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บทคัดย่อ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค�าศัพท์และส�านวนไทยที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เฉพาะ
ภาคกลางเท่านั้น ศึกษาจากหนังสือต่อไปนี้ สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ประเพณีไทย การเกิดการตาย การ
แต่งงานบ่าวสาว เทศกาลลอยกระทง ประเพณีต่างๆ ประเพณีในวันสงกรานต์ คู่มือบวชพระฉบับสมบูรณ์ และส�านวนไทย 
พบว่า ค�าศัพท์และส�านวนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมไทย เช่น ค�าศัพท์และส�านวนไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิด การบวช การแต่งงาน และการตาย

ค�ำส�ำคัญ:  ประเพณีไทยภาคกลาง การวิเคราะห์ ภาษาและวัฒนธรรม

Abstract
  This research has a purpose to study vocabularies and Thai idioms that related to Thai traditions of 
Central region only from the following book ; Thai Cultural Encyclopedia, Thai Tradition, Birth and Death, 
Marriage Man and Women, Loy Krathong Festival, Various Traditions, Songkran Tradition, Guide of Ordina-
tion and Thai Idioms. The results showed that Thai vocabularies and Thai idioms expressions related to 
tradition and Thai Culture The following vocabularies and Thai idioms related to the birth, the ordination, 
the marriage and death.
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ความส�าคัญของปัญหาการวิจัย
  คนไทยเมื่ออยู่รวมกันจะต้องมีการแนะน�า การส่ัง
สอนกันในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ และเรื่องต่างๆ เหล่านั้น จะ
มีการสะสมเก็บไว้พร้อมทั้งมีการแนะน�าจากคนรุ่นเก่าสู่คน
รุ่นใหม่ เราเรียกสิ่งนี้ว่า วัฒนธรรม ค�าว่าวัฒนธรรมนี้ ได้มี
ใช้ในภาษาไทยครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2475 พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงบัญญัติค�าศัพท์ขึ้น ได้
มาจากภาษาอังกฤษว่า Culture และภาษาอังกฤษเองก็ได้
มาจากภาษาละตินอีกทีหนึ่ง Culture แปลว่า งอกงาม 
  ด้านภาษาไทย ค�าว่า วัฒนธรรม เป็นภาษาไทยที่ได้
มาจาก ภาษาบาล ี และ ภาษาสนัสกฤตสมาส คอื วฒัน+ 
ธรรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1103) ให้
ความหมายวัฒน หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม 
(ป.วฑฺฒน) ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 597) 
ให้ความหมาย ธรรม ไว้ว่า คุณและความดี เช่น เป็นคนดีมี
ธรรมะ เป็นคนดีมีศีลธรรม ค�าสั่งสอนในศาสนา เช่น  แสดง
ธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า หลักประพฤติ
ปฏิบัติในศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม ความ
จริง เช่น ได้ดวงตาเห็นธรรม ความยุติธรรม ความถูกต้อง 
เช่น ความเป็นธรรมในสังคม กฎ กฎเกณฑ์ เช่น ธรรมะแห่ง
หมู่คณะ กฎหมาย เช่น ธรรมะระหว่างประเทศ สิ่งของ 
เช่น เครื่องไทยธรรม (ส.ธฺรม. ป. ธมฺม) สรุป วัฒนธรรม สิ่ง
ที่ท�าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย 
วฒันธรรมในการแต่งกาย วถิชีวีติของหมูค่ณะ เช่น วฒันธรรม
พื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา 
  ผูท้รงคณุวุฒด้ิานวฒันธรรม อาท ิพระยาอนมุานราชธน 
(2516 : 93) กล่าวถึงวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมมีลักษณะ
ส�าคัญอยู่ 5 ประการ คือ 1. วัฒนธรรมคือสิ่งท่ีมนุษย์
เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือ ผลิตสร้างขึ้นเพื่อความเจริญ
งอกงามในวิถีชีวิตแห่งชีวิตส่วนรวม 2. วัฒนธรรม คือ วิถี
แห่งชีวิตของมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เรียนรู้กัน
ได้ เอาอย่างกันได้ 3. วัฒนธรรม คือ สิ่งอันเป็นผลิตผลของ
ส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู ้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็น
ประเพณี 4. วัฒนธรรม คือ ความคิด ความรู้สึก ความ
ประพฤติและกิริยาอาการ หรือ การกระท�าใดๆ ของมนุษย์
ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และส�าแดงออกมาให้
ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบประเพณี 
เป็นต้น และ 5. วัฒนธรรม คือ มรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคม
รับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม 

  ลักษณะเด่นของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
เรียนรู้และถ่ายทอดสู่สังคมอย่างเหมาะสมกับวิถีการด�ารง
ชีวิต ซึ่งเราจะพบว่าภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลา ดังที่ ประภาศรี สีหอ�าไพ (2550 : 9) ได้กล่าวว่า 
ภาษาเป็นเสมือนเครื่องบันทึกวัฒนธรรมเก็บรวบรวมไว้ 
ภาษาเป็นเครือ่งมอืส่ือสารทีส่�าคญั สามารถสะท้อนวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษา การเรียนรูว้ฒันธรรมต้องผ่านภาษา ภาษา
จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประเภทหนึ่งของวัฒนธรรม 
ส�าหรับภาษาไทยนั้น ประกอบไปด้วยหลายส่ิงหลายอย่าง 
จุดเริ่มต้นมาจากเสียง มาเป็นเสียงแท้ เสียงแปร และเสียง
ดนตรี เราใช้แทนกลายเป็นสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์
มาผสมเป็นพยางค์ และมาสู่เสียงที่มีความหมายกลายเป็น
ค�า  มีการสร้างค�ามากมายหลายประเภท นอกจากนั้นยังสู่
ความหมายที่เป็นคติเตือนใจ ให้แง่คิด ที่เรียกว่า ส�านวน 
สุภาษิต
  วัฒนธรรมไทยยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีของ
แต่ละภูมิภาคซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่คู่กับสังคมไทย เราซ่ึงได้ผสม
ผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีการแสดงออกทางด้าน
ภาษาไทย ดังเช่น ภาคกลางในสมัยโบราณ เวลาแม่บ้านจะ
ออกลูกกต้็องออกลกูทีบ้่านมกีารกระท�าวธีิต่างๆ หลายอย่าง 
ผูห้ญงิท�าคลอดมีค�าศพัท์ หมอต�าแย ดังที ่ราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2554 (2556 : 1278) อธิบายว่า หมอต�าแย หมายถึง 
หญงิทีม่อีาชีพท�าคลอดตามแบบโบราณ สัมพนัธ์กบัประเพณี
การเกดิของไทย นอกจากนัน้วิถชีีวติคนไทยในเทศกาลแต่ละ
เดือนมีประเพณี อาทิ เทศกาลทอดกฐินช่วงเดือนสิบเอ็ด 
ออกพรรษาถึงกลางเดือนสิบสอง มีส�านวนไทยที่ว่า วุ่นเป็น
จุลกฐิน (จุนละกะถิน) (ส�า) อาการที่ต้องท�างานอย่างชุลมุน
วุ่นวายเพื่อให้เสร็จทันเวลาอันจ�ากัด (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 112)
  ผู้วิจัยเห็นว่า ประเพณีไทยภาคกลาง ซึ่งเป็นส่วน
หน่ึงของวัฒนธรรมไทยและเป็นภาพสะท้อนที่ออกมาทาง
ด้านภาษาไทย ถ้อยค�าและส�านวนไทยมาก ดังน้ัน เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป จึง
ได้วิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อศึกษาค�าศัพท์และส�านวนไทยที่ เกี่ยวข้อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภาคกลาง
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ขอบเขตของการวิจัย
  1. การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชงิคณุภาพ การศกึษา
แบบพรรณนาวิเคราะห์ 
  2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาจากหนงัสอืสารานกุรม
วัฒนธรรมไทยภาคกลางของมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทย (2542) จ�านวน 15 เล่ม หนังสือประเพณีไทยของ
เสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือประเพณีการเกิดการตายของ
เสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือประเพณีเนื่องในการแต่งงาน
บ่าวสาวของเสฐยีรโกเศศ (2531) หนงัสอืเทศกาลลอยกระทง 
เล่นสาดน�า้วนัสงกรานต์ ประเพณที�าบญุสวดมนต์เลีย้งพระ
ของเสฐยีรโกเศศ (2513) หนงัสอืประเพณีต่างๆ ของไทย ของ
เสฐียร (2515) หนังสือเกี่ยวกับประเพณีไทย เนื่องในตรุษ
สงกรานต์ของเสถียรโกเศศ (2508) หนังสือคู่มือบวชพระ
ฉบบัสมบรูณ์ของรัชวรรธน์ หนแูก้ว อดุมตะหน่อง (2555) และ
หนงัสอืส�านวนไทยของขนุวจิติรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธุ)์ 
(2541) และหนงัสอืเกีย่วกบัภาษาไทยวฒันธรรมไทยตลอด 
จนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  3. ศึกษาเรื่องค�าศัพท์และส�านวนไทยท่ีสะท้อน
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของภาคกลางเท่านั้น

การทบทวนวรรณกรรม 
  ประเพณีไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม สะท้อน
ให้เห็นชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ซึ่งมีการพัฒนาจน
กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ส�าคัญของสังคมไทย นอกจากนั้นยัง
แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินชีวิต อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด 
ตลอดจนความรู ้และการปรับตัวของคนในสังคมหน่ึงๆ 
ประเพณีไทยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคนในสังคมให้อยู่
ร่วมกนัอย่างมัน่คง มชีวีติทีส่ขุสบาย ไม่ขัดแย้งหรอืแตกแยก
กนัจนขาดเอกภาพ ประเพณไีทยเป็นแบบแผนการประพฤติ
และการกระท�าที่สืบต่อกันมาของคนไทยในแต่ละภูมิภาค 
เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน และมี
ลักษณะร่วมกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย 
  ประเพณีไทย หมายถึง ความประพฤติที่หมู่คนไทย
ถือเป็นธรรมเนียม หรือแบบแผนสืบต่อกันมาจนเป็นแบบ
เดียวกัน หรือตามแบบอย่างที่ได้ก�าหนดขึ้น เช่น ประเพณี
ไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะมีแบบแผนการปฏิบัติของ
ชาวพุทธที่เป็นแบบเดียวกันและกระท�าสืบต่อกันมา เช่น 
ประเพณที�าพิธอุีปสมบท ประเพณที�าบญุตกับาตร ประเพณี
สวดมนต์ไหว้พระ เป็นต้น พระยาอนมุานราชธน (2500:27) 

ประเพณไีทยเป็นรปูแบบการประพฤตปิฏบิตั ิ หรอืการกระท�า
ของบุคคล หรือส่วนรวม ประเพณีไทยมีภูมิภาค ได้แก่ ภาค
เหนอื ภาคกลาง ภาคอสีาน ภาคใต้ ประชาชนแต่ละภมูภิาค
ก็จะมีรูปแบบการประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลักษณะของ
แต่ละภูมภิาค ตามความรูสึ้กนกึคดิและความเช่ือของบคุคล  
แต่ก็จะมีแนวที่เป็นการประพฤติปฏิบัติที่คล้ายกันหลาก
หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประเพณีด้านพระพุทธศาสนา 
ประเพณีตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้สะสม
เป็นความรู ้และการประพฤติปฏิบัติที่ส�าคัญและมีการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นมรดกของสังคมไทย 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
  ปรางค์ทิพย์ ฮอนบุตร (2541) ได้ศึกษา เรื่อง 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากประเพณีบางอย่างในวรรณคดีเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านมี
ความเชื่อมโยงกันในลักษณะท่ีเป็นรูปธรรม คือ การท�า
พิธีกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ที่
ส�าคัญของชีวิต และในลักษณะที่เป็นนามธรรม คือ ความรู้ 
ความเชื่อ วิธีการประพฤติปฏิบัติตน เริ่มต้นตั้งแต่ประเพณี
การเกดิ ประเพณกีารท�าขวญั ประเพณกีารโกนจกุ ประเพณี
การบวช ประเพณีการแต่งงาน และประเพณีการตาย
 
กำรสร้ำงค�ำขึ้นใหม่ เป็นกำรสร้ำงจำกค�ำเดิมที่มีอยู่แล้ว 
แต่เรียกชื่อใหม่ตำมกำรสร้ำง ดังนี้
  1. ค�ำประสม คือค�าที่มีค�า 2 ค�า หรือมากกว่านั้น
มาประสมกันเข้าเป็นค�าใหม่อีกค�าหนึ่ง ค�าที่ประสมกันเข้า
เป็นค�าใหม่นี้ ความหมายส�าคัญอยู่ที่ค�าต้น ส่วนค�าตามมา
เป็นส่วนขยาย ค�าประสมที่สร้างมีลักษณะต่างๆ ตามการ
ใช้ แยกได้เป็น 
   1.1 ค�าประสมที่ใช้เป็นค�านาม ส่วนมากค�าตัว 
ตัง้เป็นค�านามหรอืค�าอืน่ เช่นค�าว่า มดแดง น�้าแข็ง คนไข้ 
เป็นต้น 
   1.2 ค�าประสมที่ใช้เป็นค�าคุณศัพท์ ค�าตัวต้ัง 
อาจเป็นค�านาม ค�ากริยา หรือค�าวิเศษณ์ก็ได้ เมื่อประสม
แล้วใช้ในความหมายธรรมดาหรือความหมายเชิงอุปมา 
เช่นค�าว่า กันเปื้อน เผาขน หลายใจ เป็นต้น 
   1.3 ค�าประสมทีใ่ช้เป็นค�าคณุศพัท์หรอืค�านาม 
มคีวามหมายในเชงิอปุมา เช่นค�าว่า หน้าม้า หัวอ่อน ตาขาว 
   1.4 ค�าประสมที่ใช้เป็นค�ากริยาวิเศษณ์ เช่น 
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ค�าว่า สามหาว  นับก้าว คอแข็ง เป็นต้น 
  2. ค�ำซ้อน คือ ค�าที่มีค�าเดี่ยว 2 ค�า อันมีความ
หมายหรือเสียงคล้ายกัน ใกล้เคียงกันหรือเป็นไปในท�านอง
เดียวกันซ้อนเข้าคู่กัน เม่ือซ้อนแล้วจะมีความหมายใหม่
เกิดขึ้น  ค�าซ้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
   2.1 ค�าซ้อนเพือ่ความหมาย เป็นค�าน�าค�าเดีย่ว 
ที่มีความหมายสมบูรณ์มีที่ใช้ในภาษามาซ้อนเข้าคู่กัน ค�า
หนึง่เป็นค�าต้นอีกค�าหน่ึงเป็นเป็นค�าท้าย มีความหมายคล้าย
กันใกล้เคียงกันหรือไปในท�านองเดียวกัน อาจเป็นค�าไทย
ด้วยกนัหรือต่างประเทศด้วยกัน หรอืค�าไทยกับค�าต่างประเทศ
ซ้อนกันเข้ากันได้ และเมื่อซ้อนกันแล้วต้องเกิดความหมาย
ใหม่ ซึ่งอาจจะไม่เปลี่ยนจากความหมายเดิมมากนักหรือ
อาจเปลี่ยนไปเป็นอันมาก แต่ความหมายใหม่ย่อมเนื่องกับ
ความหมายเดิม เช่นค�าว่า ใจคอ ลูกหลาน ถนนหนทาง 
เป็นต้น 
   2.2 ค�าซ้อนเพื่อเสียง เป็นค�าซ้อนที่มุ่งเสียงยิ่ง
กว่าความหมาย ค�าที่เข้ามาซ้อนกันอาจจะไม่มีความหมาย
เลย เช่น โล กับ เล หรือมีความหมายเป็นเพียงค�าใดค�า
เดียว เช่น มอม กับ แมมมอม มีความหมายแต่ แมม ไม่มี
ความหมาย บางทีแต่ล�าค�ามีความหมาย แต่ความหมายไม่
เนื่องกับความหมายใหม่เลย เช่น งอแง งอ หมายความว่า 
คดโค้ง แต่ แง หมายถึงเสียงร้องของเด็ก ส่วน งอแง  
หมายความว่า ไม่สู้ เอาใจยาก เป็นต้น
  3. ค�ำซ�้ำ คือ ค�าเดียวกันมากล่าว 2 ครั้ง มีความ
หมายเน้นหนักหรือบางทีต่างกันไปกับค�าเดียว ค�าเดียว ค�า
ซ�้ามีหลายลักษณะดังนี้ คือ
   3.1 ค�าซ�้าที่ซ�้าค�านาม แสดงพหูพจน์ บอกว่า
นามนัน้มจี�านวนมากกว่าหนึง่ เช่น เหน็เด็กๆ เล่นอยูใ่นสนาม 
เดินไปเดินมา เป็นต้น 
   3.2 ค�าซ�า้ทีซ่�า้ค�าขยายนาม แสดงพหูพจน์และ
เน้นลักษณะ เช่น ฉันให้ฉันให้เสื้อดีๆ เขาไปซื้อปลาเป็นๆ 
บางทีอ่าจจะเปล่ียนเสยีงวรรณยกุต์ทีค่�าต้นด้วยเมือ่ต้องการ
เน้นลักษณะค�าขยายนั้นๆ เช่น ดี๊ดี เก๊าเก่า เป็นต้น 
   3.3 ค�าซ�า้ ทีซ่�า้ขยายนาม หรือสรรพนาม แสดง
ความไม่เจาะจง เช่น มะม่วงลูกเล็กๆ แสดงว่าอาจจะจะไม่
เล็กทั้งหมด มีเล็กบ้างใหญ่บ้าง เป็นต้น 
   3.4 ค�าซ�้า ที่ซ�้าค�านาม หรือค�าบอกจ�านวนนับ 
จะแยกความหมายออกเป็นส่วนๆ เมื่อมีค�าเป็นมาข้างหน้า 
เช่น ชั่งเป็นกิโลๆ (ชั่งทีละกิโล และมีมากกว่ากิโลหนึ่ง) ซื้อ

เป็นร้อยๆ (ซื้อหลายร้อย แต่ชั่งหรือนับกันทีละร้อย) 
   3.5 ค�าซ�้า ที่ซ�้าค�าบุพบท หรือค�าขยาย ใช้
ขยายกริยาบอกความเน้น เมื่อเป็นค�าสั่ง เช่น  เขียนกลางๆ 
วางใต้ๆ พูดดังๆ เป็นต้น 
   3.6 ค�าซ�้า ที่ซ�้าจากค�าซ้อน 2 คู่ ใช้เป็นค�า
ขยายบอกความเน้น เช่น ออดๆ แอดๆ แสดงว่าป่วยไข้
เสมอยิ่งกว่า ออดแอด
   3.7 ค�าซ�้า ที่ซ�้าจากค�าซ้อน 2 คู่ มีความหมาย
ต่างออกไปไม่เนื่องกับความหมายเดิม ใช้เป็นค�าขยาย เช่น 
ไปๆ มาๆ ความหมายว่า ในที่สุด รู้งูๆ ปลาๆ ท�าอะไรก็ไม่
ได้ งูๆ ปลาๆ หมายความว่า รู้บ้างแต่ไม่สันทัด
   3.8 ค�าซ�้า ที่ซ�้าค�านาม ค�ากริยา หรือค�าขยาย  
ความหมายต่างออกไปไม่เน่ืองกับความหมายเดิม ใช้เป็น
ค�าขยาย เช่น พื้นๆ (ธรรมดา) หมูๆ (ง่าย สะดวก) เลาๆ 
(คร่าวๆ พอเห็นเป็นเค้า)
  4. กำรสร้ำงค�ำสมำส 
   ค�าสมาสเป็นลักษณะของการสร้างค�าขึ้นใหม่ 
โดยดัดแปลงจากไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต เพื่อให้
มีค�าใช้มากขึ้นเช่นเดียวกับค�าประสมในภาษาไทย 
   หลักกำรสังเกตค�ำสมำส
   4.1 ต้องเป็นค�าภาษาไทยที่มีที่มาจากภาษา
บาลี สันสกฤตเท่านั้น อาทิ ราช + การ = ราชการ, วาต + 
ภัย  = วาตภัย
   4.2 การอ่านค�าสมาสจะต้องอ่านออกเสียง
สระเนื่องกัน ถึงแม้จะไม่มีรูปสระก�ากับ อาทิ ประวัติศาสตร์    
อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด, อุบัติเหตุ อ่านว่า  อุ-บัด-ติ-เหด
   4.3 การแปลความหมายจะแปลจากค�าหลัง
ไปยังค�าหน้า ความหมายหลักหรือที่เรียกว่า ค�าตัง้อยูห่ลงั
ค�าขยายอยู่หน้า อาทิ วรีบรุษุ ค�าขยาย วรี ค�าหลกั บรุษุ ค�า
แปล ชายที่ได้รับการยกย่องว่ากล้าหาญ, วรรณคดี ค�าขยาย 
วรรณ ค�าหลัก คดี ค�าแปล เรื่องที่ได้รับยกย่อว่าแต่งดี
   4.4 ค�าบาลี-สันสกฤต ที่มีค�า “พระ” ซึ่งกลาย
เสยีงมาจากค�าบาล-ีสนัสกฤต “วร” อาท ิพระหตัถ์ พระชงฆ์ 
พระขรรค์ แต่ถ้าน�าหน้าภาษาอื่น ไม่เป็นค�าสมาส อาทิ พระ
เก้าอ้ี (จนี) พระเขนย(เขนย,เขมร) เพราะไม่ได้มาจากภาษา
บาลีและเป็นสนัสกฤตทัง้สองค�า พระ มาจากบาลีสันสกฤต 
เก้าอี้ มาจากภาษาจีน และเขนย มาจากภาษาเขมร เป็น   
ค�าประสม เพราะสมาสต้องมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
เท่านั้น
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   4.5 ค�าสมาสต้องไม่ประวิสรรชนีย์ระหว่างค�า  
อาทิ อิสระ + ภาพ = อิสรภาพ, วีระ + ชน = วีรชน
   4.6 ค�าสมาสจะตัดตัวการันต์ระหว่างค�า อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ + สถาน = พิพิธภัณฑสถาน, ทิพย์ + เนตร = 
ทิพยเนตร
   4.7 ค�าทีล่งท้ายด้วยค�าว่า “ศาสตร์ กรรม ภาพ  
ภยั” อาทิ ศิลปศาสตร์ โจรกรรม คุณภาพ อุทกภัย 
  5. กำรสร้ำงค�ำสนธิ
   ค�าสนธิ คอื การเช่ือมค�าเข้าระหว่างพยางค์หลงั
ของค�าหน้ากับพยางค์หน้าของค�าหลังเป็นการย่ออักขระ
ให้น้อยลง เวลาอ่านจะเกิดเสียงกลมกลืนเป็นค�าเดียวกัน 
หลักการสังเกตค�าสนธิในภาษาไทย การสนธิ แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ 1. สระสนธิ 2. พยัญชนะสนธิ 3. นฤคหิต
สนธิ
   5.1 สระสนธิ คอืการน�าค�าทีล่งท้ายด้วยสระไป
สนธิกบัค�าทีข่ึน้ต้นด้วยสระ ซ่ึงเม่ือสนธแิล้วจะมีการเปลีย่นแปลง 
รูปสระตามกฎเกณฑ์       
ดังนี้
    5.1.1 ตัดสระพยางค์ท้ายค�าหน้า แล้วใช้ 
สระพยางค์หน้าค�าหลงั เช่น ราช + อานภุาพ = ราชานภุาพ, 
สาธารณ + อุปโภค = สาธารณูปโภค
    5.1.2 ตัดสระพยางค์ท้ายค�าหน้า และใช้
พยางค์ต้นของค�าหลงั โดยเปลีย่นสระพยางค์ต้นของค�าหลัง 
อาทิ  อะ เป็น อา, อิ เป็น เอ, อุ เป็น อู, อุ อู เป็น โอ เช่น 
พงศ + อวตาร = พงศาวดาร, ปรม + อินทร์ = ปรมินทร์
    5.1.3 เปลี่ยนสระพยางค์ท้ายของค�าหน้า
เป็นพยัญชนะ คือ อิ อี เป็น ย, อุ อู เป็น ว 
    5.1.4 ใช้สระพยางค์ต้นของค�าหลงัซึง่อาจ
เปลีย่นรปูหรอืไม่เปลีย่นรูปกไ็ด้ ในกรณทีีส่ระพยางค์ต้นของ
ค�าหลังไม่ใช่ อ ิอ ีอุ อ ูอย่างสระตรงพยางค์ท้ายของค�าหน้า 
เช่น กิตติ + อากร = กติยากร, ธน ู+ อาคม = ธนัวาคม 
    5.1.5 ค�าสนธิบางค�าไม่เปลี่ยนสระ อิ อี 
เป็น ย แต่ตัดทิ้งทั้งสระพยางค์หน้า ค�าหลังจะไม่มี อิ อี 

ด้วยกัน เช่น ราชินี + อุปถัมภ์ = ราชินูปถัมภ์, หัสดี + 
อาภรณ์ = หัสดาภรณ์
   5.2 พยญัชนะสนธ ิคอื การเช่ือมค�าด้วยพยญัชนะ
เป็นการเชื่อมเสียงพยัญชนะ ในพยางค์ท้ายของค�าแรกกับ
เสียงพยัญชนะหรือสระในพยางค์แรกของค�าหลัง เช่น สนธิ
เข้าด้วยวิธี โลโป คือ ลบพยางค์สุดท้าย
ของค�าหน้าทิง้ เช่น นริส + ภยั = นริภยั, อายรุส + แพทย์ = 
อายุรแพทย์, สนธิเข้าด้วยวิธี อาเสโท คือ แปลงพยัญชนะ
ท้ายของค�าหน้า เป็นสระโอ แล้วสนธิตามปกติ เช่น มนส + 
ภาพ = มโนภาพ,ยสส + ธ = ยโสธร 
   5.3 นฤคหิตสนธิ คือการเชื่อมด้วย นฤคหิต 
เป็นการเชื่อมเมื่อพยางค์หลังของค�าแรกเป็นนฤคหิตสนธิ
กบัเสียงสระในพยางค์แรกของค�าหลัง มี 3 วธีิคือ 1. นฤคหติ
สนธิกับสระให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ม แล้วสนธิกัน เช่น ส� + 
อุทัย = สมุทัย 2. นฤคหิต สนธิกับพยัญชนะของวรรค ให้
เปลี่ยน นฤคหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะใน
แต่ละวรรค ได้แก่ วรรค กะ เป็น ง, วรรค จะ เป็น ญ, วรรค 
ตะ เป็น น, วรรค ฎะ เป็น ณ, วรรค ปะ เป็น ม. เช่น ส� + 
จร = สญ + จร  =  สญัจร, ส� + นบิาต  =  สน  +  นบิาต  = 
สันนิบาต 3. วรรค กะ เป็นสนธิกับพยัญชนะเศษวรรคให้
เปลีย่นนฤคหติเป็น ง เช่น ส� + สาร = สงสาร, ส�  + หรณ์  =  
สังหรณ์

ลักษณะของส�ำนวนไทย
  ขนุวจิิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธ์ุ) (2541:บทน�า) 
ได้กล่าวถึงมูลเหตุของการเกิดส�านวนไทยมีหลายอย่าง แต่
ที่มีความสัมพันธ์กับการด�าเนินชีวิตของคนไทยและเป็น
แบบแผนประเพณนีัน้มีอยูม่าก เช่น ประเพณกีารเกดิส�านวน
ว่า “ฝังรกฝังราก” มาจากการท�าขวัญทารกเด็กเกิดได้สาม
วัน เอารกกับมะพร้าว แทงหน่อไปฝังดิน เป็นต้น นอกจาก
นั้นประภาศรี สีหอ�าไพ (2550:396) กล่าวถึงส�านวนไทย
ที่มาจากประเพณีไว้หลายอย่างเช่น ประเพณีการท�าบุญก่อ
พระทรายในวัดในวันสงกรานต์ เป็นต้น
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาค�าศัพท์และส�านวนไทยภาค
กลางที่สัมพันธ์กับประเพณีไทย
  ประชากร ได้แก่ หนงัสือเกีย่วกับวฒันธรรมประเพณี
ไทย ภาคกลาง จ�านวน 23 เล่ม และเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง ในการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย หนงัสือสารานกุรม
วัฒนธรรมไทย ภาคกลางของมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทย (2542) จ�านวน 15 เล่ม หนังสือการศึกษาเรื่อง
ประเพณีไทยของเสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือประเพณี
การเกิดการตายของเสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือประเพณี
เนือ่งในการแต่งงานบ่าวสาวของเสฐยีรโกเศศ (2531) หนงัสือ 
เทศกาลลอยกระทง เล่นสาดน�า้วนัสงกรานต์ประเพณที�าบุญ
สวดมนต์เลีย้งพระของเสฐียรโกเศศ (2513) หนังสอืประเพณี
ต่างๆ ของไทยของเสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือเกี่ยวกับ
ประเพณีไทยเนื่องในตรุษสงกรานต์ของเสฐียรโกเศศ 
(2508) หนังสือคู่มือบวชพระฉบับสมบูรณ์ของรัชวรรธน์ 
หนูแก้วอุดมตะหน่อง (2555) และหนังสือส�านวนไทยของ
ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541)

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย
  การสร้างค�าใช้เกณฑ์จากหนังสือหลักภาษาไทย
ของพระยาอุปกิตศิลปะสาร (2545) และหนังสือลักษณะ
ภาษาไทยของบรรจบ พันธุเมธา (2514)
  ส�านวนไทยใช้เกณฑ์จากหนังสือส�านวนไทยของ
ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541) และหนังสือ
วัฒนธรรมทางภาษาของประภาศรี สีหอ�าไพ (2550)
  ประเพณีไทยภาคกลางใช ้ เกณฑ์จากหนังสือ
ประเพณีไทยของพระยาอนุมานราชธน (2500)

ผลการวิจัย
  พบว่าค�าศัพท์และส�านวนไทยภาคกลางที่เกี่ยวข้อง
ประเพณีไทยภาคกลางทั้งหมด 100 ค�า ค�าศัพท์ 78 ค�า 
และส�านวน 22 ส�านวน ผู้วิจัยพบค�าศัพท์และส�านวนมาก
แต่ในที่นี้จะขอน�ามาเป็นตัวอย่างดังนี้
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับกำรเกิด เช่น 
  เกิด ค�าว่าเกิดมีที่มาจากภาษาเขมร มีความหมาย
ว่า เป็นขึ้น มีขึ้น ก�าเนิด มีขึ้นเป็นขึ้นโดยกะทันหัน
(ราชบัณฑิตยสถาน 2556 :149)
  ตกฟำก เป็นค�าผสมมาจาก ตก + ฟาก = ตกฟาก 
ความหมาย เกิด เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า 
เวลาตกฟาก (พื้นเรือนโบราณคนไทยภาคกลางโดยมาเป็น
ฟาก ; โดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดค�าเถียงค�าไม่หยดุปาก
ว่า เถยีงค�าไม่ตกฟาก (ราชบณัฑติยสถาน 2556 : 451)
  แม่ซื้อ เป็นค�าผสมมาจาก แม่ + ซื้อ = แม่ซื้อ มี
ความหมายว่า เทวดาหรือผี มีความเชื่อกันว่าผู้ดูแลรักษา
ทารก เชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาต้องมีแม่ซื้อประจ�าวันเกิด
คอยดูแล ปกป้องให้พันจากภัยอันตรายทั้งปวง แต่ก็มีอยู่
บ้างเหมอืนกนัท่ีแม่ซือ้จะมาแกล้ง มาล้อเล่นกับเดก็ๆ ท�าให้
เด็กทารกนั้นยิ้ม หัวเราะ หรือแม้แต่มีอาการสะดุ้งผวา เชื่อ
ว่ามี 7 ตนอยู่ประจ�าวันได้แก่ วันอาทิตย์ชื่อว่า “วิจิตรมา
วรรณ” มีหัวเป็นสิงห์ มีผิวกายสีแดง วันจันทร์ชื่อว่า 
“วรรณนงคราญ” มีหัวเป็นม้า มีผิวขาวนวล วันอังคารชื่อ
ว่า “ยักษบริสุทธิ์” มีหัวเป็นมหิงสา (ควาย) มีผิวกายสีชมพู 
วันพุธชื่อว่า “สามลทัศ” มีหัวเป็นช้าง ผิวกายสีเขียว วัน
พฤหัสบดชีือ่ว่า “กาโลทกุข์” มหัีวเป็นกวาง ผิวกายสเีหลอืง
อ่อน วันศุกร์ชื่อว่า “ยักษ์นงเยาว์” มีหัวเป็นโค ผิวกายสีฟ้า
อ่อน วันเสาร์ชื่อว่า “เอกาไลย์” มีหัวเป็นเสือ ผิวกายสีด�า 
ทุกตนทรงอาภรณ์ (เสื้อผ้า) สีทอง (เสฐียรโกเศศ 2505:76)
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กรอบแนวคิด 

เนื้อหา     วิธีการ     ผลที่ได้รับ 

 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนวิธีการพรรณนาวิเคราะห เพื่อศึกษาคําศัพทและสํานวน

ไทยภาคกลางที่สัมพันธกับประเพณีไทย 
ประชากร ไดแกหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย ภาคกลาง จํานวน 23 เลม และเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลางของมูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย (2542) จํานวน 15 เลม หนังสือการศึกษาเร่ืองประเพณีไทยของเสฐียรโกเศศ 
(2515) หนังสือประเพณีการเกิดการตายของเสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือประเพณีเนื่องในการแตงงานบาว
สาวของเสฐียรโกเศศ (2531) หนังสือเทศกาลลอยกระทง เลนสาดนํ้าวันสงกรานตประเพณีทําบุญสวดมนต
เล้ียงพระของเสฐียรโกเศศ (2513) หนังสือประเพณีตางๆของไทยของเสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือเกี่ยวกับ
ประเพณีไทยเนื่องในตรุษสงกรานตของเสฐียรโกเศศ (2508) หนังสือคูมือบวชพระฉบับสมบูรณของ
รัชวรรธน หนูแกวอุดมตะหนอง (2555) และหนังสือสํานวนไทยของขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาค
พันธุ) (2541) 
 

เกณฑท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางคําใชเกณฑจากหนังสือหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปะสาร (2545) และหนังสือ
ลักษณะภาษาไทยของบรรจบ พันธุเมธา (2514) 
 สํานวนไทยใชเกณฑจากหนังสือสํานวนไทยของขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) (2541) และ
หนังสือวัฒนธรรมทางภาษาของประภาศรี สีหอําไพ (2550) 
 ประเพณีไทยภาคกลางใชเกณฑจากหนังสือประเพณีไทยของพระยาอนุมานราชธน (2500) 
 

 

- คําศัพทแ์ละสํานวนไทย 
- สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง  
- ประเพณีไทยต่างๆ  
- สํานวนไทย 

วิเคราะห์ข้อมูลคําศัพท์ การสรา้งคํา
และสํานวนไทย 

คําศัพท์ สํานวน เก่ียวข้องกับ
ประเพณีไทยภาคกลาง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ส�ำนวนเกี่ยวกับกำรเกิดและกำรอยู่ในวัยเด็ก เช่น
  ฝังรกฝังรำก ความหมายว่า ตั้งหลักแหล่งหรืออยู่ที่
ใดที่หนึ่งอย่างถาวร
  ความเป็นมา มูลของส�านวนเกิดจากพิธีฝังรกของ
ทารกในสมยัโบราณ คอืเมือ่ทารกคลอดแล้ว บดิามารดาเอา
รกนั้นใส่หม้อตาลไว้เอาเกลือโรยปิดหน้าถึง 3 วันก็ท�าพิธี
ฝัง ของที่จะเข้าพิธีมีมะพร้าวแตกหน่อ 2 ผล น�าไปฝัง ณ 
บริเวณบ้านที่ดินที่ฝังรกกับมะพร้าวนั้นเป็นที่ที่บิดามารดา
กะไว้จะให้เป็นของบุตรสืบไป เช่น เมื่อโตขึ้นจะแต่งงานก็
ปลูกเรือนหอ หรือเรือนที่จะเป็นที่อยู่อาศัยตรงที่ฝังรกมีต้น
มะพร้าวขึ้นนั้นเป็นที่ตั้งตัวเป็นหลักเป็นแหล่ง สืบประเพณี
นี้จึงเกิดค�าว่า “ฝังรกฝังราก” ขึ้น “ฝังรก” ก็คือ ฝังรก
ตรงๆ “ฝังราก” หมายถึง ฝังหรือปลูกมะพร้าวแตกหน่อ
งอกงากตัดต้นเป็นยึดมั่น ส�านวน “ปลูกฝัง” หมายถึงเป็น
หลักฐานที่มั่นคง (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 : 379)
  ลูกผีลูกคน หมายความว่า หวังเป็นที่แน่นอนยังไม่
ได้ มักใช้ในกรณีส�าคัญๆ เช่น เด็กที่เกิดใหม่ จะรอดหรือไม่ 
ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ กาสอบไล่ครั้งนี้ยังเป็นลูกผีลูกคน 
  ความเป็นมา เมื่อมีเด็กทารกเกิดใหม่ ก็ไม่แน่ใจว่า
จะรอดชีวิตหรือไม่เนื่องจากการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า เด็กที่
เกิดมาแล้วเสียชีวิตน้ัน เช่ือกันมาว่าผีมาเอาตัวไปจึงเกิดมี
ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเป็นเหมือนจะหลอกผีว่าเด็ก
เกิดครั้งนี้ไม่มีใครต้องการ โดยจะมีคนๆ หนึ่งน�าเด็กนั้นใส่
ตะกร้ากระด้งหรืออุม้ไว้แล้วแกว่งไปมาปากกพ็ดูว่า “สามวนั
ลูกผี สี่วันลูกคน ลูกของใครมารับเอาไปเน้อ...” ท�านองว่า
เด็กคนนี้ไม่มีใครเขาเอา จากน้ันก็มีคนอีกคนหน่ึงท่ีไม่ใช่
พ่อแม่เด็กมาบอกว่า ลูกของฉันจ๊ะ หรือ ฉันรับเองจ๊ะ แล้ว
กเ็อาตัวเดก็ไป ซึง่กระบวนการหลอกผว่ีาเดก็ไม่เป็นทีต้่องการ 
ยังมีการหลอกว่าเด็กน้ีหน้าตาขี้ร้ิวข้ีเหร่ผีจะได้ไม่อยากได้ 
จะไม่มีชมว่าเด็กนี้สวยหล่อ น่ารัก น่าเอ็นดูแต่มักจะพูดกัน
ว่า “น่าเกลียดน่าชัง” (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 : 515)
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับกำรบวช เช่น
  นำค เป็นค�าทีม่าจากภาษาบาลีสนัสกฤต ค�าว่า นาค
จะเรียกชายหนุม่ก่อนจะบวช ค�าว่า นาค แปลว่า ผูป้ระเสริฐ
หรือผูไ้ม่ท�าบาป เหตทุีไ่ด้ชือ่ว่านาคเรือ่งเดมิมอียูว่่า พญานาค 
แปลงตัวเป็นมนุษย์มาบวชในพระพุทธศาสนาเวลานอน
หลับเพศเป็นนาคคามเดิม วันหนึ่งพวกภิกษุไปกราบทูล
พระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสเรียกเธอมาถาม ได้ความว่าเป็น
เรื่องจริงจึงสั่งให้สึกเสีย  พญานาคมีความอาลัยในเพศบวช 

จึงกราบทูล, ขอฝากชื่อนาคไว้ถ้าผู้ใดจะเข้ามาบวชขอให้
เรียกช่ือว่า นาค ค�าว่านาคจึงเป็นที่เรียกชื่อผู้ที่จะมาบวช
จนถึงทุกวันนี้ (ธัชวรรธณ์ หนูแก้ว, และอุดม ตะหน่อง 
2555 : 78) 
  บรรพชำ ค�ามาจากภาษาบาลีคือ ปพฺพฺชชา และ
ภาษาสันสกฤตว่า ปฺรวฺรชยา เป็นค�านาม มีความหมายว่า 
การบวชเป็นสามเณร (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1226)
  อุปสมบท หมายความว่า การบวชเป็นพระภิกษุ 
ก.บวช เช่น บรรพชา สามเณร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 
78) อุปสมบท ค�าว่า อุปสมบท มาจากภาษาบาลี คือ อุป
สมปฺทา มคีวามหมายว่าการบวชเป็นภิกษ ุ(ราชบณัฑติยสถาน 
2556 : 1428)
ส�ำนวนเกี่ยวกับกำรบวช เช่น
  ชำยผ้ำเหลือง หมายถึง ผ้าเหลืองที่พระสงฆ์นุ่งห่ม 
หรอืชายจวีรทีลู่กบวชให้บิดามารดา ในสมยัโบราณเช่ือกนัว่า 
“บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ” คือจะช่วยให้พ่อแม่ได้ไป
สวรรค์จงึมกัมคี�าพดูกนัว่า “เกาะชายผ้าเหลอืงลกูไปสวรรค์” 
(สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 :162)
  ชำยสำมโบสถ์ หมายถึง ผู้ที่บวชแล้วถึง 3 หน ใช้
ค�าพูดเป็นเชิงต�าหนิว่า เป็นคนที่ไม่น่าคบ พระนิพนธ์ของ
หม่อมเจ้าอิศรญาณ ความว่า
 สัตว์ผอมฤษีพีนี้สองสิ่ง สามผู้หญิงรูปดีไม่มีถัน 
 กบัคนจนแต่งอนิทรย์ีนีอ้กีอนั สีด้่วยกนัดเูป็นเหน็ไม่งาม 
 บรรพชาสามปางนางสามผวั  ข้าเก่าชัว่เมียชงัเขายงัห้าม 
 มกัเกดิเงีย่งเกีย่งแง่แส่หาความ  กาลลีามหยาบช้าอลุามก
  ตรงนี้มีความหมายเน้นถึงชายที่บวชพระแล้วสึก 3 
ครั้ง (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 :163) 

ค�ำศัพท์เกี่ยวกับกำรแต่งงำน เช่น
  ขันหมำก เป็นค�าประสม(ขัน + หมาก = ขันหมาก) 
มีท่ีมาจากการต้อนรับแขกในแต่ละชาติรวมถึงชาติไทยที่
จะชอบกินหมากพลูซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งไมตรี โดยไทย
ได้มาจากประเพณีตอนใต้ของอินเดีย เมื่อเฒ่าแก่ฝ่ายหญิง
ไปเจราจาสู ่ขอและหมั้นลูกชายของอีกฝ่ายหนึ่งให้แก่
ลูกสาวของตนจะต้องมีเชี่ยนหมากตั้งกลางระหว่างเฒ่าแก่
ทั้งสองฝ่ายเจรจาท�าความตกลงกัน ถ้าไม่มีเช่ียนหมากไว้
ตรงกลางก็ไม่เป็นพิธีและใช้ไม่ได้ ที่ต้องทีเชี่ยนหมากไว้ตรง
กลางก็คงเป็นเรื่องการกินหมากไปพลางๆ เจรจาไปพลางๆ 
(เสฐียรโกเศศ 2505 : 46)
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  วิวำห์มงคล เป็นค�าสมาส (วิวาห์ + มงคล = วิวาห์
มงคล) วิวาห์ เป็นค�าภาษาสันสกฤต แปลว่า แบกเอาไป  
มงคล เป็นบาลี แปลว่าความเจริญ ความก้าวหน้า เหตุแห่ง
ความเจริญความก้าวหน้า วิวาห์มงคล หมายถึงการที่เจ้า
สาวไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวหลังท�าพิธีแต่งงาน หรือพิธีส่งตัวเจ้า
สาวหรือการต้อนรับเจ้าสาวในขณะท่ีไปสู่บ้านเจ้าบ่าวภาย
หลังเมื่อได้พิธีวิวาห์แล้ว (เสฐียรโกเศศ 2531 : 66) 
  อำวำหมงคล เป็นค�าสมาส (อาวาห + มงคล = อา
วาหมงคล) อาวาห หมายถึง การสมรสโดยการน�าเจ้าสาว
มาอยู่บ้านเจ้าบ่าว / อาวหมงคล หมายถึง การพาผู้หญิงมา
อยู่บ้านของตนหรือการแต่งงานแบบหนึ่งท่ีฝ่ายชายจะน�า
หญิงที่ตนแต่งงานมาอยู่ด้วยที่บ้านของตน เป็นประเพณี
แต่งงานที่น ้อมปฏิบัติกันในประเทศอินเดียฝ่ายเหนือ 
(เสฐียรโกเศศ 2531 : 25)

ส�ำนวนเกี่ยวกับกำรแต่งงำน เช่น
  กิ่งทองใบหยก หมายถึง สิ่งที่สูงส่งย่อมมีค่าคู่ควร
กับสิ่งที่มาค่าสูงส่ง เหมือนกิ่งทอง (ใบไม้ที่ท�าด้วยหยกสี
เขียว) เพราะมีความสวยงามมีคุณค่าเสมอกัน หญิงชายที่มี
ฐานะเสมอกนัมคีวามสวยงามพอๆ กนั มอีะไรเหมาะสมกนั
ย่อมเป็นคู่ครองท่ีเหมาะเจาะ และถ้ายิ่งมีสติปัญญาใกล้
เคียงกัน มีการศึกษาพอๆ กัน พูดจาปราศรัยกันรู้เรื่อง 
ปรึกษาหารือกัน มีศีล มีระเบียบวินัยในชีวิตประจ�าวัน รัก
สะอาดความเรียบร้อยเหมือนๆ กนั มคีวามเชือ่ความเลือ่มใส
ในเรื่องศาสนา การเมือง วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้
อืน่ เหน็แก่ประโยชน์สุขส่วนรวมมากว่าประโยชน์สขุส่วนตวั 
หากมีครบ 4 ประการที่กล่าวมานี้ละก็คู่ครองนั้น เขาเรียก
ว่า คู่สร้างคู่สม ใช้เปรียบเทียบคู่รักที่แต่งงานกัน โดยมี
ความเหมาะสมทุกประการ (สง่า กาญจนาคพนัธ์ุ 2541 : 29)
  ข้ำวใหม่ปลำมัน ความหมาย ของใหม่ๆ อะไรก็ดูดี
ไปหมด มกัใช้เปรียบเทยีบสามภีรรยาทีเ่พิง่แต่งงานกนัใหม่ๆ 
ความรักยังหวานชื่นอะไรก็หมอหวานไปซะหมด
 ที่มาของส�านวน คนไทยสมัยโบราณถือว่าข้าวเก็บเกี่ยว
ในครึ่งปีหลังเป็นข้าวที่ดีกว่าข้าวเก่า และปลาเป็นอาหารคู่
กับข้าว ส่วนปลามันคือปลาในน�้าลดมีมันมากรับประทาน
อร่อย ซึ่งช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวใหม่จะตรงกับช่วงท่ีมี
ปลามันพอดี (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 :75) 

ค�ำศัพท์เกี่ยวกับกำรตำย เช่น
  เชิงตะกอน เป็นค�าประสม (เชิง + ตะกอน = เชิง
ตะกอน) ค�าว่า เชิงตะกอน หมายถึง ฐานที่ท�าขึ้นส�าหรับ
เผาศพเรียกอกีอย่างว่า จติกาธาน (เสฐยีรโกเศศ 2505 : 256)
  ฌำปณกจิ  เป็นค�าสมาส (ฌาปน  + กิจจฺ = ฌาปนกจิ) 
มาจากภาษาบาลี รากศัพท์ คือ ฌาปน ค�าว่าฌาปณกิจ 
หมายถึง การเผาศพ (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 410) 
  บังสุกุล เป็นค�าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ค�าว่า 
บงัสกุุล หมายถงึ ใช้เรยีกผ้าท่ีพระภกิษุชกัจากศพหรอืท่ีทอด
ไว้หน้าศพ หรอืทีท่อดบนด้ายสายสิญจน์ หรอืผ้าภูษาโยงทีต่่อ
จากศพด้วยการปลงกรรมฐานว่า “ผ้าบงัสุกลุ” เรยีกกิรยิาที่
พระภกิษทุ�าเช่นนัน้ว่า “ชกับังสกุลุ” (เสฐียรโกเศศ 2505 : 257)

ส�ำนวนที่เกี่ยวข้องกับกำรตำย เช่น
  คนยำกว่ำผี ผู้ดีว่ำศพ หมายถึงความแตกต่างกัน
ระหว่างคนยากจนกับผู้ดีมีเงิน อะไรเกี่ยวข้องกับผู้ดีมีเงิน
ย่อมเป็นที่ยกย่องให้สูงกว่าคนยากจน
  “...คนยาก หากว่าม้วย  อาสัญ
  ว่าผี หนีหน้าผัน   ผ่านหน้า
  ผู้ดี ผิชีวัน วายวอด   แลพ่อ
  ว่าศพ นบนอบเกล้า   อกโอ้พาสนา...”
      โคลงโลกนิติ
          (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 : 96) 
  สิ้นบุญ หมายถึง ตาย ส�านวนนี้มักใช้กับผู้มีฐานะ ผู้
ที่มีฐานะดีถือว่าในผู้มีบุญเมื่อตายแล้วถึงพูดว่าสิ้นบุญ (สง่า 
กาญจนาคพันธุ์ 2541 :571) 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  ค�าศัพท์และส�านวนที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยภาคกลาง มีลักษณะดังต่อไปนี้
  ประเพณีไทยเกี่ยวกับการเกิด พบค�าศัพท์จ�านวน
มาก ขอยกตัวอย่างเช่น ค�าว่า เกิด ตกฟาก แม่ซื้อ เป็นต้น 
ส�านวน เช่น ฝังรกฝังราก ลูกผีลูกคน เป็นต้น
  ประเพณีเกี่ยวกับการบวช พบค�าศัพท์และส�านวน
จ�านวนมาก ค�าศัพท์ เช่น นาค บรรพชา อุปสมบท เป็นต้น 
ส�านวน เช่น ชายผ้าเหลือ ชายสามโบสถ์ เป็นต้น 
  ประเพณีไทยเกี่ยวกับการแต่งงาน พบค�าศัพท์และ
ส�านวนจ�านวนมาก ค�าศัพท์ เช่น เชิงตะกอน ฌาปนกิจ 
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บังสุกุล ส�านวน เช่น คนยากว่าผี ผู้ดีว่าศพ สิ้นบุญ เป็นต้น

อภิปรายผล
  ประเพณีไทยเรื่องต่างๆ ของคนในภาคกลางนั้นมี
มากมาย และจัดเป็นวัฒนธรรมไทยท่ีส�าคัญอย่างหนึ่ง 
นอกจากนั้นยังเป็นแบบแผนที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมา
แต่โบราณและสืบทอดมาถึงปัจจุบันน้ี เช่น ประเพณีการ
เกิดของคนไทยภาคกลางนั้นจะเกิดที่บ้านมีหมอต�าแยคอย
กระท�าการคลอด มีการอยู่ไฟ มีการท�าหลากหลายอย่าง 
ซึ่งในด้านภาษาไทยเสมือนกระจกสะท้อนภาพให้เห็น ซึ่ง
ด้านภาษาไทยที่มีความหมายอย่างชัดเจนก็ได้แก่ ถ้อยค�า 
ค�าศัพท์ และส�านวนไทย ปัจจุบันไม่มีแล้ว และภาษาไทยที่
สะท้อนให้เห็นในพิธีกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับประเพณี
การเกดิ การตาย ของเสถียรโกเศศ (2515) และเรือ่งทีส่�าคญั
ด้านภาษาไทยอกีประการก็คอืส�านวนไทย ซึง่ประเพณต่ีางๆ 
ของภาคกลาง กจ็ะสะท้อนออกมามคีวามสอดคล้องกบัหนงัสอื
ส�านวนไทยของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) 
(2541) ประเพณีการบวชพบค�าศัพท์และส�านวนไทยตั้งแต่
สมัยโบราณ และยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับหนังสือประเพณีต่างๆ ของเสถียรโกเศศ (2515) และ
หนังสือคู่มือการบวชฉบับสมบูรณ์ของ รัชวรรธน์ หนูแก้ว 
และอุดม ตะหน่อง (2555) และของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า 
กาญจนาคพันธุ์) (2541) ประเพณีการแต่งงานบ่าวสาวของ
เสถียรโกเศศ (2531) และหนังสือส�านวนไทยของขุนวิจิตร
มาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541) นอกจากนั้นประเพณี
การตายของคนไทยภาคกลาง พบค�าศัพท์และส�านวนไทย
ที่มีความหมายสอดคล้องกับหนังสือประเพณีการตายของ
เสถียรโกเศศ (2505) และส�านวนไทยของขุนวิจิตรมาตรา 
(สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541) 

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ค�าศัพท์และส�านวน
ไทยด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมไทย
ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการด้านค�า
ศัพท์และส�านวนไทยท่ีสัมพันธ์กับประเพณีไทยตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน
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