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วรรณกรรม / Literature 

 หอมดอกผกักะแยง ยามฟ้าแดงค ่าลงมา   แอบ้แอบ้ เขียดจะนา รอ้งยามฟ้าฮอ้งห่วนห่วน 

เขียดโม่เขียดขาค า เหมือนหมอล าพากนัม่วน   เมฆด าลอยป่ันป่วน ฝนตกมาสูอี่สาน 

หมู่หญา้ตีนตบัแก ถกูฝนแลเขียวตระการ   ควายทยุเสรจ็จากงาน เล็มหญา้อ่อนตามคนันา 

รุง่แจง้พอพุ่มพ ูต่ืนเชา้ตรูร่ีบออกมา    เรง่รุดไถฮดุนา รีบน าฟ้า ฟ้าวน าฝน 

ม่วนเอยม่วนเสียงกบ รอ้งอ๊บอ๊บกล่อมล าเนา  ผกัเม็ก ผกักะเดา ผกักระโดน และผกัอีฮีน 

ธรรมชาติแห่งบา้นนา ฝนตกมามีของกิน    ฝนแลง้แหง้แผ่นดิน หว้ยบงึหนองแหง้เหือดหาย 

  

 When the evening comes,frogs murmured like Mo Lam (Northeastern style singer) pleasantly singing. 

Turbulent black clouds dumped rainwater to Isaan making grassland become greenish.  

Buffalos grazed at the soil beds on the field after back from work.  

Getting up early in the morning and hurriedly coming out to plow while the soil is still soaked wet   with rainwater.   

Frogs lulling, vegetables flourishing in the nature the rural, when it rains there have something to eat.  Without rain, 
land has dried up. 

 



เหตผุล / Reason 

 อีสานบา้นเฮา เป็นวรรณกรรมบทเพลงที่สามารถสื่อใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวอีสานไดอ้ย่างชดัเจน และ
ลกึซึง้ มีการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบัธรรมชาตินั่นคือการท าการเกษตรแบบยงัชีพ การปลกูผกัเลีย้งสตัวน์อ้ยใหญ่ แสดงใหเ้ห็นถึง
ความอดุมสมบูรณข์องธรรมชาติที่อยู่รายรอบ เช่น เหล่าพรรณไมน้านาชนิด หว้ย หนอง คลอง บงึ อนัเป็นสายน า้ที่หลอ่เลีย้ง
ชีวิตของชาวอีสานสืบมา น า้จึงเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุในการด ารงชีวิต แต่เมื่อน า้ขาดหายไปในฤดรูอ้นก่อใหเ้กิดความแหง้แลง้ 
พืชพรรณธัญญาหารจึงไม่สามารถเจรญิเติบโตได ้เหล่าสิ่งมีชีวิตก็ด ารงชีวิตดว้ยความอยากล าบาก แต่เมื่อย่างกรายเขา้สูฤ่ดฝูน
จึงน ามาซึ่งความอดุมสมบูรณข์องธรรมชาติก่อก าเนิดชีวิตใหม่ ๆ ขึน้มา ทัง้สตัวน์อ้ยใหญ่ หมู่แมลง พืชผกั เพื่อด ารงชีพ ชาว
อีสาน ในอดีตนัน้จะเลีย้งควายเพื่อไถนา เป็นหลกั การท านาจึงเป็นไปอย่างชา้ ๆ เริ่มตัง้แต่เชา้ตรูจ่นถึงมืดค ่า ขบักลอ่มดว้ยการ
บรรเลงมโหรีจากหมู่กบ เขียด และแมลงนานาชนิด จึงท าใหก้ารท านาด าเนินไปพรอ้มกบัความสนุทรีในธรรมชาติ ขา้พเจา้จึง
ถ่ายทอดความงามของวิถีชีวิตในทอ้งถิ่นอีสาน ในรูปแบบของงานจิตรกรรม  

 Isaan Ban Hao is a literature that convey the way of life of Northeast people that is clear and profound.  
Living with nature is doing farms, growing vegetables and raising animals.  It shows the abundance of nature in the 
surroundings, such as various types of plants, rivers, canals, ponds, creek and brooks, which nourish lives of Isaan 
people.  Water is the most important factor in life but when the water runs out in summer, it causes drought, refrain 
grain crops from growing. Livestock lives in despair.  When rainy season comes, nature becomes vivid to the birth 
of new life, including animals, large animals, insects, and vegetation to live in Isaan people.  In the past cattle 
raised for plowing was a principle of farming, so everything is going slowly from dawn to dusk, together with 
serenade from frogs, and all kinds of insects.  Along with the natural beauty, I therefore convey the beauty of the 
Isaan way of life in the style of painting. 


