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 สวัสดีคะ  ในชวงนี้เราไดคุยกันไปถึงเรื่องภาษากับวัฒนธรรมมาเปนสัปดาหที่สามแลว  ฉบับนี้ 
ก็จะคุยตอถึงเรื่องภาษาที่สะทอนสภาพชีวิตและสังคม  เชน  สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมมาชานาน 
มีการปลูกขาวเปนอาชีพ  และกินขาวเปนอาหารหลัก   แมในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช  ก็ได
กลาวถึงความสําคัญของขาวไววา  “ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว”  ขาวจึงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตมา 
ตั้งแตดึกดําบรรพ   ความผูกพันระหวางขาวกับคนไทยทําใหวิถีชีวิตตองเกี่ยวของสัมพันธกันอยางแนนแฟน 
จนเรียกไดวาเปน  “วัฒนธรรมขาว”  เร่ิมตั้งแตการไถคราด  หวานดําพื้นนา   จะตองมีการบวงสรวงบูชา 
พระแมโพสพ  ซ่ึงถือวาเปน  “เทพธิดาแหงตนขาว   รวงขาว”   หรือเปน   “เจาแมแหงขาว”  บรรพบุรุษจงึมี
พิธีเซนสรวงบูชาตั้งแตเร่ิมตนทํานา   ตอมาเมื่อตนขาวตั้งทอง  ก็จะจัดทําพิธีเซนสรวงทีเ่รียกวา “รับขวญัขาว” 
เมื่อนําขาวเขายุงฉาง   ก็จะมีการบูชาดวยธูปเทียน   ขาวตอก  ดอกไม  ทําบายศรี   ซ่ึงใสขาวไวในกรวยและ
มีไขตมที่ยอดบายศรีพรอมทั้งมีขนมตมแดงตมขาว   และขนมอื่น ๆ  เรียกวา  “ทําบุญยุงฉาง”  เปนตน 
นอกจากวัฒนธรรมในดานประเพณีแลว  ยังมีความเชื่อตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับขาว  เชน  ไมตวงขาวออกจากยุง 
ในวันพระ   ตองเคารพบูชาขาวถือวาขาวเปนอาหารที่ใหชีวิตแกคนไทย   หามเหยียบย่ําขาว  ถาตองเหยียบ
ย่ําก็ตองขอขมาเสียกอน  ดังเชน  ในเพลงลาน  (เพลงที่ใชรองเลนขณะนวดขาว)  ไดกลาวขอขมา 
พระแมโพสพไว  ดังนี้ 

เพลงลาน 
 สิบนิ้วลูกจะนอบนบไหวแมโพสพ   พระภมูิเจาที่ลูกมาเหยียบย่ําในค่ําคนืนี้   บาปกรรมอยา 
ไดมีเลยเอย 
 (ลูกคูรับ)  เอยชา  เจาเอยเลยเอย,  ลูกมาเหยยีบย่ํา 
 สิบนิ้วลูกจะนอบนบไหวแมโพสพ  แมนบดารา  แมแอบระแหงแมแฝงมุมนา  เชิญแมเขามา 
ลานเอย 
 (ลูกคูรับ)  เอยชา   เจาเอยเลยเอย,  แมแอบระแหง…. 
 สวนในดานถอยคําที่เกีย่วของสัมพันธกับขาว   ก็มีอยูเปนจํานวนมาก  เชน 
 ขาวบิณฑ หมายถึง ขาวสุกที่บรรจใุนกรวยใสไวในพุมดอกไมใชในการเซนบูชา 
   หรือช่ือลายไทยชนิดหนึ่งเรยีกวา   ลายพุมขาวบิณฑ 
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 ขาวขวัญ หมายถึง ขาวบายศร ี
 ขาวจี ่ หมายถึง ขาวเหนียวปนเปนกอน   ขางในใสน้ําผ้ึงหรือน้ําออยแลว 
   ตอกไขทา   ปงไฟ 
 ขาวตอก หมายถึง ขาวเปลือกที่นาํมาคั่วจนแตกเปนดอกบาน 
 ขาวตัง หมายถึง ขาวสุกที่ติดเปนแผนเกรยีมอยูกนหมอหรือกนกระทะ 
 ขาวทิพย หมายถึง ขนมอยางหนึง่ทําในพิธีสารท 
 ขาวเปรต หมายถึง เครื่องเซนเปรตในพิธีตรุษสารท 
 ขาวประดับดนิ หมายถึง ของเล็ก ๆ นอย ๆ  ที่เอาไปบชูาตามตนโพธิ์หรือพระเจดยี 
   เวลาเชามืดในเดือนเกา  เปนประเพณีของชาวอีสาน 
 ขาวสาก หมายถึง ขาวที่นําไปเซนบวงสรวงผีไรผีนาในเดือนสิบเปนประเพณ ี
   ของชาวอีสาน 
 ถอยคําหรือช่ือที่เกี่ยวของกับการทํานา  เชน  ไถดะ  ไถแปร  ดํานา  นาดํา  นาหวาน  นาปรัง 
คันไถ  หางยาม   หัวหมู   ผาล   แอก   ลูกแอก   นาลม   นาแลง   ขาวมาน   นวดขาว   ลอมฟาง   พานฟาง 
สงฟาง   วัวลาน   ขอฉาย  เคียว 
 สํานวนคํา  เชน 
 ขาวผอกกระบอกน้ํา หมายถึง ของกินเล็ก ๆ  นอย ๆ  และมีกระบอกน้ําแขวน 
    ไวตามกิ่งไมที่ทําขึ้นแลวผูกไวที่บันไดเรือน 
    ใชในพิธีตรุษ 
 ขาวแดงแกงรอน  หมายถึง บุญคุณ 
 ขาวยากหมากแพง หมายถึง อดอยากยากแคน 
 ขาวเหลือเกลืออ่ิม หมายถึง อุดมสมบูรณ 
 หุงขาวประชดหมา  ปงปลาประชดแมว 
   หมายถึง ทําบางสิ่งประชดประชัน  แตผูถูกประชดกลับ 
    ไดประโยชน 
 ขาวใหมปลามัน  หมายถึง ระยะเวลาที่เร่ิมตนชีวิตคู 
 มีลูกสาวคนหนึ่งหุงขาวเหนียวเหมือนนึ่ง  มีลูกชายคนหนึ่งถากไมเหมือนหมาเลีย 
   หมายถึง มีลูกสาวที่เกงงานการเรือน  และลูกชายเกง 
    งานชาง  ฝมือประณีต 
 กนหมอขาวยังไมทันดํา หมายถึง ระยะเวลาไมนาน  มักใชกับคูแตงงานที่เลิกรา 
    กันเร็วเกินไป 
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 จะเห็นไดวาภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการบันทึกและถายทอดไวเพื่อการอนุรักษจากคน 
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งสืบตอกันไปและยังจะชวยสะทอนภาพของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
สังคม  ตลอดจนสภาพปญหาและชีวิตความเปนอยูของคนในแตละยุคแตละสมัย  ซ่ึงเราจะสามารถศึกษา 
เรียนรูไดจากศิลาจารึก  วรรณคดี   วรรณกรรม  ตํานาน   บันทึก  บทเพลง  จดหมายเหตุตาง ๆ  ฯลฯ   
ดังเชนเมื่อป  พ.ศ. ๒๕๔๐   ยุคนั้นประเทศไทยเกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา   รัฐบาลตองรณรงคใหคนไทย
ประหยัด  อดออม  และชวยกันสงเสริมสินคาไทย   สงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศไทย  เราก็จะใช
ภาษาเปนส่ือในการรณรงคและประชาสัมพันธใหคนไทยรวมใจกันประหยัดดังเชนในเพลงเกี่ยวขาว   
ยุคคาเงินบาทลอยตัว   ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   ดังนี้ 

เพลงเกี่ยวขาว   ยุคคาเงนิบาทลอยตัว 
งานวฒันธรรมกับการสื่อสารมวลชน  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๐ 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ
     เนื้อรอง    ศิริวรรณ   ฉายะเกษตริน 

ผูแสดง   ขวัญจิต   ศรีประจนัต   และคณะ 
 ชาย  “พี่มาประสบพบนวลละออง ที่นาของนองวนันี ้
  ไมมีของมาฝากทรามวัย มีแตหวัใจเปรมปรีดิ์ 
  ถึงแมคาเงินบาทลอยตัว ก็ไมตองกลัวนะจะคนด ี
  รัฐบาลทานจะแกปญหา ปลาทูขึ้นราคาปลานิลยังมี 
  ผักบุง  ผักกูด  กระสัง  แกงสมผักปลังปลาไหลฉูฉี่ 
  ชวยชาติประหยัดเถอะนอง เก็บเงินเก็บทองเอาไวใหด ี
  คนไทยเคยสบายมานาน อยาเพิ่งรําคาญกับเรื่องแคนี ้
  ยิ้มรับกับสถานการณ  ทําใจใหเบิกบานกันนะนองพี่ 
  สงเสริมใชสินคาไทย  ผาดอกผาลายของเราก็มี 
  งดใชสินคาอิมพอต  เพื่อความอยูรอดเศรษฐกจิปนี้ 
  ขอเชิญเจาตอบวาจา  รวมสนทนาพาที 
  นานองเปนอยางไรหรือนี ่ จงเลาใหพีฟ่งเอย” 
 หญิง  “สวัสดีนะจะพี่ชาย ที่มาทักทายถึงหัวคันนา 
  ฮัลโหลไมนิยมใช  วัฒนธรรมไทยในการพูดจา 
  ฟงพี่คุยเร่ืองเศรษฐกิจ  ก็เร่ืองสุดฮิตนัน่ละหนา 
  ขนมครก  ขนมถังแตก  ฉันเอามาแจกแทนพิซซา 
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  พวกเราจะชวยรวมหัว  ถาหากยี่ปวจะขึ้นราคา 
  ตัวนองกจ็ะชวยประหยัด ดูซินี่ก็รัดเข็มขดัมา 
  หนานวลแอรมของนอง ใชดินสอพองหรอกนะพี่จา 
  ใชจายแตของจําเปน  ใหดื่มน้ําเยน็แทนโคลา 
  ไปไหนไปรถอีแตน  ไมเคยควงแฟนไปอเมริกา 
  ทองเที่ยวในประเทศไทย ตางประเทศหามไปก็ดแีลวหนา 
  ใครชอบดื่มไวนหรือวิสกี ้ ตอไปนี้ขอใหดื่มน้ําชา 
  ถาหากทําไดเชนนี ้  เศรษฐกิจก็จะดีไมตองระอา 
  แมนวาทานไมชวยกัน  ประเดี๋ยวขาวของฉันก็จะขึน้ราคา 
  ส่ือมวลชนเขาฟงกันอยู  ทําขาวใหเรารูกันถวนหนา 
  เมื่อเชาฉันดูทวี ี  ทองคําวันนีก้ข็ึ้นราคา 
  สินสอดนองยงัลอยตัว  พี่ไมตองกลัวหรอกหนา 
  ตัวนองนี้ราคาไมตก  ถาหากพี่จะยกขันหมากมา 
  รีบไปตั้งหลักอยาชักชา  ประเดี๋ยวราคาจะขึ้นเอย” 
จากเนื้อเพลงทานคงจะเห็นวา  “ขาว”  มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตคนไทยอยางแยกไมออก  ไมวาจะในดานเศรษฐกิจ   
ชีวิต  หรือสังคมเลยทีเดียว   และภาษาก็จะชวยบันทึกและอธิบายเรื่องราว  เหตุการณบานเมือง  ชีวิตความ 
เปนอยู   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในสังคมยุคนั้นไวอยางชัดเจน 
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