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คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ
รายงานวิจัยเล่มนี้ศึกษาเรื่องภาษาถิ่นในตาบลหนองชิ่ม อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความหมายคาพื้นฐานของภาษาถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจาวันของตาบลหนองชิ่ม จังหวัดจันทบุรี และศึกษาคาศัพท์ที่สะท้อน
วิถีชีวิตของชุมชนในตาบลหนองชิ่ม จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บอกภาษา แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
จากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า ภาษาถิ่นหนองชิ่ม เมื่อนามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานมีลักษณะ 3 ประการ 1.
ลักษณะคาที่แตกต่างกันทุกประการณ์เป็นคาศัพท์เฉพาะของชุมชน 2. ลักษณะของคาที่คล้ายกันบางประการเป็นลักษณะคาที่
คล้ายกันแต่พบว่ามีการตัดพยางค์ในคาให้สั้นลง 3. ลักษณะคาที่คล้ายกันทุกประการเนื่องจากปัจจุบันใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
ในการสื่อสารมากกว่าภาษาถิ่น คาศัพท์ภาษาถิ่นหนองชิ่ม แสดงให้เห็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมใน 5 ลักษณะ1. วัฒนธรรมทาง
วัตถุซึ่งสะท้อนเรื่องอาหารที่อยู่อาศัย 2. วัฒนธรรมทางสหธรรม ซึ่งสะท้อนเรื่องวิถีชีวิต 3. วัฒนธรรมทางจิตใจ สะท้อนเรื่อง
พิธีกรรมทางศาสนา 4. วัฒนธรรมทางสุนทรียภาพ ซึ่งสะท้อนเรื่องศิลปะ และการละเล่นพื้นบ้าน 5.วัฒนธรรมทางภาษาซึ่ง
สะท้อนสาเนียงภาษาพูด จากการศึกษาคาศัพท์ภาษาถิ่นหนองชิ่ม ที่สะท้อนวัฒนธรรม พบว่า คาศัพท์มีความหลากหลาย
เพราะหมู่บ้านหนองชิ่ม มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และภูมิศาสตร์
คาสาคัญ : ภาษาถิ่น หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

Abstract
This research studied the dialect in Nong Chim, Laem Sing, Chanthaburi. The objectives were to
study the meaning of basic words in daily life, and to study vocabularies reflecting on the way of
people’s life in Nong Chim. The researchers collected the data by interview, and the data were analyzed
basing on the documents. The results reveal there are 3 characteristics when compare the dialect in
Nong Chim with Thai standard language. Firstly, the characteristics of word are different because the
vocabularies of the dialect were used only in Nong Chim community. Secondly, the characteristics of
word in Nong Chim are cut short. Lastly, the characteristics of word in Nong Chim are similar with Thai
language. The Nong Chim dialect transfers the culture in 5 features. 1. material culture which reflects
foods and residence, 2.social culture reflects the way of life, 3.mental culture reflecting religion
ceremony, 4.aesthetics culture reflecting art and folk games and 5.language culture reflecting accent.
From this study, the vocabularies are diversity because in Nong Chim sud-district has a diverse nationalism
and geography.
Keywords : Dialect, Nong Chim , Laem Sing, Chanthaburi
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1. บทนา
ประเทศไทยมีลั กษณะพื้น ที่ทางภู มิศาสตร์ ที่แตกต่ างกันทาให้คนไทยมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษา ภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเจริญงอกงาม มนุษย์ใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการแสดง
ความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีพัฒนาการในการสื่อความหมายด้วยวิธีการอันหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยถิ่นนั้น ๆ คนไทยที่อยู่ต่างถิ่นกัน ถึงแม้จะพูดภาษาเดียวกัน คือภาษาไทย แต่อาจมีการออก
เสียง และใช้คาศัพท์ต่างกันบ้าง ความแตกต่างเช่นนี้ ส่งผลทาให้เกิด ภาษาถิ่น ของภาษาไทยขึ้น ซึ่งเรียกว่า ภาษาไทยถิ่น
อย่างไรก็ตามหากศึกษาภาษาถิ่นอย่างละเอียด จะพบว่าภาษาถิ่นสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก เป็นภาษาของแต่ละจังหวั ด แต่
ละอาเภอ แต่ละตาบล แต่ละหมู่บ้ านภาษาไทยถิ่น เป็นภาษาย่อยของภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใช้ พูดในแต่ ละชุมชน มีความ
คล้ายคลึงกันทางเสียงและคาศัพท์ได้ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทย
ถิ่นใต้ (กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2555) ภาษาถิ่นแต่ละภาคหากต่างจังหวัดกันหรือจังหวัด เดียวกันแต่ต่างตาบลกันภาษาก็จะ
แตกต่างกันออกไปอีก ซึ่งเป็นภาษาถิ่นย่อยของแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะ ซึ่งภาษาถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจาพื้นที่อยู่
อาศัยของบุคคล ที่มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารติดต่อกันในสังคม คาศัพท์ที่ปรากฏในภาษาไทย แต่ละถิ่นถือเป็นข้อมูลที่สาคัญ
ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคนไทยด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลนามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นได้
การศึกษาภาษาถิ่นและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้เข้าใจความหมายของภาษา ที่สื่อสารเข้าใจวัฒนธรรมที่ใช้ใน
การดาเนินชีวิต ดังที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2549) กล่าวว่า การมองภาษาถิ่นของภาษาหนึ่งภาษาใดทาให้เห็นภาพอดีตของ
ภาษาได้ ทั้งนี้เพราะศัพท์บางคา เสียงบางเสียง หรือรูปประโยคบางแบบ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว อาจมีตกค้างในภาษาถิ่นได้ นับว่ ามี
ความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้นักภาษาศาสตร์หรือคนรุ่นหลังได้รับรู้ เข้าใจภาษาถิ่น และสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ให้กับคนต่างพื้นที่หรือถิ่นอื่นจะได้เข้าใจความหมายของภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ตลอดจนสามารถสามารถเทียบเคียงกับภาษาและวิถีชีวิตของคนไทยต่างถิ่นฐานได้
หนองชิ่ม เป็นตาบลหนึ่งของอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอาเภอแหลมสิงห์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอแหลมสิงห์ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้ง
จังหวัดจันทบุรี ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 44.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,812.50 ไร่ตาบล
หนองชิ่ม แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านท่าหิน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 บ้านกลาง หมู่ที่
4 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 บ้านล่าง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายเขา หมู่ที่ 7 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 บ้านอีมุย หมู่ที่ 9 บ้านเขาช่องโกรน และหมู่
ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา มีอาณาเขต ติดต่อทิศเหนือติดต่อกับตาบลพลิ้ว อาเภอแหลมสิงห์ ตาบลตะปอน และตาบลเกวียนหัก
อาเภอขลุง ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลบางชัน อาเภอขลุงทิศใต้ติดต่อกับตาบลเกาะเปริด อาเภอแหลมสิงห์ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลเกาะเปริด อาเภอแหลมสิงห์ (เทศบาลตาบลหนองชิ่ม, 2558)
ภาษาที่ใช้สื่อสารในจังหวัดจันทบุรี นอกจากภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่ใช้เป็นภาษาราชการแล้ว ยังมี “ภาษาถิ่ น
จันทบูรณ์” มีสาเนียงพูดไม่เร็วเหมือนภาคใต้ และไม่ช้าเหมือนภาคเหนือ ไม่อ่อนหวานแบบกรุงเทพ ฯ แต่สาเนียงของชาว
จันท์จะห้วนสั้น (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2550 อ้างถึงใน ไพเราะ วรรณสุข) ภาษาถิ่นในตาบลหนองชิ่ม เป็นภาษาที่มีสาเนียง
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่นเดียวกับภาษาถิ่ นอื่นๆ เช่น ภาษาระยอง ภาษาทางจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น บางคาจะมี
ความหมายเฉพาะเป็นที่ทราบกันในท้องถิ่น ไม่มีในพจนานุกรม สื่อสารเฉพาะในกลุ่มกันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและมีวิถีการ
ดาเนินชีวิตแบบชนพื้นเมืองดั้งเดิม อย่างเรียบง่าย แต่ในปัจจุบันภาษาถิ่นกาลังเลือ นหายไป ไม่เป็นที่นิยมสื่อสารกัน ทั้งที่มี
ความสาคัญในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไว้หลายด้าน เช่น วัฒนธรรม ศิลปะ และประเพณีต่าง ๆ จะแฝงไว้ด้วยภาษาถิ่นทั้งสิ้น
ภาษาถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ เป็นการอธิบายที่มา และบอกความหมายดั้งเดิมให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจ สิ่งเหล่านี้เป็น
การเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน เป็นการรักษาอัตลักษณ์ และตัวตนของคนในชุมชนไว้ได้
การเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทยปั จจุ บั นที่ ถ่า ยทอดผ่า นการเรีย นรู้ รอบด้ า นท าให้วั ฒนธรรมการใช้ ชีวิ ตของคน
เปลี่ยนไปโดยเฉพาะวิถีชีวิตบางอย่างของชาวชนบท ภาษาและวัฒนธรรมประจาถิ่นถูกกลืนหายกลายเป็นวัฒนธรรมของคน
เมืองใช้ภาษากลางทั้งพูด และเขียน บางชุมชนละทิ้งภาษาประจาถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความหมาย
คาพื้นฐานภาษาถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจาวันของชุมชนหนองชิ่ม และคาศัพท์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนหนองชิ่ม อาเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่ออนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มิให้สูญหายสืบต่อไป
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2. วิธีการศึกษา
2.1 ศึกษาตารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย และศึกษาเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพิ่มเติมโดยศึกษาแหล่งข้อมูล จาก หอสมุดรัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี และเทศบาลตาบล
หนองชิ่ม อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์กับผู้บอกภาษา รวบรวมข้อมูลจากคาศัพท์ นิทาน ประเพณี
ความเชื่อ และพิธีกรรม ผู้บอกภาษาหลักที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 20 คน ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งผู้บอกภาษาแต่ละคนมี
อวัยวะในการออกเสียงที่สมบูรณ์และเป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ ตาบลหนองชิ่ม อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
2.3 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และอภิปรายด้วยการพรรณนาโวหาร

3. ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องศึกษาภาษาถิ่นในตาบลหนองชิ่ม อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคาพื้นฐาน
ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และวีถีชีวิตการดาเนินชีวิตของตาบลหนองชิ่ม เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยมีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ และมีผลการวิจยั
ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดคาเรียกบุคคล
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่นของหนองชิม่
ความหมาย
พ่อ
เอาะ
ชายผู้ให้กาเนิดแก่ลูก
แม่
แมะ
คาที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กาเนิดหรือเลี้ยงดูตน
ตา
เอาะแก่
พ่อของแม่
ยาย
แมะแก่
แม่ของแม่
ลูกสะใภ้
ลูกใภ้
หญิงซึ่งเป็นเมียของลูกชาย
พี่ชาย
เหีย
พี่ที่เป็นเพศชาย
พี่สะใภ้
พี่ผัว
ภรรยาของพี่ชาย
สามี
ผัว
สามี
พระ
พร่ะ
พระภิกษุ
ผู้ที่มาที่บ้าน
แขก
ผู้มาเยี่ยมเยียน,ผูม้ าช่วยงาน
ไวยาวัจกร
ไวยา
ผู้นาสวดพิธีกรรมทางศาสนา
พี่สาว
เจ้
พี่ที่เป็นเพศหญิง
แม่ครัวของวัด
โยม
บุคคลซึ่งทาหน้าที่จัดหาอาหารถวายแด่พระสงฆ์
ในวันที่ไม่ใช่วันพระ
ชี
แม่ชี
คาเรียกหญิงที่นุ่งขาวห่มขาว โกนคิ้วโกนผมถือศีล
ทิด
ทิด
คานาหน้าชื่อผู้ที่สึกจากพระ
หมวดที่ 2 หมวดคาไวยากรณ์ (คานาม, คากริยา , คาวิเศษณ์)
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่นของหนองชิม่
ความหมาย
ขายนา
ล้มนา
ขายที่นา
บุหรี่
ยาเเร็ด
ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษมวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย
ยาเส้น
ยาฉุน
ยาสูบชนิดหนึ่งที่หั่นใบยาเป็น เส้น ๆ สาหรับมวนสูบ
ใกล้ชิดกัน
แอบ
ประชิดติดกัน,ติดกัน
กลัดหนอง
อมหนอง
รอยที่เกิดจากโรคหรือถูกของมีคมแล้วเกิดการอักเสบมี
หนอง
ตะกละ
ขี้สือ
มักกิน กินไม่เลือก เห็นแก่กิน
กัด
เค่ย
แทะด้วยฟันหน้า
ตักข้าว
ค่ดข้าว
ตักข้าวจากภาชนะที่บรรจุ
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มากมาย
บานเบิก
ล้มกลิ้ง
กลิ้งโคโล่
ตรึกตรอง
กรึกกรอง
เมื่อสักครู่
เมื่อกี๊ แป๊ปนึง
ตรง
กง
กระแทก
กระทอก
หมด
เกี้ยง
ขนาดกลาง
เขื่อง
ประหยัด
เขียม
ขว้าง
เฟี่ยง
เข็น
สุย
ถางหญ้า
ถากหญ้า
ปั่นจักรยาน
ถีบจั๊กยาน
อาหารกลางวัน
มื้อเพล
อาหารเช้า
มื้อเช้า
อาหารเย็น
มื้อเย็น
นอน
เคล้ง
หมวดที่ 3 หมวดคาธรรมชาติ
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่นของหนองชิม่
ภูเขา
เขา
ทะเล
เล
ชายทะเล
ริมเล
น้าพุ
น้า
ธรรมชาติ

น้าผุ
น่าม
ทาชาด

ดิน

เอี้ยว

น้าครา
น้าทะเลขึ้นสูง
ปลากะเบน
ปลาฉลาม
ปลาแขยง
หอยนางรม
ปูแสม
นก
ลูกน้า
ต้นแสม
ต้นโกงกาง
ต้นลาแพน
ต้นมะม่วง
ต้นมะพร้าว
พริก

ขี้ซา
น่ามโต
ปาเบน
ปาหลาม
ปลากง
หอยรม
ปูแหม
น่ก
ยุ๊กยิ๊ก
ต้นแหม
ต้นกาง
ต้นแพน
ต้มม่วง
ต้นพร้าว
พริ่ก

มากเหลือหลาย
ล้มกลิ้งไม่เป็นท่า
ทบทวนไตร่ตรอง
การบอกระยะเวลาอันสั้น
ไม่คดโค้ง ซื่อตรง
กระทบโดยแรง กระทุ้ง
สิ้น, จบ, ไม่มี.
ขนาดกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป
ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
โยนสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง
ดันสิ่งที่ต้องการให้เคลื่อนที่ไป
ใช้มีด หรือจอบ กาจัดหญ้าให้เตียน
รถ 2 ล้อ ใช้เท้าถีบให้ล้อหมุน
อาหารตอนกลางวัน
อาหารตอนเช้า
อาหารตอนเย็น
ท่านอนของเด็ก
ความหมาย
พื้นที่สูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ 600 เมตรขึ้นไป
ห้วงน้าเค็มที่เล็กกว่ามหาสมุทร
เขตระหว่างแนวน้าทะเลลงต่าสุดกับแนวน้าทะเล
ขึ้นสูงสุด
น้าใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น
น้า
สิ่งที่เกิดเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆที่เป็นไปเอง
มิได้ปรุงแต่ง
ดินเหลวที่เกิดจากการพัดพาของน้าทะเลมีสแี ดงคล้าย
น้าตาลเคี่ยวไหม้
น้าเสียที่ขังอยู่ในพื้นดินที่เป็นแอ่ง เช่นใต้ถุนครัว
น้าทะเลมีปริมาณมากท่วมล้นเลยฝั่ง
ปลาชนิดหนึ่งอาศัยในน้าเค็ม
ชื่อปลาชนิดหนึ่งอาศัยในน้าเค็มนิสัยดุร้าย
ชื่อปลาชนิดหนึ่งอาศัยในกร่อย
ชื่อหอยชนิดหนึ่งอาศัยในน้าเค็ม
ปูแสม
ชื่อสัตว์ ปีก มีขน ออกลูกเป็นไข่
ลูกอ่อนของยุงที่ยังอาศัยอยู่ในน้า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นตามชายทะเล
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นตามชายทะเล
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นตามชายทะเล
ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ชื่อไม้ล้มลุกมีรสชาติเผ็ด
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น้าทะเลลง
น้าเสีย.น้าลง
สว่าง
หว่าง
กุ้งกุลาดา
กุ้งดา
ฟ้าร้อง
ฟ้าลั่น
ฟ้าผ่า
ฟ้าผ่า
หมวดที่ 4 หมวดคาเรียกชื่ออาหาร
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่นของหนองชิม่
กะปิ
ปิ
น้ากุ้ง

น้าเคย

ข้าวต้ม
ขนมเล็บมือนาง

ข้าวเปียก
ขนมควยลิง

ข้าวเหนียวแดง
ขนมกั้ง
หุงข้าวแบบโบราณ
ดงข้าว
ขนมมัดไต้
หนมไต้
ขนมบัวลอย
หนมต้มแดง
น้าพริกไข่ปู
น้าพริ่กปูไข่
หมวดที่ 5 หมวดคา เรียก บ้าน และอุปกรณ์
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่นของหนองชิ
ความหมาย
ม่
ประตู
ปั๊กกะตู
กระท่อม
ขนา
บ้านหลังเล็ก
บ้านหลังเล่ก
บันได
กะได
ลิ้นชัก
เก๊ะ
เก้าอี้
อี้
สร้างบ้าน
ยกบ้าน
หมวดที่ 6 หมวดคาบริบททางวัฒนธรรม
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่นของหนองชิม่
เล่นสะบ้า
เล่นสะบ้า
วันสงกรานต์
กุดกาน
งานวัด
สังขนาย
ถวายผ้าไตร
หวายไก
วัด
วั่ด
ฌาปนกิจ
ปลงศพ
ที่นอน
ฟูก
ผ้าห่ม
ผ้าผวย
ผ้านุ่งของผู้หญิง
ผ้าถุง

น้าทะเลลง
สว่าง
กุ้งกุลาดา
ฟ้าร้อง
ฟ้าผ่า
ความหมาย
ทามาจากเคยคลุกเกลือนามาตากแล้วตาหรือบดอัดเก็บไว้3-6
เดือนจึงรับประทานได้
น้าที่เกิดจากเอากุ้งฝอยมาคลุกเกลือตา และตากน้าทีไ่ หลมา
จากการตากเรียกน้าเคย
ข้าวสวยที่ต้มนานจนเละ
ขนมพื้นบ้านทามาจากแป้งแล้วปั้นทรงยาวพอคาคล้ายลานิ้ว
ผู้หญิง
ข้าวเหนียวเคี่ยวใส่น้าอ้อยโรยด้วยงาขาว
เป็นขั้นตอนการหุงข้าวที่ทาให้ข้าวแห้งน้า
ขนมที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ขนมบัวลอยที่ทาจากน้าตาลอ้อยต้มไม่ใส่กะทิ
น้าพริกเกลือที่มีส่วนผสมของไข่ปูทะเล
ความหมาย
ที่กั้นก่อนเข้าบ้านหรือห้อง
ที่พักทุ่งนาข้าว
ที่อยู่อาศัยหลังเล็ก
บันได
ช่องสาหรับเก็บของ
ที่ใช้สาหรับนั่ง
การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย
ความหมาย
การละเล่นของไทยอย่างหนึ่งใช้ลูกสะบ้าเล่น
วันเทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่ไทยอย่างเก่า
การรื่นเริง การสนุกรื่นเริงที่จดั ขึ้นที่วัด
การถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์
สถานที่ทางศาสนา ที่อยู่ของสงฆ์
เผาคนที่ตายแล้ว
ที่นอน
ผ้าห่ม
ผ้านุ่งของผู้หญิง
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จากการศึกษาคาศัพท์ภาษาถิ่นหนองชิ่ม เมื่อผู้วิจัยนามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานผลพบว่า มีลักษณะดังนี้
1. ลักษณะคาที่แตกต่างกันทุกประการ
คาศัพท์ในภาษาถิ่นหนองชิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานพบลักษณะของคาศัพท์ที่มีเสียงแตกต่างกันที่
เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
ภาษาถิ่นหนองชิ่ม
ภาษาไทยมาตรฐาน
ความหมาย
เอี้ยว
ดิน
ดินที่เกิดจากทะเล
เช่ด
หมด
หมด
เอาะ
พ่อ
ชายผู้ให้กาเนิดแก่ลูก
เอาะแก่
ตา
พ่อของแม่
แมะแก่
ยาย
แม่ของแม่
เหีย
พี่ชาย
พี่ที่เป็นเพศชาย
ขรัววั่ด
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
ไอ้หนู
ลูกชาย
ลูกชายที่พ่อแม่รักและเอ็นดูเป็นพิเศษ
ผัว
สามี
สามี
แขก
ผู้ที่มาที่บ้าน
ผู้มาเยี่ยมเยียน
ล้มนา
ขายนา
ขายที่นา
ยาเเร็ด
บุหรี่
ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษมวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย
ยาฉุน
ยาเส้น
ยาสูบชนิดหนึ่งที่หั่นใบยาเป็น เส้น ๆสาหรับมวนสูบ
แอบ
ใกล้ชิดกัน
ประชิดติดกัน,ติดกัน
ขี้สือ
ตะกละ
มักกิน กินไม่เลือกเห็นแก่กิน
เค่ย
กัด
แทะด้วยฟันหน้า
บานเบิก
มากมาย
มากเหลือหลาย
เกี้ยง
หมด
สิ้น, จบ, ไม่มี.
เขื่อง
ขนาดกลาง
ขนาดกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป
เขียม
ประหยัด
ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
สงาด
มาก
มากเหลือ เกินจากความต้องการ
เปลี่ยน
ซื้อ
เอาเงินตราแลกกับสิ่งของ
ธุ
ไหว้
ยกมือไหว้ ใช้พูดเด็ก
บวน
โยเย
ร้องไห้งอแง ขี้อ้อนใช้กับเด็กเล็ก
จ้น
ยุ่ง
ยุ่งประดังกัน
จ่อ
แมลงต่อย
แมลงกัดต่อย
เอี้ยว
ดิน
ดินเหลวที่เกิดจากการพัดพาของน้าทะเลมีสีแดงคล้ายน้าตาล
เคี่ยวไหม้
ยุ๊กยิ๊ก
ลูกน้า
ลูกอ่อนของยุงที่ยังอาศัยอยู่ในน้า
น้าเคย
น้ากุ้ง
น้าที่เกิดจากเอากุ้งฝอยมาคลุกเกลือตาและตากน้าที่ไหลมาจาก
การตากเรียกน้าเคย
ขนมควยลิง
ขนมเล็บมือนาง
ขนมพื้นบ้านทามาจากแป้งแล้วปั้นทรงยาวพอคาคล้ายลานิ้ว
ผู้หญิง
ขนมกั้ง
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวเหนียวเคี่ยวใส่น้าอ้อยโรยด้วยงาขาว
หนมต้มแดง
ขนมบัวลอย
ขนมบัวลอยที่ทาจากน้าตาลอ้อยต้มไม่ใส่กะทิ
เจ้
พี่สาว
พี่ที่เป็นเพศหญิง
โยม
แม่ครัวของวัด
บุคคลซึ่งทาหน้าที่จัดหาอาหารถวายแด่พระสงฆ์ในวันที่ไม่ใช่
วันพระ
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สุย
มื้อเพล
ขนา
เก๊ะ
เหล่ะ
แร้ว
กิโล
ข้อง
กระต่าย
สังขนาย
ฟูก
เคล้ง
ปลงศพ
โพล้
กุดกาน

เข็น
อาหารกลางวัน
กระท่อม
ลิ้นชัก
หมวก
ลอบ
ตาชั่ง
กระชัง
ที่ขุดมะพร้าว
งานวัด
ที่นอน
นอน
ฌาปนกิจ
พลั่ว
วันสงกรานต์

ดันสิ่งที่ต้องการให้เคลื่อนที่ไป
อาหารตอนกลางวัน
ที่พักชั่วคราวทุ่งนาข้าว
ช่องสาหรับเก็บของ
หมวกสาหรับบังแดด
ชื่อเครื่องสานสาหรับดักปู
เครื่องชั่งสาหรับชั่งสิ่งของต่างๆมีหลายชนิด
ภาชนะใส่ปลา
ที่ขุดมะพร้าว
การรื่นเริง การสนุกรื่นเริงที่จดั ขึ้นที่วัด
ที่นอน
ท่านอนของเด็ก
เผาคนที่ตายแล้ว
อุปกรณ์ใช้ขุดดิน
วันเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทยอย่างเก่า

2. ลักษณะคาที่คล้ายกันบางประการ
คาศัพท์ในภาษาถิ่นหนองชิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน พบว่าลักษณะของคาศัพท์
ที่มีความคล้ายกันบางประการ มีลักษณะคล้ายกันที่เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ลักษณะ
คาที่คล้ายกัน
ภาษาถิ่นหนองชิ่ม
ภาษาไทยมาตรฐาน
ความหมาย
กะได
บันได
บันได
น่าม
น้า
น้า
พริ่ก
พริก
พริก
แมะ
แม่
คาที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กาเนิดหรือเลี้ยงดูตน
ลูกใภ้
ลูกสะใภ้
หญิงซึ่งเป็นเมียของลูกชาย
เขย
ลูกเขย
ชายซึ่งเป็นผัวของลูกสาว
แม่รั่ก
เพื่อนรัก
เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
พร่ะ
พระ
พระภิกษุ
อมหนอง
กลัดหนอง
รอยที่เกิดจากโรคหรือถูกของมีคมแล้วเกิดการอักเสบมีหนอง
กลิ้งโคโล่
ล้มกลิ้ง
ล้มกลิ้งไม่เป็นท่า
กรึกกรอง
ตรึกตรอง
ทบทวนไตร่ตรอง
เมื่อกี๊ แป๊ปนึง
เมื่อสักครู่
การบอกระยะเวลาอันสั้น
กง
ตรง
ไม่คดโค้ง ซื่อตรง
กระทอก
กระแทก
กระทบโดยแรง กระทุ้ง
ชั่กหญ้า
ถอนหญ้า
ดึง หรือถอนหญ้าขึ้น
เขา
ภูเขา
พื้นที่สูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ 600 เมตรขึ้นไป
เล
ทะเล
ห้วงน้าเค็มที่เล็กกว่ามหาสมุทร
ริมเล
ชายทะเล
เขตระหว่างแนวน้าทะเลลงต่าสุดกับแนวน้าทะเลขึ้นสูงสุด
น้าผุ
น้าพุ
น้าใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น
น่าม
น้า
น้า
ทาชาด
ธรรมชาติ
สิ่งที่เกิดเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆเป็นไปเองมิได้ปรุงแต่ง
น่ามโต
น้าทะเล ขึ้นสูง
น้าทะเลมีปริมาณมากท่วมล้นเลยฝั่ง
ปาเบน
ปลากะเบน
ปลาชนิดหนึ่งอาศัยในน้าเค็ม
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ปาหลาม
ปลากง
หอยรม
กุ้งดา
ปูแหม
น่ก
ต้นแหม
ต้นกาง
ต้นแพน
ต้นม่วง
ต้นพร้าว
พริ่ก
หมึกต้มหวาน
แกงทิ
ปิ

ปลาฉลาม
ปลาแขยง
หอยนางรม
กุ้งกุลาดา
ปูแสม
นก
ต้นแสม
ต้นโกงกาง
ต้นลาแพน
ต้นมะม่วง
ต้นมะพร้าว
พริก
ปลาหมึกต้มหวาน
แกงกะทิ
กะปิ

ข้าวเปียก
หนมไต้
ปั๊กกะตู
ยุ้งข้าว
ผ้าถุง
ถากหญ้า
ถีบจั๊กยาน
หว่าง
น้าลง
หวายไก
ตะไก
ฟ้าลั่น
ปิ่นโท
ผ้าผวย

ข้าวต้ม
ขนมมัดไต้
ประตู
เรือนเก็บข้าว
ผ้านุ่งของผู้หญิง
ถางหญ้า
ปั่นจักรยาน
สว่าง
น้าทะเลลง
ถวายผ้าไตร
กรรไกร
ฟ้าร้อง
ปิ่นโต
ผ้าห่ม

ชื่อปลาชนิดหนึ่งอาศัยในน้าเค็มนิสัยดุร้าย
ชื่อปลาชนิดหนึ่งอาศัยในกร่อย
ชื่อหอยชนิดหนึ่งอาศัยในน้าเค็ม
กุ้งกุลาดา
ปูแสม
ชื่อสัตว์ ปีก มีขน ออกลูกเป็นไข่
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นตามชายทะเล
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นตามชายทะเล
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นตามชายทะเล
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ชื่อไม้ล้มลุกมีรสชาติเผ็ด
ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่งวัสดุหลักคือปลาหมึก
แกงใส่มะพร้าว
ทามาจากเคยคลุกเกลือนามาตากแล้วตาหรือบดอัดเก็บ
ไว้ 3 - 6 เดือนจึงรับประทานได้
ข้าวสวยที่ต้มนานจนเละ
ขนมที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่กั้นก่อนเข้าบ้านหรือห้อง
สถานที่เก็บข้าว
ผ้านุ่งของผู้หญิง
ใช้มีด หรือจอบ กาจัดหญ้าให้เตียน
รถ 2 ล้อ ใช้เท้าถีบให้ล้อหมุน
สว่าง
น้าทะเลลง
การถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์
อุปกรณ์ใช้ตัดกิ่งไม้
ฟ้าร้อง
ภาชนะใส่อาหารซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้อยหิ้วได้
ผ้าห่ม

3. ลักษณะคาที่คล้ายทุกประการ
คาศัพท์ในภาษาถิ่นหนองชิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน พบลักษณะของคาศัพท์คล้ายกันทุกประการ
ซึ่งพบลักษณะคล้ายกันที่เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
ภาษาถิ่นหนองชิ่ม
ภาษาไทยมาตรฐาน
ความหมาย
ปาต้มเค็ม
ปลาต้มเค็ม
ปลาต้มเค็ม
ปาย่าง
ปลาย่าง
วิธีทาปลาย่างบนไฟ
น้าพริ่กปูไข่
น้าพริกไข่ปู
น้าพริกเกลือที่มีส่วนผสมของไข่ปูทะเล
เล่นสะบ้า
เล่นสะบ้า
การเล่นของไทยอย่างหนึ่งใช้ลูกสะบ้าเล่น
ป้า
ป้า
ป้า
ปู่
ปู่
ปู่
ลุง
ลุง
ลุง
ย่า
ย่า
ย่า
แม่ชี
แม่ชี
แม่ชี
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ทิด
มื้อเช้า
มื้อเย็น
ฟ้าผ่า

ทิด
คานาหน้าชื่อผู้ที่สึกจากพระ
มื้ออาหารเช้า
อาหารตอนเช้า
มื้ออาหารเย็น
อาหารตอนเย็น
ฟ้าผ่า
ฟ้าผ่า
จากการศึกษาลักษณะคาศัพท์ภาษาถิ่นหนองชิ่ม กับภาษาไทยมาตรฐานพบว่าลักษณะของคาศัพท์ มี 3 ลักษณะคือ
ลักษณะคาที่แตกต่างกันทุกประการ ลักษณะคาที่คล้ายกันบางประการและ ลักษณะคาที่คล้ายทุกประการ เมื่อศึกษาลักษณะ
ของคาศัพท์ พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิตประจาวัน
คาศัพท์ที่สะท้อนความสัมพันธ์เกีย่ วกับวัฒนธรรมประเพณีของตาบลหนองชิม่
เมื่อศึกษาคาศัพท์ที่ชาวบ้านในตาบลหนองชิ่ม ใช้สื่อสารติดต่อกันในชีวิตประจาวันนั้นเป็นการใช้ภาษาถ่ายทอด
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีท้องถิ่น นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจาถิ่ นที่อยู่ซึ่งแตกต่างกัน
เพราะสภาพวิถีชีวิตชุมชน สังคม ที่ไม่เหมือนกันบางอย่างทาให้ภาษาที่ใช้จึงแตกต่างกัน ภาษาถิ่นจึงเป็นสื่อกลางในการบอก
เล่าเรื่องราว และภาษาที่ใช้ในแต่ละถิ่นจะเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ
คาศัพท์ในภาษาถิ่น สามารถสะท้อนให้เห็นว่าภาษาที่ใช้ มีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในด้านต่างๆ
ผู้วิจัยจึงศึกษาภาษาถิ่นหนองชิ่ม และประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนควบคู่กัน
การศึกษาคาศัพท์ที่สะท้อนความสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีชุมชนหนองชิ่ม ยึดตามแนวทางของพระยา
อนุมานราชธน (2515:41-53) ได้แบ่งประเภทวัฒนธรรมตามเนื้อหาไว้ มี 5 หมวด มีดังนี้
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ คือสิ่งมนุษย์สร้างขึ้น เพื่อความจาเป็นและความต้องการของร่างกายหรือชีวิต เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ อาหาร ถนนหนทางคาภาษาถิ่นหนองชิ่ม ที่สะท้อนวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น ขนา ความหมาย กระท่อม
ชั่วคราวอยู่ในทุ่งนา สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของหมู่บ้านที่สร้างตามท้องทุ่งนาใช้เป็นที่พักชั่วคราวสาหรับชาวบ้านในการทา
นาข้าว และมีพื้นที่บางส่วนติดริมทะเล นิยมสร้างบ้าน แตกต่างที่อยู่บนบก เช่น หลังคาบ้าน มุงด้วยใบจาก เป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากน้าทะเลมีความเค็มมาก การมุงด้วยสังกะสี ทาให้เกิดสนิม และผุพัง ชารุดได้ง่าย ชาวบ้านที่อยู่ติดทะเล จึงนิยมมุง
หลังคาจากใบจาก หรือหญ้าคา ซึ่งหาได้จากพื้นที่ดินราบ และริมป่าชายเลนของหมู่บ้านที่มีต้นจาก ขึ้นอยู่เป็นจานวนมาก
การเย็บใบจาก จะใช้เถาวัลย์เขียว มัดด้วยหวายหัวเดียว เย็บ มัด ลักษณะทาเป็น ตับ วางเรียงต่อกันเสาบ้านใช้ เสาไม้กลม
และเสาเหลี่ยม ที่หาได้จากริมทะเล หรือในท้องถิ่น บ้านบางหลังใช้ใบจาก นามากั้นฝาบ้าน และทาประตู หน้าต่าง สาหรับเปิด
ปิดทาด้วยใบจาก ส่วนใหญ่ชุมชนชาวทะเล นิยมสร้าง ขนาติดริมฝั่งทะเล เพื่อสะดวกในการเข้า- ออก ทะเล โดยใช้เรือที่ทา
ด้วยไม้ ทาด้วยยางชัน กันเพรียง (เพรียง หมายถึง สัตว์กินไม้) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพประมง ออกจับ กุ้ง ปลา
ปู เป็นต้น บ้านเรือนที่ติดริมทะเลใช้วัสดุที่ใช้เป็นแบบธรรมชาติ หาได้จากป่าชายทะเล เช่น ไม้โกงกาง ไม้ แสม ริมทะเลทั่วไป
หรือไม้ที่ลอยมาจากทะเล ส่วนเถาวัลย์เขียว หวายหัวเดียว อยู่ตามริมเขา เนินป่า ในแถบนั้นสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
สร้างขนาได้
2. วัฒนธรรมทางสังคม ได้แก่ การทามาหากิน การศึกษา การจัดระเบียบครอบครัว คาที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
เช่นตาบลหนองชิ่ม มีพื้นที่ติดทะเล ช่วงหน้าน้าขึ้น-ลงของทะเล บางช่วงเวลาน้าทะเลมีปริมาณมากไหลเอ่อท่วม เข้าชายฝั่งทา
ให้ท่วมบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ถนนหนทาง ตามที่เส้นทางน้าไหลผ่าน ชาวบ้านหนองชิ่ม เรียกลักษณะนี้ ว่า นาโต (น้าโต
หมายถึง น้าทะเลมาก) ชาวตาบลหนองชิ่ม ต้องอาศัยน้าทะเลขึ้น – ลง จึงมีความผูกพันกับนาโต ด้วยสภาพดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ มี ป่าไม้ ป่าชายเลน มีต้นไม้ขึ้นอยู่จานวนมากและพื้นที่ส่วนใหญ่ในตาบลหนองชิ่มเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะ
แก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะการทานาข้าว น้าในคลอง หนอง บึง เป็นที่อาศัยของสัตว์น้าทั่วไป ชาวบ้านใช้ นาง ช้อน กุ้ง หอย
ปู ปลา ที่มีจานวนมาก เพราะแหล่งน้า มีความสมบูรณ์มาก ดังนั้นทุกหลังคาเรือนสามารถหาสัตว์น้านามาเป็นอาหาร บ้านที่
ติดทะเลหาเคยมีลักษณะกุ้งตัวเล็กๆ มาทาปิ (ปิ หมายถึง กะปิ) และได้นาเคยจากขั้นตอนการทากะปิ ชาวบ้านหนองชิ่ม เรียก
น้าปลาว่านาเคย ด้วยเช่นกันสิ่งที่หาได้ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เมื่อมีจานวนมากเกินความต้องการแล้ว ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะ
แบ่งปันกันในหมู่บ้านและ มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เช่น บ้านนี้ได้ปลามาบานเช็ด (มาก) บ้านนั้นได้กุ้งมาบานเบิก (มาก)
สองบ้านจะมีการแลกเปลี่ยนกัน ถ้าเป็นญาติจะแบ่งบันกันตลอด ชาวบ้านหนองชิ่ม เมื่อไปซื้อของที่ตลาด จึงติดคาพูดว่า “ไป
เปลี่ยนของ”
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3. วัฒนธรรมทางศาสนา ศาสนากับมนุษย์มีความผูกพันกันมาช้านานคาในภาษาถิ่นหนองชิ่ม ที่สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมทางศาสนา เช่น วิถีชีวิตของชุมชนในตาบลหนองชิ่ม มีวั่ด (วัด)เป็นศูนย์รวมจิตใจ และใช้วัดประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
ของชนชุน ชาวบ้านมีความศรัทธาต่อท่านพ่อทอก ซึ่งเป็นขรัววั่ดหนองชิ่ม (อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองชิ่ม) ช่วงที่ท่านมีชีวิตได้ทา
การกุศลต่าง ๆ ช่วยเหลือชาวบ้าน ให้ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมเมื่อถึงเทศกาลดังกล่าวชาวบ้านจึงจัดกิจกรรมแห่พระ (ท่านพ่อทอก)
ในทุกปีของเดือนเมษายนชาวบ้านจะมีพิธีหวายไกร (ถวายผ้าไตร) โดยแต่ละวัดได้กาหนดวันในการถวายผ้าไตรขึ้น แต่ละวัด
จัดงานไม่ตรงกัน วัดใดมีการถวายผ้าไตร ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง จะมาร่วมกันทาบุญ เป็นการเอาแรง ลงแขก
(ช่วยกัน) ของแต่ละหมู่บ้าน การลงแขกยังใช้ในประเพณีการดานา เกี่ยวข้าว เพื่อให้คลายเหนื่อยมีร้องราทาเพลงตามประเพณี
พื้นบ้าน
4. วัฒนธรรมทางสุนทรียภาพ ชาวบ้านหนองชิ่ม เมื่อว่างจากการทางานจะมีการละเล่นเพื่อสร้างสัมพันธภาพใน
หมู่บ้าน คาในภาษาถิ่นหนองชิ่มที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ชาวบ้านจะเล่นสะบ้า เป็นการละเล่นของไทยอย่าง
หนึ่งโดยใช้ลูกสะบ้าเล่น การเล่นสะบ้านิยมเล่นกันมากในงานวัด มีการเล่นแข่งขันกันเป็นทีม มีผู้เล่นสองฝ่าย โดยฝ่ายตรงข้าม
จะโยนลูกสะบ้าให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม ฝ่ายไหนล้มหมดเป็นผู้แพ้ รางวัลของผู้ชนะแล้วแต่จะมีการกาหนดกันในกลุ่ม เช่นผู้แพ้จะถูก
ทาโทษโดยการทาใบหน้าให้มีสีดา โดยสีดานั้นได้จากเขม่าของก้นกระทะที่ชาวบ้านหุงข้าวโดยใช้ไม้เป็นวัสดุเชื้อเพลิงชาวบ้าน
เรียกไม้ว่าฟืน การเล่นสะบ้าเป็นการละเล่นเพื่อความรื่นเริง สนุกสนาน ถือว่าเป็นการละเล่ นที่นิยมและยังเป็นที่รู้จักมาถึง
ปัจจุบัน
5. วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมทางการใช้ถ้อยคาของชาวหนองชิ่ม มักสะท้อนถึงวิถีการดาเนินชีวิตของตนเอง
ภาษาถิ่นหนองชิ่ม มักจะตัดคาจากภาษาไทยมาตรฐานให้สั้นลง และมีสาเนียงพูดไม่เร็วเหมือนภาคใต้ ไม่ช้า เหมือนภาคเหนือ
ไม่อ่อนหวานแบบกรุงเทพ ฯ ด้วยวิถีชีวิตที่ขยัน รีบทามาหากิน และต้องพึ่งพาธรรมชาติ บางพื้นที่บ้านติดทะเลที่จะต้องยึดน้า
ทะเลขึ้น-ลง และบนบกก็ต้องอาศัยฤดูกาล เช่นเรี ยก ปลากะบางว่า ปลาบาง เรียกต้นมะพร้าวว่า ต้นพร้าว วัฒนธรรมทาง
ภาษาของหนองชิ่ม คาศัพท์ จึงถูกตัดให้สั้นลง
สรุป ได้ว่าคาศัพท์ในภาษาถิ่นหนองชิ่ม สะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีงามกับวิถีชีวิตของผู้คนที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรม
ประเพณีของตาบลหนองชิ่ม จากอดีตถึงปัจจุบันยังคงใช้ภาษาถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนได้ดี
4. สรุปผลการวิจัย
วิจัยเรื่องศึกษาภาษาถิ่นในตาบลหนองชิ่ม อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยศึกษา สรุปผลการวิจัยตามลาดับ
ดังนี้
1. ศึกษาความหมายคาพื้นฐานของภาษาถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ของตาบลหนองชิ่ม จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาคาศัพท์ภาษาถิ่นหนองชิ่ม มาเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานผลพบว่ามีลักษณะดังนี้
1. ลักษณะคาที่แตกต่างกันทุกประการคาศัพท์ในภาษาถิ่นหนองชิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานพบ
ลักษณะของคาศัพท์ที่เป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์ที่คนผูกพันกับธรรมชาติ เนิน หนอง น้า ในหมู่บ้านมีภูเขา ทุ่งนา มีลาคลอง
ติดต่อทะเล ชาวหนองชิ่ม จึงมีภาษาที่สะท้อนวิถีชีวิต เช่น ลักษณะคาว่า ยุ๊กยิก,เอาะ,เอี้ยว
2. ลักษณะคาที่คล้ายกันบางประการคาศัพท์ในภาษาถิ่นหนองชิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานพบว่า
ลักษณะของคาศัพท์มีความคล้ายคลึงเพียงแต่คนพื้นเมืองเดิมมักจะตัดเสียงคาให้สั้นลงหรือตัดพยางค์และบางครั้งเพิ่มเสียง
วรรณยุกต์ เช่น ลักษณะคาว่า น่ามโต, หวายไก, อมหนอง
3. ลักษณะคาที่คล้ายกันทุกประการคาศัพท์ในภาษาถิ่นหนองชิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานพบ
ลักษณะของคาศัพท์คล้ายกันทุกประการเพราะในปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีการใช้ภาษาถิ่นน้อยลง เช่น ลักษณะคาว่า ปู่ , ตา, ทิด
2. ศึกษาคาศัพท์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนในตาบลหนองชิ่ม จังหวัดจันทบุรี
คาศัพท์ในภาษาถิ่น สามารถสะท้อนให้เห็นว่าภาษาที่ใช้มีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนในด้านต่าง ๆ
ผู้วิจัยจึงศึกษาภาษาถิ่นหนองชิ่ม และประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนควบคู่กัน
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การศึกษาคาศัพท์ที่สะท้อนความสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีชุมชนหนองชิ่ม ได้แบ่งประเภทวัฒนธรรมตาม
เนื้อหาไว้ มี 5 หมวด มีดังนี้
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ คือสิ่งมนุษย์ส ร้างขึ้น เพื่อความจาเป็น และความต้องการของร่างกายหรือชีวิต เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ อาหาร ถนนหนทางคาภาษาถิ่นหนองชิ่ม ที่สะท้อนวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น ขนา, แร้ว, หนมควยลิง,
ปลาต้มเค็ม, น้าเคย, เหล่ะ
2. วัฒนธรรมทางสหธรรม คือวัฒนธรรมทางสังคม สิ่ งที่ชาวตาบลหนองชิ่ม สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกในสังคมที่
ตนอาศัยอยู่ คาที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของตาบลหนองชิ่ม เช่น น้าโต, ชั่ก, เปลี่ยน, นาง, ตับจาก, แม่รั่ก, ลงแขก
3. วัฒนธรรมทางจิตใจ คือวัฒนธรรมทางศาสนา ศาสนากับมนุษย์มีความผูกพันกันมาช้านาน ชาวตาบลหนองชิ่มมี
วัดหนองชิ่มเป็นศูนย์กลางทางจิตใจ คาในภาษาถิ่นหนองชิ่มที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมทางศาสนา เช่นวิถีชีวิตของชุมชนใน
ตาบลหนองชิ่ม มีวั่ด, ขรัววั่ด, มีการหวายไกร
4. วัฒนธรรมทางสุนทรียภาพ คือ วัฒนธรรมทางศิลปะ ชาวบ้านหนองชิ่ม เมื่อว่างจากการทางานจะมีการเล่นเพื่อ
สร้างสัมพันธภาพในหมู่บ้าน คาในภาษาถิ่นหนองชิ่ม ที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมทางสุนทรียภาพ เช่นชาวบ้านจะเล่นสะบ้า
5. วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมทางการใช้ถ้อยคาของชาวหนองชิ่มมักสะท้อนถึงวิถีการดาเนินชีวิตของตนเอง
ภาษาถิ่ นหนองชิ่ม มั กจะตั ดพยางค์จากคาให้สั้ นลงเพื่อความเหมาะสมกั บวิถีชีวิต ที่ข ยัน รี บทามาหากิน และต้อ งพึ่งพา
ธรรมชาติ ทั้งในทะเลที่ต้องยึดน้าขึ้น น้าลงและบนบกก็ต้องอาศัยฤดูกาล เช่น ปลาบาง ตันพร้าว น่ก ยุ๊กยิ๊ก ต้นแพน
คาศัพท์ภาษาถิ่นหนองชิ่ม สามารถสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี 5 ลักษณะนั้น แสดงความ
สอดคล้องกับทฤษฎีของพระยาอนุมานราชธน (2515:41-53)
5. กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัย เรื่องศึกษาภาษาถิ่นในตาบลหนองชิ่ม อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกปีงบประมาณ 2559
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้บอกภาษาทุกท่านที่เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์
ในด้านภาษาถิ่นหนองชิ่ม ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และวิถีชีวิตของชุมชนในตาบลหนองชิ่ม รวมทั้งขอขอบคุณชุมชนหนองชิ่ม
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และคอยให้กาลังใจในการดาเนินการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ด้วย
ความดี หรือประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบแด่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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