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ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไทยทีม่องได้จากภาษา

วฒันธรรมไทยอาจมองไดจ้ากภาษา ในขณะเดียวกนัภาษาไทยสะทอ้นให้
เห็นถึงวฒันธรรมไทย ดงัน้ี

1. รักความสบาย ท าอะไรตามใจ 

จะเห็นไดจ้ากส านวนท่ีวา่ “ท าอะไรตามใจคือไทยแท้”ไม่วา่จะมีกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัทางสงัคม ความบีบคั้นทางการเมือง หรือภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจ  
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2. ลืมง่าย  ให้อภัยง่าย  ไม่มีความเจ็บแค้น 

จากส านวนท่ีวา่ “โกรธง่าย  หายเร็ว” “ไม่เป็นไร ลืมเสียเถิด”
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3. รู้จักปรับตวัได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ยดึถือผูกพนักบัส่ิงเก่า อาจสืบเน่ืองมาจากนิสยั
รักสงบตามแนวพทุธศาสนา เห็นไดจ้ากส านวนท่ีวา่  “ไทยนีเ้ป็นชาติรักสงบ” หรือ      
“แพ้เป็นพระ  ชนะเป็นมาร” หรือ “ล้มแล้วลุก สู้ต่อไป”



4. เคารพผู้ใหญ่ อ่อนน้อมถ่อมตน
คนไทยจะไดรั้บการปลูกฝังความคิดความรู้สึกน้ีมาตั้งแต่เดก็ โดยใหรู้้วา่พอ่แม่

เป็นผูท่ี้เราตอ้งใหค้วามเคารพ   กา้วร้าวล่วงเกินไม่ได ้ ดงัส านวนท่ีวา่
“เดนิตามหลงัผู้ใหญ่หมาไม่กดั”              “เป็นผู้น้อยคอยประนมกร” 
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5.  เช่ือในเร่ืองของสูงของต ่า  เช่น

- ถือเร่ืองศีรษะ ใครจะจบัศีรษะไม่ไดถื้อวา่เป็นของสูง 

- ถือเร่ืองเทา้ เม่ือนอนจะหนัเทา้ไปทางศีรษะใครไม่ได ้ 

ยกเทา้ไวสู้งไม่ได ้ 

- ผา้นุ่ง กางเกงของผูห้ญิงจะวางหรือพาดไวเ้หนือศีรษะไม่ได ้

- หมอนท่ีใชห้นุนศีรษะเวลานอนจะน ามารองนัง่รองเทา้ไม่ได้

- ถือค าวา่ “บน”  “ล่าง”  “สูง”  “ต ่า”  “มงคล”  “อปัมงคล”
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6. ชอบส่ิงสวยงาม  ชอบฟังส่ิงที่เป็นมงคล  เช่น การนิยมปลูกตน้ไมท่ี้มีช่ือมงคล 
เช่น ต้นขนุน  ต้นรัก  ต้นมะยม เป็นตน้



ชอบเสียงร่ืนหู เลีย่งการใช้ค าหยาบ 
https://today.line.me/th/v2/article/PJ0qeR?imageSlideIndex=0

https://www.youtube.com/watch?v=aeQGIs-R9d0

https://today.line.me/th/v2/article/PJ0qeR?imageSlideIndex=0
https://www.youtube.com/watch?v=aeQGIs-R9d0


ไม่พูดเร่ืองเพศ  เห็นอะไรไม่น่าดูจะเล่ียงไม่กล่าวถึง  จะเห็นไดจ้าก
- การใชค้  าผวน ตวัอยา่ง ในเพจ ค าผวนชวนข า
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%

B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0
%B8%B3-446648928826949

- การใชส้ญัลกัษณ์แทนเร่ืองเพศ  หรือกิจกรรมทางเพศ  เช่น
เม่ือกล่าวถึง “น ้า” กจ็ะนึกถึงส่ิงท่ีน ามาใชด่ื้ม ใชช้ าระลา้งร่างกายใหส้ะอาด 

รวมถึงส่ิงท่ีหล่อเล้ียงชีวติมนุษยใ์หอ้ยูร่อด

https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B3-446648928826949


ในวรรณคดี นอกจากกวีจะใช ้“น ้า” เป็นส่วนประกอบในการพรรณนาถึง
พิธีกรรมหรือพระราชพิธีต่างๆ แลว้ 

อีกนยัหน่ึงกวจีะ ใช้ “น ้า” เป็นสัญลกัษณ์แทนอวยัวะเพศและพฤติกรรมทาง

เพศในบทอศัจรรย์หรือบทแสดงความรักของคู่พระนางในวรรณคด ี โดยถ่ายทอดผา่น
ศิลปะการใชภ้าษาและชั้นเชิงทางวรรณศิลป์  ดงัจะเห็นไดจ้ากวรรณคดีของไทย
หลายๆเร่ือง  เช่น



วรรณคดเีร่ืองขุนช้างขุนแผน

เกิดพยบัพยห์ุพดัอศัจรรย ์                      สลาตนัเป็นละลอกกระฉอกฉาน

ทะเลลึกดงัจะล่มดว้ยลมกาฬ                  กระทบดานกระแทกดงัก าลงัแรง

ส าเภาจีนเจียนจมดว้ยลมซดั                   สลุบลดัเลียบบงัเขา้ฝ่ังแฝง

ไหหล าแล่นตดัแหลมแคมตะแคง           ตลบตะแลงเลาะเลียบมาตามเลา

ถึงปากน า้แล่นส่งเขา้ตรงร่อง                  ใหข้ดัขอ้งแขง็ขืนไม่ใคร่เขา้

ดว้ยร่องนอ้ยน ้าอบัคบัส าเภา                   ข้ึนติดหลงัเต่าอยูโ่ตงเตง

พอก าลงัลมจดัพดักระโชก                      กระแทกโคกกระทอ้นโขดเรือโดดเหยง

เขา้คร่ึงล าหายแคลงไม่โคลงเคลง            จุ้นจู๊เกรงเรือหกัค่อยยกัยา้ย  (ผูจ้ดัการเรือ)



บทประพนัธ์ขา้งตน้ เป็นฉากคืนแต่งงานของพลายแก้วกบันางบัวคลี่ กวีใช ้
“น ้า” กบั “เรือ” เป็นสญัลกัษณ์ส่ือถึงการมีเพศสมัพนัธ์ของตวัละคร

กล่าวคือใช ้“ทะเลลกึดังจะล่มด้วยลมกาฬ” แทน “อารมณ์ก าหนัดทางเพศ” ท่ี
รุนแรง 

และ “ปากน ้า” 

เป็นสญัลกัษณ์แทนอวยัวะเพศหญิง
“เรือส าเภา” 

เป็นสญัลกัษณ์แทนอวยัวะเพศชาย



วรรณคดีเร่ืองรามเกยีรติ์

วา่พลางอิงแอบแนบชิด                       จุมพิตปรางเปรมนาสา
ค่อยประคองตอ้งเตา้สุมณฑา              วายพุดัพดัมาอึงอล
พระสมุทรตฟีองนองระลอก               คล่ืนกระฉอกฟัดฝ่ังกลุาหล
เมฆมวัทัว่ทิศโพยมบน                        ฝนสวรรค์พรอยพรมสุมาลี
อนัดวงโกสุมปทุมมาลย์                      กแ็บ่งบานคลีค่ลายเกสรศรี
สองสมชมรสฤๅดี                                ต่างเกษมเปรมปรีด์ิทั้งสองรา ฯ



บทประพนัธ์ขา้งตน้ ตอนหนุมานได้นางสุพรรณมัจฉา 
กวไีดเ้ปรียบกิจกรรมทางเพศ  ใช ้“พระมหาสมุทรตฟีองนองระลอก” แทนการ 

ขบัน ้ าหล่อล่ืนของเพศหญิง 
เม่ือคล่ืนกระฉอก “ฝนสวรรค์” กพ็รอยพรมสุมาลี ในบทน้ีกวใีชส้ญัลกัษณ์ฝน

แทน “น ้ากาม ” 

และใชส้ญัลกัษณ์ของ “ดอกไม้บานคลีค่ลาย”  แทนอารมณ์ช่ืนบานหลงักิจกรรม
ทางเพศเสร็จส้ิน



จากท่ียกตวัอยา่งมาจะเห็นสญัลกัษณ์ทางเพศขณะร่วมรสกามาของคู่พระ
นางในวรรณคดี   ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติกบัอารมณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์
เขา้ดว้ยกนั ดว้ย

เพศ เป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถกล่าวโดยตรงได ้  กวจึีงตอ้งใชส้ญัลกัษณ์เพื่อท าให้
ผูอ่้านรับรู้และเขา้ถึงงานศิลปะท่ีกวไีดบ้รรจงสร้างข้ึน



7. นิยมความมั่งคัง่  ในสงัคมไทยปัจจุบนัยดึถือเร่ืองวตัถุ  เร่ืองเงินมากกวา่
เร่ืองอ่ืน  คนท่ีมีเงินทองและมีความมัง่คัง่มากเปรียบเสมือนผูท่ี้มีญาติมาก ดงัส านวน
ท่ีวา่ 

“มีเงินนับเป็นน้อง  มีทองนับเป็นพี”่ 

“ยากจนเงินทอง พีน้่องไม่มี” 

“เงินคือพระเจ้า” 
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8. นิยมอ านาจ  คนไทยชอบแสดงอ านาจและยกยอ่งคนท่ีมีอ านาจเสมอ  ผูท่ี้อยู่
ใตอ้  านาจของใครกม็กัจะไดรั้บยกยอ่งตามผูมี้อ  านาจไปดว้ย 

จะเห็นไดจ้ากค าวา่ “ลูกพี”่ “ลูกน้อง” ท าใหป้ลูกฝัง
ความคิดเร่ืองจะตอ้งเป็นคนมีอ านาจใหญ่โตเพ่ือจะไดเ้ป็น 
“ลูกพี”่ หรือจะเป็น “เจ้าคนนายคน”  “เป็นใหญ่เป็นโต”  
หรือมี “อ านาจวาสนา”  มี “ข้าทาสบริวาร”
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9. ชอบความสนุกสนาน ความร่ืนเริง ไม่วา่จะจดังานใดกมี็ทั้งดนตรี โขน 
ละคร แมแ้ต่งานศพกต็าม จะเห็นไดจ้ากส านวนท่ีวา่ “อิม่ก่อนดูโขน  ดูหนัง  อิม่ทีหลงั
ล้างถ้วยล้างชาม”
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10. การพูด คนไทยชอบพูดเปรียบเทยีบท าใหไ้ดค้วามรู้สึกและจินตนาการท่ี
ใกลเ้คียงกบัความจริง ดงัส านวนท่ีวา่ 
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11. ชอบมีเพ่ือน ไม่ชอบอยู่คนเดยีว มีการพิจารณาเลือกคบเพื่อน เพื่อนท่ีดีจะ
จดัไวป้ระเภทหน่ึง เพ่ือท่ีคบอยา่งผวิเผนิกจ็ะจดัไวอี้กประเภทหน่ึง เห็นไดจ้ากส านวน 

“คบคนพาล  พาลพาไปหาผดิ  คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

“เพ่ือนกนิหาง่าย  เพ่ือนตายหายาก”
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12. ชอบใช้ค าพูดคล้องจองกนั ท าให้เกดิความไพเราะร่ืนหู  เช่น  
“ข้าวยากหมากแพง” “ข้าวแดงแกงร้อน”

ค าพดูคลอ้งจองพิจารณาได ้2 ลกัษณะ คือ
ลกัษณะแรก ส่วนท่ีน ามาเปรียบไม่ท าใหค้วามหมายเพ่ิมข้ึนแต่อยา่งใด  จะตดั

ออกไปกไ็ด ้ ถา้หากจะดูความหมายแลว้จะมีความหมายเก่ียวกบัค าหลกัขา้งหนา้เป็น
ส าคญันัน่เอง เช่น

“ใจกว้างราวกบัแม่น ้า” หรือ “คิว้โก่งดังคนัศร”

ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไทยทีม่องได้จากภาษา



ลกัษณะที่สอง ความหมายของค าคลอ้งจองบางคร้ังไม่ใช่ความหมายตรง  
หากมีความหมายท่ีผูฟั้งตอ้งตีความจึงจะเขา้ใจ เช่น 

“ขีห้มูรา  ขีห้มาแห้ง” ไม่ไดมี้ความหมายเก่ียวกบัข้ีหมูหรือข้ีหมาใดใด
ทั้งส้ิน  แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไร้สาระ ไร้ประโยชน์



13. ยดึถือสถาบันครอบครัว
- เคารพนบัถือพอ่แม่   ญาติพ่ีนอ้ง   จึงท าใหเ้กิดค าเรียกญาติ เช่น  

“ลูกพีลู่กน้อง” “ปู่ ย่า ตา ยาย” “ลุง ป้า น้า อา”  
- ถอ้ยค าท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกนั

ระหวา่งพอ่แม่และลูกท่ีดูแลตั้งแต่เลก็จนโต  จนมี
ส านวนท่ีวา่ “เลีย้งลูกไม่รู้จักโต”
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คนไทยยงัเห็นลูกเป็นศูนยร์วมความรักและความสนใจของครอบครัว ทุกคน
จะใหค้วามรัก  ความสนใจ  และความเอน็ดูแก่เดก็ในครอบครัวมาก  เห็นไดจ้าก
ส านวนท่ีวา่

“แก้วตาดวงใจ”   “ไข่ในหิน”



14. ความเช่ือในเร่ืองบุญบาป  กฎแห่งกรรม และทางสายกลาง
ความเช่ือแบบน้ีท าใหว้ถีิชีวติของคนไทยด าเนินไปในลกัษณะชอบท าบุญเพื่อ

ตวัเองจะไดสุ้ขสบาย  เพราะคิดวา่ผลบุญจะตอบสนองตามกฎแห่งกรรม จะเห็นไดจ้าก
ส านวน 

“ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว” 
“สวรรค์ในอก นรกในใจ” 

ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไทยทีม่องได้จากภาษา

ความสุขท่ีเกิดจากการท าความดี หรือความทุกขท่ี์เกิด
จากการท าความชัว่ ยอ่มรับรู้ไดด้ว้ยใจของผูก้ระท าเอง



15. ความเอื้อเฟ่ือเผ่ือแผ่
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผข่องคนไทยจะแสดงออกมาในรูปของการให ้ 

ใหท้ั้งส่ิงของและความห่วงใยในเร่ืองของผูอ่ื้น สงัเกตไดจ้ากค าวา่
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วฒันธรรมเป็นเร่ืองใหญ่ครอบคลุมความเป็นไปของคนในสงัคมทั้งหมด
ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไทย  ค่านิยม  ตลอดจนการด าเนินชีวติของคนในสงัคม  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ น่าศึกษาทั้งส้ิน และปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้ราศึกษาส่ิง
เหล่าน้ีไดก้คื็อ  “ภาษา” 

ถ้าขาดภาษาเพยีงอย่างเดียว  วฒันธรรมจะไม่เจริญก้าวหน้า  เพราะการถ่ายทอด
วฒันธรรมใหแ้ก่กนัในสงัคมจะตอ้งใช ้“ภาษา” เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรู้  ทศันคติ  
อารมณ์  ความรู้สึกใหแ้ก่กนั  ดงันั้น ภาษาจึงมีความส าคญัและมีความสัมพนัธ์อย่าง
ใกล้ชิดกบัวฒันธรรม

สรุปลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไทยทีม่องได้จากภาษา



ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม



ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม

ภาษาจึงมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัวฒันธรรม ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ดงัน้ี
1. ภาษามีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัวฒันธรรม 
ภาษาเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของวฒันธรรม  เราเรียกวา่  “วฒันธรรม

สัญลกัษณ์”  ซ่ึงคนในสงัคมจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร  ถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ  และถ่ายทอดวฒันธรรม  ภาษาท่ีใชก้นัแพร่หลาย คือ 
ภาษาพูดและภาษาเขยีน



2. ภาษาเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า หรือความล้าหลงัของวฒันธรรม 

คือ ชาติใดมีภาษาพดูเพียงอยา่งเดียว  ไม่มีภาษาเขียนใช ้แสดงวา่ชาตินั้น
วฒันธรรมยงัลา้หลงัอยู ่  ไม่มีความสามารถประดิษฐต์วัอกัษรข้ึนใชเ้อง  

ส่วนชาตทิีม่ีวฒันธรรมสูง  จะมีภาษาเขยีนซ่ึงสามารถบนัทึกเร่ืองราว
เหตุการณ์เอาไวมิ้ใหสู้ญหายไป

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม



3. ภาษาแสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางด้านวฒันธรรมของแต่ละสังคมมาตามล าดบั
ระยะแรกมนุษยใ์ชเ้พียงอกัษรภาพ  หรือเคร่ืองหมาย  และเม่ือวฒันธรรมเจริญ

ถึงขีดสูงสุด มนุษยรู้์จกัดดัแปลงอกัษรภาพหรือเคร่ืองหมายใหเ้ป็นอกัษรลว้นๆ 
ส่วนภาษาไทยกเ็ช่นกนั อกัษรไทยมีววิฒันาการมาจากรูปอกัษรมอญและขอม  

และต่อมาพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชกท็รงคิดประดิษฐอ์กัษรไทยใชไ้ดส้ าเร็จเม่ือ พ.ศ. 
1826 ซ่ึงแสดงถึงพระปรีชาญาณระดบัสูงของพระองค์
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พระราชนิพนธ์ของพอ่ขนุรามค าแหงท่ีปรากฏใน ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 นั้น    

เรียบเรียงดว้ยภาษาท่ีอ่านง่ายส่ือความหมายไดช้ดัเจน  ถอ้ยค าบางตอนมีลกัษณะเป็น
ร้อยกรอง มีเสียงสมัผสัคลอ้งจองอยา่งไพเราะ  เช่น 

“เม่ือช่ัวพ่อก ู กบู าเรอแก่พ่อก”ู หรือ “ในน ้ามีปลา  ในนามีข้าว” 

การมีอกัษรไทยใชจึ้งเป็นเหตุแห่งความเจริญของสงัคมนบัตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบนั



4. ภาษาเป็นเคร่ืองถ่ายทอดวฒันธรรมไว้มิให้สูญหาย  

วฒันธรรมบางอยา่งไดจ้ารึกไว ้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในวรรณคดี  จดหมายเหตุ  
ต านาน  พงศาวดาร  ท าใหเ้ราทราบขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ เช่น  
ประเพณี การเกดิ  การบวช  การแต่งงาน การตาย เป็นตน้ 
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๏ คร้ันรุ่งเชา้ข้ึนพลนัเป็นวนัดี ทองประศรีจดัเรือกญัญาใหญ่

เอาขนัหมากลงบรรทุกขลุกขลุ่ยไป หามโหรีใส่ทา้ยกญัญา
ขนัหมากเอกเลือกเอาท่ีรูปสวย นุ่งยกห่มผวยจบัผวิหนา้
กอ็อกเรือดว้ยพลนัทนัเวลา ครู่หน่ึงถึงท่าศรีประจนั
จึงจอดเรือเขา้หนา้สะพานใหญ่ ตาผลวิ่งไปเอาไมก้ั้น
เสียเงินทองใหข้ึ้นไปพลนั ขนขนัหมากข้ึนบนบนัได
ยายเป้าเถา้แก่อยูท่ี่บา้น กน็บัขานเงินตราแลผา้ไหว้
ครบจ านวนถว้นท่ีสญัญาไว ้ ใหข้นเขา้ไปในเรือนพลนั

ตวัอยา่งในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแกว้กบันางพิมแต่งงาน 



จะเห็นไดว้า่ประเพณีขา้งตน้ยงัสืบทอดและถือปฏิบติักนัมาจนถึงทุกวนัน้ี จึง
อาจกล่าวไดว้า่

ภาษาช่วยจรรโลงวฒันธรรมของชาตใิห้คงไว้   ถ้าไม่มีภาษา เราคงไม่รู้จักและ

ไม่เข้าใจอดตี  ไม่สามารถท าให้คนรุ่นหลงัรู้จักบรรพบุรุษของตน  และไม่สามารถ       

สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีต่อไปได้



5. ภาษาเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นวถิชีีวติของคนในชาติ ไม่วา่จะเป็น
สภาพชีวติ   ความเป็นอยูข่องชาวบา้น  ความเช่ือ  ความคิดของคนในชาติ  ซ่ึง
เราอ่านพบไดจ้ากวรรณคดี จดหมายเหตุ  เพลงกล่อมเดก็  นิทานชาวบา้น และ
เพลงพื้นบา้นต่างๆ  เช่น
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วรรณคดีเร่ือง  “ไตรภูมพิระร่วง”  ของ พญาลิไท สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือเร่ือง 
นรก สวรรค ์หรือกฎแห่งกรรม ดงัความวา่

“คนในหมู่แผ่นดนินีแ้ม้นเป็นดมีเีข้าของมากไพร่ฟ้าข้าไทยมากหลายน้ัน มักกระท า
ร้ายแก่คนผู้อ่ืน  ชิงเอาทรัพย์ข้าวของของท่านผู้อ่ืนด้วยตนมกี าลงักว่า  คร้ันว่าตายได้ไปเกดิใน
นรกอนัช่ือเวตรณน้ัีน   ยมบาลอยู่ในเวตรณน้ัีนเทยีรย่อมถือไม้ค้อน  มดีพร้า หอก ดาบ หลาว
แหลน  เคร่ืองฆ่า  เคร่ืองแทง  เคร่ืองยงิ  เคร่ืองตทีั้งหลาย ฝูงน้ันย่อมเหลก็แดงและมีเปลว
พุ่งขึน้ไปดงัไฟฟ้าลุกดงัน้ันบมวิายแล  ยมบาลจงึถือเคร่ืองทั้งน้ัน  ไล่ตฝูีงคนนรกด้วยส่ิงน้ัน  
เขากเ็จ็บปวดเวทนานักหนาอดทนบมิได้เลย



ใน “ศิลาจารึก หลกัที่ 1” สะทอ้นใหเ้ห็นการด าเนินชีวิตของชาวไทยในสมยั
สุโขทยั  ลกัษณะของบา้นเมือง  สภาพความอุดมสมบูรณ์  สภาพเศรษฐกิจ และสงัคม  
ดงัความวา่ 

“ป่าพร้าวกห็ลายในเมืองนี ้ ป่าลางกห็ลายในเมืองนี ้หมากม่วงกห็ลายในเมืองนี ้  

หมากขามกห็ลายในเมืองนี”้  

“ในน า้มีปลา  ในนามีข้าว  เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทาง  เพ่ือนจูงววัไปค่า  

ขี่ม้าไปขาย  ใครจักค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า...”



ในเพลงฉ่อยซ่ึงเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ  จะสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพชีวติความเป็นอยู่
ของหนุ่มสาวชาวชนบทวา่มีการตกัน ้า  ต  าขา้ว และไปอาบน ้ากนัท่ีท่าน ้า

เสียดายกระเด่ืองตวัพี่เคยต า เสียดายท่าน ้าตวัพี่เคยตกั
พี่เคยหยดุพดูยนืพกั อยูก่บัแม่พวงยพุิน
พี่เคยขบัล าร ่ าร้อง ดว้ยกนักบันอ้งท่ีตีน...ท่า
พี่เคยตกัน ้าหาบ เอามาอาบดว้ยกนั
แกห่้อขม้ินชนั เอามายืน่ใหชู้้
พดูกนัพลางฝนกนัพลาง นอ้งยงัพินหลงัใหพ้ี่ถู
นอ้งเคยผนิหลงัใหพ้ี่ทา นอ้งเคยผนิหนา้ใหพ้ี่ถู
มือพี่ฉาบอกชู้ ตวันอ้งยงัท าเป็นเฉย
แม่อยา่ช าเลืองตาชาย มาใหชู้อ้าลยัแม่เลย...น่า



6. ภาษาเป็นเคร่ืองแสดงระดบัของชนช้ันหรือความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในสังคม 

ภาษาไทยมีการใชถ้อ้ยค าใหเ้หมาะสมกบัฐานะบุคคล  การใชภ้าษากบัเครือญาติ  
ผูน้อ้ยพดูกบัผูใ้หญ่ การใชร้าชาศพัท ์ เป็นตน้

ดงัตวัอยา่ง ค าสรรพนาม
สรรพนามบุรุษท่ี 1 – ก ู ขา้  อัว๊  เรา  ดิฉนั  เด๊ียน ผม ขา้พเจา้
สรรพนามบุรุษท่ี 2 – มึง  เอง็  ล้ือ  เธอ  แก  ตวั  นาย คุณ  ท่าน
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ค ากริยา

“กิน” 
โซ้ย แดก  สวาปาม  ยดั   กนิ  

รับ  รับทาน  รับประทาน  เสวย  ฉัน

“ตาย” 
ซ้ี ม่องเท่ง ไปสวรรค์   ส้ินชีวติ  เสียชีวติ  ถึงแก่กรรม  สวรรคต มรณภาพ

ค าในภาษาไทยจึงแสดงใหเ้ห็นวฒันธรรมไทยท่ีมีการนบัถือผูอ้าวุโส  แสดงถึง
ความแตกต่างของระดบัชนชั้น  หรือแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสงัคม



7. ภาษาสะท้อนให้เห็นที่มาหรือประวตัิของวฒันธรรมในสังคม เช่น 

นาฬิกา มากจากค าวา่ “นาฬิเก” ซ่ึงไทยยมืมาจากภาษาบาลี  หมายถึง มะพร้าว
ค าน้ีสะทอ้นท่ีมาของการนบัเวลาของคนไทยสมยัโบราณวา่จะใชก้ะลามะพร้าว

เจาะรูและน าไปลอยน ้า  เม่ือกะลามะพร้าวจมคร้ังหน่ึงกจ็ะเรียกวา่ นาฬิกาหน่ึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม



ทุ่ม  โมง เป็นค าท่ีเกิดข้ึนจากประเพณีในพระนครซ่ึงจะมีหอกลองตั้งไวก้ลาง
เมืองเพื่อตีบอกเวลา  

- กลางวนัใชฆ้อ้งตีบอกเวลา จึงเรียกวา่  “โมง”  ตามเสียงฆอ้ง  
- กลางคืนใชก้ลองตีบอกเวลาจึงเรียกวา่  “ทุ่ม”  ตามเสียงกลอง
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ไกลปืนเที่ยง หมายถึง ไม่รู้อะไร และใช้ในความหมายรวมไปถึงคนชนบทอยู่
ห่างไกลความเจริญ ไม่ทันสมัยเหมือนชาวพระนคร

ส านวนน้ีเกิดจากประเพณีในพระนครสมยัรัชกาลท่ี 5  จะมีการยงิปืนใหญ่
ตอนกลางวนับอกเวลาเท่ียง ฉะนั้น ประชาชนท่ีอยูใ่นพระนครจะไดย้นิเสียงปืน  ส่วน
ประชาชนท่ีอยูห่่างไกลออกไปมากกจ็ะไม่ไดย้นิ  
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ตกฟาก หมายถึง เวลาเกิด เพราะสมยัโบราณคลอดลูกท่ีบา้น โดยมีหมอต าแย
เป็นคนท าคลอด  ลูกท่ีคลอดออกมาจะอยูบ่นฟาก (พ้ืนเรือนสมยัก่อนท าดว้ยไมไ้ผส่บั
เรียกวา่ ฟาก) จึงเรียกวา่ ตกฟาก
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อาภัพเหมือนปูน หมายความวา่ อาภัพ ตกอบั ไม่มีวาสนา ไม่เท่าเทยีม

ส านวนน้ีเกิดจากวฒันธรรมการกินหมากของไทย  ซ่ึงตอ้งมีหมาก พลู และปูน ซ่ึง

เป็นส่วนประกอบส าคญั  แต่เวลาเราพดู

เราพดูวา่ “กนิหมาก” หรือ “กนิหมากกนิพลู” 

หรือ ภาชนะท่ีใส่เรากเ็รียกวา่ “เช่ียนหมาก” ตกค าวา่ “ปูน” ไป 

ทั้งท่ีปูนกเ็ป็นส่วนประกอบส าคญัแต่ไม่มีใครเอ่ยถึง ฉะน้ัน เม่ือพูดถึงความอาภัพ   

ไม่มวีาสนาจงึเอาปูนมาเปรียบเทยีบใช้เป็นส านวนว่า “อาภัพเหมือนปูน” 

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม



ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย

1. ภาษาไทยมีระเบียบการใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกบัฐานะของบุคคล
- การใชภ้าษากบัสถาบนัพระมหากษตัริย์
- การใชภ้าษากบัวฒันธรรมดา้นศาสนา
- การใชภ้าษากบัวฒันธรรมการนบัถือผูอ้าวโุสกวา่

2. ภาษาไทยมีการใช้ภาษาโดยค านึงถงึกาลเทศะและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
ภาษาปาก - เพ่ือนกบัเพ่ือน
ภาษาก่ึงทางการ – นกัศึกษากบัอาจารย ์ เจา้นายกบัลูกนอ้ง
ภาษาทางการ – ภาษาในงานพิธี  ในโอกาสส าคญัต่างๆ



3. การใช้ภาษาต้องมีวจิารณญาณและมีความรอบคอบ

3.1 การใช้ภาษาอย่างมีวจิารณญาณ มีดงัน้ี
- การใชภ้าษาไทยเฉพาะทอ้งถ่ิน
- การใชภ้าษาไทยกบัคนต่างถ่ิน
- การใชภ้าษาต่างประเทศในภาษาไทย

ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย



3.2 การใช้ภาษาอย่างรอบคอบ ตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี
- การใชภ้าษาตามเพศ  เช่น  ผูห้ญิง ใช ้  “อุ๊ยตาย”  “วา้ย”   “กร๊ีด” “บอบบาง”
- การใชภ้าษาตามวยั  เช่น วยัผูใ้หญ่จะไม่ใชค้  าวา่ “หม ่า”  วยัรุ่นใชค้  าสแลง 
- การใชภ้าษาตามอาชีพ  เช่น แพทย์ ใชศ้พัทเ์ฉพาะทางการแพทย์
- การใชภ้าษาตามความสนิทสนมใกลชิ้ด
- การใชภ้าษาตามการศึกษา
- การใชภ้าษาตามต าแหน่งฐานะทางสงัคม
- การใชภ้าษาตามโอกาส



4) การใช้ภาษาต้องมีศิลปะ

การใชภ้าษาอยา่งมีศิลปะ หมายถึง การประดิษฐ ์ จดัตกแต่ง  เลือกสรร 
แสดงออกในทางภาษาเพ่ือใหเ้กิดความงาม ความไพเราะเป็นท่ีน่าสนใจและช่ืนชม

- ใชภ้าษาไดน่้าฟัง ร่ืนหู ไม่ก่อใหเ้กิดความอึดอดัใจหรือขดัหู
- ใชภ้าษาไดน่้าคิด ชวนคิด เสริมสร้างสติปัญญา
- ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัวฒันธรรม ไม่หยาบคาย
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ตวัอย่างการใช้ภาษาได้น่าฟัง ร่ืนหู ไม่ก่อให้เกดิความอดึอดัใจหรือขดัหู

การเลือกค าใหเ้หมาะสม  เช่น 
- อว้น 
สมบูรณ์  พ่วงพี
- เต้ีย   
ม่อต้อ    ไม่สูง
- กลีุ  จบักงั   
ผู้ใช้แรงงาน        



แบบฝึกหัด

จงคิดสถานการณ์สมมุติและใชศิ้ลปะในการใชภ้าษาใหส้อดคลอ้งกบั
วฒันธรรมไทยตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บ

พูดทวงหนี้
พูดปรับความเข้าใจ
พูดโน้มน้าวใจให้ซ้ือสินค้า
พูดแสดงความเสียใจ
พูดปลอบใจ




