นางสาว สมิตานัน หนูทบั 5806612361
บทความ: ค่ านิยมและความเชื่อของสังคมไทยที่สะท้ อนผ่ านการตัง้ ชื่อร้ านค้ าในตลาดนัดสวนจตุจักร
1.บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
จากการที่ผ้ ูศึกษาเล็งเห็นถึงประเด็นความสัมพันธ์ ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลซึ่งกันและกัน
ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึงต้ องการศึกษาวิเคราะห์ชื่อร้ านค้ าซึ่งนับว่าเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถสะท้ อนโลกทัศน์
ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของเจ้ าของกิจการได้ เช่นเดียวกันกับชื่อและนามสกุลของบุคคล ส่วนสาเหตุใน
การเลื อกศึกษาที่ ตลาดนัดสวนจตุจักรนัน้ อัน เนื่ องมาจากจํ านวนร้ านค้ าในสวนจตุจักรมี จํ านวนมากกว่า
1000 ร้ านค้ า ซึ่ง เป็ นจํ านวนที่ ม ากพอต่อการเก็ บข้ อมูล อี กทัง้ ยัง เป็ นสถานที่ ที่ รวบรวมสิ น ค้ าหลากหลาย
ประเภทจากทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ ซึ่งจะทําให้
การจัด กลุ่ม ความหมายและการสะท้ อนค่า นิย มความเชื่ อ ของสัง คมไทยนัน้ ได้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ห ลากหลายและ
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและที่มาในการตังชื
้ ่อร้ านค้ าในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
1.2.2 เพื่อศึกษาความหมายของชื่อร้ านค้ าในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
1.2.3 เพื่อศึกษาโลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อที่สะท้ อนมาจากความหมายของชื่อร้ าน
1.2.4 เพื่อศึกษากลุม่ ประเภทความหมายที่นิยมนํามาใช้ ในการตังชื
้ ่อร้ านค้ า
1.3. ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ผู้ศกึ ษาจะทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากตลาดนัดจตุจกั รที่ทําการเปิ ดเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์
เท่านัน้
1.3.2 ผู้ศึกษาจะทํ าการเก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยการสุ่ม เลื อกจากทัง้ หมด 30 โครงการ โดยคละ
ประเภทสินค้ า เป็ นจํานวน 50 ชื่อ
1.3.3 ผู้ศกึ ษาจะเลือกศึกษาเฉพาะร้ านค้ าที่ใช้ ป้ายร้ านค้ าเฉพาะที่เป็ นตัวอักษรภาษาไทยหรื อตัวอักษร
ภาษาอังกฤษที่สามารถออกเสียงเป็ นคําในภาษาไทย เท่านัน้

1.4. วิธีดาํ เนินการศึกษา
1.4.1 วิธีการเก็บข้ อมูล
ผู้ศกึ ษาทําการเก็บข้ อมูลโดยการลงพื ้นที่เพื่อให้ เจ้ าของกิจการทําแบบสอบถามตามที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้
รวมไปถึงมีการสัมภาษณ์ร่วมด้ วย
1.4.2 ขันตอนในการวิ
้
เคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาจะทําการแบ่งประเภทของชื่อร้ านโดยใช้ เกณฑ์แนวคิดในการตังชื
้ ่อร้ าน จากนัน้ จึงนํามาจัด
กลุ่มความหมายและแจกแจงความถี่ และขันตอนต่
้
อมาคือจัดประเภทค่านิยมและความเชื่อของสังคมไทยที่
สะท้ อนผ่านชื่อร้ านค้ าในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
1.5. แนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึก ษาครั ง้ นี จ้ ะใช้ แ นวคิ ด อรรถศาสตร์ ช าติ พัน ธุ์ (Ethnosemantics) กล่ า วคื อ แนวคิ ด ที่ มี
จุดมุง่ หมายในการเข้ าถึงระบบปริ ชาน ซึ่งหมายถึงระบบความรู้ ความคิด มโนทัศน์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์จากการ
วิเ คราะห์ ความหมายของคําในภาษากลุ่มนัน้ โดยมี ความเชื่ อว่าภาษาที่ ใ ช้ อยู่ในกลุ่ม เหล่านัน้ จะเป็ นตัวที่
สะท้ อนวิธีการมองโลกของผู้ใช้ ภาษานันได้
้ (อํานาจ ปั กษาสุข, 2550, น. 16 )
2. แนวคิดในการตัง้ ชื่อร้ านค้ า
เนื่องจากผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าในการตังชื
้ ่อร้ านค้ านัน้ เจ้ าของกิจการจะต้ องมีแนวคิดที่ใช้ ในการตังชื
้ ่อ
และแนวคิดดังกล่าวจะทําให้ เราได้ ทราบถึงความคาดหวังของเจ้ าของที่มีตอ่ กิจการของตน
2.1 การตัง้ ชื่อโดยใช้ ช่ ือบุคคลหรื อชื่อวงศ์ ตระกูล
เนื่องจาก “ ชื่อ ” ถือเป็ นเครื่ องหมายแทนตัวบุคคลที่สามารถทําให้ ระบุถึงตัวตนได้ และคนไทยส่วน
ใหญ่เชื่อว่าชื่อสามารถกํ าหนดความเป็ นไปของชีวิตได้ ทงในทางที
ั้
่ดีและเลวร้ าย (ญาดา อรุ ณเวช อารั มภี ร,
2545, น.16) ดังนันอาจสรุ
้
ปได้ ว่าหากชื่อหรื อนามกุลของเจ้ าของกิจการนันมี
้ ความหมายเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
อยูแ่ ล้ ว จึงเป็ นเหตุนํามาสูก่ ารใช้ เพื่อตังชื
้ ่อร้ านค้ าของตน ดังจะเห็นได้ จากชื่อร้ านเป็ นจํานวน 16 ชื่อ ได้ แก่
เปรม

หรรษา

รัตน์

รัศมีสร้ อยหิน

สุนนั ท์

อุไร

ธัญชนก

แม่เอ็นดู

เกรี ยงไกร

กนกค้ าทอง

เกื ้อกูล

ปุยเมฆ

ข้ าวแกงป้าเม้ าท์

ณัชภัค
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2.2 การตัง้ ชื่อตามหลักความเชื่อในศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ ทุ ก คนเกิ ด มาพร้ อมความเชื่ อ และความศรั ท ธาในอํ า นาจของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
และสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ อีกทังศาสนาพุ
้
ทธยังเป็ นศาสนาประจําชาติซึ่งมีผ้ นู บั ถือถึง
ร้ อยละ 95 ของจํานวนประชากรในประเทศไทย (ศาสนากับสังคมไทย, 2554) ดังนันอิ
้ ทธิพลของศาสนาและ
ความเชื่อในสิ่งศักดิส์ ิทธิ์จงึ ส่งอิทธิพลต่อการนําชื่อเรี ยกสิ่งเหล่านันมาตั
้
งเป็
้ นชื่อร้ านของตน ดังจะเห็นได้ จากชื่อ
ร้ านเป็ นจํานวน 4 ชื่อ ได้ แก่
พิฆเนศผัดไท

ศรัทธา

สาธุ

มงคล

2.3 การตัง้ ชื่อตามความคาดหวังของเจ้ าของกิจการ
เนื่ องจากในการประกอบธุร กิ จ ผู้ค้าย่อมมี ความคาดหวังในการได้ รั บผลตอบแทนจากการทํ าการ
ค้ าขายเป็ นสําคัญอยู่แล้ ว ซึ่งความคาดหวัง หมายถึง ความรู้ สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรื อการ
คาดการณ์ ต่อเหตุการณ์ในอนาคต ที่ม่งุ หวังให้ บุคคลหรื อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้ องดําเนินไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความคาดของตน (ชิษณุกรม พรภาณุวิชญ์, 2540, น.6) ดังนันความคาดหวั
้
งดังกล่าวจึงนํามาสู่การนํามาใช้ ตงั ้
ชื่อร้ านของตน ดังจะเห็นได้ จากชื่อร้ านเป็ นจํานวน 13 ชื่อ ได้ แก่
ถุงเงินถุงทอง
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2.4 การตัง้ ชื่อให้ มีเอกลักษณ์ และโดดเด่ น
การใช้ ชื่อร้ านที่มีความหมายไปในทิศทางลบ ถือเป็ นแนวทางในการสร้ างความน่าสนใจแก่ร้านค้ าได้
เนื่องจากทําให้ ผ้ ทู ี่พบเห็นนันต้
้ องหยุดคิดไปกับชื่อร้ านของเรา ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ ง่ายต่อการจดจําและสร้ าง
เอกลักษณ์ให้ กบั ร้ านค้ า (พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์ , 2560, น. 154) ดังจะเห็นได้ จากชื่อร้ านจํานวน 3 ชื่อ ดังนี ้
วุน่ วาย

ฝุ่ นตลบ

จัดจ้ าน
2.5 การตัง้ ชื่อโดยใช้ แหล่ งกําเนิดของสินค้ าหรือทําเลที่ตงั ้ ร้ านค้ า
เนื่องจากการบอกถึงแหล่งกําเนิดหรื อแหล่งที่มาของสินค้ านันสามารถสร้
้
างความมัน่ ใจในคุณภาพของ
สินค้ าต่อผู้บริ โภคได้ อย่างในกรณีของชื่อร้ าน มัดหมี่สรุ ิ นทร์ นนั ้ เจ้ าของกิจการอาจต้ องการสร้ างความมัน่ ใจใน
คุณภาพของสินค้ าของตนจึงนําชื่อจังหวัดที่เป็ นแหล่งผลิตสินค้ ามาเป็ นส่วนประกอบในการตังชื
้ ่อร้ าน เพราะ
จังหวัดสุรินทร์ มีความชํานาญในการทอผ้ ามาเป็ นเวลานาน อีกทังผ้
้ าไหมของจังหวัดดังกล่าวยังมีเอกลักษณ์
โดดเด่นกว่าที่อื่น (มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ , 2558) และใน
ส่วนของการใช้ ทําเลที่ตงมาเป็
ั้
นส่วนประกอบในการสร้ างชื่อร้ านนัน้ อาจเป็ นเพราะตลาดนัดสวนจตุจกั รมีพื ้นที่
กว้ างขวาง มีทัง้ หมด30 โครงการ (ศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย, แผนที่ตลาดนัดสวน
จตุจกั ร) ดังนัน้ ผู้ประกอบการบางรายจึงต้ องการระบุสถานที่ตงของร้
ั้
านให้ ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการค้ นหา อาทิ
ร้ านเสต็กริมรัว้ ดังจะเห็นได้ จากชื่อร้ านค้ าจํานวน 4 ชื่อ ได้ แก่
มัดหมี่สรุ ิ นทร์

เสต็กริ มรัว้

ไอติมหม้ อไฟยศเส

เสต็กกรุงเก่า

2.6 การตัง้ ชื่อโดยใช้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษในการสะกดคําภาษาไทย
เนื่องจากตลาดนัดสวนจตุจักรมี ชาวต่างชาติเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมาก ดังนันการใช้
้
เพียงตัวอักษรภาษาไทยในการเขี ยนป้ายชื่อร้ านนัน้ นับเป็ นอุปสรรคต่อนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ส่ง ผลให้
เจ้ าของกิจการจึงหันมาใช้ ตวั อักษรภาษาอังกฤษในการสะกดคําในภาษาไทยแทน เนื่องจากภาษาอังกฤษถือ

เป็ นภาษาที่สองของหลายๆประเทศและยังเป็ นภาษาสากลของโลกอีกด้ วย (Lee Kuan Yew เรี ยบเรี ยงโดย
อาร์ จนา ปานกาญจโนภาส, 2558) ดังจะเห็นได้ จากชื่อร้ านจํานวน 5 ชื่อ ได้ แก่
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2.7 การตัง้ ชื่อร้ านตามลักษณะสินค้ า
จากการสัมภาษณ์ เจ้ าของกิ จการบางกลุ่มทําให้ ทราบว่ากลวิธีในการตังชื
้ ่อร้ านที่ดึงดูดความสนใจ
ลูกค้ าได้ นนั ้ ไม่เพียงแต่เกิดจากการตังชื
้ ่อให้ แปลกและโดดเด่นเพียงเท่านัน้ หากแต่เป็ นการใช้ คําง่ายๆสันๆที
้ ่มี
ความหมายโดยตรงสื่อถึงลักษณะหรื อประเภทของสินค้ าเหล่านัน้ ได้ เลย ดังจะเห็นได้ จากชื่อร้ านค้ าจํานวน
5 ชื่อ ได้ แก่
คําหวาน

ไอติมโบราณ

ขายเสื ้อนะ

ร้ านเล่า(เหล้ า)

เบ็ดเตล็ด

3. การจัดกลุ่มความหมาย
เนื่องจากภาษาสามารถสะท้ อนความคิดและวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งได้ และคํากับความหมายก็เป็ น
สิ่ง ที่ ไม่ส ามารถแยกออกจากกันได้ เลย ดัง นัน้ ผู้ศึกษาจึงนํ ารายชื่ อร้ านค้ าทัง้ หมด 50 รายชื่ อมาจัดกลุ่ม
ความหมายเพื่ อ ที่ จ ะวิ เ คราะห์ ว่ า กลุ่ม ความหมายใดได้ รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ในการนํ า มาตัง้ ชื่ อ ร้ านค้ า
โดยที่ในบางกรณี ผ้ ูศึกษาจะขอวิเคราะห์จําแนกความหมายของแต่ละหน่วยคําย่อย เนื่องจากชื่อร้ านบางชื่อ
เกิดจากการประสมคําที่มีหลายความหมายเข้ าด้ วยกัน โดยจะใช้ วิธีการใส่เครื่ องหมายนขลิขิต ( ) ในหน่วยคําที่
ไม่ไ ด้ มี ความเกี่ ยวข้ องในกลุ่ม ความหมายนัน้ ดัง นัน้ วิธี การวิเ คราะห์ เ ช่นนี จ้ ะทํ าให้ จัดกลุ่ม ความหมายได้
ละเอียดถี่ถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

จากการวิเคราะห์ความหมายของชื่อร้ านค้ าทังหมด
้
50 ชื่อ สามารถจําแนกความหมายได้ 7 กลุม่ ดังนี ้
3.1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความเชื่อทางศาสนา
กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์ชื่อร้ านแล้ วพบว่าความหมายนันสื
้ ่อถึงมงคลแก่ชีวิต อีกทังยั
้ งหมายถึงความเชื่อ
ในเทพเจ้ าและหลักธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้ วย ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างเหล่านี ้
อาทิ มงคล มีความหมายว่า เหตุที่มาซึ่งสิริและความเจริ ญมาสู่และป้องกันไม่ให้ สิ่งที่เลวร้ ายมากลํ ้ากราย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 829)
สาธุ มีความหมายว่า ดีแล้ ว ชอบแล้ ว เป็ นคําที่พระสงฆ์เปล่งวาจาเพื่อยืนยันหรื อรับรองพิธีทางศาสนา
ที่กระทําไป (คําว่าสาธุกบั อนุโมทนา, 2550)
ศรัทธา มีความหมายว่า ความเชื่อ ความเลื่อมใส (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น.1093)
พิฆเนศ(ผัดไท) มีความหมายว่า ชื่อเทพองค์หนึ่ง หากบูชาแล้ วจะป้องกันความขัดข้ องที่จะเกิดขึ ้นได้
(เรื่ องน่ารู้สนๆเกี
ั ้ ่ยวกับพระพิฆเนศ, ม.ป.ป.)
Tathata อ่านว่า ตถตา มาจากคําของท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งแปลว่า มันเป็ นเช่นนันเอง
้ (ตถตา อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา, 2553)
3.2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความรํ่ารวยและความเจริญรุ่ งเรื อง
กล่าวคือ เมื่ อวิ เคราะห์ ความหมายพบว่าสื่อถึง ความมั่ง คัง่ รํ่ ารวย โดยส่วนใหญ่ จะใช้ คําศัพ ท์ ที่
เกี่ยวข้ องกับ ทอง เงินตรา และสิ่งมีคา่ ทังหลาย
้
อีกทังยั
้ งหมายรวมถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของกิจการ ดังจะเห็น
ได้ จากตัวอย่างเหล่านี ้
อาทิ ถุง เงิ น ถุ ง ทอง คํ า นี เ้ ป็ นการสร้ างคํ า ในลั ก ษณะการประสมคํ า ดัง นัน้ ผู้ ศึ ก ษาจะวิ เ คราะห์ จ าก
ความหมายในแต่ละหน่วยคําย่อย กล่าวคือ
ถุง มีความหมายว่า เครื่ องใช้ สําหรับใส่สิ่งของ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น.494)
เงิ น มี ความหมายว่า วัตถุที่ใช้ ในการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542,
น.280)
ทอง มี ค วามหมายว่ า ธาตุแ ท้ ช นิ ดหนึ่ง เนื อ้ แน่น มาก สี เ หลื อ งเปล่ง ปลั่ง เป็ นโลหะที่ มี ค่า
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น.508)
ดังนันอาจสรุ
้
ปได้ วา่ ถุงเงินถุงทอง หมายถึง วัตถุในการบรรจุสิ่งของที่มีคา่

ด้ ายเงินด้ ายทอง คํานี ้เกิดจากการเล่นคําพ้ องเสียงในคําว่า ด้ าย กับ ได้ เนื่องจากร้ านนี ้จําหน่ายสินค้ า
ประเภทผ้ า ไหมที่ ใ ช้ ด้ า ยเป็ นส่ ว นประกอบสํ า คัญ ในกระบวนการการผลิ ต ดัง นัน้ ชื่ อ ร้ านจึ ง มี
ความหมายว่า การได้ รับสิ่งของที่มีคา่
ทํามาค้ าขึ ้น คํานี ้เป็ นสํานวนไทย มีความหมายว่า ความเจริญรุ่งเรื องในการค้ า (สํานวนไทย, ม.ป.ป.)
ไหลมาเทมา มีความหมายว่า มีเงินเข้ ามาอย่างไม่คาดสาย (สํานวนไทย, ม.ป.ป.)
รัตน์ มีความหมายว่า แก้ วที่ถือว่าวิเศษและมีคา่ มาก
3.3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความสวยงาม
กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์แล้ วพบว่ามีความหมายสื่อถึงความสวยงาม ในที่นี่กล่าวถึงความสวยงามของ
สินค้ า ดังจะเห็นได้ จากชื่อร้ านเหล่านี ้
อาทิ Chuanpitsamai อ่านว่า ชวนพิสมัย เป็ นคําประสมระหว่างคําว่า ชวน กับ พิสมัย กล่าวคือ
ชวน มีความหมายว่า จูงใจ โน้ มนํา ชักนํา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น.348)
พิสมัย มีความหมายว่า ความชื่นชม น่ามอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น.792)
ดังนันอาจสรุ
้
ปได้ วา่ ชวนพิสมัยหมายถึง น่ามอง น่าชื่นชมในความสวยงาม เพราในกรณีนี ้ร้ านค้ าที่ใช้
ชื่อ Chuanpitsamai นันจํ
้ าหน่ายสินค้ าประเภทเครื่ องประดับของผู้หญิงที่ไว้ ใส่เพื่อความสวยงาม
3.4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความสุขและความสนุกสนาน
กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์ความหมายแล้ วพบว่าสื่อถึงความสุขสําราญ ความสนุกสนานและความบันเทิง
ใจ ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างเหล่านี ้
อาทิ หรรษา มีความหมายว่า ความรื่ นเริ ง ความยินดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 1267)
เปรม มีความหมายว่า ความสบาย รื่ นเริง อิ่มใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 , น. 709)
สุนนั ท์ มีความหมายว่า เป็ นที่ยินดี น่าสบาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 1205)
3.5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งไม่ ดีและไม่ พงึ ประสงค์
กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์ความหมายแล้ วพบว่าสื่อไปในทิศทางลบ ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างเหล่านี ้
อาทิ วุน่ วาย มีความหมายว่า ไม่สงบ เอาเป็ นธุระมากเกินไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 1084)
ฝุ่ นตลบ เป็ นสํานวน มีความหมายว่า เคลื่อนไหวด้ วยความอลหม่าน (สํานวนไทย, ม.ป.ป.)
จัดจ้ าน มีความหมายว่า ปากกล้ า ปากจัด

3.6 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประเภทของสินค้ าและสถานที่
กล่าวคือ เมื่ อวิเคราะห์ความหมายแล้ วพบว่าสื่อถึงลักษณะและประเภทของสินค้ า ยกตัวอย่างเช่น
ประเภทอาหาร ประเภทเสื ้อผ้ า เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งหมายรวมถึงภาชนะที่ใช้ บรรจุสินค้ าและชื่อสถานที่ เช่น ชื่อ
จังหวัด ชื่อถนน ชื่อซอย เป็ นต้ น ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างเหล่านี ้
อาทิ มัดหมี่(สุรินทร์ ) มีความหมายว่า กรรมวิธีในการทอผ้ าอย่างหนึ่ง เอาผ้ ามัดด้ ายไหมแล้ วย้ อมสี และยัง
เป็ นคําที่ใช้ เรี ยกผ้ าที่ทอด้ วยกรรมวิธีเหล่านี ้
หมูยา่ งนํ ้าผึ ้ง(แม่สมุ ณฑา) มีความหมายว่า หมูอบนํ ้าผึ ้งที่ผา่ นกรรมวิธีปรุงให้ สกุ โดยวางไว้ เหนือไฟ
(พิ ฆ เนศ)ผัดไท มี ความหมายว่า อาหารคาวอย่างหนึ่ง ใช้ ก๋วยเตี๋ ยวเส้ น เล็ กผัดกับเครื่ องปรุ ง มี นํ า้
มะขามเปี ยก เต้ าหู้เหลือง กุ้งแห้ งกุ้งสด เป็ นต้ น
ไอติมหม้ อไฟยศเส เกิดจากการประสมคําระหว่าง ไอติม กับ หม้ อไฟ กล่าวคือ
ไอติม มีความหมายว่า ของกินที่ทําด้ วยนํ ้า หวาน กะทิ หรื อนม
หม้ อไฟ มีความหมายว่า ภาชนะชนิดหนึ่งทําด้ วยโลหะ รูปทรงคล้ ายชาม ตรงกลางมีกระบอก
สูงขึ ้นมาจากก้ นหม้ อที่มีถ่ายติดไฟ
ยศเส หมายถึง ชื่อซอย ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแขวง วัดเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเมตตาและการช่ วยเหลือ
กล่ า วคื อ เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว พบว่ า ความหมายสื่ อ ถึ ง การสนับ สนุน ช่ ว ยเหลื อ ดัง จะเห็ น ได้ จ าก
ตัวอย่างเหล่านี ้
อาทิ อุ้มชู มีความหมายว่า ประคับประคอง เลี ้ยงดูอย่างยกย่อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 1388)
(แม่)เอ็นดู มีความหมายว่า มีใจรักใคร่ ปรานี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น.1393)
จากกลุ่มความหมายของชื่อร้ านค้ าทัง้ 7 กลุ่ม ดังกล่าวข้ างต้ น สารถสรุปกลุ่มความหมายที่นิยมใช้ ใน
การตังชื
้ ่อร้ านในตลาดนัดสวนจตุจกั รจากมากไปน้ อย ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางแสดงความถี่และค่ าเฉลี่ยร้ อยละของกลุ่มความหมายชื่อร้ านค้ าในตลาดนัดสวนจตุจักร
กลุ่มความหมาย
ความถี่
ความรํ่ ารวยและความเจริ ญรุ่งเรื อง
ประเภทของสินค้ าและสถานที่
ความมงคลและความเชื่อใน
ศาสนา

18
11
8

ค่ าเฉลี่ยร้ อยละ
36
22
16

ความสุขและความสนุกสนาน
ความเมตตาและการช่วยเหลือ
ความสวยงาม
สิ่งที่ไม่ดีและไม่พงึ ประสงค์
รวม

4
3
3
3
50

8
6
6
6
100

จากตารางแสดงให้ เห็นว่ากลุ่มความหมายที่ได้ รับความนิยมสูงสุดคือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความ
รํ่ ารวยและความเจริ ญรุ่ งเรื อง พบร้ อยละ 36 รองลงมาคือกลุ่มความหมายที่เกี่ยวข้ องกับประเภทสินค้ าและ
สถานที่ พบร้ อยละ 22 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความมงคลและความเชื่อในศาสนา พบร้ อยละ 16 กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับความสุข พบร้ อยละ 8 และสามลําดับสุดท้ ายคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความสุข ความ
สนุกสนาน กลุม่ ความหมายเกี่ยวกับความสวยงาม และกลุม่ ความหมายเกี่ยวกับสิ่งไม่ดี ไม่พึงประสงค์ พบร้ อย
ละ 6 เท่ากัน
4. ค่ านิยมและความเชื่อของสังคมไทยที่สะท้ อนผ่ านความหมายจากชื่อร้ านค้ า
จากการจัดกลุม่ ความหมายชื่อร้ านค้ าในสวนจตุจกั รทัง้ 7 กลุม่ นัน้ สามารถสะท้ อนค่านิยมและความ
เชื่อของสังคมไทย ได้ 6 ประการ ดังนี ้
4.1 ความเชื่อในพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กล่าวคือ จากตัวอย่างชื่อร้ านค้ าเหล่านี ้ อาทิ ศรัทธา สาธุ พิฆเนศ เป็ นต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าสังคมไทย
นันให้
้ ความสําคัญกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็ นอย่างมาก เนื่องจากสําหรับคนไทยแล้ วศาสนาเป็ นอีกหนึ่ง
สถาบันที่สําคัญ โดยเรายอมรับนับถื อศาสนาพุทธให้ เป็ นศาสนาประจําชาติแต่ก็ยงั คงเปิ ดกว้ างให้ แก่ศาสนา
อื่นๆด้ วย เช่น ศาสนาคริ สต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู เป็ นต้ น(ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการดําเนินชีวิต,
ม.ป.ป.) ซึง่ ความสําคัญของศาสนามีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยเป็ นอย่างมาก อาทิ การยึดถือศีลห้ าเป็ น
หลักในการดําเนินชีวิต และการอุปสมบทของผู้ชายที่ต้องทําเมื่อมีอายุครบ 20 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากความศรัทธาและใฝ่ เรี ยนรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา แต่ในประเทศไทยการอุปสมบทได้ กลายมา
เป็ นประเพณีอนั ดีงามที่สงั คมไทยยึดถือปฏิบตั สิ ืบต่อกันมา ดังนันก็
้ จะมีกลุ่มคนบางส่วนที่บวชเพียงเพื่อหวังจะ
ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะเชื่อว่าการบวชนันเป็
้ นบุญกุศลที่ใหญ่หลวงยิ่งนักจนสามารถทําให้ พ่อแม่นนได้
ั้
เกาะชายผ้ าเหลืองขึ ้นสวรรค์ได้ แต่ในแง่ของศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ านันก็
้ ปรากฏให้ เห็น
ได้ ชดั เจนเช่นกัน จากการลงพื ้นที่สํารวจตลาดนัดจตุจกั ร พบว่ามีร้านค้ าเป็ นจํานวนมากมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของกิ จการ อาทิ การบูชานางกวัก พระพิฆเนศ ฮกลกซิ่ว แมวกวัก ปี เซียะ พญาเต่า
ไซเงินไซทองดักทรั พย์ กุมารทองและตุ๊กตาลูกเทพ เป็ นต้ น อีกทัง้ ยังพบศาลตังอยู
้ ่ในบริ เวณจุดกึ่งกลางของ
ร้ านค้ าทังหลายและจะมี
้
ผ้ คู นแวะเวียนมากราบไหว้ ถวายนํ ้าแดง เพื่อขอให้ ยอดขายเป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้
ตังเอาไว้
้
4.2 ค่ านิยมเกี่ยวกับสถาบันครอบครั ว
กล่าวคือ จากตัวอย่างชื่อร้ านค้ าที่ผ้ ศู กึ ษาได้ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล แสดงให้ เห็นว่าในการสร้ างชื่อ
ร้ านค้ านัน้ นิยมใช้ คําเรี ยกญาติมาเป็ นส่วนประกอบ อาทิ แม่เอ็นดู ข้ าวแกงป้าเม้ าท์ หมูย่างนํ ้าผึ ้งแม่สมุ ณฑา
และเฮี ยสํ าราญ เป็ นต้ น ซึ่ง สะท้ อนให้ เห็ นว่าสังคมไทยให้ ความสํ าคัญกับสถาบันครอบครั วเป็ นอย่างมาก
อาจเป็ นเพราะลักษณะครอบครัวในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวขยาย กล่าวคือ เป็ นครอบครัวที่
ประกอบด้ วยครอบครัวเดี่ยวและญาติพี่น้อง อาศัยอยู่ภายใต้ ชายคาหรื ออาณาเขตบริ เวณเดียวกัน (สุพตั รา
สุภาพ,2536,น.36) ลักษณะครอบครัวเช่นนี ้สมาชิกภายในครอบครัวจะมีความใกล้ ชิด สนิทกลมเกลียว รักใคร่
ปรองดอง ซึง่ จะเห็นได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นในสังคมชนบท
นอกจากนี ้ยังพบชื่อร้ านค้ าหลายจํานวนที่ใช้ ชื่อบุคคลและชื่อวงศ์ตระกูลในการตังชื
้ ่อร้ านค้ า เนื่องจาก
เชื่อว่าชื่อของตนที่ ได้ มาจากการเลื อกสรรของพ่อแม่นนั ้ ย่อมดีที่สุด ดังที่ สรวงมณฑ์ สิทธิ สมาน กล่าวไว้ ว่า
เป็ นธรรมดาที่พ่อแม่ทกุ คนจะปรารถนาให้ ลกู ได้ รับแต่สิ่งที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู (ทักษะชีวิตของลูกสร้ างได้ โดยมือพ่อ
แม่, ม.ป.ป.) ดังนันหากชื
้
่อที่ผา่ นการคัดสรรมาอย่างดีจากผู้เป็ นพ่อเป็ นแม่นนมี
ั ้ ความหมายเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
อยูแ่ ล้ ว จึงเป็ นเหตุผลให้ เจ้ าของนํามาใช้ เป็ นชื่อกิจการเสียด้ วยเลย เพราะมุง่ หวังว่าความหมายมงคลในชื่อของ
ตนและชื่อวงศ์ตระกูลนันจะนํ
้ าพามาสูค่ วามเจริญรุ่งเรื่ องของกิจการได้
4.3 ค่ านิยมเกี่ยวกับฐานะที่ม่ ังคั่งและรํ่ารวย
กล่าวคื อ กลุ่มความหมายที่ ได้ รับความนิยมมากที่สุดในการตัง้ ชื่อร้ านค้ านัน้ คือ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับความรํ่ ารวยและความเจริ ญรุ่งเรื อง พบร้ อยละ36 อาทิ ไหลมาเทมา ทํามาค้ าขึ ้น พันล้ าน เป็ นต้ น ซึ่ง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สัง คมไทยให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความรํ่ า รวยเป็ นอัน ดับ ต้ น ๆ ดัง จะเห็ น ได้ จ าก ค่า นิ ย มใน
สังคมไทยที่จะยกย่องคนที่มีฐานะและให้ คํานิยามว่าบุคคลเหล่านี ้คือผู้ที่ประสบความสําเร็ จในชีวิต เพราะเรา
เชื่อว่าความสมบูรณ์แบบในชีวิตจะต้ องมีเงินเป็ นปั จจัยหลัก อาจเป็ นเพราะสภาพสังคมของเราล้ วนแต่ต้องใช้
เงินในการดํารงชีวิต (ศาสตร์ แห่งความรํ่ ารวย, 2557) ซึ่งอาจสรุปได้ ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนที่รวยก็คือคนที่มี
ชีวิตที่สมบูรณ์ เพียบพร้ อมและมีความสุข
นอกจากนี ข้ ่าวที่ ปรากฏในสัง คมก็ แสดงให้ เ ห็ น ว่าอํ านาจของเงิ น เป็ นสิ่ง ที่ คนไทยให้ ค วามสํ าคัญ
เนื่องจากหลายครัง้ เงินคือสิ่งที่สามารถทําให้ ผิดกลายเป็ นถูกได้ ดังคําที่ว่า “ คุกเมืองไทยมีไว้ ขงั คนจนและคน
ด้ อยโอกาสเท่านัน้ ” (ไทยโพสต์, 2559) นอกจากนันเกิ
้ ดผล แก้ วเกิด ทนายความชื่อดัง กล่าวว่า เงินถือเป็ น

สัจธรรมของชีวิต แม้ จะไม่ได้ เปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมได้ ในทางตรงแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ใน
ทางอ้ อม (โพสต์ทเู ดย์ , 23 มีนาคม 2559)
ดังนันจึ
้ งไม่ใช่เรื่ องแปลกอะไรหากทุกคนจะพยายามขวนขวายหาวิธีให้ ตวั เองนันกลายเป็
้
นคนรํ่ ารวย
เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม รวมไปถึงเพิ่มโอกาสให้ ตนเองได้ พบเจอกับความสุข
4.4 ค่ านิยมเกี่ยวกับความสุขและความสนุกสนาน
กล่า วคื อ จากตัว อย่ า งชื่ อร้ านค้ า เหล่า นี ้ อาทิ เปรม หรรษา เป็ นต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า คนไทยให้
ความสําคัญกับความสุขและความสนุกสนานในชีวิต ดังจะเห็นได้ จาก ไม่ว่าจะเป็ นในสังคมชนบทหรื อสังคม
เมือง เราจะเห็นความสนุกสนานแฝงอยู่ในประเพณี การละเล่น ของสังคมไทย อาทิ ประเพณีสงกรานต์ งาน
แต่ง งานบวช หรื อพิธีมงคลต่างๆ (สุพตั รา สุภาพ,2536,น.16) อีกทังในประเทศไทยได้
้
มีการสํารวจสุขภาพจิต
ประชากรในประเทศอีกด้ วย จากสถิติพบว่า ในปี 2558 คะแนนเฉลี่ยของคนไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไปอยู่ที่ 31.44
คะแนน ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาตรฐาน (การสํารวจสุขภาพจิตของคนไทย, 2559)
4.5 ค่ านิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก
กล่าวคือ ในการตังชื
้ ่อร้ านค้ าในตลาดนัดสวนจตุจกั รพบว่ามีการใช้ ตวั อักษรภาษาอังกฤษในการสะกด
คําภาษาไทย อาทิ Sawaddee oomchoo เป็ นต้ น ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าคนไทยให้ ความสําคัญกับภาษาอังกฤษ
เป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ จากวิชาภาษาอังกฤษกลายเป็ นวิชาพื ้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
มี ก ารเริ่ ม เรี ย นตัง้ แต่ร ะดับ อนุบ าลไปจนถึ ง ระดับ มหาวิ ท ยาลัย (นโยบายการปฏิ รู ป การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ, 2557) ยิ่งไปกว่านัน้ ในระดับของการทํางาน บางสายอาชีพระบุไว้ ว่าคุณสมบัติในการรั บเข้ า
ทํางานนันจะต้
้
องมีการวัดระดับความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษและผลจะต้ องได้ ในระดับดีจนถึงดีมาก
มิเช่นนัน้ ก็ จะไม่พิจารณารั บเข้ าทํ างาน ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่ประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียนซึง่ มีภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกทัง้ 10 (เหตุผล
ที่คนทํางานไม่สนใจภาษาอังกฤษไม่ได้ แล้ ว, 2554)
4.6 ค่ านิยมเกี่ยวกับความสวยงาม
กล่าวคือ จากตัวอย่างชื่อร้ านค้ าเหล่านี ้ ชวนพิสมัย รสนิยม เป็ นต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าสังคมไทยนันให้
้
ความสําคัญกับสิ่งสวยงาม ดังจะเห็นได้ ชดั เจนในสังคมปั จจุบนั ที่คนให้ ความสําคัญกับภาพลักษณ์ภานอกเป็ น
อย่างมาก เพราะเชื่อว่าภาพลักษณ์ที่ดดู ีจะนํามาซึ่งโอกาสดีๆหลายอย่างในชีวิต ดังนันในปั
้
จจุบนั จึงพบเห็น
สถาบันเสริ มความงามเกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมาก จํานวนที่เพิ่มขึ ้นแสดงให้ เห็นถึงความสนใจของคนไทยที่ให้ การ
ตอบรับและเข้ าไปใช้ บริ การเหล่านี ้ อีกทังสมาคมศั
้
ลยกรรมเสริ มความงามนานาชาติเปิ ดเผยว่าแนวโน้ มการ
ทําศัลยกรรมใน 25 ประเทศ พบว่าประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 20 ของโลก แต่ธุรกิจศัลยกรรมในไทยนันมี
้

มูลค่าถึง 14,000 ล้ านบาทและมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ10 ต่อปี (บทความวิชาการเรื่ องปั ญหาค่านิยมกับ
การทําศัลยกรรมในไทย, 2556)
สรุป
กล่าวโดยสรุ ปในการตังชื
้ ่อร้ านค้ าในตลาดนัดสวนจตุจักรเจ้ าของกิจการมีแนวคิดในการตังชื
้ ่ อร้ าน
ทัง้ หมด 7 แนวคิด ได้ แก่ การใช้ ชื่อบุคคลหรื อวงศ์ตระกูล การตังชื
้ ่อตามหลักความเชื่อทางศาสนาและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ การตังชื
้ ่อตามความคาดหวัง การตังชื
้ ่อให้ มีเอกลักษณ์ โดดเด่น การตังชื
้ ่อโดยใช้ แหล่งกํ าเนิดของ
สินค้ าและทําเลที่ตงของร้
ั้
านค้ า การตังชื
้ ่อโดยใช้ ตวั อักษรภาษาอังกฤษ และลําดับสุดท้ ายคือการตังชื
้ ่อตาม
ลักษณะสินค้ า
จากแนวคิดในการตังชื
้ ่อร้ านดังที่กล่าวมาข้ างต้ นสามารถนํามาจัดกลุ่มความหมายได้ ทงหมด
ั้
7 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุ่มความหมายเกี่ ยวกับสิริมงคลและความเชื่อทางศาสนา กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความรํ่ ารวยและ
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง กลุ่มความหมายเกี่ ยวกับความสวยงาม กลุ่มความหมายเกี่ ยวกับความสุขและความ
สนุกสนาน กลุม่ ความหมายเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีและไม่พงึ ประสงค์ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประเภทของสินค้ าและ
สถานที่ และสุดท้ ายคือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเมตตาและการช่วยเหลือ ซึ่งกลุ่มความหมายที่พบมาก
ที่สุดได้ แก่ กลุ่มความหมายเกี่ ยวกับความรํ่ ารวยและความเจริ ญรุ่ งเรื อง ซึ่งสาเหตุอาจเป็ นเพราะในการทํ า
กิจการ เจ้ าของกิ จการย่อมคาดหวังให้ ตนได้ ผลตอบแทนที่มากพอเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้เพื่อที่จะสามารถนําไปสู่
ความรํ่ ารวยและความเจริ ญรุ่งเรื องต่อไป
จากกลุ่ม ความหมายทัง้ 7 กลุ่ม สามารถสะท้ อ นค่า นิ ยมและความเชื่ อ ของสัง คมไทยได้ ทัง้ หมด
6 ประการดัง นี ้ ความเชื่ อในพุท ธศาสนาและสิ่ ง ศักดิ์สิ ท ธิ์ ค่านิ ย มเกี่ ยวกับการให้ ค วามสํ าคัญ กับสถาบัน
ครอบครั ว ค่ า นิ ย มเกี่ ย วกั บ ฐานะที่ มั่น คงและรํ่ า รวย ค่ า นิ ย มเกี่ ย วกั บ ความสุ ข และความสนุ ก สนาน
ค่านิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกและค่านิยมเกี่ยวกับความสวยงาม
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