYJ,uzPkg9y,r6' 
%Q%X g0AHkẑh,uginvc]h; ?jk]n,crw,hwzj   [kL;jkginv8jk'w8h py'lbwfhgruJ'cr 
%Q*X .0Oydwfhdbo-hk; .0g[AkwfhdbodVsA;.sPj 
%Q(X 0P,zu g5AHk   0P,g0AHk pno 
%Q)X .0[YJFlfkfh;P g;AHk,j;odYJgxyozbL  .0[YJFlfkfv, g;AHkfudYJgxyoihkP 
%Q_X g=nHv<kd9hv' [YJsjvoSAJowddAd   co;zA,fAd [YJsjvo,usA;]hko 
%Q+X =kLmu-v'gdAJkouH =A,0nL0k'gsuP  [YJmYJf;'lgojsk .<j,k=A,=hvo 
*QX   g=nHv=kL0hv' 8yo0jv'dYJpy's6{   [kLsjk=k9ks}!{ s}|{]A'8n0hv' 
       [kL;jk=k9k-7Ho-;k'8n-vodYg]uP]jv' [kLlb]AH,sP6,sPhkdY[YJay' 
*Q@X =nJ;jkdkopYphv' obomkxt0eF]d  ,uc9jx̂c9jx̂h Ouwfhijv,.f mjkogiuP 
*Q#X =kLmudkfexuH ]A'omu]hk'vk{   c,jolb]A'c=johe lk,,nHdt[YJ-k; 
*Q$X =kLmuco;ok,[AH' cxoF9dklb9vL dboc]h;  giyL.sh8nfyJ',hvo .psh6,sYJF9 o&o5hvo 
*Q%X =kLmurklkg=nHv co;glnv ?jkwfhcv{  .shg0AHkcv{]^d=hk' ,klhk' ln{ginvo 
*Q*X =kLmupk,Ok;ouH zb'wadYJskdvj6o =;'c]h; g5b']tf̂ihvoc]h; dkPwdhdYJ;jk8;yo 
 
                                         Z py',uvuds}kP X 


