ชุดความรู ๓
ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน
เรียบเรียงโดย วัฒน ศรีสวาง

ความหมายของวรรณกรรม
คํา "วรรณกรรม" นี้ ใชเปนครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เขียนขึ้นทั้งหมด จะใชรูปแบบใดหรือเพื่อความมุงหมายใดก็ได
เชน นวนิยาย เรื่องสั้น บทละครพูด บทละครรํา สารคดี บทความ ตํารา ขาว ประกาศแจงความ
ฉลากยา คําอธิบายวิธีใชตางๆ ฯลฯ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๐ : ๑) ชุติมา สัจ
จานันทและคณะ (๒๕๔๓ : ๑)
ใหทรรศนะวา วรรณกรรมเปนบันทึกความรู ความคิด
ประสบการณของมนุษย สืบทอดและสรางความเชื่อมตอของสังคม เปนกระจกสะทอนใหเห็น
ภาพชีวิตความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนทรรศนะ ความเชื่อ
ของผูคนในสังคม
กลุมชนในภาคอีสานตางก็มีวรรณกรรมของตนเอง เชน กลุมเขมร-สวย กลุมโคราช ก็
มีวรรณกรรมของตนเอง ซึ่งเรียกวา "วรรณกรรมเขมร" และ "วรรณกรรมโคราช" ตามลําดับ แต
ในที่นี้ จะกลาวถึงเฉพาะวรรณกรรมของกลุมไทย-ลาว ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของภาคอีสาน
ความเปนมาของวรรณกรรมอีสาน
ชาวอีสานกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว ไดสืบทอดวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขงรวมกับชาวลาน
ชางมาตั้งแตอดีต ฉะนั้นจึงมีลักษณะรวมกันอยูมากทางดานวรรณกรรม ตัวอักษร ตลอดจน
ภาษาพูด โดยเมื่อพิจารณาอยางละเอียดแลวพบวาภาษาอีสานกับภาษาลาวมีความคลายคลึง
กันมาก จนเกือบเปนภาษาเดียวกัน จะตางกันที่สําเนียงเพี้ยนกันเพียงเล็กนอยเทานั้น
ในการสืบทอดวัฒนธรรมดานวรรณกรรมและตัวอักษรนั้น พบวาอาณาจักรลานชาง ได
มีความสัมพันธใกลชิดกับอาณาจักรลานนาในสมัยราชวงศมังราย ดังปรากฏในพงศาวดารลาน
ชางและพงศาวดารโยนก กลาวไววา ในสมัยพระเจาโพธิสารราชแหงลานชาง (พ.ศ. ๒๐๖๓ ๒๐๙๓) ไดสงราชทูตไปขอพระไตรปฎก ๖๐ คัมภีร และพระเทพมงคลเถระจากเชียงใหม สมัย
พระเมืองแกว ไดไปเผยแผพระธรรมในอาณาจักรลานชางเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๖ วรรณกรรมและ
ตัวอักษรจึงเขาไปในลานชางในครั้งนั้นดวย และเมื่อชาวลานชางขยายกลุมชนมาอาศัยที่ภาค
อี ส าน ได นํ า วั ฒ นธรรมเหล า นั้ น มาด ว ย จึ ง พบว า วรรณกรรมอี ส านจํ า นวนมากมี เ นื้ อ เรื่ อ ง
เหมือนกับวรรณกรรมทางภาคเหนือ เชนเรื่องนางผมหอม จําปาสี่ตน สังขสินชัย และลิ้นทอง
เปนตน
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ประเภทของวรรณกรรมอีสาน
วรรณกรรมอีสานมีการแบงหลายลักษณะ หลายประเภท ตามที่แสดงในแผนภูมิตอไปนี้
แผนภูมิ ๓ โครงสรางประเภทของวรรณกรรมอีสาน
วรรณกรรมอีสาน
(แบงตามเนือ้ หาสาระ)

-วรรณกรรมพุทธศาสนา
-วรรณกรรมประวัติศาสตร
-วรรณกรรมนิทาน
-วรรณกรรมคําสอน
-วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด
(แบงตาม การจดบันทึก)

ไมเปนลายลักษณหรือมุขปาฐะ

เปนลายลักษณหรือบทประพันธ

นิทานกอม คําทวย เพลงเด็ก หมอลํา เซิ้ง คําสอย ฯลฯ

(แบงตาม ลักษณะการประพันธ)

รอยกรอง

รอยแกว

(แบงตามประเภท คําประพันธ)

กาพย

ลํา
-วชิรปนตี
-วิชชุมาลี

กลอน

อาน

โคลง

ยอย

กฎหมาย ตําราตางๆ ฯลฯ

ฮาย
-วชิรปนตี
-มหาวชิรปนตี
-ฮายยาว

-วชิรปนตี
-กลอนขึ้นลง
-วิชชุมาลี
-ผญา
-โคลง ๕ หรือวิชชุมาลี
-อักษรสังวาส
-โคลงสุภาพหรือมหาสินธุมาลี
-สัพสอดหรือเทียมแอก

โสก
-โสกสอง
-โสกสาม
-โสกสี่
-โสกหา
-โสกหก
-โสกเจ็ด
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ตามรายละเอียดตอไปนี้
วรรณกรรมอีสานแบ งไดหลายลักษณะ กลาวคือ ถาแบงตามเนื้อหาสาระ แบงเปน
วรรณกรรมทางพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร วรรณกรรมคําสอน วรรณกรรมนิทาน
และวรรณกรรมเบ็ดเตล็ด (ธวัช ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ข : ๔-๒๐) ถาแบงตามการจดบันทึก มี ๒
ประเภท ไดแก วรรณกรรมที่ไมเปนลายลักษณหรือแบบมุขปาฐะ และวรรณกรรมที่เปนลาย
ลักษณ หรือบทประพันธ ถ าแบงตามลั กษณะการประพันธ แบงเปนรอยแกวและรอยกรอง
(มนัส สุขสาย. ๒๕๔๔ ก) ประเภทรอยกรองสามารถแบงตามประเภทคําประพันธ เปน ๕ แบบ
คือ กาพย กลอน โคลง ฮาย และโสก (มหาศีลา วีรวงศ. ๒๕๓๙) ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. วรรณกรรมไมเปนลายลักษณหรือแบบมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่บอกเลา
ตอๆ กันมา วรรณกรรมบางอยางนั้นเปนทั้งแบบมุขปาฐะและแบบลายลักษณ แลวแตวาจะ
ปรากฏหลักฐานเปนลายลักษณอักษรหรือไม ตัวอยางเชน
นิทานกอม เปนนิทานพื้นบานสั้นๆ (กอม แปลวา สั้น) มักจะเปนนิทานตลก
โปกฮา สองแง สองงาม หรือประเภทชิงไหวชิงพริบ เชน พี่อาย (พี่เขย) ฝากเยี่ยวนาสาว
(นองเมีย) พอเถา (พอตา) กับลูกเขย บักเซียงเหมี้ยง หัวพอ (หลวงตา) กับจัว (เณร) นอย
เปนตน
คําทวย หรือปริศนาคําทาย ซึ่งมีหลายลักษณะ เชน คําทวยเกี่ยวกับมนุษย คํา
ทวยเกี่ยวกับเครื่องมือทํามาหากิน คําทวยเกี่ยวกับพืช สัตว คําทวยเกี่ยวกับดินฟาอากาศ คํา
ทวยเกี่ยวกับศาสนาและประเพณี เปนตน
เพลงเด็ก เปนเพลงพื้นบานไทยอีสานที่รองกันมาตั้งแตโบราณ มีหลาย
ประเภท เชน เพลงกลอมลูก เพลงปลอบเด็ก (แมหรือผูเลี้ยงจะขับรอง เวลาอาบน้ํา ปอนขาว
หรือเลนกับเด็กๆ) เพลงประกอบการละเลน (เด็กๆ จะขับรองขณะเลนกันเพื่อความสนุกสนาน)
หมอลํา เปนเพลงพื้นบานของชาวไทยอีสานที่สนุกสนานใหความบันเทิงและ
เปนที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีลีลาการขับรองที่สนุกสนานเราใจ สามารถประยุกตเขากับดนตรี
สากลไดอย างลงตั ว แต ดั้งเดิมนั้นหมอลําจะขับรองประกอบดนตรี คือ แคน พิน และกลอง
เทานั้น มีหลายประเภท ไดแก ลําหมู ลําคู ลําชิงชู ลํากลอน ลําพื้นหรือลําเรื่อง ลําผีฟา ถาแบง
ตามทํานองลําหรือ "ลาย" อาจแบงเปน ลําทางสั้น ลําทางยาวหรือลําลอง ลําเตย ลําพูไทย ลําตัง
หวาย ลําเพลิน ลําเวียง ลําซิ่ง เปนตน คําประพันธที่นํามาขับรองหมอลําเปนประเภท "กลอน"
ถาเปนกลอนลําสั้นๆ จดจําขับรองตอๆ กันมา ก็เปนประเภทมุขปาฐะ ถากลอนลําเปนเรื่อง
ยาวๆ เขี ย นไว เ ป น ลายลัก ษณ อัก ษร เช น กลอนลํ า เรื่ อ งสั งข สิ น ชัย ก็ ถื อ วา เป น วรรณกรรม
ประเภทลายลักษณ
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เซิ้งหรือลําเซิ้ง เปนการขับรองอยางหนึ่ง มีลักษณะพิเศษคือมีคนหนึ่งเปนคน
ขับรองนํา มีลูกคูอยางนอยหนึ่งคนขับรองซ้ําประโยคเดียวกันไปเรื่อยๆ ที่นิยมขับรองกัน ไดแก
เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนางแมว เซิ้งนางดง เปนตน คําประพันธที่นํามาเซิ้งเปนประเภท "กาพย"
คําสอย เปนลีลาการใชภาษาอยางมีศิลปะอยางหนึ่งของชาวไทยอีสาน คํา
สอยเปนบทพูดใหคลองจองกันสั้นๆ มักพูดสอดแทรกขึ้นขณะมีการแสดงหมอลํา เพื่อสราง
บรรยากาศที่สนุกสนานยิ่งขึ้น มักจะขึ้นตนดวยคําวา "สอย สอย ..." ลงทายดวยคําวา "...จังซีกะ
วาสอย" คําสอยมักจะมีลักษณะสองแงสองงาม ลอเลียน ตลกโปกฮา บางทีอาจถึงขนาดลามก
หยาบโลน แตในมิตินั้น ชาวไทยอีสานถือวาเปนที่ยอมรับได เชน
"สอย สอย ผักกะโดนกินกับลาบกับกอย ใผบมีเมียนอย เปนคนดอยพัฒนา...จังซีกะวาสอย"

๒. วรรณกรรมประเภทลายลักษณ
วรรณกรรมประเภทลายลักษณของอีสานมีหลากหลาย มีผูจัดกลุมตามสาระไว
หลายประเภท เชน ศาสตราจารยธวัช ปุณโณทก (๒๕๔๔ ข : ๑๔) แบงไว ๕ ประเภท คือ
๒.๑ วรรณกรรมพุทธศาสนา เปนนิทานชาดกและตํานานพุทธศาสนา
๒.๒ วรรณกรรมประวัติศาสตร เชน ทาวฮุงทาวเจือง พื้นเวียง พื้นเมืองอุบล
ตํานานขุนบรม เปนตน
๒.๓ วรรณกรรมนิทาน เชน นางผมหอม สังขสินชัย กําพราผีนอย เปนตน
๒.๔ วรรณกรรมคํ า สอน เช น ธรรมดาสอนโลก ท า วคํ า สอน เสี ย วสวาด
เปนตน
๒.๕ วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด เชนบทสูดตางๆ ผญา นิทานกอม เปนตน
อย า งไรก็ ต าม การแบ ง ประเภทดั ง กล า วอาจยั ง ไม ค รอบคลุ ม ทั้ ง หมดเนื่ อ งจากว า
วรรณกรรมอีสานมีลักษณะประสมประสาน นั่นคือมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันหลายสาระในเนื้อเรื่อง
เดียวกัน เชน เรื่องผาแดงนางไอ อาจเปนวรรณกรรมประวัติศาสตรหรือ เปนนิทานชาดก ก็ได
อาจารยปยะฉัตร ปตะวรรณ (ม.ป.ป.) ภาควิชาประวัติศาสตร วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
(สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี) ไดสํารวจใบลานในภาคอีสาน ๕ จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร
รอยเอ็ด หนองคาย และอุบลราชธานี ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดจัดหมวดหมูของ
วรรณกรรมไว ๔ หมวด คือ
๑. วรรณกรรมตํานานประวัติศาสตรและตํารา สํารวจได ๑๗ เรื่อง เชน
พระเจาเลียบโลก ลําธาตุสะกุง ทาวยี่ทาวเจียง กลอนลําเวียงจันทน ตํานานขุนบรม เปนตน
๒. วรรณกรรมคําสอน ความเชื่อ ประเพณี ความรู สํารวจได ๓๑ เรื่อง
เชน ธรรมดาสอนโลก ทาวคําสอน กาลนับมื้อสวย ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ หนังสือกอมกันยักษ
นิสัยสอนโลก อินทิญาณสอนลูก เปนตน
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๓. วรรณกรรมชาดก สํารวจได ๘๘ เรื่อง เชน สุริยวงศ จําปาสี่ตน ทศชาติ
นางผมหอม อรพิน คัทนาม แตงออน พระยากาเผือก ขูลูนางอั้ว ทาวโสวัจ เปนตน
๔. วรรณกรรมเพื่อพิธีทางศาสนา สํารวจได ๙๗ เรื่อง เชน ปถมสมโพธิ์
มหาชาติ อริยทรัพย สังกาศ พระยมก ฉลองการะพึก คาถาพัน เปนตน

ฉันทลักษณของวรรณกรรมอีสาน
ประยอม ซองทองและคณะ (๒๕๓๘. : ๑) กลาวไวในหนังสือเรียนภาษาไทย เรื่องการ
แตงคําประพันธ วา ฉันทลักษณ เปนชื่อตําราหลักภาษาในสวนที่วาดวยการแตงคําประพันธที่
เปนกาพย กลอน โคลง ฉันทตางๆ ซึ่งปจจุบันเรียกคําประพันธเหลานี้รวมกันวา "รอยกรอง"
(โบราณใชคําวา "กานท")
มีผูอธิบายรูปแบบของฉันทลักษณวรรณกรรมอีสานไวตางกัน เชน ศาสตราจารยธวัช
ปุณโณทก อธิบายฉันทลักษณวรรณกรรมอีสานไว ๓ แบบ คือ โคลงสาร กาพย และราย (ฮาย)
(ธวัช ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ข : ๒๐-๒๔) มหาศีลา วีรวงศ (๒๕๓๙) ไดอธิบายรูปแบบฉันท
ลักษณวรรณกรรมอีสานไว ๕ แบบ คือ กาพย กลอน โคลง ฮาย และโสก ซึ่งไดรวบรวมไวใน
หนังสือ "แบบการแตง กาพย กลอน โคลง โสก ผญา กลอนลํา กลอนอาน กาพยสารวิลาสินี"
ขอบังคับทางฉันทลักษณของคําประพันธอีสาน
๑. คณะ คือการกําหนดจํานวนคํา ลักษณะคํา คําสรอย บท บาท และวรรคของคํา
ประพันธแตละประเภท
๒. สัมผัส ในคําประพันธอสี านเรียกวา "กาย" มีทั้งกายใน และกายนอก
ลักษณะของคําในการแตงคําประพันธ
มหาศีลา วีรวงศ (๒๕๓๙ : ๓) อธิบายลักษณะของคําที่ใชในการแตงคําประพันธวา
"คํา" นั้น หมายเอาคําพูดหนึ่งๆ ซึ่งประกอบดวย สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต ประสมกันแลว
อานออกเสียงมีความหมาย มีทั้งคําโดดและคําหลายพยางค
คําโดด คือคําที่มีพยางคเดียว เชน กิน นอน น้ํา นก ไฟ เปนตน
คําหลายพยางค ไดแก คําที่ใชอักษรนํา เชน ตลาด เสมอ เสวย ไสว แสวง ผญา เปน
ตน คําที่ขึ้นตนดวยสระอะ เชน สะเทิน กระดาน กระทํา กระสัน เปนตน หรือคําที่แผลงมาจาก
ภาษาบาลี เชน เจียร บัวร บริ (เชน ในคําวา เจียรจาก บัวรพา บริวาร เปนตน) คําเหลานี้ลวน
เปนคําเดียวทั้งสิ้น
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๖

ยังมีคําอีกจําพวกหนึ่งที่บัญญัติในคําประพันธอีสาน คือคําสุภาพ คําเอก คําโท คําเปน
คําตาย คําสรอย ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. คําสุภาพ คือคําเปนทั้งหมดที่ไมกํากับดวยรูปวรรณยุกต
๒. คําเอก คือคําที่กํากับดวยรูปวรรณยุกตเอกทั้งหมด และใช "คําตาย" แทนได
๓. คําโท คือคําที่กํากับดวยรูปวรรณยุกตโททั้งหมด หรือที่เรียกวา "คําทุม"
๔. คําเปน คือคําที่ประสมสระเสียงยาวในแม ก กา และคําที่สะกดแม กง กน กม เกย
เกอว รวมทั้งสระ อํา ไอ ใอ เอา
๕. คําตาย ไดแกคําที่ประสมสระเสียงสั้นในแม ก กา และคําที่สะกดแม กก กด กบ
๖. คําสรอย คือคําที่เพิ่มเขาไปในคณะตามขอบังคับของฉันทลักษณ เพื่อใหใจความ
สมบูรณ หรือเพื่อความไพเราะ ในคําประพันธอีสานตามปกติมีคําสรอยได ๒-๔ คํา สามารถวาง
ไวไดทั้งหนาวรรค เชน อันวา คันวา แมนวา เปนตน และวางไวหลังวรรค เชน แทแลว แมแลว
ทานเฮย จริงดาย แทดาย เปนตน
คํากาย (สัมผัส)
ในคําประพันธหรือบทรอยกรองอีสานใชการสัมผัสหรือการกายดวยสระและดวย
พยัญชนะ มีทงั้ กายในและกายนอก เปนการกายดวยเสียงสระและพยัญชนะ คือ
เสียงโทน คือคําที่มีเสียงเดียวกัน ทั้งสระและตัวสะกด จะตางกันที่พยัญชนะตนหรือ
วรรณยุกต เชน กาย - ดาย นาว - ทาว ซวง - ลวง ขา - งา เปนตน
เสียงโทนคู คือคําที่มีพยัญชนะตนเดียวกันหรือเปนอักษรคู (อักษรสูงคูกับอักษรต่ํา) มี
สระและตัวสะกดเดียวกัน แตตางกันที่เสียงวรรณยุกต เชน ไกล - ใกล งอน - งอน หอม ฮอม กวาง - กวาง บา - บา คํา - ค่ํา ไห - ไฮ เปนตน
คํากายใน (สัมผัสใน) คือการสัมผัสสระหรือพยัญชนะภายในวรรค ดวยเสียงโทนหรือ
โทนคู เปนการเลนคําเพื่อเพิ่มความไพเราะใหคําประพันธ ไมเปนขอบังคับของฉันทลักษณ
คํากายนอก (สัมผัสนอก) คือการสัมผัสดวยสระนอกวรรค เปนขอบังคับของคํา
ประพันธแตละประเภท
รูปแบบคํากายใน (สัมผัสใน)
กวี โ บราณอี ส านได แ ต ง คํ า ประพั น ธ ใ ห ก า ยใน ที่ ถื อ ว า เป น คํ า ประพั น ธ ที่ ไ พเราะ มี
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งคํากายสระและคํากายพยัญชนะ คํากายในนั้นไมใชขอบังคับทางฉันท
ลักษณ แตถาทําไดจะเพิ่มความไพเราะใหคําประพันธ แสดงใหเห็นศิลปะ ความเชี่ยวชาญใน
การใชถอยคําสํานวนของผูแตง คําประพันธประเภทกลอนบางชนิดไมบังคับคํากายนอก แตจะ
เนนที่คํากายในอยางเดียว รายละเอียดปรากฏในเรื่อง "กลอน" ซึ่งจะกลาวตอไป
รูปแบบคํากายมีลักษณะและชื่อเรียกตางๆ กัน ดังแสดงในแผนภูมิตอ ไปนี้
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แผนภูมิ ๔ ลักษณะคํากายของคําประพันธอีสาน

คํากาย (สัมผัส)

คํากายใน (สัมผัสใน)
กายสระ

กายพยัญชนะ

คํากายนอก (สัมผัสนอก)
(บังคับตามฉันทลักษณของ
คําประพันธแตละประเภท)

เคียงคู เทียบเคียง ทบเคียง ทบแอก
เคียง

เทียมคู

เทียมรถ เทียบรถ

ทบคู

เทียบคู

แทรกคู แทรกรถ

คํากายสระ
เปนการกายดวยเสียงโทน คือมีเสียงสระและตัวสะกดเดียวกัน แตอาจจะตางพยัญชนะ
ตนและวรรณยุกต มีรูปแบบและชื่อเรียกดังตอไปนี้
๑. สระเดียวกันเรียงกัน ๒ คํา เรียกวา "เคียงคู" เชน
...คอยเห็น ซวงลวงพนฮังฮามหลายหลาก
หกพี่นองเฮฮ่ําพลอยกลัว
ตาแดงเขมคือแสงสุริเยศ

ยาวฮอดฮอยประมาณเสนเชือกงัว
ซวงหลวงเหลียวถืกลมเฟอนฟน
พนพิษฮายอายฮอนยิ่งไฟ...
(สังขสินชัย)

๒. สระเดียวกันเรียงกัน ๓ คํา เรียกวา "เทียบเคียง" เชน
...ตามตาดหวยเทียวทองทางตีน
คีรีนั้นอยูเกษิมแสนภาค

หลิงสาขางางามเงาเงื้อม
พื้นฮาบเผี้ยนผาลานลวงสบาย...
(เวสสันดร)

๓. สองสระเรียงกันสระละ ๒ คํา เรียกวา "ทบเคียง" เชน
นับแตมาไกลนองทองปอนนอนเปยว

จิตพี่ยังเกี่ยวฝนพันเกี้ยวเหนี่ยวนํา

๔. มีสระอื่นคั่นกลาง ๑ คํา และอยูปลายวรรค เรียกวา "ทบแอก" หรือ "เทียม
แอก"
เปนการกายดวยเสียง "โทนคู" เชน
อันวาภูธรทาวทรงกระสันอกสั่น

สัพพะดวงดอกไมดงซางปาซาง
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พระก็พานางขึ้นเขางอนเมืองอน
คอยไปหนาดงหนายาวยาน
หอมดวงไมทรงสะออนอกออน
ภูธรทาวเหลียวคอยเดินคอย

ตามไตกอนผาลานสําฮาน
สองก็อุมออนนอยพาผายเผนผาย
สัพพะพิชโภชนพรอมในดาวดั่งดาว
นอยหนึ่งมมดงสานปาสาน
(เวสสันดร)

คํากายพยัญชนะ
เปนการกายดวยพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน หรือเสียงคูกัน (หมายถึงอักษรสูงที่มีเสียงคู
กับอักษรต่ํา เชน ข-ค ถ-ท ผ-พ ฝ-ฟ ส-ซ ห-ฮ หม-ม หน-น หง-ง หล-ล เปนตน) จะ
ตางกันที่สระ ตัวสะกด หรือวรรณยุกต ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. พยัญชนะเสียงเดียวกันเรียงกัน ๒ คํา เรียกวา "เคียง" เชน
มึงหากพาโลเลนแนวมึงสมเสพ
ก็จึงเกิดลูกนอยเปนฮูปกุมภี

ลงทาน้ําสมเลนซาติมึง บหยาแลว
มีผิวผางดังแนวนามเซื้อ
(นางแตงออน)

๒. พยัญชนะเสียงเดียวกันเรียงกัน ๓ คํา เรียกวา "เทียมคู" เชน
เมื่อนั้น ภูวนารถฮู คอยเคียดคืนพะลัน
ยอตาวแสงปนปุนจัดฮอน
นงคราญเบื้อพระทัยนางจักแตก
ตานสั่งเสื้อเสียงแจงจากไป
คอยอยูดีเยอ ผัวขวัญขอยมีคุณลนเกษ กูเอย นองจักลาจากเจาเดินดั้นดุงไพร
คันวา เจาตื่นแลวใหฮีบคอยตามไป แดเนอ
(สังขสินชัย)

๓. พยัญชนะเสียงเดียวกันเรียงกัน ๔ คํา เรียกวา "เทียมรถ" เชน
เมื่อนั้น บรรทมทิพยอาสนอินทรแข็งฮอน
เทวราชตั้งวิชัยชวยใสคาว
สรรพสรรครบเครื่องมวลมีพรอม
ภูเบศรเจาใจแจงจอดเซา

อินทรก็เห็นบาทาวทรงการกลางเถื่อน
มีมากพอมภาโภชนโภชนัง
บาฮามฮูอินทราทานทอด
ผอเห็น สูรยเคื่อนคอยลับเหลี่ยมลงแลง
(สังขสินชัย)

๔. พยัญชนะเสียงเดียวกันเรียงกัน ๕ -๗ คํา เรียกวา "เทียบรถ" เชน
กากองกานแกมกิ่งบัวทอง
มาซมสอยซมสองสมสู
พี่ก็ มาทอนทาวพรอมพ่ําชมสนุก

ทุกวันตูไคหุมเห็นหนา
มาจวบเจาแพงซางซางจา
โอนโอยอันอาวโอยเอาอาง
(ทาวฮุงทาวเจือง)

๕. สองพยัญชนะเรียงกัน ๒ คู เรียกวา "ทบคู" เชน
เมื่อนั้น ยักษ โกรธกลา ปุนปาว คดีเมือง
เสียงสูรย เทาเถิงทรงฮองไฮ

ยนยนยกทอนทองทั้งคาย
พรอมพาบ กลั้วกุมทาวครืนเคร็ง
(สังขสินชัย)
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๖. สองพยัญชนะเรียงกัน ๓ คู เรียกวา "เทียบคู" เชน
บาบ พลั้งพลัน สอดสายธนู
เสียงสูรยเทาเสมอเฟอนฟาหวั่น

กํากง ผายผาพล มารมาง
ยักษขาดขอนเขินมางหมุนกระจวน
(สังขสินชัย)

๗. สองหรือสามพยัญชนะเรียงกัน แลวมีพยัญชนะอื่นคั่นกลาง ๑ คํา เรียกวา
"แทรกคู" เชน
ภูวนาถนอยฮักพี่เซียงเคือ
ปานนี้ ละออเนื้อนง ปาง พระพี่ กูพุน

คอนคอนคิด สู ลวงเลยของ
ดีแก เดือนเฮื่อแจงเจียร ฟา สองใส
(ทาวฮุงทาวเจือง)

๘. สองหรือสามพยัญชนะเรียงกัน แลวมีพยัญชนะอื่นคั่นกลาง ๒ คํา เรียกวา
"แทรกรถ" เชน
บอาจตั้งอดอยูเปนตัว ไดแลว
ฟงยิน ครืนครืนเคา พลมาก ขามเขิน

กองกัน ลดมอด โดยดอมเจา
(ทาวฮุงทาวเจือง)
สีโหเห็นลาวลามเลียนลม
(สังขสินชัย)

การแตงคําประพันธอีสาน
การแตงคําประพันธอีสานทีจ่ ะกลาวตอไปนี้ เรียบเรียงตามหลักการของมหาศีลา วีรวงศ
(๒๕๓๙) ซึ่งไดอธิบายหลักการแตงกาพย กลอน โคลง ฮาย และโสกไวดังตอไปนี้

๑. กาพย
ประยอม ซองทองและคณะ (๒๕๓๘ : ๘๘) อธิบายความหมายของกาพยวา มาจากคํา
วา "กวิ" ในภาษาบาลี เกิดจากการแผลงสระอิ เปน ย เติมสระอา แลวแผลง ว เปน พ เปน
กาพย แปลวา "คําของกวี" หรือ "เหลากอแหงกวี"
ในภาษาไทยอีสาน "กาบ" หมายถึงสิ่งที่เปนกลีบหรือแผนบางๆ ซอนกันอยู เชน กลีบ
ดอกบัว เรียกวา กาบบัว กาบใบหมากเมื่อแกรวงลงมา เรียกวา "กาบอะลาง" เปนตน
บทกวีไทยกลางมีกาพยหลายแบบ เชน กาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค
กาพยหอโคลง กาพยเหเรือ เปนตน ขณะที่กาพยอีสานมีเพียงแบบเดียว เขาใจวาเอาตัวอยาง
มาจากวิธีแตงกาพยวชิรปนตี ตางกันที่ กาพยวชิรปนตี มีวรรคละ ๑๐ คํา แตกาพยอีสานมีวรรค
ละ ๗ คํา วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องประพันธดวยกาพย เชน กาพยปูสอนหลาน กาพยหลาน
สอนปู กาพยพระมุนี กาพยรถไฟหลวง กาพยโลกนิติอีสาน เปนตน รวมทั้งบทเซิ้งตางๆ เชน
เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนางแมว เปนตน มีขอกําหนดดังนี้

วัฒน ศรีสวาง
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คณะ กําหนดจํานวนคําแตละวรรค ๗ คํา ไมกําหนดจํานวนวรรค สามารถแตงไปได
เรื่อยๆ จนกวาจะจบเรื่อง
สัมผัส กําหนดการสัมผัสระหวางวรรค โดยใหคําสุดทายของวรรคหนาสัมผัสกับคําที่ ๑
๒ หรือ ๓ ของวรรคตอไป แตนิยมสัมผัสคําที่ ๓ ดวยเสียงโทนเดียวกัน
แผนผัง
๑ ๒ ๓
๔ ๕ ๖ ๗
๑ ๒ ๓
๔ ๕ ๖ ๗
๑ ๒ ๓
๔ ๕ ๖ ๗
๑ ๒ ๓
๔ ๕ ๖ ๗
ตัวอยาง กาพยหลานสอนปู
ฮีดผูเฒา
อธิบาย
ใหผูเฒา
ชวนกินทาน
ชวนลูกบาน
ชวนลูกหลาน
ใหฉลาด
ใจเปนบุญ
อยาอวดอาง

มีแทบหลาย
หลานจําจื่อได
ชวนลูกชวนหลาน
ทําบุญอยาคาน
ใสบาตรสูวัน
ฟงธรรมอยาขาด
หนแหงทางขุน
เมตตาแผกวาง
ยองวาตัวดี

กาพยรถไฟหลวง (บรรยายการเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึง
อุบลราชธานี)
ทางรถไฟอุบลโคราช
มันเหลือดีอุบลกรุงเทพ
เดินตามคราวเถิงเดือนจึงฮอด
อัศจรรยมันเร็วมันแลน
ขึ้นรถแดงชั้นสามขนาด
...
รถบซาออกแลนตามราง
ที่เขาจอดอําเภอวาริน
อยูทิศใตคนฟากฝงมูล
เปนสงารถแลนบนาน
เพิ่นไปกูเมืองเกามาแปง
เอามาไวอําเภอทักษิณ

ของประหลาดแตกอนบมี
มันเปนเขตทางยืดทางยาว
รถไปทอดบเถิงสองวัน
ตั้งหากแมนคาจางบแพง
สิบสองบาทกรุงเทพอุบล. . .
ไปเบิดทางเจ็ดสิบหาสุดยอด
อยูทักษิณอุบลเมืองใหญ
เขาจึงพูนถนนลงทา
เวานิทานวารินใหฮู
มันอยูแขวงอุบลทางใต
ตามพื้นดินซื่อคําน้ําแซบ. . .

วัฒน ศรีสวาง
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๑๑

๒. กลอน (หรือ "กอน" ในภาษาไทยอีสาน)
คําวา "กลอน" นี้ หมายถึงคําพูดที่จัดเปนระเบียบ และมีถอยคําสัมผัส กายกัน พาดกัน
คลายกับกลอนบานกลอนเรือน ศาสตราจารยธวัช ปุณโณทก (๒๕๔๔ ข) และอาจารยมนัส
สุขสาย (๒๕๔๔ ก) เรียกคําประพันธชนิดนี้วา "โคลงสาร" ในที่นี้จะเรียก "กลอน" ตามแบบ
ของมหาศีลา วีรวงศ ซึ่งไดจําแนกกลอนเปน ๓ ประเภท คือ กลอนลํา กลอนอาน และกลอน
ยอย กลอนทั้งสามแบบไดตัวอยางมาจากกาพยวิชชุมาลี และกาพยวชิรปนตี ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๒.๑ กลอนลํา
แตงขึ้นเพื่อใชลําโดยเฉพาะ (ซึ่งจริงๆ แลว รอยกรองอีสานอื่นๆ ก็สามารถนํามา
เปนบทลําได) กลอนลํามี ๒ แบบ คือ กลอนลําแบบวชิรปนตี และกลอนลําแบบวิชชุมาลี มีความ
แตกตางกันดังนี้
แบบที่ ๑ กลอนลําแบบวชิรปนตี มีลักษณะคลายกาพย คือไมมีบท แตงเปนวรรคไป
เรื่อยๆ จนกวาจะจบเรื่อง มีขอกําหนดดังนี้
คณะ กําหนดใหวรรคหนึ่งมี ๗ คํา มีสรอยหนาวรรค ๒ ถึง ๔ คํา
สัมผัส กําหนดใหคําสุดทายของวรรคสัมผัสกับคําที่ ๓ ของวรรคตอไปดวย
เสียงโทนเดียวกัน ตางจากกาพยที่คําสรอย กลาวคือ กลอนแบบนี้สามารถมีสรอยหนาวรรคได ๒
ถึง ๔ คํา ขณะที่กาพยไมมีคําสรอยเลย
แผนผัง
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
ตัวอยาง กลอนลําแบบวชิรปนตี

ยอนอยาก
ใจพี่
นองซิ
เห็นวา
ซิบ

ฟงเดอนอง
พี่มาเวียน
เทียวขามโคก
ไดบังอร
ไกวคืออู
บโสดา
พี่ผูฮาย
อยากถนอม

ปองเลี่ยนอินทรเขียน
จนทางเปนโสก
จนหัวเขาคอน
มานอนซอนคู
โตนเตนไปมา
สาลือส่ําอาย
กายก่ําดําผอม
เคียงกายหมายฮวม...

วัฒน ศรีสวาง
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๑๒

แบบที่ ๒ กลอนลําวิชชุมาลี
กลอนลําแบบนี้มีวิธีแตงเหมือนกลอนอานวิชชุมาลี มีขอกําหนดดังตอไปนี้
คณะ กําหนดบทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคหนึ่งมี ๗ -๙ คํา สามารถมีสรอยได ๒-๔
คํา วางไวหนาวรรค
สัมผัส คําสุดทายของวรรค จะสัมผัสกับคําที่ ๑ ๒ หรือ ๓ ของวรรคถัดไป
แผนผัง
๔ ๕j ๖ ๗
(๐ ๐) ๑ ๒j ๓h
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓
๔j ๕ ๖ ๗h
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓h
๔ ๕ ๖ ๗j
(๐ ๐) ๑ ๒j ๓h
๔ ๕h ๖j ๗
ตัวอยาง กลอนลําแบบวิชชุมาลี
๑)

มาจัก

๒)
ปางเมื่อ
อันวา
มีเขาของก็บ
๓)
ฝูงหมู
อันวา
ชุมผู

จาระในเรื่องเวียงจันทนชั้นเกา
สมัยแตเคาคนเฒาเลามา
ปางคณะแตกี้แตที่คืนหลัง
พระมหาราชวังยังอยูดีมีเจา
สาลีขาวในนาฟาทอง
มีผูฮายกายหนาฝาฝน
นับแตพื้นทีปถิ่นดินลาว
ซาวลาวกาวซาวนาตากา
งัวควายมาแนวใดก็ไดปอย
สาวส่ํานอยนมโตนส่ําหัว

(หมายเหตุ การแตงกลอนที่มีบังคับบทละ ๔ วรรคนี้ สามารถขึ้นตนดวย ๒ วรรคหลัง
ได แตบทตอๆ ไปตองใหครบ ๔ วรรค)
๒.๒ กลอนอาน
เปนบทประพันธที่แตงขึ้นเพื่อบอกเลาเรื่องราว นิทานตางๆ ในหนังสือผูกที่ใช
อานหรือเทศน (ไมมีเปาหมายเพื่อใชลํา แตอาจใชเปนบทลําก็ได) มีวรรณกรรมจํานวนมากแตง
ดวยคําประพันธประเภทกลอน เชน จําปาสี่ตน นางผมหอม ทาวคําสอน พระยาคํากอง สังขสิน
ชัยเปนตน โดยเฉพาะเรื่องสังขสินชัย ซึ่งแตงโดยทาวปางคํา กวีชาวลานชางนั้น ถือวาเปนบท
กลอนที่ไพเราะที่สุดในบรรดาบทกวีแหงอีสาน (มหาศีลา วีระวงศ. ๒๕๓๙ : ๑๘) กลอนอานมี ๔

วัฒน ศรีสวาง
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แบบ คือ กลอนอานวชิรปนตี กลอนอานวิชชุมาลี กลอนอานอักษรสังวาส และกลอนอานสัพสอด
หรือเทียมแอก (ทบแอก) ดังรายละเอียดตอไปนี้
แบบที่ ๑ กลอนอานวชิรปนตี
กลอนแบบนีใ้ ชเฉพาะคํากายนอกใหตอเนื่องกันไปทุกๆ บาทเหมือนกาพย เปน
กลอนที่แตงงาย แตเนื้อกลอนไมซาบซึ้งนัก เชนเรื่องสุริยวงศ แตงออน เปนตน มีขอกําหนดคือ
คณะ กําหนดบทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคละ ๗ คํา อาจมีสรอยหนาวรรคไมเกิน
๔ คํา หลังวรรคสุดทาย ๒ คํา
สัมผัส คําสุดทายของวรรคสัมผัสกับคําที่ ๑ ๒ หรือ ๓ ของวรรคตอไป
แผนผัง
(๐ ๐)
(๐ ๐)
(๐ ๐)
(๐ ๐)

๑
๑
๑
๑

๒j
๒
๒
๒j

๓h
๓
๓h
๓h

๔
๔j
๔
๔

๕j
๕
๕
๕h

๖
๖
๖
๖j

๗
๗h
๗j
๗

(๐ ๐)

ตัวอยาง กลอนวชิรปนตี
โลกบ
เฮียมนี้
ทานอยา
ทานอยา

หอนแตงตั้ง
กลัวปาปง
มาชวนเขา
มานั่งไกล

หญิงพาบสองผัว
บาปเวรภายหนา
อะเวจีหมอใหญ
เฮียมนี้ซิบดี แทแลว
(ทาวสุริยวงศ)

แบบที่ ๒ กลอนอานวิชชุมาลี
กลอนอานแบบนี้มีลักษณะคลายกับกลอนอานวชิรปนตีที่กลาวมาแลว ตางกันที่
คํากายเทานั้น มีขอกําหนดดังนี้
คณะ กําหนดบทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคละ ๗ คํา มีสรอยหนาวรรคไมเกิน ๔ คํา
หลังวรรค ๒ คําเชนเดียวกับกลอนวชิรปนตี ตางกันทีส่ ัมผัสที่ซับซอนกวา
สัมผัส
คําที่ ๗ ของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคําที่ ๑ ๒ ๔ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๓ (คําสุภาพ
เหมือนกัน)
คําที่ ๗ ของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคําที่ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๔ (คําโทเหมือนกัน)

วัฒน ศรีสวาง
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คําที่ ๗ ของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับคําที่ ๒ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๑ ในบทถัดไป (คําเอก)
คําที่ ๗ ของวรรคที่ ๔ สัมผัสกับคําสุภาพที่ ๑ ๒ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๒ ในบท
ถัดไป
แผนผัง
๑)
(๐
(๐
(๐
(๐

๐)
๐)
๐)
๐)

๑
๑
๑
๑

๒j ๓h
๒ ๓
๒ ๓h
๒j ๓h

๒)

๔
๔j
๔
๔

๕j
๕
๕
๕h

(๐ ๐) ๑ ๒j ๓h ๔ ๕j
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔j ๕
ตัวอยาง กลอนอานวิชชุมาลี
๑)

๒)

๓)

เฮาจัก แหนเงื่อนไวใหสวาง
คําเสนหาแหงใด
คอนคอนค้ําคอนคอน
มัดแมงถอยใจนอย
ใจใหญนอยนอยใหญ
คําสงสารหมื่นหมาย
เสนหาหอยเสนโห
อันหนึ่งนั้นอันนอย
จักปากโอโออาว
คําใดเดดั่งใด
เมื่อนั้น กษัตรีเจาเจืองลุน
ตูก็
เมี้ยนเครื่องตั้งใจถา

๖
๖
๖
๖j

๗
๗h
๗j
๗

๖ ๗
๖ ๗h

กระสันวอน
ดวงซอย
คึดใคร
แมงหาย
สนเท
หมายหมั้น
หายาก
เนื่องใน
แถมถนัด
ดอมดั้ง
ฮับพาก
จอดจง
(ทาวฮุงทาวเจือง)

แบบที่ ๓ กลอนอานอักษรสังวาส
เป นคําประพันธที่พบมากที่สุดในวรรณกรรมไทยอีสาน มีลักษณะคลายกับ
กลอนอานอื่นๆ ตางกันที่กลอนอักษรสังวาสนี้ ไมนิยมกายนอก แตเนน กายใน ตามรูปแบบที่
กลาวขางตน เชน เทียมคู เทียมรถ ทบคู เทียบคู แทรกคู แทรกรถ ตามความเหมาะสมและ
ความสามารถของกวี วรรณกรรมที่มีการเลนคําไดหลากหลายเกือบทุกวรรคไดแกเรื่องสังขสิน
ชัย ซึ่งถือวาเปนบทกลอนที่ไพเราะที่สุด
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คณะ กําหนดบทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคละ ๗ คํา มีสรอยหนาวรรคไมเกิน ๔
คํา หลังวรรค ๒ คํา
สัมผัส ใชการกายในอยางเดียว
แผนผัง
(๐ ๐) ๑ ๒j ๓h
๔ ๕j ๖ ๗ (๐ ๐)
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓
๔j ๕ ๖ ๗h (๐ ๐)
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓h
๔ ๕ ๖ ๗j (๐ ๐)
(๐ ๐) ๑ ๒j ๓h
๔ ๕h ๖j ๗ (๐ ๐)
ตัวอยาง กลอนอานอักษรสังวาส
คันวา
มันนั้น
ใหลูก
อันหนึ่ง
อยาได
ชาติที่
ฮูวา
แมนวา
คันวา
อันวา
อยาได

กายดานดาว
ลางลือเขา
สามกษัตริยเจา
แมตื่มถอย
ลอนจวบพอ
จงใจดอม
ใจหญิงนี้
ยักษบแพ
เดียรสานเซื้อ
ไดเกือกกั้ว
สีหราชทาว
ไลบาคาน

เดินฮอดกุมภัณฑ
เมื่อใด
ขาวเซ็งเซิงกลา
เจียมใจจงถี่
แถมตานแตประมาณ
อาเอกองคกษัตริย
ก็ดี
ดั่งโดยแฮงฮู
ตลบแปปนงาย
จริงแลว
เขาไดคองเคย
ภาษาสัตวตาง
ก็ดี
กันนั้นหากหอม
แมแลว
เจาออนสังขทอง
ก็ดี
ใหคอยทวนคําเกื้อ
กันเนอ
(สังขสินชัย)

แบบที่ ๔ กลอนอานสัพสอดหรือเทียมแอก
กลอนแบบนี้มีลักษณะคลายกลอนอื่นๆ ตางกันที่คํากาย จะใชการกายในแบบ
เทียมแอก (ทบแอก) เทานั้น (ดูรายละเอียดรูปแบบการกายในที่กลาวมาแลว) เปนกลอนที่
ไพเราะและแตงยาก เนื่องจากจะหาคําโทนคูที่มีความหมาย ถูกตําแหนงบังคับเอกโทและตองใช
สัมผัสนี้ทั้งบท (๔ วรรค) จึงจะถือวาสมบูรณ
คณะ เหมือนกับกลอนอานอักษรสังวาสที่ผานมา
สัมผัส ใชคํากายในเปนแบบ "เทียมแอก" คือคําที่ ๕ กายเสียง "โทนคู" กับคํา
ที่ ๗ (เสียงโทนคู คือคําที่มีพยัญชนะตนเดียวกันหรือเปนอักษรคู มีสระและตัวสะกดเดียวกัน
ยกเวนเสียงวรรณยุกตเทานั้นที่ตางกัน เชน ไกล - ใกล งอน - งอน หอม - ฮอม เปนตน)
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แผนผัง
๑)
(๐

๐)

๑

๒j

๓h

๔

๕j

๖

๗

(๐

๐)

(๐

๐)

๑

๒

๓

๔j

๕

๖

๗h

(๐

๐)

(๐

๐)

๑

๒

๓h

๔

๕

๖

๗j

(๐

๐)

(๐

๐)

๑

๒j

๓h

๔

๕h

๖j

๗

(๐

๐)

ตัวอยาง กลอนอานสัพสอดหรือเทียมแอก
๑)

หลิงเห็น

ดอยนั้น
๒)

๓)

คิดเถิง
๔)
บาก็

๕)

ฟงยิน
บางผอง
คือดั่ง

๖)
บาก็
คิดเถิง

ไมลาวลม
ภูธรเลาะ
เห็นผากวาง
อินทรแตงตั้ง
เล็งพากพื้น
พะลานเพียงงาม
ทุกประดากอน
ภูวนารถเจา
เยื้อนยากทาว
เดินดอยหลวง
เลยเขียวขึ้น
คุณแมปา
หลิงดอกไม
ยินดีผาย
ภูธรทาว
ขามขอบดาว
สกุณาเคา
ฮักฮวมซู
กอยกมเกี้ยว
สองกอมซู
นอยดุงเทา
ไพรสณฑแสน
ผายตนดั้น
แมและปา

เลียนฮอมเขาฮอม พุนเยอ
เลียบพะนอมน้ํานอง
เขาคําคอยค่ํา
เขาเฮื่องฮุงเฮือง
เปนฮมเฮืองฮม
ดั่งลานเลียนลาน
สุวรรณทีทุกที่
ใจสะลางฮุงหลัง
ทั้งแฮงโฮยแฮง
กวาไกลฤๅใกล
เขางอนมีงอน
ปุนไหฮ่ําไฮ
กานกองอินทรกอง
ลวงซอนซมซอน
เดินเดียวดั้นเดี่ยว
ไปหนาหนวงหนา
งอยคอนฮองวอน พุนเยอ
ซมกอยเกี่ยวกอย
มือไลซอนไหล
ซมเหงาสวงเหงา
เถิงเลาดอนเลา
ดานกวางดูกวาง
ดงยางเยือนยาง
โหยใหหอดหิว . . .
(สังขสินชัย)

วัฒน ศรีสวาง

ลักษณะวรรณกรรมอีสาน

๑๗

๒.๓ กลอนยอย
กลอนประเภทนี้เปนกลอนเบ็ดเตล็ดสั้นๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ กลอนขึ้น
ลง และผญา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑) กลอนขึ้นลง
เปนกลอนทีใ่ ชเปนบทนํากอนจะขึ้นกลอนลําใหม โดยเฉพาะลําทางสั้น
มักจะขึ้นตน "โอละนอ..." แลวตามดวยบทกลอนขึ้น จากนั้นจึงเปนกลอนลํา เมื่อจะจบกลอน
มักจะลงวา "...สีนานวลซวนอายไวแน เดอนองเดอ"
ตัวอยางกลอนขึ้นลํา (ทางสั้น)
"โอละนอ... แกมเปนเวิ่นแกมเจาเปนเวิ่น คันแมนเปนเมียเพิ่นใหเวินหนีไกลไกล คันบแมน
เมียใผใหเวิ่นมาทางพี้...โอละนอ นางเอย...แมนวาเดอนาง...."

๒) ผญา
ผญาไมมีรูปแบบฉันทลักษณเฉพาะตัว เปนร อยกรองแบบใดก็ได ที่
สั้นๆและมีความหมาย เปนสุภาษิต ใชในการสั่งสอน เปนคติเตือนใจ หรือการเกี้ยวพาราสีของ
หนุมสาว (ถาพูดโตตอบกันยาวๆ เรียกวา ผญาเครือ) ลักษณะของผญามีหลายแบบ เชน ผญา
บาทเดียว ผญาซ้ําคําหนา ผญาลอคํา เปนตน ดังตัวอยางผญาเครือ คําเกี้ยวพาราสีของหนุม
สาว ดังตอไปนี้
ชาย : นางเอย เจาผูงามโตงโหลง อายผูหลงทางมา สังบเอิ้นใสแน อายขอแวกินน้ํา พอสิไดแนบนอ
หญิง : อายเอย คันบติวานองทุกขไฮ ฮูปชั่วหัวหยอง คันอยากลองผญานาง กะแวมาตี้อาย
ชาย : นางเอย อายนี้คือจั่งไกผูนอย พอแตกอเฮียนขัน ตบปกขึ้น ตนโตกะยังออน ปากบทันแกกา
จาเจากะบเปน ดอกนาง
หญิง : อายเอย นองนี้คือดั่งบัวหวังน้ํา สิไปนําเทาซั่ว คันแมนน้ําแกงขึ้น บัวสิยื้อยืดนํา นั่นแลว
ชาย : นางเอย อายนี้คนขี้ฮาย ลี้อยูคือกบ เห็นคนมา ปอมปแลมลงน้ํา ซั่นแลว
หญิง : อายเอย นองนี้คือดั่งปลาเข็งขอน หนองนาน้ําเขินขาด ฝนบมาหยาดให สิตายแลงแดดเผา
นั่นแลว ...

๓. โคลง
คําวา "โคลง" บางแหงเขียนเปน "โคง" บางแหงเขียนเปน "คระโลง" บางแหงเขียนเปน
"ครรโลง" ก็มีความหมายอยางเดียวกันกับคําวา กอน หรือ กลอน คือ โคง หรือโคลง หมายเอา
สิ่งที่เกาะเกี่ยวกันเขาเปนรูปราง หรือเปนถองแถว เชน รางกระดูกเปนตน
"คําโคลง" แปลงมาจากกาพยวิชชุมาลีบาง มหาวิชชุมาลีบาง และกาพยมหาสินธุมาลี
บาง ที่พบในเรื่องทาวฮุงทาวเจือง มี ๒ อยาง คือโคลง ๕ หรือวิชชุมาลี และโคลงสุภาพหรือมหา
สินธุมาลี ดังตอไปนี้

วัฒน ศรีสวาง
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๓.๑ โคลง ๕ หรือ โคลงวิชชุมาลี
ที่เรียกวาโคลง ๕ นั้น เพราะโคลงนี้ใชคํากายเหมือนกับกาพยวิชชุมาลีหรือ
กลอนวิชชุมาลี โดยกําหนดบทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคละ ๕ คํา คํากาย กําหนดตามแผนผัง
ขางลางนี้ สวน เอก โท นั้นไมคอยแนนอนนัก โดยมากบทหนึ่งใหใส เอก ๔ คํา โท ๒ คํา
แผนผัง
๑)

๑
๑
๑
๑

๒ ๓j
๒ ๓
๒ ๓
๒h ๓j

๔
๔j
๔
๔

๕
๕h
๕j
๕

๑ ๒ ๓j
๑ ๒ ๓
๑ ๒ ๓
๑ ๒h ๓j
ตัวอยาง โคลง ๕ หรือโคลงวิชชุมาลี

๔
๔j
๔
๔

๕
๕h
๕j
๕

๒)

๑)

๒)

ลูกเพียงพอ
อยาจงใจ
มีคําเหลือง
เปนเจาผาน
ยั่งยั่งฟา
ฝนฮําดวง
จักหนีหนี
เจาฟาวั่ง

แขงเมือง
จากเหนา
ลานซั่ง
นครขวาง
หัวป
ดอกหญา
บได
เวใจ
(ทาวฮุงทาวเจือง)

๓.๒ โคลงสุภาพหรือมหาสินธุมาลี
โคลงนี้กําหนดใหบทหนึ่งมี ๔ วรรค โดยวรรคที่ ๑ ๒ ๓ มีวรรคละ ๗ คํา
วรรคที่ ๔ มี ๙ คํา วรรคที่ ๑ ใหเพิ่มสรอยหนาวรรคได ๒ คํา และวรรคที่ ๓ ใหเพิ่มสรอยทาย
วรรคได ๒ คํา โคลงบทหนึ่งใหมีคําเอกได ๗ คํา โท ๔ คํา และใชคํากายตามแผนผังตอไปนี้
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แผนผัง โคลงสุภาพหรือมหาสินธุมาลี
(๐

๐) ๑ ๒ ๓ ๔j
๑ ๒j ๓ ๔
๑ ๒ ๓j ๔
๑ ๒j ๓ ๔
ตัวอยาง โคลงสุภาพหรือมหาสินธุมาลี
๑)

๒)

๓)

มาลากองกิ่งกาน
ดวงหนึ่งแลหลิงดู
หอมฮสทั่วชุมพู
ขอบพระคุณเจาขอย
จักทานทัดใสเกลา
หอมยิ่งกันนิกาสุด
จักมีแหงใดดา
หกแหงสวรรคนครฟา
จักดวนขึ้นฟาเลา
จักอยูดอมเฝอผัก
จักดีบดีนัก
นานขึ้นเยียวความของ

๕h
๕
๕
๕h

๖
๖j
๖
๖j

๗
๗h
๗j (๐ ๐)
๗h ๘ ๙

งามตู
ชื่นชอย
ถนัดยิ่ง เฮียมเอย
ลื่นล้ําเสนโห ฯ
เกษา
แหลงหลา
ดูยาก พระเอย
บเปรียบไดเถิงสอง
ยังฮัก
เพื่อนนอง
สะเทินหาง พระเอย
พากนองหลายทาง ฯ
(ทาวฮุงทาวเจือง)

๔. ฮาย หรือ ราย
คําวา "ฮาย" นี้เปนลักษณะเสียงรองยาวโหยหวนของสัตวบางชนิด เชน ชะนี หรือนก
เคาแมวรองเมื่อจวนสวาง เสียงรองอยางโหยหวนนี้เรียกวา ชะนีฮายไม หรือนกฮายไม จึงใช
เรียกคําประพันธที่ขับดวยเสียงลากยาวสูงๆ ต่ําๆ เชนบทสูดขวัญ บทเทศนมหาชาติ เปนตน
ฮายมี ๓ ชนิด คือ ฮายวชิรปนตี ฮายมหาวชิรปนตี และฮายยาว ดังรายละเอียดตอไปนี้
๔.๑ ฮายวชิรปนตี
คณะ กําหนดใหบทหนึ่งมี ๔ บาท บาทละ ๒ วรรค วรรคละ ๕ คํา มีคํา
สรอยหนาวรรค ๒-๔ คํา สรอยทายบท ๒ คํา
สัมผัส กําหนดใหคําสุดทายของวรรค กายกับคําที่ ๒ หรือ ๓ ของวรรคถัดไป

วัฒน ศรีสวาง

๒๐

ลักษณะวรรณกรรมอีสาน

แผนผัง
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖ ๗

๘ ๙ ๑๐

(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖ ๗

๘ ๙ ๑๐

(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖ ๗

๘ ๙ ๑๐

(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตัวอยาง ฮายวชิรปนตี

๖ ๗

๘ ๙ ๑๐ (๐ ๐)

เปนประดุจดัง
ขุนจัก

ชุมลุมใบชอนอย
กันนิกาดอกแกว
เคยตามไปทุกแง
หนีเสียนาไพรมาง

เปนสอยยอมเพิงตา
บานแลวดอกแกมใบ
เลนแลวแหแหนมา
ไปอยูสรางตนเดียว แลเด ฯ
(ทานกัณฑ)

๔.๒ ฮายมหาวชิรปนตี
คณะ กําหนดใหแตงบทละ ๔ บาท บาทละ ๒ วรรค วรรคตน ๕ คํา วรรค
ปลาย ๖ คํา มีคําสรอยหนาวรรค ๒-๕ คํา
สัมผัส กําหนดใหคําที่ ๕ (คําสุดทายของวรรคตน) กายกับคําที่ ๘ (คําที่ ๓ ของ
วรรคตอไป) ในทางปฏิบัติ คํากายอาจเปลี่ยนแปลงได คือ คําที่ ๕ อาจกายกับคําที่ ๘ ๙ หรือ
๑๐ คําที่ ๑๑ กายกับคําที่ ๓ หรือ ๔ ของวรรคตอไป
แผนผัง
(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

(๐ ๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑
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ตัวอยาง ฮายมหาวชิรปนตี
ยทา ทลิทโท

ผูขานี้จักไป
ขานอยบใหผัว

หญิงฝูงใดนานา
ตกถอยชาขีนใจ
ทอดไฮยิ่งขีนใจ
ขี้ไฮวาจักหนี
เปนเจานั่งปุนปอง
เปนคูแกวผัวขวัญ
ตกถอยซาจักอัน
ยอมอวายหนายอคุณ
ลําบากดวยผัวตน
ยามเมื่อผัวขี้ไฮ

เห็นผัวมาเปนขอยขา
บมีอันใดสักสิ่ง
ขนขวายเลี้ยงชีวิตไจไจ
ยามเมื่อผัวเปนดีมูลมั่ง
หญิงจองหองวาจักอยู
พระจอมธรรมเอยเจาฟา
เทวดาในสวรรคฟากฟา
นางใจบุญยอมหายาก
ในเมืองคนหาบได
กมหนาตออดเอาดาย ฯ
(ทานกัณฑ)

๔.๓ ฮายยาว
ฮายยาวนี้กําหนดไววา ในวรรคหนึ่งมีจํานวน ๕ ถึง ๑๔ คํา สวนคํากายนั้น ให
คําสุดทายของแต ละวรรค กายกับ คําใดคําหนึ่งของวรรคตอไป ไมกําหนดจํา นวนวรรค ดัง
ตัวอยางบทเทศนมหาชาติ และบทสูดขวัญ ตอไปนี้
บทเทศนมหาชาติ
เจาจิงเห็นนางนักสนมทั้งหลาย
เสยยานอนหลายหลาก บางพองนอนบิ้วปากและโกนโฮ
บางพองนอนเปอยโตเหยือยผมอยูพีพากพีพาก บางพองนอนจูบปากและขบฟน เจายินอัศจรรย
ใจบฮูแลว บางพองนอนยิ่งแขวและน้ําลายเหือยซีซด บางพองนอนลดผาปาไปแปนกายและเนื้อ เจาก็คิด
อาวเอื้อยินหนายสงสาร ฯ
(ศักราชหลวง)

ตัวอยางบทสูดขวัญ
ศรี ศรี สุภมังคละ สุภะสวัสดีวิเศษ อติเรกไชยศรี สวัสดีจงมีแกฝูงขา นรเทพานาคครุฑ เทพบุตร
เทพยดา อินทรพรหมยมราชาจตุราทั้งสี่ ทุกที่พรอมจักรวาล กับทั้งภูมิสถานเจาที่ จงพรอมกันมาชมชื่น
ยินดี เซิ่งมังคละราศรีวิเศษ วันนี้พระเกตุเขาราศรี เปนวันดีสุดขนาด...

๕) โสก
โสกหรือสารโสก ศัพทคํานี้แปลวาสวน หรือลักษณะอันดีของคน สัตว บานเรือนหรือ
สิ่งของเครื่องใชตางๆ (คลายคําวา "โฉลก" ของภาษาไทยกลาง) ดังนั้นจึงมีการ "แทกโสก" (คือ
การวัดสัดสวน) เพื่อดูวา "ถืกโสก" (มีสัดสวนที่ดี) หรือไม ปราชญโบราณอีสานไดกําหนดโสก
ของสิ่งตางๆ ไวมากมาย เชน โสกผูชาย โสกผูหญิง โสกบานเรือน โสกปน โสกดาบ โสกฆอง
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โสกกลอง โสกอู โสกทิศ โสกกุฎี โสกผานุง โสกครก โสกไมคาน โสกที่นอน โสกรถ โสกเรือ
โสกชาง โสกมา เปนตน โดยแตงเปนคําคลองจองกัน และใชเรียกคําประพันธที่มีลักษณะคลาย
โสกนี้วาเปนคําประพันธแบบ "โสก" ไมกําหนดวาโสกหนึ่งๆ มีกี่วรรค มีจํานวนคําในวรรคตั้งแต
๒ คําขึ้นไปถึง ๗ คํา เรียกชื่อตามจํานวนคําในวรรค เชน ถาวรรคหนึ่งมี ๒ คํา เรียก "โสก ๒" มี
๓ คํา เรียก "โสก ๓" เปนตน การกายคําเปนการกายนอก คือคําสุดทายของวรรคจะกายกับคําที่
๑ ๒ ๓ หรือ ๔ ของวรรคตอไป ดังตัวอยางตอไปนี้
โสกทิศทัง้ แปด (มหาศีลา วีรวงศ. ๒๕๓๙ : ๓๕)
ซกมก ทกเกียน

เหียนแอน แปนโต โสภาพ นาพพาน หาญน้ํา ซ้ําโกน

โสกกลอง (สวิง บุญเจิม. ๒๕๓๙ : ๖๕๑)
นันทเภรี ศรีชมชื่น หื่นเมืองพรหม สมณอยูสราง มางสังโฆ โพธิสัตว วัดพระเจา

โสกผูหญิง (สวิง บุญเจิม. ๒๕๓๙ : ๖๓๘)
กะดิกกะดิ้น พอกินพออยู อั้นตูตัณหา กาเฝาเจาฮัก คอหักคอคาย กายขึ้นกายลง เงินเต็มถง
แอวคา ขี่มาเลียบเมือง ทองเหลืองเต็มแทน เงินบแกนกนถง ซาตาลงขี้คราน บครานถุงเงินตุง

โสกกอนเฮือน (มหาศีลา วีรวงศ. ๒๕๓๙ : ๓๖)
สีบุญเฮืองฮวมเฮา ผูเฒานั่งทนทุกข อยูเถิงสุขเทาซั่ว ถงแปงฮั่วเปนฮู สาวมาซูซิงฮัก
มักปวยไขเสียคาย มีของหลายเหลือมาก ทุกยากบมีสัง

โสกผูชาย (สวิง บุญเจิม. ๒๕๓๙ : ๖๓๕)
ปูทื้นขึ้น ยาทื้นลง สองแขนปลงไวที่ต่ํา สองตีนย่ําหัวผี สาวผูดีแลนมาสู ตุมหมูไดพอกอง ตุมของ
ไดพอลาน มีบานบมีนา กาสับหัวกินเลือด หญามาบเหือดคอ ปอแดงมัดกะโดน ปากพนเพิ่นทั้ง
เมือง

ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ "ตํารามรดกอีสานหรือมูลมังอีสาน" โดย สวิง บุญเจิม
(๒๕๓๙)
คุณคาของวรรณกรรมพื้นบาน
วรรณกรรมแหงชาติมีคุณคาตอประชาคมในชาติอยางไร วรรณกรรมพื้นบาน ก็มีคุณคา
ตอประชาคมทองถิ่นอยางนั้น คุณคาของวรรณกรรมพื้นบาน อาจสรุปได ดังนี้ (มนัส สุขสาย.
๒๕๔๔ ก : ๒๐๖)
๑. คุณคาทางการถายทอดภูมิปญญา วรรณกรรมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษในทองถิ่น ซึ่งแสดงออกทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนอยู คติชีวิต
เปนตน แสดงใหเห็นถึงอารยธรรมที่เจริญรุงเรือง
๒. คุณคาทางสันทนาการ วรรณกรรมพื้นบาน มีรูปแบบที่สามารถใหความบันเทิง
ทั้งดานอรรถรสทางภาษาและเนื้อเรื่อง เชน นิทานคํากลอนตางๆ สามารถนํามาขับรองเปน
ทว งทํานองที่ไพเราะ เป นตน แบบที่ศิล ปนอีสานนํามาเปนอาชีพได เชนหมอลํ าต างๆ ก็ใ ช
พื้นฐานทางวรรณกรรมในการเรียบเรียงทั้งเนื้อเรื่องและฉันทลักษณ
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๓. คุณคาในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ถือเปนประเพณีของอีสาน ในการสูดขวัญ
เชนการแตงงาน ขึ้นบานใหม สูดขวัญผูปวย ตลอดจนการแสดงความยินดี การตอนรับแขก
บานแขกเมือง จะมีการสูดขวัญดวยคํากลอนอีสานทั้งสิ้น นับเปนจิตวิทยาชั้นสูงที่ปราชญ
โบราณไดคิดคนขึ้น ถือเปนประเพณีสืบมา หมอสูด (ชาวบานมักเรียกวา "พอพราหมณ" )
บางคนมีใบลานอานประกอบเพื่อใหเกิดความขลัง และใบลานนั้นมักจารดวย "อักษรธรรม"
๔. คุณคาในการอบรมสั่งสอน มีวรรณกรรมหลายเรื่องที่มีเนื้อหาในการสั่งสอน ให
คติเ ตือนใจ ใหแนวทางในการดํ ารงชีวิ ต ใหมีค วามสุ ข อันเปนคําสอนที่อิงหลักพุ ท ธศาสนา
แทรกอยูในวรรณกรรมอยางแยบยล ผูฟงจึงไดรับทั้งความบันเทิงและความคิดที่ดีงามไปใน
ขณะเดียวกัน
๕. คุณคาในทางประวัติศาสตร มีวรรณกรรมจํานวนมากที่กลาวถึงตํานานตางๆ
อันเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางหนึ่ง เชน ตํานานขุนบรม ตํานานอุรังคธาตุ (ประวัติพระ
ธาตุพนม) ทาวฮุงทาวเจือง พื้นเมืองอุบล เปนตน หรือแมแตนิทานกอมกันยักษ ซึ่งเปนตอน
หนึ่งของขบถผีบุญที่โดงดังในภาคอีสานเมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๔๔ (สมัยรัชกาลที่ ๕) ดังตอนหนึ่ง
กลาววา
"...ถึงกลางเดือน ๖ ปฉลู หินแฮจะกลายเปนเงินเปนทอง ฟกเขียว ฟกทองจะกลายเปนชางเปนมา
ควายเผือกและหมูจะกลายเปนยักษขึ้นกินคน ทาวธรรมิกราชจะมาเปนใหญ ใครอยากพนเหตุราย
ใหคัดลายแทงบอกตอๆ กันไป..." (ธนาคม. ๒๕๔๒ : ๒๒)

เปนการปลุกระดมใหเกิดความวุนวายทางการเมือง ทางการตองใชเวลาปราบปราม
หลายเดือน พวกขบถถูกจับมาจองจําที่ทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และถูกประหารชีวิต
เหตุการณจึงสงบลง จากเหตุการณนี้ จึงมีกฎหมายหามประชาชนนับถือภูตผีในเวลาตอมา
การสืบสานวรรณกรรม
วิธีการสืบทอดวรรณกรรมพื้นบานอาจทําไดหลายวิธี เชน
๑. สืบทอดทางมุขปาฐะ คือการสืบทอดตอกันมาดวยปาก กลาวคือ เลาเรื่องราว
ตางๆ สืบตอกันมา เชนผูสูงอายุเลานิทานใหลูกหลานฟง เปนตน
๒. สืบทอดดวยลายลักษณ เปนวิธีการใหมที่ตองอาศัยวิชาการทางหนังสือ กลาวคือ
ผูรูไดจดจารลงในหนังสือใบลาน สมัยตอมาก็ไดปริวรรต และตีพิมพเผยแพรเปนหนังสือ ใน
ปจจุบันไดมีการตีพิมพวรรณกรรมพื้นบานแลวหลายเรื่อง เชน นางผมหอม นางแตงออน กาฬ
เกษ สังขสินชัย ทาวสุริยวงศ เสียวสวาสดิ์ เปนตน แตสวนใหญ จะพิมพดวยอักษรไทย
กลาง
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๓. สืบทอดดวยการแสดงมหรสพ ในปจจุบันมีการนําวรรณกรรมพื้นบานมาแสดง
ตอสาธารณชน ในรูปมหรสพตางๆ เชน หมอลํา เพลงลูกทุง รวมทั้งการถายทอดผานสื่อวิทยุ
โทรทัศน เปนตน
๔. สืบทอดดวยการศึกษาเลาเรียน ในสมัยโบราณ ประชาชนสวนใหญ รับรู
วรรณกรรมจากการฟง (มุขปาฐะ) ผูที่มีโอกาสได "อาน" คือผูที่บวชเรียนเทานั้น จึงทําใหการ
สืบสานทําไดในวงแคบ การนําวรรณกรรมและภาษาทองถิ่นมาสอนในโรงเรียน ใหทุกคนได
เรียนรู จึงเปนทางหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมทางภาษา
ในปจจุบัน การสงขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ท) สามารถทําได
รวดเร็วและกวางไกลไปทั่วโลก จึงนาจะเปนวิธีหนึ่งในการเผยแพรและสืบสานวรรณกรรม
พื้นบาน
ประชาคมใดที่ไมมีอักษรสื่อสาร และจารึกวรรณกรรมของตนเองนั้น เปนการยากที่จะรักษาวัฒนธรรม
ไวไดยั่งยืน อาจจะถูกกลืนดวยอารยธรรมที่สูงกวา และสาบสูญไปในที่สุด จึงเปนความโชคดีของชาวไทยอีสานที่
บรรพบุรุษมีตัวอักษรและจารึกวรรณกรรมไวมากมาย สมควรที่ลูกหลานจะ "ln{VZ9k วVZx^ " (สืบฮอยตา
วาฮอยปู) ดวยการศึกษาเรียนรูและอนุรักษสืบสานใหคงอยูสืบไป

เอกสารอางอิง ดู "บรรณานุกรม"

