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ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาทางภาษา
ภูมิปัญญา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Wisdom” หมายถึง ความรู้ความสามารถ วิธีการผลงานที่
คนไทยได้คน้ คว้า รวบรวม และจัดเป็ นความรู ้ ถ่ายทอด ปรับปรุ ง จากคนรุ่ นหนึ่ งมาสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ ง จนเกิด
ผลิตผลที่ดี งดงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถนามาแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้แต่ละหมู่บา้ น แต่ละ
ชุมชนไทย ล้วนมีการทามาหากินที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ มีผนู ้ าที่มีความรู ้ มีฝีมือทางช่าง สามารถคิด
ประดิษฐ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ ผูน้ าเหล่านี้ เรี ยกว่า ปราชญ์ชาวบ้าน หรื อผูท้ รงภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาทางภาษา หมายถึ ง ความฉลาดของบรรพบุรุษที่ตอ้ งการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด
ประสบการณ์ไว้ในภาษาและวรรณกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการสั่งสอนให้ขอ้ คิด คติเตือนใจ
และใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ อย่างมีความสุ ขในสังคม

ลักษณะของภูมปิ ัญญาทางภาษา แบ่ งประเภทตามข้ อมูลทางคติชนวิทยา
คาว่า คติชน นั้น ดร.กิ่ งแก้ว อัตถากร ให้คาอธิ บายว่า คือผลผลิ ตทางวัฒนธรรมที่คติชนวิทยาสนใจ
นามาศึกษา ส่ วนคาว่า คติชนวิทยา นั้น ดร.กิ่ งแก้ว อัตถากร ให้คาจากัดความว่า คติชนวิทยาคือ วิชาซึ่ งว่า
ด้วยการศึ กษาคติชนหรื อผลผลิ ตทางวัฒนธรรมของกลุ่ มชน และผลผลิ ตทางวัฒนธรรมนี้ เป็ นมรดกที่รับ
ทอดกันมาทั้งภายในชนกลุ่มเดียวกัน และที่แพร่ กระจายไปสู่ ชนต่างกลุ่มด้วย
สรุ ปได้วา่ วิชาคติชนวิทยา เป็ นวิชาที่ศึกษาปรากฏการณที่เกิ ดขึ้นจากวิถีชีวิตหรื อความเป็ นอยู่ของ
มนุ ษ ย์ต ลอดจนผลผลิ ต หรื อ การสร้ า งสรรค์ ต่ า งๆ จากอดี ต มาจนปั จ จุ บ ัน ของมนุ ษ ย์ใ นสั ง คมหนึ่ งๆ
โดยภูมิปัญญาทางภาษาที่เป็ นคติชนนั้น รวมถึงข้อมูลประเภทที่เป็ นมุขปาฐะ (Verbal) ได้แก่ ข้อมูลที่
ใช้ถอ้ ยคาเป็ นสื่ อในการสื บทอดโดยวิธีการบอกเล่า ซึ่ งแบ่งแยกย่อยต่อไปได้อีก ดังนี้
๑. คํากล่ าว (Folklore) ซึ่ งมีหลายประเภท เช่ น สานวน คาพังเพย ภาษิต และสุ ภาษิต ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
สานวน (๒๕๔๒ : ๑๑๘๗) น. ถ้อยคาที่เรี ยบเรี ยง โวหาร บางที่ก็ใช้วา่ สานวนโวหาร เช่น สารคดี
เรื่ องนี้สานวนโวหารดี; คดี เช่น ปิ ดสานวน; ถ้อยคาที่ไม่ถูกไวยากรณ์ แต่รับใช้เป็ นภาษาที่ถูกต้อง การแสดง
ถ้อยคาออกมาเป็ นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่งๆ หรื อหนังสื อแบบหนึ่ งๆ ลักษณนาม การใช้เรี ยกข้อความ
รายหนึ่ งๆ เช่ น ข้อความสานวนหนึ่ ง บทความ ๒ สานวน ในคติชนวิทยาจะใช้สานวนในความหมายว่า
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ถ้อยคาที่เรี ยบเรี ยงไม่ถูกไวยากรณ์ แต่รับใช้เป็ นภาษาที่ถูกต้อง เป็ นการแสดงถ้อยคาออกมาเป็ นข้อความ
พิเศษของภาษาไทย เช่น ก้ามใหญ่ แก้เผ็ด เฒ่าหัวงู
คาพังเพย (๒๕๔๒ : ๗๗๙) น. ถ้อยคาหรื อข้อความที่กล่าวสื บต่อกันมาช้านานแล้วโดยกล่าวเป็ น
กลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่ อง หลวงวิจิตรวาทการได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า คาพังเพยคล้ายสุ ภาษิต เพราะมี
ลักษณะติชม หรื อแสดงความคิดเห็ นด้วย และทองสื บ ศุภะมารค (๒๕๑๒) ให้ความเห็ นว่า คาพังเพย
เป็ นถ้อยคาที่แสดงความจริ ง ไม่ได้สอนโดยตรง อาจเป็ นคาพังเพยแท้ เป็ นสานวน หรื อเป็ นคาขวัญก็ได้เช่น
ตัวอย่าง คาพังเพยแท้ ได้แก่ พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ งเสี ยตาลึ งทอง ตัวอย่างคาพังเพยคาขวัญ ได้แก่ กรุ งศรี
อยุธยาไม่สิ้นคนดี จงทาดี จงทาดี ชาติเสื อต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ ตัวอย่าง คาพังเพยสานวน (จะมี
ลักษณะพูดถึงสภาพการณ์ตางๆ ที่สะท้อนภาพสังคม) ได้แก่ เป็ นหญ้าแพรกต้องแหลกไปก่อน
ภาษิต (๒๕๔๒: ๘๒๓) น. ถ้อยคาหรื อข้อความที่กล่าวสื บต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็ น
คติ (ส.) ในทางคติชนวิทยา ต้องการในความหมายที่เป็ นคากล่าวที่เป็ นคติชวนฟั ง จะดีหรื อไม่ยงั ไม่แน่ เช่น
ํ ้ นให้รีบตัก
น้าขึ
สุ ภาษิต (๒๕๔๒: ๑๒๐๖) น. ถ้อยคาหรื อข้อความที่กล่าวสื บต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็ น
คติ สอนใจ เช่ น รักยาวให้บนั่ รั กสั้นให้ต่อ (ส; ป. สุ ภาษิต = ถ้อยคาที่ กล่าวดี แล้ว) ในทาง คติชนวิทยา
ต้องการความหมายในลักษณะเป็ นข้อความที่เน้นคาสอน เป็ นความจริ งที่พิสูจน์ได้ เชื่ อถือได้ เป็ นข้อความที่
สั้ น ๆ แต่กิ นความลึ ก ซึ้ ง เช่ น แพ้เป็ นพระ ชนะเป็ นมาร น้ า เชี่ ย วอย่าขวางเรื อ ความพยายามอยูที่ ไ หน
ความสาเร็ จอยูท่ ี่นนั่
๒. นิทาน (Tale) เป็ นคามาจากภาษาบาลี หมายถึง คาเล่าเรื่ อง แต่นิทานในความหมายทางคติชน
วิทยายังมีลกั ษณะเฉพาะอีก ดังนี้ นิทานพื้นบ้านหรื อนิทานพื้นเมือง ตามแนวคติชนวิทยาจะหมายถึงต้องเป็ น
เรื่ องที่เล่าสื บต่อกันมาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ส่ วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ (Verbal) ปั จจุบนั นิทาน
ได้บ นั ทึ ก ไว้เป็ นลายลัก ษณ์ ม ากขึ้ น มี ผูแ้ บ่ ง ประเภทของนิ ท านไว้ต่า งๆ กัน เช่ น กุ หลาบ มัล ลิ ก ะมาส
แบ่งเป็ น ๕ ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้
๒.๑ เทพนิยาย (Fairy Tale)
๒.๒ นิทานท้องถิ่น (Legend) ได้แบ่งย่อยอีก ดังนี้
๒.๒.๑ นิทานอธิบาย
๒.๒.๒ ความเชื่อ
๒.๒.๓ เกี่ยวกับสมบัติที่ฝังไว้
๒.๒๔ วีรบุรุษ
๒.๒.๕ คติสอนใจ
๒.๒.๕ นักบวช

โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
เอกสารประกอบการเรี ยนรายวิชา ท ๓๐๒๑๒ ภูมิปัญญาทางภาษา
ครู ผสู ้ อน : ครู ศนั สนีย ์ อรุ ณสิ นประเสริ ฐ, ครู ฮาดี บินดู่เหล็ม

เอกสารหมายเลข ๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรี ยนที่ ๒
หน้าที่ ๓

๒.๓ นิทานตานาน (Myth)
๒.๔ นิทานเรื่ องสัตว์ (Animal Tale) ได้แบ่งย่อยอีก ดังนี้
๒.๔.๑ สัตว์สอนคติธรรม
๒.๔.๒ เรื่ องสัตว์ที่เล่าซ้ าไม่รู้จบ
๒.๕ นิทานตลก (Jest Tale)
๓. บทเพลง (Folksong) กิ่งแก้ว อัตถากร บอกว่า เพลง (Song) ต้องมีเสี ยงผูร้ ้อง (Voice) ประกอบ
เป็ นส่ วนใหญ่ โดยจะมีดนตรี หรื อไม่ก็ตาม ส่ วนในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้
ความหมายของเพลงว่า หมายถึง สาเนียงขับร้ อง ทานองดนตรี กระบวนวิธีราดาบราทวน เป็ นต้น ชื่ อการ
ร้องแก่กนั มีชื่อต่างๆ เช่น เพลงปรบไก่ เพลงฉ่อย เป็ นต้น
กิ่ ง แก้ว อัตถากร แบ่ ง เพลงพื้ นเมื องโดยเอาเพลงภาคกลางของ สุ ม ามาลย์ เรื องเดช เป็ นเกณฑ์
แบ่งได้เป็ น ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑ เพลงสาหรับเด็ก เพลงเด็ก
๓.๒ เพลงประกอบการเล่นพื้นเมือง
๓.๓ เพลงประกอบพิธี
๔. ปริศนาคําทาย (Riddle) ประวัติการเล่นปริ ศนาคาทาย ไม่มีใครรู้วา่ ชาติใดที่คิดผูกปริ ศนามาทาย
ก่ อ น รู้ แ ต่ ว่า มี ม านานแล้ว และมี เล่ น กัน ทุ ก ชาติ ทุ ก สั ง คม สั น นิ ษ ฐานว่า น่ า จะเกิ ด จากนิ สั ย ที่ ช อบถาม
ซอกแซกของคน จึงได้ผูกปริ ศนาจากสิ่ งที่พบเห็ นในชี วิตประจาวันเอามาทายเล่นกัน ในวรรณกรรมของ
ไทยปรากฏการทายปริ ศนาจาก เรื่ องพระมโหสถ พระวิธูรบัณฑิต สรรพสิ ทธิ์ คาฉันท์ ศรี ธนญชัย ตานานวัน
สงกรานต์ และนิทานมุขปาฐะ เรื่ องนกกระจาบ เป็ นวรรณกรรมชาวบ้านจังหวัดชลบุรี
๕. ความเชื่ อ (Folk – Belief) คนไทยมีความเชื่ อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่ อเกี่ยวกับ
วิญญาณเป็ นส่ วนใหญ่ ความเชื่อเป็ นวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
ของคนในสังคม เป็ นการปลูกฝั งสื บต่อกันมาหลายชัว่ อายุคน โดยผูป้ ลูกฝั งยังคงประพฤติปฏิบตั ิตามความ
เชื่อนั้นๆ อยูใ่ ห้เห็นเป็ นต้นแบบและเป็ นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นๆ
๖. ภาษาถิ่น (Dialect) คือ ภาษาที่แตกแยกย่อยออกมาจากภาษามาตรฐานของภาคกลาง (Standard
Dialect) ตามท้องถิ่ นที่อยู่ตามสภาพภูมิประเทศที่ใกล้ชนชาติใดก็รับเอาอิทธิ พลของภาษาชองชาติน้ นั มา
ปะปน ทาให้วงศัพท์และสาเนี ยงแตกต่างจากภาษามาตรฐานภาคกลางในประเทศไทย เช่ น ภาคเหนื อจะมี
ภาษาพม่า มอญ ชาวเขา ไทใหญ่ เข้ามาปน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (อีสาน) จะมี ภาษาญวน ลาว ฝรั่งเศส
และเขมร เข้ามาปน ภาคใต้จะมีภาษามลายู ชวา เข้ามาปน บางครั้งยังมีภาษาต่างประเทศอื่นๆ เข้ามาปนตาม
กาลสมัยด้วย เช่ น ภาษาทมิฬ อาหรับ อียิปต์และคาที่เข้ามาพร้ อมๆ กับศาสนา ข้อสังเกต เมื่อลองเทียบคา
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ภาษาถิ่นทุกภาคของไทย มีหลายคาที่ตรงกัน ความหมายอย่างเดียวกัน และหลายคาที่ออกเสี ยงต่างกัน ภาษา
ถิ่นยังได้รวมเอาวัฒนธรรมการพูดจา (Folk Speech) และการตั้งชื่อ (Naming) เช่น ชื่อบ้านนามเมืองที่มีความ
เชื่อเข้าไปด้วย

ลักษณะของภูมปิ ัญญาทางภาษา แบ่ งตามลักษณะของภาษาไทย
๑. เชาว์ปัญญาไหวพริบในการสร้ างคํา
เมื่ อไทยเราเริ่ มคิ ดค้นอักษรไทยขึ้ น เราได้สร้ างคาขึ้ นใช้โดยเลี ยนแบบธรรมชาติ บา้ ง ขอยืมคาจาก
ภาษาอื่นมาใช้บา้ ง คิดคาขึ้นมาเองเพื่อใช้เรี ยกชื่ อให้ตรงกันบ้างไหม คาที่คิดขึ้นในสมัยแรกๆเป็ นคาเดี ยว
โดด เช่ น โค ฝน วิว หมอน พร้ า คาบ ฝุ่ น กิ น ข้าว ดู งาม ฯลฯ ต่อมาเราเห็ นว่าคาที่คิดขึ้นไม่พอใช้จึง ได้
สร้างคาขึ้นมาใหม่โดยวิธีการต่างๆ เช่น
นาคาไทยมาเรี ยงต่อกันเป็ นคาประสม เช่น น้ าใจ ชาวสวน นักเรี ยน
นาคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาซ้อนกันเป็ นคาซ้อนเพื่อความหมาย เช่น รักใคร่ บ้านเรื อน ดูแล
นาคาที่มีเสี ยงใกล้เคียงกันมาซ้อนกันเป็ น คาซ้อนเพื่อเสี ยง เช่น งุนงง โยเย จวนเจียน เกะกะ ฯลฯ
นาคาเดียวกันมาใช้สองครั้งกลายเป็ นคาซ้ า เช่น แดงๆ เขียวๆ เหลืองๆ
๒. ความรํ่ารวยและความหลากหลายในการใช้ ถ้อยคํา
คนไทยยังเกิ ดแนวคิดใหม่นาคาที่คิดขึ้นมากมายนั้นมาจับกลุ่มใหม่ สาหรับคาที่ออกเสี ยงเหมือนกัน
แต่เขียนต่างกัน ก็เรี ยกชื่ อว่า คาพ้องเสี ยง เช่ น กาน การ กาล กาฬ การณ์ กานท์ สัน สรร สรรค์ สรรพ์ สันท์
สัน (ทุกคาที่ยกตัวอย่างมาจะมีความหมายทั้งนั้น)
ส่ วนคาที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกัน เราเรี ยกชื่ อว่า คาพ้องรู ป เช่ น อ่านว่า ครุ (ค ควบกล้ ากับ ร)
หรื อ คะ-รุ กรี อ่านว่า กรี (ก ควบกล้ ากับ ร)หรื อ กะ-รี
คาอีกกลุ่มหนึ่งมีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน เราเรี ยกว่า คาพ้องความหมาย เช่น
คาที่แปลว่า งาม ได้แก่ โศภา โศภิน โสภา โสภี ตรู ประไต สุ นทร เฉิ ดฉัน ไฉไล ประอร เพริ ศ เพา
พะงา เพรา อะเคื้อ จรู ญ ลออ
คาที่แปลว่า พระอาทิตย์ ได้แก่ สุ ริยะ สุ ริยา สุ ริยนั สุ ริยน สุ ริโย อาภากร ทินกร ทิพากร ทิวากร ภาษุ
ภาส กร รพี ราไพ รวิ รวี รังสิ มา สหัสรังสี
๓. ภาษาไทยเป็ นภาษามีวรรณยุกต์
นับเป็ นเอกลักษณ์ของภาษาไทยอย่างหนึ่ งที่เรามีวรรณยุกต์ใช้ เพราะการใส่ วรรณยุกต์ในคาใดๆ จะ
ทาให้คานั้นเกิดความหมายใหม่ เช่น เสื อ เสื่ อ เสื้ อ , ไก ไก่ ไก้ ไก๊ ไก๋ , ฟาง ฟ่ าง ฟ้ าง เป็ นต้น
๔. ภาษาไทยนิยมใช้ คําสั มผัสคล้องจอง
คนไทยเป็ นคนเจ้าบัดสานวน เราจึงคิดค้นคาสัมผัสขึ้นมาใช้ท้ งั สัมผัสสระ และ สัมผัสอักษร (สัมผัส
พยัญชนะ) โดยใช้เพลงในการละเล่นของเด็กไทย ปริ ศนาคาทาย สานวนไทย คาพังเพย สุ ภาษิต บทร้อย
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กรอง บทเพลง ทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสอักษร (สัมผัสพยัญชนะ)
สัมผัสสระ คือ คาที่ใช้สระตัวเดียวกัน ถ้ามีตวั สะกดต้องใช้ตวั สะกดตัวเดียวกันด้วย เช่น มอง ปองรอง
สัมผัสอักษร คือ คาที่ใช้อกั ษรตัวเดียวกันถ้ามีตวั สะกดใช้ตวั สะกดต่างกันได้
ตัวอย่างการใช้สัมผัสสระ
การละเล่ น
จ้ าจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหน้าแว่น พายเรื ออกแอ่น…
ปริศนาคาทาย อะไรเอ่ย สี่ ตีนเดินมา หลังคามุงกะเบื้อง
สานวนไทย
ชักน้ าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
คาพังเพย
คบคนให้ดูหน้าซื้ อผ้าให้ดูเนื้อ
สุ ภาษิต
ปลูกไมตรี อย่ารู ้ร้างสร้างกุศลอย่ารู ้โรย
บทร้ อยกรอง
จาขึ้นใจในวิชาดีกว่าจด
จาไม่หมดจดไว้ดูเป็ นครู สอน
จดและจาเป็ นวิชาเป็ นถาวร เป็ นอาภรณ์เกียรติคุณนุกลู กาล
(กลอนสุ ภาพหรื อกลอนแปด)
บทเพลง
โอ้ละหนอดวงเดือนเอย
พี่มาเว้ารักสาวคาดวง
โอ้ดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็ นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย
๕. ภาษาไทยใช้ ลกั ษณนาม ลักษณนามในภาษาไทยถือเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที่ภาษาอื่นไม่มีใช้จึง
นับถือว่าเป็ นความช่างคิดของคนไทยที่ใช้คาลักษณะนาม ที่สามารถบอกลักษณะของสิ่ งของนั้นๆได้ เช่น
ข่าว
ใช้ลกั ษณนามว่า กระแส
ยา
ใช้ลกั ษณนามว่า ขนาน
กาพย์ กลอนคาประพันธ์ คาถา บทความ ใช้ลกั ษณะนามว่า บท
พร ภัย เหตุผล
ใช้ลกั ษณนามว่า ประการ
ปี่ ขลุ่ย
ใช้ลกั ษณนามว่า เลา
ทัพ ทหาร
ใช้ลกั ษณนาม กอง
จาก พลุ ปลาย่าง ลูกปื น ใช้ลกั ษณนามว่า ตับ
เชือก ลวด สายไฟฟ้ า
ใช้ลกั ษณนามว่า ขด
๖. ภาษาไทยเป็ นภาษามีระดับ คนไทยนิสัยประจาชาติที่แตกต่างจากชาติอื่น คือ การมีสัมมาคารวะ
ยกย่องเกียรติ อ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยเหตุน้ ีกาใช้ภาษาจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละดับของชนชั้น
เช่น พระมหากษัตริ ย ์ เชื้อพระวงศ์ ใช้วา่ เสวย
พระภิกษุ ใช้วา่ ฉัน
บุคคลระดับสู ง ผูม้ ีการศึกษา ใช้วา่ รับประทาน
บุคคลระดับกลาง บุคคลทัว่ ไป ใช้วา่ กิน

โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
เอกสารประกอบการเรี ยนรายวิชา ท ๓๐๒๑๒ ภูมิปัญญาทางภาษา
ครู ผสู ้ อน : ครู ศนั สนีย ์ อรุ ณสิ นประเสริ ฐ, ครู ฮาดี บินดู่เหล็ม

เอกสารหมายเลข ๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรี ยนที่ ๒
หน้าที่ ๖

บุคคลระดับต่า ชนชั้นกรรมกร ใช้วา่ ยัด แดก ฯลฯ
ในการนาภาษาไปใช้แต่ละโอกาส หรื อสถานการณ์จะแตกต่างกันไป เช่น
ภาษาพูดธรรมดา ใช้วา่ บอก เล่า
ภาษาพูดที่สุภาพ ใช้วา่ แจ้ง กล่าว
ภาษาเขียน ใช้วา่ ชี้แจง แสดง
ตัวอย่างที่ยกมานี้ แสดงให้เห็นภูมิปัญญาทางภาษาของคนไทยในการคิดค้นถ้อยคาขึ้นใช้ให้มีความ
แตก ต่างกันตามบริ บทของการใช้คา และความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
๗. ภาษามีการผวนคํา
การผวนคาเป็ นการนาคามาสับที่ สับเสี ยง เพื่อให้เกิดความหมายใหม่หรื ออาจไม่มีความหมายเลย แต่
แสดงถึงความมีอารมณ์ขนั และสนุกสนานของไทยในการสร้างคาใหม่เท่านั้น คาผวนบางคาเมื่อสับที่ สับ
เสี ยงแล้ว อาจมีความหมายไปในทางที่หยาบโลนหรื อส่ อเจตนาทางเพศ แต่ถือว่าเป็ นการเล่นคาเพื่อความ
สนุกสนานในหมู่คนใกล้ชิดคาผวนนี้ไม่ควรนามา ใช้ในที่สาธารณะชน เช่น บันได ผวนว่า ไปดัน,ตีนแตก
ผวนว่า แดกตีน,หมีมา ผวนว่า หมามี,สวัสดี ผวนว่า สวีดดั ฯลฯ
๘. ภูมิปัญญาไทยในบทประพันธ์ และใช้ วรรณศิลป์ ในงานประพันธ์
คนไทยเป็ นเจ้าบทกลอนชอบเรี ยงร้ อยถ้อยคาให้เกิดเสี ยงไพเราะ เป็ นคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว
และร้อยกรอง ซึ่ งแสดงถึงภูมิปัญญาไทยอันยอดเยีย่ มในการใช้ถอ้ ยคา ทาให้เกิดความงามและเกิดภาพพจน์
ในภาษา เช่น คาประพันธ์ต่อไปนี้
“ บ้านสร้างน้ าทุ่งสว่างขึ้นอีกครั้งเมื่อเกือบจะใกล้ยามสี่ พระจันทร์ครึ่ งดวงหลังฝนเหื อดมีสีแดงปน
จึงเจือแสงเข้มขึ้นกว่าธรรมดา หยาดน้ าค้างซึ่ งค้างบนปลายไม้และหญ้าวาววับนัยน์ตา เป็ นประกายดู
ประหนึ่งท้องทุง้ ดาษด้วยเพชร…”
เสี ยเจ้าราวร้าวมณี รุ่ง
มุ่งปรารถนาอะไรในหล้า
มิหวังกระทัง่ ฟากฟ้ า
ซบหน้าติดดินกินทราย
จะเจ็บจาไปถึงปรโลก ฤารอยโศกรู้รางจางหาย
จะเกิดกี่ชาติมาตรมตาย อย่าหมายว่าจะให้หวั ใจ
(อังคาร กัลยาณพงศ์)
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สะท้ อนความรู้ จากบทเรียน ครั้งที่ ๑
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม ๒-๓ คน ร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาทางภาษาต่อไปนี้ เขียนตอบเป็ นรายงานย่อย
(๑๐ คะแนน)
ผลการเรียนรู้ บอกความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาทางภาษาได้
๑. อภิปรายความหมายของคาว่า “ภูมิปัญญา” “ภูมิปัญญาทางภาษา” และคาว่า “คติชนวิทยา”
๒. จากคากล่าวที่วา่ “การศึกษาภูมิปัญญาทางภาษาหรือคติชาวบ้ าน เป็ นกระจกส่ องให้ เห็นวัฒนธรรม”
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่อย่างไร จงอภิปราย
๓. เลือกศึกษาประเด็นภูมิปัญญาทางภาษาที่เป็ นคติชนข้อมูลประเภทมุขปาฐะ (Verbal) มา ๑ เรื่ อง แล้ว
อภิปรายโดยศึกษาลักษณะ ประเภท การถ่ายทอด และคุณค่าทางสังคม
๔. เขียนมโนทัศน์ภูมิปัญญาทางภาษาที่แบ่งประเภทตามลักษณะของภาษาไทย
๕. วิเคราะห์ภูมิปัญญาทางภาษาและความงามของภาษาจากบทประพันธ์ต่อไปนี้
ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด
ลมลอดไล่เลี้ยวเรี ยวไผ่
ออดแอดแอดออดยอดไกว
แพใบไล้น้ าลาคลอง
กระเพื่อมพลิ้วพลิ้วปลิวคว้าง
เธอวางร่ างปล่อยลอยล่อง
บนแพใบไผ่ใยยอง
แสงทองส่ องทาบฉาบมา
ลิ่วเฉื อนเลื่อนฉิ วผิวน้ า
ระบาใบไผ่ผวา
นกน้อยจุบ๊ จิ๊บลิบลา
ว่ายฟ้ าฟ้ อนคว้างห่างไป
หนาว
ลมกราวเกลือกกลิ้งกิ่งไผ่
มณี น้ าค้างรางไร
เหมือนใจเจ้าหญิงยิง่ เลือน

โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
เอกสารประกอบการเรี ยนรายวิชา ท ๓๐๒๑๒ ภูมิปัญญาทางภาษา
ครู ผสู ้ อน : ครู ศนั สนีย ์ อรุ ณสิ นประเสริ ฐ, ครู ฮาดี บินดู่เหล็ม

เอกสารหมายเลข ๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรี ยนที่ ๒
หน้าที่ ๘

เธอคงหลงคอยคอยหาย
เจ้าชายไม่เห็นเป็ นเพื่อน
สี แดงแสงแดดแผดเยือน
เหมือนเหมือนเลื่อนลับดับลง
แอดออดออดแอดแอดออด
ไผ่สอดพลอดซอพ้อส่ ง
นิยายน้ าค้างร้างคง
เศษผงใบไผ่ไปล่ปลิว
(เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ๒๕๓๗: ๑๖๓-๑๖๔)
๖. อ่านตานาน “พระแม่โพสพ” ต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
บางตานานเล่าว่า แม่โพสพเป็ นเทวีแห่งข้าว มีภาหะเป็ นปลากรายทองและปลาสาเภา ในวันหนึ่ งที่
เมืองไพสาลีกลางสโมสรสันนิ บาตมนุ ษย์ได้ปรึ กษากันว่าระหว่างพระพุทธเจ้าและแม่โพสพใครมีคุณ
มากกว่ากันที่ประชุ มต่างกราบทูลว่าคุณของพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าแม่โพสพ และพระเพชรฉลูกรรณได้
ฟั งดังนั้น ก็ขอ้ งใจว่ารักษามนุ ษย์อยู่ มนุ ษย์ไม่เห็ นความดีจึงทรงปลากรายหนี ไปยังป่ าหิ มพานต์เขาคช
กูฏ เมื่อแม่โพสพจากไปก็เกิดความอดอยากให้ข้ ึนในโลกมนุษย์ ทาไร่ ไถนาไม่มีขา้ วมีแต่แกลบมนุ ษย์จึง
ชวนกันไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าให้พระมาตุลีไปเชิ ญนางกลับ พระนางตุลีตามไปถึงเขาทบกันก็
ไปไม่ได้ จึงใช้ให้ปลาสลาดไปตามต่อจนพบ ปลาสลาดได้ออ้ นวอนขอให้นางกลับคืนโลก นางตอบว่า
“อยูท่ ี่นี่เราสบาย ถ้าจะไปใจแม่หายเพราะเขาไม่รู้บุญคุณ แม่จะให้แต่เมล็ดข้าวไปดูแลฝูงคน เมื่อเก็บนึ ก
ถึงเรา เราจะไปปี ละหน ตรวจดูผคู ้ น เก็บเกี่ยวแล้วให้ทาขวัญ” นางได้มอบเมล็ดข้าว ๗ เมล็ด (บ้างก็วา่ ๙
เมล็ด) ไปทาพันธุ์ พระเพชรฉลูกรรณให้แม่เหล็ก ๑ อันสาหรับตั้งพร้า นางยังสั่งด้วยว่ามนุษย์ทาไร่ ไถนา
เมื่อข้าวใกล้สุกก็ให้จดั พิธีทาขวัญให้แต่งด้วยขวัญข้าว และด้วยที่ปลาสลาดเป็ นผูบ้ อกทางที่นางซ่ อนแก่
พระมาตุลี นางจึงสัง่ นาปลาสลาดมาเป็ นเครื่ องเซ่ นสังเวยด้วย ปลาสลาดก็ลากลับมาเล่าให้พระมาตุลีฟัง
ตามคาแม่โพสพ พระมาตุลีรับเมล็ดข้าวแล้วเหาะกลับ ในระหว่างทางพระมาตุลีจึงหยุดพักอาบน้ านก
กระจาบได้แอบลักเมล็ดข้าวสองเมล็ดบินหนี ข้าวสองเมล็ดได้ตกลงมายังโลกมนุ ษย์กลายเป็ นข้าวผี
พระมาตุลีนาเมล็ดข้าวพันธุ์ขา้ วถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเรี ยกมนุ ษย์มาพร้อมกัน ทรงอธิ บายให้
มนุษย์ฟัง และแจกเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้แก่มนุษย์ ตั้งแต่น้ นั มาเมื่อข้าวใกล้สุกมนุษย์จะทาขวัญเชิ ญแม่โพสพ
เป็ นประจาทุกปี
(กรมวิชาการเกษตร.๒๕๔๑. ข้าวกับฅนไทย. สถาบันวิจยั ข้าว กรมวิชาการเกษตร. หน้า ๙๓-๙๙).

คาถาม : จากตานานที่เป็ นมุขปาฐะ (Verbal) ข้างต้นมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และภาษาอย่างไร

