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บทคัดย่อ

		 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค�ำศัพท์และส�ำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เฉพาะ
ภาคกลางเท่านั้น ศึกษาจากหนังสือต่อไปนี้ สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ประเพณีไทย การเกิดการตาย การ
แต่งงานบ่าวสาว เทศกาลลอยกระทง ประเพณีต่างๆ ประเพณีในวันสงกรานต์ คู่มือบวชพระฉบับสมบูรณ์ และส�ำนวนไทย
พบว่า ค�ำศัพท์และส�ำนวนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมไทย เช่น ค�ำศัพท์และส�ำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
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 Ordination 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.
Key words: Central Region Thai Tradition, Analytical, Language and Culture
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		 ลักษณะเด่นของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
		 คนไทยเมื่ออยู่รวมกันจะต้องมีการแนะน�ำ การสั่ง เรียนรู้และถ่ายทอดสู่สังคมอย่างเหมาะสมกับวิถีการด�ำรง
สอนกันในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ และเรื่องต่างๆ เหล่านั้น จะ ชีวิต ซึ่งเราจะพบว่าภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กัน
มีการสะสมเก็บไว้พร้อมทั้งมีการแนะน�ำจากคนรุ่นเก่าสู่คน ตลอดเวลา ดังที่ ประภาศรี สีหอ�ำไพ (2550 : 9) ได้กล่าวว่า
รุ่นใหม่ เราเรียกสิ่งนี้ว่า วัฒนธรรม ค�ำว่าวัฒนธรรมนี้ ได้มี ภาษาเป็นเสมือนเครื่องบันทึกวัฒนธรรมเก็บรวบรวมไว้
ใช้ในภาษาไทยครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2475 พระเจ้าวรวงศ์เธอ ภาษาเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารทีส่ ำ� คัญ สามารถสะท้อนวัฒนธรรม
ั นธรรมต้องผ่านภาษา ภาษา
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงบัญญัติค�ำศัพท์ขึ้น ได้ ของเจ้าของภาษา การเรียนรูว้ ฒ
มาจากภาษาอังกฤษว่า Culture และภาษาอังกฤษเองก็ได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประเภทหนึ่งของวัฒนธรรม
ส�ำหรับภาษาไทยนั้น ประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่าง
มาจากภาษาละตินอีกทีหนึ่ง Culture แปลว่า งอกงาม
		 ด้านภาษาไทย ค�ำว่า วัฒนธรรม เป็นภาษาไทยที่ได้ จุดเริ่มต้นมาจากเสียง มาเป็นเสียงแท้ เสียงแปร และเสียง
มาจาก ภาษาบาลี และ ภาษาสันสกฤตสมาส คือ วัฒน+ ดนตรี เราใช้แทนกลายเป็นสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์
ธรรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1103) ให้ มาผสมเป็นพยางค์ และมาสู่เสียงที่มีความหมายกลายเป็น
ความหมายวัฒน หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม ค�ำ มีการสร้างค�ำมากมายหลายประเภท นอกจากนั้นยังสู่
(ป.วฑฺฒน) ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 597) ความหมายที่เป็นคติเตือนใจ ให้แง่คิด ที่เรียกว่า ส�ำนวน
ให้ความหมาย ธรรม ไว้ว่า คุณและความดี เช่น เป็นคนดีมี สุภาษิต
ธรรมะ เป็นคนดีมีศีลธรรม ค�ำสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดง 		 วัฒนธรรมไทยยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า หลักประพฤติ แต่ละภูมิภาคซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทย เราซึ่งได้ผสม
ปฏิบัติในศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม ความ ผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีการแสดงออกทางด้าน
จริง เช่น ได้ดวงตาเห็นธรรม ความยุติธรรม ความถูกต้อง ภาษาไทย ดังเช่น ภาคกลางในสมัยโบราณ เวลาแม่บ้านจะ
เช่น ความเป็นธรรมในสังคม กฎ กฎเกณฑ์ เช่น ธรรมะแห่ง ออกลูกก็ตอ้ งออกลูกทีบ่ า้ นมีการกระท�ำวิธตี า่ งๆ หลายอย่าง
หมู่คณะ กฎหมาย เช่น ธรรมะระหว่างประเทศ สิ่งของ ผูห้ ญิงท�ำคลอดมีคำ� ศัพท์ หมอต�ำแย ดังที่ ราชบัณฑิตยสถาน
เช่น เครื่องไทยธรรม (ส.ธฺรม. ป. ธมฺม) สรุป วัฒนธรรม สิ่ง พ.ศ. 2554 (2556 : 1278) อธิบายว่า หมอต�ำแย หมายถึง
ที่ท�ำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย หญิงทีม่ อี าชีพท�ำคลอดตามแบบโบราณ สัมพันธ์กบั ประเพณี
วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถชี วี ติ ของหมูค่ ณะ เช่น วัฒนธรรม การเกิดของไทย นอกจากนัน้ วิถชี วี ติ คนไทยในเทศกาลแต่ละ
เดือนมีประเพณี อาทิ เทศกาลทอดกฐินช่วงเดือนสิบเอ็ด
พื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา
		 ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวัฒนธรรม อาทิ พระยาอนุมานราชธน ออกพรรษาถึงกลางเดือนสิบสอง มีส�ำนวนไทยที่ว่า วุ่นเป็น
(2516 : 93) กล่าวถึงวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมมีลักษณะ จุลกฐิน (จุนละกะถิน) (ส�ำ) อาการที่ต้องท�ำงานอย่างชุลมุน
ส�ำคัญอยู่ 5 ประการ คือ 1. วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ วุ่นวายเพื่อให้เสร็จทันเวลาอันจ�ำกัด (พจนานุกรมฉบับ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือ ผลิตสร้างขึ้นเพื่อความเจริญ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 112)
งอกงามในวิถีชีวิตแห่งชีวิตส่วนรวม 2. วัฒนธรรม คือ วิถี 		 ผู้วิจัยเห็นว่า ประเพณีไทยภาคกลาง ซึ่งเป็นส่วน
แห่งชีวิตของมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เรียนรู้กัน หนึ่งของวัฒนธรรมไทยและเป็นภาพสะท้อนที่ออกมาทาง
ได้ เอาอย่างกันได้ 3. วัฒนธรรม คือ สิ่งอันเป็นผลิตผลของ ด้านภาษาไทย ถ้อยค�ำและส�ำนวนไทยมาก ดังนั้น เพื่อ
ส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็น เป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป จึง
ประเพณี 4. วัฒนธรรม คือ ความคิด ความรู้สึก ความ ได้วิจัย
ประพฤติและกิริยาอาการ หรือ การกระท�ำใดๆ ของมนุษย์
ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และส�ำแดงออกมาให้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี 		 เพื่ อ ศึ ก ษาค� ำ ศั พ ท์ แ ละส� ำ นวนไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เป็นต้น และ 5. วัฒนธรรม คือ มรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคม กับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภาคกลาง
รับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม
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ขอบเขตของการวิจัย

		 1. การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ การศึกษา
แบบพรรณนาวิเคราะห์
		 2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาจากหนังสือสารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคกลางของมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทย (2542) จ�ำนวน 15 เล่ม หนังสือประเพณีไทยของ
เสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือประเพณีการเกิดการตายของ
เสฐียรโกเศศ (2515) หนังสือประเพณีเนื่องในการแต่งงาน
บ่าวสาวของเสฐียรโกเศศ (2531) หนังสือเทศกาลลอยกระทง
เล่นสาดน�ำ้ วันสงกรานต์ ประเพณีทำ� บุญสวดมนต์เลีย้ งพระ
ของเสฐียรโกเศศ (2513) หนังสือประเพณีตา่ งๆ ของไทย ของ
เสฐียร (2515) หนังสือเกี่ยวกับประเพณีไทย เนื่องในตรุษ
สงกรานต์ของเสถียรโกเศศ (2508) หนังสือคู่มือบวชพระ
ฉบับสมบูรณ์ของรัชวรรธน์ หนูแก้ว อุดมตะหน่อง (2555) และ
หนังสือส�ำนวนไทยของขุนวิจติ รมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ)์
(2541) และหนังสือเกีย่ วกับภาษาไทยวัฒนธรรมไทยตลอด
จนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 3. ศึกษาเรื่องค�ำศัพท์และส�ำนวนไทยที่สะท้อน
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของภาคกลางเท่านั้น

การทบทวนวรรณกรรม

		 ประเพณีไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม สะท้อน
ให้เห็นชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ซึ่งมีการพัฒนาจน
กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญของสังคมไทย นอกจากนั้นยัง
แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินชีวิต อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
ตลอดจนความรู ้ แ ละการปรั บ ตั ว ของคนในสั ง คมหนึ่ ง ๆ
ประเพณีไทยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคนในสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างมัน่ คง มีชวี ติ ทีส่ ขุ สบาย ไม่ขดั แย้งหรือแตกแยก
กันจนขาดเอกภาพ ประเพณีไทยเป็นแบบแผนการประพฤติ
และการกระท�ำที่สืบต่อกันมาของคนไทยในแต่ละภูมิภาค
เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน และมี
ลักษณะร่วมกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
		 ประเพณีไทย หมายถึง ความประพฤติที่หมู่คนไทย
ถือเป็นธรรมเนียม หรือแบบแผนสืบต่อกันมาจนเป็นแบบ
เดียวกัน หรือตามแบบอย่างที่ได้ก�ำหนดขึ้น เช่น ประเพณี
ไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะมีแบบแผนการปฏิบัติของ
ชาวพุทธที่เป็นแบบเดียวกันและกระท�ำสืบต่อกันมา เช่น
ประเพณีทำ� พิธอี ปุ สมบท ประเพณีทำ� บุญตักบาตร ประเพณี
สวดมนต์ไหว้พระ เป็นต้น พระยาอนุมานราชธน (2500:27)

ประเพณีไทยเป็นรูปแบบการประพฤติปฏิบตั ิ หรือการกระท�ำ
ของบุคคล หรือส่วนรวม ประเพณีไทยมีภูมิภาค ได้แก่ ภาค
เหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ประชาชนแต่ละภูมภิ าค
ก็จะมีรูปแบบการประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลักษณะของ
แต่ละภูมภิ าค ตามความรูส้ กึ นึกคิดและความเชือ่ ของบุคคล
แต่ก็จะมีแนวที่เป็นการประพฤติปฏิบัติที่คล้ายกันหลาก
หลายอย่ า งไม่ ว ่ า จะเป็ น ประเพณี ด ้ า นพระพุ ท ธศาสนา
ประเพณีตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้สะสม
เป็ น ความรู ้ แ ละการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ส� ำ คั ญ และมี ก าร
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นมรดกของสังคมไทย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
		 ปรางค์ทิพย์ ฮอนบุตร (2541) ได้ศึกษา เรื่อง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากประเพณีบางอย่างในวรรณคดีเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านมี
ความเชื่อมโยงกันในลักษณะที่เป็นรูปธรรม คือ การท�ำ
พิธีกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ที่
ส�ำคัญของชีวิต และในลักษณะที่เป็นนามธรรม คือ ความรู้
ความเชื่อ วิธีการประพฤติปฏิบัติตน เริ่มต้นตั้งแต่ประเพณี
การเกิด ประเพณีการท�ำขวัญ ประเพณีการโกนจุก ประเพณี
การบวช ประเพณีการแต่งงาน และประเพณีการตาย
การสร้างค�ำขึ้นใหม่ เป็นการสร้างจากค�ำเดิมที่มีอยู่แล้ว
แต่เรียกชื่อใหม่ตามการสร้าง ดังนี้
		 1. ค�ำประสม คือค�ำที่มีค�ำ 2 ค�ำ หรือมากกว่านั้น
มาประสมกันเข้าเป็นค�ำใหม่อีกค�ำหนึ่ง ค�ำที่ประสมกันเข้า
เป็นค�ำใหม่นี้ ความหมายส�ำคัญอยู่ที่ค�ำต้น ส่วนค�ำตามมา
เป็นส่วนขยาย ค�ำประสมที่สร้างมีลักษณะต่างๆ ตามการ
ใช้ แยกได้เป็น
			 1.1 ค�ำประสมที่ใช้เป็นค�ำนาม ส่วนมากค�ำตัว
ตัง้ เป็นค�ำนามหรือค�ำอืน่ เช่นค�ำว่า มดแดง น�้ำแข็ง คนไข้
เป็นต้น
			 1.2 ค�ำประสมที่ใช้เป็นค�ำคุณศัพท์ ค�ำตัวตั้ง
อาจเป็นค�ำนาม ค�ำกริยา หรือค�ำวิเศษณ์ก็ได้ เมื่อประสม
แล้วใช้ในความหมายธรรมดาหรือความหมายเชิงอุปมา
เช่นค�ำว่า กันเปื้อน เผาขน หลายใจ เป็นต้น
			 1.3 ค�ำประสมทีใ่ ช้เป็นค�ำคุณศัพท์หรือค�ำนาม
มีความหมายในเชิงอุปมา เช่นค�ำว่า หน้าม้า หัวอ่อน ตาขาว
			 1.4 ค�ำประสมที่ใช้เป็นค�ำกริยาวิเศษณ์ เช่น
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ค�ำว่า สามหาว นับก้าว คอแข็ง เป็นต้น
		 2. ค�ำซ้อน คือ ค�ำที่มีค�ำเดี่ยว 2 ค�ำ อันมีความ
หมายหรือเสียงคล้ายกัน ใกล้เคียงกันหรือเป็นไปในท�ำนอง
เดียวกันซ้อนเข้าคู่กัน เมื่อซ้อนแล้วจะมีความหมายใหม่
เกิดขึ้น ค�ำซ้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
			 2.1 ค�ำซ้อนเพือ่ ความหมาย เป็นค�ำน�ำค�ำเดีย่ ว
ที่มีความหมายสมบูรณ์มีที่ใช้ในภาษามาซ้อนเข้าคู่กัน ค�ำ
หนึง่ เป็นค�ำต้นอีกค�ำหนึง่ เป็นเป็นค�ำท้าย มีความหมายคล้าย
กันใกล้เคียงกันหรือไปในท�ำนองเดียวกัน อาจเป็นค�ำไทย
ด้วยกันหรือต่างประเทศด้วยกัน หรือค�ำไทยกับค�ำต่างประเทศ
ซ้อนกันเข้ากันได้ และเมื่อซ้อนกันแล้วต้องเกิดความหมาย
ใหม่ ซึ่งอาจจะไม่เปลี่ยนจากความหมายเดิมมากนักหรือ
อาจเปลี่ยนไปเป็นอันมาก แต่ความหมายใหม่ย่อมเนื่องกับ
ความหมายเดิม เช่นค�ำว่า ใจคอ ลูกหลาน ถนนหนทาง
เป็นต้น
			 2.2 ค�ำซ้อนเพื่อเสียง เป็นค�ำซ้อนที่มุ่งเสียงยิ่ง
กว่าความหมาย ค�ำที่เข้ามาซ้อนกันอาจจะไม่มีความหมาย
เลย เช่น โล กับ เล หรือมีความหมายเป็นเพียงค�ำใดค�ำ
เดียว เช่น มอม กับ แมมมอม มีความหมายแต่ แมม ไม่มี
ความหมาย บางทีแต่ล�ำค�ำมีความหมาย แต่ความหมายไม่
เนื่องกับความหมายใหม่เลย เช่น งอแง งอ หมายความว่า
คดโค้ง แต่ แง หมายถึงเสียงร้องของเด็ก ส่วน งอแง
หมายความว่า ไม่สู้ เอาใจยาก เป็นต้น
		 3. ค�ำซ�้ำ คือ ค�ำเดียวกันมากล่าว 2 ครั้ง มีความ
หมายเน้นหนักหรือบางทีต่างกันไปกับค�ำเดียว ค�ำเดียว ค�ำ
ซ�้ำมีหลายลักษณะดังนี้ คือ
			 3.1 ค�ำซ�้ำที่ซ�้ำค�ำนาม แสดงพหูพจน์ บอกว่า
นามนัน้ มีจำ� นวนมากกว่าหนึง่ เช่น เห็นเด็กๆ เล่นอยูใ่ นสนาม
เดินไปเดินมา เป็นต้น
			 3.2 ค�ำซ�ำ้ ทีซ่ ำ�้ ค�ำขยายนาม แสดงพหูพจน์และ
เน้นลักษณะ เช่น ฉันให้ฉันให้เสื้อดีๆ เขาไปซื้อปลาเป็นๆ
บางทีอ่ าจจะเปลีย่ นเสียงวรรณยุกต์ทคี่ ำ� ต้นด้วยเมือ่ ต้องการ
เน้นลักษณะค�ำขยายนั้นๆ เช่น ดี๊ดี เก๊าเก่า เป็นต้น
			 3.3 ค�ำซ�ำ้ ทีซ่ ำ�้ ขยายนาม หรือสรรพนาม แสดง
ความไม่เจาะจง เช่น มะม่วงลูกเล็กๆ แสดงว่าอาจจะจะไม่
เล็กทั้งหมด มีเล็กบ้างใหญ่บ้าง เป็นต้น
			 3.4 ค�ำซ�้ำ ที่ซ�้ำค�ำนาม หรือค�ำบอกจ�ำนวนนับ
จะแยกความหมายออกเป็นส่วนๆ เมื่อมีค�ำเป็นมาข้างหน้า
เช่น ชั่งเป็นกิโลๆ (ชั่งทีละกิโล และมีมากกว่ากิโลหนึ่ง) ซื้อ
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เป็นร้อยๆ (ซื้อหลายร้อย แต่ชั่งหรือนับกันทีละร้อย)
			 3.5 ค�ำซ�้ำ ที่ซ�้ำค�ำบุพบท หรือค�ำขยาย ใช้
ขยายกริยาบอกความเน้น เมื่อเป็นค�ำสั่ง เช่น เขียนกลางๆ
วางใต้ๆ พูดดังๆ เป็นต้น
			 3.6 ค�ำซ�้ำ ที่ซ�้ำจากค�ำซ้อน 2 คู่ ใช้เป็นค�ำ
ขยายบอกความเน้น เช่น ออดๆ แอดๆ แสดงว่าป่วยไข้
เสมอยิ่งกว่า ออดแอด
			 3.7 ค�ำซ�้ำ ที่ซ�้ำจากค�ำซ้อน 2 คู่ มีความหมาย
ต่างออกไปไม่เนื่องกับความหมายเดิม ใช้เป็นค�ำขยาย เช่น
ไปๆ มาๆ ความหมายว่า ในที่สุด รู้งูๆ ปลาๆ ท�ำอะไรก็ไม่
ได้ งูๆ ปลาๆ หมายความว่า รู้บ้างแต่ไม่สันทัด
			 3.8 ค�ำซ�้ำ ที่ซ�้ำค�ำนาม ค�ำกริยา หรือค�ำขยาย
ความหมายต่างออกไปไม่เนื่องกับความหมายเดิม ใช้เป็น
ค�ำขยาย เช่น พื้นๆ (ธรรมดา) หมูๆ (ง่าย สะดวก) เลาๆ
(คร่าวๆ พอเห็นเป็นเค้า)
		 4. การสร้างค�ำสมาส
			 ค�ำสมาสเป็นลักษณะของการสร้างค�ำขึ้นใหม่
โดยดัดแปลงจากไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต เพื่อให้
มีค�ำใช้มากขึ้นเช่นเดียวกับค�ำประสมในภาษาไทย
			 หลักการสังเกตค�ำสมาส
			 4.1 ต้องเป็นค�ำภาษาไทยที่มีที่มาจากภาษา
บาลี สันสกฤตเท่านั้น อาทิ ราช + การ = ราชการ, วาต +
ภัย = วาตภัย
			 4.2 การอ่ า นค� ำ สมาสจะต้ อ งอ่ า นออกเสี ย ง
สระเนื่องกัน ถึงแม้จะไม่มีรูปสระก�ำกับ อาทิ ประวัติศาสตร์
อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด, อุบัติเหตุ อ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด
			 4.3 การแปลความหมายจะแปลจากค�ำหลัง
ไปยังค�ำหน้า ความหมายหลักหรือที่เรียกว่า ค�ำตัง้ อยูห่ ลัง
ค�ำขยายอยู่หน้า อาทิ วีรบุรษุ ค�ำขยาย วีร ค�ำหลัก บุรษุ ค�ำ
แปล ชายที่ได้รับการยกย่องว่ากล้าหาญ, วรรณคดี ค�ำขยาย
วรรณ ค�ำหลัก คดี ค�ำแปล เรื่องที่ได้รับยกย่อว่าแต่งดี
			 4.4 ค�ำบาลี-สันสกฤต ที่มีค�ำ “พระ” ซึ่งกลาย
เสียงมาจากค�ำบาลี-สันสกฤต “วร” อาทิ พระหัตถ์ พระชงฆ์
พระขรรค์ แต่ถา้ น�ำหน้าภาษาอื่น ไม่เป็นค�ำสมาส อาทิ พระ
เก้าอี้ (จีน) พระเขนย(เขนย,เขมร) เพราะไม่ได้มาจากภาษา
บาลีและเป็นสันสกฤตทัง้ สองค�ำ พระ มาจากบาลีสันสกฤต
เก้าอี้ มาจากภาษาจีน และเขนย มาจากภาษาเขมร เป็น
ค�ำประสม เพราะสมาสต้องมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
เท่านั้น
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			 4.5 ค�ำสมาสต้องไม่ประวิสรรชนีย์ระหว่างค�ำ
อาทิ อิสระ + ภาพ = อิสรภาพ, วีระ + ชน = วีรชน
			 4.6 ค�ำสมาสจะตัดตัวการันต์ระหว่างค�ำ อาทิ
พิพิธภัณฑ์ + สถาน = พิพิธภัณฑสถาน, ทิพย์ + เนตร =
ทิพยเนตร
			 4.7 ค�ำทีล่ งท้ายด้วยค�ำว่า “ศาสตร์ กรรม ภาพ
ภัย” อาทิ ศิลปศาสตร์ โจรกรรม คุณภาพ อุทกภัย
		 5. การสร้างค�ำสนธิ
			 ค�ำสนธิ คือ การเชือ่ มค�ำเข้าระหว่างพยางค์หลัง
ของค�ำหน้ากับพยางค์หน้าของค�ำหลังเป็นการย่ออักขระ
ให้น้อยลง เวลาอ่านจะเกิดเสียงกลมกลืนเป็นค�ำเดียวกัน
หลักการสังเกตค�ำสนธิในภาษาไทย การสนธิ แบ่งออกเป็น
3 ประเภท คือ 1. สระสนธิ 2. พยัญชนะสนธิ 3. นฤคหิต
สนธิ
			 5.1 สระสนธิ คือการน�ำค�ำทีล่ งท้ายด้วยสระไป
สนธิกบั ค�ำทีข่ นึ้ ต้นด้วยสระ ซึง่ เมือ่ สนธิแล้วจะมีการเปลีย่ นแปลง
รูปสระตามกฎเกณฑ์ 					
ดังนี้
				 5.1.1 ตัดสระพยางค์ท้ายค�ำหน้า แล้วใช้
สระพยางค์หน้าค�ำหลัง เช่น ราช + อานุภาพ = ราชานุภาพ,
สาธารณ + อุปโภค = สาธารณูปโภค
				 5.1.2 ตัดสระพยางค์ท้ายค�ำหน้า และใช้
พยางค์ตน้ ของค�ำหลัง โดยเปลีย่ นสระพยางค์ตน้ ของค�ำหลัง
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�ำหน้า
เป็นพยัญชนะ คือ อิ อี เป็น ย, อุ อู เป็น ว
				 5.1.4 ใช้สระพยางค์ตน้ ของค�ำหลังซึง่ อาจ
เปลีย่ นรูปหรือไม่เปลีย่ นรูปก็ได้ ในกรณีทสี่ ระพยางค์ตน้ ของ
ค�ำหลังไม่ใช่ อิ อี อุ อู อย่างสระตรงพยางค์ท้ายของค�ำหน้า
เช่น กิตติ + อากร = กิตยากร, ธนู + อาคม = ธันวาคม
				 5.1.5 ค�ำสนธิบางค�ำไม่เปลี่ยนสระ อิ อี
เป็น ย แต่ตัดทิ้งทั้งสระพยางค์หน้า ค�ำหลังจะไม่มี อิ อี

ด้วยกัน เช่น ราชินี + อุปถัมภ์ = ราชินูปถัมภ์, หัสดี +
อาภรณ์ = หัสดาภรณ์
			 5.2 พยัญชนะสนธิ คือ การเชือ่ มค�ำด้วยพยัญชนะ
เป็นการเชื่อมเสียงพยัญชนะ ในพยางค์ท้ายของค�ำแรกกับ
เสียงพยัญชนะหรือสระในพยางค์แรกของค�ำหลัง เช่น สนธิ
เข้าด้วยวิธี โลโป คือ ลบพยางค์สุดท้าย
ของค�ำหน้าทิง้ เช่น นิรส + ภัย = นิรภัย, อายุรส + แพทย์ =
อายุรแพทย์, สนธิเข้าด้วยวิธี อาเสโท คือ แปลงพยัญชนะ
ท้ายของค�ำหน้า เป็นสระโอ แล้วสนธิตามปกติ เช่น มนส +
ภาพ = มโนภาพ,ยสส + ธ = ยโสธร
			 5.3 นฤคหิตสนธิ คือการเชื่อมด้วย นฤคหิต
เป็นการเชื่อมเมื่อพยางค์หลังของค�ำแรกเป็นนฤคหิตสนธิ
กับเสียงสระในพยางค์แรกของค�ำหลัง มี 3 วิธคี อื 1. นฤคหิต
สนธิกับสระให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ม แล้วสนธิกัน เช่น สํ +
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 สํ +
จร = สญ + จร = สัญจร, สํ + นิบาต = สน + นิบาต =
สันนิบาต 3. วรรค กะ เป็นสนธิกับพยัญชนะเศษวรรคให้
เปลีย่ นนฤคหิตเป็น ง เช่น สํ + สาร = สงสาร, สํ + หรณ์ =
สังหรณ์
ลักษณะของส�ำนวนไทย
		 ขุนวิจติ รมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ)์ (2541:บทน�ำ)
ได้กล่าวถึงมูลเหตุของการเกิดส�ำนวนไทยมีหลายอย่าง แต่
ที่มีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิตของคนไทยและเป็น
แบบแผนประเพณีนนั้ มีอยูม่ าก เช่น ประเพณีการเกิดส�ำนวน
ว่า “ฝังรกฝังราก” มาจากการท�ำขวัญทารกเด็กเกิดได้สาม
วัน เอารกกับมะพร้าว แทงหน่อไปฝังดิน เป็นต้น นอกจาก
นั้นประภาศรี สีหอ�ำไพ (2550:396) กล่าวถึงส�ำนวนไทย
ที่มาจากประเพณีไว้หลายอย่างเช่น ประเพณีการท�ำบุญก่อ
พระทรายในวัดในวันสงกรานต์ เป็นต้น
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ผลที่ได้รับ

วิเคราะห์ข้อมูลคําศัพท์ การสร้างคํา

คําศัพท์ สํานวน เกี่ยวข้องกับ

และสํานวนไทย

ประเพณีไทยภาคกลาง

กรอบแนวคิดวิธในการวิ
จัย จัย
ีดําเนินการวิ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนวิธีการพรรณนาวิเคราะห เพื่อศึกษาคําศัพทและสํานวน

วิธีด�ำเนินการวิ
จัย
ไทยภาคกลางที่สัมพันธกับประเพณีไทย

ผลการวิจัย

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นวิธีการ 		 พบว่าค�ำศัพท์และส�ำนวนไทยภาคกลางที่เกี่ยวข้อง
ไดำแศักพหท์นัแงสืละส�
อเกีำ่ยนวนไทยภาค
วกับวัฒนธรรมประเพณี
ไทยไทยภาคกลางทั
ภาคกลาง จํานวน
23 เล100
ม และเลื
ประเพณี
้งหมด
ค�ำ อค�กแบบ
ำศัพท์ 78 ค�ำ
พรรณนาวิเคราะห์ ประชากร
เพื่อศึกษาค�
อสารานุ
กรมวั
ลนิธำิ นวนมาก
ำนวน
22ฒนธรรมไทย
ส�ำนวน ผู้วิจภาคกลางของมู
ัยพบค�ำศัพท์และส�
กลางที่สัมพันเฉพาะเจาะจง
ธ์กับประเพณีในการศึ
ไทย กษาครั้งนี้ประกอบดวย หนังสืและส�
แต่งใสืนที
่นี้จะขอน�
นตัวอย่
างดังนี้ ยรโกเศศ
		 ประชากร
แก่ ฒหนันธรรมไทย
งสือเกีย่ วกั(2542)
บวัฒนธรรมประเพณี
สารานุได้
กรมวั
จํานวน 15 เลม หนั
อการศึ
กษาเรืำ่อมาเป็
งประเพณี
ไทยของเสฐี
ค�ำศั(2515)
พท์เกี่ยหนัวกังสืบอการเกิ
ด เช่เนืน่องในการแตงงานบาว
ไทย ภาคกลาง
นวน
เล่มการเกิ
และเลื
อกแบบเฉพาะยรโกเศศ
(2515)จ�ำหนั
งสือ23
ประเพณี
ดการตายของเสฐี
ประเพณี
เจาะจง ในการศึกษาครัง้ นีป้ ระกอบด้วย หนังสือสารานุกรม 		 เกิด ค�ำว่าเกิดมีที่มาจากภาษาเขมร มีความหมาย
สาวของเสฐียรโกเศศ (2531) หนังสือเทศกาลลอยกระทง เลนสาดน้ําวันสงกรานตประเพณีทําบุญสวดมนต
วัฒนธรรมไทย ภาคกลางของมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม ว่า เป็นขึ้น มีขึ้น ก�ำเนิด มีขึ้นเป็นขึ้นโดยกะทันหัน
หนังสืกอษาเรื
ประเพณี
(ราชบัณฑิตยสถานยรโกเศศ
2556 (2515)
:149) หนังสือเกี่ยวกับ
ไทย (2542)เลี้ยงพระของเสฐี
จ�ำนวน 15 ยรโกเศศ
เล่ม หนั(2513)
งสือการศึ
่อง ตางๆของไทยของเสฐี
ประเพณีไยทยเนื
่องในตรุ
ษสงกรานต
ยรโกเศศ		
(2508) ตกฟาก
หนังสือเป็คูนมค�ือำบวชพระฉบั
ข อง= ตกฟาก
ผสมมาจากบ สมบู
ตก +รณฟาก
ประเพณีไทยของเสฐี
รโกเศศ
(2515)
หนังสืขอองเสฐี
ประเพณี
เกิด เรีนยวิกเวลาที
่เด็ก(สง
ออกพ้
นครรภ์มารดาว่า
การเกิดการตายของเสฐี
ยรโกเศศ
(2515)อหนั
งสือประเพณี
รัชวรรธน หนู
แกวอุดมตะหน
ง (2555)
และหนังสืความหมาย
อสํานวนไทยของขุ
จิตรมาตรา
า กาญจนาค
เนือ่ งในการแต่
าวสาวของเสฐียรโกเศศ (2531) หนังสือ เวลาตกฟาก (พื้นเรือนโบราณคนไทยภาคกลางโดยมาเป็น
พันงงานบ่
ธุ) (2541)
เทศกาลลอยกระทง เล่นสาดน�ำ้ วันสงกรานต์ประเพณีทำ� บุญ ฟาก ; โดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดค�ำเถียงค�ำไม่หยุดปาก
สวดมนต์เลีย้ เกณฑ
งพระของเสฐี
ยรโกเศศ
ที่ใชในการวิ
จัย (2513) หนังสือประเพณี ว่า เถียงค�ำไม่ตกฟาก (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 451)
ำผสมมาจาก
+ ซื้องสื=อ แม่ซื้อ มี
ต่างๆ ของไทยของเสฐี
ยรโกเศศ
หนังงสืสืออเกีหลั่ยกวกัภาษาไทยของพระยาอุ
บ 		 แม่ซื้อปกิเป็ตนศิค�ลปะสาร
การสร
างคําใชเ(2515)
กณฑจากหนั
(2545) แม่และหนั
ประเพณี ไ ทยเนื่ อ งในตรุ ษ สงกรานต์ ข องเสฐี ย รโกเศศ ความหมายว่า เทวดาหรือผี มีความเชื่อกันว่าผู้ดูแลรักษา
ลักษณะภาษาไทยของบรรจบ พันธุเมธา (2514)
(2508) หนังสือคู่มือบวชพระฉบับสมบูรณ์ของรัชวรรธน์ ทารก เชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาต้องมีแม่ซื้อประจ�ำวันเกิด
เกณฑงจสืากหนั
งสือสํานวนไทยของขุ
นวิแจลิตรมาตรา
ธุ) (2541)้งปวง
และ แต่ก็มีอยู่
คอยดู
ปกป้อ(สง
งให้าพกาญจนาคพั
ันจากภัยอันนตรายทั
หนูแก้วอุดมตะหน่อสํง านวนไทยใช
(2555) และหนั
อส�ำนวนไทยของ
หนัง(สง่
สือวัาฒกาญจนาคพั
นธรรมทางภาษาของประภาศรี
บ้างเหมือนกันทีแ่ ม่ซอื้ จะมาแกล้ง มาล้อเล่นกับเด็กๆ ท�ำให้
ขุนวิจิตรมาตรา
นธุ์) (2541) สีหอําไพ (2550)
เด็กทารกนั
้นยิ้ม หัวเราะ
หรือแม้แ(2500)
ต่มีอาการสะดุ้งผวา เชื่อ
ประเพณีไทยภาคกลางใชเกณฑจากหนังสือประเพณี
ไทยของพระยาอนุ
มานราชธน
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย
ว่ามี 7 ตนอยู่ประจ�ำวันได้แก่ วันอาทิตย์ชื่อว่า “วิจิตรมา
		 การสร้างค�ำใช้เกณฑ์จากหนังสือหลักภาษาไทย วรรณ” มีหัวเป็นสิงห์ มีผิวกายสีแดง วันจันทร์ชื่อว่า
ของพระยาอุปกิตศิลปะสาร (2545) และหนังสือลักษณะ “วรรณนงคราญ” มีหัวเป็นม้า มีผิวขาวนวล วันอังคารชื่อ
ภาษาไทยของบรรจบ พันธุเมธา (2514)
ว่า “ยักษบริสุทธิ์” มีหัวเป็นมหิงสา (ควาย) มีผิวกายสีชมพู
		 ส�ำนวนไทยใช้เกณฑ์จากหนังสือส�ำนวนไทยของ วันพุธชื่อว่า “สามลทัศ” มีหัวเป็นช้าง ผิวกายสีเขียว วัน
ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541) และหนังสือ พฤหัสบดีชอื่ ว่า “กาโลทุกข์” มีหวั เป็นกวาง ผิวกายสีเหลือง
วัฒนธรรมทางภาษาของประภาศรี สีหอ�ำไพ (2550)
อ่อน วันศุกร์ชื่อว่า “ยักษ์นงเยาว์” มีหัวเป็นโค ผิวกายสีฟ้า
		 ประเพณี ไ ทยภาคกลางใช้ เ กณฑ์ จ ากหนั ง สื อ อ่อน วันเสาร์ชื่อว่า “เอกาไลย์” มีหัวเป็นเสือ ผิวกายสีด�ำ
ประเพณีไทยของพระยาอนุมานราชธน (2500)
ทุกตนทรงอาภรณ์ (เสื้อผ้า) สีทอง (เสฐียรโกเศศ 2505:76)
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ส�ำนวนเกี่ยวกับการเกิดและการอยู่ในวัยเด็ก เช่น
		 ฝังรกฝังราก ความหมายว่า ตั้งหลักแหล่งหรืออยู่ที่
ใดที่หนึ่งอย่างถาวร
		 ความเป็นมา มูลของส�ำนวนเกิดจากพิธีฝังรกของ
ทารกในสมัยโบราณ คือเมือ่ ทารกคลอดแล้ว บิดามารดาเอา
รกนั้นใส่หม้อตาลไว้เอาเกลือโรยปิดหน้าถึง 3 วันก็ท�ำพิธี
ฝัง ของที่จะเข้าพิธีมีมะพร้าวแตกหน่อ 2 ผล น�ำไปฝัง ณ
บริเวณบ้านที่ดินที่ฝังรกกับมะพร้าวนั้นเป็นที่ที่บิดามารดา
กะไว้จะให้เป็นของบุตรสืบไป เช่น เมื่อโตขึ้นจะแต่งงานก็
ปลูกเรือนหอ หรือเรือนที่จะเป็นที่อยู่อาศัยตรงที่ฝังรกมีต้น
มะพร้าวขึ้นนั้นเป็นที่ตั้งตัวเป็นหลักเป็นแหล่ง สืบประเพณี
นี้จึงเกิดค�ำว่า “ฝังรกฝังราก” ขึ้น “ฝังรก” ก็คือ ฝังรก
ตรงๆ “ฝังราก” หมายถึง ฝังหรือปลูกมะพร้าวแตกหน่อ
งอกงากตัดต้นเป็นยึดมั่น ส�ำนวน “ปลูกฝัง” หมายถึงเป็น
หลักฐานที่มั่นคง (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 : 379)
		 ลูกผีลูกคน หมายความว่า หวังเป็นที่แน่นอนยังไม่
ได้ มักใช้ในกรณีส�ำคัญๆ เช่น เด็กที่เกิดใหม่ จะรอดหรือไม่
ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ กาสอบไล่ครั้งนี้ยังเป็นลูกผีลูกคน
		 ความเป็นมา เมื่อมีเด็กทารกเกิดใหม่ ก็ไม่แน่ใจว่า
จะรอดชีวิตหรือไม่เนื่องจากการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า เด็กที่
เกิดมาแล้วเสียชีวิตนั้น เชื่อกันมาว่าผีมาเอาตัวไปจึงเกิดมี
ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเป็นเหมือนจะหลอกผีว่าเด็ก
เกิดครั้งนี้ไม่มีใครต้องการ โดยจะมีคนๆ หนึ่งน�ำเด็กนั้นใส่
ตะกร้ากระด้งหรืออุม้ ไว้แล้วแกว่งไปมาปากก็พดู ว่า “สามวัน
ลูกผี สี่วันลูกคน ลูกของใครมารับเอาไปเน้อ...” ท�ำนองว่า
เด็กคนนี้ไม่มีใครเขาเอา จากนั้นก็มีคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่
พ่อแม่เด็กมาบอกว่า ลูกของฉันจ๊ะ หรือ ฉันรับเองจ๊ะ แล้ว
ก็เอาตัวเด็กไป ซึง่ กระบวนการหลอกผีวา่ เด็กไม่เป็นทีต่ อ้ งการ
ยังมีการหลอกว่าเด็กนี้หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ผีจะได้ไม่อยากได้
จะไม่มีชมว่าเด็กนี้สวยหล่อ น่ารัก น่าเอ็นดูแต่มักจะพูดกัน
ว่า “น่าเกลียดน่าชัง” (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 : 515)
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการบวช เช่น
		 นาค เป็นค�ำทีม่ าจากภาษาบาลีสนั สกฤต ค�ำว่า นาค
จะเรียกชายหนุม่ ก่อนจะบวช ค�ำว่า นาค แปลว่า ผูป้ ระเสริฐ
หรือผูไ้ ม่ทำ� บาป เหตุทไี่ ด้ชอื่ ว่านาคเรือ่ งเดิมมีอยูว่ า่ พญานาค
แปลงตัวเป็นมนุษย์มาบวชในพระพุทธศาสนาเวลานอน
หลับเพศเป็นนาคคามเดิม วันหนึ่งพวกภิกษุไปกราบทูล
พระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสเรียกเธอมาถาม ได้ความว่าเป็น
เรื่องจริงจึงสั่งให้สึกเสีย พญานาคมีความอาลัยในเพศบวช

จึงกราบทูล, ขอฝากชื่อนาคไว้ถ้าผู้ใดจะเข้ามาบวชขอให้
เรียกชื่อว่า นาค ค�ำว่านาคจึงเป็นที่เรียกชื่อผู้ที่จะมาบวช
จนถึงทุกวันนี้ (ธัชวรรธณ์ หนูแก้ว, และอุดม ตะหน่อง
2555 : 78)
		 บรรพชา ค�ำมาจากภาษาบาลีคือ ปพฺพฺชชา และ
ภาษาสันสกฤตว่า ปฺรวฺรชยา เป็นค�ำนาม มีความหมายว่า
การบวชเป็นสามเณร (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1226)
		 อุปสมบท หมายความว่า การบวชเป็นพระภิกษุ
ก.บวช เช่น บรรพชา สามเณร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 :
78) อุปสมบท ค�ำว่า อุปสมบท มาจากภาษาบาลี คือ อุป
สมฺปทา มีความหมายว่าการบวชเป็นภิกษุ (ราชบัณฑิตยสถาน
2556 : 1428)
ส�ำนวนเกี่ยวกับการบวช เช่น
		 ชายผ้าเหลือง หมายถึง ผ้าเหลืองที่พระสงฆ์นุ่งห่ม
หรือชายจีวรทีล่ กู บวชให้บดิ ามารดา ในสมัยโบราณเชือ่ กันว่า
“บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ” คือจะช่วยให้พ่อแม่ได้ไป
สวรรค์จงึ มักมีคำ� พูดกันว่า “เกาะชายผ้าเหลืองลูกไปสวรรค์”
(สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 :162)
ชายสามโบสถ์ หมายถึง ผู้ที่บวชแล้วถึง 3 หน ใช้
ค�ำพูดเป็นเชิงต�ำหนิว่า เป็นคนที่ไม่น่าคบ พระนิพนธ์ของ
หม่อมเจ้าอิศรญาณ ความว่า
สัตว์ผอมฤษีพีนี้สองสิ่ง
สามผู้หญิงรูปดีไม่มีถัน
กับคนจนแต่งอินทรียน์ อี้ กี อัน สีด่ ว้ ยกันดูเป็นเห็นไม่งาม
บรรพชาสามปางนางสามผัว ข้าเก่าชัว่ เมียชังเขายังห้าม
มักเกิดเงีย่ งเกีย่ งแง่แส่หาความ กาลีลามหยาบช้าอุลามก
		 ตรงนี้มีความหมายเน้นถึงชายที่บวชพระแล้วสึก 3
ครั้ง (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 :163)
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งงาน เช่น
		 ขันหมาก เป็นค�ำประสม(ขัน + หมาก = ขันหมาก)
มีที่มาจากการต้อนรับแขกในแต่ละชาติรวมถึงชาติไทยที่
จะชอบกินหมากพลูซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งไมตรี โดยไทย
ได้มาจากประเพณีตอนใต้ของอินเดีย เมื่อเฒ่าแก่ฝ่ายหญิง
ไปเจราจาสู ่ ข อและหมั้ น ลู ก ชายของอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ให้ แ ก่
ลูกสาวของตนจะต้องมีเชี่ยนหมากตั้งกลางระหว่างเฒ่าแก่
ทั้งสองฝ่ายเจรจาท�ำความตกลงกัน ถ้าไม่มีเชี่ยนหมากไว้
ตรงกลางก็ไม่เป็นพิธีและใช้ไม่ได้ ที่ต้องทีเชี่ยนหมากไว้ตรง
กลางก็คงเป็นเรื่องการกินหมากไปพลางๆ เจรจาไปพลางๆ
(เสฐียรโกเศศ 2505 : 46)
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		 วิวาห์มงคล เป็นค�ำสมาส (วิวาห์ + มงคล = วิวาห์
มงคล) วิวาห์ เป็นค�ำภาษาสันสกฤต แปลว่า แบกเอาไป
มงคล เป็นบาลี แปลว่าความเจริญ ความก้าวหน้า เหตุแห่ง
ความเจริญความก้าวหน้า วิวาห์มงคล หมายถึงการที่เจ้า
สาวไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวหลังท�ำพิธีแต่งงาน หรือพิธีส่งตัวเจ้า
สาวหรือการต้อนรับเจ้าสาวในขณะที่ไปสู่บ้านเจ้าบ่าวภาย
หลังเมื่อได้พิธีวิวาห์แล้ว (เสฐียรโกเศศ 2531 : 66)
		 อาวาหมงคล เป็นค�ำสมาส (อาวาห + มงคล = อา
วาหมงคล) อาวาห หมายถึง การสมรสโดยการน�ำเจ้าสาว
มาอยู่บ้านเจ้าบ่าว / อาวหมงคล หมายถึง การพาผู้หญิงมา
อยู่บ้านของตนหรือการแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชายจะน�ำ
หญิงที่ตนแต่งงานมาอยู่ด้วยที่บ้านของตน เป็นประเพณี
แต่ ง งานที่ น ้ อ มปฏิ บั ติ กั น ในประเทศอิ น เดี ย ฝ่ า ยเหนื อ
(เสฐียรโกเศศ 2531 : 25)
ส�ำนวนเกี่ยวกับการแต่งงาน เช่น
		 กิ่งทองใบหยก หมายถึง สิ่งที่สูงส่งย่อมมีค่าคู่ควร
กับสิ่งที่มาค่าสูงส่ง เหมือนกิ่งทอง (ใบไม้ที่ท�ำด้วยหยกสี
เขียว) เพราะมีความสวยงามมีคุณค่าเสมอกัน หญิงชายที่มี
ฐานะเสมอกันมีความสวยงามพอๆ กัน มีอะไรเหมาะสมกัน
ย่อมเป็นคู่ครองที่เหมาะเจาะ และถ้ายิ่งมีสติปัญญาใกล้
เคียงกัน มีการศึกษาพอๆ กัน พูดจาปราศรัยกันรู้เรื่อง
ปรึกษาหารือกัน มีศีล มีระเบียบวินัยในชีวิตประจ�ำวัน รัก
สะอาดความเรียบร้อยเหมือนๆ กัน มีความเชือ่ ความเลือ่ มใส
ในเรื่องศาสนา การเมือง วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้
อืน่ เห็นแก่ประโยชน์สขุ ส่วนรวมมากว่าประโยชน์สขุ ส่วนตัว
หากมีครบ 4 ประการที่กล่าวมานี้ละก็คู่ครองนั้น เขาเรียก
ว่า คู่สร้างคู่สม ใช้เปรียบเทียบคู่รักที่แต่งงานกัน โดยมี
ความเหมาะสมทุกประการ (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 : 29)
		 ข้าวใหม่ปลามัน ความหมาย ของใหม่ๆ อะไรก็ดูดี
ไปหมด มักใช้เปรียบเทียบสามีภรรยาทีเ่ พิง่ แต่งงานกันใหม่ๆ
ความรักยังหวานชื่นอะไรก็หมอหวานไปซะหมด
ที่มาของส�ำนวน คนไทยสมัยโบราณถือว่าข้าวเก็บเกี่ยว
ในครึ่งปีหลังเป็นข้าวที่ดีกว่าข้าวเก่า และปลาเป็นอาหารคู่
กับข้าว ส่วนปลามันคือปลาในน�้ำลดมีมันมากรับประทาน
อร่อย ซึ่งช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่จะตรงกับช่วงที่มี
ปลามันพอดี (สง่า กาญจนาคพันธุ์ 2541 :75)
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ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการตาย เช่น
		 เชิงตะกอน เป็นค�ำประสม (เชิง + ตะกอน = เชิง
ตะกอน) ค�ำว่า เชิงตะกอน หมายถึง ฐานที่ท�ำขึ้นส�ำหรับ
เผาศพเรียกอีกอย่างว่า จิตกาธาน (เสฐียรโกเศศ 2505 : 256)
		 ฌาปณกิจ เป็นค�ำสมาส (ฌาปน + กิจจฺ = ฌาปนกิจ)
มาจากภาษาบาลี รากศัพท์ คือ ฌาปน ค�ำว่าฌาปณกิจ
หมายถึง การเผาศพ (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 410)
		 บังสุกุล เป็นค�ำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ค�ำว่า
บังสุกลุ หมายถึง ใช้เรียกผ้าทีพ่ ระภิกษุชกั จากศพหรือทีท่ อด
ไว้หน้าศพ หรือทีท่ อดบนด้ายสายสิญจน์ หรือผ้าภูษาโยงทีต่ อ่
จากศพด้วยการปลงกรรมฐานว่า “ผ้าบังสุกลุ ” เรียกกิรยิ าที่
พระภิกษุทำ� เช่นนัน้ ว่า “ชักบังสุกลุ ” (เสฐียรโกเศศ 2505 : 257)
ส�ำนวนที่เกี่ยวข้องกับการตาย เช่น
		 คนยากว่าผี ผู้ดีว่าศพ 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�ำนวนนี้มักใช้กับผู้มีฐานะ ผู้
ที่มีฐานะดีถือว่าในผู้มีบุญเมื่อตายแล้วถึงพูดว่าสิ้นบุญ (สง่า
กาญจนาคพันธุ์ 2541 :571)

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

		 ค�ำศัพท์และส�ำนวนที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยภาคกลาง มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ประเพณีไทยเกี่ยวกับการเกิด พบค�ำศัพท์จ�ำนวน
มาก ขอยกตัวอย่างเช่น ค�ำว่า เกิด ตกฟาก แม่ซื้อ เป็นต้น
ส�ำนวน เช่น ฝังรกฝังราก ลูกผีลูกคน เป็นต้น
		 ประเพณีเกี่ยวกับการบวช พบค�ำศัพท์และส�ำนวน
จ�ำนวนมาก ค�ำศัพท์ เช่น นาค บรรพชา อุปสมบท เป็นต้น
ส�ำนวน เช่น ชายผ้าเหลือ ชายสามโบสถ์ เป็นต้น
		 ประเพณีไทยเกี่ยวกับการแต่งงาน พบค�ำศัพท์และ
ส�ำนวนจ�ำนวนมาก ค�ำศัพท์ เช่น เชิงตะกอน ฌาปนกิจ
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บังสุกุล ส�ำนวน เช่น คนยากว่าผี ผู้ดีว่าศพ สิ้นบุญ เป็นต้น

อภิปรายผล

		 ประเพณีไทยเรื่องต่างๆ ของคนในภาคกลางนั้นมี
มากมาย และจัดเป็นวัฒนธรรมไทยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
นอกจากนั้นยังเป็นแบบแผนที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมา
แต่โบราณและสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ เช่น ประเพณีการ
เกิดของคนไทยภาคกลางนั้นจะเกิดที่บ้านมีหมอต�ำแยคอย
กระท�ำการคลอด มีการอยู่ไฟ มีการท�ำหลากหลายอย่าง
ซึ่งในด้านภาษาไทยเสมือนกระจกสะท้อนภาพให้เห็น ซึ่ง
ด้านภาษาไทยที่มีความหมายอย่างชัดเจนก็ได้แก่ ถ้อยค�ำ
ค�ำศัพท์ และส�ำนวนไทย ปัจจุบันไม่มีแล้ว และภาษาไทยที่
สะท้อนให้เห็นในพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับประเพณี
การเกิด การตาย ของเสถียรโกเศศ (2515) และเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
ด้านภาษาไทยอีกประการก็คอื ส�ำนวนไทย ซึง่ ประเพณีต่างๆ
ของภาคกลาง ก็จะสะท้อนออกมามีความสอดคล้องกับหนังสือ
ส�ำนวนไทยของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
(2541) ประเพณีการบวชพบค�ำศัพท์และส�ำนวนไทยตั้งแต่
สมัยโบราณ และยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับหนังสือประเพณีต่างๆ ของเสถียรโกเศศ (2515) และ
หนังสือคู่มือการบวชฉบับสมบูรณ์ของ รัชวรรธน์ หนูแก้ว
และอุดม ตะหน่อง (2555) และของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า
กาญจนาคพันธุ์) (2541) ประเพณีการแต่งงานบ่าวสาวของ
เสถียรโกเศศ (2531) และหนังสือส�ำนวนไทยของขุนวิจิตร
มาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541) นอกจากนั้นประเพณี
การตายของคนไทยภาคกลาง พบค�ำศัพท์และส�ำนวนไทย
ที่มีความหมายสอดคล้องกับหนังสือประเพณีการตายของ
เสถียรโกเศศ (2505) และส�ำนวนไทยของขุนวิจิตรมาตรา
(สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541)
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ค�ำศัพท์และส�ำนวน
ไทยด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมไทย
ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการด้านค�ำ
ศัพท์และส�ำนวนไทยที่สัมพันธ์กับประเพณีไทยตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน
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