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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมในถอ้ยค าบริภาษของผูพ้ดูภาษาไทยถ่ินอีสาน

จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลท่ีบา้นสระบวั ต าบลสระบวั อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์

ท่ีมาและความหมายของถอ้ยค าจากผูบ้อกภาษา 120 คน ผลการศึกษาพบถอ้ยค าบริภาษจ านวน 211 ถอ้ยค า ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงวฒันธรรมทางความคิด ความเช่ือของคนอีสาน อนัจ าแนกได ้ 3 ประเด็น ไดแ้ก่1. คนอีสานเคารพพ่อแม่และ

บรรพบุรุษ 2.คนอีสานมีวิถีชีวิตผูกพนัอยู่กบัธรรมชาติและสัตว ์และ3.คนอีสานมีความเช่ือเร่ืองผี  ความคิดความเช่ือ

ดงักล่าวท่ีปรากฏในถอ้ยค าบริภาษน้ีนบัเป็นการแสดงออกทางวฒันธรรมของกลุ่มชนอีกลกัษณะหน่ึง ไม่วา่จะเป็น ดา้น

พิธีกรรม ด้านการแสดงความเคารพ และดา้นการด าเนินชีวิต  จึงอาจกล่าวได้ว่าภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างค า

บริภาษมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการแสดงออกทางวฒันธรรมดา้นต่างๆ ของคนในพ้ืนท่ี 

 

ABSTRACT 

 This article aims to study the cultural reflection in the invectives of Northeastern Thai dialect speakers. The 

speakers in Ban srabua, Tambon Srabua, Amphoe Khaendong, Buriram Province were interviewed about the origin 

and the meaning of the invectives.  The informants were 120 people.  The The result shows that there are 211 

invectives, which indicate the culture about thoughts and believes of Northeastern Thai, and it can be categorized into 

3 groups, namely, (1) Northeastern Thai respect their parents and ancestors, (2) Northeastern Thai’s ways of life are 

bound to nature and animals, and (3) Northeastern Thai believe in spirit. These thoughts and believes which show in 

the invectives are considered as a kind of cultural expression, such as, ceremony, showing respect, and ways of life. 

Therefore, the language using in daily life like the invectives play the important roles in cultural expression for the 

local people. 
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บทน า   

 ภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีหลากหลายรูปแบบ หลายหน้าท่ีและมีจุดประสงค์ในการใชแ้ตกต่างกนั เช่น 

ภาษาในระดบัพิธีการจะตอ้งใชภ้าษาสุภาพ ถอ้ยค าท่ีใชก็้เป็นภาษาระดบัสูง จึงจะงดงามไพเราะ หรือภาษาทางการท่ีใช้

ในการประชุม จะตอ้งใชภ้าษาทางการและมีศพัทว์ชิาการบา้ง แต่ยงัมีภาษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและใช้

เป็นปกติเช่นเดียวกนั กลบัไม่ไดรั้บการยอมรับ และถือวา่เป็นภาษาไม่สุภาพ เช่น ค าบริภาษ  

บริภาษ(Invectives) หมายถึง การกล่าวติเตียน กล่าวโทษ ด่าวา่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) และ กลุชาติ (2548) 

กล่าวว่าค าบริภาษ เป็นประเภทหน่ึงของค าหยาบ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์หรือความรู้สึกของผูฟั้ง โดย

จุดประสงคข์องการด่าหรือการบริภาษ แอลลนั และเบอร์ริดจ ์(Allan, Burridge, 2006) กล่าววา่ เป็นการกล่าววาจาดูถูก

หรือดูหม่ินผูอ่ื้นเพ่ือให้ผูฟั้งรู้สึกเจ็บปวดหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง ถอ้ยค าท่ีน ามาด่ามกัเป็นค าท่ีให้ความหมาย หยาบคาย 

รุนแรง และไม่น่าฟัง ดังนั้นถอ้ยค าเหล่าน้ีจึงมกัไม่เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม และถูกจดัเป็นถอ้ยค าตอ้งห้าม แต่

อยา่งไรก็ตามการใชถ้อ้ยค าเหล่าน้ีถือวา่เป็นการแสดงออกซ่ึงเป็นธรรมชาติของการใชภ้าษาของมนุษย ์นอกจากจะเป็น

การระบายอารมณ์ความโกรธของผูใ้ชแ้ลว้ ยงัเป็นการแสดงออกทางภาษาอีกรูปแบบหน่ึง  

ค าบริภาษท่ีน ามาใชใ้นแต่ละสังคมหรือแต่ละทอ้งถ่ินจะมีความแตกต่างกนั อาจจะมาจากสภาพแวดลอ้ม วิถี

ชีวติ หรือระบบความคิดท่ีต่างกนั การน าภาษามาสร้างเป็นค าบริภาษในแต่ละถ่ินนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจวา่คนในสงัคม

จะใชภ้าษารูปแบบใดมาสร้างเป็นค าบริภาษ  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ี

ศึกษาในดา้นน้ี ซ่ึงสนบัสนุนให้เห็นความน่าสนใจและคุณค่าของถอ้ยค าบริภาษ  ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถอ้ยค า

บริภาษของคนอีสาน ท่ีนอกจากท าใหเ้ห็นถึงรูปแบบการใชภ้าษาแลว้ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นถอ้ยค า

เหล่านั้น อีกทั้งช่วยเสริมใหง้านดา้นน้ีมีแง่มุมการศึกษาหลากหลายยิง่ข้ึน  

การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกสถานท่ีเก็บขอ้มูลถอ้ยค าบริภาษจากบ้านสระบัว ต าบลสระบัว อ าเภอแคนดง 

จงัหวดับุรีรัมย ์จากขอ้มูลของประชากรของหมู่บา้นและการสอบถามผูรู้้ประวติัของหมู่บา้นพบวา่ไม่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน

ภายในหมู่บา้น ซ่ึงท าให้กลุ่มขอ้มูลจ ากดัอยูใ่นคนอีสานท่ีแทจ้ริง และอีกปัจจยัหน่ึงคือ ผูว้จิยัเป็นคนในชุมชนจึงคิดวา่

น่าจะเป็นผลดีในการด าเนินการวจิยั เหตุเพราะการเก็บขอ้มูลถอ้ยค าบริภาษนั้น ผูบ้อกภาษาจะคิดวา่เป็นค าไม่สุภาพ น่า

อาย ท าให้เกิดภาพลกัษณ์ทางดา้นลบ หากไม่สนิทหรือไม่อยูใ่นสถานการณ์นั้นจะไม่ยอมพดูหรือใหข้อ้มูลง่ายๆ  การท่ี

ผูว้จิยัเป็นคนในชุมชนยอ่มมีความคุน้เคยสนิทสนมเสมือนเป็นลูกหลาน ผูบ้อกภาษาจะลดความกระดากเขินอาย ยอมให้

ขอ้มูลตามความเป็นจริงดว้ย เหตุน้ีผูว้จิยัจึงเห็นวา่บา้นสระบวัเป็นหน่ึงในแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะแก่การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ถอ้ยค าบริภาษเพ่ือศึกษาใหเ้ห็นภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากถอ้ยค าบริภาษภาษาไทยถ่ินอีสาน 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
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เพ่ือศึกษาภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากถอ้ยค าบริภาษของผูพ้ดูภาษาไทยถ่ินอีสาน 

วธีิการวจิยั 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

       ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัค าบริภาษ ค าด่า ค  าหยาบ ค า

ตอ้งห้าม ค าผรุสวาท และการศึกษางานวิจัยในด้านน้ีท่ีมีผูศึ้กษาไวว้่ามีการศึกษาในประเด็นใดบ้าง เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการศึกษา และตรวจสอบวา่มีผูท่ี้ท าวจิยัในเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น 

2. การเก็บขอ้มูล 

       แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

2.1 การเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

      ในการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้นั้น ผูว้จิยัแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

1) การเก็บขอ้มูลจากเอกสาร ได้แก่ขอ้มูลจากเอกสารส่ิงพิมพ์ คือบทความเร่ือง “ค าป้อย: ค  าด่า

อีสาน” ของปกรณ์ คุณารักษ์ และเอกสารออนไลน์ คือ เวบ็เพจ “เฮาฮกัภาษาอีสาน” จากการตั้งค  าถามของเวบ็เพจวา่ 

“ขั่นเว้าฮอดค าด่าอีสานน่ี อ่ันซุมเจ้าว่าค าได๋เจ็บปวดสุด?”(ถา้พูดถึงค าด่าอีสาน คุณคิดว่าค าไหนเจ็บปวดท่ีสุด) พบ

ทั้งส้ิน 72 ถอ้ยค า 

2) การเก็บขอ้มูลจากผูบ้อกภาษา 

  การเก็บขอ้มูลจากผูบ้อกภาษาเบ้ืองตน้ เป็นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ซ่ึงจะ

เลือกผูบ้อกภาษาจ านวน 5 ช่วงอาย ุช่วงอายลุะ 2 คน แบ่งเป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน ดงัน้ี 

อาย ุ11 – 20 ปี จ านวน 2 คน   

อาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 2 คน 

อาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 2 คน   

อาย ุ41 – 50 ปี จ านวน 2 คน 

อาย ุ51 ปี ข้ึนไป จ านวน 2 คน 

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูบ้อกภาษาพบทั้ งส้ิน 139 ถ้อยค า รวมถ้อยค าบริภาษใน

เบ้ืองตน้พบจ านวนทั้งส้ิน 211 ถอ้ยค า  

2.2 การเก็บขอ้มูลการใชจ้ริง 

การเก็บขอ้มูลการใชจ้ริง ผูว้จิยัสมัภาษณ์ผูบ้อกภาษาจ านวน 120 คน โดยมีเกณฑใ์นการเลือกดงัน้ี 

1. ผูบ้อกภาษาเป็นผูใ้ชภ้าษาอีสานในชีวติประจ าวนั  

2. ผูบ้อกภาษาจะตอ้งอาศัยอยู่ในบ้านสระบัวไม่ต ่ากว่า 3 ปี หากมีการเดินทางไปท างานจะตอ้ง

กลบัมาพกัในหมู่บา้นทุกวนั 

- 1398 -



  HMO25-4 
 
 
 

       3. ผูบ้อกภาษามีอายรุะหวา่ง 15-75 ปี แบ่งเป็น ชาย 60 คน และหญิง 60 คน รวม 120 คน  

 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลการใชจ้ริงเป็นการส ารวจการใชถ้อ้ยค าบริภาษวา่ถอ้ยค านั้นๆยงัใชอ้ยูจ่ริงใน

ชีวติประจ าวนั ซ่ึงผูว้จิยัจะน าขอ้มูลในเบ้ืองตน้ จ านวน 211  ถอ้ยค า มาสมัภาษณ์ให้ผูบ้อกภาษาบอกรายละเอียดของค า 

โดยให้บอกว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย” ไดย้ินค าน้ี ถา้ “เคย” อาจจะเคยไดย้ิน หรือ เคยใช ้ก็ได ้แลว้ถอ้ยค าบริภาษค านั้น

ความหมายว่าอะไร ใช้กบัใคร ใช้กบัเหตุการณ์ใด เพราะเหตุใดถอ้ยค าน้ีจึงไดเ้ป็นถอ้ยค าบริภาษ ทั้ งน้ีเพ่ือให้เขา้ใจ

ความหมายและท่ีมาของถอ้ยค าท่ีชดัเจน เพื่อศึกษาภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมในถอ้ยค าบริภาษ เป็นการมองภาพรวม

ของถอ้ยค าบริภาษว่ากลุ่มความหมายของหน่วยศพัท์จดัอยู่กลุ่มใดบา้ง เช่น สัตว ์อวยัวะ พ่อแม่บรรพบุรุษ รูปลกัษณ์ 

เป็นตน้ แลว้ขอ้มูลของถอ้ยค าบริภาษท่ีปรากฏน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นความคิดของคนในชุมชนกล่าวคือ เป็นการวเิคราะห์ท่ี

จะท าใหเ้ขา้ถึงระบบความรู้ ความนึกคิดของคนในชุมชนนัน่เอง 

3. การคดัเลือกถอ้ยค า 

 เม่ือผูว้จิยัสมัภาษณ์และรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากผูบ้อกภาษา 120 คน แลว้ แลว้น ามาจดักลุ่ม

ขอ้มูล โดยการแบ่งกลุ่มความหมายจากท่ีมาของถอ้ยค าวา่จดัอยูก่ลุ่มใด เช่น ถอ้ยค าบริภาษเก่ียวกบัสตัว ์ ถอ้ยค าบริภาษ

เก่ียวกบัพอ่แม่บรรพบุรุษ ถอ้ยค าบริภาษเก่ียวกบัผี ถอ้ยค าบริภาษเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ เป็นตน้ 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมในถอ้ยค าบริภาษของคนอีสานคร้ังน้ีจะเป็นการวเิคราะห์

ภาพรวมของถอ้ยค าบริภาษวา่แต่ละกลุ่มมีท่ีมาและความหมายอยา่งไร เหตุใดถอ้ยค านั้นจึงกลายมาเป็นถอ้ยค าบริภาษ มี

ประวติัท่ีมาอยา่งไร มีความหมาย และวตัถปุระสงคใ์นการบริภาษเพื่ออะไร ซ่ึงรายละเอียดจากผูบ้อกภาษาจะสะทอ้นให้

เห็นระบบความคิด ความเช่ือ การด าเนินชีวิต เป็นการแสดงออกทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีลกัษณะ

พ้ืนฐานท่ีเป็นความหมายร่วมกนัของวฒันธรรม ดังท่ี ยศ (2551) เสนอว่าลกัษณะพ้ืนฐานท่ีเป็นความหมายร่วมของ

วฒันธรรมไว ้ดงัน้ี 

1. วฒันธรรมเป็นความคิดของร่วมของมนุษยใ์นสงัคมหน่ึงๆ 

2. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและสามรถเรียนรู้จากกนัและกนัได ้

3. วฒันธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการส่ือสารผา่นระบบสญัลกัษณ์ 

4. วฒันธรรมเป็นผลรวมขององคค์วามรู้และภูมิปัญญา 

5. วฒันธรรมคือกระบวนการท่ีมนุษยก์ าเนิดนิยามความหมายใหก้บัชีวติและส่ิงต่างๆรอบตวั 

6. วฒันธรรมเป็นส่ิงไม่หยดุน่ิง มีพลวตัร เคล่ือนไหว ปรับตวั และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
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1. บริภาษ หมายถึง ถอ้ยค าท่ีใชด่้าทอ ต าหนิ ประชด หรือเยาะเยย้ถากถางคู่สนทนาหรือผูท่ี้กล่าวถึง ดว้ย

ถอ้ยค าท่ีมีความหมายในเชิงลบ เพื่อระบายความรู้สึกของผูพู้ด หรือเพ่ือให้คู่สนทนารู้สึกเจ็บปวด เสียใจ สะเทือน

อารมณ์ เสียหนา้ หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง โดยอาจจะอยูใ่นรูปแบบความหมายตรงหรือความหมายเปรียบเทียบก็ได ้

2. ภาพสะทอ้น หมายถึง แนวคิด ความเช่ือ หรือขอ้ปฏิบติัของคนในสงัคม ซ่ึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของ

คนในชุมชน และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงได ้

ผลการวจิยั 

จากการศึกษาถอ้ยค าบริภาษของผูพู้ดภาษาไทยถ่ินอีสาน บ้านสระบวั ต าบลสระบวั อ าเภอแคนดง จงัหวดั

บุรีรัมย ์จ านวน 211 ถอ้ยค า ผูว้จิยัพบกลุ่มถอ้ยค าบริภาษท่ีสอดคลอ้งกบัความหมายร่วมของวฒันธรรม 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

ถอ้ยค าบริภาษท่ีมาจากชาติพนัธ์ุชาติก าเนิด ถอ้ยค าบริภาษท่ีมาจากสัตว ์ถอ้ยค าบริภาษท่ีมาจากผี สะทอ้นให้เห็นแนว

ทางการประพฤติปฏิบติั ระบบความคิดความเช่ือ ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. คนอสีานเคารพพ่อแม่และบรรพบุรุษ 

“พอ่ แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย เป็นผูท่ี้ตอ้งเคารพนบัถือเช่ือฟังเพราะมีบุญคุณ โดยเฉพาะพ่อแม่ ตอ้งเอาใจใส่ดูแล

เป็นพิเศษจึงจะไดเ้ช่ือวา่เป็นลูกท่ีดี” (อภิศกัด์ิ, 2534) จากขอ้ความดงักล่าวในหนงัสือ “โลกทศัน์ของคนอีสาน” แสดงให้

เห็นวา่คนอีสานใหค้วามส าคญั เคารพบูชาพอ่แม่และบรรพบุรุษ ถือวา่ท่านเป็นบุคคลท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เปรียบเสมือนเป็นพระ

ในบา้น หากมีใครน าพ่อแม่และบรรพบุรุษไปพูดหรือวา่กล่าวในทางท่ีเสียหาย จะสร้างความเจ็บแคน้ให้กบัผูท่ี้ไดฟั้ง

เป็นอยา่งมาก 

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

โคตรพ่อโคตรแม่มึง  (บัก/ไอ้/อี)พ่อแม่ไม่ส่ังสอน  

(บัก/ไอ้/อี)เซ่ือ1บ่ดี  ลกู(บัก/ไอ้/อี)ผีปอบ  

ลกูอีกระหร่ี  ลกูอีหีเคียว2 

ถอ้ยค าบริภาษดังกล่าวเป็นกลุ่มถ้อยค าท่ีไม่ได้ส่ือความหมายไปถึงตวัผูฟั้งเพียงคนเดียว แต่ยงัส่ือความ

หมายถึงพอ่แม่บรรพบุรุษของผูถู้กบริภาษดว้ย เม่ือผูฟั้งไดย้นิถอ้ยค ากลุ่มน้ีจะรู้สึกวา่เจ็บแคน้กวา่ถอ้ยค าบริภาษอ่ืน ซ่ึง

จากการสมัภาษณ์ผูบ้อกภาษาส่วนใหญ่แลว้ตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่สร้างความเจ็บแคน้กวา่ถอ้ยค าบริภาษกลุ่มอ่ืน หาก

โกรธหรือไม่พอใจกค็วรท่ีจะด่าเราเพียงคนเดียว อย่าดึงพ่อแม่ลงมาเกี่ยว ถ้าได้ยินใครมาพูดคงเดินต่อได้ไม่ถึงสามก้าว  

(เด่นชยั, 2559)  

                                                           
1 เช้ือ, ผูสื้บเผา่พนัธุ์ต่อๆกนัมา 
2 ร่าน, บางทีใชคู้่กบั “คนั” เป็น “คนัเคียว” 
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นอกจากการให้ความเคารพต่อพ่อแม่ คนอีสานยงัให้ความส าคญักับเครือญาติวงศ์ตระกูลด้วย เพราะด้วย

พ้ืนฐานของครอบครัวท่ีมีความใกลชิ้ดกนั ท ากิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกนั จึงเกิดความผูกพนักนัมาก ดงัท่ี  อภิศกัด์ิ 

(2543) กล่าวไวว้่า “ชาวอีสานให้ความส าคญัต่อระบบเครือญาติหรือซุมเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเห็นความส าคญัของ

พนัธุกรรมมากกวา่ส่ิงแวดลอ้ม การประกอบกิจกรรมต่างๆ จะมีอิทธิพลของซุมเขา้ไปสอดแทรกอยูเ่สมอ” ดงันั้นหากมี

ใครมาบริภาษคนในครอบครัวก็จะเหมือนกบับริภาษตวัเองดว้ย และยิ่งไปกวา่นั้นคือหากมีใครมาบริภาษวา่ตวัเองแต่

บริภาษรวมถึงคนในครอบครัวดว้ยก็จะสร้างความเจ็บแคน้ให้กบัคนท่ีถูกบริภาษมากข้ึน เพราะเป็นการเอาบรรพบุรุษท่ี

เขาเคารพยกยอ่ง นบัถือ มากล่าวในทางเสียหายเหมือนเป็นการดูถูกเหยยีดหยามผูมี้พระคุณของตนเอง 

2. คนอสีานมวีถิีชีวติผูกพนัอยู่กบัธรรมชาตแิละสัตว์ 

สงัคมคนอีสานเป็นสงัคมแบบเกษตร (Agrarian Society) เป็นสงัคมของการเกษตรแบบยงัชีพหรือเกษตร

แบบช่วยเหลือตวัเอง  คนอีสานส่วนใหญ่จะพ่ึงพาธรรมชาติ พ่ึงแรงงานคนและสัตว ์อยู่แบบพอเพียง อาหารต่างๆ 

สามารถหาไดจ้ากป่า จากแหล่งน ้ า และเป็นส่ิงท่ีหาไดง่้ายจากส่ิงท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน เม่ือวิถีชีวิตผูกพนัอยูก่บัส่ิงเหล่าน้ี 

ระบบความคิดของคนจึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั ปรากฏออกมาเป็นภาษาในรูปแบบของถอ้ยค าบริภาษดว้ย  

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

(บัก/ไอ้/อี)ควยทาม  (บัก/ไอ้/อี)ปากปลาแดก 

(บัก/ไอ้/อี)อ่ึงบืน3คุ  (บัก/ไอ้/อี)แหย้ต่ืน4เสียม 

(บัก/ไอ้/อี)หน้าปลาแดกอ่ึง (บัก/ไอ้/อี)จอนฟอนบุ๋5น า้หมอก 

ถอ้ยค าบริภาษดงักล่าวเป็นการแสดงออกทางภาษาให้เห็นวา่สตัวมี์ความใกลชิ้ดและผูกพนักบัการด าเนินชีวิต

ของคนในทอ้งถ่ิน เช่น อ่ึง เป็นสตัวเ์ล็กท่ีคนในพ้ืนท่ีนิยมน ามาท าอาหาร พบเป็นจ านวนมากในช่วงฤดูฝน บางคนท่ีหา

อ่ึงไดจ้ านวนมากก็จะน าไปขายเพราะ คนในพ้ืนท่ีนิยมรับประทาน เน่ืองจากในหน่ึงปีจะไดรั้บประทานเพียงคร้ังเดียว 

สัตวต์วัเล็กชนิดน้ีจึงเป็นสัตวท่ี์มีประโยชน์ ทว่าในอีกดา้นหน่ึง “อ่ึง” กลบัน ามาใชเ้ป็นถอ้ยค าบริภาษ ดว้ยลกัษณะ

รูปร่างบางส่วนท่ีบกพร่อง เช่น ตวักลม ขาสั้น ผิวหนงัลาย มีเมือกเหนียว บางคนจึงมองวา่น่าขยะแขยง ท าใหค้นน าเอา

ลกัษณะบางส่วนนั้นมาอุปมากลายเป็นถอ้ยค าบริภาษ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ เป็นการดูถูกรูปลกัษณ์ของบุคคลท่ีไม่น่ามอง 

ไม่สวยงามตามลกัษณะรูปร่างท่ีสงัคมนิยม เช่น ตวัเต้ีย อว้น ผิวไม่สวย เป็นตน้  

นอกจากอ่ึง ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มถอ้ยค าบริภาษจากช่ือสัตวแ์ลว้ “ควาย” ก็เป็นสัตวอี์กชนิดท่ีน ามาเป็นถอ้ยค า

บริภาษ แม้ว่าในทางเกษตรกรรม ควาย จะเป็นสัตวท่ี์ช่วยทุ่นแรงให้กับชาวนา ดังท่ี ปาลเลกัวซ์ (2552, อา้งถึงใน       

                                                           
3 ต่อสู้ด้ินรนไป,กระเสือกกระสนไป 
4 ดีใจ, ตกใจ, แปลกใจมากผิดปกติ 
5 ฝ่าไป, ลุย, บุก 
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วรารัชต,์ 2557)  ไวว้า่ “ควาย เป็นสัตวท่ี์คนในสมยัก่อนเล้ียงไวใ้ชท้ างานท่ีหนกัและใชแ้รงมาก อาทิ ลากไถเพ่ือกลบัดิน

ในการท านา และใชเ้ทียมเกวียนบรรทุกคนหรือส่ิงของ” ดงันั้นควายจึงเป็นสัตวท่ี์มีประโยชน์และมีค่าส าหรับคนไทย 

เพราะใชก้ารเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลกัในสมยัก่อน อีกทั้งยงัเป็นสัตวท่ี์มีคุณค่ามากเพราะเม่ือตายไปก็ยงัสามารถน าเขา

และหนงัมาใชป้ระโยชน์ได ้คนไทยจึงมองวา่เป็นสัตวท่ี์มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งตอนท่ีมีชีวิตอยูแ่ละตอนท่ีตาย

ไปแลว้ แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม อีกดา้นหน่ึงคนก็ยงัมองวา่ควายเป็นสตัวท่ี์โง่ เซ่อ เช่ืองชา้ อาจเน่ืองมาจากยอมใหค้นจูงจมูก

และสนตะพายเพือ่น าไปใชง้านหนกั ดงัท่ี แชรแวส (2550, อา้งถึงใน วรารัชต,์ 2557) กล่าวไวว้า่ “เม่ือควายมีอายไุดส้าม

ปี เขาจะเจาะจมูกมนัดว้ยเหลก็เผาไฟแดง แลว้เอาเชือกร้อยต่างบงัเหียน ใชไ้ถนาหรือเทียมเกวยีน ลางทีก็ใชข้บัข่ีไปในท่ี

ทุรกนัดารในเม่ือไม่มีธุระรีบด่วนนกั” และในดา้นพฤติกรรมการกิน อาจถูกมองวา่เป็นสตัวท่ี์ตะกละ กินตลอดเวลา อนั

มาจากนิสยัของควายท่ีจะกินหญา้และเค้ียวเอ้ืองอยูต่ลอดทั้งวนั คร้ันปล่อยลงทุ่งหญา้ก็จะกม้หนา้กม้ตาเลม็กินหญา้เพียง

อยา่งเดียว และทางดา้นรูปร่างของควายท่ีมีเด่น คือ ตวัใหญ่ มีผิวหนงัสีด า ไม่ไดจ้ดัอยูใ่นประเภทสตัวเ์ล้ียงน่ารัก ท่ีจะอยู่

ใกลชิ้ดกบัคน คนจึงมกัน ามาเปรียบเทียบในดา้นลบอยูบ่่อยคร้ัง เช่น โตเป็นววัเป็นควาย ฉะนั้นคนจึงน าช่ือ “ควาย” มา

ใชเ้ป็นถอ้ยค าบริภาษ  

นอกจากสตัวด์งักล่าวขา้งตน้ท่ีปรากฏอยูใ่นสงัคมของคนอีสานแลว้ การน าสตัวบ์างชนิดมาแปรรูปเพ่ือใหเ้ก็บ

ไวไ้ดน้านก็เป็นรูปแบบวิถีชีวิตอีกแบบหน่ึง ซ่ึงอาหารชนิดน้ีถือวา่เป็นอาหารข้ึนช่ือของภูมิภาค และคนส่วนใหญ่รู้จกั

กนันัน่ก็คือ “ปลาแดก” หรือ ปลาร้า ปลาแดกเป็นวิธีการถนอมอาหารอยา่งหน่ึงของคนอีสานท่ีเกิดจากการหมกั และ

ผสมวตัถุดิบต่างๆลงไป เช่น เกลือ ร าขา้ว แลว้ท้ิงไวป้ระมาณ 3 เดือน ก็จะน ามาท าอาหารได ้วิธีท าปลาแดกท่ีตอ้งผ่าน

กรรมวิธีการหมกัน้ีจึงท าให้มีกล่ินเหม็น หากใครจบัก็จะมีกล่ินติดมือ ลา้งออกยาก แต่อยา่งไรก็ตาม ปลาแดก ก็ยงัเป็น

อาหารทอ้งถ่ินท่ีส าคญัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทย ถือเป็นอาหารหลกัและเคร่ืองปรุงรส

ท่ีส าคญัท่ีสุดในวฒันธรรมการกิน  

อยา่งไรก็ตาม แมว้่า ปลาแดก จะเป็นอาหารท่ีข้ึนช่ือของคนอีสาน และเป็นเคร่ืองปรุงท่ีนิยมมาใส่ในอาหาร 

แต่ดว้ยคุณสมบติับางอยา่งท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ กล่ิน คนในพ้ืนท่ีจึงน าถอ้ยค าน้ีมาเปรียบเทียบกบัคนท่ีปากเสีย พดูมาก 

ไม่น่าฟัง ไม่มีใครอยากอยูใ่กลเ้พราะอาจจะโดนบริภาษหรือกระทบในดา้นลบ ฉะนั้นจึงเห็นวา่อาหารท่ีข้ึนช่ือของคน

อีสานเป็นอีกหน่ึงค าท่ีน ามาสร้างเป็นถอ้ยค าบริภาษได ้ และยิง่ท าใหเ้ห็นวถีิชีวติของคนอีสานท่ีชดัเจนข้ึนวา่วถีิชีวติของ

คนอีสานจะผกูพนัอยา่งเหนียวแน่นอยูก่บัสตัวแ์ละอาหารการกิน 

นอกจากภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมท่ีมีท่ีมาจากสตัวข์า้งตน้แลว้ ยงัมีถอ้ยค าบริภาษอีกกลุ่มหน่ึงท่ีจะกล่าวถึงก็

คือ ถอ้ยค าบริภาษท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าปาก ฟ้าผ่ากกคอ ฟ้าผ่าหัวฟ้าผ่าหน้า แสดงใหเ้ห็นการมองธรรมชาติของ

คนอีสาน โดยเหตุท่ีสังคมอีสานเป็นสังคมแบบเกษตร อาชีพหลกัคือการท านา ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการท านา คือ น ้ า 

หากขาดส่ิงน้ีไปก็จะท านาไม่ได ้และท าให้ชาวนาเดือดร้อน นอกจากใช้ในการท านาและการเกษตรแลว้คนไทยใน

สมยัก่อนยงัใชน้ ้ าฝนในการด่ืมกินอีกดว้ยเพราะถือเป็นน ้ าท่ีสะอาดบริสุทธ์ิกวา่น ้ าจากแม่น ้ าล าคลอง ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งมี

พิธีกรรมและประเพณีในการบวงสรวงบูชาเทวดา หรือท่ีรู้จกักนัคือ การบูชาพญาแถน โดยพิธีกรรมท่ีท าข้ึน อยา่งเช่น 
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ประเพณีบุญบั้งไฟ หรืออาจจะเป็นพิธีกรรมเล็กๆ เช่น แห่นางแมว ลว้นแสดงให้เห็นวา่คนอีสานจะให้ความส าคญักบั

ฟ้าและฝน ถือวา่ พญาแถน เป็นผูท่ี้ศกัด์ิสิทธ์ิสามารถดลบนัดาลให้ฝนตก ท าให้มีน ้ าใช ้ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะหล่อเล้ียง

ชีวติพวกเขาใหด้ าเนินไปต่อได ้ 

ในอีกดา้นหน่ึง เม่ือฟ้าเป็นผูใ้ห้ก็ย่อมเป็นผูท้  าลายไดเ้ช่นกนั คนจึงน ามาใชบ้ริภาษว่ากนัซ่ึงแฝงไวด้ว้ยการ

สาปแช่ง ดงัเช่น ท่ีเคยเห็น หรือเคยไดย้ิน เม่ือจะสาบานต่อความซ่ือสัตยข์องตน ก็จะมีเร่ืองของเทวดา หรือฟ้า เขา้มา

เก่ียวขอ้ง คือ ขอให้ฟ้าผ่า ขอให้เทวดาลงโทษ  เพราะทุกคนยอ่มตระหนักดีว่า ปรากฏการณ์น้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ ไม่มีส่ิงใดมาควบคุมได ้และไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายๆ และคร้ันหากเกิดฟ้าผา่ข้ึนส่วนใหญ่แลว้จะอนัตรายจนถึงขั้น

เสียชีวิต ฉะนั้นดว้ยวถีิชีวิตและอาชีพหลกั จึงท าให้คนอีสานใหค้วามส าคญักบัธรรมชาติ และเห็นความส าคญัของสัตว์

ท่ีสามารถใชเ้ป็นแรงงานในการท านา การเกษตร และน ามาประกอบอาหารเพ่ือหล่อเล้ียงชีวิต คนอีสานจึงมีวิถีชีวิตท่ี

ผกูพนัอยูก่บัธรรมชาติและสตัวจ์นอยากท่ีจะแยกออกจากกนัได ้

3. คนอสีานมคีวามเช่ือเร่ืองผ ี

กชกร (2555) กล่าววา่ “สังคมไทยในปัจจุบนั มีความเช่ือเร่ืองผี บอกเล่าสืบต่อกนัมานานและมีผลต่อวิถี

ชีวิต ท าให้เกิดวฒันธรรมการนบัถือผีหรือวิญญาณของบรรพบุรุษ เช่ือในกฎแห่งกรรม มีความเช่ือในธรรมชาติและส่ิง

เหนือธรรมชาติ ความเช่ือในสังคมไทย จึงมีลกัษณะผสมผสาน 3 องค์ประกอบ คือความเช่ือเร่ืองผี พราหมณ์ และ

พระพุทธศาสนา” จากขอ้ความดงักล่าวเป็นความเช่ือเร่ืองผีของสังคมไทย ซ่ึงรวมไปถึงสังคมในภาคอีสานดว้ยท่ีเช่ือ

เร่ืองผีกนัมานาน ซ่ึงไม่ไดป้รากฏออกมาเฉพาะพิธีกรรมหรือความเคารพนบัถือเพียงเท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นออกมาในการ

ใชภ้าษาดว้ย ถอ้ยค าบริภาษของคนอีสานท่ีมาจากผีปรากฏอยูอ่ยา่งหลากหลาย 

ตัวอย่างเช่น (บัก/ไอ้/อี)ผีบ่อยาก  (บัก/ไอ้/อี)ผเีปรต     

(บัก/ไอ้/อี)ปอบย า่6   (บัก/ไอ้/อี)ปอบถัง่7 

(บัก/ไอ้/อี)ปอบต า8   (บัก/ไอ้/อี)ปอบซูด9  

(บัก/ไอ้/อี)ปอบท่ืน10  (บัก/ไอ้/อี)ปอบแก่11ไส ้   

                                                           
6 ลุยเขา้ไปกดักินและเหยยีบให้เสียหาย 
7 กระทุง้, กระแทก 
8 ท่ิม, แทง 
9 เล่ือน 
10 ดึง, กระตกุ 
11 ลาก, ดึง, บรรทุก 
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จากตวัอย่างท่ีมีการน าช่ือผีมาใชเ้ป็นถอ้ยค าบริภาษดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าแมช้าวบา้นจะมีศาสนาหลกัคือ

ศาสนาพุทธ แต่ก็ยงัมีความเช่ือเก่ียวกบัผีปรากฏอยู่อย่างเด่นชดั โดยเฉพาะความเช่ือเร่ืองผีปอบ ท่ีปรากฏในถอ้ยค า

บริภาษมากกวา่ผีประเภทอ่ืนๆ 

แสงอรุณ (2548) กล่าววา่ ผีและอ านาจลึกลบัในธรรมชาติมีมาก่อนศาสนาพุทธและพราหมณ์ ผีตามความเช่ือ

ของคนไทยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆหน่ึงในนั้น ไดแ้ก่ ผีร้าย ถือวา่เป็นผีชั้นเลว เช่น ผีตายโหง ผีตายทั้งกลม ผีปอบ ผี

กระสือ ผีเปรต เป็นตน้ ผีเหล่าน้ีไม่มีอิทธิฤทธ์ิมากนกั แต่สามารถหลอกหลอนใหเ้กิดความหวาดกลวัได ้

คนไทยเช่ือวา่ผีมีอ านาจสามารถหายตวัและเขา้มาสิงอยูใ่นตวัมนุษยไ์ด ้ท าใหม้นุษยมี์อาการผิดปกติไปจากคน

ธรรมดา เช่น พดูหรือแสดงท่าทางเอะอะตึงตงัอยา่งท่ีไม่เคยเป็น แต่พอผีออกจากตวัทุกอยา่งก็กลบัคืนเป็นปกติตามเดิม   

ผีปอบ คือ ผีชนิดหน่ึงเช่ือกันว่าสิงอยู่ในตัวคน กินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วออกไป คนนั้ นก็ตาย 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) และนอกจากความเช่ือของคนอีสานยงัมีทัศนคติด้านลบต่อปอบอีกคือ เป็นผีท่ีมีความ

ร้ายแรง สามารถท าอนัตรายกบัคนจนถึงชีวิตไดแ้ละเป็นผีท่ีชอบกินของเน่าของสกปรก เช่น น ้ าคร า อุจจาระ และชอบ

ไปขโมยสตัวเ์ล้ียงของชาวบา้น เช่น เป็ด ไก่ สร้างความเดือดร้อนและความหวาดกลวัใหก้บัคนในชุมชน และความกลวั

น้ีก็ไดแ้สดงออกมาทางดา้นภาษาคือถอ้ยค าบริภาษดว้ย ซ่ึงมีทั้งบริภาษว่าปอบค าเดียว หรืออาจจะบริภาษวา่ปอบตาม

กริยาอาการของปอบซ่ึงเพ่ิมความน่ากลวัมากข้ึน เช่น ปอบท่ืน ปอบต า ปอบกินตบั และถอ้ยค าบริภาษเหล่าน้ีไม่ใช่เพียง

การบริภาษเพ่ือเป็นการแสดงอารมณ์เท่านั้น แต่ยงัแฝงดว้ยการแช่งใหค้นท่ีถูกบริภาษนั้นโกรธมากข้ึน 

ผลจากการศึกษาพบวา่ถอ้ยค าบริภาษท่ีปรากฏอยูใ่นภาษาไทยถ่ินอีสานแสดงให้เห็นวา่ภาษาไดก้ลายเป็นส่วน

หน่ึงของระบบคิด และระบบความคิดก็สะทอ้นออกมายงัการภาษา ความคิด ความเช่ือดงักล่าวท่ีปรากฏนั้นลว้นเกิดจาก

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีหล่อหลอมให้เกิดการใชภ้าษาออกมาในรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ิน และสามารถท า

ให้เห็นวา่คนในสงัคมมีแนวคิดทางภาษา และให้ความหมายของถอ้ยค าไปในทิศทางใดบา้ง ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่จะสามารถ

เป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบการใชถ้อ้ยค าและเป็นแนวทางการศึกษาวฒันธรรมผ่านมุมมองความคิดของคนใน

สงัคมอีสานอีกรูปแบบหน่ึง   

บทสรุป 

การศึกษาภาษาในคนกลุ่มใดยอ่มสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมของชนกลุ่มนั้น วฒันธรรมท่ีศึกษาไม่วา่จะเป็น

วฒันธรรมทางดา้นภาษาหรือวฒันธรรมทางดา้นวตัถุ ย่อมแสดงถึงส่ิงท่ีคนในสังคมนั้นๆยึดถือหรือประพฤติปฏิบัติ 

และการศึกษาถอ้ยค าบริภาษของคนอีสานก็เช่นเดียวกนั เป็นการศึกษาภาษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีคนในสังคมใชว้า่กล่าว

ผูอ่ื้นโดยน าไปเปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆ เพ่ือให้คนนั้นดูต ่าลง เป็นการระบายความโกรธ ความเจ็บปวด และอารมณ์เม่ือ

รู้สึกไม่พอใจกับส่ิงท่ีตนได้รับ ภาษาท่ีใช้จึงไปผูกพนักับส่ิงท่ีมี ส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีรู้สึกว่ามีความเก่ียวข้องกัน ดังนั้ น
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การศึกษาถอ้ยค าบริภาษของคนอีสานยอ่มปรากฏวฒันธรรมต่างๆท่ีคนอีสานยดึถือ เช่ือ และปฏิบติั แสดงใหเ้ห็นวา่เป็น

ส่ิงท่ีสังคมยอมรับร่วมกนั จึงท าให้เห็นระบบความคิดหรือความรู้สึกของกลุ่มคนนั้นๆได ้ดงัท่ี Lakoff, Johnson (1987)  

กล่าวว่า ศึกษาระบบความคิดหรือระบบมโนทัศน์  (conceptual system) ของคนท่ีมีต่อภาษา เป็นการศึกษาเชิง

เปรียบเทียบของมนุษยท่ี์สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการรับรู้ การมองโลก ระบบคิด ค่านิยม และประสบการณ์ดา้นต่างๆ

ของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นประสบการณ์ทางดา้นร่างกาย ประสบการณ์ทางดา้นประสาทสัมผสั  ประสบการณ์ทางดา้น

อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ทางดา้นสงัคม  และประสบการณ์ทางดา้นวฒันธรรม  

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงท าให้เขา้ใจในระบบความคิด ระบบภาษาท่ีเช่ือมโยงผูกพนัอยูก่บัวฒันธรรมของคนใน

ทอ้งถ่ินไดม้ากยิ่งข้ึนวา่การศึกษาภาษาจะแสดงให้เห็นระบบความคิดระบบมโนทศัน์ของกลุ่มคน ดงัท่ีอมรา ประสิทธ์ิ 

(2549)ไดก้ล่าวไวว้า่ “ค าศัพท์ในภาษาเป็นตัวแทนของมโนทัศน์ของคนในชุมชน และการศึกษาค าศัพท์จะท าให้เรา

สามารถค้นหาระบบมโนทัศน์ของชุมชนน้ันได้” และสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงการรับรู้ การมองโลก ค่านิยม และ

ประสบการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่คือประสบการณ์ทางดา้นวฒันธรรมนั้นไดอ้ยา่งเขา้ใจดียิง่ข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 
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