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บทคั ดย่อ ภำษำไทย 

57202203 : ภำษำไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญำมหำบัณฑิต 
ค ำส ำคัญ : บริภำษ/ ภำษำไทยถิ่นอีสำน/ กลุ่มควำมหมำย/ ภำพสะท้อนวัฒนธรรม 

นำงสำว ทิพวัลย์ เหมรำ: ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน บ้ำนสระบัว ต ำบล
สระบัว อ ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  : รองศำสตรำจำรย์ สุวัฒนำ 
เลี่ยมประวัติ 

  
วิทยำนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำโครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษ กลุ่มควำมหมำย

ของถ้อยค ำบริภำษ โครงสร้ำงควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ และภำพสะท้อน
ทำงวัฒนธรรมของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน จำกกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่บ้ำนสระบัว 
ต ำบลสระบวั อ ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำรสัมภำษณ์ผู้บอกภำษำจ ำนวน 120 คน 

ผลกำรศึกษำพบว่ำโครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษมี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ถ้อยค ำบริภำษแบบ
ค ำ 2.ถ้อยค ำบริภำษแบบวลี และ 3.ถ้อยค ำบริภำษแบบประโยค ส่วนกลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำ
บริภำษสำมำรถจ ำแนกได้ 11 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำร 2.กลุ่มควำมหมำย
เกี่ยวกับรูปลักษณ์ 3.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสิ่งของ 4.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะ 5.กลุ่ม
ควำมหมำยเกี่ยวกับควำมประพฤติ 6.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับบุคคล 7.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสัตว์ 
8.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสติปัญญำ 9.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับภูตผี 10.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับ
ธรรมชำติ และ11.กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ และด้ำนโครงสร้ำงควำมหมำยของถ้อยค ำ
บริภำษพบ 2 กลุ่ม ได้แก่ โครงสร้ำงเดี่ยวและโครงสร้ำงประสม 

ด้ำนกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษจะมี
ลักษณะแตกต่ำงไปตำมปัจจัย 3 ประกำร ได้แก่ 1.ปัจจัยเรื่องเพศของผู้ถูกบริภำษ 2.ปัจจัยเรื่องวัย
ของผู้บริภำษ และ3.เจตนำแสดงอำรมณ์ของผู้บริภำษ และด้ำนควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษแบ่ง
ได ้2 กลุ่ม ได้แก่ ถ้อยค ำบริภำษแบบควำมหมำยตรง และถ้อยค ำบริภำษแบบควำมหมำยเปรียบเทียบ 

ด้ำนภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมในถ้อยค ำบริภำษ พบว่ำได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต 
ค่ำนิยม และควำมเชื่อ 4 ประกำร ได้แก่ 1.กำรเคำรพพ่อแม่และบรรพบุรุษ 2.วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับ
ธรรมชำติและสัตว์ 3.ควำมเชื่อเรื่องผี และ 4.คุณสมบัติที่คนในสังคมต้องกำร  
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บทคั ดย่อ ภำษำอังกฤษ 

57202203 : Major (Thai) 
Keyword : invectives/ Northeastern Thai dialect/ Meaning group/ Cultural reflection 

MISS THIPPAWAN HEMMARA : THE INVECTIVES IN ISAN THAI DIALECT OF BAN 
SRABUA TAMBON SRABUA AMPHOE KHAENDONG CHANGWAT BURIRAM THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SUWATTANA LIAMPRAWAT 

This thesis aims at studying the invectives structure, the meaning group, and 
the meaning structure of the invectives, studying the invectives usage, and studying the 
cultural reflection from the invectives of Isan Thai dialect speaker. The data are collected 
by interviewing the locals in Baan SraBua, tumbon Sra Bua, Can Dong district, Buriram 
province, 120 people in total. 

The result is found that the structure of the invectives can be categorized into 
3 groups, namely, 1.the invective as a word, 2.the invective as a phrase, and 3.the 
invective as a sentence. As for the meaning groups of the invectives, it can be categorized 
into 11 groups, namely, 1.meaning about manner, 2.meaning about appearance, 3.meaning 
about objects, 4.meaning about organs or parts of body, 5.meaning about behavior, 
6.meaning about person, 7.meaning about animals, 8.meaning about intelligence, 
9.meaning about spirit , 10.meaning about nature, and 11.meaning about disease. 
Regarding to the meaning structure of the invectives, it can be categorized into 2 groups, 
namely, single structure, and compound structure. 

As for the usage of the invectives, the results is found that the invectives 
usage is varied according to 3 factors: 1.the person’s gender, 2.the person’s age, and 3. the 
intention of speaker in  emotional expression. Regarding to the invectives meaning, it can 
be classified to 2 groups, namely, the direct-meaning, and the figurative-meaning. 

As for the cultural reflection from the invectives, it is found reflects the way of 
life, value, and belief, which can be categorized into 4 points, namely, 1.respecting parents 
and ancestor, 2.way of life which relates to nature and animal, 3.supernatural belief, and 
4.characteristic which the society desires.  
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แก้ไขอย่ำงละเอียดทุกขั้นตอนจนกระทั่งวิทยำนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งอำจำรย์ยังเป็นแบบอย่ำงทำง
วิชำกำร เป็นผู้เปิดโลกทัศน์กำรเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรให้กับผู้วิจัย  ผู้วิจัยซำบซึ้งใน                      
ควำมกรุณำของอำจำรย์และขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์เป็นอย่ำงสูงมำ ณ ที่นี้ 
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ผู้วิจัยซำบซึ้งในควำมกรุณำของอำจำรย์ และขอกรำบขอบพระคุณมำ ณ ที่นี้ 
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คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรทุกท่ำนที่มอบประสบกำรณ์อันมีค่ำ คอยห่วงใยและให้ก ำลังใจลูกศิษย์
คนนี้ ผู้วิจัยรู้สึกตื้นตันและโชคดีเป็นที่สุดที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอำจำรย์ทุกท่ำน 

ขอกรำบขอบพระคุณบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ได้มอบทุนโบรำณคดีทัศนำจรให้แก่
ผู้วิจัยเพื่อเป็นทุนส ำหรับกำรด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธ์ในคร้ังนี้ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆที่ภำควิชำภำษำไทยทุกคน โดยเฉพำะนำงสำวศรณ์ชนก ศรแก้วและ
เพื่อนร่วมชั้นปีที่คอยช่วยเหลือ และเป็นก ำลังใจให้กันเสมอ 

ขอกรำบขอบพระคุณผู้บอกภำษำบ้ำนสระบัวทุกท่ำน  ที่เสียสละเวลำให้ข้อมูล ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เก่ียวกับถ้อยค ำบริภำษ ซึ่งเป็นควำมทรงจ ำและสิ่งที่มีค่ำยิ่งแก่ผู้วิจัย 

ขอกรำบขอบพระคุณแม่บัวลอยและพ่อพลเทพ เหมรำ ที่สนับสนุนและเป็นผู้ที่พำผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลทุกครั้ง อีกทั้งยังเป็นก ำลังใจและพลังส ำคัญของชีวิตในกำรก้ำวข้ำมอุปสรรคต่ำงๆ และที่ขำดไปไม่ได้คือ
นำยอรรณพ เหมรำ พี่ชำยที่แสนดีที่คอยส่งเสีย ดูแลและเอำใจใส่น้องสำวคนนี้ และขอขอบพระคุณพี่แพรวำ                 
พี่สุปัญจรีพร และพี่ชำตรี ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก ำลังใจให้ผู้วิจัย 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชำแด่คุณบิดำมำรดำ ครอบครัว
เหมรำ ครูอำจำรย ์และผู้ที่เคยมีพระคุณต่อผู้วิจัย ที่คอยช่วยเหลือ อบรมสั่งสอน และเป็นก ำลังใจให้ผู้วิจัยเสมอ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภำษำเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมที่มีควำมส ำคัญต่อมนุษย์ เพรำะนอกจำกจะใช้ใน 

กำรติดต่อสื่อสำรให้เกิดควำมเข้ำใจต่อกันแล้ว ภำษำยังเป็นสื่อที่แสดงถึงแนวคิดของบรรพบุรุษ  

ทั้งทำงด้ำนวัฒนธรรม ประเพณีและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ แสดงให้เห็นภูมิปัญญำ ควำมคิด ควำมเชื่อ 

ทัศนคติของคนรุ่นก่อนที่สืบทอดและพัฒนำจำกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่ำงไม่จบสิ้น ทุกครั้งที่มี 

กำรติดต่อสื่อสำรไม่ว่ำจะเป็นกำรฟัง พูด อ่ำนหรือเขียน สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ภำษำจะต้องค ำนึงถึงคือ  

กำรใช้ภำษำให้เหมำะกับผู้รับสำร เพรำะหำกผู้ใช้ภำษำหรือผู้ส่งสำรไม่ระมัดระวังถึงองค์ประกอบ

ดังกล่ำวก็อำจจะเกิดควำมไม่สุภำพในกำรใช้ภำษำได ้ 

 ภำษำในชีวิตประจ ำวันที่ใช้ในกำรสื่อสำรมีกำรใช้หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งภำษำสุภำพและ

ภำษำไม่สุภำพ กำรตัดสินว่ำผู้ส่งสำรคนใดหรือสำรใดมีควำมสุภำพหรือไม่นั้น เกณฑ์อย่ำงหนึ่งที่จะ

ช่วยตัดสินได้คือบรรทัดฐำนของสังคม กล่ำวคือถ้ำสำรใดเป็นไปตำมบรรทัดฐำนหรือตำมที่สังคมเห็น

พ้องกันว่ำเหมำะสมและพึงปฏิบัติแล้วก็ถือว่ำผู้ส่งสำรคนนั้นและสำรนั้นสุภำพ ในทำงกลับกันหำกสำร

ที่สื่อออกมำนั้นไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐำนของสังคม ผู้ส่งสำรนั้นและสำรนั้นก็จะไม่สุภำพหรือ 

หยำบคำย (สมชำย ส ำเนียงงำม, 2544: 220 ) ค ำว่ำ “หยำบ” เป็นค ำวิเศษณ์ ในพจนำนุกรม มี

หมำยควำมว่ำไม่ละเอียด ไม่สุภำพ ไม่เรียบร้อย (รำชบัณฑิตยสถำน , 2556: 1,308) มักน ำมำใช้ด่ำ 

และ “ด่ำ” เป็นค ำกริยำ มีหมำยควำมว่ำ ใช้ถ้อยค ำว่ำคนอ่ืนให้เสียหำย มักใช้ค ำหยำบหรือค ำที่มี

ควำมหมำยส่อไปในทำงไม่ดี, ต ำหนิ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 429 )  ดังนั้นค ำที่น ำมำใช้ในกำรด่ำ

กันย่อมเป็นค ำที่หยำบช้ำเลวทรำมทั้งสิ้น (รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร, 2529: 111) แต่ที่จริงแล้วกำรใช้

ถ้อยค ำด่ำว่ำคนอ่ืนให้เจ็บช้ ำไม่จ ำเป็นต้องใช้ค ำหยำบช้ำเลวทรำมเพรำะภำษำไทยร่ ำรวยถ้อยค ำที่จะ

เลือกสรรมำใช้ว่ำกล่ำวให้เจ็บใจหรือสะเทือนอำรมณ์มำกน้อยแค่ไหนก็ได้ กลวิธีก็หลำกหลำยหนักเบำ
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แตกต่ำงกันไป จึงท ำให้นึกถึงค ำๆหนึ่งที่มีควำมหมำยกว้ำงมำกกว่ำค ำ “ด่ำ” ค ำนั้นก็คือ “ค ำบริภำษ” 

(พนมพร นิรัญทวี, 2544: 33)  

 บริภำษ หมำยถึง กำรกล่ำวติเตียน กล่ำวโทษ ด่ำว่ำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 654) 

เป็นประเภทหนึ่งของค ำหยำบที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออำรมณ์หรือควำมรู้สึกของผู้ฟัง ผู้ใช้ค ำบริภำษ

มักตั้งใจให้ผู้ฟังได้รับควำมเจ็บปวดหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง และถูกน ำมำใช้เป็นเรื่องปกติ เพรำะเมื่อ

ผู้คนรู้สึกว้ำวุ่นใจ หวำดกลัว โกรธ หงุดหงิด ผิดหวัง เสียใจ หรือต้องกำรมีอ ำนำจก็จะใช้ภำษำ  

หยำบคำย แม้ค ำบำงค ำอำจจะไม่ได้หยำบคำยเสมอไป แต่ก็จะถูกน ำมำใช้ในทำงที่ไม่สุภำพหรือมี

เจตนำในเชิงดูถูก ดูหมิ่น และโจมตี (กุลชำติ ศรีโพธิ์, 2548: 5) 

 จุดประสงค์ของกำรด่ำหรือกำรบริภำษ คีท แอลลัน และเคท เบอร์ริดจ์ (Allan and 

Burridge, 2006: 79) กล่ำวว่ำ เป็นกำรกล่ำววำจำดูถูกหรือดูหมิ่นผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้ฟังรู้สึกเจ็บปวดหรือ

เสื่อมเสียชื่อเสียง ถ้อยค ำที่น ำมำด่ำมักเป็นค ำที่ให้ควำมหมำย หยำบคำย รุนแรง และไม่น่ำฟัง ดังนั้น

ถ้อยค ำเหล่ำนี้จึงมักไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและถูกจัดเป็นถ้อยค ำต้องห้ำม แต่อย่ำงไรก็ตำม

กำรใช้ถ้อยค ำเหล่ำนี้ถือว่ำเป็นกำรแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชำติของกำรใช้ภำษำของมนุษย์ นอกจำกจะ

เป็นกำรระบำยอำรมณ์ควำมโกรธแล้ว ยังเป็นกำรแสดงออกทำงภำษำอีกรูปแบบหนึ่ง ถึงแม้ว่ำกำรใช้

ถ้อยค ำเหล่ำนี้จะเป็นโทษทั้งตัวผู้พูด และสำมำรถท ำลำยเกียรติหรืออ ำนำจของผู้ฟังได้ แต่ก็เป็นภำษำ

ที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันทีแ่ต่ละสังคมมีกำรใช้แตกต่ำงกัน 

 ค ำบริภำษท่ีน ำมำใช้ในแต่ละสังคมหรือแต่ละท้องถิ่นที่มีควำมแตกต่ำงกัน อำจจะมำจำก

สภำพแวดล้อม วิถีชีวิต หรือระบบควำมคิดในสังคมนั้นๆ ค ำศัพท์หรือภำษำที่น ำมำใช้เป็นถ้อยค ำ

บริภำษจึงเป็นสิ่งที่น่ำสนใจว่ำภำษำรูปแบบใดที่น ำมำสร้ำงเป็นถ้อยค ำบริภำษ ดังเช่น คีท แอลลัน 

และเคท เบอร์ริดจ์ (Allan and Burridge, 2006: 1) กล่ำวถึงค ำระคำยหูและค ำต้องห้ำมใน

ภำษำอังกฤษซึ่งเป็นค ำที่เกี่ยวข้องกับถ้อยค ำบริภำษว่ำมักจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะในร่ำงกำย กิจกรรม

ทำงเพศ หรือกำรสิ่งขับถ่ำยที่ออกมำจำกร่ำงกำย ชื่อสัตว์ เชื้อชำติเผ่ำพันธุ์ ควำมเชื่อ เรื่องเหนือ

ธรรมชำติ กำรสำปแช่ง ควำมบกพร่อง หรือควำมผิดปกติทำงจิตหรือสติปัญญำ และรูปลักษณ์

ภำยนอกที่ผิดปกติ   



  3 

 กำรศึกษำเก่ียวกับถ้อยค ำบริภำษนอกจำกจะพบในงำนวิจัยต่ำงประเทศแล้ว ในประเทศ

ไทยก็พบงำนที่เก่ียวข้อง เช่น พจนำนุกรมอภิธำนศรับท์หมอบรัดเลย์ (2514) ได้รวบรวมค ำด่ำที่ใช้ด่ำ

ผู้หญิงและผู้ชำยช่วงสมัยนั้นไว้ รวมทั้งสิ้น 31 ค ำ ธีระจิต ลีตระกูล (2521) ศึกษำเรื่องค ำต้องห้ำมใน

ภำษำไทยและแบ่งค ำต้องห้ำมออกเป็น 9 ชนิด วิมลสรรค์ ไสลวงษ์ (2540) ศึกษำเรื่องโทษของกำร

กล่ำวค ำหยำบที่ให้โทษทั้งแก่ผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งรวมค ำหยำบทั้งค ำกล่ำวประชด กระทบ แดกดัน และ

กำรสบถ ปิ่น มุทุกันต์ (2508) ศึกษำเกี่ยวกับกำรพูดค ำหยำบว่ำสำมำรถกระท ำได้ 5 วิธี คือ 

กำรบริภำษ กำรประชด กำรพูดกระทบ กำรแดกดันและกำรสบถ แหย็ม โฆล่ำ (2533) ศึกษำเรื่อง 

ค ำหยำบ: ที่มำและบทบำทของค ำหยำบในภำษำไทยกลำง ได้อธิบำยเกี่ยวกับที่มำของค ำหยำบ  

วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2547) ศึกษำเรื่องวัจนกรรมกำรบริภำษในภำษำไทยเพ่ือศึกษำกลวิธีกำรบริภำษและ

ผลกระทบจำกผู้ถูกบริภำษจำกนวนิยำมและบทสนทนำในชีวิตจริง อรรถวิทย์ รอดเจริญ (2552) 

ศึกษำเรื่องกำรศึกษำกำรใช้ภำษำบริภำษของนักกำรเมืองไทยเพ่ือศึกษำเรื่องโครงสร้ำงกำรบริภำษ 

และชนิดกับหน้ำที่ของภำษำบริภำษของนักกำรเมือง และอรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) ศึกษำเรื่อง 

ค ำบริภำษในภำษำไทยตำมแนวอรรถศำสตร์ชำติพันธุ์และวัจนปฏิบัติศำสตร์เพ่ือศึกษำควำมหมำยของ

ค ำบริภำษในภำษำไทยทั้งควำมหมำยตรงและควำมหมำย อุปลักษณ์และควำมหมำยทำง 

วัจนปฏิบัติศำสตร์ กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยดังกล่ำวนอกจำกจะท ำให้เห็นที่มำ ควำมหมำยและ

ลักษณะของค ำแล้วยังสะท้อนให้เห็นระบบควำมคิด ควำมเชื่อและทัศนคติผ่ำนออกมำทำงภำษำว่ำ  

ผูกโยงหรือให้ควำมส ำคัญกับสิ่งใด 

 จำกกำรศึกษำงำนที่เกี่ยวข้องกับถ้อยค ำบริภำษข้ำงต้นจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนและ

พิสูจน์ให้เห็นควำมน่ำสนใจของถ้อยค ำบริภำษ ทว่ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถ้อยค ำบริภำษที่ผ่ำนมำนั้น

ยังไม่มีงำนใดที่ศึกษำข้อมูลจำกภำษำถิ่น จำกประสบกำรณ์และกำรสังเกตกำรใช้ภำษำในกลุ่มนี้ผู้วิจัย

จึงเห็นว่ำภำษำไทยถิ่นอีสำนเป็นอีกถิ่นหนึ่งที่มีถ้อยค ำบริภำษหลำกหลำยและน่ำสนใจ เช่น มักจะมี

ถ้อยค ำค ำบริภำษเก่ียวกับผี เช่น ผีปอบ ถ้อยค ำบริภำษเก่ียวกับโรคภัย เช่น ห่ำ พำก ที่เป็นโรคระบำด

ที่มักจะเกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์ และมักจะตำมด้วยกิริยำอำกำรหรือกำรกระท ำต่ำงๆต่อบุคคลหรือ

อวัยวะ เช่น ปอบแก่*ไส้ ปอบท่ืน** ห่ำขั่ว*** ห่ำกินหัว พำกจี่† พำกหญ่ ำ† †ซ้ีน† † † เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัย

                                                           
* แก่ หมำยถึง ลำก, ดึง, บรรทุก 
** ทื่น หมำยถึง ท้ึง, ดึง, กระตุก 
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จึงสนใจที่จะศึกษำและรวบรวมถ้อยค ำบริภำษในภำษำไทยถิ่นอีสำน โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงของ

ถ้อยค ำ กลุ่มควำมหมำย โครงสร้ำงของควำมหมำย ลักษณะกำรใช้ และภำพสะท้อนที่จำก 

ถ้อยค ำบริภำษ ซึ่งอำจจะท ำให้เห็นแง่มุมของถ้อยค ำบริภำษในภำษำถิ่นและท ำให้งำนด้ำนนี้มีประเด็น

กำรศึกษำที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น  

 กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกสถำนที่เก็บข้อมูลถ้อยค ำบริภำษจำกบ้ำนสระบัว ต ำบลสระ

บัว อ ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ จำกประวัติของหมู่บ้ำน บ้ำนสระบัวเป็นหมู่บ้ำนแรกของต ำบล 

ก่อนที่จะมีกำรขยำยอำณำเขตกำรปกครองออกเป็นหมู่บ้ำนต่ำงๆ มีท ำเลที่ตั้งเหมำะแก่กำรพักอำศัย

สร้ำงบ้ำนเรือน เพรำะมีแหล่งน้ ำขนำดใหญ่อยู่กลำงหมู่บ้ำน ล้อมรอบด้วยป่ำขนำดใหญ่ซึ่งมี 

ควำมอุดมสมบูรณ์ และด้ำนประชำกรพบว่ำในอดีต บ้ำนสระบัวเป็นหมู่บ้ำนที่มีผู้ย้ำยถิ่นฐำนมำจำก

หลำยพื้นท่ี เช่น จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหำสำรคำม จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่

เป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภำคเดียวกัน ประชำกรในหมู่บ้ำนจึงมีภำษำและวัฒนธรรมร่วมที่เหมือนกัน  

ทั้งยังเป็นผู้รู้ภำษำและมีภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมแบบเดิมไว้ และปัจจัยอีกประกำรหนึ่งคือผู้วิจัยเป็น

คนในชุมชนจึงน่ำจะช่วยให้ได้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกถ้อยค ำบริภำษนั้น ผู้บอกภำษำส่วน

ใหญ่จะคิดว่ำเป็นภำษำท่ีไม่สุภำพ น่ำอำย อำจท ำให้เกิดภำพลักษณ์ทำงด้ำนลบ หำกไม่สนิทหรือไม่ได้

อยู่ ในสถำนกำรณ์นั้นจะไม่ยอมพูดหรือให้ข้อมูลง่ำยๆ แต่กำรที่ผู้วิจัยเป็นคนในชุมชนย่อมมี

ควำมคุ้นเคยสนิทสนมเสมือนเป็นลูกหลำนจึงช่วยให้ผู้บอกภำษำลดควำมกระดำกเขินอำย ยอมให้

ข้อมูลตำมควำมเป็นจริง ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่ำบ้ำนสระบัวเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่เหมำะแก่กำรเก็บ

ร วบร วมข้ อมู ล ถ้ อ ยค ำ บ ริ ภ ำษ เ พ่ื อศึ กษ ำวิ จั ย  ซึ่ ง จ ะท ำ ให้ เ ห็ น โ ค ร งส ร้ ำ งทำ งภำษำ  

กลุ่มควำมหมำย โครงสร้ำงทำงควำมหมำย และภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมจำกถ้อยค ำบริภำษ

ภำษำไทยถิ่นอีสำนด้วย 

 

                                                                                                                                                                      
*** ขั่ว หมำยถึง คั่ว, ผัด, รวน 
† จี่ หมำยถึง เผำ 
† † หญ่ ำ หมำยถึง เคีย้ว 
† † † ซี้น หมำยถึง เนื้อ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษำโครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 2. เพ่ือศึกษำกลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 3. เพ่ือศึกษำโครงสร้ำงควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 4. เพ่ือศึกษำกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 5. เพ่ือศึกษำภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 1. โครงสร้ำงทำงภำษำของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนอำจจะปรำกฏทั้ง

ในรูปแบบของ ค ำ วลี และประโยค 

 2. กลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำนมีหลำยกลุ่ม เช่น กลุ่มภูตผี 

กลุ่มสัตว์ กลุ่มอวัยวะ กลุ่มโรคร้ำย เป็นต้น  

 3. โครงสร้ำงควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนมี 2 แบบ คือ 

โครงสร้ำงเดี่ยวและโครงสร้ำงประสม  

 4. กำรใช้ของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนมีปัจจัยในกำรใช้ถ้อยค ำต่ำงกัน 

เช่น ควำมสัมพันธ์ อำยุ เพศ เป็นต้น  

 5. ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของคนอีสำนหลำย

ด้ำน เช่น ควำมเชื่อเรื่องผี กำรเคำรพยกย่องบรรพบุรุษ วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชำติ เป็นต้น 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษำเฉพำะถ้อยค ำบริภำษที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลจำก 

บ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว อ ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ จำกผู้บอกภำษำจ ำนวน 120 คน  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ถ้อยค ำบริภำษ หมำยถึง ถ้อยค ำที่ใช้ด่ำทอ ต ำหนิติเตียน ดูถูกเหยียดหยำม เยำะเย้ย

หรือประชดคู่สนทนำหรือผู้ที่ถูกกล่ำวถึง ด้วยถ้อยค ำที่มีควำมหมำยในเชิงลบ เพ่ือเป็นกำรระบำย

อำรมณ์ หรือควำมรู้สึกไม่พอใจของผู้พูด หรือเพ่ือให้คู่สนทนำรู้สึกเจ็บปวด สะเทือนอำรมณ์ เสียหน้ำ 

หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยอำจจะอยู่ในรูปแบบควำมหมำยตรงหรือควำมหมำยเปรียบเทียบ และ

อำจจะเป็นถ้อยค ำท่ีหยำบคำยหรือไม่ก็ได้ 

 ผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน หมำยถึง ผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนที่บ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว 

อ ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ผู้บริภำษ หมำยถึง ผู้พูดหรือผู้ที่ใช้ถ้อยค ำบริภำษ 

 ผู้ถูกบริภำษ หมำยถึง คู่สนทนำของผู้พูดหรือคนที่ผู้พูดกล่ำวถึง  

 หน่วยศัพท์ หมำยถึง หน่วยพ้ืนฐำนในถ้อยค ำที่อำจจะเป็นแม่ค ำหรือลูกค ำที่มี

ควำมหมำยในตัวเอง เช่น กะเลิง* จัดเป็น 1 หน่วยศัพท์ พากแดก**ดาก จัดเป็น 3 หน่วยศัพท์ คือ 

“พาก” “แดก” และ “ดาก” เป็นต้น    

 ถ้อยค ำบริภำษแบบค ำ หมำยถึง ถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ 1 หน่วยศัพท์ 

เช่น ปึก*** ซวดลวด† นะลก† † เป็นต้น 

 ถ้อยค ำบริภำษแบบวลี หมำยถึง ถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ 2 หน่วยศัพท์

ขึ้นไป เรียงต่อกันเปน็ระเบียบ มีควำมหมำยเป็นที่รู้จัก แต่ไม่ครบควำม เช่น ปากหมา ดัดจะหลิด เป็น

ต้น   

                                                           
* กะเลิง หมำยถึง กระโดกกระเดก ไม่เรียบร้อย 
** แดก หมำยถึง กินเกินขนำด  
*** ปึก หมำยถึง โง่ 
† ซวดลวด หมำยถึง ตะกละ 
† † นะลก คือ นรก 
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 ถ้อยค ำบริภำษแบบประโยค หมำยถึง ถ้อยค ำที่มีเนื้อควำมครบสมบูรณ์เกี่ยวข้องกันเป็น

ระบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภำคประธำน และภำคแสดง จะมีกรรมหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับ

ควำมหมำยของประโยคว่ำได้ใจควำมครบสมบูรณ์หรือไม่ เช่น พากหญ ่า*ขี  แฮ้ง**กินหัว ปอบซูด***หัว 

เป็นต้น 

 ภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรม หมำยถึง วิถีชีวิต ค่ำนิยม และควำมเชื่อที่สะท้อนจำกถ้อยค ำ

บริภำษ  

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1. กำรวิเครำะห์ถ้อยค ำบริภำษผู้วิจัยจะพิจำรณำเฉพำะส่วนที่อยู่หลังค ำน ำหน้ำเพศคือ 

บัก หมำยถึง ค ำน ำหน้ำเพศชำย และ อี หมำยถึง ค ำน ำหน้ำเพศหญิง และไม่น ำค ำลงท้ำย เช่น ค ำว่ำ 

“มึงเอ๊ย” ที่มักจะปรำกฏร่วมกับถ้อยค ำบริภำษอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงค ำว่ำ “มึง” “เอ๊ย” “นี่” “นี่

แหม” “มึงนี่” และค ำลงท้ำยอ่ืนๆมำวิเครำะห์ เพรำะในสถำนกำรณ์จริงผู้บริภำษอำจจะใช้หรือไม่ใช้

ค ำน ำหน้ำเพศก็ได้และใช้ค ำลงท้ำยได้หลำยแบบแตกต่ำงกัน อำจจะขึ้นอยู่กับควำมคุ้นเคย อำรมณ์

หรือบริบทของกำรใช้ 

 ตัวอย่ำงเช่น “ห่า” พบกำรใช้ได้หลำยแบบดังนี้ 

- ...ห่ามึงเอ๊ย…  

- ...บัก/อีห่ามึงเอ๊ย…  

- ....บัก/อีห่ามึง... 

- ....บัก/อีห่าเอ๊ย...   

- ...บัก/อีห่านี่... 

- ...บัก/อีห่ามึงนี ่

                                                           
* หญ่ ำ หมำยถึง เคีย้ว 
** แฮ้ง หมำยถึง แร้ง  
*** ซูด หมำยถึง โฉบลงมำจับ 
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- ...บัก/อีห่านี่แหม... 

 จำกตัวอย่ำง ผู้วิจัยจึงจะน ำเฉพำะค ำว่ำ “ห่า” มำวิเครำะห์เท่ำนั้น แต่จะน ำค ำน ำหน้ำ

เพศ บัก/อี และค ำลงท้ำยมำใส่ไว้ในตัวอย่ำงเพ่ือให้เห็นลักษณะของถ้อยค ำเมื่อกล่ำวในสถำนกำรณ์

จริง  

 2. ผู้วิจัยจะศึกษำเฉพำะถ้อยค ำบริภำษที่ใช้แสดงควำมรู้สึกไม่พอใจ ด่ำทอ ต ำหนิติเตียน 

ดูถูกเหยียดหยำม เยำะเย้ย และประชดประชันด้วยถ้อยค ำที่มีควำมหมำยในเชิงลบ อำจจะหยำบคำย

หรือไม่ก็ได ้ 

 3. ผู้ วิจัยจะใช้รูปแบบกำรเขียนโดยอ้ำงอิงจำกพจนำนุกรมภำษำอีสำน ฉบับ 

“พจนำนุกรมภำษำถิ่นอีสำน (เว่ำอีสำน)” ของบุญเกิด พิมพ์วรเมธำกุล (2545) มีหลักในกำรเขียน

ดังนี้ 

  3.1 ตัวสะกด ใช้ตัวสะกดตำมแม่ เช่น แม่กก ตัว “ก” สะกด, แม่กด  

ตัว “ด” สะกด, แม่กง ตัว “ง” สะกด แม่กม ตัว “ม” สะกด เป็นต้น 

  3.2 กำรประวิสรรชนีย์ ทุกค ำที่มีเสียง อะ จะประวิสรรชนีย์หมด ไม่ว่ำ 

ค ำนั้นจะเป็นค ำที่มีในภำษำเดิม หรือค ำที่มำจำกภำษำอ่ืน เช่น ขนม จะเขียนเป็น ขะหนม, นรก จะ

เขียนเป็น นะลก เป็นต้น 

  3.3 กำรเขียนค ำ จะเขียนตำมเสียงพูดของคนอีสำน ไม่ว่ำค ำๆนั้นจะมำจำก

ภำษำใด เช่น กบำล เขียนเป็น กะบำน, กรณี เขียนเป็น กอละนี, เขียนเป็น ก ำ 

  3.4 ค ำควบกล้ ำ จะไม่มีค ำควบกล้ ำเพรำะเขียนตำมเสียงพูดของคนอีสำน 

เช่น กรำม จะเขียนเป็น กำม, กว่ำ จะเขียนเป็น กั่ว,  ควำย จะเขียนเป็น ควย, ควำม จะเขียนเป็น 

ควม, ปลอบ จะเขียนเป็น ปอบ 
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วิธีด าเนินการศึกษา 

 ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษำเอกสำรและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) กำรคัดเลือดจุดเก็บข้อมูลและผู้บอกภำษำ 3) กำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  

4) กำรคัดเลือกถ้อยค ำบริภำษ และ5) กำรวิเครำะห์ถ้อยค ำบริภำษ รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

 1. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ผู้วิจัยศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถ้อยค ำบริภำษ เพ่ือน ำมำ

เป็นแนวทำงในกำรศึกษำซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

  1. ควำมหมำยของค ำบริภำษ 

  2. ลักษณะของค ำบริภำษ 

  3. แนวคิดเรื่องกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ 

  4. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมและค่ำนิยม 

  5. เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 2. กำรคัดเลือกจุดเก็บข้อมูลและผู้บอกภำษำ 

 ผู้วิจัยเลือกจุดเก็บข้อมูลที่บ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว อ ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

จุดเก็บข้อมูลด้วยเหตุผล 2 ประกำร คือ 1. ด้ำนชุมชน 2.ด้ำนผู้บอกภำษำ 

  2.1 กำรคัดเลือกจุดเก็บข้อมูล 

  จำกกำรสืบค้นประวัติบ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว อ ำเภอแคนดง จังหวัด

บุรีรัมย์ โดยกำรสอบถำมอดีตผู้น ำชุมชนซึ่งเป็นบุคคลรุ่นแรกๆที่ก่อตั้งหมู่บ้ำน คือ นำยสนั่น ตำมสี

รัมย์ (สนั่น ตำมสีรัมย์, สัมภำษณ์, 2559) อดีตก ำนันของบ้ำนสระบัวได้ให้ข้อมูลว่ำบ้ำนสระบัวเป็น

หมู่บ้ำนแรกของต ำบลก่อนที่จะมีกำรขยำยอำณำเขตออกไปเป็นหมู่บ้ำนต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้กำร

ปกครองของต ำบลสระบัว ด้ำนท ำเลที่ตั้งมีที่ตั้งที่เหมำะกับกำรสร้ำงถิ่นฐำนและอยู่อำศัย เหตุเพรำะมี

แหล่งน้ ำขนำดใหญ่อยู่กลำงหมู่บ้ำนสำมำรถน ำมำใช้ในกำรอุปโภคและเป็นแหล่งอำหำรเพรำะมีปลำ

ชุกชุม และมีควำมปลอดภัยเพรำะพ้ืนที่บริเวณนั้นจะเป็นเนินสูง เมื่อถึงฤดูฝนเพรำะน้ ำจะไม่ท่วมและ

ปลอดภัยจำกกำรบุกรุกของทั้งคนและสัตว์เพรำะเมื่ออยู่ในพ้ืนที่สูงจะสำมำรถสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได้

ง่ำยขึ้น และนอกจำกนี้ในอำณำเขตของหมู่บ้ำนยังล้อมรอบด้วยป่ำไม้ขนำดใหญ่ซึ่งมีสัตว์ใหญ่น้อย
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อำศัยอยู่ ด้วยเหตุที่บ้ำนสระบัวมีควำมเหมำะสมในกำรอยู่อำศัยนี้ จึงท ำให้ประชำกรหลั่งไหลเข้ำมำ 

จึงนับเป็นหมู่บ้ำนที่มีประวัติที่ยำวนำนและยังรักษำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงชำวบ้ำน 

ภำพที่ 1 ภำพแผนที่บ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว อ ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ที่มำ: www.google.co.th/maps 

  ในด้ำนประชำกรของหมู่บ้ำน จำกกำรสอบถำมผู้สูงอำยุและผู้น ำชุมชน

พบว่ำประชำกรที่อำศัยอยู่ในบ้ำนสระบัวเป็นผู้ที่ย้ำยมำจำกถิ่นต่ำงๆ เช่น นครรำชสีมำ ร้อยเอ็ด 

มหำสำรคำม ขอนแก่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภำคเดียวกัน เหตุของกำรย้ำยถิ่นฐำนมำอยู่

ที่บ้ำนสระบัวประกอบด้วยปัจจัยแตกต่ำงกัน เช่น ย้ำยตำมพ่อแม่ ย้ำยตำมคู่สมรส ย้ำยเพรำะ 

แหล่งท ำกิน ย้ำยเพรำะอำชีพ ประชำกรในหมู่บ้ำนจึงมีภำษำและวัฒนธรรมร่วมที่เหมือนกัน ทั้งยัง

เป็นผู้รู้ภำษำและมีภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมแบบเดิมไว้ เพรำะถึงแม้ประชำกรที่มำจำกที่ต่ำงๆจะอยู่ใน

กำรปกครองของภำคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน ทว่ำในแต่ละจังหวัดต่ำงมีวัฒนธรรมย่อยเป็น

ของตัวเองทั้งด้ำนภำษำและควำมเชื่อ จึงท ำให้ประชำกรที่อยู่ในหมู่บ้ำนนี้มีภำษำ เช่น ค ำศัพท์ หรือ

ควำมเชื่อบำงอย่ำงที่อำจจะแตกต่ำงกันอยู่บ้ำง ฉะนั้นจึงถือได้ว่ำบ้ำนสระบัวเป็นกลุ่มผู้รู้ภำษำและมี

ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยและมีมำนำน และหนึ่งในนั้นก็คือถ้อยค ำบริภำษ ด้วยเหตุ

ดังกล่ำวผู้วิจัยจึงเห็นว่ำบ้ำนสระบัวเป็นหนึ่งในที่สถำนที่ที่ เหมำะแก่กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ถ้อยค ำบริภำษมำศึกษำ 
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  นอกจำกปัจจัยด้ำนชุมชนและประชำกรเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูล

แล้ว ปัจจัยอีกประกำรหนึ่งก็คือ ผู้วิจัยเป็นคนในชุมชนบ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว อ ำเภอแคนดง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้วิจัยคิดว่ำน่ำจะเป็นผลดีในกำรด ำเนินกำรวิจัยเพรำะกำรเก็บข้อมูลถ้อยค ำบริภำษ

นั้น ผู้บอกภำษำมักคิดว่ำไม่สุภำพ น่ำอำย หำกไม่สนิทหรือไม่อยู่ในสถำนกำรณ์นั้นจะไม่ยอมพูดหรือ

ให้ข้อมูล กำรที่ผู้วิจัยเป็นคนในชุมชนย่อมมีควำมคุ้นเคยสนิทสนมเสมือนลูกหลำน ผู้บอกภำษำจะลด

ควำมกระดำกเขินอำย ยอมให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 

ภำพที่ 2 ภำพแผนที่ภำษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ที่มำ: สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2557: 120 
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  2.2 กำรคัดเลือกผู้บอกภำษำ 

  กำรเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยสัมภำษณ์ผู้บอกภำษำจ ำนวน 120 คน และ

ประสงค์ข้อมูลถ้อยค ำบริภำษที่เป็นกำรใช้ภำษำในชีวิตประจ ำวันของคนในชุมชนจริงๆ จึงเลือก  

ผู้บอกภำษำโดยมีเกณฑ์ในกำรเลือกดังนี้ 

  1. ผู้บอกภำษำเป็นผู้ใช้ภำษำอีสำนในชีวิตประจ ำวัน  

  2. ผู้บอกภำษำจะต้องอำศัยอยู่ ในบ้ำนสระบัวไม่ต่ ำกว่ำ 3 ปี หำกมี 

กำรเดินทำงไปท ำงำนจะต้องกลับมำพักในหมู่บ้ำนทุกวัน 

  3. ผู้บอกภำษำมีอำยุระหว่ำง 15-74 ปี แบ่งเป็น ชำย 60 คน และหญิง 60 

คน รวม 120 คน โดยกำรเก็บข้อมูลจะเฉลี่ยอำยุละ 2 คน เช่น อำยุ 15 ปี เพศชำย 1 คน เพศหญิง  

1 คน ไปจนถึง อำยุ 74 ปี ชำย 1 คน หญิง 1 คน เพ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำยของช่วงอำยุ และ 

ไม่จ ำกัดอำชีพและกำรศึกษำ เพ่ือให้ได้ข้อมูลถ้อยค ำบริภำษท่ีหลำกหลำยและครอบคลุม  

 3. กำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

 กำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นกำรต่อยอดข้อมูลมำจำกข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้วิจัยท ำ

บทควำมเรื่อง “ภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมในค ำด่ำของคนอีสำน” ที่เคยศึกษำในรำยวิชำ “ภำษำและ

วัฒนธรรม” เก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม พ.ศ. 2558 และเห็นว่ำมีประเด็นที่น่ำสนใจ 

อยำกจะศึกษำเพ่ิมเติมให้เกิดควำมลุ่มลึกมำกขึ้น  

 กำรเก็บข้อมูลในครั้งนั้นผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจำก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลจาก

เอกสารจำกบทควำม เรื่อง “ค่าป้อย: ค่าด่าอีสาน” จำกวำรสำรธรรมทัศน์ ของปกรณ์ คุณำรักษ์ 

(ปกรณ์ คุณำรักษ์, 2550) ซึ่งได้รวบรวมค ำด่ำของคนอีสำนทั้งในอดีตและปัจจุบันไว้ และเก็บจำก

เอกสำรออนไลน์ คือ เว็บเพจ “เฮำฮักภำษำอีสำน” เป็นเว็บเพจที่จะโพสต์ข้อควำมหรือค ำคมภำษำ

อีสำนและตั้งค ำถำมให้สมำชิกในกลุ่มร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรเก็บข้อมูลค ำบริภำษในครั้งนี้มำจำก

กำรตั้งค ำถำมของแอดมินเพจที่ถำมว่ำ “ขั่นเว้าฮอดค าด่าอีสานนี่ อ่ันซุมเจ้าว่าค าได๋เจ็บปวดสุด?” 

หมำยถึง ถ้ำพูดถึงค ำด่ำอีสำน คุณคิดว่ำค ำไหนเจ็บปวดที่สุด มีสมำชิกจ ำนวนมำกให้ควำมสนใจและ

ร่วมตอบค ำถำม ข้อมูลที่ได้จำกเอกสำรนี้มีจ ำนวน 72 ถ้อยค ำ และส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลจากผู้บอก

ภาษา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ผู้บอกภำษำ ที่บ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว อ ำเภอแคนดง 

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเลือกสัมภำษณ์แบบเจำะจงจ ำนวน 10 คน แบ่งเป็นชำย 5 คน และหญิง 5 คน 
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ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์นี้มีจ ำนวน 139 ถ้อยค ำ ฉะนั้นถ้อยค ำบริภำษในเบื้องต้นจึงมีจ ำนวน

ทั้งสิ้น 211 ถ้อยค ำ 

ภำพที่ 3 ภำพข้อมูลถ้อยค ำบริภำษจำกเว็บเพจเฮำฮักภำษำอีสำน 

 

ที่มำ: www.facebook.com/HaohugpasaEsan 

 กำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นกำรน ำข้อมูลเบื้องต้นนั้นมำสัมภำษณ์กำรใช้จริง 

ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภำษณ์ผู้บอกภำษำเพ่ือส ำรวจว่ำถ้อยค ำนั้นยังใช้จริงในชีวิตประจ ำวันและเพ่ือศึกษำ

ควำมหมำยและกำรใช้ถ้อยค ำนั้นๆ โดยน ำถ้อยค ำบริภำษที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลเบื้องต้น จ ำนวน 211 

ถ้อยค ำ มำสัมภำษณ์ผู้บอกภำษำแล้วจดบันทึกและบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอัดเสียง ผู้วิจั ยจะถำม 

ผู้บอกภำษำด้วยค ำถำมหลักๆดังนี้ 

 ตัวอย่ำง  อีแฮ้งแก่ไส้มึงเอ๊ย 

“ฮู้จักค่าว่าอีแฮ้งแก่ไส้มึงเอ๊ยบ่”  

(รู้จักค่าว่าอีแฮ้งแก่ไส้มึงเอ๊ยไหม) 
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 ถ้ำผู้บอกภำษำตอบว่ำ “ฮู้จัก”(รู้จัก) ผู้วิจัยก็จะถำมข้อมูลต่อ แต่ถ้ำบอกว่ำ “บ่ฮู้จัก” 

(ไม่รู้จัก) ผู้วิจัยจะถำมต่อว่ำ “เคยได้ยินคนอื นเว้าบ่”(เคยได้ยินคนอื นพูดไหม) ถ้ำตอบว่ำ “ไม่เคย” 

ก็จะข้ำมไปถำมถ้อยค ำถัดไป แต่ถ้ำตอบว่ำ “เคย” ก็จะถำมต่อด้วยค ำถำม 

“แฮ้งแก่ไส้คืออีหยัง” 

(แฮ้งแก่ไส้หมายถึงอะไร) 

 ผู้วิจัยจะถำมควำมหมำยทั้งค ำว่ำ “แฮ้ง” “แก่” และ“ไส้” เช่น “แฮ้ง” คืออะไร  ท ำไม

น ำแฮ้งมำใช้ค ำบริภำษ ลักษณะของแฮ้งเป็นอย่ำงไร มีนิสัยอย่ำงไร  “แก่” หมำยถึงอะไร ลักษณะ

อำกำรแบบไหน “ไส้” คืออะไร ส่วนไหน เพ่ือให้เข้ำใจควำมหมำยของแต่ละหน่วยศัพท์และที่มำของ

หน่วยศัพท์นั้นด้วย และถำมต่อด้วยค ำถำม 

“ใช้ด่าไผ ด่าญ้อนอีหยัง” 

 (ใช้บริภาษใคร บริภาษเพราะอะไร) 

 ค ำถำมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกบริภำษว่ำผู้ถูกบริภำษเป็นใคร วัยใด 

และเพศใด เช่นผู้บอกภำษำตอบว่ำ “กะด่าผัวนี ล่ะ สูนให้มัน กินเหล้าแล้วเว้าบ่รู้เรื อง”(ก็ด่าสามีนี 

แหละ โมโหมัน ดื มเหล้าแล้วพูดไม่รู้เรื อง) ผู้วิจัยก็จะทรำบว่ำบริภำษคนรุ่นเดียวกัน เพรำะว่ำไม่พอใจ

ที่สำมีมีพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือถ้ำเป็นถ้อยค ำอ่ืนแล้วผู้บอกภำษำตอบว่ำ  “ด่าหลานนี แหละ มันออก

บ้านดี ไปแต่กับผู้บ่าว”(ด่าหลานนี แหละ มันออกไปเที ยวเล่นข้างนอกบ่อย ชอบไปกับผู้ชาย) ผู้วิจัยก็

จะทรำบว่ำใช้บริภำษเพศหญิงเพรำะผู้บอกภำษำมีหลำนสำวคนเดียวต ำหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่

เหมำะสมในเชิงชู้สำว หรือข้อมูลอ่ืนๆเช่น “ด่าอี(ก.)นั นแหละ มันกะโตด่าๆเนาะ เลยล้อให้มันเคียด”

(ด่าอี(ก.)นั นแหละ เพราะว่ามันตัวด่าไง อยากอยากแหย่ให้มันโกรธ ) ผู้วิจัยก็จะทรำบข้อมูลว่ำผู้บอก

ภำษำด่ำใคร บำงครั้งก็ไม่ต้องถำมข้อมูลเชิงลึกของผู้ถูกบริภำษว่ำเพศใด วัยใด เพรำะผู้บอกภำษำเป็น

คนในพ้ืนที่จึงทรำบข้อมูลของผู้ที่ถูกกล่ำวถึงอยู่แล้ว แต่หำกข้อมูลยังไม่ชัดเจนจึงจะถำมว่ำคนนั้นเป็น

ใคร และมักจะถำมเพ่ิมเติมอีกเช่น “ด่าว่าจังไหน”(ด่ายังไง) “ด่าอาลมแบบไหน” “ด่าด้วยอารมณ์

แบบไหน” ผู้บอกภำษำก็จะยกตัวอย่ำงซึ่งผู้วิจัยจะพยำยำมให้เล่ำว่ำเหตุกำรณ์นั้นเกิดจำกอะไร 

พฤติกรรมแบบใด เพรำะบำงครั้งผู้บอกภำษำก็ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำ ถ้อยค ำที่ใช้ออกไปเป็นอำรมณ์

แบบใด เช่นมักจะตอบว่ำ “กะเคียดนี ล่ะ”(ก็โกรธนี่แหละ) “กะด่าให้มันสะใจ”(ก็ด่ำให้มันสะใจ) แต่
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บำงครั้งผู้บอกภำษำก็จะตอบได้ เช่น “เว้าใส่มันซือๆ”(อารมณ์เหมือนประชด) “หุนหวยมันขอเงินดี”

(ร่าคาญมันขอเงินบ่อย) ผู้วิจัยก็จะพิจำรณำได้ว่ำถ้อยค ำนั้นใช้ประชดประชันและแสดงควำมร ำคำญ 

และอำจจะปรับเปลี่ยนค ำถำมไปตำมแต่สถำนกำรณ์เพ่ือให้ได้ตัวอย่ำงของกำรใช้และเข้ำใจเจตนำของ

ผู้บริภำษได้ชัดเจนขึ้น และนอกจำกถ้อยค ำบริภำษที่ผู้วิจัยสัมภำษณ์ ผู้วิจัยก็จะถำมโยงไปถึงถ้อยค ำ

อ่ืนๆที่ใช้ เช่น “มีค่าอื นอีกบ่”(มีค่าอื นอีกไหม) หรือ “ยามสูนหนิส่วนหลายสิด่าค่าได๋แน”(ตอนโมโห

ส่วนมากจะด่าค่าใดบ้าง) ก็จะได้ถ้อยค ำบริภำษอ่ืนๆที่ใช้เพ่ิมเติม ถ้ำพบก็จะให้บอกรำยละเอียดของ

ถ้อยค ำนั้นเพิ่มเติมด้วย  

ตำรำงที่ 1 ตำรำงตัวอย่ำงแบบสอบถำมที่ใช้สัมภำษณ์ข้อมูลถ้อยค ำบริภำษ 

ตัวอย่ำงแบบสอบถำมถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

ชื่อ-สกุล................................... ............................................อำย.ุ.................เพศ...................... 

ที่อยู่...................................................................................................................... .................... 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 

สถานการณ์ที่ใช ้

เคย ไม่เคย 

บริภาษใคร

(เพศ/อายุ) 

เพราะอะไร/เจตนา 

(ตัวอย่าง) 

 

1 ปำกปำแดก      

2 หน้ำหมำ      

3 กะเลิง      

4 เวนตะไล      

5 ส ำมะแจ๊ะ      

6 ซกลกซนลน      

7 ปอบต ำ      

8 แฮ้งกินซี้น      

9 ควยทำม      

10 พำก      

 

 4. กำรคัดเลือกถ้อยค ำบริภำษ  

 เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลถ้อยค ำบริภำษจำกกำรใช้จริงแล้ว ผู้วิจัยจะคัดเลือกถ้อยค ำดังนี้ 
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  1. ตัดถ้อยค ำที่ซ้ ำกันออก ได้แก่ ถ้อยค ำที่เหมือนกัน เช่น “อีห่ำมึงเอ๊ย” “อี

ห่ำนี่”ผู้วิจัยจะเก็บแค่ “ห่ำ” และนับเป็น 1 ถ้อยค ำ และถ้อยค ำบริภำษที่ออกเสียงคล้ำยกันที่เกิดจำก

กำรแปรเสียง เช่น “หมำขี่เฮีย” ที่มักจะพบในผู้บริภำษวัยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอำยุกับ “หมำขี่เลีย”ผู้วิจัย

จะเก็บ “หมำขี่เลีย” เพรำะพบกำรออกเสียงแบบนี้มำกกว่ำ 

  2. ถ้อยค ำบริภำษท่ีน ำมำวิเครำะห์จะต้องเป็นถ้อยค ำที่ผู้บอกภำษำสำมำรถ

ให้ควำมหมำยและรำยละเอียดของถ้อยค ำนั้นได้ชัดเจน 

  3. ถ้อยค ำบริภำษที่น ำมำวิเครำะห์จะต้องเป็นถ้อยค ำที่มีเจตนำในกำรใช้

เพ่ือด่ำทอ ต ำหนิ ติเตียน ดูถูก เหยียดหยำม เยำะเย้ย ประชดคู่สนทนำหรือแสดงควำมร ำคำญ หำกมี

ถ้อยค ำที่ผู้บอกภำษำใช้เพ่ือเจตนำอ่ืน เช่น ใช้แสดงควำมสนิทสนม เช่น“อีห่ามึง บ่พ้อกันตั้งโดนเป็น

ได๋สบายดีบ่” ใช้ค ำเรียกขำน เช่น “อีหมาเอ๊ย มาซอยถือของแนเร็ว” ผู้วิจัยจะไม่น ำมำวิเครำะห์ 

 จำกกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและคัดเลือกถ้อยค ำตำมข้อตกลงข้ำงต้นแล้วพบว่ำ ถ้อยค ำใน

เบื้องต้น 211 ถ้อยค ำ ผู้บอกภำษำสำมำรถให้ข้อมูลของแต่ละถ้อยค ำได้ทั้งหมด และยังมีถ้อยค ำ

บริภำษท่ีผู้บอกภำษำใช้จริงเพ่ิมข้ึนอีกจ ำนวน 349 ถ้อยค ำ ดังนั้น ถ้อยค ำบริภำษที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ครั้งนี้จึงมีทั้งสิ้น 560 ถ้อยค ำ  

 5. กำรวิเครำะห์ถ้อยค ำบริภำษ 

 กำรวิเครำะห์ถ้อยค ำบริภำษท้ังสิ้น 560 ถ้อยค ำ สรุปกำรวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

  5.1 โครงสร้ำงถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

  กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษ ผู้วิจัยใช้แนวทำงในกำร

วิเครำะห์โดยพิจำรณำถ้อยค ำบริภำษว่ำเป็นถ้อยค ำบริภำษแบบค ำ วลี หรือประโยค เพ่ือให้เห็น

ลักษณะของถ้อยค ำว่ำผู้บริภำษมักใช้ข้อมูลในรูปแบบใดมำกท่ีสุด  

  5.2 กลุ่มควำมหมำยหน่วยศัพท์ในถ้อยค ำบริภำษของผู้ พูดภำษำไทยถิ่น

อีสำน 

  กลุ่มควำมหมำยของหน่วยศัพท์ ในถ้อยค ำบริภำษ ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่ม

ควำมหมำยจำกกำรวิเครำะห์หน่วยศัพท์ คือ พิจำรณำว่ำถ้อยค ำบริภำษ 1 ถ้อยค ำประกอบด้วยหน่วย

ศัพท์ใดบ้ำง และอยู่ในกลุ่มควำมหมำยใด เช่น “พากแดกดาก” คือ 1 ถ้อยค ำ แบ่งกลุ่มควำมหมำย
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ของหน่วยศัพท์ได้เป็น “พาก” หมำยถึง โรคระบำดชนิดหนึ่งเกิดแก่สัตว์บำงชนิด เช่น ไก่ เป็ด วัว 

ควำย จะจัดไว้ในกลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ “แดก” หมำยถึง กินอย่ำงเกินขนำด จะจัดไว้

ในกลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำร “ดาก” หมำยถึง อวัยวะที่ใช้ในกำรขับถ่ำย จะจัดไว้ในกลุ่ม

ควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะ ถ้อยค ำนี้จึงปรำกฏอยู่ในทั้ง 3 กลุ่มควำมหมำย ฉะนั้นถ้อยค ำบริภำษ  

1 ถ้อยค ำจึงอำจปรำกฏได้หลำยกลุ่มควำมหมำย 

 ขั้นตอนต่อมำผู้วิจัยจะนับจ ำนวนหน่วยศัพท์ว่ำถ้อยค ำบริภำษทั้ง 560 ถ้อยค ำมีหน่วย

ศัพท์ที่ใช้ทั้งหมดกี่หน่วยศัพท์ เช่น “พากแดกดาก” นับได้ 3 หน่วยศัพท์ คือ “พาก” “แดก” และ 

“ดาก” หรือ “ห่าขั ว” นับได้ 2 หน่วยศัพท์ คือ “ห่า” กับ “ขั ว” เป็นต้น ผลกำรวิเครำะห์หน่วยศัพท์

จำกถ้อยค ำบริภำษครั้งนี้พบหน่วยศัพท์จ ำนวนทั้งสิ้น 432 หน่วยศัพท์  

 ขั้นต่อมำผู้วิจัยจะนับกำรปรำกฏซ้ ำของหน่วยศัพท์เพ่ือหำค่ำเฉลี่ยของควำมถี่ที่ปรำกฏว่ำ

หน่วยศัพท์ในกลุ่มควำมหมำยใดถูกน ำมำใช้บ่อยที่สุด เช่น “พำก” คือ 1 หน่วยศัพท์ อยู่ในกลุ่ม

ควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ จำกถ้อยค ำจ ำนวน 560 ถ้อย หน่วยศัพท์ “พำก” ปรำกฏกี่ครั้ง ผล

วิเครำะห์กำรปรำกฏซ้ ำพบว่ำหน่วยศัพท์ทั้งสิ้น 432 หน่วยศัพท์ ปรำกฏควำมถี่รวมกันทั้งหมด 1,247 

ครั้ง แสดงให้เห็นว่ำหน่วยศัพท์1 หน่วยศัพท์ จะพบกำรปรำกฏซ้ ำอยู่ที่ 2.89 ครั้ง  

ตำรำงที่ 2 ตัวอย่ำงกำรนับจ ำนวนถ้อยค ำ หน่วยศัพท์ และควำมซ้ ำท่ีปรำกฏ 

ถ้อยค าบริภาษ 

(560 ถ้อยค ำ) 

หน่วยศัพท์ 

(432 หน่วยศัพท์) 

ความซ้ าที่ปรากฏ 

(1,247) 

พำก พำก 1 

พำกแดก พำก แดก 2 

พำกแดกดำก พำก แดก ดำก 3 

รวม 3 ถ้อยค ำ รวม 3 หน่วยศัพท์ รวม 6 คร้ัง 

 

 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงทำงควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ เป็นประเด็นกำรวิเครำะห์ที่

สืบเนื่องมำจำกกลุ่มควำมหมำยของหน่วยศัพท์ ที่ผู้วิจัยสนใจว่ำ ถ้อยค ำบริภำษ 1 ถ้อยค ำ เกิดจำก

หน่วยศัพท์ในกลุ่มควำมหมำยใดมำรวมกันบ้ำง และมีถ้อยค ำใดบ้ำงที่ปรำกฏได้โดยไม่ต้องรวมกับกลุ่ม
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ควำมหมำยอ่ืน เช่น “พาก”(กลุ่มโรคภัยไข้เจ็บ) “หมา”(กลุ่มสัตว์) “กะเลิง”(กลุ่มลักษณะนิสัย) 

ถ้อยค ำเหล่ำนี้สำมำรถปรำกฏได้โดยล ำพังและมีควำมหมำยสมบูรณ์ แต่บำงถ้อยค ำอำจจะเป็นได้อยู่

ในทั้งโครงสร้ำงเดี่ยว เช่น “แฮ้ง” อำจะใช้ได้ทั้ง “อีแฮ้งเอ๊ย” หรืออำจไปรวมกับหน่วยศัพท์กลุ่มอ่ืน

ด้วย เช่น “อีแฮ้งดึงมึงเอ๊ย” วิเครำะห์ได้เป็น  “แฮ้ง* + ดึง” (สัตว์ + กิริยำอำกำร) หรือ“ฟ้าผ่าหน้า” 

(ธรรมชำติ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ) หรือ“ห่ากินหัว”(โรคภัยไข้เจ็บ+กิริยำอำกำร+อวัยวะ) เกิดจำก 

2 และ 3 หน่วยศัพท์ประกอบกันตำมล ำดับ ผู้วิจัยจึงแบ่งโครงสร้ำงของหน่วยศัพท์เป็น 2 ประเภท คือ 

โครงสร้ำงเดี่ยว คือ ถ้อยค ำที่เกิดจำก 1 หน่วยศัพท์ และโครงสร้ำงประสม คือ ถ้อยค ำที่เกิดจำก 2 

หน่วยศัพท์ข้ึนไปประกอบกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นลักษณะและรูปแบบกำรสร้ำงถ้อยค ำบริภำษ    

  5.3 กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

  กำรวิเครำะห์กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ ผู้วิจัยแบ่งประเด็นกำรศึกษำออกเป็น 2 

ส่วน คือ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ และควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ กำรวิเครำะห์ปัจจัย

ที่มีผลต่อกำรใช้ถ้อยค ำ ผู้วิจัยพิจำรณำกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัย 3 ประกำร คือ เพศ วัย และ

เจตนำในกำรแสดงอำรมณ์ของผู้ใช้ และในส่วนควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษทั้งแบบควำมหมำยตรง 

และควำมหมำยเปรียบเทียบ กำรศึกษำในเรื่องควำมหมำยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงให้เห็น  

ภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมต่อไป 

  5.4 ภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

  ภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมในถ้อยค ำบริภำษของคนอีสำน เป็นกำรศึกษำ

ภำพสะท้อนที่ปรำกฏจำกกลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ โครงสร้ำงของกลุ่มควำมหมำย ปัจจัยที่

มีผลต่อกำรใช้ถ้อยค ำและควำมหมำยของถ้อยค ำ และน ำมำพิจำรณำว่ำในแต่ละประเด็นกำรศึกษำ

แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของถ้อยค ำอย่ำงไร และสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ และ

วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นอย่ำงไร 

  

                                                           
* แฮ้ง หมำยถึง แร้ง 
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  5.5 กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ 

  ผู้วิจัยศึกษำทั้งควำมหมำยตำมรูปภำษำ  และควำมหมำยแฝงหรือ

ควำมหมำยสื่ออำรมณ์ ทั้งจำกผู้บอกภำษำและอำศัยแหล่งข้อมูลต่ำงๆเพ่ือประกอบกำรอธิบำยให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้อ้ำงอิงควำมหมำยในกำรศึกษำ มีดังต่อไปนี้ 

  1. พจนำนุกรมภำคอีสำน-ภำคกลำง พ.ศ.2515 

  2. พจนำนุกรมภำษำถ่ินอีสำน (เว่ำอีสำน) พ.ศ.2545 

  3. พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 

  4. www.isan.clubs.chula.ac.th 

 6. สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท ำให้ทรำบลักษณะทำงภำษำของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 2. ท ำให้ทรำบปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษและควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ

ของผู้พดูภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 3. ท ำให้ทรำบภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมจำกถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 4. เป็นแนวทำงในกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษในสังคมอ่ืนๆต่อไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถ้อยค ำบริภำษ และศึกษำ 

ค ำอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับถ้อยค ำบริภำษได้แก่ ค ำด่ำ ค ำผรุสวำท ค ำหยำบ และค ำต้องห้ำม

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิเครำะห์ แบ่งเป็น 5 ประเด็น ดังนี้  

 1. ควำมหมำยของค ำบริภำษ 

 2. ลักษณะของค ำบริภำษ 

 3. แนวคิดเรื่องกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ 

 4. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมและค่ำนิยม 

 5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ความหมายของค าบริภาษ  

 จำกกำรศึกษำเรื่องควำมหมำยและลักษณะของถ้อยค ำบริภำษ ผู้วิจัยพบว่ำมีงำนที่ใช้ทั้ง

ค ำว่ำ “บริภำษ” “ค ำบริภำษ” หรือ “ภำษำบริภำษ” ซึ่งเกี่ยวข้องหรือถือได้ว่ำเป็นค ำเดียวกันกับ 

“ถ้อยค ำบริภำษ” ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 รำชบัณฑิตยสถำน (2556: 654) ได้นิยำมควำมหมำยของบริภำษไว้ว่ำ หมำยถึง  

กล่ำวติเตียน กล่ำวโทษ ด่ำว่ำ 

 นุ้ย บ่อยำง (2517: 66) ได้อธิบำยควำมหมำยของค ำบริภำษไว้ว่ำ หมำยถึง กำรเยำะเย้ย 

ถำกถำง เสียดสี ทั้งสังคมและส่วนบุคคล รวมทั้งกำรด่ำโดยตรง 

 ปำนใจ สุภำพ (2534: 34) ได้อธิบำยควำมหมำยของค ำบริภำษไว้ว่ำ ค ำบริภำษ เป็น 

ค ำหยำบ ไม่สุภำพ และไม่เรียบร้อย 
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 จรุงกุล บูรพวงศ์ (2533: 359) ได้กล่ำวถึงภำษำในกำรบริภำษว่ำ “กำรบริภำษเป็น 

กำรแสดงออกทำงวำจำในด้ำนควำมก้ำวร้ำว เกิดขึ้นเนื่องจำกผู้พูดรู้สึกไม่พอใจจำกกำรกระท ำอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งของผู้ฟังจึงระบำยควำมไม่พอใจนั้นออกมำ” 

 วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2547: 6) ได้อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ “บริภำษ” ตำมแนวคิด 

วัจนกรรมของเซิร์ล (Searle, 1969) ไว้ว่ำเป็นกำรกล่ำวถึงพฤติกรรมหรือกำรกระท ำในอดีตของผู้ฟัง 

โดยผู้บริภำษเชื่อว่ำพฤติกรรมดังกล่ำวนั้นผิดและไม่น่ำพึงพอใจ ผู้พูดจึงบริภำษเพ่ือท ำร้ำยจิตใจของ

ผู้ฟัง ให้รู้สึกส ำนึกในควำมผิดในกำรกระท ำนั้น 

 อรรถวิทย์ รอดเจริญ (2552: 6) ได้นิยำมควำมหมำยของภำษำบริภำษไว้ว่ำ หมำยถึง 

กำรใช้ถ้อยค ำเพ่ือสื่อเจตนำติเตียน กล่ำวโทษ ด่ำว่ำกำรกระท ำหรือพฤติกรรมในอดีตของผู้ถูกบริภำษ

ให้ได้รับควำมอับอำย เจ็บใจ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง   

 จำกควำมหมำยของ “บริภำษ” ข้ำงต้น สำมำรถสรุปควำมหมำยได้ว่ำ บริภำษ หมำยถึง 

กำรกล่ำวติเตียน กล่ำวโทษ ด่ำว่ำ เยำะเย้ย ถำกถำง เสียดสี รวมทั้งกำรด่ำโดยตรง เกี่ยวกับ 

กำรกระท ำหรือพฤติกรรมเพื่อท ำร้ำยจิตใจของผู้ฟัง ให้รู้สึกส ำนึกในควำมผิดในกำรกระท ำนั้น ให้ได้รับ

ควำมอับอำย เจ็บใจ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง   

 

2. ลักษณะของค าบริภาษ 

 ชวนพิศ อิฐรัตน์ (2533: 28-29) กล่ำวว่ำ ค ำบริภำษคือกำรใช้ถ้อยค ำภำษำเพ่ือกล่ำว 

ติเตียน กล่ำวโทษ ตัดพ้อ ต่อว่ำผู้อ่ืนให้ได้รับควำมทุกข์ใจไม่ว่ำจะเป็นลักษณะใด ทั้งหยำบคำยหรือ

สุภำพรวมๆกันเรียกว่ำ ค ำบริภำษ กรรมวิธีในกำรใช้ถ้อยค ำว่ำกล่ำวให้ผู้อ่ืนโกรธหรือเจ็บใจนั้นมีหลำย

อย่ำงตำมควำมสันทัดจัดเจนและประสบกำรณ์ของผู้ใช้ ทั้งนี้อำจค ำนึงถึงผู้ฟั งด้วยว่ำสมควรจะถูก 

“เชือด” ในระดับไหน ซึ่งมีลักษณะต่ำงๆของกำรใช้หนักเบำตำมควำมหมำยที่ปรำกฏในพจนำนุกรม 

ดังนี้ 

กระทบกระเทียบ, เปรียบเปรยให้กระทบถึง,อำกำรกล่ำวเปรยๆให้ 

กระทบกระแทก  กระทบไปถึงผู้ใดผู้หนึ่งอย่ำงแรง (หน้ำ 41) 
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โขกสับ  ด่ำว่ำ, ปรักปร ำ (หน้ำ 217) 

ค่อน, ค่อนแคะ แสร้งว่ำให้เจ็บใจ, ค้นหำเอำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมำว่ำให้

เจ็บใจ (หน้ำ 237) 

จ้วงจำบ  อำจเอ้ือมกล่ำวล่วงเกินผู้อ่ืนด้วยค ำหยำบ (หน้ำ

276) 

ด่ำ,ด่ำทอ  ใช้วำจำว่ำผู้อ่ืนด้วยถ้อยค ำหยำบช้ำ เลวทรำม 

(หน้ำ 366) 

แดก, แดกดัน พูดกระทบให้โกรธโดยยกเอำสิ่งที่อีกฝ่ำยหนึ่ง

ชอบขึ้นมำย้อนกล่ำวเปรียบเทียบ 

ถำกถำง  ค่อนว่ำ (หน้ำ 435) 

ประชด, ประชดประชัน กล่ำวแดก แดกดัน ,แกล้งแสดงให้ตรงข้ำมกับ

ควำมจริงใจ 

เปรียบเปรย  อำกำรพูดว่ำเปรียบ ไม่เจำะจง 

เย้ย  จงใจล้อให้รู้สึกอำย และเจ็บช้ ำน้ ำใจ (หน้ำ 474) 

เยำะ  พูดหรือแสดงกิริยำเกินควำมจริงเพ่ือดูถูกให้เจ็บ

ใจบ้ำง เพื่อสนุกขบขันบ้ำง (หน้ำ 748) 

สบประมำท  แสดงกิริยำวำจำลบหลู่ซึ่งหน้ำ , ประมำทหน้ำ 

(หน้ำ 867) 

ส่อเสียด  ว่ำเปรียบเปรย, ว่ำกระทบกระทั่ง, ว่ำเหน็บแนม 

(หน้ำ 928) 

หมิ่นประมำท กล่ำวดูถูก, ดูกล่ำวให้เขำเสียชื่อเสียง (หน้ำ 944) 

หยำม  ดูหมิ่น, ดูถูก (หน้ำ 947) 

 ปำนใจ สุภำพ (2534: 54) ได้อธิบำยลักษณะของค ำบริภำษไว้ว่ำ ค ำบริภำษเป็นค ำ

หยำบ ได้แก่  

  ด่ำ คือ พูดกดลงให้ต่ ำกว่ำชั้นเชิงที่เขำเป็นจริง เช่น เขำเป็นคนก็ว่ำเขำเป็น

สัตว์ วิธีด่ำนั้นยิ่งกดลงต่ ำลงมำกเท่ำไรก็ยิ่งเจ็บมำกขึ้นเท่ำนั้น 
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  ประชด คือ พูดยกให้สูงขึ้นเกินกว่ำภูมิชั้นของเขำ เช่น เขำเป็นคนว่ำเขำ

เป็นเทวดำ เป็นต้น  

  กระทบ คือ ตั้งใจว่ำให้เจ็บแต่ไม่ว่ำตรงๆ พูดไปเสียทำงโน้นให้มำกระทบ

ทำงนี ้

  สบถ คือ ค ำแช่งชักหักกระดูก แช่งให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีอันเป็นไปต่ำงๆ เช่น ให้

ฉิบหำย ให้ตกนรกอเวจี 

  ค ำแสลงใจอ่ืนๆ  

  ค ำหยำบโลน เช่น พูดเกี่ยวกับอวัยวะที่ลับ และกำรเสพเมถุน 

  ค ำอำฆำต คือ คำดคั้นถ้อยค ำที่ก่อให้เกิดควำมสยดสยอง ผิดวิสัยสุภำพชน 

เช่น บำงค ำในเวลำโกรธว่ำ “ประเดี๋ยวพ่อฟันเสียนี่” 

  ค ำด่ำ คือ ค ำบำงค ำท่ีสังคมถือว่ำเป็นค ำต่ ำ ระคำยใจผู้ฟัง เช่น กู มึง ไอ้ อี 

 คณำจำรย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง (2535 : 121-122 อ้ำงถึงใน สมบูรณ์ ศรีระสันต์ , 

2542: 17) กล่ำวว่ำค ำบริภำษเป็นกำรพูดหยำบช้ำสำมหำว ท ำให้ผู้ฟังเกิดควำมระคำยใจและส่อว่ำ  

ผู้พูดเองเป็นคนมีสกุลต่ ำ ได้แก่  

ค ำด่ำ คือ พูดกดให้ต่ ำลง 

ประชด คือ พูดยกจนลอย 

กระทบ คือ พูดเปรียบเปรยให้เจ็บใจเมื่อคิด  

แดกดัน คือ พูดกระแทกกระทั้น 

สบถ คือ แช่งชักหักกระดูก 

ค ำหยำบโลน คือ พูดค ำท่ีสังคมรังเกียจ 

ค ำอำฆำต คือ พูดให้คนฟังหวำดกลัวจะถูกท ำร้ำย 

ค ำต่ ำ เช่น ค ำว่ำ กู มึง ไอ้ อี 

 สุชีพ ปัญญำนุภำพ (2550: 66) กล่ำวถึงลักษณะกำรบริภำษว่ำเป็นกำรประพฤติชั่วด้วย

วำจำ เรียกว่ำ วจีทุจริต มี 4 ลักษณะ ได้แก่ 

มุสำวำจำ คือ กำรพูดเท็จ 

ปิสุณำวำจำ คือ กำรพูดส่อเสียด 
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ผรุสวำจำ คือ กำรพูดค ำหยำบ 

สัมผัปปลำปะ คือ กำรพูดเพ้อเจ้อ 

 จำกนิยำมควำมหมำยและลักษณะของค ำบริภำษข้ำงต้น พบว่ำมีลักษณะของกำรบริภำษ

แตกต่ำงกันไป แต่จุดประสงค์หลักของกำรใช้นั้นเหมือนกันคือผู้บริภำษใช้ถ้อยค ำเพ่ือเป็นกำรแสดง

ควำมรู้สึกไม่พอใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปควำมหมำยในงำนวิจัยนี้ได้ว่ำ ถ้อยค ำบริภำษ หมำยถึง ถ้อยค ำ

ที่ใช้ด่ำทอ ต ำหนิติเตียน ดูถูกเหยียดหยำม เยำะเย้ยหรือประชดคู่สนทนำหรือผู้ที่ถูกกล่ำวถึง ด้วย

ถ้อยค ำที่มีควำมหมำยในเชิงลบ เพ่ือเป็นกำรระบำยอำรมณ์ หรือควำมรู้สึกไม่พอใจของผู้พูด หรือ

เพ่ือให้คู่สนทนำรู้สึกเจ็บปวด สะเทือนอำรมณ์ เสียหน้ำ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยอำจจะอยู่ใน

รูปแบบควำมหมำยตรงหรือควำมหมำยเปรียบเทียบ และอำจจะเป็นค ำท่ีหยำบคำยหรือไม่ก็ได้  

 

 จำกกำรศึกษำควำมหมำยและลักษณะของค ำบริภำษดั งกล่ ำว  ผู้ วิ จั ยพบว่ ำ 

ถ้อยค ำบริภำษยังมีควำมเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับค ำประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ค ำด่ำ ค ำผรุสวำท ค ำหยำบ  

และค ำต้องห้ำม ดังนี้ 

 ค ำด่ำ 

 พนมพร นิรัญทวี (2544) ศึกษำเรื่อง “ว่ำด้วยค ำว่ำ “ด่ำ” กับ “ค ำบริภำษ” สรุปได้ว่ำใน

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ ด่ำ และ ด่ำทอ ไว้ว่ำ 

“ด่ำ” ก.ใช้ถ้อยค ำว่ำคนอ่ืนด้วยค ำหยำบช้ำเลวทรำม ด่ำทอ ก.ด่ำ ด่ำตอบกัน หำกจะยึดควำมหมำยที่

ปรำกฏในพจนำนุกรม จะพบลักษณะของกำรใช้ค ำด่ำว่ำคนอ่ืนแบบหนักเบำแตกต่ำงกันไป เป็นต้นว่ำ 

กระทบกระเทียบกับเปรียบเปรย เป็นลักษณะกำรพูดว่ำท ำนองเปรียบเทียบไม่เจำะจง ส่วนแดก 

แดกดัน ประชดประชัน จัดเป็นกำรพูดกระทบให้โกรธหรือยกเอำสิ่งที่อีกฝ่ำยหนึ่งชอบขึ้นมำว่ำกล่ำว

หรือแกล้งให้เจ็บใจ ส่วนลักษณะกำรพูด เสียดสี เหน็บแนมมีควำมหมำยเข้ำข่ำยพูดเสียดแทงให้

กระทบใจหรือพูดว่ำกระทบกระทั่ง ถ้ำเป็นกลุ่มเยำะ เย้ย หยำม จะเป็นกำรพูดหรือแสดงกิริยำเพ่ือ  

ดูถูกดูหมิ่นให้เจ็บทรวง แต่ถ้ำเป็นสบประมำทหรือหมิ่นประมำทจะเป็นลักษณะของกำรดูถูก หรือ

กล่ำวให้เขำเสียชื่อเสียง และจำบจ้วงเป็นกำรกล่ำวล่วงเกินผู้อ่ืน  
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 กำรใช้ถ้อยค ำลักษณะต่ำงๆดังกล่ำวอำจจะใช้ได้ทั้งค ำสุภำพ และค ำหยำบ เลวทรำม จะ

ให้สะใจแค่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของผู้พูด ชวนให้นึกถึงค ำค ำหนึ่งที่มีควำมหมำยกว้ำงๆ 

มำกกว่ำค ำว่ำ “ด่ำ”ค ำนั้นก็คือ “ค ำบริภำษ” และหำกจะประมวลค ำที่คนไทยนิยมใช้บริภำษนั้น

สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

 ค ำที่หมำยถึงสัตว์ จะยกชื่อสัตว์ซึ่งมีนับควำมหมำยไม่ดีมำว่ำกันตรงๆก็ได้ เช่น เหี้ย 

แมงดำ แรด หมำ ควำย เต่ำ ไดโนเสำร์ หรือจะมีค ำขยำยลักษณะเพ่ิมเติมออกไปก็ได้ เช่น หมำขี้เรื้อน

หมำหมู่ แร้งทึ้ง งูพิษ ลำโง่ 

 ค ำที่หมำยถึงกิริยำไม่ดี เช่น ลำมก เซ่อ บ้ำ โอหัง บัดซบ เลว ระย ำ สำระแน งก 

กระแดะ ตะกละ ร่ำน เส็งเคร็ง หรือบำงครั้งก็จะมีค ำขยำยให้รำยละเอียดออกมำไปอีก เช่น บ้ำเห่อ 

บ้ำตัณหำ เสือกกะโหลก 

 ค ำที่มีควำมหมำยว่ำเป็นคนเลว เช่น นักเลง อันธพำล ตัวร้ำย ทรชน ตัวกำร ไพร่   

ไพร่สถุล 

 ค ำท่ีมีค ำหลักว่ำ “ขี”้ เช่น ขี้ตืด ขี้ขลำด ขี้ฉ้อ ขี้เหนียว ขี้ขึ้นหัว ขี้ครอก ขี้เท่อ 

 ค ำที่มีส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยเป็นหลัก เช่น มีค ำว่ำ ปำก เป็นต้นว่ำ ปำกเสีย ปำกจัด  

ปำกตลำด ปำกหมำ ปำกสว่ำง ปำกต ำแย ปำกปีจอ ค ำว่ำใจ เช่น ใจด ำ ใจคด ใจร้ำย ใจง่ำย ใจแคบ 

ใจหิน ใจชั่ว ใจปลำซิว ใจใหญ่ ค ำว่ำตีน เช่น ส้นตีน 

 ค ำเรียกอวัยวะเพศ ทั้งเพศชำยและเพศหญิง (ขอละเว้นตัวอย่ำง)  

 ค ำท่ีหมำยถึง “ผี” ต่ำงๆ เช่น ผีเปรต ผีบ้ำ ผีทะเล ผีทะโมน 

 ค ำท่ีเรียกโรคร้ำย เช่น ห่ำ ขี้เรื้อน ขี้ทูดกุดถัง 

 ค ำเรียกชื่อตัวละครในวรรณคดี เช่น กำกี โมรำ วันทอง ทรพี ผีเสื้อสมุทร 

 ค ำท่ีมีตัวเลขผลสมอยู่ เช่น 18มงกุฎ ไอ้ห้ำร้อย ไอ้ห้ำเบี้ย โจรห้ำร้อย 
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 ค ำที่เกี่ยวกับกำรร่วมประเวณี เช่น  สังคมไทยถือว่ำเป็นค ำหยำบแบบสุดๆ เพรำะ 

บ้ำนเรำยังปิดกั้นในเรื่องนี้ (ขอละเว้นตัวอย่ำง)   

 ค ำด่ำบุพกำรีและบรรพบุรุษ เช่น วัฒนธรรมไทยจะเคำรพนบไหว้บรรพบุรุษ ถ้ำว่ำถึง 

พ่อแม่หรือต้นตระกูลจะถือว่ำรุนแรงที่สุด เช่น ลูกอีช่ำงพูด พ่อแม่ไม่สั่งสอน ลูกเสือลูกตะเข้ 

 

 ค ำหยำบ  

 วิจำรณ์ พำณิช (2550) ศึกษำเรื่อง “ผรุสวำท” ได้กล่ำวว่ำ “ผรุสวำท” แปลว่ำ ค ำหยำบ 

จำกกำรศึกษำข้อมูลในอดีตค ำผรุสวำทนั้นเป็นเหตุแห่งคดีควำมมำกมำย ดังที่ปรำกฏในมำตรำ 36 

ของพระไอยกำรลักษณะตีกันด่ำกันในประมวลกฎหมำยตรำสำมดวง ได้กล่ำวถึงเหตุวิวำทที่มำจำก

กำรสบประมำทกันด้วยค ำพูดว่ำ  

 36 มำตรำหนึ่ง ด่ำท่ำนว่ำ “ไอ้/อ่ี ขี้ตรุ ขี้เมำ ขี้ขโมย ขี้ช่อ ขี้โซ่ ขี้ตรวน ขี้ขื่อ ขี้คำ ขี้ถอง 

ขี้ทุบ ขี้ตบ ขี้คุก ขี้เค้ำ ขี้ประจำนคนเสีย ขี้ขำยคนกินทั้งโคด ขี้ครอก ขี้ข้ำ ขี้ถ้อย คนเสียคน กระยำจก 

คนอัประหลัก คนบ้ำ คนใบ้ สับปลับ อ่ีมักชู้ มักผัว มึงท ำชู้เหนือผัวกู อ่ีแสนหก แสนขี้จำบ อ่ีดอกทอง 

อ่ีเยดซ้อน ก็ดี สรรพด่ำกันแต่ตัวประกำรใดๆ ท่ำนให้ปรับไหมโดยยศถำศักดิลำหนึ่ง ถ้ำด่ำโคตเค้ำเถ้ำ

แก่ให้ไหมทวีคูณ” และ 37 มำตรำหนึ่ง กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ “กำรใช้ค ำหยำบหรือผรุสวำทด่ำผู้อ่ืนนั้น

ไม่ใช่ควำมผิด ตรำบเท่ำที่ผรุสวำทนั้นสืบแล้วเป็นควำมจริง นอกจำกนี้หลักศีลธรรมยังมีน้ ำหนักมำก

ในกำรเอำโทษผู้ท ำ “กำลีลำมก” คือ เรื่องเลวร้ำย และหมำยควำมว่ำ ผู้ถูกด่ำนั้นถูกลงโทษทำงสังคม

และทำงกฎหมำย ในกรณีที่ใช้ค ำหยำบด่ำผู้อ่ืนจะเข้ำข่ำยสบประมำท ก็ต่อเมื่อค ำด่ำนั้นไม่เป็นควำม

จริง เช้ำท ำนอง “ด่ำหมูประทำ ด่ำหมำประเทียบ”หรือด่ำกระทบกระเทียบให้ได้อำย”  

 นอกจำกนี้ในอักขรำภิธำนศรับท์หมอบลัดเลย์ พ.ศ.2416 ก็พบค ำหยำบของไทยอีก 31 

ค ำ ได้แก่ อีหน้ำเกือก อีกำก อีโกง อีหน้ำด้ำน อีเปรต อีขี้ข้ำ อีหน้ำสด อีหน้ำเปน อีขี้เย็ด อีเคอะ  

อีชำติชั่ว อีเสเพล อีดอกกะทือ อีดอกทอง อีแดกแห้ง อีตอแหล อีทิ้มขึ้น อีผีทะเล อียักขินี อีห่ำฟัด  

อีมดอีท้ำว อีร้อยควย อีร้อยซ้อน อีเสเพล ค ำที่ใช้ว่ำผู้หญิงในข้ำงต้นนั้นอำจท ำให้คิดว่ำไม่มีค ำหยำบที่

ใช้บริภำษผู้ชำย แต่ควำมจริงแล้วคือค ำด่ำทอผู้ชำยก็มีแต่ไม่มำกและไม่มีสีสันเท่ำกับค ำที่ใช้ ว่ำผู้หญิง 
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ได้แก่ ไอ้กำก ไอ้เคอะ ไอ้ถ่อย ไอ้บ้ำ ไอ้ระย ำ อ้ำยจังไร อ้ำยชำติช้ำ อ้ำยตัดหัว จำกข้อมูลดังกล่ำวยัง

พบอีกว่ำผรุสวำทของไทยเป็นภำษำภำพพจน์และมีนัยในเชิงเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่ค ำเหล่ำนี้สะท้อน

ให้เห็นวัฒนธรรมไทย ค ำที่ใช้ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับเรื่องต่อไปนี ้

 1. เหยียดหยำมฐำนะอันต่ ำต้อยทำงสังคม เช่น ดูถูกว่ำเป็นขี้ข้ำ ทำส 

 2. ดูถูกสติปัญญำว่ำ โง่เขลำ เช่น อีเคอะ 

 3. ถำกถำงเรื่องพฤติกรรมโดยเฉพำะกำรลักขโมย เช่น ขี้ลัก ขี้ฉ้อ 

 4. ถำกถำงเรื่องกำรประพฤติวำงตัว 

 5. ถำกถำงเรื่องประพฤติผิดทำงเพศ 

 สรุปได้ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวได้แสดงให้เห็นว่ำ “ค ำผรุสวำท” คือ “ค ำหยำบ” ที่น ำมำใช้ 

ว่ำกล่ำวพฤติกรรมและเรื่องที่ไม่เหมำะสมซึ่งเรียกค ำเหล่ำนั้นว่ำ “ค ำด่ำ”    

 วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2547: 12) กล่ำวถึง “ค ำหยำบ” ซึ่งเป็นกลวิธีอย่ำงหนึ่งของกำรบริภำษ

ว่ำ เมื่อกล่ำวถึงกำรบริภำษ ผู้พูดภำษำไทยมักจะนึกถึงกำรบริภำษด้วยค ำหยำบเสมอ ทั้งที่เรำอำจ

บริภำษโดยไม่ใช้ค ำหยำบก็ได้ แต่เพรำะค ำหยำบเป็นรูปภำษำที่ชัดเจน ไม่ก ำกวม ไม่ต้องตีควำม ผู้ถูก

บริภำษก็สำมำรถรับรู้ ได้ทันทีว่ำตนก ำลังถูกบริภำษอยู่  ค ำว่ำ “ค ำหยำบ”พจนำนุกรมฉบับ

รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ไม่ได้ให้ควำมหมำยไว้ แต่ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “หยำบ”ไว้ว่ำ  

ว.ไม่ละเอียด เช่น ทรำยหยำบ แป้งหยำบ ; ไม่สุภำพ เช่น กิริยำหยำบ พูดหยำบ, ไม่เรียบร้อย 

(รำชบัณฑิตยสถำน, 2542: 1266) จำกควำมหมำยดังกล่ำวนั้นยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ 

เพรำะพูดไว้แต่เพียง “หยำบ” คือไม่สุภำพเรียบร้อยเท่ำนั้น จึงได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับค ำต้องห้ำมมำ

ช่วยก ำหนดนิยำม ค ำว่ำ “สิ่งต้องห้ำม” (Taboo) หมำยถึง สิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวข้องและกำรกระท ำที่ 

ไม่ควรกระท ำรวมถึงถ้อยค ำที่ไม่ควรพูด (Hertzer, 1965) และจำกกำรศึกษำของคริสตัล (Crystal, 

1992) เห็นตรงกันว่ำค ำต้องห้ำมและค ำที่น่ำรังเกียจต่ำงๆ ซึ่งอำจรวมเรียกว่ำค ำหยำบนั้น เป็นค ำที่ 

ผู้พูดใช้เพื่อแสดงควำมโกรธ หรือควำมไม่พึงพอใจต่อผู้ฟัง ดังนั้นเมื่อผู้บริภำษต้องกำรแสดงควำมโกรธ 

ตลอดจนควำมไม่พอใจต่ำงๆจึงเลือกใช้ค ำหยำบเหล่ำนี้แสดงอำรมณ์ออกมำ 
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 กุลชำติ ศรีโพธิ์ ศึกษำเรื่อง “กำรสื่อสำรผ่ำนกำรแปลค ำสบถและค ำหยำบในภำพยนตร์

ต่ำงประเทศ” ก็ได้จ ำแนกประเภทของค ำสบถและค ำหยำบที่ปรำกฏในภำพยนตร์ต่ำงประเทศไว้ 7 

ประเภท ได้แก่  

  1. อวัยวะต่ำงๆในร่ำงกำยมนุษย์ เช่น Ass ควำมหมำยโดยอรรถ 

(Denotative Meaning) หมำยถึง ก้น ทวำรหนัก ควำมหมำยเปรียบเทียบ (Connotaive Meaning) 

หมำยถึง สิ่งที่สกปรก ต่ ำ ควำมเลวทรำม ต่ ำช้ำ และควำมหมำยที่ปรำกฏในภำพยนตร์ หมำยถึง ก้น 

ตูด  

  2. กิจกรรมทำงเพศ เช่น Fuck ควำมหมำยโดยอรรถ หมำยถึง  

กำรมีเพศสัมพันธ์ ควำมหมำยเปรียบเทียบ หมำยถึง สิ่งที่ไม่ดี ไม่งำม ไม่เหมำะสม กำรเอำเปรียบ  

กำรกระท ำที่หยำบคำย ส่วนควำมหมำยที่ปรำกฏในภำพยนตร์ หมำยถึง บ้ำชะมัด ให้ตำยสิ ห่ำ  

บ้ำจริง เปรตเอ๊ย  

  3. กำรขับถ่ำยของมนุษย์และสัตว์ เช่น กำรขับถ่ำยของมนุษย์ Shit 

ควำมหมำยโดยอรรถ หมำยถึง อุจจำระ ควำมหมำยเปรียบเทียบ หมำยถึง กำรเสแสร้ง กล่ ำวเกิน

ควำมจริง แสดงควำมรังเกียจ ขยะแขยง ควำมผิดหวัง ส่วนควำมหมำยในภำพยนตร์ หมำยถึง บ้ำเอ๊ย 

ให้ตำยสิ อุบำทว์ไอ้-(ค ำขยำย) ว่ะ แม่ง และกำรขับถ่ำยของสัตว์ เช่น Bullshit ควำมหมำยโดยอรรถ 

หมำยถึง มูลวัว ควำมหมำยเปรียบเทียบ หมำยถึง ควำมไร้สำระ ควำมไม่น่ำเชื่อไม่เห็ นด้วย ส่วน

ควำมหมำยในภำพยนตร์ หมำยถึง มั่วนิ่ม เหลวไหล ล้อเล่น ทุเรศเอ๊ย ไร้สำระ  

  4. เพศหญิง เช่น Bitch ควำมหมำยโดยอรรถ หมำยถึง สุนัขตัวเมีย ผู้หญิง

ส ำส่อน หญิงเลว โสเภณี ควำมหมำยเปรียบเทียบ หมำยถึง สิ่งสกปรก ควำมชั่วร้ำย ควำมไม่ดี ผู้หญิง

ที่ไม่ดี ปฏิบัติตัวไม่เหมำะสม  

  5. ควำมเชื่อ และเรื่องเหนือธรรมชำติ เช่น God ควำมหมำยโดยอรรถ 

หมำยถึง พระเจ้ำ ควำมหมำยเปรียบเทียบ หมำยถึง กำรร้องขอสิ่งที่มีอ ำนำจเหนือธรรมชำติ  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บุคคลที่เป็นที่เคำรพบูชำให้คอยปกป้องคุ้มครอง ส่วนควำมหมำยในภำพยนตร์ หมำยถึง 

ซวยฉิบเป๋ง  
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  6. สัตว์ เช่น Stupid Donkey ควำมหมำยโดยอรรถ หมำยถึง ลำโง่ 

ควำมหมำยเปรียบเทียบ หมำยถึง กำรกระท ำที่โง่เขลำ หัวดื้อหัวรั้น และควำมหมำยในภำพยนตร์ 

หมำยถึง งี่เง่ำ  

  7. กำรสำปแช่ง เช่น Damn  ควำมหมำยโดยอรรถ หมำยถึง กำรประณำม 

กำรสำปแช่ง กำรกล่ำวหำ ควำมหมำยเปรียบเทียบ หมำยถึง ควำมชั่ว ควำมเลวร้ำย ควำมไม่ถูกต้อง 

ควำมกลัว และกำรถูกใส่ร้ำยป้ำยสี ส่วนควำมหมำยที่ปรำกฏในภำพยนตร์ หมำยถึง ให้ตำย บ้ำ 

 จำกแนวคิดข้ำงต้น สรุปได้ว่ำค ำหยำบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งต้องห้ำม หรืออีกนัยหนึ่ง

อำจกล่ำวได้ว่ำค ำหยำบนั้นก็คือค ำต้องห้ำม (วิสันต์ สุขวิสิทธิ์, 2547: 12) 

 

 ค ำต้องห้ำม 

 นันทวัฒน์ เนตรเจริญ ศึกษำเรื่อง “กำรแปลถ้อยค ำต้องห้ำมในวรรณกรรมเรื่อง The 

Catcher in the Rye: กรณีศึกษำส ำนวนแปลของ ค ำระวี-ใบเตย” ได้นิยำมศัพท์ของถ้อยค ำต้องห้ำม

ไว้ว่ำ หมำยถึง ถ้อยค ำหยำบคำย (Vulgarisms) ถ้อยค ำสบประมำท(Insilt) ถ้อยค ำสบถ(Expletive) 

ถ้อยค ำสำปแช่ง(Cursing) และถ้อยค ำที่ถูกสังคมสุภำพชนยังยั้งไว้ว่ำไม่สมควรใช้เนื่องจำกขัดต่อ

ค่ำนิยมอันดีงำมของสังคม (นันทวัฒน์ เนตรเจริญ, 2557: 7) 

 Jay (1996, อ้ำงถึงใน Fakuade, Gbenga, and others, 2013: 121-122) แบ่ง

ประเภทของถ้อยค ำต้องห้ำมออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 

  1. ถ้อยค ำต้องห้ำมและถ้อยค ำลำมก คือ ถ้อยค ำที่ไม่ควรใช้ในที่สำธำรณะ 

เช่น กำรร่วมเพศและกำรต่อว่ำผู้หญิงส ำส่อน 

  2. ถ้อยค ำดูหมิ่นพระเจ้ำ  คือ กำรใช้ค ำศัพท์เฉพำะที่ เกี่ยวข้องกับศำสนำ

อย่ำงไม่เหมำะสมเพ่ือท ำร้ำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียต่อพระเจ้ำ ศำสนำ  สถำบันที่เกี่ยวข้องกับ

ศำสนำ รูปเคำรพ สัญลักษณ์ต่ำงๆ เป็นต้น 
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  3. ถ้อยค ำที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ คือ กำรใช้ถ้อยค ำที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ

ด้วยกิริยำที่แสดงถึงควำมไม่เคำรพนับถือ ผู้ พูดอำจจะไม่ได้ตั้งใจดูหมิ่นพระเจ้ำหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

ศำสนำ แต่ต้องกำรสื่ออำรมณ์ท่ีมีต่อบำงสิ่งเท่ำนั้น 

  4. ถ้อยค ำสบประมำท คือ ถ้อยค ำที่โจมตี หรือ ท ำร้ำยผู้อ่ืนโดยสื่อถึงเรื่องที่

เกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพ สติปัญญำ หรือจิตใจของผู้ที่ถูกกล่ำวถึง เช่น โง่ น่ำเกลียด เป็นต้น 

  5. ถ้อยค ำสบถ คือ ถ้อยค ำสื่ออำรมณ์ที่อยู่ในรูปแบบของค ำอุทำนหรือสบถ

สอดแทรก ผู้พูดจะไม่เอ่ยพำดพิง โจมตี หรือท ำร้ำยใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพำะ แต่จะเอ่ยขึ้นเพ่ือ

ปลดปล่อยอำรมณ์ควำมรู้สึก เช่น ควำมไม่พอใจ ควำมผิดหวัง เป็นต้น 

  6. ถ้อยค ำหยำบคำย คือ ถ้อยค ำที่ไม่สุภำพ หยำบคำย รุนแรง จัดเป็น

ถ้อยค ำที่น่ำรังเกียจและก้ำวร้ำว ผู้พูดมักจะใช้ถ้อยค ำหยำบคำยเพ่ือลดคุณค่ำหรือลดควำมส ำคัญของ

บำงสิ่งบำงอย่ำง หรือผู้พูดอำจจะใช้ถ้อยค ำหยำบคำยเพ่ืออ้ำงถึงหรือบรรยำยถึงสิ่งดังกล่ำวก็ได้ 

  7. ถ้อยค ำสำปแช่ง คือ กำรใช้ถ้อยค ำเพ่ือสำปแช่งคนอ่ืน 

  8. ถ้อยค ำสแลง คือ ถ้อยค ำสร้ำงขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งเพ่ือให้สมำชิกในกลุ่ม

ใช้แสดงออกถึงอัตลักษณ์และควำมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน 

 แอลลันและเบอร์ริดจ์ (2006, อ้ำงถึงใน อรทัย ชินอัครพงศ์, 2557: 26-29) กล่ำวว่ำ 

ข้อห้ำมซึ่งเป็นที่มำของค ำต้องห้ำม จะเก่ียวข้องกับ 5 เรื่องต่อไปนี้  

  1. อวัยวะ/ ส่วนของอวัยวะในร่ำงกำย (Allan and Burridge, 2006: 161-

165) เช่น ผม ขนจำกส่วนต่ำงๆที่ถูกขับออกมำจำกอวัยวะในร่ำงกำย (bodies and their effluvia) 

เช่น เหงื่อ น้ ำมูก อุจจำระ  

  2. อวัยวะเพศและกิจกรรมทำงเพศ  (The organs and acts of sex) 

Allan and Burridge (2006: 144-145) กล่ำวว่ำ เรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพศ มักจะเป็นสิ่งต้องห้ำม 

(มักหมำยถึงกำรมีสัมพันธ์ทำงเพศกับคนนอกครอบครัวที่ผิดต่อกฎหมำยและศำสนำ) และมีค ำห้ำมพูด

เกี่ยวกับข้อนี้มำกมำยที่สุด เช่น ค ำเรียกอวัยวะเพศท้ังชำยและหญิง กำรถึงจุดสุดยอด  

  3. โรคภัยไข้เจ็บ ควำมตำย และกำรฆ่ำ (diseases, death and killing) 

(Allan and Burridge, 2006: 203-221) คนทั่วไปมักหลีกเลี่ยงชะตำกรรม โดยจะไม่พูดถึงเรื่อง 

ลำงร้ำยหรือควำมโชคร้ำย ด้วยเหตุที่มีควำมกลัวเป็นหลัก คือ กลัวที่จะเจ็บปวด กลัวเป็นโรคร้ำยและ
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กลัวที่จะตำย ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำนี่เองท ำให้คนเรำมักไม่พูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ในอดีตครั้งที่

กำรแพทย์ยังไม่เจริญ กำรรักษำโรคและเครื่องมือทำงกำรแพทย์ไม่ทันสมัย ผู้คนมักเชื่อว่ำโรคภัยต่ำงๆ

เกิดจำกสิ่งลึกลับและเป็นเรื่องเหนือธรรมชำติ กำรรักษำมักจะเกี่ยวข้องกับภูตผีและวิญญำณ ด้วยเหตุ

นี้จึงท ำให้ชื่อโรคที่ร้ำยแรงเป็นค ำที่ผู้คนจะไม่พูดถึงหรือสังคมห้ำมพูด ได้แก่ ซิฟิลิส โรคเรื้อน 

โรคมะเร็ง โรคทำงจิต(บ้ำ) โรคเอดส์ 

  4. กำรตั้งชื่อ กำรเรียกชื่อ (naming and addressing) (Allan and 

Burridge, 2006: 124-128) ชื่อ เป็นสิ่งที่ระบุตัวตนของผู้พูดและแยกตัวเรำออกจำกคนอ่ืนๆ 

นอกจำกนั้นชื่อยังเป็นสื่อกลำงให้เพ่ือนหรือคนทั่วไปรู้จักตัวเรำ ดังนั้น กำรท ำให้คนเสียชื่อ เปรียบได้

กับหรือเลวร้ำยพอๆกับกำรท ำร้ำยร่ำงกำย ชื่อจึงเป็นเรื่องต้องห้ำมของหลำยๆชุมชน  

  5. อำหำรและกลิ่น (food and smell) (Allan and Burridge, 2006: 

175-176) อำหำรมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อมนุษย์ในหลำยๆด้ำน ได้แก่ กำรด ำรงชีวิต เพ่ิมพลังแก่

สมอง ควำมงำม ควำมต้องกำรทำงเพศ และเพ่ืออำยุที่ยืนยำว นอกจำกนั้นแล้วอำหำรยังเป็นสิ่งที่ระบุ

ตัวตน บอกถึงชนชั้นและวิถีชีวิตของผู้กินได้ เช่น เรำกินหมู ไก่ แต่เขำกินสุนัข เรำกินน้ ำแต่เขำกิน

เบียร์ หรือ พำสต้ำมีควำมสัมพันธ์กับคนอิตำลี ครัวซองมีควำมสัมพันธ์กับคนฝรั่งเศส เป็นต้น และคน

แต่ละชนชำติก็จะมีอำหำรต้องห้ำมของตน เช่น เนื้อวัวเป็นอำหำรต้องห้ำมของชำวฮินดู หมูเป็น

อำหำรต้องห้ำมของชำวมุสลิม เป็นต้น ทั้งนี้แนวคิดต่ำงๆในข้อห้ำมเหล่ำนี้ส่วนใหญ่มักเกิดจำกควำม

เชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล  

 ส่วนเรื่องของกลิ่น (Allan and Burridge, 2006: 197-199) ประสำทสัมผัสรับรู้เรื่อง

กลิ่นจะมีควำมสัมพันธ์กับประสำทสัมผัสเรื่องรสชำติ ควำมหิวและกระหำย อีกทั้งชื่อของโรคภัยไข้เจ็บ

บำงชนิดยังมีควำมเก่ียวข้องกับกลิ่นด้วย เช่น โรคไทฟอยด์จะท ำให้นึกถึงกลิ่นขนมปังอบ วัณโรคจะท ำ

ให้นึกถึงกลิ่นเบียร์ค้ำงเก่ำ โรคไข้เหลืองท ำให้นึกถึงกลิ่นเนื้อ โรคจิตเสื่อมท ำให้คิดถึงกลิ่นเหงื่อ เป็นต้น 

นอกจำกนี้กลิ่นยังมีควำมเกี่ยวข้องกับร่ำงกำย เนื่องจำกในทำงวิทยำศำสตร์มีข้อมูลยืนยันว่ำ กลิ่นตัว

ของคนแตกต่ำงกันเพรำะอำหำรที่เรำกินต่ำงกัน และในทำงชีววิทยำยืนยันว่ำ ชำติพันธุ์แตกต่ำงกันจะ

มีกลิ่นตัวที่แตกต่ำงกัน  

 นอกจำกในงำนวิจัยต่ำงประเทศแล้ว งำนวิจัยของไทยก็มีผู้ศึกษำเกี่ยวกับประเภทของ 

ค ำต้องห้ำมเช่นกัน ได้แก่  
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 Leetrakul (1978, อ้ำงถึงใน อรทัย ชินอัครพงศ์ , 2557: 24-25) ได้ศึกษำ 

ถ้อยค ำต้องห้ำมในวัฒนธรรมไทยและได้แบ่งค ำต้องห้ำมในภำษำไทยออกเป็น 9 ประเภทดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อต้องห้ำม มีประเภทย่อยดังต่อไปนี้ 

  1.1 กำรตั้งชื่อคนที่ต้องห้ำม เช่น ศิวะ สิทธัตถะ  

  1.2 กำรเรียกขำนชื่อคนที่ต้องห้ำม เช่น คนไทยจะไม่เรียกชื่อบุคลที่เรำคุย

หำกคนๆ นั้นมีอำยุมำกกว่ำหรือมีต ำแหน่งที่สูงกว่ำเรำ เด็กจะไม่เรียกชื่อเล่นของบุคคลที่มี อำยุ

มำกกว่ำ ถ้ำจะเรียกชื่อเล่นมักมีค ำน ำหน้ำ เช่น พ่ี ป้ำ น้ำ อำ น ำหน้ำ 

  1.3 ค ำเรียกญำติต้องห้ำม เช่น ผัว เมีย เป็นต้น 

  1.4 ชื่ออำชีพต้องห้ำม เช่น หมอต ำแย 

  1.5 โรคต้องห้ำม เช่น โรคห่ำ (ขี้)กลำก (ข้ี)เกลื้อน 

  1.6 ชื่ออำหำรต้องห้ำม เช่น ขนมใส่ไส้ จะเรียกว่ำ ขนมสอดไส้แทน ขนมไข่

เหี้ย จะเรียกว่ำ ขนมไข่หงส์แทน 

  1.7 ชื่อพืชต้องห้ำม ดอกซ่อนชู้ จะเรียกว่ำ ดอกซ่อนกลิ่นแทน ต้นต ำแย จะ

เรียกต้นอเนกคุณ  

  1.8 ชื่อสัตว์ต้องห้ำม เช่น ควำย เหี้ย 

  1.9 ชื่อของส่วนต่ำงๆในร่ำงกำยที่ต้องห้ำม เช่น นม ตีน จักแร้ 

  1.10 ชื่อสิ่งขับถ่ำยที่ออกมำจำกร่ำงกำย ต้องห้ำม เช่น ขี้ เยี่ยว ตด อ้วก  

  1.11 ชื่อกิจกรรม กำรกระท ำต้องห้ำม เช่น แดก ตำย แก่ กระเด้ำ เป็นต้น 

 2. ค ำสรรพนำมต้องห้ำม ได้แก่ กู มึง ไอ้ อี 

 3. ค ำลงท้ำยต้องห้ำม ได้แก่ ว่ะ 

 4. ค ำท่ีให้ควำมหมำยอุปลักษณ์ต้องห้ำม เช่น ปลำช่อน สำกกะเบือ ไข่ ซึ่งให้ควำมหมำย 

อุปลักษณ์ถึงอวัยวะเพศชำย 

 5. ค ำผวนต้องห้ำม  เช่น ตำกแดด คุณด้วย เห็นควรด้วย เห็นหมี เป็นต้น 

 6. ค ำที่มีเสียงคล้ำยกับค ำต้องห้ำมชนิดที่ห้ำมอย่ำงเด็ดขำด เช่น หิน ควำย yet door 

เป็นต้น 

 7. ค ำสมัยใหม่ต้องห้ำม เนื่องจำกเป็นค ำที่ไม่สำมำรถใช้ได้ทั่วไป จะใช้เฉพำะกลุ่มคนเป็น

ค ำพูดต้องห้ำมพูดกับคนที่มีสถำนะสูงกว่ำ เพรำะถือว่ำไม่สุภำพ เช่น แจ๋ว เซ็ง เห้ ซ่ำส์ แซว เป็นต้น 
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 8. ค ำศัพท์ต้องห้ำมที่ใช้กับพระ เช่น ฉัน จ ำวัด อำพำธ นมัสกำร เป็นต้น 

 9. ค ำศัพท์ต้องห้ำมที่ใช้เฉพำะรำชวงศ์เท่ำนั้น ทั้งค ำสรรพนำม ค ำลักษณนำม และ 

ค ำลงท้ำย เช่น เสวย บรรทม 

  จำกกำรศึกษำค ำประเภทต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับถ้อยค ำบริภำษข้ำงต้น พิจำรณำได้ว่ำ  

ค ำด่ำ ค ำผรุสวำท ค ำหยำบ และค ำต้องห้ำมนั้นเป็นกำรศึกษำที่มีที่มำ ลักษณะ และจุดประสงค์ใน  

กำรใช้ที่คำบเกี่ยวและเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษำเพ่ือน ำมำใช้ในวิเครำะห์ประเด็นต่ำงๆ

เกี่ยวกับถ้อยค ำบริภำษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

3. แนวคิดเรื่องการใช้ถ้อยค าบริภาษ 

 จำกกำรศึกษำกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษและลักษณะกำรใช้ ผู้วิจัยไดน้ ำแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย

ทำงสังคมที่มีผลต่อกำรใช้ภำษำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ปัจจัยเรื่องเพศกับปัจจัยเ รื่องวัย 

นอกจำกนี้ประเด็นส ำคัญในกำรวิเครำะห์กำรใช้ถ้อยค ำอีกส่วนหนึ่งคือ วิธีกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษที ่

ผู้บริภำษมีเจตนำในกำรแสดงควำมรู้สึกไม่พอใจแตกต่ำงกันไปตำม “อำรมณ”์ 

 Young (1973) ได้กล่ำวว่ำอำรมณ์ คือ กระบวนกำรหรือสภำวะทำงด้ำนควำมรู้สึกที่ถูก

ท ำให้หวั่นไหว ซึ่งแสดงออกมำโดยกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย และพฤติกรรมรวม  (โยธิน  

ศันสนยุทธ, 2533 : 155) 

 กำรศึกษำเรื่องอำรมณ์เป็นเรื่องยำก  เนื่องจำกต้องอนุมำนจำกพฤติกรรมที่ไม่สำมำรถ

สังเกตได้โดยตรง นักจิตวิทยำได้สังเกตลักษณะของอำรมณ์พบว่ำอำรมณ์เป็นภำวะที่ไม่คงที่ มีลักษณะ

ทีส่ ำคัญ 4 ประกำรคือ (มุกดำ ศรียงค์, 2542 : 255-256) 

 1. อำรมณ์ไม่ใช่พฤติกรรมภำยนอกหรือควำมคิดเฉพำะอย่ำงแต่อำรมณ์เป็น

ประสบกำรณ์ควำมรู้สึกส่วนบุคคล 

 2. อำรมณ์เป็นควำมรู้สึกที่รุนแรงและมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ที่แตกต่ำงไปจำกกำร

กระท ำปกติทั่วไป เช่น เมื่อมีอำรมณ์กลัวจะมือสั่น 
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 3. อำรมณ์มีควำมซับซ้อนกว่ำควำมรู้สึกทำงร่ำงกำยอ่ืนๆ บุคคลจะมีกำรประเมินหรือ

แปลควำมหมำยของสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องแล้วจึงจะเกิดอำรมณ์นั้นๆ  

 4. อำรมณ์จะเกิดร่วมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีระ เช่น เมื่อเรำรู้สึกประหลำดใจ จะเบิ่ง

ตำโต ปำกอ้ำ อำจยกมือปิดหน้ำ ส่วนกำรตอบสนองภำยในจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรเต้นของ

หัวใจ   

 คำร์รอล อิซำร์ด (Carroll Izard, 1982) ได้จ ำแนกอำรมณ์ออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่  

 1. Interest-Excitement (สนใจ-ตื่นเต้น) เป็นอำรมณ์ที่ท ำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะ

เรียนรู้และใช้ควำมพยำยำมในเชิงสร้ำงสรรค์มำกขึ้น เช่น อยำกเรียนสูงๆ  

 2. Joy (รื่นเริง) เป็นอำรมณ์ที่ก่อให้เกิดสภำวะของควำมเชื่อมั่น มองว่ำโลกนี้ช่ำงน่ำอยู่

เหลือเกิน และเกิดควำมรู้สึกว่ำตนยังเป็นที่รักของบุคคลอื่นๆอยู่ 

 3. Surprise (ประหลำดใจ) เป็นอำรมณ์ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้ำในระบบ

ประสำทอย่ำงฉับพลัน ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นเรำก็พร้อมรับมือในทุกสถำนกำรณ์ 

 4. Distress-Anguish (เสียใจ-เจ็บปวด) เป็นอำรมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องประสบกับ

ควำมพลัดพรำก หรือเผชิญหน้ำกับควำมล้มเหลวในชีวิต 

 5. Anger-Rage (โกรธ-เดือดดำล) เป็นอำรมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลพบกำรขัดขวำงหรือ

อุปสรรคทำงด้ำนร่ำงกำยหรือจิตใจ  

 6. Disgust (รังเกียจ) เป็นอำรมณ์อันเกิดจำกกำรกระทบกับสัมผัสที่ไม่พึงปรำรถนำ  

 7. Contemt-Scorn (ดูถูก-เหยียดหยำม) เป็นอำรมณ์ที่อำจเกิดกำรผสมอำรมณ์โกรธ

หรืออำรมณ์ขยะแขยง จัดเป็นอำรมณ์ท่ีมีลักษณะเย็นชำ 

 8. Fear-Torror (กลัว-สยอง) เป็นอำรมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลก ำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่ตนไม่

สำมำรถเข้ำใจได้ หรือเกิดควำมไม่แน่ใจในภัยอันตรำยที่ก ำลังจะมำถึง  

 9. Sham Sin Shyness-Humiliation (อับอำย ขำยหน้ำ) เป็นอำรมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลถูกลงโทษ เพรำะไม่ประพฤติตำมกฎเกณฑ์ของสังคม 

 10. Guilt (รู้สึกผิด) เป็นอำรมณ์ที่มีควำมเกี่ยวพันอย่ำงใกล้ชิดกับควำมวิตกกังวลและ

ควำมอำย เป็นควำมส ำนึกผิดชอบชั่วดี  
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 อำรมณ์ เป็นควำมรู้สึกท่ีเกิดจำกกำรได้รับกำรกระทบจำกสิ่งเร้ำ อำรมณ์มีได้ทั้งทำงบวก

และทำงลบ เป็นได้ทั้งควำมพึงพอใจและควำมรู้สึกไม่สมปรำรถนำ ในงำนวิจัยนี้พบว่ำ ผู้บริภำษที่ใช้

ถ้อยค ำเพ่ือแสดงควำมรู้สึกไม่พอใจและแสดงอำรมณ์ทำงด้ำนลบออกมำในรูปแบบของควำมรู้สึกโกรธ 

รังเกียจ และดูถูกเหยียดหยำม เป็นอำรมณ์พ้ืนฐำนดังที่คำร์รอล อิซำร์ด ได้จ ำแนกไว้ นอกจำกนี้

ควำมรู้สึกโกรธ รังเกียจ และดูถูกเหยียดหยำมที่พบแล้ว ควำมรู้สึกอีกอย่ำงหนึ่งที่ผู้วิจัยพิจำรณำว่ำ

เป็นอำกำรที่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกไม่พอใจคือ อำรมณ์ร ำคำญ จำกแนวคิดข้ำงต้นผู้วิจัยจึงแบ่งกำรใช้

ถ้อยค ำตำมอำรมณ์ของผู้บริภำษตำมเจตนำของกำรแสดงอำรมณ์และกริยำอำกำรที่ผู้บริภำษใช้ใน 

กำรแสดงควำมรู้สึก เช่น ด่ำ เยำะเย้ย เหน็บแนม สบประมำท ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ วิเครำะห์กำรใช้

ถ้อยค ำบริภำษกับเจตนำแสดงอำรมณ์ของผู้บริภำษ ได้ดังนี้  

 1. อำรมณ์โกรธ  

 2. อำรมณ์ดูถูกเหยียดหยำม 

 3. อำรมณ์รังเกียจ  

 4. อำรมณ์ร ำคำญ  

 จำกแนวคิด ทฤษฎี และกำรสื่อเจตนำของควำมรู้สึกดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจะน ำมำใช้ใน

กำรวิเครำะหอ์ำรมณ์ของผู้บริภำษท่ีใช้แสดงควำมรู้สึกไม่พอใจด้วยกำรใช้ภำษำสื่อเจตนำในแบบต่ำงๆ 

เพ่ือให้เห็นสิ่งที่ผู้บริภำษต้องกำรจะสื่อ ท ำให้เห็นลักษณะกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษท่ีชัดเจนขึ้น 

 

4. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมและค่านิยม  

 กำรศึกษำเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำ วัฒนธรรม ควำมคิด และกำรมองโลกของ

มนุษย์ในสำขำวิชำภำษำศำสตร์ ผลงำนที่มีชื่อเสียงในกำรโยงภำษำให้สัมพันธ์กับวัฒนธรรม คือ 

สมมติฐำนของซำเพียร์-วอฟ (The Sapir-Whorf Hypothesis) อัญชลี สิงห์น้อย (2549: 67) ได้สรุป

แนวคิดไว้ว่ำ ภำษำเป็นตัวก ำหนดหรือหล่อหลอมวัฒนธรรมและควำมนึกคิดของมนุษย์ เนื่องจำก

มนุษย์เกิดมำมีภำษำเป็นเครื่องมืออยู่แล้ว ดังนั้นกำรที่จะคิดอะไรก็จะคล้อยตำมเป้ำหมำยที่มีอยู่คือ

ภำษำนั่นเอง นอกจำกนี้ ซำเพียร์และวอร์ฟยังมีควำมเชื่อว่ำ ภำษำเป็นตัวก ำหนดวัฒนธรรมที่เป็น
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ระบบคิดของมนุษย์ จึงส่งผลให้มนุษย์ต่ำงวัฒนธรรมกันมีภำษำพูดที่แตกต่ำงกัน เพรำะมีวิธีคิด  

ไม่เหมือนกัน  

 นอกจำกสมมติฐำนของซำเพียร์และวอร์ฟแล้ว ยังมีอัลมำนน์ (Ullman, 1968 อ้ำงถึงใน

แก้วใจ จันทร์เจริญ 2533: 22) ทีใ่ห้ควำมเห็นในท ำนองเดียวกันว่ำ ลักษณะที่เอ้ือต่อกันของภำษำและ

ควำมนึกคิดคือ ภำษำจะสะท้อนควำมคิดของมนุษย์และขณะเดียวกันภำษำก็มีอิทธิพลในกำรก่อรูป

และคงสภำพกำรมองโลกของมนุษย์ไว้ เขำเปรียบภำษำว่ำเหมือนกับแท่งแก้ว เพรำะภำษำมีโครงสร้ำง

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว และด้วยกำรมองผ่ำนภำษำนี้เอง ที่ท ำให้เรำสำมำรถมองเห็นโลก ภำษำจะ

สะท้อนและแยกแยะประสบกำรณ์ของเรำด้วยลักษณะภำษำของเรำเอง ซึ่งจะเห็นปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ 

เหล่ำนี้จำกกำรศึกษำค ำศัพท์และโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ของภำษำนั้นๆ 

 กำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยเพ่ือเข้ำถึงระบบควำมรู้ ควำมนึกคิดของชำวบ้ำน หรือชนเผ่ำใด 

ชนเผ่ำหนึ่งโดยศึกษำผ่ำนภำษำของชนเผ่ำนั้นๆ เป็นกำรศึกษำที่เรียกว่ำ อรรถศำสตร์ชำติพันธุ์ ซึ่ง  

อมรำ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2529: 45) อธิบำยว่ำ เป็นกำรศึกษำที่มีรำกฐำนควำมเชื่อที่ว่ำภำษำเป็นสิ่ง

สะท้อนควำมนึกคิด และกำรมองโลกของผู้พูด ดังนั้นกำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำศัพท์หมวดต่ำงๆ 

ในภำษำของชนเผ่ำใดชนเผ่ำหนึ่ง จะท ำให้เรำเห็นอย่ำงลึกซึ้งถึงควำมคิดและกำรมองโลกของชนเผ่ำ

นั้นได้ และกำรศึกษำวิเครำะห์ที่นิยมใช้กันในกำรศึกษำอรรถศำสตร์ชำติพันธุ์ที่อมรำ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 

ยกมำอธิบำยมี 2 วิธี คือ วิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (componential analysis) และกำรแยก

ประเภทแบบชำวบ้ำน (folk taxonomy) 

 วิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบที่ใช้กันมำกที่สุดในกำรศึกษำค ำเรียกญำติ องค์ประกอบ

หรือ มิติ จะเป็นส่วนที่แยกควำมแตกต่ำงของค ำเรียกญำติในภำษำต่ำงๆ จะท ำให้เรำเห็นค่ำนิยมทำง

วัฒนธรรมที่ต่ำงๆกัน ส่วนกำรวิเครำะห์อีกวิธีหนึ่ง คือ กำรแยกประเภทแบบชำวบ้ำนซึ่งเป็นวิธีที่มักใช้

กับค ำเรียกสี ชื่อโรค ชื่อพืช และหลักส ำคัญของกำรแยกประเภทชำวบ้ำน คือ แนวคิดเรื่องกำรเปรียบ

ต่ำง และกำรรวมเข้ำไว้ในพวก กำรแยกแบบประเภทชำวบ้ำนนี้ไม่เหมือนกับกำรแยกประเภททำง

วิทยำศำสตร์ เช่น ปลำวำฬ ในภำษำไทยถูกจัดตำมกำรแยกประเภทชำวบ้ำนภำยใต้ค ำว่ำ ปลำ เพรำะ

เปรียบต่ำงกับปลำชนิดอื่นๆ แต่ ถ้ำเป็นวิทยำศำสตร์ ปลำวำฬ ต้องรวมอยู่ภำยใต้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำคนพูดภำษำไทยเห็นปลำวำฬเป็นปลำชนิดหนึ่ง 



  37 

 นอกจำกกำรศึกษำภำษำที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมแล้ว ประภำศรี สีหอ ำไพ (2550: 9) 

กล่ำวว่ำกำรศึกษำภำษำยังสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อ และค่ำนิยมต่ำงๆของคนอีกด้วย 

ควำมหมำยของค ำว่ำค่ำนิยมนั้นประภำศรี สีหอ ำไพ (2550: 11-12) หมำยถึง สิ่งส ำคัญขั้นมูลฐำนที่ท ำ

ให้บุคคลตัดสินใจว่ำควรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงไร ค่ำนิยมเป็นควำมคิดเห็นพ้องต้องกันของ

คนในสังคม มีทั้งค่ำนิยมที่พึงประสงค์และค่ำนิยมที่ไม่พึงประสงค์ ค่ำนิยมเป็นตัวก ำหนดพฤติกรรม

มนุษย์ ซึ่งมีลักษณะถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ ค่ำนิยมทำงวัตถุ เช่น กำรแต่งกำย ที่

อยู่อำศัย ค่ำนิยมทำงจิตใจ ได้แก่ ควำมเชื่อทำงศำสนำ กิริยำมำรยำท และค่ำนิยมทำงควำมประพฤติ  

 เรื่องควำมเชื่อ ประภำสี สีหอ ำไพ (2550:332) กล่ำวว่ำควำมเชื่อของคนไทยเป็นสิ่งที่ 

ฝังลึกอยู่ในจิตใจทั้งโดยเหตุผลและควำมเชื่อตำมบรรพบุรุษ สืบทอดกันมำ ขณะที่อรุณี ตันสิริ (2549: 

106-114) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทำงจิตใจที่นอกเหนือไปจำกศำสนำ และ

ค่ำนิยม ควำมเชื่อเป็นสิ่งที่คนไทยมีอยู่อย่ำงเหนียวแน่นนับแต่โบรำณและแบ่งเป็น 2 อย่ำงคือ คือ 

ควำมเชื่อทำงด้ำนไสยศำสตร์ ได้แก่ ควำมเชื่อเรื่องวิญญำณ ผีสำงเทวดำ เครื่องรำงของขลัง และเชื่อ

เรื่องโชคลำง เป็นต้น และควำมเชื่อเรื่องโหรำศำสตร์ เช่น กำรท ำนำยดวงชะตำ กำรท ำนำยฝัน  

กำรตั้งชื่อ กำรดูฤกษ์ยำม กำรดูลักษณะบุคคล  

 ผู้วิจัยจะน ำทฤษฎีและแนวคิดที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น มำประยุกต์และปรับใช้เข้ำกับ 

กำรวิเครำะห์ภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรม เพ่ือให้เข้ำถึงระบบคิด ค่ำนิยม ควำมเชื่อ และกำรมองโลก

ของคนอีสำนผ่ำนกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ  

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 แหย็ม โฆล่ำ (2533) ศึกษำเรื่อง “ค ำหยำบ : ที่มำและบทบำทของค ำหยำบในภำษำไทย

กลำง” พบว่ำค ำหยำบมีนิยำมตำมธรรมชำติอยู่  4 ลักษณะ คือ เป็นค ำต่ ำ (เชิงสังคม) เป็นค ำที่ขำด

ควำมละเอียด เป็นค ำที่ขำดกำรกลั่นกรองผ่ำนกระบวนกำรทำงวัฒนธรรม และเป็นที่กระทบถึง  

ควำมละอำยใจและกำรตัดสินว่ำค ำเหล่ำนั้นหยำบหรือไม่ด้วยกำรพิจำรณำ 1) มีกำรหลีกเลี่ยงที่จะไม่

พูดถึงค ำนั้น 2) มีกำรใช้ภำษำอ้อมเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรโดนตัดหรือเซนเซ่อร์ 3) มีกำรสร้ำงค ำใหม่ขึ้นมำ



  38 

แทนค ำหยำบนั้น ซึ่งอำจเป็นภำษำไทยหรือแปลมำจำกภำษำอังกฤษ เช่นค ำว่ำ ร่วมรัก ซึ่งมำกจำก  

ค ำว่ำ make love เป็นต้น 4) ยืมค ำมำจำกภำษำบำลีสันสกฤต เช่นค ำว่ำ ลึงค์ เพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

นอกจำกนั้นแล้วยังกล่ำวว่ำค ำหยำบมีบทบำทส ำคัญ 3 อย่ำงในสังคมกล่ำวคือ กำรใช้ค ำหยำบก็เพ่ือ

ลดทอนคุณค่ำของคนหรือวัตถุที่เรำพูดถึง ใช้ถ้อยค ำหยำบเพ่ือเป็นพำหนะให้เรำได้แสดงออกอย่ำง

เต็มที่ คือ เพื่อช่วยลดควำมเครียด ควำมเก็บกด ควำมขมขื่นใจ กล่ำวคือใช้ค ำหยำบเป็นทำงออกของ

อำรมณ์ และสุดท้ำยค ำหยำบมีหน้ำที่คอยตักเตือนให้ระลึกถึงสิ่งอันเป็นพ้ืนฐำนของชีวิต เตือนให้รู้ว่ำ

เรำก็เป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง มีเลือดในกำยและมีมูตรคูถที่ปรุงแต่งข้ึนมำเป็นคน 

 จำรุวรรณ พุ่มพฤกษ์ (2538) ศึกษำเรื่อง “ค ำต้องห้ำมในร้อยกรองของอังคำร  

กัลยำณพงษ”์ พบว่ำ มีค ำต้องห้ำม 2 ประเภท คือ 1.ค ำต้องห้ำมแท้ หมำยถึง ค ำที่เห็นแล้วทรำบทันที

ว่ำแทนควำมต้องห้ำมอะไร โดยไม่ต้องใช้บริบทของกำรบริภำษมำเป็นเครื่องก ำหนดเกี่ยวกับ

ควำมหมำย ได้แก่ 1) ค ำที่ใช้แทนควำมต้องห้ำมเกี่ยวกับอวัยวะขับถ่ำย เช่น ขี้ เยี่ยว 2) ค ำที่ใช้แทน

ควำมต้องห้ำมเก่ียวกับเรื่องอัปมงคล เช่น ตำยห่ำ ฉิบหำย ระย ำ จัญไร  3) ค ำที่ใช้แทนควำมต้องห้ำม

เกี่ยวกับสัตว์อัปมงคลและสัตว์ชั้นต่ ำที่เป็นอมนุษย์ เช่น เหี้ย ดิรัจฉำน เปรต นรก 4) ค ำที่ใช้แทน 

ควำมต้องห้ำมเก่ียวกับอวัยวะเบื้องต่ ำ เช่น ตีน ส้นตีน  5) ค ำที่ใช้แทนควำมต้องห้ำมเกี่ยวกับสภำพที่

ต่ ำช้ำ เช่น ชำติหมำ ขี้ข้ำ บัดซบ ถ่อย และ 6) ค ำที่ใช้แทนควำมต้องห้ำมที่ถือว่ำเป็นค ำไม่สุภำพ เช่น 

กู มึง กระบำล เป็นต้น 2. และค ำต้องห้ำมเทียม หมำยถึง ค ำที่ใช้แทนควำมต้องห้ำมเมื่ออยู่ในบริบท

ของกำรบริภำษแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค ำต้องห้ำมเทียมเกี่ยวกับควำมหมำย ได้แก่ 1) ค ำที่ใช้แทน

ควำมต้องห้ำมเกี่ยวกับอวัยวะเพศชำยและหญิง เช่น ลึงค์ โยนี 2) ค ำที่ใช้แทนควำมต้องห้ำมเกี่ยวกับ

กริยำกำรร่วมเพศ เช่น ผสมพันธุ์ ขี่กัน 3) ค ำท่ีใช้แทนควำมต้องห้ำมเก่ียวกับสัตว์อัปมงคลและสัตว์ชั้น

ต่ ำ ได้แก่ แลน หมำ และ 4) ค ำที่ใช้แทนควำมต้องห้ำมเกี่ยวกับสภำพที่ต่ ำช้ำอันไม่พึงปรำรถนำ เช่น 

บ้ำ โง่ ไพร่  และค ำต้องห้ำมเทียมทำงเสียง ได้แก่ 1) ค ำต้องห้ำมที่มีเสียงใกล้เคียงกับค ำต้องห้ำม เช่น 

yes และ 2) ค ำต้องห้ำมเทียมท่ีมีเสียงกลับกันกับควำมต้องห้ำมที่ต้องกำรกล่ำว ได้แก่ ยักษ์ไม่เพชร 

 ปิ่น มุทุกันต์ (2541) กล่ำวถึงกำรพูดค ำหยำบว่ำ ค ำหยำบนั้นกระท ำได้ 5 วิธี ได้แก่  

กำรด่ำ กำรประชดประชัน กำรกระทบ กำรแดกดันและกำรสบถ กำรด่ำคือกำรพูดกดให้ต่ ำกว่ำเดิม

จำกที่เขำเป็นจริง เช่น เขำเป็นคนแต่ด่ำว่ำเขำเป็นหมำ จะท ำให้คนที่ถูกด่ำจะรู้สึกเจ็บและเสียใจ  

กำรประชด คือ ค ำพูดยกให้สูงขึ้นกว่ำที่เขำเป็นจริง เช่น เขำเป็นคนว่ำเขำเป็นเทวดำ ดังค ำพูดที่พูดกัน
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ว่ำ “พ่อเทวดำ” “พ่อมหำเศรษฐี” “แม่ผู้ดี” “แม่คุณนำย” เป็นต้น กำรกระทบ คือ ค ำพูดที่ท ำให้

ผู้ฟังรู้สึกเจ็บใจ แต่ไม่ว่ำตรงๆมักเลี่ยงไปทำงอ่ืนแต่ให้ควำมหมำยหรือนัยอันจะกระทบผู้ฟังหรือคนที่

พูดถึง เช่น จะพูดว่ำคนสูงโย่งก็พูดถึงเสำชิงช้ำหรือเสำโทรเลข พูดถึงคนผมน้อยก็พูดถึงตะวันหรือ

อะไรที่ลื่นๆใสๆเตียนๆ ส่วนกำรแดกดัน คือ ถ้อยค ำธรรมดำแต่คนพูดพูดด้วยเจตนำแดกดันให้ผู้ฟังไม่

สบำยใจ เช่น บอกให้ไปทำนข้ำว ก็พูดว่ำ “แดกเข้ำไปซิ” หรือ “เชิญย่ะ” เป็นต้น ค ำพูดแดกดันนี้จะ

ยกค ำใดมำพูดก็ได้ เพียงแต่มีกำรเปลี่ยนระดับเสียงในกำรพูด เช่น กระแทกเสียงให้ดังหรือขึ้นเสียงให้

สูงหรือต่ ำกว่ำปกติ หรือใช้ท่ำทำงประกอบ ได้แก่ กำรเบ้ปำก กำรใช้สำยตำ เป็นต้น และกำรสบถคือ

ค ำพูดแช่งชักหักกระดูก เช่น เรียกห่ำมำกิน เรียกผีมำลง เป็นค ำพูดที่ท ำให้อีกฝ่ำยหนึ่งเสียหำย  

 วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2547) ศึกษำเรื่อง “วัจนกรรมกำรบริภำษในภำษำไทย” โดยใช้ข้อมูล

จำกบทสนทนำในนวนิยำยและบทสนทนำในชีวิตจริง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ร่วมเหตุกำรณ์และผู้สังเกตกำรณ์ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้บริภำษในภำษำไทยใช้กลวิธีกำรบริภำษ 3 วิธี คือ 1)กลวิธีกำรบริภำษแบบ

ตรงไปตรงมำ  ได้แก่ กำรบริภำษด้วยค ำหยำบ และ กำรบริภำษด้วยค ำที่มีควำมหมำยทำงลบ 2)กลวิธี

กำรบริภำษแบบอ้อม ประกอบด้วย 5 วิธี คือ กำรใช้ถ้อยค ำนัยผกผัน กำรใช้ควำมเปรียบ  กำรใช้  

ค ำรื่นหู กำรบริภำษแบบไม่เจำะจงเป้ำหมำย และกำรแสร้งบริภำษสิ่งอ่ืน และ 3) กลวิธีเสริมกำร

บริภำษ ได้แก่ กำรใช้ค ำหยำบที่มีนัยเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้พูดกับผู้ฟัง และกำรใช้ค ำ

อุทำนเพ่ือแสดงควำมรู้สึกทำงลบ ถ้อยค ำบริภำษแสดงให้เห็นค่ำนิยมบำงประกำรในภำษำไทย เช่น 

กำรไม่เคำรพเชื่อฟังผู้อำวุโส กำรว่ำร้ำยผู้อ่ืน เป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ กำรมีสติปัญญำน้อย

หรือผิวคล้ ำถือว่ำด้อยในสังคมไทย เป็นต้น ส่วนผลกำรบริภำษท่ีเกิดข้ึนกับผู้ถูกบริภำษนั้นพบว่ำ กลวิธี

กำรบริภำษต่ำงๆนั้นสำมำรถส่งผลกระทบแก่ผู้บริภำษใน 3 ลักษณะ คือ กำรแสดงว่ำผู้ถูกบริภำษ

ไม่ได้รับควำมเคำรพจำกผู้บริภำษ แสดงว่ำผู้ถูกบริภำษเป็นผู้ที่สังคมไม่ยอมรับ และกีดกันผู้ถูกบริภำษ

ออกจำกกลุ่ม 

 วิจำรณ์ พำนิช (2550) ได้ศึกษำเกี่ยวกับค ำผรุสวำท หรือ ค ำหยำบ ในอดีต ซึ่งหลักฐำน

เกี่ยวกับกำรศึกษำค ำหยำบที่ใช้ด่ำ ในกฎหมำยตรำสำมดวง มำตรำ 36 ของพระอัยกำรลักษณะวิวำท

ด่ำตีกัน อันเป็นเหตุแห่งคดีควำมมำกมำยนั้นมำจำกกำรสบประมำทกันด้วยค ำพูดว่ำ “ด่ำท่ำนว่ำไอ้อ่ี 

ขี้ตรุ ขี้เมำ ขี้โขมย ขี้ช่อ ขี้โซ่ ขี้ตรวน ขี้ขื่อ ขี้คำ ขี้ถอง ขี้ทุบ ขี้ตบ ขี้คุก ขี้เค้ำ ขี้ประจำนคนเสีย ขี้ขำย

คนกินทั้งโคด ขี้ครอก ขี้ข้ำ ขี้ถ้อย แลด่ำว่ำไอ้อ่ี คนเสีย คนกระยำจก คนอัประหลัก คนบ้ำ คนใบ้  
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ไอ้สับปลับ อี่สับปลับ อี่มักชู้ มักผัว อีแสนหก แสนขี้จำบ อ่ีดอกทอง อ่ีเยดซ้อน” นอกจำกนี้ ค ำหยำบ

ก็ยังปรำกฏอยู่ในพจนำนุกรม อักขรำภิธำนศรับท์ของหมอบรัดเลย์ พ.ศ.2416 จ ำนวน 31 ค ำ เป็นค ำ

ที่ใช้ด่ำผู้หญิง 23 ค ำ โดยจะขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ “อี” เช่น อีกำก อีหน้ำสด อีขี้ข้ำ อีดอกกะทือ อียักขินี  

อีห่ำฟัด เป็นต้น และค ำที่ใช้ด่ำผู้ชำย 9 ค ำ ซึ่งขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ “ไอ้ หรือ อ้ำย” เช่น ไอ้เคอะ ไอ้ถ่อย 

ไอ้ชำติช้ำ ไอ้ตัดหัว เป็นต้น นอกจำกนี้ผู้เขียนยังกล่ำวว่ำค ำผรุสวำทของไทยเป็นภำษำภำพพจน์และมี

นัยในเชิง เปรียบเทียบ ส่วนใหญ่ค ำ เหล่ำนี้สะท้อนวัฒนธรรมไทย มักจะใช้ด่ำกันในเรื่อง  

1) เหยียดหยำมฐำนะอันต่ ำต้อยทำงสังคม เช่น ดูถูกว่ำเป็นขี้ข้ำ ทำส 2) ดูถูกสติปัญญำว่ำ โง่เขลำ 

เช่นว่ำ อีเคอะ 3) ถำกถำงเรื่องพฤติกรรมโดยเฉพำะกำรลักขโมย เช่น ขี้ลัก ขี้ฉ้อ 4) ถำกถำงเรื่องกำร

ประพฤติวำงตัว และ 5) ถำกถำงเรื่องประพฤติผิดทำงเพศ 

 อรรถวิทย์  รอดเจริญ (2552) ศึกษำเรื่อง “กำรศึกษำกำรใช้ภำษำบริภำษของ

นักกำรเมืองไทย” เพ่ือศึกษำโครงสร้ำงกำรบริภำษ ชนิดและหน้ำที่ของภำษำบริภำษนักกำรเมืองไทย 

ผลกำรศึกษำพบว่ำโครงสร้ำงกำรบริภำษของนักกำรเมืองไทยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ กำรเปิด

เรื่องกำรบริภำษ กำรด ำเนินเรื่องกำรบริภำษ และกำรปิดเรื่องกำรบริภำษ กำรเปิดเรื่องกำรบริภำษมี 

12 ชนิด พบกำรเท้ำควำมมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรแสดงหัวเรื่อง กำรบริภำษ กำรดึงดูด 

ควำมน่ำสนใจเท่ำกับกำรยืนยัน กำรใช้ค ำถำมเชิงวำทศิลป์ กำรอ้ำงชื่อหรือต ำแหน่งของผู้ถูกบริภำษ 

กำรเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ กำรแสดงควำมประหลำดใจ กำรแสดงควำมรู้สึก กำรย้ ำญัตติ และกำรแสร้ง

ยกย่องตำมล ำดับ ในส่วนของกำรด ำเนินเรื่องมี 10 ชนิด คือ พบกำรให้ข้อมูลมำกที่สุด รองลงมำคือ

กำรหักล้ำงข้อกล่ำวหำ กำรแนะน ำ กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกบริภำษ กำรอ้ำงหลักฐำน กำรให้ข้อมูล

สนับสนุนผู้บริภำษ กำรบริภำษ กำรอ้ำงค ำพูดของบุคคลอื่น กำรเล่ำควำม และกำรให้ภำพตรงกันข้ำม 

ส่วนกำรปิดเรื่องมี 6 ชนิด พบกำรสรุปมำกที่สุด รองลงมำคือกำรเสนอแนะเชิงประชดประชัน  

กำรขอร้อง กำรเสนอแนะเชิงโน้มน้ำว กำรแสดงควำมคิดเห็น และกำรขอบคุณ ในส่วนชนิดของ  

ภำษำบริภำษแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ภำษำบริภำษแบบตรงและภำษำบริภำษแบบอ้อม และ

หน้ำที่ของภำษำบริภำษประกอบด้วย 8 หน้ำที่ ได้แก่ เพ่ือโจมตีนักกำรเมืองฝ่ำยตรงข้ำม เพ่ือท ำให้

ควำมหมำยคลุมเครือ เพ่ือท ำให้ผู้ฟังเข้ำใจควำมหมำยได้รวดเร็ว เพ่ือท ำให้ผู้ฟังเชื่อถือหรือคล้อยตำม 

เพ่ือเรียกร้องควำมสนใจจำกผู้ฟัง เพ่ือเลี่ยงควำมรับผิดชอบต่อค ำพูด เพ่ือสร้ำงควำมสนุกสนำน และ

เพ่ือสื่อควำมหมำยให้ผู้ฟังเห็นภำพชัดเจน  
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 อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) ศึกษำเรื่อง “กำรศึกษำค ำด่ำในภำษำไทยตำมแนว

อรรถศำสตร์ชำติพันธุ์และวัจนปฏิบัติศำสตร์” เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำด่ำในภำษำไทย

ทั้งควำมหมำยตรง ควำมหมำยอุปลักษณ์ และควำมหมำยเชิงวัจนปฏิบัติศำสตร์  ศึกษำกลวิธีกำรสร้ำง

ค ำด่ำและศึกษำค่ำนิยมและโลกทัศน์ที่สะท้อนจำกกำรใช้ค ำด่ำของคนไทยตำมแนวอรรถศำสตร์ชำติ

พันธุ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำมีกำรใช้ควำมหมำยอุปลักษณ์ในกำรด่ำมำกกว่ำควำมหมำยโดยตรง โดยจะ

เปรียบเทียบกับคนที่ถูกด่ำกับสัตว์มำกที่สุด ถัดไปเป็นอวัยวะในร่ำงกำย สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งปฏิกูล 

ควำมเชื่อ โรคภัยไข้เจ็บ พืช สถำนที่ ตัวละคร อำวุธ เผ่ำพันธุ์ อำหำร และอำชีพ ตำมล ำดับ ส่วน

ควำมหมำยตรง มีกำรใช้ค ำด่ำที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยและควำมประพฤติของคนจ ำนวนมำกที่สุด 

รองลงมำเป็นรูปลักษณ์ ชำติก ำเนิด สติปัญญำ อำชีพ และสภำพจิต ตำมล ำดับ ในส่วนขอ ง

ควำมหมำยวัจนปฏิบัติศำสตร์ พบกำรใช้วัจนกรรม 2 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมแสดงควำมรู้สึก 

และวัจนกรรมก ำหนดชี้น ำ โดยวัจนกรรมแสดงควำมรู้สึกแบ่งออกเป็น กำรแสดงควำมรู้สึกโกรธและ

ต ำหนิ กำรดูถูกเหยียดหยำม กำรเยำะเย้ย กำรประชดประชัน กำรแสดงควำมร ำคำญ และกำรแสดง

ควำมสนิทสนม ส่วนกลวิธีกำรสร้ำงค ำด่ำพบ 9 รูปแบบ ได้แก่ ค ำประสมซึ่งมีจ ำนวนค ำมำกที่สุด 

รองลงมำคือค ำมูล ประโยค นำมวลี กริยำวลี ค ำซ้อน ข้อควำม กำรเปลี่ยนเสียง และกำรประสำน 

กำรใช้ค ำด่ำสะท้อนให้เห็นค่ำนิยม 5 ประเภท ได้แก่ ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องหน้ำตำ กำรพูด กำรรัก

พวกพ้อง และกำรยกย่องอ ำนำจ ส่วนโลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นจำกค ำด่ำพบ 3 ประเภท ได้แก่  

โลกทัศน์แห่งธรรมชำติ โลกทัศน์แห่งบำปบุญ และโลกทัศน์แห่งควำมไม่เท่ำเทียม   

 งำนวิจัยดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับถ้อยค ำบริภำษ คือ ค ำด่ำ ค ำผรุสวำท  

ค ำหยำบ และค ำต้องห้ำม ที่ศึกษำด้ำนที่มำ ควำมหมำย ประเภท กลวิธีกำรใช้และภำพสะท้อนจำกค ำ

ดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงจะน ำแนวคิดทฤษฎีในข้ำงต้นมำประยุกต์และเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ 

ถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำน เพ่ือศึกษำโครงสร้ำงของถ้อยค ำ จ ำแนกกลุ่มควำมหมำย ลักษณะ

กำรใช้ และวิเครำะห์ภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมที่ปรำกฏในถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำนต่อไป  
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บทที่ 3 
ถ้อยค าบริภาษภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 

 ในบทนี้ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ลักษณะของถ้อยค ำบริภำษ โดยแบ่งกำรศึกษำออกเป็น 3 

ประเด็น คือ 

1. โครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำน 

2. กลุ่มควำมหมำยของหน่วยศัพท์ในถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำน 

3. โครงสร้ำงของกลุ่มควำมหมำยในถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 

1. โครงสร้างของถ้อยค าบริภาษภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 ผู้วิจัยแบ่งโครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษโดยพิจำรณำจำกควำมสมบูรณ์ของควำมหมำย

เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งถ้อยค ำ ผลกำรศึกษำพบว่ำถ้อยค ำบริภำษทั้ง 560 ถ้อยค ำ ที่น ำมำวิเครำะห์ใน

ครั้งนี้มีโครงสร้ำงของถ้อยค ำหลักๆ 3 ประเภทได้แก่  

 1. โครงสร้ำงถ้อยค ำบริภำษแบบค ำ  

 2. โครงสร้ำงถ้อยค ำบริภำษแบบวลี  

 3. โครงสร้ำงถ้อยค ำแบบประโยค  

ผลกำรศึกษำมีดังต่อไปนี้ 

 

1.1 โครงสร้างถ้อยค าบริภาษแบบค า 

 กำรบริภำษแบบค ำ หมำยถึง ถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ 1 หน่วยศัพท์ 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้ง 560 ถ้อยค ำ พบโครงสร้ำงแบบค ำ 105 ถ้อยค ำ หรือร้อยละ 18.75 

ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง  

บัก/อี*นะลก เอ๊ย   บัก/อี ซวดลวด**นี  

บัก/อี สันดาน เอ๊ย  บัก/อี ซัว เอ๊ย 

บัก/อี เหี้ย นี    บัก/อี จังไล นี แหม 

บัก/อี ปึก นี    บัก/อี บ้า เอ๊ย 

บัก/อี ปะสาด เอ๊ย  บัก/อี ขี่กะหลึน***นี  

1.2 โครงสร้างถ้อยค าบริภาษแบบวลี 

 กำรบริภำษแบบวลี  หมำยถึง ถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ 2 หน่วยศัพท์

ขึ้นไป เรียงต่อกันเป็นระเบียบ มีควำมหมำยเป็นที่รู้จัก แต่ไม่ครบควำม จำกกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษ

ภำษำไทยถิ่นอีสำนทั้งสิ้น 560 ถ้อยค ำ พบพบโครงสร้ำงแบบค ำ 300 ถ้อยค ำ หรือร้อยละ 53.57  

ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ตัวอย่ำง  

บัก/อี ปากหมา เอ๊ย  บัก/อี สันดานหมา นี  

บัก/อี สะหมองหมา เอ๊ย  อี ดัดจะลิด เอ๊ย  

บัก/อี ขี้ล่ายหลวง   นี แหม บัก/อี บ่เต็มบาด เอ๊ย 

บัก/อี เซื อ†บ่ด ีเอ๊ย  อี ผู้งามใหญ ่นี  

บัก/อี ซัวส่ า††หมา เนาะมึง บัก/อี ขี่ล่าย†††หลวง เอ๊ย 

                                                           
* บัก/อี เป็นค ำน ำหน้ำเพศบอกเพศ อี คือ ค ำน ำหน้ำนำมเพศหญิง บัก คือ ค ำน ำหน้ำนำมเพศ

ชำย แต่บำงถ้อยค ำจะใช้บริภำษเพศใดเพศหนึ่งเท่ำนั้น กำรวิเครำะห์ส่วนนี้ผู้วิจัยจะพิจำรณำเฉพำะส่วนที่อยู่หลัง 
ค ำน ำหน้ำเพศ ซึ่งเป็นหน่วยค ำบริภำษ แต่น ำมำใส่ไว้หน้ำถ้อยค ำเพื่อให้เห็นลักษณะของถ้อยค ำเมื่อกล่ำวบริภำษใน
สถำนกำรณ์จริง 

** ซวดลวด หมำยถึง ตะกละ 
*** ขี่กะหลึน หมำยถึง ครำบไคลและเมือกท่ีอยู่ตำมซอกขำและซอกคอ 
† เซื่อ หมำยถึง เช้ือ, ผู้สืบเผ่ำพันธุ์ตอ่ๆกันมำ 
†† ส่ ำ หมำยถึง แค่, เพียง, เท่ำ 
††† ขี่ล่ำย หมำยถึง ข่ีเหร่, ไมส่วย 
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1.3 โครงสร้างถ้อยค าบริภาษแบบประโยค 

 กำรบริภำษแบบประโยค หมำยถึง ถ้อยค ำที่มีเนื้อควำมครบสมบูรณ์เกี่ยวข้องกันเป็น

ระบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภำคประธำน และภำคแสดง จะมีกรรมหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับ

ควำมหมำยของประโยคว่ำได้ใจควำมครบสมบูรณ์หรือไม่ จำกกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษภำษำไทย  

ถิ่นอีสำนทั้งสิ้น 560 ถ้อยค ำ พบโครงสร้ำงของกำรบริภำษแบบประโยค 155 ถ้อยค ำ หรือร้อยละ 

27.68 ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ตัวอย่ำง 

บัก/อี แฮ้ง*กินซี้น มึงนี   บัก/อี แฮ้งโห่**คอ มึง 

บัก/อี หมากินหัวใจ เอ๊ย  บัก/อี ปอบซูด***หัว มึงเอ๊ย 

บัก/อี ปอบกินสะหมอง มึง บัก/อี ฟ้าผ่าหน้า มึงเอ๊ย 

บัก/อี ห่ากินหัว มึงเอ๊ย  บัก/อี หมาสี †แม่ มึง 

บัก/อี พากเจาะ††ไส้ มึง  บัก/อี พากแดกดาก นี แหม 

 จำกผลกำรศึกษำโครงสร้ำงถ้อยบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำนจ ำนวน 560 ถ้อยค ำ ผู้วิจัย

สรุปโครงสร้ำงของถ้อยค ำไดด้ังตำรำงต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 3 ตำรำงสรุปจ ำนวนโครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษ 

ล าดับ ชนิดของถ้อยค า จ านวน ร้อยละ 

1 ค ำ 105 18.75 

2 วลี 300 53.57 

3 ประโยค 155 27.68 

 รวม 560 100 

                                                           
* แฮ้ง หมำยถึง นกแร้ง นกขนำดใหญ่ชนิดหนึ่งกินสัตว์ท่ีตำยแล้วเป็นอำหำร   
** โห่ หมำยถึง ล่ำ,ไลจ่ับ 
*** ซูด หมำยถึง โฉบลงมำจับ 
† สี่ หมำยถึง กำรร่วมประเวณีระหว่ำงชำยหญิง หรือสัตวต์ัวผู้กับสัตวต์ัวเมีย 
†† เจำะ หมำยถึง ท ำให้เป็นช่องเป็นรู, ท ำให้ทะล ุ
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 จำกตำรำงแสดงให้เห็นโครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษ เรียงจำกมำกไปหำน้อย คือ 

โครงสร้ำงถ้อยค ำบริภำษแบบกำรบริภำษแบบวลี จ ำนวน 300 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 53.57 

โครงสร้ำงแบบประโยค ปรำกฏจ ำนวน 155 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 27.68 และโครงสร้ำงแบบค ำ 

จ ำนวน 105 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตำมล ำดับ  

ภำพที่ 4 แผนภูมิแสดงประเภทโครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษ 

 

 จำกกำรศึกษำโครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษ พบว่ำโครงสร้ำงแบบวลีปรำกฏมำกที่สุด 

ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่ำโครงสร้ำงแบบวลีที่สร้ำงขึ้นจำก 2 ค ำขึ้นไปนั้น แม้จะไม่ครบควำม แต่มี

ควำมหมำยเป็นที่รู้จักกัน และสื่อสำรได้ชัดเจน คือ มีส่วนเปรียบท ำให้ผู้ฟังเข้ำใจเจตนำของอีกฝ่ำยได้

ทันที ดังตัวอย่ำงข้ำงต้น เช่น บัก/อี ปำกหมำ, บัก/อี สันดำนหมำ , บัก/อี ขี่ล่ำยหลวง เป็นถ้อยค ำที่

ผู้ใช้เน้นให้เห็นสิ่งที่ต้องกำรติเตียน คือ ปำก หมำยถึง กำรพูด กำรสนทนำ เปรียบกับหมำ ซึ่งเป็น  

สัตว์ชั้นต่ ำ มีควำมหมำยในทำงลบ ปำกหมำ จึงหมำยถึง คนพูดไม่ดี พูดร้ำย  พูดจำน่ำรังเกียจ  

ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้โครงสร้ำงแบบวลีปรำกฏมำกกว่ำโครงสร้ำงแบบค ำและประโยค 
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2. กลุ่มความหมายของหน่วยศัพท์ในถ้อยค าบริภาษภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 จำกกำรศึกษำข้อมูลถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำนจ ำนวน 560 ถ้อยค ำ พบว่ำ

ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนมำจำกหน่วยศัพท์ที่หลำกหลำย ผู้วิจัยจึงจัดหน่วยศัพท์ที่มี

ควำมเกี่ยวข้องกันหรือควำมหมำยใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับภูตผี

หรือควำมเชื่อเหนือธรรมชำติ เป็นกลุ่มที่รวมถึงหน่วยศัพท์ที่เกี่ยวกับเวรกรรม วิญญำณ สภำพลึกลับที่

มองไม่เห็นตัวอยู่ด้วย  

 จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยค ำบริภำษจ ำนวน 560 ถ้อยค ำ ผลกำรศึกษำพบว่ำมีหน่วยศัพท์

ทั้งสิ้น432 หน่วยศัพท์ ควำมถี่หรือกำรปรำกฏซ้ ำ 1,247 ครั้ง สำมำรถแบ่งกลุ่มควำมหมำยได้ทั้งหมด 

11 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำร  

2. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับรูปลักษณ์ 

3. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับสิ่งของ 

4. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับอวัยวะหรือส่วนประกอบในร่ำงกำย 

5. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับลักษณะนิสัยหรือควำมประพฤติ 

6. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับบุคคล พ่อแม่ บรรพบุรุษ หรือชำติก ำเนิด 

7. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสัตว์ 

8. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับสติปัญญำหรือควำมสำมำรถ 

9. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับภูตผีหรือควำมเชื่อเหนือธรรมชำติ 

10. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับธรรมชำติ 

11. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ 

ผลกำรศึกษำมีดังต่อไปนี้ 
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2.1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกิริยาอาการ 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำร ได้แก่  หน่วยศัพท์ที่หมำยถึงกำรกระท ำ  

กำรปรำกฏ หรือสถำนะของสิ่งนั้นๆ  ใช้ประกอบกับหน่วยศัพท์เพ่ือแสดงถึงสภำพหรือกำรกระท ำของ

สิ่งนั้นๆ พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำรทั้งสิ้น 100 หน่วยศัพท์ ปรำกฏควำมถี่ 

261 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 2.61 ครั้ง 

 ตัวอย่ำง    ก้อย     กัด     กิน     กี       แก่ง*     ขั ว     คาบ     โคเล     เจาะ     ซูด     

แดก     ยืน     สะอึก     สี      อยาก 

 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำร 

เช่น  

บัก/อี แฮ้งก้อย**คอ มึงเอ๊ย บัก/อี ห่าขั่ว มึงเอ๊ย 

บัก/อี พากโคเล***ตับ มึง  บัก/อี พากกินตับ มึงเอ๊ย 

บัก/อี บ่ได้หนังสือ  บัก/อี ไม่ยืนตาย เอ๊ย 

บัก/อี หมาส่ีแม่ มึงเอ๊ย  บัก/อี ปอบซูด มึงเอ๊ย 

บัก/อี ปวกสะอึกน้ าลาย เอ๊ย บัก/อี ผี(บ่)อยาก นี  

 

2.2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณ์ 

 กลุ่มหน่วยศัพท์ของรูปลักษณ์ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่เก่ียวกับลักษณะต่ำงๆของร่ำงกำย เช่น 

ขนำด สัดส่วน ผิวพรรณ เป็นจุดด้อยหรือข้อบกพร่องทำงรูปลักษณ์ของบุคคลนั้น โดยอำจจะต่ำงไป

จำกค่ำนิยมทำงด้ำนรูปลักษณ์ของคนในสังคม พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับรูปลักษณ์

ทั้งสิ้น 74 หน่วยศัพท์ ปรำกฏควำมถ่ี 119 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 1.61 ครั้ง 

                                                           
* แก่ง หมำยถึง แกว่ง 
** ก้อย หมำยถึง อำหำรชนิดหนึ่ง 
*** โคเล หมำยถึง คน เอำมือหรือสิ่งอื่นกวน 
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 ตัวอย่าง     ซวก     เซกเลก     เตี้ย     เตื อย     โถกโถ่ย     แป     เหิน     สวด     

แหมบ     ใหญ่     อึยึ     อืดลืด     

 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษท่ีประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเก่ียวกับรูปลักษณ์ เช่น 

บัก/อี ปากเว่อ*  บัก/อี ดังแป**เอ๊ย 

บัก/อี เตี้ย   บัก/อี ตาสวด*** 

บัก/อี แข่วซวก†  บัก/อี ขี้ฮ้าย††หลวง 

บัก/อี เซกเลก†††  บัก/อี แหมบ‡เอ๊ย 

บัก/อี อืดลืด‡‡เอ๊ย  บัก/อี โถกโถ่ย‡‡‡ 

 

2.3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสิ่งของ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสิ่งของต่ำงๆ 

ของมีค่ำ อำหำร สิ่งก่อสร้ำง และสถำนที่ บำงหน่วยศัพท์ควำมหมำยตำมรูปภำษำมีควำมหมำยที่ดี แต่

น ำมำใช้บริภำษในเชิงประชดประชัน พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสิ่งของทั้งสิ้น 51 

หน่วยศัพท์ ปรำกฏควำมถ่ี 64 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 1.25 ครั้ง 

 ตัวอย่ำง     กอย     ก้อนเงิน     ตะไล     ก้อนค่า     กะแบะ    ข้อง     เขื อน     คุ§     

ช่องเจ็ด     ก้อนทอง     ถังขยะ     ยาซอง 

                                                           
* เว่อ หมำยถึง ลักษณะที่บำนออก 
** แป หมำยถึง แฟบ แบน บำง 
*** สวด หมำยถึง โปน 
† ซวก หมำยถึง ลักษณะฟันยำวยื่นพ้นริมฝีปำกมำก 
†† ขี่ฮ้ำย หมำยถึง ข้ีเหร่ ไมส่วย 
††† เซกเลก หมำยถึง ยำวไม่สมส่วน 
‡ แหมบ หมำยถึง แบน บี้  
‡‡ อืดลืด หมำยถึง ไม่เกลี้ยง ไม่สะอำด  
‡‡‡ โถกโถ่ย หมำยถึง ยำวไม่สมส่วน 
§ คุ หมำยถึง ถัง  
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 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษท่ีประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเก่ียวกับสิ่งของเช่น  

บัก/อี ก้อนค าใหญ ่  บัก/อี แฮ้งเมากอย*เอ๊ย 

บัก/อี ปากกะแบะ**นี   บัก/อี ปากช่องเจ็ด เนาะมึง 

บัก/อี ปลาดุกซนเขื่อน เอ๊ย บัก/อี ทองค าฟาดคอ มึงเอ๊ย 

บัก/อี หน้าเงินแสน  บัก/อี ถังขะยะ เอ๊ย  

บัก/อี ปากปาแดก นี แหม  อี กะแล่ดยาซอง***เอ๊ย 

 

2.4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับอวัยวะหรือส่วนประกอบในร่างกาย 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะหรือส่วนประกอบในร่ำงกำยได้แก่ หน่วยศัพท์ที่กล่ำวถึง

อวัยวะต่ำงๆในร่ำงกำย เช่น อวัยวะภำยใน อวัยวะภำยนอก อวัยวะที่เป็นส่วนลับ อวัยวะใช้ขับถ่ำย

ของเสีย อวัยวะที่อยู่ต่ ำ รวมทั้งสิ่งที่ร่ำงกำยผลิตขึ้น เช่น เลือด น้ ำเหลือง ขี้ไคล พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะหรือส่วนประกอบในร่ำงกำยทั้งสิ้น 48 หน่วยศัพท์ ปรำกฏควำมถี่ 283 

ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 5.90 ครั้ง 

 ตัวอย่าง     กกคอ     กะโหลก     แข่ว     ซี้น     ดาก     น้่าลาย     ปาก      ส่นตีน     

หัว     กะดอ     ตับ  

 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะหรือ

ส่วนประกอบในร่ำงกำยเช่น  

บัก/อี ฟ้าผ่ากก†คอ มึง  บัก/อี หมากินหัวใจ มึงเอ๊ย 

บัก/อี แข่วซวก นี    บัก/อี แฮ้งกินซี้น มึงเอ๊ย 

บัก/อี พากแดกดาก นี   บัก/อี ปวกสะอึกน้ าลาย เอ๊ย 

                                                           
* กอย หมำยถึง ช่ือไม้เถำชนิดหนึ่ง 
** กะแบะ หมำยถึง ภำชนะส ำหรับใส่อำหำร  
*** ยำซอง หมำยถึง บุหรี ่
† กก หมำยถึง ต้น  
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บัก/อี ปากกะแบะ เอ๊ย  บัก/อี ส่นตีน เอ๊ย 

บัก/อี ห่ากินหัว มึง  บัก/อี ฮูข่ี นี  

 

2.5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือความประพฤติ 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือควำมประพฤติ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลโดยพฤติกรรมจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ดี เช่น 

ควำมมีน้ ำใจ เรียบร้อย กตัญญู เป็นต้น และลักษณะนิสัยที่ไม่ดี เช่น เกียจคร้ำน พูดโกหก ชอบยุ่ง

เรื่องของคนอ่ืน เป็นต้น (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2530) ส่วนถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบจำกหน่วยศัพท์ที่

เกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือควำมประพฤติส่วนใหญ่เป็นควำมประพฤติในทำงลบ ทั้งควำมประพฤติ  

กำรกระท ำกำรพูดจำ และกำรแสดงออกต่ำงๆ ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมองว่ำไม่เหมำะสม ไม่เรียบร้อย 

พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือควำมประพฤติทั้งสิ้น 42 หน่วยศัพท์ 

ปรำกฏควำมถ่ี 80 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 1.90 ครั้ง 

 ตัวอย่ำง     กะเลิง     ขี ค่าน     ขี คุย     ขี ส่อ     คูณ     เคียว*    จังไล       ซวดลวด     

ซกลกซนลน     ส่ามะแจ๊ะ     แซะและแซนแลน     สันดาน    

 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับลักษณะนิสัย

หรือควำมประพฤติ เช่น  

บัก/อี กะเลิงเบิ๊บ  บัก/อี ขี ค่าน**ใหญ ่

บัก/อี ขี คุย   บัก/อี จังไลใหญ่  

บัก/อี ซวดลวด***  บัก/อี ซกลกซนลน† 

บัก/อี เลวละย่าหมา  บัก/อี ส่ามะแจ๊ะ* 

                                                           
* เคียว หมำยถึง คึกคะนอง. ร่ำน 
** ขี่ค่ำน หมำยถึง ข้ีเกีย จ 
*** ซวดลวด หมำยถึง ตะกละ 
† ซกลกซนลน หมำยถึง ซุ่มซ่ำม  
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บัก/อี แซะและแซนแลน**  บัก/อี สันดานหมา  

 

2.6 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคล พ่อแม่ บรรพบุรุษ หรือชาติก าเนิด 

 ถ้อยค ำบริภำษกลุ่มนี้ เป็นหน่วยศัพท์เกี่ยวกับบุคคลต่ำงๆ เช่น พ่อแม่ บรรพบุรุษ  

ชำติก ำเนิด ชำติตระกูล และเผ่ำพันธุ์ด้วย พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับบุคคล พ่อแม่ 

บรรพบุรุษ หรือชำติก ำเนิดทั้งสิ้น 39 หน่วยศัพท์ ปรำกฏควำมถี่ 107 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ  

2.74 ครั้ง 

 ตัวอย่ำง     ขี่ข้ำ     คูใหญ่     คุนนาย     เจ้านาย     ซาด     ดาลา     เทวะดา     

แนว     พะอิน     ลัดถะบาน     ลูก     เสดถี   

 ถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับบุคคล พ่อแม่  

บรรพบุรุษ หรือชำติก ำเนิด เช่น  

บัก/อี ดาลาใหญ ่เอ๊ย  บัก/อี เสดถี ใหญ ่

บัก/อี ลูกพะอิน นี   บัก/อี เจ้านายใหญ ่

บัก/อี ลูกเทวะดา เอ๊ย  บัก/อี ซาด***หมา 

อี คุณนายใหญ ่  บัก/อี หน่าลัดถะบาน เอ๊ย  

บัก/อี ขี่ข้า เอ๊ย  บัก/อี ลูกพ่อแม่บ่สั่งสอน เอ๊ย 

 

2.7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสัตว์ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่กล่ำวถึงสัตว์ โดยจะน ำลักษณะต่ำงๆ 

เช่น พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ขนำด อวัยวะ สติปัญญำ และสีผิวของคนไปเปรียบเทียบกับสัตว์ ได้แก่ 

ควำมเป็นสัตว์ประเภทนั้น เช่น ขนำด รูปลักษณ์ อวัยวะ อำยุ เพศสภำพ และกิริยำอำกำรและ

                                                                                                                                                                      
* ส ำมะแจ๊ะ หมำยถึง พูดมำก ปำกดี 
** แซะและแซนแลน หมำยถึง อำกำรกระลิ้มกะเหลีย่ก้อร้อก้อติก 
*** ซำด หมำยถึง ชำติ กำรเกิด 
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พฤติกรรม พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสัตว์ทั้งสิ้น 36 หน่วยศัพท์ ปรำกฏควำมถี่  

126 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 3.50 ครั้ง 

 ตัวอย่ำง     กบ     ขี กะตืก     ควย     คิงคอง     ซะนี     ด้วง     บึ้ง     ปาหลด     

ลิงโกก     หนอน     อึ ง     แฮ้ง 

 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษท่ีประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเก่ียวกับสัตว์เช่น  

บัก/อี กบสิว   บัก/อี ขี่กะตืกแป* 

บัก/อี หน้าคิงคอง เอ๊ย  อี ซะนีน้อย  

บัก/อี ด้วงพูเขา  บัก/อี หน้าปลาหลด 

บักอี ลิงโกก**  บัก/อี หนอนเจาะปาก มึง  

บัก/อี อ่ึงยืน เอ๊ย  บัก/อี แฮ้งกินซี้น มึงเอ๊ย 

 

2.8 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสติปัญญาหรือความสามารถ 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสติปัญญำหรือควำมสำมำรถได้แก่ หน่วยศัพท์ที่หมำยถึงระดับ

ควำมรู้สำมำรถของบุคคล และกำรประเมินระดับสติปัญญำ ถ้อยค ำในกลุ่มนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำมักจะ

ปรำกฏร่วมกันกับค ำว่ำ “บ่” “บ่พอ” “บ่มี” “บ่ค่อย” เพ่ือสื่อถึงเจตนำของผู้บริภำษและเน้นย้ ำ

ควำมหมำยว่ำผู้ฟังไม่มีสิ่งนั้น หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสติปัญญำหรือควำมสำมำรถพบทั้งสิ้น 

17 หน่วยศัพท์ ปรำกฏควำมถ่ี 23 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 1.35 ครั้ง 

 ตัวอย่าง     บ่มีการสึกสา     บ่มีควมคิด     บ่มคีวมอ่าน     บ่เต็มบาด      บ้า     บ่

พอบาด     บ่มหีัวคิด     บ่มปีันญา     ป่วง     บ่มสีติปันญา     ปึก     หัวคิด   

 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสติปัญญำหรือ

ควำมสำมำรถ เช่น  

                                                           
* ขี่กะตืกแป หมำยถึง พยำธิตัวแบน 
** ลิงโกก หมำยถึง ลิงตัวผู้ มีขนำดใหญ ่
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บัก/อี บ่มกีารสึกสา  บัก/อี บ่มหีัวคิดปันญา 

บัก/ไอ้ บ่เต็มบาด  บัก/อี ป่วง เอ๊ย 

บัก/อี บ่มคีวมคิดควมอ่าน  บัก/อี บ่ฮู้ภาษา 

บัก/อี บ้า นี    บัก/อี ปึกใหญ ่

บัก/อี ปึกกะหลึน  บัก/อี สะหมองหมาปันญาควย 

 

2.9 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับภูตผีหรือความเชื่อเหนือธรรมชาติ 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับภูตผีหรือควำมเชื่อเหนือธรรมชำติได้แก่ หน่วยศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับสภำพลึกลับ สิ่งที่มองไม่เห็นตัว วิญญำณ กฎแห่งกรรม กำรเกิดกำรตำย 

ถ้อยค ำบริภำษที่เกี่ยวกับภูตผีและควำมเชื่อเหนือธรรมชำติเป็นถ้อยค ำที่เปรียบเทียบพฤติกรรมหรือ

ลักษณะนิสัยของคนกับควำมเชื่อต่ำงๆ พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับภูตผีหรือควำมเชื่อ

เหนือธรรมชำติทั้งสิ้น 10 หน่วยศัพท์ และปรำกฏควำมถี่ 64 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 6.4 ครั้ง 

 ได้แก่     กะสือ     กองกอย     นะลก     ปอบ     เปด     ผี     ผีเป้า     ผี โพง     

เวน     ส่าพะเวสี 

 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับภูตผีหรือ 

ควำมเชื่อเหนือธรรมชำติ เช่น  

อี กะสือ   บัก/อี กองกอย 

บัก/อี นะลกใหญ ่  บัก/อี ปอบ นี  

บัก/อี เปด เอ๊ย  บัก/อี ผี 

บัก/อี ผีเป้า   บัก/อี ผีโพง 

บัก/อี เวนตะไลไฟพะเนียง เอ๊ย บัก/อี  ส าพะเวส ีนี  
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2.10 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับธรรมชำติ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่หมำยถึงปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ 

แหล่งธรรมชำติ พืชและภำวะตำมธรรมชำติ พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับธรรมชำติ

ทั้งสิ้น 9 หน่วยศพัท์ ปรำกฏควำมถ่ี 12 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 1.25 ครั้ง 

 ได้แก่ ขี สีด  ดอกทอง เดือนดับ  น้่า  น้่าหมอก  ฟ้า ไฟไหม้  พูเขา ไม่ ฮ่ม 

 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษท่ีประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเก่ียวกับธรรมชำติเช่น  

บัก/อี น้่าขี สีด*  อี ดอกทอง 

บัก/อี เดือนดับ**  อี โพ่โว่เพ่เว่น้่าบ่อาบ 

บัก/อี จอนฟอน***บุ†น้่าหมอก บัก/อี ฟ้าผ่าหัว 

บัก/อี จังไลไฟไหม ้  บัก/อี ด้วงพูเขา  

บัก/อี ไมย่ืนตาย  บัก/อี ฮวก††เซาฮ่ม 

 

2.11 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ 

 กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับ

ภำวะที่ร่ำงกำยท ำงำนอย่ำงไม่เป็นปกติ ลักษณะบำงประกำรของโรค เชื้อโรคหรือลักษณะอำกำร

ภำยนอกของโรคนั้น และอำจจะเป็นโรคที่คนในสังคมรังเกียจ สภำพไม่น่ำมอง ถ้อยค ำจะเปรียบเทียบ

ลักษณะหรือพฤติกรรมของคนกับลักษณะบำงประกำรของโรค ไม่ว่ำจะเป็นอำกำรของโรคทั้งทำง

ร่ำงกำยและจิตใจ พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้น 6 หน่วยศัพท์ คิดเป็น 

ร้อยละ 1.39 ปรำกฏควำมถี่ 108 ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำ 18 ครั้ง 

 ได้แก่ ปะสาด  พาก  โลกจิด  สิว  ห่า  อ่ามะพาด 

                                                           
* ขี่สีด หมำยถึง น้ ำคล ำ 
** เดือนดับ หมำยถึง พระจันทร์เดือนมืด 
*** จอนฟอน หมำยถึง พังพอน 
† บุ หมำยถึง ฝ่ำ 
†† ฮวก หมำยถึง ลูกอ๊อด 
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 ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ 

เช่น 

บัก/อี ปะสาด นี   บัก/อี ห่าขั่ว มึงเอ๊ย 

บัก/อี พากกินคอ มึง  บัก/อี ห่าเยาะ*มึง 

บัก/อี พากหญ่ า**นี   บัก/อี โลกจิด  

บัก/อี กบสิว เอ๊ย  บัก/อี ห่าฟัด มึงนี  

บัก/อี ห่ากินหัว มึงเอ๊ย  บัก/อี ปวกอ ามะพาด เอ๊ย 

 จำกผลกำรศึกษำกลุ่มควำมหมำยของหน่วยศัพท์ในถ้อยบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำนทั้งสิ้น 

560 ถ้อยค ำ พบหน่วยศัพท์ทั้งสิ้น 432 หน่วยศัพท์ มีควำมถี่ 1,247 ครั้ง แบ่งเป็นกลุ่มควำมหมำยได้ 

11 กลุ่ม และเพ่ือให้เห็นควำมชัดเจนของข้อมูล ผู้วิจัยจึงสรุปเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 กลุ่มควำมหมำยของหน่วยศัพท์ในถ้อยค ำบริภำษพบว่ำกลุ่มหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำย

เกี่ยวกับกิริยำอำกำรปรำกฏมำกที่สุด คือ 100 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 23.15 2. รองลงมำคือ

หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับรูปลักษณ์ ปรำกฏ 74 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 17.13 หน่วย

ศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสิ่งของ ปรำกฏ 51 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 11.81 หน่วยศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะหรือส่วนประกอบในร่ำงกำย ปรำกฏ 48 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 11.11 

หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือควำมประพฤติปรำกฏ  42 หน่วยศัพท์ คิดเป็น 

ร้อยละ 9.72 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับบุคคล ปรำกฏ39 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 9.03 

หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสัตว์ ปรำกฏ 36 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 หน่วยศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวกับสติปัญญำ ปรำกฏ 17 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 3.94 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำย

เกี่ยวกับควำมเชื่อเหนือธรรมชำติ ปรำกฏ 10 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 2.31 หน่วยศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวกับธรรมชำติ ปรำกฏ 9 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 2.08 และหน่วยศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บพบน้อยที่สุด คือปรำกฏ 8 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 1.39 สำมำรถ

สรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้ 

                                                           
* เยำะ หมำยถึง โขลกเบำๆ 
** หญ่ ำ หมำยถึง เคีย้ว 



  56 

ตำรำงที่ 4 ตำรำงสรุปจ ำนวนหน่วยศัพท์ในกลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ 

กลุ่มความหมาย จ านวนหน่วยศัพท์ ร้อยละ 

1. กลุ่มกิริยำอำกำร  100 23.15 
2. กลุ่มรูปลักษณ์  74 17.13 

3. กลุ่มสิ่งของ  51 11.81 
4. กลุ่มอวัยวะ  48 11.11 

5. กลุ่มลักษณะนิสัย 42 9.72 

6. กลุ่มบุคคล   39 9.03 
7. กลุ่มสัตว์  36 8.33 

8. กลุ่มสติปัญญำ  17 3.94 
9. กลุ่มภูตผี  10 2.31 

10. กลุ่มธรรมชำติ  9 2.08 
11. กลุ่มโรคภัยไข้เจ็บ  6 1.39 

รวม 432 100 

 

ภำพที่ 5 ภำพแผนภูมิแสดงจ ำนวนหน่วยศัพท์ในกลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ 

 

 ด้ำนควำมถี่ของหน่วยศัพท์พบว่ำ หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะหรือ

ส่วนประกอบในร่ำงกำยปรำกฏมำกที่สุด คือ 283 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.70 รองลงมำคือหน่วยศัพท์

23.15 

17.15 

11.81 11.11 9.72 9.03 8.33 

3.94 
2.31 2.08 1.39 

0

5

10

15

20

25

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำนวนหน่วยศัพท์ 



  57 

ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำร ปรำกฏ 261 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.93 หน่วยศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวกับสัตว์ปรำกฏ 126 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.10 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับ

รูปลักษณ์ปรำกฏ 119 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.54 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ 

ปรำกฏ 108 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.66 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวบุคคล พ่อแม่ บรรพบุรุษ หรือ

ชำติก ำเนิด ปรำกฏ 107 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.58 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับลักษณะนิสัย

หรือควำมประพฤติ ปรำกฏ 80 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.42 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสิ่งของ 

ปรำกฏ 64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.13 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับผีหรือควำมเชื่อ 

เหนือธรรมชำติ ปรำกฏ 64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.13 หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับสติปัญญำ

หรือควำมสำมำรถปรำกฏ 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.85 และ หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับ

ธรรมชำติ ปรำกฏ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.96 สรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 5 ตำรำงสรุปควำมถี่ของหน่วยศัพท์ของถ้อยค ำบริภำษ 

กลุ่มความหมาย ความถี่ที่ปรากฏ/คร้ัง ร้อยละ 

1. กลุ่มอวัยวะ 283 22.70 
2. กลุ่มกิริยำอำกำร  261 20.93 

3. กลุ่มสัตว์  126 10.10 
4. กลุ่มรูปลักษณ์  119 9.54 

5. กลุ่มโรคภัยไข้เจ็บ 108 8.66 
6. กลุ่มบุคคล   107 8.58 

7. กลุ่มลักษณะนิสัย  80 6.42 
8. กลุ่มสิ่งของ  64 5.13 

9. กลุ่มภูตผี  64 5.13 

10. กลุ่มสติปัญญำ  23 1.85 
11. กลุ่มธรรมชำติ  12 0.96 

รวม 1,247 100 
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ภำพที5่ ภำพแผนภูมิแสดงควำมถ่ีของหน่วยศัพท์ของถ้อยค ำบริภำษ 

 

 นอกจำกผลสรุปจ ำนวนและควำมถ่ีของหน่วยศัพท์ในถ้อยค ำบริภำษข้ำงต้นแล้ว ผู้วิจัยได้

หำค่ำเฉลี่ยหน่วยศัพท์ต่อควำมถี่ที่ใช้ (หน่วยศัพท์ : ควำมถี่) ในแต่ละกลุ่มควำมหมำยด้วย ทั้งนี้เพ่ือ 

น ำมำร่วมวิเครำะห์ว่ำหน่วยศัพท์ในกลุ่มควำมหมำยน ำมำใช้มำกที่สุด ผลกำรศึกษำพบดังนี้ 

 ค่ำเฉลี่ยกำรปรำกฏซ้ ำของหน่วยศัพท์ (1: xx) พบว่ำกลุ่มควำมหมำยที่ปรำกฏค่ำเฉลี่ย

สูงสุดคือ กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ เฉลี่ย 18 ครั้ง (1 หน่วยศัพท์ : 18 ครั้ง) รองลงมำคือ 

กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับควำมเชื่อเหนือธรรมชำติ 6.4 ครั้ง กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะหรือ

ส่วนประกอบในร่ำงกำย 5.9 ครั้ง  กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสัตว์ 3.50 ครั้ง กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับ

บุคคล พ่อแม่ บรรพบุรุษ หรือชำติก ำเนิด 2.74 ครั้ง กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำร  2.61 ครั้ง 

กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือควำมประพฤติ 1.90 ครั้ง กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับ

รูปลักษณ์ 1.61 ครั้ง กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับสติปัญญำหรือควำมสำมำรถ 1.35 ครั้ง กลุ่มควำมหมำย

เกี่ยวกับธรรมชำติ 1.33 ครั้ง และกลุ่มที่พบน้อยที่สุด คือกลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสิ่งของ 1.25 ครั้ง 

สรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้   
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ตำรำงที่ 6 ตำรำงสรุปจ ำนวนกำรเกิดซ้ ำของหน่วยศัพท์ 

กลุ่มความหมาย จ านวนหน่วยศัพท์ ความถี่/คร้ัง ค่าเฉลี่ย 

1. กลุ่มโรคภัยไข้เจ็บ  6 108 18 
2. กลุ่มภูตผี  10 64 6.4 

3. กลุ่มอวัยวะ  48 283 5.90 
4. กลุ่มสัตว ์  36 126 3.50 

5. กลุ่มบุคคล   39 107 2.74 

6. กลุ่มกิริยำอำกำร  100 261 2.61 
7. กลุ่มลักษณะนสิัย  42 80 1.90 

8. กลุ่มรูปลักษณ ์  74 119 1.61 
9. กลุ่มสติปัญญำ  17 23 1.35 

10. กลุ่มธรรมชำต ิ  9 12 1.33 
11. กลุ่มสิ่งของ  51 64 1.25 

รวม 432 1,247 2.89 

 

ภำพที่ 6 ภำพแผนภูมิแสดงจ ำนวนหน่วยศัพท์ : กำรเกิดซ้ ำของหน่วยศัพท์ 
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 จำกข้อมูลกลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ ที่ผลกำรศึกษำมำจำกกำรวิเครำะห์หน่วย

ศัพท์นั้น ผู้วิจัยพิจำรณำเห็นว่ำส่วนของข้อมูลที่สำมำรถวิเครำะห์ให้เห็นลักษณะของหน่วยศัพท์มำก

ที่สุดคือ กำรปรำกฏซ้ ำของหน่วยศัพท์ที่เป็นกำรวิเครำะห์เพ่ือหำค่ำควำมถี่ในแต่ละกลุ่มควำมหมำย 

ซึ่งพบว่ำหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่มีหน่วยศัพท์น้อยที่สุด แต่มีกำรเกิดซ้ ำบ่อย

ที่สุด คือพบหน่วยศัพท์ 6 หน่วยศัพท์ แต่ปรำกฏกำรเกิดซ้ ำถึง 108 ครั้ง เฉลี่ยกำรเกิดซ้ ำอยู่ที่ 18 ครั้ง

ต่อหน่วยศัพท์ แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มโรคภัยไข้เจ็บเป็นกลุ่มควำมหมำยที่ผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนน ำมำ

บริภำษมำกที่สุด และมักจะเกิดคู่กับกลุ่มกิริยำอำกำรและตำมด้วยกลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะ 

เพรำะ “ห่ำ” และ “พำก” เป็นโรคระบำดในอดีตนั้น เป็นโรคที่ร้ำยแรงและสร้ำงควำมหวำดกลัว

ให้กับคนในพื้นท่ีมำก ท ำให้กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับโรคภัยปรำกฏซ้ ำมำกท่ีสุด  

 

3. โครงสร้างของหน่วยศัพท์ในถ้อยค าบริภาษภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 โครงสร้ำงของหน่วยศัพท์ คือ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงหน่วยศัพท์ของถ้อยค ำบริภำษ จำก

กำรวิเครำะห์พบว่ำโครงสร้ำงของหน่วยศัพท์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 1. โครงสร้ำงเดี่ยว 

 2. โครงสร้ำงประสม  

 กำรศึกษำโครงสร้ำงของหน่วยศัพท์จะท ำให้เห็นรูปแบบกำรสร้ำงถ้อยค ำบริภำษ ควำม

ชัดเจนของกำรสร้ำงถ้อยค ำว่ำมำจำกหน่วยศัพท์ในกลุ่มควำมหมำยใด กำรแบ่งประเภทโครงสร้ำงของ

หน่วยศัพท์ ผู้วิจัยแบ่งประเภทโดยพิจำรณำหน่วยศัพท์แรกของถ้อยค ำเป็นหลักเพ่ือไม่ให้เกิดควำม

ซ้ ำซ้อนในกำรแบ่งข้อมูล ผลกำรศึกษำพบว่ำ โครงสร้ำงของกลุ่มควำมหมำยในถ้อยค ำบริภำษ 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

 

3.1 โครงสร้างเดี่ยว 

 โครงสร้ำงเดี่ยว หมำยถึง ถ้อยค ำบริภำษที่เกิดจำกหน่วยศัพท์เพียง 1 หน่วยศัพท์ เป็น

โครงสร้ำงที่ไม่ต้องมีหน่วยศัพท์กลุ่มอื่นมำประกอบ ปรำกฏทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ดังนี้  



  61 

1. กลุ่มลักษณะนิสัย พบ 39 ถ้อยค ำ   

ตัวอย่าง  มะล่ามะลอย*  ส่อหล่อ**  

ส่ามะแจ๊ะ   ขี ค่าน  

ขี แบ๋ะ***   กะแดะ  

2. กลุ่มสัตว์ พบ 30 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง แมงดา    ขี กะตืก   

ควย    ปวก     

ฮวก    แฮ้ง    

3. กลุ่มรูปลักษณ์ พบ 12 ถ้อยค ำ  

ตัวอย่าง แหมบ    เซกเลก  

ก้อกว้อก†   เตี้ย     

โถกโถ่ย   อืดลืด  

4. กลุ่มบุคคล พบ 12 ถ้อยค ำ  

ตัวอย่าง ญัก††   เสดถี   

ขี ข้า    คุนนาย   

ด็อกเต้อ   เทวะดา 

5. กลุ่มภูตผี พบ 10 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง เวน    นะลก     

เปด    ปอบ     

ผี   เป้า 

                                                           
* มะล ำมะลอย หมำยถึง ไม่ถูกต้องตำมจำรีตประเพณี 
** ส่อหล่อ หมำยถึง แส่, สำระแน 
*** ขี่แบ๋ะ หมำยถึง หยิบหย่ง, อ่อนแอ 
† ก้อกวอก หมำยถึง ซูบผอม, แก้มตอบ 
†† ญัก หมำยถึง ยักษ์ 
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6. กลุ่มสิ่งของ พบ 7 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  เสาโทละเลก   ถังขะยะ  

ก้อนทอง   ก้อนค่า    

ทองคูน   ทองค่า 

7. กลุ่มอวัยวะ พบ 6 ถ้อยค ำ  

ได้แก่ กะดอ   ขี กะหลึน   

แข่ว   หัวควย    

ฮูขี    ฮูดาก 

8. กลุ่มโรคภัย พบ 1 ถ้อยค ำ 

 ได้แก่  ปะสาด   พาก    

โลกจิด   ห่า 

9. กลุ่มสติปัญญำ  พบ 3 ค ำ  

ได้แก่  บ้า   ปึก    

ป่วง  

10. กลุ่มธรรมชำติ พบ 2 ถ้อยค ำ  

ได้แก่    เดือนดับ    ดอกทอง 

11. กลุ่มกิริยำอำกำร พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่    เงอะงะ 

 

3.2 โครงสร้างประสม 

 โครงสร้ำงประสม หมำยถึง หมำยถึง ถ้อยค ำบริภำษที่มีหน่วยศัพท์ปรำกฏร่วมกันหรือ

ประกอบกัน ตั้ งแต่  2 หน่วยศัพท์ขึ้นไป อำจจะอยู่ ในกลุ่มควำมหมำยเดียวกันหรือคนละ 

กลุ่มควำมหมำยก็ได้ พบ 4 กลุ่ม ดังนี้  
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3.2.1 โครงสร้างประสม 2 หน่วยศัพท์  

  โครงสร้ำงประสม 2 หน่วยศัพท์ แบ่งได้ 46  กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มอวัยวะ + รูปลักษณ์ พบ 56 ถ้อยค ำ  

ตัวอย่าง  แข่ว  +  สวก 

  ตา  +  สวด 

  ปาก  +  เว่อ 

2. กลุ่มอวัยวะ + สัตว์ พบ 22 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  หน้า + ปวก 

  ข่อสอก + หมา 

  สะหมอง + ฮวก 

3. กลุ่มอวัยวะ + สิ่งของ พบ 19 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  ปาก + กะแบะ 

  คิ้ว +  สะพานพะลามสอง 

  หน้า + โหล 

4. กลุ่มอวัยวะ  +นิสัย พบ 5 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  หน้ำ  + มึน 

  ปำก + ส ำมะแจ๊ะ  

  โค็ย + เคียว 

5. กลุ่มอวัยวะ + กิริยำอำกำร พบ  4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  หน้า  + บ่อาย 

  ผม + บ่หวี 

6. กลุ่มอวัยวะ + อวัยวะ พบ 4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  หน้า + หี  

  หน้า + หน่อแตด 

  ฮูขี  + ฮูดาก 
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7. กลุ่มอวัยวะ + บุคคล พบ 3 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + เสดถี 

  ขี  + กู 

  หน้า + ลัดถะบาน   

8. กลุ่มอวัยวะ + ผี พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + ผี 

9. กลุ่มสัตว์ + รูปลักษณ์ พบ 10 ถ้อยค ำ  

ตัวอย่าง  แฮ้ง  + โห่ 

  หมา + บ่อยาก 

  อึ ง + ยืน  

10. กลุ่มสัตว์ + กิริยำอำกำร พบ 10 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  ขี กะตืก + แป 

  ลิง + โกก 

  หมี + เถ่า 

11. กลุ่มสัตว์ + สัตว์ พบ 2 ถ้อยค ำ  

ได้แก่  เห็บ + หมา 

  ฮวก + ขี คันคาก 

12. กลุ่มสัตว์ + สิ่งของ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ควย + ทาม* 

13. กลุ่มสัตว์ + ธรรมชำติ  พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ด้วง + พูเขา 

14. กลุ่มสัตว์ + ผี พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  สัด +  นะลก 

15. กลุ่มสัตว์ + อวัยวะ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  เห็บ + ปีก 

                                                           
* ทำม หมำยถึง ที่รำบลุม่มีน้ ำท่วมถงึตำมฤดูกำล, นำที่มีน้ ำท่วมในฤดนู้ ำหลำกเรียกว่ำ นำทำม 
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16. กลุ่มบุคคล + รูปลักษณ์ พบ 14 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  เสดถี +  ใหญ่ 

  ดาลา + ใหญ่ 

  ผู้งาม + เลิก   

17. กลุ่มบุคคล + บุคคล พบ 8 ถ้อยค ำ  

ตัวอย่าง  ลูก + พะอิน 

  โคด + แม่ 

  หลาน + เทวะดา 

18. กลุ่มบุคคล + สัตว์ พบ 4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  ซาด + หมา 

  นาม + หมา  

  แนว + หมา 

19. กลุ่มบุคคล + นิสัย พบ 3 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ซาด + ซัว 

  เซื อ + บ่ดี 

  แนว + บ่ดี  

20. กลุ่มบุคคล + สิ่งของ พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  คุนนาย + แปดแสน 

  คุนนาย + สามสะหลึง 

21. กลุ่มบุคคล + โรค พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ซุม + ห่า 

22. กลุ่มกิริยำอำกำร + สติปัญญำ พบ 7 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  บ่ม ี + ปันญา 

  บ่ม ี + ควมคิด 

  บ่ + เต็มบาด 

23. กลุ่มกิริยำอำกำร + นิสัย พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  บ่ + ฮู้ควม  
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  บ่ + ฮู้พาสา 

24. กลุ่มกิริยำอำกำร + รูปลักษณ์ พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  บ่ + งาม  

  บ่ + สวย 

25. กลุ่มกิริยำอำกำร + อวัยวะ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  บ่ม ี + มันสะหมอง 

26. กลุ่มกิริยำอำกำร + บุคคล พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  บ่ม ี + เซื อสายลายล่อง 

27. กลุ่มนิสัย + อวัยวะ พบ 4 ถ้อยค ำ  

ตัวอย่าง  เคียว + มือ 

  เคียว + ปาก 

  จังไล + ปาก 

28. กลุ่มนิสัย + นิสัย พบ 4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  เลว + ละย่า 

  สันดาน + เสีย 

  สันดาน + สะถุน 

29. กลุ่มนิสัย + รูปลักษณ์ พบ 4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  มึน + ใหญ่ 

  ขี ค่าน + ใหญ่ 

  ซัว + ใหญ่ 

30. กลุ่มนิสัย + สิ่งของ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  กะแล่ด + ยาซอง 

31. กลุ่มนิสัย + ธรรมชำติ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  จังไล + ไฟไหม้ 

32. กลุ่มผี + กิริยำอำกำร พบ 12 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  ปอบ + ถั ง 

  ปอบ + แก่ 
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  ปอบ + ทื น 

33. กลุ่มผี + โรคภัย พบ 1ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ผี + ห่า   

34. กลุ่มผี + สติปัญญำ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ผี + บ้า 

35. ผี + รูปลักษณ์ พบ 1 ถ้อยค ำ  

ได้แก่  นะลก + ใหญ่ 

36. กลุ่มผี + ผี พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  เปด + นะลก 

37. กลุ่มสิ่งของ + สัตว์ พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ฝาเฮียน + ขี กะตืก 

  เล้าข้าว + หมา  

38. กลุ่มสิ่งของ + รูปลักษณ์ พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ก้อนค่า + ใหญ่ 

  ทองค่า + ใหญ่ 

39. กลุ่มสิ่งของ + คน พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ทองค่า + ของแม่ 

40. กลุ่มโรคภัย + กิริยำอำกำร พบ 21 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่าง  พาก + แดก 

  พาก + หญ ่า 

  ห่า + ขั ว 

41. กลุ่มโรคภัย + สัตว์ พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  กบ + สิว 

  ปวก + อ่ามะพาด 

42. กลุ่มรูปลักษณ์ + บุคคล พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ขี ล่าย + ลัดถะบาน 
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43. กลุ่มรูปลักษณ์ +รูปลักษณ์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ขี ล่าย + หลวง 

44. กลุ่มสติปัญญำ +อวัยวะ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ปึก + กะหลึน 

45. กลุ่มสติปัญญำ + สิ่งของ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ปึก + แป้น 

46. กลุ่มธรรมชำติ + สิ่งของ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ดอก + ทอง 

 

3.2.2 โครงสร้างประสม 3 หน่วยศัพท์  

  โครงสร้ำงประสม 3 หน่วยศัพท์ แบ่งได้ 35  กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มอวัยวะ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ พบ 4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  หัว + บ่มี + สะหมอง 

  แตด + ปก + ตา  

  ห ี + ปก + ตา 

2. กลุ่มอวัยวะ + กิริยำอำกำร + สิ่งของ พบ 3 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + บ่มี + อย. 

  ห ี + บ่มี + อย. 

  ห ี + บ่ผ่าน + อย.    

3. กลุ่มอวัยวะ + อวัยวะ + กิริยำอำกำร พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + เล็บ + ขบ 

  หน้า + กระดูก + หัก 

4. กลุ่มอวัยวะ + สิ่งของ + กิริยำ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + ส้วม + แตก 

5. กลุ่มอวัยวะ + ผี + กิริยำอำกำร พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + นะลก + ลงโทษ 
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6. กลุ่มอวัยวะ +อวัยวะ + รูปลักษณ์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + สันตีน + แตก 

7. กลุ่มอวัยวะ + อวัยวะ + สัตว์พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + ข่อสอก + หมา 

  หน้า + ส้นตีน + หมา 

8. กลุ่มอวัยวะ + สัตว์ + กิริยำอำกำร พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + ม้า + หาว 

9. กลุ่มอวัยวะ + กิริยำอำกำร + รูปลักษณ์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + บ่ดี + ใหญ ่

10. สัตว์ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ พบ 23 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  แฮ้ง + เจาะ + ไส้ 

  หมา + กิน + หัวใจ 

  หนอน + เจาะ + ปาก 

11. กลุ่มสัตว์ + กิริยำอำกำร + สิ่งของ พบ 10 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  บึ้ง + ตื น + เสียม 

  อึ ง + บืน + คุ 

  ฮวก + ตื น + สะหวิง 

12. กลุ่มสัตว์ + กิริยำอำกำร + บุคคลพบ 4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  หมา + สี  + แม่ 

  หมา + สี  + พ่อ 

  หมา + สี  + โคดแม ่

13. กลุม่สัตว์ + กิริยำอำกำร + ธรรมชำติ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  จอนฟอน + บุ + น้่าหมอก 

14. กลุ่มสัตว์ + กิริยำอำกำร + สัตว์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  แฮ้ง + กิน + หมาเน่า 

15. กลุ่มผี + กิริยำอำกำร + อวัยวะ พบ 17 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  ปอบ + แก่ + ไส้ 
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  ปอบ + หญ ่า + ซ้ีน 

  ผี + เจาะ + ปาก 

16. กลุ่มผี + กิริยำอำกำร + สิ่งของ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ผี + คอน + โลง  

17. กลุ่มผี + อวัยวะ + สัตว์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ปอบ + หน้า + ปวก 

18. กลุ่มผี + สิ่งของ + สิ่งของ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  เวน + ตะไล + ไฟพะเนียง  

19. กลุ่มผี+ รูปลักษณ์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ปอบ + นะลก + ใหญ ่

20. กลุ่มบุคคล + บุคคล + บุคคล พบ 3 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + อี + เทวะดา 

  ลูก + อี + กะหรี  

  โคดพ่อ + โคดแม่ + มึง 

21. กลุ่มบุคคล + บุคคล + ผี พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + อี + ผีปอบ 

  ลูก + อี + เปด 

22. กลุ่มบุคคล +กิริยำ + บุคคล พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  เซื อ + บ่ทิ้ง + แถว 

23. กลุ่มบุคคล + บุคคล + โรค พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + อี + ห่า 

24. กลุ่มนิสัย + กิริยำอำกำร + บุคคล พบ 4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  ซัว + ซาง + แม่ 

  ซัว + ซาง + พ่อ 

  ซัว + คือ + แม่ 

25. กลุ่มนิสัย + คน + สัตว์ พบ 2 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ซัว + ซาด + หมา 
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  ซัวซาม + นาม + หมา 

26. กลุม่นิสัย + กิริยำ + สัตว์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ซัว + ส ่า + หมา  

27. กลุ่มนิสัย + นิสัย + สัตว์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  เลว + ละย่า + หมา 

28. กลุ่มสิ่งของ + กิริยำ + อวัยวะ พบ 3ถ้อยค ำ 

ได้แก่  แก้ว + คูน + หน้า 

29. กลุ่มสิ่งของ + กิริยำอำกำร + กิริยำอำกำร พบ 1ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ไม ่ + ยืน + ตาย 

30. กลุ่มโรคภัย + กิริยำอำกำร+ อวัยวะ พบ 68 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  พาก + แดก + ดาก 

  พาก + เจาะ + ไส้ 

  ห่า + กิน + หัว 

31. กลุ่มโรคภัย + กิริยำอำกำร + สิ่งของ พบ 1ถ้อยค ำ 

ได้แก่  พาก + จืน + น้่ามัน 

32. กลุ่มรูปลักษณ ์+ อวัยวะ + สัตว์ พบ 1ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ด่า + ตับ + เป็ด 

33. กลุ่มรูปลักษณ ์+ สิ่งของ + รูปลักษณ์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  เตี้ย + บักขาม + ข่อเดียว 

34. กลุ่มกิริยำอำกำร + สัตว์ + กิริยำอำกำร พบ 14 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  ชิง + หมา + เกิด 

35. กลุ่มธรรมชำติ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ พบ 4 ถ้อยค ำ 

ตัวอย่ำง  ฟ้า + ผ่า + ปาก 

  ฟ้า + ผ่า + หน้า 

  ฟ้า + ผ่า + หัว  
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3.2.3 โครงสร้างประสม 4 หน่วยศัพท์  

  โครงสร้ำงประสม 4 หน่วยศัพท์ แบ่งได้ 36  กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มบุคคล + บุคคล + อวัยวะ + รูปลักษณ์ พบ 3 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + อี + หี + ตี  

  ลูก+ อี + หี + เหม็น 

  ลูก+ อี + หี + โต้น  

2. กลุ่มคคล + บุคคล + อวัยวะ + นิสัย พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก+ อี + หี+ เคียว 

3. กลุ่มบุคคล +บุคคล + ชำติก ำเนิด + นิสัย พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + อี + ซาด + ซัว 

4. กลุ่มบุคคล + บุคคล + ชำติก ำเนิด + สัตว์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + บัก + ซาด + หมา 

5. กลุ่มบุคคล +บุคคล + ผี +กิริยำอำกำร พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + บัก + ปอบ + ถั ง 

6. กลุ่มบุคคล +บุคคล + บุคคล + กิริยำอำกำร พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + อี + พ่อแม่ + บ่สั งสอน 

7. กลุ่มบุคคล +บุคคล + อวัยวะ + สัตว์ พบ 1  ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + อี + แตด + ปลาหลด 

8. กลุ่มอวัยวะ +สัตว์ + สติปัญญำ + สัตว์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  สะหมอง  +  หมา + ปันญา + ควย 

9. กลุ่มอวัยวะ + นิสัย + อวัยวะ + นิสัย พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  หน้า + มึน + หน้า + หยาบ 

10. กลุ่มสิ่งของ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ + บุคคล พบ 3 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ทองค่า + ฟาด + คอ + มึง 

  ทองค่า + ฟาด + หัว + มึง 

  ทองดี + ฟาด + หัว + มึง 
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11. กลุ่มสิ่งของ + รูปลักษณ์ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ทองค ำ + ก้อน +  ทอ + แข้ง 

12. กลุ่มสัตว์ + รูปลักษณ์ + อวัยวะ + รูปลักษณ์ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลิง + โกก + ดาก + ด้าน 

13. กลุ่มกิริยำ + สติปัญญำ + กิริยำ +สติปัญญำ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  บ่ + คิด + บ่ + อ่าน 

14. กลุ่มนิสัย + นิสัย + นิสัย + กิริยำอำกำร + สิ่งของ พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  เลว + ละย่า + ต่า + บอน 

 

3.2.4 โครงสร้างประสม 5 หน่วยศัพท์  

  โครงสร้ำงประสม 5 หน่วยศัพท์ แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มบุคคล +โรค + กิริยำอำกำร + อวัยวะ พบ 1 ถ้อยค ำ  

ได้แก่  ลูก + อี + ห่า + กิน + หัว 

2. กลุ่มบุคคล +บุคคล + กิริยำอำกำร + บุคคล + บุคคล พบ 1 ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ลูก + พ่อ + สี  + แม่ + มึง  

3. กลุ่มสิ่งของ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ + บุคคล + กิริยำอำกำร พบ 1 

ถ้อยค ำ 

ได้แก่  ทองค่า + ห้อย + คอ + มึง + ตาย 

 

 ผลจำกกำรศึกษำกลุ่มโครงสร้ำงของหน่วยศัพท์ในถ้อยบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำนทั้งสิ้น 

560 ถ้อยค ำ พบโครงสร้ำงหน่วยศัพท์ 2 แบบ คือ โครงสร้ำงเดี่ยวและโครงสร้ำงประสม รวมทั้งสิ้น 

109 โครงสร้ำง ผู้วิจัยสรุปภำพรวมกำรปรำกฏกลุ่มควำมหมำยของหน่วยศัพท์ ดังตำรำงต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 7 โครงสร้ำงของกลุ่มควำมหมำยและค่ำเฉลี่ยร้อยละในถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำน 

โครงสร้าง กลุ่มความหมาย จ านวน ร้อยละ 

โครงสร้างเดี่ยว 1.กลุ่มลักษณะนิสัย 37 6.96 
 2.กลุ่มสัตว์ 30 5.35 

 3.กลุ่มรูปลักษณ์ 12 2.14 
 4.กลุ่มบุคคล 12 2.14 

 5.กลุ่มผี/ควำมเชื่อ 10 1.78 

 6.กลุ่มสิ่งของ 7 1.25 
 7.กลุ่มอวัยวะ 6 1.07 

 8.กลุ่มโรคภัย 4 0.53 
 9.กลุ่มสติปัญญำ 3 0.17 

 10.กลุ่มธรรมชำติ 2 0.17 
 11.กลุ่มกิริยำอำกำร 1 0.17 

โครงสร้างประสม    
-2 หน่วยศัพท์ 1.อวัยวะ + รูปลักษณ์ 56 10 

 2.อวัยวะ + สัตว์ 22 3.92 
 3.อวัยวะ + สิ่งของ 19 3.39 

 4.อวัยวะ + นิสัย 5 0.89 
 5.อวัยวะ + กิริยำอำกำร 4 0.71 

 6.อวัยวะ + อวัยวะ 4 0.71 

 7.อวัยวะ + บุคคล 3 0.53 
 8.อวัยวะ + ผี 1 0.17 

 9.สัตว์ + รูปลักษณ์ 10 1.78 
 10.สัตว์ + กิริยำอำกำร 10 1.78 

 11.สัตว์ + สัตว์ 2 0.35 
 12.สัตว์ + สิ่งของ 1 0.17 

 13.สัตว์ + ธรรมชำติ 1 0.17 
 14.สัตว์ + ผี/ควำมเชื่อ 1 0.17 

 15.สัตว์ + อวัยวะ 1 0.17 
 16.บุคคล + รูปลักษณ์ 14 2.5 

 17.บุคคล + บุคคล 8 1.42 
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โครงสร้าง กลุ่มความหมาย จ านวน ร้อยละ 

 18.บุคคล + สัตว์ 4 0.71 
 19.บุคคล + นิสัย 3 0.53 

 20.บุคคล + สิ่งของ 2 0.35 
 21.บุคคล + โรค 2 0.35 

 22.กิริยำอำกำร + สติปัญญำ 7 1.25 
 23.กิริยำอำกำร + นิสัย 2 0.35 

 24.กิริยำอำกำร + รูปลักษณ์ 2 0.35 

 25.กิริยำอำกำร + อวัยวะ 1 0.17 
 26.กิริยำอำกำร + บุคคล 1 0.17 

 27.นิสัย + อวัยวะ 4 0.71 
 28.นิสัย + นิสัย 4 0.71 

 29.นิสัย +รูปลักษณ ์ 4 0.71 
 30.นิสัย + สิ่งของ 1 0.17 

 31.นิสัย + ธรรมชำต ิ 1 0.17 
 32.ผี + กิริยำอำกำร 12 2.14 

 33.ผี + โรคภัย 1 0.17 
 34.ผี + สติปัญญำ 1 0.17 

 35.ผี +รูปลักษณ ์ 1 0.17 
 36.ผี + ผี 1 0.17 

 37.สิ่งของ + สัตว์ 2 0.35 

 38.สิ่งของ + รูปลักษณ์ 2 0.35 
 39.สิ่งของ + คน 1 0.17 

 40.โรคภัย + กิริยำอำกำร 21 3.75 
 41.โรคภัย + สัตว์ 2 0.35 

 42.รูปลักษณ์ + บุคคล 1 0.17 
 43.รูปลักษณ์ + รูปลักษณ์ 1 0.17 

 44.สติปัญญำ + อวัยวะ 1 0.17 
 45.สติปัญญำ + สิ่งของ 1 0.17 

 46.ธรรมชำติ + สิ่งของ 1 0.17 
-3 หน่วยศัพท์ 1.อวัยวะ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ 4 0.71 

 2.อวัยวะ + กิริยำอำกำร + สิ่งของ 3 0.53 
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โครงสร้าง กลุ่มความหมาย จ านวน ร้อยละ 

 3.อวัยวะ + อวัยวะ + กิริยำอำกำร 2 0.35 
 4.อวัยวะ + สิ่งของ + กิริยำ 1 0.17 

 5.อวัยวะ + ผี + กิริยำอำกำร 1 0.17 
 6.อวัยวะ + อวัยวะ +รูปลักษณ ์ 1 0.17 

 7.อวัยวะ + อวัยวะ +สัตว ์ 1 0.17 
 8.อวัยวะ + สัตว์ + กิริยำอำกำร 1 0.17 

 9.อวัยวะ + กิริยำอำกำร + รูปลักษณ์ 1 0.17 

 10.สัตว์ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ 23 4.1 
 11.สัตว์ + กิริยำอำกำร + สิ่งของ 10 1.78 

 12.สัตว ์+ กิริยำอำกำร + บุคคล 4 0.71 
 13.สัตว์ + กิริยำอำกำร + ธรรมชำต ิ 1 0.17 

 14.สัตว ์+ กิริยำอำกำร + สัตว ์ 1 0.17 
 15.ผี + กิริยำอำกำร +อวัยวะ 17 3.03 

 16.ผี + กิริยำอำกำร +สิ่งของ 1 0.17 
 17.ผี + อวัยวะ + สัตว ์ 1 0.17 

 18.ผี + สิ่งของ + สิ่งของ 1 0.17 
 19.ผี + ผี + รูปลักษณ ์ 1 0.17 

 20.บุคคล + บุคคล + บุคคล 3 0.53 
 21.บุคคล + บุคคล + ผ ี 2 0.35 

 22.บุคคล + กิริยำอำกำร + บุคคล 1 0.17 

 23.บุคคล + บุคคล + โรค 1 0.17 
 24.นิสัย + กิริยำอำกำร + บุคคล 4 0.71 

 25.นิสัย + คน + สัตว์ 2 0.35 
 26.นิสัย  + กิริยำอำกำร + สัตว์ 1 0.17 

 27.นิสัย + นิสัย + สัตว ์ 1 0.17 
 28.สิ่งของ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ 2 0.35 

 29.สิ่งของ+กิริยำอำกำร+กิริยำอำกำร 1 0.17 
 30.โรคภัย +กิริยำอำกำร+อวัยวะ 68 12.14 

 31.โรคภัย + กิริยำอำกำร + สิ่งของ 1 0.17 
 32.รูปลักษณ ์+ อวัยวะ + สัตว์ 1 0.17 

 33.รูปลักษณ์ + สิ่งของ + รูปลกัษณ์ 1 0.17 
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โครงสร้าง กลุ่มความหมาย จ านวน ร้อยละ 

 34.กิริยำอำกำร + สัตว์ + กิริยำอำกำร 1 0.17 
 35.ธรรมชำติ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ 1 0.17 

- 4 หน่วยศัพท์ 1.บุคคล + บุคคล + อวัยวะ + นิสัย 2 0.35 
 2.บุคคล + บุคคล + อวัยวะ + รูปลักษณ ์ 2 0.35 

 3.บุคคล + บุคคล + ชำติก ำเนดิ + นิสัย 2 0.35 
 4.บุคคล + บุคคล + ชำติก ำเนดิ + สัตว์     1 0.17 

 5.บุคคล  + บุคคล + ผี +กิริยำอำกำร 1 0.17 

 6.บุคคล + บุคคล + บุคคล + กิริยำอำกำร 1 0.17 
 7.บุคคล + บุคคล + อวัยวะ + สัตว ์ 1 0.17 

 8.อวัยวะ + สัตว ์+ สติปัญญำ + สัตว์ 1 0.17 
 9.อวัยวะ + นิสัย + อวัยวะ + นิสัย 1 0.17 

 10.สิ่งของ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ + บุคคล 3 0.53 
 11.สิ่งของ +รูปลักษณ์ + กิริยำอำกำร +อวัยวะ 1 0.17 

 12.สัตว์ + รูปลักษณ์ + อวัยวะ + รูปลักษณ์ 1 0.17 
 13.กิริยำ + สติปัญญำ + กิริยำอำกำร +สติปัญญำ 1 0.17 

 14.นิสัย+นิสัย + กิริยำอำกำร + สิ่งของ 1 0.17 
- 5 หน่วยศัพท์ 1.บุคคล + บุคคล + โรค + กิริยำอำกำร + อวัยวะ 1 0.17 

 2.บุคคล + พ่อ+ กิริยำอำกำร + บุคคล + บุคคล 1 0.17 

 
3.สิ่งของ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ + บุคคล + กิริยำ
อำกำร 

1 0.17 

 รวม 560 100 

 

 จำกตำรำงแสดงให้เห็นโครงสร้ำงของหน่วยศัพท์ของถ้อยค ำบริภำษ จำกกำรศึกษำ

ถ้อยค ำบริภำษทั้งหมด 560 ถ้อยค ำ สำมำรถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ดังนี้  

 1. โครงสร้ำงเดี่ยว พบ 122 ถ้อยค ำ แบ่งได้เป็น 11 โครงสร้ำง คิดเป็นร้อยละ 21.9  

 2. โครงสร้ำงประสม 2 หน่วยศัพท์ พบ 249 ถ้อยค ำ แบ่งได้เป็น 46 โครงสร้ำง คิดเป็น 

ร้อยละ 42.77 

 3. โครงสร้ำงประสม 3 หน่วยศัพท์ พบ 166 ถ้อยค ำ แบ่งได้เป็น 35 โครงสร้ำง คิดเป็น 

ร้อยละ29.38 
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 4. โครงสร้ำงประสม 4 หน่วยศัพท์ พบ 19 ถ้อยค ำ แบ่งได้เป็น 14 โครงสร้ำง คิดเป็น 

ร้อยละ 3.28 

 5. โครงสร้ำงประสม 5 หน่วยศัพท์ พบ 3 ถ้อยค ำ แบ่งได้เป็น 3 โครงสร้ำง คิดเป็น 

ร้อยละ 0.51  

ภำพที่ 7 ภำพแผนภูมิแสดงโครงสร้ำงหน่วยศัพท์ในถ้อยค ำบริภำษ 

 

 โครงสร้ำงหน่วยศัพท์ของถ้อยถ้อยค ำบริภำษในภำษำไทยถิ่นอีสำน พบว่ำ มีโครงสร้ำง

หน่วยศัพท์ทั้งสิ้น 109 โครงสร้ำง แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มโครงสร้ำงเดี่ยว 11 โครงสร้ำง และ

กลุ่มโครงสร้ำงประสม มีทั้งหมด 98 โครงสร้ำง ท ำให้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำถ้อยค ำบริภำษของผู้พูด

ภำษำไทยถิ่นอีสำนจะใช้แบบโครงสร้ำงประสมเป็นส่วนใหญ่ เพรำะควำมหมำยของถ้อยค ำแบบ

ประสมที่เกิดจำกกลุ่มควำมหมำยมำกกว่ำ 1 กลุ่มมำรวมกัน จะเพ่ิมรุนแรงของถ้อยค ำ ระบำยควำม

โกรธได้สะใจมำกกว่ำ ผู้บริภำษจะรู้สึกว่ำได้ระบำยอำรมณ์และใช้ค ำได้มำกกว่ำโครงสร้ำงแบบเดี่ยว 

เช่น จำกถ้อยค ำ “ห่ำ” จะเพ่ิมเป็น “ห่ำขั่ว” “ห่ำกินหัว” “ห่ำจกตับจกไต” จำก “พำก” เพ่ิมเป็น 

“พำกแดก” “พำกแดกดำก” หรือจำกกำรสังเกตค ำอ่ืน เช่น “ห่ำถั่ง” “แฮ้งแก่ไส้” “ปอบกินสะ

หมอง” “ใจหมำ” “หน้ำฮวก” พบว่ำมีทั้งค ำว่ำ “ห่ำ” “แฮ้ง” “ปอบ” “ใจ” “หน้ำ” จึงท ำให้

โครงสร้ำงของกลุ่มควำมหมำยแบบโครงสร้ำงประสมปรำกฏมำกกว่ำโครงสร้ำงเดี่ยว 
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บทที่ 4 
การใช้ถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 

 โดยทั่วไปกำรศึกษำภำษำของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจำกกำรศึกษำโครงสร้ำงทำง

ภำษำแล้ว ลักษณะกำรใช้ภำษำก็เป็นส่วนส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้เข้ำใจภำษำนั้นยิ่งขึ้น ในบทนี้

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษใน 2 ประเด็นดังนี้  

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 2. ควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน 

 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 กำรศึกษำที่มีจุดมุ่งหมำยเกี่ยวกับภำษำหรือเน้นภำษำเป็นหลัก เช่น กำรวิเครำะห์ 

หำแบบแผนหรือกฎเกณฑ์กำรใช้ภำษำที่แปรตำมปัจจัยทำงสังคม กำรศึกษำเช่นนี้ท ำให้เรำเข้ำใจ

ธรรมชำติของภำษำได้ดียิ่งขึ้น (อมรำ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544: 11) กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้

ถ้อยค ำบริภำษ คือ กำรวิเครำะห์กำรใช้และควำมหมำยเฉพำะถ้อยค ำบริภำษว่ำน ำไปใช้และ 

มีข้อจ ำกัดในกำรใช้อย่ำงไร แม้บำงครั้งอำจจะไม่สำมำรถตัดสินได้อย่ำงชัดเจนว่ำถ้อยค ำนั้นใช้กับใคร 

เพศใดหรือวัยใดได้ชัดเจนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็น แต่จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บอกภำษำในงำนนี้ก็ยังพบ

ร่องรอยหรือลักษณะของค ำปรำกฏอยู่ ผู้วิจัยพบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะเฉพำะของถ้อยค ำบริภำษ

ภำษำไทยถิ่นอีสำน คือ ปัจจัยทำงสังคม กล่ำวคือ ถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำนจะมีควำมสัมพันธ์

กับปัจจัยทำงสังคม ได้แก่ เพศของผู้ถูกบริภำษ วัยของผู้บริภำษ และเจตนำของผู้บริภำษ ดังนี้ 

 1. กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่อง “เพศของผู้ถูกบริภำษ” 

 2. กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่อง “วัยของผู้บริภำษ” 

 3. กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับ “เจตนำแสดงอำรมณข์องผู้บริภำษ” 
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1.1 ถ้อยค าบริภาษกับปัจจัยเรื่อง “เพศของผู้ถูกบริภาษ” 

 จำกกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่องเพศ พบว่ำข้อมูลกำรใช้ของถ้อยค ำบำงกลุ่ม

จะมีกำรใช้ที่แตกต่ำงไปจำกถ้อยค ำส่วนใหญ่ แม้ว่ำอำจจะพบเพียงจ ำนวนไม่มำก แต่ก็ยังเป็นร่องรอย

ควำมหมำยของกลุ่มถ้อยค ำนั้นๆ สำมำรถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  

 

1.1.1 ถ้อยค าบริภาษที่ใช้กับเพศชาย 

  ถ้อยค ำที่ใช้บริภำษเพศชำย จำกข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์และตัวอย่ำง

ประโยคของผู้บอกข้อมูลส่วนใหญ่เป็นถ้อยค ำที่มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ สิ่งที่ผู้ชำยประพฤติ

ตัวไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม เอำรัดเอำเปรียบกับผู้หญิง หรือประพฤติผิดกับหญิงที่ไม่ภรรยำของตน พบ

ทั้งสิ้น 29 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 5.18 เช่น เห็บ เห็บหมา เห็บปีก แมงดา หน้าหน่อแตด หน้าหี  

หน้าหม้อ โคยเคียว โคยเสียก แก้วคูณหน้า  เป็นต้น 

ตัวอย่ำงที่ 1   

 “ไปน่าแม่หญิงผู้นั น ไปน่าแม่หญิงผู้นี  คือสิว่าเจ้าของ

คักเนาะ บักเห็บปีกเอ๊ย”  

 (ไปกับผู้หญิงคนนั้น ไปกับผู้หญิงคนนี้ คงจะคิดว่าตัวเอง

เจ๋งเนอะ ไอ้เห็บปีกเอ๊ย)   

  

  จำกตัวอย่ำง “เห็บปีก” คือ เห็บที่มีปีก เห็บ เป็นปรสิตชนิดหนึ่งที่ด ำรงชีวิต

อยู่โดยกำรเกำะอยู่บนตัวสัตว์ชนิดอ่ืน เช่น ม้ำ ลำ แพะ หมู หมำ และดูดกินเลือดสัตว์ชนิดนั้นเป็น

อำหำร ค ำว่ำ “เห็บปีก” สื่อควำมหมำยเชิงลบในวัฒนธรรมกำรใช้ภำษำ ใช้บริภำษเพศชำยที่ชอบหำ

ผลประโยชน์กับผู้หญิง อำศัยน้ ำพักน้ ำแรงจำกผู้หญิงมำใช้ด ำรงชีวิต เปรียบเหมือนตัวเห็บที่ด ำรงชีวิต

โดยใช้ปำกเจำะเลือดบนสัตว์อ่ืน ทว่ำในถ้อยค ำบริภำษดังกล่ำวผู้บริภำษเพ่ิมควำมหมำยด้ำนลบให้เป็น

เห็บมีปีกขึ้นมำ เพ่ือขยำยควำมหมำยของถ้อยค ำ เปรียบผู้ชำยคนนั้นที่อำจจะไม่ได้ประพฤติตัวไม่ดี  
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แค่กับผู้หญิงเพียงคนเดียว แต่สำมำรถเปลี่ยนผู้หญิงหรือหำที่เกำะใหม่ได้อย่ำงรวดเร็วเหมือนตัวเห็บที่

มีปีก พร้อมจะบินไปเกำะกินเลือดสัตว์ใหม่ได้อยู่เสมอ 

ตัวอย่ำงที่ 2   

 “บักขี้คุกเอ๊ย ซัวซาดหมาอิหลีมึงหนิ หาแต่แนวมาเฮ็ดให้

กูบ่ส ่าบายใจอยู่บ่เซาจักเทือ”  

 (ไอ้ขี้คุกเอ๊ย ชั วชาติหมาจริงๆเลยมึงเนี ย หาเรื องมาท่าให้

กูไม่สบายใจไม่หยุดสักที) 

  จำกตัวอย่ำง “ขี้คุก” ควำมหมำยตำมรูปภำษำ คือ เคยต้องโทษจ ำคุก

มำแล้ว นั่นหมำยถึงเคยท ำผิดกฎหมำย มีควำมประพฤติไม่ดี หรือสร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน ปกติ

แล้วถ้อยค ำบริภำษดังกล่ำวจะใช้ว่ำกล่ำวคนที่เคยถูกลงโทษจ ำคุกมำแล้ว ทว่ำในบริบทดังกล่ำวเป็น

ควำมหมำยเชิงเปรียบเทียบบุคคลที่ชอบสร้ำงควำมเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ควำมประพฤติไม่ดี กระท ำกำร

หรือมีกิริยำชั่ว โดยบุคคลนั้นไม่จ ำเป็นต้องเคยจ ำคุกมำก่อนก็ได้ เพรำะหำกกระท ำตัวต่ ำช้ำ เลวทรำม 

ท ำให้คนอ่ืนเดือดร้อน ก็ไม่ต่ำงอะไรกับคนที่เคยต้องโทษมำก่อน และถ้อยค ำนี้ มักจะใช้กับเพศชำย 

เช่น คนที่ชอบดื่มเหล้ำแล้วมักไปมีเรื่องกับคนอ่ืน คนที่เป็นนักเลงชอบหำเรื่องกับคนอ่ืน หำเรื่องใส่ตัว 

สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ ควำมประพฤติที่ไม่ดีในทำงนี้จะปรำกฏกับเพศชำยเป็นส่วนใหญ่ จึง

ท ำให้ถ้อยค ำดังกล่ำวกลำยเป็นถ้อยค ำบริภำษกำรกระท ำตัวที่เป็นควำมผิดร้ำยแรงของผู้ชำย 

ตัวอย่ำงที่ 3   

 “งานบ่เฮ็ด กะสิซ ่าแมงดาตั้ว เมียคนที ห้าปานนั้น”  

 (งานไม่ท่า ก็คงเหมือนแมงดาแหละ เมียคนที ห้าขนาด

นั้น) 

  จำกตัวอย่ำง “แมงดา” คือชื่อแมลงชนิดหนึ่งในท้องถิ่นที่มีตัวอ่อนอยู่ในน้ ำ 

ตัวเต็มวัยมักบินเข้ำหำแสงไฟ ตัวผู้จะมีต่อมกลิ่นนิยมน ำไปผสมอำหำร เรียกอีกอย่ำงว่ำ “แมลงดำนำ”

แต่พฤติกรรมที่น ำมำใช้บริภำษในตัวอย่ำงเป็นกำรน ำไปเปรียบกับแมลงดำทะเลซึ่งเป็นแมลงดำอีก

ชนิดหนึ่ง เพรำะแมลงดำทะเลเมื่อถึงฤดูกำลผสมพันธุ์ ตัวผู้จะเกำะบนหลังเพศเมียโดยกำรใช้ตะขอ

เกี่ยวตัวเมียเอำไว้ตลอดฤดูกำรผสมพันธุ์ ตัวเมียไปไหน ผู้ก็จะเกำะติดไปด้วยตลอด และตอนวำงไข่ 
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ตัวเมีย ก็ยังมีหน้ำที่ขุดหลุม และวำงไข่ ส่วนตัวผู้จะรอปล่อยน้ ำเชื้ อเข้ำไปผสมอย่ำงเดียว และ

พฤติกรรมเกำะตัวเมียแบบนี้ เลยท ำให้คนเรำน ำมำเปรียบเทียบผู้ชำยที่เอำเปรียบฝ่ำยหญิง ไม่มีควำม

เป็นผู้น ำ จำกตัวอย่ำงดังกล่ำวได้กล่ำวถึงฝ่ำยชำยที่มีภรรยำถึง 5 คน และไม่ได้ท ำงำน สื่อถึง

พฤติกรรมของชำยคนนั้นว่ำไม่เอำไหน ดูแลใครไม่ได้ เลยต้องเปลี่ยนภรรยำบ่อยเพ่ือให้เขำเลี้ยงดู 

ถ้อยค ำดังกล่ำวจึงน ำมำใช้บริภำษพฤติกรรมผู้ชำยที่ไม่มีควำมเป็นผู้น ำ ไม่เป็นสุภำพบุรุษ ไม่มีศักดิ์ศรี  

 

1.1.2 ถ้อยค าบริภาษทีใ่ช้กับเพศหญิง 

  ถ้อยค ำที่ใช้บริภำษเพศหญิง เป็นถ้อยค ำที่มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรม กำรปฏิบัติตัว กิริยำมำรยำท จะเป็นถ้อยค ำบริภำษที่สื่อถึงควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสมกับ

ลักษณะที่ดีของผู้หญิง เช่น กำรพูด กำรปฏิบัติตัวต่อเพศชำย พบทั้งสิ้น 52 ถ้อยค ำ หรือร้อยละ 9.29 

ถ้อยค ำบริภำษท่ีพบ เช่น  กะแดะ กะหลี  กะแล้ด(ยาซอง) กะเลิง อีแซะและแซนแลน ดัดจะหลิด แตด

สวด ส่ามะแจ๊ะ ปากกะแบะ เป็นต้น 

ตัวอย่ำงที่ 4    

 “คือสิว่าเจ้าของงามหลายเนาะ อีกะแล่ดเอ๊ย” 

 (คงจะคิดว่าตัวเองสวยมาสิน่ะ อีแรดเอ๊ย) 

  จำกตัวอย่ำง “กะแล่ด” หมำยถึง ไม่เรียบร้อย ไม่มีควำมเป็น กุลสตรี กิริยำ

ท่ำทำงไม่เหมำะสม ทั้งกำรแต่งตัวที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกกำลเทศะ กำรพูดจำด้วยน้ ำเสียง  

กระดี๊กระด๊ำ ระริกระรี้ ชอบท ำตัวเด่นให้เป็นที่สนใจ เป็นอำกำรเรียกร้องควำมสนใจจำกเพศตรงข้ำม 

ถ้อยค ำดังกล่ำวมีควำมหมำยตำมรูปภำษำเป็นกำรต ำหนิพฤติกรรมของเพศหญิงที่มักแสดงกิริยำ

อำกำรต่อเพศตรงข้ำมมำกเกินไป ผู้ใหญ่จะมองว่ำไม่งำม ไม่เหมำะสม และบำงครั้งอำจจะใช้บริภำษ

เพศท่ีสำมด้วย 

ตัวอย่ำงที่ 5    

 “มึงอย่าแซะและแซนแลนคักหลาย เขาสิว่าอยากได้ผัว

แต่น้อย” 
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 (มึงอย่าระริกระรี้ให้มากนัก เขาจะหาว่าอยากมีสามีตั้งแต่

ยังเด็ก) 

  จำกตัวอย่ำง “แซะและแซนแลน” หมำยถึง ระริกระรี้ อยู่ไม่สุข ร้อนรน 

ตำมรูปภำษำมีควำมหมำยด้ำนลบ ใช้ว่ำกล่ำวพฤติกรรมกำรแสดงออกของเพศหญิงที่ไม่เหมำะสม

ในทำงชู้สำว เช่น กำรเข้ำหำฝ่ำยชำยอย่ำงออกหน้ำออกตำ ท ำตัวใกล้ชิด แสดงอำกำรว่ำอยำกได้ ไม่มี

ควำมเป็นกุลสตรี ถ้อยค ำดังกล่ำวจึงมีควำมหมำยแสดงกำรต ำหนิกิริยำท่ำทำงของผู้หญิงที่กล้ำเข้ำหำ

ฝ่ำยชำยมำกเกินไป พฤติกรรมดังกล่ำวจะไม่ปรำกฏกับเพศชำย  

ตัวอย่ำงที่ 6    

 “บ่เซาสบเซาปาก ปากกะแบะคักอีหมอนี ” 

 (พูดไม่หยุดซักที พูดมากจริงนางคนนี้) 

  จำกตัวอย่ำง “ปากกะแบะ” หมำยถึง พูดมำก พูดไร้สำระ ตำมรูปภำษำ 

มีควำมหมำยด้ำนลบ ใช้ว่ำกล่ำวเพศหญิงที่พูดมำก ไม่เป็นแก่นสำร รู้หรือไม่รู้ก็พูดได้ทุกเรื่อง  

สร้ำงควำมร ำคำญให้กับคู่หรือกลุ่มสนทนำ หรืออีกกรณีคือใช้ว่ำกล่ำวเด็กหญิงที่พูดจำเกินวัย ช่ำงซัก  

ช่ำงถำม เป็นถ้อยค ำที่ต ำหนิอยู่ในเชิงต่อกำรใช้ค ำพูด ที่อำจจะมำกเกินเหตุ 

 

1.1.3 ถ้อยค าบริภาษที่ใช้กับทุกเพศ 

  ถ้อยค ำบริภำษที่ใช้ทั้งเพศชำยและเพศหญิง มีกลุ่มควำมหมำยหรือเจตนำ

ในกำรใช้ค่อนข้ำงหลำกหลำย ไม่ได้สื่อควำมหมำยเพ่ือบริภำษพฤติกรรมเพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง แต่เป็น

กำรระบำยอำรมณ์โกรธต่อเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมของบุคคล ฉะนั้นถ้อยค ำหนึ่งถ้อยค ำจะสื่อ

ควำมหมำยได้หลำกหลำยแตกต่ำงไปตำมบริบทที่ใช้ พบทั้งสิ้น 479 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 85.53  

ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษที่ใช้ได้ทั้งเพศชำยและเพศหญิง เช่น สันดาน พากแดกดาก ฮูขี  ห่าขั ว ปอบถั ง 

เวนตะไล โคดพ่อโคดแม่ เป็นต้น 
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ตัวอย่ำงที่ 7    

 บักพากแดกดากมึงเอ๊ย จะแมนมึงสิแตกได้ซุมื อเนาะ

เหล้าหนิ 

  (ไอ้เลวเอ๊ย ท่าไมมึงกินได้ทุกวันเลยเหล้าเนี ย) 

  จำกตัวอย่ำง “พากแดกดาก” ควำมหมำยตำมรูปภำษำ คือ พำก หมำยถึง 

โรคระบำดชนิดหนึ่ง เกิดแก่สัตว์ เช่น ไก่ เป็ด วัว ควำย, แดก หมำยถึง กินอย่ำงเกินขนำด และ ดำก 

หมำยถึง ก้น ควำมหมำยตำมรูปภำษำของถ้อยค ำนี้จึงหมำยถึง โรคระบำดกินก้น ซึ่งไม่ได้ให้ควำมรู้สึก

เจ็บปวดต่อผู้ถูกบริภำษแต่อย่ำงใด ทว่ำในกำรรับรู้ของเจ้ำของภำษำนั้นเป็นกำรว่ำกล่ำวด้วยอำรมณ์

ควำมรู้สึกที่โกรธอย่ำงรุนแรง ในอดีต “พำก” เป็นโรคระบำดที่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้คนและ

สัตว์ ระบำดอย่ำงรวดเร็วและรักษำยำก สร้ำงควำมหวำดกลัวให้ผู้คน ท ำให้เกิดควำมรู้สึกระแวงและ

หวำดกลัวต่อโรคชนิดนี้ ครั้นต่อมำวิทยำกำรทำงกำรแพทย์เจริญขึ้น โรคระบำดชนิดนี้ก็เริ่มหำยไป แต่

ภำษำท่ีเคยใช้ยังคงอยู่ พำกจึงเป็นเหมือนสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้ำย สิ่งที่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับผู้คน เมื่อมี

คนหรือเหตุกำรณ์มำท ำให้กระทบอำรมณ์ รู้สึกไม่พอใจ หรือท ำให้โกรธ จึงน ำมำใช้เปรียบเทียบกับ

สิ่งๆนั้นว่ำเป็นเหมือนพำก หรือบำงคนก็ใช้ระบำยอำรมณ์โกรธเหมือนอยำกให้พำกมำท ำร้ำยคนๆนั้น

ด้วย พำก จึงกลำยเป็นค ำที่ใช้บริภำษคนที่ไม่ดีเรื่อยมำ โดยระดับควำมรู้สึกของถ้อยค ำนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

บริบทที่ใช้และควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่ใช้ตำมไปด้วย (ทองหมุน เหล็กกล้ำ, สัมภำษณ์, 2559)    

ตัวอย่ำงที่ 8   

 “ห่าขั่วมึงเอ๊ย เป็นหยังมึงคือลื นควมกูแท่ สิเถียงกูหาสิ

แตกหยัง” 

 (ชั วเอ๊ย ท่าไมมึงมุทะลุอย่างนี้ มึงจะเถียงกูท่าซากอะไร) 

  จำกตัวอย่ำง “ห่าขั่ว” ในบริบทดังกล่ำวเป็นกำรบริภำษคนที่ชอบเถียง พูด

อะไรก็ไม่ฟัง ไม่เข้ำใจ ไม่เชื่อที่เรำบอกกล่ำว ใช้ต่อว่ำได้ทั้งเพศชำยและเพศหญิง ค ำว่ำ “ห่ำ” มำจำก

โรคห่ำ เป็นค ำบริภำษอำจจะคุ้นหูอยู่บ้ำง ส่วนค ำว่ำ “ขั่ว” ในบริบทดังกล่ำวคือค ำว่ำ “คั่ว” เป็น

วิธีกำรท ำอำหำรในรูปแบบหนึ่ง ผู้ใช้น ำมำประกอบกับค ำว่ำห่ำเพ่ือแสดงให้เห็นระดับควำมโกรธ

เหมือนอยำกจะแช่งผู้ถูกบริภำษ แสดงถึงควำมคับแค้นใจ ใช้ได้กับทุกเพศและหลำยบริบท 
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ตัวอย่ำงที่ 9   

  “กูเคยบอกแล้วว่าอย่าตั๋วกู สันดานเอ๊ย” 

  (กูเคยบอกแล้วว่าอย่าโกหกกู สันดานเอ๊ย)  

  จำกตัวอย่ำง “สันดาน” ควำมหมำยตำมรูปภำษำ หมำยถึง อุปนิสัยที่มีมำ

แต่ก ำเนิด มักใช้ไปในทำงไม่สู้จะดี ใช้ต่อว่ำนิสัยหรือกำรกระท ำของบุคคล จำกตัวอย่ำง เป็น  

กำรบริภำษต่ออีกบุคลหนึ่งที่ท ำผิด คือกำรโกหก ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้เคยเตือนแล้วว่ำอย่ำโกหกกัน แต่ 

อีกฝ่ำยไม่ท ำตำม ท ำให้ไม่พอใจแล้วบริภำษค ำว่ำ “สันดำนเอ๊ย”ออกมำต่อว่ำ 

 ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่อง “เพศของผู้ถูกบริภำษ” สำมำรถสรุปสรุปข้อมูลได้ดังตำรำง

ต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 8 ตำรำงกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่อง “เพศของผู้ถูกบริภำษ” 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ถ้อยค ำบริภำษที่ใช้กับเพศชำย 29 8.18 
ถ้อยค ำบริภำษที่ใช้กับเพศหญิง 52 9.29 

ถ้อยค ำบริภำษที่ใช้กับทุกเพศ 479 85.53 
รวม 560 100 

 

 ผลจำกกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่องเพศของผู้บริภำษพบว่ำถ้อยค ำบริภำษที่ใช้

กับเพศชำยมักจะเน้นกำรแสดงควำมรู้สึกเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องเพศ คือกำรประพฤติผิดในกำม หรือ

ควำมไม่ซื่อสัตย์ จึงมักปรำกฏถ้อยค ำต ำหนิกำรกระท ำนั้น นอกจำกนี้ยังพบถ้อยค ำที่เกี่ยวกับลักษณะ

นิสัยที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ควำมไม่เอำไหน ไม่เอำกำรเอำงำน เช่น เทวะดาใหญ่ โค็ยเสียก มี

ควำมหมำยสื่อถึงควำมเกียจคร้ำน ท ำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน บำงครั้งก็บริภำษถึงวงศ์ตระกูล เพรำะ

ผู้ชำยจะเป็นคนสืบสกุลต่อมำจำกครอบครัว เช่น “เซื อบ่ดี” “เซื อบ่ทิ้งแถว” มักจะใช้บริภำษเพศชำย

เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนถ้อยค ำบริภำษในเพศหญิงที่พบมำกกว่ำเพศชำยนั้น พบว่ำถ้อยค ำบริภำษส่วน

ใหญ่มักจะมีหน่วยศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิง หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับอวัยวะหรือ

ส่วนประกอบในร่ำงกำยแสดงให้เห็นว่ำ รูปลักษณ์ของหญิงเป็นสิ่งที่สังคมให้ควำมส ำคัญและคำดหวัง 
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อีกทั้งอวัยวะบำงส่วนของร่ำงกำยที่น ำมำเป็นถ้อยค ำบริภำษยังสื่อควำมหมำยในเชิงเปรียบเทียบกับ

พฤติกรรมกำรแสดงออกต่อเพศตรงข้ำม เช่น แตดโกน แตดระเบิด หีเคียว หีสกกะปก ถังขะยะ เป็น

ถ้อยค ำที่สื่อถึงควำมประพฤติที่สอดคล้องกับเพศชำย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำพฤติกรรมหรือควำมผิด

เกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ว่ำจะชำยหรือหญิงก็ยังเป็นสิ่งที่สังคมให้ควำมส ำคัญ ดังเช่นที่ (อภิศักดิ์ โสมอินทร์, 

2534: 81) กล่ำวไว้ว่ำ สังคมอีสานนิยมยกย่อง ครอบครัวที เป็นผัวเดียวเมียเดียว (monogamy)สังคม

จะสอนทั้งสาม-ีภรรยา ให้อยู่ด้วยกันอย่างคู่ผัวตัวเมีย ไม่ให้คิดนอกใจซึ งกันและกัน  

 

1.2 ถ้อยค าบริภาษกับปัจจัยเรื่อง “วัยของผู้บริภาษ” 

 ในสังคมไทยจะไม่มีเส้นขีดระบุจุดเริ่มต้นของวัยต่ำงๆไว้ชัดเจน แต่ก็มีพฤติกรรมหลำย

อย่ำงเป็นเครื่องระบุได้ เช่น อำยุ 15 ปี ถือเป็นจุดที่พ้นวัยเด็ก ดังจะเห็นได้จำกกำร เปลี่ยนค ำน ำหน้ำ

ชื่อจำก เด็กชำย เด็กหญิง เป็น นำย และ นำงสำว อำยุ 20 ปี เป็นจุดเริ่มของควำม เป็นผู้ใหญ่ เพรำะ

ตำมกฎหมำยถือว่ำบรรลุนิติภำวะ มีสิทธิแต่งงำนโดยไม่ต้องรับควำมยินยอมจำก ผู้ปกครอง และมี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้  อำยุ 25 ปี เรียกว่ำ “เบญจเพส” ถือเป็นวัยผู้ใหญ่ (อมรำ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 

2544: 29)  

 จำกกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนพบว่ำ ปัจจัยเรื่องวัยเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ส่งผลต่อลักษณะของถ้อยค ำบริภำษ ท ำให้ในแต่ละวัยปรำกฏภำษำที่มีลักษณะเฉพำะ โดย

ถ้อยค ำที่ใช้นั้นจะใช้กับคนที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือต่ ำกว่ำเท่ำนั้น เพรำะในสังคมไทยผู้น้อยจะให้ควำม

เคำรพผู้ใหญ่โดยอัตโนมัติ เพรำะอำยุถือได้ว่ำเป็นสัญลักษณ์ของควำมรอบรู้ และคุณงำมควำมดี 

(Moore 1974 อ้ำงถึงใน อมรำ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544: 29) จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยค ำและกำรใช้ของ

ผู้บอกข้อมูล พบประเด็นเกี่ยวกับกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่องวัย ดังนี้ 

 

1.2.1 ถ้อยค าบริภาษของผู้บริภาษวัยรุ่น 

  ถ้อยค ำบริภำษของผู้บริภำษวัยรุ่น คือ ถ้อยค ำบริภำษที่ผู้บริภำษช่วงอำยุ 

15-20 ปี ใช้บริภำษผู้อ่ืน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับบริภำษคนที่มีอำยุเท่ำกันหรือต่ ำกว่ำผู้บริภำษ 
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ถ้อยค ำที่ใช้มักสร้ำงขึ้นมำใหม่ บำงครั้งใช้เฉพำะกลุ่ม แต่รับรู้ควำมหมำยร่วมกัน และถ้อยค ำที่พบใน  

ผู้บริภำษวัยนี้มักจะเป็นถ้อยค ำที่บริภำษรูปลักษณ์ หรือรูปร่ำงหน้ำตำ และไม่ค่อยปรำกฏกับผู้บริภำษ

วัยอื่น พบทั้งสิ้น 37 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 6.61 เช่น หน้ำ ฮวก กบสิว กบพูเขำ ด้วงพูเขำ ขี่คันคำก 

ข่อสอกหมำ คิ้วสะพำนพะลำมสอง เป็นต้น      

ตัวอย่ำงที่ 10         

 “หน้าสิวกูกะงามคือเก่า บ่คือมึง อีหน้าฮวก” 

 (หน้าสิวกูก็สวยอยู่ดี ไม่เหมือนมึง อีหน้าลูกอ๊อด)  

   จำกตัวอย่ำง “หน้าฮวก” หมำยถึง หน้ำลูกอ๊อด หรือหน้ำตัวอ่อนของกบ

หรือคำงคก เป็นถ้อยค ำบริภำษที่เกิดจำกกำรเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของคนกับลูกอ๊อด โดยเจำะจงไป

ที่ใบหน้ำ ว่ำหน้ำเหมือนลูกอ๊อด รูปลักษณ์ด้อยเพรำะใบหน้ำไม่สวย ไม่น่ำมอง เหมือนกับลักษณะของ

หน้ำลูกอ๊อด จำกบริบทผู้บริภำษกล่ำวว่ำถึ งแม้ใบหน้ำของตนจะมีสิวแต่ก็ยังสวย ไม่เหมือน 

ฝ่ำยตรงข้ำมที่อำจจะหน้ำใสแต่ก็ไม่สวยเพรำะหน้ำเหมือนลูกอ๊อด ถ้อยค ำบริภำษดังกล่ำวนั้นจะพบ

เฉพำะในกลุ่มวัยรุ่นและรับรู้ควำมหมำยในเฉพำะกลุ่ม ไม่ปรำกฏในผู้บริภำษวัยอื่น  

ตัวอย่ำงที่ 11      

 “เอาการบ้านกูไปลอกแล้วยังเฮ็ดของกูหายอีก อีข่อสอก

หมาเอ๊ย” 

 (เอาการบ้านกูไปลอกแล้วยังท่าของกูหายอีก อีข้อศอก

หมาเอ๊ย) 

  จำกตัวอย่ำง “อีข่อสอกหมา” ควำมหมำยตำมรูปภำษำ ข้อศอกคือ ส่วน

ของแขนที่อยู่ตรงข้ำมกับข้อพับ เป็นอวัยวะที่อยู่ภำยนอกร่ำงกำยไม่ได้เป็นส่วนลับ ทว่ำเมื่ออวัยวะ

ดังกล่ำวถูกน ำมำเปรียบรวมกับชื่อสัตว์ คือ หมำ ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ ำ และมีนิสัยไปทำงลบ จึงท ำให้ 

ข้อศอกหมำ เป็นถ้อยค ำบริภำษในเชิงเปรียบเทียบว่ำหน้ำด้ำน หน้ำทน ไม่อำย ไม่ดี ดังในตัวอย่ำงของ

ถ้อยค ำเป็นกำรต ำหนิพฤติกรรมของฝ่ำยตรงข้ำมที่ไม่ดี ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของของคนที่ให้ควำม

ช่วยเหลือตัวเอง จึงถูกบริภำษว่ำ “อีข่อสอกหมำเอ๊ย" หรือในบำงครั้งอำจจะมีควำมหมำยว่ำ ไม่อำย

ในสิ่งที่ควรอำย หน้ำด้ำน เหมือนลักษณะของข้อศอกหมำจะที่ด้ำนและด ำ   
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ตัวอย่ำงที่ 12      

 “โอ้ยบักกบสิว จังแมนมึงหล่อหลาย” 

 (โอยไอ้กบสิว หล่อเหลือเกิน) 

  จำกตัวอย่ำง “กบสิว” เกิดจำกกำรน ำค ำ 2 ค ำมำรวมกัน เพ่ือรวม

ควำมหมำยแฝงที่อยู่ในค ำนั้น คือ “กบ” เป็นสัตว์สี่เท้ำครึ่งบกครึ่งน้ ำชนิดหนึ่ง เปรียบกับคนที่มีผิว 

ไม่สวย ลำย ด่ำง รวมกับค ำว่ำ “สิว” คือ โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นตุ่มขึ้นบริเวณใบหน้ำเป็น

ส่วนใหญ่ เมื่อน ำทั้งสองค ำมำรวมกันท ำให้มีควำมหมำยในแฝงที่สื่อถึงรูปลักษณ์ของอีกฝ่ำย ที่มีต ำหนิ 

มีจุดบกพร่อง มองแล้วไม่สวยงำมสบำยตำ เป็นค ำใหม่จำกกำรรวมค ำ2ค ำมำใช้ร่วมกันให้เกิด 

ควำมแปลกใหม่ เพ่ือใช้บริภำษอีกฝ่ำยที่รู้สึกไม่พอใจ หรือเพ่ือโต้ตอบให้รู้สึกสะใจ 

 

1.2.2 ถ้อยค าบริภาษของผู้บริภาษวัยผู้ใหญ่ 

  ถ้อยค ำบริภำษของผู้บริภำษวัยผู้ใหญ่ คือ ถ้อยค ำบริภำษที่ผู้บริภำษช่วง

อำยุ 45 ปีขึ้นไปใช้บริภำษผู้อ่ืน ควำมหมำยตำมรูปภำษำส่วนใหญ่ไม่ได้มีควำมหมำยในทำงลบ บำง

ถ้อยค ำอำจจะมีควำมหมำยดี แต่ถ้อยค ำดังกล่ำวน ำมำบริภำษเชิงประชดประชัน  พบทั้งสิ้น 32 

ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 6.61  เช่น เสดถีใหญ่ คูใหญ่ คุนนายใหญ่ ทองค่า แก้วคูนหน้า  

นายกลัดถะมนต ีเป็นต้น  

ตัวอย่ำงที่ 13        

“ใช้หยังกะบ่เฮ็ดให้กูจั๊กอย่าง บักแก้วคูนหน้า” 

(ใช้อะไร ก็ไม่ท่าให้กูซักอย่าง ไอ้แก้วคูณหน้า) 

  จำกตัวอย่ำง “แก้วคูนหน้ำ” ควำมหมำยตำมรูปภำษำ “แก้ว” หมำยถึง ชื่อ

คน “คูน” หมำยถึง ดี เป็นมงคล “หน้ำ” หมำยถึง อนำคต ภำยภำคหน้ำ เมื่อรวมกันจึงหมำยควำมว่ำ 

คนที่จะดีในอนำคต จะท ำตัวดีขึ้นในวันข้ำงหน้ำ มีควำมหมำยกลำงๆ คือ มีควำมหมำยดีเพรำะมีกำร

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่อีกด้ำนคือกำรเปลี่ยนแปลงนิสัยนั้นจะเกิดขึ้นก็เมื่อไปอยู่ที่อ่ืน กับผู้อ่ืน ไม่ใช่

พ่อแม่หรือครอบครัวของตน จึงน ำมำใช้ว่ำกล่ำว ประชดประชันผู้ชำยที่เกียจคร้ำน ไม่เอำไหน  
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ไม่ท ำงำน โดยเฉพำะเวลำที่อยู่กับพ่อแม่ แต่จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อแต่งงำน มีครอบครัวเป็นของตัวเอง 

กลำยเป็นคนใหม่ที่ขยันท ำมำหำกิน อยำกมี อยำกได้ ภรรยำว่ำกล่ำวชี้แนะอะไรก็ท ำตำมทุกอย่ำง  

ต่ำงจำกท่ีพ่อแม่บอกอะไรจะไม่ยอมท ำตำม  

  ดังนั้น “แก้วคูนหน้ำ” จึงเป็นถ้อยค ำบริภำษที่ใช้ประชดประชันผู้ชำยที่

เกียจคร้ำน มีนิสัยไม่ชอบท ำงำน ต้น ถ้อยค ำดังกล่ำวนอกจำกจะพบในผู้บริภำษวัยผู้ใหญ่แล้วยังพบว่ำ

ใช้แค่กับเพศชำย จำกบริบทเป็นกำรใช้ในเชิงประชดประชัน เพรำะผู้บริภำษรู้สึกไม่พอใจอีกฝ่ำยที่ไม่

ยอมช่วยงำน แต่ไม่ใช้ถ้อยค ำที่เป็นอัปมงคลเพรำะอีกฝ่ำยอำจจะเป็นคนที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน 

เช่น ลูก หลำน เป็นต้น    

ตัวอย่ำงที่ 14        

 “โอ๊ย อีเสดถี ใช้เงินปานหาเองเป็น” 

 (โอ๊ย อีเศรษฐี ใช้เงินอย่างกับหาเองได้)        

  จำกตัวอย่ำง “เสดถี” คือ “เศรษฐี” ควำมหมำยตำมรูปภำษำเป็นถ้อยค ำ

บริภำษที่มีควำมหมำยดี เพรำะเศรษฐี หมำยถึง คนมั่งมี ทว่ำตัวอย่ำงดังกล่ำวผู้บริภำษมีเจตนำ

บริภำษฝ่ำยตรงข้ำมแบบประชดประชันด้วยถ้อยค ำที่มีควำมหมำยในทำงบวก แต่บริบทดังกล่ำวนั้น

เนื้อควำมเป็นกำรต ำหนิกำรใช้จ่ำยเงินที่เกินตัว ท ำตัวเหมือนสำมำรถหำเงินใช้เองได้ ผู้บริภำษจึง

ต ำหนิว่ำท ำตัวเหมือนเศรษฐี โดยใช้รูปภำษำตรงข้ำมกับสิ่งที่ต้องกำรจะสื่อ  เลี่ยงถ้อยค ำที่รุนแรง

หรือไม่เป็นมงคล 

ตัวอย่ำงที่ 15        

“กลับจากโรงเรียนค ่าซุมื้อตั้ว บักนายกลัดถะมนตี” 

(กลับจากค ่าทุกวันแหละ ไอ้นายกรัฐมนตรี) 

  จำกตัวอย่ำง “นายกลัดถะมนตี” คือ นำยกรัฐมนตรีหมำยถึง หัวหน้ำ

รัฐมนตรี เป็นอำชีพท่ีมีเกียรติ มีชื่อเสียง ควำมหมำยตำมรูปภำษำเป็นถ้อยค ำบริภำษที่มีควำมหมำยดี 

แต่จำกบริบทดังกล่ำว เป็นค ำที่มำกับกำรต ำหนิที่อีกฝ่ำยกลับจำกโรงเรียน แต่ถึงบ้ำนค่ ำทุกวัน มีนัย

แฝงว่ำหลังจำกกลับจำกโรงเรียนแล้วอำจจะไปเที่ยวเล่นที่อ่ืนต่อจนเพลิน เจตนำของผู้บริภำษจึงเป็น
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กำรพูดประชดประชันด้วยถ้อยค ำที่มีควำมหมำยในทำงบวก เปรียบว่ำอีกฝ่ำยไปเรียนหนักกลับบ้ำน

ค่ ำมืด อนำคตดูเหมือนจะได้เป็นนำยกรัฐมนตรี แต่บริบทดังกล่ำวนั้นเนื้อควำมเป็นกำรต ำหนิ และ

ประชดพฤติกรรมของอีกฝ่ำย  

 

1.2.3 ถ้อยค าบริภาษของผู้บริภาษทุกวัย 

  ถ้อยค ำบริภำษของผู้บริภำษทุกวัย คือ ถ้อยค ำบริภำษที่ผู้บริภำษทุกวัยใช้

และผู้รับสำรเข้ำใจควำมหมำยร่วมกัน ไม่ได้ใช้แค่เฉพำะกลุ่มหรือรับรู้ควำมหมำยเฉพำะบุคคล  

พบทั้งสิ้น 491 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 87.67  เช่น ปอบ ห่า พาก เคียว จังไล เวนตะไล เป็นต้น  

ตัวอย่ำงที่ 16        

 “มึงไปเซ็นค่าเหล้าเขามาแมนบ่ กินกะกินผู้เดียว เมาแล้ว

กะยาก ยังมาให้กูใช้หนี้ให้อีก บักเวนตะไลเอ๊ย” 

 (มึงไปค้างค่าเหล้าเขามาใช่ไหม กินก็กินคนเดียว เมาแล้ว

ก็วุ่นวาย ยังมาให้กูใช้หนี้ให้อีก ไอ้เวรเอ๊ย)        

  จำกตัวอย่ำง “เวนตะไล” ควำมหมำยตำมรูปภำษำ เวร หมำยถึง  

ควำมปองร้ำย ควำมพยำบำท บำป และ ตะไล หมำยถึง ชื่อบั้งไฟชนิดหนึ่งไม่มีหำง มีปีกเป็นวงกลม

คล้ำยขอบกระด้งรอบตัว แต่ควำมหมำยในกำรบริภำษนั้นหมำยถึง เลว ชั่ว ไม่ดี เป็นค ำที่ฟังรับรู้ได้

ทันทีว่ำเป็นกำรบริภำษ ข้อมูลจำกผู้บอกภำษำกล่ำวว่ำ เวรตะไล ควำมหมำยของค ำอำจจะมำจำก  

เวรจัญไร ที่หมำยถึง ตัวซวยหรือมำจำกกำรเล่นตะไลที่ควบคุมยำก จึงอำจจะสื่อถึงคนที่ไม่ยอมเชื่อฟัง

ใคร และบ้ำงก็สันนิษฐำนว่ำจุดตะไลเมื่อไรจะท ำให้คนที่อยู่ในบริ เวณนั้นแตกฮือเหมือนกับคนที่มี

ลักษณะเช่นนี้ไปอยู่ที่ไหนวงแตกที่นั่น (ค ำ สังสีแก้ว,สัมภำษณ์, 2559)    

ตัวอย่ำงที่ 17       

 “อีปอบเอ๊ย เอาของกูไปกะบ่บอก” 

 (อีปอบเอ๊ย เอาของกูไปก็ไม่บอก)       
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  จำกตัวอย่ำง “ปอบ” ควำมหมำยตำมรูปภำษำของ “ปอบ” คือ ผีร้ำย  

น่ำกลัว และน่ำรังเกียจ คนที่ถูกด่ำว่ำด้วยค ำนี้ก็อำจจะได้รับควำมโชคร้ำยไปด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้ว 

เป็นกำรบริภำษเพ่ือระบำยอำรมณ์ในตอนนั้น ให้รู้สึกสะใจ ได้ระบำยควำมรู้สึกไม่พอใจออกมำ

มำกกว่ำ ถ้อยค ำบริภำษท่ีเกี่ยวกับ “ปอบ” เป็นถ้อยค ำที่ปรำกฏอยู่มำกในภำษำถ่ินอีสำน และใช้ได้ทั้ง

เพศชำยและเพศหญิง หำกเป็นผู้ชำยคนนั้นก็จะกลำยเป็น “บักปอบ” คนฟังจะรู้ได้ทันทีว่ำก ำลังท ำ 

สิ่งที่ไม่ดีหรือสร้ำงควำมไม่พอใจให้อีกฝ่ำย 

ตัวอย่ำงที่ 18       

 “เว้าหยังขึ้นมีแต่แนวลามก บักจังไลใหญ”่ 

 (พูดอะไรขึ้นมามีแต่เรื องลามก ไอ้จัญไรใหญ่)    

  จำกตัวอย่ำง “บักจังไลใหญ่” ควำมหมำยตำมรูปภำษำของ จังไลหรือจัญไร 

มีควำมหมำยด้ำนลบ คือ เลวทรำม เป็นเสนียด ไม่เป็นมงคล จำกข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำผู้บริภำษต ำหนิ

พฤติกรรมของอีกฝ่ำยว่ำเป็นคนลำมก อำจจะเป็นทำงด้ำนค ำพูดหรือกำรกระท ำและจำกกำรเก็บ

ข้อมูลของผู้วิจัยพบว่ำควำมหมำยของจัญไรในวัยรุ่นและผู้ใหญ่มีส่วนที่แตกต่ำงกัน ในวัยรุ่น จัญไรจะ

เป็นกำรต ำหนิถึงเรื่องลำมก เรื่องทำงเพศ ทว่ำผู้บอกข้อมูลในวัยผู้ใหญ่ จัญไรมีควำมหมำยกว้ำง

ออกไปคือหมำยถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม ไม่ถูกกำลเทศะ ไม่ดีไม่งำม เช่น “จังไลมือ” คือ ชอบหยิบ

จับของที่ไม่ใช่ของตนเอง หรือของที่ไม่ควรหยิบ คล้ำยกับคนมือบอน จัญไรปำก คือ พูดในสิ่งที่ไม่เป็น

มงคล เช่น เข้ำป่ำพูดถึงงู ลงน้ ำพูดถึงจระเข้ เป็นต้น แต่ควำมหมำยส่วนใหญ่ที่ร่วมกันทั้งสองฝ่ำยคือผู้

บริภำษส่วนใหญ่จะรับรู้ควำมหมำยร่วมกัน คือ นิสัยลำมก ไม่เป็นมงคล   

 ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่อง “วัยของผู้บริภำษ” สำมำรถสรุปสรุปข้อมูลได้ดังตำรำง

ต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 9 ตำรำงสรุปจ ำนวนถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่อง “วัยของผู้บริภำษ” 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ถ้อยค ำบริภำษของผู้บริภำษวัยรุน่ 37 6.61 
ถ้อยค ำบริภำษของผู้บริภำษวัยผู้ใหญ ่ 32 5.71 

ถ้อยค ำบริภำษของผู้บริภำษวัยทุกวัย 491 87.68 
รวม 560 100 
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 จำกกำรผลกำรศึกษำปัจจัยเรื่องวัยของผู้บริภำษในข้ำงต้น พบว่ำถ้อยค ำบริภำษของ 

ผู้บริภำษวัยเด็กกับผู้ใหญ่จะแตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ชัดเกี่ยวกับควำมสุภำพของถ้อยค ำ กล่ำวคือถ้อยค ำ

ของผู้บริภำษวัยรุ่นมักจะใช้ถ้อยค ำที่มีควำมหมำยตรงและมีกำรสร้ำงสรรค์ถ้อยค ำใหม่ๆและมักจะใช้

ต ำหนิหรือดูถูกรูปร่ำงหน้ำตำ ทว่ำในผู้บริภำษวัยผู้ใหญ่ถ้อยค ำที่พบมักจะใช้ถ้อยค ำที่มีควำมหมำยดี

เพรำะส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกบริภำษมักจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด จึงมักจะใช้

ถ้อยค ำที่มีควำมหมำยดีแต่ในเชิงเปรียบเทียบหรือประชดประชัน 

 

1.3 ถ้อยค าบริภาษกับ “เจตนาแสดงอารมณ์ของผู้บริภาษ” 

 ภำษำเอ้ืออ ำนวยให้คนเรำแสดงควำมต้องกำรให้ผู้ อ่ืนรับรู้ ได้อย่ำงหลำกหลำย  

ถ้อยค ำหนึ่งค ำหำกปรำกฏอยู่ในบริบทที่ต่ำงกัน เช่น สถำนกำรณ์ น้ ำเสียง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง  

ผู้บริภำษและผู้ถูกบริภำษ ฯลฯ ก็มีผลท ำให้ควำมหมำยหรือควำมต้องกำรที่จะสื่อสำรนั้นแตกต่ำง 

ตำมไปด้วย 

 จำกกำรศึกษำตัวอย่ำงของกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน ผู้วิจัย

สังเกตเห็นว่ำถ้อยค ำบริภำษนอกจำกจะใช้เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมรู้สึกไม่พอใจแล้ว บำงครั้งผู้บริภำษ

ยังมีเจตนำแสดงอำรมณ์อ่ืนๆ สำมำรถแบ่งได้เจตนำของผู้บริภำษได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

1. เจตนำแสดงอำรมณ์โกรธ 

2. เจตนำแสดงอำรมณ์ดูถูกเหยียดหยำม 

3. เจตนำแสดงอำรมณ์รังเกียจ 

4. เจตนำแสดงอำรมณ์ร ำคำญ 

มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.3.1 เจตนาแสดงอารมณ์โกรธ (anger)  

  อำรมณโ์กรธคืออำกำรขุ่นเคืองใจอย่ำงแรง ไม่พอใจอย่ำงรุนแรง อำจจะเกิด

จำกกำรท ำร้ำยร่ำงกำย ถูกกระท ำกำรสบประมำท ไม่ได้รับควำมยุติธรรม ท ำให้เสียหน้ำ เสียศักดิ์ศรี

หรือสูญเสียควำมส ำคัญ ท ำให้แสดงพฤติกรรมก้ำวร้ำวออกมำไม่รู้ตัว กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษสื่อเจตนำ

แสดงควำมโกรธในงำนวิจัยนี้ปรำกฏค่อนข้ำงมำก โดยเจตนำแสดงควำมโกรธจะแสดงกำรใช้ภำษำ

ออกมำในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรต ำหนิ ด่ำ หรือด่ำทอ ประชดประชัน 

  การต าหนิ ด่า ด่าทอ มำจำกควำมรู้สึกที่ไม่พอใจอย่ำงรุนแรง จึงด่ำออกไป

เพ่ือระบำยอำรมณ์ เช่น ฟ้าผ่าหน้า แฮ้งกินหัว ปอบทื น ห่าขั ว ขี ข้า ซาดหมา เวนตะไล ผีบ่อยาก  

พากแดกดาก หมาสี แม่มึง เป็นต้น  

ตัวอย่ำงที่ 19   

 “บักฟ้าผ่าหน้ามึงเอ๊ย หาแต่แนวยากมาให้กูอยู่บ่เซา” 

  (ไอ้เลวเอ๊ย หาเรื องเดือดร้อนมาให้กูอยู่ไม่เว้น) 

  จำกตัวอย่ำง “ฟ้าผ่าหน้า” เป็นถ้อยค ำบริภำษที่สื่ออำรมณ์ว่ำผู้พูดโมโห

หนักมำก รู้สึกโกรธ และไม่พอใจอย่ำงรุนแรง เมื่อรู้ว่ำอีกฝ่ำยท ำควำมผิดและสร้ำงควำมเดือดร้อนให้

ตน เพรำะควำมหมำยตำมรูปภำษำค ำว่ำ “ฟ้ำผ่ำ” เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่อันตรำย น่ำ

หวำดกลัว สำมำรถท ำลำยสิ่งกีดขวำง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้ำนเรือน โดยเฉพำะหำกเกิดขึ้นกับคน

หรือสัตว์ส่วนใหญ่แล้วจะท ำให้ได้รับบำดเจ็บอย่ำงหนักถึงขั้นเสียชีวิตทั้งยังเป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้

เกิดข้ึนบ่อยนักจึงท ำให้หลำยคนตระหนักว่ำเป็นเรื่องไม่ธรรมดำ เช่นเดียวกับเมื่อน ำมำใช้บริภำษ ผู้พูด

นั้นต้องรู้สึกสะเทือนอำรมณ์มำกกว่ำปกติจึงใช้ถ้อยค ำนี้กับอีกฝ่ำย นอกจำกตัวอย่ำงข้ำงต้นแล้วยัง

ปรำกฏถ้อยค ำ “ฟ้ำผ่ำหัว” “ฟ้ำผ่ำปำก” และ“ฟ้ำผ่ำคอ” ด้วย  

ตัวอย่ำงที่ 20 

  “จังแมนมึงมึนมึงหยาบ บักผีบ่อยากมึง” 

  “มึงนี ช่างดื้อด้านนัก ไอ้ผีไม่ต้องการ” 
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  จำกตัวอย่ำง “ผีบ่อยาก” หมำยถึง ไอ้ผีไม่ต้องกำรมึง จำกข้อมูลพบว่ำ 

“บ่อยำก” หมำยถึง ไม่ต้องกำร ในบริบทดังกล่ำวนั้นสำมำรถตีควำมหมำยสองอย่ำง คือ ไม่ต้องกำร

กินและไม่ต้องกำรเอำไปอยู่ด้วยโดยควำมหมำยตำมรูปภำษำเป็นควำมหมำยในทำงลบ ต ำหนิคนที่ท ำ

ในสิ่งที่มำกเกินไป ไม่พอดี จำกตัวอย่ำงคือ เป็นคนดื้อด้ำน หยำบกระด้ำง แม้จะถูกลงโทษ ติเตียน 

หรือต ำหนิหลำยครั้ง ก็ไม่เข็ดหลำบหรือไม่ยอมฟัง จนไม่มีใครต้องกำร แม้กระทั่งผียังไม่ต้องกำรคน

แบบนี้ สื่ออำรมณ์ของผู้บริภำษได้ว่ำมีอำกำรขุ่นเคืองใจอย่ำงแรง เหลืออดกับกำรกระท ำดังของอีก

ฝ่ำย สุดที่จะระงับอำรมณ์ได้  

ตัวอย่ำงที่ 20 

 “หมาสี แม่มึงเอ๊ย” 

 “หมาสี แม่มึงเอ๊ย” 

  จำกตัวอย่ำง “หมำสี่แม่มึงเอ๊ย” หมำยถึง หมำมีเพศสัมพันธ์กับแม่มึง หรือ 

หำกจะกล่ำวเป็นภำษำปำกเทียบกับภำษำไทยกลำงนั้น ก็คงเปรียบได้กับค ำว่ำ “เย็ดแม่” เป็นถ้อยค ำ

ที่ใช้เวลำโกรธจัด หรือไม่พอใจอะไรมำกๆ เพรำะถ้อยค ำค่อนข้ำงรุนแรง และหยำบคำย อีกทั้งมี  

กำรเปรียบเทียบหมำกับแม่ของผู้ถูกบริภำษมำอยู่ ในค ำเดียวกัน บริบทที่ใช้สำมำรถใช้ได้ใน  

หลำยสถำนกำรณ์ หลำยบริบท  

  การประชด กำรลักษณะของกำรแสดงอำรมณ์โกรธอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมี

เจตนำบริภำษให้เกินควรหรือพูดแดกดันเพรำะควำมไม่พอใจ โดยตั้งใจพูดตรงข้ำมกับสิ่งที่ต้องกำรจะ

สื่อ มีนัยที่แสดงควำมรู้สึกมุ่งร้ำยไม่พอใจ และอำจใช้ในควำมหมำยเดียวกันกับกำรเหน็บแนม แดกดัน 

กระทบกระแทก และกำรกระแหนะกระแหน จำกกำรศึกษำกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทย

ถิ่นอีสำนพบว่ำส่วนใหญ่แล้ว ผู้พูดวัยผู้ใหญ่นิยมใช้ถ้อยค ำที่ใช้บริภำษไม่ค่อยมีควำมหมำยหยำบคำย 

ส่วนใหญ่เป็นถ้อยค ำที่มีควำมหมำยดี ทว่ำผู้ใช้แสดงควำมไม่พอใจโดยเค้นเสียงให้หนัก และมักจะเติม

ค ำว่ำ “ใหญ่” หรือ “หลวง” เข้ำไปเพ่ิมควำมหมำยสื่อเจตนำในเชิงประชดประชัน เช่น คุนนายใหญ่ 

ด็อกเต้อ คูใหญ่ เทวะดาใหญ่ ผู้งาม งามใหญ่ เลิก ลูกนายก เสดถีใหญ่ นายกลัดถะมนตี หน้าทองค่า 

เป็นต้น  
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ตัวอย่ำงที่ 27    

 “ทรงคือรวยคักหลาย บักเสดถีใหญ่เอ๊ย เบิดเจ๊อะเบิด 

เจ้ยอยู่วะสั น” 

 (ท่าทางเหมือนรวยมากนัก ไอ้เศรษฐีใหญ่เอ๊ย ลอยหน้า

ลอยตาอยู่ได้) 

  จำกตัวอย่ำง “เสดถีใหญ่” ควำมหมำยของถ้อยค ำจำกรูปภำษำนั้นไม่ได้

เป็นควำมหมำยในเชิงลบ หรือหยำบคำยแต่อย่ำงใด แต่บริบทที่ใช้ผู้ใช้มีเจตนำพูดตรงข้ำมกับสิ่งที่

ต้องกำรจะสื่อ แสดงควำมรู้สึกกระแหนะกระแหนผู้ฟัง และเติมค ำว่ำ “ใหญ่” เข้ำไปในถ้อยค ำเพ่ือ

แสดงควำมหมำยที่มำกเกินไป แสดงควำมไม่พอใจต่อคนนั้น 

ตัวอย่ำงที่ 28    

  “อีคุนนายใหญ่ ใช้ไปนามีแต่ว่าย่านฮ้อน ย่านด่า”  

 (อีคุณนายใหญ่ ใช้ให้ไปนามีแต่บ่นกลัวร้อน กลัวด่า) 

  จำกตัวอย่ำง “คุนนำยใหญ่” คุณนำย เป็นค ำยกย่อง ใช้ เรียกภริยำ

ข้ำรำชกำรระดับสูง “ใหญ่” คือ โต ควำมหมำยของถ้อยค ำจำกรูปภำษำมีตำมหมำยในเชิงบวก ทว่ำ

ในบริบทดังกล่ำวผู้ใช้ตั้งใช้ต ำหนิอีกฝ่ำยที่ไม่ได้เรื่อง ไมเอำไหน ชอบควำมสบำย ท ำตัวเหมือนเป็น

คุณนำย เปรียบเทียบคนที่ชอบท ำ เน้นอำรมณ์ให้กับถ้อยค ำโดยเพ่ิมค ำว่ำใหญ่เข้ำไปเพ่ือให้รู้สึกว่ำมำก

เกินไป เพ่ือแสดงควำมไม่พอใจ  

ตัวอย่ำงที่ 29    

  “เบิ งโทละทัด เล่นโทละซับเบิ๊ดมื้อ บักเทวะดา!”  

 (ดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์ทั้งวัน ไอ้เทวดา) 

  จำกตัวอย่ำง “เทวะดา” คือ เทวดำ หมำยถึง ผู้ที่อยู่บนสวรรค์ มีกำยทิพย์ 

และกินอำหำรทิพย์ เชื่อกันว่ำมีอิทธิฤทธิ์ และมีควำมสุขสบำย ผู้พูดจึงมำใช้บริภำษในเชิงประชด

ประชันอีกฝ่ำยที่ท ำตัวเหมือนเป็นเทวดำ ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไร และสื่อถึงว่ำไม่ยอมท ำงำนหรือ

ช่วยงำนอะไรพ่อแม่ด้วย “ไอ้เทวดำ” จึงเป็นอีกหนึ่งถ้อยค ำที่ใช้บริภำษแบบประชดประชัน  
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1.3.2 เจตนาแสดงอารมณ์ดูถูกเหยียดหยาม (insult/contempt) 

  กำรดูถูก กำรดูหมิ่น กำรดูแคลน และเหยียดหยำม มีควำมหมำยเหมือนกัน 

คือ กำรแสดงกิริยำท่ำทำง พูดจำเป็นเชิงดูถูกว่ำสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ต่อไปนี้ต่ ำต้อยหรือด้อยกว่ำ เช่น ฐำนะ 

สติปัญญำ ต ำแหน่ง รวมทั้งกำรน ำปมด้อยของอีกฝ่ำยหนึ่งมำพูดดูถูกว่ำไม่ดีจริง ไม่เก่งจริง เพ่ือให้ผู้ที่

ถูกด่ำหรือผู้ฟังอับอำยขำยหน้ำ เป็นกำรลดทอนคุณค่ำของบุคคลที่ถูกด่ำให้ต่ ำลง โดยเจตนำแสดง

ควำมโกรธนั้นจะแสดงกำรใช้ภำษำออกมำด้วยกำรหยำม หมิ่นประมำท จำกกำรศึกษำกำรใช้ถ้อยค ำ

บริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนพบว่ำมีกำรใช้ถ้อยค ำที่แสดงอำรมณ์ดูถูกเหยียดหยำมปรำกฏอยู่

เช่นกัน เช่น ปึกแป้นปีก ซั ว ขี ข้า ขี โม้ ซั วส ่าหมา ซั วใหญ่ แนวบ่ดี แนวหมา บ่มีควมคิด บ่มีสะหมอง 

เป็นต้น  

ตัวอย่ำงที่ 21    

 “มันปึกกะหลึนคือหยังหนิ จบม.3ได้กะบุญแล้ว” 

 (มันโง่เง่าอย่างกับอะไร จบม.สามได้ก็บุญแล้ว)  

  จำกตัวอย่ำง “ปึกกะหลึน” หมำยถึง โง่เง่ำ โง่เขลำ โง่มำก สอนได้ก็ไม่จ ำ 

เป็นถ้อยค ำที่ใช้ต ำหนิสติปัญญำ ประเมินค่ำว่ำด้อย ควำมหมำยตำมรูปภำษำมีควำมหมำยทำงลบ เมื่อ

น ำมำใช้เป็นถ้อยค ำบริภำษจะเป็นกำรพูดจำเชิงดูเพ่ือลดทอนคุณค่ำของอีกฝ่ำย บำงครั้งใช้ว่ำ “ปึก” 

มีควำมหมำย โง่ แต่หำกบริภำษว่ำ “ปึกกะหลึน” จะเป็นกำรเพ่ิมระดับมำกขึ้น ซึ่ง กะหลึน ในที่นี้ 

จำกกำรสอบถำมข้อมูลของผู้บอก “กะหลึน” มำจำก “ขี้กะหลึน”หรือ “ขี้ตะหลึน” มีสองควำมหมำย 

คือ ควำมหมำยแรก หมำยถึง ครำบไคลและเมือกที่อยู่ตำมซอกขำและซอกคอ และควำมหมำยที่สอง 

ใช้ในเชิงต ำหนิ หมำยถึง ไม่ได้เรื่อง ไม่เอำไหน ไม่มีประโยชน์ หำกพิจำรณำควำมหมำยของขี้กะหลึน

จะเห็นได้ว่ำมีควำมหมำยที่สัมพันธ์กัน คือ เป็นสิ่งที่ไม่ต้องกำร ไม่มีประโยชน์ ต้องกำรก ำจัด และหำก

ปรำกฏร่วมกับค ำว่ำ ปึก จึงท ำให้น้ ำหนักของค ำนั้นเพ่ิมมำกขึ้น (ค ำพร แดงเรียงรัมย์, สัมภำษณ์, 

2559)  จำกตัวอย่ำงจะเห็นได้ว่ำ ผู้พูดบริภำษในเชิงต ำหนิพร้อมกับดูถูกว่ำ โง่เขลำขนำดนั้น เรียนจบ

ชั้น ม.3 ได้ก็บุญแล้ว ค ำว่ำก็บุญแล้วยังเป็นกำรเน้นให้เห็นว่ำเป็นเรื่องที่น่ำประหลำดใจด้วย ถ้อยค ำ

ดังกล่ำวจึงเป็นกำรบริภำษท่ีสื่อควำมหมำยถึงกำรไม่มีสติปัญญำหรือควำมสำมำรถ ท ำให้ผู้ที่ถูกด่ำรู้สึก

อับอำยขำยหน้ำ เป็นกำรลดทอนคุณค่ำของคนนั้นให้ต่ ำลง 
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ตัวอย่ำงที่ 22 

 “สะหมองหมาปันญาควยจังมึงสิฮู้จักคิดจักส่างหยัง มี

แต่หายใจถิ มไปมื้อๆ” 

 “สมองหมาปัญญาควายอย่างมึงจะไปรู้จักคิดรู้จักสร้าง

อะไร มีแต่หายใจทิ้งไปวันๆ” 

  จำกตัวอย่ำง “สะหมองหมาปันญาควย” ควำมหมำยตำมรูปภำษำมี

ควำมหมำยทำงลบ เพรำะเป็นกำรกล่ำวทีห่มำยถึงควำย ซึ่งเป็นสัตว์ที่คนส่วนใหญ่มองว่ำเป็นสัตว์ที่ไม่

ดีในด้ำนสติปัญญำและนิสัย คือ หมำ เป็นสัตว์ที่นิสัยไม่ดี ไว้ใจไม่ได้ ควำย คือ สัตว์ที่ซื่อบื้อ ท ำตำมคน

อ่ืนง่ำย ไม่รู้จักคิดและพิจำรณำ เมื่อถูกน ำมำเปรียบกับคนโดยเฉพำะในกำรต ำหนิจึงย่อมหมำยถึง

พฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่เหมำะ ไม่เป็นที่ยอมรับ จำกตัวอย่ำงข้ำงตน ผู้บริภำษกล่ำวต ำหนิอีกฝ่ำย แสดง

ควำมไม่พอใจที่อีกฝ่ำยไม่รู้จักคิดหรือสร้ำงอะไรที่เป็นประโยชน์ ได้แต่นั่งหำยใจทิ้งไปวัน ๆ พูดจำเป็น

เชิงดูถูกว่ำด้อย ดังนั้นสมองหมำปัญญำควำยในบริบทดังกล่ำวจึงเป็นถ้อยค ำหนึ่งใช้แสดงถึง  

กำรบริภำษแบบเหยียดหยำมนั่งเอง  

ตัวอย่ำงที่ 23 

 “คิดเองบ่เป็นติ สะหมอง!” 

 “คิดเองไมไ่ด้หรอ สมอง” 

  จำกตัวอย่ำง “สะหมอง” คือ สมอง เป็นอวัยวะที่อยู่ในกะโหลกศีรษะ เป็น

ศูนย์รวมของระบบประสำท ใช้ในกำรคิด กำรจ ำ และเป็นส่วนส ำคัญของร่ำงกำย จำกตัวอย่ำง

ดังกล่ำว ผู้ใช้ ไม่ได้ใช้ค ำน ำหน้ำเพ่ือเน้นตัวบุคคลคือ บัก หรือ อี หรือมีค ำลงท้ำยหรือค ำอ่ืนมำ

ประกอบ เช่น “ไม่มีสมอง” “สมองหมำ” แต่เป็นตัวอย่ำงกำรใช้จริงที่ เน้นให้เห็นกำรดูถูก

ควำมสำมำรถอีกฝ่ำย เพียงใช้ค ำว่ำ “สมอง” แล้วเน้นน้ ำเสียง ก็สำมำรถสื่อควำมหมำยว่ำเป็นกำร

แสดงควำมไม่พอใจให้กับอีกฝ่ำยรู้ได้ทันที และจำกตัวอย่ำงส่วนหน้ำของของประโยค คือ “คิดเอง

ไม่ได้ ..” ยิ่งเน้นย้ ำให้เห็นอำรมณ์ของผู้พูดที่รู้สึกไม่พอใจ และประเมินค่ำของอีกฝ่ำยว่ำไม่มีสติปัญญำ 

โดยใช้เพียงค ำว่ำ “สมอง” ค ำเดียว  
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1.3.3 เจตนาแสดงอารมณ์รังเกียจ (disgust) 

  รังเกียจ หมำยถึง อำรมณ์อันเกิดจำกกำรกระทบกับสัมผัสที่ไม่พึงปรำรถนำ 

แสดงถึงกำรปฏิเสธ รู้สึกรังเกียจ ขยะแขยง ดูไม่เป็นมิตร พลูทชิค (Plutchik, 1980)โดยอำรมณ์

รังเกียจมักจะแสดงกำรใช้ภำษำออกมำในรูปแบบต่ำงๆ เช่น เยำะเย้ย ค่อนว่ำหรือแสดงกิริยำซ้ ำเติม

ให้ได้อำย ให้ช้ ำใจ เจ็บใจ รวมถึงกำรพูดหรือแสดงกิริยำที่ย้ ำถึงควำมเสียเปรียบ ควำมด้อยกว่ำ หรือ

ควำมผิดพลำด จำกกำรศึกษำกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนพบว่ำผู้ใช้มีเจตนำ

เยำะเย้ย ปรำมำสผู้ฟังว่ำท ำไม่ได้จริง เช่น ขี ล่าย ตาโล้ ดังแหมบ บ่ฮู้พาสา บ่ได่หนังสือ ปวก  

หน้าบ่มีคุนนะพาบ หน้าลิง ฮูขี   เป็นต้น  

ตัวอย่ำงที่ 24    

 “เฮ็ดหยังกะบ่อดบ่ทน บ่คือลูกไทบ้านเขา หืยย ขี่ล่าย

คักเนาะมึง” 

 (ท่าอะไรก็ไม่อดทน ไม่เหมือนลูกคนอื นเขา ไม่ได้เรื อง

จริงๆเลยมึง) 

  จำกตัวอย่ำง  ค ำว่ำ  “ขี่ล่ าย”  หรือ ขี่ ฮ้ำย ควำมหมำยที่หนึ่ งตำม

พจนำนุกรมภำษำอีสำน หมำยถึง ขี้เหร่ ไม่สวย ควำมหมำยที่สอง หมำยถึง มักง่ำย รวมถึง ลักษณะ

ของคนไม่ได้เรื่อง ไม่เอำไหน ไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์  จำกตัวอย่ำงดังกล่ำว ผู้พูดสื่อควำมหมำยว่ำคน

ฟังไม่ดีเหมือนลูกคนอื่น น ำไปเปรียบกับคนอื่นว่ำน่ำยก  

ตัวอย่ำงที่ 25    

 “ตากะโล้ ดังกะแหมบ หยังบ่มีมารยาทอีก” 

 (ตาก็โปน ดั้งก็ไม่มี ยังไม่มีมารยาทอีก) 

  จำกตัวอย่ำง ค ำว่ำ “ตาโล้” หมำยถึง ตำโตใหญ่และโปน “ดังแหมบ” 

หมำยถึง จมูกบี้  เป็นกำรพูดที่ย้ ำถึงควำมด้อยกว่ำทำงด้ำนรูปลักษณ์ ว่ำคนนั้นมีจุดด้อยที่อำจจะเป็น

จุดเด่นประจ ำตัว และท ำให้ดูแย่ไปกว่ำเดิมเพรำะนอกจำกหน้ำตำจะแย่แล้ว ยังมีกิริยำไม่ไม่เหมำะสม 

ไม่มีมำรยำทรวมอยู่ด้วย จำกบริบทดังกล่ำวหำกผู้บริภำษกล่ำวแค่เรื่องมำรยำทก็อำจจะเป็นกำรต ำหนี
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ธรรมดำ แต่ผู้บริภำษกล่ำวต ำหนิรูปร่ำงหน้ำตำที่เป็นจุดด้อยที่สื่ออำรมณ์ของกำรเยำะเย้ย ถำกถำง 

ค่อนว่ำ ท ำให้อีกฝ่ำยเจ็บใจมำกกว่ำเดิม 

ตัวอย่ำงที่ 26    

 “ฮูข่ี! อย่ามาเว้า” 

 (ฮูขี  อย่ามาพูด) 

  จำกตัวอย่ำง ค ำว่ำ “ฮูขี่” คือ รูตูด ควำมหมำยจำกบริบทดังกล่ำวข้ำงต้น 

เป็นกำรเยำะเย้ยถำกถำงอีกฝ่ำย มีควำมหมำยสื่อว่ำ ไม่มีทำง เชื่อไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ เอำไว้พูดตอน  

ไม่เชื่อค ำพูดของใครซักคน เช่น มีผู้ลงสมัครมำหำเสียง แล้วพูดนโยบำยต่ำงๆ แล้วมีคนไม่เชื่อก็จะพูด

ขึ้นว่ำ “ฮูขี”่ คือ ไม่เชื่อ ไม่มีทำง เป็นกำรเย้ยหยันคนๆนั้น      

 

1.3.4 แสดงอารมณ์ร าคาญ (annoyance) 

  ร ำคำญ คือ อำกำรด้ำนจิตใจที่รู้สึกไม่พอใจที่มีคนมำท ำให้รู้สึ กหงุดหงิด 

โมโห และกวนใจ ท ำให้เกิดอำรมณ์ต่ำงๆ เช่น ไม่พอใจและโกรธตำมมำ สิ่งที่มำกระตุ้นให้เกิด

ควำมรู้สึกประเภทนี้มีหลำยปัจจัย ได้แก่ กำรกระท ำบำงอย่ำงที่ซ้ ำๆ ต่อเนื่อง เช่น  ถำมซ้ ำๆ บ่นซ้ ำๆ 

เป็นต้น ได้แก่ ขี ส่อ จิ๋กหลิกจอกหลอก บ่มีค่าด่า โพดโพ   

ตัวอย่ำงที่ 30   

 “โอ้ย อีอั นนี  มึงสิส่อหยังกะด้อกะเดี้ยเดี๋ยวหนิ” 

 (โอ้ย อีคนนี้ มึงจะเซ้าซี้อะไรกันหนักกันหนาเนี ย) 

  จำกตัวอย่ำง “ส่อ” หมำยถึง ช่ำงซักช่ำงถำม มีควำมหมำยทำงลบ บำงครั้ง

อำจจะสื่อควำมรู้สึกแบบอำรมณ์ปกติ แต่ขึ้นอยู่กับว่ำคู่สนทนำเป็นใคร มีควำมสัมพันธ์กับผู้พูดอย่ำงไร 

และผู้พูดมีน้ ำเสียงอย่ำงไร ทว่ำในบริบทดังกล่ำวผู้พูดมีเจตนำแสดงออกให้ผู้ฟังรู้สึกว่ำร ำคำญ ปรำกฏ

ค ำอุทำนคือ โอ้ย อยู่หน้ำข้อควำมแสดงถึงควำมไม่พอใจ และค ำว่ำ “กะด้อกะเดี้ย” หมำยถึง  

กันนักกันหนำ เกินไป ยิ่งเพ่ิมควำมรู้สึกของข้อควำมได้ว่ำผู้พูดไม่พอใจและร ำคำญคู่สนทนำ 
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ตัวอย่ำงที่ 31   

 “เฒ่าแล้วอย่ามาหาเว้าจิ๋กหลิกจอกหลอกเด้อพ่อใหญ่  

บ่แมนมื้อวานเว้าจังนึง มื้อนี้มาบาดเว้าจังนึง” 

 (แก่แล้วอย่ามาพูดไม่เป็นแก่นสารนะตา ไม่ใช่เมื อวานพูด

อย่าง มาวันนี้กลับพูดอีกอย่าง) 

  ค ำว่ำ “จิ๋กหลิกจอกหลอก”  หมำยถึง ไม่มีสำระ ไม่ เป็นแก่นสำร  

ไม่น่ำเชื่อถือ ตำมรูปภำษำมีควำมหมำยทำงลบ จำกบริบทดังกล่ำวผู้พูดแสดงควำมร ำคำญอีกฝ่ำย 

ต ำหนิคนที่อำยุมำกกว่ำว่ำพูดไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่น่ำเชื่อถือ ครั้งก่อนพูดอีกแบบ มำวันนี้กลับ  

กลับค ำ นอกจำกนี้ค ำว่ำ จิ๋กหลิกจอกหลอก ยังใช้ในควำมหมำยด้ำนลบเกี่ยวกำรกระท ำเล็กๆน้อย  

ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ตัวอย่ำงเช่น “ตั๋วจิ๋กหลิกจอกหลอก” หมำยถึง โกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆพร่ ำเพรื่อ  

“เฮ็ดจิ๋กหลิกจอกหลอก” หมำยถึง ท ำเล่นๆ ไม่จริงจัง ท ำเล่นเหมือนเด็ก แสดงควำมหงุดหงิดที่อีก

ฝ่ำยกวนใจ ไม่ได้ดั่งใจ ดังนั้น จิ๋กหลิกจอกหลอกจึงเป็นค ำบริภำษในเชิงต ำหนิแสดงควำมร ำคำญ  

ตัวอย่ำงที่ 32   

 “เฮ็ดหยังกะให้มันพอดี อย่าโพดโพหลาย” 

 (ท่าอะไรก็ให้มันพอดี อย่ามากเกินไปนัก) 

  ค ำว่ำ “โพดโพ” หมำยถึง เกินไป เกินควร มำกเกินไป เป็นถ้อยค ำที่มี

ควำมหมำยกลำงๆ แต่มีควำมเป็นกำรต ำหนิ กำรกระท ำหรือพฤติกรรมของอีกฝ่ำย ที่อำจจะไม่มีควำม

พอดี ท ำอะไรมำกเกินไป เป็นกำรตักเตือนที่เห็นว่ำเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นหลำยครั้งแล้ว อำจจะท ำให้เกิด

ควำมร ำคำญต่ออีกฝ่ำย จึงเป็นถ้อยบริภำษในเชิงต ำหนิที่แสดงควำมร ำคำญ    

 

2. ความหมายของถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน จำกกำรศึกษำพบว่ำ ควำมหมำยของถ้อยค ำ

นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ถ้อยค ำบริภำษแบบควำมหมำยตรง และถ้อยค ำบริภำษแบบ

ควำมหมำยเปรียบเทียบ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
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2.1 ถ้อยค าบริภาษแบบความหมายตรง 

 ถ้อยค ำบริภำษแบบควำมหมำยตรง คือ ควำมหมำยตำมรูปภำษำซึ่งปรำกฏใน

พจนำนุกรม และเป็นถ้อยค ำที่ผู้พูดสำมำรถให้ควำมหมำยได้ในทันที ถ้อยค ำที่ไม่ได้เปรียบกับสิ่งอ่ืน 

เมื่อได้ฟังถ้อยค ำนั้นเข้ำใจทันที ไม่ต้องตีควำมหมำย ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยหยำบคำย เป็นกำรกล่ำวใน

เชิงประเมินค่ำหรือเป็นกำรต ำหนิ 

 

2.1.1 ใช้บริภาษเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ 

  รูปร่ำงลักษณะเป็นบุคลิกภำยนอกอันดับแรกที่แสดงออกมำหรือปรำกฏให้

ผู้อ่ืนเห็น และเป็นภำพที่ท ำให้อีกฝ่ำยนั้นจดจ ำได้ เช่น หน้ำตำ สัดส่วน ผิวพรรณ โดยเฉพำะหำก

บุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเฉพำะตัวก็จะท ำให้จดจ ำได้ง่ำย แต่ในอีกด้ำนหนึ่งรูปร่ำงลักษณะที่คนในสังคม

มองว่ำไม่ดีหรือผิดปกติจำกบุคคลอ่ืน ก็จะกลำยเป็นลักษณะที่ไม่สวยงำม เป็นจุดด้อย และกลำยเป็น

จุดบกพร่องที่ก ำหนดให้สิ่งนั้นมีควำมหมำยในด้ำนลบ น ำมำใช้เยำะเย้ยถำกถำง กระแหนะกระแหน 

ล้อเลียน ตัวอย่ำงถ้อยค ำ เช่น ด่าตับเป็ด ดังปึ่ง ขี ล่ายหลวง เซกเลก โถกถ่ย ดังแป แข่วซวก อ้ืดลืด 

ปากเตื อย เป็นต้น  

ตัวอย่ำงที่ 33   

 “มักไผบ่มัก ไปมักอีเซกเลกนั นแหมสู” 

   (ชอบใครไม่ชอบ ไปชอบอีหน้ายาวนั นน่ะพวกแก)  

  ค ำว่ำ “เซกเลก” หมำยถึง ลักษณะยำวผิดส่วน ท ำให้ดูน่ำเกลียด เช่นว่ำ 

“หน้ำยำวเซกเลก” (หน้ำยำวน่ำเกลียด) “เซกเลก” ก็ว่ำ (บุญเกิด พิมพ์วรเมธำกุล, 2545:314) 

ใช้บริภำษลักษณะของใบหน้ำที่ไม่สมส่วน ไม่สวย จำกตัวอย่ำงเป็นกำรสื่อเจตนำต ำหนิรูปลักษณ์ 

แสดงอำรมณ์ไม่พอใจที่อีกฝ่ำยเลือกคนที่ไม่สวย ไม่เหมำะสมกับหน้ำตำของอีกฝ่ำย  

ตัวอย่ำงที่ 34    

 “อีก้อกวอกเอ๊ย คือสิว่าจะของคักหลาย”  
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 (อีจ่อยเอ๊ย คงจะว่าตัวเองเลิศเลอ)  

  ค ำว่ำ “ก้อกวอก” หมำยถึง ผอมเกินไป เป็นถ้อยค ำที่มีควำมหมำยกลำงๆ 

สื่อถึงรูปร่ำงของคนที่ผอมเกินไป หน้ำเล็กแหลม ผอมไม่มีทรวดทรง ผอมแห้ง ไม่น่ำมอง ดูไม่สวย 

แม้ว่ำคนส่วนใหญ่จะทัศนคติในกำรมองรูปร่ำงของคนว่ำคนที่ผอมคือคนที่รูปร่ำงดี ใส่เสื้อผ้ำชุดใดก็  

ดูสวย ทว่ำในอีกด้ำนหนึ่งหำกคนๆนั้นผอมมำกเกินไปแต่ไม่มีทรวดทรง ก็ดูไม่สวย มองแล้วเหมือน 

คนเป็นโรค 

 

2.1.2 ใช้บริภาษเกี่ยวกับพฤติกรรม 

  พฤติกรรมหมำยถึงกำรกระท ำ อำกำรท่ีแสดงออก และกำรปฏิบัติตัว ในที่นี้

หมำยรวมถึงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ พฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพำะตน หรือนิสัยด้วย ถ้อยค ำ

ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกำรสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับถึงลักษณะนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ มีควำมหมำยใน  

ทำงลบ ใช้ต ำหนิ ว่ำกล่ำวให้บุคคลนั้นรู้สึกเจ็บปวด สะเทือนอำรมณ์ ทว่ำอีกด้ำนหนึ่งหำกบุคคลนั้น

ไม่ได้เป็นอย่ำงท่ีถูกบริภำษก็จะกลำยเป็นถ้อยค ำที่ใช้ดูถูกดูหมิ่นได้ แบ่งได้ 3ประเภท ดังนี้ 

 

1) ใช้บริภาษเกี่ยวกับพฤติกรรมการพูด 

   ถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับกำรพูดเป็นถ้อยค ำที่มีควำมหมำยใน

เชิงต ำหนิ พูดไม่เหมำะสม ไม่อยู่ในวิสัยปกติท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบัติ เช่น ขี้คุย ขี ตั๊วะ ปากบ่เป็น ปากเป็น 

ส่ามะแจ๊ะ 

ตัวอย่ำงที่ 35    

 อีอั นนี ซางมาปากเป็น ฮู้เลื องผู้อื นดีแถะ 

 (อีนี ปากช่างอยู่ไม่สุข รู้เรื องคนอื นดีจัง)   

   จำกตัวอย่ำง “ปากเป็น” หมำยถึงลักษณะของคนที่พูดมำก 

ปำกอยู่ไม่สุข พูดเรื่องคนอ่ืนให้เสียหำย เป็นถ้อยค ำที่ใช้บริภำษคนที่ชอบพูดเรื่องคนอ่ืนในทำงไม่ดี  
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พูดไร้สำระ หำประโยชน์ไม่ได้ ทว่ำหำกใช้กับเด็กที่หรือบริบทที่ไม่ได้เป็นกำรระบำยอำรมณ์โกรธ  

ไม่พอใจ ถ้อยค ำดังกล่ำวจะมีควำมหมำยกลำงๆ คือ พูดเก่ง ช่ำงพูด เช่น ใช้พูดกับเด็กที่อยู่ในช่วงวัย

ช่ำงซักช่ำงถำม เช่น “อีหล่ำคือปำกเป็นแท่” หมำยถึง หนูท ำไมช่ำงพูดช่ำงคุยจัง 

ตัวอย่ำงที่ 36     

 “ต่อหน้ากับลับหลังมึงคือเว้าบ่คือกันแถะ ส ามะแจ๊ะ” 

 (ต่อหน้ากับลับหลังท่าไมพูดไม่เหมือนกันล่ะ ปากดี)  

   ค ำว่ำ “ส ามะแจ๊ะ” หมำยถึง ลักษณะของคนที่ไม่จริงใจพูด

มำก สำระแน รู้อีกอย่ำงแต่ไปพูดอีกอย่ำง มีควำมหมำยทำงลบ ใช้บริภำษลักษณะนิสัยคนที่ พูดไม่ดี 

ท ำให้คนอื่นเสียหำย  

ตัวอย่ำงที่ 37     

 “คนหยังคือขี่คุยแถะ มีเงินฝากสามล้านว่ะสั้น” 

 (คนอะไรขี้โม้จัง มีเงินฝากสามล้านว่างั้น)  

   ค ำว่ำ “ขี้คุย” หมำยถึง พูดเกินเหตุ พูดเกินไป ออกแนว 

โอ้อวดค ำพูดเชื่อไม่ได้ มีควำมหมำยกลำงๆ ใช้ต ำหนิพฤติกรรมเกี่ยวกับกำรพูดที่ไม่เหมำะสม  

พูดยกยอให้ตัวเองดูดี ให้คนอ่ืนชื่นชมทั้งที่ไม่เป็นเรื่องจริง    

 

2) ใช้บริภาษเกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน 

   ถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับกำรกินเป็นถ้อยค ำที่ต ำหนิมำรยำทใน

กำรรับประทำนอำหำรร่วมกับคนอ่ืน ได้แก่ ซวดลวด 

ตัวอย่ำงที่ 38    

 “คนหยังมาซวดลวดแท้ เฮ็ดปานผีพ้อข้าวสาก” 

 (คนอะไรตะกละเกิน ท่าอย่างกับผีเจอข้าวกระยาสารท) 
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   ค ำว่ำ “ซวดลวด” หมำยถึง ตะกละ ไม่มีมำรยำท เป็นถ้อยค ำ

ที่ส่วนใหญ่ต ำหนิพฤติกรรมกำรกิน โดยเฉพำะกำรร่วมรับประทำนอำหำรกับผู้อ่ืน  เช่น แย่งของผู้อ่ืน

ไปทำนโดยไม่รับอนุญำต เข้ำมำรับประทำนอำหำรโดยยังไม่มีใครเชิญ ตักอำหำรดีๆไปทำนก่อนใคร

หรือตักไปไว้ทำนคนเดียว หรือบำงครั้งอำจะใช้ในบริบทต ำหนิพฤติกรรมอ่ืนๆที่แสดงถึงควำมไม่

เกรงใจผู้อ่ืน เช่น กำรปำดหน้ำลัดคิว แสดงกำรมำรยำทไม่ดี ไม่เกรงใจผู้อ่ืน   

 

3) ใช้บริภาษเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน 

   ถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตน คือ ถ้อยค ำบริภำษที่

ต ำหนิลักษณะนิสัยที่ไม่ควรปฏิบัติ ไม่เหมำะสม เพรำะอำจจะถูกมองว่ำเป็นคนไม่ดี เช่น ขี ถี  ขี ค่าน  

ขี ตักมักได้ ขี ส่อ เคียว กะเลิง ขี แบ๋ะ 

ตัวอย่ำงที่ 39  

 “อี อั นนี มันคักแท่ ขี ตักมักได้ บาดยามมันตายมันคิดว่า

มันสิเอาไปน่าได้บ”่ 

 (อีคนนี้มันสุดยอดจริงๆ เห็นแก่ได้ขนาดนี้ ถ้ามันตายไป 

มันคิดว่าจะเอาไปด้วยได้ไหม)  

   ค ำว่ำ “ขี่ตักมักได้” หมำยถึง เห็นแก่ได้ ควำมหมำยตำมรูป

ภำษำมีควำมหมำยด้ำนลบ ใช้ต ำหนิคนที่เห็นแก่ตัว ไม่ยอมเสียเปรียบผู้อ่ืน  

ตัวอย่ำงที่ 40  

 “ใช้ให้เฮ็ดอิหยังมีแต่แนวเจ็บแนวปวดโลด ขี่แบ๋ะคัก” 

 (ใช้ให้ท่าอะไรจะเจ็บป่วยขึ้นมาเลย หยิบโหย่งจริง) 

   ค ำว่ำ “ขี่แบ๋ะ” หมำยถึง ลักษณะของคนที่อ่อนแอ หยิบโหย่ง 

ท ำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ท ำอะไรก็ไม่ส ำเร็จ มักจะมีข้ออ้ำงอยู่เสมอ ควำมหมำยตำมรูปภำษำมี

ควำมหมำยด้ำนลบใช้ต ำหนินิสัยของคนท่ีไม่เอำไหน ไม่ได้เรื่อง อ่อนแอเกินไป  



  105 

ตัวอย่ำงที่ 41  

 “ลูกขะเจ้าคือเคียวแต่น้อยแท่ สิเลียนจบบ่ล่ะ” 

 (ลูกเขาท่าไมแรดแต่เด็กเลย จะเรียนจบไหมล่ะ)   

   จำกตัวอย่ำง “เคียว” หมำยถึง แรด ร่ำน ควำมหมำยของค ำ

ค่อนข้ำงแรง ใช้ต ำหนิกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมเกี่ยวกับกำรแสดงออกต่อเพศตรงข้ำม คือท ำอะไรไม่

รู้จักอำย กล้ำเข้ำหำผู้ชำยก่อน ไม่หวงเนื้อหวงตัว ผู้ใหญ่จึงมองว่ำไม่เหมำะสมอย่ำงมำก โดยเฉพำะกับ

ผู้หญิง จึงมีค ำท่ีใช้กับคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวกับผู้ชำยไม่เลือกหน้ำว่ำ “หีเคียว” เช่นเดียวกับผู้ชำยที่

ท ำตัวคบผู้หญิงหลำยคน ออกจำกบ้ำนบ่อย โดยเฉพำะในเวลำกลำงคืน ก็จะถูกบริภำษ ต ำหนิว่ำเป็น

ผู้ชำย “โคยเคียว” ค ำว่ำ “เคียว” จึงเป็นกำรบริภำษกำรปฏิบัติตนที่ไม่ดี ไม่เหมำะสม 

 

2.1.3 ใช้บริภาษเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ หรือความสามารถ 

  ถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับสติปัญญำ ควำมรู้ หรือควำมสำมำรถ เป็นถ้อยที่มี

ควำมหมำยในเชิงประเมินค่ำควำมสำมำรถ หรือสื่อควำมหมำยในเชิงดูถูก ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษ 

เช่น ปึกกะหลึน บ่มีการสึกสา บ่คิดบ่อ่าน บ้า บ่มีควมคึด ป่วง ปะสาด บ่พอบาด เป็นต้น 

ตัวอย่ำงที่ 42 

 เอ้ามึงคิดเบิ งอีหล่า สอนมันอ่านหนังสือมาตั้งแต่ป.1 จน

มันขึ้นม.1 มันกะยังอ่านบ่ได่ยุ ปึกกะหลึนอีหลีบักหมอหนิ  

 (เอ้าคิดดู สอนมันอ่านหนังสือมาตั้งแต่ป.1 จนมันขึ้นม.1 

มันก็ยังอ่านไม่ได้เนี ย โง่เขลามากไอ้คนนี้) 

  จำกตัวอย่ำง “ปึกกะหลึน” มำจำกค ำว่ำ ปึก หมำยถึง โง่ และ “กะหลึน” 

มำจำก “ขี้กะหลึน” หมำยถึง ครำบขี้ไคล ครำบสกปรกที่อยู่ตำมร่ำงกำยโดยเฉพำะซอกคอ  

เป็นกำรน ำค ำมำประสมกันเพ่ือใช้ในกำรเปรียบเทียบเพ่ิมควำมรู้สึกของควำมหมำยว่ำไม่ได้โง่ธรรมดำ 

แต่โง่มำก ถึงขั้นเขลำ สอนแล้วก็ยังเหมือนเดิม เป็นถ้อยค ำบริภำษที่ดูถูกสติปัญญำและควำมสำมำรถ

ของคนๆนั้น  
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ตัวอย่ำงที่ 43 

 “คนดีๆเขาบ่เฮ็ดกันดอก มีแต่คนบ้าแหละ”  

 (คนดีๆเขาไม่ท่ากันหรอก มีแต่คนบ้าแหละ) 

  จำกตัวอย่ำง “บ้า” หมำยถึง เสียสติ วิกลจริต สติฟ่ันเฟือน ใช้ต ำหนิ

เกี่ยวกับสติปัญญำของคนนั้นๆ ว่ำไม่สมบูรณ์ มีน้อย หรือด้อย จำกตัวอย่ำง แสดงให้เห็นว่ำ  

ผู้ที่ถูกบริภำษไม่ได้ดั่งใจผู้บริภำษเพรำะอีกฝ่ำยท ำในสิ่งที่ไม่ควรท ำ เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้น 

ระดับของควำมรู้สึกอำจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเสียสติจริง แต่เป็นกำรต ำหนิเรื่องสติปัญญำที่เหมือน 

ไม่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง  

ตัวอย่ำงที่ 44 

 “ใช้ให้ไปซื้อแนวหนึ งบาดได้แนวหนึ ง ป่วงคักบักหมอนี ”  

 (ใช้ให้ซื้ออีกอย่างกลับได้อีกอย่าง บ้าจริงไอ้นี  ) 

    ค ำว่ำ “ป่วง” หมำยถึง เสียสติ บ้ำ ใช้ต ำหนิ

เกี่ยวกับสติปัญญำของคนนั้นๆ ว่ำไม่สมบูรณ์ มีน้อย หรือด้อย จำกตัวอย่ำง แสดงให้เห็นว่ำผู้ที่ถูก

บริภำษไม่ได้ดั่งใจผู้บริภำษเพรำะ ให้ท ำอีกอย่ำง แต่กลับได้อีกอย่ำง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้น 

ระดับของควำมรู้สึกอำจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเสียสติแต่ เป็นกำรต ำหนิ เรื่องควำมจ ำ ที่ เป็น 

กำรแสดงออกอย่ำงหนึ่งของระดับสติปัญญำ 

 

2.2 ถ้อยค าบริภาษแบบความหมายเปรียบ 

 ถ้อยค ำบริภำษแบบควำมหมำยเปรียบ คือถ้อยค ำที่ผู้บริภำษเปรียบเทียบผู้ถูกบริภำษกับ

สิ่งต่ำง ๆ เช่น สัตว์ โรคระบำด อวัยวะ ควำมเชื่อ เป็นต้น กำรเปรียบกล่ำวจะเปรียบผู้ถูกบริภำษใน

เรื่องที่ต่ำงกันไป เช่น รูปร่ำง พฤติกรรม สติปัญญำ เป็นต้น จำกกำรศึกษำพบว่ำถ้อยค ำบริภำษใน

แบบเปรียบปรำกฏในกลุ่มควำมหมำย ดังนี้ 
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2.2.1 ใช้บริภาษเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ 

  ได้แก่ถ้อยค ำที่มีควำมหมำยที่เปรียบถึงรูปลักษณ์ของผิวพรรณ ใบหน้ำ 

ควำมสะอำด เช่น เดือนดับ ผู้งามเลิก เหาดก อึ งยืน อึ งปีนก่าแพง หน้าลิง หน้าม้าหาว หน้าหนูซิง 

หน้าปาหลด หน้าทองค่า หน้าฮวก ฮวกอมแฮ็ก ฮวกเซาฮ่ม ด้วงพูเขา หน้าซาลาเปา หน้าซิลิโคน  

คิ้วสะพานพะลามสอง คิ้วกะปิง 

ตัวอย่ำงที่ 45    

 “หน้าคือหนูซิง ไผสิไปจีบมัน” 

 (หน้าเหมือนหนูซิง ใครจะไปจีบมัน) 

  จำกตัวอย่ำง “หนูซิง” คือ หนูชนิดหนึ่งที่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้คน เป็นที่

รังเกียจ เพรำะชอบไปกัดแทะท ำลำยข้ำวของให้เสียหำย และด้วยลักษณะของรูปร่ำงนั้นเป็นหนูบ้ำน

ตัวเล็กๆ มีลักษณะตำโปน หน้ำแหลม จึงถูกน ำมำเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ของคนที่ใบหน้ำแหลมยำว 

ดูไม่สวย บำงครั้งก็บริภำษเพ่ิมควำมควำมหมำยว่ำ “อีหน้ำหนูซิงตำสวด”คือนอกจำกหน้ำยำวแหลม

แล้วยังตำโปนด้วย เป็นกำรต ำหนิรูปลักษณ์ภำยนอกโดยกำรน ำลักษณะของสัตว์เข้ำมำเปรียบเทียบ  

ตัวอย่ำงที่ 46    

 “เฮาใช้ครีมซองละสิบบาด มันใช้พุ้นหลอดละสามสี ร้อย 

อีหน้าทองค าตั๊วนั้น” 

 (เราใช้ซองละสิบบาท มันหรอใช้นู่น หลอดละสามสี ร้อย 

อีหน้าทองค่านะนั น) 

  ควำมหมำยตำมรูปภำษำของ “หน้าทองค า” ค ำว่ำ ทองค ำ หมำยถึง เป็น

โลหะของแข็งสีเหลือง เนื้ออ่อนมำกบุให้เป็นแผ่นบำงๆได้ ใช้ท ำรูปพรรณต่ำงๆ เช่น สร้อย แหวน และ

ท ำเงินตรำ (บุญเกิด พิมพ์วรเมธำกุล, 2545: ) จำกควำมหมำยดังกล่ำวทองค ำมีควำมหมำยที่ดี อีกทั้ง

เป็นค ำที่เป็นสิริมงคล เพรำะเป็นสิ่งมีค่ำควรแก่กำรครอบครอง ทว่ำในบริบทดังกล่ำว ผู้พูดน ำถ้อยค ำ

ที่มีควำมหมำยดีมำใช้ในทำงตรงข้ำม พูดในสิ่งที่ตรงข้ำมกับควำมรู้สึก เป็นกำรเปรียบเทียบแบบ
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ประชดประชันร่วมกับค ำว่ำ “หน้ำ”ว่ำคนๆนั้นท ำตัวเหมือนตัวเองมีค่ำมำกเกินไป ไม่ดูตัวเอง จึงมี

ควำมหมำยในกำรต ำหนิลักษณะนิสัยที่ใช้หรือท ำในสิ่งที่ไม่พอดีกับฐำนะ    

ตัวอย่ำงที่ 47    

 “หล่อคัก หน้าคือฮวกอมแฮ็กหน”ิ 

 (หล่อมาก หน้าอย่างกับลูกอ๊อดอมแฮ็ก) 

  จำกตัวอย่ำง “ฮวกอมแฮ็ก”  คือ ลูกอ๊อดอมแฮ็คส์  โดยปกติแล้ว ลูกอ๊อด 

เป็นตัวอ่อนของกบ เขียด เป็นสัตว์ครึงบกครึ่งน้ ำ ด ำรงชีวิตและหำกินอยู่ตำมบ่อน้ ำส่วน “แฮ็คส์” คือ 

ลูกอมยี่ห้อหนึ่งที่มีรสชำติเย็นซ่ำ เย็นขึ้นจมูก และติดลิ้น จำกตัวอย่ำงดังกล่ำว “ฮวกอมแฮ็คส์” จึงไม่

มีควำมเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องจริง แต่เป็นถ้อยค ำที่เกิดจำกกำรจินตนำกำรว่ำหำกเปรียบเทียบ

รูปลักษณ์ของลูกอ๊อด ด้วยลักษณะของลูกอ๊อดจะหัวโตๆ ตำแป๋ว หน้ำกลม มำรวมกับเวลำที่กินแฮ็คส์ 

คงจะมีหน้ำตำน่ำเกลียด และดูตลก “ฮวกอมแฮ็ก” จึงเป็นกำรต ำหนิรูปลักษณ์ภำยนอกโดยกำรน ำ

ลักษณะของสัตว์เข้ำมำเปรียบเทียบ 

 

2.2.2 ใช้บริภาษเกี่ยวกับพฤติกรรม 

  ถ้อยค ำบริภำษที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ได้แก่ กำรเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือ

กำรแสดงออกของคนๆนั้นกับสิ่งต่ำงๆ ส่วนใหญ่ข้อมูลจำกผู้บอกภำษำกล่ำวว่ำจะเป็นกำรเปรียบเทียบ

กับพฤติกรรมของสัตว์ แบ่งได้ดังนี้ 

 

1) ใช้บริภาษเกี่ยวกับกิริยามารยาท  

   ได้แก่ กำรแสดงกิริยำท่ำทำงที่ไม่เหมำะสม อำกำรตื่นตกใจ 

อำกำรลุกลี้ลุกลนหรือตื่นเต้นเกินเหตุ เช่น บึ้งตื นเสียม หมาขี เลีย จอนฟอนบุน้่าหมอก 

ตัวอย่ำงที่ 48      

 “มึงกะอยู่ซือๆแน เฮ็ดพึ งวึงคือบึ้งตื่นเสียมหนิ” 



  109 

 (มึงก็อยู่นิ งๆหน่อย ท่าลุกลี้ลุกลนอย่างกับบึ้งตกใจเสียม 

    จำกตั วอย่ ำ ง  “ เ ฮ็ด พ่ึ งวึ งคื อบึ้ ง ตื่ น เสี ยม ”  หมำยถึ ง  

กำรเปรียบเทียบกิริยำท่ำทำงของคนกับกิริยำของสัตว์ ในที่นี้คือบึ้ง เป็นสัตว์ที่อำศัยอยู่ในรู สำมำรถ

น ำมำประกอบอำหำรได้ วิธีกำรหำคือต้องเอำเสียมไปขุด ครั้นพอบึ้งเจอคนก็จะตกใจวิ่งหนีไป ใน

บริบทนี้จึงน ำเอำอำกำรของคนที่ไม่อยู่สุข ลุกลี้ลุกลนมำเปรียบกับสัตว์ชนิดนี้เป็นกำรบริภำษเกี่ยวกับ

กิริยำที่ไมถ่ึงข้ันว่ำกล่ำวให้เจ็บใจหรือรู้สึกโกรธมำกนัก แต่เป็นกำรบริภำษเชิงต ำหนิ  

ตัวอย่ำงที่ 49      

 “(โพ่โล่ เพ่เล่ ตื นเต้นคักหลาย เฮ็ดทรงปานหมาขี่เลีย” 

 (โผล่นู่น โผล่นี  ตื นเต้นอย่างหนัก อย่างกับหมาได้ขี เรือ) 

    จำกตัวอย่ำง ค ำว่ำ “หมำขี่เลีย” คือ หมำขี่เรือ เป็นถ้อยค ำที่

ต ำหนิพฤติกรรมของคนที่ไม่อยู่นิ่ง ท่ำทำงลุกลี้ลุกลนเกินเหตุ เปรียบกับลักษณะของสุนัขที่ปกติจะอยู่

เดินหรือวิ่งอยู่บนพ้ืน แต่พอได้ขี่เรือ ได้ลงน้ ำ สุนัขจะตื่นกลัว ตัวสั่น วิ่งไปมำท ำท่ำเลิกลั่ก แสดงถึง  

กิริอำกำรท่ีไม่ปกติ จึงน ำพฤติกรรมดังกล่ำวมำใช้ต ำหนิคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง ไม่ส ำรวม  

ตัวอย่ำงที่ 50      

 “ตากะหยืดๆ ผมกะเปียกๆ จังแม่นคือจอนฟอนบุน้ า

หมอก” 

 (ตากก็ปรือๆ หัวก็เปียกๆ ดูแล้วเหมือนพังพอนวิ งฝ่าน้่า

หมอกมา) 

    จำกตัวอย่ำง “จอนฟอนบุน้ าหมอก” หมำยถึง พังพอนฝ่ำ 

น้ ำหมอก เป็นถ้อยค ำที่เปรียบเทียบหน้ำตำของคนนั้นกับพังพอนที่วิ่งอยู่ในดงน้ ำหมอก ท ำให้ตัวเปียก  

ทั้งยังคลุกกับฝุ่นและดิน ท ำให้ตัวพังพอนนั้นเปื้อน มอมแมม ถ้อยค ำนี้จึงมีควำมหมำยกลำงๆเพ่ือ

ต ำหนิเยำะเย้ยอีกฝ่ำยว่ำแต่งตัวไม่เรียบร้อย ไม่ดูแลตัวเอง หรืออำจจะสกปรกด้วย  
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2) ใช้บริภาษเกี่ยวกับพฤติกรรมการพูด  

   ได้แก่ถ้อยค ำที่สื่อควำมหมำยถึงคนที่พูดให้ร้ำยคนอ่ืน พูดมำก 

เช่น ปำกช่องเจ็ด ปำกหมำ ปำกปำแดก  

ตัวอย่ำงที่ 51   

 “คนปากปาแดก ไปอยู่ไสกะบ่มีคนมักดอก”  

 (คนปากปลาร้า ไปอยู่ไหนก็ไม่มีใครชอบหรอก) 

   จำกตัวอย่ำง “ปากปาแดก” คือ ปำกปลำร้ำ หมำยถึง

ลักษณะของคนท่ีปำกไม่ดี ปำกเหม็น ใช้ในควำมหมำยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมกำรพูดของคนที่ชอบ

พูดถึงเรื่องคนอ่ืนในทำงที่ไม่ดี ชอบพูดแต่เรื่องไร้สำระ ไม่เป็นประโยชน์ บำงครั้งอำจจะอยู่ในบริบท

ของคนท่ีพูดมำกแต่หำควำมจริงใจไม่ได้ ชอบพูดว่ำร้ำยให้คนอ่ืน  

ตัวอย่ำงที่ 52   

 “ไปหาผู้ได๋ มันกะเว้าให้เขาฟังเหมิดนั นล่ะ ปากช่องเจ็ด

เนาะ”        

 (ไปหาใครมันก็เล่าให้เขาฟังหมดนั นแหละ ปากช่องเจ็ด

ไง”       

   จำกตัวอย่ำง “ปากช่องเจ็ด” ช่องเจ็ด คือ สถำนีโทรทัศน์ช่อง

เจ็ด น ำมำบริภำษร่วมกับค ำว่ำ “ปำก” มีควำมหมำยในเชิงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมกำรพูดของคนที่

พูดมำก ชอบพูดเรื่องคนอ่ืน แล้วน ำไปเล่ำให้คนอ่ืนๆฟังไปทั่ว จำกบริบทดังกล่ำวผู้ พูดน ำไป

เปรียบเทียบคนๆนั้นว่ำท ำตัวเป็นเหมือนนักข่ำวที่หำกมีเรื่องหรือเหตุกำรณ์อะไรเกิดขึ้นในชุมชน จะ

ชอบไปเสำะหำ หรือขุดคุ้ยแล้วน ำไปเล่ำให้คนอ่ืนๆฟัง ไม่ได้เจำะจงว่ำร้ำยใครเป็นพิเศษ แต่ชอบพูด 

ชอบเล่ำ ได้ยินมำแบบไหนก็ไม่พิจำรณำก่อนว่ำเท็จจริงอย่ำงไร ค ำว่ำ “ปำกช่องเจ็ด” จึงเป็นถ้อยค ำ

บริภำษท่ีต ำหนิพฤติกรรมด้ำนลบเกี่ยวกับกำรพูดอีกถ้อยค ำหนึ่ง  

ตัวอย่ำงที่ 53   

 “ปากบ่ดี เว้าให้แต่คนอื นเสียหาย อีปากหมา”  
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 (พูดไม่ดี พูดให้คนอื นเสียหาย อีปากหมา) 

   จำกตัวอย่ำง “ปากหมา” หมำยถึง คนพูดไม่ดี พูดว่ำร้ำยให้

คนอ่ืนเสียหำย เป็นกำรน ำ “หมำ” เป็นสัตว์ที่มีควำมไม่ดี ต่ ำ ร้ำย น ำมำเปรียบกับพฤติกรรมกำรพูด

ของคนที่ชอบพูดถึงเรื่องคนอ่ืนในทำงที่ไม่ดี ชอบพูดแต่เรื่องไร้สำระ เชื่อถือไม่ได้ ชอบพูดว่ำร้ำยให้ 

คนอ่ืน ท ำให้คนนั้นเสียหำ 

 

 จำกควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษดังกล่ำวสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ภำพที่ 8 ภำพแผนภูมิสรุปควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ 

 

 กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน ในด้ำนกำรใช้ถ้อยค ำ พบว่ำปัจจัยทำง

สังคมเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ำมำมีส่วนให้เกิดลักษณะเฉพำะของถ้อยค ำท ำให้มีควำมหมำยที่ใช้เฉพำะกับกับ

บุคคล จำกกำรสอบถำมรำยละเอียดจำกผู้บอกข้อมูลนั้นพบว่ำส่วนใหญ่แล้ว ถ้อยค ำที่ใช้เฉพำะในเพศ

หญิงจะเน้นเรื่องกิริยำมำรยำท ควำมประพฤติ กำรพูดจำ กำรปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้ำม เพรำะ

วัฒนธรรมอีสำนจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรแสดงออกของเพศหญิงที่ต้องอยู่ในจำรีต ปฏิบัติตัวให้ถูก

ประเภทของค ำบริภำษ 

ควำมหมำยตรง ควำมหมำยเปรียบเทียบ 

สติปัญญำ พฤติกรรม รูปร่ำง รูปลักษณ ์ พฤติกรรม 

กำรพูด กิริยำมำรยำท กำรพูด กำรกิน กำรปฏิบัติตน 
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ท ำนองคลองธรรม ไม่ออกนอกลู่นอกทำง แต่ครั้นเมื่อมีคนที่กระท ำตัวผิดแปลกออกไปจึงเกิด 

กำรต ำหนิติเตียน ส่วนกำรใช้ถ้อยค ำกับเพศชำยพบว่ำถ้อยค ำที่ใช้กับเพศชำยมักจะเป็นกำรแสดง

ควำมไม่พอใจกับควำมประพฤติท่ีรุนแรง เช่น กำรท ำควำมผิดมำกๆ จะถูกบริภำษว่ำชำติชั่ว ชำติหมำ 

ซึ่งผู้บอกภำษำบอกว่ำไม่ค่อยใช้กับเพศหญิง และสิ่งนั้นมักเป็นกำรกระท ำที่ไม่เป็นสุภำพบุรุษ เช่น 

แมงดำ หน้ำหี เห็บปีก ล้วนเป็นกำรต ำหนิ ว่ำกล่ำวกำรกระท ำที่ไม่ถูกไม่ควร จะท ำให้ถูกครหำนินทำ

ว่ำไม่เหมำะกับควำมเป็นชำย เป็นต้น 

 แต่ปัจจุบันถึงแม้ถ้อยค ำบำงถ้อยค ำที่ปกติแล้วจะใช้กับเพียงเพศใดเพศหนึ่งอำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงควำมหมำยหรือกำรใช้ที่กว้ำงขึ้น ส่วนหนึ่งอำจจะมำจำกผู้บริภำษไม่รู้ควำมหมำยหรือ

อำจจะใช้ในเชิงประชดประชัน จึงอำจท ำให้ลักษณะของกำรใช้ขยำยขอบเขตกำรใช้มำกขึ้น  

 ส่วนเจตนำแสดงอำรมณ์ของผู้บริภำษ พบว่ำลักษณะของกำรแสดงควำมไม่พอใจของผู้

บริภำษมีวิธีกำรใช้ภำษำแตกต่ำงกัน เช่น เยำะเย้ย ดูถูก เหน็บแนม ประชดประชัน นอกจำกปัจจัย

เรื่องเพศ วัย และเจตนำแสดงอำรมณ์ดังกล่ำวที่ท ำให้กำรใช้ถ้อยค ำแตกต่ำงกันแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่ำ

ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น กำรศึกษำ ควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำ ก็อำจจะเป็นสิ่งที่ท ำให้กำรใช้ถ้อยค ำนั้น

แตกต่ำงกันด้วยได้  
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บทที่ 5 
ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมในถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยอีสาน 

 

 จำกกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน โดยกำรพิจำรณำจำกข้อมูล

กำรสัมภำษณ์ประกอบกับกำรศึกษำโครงสร้ำงทำงภำษำ ท ำให้ผู้วิจัยพบว่ำภำษำและวัฒนธรรมมี

ควำมสัมพันธ์กันจนยำกที่แยกจำกกันได้ หลำยคนมีควำมเชื่อว่ำ ภำษำและวัฒนธรรมมีควำมสัมพันธ์

กันอย่ำงใกล้ชิด เสมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน จนสำมำรถนิยำมได้ด้วยหลักกำรเดียวกัน  

และมีกำรศึกษำที่ยืนยันควำมสัมพันธ์ของภำษำและวัฒนธรรมในศำสตร์จ ำนวนหนึ่ ง อำทิ 

ภำษำศำสตร์ชำติพันธุ์ (ethnolinguistics) ซึ่งมีควำมเชื่อว่ำภำษำเป็นสิ่งที่สะท้อนควำมนึกคิดและ

กำรมองโลกของเจ้ำของภำษำ หำกมีกำรพิจำรณำควำมหมำยของศัพท์หมวดต่ำงๆ ในภำษำหนึ่งๆแล้ว 

จะท ำให้เรำรู้และเข้ำใจควำมนึกคิดและกำรมองโลกของชนที่พูดภำษำนั้นได้  (อมรำ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

และคณะ, 2555: 9) 

 กำรศึกษำภำษำของคนกลุ่มใดย่อมสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชนกลุ่มนั้น ไม่ว่ำจะเป็น

วัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำหรือวัฒนธรรมทำงด้ำนวัตถุ ล้วนแสดงถึงสิ่งที่คนในสังคมนั้นๆยึดถือปฏิบัติ 

และกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษของคนอีสำนก็นับเป็นกำรศึกษำภำษำอีกรูปแบบหนึ่งที่คนในสังคม

สื่อสำรกัน น ำถ้อยค ำที่ใช้ไปเปรียบกับบุคคลเพ่ือลดทอนคุณค่ำหรือท ำให้ต่ ำลง เพ่ือเป็นกำรระบำย

ควำมโกรธและควำมรู้สึกในทำงลบ จำกกำรพิจำรณำถ้อยค ำที่ใช้พบว่ำกลุ่มค ำเหล่ำนั้นล้วนมี  

ควำมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรำกฏในชุมชน เช่น สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ และเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิต ดังนั้น

กำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษของคนอีสำนจึงปรำกฏวัฒนธรรมต่ำงๆที่คนอีสำนยึดถือและเป็นเชื่อที่ปฏิบัติ

สืบต่อกันมำ แสดงให้เห็นสิ่งที่สังคมยอมรับร่วมกัน สะท้อนให้เห็นระบบควำมคิดหรือควำมรู้สึกของ

กลุ่มคนนั้นๆได้ ดังที่ Lakoff & Johnson (1987) อธิบำยถึงกำรศึกษำระบบควำมคิดหรือระบบมโน

ทัศน์ (conceptual system) ของคนท่ีมีต่อภำษำ เป็นกำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบของมนุษย์ที่สำมำรถ

สะท้อนให้เห็นถึงกำรรับรู้ กำรมองโลก ระบบคิด ค่ำนิยม และประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆของมนุษย์  
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ไม่ว่ำจะเป็นประสบกำรณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย ประสบกำรณ์ทำงด้ำนประสำทสัมผัส  ประสบกำรณ์

ทำงด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก ประสบกำรณ์ทำงด้ำนสังคม  และประสบกำรณ์ทำงด้ำนวัฒนธรรม  

 จำกกำรศึกษำควำมหมำยและกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ จ ำนวน 560 ถ้อยค ำ ผู้วิจัยพบ

ประเด็นเก่ียวกับควำมคิด ควำมเชื่อ แนวคิด และแนวทำงกำรปฏิบัติของคนในสังคมในประเด็นต่ำงๆ 

ดังต่อไปนี้ 

 

1. การเคารพพ่อแม่และบรรพบุรุษ 

 “พ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย เป็นผู้ที่ต้องเคำรพนับถือเชื่อฟังเพรำะมีบุญคุณ โดยเฉพำะพ่อแม่ 

ต้องเอำใจใส่ดูแลเป็นพิเศษจึงจะได้เชื่อว่ำเป็นลูกที่ดี” (อภิศักดิ์ โสมอินทร์, 2534: 56) จำกข้อควำม

ดังกล่ำวในหนังสือ “โลกทัศน์ของคนอีสำน” แสดงให้เห็นว่ำคนอีสำนให้ควำมส ำคัญ เคำรพบูชำพ่อแม่

และบรรพบุรุษ ถือว่ำท่ำนเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนเป็นพระในบ้ำน หำกมีใครน ำพ่อแม่และ

บรรพบุรุษไปพูดหรือว่ำกล่ำวในทำงที่เสียหำย จะสร้ำงควำมเจ็บแค้นให้กับผู้ที่ได้ฟังเป็นอย่ำงมำก 

ตัวอย่างเช่น (บัก/อี) นามหมา  (บัก/อี ) ซาดซัว  

โคดพ่อโคดแม่ มึงเอ๊ย   (บัก/อี) พ่อแม่บ่สั่งสอน  

(บัก/อี) เซื่อ*บ่ด ี  ลูก (บัก/อี) ผีปอบ  

ลูก (อี) กะหลี ่  ลูก (อี) หีเคียว 

 ถ้อยค ำบริภำษดังกล่ำวเป็นกลุ่มถ้อยค ำที่ไม่ได้สื่อควำมหมำยไปถึงตัวผู้ฟังเพียงคนเดียว 

แต่ยังสื่อควำมหมำยถึงพ่อแม่บรรพบุรุษของผู้ถูกบริภำษด้วย เมื่อผู้ฟังได้ยินถ้อยค ำกลุ่มนี้จะรู้สึกว่ำ

เจ็บแค้นกว่ำถ้อยค ำบริภำษอ่ืน ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บอกภำษำส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่ำสร้ำงควำม

เจ็บแค้นกว่ำถ้อยค ำบริภำษกลุ่มอ่ืน หากโกรธหรือไม่พอใจก็ควรที จะด่าเราเพียงคนเดียว อย่าดึง 

พ่อแม่ลงมาเกี ยว ถ้าได้ยินใครมาพูดคงเดินต่อได้ไม่ถึงสามก้าว (เด่นชัย วงศ์จ ำปำ, สัมภำษณ์, 2559)  

                                                           
* เซื่อ หมำยถึง เช้ือ, ผู้สืบเผ่ำพันธุ์ตอ่ๆกันมำ 
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 นอกจำกกำรให้ควำมเคำรพต่อพ่อแม่ คนอีสำนยังให้ควำมส ำคัญกับเครือญำติวงศ์

ตระกูลด้วย เพรำะด้วยพ้ืนฐำนของครอบครัวที่มีควำมใกล้ชิดกัน ท ำกิจกรรมหลำยๆอย่ำงร่วมกัน  

จึงเกิดควำมผูกพันกันมำก ดังที่  อภิศักดิ์ โสมอินทร์ (2543: ) กล่ำวไว้ว่ำ “ชำวอีสำนให้ควำมส ำคัญ

ต่อระบบเครือญำติหรือซุมเป็นอย่ำงยิ่ง เป็นกำรเห็นควำมส ำคัญของพันธุกรรมมำกกว่ำสิ่งแวดล้อม 

กำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ จะมีอิทธิพลของซุมเข้ำไปสอดแทรกอยู่เสมอ” ดังนั้นหำกมีใครมำบริภำษ

คนในครอบครัวก็จะเหมือนกับบริภำษตัวเองด้วย และยิ่งไปกว่ำนั้นคือหำกมีใครมำบริภำษว่ำตัวเองแต่

บริภำษรวมถึงคนในครอบครัวด้วยก็จะสร้ำงควำมเจ็บแค้นให้กับคนที่ถูกบริภำษมำกขึ้น เพรำะเป็น

กำรเอำบรรพบุรุษที่เขำเคำรพยกย่อง นับถือ มำกล่ำวในทำงเสียหำยเหมือนเป็นกำรดูถูกเหยียดหยำม

ผู้มีพระคุณของตนเอง 

 

2. วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติและสัตว์ 

 สังคมคนอีสำนเป็นสังคมแบบเกษตร (Agrarian Society) เป็นสังคมของกำรเกษตรแบบ

ยังชีพหรือเกษตรแบบช่วยเหลือตัวเอง  คนอีสำนส่วนใหญ่จะพ่ึงพำธรรมชำติ พ่ึงแรงงำนคนและสัตว์ 

อยู่แบบพอเพียง อำหำรต่ำงๆ สำมำรถหำได้จำกป่ำ จำกแหล่งน้ ำ และเป็นสิ่งที่หำได้ง่ำยจำกสิ่งที่มีอยู่

ในท้องถิ่น เมื่อวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่ำนี้ ระบบควำมคิดของคนจึงเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

ปรำกฏออกมำเป็นภำษำในรูปแบบของถ้อยค ำบริภำษด้วย  

ตัวอย่างเช่น (บัก/อี) อ่ึงเพ่า  (บัก/อี) ควย  

(บัก/อี) ควยทาม เอ๊ย   (บัก/อี) ปากปาแดก 

(บัก/อี) อ่ึงบืน*คุ  (บัก/อี) แหย้ตื่น**เสียม 

(บัก/อี) หน้าปาแดกอึ่ง  (บัก/อี) จอนฟอนบุ๋***น้ าหมอก 

                                                           
* บืน หมำยถึง ป่ำยปีน, ดิ้นรน,กระเสือกกระสนไป 
** ตื่น หมำยถึง  ตกใจ, แปลกใจมำกผิดปกต ิ
*** บุ๋ หมำยถึง ฝ่ำไป, ลุย, บุก 
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 ถ้อยค ำบริภำษดังกล่ำวเป็นกำรแสดงออกทำงภำษำให้เห็นว่ำสัตว์มีควำมใกล้ชิดและ

ผูกพันกับกำรด ำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น อ่ึง เป็นสัตว์เล็กที่คนในพ้ืนที่นิยมน ำมำท ำอำหำร  

พบเป็นจ ำนวนมำกในช่วงฤดูฝน บำงคนที่หำอ่ึงได้จ ำนวนมำกก็จะน ำไปขำยเพรำะ คนในพ้ืนที่นิยม

รับประทำน เนื่องจำกในหนึ่งปีจะได้รับประทำนเพียงครั้งเดียว สัตว์ตัวเล็กชนิดนี้จึงเป็นสัตว์ที่  

มีประโยชน์ ทว่ำในอีกด้ำนหนึ่ง “อ่ึง” กลับน ำมำใช้เป็นถ้อยค ำบริภำษ ด้วยลักษณะรูปร่ำงบำงส่วน 

ที่บกพร่อง เช่น ตัวกลม ขำสั้น ผิวหนังลำย มีเมือกเหนียว บำงคนจึงมองว่ำน่ำขยะแขยง ท ำให้คน

น ำเอำลักษณะบำงส่วนนั้นมำอุปมำกลำยเป็นถ้อยค ำบริภำษ ส่วนใหญ่แล้ว เป็นกำรดูถูกรูปลักษณ์ของ

บุคคลที่ไม่น่ำมอง ไม่สวยงำมตำมลักษณะรูปร่ำงที่สังคมนิยม เช่น ตัวเตี้ย อ้วน ผิวไม่สวย เป็นต้น  

 นอกจำกนี้ “แหย้ตื่นเสียม” จำกตัวอย่ำงยังแสดงให้เห็นกำรเปรียบเทียบกิริยำท่ำทำง

ของคนกับกิริยำของสัตว์ ในที่นี้คือแหย้  แหย้เป็นสัตว์ที่อำศัยอยู่ในรู สำมำรถน ำมำประกอบอำหำรได้ 

วิธีกำรหำคือต้องเอำเสียมไปขุด ครั้นพอแหย้เจอคนก็จะตกใจวิ่งหนีไป สักพักแหย้จะหยุดแล้วยืดหัว

ขึ้น มองไปมำ แล้ววิ่งต่อ แล้วหยุด ยืดหัวขึ้นมองไปมำอีกครั้ง วนไปเรื่อยๆจนหนีไป หรืออำจจะถูกคน

จับได้ ในบริบทนี้เป็นกำรน ำเอำอำกำรของคนที่ไม่อยู่สุข ลุกลี้ลุกลนมำเปรียบกับสัตว์ชนิดนี้เป็น  

กำรบริภำษเกี่ยวกับกิริยำที่ไม่ถึงขั้นว่ำกล่ำวให้เจ็บใจหรือรู้สึกโกรธมำกนัก แต่เป็นกำรบริภำษ 

ในเชิงต ำหนิ คนทีไ่มอ่ยู่นิ่ง ครั้นตกใจอะไรก็เกินเหตุ 

 ในตัวอย่ำง “จอนฟอนบุน้ ำหมอก” หมำยถึง พังพอนฝ่ำน้ ำหมอก เป็นถ้อยค ำที่

เปรียบเทียบหน้ำตำของคนนั้นกับพังพอนที่วิ่งอยู่ในดงน้ ำหมอก ท ำให้ตัวเปียก ทั้งยังคลุกกับฝุ่นและ

ดิน ท ำให้ตัวพังพอนนั้นเปื้อน มอมแมม ถ้อยค ำนี้จึงอำจจะสื่อเจตนำต ำหนิหรือเยำะเย้ยอีกฝ่ำยว่ำ

แต่งตัวไม่เรียบร้อย ไม่ดูแลตัวเอง หรืออำจจะสกปรกด้วย  

 นอกจำกอ่ึง แหย้ และพังพอนที่จัดอยู่ในกลุ่มถ้อยค ำบริภำษจำกชื่อสัตว์แล้ว “ควำย” ก็

เป็นสัตว์อีกชนิดที่น ำมำเป็นถ้อยค ำบริภำษ แม้ว่ำในทำงเกษตรกรรม ควำย จะเป็นสัตว์ที่ช่วยทุ่นแรง

ให้กับชำวนำ ดังที่ ปำลเลกัวซ์ (2552, อ้ำงถึงใน วรำรัชต์ มหำมนตรี, 2557: 162) ไว้ว่ำ “ควำย เป็น

สัตว์ที่คนในสมัยก่อนเลี้ยงไว้ใช้ท ำงำนที่หนักและใช้แรงมำก อำทิ ลำกไถเพ่ือกลับดินในกำรท ำนำ และ

ใช้เทียมเกวียนบรรทุกคนหรือสิ่งของ” ดังนั้นควำยจึงเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์และมีค่ำส ำหรับคนไทย 

เพรำะใช้กำรเกษตรซึ่งเป็นอำชีพหลักในสมัยก่อน อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ำมำกเพรำะเมื่อตำยไปก็
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ยังสำมำรถน ำเขำและหนังมำใช้ประโยชน์ได้ คนไทยจึงมองว่ำเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ำและมีคุณประโยชน์

ทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และตอนที่ตำยไปแล้ว แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม อีกด้ำนหนึ่งคนก็ยังมองว่ำควำยเป็นสัตว์

ที่โง่ เซ่อ เชื่องช้ำ อำจเนื่องมำจำกยอมให้คนจูงจมูกและสนตะพำยเพ่ือน ำไปใช้งำนหนัก ดังที่  

แชร์แวส (2550, อ้ำงถึงใน วรำรัชต์ มหำมนตรี, 2557: 163) กล่ำวไว้ว่ำ “เมื่อควำยมีอำยุได้สำมปี 

เขำจะเจำะจมูกมันด้วยเหล็กเผำไฟแดง แล้วเอำเชือกร้อยต่ำงบังเหียน ใช้ไถนำหรือเทียมเกวียน ลำงที

ก็ใช้ขับข่ีไปในที่ทุรกันดำรในเมื่อไม่มีธุระรีบด่วนนัก” และในด้ำนพฤติกรรมกำรกิน อำจถูกมองว่ำเป็น

สัตว์ที่ตะกละ กินตลอดเวลำ อันมำจำกนิสัยของควำยที่จะกินหญ้ำและเคี้ยวเอ้ืองอยู่ตลอดทั้งวัน  

ครั้นปล่อยลงทุ่งหญ้ำก็จะก้มหน้ำก้มตำเล็มกินหญ้ำเพียงอย่ำงเดียว และลักษณะเด่นของควำยด้ำน

รูปลักษณ์ คือ ตัวใหญ่ มีผิวหนังสีด ำ ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงน่ำรัก ที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคน  

คนจึงมักน ำมำเปรียบเทียบในด้ำนลบอยู่บ่อยครั้ง เช่น โตเป็นวัวเป็นควำย ฉะนั้นคนจึงน ำชื่อ “ควำย” 

มำใช้เป็นถ้อยค ำบริภำษ  

 นอกจำกสัตว์ดังกล่ำวข้ำงต้นที่ปรำกฏอยู่ในสังคมของคนอีสำนแล้ว กำรน ำสัตว์บำงชนิด

มำแปรรูปเพ่ือให้เก็บไว้ได้นำนก็เป็นรูปแบบวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง อำหำรชนิดนี้ถือว่ำเป็นอำหำรขึ้นชื่อ

ของภูมิภำค และคนส่วนใหญ่รู้จักกันนั่นก็คือ “ปลำแดก” หรือ ปลำร้ำ ปลำแดกเป็นวิธีกำรถนอม

อำหำรอย่ำงหนึ่งของคนอีสำนที่เกิดจำกกำรหมัก และผสมวัตถุดิบต่ำงๆลงไป เช่น เกลือ ร ำข้ำว  

แล้วทิ้งไว้ประมำณ 3 เดือน ก็จะน ำมำท ำอำหำรได้ วิธีท ำปลำแดกที่ต้องผ่ำนกรรมวิธีกำรหมักนี้ 

จึงท ำให้มีกลิ่นเหม็น หำกใครจับก็จะมีกลิ่นติดมือ ล้ำงออกยำก แต่อย่ำงไรก็ตำม ปลำแดก ก็ยังเป็น

อำหำรท้องถิ่นที่ส ำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพำะในภำคอีสำนของไทย ถือเป็นอำหำรหลัก

และเครื่องปรุงรสที่ส ำคัญที่สุดในวัฒนธรรมกำรกิน  

 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำ ปลำแดก จะเป็นอำหำรที่ขึ้นชื่อของคนอีสำน และเป็นเครื่องปรุงที่

นิยมมำใส่ในอำหำร แต่ด้วยคุณสมบัติบำงอย่ำงที่มีลักษณะพิเศษ คือ กลิ่น คนในพ้ืนที่จึงน ำถ้อยค ำนี้

มำเปรียบเทียบกับคนที่ปำกเสีย พูดมำก ไม่น่ำฟัง ไม่มีใครอยำกอยู่ใกล้เพรำะอำจจะโดนบริภำษหรือ

กระทบในด้ำนลบ ฉะนั้นจึงเห็นว่ำอำหำรที่ขึ้นชื่อของคนอีสำนเป็นอีกหนึ่งค ำที่น ำมำสร้ำงเป็นถ้อยค ำ

บริภำษได้  และยิ่งท ำให้เห็นวิถีชีวิตของคนอีสำนที่ชัดเจนขึ้นว่ำวิถีชีวิตของคนอีสำนจะผูกพันอย่ำง

เหนียวแน่นอยู่กับสัตว์และอำหำรกำรกิน 
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 นอกจำกภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมที่มีที่มำจำกสัตว์ข้ำงต้นแล้ว ยังมีถ้อยค ำบริภำษอีก

กลุ่มหนึ่งที่จะกล่ำวถึงก็คือ ถ้อยค ำบริภำษที่มำจำกธรรมชำติ เช่น ฟ้าผ่าปาก ฟ้าผ่ากกคอ ฟ้าผ่าหัว 

ฟ้าผ่าหน้า แสดงให้เห็นกำรมองธรรมชำติของคนอีสำน โดยเหตุที่สังคมอีสำนเป็นสังคมแบบเกษตร 

อำชีพหลักคือกำรท ำนำ สิ่งที่ส ำคัญท่ีสุดของกำรท ำนำ คือ น้ ำ หำกขำดสิ่งนี้ไปก็จะท ำนำไม่ได้ และท ำ

ให้ชำวนำเดือดร้อน นอกจำกใช้ท ำนำและกำรเกษตรแล้วคนไทยในสมัยก่อนยังดื่มกินอีกด้วยเพรำะถือ

เป็นน้ ำที่สะอำดบริสุทธิ์กว่ำน้ ำจำกแม่น้ ำล ำคลอง ด้วยเหตุนี้ชำวอีสำนจึงมีพิธีกรรมเกี่ยวกับเนื่องจำก

ชีวิตของชำวอีสำนขึ้นอยู่กับดินฟ้ำอำกำศนี่เอง ชำวอีสำนจึงมีพิธีกำรต่ำงๆบวงสรวงบูชำเทพเจ้ำ  

ผู้ควบคุมดูแลฝน  ซึ่งเชื่อว่ำคือ พญำแถน เพ่ือขอประทำนฝนส ำหรับท ำนำท ำไร่ นอกจำกนั้นชำว

อีสำนยังมีพิธีกำรต่ำงๆเพ่ือขับไล่ภูตผีที่ท ำให้อำกำศแห้งแล้ง ออกไปจำกหมู่บ้ำนของตน พิธีกำร

เหล่ำนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำในกำรด ำรงชีวิต และสภำพควำมรู้สึกนึกคิดของชำวอีสำนได้อย่ำง

ชัดเจน (จำรุวรรณ ธรรมวัตร, 2523: 42) 

 ชำวอีสำนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรพ่ึงพำน้ ำฝนในกำรเพำะปลูก ฝนจึงผูกพันอยู่กับชีวิต

จิตใจอย่ำงมำก ดังนั้นพิธีขอฝนของชำวอีสำนจึงมีมำกกว่ำภำคอ่ืน ถ้ำปีใดที่ฝนตกต้องตำมฤดูกำลจะ

ท ำให้จิตใจสดชื่นเบิกบำน หำกปีใดแล้งจะโศกเศร้ำเนื่องจำกชีวิตชำวนำฝำกไว้ กับฝน (อภิศักดิ์  

โสมอินทร์, 2534:108)   

 พิธีขอฝนของชำวอีสำนมีหลำยวิธี เช่น พิธีเซียงข้อง พิธีดึงครกดึงสำก พิธีแห่ข้ำวพันก้อน 

พิธีแห่นำงแมว และบุญเดือนหกหรือประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีส ำคัญที่

เกี่ยวพันกับชีวิตของคนอีสำน (วิภำษ เทศน์ธรรม, 2551: 2) พิธีกรรมเหล่ำนี้ล้วนแสดงให้เห็นว่ำคน

อีสำนจะให้ควำมส ำคัญกับฟ้ำและฝน และถือว่ำ พญำแถน เป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์สำมำรถดลบันดำลให้ฝน

ตก ท ำให้มีน้ ำใช้ ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญท่ีจะหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขำให้ด ำเนินไปต่อได้  

 ในอีกด้ำนหนึ่ง เมื่อฟ้ำเป็นผู้ให้ก็ย่อมเป็นผู้ท ำลำยได้เช่นกัน คนจึงน ำมำใช้บริภำษซึ่งแฝง

กำรสำปแช่ง ที่มักกล่ำวอ้ำงสิ่งที่ไม่มีตัวตนเพ่ือให้เป็นพยำน เมื่อจะสำบำนต่อควำมซื่อสัตย์ของตน  

ก็จะมีเรื่องของเทวดำ หรือฟ้ำ เข้ำมำเก่ียวข้อง คือ ขอให้ฟ้ำผ่ำ ขอให้เทวดำลงโทษ  เพรำะทุกคนย่อม

ตระหนักดีว่ำ ปรำกฏกำรณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ไม่มีสิ่งใดมำควบคุมได้ และไม่ได้

เกิดขึ้นง่ำยๆ และครั้นหำกเกิดฟ้ำผ่ำขึ้น นั่นหมำยถึงเทวดำก ำลังลงโทษ แสดงว่ ำมีควำมผิดถึงตำย 
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ฉะนั้นด้วยวิถีชีวิตและอำชีพหลัก จึงท ำให้คนอีสำนให้ควำมส ำคัญกับธรรมชำติ และเห็นควำมส ำคัญ

ของสัตว์ที่สำมำรถใช้เป็นแรงงำนในกำรท ำนำ กำรเกษตร และน ำมำประกอบอำหำรเพ่ือหล่อเลี้ยง

ชีวิต คนอีสำนจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชำติและสัตว์จนอยำกท่ีจะแยกออกจำกกันได้ 

 

3. ความเชื่อเรื่องผี 

 กชกร โพธิหล้ำ (2555: 161) กล่ำวว่ำ “สังคมไทยในปัจจุบัน มีควำมเชื่อเรื่องผี บอกเล่ำ

สืบต่อกันมำนำนและมีผลต่อวิถีชีวิต ท ำให้เกิดวัฒนธรรมกำรนับถือผีหรือวิญญำณของบรรพบุรุษ เชื่อ

ในกฎแห่งกรรม เชื่อในธรรมชำติและสิ่งเหนือธรรมชำติ ควำมเชื่อในสังคมไทยจึงมีลักษณะผสมผสำน 

3 องค์ประกอบ คือ ผี พรำหมณ์ และพระพุทธศำสนำ” จำกข้อควำมดังกล่ำวแสดงให้เห็นควำมเชื่อ

เรื่องผีของสังคมไทย ในภำคอีสำนก็ปรำกฏควำมเชื่อด้ำนนี้เช่นกัน และไม่ได้ปรำกฏออกมำเฉพำะ

พิธีกรรมหรือควำมเคำรพนับถือเพียงเท่ำนั้น แต่ยังสะท้อนออกมำกับภำษำที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันด้วย 

ถ้อยค ำบริภำษของคนอีสำนที่มำจำกควำมเชื่อเรื่องผี 

ตัวอย่างเช่น (บัก/อี) ผีบ่อยากมึง  (บัก/อ)ี ผีเปด*    

(บัก/อี) ปอบหญ่ ามึงเอ๊ย   (บัก/อี) ปอบถั่ง**เอ๊ย 

(บัก/อี) ปอบต า***มึง   (บัก/อี) ปอบซูดมึงเอ๊ย  

(บัก/อี) ปอบทื่นมึงเอ๊ย   (บัก/อี) ปอบแก่ไสม้ึง   

 จำกตัวอย่ำงที่มีกำรน ำชื่อผีมำใช้เป็นถ้อยค ำบริภำษดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำแม้ชำวบ้ำน

จะมีศำสนำหลักคือศำสนำพุทธ แต่ก็ยังมีควำมเชื่อเกี่ยวกับผีปรำกฏอยู่อย่ำงเด่นชัด โดยเฉพำะ 

ควำมเชื่อเรื่องผีปอบ ที่ปรำกฏในถ้อยค ำบริภำษมำกกว่ำผีประเภทอ่ืนๆ 

  “ปอบ” หรือ “ผีปอบ” คือ ผีชนิดหนึ่งอำศัยอยู่ในตัวคนผู้มีอำคมแก้กล้ำ เป็นผีร้ำยชอบ

เข้ำสิงคนป่วยหรือคนที่มีจิตอ่อนแอ เมื่อเข้ำสิงคนเหล่ำนั้นจะมีอำกำรผิดเพ้ียนไปจำกปกติ เช่น  
                                                           

* เปด คือ เปรต 
** ถั่ง หมำยถึง กระทุ้ง, กระแทก 
*** ต ำ หมำยถึง ชน, โขลก 
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พูดเพ้อเจ้อคล้ำยคนละเมอ ไม่มีสติ ไม่มีสติ, มีกล้ำมเนื้อชักกระตุก เรียกว่ำ “ผีปอบเข้ำ” (ปอบเข้ำสิง) 

หรือ “ผีปอบกิน” (ผีปอบเข้ำกินและตำยในที่สุด) ผีปอบมี 2 ชนิด คือ “ปอบเซื่อ” (ปอบเชื้อสำย) 

เป็นผีปอบที่สืบเชื้อสำยกันมำจำกบรรพบุรุษ และปอบวิซำ (ปอบวิชำ) ปอบที่ เรียนวิชำคำถำอำคม 

เช่น คำถำหีใหญ่, วิชำท ำเสน่ห์ เป็นต้น (บุญเกิด พิมพ์วรเมธำกุล, 2545: 536) และนอกจำกควำมเชื่อ

ของคนอีสำนยังมีทัศนคติด้ำนลบต่อปอบอีกคือ เป็นผีให้โทษ สำมำรถท ำอันตรำยกับคนจนถึงชีวิตได้

และเป็นผีที่ชอบกินของเน่ำของสกปรก เช่น น้ ำคร ำ อุจจำระ และชอบไปขโมยสัตว์เลี้ยงของชำวบ้ำน 

เช่น เป็ด ไก่ สร้ำงควำมเดือดร้อนและควำมมีหวำดกลัวให้กับคนในชุมชน ถ้ามีปอบมาสิงร่าง หรือที 

เรียกว่า “ปอบเข้า” ที ใด แสดงว่าที นั นมีคนอีสาน ชาวอีสานเวลาป้อยกัน (ด่า) มักจะด่าว่า “ปอบเข้า

มึงเอ๊ย” “เฒ่าผีปอบนี เป็นฮ้ายมามึนแท้” ค่าว่า “ผีปอบ”จึงใช้ในความหมายถึงคนไม่ดีด้วย ควำมเชื่อ

นี้จึงแสดงออกมำทำงด้ำนภำษำคือถ้อยค ำบริภำษ ซึ่งจำกข้อมูลพบว่ำ “ปอบ” ค ำเดียวสำมำรถท ำร้ำย

อวัยวะคนได้ต่ำงๆนำนำ เพรำะค ำว่ำปอบมักจะบริภำษแล้วตำมด้วยค ำกริยำ เพ่ือบอกถึงกำรกระท ำ

ของปอบ เช่น ปอบท่ืน ปอบต ำ ปอบหญ่ ำ ปอบยัน ปอบบ่อยำก ปอบกินตับ ปอบก่ีสมอง เป็นต้น    

 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2548: 57) กล่ำวว่ำ ผีและอ ำนำจลึกลับในธรรมชำติมีมำก่อน

ศำสนำพุทธและพรำหมณ์ ผีตำมควำมเชื่อของคนไทยแบ่งออกเป็นประเภทต่ำงๆหนึ่งในนั้น ได้แก่  

ผีร้ำย ถือว่ำเป็นผีชั้นเลว เช่น ผีตำยโหง ผีตำยทั้งกลม ผีปอบ ผีกระสือ ผีเปรต เป็นต้น ผีเหล่ำนี้ไม่มี

อิทธิฤทธิ์มำกนัก แต่สำมำรถหลอกหลอนให้เกิดควำมหวำดกลัวได้ คนไทยเชื่อว่ำผีมีอ ำนำจสำมำรถ

หำยตัวและเข้ำมำสิงอยู่ในตัวมนุษย์ได้ ท ำให้มนุษย์มีอำกำรผิดปกติไปจำกคนธรรมดำ เช่น พูดหรือ

แสดงท่ำทำงเอะอะตึงตังอย่ำงที่ไม่เคยเป็น แต่พอผีออกจำกตัวทุกอย่ำงก็กลับคืนเป็นปกติตำมเดิม  

 ผีเปรต คือ คนที่ตำยแล้ว ไปเกิดในภพภูมิแห่งเปรต หรือที่เรียกว่ำเปรตวิสัย เกิดจำกผล

ของกรรมชั่วก็มี หรืออำจจะเกิดจำกเศษของกรรมชั่ว บำปกรรมหลำยอย่ำงที่ท ำให้เกิดเป็นผีเปรตได้ 

เช่น ด่ำพ่อแม่ ทุบตีพ่อแม่ กินของวัด กินของสงฆ์ เป็นต้น (มนสิกำร เฮงสุวรรณ, 2550: 86) คนอีสำน

ค่อนข้ำงศรัทธำในพระพุทธศำสนำ และให้ควำมส ำคัญกับกำรเคำรพบูชำบรรพบุรุษ หำกคนใดที่ท ำ

ควำมผิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ เช่น ด่ำทอพ่อแม่ ท ำให้พ่อแม่เสียใจ หรือเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ เช่น 

ขโมยของสงฆ์ ท ำให้สงฆ์เกิดควำมแตกแยกนั้น เชื่อว่ำเมื่อตำยไปจะไม่ได้ผุดได้เกิดเพรำะท ำบำปหนัก

และกลำยเป็น เปรต ฉะนั้นใครที่ท ำผิดในเรื่องเช่นนี้ถือว่ำเป็นควำมผิดหนัก คนในสังคมไม่สำมำรถ

ยอมรับได้ ไม่อยำกอยู่ใกล้ เหมือนเช่น ควำมน่ำกลัวของ “ผีเปด” ฉะนั้นจึงได้น ำค ำว่ำ “ผีเปรต”  
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มำเป็นค ำบริภำษ เปรียบเทียบกับคนที่ท ำควำมผิดหรือเรื่องที่สร้ำงควำมไม่พอใจให้กับอีกฝ่ำยอย่ำง

รุนแรง หรือแม้แต่กำรกระท ำบำงอย่ำงที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรแย่งของคนอ่ืน หรืออยำกได้ในสิ่งที่

ไม่ใช่ของตนก็จะถูกเปรียบเทียบว่ำเป็นเหมือนเปรตที่มำขอส่วนบุญ เพรำะเหมือนอดอยำก หิวโซ และ

แสดงควำมต้องกำรจนเกินงำม ดังที่อภิศักดิ์ โสมอินทร์ (2534: 184) กล่ำวว่ำ ปีหนึ งนรกจะปล่อยผี

เผดขึ้นมารับส่วนบุญหนหนึ งคือช่วงงานบุญข้าวสาก ชาวอีสานจะน่าขนม ข้าวต้มไปแขวนหรือวางไว้

ตามรั้ววัด เพื อให้ผีเผดเอาไปกิน และเนื องจากหนึ งปีเต็มผีเผดจึงจะมีโอกาสถูกปล่อยมารับส่วนบุญ 

ฉะนั้นพอเห็นส่วนบุญก็จึงปรี เข้าหาทันที ชาวอีสานจึงเปรียบคนที เห็นอะไรแล้วตาลีตาลานเข้าหาว่า 

“ฟ่าวปานผีเผดพ้อข้าวสาก” 

 นอกจำกนี้ยังพบถ้อยค ำบริภำษ “บัก/อี ผีเป้า” จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บอกภำษำได้ให้

ข้อมูลว่ำ ผีเป้ำ เป็นผีที่ออกหำกินตอนกลำงคืน มีลักษณะเป็นดวงไฟกลมๆเป็นแสงสว่ำงช่วยในกำร

ออกหำกบ เขียด และของดิบ ผีเป้าเป็นคนที กลายเป็นผีดิบเพราะชอบกินตับคน ตับสัตว์ หรือชอบกิน

อาหารสด อาหารคาว ผีเป้าจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในคืนเดือนมืดที ตรงกับ  

วันพระมักจะออกหากิน คนที เป็นเป้าจะมีแสงออกจากรูจมูกทั้งสองข้าง อภิศักดิ์ โสมอินทร์ (2534: 

184) ผีกองกอย เป็นผีที่ชอบของดิบ เช่นปู หอย ปลำ อำศัยอยู่ตำมแหล่งน้ ำ ถ้ำใครท ำผิดผีกองกอย

จะมำล้วงกินตับไตไส้พุง    

 

4. คุณสมบัติท่ีคนในสังคมต้องการ 

 ในสังคมหรือชุมชนเมื่อมีผู้คนมำอำศัยอยู่ร่วมกัน สิ่งส ำคัญอย่ำงหนึ่งคือกฎระเบียบหรือ

ข้อปฏิบัติที่ก ำหนดขึ้นให้คนในสังคมปฏิบัติหรือถือเป็นแนวทำงให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสงบ ดังนั้นสมำชิก

จึงเกิดควำมคำดหวังถึงคุณสมบัติอันพึงปฏิบัติต่อกัน ให้สังคมด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น ทว่ำหำกมีคนที่

ปฏิบัติในแนวทำงที่ต่ำงออกไปหรือเกิดควำมแตกต่ำงขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะรับรู้หรือสะท้อนออกมำให้เห็น

คือกำรต ำหนิติเตียน หรืออำจรุนแรงจนเป็นกำรบริภำษ  
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 คุณสมบัติที่สะท้อนออกมำในรูปแบบของกำรใช้ภำษำล้วนเป็นสิ่งที่คนในสังคมพิจำรณำ

ว่ำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ไม่พึงปฏิบัติ แม้ว่ำกำรกระท ำบำงอย่ำงอำจจะไม่ได้ผิดรุนแรง แต่หำกละได้ก็

จะเหมำะสมกว่ำ คุณสมบัติที่คนในสังคมต้องกำรที่ปรำกฏ ได้แก่ รูปลักษณ์ และกิริยำมำรยำท  

 คุณสมบัติเกี่ยวกับรูปลักษณ์  

ตัวอย่างเช่น   (บัก/อี) แข่วซวก  (บัก/อ)ี เตี้ยม่อต้อบักขามข่อเดียวเอ๊ย  

(บัก/อี) อ่ึงยืน   (บัก/อี) ตาสวด 

(บัก/อ)ี ดังแป*   (บัก/อี) ปากเว่อ**  

(บัก/อี) ด าตับเป็ด  (บัก/อี) ปวกนี     

 ถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับรูปลักษณ์เป็นภำพสะท้อนจำกกำรใช้ภำษำอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้เห็น

คุณสมบัติเกี่ยวกับบุคคลที่คนในสังคมต้องกำร แม้ว่ำกำรอยู่ร่วมกันในสังคมสิ่งส ำคัญคือกำรประพฤติ

ปฏิบัติตัวต่อกัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำปัจจุบันสังคมมีค่ำนิยมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพำะในเพศหญิง  

ผู้หญิงไทยในสมัยหนึ่งจะถือเป็นว่ำเป็นหญิงงำมก็ต่อเมื่อมีฟันด ำหรือต้องมีรูปร่ำงอวบจึงจะถือว่ำเป็น

ผู้หญิงงำม แต่ควำมงำมปัจจุบันของสังคมไทย คือ กำรมีผิวขำวใส รูปร่ำงผอมบำง เอวเล็ก  

ซึ่งควำมงำมแบบนี้ปรำกฏผ่ำนโฆษณำผลิตภัณฑ์ควำมงำมให้เห็นอย่ำงแพร่หลำย จนกลำยเป็นเป็น

มำตรฐำนทำงควำมงำม ซึ่งหมำยควำมว่ำผู้หญิงไม่สำมำรถเลือกที่จะงำมในแบบที่ตัวเองต้องกำรได้  

(ธัญญำ ใจดี, 2552: 38) จำกกำรพิจำรณำถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของผู้พูดภำษำไทย 

ถิ่นอีสำนจำกตัวอย่ำง “แข่วซวก” หมำยถึง ฟันเยิน “เตี้ยม่อต้อบักขำมข้อเดียว” หมำยถึง ตัวเตี้ยตัน

ไม่สมส่วน “อ่ึงยืน” หมำยถึง ตัวเตี้ยอ้วน ลักษณะเหมือนอ่ึงก ำลังยืน “ตำสวด” หมำยถึง ตำโปน 

ถลน “ดังแป” หมำยถึง จมูกแบน “ปำกเว่อ” หมำยถึง ปำกห้อย ปำกบำน “ด ำตับเป็ด” หมำยถึง  

ด ำมะเมื่อม ด ำคล้ ำ “ปวก” หมำยถึง ปลวก ล้วนแต่เป็นกำรถ้อยค ำที่ต ำหนิข้อบกพร่องของรูปร่ำง

หน้ำตำ ที่ประเมินว่ำไม่งำมตำมแบบฉบับที่คนส่วนใหญ่ต้องกำร และสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน

กับควำมเห็นข้ำงต้น 

                                                           
* แป หมำยถึง แบน 
** เว่อ หมำยถึง ห้อย, บำน 
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 คุณสมบัติเกี่ยวกับกิริยำมำรยำท 

ตัวอย่างเช่น  (บัก/อี) บ่ถืกสะโหลก*  (บัก/อ)ี จังไล   

(บัก/อี) ปากบอน   (บัก/อี) ซกลกซนลน** 

(บัก) หน้าห ีเนาะมึง   (บัก) เฒ่าหัวงู  

(อี) หีเคียว    (อี) กะเลิง  

 ถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับคุณสมบัติด้ำนกิริยำมำรยำทดังกล่ำว เป็นถ้อยค ำที่ผู้พูดใช้ต ำหนิ 

ด่ำว่ำอีกฝ่ำยเกี่ยวกับควำมประพฤติ เช่น ปฏิบัติตนที่ไม่เหมำะสม ท ำเกินเหตุ แต่บำงถ้อยค ำใช้ได้ทั้ง

กับชำยและหญิง เช่น “บ่ถืกสะโหลก” หมำยถึง ไม่ถูกลักษณะ “จังไล” หมำยถึง จัญไร บำงครั้งใช้ว่ำ 

จังไลปำก(ปำกไม่ดี)จังไลมือ(มือไม่ดี)  “ปำกบอน” หมำยถึง พูดไม่ดี พูดหำเรื่อง และ “ซกลกซนลน” 

หมำยถึง ซุ่มซ่ำม และบำงถ้อยค ำเน้นใช้เพียงกับเพศใดเพศหนึ่ง ถ้อยค ำที่ใช้กับเพศชำยคุณสมบัติ ที่

เพศชำยพึงมี เพรำะสังคมไทยมีควำมเชื่อวำเพศชำยเป็นเพศที่เข้มแข็ง และคุณค่ำของเพศชำยอยู่ที่

ควำมสุภำพ มีมำรยำท ให้เกียรติและช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่ำ ค่ำนิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 

เพศชำยจึงเน้นที่ควำมมีคุณธรรมประจ ำใจ คือ ไม่ล่วงเกินทำงกำย ไม่พูดทะลึ่ง ไม่พูดจำหลอกลวง 

ควรเป็นฝ่ำยปกป้องเพศหญิงมำกกว่ำไปท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจ ถ้อยค ำบริภำษที่ปรำกฏส่วนใหญ่จึง

มีควำมหมำยไปในทำงกำรต ำหนิกำรกระท ำที่ตรงข้ำมกับคุณสมบัติที่เพศชำยพึงมี เช่น หน้ำหี  

เฒ่ำหัวงู ดังตัวอย่ำงข้ำงต้น เป็นกำรบริภำษที่ต ำหนิเพศชำยที่ไม่มีคุณธรรม เอำเปรียบและล่วงเกิน

เพศหญิง 

 ถ้อยค ำบริภำษที่ใช้กับเพศหญิงหรือคุณสมบัติที่ดีของเพศหญิงจะปรำกฏเกี่ยวกับกำร

แสดงพฤติกรรม โดยเพศหญิงนั้นจะต้องท ำตัวให้เพศชำยยกย่องและให้เกียรติ กำรที่ผู้หญิงกล้ำเกินไป 

ไม่ถือเนื้อถือตัวและให้ควำมสนิทสนมกับผู้ชำยมำกๆเป็นเหมือนกำรเชื้อเชิญหรือเปิดโอกำสให้ผู้ชำย

ล่วงเกินได้ง่ำยขึ้น ฉะนั้นกำรวำงตัวที่ดีและระมัดระวังตัวไม่ปล่อยให้สนิมสนมกับใครโดยง่ำย เป็น

คุณสมบัติที่ดีส ำหรับกุลสตรี ซึ่งหำกชำยคนใดได้หญิงที่มีลักษณะเช่นนี้ไปครอบครองก็จะถือเป็น 

ควำมภูมิใจ ดังนั้นในสังคมจึงอยำกให้เพศหญิงมีคุณสมบัติเช่นนี้ติดตัว เช่น รักนวลสงวนตัว มี 

                                                           
* สะโหลก หมำยถึง ลักษณะ 
** ซกลกซนลน หมำยถึง ซุ่มซ่ำม, ไมง่ำม 
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ควำมละอำยทั้งค ำพูดและกำรกระท ำ ควรจะนับถือควำมเป็นกุลสตรีของตัวเองไว้ให้สมบูรณ์ควรค่ำแก่

กำรให้เกียรติ ลักษณะของผู้หญิงเช่นนี้จึงเป็นคุณสมบัติที่สังคมต้องกำร หำกหญิงคนใดประพฤติตัว

ต่ำงจำกนี้ท ำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้ว ก็จะเกิดค ำครหำนินทำหรือถูกต ำหนิว่ำกล่ำว ดังเช่น

ตัวอย่ำงถ้อยค ำ “หีเคียว” และ “กะเลิง” นั้นเป็นถ้อยค ำที่บริภำษหญิงที่ประพฤติตัวไม่ดีไม่งำม  

ใจกล้ำเกินงำม ชอบเป็นฝ่ำยเข้ำหำผู้ชำย แปลกไปจำกคุณสมบัติที่ผู้หญิงพึงมี     

 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำถ้อยค ำบริภำษที่ปรำกฏอยู่ในภำษำไทยถิ่นอีสำนแสดงให้เห็นว่ำ

ภำษำได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของระบบคิด และระบบควำมคิดก็สะท้อนสู่กำรใช้ภำษำ ซึ่งควำมคิด 

ควำมเชื่อดังกล่ำวล้วนเกิดจำกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่หล่อหลอมให้เกิดกำรใช้ภำษำในรูปแบบเฉพำะ 

และสำมำรถท ำให้เห็นว่ำคนในสังคมมีแนวคิดทำงภำษำ และให้ควำมหมำยของถ้อยค ำไปในทิศทำง

ใดบ้ำง กำรใช้ถ้อยค ำรุนแรงว่ำกล่ำวหรือกำรบริภำษให้ผู้อ่ืนเสียหำย หรือเจ็บช้ ำน้ ำใจ บำงครั้งอำจไม่

จ ำเป็นต้องใช้ค ำหยำบ ดังที่ ชวนพิศ อิฐรัตน์ (2533: 29) กล่ำวว่ำ กำรกล่ำวติเตียน กล่ำวโทษ ตัดพ้อ 

ต่อว่ำผู้ อ่ืนให้ได้รับควำมทุกข์ใจไม่ว่ำจะเป็นลักษณะใด หรือหยำบคำย สุภำพ แค่ไหน รวมๆกัน

เรียกว่ำ ค ำบริภำษ กรรมวิธีในกำรใช้ถ้อยค ำว่ำกล่ำวให้ผู้อ่ืนโกรธหรือเจ็บใจนั้นมีหลำยอย่ำงตำม  

ควำมสันทัดจัดเจนและประสบกำรณ์ของผู้ใช้  

 กำรศึกษำภำษำในคนกลุ่มใดย่อมสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชนกลุ่มนั้น วัฒนธรรมที่

ศึกษำไม่ว่ำจะเป็นวัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำหรือวัฒนธรรมทำงด้ำนวัตถุ ย่อมแสดงถึงสิ่งที่คนในสังคม

นั้นๆยึดถือหรือประพฤติปฏิบัติ และกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษของคนอีสำนก็เช่นเดียวกัน เป็น

กำรศึกษำภำษำอีกรูปแบบหนึ่งที่คนในสังคมใช้ว่ำกล่ำวผู้อ่ืน เพ่ือให้คนนั้นดูต่ ำลง เป็นกำรระบำย

ควำมโกรธ ควำมเจ็บปวด และอำรมณ์เมื่อไม่พอใจกับสิ่งที่ตนได้รับ ภำษำที่ใช้จึงไปผูกพันกับสิ่งที่มี  

สิ่งที่เห็น สิ่งที่รู้สึกว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษของคนอีสำนย่อมปรำกฏ

วัฒนธรรมต่ำงๆที่คนอีสำนยึดถือ เชื่อ และปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่ำเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับร่วมกัน จึงท ำ

ให้เห็นระบบควำมคิดหรือควำมรู้สึกของกลุ่มคนนั้นๆได้ ดังที่ Lakoff, Johnson (1987)  กล่ำวว่ำ 

ศึกษำระบบควำมคิดหรือระบบมโนทัศน์ (conceptual system) ของคนที่มีต่อภำษำ เป็นกำรศึกษำ

เชิงเปรียบเทียบของมนุษย์ที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงกำรรับรู้ กำรมองโลก ระบบคิด ค่ำนิยม และ

ประสบกำรณ์ ไม่ว่ำจะเป็นประสบกำรณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย ประสบกำรณ์ทำงด้ำนประสำทสัมผัส  
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ประสบกำรณ์ทำงด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก ประสบกำรณ์ทำงด้ำนสังคม  และประสบกำรณ์ทำงด้ำน

วัฒนธรรม  

 กำรศึกษำครั้งนี้ท ำให้เข้ำใจระบบควำมคิด ระบบภำษำท่ีเชื่อมโยงผูกพันอยู่กับวัฒนธรรม

ของคนในท้องถิ่น แสดงให้เห็นระบบควำมคิดระบบมโนทัศน์ของกลุ่มคน ดังที่อมรำ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 

(2549: 5) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “ค ำศัพท์ในภำษำเป็นตัวแทนของมโนทัศน์ของคนในชุมชน และกำรศึกษำ

ค ำศัพท์จะท ำให้เรำสำมำรถค้นหำระบบมโนทัศน์ของชุมชนนั้นได้” และสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงกำร

รับรู้ กำรมองโลก ค่ำนิยม และประสบกำรณ์ต่ำงๆโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือประสบกำรณ์ทำงด้ำน

วัฒนธรรมนั้นได้อย่ำงเข้ำใจดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 กำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนบ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว อ ำเภอ 

แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถ้อยค ำบริภำษของผู้ พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน  

กำรใช้ถ้อยค ำและภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรม ผู้วิจัยสรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลกำรศึกษำ  

และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยจะสรุปผลกำรศึกษำไปตำมล ำดับของวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ จำกกำรศึกษำ

ถ้อยค ำบริภำษท้ังสิ้น 560 ถ้อยค ำ ผลสรุปที่ส ำคัญของกำรศึกษำมีดังต่อไปนี้ 

1.1 ถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน 

1.1.1 โครงสร้างของถ้อยค าบริภาษภาษาไทยถิ่นอีสาน 

  ผลกำรศึกษำพบว่ำโครงสร้ำงของถ้อยค ำแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

  1. โครงสร้ำงถ้อยค ำบริภำษแบบค ำ คือ เสียงที่พูดออกมำได้ควำมอย่ำง

หนึ่งตำมควำมต้องกำรของผู้พูด จะเป็นกี่พยำงค์ก็ตำมเรียกว่ำค ำหนึ่ง บำงค ำก็มีพยำงค์เดียว บำงค ำก็

มีหลำยพยำงค์ พบทั้งสิ้น 105 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 18.75   

  2. โครงสร้ำงถ้อยค ำบริภำษแบบวลี คือ ถ้อยค ำที่สร้ำงขึ้นจำกค ำตั้งแต่ 2 

ค ำขึ้นไป เรียงต่อกันเป็นระเบียบ มีควำมหมำยเป็นที่รู้จักกัน แต่ไม่ครบควำม พบทั้งสิ้น 300 ถ้อยค ำ 

คิดเป็นร้อยละ 53.57 
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  3. โครงสร้ำงถ้อยค ำบริภำษแบบประโยค คือ กำรบริภำษที่มีถ้อยค ำที่มี

เนื้อควำมสมบูรณ์เก่ียวข้องกันเป็นระเบียบ แบ่งออกเป็น 2 ภำค คือ ภำคประธำนและภำคแสดง จะมี

กรรมมำรองรับหรือไม่ก็ได้พบทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ พบทั้งสิ้น 155 คิดเป็นร้อยละ 27.68 

  โครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำนพบว่ำ โครงสร้ำงของ

ถ้อยค ำปรำกฏทั้งในรูปแบบของ ค ำ วลี และประโยค เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยคือ โครงสร้ำงแบบ

วลี โครงสร้ำงแบบประโยค และโครงสร้ำงแบบค ำ ตำมล ำดับ ท ำให้ผู้วิจัยพบว่ำโครงสร้ำงของถ้อยค ำ

บริภำษส่วนใหญ่จะปรำกฏในรูปแบบของวลี คือ เป็นถ้อยค ำที่มักจะเกิดจำกค ำตั้งแต่ 2 ค ำขึ้นไปเรียง

ต่อกัน แม้ว่ำจะไม่ครบควำม แต่เมื่ออยู่ในรูปแบบของถ้อยค ำบริภำษก็เข้ำใจควำมหมำยได้ เช่น  

ปำกหมำ ใจหมำ ดัดจริต สันดำนหมำ คุณนำยใหญ่ ผู้งำมหลวง เป็นต้น เหตุเพรำะในสถำนกำรณ์จริง

นั้น ถ้อยค ำบริภำษที่อยู่ในโครงสร้ำงแบบวลีสำมำรถสื่อควำมหมำยได้ในทันที แม้ว่ำอำจจะไม่มี 

ค ำน ำหน้ำ คือ “บัก” “อี” อยู่ในถ้อยค ำนั้นด้วยก็ตำม 

  จำกสมมติฐำนข้อ 1 ผู้วิจัยตั้งไว้ว่ำโครงสร้ำงทำงภำษำของถ้อยค ำบริภำษ

ของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนอำจจะปรำกฏทั้งในรูปแบบของ ค ำ วลี และประโยค ดังนั้น ผลกำรศึกษำ

จึงสอดคล้องกับสมมติฐำน กล่ำวคือ กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนมีโครงสร้ำง 

ทำงภำษำ 3 แบบ โครงสร้ำงที่ปรำกฏมำกท่ีสุด คือ ถ้อยค ำแบบวลี ประโยค และค ำตำมล ำดับ 

 

1.1.2 กลุ่มความหมายของหน่วยศัพท์ในถ้อยค าบริภาษภาษาไทยถิ่นอีสาน  

  ผู้วิจัยวิเครำะห์กลุ่มควำมหมำยจำกกำรพิจำรณำหน่วยศัพท์ในถ้อยค ำ 

หน่วยศัพท์ หมำยถึง หน่วยพ้ืนฐำนในถ้อยค ำ ที่อำจจะเป็นแม่ค ำหรือลูกค ำ มีควำมหมำยในตัวเอง 

อำจจะมี 1 พยำงค์ หรือมำกกว่ำก็ได้ ผลกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษ 560 ถ้อยค ำ พบหน่วยศัพท์ทั้งสิ้น 

432 หน่วยศัพท์ ควำมถี่ 1,247 ครั้ง แบ่งเป็นกลุ่มควำมหมำยได้จ ำนวน 11 กลุ่ม ได้แก ่

  1. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับกิริยำอำกำร ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่หมำยถึงกำร

กระท ำ กำรปรำกฏ หรือสถำนะของสิ่งนั้นๆ ใช้ประกอบกับหน่วยศัพท์เพ่ือแสดงถึงสภำพหรือกำร

กระท ำ พบ 100 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 23.15 ปรำกฏควำมถ่ี 261 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.93 
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  2. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับรูปลักษณ์ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะ

ของร่ำงกำย เช่น ขนำด สัดส่วน ผิวพรรณ เป็นจุดด้อยหรือข้อบกพร่องของร่ำงกำย หรือแตกต่ำงจำก

ค่ำนิยมทำงด้ำนควำมสวยงำมคนในสังคม พบ 74 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 17.13 ควำมถี่ 119 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 9.54 

  3. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสิ่งของ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำย

เกี่ยวกับสิ่งของ ของมีค่ำ อำหำร สิ่งก่อสร้ำง และสถำนที่ บำงหน่วยศัพท์ควำมหมำยตำมรูปภำษำมี

ควำมหมำยที่ดี แต่น ำมำใช้บริภำษในเชิงประชดประชัน พบ 51 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 11.81 

ปรำกฏควำมถี่ 64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.13   

  4. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับอวัยวะหรือส่วนประกอบในร่ำงกำยได้แก่ หน่วย

ศัพท์ที่กล่ำวถึงอวัยวะต่ำงๆในร่ำงกำย เช่น อวัยวะภำยใน อวัยวะภำยนอก อวัยวะที่เป็นส่วนลับ 

อวัยวะใช้ขับถ่ำยของเสีย อวัยวะที่อยู่ต่ ำ รวมทั้งสิ่งที่ร่ำงกำยผลิตขึ้น เช่น เลือด น้ ำเหลือง ขี้ไคล  

พบ 48 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ควำมถี่ 283 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.70 

  5. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือควำมประพฤติ ได้แก่ หน่วย

ศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ดี เช่น ควำมมีน้ ำใจ เรียบร้อย 

กตัญญู และลักษณะนิสัยที่ไม่ดี เช่น เกียจคร้ำน พูดโกหก ชอบยุ่งเรื่องของคนอ่ืน พบ 42 หน่วย  

คิดเป็นร้อยละ 9.72 และปรำกฏควำมถี่ 80 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.42  

  6. ถ้อยค ำบริภำษกลุ่มนี้เป็นหน่วยศัพท์เกี่ยวกับบุคคลต่ำงๆ เช่น พ่อแม่ 

บรรพบุรุษ ชำติก ำเนิด ชำติตระกูล และเผ่ำพันธุ์ด้วย พบว่ำมีหน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับบุคคล 

พ่อแม่ บรรพบุรุษ หรือชำติก ำเนิดท้ังสิ้น พบ 39 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 9.03 ปรำกฏควำมถี่ 107 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.58 

  7. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับสัตว์ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่กล่ำวถึงสัตว์ โดยจะน ำ

ลักษณะต่ำงๆ เช่น พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ขนำด อวัยวะ สติปัญญำ และสีผิวของคนไปเปรียบเทียบ

กับสัตว์ พบ 36 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ควำมถ่ี 126 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.10  
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  8. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับสติปัญญำหรือควำมสำมำรถ ได้แก่ หน่วยศัพท์

ที่หมำยถึงระดับควำมรู้สำมำรถของบุคคล และกำรประเมินระดับสติปัญญำ พบ 17 หน่วยศัพท์  

คิดเป็นร้อยละ 3.94 ควำมถี่ 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.85 

  9. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับภูตผีหรือควำมเชื่อเหนือธรรมชำติได้แก่  

หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับสภำพลึกลับ สิ่งที่มองไม่เห็นตัว วิญญำณ กฎแห่งกรรม  

กำรเกิดกำรตำย พบ 10 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 2.31 ควำมถ่ี 64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.13  

  10. กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับธรรมชำติ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่หมำยถึง

ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ แหล่งธรรมชำติ พืชและภำวะตำมธรรมชำติ พบ 9 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 

9.08 ควำมถ่ี 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.96 

  11. กลุ่มควำมหมำยเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำย

เกี่ยวข้องกับภำวะที่ร่ำงกำยท ำงำนอย่ำงไม่เป็นปกติ ลักษณะบำงประกำรของโรค ถ้อยค ำ จะ

เปรียบเทียบลักษณะหรือพฤติกรรมของคนกับลักษณะบำงประกำรของโรค ไม่ว่ำจะเป็นอำกำรของ

โรคทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ พบ 6 หน่วยศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 1.39 ควำมถี่ 108 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

8.66  

  กลุ่มควำมหมำยของหน่วยศัพท์จำกทั้งหมด 560 ถ้อยค ำ พบว่ำ กลุ่ม 

หน่วยศัพท์ที่มีควำมหลำกหลำยและพบมำกที่สุด คือ กลุ่มกิริยำอำกำร คือ จำก 432 หน่วยศัพท์  

จัดอยู่ในกลุ่มกิริยำอำกำร 100 หน่วยศัพท์ เช่น กัด กิน ขี่ ขบ คำบ จก แดก ขั่ว หยอง หญ่ ำ ฮบ หยุม 

ฟัด ฟำด เป็นต้น จำกตัวอย่ำงดังกล่ำวผู้วิจัยพิจำรณำเห็นว่ำ ถ้อยค ำบริภำษส่วนใหญ่ผู้พูดจะ

เปรียบเทียบหน่วยศัพท์แรกหรือหน่วยศัพท์ที่อยู่ต้นถ้อยค ำเป็นเหมือนสิ่งที่มีชีวิตที่โหดร้ำย สำมำรถ

ท ำร้ำยผู้ฟังได้ และ “พำก” ยังเป็นถ้อยค ำบริภำษที่ผู้พูดชอบเปรียบให้เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่สำมำรถ

ท ำร้ำยหรือท ำอันตรำยคนได้ด้วยกำรกระท ำต่ำงๆ เช่น พำกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบท ำร้ำยด้วยกำรกระท ำ

ที่รุนแรง เช่น พำกถั่ง(พำกกระทุ้ง) พำกแก่ง(พำกหมุน) พำกเจำะ พำกเหยำะ(พำกต ำ,โขลก) หรือ

กระท ำกับคนเหมือนเป็นอำหำร เช่น พำกอ่อม พำกแดก พำกก้อย พำกกี่ พำกต ำ พำกขั่ว(คั่ว) 

พำกจืน(ทอด) พำกโคเล(คนให้เข้ำกัน) พำกต้ม 
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  จำกสมมติฐำนข้อ 2 ผู้วิจัยตั้งไว้ว่ำ กลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษ

ภำษำไทยถิ่นอีสำนมีหลำยกลุ่ม เช่น กลุ่มภูตผี กลุ่มสัตว์ กลุ่มอวัยวะ กลุ่มโรคร้ำย เป็นต้น  

ผลกำรศึกษำนี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐำน กล่ำวคือ ถ้อยค ำบริภำษแบ่งได้หลำยกลุ่มควำมหมำย 

นอกจำกกลุ่มภูตผี กลุ่มสัตว์ กลุ่มอวัยวะ กลุ่มโรคร้ำย ที่กล่ำวถึงแล้ว ยังมีกลุ่มหน่วยศัพท์ที่เกี่ยวกับ

กิริยำอำกำร รูปลักษณ์ สิ่งของ ลักษณะนิสัย บุคคลหรือชำติก ำเนิด สติปัญญำหรือควำมสำมำรถ และ

ธรรมชำติ ท ำให้เห็นลักษณะของกำรสร้ำงถ้อยค ำของผู้พูด อีกท้ังผู้วิจัยเห็นว่ำกำรแบ่งกลุ่มควำมหมำย

จำกหน่วยศัพท์จะเป็นกำรพิจำรณำให้ เห็นควำมชัดเจนของถ้อยค ำ เชื่อมโยงถึงโครงสร้ำง 

ทำงควำมหมำย ซึ่งจะท ำให้เห็นรูปแบบโครงสร้ำงทำงควำมหมำยในหัวข้อถัดไป 

 

1.1.3 โครงสร้างของกลุ่มความหมายในถ้อยค าบริภาษภาษาไทยถิ่นอีสาน 

  สืบเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์ถ้อยค ำในหัวข้อ 1.1.2 กลุ่มควำมหมำยของ

หน่วยศัพท์ในถ้อยค ำบริภำษ ผู้วิจัยพิจำรณำเห็นว่ำกำรศึกษำอีกประกำรหนึ่งที่น่ำสนใจ คือ กำรศึกษำ

รูปแบบของถ้อยค ำ หรือโครงสร้ำงของถ้อยค ำว่ำมีลักษณะเช่นใด เกิดจำกกลุ่มควำมหมำยใดประกอบ

กัน ผลกำรศึกษำพบว่ำถ้อยค ำบริภำษทั้ง 560 ถ้อยค ำ พบว่ำ ถ้อยค ำบริภำษแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

โครงสร้ำงเดี่ยว และโครงสร้ำงประสม ในแต่ละโครงสร้ำงจะแบ่งย่อยอีก ดังนี้ 

1. โครงสร้ำงเดี่ยว  

  คือ ถ้อยค ำบริภำษที่เกิดจำกหน่วยศัพท์เพียง 1 หน่วยศัพท์ เป็นถ้อยค ำที่

ไม่ต้องมีหน่วยศัพท์กลุ่มอ่ืนมำประกอบ พบทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มลักษณะนิสัย 2.กลุ่มสัตว์ 3.

กลุ่มรูปลักษณ์ 4.กลุ่มบุคคล 5.กลุ่มภูตผีหรือควำมเชื่อเหนือธรรมชำติ 6.กลุ่มสิ่ งของ 

7.กลุ่มอวัยวะ 8.กลุ่มโรคภัยไข้เจ็บ 9.กลุ่มสติปัญญำ 10.กลุ่มธรรมชำติ และ 11.กลุ่มกิริยำอำกำร  

2. โครงสร้ำงประสม  

  คือ ถ้อยค ำบริภำษที่มีหน่วยศัพท์ปรำกฏร่วมกันหรือประกอบกัน ตั้งแต่ 2 

หน่วยศัพท์ข้ึนไป และหน่วยศัพท์นั้นอำจจะอยู่ในกลุ่มควำมหมำยเดียวกันหรือคนละกลุ่มควำมหมำยก็

ได้ พบทั้งสิ้น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 
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  1. โครงสร้ำงประสม 2 หน่วยศัพท์ 

  2. โครงสร้ำงประสม 3 หน่วยศัพท์ 

  3. โครงสร้ำงประสม 4 หน่วยศัพท์ 

  4. โครงสร้ำงประสม 5 หน่วยศัพท์  

โครงสร้ำงประสมทั้ง 4 กลุ่ม มีโครงสร้ำงย่อยรวมทั้งสิ้น 98 โครงสร้ำง ดังนี้ 

 2.1 โครงสร้ำงประสม 2 หน่วยศัพท ์มี 46 โครงสร้ำง เช่น  

  อวัยวะ + รูปลักษณ์     สัตว์ + กิริยำอำกำร  

  บุคคล + รูปลักษณ ์    กิริยำอำกำร + สติปัญญำ   

 2.2 โครงสร้ำงประสม 3 หน่วยศัพท ์มี 35 โครงสร้ำง เช่น  

  อวัยวะ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ  สัตว์ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ  

   ผี + กิริยำอำกำร +อวัยวะ    บุคคล + บุคคล + บุคคล   

 2.3 โครงสร้ำงประสม 4 หน่วยศัพท ์มี 14 โครงสร้ำง เช่น 

  บุคคล + บุคคล + อวัยวะ + นิสัย   

  สัตว์ + รูปลักษณ ์+ อวัยวะ + รูปลักษณ์  

  กิริยำ + สติปัญญำ + กิริยำอำกำร + สติปัญญำ  

  นิสัย + นิสัย + กิริยำอำกำร + สิ่งของ 

 2.4 โครงสร้ำงประสม 5 หน่วยศัพท ์มี 3 โครงสร้ำง ได้แก่ 

  บุคคล + บุคคล + โรค + กิริยำอำกำร + อวัยวะ  

  บุคคล + พ่อ + กิริยำอำกำร + บุคคล + บุคคล  

  สิ่งของ + กิริยำอำกำร + อวัยวะ + บุคคล + กิริยำอำกำร  

  โครงสร้ำงกลุ่มควำมหมำยของถ้อยถ้อยค ำบริภำษในภำษำไทยถิ่นอีสำน 

พบว่ำ มีโครงสร้ำงทำงภำษำแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มโครงสร้ำงเดี่ยวและกลุ่มโครงสร้ำงประสม 

ถ้อยถ้อยค ำบริภำษส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มโครงสร้ำงประสม แบ่งออกเป็นหลำยกลุ่มย่อย ผู้วิจัย

สังเกตเห็นว่ำถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนจะใช้แบบโครงสร้ำงประสมเป็นส่วนใหญ่ 
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เพรำะควำมหมำยของถ้อยค ำแบบประสมที่เกิดจำกกำรรวมควำมหมำย รวมหน่วยศัพท์ ควำมรุนแรง

ของถ้อยค ำจะมำกกว่ำแบบโครงสร้ำงเดี่ยว  คือ เมื่อมีส่วนขยำยเข้ำมำเพ่ิมควำมหมำย ท ำให้ผู้ฟังรู้สึก

เจ็บปวด สะเทือนอำรมณ์มำกกว่ำ 

  จำกสมมติฐำนข้อ 3 ผู้วิจัยตั้งไว้ว่ำ โครงสร้ำงหน่วยศัพท์ในถ้อยค ำบริภำษ

ของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนมี 2 แบบ คือ โครงสร้ำงเดี่ยว และโครงสร้ำงประสม ผลกำรศึกษำนี้

สอดคล้องกับสมมติฐำน และยังพบว่ำโครงสร้ำงประสม ทั้ง 4 กลุ่มนั้น มีโครงสร้ำงย่อยแบ่งออกไปอีก

หลำยกลุ่ม มำกกว่ำที่ผู้วิจัยคำดไว้ ท ำให้เห็นว่ำลักษณะถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนมี

รูปแบบกำรใช้ที่หลำกหลำย หน่วยศัพท์ที่ใช้บำงถ้อยค ำอำจจะประกอบจำกกลุ่มควำมหมำยเดียวกัน

หรือต่ำงกลุ่มควำมหมำย จึงท ำให้โครงสร้ำงหน่วยศัพท์แบบประสมแบ่งย่อยได้ถึง 98 โครงสร้ำง  

 

1.2 การใช้ถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 กำรศึกษำลักษณะภำษำ นอกจำกกำรศึกษำโครงสร้ำงทำงภำษำแล้ว ลักษณะกำรใช้ก็

เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท ำให้เข้ำใจภำษำนั้นยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำประเด็นเกี่ยวกับกำร

ใช้ถ้อยค ำบริภำษ อีก 2 ส่วนคือ ลักษณะกำรใช้และประเภทของกำรใช้ ดังนี้ 

 

1.2.1 ลักษณะการใช้ถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน 

  ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำนอกจำกรูปแบบของถ้อยค ำ ทั้งโครงสร้ำงของถ้อยค ำ 

กลุ่มควำมหมำย และโครงสร้ำงทำงควำมหมำยข้ำงต้นนั้น กำรศึกษำลักษณะของภำษำอีกประกำรคือ 

กำรวิเครำะห์หำแบบแผนกฎเกณฑ์กำรใช้ภำษำ ซึ่งจะท ำให้เข้ำใจธรรมชำติของภำษำได้ยิ่งขึ้น และ

จำกกำรเก็บข้อมูลในพื้นท่ีและข้อมูลกำรใช้ถ้อยค ำของผู้บอกภำษำพบว่ำปัจจัยทำงสังคม เป็นประเด็น

ที่น่ำสนใจที่จะท ำให้เห็นลักษณะเฉพำะของภำษำหรือกำรเลือกใช้ถ้อยค ำ ผู้วิจัยจึงศึกษำลักษณะกำร

ใช้ถ้อยค ำบริภำษใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
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1. กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่อง “เพศของผู้ถูกบริภำษ” มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1.1 ถ้อยค ำบริภำษท่ีใช้กับเพศชำย 

  พบว่ำถ้อยค ำบริภำษที่ ใช้บริภำษเพศชำยส่วนใหญ่เป็นถ้อยค ำที่มี

ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ สิ่งที่ผู้ชำยประพฤติตัวไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม เอำรัดเอำเปรียบกับ

ผู้หญิง หรือประพฤติผิดกับหญิงที่ไม่ภรรยำของตน ถ้อยค ำบริภำษท่ีพบ เช่น เห็บหมำ แมงดำ หน้ำหี 

 1.2 ถ้อยค ำบริภำษท่ีใช้กับเพศหญิง  

  พบว่ำลักษณะของถ้อยค ำที่ใช้บริภำษเพศหญิงจะมีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรม กำรปฏิบัติตัว กิริยำมำรยำท จะเป็นถ้อยค ำบริภำษที่สื่อถึงควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสมกับ

ลักษณะที่ดีของผู้หญิง เช่น กำรพูด กำรปฏิบัติตัวต่อเพศชำย ถ้อยค ำบริภำษที่พบ เช่น กะหลี่  

แซะและแซนแลน ดัดจะหลิด  

 1.3 ถ้อยค ำบริภำษท่ีใช้กับทุกเพศ  

  พบว่ำถ้อยค ำมีควำมควำมหมำยหรือเจตนำในกำรใช้ค่อนข้ำงหลำกหลำย 

ไม่ได้สื่อควำมหมำยเพ่ือบริภำษพฤติกรรมเพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง แต่เน้นกำรระบำยอำรมณ์ต่อ

เหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมของบุคคล ฉะนั้นถ้อยค ำจึงสื่อควำมหมำยได้หลำกหลำยแตกต่ำงไปตำม เช่น 

สันดำน พำกแดกดำก ฮูขี่ ห่ำขั่ว 

2. กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับปัจจัยเรื่อง “วัยของผู้พูด” มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 2.1 ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดวัยรุ่น  

  คือ ถ้อยค ำบริภำษท่ีผู้พูดช่วงอำยุ 15-20 ปี ใช้บริภำษผู้อ่ืน พบว่ำถ้อยค ำที่

ใช้มักเป็นถ้อยค ำที่สร้ำงขึ้นมำใหม่ บำงครั้งใช้เฉพำะกลุ่ม แต่รับรู้ควำมหมำยร่วมกัน และถ้อยค ำที่พบ

ในผู้พูดวัยนี้มักจะเป็นถ้อยค ำที่บริภำษรูปลักษณ์ หรือรูปร่ำงหน้ำตำ และไม่ค่อยปรำกฏกับผู้พูดวัยอ่ืน 

เช่น หน้ำฮวก ด้วงพูเขำ คิ้วสะพำนพะลำมสอง  
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 2.2 ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดวัยผู้ใหญ่  

  คือ ถ้อยค ำที่ปรำกฏกับผู้พูดช่วงอำยุ 45 ปีขึ้นไปใช้บริภำษผู้อ่ืน พบว่ำ

ถ้อยค ำส่วนใหญ่ไม่ได้มีควำมหมำยในทำงลบ แต่น ำมำบริภำษเชิงเสียดสี ประชดประชัน เช่น เทวะดำ

ใหญ่ คูใหญ่ คุนนำยใหญ่ 

 2.3 ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดทุกวัย  

  พบว่ำถ้อยค ำจะมีลักษณะที่ทุกคนรับรู้ควำมหมำยร่วมกัน และปรำกฏกับ

ผู้ใช้ทุกวัย ไม่ได้ใช้แค่เฉพำะกลุ่มหรือรับรู้ควำมหมำยเฉพำะบุคคล เช่น ปอบ ห่ำ พำก 

3. กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษกับ “เจตนำของผู้พูด” มี 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 3.1 เจตนำแสดงอำรมณ์โกรธ  

  พบว่ำกำรใช้ถ้อยค ำที่สื่อเจตนำแสดงควำมโกรธในงำนวิจัยนี้ปรำกฏ

ค่อนข้ำงมำก โดยวัจนกรรมที่สื่อเจตนำแสดงควำมโกรธนั้น มำจำกควำมรู้สึกที่ไม่พอใจอย่ำงรุนแรง 

โกรธจัด มักจะบริภำษในเชิงต ำหนิ ประชดประชัน หรือบริภำษออกไปให้รู้สึกว่ำสะใจมำกที่สุด เช่น 

ฟ้าผ่าหน้า แฮ้งกินหัว ปอบทื น งามหลวง ด๊อกเต้อใหญ่ 

 3.2 เจตนำแสดงอำรมณ์ดูถูกเหยียดหยำม  

  พบว่ำเป็นถ้อยค ำที่เน้นกำรดูถูก กำรดูหมิ่น และเหยียดหยำม ว่ำสิ่งนั้น 

ต่ ำต้อยหรือด้อยกว่ำ เช่น ฐำนะ สติปัญญำ รวมทั้งกำรน ำปมด้อยของอีกฝ่ำยหนึ่งมำดูถูก เช่น  

ปึกแป้นปีก ซั่วส่ ำหมำ บ่มีควมคิด 

 3.3 เจตนำแสดงอำรมณ์รังเกียจ  

  ถ้อยค ำบริภำษมักจะเป็นกำรค่อนว่ำหรือแสดงกิริยำซ้ ำเติมให้ได้อำย ให้ 

ช้ ำใจ เจ็บใจ โกรธ รวมถึงกำรพูดหรือแสดงกิริยำที่ย้ ำถึงควำมเสียเปรียบ เช่น บ่มีปันญำ หน้ำลิง ฮูข่ี 
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 4. แสดงอำรมณ์ร ำคำญ  

  พบว่ำเจตนำของผู้พูดในข้อนี้คือ รู้สึกไม่พอใจที่มีคนมำท ำให้รู้สึกหงุดหงิด 

โมโห และกวนใจ ท ำให้เกิดอำรมณ์ต่ำงๆ เช่น ไม่พอใจและโกรธตำมมำ สิ่งที่มำกระตุ้นให้เกิด

ควำมรู้สึกประเภทนี้มีหลำยปัจจัย ได้แก่ กำรกระท ำบำงอย่ำงที่ซ้ ำๆ ต่อเนื่อง เช่น ถำมซ้ ำๆ บ่นซ้ ำๆ 

เป็นต้น ได้แก่ ขี่ส่อ จิ๋กหลิกจอกหลอก 

  กำรใช้ของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน ลักษณะของกำรใช้

พบว่ำ เพศ และวัยของผู้บริภำษและผู้ถูกบริภำษมีผลต่อกำรเลือกใช้ถ้อยค ำ คือ ถ้อยค ำบำงจะใช้กับ

เฉพำะเพศชำย เช่น แมงดำ ขี้คุก เห็บปีก เน้นสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับควำมผิดในเชิงชู้สำว และไม่

ปรำกฏกับเพศหญิง แต่ถ้อยค ำบำงค ำก็จะปรำกฏเฉพำะในเพศหญิงเช่นกัน เช่น กะแล่ด แซะและแซน

แลน ปำกกะแบะ เป็นถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรแสดงออกของผู้หญิง แม้ว่ำบำงครั้ง  

บำงถ้อยค ำ อำจจะไปปรำกฏกับเพศชำยบ้ำงก็อยู่ในกรณีของกำรต่อว่ำสำวประเภทสอง หรือเป็น  

กำรประชดประชันมำกกว่ำ และมีน้อยมำก  

  กำรใช้ถ้อยค ำที่ผู้วิจัยพบ คือ ด้ำนปัจจัยของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริภำษ

กับผู้ถูกบริภำษ จำกกำรสอบถำมข้อมูลพบว่ำ ผู้ใช้ที่มีอำยุมำก คือ ช่วงอำยุประมำณ 60 ปีขึ้นไป  

หำกรู้สึกไม่พอใจโดยเฉพำะกับคนในครอบครัวของตนนั้น จะพยำยำมเลี่ยงกำรใช้ค ำที่ไม่เป็นมงคล 

เพรำะเชื่อว่ำ ค ำพูดของคนเป็นพ่อแม่ ปู่ย่ำ หรือตำยำยนั้นศักดิ์สิทธิ์ หำกใช้หรือพูดกับใครโดยเฉพำะ

กับลูกหลำยของตนก็กลัวว่ำจะติดตัวคนนั้นไป ท ำให้เกิดเรื่องไม่ดี จึงพยำยำมเลี่ยงถ้อยค ำที่รุนแรง 

หยำบคำย และไม่สุภำพ แต่จะใช้ถ้อยค ำที่เป็นมงคล ทว่ำเจตนำของกำรใช้นั้นคือกำรระบำย

ควำมรู้สึกไม่พอใจ รู้สึกโกรธ เช่น บักทองค ำใหญ่ อีดำลำใหญ่ บักเสดถี(เศรษฐี) บักนำยก หรือบำงค ำ

อำจจะเป็นกำรประสมระหว่ำงค ำ เช่น บักทองค ำห้อยคอมึง! บักทองค ำเกี่ยวคอมึง! อย่ำงน้อยก็มีค ำที่

เป็นมงคลมีสิ่งมีค่ำอยู่ในถ้อยค ำนั้นด้วย และจำกกำรเก็บข้อมูลกับผู้บอกข้อมูลที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 

บำงท่ำนชอบเข้ำวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ก็ได้ให้ข้อมูลว่ำ จะต่อว่ำลูกหลำนบำงทีก็ใช้ค ำจำกบทสวด

มนต์มำต ำหนิ หรือระบำยควำมโกรธ เช่น บักสะระนัง บักสะระนังคัด เป็นภำษำบำลีจำกบทสวด 
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แม้ว่ำจะไม่รู้ควำมหมำยแต่คิดว่ำน่ำจะเป็นค ำที่เป็นมงคลก็น ำมำใช้ต ำหนิแบบประชดประชันลูกหลำน

ได้เช่นกัน   

  ลักษณะของกำรใช้เกี่ยวกับเจตนำของกำรใช้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่ำสนใจ 

เนื่องจำกผู้วิจับพบว่ำถ้อยค ำบริภำษหนึ่งถ้อยค ำ บำงครั้งอำจจะสำมำรถสื่อได้หลำยควำมหมำย และ

หลำยเจตนำ โดยหลักๆแล้วม ี5 เจตนำ คือ แสดงควำมโกรธ แสดงกำรดูถูก แสดงกำรเยำะเย้ย แสดง

กำรประชดประชัน และแสดงควำมร ำคำญ แม้ว่ำถ้อยค ำเพียงหนึ่งถ้อยค ำ แต่หำกใช้ต่ำงบริบทแล้วก็

สำมำรถเปลี่ยนควำมหมำยไปเป็นอีกอย่ำงได้ เช่น “อีเสดถีใหญ่” มีควำมหมำยว่ำเศรษฐีใหญ่ คือ  

รวยมำก อำจจะใช้ได้ทั้งกับกำรแสดงออกแบบเยำะเย้ย คือ ควำมจริงแล้วคนที่ถูกบริภำษมีฐำนะ

ยำกจน ก็จัดอยู่ในเจตนำของกำรแสดงกำรเยำะเย้ย หรืออำจจะอยู่ในกลุ่มของเป็นกำรแสดงเจตนำ

ประชดประชันเพรำะฝ่ำยที่ถูกบริภำษใช้เงินเกินตัว ท ำตัวเหมือนเศรษฐีก็ได้ ฉะนั้น เจตนำในกำรใช้

ถ้อยค ำที่ต่ำงกัน ใช้จึงเป็นส่วนส ำคัญท่ีท ำให้กำรสื่อควำมหมำยมีควำมแตกต่ำงกัน  

 

1.2.2 ประเภทของการใช้ถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

1. ถ้อยค ำบริภำษแบบควำมหมำยตรง 

 คือ ควำมหมำยตำมรูปภำษำซึ่งปรำกฏในพจนำนุกรม และเป็นถ้อยค ำที่ผู้พูดสำมำรถให้

ควำมหมำยได้ในทันที ถ้อยค ำที่ไม่ได้เปรียบกับสิ่งอ่ืนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1.1 ใช้บริภำษเก่ียวกับรูปร่ำงลักษณะ  

  พบว่ำถ้อยค ำที่ใช้เป็นกำรสื่อถึงกำรเยำะเย้ยถำกถำง กระแหนะกระแหน 

ล้อเลียน ตัวอย่ำงถ้อยค ำ เช่น ด ำตับเป็ด ดังปึ่ง  
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 1.2 ใช้บริภำษเก่ียวกับพฤติกรรม  

  ด้วยถ้อยค ำในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกำรสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับถึงลักษณะ

นิสัยที่ไม่พึงประสงค์ มีควำมหมำยในทำงลบ ใช้ต ำหนิ ว่ำกล่ำวให้บุคคลนั้นรู้สึกเจ็บปวด สะเทือน

อำรมณ ์แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

  ก. ใช้บริภำษเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรพูด เป็นถ้อยค ำที่มีควำมหมำยในเชิง

ต ำหนิ พูดไม่เหมำะสม ไม่อยู่ในวิสัยปกติท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบัติ เช่น ขี้คุย ขี่ตั๊วะ ปำกบ่เป็น 

  ข. ใช้บริภำษเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรกิน ถ้อยค ำบริภำษที่ใช้เป็นถ้อยค ำที่

ต ำหนิ มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรร่วมกับคนอ่ืน ได้แก่ ซวดลวด 

  ค. ใช้บริภำษเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรปฏิบัติตน ถ้อยค ำที่ ใช้จะเป็น 

ถ้อยค ำบริภำษที่ต ำหนิลักษณะนิสัยที่ไม่ควรปฏิบัติ ไม่เหมำะสม เพรำะอำจจะถูกมองว่ำเป็นคนไม่ดี 

เช่น ขี่ถ่ี ขี่ค่ำน ขี่ตักมักได้ 

 1.3 ใช้บริภำษเก่ียวกับสติปัญญำ ควำมรู้ หรือควำมสำมำรถ  

  ถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับสติปัญญำ ควำมรู้ หรือควำมสำมำรถเป็นถ้อยที่มี

ควำมหมำยในเชิงประเมินค่ำควำมสำมำรถ หรือสื่อควำมหมำยในเชิงดูถูก ตัวอย่ำงถ้อยค ำบริภำษ 

เช่น ป่วง ปะสำด บ่พอบำด 

2. ถ้อยค ำบริภำษแบบควำมหมำยเปรียบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 2.1  ใช้บริภำษรูปลักษณ์  

  ได้แก่ ได้แก่ถ้อยค ำที่มีควำมหมำยที่เปรียบถึงรูปลักษณ์ของผิวพรรณ 

ใบหน้ำ ควำมสะอำด เช่น เดือนดับ หน้ำหนูซิง คิ้วกะปิง 
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 2.2 ใช้บริภำษพฤติกรรม  

  ได้แก่ กำรเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือกำรแสดงออกของคนๆนั้นกับ 

สิ่งต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลจำกผู้บอกภำษำกล่ำวว่ำจะเป็นกำรเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสัตว์ 

  ก. ใช้บริภำษเกี่ยวกับกิริยำมำรยำท ได้แก่ กำรแสดงกิริยำท่ำทำงที่ 

ไม่เหมำะสม เช่น เฮ็ดพ่ึงวึงคือบึ้งตื่นเสียม เฮ็ดทรงคือหมำขี่เลีย 

  ข. ใช้บริภำษเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรพูด ได้แก่ถ้อยค ำที่สื่อควำมหมำยถึง 

คนที่พูดให้ร้ำยคนอื่น พูดมำก เช่น ปำกช่องเจ็ด ปำกหมำ ปำกปำแดก 

 

  จำกสมมติฐำนข้อ 4 ผู้วิจัยตั้งไว้ว่ำ กำรใช้ของถ้อยค ำบริภำษของผู้พูด

ภำษำไทยถิ่นอีสำน อำจจะมีปัจจัยที่ท ำให้มีกำรใช้ถ้อยค ำที่ต่ำงกัน เช่น ควำมสัมพันธ์ อำยุ เพศ และ

ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยหลักท่ีท ำให้ลักษณะของถ้อยค ำบริภำษต่ำงกัน คือ เพศ วัย(อำยุ) และเจตนำ

ของกำรใช้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่ำวไว้ 2 เพียง 2 ประเด็น หำกพิจำรณำให้ลึกซึ้งจะเห็น

ปัจจัยหลักที่ผู้วิจัยพบคือ เจตนำของผู้ใช้ ก็มีบำงส่วนที่คำบเกี่ยวอยู่กับควำมสัมพันธ์ในสมมติฐำน 

เพรำะจำกกำรศึกษำข้อมูลและกำรให้รำยละเอียดของถ้อยค ำจำกผู้บอกภำษำ พบว่ำ เจตนำที่ใช้

อำจจะแปรเปลี่ยนไปได้ตำมควำมสัมพันธ์ที่ผู้บริภำษกับผู้ถูกบริภำษรับรู้ร่วมกัน เช่น ค ำว่ำ “หน้ำ

หมำ” หำกผู้พูดกับผู้ฟังเป็นคนที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน หรือเป็นคนในครอบครัว เช่น ยำยใช้กับ

หลำนชำย ถ้อยค ำนี้อำจจะสื่อเจตนำเพียงเหน็บแหนม เยำะเย้ยปนเอ็นดู ไม่ได้มีเจตนำแสดงควำม

โกรธหรือคับแค้นใจแต่อย่ำงใด และตรงกันข้ำมหำกถ้อยค ำนี้  ใช้กับเพ่ือนบ้ำน หรือไม่ได้มี

ควำมสัมพันธ์กัน ค ำว่ำ “หน้ำหมำ” จะมีเจตนำของกำรใช้ที่เปลี่ยนไป เป็นกำรระบำยอำรมณ์

ควำมรู้สึกโกรธ หรือดูถูกผู้ที่ภูกบริภำษว่ำมีนิสัย หรือกำระกระท ำไม่ดี ต่ ำ ไม่น่ำไว้วำงใจ ฉะนั้น ผู้วิจัย

จึงเห็นว่ำเจตนำของผู้ใช้และปัจจัยด้ำนควำมำสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกันในส่วนนี้ แท้จริงแล้วมีควำม

เชื่อมโยงกันอยู่นั่นเอง 
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1.3 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน  

 จำกกำรศึกษำควำมหมำยและกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษ จ ำนวน 560 ถ้อยค ำ ผู้วิจัยพบ

ประเด็นเก่ียวกับควำมคิด ควำมเชื่อ แนวคิด และแนวทำงกำรปฏิบัติของคนในสังคมในประเด็นต่ำงๆ  

5  ประเด็น ดังนี้ 

1.3.1 การเคารพพ่อแม่และบรรพบุรุษ 

  ถ้อยค ำบริภำษที่สะท้อนให้เห็นกำรเคำรพพ่อแม่และบรรพบุรุษพบว่ำ 

ถ้อยค ำกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มถ้อยค ำที่ไม่ได้สื่อควำมหมำยไปถึงตัวผู้ฟังเพียงคนเดียว แต่ยังสื่อควำมหมำยถึง

พ่อแม่บรรพบุรุษของผู้ถูกบริภำษด้วย เมื่อผู้ฟังได้ยินถ้อยค ำกลุ่มนี้จะรู้สึกว่ำเจ็บแค้นกว่ำถ้อยค ำ

บริภำษอ่ืน เช่น บัก/ อี นำมหมำ “นำม” ในที่นี้มีควำมหมำยว่ำ เชื้อสำย วงศ์ตระกูล และ หมำ เป็น

สัตว์ที่มีควำมหมำยเปรียบถึงสิ่งไม่ดี เชื่อใจไม่ได้ ไม่ซื่อสัตย์ ดังนั้น หำกพิจำรณำให้ดีจะสื่อไปในทำง  

ดูถูกเหยียดหยำมวงศ์ตระกูล ไม่ได้บริภำษแค่อีกฝ่ำยเท่ำนั้น แต่พำดพิงถึงบรรพบุรุษด้วย จำก 

กำรสัมภำษณ์ผู้บอกภำษำส่วนใหญ่แล้วตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ำสร้ำงควำมเจ็บแค้นกว่ำ 

ถ้อยค ำบริภำษกลุ่มอ่ืน ที่อีกฝ่ำยกล่ำวถึงบรรพบุรุษ มีเจตนำสื่อว่ำคนที่เคำรพบูชำ มำกล่ำวเหมำรวม

ในทำงเสียหำยเหมือนเป็นกำรดูถูกเหยียดหยำมผู้มีพระคุณของตนเอง 

 

1.3.2 วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติและสัตว์  

  จำกกำรพิจำรณำกลุ่มถ้อยค ำบริภำษจะเห็นว่ำ ลักษณะเด่นอย่ำงหนึ่งของ

ถ้อยค ำบริภำษภำษำไทยถิ่นอีสำน คือ มีกำรเปรียบเทียบกิริยำหรือกำรกระท ำของสัตว์หรือ

ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติมำกล่ำวบริภำษ ถ้อยค ำบริภำษที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น “อ่ึงเพ่ำ” คือน ำลักษณะ

ของรูปร่ำงลักษณะมำเปรียบเทียบกับคนที่อ้วนเตี้ย พุงยื่น “ปำกปำแดก” คือ น ำลักษณะเด่นของปลำ

ร้ำ คือ กลิ่น มำเปรียบเทียบกับกำรพูดของคนที่พูดไม่คิด พูดแต่เรื่องไม่ดี ท ำให้คนอ่ืนเสียหำย ไม่มี

ใครอยำกอยู่ใกล้ เหมือนกับกลิ่นของปลำร้ำ นอกจำกนี้ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติอีกอย่ำงหนึ่งคือ 

“ฟ้ำผ่ำ”ก็ได้กลำยมำเป็นค ำบริภำษที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของคนในชุมชนเช่นกัน เช่น  

ฟ้ำผ่ำกกคอ ฟ้ำผ่ำหัวฟ้ำผ่ำหน้ำ แสดงให้เห็นกำรมองธรรมชำติของคนอีสำน ที่มีท้ังคุณและโทษ  
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1.3.3 ความเชื่อเรื่องผี 

  ผลกำรศึกษำพบว่ำมีถ้อยค ำบริภำษที่น ำชื่อผีต่ำงๆมำใช้บริภำษอยู่หลำย

ชนิด และที่เห็นอย่ำงชัดเจนคือ “ปอบ” ปอบ เป็นผีร้ำยที่คนในชุมชนและคนอีสำนส่วนใหญ่เชื่อว่ำ

สำมำรถท ำอันตรำยคนได้ เป็นผีที่มีควำมดุร้ำยสำมำรถท ำอันตรำยกับคนจนถึงชีวิต และชอบไปขโมย

สัตว์เลี้ยงของชำวบ้ำน เช่น เป็ด ไก่ สร้ำงควำมเดือดร้อนและควำมหวำดกลัวให้กับคนในชุมชน และ

ควำมกลัวนี้ก็ได้แสดงออกมำทำงด้ำนภำษำคือ พบถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับปอบตำมด้วยกิริยำอำกำร

ต่ำงๆ ด้วย เช่น ปอบทื่น(รุม) ปอบต ำ(โขลก) ปอบกินตับ ปอบหญ่ ำ(ปอบเคี้ยว) ปอบแก่ (ปอบลำก) 

ถ้อยค ำหรือค ำศัพท์เหล่ำนี้สะท้อนให้เห็นควำมคิดควำมเชื่อของคนในชุมชน แสดงให้เห็นว่ำแม้

ชำวบ้ำนจะมีศำสนำหลักคือศำสนำพุทธ แต่ก็ยังมีควำมเชื่อเกี่ยวกับผีปรำกฏอยู่อย่ำงเด่นชัด 

โดยเฉพำะควำมเชื่อเรื่องผีปอบ 

 

1.3.4 คุณสมบัติท่ีคนในสังคมต้องการ 

  ในสังคมหนึ่งๆ เมื่อมีคนมำอยู่ร่วมกันแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนในสังคมหวังคือ 

คำดหวังถึงคุณสมบัติอันพึงปฏิบัติต่อกัน ให้สังคมด ำเนินไปอย่ำงสงบสุข แต่ถ้ำหำกมีคนที่ปฏิบัติใน

แนวทำงที่ต่ำงออกไปหรือเกิดควำมแตกต่ำงขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะรับรู้หรือสะท้อนออกมำให้เห็นคือกำรใช้

ภำษำเพ่ือระบำยควำมรู้สึก หรือต ำหนิในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร หรืออำจรุนแรงจนเป็นกำรบริภำษ  และ

บำงครั้งแม้กำรกระท ำนั้นอำจไม่ได้ผิดรุนแรงหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อผู้อ่ืนมำกนัก แต่หำกละเว้นได้

ก็จะเหมำะสมกว่ำ ควำมคิดหรือแนวคิดนี้ล้วนมีอยู่ในทุกสังคม และคุณสมบัติที่คนในสังคมต้องกำรคือ 

กิริยำมำรยำท เช่น จังไล เฒ่ำหัวงู ปำกบอน  ซกลกซนลน(ซุ่มซ่ำม)  และบำงครั้งก็สะท้อนออกมำเป็น

ค่ำนิยม เช่น เรื่องรูปร่ำงหน้ำตำ เช่น ดังแป ปำกเว่อ ด ำตับเป็ด ปวก เป็นต้น กำรแสดงออกทำงภำษำ

ของค ำศัพท์ในส่วนนี้เป็นส่วนส ำคัญท่ีท ำให้เข้ำใจมโนทัศน์ หรือควำมคิด กำรมองโลกของคนในชุมชน

ได้เป็นอย่ำงดี  

  จำกผลกำรศึกษำภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมในถ้อยค ำบริภำษ แสดงให้เห็น

วัฒนธรรมของคนอีสำนหลำยด้ำน เช่น ด้ำนควำมเชื่อเรื่องผี กำรเคำรพยกย่องบรรพบุรุษ วิถีชีวิตที่



  141 

ผูกพันอยู่กับธรรมชำติ และมีส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นมำจำกสมมติฐำน คือ ภำพสะท้อนเกี่ยวกับคุณสมบัติที่

คนในสังคมต้องกำร  เช่น คุณสมบัติของผู้หญิง ผู้ชำยที่สังคมต้องกำร ปรำกฏออกมำในถ้อยค ำที่ใช้

เฉพำะเพศ แสดงให้เห็นว่ำสังคมจะเน้นให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว ปฏิบัติตัวเรียบร้อย ท ำตัวให้ควรค่ำ

แก่กำรปกป้องดูแล หำกใครได้ไปครอบครองจะได้เป็นควำมภูมิใจ และในเพศชำยควรจะท ำตัวให้เป็น

สุภำพบุรุษ สุภำพ และซื่อสัตย์ 

  จำกสมมติฐำนข้อ 3 ผู้วิจัยตั้งไว้ว่ำ ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่น

อีสำนแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของคนอีสำนหลำยด้ำน เช่น ด้ำนควำมเชื่อเรื่องผี กำรเคำรพยกย่อง

บรรพบุรุษ วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชำติ พบว่ำสอดคล้องกับผลกำรศึกษำ แต่มีส่วนที่เพ่ิมเติมเข้ำมำ

จำกสมมติฐำนที่ตั้งไว้ คือ คุณสมบัติที่คนในสังคมต้องกำร เป็นประเด็นหนึ่งที่น่ำสนใจและสะท้อนให้

เห็นวัฒนธรรมของผู้ใช้ภำษำได้ยิ่งขึ้น เนื่องจำก ถ้อยค ำบริภำษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยหรือ  

ควำมประพฤติ ที่พบอยู่ในทุกช่วงวัยแสดงให้เห็นถึงแนวคิดหรือค่ำนิยมของคนในสังคมได้เป็นอย่ำงดี 

และประเด็นที่ส ำคัญคือ ค่ำนิยมทำงด้ำนรูปร่ำงหน้ำตำ พิจำรณำได้จำกกลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับ

รูปลักษณ์ ท ำให้เห็นว่ำรูปร่ำงหน้ำตำเป็นสิ่งหนึ่งที่คนให้ควำมสนใจ และมีกรอบของกำรตัดสินจำก

กำรพิจำรณำถ้อยค ำที่ใช้ ซึ่งเห็นได้อย่ำงชัดเจน   

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

 โครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน พบว่ำเป็นโครงสร้ำงแบบค ำ วลี 

และประโยค ถ้อยค ำแบบวลีพบมำกที่สุด รองลงมำคือโครงสร้ำงแบบค ำ และประโยคค ำ ตำมล ำดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับภำษำไทยที่จัดเป็นภำษำค ำโดด โครงสร้ำงโดยทั่วไปจึงมีลักษณะเป็นแบบประธำน 

กริยำ กรรม และมีระบบวำกยสัมพันธ์ประโยคแบบพ้ืนฐำน ภำคประธำน -ภำคแสดง นอกจำก

โครงสร้ำงที่เป็นประโยคดังกล่ำวแล้วยังแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่เล็กลงไป เช่น โครงสร้ำงกลุ่มค ำ

ต่ำงๆ ได้แก่ โครงสร้ำงนำมวลี  และกริยำวลี ที่ประกอบด้วยส่วนหลัก- ส่วนขยำย (อัญชลี สิงห์น้อย, 

2548:15-29)  
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 กลุ่มควำมหมำยของหน่วยศัพท์ ผู้วิจัยวิเครำะห์กลุ่มควำมหมำยจำกหน่วยศัพท์ในถ้อยค ำ

เพ่ือแบ่งกลุ่มควำมหมำยให้ชัดเจน เพรำะหน่วยศัพท์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนที่ปรำกฏในถ้อยค ำ ท ำให้เห็น

ควำมชัดเจนของกลุ่มควำมหมำย ผลกำรศึกษำพบกลุ่มควำมหมำยทั้งสิ้น 11 กลุ่ม หำกพิจำรณำ

ร่วมกับงำนวิจัยที่ผ่ำนมำแม้จะเป็นกำรศึกษำพิจำรณำกลุ่มควำมหมำยจำกคนละส่วน ทว่ำส่วนใหญ่

แล้วผลที่ได้กลับเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ดังเช่น กำรศึกษำเรื่อง “กำรศึกษำค ำด่ำในภำษำไทย 

ตำมแนวอรรถศำสตร์ชำติพันธุ์และวัจนปฏิบัติศำสตร์” ของอรทัย ชินอัครพงศ์ (2557: 55-97) พบว่ำ 

กำรศึกษำควำมหมำยอุปลักษณ์ของค ำด่ำจำกกำรดูควำมหมำยโดยรวมทั้งค ำ แบ่งกำรวิเครำะห์

ออกเป็นสองส่วนคือ ค ำที่เป็นควำมหมำยตรง แบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะนิสัยและควำมประพฤติ 

รูปลักษณ์ ชำติก ำเนิด สติปัญญำ อำชีพ และสภำพจิต ประเภททำงควำมหมำยที่ใช้เป็นแบบเปรียบ 

พบทั้งสิ้น 13 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ อวัยวะ สิ่งของ/เครื่องใช้/วัสดุต่ำงๆ สิ่งปฏิกูล ควำมเชื่อ โรคภัยไข้เจ็บ 

พืช สถำนที่ ตัวละคร อำวุธ เผ่ำพันธุ์ อำหำร และอำชีพ บำงกลุ่มควำมหมำยอำจใช้เพียงค ำที่ต่ำงกัน 

แต่กลุ่มควำมหมำยส่วนใหญ่มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ส่วนที่พบควำมแตกต่ำง

อย่ำงชัดเจน คือ กลุ่ม กิริยำอำกำร และ ธรรมชำติ ที่ไม่ปรำกฏในงำนวิจัยดังกล่ำว ท ำให้ปรำกฏ  

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนทั้งสอง  

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่ำ ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน มีหน่วยศัพท์หลัก

บำงค ำที่ถูกเปรียบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุ ร้ำย สำมำรถท ำลำยหรือท ำร้ำยชีวิตของมนุษย์ได้ ได้แก่  

กลุ่มควำมหมำยเกี่ยวกับภูตผี คือ หน่วยศัพท์ “ปอบ”  กลุ่มควำมหมำยที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ คือ 

“พำก” “ห่ำ” และกลุ่มควำมหมำยที่เกี่ยวกับสัตว์ คือ “แฮ้ง” หรือ แร้ง จำกข้อมูลของถ้อยค ำ 

ทั้ง 560 ค ำ และควำมถี่ที่ปรำกฏมำกที่สุดในกลุ่มควำมหมำยคือคือ หน่วยศัพท์ที่มีควำมหมำย

เกี่ยวกับกิริยำอำกำร พบทั้งสิ้น 100 หน่วยศัพท์ ควำมถี่ 261 ครั้ง อยู่ในอับดับที่สอง แสดงให้เห็นว่ำ

ถ้อยค ำบริภำษในภำษำไทยถิ่นอีสำนจะเน้นกำรกระท ำหรือแสดงกิริยำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยมีค ำหลัก

เป็นถ้อยค ำดังกล่ำวข้ำงต้น และนอกจำกนี้ ควำมถี่ของหน่วยศัพท์ที่ใช้ พบว่ำกลุ่มอวัยวะปรำกฏ  

มำกที่สุด ลักษณะส ำคัญในส่วนนี้จึงท ำให้ผู้วิจัยพิจำรณำได้ว่ำกลุ่มควำมหมำยของถ้อยค ำบริภำษของ

ภำษำไทยถิ่นอีสำนเน้นกำรกระท ำกับร่ำงกำยมำกที่สุด  

 โครงสร้ำงของถ้อยค ำบริภำษ ผู้วิจัยพบว่ำถ้อยค ำส่วนใหญ่จัดอยู่ในถ้อยค ำบริภำษแบบ

โครงสร้ำงประสม โดยเฉพำะโครงสร้ำงที่พบมำกที่สุด โครงประสม 2 ส่วน สอดคล้องกับอรทัย  
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ชินอัครพงศ์ (2557:99) กล่ำวว่ำงำนวิจัยเรื่องกำรศึกษำค ำด่ำในภำษำไทยตำมแนวอรรถศำสตร์ชำติ

พันธุ์และวัจนปฏิบัติศำสตร์พบกลวิธีกำรสร้ำงค ำด้วยกำรประสมค ำจ ำนวนมำกที่สุด  

 กำรใช้ถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำน ถ้อยค ำบริภำษที่ใช้กับเพศหญิง  

อภิศักดิ์ โสมอินทร์ ศึกษำเรื่อง “โลกทัศน์อีสำน” ได้กล่ำวถึงโลกทัศน์ต่อผู้หญิงว่ำ “เป็นผู้หญิงต้อง 

รักนวลสงวนตัวถ้ำไม่มีคู่ครองต้องรักษำตนให้บริสุทธิ์” และกล่ำวถึงผู้หญิงที่รูปลักษณ์ดีว่ำ “หญิงงำม

ถ้ำมักมำกในกำม หมกมุ่นในกิเลสตัณหำมำกชู้หลำยผัว ก็จะมีชำยปองเล่นร่ ำไป กลำยเป็นหญิงไม่ดี

ผลสุดท้ำยจะแพ้ภัยตัวเอง” นอกจำกนี้ยังกล่ำวถึงกำรยกย่องผู้หญิงที่ปฏิบัติตำมเรือนสำมน้ ำสี่ ว่ำ 

เรือนสำม คือ เรือนนอน ต้องสะอำดเรียบร้อย เรือนครัว ต้องมีควำมสำมำรถในกำรท ำอำหำร ของใช้

ในครัวต้องสะอำด และเรือนกำยได้กล่ำวว่ำผู้หญิงควรรู้จักรักษำเรือนร่ำงทรวดทรงให้สวยงำมสะอำด

หมดจดตลอดรวมทั้งอวัยวะทุกส่วน ตั้งแต่ผมถึงเท้ำ ให้เหมำะสมกับวัยอยู่เสมอ ดังค ำกล่ำวที่ว่ำ  

“อย่ำอ้วนตันสั้นกลมเด้อผัวสิป๋ำ” “แว่นให้แยง ผมให้หวี หีให้ล้ำง” “เป็นหญิงนี้ไปมำให้มันเคี่ยม  

ตีนผมให้ล้ ำเกลี้ยง ตีนซิ่นให้ล ำเพียง” จำกข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำโลกทัศน์ของชำว

อีสำนที่มีต่อผู้หญิงคือเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรรักนวลสงวนตัว ท ำตัวให้เหมำะสมโดยเฉพำะเรื่องที่

เกี่ยวกับเพศตรงข้ำม เพรำะหำกเป็นหญิงแต่แสดงออกในเรื่องเพศมำกเกินไปจะถูกมองว่ำเป็นหญิงที่

ไม่มีค่ำ สอดคล้องกับถ้อยค ำบริภำษที่พบคือ ถ้อยค ำจ ำนวนหนึ่งสะท้อนให้เห็นกิริยำท่ำทำงและ

พฤติกรรมของเพศหญิงที่มักเกี่ยวกับเข้ำหำผู้ชำย เช่น แซะและแซนแลน กะแล้ดยำซอง ดอกทอง 

ชะนี เจตนำในกำรใช้มักเกี่ยวกำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสมต่อเพศชำย นอกจำกนี้ยังพบว่ำมี 

ถ้อยค ำบริภำษเพศหญิงหลำยค ำที่มักกล่ำวถึงของอวัยวะเพศในลักษณะต่ำงๆ  เช่น แตดโกน  

แตดสวด หีเหม็น แตดระเบิด มีเจตนำว่ำกล่ำวพฤติกรรมที่ท ำสิ่งที่เกินกว่ำเหตุ มำกเกินไป แม้ว่ำ  

บำงเหตุกำรณ์อำจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ำม  อีกทั้งเรื่องรูปลักษณ์ก็เป็นสิ่งที่คนมักให้

ควำมส ำคัญซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำในครั้งนี้ที่พบว่ำถ้อยค ำที่บริภำษเฉพำะผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะ

เน้นเรื่องกำรต ำหนิรูปลักษณ์ เช่น “ผมบ่หวีหีบ่ล้ำง” ที่มักจะพบในผู้บริภำษวัยผู้ ใหญ่ และ  

ในผู้บริภำษวัยรุ่น เช่น “หน้ำซิลิโคน” “หน้ำโบท็อก” “คิ้วสะพำนพะลำมสอง” ก็ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันให้

เห็นว่ำเรื่องรูปร่ำงหน้ำตำของผู้หญิงไม่ว่ำจะผ่ำนไปนำนแค่ไหน หรืออยู่คนในวัยใดก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้คน

ให้ควำมส ำคัญ 
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 นอกจำกนี้ถ้อยค ำบริภำษในผู้บริภำษวัยรุ่น ผู้วิจัยพบข้อสังเกตอย่ำงหนึ่งคือ ถ้อยค ำ

บริภำษกับผู้บริภำษวัยรุ่นมักจะใช้กันเฉพำะกลุ่ม เด็กจะไม่บริภำษผู้ใหญ่ แม้ว่ำตนนั้นจะท ำหรือไม่ได้

ท ำในสิ่งที่ถูกบริภำษก็ตำม อำจจะมีบ้ำงที่ย้อนหรือเถียง ภำษำอีสำนเรียกว่ำ “สอนควม” แต่จะไม่

บริภำษกลับ สอดคล้องกับแฟรงค์ เจ มัวร์ (Frank J. Moore อ้ำงใน อมรำ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2533: 

27) ที่ได้สังเกตเห็นควำมส ำคัญของอำยุในสังคมไทยว่ำ “ควำมเคำรพขึ้นอยู่กับอำยุ และเด็กๆมักถูก

สอนตั้งแต่ ยังเล็กๆ ให้เคำรพคนที่แก่กว่ำ ผู้น้อยจะให้ควำมเคำรพแก่ผู้ใหญ่โดยอัตโนมัติ เพรำะอำยุ

ถือได้ว่ำเป็นสัญลักษณ์ ของควำมรอบรู้ และคุณงำมควำมดี”และผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ำถ้อยค ำบริภำษ

ของวัยรุ่นอำจจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้ เพรำะเป็นถ้อยค ำที่ใช้เฉพำะกลุ่มและมีกำรสร้ำงสรรค์

ถ้อยค ำใหม่อยู่ เสมอ อีกทั้งถ้อยค ำบำงค ำที่ใช้เฉพำะเพศก็อำจจะเกิดกำรเปลี่ ยนแปลงแบบมี

ควำมหมำยกว้ำงขึ้นในกลุ่มผู้บริภำษวัยรุ่น เช่น แซะและแซนแลน กะแล้ด ที่เดิมมักจะใช้บริภำษ

พฤติกรรมเพศหญิง ผู้บริภำษในวัยรุ่นอำจจะขยำยขอบเขตกำรใช้กว้ำงขึ้น น ำไปใช้บริภำษเพศชำยใน

เชิงประชดประชันได้ เช่น ค ำว่ำ “เคียว” หมำยถึง คึกคะนอง ร่ำน หำกใช้แค่ค ำว่ำ “เคียว” โดย 

ไม่ระบุเพศมักจะใช้บริภำษเพศหญิง แต่จำกกำรเก็บข้อมูลผู้บริภำษวัยรุ่นน ำไปใช้บริภำษเพศชำย 

ผู้วิจัยจึ งพิจำรณำเห็นว่ำถ้อยค ำบริภำษที่ เคยใช้กับเฉพำะเพศหรือเฉพำะกลุ่มอำจจะเกิด 

กำรเปลี่ยนแปลงหรือมีขอบเขตกำรใช้ที่กว้ำงข้ึนได้ 

 ในส่วนของภำพสะท้อนทำงวัฒนธรรมในถ้อยค ำบริภำษ อภิศักดิ์ โสมอินทร์ (2534: 56) 

กล่ำวว่ำ “พ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย เป็นผู้คนที่ต้องเคำรพเชื่อฟัง เพรำะมีบุญคุณ โดยเฉพำะพ่อแม่ ต้อง

ดูแลเอำใจใส่เป็นพิเศษจึงจะได้ชื่อว่ำเป็นลูกที่ดี” และชำวอีสำนถือว่ำศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ต้องหวงแหน 

อย่ำท ำอะไรให้เสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรี สอดคล้องกับภำพสะท้อนจำกถ้อยค ำบริภำษที่ถ้อยค ำบริภำษ

ในกลุ่มบุคคลที่มักจะเป็นกำรบริภำษพ่อแม่ บรรพบุรุษ เหตุนี้อำจเชื่อมโยงให้เห็นว่ำหำกมีใครมำ

บริภำษด้วยถ้อยค ำดังกล่ำว จะรู้สึกว่ำโดนท ำร้ำยเกียรติและดูหมิ่นถึงบรรพบุรุษที่พบทั้ง 4 ด้ำน คือ 

กำรเคำรพพ่อแม่บรรพบุรุษ วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชำติและสัตว์ ควำมเชื่อเรื่องผี คุณสมบัติที่คน

ในสังคมต้องกำร และสอดคล้องกับ (วิสันต์ สุขวิสิทธิ์: 2547) ที่กล่ำวถึงค่ำนิยมที่สะท้อนจำก 

กำรบริภำษว่ำ“ควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยนั้นให้คุณค่ำ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ

สังคมไทยได้รับอิทธิพลจำกพุทธศำสนำ ที่สอนให้มนุษย์มีควำมกตัญญู และจัดควำมกตัญญูเป็น



  145 

คุณธรรมที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง และเป็นหนึ่งในมงคลชีวิต 38 ประกำร” และจัดเป็นค่ำนิยมเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของสมำชิกท่ีสังคมไทยต้องกำร   

 จำกกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษเกี่ยวกับกำรใช้ถ้อยค ำ นอกจำกปัจจัยเรื่องเพศ วัย และ 

กำรแสดงอำรมณ์แล้ว ผู้วิจัยยังพิจำรณำเห็นว่ำปัจจัยอ่ืนๆอำจจะเป็นส่วนที่ท ำให้กำรใช้บริภำษมี  

ควำมแตกต่ำงด้วย เช่น เช่น อำชีพ กำรศึกษำ หรือควำมสัมพันธ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม หรือ

ประสบกำรณ์ส่วนตัวของผู้ใช้ ฉะนั้น หำกมีกำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษในพ้ืนที่อ่ืนก็อำจพบลักษณะของ

ถ้อยค ำและกำรใช้ที่แตกต่ำงจำกกำรศึกษำครั้งนี้ได้  

 กำรศึกษำภำษำนั้นหำกวิเครำะห์ร่วมกับกำรศึกษำลักษณะเป็นภำษำที่แฝงอยู่ในถ้อยค ำ

นั้น เช่น น้ ำเสียง กำรเน้นเสียง อำจจะเป็นท ำให้กำรศึกษำครั้งนี้พบบำงประเด็นที่ชัดเจนยิ่ง ดังเช่น  

อรุณีประภำ หอมเศรษฐี (2532, 115) กล่ำวถึงอวัจนภำษำว่ำหมำยควำมถึงภำษำที่ไม่ออกเสียงเป็น

ถ้อยค ำ แต่มีลักษณะเป็นภำษำที่แฝงอยู่ในถ้อยค ำนั้น เช่น น้ ำเสียง กำรเน้นเสียง จังหวะของกำรพูด 

กำรหยุดพูด กิริยำท่ำทำง กำรเคลื่อนไหว กำรใช้สีหน้ำ หรือสำยตำแล้วยังรวมตลอดไปถึงสิ่งอ่ืนๆที่เข้ำ

มำเกี่ยวข้องในกำรแปลควำมหมำยของมนุษย์ด้วย เช่น ระยะห่ำงที่ก ำหนดไว้ส ำหรับของใช้ หรือ

เครื่องตกแต่ง กำรมำสำย กำรตรงต่อเวลำ ฯลฯ สิ่งเหล่ำนี้ล้วนแต่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ทั้งสิ้น ใน

บำงครั้งอวัจนภำษำจะช่วยเพ่ิมควำมชัดเจนของวัจนภำษำ โดยเฉพำะกำรสื่อสำรทำงอำรมณ์  และ

ควำมรู้สึกมักแสดงออกทำงอวัจนภำษำ เช่น กำรแสดงสีหน้ำ สำยตำ ท่ำทำง เหล่ำนี้จะสื่อควำมหมำย

ได้ดีกว่ำวัจนภำษำ ซึ่งอำจจะมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมให้เกิดควำมลุ่มลึกยิ่งขึ้น  

 กำรศึกษำถ้อยค ำบริภำษของผู้พูดภำษำไทยถิ่นอีสำนในครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำภำษำอีก

รูปแบบหนึ่งที่ท ำให้เข้ำใจในระบบควำมคิดและมองเห็นภำษำที่เชื่อมโยงผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมของ

คนในท้องถิ่น แสดงให้เห็นระบบควำมคิดระบบมโนทัศน์ของกลุ่มคน และสะท้อนให้เห็นถึงกำรรับรู้ 

กำรมองโลก ค่ำนิยม ประสบกำรณ์ และควำมเชื่อต่ำงๆที่คนอีสำนยังคงยึดถือและ ดังที่ Lakoff, 

Johnson (1987)  กล่ำวว่ำ กำรศึกษำระบบควำมคิดหรือระบบมโนทัศน์ (conceptual system) 

ของคนที่มีต่อภำษำ เป็นกำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงกำรรับรู้ กำรมองโลก 

ระบบคิด ค่ำนิยม และประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆของมนุษย์ ท ำให้เข้ำใจสภำพสังคมบำงประกำรและ

เอกลักษณ์เฉพำะตัวของสังคมนั้นได้ 
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3. ข้อเสนอแนะ 

 1. งำนวิจัยนี้ศึกษำข้อมูลเฉพำะพ้ืนที่ กำรศึกษำเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือศึกษำ

เปรียบเทียบกับภำษำถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำไทยถิ่นเหนือ ภำษำไทยถิ่นใต้ อำจจะท ำให้เห็นลักษณะและ

กำรใช้ถอ้ยค ำบริภำษท่ีอำจจะแตกต่ำงและน่ำสนใจมำกข้ึน 

 2. ควรศึกษำปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืนๆ เช่น กำรศึกษำ อำชีพ ที่อำจจะมีผลต่อกำรเลือกใช้

ถ้อยค ำ และท ำให้เห็นทัศนคติหรือมุมมองต่อกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 3. ควรศึกษำกำรใช้ถ้อยค ำบริภำษจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ยูทูป อำจจะช่วยให้

พบข้อมูลที่แปลกใหม่และน่ำสนใจ  

 4. ผู้วิจัยพบว่ำหน้ำที่ของถ้อยค ำบริภำษ คือกำรต ำหนิ ติเตียน ว่ำกล่ำวผู้อ่ืนให้รู้สึกเจ็บใจ 

และระบำยควำมรู้สึกโกรธแล้ว ถ้อยค ำบริภำษอำจจะท ำหน้ำที่ อ่ืนๆในกำรสื่อสำรร่วมด้วย เช่น  

กำรสร้ำงควำมสนิทสนม ควำมเป็นกันเอง หรือสื่อควำมหมำยในแง่มุมอ่ืนๆต่อกำรสื่อสำร หำกศึกษำ

ในแง่มุมหรือประเด็นที่หลำกหลำยอำจช่วยให้เห็นหน้ำที่และควำมส ำคัญของถ้อยค ำบริภำษใน

สังคมไทย  
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ตำรำงที่ 10 ถ้อยค ำบริภำษท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ จ ำนวน 560 ถ้อยค ำ 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

1 กบสิว 
2 กองกอย 

3 ก้อนค ำ 
4 ก้อนค ำใหญ่ 

5 ก้อนเงิน 

6 ก้อนทอง 
7 ก้อนทองค ำ 

8 กะดอ 
9 กะแดะ 

10 กะนูยสะโอ็ย 
11 กะเลิงเบิ๊บ 

12 กะแล้ด 
13 กะแล้ดแต๊ดเช่อ 

14 กะแล้ดยำซอง 
15 กะหลี่ 

16 แก้วคูนหน้ำ 
17 ข่อสอกหมำ 

18 ขี ่

19 ขี่กะตืก 
20 ขี่กะตืกแป 

21 ขี่กะตืกหลวง 
22 ขี่กะหลึน 

23 ขี่ข้ำ 
24 ขี่คอก 

25 ขี่คันคำก 
26 ขี่ค่ำน 

27 ขี่ค่ำนใหญ่ 
28 ขี่คุก 

29 ขี่ตำลำง 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

30 ขี่แบ๋ะ 
31 ขี่มึน 

32 ขี่โม้ 
33 ขี่ล่ำย 

34 ขี่ล่ำยลัดทะบำน 

35 ขี่ล่ำยหลวง 
36 ขี่ล่ำยใหญ่ 

37 ขี่ส่อ 
38 ขี่สีด 

39 เข่ียม 
40 แข่ว 

41 แข่วเจิง 
42 แข่วซวก 

43 แข่วยำว 
44 แข่วส้ม 

45 แข่วหว่อง 
46 แข่วเหยิน 

47 คนงำม 

48 ควย 
49 ควยด่อน 

50 ควยถอก 
51 ควยทำม 

52 ควยเผือก 
53 ค่ ำคูน 

54 คิงคอง 
55 คิ้วกะปิง 

56 คิ้วสะพำนลำมสอง 
57 คุนนำย 

58 คุนนำยแปดแสน 
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ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

59 คุนนำยสำมสลึง 
60 คุนนำยสำมสลึง 

61 คุนนำยใหญ ่
62 คูใหญ่ 

63 เคียว 
64 เคียวปำก 

65 เคียวมือ 

66 โคดพ่อโคดแม่ 
67 โคดแม่ 

68 โคดลำว 
69 โค็ยเคียว 

70 โค็ยเสียก 
71 เงอะงะ 

72 จอนฟอนบุน้ ำหมอก 
73 จังไล 

74 จังไลปำก 
75 จังไลไฟไหม้ 

76 จังไลมือ 
77 จิ๊กลิกจอกหลอก 

78 เจ้ำนำยใหญ ่

79 ชะน ี
80 ช้ำงดอ 

81 ซกลกซนลน 
82 ซวดลวด 

83 ซั่ว 
84 ซั่วซำงพ่อ 

85 ซั่วซำงพ่อซำงแม ่
86 ซั่วซำงแม ่

87 ซั่วซำดหมำ 
88 ซั่วซำมนำมหมำ 

89 ซั่วส่ ำหมำ 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

90 ซั่วใหญ่ 
91 ซำดซั่ว 

92 ซำดหมำ 
93 ซิงหมำเกิด 

94 ซิเด๋อ 
95 ซุมห่ำ 

96 เซกเลก 

97 เซ่อ 
98 เซ่ือบ่ดี 

99 เซ่ือบ่ทิ้งแถว 
100 แซะและ 

101 แซะและแซนแลน 
102 ด็อกเต้อ 

103 ดอกทอง 
104 ดังปึ่ง 

105 ดังแป 
106 ดังเหิน 

107 ดังแหมบ 
108 ดัดจะหลิด 

109 ดำกขอด 

110 ดำกแอก 
111 ดำลำใหญ ่

112 ด ำ 
113 ด ำตับเป็ด 

114 เดือนดับ 
115 ตอแหล 

116 ตำจื้น 
117 ตำแฉะ 

118 ตำตูน 
119 ตำเบิด 

120 ตำโล 
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ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

121 ตำสวด 
122 ตำหยืด 

123 ตุ๊กกี ้
124 เตี้ย 

125 เตี้ยบักขำมข่อเดียว 
126 แตดโกน 

127 แตดทรงกระบอก 

128 แตดเน่ำ 
129 แตดปกตำ 

130 แตดสวด 
131 แตดหมำ 

132 ถังขะยะ 
133 โถกถ่ย 

134 ทมทม 
135 ทองค ำ 

136 ทองค ำก้อนทอแข่ง 
137 ทองค ำของแม่ 

138 ทองค ำฟำดคอ 
139 ทองค ำฟำดหัว 

140 ทองค ำห้อยคอ 

141 ทองค ำห้อยคอ 
142 ทองค ำใหญ่ 

143 ทองคูน 
144 ทองดีฟำดหัว 

145 เทวะดำใหญ่ 
146 นะลก 

147 นะลกใหญ่ 
148 นำมหมำ 

149 นำยกลัดถะมนต ี
150 แนวบ่ด ี

151 แนวหมำ 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

152 บ่ค่อยพอ 
153 บ่คิดบ่อ่ำน 

154 บ่งำม 
155 บ่ดีใหญ่ 

156 บ่ได่หนังสือ 
157 บ่เต็มบำด 

158 บ่ถืกสะโหลก 

159 บ่พอบำด 
160 บ่มีกำรสึกสำ 

161 บ่มีควมคิด 
162 บ่มีควมคิดควมอ่ำน 

163 บ่มีค ำด่ำ 
164 บ่มีเซื่อสำยลำยล่อง 

165 บ่มีปันญำ 
166 บ่มีมันสะหมอง 

167 บ่มีมำละญำด 
168 บ่มีสะหมอง 

169 บ่มีหัวคิดปันญำ 
170 บ่สวย 

171 บ่ฮู้ควม 

172 บ่ฮู้ภำษำ 
173 บ้ำ 

174 บึ้งตื่นเสียม 
175 ปลำหลดซนเข่ือน 

176 ปลำหลดตื่นข้อง 
177 ปวก 

178 ปวกเซำฮ่ม 
179 ปวกสะอึกน้ ำลำย 

180 ปวกอ ำมะพำด 
181 ป่วง 

182 ปอบ 
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ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

183 ปอบกินตับปอด 
184 ปอบกินสะหมอง 

185 ปอบกินไส ้
186 ปอบแก ่

187 ปอบแก่ซี้น 
188 ปอบแก่ไส ้

189 ปอบแก่ไส้แก่พุง 

190 ปอบขั่ว 
191 ปอบขี่สะหมอง 

192 ปอบซูด 
193 ปอบซูดหัว 

194 ปอบญ่อง 
195 ปอบญ่องคอ 

196 ปอบต ำ 
197 ปอบถั่ง 

198 ปอบถั่งดำก 
199 ปอบถั่งไส ้

200 ปอบถั่งหน่อ 
201 ปอบทื้น 

202 ปอบนะลกใหญ่ 

203 ปอบบ่มักหน้ำ 
204 ปอบบ่อยำก 

205 ปอบบ่อยำกไส้ 
206 ปอบฟ้อนอ้อม 

207 ปอบยัดไส ้
208 ปอบลำกไส้ 

209 ปอบหญ่ ำ 
210 ปอบหน้ำปวก 

211 ปอบหักคอ 
212 ปอบอ่อม 

213 ปอบหญ่ ำซี้น 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

214 ปะสำด 
215 ปำกกะบะ 

216 ปำกกะแบะ 
217 ปำกแกบ 

218 ปำกซ่องเจ็ด 
219 ปำกเตื่อย 

220 ปำกบำน 

221 ปำกปำแดก 
222 ปำกเป็น 

223 ปำกแป 
224 ปำกเม้ม 

225 ปำกยำว 
226 ปำกเว่อ 

227 ปำกแว ่
228 ปำกส ำมะแจ๊ะ 

229 ปำกหมำ 
230 ปำกเหม็น 

231 ปำกแหว่ง 
232 ปึก 

233 ปึกกะหลึน 

234 ปึกแป้นปีก 
235 เปด 

236 เปดนะลก 
237 ผมบ่หวีหีบ่ลำ้ง 

238 ผอ.ใหญ่ 
239 ผัวเทวะดำ 

240 ผี 
241 ผีกะสือ 

242 ผีกินคอ 
243 ผีคอนโลง 

244 ผีคำบคอ 
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ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

245 ผีจกตับ 
246 ผีเจำะปำกมำเว้ำ 

247 ผีบ่อยำก 
248 ผีบ้ำ 

249 ผีเปด 
250 ผีเป้ำ 

251 ผีโพง 

252 ผีย่อง 
253 ผีห่ำ 

254 ผู้งำมเลิก 
255 ผู้งำมใหญ ่

256 ผู้ดีเลิก 
257 ผู้ดีใหญ่ 

258 ผู้ฮ่ำยหลวง 
259 ผู้ฮ่ำยใหญ ่

260 ฝำเฮียนขี่กะตืก 
261 พำก 

262 พำกก้อยซี้น 
263 พำกก้อยตับ 

264 พำกก้อยปอด 

265 พำกก้อยไส ้
266 พำกกินคอ 

267 พำกกินซี้น 
268 พำกกินตับ 

269 พำกกินปอด 
270 พำกกินหัว 

271 พำกก่ีคอ 
272 พำกก่ีตับ 

273 พำกก่ีตับกี่ปอด 
274 พำกก่ีสะหมอง 

275 พำกแก่ง 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

276 พำกข่ัว 
277 พำกโคเลตับ 

278 พำกจืน 
279 พำกจืนน้ ำมัน 

280 พำกเจำะ 
281 พำกเจำะตบั 

282 พำกเจำะไส ้

283 พำกแดก 
284 พำกแดกดำก 

285 พำกต้ม 
286 พำกต ำ 

287 พำกต ำตบัต ำปอด 
288 พำกต ำไส ้

289 พำกเตะตับ 
290 พำกถ่ังไส้ถั่งไต 

291 พำกทะทืน้ท้อง 
292 พำกบ่กิน 

293 พำกบ่มีนำมสะกุน 
294 พำกบ่อยำก 

295 พำกลงไส ้

296 พำกเลียกระดูกหน้ำ 
297 พำกเลียซี้น 

298 พำกเลียตับ 
299 พำกเลียปอด 

300 พำกเลียไส ้
301 พำกหย่ ำ 

302 พำกหย่ ำขี่ 
303 พำกหย่ ำซี้น 

304 พำกหย่ ำตับ 
305 พำกหย่ ำปอด 

306 พำกหย่ ำไส ้
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ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

307 พำกเหยำะไส้ 
308 พำกอ่อม 

309 เพ่อเว่อเก๊ิบ 
310 โพ่ไว่เพ่เว่น้ ำบ่อำบ 

311 ฟ้ำผ่ำกกคอ 
312 ฟ้ำผ่ำปำก 

313 ฟ้ำผ่ำหน้ำ 

314 ฟ้ำผ่ำหัว 
315 มะล ำมะลอย 

316 ม้ำดีดกะโหลก 
317 มึนใหญ่ 

318 แมงดำ 
319 ไม้ยืนตำย 

320 ญัก 
321 ละย ำ 

322 ลำว 
323 ลิงกัง 

324 ลิงโกก 
325 ลิงโกกดำกด้ำน 

326 ลูกนำยก 

327 ลูก(บัก)ซำดซวั 
328 ลูก(บัก)ซำดหมำ 

329 ลูก(บัก/อี)ปอบถั่ง 
330 ลูกพ่อสี่แม่ 

331 ลูกพะอิน 
332 ลูกพะอิสวน 

333 ลูกอีกะหร่ี 
334 ลูก(บัก/อี)ซำดซัว 

335 ลูกอีแตดปำหลด 
336 ลูกเทวะดำ 

337 ลูก(บัก/อี)เปด 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

338 ลูก(บัก/อี)ผปีอบ 
339 ลูกพ่อแม่บ่สั่งสอน  

340 ลูก(บัก/อี)ห่ำ 
341 ลูก(บัก/อี)ห่ำกินหัว 

342 ลูกอีหีเคียว 
343 ลูกอีหีตี่ 

344 ลูกอีหีโต้น 

345 ลูกอีหีเหม็น 
346 เลวละย ำ 

347 เลวละย ำต ำบอน 
348 เลวละย ำหมำ 

349 เล้ำข้ำวหมำ 
350 เวน 

351 เวนตะไล 
352 เวนตะไลไฟพะเนียง 

353 ส้นตีน 
354 สบยำว 

355 ส้มเจิย 
356 ส้มโจย 

357 ส่อหล่อ 

358 สะกุนหมำ 
359 สะถุน 

360 สะละนังคัด 
361 สะหมองหมำปันญำควย 

362 สะหมองฮวก 
363 สัด 

364 สัดนะลก 
365 สันดำน 

366 สันดำนบด่ ี
367 สันดำนสะถุน 

368 สันดำนเสีย 



  160 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

369 สันดำนหมำ 
370 สำกกะเบียถั่งหีถ่ังแตด 

371 ส ำพะเวส ี
372 ส ำมะแจะ๊ 

373 สิงโต 
374 เสดถ ี

375 เสดถ ี

376 เสำโทละเลก 
377 หนอนเจำะปำกมำเว้ำ 

378 หนังหีปกตำ 
379 หน้ำกระดูกหัก 

380 หน้ำก้อกวอก 
381 หน้ำเกดต่ ำ 

382 หน้ำข้อสอกหมำ 
383 หน้ำขี่คันคำก 

384 หน้ำเงินลำ้น 
385 หน้ำเงินแสน 

386 หน้ำเงินหม่ืน 
387 หน้ำเงินหม่ืนเงินแสน 

388 หน้ำซิลิโคน 

389 หน้ำด้ำน 
390 หน้ำทองค ำ 

391 หน้ำนะลกลงโทด 
392 หน้ำเน่ำ 

393 หน้ำบ่ด ี
394 หน้ำบ่ดีใหญ ่

395 หน้ำบ่ผำ่นอย. 
396 หน้ำบ่มีคุณภำพ 

397 หน้ำบ่อำย 
398 หน้ำโบท็อก 

399 หน้ำปวก 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

400 หน้ำปำแดกอ่ึง 
401 หน้ำปำหลด 

402 หน้ำแปด 
403 หน้ำผ ี

404 หน้ำพึ่งวึ่ง 
405 หน้ำม้ำหำว 

406 หน้ำมึน 

407 หน้ำมึนหนำ้หยำบ 
408 หน้ำเม่เญ่ 

409 หน้ำแมงงอด 
410 หน้ำลัดถะบำน 

411 หน้ำลิง 
412 หน้ำเล็บขบ 

413 หน้ำส้นตีน 
414 หน้ำส้นตีนแตก 

415 หน้ำส้นตีนหมำ 
416 หน้ำส้วมแตก 

417 หน้ำหน่อแตด 
418 หน้ำหนูซิง 

419 หน้ำหมำ 

420 หน้ำห ี
421 หน้ำแหลม 

422 หน้ำโหล 
423 หน้ำใหญ่ 

424 หน้ำอึ่งเพ่ำ 
425 หน้ำฮวก 

426 หน้ำฮวกขี่คันคำก 
427 หมำ 

428 หมำกินกระดูก 
429 หมำกินขี่ 

430 หมำกินควมคึด 
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431 หมำกินตับ 
432 หมำกินสะหมอง 

433 หมำกินหัว 
434 หมำกินหัวใจ 

435 หมำขี่เลีย 
436 หมำใน 

437 หมำบ่อยำก 

438 หมำสี่โคดพ่อ 
439 หมำสีโคดแม ่

440 หมำสี่พ่อแม่ 
441 หมำสี่แม่ 

442 หมีเฒ่ำ 
443 หลำนเทวะดำ 

444 หัวควย 
445 หัวใจอยู่แอกน่อง 

446 หัวเถิก 
447 หัวบ่มีสะหมอง 

448 หัวล้ำน 
449 ห่ำ 

450 ห่ำก้อม 

451 ห่ำก้อยคอ 
452 ห่ำก้อยไส้ 

453 ห่ำก้อยไส้น้อย 
454 ห่ำก้อยไส้อ่อน 

455 ห่ำกัดตับ 
456 ห่ำกิน 

457 ห่ำกินซี้น 
458 ห่ำกินตับ 

459 ห่ำกินตับ 
460 ห่ำกินตับกินปอด 

461 ห่ำกินปอด 
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462 ห่ำกินไส ้
463 ห่ำกินไส้กินพุง 

464 ห่ำกินหน่อกินแนว 
465 ห่ำกินหน่อกินแหนง 

466 ห่ำกินหัว 
467 ห่ำกี่ตับ 

468 ห่ำแก่ไส ้

469 ห่ำขั่วคน 
470 ห่ำขั่วดำก 

471 ห่ำขั่วตับ 
472 ห่ำขั่วปอด 

473 ห่ำจกปอด 
474 ห่ำจกเลียด 

475 ห่ำจิกปอด 
476 ห่ำซั่วไส ้

477 ห่ำแดกดำก 
478 ห่ำต ำตับ 

479 ห่ำต ำตับต ำปอด 
480 ห่ำต ำปอด 

481 ห่ำถั่งซี้น 

482 ห่ำถั่งดำก 
483 ห่ำถั่งไส ้

484 ห่ำบ่อยำก 
485 ห่ำฟัด 

486 ห่ำฟำด 
487 ห่ำฟำดตับฟำดปอด 

488 ห่ำย่องหัว 
489 ห่ำเยำะ 

490 ห่ำลงยำง 
491 ห่ำลงเลือดลงยำง 

492 ห่ำลงไส ้
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493 ห่ำลำก 
494 ห่ำลำกคอ 

495 ห่ำลำกไส ้
496 ห่ำหย่ ำ 

497 ห่ำหย่ ำขี ่
498 ห่ำหย่ ำคน 

499 ห่ำหยุมหัว 

500 ห่ำแห่น 
501 ห่ำเอำ 

502 หีโกน 
503 หีเคียว 

504 หีตี ่
505 หีท่วมหน้ำ 

506 หีบ่ผ่ำนอย. 
507 หีบ่มีอย. 

508 หีสกกะปก 
509 หีสวด 

510 หีใหญ่ 
511 หูเติ่ง 

512 เห็บปีก 

513 เห็บหมำ 
514 เหม็นปำนแฮ้ง 

515 เหำดก 
516 เห้ีย 

517 แหมบ 
518 แหย้ตื่นเสียม 

519 อ้วน 
520 อำลำบำน 

521 อึ่งบืนค ุ
522 อึ่งปีนก ำแพง 

523 อึ่งเพ่ำ 
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524 อึ่งยืน 
525 อึย ึ

526 อื้ดลืด 
527 เอ๋อ 

528 ฮวก 
529 ฮวกขี่คันคำก 

530 ฮวกเซำฮม 

531 ฮวกตื่นสวงิ 
532 ฮวกอมแฮ็ก 

533 ฮูขี ่
534 ฮู้ขี่ดำกแดง 

535 ฮูดำก 
536 แฮ้ง  

537 แฮ้งกิน 
538 แฮ้งกินซี้น 

539 แฮ้งกินหมำเนำ่ 
540 แฮ้งคอค ำ 

541 แฮ้งงอยหัว 
542 แฮ้งจกกินตับ 

543 แฮ้งจกตับจกปอด 

544 แฮ้งจกเลียด 
545 แฮ้งจกไส ้

546 แฮ้งจิกปำก 
547 แฮ้งเจำะไส ้

548 แฮ้งดึง 
549 แฮ้งแดก 

550 แฮ้งฟ้อนอ้อม 
551 แฮ้งฟำด 

552 แฮ้งเมำกอย 
553 แฮ้งลงเลือดลงยำง 

554 แฮ้งเลียเลียด 
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555 แฮ้งหยุมตำ 
556 แฮ้งโห ่

557 แฮ้งโห่คอ 

ล าดับที ่ ถ้อยค าบริภาษ 

558 แฮ้งโห่หัว 
559 แฮ้งอีโมน 

560 แฮ้งฮบ 
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