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บทความนีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย (ท.633)
การศึกษาคําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา”ทีสัมพันธ์ กบั วัฒนธรรมไทย
บทคัดย่อ
บทความ“การศึกษาคําทีขึนต้นด้วยคําว่า ‘นํา’ทีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทย”มีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาลักษณะความหมายในการสร้างคําของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”การจําแนกประเภทของคํา
ทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”ตามเกณฑ์ความหมาย และศึกษาทัศนคติและค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้น
ด้วยคําว่า“นํา” การศึกษาครังนีแบ่งเป็ น 3 ส่วนส่วนแรก ศึกษาลักษณะความหมายในการสร้างคําของ
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย และกลวิธีการสร้างคํา ส่วนที 2
จําแนกประเภทของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”โดยจําแนกประเภทด้วยเกณฑ์ความหมาย ส่ วนที 3
ศึกษาค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
ผลการศึกษาพบว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”มีลกั ษณะความหมายในการสร้างคํา3 ประการ
ได้แก่ การสร้างคําด้วยหน่ วยคําทีมีความหมายโดยตรงการสร้างคําด้วยหน่ วยคําทีมีความหมายเชิง
เปรี ยบ และการสร้างคําทีเกิ ดความหมายใหม่ค าํ ทีขึนต้นด้ว ยคําว่า “นํา”ได้จาํ แนกเป็ น 7 ประเภท
ได้แก่ คําทีมีความหมายเกียวกับอาหารการกิน คําทีมีความหมายเกียวกับยา คําทีมีความหมายเกียวกับ
การประยุกต์ใช้ คําทีมีความหมายเกียวกับของเหลวของร่ างกาย คําทีมีความหมายเกียวกับธรรมชาติ
และปรากฏการณ์ ธรรมชาติ คํา ที มี ค วามหมายเกี ยวกับสิ งศัก ดิ สิ ท ธิ และความเชื อ และคํา ที มี
ความหมายเกียวกับคุณสมบัติทีถือว่าเป็ นสาระของสิ งทีกล่าวถึงนอกจากนี ผูว้ ิจยั ได้สังเกตว่า ค่านิ ยม
ทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นคําว่า “นํา” มี 4 ประการ คือ ค่านิยมรักพระมหากษัตริ ย ์ ค่านิ ยมดํารงชีวิตอยู่
กับธรรมชาติ ค่านิ ยมความเชือทางพระพุทธศาสนา และค่านิ ยมเทิดทูนความเพียรความอดทน ซึ ง
สอดคล้องกับค่านิยมของคนไทย และสังคมไทยอีกด้วย
1.บทนํา
“นํา” เป็ นต้นกําเนิ ดของชีวิต ซึงเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสําหรั บชีวิต ความเป็ นอยู่ และการ
พัฒนามนุษย์ และการอยูร่ อดของมนุษย์นนจํ
ั าเป็ นต้องอาศัย “นํา” อยู่เสมอ รวมถึง“นํา” ยังเป็ นสาร
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รั ก ษาชี วิ ต ที ขาดแคลนไม่ ไ ด้ ดัง นันนํา จึ ง มี ค วามสํา คัญ เป็ นอย่ า งมาก นอกจากนี เมื อศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของมนุษย์ได้ปรากฏว่า อารยธรรมของมนุ ษย์มกั จะกําเนิ ดจากแหล่ง
นําทีสําคัญในโลก อันเนืองจากอารยธรรมการเกษตรเป็ นอารยธรรมหลักของมนุษย์ในอดีต ซึงมนุ ษย์
ต้องตังถิ นฐานใกล้กบั แม่นาํ ลําคลอง และสร้างบูรณะชลประทาน เพือพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เมือมนุ ษย์กา้ วเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม และยุคข้อมูลข่าวสาร “นํา” ยังมีบทบาท
สําคัญเช่นเดิม ในด้านอุตสาหกรรมปั จจุบนั “นํา” เป็ นทรัพยากรทีสําคัญในการผลิต ซึง “นํา” ไม่
เพียงแต่ปรับปรุ งรักษาเครื องจักรในการผลิตทุกขันตอนเท่านัน นํายังเป็ นทรัพยากรทีได้ผลิตพลังงาน
อีกด้วย เช่น พลังงานจลน์ของนําสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ เป็ นต้น ดังนัน วิวฒั นาการของมนุษย์
ทุกช่ว งชีวิตจึงจําเป็ นต้องมีความสัมพันธ์กบั นํา นอกจากนี ยังอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนามนุ ษย์ไม่
สามารถแยกออกจาก “นํา” ได้
“นํา” มีบทบาทสําคัญสําหรับคนไทย และสังคมไทยเช่นเดียวกัน เช่น ในโบราณถือว่าเป็ น 1
ในธาตุ 4ธาตุ คือ ดิน นํา ไฟ ลม (พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, น.625) อย่างไรก็
ตามประเทศไทยนันตังอยูท่ ีดินแดนสุวรรณภูมิ ซึงเป็ นพืนทีทีอุดมสมบูรณ์ ในดินแดนแห่ งนี มีแหล่ง
นําหลักทีสําคัญหลายสาย และบํารุ งหล่อเลียงชีวิตของคนไทยตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึงสังคมไทย
เป็ นสั ง คมเกษตรกรรมที ต้อ งอาศัย นํา เพื อชลประทาน เลี ยงสัต ว์ รวมทังการกิ น การใช้ใ น
ชีวิตประจําวันอีกด้วย นอกจากนี คนไทยได้ตงถิ
ั นฐานบ้านเรื อนใกล้กบั “นํา” และได้ประยุกต์ใช้นาํ
เป็ นประโยชน์ นอกจากนีนํายังมีความสําคัญ เนืองจากภูมิประเทศของประเทศไทยเต็มไปด้วยแหล่ง
นํามากมาย การเดินทาง การขนส่ งสิ งของทางนําจึงเป็ นคมนาคมหลักของคนไทยในอดีต ด้วยเหตุ
ดังกล่าว นําจึงมีความเกียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในทุกๆด้าน ซึงถือเป็ นบันทึกไร้ลายลักษณ์
อักษรสําหรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย และสังคมไทย
เนื องจาก “นํา” มีความสําคัญกับคนไทยและสังคมไทยเป็ นอันมาก ผูว้ ิจยั ในฐานะทีเป็ นชาว
ต่างประเทศได้สนั นิษฐานว่า คําทีเกียวกับ “นํา” ในภาษาไทยย่อมมีจาํ นวนมาก ในขณะเดียวกัน คํา
เหล่านีย่อมมีความหมายทีหลากหลาย และสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนไทยและ
สังคมไทยในด้านต่างๆเช่นเดียวกัน ผูว้ ิจยั จึงสํารวจ พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
โดยสํารวจเฉพาะคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ได้ปรากฏว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” มีจาํ นวนมาก
และคําเหล่านีมีความหมายทีหลากหลายเช่นเดียวกัน นอกจากนี เมือสังเกตคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
ปรากฏว่า คําเหล่านีสามารถสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคน
ไทย และสังคมไทย ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที 1

นํากะทิ

นําเชือม

นําจิม
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ตัวอย่างที 2

นําตก

นําป่ า

นําใต้ ดิน

จากตัวอย่างที 1ปรากฏว่า ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้กล่าวไว้ว่า
“นํากะทิ” หมายถึง “นําทีคันออกจากมะพร้าวขูด , นําทีคันจากมะพร้าวขูดทีผสมนําตาลปึ กกินกับข้าว
เหนียวหรื อลอดช่องเป็ นต้น”“นําเชือม” หมายความว่า “นําตาลทรายผสมนําตังไฟจนละลาย ใช้ใส่
ขนม” และ“นําจิ ม” หมายถึง “เครื องจิ มลักษณะเป็ นนําใสหรื อข้น โดยมากมีรสเปรี ยวเค็มหวาน ใช้ชู
รสอาหาร” ตัวอย่าง 3 ตัวอย่างนีเป็ นคําทีมีความหมายทีเป็ นเครื องปรุ งรส โดยนํามาใช้เพือประกอบ
อาหาร โดยตัวอย่างที 1 แสดงให้เห็นว่า “นํา” มีความสัมพันธ์กบั อาหารการกินในชีวิตประจําวันของ
คนไทย และ “นํา” เป็ นสารอาหารทีสําคัญประกอบอาหารไทย
อย่างไรก็ตาม คําทีปรากฏในตัว อย่างที 2 มีความหมายแตกต่างกับคําในตัวอย่างที 1โดย
สิ นเชิ ง โดย“นําตก” หมายถึง “นําที ขังอยู่บนเขาตกลงมาที หน้าผา , เรี ยกนําที ทําให้ตกลงมาใน
ลัก ษณะเช่ น นัน” “นําป่ า” หมายถึง “นําที เกิ ด ท่ว มในที ตําโดยฉับพลัน ทันที และไหลลดลงอย่าง
รวดเร็ ว เกิดจากฝนตกชุกในทีสูงบริ เวณเทือกเขาหรื อในป่ า เมือสะสมไว้มีปริ มาณมากขึนก็จะไหลบ่า
สู่ ที ตํา” และ “นํา ใต้ดิ น ” หมายถึง “นํา ฝนที ตกลงมาสู่ พื นดิ น แล้ว ไหลซึ ม ไปรวมอยู่ใ ต้ดิ น ”
(พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, น. 626-627) จากตัวอย่างที 2พบว่า คําทีปรากฏอยู่
ในตัวอย่างที 2 มักจะมีความหมายเกียวกับธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ คําว่า
“นําตก” และ “นําป่ า” มีความหมายทีเกียวกับนําธรรมชาติ ซึงเป็ นนําธรรมชาติทีมากจากนําฝน ดังนัน
จึงแสดงให้เห็ นว่าดิ นฟ้ าอากาศ หรื อภูมิประเทศของประเทศไทยมีค วามสัมพัน ธ์ก ับ “นํา” อย่าง
ใกล้ชิดแนบแน่น
จากการสังเกตเบืองต้น ประกอบกับตัวอย่างดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาความหมาย
ของคําทีขึนต้นคําว่า “นํา” ในแง่ทีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนไทย และ
สังคมไทย เมือสํารวจตําราหนังสือ งานวิจยั และเอกสารทีเกียวข้องแล้วปรากฏว่า การศึกษาภาษาใน
แง่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรมมี 2 แนวคิด ได้แก่ “ชาติพนั ธุว์ ิทยา” (ethnology) และอรรถศาสตร์ ชาติพนั ธุ์
ซึงเป็ นแนวคิดสําคัญในการศึกษาภาษาทีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน
“ชาติพนั ธุ์วิทยา” นันถือเป็ นส่ ว นหนึ งของสาขาวิชา “มานุ ษยวิทยาวัฒนธรรม” (cultural
anthropology) ซึงเป็ นแนวคิดทีสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มชาติพนั ธุ์อย่างใกล้ชิด แล้วเขียน
พรรณนาสิ งทีเห็นอย่างละเอียด วิธีการในแนวคิดการศึกษาชาติพนั ธุ์วิทยา คือ “ชาติพนั ธุ์วรรณนา”
(ethnography) ทังนี “ชาติพนั ธุว์ รรณนา” คือ ชาติพนั ธุว์ ิทยาสาขาหนึ งทีพรรณนาถึงวัฒนธรรมแบบ
ต่ างๆ (พจนานุ ก รม ฉบับราชบัณ ฑิ ต ยสถาน 2554, น.376) ในขณะเดี ยวกัน แนวคิ ด การศึก ษา
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ภาษาไทยในแง่ทีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมอีกแนวคิดหนึ ง คือ “อรรถศาสตร์ ชาติพนั ธุ์”ซึงเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาทีเป็ นวิทยาศาสตร์ และทําให้เข้าใจระบบปริ ชาน (cognitive system) ของมนุ ษย์ได้เป็ น
อย่างดี (อมรา ประสิ ทธิรัฐสิ นธุ์, 2549,น.74) ซึงเป็ นศาสตร์ ทีศึกษาภาษาเพือเข้าใจทัศนคติ ค่านิ ยม
มโนทัศน์ และวิถีชีวิตของมนุษย์
สืบเนืองจากภาษาเป็ นเครื องมือทีสามารถสะท้อนความคิด และวัฒนธรรมของมนุ ษย์ ผูว้ ิจยั
พบว่า นักภาษาศาสตร์หลายท่านได้ศึกษาภาษาในแง่ทีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรม โดยศึกษาด้วยทฤษฎี
อรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์ เช่น อํานาจ ปักษาสุข (2550) ในวิทยานิพนธ์ เรื อง “การศึกษาการตังนามฉายา
ของพระสงฆ์ไทย”โดยมุ่งศึกษากลวิธีการตังนามฉายาของพระสงฆ์ไทย และความหมายของนาม
ฉายาของพระสงฆ์ไทย โดยเปรี ยบเที ยบกลวิธีก ารตังนามฉายาและความหมายของนามฉายาของ
พระสงฆ์ไทยในแต่ละภาคของประเทศไทย นอกจากนี ยังศึกษาความเชือและค่านิ ยมทีสะท้อนจาก
นามฉายาของพระสงฆ์อีก ด้ว ย วิร าพร หงส์เวียงจัน ทร์ (2556) ในวิทยานิ พนธ์ เรื อง “การศึก ษา
คําศัพท์เกียวกับการประกอบอาหารของชาวไทลือที จังหวัดพะเยา” ได้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางความหมายของคําศัพท์ทีเกียวกับการประกอบอาหารในภาษาไทลือ และวิเคราะห์คาํ ศัพท์เกียวกับ
การประกอบอาหารทีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทลือ โดยใช้แนวคิดด้านอรรถศาสตร์ ชาติ
พันธุ์ มนสิการ เฮงสุวรรณ (2550) ในวิทยานิ พนธ์ เรื อง “คําเรี ยกประเภทผีของคนไทยในชุมชนวัด
สวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี: การศึกษาในอรรถศาสตร์ชาติพนั ธ์” ได้ศึกษาความหมาย
และองค์ประกอบทางความหมายของคําเรี ยกประเภทผี และศึกษาทัศนคติเกียวกับผีของคนไทยที
สะท้อนในความหมายของคําเรี ยกประเภทผีดว้ ย ดังนี ผลการศึกษาข้างต้นเหล่านี จึงแสดงให้เห็นว่า
การศึก ษาภาษาในแง่ ทีสัมพัน ธ์ก ับวัฒ นธรรมสามารถสะท้อนความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดยสามารถสะท้อนให้เห็นระบบความคิด ความรู้ และวิถีชีวิตของคนไทย
และสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เนื องจากผูว้ ิจยั พบว่า ยังไม่มีท่านใดได้ศึกษาคําทีขึนต้น
ด้ว ยคํา ว่า “นํา ” ด้ว ยทฤษฎี ท างอรรถศาสตร์ ช าติ พนั ธุ์อ ย่า งละเอีย ด ผูว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจที จะศึ ก ษา
ความหมายของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” รวมถึงทัศนคติและค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคํา
ว่า“นํา” ในแง่ทีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทย
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1. เพือศึกษาลักษณะความหมายในการสร้างคําของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
2.2. เพือศึกษาการจําแนกประเภทของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”ตามเกณฑ์ความหมาย
2.3. เพือศึกษาทัศนคติและค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า“นํา”
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3. สมมุตฐิ านการวิจยั
3.1. คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” สามารถจําแนกเป็ นหลากหลายประเภท
3.2. คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” สามารถสะท้อนให้เห็นทัศนคติ และค่านิ ยมของคนไทยและ
สังคมไทยได้
4. ขอบเขตการวิจยั
ผูว้ ิจยั กําหนดขอบเขตของการวิจยั เพือให้ได้ขอ้ มูลและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี
ผูว้ ิจยั ศึกษาคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทยโดยรวบรวมข้อมูลจาก
พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554ซึงในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั จะศึกษาแต่คาํ ทีขึนต้น
ด้วยคําว่า “นํา” เป็ นคํานาม เพียงชนิ ดเดียว โดยไม่ศึกษาสํานวน และคําชนิ ดอืน ดังนันจึงสามารถ
คัดเลือกคําทีสอดคล้องกับเงือนไขทีได้กาํ หนดไว้รวมทังหมด 104 คํา
5. วิธดี ําเนินการวิจยั
5.1. ผูว้ ิจยั รวบรวมคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 เมือรวบรวมข้อมูล จะปรากฏคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” รวมทังหมด 189 คํา
5.2. ศึกษาแต่คาํ ทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” เป็ นคํานาม เพียงชนิ ดเดียว ซึงผูว้ ิจยั ได้คดั สํานวน
และคําชนิดอืนออกจากขอบเขตข้อมูลในการศึกษาครังนี ดังนันจึงสามารถคัดเลือกคําทีสอดคล้องกับ
เงือนไขทีได้กาํ หนดไว้ รวมทังหมด 104 คํา
5.3. ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะทางความหมายในการสร้างคําของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
5.4. ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย และการจําแนกประเภทของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
5.5. ศึกษาทัศนคติและค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
5.6. สรุ ปผลการศึกษา
6. ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
6.1. ทําให้ทราบลักษณะความหมายในการสร้างคําของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
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6.2. ทําให้ทราบการจําแนกประเภทของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ตามเกณฑ์ความหมาย
6.3. ทําให้ทราบทัศนคติและค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า“นํา”
7. ผลการศึกษา
7.1 ลักษณะทางความหมายในการสร้ างคําของคําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา”
เมือวิเคราะห์กลวิธีการสร้างคําของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ปรากฏว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า
“นํา” มักเป็ นคําประสม ซึงประกอบด้วยหน่ วยคําคําว่า “นํา” กับ หน่ วยคําอืน ผูว้ ิจยั สังเกตว่า คําที
ขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีถูกสร้างขึนมา บางคําอาจมีความหมายทีสามารถครอบคลุมองค์ประกอบทาง
ความหมายของหน่ ว ยคํา ที ประกอบทังหมด อย่า งไรก็ ต าม ความหมายของบางคํา ไม่ สามารถ
ครอบคลุมองค์ประกอบทางความหมายของหน่วยคําทีประกอบทังหมดได้ หรื อแตกต่างจากหน่วยคํา
ทีประกอบ ซึงมีรายละเอียดดังนี
7.1.1. การสร้ างคําด้ วยหน่ วยคําทีมีความหมายโดยตรง
การสร้างคําด้วยหน่วยคําทีมีความหมายโดยตรง หมายถึง คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีถูก
สร้างขึนมา มีเค้าความหมายเหมือนหน่ วยคําทีประกอบ ซึงมีลกั ษะทีเป็ นของเหลวหรื อมีลกั ษณะที
เป็ นนํา และเป็ นคําที มีความหมายสามารถครอบคลุม องค์ประกอบทางความหมายของหน่ ว ยคําที
ประกอบได้ เช่น
ตัวอย่าง

นําพริ ก

นําใต้ ดิน

นําตา

ในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้กล่าวไว้ว่า “นําพริ ก” หมายถึง “อาหาร
ชนิดหนึง ปรุ งด้วยกะปิ กระเทียมพริ กขีหนู มะนาว เป็ นต้น ใช้เป็ นเครื องจิ มหรื อคลุกข้าวกิน” “นําใต้
ดิน” หมายถึง “นําฝนทีตกลงมาสู่พืนดินแล้วไหลซึมไปรวมอยู่ใต้ดิน” และ “นําตา” หมายถึง “นําที
ไหลออกจากนัยน์ตา”
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า คําว่า “นําพริ ก” มีความหมายทีสามารถครอบคลุมความหมาย
ของหน่ ว ยคําทีประกอบคําว่า “นํา” และ “พริ ก ”ได้ ในขณะเดี ยวกัน คําว่า “นําใต้ดิน ” กับ คําว่า
“นําตา” มีลกั ษณะเช่น เดียวกัน โดยคําว่า “นําใต้ดิ น ”มีค วามหมายประกอบด้ว ยความหมายของ
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หน่วยคําคําว่า “นํา” “ใต้” และ “ดิน” และคําว่า “นําตา” มีความหมายทีประกอบด้วยความหมายของ
หน่วยคําคําว่า “นํา” และ “ตา” ดังนัน จึงได้สรุ ปว่า คําในตัวอย่างทียกมามีความหมายตรงกับหน่วยคํา
ทีประกอบ
7.1.2. การสร้ างคําด้ วยหน่ วยคําทีมีความหมายเชิงเปรียบ
การสร้างคําด้วยหน่วยคําทีมีความหมายเชิงเปรี ยบ หมายถึง คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีถูก
สร้างขึนมา มีเค้าความหมายคล้ายคลึงกับหน่ วยคําทีประกอบ ซึงมีลกั ษณะทีเป็ นของเหลวหรื อมี
ลักษณะทีเป็ นนําอย่างไรก็ตาม ความหมายของคําที ขึนต้นด้วยคําว่า“นํา” ไม่สามารถครอบคลุม
องค์ประกอบทางความหมายของหน่วยทีประกอบคําทังหมดได้ ซึงหน่วยคําทีประกอบมีความหมาย
เชิงเปรี ยบสําหรับคําทีขึนต้นคําว่า “นํา” ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างนําเค็ม

นําชน

จากตัวอย่างทียกมาปรากฏว่า ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้กล่าวไว้
ว่า “นําเค็ม” หมายถึง “นําทะเล เช่ น สัตว์นาํ เค็ม, นําที มีร สเค็ม” “นําชน” หมายถึง “ลักษณะที
กระแสนําไหลขึนกับกระแสนําไหลลง หรื อนําจืดกับนําเค็มมาบรรจบกัน”
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า เมือคําว่า “นําเค็ม” แปลว่า “นําทีมีรสเค็ม” จึงเป็ นลักษณะการ
สร้างคําด้วยหน่วยคําทีมีความหมายโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมือคําว่า “นําเค็ม” นันหมายถึง “นําทะเล”
ดังนีจึงเป็ นลักษณะการสร้างคําด้วยหน่ วยคําทีมีความหมายเชิงเปรี ยบ โดยนําหน่วยคําคําว่า “เค็ม” มา
เปรี ยบเทียบรสชาติของนําทะเล ในขณะเดียวกัน คําว่า “นําชน” มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคือ มี
ความหมายเกียวกับการบรรจบระหว่างกระแสนําไหลขึน และกระแสนําไหลลง หรื อระหว่างนําจืด
และนํา เค็ม ซึ งเป็ นปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ อ ย่า งหนึ ง แต่ ในปริ บทนี การที กระแสไหลขึ นกับ
กระแสนําไหลลง หรื อนําจืดกับนําเค็มมาบรรจบกันนัน จึงเป็ นการนํามาเปรี ยบเทียบกับการกระทํา
การชน ซึงถือว่าเป็ นลักษณะการสร้างคําด้วยหน่วยคําทีมีความหมายเชิงเปรี ยบนันเอง
7.1.3. การสร้ างคําทีเกิดความหมายใหม่
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การสร้างคําทีเกิดความหมายใหม่ หมายถึง คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีถูกสร้างขึนมา มี
เค้าความหมายแตกต่างกับหน่วยคําทีประกอบ โดยคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” มีความหมายต่างจาก
หน่วยคําทีประกอบ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง

นําใจ

นําคํา

นําหนัก

จากตัว อย่างข้างต้น ปรากฏว่า ในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 คําว่า
“นําใจ” หมายถึง “ใจแท้ๆ,ใจจริ ง,ความรู้สึกนึกคิดจริ งๆ,ความจริ งใจ,นิ สัยใจคอ,ความเอืออาทร” คํา
ว่า “นําคํา” หมายความว่า “คําพูด,ถ้อยคําสํานวน” และคําว่า “นําหนัก” หมายถึง “ความหนักของสิ ง
ต่างๆ,ความสําคัญ เหตุผล หรื อพยานหลักฐาน เป็ นต้น ทีควรแก่การเชือถือ หรื อทีจูงใจให้เชือถือ”
จากข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า คําที ปรากฏในตัว อย่างไม่มีเค้าความหมายเหมือนหน่ วยคําที
ประกอบ โดยคําว่า “นํา” ไม่มีลกั ษณะทีเป็ นของเหลว หรื อลักษณะทีเป็ นนํา รวมถึงยังมีความหมายที
แตกต่างจากความหมายของหน่ วยคําทีประกอบ ซึงเป็ นคําทีมีคุณสมบัติทีถือว่าเป็ นสาระของสิ งที
กล่าวถึง
7.2 การจําแนกความหมายของคําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา”
จากการวิเคราะห์ค วามหมายของคําที ขึ นต้น ด้ว ยคําว่า “นํา” ผูว้ ิจ ัยได้จ าํ แนกความหมาย
ออกเป็ น 7 ประเภท ได้แก่ คําทีมีความหมายเกียวกับอาหารการกิน คําทีมีความหมายเกียวกับยา คําทีมี
ความหมายเกียวกับการประยุกต์ใช้ คําทีมีความหมายเกียวกับของเหลวของร่ างกาย คําทีมีความหมาย
เกียวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติ คําทีมีความหมายเกียวกับสิ งศักดิสิ ทธิและความเชือ
และคําที มีค วามหมายเกี ยวกับ คุ ณ สมบัติ ทีถื อว่ า เป็ นสาระของสิ งที กล่า วถึง โดยการวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางความหมายของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” แต่ละคํา ซึงคําแต่ละประเภทนันล้วนมี
ลัก ษณะร่ ว มกัน ในวิ ถีชีวิต ของคนไทย และสังคมไทย อีก ทังคําแต่ ละประเภทนันมีค วามหมาย
เกียวกับการดํารงชีวิตของคนไทยในทุกๆด้าน รวมทังยังแสดงให้เห็นภูมิประเทศ ดินฟ้ าอากาศ และ
สิ งแวดล้อมอีกด้วย ดังนี
7.2.1. คําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับอาหารการกิน
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คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับอาหารการกิน หมายถึง คําทีมีความหมาย
เกียวกับอาหาร และเครื องดืม หรื อของบริ โภคประกอบอาหารและเครื องดืม ได้แก่
7.2.1.1 คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับอาหาร ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง

นําตับ

นําเงียว

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า คําว่า “นําตับ” หมายถึง “ชืออาหารชนิดหนึง ใช้ตบั วัวหรื อควาย
สับให้ละเอียด คลุกข้าวสุก เกลือ และเครื องปรุ ง ขยําให้เข้ากันแล้วยัดในไส้หมู” ส่วนคําว่า “นําเงียว”
หมายถึง “ชือแกงชนิดหนึง ใช้หมูสบั ผัดกับเครื องแกงมีหอม กระเทียม ตะไคร้ พริ กแห้ง ถัวเน่ า เป็ น
ต้น ต้มกับนําต้มกระตูกหมู ใส่ดอกงิ ว มะเขือเทศ เลือดหมู นําแกงมีรสเค็ม เผ็ดน้อย กินกับขนมจีน”
โดยคําทีปรากฏในตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “นําตับ” เป็ นอาหารพืนเมืองของภาคอีสาน ซึงเป็ นอาหาร
ล้านนาเก่ าแก่ ชนิ ด หนึ ง จากคําว่า “นําตับ” สามารถพิสูจ น์ได้ว่า คําที ขึนต้น ด้ว ยคําว่า “นํา”ที มี
ความหมายเกียวกับอาหารปรากฏในภาษาไทยมานานแล้ว นอกจากนี คําว่า “นําเงียว” มีความหมายที
เป็ นแกงชนิดหนึง ซึงเป็ นอาหารชนิดหนึงปรากฏในอาหารไทยด้วย ดังนัน คําว่า “น้าเงียว” ซึงเป็ นคํา
ทีขึนต้นคําว่า “นํา” จึงมีความหมายเกียวกับอาหารเช่นเดียวกัน ซึงแสดงให้เห็นว่า “นํา” มีความสําคัญ
ต่ออาหารไทยเป็ นอย่างมาก
7.2.1.2. คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับเครื องปรุ งอาหาร ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง

นํากะทิ

นําเชือม

นําจิม

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า คําทีมีคาํ ขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับเครื องปรุ ง
อาหาร ในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณ ฑิตยสถานได้ร ะบุว่า “นํากะทิ ” หมายถึง “นําทีคันออกจาก
มะพร้ าวขูด , นําทีคันจากมะพร้าวขูด ที ผสมนําตาลปึ กกิ นกับข้าวเหนี ยวหรื อลอดช่องเป็ นต้น ”
นําเชือม” หมายความว่า “นําตาลทรายผสมนําตังไฟจนละลาย ใช้ใส่ ขนม” และ “นําจิ ม” หมายถึง
“เครื องจิ มลักษณะเป็ นนําใสหรื อข้น โดยมากมีรสเปรี ยวเค็มหวาน ใช้ชูรสอาหาร” จากตัวอย่างแสดง
ให้เห็นว่า “นํากะทิ” “นําเชือม” และ “นําจิ ม” เป็ นเครื องปรุ งทีสําคัญในอาหารไทย โดยสามารถปรุ ง
รสของอาหารหลายชนิ ด ซึ งเครื องปรุ งเหล่านี ไม่สามารถบริ โ ภคโดยลําพังได้ โดยต้องบริ โ ภค
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ประกอบกับอาหาร ตัว อย่างที ยกมาจึ งแสดงให้เห็น ว่า คําที ขึนด้วยคําว่า “นํา” ไม่เพียงแต่มีคาํ ที มี
ความหมายเกียวกับอาหารเท่านัน แต่ยงั มีคาํ ทีมีความหมายเกียวกับเครื องปรุ งอาหารอีกด้วย
7.2.1.3. คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับเครื องดืม ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง

นําขาว

นําอัดลม

นําจัณฑ์

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับเครื องดืม ใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ระบุว่า “นําขาว” หมายถึง “นําเมาชนิดหนึงทําด้วยข้าวเหนียว
นึงคลุกกับแป้ งเหล้า ซึงเป็ นเชือหมักไว้จนมีนาํ ขุ่นขาว” ส่วนคําว่า “นําอัดลม” หมายถึง “เครื องดืมที
ผสมนําตาล หรื อนํา ผลไม้ มีแ ก๊ส คาร์ บอนไดออกไซด์ล ะลายอยู่โ ดยไข้ค วามดัน ” และคํา ว่ า
“นําจัณฑ์” หมายความว่า “เหล้า” จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า เนื องจาก เครื องดืมเป็ นของบริ โภคที
สําคัญ มัก จะบริ โ ภคพร้ อ มกับ อาหาร จึ ง พบคําที ขึ นต้น ด้ว ยคําว่ า “นํา ”ที มีค วามหมายเกี ยวกับ
เครื องดืมเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ประเทศไทยเป็ นประเทศทีอยู่ในเขตร้อน เครื องดืมจึงเป็ นของ
บริ โภคทีสําคัญและจําเป็ นสําหรับคนไทย เพือคลายความร้อนอีกด้วย
7.2.1.4. คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับของบริ โภคประกอบเครื องดืม ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง

นําแข็งเปล่า

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า คําว่า “นําแข็งเปล่า” หมายถึง “นําแข็งก้อนเล็กๆ ใส่แก้วเป็ นต้น
ใส่นาํ หรื อนําชา” จากคําอธิบายในพจนานุ กรมแสดงให้เห็นว่า คําว่า “นําแข็งเปล่า” เป็ นคําทีขึนต้น
ด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับของบริ โภคประกอบเครื องดืม ซึงในคําอธิบายในพจนานุ กรม
กล่าวไว้ว่า “ใส่แก้วเป็ นต้น ใส่ นาํ หรื อนําชา” จึงแสดงให้เห็นว่า “นําแข็งเปล่า” ไม่ใช่ ของบริ โภคที
สามารถบริ โภคโดยลําพังได้ แต่อาจต้องบริ โภคพร้อมกับเครื องดืม เช่น “นํา” หรื อ “นําชา” เป็ นต้น
7.2.2. คําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับยา
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับยา หมายถึง คําทีมีความหมายเกียวกับสิ ง
ทีป้ องกันรักษาโรค หรื อสิ งทีบํารุ งร่ างกายต่างๆ ตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่าง

นํากระสาย

นําเกลือ

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้กล่าวไว้
ว่า “นําใช้เป็ นเครื องแทรกยาไทย” และคําว่า “นําเกลือ” หมายความว่า “นําทีมีเกลือโซเดียมคลอไรด์
ละลายอยู่ สําหรับฉี ด เข้าหลอดเลือดดํา” ดังนี คําที ปรากฏในตัว อย่างแสดงให้เห็น ว่า คําว่า “นํา
กระสาย” และคําว่า “นําเกลือ” เป็ นคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับยา โดย“นํา
กระสาย” คือ นําใช้เป็ นเครื องแทรกยา ในบริ บทนี “ยา” หมายถึง “สิ งทีป้ องกันรักษาโรค” ซึง “นํา
กระสาย” เป็ นส่ ว นประกอบสิ งที รัก ษาโรคของมนุ ษ ย์ อย่างไรก็ตาม คําว่า “นําเกลือ” เป็ นเนื อ
สารประกอบด้ว ย “นํา” และ “เกลือโซเดียมคลอไรด์” ซึงเป็ นสารอาหารที จําเป็ นสําหรั บมนุ ษ ย์
เพือทีจะสามารถบํารุ งร่ ายกายของมนุษย์ ตัวอย่างทียกมาสะท้อนให้เห็นว่า “นํา” ก็เป็ นส่ วนประกอบ
ทีสําคัญสําหรับยาบางชนิด ซึงเป็ นสิ งสําคัญต่อชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ นอกจากนี ยังแสดงให้เห็น
ว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ข้างต้นเป็ นคําทีมีความหมายไม่เพียงเกียวกับอาหารการกินเท่านัน แต่
ยังมีคาํ ทีมีความหมายเกียวกับยาอีกด้วย
7.2.3. คําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับการประยุกต์ใช้
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับการประยุกต์ใช้หมายถึง คําทีมีความหมาย
ว่า เป็ นสิ งทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพือประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง

นําคาวปลา

นําซาวข้ าว

จากตัว อย่า งแสดงให้เ ห็ น ว่ า คํา ที ขึ นต้น ด้ว ยคํา ว่ า “นํา ” ที มี ค วามหมายเกี ยวกับ การ
ประยุกต์ใช้ ในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ก ล่าวไว้ว่า คําว่า “นําคาวปลา”
หมายถึง “นําล้างปลาทีมีเมือกและเลือดติด ใช้รดต้นไม้ให้งาม” และคําว่า “นําซาวข้าว” หมายถึง “นํา
ทีล้างข้าวสารให้สะอาดเมือก่อนหุง” ในตัวอย่างปรากฏว่า คําว่า “นําคาวปลา” เป็ นนําทีล้างปลา และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ โดยใช้รดต้นไม้เพือให้งาม ถือว่าเป็ นปุ๋ ยชนิดหนึงทีบํารุ งต้นไม้ ส่ วนคํา
ว่า “นําซาวข้าว” มีความหมายว่า เป็ นนําทีล้างข้าวสารให้สะอาด ซึงในพจนานุ กรมไม่ได้ระบุการ
ประยุกต์ใช้ของ “นําซาวข้าว” แต่อย่างไรก็ตาม นําซาวข้าวอาจนําไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน โดยนํา
ซาวข้าวสามารถนําไปใช้สระผม เพือบํารุ งเส้นผมให้แข็งแรงได้ ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงแสดงให้เห็นว่า
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“นํา” เป็ นสิ งสะอาด ซึงสามารถนําไปล้างสิ งของต่างๆให้สะอาดได้ด ้วย นอกเหนื อจากนําเป็ นสิ ง
สะอาดแล้ว ยังนําไปประยุกต์ใช้เพือประโยชน์ได้อีกด้วย ดังตัวอย่าง “นําคาวปลา” และ “นําซาวข้าว”
ทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพือประโยชน์ได้นนเอง
ั
7.2.4. คําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับของเหลวของร่ างกาย
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับของเหลวของร่ างกายหมายถึง คําทีมีความหมาย
ทีว่า ของเหลวทีเกิดจากอวัยวะต่างๆของร่ างกาย ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างนําตา

นําดี

นําลาย

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับของเหลวของ
ร่ ายกาย ซึงพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวไว้ว่า คําว่า “นําตา” หมายถึง “นําทีไหลออก
จากนัยน์ตา” คําว่า “นําดี” หมายถึง “ของเหลวสีเขียวสร้างจากตับแล้วเก็บไว้ในถุงนําดี มีหน้าทีทําให้
ใขมัน ขนาดใหญ่ แตกเป็ นก้อนเล็ก ๆ เพือให้เอนไซม์สามารถย่อยได้ง่ายขึ น” และคําว่า “นําลาย”
หมายความว่า “นําทีหลังออกจากต่อมนําลาย และต่อมเมือกในปากช่วยย่อยอาหารจําพวกแป้ ง” จาก
ตัวอย่างปรากฏว่า ในภาษาไทย ของเหลวของร่ ายกายได้ถกู มองเป็ น “นํา” ซึงสอดคล้องกับมโนทัศน์
ในอดี ต โดยโบราณถื อ ว่ า นํา คื อ ธาตุ 1 ในธาตุ 4 คื อ ดิ น นํา ไฟ ลม (พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, น.625) ดังนัน นําจึงเป็ นส่วนประกอบทีสําคัญของสัตว์ และสรรพสิ ง
ต่างๆ รวมทังร่ ายกายด้วย ด้วยเหตุดงั กล่าว คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” จึงได้ปรากฏในภาษาไทยซึงมี
จํานวนมากทีเดียว
7.2.5. คําทีขึนต้ น ด้ วยคําว่ า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับ ธรรมชาติ และปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
คําที ขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับธรรมชาติ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หมายถึ ง นํา ที ปรากฏในสภาพแวดล้อ มธรรมชาติ หรื อเกิ ด จากปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น
7.2.5.1. คําทีมีความหมายว่า เป็ นนําทีปรากฏในแวดล้อมธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่าง นําเค็ม

นําตก

นําใต้ ดิน

นําป่ า

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายว่า เป็ นนําปรากฏใน
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ระบุว่า คําว่า “นําเค็ม”
หมายถึง “นําทะเล เช่น สัตว์นาํ เค็ม, นําทีมีรสเค็ม” คําว่า “นําตก” หมายถึง “นําทีขังอยู่บนเขาตกลง
มาทีหน้าผ้า , เรี ยกนําทีทําให้ตกลงมาในลักษณะเช่นนัน” “นําใต้ดิน” หมายถึง “นําฝนทีตกลงมาสู่
พืนดินแล้วไหลซึมไปรวมอยูใ่ ต้ดิน” และ “นําป่ า” หมายถึง “นําทีเกิดท่วมในทีตําโดยฉับพลันทันที
และไหลลดลงอย่างรวดเร็ ว เกิ ด จากฝนตกชุ ก ในที สู งบริ เวณเทื อกเขาหรื อในป่ า เมือสะสมไว้มี
ปริ มาณมากขึนก็จะไหลบ่าสู่ทีตํา” จากตัวอย่างปรากฏว่า ในภาษาไทยปั จจุบนั คําทีขึนต้นด้วยคําว่า
“นํา” ทีมีความหมายทีเกียวกับธรรมชาติมีจาํ นวนมาก เหตุทีเป็ นเช่นนี เป็ นเพราะประเทศไทยเป็ น
ประเทศเขตร้ อน ซึ งตังอยู่ดิ น แดนที อุด มสมบูร ณ์ และมีทรั พยากรนํามากพอสมควร นอกจากนี
สังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรม ซึงคนไทยได้ดาํ รงชีวิต และตังทีอยู่ถิ นฐานทีแหล่งนําตังแต่อดีต
ด้วยเหตุดงั กล่าว “นํา” โดยเฉพาะ “นําธรรมชาติ” จึงมีความสําคัญต่อคนไทย และสังคมไทยเป็ นอย่าง
มาก
7.2.5.2. คําทีมีความหมายทีเกียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง นําค้ าง

นําค้ างแข็ง

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับปรากฏการณ์
ธรรมศาสตร์ พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้กล่าวไว้ว่า คําว่า “นําค้าง” หมายถึง
“ไอนําในอากาศทีถูกความเย็นแล้วหยาดลงมาค้างบนใบไม้ใบหญ้าเป็ นต้นในเวลากลางคืนหรื อเช้า
มืด” และคําว่า “นําค้างแข็ง” หมายถึง “นําค้างทีแข็งตัวอยูต่ ามต้นไม้ใบหญ้า เมืออุณหภูมิผิวหน้าของ
พืนดิน ตํากว่า 0 องศาเซลเซี ยส” จากตัวอย่างปรากฏว่า คําทีขึ นต้น ด้ว ยคําว่า “นํา” มีค วามหมาย
เกี ยวกับปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ซึ งมีค วามหมายกล่าวถึงปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที เกี ยวกับการ
เปลียนแปลงสภาวะของนําตามฤดูกาล และอุณหภูมิ โดย “นําค้าง” ปรากฏในเวลากลางคืนและเช้ามืด
ในช่วงอากาศเย็น และ “นําค้างแข็ง”ปรากฏในอากาศที อุณหภูมิผิวหน้าของพืนดินตํากว่า 0 องศา
เซลเซียส ตัวอย่างทียกมาจึงแสดงให้เห็นว่า คนไทย และสังคมไทยมีความผูกพันกับธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด
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7.2.6. คําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับสิงศักดิสิทธิและความเชือ
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับสิ งศักดิสิทธิและความเชือ หมายถึง คําทีมี
ความหมายเกียวกับสิ งทีเหนือธรรมชาติ และมีความศักดิสิ ทธิ และเชือมโยงกับความเชือทางศาสนา
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง

นําพระพิพัฒน์ สัตยา

นําพระพุทธมนต์

จากตัวอย่างทียกมาแสดงให้เห็นว่า ในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้
กล่ า วไว้ว่ า คํา ว่ า “นํา พระพิ พ ัฒ น์ สั ต ยา” หมายถึ ง “นํา ศัก ดิ สิ ท ธิ ที ดื มในเวลาถวายสั ต ย์ต่ อ
พระมหากษัตริ ย”์ และ คําว่า “นําพระพุทธมนต์” หมายถึง “นําทีเข้าพิธีทางพระพุทธศาสนาเพือให้
อาบ กิน หรื อประพรมเป็ นต้น ถือกันว่าเป็ นมงคล” ดังนันตัวอย่างจึงสะท้อนให้เห็นว่า ในทัศนคติ
ของคนไทย นําเป็ นเป็ นสิ งบริ สุทธิ ซึงสามารถเป็ นสิ งทีประกอบพิธีอนั มีความศักดิสิทธิ และมงคลได้
นอกจากนี คําว่า “นําพระพิพฒั น์สัตยา” ได้ปรากฏว่า คนในสังคมไทยมีทศั นคติ ทีว่า ต้องมีความ
ซือสัตย์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ในขณะเดียวกัน คําว่า “นําพระพุทธมนต์”
ได้แสดงให้เห็นว่า คนไทยนับถือและมีความเชือทางพระพุทธศาสนา ซึงถือเป็ นสิ งทีศักดิสิ ทธิ ทีสุ ด
ของคนในสังคมไทย
7.2.7. คําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา” ทีมีความหมายเกียวกับคุณสมบัตทิ ีถือว่าเป็ นสาระของสิงที
กล่าวถึง
คําที ขึ นต้น ด้ว ยคําว่า “นํา” ที มีความหมายเกี ยวกับคุ ณ สมบัติ ทีถือว่าเป็ นสาระของสิ งที
กล่าวถึงหมายถึง คําทีมีคุณสมบัติ เพือทีจะเน้นยํานําหนักความหมายของสิ งทีกล่าวถึงโดยปริ ยายจาก
คุณสมบัติของคําว่า “นํา” ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง

นําคํา

นําใจ

นําหนัก

จากตัวอย่างทียกมาแสดงให้เห็นว่า ในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้
กล่าวไว้ว่า คําว่า “นําคํา” หมายถึง “คําพูด,ถ้อยคําสํานวน” นําใจ หมายถึง “ใจแท้ๆ,ใจจริ ง,ความรู้สึก
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นึกคิดจริ งๆ,ความจริ งใจ,นิสยั ใจคอ,ความเอืออาทร”และคําว่า “นําหนัก” หมายถึง “ความหนักของสิ ง
ต่างๆ,ความสําคัญ เหตุผล หรื อพยานหลักฐาน เป็ นต้น ทีควรแก่การเชือถือ หรื อทีจูงใจให้เชือถือ ”
เมือวิเคราะห์คาํ จากตัวอย่างทียกมาปรากฏว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ประกอบด้วยคําว่า “นํา” และ
หน่วยคําอืนๆ เมือผูว้ ิจยั สังเกตคําเหล่านีเห็นว่า หน่วยคําอืนเมือมีคาํ ว่า “นํา” ประกอบด้วย คําใหม่ที
สร้างขึนมามีความหมายมากกว่าเดิม เช่น คําว่า “นําคํา” ประกอบด้วยคําว่า “นํา” กับ “คํา” และคําว่า
“คํา”ในปริ บทนีหมายถึง “คําศัพท์” อย่างไรก็ตาม เมือมีคาํ ว่า “นํา” เข้ามานําหน้า คําว่า “นําคํา” จึง
หมายถึง “คําพูด ,ถ้อยคําสํานวน” ซึ งได้เพิ มความหมายมากกว่าเดิ ม คําว่ า “นํา ใจ” ก็ มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกัน คือ เมือพูดถึงคําว่า “ใจ” คําเดียว อาจหมายถึงอวัยวะประเภทหนึงของร่ างกาย เมือเพิ มคํา
ว่า “นํา” เข้าไป ความหมายของคําเดิมได้เพิ มมากขึ น ซึงแปลว่า “ใจแท้ๆ,ใจจริ ง,ความรู้สึกนึ กคิ ด
จริ งๆ,ความจริ งใจ,นิสยั ใจคอ,ความเอืออาทร” อีกทังยังเพิ มความหมายในเชิงบวกด้วย
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นปรากฏว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”ทีรวบรวมมาในการศึกษา
ครั งนี สามารถได้จ าํ แนกเป็ น 7 ประเภท ได้แก่ คําทีมีความหมายเกียวกับอาหารการกิ น คําที มี
ความหมายเกียวกับยา คําทีมีความหมายเกียวกับการประยุกต์ใช้ คําทีมีความหมายเกียวกับของเหลว
ของร่ างกาย คําทีมีความหมายเกียวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติ คําทีมีความหมายเกียวกับ
สิ งศักดิสิทธิและความเชือ และคําทีมีความหมายเกียวกับคุณสมบัติทีถือว่าเป็ นสาระของสิ งทีกล่าวถึง
เมือสังเกตผลการวิเคราะห์ปรากฏได้ว่า คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” มีความหมายแตกต่างกัน และอาจ
สะท้อนทัศนคติ และค่ านิ ยมที แตกต่างกัน ด้วย นอกจากนี คําทีขึ นต้น ด้ว ยคําว่า “นํา” ของแต่ ละ
ประเภทมีจาํ นวนทีไม่เท่ากันอีกด้วย ด้ว ยเหตุ ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึงจัดตารางสถิติ คาํ ทีขึ นต้นด้ว ยคําว่า
“นํา”แต่ ละประเภททีปรากฏในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2554เพือให้เห็น ความ
แตกต่าง ดังนี
ตารางสถิตคิ าํ ทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา”แต่ละประเภททีปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
ประเภท
คําทีมีความหมาย
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า
เกียวกับอาหารการกิน “นํา” ทีมีความหมาย
เกียวกับอาหาร
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า

จํานวน
13

%
12.50

18

17.31
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“นํา” ทีมีความหมาย
เกียวกับเครื องปรุ ง
อาหาร
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า
6
“นํา” ทีมีความหมาย
เกียวกับเครื องดืม
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า
3
“นํา” ทีมีความหมาย
เกียวกับของบริ โภค
ประกอบเครื องดืม
คําทีมีความหมายเกียวกับยา
2
คําทีมีความหมายเกียวกับการประยุกต์ใช้
23
คําทีมีความหมายเกียวกับของเหลวของร่ างกาย
9
คําทีมีความหมาย
คําทีมีความหมายว่า
15
เกียวกับธรรมชาติและ เป็ นนําทีปรากฏใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
สภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ
คําทีมีความหมายที
4
เกียวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
คําทีมีความหมายเกียวกับสิ งศักดิสิทธิและความ
4
เชือ
คําทีมีความหมายเกียวกับคุณสมบัติทีถือว่าเป็ น
10
สาระของสิ งทีกล่าวถึง
หมายเหตุ : บางคําสามารถจําแนกความหมายได้ในหลายประเภท

5.80

2.88

1.92
22.12
8.65
14.42

3.85

3.85
9.62

จากตารางข้า งต้น ปรากฏได้ว่ า คํา ที ขึ นต้น ด้ว ยคํา ว่ า “นํา ”แต่ ล ะประเภทที ปรากฏใน
พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มีจาํ นวนไม่เท่ากัน ซึงจากตารางสถิติจะเห็นได้ชดั ว่า
คําทีมีค วามหมายเกี ยวกับอาหารการกิน พบมากที สุ ด โดยพบทังหมด 40 คํา รองลงมาคื อคําที มี
ความหมายเกี ยวกับการประยุก ต์ใช้พบทังหมด 23 คําคิ ด เป็ น 22.12% อัน ดับ ที 3 คื อ คําที มี
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ความหมายเกียวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติ พบทังหมด 19 คํา ดังนี จึงแสดงให้เห็นว่า
คําทีมีความหมายเกียวกับอาหารการกิน การประยุกต์ใช้ และธรรมชาติพบได้จาํ นวนมากทีสุ ด ดังนัน
จึงอาจแสดงให้เห็นว่าอาหารการกิน การประยุกต์ใช้ และธรรมชาติ นันเป็ นปัจจัยทีสําคัญสําหรับการ
ดํารงชีวิตของคนไทย ดังนันจึงสะท้อนให้เห็นว่า “นํา”มีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตของคนไทยอย่าง
ใกล้ชิด และยังผูกพันกับการดํารงชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่น
7.3 ค่านิยมทีสะท้ อนจากคําทีขึนต้นด้ วยคําว่า “นํา”
ไพฑูรย์ เครื อแก้ว (2506, น.6) ได้กล่าวถึงความหมายของค่านิ ยมไว้ว่า “ค่านิ ยม หมายถึง
สิ งทีคนปรารถนาทีจะได้ ปรารถนาทีจะเป็ น หรื อกลับกลายมาเป็ น เป็ นสิ งทีคนถือว่าเป็ นสิ งบังคับ
ควรปฏิบตั ิ เป็ นสิ งทีคนบูชายกย่อง และมีความสุขทีจะได้เห็นได้ฟัง ได้เป็ นเจ้าของ ค่านิยมของสังคม
จึ งเป็ นวิถีข องการจัด รู ปแบบความประพฤติ ทีมีค วามหมายต่ อบุ ค คล และเป็ นแบบฉบับของ
ความคิดทีฝังแน่นสําหรับยึดถือในการปฏิบตั ิตวั ของคนในสังคม”
ดังนี “ค่ านิ ยม”จึ งอาจหมายถึง สิ งที บุ ค คลหรื อสังคมยึด ถือเป็ นเครื องช่ ว ยตัด สิ น ใจ และ
กําหนด การกระทําของตนเอง ซึงเมือศึกษาความหมายของคําทีขึ นต้นด้วยคําว่า “นํา” ผูว้ ิจยั พบว่า
ปรากฏค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” 4 ประการ ได้แก่ ค่านิ ยมรักพระมหากษัตริ ย ์
ค่านิยมดํารงชีวิตอยูก่ บั ธรรมชาติค่านิยมความเชือทางพระพุทธศาสนา และค่านิยมเทิดทูนความเพียร
ความอดทนดังนี
7.3.1 ค่านิยมรักพระมหากษัตริย์
ประเทศไทยเป็ นประเทศมีระบบการปกครองเป็ นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข ความรัก และความจงรัก ภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัต ริ ยจ์ ึ งมีความสําคัญยิ ง ถึงแม้ว่า
กษัตริ ยไ์ ทยไม่ได้ปกครองประเทศแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเมือก่อน แต่ก็ยงั เป็ นพระมิ งขวัญ
และเป็ นทีร่ วมใจของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี พระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั ทรงพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื องในทุกด้าน โดยเฉพาะพระราชกรณี ยกิจทีพระมหากษัตริ ย ์ ทรงปฏิบตั ิจะ
เป็ นเพือประโยชน์ของประชาชน ด้วยเหตุดงั กล่าว ความรักพระมหากษัตริ ยจ์ ึงเป็ นค่านิ ยมทีสําคัญ
ของคนไทย
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จากการศึก ษาคําที ขึ นต้น ด้ว ยคําว่า “นํา” ที แสดงค่ านิ ยมรั ก พระมหากษัต ริ ย ์ เช่ น คําว่ า
“นําพระพิพฒั น์สตั ยา” อันเป็ นนําศักดิสิทธิทีใช้ดืมในเวลาถวายสัตย์ต่อมหากษัตริ ย ์ ซึงแสดงให้เห็ น
ถึงความซือสัตย์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และต่อพระมหากษัตริ ย ์
7.3.2ค่านิยมดํารงชีวติ อยู่กบั ธรรมชาติ
มนุษย์ยอ่ มมีความผูกพันอยูก่ บั ธรรมชาติในตลอดทังชีวิต ไม่ว่ามนุ ษย์จะกระทําสิ งใด ส่ วน
ใหญ่ก็มกั จะเกียวข้องกับธรรมชาติ โดยเฉพาะสิ งแวดล้อมรอบตัว ทรัพยากรธรรมชาติ นําจึงเป็ น
ทรัพยากรทีสําคัญทีสุ ดสําหรับมนุษย์ โดยเฉพาะคนไทย เนืองจากคนไทยดํารงชีวิตกับแม่นาํ ลําคลอง
อย่างใกล้ชิต ซึงนํากลายเป็ นส่วนหนึงของชีวิตคนไทย และสังคมไทย ดังนี จากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า
“นํา”ปรากฏได้ว่า คําที ขึนต้น ด้ว ยคําว่า“นํา” ทีมีความหมายเกี ยวกับธรรมชาติ มีจาํ นวนมากเช่ น
“นําป่ า” “นําใต้ดิน” และ “นําเค็ม” เป็ นต้น ซึงสะท้อนในเห็นค่านิ ยมดํารงชีวิตอยู่กบั ธรรมชาติของ
คนไทย
7.3.3 ค่านิยมความเชือทางพระพุทธศาสนา
คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงถือเป็ นปรัชญาทีสังสอน เพือทํา
ให้คนมีจิตใจดี และดํารงชีวิตอย่างมีสติ ในพระพุทธศาสนา จึงมีการจัดพิธีต่างๆ เพือถ่ายทอดความรู้
ความคิดทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี พิธีต่ างๆยังเป็ นงานอันมีค วามศักดิสิ ทธิและความมงคล
เพือทีจะแสดงความเครารพต่อสิ งศักดิสิทธิในพระพุทธศาสนา และความปรารถนาในความเชือด้วย
คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ทีสะท้อนให้เห็นค่านิ ยมความเชือทางพระพุทธศาสนาเช่น“นําพระพุทธ
มนต์” โดยมีความหมายว่า เป็ นนําทีศักดิสิ ทธ์ประกอบพิธีในพระพุทธศาสนา ซึงโดยคนในสังคมมี
ความเชือว่านําพระพุทธมนต์เป็ นนําศักดิสิทธิทีทําให้ชีวิตเกิดความสิริมงคล ดังนันคําดังกล่าวจึงอาจ
สะท้อนให้เห็นค่านิยมความเชือทางพระพุทธศาสนานันเอง
7.3.4 ค่านิยมเทิดทูนความเพียรความอดทน
ค่านิยมหนึงทีมีในสังคมไทย คือ เทิดทูนความเพียรและความอดทน ความเพียร และความ
อดทนเป็ นคุณสมบัติอนั มีค่า และเป็ นศักยภาพทีสําคัญสําหรับคนไทย และสังคม ซึงเป็ นวิถีทางทีทํา
ให้มนุษย์สามารถประสบความสําเร็ จได้ ด้วยเหตุดงั กล่าว ในสังคมไทยจึงเทิดทูนและยกย่องความ
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เพียรและความอดทนเป็ นอย่างยิงทีเดียว คําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” มีคาํ ทีสะท้อนค่านิ ยมความเพียร
และความอดทนด้วย เช่น คําว่า”นําอดนําทน” ซึงความหมายว่า ความอดทน อันเป็ นคุณลักษณะหรื อ
คุณสมบัติอย่างหนึงทีคนในสังคมไทยพึงมี เพือให้ชีวิตของตนประสบกับความสําเร็ จทังในอาชีพการ
งาน หรื อชีวิตความเป็ นอยูต่ ่างๆ ดังนันคําดังกล่าวจึงอาจสะท้อนให้เห็นคําทีขึนต้นด้วยคําว่านําได้คาํ
นิยมเทิดทูนความเพียรความอดทนด้วย
8.สรุ ปผลการศึกษา
งานวิจยั “การศึกษาคําทีขึนต้นด้วยคําว่า ‘นํา’ทีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทย”มีวตั ถุประสงค์ 3
ประการ คือ 1. เพือศึกษาลักษณะความหมายในการสร้างคําของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” 2. เพือ
ศึก ษาการจําแนกประเภทของคําที ขึ นต้น ด้ว ยคําว่า “นํา”ตามเกณฑ์ค วามหมายและ3. เพือศึก ษา
ทัศนคติและค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” โดยเก็บข้อมูลคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
ทีปรากฏในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554โดยปรากฏคําที ขึนต้น ด้วยคําว่า “นํา”
ทังหมด 189 คํา เมือคัดเลือกคําทีใช้ในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั จึงได้คดั เลือกคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
จากพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554โดยได้คดั เลือกคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”ทังหมด
104 ทีใช้ในการศึกษาครังนี
เมือศึกษาองค์ประกอบทางความหมายของคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”แต่ละคําแล้ว ผูว้ ิจยั ได้
พบลัก ษณะความหมายในการสร้ างคํา 3 ประการได้แก่ การสร้างคําด้ว ยหน่ ว ยคําที มีความหมาย
โดยตรง เช่น “นําพริ ก” การสร้างคําด้วยหน่ วยคําทีมีความหมายเชิงเปรี ยบ เช่น “นําเค็ม” และการ
สร้างคําทีเกิดความหมายใหม่ เช่ น “นําใจ” เป็ นต้นต่อจากนัน ผูว้ ิจยั จึงได้จาํ แนกประเภทของคําที
ขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” ตามเกณฑ์ความหมาย จากผลการศึกษาปรากฏว่าคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”
จําแนกได้เป็ น 7 ประเภท ได้แก่ คํา ที มีค วามหมายเกี ยวกับ อาหารการกิ น เช่ น “นําส้ ม” คําที มี
ความหมายเกียวกับยา เช่น “นําเกลือ” คําทีมีความหมายเกียวกับการประยุกต์ใช้ เช่น “นําซาวข้าว” คํา
ทีมีความหมายเกียวกับของเหลวของร่ างกาย เช่ น “นําดี” คําทีมีความหมายเกียวกับธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เช่ น “นําเค็ม” คําที มีค วามหมายเกียวกับสิ งศักดิ สิ ทธิ และความเชื อ เช่ น
“นําพระพิพฒั น์สัตยา” และคําที มีความหมายเกียวกับคุณสมบัติทีถือว่าเป็ นสาระของสิ งทีกล่าวถึง
เช่น “นําใจ”
จากข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่าคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” มีหลากหลายประเภทซึงสอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีตังไว้ จากตารางสถิติได้ปรากฏว่า คําทีมีความหมายเกียวกับอาหารการกินพบเป็ น
จํานวนมากที สุ ด รองลงมาคื อ คําที มีค วามหมายเกี ยวกับการประยุก ต์ใช้ และคําที มีค วามหมาย
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เกียวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เหตุทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะ“นํา” มีความสัมพันธ์กบั
วิถีชีวิตของคนไทยอย่างใกล้ชิด และผูกพันกับการดํารงชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่ น “นํา” จึงมี
ความสัมพันธ์กบั อาหารการกิน การประยุกต์ใช้ และธรรมชาติเป็ นอย่างมาก นอกจากนี จากค่านิ ยมที
สะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา”ปรากฏได้ว่า ค่านิยมทีสะท้อนจากคําทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” มี
4 ประการ ได้แก่ ค่านิยมรักพระมหากษัตริ ย ์ ค่านิ ยมดํารงชีวิตอยู่กบั ธรรมชาติ ค่านิ ยมความเชือทาง
พระพุทธศาสนา และค่านิยมเทิดทูนความเพียรความอดทนดังนันจากทังหมดนีจึงแสดงให้เห็นว่า คํา
ทีขึนต้นด้วยคําว่า “นํา” สามารถสะท้อนความคิด ทัศนคติ และค่านิ ยมของคนไทยได้เป็ นอย่างดี ซึง
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีตังไว้เช่นกัน
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