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 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสํานวนไทย ศึกษา

เปรียบเทียบความหมายและวิธีการใช้สํานวนพม่ากับสํานวนไทย และศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนทาง

ธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ผูว้ิจยัศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะสาํนวนพม่ากบัสํานวนไทยที

รวบรวมไดจ้ากหนังสือสํานวนพม่าและสํานวนไทยและไดต้รวจสอบกบัผูบ้อกภาษาทงั 2 ภาษาแลว้ว่ายงัเป็น

สาํนวนทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัจาํนวน 1,135 สาํนวน แบ่งเป็นสาํนวนพม่า 558 สาํนวน และสาํนวนไทย 577  สาํนวน 

 ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทวัไปของสาํนวนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. โครงสร้างของสํานวน

พม่ากบัสาํนวนไทย และ 2. ลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ดา้นโครงสร้างของสาํนวนผูว้ิจยัแบ่ง

โครงสร้างของสาํนวนเป็นตอนๆ โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนือความในสาํนวนเป็นเกณฑ์การแบ่งตอน

พบว่า  สํานวนพม่ามีเนือความตงัแต่ 1–4 ตอน เนือความของสํานวนแต่ละตอนมีโครงสร้างเป็นคาํ วลี และ

ประโยค ส่วนสาํนวนไทยมีเนือความตงัแต่ 1–2 ตอน เนือความของสาํนวนแต่ละตอนมีโครงสร้างเป็นคาํ วลี และ

ประโยคเหมือนกนั  

ส่วนการศึกษาลกัษณะการใชค้าํในสํานวนพม่ากบัสํานวนไทยพบว่า ลกัษณะการใชค้าํในสํานวน

พม่าและสาํนวนไทยมีทงัทีเหมือนและแตกต่างกนั ลกัษณะการใชค้าํทีเหมือนกนัมี  ประการ คือ 1. การใชค้าํซํา

กนั 2. การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั 3. การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนั 4. การใชค้าํ

สัมผสักนั และ 5. สาํนวนทีไม่มีการใชค้าํสัมผสั ส่วนลกัษณะการใชค้าํทีแตกต่างกนั คือ สํานวนพม่ามีการใชค้าํ

รหสั ในทีนีหมายถึงสาํนวนทีมีความหมายไม่ตรงตวัอกัษร เป็นเพียงการนาํคาํมาเรียงต่อกนัเพือให้จาํง่ายเท่านัน 

แต่ตอ้งตีความหมายของสาํนวนอีกชนัหนึง การใชค้าํรหสัจึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีปรากฏในสาํนวนพม่าเท่านนั  

การศึกษาเปรียบเทียบความหมายและวิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสํานวนไทย ผูว้ิจัยแบ่งการศึกษาตาม

การจดักลุ่มทางความหมายออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึง

กนั และ 2. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนั จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่า

และสาํนวนไทยส่วนใหญ่นาํการกระทาํของมนุษยม์าเปรียบเทียบ และใชใ้นเชิงตกัเตือนสังสอน 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยพบว่า 

สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยส่วนใหญ่จะสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพทางธรรมชาติและสภาพวิถีชีวิตของสังคมพม่าและ

สังคมไทยทีคลา้ยคลึงกนั ไม่ว่าจะเป็นโลกทศัน์ ค่านิยม สภาพสังคม วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของ

คนในสังคม การศึกษาสาํนวนของสังคมใดจึงเป็นการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจความคิดของคนในสังคมนนัดว้ย 
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 The purpose of this study is to compare the common features of Burmese and Thai 
idioms, their meanings and usages, and their reflections of the nature and ways of life in each 
society. The researcher compares 1,135 idioms in total, of which 588 are Burmese and 577 are 
Thai. The idioms used in this study are collected from idiom books, and have been confirmed by 
native speakers of both languages to be used in the present. 
 As the study findings show, the common features of Burmese and Thai idioms can be 
categorized into, first, the idiom structure and, second, the word usage. The researcher classifies the 
idiom structure into different types according to the completion of content. Here, the study shows that 
Burmese idioms are usually comprised of between one to four parts of content, while Thai idioms 
are usually made up of one to two parts of content. In both Thai and Burmese idioms, each part of 
content consists of words, phrases and sentences.  
 In regards to the word usage in Burmese and Thai idioms, the research reveals both 
similarities and differences. The similarities include 1. word repetition, 2. use of synonyms, 3. use of 
antonyms, 4. use of alliteration and assonance, and 5. idioms with neither the use of alliteration nor 
assonance. The difference is that in Burmese idioms a particular kind of code is sometimes used. In 
other words, the meanings of these idioms cannot be translated or understood word by word, as the 
way the words in this type of idioms are arranged is merely aimed to help memorization. The 
meanings of these idioms then need to be interpreted. This is thus a feature that is unique to the 
Burmese idioms. 
 In terms the classification of their meanings, the Burmese and Thai idioms studied in this 
paper can be divided into 1. those that share the same or similar meanings and 2. those with distinct 
meanings. The study finds also that most Burmese and Thai idioms tend to compare people’s 
actions and are often used as instructions. 
 Furthermore, this comparative study demonstrates how most of the Burmese and Thai 
idioms reflect the similar nature and ways of life as appear in the Burmese and Thai societies. These 
include people’s outlook, values, cultures, traditions, as well as wisdoms. A study of idioms that 
belong to a particular society is, therefore, a way of learning and understanding the thoughts of 
people who live in that society.   
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วทิยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์มากยิงขึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยสิ์ทธิพร เนตรนิยมทีกรุณาให้

ขอ้คิดเห็นเกียวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์จนทาํให้ผูว้ิจยัสามารถพฒันางานวิทยานิพนธ์ฉบบันีได ้อีกทงัการ

ศึกษาวิจยัของอาจารย์ทุกท่านยงัเป็นแนวทางให้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และนํามาประยุกต์ใชใ้นวิทยานิพนธ์

ฉบบันีอีกดว้ย  

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ และอาจารย์ ယမင္း 

ေရႊစင္ထိုက္ (Ms. Yamin Shwesin Htaik) อาจารย์ประจาํสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทีไดสั้ งสอนวิชาความรู้ดา้นภาษาพม่าอนัเป็นพืนฐานให้ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

และนํามาพัฒนาตนเอง อีกทังอาจารย์ทังสองท่านยังสนับสนุนให้ผูว้ิจัยได้ไปศึกษาเล่าเรียนที Yangon 

University of Foreign Language: YUFL เมืองย่างกุง้ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทาํให้ผูว้ิจยัได้

เปิดโลกทศัน์และไดรั้บประสบการณ์อนัมีค่า ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์งัสองทา่นเป็นอย่างสูง 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนีด้วย และขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่น รุ่นพี และรุ่นน้องระดับบัณฑิตศึกษาและมหา
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ประดบั ทองเสน รวมถึงญาติพีน้องในครอบครัวผกากรองทุกท่านทีสนับสนุนและให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัมาโดย

ตลอด วทิยานิพนธ์ฉบบันีจะไม่สามารถสาํเร็จลุล่วงไดห้ากขาดบุคคลเหล่านี  

หากวิทยานิพนธ์ฉบบันีจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ดในอนาคต ผูว้ิจยัขออุทิศความดีทงัหลายนี

ใหแ้ก่บรรพบุรุษชาวพม่าและบรรพบุรุษชาวไทยทีไดส้ร้างสาํนวนไวสั้ งสอนลูกหลานสืบไป 
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1 

บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ภาษานอกจากจะเป็นเครืองมือในการติดต่อสือสารให้ทราบขอ้มูล ความรู้สึกนึกคิด

ระหว่างบุคคลในสงัคมแลว้ ภาษายงัมีความสาํคญัในการบนัทึกและถ่ายทอดวฒันธรรม คือ สภาพ

ความเป็นอยู่ของแต่ละสังคมไวเ้ป็นหลกัฐาน ดงันัน ภาษาจึงเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรม ทาํให้

ทราบถึงสภาพของวฒันธรรมในสังคมทุกยุคทุกสมยัและทุกแง่ทุกมุมด้วย เพราะการใช้ภาษา

ยอ่มขึนอยู่กบัวฒันธรรมของแต่ละสังคมทีแตกต่างกนัออกไป (ท. กลว้ยไม ้ณ อยุธยา, อา้งถึงใน 

กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: ก) 

ภาษิต คาํพงัเพย และสาํนวนเป็นภาษารูปแบบหนึงทีมีการนาํคาํ วลี หรือประโยคซึงมี

ความหมายตรงตวัหรือมีความหมายแฝงมาใชใ้นเชิงเปรียบเทียบเพือสั งสอนคนในสังคม แสดงให้

เห็นถึงค่านิยม ความคิด ความเชือ ตลอดจนวิถีปฏิบติัของคนในสงัคมนนัๆ ได ้ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 870, 827) ไดใ้ห้ความหมายคาํ

ว่า ภาษิตและคาํพงัเพยไวว้่า 

ภาษิต น.

 ถอ้ยคาํหรือขอ้ความทีกล่าวต่อกนัมาชา้นานแลว้ มีความหมายเป็นคติ 

เช่น กงเกวียนกาํเกวียน 

พงัเพย น. ถอ้ยคาํหรือขอ้ความทีกล่าวสืบต่อกันมาชา้นานแลว้ โดยกล่าวเป็น

กลางๆ เพือใหตี้ความเขา้กบัเรือง เช่น กระต่ายตืนตูม 

ส่วนความหมายของคาํว่าสาํนวน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

(2556: 1227) ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายความหมายดว้ยกนั คือ 

1. น. ถอ้ยคาํทีเรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใชว้่า สาํนวนโวหาร เช่น สารคดีเรืองนี

สาํนวนโวหารดี ความเรียงเรืองนีสาํนวนโวหารลุ่มๆ ดอนๆ 

2. น. คดี เช่น ปิดสาํนวน 

                                                             


 น. เป็นอกัษรย่อบอกชนิดของคาํตามหลกัไวยากรณ์ คือ คาํนาม 
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3. น. ถอ้ยคาํหรือขอ้ความทีกล่าวสืบต่อกนัมาชา้นานแลว้ มีความหมายไม่ตรงตาม

ตวัหรือมีความหมายอืนแฝงอยู ่เช่น สอนจระเขใ้หว้่ายนาํ รําไม่ดีโทษปีโทษกลอง 

4. น. ถอ้ยคาํทีแสดงออกมาเป็นขอ้ความพิเศษ เฉพาะภาษาหนึงๆ เช่น สาํนวนฝรั ง 

สาํนวนบาลี 

5. น. ชนัเชิงหรือท่วงทาํนองในการแต่งหนงัสือหรือพดู เช่น สาํนวนเจา้พระยาพระ

คลงั (หน) สาํนวนยาขอบ สาํนวนไม ้เมืองเดิม 

6. น. ลกัษณนามใชเ้รียกขอ้ความหรือบทประพนัธ์รายหนึงๆ เช่น อิเหนามีหลาย

สาํนวน บทความ 2 สาํนวน 

จากการนิยามความหมายของคาํว่าสาํนวนในขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชนิ้ยามความหมายของคาํ

ว่าสาํนวนไทยว่า สาํนวน น. ถอ้ยคาํหรือขอ้ความทีกล่าวสืบต่อกนัมาชา้นานแลว้ มีความหมายไม่

ตรงตามตวัหรือมีความหมายอืนแฝงอยู ่ทงันีในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัจะเรียกภาษิต คาํพงัเพย และ

สาํนวน รวมเป็นคาํๆ เดียวกนั คือ “สาํนวน” เพราะมีความหมายและขอบเขตการใชค้ลา้ยคลึงกนั 

ว ูถิ กิม จี (2550: 2) กล่าวว่า สาํนวนเป็นวฒันธรรมทางภาษาอยา่งหนึง เพราะสาํนวน

ส่วนใหญ่สร้างขึนจากคติความคิดของบรรพบุรุษทีมีวิถีชีวิตผกูพนักบัสังคมและวฒันธรรมแต่ละ

ทอ้งถิน สาํนวนมีลกัษณะเป็นคาํคลอ้งจอง คาํคม ผูกปมให้คิด เป็นปริศนา บางทีก็แฝงไวด้้วย

ปรัชญาชีวิต ขอ้คิด ขอ้พึงปฏิบติัเพือสร้างสาํนึกสังคม แสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษยแ์ต่ละชนชาติ 

ดว้ยเหตุนีการศึกษาเรืองสํานวนของชนชาติใดนอกจากจะทาํให้เขา้ใจโลกทศัน์ ค่านิยม สภาพ

สงัคม วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาและประสบการณ์ของชนชาตินันๆ อย่างลึกซึงแลว้ 

ยงัเป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมดา้นภาษาอีกดว้ย 

การทีคนไทยมีสาํนวนใชใ้นภาษาของตนเองนันย่อมหมายความว่า สํานวนมีความ 

สาํคญัเชิงสงัคมและวฒันธรรม เช่น สงัสอนใหค้นในสงัคมปฏิบติัตนในทางทีดีโดยใชส้าํนวนเพือ

เปรียบให้เห็นผลดีของการปฏิบัติตาม หรือแสดงให้เห็นผลเสียของการไม่ปฏิบติัตาม การศึกษา

สาํนวนไทยจึงไม่เพียงแต่ทาํให้เขา้ใจวฒันธรรมทางภาษาของคนในชาติไดอ้ย่างลึกซึง แต่ยงัเป็น

การศึกษาวฒันธรรมดา้นอืนๆ ของคนในชาติดว้ย เช่นเดียวกบัการศึกษาภาษาต่างประเทศทีจาํเป็น

จะตอ้งศึกษาวฒันธรรมของเจา้ของภาษาควบคู่ไปกบัการเรียนภาษาต่างประเทศนันๆ การศึกษา

สาํนวนในแง่มุมต่างๆ จึงน่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยงิการศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนไทยกบัสาํนวน

ต่างประเทศ เพือใหเ้ห็นถึงโลกทศัน์ ค่านิยม สภาพสงัคม วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาที

อาจมีทงัความเหมือนและแตกต่างกนั  
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เมือกล่าวถึงการศึกษาสาํนวนต่างประเทศ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า สาํนวนต่างประเทศ

ภาษาหนึงทีน่าสนใจเป็นอย่างมากคือ “สาํนวนพม่า” เพราะถึงแมภ้าษาพม่าและภาษาไทยจะต่าง

ตระกูลกัน กล่าวคือ ภาษาพม่าจดัอยู่ในภาษาตระกูลย่อยทิเบต–พม่า (Tibeto–Burman) ซึงอยู่ใน

ตระกูลใหญ่จีน–ทิเบต (Sino–Tibetan) (สุริยา รัตนกุล, 2531: 219) ส่วนภาษาไทยจดัอยู่ในภาษา

ตระกลูไทแขนงไต (สุริยา รัตนกุล, 2548: 6) แต่เมือพิจารณาลกัษณะของสาํนวนแลว้กลบัพบว่า ทงั

สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีสาํนวนทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัเป็นจาํนวนมาก ฉะนัน 

การศึกษาสาํนวนพม่าเปรียบเทียบกบัสาํนวนไทยจึงแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของวฒันธรรมทาง

ภาษาทีมีการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน อีกประการหนึง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์เป็นประเทศทีมีความใกลชิ้ดทางดา้นภูมิศาสตร์ ตลอดจนเป็นประเทศทีมีความสมัพนัธก์บั

ประเทศไทยในด้านต่างๆ มาอย่างยาวนาน   ทําให้มีสภาพสังคมวัฒนธรรมทีคล้ายคลึงกัน 

นอกจากนี สาํนวนบางสาํนวนยงัสะทอ้นสภาพสงัคมวฒันธรรมทีแตกต่างกนัซึงอาจเป็นผลมาจาก

สภาพทางสงัคม ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี ฯลฯ บางประการทีมีความแตกต่างกนั เป็นลกัษณะ

ทางสงัคมทีโดดเด่น มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละสงัคม  

พจนานุกรมไทย–พม่า (ထိုင္း–ျမန္မာ အဘိဓာန္ /thain–myàn-mà  ʔə-bí-dàn/) ของ 

อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม (2550: 211, 61) ไดนิ้ยามศพัทค์าํว่า ภาษิตและคาํพงัเพย ไวว้่า 

ภาษิต น. စကားပံ ု/zə-ga-phòŋ/ และ คาํพงัเพย น. စကားပံ ု/zə-ga-phòŋ/ ซึงเป็นการนิยามศพัท์ภาษา

พม่าคาํเดียวกนั เมือพิจารณาความหมายของคาํว่า စကားပံ ု/zə-ga-phòŋ/ จากหนงัสือพจนานุกรมของ

กระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ခရီးေဆာင္ျမန္မာအဘိဓာန္ /khə-yi-

hsàun myàn-mà ʔə-bí-dàn/) (2014: 80) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 

စကားပံု /ဇဂဗုန္/ န-လူအမ်ား ဆင္ျခင္မွတ္သားဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ စံျပဳပံုခိုင္း ေျပာဆို 

ေလ့ရွိေသာ ထိေရာက္က်စ္လ်စ္ေျပျပစ္သည့္စကား။ /lù ʔə-mya   hsìn-chìn hmáʔ-ɵa phwɛ̀   phyíʔ-ʔàun   

sàn-pyú-pòŋ-khain   pyɔ-hsò lé shí ɵɔ   thí-yâuʔ cíʔ-líʔ pyè-phyíʔ ɵí zə-ga/ หมายถึง น. ถอ้ยคาํทีใช้

เพือกล่าวเปรียบเทียบ มกัมีความสนักระชบั และใชก้ล่าวเพือใหค้นจดจาํได ้ 

ส่วนคาํว่า “สาํนวน” นนั พจนานุกรมไทย–พม่า (ထုိင္း–ျမန္မာ အဘိဓာန္ /thain–myàn-

mà   ʔə-bí-dàn/) ของ อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม (2550: 287) ไดนิ้ยามศพัทไ์วว้่า สาํนวน 

น. ဆိုရုိးစကား /hsò-yo zə-ga/ เมือพิจารณาความหมายของคาํว่า ဆိုရုိးစကား /hsò-yo zə-ga/ จาก

หนงัสือพจนานุกรมของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ခရီးေဆာင္ 

ျမန္မာအဘိဓာန္ /khə-yi-hsàun myàn-mà ʔə-bí-dàn/) (2014: 107) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
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ဆုိရုိးစကား /ဆုိယုိးဇဂါး/ န-အစဥ္အလာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာစကား။ 

/ʔə-sìn ʔə-là   pyɔ-hsò khɛ́ cá ɵɔ   hmáʔ-ɵa phwɛ̀ yà zə-ga/ หมายถึง น. ถอ้ยคาํทีกล่าวสืบทอดกนั

มาเป็นเวลาชา้นาน 

จากการนิยามความหมายของคาํว่า စကားပံ ု/zə-ga-phòŋ/ และ ဆုိရုိးစကား /hsò-yo zə-

ga/ ผูว้ิจยัจะใหค้าํจาํกดัความของสาํนวนพม่าโดยหมายรวมความหมายของภาษิต คาํพงัเพย และ

สาํนวนพม่าเป็นคาํๆ เดียวว่า “สาํนวนพม่า” คือ ถอ้ยคาํทีกล่าวสืบทอดกนัมาเป็นเวลาชา้นาน เป็น

ถอ้ยคาํทีใชเ้พือกล่าวเปรียบเทียบ มกัมีความสนักระชบั และใชก้ล่าวเพือใหค้นจดจาํได ้ 

อนึง จากการนิยามความหมายของคาํว่าสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยในขา้งตน้ ผูว้ิจยั

จึงนิยามความหมายคาํว่า “สาํนวน” ในงานวิจยันีว่า สาํนวน คือ ถอ้ยคาํหรือขอ้ความทีกล่าวสืบต่อ

กนัมาชา้นานแลว้ อาจมีความหมายตรงตามตวัหรือมีความหมายแฝง เป็นความหมายในเชิงอุปมา

เปรียบเทียบเพือใชส้งัสอนคนในสงัคม ในทีนีหมายถึงสาํนวนพม่าและสาํนวนไทย จาํนวน 1,135 

สาํนวนทีตรวจสอบกบัผูบ้อกภาษาทงั 2 ภาษาแลว้ว่ายงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

สาํหรับงานวิจยัทีเกียวกบัการเปรียบเทียบสาํนวนไทยกบัสาํนวนต่างประเทศ พบว่ามี

ผูศึ้กษาไวด้งันี ฉิน หยงหลิน (2526) ศึกษาสาํนวนจีนและสาํนวนไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ รัชนี 

ซอโสตถิกุล (2526) ศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนองักฤษและสาํนวนไทยทีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั 

รัชนี ซอโสตถิกุล (2534) ศึกษาเปรียบเทียบสุภาษิตองักฤษและสุภาษิตไทยทีมีความหมายคลา้ยคลึง

กนั ซุนชิล ควน (2537) ศึกษาสาํนวนเกาหลีและสาํนวนไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ สุมาลี ศรีปาน

เงิน (2543) ศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนจีนทีมีคาํว่า “xin” กับสํานวนไทยทีมีความหมายตรงกัน      

ปิยมาภรณ์ สุดสงวน (2545) ศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนทีใชส้ตัวสื์อความหมายในภาษาฝรั งเศสและ

ภาษาไทย แลนดรุ ลอสฟิน กิวก้า (2545) ศึกษาสํานวนโรมาเนียและสํานวนไทย: การศึกษา

เปรียบเทียบ วรรณิดา ถึงแสง (2545) ศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนจีนกบัสาํนวนไทยทีมีคาํบอกอวยัวะ 

“ตา” โสภนา ศรีจาํปา (2545) เขียนบทความเรือง มองสุภาษิต สาํนวน คาํพงัเพยไทยบนพืนฐานทาง

วฒันธรรมของสุภาษิต สาํนวนเวียดนาม เหรา รุยเหยงิ (RAO RUIYING) (2547) ศึกษาเปรียบเทียบ

สาํนวนไทยทีมีคาํว่า “หวั” กบัสาํนวนจีนทีมีความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนั อุรา เด่นวิภยัเลิศ

ลาํ (2548) ศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนทีมีคาํว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกบัภาษาไทย วู ถิ 

กิม จี (2550) ศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนเวียดนามกบัสาํนวนไทย ฮิเดโอะ ฮิราโนะ (2550) ศึกษา

เปรียบเทียบสาํนวนญีปุ่นกบัสาํนวนไทยทีมีคาํเกียวกบัสตัวสี์เทา้ ปรีมา มลัลิกะมาส และณัฐมา พงศ์

ไพโรจน์ (2551) เขียนบทความเรือง ลกัษณะร่วมทางภาษาในสุภาษิตภาษาองักฤษและภาษาไทย 
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เหวียน ทิ ซุง (NGUYEN THI DUNG) (2554) ศึกษาสาํนวนไทยและสาํนวนเวียดนาม: การศึกษา

เปรียบเทียบ 

จากการศึกษาพบว่า งานวิจัยทีเกียวกับสํานวนพม่ายงัมีน้อยมาก เช่น อุบลรัตน์     

พนัธุมินทร์ (2538) เขียนบทความเรือง สาํนวนพม่าและสาํนวนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เมย ์

เมียะ ข่าย และเรณู เหมือนจันทร์เชย (2543) รวบรวมภาษิต คาํพงัเพย และสํานวนพม่ากับไทย    

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553) ศึกษาเรืองมองสงัคมและวฒันธรรมพม่าผ่านภาษิตโบราณ อุบลรัตน์ 

พนัธุมินทร์ (2556) ศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอ้นทางสังคมวฒันธรรมลา้นนาและพม่าผ่านภาษิต

โบราณ ศิรพชัร์ ฌานเชาวว์รรธน์ และมิง ตนัดา เตง (2557) ศึกษาโลกทศัน์ของคนพม่าจากภาษิต 

จากการศึกษาผลงานวิจยัทีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากบั

สาํนวนไทยในแง่ของลกัษณะทวัไปของสาํนวน ความหมายและวิธีการใชส้าํนวน รวมถึงศึกษาภาพ

สะท้อนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตทีปรากฏจากสํานวนพม่าและสํานวนไทย เพือวิเคราะห์

เปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนโดยศึกษา 2 ประเด็น คือ ศึกษาโครงสร้างของสาํนวน และ

การใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย เพือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางภาษา 

ส่วนการศึกษาดา้นความหมายของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มทางความหมายว่า 

แต่ละสํานวนนาํสิงใดมาเปรียบเทียบ และสิงทีนาํมาเปรียบเทียบนันมีความเหมือนหรือต่างกัน

อยา่งไร ดา้นวิธีการใชส้าํนวนจะวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยเป็นสาํนวนที

ใชเ้พือวตัถุประสงคใ์ด และใชก้บัใคร นอกจากนี ผูว้ิจยัยงัศึกษาภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถี-

ชีวิตทีปรากฏจากสาํนวนพม่าและสาํนวนไทย ซึงทาํให้สามารถเขา้ใจสภาพสังคมวฒันธรรมของ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทยไดอ้ยา่งลึกซึงยงิขึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

2. เพือศึกษาเปรียบเทียบความหมายและวิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

3. เพือศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่ากับ

สาํนวนไทย 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. โครงสร้างของสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีความแตกต่างกนัมากกว่าความเหมือน 

กนั และส่วนใหญ่มีลกัษณะการใชค้าํเหมือนกนัมากกว่าแตกต่างกนั 
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2. สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยส่วนใหญ่นาํการกระทาํของมนุษยม์าเปรียบเทียบ และ

ใชใ้นเชิงตกัเตือนสงัสอน 

3. สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยส่วนใหญ่จะมีภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที

คลา้ยคลึงกนั 

 

ขอบเขตของการวจิยั  

 ผูว้ิจยัจะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีรวบรวมไดจ้ากหนงัสือ

สาํนวนพม่าและสาํนวนไทย และไดต้รวจสอบกบัผูบ้อกภาษาทงั 2 ภาษาแลว้ว่ายงัเป็นสาํนวนทีใช้

อยู่ในปัจจุบันจาํนวน 1,135 สํานวน แบ่งเป็นสํานวนพม่า 558 สํานวน และสํานวนไทย 577  

สาํนวน  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

สาํนวน หมายถึง ถอ้ยคาํหรือขอ้ความทีกล่าวสืบต่อกนัมาชา้นานแลว้ อาจมีความ- 

หมายตรงตามตวัหรือมีความหมายแฝง เป็นความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบเพือใชส้ั งสอนคน

ในสงัคม ในทีนีหมายถึงสาํนวนพม่าและสาํนวนไทย จาํนวน 1,135 สาํนวนทีตรวจสอบกบัผูบ้อก

ภาษาทงั 2 ภาษาแลว้ว่ายงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 

ข้อตกลงเบืองต้น 

1. ในงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชท้งัคาํวา่ “พม่า” และ “เมียนมาร์” เนืองจากผูว้ิจยัใชค้าํว่า 

“พม่า” เรียกแทนภาษาและกลุ่มชาติพนัธุ์ แต่หากกล่าวถึงประเทศ ผูว้ิจัยจะใช้คาํว่า “ประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” ซึงเป็นชือเรียกอย่างเป็นทางการตามทีรัฐบาลของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไดก้าํหนดใหใ้ชค้าํนีเรียกชือประเทศ  

2. ในงานวิจยันี ผูว้ิจยัไดถ่้ายถอดเสียงสัทอกัษรภาษาพม่าตามแนวทางของอุบลรัตน์ 

พนัธุมินทร์ และอแูตะลวิน (2545) แต่เนืองจากคาํบางคาํในภาษาพม่า มีลกัษณะรูปเขียนไม่ตรงกบั

เสียงอ่าน ในการถ่ายถอดเสียงเป็นสทัอกัษร ผูว้ิจยัจะยดึการถ่ายถอดเสียงตามการออกเสียงจริงของ

ชาวพม่า ทาํใหค้าํบางคาํมีการถ่ายถอดเสียงไม่ตรงตามกฎของการถ่ายถอดสทัอกัษรทีใชใ้นงานวิจยั 

ทงันี ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบการออกเสียงอ่านอีกครังจากหนงัสือพจนานุกรมของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ခရီးေဆာင္ျမန္မာအဘိဓာန္ /khə-yi-hsàun myàn-mà ʔə-

bí-dàn/) (2014) เช่น 
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ตารางที 1 การออกเสียงคาํศพัทต์ามรูปเขียนและตามการออกเสียงจริงของชาวพม่า 

คาํ ความหมาย การออกเสียงตามรูปเขียน การออกเสียงจริงของชาวพม่า 

ကုလား แขก, ฝรัง /kú-la/ /kə-la/ 

သူငယ္ခ်င္း เพือน /ɵù-ŋɛ̀-chin/ /ɵə-ŋɛ̀-jin/ 

ပုဂ ံ พุกาม (ชือเมือง)    /pú-gàn/ /bə-gàn/ 

ဘုရား พระพุทธรูป, เจดีย ์ /bú-ya/ /phə-ya/ 

3. เมือถ่ายถอดชือเฉพาะภาษาพม่าแบบปริวรรตเป็นภาษาไทย คาํทีมีเสียงควบกลาํ

ของภาษาพม่า ผูว้ิจยัจะใชเ้ครืองหมาย -႔ กาํกบั เช่น คาํว่า မေကြး /mə-kwe/

 “มะเกฺว” แสดงว่าเสียง 

/k/ และเสียง /w/ เป็นเสียงควบกลาํกนั, คาํว่า ေအာင္စံျဖိဳး /ʔàun-sàn-phyo/


 “อ่าวสนัโพฺย” แสดงว่า

เสียง /ph/ และเสียง /y/ เป็นเสียงควบกลาํกนั ฯลฯ 

4. ชือเมืองบางเมืองทีเป็นชือเฉพาะ แต่เป็นชือทีคนไทยรู้จกัดี ผูว้ิจยัจะใชชื้อเรียกตาม

ความเขา้ใจของคนไทย เช่น คาํว่า ရန္ကုန္ /yàn-gòŋ/ ออกเสียงว่า “หยนัโก่ง” แต่ในงานวิจยันีใชว้่า 

“ยา่งกุง้”, ေမာ္လျမိဳင္ /mɔ̀-lə-myàin/ ออกเสียงว่า “หม่อละมฺยา่ย” แต่ในงานวิจยันีใชว้่า “เมาะลาํไย” 

, တေကာင္း /də-kaun/ ออกเสียงว่า “ดะกาว” แต่ในงานวิจยันีใชว้่า “ตะกอง” ฯลฯ 

5. การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากับสํานวนไทยในแง่ของลกัษณะทั วไปของ

สาํนวนนนั เนืองจากลกัษณะทางไวยากรณ์ของภาษาพม่าและภาษาไทยมีความแตกต่างกนั ในบทที 

3 ผูว้ิจยัจึงขอวิเคราะห์โดยแยกภาษาพม่าออกเป็นคาํๆ เพือใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย แต่การวิเคราะห์

ในบทที 4 และบทที 5 ผูว้ิจยัจะไม่แยกภาษาพม่าออกเป็นคาํๆ ยกตวัอยา่ง 

บทที 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

 ႏွဳတ္        ေၾကာင့္    ေသ လက္     ေၾကာင့္     ေၾက 

hnôuʔ       câun          ɵè    lɛ́ʔ          câun         cè 

ปาก         เพราะ      ตาย มือ  เพราะ    ยอ่ยยบั 

ตายเพราะปาก ยอ่ยยบัเพราะมือ  

หมายถึง จะทาํการสิงใดควรมีสติ ระมดัระวงัตวัอยูเ่สมอ  

 

                                                             


ชือมณฑลหนึงของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 


 ชือคนซึงเป็นชือเฉพาะภาษาพม่า 
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บทที 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายและวิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

ตารางที 2 ตวัอยา่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายและวิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยที

มีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนั 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

လင္ႏွင့္မယား လွ်ာႏွင့္သြား 
/lìn hnîn mə-ya   shà hnîn ɵwa/ 

ผวักบัเมีย ลินกบัฟัน 

ลินกบัฟัน การกระทบกระทงักนับา้งแต่

ไม่รุนแรงของคนทีใกลชิ้ดกนั  

“လငႏ္ွင့္မယား လွ်ာႏွင့္သြား ဆိုဘိသကဲ့သို႔ စိတ္အခန္႔မသင့္တဲ့အခါကို ရန္ခိုက္ေဒါသ 

ျဖစ္ၾကတာပ၊ဲ” [၁၂၆၆] သန္းေမ၊ ဒု။ ၁၂၈။ 

/lìn hnîn mə-ya   shà hnîn ɵwa   hsò bí ɵə-kɛ́-ɵó   sêiʔ ʔə-khân-mə-ɵîn dɛ́ ʔə-khà 

kò   yàn-khâiʔ dɔ-ɵá   phyíʔ cá dà bɛ/ หมายถึง การทะเลาะกระทบกระทงักนับา้งก็เหมือนผวักบัเมีย 

ลินกบัฟันนนัแหละ 

  บทที 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่า

กบัสาํนวนไทย 

ตารางที 3 ตวัอยา่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพสะทอ้นทางธรรมชาติดา้นดาราศาสตร์ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ခုနစ္စဥ္ၾကယ္ေျပာင္ အျမီးေထာင္ သန္းေခါင္ခ်ိန္သုိ႔ 
ေရာက္  
/khwə-nə-sìn cɛ̀ pyàun   ʔə-myi thàun    

ɵə-khàun-chèin ɵó   yâuʔ/  

ดาวลกูไก่เด่น หางตงั เวลาเทียงคืนมาถึง 

หมายถึง เมือส่วนหางของดาวลกูไก่โผล่ขึนบน

ทอ้งฟ้า แสดงว่าเป็นเวลาเทียงคืน 

ดาวลอ้มเดือน  

หมายถึง ผูที้แวดลอ้มผูที้โดดเด่น 

ดาวรุ่ง  

หมายถึง นกัร้องหรือนกัแสดงทีกาํลงัมีชือเสียง

โด่งดงั 

6. งานวิจยันีนาํตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวนพม่ามาจากหนงัสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-

mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ฉบบัพิมพ์

ครังที 1 (1996) และเนืองจากตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวนพม่าทีหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà 

hsò-yo zə-ga/ ยกมาแสดงนีเป็นตวัอยา่งทีมาจากหนงัสือและวารสารตน้ฉบบัภาษาพม่าหลายแหล่ง

ดว้ยกนั ผูว้ิจยัจึงขอรวบรวมรายชือหนงัสือและวารสารต่างๆ ไวใ้นภาคผนวก ค     
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วธิีดําเนินการวจิยั 

การวิจยัเรือง “การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย” ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

ศึกษาเป็นขนัตอน ดงัต่อไปนี 

 

1. ขันตอนการรวบรวมข้อมูล 

 1.1 สํารวจแนวคิด เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการวิจัยครังนี เพือใช้เป็น

แนวทางในการศึกษา ประกอบดว้ยความรู้ทวัไปเกียวกบัภาษาพม่า, แนวคิดทีใชใ้นการวิจยั, เอกสาร

และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบสาํนวนไทยกบัสาํนวนต่างประเทศ, เอกสารและงานวิจยั

ทีเกียวขอ้งกบัสาํนวนพม่า 

  1.2 รวบรวมขอ้มลูสาํนวนพม่าและสาํนวนไทย จาํนวน 2,125 สาํนวนจากหนงัสือ คือ 

 1.2.1 ศึกษาขอ้มลูสาํนวนพม่าจาํนวน 1,015 สาํนวนจากหนงัสือ ดงันี 

1.2.1.1 ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ฉบบัพิมพค์รังที 1 (1996)  

1.2.1.2 ျမန္မာစကားပံုႏွင့္ဆိုရုိးစကား /myàn-mà zə-ga-phòŋ hnîn hsò-yo zə-

ga/ ของ Unity ฉบบัพิมพค์รังที 1 (2009) 

1.2.2 ศึกษาขอ้มลูสาํนวนไทยจาํนวน 1,110 สาํนวนจากหนงัสือ ดงันี 

1.2.2.1 สาํนวนไทย ของ กุสุมา รักษมณี และคณะ ฉบบัพิมพค์รังที 2 (2553) 

1.2.2.2 ภาษิต คาํพงัเพย สาํนวนไทย ของ ราชบณัฑิตยสถาน ฉบบัพิมพค์รัง

ที 15 (2553) 

1.2.2.3 สาํนวนไทย ของ ราชบณัฑิตยสถาน ฉบบัพิมพค์รังที 1 (2554) 

1.3 นาํสาํนวนพม่าทีรวบรวมไดม้าถ่ายถอดความหมายแบบแปลตรงตวั โดยไดต้รวจ 

สอบคาํศพัทจ์าก 

1.3.1 พจนานุกรมพม่า–ไทย (ျမန္မာ–ထိုင္း အဘိဓာန္ /myàn-mà–thain  ʔə-bí-dàn/) 

ของ อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม ฉบบัพิมพค์รังที 1 (2550)  

1.3.2 พจนานุกรมของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน-

มาร์ (ခရီးေဆာင္ျမန္မာအဘိဓာန္ /khə-yi-hsàun myàn-mà ʔə-bí-dàn/) ฉบบัพิมพค์รังที 3 (2013) 

1.4 นาํสาํนวนพม่าทีรวบรวมไดม้าถ่ายถอดเป็นสัทอกัษรสากล (The International 

Phonetic Alphabet) โดยใชห้น่วยเสียงและสทัอกัษรจากหนงัสือไวยากรณ์ภาษาพม่าขนัพืนฐานของ

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ และอแูตะลวิน (2545) ซึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมไวใ้นภาคผนวก ก 
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2. ขันตอนการตรวจสอบข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํสาํนวนไปตรวจสอบกบัผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาพม่าอีกครัง เพือความถูกตอ้ง

สมบูรณ์ของสาํนวน ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาพม่า 2 ท่าน คือ  

2.1 ေဒၚေအးေအးက်င္ /dɔ̀-ʔe-ʔe-cìn/ (Mrs. Aye Aye Kyin) ปัจจุบนัเป็นอาจารยช์าว

พม่า ประจาํภาควิชาภาษาไทยที ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ /yàn-kòŋ nàin-ŋàn-cha bà-ɵà tə-

ká-ɵò/ (Yangon University of Foreign Language: YUFL) เมืองย่างกุง้ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์  

2.2 ေဒၚရႊန္းလ့ဲ၀င္း /dɔ̀-shun-lɛ́-win/ (Ms. Shun Lae Win) ปัจจุบนัเป็นอาจารยช์าวพม่า 

ประจาํภาควิชาภาษาไทยที ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္ /yàn-kòŋ nàin-ŋàn-cha bà-ɵà tə-ká-ɵò/ 

(Yangon University of Foreign Language: YUFL) เมืองย่างกุง้ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

    ေဒၚေအးေအးက်င္   ေဒၚရႊန္းလ့ဲ၀င္း 
       /dɔ̀-ʔe-ʔe-cìn/                          /dɔ̀-shun-lɛ́-win/ 
   (Mrs. Aye Aye Kyin)           (Ms. Shun Lae Win) 

ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาพม่า 

 

3. ขันตอนการคดัเลอืกชุมชนของผู้บอกภาษา 

3.1 การคดัเลอืกชุมชนของผู้บอกภาษาพม่า 

ผูว้ิจยัตอ้งการผูบ้อกภาษาทีเป็นตวัแทนผูบ้อกภาษาพม่า ดงันนัผูบ้อกภาษาตอ้งเป็นคน

พม่าโดยกาํเนิด กล่าวคือ มีสญัชาติพม่า เชือชาติพม่าทีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเมืองยา่งกุง้ (ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ /yàn-

gòŋ myó/) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาเหตุเนืองมาจากเมืองย่างกุง้เป็นเมืองหลวง

เก่าทีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีสถานทีสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม ดา้นศาสนา และดา้น

การเมืองการปกครองตงัอยู่เป็นจาํนวนมาก อีกทงัมีความมนัคงทางสังคมและวฒันธรรมมากกว่า
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เมืองหลวงใหม่ คือ เมืองเนปิดอว ์(ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႔ /nè-pyì-dɔ ̀ myó/) ทียา้ยเมืองหลวงจากเมืองยา่งกุง้ 

เมือวนัที 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (กิตติ โล่ห์เพชรัตน,์ 2555: 77)  

3.2 การคดัเลอืกชุมชนของผู้บอกภาษาไทย 

ผูว้ิจยัตอ้งการผูบ้อกภาษาทีเป็นตวัแทนผูบ้อกภาษาไทย ดงันนัผูบ้อกภาษาตอ้งเป็นคน

ไทยโดยกาํเนิด กล่าวคือ มีสัญชาติไทย เชือชาติไทยทีมีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สาเหตุเนืองมาจากจงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยยาวนานถึง 234 ปี 

(สถาปนาเมืองหลวงเมือ 21 เมษายน พ.ศ. 2325) จึงมีความมนัคงทางสงัคมและวฒันธรรมเช่นเดียว 

กบัเมืองยา่งกุง้ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 

4. ขันตอนการคดัเลอืกผู้บอกภาษา 

ผูว้ิจยัคดัเลือกผูบ้อกภาษา เพือนาํมาตรวจสอบสาํนวนทียงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยผูว้ิจยั

กาํหนดคุณสมบติัของผูบ้อกภาษา ดงันี 

4.1 อาย ุผูว้ิจยัไดก้าํหนดผูบ้อกภาษาทงัภาษาพม่าและภาษาไทย 3 ระดบัอาย ุคือ  

4.1.1 ช่วงอาย ุ15–25 ปี เป็นตวัแทนของวยัรุ่น  จาํนวน 20 คน 

4.1.2 ช่วงอาย ุ35–45 ปี เป็นตวัแทนของวยักลางคน   จาํนวน 20 คน 

4.1.3 ช่วงอาย ุ55–65 ปี เป็นตวัแทนของวยัผูสู้งอาย ุ  จาํนวน 20 คน 

4.2 เพศ ผูบ้อกภาษาทงัพม่าและไทยจะเป็นเพศหญิงหรือชายก็ได ้แต่ผูบ้อกภาษาพม่า

ต้องเป็นชาวพม่าโดยกําเนิด พูดภาษาพม่าเป็นภาษาแรกและใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาพูดใน

ชีวิตประจาํวนั และผูบ้อกภาษาไทยตอ้งเป็นชาวไทยโดยกาํเนิด พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกและใช้

ภาษาไทยเป็นภาษาพดูในชีวิตประจาํวนั 

4.3 จาํนวนผูบ้อกภาษา ผูว้ิจยัคดัเลือกผูบ้อกภาษาจาํนวน 120 คน (ภาษาละ 60 คน) 

ช่วงอายลุะ 20 คน ตามเกณฑอ์ายใุนขอ้ 4.1 

 

5. ขันตอนการคดัเลอืกสํานวนทีใช้ในการวเิคราะห์ 

ผูว้ิจยันาํสาํนวนทงั 2,125 สาํนวนทีรวบรวมไดจ้ากหนังสือสาํนวนพม่าและสาํนวน

ไทยไปตรวจสอบกบัผูบ้อกภาษาพม่าและผูบ้อกภาษาไทย เพือตรวจสอบว่าเป็นสํานวนทีผูบ้อก

ภาษายงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เกณฑก์ารคดัเลือกว่าสาํนวนนันเป็นสาํนวนทียงัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัหรือไม่ 

คือ ผูว้ิจยัจะคดัเลือกสาํนวนทีผูบ้อกภาษาจาํนวนร้อยละ 50 ขึนไปบอกว่ายงัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัมา

วิเคราะห์ ผลจากการคดัเลือกขอ้มลูทาํใหไ้ดส้าํนวนทีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ครังนี ดงันี 
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5.1 นาํสาํนวนพม่าทีรวบรวมไดจ้ากหนังสือจาํนวน 1,015 สาํนวนไปตรวจสอบกบั   

ผูบ้อกภาษาพม่า ทาํใหไ้ดส้าํนวนทีผูบ้อกภาษาพม่าใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จาํนวน 558 สาํนวน 

 5.2 นาํสาํนวนไทยทีรวบรวมไดจ้ากหนังสือจาํนวน 1,110 สาํนวนไปตรวจสอบกบั   

ผูบ้อกภาษาไทย ทาํใหไ้ดส้าํนวนทีผูบ้อกภาษาไทยใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จาํนวน 577 สาํนวน 

5.3 จากการคดัเลือกสาํนวนทียงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ทาํให้การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวน

พม่ากบัสาํนวนไทยในครังนีมีสาํนวนทีใชใ้นการวิเคราะห์จาํนวนทงัสิน 1,135 สาํนวน แบ่งเป็น

สาํนวนพม่า 558 สาํนวน และสาํนวนไทย 577 สาํนวน 

 

6. ขันตอนการถ่ายถอดข้อมูล 

 การถ่ายถอดขอ้มลูในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดถ้อดถ่ายขอ้มลูสาํนวนพม่าเป็นสทัอกัษรสากล 

(The International Phonetic Alphabet) ตามเกณฑ์ทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขนัตอนการรวบรวมขอ้มูล

ส่วนการถ่ายถอดขอ้มลูสาํนวนไทยจะใชอ้กัษรไทย เนืองจากเป็นทีเขา้ใจและรับรู้กนัโดยทวัไป 

  ยกตวัอยา่งการถ่ายถอดขอ้มลูสาํนวนพม่า 

   ကဆုန္ ၊ နယုန္ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန ္

   /kə-hsòŋ   nə-yòŋ   hswé-hswé khòŋ/  

   พฤษภาคม มิถุนายน กระโดดหยองแหยง 

   หมายถึง ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน แดดจะร้อนจดัมาก 

ไม่สามารถเดินดว้ยเทา้เปล่าได ้

                      ၾကက္မွာအရိုး လူမွာအမ်ိဳး  

  /cɛ́ʔ hmà ʔə-yo   lù hmà ʔə-myo/ 

  ไก่ทีกระดูก

 คนทีตระกลู 

   หมายถึง ไก่จะมีความกลา้หาญในการต่อสู้จิกตีหรือไม่มีก็ขึนอยู่กบัเชือ-

สายของมนั เช่นเดียวกบัความประพฤติหรือนิสยัของคน มกัเป็นไปตามเผา่พนัธุ ์

 

7. ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

7.1 เมือรวบรวมและคดัเลือกขอ้มลูสาํนวนไทยและสาํนวนพม่าทีใชใ้นปัจจุบนัไดแ้ลว้ 

ผูว้ิจยันาํขอ้มลูทีไดไ้ปวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 

                                                             
ၾကက္မွာအရုိး /cɛ́ʔ hmà ʔə-yo/ ‘ไกที่กระดูก’ เป็นสาํนวนทีชาวพม่าใชดู้ลกัษณะของไกว่่ามีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ 

ชาวพม่าเชือว่าไกที่มีกระดูกใหญ่แข็งแรงเป็นลกัษณะของไกที่มีสุขภาพดี สามารถนาํไกไ่ปใชต่้อสูใ้นกฬีาไกช่นได ้
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7.1.1 ศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

7.1.2 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายและวิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

7.1.3 ศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่ากบั

สาํนวนไทย 

7.2 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะจากการวิจยัโดยใชว้ิธีพรรณนา

วิเคราะห์ 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

1. ทาํใหท้ราบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

2. ทาํใหเ้ขา้ใจความหมายและวิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

3. ทาํใหเ้ห็นภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

4. เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทงัภาษาไทยและภาษาพม่าในฐานะภาษา 

ต่างประเทศ 
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บทที 2 

เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 

 ในบทนี ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งออกเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

 1. ความรู้ทวัไปเกียวกบัภาษาพม่า 

2. แนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 

 3. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบสาํนวนไทยกบัสาํนวน

ต่างประเทศ 

 4. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสาํนวนพม่า 

 

1. ความรู้ทัวไปเกยีวกบัภาษาพม่า 

เนืองจากการวิจยัครังนีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ผูว้ิจยัจึง

ศึกษาเอกสารทีเกียวกบัความรู้ทวัไปของภาษาพม่าจากหนงัสือไวยากรณ์ภาษาพม่าขนัพืนฐานของ 

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ และอแูตะลวิน (2545) โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา 2 ประเด็นหลกั คือ  

1.1 คาํ วลี และประโยคในภาษาพม่า 

1.2 การลาํดบัคาํในประโยคภาษาพม่า 

 

1.1 คาํ วล ีและประโยคในภาษาพม่า 

1.1.1 คาํในภาษาพม่า 

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ และอแูตะลวิน (2545: 41–44) ไดก้ล่าวถึงคาํในภาษาพม่าไว้

ว่า คาํในภาษาพม่ามีทังทีเป็นคาํพม่าแทแ้ละคาํทียืมมาจากภาษาอืนๆ ดว้ยเหตุผลหลายด้าน เช่น 

ศาสนา ประวติัศาสตร์ การคา้ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีฯลฯ ในทีนีจะขอกล่าวถึงคาํทงั 2 ชนิด

ตามลาํดบั คือ 

1.1.1.1 คําพม่าแท้ มีทงัทีเป็นคาํพยางค์เดียวและคาํหลายพยางค์ การสร้างคาํ

หลายพยางค ์ทาํไดโ้ดยการนาํคาํพยางคเ์ดียวเหล่านนัมาประกอบกนั แต่หากพิจารณาจาํนวนพยางค ์

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

1.1.1.1.1 คําพม่าแท้ทีเป็นคําพยางค์เดียว ไดแ้ก่ คาํทีมีพยางค์หนึงพยางค์

และมีความหมายหนึงความหมาย ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอย่างคาํ         การออกเสียง ความหมาย 

က်ီး   /ci/  ‘อีกา’  

ေၾကာက္  /câuʔ/  ‘กลวั’ 

ေမ်ာက္  /myâuʔ/  ‘ลิง’ 

ေလး  /le/  ‘หนกั’ 

ဟင္း  /hin/  ‘แกง’ 

1.1.1.1.2 คาํพม่าแท้ทีเป็นคาํหลายพยางค์ ไดแ้ก่ คาํหนึงคาํทีมีหลายพยางค ์

แต่ละพยางคอ์าจมีความหมายครบทุกพยางคห์รือไม่ก็ได ้ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่างคาํ          การออกเสียง  ความหมาย 

ကစား  /gə-za/   ‘เล่น’ 

ကုိးရိုးကားရား /ko-yo-ka-ya/  ‘ไม่เป็นระเบียบ’ 

အေထာက္အထား /ʔə-thâuʔ-ʔə-tha/  ‘หลกัฐาน’ 

ပင္လယ္  /pìn-lɛ̀/   ‘ทะเล’ 

1.1.1.2 คาํยมื คือ คาํทีพม่ายมืมาจากภาษาอืนๆ มาใชใ้นภาษาตน คาํยืมอาจเป็น

คาํพยางคเ์ดียวหรือหลายพยางคก์็ได ้ในทีนีขอกล่าวถึงคาํทียมืมาจากภาษาต่างๆ ดงันี 

1.1.1.2.1 คาํยมืภาษาบาล ีเป็นคาํยมืทีมีใชใ้นภาษาพม่ามากทีสุด ดงัตวัอยา่ง 

คาํยมืภาษาบาล ี การออกเสียง  ความหมาย 

ကညာ   /kə-ñà/     ‘ผูห้ญิง’ 

ကတိ  /gə-dí/   ‘สญัญา’ 

ကာယ  /kà-yá/   ‘กาย’ 

ကိရိယာ  /kə-yí-yà/  ‘เครืองมือ’ 

ကိေလသာ  /kí-lè-ɵà/  ‘กิเลส’ 

1.1.1.2.2 คํายืมภาษาสันสกฤต พม่ายืมคาํภาษาสันสกฤตมาใช้ไม่มากเท่า

ภาษาบาลี ตวัอยา่งคาํสนัสกฤตทีปรากฏในภาษาพม่า เช่น 

คาํยมืภาษาสันสกฤต การออกเสียง  ความหมาย 

ကဗ်ာ   /gə-byà/     ‘กลอน, ร้อยกรอง’ 

စာမရီ  /sà-mə-yì/  ‘ตวัจามรี’ 

ပုတီး  /bə-di/     ‘ลกูประคาํ’ 

ပုဆိန ္  /bə-hsèin/  ‘ขวาน’ 
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1.1.1.2.3 คาํยมืภาษาฮินดี ตวัอยา่งคาํฮินดีทีพม่ายมืมาใช ้เช่น 

คาํยมืภาษาฮินดี การออกเสียง  ความหมาย 

ကခ်လာ   /kə-chə-là/     ‘สิงไร้ประโยชน’์ 

နမူနာ  /nə-mù-nà/  ‘ตวัอยา่ง’ 

ဆာရီ  /hsà-yì/     ‘ชุดส่าหรี’ 

ကာကီ  /kà-kì/   ‘สีกากี’ 

ရဟတ္   /yə-háʔ/     ‘ระหดัวดินาํ’ 

1.1.1.2.4 คาํยมืภาษามอญ ตวัอยา่งคาํภาษามอญทีพม่ายมืมาใช ้เช่น 

คาํยมืภาษามอญ การออกเสียง  ความหมาย 

ကမာ   /kə-mà/     ‘หอย’ 

ကဏန္း  /gə-nan/   ‘ปู’ 

ပုလဲ  /pə-lɛ/      ‘ไข่มุก’ 

ယင္ေပါင္  /yìn-bàun/  ‘นกกระทุง’ 

လမု  /lə-mú/     ‘ตน้โกงกาง’ 

1.1.1.2.5 คาํยมืภาษาองักฤษ ตวัอยา่งคาํภาษาองักฤษทีปรากฏในภาษาพม่า 

เช่น 

คาํยมืภาษาองักฤษ การออกเสียง  ความหมาย 

စီးကရက္  /si-kə-yɛ́ʔ/     ‘บุหรี’ (cigarette) 

တကၠစီ  /tɛ ́ʔ-sì/, /tɛ́ʔ-kə-sì/ ‘แท็กซี’ (taxi) 

ပလတ္စတာ  /pə-láʔ-sə-tà/                 ‘พลาสเตอร์’ (plaster) 

ဖလင္  /phə-lìn/  ‘ฟิลม์’ (film)  

ေရဒီယုိ  /yè-dì-yò/     ‘วิทย’ุ (radio) 

1.1.1.2.6 คาํยมืภาษาจนี ตวัอยา่งคาํภาษาจีนทีพม่ายมืมาใช ้เช่น 

คาํยมืภาษาจนี           การออกเสียง       ความหมาย 

တူ    /tù/          ‘ตะเกียบ’ 

ယြမ ္  /yùn/       ‘หยวน หน่วยเงินของจีน’ 

သမၺန ္  /ɵàn-bàn/         ‘สาํปัน เรือแจวทีใชใ้นจีน’ 
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1.1.2 วลใีนภาษาพม่า 

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ และอแูตะลวิน (2545: 121–122) ไดก้ล่าวถึงวลีในภาษาพม่า

ไวว้่า วลี คือ คาํๆ หนึง หรือคาํๆ หนึงกบัส่วนขยายซึงไปทาํหนา้ทีต่างๆ ในประโยค วลีในภาษาพม่า

มี 2 ชนิด คือ นามวลี และกริยาวลี ดงันี  

1.1.2.1 นามวลี อาจประกอบด้วยคาํนามคาํเดียวหรือคาํนามกบัส่วนขยายซึง

ส่วนขยายอาจปรากฏหนา้หรือหลงัคาํนามหลกัก็ได ้ดงัตวัอยา่ง 

အေဖ၏အညိဳေရာင္ေခြးကေလးမ်ားသည္ အလြန္ေဆာ့တတ္ၾကသည္။ 

/ʔə-phè ʔí ʔə-ñò-yàun khwe khə-le mya ɵì   ʔə-lùn hsɔ́ táʔ cá ɵì/ 

ลกูหมาสีนาํตาลทงัหลายของพ่อมกัจะซนมาก 

องคป์ระกอบของนามวลี အေဖ၏အညိဳေရာင္ေခြးကေလးမ်ားသည္ /ʔə-phè ʔí ʔə-

ñò-yàun khwe khə-le mya ɵì/ ซึงทาํหนา้ทีเป็นประธานของประโยค มีดงันี 

အေဖ  /ʔə-phè/  คาํขยายซึงปรากฏหนา้คาํนามหลกั  

    ความหมาย คือ “พ่อ” 

၏   /ʔí/  คาํแสดงความเป็นเจา้ของ 

အညိဳေရာင္  /ʔə-ñò-yàun/ คาํขยายซึงปรากฏหนา้คาํนามหลกั  

    ความหมาย คือ “สีนาํตาล” 

ေခြး   /khwe/  คาํนามหลกั 

ကေလး  /khə-le/  คาํขยายซึงปรากฏหนา้คาํนามหลกั  

    ความหมาย คือ “เลก็, นอ้ย” 

မ်ား   /mya/  คาํขยายแสดงความเป็นพหูพจน์ซึงปรากฏหลงั 

    คาํนามหลกั ความหมาย คือ “ทงัหลาย” 

သည္  /ɵì/  วิภตัติบ่งบอกประธาน 

1.1.2.2 กริยาวล ีคือ คาํกริยาคาํเดียวหรือคาํกริยากบัส่วนขยาย ส่วนขยายทีเป็น

คาํกริยาวิเศษณ์จะวางไวห้นา้คาํกริยาหลกั ส่วนวิภตัติหรือกริยาช่วยปัจจยัจะวางไวห้ลงัคาํกริยาหลกั 

ดงัตวัอยา่ง 

အေဖ၏အညိဳေရာင္ေခြးကေလးမ်ားသည္ အလြန္ေဆာ့တတ္ၾကသည္။ 

/ʔə-phè ʔí ʔə-ñò-yàun khwe khə-le mya ɵì   ʔə-lùn hsɔ́ táʔ cá ɵì/ 

ลกูหมาสีนาํตาลทงัหลายของพ่อมกัจะซนมาก 
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องคป์ระกอบของกริยาวลี အလြန္ေဆာ့တတ္ၾကသည္ /ʔə-lùn hsɔ́ táʔ cá ɵì/ มีดงันี 

အလြန္  /ʔə-lùn/           กริยาวิเศษณ์ปรากฏหนา้กริยาหลกั  

    ความหมาย คือ “มาก” 

ေဆာ့  /hsɔ́/  กริยาหลกั ความหมาย คือ “ซน” 

တတ္  /táʔ/  กริยาช่วยปรากฏหลงักริยาหลกั  

    ความหมาย คือ “มกั, มกัจะ” 

ၾက   /cá/  ปัจจยับ่งความเป็นพหูพจน์ วางทา้ยกริยาหลกั 

သည္  /ɵì/         วิภตัติบอกกาล วางทา้ยกริยาหลกัและทา้ยสุด 

    ของประโยค 

 

1.1.3 ประโยคในภาษาพม่า 

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ และอูแตะลวิน (2545: 123–127) ไดแ้บ่งประโยคในภาษา

พม่าเป็น 2 แบบ คือ ประโยคสามญั และประโยคผสม ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

1.1.3.1 ประโยคสามัญ  (၀ါက်ရု ိး /wɛ́ʔ-cá-yo/) คือ ประโยคทีประกอบด้วย    

ประธานหนึงตวัและกริยาหนึงตวั ดงัตวัอยา่ง 

1.1.3.1.1  ေမာင္ေမာင္ျပန္လာသည္။  

 /màun-màun pyàn là ɵì/ หม่าวหม่าวกลบัมา 

ေမာင္ေမာင ္/màun-màun/=ประธาน ျပန္လာ /pyàn là/=กริยา 

1.1.3.1.2  ေမာင္ေမာင္ေက်ာင္းမွျပန္လာသည္။  

/màun-màun caun hmá pyàn là ɵì/ หม่าวหม่าวกลบัมาจากโรงเรียน 

ေမာင္ေမာင ္/màun-màun/=ประธาน ျပန္လာ /pyàn là/=กริยา 

1.1.3.1.3  ေမာင္ေမာင္ကုိကၽြန္ေတာ္ေတြ႔သည္။  
/màun-màun kò cùn-dɔ̀ twé ɵì/ ผมพบหม่าวหม่าว 

ကၽြန္ေတာ္ /cùn-dɔ̀/=ประธาน  ေတြ႔ /twé/=กริยา  

1.1.3.1.4  ေမာင္ေမာင္ဂုဏ္ထူးရသည္။  
/màun-màun gòŋ-du yá ɵì/ หม่าวหม่าวไดเ้กียรตินิยม 

ေမာင္ေမာင ္/màun-màun/=ประธาน ရ /yá/=กริยา 
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1.1.3.1.5  ဆရာ၀န္၀င္လာသည္။  

/hsə-yà-wàn wìn là ɵì/ หมอเขา้มา 

ဆရာ၀န္၀င္ /hsə-yà-wàn/=ประธาน ၀င္လာ /wìn là/=กริยา 

1.1.3.1.6  ဆရာကတပည့္မ်ားကုိေျပာသည္။  
/hsə-yà ká də-bɛ́ mya kò pyɔ ɵì/ อาจารยพ์ดู(กบั)ลกูศิษยท์งัหลาย 

ဆရာ၀န္ /hsə-yà/=ประธาน  ေျပာ /pyɔ/=กริยา 

1.1.3.1.7  ေက်ာင္းသားမ်ားမတ္တတ္ရပ္ၾကသည္။  
/caun-ɵa mya máʔ-táʔ-yáʔ cá ɵì/ นกัเรียนทงัหลายยนืตรง 

ေက်ာင္းသားမ်ား /caun-ɵa mya/=ประธาน 

မတ္တတ္ရပ္ /máʔ-táʔ-yáʔ/=กริยา 

1.1.3.2 ประโยคผสม (၀ါက်ေရာ /wɛ́ʔ-cá-yɔ/) คือ ประโยคทีมีการนาํเอาประโยค

สามญัตงัแต่สองประโยคขึนไปมารวมกนั อาจเชือมดว้ยวิภตัติ ปัจจยั หรือสนัธาน  

ประโยคผสมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1.1.3.2.1 ประโยคผสมแบบรวม

คือ ประโยคทีมีการนาํประโยคสามญัตงัแต่

สองประโยคขึนไปมารวมกนั อาจมีคาํเชือมสนัธานหรือไม่ก็ได ้ดงัตวัอยา่ง 

ေမာင္ပုႏွင့္မစုတုိ႔သည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

/màun-pú hnîn má-sú dó ɵì   ɵù-ŋɛ̀-chin mya phyíʔ cá ɵì/ 

หม่าวปุ๊และมะซุเป็นเพือนกนั 

ประโยคนีมาจากประโยคสามญั 2 ประโยค คือ 

1.  ေမာင္ပုသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည္။ 

/màun-pú ɵì   ɵù-ŋɛ̀-chin phyíʔ ɵì/ หม่าวปุ๊เป็นเพือน 

2.  မစုသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည္။ 

/má-sú ɵì   ɵù-ŋɛ̀-chin phyíʔ ɵì/ มะซุเป็นเพือน 

ทงัสองประโยครวมกนัโดยมี ႏွင့္ /hnîn/ “และ” เป็นคาํเชือม 

 

 

                                                             


ประโยคผสมแบบรวมหรือเรียกอีกอย่างว่า ประโยคความรวม 
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ေခြးသည ္အမကဲင္ကုိ ပစ္ခ်၍ လြတ္ရာသုိ႔ ေျပးေလ၏ ။ 

/khwe ɵì   ʔə-mɛ kì kò   píʔ-chá ywé   lûʔ-yà ɵó   pye lè ʔí/ 

สุนขัทิงเนือยา่งแลว้ก็วิงไปยงัทีทีปลอดภยั 

ประโยคนีมาจากประโยคสามญั 2 ประโยค คือ 

1.  ေခြးသည္ အမကဲင္ကုိ ပစ္ခ်သည္။ 

/khwe ɵì   ʔə-mɛ kì kò   píʔ-chá ɵì/ สุนขัทิงเนือยา่ง 

2.  ေခြးသည္ လြတ္ရာသုိ႔ ေျပးေလ၏ ။ 

/khwe ɵì   lûʔ-yà ɵó   pye lè ʔí/ สุนขัวิงไปยงัทีทีปลอดภยั 

ทงัสองประโยครวมกนัโดยมี ၍ /ywé/ “แลว้ก”็ เป็นคาํเชือม 

 

မစုသည္ မုန္႔ကုိ စားပြဲေပၚမွာ ထုိင္စားေနသည္။ 

/má-sú ɵì   môŋ kò   sa-bwɛ pɔ̀ hmà   thàin sa nè ɵì/ 

มะซุกาํลงันงักินขนมทีโต๊ะ 

ประโยคนีมาจากประโยคสามญั 2 ประโยค คือ 

1.  မစုသည္ စားပြဲေပၚမွာ ထုိင္ေနသည္။ 

/má-sú ɵì   sa-bwɛ pɔ̀ hmà   thàin nè ɵì/ มะซุกาํลงันงัทีโต๊ะ 

2.  မစုသည္ မုန္႔ကုိ စားေနသည္။ 

/má-sú ɵì   môŋ kò   sa nè ɵì/ มะซุกาํลงักินขนม 

ทงัสองประโยครวมกนัโดยไม่ตอ้งมีคาํเชือม 

1.1.3.2.2 ประโยคผสมแบบซับซ้อน

 คือ ประโยคทีประกอบดว้ยประโยค

ตงัแต่ 2 ประโยคมาผสมกนั โดยประโยครองจะซอ้นอยูใ่นประโยคหลกั ดงัตวัอยา่ง 

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ကားတစ္စီး၀ယ္ရသည္မွာ အလြန္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

/thain nàin-ŋàn dwìn  ka tə-si wɛ̀ yá ɵì hmà   ʔə-lùn wɛ̀-yù nàin bà-

ɵì/ 

การซือรถสกัคนัหนึงในประเทศไทย สามารถซือไดง่้ายมาก 

                                                             


ประโยคผสมแบบซบัซ้อนหรือเรียกอีกอย่างว่า ประโยคแต่ง 
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ประโยคนีประกอบดว้ยประโยครอง คือ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ကားတစ္စီး၀ယ္ရသည္ 

မွာ /thain nàin-ŋàn dwìn  ka tə-si wɛ̀ yá ɵì hmà/ “การซือรถหนึงคนัในประเทศไทย” ซอ้นอยู่ใน

ประโยคหลกั คือ အလြန္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ “สามารถซือไดง่้าย” 

ေမာင္ေမာင္ျပန္လာသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ 

/màun-màun pyàn là ɵì kò   cùn-dɔ̀ myìn ɵì/ 

ผมเห็น(การที)หม่าวหม่าวกลบัมา 

ประโยคนีประกอบดว้ยประโยครอง คือ ေမာင္ေမာင္ျပန္လာသည္ကို /màun-

màun pyàn là ɵì kò/ “การทีหม่าวหม่าวกลบัมา” ซอ้นอยู่ในประโยคหลกั คือ ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ 
/cùn-dɔ̀ myìn ɵì/ “ผมเห็น” 

ေမာင္ေမာင ္ပထမရသည္ဟု ဆရာကတပည့္မ်ားကုိ ေျပာသည္။ 
/màun-màun   pə-thə-má yá ɵì hú   hsə-yà ká də-bɛ́ mya kò   pyɔ ɵì/ 

อาจารยบ์อกลกูศิษยท์งัหลายว่าหม่าวหม่าวไดที้หนึง 

ประโยคนีประกอบดว้ยประโยครอง คือ ေမာင္ေမာင ္ပထမရသည္ဟု /màun-

màun   pə-thə-má yá ɵì hú/ “หม่าวหม่าวไดที้หนึง” ซอ้นอยูใ่นประโยคหลกั คือ  ဆရာကတပည့္မ်ား 

ကုိ ေျပာသည္။ /hsə-yà ká də-bɛ́ mya kò   pyɔ ɵì/ “อาจารยบ์อกลกูศิษยท์งัหลาย” 

 

นอกจากชนิดของประโยคทงั 2 ชนิดทีกล่าวมาแลว้ การลาํดบัคาํในประโยคภาษา

พม่าก็เป็นประเด็นทีควรศึกษา เพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจลกัษณะทางไวยากรณ์ของภาษาพม่าไดดี้ยงิขึน 

ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวถึงการลาํดบัคาํในประโยคภาษาพม่า ดงันี 

 

1.2 การลาํดับคาํในประโยคภาษาพม่า  

ประโยคในภาษาพม่ามีการลาํดบัคาํ ดงันี 

1.2.1 ประโยคทีประกอบดว้ยประธานและกริยา มีการลาํดบัคาํเช่นเดียวกบัประโยค

ในภาษาไทย ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน กริยา 

  ဆရာ  လာသည ္
  /hsə-yà/  /là ɵì/ 

  ครู(ชาย)  มา 

ครู(ชาย)มา 
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1.2.2 ประโยคทีประกอบดว้ยประธาน กริยา กรรม มีการลาํดบัคาํ ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน กรรม  กริยา 

  ဆရာ  ထမင္း  စားသည ္
  /hsə-yà/  /thə-min/ /sa ɵì/ 

  ครู(ชาย)  ขา้ว  กิน 

ครู(ชาย)กินขา้ว 

 1.2.3 ประโยคทีประกอบดว้ยกรรมตรง กรรมรอง กริยา มีการลาํดบัคาํ ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน กรรมรอง กรรมตรง กริยา 

  ဆရာ  ဆရာမအား ခတံဲကုိ  ေပးသည္ 
  /hsə-yà/  /hsə-yà-má ʔa/ /khɛ-dàn kò/ /pe ɵì/  

ครู(ชาย)  ครู(หญิง)แก่ ดินสอ  ให้ 

ครู(ชาย)ใหดิ้นสอแก่ครู(หญิง) 

  1.2.4 ประโยคทีประกอบดว้ยประธาน กริยา และคาํนามทีเป็นสถานที มีการลาํดบั

คาํ ดงัตวัอยา่ง 

   ประธาน สถานที     กริยา    
   ဆရာ  ဇင္းမယ္တြင ္    ေနသည္ 

/hsə-yà/  /zin-mɛ̀ dwìn/    /nè ɵì/  

ครู(ชาย)  เชียงใหม่(ที)    อยู ่

ครู(ชาย)อยูที่เชียงใหม่ 

1.2.5 ประโยคทีประกอบดว้ยประธาน กริยา และคาํนามทีแสดงเครืองมือ มีการ

ลาํดบัคาํ ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน เครืองมือ    กริยา   

ဆရာ  ခဲတံျဖင့္     ေရးသည္ 

/hsə-yà/  /khɛ-dàn phyîn/    /ye ɵì/ 

ครู(ชาย)  ดินสอ(ดว้ย)    เขียน 

ครู(ชาย)เขียนดว้ยดินสอ 

1.2.6 ประโยคทีมีคาํนามซึงแสดงจุดเริมตน้ มีการลาํดบัคาํ ดงัตวัอยา่ง 

   ประธาน จุดเริมตน้    กริยา  

ဆရာ  ဇင္းမယ္က    လာသည ္

/hsə-yà/  /zin-mɛ̀ ká/     /là ɵì/ 

ครู(ชาย)  เชียงใหม่(จาก)     มา 
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ครู(ชาย)มาจากเชียงใหม่ 

 1.2.7 ประโยคทีมีคาํนามซึงแสดงจุดสินสุด มีการลาํดบัคาํ ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน จุดสินสุด    กริยา  

  ဆရာ  ဗန္ေကာက္သုိ႔    သြားသည ္
  /hsə-yà/  /bàn-kâuʔ ɵó/    /ɵwa ɵì/ 

ครู(ชาย)  กรุงเทพ(สู่)     ไป 

ครู(ชาย)ไปกรุงเทพ 

 1.2.8 ประโยคทีมีคาํนามซึงแสดงทงัจุดเริมตน้ จุดสินสุด มีการลาํดบัคาํ  

ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน จุดเริมตน้ จุดสินสุด กริยา 

ဆရာ  ဇင္းမယ္မ ွ ဗန္ေကာက္သုိ႔ ျပန္လာသည္ 

/hsə-yà/  /zin-mɛ̀ hmá/ /bàn-kâuʔ ɵó/ /pyàn là ɵì/ 

ครู(ชาย)  เชียงใหม่(จาก) กรุงเทพ(สู่)     กลบัมา 

ครู(ชาย)มาจากเชียงใหม่และกลบัสู่กรุงเทพ 

1.2.9 ประโยคทีมีจุดเริมตน้ จุดหมาย และเครืองมือ มีการลาํดบัคาํ ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน จุดเริมตน้ จุดหมาย เครืองมือ  

ဆရာသည္ ဇင္းမယ္မ ွ ဗန္ေကာက္သုိ႔ မီးရထားျဖင့္  

/hsə-yà ɵì/ /zin-mɛ̀ hmá/ /bàn-kâuʔ ɵó/ /mi-yə-tha phyîn/ 

ครู(ชาย)  เชียงใหม่(จาก) กรุงเทพ(สู่)     รถไฟ(โดย) 

  กริยา 

  ျပန္လာသည္ 
  /pyàn là ɵì/ 

  กลบัมา 

ครู(ชาย)มาจากเชียงใหม่และกลบัสู่กรุงเทพโดยรถไฟ 

1.2.10 ประโยคทีมีคาํบอกเวลา จุดเริมตน้ จุดหมาย และเครืองมือ มีการลาํดบัคาํ 

ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน จุดเริมตน้ จุดหมาย เครืองมือ 
ဆရာသည္ ဇင္းမယ္မ ွ ဗန္ေကာက္သုိ႔ မီးရထားျဖင့္  

/hsə-yà ɵì/ /zin-mɛ̀ hmá/ /bàn-kâuʔ ɵó/ /mi-yə-tha phyîn/ 

ครู(ชาย)  เชียงใหม่(จาก) กรุงเทพ(สู่)     รถไฟ(โดย) 
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   เวลา  กริยา 
   မေန႔က  ျပန္လာသည္ 

  /mə-né-ká/ /pyàn là ɵì/ 

  เมือวานนี กลบัมา 

ครู(ชาย)มาจากเชียงใหม่และกลบัสู่กรุงเทพโดยรถไฟเมือวานนี 

1.2.11 ประโยคทีมีผูร่้วมทาํกริยา คาํบอกเวลา จุดเริมตน้ จุดหมาย และเครืองมือ  

มีการลาํดบัคาํ ดงัตวัอยา่ง 

  ประธาน ผูร่้วมทาํกริยา     จุดเริมตน้  

  ဆရာသည္ ဆရာမႏွင့္အတူ     ဇင္းမယ္မ ွ  

  /hsə-yà ɵì/ /hsə-yà-má hnîn ʔə-tù/    /zin-mɛ̀ hmá/ 

  ครู(ชาย)  ครู(หญิง)(กบั)     เชียงใหม่(จาก)   

  จุดหมาย เครืองมือ       เวลา  กริยา 

  ဗန္ေကာက္သုိ႔ မီးရထားျဖင့္      မေန႔က  ျပန္လာသည္ 

  /bàn-kâuʔ ɵó/ /mi-yə-tha phyîn/    /mə-né-ká/ /pyàn là ɵì/ 

  กรุงเทพ(สู่)     รถไฟ(โดย)      เมือวานนี กลบัมา 

ครู(ชาย)กบัครู(หญิง)มาจากเชียงใหม่และกลบัสู่กรุงเทพโดยรถไฟ      

เมือวานนี 

อนึง หากตอ้งการเน้นอาจนําคาํทีต้องการเน้นขึนตน้ประโยคได ้เช่น ตอ้งการเน้น    

คาํบอกเวลา สามารถนาํมาวางไวต้น้ประโยคไดด้งันี 

  เวลา  ประธาน กริยา 

  မေန႔က  ဆရာ  ျပန္လာသည္ 

  /mə-né-ká/ /hsə-yà/  /pyàn là ɵì/ 

  เมือวานนี ครู(ชาย)  กลบัมา 

เมือวานนีครู(ชาย)กลบัมา 

ทงันี ผูว้ิจยัไดน้าํความรู้พืนฐานเกียวกบัระบบคาํ วลี ประโยคในภาษาพม่า และการ

ลาํดบัคาํในประโยคภาษาพม่ามาประยกุตใ์ชเ้พือวิเคราะห์ลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่าเปรียบเทียบ

กบัสาํนวนไทย 
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2. แนวคดิทีใช้ในการวจิยั 

การวิจยัเรืองการศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ผูว้ิจยัใชแ้นวความคิด 

“มานุษยวิทยาวฒันธรรม (Cultural anthropology)” ของ เมลวิลล ์(Melville, 1955, อา้งถึงใน ดิเรกชยั 

มหธันะสิน, 2529: 63–80) และแนวความคิดทางวฒันธรรมภาษา ของ โวจิลินส์ (Voegelins, 1957: 

1–58, อา้งถึงใน ไทรงาม ประมวลศิลป์ชยั, 2532: 6–7) เป็นแนวทางจดัหมวดหมู่ทางความหมายของ

สาํนวน ซึงมีรายละเอียด ดงันี  

 

2.1  แนวคดิทางมานุษยวทิยาวฒันธรรมทีผูกพนักบัถ้อยคาํสํานวน 

มานุษยวิทยาวฒันธรรม (Cultural anthropology) เป็นวิชาทีศึกษาวฒันธรรมของมนุษย ์

ความสมัพนัธร์ะหว่างเชือสาย ชาติพนัธุข์องมนุษยก์บัวฒันธรรม หรือวฒันธรรมมีบทบาทต่อความ

เป็นอยู่ของมนุษย ์หรือความเป็นอยู่ของมนุษยอ์าจปรากฏเป็นวฒันธรรม อีกทงัยงัสามารถศึกษา

วฒันธรรมไดโ้ดยดูจากพฤติกรรมของมนุษย ์การทีจะเขา้ใจวฒันธรรมให้ไดถ่้องแทต้อ้งเริมศึกษา

จากภาษา เพราะภาษาเป็นเครืองแสดงให้เห็นวฒันธรรมและเป็นวฒันธรรมทีสาํคญัทีสุดของชาติ  

ทาํใหว้ฒันธรรมอืนๆ เจริญขึน ถอ้ยคาํสาํนวนเป็นมรดกทางวฒันธรรมดา้นภาษาอยา่งหนึงทีบรรพ-

บุรุษแห่งภาษาไดคิ้ดประดิษฐขึ์นมาเพือสงัคม ถอ้ยคาํสาํนวนเป็นกระจกส่องให้เห็นความคิดในใจ 

ค่านิยม โลกทัศน์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบสังคม ตลอดจนวิถีประชาในครอบครัวทีมี

ผลกระทบต่อชุมชนนนัๆ 

2.1.1 วถิีประชากบัถ้อยสํานวน 

วิถีประชา (folkways) คือ แนวทางดาํเนินชีวิตของคนในสังคมทีมีลกัษณะร่วมกนั

และปฏิบติัสืบทอดกนัมานานจนคนรุ่นหลงัยดึเป็นแบบอยา่ง วิถีประชาหรือวิถีชีวิตไม่ใช่ขอ้ผกูพนั

ทีทุกคนตอ้งปฏิบติั วิถีชีวิตส่วนใหญ่มาจากการปรับปรุงธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม เพือสนองประโยชน์

สุขของสงัคม ถอ้ยคาํสาํนวนจึงผกูพนักบัวิถีประชามาตงัแต่เริมใชถ้อ้ยคาํสาํนวน เพราะผูคิ้ดสร้าง

ถอ้ยคาํสาํนวนมกัถ่ายทอดวิถีประชาไวใ้นถอ้ยคาํสาํนวนนนัๆ ถอ้ยคาํสาํนวนส่วนใหญ่จึงมกัเริมตน้

จากครอบครัว ผกูพนักบัวิถีชีวิตในครอบครัว ทงันีเพราะครอบครัวมีหน้าทีอบรมสั งสอนลูกหลาน

ใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นแนววิถีประชาและวฒันธรรมประเพณีของชุมชนนันๆ การสั งสอนโดยใช้

ถอ้ยคาํธรรมดาสอนโดยตรงอาจไม่น่าสนใจ ผูคิ้ดสร้างถอ้ยคาํสาํนวนจึงไดผ้กูถอ้ยคาํสาํนวนขึนมา

ใชใ้หมี้ลกัษณะเปรียบเทียบ ผกูปมไวใ้หคิ้ด หรือแฝงความหมายไวโ้ดยนยั เพราะการพดูกนัโดยตรง

หรือสั งสอนกนัอย่างแจ่มแจ้งนันไม่เหมาะสมกับมารยาททางสังคมไทย ทังนี ผูคิ้ดสร้างถอ้ยคาํ

สาํนวนตอ้งดาํเนินชีวิตโดยผกูพนักบัผูอื้น สัมผสักบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทาํให้สามารถผูก

ถอ้ยคาํสาํนวนขึน ตวัอยา่งถอ้ยคาํสาํนวน “ขยนัเหมือนกา” เริมจากผูคิ้ดสร้างถอ้ยคาํสาํนวนไดเ้ห็น
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อีกาทุกวนั สงัเกตเห็นพฤติกรรมของมนัว่ามนัออกจากรังแต่เชา้ไปหาเหยือมาป้อนลูก จึงไดน้าํมา

เปรียบกบัสมาชิกในครอบครัวทีขยนัขนัแข็งเรืองการทาํมาหากิน ถา้หากคนใดค่อนขา้งไม่เอาถ่าน 

เมือไดย้นิถอ้ยคาํสาํนวนบ่อยครังก็จะตระหนักได ้เป็นตน้ ถอ้ยคาํสาํนวนจึงเป็นเครืองมือของผูน้าํ

ครอบครัวหรือผูน้าํชุมชนในการควบคุมสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนใหด้าํเนินไปตามวิถีประชา 

ถอ้ยคาํสาํนวนส่วนใหญ่จึงเป็นเรืองการสั งสอน เตือนสติ ให้ขอ้คิด ให้รู้จกันาํไปปรับใชใ้นชีวิต 

ประจาํวนั 

2.1.2 การวเิคราะห์ถ้อยคาํสํานวนตามแนวมานุษยวทิยาวฒันธรรม 

การศึกษาวิเคราะห์ถอ้ยคาํสํานวนเชิงสังคมต่างมองสังคมทีปรากฏในถ้อยคํา

สาํนวน มองค่านิยม ดูแนวคิดเกียวกบัสังคม ตลอดจนจดัหมวดหมู่ เช่น การจดัหมวดหมู่เกียวกบั

สงัคม การดาํเนินชีวิต ความรู้สึก ร่างกาย เครืองใช ้ธรรมชาติ เมือพิจารณาแลว้เป็นการพิจารณาจาก

คาํทีปรากฏว่าเป็นคาํอะไร เป็นธรรมชาติหรือเครืองใช ้ดงัตวัอย่างเกียวกบัลมฟ้าอากาศทีมีคาํว่า 

“ดิน” เป็นหลกั เช่น ดินดีหญา้งาม, ดินพอกหางหม ูหรือมีคาํว่า “ปาก” เป็นหลกั เช่น ปากว่าตาขยิบ, 

ปากหอยปากปู เป็นการจดัตามสิงทีนาํมาเปรียบเทียบหรืออา้งอิง หรือบางครังจดัตามเนือหา เช่น 

เกียวกบัครอบครัวมีถอ้ยคาํสาํนวนว่า ลกูไมย้่อมหล่นไม่ไกลตน้ เกียวกบัการศึกษาอบรม เช่น เมือ

นอ้ยใหเ้รียนวิชา, สิบรู้ไม่เท่าชาํนาญ เกียวกบัการทาํมาหากิน เช่น นาํขึนให้รีบตกั เกียวกบัตน เช่น 

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง เกียวกบัการเลือกคู่ครอง เช่น เสน่ห์ปลายจวกั, ชายสามโบสถ ์

หญิงสามผวั เกียวกบัความรัก เช่น ตบมือขา้งเดียว, แผลหัวใจ ถา้พิจารณาอย่างละเอียดแลว้ ถอ้ยคาํ

สาํนวนทีปรากฏเป็นหมวดหมู่ต่างๆ แทจ้ริงเป็นถอ้ยคาํสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัเรืองของคน 

การดาํเนินชีวิตความเป็นอยู่ตามวิถีประชาทงัสิน ดิเรกชยั มหัธนะสิน (2529: 65–66) จึงเสนอแนว

ทางการวิเคราะห์ถอ้ยคาํสาํนวน ดงันี  

 1. ควรจดัถอ้ยคาํสาํนวนโดยยดึแนววิถีประชาเป็นหลกั จะตอ้งกาํหนดให้ไดว้่าคน

ไทยสมยัก่อนและคนไทยสมยัปัจจุบนั มีวิถีประชาอะไรบา้ง ต่างกนัอยา่งไร เพราะคนไทยสมยัก่อน

กบัปัจจุบนัมีวิถีประชาต่างกนั จึงมีผลต่อการจดักลุ่มถอ้ยคาํสาํนวน ถา้เป็นถอ้ยคาํสาํนวนทีเกิดขึน

ใหม่ก็ยอ่มมีวิถีประชาแบบสงัคมปัจจุบนั  

2. พิจารณาว่าถอ้ยคาํสาํนวนต่างๆ นันเกียวกบัวิถีประชาเรืองใด เช่น การสั งสอน

เรืองความรัก การเตือนเรืองความรัก 

3. พิจารณาว่าผูคิ้ดสร้างถอ้ยคาํสาํนวนมีจุดมุ่งหมายการใช้อย่างไร เช่น สั งสอน 

ตกัเตือน ว่ากล่าว ฯลฯ การจดัประเภทของถอ้ยคาํสาํนวนตามจุดมุ่งหมายโดยสัมพนัธ์กบัวิถีประชา

สามารถแสดงใหเ้ห็นแนวคิดของผูส้ร้างถอ้ยคาํสาํนวนและการดาํเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมได้

ชดัเจนยงิขึน ทงันี การวิเคราะห์ตามแนวมานุษยวิทยาวฒันธรรมควรปฏิบติัตามคาํถามในลาํดบั ดงันี 
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ตารางที 4 ลาํดบัขนัตอนการวิเคราะห์ตามแนวมานุษยวิทยาวฒันธรรม 

ถาม ตอบ 

1. ถอ้ยคาํสาํนวนทีจะวิเคราะห์ไดแ้ก่อะไร ตีววักระทบคราด 

2. เกียวกบัวิถีประชาในเรืองอะไร (หรือถอ้ยคาํสาํนวน

ผกูพนักบัวิถีประชาอะไร เปรียบเทียบกบัการกระทาํ

ของคนกบัธรรมชาติรอบตวัคนอยา่งไร ทีไหน เมือไหร่ 

ในวิถีประชาแบบใด) 

การเลียงและดูแลววั 

3. ผูคิ้ดสร้างถอ้ยคาํสาํนวนมีจุดมุ่งหมายในการสร้างเพือ

อะไร 

1. ใหข้อ้คิดโดยออ้ม 

2. เตือน หา้ม ประชด 

4. รู้ไหมว่าความหมายทีแทจ้ริงของถอ้ยคาํสาํนวนนีคือ

อะไร 

ทาํสิงหนึงใหก้ระเทือนไปถึงอีกสิงหนึง 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ถา้พิจารณาดา้นมานุษยวิทยาวฒันธรรมทางวิถีประชา คาํถาม

คาํตอบในขอ้ 2. น่าจะเพียงพอ แต่จุดมุ่งหมายของการเกิดถอ้ยคาํสาํนวนไม่ใช่สร้างขึนมาเพือแสดง

อจัฉริยะทางภาษา แต่เพือจุดมุ่งหมายในการใช ้ฉะนันคาํตอบขอ้ 3. จึงมีความจาํเป็น โดยจะตอ้ง

คน้หาคาํตอบใหไ้ดว้่า มีจุดมุ่งหมายเพืออะไร อาจมีจุดมุ่งหมายหลายประการ เช่น สงัสอน ให้ขอ้คิด 

ตกัเตือนหรือหา้ม และจะตอ้งแยกใหอ้อกว่าจุดมุ่งหมายของผูคิ้ดสร้างถอ้ยคาํสาํนวนกบัผูน้าํถอ้ยคาํ

สาํนวนไปใชแ้ตกต่างหรือเหมือนกนั ทงันี สิงทีแสดงใหเ้ห็นจุดมุ่งหมายของถอ้ยคาํสาํนวนไดอ้ย่าง

ชดัเจนก็คือ ความหมายทีแท้จริงของถอ้ยคาํสํานวนเมือนําถอ้ยคาํสํานวนไปใช้ในบริบทต่างๆ 

การศึกษาแนวนีจึงไม่ไดศึ้กษาถอ้ยคาํสาํนวนโดยตรง แต่เป็นการศึกษาวฒันธรรมและประเพณีที

แฝงอยูใ่นถอ้ยคาํสาํนวนซึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของแนวคิดทางมานุษยวิทยาวฒันธรรมทีศึกษา

สงัคมวฒันธรรมจากภาษา 

2.1.3 การสือสารในสังคมด้วยถ้อยคาํสํานวน 

มนุษยต์อ้งเกียวขอ้งกบัการสือสารตลอดชีวิต เพราะการสือสารมกัเกียวกบัการรับรู้

ความหมายร่วมกนั การมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนัระหว่างมนุษย ์ผูส่้งสารและผูรั้บสารตอ้งมีหนา้ที

และความรับผดิชอบในการสือสารร่วมกนั และทงัสองฝ่ายจะตอ้งมีปฏิกิริยาสมัพนัธต่์อกนัตลอดไป 

ในกระบวนการสือสารทีมนุษยถ่์ายทอดถึงกนั ประกอบไปดว้ยเนือหาและภาษาทีเรียบเรียงขึนตาม

รูปแบบและโครงสร้างทีเหมาะสม เป็นทีเขา้ใจไดร้ะหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยอาศยัสือเป็น

เครืองมือระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร เพือให้สารถ่ายทอดถึงกนัและเกิดผลสอดคลอ้งตามเจตนา

ของผูส่้งสาร  
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ทงันี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวความคิดนีมาประยกุตใ์ชเ้พือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สาํนวน

พม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนั 

 

2.2  แนวความคดิทางวฒันธรรมภาษา 

แนวความคิดทางวฒันธรรมภาษา ของ โวจิลินส์ (Voegelins, 1957: 1–58, อา้งถึงใน 

ไทรงาม ประมวลศิลป์ชยั, 2532: 6–7) เรียกว่า Hopi Domain เป็นแนวคิดทีเชือว่า ภาษาสามารถ

แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องคนในแต่ละสงัคมได ้นอกจากนี ภาษายงัแสดงระดบั

ของวฒันธรรมและสภาพทางสงัคมของผูใ้ชภ้าษานนัๆ ดว้ย โดยโวจิลินส์ (Voegelins) ไดจ้าํแนกคาํ

ออกตามลกัษณะทางวฒันธรรมไดเ้ป็น 4 หมวด คือ 

2.2.1 หมวดคําเรียกชือสิงทีเป็นธรรมชาติ เช่น คาํเกียวกบัภูมิประเทศ ทรัพยากร 

ธรรมชาติต่างๆ พืช สตัว ์ทิศทาง เวลา และจาํนวนนบั ฯลฯ 

2.2.2 หมวดคาํเรียกพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น อวยัวะต่างๆ การเจริญเติบโต 

การรับรู้ ท่าทาง การเคลือนไหว ฯลฯ 

2.2.3 หมวดคาํเกยีวกบัอารมณ์ความรู้สึกและคุณค่า เช่น คาํเกียวกบัจิตใจ อารมณ์ 

ความรู้สึก ลทัธิทางศาสนา ฯลฯ 

2.2.4. หมวดคาํเรียกความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น คาํเรียกเครือญาติ เชือชาติ อาย ุ

เพศ คาํเกียวกบัการติดต่อสือสาร เศรษฐกิจ ทีอยูอ่าศยั อาหาร ฯลฯ 

ทงันี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวความคิดนีมาประยกุตใ์ชเ้พือเป็นแนวทางจดัหมวดหมู่ทางความ- 

หมายของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนั 

 

3. เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้องกบัการเปรียบเทียบสํานวนไทยกบัสํานวนต่างประเทศ 

ฉิน หยงหลิน (2526) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “สาํนวนจีนและสาํนวนไทย: การศึกษา

เปรียบเทียบ” เพือศึกษาลกัษณะทวัไปของสาํนวนจีนและสาํนวนไทย วิเคราะห์วิธีการเปรียบเทียบ

สํานวนจีนและสํานวนไทย และเปรียบเทียบความหมายของสํานวนจีนและสํานวนไทย โดย

การศึกษาเปรียบเทียบด้านความหมาย ผูว้ิจยัได้ศึกษาเฉพาะสํานวนทีประกอบดว้ยคาํ 4 คาํกับ

สาํนวนไทยจากหนังสือ เอกสารต่างๆ จาํนวน 179 สาํนวนทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกับ

สาํนวนไทยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ผลการวิจัยพบว่า ลกัษณะทั วไปของสํานวนจีนและสํานวนไทย มีทังเหมือนและ

แตกต่างกนัในดา้นจาํนวนคาํ ลกัษณะสัมผสั การกาํหนดเสียงวรรณยุกต์ การซาํคาํ การเลือกใชค้าํ 

หนา้ทีทางไวยากรณ์ และความหมาย ในดา้นการเปรียบเทียบความหมายของสาํนวนจีนทีประกอบ 
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ดว้ยคาํ 4 คาํกบัสาํนวนไทย พบว่า สาํนวนจีนแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ประเภททีมีความหมายตรง

หรือคลา้ยคลึงกบัสาํนวนไทย และสิงทีนาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนั ประเภททีมีความหมายตรงหรือ

คลา้ยคลึงกบัสาํนวนไทย แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนับางประการ และประเภททีมีความหมาย

ตรงหรือคลา้ยคลึงกบัสํานวนไทย แต่สิงทีนํามาเปรียบเทียบต่างกัน ส่วนผลจากการศึกษาภาพ

สะทอ้นจากสํานวนจีนและสาํนวนไทยนัน ทังสาํนวนจีนและสาํนวนไทยต่างก็สะท้อนให้เห็น

สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และทศันะเกียวกบัสิงต่างๆ ของคนจีนและคนไทย ซึงมีทงัทีเหมือนกนัและ

ต่างกนั 

 

รัชนี ซอโสตถิกุล (2526) ได้เปรียบเทียบสาํนวนองักฤษและสํานวนไทยทีมีความ- 

หมายคลา้ยคลึงกนั โดยไดร้วบรวมสาํนวนจากเอกสารและหนังสือต่างๆ รวมทงัจากการสัมภาษณ์

อาจารยช์าวไทย อาจารยช์าวองักฤษ และอาจารยช์าวอเมริกนั และไดก้ล่าวถึงสาํนวนองักฤษและ

สาํนวนไทยทีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัไวว้่า สาํนวนทีใชใ้นภาษาต่างๆ มกัจะเกียวกบัธรรมชาติ 

การกระทาํ สิงแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณี ความประพฤติ นิทาน ตาํนาน ฯลฯ มกัมีความคลา้ยคลึง

กนั ต่างกันแต่ความรู้สึกนึกคิดทีเป็นรายละเอียด และทีเกิดจากความแตกต่างของสิงต่างๆ เช่น      

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทศันคติ ลทัธิศาสนา ค่านิยมของแต่ละชาติ ฯลฯ ดว้ยเหตุนีจึงพบว่ามีสาํนวน

องักฤษและสาํนวนไทยซึงมีความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยูไ่ม่นอ้ย ฉะนนั หากแบ่งสาํนวน

องักฤษทีมีความหมายคลา้ยคลึงกบัสาํนวนไทยตามลกัษณะคาํทีใชเ้ป็นส่วนประกอบของสาํนวนก็

จะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1. สาํนวนองักฤษและสาํนวนไทยทีมีความหมายและการใชค้าํ

คลา้ยคลึงกนั 2. สาํนวนองักฤษและสาํนวนไทยทีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัแต่ใชค้าํต่างกนัเล็กน้อย 

และ 3. สาํนวนองักฤษและสาํนวนไทยทีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัแต่ใชค้าํต่างกนั 

 

รัชนี ซอโสตถิกุล (2534) ไดร้วบรวมและเปรียบเทียบสุภาษิตองักฤษและสุภาษิตไทย

ทีมีความหมายคลา้ยคลึงกัน จาํนวน 100 สุภาษิต ผูศึ้กษาได้เอาสุภาษิตองักฤษเป็นหลกัแลว้นํา

สุภาษิตไทยมาเทียบเป็นคู่ๆ และหากมีสุภาษิตอืนในภาษาเดียวกนัทีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัแต่ละ

สุภาษิตก็จะยกมาแสดงประกอบด้วย ทงันี สุภาษิตทัง 100 สุภาษิตเป็นคติสอนใจในเรืองต่างๆ 

เกียวกบัการดาํรงชีวิตของมนุษยที์ผูศึ้กษาไดร้วบรวมและเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ตามลาํดบัตวัอกัษร

ตวัแรกของสุภาษิตองักฤษ ไม่ไดจ้ดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามความหมายทีเกียวขอ้ง 

 

ซุนชิล ควน (2537) เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “สาํนวนเกาหลีและสาํนวนไทย: การศึกษา

เปรียบเทียบ” เพือศึกษาลกัษณะทวัไปของสาํนวนเกาหลีและสาํนวนไทย เปรียบเทียบความหมาย
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ของสาํนวนเกาหลีและสาํนวนไทย และเปรียบเทียบทีมาของสาํนวนเกาหลีและสาํนวนไทย ในดา้น

การเปรียบเทียบความหมาย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสาํนวนทีมีความหมายเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัจาํนวน 61 

สาํนวน 

ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทวัไปของสาํนวนเกาหลีและสาํนวนไทย มีทงัทีเหมือนกนั 

คลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั กล่าวคือ มีจาํนวนคาํเหมือนและใกลเ้คียงกนั การแบ่งวรรคสาํนวน

เกาหลีแบ่งตามลกัษณะประโยค ส่วนสาํนวนไทยแบ่งเพือประโยชน์ดา้นจงัหวะและสัมผสั การใช้

คาํคลอ้งจอง สาํนวนไทยจะเนน้ดา้นการใชค้าํสมัผสัคลอ้งจอง ส่วนสาํนวนเกาหลีจะเป็นการใชค้าํ

ซาํ มีทงัซาํคาํทงัคาํ ซาํคาํบางส่วน และซาํคาํเชือม ซึงสาํนวนไทยไม่มีการใชค้าํเชือม ลกัษณะการ

เลือกใช้ค ําทีมีความหมายในสํานวนเกาหลีและสํานวนไทยจะเหมือนกัน คือ เลือกใช้คาํทีมี

ความหมายใกลเ้คียงกัน และความหมายตรงขา้มกัน ทาํให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสาํนวนได้

ชดัเจนขึน 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหมายของสาํนวนเกาหลีและสาํนวนไทยพบว่า สามารถ

แบ่งประเภทของสาํนวนทีนาํมาเปรียบเทียบไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ประเภททีมีความหมายเหมือนกนั

หรือคลา้ยคลึงกนัและสิงทีนาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนั ประเภททีมีความหมายหมายเหมือนกนัหรือ

คลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนับางประการ และประเภททีมีความหมายเหมือนกนั

หรือคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั 

ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบดา้นทีมาพบว่า ทีมาของสาํนวนเกาหลีและสาํนวนไทยมี

ทีมาจากสิงต่างๆ เหมือนกนัและคลา้ยคลึงกนั คือ มาจากธรรมชาติ พืชผกัผลไม ้สตัว ์พฤติกรรมของ

มนุษย ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม นิทาน วรรณคดี ประวติัศาสตร์ ศาสนา ความเชือ 

การละเล่น การกีฬาและการแข่งขนั ผลการศึกษาทาํให้เขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทาง

สงัคม วฒันธรรมดา้นต่างๆ ความรู้สึกนึกคิด และทศันคติของชนชาติเจา้ของสาํนวนไดเ้ป็นอย่างดี 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาเกาหลี สามารถสร้างความเขา้ใจและ

สมัพนัธที์ดีระหว่างชนชาติได ้และเป็นแนวทางในการศึกษาสาํนวนภาษาของชาติอืนต่อไป 

 

สุมาลี ศรีปานเงิน (2543) เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนจีนทีมี

คาํว่า “xin” กบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงกัน” เพือศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนจีนทีมีคาํบอก

อวยัวะ “xin” (ใจ) ทีประกอบดว้ยคาํ 4 คาํ กบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงกนั  

ผลการศึกษาพบว่า ทงัสาํนวนจีนและสาํนวนไทยทีมีคาํว่า “xin” หรือ “ใจ” แสดงให้

เห็นความเขา้ใจทีคลา้ยคลึงกนัในความหมายของคาํว่า “xin” หรือ “ใจ” ทีอยู่ในสาํนวนว่า นอกจาก

จะหมายถึงอวยัวะแลว้ ยงัมีความหมายเชิงนามธรรมทีหมายถึง สิงทีทาํหน้าทีรู้ รู้สึก นึก และคิด   
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนกบัสาํนวนไทยจึงสะทอ้นให้เห็นถึงทศันคติ ภูมิปัญญา และ

คุณธรรมจริยธรรมของชาวจีนและชาวไทยทีมีความคลา้ยคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ 

 

ปิยมาภรณ์ สุดสงวน (2545) เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนทีใช้

สัตว์สือความหมายในภาษาฝรั งเศสและภาษาไทย” เพือศึกษาความหมายของสํานวนโดยดูจาก

ความหมายโดยนยัของสตัวที์ปรากฏในสาํนวนนนัๆ และเปรียบเทียบความหมายและวิธีการใชข้อง

สาํนวนในภาษาไทยและภาษาฝรังเศสทีมีความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 

ผลการวิจัย พบว่า การสือความหมายของสาํนวนในภาษาไทยและภาษาฝรั งเศสทีมี

ความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนันนั สาํนวนของทงั 2 ภาษาอาจใชส้ตัวที์เหมือนหรือแตกต่างกนั

ก็ได ้ทงันีขึนอยูก่บัมุมมองและความใกลชิ้ดของคนในแต่ละสงัคมทีมีต่อสตัวน์นั  ๆ

นอกจากนี จากผลการวิจยัยงัสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นว่า การทีมนุษยส์ามารถนาํสาํนวน

มาใช ้เป็นเพราะการพดูหรือการเขียนดว้ยภาษาตรงไปตรงมาอาจไม่ช่วยให้เกิดผลตามเจตนารมณ์

ของผูพ้ดูหรือผูเ้ขียน โดยทวัไปสาํนวนจะช่วยให้เกิดภาพลกัษณ์ทีชดัเจนกว่าภาษาทีตรงไปตรงมา 

การทีผูว้ิจยัเลือกสาํนวนทีเกียวกบัสตัว ์เนืองจากมนุษยก์บัสตัวมี์ความผกูพนักนัมานานแลว้  

 

แลนดรุ ลอสฟิน กิวกา้ (2545) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “สาํนวนโรมาเนียและสาํนวน

ไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ” เพือวิเคราะห์เปรียบเทียบสํานวนโรมาเนียและสํานวนไทยทีมี

ความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัในดา้นทีมาและวิธีการใชข้องสาํนวน และเพือศึกษาภาพสะทอ้น

ทางสงัคมและวฒันธรรม โดยใชส้าํนวนโรมาเนียและสาํนวนไทย จาํนวน 234 สาํนวน จากเอกสาร

ต่างๆ ทีเกียวกบัสาํนวนโรมาเนียและสาํนวนไทยและเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาด้านการเปรียบเทียบสํานวนโรมาเนียและสํานวนไทย พบว่า สํานวน

โรมาเนียทีมีความหมายตรงกันหรือคล้ายคลึงกันกับสํานวนไทย แต่สิงทีนํามาเปรียบเทียบ

เหมือนกนับางประการมีจาํนวนมากทีสุดถึง 137 สํานวน รองลงมาได้แก่ สํานวนโรมาเนียทีมี

ความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัสาํนวนไทย แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนัโดยสินเชิง พบ

จาํนวน 80 สาํนวน และทีพบนอ้ยทีสุด คือ สาํนวนโรมาเนียทีมีความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนั

กบัสาํนวนไทย และสิงทีนาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนัมี 26 สาํนวน ส่วนการศึกษาเรืองภาพสะทอ้น

ทางสงัคมและวฒันธรรมในดา้นธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พบว่า ดว้ยเหตุทีประเทศโรมาเนียเป็น

ประเทศเขตหนาวและประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน สภาพทางธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของทงั

สองประเทศทีไม่เหมือนกนั จึงทาํใหล้กัษณะทางกายภาพของมนุษย ์พนัธุส์ตัว ์และพนัธุพื์ชแตกต่าง

กนัตามสภาพและสิงแวดลอ้มของประเทศนนั  ๆ
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ดา้นภาพสะทอ้นทางวิถีชีวิตพบว่า คนทงัสองประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรตงัถิน

ฐานในชนบท ใกลแ้หล่งนาํและป่าเขาทีอุดมสมบูรณ์ ซึงใชเ้ป็นทงัทีอยู่อาศยัและแหล่งอาหาร รู้จกั

ประดิษฐเ์ครืองมือเครืองใชใ้นการทาํมาหากิน และสร้างบา้นเรือนทีมนัคงแข็งแรง มีความเคร่งครัด

ในการปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณี ยดึมนัหลกัธรรมในศาสนา เพืออบรมสงัสอนคนในครอบครัว

และสงัคมใหก้ระทาํในสิงทีถกูทีควร รู้จกัรับผดิชอบการกระทาํของตน และสอนให้รู้จกัพึงตนเอง

มากกว่าทีจะพึงพระเจา้หรือสิงศกัดิสิทธิ 

 

วรรณิดา ถึงแสง (2545) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนจีนกบั

สาํนวนไทยทีมีคาํบอกอวยัวะ ‘ตา’ ”  เพือวิเคราะห์ลกัษณะรูปแบบสาํนวนทีมีคาํบอกอวยัวะ “ตา” 

ในภาษาจีนและภาษาไทยซึงมีทงัทีเหมือนกนัและแตกต่างกนั ดา้นการใชค้าํบอกอวยัวะคาํเดียวใน

สาํนวน และการใชค้าํบอกอวยัวะ 2 คาํในสาํนวน และเพือศึกษาความหมายของคาํบอกอวยัวะ “ตา” 

ในสํานวนจีนและสํานวนไทยทีมีความหมายทังโดยตรงและโดยนัย ผลการศึกษาพบว่า การ

เปรียบเทียบความหมายของสาํนวนทีมีคาํบอกอวยัวะ “ตา” ในสาํนวนจีนและสาํนวนไทยสามารถ

แบ่งความหมายของสาํนวนออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ สาํนวนจีนและสาํนวนไทยทีมีความหมาย

เหมือนหรือคลา้ยคลึงกันและใช้คาํบอกอวยัวะ “ตา” เหมือนกัน สาํนวนจีนและสาํนวนไทยทีมี

ความหมายเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั แต่สาํนวนไทยใชค้าํบอกอวยัวะชนิดอืน และสาํนวนจีนและ

สาํนวนไทยทีมีความหมายเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั แต่สาํนวนไทยไม่กล่าวถึงคาํบอกอวยัวะ 

 

โสภนา ศรีจาํปา (2545) เขียนบทความเรือง “มองสุภาษิต สาํนวน คาํพงัเพยไทยบน

พืนฐานทางวฒันธรรมของสุภาษิต สาํนวนเวียดนาม” เพือศึกษาเปรียบเทียบสุภาษิตเวียดนามและ

สุภาษิตไทย โดยศึกษาจากสุภาษิตทีมีเนือหาเกียวขอ้งกบัคนเป็นหลกั และศึกษาจากสุภาษิต สาํนวน 

คาํพงัเพยไทยทีเหมาะสมและไม่เหมาะสมกบัยคุสมยั 

 ผลการศึกษาพบว่า สุภาษิตเวียดนามและสุภาษิตไทยทีนาํมาศึกษาส่วนใหญ่มีแนวคิด

คลา้ยกนัมากกว่าแตกต่างกัน โดยเฉพาะเรืองของความดีทีไดรั้บอิทธิพลจากคาํสอนในพระพุทธ 

ศาสนาเหมือนกนั แมจ้ะต่างนิกายกนั นอกจากนีพฤติกรรมของคนในสังคมทีพบก็ไม่ได้มีความ

แตกต่างกนัมากนกั เพราะสุภาษิตเวียดนามและสุภาษิตไทยสะทอ้นให้เห็นแนวคิดของคนทงัสอง

สงัคมทีคลา้ยคลึงกนั เช่น แนวความคิดระหว่างคนกบัวตัถุสิงของ คนกบัคน คนกบัสัตว ์คนกบัการ

กระทาํต่างๆ ฯลฯ แต่สิงทีแตกต่างกนัระหว่างสุภาษิตเวียดนามและสุภาษิตไทยคือเรืองของคนกบั

ธรรมชาติและอาหารการกิน เพราะสุภาษิตไทยไม่ไดส้อนอย่างละเอียดเหมือนสุภาษิตเวียดนาม    

ทังทีเป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกัน ผูว้ิจ ัยจึงสันนิษฐานว่าสุภาษิตไทยส่วนใหญ่สร้างจาก
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นกัปราชญ์มากกว่าชาวบา้นจึงมกัไม่กล่าวถึงสุภาษิตทีเกียวกบัอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง ขณะที

สุภาษิตเวียดนามส่วนใหญ่สร้างมาจากชาวบา้นทีมีวิถีชีวิตผกูพนักบัสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ

รอบตวัจึงมีสุภาษิตทีกล่าวถึงลกัษณะของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศเป็นจาํนวนมาก ส่วนผล

การศึกษาสุภาษิต สาํนวน คาํพงัเพยไทยทีเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับยุคสมยัพบว่า สุภาษิต 

สาํนวน คาํพงัเพยไทยทีเหมาะสมกบัยุคสมยัมีจาํนวนมากกว่าสุภาษิต สาํนวน คาํพงัเพยไทยทีไม่

เหมาะสมกบัยคุสมยั แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของคนไทยตงัแต่อดีตจนปัจจุบนัยงัคงสอดคลอ้ง

กบัคาํสงัสอนจากสุภาษิต สาํนวน และคาํพงัเพยไทย 

 

เหรา รุยเหยงิ (RAO RUIYING) (2547) เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “การศึกษาเปรียบเทียบ

สาํนวนไทยทีมีคาํว่า “หวั” กบัสาํนวนจีนทีมีความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนั” เพือเปรียบเทียบ

สาํนวนไทยทีมีคาํว่า “หวั” กบัสาํนวนจีนทีมีความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนั และเพือศึกษาภาพ

สะทอ้นวฒันธรรมไทยและจีนจากสาํนวนทีรวบรวมได ้ขอ้มูลสาํนวนไทยทีมีคาํว่า “หัว” ทีนาํมา

ศึกษาเก็บรวบรวมจากพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2545) และหนังสือสาํนวน

ไทยของขุนวิจิตรมาตรา (2541) จาํนวน 46 สาํนวน และสาํนวนจีนรวบรวมจากพจนานุกรมสาํนวน

จีน ของ 王剑引 (1989) จาํนวน 47 สาํนวน แลว้นาํมาเปรียบเทียบและศึกษาภาพสะทอ้นจากสาํนวน 

ผลการศึกษาพบว่า มีสาํนวนไทยทีมีคาํว่า “หวั” และความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกบั

สาํนวนจีนทีมีคาํว่า “หวั” จาํนวน 14 สาํนวน สาํนวนไทยทีมีคาํว่า “หัว” และความหมายตรงหรือ

คลา้ยคลึงกบัสาํนวนจีนทีใชเ้ป็นคาํบอกอวยัวะอืน จาํนวน 7 สาํนวน และสาํนวนไทยทีมีคาํว่า “หวั” 

ซึงมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกบัสาํนวนจีนทีไม่มีการใชค้าํบอกอวยัวะใดๆ จาํนวน 26 สาํนวน  

นอกจากนียงัพบว่า สาํนวนไทยและสาํนวนจีนทีนาํมาศึกษา สามารถสะทอ้นสภาพภูมิ

ประเทศและวิถีชีวิต พนัธุ์สัตว ์ทีอยู่อาศยั การกินการดืม และทัศนะเกียวกบัหัวหรือศีรษะ ส่วน

ความหมายของสาํนวนสะท้อนทัศนะเกียวกับครอบครัวและญาติพีน้อง ทัศนะเกียวกับอาวุโส 

ทศันะเกียวกบัอาํนาจยศศกัดิ คนเฉลียวฉลาดและคนโง่ ความซือสตัยแ์ละความคดโกง ความสุภาพ

อ่อนโยนและความกา้วร้าว ความรอบคอบและความเรียบร้อย ความกตญั ูและความอกตญั ู  

 

อุรา เด่นวิภยัเลิศลาํ (2548) เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนทีมีคาํ

ว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับภาษาไทย” เพือศึกษาลกัษณะทวัไปของสาํนวนจีนและ

สาํนวนไทยทีมีคาํว่า เงิน ทอง และของมีค่า และเพือเปรียบเทียบความหมายของสาํนวนนีในสอง

ภาษา การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของสาํนวน ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะสาํนวนภาษาจีนทีมีมากกว่า 3 

คาํขึนไปกบัสาํนวนไทยทีมีคาํว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาไทย 
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ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะรูปแบบทวัไปของสาํนวนทีมีคาํว่า เงิน ทอง และของมีค่าใน

ภาษาจีนกบัในภาษาไทย มีทงัทีเหมือนกนัและแตกต่างกนัในดา้นการใชค้าํว่า เงิน ทอง และของมีค่า

คาํเดียวในสาํนวน และการใช้คาํว่า เงิน ทอง และของมีค่าสองคาํในสาํนวน ส่วนผลการศึกษา

เปรียบเทียบความหมายของสาํนวนจีนทีมีคาํว่า เงิน ทอง และของมีค่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมาย

คลา้ยคลึงกนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ สาํนวนจีนกบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเหมือนกนั

หรือคลา้ยคลึงกันและใช้คาํว่า เงิน ทอง และของมีค่าเหมือนกัน สํานวนจีนกับสํานวนไทยทีมี

ความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั แต่คาํว่า เงิน ทอง และของมีค่าทีใชน้ันต่างกนั และสาํนวน

จีนกบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั แต่สาํนวนไทยไม่ไดก้ล่าวถึงคาํว่า 

เงิน ทอง และของมีค่า  

 

ว ูถิ กิม จี (2550) เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “การเปรียบเทียบสาํนวนเวียดนามกบัสาํนวน

ไทย” เพือศึกษาเปรียบเทียบทีมาและวิธีการใชส้าํนวนเวียดนามกบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรง

หรือคลา้ยกนั และศึกษาภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิต โดยใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร ขอ้มูลทีใช้

ในการศึกษาเป็นขอ้มลูสาํนวนเวียดนามและสาํนวนไทยจาํนวน 205 สาํนวนทีรวบรวมจากเอกสาร

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับสํานวนเวียดนามและสาํนวนไทย สําหรับการเสนอผลการศึกษาได้ใช้วิธี

พรรณนาวิเคราะห์  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนของ 2 ประเทศพบว่า สาํนวนเวียดนามทีมีความหมาย

ตรงหรือคลา้ยคลึงกบัสาํนวนไทย แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ มีจาํนวนมาก

ทีสุดถึง 98 สาํนวน รองลงมา คือ สาํนวนเวียดนามทีมีความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักับ

สาํนวนไทย แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั มีทงัหมด 67 สาํนวน และทีพบน้อยทีสุด ไดแ้ก่ 

สาํนวนเวียดนามและสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงกนัหรือคลา้ยคลึงกนัและสิงทีนาํมาเปรียบเทียบ

เหมือนกนั มีจาํนวน 40 สาํนวน  

ดา้นการศึกษาภาพสะท้อนทางธรรมชาติพบว่า ด้วยเหตุทีประเทศเวียดนามและ

ประเทศไทยตงัอยู่ในภูมิภาคเดียวกนั มีลกัษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศค่อนขา้งเหมือนกนั 

ลกัษณะทางกายภาพของมนุษย ์พนัธุส์ตัว ์และพนัธุ์พืชจึงไม่แตกต่างกนัมาก ดา้นภาพสะทอ้นทาง

วิถีชีวิตพบว่า คนทงั 2 ประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร พึงพาอาศยัธรรมชาติในการทาํมาหากิน ตงั

ถินฐานในชนบทใกลแ้หล่งนาํทีอุดมสมบูรณ์ ซึงใชเ้ป็นทงัทีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหาร รู้จกัประดิษฐ์

เครืองมือเครืองใช ้และสร้างบา้นเรือนทีมนัคงแข็งแรง มีความเคร่งครัดในการปฏิบติัตามวฒันธรรม

ประเพณีและค่านิยมของคนส่วนใหญ่ เพืออบรมสงัสอนใหค้นในครอบครัวและสังคมประพฤติใน

สิงทีถกูตอ้งดีงาม 
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ฮิเดโอะ ฮิราโนะ (2550) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนญีปุ่น

กบัสาํนวนไทยทีมีคาํเกียวกบัสตัวสี์เทา้” เพือศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนญีปุ่นและสาํนวนไทยทีมีการ

ใชค้าํเกียวกบัสัตวสี์เทา้และวิเคราะห์ให้เห็นถึงความหมายของสาํนวนทีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั

ของทงัสองภาษา รวมทงัศึกษาภาพสะทอ้นจากสาํนวนญีปุ่นและสาํนวนไทยทีมีคาํเกียวกบัสัตวสี์

เทา้ โดยใชส้าํนวนญีปุ่นทีมีคาํเกียวกบัสัตวสี์เทา้จาํนวน 353 สาํนวนจากเอกสารต่างๆ ทีเกียวกบั

สาํนวนญีปุ่นทีมีคาํเกียวกบัสตัวสี์เทา้นาํมาเปรียบเทียบกบัสาํนวนไทยจากเอกสารต่างๆ ทีเกียวกบั

สาํนวนไทย และเสนอผลการศึกษาเเบบพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการศึกษาดา้นการเปรียบเทียบสาํนวนญีปุ่นทีมีคาํเกียวกบัสตัวสี์เทา้กบัสาํนวนไทย

ทีมีความหมายเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัแบบสาํนวนต่อสาํนวนพบว่า มีสาํนวนไทยทีมีความหมาย

เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนักบัสาํนวนญีปุ่นทีมีคาํเกียวกบัสตัวสี์เทา้อยู ่82 สาํนวน สามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 ประเภท คือ สาํนวนญีปุ่นและสาํนวนไทยทีมีคาํเกียวกบัสัตวสี์เทา้ชนิดนันๆ เหมือนกนั 

สาํนวนญีปุ่นทีมีคาํเกียวกบัสตัวสี์เทา้ชนิดนนัๆ แต่สาํนวนไทยใชค้าํเกียวกบัสตัวสี์เทา้ทีต่างชนิดกนั 

และสาํนวนญีปุ่นทีมีคาํเกียวกบัสตัวสี์เทา้แต่สาํนวนไทยไม่ไดก้ล่าวถึงสตัวใ์ดๆ เลย  

ส่วนการศึกษาภาพสะทอ้นในดา้นธรรมชาติและสิงแวดลอ้มพบว่า ดว้ยเหตุทีประเทศ

ญีปุ่นเป็นประเทศทีอยูใ่นเขตหนาวและเป็นหมู่เกาะ ส่วนประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนและ

เป็นแผ่นดินใหญ่ สภาพทางธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของทงัสองประเทศย่อมต่างกนั จึงทาํให้

ลกัษณะทางกายภาพของมนุษย ์ พนัธุ์สัตว ์ และพนัธุ์พืชนันแตกต่างกนัตามสภาพธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มของประเทศนนั  ๆดงัจะเห็นไดจ้ากการเลือกใชค้าํทีเกียวกบัสตัวสี์เทา้ของทงัสองภาษาที

มีการเลือกใชส้ตัวต่์างชนิดกนัมาใชใ้นการเปรียบ ทงันี ลว้นมาจากความคุน้เคย และใกลชิ้ดกบัสัตว์

ชนิดนันๆ ของแต่ละชนชาติ โดยเฉพาะเมือความแตกต่างนันลว้นเกิดขึนมาจากลกัษณะทาง

ภูมิศาสตร์เป็นสาํคญั จึงหลีกเลียงไม่ไดที้จะมีวิถีชีวิตในบางดา้นทีแตกต่างกนั ภาพสะทอ้นในดา้น

วิถีชีวิต พบว่า อาชีพหลกัของคนทงัสองประเทศ คือ อาชีพทางการเกษตรกรรม จึงมกัตงัถินฐานใน

ชนบทใกลแ้หล่งนาํและป่าเขาทีอุดมสมบูรณ์ซึงใชเ้ป็นทงัทีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหาร รู้จกัประดิษฐ์

เครืองมือเครืองใชใ้นการทาํมาหากิน และสร้างบา้นเรือนทีมนัคงแข็งแรง มีความเคร่งครัดในการ

ปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณีของชนชาติตน ยึดมนัหลกัธรรมในศาสนาเพืออบรมสั งสอนคนใน

ครอบครัวและสงัคมใหก้ระทาํในสิงทีถกูทีควร 

 

ปรีมา มลัลิกะมาส และณัฐมา พงศไ์พโรจน์ (2551) เขียนบทความเรือง “ลกัษณะร่วม

ทางภาษาในสุภาษิตภาษาองักฤษและภาษาไทย” เพือศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะร่วมทางภาษาใน

สุภาษิตภาษาองักฤษและภาษาไทยทีบ่งชีว่าถอ้ยคาํหนึงเป็นสุภาษิต และเพือหาลกัษณะทางภาษาที
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เป็นลกัษณะเด่นของสุภาษิตภาษาองักฤษและภาษาไทย ผูศึ้กษาได้นาํสุภาษิตภาษาองักฤษและ

ภาษาไทยจาํนวนทงัสิน 372 บทมาศึกษา หลกัเกณฑใ์นการเลือก คือ คดัเฉพาะสุภาษิตภาษาองักฤษ

และภาษาไทยทีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะร่วมทางภาษาทีปรากฏทังในสุภาษิตภาษาองักฤษและ

ภาษาไทย ใชบ่้งชีความเป็นสุภาษิตเพือแยกแยะถอ้ยคาํประเภทนีออกจากถอ้ยคาํทีคลา้ยคลึงกัน

ประเภทอืนๆ ได้ มี 6 ประการ คือ 1. ลกัษณะทางเสียง 2. การใชภ้าษาภาพพจน์ 3. ลกัษณะทาง

ไวยากรณ์และโครงสร้าง 4. ลกัษณะการใชค้าํและลาํดบัคาํทีตายตวั 5. ลกัษณะทางความหมาย และ 

6. ลกัษณะของหน่วยขอ้ความแบบกรอบคิด–ความคิดในกรอบ โดยส่วนใหญ่แลว้สุภาษิตหนึงๆ จะ

มีลกัษณะทางภาษาขา้งตน้นีมากกว่าหนึงอยา่งประกอบกนั ดงันนัจึงอาจกล่าวไดว้่า ลกัษณะร่วมทาง

ภาษาทงั 6 ประการนีเป็นลกัษณะเด่นของสุภาษิตภาษาองักฤษและภาษาไทยทีช่วยแยกแยะถอ้ยคาํที

มีความใกลเ้คียงกบัสุภาษิต เช่น คาํขวญัต่างๆ นอกจากนียงัพบลกัษณะทางภาษาบางประการที

ปรากฏเฉพาะในสุภาษิตภาษาองักฤษหรือสุภาษิตภาษาไทยเท่านนัดว้ย 

 

เหวียน ทิ ซุง (NGUYEN THI DUNG) (2554) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “สาํนวนไทย

และสาํนวนเวียดนาม: การศึกษาเปรียบเทียบ” เพือศึกษาลกัษณะทวัไปของสาํนวนไทยและสาํนวน

เวียดนาม เปรียบเทียบความหมายและทีมาของสาํนวนไทยและสาํนวนเวียดนาม ผูว้ิจยัไดร้วบรวม

ขอ้มูลจากหนังสือและเอกสารต่างๆ ทังของไทยและของเวียดนาม โดยใช้วิธีเปรียบเทียบและ

พรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาดา้นลกัษณะทวัไปของสาํนวนไทยและสาํนวนเวียดนามพบว่า ลกัษณะ

ทั วไปของสํานวนไทยและสํานวนเวียดนาม มีทังทีเหมือนกัน คลา้ยคลึงกัน และแตกต่างกัน 

กล่าวคือ สาํนวนไทยและสาํนวนเวียดนามจะมีจาํนวนคาํเหมือนและใกลเ้คียงกนั การแบ่งวรรคของ

สาํนวนเวียดนามแบ่งตามลกัษณะประโยค ส่วนสาํนวนไทยแบ่งเพือเน้นประโยชน์ดา้นจงัหวะและ

สมัผสั การใชค้าํสมัผสัคลอ้งจองกนั สาํนวนไทยจะเน้นการใชค้าํสัมผสัคลอ้งจองกนั ส่วนสาํนวน

เวียดนามเป็นการใชค้าํซาํ มีทงัซาํคาํทงัคาํ ซาํคาํบางส่วน และซาํคาํเชือม ซึงสาํนวนไทยไม่มีการใช้

คาํเชือม ส่วนลกัษณะการเลือกใช้ค ําทีมีความหมายในสํานวนไทยและสํานวนเวียดนามจะ

เหมือนกนั โดยจะเลือกใชค้าํทีมีความหมายใกลเ้คียงกนั และความหมายตรงกนัขา้มกนั ทาํให้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจในสาํนวนชดัเจนยงิขึน 

ผลการเปรียบเทียบความหมายของสาํนวนไทยและสาํนวนเวียดนามพบว่า สามารถ

แบ่งประเภทของสาํนวนทีนาํมาเปรียบเทียบไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ประเภททีมีความหมายเหมือนกนั

หรือคลา้ยคลึงกัน และสิงทีนํามาเปรียบเทียบเหมือนกนั ประเภททีมีความหมายเหมือนกนัหรือ
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คลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนับางประการ และประเภททีมีความหมายเหมือนกนั

หรือคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั ส่วนดา้นทีมาพบว่า ทงัสาํนวนไทยและสาํนวน

เวียดนามมีทีมาจากด้านต่างๆ เหมือนกันและคลา้ยคลึงกัน คือ มาจากเรืองเล่าต่างๆ จากการยืม

สํานวนของต่างชาติ จากประสบการณ์ของคนโบราณ จากประเพณี ว ัฒนธรรมต่างๆ ฯลฯ 

นอกจากนนัยงัพบว่าบางสาํนวนไม่มีผูใ้ดหรือเอกสารใดๆ เขียนถึงทีมาของสาํนวนนัน ดงันันผูว้ิจยั

จึงใชว้ิธีสนันิษฐานไวห้ลงัจากการศึกษาสาํนวนนนัแลว้  

 

4. เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้องกบัสํานวนพม่า 

อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ (2538) เขียนบทความเรือง “สํานวนพม่าและสํานวนไทย: 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ” เพือเปรียบเทียบสํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมีความคลา้ยคลึงกัน          

ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มลูสาํนวนพม่ามาจากหนงัสือ สะก๊าโป่ง (စကားပံ ု/zə-ga-pòŋ/) ของ อูฮละเช่ย และ

เปรียบเทียบกบัเอกสารและหนังสือทีเกียวกบัสาํนวนไทย โดยไดน้าํสํานวนพม่าบางสาํนวนทีมี

เนือหาหรือความเปรียบใกลเ้คียงกบัสาํนวนไทยมาเปรียบเทียบกนั จาํนวน 22 สาํนวน  

ผลการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีมีความคลา้ยคลึงกนัสามารถสะทอ้น

สภาพสงัคมของทงั 2 สังคมได ้เช่น สาํนวนพม่า ေရာင္ေနာက္ ဆံထံုးပါ /yàun nâuʔ   hsàn thoŋ pà/

“ผมทีมดัแลว้ เป็นมวยขา้งหลงั” แสดงให้เห็นวฒันธรรมการเกลา้ผมของคนพม่า ผูช้ายมกัเกลา้ผม

หรือทาํมวยไวด้า้นขา้ง ส่วนหญิงจะเกลา้โดยเอามวยไวด้า้นหลงั เป็นการแสดงสถานภาพทางสังคม

ของผูห้ญิงว่าผูห้ญิงเป็นผูต้าม เปรียบไดก้บัสาํนวนไทย “ผูช้ายเป็นชา้งเทา้หน้า ผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้

หลงั” สํานวนจึงเป็นมรดกทางสังคมทีจะช่วยให้เข้าใจโลกทศัน์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

สงัคมนนัๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 เมย ์เมียะ ข่าย และเรณู เหมือนจนัทร์เชย (2543) ไดร้วบรวมภาษิต คาํพงัเพย และ

สาํนวนพม่ากบัไทย จาํนวน 300 สาํนวน และไดก้ล่าวถึงผลการศึกษาภาษิต คาํพงัเพย และสาํนวน

พม่ากบัไทยไวว้่า ในการศึกษาจะพบว่า ภาษิต คาํพงัเพย และสาํนวนพม่ากบัไทยมีส่วนทีคลา้ยคลึง

กนัพอสมควร ทงัในดา้นความหมายและการใชสิ้งเปรียบเทียบ เช่น ทีมาของสุภาษิตเกิดจากแบบ-

แผน ประเพณี ความเชือ การกระทาํ อารมณ์ ธรรมชาติ ฯลฯ ความเชือในทางศาสนาและความเชือ

พืนบา้นก็ก่อใหเ้กิดสาํนวน สุภาษิตต่างๆ ขึน เพือใชเ้ป็นสิงอบรม ตกัเตือนคนในสงัคมใหก้ระทาํแต่

ความดี ละอายต่อการทาํบาป เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเชือในใจคน สาํหรับขนบธรรมเนียม

ประเพณีต่างๆ สาํนวน สุภาษิตก็จะอบรมสงัสอนใหค้นยดึมนัในขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 

เช่น การเคารพเชือฟังผูใ้หญ่ ซือสตัยต่์อเจา้นาย การรักพวกพอ้ง การปลูกฝังนิสัยทีดีให้กบัลูกหลาน 
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เป็นสิงทีควรยึดถือปฏิบติั เพราะลูกหลานจะมีนิสัยอย่างไรก็มาจากการเลียงดู อบรม สั งสอนจาก

ผูใ้หญ่ 

 

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553) เขียนรายงานการวิจยัเรือง “มองสังคมและวฒันธรรม

พม่าผ่านภาษิตโบราณ” เพือรวบรวมและจัดหมวดหมู่ ศึกษาโครงสร้าง และศึกษาสังคมและ

วฒันธรรมจากภาษิตโบราณของพม่า อนัจะนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจคนและสังคมพม่าในระดบั

ลึกซึง โดยไดร้วบรวมภาษิตทีคนพม่าใชสื้บทอดมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จากหนังสือภาษาพม่า 

การสมัภาษณ์อาจารยช์าวพม่า และการสมัภาษณ์พระภิกษุชาวพม่า 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของภาษิตพม่ามีทงัลกัษณะโครงสร้างประโยคเดียวทีไม่

มีเสียงสมัผสั และโครงสร้างประโยคเดียวทีมีเสียงสมัผสั อีกทงัมีโครงสร้างแบบประโยคผสม มีทงั

ประโยคผสมทีมีเสียงสมัผสั ซึงไดแ้ก่ สัมผสัสระ สัมผสัพยญัชนะ มีการซาํคาํ และประโยคผสมที

ไม่มีเสียงสมัผสั หรือไม่มีการใชค้าํซาํ 

ดา้นภาพสะทอ้นทางสังคมและวฒันธรรมพบว่า ภาษิตพม่าสามารถสะทอ้นให้เห็น

สงัคม วฒันธรรมพม่าหลายเรือง เช่น สะทอ้นให้เห็นถึงฤดูกาลทีเกียวเนืองกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู ่

สะทอ้นวิถีปฏิบติั ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั สะทอ้นลกัษณะสังคม

พม่าระดบัครอบครัว เช่น การแต่งงาน ความสมัพนัธข์องพ่อแม่ลกู สามีภรรยา พีนอ้ง ความสัมพนัธ์

ระหว่างครูกบัศิษย ์พระมหากษตัริยก์บัประชาชน สะทอ้นถึงความเชือเกียวกบัโชคชะตา อาํนาจ

เหนือจริง ความเชือเกียวกบัพุทธศาสนานิกายเถรวาท คาํสอนและการทาํบุญ สะทอ้นเกียวกบัขอ้

ประพฤติปฏิบัติต่างๆ เช่น เตือนให้ระมดัระวงั ไม่ปฏิบัติ หรือแนะนําให้ปฏิบัติในเรืองต่างๆ 

เกียวกบัการใชว้าจา การระวงัตนไม่ตงัอยูใ่นความประมาท สะทอ้นเกียวกบัความสาํคญัของผูอ้าวโุส 

ดา้นสุขภาพและยา การให้ความสาํคญักับการอ่าน การแสวงหาความรู้เกียวกบัการทาํกสิกรรม      

ปศุสัตว ์การกินการดืม การใชจ่้าย กฎหมาย สถานทีสาํคญั บุคคลสาํคัญในพม่า รวมทงัลกัษณะ

ภาษาพม่า สะทอ้นมุมมองของคนพม่าทีมีต่อธรรมชาติของตน เช่น ความจน ความขีเหร่ คนทีมี

ขอ้ดอ้ย ธรรมชาติของสตัวแ์ละพืช การเมืองการปกครอง ความเหมาะสม ธรรมชาติของสิงทวัๆ ไป 

รวมทงัสิงทีผดิธรรมชาติ 

 

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2556) ศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนทางสังคมวฒันธรรม

ลา้นนาและพม่าผ่านภาษิตโบราณ เพือเปรียบเทียบภาษิตโบราณของลา้นนาและพม่า และเพือ

วิเคราะห์ภาษิตโบราณของล้านนาและพม่า ว่าสะท้อนลักษณะทางสังคม วฒันธรรม มุมมอง 

ความคิดความเชือ วิถีชีวิต เหมือนหรือต่างกนัอย่างไร โดยได้รวบรวมภาษิตลา้นนาจากหนังสือ



39 

 

สุภาษิตลา้นนา โวหารลา้นนา และสุภาษิตคาํคร่าว และได้รวบรวมภาษิตโบราณของพม่าจาก

หนังสือ Burmese Old Sayings “คาํสอนโบราณพม่า” และ Myanmar Proverbs “ภาษิตพม่า” ทีได้

ตรวจสอบความถกูตอ้งและการใชถึ้งปัจจุบนัจากเจา้ของภาษา  

ผลการศึกษาพบว่า ภาษิตสะท้อนวิถีชีวิตทีเกียวโยงกับฤดูกาล สภาพอากาศ และ

ธรรมชาติ ภาษิตพม่าหลายบทแสดงถึงความเปลียนแปลงของฤดูกาล สภาพอากาศ และธรรมชาติใน

เดือนต่างๆ แบบตรงๆ ทงันีเพือใหค้นอยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งราบรืน แตกต่างจากภาษิตลา้นนา

ทีใชก้ารเปรียบเทียบโดยโยงฤดูกาลธรรมชาติเขา้หาความหมายหลกั ภาษิตยงัสะท้อนถึงวิถีชีวิต

โดยทั วไปของคนในสังคมลา้นนาและพม่าว่าประกอบเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั ทีต่างกัน คือ 

ภาษิตพม่าเนน้ความสามคัคีของคนในชุมชน ทงันีเพราะพม่าประกอบดว้ยกลุ่มชนหลายชาติพนัธุ ์ 

ดา้นความสมัพนัธข์องคน ภาษิตลา้นนาและพม่าสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคน

กบัศาสนา ผูมี้อาํนาจกบัผูอ้ยู่ใตอ้าํนาจ ครูกบัศิษย ์ทีต่างกัน คือ ภาษิตพม่ากล่าวถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างกษัตริยก์บัไพร่ฟ้าขา้ราชบริพารไวช้ดัเจน ขณะทีภาษิตลา้นนาทีนํามาศึกษาไม่มีเนือหา

ลกัษณะนี ดา้นความสมัพนัธข์องคนในระดบัครอบครัว ภาษิตลา้นนาและพม่าสะทอ้นถึงความรัก

และการแต่งงาน ความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ลกู ลกูเขย ลกูสะใภ ้ลกูเลียง สามีภรรยา พีนอ้ง บรรพ-

บุรุษกบัลกูหลาน ผูใ้หญ่กบัเด็ก บุตรภรรยากบัญาติพีนอ้ง พ่อแม่กบัภรรยา ญาติ เพือนญาติและสามี 

ประเด็นทีน่าสนใจ คือ การเลือกคู่ครองของหนุ่มสาวชาวลา้นนาค่อนขา้งมีอิสระ ขณะทีการเลือก

คู่ครองของหนุ่มสาวชาวพม่าตอ้งขึนอยูก่บัพ่อแม่เป็นสาํคญั หลงัการแต่งงาน สถานภาพภรรยาของ

ชาวพม่าตอ้งอยูภ่ายใตก้ารครอบครองและอาํนาจของสามี ส่วนดา้นความเชือ ภาษิตลา้นนาและพม่า

สะทอ้นความเชือถือศรัทธาในพุทธศาสนา ขณะเดียวกนัก็เชือในอาํนาจเหนือจริง นอกจากนี ภาษิต

ลา้นนาและพม่ายงัสะทอ้นถึงขอ้ห้ามและขอ้เสนอแนะในการประพฤติปฏิบติัตน ดา้นภูมิปัญญา 

ความรู้ความสามารถ รวมทงัมุมมองทีมีต่อคน ธรรมชาติ และสิงต่างๆ ทีอยูร่อบตวัอีกดว้ย 

 

ศิรพชัร์ ฌานเชาวว์รรธน์ และมิง ตนัดา เตง (2557) ศึกษาโลกทศัน์ของคนพม่าจาก

ภาษิต เพือศึกษาโลกทศัน์ของคนพม่าจากสาํนวนภาษิต และเพือศึกษาวิถีชีวิตของคนพม่าทีสะทอ้น

จากสาํนวนภาษิต ผูว้ิจยัไดร้วบรวมสาํนวน 960 สาํนวนจากหนังสือฉบบัภาษาพม่า 4 เล่ม รวมทงั

เอกสารและสิงตีพิมพอื์นๆ  

ผลการศึกษาเนือหาของภาษิตพบว่า สาํนวนภาษิตพม่าสามารถสะทอ้นโลกทัศน์ที

หลากหลายเกียวกบัมนุษย ์ไดแ้ก่ โลกทศัน์เกียวกบับุคคลตามสภาพของเพศและวยั จิตใจ อารมณ์

และความรู้สึก เกียรติยศและศกัดิศรี ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยใ์นสังคม ชาติพนัธุ์และอาชีพ 

เศรษฐกิจ การดาํเนินชีวิต การศึกษา ความรู้และสติปัญญา โลกทศัน์เกียวกบัธรรมชาติ ไดแ้ก่ สภาพ
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ภูมิอากาศ พืช สตัว ์และทรัพยากรตามธรรมชาติ รวมทงัโลกทศัน์ต่อศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติ 

ได้แก่ หลกัธรรมคาํสอน นักบวชในพระพุทธศาสนา ศาสนสถาน ขวญั ผี วิญญาณ วฒันธรรม

ประเพณีบางประการ รวมทงัความเชือจากตาํนานและความเชืออืนๆ เนือหาเหล่านีสะทอ้นให้เห็น

ถึงความช่างสงัเกตของคนพม่าทีสามารถนาํคน สัตว ์สิงของ เครืองใช ้อาหารการกิน สิงแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติ สงัคม การประกอบอาชีพ และสิงต่างๆ รอบตวัมาผกูโยงร้อยเรียงเป็นสาํนวนภาษิต

ได ้ทงัยงัสามารถสือความหมายและนาํเสนอโลกทศัน์ไวอ้ยา่งลึกซึงและน่าสนใจอีกดว้ย 

 

จากการศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบสาํนวนไทย

กับสํานวนต่างประเทศ และเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับสํานวนพม่าข้างต้น ทาํให้เห็น

แนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย และจะเห็นไดว้่า การศึกษาทีเกียวกบั

สาํนวนพม่ายงัมีนอ้ยมาก นอกจากนี เมือพิจารณาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสาํนวนพม่าแลว้

จะพบว่า บทความเรืองสาํนวนพม่าและสาํนวนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ของ อุบลรัตน์ พนัธุ-

มินทร์ (2538) เปรียบเทียบสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีมีความคลา้ยคลึงกนัเหมือนกบังานวิจยันี 

แต่การศึกษาสาํนวนพม่าเปรียบเทียบกบัสาํนวนไทยของอุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ ศึกษาสาํนวนเพียง 

22 สาํนวน ผูว้ิจยัเลง็เห็นว่า การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยในแง่ของความหมาย

และวิธีการใชส้าํนวนนนั ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษามาก่อน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากบั

สาํนวนไทยในประเด็นนี นอกจากนีผูว้ิจยัยงัสนใจศึกษาลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่าเปรียบเทียบ

กบัสาํนวนไทย ในแง่ของโครงสร้างและลกัษณะของการใชค้าํในสาํนวน ตลอดจนภาพสะทอ้นทาง

ธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยใหก้วา้งขวางยงิขึน ดงันนั การทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยทีเกียวขอ้งครังนีจึงนับว่ามีประโยชน์ ทาํให้ผูว้ิจยัไดแ้นวทางการศึกษาเปรียบเทียบ

สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยใหลึ้กซึงต่อไป 
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บทที 3 

 การเปรียบเทยีบลกัษณะทัวไปของสํานวนพม่ากบัสํานวนไทย  

 

 ในบทนี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาลกัษณะทวัไปของสาํนวน 2 ประเด็น คือ  

3.1 โครงสร้างของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

3.2 ลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

 

3.1 โครงสร้างของสํานวนพม่ากบัสํานวนไทย 

 ผูว้ิจยัแบ่งโครงสร้างของสาํนวนเป็นตอนๆ โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนือ- 

ความในสาํนวนเป็นเกณฑก์ารแบ่งตอน ผลการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทงั 558 สาํนวนทีนาํมาใช้

ในการวิเคราะห์ครังนี มีเนือความตงัแต่ 1–4 ตอน เนือความของสาํนวนแต่ละตอนมีโครงสร้างเป็น

คาํ วลี และประโยค ส่วนสาํนวนไทยทงั 577 สาํนวนทีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ครังนี มีเนือความ

ตงัแต่ 1–2 ตอน เนือความของสาํนวนแต่ละตอนมีโครงสร้างเป็นคาํ วลี และประโยค ดงันี 

 3.1.1 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นคาํ 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 59) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “คาํ” ไวว้่า คาํ หมายถึง 

เสียงทีพดูออกมาไดค้วามอยา่งหนึงตามความตอ้งการของผูพ้ดู จะเป็นกีพยางค์ก็ตามเรียกว่าคาํหนึง 

บางคาํก็มีพยางคเ์ดียว บางคาํก็มีหลายพยางค ์  

3.1.1.1 สํานวนพม่าทีมโีครงสร้างเป็นคาํ 

จากการศึกษาพบว่าสาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นคาํ มีเนือความตงัแต่ 2–3 ตอน 

ดงัต่อไปนี  

ก. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นคาํ 2 ตอน 

ေႏြ   ထေနာင္း     ေဆာင္း  မန္က်ည္း 

nwè    thə-naun        hsaun    mə-ji  

ร้อน  กระถินพิมาน     หนาว   มะขาม 

ฤดูร้อน กระถินพิมาน ฤดูหนาว มะขาม 
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หมายถึง ในฤดูร้อน กิงกา้นของตน้กระถินพิมานจะสะพรังไปดว้ยใบ 

ส่วนในฤดูหนาว กิงกา้นของตน้มะขามจะสะพรังไปดว้ยใบทีแผกิ่งใหร่้มเงา 

မ်က္စိ  အက်င့္    ၀မ္း အခ်င့္ 

myɛ́ʔ-sí    ʔə-cîn     wan ʔə-chîn  

ดวงตา  นิสยั   ทอ้ง ไตร่ตรอง 

ดวงตา นิสยั ทอ้ง ไตร่ตรอง 

หมายถึง ควรฝึกการนอนให้เป็นนิสัย ควรฝึกทอ้งดว้ยการพิจารณา

ของทีจะกินเขา้ไป        

ရုပ္ေသး မွာ

    အသံ   ဇာတ္ မွာ     ဟန ္

yôuʔ-ɵe  hmà       ʔə-ɵàn    záʔ  hmà       hàn 

หุ่นเชิด คาํวิภตัติ   เสียง   ละคร  คาํวิภตัติ   ท่วงท่า 

หุ่นเชิด เสียง ละคร ท่วงท่า 

หมายถึง หากเล่นหุ่นกระบอกหรือหุ่นเชิด ผูเ้ชิดต้องมีเสียงชดัเจน 

หากเล่นละคร ผูเ้ล่นตอ้งมีท่วงท่าทีอ่อนชอ้ยสง่างาม 

သကၤန္း မွာ    ကထိန ္ ေက်ာင္း   မွာ


      သိမ ္

ɵìn-kan  hmà        kə-thèin    caun    hmà        ɵèin 

จีวร  คาํวิภตัติ    กฐิน   วดั   คาํวิภตัติ    อุโบสถ 

จีวร กฐิน วดั อุโบสถ 

หมายถึง การถวายจีวรใหถ้วายช่วงทอดกฐินจะถือว่าดีทีสุด ส่วนการ

ทาํบุญถวายวดั ใหส้ร้างอุโบสถถวายจะประเสริฐทีสุด 

 

ข. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นคาํ 3 ตอน 

မႏၱေလး  စကား  ရန္ကုန္  အၾကြား      

man-də-le  zə-ga  yàn-gòŋ  ʔə-cwa       

มณัฑะเลย ์  ภาษา  ยา่งกุง้  โออ้วด       

 

                                                             


คาํว่า မွာ /hmà/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามเพือเนน้นาม คือ ရုပ္ေသး /yôuʔ-ɵe/ ‘หุ่นเชิด’, ဇာတ္ /záʔ/ ‘ละคร’และ သကၤန္း 

/ɵìn-kan/ ‘จีวร’  


 คาํว่า မွာ /hmà/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามเพือเนน้นาม คือ ေက်ာင္း /caun/ ‘วดั’ และบ่งบอกความเป็นสถานที 
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ေမာ္လျမိဳင္        အစား 
mɔ ̀-lə-myàin    ʔə-sa 

เมาะลาํไย      อาหาร 

มณัฑะเลย ์ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะลาํไย อาหาร 

หมายถึง คนมณัฑะเลยเ์ป็นคนใชค้าํพดูเก่ง (มีฝีปากดี) คนยา่งกุง้ ชอบ

วางท่าและโออ้วด ส่วนคนเมาะลาํไยเป็นคนทีทาํอาหารไดร้สชาติดีและมีชือเสียงเรืองอาหาร 
ျမင္း  အုန္းခြ ံ   ကၽြန္     ကုလား  

myin    ʔoŋ-gùn   cùn       kə-la      

มา้  เปลือกมะพร้าว   ทาส     แขก  

မယား  ေတာသူ 
mə-ya tɔ-ɵù 

เมีย  ชาวป่า 

มา้ (สี)เปลือกมะพร้าว ทาส แขก เมีย ชาวป่า  

หมายถึง มา้หากมีสีเปลือกมะพร้าวจะดีทีสุด ทาสหากเป็นแขกจะดี

ทีสุด หากหาเมียใหห้าชาวป่าจะดีทีสุด เพราะมีความอดทนและซือสตัย ์

အသား တြင္

      ၀က္   အသီး တြင ္      သရက္  

ʔə-ɵa  dwìn          wɛ́ʔ     ʔə-ɵi  dwìn          ɵə-yɛ́ʔ    

เนือ คาํวิภตัติ      เนือหม ู ผลไม ้ คาํวิภตัติ      มะม่วง  

အရြက္ တြင ္       လက္ဖက္ 
ʔə-ywɛ́ʔ  dwìn         lə-phɛ́ʔ 

ใบไม ้ คาํวิภตัติ       ใบชา 

ในบรรดาเนือ เนือหม ูในบรรดาผลไม ้มะม่วง ในบรรดาใบไม ้ใบชา 

หมายถึง ในบรรดาเนือทงัหลาย เนือหมูมีรสชาติดีทีสุด ในบรรดาผล 

ไมท้งัหลาย มะม่วงมีรสชาติดีทีสุด ในบรรดาใบไมท้งัหลาย ใบชามีรสชาติดีทีสุด 

 

 

 

                                                             


คาํว่า တြင္ /dwìn/ ‘ในบรรดา’ เป็นคาํวิภตัติท่ามกลาง เป็นวิภตัติทีแสดงความเป็นส่วนหนึงในบรรดาสิงทังหลาย ใน

ทีนีกาํกบัคาํว่า အသား /ʔə-ɵa/ ‘เนือ’,  အသီး /ʔə-ɵi/ ‘ผลไม’้ และ အရြက ္/ʔə-ywɛ́ʔ/ ‘ใบไม’้  
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3.1.1.2 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นคาํ 

จากการศึกษาพบว่าสาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นคาํพบเฉพาะสาํนวนทีมีเนือความ 

1 ตอนเท่านนั เช่น  

หมาหมู ่

หมายถึง กลุม้รุมกนัทาํร้ายคนอืน  

ลกูหมอ้ 

หมายถึง ผูที้ฝึกฝนปฏิบติังานมาแลว้จนชาํชอง 

จมกูมด 

หมายถึง ทีไหวตวัหรือรู้ตวัทนัเหตุการณ์ 

แกะดาํ 

หมายถึง คนทีทาํอะไรผดิเพือนผดิฝงูในกลุ่มนนัๆ (ใชใ้นทางไม่ดี) 

กระดูกแข็ง 

หมายถึง ไม่ตายง่ายๆ 

คางเหลือง 

หมายถึง ป่วยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิต 

ไข่ในหิน 

หมายถึง ของทีตอ้งระมดัระวงัทะนุถนอมอยา่งยงิ  

คนหลงัเขา 

หมายถึง คนทีไม่รู้เรืองราวอะไร คนทีไม่ไดรั้บข่าวสาร 

ไมใ้กลฝั้ง 

หมายถึง แก่ใกลจ้ะตาย, ใกลค้วามตาย 

ดาบสองคม 

หมายถึง สิงทีมีทงัคุณและโทษ 

ลินสองแฉก 

หมายถึง ทีพดูสบัปลบัเชือถือไม่ได ้



45 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีโครงสร้างเป็นคาํเหมือนกนั 

แต่สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นคาํมีเนือความตงัแต่ 2-3 ตอน มีลกัษณะเป็นคาํมูลพยางค์เดียวหรือ

คาํมูลหลายพยางค์เรียงต่อกนัในแต่ละตอน ขณะทีสาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นคาํมีเนือความ 1 

ตอนเท่านนัและมีลกัษณะเป็นคาํประสม คือ นาํคาํมูลตงัแต่ 2 คาํขึนไปมาประสมกนัแลว้กลายเป็น

คาํใหม่ทีมีความหมายใหม่ขึนมาอีกคาํหนึง 

 

3.1.2 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นวล ี

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 193) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “วลี” ไวว้่า วลี หมายถึง 

คาํทีติดต่อกนัตงัแต่ 2 คาํขึนไปซึงมีความหมายติดต่อเป็นเรืองเดียวกนั แต่เป็นเพียงส่วนหนึงๆ ของ

ประโยค และไม่มีเนือความครบถว้นเป็นประโยค 

จากผลการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นวลี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 

ประเภท คือ สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี กริยาวลี และวิเศษณ์วลี โดยสาํนวนทีพบจะมี

เนือความตงัแต่ 1–3 ตอน ในขณะทีสาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นวลี สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 

ประเภท คือ สํานวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี และบุพบทวลี แต่จะพบ

โครงสร้างนีในสาํนวนทีมีเนือความ 1–2 ตอนเท่านนั  

3.1.2.1 สํานวนพม่าทีมโีครงสร้างเป็นวล ี

3.1.2.1.1 สํานวนพม่าทีมโีครงสร้างเป็นนามวล ี

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 199) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของนามวลีไวว้่า นามวลี 

คือ วลีทีมีนามอยูห่นา้ และมีคาํพ่วงทา้ยออกไปอีกคาํหนึงหรือมากกว่าก็ได ้มีเนือความเกียวเนืองกนั 

ผลการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี ปรากฏในสาํนวนทีมีเนือความ 2 และ 3 

ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี 2 ตอน 
လင ္ ႏွင့္ မယား  လွ်ာ ႏွင့္ သြား  
lìn   hnîn  mə-ya  shà  hnîn  ɵə-wa 

ผวั  กบั เมีย  ลิน กบั ฟัน 

ผวักบัเมีย ลินกบัฟัน 

หมายถึง สามีภรรยาเปรียบเสมือนลิ นกับฟัน อยู่ใกลก้ันก็มีเรือง

กระทบกระทงักนับา้ง 
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ေပ   တစ္    သီး  က်ီး  တစ္ သား 

pè    tə-     ɵi     ci     tə- ɵa    

ลาน  หนึง    ผล   กา  หนึง ลกู 

ลาน หนึงผล กา หนึงลกู 

หมายถึง ในช่วงชีวิตของต้นลานจะออกผลเพียงครังเดียว ส่วนกาก็

ออกลกูเพียงครังเดียวเช่นกนั 

ငါးပိ ႏွင့္ ေလာက္   ေရႊ ႏွင့္ ေက်ာက္ 

ŋa-pí  hnîn  lâuʔ     shwè  hnîn  câuʔ  

กะปิ และ หนอน   ทอง และ หิน 

กะปิและหนอน ทองและหิน 

หมายถึง ของทีคู่กนั ขาดกนัไม่ได ้

လက္ဖက္ တစ္ ရုိး          ကြမ္းရုိး တစ္ ညွာ 

lɛ́ʔ-phɛ́ʔ  tə- yo            kun-yo  tə- hñà 

ใบชา หนึง กา้น         กา้นหมาก หนึง ขวั 

ใบชาหนึงกา้น กา้นหมากหนึงขวั 

หมายถึง หากใบชาดี เพียงแค่หนึงกา้นก็ไดรั้บรสชาติเช่นเดียวกับ

หมากหากมีรสชาติดีก็ไม่ตอ้งกินในปริมาณมาก 

 

ข. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี 3 ตอน 

သစ္ပင္ မွာ

      လည္း


 အျမစ္  ႏွင္ ့

ɵíʔ-pìn  hmà        lɛ  ʔə-myíʔ   hnîn  

ตน้ไม ้ คาํวิภตัติ     คาํปัจจยั ราก  และ  

လူ  မွာ      လည္း အခ်စ္  နွင္ ့ 

lù   hmà        lɛ  ʔə-chíʔ   hnîn  

คน  คาํวิภตัติ     คาํปัจจยั ความรัก  และ 

 

                                                             


คาํว่า မွာ /hmà/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันาม แสดงความเป็นประธาน ในทีนีกาํกบัคาํว่า သစ္ပင္ /ɵíʔ-pìn/ ‘ต้นไม้’ และ လူ 
/lù/ ‘คน’  


คาํว่า လည္း /lɛ/ เป็นคาํปัจจยัช่วยคาํนาม เพือกล่าวเนน้ความหมาย ในทีนีกาํกบัคาํว่า သစ္ပင္ /ɵíʔ-pìn/ ‘ต้นไม้’,  လူ 

/lù/ ‘คน’ และ တိုင္းျပည္ /tain-pyì/ ‘ประเทศ’ 
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တုိင္းျပည္ မွာ

      လည္း  စစ္  နွင္ ့

 tain-pyì  hmà        lɛ     síʔ   hnîn   

 ประเทศ คาํวิภตัติ     คาํปัจจยั สงคราม  และ 

 ตน้ไมแ้ละราก คนและความรัก ประเทศและสงคราม 

หมายถึง ตน้ไมไ้ม่ไร้ราก คนไม่ไร้ความรัก ประเทศไม่ไร้สงคราม, สิง

ทีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

 

3.1.2.1.2 สํานวนพม่าทีมโีครงสร้างเป็นกริยาวล ี

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 200) ได้ให้ค ําจ ํากัดความของกริยาวลีไวว้่า 

กริยาวลี คือ วลีทีมีกริยานาํหนา้ ซึงมีความหมายเป็นเรืองเดียวกนั จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าที

มีลกัษณะเป็นกริยาวลีจะมีกริยาหลกัปรากฏอยูห่ลงัสุดของวลีตามลกัษณะโครงสร้างทางไวยากรณ์

ของภาษาพม่า ทงันี ผลการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นกริยาวลี ปรากฏในสาํนวนทีมี

เนือความ 1–3 ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นกริยาวลี 1 ตอน 
ေခါင္း တစ္ ရာ သား စား  

gaun  tə- yà  ɵa  sa  

หวั  หนึง ร้อย เนือ กิน 

กินเนือร้อยหวั 

หมายถึง ใหกิ้นสตัวเ์ลก็ๆ เช่น ปลาตวัเลก็ๆ กุง้ตวัเลก็ๆ จะไดป้ระหยดั

ค่าใชจ่้าย 

ထ  သြား    ျပန္     ၾကည့္ 

thá   ɵwa     pyàn       cí 

ลุก  ไป    กลบั      ดู 

ลุกไปหนักลบัไปดู 

หมายถึง ตอ้งมีความรอบคอบ  

 
 
 

                                                             


คาํว่า မွာ /hmà/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันาม တုိင္းျပည္ /tain-pyì/ ‘ประเทศ’ แสดงความเป็นประธานและบ่งบอกว่าเป็น

สถานที 
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ေျခြ  မွ

      ရံ         သည္


 

chwè hmá           yàn             ɵì 

ปลิด คาํวิภตัติ     รอบขา้ง     คาํวภิตัติ 

ปลิดถึงรอบขา้ง 

หมายถึง รู้จกัแบ่งปัน, ใหถึ้งคนรอบขา้ง 

 

ข. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นกริยาวลี 2 ตอน 
ပ်က္ အစဥ္   ျပင္     ခဏ 

pyɛ́ʔ  ʔə-sìn   pyìn       khə-ná 

เสีย  ประจาํ  ซ่อมแซม   ชวัครู่ 

เสียประจาํ ซ่อมแซมชวัครู่ 

หมายถึง สิงของบางอย่างหากไม่นาํมาซ่อมแซมก็จะพงัเสียหายอยู่

เช่นนนั แต่หากนาํมาซ่อมแซมเพียงชวัครู่ก็สามารถนาํกลบัไปใชไ้ดดี้อยา่งเดิม 

ေသ      တစ္         ေန႔  ေမြး တစ္ ေန႔ 

ɵè          tə-            né    mwe  tə- né   

ตาย       หนึง         วนั  เกิด หนึง วนั 

ตายวนัเดียว เกิดวนัเดียว 

หมายถึง มีเกิดก็ตอ้งมีตาย ดงันนัไม่ควรกลวัความตาย 

တစ္ ခါ ဆက္ဆံ   ဆယ္ ခါ လန္ 

tə-  khà  hsɛ̀ʔ-hsàn    hsɛ̀ khà  làn 

หนึง ครัง  ติดต่อ  สิบ ครัง ถอยหนี 

ติดต่อครังเดียว ถอยหนีสิบครัง 

หมายถึง อยา่คบหาสมาคมกบัคนชวั 

 

 

 

 

                                                             


คาํว่า မွ /hmá/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบัหลงัคาํกริยา ความหมายคือ ‘จาก’ ในทีนีผูว้จิยัแปลว่า ‘ถึง’ 


คาํว่า သည္ /ɵì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นปัจจุบนักาลหรืออดีตกาล သည္ /ɵì/ ใช้ในภาษาเขียน ภาษาพูดจะใช้คาํ

ว่า တယ္ /dɛ̀/ 
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ค. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นกริยาวลี 3 ตอน 

ၾကိဳက္    မ      ရွက္     ငုိက္    မ     ရွက္  ငတ္     မ     ရွက္ 

câiʔ      mə     shɛ́ʔ       ŋâiʔ   mə    shɛ́ʔ    ŋáʔ      mə    shɛ́ʔ  
ชอบ     ไม่      อาย         ง่วง   ไม่     อาย  หิว      ไม่     อาย 
ชอบไม่อาย ง่วงไม่อาย หิวไม่อาย 
หมายถึง คนเรานนัเมือชอบมาก เมือง่วงจนอยากนอนมาก เมือหิวโซ 

ก็จะไม่มีความอายหลงเหลืออยู ่

 

3.1.2.1.3 สํานวนพม่าทีมโีครงสร้างเป็นวเิศษณ์วล ี

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 202) ได้ให้คาํจาํกัดความของวิเศษณ์วลีไวว้่า 

วิเศษณ์วลี คือ วลีทีมีคาํวิเศษณ์นาํหนา้ซึงมีหนา้ทีประกอบคาํอืนอยา่งเดียวกบัคาํวิเศษณ์  

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีลกัษณะเป็นวิเศษณ์วลี ปรากฏในสาํนวนทีมี

เนือความ 1 และ 2 ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นวิเศษณ์วลี 1 ตอน 
နီး        လ်က္နဲ႔ ေ၀း 

ni           lyɛ ́ʔ-nɛ́  we 

ใกล ้      ขณะที ไกล 

ขณะทีใกลก้็เหมือนไกล 

หมายถึง หากอยูใ่กลก้นัแต่ไม่ติดต่อหรือไม่คบหาสมาคมกนัก็เหมือน

อยูไ่กลกนั 

ဘ  မ်ိဳး     ဘုိး     တူ 

phá       myo            pho             tù 
พ่อ       เชือสาย  ปู่      เหมือน 
เหมือนปู่เชือสายพ่อ 
หมายถึง ลกูหลานยอ่มมีความประพฤติเหมือนบรรพบุรุษ 
 

ข. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นวิเศษณ์วลี 2 ตอน 
နီး       တက်က္က်က္  ေ၀း        တသက္သက္ 

ni        də-cɛ́ʔ-cɛ́ʔ     we          tə-ɵɛ́ʔ-ɵɛ́ʔ 

ใกล ้      บ่อยๆ   ไกล        ทงัชีวิต 
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ใกลบ่้อยๆ ไกลทงัชีวิต 

หมายถึง ผูที้มีความสนิทสนมกนัมากหรือคู่สามีภรรยา หากอยู่ใกล้

กนัก็มีปากเสียงกนั หากอยูไ่กลกนัก็อยูด่ว้ยความคิดถึง 

ၾကာ     ေလ     ေကာင္း     ေလ ေဟာင္း     ေလ     သစ္     ေလ 

cà         lè         kuan           lè    haun          lè        ɵíʔ        lè 

นาน     ยงิ        ดี         ยงิ   เก่า     ยงิ    ใหม่     ยงิ 

ยงินาน ยงิดี  ยงิเก่า ยงิใหม่ 

หมายถึง ของบางอยา่งเมือเวลาผา่นไปก็ยงิดี ของบางอยา่งเมือเก่า 

ครําครึยงิดูสูงค่า  

 

3.1.2.2 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นวล ี

 จากผลการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นวลี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  

4 ประเภท คือ สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี และบุพบทวลี ดงัต่อไปนี  

3.1.2.2.1 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นนามวล ี

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี ปรากฏในสาํนวน

ไทยทีมีโครงสร้าง 1 และ 2 ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี 1 ตอน 

ฝรังมงัค่า 

หมายถึง ฝรัง มีนยัความหมายว่า คนทีไม่ใช่พวกเรา 

โจรหา้ร้อย 

หมายถึง โจร, โจรชวั  

สกุลรุนชาติ 

หมายถึง ตระกลูผูดี้ 

อศัวินมา้ขาว 

หมายถึง ผูที้มาช่วยแกไ้ขสถานการณ์คบัขนั 
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ข. สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นนามวลี 2 ตอน 

ชายสามโบสถ ์  หญิงสามผวั 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมีสามีถึง 3 คน ใชพู้ด

เป็นเชิงตาํหนิว่า เป็นคนทีไม่น่าคบ, ใชพ้ดูตาํหนิเหยยีดหยามว่าเป็นหญิงไม่ดี 

ทรัพยใ์นดิน   สินในนาํ 

หมายถึง สิงทีมีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ อนัอาจนํามาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ได ้

 

3.1.2.2.2 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นกริยาวล ี

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นกริยาวลี ปรากฏในสาํนวน

ไทยทีมีโครงสร้าง 1 และ 2 ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นกริยาวลี 1 ตอน 

คา้งเติง 

หมายถึง คา้งอยู,่ ไม่สาํเร็จลุล่วง  

คลุกคลีตีโมง 

หมายถึง มวัสุมหรืออยูร่่วมคลุกคลีพวัพนักนัอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา 

ขายไม่ออก 

หมายถึง ไม่มีใครมาขอแต่งงาน 

ไดดิ้บไดดี้ 

หมายถึง ไดดี้ 

 

ข. สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นกริยาวลี 2 ตอน 

จบัไม่ได ้   ไล่ไม่ทนั 

หมายถึง แกต้วัเก่ง มีวิธีหลบหลีก พดูลดเลียวเอาตวัรอดจนคนอืนเอา

ผดิไม่ได ้ 

เขา้ตามตรอก   ออกตามประต ู

หมายถึง ทาํตามธรรมเนียมในเรืองการสู่ขอ 
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ต่อความยาว   สาวความยดื 

หมายถึง พดูกนัไปพดูกนัมาใหม้ากเรืองเกินสมควร 

กลืนไม่เขา้    คายไม่ออก 

หมายถึง อยูใ่นฐานะลาํบากทีจะรับหรือปฏิเสธ หรือไม่รู้จะทาํอย่าง- 

ไรดี 

ตกนาํไม่ไหล   ตกไฟไม่ไหม ้

หมายถึง ตกอยู่ในทีคบัขนัอย่างไรก็ไม่เป็นอนัตราย, เป็นคาํเปรียบ- 

เทียบ หมายความว่า ตกอยูที่ใดก็ไม่สูญหาย 

 

3.1.2.2.3 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นวเิศษณ์วล ี

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นวิเศษณ์วลี ปรากฏในสาํนวน

ไทยทีมีโครงสร้าง 1 และ 2 ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นวิเศษณ์วลี 1 ตอน 

น่าเกลียดน่าชงั 

หมายถึง น่ารักน่าเอน็ดู (ใชแ้ก่เด็กเลก็ๆ) 

ตามยถากรรม 

หมายถึง เป็นไปตามกรรม, สุดแต่จะเป็นไป 

ถึงพริกถึงขิง 

หมายถึง เผด็ร้อนรุนแรง 

 

ข. สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นวิเศษณ์วลี 2 ตอน 

ชวัเจ็ดที   ดีเจ็ดหน 

หมายถึง ทุกขสุ์ขยอ่มเกิดขึนสลบักนัไป 

หนกัไม่เอา   เบาไม่สู ้

หมายถึง ไม่มีความอดทนทีจะทาํการงาน 
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3.1.2.2.4 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นบุพบทวล ี

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 203) ได้ให้คาํจาํกัดความของบุพบทวลีไวว้่า     

บุพบทวลี หมายถึง วลีทีมีคาํบุพบทอยู่ขา้งหน้า กล่าวคือคาํนามก็ดี คาํสรรพนามก็ดี หรือคาํกริยา

สภาวมาลาก็ดี ถา้มีบุพบทนาํหนา้ก็ถือเป็นบุพบทวลี  จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีโครงสร้าง

เป็นบุพบทวลี ปรากฏในสาํนวนไทยทีมีโครงสร้าง 1 ตอนเท่านนั ดงันี 

แต่ไหนแต่ไร 

หมายถึง ตงัแต่นานมาแลว้ถึงปัจจุบนั 

ชวักปัชวักลัป์ 

หมายถึง ระยะเวลาทีนานมาก 

 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีโครงสร้างเป็นวลีเหมือนกนั 

แต่สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นวลีมีเนือความตงัแต่ 1–3 ตอน และมีโครงสร้างเป็นวลี 3 ประเภท 

คือ นามวลี กริยาวลี และวิเศษณ์วลี ส่วนสํานวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นวลีมีเนือความ 1–2 ตอน

เท่านนั และมีโครงสร้างเป็นวลี 4 ประเภท คือ นามวลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี และบุพบทวลี 

 

3.1.3 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นประโยค 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 192) ไดใ้ห้คาํจาํกัดความของประโยคไวว้่า ประโยค 

หมายถึง ถอ้ยคาํทีมีเนือความครบบริบูรณ์ ประโยคหนึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคประธานและ

ภาคแสดง ผูว้ิจัยจะใช้เกณฑ์นีวิเคราะห์สํานวนพม่าและสาํนวนไทยทีมีลกัษณะโครงสร้างเป็น

ประโยค กล่าวคือ สาํนวนทีมีโครงสร้างเป็นประโยคตอ้งมีภาคประธานและภาคแสดงครบถว้น  

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท คือ ประโยคสามญั ประโยคความรวม และประโยคแต่ง

 มีเนือความตงัแต่ 1–4 ตอน ส่วน

สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประโยคสามญั และ

ประโยคความรวม มีเนือความตงัแต่ 1–2 ตอน ดงัต่อไปนี 

 

 

 

                                                             


พระยาอุปกติศิลปสาร เรียกประโยคสามญัว่าเอกรรถประโยค, เรียกประโยคความรวมว่าอเนกรรถประโยค และเรียก

ประโยคแต่งว่าสังกรประโยค แต่ในงานวิจนันีผูว้ิจยัใชว้่าประโยคสามญั ประโยคความรวม และประโยคแต่ง 
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3.1.3.1 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นประโยคสามญั 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 192) ได้ให้คาํจาํกดัความของประโยคสามญัไวว้่า 

ประโยคสามญั หมายถึง ประโยคทีมีเนือความอยา่งเดียว ประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง  

3.1.3.1.1 สํานวนพม่าทีมโีครงสร้างเป็นประโยคสามญั 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามญั มีเนือความ

ตงัแต่ 1–4 ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามญั 1 ตอน  

ကစားသမား         စကား မ တည္ 

gə-za-ɵə-ma       zə-ga  mə tì 

ผูเ้ล่น         คาํพดู ไม่ มนัคง 

ผูเ้ล่น คาํพดูไม่มนัคง  

หมายถึง คาํพดูของนกัการพนนั ไม่มีความมนัคง  

လူ      တစ ္     ကုိယ္     အၾကိဳက္ တစ္ မ်ိဳး 

lù        tə-       kò           ʔə-câiʔ  tə- myo 

คน      หนึง       คน        ความชอบ หนึง อยา่ง 

คนหนึงคน ความชอบหนึงอยา่ง 

หมายถึง ต่างคนต่างความชอบ 

ျမန္မာ မွန ္  ပုဂ ံ   ေရာက္      ဖူး   ရ မည္


 

myàn-mà   hmàn    bə-gàn    yâuʔ    phu    yá  myì  

ชาวพม่า  แท ้ พุกาม   เยอืน    เคย  ได ้ คาํวิภตัติ 

ชาวพม่าแท ้ตอ้งเคยไปเมืองพุกาม 

หมายถึง เมืองพุกามเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาวพม่า หากเป็น

ชาวพม่าตอ้งเคยไปเยอืนเมืองนี 

 

 

 

 

                                                             


คาํว่า မည္ /myì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นอนาคตกาล မည္ /myì/ ใชใ้นภาษาเขียน ภาษาพดูจะใชค้าํว่า မယ္ /mɛ ̀/ 
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ข. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามญั 2 ตอน  

ေခြး  လိမၼာ   အျမီးကုပ္   

khwe   lèin-mà    ʔə-myi-kôuʔ    

หมา ฉลาด   หางตก  

ကြ်န္ လိမၼာ   ေနာက္       ဆုတ္ 

cùn  lèin-mà    nâuʔ         hsôuʔ 

ทาส ฉลาด   ขา้งหลงั         ถอย 

หมาฉลาดยอ่มหางตก ทาสฉลาดยอ่มถอยหลงั (หมอบเฝ้าอยูใ่กลน้าย) 

หมายถึง หมาทีฉลาดเมืออยูข่า้งกายเจา้นาย หางของมนัจะตก ทาสที

เฉลียวฉลาด ยอ่มเขา้เฝ้านายอยา่งรู้ใจ โดยไม่ตอ้งคอยบอกกล่าวทุกอยา่ง 

လူ      တူ       မ    ရွား           

lù       tù         mə    sha              

คน      เหมือน    ไม่    หายาก           

နာမည္      တူ          မ         ရွား 

nà-mɛ̀       tù            mə       sha 

ชือ            เหมือน    ไม่       หายาก 

คนเหมือนหาไม่ยาก ชือเหมือนหาไม่ยาก 

หมายถึง ไม่จาํเป็นตอ้งไปหาคนทีมีรูปร่างลกัษณะเหมือนกนัหรือมี

ชือเหมือนกนั เพราะในโลกของเรานียอ่มมีคนทีมีรูปร่างลกัษณะหรือชือเหมือนกนัอยูแ่ลว้ 

ေရွးထုံး     လည္း

 မ ပယ္ ႏွင့္


  

she-thoŋ      lɛ          mə pɛ̀ hnîn     

ขนบเดิม     คาํปัจจยั (อยา่)   ทิง  คาํปัจจยั  

ေစ်းသုံး     လည္း  မ လြယ္ ႏွင့္ 
ze-ɵoŋ       lɛ          mə lwɛ̀      hnîn 

การกินใช ้      คาํปัจจยั (อยา่) ง่าย คาํปัจจยั  

ขนบเดิมก็อยา่ทิง การกินใชก้็อยา่ง่าย 

                                                             


คาํว่า လည္း /lɛ/ เป็นคาํปัจจยัช่วยคาํนาม คือ คาํว่า ေရွးထံုး /she-thoŋ/ ‘ขนบเดิม’ และ ေစ်းသံုး /ze-ɵoŋ/ ‘การกนิใช้’ 

ทาํหนา้ทีกล่าวเนน้คาํนาม ความหมายคือ ‘ดว้ย’, ‘กด็ว้ย’  


คาํว่า မ…ႏွင့္ /mə…hnîn/ เป็นปัจจยัทีแสดงความหมายปฏิเสธ มีความหมายว่า ‘อย่า’ 
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หมายถึง ควรเชือฟังขนบธรรมเนียมจารีตแต่โบราณไวบ้า้งชีวิตจะได้

ไม่ทุกขย์าก ส่วนการใชจ่้ายการกินอยูก่็ควรไตร่ตรองใหถี้ถว้น หากไม่ไตร่ตรองเวลาใชจ่้ายแลว้ จะ

ตกทุกขไ์ดย้ากในภายหนา้ 

 

ค. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามญั 3 ตอน  

ၾကီးသူ   ကုိ

  ရုိေသ    

ci-ɵù     kò     yò-ɵè       

ผูใ้หญ่    คาํวิภตัติ เคารพนบัถือ   

ရြယ္တူ   ကုိ  ေလးစား 

ywɛ̀-tù     kò     le-sa    

วยัเดียวกนั    คาํวิภตัติ เคารพ 

ငယ္သူ   ကုိ  သနား 

ŋɛ̀-ɵù     kò     ɵə-na 

ผูน้อ้ย    คาํวิภตัติ เอน็ด ู

ผูใ้หญ่ เคารพนบัถือ วยัเดียวกนั เคารพ ผูน้อ้ย เอน็ด ู

หมายถึง หากเป็นผูที้อาวุโสกว่าตนต้องเคารพนับถือ หากเป็นผูที้มี

อายรุุ่นราวคราวเดียวกนัตอ้งใหค้วามเคารพ หากเป็นผูด้อ้ยอาวุโสกว่าควรใหค้วามเอน็ดูสงสาร 

တစ္    မူး


   ရ        လုိ႔


   တစ္      ပဲ
†
     လွဴ  

tə-      mu       yá        ló     tə-         pɛ       hlù    

หนึง   ม ู  ได ้       คาํปัจจยั  หนึง แป     บริจาค  

တုိ႔      ရွမ္း       ေတာင္သူ    တူ         ႏိုင္   ရုိး လား 

dó       shan      tàun-ɵù       tù          nàin    yo  la 

พวก    ฉาน       ชาวเขา         เหมือน  สามารถ   ซือ ไหม, หรือ 

ไดรั้บหนึงม ูบริจาคหนึงแป จะมีใครเหมือนชาวฉานหรือไม่ 

                                                             


คาํว่า ကို /kò/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบัคาํนามทีเป็นกรรมของประโยค คือ ၾကီးသူ /ci-ɵù/ ‘ผูใ้หญ่’, ရြယ္တူ /ywɛ̀-tù/  

‘วยัเดียวกนั’ และ ငယ္သ ူ/ŋɛ ̀-ɵù/ ‘ผูน้อ้ย’ เพือแสดงว่าประโยคนนัเป็นประโยคกรรมหรือมีกรรมการกเป็นประธาน 
မူး /mu/ ‘มู’ เป็นหน่วยเงินของพม่าสมยักอ่น 1 มู มีค่าเท่ากบั 16 ปฺยา (1 မူး /mu/=16 ျပား /pya/) โดย 1 ปฺยามีค่า

เท่ากบั 1 สตางคข์องไทย 


คาํว่า လို႔ /ló/ เป็นปัจจยัทีใชว้างไวท้า้ยสุดของประโยคเพือแสดงความสุภาพหรือแสดงอารมณ์ของผูพ้ดู   
†ပ ဲ/pɛ/ ‘แป’ เป็นหน่วยเงินของพม่าสมยักอ่น 1 แป มีค่าเท่ากบั 8 ปฺยา (1 ပဲ /pɛ/=8 ျပား /pya/) 
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หมายถึง ชาวฉาน (ရွမ္း /shan/) ชอบทาํบุญทาํทานมาก หากไดเ้งินมา

ก็จะนาํเงินจาํนวนถึงครึงหนึงของเงินทีไดม้านนัเพือใชส้าํหรับทาํบุญ เป็นศรัทธาของชาวฉานทีไม่

มีผูใ้ดเหมือน    

 

ง. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามญั 4 ตอน  

ေဆြ ေကာင္း        လွ်င္

 တစ္       စလယ္


 

hswè  kaun          hlyìn    tə-        sə-lɛ̀    

เพือน ดี        คาํปัจจยั      หนึง        สะแหล่ 

မ်ိဳး  ၾကြယ္        လွ်င္ တစ္       စေလာင္း


 

myo  cwɛ̀               hlyìn tə-        sə-laun    

ญาติ รวย         คาํปัจจยั    หนึง        สะลาว 

ဘူး  ေကာင္း         မွ
†
 စင္        ခံ 

bu   kaun            hmá    sìn          khàn    

นาํเตา้ ดี           คาํวิภตัติ หา้งร้าน         รองรับ 

လင္ ေကာင္း         မွ  စံ        ရ 

lìn   kaun           hmá    sàn          yá 

ผวั  ดี          คาํวิภตัติ เสวยสุข         ได ้

ถา้เพือนดี หนึงสะแหล่ ถา้ญาติรวย หนึงสะลาว ถา้นาํเตา้ดี ห้างร้าน

รองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 

หมายถึง ถา้มีญาติมิตรดีอย่างน้อยความเป็นอยู่ก็ไม่ขดัสน ถา้ไดผ้วัดี 

ตนก็ไดเ้สวยสุข 

 

 

 

                                                             


คาํว่า လွ်င္ /hlyìn/ เป็นคาํปัจจยัทีใชก้าํกบัคาํบอกจาํนวน ในทีนีกาํกบัคาํว่า တစ္စလယ္ /tə-sə-lɛ ̀/ ‘หนึงสะแหล่’ และ 

တစ္စေလာင္း /tə-sə-laun/ ‘หนึงสะลาว’ 
စလယ္ /sə-lɛ ̀/ ‘สะแหล่’ เป็นหน่วยตวงขา้วมีปริมาณประมาณ 2 กระป๋อง 
စေလာင္း /sə-laun/ ‘สะลาว’ เป็นหน่วยตวงของพม่ามีปริมาณประมาณ 1 ฝาหมอ้ 
†

คาํว่า မွ /hmá/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามคือ ဘူးေကာင္း /bu kaun/ ‘นาํเตา้ดี’ และ လင္ေကာင္း /lìn kaun/ ‘ผวัดี’ 
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3.1.3.1.2 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นประโยคสามญั 

จากผลการศึกษาพบว่าสาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามญั มีเนือความ

ตงัแต่ 1–2 ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามญั 1 ตอน  

กบเลือกนาย 

หมายถึง ผูที้ตอ้งการเปลียนผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่รือยๆ 

จิงจกทกั 

หมายถึง คาํตกัเตือนแมเ้ลก็นอ้ยก็ควรรับฟัง 

กระต่ายหมายจนัทร์ 

หมายถึง ผูช้ายหมายปองผูห้ญิงทีมีฐานะดีกว่า 

แขกไม่ไดรั้บเชิญ 

หมายถึง คนหรือสตัวที์ไม่พึงปรารถนาซึงเขา้มาทาํใหเ้กิดความ 

เสียหาย หรือเดือดร้อนรําคาญ มกัหมายถึงขโมยหรือสตัวบ์างชนิด 

ขนหนา้แขง้ไม่ร่วง 

หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน  

ลิงหลอกเจา้ 

หมายถึง ลอ้หลอกผูใ้หญ่เวลาผูใ้หญ่เผลอ 

ฤๅษีเลียงลิง 

หมายถึง การปกครองคนหมู่มากทีไม่อยูใ่นระเบียบวนิยัยอ่ม  

เดือดร้อนรําคาญ 

 

ข. สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นประโยคสามญั 2 ตอน  

กาํแพงมีหู   ประตูมีตา 

หมายถึง การพดูหรือทาํอะไรตอ้งระมดัระวงั 

นาํท่วมทุ่ง    ผกับุง้โหรงเหรง 

หมายถึง พดูมากแต่ไดเ้นือหาสาระนอ้ย 
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ขา้พึงเจา้   บ่าวพึงนาย 

หมายถึง ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่ 

ไมอ่้อนดดัง่าย  ไมแ้ก่ดดัยาก 

หมายถึง อบรมสั งสอนเด็กให้ประพฤติดีไดง่้ายกว่าอบรมสั งสอน

ผูใ้หญ่  

คนในอยากออก  คนนอกอยากเขา้  

หมายถึง คนทีแต่งงานแลว้อยากจะกลบัไปเป็นโสด แต่คนทียงัไม่ได้

แต่งงานก็อยากมีชีวิตคู,่ ไม่พอใจภาวะทีเป็นอยู ่ขณะทีคนอืนตอ้งการจะมาอยูใ่นภาวะนนั 

งานหลวงไม่ใหข้าด   งานราษฎร์ไม่ใหเ้สีย 

หมายถึง ทาํงานไม่บกพร่องทงังานส่วนรวมและส่วนตวั 

 

3.1.3.2 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นประโยคความรวม 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 237) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของประโยคความรวมไวว้่า 

ประโยคความรวม หมายถึง ประโยคตงัแต่ 2 ประโยคขึนไปเรียงกนั เป็นประโยคทีมีเนือความหลาย

อยา่งเกียวเนืองรวมอยูก่นัเป็นประโยคเดียว อาจมีสนัธานเชือมระหว่างประโยคหรือละสนัธานก็ได ้

3.1.3.2.1 สํานวนพม่าทีมโีครงสร้างเป็นประโยคความรวม 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคความรวมมกัมีการ

ละภาคประธานหรือภาคแสดงในประโยคใดประโยคหนึงแลว้เชือมประโยคดว้ยสันธาน หรือบาง

ประโยคอาจมีการละสนัธานเชือมระหว่างประโยค มีเนือความตงัแต่ 1–2 ตอน ดงันี  

ก. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคความรวม 1 ตอน 

၀ါဆုိ ၀ါေခါင္       ေရ       ေဖာင္ေဖာင္ 

wà-hsò  wà-gàun       yè        phàun-phàun  

กรกฎาคม  สิงหาคม      นาํ       เจิงนอง  

กรกฎาคม สิงหาคม นาํเจิงนอง  

หมายถึง ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ฝนจะตกหนักจน

แม่นาํลาํคลองหนองบึงเต็มไปดว้ยนาํเจิงนอง 
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สาํนวนนีละคาํเชือม “และ” (ႏွင့္ /hnîn/) ทีตาํแหน่งหน่วยเสริมความ 

(วิเศษณ์บอกเวลา) คือ “กรกฎาคม” (၀ါဆို /wà-hsò/) กบั “สิงหาคม” (၀ါေခါင္ /wà-gàun/) ซึงมี

กระบวนการละหน่วยต่างๆ ของประโยค

 ดงันี  

 

ประโยคความรวม 

            ประโยคยอ่ยที 1       คาํเชือมสมภาค ประโยคยอ่ยที 2 

ว.  ป. ก.  สัน. ว.  ป. ก. 

၀ါဆုိ  ေရ ေဖာင္ေဖာင္  ႏွင့္ ၀ါေခါင္  ေရ ေဖာင္ေဖာင္ 

wà-hsò  yè  phàun-phàun  hnîn  wà-gàun    yè  phàun-phàun  

กรกฎาคม นาํ เจิงนอง  และ สิงหาคม  นาํ เจิงนอง  

 

      ละ (Ø) ป. และ ก. ในประโยคยอ่ยที 1 

ว.  ป. ก.  สนั. ว.  ป. ก. 

၀ါဆုိ Ø Ø   ႏွင္ ့ ၀ါေခါင္  ေရ ေဖာင္ေဖာင္ 

wà-hsò     hnîn  wà-gàun    yè  phàun-phàun 

กรกฎาคม    และ สิงหาคม  นาํ เจิงนอง 

      ละ (Ø) สนั. ซึงเป็นคาํเชือมสมภาคของ 

      ประโยคยอ่ยที 1 กบัประโยคยอ่ยที 2 

ว.  ป. ก.  สนั. ว.  ป. ก. 

၀ါဆုိ Ø Ø   Ø ၀ါေခါင္  ေရ ေဖာင္ေဖာင္ 

wà-hsò      wà-gàun    yè  phàun-phàun 

กรกฎาคม     สิงหาคม  นาํ เจิงนอง 

    ประโยคทีปรากฏในสาํนวนพม่า 

ว.  ว.  ป. ก. 

၀ါဆုိ ၀ါေခါင္  ေရ ေဖာင္ေဖာင္ 

wà-hsò  wà-gàun    yè  phàun-phàun 

กรกฎาคม สิงหาคม  นาํ เจิงนอง 

                                                             


เนืองจากตัวอย่างทียกมาเป็นประโยคความรวมซึงผ่านกระบวนการละหน่วยต่างๆ ของประโยคเป็นจาํนวนมาก 

ดงันนั ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างกระบวนการละหน่วยต่างๆ ของประโยคเพียงตวัอย่างเดียวเท่านนั 
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หมายเหตุ

        ว. = วิเศษณ์บอกเวลา   ป. = ประธาน 

        ก. = กริยา    สนั. = สนัธาน 

 

တေပါင္း တန္ခူး       မုိးသား က်ဴး 

də-baun  də-gu           mo-ɵa  cu 

มีนาคม  เมษายน       เมฆฝน เกินไป 

มีนาคม เมษายน เมฆฝนเกินไป 

หมายถึง ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะมีกลุ่มกอ้นเมฆมากมาย

ปรากฏใหเ้ห็น 

สาํนวนนีละคาํเชือม “และ” (ႏွင္ ့ /hnîn/) ทีตาํแหน่งหน่วยเสริมความ 

(วิเศษณ์บอกเวลา) คือ “มีนาคม” (တေပါင္း /də-baun/) กบั “เมษายน” (တန္ခူး /də-gu/) 

နယုန္  မုိး ေသး   ျမက္သား ေမြး 

nə-yòŋ  mo  ɵe    myɛ́ʔ-ɵa  mwe 

มิถุนายน ฝน นอ้ย    หญา้เลก็ๆ  งอก 

มิถุนายนฝนนอ้ย หญา้เลก็ๆ งอก 

หมายถึง ในเดือนมิถุนายนฝนตกพรําๆ หญา้อ่อนตน้เลก็ๆ งอก 

สาํนวนนีละคาํเชือม “และ” (ႏွင့္ /hnîn/) ทีประโยคยอ่ย คือ “ฝนน้อย” 

(မိုးေသး /mo ɵe/) กบั “หญา้เลก็ๆ งอก” (ျမက္သားေမြး /myɛ́ʔ-ɵa mwe/) 

မယား ႏွင္ ့ ႏြား  မ        သနား ရ 

mə-ya  hnîn  nwa    mə       ɵə-na  yá 

เมีย  และ ววั  ไม่      สงสาร ได ้

เมียและววัไม่ควรสงสาร 

หมายถึง หากสงสารเมียและววัจะทาํใหเ้หลิง (ควบคุมยาก) 

สาํนวนนีไม่ละคาํเชือมในประโยค แต่มีการละภาคแสดง คือ “ไม่

ควรสงสาร” (မသနားရ /mə-ɵə-na yá/)  

မုိး      ႏွင္ ့       ႏြားသုိး အစုိး   မ ရ 

mo        hnîn        nwa ɵo    ʔə-so    mə yá 

ฝน      และ       ววัพ่อพนัธุ ์ ควบคุม   ไม่       ได ้

                                                             


อกัษรย่อทีใชอ้ธิบายกระบวนการละหน่วยต่างๆ ของประโยค 
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ฝนและววัพ่อพนัธุค์วบคุมไม่ได ้

หมายถึง ไม่มีใครสามารถห้ามสิงทีตอ้งเกิดขึนตามธรรมชาติไม่ให้

เกิดขึนได,้ หา้มปรามไดย้าก 

สาํนวนนีไม่ละคาํเชือมในประโยค แต่มีการละภาคแสดง คือ “ควบ- 

คุมไม่ได”้ (အစိုးမရ /ʔə-so mə-yá/) 

ေလ       ႏွင့္          မိုး        အစုိး မ ရ 

lè          hnîn         mo       ʔə-so mə yá 

ลม        และ        ฝน       ควบคุม ไม่ ได ้

ลมและฝนควบคุมไม่ได ้

หมายถึง สภาพลมฟ้าอากาศคาดคะเนยาก 

สาํนวนนีไม่ละคาํเชือมในประโยค แต่มีการละภาคแสดง คือ “ควบ- 

คุมไม่ได”้ (အစိုးမရ /ʔə-so mə-yá/)  

 

ข. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคความรวม 2 ตอน 

ေခ်ာင္းရုိး ေျမာင္းရုိး       သာ

        တိမ္ေကာ    သည္


 

chaun-yo  myaun-yo     ɵà              tèin-kɔ      ɵì    

ลาํคลอง ลาํธาร         คาํปัจจยั    ตืนเขิน     คาํวิภตัติ  

လူမ်ိဳး  မ တိမ္ေကာ 

lù-myo    mə tèin-kɔ 

คน  ไม่ ตืนเขิน 

ลาํคลองลาํธารเท่านนั ตืนเขิน คน ไม่ตืนเขิน 

หมายถึง แม่นาํลาํคลองเท่านันทีจะเหือดแห้ง แต่คนไม่มีทางเหือด-

แหง้ได ้คือ คนไม่มีทางสูญสินเผา่พนัธุ ์

สาํนวนนีละคาํเชือม “และ” (ႏွင့္ /hnîn/) ทีตาํแหน่งประธานของประ- 

โยคยอ่ยตอนที 1 คือ ေခ်ာင္းရိုး /chaun-yo/ ‘ลาํคลอง’ และ ေျမာင္းရိုး /myaun-yo/ ‘ลาํธาร’ นอกจากนี

                                                             


คาํว่า သာ /ɵà/ เป็นคาํปัจจัยทีใช้ประกอบคาํนาม คือ ေခ်ာင္းရိုး /chaun-yo/ ‘ลาํคลอง’ และ ေျမာင္းရိုး /myaun-yo/     

‘ลาํธาร’ ทาํหนา้ทีเนน้นาม ในทีนีมีความหมายว่า ‘เท่านนั’ 


คาํว่า သည္ /ɵì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นปัจจุบนักาลหรืออดีตกาล သည္ /ɵì/ ใช้ในภาษาเขียน ภาษาพูดจะใช้คาํ

ว่า တယ္ /dɛ̀/ 
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ยงัมีการละคาํเชือม “แต่” (သို႔ေသာ္လည္း /ɵó-ɵɔ̀-lɛ/) ซึงเป็นสันธานเชือมประโยคย่อยในตอนที 1 

และประโยคยอ่ยในตอนที 2 

ဆန္ ျဖဴ ဆန္   ေကာင္း     ေထာင္း     မွ

 သိ  

hsàn phyù  hsàn    kaun         thaun        hmá   ɵí    

ขา้วสาร ขาว ขา้วสาร    ดี        ตาํ          คาํวิภตัติ  รู้ 

လူ  တုိ႔     သေဘာ      ေပါင္း မွ      သိ 

lù   dó      ɵə-bɔ          paun  hmá       ɵí 

คน  ทงัหลาย    ใจ            คบหา คาํวิภตัติ      รู้ 

ขา้วสารขาวขา้วสารดี ตาํดจึูงรู้ ใจของคนทงัหลาย คบดจึูงรู้ 
หมายถึง ข้าวสารดีไม่ดีเพียงตาํดูก็รู้ได้ แต่จิตใจคนยากแท้หยงัถึง 

ตอ้งคบหากนัดูจึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดี 

สาํนวนนีละคาํเชือม “และ” (ႏွင့္ /hnîn/) ทีตาํแหน่งประธานของประ- 

โยคย่อยตอนที 1 คือ ဆန္ျဖဴ /hsàn-phyù/ ‘ขา้วสารขาว’ และ ဆန္ေကာင္း /hsàn-kaun/ ‘ขา้วสารดี’ 

นอกจากนียงัมีการละคาํเชือม “แต่” (သုိ႔ေသာ္လည္း /ɵó-ɵɔ̀-lɛ/) ซึงเป็นสันธานเชือมประโยคย่อยใน

ตอนที 1 และประโยคยอ่ยในตอนที 2 

ေတာင္း     ဆုိး     ပလုံး       ဆုိး    သာ


    ပစ္ရိုး        ရိွ     သည္


 

taun           hso     pə-loŋ      hso    ɵà           pyíʔ-yo     shí    ɵì    

กระบุง      ร้าย     กระเชอ   ร้าย     คาํปัจจยั  ทิง           มี      คาํวิภตัติ  

သား       ဆုိး     သမီး      ဆုိး      ပစ္ရုိး      ထုံးစ ံ        မ       ရိွ 

ɵa            hso    ɵə-mi      hso      pyíʔ-yo    thoŋ-sàn    mə     shí 

ลกูชาย    ร้าย     ลกูสาว    ร้าย     ทิง        ขนบ          ไม่      มี 

กระบุงร้ายกระเชอร้ายเท่านนัทีทิงได ้ลกูชายร้ายลกูสาวร้ายไม่มีขนบ

ทีจะตอ้งทิง 

                                                             


คาํวา่ မွ /hmá/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันาม ในเนือความตอนที 1 กาํกบัคาํว่า ဆန္ျဖဴ /hsàn-phyù/ ‘ขา้วสารขาว’ และ 

ဆန္ေကာင္း /hsàn-kaun/ ‘ขา้วสารดี’ ส่วนในเนือความตอนที 2 กาํกบัคาํว่า လ ူတို႔သေဘာ /lù dó ɵə-bɔ/ ‘ใจของคนทงัหลาย’          


คาํว่า သာ /ɵà/ เป็นคาํปัจจยัทีใชป้ระกอบคาํนาม คือ ေတာင္းဆိုး /taun hso/ ‘กระบุงร้าย’ ပလံုးဆိုး /pə-loŋ hso/ 

‘กระเชอร้าย’ ทาํหนา้ทีเนน้นาม ในทีนีมีความหมายว่า ‘เท่านนั’ 


คาํว่า သည္ /ɵì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นปัจจุบนักาลหรืออดีตกาล သည္ /ɵì/ ใชใ้นภาษาเขียน ภาษาพดูจะใช้คาํ

ว่า တယ္ /dɛ̀/ 
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หมายถึง สิงของเก่าทิงได ้แต่ลกูทิงไม่ได ้

สาํนวนนีละคาํเชือม “และ” (ႏွင့္ /hnîn/) ทีตาํแหน่งประธานของประ- 

โยคย่อยตอนที 1 คือ ေတာင္းဆိုး /taun hso/ ‘กระบุงร้าย’ และ ပလံုးဆိုး /pə-loŋ hso/ ‘กระเชอร้าย’

นอกจากนียงัมีการละคาํเชือม “แต่” (သုိ႔ေသာ္လည္း /ɵó-ɵɔ̀-lɛ/) ซึงเป็นสันธานเชือมประโยคย่อยใน

ตอนที 1 และประโยคยอ่ยในตอนที 2 

သစ္ပင္    ေအာက္   ၀င္    ၍     သစ္ပင္    ပိ    ေသ    ႏုိင္       သည္ 

ɵíʔ-pìn     ʔâuʔ         wìn   ywè   ɵíʔ-pìn    bí    ɵè       nàin     ɵì 

ตน้ไม ้     ขา้งใต ้    เขา้    แลว้   ตน้ไม ้   ทบั   ตาย  สามารถ  คาํวิภตัติ 

လူ႔         ေအာက္က်ိဳ႕    ၍     လူ     ပိ      မ      ေသ     ႏုိင္ 

lú           ʔâuʔ-có       ywé      lù       bí      mə     ɵè        nàin 

ของคน    ถ่อมตน         แลว้     คน    ทบั    ไม่     ตาย     สามารถ 

เขา้ไปใตต้น้ไมแ้ลว้ตน้ไมท้บัตายได ้ถ่อมตนเขา้ไปหาผูอื้นแลว้คนไม่

สามารถทบัตายได ้

หมายถึง คนตอ้งรู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตน  

สาํนวนนีไม่มีการละคาํเชือมในตอน คือ มีคาํว่า ၍  /ywé/ ‘แลว้’ เป็น

คาํเชือมประโยคยอ่ยในตอนเขา้ดว้ยกนั แสดงลาํดบัเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ทีเกิดขึนต่อเนืองกนั แต่มี

การละสันธานเชือม “แต่” (သို႔ေသာ္လည္း /ɵó-ɵɔ̀-lɛ/) ซึงเป็นสันธานเชือมประโยคตอนที 1 และ

ประโยคตอนที 2 เขา้ดว้ยกนั 

ေရဘူး နွင့္ ဖိနပ္ မ      ပါ        ေႏြ     ခါ   မွ        သိ  

yè-bu  hnîn  pə-náʔ   mə    pà       nwè    khà    hmá     ɵí    

กระติกนาํ และ รองเทา้ ไม่    พกพา  ร้อน   ครัน    เมือ     รู้ 

ဒါန  နွင့္ သီလ  မ      ပါ        ေသ    ခါ        မွ       သိ 

dà-ná  hnîn  ɵì-lá   mə    pà       ɵè      khà     hmá   ɵí 

ทาน และ ศีล ไม่     พกพา  ตาย    ครัน    เมือ    รู้ 

กระติกนาํและรองเทา้ไม่พกพา ครันร้อนจะรู้สึก ทานและศีลไม่สร้าง 

ครันตายจะรู้สึก               

หมายถึง หากไม่พกพากระติกนําและรองเท้า เมืออากาศร้อนก็จะ

ไดรั้บความทุกข ์เช่น กระหายนาํ และหากไม่สร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีล เมือตายไปจะไดรั้บความ

ทุกขเ์ช่นเดียวกนั 
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สาํนวนนีไม่มีการละคาํเชือมในตอน คือ มีคาํว่า ႏွင့္ /hnîn/ ‘และ’ เป็น

คาํเชือมประโยคยอ่ยในตอนเขา้ดว้ยกนั แต่มีการละสนัธานเชือม “แต่” (သုိ႔ေသာ္လည္း /ɵó-ɵɔ̀-lɛ/) ซึง

เป็นสนัธานเชือมประโยคตอนที 1 และประโยคตอนที 2 เขา้ดว้ยกนั 

 

3.1.3.2.2 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นประโยคความรวม 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นประโยคความรวมอาจละ

สันธานเชือมประโยคหรือไม่ก็ได ้พบเฉพาะในสาํนวนไทยทีมีโครงสร้าง 1 ตอน และพบเพียง 3 

สาํนวนเท่านนั คือ 

กว่าถวัจะสุกงาก็ไหม ้

หมายถึง การทาํอะไรสองอย่างพร้อมกนัโดยไม่รอบคอบหรือชกัช้า 

อาจเกิดความเสียหายได ้

สาํนวนนีไม่มีการละคาํเชือม คือ มีคาํว่า “กว่า…ก็” เป็นสันธานเชือม

ประโยคยอ่ยในตอน คือ “ถวัสุก” และ “งาไหม”้ เขา้ดว้ยกนั  

พออา้ปากก็เห็นลินไก่ 

หมายถึง รู้ทนักนั 

สาํนวนนีไม่มีการละคาํเชือม คือ มีคาํว่า “พอ…ก็” เป็นสันธานเชือม

ประโยคยอ่ยในตอน คือ “อา้ปาก” และ “เห็นลินไก่” เขา้ดว้ยกนั 

แม่สือแม่ชกั ไม่ไดเ้จา้ตวัเอาววัพนัหลกั 

หมายถึง หญิงทีไปติดต่อระหว่างชายหญิงแต่ไม่สาํเร็จ ในทีสุดก็ตก

เป็นภรรยาของชายนนัแทน 

สาํนวนนีมีการละคาํเชือม คือ “ก็” หรือ “และ” ในตาํแหน่งภาคแสดง 

 

3.1.3.3 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นประโยคแต่ง 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 262) ได้ให้คาํจาํกัดความของประโยคแต่งไวว้่า 

ประโยคแต่ง หมายถึง ประโยคทีตอ้งมีประโยคใหญ่อยู่ประโยคหนึงซึงเรียกว่า มุขยประโยค และ

จะตอ้งมีประโยคนอ้ยหรืออนุประโยคแทรกเขา้มาเป็นส่วนใดส่วนหนึงของประโยคใหญ่นันอย่าง

นอ้ยประโยคหนึง 
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3.1.3.3.1 สํานวนพม่าทีมโีครงสร้างเป็นประโยคแต่ง 

จากการศึกษาพบว่า สํานวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคแต่ง มีเนือความ

ตงัแต่ 1–2 ตอน ดงันี 

ก. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคแต่ง 1 ตอน 

ဆား မ ပါ        သည့္

 ဟင္း  အရသာ      ကင္း 

hsa  mə- pà        ɵí  hin   ʔə-yá-ɵà      kin 

เกลือ ไม่ ใส่        ที แกง  รสชาติ       ปราศจาก 

แกงทีไม่ใส่เกลือ ปราศจากรสชาติ 

หมายถึง แกงทีไม่ใส่เกลือยอ่มไม่มีรสชาติ 

ေရႊ         မ        ရိွ     တ့ဲ


  ဘုရား          လူ        မ        ရုိေသ 

shwè        mə-     shí      dɛ́    phə-ya            lù         mə-      yò-ɵè

ทอง         ไม่       มี     ที  พระพุทธรูป    คน       ไม่       นบัถือ 

     /เจดีย ์

พระพุทธรูป/เจดียที์ไม่ปิดทอง คนไม่นบัถือ 

หมายถึง ผูห้ญิงทีไม่มีสามี คนไม่เคารพ 

ပညာရိွ        ေတြး              ၾကည့္      လွ်င္     

pyìn-ñà shí         twe      cí        hlyìn          

ผูมี้ปัญญา       คิดไตร่ตรอง     ดู       หาก      

ေျပး       ၾကည့္     သည္


      ထက္         မွန္  သည္ 

pye         cí          ɵì     thɛ́ʔ             hmàn  ɵì 

วิง          ดู            คาํวิภตัติ    กว่า           ถกูตอ้ง คาํวิภตัติ 

ผูมี้ปัญญา หากใชค้วามคิดไตร่ตรองดู ยอ่มถกูตอ้งกว่าการวิงไปดู  

หมายถึง ผูมี้ปัญญายอ่มใชค้วามคิดพิจารณาไตร่ตรอง  

 
 
 

                                                             


 คาํว่า သည့္ /ɵí/ เป็นคาํเชือม มีความหมายว่า ‘ที, ซึง’ ในทีนีผูว้จิยัแปลว่า ‘ที’ 


คาํว่า တဲ့ /dɛ́/ เป็นคาํเชือม มีความหมายว่า ‘ที, ซึง’ ในทีนีผูว้จิยัแปลว่า ‘ที’ 


คาํว่า သည္ /ɵì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นปัจจุบนักาลหรืออดีตกาล 
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ေန႔  ပူ လုိ႔

   ည      ခ်မ္း    

né   bù  ló     ñá        chan     

กลางวนั ร้อน คาํปัจจยั    กลางคืน  เยน็    

တေပါင္း လ  လ သရမ္း 

də-baun lá      lá  ɵə-yan 

มีนาคม เดือน เดือน อยูไ่ม่สุข 

กลางวนัร้อนกลางคืนเยน็ เดือนมีนาคม เดือนทีอยูไ่ม่สุข 

หมายถึง ในเดือนมีนาคม ช่วงเวลากลางวนัอากาศจะร้อนมาก ส่วน

ช่วงเวลากลางคืนอากาศจะเยน็ 

 

ข. สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคแต่ง 2 ตอน 

ကံ  ထမ္း လာ တာ  မ ျမင္ ရ    

kàn  tan  là  dà    mə myìn  yá    

กรรม แบก มา ที ไม่ เห็น ได ้

လံွ  ထမ္း လာ တာ     သာ


    ျမင္ ရ 

hlàn  tan  là  dà         ɵà      myìn  yá 

หอก แบก มา  ที         คาํปัจจยั   เห็น ได ้

กรรมทีแบกมา ไม่สามารถเห็นได ้หอกทีแบกมา เห็นได ้

หมายถึง เราไม่สามารถมองเห็นกรรมของผูอื้นได ้ 

ႏြား  ရိွ သ


 သူ  ႏြား ေၾကာင့္     ပူ  

nwa  shí  ɵá  ɵù    nwa  câun       bù    

ววั  มี ที ผู ้ ววั เพราะ     เดือดร้อน 

သား ရိွ သ သူ  သား ေၾကာင့္     ပူ 

ɵa   shí  ɵá  ɵù    ɵa  câun       bù 

ลกู  มี ที ผู ้ ลกู เพราะ      เดือดร้อน 

                                                             


คาํว่า လို႔ /ló/ เป็นคาํปัจจยั ในทีนีมีความหมายว่า ‘จะ’ 


คาํว่า သာ /ɵà/ เป็นคาํปัจจยัทีใชป้ระกอบคาํนาม คือ လွံ /hlàn/ ‘หอก’ ทาํหนา้ทีเนน้นาม ในทีนีมีความหมายว่า 

‘เท่านนั’ 


คาํว่า သ /ɵà/ เป็นคาํเชือม มีความหมายว่า ‘ที, ซึง’ ในทีนีผูว้ิจยัแปลว่า ‘ที’ 
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ผูที้มีววัยอ่มเดือดร้อนเพราะววั ผูที้มีลกูยอ่มเดือดร้อนเพราะลกู 

หมายถึง ถา้เลียงสตัว ์สตัวย์อ่มนาํความเดือดร้อนมาให ้ถา้มีลกู ลกู

ยอ่มนาํความเดือดร้อนมาให ้(ใชพ้ดูแสดงความเห็นใจ) 

သမီး        မ       ရ       ခင္  အေမ    ကုိ

        

ɵə-mi       mə     yá       khìn    ʔə-mè      kò       

ลกูสาว     ไม่     ได ้ ก่อน แม่    คาํวิภตัติ   

ဖ်ာ      လုိ


     လိပ ္     ထိပ္            ေပၚ တင္  

phyà    lò             lêiʔ      thêiʔ              pɔ̀ tìn 

เสือ     คาํปัจจยั     มว้น     กระหม่อม     บน ทูน 

ရ      ျပန္        ေတာ့      ဖ်ာ        လုိ   ခင္း           နင္း 

yá        pyàn       dɔ ́          phyà       lò     khin               nin 

ได ้       กลบั         แลว้        เสือ         คาํปัจจยั    ปู(แผอ่อก)    เหยยีบ 

ยงัไม่ไดล้กูสาว มว้นเสือให้แม่ ทูนบนหัว ไดลู้กสาวแลว้ กลบัปูเสือ 

เหยยีบ 

หมายถึง ผูช้ายบางคนเมือรักชอบหญิงสาว แต่ยงัไม่ไดแ้ต่งงานก็จะ

แสร้งทาํเป็นเคารพนบัถือแม่ของฝ่ายหญิง แต่เมือไดล้กูสาวเขาแลว้กลบัไม่เคารพเช่นเดิม 

 

3.1.3.3.2 สํานวนไทยทีมโีครงสร้างเป็นประโยคแต่ง 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทงั 577 สาํนวนทีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ครังนี

ไม่มีโครงสร้างเป็นประโยคแต่งหรือสงักรประโยค เนืองจากสาํนวนไทยทีพบส่วนใหญ่มีโครงสร้าง

เป็นคาํ วลี และประโยคสามญัซึงมีโครงสร้างทางภาษาไม่ซบัซอ้นเท่าใดนัก ในประเด็นนีผูว้ิจยัจะ

กล่าวอภิปรายต่อไปในบทสรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า สาํนวนพม่าและสํานวนไทยมีโครงสร้างเป็นประโยค

เหมือนกนั แต่สาํนวนพม่ามีเนือความตงัแต่ 1–4 ตอน และสามารถแบ่งโครงสร้างประโยคออกเป็น 

3 ประเภท คือ ประโยคสามญั ประโยคความรวม และประโยคแต่ง ส่วนสาํนวนไทยมีเนือความ

                                                             


คาํว่า ကို /kò/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบัคาํนามทีเป็นกรรม คือ အေမ /ʔə-mè/ ‘แม่’ 


คาํว่า လို /lò/ เป็นคาํกริยาช่วยปัจจยั ความหมาย คือ ‘ตอ้งการ’ 



69 

ตงัแต่ 1–2 ตอน และสามารถแบ่งโครงสร้างประโยคออกเป็น 2 ประเภท คือ ประโยคสามญั และ

ประโยคความรวม จึงอาจกล่าวไดว้่า สาํนวนไทยมีโครงสร้างประโยคไม่ซบัซอ้นเท่ากบัสาํนวนพม่า 

 

3.2 ลกัษณะการใช้คาํในสํานวนพม่ากบัสํานวนไทย  

นอกจากลกัษณะโครงสร้างของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยแลว้ ลกัษณะการใชค้าํใน

สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกนั โดยลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่าและ

สาํนวนไทยมีทงัทีเหมือนและแตกต่างกนั ลกัษณะการใชค้าํทีเหมือนกนัมี การใชค้าํซาํกนั การใชค้าํ

ทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนั การใชค้าํสัมผสักนั 

และสํานวนทีไม่มีการใช้คาํสัมผสั ส่วนลกัษณะการใช้คาํทีแตกต่างกัน คือ การใช้คาํรหัสเป็น

ลกัษณะเฉพาะทีปรากฏในสาํนวนพม่าเท่านัน ทังนี ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างสาํนวนพอสังเขปเท่านัน 

และเพือความชดัเจน ผูว้ิจยัจะเนน้ลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยโดยการพิมพด์ว้ย

ตวัสีเขม้ ตวัเอน และการขีดเสน้ใต ้ดงัต่อไปนี 

 

3.2.1 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมกีารใช้คาํซํากนั 

จากการศึกษาลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยพบว่า การใชค้าํซาํกนัที

ปรากฏมีหน้าทีช่วยเน้นให้สาํนวนมีความหมายหนักแน่นขึน โดยพบการซาํคาํใน 3 ลกัษณะ คือ 

การซาํคาํในตอน การซาํคาํนอกตอน และการซาํคาํในตอนและนอกตอน มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

3.2.1.1 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํซํากนั 

3.2.1.1.1 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํซํากนัในตอน 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีการใชค้าํซาํกนัในตอน สามารถซาํกนั 1 คาํ

หรือ 2 คาํก็ได ้คาํทีซาํกนัเป็นคาํนาม คาํสรรพนาม คาํกริยา คาํวิเศษณ์ คาํบอกจาํนวน และคาํปฏิเสธ 

ดงันี 

3.2.1.1.1.1 ซํา 1 คาํ  

ก. การซาํคาํนาม เช่น 

ငါး   ငါးသေလာက္   မယား   ဆံေတာက္ 

ŋa    ŋa-ɵə-lâuʔ     mə-ya     zə-dâuʔ 

ปลา  ปลาตะลุมพุก   เมีย   ซะเดา้ก์

 

                                                             
ဆံေတာက္ /zə-dâuʔ/ คือ ทรงผมชนิดหนึงของผูห้ญิงพม่าในสมยักอ่น เป็นถือค่านิยมของหญิงสาวชาวพม่า แสดงถึง

ความเป็นสาวรุ่น และเป็นทีชืนชอบของผูช้ายพม่า 
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ปลา ปลาตะลุมพุก เมีย ซะเดา้ก ์

หมายถึง ในบรรดาปลาทงัหลาย ปลาตะลุมพุกเป็นปลาทีมีรสชาติดี

ทีสุด เช่นเดียวกบัผูห้ญิงทีควรหามาเป็นภรรยาจะตอ้งมีซะเดา้ก ์(ဆံေတာက္ /zə-dâuʔ/)  

 

ข. การซาํคาํสรรพนาม เช่น 

ငါ     ႏွင္ ့     ငါ  သာ

       ႏိွဳင္း              စရာ 

ŋà       hnîn      ŋà   ɵà          hnain    sə-yà 

ข้า       และ      ข้า  คาํปัจจยั     เปรียบเทียบ    น่า 

ขา้และขา้เท่านนั น่าเปรียบเทียบ 

หมายถึง มีความทะนงตนมากจนเกินไป จึงมกันาํผูอื้นมาเปรียบเทียบ

กบัตน 

ကုိယ့္ ေစတနာ         ကုိယ့္  အက်ိဳး     ေပး 

kó  zè-də-nà          kó  ʔə-co       pe 

ตน  เจตนา            ตน  ผล     ให้ 

เจตนาของตนใหผ้ลแก่ตน 

หมายถึง หากมีเจตนาดีก็จะได้รับผลดี หากมีเจตนาร้ายก็จะได้รับ

ผลร้ายตามเจตนานนั 

 

ค. การซาํคาํกริยา เช่น 

၀ါဆုိ ၀ါေခါင္       ေရ      ေဖာင္ေဖာင္ 

wà-hsò  wà-gàun       yè        phàun-phàun  

กรกฎาคม  สิงหาคม      นาํ       เจงินอง  

กรกฎาคม สิงหาคม นาํเจิงนอง  

หมายถึง ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ฝนจะตกหนักจน

แม่นาํลาํคลองหนองบึงเต็มไปดว้ยนาํเจิงนอง 

 

 

 

                                                             


คาํว่า သာ /ɵà/ เป็นคาํปัจจยัทีใชป้ระกอบคาํสรรพนาม คือ ငါ /ŋà/ ‘ข้า’ ทาํหน้าทีเน้นสรรพนาม ในทีนีมีความหมาย

ว่า ‘เท่านนั’ 
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ง. การซาํคาํวิเศษณ์ เช่น 

ဆိတ္ဆိတ္     ေန      မူ        သေဘာ တူ 

hsêiʔ-hsêiʔ       nè-       mù          ɵə-bɔ  tù 
เงียบๆ       อยู ่      อยา่ง        ใจ  เหมือน 
อยูอ่ยา่งเงียบๆ ใจตรงกนั 

หมายถึง ไม่ปฏิเสธ  

ေပ်ာ္ေပ်ာ္    ေန   ေသ ခဲ 

pyɔ-̀pyɔ ̀     nè     ɵè  khɛ 

สนุกสนาน    อยู ่  ตาย ยาก 

อยูอ่ยา่งสนุกสนาน ตายยาก 

หมายถึง ผูที้มีความสุข จิตใจแจ่มใสอยูเ่สมอจะมีอายยุนืยาว 

 

จ. การซาํคาํบอกจาํนวน เช่น 

တစ္ သက္   တစ္     ခါ           

tə-  ɵɛ́ʔ     tə-      khà           

หนึง ชีวิต   หนึง     ครัง          

စန္းဇာတာ    လူ မွာ

     ထ    စျမဲ 

san-zà-tà      lù  hmà       thá     sə-myɛ 

ดวงชะตา    คน คาํวิภตัติ    ขึน    เสมอ 

หนึงชีวิตหนึงครัง ดวงชะตา(ของ)คนตอ้งขึน 

หมายถึง ในชีวิตของคนเรา ตอ้งมีสกัครังหนึงทีโชคดี 

 

ฉ. การซาํคาํปฏิเสธ เช่น 

မ     အိပ္    မ   ေန       အသက္ ရွည္ 
mə     ʔêiʔ      mə    nè         ʔə-ɵɛ́ʔ  shè 

ไม่     หลบั     ไม่   นอน       อาย ุ  ยนืยาว 

ไม่หลบัไม่นอน อายยุนื


 

                                                             


คาํว่า မွာ /hmà/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามเพือเนน้นาม คือ စန္းဇာတာလူ /san-zà-tà lù/ ‘ดวงชะตา(ของ)คน’ 


สาํนวน မအိပ္မေန အသက္ရွည ္/mə-ʔêiʔ mə-nè   ʔə-ɵɛ́ʔ shè/ ‘ไม่หลบัไม่นอน อายุยืน’ เป็นสํานวนทีมาจากนิทาน

พืนถินพม่าเรือง ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း /màun-pâuʔ-cain/ ‘หม่าวเป้ากจ์าย’ 
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หมายถึง หากไม่หลบัไม่นอน สามารถรอดพน้จากภยัอนัตรายได ้

 

3.2.1.1.1.2 ซํา 2 คาํ พบเฉพาะการซาํคาํวิเศษณ์ เช่น 

ငါးပတ္  ပုပ္ပုပ္       ငရုတ္   စပ္စပ္ 

ŋa-páʔ    pôuʔ-pôuʔ       ŋə-yôuʔ    sáʔ-sáʔ 

ปลาคา้ว  เน่าเน่า      พริก   เผด็เผด็ 

ปลาคา้ว เน่าเน่า พริก เผด็เผด็ 

หมายถึง ความเผด็ของพริกสามารถกลบกลินของปลาเน่าได ้

၀ါဆုိလ  ေျပာင္း        မိေက်ာင္း         ေဖြးေဖြး  

wà-hsò-lá  pyaun            mí-jaun              phwe-phwe    

เดือนกรกฎาคม เปลียน         เถาวลัยเ์ปรียง       แน่นขนดั 

မုိး  ေအးေအး 

mo   ʔe-ʔe 

ฝน  ชุ่มเยน็ 

เปลียนเขา้สู่เดือนกรกฎาคม เถาวลัยเ์ปรียงแน่นขนดั ฝนชุ่มเยน็ 

หมายถึง เมือเขา้สู่ช่วงเดือนกรกฎาคม ดอกเถาวลัยเ์ปรียงขาวนวลจะ

บานสะพรัง ฝนตกชุ่มฉาํ อากาศเยน็ชุ่มชืน  

 

3.2.1.1.2 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํซํากนันอกตอน 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีการใชค้าํซาํกนันอกตอน พบซาํกนั 1–4  คาํ 

และคาํทีซาํกนัเป็นคาํนาม คาํลกัษณนาม คาํกริยา คาํวิเศษณ์ คาํบุพบท คาํบอกจาํนวน คาํเชือม คาํ

ปฏิเสธ และคาํหา้ม ดงันี 

3.2.1.1.2.1 ซํา 1 คาํ 

ก. การซาํคาํนาม เช่น 

မင္း  လုိလုိက္   မင္း     ၾကိဳက္ 

min  lò-lâiʔ     min       câiʔ 

กษัตริย์ ตามใจ   กษัตริย์     ชอบ 

ตามใจกษตัริย ์กษตัริยท์รงโปรด 

หมายถึง รู้จกัเอาใจผูมี้อาํนาจยอ่มไดป้ระโยชน ์
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ပစၥည္း သခၤါရ    လူ သခၤါရ 

pyíʔ-si  ɵìn-khə-yá    lù  ɵìn-khə-yá 

สิงของ สังขาร  คน สังขาร 

สงัขารของสิงของ สงัขารของคน 

หมายถึง สงัขารของสิงของและคนไม่เทียง 

ထမင္း  အသက္         ခုနစ္   ရက္    

tə-min  ʔə-ɵɛ́ʔ            khwə-nə   yɛ́ʔ     

ขา้ว อาย ุ        เจ็ด    วนั    

ေရ  အသက္         တစ ္ မနက္ 

yè   ʔə-ɵɛ́ʔ            tə-  mə-nɛ́ʔ 

นาํ  อาย ุ        หนึง เชา้ 

อายขุองขา้ว เจ็ดวนั อายขุองนาํ หนึงเชา้ 

หมายถึง ร่างกายคนเราขาดนาํไม่ได ้ 

ေရွးက   ၀ိပါက္   ခုနစ္  ရက္   

she-ká     wí-bɛ́ʔ  khwə-nə- yɛ́ʔ      

แต่ก่อน    วบิาก   เจ็ด  วนั 

ကာလ   ၀ိပါက္   ေနာက္ပိုးတက္ 

kà-lá     wí-bɛ ́ʔ    nâuʔ-po-tɛ́ʔ 

กาล    วบิาก  ตือตามมา 

วิบากกรรมแต่หนหลงั เจ็ดวนั กาลวิบาก ตือตามมา 

หมายถึง  วิบากกรรมแต่หนหลงัจะสนองในเจ็ดวนั แต่วิบากกรรมใน

ปัจจุบนัจะติดตามมาในวนัขา้งหนา้ 

 

ข. การซาํคาํลกัษณนาม เช่น 

တစ္ ခါ ဆက္ဆံ   ဆယ္ ခါ လန္ 

tə-  khà  hsɛ̀-hsàn    hsɛ̀ khà  làn 

หนึง ครัง ติดต่อ  สิบ ครัง ถอยหนี 

ติดต่อครังเดียว ถอยหนีสิบครัง 

หมายถึง อยา่คบหาสมาคมกบัคนชวั 
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မသာ တစ္ ေခါက္          ေက်ာင္း ဆယ္ ေခါက္ 
mə-ɵà  tə- khâuʔ              caun  hsɛ̀ khâuʔ 

ศพ  หนึง ครัง           วดั สิบ ครัง 

ศพหนึงครัง วดัสิบครัง 

หมายถึง แมว้่าจะไปดูศพเพียงครังเดียวก็ทาํให้ได้สติ (สังเวชสติ) 

เท่ากบัการเขา้วดัฟังธรรมถึงสิบครัง 

အရူး         ဆယ္ ခြန္း ေျပာ     တစ ္    ခြန္း    မွန ္

ʔə-yu         hsɛ̀ khun  pyɔ        tə     khun     hmàn 

คนบา้        สิบ คาํ พดู     หนึง     คาํ     ถกูตอ้ง 

คนบา้พดูสิบคาํ ถกูตอ้งหนึงคาํ 

หมายถึง คนบา้พดูออกมาสิบคาํ ยอ่มมีสกัคาํหนึงทีถกูตอ้ง  

 

ค. การซาํคาํกริยา เช่น 

ေခ်ာင္းရုိး ေျမာင္းရုိး       သာ

        တိမ္ေကာ    သည္


 

chaun-yo  myaun-yo     ɵà              tèin-kɔ     ɵì    

ลาํคลอง ลาํธาร        คาํปัจจยั      ตนืเขิน    คาํวิภตัติ  

လူမ်ိဳး  မ တိမ္ေကာ 

lù-myo    mə tèin-kɔ 

คน  ไม่ ตนืเขิน 

ลาํคลองลาํธารเท่านนั ตืนเขิน คน ไม่ตืนเขิน 

หมายถึง แม่นาํลาํคลองเท่านันทีจะเหือดแห้ง แต่คนไม่มีทางเหือด-

แหง้ได ้คือ คนไม่มีทางสูญสินเผา่พนัธุ ์

ေယာက္်ား ပ်င္း   ေက်ာခင္း  မိန္းမ     ပ်င္း      ေျခဆင္း 

yâuʔ-ca  pyin     cɔ-khin    mein-má    pyin       chè-hsin 

ผูช้าย ขีเกยีจ   เอนหลงั  ผูห้ญิง     ขีเกยีจ    เหยยีดเทา้    

ผูช้ายขีเกียจ เอนหลงั ผูห้ญิงขีเกียจ เหยยีดเทา้    

                                                             


คาํว่า သာ /ɵà/ เป็นคาํปัจจัยทีใช้ประกอบคาํนาม คือ ေခ်ာင္းရိုး /chaun-yo/ ‘ลาํคลอง’ และ ေျမာင္းရိုး /myaun-yo/     

‘ลาํธาร’ ทาํหนา้ทีเนน้นาม ในทีนีมีความหมายว่า ‘เท่านนั’ 


คาํว่า သည္ /ɵì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นปัจจุบนักาลหรืออดีตกาล သည္ /ɵì/ ใช้ในภาษาเขียน ภาษาพูดจะใช้คาํ

ว่า တယ္ /dɛ̀/ 
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หมายถึง ผูช้ายเมือขีเกียจจะนงัเอนหลงั เพราะผูช้ายทีขยนัจะตอ้งไป

ทาํงาน ไม่พกัผอ่นอยูบ่า้น ส่วนผูห้ญิงเมือขีเกียจจะนั งเหยียดเทา้ เพราะผูห้ญิงทีมีความขยนัอดทน

ตอ้งทาํงานบา้น 

 

ง. การซาํคาํวิเศษณ์ เช่น 

ေခြး  လိမၼာ   အျမီးကုပ္   

khwe   lèin-mà    ʔə-myi-kôuʔ    

หมา ฉลาด   หางตก  

ကြ်န္ လိမၼာ   ေနာက္       ဆုတ္ 

cùn  lèin-mà    nâuʔ         hsôuʔ 

ทาส ฉลาด   ขา้งหลงั         ถอย 

หมาฉลาดยอ่มหางตก ทาสฉลาดยอ่มถอยหลงั (หมอบเฝ้าอยูใ่กลน้าย) 

หมายถึง หมาทีฉลาดเมืออยู่ขา้งกายเจา้นาย หางของมนัจะตก ทาสที

เฉลียวฉลาด ยอ่มเขา้เฝ้านายอยา่งรู้ใจ โดยไม่ตอ้งคอยบอกกล่าวทุกอยา่ง 

အရွင္ ျမင့္  မွ

     ကြ် န္    ျမင့္ 

ʔə-shìn  myîn   hmá       cùn     myîn 

เจา้นาย สูง   คาํวิภตัติ ขา้ทาส    สูง 

เจา้นายสูง ขา้ทาสสูง 

หมายถึง หากเจา้นายเจริญกา้วหน้า ขา้ทาสบริวารก็พลอยเจริญกา้ว- 

หนา้ไปดว้ย 

 

จ. การซาํคาํบุพบท เช่น  

ဟန္         ကုိယ့္ ဖုိ႔    မာန္   သူ႔    ဖုိ႔ 

hàn            kó phó      màn     ɵú     phó 

ท่าทาง      ของเรา เพอื   ความทะนงตน  ของเขา     เพอื 

ท่าทางเพือเรา ความทะนงตนเพือเขา    

หมายถึง ควรรู้จกัการวางตวัใหเ้หมาะสมและไม่ทะนงตนจนเกินไป 

 

                                                             


คาํว่า မွ /hmá/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามคือ အရွင္ /ʔə-shìn/ ‘เจา้นาย’ 
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ฉ. การซาํคาํบอกจาํนวน เช่น 

စာ        တစ္       လုံး           ဘုရား   တစ္      ဆူ 

sà          tə-        loŋ            phə-ya    tə-        hsù 

หนงัสือ/อกัษร    หนงึ      คาํ            พระพุทธรูป/เจดีย ์  หนงึ      องค ์

หนงัสือ/อกัษรหนึงคาํ พระพุทธรูป/เจดียห์นึงองค ์

หมายถึง ให้นับถือตวัอกัษรเหมือนนับถือพุทธรูป/เจดีย ์คือ ควรเห็น

ความสาํคญัของตวัหนงัสือ 

မိွဳ      သုံး      ႏွစ ္         မွ်စ္ သုံး လ 

hmò    ɵoŋ       hníʔ           hmyíʔ  ɵoŋ lá 

เห็ด     สาม      ปี          หน่อไม ้ สาม เดือน 

เห็ดสามปี หน่อไมส้ามเดือน 

หมายถึง หลงัจากคลอดลกู ผูห้ญิงตอ้งหลีกเลียงการกินเห็ด 3 ปี และ

หลีกเลียงการกินหน่อไมเ้ป็นเวลา 3 เดือน 

 

ช. การซาํคาํเชือม เช่น 

ကုသုိလ္ လည္း    ရ        ၀မ္း        လည္း ၀ 

kú-ɵò  lɛ      yá           wan         lɛ   wá    

กุศล ก ็    ได ้       ทอ้ง          ก ็  อิม 

กุศลก็ได ้ทอ้งก็อิม 

หมายถึง การทาํงานบางอยา่ง (งานทีทาํดว้ยกุศลกรรม) นอกจากจะ

สามารถหาเลียงปากเลียงทอ้งไดแ้ลว้ ยงัไดกุ้ศลอีกดว้ย 

ငါးပိ နွင့္ ေလာက္   ေရႊ ႏွင့္ ေက်ာက္ 

ŋa-pí  hnîn  lâuʔ     shwè  hnîn  câuʔ  

กะปิ และ หนอน   ทอง และ หิน 

กะปิและหนอน ทองและหิน 

หมายถึง ของทีคู่กนั ขาดกนัไม่ได ้

ေစ  သည့္ ကၽြန္        ထြန ္ သည့္ ႏြား 

zè   ɵí  cùn           thùn  ɵí  nwa 

ใชง้าน ที ทาส       ไถคราด ที ววั 

ทาสทีใชง้าน ววัทีไถคราด 
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หมายถึง เป็นคนตอ้งปฏิบติังานอยา่งนอบนอ้มและแขง็ขนั  

ဆည္ တ့ဲ ကန္သင္း   တည္ တ့ဲ ဟင္း 

hsì   dɛ́  kàn-ɵin    tì  dɛ́  hin 
คนัดิน ที คนันา   ตงั ที แกง 

คนันาทีคนัดิน แกงทีตงั 

หมายถึง ทาํอะไรก็ใหเ้อาใจใส่ (เหมือนคนัดินในนา หากทาํไม่ดีย่อม

พงัลงมา ส่วนแกงหากตงัไฟไวแ้ลว้ไม่ใส่ใจ หมอ้แกงก็อาจจะไหมไ้ด)้ 

ႏွဳတ္       ေၾကာင့္ ေသ   လက္ ေၾကာင့္   ေၾက 

hnôuʔ      câun  ɵè      lɛ́ʔ  câun    cè 

ปาก        เพราะ ตาย   มือ เพราะ   ยอ่ยยบั 

ตายเพราะปาก ยอ่ยยบัเพราะมือ  

หมายถึง จะทาํการสิงใดควรมีสติ ระมดัระวงัตวัอยูเ่สมอ  

ဆုပ္        လွ်င္ စူး  စား လွ်င္ ရူး 

hsôuʔ       hlyìn  su    sa  hlyìn  yu 

กาํ          ถ้า      ตาํ  กิน ถ้า บา้ 

ถา้กาํตาํ ถา้กินบา้ 

หมายถึง ลกูลาํโพง (ပဒုိင္းသီး /pə-dain-ɵi/) หากนาํมากาํไวก้็จะโดน

หนามตาํมือ หากนาํมากินก็อาจเป็นบา้ได ้ตอ้งมีความระมดัระวงั 

 

ซ. การซาํคาํปฏิเสธ เช่น 

လူ      မ   ေသ         ေငြ       မ      ရွား 

lù        mə   ɵè           ŋwè      mə       sha 

คน       ไม่   ตาย         เงิน      ไม่      หายาก 

หากคนยงัไม่ตายก็หาเงินไดไ้ม่ยาก 

หมายถึงตราบเท่าทียงัแข็งแรงยอ่มหาทรัพยม์าเลียงชีพได ้

အသြင္        မ      တူ   အိမ္သူ               မ      ျဖစ္ 

ʔə-ɵwìn          mə       tù     ʔèin-ɵù                  mə    phyíʔ 

รูปร่างสณัฐาน    ไม่      เหมือน  แม่บา้น(ภรรยา)    ไม่      เป็น 

รูปร่างสณัฐานไม่เหมือนกนั เป็นภรรยาไม่ได ้
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หมายถึง หากสามีภรรยาจริตไม่ตรงกนัก็ไม่สามารถเป็นสามีภรรยา

กนัได ้

 

ฌ. การซาํคาํหา้ม เช่น 

တံတား အုိ       ေမွာင ္   ကုိ


       မ         ေလွ်ာက္   ႏွင့္


 

də-da  ʔò        hmàun     kò          mə       shâuʔ         hnîn 

สะพาน เก่า       เวลามืด   คาํวิภตัติ    (อย่า)   เดิน          คาํปัจจยั 

စကားဆုိ   ေတာင္    လုိ


       မ       ေမာက္       ႏွင့္ 

zə-ga-hsò     tàun      lò            mə         mâuʔ           hnîn 

คาํพดูคาํจา   ภูเขา     คาํปัจจยั    (อย่า)     โอหงั          คาํปัจจยั 

สะพานเก่า เวลามืด อยา่เดิน คาํพดูคาํจา อยา่โอหงัเท่าภูเขา 

หมายถึง จะทาํอะไรใหร้ะมดัระวงัตวัไวก่้อน (เช่น หากสะพานเก่า ใน

เวลากลางคืน อยา่เดินเพราะไม่สามารถเห็นไดว้่ามีรูมีช่องตรงไหนบา้ง, หากพูดจาก็ให้ระวงัคาํพูด 

อยา่ยกตวัเองใหสู้งเหมือนภูเขา เพราะอาจมีคนเกลียดเราจากคาํพดูนนัได)้ 

 

3.2.1.1.2.2 ซํา 2 คาํ 

ก. การซาํคาํนาม เช่น 

လင္ ကြာ     မိန္းမ  တသသ    

lìn   kwà      mein-má    tə-ɵá-ɵá     

ผวั  หยา่ร้าง     ผู้หญงิ แต่งแตม้  

လင္ ေသ     မိန္းမ  တတတ 

lìn   ɵè      mein-má    tə-tá-tá 

ผวั  ตาย     ผู้หญงิ ถวิลหา 

ผูห้ญิงหยา่ร้างผวั(แม่หมา้ยผวัหยา่ร้าง) แต่งแตม้ ผูห้ญิงผวัตาย 

(แม่หมา้ยผวัตาย) ถวิลหา 

                                                             


คาํว่า ကို /kò/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบัคาํนามทีเป็นกรรมของประโยค คือ တံတားအို /də-da ʔò/ ‘สะพานเกา่’ ประโยคนี

เป็นประโยคกรรมหรือมีกรรมการกเป็นประธาน 


คาํว่า မ…ႏွင့္ /mə…hnîn/ เป็นปัจจยัทีแสดงความหมายปฏิเสธ มีความหมายว่า ‘อย่า’ 


คาํว่า လို /lò/ เป็นคาํกริยาช่วยปัจจยั ความหมาย คือ ‘ตอ้งการ’ 
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หมายถึง ผูห้ญิงทีหย่าร้างกบัสามีจะเอาแต่แต่งตวัให้สวยงามเพือหา

สามีใหม่ แต่หากผูห้ญิงทีสามีตายก็จะถวิลหาแต่สามีทีล่วงลบัไป 

လူေျဖာင့္        စိတ္တုိ    လူခ်ိဳ           စိတ္ေကာက္ 

lù-phyâun           sêiʔ-tò     lù-chò               sêiʔ-kâuʔ 

คนพดูตรงๆ       ใจสนั (ขีโมโห)  คนปากหวาน   ใจหยกิ (ขีงอน) 

คนพดูตรงๆ ขีโมโห คนปากหวาน ขีงอน 

หมายถึง คนทีพูดตรงๆ อาจมีปากเสียงกบัคนอืนไดง่้าย จนบางครัง

กลายเป็นคนขีโมโห ส่วนคนทีปากหวานมกัจะขีงอน 

 

ข. การซาํคาํกริยา เช่น 

အေပြး  ျမင္         အပင္    သိ    

ʔə-pwe   myìn            ʔə-pìn     ɵí     

เปลือก  เห็น         ตน้ไม ้     รู้   

အေသြး  ျမင္         အသြင္    သိ 

ʔə-ɵwe   myìn           ʔə-ɵwìn     ɵí 

ความสามารถ เห็น           รูปพรรณสณัฐาน    รู้ 

เห็นเปลือก รู้ตน้ไม ้เห็นความสามารถ รู้รูปพรรณสณัฐาน 

หมายถึง เป็นไปตามบรรพบุรุษ บรรพบุรุษตน้วงศต์ระกูลเป็นอย่าง 

ไร เชือสายสืบมาก็เป็นอยา่งนนั 

ေန႔  ေျပာ     ေနာက္ ၾကည့္    

né   pyɔ        nâuʔ   cí    

กลางวนั พูด     ขา้งหลงั ดู  

ညဥ့္ ေျပာ     ေအာက္ ၾကည့္ 

ñîn   pyɔ       ʔâuʔ   cí 

กลางคืน พูด      ขา้งใต ้ ดู 

พดูกลางวนั ใหดู้ขา้งหลงั พดูกลางคืน ใหดู้ขา้งล่าง    

หมายถึง ควรระมดัระวงัเรืองการพดู  
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ค. การซาํคาํวิเศษณ์ เช่น 

အမိ ယုတ္       ႏွဳတ္  ၾကမ္း   

ʔə-mí  yôuʔ          hnôuʔ can      

แม่  ทราม       ปาก  หยาบ   

အဖ ယုတ္      လက္  ၾကမ္း 

ʔə-phá yôuʔ         lɛ́ʔ  can 

พ่อ  ทราม       มือ  หยาบ 

แม่ทราม ปากหยาบ พ่อทราม มือหยาบ 

หมายถึง ลกูยอ่มไม่ต่างจากพ่อแม่นกั  

 

อนึง สาํนวนพม่าทีมีการซาํ 2 คาํนอกตอน นอกจากจะพบคาํทีซาํกนัเป็นคาํชนิด

เดียวกนัแลว้ ยงัพบการซาํคาํต่างชนิดกนัดว้ย เช่น การซาํคาํบอกจาํนวน–คาํลกัษณนาม, คาํกริยา–

คาํเชือม, คาํวิเศษณ์–คาํบอกจาํนวน, คาํวิเศษณ์–คาํเชือม, คาํเชือม–คาํนาม, คาํเชือม–คาํปฏิเสธ, 

คาํเชือม–คาํหา้ม ฯลฯ ดงันี 

ก. การซาํคาํบอกจาํนวน–คาํลกัษณนาม เช่น 

က့ဲရဲ ့       ခုနစ္    ရက္     ခ်ီးမြမ္း         ခုနစ္    ရက္ 

kɛ́-yɛ́       khwə-nə-    yɛ́ʔ       chi-mun       khwə-nə-    yɛ́ʔ 

ติเตียน     เจด็    วนั     ชมเชย        เจด็    วนั 

ติเตียน เจ็ดวนั ชมเชย เจ็ดวนั 

หมายถึง อย่าเอาใจใส่คาํพูดของคน เพราะหากติเตียนเจ็ดวนั ก็อาจ

ชมเชยเพียงเจ็ดวนัเช่นกนั เป็นคาํพดูเพียงชวัครู่ชวัยาม 

ေသ      တစ္       ေန႔  ေမြး တစ္ ေန႔ 

ɵè          tə-          né    mwe  tə- né   

ตาย       หนึง       วนั  เกิด หนึง วนั 

ตายวนัเดียว เกิดวนัเดียว 

หมายถึง มีเกิดก็ตอ้งมีตาย ดงันนัไม่ควรกลวัความตาย 
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ข. การซาํคาํกริยา–คาํเชือม เช่น 

ေပ      ျဖစ္     လွ်င္     ခံ            တူ     ျဖစ္       လွ်င္       ႏံွ 

pè        phyíʔ    hlyìn     khàn             tù       phyíʔ    hlyìn     hnàn 

ลาน     เป็น     ถ้า     รองรับ          คอ้น   เป็น      ถ้า          ตี 

ถา้เป็นใบลานตอ้งรองรับ ถา้เป็นคอ้นตอ้งตี   

หมายถึง ใชค้นใหเ้หมาะสมกบังานและโอกาส  

 

ค. การซาํคาํวิเศษณ์–คาํบอกจาํนวน เช่น 
သား ေကာင္း       တစ္  ေယာက္    

ɵa   kaun         tə-  yâuʔ       

ลกูชาย ด ี        หนึง คน     

ေက်ာက္ ေကာင္း       တစ္  ေစ့ 

câuʔ  kaun          tə-  sé 

อญัมณี ด ี        หนึง เมด็ 

ลกูชายดีหนึงคน อญัมณีดีหนึงเมด็ 

หมายถึง หากมีลกูชายดีเพียงหนึงคนก็เปรียบเสมือนมีอญัมณีทีมีค่า

สูงหนึงเมด็ 

 

ง. การซาํคาํวิเศษณ์–คาํเชือม เช่น 
ေလာဘ ၾကီး လွ်င္  ခၽြဲ     

lɔ-bá ci  hlyìn    chwɛ       

โลภ มาก หาก  ออดออ้น   

ေဒါသ ၾကီး လွ်င္  ဆဲ 

dɔ-ɵá ci  hlyìn    hsɛ    

โทสะ มาก ถ้า  ด่า 

หากโลภมาก ออดออ้น หากมีโทสะมาก ด่า 

หมายถึง คนทีโลภมาก วาจามกัจะอ่อนหวาน คนทีมีโทสะมาก วาจา

มกัจะหยาบคาย 
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จ. การซาํคาํเชือม–คาํนาม เช่น 

ေၾကာက္ လွ်င္  လာဘ္ လြဲ    ရဲ လွ်င္  လာဘ္ ရ 

câuʔ  hlyìn    láʔ  lwɛ      yɛ   hlyìn    láʔ  yá  

กลวั ถ้า  ลาภ พลาด    กลา้ ถ้า  ลาภ ได ้

ถา้กลวั พลาดลาภ ถา้กลา้ ไดล้าภ 

หมายถึง ถา้กลา้จะไดรั้บโอกาสและคุณประโยชน์มากมาย แต่หาก

กลวัโอกาสเหล่านนัก็จะหลุดมือไป 

 

ฉ. การซาํคาํเชือม–คาํปฏิเสธ เช่น 

ရဲ            ေသာ္  မ ေသ   

yɛ             ɵɔ ̀   mə ɵè     

กลา้หาญ เมอื  ไม่ ตาย   

ေသ ေသာ္  ငရဲ မ လား 

ɵè   ɵɔ ̀   ŋə-yɛ  mə la 

ตาย เมอื  นรก ไม่ สู่ 

เมือกลา้หาญ ไม่ตาย เมือตาย ไม่ตกนรก 

หมายถึง ผูที้มีความกลา้หาญองอาจ แมต้ายไปคนก็จะสรรเสริญ     

ยกยอ่ง และเพราะเป็นการตายทีประเสริฐจึงมกัไดไ้ปอยูใ่นทีทีประเสริฐเช่นเดียวกนั 

 

ช. การซาํคาํเชือม–คาํหา้ม เช่น 

ေရွးထုံး  လည္း     မ      ပယ္        ႏွင့္

   

she-thoŋ    lɛ         mə       pɛ̀          hnîn     

ขนบเดิม   ก ็      (อย่า)      ทิง          คาํปัจจยั   

ေစ်းသုံး  လည္း     မ      လြယ္       ႏွင့္ 
ze-ɵoŋ    lɛ        mə       lwɛ̀         hnîn 

การกินใช ้   ก ็     (อย่า)       ง่าย         คาํปัจจยั  

ขนบเดิมก็อยา่ทิง การกินใชก้็อยา่ง่าย 

                                                             


คาํว่า မ…ႏွင့္ /mə…hnîn/ เป็นปัจจยัทีแสดงความหมายปฏิเสธ มีความหมายว่า ‘อย่า’   



83 

หมายถึง ควรเชือฟังขนบธรรมเนียมจารีตแต่โบราณไวบ้า้งชีวิตจะได้

ไม่ทุกขย์าก ส่วนการใชจ่้ายการกินอยูก่็ควรไตร่ตรองใหถี้ถว้น หากไม่ไตร่ตรองเวลาใชจ่้ายแลว้ จะ

ตกทุกขไ์ดย้ากในภายหนา้ 

 

3.2.1.1.2.3 ซํา 3 คาํ 

สาํนวนพม่าทีมีการซาํ 3 คาํนอกตอน จะปรากฏในสาํนวนทีมีโครงสร้าง 2 

ตอน โดยคาํทีซาํส่วนใหญ่จะปรากฏในตาํแหน่งเดียวกนั และคาํทีนาํมาซาํกนัทีพบมกัเป็นคาํต่าง

ชนิดกนั คือ คาํวิเศษณ์–คาํเชือม–คาํปฏิเสธ, คาํวิเศษณ์–คาํเชือม–คาํหา้ม, คาํวิเศษณ์–คาํเชือม–คาํบอก

จาํนวน, คาํนาม–คาํวิเศษณ์–คาํเชือม, คาํบอกจาํนวน–คาํกริยา–คาํเชือม, คาํบุพบท–คาํนาม–คาํกริยา, 

คาํกริยา–คาํนาม–คาํกริยา ดงันี 

ก. การซาํคาํวิเศษณ์–คาํเชือม–คาํปฏิเสธ เช่น 

ေရြး  လြန္း  လွ်င္        မ  ရ  

ywe  lun   hlyìn           mə  yá 

เลือก เกนิไป  ถ้า        ไม่  ได ้

ေသး လြန္း  လွ်င္        မ  လွ 

ɵe   lun   hlyìn           mə  lá 

เลก็  เกนิไป  ถ้า       ไม่  สวย 

ถา้เลือกเกินไป ไม่ได ้ถา้เลก็เกินไป ไม่สวย 

หมายถึง ของบางอย่าง หากเลือกมากไปก็ไม่ดี หากเล็กมากไปก็ไม่

งาม 

ခ်ဳန္း   လြန္း    ေသာ      မုိး       ေရ       မ      ေဖာင္  

choŋ    lun     ɵɔ        mo         yè         mə       phàun    

ส่งเสียงครืน   เกนิไป     ที      ฝน       นาํ         ไม่       เจิงนอง  

ေဟာင ္  လြန္း    ေသာ     ေခြး       လူ      မ      ေလး 

hàun   lun     ɵɔ       khwe      lù         mə       le 

เห่า   เกนิไป      ที      หมา        คน         ไม่       นบัถือ 

ฝนตกอยา่งหนกั นาํไม่เจิงนอง หมาเห่าเกินไป คนไม่กลวั 

หมายถึง คนทีชอบพดูเอะอะดูเก่งกลา้ ทาํท่าว่าจะเอาจริง แต่ทีแทแ้ลว้

กลบัไม่เอาจริง 
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ข. การซาํคาํวิเศษณ์–คาํเชือม–คาํหา้ม เช่น 

အမ်ိဳး နည္း    လွ်င္       မ     က်ယ ္      ႏွင့္


 

ʔə-myo  nɛ      hlyìn       mə      cɛ̀        hnîn     

ญาติมิตร น้อย    ถ้า      (อย่า)     ดงั        คาํปัจจยั 

အဖုိး နည္း    လွ်င္       မ      ၀ယ္        ႏွင့္ 
ʔə-pho  nɛ      hlyìn       mə       wɛ̀         hnîn 

มลูค่า น้อย      ถ้า      (อย่า)      ซือ          คาํปัจจยั 

ถา้ญาติมิตรนอ้ย อยา่เสียงดงั ถา้มลูค่านอ้ย อยา่ซือ 

หมายถึง ถา้ญาติมิตรนอ้ยอยา่ทะนงตน ถา้ของมีมลูค่าน้อยไม่ควรซือ 

เพราะจะเสียไดง่้าย 

ေျခာက္ တုိင္း    လည္း       မ        ေၾကာက္ ႏွင့္ 

châuʔ  dain      lɛ           mə         câuʔ hnîn    

ขู่  ทุกครัง     ก ็        (อย่า)     กลวั คาํปัจจยั 

ေျမွာက္ တုိင္း    လည္း       မ        ေျမာက္ ႏွင့္  

hmyâuʔ  dain       lɛ           mə         myâuʔ hnîn    

ยกยอ  ทุกครัง      ก ็        (อย่า)      เหลิง คาํปัจจยั 

ทุกครังทีขู่ อยา่กลวั ทุกครังทียกยอ อยา่เหลิง 

หมายถึง ตอ้งรู้จกัประมาณตน, มีสติไม่ขลาดกลวักบัคาํยวัยุและคาํขู่ 

ไม่ลุ่มหลงกบัคาํสรรเสริญเยนิยอ 

ထင္  တုိင္း      လည္း  မ ဆုိ ႏွင့္  

thìn             dain          lɛ                  mə hsò hnîn    

คิด              ทุกครัง        ก ็  (อย่า) พดู คาํปัจจยั 

၀င္  တုိင္း      လည္း  မ မ်ိဳ ႏွင့္ 

wìn  dain        lɛ           mə myò hnîn 
เขา้(กิน)  ทุกครัง       ก ็  (อย่า) กลืน คาํปัจจยั 

ทุกครังทีคิด อยา่พดู ทุกครังทีเขา้(กิน) อยา่กลืน 

หมายถึง ทาํอะไรควรคาํนึงถึงกาลเทศะ และผลทีจะตามมา  

                                                             


คาํว่า မ…ႏွင့္ /mə…hnîn/ เป็นปัจจยัทีแสดงความหมายปฏิเสธ มีความหมายว่า ‘อย่า’   
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ค. การซาํคาํวิเศษณ์–คาํเชือม–คาํบอกจาํนวน เช่น 

အင္း ေကာင္း  လွ်င္       တစ္  ကြက္  

ʔin   kaun   hlyìn           tə-  kwɛ́ʔ    

ยนัต ์ ดี  ถ้า        หนึง ดวง  

ေဆး ေကာင္း  လွ်င္       တစ္  စက္ 
hse  kaun   hlyìn           tə-  sɛ́ʔ 
ยา  ดี  ถ้า         หนึง หยด 

ถา้ยนัตดี์ หนึงดวง ถา้ยาดี หนึงหยด 

หมายถึง ของดีไม่ตอ้งใชจ้าํนวนมากก็มีประสิทธิภาพ 

 

ง. การซาํคาํนาม–คาํวิเศษณ์–คาํเชือม เช่น  

ကံ   သာ  လွ်င္   အမိ  

kàn   ɵà   hlyìn     ʔə-mí    
กรรม  เท่านัน  หาก   แม่  
ကံ   သာ  လွ်င္   အဖ 

kàn   ɵà   hlyìn     ʔə-phá 

กรรม  เท่านัน  หาก   พ่อ 

กรรมเท่านนั(เป็น)แม่ กรรมเท่านนั(เป็น)พ่อ 

หมายถึง การกระทาํใดๆ ทีมีผลต่อผูก้ระทาํนันๆ เพราะมนุษยมี์กรรม

เป็นทีพึง 

 

จ. การซาํคาํบอกจาํนวน–คาํกริยา–คาํเชือม เช่น 

သုံး  ေက်ာင္း  ေျပာင္း  ေသာ         ရွင ္ 

ɵoŋ  caun   pyaun   ɵɔ          shìn    

สาม วดั  เปลยีน  ที         พระ  

သံုး  လင ္  ေျပာင္း  ေသာ         မိန္းမ 

ɵoŋ  lìn   pyaun   ɵɔ          mein-má   

สาม ผวั  เปลยีน  ที         ผูห้ญิง 

พระเปลียนสามวดั ผูห้ญิงเปลียนสามผวั 



86 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมีสามีถึง 3 คน เป็นคน

ทีไม่น่าคบหาสมาคม เพราะแสดงว่าคนนนัตอ้งมีขอ้บกพร่อง 

 

ฉ. การซาํคาํบุพบท–คาํนาม–คาํกริยา เช่น 

အသက္     ႏွင့္   လူ မ လုပ္  

ʔə-ɵɛ́ʔ       hnîn    lù  mə lôuʔ    
อาย ุ      ด้วย   คน ไม่ กระทํา  
အရွက္    ႏွင့္   လူ လုပ္ 

ʔə-shɛ́ʔ       hnîn    lù  lôuʔ 

ความอาย      ด้วย   คน กระทํา 

คนไม่กระทาํดว้ยอาย ุคนกระทาํดว้ยความอาย 

หมายถึง การกระทําไม่ควรขึนอยู่กับอายุ แต่ควรขึนอยู่กับความ

ละอายของตน 

 

ช. การซาํคาํกริยา–คาํนาม–คาํกริยา เช่น 

ေျမ  မ်ိဳ    ၍       လူမ်ိဳး မ ျပဳတ္  

myè  myò      ywé         lù-myo  mə pyôuʔ    

ดิน  กลนื     แลว้        เผ่าพนัธ์ุ ไม่ ทําลาย  

လူ  မိ်ဳ     မွ       လူမ်ဳိး ျပဳတ္   မည္

 

lù   myò      hmá         lù-myo  pyôuʔ     myì 

คน  กลนื     เมือ          เผ่าพนัธ์ุ ทําลาย    คาํวิภตัติ 

กลืนดินแลว้ เผา่พนัธุไ์ม่ถกูทาํลาย เมือกลืนคน เผา่พนัธุจ์ะถกูทาํลาย 

หมายถึง ไม่สามารถคงความเป็นสายเลือดอยา่งแทจ้ริงไวไ้ด ้

 

3.2.1.1.2.4 ซํา 4 คาํ 

สาํนวนพม่าทีมีการซาํ 4 คาํนอกตอน จะปรากฏในสาํนวนทีมีโครงสร้าง 2 

ตอน และ 4 ตอน โดยคาํทีซาํส่วนใหญ่จะปรากฏในตาํแหน่งเดียวกนั และคาํทีนาํมาซาํกนัทีพบเป็น

                                                             


คาํว่า မည္ /myì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นอนาคตกาล မည္ /myì/ ใช้ในภาษาเขียน ภาษาพูดจะใช้คาํว่า မယ္ /mɛ̀/   

มีความหมายว่า ‘จะ’ 
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คาํต่างชนิดกนั คือ คาํนาม–คาํกริยา–คาํเชือม–คาํบอกจาํนวน, คาํลกัษณนาม–คาํกริยา–คาํวิเศษณ์–

คาํนาม, คาํเชือม–คาํบอกจาํนวน–คาํวิเศษณ์–คาํเชือม ดงันี  

ก. การซาํคาํนาม–คาํกริยา–คาํเชือม–คาํบอกจาํนวน 

ကုန္ ရွံဳး    လွ်င္        တစ ္      ေခါက္  

kòŋ  shoŋ       hlyìn       tə-          khâuʔ    

สินค้า ขาดทุน      ถ้า         หนึง        ครัง  

လင ္  ကုန္    ရွံဳး     လွ်င္    တစ္   သက္  လုံး   ေမွာက္ 

lìn       kòŋ      shoŋ       hlyìn   tə-   ɵɛ́ʔ   loŋ    hmâuʔ 

ผวั      สินค้า   ขาดทุน   ถ้า      หนึง   ชีวิต     ทงัหมด   พลาดพลงั 

ถา้คา้ขายขาดทุน ครังเดียว ถา้ผวั(เลือกผดิ)ขาดทุน(พลาดพลงั)ทงัชีวติ 

หมายถึง การค้าขายหากขาดทุนเพียงครังเดียวยงัสามารถหากาํไร

กลบัมาได ้แต่การเลือกคู่ครอง หากเลือกผดิจะตอ้งทนทุกขไ์ปทงัชีวิต 

 

ข. การซาํคาํลกัษณนาม–คาํกริยา–คาํวิเศษณ์–คาํนาม 

တစ္ ခါ လာ ေတာ့     ေရႊ    ဧည့္သည္  

tə-  khà  là  dɔ ́      shwè     ʔêi-ɵɛ̀    

หนึง ครัง มา เท่านัน    ทอง    แขก  

နွစ္  ခါ လာ ေတာ ့      ေငြ    ဧည့္သည္ 

hnə-  khà  là  dɔ́       ŋwè     ʔêi-ɵɛ ̀ 

สอง ครัง มา เท่านัน      เงิน      แขก 

มาครังแรกเป็นแขกทอง มาครังทีสองเป็นแขกเงิน 

หมายถึง หากมาเยยีมเยอืนในครังแรก เจา้ของบา้นตอ้งดูแลแขกของ

ตนเป็นอยา่งดี แต่หากมาเยยีมเยอืนเป็นครังทีสอง อาจดูแลไดไ้ม่ดีเท่าครังแรก 

 

ค. การซาํคาํเชือม–คาํบอกจาํนวน–คาํวิเศษณ์–คาํเชือม 

ေဆြ ေကာင္း        လွ်င္ တစ္       စလယ္ 

hswè  kaun          hlyìn    tə-        sə-lɛ̀    

เพือน ดี         ถ้า       หนึง        สะแหล่ 
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မ်ိဳး  ၾကြယ္        လွ်င္ တစ္       စေလာင္း 

myo  cwɛ̀               hlyìn tə-        sə-laun    

ญาติ รวย         ถ้า    หนึง        สะลาว 

ဘူး  ေကာင္း        မွ  စင္        ခံ 

bu   kaun            hmá    sìn          khàn    

นาํเตา้ ดี          เมอื หา้งร้าน         รองรับ 

လင္ ေကာင္း        မွ  စံ        ရ 

lìn   kaun           hmá    sàn          yá 

ผวั  ด ี         เมอื เสวยสุข         ได ้

ถา้เพือนดี หนึงสะแหล่ ถา้ญาติรวย หนึงสะลาว ถา้นาํเตา้ดี ห้างร้าน

รองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 

หมายถึง ถา้มีญาติมิตรดีอย่างน้อยความเป็นอยู่ก็ไม่ขดัสน ถา้ไดผ้วัดี 

ตนก็ไดเ้สวยสุข 

 

3.2.1.1.3 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํซํากนัในตอนและนอกตอน 

นอกจากการซาํคาํในตอนและการซาํคาํนอกตอนแลว้ จากการศึกษาพบว่า 

สาํนวนพม่ายงัมีการใชค้าํซาํกนัทงัในตอนและนอกตอนร่วมกนัดว้ย ทงันีเพือความชดัเจนในการ

วิเคราะห์ ผูว้ิจยัขอแสดงคาํทีซาํกนัในตอนดว้ยการขีดเสน้ใต ้และแสดงคาํทีซาํกนันอกตอนดว้ยการ

พิมพด์ว้ยตวัสีเขม้ ดงัต่อไปนี 

ကုိယ္ ေကာင္း        လွ်င္  ကုိယ္   စံ  

kò   kaun          hlyìn    kò    sàn    

ตน  ด ี         ถ้า   ตน   เสวยสุข  

ကုိယ္ မ    ေကာင္း လွ်င္     ကုိယ္         ခံ 

kò   mə     kaun  hlyìn        kò            khàn 

ตน  ไม่     ด ี  ถ้า      ตน          ไดรั้บ 

ถา้ตนดี ตนเสวยสุข ถา้ตนไม่ดี ตนไดรั้บ 

หมายถึง คนเราหากเป็นคนดี ย่อมได้รับผลประโยชน์ เสวยสุขจาก

กุศลกรรมทีไดก้ระทาํไว ้ในทางกลบักนั หากกระทาํแต่ความชวั ยอ่มไดรั้บผลแห่งกรรมชวันนั 
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စာေပ    ျမင့္    မွ    လူမ်ိဳး      ျမင့္        မည္  

sà-pè              myîn     hmá      lù-myo      myîn       mɛ    

วรรณกรรม    สูง    เมือ    เผ่าพนัธ์ุ    สูง         จะ  

စာေပ    ေပ်ာက္   က    လူမ်ိဳး      ေပ်ာက္      မည္ 

sà-pè     pyâuʔ      ká      lù-myo      pyâuʔ       mɛ 

วรรณกรรม    สูญสิน    หาก    เผ่าพนัธ์ุ    สูญสิน       จะ 

เมือวรรณกรรมสูง คนก็จะสูง หากวรรณกรรมสูญสิน คนก็จะสูญสิน 

หมายถึง ถา้วรรณกรรมเจริญรุ่งเรือง คนก็จะมีความรุ่งโรจน์ไปดว้ย 

แต่หากวรรณกรรมสูญสิน ความคิดของคนก็จะตืนเขิน 

ေစာင္ ျဖဴ ေစာင္ က်ား ျခံဳ  လုိ႔ မ        လုံ  

sàun phyù  sàun ca    chòŋ    ló  mə       lòŋ   

ผา้  ขาว ผา้ ลาย  คลุม  ซึง ไม่       มดิชิด  

ေမတၱာ      ျခံဳ          မွ  လံု 

myíʔ-tà          chòŋ         hmá    lòŋ    

ความเมตตา       คลุม           เมือ  มดิชิด 

ผา้ขาวผา้ลาย ห่มไม่มิด ความเมตตา ห่มมิด 

หมายถึง หากคนเรามีความเมตตาต่อกนั ยอ่มรอดพน้จากอนัตราย 

ဆန္ ျဖဴ ဆန္   ေကာင္း     ေထာင္း မွ သိ  

hsàn phyù  hsàn   kaun          thaun  hmá  ɵí    

ขา้วสาร ขาว ขา้วสาร   ดี        ตาํ  จงึ รู้ 

လူ  တုိ႔     သေဘာ      ေပါင္း မွ သိ 

lù   dó      ɵə-bɔ          paun  hmá  ɵí 

คน  ทงัหลาย    ใจ            คบหา จงึ รู้ 

ขา้วสารขาวขา้วสารดี ตาํดจึูงรู้ ใจของคนทงัหลาย คบดจึูงรู้ 
หมายถึง ข้าวสารดีไม่ดีเพียงตาํดูก็รู้ได้ แต่จิตใจคนยากแท้หยงัถึง 

ตอ้งคบหากนัดูจึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดี 

ထူး     လွ်င္       လည္း ထူး     

thu      hlyìn          lɛ    thu    

หลกัแหลม    ถ้า         ก ็  หลกัแหลม   
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ရူး     လွ်င္        လည္း ရူး 

yu       hlyìn          lɛ   yu 

บา้      ถ้า         ก ็  บา้ 

ถา้หลกัแหลมก็หลกัแหลม ถา้บา้ก็บา้ 

หมายถึง คนเราแต่ละคนมีพฤติกรรมไม่เหมือนกนั 

ေလွ ေမ်ာ     ေလွ        ႏွင့္  လုိက္  

hlè   myɔ        hlè          hnîn  lâiʔ    

เรือ  ลอย      เรือ         ด้วย ตาม  

ေငြ  ေမ်ာ      ေငြ        ႏွင့္  လုိက္ 

ŋwè  myɔ     ŋwè           hnîn  lâiʔ 

เงิน  ลอย      เงิน          ด้วย ตาม 

เรือลอย ไล่ตามดว้ยเรือ เงินลอย ไล่ตามดว้ยเงิน 

หมายถึง หากเรือลอยออกจากฝัง ตอ้งใชเ้รืออีกลาํไล่ตาม ถา้ทาํการคา้

แลว้ขาดทุนก็ตอ้งใชเ้งินอีกกอ้นลงทุนซาํอีก 

 

อนึง เมือพิจารณาสาํนวนพม่าทีมีการซาํคาํในตอนและการซาํคาํนอกตอน จะ

พบว่ามีสาํนวนพม่าจาํนวนหนึงทีมีการนาํคาํเดียวกนัมาซาํทงัในตอนและนอกตอน ดงันี 

ၾကာ     ေလ     ေကာင္း     ေလ ေဟာင္း     ေလ     သစ္     ေလ 

cà         lè         kuan           lè    haun          lè        ɵíʔ        lè 

นาน     ยงิ        ดี         ยงิ   เก่า    ยงิ    ใหม่     ยงิ 

ยงินาน ยงิดี  ยงิเก่า ยงิใหม่ 

หมายถึง ของบางอยา่งเมือเวลาผา่นไปก็ยงิดี ของบางอยา่งเมือเก่า 

ครําครึยงิดูสูงค่า  

ေျပာ      ေလ      ကဲ         ေလ  မန္း ေလ ျပဲ  ေလ 

pyɔ        lè          kɛ            lè    man  lè  pyɛ    lè 

พดู        ยงิ        เกินไป     ยงิ  เสก ยงิ ฉีกขาด   ยงิ 

ยงิพดูยงิเลยเถิด ยงิเสก(มนตร์)ยงิฉีกขาด 

หมายถึง ยงิหา้มเหมือนยงิย ุยงิแกไ้ขยงิลุกลาม 
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သစ္ ရိပ္ ၀ါး ရိပ္ ထက္      

ɵíʔ  yêiʔ wa yêiʔ  thɛ́ʔ       

ตน้ไม ้ ร่มเงา ตน้ไผ ่ ร่มเงา กว่า     

ေဆြ ရိပ္ မ်ိဳး ရိပ္ က      ပို       ေအး    သည္

 

hswè yêiʔ myo yêiʔ  ká       pò      ʔe        ɵì 

มิตร ร่มเงา ญาติ ร่มเงา หาก    มาก    เยน็     คาํวิภตัติ 

ร่มเงาของญาติพีนอ้ง ร่มเยน็กว่าร่มเงาตน้ไม ้

หมายถึง การมีญาติพีนอ้งรักใคร่กนัจะช่วยเหลือกนัไดใ้นยามทุกขสุ์ข 

 

3.2.1.2 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํซํากนั 

3.2.1.2.1 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํซํากนัในตอน 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีการใชค้าํซาํกนัในตอน พบเฉพาะการใชค้าํ

ซาํกนั 1 คาํเท่านนั คาํทีซาํกนัเป็นคาํนาม คาํลกัษณนาม คาํกริยา คาํช่วยกริยา คาํวิเศษณ์ คาํบุพบท 

และคาํบอกจาํนวน ดงันี 

ก. การซาํคาํนาม เช่น 

กงเกวยีนกาํเกวยีน 

หมายถึง การกระทาํใดๆ ทีมีผลต่อผูก้ระทาํนนั  ๆ

คาบช้อนเงินช้อนทอง 

หมายถึง เกิดมาเป็นคนรํารวย 

ปากเปียกปากแฉะ 

หมายถึง เรียกการว่ากล่าวตกัเตือนซาํแลว้ซาํเล่าก็ยงัไม่ไดผ้ลตามที 

มุ่งหมาย 

 

ข. การซาํคาํลกัษณนาม เช่น 

สามวนัดีสีวนัไข ้

หมายถึง เจ็บออดๆ แอดๆ อยูเ่สมอ 

                                                             


คาํว่า သည္ /ɵì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นปัจจุบนักาลหรืออดีตกาล သည္ /ɵì/ ใชใ้นภาษาเขียน ภาษาพูดจะใช้คาํว่า 
တယ္ /dɛ̀/ 
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ค. การซาํคาํกริยา เช่น 

ข้ามนาํข้ามทะเล 

หมายถึง ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความลาํบากต่างๆ กว่าจะไดผ้ล- 

สาํเร็จ 

เต้นแร้งเต้นกา 

หมายถึง แสดงอาการดีอกดีใจหรือสนุกสนานด้วยการกระโดด-    

โลดเตน้ 

ก้มหนา้ก้มตา 

หมายถึง ทาํโดยไม่มองดูสิงอืน, ทาํโดยตงัใจ 

ฝากเนือฝากตวั 

หมายถึง มอบตวัใหอ้ยูใ่นความดูแลหรืออุปการะของผูอื้น 

 

ง. การซาํคาํช่วยกริยา เช่น 

กาํลงักินกาํลงันอน 

หมายถึง อยูใ่นวยักินวยันอน 

 

จ. การซาํคาํวิเศษณ์ เช่น 

ถึงพริกถึงขิง 

หมายถึง เผด็ร้อนรุนแรง 

น่าเกลียดน่าชงั 

หมายถึง น่ารักน่าเอน็ดู (ใชแ้ก่เด็กเลก็ๆ) 

คนละไมค้นละมือ 

หมายถึง ต่างคนต่างช่วยกนัทาํ 

มากหมอมากความ 

หมายถึง หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกนั เป็นหลายอย่างจนตกลง

กนัไม่ได ้
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ฉ. การซาํคาํบุพบท เช่น 

แต่ไหนแต่ไร 

หมายถึง ตงัแต่นานมาแลว้ถึงปัจจุบนั 

ชัวกปัชัวกลัป์ 

หมายถึง ระยะเวลาทีนานมาก 

 

ช. การซาํคาํบอกจาํนวน เช่น  

สองจิตสองใจ 

หมายถึง ลงัเล, ตดัสินใจไม่ได ้

 

3.2.1.2.2 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํซํากนันอกตอน 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีการใชค้าํซาํกนันอกตอน พบซาํกนั 1–3  คาํ 

และคาํทีซาํกนัเป็นคาํกริยา คาํช่วยกริยา คาํบุพบท คาํบอกจาํนวน และคาํปฏิเสธ ดงันี 

3.2.1.2.2.1 ซํา 1 คาํ 

ก. การซาํคาํกริยา เช่น 

กาํแพงมหูี   ประตูมตีา 

หมายถึง การพดูหรือทาํอะไรตอ้งระมดัระวงั 

ขา้พงึเจา้   บ่าวพงึนาย 

หมายถึง ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่ 

ปากเป็นเอก   เลขเป็นโท 

หมายถึง การพดูดีเป็นสิงทีสาํคญัทีสุด 

หวานเป็นลม   ขมเป็นยา 

หมายถึง คาํชมมกัไร้สาระ ทาํใหลื้มตวัขาดสติ แต่คาํติมกัเป็น 

ประโยชน์ ทาํใหไ้ดคิ้ด 

 

ข. การซาํคาํช่วยกริยา เช่น 

กระเบืองจะเฟืองฟลูอย   นาํเตา้นอ้ยจะถอยจม 

หมายถึง เกิดเหตุอาเพศในบา้นเมือง คนชวัจะรุ่งเรือง คนดีจะตกอบั 
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ค. การซาํคาํบุพบท เช่น 

ทรัพยใ์นดิน   สินในนาํ 

หมายถึง สิงทีมีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ อนัอาจนํามาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ได ้

สวรรคใ์นอก  นรกในใจ 

หมายถึง ความสุขทีเกิดจากการทาํความดีหรือความทุกข์ทีเกิดจาก

การทาํความชวั ยอ่มอยูใ่นใจของผูท้าํเอง 

กินบนเรือน   ขีบนหลงัคา 

หมายถึง เนรคุณ 

เขา้ตามตรอก   ออกตามประตู 

หมายถึง ทาํตามธรรมเนียมในเรืองการสู่ขอ 

 

ง. การซาํคาํบอกจาํนวน เช่น 

ชวัเจด็ที    ดีเจด็หน 

หมายถึง ทุกขสุ์ขยอ่มเกิดขึนสลบักนัไป 

ชายสามโบสถ ์  หญิงสามผวั 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมีสามีถึง 3 คน ใชพู้ด

เป็นเชิงตาํหนิว่า เป็นคนทีไม่น่าคบ, ใชพ้ดูตาํหนิเหยยีดหยามว่าเป็นหญิงไม่ดี 

 

จ. การซาํคาํปฏิเสธ เช่น 

บวัไม่ชาํ    นาํไม่ขุ่น 

หมายถึง รู้จกัผ่อนปรนเขา้หากนั มิให้กระทบกระเทือนใจกนั, รู้จกั

ถนอมนาํใจไม่ใหขุ้่นเคืองกนั 

กลืนไม่เขา้    คายไม่ออก 

หมายถึง อยูใ่นฐานะลาํบากทีจะรับหรือปฏิเสธ หรือไม่รู้จะทาํอย่าง- 

ไรดี 
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หนกัไม่เอา    เบาไม่สู ้

หมายถึง ไม่มีความอดทนทีจะทาํการงาน 

จบัไม่ได ้   ไล่ไม่ทนั 

หมายถึง แกต้วัเก่ง มีวิธีหลบหลีก พดูลดเลียวเอาตวัรอดจนคนอืนเอา

ผดิไม่ได ้

 

3.2.1.2.2.2 ซํา 2 คาํ พบเฉพาะการซาํคาํกริยา เช่น 

คบัทีอยู่ได ้   คบัใจอยู่ยาก 

หมายถึง ทีอยูแ่มจ้ะคบัแคบก็อยูไ่ดถ้า้สบายใจ แต่ถา้อึดอดัใจ ทีอยู่จะ

กวา้งขวางใหญ่โตอยา่งไรก็อยูไ่ม่ได ้

รักดีหามจวั    รักชวัหามเสา 

หมายถึง ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชวัจะไดรั้บความลาํบาก 

รู้หลบเป็นปีก   รู้หลีกเป็นหาง 

หมายถึง รู้จกัเอาตวัรอดหรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์ 

เอาหูไปนา    เอาตาไปไร่ 

หมายถึง แสร้งทาํเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจ 

 

อนึง สาํนวนไทยทีมีการซาํ 2 คาํนอกตอน นอกจากจะพบคาํทีซาํกนัเป็นคาํชนิด

เดียวกนัแลว้ ยงัพบการซาํคาํต่างชนิดกนัดว้ย เช่น การซาํคาํนาม–คาํกริยา, คาํนาม–คาํเชือม, คาํช่วย

กริยา–คาํกริยา, คาํกริยา–คาํปฏิเสธ ดงันี 

ก. การซาํคาํนาม–คาํกริยา เช่น 

คนในอยากออก  คนนอกอยากเขา้  

หมายถึง คนทีแต่งงานแลว้อยากจะกลบัไปเป็นโสด แต่คนทียงัไม่ได้

แต่งงานก็อยากมีชีวิตคู,่ ไม่พอใจภาวะทีเป็นอยู ่ขณะทีคนอืนตอ้งการจะมาอยูใ่นภาวะนนั 

ไม้อ่อนดดัง่าย   ไม้แก่ดัดยาก 

หมายถึง อบรมสั งสอนเด็กให้ประพฤติดีได้ง่ายกว่าอบรมสั งสอน

ผูใ้หญ่ 
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ข. การซาํคาํนาม–คาํเชือม เช่น 

ฝนตกกแ็ช่ง   ฝนแลง้กด่็า 

หมายถึง การทาํอะไรๆ จะให้ถูกใจคนทงัหมดนันเป็นไปไม่ได้, ทาํ

อยา่งไรๆ ก็ไม่ถกูสกัอยา่ง 

 

ค. การซาํคาํช่วยกริยา–คาํกริยา เช่น 

คบคนให้ดูหนา้   ซือผา้ให้ดูเนือ 

หมายถึง จะคบหาสมาคมกนั ควรพิจารณาใหลึ้กซึง 

สีตีนยงัรู้พลาด   นกัปราชญย์งัรู้พลงั 

หมายถึง ทุกคนอาจทาํผดิพลาดได ้

รักยาวให้บนั   รักสนัให้ต่อ 

หมายถึง รักจะอยูด่ว้ยกนันานๆ ใหต้ดัความคิดอาฆาตพยาบาทออก 

ไป รักจะอยูก่นัสนัๆ ใหคิ้ดอาฆาตพยาบาทเขา้ไว ้

 

ง. การซาํคาํกริยา–คาํปฏิเสธ เช่น 

ตกนาํไม่ไหล   ตกไฟไม่ไหม ้

หมายถึง ตกอยูใ่นทีคบัขนัอยา่งไรกไ็ม่เป็นอนัตราย, เป็นคาํเปรียบ 

เทียบ หมายความว่า ตกอยูที่ใดก็ไม่สูญหาย 

 

3.2.1.2.2.3 ซํา 3 คาํ 

สาํนวนไทยทีมีการซาํ 3 คาํนอกตอน พบเฉพาะในสาํนวนทีมีโครงสร้าง 2 

ตอนเท่านนั โดยคาํทีซาํกนัจะปรากฏในตาํแหน่งเดียวกนั และคาํทีนาํมาซาํกนัทีพบเป็นคาํต่างชนิด

กนั คือ คาํนาม–คาํวิเศษณ์–คาํนาม, คาํนาม–คาํปฏิเสธ–คาํช่วยกริยา, คาํกริยา–คาํกริยา–คาํเชือม ทงันี 

ผูว้ิจยัขอเน้นลกัษณะการใชค้าํซาํ 3 คาํ โดยการพิมพด์้วยตวัสีเขม้ ตวัเอน และการขีดเส้นใต ้เพือ

ความชดัเจนในการวิเคราะห์ ดงันี 

ก. การซาํคาํนาม–คาํวิเศษณ์–คาํนาม  

คนรักเท่าผนืหนงั   คนชงัเท่าผนืเสือ 

หมายถึง คนรักมีนอ้ย คนชงัมีมาก 
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ข. การซาํคาํนาม–คาํปฏิเสธ–คาํช่วยกริยา 

งานหลวงไม่ใหข้าด   งานราษฎร์ไม่ใหเ้สีย 

หมายถึง ทาํงานไม่บกพร่องทงังานส่วนรวมและส่วนตวั 

 

ค. การซาํคาํกริยา–คาํกริยา–คาํเชือม 

มเีงินนับว่านอ้ง   มทีองนับว่าพี 

หมายถึง เมือรํารวยก็มีคนมานบัญาติ 

 

3.2.1.2.3 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํซํากนัในตอนและนอกตอน 

นอกจากการซาํคาํในตอนและการซําคาํนอกตอนแลว้ จากการศึกษาพบว่า 

สาํนวนไทยยงัมีการใชค้าํซาํกนัทงัในตอนและนอกตอนร่วมกนัดว้ย ทงันีเพือความชดัเจนในการ

วิเคราะห์ ผูว้ิจยัขอแสดงคาํทีซาํกนัในตอนดว้ยการขีดเสน้ใต ้และแสดงคาํทีซาํกนันอกตอนดว้ยการ

พิมพด์ว้ยตวัสีเขม้ ดงัต่อไปนี 

ดูววัให้ดูหาง    ดูนางให้ดูแม่ 

หมายถึง ใหรู้้จกัพิจารณาผูห้ญิงทีจะเลือกเป็นคู่ครองโดยดจูากนิสยัใจ

คอและความประพฤติของมารดา 

ปลกูเรือนผดิคดิจนเรือนทลาย  เลือกผวัผดิคดิจนตวัตาย 

หมายถึง จะทาํอะไรในสิงทีเป็นหลกัเป็นฐานจะต้องคิดตอ้งทาํให้ดี 

เพราะหากผดิพลาดแลว้จะมีทุกขม์าก 

เล่นกบัหมาหมาเลียปาก   เล่นกบัสากสากต่อยหวั 

หมายถึง ลดตวัลงไปหรือวางตวัไม่เหมาะสมจึงถกูลามปาม 

 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีการใชค้าํซาํกนัเหมือนกนั 

เพือช่วยเนน้ใหส้าํนวนมีความหมายหนกัแน่นขึน โดยพบการซาํคาํ 3 ลกัษณะ คือ การซาํคาํในตอน 

การซาํคาํนอกตอน และการซาํคาํในตอนและนอกตอน คาํทีนาํมาซาํกนัพบคาํนาม คาํสรรพนาม คาํ

ลกัษณนาม คาํกริยา คาํช่วยกริยา คาํวิเศษณ์ คาํบุพบท คาํบอกจาํนวน คาํเชือม คาํปฏิเสธ และคาํหา้ม 

ทงันี สาํนวนพม่าพบการใชค้าํซาํกนัในสาํนวนเดียวกนัตงัแต่ 1–4 คาํ สาํนวนสาํนวนไทยพบการใช้

คาํซาํกนัในสาํนวนเดียวกนัตงัแต่ 1–3 คาํ   
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3.2.2 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมีการใช้คําทีมีความหมายคล้ายกันหรือทํานอง

เดียวกนั 

จากการศึกษาลกัษณะการใช้คาํในสํานวนพม่ากับสาํนวนไทยพบว่า การใช้คาํทีมี

ความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั มีหน้าทีเพืออธิบายความหมายให้มีความชดัเจนมากขึน 

ปรากฏทงัคาํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัเพียง 1 คู่และมากกว่า 1 คู่ ดงันี 

3.2.2.1 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํทีมคีวามหมายคล้ายกนัหรือทํานองเดียวกนั 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีการใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนอง

เดียวกนั สามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัใน

ตอนเดียวกนั และการใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนันอกตอน ซึงมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปนี 

3.2.2.1.1 การใช้คาํทีมคีวามหมายคล้ายกนัหรือทํานองเดียวกันในตอนเดียวกัน 

พบคาํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัเพียง 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้เช่น 

ကုိယ့္ လင္    က

  လြဲ   

kó  lìn      ká   lwɛ     

ของตน ผวั     คาํวิภตัติ หลง    

ဖြဲ  ႏွင္ ့     ဆန္  ကြဲ 

phwɛ  hnîn       hsàn  kwɛ 

แกลบ และ      ข้าวสาร เหินห่าง 

หลงผวัของตน ห่างเหินแกลบและขา้วสาร     (แกลบ–ขา้วสาร) 

หมายถึง หากรักเพียงแค่สามีของตนเพียงคนเดียว ผูช้ายคนอืนก็ไร้ค่า 

သမီး        ကညာ           အခါ        မ        လင္ ့   ေစ        ႏွင့္


 

ɵə-mi       kə-ñà              ʔə-khà      mə       lîn       sè          hnîn 

ผู้หญิง      กญัญา(สาวรุ่น)   เวลา        (อยา่)   เลย     ขอให ้   คาํปัจจยั 

หญิงสาวแรกรุ่น เวลาไม่ควรเลยไป            (ผูห้ญิง–กญัญา) 

หมายถึง เมือถึงวยัทีควรแต่งงาน ผูห้ญิงไม่ควรเพิกเฉย 

 
                                                             


คาํว่า က /ká/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามเพือเนน้นาม คือ လင္ /lìn/ ‘ผวั’ 


คาํว่า မ…ႏွင့္ /mə…hnîn/ เป็นปัจจยัทีแสดงความหมายปฏิเสธ มีความหมายว่า ‘อย่า’   
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ေခၽြတာ    စုေဆာင္း  သူေဌး     ေလာင္း 

chwè-tà       sú-hsaun    ɵə-the      laun 

ประหยดั    อดออม  เศรษฐี     ว่าที 

ประหยดัอดออม ว่าทีเศรษฐี      (ประหยดั–อดออม) 

หมายถึง หากรู้จกัประหยดัและเก็บออมเงิน ยอ่มเป็นเศรษฐีได ้

ႏြယ္ ျမက္     သစ္ပင္  ေဆးဖက္၀င္ 

nwɛ̀  myɛ́ʔ      ɵíʔ-pìn    hse-bɛ́ʔ-wìn 

เถาวลัย์  หญ้า       ต้นไม้  เขา้ตาํรับยา 

เถาวลัยห์ญา้ตน้ไม ้เขา้ตาํรับยา                 (เถาวลัย–์หญา้–ตน้ไม)้ 

หมายถึง ตน้ไมท้งัหมดเป็นยา 

ခ်င္း  စိမ္း   ႏွင္ ့    မိႆလင္     

chin sein    hnîn       mèin-ɵə-lìn    

ขิง  สด   และ    ข่า 

သူ  ၾကင္   မွ   ကုိယ္    ၾကင္ 

ɵù  cìn    hmà     kò    cìn 

ผูอื้น ชอบพอ   เมือ   ตนเอง    ชอบพอ 

ขิงและข่า ผูอื้นชอบพอ ตนชอบพอ           (ขิง–ข่า) 

หมายถึง หากใครดีดว้ยก็ทาํดีตอบ ใครร้ายดว้ยก็ร้ายตอบ 

ေခ်ာင္းရုိး ေျမာင္းရုိး       သာ

        တိမ္ေကာ    သည္


 

chaun-yo  myaun-yo    ɵà             tèin-kɔ     ɵì    

ลาํคลอง ลาํธาร        คาํปัจจยั    ตืนเขิน    คาํวิภตัติ  

လူမ်ိဳး  မ တိမ္ေကာ 

lù-myo    mə tèin-kɔ 

คน  ไม่ ตืนเขิน 

ลาํคลองลาํธารเท่านนั ตืนเขิน คน ไม่ตืนเขิน            (ลาํคลอง–ลาํธาร) 

                                                             


คาํว่า သာ /ɵà/ เป็นคาํปัจจัยทีใช้ประกอบคาํนาม คือ ေခ်ာင္းရိုး /chaun-yo/ ‘ลาํคลอง’ และ ေျမာင္းရိုး /myaun-yo/     

‘ลาํธาร’ ทาํหนา้ทีเนน้นาม ในทีนีมีความหมายว่า ‘เท่านนั’ 


คาํว่า သည္ /ɵì/ เป็นคาํวิภตัติบอกกาลว่าเป็นปัจจุบนักาลหรืออดีตกาล 
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หมายถึง แม่นาํลาํคลองเท่านันทีจะเหือดแห้ง แต่คนไม่มีทางเหือด-

แหง้ได ้คือ คนไม่มีทางสูญสินเผา่พนัธุ ์

မ     အိပ္    မ   ေန       အသက္ ရွည္ 
mə     ʔêiʔ      mə    nè         ʔə-ɵɛ́ʔ  shè 

ไม่      หลบั     ไม่   นอน       อาย ุ  ยนืยาว 

ไม่หลบัไม่นอน อายยุนืยาว        (ไม่หลบั–ไม่นอน) 

หมายถึง หากไม่หลบัไม่นอน สามารถรอดพน้จากภยัอนัตรายได ้

ဆည္ တ့ဲ ကန္သင္း   တည္ တ့ဲ ဟင္း 

hsì   dɛ́  kàn-ɵin    tì  dɛ́  hin 
คนัดิน ที คนันา   ตงั ที แกง 

คนันาทีคนัดิน แกงทีตงั              (คนัดิน–คนันา) 

หมายถึง ทาํอะไรก็ใหเ้อาใจใส่ (เหมือนคนัดินในนา หากทาํไม่ดีย่อม

พงัลงมา ส่วนแกงหากตงัไฟไวแ้ลว้ไม่ใส่ใจ หมอ้แกงก็อาจจะไหมไ้ด)้ 

ေရဘူး နွင့္ ဖိနပ္ မ      ပါ        ေႏြ     ခါ    မွ       သိ  

yè-bu  hnîn  pə-náʔ   mə    pà       nwè    khà     hmá    ɵí    

กระติกนาํ และ รองเทา้ ไม่    พกพา  ร้อน    ครัน    เมือ    รู้ 

ဒါန  နွင့္ သီလ  မ       ပါ        ေသ    ခါ        မွ      သိ 

dà-ná  hnîn  ɵì-lá   mə    pà        ɵè       khà     hmá   ɵí 

ทาน และ ศีล  ไม่    พกพา   ตาย    ครัน    เมือ    รู้ 

กระติกนาํและรองเทา้ไม่พกพา ครันร้อนจะรู้สึก ทานและศีลไม่สร้าง 

ครันตายจะรู้สึก              (ทาน–ศีล) 

หมายถึง หากไม่พกพากระติกนําและรองเท้า เมืออากาศร้อนก็จะ

ไดรั้บความทุกข ์เช่น กระหายนาํ และหากไม่สร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีล เมือตายไปจะไดรั้บความ

ทุกขเ์ช่นเดียวกนั 
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ေတာင္း     ဆုိး    ပလံုး       ဆုိး    သာ

        ပစ္ရိုး       ရွိ      သည္ 

taun           hso    pə-loŋ     hso     ɵà             pyíʔ-yo    shí    ɵì    

กระบุง       ร้าย    กระเชอ    ร้าย    คาํปัจจยั   ทิง           มี       คาํวิภตัติ  

သား       ဆုိး     သမီး      ဆုိး      ပစ္ရုိး      ထုံးစ ံ        မ       ရိွ 

ɵa            hso    ɵə-mi      hso      pyíʔ-yo   thoŋ-sàn    mə      shí 

ลกูชาย    ร้าย     ลกูสาว    ร้าย     ทิง        ขนบ          ไม่      มี 

กระบุงร้ายกระเชอร้ายเท่านนัทีทิงได ้ลกูชายร้ายลกูสาวร้ายไม่มีขนบ

ทีจะตอ้งทิง                   (กระบุง–กระเชอ) 

หมายถึง สิงของเก่าทิงได ้แต่ลกูทิงไม่ได ้

 

3.2.2.1.2 การใช้คาํทีมคีวามหมายคล้ายกนัหรือทํานองเดียวกันนอกตอน พบคาํ

ทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัเพียง 1 คู่เท่านนั เช่น 

ေကၽြး တုံ႔ ေကၽြး    လွည့္     

cwe dôŋ cwe    hlɛ́     
เลยีงดู ตอบ เลยีงดู    กลบั    

ေမြး  တုံ႔ ေမြး    လွည့္ 

mwe dôŋ mwe    hlɛ́ 

ชุบเลยีง ตอบ ชุบเลยีง    กลบั 

เลียงดูตอบเลียงดูกลบั ชุบเลียงตอบชุบเลียงกลบั      (เลียงด–ูชุบเลียง) 

หมายถึง พ่อแม่เลียงดูอุม้ชูลกูอยา่งไร เมือท่านแก่ตวัลง บรรดา

ลกูหลานก็ตอ้งดูแลปรนนิบติัท่านเพือตอบแทนบุญคุณ 

ေဆြ ခ်င္း   ထပ ္       ျမတ္  

hswè chin    tháʔ          myáʔ    

มติรสหาย ดว้ยกนั   แต่งงาน     ประเสริฐ  

မ်ိဳး  ခ်င္း    ျခဳံ        လုံ 

myo chin     chòŋ         lòŋ 

ญาตมิติร ดว้ยกนั    ปกคลุม     ปลอดภยั      (มิตรสหาย–ญาติมิตร) 

                                                             


คาํว่า သာ /ɵà/ เป็นคาํปัจจยัทีใชป้ระกอบคาํนาม คือ ေတာင္းဆိုး /taun hso/ ‘กระบุงร้าย’ ပလံုးဆိုး /pə-loŋ hso/ 

‘กระเชอร้าย’ ทาํหนา้ทีเนน้นาม ในทีนีมีความหมายว่า ‘เท่านนั’ 
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มิตรสหายแต่งงานกนั ประเสริฐ ญาติมิตรปกคลุม ปลอดภยั 

หมายถึง หากญาติมิตรแต่งงานและอยู่อย่างสามคัคีกลมเกลียว คนใน

บา้นยอ่มรู้สึกปลอดภยั 

ေညာင္ေစ့     ေလာက္  လွဴ  

ñàun-sé       lâuʔ    hlù 

เมลด็ไทร     ประมาณ บริจาค 

ေညာင္ပင္     ၾကီး       ေလာက္    ရ 

ñaun-pìn      ci         lâuʔ      yá 

ต้นไทร     ใหญ่       ประมาณ   ได ้         (เมลด็ไทร–ตน้ไทร) 

บริจาคประมาณเมลด็ไทร ไดบุ้ญประมาณตน้ไทรใหญ่ 

หมายถึง หากมีเจตนาทีจะทาํบุญ แมบ้ริจาคเพียงนอ้ยนิด แต่ก็ไดกุ้ศล

ยงิใหญ่ 

မင္း  မွာ

      သစၥာ          လူ       မွာ     ကတိ 

min  hmà        ɵíʔ-sà           lù         hmà    gə-dí 

กษตัริย ์ คาํวิภตัติ    สัจจะ           คน       คาํวิภตัติ  สัญญา 

กษตัริย(์ตอ้งรักษา)สจัจะ คน(ตอ้งรักษา)สญัญา            (สจัจะ–สญัญา) 

หมายถึง หากเป็นกษัตริย ์ต้องมีวาจาสัตย์ หากเป็นคนต้องรักษา

สญัญา 

ေမာင္ တစ္ ထမ္း      မယ္     တစ ္     ရြက္  

màun  tə- than        mɛ̀       tə-      ywɛ́ʔ  

ผูช้าย หนึง แบก      ผูห้ญิง    หนึง      เทิน 

ผูช้ายหนึงแบก ผูห้ญิงหนึงเทิน     (แบก–เทิน) 

หมายถึง ช่วยกนัทาํงาน, ช่วยกนัทาํมาหากิน 

ေျမး           ကား


      အဖ်ား  သား        ကား          အရင္း 

mye           ka      ʔə-phya    ɵa     ka           ʔə-yin 

หลาน        คาํวิภตัติ       ปลาย  ลูก    คาํวิภตัติ        ลาํตน้ 

                                                             


คาํว่า မွာ /hmà/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามเพือเนน้นาม คือ မင္း /min/ ‘กษตัริย’์ และ လ ူ /lù/ ‘คน’ 


คาํว่า ကား /ka/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามเพือเนน้นาม คือ ေျမး /mye/ ‘หลาน’ และ သား /ɵa/ ‘ลูก’ 
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หลานเป็นปลาย ลกูเป็นลาํตน้      (หลาน–ลกู) 

หมายถึง ลกูยอ่มมีสายเลือดทีใกลชิ้ดกว่าหลาน 

သား အခ်စ္   ေျမး    အႏွစ္ 

ɵa   ʔə-chíʔ    mye     ʔə-hníʔ    

ลูก  ทีรัก   หลาน    แก่น 

ลกู(เป็น)ทีรัก หลาน(เป็น)แก่น     (ลกู–หลาน) 

หมายถึง สาํหรับปู่ยาตายายนัน แมลู้กจะเป็นทีรักแต่ย่อมรักหลาน

มากกว่าลกู 

သစ္ အဖ်ား   ၀ါး   အရင္း 

ɵíʔ   ʔə-phya    wa    ʔə-yin 

ต้นไม้ ปลายยอด  ไม้ไผ่   ลาํตน้ 

ตน้ไมป้ลายยอด ไมไ้ผล่าํตน้              (ตน้ไม–้ไมไ้ผ)่ 

หมายถึง หากตัดต้นไมท้าํฟืนควรตัดทีปลายยอดไมจ้ะตัดง่ายกว่า    

ลาํตน้ ส่วนไมไ้ผน่นัใหต้ดัทีลาํตน้จะดีทีสุด 

ေသွ်ာင္

  ေနာက္   ဆံံထုံး


          ပါ 

yàun   nâuʔ     sə-doŋ              pà 

ช้องผม(หย่าว) ขา้งหลงั  มวยผม(สะโดง)     มีมาดว้ย 

ขา้งหลงัหยา่ว สะโดง               (ชอ้งผม–มวยผม) 

หมายถึง ตามธรรมเนียมของชาวพม่า เมือตอ้งแต่งงานออกเรือน ฝ่าย

หญิงตอ้งออกเรือนไปอยู่บา้นฝ่ายชาย คือ ผูห้ญิงตอ้งทาํหน้าทีเป็นผูต้ามหรือทาํหน้าทีเป็นชา้งเทา้

หลงั 

 

3.2.2.2 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํทีมคีวามหมายคล้ายกนัหรือทํานองเดียวกนั 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีการใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนอง

เดียวกนั สามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัใน

ตอนเดียวกนั และการใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนันอกตอน ซึงมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปนี 

                                                             
ေသွ်ာင္ /yàun/ ‘ชอ้งผม’ หรือทีชาวพม่าเรียกว่า ‘หย่าว’ คือ การขมวดชอ้งผมแบบผูช้ายพม่า 
ဆံံထံုး /sə-doŋ/ ‘มวยผม’ หรือทีชาวพม่าเรียกว่า ‘สะโดง’ คือ การเกลา้มวยผมอย่างผูห้ญิงพม่า 
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3.2.2.2.1 การใช้คาํทีมคีวามหมายคล้ายกนัหรือทํานองเดียวกันในตอนเดียวกัน 

พบคาํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัเพียง 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้เช่น 

ชวักปัชวักลัป์ 

หมายถึง ระยะเวลาทีนานมาก        (กปั–กลัป์) 

ปวดเศียรเวียนเกล้า       

หมายถึง เดือดร้อนรําคาญใจเพราะมีเรืองยุง่ยากมากจนแกไ้ม่ทนั 

(เศียร–เกลา้) 

น่าเกลยีดน่าชัง 

หมายถึง น่ารักน่าเอน็ดู (ใชแ้ก่เดก็เลก็ๆ)        (เกลียด–ชงั) 

สองจติสองใจ 

หมายถึง ลงัเล, ตดัสินใจไม่ได ้           (จิต–ใจ) 

เคราะห์ซาํกรรมซดั 

หมายถึง มีเคราะห์กรรม            (เคราะห์–กรรม) 

บุกนาํลุยไฟ 

หมายถึง พยายามฝ่าฟันอนัตรายไป          (บุก–ลุย) 

ผวัหาบเมียคอน 

หมายถึง ช่วยกนัทาํมาหากินทงัผวัทงัเมีย   (หาบ–คอน) 

ขา้มนําขา้มทะเล 

หมายถึง ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความลาํบากต่างๆ กว่าจะได้ผล 

สาํเร็จ                (นาํ–ทะเล) 

เคียงบ่าเคียงไหล่ 

หมายถึง มีฐานะเสมอกนั ทดัเทียมกนั หรืออยูใ่นระดบัเดียวกนั, ร่วม

สุขร่วมทุกข ์หรือร่วมเป็นร่วมตายดว้ยกนั          (บ่า–ไหล่) 

ฝากเนือฝากตวั 

หมายถึง มอบตวัใหอ้ยูใ่นความดูแลหรืออุปการะของผูอื้น  (เนือ–ตวั) 
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ชิงสุกก่อนห่าม 

หมายถึง ทาํสิงทียงัไม่สมควรแก่วยัหรือยงัไม่ถึงเวลา (มกัหมายถึง

การลกัลอบไดเ้สียกนัก่อนแต่งงาน), ใชเ้ป็นคาํสอนหรือเตือนสติว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม    (สุก–ห่าม) 

ผซีาํดําพลอย 

หมายถึง เคราะห์เดิมร้ายหนกัอยู่แลว้ ยงัมีเคราะห์อืนซาํเขา้มา ทาํให้

เคราะห์หนกัยงิขึน                  (ผ–ีดาํ) 

ก่อร่างสร้างตวั 

หมายถึง ตงัเนือตงัตวัไดเ้ป็นหลกัฐาน   (ก่อ–สร้าง), (ร่าง–ตวั) 

ตดัญาติขาดมิตร 

หมายถึง ตดัขาดจากกนั              (ตดั–ขาด), (ญาติ–มิตร) 

จบัมือถือแขน      (จบั–ถือ), (มือ–แขน) 

หมายถึง ฉวยโอกาสล่วงเกินหญิงดว้ยการจบัมือจบัแขน 

แข่งเรือแข่งแพแข่งได ้  แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได ้

หมายถึง รู้ประมาณความสามารถของตน ไม่อาจเอือมเกินตวั 

(เรือ–แพ), (บุญ–วาสนา) 

 

3.2.2.2.2 การใช้คาํทีมคีวามหมายคล้ายกนัหรือทํานองเดียวกันนอกตอน พบคาํ

ทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัเพียง 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้เช่น 

สีตีนยงัรู้พลาด   นกัปราชญย์งัรู้พลงั 

หมายถึง ทุกคนอาจทาํผดิพลาดได ้   (พลาด–พลงั) 

ทรัพย์ในดิน   สินในนาํ 

หมายถึง สิงทีมีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ อนัอาจนํามาใช้ให้เป็น 

ประโยชน์ได ้          (ทรัพย–์สิน) 

สวรรคใ์นอก  นรกในใจ 

หมายถึง ความสุขทีเกิดจากการทาํความดีหรือความทุกข์ทีเกิดจาก

การทาํความชวั ยอ่มอยูใ่นใจของผูท้าํเอง             (อก–ใจ) 
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ความววัไม่ทนัหาย   ความควายเขา้มาแทรก 

หมายถึง เรืองเดือดร้อนเก่ายงัไม่ทนัหมด  ก็มีเรืองเดือดร้อนใหม่เขา้

มาอีก              (ววั–ควาย) 

ขิงก็รา    ข่าก็แรง 

หมายถึง ต่างจดัจา้นพอๆ กนั, ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอๆ กนั, ต่างไม่

ยอมลดละกนั                 (ขิง–ข่า) 

มีเงินนบัว่านอ้ง   มีทองนบัว่าพี 

หมายถึง เมือรํารวยก็มีคนมานบัญาติ      (เงิน–ทอง) 

ข้าพึงเจา้    บ่าวพึงนาย 

หมายถึง ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่    (ขา้–บ่าว), (เจา้–นาย) 

รู้หลบเป็นปีก   รู้หลกีเป็นหาง 

หมายถึง รู้จกัเอาตวัรอดหรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์ 

    (หลบ–หลีก), (ปีก–หาง) 

เอาหูไปนา    เอาตาไปไร่ 

หมายถึง แสร้งทาํเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจ         (หู–ตา), (นา–ไร่) 

 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า สํานวนพม่าและสํานวนไทยมีการใช้คาํทีมีความหมาย

คลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัเหมือนกนั เพืออธิบายความหมายให้มีความชดัเจนมากขึน สามารถ

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนัในตอนเดียวกนั และ

การใช้คาํทีมีความหมายคลา้ยกันหรือทาํนองเดียวกันนอกตอน โดยสาํนวนเดียวอาจพบคาํทีมี

ความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้

 

3.2.3 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมกีารใช้คาํทีมคีวามหมายตรงข้ามกนั  

จากการศึกษาลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยพบว่า การใชค้าํทีมีความ 

หมายตรงขา้มกนั ปรากฏทงัคาํทีมีความหมายตรงขา้มกนัเพียง 1 คู่และมากกว่า 1 คู่ การใชค้าํทีมี

ความหมายตรงขา้มกนัมีหนา้ทีเพือแสดงความเปรียบสิง 2 สิงทีมีลกัษณะตรงขา้มกนั มีรายละเอียด 

ดงัต่อไปนี 
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3.2.3.1 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํทีมคีวามหมายตรงข้ามกนั 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีการใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนั สามารถ

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนัในตอน และการใชค้าํทีมีความหมายตรง 

ขา้มกนันอกตอน ดงันี 

3.2.3.1.1 การใช้คาํทีมคีวามหมายตรงข้ามกันในตอน พบคาํทีมีความหมายตรง

ขา้มกนัเพียง 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้เช่น  

လင္        မယား ခ်စ္ ေတာ့

       ရန္ျဖစ္ 

lìn           mə-ya  chíʔ  dɔ́            yàn-phyíʔ 

ผวั          เมยี รัก คาํวิภตัติ       ทะเลาะ 

ผวัเมียรักกนั ทะเลาะกนั             (ผวั–เมีย) 

หมายถึง เป็นสามีภรรยากนัยอ่มมีเรืองทะเลาะเบาะแวง้กนั 

နီး        လ်က္နဲ႔ ေ၀း 

ni           lyɛ́ʔ-nɛ́  we 

ใกล้       ขณะที ไกล 

ขณะทีใกลก้็เหมือนไกล       (ใกล–้ไกล) 

หมายถึง หากอยูใ่กลก้นัแต่ไม่ติดต่อหรือไม่คบหาสมาคมกนัก็เหมือน

อยูไ่กลกนั               

ၾကာ     ေလ     ေကာင္း     ေလ ေဟာင္း     ေလ     သစ္     ေလ 

cà         lè         kuan           lè    haun          lè        ɵíʔ        lè 

นาน     ยงิ        ดี         ยงิ   เก่า     ยงิ     ใหม่     ยงิ 

ยงินาน ยงิดี ยงิเก่า ยงิใหม่        (เก่า–ใหม่) 

หมายถึง ของบางอยา่งเมือเวลาผา่นไปก็ยงิดี ของบางอยา่งเมือเก่า 

ครําครึยงิดสููงค่า  

ေန႔  ပူ လုိ႔


    ည      ခ်မ္း    

né   bù  ló     ñá        chan     

กลางวนั ร้อน คาํปัจจยั    กลางคนื   เยน็    

                                                             


คาํว่า ေတာ့ /dɔ́/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามเพือเนน้นาม คือ လင္ /lìn/ ‘ผวั’ และ မယား /mə-ya/ ‘เมีย’ 


คาํว่า လို႔ /ló/ เป็นคาํปัจจยั ในทีนีมีความหมายว่า ‘จะ’ 
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တေပါင္း လ  လ သရမ္း 

də-baun lá      lá  ɵə-yan 

มีนาคม เดือน เดือน อยูไ่ม่สุข 

กลางวนัร้อนกลางคืนเยน็ เดือนมีนาคม เดือนทีอยูไ่ม่สุข 

หมายถึง ในเดือนมีนาคม ช่วงเวลากลางวนัอากาศจะร้อนมาก ส่วน

ช่วงเวลากลางคืนอากาศจะเยน็               (กลางวนั–กลางคืน), (ร้อน–เยน็)  

လင္ ႏွင့္ မယား  လွ်ာ ႏွင့္ သြား  
lìn   hnîn  mə-ya  shà  hnîn  ɵə-wa 

ผวั  กบั เมยี  ลนิ กบั ฟัน 

ผวักบัเมีย ลินกบัฟัน                 (ผวั–เมีย), (ลิน–ฟัน) 

หมายถึง สามีภรรยาเปรียบเสมือนลิ นกับฟัน อยู่ใกลก้ันก็มีเรือง

กระทบกระทงักนับา้ง 

 

3.2.3.1.2 การใช้คําทีมีความหมายตรงข้ามกันนอกตอน พบคาํทีมีความหมาย

ตรงขา้มกนัเพียง 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้เช่น  

ျပဳ        လွ်င္      အသစ္   ျဖစ္ လွ်င္ အေဟာင္း 

pyú        hlyìn      ʔə-ɵíʔ    phyíʔ  hlyìn  ʔə-haun 

กระทาํ   หาก       ใหม่ เป็น หาก  เก่า 

หากสิงทีกระทาํ ใหม่ หากสิงทีเป็น เก่า       (ใหม่–เก่า) 

หมายถึง มนุษยทุ์กคนยอ่มไดรั้บผลจากการกระทาํของตนเอง 

ေပ်ာ္ေပ်ာ္     ေန  ေသ ခဲ 

pyɔ̀-pyɔ̀      nè  ɵè  khɛ 

สนุกสนาน     อยู่  ตาย ยาก 

อยูอ่ยา่งสนุกสนาน ตายยาก          (อยู–่ตาย) 

หมายถึง ผูที้มีความสุข จิตใจแจ่มใสอยูเ่สมอจะมีอายยุนืยาว 

ဆင္းရဲ တစ္  ခါ       ခ်မ္းသာ တစ္ လွည့္ 

hsìn-yɛ  tə-  khà          chan-ɵà  tə- hlɛ́ 
ยากจน หนึง  ครา       รํารวย หนึง รอบ 

ยากจนหนึงครา รํารวยหนึงรอบ            (ยากจน–รํารวย) 
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หมายถึง ทุกขสุ์ขยอ่มเกิดขึนสลบักนัไป 

ေလွ အဆင္း    ျမင္း   အတက္ 

hlè   ʔə-hsin    myin    ʔə-tɛ́ʔ  

เรือ  การลง   มา้    การขึน 

การลงเรือ การขึนมา้             (การลง–การขึน) 

หมายถึง ควรมีสติระมดัระวงั 

အရွင္ ျမင့္  မွ

     ကြ် န္    ျမင့္ 

ʔə-shìn  myîn   hmá       cùn     myîn 

เจ้านาย สูง   คาํวิภตัติ ข้าทาส    สูง 

เจา้นายสูง ขา้ทาสสูง            (เจา้นาย–ขา้ทาส) 

หมายถึง หากเจา้นายเจริญกา้วหนา้ ขา้ทาสบริวารก็พลอยเจริญ      

กา้วหนา้ไปดว้ย 

ေၾကာက္  လြဲ    ရဲ  မင္း   ျဖစ္ 

câuʔ    lwɛ     yɛ    min    phyíʔ 

กลวั  ผดิพลาด  กล้า  กษตัริย ์   เป็น 

กลวั ผดิพลาด กลา้ เป็นกษตัริย ์       (กลวั–กลา้) 

หมายถึง ถา้กลวัจะพลาดโอกาส เสียประโยชน์บางอย่างไป แต่หากมี

ความเสียสละและความกลา้หาญก็สามารถเป็นกษตัริยไ์ด ้

မ      ရိွ      ၀မ္းစာ   ရိွ  တန္ဆာ 

mə-      shí       wàn-sà     shí    dàn-hsà  

ไม่       ม ี     อาหารเลียงทอ้ง  ม ี เครืองประดบั 

ไม่มี(เป็น)อาหารเลียงทอ้ง มี(เป็น)เครืองประดบั        (ไม่มี–มี) 

หมายถึง เครืองประดบัทงัหลาย เมืออตัคดัขดัสนก็สามารถนาํไปขาย

เพือนาํเงินมาเลียงปากเลียงทอ้งได ้แต่เมือมีเงินก็นาํเครืองประดบันนัมาใชป้ระดบัเพือความสวยงาม 

ခ်မ္းသာ  လည္း      အစဥ္  မ ဟုတ္  

chan-ɵà   lɛ        ʔə-sìn  mə hôuʔ    

รํารวย  ก็       เสมอ  ไม่ ใช่  

                                                             


คาํว่า မွ /hmá/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามคือ အရွင္ /ʔə-shìn/ ‘เจา้นาย’ 
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ဆင္းရဲ  လည္း      အပင္   မ ဟုတ္ 

hsin-yɛ   lɛ        ʔə-pìn   mə hôuʔ 

ยากจน  ก็      เหน็ดเหนือย  ไม่ ใช่ 

รํารวย ไม่เสมอไป ยากจนเหน็ดเหนือย ไม่เสมอไป    (รํารวย–ยากจน) 

หมายถึง ไม่มีอะไรแน่นอน  

ေယာက္်ား   ေဖာင္    စီး       မိန္းမ  မီး ေန 

yâuʔ-ca     phàun    si          mein-má    mi nè 
ผู้ชาย   แพ    ขี         ผู้หญิง  ไฟ อยู ่
ผูช้าย ขีแพ ผูห้ญิง อยูไ่ฟ               (ผูช้าย–ผูห้ญิง) 
หมายถึง การคลอดลกูเป็นอนัตรายต่อชีวิตของผูห้ญิงเฉกเช่นเดียวกบั

การทีผูช้ายตอ้งล่องแพในลาํนาํ 
ေရာင္းသူ တစ္ဆယ္  ၀ယ္သူ   ငါး က်ပ္ 

yaun-ɵù  tə-hsɛ̀     wɛ-̀ɵù   ŋa  cáʔ 
ผู้ขาย สิบ   ผู้ซือ   หา้ จตั 
ผูข้ายขายสิบ(จตั) ผูซื้อซือหา้จตั    (ผูข้าย–ผูซื้อ) 
หมายถึง ตอ้งรู้จกัต่อรองราคา 
ကေလး ရွက္ ေတာ့  ငို    

khə-le  shɛ́ʔ  dɔ́    ŋò    

เด็ก  อาย เมือ  ร้องไห้  

လူၾကီး ရွက္ ေတာ့  ရယ္ 

lù-ci  shɛ́ʔ  dɔ́    yì 

ผู้ใหญ่ อาย เมือ  หัวเราะ     

เมือเด็กอายจะร้องไห ้เมือผูใ้หญ่อายจะหวัเราะ 

               (เด็ก–ผูใ้หญ่), (ร้องไห–้หวัเราะ) 

หมายถึง เมือเด็กอายมกัจะร้องไห ้แต่เมือผูใ้หญ่อายจะคลายความอาย

ดว้ยการหวัเราะ 

ၾကီး      လွ်င္       မွီ   ငယ္ လွ်င္ ခ်ီ 

ci       hlyìn       hmì    ŋɛ ̀  hlyìn  chì 

โต       ถา้          พงึพา  เด็ก ถา้ อุ้มชู 
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ถา้โตพึงพา ถา้เด็กอุม้ชู             (โต–เด็ก), (พึงพา–อุม้ชู) 

หมายถึง หากแต่งงานกบัคนทีอายมุากกว่าตนก็จะเป็นทีพึงพาได ้แต่

หากแต่งงานกบัคนทีมีอายนุอ้ยกว่าตนก็จะตอ้งคอยทะนุถนอมดูแล 

ႏွဳတ္      ကေတာ့

   ပ်ား     သကာ       

hnôuʔ    kə-dɔ́      pya      ɵə-kà         

ปาก      คาํปัจจยั          นําผงึ    นําตาลเคยีว      

စိတ္     ကေတာ့  ခါး   တမာ 

sêiʔ      kə-dɔ́       kha   tə-mà 

ใจ       คาํปัจจยั         ขม      สะเดา 

ปากนนั นาํผงึ/นาํตาลเคียว ใจนนั สะเดาขม  

             (ปาก–ใจ), (นาํผงึ/นาํตาลเคียว–สะเดาขม) 

หมายถึง พดูจาอ่อนหวาน แต่ใจคิดร้าย 

ေန႔  ျမင္   ည     ေပ်ာက္ 

né   myìn     ñá       pyâuʔ 

กลางวนั เห็น   กลางคนื     หาย 

กลางวนัเห็น กลางคืนหาย                (กลางวนั–กลางคืน), (เห็น–หาย) 

หมายถึง เพิงเห็นกนัอยูห่ลดัๆ ก็มาด่วนตายจากไปเสียแลว้ 

 

3.2.3.2 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํทีมคีวามหมายตรงข้ามกนั 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีการใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนั สามารถ

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนัในตอน และการใชค้าํทีมีความหมายตรง

ขา้มกนันอกตอน ดงันี 

3.2.3.2.1 การใช้คาํทีมคีวามหมายตรงข้ามกันในตอน พบคาํทีมีความหมายตรง

ขา้มกนัเพียง 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้เช่น  

กลบัไปกลบัมา 

หมายถึง กลบักลอก, พลิกแพลง, ไม่แน่นอน         (ไป–มา) 

                                                             


คาํว่า ကေတာ့ /kə-dɔ́/ เป็นคาํปัจจัยกาํกบันามเพือเน้นนาม คือ ႏွဳတ္ /hnôuʔ/ ‘ปาก’ และ စိတ္ /sêiʔ/ ‘ใจ’ ในทีนีมี

ความหมายว่า ‘นนั’ 
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ขา้มวนัขา้มคนื 

หมายถึง เป็นระยะเวลานาน          (วนั–คืน) 

เขา้ด้ายเขา้เข็ม 

หมายถึง จวนจะเสร็จ ถา้ทาํผดิพลาดหรือมีอะไรมาขดัจงัหวะแมเ้พียง

เลก็นอ้ยก็เสียการ                         (ดา้ย–เข็ม) 

ถอยหน้าถอยหลงั 

หมายถึง ไม่รุดหนา้       (หนา้–หลงั) 

ผเีข้าผอีอก 

หมายถึง เดียวดีเดียวร้าย, ไม่คงที       (เขา้–ออก) 

ปลาใหญ่กินปลาเลก็ 

หมายถึง ประเทศหรือคนทีมีอาํนาจ หรือผูใ้หญ่ทีกดขีข่มเหงผูอ่้อน- 

แอหรือผูน้อ้ย            (ใหญ่–เลก็) 

ขึนเขาลงหว้ย 

หมายถึง ลาํบากสมบุกสมบนั, ไป (ใชใ้นความประชด)         (ขึน–ลง) 

ผอ่นหนักเป็นเบา 

หมายถึง ลดความรุนแรงลง, ลดหยอ่นลง     (หนกั–เบา) 

ศิษย์มีครู 

หมายถึง คนเก่งทีมีครูเก่ง         (ศิษย–์ครู) 

เลือกทีรักมกัทีชัง 

หมายถึง ลาํเอียง            (รัก–ชงั) 

นํานอ้ยแพไ้ฟ 

หมายถึง ฝ่ายขา้งนอ้ยยอ่มแพฝ่้ายขา้งมาก         (นาํ–ไฟ) 

ปากหวานกน้เปรียว 

หมายถึง พดูจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ                  (หวาน–เปรียว) 
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ต้นร้ายปลายดี 

หมายถึง ตอนแรกประพฤติตวัไม่ดี แต่ภายหลงักลบัสาํนึกตวัไดแ้ลว้

ประพฤติดีตลอดไป, ตอนตน้ไม่ดีไปดีเอาตอนหลงั     (ตน้–ปลาย), (ร้าย–ดี) 

ฟ้าสูงแผ่นดินตาํ 

หมายถึง รู้จกัปฏิบติัตนใหเ้หมาะกบับุคคล     (ฟ้า–แผน่ดิน), (สูง–ตาํ) 

หวานอมขมกลืน 

หมายถึง ตกอยู่ในฐานะทีจาํต้องยอมรับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจ

หรือไม่พอใจก็ตาม                (หวาน–ขม), (อม–กลืน) 

 

3.2.3.2.2 การใช้คําทีมีความหมายตรงข้ามกันนอกตอน พบคาํทีมีความหมาย

ตรงขา้มกนัเพียง 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้ดงันี 

กระเบืองจะเฟืองฟลูอย   นาํเตา้นอ้ยจะถอยจม 

หมายถึง เกิดเหตุอาเพศในบา้นเมือง คนชวัจะรุ่งเรือง คนดีจะตกอบั 

(ลอย–จม) 

ชัวเจ็ดที   ดีเจ็ดหน 

หมายถึง ทุกขสุ์ขยอ่มเกิดขึนสลบักนัไป            (ชวั–ดี) 

เข้าตามตรอก   ออกตามประตู 

หมายถึง ทาํตามธรรมเนียมในเรืองการสู่ขอ      (เขา้–ออก) 

คนรักเท่าผนืหนงั   คนชังเท่าผนืเสือ 

หมายถึง คนรักมีนอ้ย คนชงัมีมาก           (รัก–ชงั) 

ชายสามโบสถ ์  หญิงสามผวั 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมีสามีถึง 3 คน ใชพู้ด

เป็นเชิงตาํหนิว่า เป็นคนทีไม่น่าคบ, ใชพ้ดูตาํหนิเหยยีดหยามว่าเป็นหญิงไม่ดี                 (ชาย–หญิง) 

กลนืไม่เขา้    คายไม่ออก 

หมายถึง อยูใ่นฐานะลาํบากทีจะรับหรือปฏิเสธ หรือไม่รู้จะทาํอย่าง- 

ไรดี                   (กลืน–คาย), (เขา้–ออก) 
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ไมอ่้อนดดัง่าย  ไมแ้ก่ดดัยาก 

หมายถึง อบรมสั งสอนเด็กให้ประพฤติดีได้ง่ายกว่าอบรมสั งสอน

ผูใ้หญ่                      (อ่อน–แก่), (ง่าย–ยาก) 

คนในอยากออก  คนนอกอยากเขา้  

หมายถึง คนทีแต่งงานแลว้อยากจะกลบัไปเป็นโสด แต่คนทียงัไม่ได้

แต่งงานก็อยากมีชีวิตคู,่ ไม่พอใจภาวะทีเป็นอยู ่ขณะทีคนอืนตอ้งการจะมาอยูใ่นภาวะนนั 

(ใน–นอก), (ออก–เขา้) 

รักยาวใหบ้นั   รักสันใหต่้อ 

หมายถึง รักจะอยู่ดว้ยกนันานๆ ให้ตดัความคิดอาฆาตพยาบาทออก 

ไป รักจะอยูก่นัสนัๆ ใหคิ้ดอาฆาตพยาบาทเขา้ไว ้     (ยาว–สนั), (บนั–ต่อ) 

 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีการใชค้าํทีมีความหมายตรง

ขา้มกันเหมือนกัน เพือแสดงความเปรียบสิง 2 สิงทีมีลกัษณะตรงข้ามกัน สามารถแบ่งเป็น 2 

ลกัษณะ คือ การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนัในตอน และการใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนั

นอกตอน โดยสาํนวนเดียวอาจพบคาํทีมีความหมายตรงขา้มกนั 1 คู่หรือมากกว่า 1 คู่ก็ได ้

 

3.2.4 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมกีารใช้คาํสัมผสักนั  

จากการศึกษาลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยพบว่า ทงัสาํนวนพม่า

และสาํนวนไทยมีการใชค้าํสัมผสักนั สาํนวนจึงมีลกัษณะเป็นคาํคลอ้งจอง ทาํให้สาํนวนมีความ

ไพเราะและช่วยใหผู้ใ้ชส้าํนวนสามารถจดจาํสาํนวนไดง่้ายยงิขึน การใชค้าํสัมผสัพบในสาํนวนทีมี

เนือความตงัแต่ 1 ตอนขึนไป และพบใน 2 ลกัษณะ คือ การใชค้าํสัมผสัสระ และการใชค้าํสัมผสั

อกัษรซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี  

3.2.4.1 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 

กาํชยั ทองหล่อ (2533: 437) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าสมัผสัสระไวว้่า สัมผสัสระ 

คือ คาํคลอ้งจองทีมีสระและมาตราสะกดอยา่งเดียวกนั 

3.2.4.1.1 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีการใชค้าํสัมผสัสระ มีเนือความตงัแต่ 1–4 

ตอน ดงันี 
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3.2.4.1.1.1 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 1 ตอน 

จากการศึกษาพบว่าสาํนวนพม่าทีมีเนือความ 1 ตอน มีการใชค้าํสัมผสัใน

ตอนจาํนวนมาก ทังนี ผูว้ิจ ัยขอยกตัวอย่างพอสังเขปเท่านัน โดยคาํสัมผสัทีปรากฏจะสัมผสัใน

ตาํแหน่งทีแตกต่างกนั ดงันี 

ก. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 3  

 
ဆင္         သြား လွ်င္  လမ္း ျဖစ္ 

hsìn         ɵwa  hlyìn    lan  phyíʔ 
ชา้ง           ไป  ถา้ ถนน เป็น 

ถา้ชา้งไป เป็นถนน 

หมายถึง ทางทีชา้งเดินสามารถวางใจไดว้่าเป็นทางทีมนัคง, หากไม่มี

ถนนใหช้า้งเดินเปรียบเสมือนคาํสงัของผูที้มีอาํนาจทีบญัญติัไวแ้ละถือเป็นแนวปฏิบติัสืบทอดไป 

 

ข. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3, 4 หรือ 5  

 

ႏွဳတ္ခ်ိဳ     သွ်ိဳ  တစ္ ပါး 

hnôuʔ-chò        shò   tə- pa 

ปากหวาน     ความสาํเร็จ หนึง ประการ 

ปากหวาน สาํเร็จหนึงประการ 

หมายถึง ถา้ปากหวานทาํอะไรก็สาํเร็จ  

 

ဘ  မ်ိဳး     ဘုိး     တူ 

phá       myo            pho             tù 
พ่อ       เชือสาย  ปู่      เหมือน 
เหมือนปู่เชือสายพ่อ 
หมายถึง ลกูหลานยอ่มมีความประพฤติเหมือนบรรพบุรุษ 

 

မ   ေကာင္း      ေက်ာင္း ပုိ႔  

mə       kaun            caun          pó 
ไม่       ดี       วดั   ส่ง           
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ไม่ดี ส่งไปวดั 
หมายถึง ขา้วของเครืองใชใ้นบา้นทีไม่ดี นาํไปบริจาคถวายวดั, ลกูที

มีความประพฤติไม่ดี หากอยากใหว้่านอนสอนง่ายใหส่้งไปอยูที่วดั 

 

သားဦး    အရူး 

ɵa-ʔu      ʔə-yu   

ลกูคนแรก    คนบา้ 

ลกูคนแรก คนบา้ 

หมายถึง พ่อแม่ยอ่มรักลกูคนแรกเหมือนคนบา้, ลกูคนแรกบา้ๆบอๆ 

 

မွန ္          တာ ေျပာ သစၥာ 

hmàn          dà  pyɔ ɵíʔ-sà 

ความจริง   สิงที  พดู สจัจะ 

พดูความจริง มีสจัจะ 

หมายถึง ควรพดูแต่สิงทีเป็นความจริงและตงัอยูบ่นสจัจะ 

 

ค. พยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 4 หรือ 5 

 

စိတ္ ထား      တတ္  ျမတ္ 

sêiʔ  tha        táʔ     myáʔ 

ใจ  วาง      ทาํเป็น ประเสริฐ 

วางใจใหป้ระเสริฐ 

หมายถึง ถา้รักษาใจให้ตังมนัอยู่ในความดีงามได้ ก็จะได้รับแต่สิง

ประเสริฐ 

 

နဖူးစာ   ရြာလည ္

nə-phu-zà     ywà-lɛ̀ 

เนือคู่   หมุนหาไปรอบ 

เนือคู่ หมุนหาไปรอบ 



117 

หมายถึง ผูที้เคยสร้างบุญกุศลร่วมกัน เคยเป็นคู่กันมาก่อนย่อมไม่

แคลว้คลาดกนั 

 

ဇမၺဴဒိပ္       နိမိတ္ ထြန္း 

sə-bù-dêiʔ          nə-mêiʔ  thun 
ชมพทูวีป       นิมิต  ปรากฏ 

ชมพทูวีป ปรากฏในนิมิต 

หมายถึง ตอ้งใหค้วามสาํคญักบันิมิตหรือลางสงัหรณ์ 

 
မ   စား ရက္  ေလာက္      တက္ 

mə    sa  yɛ́ʔ  lâuʔ        tɛ́ʔ  

ไม่   กิน  กลา้ หนอน       ขึน 

ไม่กลา้กิน หนอนขึน 

หมายถึง อยา่เสียดายของบางอยา่งจนเกินควร  

 

ง. พยางคที์ 4 สมัผสักบัพยางคที์ 5 หรือ 7 

 
ေခါင္း တစ္ ရာ သား စား  

gaun  tə- yà  ɵa  sa  

หวั  หนึง ร้อย เนือ กิน 

กินเนือร้อยหวั 

หมายถึง ใหกิ้นสตัวเ์ลก็ๆ เช่น ปลาตวัเลก็ๆ กุง้ตวัเลก็ๆ จะไดป้ระหยดั

ค่าใชจ่้าย 

 

အဆင္းလွ  ဆန္း     လူ႔ေပါက္ပန္း 

ʔə-hsin-hlá   hsan      lù-pâuʔ-pan 

รูปลกัษณ์สวย แปลกเด่น สวยดอกแค 

รูปลกัษณ์สวยเด่น สวยดอกแค 

หมายถึง รูปร่างงาม แต่ความประพฤติและกิริยามารยาทไม่ดี 
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จ. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 4 และ 7 

 

၀စီေဘဒ       ထိ       တုိင္း ရွ 

wə-zì-bè-dá      thí          tain  shá  

คาํพดู       ถกู        ทุก             กระทบ 

คาํพดู กระทบทงัหมด 

หมายถึง ไม่ควรพดูกระทบผูอื้น เพราะอาจนาํผลเสียมาใหต้นเองได ้

 

ฉ. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 3, 4 และ 7 

 

ငါ     ႏွင္ ့     ငါ  သာ    ႏိွဳင္း          စရာ 

ŋà       hnîn      ŋà   ɵà      hnain             sə-yà 

ขา้     และ     ขา้  เท่านนั    เปรียบเทียบ   น่า 

ขา้และขา้เท่านนั น่าเปรียบเทียบ 

หมายถึง มีความทะนงตนมากจนเกินไป จึงมกันาํผูอื้นมาเปรียบเทียบ

กบัตน 

 

ช. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2, 3, 4 และ 7 

 

ဖုံးတုန္းလုံးတုန္း   တန္ေဆာင္မုန္း 

phoŋ-doŋ-loŋ-doŋ      də-hsàun-moŋ 

ขา้วออกรวง    พฤศจิกายน 

ขา้วออกรวงในเดือนพฤศจิกายน 

หมายถึง ในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนทีตน้ขา้วออกรวง 

 

ซ. พยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 4 และ 7 

 

ခ်စ္  ျခင္း     အစ   မ်က္စီ  က 

chíʔ  chin       ʔə-sá    myɛ́ʔ-sì   ká 

รัก  ความ      แรกเริม ดวงตา              จาก 

เริมตน้ของความรัก เริมจากดวงตา 
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หมายถึง ความรักความเมตตาตอ้งเริมจากการมอง 

 

မိန္းမ မာယာ       သဲ      ကုိး       ဖ်ာ 

mein-má  mà-yà         ɵɛ        ko         phyà 
ผูห้ญิง มารยา      ทราย      เกา้       เสือ  

มารยาหญิง ทรายเกา้ผนืเสือ 

หมายถึง ผูห้ญิงมีจริต เล่ห์กลมาก (เปรียบมารยาหญิงเท่ากบัเม็ดทราย

บนเสือถึงเกา้ผนื) 

 

ฌ. พยางคที์ 4 สมัผสักบัพยางคที์ 5, 6 และ 7 

 

လူပ်င္း    လုံ႔လ   တစ္ခဏ 

lù-pyin     lôŋ-lá    tə-khə-ná 

คนขีเกียจ    ความเพียร  เพียงชวัครู่  

ความเพียรของคนขีเกียจ เพียงชวัครู่ 

หมายถึง คนทีเกียจคร้าน หากมีความเพียรพยายามก็เป็นความพยายาม

เพียงชวัขณะ 

 

3.2.4.1.1.2 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 2 ตอน 

จากการศึกษาพบว่าสํานวนพม่าทีมีเนือความ 2 ตอน มีการใช้คาํสัมผสั

ระหว่างตอนเป็นจาํนวนมาก ทงันี ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างพอสังเขปเท่านัน ลกัษณะการใชค้าํสัมผสัที

พบคือ พยางคสุ์ดทา้ยของคาํในตอนหนา้จะส่งสมัผสัไปยงัพยางคใ์ดพยางคห์นึงของตอนหลงั ดงันี 

ก. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 1 ของตอนที 2 เช่น 

 

ေၾကာက္  လြဲ    ရဲ  မင္း    ျဖစ္ 

câuʔ    lwɛ     yɛ    min      phyíʔ 

กลวั  ผดิพลาด  กลา้  กษตัริย ์    เป็น 

กลวั ผดิพลาด กลา้ เป็นกษตัริย ์        

หมายถึง ถา้กลวัจะพลาดโอกาส เสียประโยชน์บางอย่างไป แต่หากมี

ความเสียสละและความกลา้หาญก็สามารถเป็นกษตัริยไ์ด ้
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ေစ    သည့္   ကၽြန္   ထြန ္   သည့္   ႏြား 

zè      ɵí    cùn     thùn      ɵí    nwa 

ใชง้าน ที   ทาส  ไถคราด    ที   ววั 

ทาสทีใชง้าน ววัทีไถคราด 

หมายถึง เป็นคนตอ้งปฏิบติังานอยา่งนอบนอ้มและแข็งขนั  

 

ေႏြ   ထေနာင္း     ေဆာင္း မန္က်ည္း 

nwè    thə-naun        hsaun   mə-ji  

ร้อน  กระถินพิมาน      หนาว  มะขาม 

ฤดูร้อน กระถินพิมาน ฤดูหนาว มะขาม 

หมายถึง ในฤดูร้อน กิงกา้นของตน้กระถินพิมานจะสะพรังไปดว้ยใบ 

ส่วนในฤดูหนาว กิงกา้นของตน้มะขามจะสะพรังไปดว้ยใบทีแผกิ่งใหร่้มเงา 

 

ข. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2 ของตอนที 2 เช่น 

 
ဆင္းရ ဲ တစ္ ခါ   ခ်မ္းသာ     တစ ္     လွည့္ 

hsìn-yɛ  tə- khà     chan-ɵà      tə-      hlɛ́ 
ยากจน หนึง ครา   รํารวย     หนึง      รอบ 

ยากจนหนึงครา รํารวยหนึงรอบ 

หมายถึง ทุกขสุ์ขยอ่มเกิดขึนสลบักนัไป 

 

တစ္ မိ ေပါက္   တစ္ ေယာက္    ထြန္း 

tə-  mí  pâuʔ     tə- yâuʔ     thun  

หนึง แม่ คลอด   หนึง คน    โดดเด่น 

คลอดจากแม่คนหนึง โดดเด่นหนึงคน 

หมายถึง ในบรรดาลกูทีคลอดจากแม่คนหนึงนัน ย่อมมีลูกหนึงคนที

ปรากฏโดดเด่นออกมา (ทงัในทางทีดีและไม่ดี) 
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တစ္ ေကာင္    ၾကြက္   တစ္ မ်က္ႏွာ 

tə-  kàun     cwɛ́ʔ    tə- myɛ́ʔ-hnà 

หนึง ตวั    หนู   หนึง หนา้ 

หนูหนึงตวั หนึงหนา้ 

หมายถึง คนทีไร้พ่อแม่ญาติพีน้องย่อมรู้สึกโดดเดียว เพราะไม่มีที

พึงพา 

 

ค. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 3 ของตอนที 2 เช่น 

 

ကုသုိလ္ လည္း    ရ      ၀မ္း       လည္း ၀ 

kú-ɵò  lɛ      yá         wan          lɛ   wá    

กุศล ก็    ได ้      ทอ้ง         ก็  อิม 

กุศลก็ได ้ทอ้งก็อิม 

หมายถึง การทาํงานบางอยา่ง (งานทีทาํดว้ยกุศลกรรม) นอกจากจะ

สามารถหาเลียงปากเลียงทอ้งไดแ้ลว้ ยงัไดกุ้ศลอีกดว้ย 

 

စား       လွ်င္        အသား      အိပ္     လွ်င္       အား 

sa         hlyìn        ʔə-ɵa        ʔêiʔ       hlyìn      ʔa 

กิน       ถา้            เนือ      นอน      ถา้       กาํลงั 

ถา้กินมีเนือ ถา้นอนมีกาํลงั 

หมายถึง ถา้กินเยอะๆ ก็จะมีเนือมีหนงั ถา้นอนอิมก็จะมีพละกาํลงั 

 

တမာ လည္း ႏု     ေက်း       လည္း ဥ 

tə-mà  lɛ̀  nú       ce         lɛ̀   ʔú 

สะเดา ก็ อ่อน     นกแกว้      ก็  ไข่ 

สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่ 

หมายถึง ในเดือนกุมภาพนัธ์ ต้นสะเดาจะแตกใบอ่อนซึงเป็นเวลา

เดียวกนักบัช่วงเวลาทีนกแกว้วางไข่ 
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ง. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 4 ของตอนที 2 เช่น 

 

မ       သိ  လွ်င္    ေမး      မ      စင္   လွ်င္      ေဆး 
mə-    ɵí   hlyìn       me         mə-   sìn         hlyìn       hse 

ไม่      รู้        ถา้   ถาม      ไม่    หมดจด    ถา้    ลา้ง 

ถา้ไม่รู้ ใหถ้าม ถา้ไม่หมดจด ใหล้า้ง 

หมายถึง ถา้ไม่รู้ใหถ้ามจึงจะไดค้วามรู้ ถา้มีภาระใหรี้บสะสาง 

 

သမီး တစ္ ေကာင္          ႏြား တစ္    ေထာင္ 

ɵə-mi  tə- kàun              nwa  tə-     thàun 

ลกูสาว หนึง ตวัคน           ววั  หนึง          พนั 

ลกูสาวหนึงตวัคน ววัหนึงพนั 

หมายถึง สาวโสดหนึงคนดูแลยากเสมือนการดูแลฝงูววัเป็นพนัตัว 

การมีลกูสาวจึงเป็นภาระหนกั 

 

ေပ         ျဖစ္        လွ်င္       ခံ   တူ       ျဖစ္      လွ်င္      ႏွံ 

pè           phyíʔ       hlyìn       khàn      tù         phyíʔ    hlyìn      hnàn 

ใบลาน    เป็น        ถา้         รองรับ   คอ้น    เป็น      ถา้          ตี   

ถา้เป็นใบลานตอ้งรองรับ ถา้เป็นคอ้นตอ้งตี   

หมายถึง ใชค้นใหเ้หมาะสมกบังานและโอกาส 

 

จ. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 5 ของตอนที 2 เช่น 

 
ခ်စ္          ေသာ္ကား     သကာ   မုန္း    ေသာ္ကား    တမာ 

chíʔ         ɵɔ-̀ka       ɵə-kà     moŋ        ɵɔ̀-ka          tə-mà 

รัก           เมือ     นาํตาลเคียว   เกลียด      เมือ            สะเดา 

เมือรัก นาํตาลเคียว เมือเกลียด สะเดา    

หมายถึง ยามรักคาํพูดคาํจาก็อ่อนหวาน แต่ยามเกลียดนันคาํพูดขม

เหมือนสะเดา 
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ေလာဘ   ၾကီး     လွ်င္    ခၽြဲ     ေဒါသ     ၾကီး     လွ်င္     ဆဲ 

lɔ-bá        ci        hlyìn    chwɛ    dɔ-ɵá      ci         hlyìn    hsɛ  

โลภ         มาก    หาก      ออดออ้น  โทสะ     มาก     หาก      ด่า 

หากโลภมาก ออดออ้น หากมีโทสะมาก ด่า 

หมายถึง คนทีโลภมาก วาจามกัจะอ่อนหวาน คนทีมีโทสะมาก วาจา

มกัจะหยาบคาย 

 

သုံး    တတ္       လွ်င္    ေဆး      မ      သုံး     တတ္    လွ်င္   ေဘး 

ɵoŋ    táʔ            hlyìn    hse         mə-   ɵoŋ      táʔ       hlyìn   be 

ใช ้     สามารถ   ถา้        ยา          ไม่     ใช ้  สามารถ   หาก   อนัตราย 

ถา้ใชเ้ป็นก็เป็นยา ถา้ใชไ้ม่เป็นก็เป็นอนัตราย 

หมายถึง สิงทีมีทงัคุณและโทษ มีผลทงัทางบวกและลบ 

 

ฉ. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 6 ของตอนที 2 เช่น 

 

ၾကည့္    တတ္   လွ်င္     ဘာ၀နာ       မ     ၾကည့္  တတ္  လွ်င္   တဏွာ 

cí           táʔ     hlyìn    bà-wə-nà     mə-   cí        táʔ     hlyìn  tə-hnà 
ดู           มกัจะ   ถา้        ภาวนา         ไม่     ดู        มกัจะ  ถา้      ตณัหา 

ถา้ดู ภาวนา ถา้ไม่ดู ตณัหา 

หมายถึง หากนาํธรรมะมาพิจารณาจิตใจยอ่มเกิดการเจริญภาวนา แต่

หากไม่นาํมาพิจารณาก็จะมีแต่ตณัหา 

 

ႏွဳတ္     ကေတာ့  ပ်ား       သကာ       စိတ္   ကေတာ့   ခါး     တမာ 

hnôuʔ   kə-dɔ́      pya     ɵə-kà        sêiʔ    kə-dɔ́     kha    tə-mà 

ปาก     นนั          นาํผงึ    นาํตาลเคียว      ใจ      นนั         ขม     สะเดา 

ปากนนั นาํผงึ/นาํตาลเคียว ใจนนั สะเดาขม  

หมายถึง พดูจาอ่อนหวาน แต่ใจคิดร้าย 
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လာ    လုိ        အနီး       ကေလး        မ       လာ   လုိ    ခရီးေ၀း 

là        lò         ʔə-ni       kə-le             mə-    là      lò      kə-yi-we 

มา     อยาก     ใกล ้      นิดเดียว        ไม่     มา    อยาก   เดินทางไกล 

อยากมา ใกลนิ้ดเดียว ไม่อยากมา เดินทางไกล 

หมายถึง เมือรักกนัก็อยากพบเจอ แมร้ะยะทางไกลก็คิดว่าใกล ้เมือ

เกลียดกนัก็ไม่อยากเห็นหนา้ แมร้ะยะทางแค่ใกล้ๆ  ก็คิดว่าไกลเหลือเกิน 

 

ช. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 7 ของตอนที 2 เช่น 

ဥစၥာ      ဟူသည ္      မ်က္လွည့္        မ်ိဳး   

ʔôuʔ-sà              hù ɵì            myɛ́ʔ hlɛ́          myo    

ทรัพยส์มบติั     อนัว่า           มายากล          ชนิด  

ပညာ                ဟူသည ္      ျမတ္            ေရႊ          အိုး 

pyìn-ñà             hù ɵì          myáʔ           shwè       ʔo 

ปัญญา              อนัว่า          ประเสริฐ     ทอง        หมอ้ 

ทรัพยส์มบติัคือมายากลชนิดหนึง ปัญญาคือหมอ้ทองอนัประเสริฐ 

หมายถึง มีปัญญาดีกวา่มีทรัพย ์ 

ေရွးက     ၀ိပါက္  ခုနစ္  ရက္   

she-ká      wí-bɛ́ʔ  khwə-nə- yɛ́ʔ      

แต่ก่อน     วิบาก   เจ็ด  วนั 

ကာလ     ၀ိပါက္  ေနာက္ပိုးတက္ 

kà-lá      wí-bɛ́ʔ    nâuʔ-po-tɛ́ʔ 

กาล     วิบาก  ตือตามมา 

วิบากกรรมแต่หนหลงั เจ็ดวนั กาลวิบาก ตือตามมา 

หมายถึง  วิบากกรรมแต่หนหลงัจะสนองในเจ็ดวนั แต่วิบากกรรมใน

ปัจจุบนัจะติดตามมาในวนัขา้งหนา้ 
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ซ. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 8 ของตอนที 2 เช่น 

ကုန ္ ရွံဳး   လွ်င္     တစ ္    ေခါက္  

kòŋ  shoŋ     hlyìn      tə-     khâuʔ    

สินคา้ ขาดทุน    ถา้      หนึง     ครัง  

လင ္  ကုန ္   ရွံဳး     လွ်င္     တစ ္ သက္   လုံး        ေမွာက္ 

lìn      kòŋ     shoŋ      hlyìn    tə- ɵɛ́ʔ      loŋ        hmâuʔ 

ผวั     สินคา้   ขาดทุน   ถา้     หนึง   ชีวิต   ทงัหมด  พลาดพลงั 

ถา้คา้ขายขาดทุน ครังเดียว ถา้ผวั(เลือกผดิ)ขาดทุน(พลาดพลงั)ทงัชีวิต 

หมายถึง การค้าขายหากขาดทุนเพียงครังเดียวยงัสามารถหากาํไร

กลบัมาได ้แต่การเลือกคู่ครอง หากเลือกผดิจะตอ้งทนทุกขไ์ปทงัชีวิต 

 

3.2.4.1.1.3 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 3 ตอน 

จากการศึกษาพบว่าสํานวนพม่าทีมีเนือความ 3 ตอน ปรากฏคาํสัมผสัใน

ตาํแหน่งทีแตกต่างกนั ดงันี 

ก. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 2 สมัผสักบัพยางคที์ 4 และ 5 ของตอนที 3  

တစ္    မူး      ရ       လုိ႔   တစ္      ပဲ        လွဴ  

tə-      mu      yá        ló     tə-         pɛ        hlù    

หนึง   ม ู ได ้       คาํปัจจยั  หนึง แป      บริจาค  

 

တုိ႔     ရွမ္း      ေတာင္သူ    တူ         ႏိုင္ ရုိး လား 

dó       shan     tàun-ɵù       tù            nàin  yo  la 

พวก    ฉาน     ชาวเขา        เหมือน   สามารถ ซือ ไหม, หรือ 

ไดรั้บหนึงม ูบริจาคหนึงแป จะมีใครเหมือนชาวฉานหรือไม่ 

หมายถึง ชาวฉาน (ရွမ္း /shan/) ชอบทาํบุญทาํทานมาก หากไดเ้งินมา

ก็จะนาํเงินจาํนวนถึงครึงหนึงของเงินทีไดม้านนัเพือใชส้าํหรับทาํบุญ เป็นศรัทธาของชาวฉานทีไม่

มีผูใ้ดเหมือน    
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ข. พยางค์สุดทา้ยของตอนที 1 สัมผสักบัพยางค์ที 1 ของตอนที 2 และ

พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 2 สมัผสักบัพยางคที์ 2 ของตอนที 3  

 

မုန္း  လွ်င္  အျပစ္   ခ်စ္ လွ်င္  အက်ိဳး 

môŋ  hlyìn    ʔə-pyíʔ   chíʔ  hlyìn    ʔə-co 

เกลียด หาก ความผดิ รัก หาก  ประโยชน์ 

 
ျမတ္ႏိုး လွ်င္  သဒၶါ 

myáʔ-no  hlyìn    ɵə-dà 

เทิดทูน  หาก ศรัทธา 

หากเกลียด ความผดิ หากรัก ประโยชน์ หากเทิดทูน ศรัทธา 
หมายถึง คนเรานนัเมือเกลียดจะเห็นแต่ความผิดของกนัและกนั เมือ

รักจะเห็นแต่ความดี และเมือเกิดความเทิดทูนก็จะเกิดความศรัทธา 

 

ျမင္း  အုန္းခြ ံ   ကၽြန္     ကုလား  

myin    ʔoŋ-gùn   cùn       kə-la      

มา้  (สี)เปลือกมะพร้าว  ทาส     แขก  

 
မယား  ေတာသူ 
mə-ya tɔ-ɵù 

เมีย  ชาวป่า  

มา้ (สี)เปลือกมะพร้าว ทาส แขก เมีย ชาวป่า 

หมายถึง มา้หากมีสีเปลือกมะพร้าวจะดีทีสุด ทาสหากเป็นแขกจะดี

ทีสุด หากหาเมียใหห้าชาวป่าจะดีทีสุด เพราะมีความอดทนและซือสตัย ์
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ค. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางค์สุดทา้ยของตอนที 2 และ

พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 2 สมัผสักบัพยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 3 

 

မႏၱေလး  စကား  ရန္ကုန္  အၾကြား      

man-də-le  zə-ga  yàn-gòŋ  ʔə-cwa       

มณัฑะเลย ์  ภาษา  ยา่งกุง้  โออ้วด       

ေမာ္လျမိဳင္        အစား 
mɔ ̀-lə-myàin    ʔə-sa 

เมาะลาํไย      อาหาร 

มณัฑะเลย ์ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะลาํไย อาหาร 

หมายถึง คนมณัฑะเลยเ์ป็นคนใชค้าํพดูเก่ง (มีฝีปากดี) คนยา่งกุง้ ชอบ

วางท่าและโออ้วด ส่วนคนเมาะลาํไยเป็นคนทีทาํอาหารไดร้สชาติดีและมีชือเสียงเรืองอาหาร 
 

ง. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สัมผสักบัพยางค์สุดทา้ยของตอนที 2 และ

พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 2 สมัผสักบัพยางคที์ 2, 4 หรือ 5 ของตอนที 3  

 
အသား      တြင္  ၀က္       အသီး         တြင ္ သရက္  

ʔə-ɵa         dwìn wɛ́ʔ        ʔə-ɵi           dwìn ɵə-yɛ́ʔ    

เนือ           บรรดา เนือหม ู       ผลไม ้         บรรดา มะม่วง 
   
 
အရြက္        တြင ္   လက္ဖက္ 
ʔə-ywɛ́ʔ      dwìn    lə-phɛ́ʔ 

ใบไม ้         บรรดา   ใบชา  

ในบรรดาเนือ เนือหม ูในบรรดาผลไม ้มะม่วง ในบรรดาใบไม ้ใบชา 

หมายถึง ในบรรดาเนือทงัหลาย เนือหมูมีรสชาติดีทีสุด ในบรรดาผล 

ไมท้งัหลาย มะม่วงมีรสชาติดีทีสุด ในบรรดาใบไมท้งัหลาย ใบชามีรสชาติดีทีสุด 
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ဘုရား မ တင္       နတ္        မ       ၀င္   

phə-ya  mə tìn          náʔ          mə       wìn     

พระ  ไม่ ถวาย       นตั        ไม่       เขา้  

 
လူ    တြင ္      ဆယ္     ပြင့္      ပန္း 
lù      dwìn        hsɛ̀        pwîn    pan 

คน     บรรดา     สิบ        บาน      ดอกไม ้

ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายพระ ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายนตั สิบดอกไมบ้าน 

หมายถึง คาํว่า ပန္းဆယ္မ်ိဳး (/pan-hsɛ̀-myo/) ไม่ไดห้มายถึง ดอกไม ้

10 ชนิด แต่ในสาํนวนนีมีความหมายว่า ช่างสิบหมู่ของพม่า (ပန္းဆယ္မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-myo/) เป็นช่างที

มีความรู้ดา้นหตัถศิลป์และศิลปะชนัสูงของพม่า 

 

จ. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 2 สมัผสักบัพยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 3  

ၾကီးသူ   ကုိ

   ရုိေသ    

ci-ɵù     kò     yò-ɵè       

ผูใ้หญ่    คาํวิภตัติ เคารพนบัถือ   

ရြယ္တူ   ကုိ  ေလးစား 

ywɛ̀-tù     kò     le-sa    

วยัเดียวกนั    คาํวิภตัติ เคารพ 

ငယ္သူ   ကုိ  သနား 

ŋɛ̀-ɵù     kò     ɵə-na 

ผูน้อ้ย    คาํวิภตัติ เอน็ด ู

ผูใ้หญ่ เคารพนบัถือ วยัเดียวกนั เคารพ ผูน้อ้ย เอน็ด ู

หมายถึง หากเป็นผูที้อาวุโสกว่าตนต้องเคารพนับถือ หากเป็นผูที้มี

อายรุุ่นราวคราวเดียวกนัตอ้งใหค้วามเคารพ หากเป็นผูด้อ้ยอาวุโสกว่าควรใหค้วามเอน็ดูสงสาร 

 

                                                             


คาํว่า ကို /kò/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบัคาํนามทีเป็นกรรมของประโยค คือ ၾကီးသူ /ci-ɵù/ ‘ผูใ้หญ่’, ရြယ္တူ /ywɛ̀-tù/  

‘วยัเดียวกนั’ และ ငယ္သ ူ/ŋɛ ̀-ɵù/ ‘ผูน้อ้ย’  



129 

ฉ. พยางค์สุดทา้ยของตอนที 1 สัมผสักบัพยางค์ที 3 และ 5 ของตอนที 2 

และพยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3 และ 5 ของตอนที 3  

ရွင ္ ကုိ

               ဖ်က္  ဓဇဂ္  

shìn  kò           phyɛ́ʔ  də-zɛ́ʔ    

พระ คาํวิภตัติ         เสีย ธชคัคสูตร 

      

လူ  ကုိ        ဖ်က္  အရက္ 

lù   kò           phyɛ́ʔ    ʔə-yɛ́ʔ    

คน  คาํวิภตัติ        เสีย เหลา้ 

 

ဓား  ကုိ       ဖ်က္  ၀ါးမ်က္ 

da   kò         phyɛ́ʔ    wa-myɛ́ʔ 

มีดดาบ       คาํวิภตัติ       เสีย   ตาไมไ้ผ ่

พระเสียเพราะธชคัคสูตร คนเสียเพราะเหลา้ มีดดาบเสียเพราะตาไมไ้ผ ่

หมายถึง พระเณรเสียหายเพราะธชคัคสูตร คนเสียหายเพราะเหลา้   

มีดดาบเสียหายเพราะตาไมไ้ผ ่

 

ช. พยางค์สุดทา้ยของตอนที 1 สัมผสักบัพยางค์ที 3 ของตอนที 2 และ

พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 2 สมัผสักบัพยางคที์ 6 ของตอนที 3  

ေယာက္်ား တံခြန္       လူရည္       မြန္        က


 

yâuʔ-ca  də-gùn      lù-yì         mùn         ká    

ผูช้าย ธงสาย     ฝีปากดี      ประเสริฐ คาํวิภตัติ    

 

ေကာင္းကင္   တမြတ္    ၾကယ္        ကုိ


  ဆြတ္    လည္း  

kaun-kìn    tə-mûʔ     cɛ̀           kò   hsûʔ      lɛ    

ทอ้งฟ้า   มน      ดวงดาว     คาํวภิตัติ      ปลิด     ก็      

                                                             


คาํว่า ကို /kò/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบัคาํนามทีเป็นกรรมของประโยค คือ ရွင္ /shin/ ‘พระ’, လူ /lù/ ‘คน’ และ ဓား /da/  

‘มีดดาบ’ 


คาํว่า က /ká/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบันามเพือเนน้นาม คือ လူရည္ /lù-yì/ ‘คนฝีปากดี (มีอธัยาศยั)’ 


คาํว่า ကို /kò/ เป็นคาํวิภตัติกาํกบัคาํนามทีเป็นกรรมของประโยค คือ ၾကယ္ /cɛ̀/ ‘ดวงดาว’ 
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မလြတ္ စတမ္း       ရ       ျမဲ        လမ္း 

mə-lûʔ  zə-dan     yá      myɛ      lan 

ไม่หลุด สญัญา     ได ้     เสมอ    หนทาง 

ผูช้าย(ตอ้งอยู่บน)ยอดธงสาย คนต้องมีอธัยาศยั ท้องฟ้ามนก็ปลิด

ดวงดาว ไม่หลุดพน้คาํสญัญา ยอ่มไดห้นทาง 

หมายถึง ความพยายามของผูช้ายไม่มีทีสินสุด  

 

3.2.4.1.1.3 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 4 ตอน 

จากการศึกษาพบว่าสํานวนพม่าทีมีเนือความ 4 ตอน ปรากฏคาํสัมผสัใน

ตาํแหน่งทีแตกต่างกนั ดงันี 

ก. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สัมผสักบัพยางค์ที 2 ของตอนที 2 พยางค์

สุดทา้ยของตอนที 2 สัมผสักบัพยางค์ที 2 ของตอนที 3 และพยางค์สุดทา้ยของตอนที 3 สัมผสักบั

พยางคที์ 4 ของตอนที 4 

ေဆြ ေကာင္း        လွ်င္ တစ္       စလယ္ 

hswè  kaun          hlyìn    tə-        sə-lɛ̀    

เพือน ดี        คาํปัจจยั      หนึง        สะแหล่ 

 

မ်ိဳး  ၾကြယ္        လွ်င္ တစ္       စေလာင္း 

myo  cwɛ̀               hlyìn tə-        sə-laun    

ญาติ รวย         คาํปัจจยั    หนึง        สะลาว 

 

ဘူး  ေကာင္း         မွ  စင္        ခံ 

bu   kaun            hmá    sìn          khàn    

นาํเตา้ ดี           คาํวิภตัติ หา้งร้าน         รองรับ 

 

လင္ ေကာင္း         မွ  စံ        ရ 

lìn   kaun           hmá    sàn          yá 

ผวั  ดี          คาํวิภตัติ เสวยสุข         ได ้

ถา้เพือนดี หนึงสะแหล่ ถา้ญาติรวย หนึงสะลาว ถา้นาํเตา้ดี ห้างร้าน

รองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 
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หมายถึง ถา้มีญาติมิตรดีอย่างน้อยความเป็นอยู่ก็ไม่ขดัสน ถา้ไดผ้วัดี 

ตนก็ไดเ้สวยสุข 

 

ข. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สัมผสักบัพยางค์ที 3 ของตอนที 2 พยางค์

สุดทา้ยของตอนที 2 สมัผสักบัพยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 4 และพยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 3 สัมผสักบั

พยางคที์ 3 ของตอนที 4 

 

သိ    သာ        သိ   ေစ      မ        ျမင္      ေစ       ႏွင့္

 

ɵí      ɵà             ɵí   sè             mə-     myìn     sè         hnîn    

รู้       เท่านนั     รู้        ขอให ้     (อยา่)    เห็น      ขอให ้  คาํปัจจยั   

 

ျမင္      သာ        ျမင္      ေစ   မ       သိ     ေစ       ႏွင့္ 

myìn     ɵà          myìn     sè   mə      ɵí       sè         hnîn    

เห็น      เท่านนั   เห็น       ขอให ้         (อยา่)   รู้        ขอให ้  คาํปัจจยั 

ขอใหเ้พียงแต่รู้ ขอใหอ้ยา่เห็น ขอใหเ้พียงแต่เห็น ขอใหอ้ย่ารู้ 

หมายถึง แมจ้ะรู้จะเห็นแต่ก็ควรทาํเป็นไม่รู้ไม่เห็นบา้ง 

 

3.2.4.1.2 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีการใชค้าํสัมผสัสระ มีเนือความ 1–2 ตอน 

ดงันี 

3.2.4.1.2.1 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 1 ตอน 

จากการศึกษาพบว่าสาํนวนไทยทีมีเนือความ 1 ตอน ปรากฏคาํสมัผสัสระใน

ตาํแหน่งทีแตกต่างกนั ดงันี 

ก. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2  

 

ไข่ในหิน 

หมายถึง ของทีตอ้งระมดัระวงัทะนุถนอมอยา่งยงิ 

                                                             


คาํว่า မ…ႏွင့္ /mə…hnîn/ เป็นปัจจยัทีแสดงความหมายปฏิเสธ มีความหมายว่า ‘อย่า’ 
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บา้หา้ร้อยจาํพวก 

หมายถึง บา้มากมายหลายประเภท 

 

ศิษยคิ์ดลา้งครู 

หมายถึง ศิษยเ์นรคุณทีมุ่งคิดจะทาํลายลา้งครูบาอาจารย ์

 

หนอนบ่อนไส ้

หมายถึง ฝ่ายตรงขา้มทีเขา้มาทาํทีเป็นพวกเพือบ่อนทาํลาย 

 

ข. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 4  

 

ขีแพช้วนตี 

หมายถึง แพต้ามกติกาแลว้ยงัไม่ยอมรับว่าแพ ้จะเอาชนะดว้ยกาํลงั, 

แพแ้ลว้พาล 

 

ค. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 4 และพยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3 

 

ไปลามาไหว ้

หมายถึง เมือไปก็ไหวล้า เมือมาถึงก็ไหวแ้สดงความเคารพ 

 

ง. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3 

 

บุญทาํกรรมแต่ง 

หมายถึง บุญหรือบาปทีทาํไวใ้นชาติก่อนเป็นเหตุทาํใหรู้ปร่างหนา้ตา

หรือชีวิตของคนเราในชาตินีสวยงาม ดี ชวั เป็นตน้ 
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กระต่ายหมายจนัทร์ 

หมายถึง ผูช้ายหมายปองผูห้ญิงทีมีฐานะดีกว่า 

 

ขา้วแดงแกงร้อน 

หมายถึง บุญคุณ 

 

จ. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3, 4 หรือ 5 

 

ดูตามา้ตาเรือ 

หมายถึง มีความรอบคอบระมดัระวงั (มกัใชใ้นความปฏิเสธ) 

 

ไม่มีปีมีขลุ่ย 

หมายถึง ไม่มีเคา้ 

 

บุญมาวาสนาส่ง 

หมายถึง เมือมีบุญ อาํนาจวาสนาก็มาเอง 

 

ฉ. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3 และพยางคที์ 4 สมัผสักบัพยางคที์ 6 

 

นินทากาเลเหมือนเทนาํ 

หมายถึง คาํติเตียนลบัหลงัเป็นสิงทีคนเราหนีไม่พน้ 

 

ช. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 4 

 

ของหายตะพายบาป 

หมายถึง ของหายหรือเขา้ใจว่าหายแลว้เทียวโทษผูอื้น 
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บา้นแตกสาแหรกขาด 

หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนในครอบครัวหรือในบา้นเมืองอยา่ง

ร้ายแรงถึงทาํใหต้อ้งกระจดักระจายพลดัพรากกนั 

 

ผดัวนัประกนัพรุ่ง 

หมายถึง ขอเลือนเวลาออกไปครังแลว้ครังเล่า 

 

พดูดีเป็นศรีแก่ปาก 

หมายถึง พดูดีเป็นทีนิยมชมชอบ 

 

ซ. พยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 4 

 

หวักระไดไม่แหง้ 

หมายถึง มีแขกมาเยยีมเยอืนอยูเ่สมอ  

 

ปากไม่สินกลินนาํนม 

หมายถึง ยงัเป็นเด็ก 

 

ไม่เหลือบ่ากว่าแรง 

หมายถึง ไม่เกินความสามารถทีจะทาํได ้

 

ฌ. พยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 5 

 

แมลงเม่าบินเขา้กองไฟ 

หมายถึง คนจาํนวนมากทีพากนัเขา้ไปหาทีตายหรือทีหายนะอย่างโง่

เขลา 
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ตามใจปากลาํบากทอ้ง 

หมายถึง เห็นแก่กินมกัจะเดือดร้อน 

 

ทาํนาบนหลงัคน 

หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขดูรีดผูอื้น 

 

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง 

หมายถึง ตาํหนิผูอื้นเรืองใดแลว้ตนก็กลบัทาํในเรืองนนัเสียเอง 

 

ญ. พยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 6 หรือ 7 

 

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น 

หมายถึง การไดย้นิไดฟั้งจากผูอื้นหลายๆ คนก็ไม่เท่ากบัพบเห็นดว้ย

ตนเอง 

 

สิบพ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลียง 

หมายถึง อาชีพคา้ขายสูรั้บราชการไม่ได ้

 

ฎ. พยางคที์ 4 สมัผสักบัพยางคที์ 5 

 

พดูเป็นนาํไหลไฟดบั 

หมายถึง พดูคล่องเหลือเกิน 

 

ฏ. พยางคที์ 5 สมัผสักบัพยางคที์ 6 หรือ 7 

 

รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี 
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หมายถึง รู้เท่าทนัเหตุการณ์ สามารถรักษาตวัใหพ้น้อนัตรายได ้ 

 

เดินตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั 

หมายถึง ประพฤติตามอยา่งผูมี้ประสบการณ์ยอ่มปลอดภยั 

 

3.2.4.1.2.2 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํสัมผสัสระ 2 ตอน 

จากการศึกษาพบว่าสาํนวนไทยทีมีเนือความ 2 ตอน ปรากฏคาํสมัผสัสระใน

ตาํแหน่งทีแตกต่างกนั โดยลกัษณะการใชค้าํสมัผสัทีพบ คือ พยางคสุ์ดทา้ยของคาํในตอนหน้าจะส่ง

สมัผสัไปยงัพยางคใ์ดพยางคห์นึงของตอนหลงั ดงันี 

ก. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 1 ของตอนที 2 

 

ขา้พึงเจา้    บ่าวพึงนาย 

หมายถึง ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่ 

 

ชวัเจ็ดที    ดีเจ็ดหน 

หมายถึง ทุกขสุ์ขยอ่มเกิดขึนสลบักนัไป 

 

นาํพึงเรือ    เสือพึงป่า 

หมายถึง การพึงพาอาศยักนั 

 

บวัไม่ชาํ    นาํไม่ขุ่น 

หมายถึง รู้จกัผอ่นปรนเขา้หากนั มิใหก้ระทบกระเทือนใจกนั,  

รู้จกัถนอมนาํใจไม่ใหขุ้่นเคืองกนั 

 

หวานเป็นลม   ขมเป็นยา 

หมายถึง คาํชมมกัไร้สาระ ทาํใหลื้มตวัขาดสติ แต่คาํติมกัเป็น 

ปรโยชน์ ทาํใหไ้ดคิ้ด 
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ข. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2 ของตอนที 2  

 

คนรักเท่าผนืหนงั   คนชงัเท่าผนืเสือ 

หมายถึง คนรักมีนอ้ย คนชงัมีมาก 

 

ความรู้ท่วมหวั   เอาตวัไม่รอด 

หมายถึง มีความรู้มากแต่ไม่รู้จกัใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน ์

 

คนในอยากออก   คนนอกอยากเขา้ 

หมายถึง คนทีแต่งงานแลว้อยากจะกลบัไปเป็นโสด แต่คนทียงัไม่ได้

แต่งงานก็อยากมีชีวิตคู,่ ไม่พอใจภาวะทีเป็นอยู ่ขณะทีคนอืนตอ้งการจะมาอยูใ่นภาวะนนั 

 

คบัทีอยูไ่ด ้   คบัใจอยูย่าก 

หมายถึง ทีอยูแ่มจ้ะคบัแคบก็อยูไ่ดถ้า้สบายใจ แต่ถา้อึดอดัใจ ทีอยูจ่ะ

กวา้งขวางใหญ่โตอยา่งไรก็อยูไ่ม่ได ้

 

นาํท่วมทุ่ง    ผกับุง้โหรงเหรง 

หมายถึง พดูมากแต่ไดเ้นือหาสาระนอ้ย 

 

ค. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 3 ของตอนที 2 

 

นาํตาลใกลม้ด   ใครจะอดได ้

หมายถึง ชายหญิงทีใกลชิ้ดกนัมากยอ่มหา้มใจไม่ใหรั้กกนัไดย้าก 

 

สาํเนียงส่อภาษา   กิริยาส่อสกุล 

หมายถึง คาํพดูและกิริยาบอกใหรู้้ถึงการเลียงดูอบรมศึกษา 
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หนทางพิสูจน์มา้   กาลเวลาพิสูจน์คน 

หมายถึง กาลเวลาเป็นเครืองพิสูจน์คน 

 

ง. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 4 ของตอนที 2 

 

เสียทองเท่าหวั   ไม่ยอมเสียผวัใหใ้คร 

หมายถึง ไม่ยอมยกสามีใหห้ญิงอืน แมจ้ะแลกกบัสิงของหรือ

ทรัพยสิ์นเงินทองจาํนวนมากก็ตาม 

 

คนเดียวหวัหาย   สองคนเพือนตาย 

หมายถึง คนเดียวทาํอะไรก็อาจเป็นอนัตรายได ้ถา้มีเพือนร่วมคิดร่วม

ปรึกษาก็จะดีขึน 

 

จ. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 5 ของตอนที 2 

 

กระเบืองจะเฟืองฟลูอย   นาํเตา้นอ้ยจะถอยจม 

หมายถึง เกิดเหตุอาเพศในบา้นเมือง คนชวัจะรุ่งเรือง คนดีจะตกอบั 

 

ฉ. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 7 ของตอนที 2 

 

ปลกูเรือนผดิคิดจนเรือนทลาย  เลือกผวัผดิคิดจนตวัตาย 

หมายถึง จะทาํอะไรในสิงทีเป็นหลกัเป็นฐานจะตอ้งคิดตอ้งทาํให้ดี 

เพราะหากผดิพลาดแลว้จะมีทุกขม์าก 
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ช. พยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคที์ 8 และ 9 ของตอนที 2 

 

แข่งเรือแข่งแพแข่งได ้  แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได ้

หมายถึง รู้ประมาณความสามารถของตน ไม่อาจเอือมเกินตวั 

 

3.2.4.2 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมกีารใช้คาํสัมผสัอกัษร 

กาํชยั ทองหล่อ (2533: 437) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าสัมผสัอกัษรไวว้่า สัมผสั

อกัษร คือ คาํคลอ้งจองทีใชต้วัอกัษรชนิดเดียวกนั หรือตวัอกัษรประเภทเดียวกนั  

3.2.4.2.1 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํสัมผสัอกัษร 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีการใชค้าํสมัผสัอกัษร มีเนือความ 1–2 ตอน 

ดงันี 

3.2.4.2.1.1 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํสัมผสัอกัษร 1 ตอน 

จากการศึกษาพบว่าสาํนวนพม่าทีมีเนือความ 1 ตอน มีการใชค้าํสมัผสัอกัษร

ในตาํแหน่งทีแตกต่างกนั ดงันี 

ก. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 3  

 
ေၾကြး တင္  ကၽြန္ ျဖစ္ 

cwe  tìn    cùn  phyíʔ 

หนีสิน ติดคา้ง  ทาส เป็น 

คา้งหนี เป็นทาส 

หมายถึง ถา้ไม่สามารถชดใชห้นีสินได ้ในสมยัก่อน ลูกหนีตอ้งไป

เป็นทาสรับใชเ้จา้หนี เพือชดใชห้นีสินนนั 

 
နီး        လ်က္နဲ႔ ေ၀း 

ni           lyɛ ́ʔ-nɛ́  we 

ใกล ้      ขณะที ไกล 

ขณะทีใกลก้็เหมือนไกล 
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หมายถึง หากอยูใ่กลก้นัแต่ไม่ติดต่อหรือไม่คบหาสมาคมกนัก็เหมือน

อยูไ่กลกนั 

 

ข. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 4  

 

ဥစၥာ  ကံ ေစာင့္ 

ʔôuʔ-sà    kàn  sâun 

ทรัพยสิ์น  กรรม ดูแล 

ใชก้รรมดูแลทรัพยสิ์น 

หมายถึง ถา้อยากรํารวย มีทรัพยสิ์นเงินทอง ตอ้งหมนัทาํกุศลกรรม 

 

ရဲ        ေသာ္    မ   ေသ 

yɛ          ɵɔ̀      mə   ɵè 

กลา้หาญ  เมือ   ไม่   ตาย 

เมือกลา้หาญ ไม่ตาย 

หมายถึง ผูที้มีความกลา้หาญองอาจ แมต้วัจะตายไปแต่ชือก็ยงัคงอยู่

ใหค้นรุ่นหลงัสรรเสริญ 

 

ค. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 6 และพยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 5 

 

ဆင္စြယ္ မွန ္ ပုိး မ စား 

hsìn-swɛ̀  hmàn    po  mə sa 
งาชา้ง แท ้ หนอน ไม่ กิน 

งาชา้งแท ้หนอนไม่กิน 

หมายถึง คนทาํดี ไม่มีผลร้าย 

 

3.2.4.2.1.2 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํสัมผสัอกัษร 2 ตอน 

จากการศึกษาพบว่าสาํนวนพม่าทีมีเนือความ 2 ตอน มีการใชค้าํสมัผสัอกัษร

ในตาํแหน่งทีแตกต่างกนั ดงันี 



141 

ก. พยางคที์ 2 ของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคแ์รกของตอนที 2  

 

မီး       ေလာင္     ရာ           ေလ      ပင့္ 
mi         làun          yà               lè           pîn 

ไฟ        ไหม ้        เมือ            ลม         กระพือ 

ไฟไหม ้ลมกระพือ 

หมายถึง เคราะห์เดิมร้ายหนักอยู่แลว้ ยงัมีเคราะห์อืนซาํเขา้มาทาํให้

เคราะห์หนกัยงิขึน  

 

ข. พยางคที์ 2 ของตอนที 1 สมัผสักบัพยางคสุ์ดทา้ยของตอนที 2  

 

ခု        ရွဳပ္          မွ  ေနာင္     ရွင္း 

khú         shôuʔ      hmá    nàun       shin 

ตอนนี    ยุง่          เมือ  ภายหนา้    สะสาง 

ตอนนียุง่ ภายหนา้สะสาง 

หมายถึง หากไม่อยากให้มีปัญหาในภายภาคหน้า ควรรีบดาํเนินการ

แกไ้ข 

 

3.2.4.2.2 สํานวนไทยทีมกีารใช้คาํสัมผสัอกัษร 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีการใช้คาํสัมผสัอกัษร มีเนือความเพียง 1 

ตอนเท่านนั และปรากฏคาํสมัผสัอกัษรในตาํแหน่งทีแตกต่างกนั ดงันี 

ก. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2 

 

ขึนเขาลงหว้ย 

หมายถึง ลาํบากสมบุกสมบนั, ไป (ใชใ้นความประชด) 

 

หนอนหนงัสือ 

หมายถึง คนทีชอบหมกหมุ่นอยูก่บัการอ่านหนงัสือ 
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ข. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 3 

 

ดาวลอ้มเดือน 

หมายถึง ผูที้แวดลอ้มผูที้โดดเด่น 

 

หว่านพืชหวงัผล 

หมายถึง ใหผ้ลประโยชน์แก่ผูอื้นเพือหวงัผลตอบแทน 

 

ค. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 4  

 

ปากหวานกน้เปรียว 

หมายถึง พดูจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ 

 

ร่วมหอลงโรง 

หมายถึง อยูกิ่นกนัฉนัผวัเมีย, แต่งงานกนั 

 

ง. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2 , 3 หรือ 4 

 

สุ่มสีสุ่มหา้ 

หมายถึง ซุ่มซ่าม, ไม่ระมดัระวงัใหดี้, ไม่ดูใหดี้ 

 

หาเหาใส่หวั 

หมายถึง รนหาเรืองเดือดร้อนรําคาญมาใส่ตน 

 

จ. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 3 , 4 หรือ 5 

 

กนัดีกว่าแก ้
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หมายถึง วางแผนเตรียมการป้องกนัไวก่้อนจะเกิดเรืองเสียหายร้ายแรงขึน 

 

ตดัไฟแต่ตน้ลม 

หมายถึง ตดัตน้เหตุเพือไม่ใหเ้หตุการณ์ลุกลามต่อไป 

 

เข็นครกขึนภูเขา 

หมายถึง ทาํงานทียากลาํบากอย่างยิงโดยต้องใช้ความเพียรพยายาม

และอดทนอยา่งมาก หรือบางทีก็เกินกาํลงัความสามารถหรือสติปัญญาของตน 

 

ฉ. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2 , 3 และ 4 

 

กดักอ้นเกลือกิน 

หมายถึง ใชชี้วิตอยา่งแร้นแคน้มาก 

 

ไดดิ้บไดดี้ 

หมายถึง ไดดี้ 

 

ช. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2 และพยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 4 

 

นาํนิงไหลลึก 

หมายถึง คนทีมีท่าหงิมๆ มกัจะมีความคิดลึกซึง 

 

ซ. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 2 และพยางคที์ 5 สมัผสักบัพยางคที์ 7 

 

นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั 

หมายถึง การจะทาํสิงใดควรทาํแต่พอสมฐานะของตนเอง 
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ฌ. พยางคที์ 1 สมัผสักบัพยางคที์ 4 และพยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3 

 

นาํตาตกใน 

หมายถึง เศร้าโศกเสียใจอยา่งมาก แต่ไม่แสดงใหป้รากฏ 

 

ญ. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3  

 

ตงัรกราก 

หมายถึง ตงัหลกัแหล่ง, ตงับา้นเรือนอยู ่

 

แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ 

หมายถึง เมือเกิดความตอ้งการหรือความจาํเป็นจะใชส้อยจึงนึกถึงคน

นนัหรือสิงนนั 

 

เงาตามตวั 

หมายถึง ผูที้ไปไหนไปดว้ยกนัแทบไม่คลาดกนัเลย, สิงทีเพิมขึนหรือ

ลดลงตามกนั 

 

สูเ้หมือนหมาจนตรอก 

หมายถึง ฮึดสูเ้พราะไม่มีทางหนี 

 

ฎ. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 4  

 

กระดูกร้องได ้

หมายถึง ผลสะทอ้นของฆาตกรรมทีทาํใหจ้บัตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษ

ได ้คลา้ยกบัว่ากระดูกของผูต้ายร้องบอก 
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ตาเป็นสบัปะรด 

หมายถึง ตาของพรรคพวกทีคอยสอดส่องดูแลเหตุการณ์อยูร่อบขา้ง 

 

ปลาตายนาํตืน 

หมายถึง คนทีทาํพลาดเพราะเหตุเลก็นอ้ย 

 

ฏ. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 5  

 

หมาเห่าใบตองแหง้ 

หมายถึง คนทีชอบพดูเอะอะแสดงว่าเก่ง แต่ไม่กลา้จริง 

 

ณ. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3 และ 4  

 

กระต่ายตืนตูม 

หมายถึง ใชเ้ปรียบคนทีแสดงอาการตืนตกใจง่ายโดยไม่ทนัสาํรวจให้

ถ่องแทก่้อน 

 

จุดไตต้าํตอ 

หมายถึง พดูหรือทาํสิงใดสิงหนึง บงัเอิญไปโดนเอาเจา้ตวัหรือผูที้เป็น

เจา้ของเรืองนนัเขา้โดยผูพ้ดูหรือผูท้าํไม่รู้ตวั 

 

ด. พยางคที์ 2 สมัผสักบัพยางคที์ 3, 4 และ 5 

 

ไม่ดูดาํดูดี 

หมายถึง เลิกเกียวขอ้งกนัอยา่งเด็ดขาด 
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ต. พยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 4 

 

พดูจนลิงหลบั 

หมายถึง พดูมากจนผูฟั้งเบือ 

 

ตบหวัลบูหลงั 

หมายถึง ทาํหรือพูดให้กระทบกระเทือนใจในตอนแรกแลว้กลบัทาํ

หรือพดูเป็นการปลอบใจในตอนหลงั 

 

ผงเขา้ตาตวัเอง 

หมายถึง เมือปัญหาหรือความเดือดร้อนเกิดแก่ผูอื้น ช่วยแกไ้ขให้เขา

ได ้แต่เมือเกิดแก่ตน กลบัแกไ้ขไม่ได ้

 

ถ. พยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 5 หรือ 6 

 

คอหอยกบัลกูกระเดือก 

หมายถึง คน 2 คนทีเขากนัดีแยกกนัไม่ออก หรือมีความเห็นคลอ้ยตาม

กนัเสมอ 

 

สวมหนา้กากเขา้หากนั 

หมายถึง แสร้งทาํหรือแสร้งพดูดีต่อกนั 

 

ท. พยางคที์ 3 สมัผสักบัพยางคที์ 6 และพยางคที์ 4 สมัผสักบัพยางคที์ 5 

 

ยงิปืนนดัเดียวไดน้กสองตวั 

หมายถึง ทาํอยา่งเดียวไดผ้ล 2 อยา่ง, ลงทุนครังเดียวไดผ้ลกาํไร 2 ทาง 
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ธ. พยางคที์ 4 สมัผสักบัพยางคที์ 5 หรือ 6 

 

งงเป็นไก่ตาแตก 

หมายถึง งงมากจนทาํอะไรไม่ถกู 

 

ตบมือขา้งเดียวไม่ดงั 

หมายถึง ทาํอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล 

 

ยกภูเขาออกจากอก 

หมายถึง โล่งอก, หมดวิตกกงัวล, ปลดเปลืองภาระทีหนักอกหนักใจ

ใหห้มดไป 

 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีการใชค้าํสัมผสักนั ทาํให้

สาํนวนมีลกัษณะเป็นคาํคลอ้งจอง มีความไพเราะ และช่วยให้ผูใ้ชส้าํนวนสามารถจดจาํสาํนวนได้

ง่ายยงิขึน การใชค้าํสมัผสัพบในสาํนวนทีมี 2 ลกัษณะ คือ การใชค้าํสมัผสัสระ และการใชค้าํสัมผสั

อกัษร สาํนวนพม่าทีมีการใชค้าํสมัผสัสระมีเนือความตงัแต่ 1–4 ตอน ขณะทีสาํนวนไทยทีมีการใช้

คาํสัมผสัสระมีเนือความ 1–2 ตอนเท่านัน โดยสํานวนพม่าและสาํนวนไทยทีมีเนือความเพียง 1 

ตอนจะพบการสมัผสัสระของพยางคใ์นตาํแหน่งทีแตกต่างกนั ทาํใหส้าํนวนนนัๆ มีความสละสลวย

และไพเราะ ส่วนสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีมีเนือความตงัแต่ 1 ตอนขึนไป ลกัษณะการใชค้าํ

สมัผสัทีพบคือ พยางคสุ์ดทา้ยของคาํในตอนหน้าจะส่งสัมผสัไปยงัพยางค์ใดพยางค์หนึงของตอน

หลงั ลกัษณะการสมัผสัเช่นนีทาํใหท้งัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีลกัษณะเป็นคาํคลอ้งจอง ทาํให้

ผูใ้ชส้าํนวนสามารถจดจาํสาํนวนและนาํไปใชไ้ดง่้ายยงิขึน จึงปรากฏการใชค้าํสมัผสัสระในสาํนวน

เป็นจาํนวนมาก 

 นอกจากสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยจะมีการใชค้าํสัมผสัสระแลว้ จากการศึกษายงั

พบว่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยยงัมีการใชค้าํสัมผสัอกัษรดว้ย การใชค้าํสัมผสัอกัษรมกัพบใน

สาํนวนพม่าทีมีเนือความ 1–2 ตอน และพบในสาํนวนไทยทีมีเนือความ 1 ตอนเท่านัน โดยจะพบ

การสมัผสัอกัษรในตาํแหน่งทีแตกต่างกนั เพือเพิมความไพเราะและทาํให้สาํนวนมีความกลมกลืน 

น่าสนใจมากยงิขึน ทงันี จากการศึกษายงัพบอีกว่า นอกจากสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยจะใชค้าํ
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สัมผสัแลว้ยงัพบสาํนวนบางสาํนวนทีไม่มีการใช้คาํสัมผสัด้วย ซึงสามารถแสดงรายละเอียดพอ

สงัเขปไดด้งันี 

 

3.2.5 สํานวนพม่าและสํานวนไทยทีไม่มกีารใช้คาํสัมผสั 

นอกจากการใชค้าํสมัผสัสระและคาํสมัผสัอกัษรแลว้ จากการศึกษายงัพบว่ามีสาํนวน

พม่าและสาํนวนไทยจาํนวนหนึงทีไม่มีการใชค้าํสัมผสัดว้ย ทงันีผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างสาํนวนพอ

สงัเขปเท่านนั ดงันี 

3.2.5.1 สํานวนพม่าทีไม่มกีารใช้คาํสัมผสั 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีไม่มีการใชค้าํสมัผสัจะมีเนือความเพียง 1–2 ตอน

เท่านนั ดงันี 

ก. สาํนวนพม่าทีไม่มีการใชค้าํสมัผสั 1 ตอน 

ထ  သြား    ျပန္     ၾကည့္ 

thá   ɵwa     pyàn       cí 

ลุก  ไป    กลบั      ดู 

ลุกไปหนักลบัไปด ู

หมายถึง ตอ้งมีความรอบคอบ  

ခင္  ရာ      ေဆြမ်ိဳး 

khìn yà          hswè-myo 

สนิท  เมือ              ญาติ 

หากสนิท(ก็เป็น)ญาติ 

หมายถึง แมว้่าจะไม่ไดมี้ความเกียวดองเป็นญาติกนัทางสายเลือด แต่

หากสนิทสนมกนัมากก็เปรียบเสมือนเป็นญาติมิตรกนั 

အသက္ ဉာဏ္   ေစာင့္ 

ʔə-ɵɛ́ʔ  ñàn    sâun 

ชีวิต ปัญญา   ดูแล 

ดูแลชีวิตดว้ยสติปัญญา 

หมายถึง ถา้ใชส้ติปัญญาในการดาํรงชีวิต อายจุะยนืยาว 
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မ         လွဴ တတ္     ေစ်းေရာင္း 

mə          hlù  táʔ        ze-yaun  
ไม่         ทาํทาน สามารถ    ขายของ 

ไม่สามารถทาํทานได ้ขายของ 

หมายถึง หากไม่สามารถบริจาคทานไดใ้หป้ระกอบอาชีพคา้ขาย  

 

ข. สาํนวนพม่าทีไม่มีการใชค้าํสมัผสั 2 ตอน 

ေန႔    ျမင္   ည     ေပ်ာက္ 

né     myìn     ñá       pyâuʔ 

กลางวนั   เห็น   กลางคืน     หาย 

กลางวนัเห็น กลางคืนหาย                 

หมายถึง เพิงเห็นกนัอยูห่ลดัๆ ก็มาด่วนตายจากไปเสียแลว้ 

ေသွ်ာင္  ေနာက္   ဆံံထုံး          ပါ 

yàun   nâuʔ     sə-doŋ             pà 

ชอ้งผม(หยา่ว) ขา้งหลงั  มวยผม(สะโดง)     มีมาดว้ย 

ขา้งหลงัหยา่ว สะโดง                

หมายถึง ตามธรรมเนียมของชาวพม่า เมือตอ้งแต่งงานออกเรือน ฝ่าย

หญิงตอ้งออกเรือนไปอยู่บา้นฝ่ายชาย คือ ผูห้ญิงตอ้งทาํหน้าทีเป็นผูต้ามหรือทาํหน้าทีเป็นชา้งเทา้

หลงั 

 

3.2.5.2 สํานวนไทยทีไม่มกีารใช้คาํสัมผสั 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีไม่มีการใชค้าํสัมผสัจะมีเนือความเพียง 1 ตอน

เท่านนั ดงันี 

กาคาบพริก 

หมายถึง ลกัษณะทีคนผวิดาํแต่งตวัดว้ยเสือผา้สีแดง 

แกว่งเทา้หาเสียน 

หมายถึง รนหาเรืองเดือดร้อน 

ขนหวัลุก 

หมายถึง อาการทีตกใจหรือกลวัมาก จนรู้สึกคลา้ยกบัผมตงัชนัขึน 
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ขีเกียจสนัหลงัยาว 

หมายถึง เรียกคนเกียจคร้านเอาแต่นอน 

จบัปลาสองมือ 

หมายถึง หมายจะเอาใหไ้ดท้งั 2 อยา่ง, เสียงทาํการ 2 อยา่งพร้อมๆ 

กนั ซึงอาจไม่สาํเร็จทงั 2 อยา่ง 

เด็กเมือวานซืน 

หมายถึง คาํกล่าวเชิงดูหมินหรือเชิงสงัสอนว่ามีความรู้หรือมี 

ประสบการณ์นอ้ย 

สิบแปดมงกุฎ 

หมายถึง ผูที้มีเล่ห์เหลียมมากหรือนกัเลง 

หาตวัจบัยาก 

หมายถึง เก่งมาก, หาคนเทียบเท่าไดย้าก 

 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบสาํนวนทีไม่มีการใชค้าํ

สัมผสัเหมือนกนั โดยสํานวนพม่าทีไม่มีการใชค้าํสัมผสัจะพบในสาํนวนทีมีเนือความ 1–2 ตอน 

และพบในสาํนวนไทยทีมีเนือความ 1 ตอนเท่านนั ผูว้ิจยัสงัเกตว่าสาํนวนพม่าทีไม่มีการใชค้าํสัมผสั

อาจมีการใชค้าํในลกัษณะอืน เช่น การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั การใชค้าํที

มีความหมายตรงขา้มกนั แต่สาํนวนไทยทีไม่มีการใชค้าํสัมผสัมกัจะไม่มีการใชค้าํลกัษณะอืนใน

สาํนวน คือ สาํนวนไทยทีไม่มีการใชค้าํสมัผสัมกัจะเป็นสาํนวนทีมีการนาํคาํมลูมาเรียงต่อกนัจนเกิด

ความหมายใหม่ นนัคือ “คาํประสม”   

อนึง จากการศึกษาในขา้งตน้จะเห็นไดว้่าทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีลกัษณะการ

ใชค้าํทีเหมือนกนั 5 ประการ คือ 1. การใชค้าํซาํกนั 2. การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนอง

เดียวกนั 3. การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนั 4. การใชค้าํสัมผสักนั และ 5. สาํนวนทีไม่มีการใช้

คาํสมัผสั แต่จากการศึกษายงัพบลกัษณะการใชค้าํอีกประการหนึงทีพบเฉพาะในสาํนวนพม่าเท่านนั 

คือ “การใชค้าํรหสั” ในทีนีหมายถึงสาํนวนพม่าทีมีความหมายไม่ตรงตวัอกัษร เป็นเพียงการนาํคาํ

มาเรียงต่อกนัเพือใหจ้าํง่ายเท่านนั แต่ตอ้งตีความหมายของสาํนวนอีกชนัหนึงจากรหัสของคาํ ทงันี 

ผูว้ิจยัจะเนน้คาํทีมีลกัษณะเป็นคาํรหสัดว้ยอกัษรตวัสีเขม้ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี   
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3.2.6 สํานวนพม่าทีมกีารใช้คาํรหัส  

เนืองจากการใชค้าํรหสัเป็นลกัษณะเฉพาะของสาํนวนพม่า ผูว้ิจยัจึงขออธิบายเกียวกบั

หลกัการวิเคราะห์สาํนวนพม่าทีมีการใชค้าํรหสัเพือใหจ้ดจาํสาํนวนไดง่้ายยิงขึน การใชค้าํรหัสเป็น

ลกัษณะทีเกียวขอ้งกบัหลกัทกัษาของพม่า ดงันี 

ေဒၚရႊန္းလ့ဲ၀င္း (/dɔ̀-shun-lɛ́-win/, สมัภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2558) กล่าวว่า ทกัษาเป็น

หลกัทางโหราศาสตร์ซึงใชเ้รียกดาวพระเคราะห์จาํนวน 8 ดวง ไดแ้ก่ พระอาทิตย ์พระจนัทร์ ดาว

องัคาร ดาวพุธ ดาวพฤหสับดี ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ และดาวราหู ดาวพระเคราะห์ทงั 8 ดวงถูกกาํหนด 

ใหป้ระจาํทิศต่างๆ และมีเลขทกัษา ดงันี 

พระอาทิตย ์ ประจาํทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  เลขทกัษา 1 

พระจนัทร์  ประจาํทิศตะวนัออก   เลขทกัษา 2 

ดาวองัคาร  ประจาํทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  เลขทกัษา 3 

ดาวพุธ  ประจาํทิศใต ้    เลขทกัษา 4 

ดาวพฤหสับดี ประจาํทิศตะวนัตก   เลขทกัษา 5 

ดาวศุกร์  ประจาํทิศเหนือ    เลขทกัษา 6 

ดาวเสาร์  ประจาํทิศตะวนัตกเฉียงใต ้  เลขทกัษา 7 

ดาวราหู  ประจาํทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  เลขทกัษา 8 

ทงันี ผูว้ิจยัขอนาํตารางแสดงวนัในรอบสปัดาห์และดาวเคราะห์ต่างๆ ซึงสัมพนัธ์กบั

หลกัทกัษา ของ ขิน เมียว ชิด (2545: 47) มาประยุกต์ใชเ้พือให้เขา้ใจหลกัทกัษาของพม่าไดช้ดัเจน

ยงิขึน ดงันี 

ตารางที 5 ทิศ วนัในรอบสปัดาห์ ดาวเคราะห์ สตัวป์ระจาํทิศ และเลขทกัษาของพม่า  

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

วนัอาทิตย ์

พระอาทิตย ์

ครุฑ 

เลขทกัษา 1 

ทิศตะวนัออก 

วนัจนัทร์ 

พระจนัทร์ 

เสือ 

เลขทกัษา 2 

ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

วนัองัคาร 

ดาวองัคาร 

สิงห์ 

เลขทกัษา 3 
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ตารางที 5 ทิศ วนัในรอบสปัดาห์ ดาวเคราะห์ สตัวป์ระจาํทิศ และเลขทกัษาของพม่า (ต่อ)  

ทิศเหนือ 

วนัศุกร์ 

ดาวศุกร์ 

หนูตะเภา 

เลขทกัษา 6 

 ทิศใต ้

วนัพุธภาคเชา้ 

ดาวพุธ 

ชา้งพลาย 

เลขทกัษา 4 

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

วนัพุธภาคบ่าย 

ดาวราหู 

ชา้งพงั 

เลขทกัษา 8 

ทิศตะวนัตก 

วนัพฤหสับดี 

ดาวพฤหสับดี 

หนู 

เลขทกัษา 5 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

วนัเสาร์ 

ดาวเสาร์ 

พระยานาค 

เลขทกัษา 7 

จากตารางในขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ชาวพม่ามีความเชือเรืองหลกัทกัษา เพราะชาว

พม่าเชือว่าดาวพระเคราะห์ทงั 8 มีเหล่าเทวดาประจาํทิศคุม้ครอง ทงันี ေဒၚရႊန္းလဲ့၀င္း (/dɔ̀-shun-lɛ́-

win/, สมัภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2558) ยงักล่าวอีกว่า พยญัชนะภาษาพม่ามีความสัมพนัธ์กบัวนัเกิด

และตวัเลขทกัษา ชาวพม่ามกันาํตวัพยญัชนะเหล่านีไปตงัชือลูกตามวนัเกิด โดยกาํหนดอกัษรตวั

แรกของชือไวต้ามอกัษรอวรรคและอกัษรวรรคแต่ละวรรคทีสมัพนัธก์บัวนัเกิด ดงันี 

ตารางที 6 พยญัชนะภาษาพม่าทีมีความสมัพนัธก์บัวนัเกิดและตวัเลขทกัษาของพม่า 

วนัเกิด อกัษรอวรรค/วรรค พยญัชนะภาษาพม่า ตวัเลขทกัษา 

วนัอาทิตย ์ อวรรค အ /ʔá/ အ /ʔá/ ၊ ဥ /ʔú/  หมายเลข 1 

วนัจนัทร์ วรรค က /ká/ က /ká/ ၊ ခ /khá/ ၊ ဂ /gá/ ၊ ဃ /gá/ ၊ င /ŋá/ หมายเลข 2 

วนัองัคาร วรรค စ /sá/ စ /sá/ ၊ ဆ /hsá/ ၊ ဇ /zá/ ၊ စ် /zá/ ၊ ည /ñá/  หมายเลข 3 

วนัพุธ อวรรค ယ /yá/ ယ /yá/ ၊ ရ /yá/ ၊ လ /lá/ ၊ ၀ /wá/ หมายเลข 4 

วนัพฤหสับดี วรรค ပ /pá/ ပ /pá/ ၊ ဖ /phá/ ၊ ဗ /bá/ ၊ ဘ /bá/ ၊ မ /má/  หมายเลข 5 

วนัศุกร์ อวรรค သ /ɵá/ သ /ɵá/ ၊ ဟ /há/ ၊ ဠ /lá/  หมายเลข 6 

วนัเสาร์  วรรค တ /tá/ တ /tá/ ၊ ထ /thá/ ၊ ဒ /dá/ ၊ ဓ /dá/ ၊ န /ná/  หมายเลข 7 

(ไม่นิยม) วรรค ဋ /tá/

 ဋ /tá/ ၊ ဌ /thá/ ၊ ဍ /dá/ ၊ ဎ /dá/ ၊ ဏ /ná/  หมายเลข 8 

                                                             


เนืองจากชาวพม่าไม่นิยมนาํตวัพยญัชนะวรรค ဋ /tá/ มาเป็นพยญัชนะตัวแรกในการตังชือ ดังนัน ผูที้เกดิวนัพุธภาค

บ่ายหรือวนัราหูจะใชพ้ยญัชนะอวรรค ယ /yá/ มาเป็นพยญัชนะตวัแรกในการตงัชือแทน  
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จากตารางในขา้งตน้นีสามารถอธิบายไดว้่า  พยญัชนะภาษาพม่ามีความสมัพนัธ์กบัวนั

เกิดและตวัเลขทกัษาของพม่า กล่าวคือ ผูที้เกิดวนัอาทิตย ์ควรตงัชือขึนตน้ดว้ยอกัษรอวรรค အ /ʔá/ 

ประกอบดว้ยพยญัชนะ အ /ʔá/ ၊ ဥ /ʔú/ ตวัเลขทกัษาของวนัอาทิตย ์คือ หมายเลข 1, ผูที้เกิดวนัจนัทร์ 

ควรตงัชือขึนตน้ดว้ยอกัษรวรรค က /ká/ ประกอบดว้ยพยญัชนะ က /ká/ ၊ ခ /khá/ ၊ ဂ /gá/ ၊ ဃ /gá/ 
၊ င /ŋá/ ตวัเลขทกัษาของวนัจนัทร์ คือ หมายเลข 2 ฯลฯ ตามลาํดบั 

อนึง จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทงั 558 สาํนวนทีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ครังนี 

ปรากฏการใชค้าํรหสัเพียง 8 สาํนวนเท่านนั โดยผูว้ิจยัไดจ้าํแนกสาํนวนพม่าทีมีลกัษณะเป็นคาํรหัส

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สาํนวนพม่าทีมีลกัษณะเป็นคาํรหสัทีเกียวกบัวนั และ 2. สาํนวนพม่าทีมี

ลกัษณะเป็นคาํรหสัทีเกียวกบัตวัเลข ทงันี ผูว้ิจยัจะเนน้ลกัษณะการใชค้าํรหสัโดยการพิมพด์ว้ยตวัสี

เขม้ ซึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัต่อไปนี 

 

3.2.6.1 สํานวนพม่าทีมลีกัษณะเป็นคาํรหัสทีเกยีวกบัวนั 

จากการศึกษาพบวา่มีสาํนวนพม่าทีมีลกัษณะเป็นคาํรหัสทีเกียวกบัวนัมี 5 สาํนวน 

เป็นสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัวนัซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของชาวพม่า กล่าวคือ วนัที

ควรหรือไม่ควรอาบนาํ วนัทีควรหรือไม่ควรสระผม วนัทีควรหรือไม่ควรสมรสกนั วนัเหล่านีใน

สาํนวนพม่าไม่ไดบ้อกกล่าวโดยตรง แต่อาศยัการจดัเรียงคาํในประโยคเพือให้ง่ายต่อการจดจาํ ซึง

สามารถแสดงวิธีการสร้างคาํและความหมายไดด้งันี 

 

ငါ့သားေရႊေတာင္ ေရကုိေရွာင ္၊ ေအာင္စံျဖိဳး ေရခ်ိဳးရက္ 
/ŋá-ɵa shwè-tàun   yè kò shàun   ʔàun-sàn-phyo   yè-cho yɛ́ʔ/ 

ลูกชายข้าชเหว่ต่าว(ชือคน)

 หลีกเลียงนาํ  

อ่าวสันโพฺย(ชือคน) วนัอาบนาํ  

หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 44) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“နာလန္ထတြင ္ေရမခ်ိဳးသင့္သည့္ ေန႔မ်ားမွာ တနလၤာ ၊ ေသာၾကာ ၊ ဗုဒၶဟူး ၊ စေန ျဖစ္ 

သည္။ ေရခ်ိဳးသင့္သည့္ ေန႔မ်ားမွာ တနဂၤေႏြ ၊ အဂၤါ ၊ ၾကာသပေတး ျဖစ္သည္။ (ငါ႔=တနလၤာ ၊ သား=ေသာ 

ၾကာ ၊ ေရႊ=ဗုဒၶဟူး ၊ ေတာင=္စေန ၊ ေအာင္=တနဂၤေႏြ ၊ စံ=အဂၤါ ၊ ျဖိဳး=ၾကာသပေတး။)” 

                                                             


ผูว้ิจยัจะวงเล็บชือเฉพาะของชาวพม่า โดยชือคนทีปรากฏในงานวิจยันีจะเป็นชือทีถ่ายถอดเสียงตามการออกเสียงจริง

ของชาวพม่า 
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/nà-làn-thá twin   yè-mə-cho ɵîn ɵí   né mya hmà   tə-nin-la, ɵâuʔ-ca, bouʔ-də-hu, 

sə-nè   phyíʔ ɵì   yè-cho ɵîn ɵí   né mya hmà   tə-nin-gə-nwè, ʔìn-ga, ca-ɵà-bə-de   phyíʔ ɵì/ 

(/ŋá=tə-nin-la, ɵa=ɵâuʔ-ca, shwè=bouʔ-də-hu, tàun=sə-nè, ʔàun=tə-nin-gə-nwè, sàn=ʔìn-ga, phyo 

=ca-ɵà-bə-de/)  

หมายถึง เมือฟืนจากไข ้วนัทีไม่ควรอาบนาํ คือ วนัจนัทร์ วนัศุกร์ วนัพุธ และวนั

เสาร์ วนัทีควรอาบนาํ คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัพฤหัสบดี (ငါ႔ /ŋà/=วนัจนัทร์, သား /ɵa/=วนั

ศุกร์, ေရႊ /shwè/=วนัพุธ, ေတာင္ /tàun/=วนัเสาร์, ေအာင္ /ʔàun/=วนัอาทิตย,์  စံ /sàn/=วนัองัคาร, ျဖိဳး 

/phyo/=วนัพฤหสับดี) 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีเกิดจากการนาํคาํมาจดัเรียงกนัเพือใหผู้ค้นสามารถจดจาํวนั

ต่างๆ ทีควรหลีกเลียงและควรกระทาํสิงใดสิงหนึงได ้ในสาํนวนนีสิงทีควรหลีกเลียง คือ การอาบ 

นาํในวนัจนัทร์ วนัศุกร์ วนัพุธ และวนัเสาร์ สิงทีควรกระทาํ คือ การอาบนาํในวนัอาทิตย ์วนัองัคาร 

และวนัพฤหสับดี สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมีความสมัพนัธก์บัพยญัชนะตน้และตวัเลขทกัษาของพม่า

ดงัไดแ้สดงไวใ้นตางรางที 6 เพราะเมือพิจารณาพยญัชนะตน้ภาษาพม่าแต่ละคาํจะเห็นไดว้่า สาํนวน 

ငါ့သားေရႊေတာင ္ေရကုိေရွာင ္၊ ေအာင္စံျဖိဳး ေရခ်ိဳးရက္ /ŋá-ɵa shwè-tàun   yè kò shàun   ʔàun-sàn-phyo   

yè-cho yɛ́ʔ/ ลูกชายขา้ชเหว่ต่าว(ชือคน) หลีกเลียงนาํ อ่าวสั นโพฺย(ชือคน) วนัอาบนาํ ไดน้าํหลกั

ทกัษามาใชเ้พือสร้างคาํรหสัในสาํนวน ซึงสามารถวิเคราะไดด้งันี  

 

ငါ့သားေရႊေတာင္ ေရကုိေရွာင ္၊ ေအာင္စံျဖိဳး ေရခ်ိဳးရက္ 

/ŋá-ɵa shwè-tàun   yè kò shàun   ʔàun-sàn-phyo   yè-cho yɛ́ʔ/ 

ลูกชายข้าชเหว่ต่าว(ชือคน) หลีกเลียงนาํ 

อ่าวสันโพฺย(ชือคน) วนัอาบนาํ 

 

ตารางที 7 การวิเคราะห์หาวนัจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั ငါ့သားေရႊေတာင္ /ŋá-ɵa shwè-tàun/ คาํรหสั ေအာင္စံျဖိဳး /ʔàun-sàn-phyo/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
วนั 

(รหสัทีได)้ 
คาํ พยญัชนะตน้ 

วนั 

(รหสัทีได)้ 

ငါ႔ /ŋá/  င /ŋá/ วนัจนัทร์ ေအာင္ /ʔàun/ အ /ʔá/ วนัอาทิตย ์

သား /ɵa/ သ /ɵá/ วนัศุกร์ စံ /sàn/ စ /sá/ วนัองัคาร 

ေရႊ /shwè/ ရ /yá/ วนัพุธ ျဖိဳး /phyo/ ဖ /phá/ วนัพฤหสับดี 

ေတာင ္/tàun/ တ /tá/ วนัเสาร์    
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จากตารางจะเห็นไดว้่า วนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหัส ငါ့သားေရႊေတာင္ /ŋá-ɵa 

shwè-tàun/ คือ วนัจนัทร์ วนัศุกร์ วนัพุธ และวนัเสาร์ ส่วนวนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหัส ေအာင္ 

စံျဖိဳး /ʔàun-sàn-phyo/ คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัพฤหสับดี 

เมือพิจารณาความหมายของสาํนวน ငါ့သားေရႊေတာင ္ေရကုိေရွာင္ ၊ ေအာင္စံျဖိဳး ေရခ်ိဳး 

ရက္ /ŋá-ɵa shwè-tàun   yè kò shàun   ʔàun-sàn-phyo   yè-cho yɛ́ʔ/ ลกูชายขา้ชเหว่ต่าว(ชือคน) หลีก 

เลียงนาํ อ่าวสนัโพฺย(ชือคน) วนัอาบนาํ จะเห็นไดว้่า รหัสทีไดจ้ากการวิเคราะห์ตรงกบัความหมาย

ของสาํนวนดงัทีไดแ้สดงไวแ้ลว้ในขา้งตน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า ชาวพม่ามีวิธีสร้างคาํอนัแยบยล เพือให้

สามารถจดจาํวนัต่างๆ ทีสัมพนัธ์กบัตวัอกัษรในภาษาตนไดอ้ย่างง่ายดาย นอกจากนีจะเห็นได้ว่า  

ขอ้ห้ามและข้อพึงปฏิบัตินีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบัติตาม เพราะหากเพิงฟืนจากไข้ ชาวพม่ามกั

กาํหนดวนัใหล้กูหลานอาบนาํ บา้งก็ไม่อาบครังละหลายวนัก็มี แต่หลงัจากฟืนไขจ้นหายเป็นปกติ

แลว้ ก็สามารถอาบนาํไดต้ามปกติ นอกจากนียงัมีสาํนวน ေရ ခ်ိဳး၍ ေသသည့္မသာသာ ရွိသည္ ၊ ေရမခ်ိဳး 

၍ေသသည့္မသာ မရွိ  /yè-cho ywé   ɵè ɵí mə-ɵà ɵà   shí ɵì   yè-mə-cho ywé   ɵè ɵí mə-ɵà   mə-shí/ 

หากอาบนาํผดิ อาจถึงตายได ้หากไม่อาบนาํ ไม่ถึงตาย หมายถึง ไม่ควรอาบนาํขณะทีป่วย แสดงให้

เห็นว่า ชาวพม่าใหค้วามสาํคญัของการอาบนาํหลงัฟืนไขเ้ป็นอยา่งมาก 

 

ကရင္သားေမြး ၊ ေခါင္းမေဆးႏွင့္ ၊ အိုးစည္တီး ျပီးေအာင္ေဆး 

/kə-yìn-ɵa mwe   gaun mə-hse hnìn   ʔo-sì ti   byi ʔàun hse/   

ชาวกะเหรียงคลอด ไม่ใหส้ระผม ให้ตกีลองยาว แลว้จึงสระ 

 

หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 2) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“ေခါင္းမေလွ်ာ္သင့္ေသာ ေန႔မ်ားမွာ တနလၤာ ၊ ဗုဒၶဟူး ၊ ေသာၾကာ ၊ ၾကာသပေတး 

ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္သင့္ေသာ ေန႔မ်ားမွာ တနဂၤေႏြ ၊ အဂၤါ ၊ စေန ျဖစ္သည္။” (က=တနလၤာ ၊ ရင္=ဗုဒၶဟူး 

၊ သား=ေသာၾကာ ၊ ေမြး=ၾကာသပေတး ၊ အိုး=တနဂၤေႏြ ၊ စည္=အဂၤါ ၊ တီး=စေန။) 

/gaun mə-shɔ̀ ɵîn ɵɔ   né mya hmà   tə-nin-la, bouʔ-də-hu, ɵâuʔ-ca, ca-ɵà-bə-de   

phyíʔ ɵì /gaun shɔ̀ ɵîn ɵɔ   né mya hmà   tə-nin-gə-nwè, ʔìn-ga, sə-nè   phyíʔ ɵì/ (/ká=tə-nin-la, yìn 

=bouʔ-də-hu, ɵa=ɵâuʔ-ca, mwe=ca-ɵà-bə-de, ʔo=tə-nin-gə-nwè, sì=ʔìn-ga, ti=sə-nè/)  

หมายถึง วนัทีไม่ควรสระผม คือ วนัจนัทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ และวนัพฤหัสบดี วนัที

ควรสระผม คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัเสาร์ (က /ká/=วนัจนัทร์, ရင္ /yìn/=วนัพุธ, သား /ɵa/=

วนัศุกร์, ေမြး /mwe/=วนัพฤหสับดี, အိုး /ʔo/=วนัอาทิตย,์ စည္ /sì/=วนัองัคาร, တီး /ti/=วนัเสาร์) 
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สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมีความสัมพนัธ์กบัพยญัชนะตน้และตวัเลขทกัษาของพม่า 

เพราะเมือพิจารณาพยญัชนะตน้ภาษาพม่าแต่ละคาํจะเห็นไดว้่า สาํนวน ကရင္သားေမြး ၊ ေခါင္းမေဆး 

ႏွင့္ ၊ အိုးစည္တီး ျပီးေအာင္ေဆး /kə-yìn-ɵa mwe   gaun mə-hse hnìn   ʔo-sì ti   byi ʔàun hse/ ชาว

กะเหรียงคลอด ไม่ใหส้ระผม ใหตี้กลองยาว แลว้จึงสระ ไดน้าํหลกัทกัษามาใชเ้พือสร้างคาํรหัสใน

สาํนวน ซึงสามารถวิเคราะไดด้งันี 

 

ကရင္သားေမြး ၊ ေခါင္းမေဆးႏွင့္ ၊ အိုးစည္တီး ျပီးေအာင္ေဆး 

/kə-yìn-ɵa mwe   gaun mə-hse hnìn   ʔo-sì ti   byi ʔàun hse/   

ชาวกะเหรียงคลอด ไม่ใหส้ระผม ให้ตกีลองยาว แลว้จึงสระ 

 

ตารางที 8 การวิเคราะห์หาวนัจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั ကရင္သားေမြး /kə-yìn-ɵa mwe/ คาํรหสั အုိးစည္တီး /ʔo-sì ti/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
วนั 

(รหสัทีได)้ 
คาํ พยญัชนะตน้ 

วนั 

(รหสัทีได)้ 

က /ká/  က /ká/ วนัจนัทร์ အိုး /ʔo/ အ /ʔá/ วนัอาทิตย ์

ရင္ /yìn/ ရ /yá/ วนัพุธ စည္ /sì/ စ /sá/ วนัองัคาร 

သား /ɵa/ သ /ɵá/ วนัศุกร์ တီး /ti/ တ /tá/ วนัเสาร์ 

ေမြး /mwe/ မ /má/ วนัพฤหสับดี    

จากตารางจะเห็นไดว้่า วนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหัส ကရင္သားေမြး /kə-yìn-ɵa 

mwe/ คือ วนัจนัทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ และวนัพฤหสับดี ส่วนวนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหัส အိုးစည္ 

တီး /ʔo-sì ti/ คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัเสาร์ ทงันี เมือพิจารณาความหมายของสาํนวนนีจะ

เห็นไดว้่า รหสัทีไดจ้ากการวิเคราะห์ตรงกบัความหมายของสาํนวนดงัทีไดแ้สดงไวแ้ลว้ในขา้งตน้ 

ดว้ยหลกัการนีชาวพม่าจึงสามารถจดจาํวนัทีควรสระผมและวนัทีไม่ควรสระผมได ้ 

 

ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ အသက္မရွည္ရာ 

/də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   ʔə-ɵɛ́ʔ mə-shè-yà/ 

ธรรมะโศกา องัวะราชา คู่สมรส อายไุม่ยนืยาว 

 

หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ    

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 103) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 
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“စေနႏွင့္ၾကာသပေတး ၊ ေသာၾကာႏွင့္တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ဗုဒၶဟူး ၊ ရာဟုႏွင့္အဂၤါ သား 

သမီးတုိ႔သည ္အိမ္ေထာင္ဖက္ မျပဳသင့္ေသာ ေန႔နံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ဓမ္=စေန ၊ မာ=ၾကာသပေတး ၊ ေသာ 

=ေသာၾကာ ၊ က= တနလၤာ ၊ အင္း=တနဂၤေႏြ ၊ ၀=ဗုဒၶဟူး ၊ ရာ=ရာဟု ၊ ဇာ=အဂၤါ။)” 

/sə-nè hnîn ca-ɵà-bə-de, ɵâuʔ-cà hnîn tə-nìn-là, tə-nìn-gə-nwè hnîn bôuʔ-də-hu, 

yà-hú hnîn ʔìn-gà    ɵa-ɵə-mi dó ɵì   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   mə-pyú ɵîn ɵɔ   né-nàn mya phyíʔ cá ɵì/ 

(dàn=sə-nè, mà=ca-ɵà-bə-de, ɵɔ=ɵâuʔ-cà, ká=tə-nìn-là, ʔin=tə-nìn-gə-nwè, wá=bôuʔ-də-hu, yà= 

yà-hú, zà=ʔìn-gà)  

หมายถึง คนทีเกิดวนัเสาร์และวนัพฤหัสบดี วนัศุกร์และวนัจนัทร์ วนัอาทิตยแ์ละ

วนัพุธ วนัราหูและวนัองัคาร ดวงดาวประจาํวนัเหล่านีไม่ควรแต่งงานกนั (ဓမ္ /dàn/=วนัเสาร์, မာ 

/mà/=วนัพฤหสับดี, ေသာ /ɵɔ/=วนัศุกร์, က /ká/=วนัจนัทร์, အင္း /ʔin/=วนัอาทิตย,์ ၀ /wá/=วนัพุธ, ရာ 

/yà/=วนัราหู, ဇာ /zà/=วนัองัคาร)  

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีเกิดจากการนาํความเชือเรืองคู่ครองมาผนวกกบัวนัเกิดของ

ชาวพม่า เพราะชาวพม่าเชือว่า หากคนสองคนมีวนัเกิดสมพงศก์นั แต่งงานอยู่กินดว้ยกนัแลว้จะ

เสริมบารมีกนั ทาํใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง ทาํมาคา้ขึน อายุยืนยาว ในขณะเดียวกนัหากวนัเกิดของคู่รัก

เป็นอริต่อกนั ยอ่มนาํความเดือดร้อนมาให ้ชีวิตไม่เจริญกา้วหนา้ ดงันนัวนัทีสมพงศแ์ละวนัทีเป็นอริ

กนัจึงมีความสาํคญัมากสาํหรับชาวพม่า 

ခ်စ္စံ၀င္း (/chíʔ-sàn-wìn/, 2003: 89 อา้งถึงใน อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์, 2553: 62) ได้

กล่าวถึงความเชือเรืองการแต่งงานไวว้่า คนพม่ามีหลกัพิจารณาว่าทงัสองฝ่ายมีความเหมาะสมกนั 

เป็นเนือคู่กันหรือไม่โดยดูจากวนัเกิด ถา้วนัเกิดสมพงศ์กัน แต่งงานกันไปเชือว่าชีวิตจะเจริญ 

กา้วหนา้ มีอายยุนืยาวทงัคู่ วนัทีถือว่าสมพงศก์นัมีดงันี  

วนัอาทิตย ์คู่กบั วนัศุกร์ 

วนัองัคาร คู่กบั วนัพฤหสับดี 

วนัเสาร์ คู่กบั วนัพุธ (ภาคเชา้) 

วนัจนัทร์ คู่กบั วนัพุธ (ภาคบ่าย)  

ส่วนวนัทีไม่สมพงศ ์ไม่ควรแต่งงานกัน ถา้ขืนดึงดนัแต่งจะทาํให้อายุสัน ทาํมา

คา้ขายไม่เจริญ ไดแ้ก่ 
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วนัเสาร์ เป็นอริกบั วนัพฤหสับดี 

วนัศุกร์ เป็นอริกบั วนัจนัทร์ 

วนัอาทิตย ์เป็นอริกบั วนัพุธ (ภาคเชา้) 

วนัพุธ (ภาคบ่าย หรือวนัราหู) เป็นอริกบั วนัองัคาร  

เมือนาํหลกัการวนัเกิดทีสมพงศแ์ละไม่สมพงศก์นัมาใชว้ิเคราะห์ร่วมกบัหลกัการ

ตงัชือของชาวพม่า จะสามารถวิเคราะห์สาํนวน ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ အသက္ 

မရွည္ရာ /də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   ʔə-ɵɛ́ʔ mə-shè-yà/ ธรรมะโศกา องัวะราชา 

คู่สมรส อายไุม่ยนืยาว ไดด้งันี 

 

ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ အသက္မရွည္ရာ 

/də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   ʔə-ɵɛ́ʔ mə-shè-yà/ 

ธรรมะโศกา องัวะราชา คู่สมรส อายไุม่ยนืยาว 

 

ตารางที 9 การวิเคราะห์หาวนัจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั ဓမၼာေသာက /də-mà ɵɔ-ká/   คาํรหสั အင္း၀ရာဇာ /ʔin-wá yà-zà/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
วนั 

(รหสัทีได)้ 
คาํ พยญัชนะตน้ 

วนั 

(รหสัทีได)้ 

ဓမ္ /dàn/  ဓ /dá/ วนัเสาร์ အင္း /ʔin/ အ /ʔá/ วนัอาทิตย ์

မာ /mà/ မ /má/ วนัพฤหสับดี ၀ /wá/ ၀ /wá/ วนัพุธ 

ေသာ /ɵɔ/ သ /ɵá/ วนัศุกร์ ရာ /yà/ ရ /yá/ วนัราหู 

က /ká/ က /ká/ วนัจนัทร์ ဇာ /zà/ ဇ /zá/ วนัองัคาร 

จากตารางจะเห็นไดว้่า วนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหสั ဓမၼာေသာက /də-mà ɵɔ-ká/ 

คือ วนัเสาร์ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัจนัทร์ ส่วนวนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหัส အင္း၀ ရာဇာ 

/ʔin-wá yà-zà/ คือ วนัอาทิตย ์ วนัพุธ วนัราหู และวนัองัคาร ทงันี เมือพิจารณาความหมายของ

สาํนวนนีพบว่า คนทีเกิดวนัเสาร์และวนัพฤหัสบดี วนัศุกร์และวนัจันทร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัพุธ      

วนัราหูและวนัองัคาร ไม่ควรแต่งงานกนั เพราะจะทาํใหอ้ายุสัน ผลการวิเคราะห์นีจึงสอดคลอ้งกบั

ความเชือเรืองวนัแต่งงานทีไม่สมพงศ ์ดงัที ခ်စ္စံ၀င္း (/chíʔ-sàn-wìn/) กล่าวไวใ้นขา้งตน้ สาํนวนนี

บางครังใชส้นัเพียง ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ /də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà/ แต่ชาวพม่าก็สามารถ

เขา้ใจไดว้่าหมายถึงวนัทีไม่ควรแต่งงานกนั 
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นอกจากวนัทีไม่สมพงศ ์ไม่ควรแต่งงานกนัแลว้ จากการศึกษายงัพบว่ามีสาํนวนที

มีความหมายเกียวกบัวนัทีสมพงศก์นัหรือวนัทีควรแต่งงานกนัดว้ย ดงันี 

 

ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ နံဖက္ခ်င္း 

/ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   nàn-phɛ́ʔ-chin/ 

อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาตมิติรทีสนิทสนมมาก เหมาะสมกนั 

 

หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ประ เทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 291) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“တနဂၤေႏြႏွင့္ၾကာသပေတး ၊ တနလၤာႏွင့္ဗုဒၶဟူး ၊ အဂၤါႏွင့္ေသာၾကာ ၊ စေနႏွင့္ရာဟုတို႔ 

သည္ မိတ္ေဆြ အျဖစ္ ေပါင္းသင္းရန္ သင့္ေသာေန႔နံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။” (ေအာင္=တနဂၤေႏြ ၊ ပ=ၾကာသပ 

ေတး ၊ ကု=တနလၤာ ၊ လား=ဗုဒၶဟူး ၊ ေဆြ=အဂၤါ ၊ သား=ေသာၾကာ ၊ ေတာ္=စေန ၊ ရင္း=ရာဟု။) 

/tə-nìn-gə-nwè hnîn ca-ɵà-bə-de, tə-nìn-là hnîn bôuʔ-də-hu, ʔìn-gà hnîn ɵâuʔ-cà, 

sə-nè hnîn yà-hú dó ɵì   mêiʔ-hswè ʔə-phyíʔ   paun-ɵin yàn   ɵîn ɵɔ né-nàn mya   phyíʔ cá ɵì/ 

(ʔàun=tə-nìn-gə-nwè, pá=ca-ɵà-bə-de, kú= tə-nìn-là, la=bôuʔ-də-hu, hswè=ʔìn-gà, ɵa=ɵâuʔ-cà, 

dɔ̀=sə-nè, yin=yà-hú)  

หมายถึง คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัพฤหัสบดี วนัจนัทร์และวนัพุธ วนัองัคารและ

วนัศุกร์ วนัเสาร์และวนัราหู เป็นวนัทีควรคบหาเป็นมิตรหรือเป็นคู่ครองกนั (ေအာင္ /ʔàun/=วนั

อาทิตย,์ ပ /pá/=วนัพฤหัสบดี, ကု /kú/=วนัจนัทร์, လား /la/=วนัพุธ, ေဆြ /hswè/=วนัองัคาร, သား 

/ɵa/=วนัศุกร์, ေတာ္ /dɔ̀/=วนัเสาร์, ရင္း /yin/=วนัราหู)  

เมือนาํหลกัการวนัเกิดทีสมพงศแ์ละไม่สมพงศก์นัมาใชว้ิเคราะห์ร่วมกบัหลกัการ

ตงัชือของชาวพม่า จะสามารถวิเคราะห์สาํนวน ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ နံဖက္ခ်င္း  

/ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   nàn-phɛ́ʔ-chin/ อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาติมิตรทีสนิทสนมมาก 

เหมาะสมกนั ไดด้งันี 

 

ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ နံဖက္ခ်င္း 

/ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   nàn-phɛ́ʔ-chin/ 

อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาตมิติรทีสนิทสนมมาก เหมาะสมกนั 
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ตารางที 10 การวิเคราะห์หาวนัจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั ေအာင္ပကုလား /ʔàun-pá kə-la/ คาํรหสั ေဆြသားေတာ္ရင္း /hswè-ɵa dɔ̀-yin/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
วนั 

 (รหสัทีได)้ 
คาํ พยญัชนะตน้ 

วนั 

(รหสัทีได)้ 

ေအာင္ /ʔàun/ အ /ʔá/ วนัอาทิตย ์ ေဆြ /hswè/ ဆ /hsá/ วนัองัคาร 

ပ /pá/ ပ /pá/ วนัพฤหสับดี သား /ɵa/ သ /ɵá/ วนัศุกร์ 

ကု /kú/ က /ká/ วนัจนัทร์ ေတာ္ /dɔ̀/ တ /tá/ วนัเสาร์ 

လား /la/ လ /lá/ วนัพุธ ရင္း /yin/ ရ /yá/ วนัราหู 

จากตารางจะเห็นไดว้่า วนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหัส ေအာင္ပကုလား /ʔàun-pá 

kə-la/ คือ วนัอาทิตย ์วนัพฤหสับดี วนัจนัทร์ และวนัพุธ ส่วนวนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหัส ေဆြ 

သားေတာ္ရင္း /hswè-ɵa dɔ̀-yin/ คือ วนัองัคาร วนัศุกร์ วนัเสาร์ และวนัราหู เมือพิจารณาความหมาย

ของสาํนวนนีพบว่า คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัพฤหสับดี วนัจนัทร์และวนัพุธ วนัองัคารและวนัศุกร์ 

วนัเสาร์และวนัราหู เป็นวนัทีควรคบหาเป็นมิตรหรือเป็นคู่ครองกนั ผลการวิเคราะห์นีจึงสอดคลอ้ง

กบัความเชือเรืองวนัแต่งงานทีสมพงศก์นัของ ခ်စ္စံ၀င္း (/chíʔ-sàn-wìn/) ทงันี ในบางครังพบการใช้

สาํนวนนีว่า ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ မိတ္ဖက္ခ်င္း /ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   mêiʔ-

phɛ́ʔ-chin/ อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาติมิตรทีสนิทสนมมาก เนือคู่   

อนึง จากการศึกษาพบว่ายงัมีสาํนวนพม่าอีกสาํนวนหนึงซึงมีการนาํคาํมาเขา้คู่กนั 

และปรากฏว่าตรงกบัตาํราการดูวนัทีสมพงศก์นัของ ခ်စ္စံ၀င္း (/chíʔ-sàn-wìn/) คือ สาํนวน  

 

ဦးသာစိန္ပန္း ၊ ဒန္းလွကုိရွာ ၊ မိတ္ဖက္သာ 

/ʔu-ɵà-sèin-pan   dan hlá kò shà   mêiʔ-phɛ́ʔ ɵà/ 

อูต่า(ชือคน) หาดอกหางนกยูง ดอกดัน เนือคู่ 

 

หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 290) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“တနဂၤေႏြႏွင့္ေသာၾကာ ၊ အဂၤါႏွင့္ၾကာသပေတး ၊ စေနႏွင့္ဗုဒၶဟူး ၊ တနလၤာႏွင့္ရာဟု 
သားသမီးတုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေပါင္းသင္းရန္ သင့္ေသာေန႔နံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။” (ဦး=တနဂၤေႏြ ၊ 

သာ=ေသာၾကာ ၊ စိန္=အဂၤါ ၊ ပန္း=ၾကာသပေတး ၊ ဒန္း=စေန ၊ လွ=ဗုဒၶဟူး ၊ ကုိ=တနလၤာ ၊ ရွာ=ရာဟု။) 
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/tə-nìn-gə-nwè hnîn ɵâuʔ-cà, ʔìn-gà hnîn ca-ɵà-bə-de, sə-nè hnîn bôuʔ-də-hu, tə-

nìn-là hnîn yà-hú   ɵa-ɵə-mi dó ɵì   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ ʔə-phyíʔ   paun-ɵin yàn   ɵîn ɵɔ né-nàn mya   

phyíʔ cá ɵì/ (ʔu=tə-nìn-gə-nwè, ɵà=ɵâuʔ-cà, sèin=ʔìn-gà, pan=ca-ɵà-bə-de, dan=sə-nè, hlá=bôuʔ-

də-hu, kò= tə-nìn-là, shà=yà-hú) 

หมายถึง คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัศุกร์ วนัองัคารและวนัพฤหัสบดี วนัเสาร์และ

วนัพุธ วนัจนัทร์และวนัราหู ดวงดาวประจาํวนัเหล่านีควรคบหาแต่งงานกนั (ဦး /ʔu/=วนัอาทิตย,์ 

သာ /ɵà/=วนัศุกร์, စိန္ /sèin/=วนัองัคาร, ပန္း /pan/=วนัพฤหสับดี, ဒန္း /dan/=วนัเสาร์, လွ /hlá/=วนั

พุธ, ကုိ /kò/=วนัจนัทร์, ရွာ /shà/=วนัราหู) 

เมือนาํหลกัการวนัเกิดทีสมพงศแ์ละไม่สมพงศก์นัมาใชว้ิเคราะห์ร่วมกบัหลกัการ

ตงัชือของชาวพม่า จะสามารถวิเคราะห์สาํนวน ဦးသာစိန္ပန္း ၊ ဒန္းလွကုိရွာ ၊ မိတ္ဖက္သာ /ʔu-ɵà-sèin-

pan   dan hlá kò shà   mêiʔ-phɛ́ʔ ɵà/ อตู่า(ชือคน) หาดอกหางนกยงู ดอกดนั เนือคู่ ไดด้งันี 

 

ဦးသာစိန္ပန္း ၊ ဒန္းလွကုိရွာ ၊ မိတ္ဖက္သာ 

/ʔu-ɵà-sèin-pan   dan hlá kò shà   mêiʔ-phɛ́ʔ ɵà/ 

อูต่า(ชือคน) หาดอกหางนกยูง ดอกดัน เนือคู่ 

 

ตารางที 11 การวิเคราะห์หาวนัจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั ဦးသာစိန္ပန္း /ʔu-ɵà-sèin-pan/ คาํรหสั ဒန္းလွကုိရွာ /dan hlá kò shà/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
วนั 

(รหสัทีได)้ 
คาํ พยญัชนะตน้ 

วนั 

(รหสัทีได)้ 

ဦး /ʔu/ ဥ /ʔú/ วนัอาทิตย ์ ဒန္း/dan/ ဒ/d/ วนัเสาร์ 

သာ /ɵà/ သ /ɵá/ วนัศุกร์ လွ/hlá/ လ /lá/ วนัพุธ 

စိန္ /sèin/ စ /sá/ วนัองัคาร ကုိ/kò/ က /ká/ วนัจนัทร์ 

ပန္း /pan/ ပ /pá/ วนัพฤหสับดี ရွာ/shà/ ရ /yá/ วนัราหู 

จากตารางจะเห็นไดว้่า วนัทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํรหัส ဦးသာစိန္ပန္း /ʔu-ɵà-sèin-

pan/ คือ วนัอาทิตย ์ วนัศุกร์ วนัองัคาร และวนัพฤหัสบดี ส่วนวนัทีได้จากการวิเคราะห์คาํรหัส 

ဒန္းလွကုိရွာ /dan hlá kò shà/ คือ วนัเสาร์ วนัพุธ วนัจนัทร์ และวนัราหู เมือพิจารณาความหมายของ

สาํนวนนีพบว่า คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัศุกร์ วนัองัคารและวนัพฤหัสบดี วนัเสาร์และวนัพุธ วนั
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จนัทร์และวนัราหู ดวงดาวประจาํวนัเหล่านีควรคบหาแต่งงานกัน ฉะนัน ผลการวิเคราะห์นีจึง

สอดคลอ้งกบัความเชือเรืองวนัแต่งงานทีสมพงศก์นัของ ခ်စ္စံ၀င္း (/chíʔ-sàn-wìn/) ทุกประการ  

 

3.2.6.2 สํานวนพม่าทีมลีกัษณะเป็นคาํรหัสทีเกยีวกบัตวัเลข 

จากการศึกษาพบว่ามีสํานวนพม่าทีมีลักษณะเป็นคาํรหัสทีเกียวกับตัวเลขมี 3 

สาํนวน โดยตวัเลขเหล่านีลว้นเป็นตวัเลขทีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ กล่าวคือ ตวัเลขนาํหนักของ

ระฆงัมินกนูซึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก ตวัเลขปีศกัราชในการสร้างเมืองมณัฑะเลย ์และ

ตวัเลขบอกจาํนวนของเจดียใ์นเมืองพุกาม ตวัเลขเหล่านีถูกจดัเรียงให้อยู่ในรูปของคาํรหัสซึงตอ้ง

ตีความหมายอีกชนัหนึง ดงันี 

 

မမင္းျဖဴ မွန္မွန္ေျပာ 

/mə-min-phyù hmàn-hmàn pyɔ/ 

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม ตรัสแต่ความสัตย์ 

หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 153) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းၾကီးသည္ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ေပါင္း ၅၅၅၅၅–ခန္႔ရွိသည္။” (မင္း=၅ ၊ 

ျဖဴ=၅ ၊ မွန္=၅ ၊ မွန္=၅ ၊ ေျပာ=၅။) 

/min-kun-khaun-laun-ci ɵì   ce-pêiʔ-ɵà-chèin-paun  55,555 (ŋa-ɵaun ŋa-thàun ŋa-

yà   ŋa-zɛ̀ ŋa)–khân shí ɵì/ (min=ŋa, phyù=ŋa, hmàn=ŋa, hmàn=ŋa, pyɔ=ŋa) 

หมายถึง นาํหนกัของระฆงัยกัษ์มินกุน (မင္းကြန္း /min-kun/) คือ ประมาณ 55,555 

ปิตตา (1 ปิตตา=1.633 กิโลกรัม) (မင္း /min/=၅[5], ျဖဴ /phyù/=၅[5],  မွန္ /hmàn/=၅[5], မွန္/hmàn/= 

၅[5],  ေျပာ/pyɔ/=၅[5]) 

เมือพิจารณาพยญัชนะภาษาพม่าทีมีความสัมพนัธ์กบัวนัเกิดและตวัเลขทกัษาของ

พม่าซึงผูว้ิจยัไดแ้สดงไวแ้ลว้ในตารางที 6 จะเห็นไดว้่า ในลาํดบัแรก ผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงวนัเกิดในรอบ

สปัดาห์ จากนนัเป็นอกัษรอวรรคและอกัษรวรรคต่างๆ และในลาํดบัสุดทา้ยผูว้ิจยัไดแ้สดงตวัเลข

ทกัษาของพม่า  

การวิเคราะห์สํานวนพม่าทีมีลักษณะเป็นคํารหัสทีเกียวกับตัวเลขนีใช้ความ 

สมัพนัธข์องตวัอกัษรอวรรคและตวัอกัษรวรรคต่างๆ กบัตวัเลขทกัษา กล่าวคือ พยญัชนะในอวรรค 

အ /ʔá/ หมายถึง ตวัเลขทกัษาหมายเลข 1, พยญัชนะในวรรค က /ká/ หมายถึง ตวัเลขทกัษาหมายเลข 
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2, พยญัชนะในวรรค စ /sá/ หมายถึง ตวัเลขทกัษาหมายเลข 3, พยญัชนะในอวรรค ယ /yá/ หมายถึง 

ตวัเลขทกัษาหมายเลข 4, พยญัชนะในวรรค ပ /pá/ หมายถึง ตวัเลขทกัษาหมายเลข 5, พยญัชนะใน 

อวรรค သ /ɵá/ หมายถึง ตวัเลขทกัษาหมายเลข 6, พยญัชนะในวรรค တ /tá/ หมายถึง ตวัเลขทกัษา

หมายเลข 7 และพยญัชนะในวรรค ဋ /tá/ หมายถึง ตวัเลขทกัษาหมายเลข 8  

เมือนาํหลกัเกณฑ์นีมาวิเคราะห์สาํนวน မမင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ /mə-min-phyù hmàn-

hmàn pyɔ/ กษตัริยผ์ูท้รงธรรม ตรัสแต่ความสตัย ์สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ไดด้งันี  

 

မမင္းျဖဴ မွန္မွန္ေျပာ 

/mə-min-phyù hmàn-hmàn pyɔ/ 

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม ตรัสแต่ความสัตย์ 

 

ตารางที 12 การวิเคราะห์หาตวัเลขจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั မင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ /min-phyù hmàn-hmàn pyɔ/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
อกัษร 

อวรรค/วรรค 
พยญัชนะภาษาพม่า ตวัเลขทกัษา 

မင္း /min/ မ /má/ วรรค ပ /pá/ ပ /pá/ ၊ ဖ /phá/ ၊ ဗ /bá/ ၊  
ဘ /bá/ ၊ မ /má/ 

หมายเลข 5 

ျဖဴ /phyù/ ဖ /phá/ วรรค ပ /pá/ ပ /pá/ ၊ ဖ /phá/ ၊ ဗ /bá/ ၊  
ဘ /bá/ ၊ မ /má/ 

หมายเลข 5 

မွန္ /hmàn/ မ /má/  วรรค ပ /pá/ ပ /pá/ ၊ ဖ /phá/ ၊ ဗ /bá/ ၊  
ဘ /bá/ ၊ မ /má/ 

หมายเลข 5 

မွန္ /hmàn/ မ /má/  วรรค ပ /pá/ ပ /pá/ ၊ ဖ /phá/ ၊ ဗ /bá/ ၊  
ဘ /bá/ ၊ မ /má/ 

หมายเลข 5 

ေျပာ /pyɔ/ ပ /pá/ วรรค ပ /pá/ ပ /pá/ ၊ ဖ /phá/ ၊ ဗ /bá/ ၊  
ဘ /bá/ ၊ မ /má/ 

หมายเลข 5 

เมือนาํตวัเลขทกัษาทีไดจ้ากการวิเคราะห์มาเรียงต่อกนั จะไดต้วัเลข คือ  

မင္း /min/=5, ျဖဴ /phyù/=5, မွန္ /hmàn/=5, မွန္ /hmàn/=5, ေျပာ /pyɔ/=5……..[55555] 
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ผลการวิเคราะห์นีสอดคลอ้งกบัความหมายของสาํนวน မမင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ /mə-min 

-phyù hmàn-hmàn pyɔ/ กษตัริยผ์ูท้รงธรรม ตรัสแต่ความสัตย ์คือ นําหนักของระฆงัยกัษ์มินกุน 

(မင္းကြန္း /min-kun/) มีนาํหนกัประมาณ 55,555 ปิตตา (1 ปิตตา=1.633 กิโลกรัม) 

สาํนวนต่อไปทีมีลกัษณะเป็นคาํรหสัทีเกียวกบัตวัเลข คือ สาํนวน 

 

အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး 

/ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-le/ 

อฐิ อดัแน่น โด่งดัง ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย ์

 

หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 297) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးသည္ သကၠရာဇ ္၁၂၂၁–ခုႏွစ္၌ မႏၱေလးရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ႀကီး 

ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။” (အုတ္=၁ ၊ က်စ္=၂ ၊ ေက်ာ္=၂ ၊ ေအး=၁။) 

/min-doŋ-min-tə-ya-ci ɵì   ɵɛ́ʔ-kə-ríʔ 1221 (tə-thàun nə-yà nə-zɛ̀ tíʔ)–khú-hníʔ 

nâiʔ   màn-də-le yə-də-nà-pòŋ  nè-pyì-dɔ̀-ci kò   tì-thàun khɛ́ ɵì/ (အုတ္ /ʔôuʔ/=၁[1] ၊ က်စ္ 

/cíʔ/=၂[2] ၊ ေက်ာ္ /cɔ̀/=၂[2] ၊ ေအး /ʔe/=၁[1]) 

หมายถึง กษตัริยมิ์นดง ไดส้ร้างเมืองมณัฑะเลยรั์ตนาภูมิ

 เป็นราชธานี ในปีศกัราช 

1221  

เมือนําหลกัเกณฑ์ความสัมพนัธ์ของตัวอกัษรอวรรคและอกัษรวรรคต่างๆ กับ

ตวัเลขทกัษามาใชว้ิเคราะห์สาํนวน အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး /ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-le/ อิฐ 

อดัแน่น โด่งดงั ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย ์สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး 

/ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-le/ 

อฐิ อดัแน่น โด่งดัง ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย ์

 

 

                                                             


คาํว่า ရတနာပုံ /yə-də-nà-pòŋ/ ‘รัตนาภูมิ’ (ชาวพม่าออกเสียงว่า ‘รัตนาโป่ง’) คือ ชือเดิมของเมืองมณัฑะเลย ์     

มีความหมายว่า เมืองแห่งรัตนะ 
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ตารางที 13 การวิเคราะห์หาตวัเลขจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး /ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
อกัษร 

อวรรค/วรรค 
พยญัชนะภาษาพม่า ตวัเลขทกัษา 

အုတ္ /ʔôuʔ/    အ /ʔá/ อวรรค အ /ʔá/ အ /ʔá/ ၊ ဥ /ʔú/  หมายเลข 1 

က်စ္ /cíʔ/ က /ká/ วรรค က /ká/ က /ká/ ၊ ခ /khá/ ၊ ဂ /gá/ ၊  
ဃ /gá/ ၊ င /ŋá/  

หมายเลข 2 

ေက်ာ္ /cɔ̀/ က /ká/ วรรค က /ká/ က /ká/ ၊ ခ /khá/ ၊ ဂ /gá/ ၊  
ဃ /gá/ ၊ င /ŋá/  

หมายเลข 2 

ေအး /ʔe/ အ /ʔá/ อวรรค အ /ʔá/ အ /ʔá/ ၊ ဥ /ʔú/  หมายเลข 1 

เมือนาํตวัเลขทกัษาทีไดจ้ากการวิเคราะห์มาเรียงต่อกนั จะไดต้วัเลข คือ  

အုတ္ /ʔôuʔ/=1, က်စ္ /cíʔ/=2, ေက်ာ္ /cɔ̀/=2, ေအး /ʔe/=1………..…..…[1221] 

ผลการวิเคราะห์นีสอดคลอ้งกับความหมายของสาํนวน အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး 

မႏၱေလး /ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-le/ อิฐ อดัแน่น โด่งดงั ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย ์คือ กษตัริยมิ์นดง ได้

สร้างเมืองมณัฑะเลยรั์ตนาภูมิเป็นราชธานี ในปีศกัราช 1221  

สาํนวนต่อไปทีมีลกัษณะเป็นคาํรหสัทีเกียวกบัตวัเลข คือ สาํนวน 

 

လွည္း၀င္ရိုးသ ံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း 

/hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn bə-ya paun/ 

เสียงเพลาเกวยีน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม 

 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมีลกัษณะของการยอ่คาํเป็นตวัเลข 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ มี

การยอ่ตวัเลขเป็น 2 จาํนวน จาํนวนแรกกล่าววา่ เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446 องค์ ส่วนจาํนวน

ทีสองนนัเขา้ใจว่าเป็นจาํนวนเก่าซึงเป็นการเปรียบเทียบทีเกินจริงของคนโบราณ เพือแสดงให้เห็น

ว่าเมืองพุกามเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาจึงมีเจดียจ์าํนวนมากถึง 4,446,733 องคด์ว้ยกนั  

หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 226) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวน လွည္း၀င္ရိုး 
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သံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း /hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn bə-ya paun/ เสียงเพลาเกวียน         

ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม ไว ้2 ความหมายดว้ยกนั คือ 

ความหมายแรก: ၁၊ ပုဂံျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေရွးအခါက ဘုရားေပါင္း ၄၄၄၆–ဆူရွိသည္။ 

(လွည္း=၄ ၊ ၀င္= ၄ ၊ ရိုး=၄ ၊ သံ=၆။)  

/bə-gàn-myó-haun dwìn   she-ʔə-khà ká   phə-ya paun 4,446 (le-thàun le-yà le-zɛ̀ 

le)–hsù shí ɵì/  

หมายถึง ในพุกามเมืองเก่า สมยัก่อนมีเจดียท์งัสิน 4,446 องค์ (လွည္း /hlɛ/=၄[4], 

၀င္ /wìn/= ၄[4], ရိုး /yo/=၄[4], သံ /ɵàn/=၆[6]) 

เมือนําหลกัเกณฑ์ความสัมพนัธ์ของตัวอกัษรอวรรคและอกัษรวรรคต่างๆ กับ

ตวัเลขทกัษามาใชว้ิเคราะห์สาํนวนนี สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

လွည္း၀င္ရိုးသ ံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း 

/hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn bə-ya paun/ 

เสียงเพลาเกวยีน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม 

 

ตารางที 14 การวิเคราะห์หาตวัเลขจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั လွည္း၀င္ရိုးသံ /hlɛ wìn-yo ɵàn/  

คาํ พยญัชนะตน้ 
อกัษร 

อวรรค/วรรค 
พยญัชนะภาษาพม่า ตวัเลขทกัษา 

လွည္း /hlɛ/ လ /lá/ อวรรค ယ /yá/ ယ /yá/ ၊ ရ /yá/ ၊  
လ /lá/ ၊ ၀ /wá/ 

หมายเลข 4 

၀င္ /wìn/ ၀ /wá/ อวรรค ယ /yá/ ယ /yá/ ၊ ရ /yá/ ၊  
လ /lá/ ၊ ၀ /wá/ 

หมายเลข 4 

ရိုး /yo/ ရ /yá/ อวรรค ယ /yá/ ယ /yá/ ၊ ရ /yá/ ၊  
လ /lá/ ၊ ၀ /wá/ 

หมายเลข 4 

သံ /ɵàn/ သ /ɵá/ อวรรค သ /ɵá/ သ /ɵá/ ၊ ဟ /há/ ၊ ဠ /lá/  หมายเลข 6 

เมือนาํตวัเลขทกัษาทีไดจ้ากการวิเคราะห์มาเรียงต่อกนั จะไดต้วัเลข คือ  

လွည္း /hlɛ/=4, ၀င္ /wìn/=4, ရိုး /yo/=4, သ ံ /ɵàn/=6…………..………[4446] 
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ผลการวิเคราะห์นีสอดคลอ้งกบัความหมายแรกของสาํนวน လွည္း၀င္ရိုးသံ တညံညံ 

၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း /hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn bə-ya paun/ เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอ๊าด 

รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม คือ ในพุกามเมืองเก่า สมยัก่อนมีเจดียท์งัสิน 4,446 องค ์

 

ความหมายทีสอง: ၂၊ ပုဂံျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေရွးအခါက ဘုရားေပါင္း ၄၄၄၆၇၃၃–ဆူရွိ 

သည္။ (လွည္း=၄ ၊ ၀င္= ၄ ၊ ရိုး=၄ ၊ သံ=၆ ၊ တ=၇ ၊ ညံ=၃ ၊ ညံ=၃။)  

/bə-gàn-myó-haun dwìn   she-ʔə-khà ká   phə-ya paun 4,446,733 (le-ɵan le-ɵein 

le-ɵaun châuʔ-thàun khwə-hnə-yà ɵoŋ-zɛ̀ ɵoŋ)–hsù shí ɵì/  

หมายถึง ในพุกามเมืองเก่า สมยัก่อนมีเจดียท์งัสิน 4,446,733 องค์ (လွည္း /hlɛ/= 

၄[4], ၀င္ /wìn/= [4], ရိုး /yo/=၄[4], သံ /ɵàn/=၆[6], တ /tá/=၇[7], ည ံ/ñàn/=၃[3], ညံ /ñàn/=၃[3])  

เมือนําหลกัเกณฑ์ความสัมพนัธ์ของตัวอกัษรอวรรคและอกัษรวรรคต่างๆ กับ

ตวัเลขทกัษามาใชว้ิเคราะห์สาํนวนนี สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

လွည္း၀င္ရိုးသ ံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း 

/hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn bə-ya paun/ 

เสียงเพลาเกวยีน ดังเอยีดอ๊าด รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม 

 

ตารางที 15 การวิเคราะห์หาตวัเลขจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า 

คาํรหสั လွည္း၀င္ရိုးသံ တညံညံ /hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
อกัษร 

อวรรค/วรรค 
พยญัชนะภาษาพม่า ตวัเลขทกัษา 

လွည္း /hlɛ/ လ /lá/ อวรรค ယ /yá/ ယ /yá/ ၊ ရ /yá/ ၊  
လ /lá/ ၊ ၀ /wá/ 

หมายเลข 4 

၀င္ /wìn/ ၀ /wá/ อวรรค ယ /yá/ ယ /yá/ ၊ ရ /yá/ ၊  
လ /lá/ ၊ ၀ /wá/ 

หมายเลข 4 

ရိုး /yo/ ရ /yá/ อวรรค ယ /yá/ ယ /yá/ ၊ ရ /yá/ ၊  
လ /lá/ ၊ ၀ /wá/ 

หมายเลข 4 

သံ /ɵàn/ သ /ɵá/ อวรรค သ /ɵá/ သ /ɵá/ ၊ ဟ /há/ ၊ ဠ /lá/  หมายเลข 6 
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ตารางที 15 การวิเคราะห์หาตวัเลขจากคาํรหสัในสาํนวนพม่า (ต่อ) 

คาํรหสั လွည္း၀င္ရိုးသံ တညံညံ /hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn/ 

คาํ พยญัชนะตน้ 
อกัษร 

อวรรค/วรรค 
พยญัชนะภาษาพม่า ตวัเลขทกัษา 

တ /tá/ တ /tá/ วรรค တ /tá/ တ /tá/ ၊ ထ /thá/ ၊  
ဒ /dá/ ၊ ဓ /dá/ ၊ န /ná/  

หมายเลข 7 

ညံ /ñàn/ ည /ñá/ วรรค စ /sá/ စ /sá/ ၊ ဆ /hsá/ ၊  
ဇ /zá/ ၊ စ် /zá/ ၊ ည /ñá/  

หมายเลข 3 

ညံ /ñàn/ ည /ñá/ วรรค စ /sá/ စ /sá/ ၊ ဆ /hsá/ ၊  
ဇ /zá/ ၊ စ် /zá/ ၊ ည /ñá/  

หมายเลข 3 

เมือนาํตวัเลขทกัษาทีไดจ้ากการวิเคราะห์มาเรียงต่อกนั จะไดต้วัเลข คือ  

လွည္း /hlɛ/=4, ၀င္ /wìn/=4, ရိုး /yo/=4, သ ံ /ɵàn/=6,  

တ /tá/=7, ညံ /ñàn/=3, ညံ /ñàn/=3 …………..………[4446733] 

 

ผลการวิเคราะห์นีสอดคลอ้งกับความหมายทีสองของสํานวน လွည္း၀င ္ရိ ုးသံ 

တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း /hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn bə-ya paun/ เสียงเพลาเกวียน        

ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม คือ ในพุกามเมืองเก่า สมยัก่อนมีเจดียท์งัสิน 4,446,733 องค ์

 

จากตวัอย่างทงั 8 สาํนวนนีแสดงให้ว่า ชาวพม่ามีความพยายามในการนาํศาสตร์

แขนงต่างๆ มาประยกุตใ์ชเ้ขา้ดว้ยกนั เพราะหากบรรพบุรุษของชาวพม่าไม่คิดคน้วิธีการจดจาํตวัเลข

และวนัเป็นสาํนวนแลว้ ตวัเลขทางประวติัศาสตร์และวนัต่างๆ ทีเป็นความรู้ความเชือมาแต่โบราณ

เหล่านีก็อาจถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลา ေဒၚေအးေအးက်င္ (/dɔ̀-ʔe-ʔe-cìn/, สัมภาษณ์, 30 

กรกฎาคม 2558) กล่าวว่า “หากถามชาวพม่าเกียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัอกัษรทีใชใ้นการตงัชือ 

วนั และตวัเลข เชือว่าชาวพม่าทุกคนสามารถจดจาํความสัมพนัธ์เหล่านีได้” ดงันัน การนาํศาสตร์

เรืองการตงัชือ วนั และตวัเลขมาประยกุตใ์ชด้ว้ยกนัในสาํนวนจึงถือเป็นการบนัทึกประวติัศาสตร์ที

น่าภาคภูมิใจของชาวพม่าไดว้ิธีหนึง อีกทงัยงัทาํใหเ้ห็นกลวิธีการสร้างสาํนวนทีเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของสาํนวนพม่าอีกดว้ย 
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ผูว้ิจยัขอสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวน

ไทยเป็นตาราง ดงันี  

ตารางที 16 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

ลกัษณะทวัไปของสาํนวน สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

1. โครงสร้างของสาํนวน   

1.1 คาํ / / 

1.2 วลี 

1.2.1 นามวลี 

1.2.2 กริยาวลี 

1.2.3 วิเศษณ์วลี 

1.2.4 บุพบทวลี 

/ 

/ 

/ 

/ 

– 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

1.3 ประโยค 

1.3.1 ประโยคสามญั 

1.3.2 ประโยคความรวม 

1.3.3 ประโยคแต่ง 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

– 

2. ลกัษณะการใชค้าํ   

2.1 การใชค้าํซาํกนั 

2.1.1  การใชค้าํซาํกนัในตอน 

2.1.2  การใชค้าํซาํกนันอกตอน 

2.1.3  การใชค้าํซาํกนัในตอนและนอกตอน 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

2.2 การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั 

2.2.1  การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนอง 

เดียวกนัในตอนเดียวกนั 

2.2.2  การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนอง 

เดียวกนันอกตอน 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

2.3 การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนั 

2.3.1  การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนัในตอน 

2.3.2  การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนันอกตอน 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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ตารางที 16 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย (ต่อ) 

ลกัษณะทวัไปของสาํนวน สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

2.4 การใชค้าํสมัผสักนั  

2.4.1  การใชค้าํสมัผสัสระ 

2.4.2  การใชค้าํสมัผสัอกัษร 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

2.5 สาํนวนทีไม่มีการใชค้าํสมัผสั / / 

2.6 การใชค้าํรหสั  

2.6.1  การใชค้าํรหสัทีเกียวกบัวนั 

2.6.2  การใชค้าํรหสัทีเกียวกบัตวัเลข 

/ 

/ 

/ 

– 

– 

– 

จากการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ในแง่ของ

โครงสร้างและลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนของทงั 2 ประเทศมีทงั

ความเหมือนและความแตกต่างกนัในแง่ของภาษา แมว้่าจะเป็นภาษาต่างตระกลูกนั มีโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์บางประการแตกต่างกัน แต่เมือศึกษาโครงสร้างสํานวนแลว้กลบัพบว่ามีลกัษณะที

คลา้ยคลึงกันมากกว่าลกัษณะทีแตกต่างกัน กล่าวคือ สํานวนพม่ามีเนือความตังแต่ 1–4 ตอน 

เนือความของสาํนวนแต่ละตอนมีโครงสร้างเป็นคาํ วลี และประโยค ส่วนสาํนวนไทยมีเนือความ

ตงัแต่ 1–2 ตอน เนือความของสาํนวนแต่ละตอนมีโครงสร้างเป็นคาํ วลี และประโยค  

ผลการศึกษาเรืองลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยพบว่า สาํนวน

พม่ากบัสาํนวนไทยมีลกัษณะการใชค้าํทีเหมือนและแตกต่างกนั ลกัษณะการใชค้าํทีเหมือนกนัมี 

การใชค้าํซาํกนั การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั การใชค้าํทีมีความหมายตรง

ขา้มกนั การใชค้าํสมัผสักนั และสาํนวนทีไม่มีการใชค้าํสมัผสั ส่วนลกัษณะการใชค้าํทีแตกต่างกนั 

คือ การใชค้าํรหสั ถือเป็นลกัษณะเฉพาะทีปรากฏในสาํนวนพม่าเท่านนั  
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บทที 4 

การเปรียบเทยีบความหมายและวธิีการใช้สํานวนพม่ากบัสํานวนไทย 

 

 ในบทนี ผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายและวิธีการใช้สํานวนพม่ากับ

สาํนวนไทย ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่า สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยสามารถนาํมาจดักลุ่ม

ทางความหมายได ้2 ประเภท คือ  

4.1 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนั 

4.2 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนั 

 

4.1 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมคีวามหมายตรงหรือคล้ายคลงึกนั 

จากการศึกษาพบว่า สํานวนพม่ามีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกับสาํนวนไทย 3 

ลกัษณะ คือ  

4.1.1 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัและสิงทีนาํมา

เปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ  

4.1.2 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมา

เปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ  

4.1.3 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมา

เปรียบเทียบต่างกนั 

ทงันี ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกความหมายของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยและจดักลุ่มตามสิงที

นาํมาเปรียบเทียบ โดยนาํลาํดบัขนัตอนการวิเคราะห์ตามแนวมานุษยวิทยาวฒันธรรมมาประยกุตใ์ช้

วิเคราะห์สาํนวน ในทีนีผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างการวิเคราะห์มาให้เห็นเพียงกลุ่มละไม่เกิน 2 สาํนวน 

และการวิเคราะห์วิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ผูว้ิจยัจะอธิบายวิธีการใชส้าํนวนพม่ากับ

สาํนวนไทยควบคู่กนัไปในแต่ละกลุ่ม ดงันี 
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4.1.1 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมคีวามหมายตรงหรือคล้ายคลึงกันและสิงทีนํามา

เปรียบเทียบเหมอืนกนัทุกประการ  

4.1.1.1 การนําคนมาเปรียบเทียบ 

การนําคนมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทังสํานวนพม่าและสํานวนไทยนําคนมา

เปรียบเทียบเหมือนกนั  

ตารางที 17 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํคนมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

သုံးေက်ာင္းေျပာင္းေသာရွင္ 
သုံးလင္ေျပာင္းေသာမိန္းမ 

/ɵoŋ caun pyaun ɵɔ shìn 

 ɵoŋ lìn pyaun ɵɔ mein-má/     

พระเปลียนสามวดั 

ผูห้ญิงเปลียนสามผวั 

ชายสามโบสถ ์หญิงสามผวั ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือ

ผูห้ญิงทีมีสามีถึง 3 คน เป็น

คนทีไม่น่าคบหาสมาคม 

เพราะแสดงว่าคนนนัตอ้งมี

ขอ้บกพร่อง  

สาํนวนทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนั และสิงทีนาํมาเปรียบเทียบ

เหมือนกัน คือ นํา “คน” มาเปรียบเทียบ สํานวนพม่าใช้คาํว่า ရွင္ /shìn/ หมายถึง “พระ” มา

เปรียบเทียบ ในขณะทีสาํนวนไทยใชค้าํว่า “ชาย” มาเปรียบเทียบ และทงั 2 สาํนวนใชค้าํว่า “ผูห้ญิง” 

มาเปรียบเทียบเช่นเดียวกนั (คาํว่า “ผูห้ญิง” ในสาํนวนพม่า คือ คาํว่า မိန္းမ /mein-má/) สาํนวนนีจึง

นาํคนมาเปรียบเทียบ โดยสงัเกตลกัษณะของคนและนาํมาเปรียบเป็นสาํนวนเพือสั งสอนว่า ผูช้ายที

บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมีสามีถึง 3 คน เป็นคนทีไม่น่าคบหาสมาคม เพราะแสดงว่าคนนัน

ตอ้งมีขอ้บกพร่องบางประการ  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใช้พูดเป็นเชิงตาํหนิสาํหรับคนทีประพฤติตนไม่เหมาะสม 

นอกจากนียงัเป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกัใชใ้นเชิงสั งสอนผูน้้อยหรือลูกหลานให้เลือกคบคนโดยดูจาก

การกระทาํหรือพฤติกรรมของคนๆนัน ทงันี ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 163) ไดย้กภาษิตอิศรญาณมา

เปรียบเพือใหเ้ห็นความหมายของสาํนวนนีอย่างชดัเจนยิงขึนดว้ย ความวา่“บรรพชาสามปาง นาง

สามผวั ขา้เก่าชวัเมียชงัเขายงัหา้ม”  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 259) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน သံုးေက်ာင္းေျပာင္း 

ေသာရွင ္သုံးလင္ေျပာင္းေသာမိန္းမ /ɵoŋ caun pyaun ɵɔ shìn   ɵoŋ lìn pyaun ɵɔ mein-má/ ไวว้่า 
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 “သံုးေက်ာင္းေျပာင္းေသာရွင္၊  သံုးလင္ကြာေသာမိန ္းမတိ ု ႔သည္ မိန ္းမေကာင္း 

မဟုတ္ေၾကာင္း ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔ ေျပာဆုိဆုံးမဖူးသည္။” [၁၂၆၆] သန္းေမ၊ ဒု။ ၁၄၆။  

  /ɵoŋ caun pyaun ɵɔ shìn   ɵoŋ lìn kwà ɵɔ mein-má dó ɵì   mein-má kaun   mə-

hôuʔ kaun   she ɵù haun dó   pyɔ-hsò-hsoŋ-má phu ɵì/ หมายถึง คาํว่ากล่าวสั งสอนแต่โบราณของ

คนสมยัก่อน ผูห้ญิงทีไม่ดีมีคาํกล่าวเปรียบไวว้่า พระเปลียนสามวดั ผูห้ญิงเปลียนสามผวั 

 

ตารางที 18 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํคนมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ဆရာ့ထက္ တပည့္လက္ေစာင္းထက္ 

/hsə-yá thɛ́ʔ    də-bɛ́ lɛ ́ʔ-saun-thɛ́ʔ/ 

ครูเก่ง ศิษยฟ์าดฟันเก่ง  

ศิษยมี์ครู คนเก่งทีมีครูเก่ง, ถา้ครูเก่ง 

ศิษยย์อ่มเก่งกว่าครู, คนทีมี

ความสามารถเพราะมีครูดี  

สาํนวนทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนั และสิงทีนาํมาเปรียบเทียบ

เหมือนกัน คือ นํา “คน” มาเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับศิษยซึ์งทัง

สังคมพม่าและสังคมไทยเป็นสังคมทีมีความเอืออาทรต่อกัน โดยเฉพาะครูกับศิษย์นันมี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ดมาตงัแต่ในอดีต ครูตอ้งประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ให้แก่ศิษย์

และมีจิตเมตตาต่อศิษย ์ส่วนศิษยก์็ตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือ และรู้จกัตอบแทนบุญคุณของครู  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนเป็นสาํนวนทีผูใ้ชทุ้กเพศทุกวยัสามารถนาํไปใชพู้ดเพือเปรียบ

ใหเ้ห็นความสาํคญัของครู บุคคลทีศิษยค์วรให้ความเคารพนับถือและเชือฟังคาํสั งสอน เพราะหาก

ไม่มีครูคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ศิษยก์็ไม่สามารถเติบโตไปเป็นคนทีมีคุณภาพของสังคมได ้

หนงัสือสาํนวนไทย ของกุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 271) ไดย้กตวัอย่างการใชส้าํนวนนีไวว้่า 

“อยา่ไปดูถกูความรู้ความสามารถของเขาเลย เขากศิ็ษยมี์ครูเหมือนกนั” 

ส่วนหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 65) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน ဆရာ့ထက္ 

တပည့္လက္ေစာင္းထက္ /hsə-yá thɛ́ʔ    də-bɛ́ lɛ́ʔ-saun-thɛ́ʔ/ ไวว้่า  

“ဒီတပည့္မ်ိဳးကေတာ့ ဆရာထက္ေတာင ္လက္ေစာင္းထက္ပါတယ္။” [၁၂၉၃] မဟာဆန္။ 

၇။ /dì də-bɛ́ myo kə-dɔ́   hsə-yá thɛ́ʔ tàun   lɛ́ʔ-saun-thɛ́ʔ bà dɛ/ หมายถึง บรรดาลกูศิษยเ์หล่านีย่อม

เก่ง (ฟาดฟันเก่ง)กว่าครู 
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4.1.1.2 การนําสัตว์มาเปรียบเทียบ 

การนําสัตว์มาเปรียบเทียบ หมายถึง ทังสาํนวนพม่าและสํานวนไทยนําสัตว์มา

เปรียบเทียบเหมือนกนั โดยสัตว์ทีใชเ้ปรียบเทียบในทีนี อาจใชส้ัตวท์งัตวัมาเปรียบเทียบ หรือใช้

ลกัษณะ, กิริยาอาการทีสตัวแ์สดงออกมาเปรียบเทียบก็ได ้

ตารางที 19 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํสตัวม์าเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ကုိယ့္ဥမွ ဥထင္ 

/kó ʔú hmá   ʔú thìn/ 

คิดถึงแต่ไข่ของตน 

ไข่ในหิน พ่อแม่มกัจะคิดถึงแต่ลกูของ

ตน, ของทีตอ้งระมดัระวงั  

ทะนุถนอมอยา่งยงิ 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนั และสิงทีนาํมาเปรียบเทียบเหมือน 

กนั คือ นาํ “ไข่” มาเปรียบเทียบ (ภาษาพม่าเรียกไข่ว่า ဥ /ʔú/) เป็นสาํนวนทีมีความหมายว่า พ่อแม่

มกัจะรักและทะนุถนอมลกูของตนเป็นอยา่งดี ดงัไข่ทีอยูใ่นหิน กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 56) 

กล่าวว่า ไข่มีเปลือกบางแตกง่าย เปรียบเสมือนคนหรือสิงของทีเปราะบางตอ้งดูแลเป็นพิเศษ หิน

เป็นสิงทีแข็งแกร่ง เปรียบเหมือนการดูแลรักษาและปกป้องคุม้ครองอยา่งแข็งแรง ไข่ทีฝังซ่อนไวใ้น

หินคือสิงทีอยูใ่นความดูแลประคบัประคองไวอ้ยา่งปลอดภยั 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนมกัใชพ้ดูเพือแสดงความประชดประชนัพ่อแม่ทีเลียงดู ทะนุ-

ถนอมลกูจนเกินเหตุ เช่น “เขาอยากไดล้กูชายไวสื้บสกุล แต่กลบัไดล้กูสาวถึงหา้คน พอคนทีหกเป็น

ผูช้ายเลยเลียงอยา่งทะนุถนอมราวกบัไข่ในหิน” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 56)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 15) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ကိုယ့္ဥမွ ဥထင္ /kó ʔú 

hmá   ʔú thìn/ ไวว้่า 

“မိဘတုိ႔မည္သည္ ကုိယ့္ဥမွ ဥထင္ ဆိုသည့္အတိုင္း သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားကိုသာလွ်င္ 

သူမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုၿပီး ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးရမည္မွာ ေလာကဓမၼတာပင ္ျဖစ္ေလသည္။” [၁၃၁၄] 
မင္ျမဳ။ ၂၂၅။  

/mí-bá dó mì ɵì   kó ʔú hmá   ʔú thin   hsò ɵí ʔə-dain   ɵù dó ʔí   ɵa-ɵə-mi mya kò 

ɵà hlyìn   ɵù mya thɛ́ʔ   ʔə-hsá paun mya swà   pò pyi   chíʔ-cì myáʔ-no yá mì hmà   lɔ-ká-də-má-

tà pìn   phyiʔ lè ɵì/ หมายถึง เป็นธรรมดาของโลกทีพ่อแม่ทงัหลายนันจะรักและทะนุถนอมลูกของ

ตนเหนือกว่าสิงใด เหมือนดงัสาํนวนทีว่า คิดถึงแต่ไข่ของตน  
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4.1.1.3 การนําธรรมชาตมิาเปรียบเทียบ 

การนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทังสํานวนพม่าและสํานวนไทยนํา

ธรรมชาติมาเปรียบเทียบ “ธรรมชาติ” ในทีนีหมายถึง ดิน นาํ ลม ไฟ รวมทงัพนัธุพื์ชต่างๆ ดว้ย ทงันี 

ผูว้ิจยัไม่ไดจ้ดัใหพ้นัธุส์ตัวอ์ยูใ่นกลุ่มของธรรมชาติ เพราะเห็นว่าจากสาํนวนทงัหมดทีนาํมาศึกษามี

การนาํสตัวม์าใชใ้นการเปรียบเทียบเป็นจาํนวนมาก จึงแยกสาํนวนทีนาํสตัวม์าเปรียบเทียบไวใ้นอีก

ประเด็นหนึง 

ตารางที 20 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

အဆင္းလွဆန္း လူ႔ေပါက္ပန္း 

/ʔə-hsin-hlá hsan   lù-pâuʔ-pan/ 

รูปลกัษณ์สวยเด่น สวยดอกแค 

สวยแต่รูป จูบไม่หอม มีรูปร่างงาม แต่ความประพฤติ

ท่าทีวาจา และกิริยามารยาท

ไม่ดี 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนั และสิงทีนาํมาเปรียบเทียบเหมือน 

กนั คือ นาํ “ธรรมชาติ” มาเปรียบเทียบ กล่าวคือ เป็นสาํนวนทีนาํลกัษณะของดอกไมม้าเปรียบกบั

ผูห้ญิงทีมีรูปงาม แต่ความประพฤติและกิริยามารยาทไม่งามเหมือนรูปร่างหน้าตา สาํนวนพม่าทีว่า 
လူ႔ေပါက္ပန္း /lù-pâuʔ-pan/ หากพิจารณาตามความหมายจะหมายถึง “สวยแต่รูป” แต่หากแยกคาํ

ออกมาจะไดค้าํว่า လူ႔ /lù/ “ของคน” และ ေပါက္ပန္း /pâuʔ-pan/ “แค (พืช)” ผูว้ิจยัจึงแปลคาํ 

လူ႔ေပါက္ပန္း /lù-pâuʔ-pan/ ว่า “สวยดอกแค” สาํนวนนีแทจ้ริงแลว้ไดน้าํความงามของดอกไมม้า

เปรียบกบัคนทีสวยแต่ไร้ความรู้ความสามารถว่าไม่ต่างอะไรกบัดอกแคทีสวยแต่ไร้กลิน ขุนวิจิตร

มาตรา (2541: 555–556) ไดก้ล่าวถึงทีมาของสาํนวนนีไวว้่า “สาํนวนนีใชก้บัผูห้ญิงและใชไ้ดต้ลอด

ถึงความประพฤติ เป็นสาํนวนทีเอาดอกไมม้าเปรียบ คือ ดอกไมห้ลายชนิด เช่น ชบา ทองกวาว ฯลฯ 

สวยงาม แต่ไม่มีกลินหอม สาํนวนนีลางทีก็พดูว่า งามแต่รูปจูบไม่หอม” 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนมกัใชพ้ดูเพือแสดงความประชดประชนัคนทีมีรูปร่างภายนอก

งดงาม แต่ความประพฤติและกิริยามารยาทไม่ดี มกัใชเ้ปรียบกบัผูห้ญิง เช่น “ลกูสาวบา้นนีน่ะรึ สวย

แต่รูป จูบไม่หอม พูดจาไม่มีสัมมาคารวะ ซาํกิริยาก็กระโดกกระเดก” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 

2553: 273)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 269) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใช้สํานวน အဆင္းလွဆန္း 

လူ႔ေပါက္ပန္း /ʔə-hsin-hlá hsan   lù-pâuʔ-pan/ ไวว้่า  
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“သြင္ျပင္ရုပ္၀ါ ၊ ျပည့္စံုပါလည္း ၊ နံ႔သာလိွုင္ျခင္း ၊ ဂုဏ္နံ႔ကင္းမူ ၊ အဆင္းလွဆန္း ၊ လူ႔ 

ေပါက္ပန္းဟု ၊ သြမ္းမွန္းသိေထြ ၊ က့ဲရဲ့ေလအံ႔၊” [၈၈၅] ကုိး။ ၂၆။ 
/ɵwìn pyìn yôuʔ wà   pyí-zòŋ pà lɛ   nân ɵà hlàin chin   gòŋ nân kin mù   ʔə-hsin-

hlá hsan   lù-pâuʔ-pan hú   ɵun hman ɵí thwè   kɛ́-yɛ́ lè ʔân/ หมายถึง หากรูปร่างภายนอกดูสวย

สมบูรณ์พร้อม แต่ปราศจากคุณประโยชนก์็คงจะถกูติเตียนไดว้่าสวยดอกแค 

 

4.1.1.4 การนําอวยัวะมาเปรียบเทียบ 

การนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยนาํอวยัวะมา

เปรียบเทียบ ในทีนีอวยัวะทีนาํมาเปรียบเทียบอาจเป็นอวยัวะของคนหรือสตัวก์็ได ้รวมถึงของเหลว

ทีอยูใ่นร่างกายดว้ย เช่น นาํลาย นาํหนอง นาํเลือด ฯลฯ 

ตารางที 21 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ႏွဳတ္ကေတာ့ ပ်ားသကာ 
 စိတ္ကေတာ့ ခါးတမာ 

/hnôuʔ kə-dɔ́   pya ɵə-kà 

sêiʔ kə-dɔ́   kha tə-mà/ 

ปากนนั นาํผงึ/นาํตาลเคียว  

ใจนนั สะเดาขม 

ปากปราศรัย ใจเชือดคอ พดูจาอ่อนหวาน แต่ใจคิดร้าย 

 ทงั 2 สาํนวน นาํ “ปาก” และ “ใจ” มาใชใ้นการเปรียบเทียบเหมือนกนั เป็นสาํนวนที

แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของอวยัวะทงัสอง เพราะคนเรานนัไม่สามารถรู้ถึงจิตใจของผูอื้นไดจ้าก

คาํพดูทีเปล่งออกมา หากตอ้งคบหาดูนานๆ จึงจะรู้ถึงนิสยัทีแทจ้ริง  

 วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงสั งสอนให้รู้จกัเลือกคบคน เพราะคนบางคนนัน 

ปากหวาน พดูจาไพเราะ แต่จิตใจกลบัร้ายไม่เหมือนดงัปากพดู เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกันาํมาสงัสอน

ลกูหลานไม่ใหเ้ชือคาํพดูของคนโดยง่าย แต่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการคบคน นอกจากนี สาํนวนนียงั

สามารถนาํมาใชใ้นเชิงประชด, ตาํหนิคนทีมีลกัษณะพดูอยา่ง ใจอยา่งอีกดว้ย  

ทังนี หนังสือสํานวนไทย ของกุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 188) ได้กล่าวถึง

สาํนวนนีไวว้่า สาํนวนนีบางทีใชว้่า “ปากปราศรัย นาํใจเชือดคอ” เช่น “คนคนนีพูดจาอ่อนหวาน 

แต่ตอ้งระวงัดีๆ เพราะชอบนินทาว่าร้ายลบัหลงั เขา้ทาํนองปากปราศรัย ใจเชือดคอ”  
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ส่วนหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 114) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ႏွဳတ္ကေတာ့ 

ပ်ားသကာ စိတ္ကေတာ့ ခါးတမာ /hnôuʔ kə-dɔ́   pya ɵə-kà   sêiʔ kə-dɔ́   kha tə-mà/ ไวว้่า 

 “ႏွဳတ္ကေတာ့ ပ်ားသကာ ၊ စိတ္ကေတာ့ ခါးတမာဟု စကားအလာ ပမာမွီးၾက ေပေတာ့၊” 
[၁၂၉၆] မဥၨရီ။ ၂၂၁။  

/hnôuʔ kə-dɔ́   pya ɵə-kà   sêiʔ kə-dɔ́   kha tə-mà hú   zə-ga ʔə-là   pə-mà hmi cá 

pè dɔ́/ หมายถึง คาํพดูเหล่านีหวานปานนาํผงึเคียว แต่ใจนนัเปรียบเสมือนสะเดาขม 

 

ตารางที 22 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ရင္ေသြးဟူက ခ်စ္မ၀ 

/yìn-ɵwe hù ká   chíʔ mə-wá/ 

อนัว่าเลือดในอก รักไม่อิม  

เลือดในอก ลกู 

 ทงั 2 สาํนวน นาํ “เลือด” และ “อก” มาใชใ้นการเปรียบเทียบเหมือนกนั เป็นสาํนวนที

แสดงใหเ้ห็นถึงความช่างสงัเกตและช่างอุปมาของทงัคนทงัสองชนชาติ เพราะเลือดคือของเหลวที

ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย รวมทังในหัวใจของคนเราดว้ย เมือคนเรามีลูกย่อมรักลูกเสมือนแก้วตา

ดวงใจ การนาํ “เลือดในอก” มาเปรียบเป็น “ลกู” นนั แสดงใหเ้ห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ

ในการสร้างสาํนวนนี  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูเปรียบถึง “ลกู” แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพ่อแม่

ทีมีต่อลกู เพราะผูที้เป็นพ่อและแม่นนัยอ่มรักลกูของตนเหนือสิงอืนใด ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 528) 

ไดก้ล่าวถึงสาํนวน “เลือดในอก” ไวว้่า สาํนวนนีลางทีพดู “เลือด” คาํเดียว หรือ “เลือดกอ้นเดียว” ก็

หมายความว่า “ลกู” เหมือนกนั ตวัอยา่ง 

“จมืนไวยเล่ากเ็ลือดทีในอก ก็หยบิยกรักเท่ากนักบัผวั 

ทูลพลางตวันางระเริมรัว   ความกลวัอาญาเป็นพน้ไป” 

        เสภาขุนชา้งขนุแผน 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 197) ก็ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ရင္ေသြးဟူက ခ်စ္မ၀ 

/yìn-ɵwe hù ká   chíʔ mə-wá/ ไวว้่า 
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“ရင္ေသြးဟူက ၊ ခ်စ္မ၀သည္ ၊ ေလာကအားလုံး ၊ သားကုိမုန္းတယ္လုိ႔ ၊ ထုံးစံဘယ္မွာရွိသ 

လဲ၊” [၁၂၂၅-ခန္႔] ၀ိဇယ။ ၅။  

/yìn-ɵwe hù ká   chíʔ mə-wá ɵì   lɔ-ká ʔa-loŋ   ɵa kò moŋ dɛ̀ ló   tho-sàn bɛ̀ hmà 

shí ɵə-lɛ/ หมายถึง ในโลกนีไม่มีพ่อแม่คนใดเกลียดลกูของตนเอง เพราะเลือดในอกนนัยอ่มรักไม่อิม  

 

4.1.1.5 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 

การนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยนาํการ

กระทาํมาเปรียบเทียบ ผูว้ิจยักาํหนดใหก้ารกระทาํเป็นพฤติกรรมทีคนแสดงออกเพือตอบสนองสิง

เร้า รวมทงัความคิดและความรู้สึกของคน  

ตารางที 23 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ဆင္းရတဲစ္ခါ ခ်မ္းသာတစ္လွည့္ 

/hsin-yɛ tə-khà   chan-ɵà tə-hlɛ́/ 

ยากจนหนึงครา รํารวยหนึงรอบ 

ชวัเจ็ดที ดีเจด็หน ทุกขสุ์ขยอ่มเกิดขึนสลบักนัไป 

ทงั 2 สาํนวน นาํ “การกระทาํ” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั โดยสาํนวนพม่านํา 

“ความยากจน” และ “ความรํารวย” มาเปรียบเทียบ ในขณะทีสาํนวนไทยนาํ “ความชวั” และ “ความ

ดี” ถือเป็นการกระทาํของคนมาใชเ้พือเปรียบใหเ้ห็นถึงความไม่เทียงแทแ้น่นอนของคน คือ ในชีวิต

อาจมีความทุกขเ์กิดขึนสลบักนัไปกบัความสุข  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงตกัเตือนหรือสั งสอนให้เห็นถึงสัจธรรมของโลก

ทีไม่มีความเทียงแทแ้น่นอน ทุกอยา่งเมือมีลงก็ตอ้งมีขึนเป็นธรรมดาของโลก จึงไม่ควรยดึติดกบัสิง

ใดมากจนเกินไป คนก็เช่นเดียวกนัหากวนัหนึงมีความทุกข ์สกัวนัหนึงก็ยอ่มมีความสุขได ้หนังสือ

สาํนวนไทย ของกุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 96) ไดก้ล่าวถึงสาํนวนนีไวว้่า สาํนวนนีใชป้ลอบ- 

ใจผูที้มีความทุกขใ์หมี้กาํลงัใจทีจะสูต่้อไป เช่น “อย่าเสียใจไปเลย คราวนีขาดทุน คราวหน้าคงได้

กาํไร คนเราชวัเจ็ดที ดีเจ็ดหน”  

ส่วนหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 69) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน ဆင္းရဲတစ္ခါ 

ခ်မ္းသာတစ္လွည့္ /hsin-yɛ tə-khà   chan-ɵà tə-hlɛ́/ ไวว้่า 

“…ဆင္းရတဲစ္ခါ ခ်မ္းသာတစ္လွည့္ ဆုိသလိုေပါ့ေအရယ္။ ကုသိုလ္ကံဆိုတာ မသိႏိုင္မ 

ျမင္ႏိုင္ဘူးေအ့။” [၁၂၇၅-ခန္႔] ပါးစပ္။ ၁၈၉။  
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/hsin-yɛ tə-khà   chan-ɵà tə-hlɛ́   hsò ɵə-lò pɔ́ ʔè yɛ̀   kú-ɵò kàn hsò dà   mə-ɵí 

hnàin mə-myìn hnàin bu ʔé/ หมายถึง …กล่าวกนัว่า ยากจนหนึงคราก็สามารถรํารวยไดห้นึงครังจะ้ 

อนัว่ากุศลกรรมนนั ไม่สามารถรู้ไม่สามารถเห็นไดน้ะจ๊ะ  

 

ตารางที 24 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္ေခါက္ 
လင္ကုန္ရံွဳးလွ်င္ တစ္သက္လုံးေမွာက္ 

/kòŋ shoŋ hlyìn   tə-khâuʔ 

/lìn kòŋ shoŋ hlyìn    

tə-ɵɛ́ʔ loŋ hmâuʔ/ 

ถา้คา้ขายขาดทุน ครังเดียว 

ถา้ผวั(เลือกผดิ)ขาดทุนทงัชีวติ   

ปลกูเรือนผดิ คิดจนเรือนทลาย

เลือกผวัผดิ คิดจนตวัตาย 

 

ใหร้ะวงัก่อนทาํอะไรลงไป 

เพราะถา้ตดัสินใจผดิแต่ตน้

แลว้แกไ้ขยาก โดยเฉพาะ 

เรืองคู่ครอง 

ทงั 2 สาํนวน นาํ “การกระทาํ” มาใชใ้นการเปรียบเทียบเหมือนกนั โดยสาํนวนพม่านาํ 

“การคา้ขาย” และ “การเลือกคู่” มาเปรียบเทียบ ในขณะทีสาํนวนไทยนาํ “การสร้างบา้นเรือน” และ 

“การเลือกคู่” มาเปรียบใหร้ะมดัระวงัการกระทาํของตนเอง เพราะถา้หากตดัสินใจผิดแต่ตน้แลว้ก็

ยากทีจะแกไ้ขในภายหลงั โดยเฉพาะเรืองคู่ครอง อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2538: 258) กล่าวถึง

สาํนวนนีว่า “การแต่งงานเปรียบเสมือนการลงทุนชีวิตครังทีสาํคญัทีสุด สาํนวนพม่าเปรียบว่าการ

ลงทุนดงักล่าวไม่เหมือนกบัการลงทุนคา้ขาย ทงันีเพราะพ่อคา้แม่คา้ทีประกอบกิจการนัน บางครัง

อาจประสบภาวะขาดทุน แต่ก็ยงัมีหวงัว่าจะไดก้าํไรในคราวต่อไปได ้แต่การแต่งงานมีคราวเดียว

เท่านนั” ส่วนสาํนวนไทยไดน้าํการสร้างบา้นเรือนและการเลือกคู่มาเปรียบ ทงันีเพราะคนไทยมี

ความเชือดา้นการสร้างบา้นเรือนให้ถูกทิศ ถูกลกัษณะ เช่น การสร้างศาลพระภูมิรักษาบา้นเรือน, 

การสร้างบา้นเรือนในพืนทีทีไม่เป็นทางแยก หรือทีเรียกว่า “แพร่ง”, ไม่ตังศาลพระภูมิหรือลง

เสาเอกวนัอาทิตย ์เพราะเชือว่าเป็นวนัร้อนจะทาํให้คนในบา้นเดือดร้อน ไม่มีความสงบสุข ฯลฯ 

แสดงให้เห็นว่าคนไทยให้ความสําคญักบัการสร้างเรือนมาก เพราะเชือว่าเรือนทีดีจะทาํให้ผูอ้ยู่

อาศยัเป็นสุขดว้ย ในดา้นการเลือกคู่ก็เช่นเดียวกนั คนไทยเชือว่าการเลือกคู่ครองเป็นสิงทีสาํคัญ 

เพราะคู่ครองทีดีจะนาํพาชีวิตไปสู่ความสาํเร็จได ้

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใช้พูดในเชิงตักเตือนหรือสั งสอนเกียวกบัการเลือกคู่ครอง 

โดยเฉพาะผูห้ญิงทีเมือเลือกคู่ครองทีจะใชชี้วิตร่วมกันแลว้จะไม่สามารถเลือกใหม่ได ้เพราะใน
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สงัคมพม่าและสงัคมไทยจะถือว่า ผูห้ญิงทีแต่งงานมากกว่า 1 ครัง เป็นหญิงไม่ดี มีตาํหนิ หรือมีขอ้- 

บกพร่องบางประการ ดงันนั การเลือกคู่ครองของผูห้ญิงจึงมีความสาํคญัมากเป็นพิเศษ  

เอกรัตน์ อุดมพร และสิทธิโรจน์ (2550: 111) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน “ปลูก

เรือนผดิคิดจนเรือนทลาย เลือกผวัผดิคิดจนตวัตาย” ไวว้่า “เห็นผลหรือยงัล่ะ จากการทีเธอคบผูช้าย

ไม่เลือกหนา้ ในทีสุดก็ไดส้ามีขีเหลา้เมายา แลว้ก็อยู่อย่างระทมทุกข์ไปตลอดชีวิต เขา้ทาํนองปลูก

เรือนผดิคิดจนเรือนทลาย มีผวัผดิคิดจนตวัตาย”  

ส่วนหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 8) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน ကုန္ရွံဳးလွ်င္ 

တစ္ေခါက္ လင္ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္သက္လံုးေမွာက္ /kòŋ shoŋ hlyìn   tə-khâuʔ   lìn kòŋ shoŋ hlyìn   tə-

ɵɛ́ʔ loŋ hmâuʔ/ ไวด้งันี 

“မိန္းမတုိ႔ဆိုသည္မွာ ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္ေခါက္ ၊ လင္ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္သက္လံုးေမွာက္ 

တတ္ပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္ရၽြ္ အလြန္စိုးရိမ္လွပါတယ္။” [၁၂၆၈] ေနာ၊ ပ။ ၄၈။ 

/mein-má dó hsò ɵì hmà   kòŋ shoŋ hlyìn   tə-khâuʔ   lìn kòŋ shoŋ hlyìn   tə-ɵɛ́ʔ 

loŋ hmâuʔ   táʔ bà dɛ   ɵó-phyíʔ-ywé   ʔə-lùn so-yèin hlá bà dɛ/ หมายถึง ผูห้ญิงทงัหลายหากคา้ขาย

ขาดทุนก็เพียงครังเดียว แต่หากมีผวัผดิก็เหมือนหมดตวัตลอดชีวิต จึงน่าวิตกกงัวลเป็นอยา่งมาก 

 

4.1.1.6 การนําสิงของมาเปรียบเทียบ 

การนาํสิงของมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยนาํสิงของ

มาเปรียบเทียบ โดยสิงของในทีนีหมายถึง อาหาร ข้าวของ พาหนะ เครืองมือเครืองใช้ต่างๆ 

ตลอดจนของมีค่า เช่น เงิน ทอง เพชร พลอย ฯลฯ  

ตารางที 25 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํสิงของมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ေရႊရိွမွ မ်ိဳးေတာ္ခ်င္သည္ 

/shwè shí hmá   myo-dɔ ̀chìn ɵì/ 

มีเงินทองจึงมีพีนอ้ง 

มีเงินนบัว่านอ้ง มีทองนบัว่าพี เมือรํารวยก็มีคนมานบัญาติ 

ทงั 2 สาํนวน นาํ “สิงของ” มาใชใ้นการเปรียบเทียบเหมือนกนั คือ นาํ “เงิน” และ 

“ทอง” มาเปรียบใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของสิงของทงัสองสิงนี เพราะถือว่าเป็นของมีค่ามาตงัแต่ใน

อดีต หากมงัมีเงินทองแลว้ใครๆ ก็อยากเขา้มาเป็นญาติพีน้อง ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 417) ได้

ยกตวัอยา่งโคลงกระทูสุ้ภาษิตทีกล่าวถึงสาํนวนนีไวว้่า 
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  “มี คนพดูแซ่ซอ้ง  สรรเสริญ 

  เงิน ยอ่มชกัชวนเชิญ  เชิดชี 

  นบั เป็นญาติจนเกิน  การก่อเกิดแฮ” 

  นอ้ง ชือนนัยายชือนี  โน่นโนน้เนืองมา 

  มี ผูม้านอบนอ้ม  นบัถือ 

  ทอง ล่อใหเ้ล่าลือ  เชิดหนา้ 

  นบั ญาติเนืองมาคือ  เคียงชิด สนิทแฮ 

  พี และลุงนา้ป้า  ป่วยเปือนแยะตะแปะ” 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงประชดประชนั เพราะการทีคนหนึงเขา้หาคนอีก

คนหนึงเพือหวงัผลประโยชน์นนั แสดงให้เห็นว่าเป็นคนทีไม่มีความจริงใจ วิธีการใชส้าํนวนนีจึง

เป็นเชิงประชดประชนัมากกว่าการแนะนาํสั งสอนทวัไป หนังสือสาํนวนไทย ของกุสุมา รักษมณี 

และคณะ (2553: 222) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวนนีไวว้่า “มีขา้วของทองหยองก็ใส่บา้งซิ เพือนๆ 

เขาจะไดไ้ม่ดูถกู มีเงินนบัว่านอ้ง มีทองนบัว่าพี ฉนัเตือนเพราะความหวงัดีนะ”  

ส่วนหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 205) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้ํานวน ေရႊရွ ိမ ွ       

မ်ိဳးေတာ္ခ်င္သည္ /shwè shí hmá   myo -dɔ̀ chìn ɵì/ ไวว้่า 

“ေရႊရွိမွ မ်ိဳးေတာ္ခ်င္သည္ဟူေသာ စကားရွိ၏ ။” [၁၃၅၇] သာေရာင္။ ၁၅၊ ၄။ ၃၃။  

/shwè shí hmá   myo-dɔ̀ chìn ɵì hù ɵɔ   zə-ga shí ʔí/ หมายถึง มีคาํกล่าวว่า มีเงิน

ทองจึงมีพีนอ้ง 

 

ตารางที 26 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํสิงของมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

မုန္႔သာ ေ၀စားနုိင္သည္  
လင္ကုိ မေ၀ငွနုိင္ 

/môŋ ɵà   wè-sa nàin ɵì    

lìn kò   mə-wè-hŋá nàin/ 

ขนมเท่านนัทีสามารถแบ่ง 

กนักินได ้ผวั ไม่สามารถแบ่งได ้

เสียทองเท่าหวั  

ไม่ยอมเสียผวัใหใ้คร 

ไม่ยอมยกสามีใหห้ญิงอืน แม้

จะแลกกบัสิงของหรือทรัพย ์

สินเงินทองจาํนวนมากก็ตาม 
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ทงั 2 สาํนวน นาํ “สิงของ” มาใชใ้นการเปรียบเทียบเหมือนกนั สาํนวนไทยนาํ “ทอง” 

ถือเป็นของมีค่ามาใชใ้นการเปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนพม่านาํ “ขนม” (မုန္႔ /môŋ/) ซึงเป็นอาหารมา

ใช้ในการเปรียบเทียบกับ “สามี” ว่าเป็นสิงทีผูห้ญิงไม่สามารถแบ่งปันหรือยกให้กับใครได ้แม้

จะตอ้งแลกดว้ยสิงของหรือทรัพยสิ์นเงินทองมากมายก็ตาม 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพู้ดในเชิงประชดประชนั มกัใชเ้ปรียบกบัผูห้ญิงทีหึงหวง

สามีมากจนไม่สามารถสูญเสียสามีให้กบัคนอืนได ้ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 590) ไดย้กตวัอย่างบท

กลอนจากเรืองพระอภยัมณี ความว่า 

“ใครชิงคู่สูต้ามไม่ขามเข็ด คงแกเ้ผด็มนัใหส้าเลือดตาไหล 

ถึงเสียทองเท่าตวัเสียหวัไป  แต่มิใหเ้สียผวัสูต้วัตาย” 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 177) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน မုန္႔သာ ေ၀စားႏိုင္သည္ 

လင္ကုိ မေ၀ငွနိုင္ /môŋ ɵà   wè-sa nàin ɵì   lìn kò   mə-wè-hŋá nàin/ ไวว้่า 

“မုန္႔ကုိသာ ေ၀ငွစားမည္ ၊ လင္ကုိ မေ၀ငွနိုင္ဘူးဆုိတ့ဲ ေရွးလူၾကီးမ်ား စကားနွင့္အညီ ေဒၚ 

ေမႊးျမိဳင္က လင္ဂုဏ္ကုိ ကုိးျပီးေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆုိသည္မွာ…။” [၁၂၇၉] မွာ၊ ပ။ ၃၃။ 

/môŋ kò ɵà   wè-hŋá-sa mì   lìn kò   mə-wè-hŋá nàin bu hsò dɛ́   she-lù-ci mya   

zə-ga hnîn ʔə-ñì   dɔ̀-hmwe-myàin ká   lìn gòŋ kò   ko pyi-dɔ́   ʔə-myo-myo pyɔ hsò ɵì hmà/ 
หมายถึง “ขนมเท่านนัทีแบ่งกนักินได ้สามีไม่สามารถแบ่งปันกนัได ้บรรดาคนรุ่นเก่าไดก้ล่าวไว”้ 

ป้าหมะเวมฺยา่ย(ชือคน) พดูเรืองต่างๆ นานาเกียวกบัสามีตน                 
 

4.1.1.7 การนําความเชือมาเปรียบเทียบ 

การนาํความเชือมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยนาํความ

เชือมาเปรียบเทียบ โดยความเชือในทีนีหมายถึง ความเลือมใสศรัทธา และลทัธิศาสนา 

ตารางที 27 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํความเชือมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ 

/ɵù-dɔ̀-kaun   náʔ-kaun má/ 

คนดี ผ/ีเทพดีคาํจุน 

คนดีผคุีม้ คนทาํดีมกัไม่มีภยั, คนทาํดี

เทวดายอ่มคุม้ครอง 
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ทงั 2 สาํนวน นาํ “ความเชือ” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั โดยสาํนวนไทยนาํความ

เชือเรือง “ผ”ี มาเปรียบเทียบใหเ้ห็นว่า คนไทยมีความเชือมาแต่โบราณเกียวกบัวิญญาณของผูที้ตาย

แลว้ ส่วนสาํนวนพม่านาํความเชือเรือง “นตั” (နတ္ /náʔ/) ซึงเป็นผีหรือเทพมาใชเ้ปรียบเทียบ ทงันี 

วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 144) ไดก้ล่าวถึง “เทพนัต” ไวว้่า “นัตในสังคมพม่า 

หมายถึง ‘วิญญาณศกัดิสิทธิของผูต้ายร้าย’ เป็นภูตผูเ้ป็นทีพึงของปุถุชนทวัไป นัตทีเป็นภูตผีจะมี

ฐานะกึงเทพกึงผ ีคือ อยูร่ะหว่างเทพและผ ีมีระดบัสูงกว่าผทีวัไป แต่ไม่เทียบเท่าเทวดา นัตจึงไม่ใช่

ผธีรรมดาสามญัอยา่งทีเรียกในพม่าว่า “ตะเส่” (တေစၦ /də-sè/) หรือ “ตะแย” (သရ ဲ/ɵə-yɛ/) ทว่าเป็น

วิญญาณของมนุษยผ์ูต้ายจากด้วยภัยอนัร้ายแรง ผูค้นให้ความเคารพบูชา และมีพิธีเขา้ทรงลงผ ี   

ดว้ยเชือว่านตัจะใหค้วามช่วยเหลือและคุม้กนัภยัในหมู่ผูศ้รัทธากราบไหว ้นตัจึงเป็นผทีีมีฐานะและ

บทบาทดุจเดียวกบัผเีจา้พ่อเจา้แม่ของไทย”  

วิธีการใช้: ทัง 2 สํานวนใช้พูดในเชิงสั งสอน เป็นสํานวนทีผูใ้หญ่มกัใช้สั งสอน       

ลกูหลานใหท้าํความดี ประพฤติตนอยูใ่นศีลในธรรม เพราะผูที้ทาํกรรมดีมกัไดรั้บกรรมดีตอบแทน

แมใ้นขณะทีตกทุกขไ์ดย้าก ยอ่มมีผูอื้นเขา้มาช่วยเหลือเสมอ จึงมีการนาํความเชือเรืองผีและเทพเขา้

มาเชือมโยงเพราะเป็นความเชือทีฝังแน่นอยู่ในจิตใตส้าํนึกของคนว่า หากทาํความดีผีดีและเทพก็

คอยช่วยเหลือปกปักรักษา เช่น “นายอาํเภอแหวนเพชรคนนี ดูแลราษฎรใกลชิ้ด ไปหาไดทุ้กเวลา ทงั

กลา้หาญออกปราบโจรจนราบคาบ พวกอนัธพาลหาทางเก็บ แต่ไม่สาํเร็จ คลาดแคลว้ทุกที คนดีผี

คุม้” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 57)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 242) ได้ยกตวัอย่างวิธีการใช้สาํนวน သူေတာ္ေကာင္း 

နတ္ေကာင္းမ /ɵù-dɔ̀-kaun   náʔ-kaun má/ ไวว้่า 

“သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမဆုိတာလုိ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္လုိ႔ သီလသီတင္းကို 
ေစာင့္သံုး သူေတာ္ေကာင္းႏွလံုးရွိတဲ့ သူမို ႔ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္တာ 

ဧကန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မယ္။” [၁၂၉၆] မဥၨရီ၊ ပ။ ၁၇၅။ 

/ɵù-dɔ̀-kaun   náʔ-kaun má hsò dà lò   yá-də-nà-ɵoŋ-pa kò   yòŋ-cì ló   ɵì-lá-ɵì-

din kò sâun-ɵoŋ   ɵù-dɔ̀-kaun hná-loŋ shí dɛ́   ɵù-mó   náʔ-kaum-náʔ-myáʔ mya ká   si-cáʔ sâun-

shâuʔ dà   ʔə-kàn pìn phyiʔ lêin mɛ̀/ หมายถึง มีความเชือว่า หากบูชาพระรัตนตรัยและถือศีล

อุโบสถ (ตงัตนอยูใ่นศีลในธรรม) นตัหรือเทพทีดีก็จะคอยดูแลปกปักรักษาอยา่งแน่นอน ดงัคาํกล่าว

ทีว่า คนดี ผ/ีเทพดีคาํจุน 
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ตารางที 28 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํความเชือมาเปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

နဖူးစာ ရြာလည္ 

/nə-phu-zà   ywà-lɛ̀/ 

เนือคู่ หมุนหาไปรอบ 

คู่แลว้ไม่แคลว้กนั ผูที้เคยสร้างบุญกุศลร่วมกนั 

เคยเป็นคู่กนัมาก่อนยอ่มไม่

แคลว้คลาดกนั 

ทงั 2 สาํนวน นาํ “ความเชือ” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั โดยทงัสาํนวนพม่าและ

สาํนวนไทยไดน้าํความเชือเรือง “เนือคู่” (ภาษาพม่าเรียก နဖူးစာ /nə-phu-zà/) มาเปรียบเทียบ ทงันี 

กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 72) ไดก้ล่าวถึงสาํนวน “คู่แลว้ไม่แคลว้กนั” ไวว้่า สาํนวนนีมีทีมา

จากความเชือว่า มนุษยเ์วียนว่ายตายเกิดมาแลว้หลายชาติ ชายหญิงใดทีเคยเป็นคู่สามีภรรยากนัใน

ชาติก่อน เมือเกิดใหม่ก็ไม่แคลว้คลาดกนั สาํนวนนีบางทีใชว้่า “คู่แลว้ไม่แคลว้คลาด” 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูเปรียบใหเ้ห็นถึงความเชือทงัของคนพม่าและคนไทยใน

เรืองภพชาติ การสงัสมบุญมาร่วมกนั ทาํใหก้ลบัมาพบเจอกนัอีกในภพชาติใหม่ โดยคนทีเป็นเนือคู่

กนันนั แมว้่าจะอยูไ่กลกนัเพียงใดก็สามารถกลบัมาพบเจอกนัได ้หรือแมแ้ต่จะมีอุปสรรคขวางกนั

เพียงใดสุดทา้ยก็ไดอ้ยู่ร่วมกนั เป็นสาํนวนทีมกันาํมาใชเ้ปรียบกบัคนในวยัหนุ่มสาว ซึงเป็นวยัที

เหมาะสมแก่การเลือกคู่ครองหรือแต่งงาน เช่น “บ่าวสาวคู่นีมีอุปสรรคมากมายกว่าจะไดแ้ต่งงานกนั 

แต่ทังคู่ก็สามารถฟันฝ่าปัญหาต่างๆ มาจนมีวนันีได้ สมกับคาํทีว่า คู่แลว้ไม่แคลว้กัน” (กุสุมา 

รักษมณี และคณะ, 2553: 73)  

ส่วนหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 105) ยกตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน နဖူးစာ ရြာလည္ 

/nə-phu-zà   ywà-lɛ̀/ ไวว้่า 

“ေလာကီဓမၼတာ ၊ လူတုိ႔ရြာမွာ ၊ နဖူးစာ ရြာလည္တ့ဲ။” [၁၂၆၈] ေနာ၊ ပ။ ၁၄။ 

/lɔ-kì-dàn-má-dà   lù dó ywà hmà   nə-phu-zà   ywà-lɛ̀ dɛ́/ หมายถึง การทีคน

ทงัหลายซึงเป็นเนือคู่กนัจะมาบรรจบพบกนัอีกครังยอ่มเป็นธรรมดาของโลกโลกีย ์ 
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4.1.2 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคล้ายคลึงกันแต่สิงทีนํามา

เปรียบเทียบเหมอืนกนับางประการ 

4.1.2.1 การนําคนมาเปรียบเทียบ 

การนําคนมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทังสํานวนพม่าและสํานวนไทยนําคนมา

เปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบนนัอาจมีความเหมือนกนัเพียงบางประการเท่านัน 

ไม่ไดเ้หมือนกนัทุกประการเหมือนในหวัขอ้ที 4.1.1.1  

ตารางที 29 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํคนมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

စင္ေကာင္းေသာ္ ဖရုံေကာင္း၏ 
အရွင္ေကာင္းေသာ္ ကၽြန္ေကာင္း၏ 

/sìn kaun ɵɔ̀   phə-yòŋ kaun ʔì 

ʔə-shìn kaun ɵɔ̀   cùn kaun ʔì/ 

หากร้านดี ผลฟักยอ่มดี 

หากเจา้นายดี ขา้ทาสยอ่มดี 

 ขา้พึงเจา้ บ่าวพึงนาย ถา้ร้านดี ผลฟักยอ่มเลือยพาด 

ถา้เจา้นายกินดีอยูดี่ ขา้ทาสยอ่ม 

ไดกิ้นดีอยูดี่ไปดว้ย, ผูน้อ้ยตอ้ง

พึงผูใ้หญ่ 

ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “คน” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั โดยสาํนวนไทยนาํ 

“ขา้/บ่าว” และ “เจา้/นาย” มาใชเ้ปรียบเช่นเดียวกบัสาํนวนพม่าทีนาํคาํว่า “เจา้นาย” (အရွင္ /ʔə-

shìn/) และ “ขา้ทาส” (ကၽြန္ /cùn/) มาใชเ้ปรียบเทียบ แต่ในขณะเดียวกนั สาํนวนพม่าไดน้าํ “ร้าน”

(စင္ /sìn/) และ “ผลฟัก” (ဖရု ံ /phə-yòŋ/) มาเปรียบเทียบดว้ย สาํนวนนีจึงแสดงให้เห็นถึงความ 

สมัพนัธข์องสิงต่างๆ ทีตอ้งพึงพาอาศยักนั และสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่กนัและกนั 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพู้ดเปรียบให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของสิงของสองสิงทีมี

ความสมัพนัธก์นัในเชิงช่วยเหลือเกือกูล เป็นสาํนวนทีสามารถนาํมาใชเ้ปรียบกบัคนไดทุ้กเพศวยั 

ทงันี กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 42) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ของ “ขา้/บ่าว” และ “เจา้/นาย” 

ไวว้่า “ขา้และบ่าว คือ ผูรั้บใชห้รือผูน้อ้ยทีอยูใ่นปกครอง ส่วนเจา้และนาย คือ ผูป้กครอง ผูมี้อาํนาจ

และบารมี” เช่น “เป็นลกูนอ้งควรอ่อนนอ้มถ่อมตน ใหห้วัหนา้เขาเมตตา อยา่ลืมว่าขา้พึงเจา้ บ่าวพึง

นายนะจ๊ะ”  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 58) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน စင္ေကာင္းေသာ္ ဖရံု 
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ေကာင္း၏ အရွင္ေကာင္းေသာ္ ကၽြန္ေကာင္း၏ /sìn kaun ɵɔ̀   phə-yòŋ kaun ʔì   ʔə-shìn kaun ɵɔ̀   cùn 

kaun ʔì/ ไวว้่า 

“မင္းရာဇာလည္း…အရွင့္သား ၊ အရွင္မေကာင္းေသာအခါ ဆင္းရခဲံပါေပေသာသူတုိ႔သည္ 
အရွင္ေကာင္းေသာ္ ေက်းဇူးကို စံပါရေလျမဲ ၊ သူတို႔ ဥပမာျပဳသည္ကား စင္ေကာင္းေသာ္ ဖရံုေကာင္း၏ ၊ 

အရွင္ေကာင္းေသာ္ ကၽြန္ေကာင္း၏ ၊” [၁၁၄၃] ဏိပံု။ ၁၁၁။ 

/min-yà-zà lɛ…ʔə-shîn-ɵa   ʔə-shìn-mə kaun ɵɔ-ʔə-khà   hsin-yɛ-khân pà pè ɵɔ 

ɵù dó ɵì   ʔə-shìn kaun ɵɔ   ce-zu kò   sàn pà yá lè myɛ   ɵù dó   ʔú-pə-mà pyù ɵì ka   sìn kaun ɵɔ̀   

phə-yòŋ kaun ʔì   ʔə-shìn kaun ɵɔ̀   cùn kaun ʔì/ หมายถึง เมือพระมหากษตัริย ์พระราชโอรส พระ

ราชินีดี ขา้ทาสทีดียอ่มทนลาํบากเพือเจา้นายของพวกเขาได ้เพือตอบแทนบุญคุณ ดงัคาํกล่าวทีว่า  

ถา้ร้านดี ผลฟักยอ่มดี ถา้เจา้นายดี ขา้ทาสยอ่มดี 

 

ตารางที 30 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํคนมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ေရႊအေၾကာင္း ဖေယာင္းသိ 
လူအေၾကာင္း ေပါင္းမွသိ 

/shwè ʔə-caun   phə-yaun ɵí 

lù ʔə-caun   baun hmá ɵí/ 

เรืองของทอง เทียนรู้ 

เรืองของคน คบหาจึงรู้ 

คบคนใหด้หูนา้ ซือผา้ใหดู้เนือ จะคบหาสมาคมกนั  

ควรพิจารณาใหลึ้กซึง 

ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “คน” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สาํนวนไทยนาํ

วิธีการเลือกซือผา้มาใชเ้ปรียบเทียบดว้ย เพราะหากเลือกซือผา้ก็ให้ดูทีเนือผา้ว่ามีความละเอียด 

ประณีตหรือไม่ ในขณะทีสาํนวนพม่า นอกจากจะใชค้นมาเปรียบเทียบแลว้ ยงันาํการตรวจสอบ

ทองดว้ยเทียนไขหรือขีผงึซึงเป็นวิธีโบราณมาเปรียบเทียบดว้ย ทงันี เมย ์เมียะ ข่าย และเรณู เหมือน

จนัทร์เชย (2543: 2) ไดก้ล่าวถึงสาํนวน ေရႊအေၾကာင္း ဖေယာင္းသိ လူအေၾကာင္း ေပါင္းမွသိ /shwè 

ʔə-caun   phə-yaun ɵí   lù ʔə-caun   baun hmá ɵí/ ไวว้่า “ภาษิตนีมาจากเรืองการพิสูจน์ทองในสมยั

โบราณว่าดีหรือไม่ดี ทาํไดโ้ดยการเอาทองนนัไปถกูบักอ้นหิน แลว้จึงนาํเทียนมาถทูบับริเวณนนัอีก

ครังหนึง หากเป็นทองดีสีของทองทีกอ้นหินก็จะสุกเป็นมนัเงา หากเป็นทองไม่ดีสีจะออกเป็นสี

แดง”  
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วิธีการใช้: ทัง 2 สํานวนใช้พูดในเชิงตักเตือนสั งสอน เป็นสํานวนทีผูใ้หญ่มกัใช ้      

สงัสอนลกูหลานใหเ้ลือกคบคนว่าดีหรือไม่ ตอ้งคบหากนัไปนานๆ จึงจะรู้นิสัยทีแทจ้ริง สาํนวนนี

ในหนังสือสาํนวนไทย ของกุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 62) ไดย้กตวัอย่างไวว้่า “คนสมยันี

ไวใ้จยาก ลกูจะคบใครใหดู้ใหดี้ อยา่รีบสนิทสนมนกั คบคนใหดู้หนา้ ซือผา้ใหดู้เนือ”  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 676) ไดย้กตัวอย่างวิธีการใชส้ํานวน ေရႊအေၾကာင္း 

ဖေယာင္းသိ လူအေၾကာင္း ေပါင္းမွသိ /shwè ʔə-caun   phə-yaun ɵí   lù ʔə-caun   baun hmá ɵí/ ไวว้่า 

“ေရႊအေၾကာင္း ဖေယာင္းသိ ၊ လူအေၾကာင္း ေပါင္းမွသိဆုိေသာ ေရွးလူၾကီးတုိ႔ ျမြတ္ၾကား 

ခဲ့သည့္ စကားရပ္သည ္ေနွာင္းလူတို႔အတြက္ အထူးေလးစားစရာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။” 
[၁၃၂၀] လူအနွစ္။ ၁၂၀။  

/shwè ʔə-caun   phə-yaun ɵí   lù ʔə-caun   baun hmá ɵí hsò ɵɔ   she-lù-ci dó   

myûʔ-ca khɛ́ ɵí    zə-ga yáʔ-ɵì   hnaun-lù dó ʔə-twɛ́ʔ   ʔə-thù le-sa sə-yà   ʔə-caun tə-yáʔ pìn   phyíʔ 

lè ɵì/ หมายถึง คาํกล่าวทีว่า ทองดีไม่ดี เทียนย่อมรู้ ส่วนคนจะดีหรือไม่ ตอ้งคบหาดูก่อนจึงจะรู้ 

เป็นคาํสงัสอนของเหล่าบรรพบุรุษทีใชต้กัเตือนลกูหลาน คาํตกัเตือนนีเป็นคาํพูดหนึงทีควรเชือฟัง

เป็นอยา่งยงิ 

 

4.1.2.2 การนําสัตว์มาเปรียบเทียบ 

การนําสัตว์มาเปรียบเทียบ หมายถึง ทังสํานวนพม่าและสํานวนไทยนําสัตว์มา

เปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบนนัอาจมีความเหมือนกนัเพียงบางประการเท่านัน 

ไม่ไดเ้หมือนกนัทุกประการเหมือนในหวัขอ้ที 4.1.1.2 โดยสตัวที์ใชเ้ปรียบเทียบในทีนี อาจใชส้ัตว์

ทงัตวัมาเปรียบเทียบ หรือใชล้กัษณะ, กิริยาอาการทีสตัวแ์สดงออกมาเปรียบเทียบก็ได ้

ตารางที 31 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํสตัวม์าเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ခ်ဳန္းလြန္းေသာမုိး ေရမေဖာင္  
ေဟာင္လြန္းေသာေခြး လူမေလး 

/choŋ lun ɵɔ mo   yè mə-phàun 

hàun lun ɵɔ khwe   lú mə-le/ 

ฝนตกอยา่งหนกั นาํไม่เจิงนอง 
หมาเห่าเกินไป คนไม่กลวั 

หมาเห่าไม่กดั คนทีชอบพดูเอะอะดูเก่งกลา้ 

ทาํท่าว่าจะเอาจริง แต่ทีแท้

แลว้กลบัไม่เอาจริง 
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ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “สัตว”์  คือ “หมา” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั แต่

สาํนวนพม่าไดน้าํ “ธรรมชาติ” มาเปรียบเทียบดว้ย เพือเนน้ความหมายของสาํนวนให้ชดัเจนยิงขึน 

กล่าวคือ นาํวิธีการสงัเกตธรรมชาติ คือ สภาพลมฟ้าอากาศมาใชเ้พือเปรียบกบัคนทีมีลกัษณะชอบ

พูดเอะอะว่าตนเป็นคนเก่งกลา้ แต่เมือเอาเข้าจริงกลบัไม่กลา้ทาํตามทีตนแสดงออกไวแ้ต่แรก 

เปรียบเสมือนฝนทีตกอยา่งหนกั แต่ไม่สามารถทาํให้นาํเจิงนองได ้หรือหมาทีเห่ามากๆ แต่ไม่กดั 

ทาํใหค้นไม่กลวัเสียงเห่านนั  

ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 609 – 610) ไดก้ล่าวถึงสาํนวนนีไวว้่า สาํนวน “หมาเห่าไม่กดั” 

เป็นสาํนวนทีมีมลูมาจากขอ้สงัเกตลกัษณะหมาทีถือกนัว่า หมาทีเห่าเก่งมกัจะไม่กดั แต่หมาทีกดัไม่

เห่า หลายชาติมีสาํนวนนีตรงกบัไทย คือ ฝรั งเศส เยอรมนั ฮอลนัดา และแขกอินเดียมีสาํนวนว่า 

“หมาเห่าไม่กดั” ตรงกนั และหลายชาติมีสาํนวนคลา้ยๆ กนัอีก องักฤษว่า “หมาทีเห่าอยู่ไกลๆ ไม่

กดั” สเปนว่า “ใหห้มาเห่าไปเถิด มนัไม่กดัดอก” ละตินว่า “หมาเงียบกบันาํนิงใหร้ะวงั” เยอรมนัว่า 

“หมาเงียบกบันาํนิงเป็นอนัตราย” กบั “หมาโง่ย่อมเห่าเรือย” โปรตุเกสว่า “จงระวงัหมาทีไม่เห่า” 

กบั “หมาทีเห่าเก่งใชล่้าเนือไม่ดี” ฮอลนัดาว่า “คนขู่คาํรามเก่งไม่สู้จริง” แขกอินเดียว่า “เมฆตงัมา

มืดแต่ฝนตกนอ้ย”  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพู้ดในเชิงอุปมาเปรียบคนทีชอบพูดจาเอะอะ โออ้วดกับ

การกระทาํของสัตวแ์ละธรรมชาติ เป็นสาํนวนทีผูใ้หญใชส้ั งสอนผูน้้อย ไม่ให้เก่งแต่พูด แต่ตอ้ง

กระทาํตามคาํพดูทีตนเองพดูออกมาดว้ย คือ ตอ้งมีความรับผดิชอบกบัคาํพดูของตนเอง ในบางครัง

อาจใชพ้ดูในเชิงประชดประชนัหรือตาํหนิก็ได ้เช่น “เห็นเขาทาํท่าทางขึงขงัขู่ว่าจะลงโทษ แต่เธอ

ไม่ตอ้งไปกลวัหรอก เขาเป็นพวกหมาเห่าไม่กดั” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 307)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 38) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ခ်ဳန္းလြန္းေသာမိုး ေရမ 

ေဖာင ္ ေဟာင္လြန္းေသာေခြး လူမေလး /choŋ lun ɵɔ mo   yè mə-phàun   hàun lun ɵɔ khwe   lú mə-

le/ ไวว้่า 

“ခ်ဳန္းလြန္းေသာမိုး ေရမေဖာင္ ၊ ေဟာင္လြန္းေသာေခြး လူမေလးဟူေသာစကားအတိုင္း 

ခ်ဳန္းသည္ကေတာ့ အလြန္ပင္ ၊ ရြာမွရြာပါမည္လား ၊ စိုးရိမ္စိတ္တို႔သည္ ဟီးေလးခိုလ်က္ ရွိၾကသည္။” 
[၁၃၄၄] ျမ၀တီ၊ ၃၀၊ ၁၁။ ၇၉။  

/choŋ lun ɵɔ mo   yè mə-phàun   hàun lun ɵɔ khwe   lú mə-le hù ɵɔ zə-ga ʔə-dain   

choŋ ɵì kə-dɔ́   ʔə-lùn pìn   ywà hmá ywà pà mì la   so-yèin sêiʔ dó ɵì   hi-le-khó lyɛ́ʔ   shí cá ɵì/ 
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หมายถึง กลุม้ใจจริงๆ ฟ้าคาํรามดงัแต่ฝนจะตกหรือไม่ตกนะ เดียวก็เหมือนคาํกล่าวทีว่า ฝนตกอย่าง

หนกั แต่นาํไม่เจิงนอง หมาเห่าเกินไป คนไม่กลวัอีกหรอก 

 

4.1.2.3 การนําธรรมชาตมิาเปรียบเทียบ 

การนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทังสํานวนพม่าและสํานวนไทยนํา

ธรรมชาติมาเปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบนันอาจมีความเหมือนกนัเพียงบาง

ประการเท่านนั ทงันี ผูว้ิจยัไดจ้าํกดัขอบเขตของคาํว่า “ธรรมชาติ” ไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที 4.1.1.3 

ตารางที 32 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ထက္  
ေဆြရိပ္မ်ိဳးရိပ္က ပိုေအးသည္ 

/ɵíʔ-yêiʔ-wa-yêiʔ thɛ́ʔ    

hswè-yêiʔ-myo-yêiʔ ká   pò ʔe ɵì/ 

ร่มเงาของญาติพีนอ้ง ร่มเยน็กว่า

ร่มเงาตน้ไม ้

ร่มโพธิร่มไทร ทีพึง ทีอาศยัใหไ้ดรั้บความ

ร่มเยน็เป็นสุข, การมีญาติพี

นอ้งรักใคร่กนัจะช่วยเหลือ 

กนัไดใ้นยามทุกขสุ์ข 

ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “ธรรมชาติ” มาเปรียบเทียบเหมือนกนั คือ นาํลกัษณะ

ร่มเงาของตน้ไมที้มีการแผกิ่งกา้นสาขา และให้ความร่มเยน็แก่ผูอ้าศยัใตร่้มเงานันมาเปรียบกบัผูที้

ใหค้วามคุม้ครองและความอบอุ่นใจ แต่ในสาํนวนพม่า นอกจากจะนาํลกัษณะเงาของร่มไมม้าใช้

เปรียบแลว้ ยงัมีการกล่าวถึงบรรดาญาติพีนอ้ง เพือเนน้ความสาํคญัของญาติพีนอ้งว่า ร่มเงาของญาติ

พีนอ้งนนัยอ่มร่มเยน็กว่าร่มเงาของตน้ไม ้เพราะญาติพีนอ้งคือผูที้ใหค้วามร่มเยน็ไดอ้ย่างแทจ้ริงใน

เวลาทีเราคบัขนัหรือเดือดร้อน 

วิธีการใช:้ สาํนวนไทย “ร่มโพธิร่มไทร” เป็นสาํนวนทีมกันาํมาใชเ้ปรียบกบัผูใ้หญ่ที

สามารถใหค้วามคุม้ครองและความอบอุ่นใจกบัลกูหลานได ้เช่น พ่อแม่เป็นร่มโพธิร่มไทรของลูก 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2553: 80) ส่วนสาํนวนพม่า သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ထက္ ေဆြရိပ္မ်ိဳးရိပ္က ပိုေအးသည္ 

/ɵíʔ-yêiʔ-wa-yêiʔ thɛ́ʔ   hswè-yêiʔ-myo-yêiʔ ká   pò ʔe ɵì/ เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกันาํมาใชต้กัเตือน

ลกูหลานใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของญาติพีนอ้งว่ามีความสาํคญัเพียงไร ฉะนนั เหล่าลูกหลานจึงตอ้ง

ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัญาติพีนอ้งของตนใหม้าก โดยสาํนวนนี หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား 
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/myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 

253) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชไ้วว้่า 

“ရုကၡႆ–သစ္ပင္ဧ။္ ၊ ဆာယာ–အရိပ္သည္ ၊ သုခါ၀–ခ်မ္းသာသလွ်င္ ကတည္း ၊ 
တေတာ–ထုိသစ္ပင္ရိပ္ ခ်မ္းသာသည္ထက္ ၊ ဉာတိမာတာပိတု–ေဆြမ်ိဳးမိဘဧ။္  ၊ ဆာယာ–အရိပ္သည္ ၊ 

သုခါ–ခ်မ္းသာဧ။္ ။” [၁၂၉၁] ဆယ့္ႏွစ္တြဲ။ ၆၃။ 

/yú-ká-khá-ɵá – ɵíʔ-pìn ʔí   hsà-yà – ʔə-yêiʔ ɵì   ɵú-khà-wá – chan-ɵà ɵə-hlyìn   

kə-dɛ   ɵə-tò – thò ɵíʔ-pìn-yêiʔ   chan-ɵà ɵì thɛ́ʔ   yà-tí-mà-tà-pí-tú – hswè-myo-mì-bà ʔí   hsà-yà – 

ʔə-yêiʔ ɵì   ɵú-khà – chan-ɵà ʔí/ หมายถึง รุกขสฺส–ตน้ไม,้ ฉายา–ร่มเงา, สุขาวะ–สุขสบาย/ร่มเยน็, 

ตโต

 ญาติมาตาปิตุ–พ่อแม่ญาติพีนอ้ง, ฉายา–ร่มเงา, สุขา–สุขสบาย/ร่มเยน็  

 

ตารางที 33 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

မင္းခေယာက်ာ္း ကမ္းနားသစပ္င္ 
/min-khá-yâuʔ-ca   kan-na ɵíʔ-pín/ 

ขา้ราชบริพาร ไมใ้กลฝั้ง 

ไมใ้กลฝั้ง ใกลค้วามตาย 

ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือน 

กนัเพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “ธรรมชาติ” มาเปรียบเทียบเหมือนกนั คือ นาํลกัษณะ

ของต้นไม้ทีขึนอยู่ริมฝั งนํามาเปรียบกับคนทีอยูใ่กล้ความตาย เพราะไมที้ขึนริมฝั งนํามักโดน

กระแสนาํไหลกดัเซาะฝังดินอยู่เสมอ เมือดินทลายเขา้ไปถึงโคนไม ้ตน้ไม่ก็จะลม้ไดอ้ย่างง่ายดาย 

เพราะกระแสนาํจะกดัเซาะจนรากไม่สามารถยดึเกาะกบัดินริมฝังนาํนนัได ้แต่สาํนวนพม่า นอกจาก

จะนาํลกัษณะของตน้ไมม้าเปรียบเทียบแลว้ ยงัมีการกล่าวถึง မင္းခေယာက်ာ္း /min-khá-yâuʔ-ca/ คือ 

ขา้ราชบริพารของกษัตริยที์มีชีวิตอยู่ใกลค้วามตายเฉกเช่นเดียวกับไมที้ขึนใกลฝั้ ง เพราะขา้ราช

บริพารนนั เมือเป็นทีโปรดปรานของกษตัริยก์็จะไดรั้บความร่มเยน็เป็นสุข มีความมงัคงั แต่เมือใดที

กษตัริยไ์ม่พอพระทยัก็อาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อตวัผูน้นัไดง่้าย     

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงอุปมาเปรียบคนทีอยู่ใกลค้วามตาย บางครังใช้

เปรียบกบัคนทีมีความชรามาก ใกลสิ้นอายขุยั สาํนวนนี ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 447) ไดย้กตวัอย่าง

บทกลอนจากเรืองอิเหนา ในพระราชนิพนธรั์ชกาลที 2 ความว่า 

 

                                                             


ตโต–ร่มเงาของตน้ไมน้นัร่มเยน็ยิง แต่ร่มเงาของพ่อแม่ญาติพีนอ้งร่มเยน็ยิงกว่า 



191 

 

 

“อนัว่าบิตุเรศมารดา  ดงัพฤกษาใกลฝั้งนทีศรี 

นบัวนัแต่จะถมธรณี   หวงัฝากผลีกูรักดงัดวงตา” 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 168) ก็ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้ํานวน မင္းခေယာက်ာ္း 

ကမ္းနားသစ္ပင ္/min-khá-yâuʔ-ca   kan-na ɵíʔ-pín/ ไวว้่า 

“မင္းခေယာက်ာ္း ၊ လစာစားတုိ႔ ၊ ကမ္းနားသစ္ပင ္၊ ပမာသြင္ႏွင့္၊” [၁၂၆၆] မဃ။ ၃၆၈။ 

/min-khá-yâuʔ-ca   lá-sà sa dó   kan-na ɵíʔ-pín   bə-mà ɵwìn hnîn/ หมายถึง 

พนกังานกินเงินเดือนก็เปรียบเหมือนไมใ้กลฝั้งของพระราชา (ไม่มีความแน่นอนในชีวิต)  

 

4.1.2.4 การนําอวยัวะมาเปรียบเทียบ 

การนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยนาํอวยัวะมา

เปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบนนัอาจมีความเหมือนกนัเพียงบางประการเท่านัน

ไม่ไดเ้หมือนกนัทุกประการเหมือนในหวัขอ้ที 4.1.1.4 โดยอวยัวะทีนาํมาเปรียบเทียบในทีนีอาจเป็น

อวยัวะของคนหรือสัตวก์็ได ้ รวมถึงของเหลวทีอยู่ในร่างกายดว้ย เช่น นาํลาย นาํหนอง นาํเลือด 

ฯลฯ 

ตารางที 34 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

လင္ႏွင့္မယား လွ်ာႏွင့္သြား 
/lìn hnîn mə-ya   shà hnîn ɵwa/ 

ผวักบัเมีย ลินกบัฟัน 

ลินกบัฟัน การกระทบกระทงักนับา้งแต่

ไม่รุนแรงของคนทีใกลชิ้ดกนั  

ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “ลิ น” และ “ฟัน” มาเปรียบเทียบเหมือนกนั ทงันี ลิ น

และฟันเป็นอวยัวะทีช่วยในการบดเคียวอาหารจึงอยูใ่กลก้นัมาก เพราะตอ้งทาํงานร่วมกนั จึงอาจมี

การกระทบกระทงักนับา้ง ทงัคนไทยและคนพม่าจึงนาํอวยัวะทงั 2 นีมาใชเ้ปรียบกบัคนทีอยูใ่กลชิ้ด

กนั ยอ่มมีการทะเลาะเบาะแวง้หรือกระทบกระทงักนับา้ง แต่อาจไม่รุนแรงนัก นอกจากนี สาํนวน

พม่ายงักล่าวถึง “คน” คือ “ผวั” (လင္ /lìn/) กบั “เมีย” (မယား /mə-ya/) ซึงเป็นคนทีอยู่ใกลชิ้ดกนั

มากจึงเปรียบเสมือนลินกบัฟันทีสามารถกระทบกระทงักนัได ้
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วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงอุปมาเปรียบกบัการกระทบกระทงักนับา้งของคน

ทีใกล้ชิดกัน เช่น ระหว่างสามีกับภรรยาหรือคนทีทาํงานร่วมกัน แต่สํานวนพม่าจะมุ่งเน้น

ความสาํคญัไปทีคู่รักหนุ่มสาวทีเป็นสามีภรรยากนัมากกว่าบุคคลอืน ทงันี ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 

510) ไดย้กตวัอยา่งพระราชหัตถเลขารัชการที 4 ไวว้่า “ญวนก็ยอมตาย ยกเมืองญวนฝ่ายใตใ้ห้แก่

ฝรังเศส ก็เมือฝรังเศสมาอยูใ่นเมืองญวนฝ่ายใต ้ก็เป็นฟันใกลลิ้นกบัเมืองเขมร จะไม่ให้ไปมาถึงกนั

ไดอ้ยา่งไร”  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 221) ก็ไดย้กตัวอย่างวิธีการใชส้ํานวน လင္ႏွင့္မယား 

လွ်ာႏွင့္သြား /lìn hnîn mə-ya   shà hnîn ɵwa/ ไวว้่า 

“လငႏ္ွင့္မယား လွ်ာႏွင့္သြား ဆိုဘိသကဲ့သို႔ စိတ္အခန္႔မသင့္တဲ့အခါကို ရန္ခိုက္ေဒါသ 

ျဖစ္ၾကတာပ၊ဲ” [၁၂၆၆] သန္းေမ၊ ဒု။ ၁၂၈။ 

/lìn hnîn mə-ya   shà hnîn ɵwa   hsò bí ɵə-kɛ́-ɵó   sêiʔ ʔə-khân-mə-ɵîn dɛ́ ʔə-khà 

kò   yàn-khâiʔ dɔ-ɵá   phyíʔ cá dà bɛ/ หมายถึง การทะเลาะกระทบกระทงักนับา้งก็เหมือนผวักบัเมีย 

ลินกบัฟันนนัแหละ 

   

ตารางที 35 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ႏွဳတ္ခ်ိဳ သွ်ိဳတစ္ပါး 
/hnôuʔ-chò   shò tə-pa/ 

ปากหวาน สาํเร็จหนึงประการ 

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท ถา้ปากหวานทาํอะไรก็สาํเร็จ  

การพดูดีเป็นสิงทีสาํคญัทีสุด 

ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “ปาก” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั เป็นสาํนวนทีแสดง

ให้เห็นถึงความสาํคญัของปากซึงใชส้ําหรับกินอาหารและใช้เพือเปล่งเสียงของทังคนและสัตว ์

โดยเฉพาะคนนนั “ปาก” เป็นอวยัวะทีสาํคญัมาก เพราะคาํพดูทีออกมาจากปากย่อมส่งทงัผลดีและ

ผลเสียต่อตวัผูพู้ดได ้ดงันัน ในสาํนวนพม่าจึงกล่าวว่า ႏွဳတ္ခ်ိဳ သွ်ိဳတစ္ပါး /hnôuʔ-chò   shò tə-pa/ 

“ปากหวาน สาํเร็จหนึงประการ” คือ หากปากหวานหรือพดูจาไพเราะก็ประสบความสาํเร็จไปหนึง

ประการแลว้ ในขณะทีสาํนวนไทย นอกจากจะนาํ “ปาก” มาใชใ้นการเปรียบเทียบแลว้ ยงัมีการ

กล่าวถึงวิชาความรู้ คือ “วิชาเลข” ในสาํนวน “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท” ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 

340) ไดก้ล่าวถึงทีมาของสาํนวนนีไวว้่า “ปากเอก เลขโท หนังสือตรี ชวัดีเป็นตรา” สาํนวนนีเป็น

สาํนวนเก่าในสมยัทียงัถือว่าการเรียนหนังสือไม่จาํเป็น จึงถือเอาการพูดเป็นสาํคญัทีหนึง วิชาเลข
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รองลงมา แลว้ถึงวิชาหนังสือเป็นอนัดับสามทีเรียกว่า “ปากเอก” หมายถึง ปากทีพูดดีมีปฏิภาณ

พร้อมทงัสติปัญญา ทาํใหเ้กิดคุณประโยชน์  

 วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงสงัสอนใหรู้้จกัระวงัเรืองการพดู เพราะคาํพูดเป็น

สิงทีทาํให้คนเราสามารถประสบความสําเร็จได้ ในทางกลบักัน คาํพูดก็สามารถทาํให้คนเรา

สามารถลม้เหลวไดเ้ช่นเดียวกนั เป็นสาํนวนนาํมาใชส้ั งสอนคนไดทุ้กระดบัอายุและทุกเพศ และ

บางครังสาํนวนไทย “ปากเอก เลขโท หนงัสือตรี ชวัดีเป็นตรา” ใชส้นัลงเหลือเพียงสาํนวนว่า “ปาก

เป็นเอก เลขเป็นโท” เช่น “เขาเรียนหนงัสือไม่เก่ง แต่พดูเก่ง ดูซิ ตอนนีเขาเป็นนักพูดมีชือเสียง คน

รู้จกัทวัประเทศ โบราณว่าปากเป็นเอก เลขเป็นโท” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 189)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 115) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน ႏွဳတ္ခ်ိဳ သွ်ိဳတစ္ပါး 
/hnôuʔ-chò   shò tə-pa/ ไวว้่า 

 “နွဳတ္ခ်ိဳ သွ်ိဳတစ္ပါး ဟူေသာ စကားအတိုင္း ခ်ိဳသာေသာ စကားကေလးတစ္ခြန္းျဖင့္ 

ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေလသည္။” [၁၃၁၀] စကား (ေဇာ)။ ၆။ 

  /hnôuʔ-chò   shò tə-pa   hù ɵɔ   zə-ga ʔə-dain   chò-ɵà-ɵɔ   zə-ga khə-le tə-khun 

phyîn   yàn ɵù kò   mêiʔ-hswè phyiʔ ʔàun   pyú-lôuʔ nàin lè ɵì/ หมายถึง ในการเจรจาพูดคุย หาก

ปากหวาน เพียงคาํพดูแค่หนึงคาํก็สามารถเปลียนศตัรูใหเ้ป็นมิตรได ้

 

4.1.2.5 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 

การนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยนาํการ

กระทาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สิงทีนํามาเปรียบเทียบนันอาจมีความเหมือนกันเพียงบาง

ประการเท่านนั ไม่ไดเ้หมือนกนัทุกประการเหมือนในหวัขอ้ที 4.1.1.5  

ตารางที 36 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

စကားစကား ေျပာဖန္မ်ား 
စကားထဲက ဇာတိျပ 

/zə-ga zə-ga   pyɔ-phàn mya    

zə-ga thɛ ká   zà-dí pyá/ 

บทสนทนา คาํพดูมากมาย 

คาํพดูแสดงถินกาํเนิด 

สาํเนียงส่อภาษา  

กิริยาส่อสกุล 

ภาษาทีพดูแสดงใหเ้ห็นถิน

กาํเนิด, คาํพดูและกิริยาบอกให้

รู้ถึงการเลียงดูอบรมศึกษา 
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ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “การกระทาํ” มาเปรียบเทียบเหมือนกนั การกระทาํใน

ทีนีก็คือ “คาํพดู” ทีสามารถแสดงใหรู้้ไดว้่า คนๆ นันมีถินกาํเนิดมาจากทีใด เพราะภาษาต่างๆ ใน

โลกยอ่มมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมีความงามอยูใ่นตวัของมนัเอง นอกจากนี ในสาํนวน

ไทยยงัมีการกล่าวถึง “กิริยามารยาท” เพราะคนไทยตงัแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัถือว่ากิริยามารยาท

เป็นสิงสาํคญัทีบ่งบอกไดว้่า ผูใ้ดไดรั้บการอบรมเลียงดูมาอยา่งไร สาํนวน “สาํเนียงส่อภาษา กิริยา

ส่อสกุล” จึงหมายถึง คาํพดูและกิริยาบอกใหรู้้ถึงการเลียงดูอบรมศึกษา 

วิธีการใช:้ สาํนวนพม่า “စကားစကား ေျပာဖန္မ်ား စကားထဲက ဇာတိျပ” /zə-ga zə-ga   

pyɔ-phàn mya   zə-ga thɛ ká   zà-dí pyá/ เป็นสาํนวนทีใชเ้ปรียบให้เห็นถึงความสาํคญัของคาํพูด 

เพราะคาํพดูสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงรากเหงา้ของผูพ้ดูได ้ในขณะทีสาํนวน “สาํเนียงส่อภาษา กิริยา

ส่อสกุล” เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่ใชเ้พืออบรมสั งสอนลูกหลานเรืองคาํพูดและการกระทาํ เพราะทัง

คาํพดูและกิริยามารยาทนนัมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั ดงันนัจึงตอ้งระมดัระวงัเรืองการแสดงออกให้

มาก นอกจากนี ในบางครังสํานวนนียงัใชพู้ดเชิงประชดประชนั หรือตาํหนิผูที้มีกิริยาวาจาไม่

เหมาะสมอีกดว้ย เช่น “วนันีลกูชายพาคู่รักมาใหรู้้จกั หนา้ตาก็สวยดีหรอก แต่กิริยาวาจาไม่ไหวเลย 

แสดงถึงพืนเพของเธอ เพราะสาํเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล จริงไหม” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 

2553: 279)  

ส่วนในหนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 50) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชไ้วว้่า 

“စကားစကား ေျပာဖန္မ်ား ၊ စကားထဲက ဇာတိျပ ဆိုသလို ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေသာ 

ဇာတိ ၊ မေကာင္းလွ်င္ မေကာင္းတဲ့ ဇာတိ ဆုိသလုိ ေပၚလာျမျဲဖစ္ေပရာ…၊” [၁၃၁၇] စာဗိမာန္၊ ၄၊ ၂၊ ၅၇။ 

/zə-ga zə-ga   pyɔ-phàn mya   zə-ga thɛ ká   zà-dí pyá   hsò ɵə-lò   kaun hlyìn   

kaun ɵɔ   zà-dí   mə-kaun hlyìn   mə-kaun dɛ́   zà-dí   hsò ɵə-lò   pɔ̀ là myɛ phyíʔ pè yà/ หมายถึง 

คาํกล่าวทีว่า บทสนทนาและคาํพดูมากมายสามารถแสดงถินกาํเนิดไดน้นัแสดงว่า คนเราหากพดูดีก็

มาจากถินกาํเนิดทีดี หากพดูไม่ดีก็มาจากถินกาํเนิดทีไม่ดี  

 

ตารางที 37 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

မိဘစကား ၊ နားေထာင္ျငား ၊ 
သံျပားေက်ာက္ေစာင္း ၊ 

ၾကိဳေသာ္ေပ်ာင္း 

เดินตามหลงัผูใ้หญ่ 

หมาไม่กดั 

เชือฟังพ่อแม่ อุปสรรคกีดขวาง

ก็จะหมดไป, ประพฤติตามอยา่ง 

ผูมี้ประสบการณ์ยอ่มปลอดภยั 
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ตารางที 37 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

/mí-bá zə-ga   na-thàun ña    

ɵàn-bya-câuʔ-saun   cò ɵɔ ̀byaun/ 

เชือฟังคาํสงัสอนของพ่อแม่ 

แผน่เหลก็หินแข็งก็อ่อนนุ่ม 

  

ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “การกระทาํ” มาเปรียบเทียบเหมือนกนั การกระทาํใน

ทีนีก็คือ พฤติกรรมทีควรปฏิบติั เช่น การเชือฟังคาํสั งสอนของผูใ้หญ่ การประพฤติตามผูใ้หญ่ทีมี

ความรู้และประสบการณ์มากกว่า เพราะหากปฏิบติัตามก็จะสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งราบรืน แต่สิง

ทีไม่เหมือนกนั คือ นอกจากสาํนวนพม่าจะนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบแลว้ ยงันาํสิงของ คือ “แผน่

เหลก็” และธรรมชาติ คือ “หิน” ซึงมีลกัษณะทางกายภาพคือตอ้งมีความแข็งแรงทนทานมาเปรียบ 

ในทีนีชาวพม่าไดเ้ปรียบอุปสรรคกบั “แผ่นเหล็กและหินแข็งทีสามารถอ่อนนุ่มได้” คือ หากทาํ

ตามทีพ่อแม่สงัสอน อุปสรรคหรือปัญหาทีแกไ้ขไดย้ากลาํบากก็จะสามารถแกไ้ขไดอ้ย่างง่ายดาย 

ขณะทีสาํนวนไทย นอกจากจะนาํการกระทาํของคนมาเปรียบเทียบแลว้ยงันาํลกัษณะอาการของ

สตัวม์าใชเ้ปรียบเทียบดว้ย คือ นาํลกัษณะนิสยัของสุนขัทีมีความดุร้ายมาเปรียบเป็นความอนัตราย

ว่าภยัอนัตรายจะไม่สามารถทาํอนัตรายใดๆ ไดห้ากลกูหลานเชือฟังหรือประพฤติปฏิบติัตามผูใ้หญ่ 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวน เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกัใชส้งัสอนลูกหลานให้เชือฟังในสิงที

ตนบอกกล่าว เพราะผูใ้หญ่ยอ่มอาบนาํร้อนมาก่อน จึงรู้เห็นสิงต่างๆ มากกว่า มีประสบการณ์ชีวิต

สูงกว่าลกูหลาน ดงันนั คาํทีผูใ้หญ่ตกัเตือนจึงเป็นสิงทีควรปฏิบติั กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 

113) ไดย้กตวัอย่างการใชส้าํนวน “เดินตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั” ไวว้่า “เธอจะทาํอะไรก็ควรดู

แบบอยา่งทีคนรุ่นก่อนๆ เขาเคยปฏิบติัมา คนโบราณท่านยงักล่าวว่า เดินตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั”  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 162) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน မိဘစကား ၊ နား 

ေထာင္ျငား ၊ သံျပားေက်ာက္ေစာင္း ၊ ၾကိဳေသာ္ေပ်ာင္း /mí-bá zə-ga   na-thàun ña   ɵàn-bya-câuʔ-saun   

cò ɵɔ̀ byaun/ ไวว้่า 

“မိဘစကား ၊ နားေထာင္ျငားက ၊ သံျပားေက်ာက္ေစာင္း ၊ ၾကိဳေသာ္ေပ်ာင္းဟု ၊ သူ 

ေဟာင္းေရွးလြန ္၊ ဆုိမိန္႔ညႊန္၏ ။” [၁၂၆၆] မယ။ ၂၆၂။ 
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/mí-bá zə-ga   na-thàun ña ká   ɵàn-bya-câuʔ-saun   cò ɵɔ̀ byaun hú   ɵù-haun-

she-lùn   hsò mêin hñùn ʔí/ หมายถึง คนโบราณไดก้ล่าวไวว้่า หากเชือฟังคาํสั งสอนของพ่อแม่ แม ้

แต่แผน่เหลก็และหินทีแข็งก็สามารถอ่อนนุ่มลงได ้(อุปสรรคขวากหนามจะหมดไป) 

 

4.1.2.6 การนําสิงของมาเปรียบเทียบ 

การนาํสิงของมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยนาํสิงของ

มาเปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบนันอาจมีความเหมือนกนัเพียงบางประการ

เท่านนั ไม่ไดเ้หมือนกนัทุกประการเหมือนในหัวขอ้ที 4.1.1.6 โดยสิงของในทีนี หมายถึง อาหาร 

ขา้วของ พาหนะ เครืองมือเครืองใชต่้างๆ ตลอดจนของมีค่า เช่น เงิน ทอง เพชร พลอย ฯลฯ  

ตารางที 38 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํสิงของมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ေငြမ်ား တရားႏုိင ္

/ŋwè mya   tə-ya nàin/ 

เงินมาก ชนะกฎหมาย 

เบียบา้ยรายทาง เงินทีตอ้งใชจ่้ายหรือเสียเป็น

ลาํดบัไปในเมือจะทาํธุระอยา่ง

ใดอยา่งหนึงใหส้าํเร็จ 

ทงั 2 สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกนั

เพียงบางประการ กล่าวคือ ทงั 2 สาํนวนนาํ “สิงของ” มาเปรียบเทียบเหมือนกนั คือ “เงิน” หรือ 

“เบีย” มาเปรียบใหเ้ห็นถึงอาํนาจของเงินซึงถือว่าเป็นของมีค่ามาตงัแต่โบราณ แต่สาํนวนพม่านันมี

การกล่าวถึง “กฎหมาย” (တရား /tə-ya/) ดว้ยว่าหากมีเงินมากยอ่มชนะกฎหมายได ้คาํว่า “กฎหมาย” 

ในทีนีหมายถึง หากมีคดีความเกิดขึน ผูที้มีเงินมากกว่าก็สามารถกระทาํการบางอยา่งไดส้าํเร็จ ไม่วา่

สิงนนัจะถกูตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกอยา่งว่า “เงินมาก ชนะคดี” 

วิธีการใช:้ สาํนวนไทย “เบียบ้ายรายทาง” มกันาํมาใชใ้นเชิงตาํหนิ แสดงความไม่

พอใจทีตอ้งสูญเสียเงินทองไปโดยไม่เต็มใจ แต่ก็ตอ้งเสียเงินเพือประโยชน์บางอยา่ง เช่น “เดียวนีจะ

คา้ขายอะไร ตอ้งเสียเบียบา้ยรายทางตลอด” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 177)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 48) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ေငြမ်ား တရားႏိုင ္/ŋwè 

mya   tə-ya nàin/ ไวว้่า 

“အဂတိတရားမ်ားမွ ကင္းစင္ေစ ၊ ေငြမ်ား တရားႏိုင ္မျဖစ္ေစနွင့္။” [၁၃၂၉] ႏိုင္လုပ္ၾကံ။ 

၁၀၇။ /ʔə-gá-dí-tə-ya mya hmá   kin-sìn zè   ŋwè mya   tə-ya nàin   mə-phíʔ zè hnîn/ หมายถึง 

ขอใหป้ราศจากอคติธรรมทงัหลาย ขออยา่ใหเ้งินมาก ชนะกฎหมายเลย 
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4.1.2.7 การนําความเชือมาเปรียบเทียบ 

การนาํความเชือมาเปรียบเทียบ หมายถึง ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยนาํความ

เชือมาเปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบนันอาจมีความเหมือนกนัเพียงบางประการ

เท่านนั ไม่ไดเ้หมือนกนัทุกประการเหมือนในหัวขอ้ที 4.1.1.7 โดยความเชือในทีนีหมายถึง ความ

เลือมใสศรัทธา และลทัธิศาสนา 

ตารางที 39 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํความเชือมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ဥစၥာေပ်ာက္ ငရဲေရာက္ 

/ʔôuʔ-sà pyâuʔ   ŋə-yɛ yâuʔ/ 

ทรัพยห์าย ตกนรก 

ของหายตะพายบาป ของหายหรือเขา้ใจว่าหายแลว้

โทษผูอื้น 

ทงั 2 สาํนวน นาํ “ความเชือ” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั และมีความหมายว่า หาก

ทรัพยสิ์นหรือสิงของหายไปแลว้ หรือเขา้ใจว่าหายแลว้โทษผูอื้น ทาํให้มีบาปติดตวั เพราะโทษว่า

เป็นความผิดของผูอื้นทงัทีตัวเองควรรักษาสิงของนันให้ดี ทงันี สํานวนไทยกล่าวว่า “ของหาย

ตะพายบาป” แสดงให้เห็นว่า ชาวไทยมีความเชือเรืองบาป–บุญ ส่วนสาํนวนพม่ากล่าวว่า “ทรัพย์

หาย ตกนรก” แสดงใหเ้ห็นว่า ชาวพม่ามีความเชือเรืองนรก–สวรรค ์

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงสงัสอนและตาํหนิ กล่าวคือ เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่

มกัใช้สั งสอนลูกหลานให้มีความรอบคอบ จะทาํอะไรให้มีสติไตร่ตรองว่าจะมีผลเสียตามมา

หรือไม่ เพราะเมือเกิดผลเสียขึนแลว้ส่งผลกระทบต่อผูอื้นยอ่มไม่เป็นผลดีต่อตนเองดว้ย นอกจากนี 

สาํนวนนียงัใช้เพือกล่าวตาํหนิบุคคลทีมีลกัษณะดงักล่าว คือ กระทาํบางสิงผิดพลาดลงไปแลว้ 

กล่าวโทษผูอื้น เช่น “นีนะเพือน เวลาของหายน่ะ ให้ตรวจดูให้ถีถว้นเสียก่อนว่ามนัหายไปจริงๆ 

หรือว่าหาไม่เจอแลว้ก็อยา่เทียวโทษคนโนน้คนนีรําไป เดียวจะกลายเป็นว่าของหายตะพายบาป มนั

ไม่ดีหรอกนะ” (เอกรัตน์ อุดมพร และสิทธิโรจน,์ 2550: 26)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 294) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ဥစၥာေပ်ာက္ ငရေဲရာက္ 

/ʔôuʔ-sà pyâuʔ   ŋə-yɛ yâuʔ/ ไวว้่า  

“ဥစၥာေပ်ာက္ ငရေဲရာက္ဆုိသည့္အတုိင္း အတြင္းသူခိုးျဖစ္ဟန္ တူသည္ဆိုကာ ဘယ္သူ 

လက္ေထာက္ခ်သလဲဟု ေတြးေတာၾကဧ။္ ။” [၁၃၂၀] ျမ၀တီ၊ ၆၊ ၃။ ၄၅။ 
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/ʔôuʔ-sà pyâuʔ   ŋə-yɛ yâuʔ hsò ɵí ʔə-dain   ʔə-dwin ɵù-kho phyiʔ hàn   tù ɵì hsò 

kà   bɛ̀-ɵù lɛʔ-thâuʔ-chá ɵə-lɛ hú   twe-tɔ cá ʔí/ หมายถึง เขาครุ่นคิดว่า ใครเป็นผูแ้อบลกัลอบส่งข่าว

ใหห้รือมีท่าทางว่าจะเป็นขโมย ดงัคาํกล่าวทีว่า ทรัพยห์าย ตกนรก 

 

ตารางที 40 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีนาํความเชือมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ကုိယ့္တရား ကုိယ္စီရင္ 
/kó tə-ya   kò sì-yìn/ 

ธรรมะในตน ตดัสินตน  

สวรรคใ์นอก นรกในใจ ความดีหรือความชวัอยูที่ใจ

ตนเอง 

ทงั 2 สาํนวน นาํ “ความเชือ” มาใชเ้ปรียบเทียบเหมือนกนั แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบมี

ความเหมือนกันเพียงบางประการ กล่าวคือ สํานวนไทยนํา “ความเชือเรืองนรก–สวรรค์” มา

เปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนพม่านาํ “ความเชือเรืองศาสนา” คือ ธรรมะ (တရား /tə-ya/) มาเปรียบเทียบ 

แต่ทงั 2 สาํนวนมีความหมายเหมือนกนั คือ ความดีหรือความชวัอยูที่ใจตนเอง 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงสงัสอนใหรู้้จกัละอายต่อการกระทาํกรรมชวั และ

หมนักระทาํแต่กรรมดี เพราะหากกระทาํกรรมชวั แมว้่าไม่มีใครรู้เห็น แต่ใจของตนนันรู้ดี ทงันี     

ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 557) ไดก้ล่าวถึงสาํนวน “สวรรคใ์นอก นรกในใจ” ไวว้่า “สาํนวนนีแปลให้

เขา้ไปหาคาํเดิมก็ว่า ใจตนเองนั นแหละสาํคัญ จะไปนรกหรือสวรรค์ก็อยู่ทีใจตนเอง ในหนังสือ

พุทธานุวตัร ยกเอาพุทธภาษิตในมูลมูลิมาลงไวว้่า ‘นรกไม่มีผูใ้ดก่อสร้างขึน คือไฟโกรธในใจให้

เกิดไฟนรก และเผาผลาญเจา้ของไฟทีใหเ้กิดขึนนนั เมือผูใ้ดทาํการชวั ผูน้นัจุดไฟนรกและผูน้นัยอ่ม

ไหมไ้ปดว้ยไฟของตนเอง’ ” ตวัอยา่งการใชส้าํนวนนีเช่น “เธอทาํอะไรไว ้แมค้นอืนจะไม่รู้ไม่เห็น 

แต่เธอยอ่มรู้อยูแ่ก่ใจตนเอง เหมือนสวรรคใ์นอก นรกในใจ” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 274)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 14) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ကိုယ့္တရား ကိုယ္စီရင္ 

/kó tə-ya   kò sì-yìn/ ไวว้่า 

“အဆုံးက်ေတာ့ ကုိယ့္တရား ကုိယ္စီရင္ျပီး သြားၾကရမွာပ။ဲ” [၁၂၉၅] ဒဂုန္၊ ၁၅၈။ ၂၇၁။ 

/ʔə-hsoŋ cá dɔ́   kó tə-ya   kò sì-yìn pyi   ɵwa cá yá hmà bɛ/ หมายถึง ในทีสุดธรรมะในใจตน ยอ่ม

ตดัสินตวัของเขาเอง 
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4.1.3 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคล้ายคลึงกันแต่สิงทีนํามา

เปรียบเทียบต่างกนั 

ประเด็นการศึกษาสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่

สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั ผูว้ิจยัศึกษาโดยเอาสาํนวนพม่าเป็นหลกัแลว้นาํสาํนวนไทยมาเทียบ

เป็นคู่ๆ โดยจดักลุ่มความหมายของสาํนวนตามสิงทีนาํมาเปรียบเทียบ ดงันี 

 

4.1.3.1 การนําคนมาเปรียบเทียบ 

4.1.3.1.1 การนําคนและสัตว์มาเปรียบเทียบ 

การนาํคนและสตัวม์าเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบ 

ส่วนสาํนวนไทยนาํสตัวม์าเปรียบเทียบ 

ตารางที 41 สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํสตัวม์าเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

အသားမည္း အရဲဆင္ 
/ʔə-ɵa-mɛ   ʔə-yɛ-hsìn/ 

คนผวิดาํ ใส่สีแดง 

กาคาบพริก คนผวิดาํแต่งตวัหรือสวมเสือผา้ 

สีแดงฉูดฉาด 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบโดยตรง แต่สาํนวนไทยใช ้“กา” มาเปรียบเทียบเป็นสาํนวน “กา

คาบพริก” หมายถึง คนทีมีผวิสีดาํหรือคลาํ แต่ชอบแต่งตวัดว้ยเสียผา้สีแดง ไม่เหมาะกบัสภาพของ

ตนเอง ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 25–26) กล่าวถึงสาํนวนนีไวว้่า “ในสมยัโบราณกามาพวัพนัอยู่กบั

บา้นเรือนคนมาก ของอะไรทีตากแดดไว ้กาก็มกัโฉบไปกิน พริกแดงมีพริกชีฟ้าก็โฉบไป คนไทย

สมยัก่อนมีส่วนพวัพนักบักามาก ‘ครันรุ่งสุริยาการ้อง’ เป็นกลอนทีกล่าว ถึงกาในพระราชวงัก็ยงัมี

มหาดเลก็ไล่กา คนไทยแทบทุกคนเห็นกาโฉบคาบอะไรในบา้นเสมอ กาโฉบคาบพริกแดงทีตากไว้

ก็คงเคยเห็นกนัมาก กาตวัดาํคาบพริกสีแดงคงเป็นทีสงัเกตของคนเกียวกบัสีสองสีทีต่างกนั” 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพู้ดในเชิงประชดประชนัคนทีแต่งกายไม่เหมาะสมกบัตน 

เอง ส่วนใหญ่มกักล่าวถึงผูห้ญิงทีมีผวิคลาํ แต่ชอบสวมใส่เสือผา้สีแดงสด หรือทาลิปสติกสีแดงจดั 

ดูไม่งาม เช่น “ดูผูห้ญิงคนนนัซิ แต่งตวัไม่เหมาะกบัตวัเลย เหมือนกาคาบพริก” (กุสุมา รักษมณี และ

คณะ, 2553: 17) 

Mrs. Aye Aye Kyin (ေဒၚေအးေအးက်င္ /dɔ̀-ʔe-ʔe-cìn/, สมัภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2558)

ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน အသားမည္း အရဆဲင္ /ʔə-ɵa-mɛ   ʔə-yɛ-hsìn/ ไวว้่า 
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“သူသည ္အသားမည္းသူျဖစ္ၿပီး ၊ အကၤ်  ီအနီေရာင္၀တ္ထားသျဖင္ ့အသားမည္း အရဲဆင္ 

ဆုိသည္ ့စကားပံုကုိ သတိရမိပါသည္။” 

/ɵù ɵì   ʔə-ɵa-mɛ-ɵù phyíʔ pyi   ʔìn-cì ʔə-nì yàun wûʔ tha ɵə-phyîn   ʔə-ɵa-mɛ   

ʔə-yɛ-hsìn hsò ɵí   zə-ga-pòŋ kò   ɵə-tí-yá mí pà-ɵì/ หมายถึง เขาเป็นคนผวิคลาํ แต่สวมใส่เสือผา้สี

แดง สาํนวนพม่าไดก้ล่าวเตือนสติไวว้่า คนผวิดาํใส่สีแดงไม่เหมาะสม 

 

4.1.3.1.2 การนําคนและธรรมชาตมิาเปรียบเทียบ 

การนาํคนและธรรมชาติมาเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบ 

เทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 42 สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

အမိယုတ္ ႏွဳတ္ၾကမ္း  
အဖယုတ္ လက္ၾကမ္း 

/ʔə-mí yôuʔ   hnôuʔ-can    

ʔə-phá yôuʔ   lɛ́ʔ-can/ 

แม่ทราม ปากหยาบ พ่อทราม มือหยาบ  

ลกูไมห้ล่นไม่ไกลตน้ ลกูยอ่มไม่ต่างจากพ่อแม่นกั 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบโดยตรง แต่สาํนวนไทยใช ้“ธรรมชาติ” มาเปรียบเทียบ คือ ลูกไม ้

กบัตน้ไม ้เนืองจากลกูไมคื้อผลของตน้ไมน้นัทีหล่นจากตน้ก็มกัอยู่ใกลก้บัตน้ของมนั เช่นเดียวกบั

สาํนวนพม่าทีกล่าวว่า အမိယုတ္ ႏွဳတ္ၾကမ္း အဖယုတ္ လက္ၾကမ္း /ʔə-mí yôuʔ   hnôuʔ-can  ʔə-phá 

yôuʔ   lɛ́ʔ-can/ “แม่ทราม ปากหยาบ พ่อทราม มือหยาบ” หมายถึง หากแม่ปากร้าย ลกูๆ ก็จะปากร้าย

เหมือนแม่ หากพ่อชอบทาํร้าย ลูกๆ เมือโตมาก็จะชอบทาํร้ายและหยาบชา้เหมือนพ่อ กล่าวคือ ลูก

ยอ่มไม่ต่างจากพ่อแม่นกั 

วิธีการใช:้ สาํนวนไทยใช้พูดในเชิงเปรียบว่า ลูกย่อมมีพฤติกรรมหรือลกัษณะบาง 

อย่างเหมือนพ่อแม่ของตน เพราะเมือเด็กได้รับการอบรมเลียงดูมาอย่างไร ย่อมซึมซบัสิงนันมา 

สาํนวน “ลูกไมห้ล่นไม่ไกลตน้” จึงเป็นสํานวนทีมกันาํไปใช้เปรียบกับเด็กหรือคนวยัหนุ่มสาว 

ดงัเช่น บทกวีของสุนทรภู่ทีเขียนไวใ้นพระอภยัมณี ตอน นางสุวรรณมาลีพูดถึงธิดาทงัสอง (กุสุมา 

รักษมณี และคณะ, 2553: 259) ความว่า 

 



201 

 

 

 “จะดูววัชวัดีก็ทีหาง  จะดูนางดูแม่เหมือนแลเห็น 

ถึงลกูยางห่างตน้หล่นกระเด็น  ก็จะเป็นตามเหล่าตามเผา่พนัธุ”์ 

ส่วนสํานวนพม่า นอกจากจะใช้เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนทีมีลักษณะ

คลา้ยคลึงกบับรรพบุรุษแลว้ ยงัใชเ้พือประชดประชนัดว้ย เช่น หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà 

hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 274) ได้

ยกตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน အမိယုတ္ ႏွဳတ္ၾကမ္း အဖယုတ္ လက္ၾကမ္း /ʔə-mí yôuʔ   hnôuʔ-can  ʔə-

phá yôuʔ   lɛ́ʔ-can/ ไวว้่า 

“မိယုတ္ ႏွဳတ္ၾကမ္း ၊ ဖသရမ္းက ၊ ညစ္ညမ္းမူဆုိး ၊ အမ်ိဳးမမွန္ ၊ အက်င့္တန္၏၊” [၁၂၆၆] 

မဃ။ ၂၂၃။ /ʔə-mí yôuʔ   hnôuʔ-can   phá ɵə-yan ká   ñíʔ-ñan mù-hso   ʔə-myo mə-hmàn   ʔə-cîn-

tàn ʔí/ หมายถึง หากแม่ทราม ปากหยาบ พ่อทราม มือหยาบ เชือสายไม่ดี พฤติกรรมยอ่มเหลวไหล 

 

4.1.3.1.3 การนําคนและอวยัวะมาเปรียบเทียบ 

การนําคนและอวยัวะมาเปรียบเทียบ หมายถึง สํานวนพม่านําคนมาเปรียบ 

เทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 43 สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

လူသာ ပဓာန 
/lù ɵà   pá-dà-ná/ 

คนเท่านนั สาํคญั 

พึงลาํแขง้ตวัเอง คนเท่านนัทีจะสามารถแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ได,้ พึงตวัเองได ้

ไม่ตอ้งพึงใคร 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบโดยตรง คือ လူသာ ပဓာန /lù ɵà   pá-dà-ná/ “คนเท่านันทีสาํคญั”  

แต่สาํนวนไทยใช ้“อวยัวะ” มาเปรียบเทียบ คือ “ลาํแขง้” ในทีนีหมายถึงส่วนขาทงัหมด โดยปริยาย

หมายถึงกาํลงัของตนเอง กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 211) กล่าวว่า สาํนวนนีมีความหมาย

ใกลเ้คียงกบัพุทธภาษิต “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นทีพึงแห่งตน” 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูเชิงแนะนาํ สั งสอนให้รู้จกัแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคที

เกิดขึนด้วยตนเอง หรือให้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง ก่อนทีจะพึงผูอื้น เพราะเมือไม่

สามารถพึงพาใครไดแ้ลว้ ก็มีแต่ตวัของเราเองเท่านนัทีจะแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคทีเกิดขึนได ้เป็น

สาํนวนทีใชส้ั งสอนคนทุกเพศทุกวยั เช่น “ลูกๆ ของฉันพอมีอนัจะกินทุกวนันีไดไ้ม่เดือดร้อน ก็
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เพราะทุกคนพึงลาํแขง้ตวัเองกนัทงัสิน ฉันไม่ไดมี้สมบติัอะไรให้พวกเขาหรอก” (กุสุมา รักษมณี 

และคณะ, 2553: 211)  

ส่วนในหนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 215) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน လူသာ ပဓာန 
/lù ɵà   pá-dà-ná/ ไวว้่า 

“လူ႔ေဘာင္၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ လူသာ ပဓာနဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ လက္ 

သုံးျပဳရမည္။” [၁၃၂၆] အညမည။ ၁၇။ 

/lú-bàun ʔí   pyə-ɵə-nà mya kò   phè-shin-yà twìn   lù ɵà   pá-dà-ná hù ɵɔ   hsàun-

pôuʔ kò   lɛ́ʔ-ɵoŋ pyú yá mì/ หมายถึง ในวิถีของคนนันมีปัญหามากมายทีตอ้งแกไ้ข ดงัคาํขวญัที

กล่าวว่า ในบรรดาสิงทงัหลาย คนเท่านนัทีเป็นหลกั (เป็นศนูยก์ลางทีสาํคญั)   

 

4.1.3.1.4 การนําคนและสิงของมาเปรียบเทียบ 

การนาํคนและสิงของมาเปรียบเทียบ หมายถึง สํานวนพม่านาํคนมาเปรียบ 

เทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํสิงของมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 44 สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํสิงของมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ကံသာလွ်င္ အမိ ၊ ကံသာလွ်င္ အဖ 

/kàn ɵà hlyìn  ʔə-mí    

kàn ɵà hlyìn   ʔə-phá/ 

กรรมเท่านนั(เป็น)แม่  

กรรมเท่านนั(เป็น)พ่อ 

กงเกวยีนกาํเกวียน การกระทาํใดๆ ทีมีผลต่อ

ผูก้ระทาํนนัๆ เพราะมนุษยมี์

กรรมเป็นทีพึง, ผูก้ระทาํกรรม

อยา่งใดไวย้อ่มไดรั้บผลกรรม

นนั 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํคนมาเปรียบเทียบโดยตรง คือ นาํ “แม่” (အမ /ʔə-mí/) และ “พ่อ” (အဖ /ʔə-phá/) มา

เปรียบกบัทีพึงของมนุษย ์คือ คนเรานันมีกรรมเป็นทีพึงเช่นเดียวกบัพ่อแม่ เพราะกรรมเป็นเครือง

กาํหนดชะตาชีวิต ทงักรรมดีและกรรมชวั ส่วนในสํานวนไทยได้นาํ “สิงของ” มาเปรียบเทียบ       

ในทีนี คือ “ส่วนประกอบของเกวียน” มี “กงเกวียน” และ “กาํเกวียน” กงเกวียนเป็นส่วนรอบของลอ้

เกวียน ส่วนกาํเกวียนเป็นซีลอ้ทีมีดุม เป็นส่วนกลางของลอ้ทีมีรูสาํหรับสอดเพลายึดลอ้ทงั 2 ขา้ง 

เมือกงเกวียนหมุนไปทางใด กาํเกวียนก็หมุนตามไปทางนัน คนไทยจึงนาํลกัษณะของเกวียนนีมา

เปรียบกบัการกระทาํของมนุษยว์่า หากผูใ้ดทาํกรรมอยา่งใดไวก้็ยอ่มไดรั้บผลกรรมอยา่งนนั     
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หนงัสือสาํนวนไทย ของ ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 1) ไดก้ล่าวถึงสาํนวน “กงเกวียน

กาํเกวียน” ว่า สาํนวนนีมกัใชก้นัผดิๆ ว่า “กงเกวียนกรรมเกวียน” เพราะเขา้ใจว่า “กาํ” ในสาํนวนนี 

คือ “กรรม” ซึงแปลว่า การกระทาํ บา้งก็ใชค้าํผดิและยงัลาํดบัคาํผิดเป็น “กงกรรมกงเกวียน” ก็มี ที

ถกูตอ้ง คือ “กงเกวียนกาํเกวียน” จาํง่ายๆ ว่า กง(ของ)เกวียน และ กาํ(ของ)เกวียน 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพู้ดในเชิงเปรียบเกียวกบัการกระทาํของคนว่า คนมีกรรม

เป็นทีพึง ผูใ้ดกระทาํกรรมอย่างใดไวย้่อมไดรั้บผลกรรมอย่างนัน เช่น “ผูต้อ้งหาคา้ยาเสพติดถูก

ตดัสินประหารชีวิต นีแหละนะกงเกวียนกาํเกวียน” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 2) 

ส่วนในหนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 7) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ကံသာလွ်င္ အမိ 

၊ ကံသာလွ်င ္အဖ /kàn ɵà hlyìn  ʔə-mí   kàn ɵà hlyìn   ʔə-phá/ ไวว้่า 

“လူ႔ျပည္မွာ လူျဖစ္လာလွ်င္ ကံသာလွ်င္ အမိ ၊ ကံသာလွ်င္ အဖ ကံစီမံရာကို ခံရမွာပဲ၊” 
[၁၃၂၀] စာဗိမာန္၊ ၇၊ ၃။ ၂၇။ 

/lú-pyì hmà   lù phyíʔ là hlyìn   kàn ɵà hlyìn  ʔə-mí   kàn ɵà hlyìn   ʔə-phá   kàn-

zì-màn-yà kò   khan yá hmà bɛ/ หมายถึง ในโลกของมนุษย ์กรรมเท่านันทีเป็นตวักาํหนดชะตา

ชีวิต เพราะกรรมเท่านนัทีเป็นแม่และพ่อ คือ มนุษยมี์กรรมเป็นทีพึง 

 

4.1.3.2 การนําสัตว์มาเปรียบเทียบ 

4.1.3.2.1 การนําสัตว์และธรรมชาตมิาเปรียบเทียบ 

การนําสัตว์และธรรมชาติมาเปรียบเทียบ หมายถึง สํานวนพม่านําสัตว์มา

เปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 45 สาํนวนพม่านาํสตัวม์าเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

တစ္ေကာင္ၾကြက္ တစ္မ်က္ႏွာ 

/tə-kàun cwɛ́ʔ   tə-myɛ́ʔ-hnà/ 

หนูหนึงตวั หนึงหนา้ 

หวัเดียวกระเทียมลีบ คนทีไร้พ่อแม่ญาติพีนอ้งยอ่มรู้สึก

โดดเดียว เพราะไม่มีทีพึงพา, คน

เดียวไม่มีพวก 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํ “สตัว”์ คือ “หนู” (ၾကြက္ /cwɛ́ʔ/) มาเปรียบเทียบ ทงันี ไม่ทราบว่าเหตุใดชาวพม่าจึง

นาํหนูมาเปรียบเทียบ อาจเป็นเพราะหนูเป็นสตัวข์นาดเลก็ทีไม่มีผูใ้ดสนใจ เมือพิจารณาความหมาย

แลว้มีความหมายคลา้ยกบัสาํนวนไทย “หัวเดียวกระเทียมลีบ” ซึงสาํนวนไทยนาํ “ธรรมชาติ” มา
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เปรียบเทียบ คือ “กระเทียม” ถือเป็นพนัธุพื์ชทีมีลกัษณะเป็นหวั มีหลายกลีบรวมกนั ในทีนีสาํนวน 

“หัวเดียวกระเทียมลีบ” น่าจะมาจากการสังเกตลกัษณะของกระเทียมทีบางหัวมีเพียงกลีบเดียว

นอกนนัลีบฝ่อหมด ไม่ไดมี้หลายกลีบรวมกนัเหมือนกระเทียมทวัไป เปรียบเสมือนคนทีไร้ญาติขาด

มิตรตอ้งอยูต่วัคนเดียว, ไม่มีพรรคพวก 

วิธีการใช้: ทงั 2 สํานวนใชพู้ดในเชิงเปรียบกบัคนทีไม่มีพ่อแม่ญาติพีน้องหรือไม่มี

พรรคพวก เป็นสาํนวนทีผูใ้ชม้กันาํมาใชแ้สดงความรู้สึกน้อยเนือตาํใจทีตนไม่มีทีพึงพายามยาก 

กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 319) กล่าวว่า สาํนวนนีบางทีใชว้่า “หวัเดียวกระเทียมเน่า” เช่น ใน

เสภาขุนชา้งขนุแผน ตอนนางสร้อยฟ้าและนางศรีมาลาทะเลาะกนั (ขุนวิจิตรมาตรา, 2541: 625) นาง

สร้อยฟ้าแสดงคาํตดัพอ้ ความว่า 

“จริงแลว้ท่านฉนันีมนัจืดจาง ไดที้นางแลว้ก็ว่าใหส้าใจ 

ตวัขา้หวัเดียวกระเทียมเน่า  ทีว่าเราใครหาไดย้นิไม่ 

ช่วยกนัถมใหจ้มทุกดา้นไป  ครันเถียงบา้งก็จะไดเ้ขา้ตบตี” 

ส่วนในหนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 87) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน တစ္ေကာင္ 

ၾကြက္ တစ္မ်က္ႏွာ /tə-kàun cwɛ́ʔ   tə-myɛ́ʔ-hnà/ ไวว้่า 

“တစ္ေကာင္ၾကြက္ တစ္မ်က္ႏွာ အားကိုးအားထား မရွိရွာသျဖင့္…၊” [၁၃၀၂] ဂ်ာနယ္ 

ေက်ာ္၊ ၅၊ ၁၀။ ၂၁။  
/tə-kàun cwɛ́ʔ   tə-myɛ́ʔ-hnà   ʔa-ko ʔa-tha   mə-shí shà ɵə-phyîn/ หมายถึง เพราะ

ไม่มีทีพึงพาเปรียบเหมือนหนูหนึงตวัก็มีเพียงหนึงหนา้เท่านนั 

 

4.1.3.2.2 การนําสัตว์และการกระทํามาเปรียบเทียบ 

การนําสัตว์และการกระทาํมาเปรียบเทียบ หมายถึง สํานวนพม่านําสัตว์มา

เปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 46 สาํนวนพม่านาํสตัวม์าเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ျခကုိ ပံုတု ပမာျပဳ 

/chá kò   pòŋ ɵú   pə-mà pyú/ 

จงทาํเหมือนปลวก 

 

เก็บเบียใตถุ้นร้าน ทาํอะไรทีประกอบดว้ยส่วนเลก็

ส่วนนอ้ย โน่นบา้งนีบา้ง จนสาํเร็จ

เป็นรูปเป็นร่างขึนมา, ใหค่้อยๆ 

สะสมปัญญาความรู้และทรัพยสิ์น 
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สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํ “สัตว”์ คือ “ปลวก” ( ျခ /chá/) มาเปรียบเทียบ โดยได้นาํลกัษณะพฤติกรรมของ

ปลวกทีค่อยๆ สร้างรังของมนัขึนมาจากดินทีละนอ้ยจนกลายเป็นจอมปลวกมาใชส้งัสอนคนว่าควร

กระทาํตามพฤติกรรมปลวก คือ ตอ้งพยายามสงัสมปัญญาความรู้หรือทรัพยสิ์นอยู่เสมอจึงจะทาํให้

มีสติปัญญาและทรัพยสิ์นเพิมพนู ขณะทีสาํนวนไทยนาํการกระทาํของคนมาเปรียบเทียบโดยตรง 

คือ การเก็บหอมรอมริบซึงในสมยัก่อนใชห้อยเบียใชจ่้ายแทนธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ สาํนวน 

“เก็บเบียใตถุ้นร้าน” จึงหมายถึงใหเ้ก็บเลก็ผสมนอ้ย ระมดัระวงัไม่ประมาทเรืองการใชจ่้ายเงินทอง  

วิธีการใช้: สํานวนไทย “เก็บเบียใต้ถุนร้าน” เป็นสํานวนทีผูใ้หญ่มกัใช้ตักเตือน

ลกูหลานใหมี้ความระมดัระวงัในการใชจ่้ายเงินทอง หรือใหเ้ก็บสะสมเงินทองอยู่สมาํเสมอ เพราะ

ในสมยัก่อนตามหา้งร้านขายของจะทาํดว้ยไมไ้ผ่จึงอาจมีเบียหล่นตามร่องไมไ้ผ่ แม่คา้พ่อคา้จึงไม่

ควรละเลยทีจะเก็บเบียเหล่านนัมาสะสมไว ้เพราะแมว้่าจะมีราคานอ้ย แต่หากค่อยๆ เก็บสะสมก็จะ

รวมกนักลายเป็นเงินจาํนวนมากได ้ปัจจุบนัแมว้่าจะเลิกใชห้อยเบียแลว้ แต่คนไทยก็ยงัใชส้าํนวนนี

สงัสอนลกูหลานให้รู้จกัเก็บเงิน ส่วนสาํนวนพม่า ျခကို ပံုတု ပမာျပဳ /chá kò   pòŋ ɵú   pə-mà pyú/ 

เป็นสาํนวนทีนอกจากจะใชใ้นเชิงตกัเตือนแลว้ ยงัใชใ้นเชิงคาํสงั เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกัใชส้ั งสอน

ใหล้กูหลานมีความเพียรพยายามในการสงัสมความรู้หรือทรัพยสิ์นใหเ้พิมพนูอยูเ่สมอเฉกเช่นปลวก

ทีมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถสร้างรังทีมีขนาดใหญ่ขึนมาได ้กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 29) 

ยกตวัอยา่งการใชส้าํนวน “เก็บเบียใตถุ้นร้าน” ไวว้่า “ค่อยๆ เก็บเบียใตถุ้นร้านไป อีกหน่อยก็อาจจะ

ไดเ้ป็นเจา้ของกิจการเอง” 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 39) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ျခကို ပံုတု ပမာျပဳ /chá 

kò   pòŋ ɵú   pə-mà pyú/ ไวว้่า  

“ဓနဥစၥာ ၊ ပညာကုသုိလ္ ၊ ပြားစလုိက ၊ ျခကုိပံုထား ၊ ပ်ားကုိပံုျပဳ ၊ ရရာစုေလာ့၊” [၁၂၆၆] 
မဃ။ ၃၂၁။ 

/thə-nə-ʔôuʔ-sà   pyìn-ñà kú-ɵò   pwa-zá-lò-ká   chá kò pòŋ-tha   pya kò pòŋ-pyú   

yá-yà-sú-lâun/ หมายถึง ควรสะสมทรัพยส์มบติั ปัญญากุศลให้เพิมพูนเหมือนทีปลวกกองไวห้รือ

เหมือนผงึสร้างไว ้ 
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4.1.3.3 การนําธรรมชาตมิาเปรียบเทียบ 

4.1.3.3.1 การนําธรรมชาตแิละคนมาเปรียบเทียบ 

การนาํธรรมชาติและคนมาเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํธรรมชาติมา

เปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํคนมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 47 สาํนวนพม่านาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํคนมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

အေပြးျမင္ အပင္သိ 
အေသြးျမင္ အသြင္သိ 

/ʔə-pwe myìn   ʔə-pìn ɵí 

ʔə-ɵwe myìn   ʔə-ɵwìn ɵí/ 

เห็นเปลือก รู้ตน้ไม ้

เห็นความสามารถ 

รู้รูปพรรณสณัฐาน 

เชือไม่ทิงแถว เป็นไปตามบรรพบุรุษ  

บรรพบุรุษตน้วงศต์ระกลูเป็น

อยา่งไร เชือสายสืบมาก็เป็น

อยา่งนนั 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ คือ “เปลือกไม”้ (အေပြး /ʔə-pwe/) และ “ตน้ไม”้ (အပင္ 

/ʔə-pìn/) นอกจากนียงัมีการกล่าวถึง “ความสามารถ” (အေသြး /ʔə-ɵwe/) และ “รูปพรรณสัณฐาน” 

(အသြင္ /ʔə-ɵwìn/) ดว้ย แต่สาํนวนนีบางครังตดัสนัเพียง အေပြးျမင္ အပင္သိ /ʔə-pwe myìn   ʔə-pìn 

ɵí/ “เห็นเปลือก รู้ตน้ไม”้ (เมย ์เมียะ ข่าย และเรณู เหมือนจนัทร์เชย, 2543: 90) ในขณะทีสาํนวน

ไทยนาํคนมาเปรียบเทียบ ในทีนีหมายถึง “เชือสาย” หรือ “ผูที้สืบวงศว์านเผา่พนัธุต่์อๆ กนัมา” 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูทงัทางดีและไม่ดีดว้ย กล่าวคือ ใชพ้ดูเชิงเปรียบกบัผูที้มี

ลกัษณะเหมือนบรรพบุรุษของตนเอง อาจเป็นรูปร่างหนา้ตา นิสยัใจคอ หรือความสามารถดา้นต่างๆ 

เช่น “เด็กคนนีท่าจะเป็นนักดนตรีมีชือเสียงต่อไป ทงัปู่ย่าพ่อแม่ก็มีฝีมือทางดนตรี เชือไม่ทิงแถว

หรอก” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 259) นอกจากนียงัใชก้ล่าวประชดประชนัผูที้มีพฤติกรรม

ไม่ดีเหมือนบรรพบุรุษของตนดว้ย เช่น “ทงัรูปร่างหนา้ตานิสยัใจคอของมนั เหมือนอยา่งกบัพ่อของ

มนัไม่มีผดิ เป็นอยา่งทีเขาว่าเชือไม่ทิงแถว” (เอกรัตน์ อุดมพร และสิทธิโรจน์, 2550: 59)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 273) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน အေပြးျမင္ အပင္သိ ၊ 

အေသြးျမင္ အသြင္သိ /ʔə-pwe myìn   ʔə-pìn ɵí   ʔə-ɵwe myìn   ʔə-ɵwìn ɵí/ ไวว้่า 



207 

 

 

“အေျပာအဆို အေနအထိုင္ကုိ ေျမာ္ေထာက္ေသာ္ လူၾကီးလူေကာင္းသားသမီးျဖစ္ 

ေၾကာင္း မေျပာခင္ကပဲ အေပြးျမင္ အပင္သိေစ ၊ အေသြးျမင္က အသြင္သိေစ ဆုိသက့ဲသုိ႔ သိရွိရေပတယ္။” 
[၁၃၁၀] လြမ္း၊ ပ။ ၃၆။ 

/ʔə-pyɔ-ʔə-hsò   ʔə-nè-ʔə-thàin kò   myɔ̀ thâuʔ ɵɔ̀   lù-ci lù-kaun ɵa-ɵá-mi phyíʔ 

caun   mə-pyɔ khìn ká pɛ   ʔə-pwe myìn   ʔə-pìn ɵí sè   ʔə-ɵwe myìn ká   ʔə-ɵwìn ɵí sè   hsò ɵə-

kɛ́-ɵó   ɵí shí yá pè dɛ̀/ หมายถึง การกล่าววาจา การกินการอยู่ของลูกหลาน สามารถแสดงให้เห็น

ว่าผูใ้หญ่ดีหรือไม่ โดยไม่ตอ้งบอกก่อน ดงัคาํกล่าวทีว่าเห็นเปลือกรู้ตน้ไม ้เห็นความรู้ความสามารถ 

รู้รูปพรรณสณัฐาน 

“ျမန္မာတုိ႔ေ၀ါဟာရ အေပြးျမင္ အပင္သိဟူ၍ ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ သိရွိျခင္းမွာ အပင္ဧ။္အေပြး 

ကုိ ျမင္ရံုျဖင့္ မည္သည့္အပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မည္သည့္ဓာတ္ေတြ ဦးစီးေနေၾကာင္း ၊ မည္သည့္ဂုဏ္ ၊ မည္ 

သည့္အရသာရွိေၾကာင္း တစ္မုဟုတ္ခ်င္း သိျခင္းကုိ ဆုိလုိေပသည္။” [၁၃၄၆] ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္။ ၁၀၅။ 

/myàn-mà dó wɔ-hə-lá nâiʔ   ʔə-pwe myìn   ʔə-pìn ɵí hù ywé   shí ɵì   thò-dó   ɵí 

shí chin hmà   ʔə-pìn ʔí ʔə-pwe kò   myìn yòŋ phyîn   mì-ɵí ʔə-pìn phyíʔ caun   mì-ɵí dáʔ dwè   

ʔu-si nè caun   mì-ɵí gòŋ   mì-ɵí ʔə-yá-ɵà shí caun   tə-mú hôuʔ chin   ɵí chin kò   hsò lò pè ɵì/ 

หมายถึง ในโวหารของพม่ามีคาํกล่าวว่า เห็นเปลือก รู้ตน้ไม ้กล่าวคือ เพียงเห็นเปลือกของตน้ไมก้็รู้

ว่าเป็นตน้อะไร รู้ว่ามีธาตุอะไร รู้ว่ามีสรรพคุณอยา่งไร รู้ว่ามีรสชาติอยา่งไร  

 
4.1.3.3.2 การนําธรรมชาตแิละสัตว์มาเปรียบเทียบ 

การนาํธรรมชาติและสตัวม์าเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํธรรมชาติมา

เปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํสตัวม์าเปรียบเทียบ 

ตารางที 48 สาํนวนพม่านาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํสตัวม์าเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

အတြင္းမီးထ ျပင္မီးပ 

/ʔə-dwin-mi thá   pyìn-mi pá/ 

ไฟในลุก ไฟนอกเกิด 

ความววัไม่ทนัหาย  

ความควายเขา้มาแทรก 

เรืองเดือดร้อนเก่ายงัไม่ทนัหมด  

ก็มีเรืองเดือดร้อนใหม่เขา้มาอีก 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ คือ “ไฟ” (မီး /mi/) โดยปริยายคาํว่า “ไฟนอก” (အတြင္းမီး 
/ʔə-dwin-mi/) และ “ไฟใน” ( ပင္မီး /pyìn-mi/) หมายถึง ปัญหาภายในบา้นและปัญหาภายนอกที

เกิดขึน สาํนวนพม่า အတြင္းမီးထ ျပင္မီးပ /ʔə-dwin-mi thá   pyìn-mi pá/ จึงหมายถึง ขณะทีมีเรือง
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เดือดร้อนหรือปัญหาภายในบา้นเกิดขึนอยู่แลว้ ยงัมีปัญหาภายนอกเข้ามาซาํเติมอีก สํานวนนีมี

ความหมายใกลเ้คียงกบัสาํนวนไทยทีว่า “ความววัไม่ทนัหาย ความควายเขา้มาแทรก” ซึงนาํ “สตัว”์ 

มาเปรียบเทียบ ทงันี ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 109) และประคอง ขุนทอง (2541 : 32–33) ไดก้ล่าวถึง

ความหมายและทีมาของสาํนวนนีตรงกนัว่า มีนิทานเล่าประกอบสาํนวนนีว่า เกิดคดีลกัววัพิพาทกนั

ระหว่างชายสองคน พระเจา้แผน่ดินทรงชาํระความยงัไม่ทนัเสร็จก็เกิดคดีลกัควายขึนระหว่างชายคู่

นนัอีกจึงพดูกนัว่า “ความววัไม่ทนัหาย ความควายเขา้มาแทรก” ต่อมาไดใ้ชส้าํนวนนีเปรียบเทียบ

กบักรณีอืนๆ ดว้ย ในความหมายว่า เรืองเดิมยงัสะสางไม่เสร็จก็เกิดเรืองใหม่ซอ้นขึนมา 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชเ้ปรียบกบัปัญหาทียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือแกไ้ขแลว้แต่

ยงัไม่เสร็จสินก็มีปัญหาใหม่เขา้มาใหแ้กไ้ขอีก เช่น “ความววัไม่ทนัหาย ความควายเขา้มาแทรก ลูก

คนเลก็เจ็บหนกัตอ้งเขา้โรงพยาบาล ยงัไม่ทนัไร ลูกคนโตยงัมาถูกรถชนอีก” (กุสุมา รักษมณี และ

คณะ, 2553: 67)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 269) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน အတြင္းမီးထ ျပင္မီးပ 

/ʔə-dwin-mi thá   pyìn-mi pá/ ไวว้่า 

“ကိေလသာတည္းဟူေသာ အပူမီး အားၾကီးေတာက္ေလာင္ေနတ့ဲသူမွာ ပကတိေသာ မီးပူ 

ေနပူတုိ႔ ၀င္မတုိးႏိုင္ဘူး ၊ သုိ႔ေၾကာင္ ့ေရွးပညာရွိသုခမိန္မ်ားက အတြင္းမီးထ ျပင္မီးပဟု ေျပာဆိုၾကတာပဲ၊” 
[၁၂၈၆] ေဒတိ။ ၁၃၀။ 

/kí-lè-ɵà ɵi hù ɵɔ   ʔə-pù-mi   ʔa-ci tâuʔ-làun nè dɛ́ ɵù hmà   pá-ká-dí ɵɔ   mi-pù 

nè-pù dó   wìn mə-to hnàin bu   ɵó câun   she-pìn-yà shí ɵú-khá-mèin mya ká   ʔə-dwin-mi thá   

pyìn-mi pá hú   pyɔ hsò cá dà-bɛ/ หมายถึง เพียงแค่กิเลสก็มีพลงัร้อนแรงเหมือนไฟทีลุกโชน 

คนเราโดยปกติแลว้ หากไฟร้อนแดดร้อนยอ่มไม่อยากเหยยีดเขา้ไป ดงันัน นักปราชญ์สมยัก่อนจึง

กล่าวไวว้่า ไฟในลุก ไฟนอกเกิด (หากมีเรืองร้อนใจอยูแ่ลว้ ยอ่มไม่อยากใหเ้กิดปัญหาใดๆ ขึนอีก) 

 

4.1.3.3.3 การนําธรรมชาตแิละความเชือมาเปรียบเทียบ 

การนาํธรรมชาติและความเชือมาเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํธรรม- 

ชาติมาเปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํความเชือมาเปรียบเทียบ 
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ตารางที 49 สาํนวนพม่านาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํความเชือมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ 

/mi làun-yà   lè pîn/ 

ไฟไหม ้ลมกระพือ 

ผซีาํดาํพลอย เคราะห์เดิมร้ายหนกัอยูแ่ลว้      

ยงัมีเคราะห์อืนซาํเขา้มา ทาํให้

เคราะห์หนกัยงิขึน 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ คือ “ไฟ” (မီး /mi/) และ “ลม” (ေလ /lè/) ส่วนสาํนวนไทย

นาํความเชือมาเปรียบเทียบ สาํนวนพม่ากล่าวว่า မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ /mi làun yà   lè pîn/ “ไฟไหม ้

ลมกระพือ” คือ ขณะทีไฟไหมอ้ยู ่ลมก็ช่วยพดัทาํให้ไฟยิงลุกลามไปอีก เหมือนกบัมีปัญหาเกิดขึน 

อยู่แลว้ ยิงมีสิงอืนมาทาํให้ปัญหานันลุกลามยิงไปกว่าเดิม สํานวนนีมีความหมายใกลเ้คียงกบั

สาํนวนไทยทีว่า “ผซีาํดาํพลอย” ซึงนาํความเชือเรือง “ผ”ี และ “ดาํ” (ผเีรือน) มาเปรียบเทียบ  

ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 366) ไดก้ล่าวถึงทีมาของสาํนวน “ผีซาํดาํพลอย” ไวว้่า “เป็น

สาํนวนเกียวกบัความเชือถือเรืองผ ีหมายความว่า เมือถึงคราวเคราะห์ร้ายแลว้ ผีอาจบนัดาลให้เกิด

โทษขึนได ้หรือกาํลงัเคราะห์ร้ายอยู ่ผอีาจซาํเติมเอาได ้สาํนวนนีเคยไดฟั้งผูใ้หญ่พดูถึงการถืออาวุธ

หยอกลอ้กนั เช่น จะแทง จะฟัน เป็นการลอ้ธรรมดาหรือวา่อยูค่งกระพนัชาตรี เขาหา้มว่า ‘เดียวผซีาํ

ดาํพลอย’ อธิบายว่า ผอีาจผลกัมือคนทีถืออาวุธ ทาํใหอี้กฝ่ายหนึงถกูอาวุธเขา้จริงๆ ได ้ต่อมาไดพ้บ

ในหนังสือเรืองผีสางเทวดาของ ‘เสถียฐโกเศศ’ มีว่า ผีเรือนนันไทใหญ่เรียกว่า ‘ผีลาํ’ ไทยอีสาน

เรียกว่า ‘ผดีาํ’ เราเรียกว่า ‘ผซีาํดาํพลอย’ ก็หมายความว่า ถูกผีอืนทาํแลว้ยงัถูกผีดาํหรือผีเรือนของ

ตนพลอยซาํเติมดว้ย”  

วิธีการใช:้ สาํนวนไทย “ผซีาํดาํพลอย” นาํมาใชเ้พือแสดงความสงสารหรือเห็นใจ ผูที้

ตอ้งประสบเคราะห์กรรมอยูแ่ลว้ ยงัเจอเคราะห์กรรมอืนซาํเติมเขา้ไปอีก เช่น “เขาเคราะห์ร้ายจริงๆ 

ถูกปลดออกจากงานเพราะเศรษฐกิจไม่ดี แลว้นียงัมาป่วยหนักถึงกบัตอ้งเข้าโรงพยาบาล ผีซาํดาํ

พลอยแท้ๆ ” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 196) ส่วนสาํนวนพม่า မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ /mi làun-

yà   lè pîn/ “ไฟไหม ้ลมกระพือ” นอกจะใชเ้ปรียบถึงปัญหาทีลุกลามยิงไปกว่าเดิมแลว้ ยงัพบการ

นาํมาใชเ้ปรียบกบัสถานการณ์จริงดว้ย ทงันี หนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ 

ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 164) ได้ยกตวัอย่าง

วิธีการใชส้าํนวน မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ /mi làun yà   lè pîn/ ไวว้่า 

“မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေနရသည့္အထဲတြင္ ေတာင္ေလကလည္း မီးေလာင္ရာ 

ေလပင့္ ဆုိသည္ ့စကားပံုအတုိင္းပင္ တျဖဴးျဖဴး တုိက္ခတ္ေနသည္။” [၁၃၂၃] ေမေက်ာ့၊ ပ။ ၁၀၂။ 
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/mi-hoŋ-hoŋ   tâuʔ-làun nè yá ɵí ʔə-thɛ ɵwìn   tàun lè kə-lɛ   mi làun-yà   lè pîn   

hsò ɵí   zə-ga pòŋ ʔə-tain pìn   tə-phyu-phyu   tâiʔ-kháʔ nè ɵì/ หมายถึง ในขณะทีไฟกาํลงัลุกโชน 

ลมทางใตก้็พดัมาเรือยๆ เหมือนอยา่งสาํนวนทีว่า ไฟไหม ้ลมกระพือ  

 

4.1.3.4 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 

4.1.3.4.1 การนําการกระทําและสัตว์มาเปรียบเทียบ 

การนาํการกระทาํและสตัวม์าเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํการกระทาํ

มาเปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํสตัวม์าเปรียบเทียบ 

ตารางที 50 สาํนวนพม่านาํการกระทาํมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํสตัวม์าเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

  ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း 
အေကာင္းခ်ည္းပဲ 

/phyíʔ ɵə-hmyá ʔə-caun    

ʔə-kaun chi-bɛ/ 

เท่าทีเป็นอยู ่เท่านนัก็ดีแลว้ 

นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั การจะทาํสิงใดควรทาํแต่พอสม

ฐานะของตนเอง, พอใจในสิงที

ตนมีอยู ่

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํ “การกระทาํ” มาเปรียบเทียบ แต่สาํนวนไทยนาํ “สตัว”์ มาเปรียบเทียบ สาํนวนพม่า

กล่าวว่า ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲ /phyíʔ ɵə-hmyá ʔə-caun   ʔə-kaun chi-bɛ/ “เท่าทีเป็น 

อยู ่เท่านนัก็ดีแลว้” หมายถึง หากผูใ้ดพอใจในสิงทีตนเป็นอยู่ก็ทาํให้ผูน้ันเป็นสุขใจ มีความหมาย

เช่นเดียวกบัสาํนวนไทยทีว่า “นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั” 

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงสงัสอน ตกัเตือนใหรู้้จกัพอใจในสิงทีตนมี เพราะ

หากไม่ดินรนขวนขวายในสิงทีเกินฐานะตนมากจนเกินไปก็ทาํให้ตนมีความสุขได ้เปรียบเสมือน

นกเมือสร้างรังก็จะสร้างเพือตวัเองและลกูๆ ของมนัเท่านนั ไม่สร้างขนาดใหญ่จนเกินไป ดงันันคน

จึงนาํลกัษณะของนกนีมาเปรียบกบัการกระทาํของคน เช่น “ลกูจะแต่งงานก็หาบา้นหลงัเลก็ๆ พออยู่

เถอะ อยา่ไปกูห้นียมืสินมาเลย นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวัดีกว่า” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 152)

ส่วนในหนังสือ ျမန္မာဆိုရု ိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 138) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း 

အေကာင္းခ်ည္းပဲ /phyíʔ ɵə-hmyá ʔə-caun   ʔə-kaun chi-bɛ/ ในเชิงประชดประชนั ความว่า 
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“ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းဆိုေသာ စကားမွာ ကၽြန္ေတာ့္အား တမင္သက္ 

သက္ ေလွာင္ဖို႔ ထင္ပါသည္၊” [၁၃၁၅] ျဖတ္ေက်ာ္။ ၁၆၅။ 

/phyíʔ ɵə-hmyá ʔə-caun   ʔə-kaun chi hsò ɵɔ   zə-ga hmà   cùn-dɔ́ ʔa   tə-mìn-

ɵɛ́ʔ-ɵɛ́ʔ   hlàun phó   thin pà-ɵì/  หมายถึง ผมคิดว่า มนัเป็นเรืองตลกจริงๆ ทีมีคาํกล่าวว่า เท่าที

เป็นอยู ่เท่านีก็ดีแลว้ (ผูพ้ดูกล่าวอยา่งเยย้เยาะในชะตาชีวิตของตนเอง) 

Mrs. Aye Aye Kyin (ေဒၚေအးေအးက်င္ /dɔ̀-ʔe-ʔe-cìn/, สมัภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2558)

ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲ /phyíʔ ɵə-hmyá ʔə-caun   ʔə-kaun 

chi-bɛ/ ไวว้่า 

“မိမိတို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မေကာင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔လါပါက ၊ 

ျဖစ္သမွ်အေကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲဟုသာ မွတ္ယူရပါမည္။” 

/mí-mí dó ɵì   tə-khà-tə-yàn twìn   mə-kaun ɵí   mə-chè-mə-nè mya hnîn   còŋ-

twé là-pà-ká   phyíʔ ɵə-hmyá ʔə-caun   ʔə-kaun chi-bɛ hú ɵà   hmáʔ-yù yá pà-mì/ หมายถึง ใน

บางครังคนเราก็เผชิญกบัสิงทีไม่ดี ดงันนัเท่าทีเป็นอยูก่็ดีแลว้ 

 

4.1.3.4.2 การนําการกระทําและธรรมชาตมิาเปรียบเทียบ 

การนาํการกระทาํและธรรมชาติมาเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํการ

กระทาํมาเปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 51 สาํนวนพม่านาํการกระทาํมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

အလာေကာင္းေသာ္လည္း 
အခါေႏွာင္း 

/ʔə-là kaun ɵɔ̀-lɛ   ʔə-khà hnaun/ 

มาดี(มาถึงทีหมาย)  

แต่กส็ายไปเสียแลว้ 

กว่าถวัจะสุกงากไ็หม ้ การทาํอะไรสองอยา่งพร้อม

กนัโดยไม่รอบคอบหรือชกัชา้ 

อาจเกิดความเสียหายได,้ เมือ

ไดอ้ยา่งหนึงแต่ตอ้งเสียอยา่ง

หนึงไป, ไม่มีประโยชน ์

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํ “การกระทาํ” มาเปรียบเทียบ แต่สาํนวนไทยนาํ “ธรรมชาติ” มาเปรียบเทียบ ในทีนี 

คือ พนัธุพื์ช “ถวั” และ “งา” พนัธุพื์ชสองชนิดนีมีลกัษณะแตกต่างกนั ถวัมีเมล็ดขนาดใหญ่กว่างา

มาก ดงันนัหากนาํถวัและงามาควัในกระทะพร้อมกนั ถวัจะสุกชา้กว่างาเพราะเมลด็โตกว่า ถา้รอให้
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ถวัสุก งาก็จะไหมเ้สียก่อน คนไทยจึงสังเกตการควัถวัและงานีมาเปรียบกบัการกระทาํอะไรสอง

อยา่งพร้อมกนัโดยไม่รอบคอบหรือชกัชา้ อาจเกิดความเสียหายได ้

วิธีการใช้: ทัง 2 สาํนวนใช้พูดในเชิงสั งสอนให้ระมดัระวงัในการดาํเนินชีวิต เป็น

สาํนวนทีผูใ้หญ่มกัใชต้กัเตือนผูน้้อยไม่ให้ทาํอะไรพร้อมกนัสองอย่าง เพราะหากทาํไดไ้ม่ดีก็อาจ

เกิดความเสียหายได้ หรือแมว้่าทาํได้ดีแต่ไม่ทนัเวลาก็ไม่มีประโยชน์ เช่น “ปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษากาํลงัรุนแรงขึน น่าจะมีมาตรการเร่งด่วนเพือแกปั้ญหานี ไม่ใช่มวัแต่รอให้ครูสอนให้

นกัเรียนตระหนกัถึงโทษยาเสพติด เด็กอาจติดยาไปแลว้ กว่าถวัจะสุกงาก็ไหม”้ (กุสุมา รักษมณี และ

คณะ, 2553: 15)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 279) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน အလာေကာင္းေသာ္ 

လည္း အခါေႏွာင္း /ʔə-là kaun ɵɔ̀-lɛ   ʔə-khà hnaun/ ไวว้่า 

“ကမ္းစပ္သုိ႔ အျမန္ေျပးခဲ့ၾက၏ ။ သုိ႔ေသာ္ အလာေကာင္းေသာ္လည္း အခါေႏွာင္းခဲ့ေလျပီ။ 

သူတုိ႔မေရာက္မ ီဒီေရသည္ ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုလုံးကုိ ဖံုးအုပ္သြားေလျပီ။” [၁၃၁၄] စစ္သား၊ ဒု။ ၁၁၈။  

/kan-sáʔ dó   ʔə-myàn pye khɛ́ cá ʔí   ɵó-ɵɔ̀   ʔə-là kaun ɵɔ̀-lɛ   ʔə-khà hnaun khɛ́ 

lè pyì   ɵù-tó mə-yâuʔ mì   dì yè ɵì   câuʔ-hsàun tə-khú loŋ kò   phoŋ-ʔôuʔ ɵwa lè pyì/ หมายถึง เมือ

วิงมาถึงริมฝัง แต่ทว่าเหมือนมาถึงทีหมายแต่ก็สายไปเสียแลว้ ถา้พวกเขามาก่อนหนา้นี นาํก็คงยงัไม่

ท่วมโขดหินพวกนนั 

 

4.1.3.4.3 การนําการกระทําและอวยัวะมาเปรียบเทียบ 

การนําการกระทาํและอวัยวะมาเปรียบเทียบ หมายถึง สํานวนพม่านําการ    

กระทาํมาเปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 52 สาํนวนพม่านาํการกระทาํมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํอวยัวะมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ 

/kó-kò-kò phɔ ̀  mə-ɵù dɔ̀/ 

เรืองตน ตนเผย ไม่เหมือนกนั 

ปากว่าตาขยบิ เรืองทีตนทาํกบัเรืองทีตน    

โออ้วดนนัไม่เหมือนกนั, พดู

อยา่งหนึงแต่ทาํอีกอยา่งหนึง 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํ “การกระทาํ” มาเปรียบเทียบ แต่สาํนวนไทยนาํ “อวยัวะ” มาเปรียบเทียบ คือ นาํ 
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“ปาก” และ “ตา” มาเปรียบแทนผูที้มีลกัษณะปากกบัใจไม่ตรงกนั คือ พูดอย่างหนึงแต่กลบัทาํอีก

อยา่งหนึง สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยกบัสาํนวนพม่าทีว่า “ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္” /kó-kò-

kò phɔ̀   mə-ɵù dɔ̀/ หมายถึง สิงทีตนกระทาํและสิงทีตนเปิดเผยใหผู้อื้นเห็นนนัไม่เหมือนกนั  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูในเชิงประชดประชนั เป็นสาํนวนกล่าวเปรียบถึงคนทีมี

ลกัษณะปากอยา่งใจอยา่ง, พดูว่าไม่ดี แต่กลบัทาํสิงทีไม่ดีนัน เช่น “อย่าเป็นคนปากว่าตาขยิบ บอก

เด็กว่าบุหรีเป็นโทษ แต่กลบัสูบเสียเอง” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 189)  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 13) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေဖာ္ 

မသူေတာ္ /kó-kò-kò phɔ̀   mə-ɵù dɔ̀/ ไวว้่า 

“ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ဟု ဆုိစမွတ္ရွိေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ကိုယ္ 

တုိင္မေရးသားသင့္ဟူ၍ ထင္မွတ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္တည္း။” [၁၂၉၁] ေမာင၀္ေက်း။ ၆၆။ 

/kó-kò-kò phɔ̀   mə-ɵù dɔ̀ hú   hsò sə-hmáʔ shí ɵɔ câun   kó ʔə-caun kò   kò-tàin 

mə-ye-ɵa ɵîn hù ywé   thin hmáʔ lé shí ɵɔ câun ti/ หมายถึง ไม่ควรบนัทึกเรืองของตนดว้ยตนเอง 

เพราะสิงทีบนัทึกกบัสิงทีปรากฏให้เห็นอาจไม่เหมือนกนั ดงัคาํกล่าวทีว่า เรืองของตนกบัสิงทีตน

เผยหรือแสดงออกอาจไม่เหมือนกนั 

 

4.1.3.4.4 การนําการกระทําและสิงของมาเปรียบเทียบ 

การนําการกระทาํและสิงของมาเปรียบเทียบ หมายถึง สํานวนพม่านําการ    

กระทาํมาเปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํสิงของมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 53 สาํนวนพม่านาํการกระทาํมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํสิงของมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

သုံးတတ္လွ်င္ ေဆး  
မသုံးတတ္လွ်င္ ေဘး 
/ɵoŋ táʔ hlyìn   hse    

mə-ɵoŋ táʔ hlyìn   be/ 

ถา้ใชเ้ป็นก็เป็นยา  

ถา้ใชไ้ม่เป็นก็เป็นอนัตราย 

ดาบสองคม ใชเ้ป็นก็เป็นประโยชน์ แต่ถา้

ใชไ้ม่เป็นก็อาจเป็นโทษได,้ 

สิงทีมีทงัคุณและโทษ มีผลทงั

ทางบวกและลบ 
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สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํ “การกระทาํ” มาเปรียบเทียบ คือ นาํวิธีการใชสิ้งของต่างๆ มาเปรียบเป็นสาํนวน သုံး 

တတ္လွ်င ္ေဆး ၊ မသုံးတတ္လွ်င ္ေဘး /ɵoŋ táʔ hlyìn   hse   mə-ɵoŋ táʔ hlyìn   be/ “ถา้ใชเ้ป็นก็เป็นยา 

ถา้ใชไ้ม่เป็นก็เป็นอนัตราย” ในขณะทีสาํนวนไทยนาํ “สิงของ” มาเปรียบเทียบ คือ นาํ “ดาบ” ซึง

เป็นสิงของทีสามารถใชเ้ป็นอาวุธไดม้าเปรียบกบัสิงทีมีทงัคุณและโทษ มีผลทงัทางบวกและลบ   

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนใชพ้ดูว่ากล่าวตกัเตือน หรือสังสอนให้รู้จกัระมดัระวงัในการ

ดาํเนินชีวิต เพราะทุกอยา่งลว้นแต่มีทงัคุณและโทษในตวัของมนัเอง หากใชไ้ม่เป็นหรือไม่ระมดั- 

ระวงั บางสิงทีสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ก็อาจเปลียนเป็นภยัต่อตวัผูใ้ชเ้องได ้เพราะฉะนันหาก

จะกระทาํสิงใดก็ควรมีสติพิจารณาไตร่ตรองใหถี้ถว้น เช่น “เพศศึกษาเป็นความรู้ทีเหมือนดาบสอง

คม ถา้สอนใหดี้เด็กก็จะนาํความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม แต่ถา้ไม่ระมดัระวงัเด็กก็อาจจะเอาความรู้

นนัไปใชใ้นทางทีผดิ กลบัเป็นโทษแก่ตวัเด็กเองได”้ (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 107) 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 259) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน သံုးတတ္လွ်င္ ေဆး ၊ 

မသုံးတတ္လွ်င ္ေဘး /ɵoŋ táʔ hlyìn   hse   mə-ɵoŋ táʔ hlyìn   be/ ไวว้่า 

“သုံးတတ္လွ်င ္ေဆး ၊ မသုံးတတ္လွ်င ္ေဘးဟူေသာ စကားတစ္ရပ္ရွိသည္။ ေဆးပင္ျဖစ္ 

ေသာ္လည္း အသုံးမတတ္ပါက အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။” [၁၃၃၃] ျမ၀တီ၊ ၁၉၊ ၇၊ ၁၅၆။ 

/ɵoŋ táʔ hlyìn  hse   mə-ɵoŋ táʔ hlyìn   be hù ɵɔ   zə-ga tə-yáʔ shí ɵì   hse-pìn 

phyíʔ ɵɔ̀-lɛ   ʔə-ɵoŋ mə-táʔ pà ká  ʔə-ɵɛ́ʔ be ʔàn-dá-yɛ̀   phyíʔ sè hnàin ɵì/ หมายถึง แมว้่าจะเป็น

สมุนไพรก็ตาม หากใชไ้ม่เป็นก็อาจเป็นภยัอนัตรายได ้เหมือนคาํกล่าวทีว่า ถา้ใชเ้ป็นก็เป็นยา ถา้ใช้

ไม่เป็นก็เป็นอนัตราย 

 

4.1.3.4.5 การนําการกระทําและความเชือมาเปรียบเทียบ 

การนําการกระทาํและความเชือมาเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านําการ

กระทาํมาเปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํความเชือมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 54 สาํนวนพม่านาํการกระทาํมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํความเชือมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ေစတနာ ေ၀ဒနာျဖစ္ 
/zè-də-nà   wè də-nà   phyíʔ/ 

เจตนาดีกลายเป็นเวทนา 

ทาํคุณบูชาโทษ  

โปรดสตัวไ์ดบ้าป 

ทาํความดีต่อผูอื้น แต่กลบัเป็น

โทษแก่ตนเอง, ทาํดีแต่กลบั

เป็นผลร้าย 
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สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํ “การกระทาํ” มาเปรียบเทียบ ในขณะทีสาํนวนไทยนาํ “ความเชือ” มาเปรียบเทียบ 

โดยสาํนวนพม่าไดน้าํการกระทาํของคนทีมีความประสงคดี์ แต่ผลทีออกมากลบักลายเป็นร้ายมาใช้

เปรียบเทียบโดยตรงในสาํนวน ေစတနာ ေ၀ဒနာျဖစ္ /zè-də-nà   wè də-nà   phyíʔ/ “เจตนาดี

กลายเป็นเวทนา” สาํนวนนีมีความหมายคลา้ยคลึงกบัสาํนวนไทยว่า “ทาํคุณบูชาโทษ โปรดสัตวไ์ด้

บาป” คือ การทาํดีแต่กลบัไดรั้บผลร้าย บางครังอาจพดูเพียง “ทาํคุณบูชาโทษ” หรือ “โปรดสัตวไ์ด้

บาป” ก็ได ้ เมือพิจารณาถึงสาํนวนไทย “ทาํคุณบูชาโทษ โปรดสตัวไ์ดบ้าป” จะเห็นไดว้่า คนไทยได้

นาํความเชือเรือง “บาป–บุญ” ซึงเป็นความเชือทางหลกัพระพุทธศาสนามาใชเ้ปรียบเทียบดว้ย  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนเป็นสาํนวนทีผูพ้ดูใชพ้ดูในเชิงประชดประชนั เมือตงัใจทาํสิง

ทีดีแลว้ผลทีไดรั้บกลบัตรงกนัขา้ม หรือใชพ้ดูแสดงความนอ้ยเนือตาํใจทีทาํดีแลว้ไม่ไดดี้ เช่น “ฉัน

อุตส่าห์ช่วยหาเด็กลูกจา้งมาให้ กลบัถูกหาว่าไดค่้านายหน้า นีแหละนะทาํคุณบูชาโทษ” (กุสุมา 

รักษมณี และคณะ, 2553: 149) ในหนังสือสํานวนไทย ของ ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 264) ได้

ยกตวัอยา่งโคลงสุภาษิตเก่า ความว่า 

         “ทาํคุณ เร็วเร่งรู้     ใหร้อบ 

  เป็นโทษ ท่านบ่สอบ    ดอกไซ ้

  โปรดสตัว ์ ไป่รอบคอบ    รักค่าง หนึงนา 

  ไดบ้าป  เพราะเบียนให ้    พวกโพน้ฉิบหาย” 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 56) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน ေစတနာ ေ၀ဒနာျဖစ္ 
/zè-də-nà   wè də-nà   phyíʔ/ ไวว้่า 

“ကၽြန္ေတာ့္ေစတနာသည္ ေ၀ဒနာျဖစ္ခဲ့ရပါျပီ ၊ အသက္ေပးခ်စ္ၾကတဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး တစ္ 

သက္လုံး စိတ္ဆင္းရေဲအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ျပဳမိခဲ့ေပျပီ။” [၁၃၄၃] ျမ၀တီ၊ ၂၉၊ ၈။ ၄၆။ 

/cùn-dɔ́ zè-də-nà ɵì   wè də-nà phyíʔ khɛ́ yá pà pyì   ʔə-ɵɛ́ʔ-pe chíʔ cá dɛ́   chíʔ-ɵù 

hnə-ʔu   tə-ɵɛ́ʔ-loŋ   sêiʔ-hsin-yɛ ʔàun   cùn-dɔ̀   pyú mí khɛ́ pè pyì/ หมายถึง เขาพูดว่า “…เจตนาดี

ของผมกลายเป็นผลร้ายไปแลว้ ผมทาํใหคู้่รักคู่หนึงลาํบากใจ ผมทาํลงไปแลว้” 
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4.1.3.5 การนําความเชือมาเปรียบเทียบ 

4.1.3.5.1 การนําความเชือและสัตว์มาเปรียบเทียบ 

การนาํความเชือและสัตวม์าเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํความเชือมา

เปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํสตัวม์าเปรียบเทียบ 

ตารางที 55 สาํนวนพม่านาํความเชือมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํสตัวม์าเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

ဇမၺဴဒိပ္ နိမိတ္ထြန္း 

/sə-bù-dêiʔ   nə-mêiʔ thun/ 

ชมพทูวีป ปรากฏในนิมิต 

จิ งจกทกั 

 

ตอ้งใหค้วามสาํคญักบันิมิต 

หรือลางสงัหรณ์, คาํตกัเตือน 

แมเ้ลก็นอ้ยก็ควรรับฟัง 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านาํ “ความเชือเรืองนิมิต” (နိမိတ္ /nə-mêiʔ/) มาเปรียบเทียบ ชาวพม่ามีความเชือเรืองนิมิต

เป็นอยา่งมาก เพราะเชือว่านิมิตทีปรากฏก่อนจะกระทาํการใดเป็นเพราะเทพนัตบนัดาลให้เป็นไป 

นิมิตจึงมีทงัดีและร้าย โดยเฉพาะนิมิตร้ายจะเป็นนิมิตทีชาวพม่าใหค้วามสาํคญัมาก เมือเกิดนิมิตร้าย

ขึน ชาวพม่าจะนิยมไปทาํบุญสะเดาะเคราะห์หรือแกเ้คลด็ตามความเชือแต่ละทอ้งถิน ขณะทีสาํนวน

ไทยนาํกิริยาอาการของสตัวม์าเปรียบเทียบ คือ “จิงจก” ทีกาํลงัร้องทกั คาํร้องทกัของจิ งจกนีเปรียบ 

เสมือนนิมิตคือ แมแ้ต่เรืองเลก็นอ้ยก็ควรรับฟังไวก่้อน  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนเป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกัใชเ้พือตกัเตือนลูกหลานให้ระมดัระวงั

ในการดาํรงชีวิต เพราะความเชือเรืองนิมิตหรือโชคลางเป็นความเชือทีอยู่ในสังคมพม่าและสังคม 

ไทยมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะคนโบราณจะเชือถือเรืองเหล่านีเป็นอย่างมากจึงมกัมีขอ้ห้ามไม่ให้

กระทาํการบางอย่าง เช่น คนพม่าห้ามไม่ให้พูดอะไรทีไม่ดี เพราะอาจเกิดขึนจริงในภายหลงัได ้

(คาํพูดอาจเป็นลางร้าย) คนไทยห้ามไม่ให้พ่อแม่สาปแช่งลูก เพราะอาจทาํให้ชีวิตลูกไม่เจริญ     

กา้วหนา้หรือตายร้ายได ้ 

สาํนวนไทย “จิ งจกทกั” ถูกนาํไปใชใ้นกรณีทีผูพู้ดตอ้งการกล่าวตกัเตือนหรือตาํหนิ

ผูฟั้งทีไม่เชือถือในคาํตกัเตือนของตน เช่น “เธอคิดดูดีๆ นะ โบราณว่าจิ งจกทกัยงัตอ้งหยุด นีคุณครู

เตือนแลว้ เธอจะไม่เชือหรือ” (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 87)  

ส่วนหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 75) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน 

“ဇမၺဴဒိပ္ နိမိတ္ဟူေသာ စကားအရလည္း အရာရာ၌ နိမိတ္ယူတတ္ၾကေလရာ၊” [၁၂၉၅] 
က၀ိတံခြန္၊ ၂၊ ၁၅။ ၃။ 
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/sə-bù-dêiʔ   nə-mêiʔ hù-ɵɔ   zə-ga ʔə-yá-lɛ   ʔə-yà-yà nâiʔ   nə-mêiʔ yù-ɵáʔ- cá-lè-

yà/ หมายถึง ในการพดูสิงต่างๆ ควรถือเอานิมิตดงัสาํนวนชมพทูวีปปรากฏในนิมิต  

 

4.1.3.5.2 การนําความเชือและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

การนาํความเชือและการกระทาํมาเปรียบเทียบ หมายถึง สาํนวนพม่านาํความ

เชือมาเปรียบเทียบ ส่วนสาํนวนไทยนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบ 

ตารางที 56 สาํนวนพม่านาํความเชือมาเปรียบเทียบและสาํนวนไทยนาํการกระทาํมาเปรียบเทียบ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย ความหมาย 

လူ႔အလုိ နတ္မလုိက္ႏုိင္ 
/lú ʔə-lò   náʔ mə-lâiʔ nàin/ 

ความตอ้งการของคน 

นตักต็ามไม่ไหว 

ไดคื้บจะเอาศอก ตอ้งการไดม้ากกว่าทีไดม้าแลว้ 

สาํนวนทงั 2 นีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั คือ 

สาํนวนพม่านํา “ความเชือเรืองนัต” (နတ္ /náʔ/) มาเปรียบเทียบ ดงัทีได้กล่าวไวแ้ลว้ในสํานวน 
သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ /ɵù-tɔ̀-kaun   náʔ-kaun má/ “คนดี ผี,เทพดีคาํจุน” ว่า “เทพนัต” คือ 

วิญญาณศกัดิสิทธิของผูต้ายร้ายทีให้ความช่วยเหลือและคุ้มกันภัยในหมู่ผูศ้รัทธากราบไหว้ แต่

สาํนวนพม่า လူ႔အလုိ နတ္မလုိက္ႏိုင ္/lú ʔə-lò   náʔ mə-lâiʔ nàin/ “ความตอ้งการของคน นตัก็ตามไม่

ไหว” เป็นสาํนวนทีเปรียบใหเ้ห็นว่าความตอ้งการของคนนนัมีมาก จนบางครังกลายเป็นความโลภ 

(ေလာဘ /lɔ-bá/) เทพนตัทีคอยช่วยเหลือก็ไม่สามารถช่วยเหลือตามความตอ้งการของคนไดท้งัหมด 

ขณะทีสาํนวนไทยนาํเพียง “การกระทาํ” มาเปรียบเทียบกบัมาตราวดั เพือแสดงให้เห็นถึงความ

ตอ้งการของมนุษยที์ไม่มีทีสินสุด คือ สาํนวน “ไดคื้บจะเอาศอก” หมายถึง ตอ้งการไดม้ากกว่าทีได้

มาแลว้ ทงันี ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 27) กล่าวถึงทีมาของสาํนวน “ไดคื้บจะเอาศอก” ไวว้่า “คืบ” 

และ “ศอก” เป็นมาตราวดัแบบโบราณ “คืบ” เป็นความยาวตงัแต่ปลายนิวโป้งถึงปลายนิวนางหรือ

นิวกอ้ยเมือกางมือและเหยียดนิวทงัสองออกจากกนัเต็มที ส่วน “ศอก” เป็นความยาวตงัแต่ปลาย

ขอ้ศอกถึงปลายนิวกลาง (1 ศอก มีความยาวเท่ากบั 2 คืบ)  

วิธีการใช:้ ทงั 2 สาํนวนเป็นสาํนวนทีผูพ้ดูใชเ้พือตกัเตือนสั งสอนให้รู้จกัประมาณตน 

เมือไดใ้นสิงทีตอ้งการแลว้ก็ควรพอใจในสิงนนั นอกจากนียงัใชพ้ดูในเชิงตาํหนิแก่ผูที้ไม่รู้จกัระงบั

อาการอยากได ้อยากมี อยากเป็นไม่มีทีสินสุด เช่น “พอบริษทัเพิมเงินค่าล่วงเวลาให้ตามคาํขอ 

พนกังานก็ขอขึนเงินเดือนอีก ไดคื้บจะเอาศอกอยา่งนีไม่ถกูตอ้ง” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554: 27) 
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ส่วนในสงัคมพม่า อาจกล่าวไดว้่า เทพนัตเป็นกุศโลบายของคนพม่าทีตอ้งการให้คน

ในสงัคมกระทาํความดี ผูที้กระทาํความดี แมไ้ม่มีผูอื้นเห็น แต่คนพม่าเชือว่ามีเทพนตัประจาํตวั หรือ

ทีเรียกว่า ကုိယ္ေစာင့္နတ္ /kò-sâun-náʔ/ เป็นเทพนตัทีเห็นการกระทาํความดี และคอยดูแลช่วยเหลือ 

ในทางตรงกนัขา้ม หากไม่กระทาํความดี เทพนตัจะไม่ช่วยเหลือและไม่ปกปักรักษา เช่น ในหนังสือ 
ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ (1996: 216) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน လူ႔အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္ /lú ʔə-lò   náʔ mə-lâiʔ 

nàin/ ไวว้่า 

“လူ႔အလုိ နတ္မလိုက္ႏိုင္ဆိုသည့္  စကားအတိုင္းပင္ လူတို႔ဧ။္ အလိုဆႏၵသည္ အလြန္ 

မ်ားျပားလွေခ်ဧ။္ ။” [၁၃၁၆] စာဗိမာန္၊၂၊ ၁၂။ ၅၃။ 

/lú ʔə-lò   náʔ mə-lâiʔ nàin hsò ɵí   zə-ga ʔə-tain pìn   lù dó ʔí   ʔə-lò-hsàn-dá ɵì   

ʔə-lùn mya-pya-hlá chè ʔí/ หมายถึง คาํกล่าวทีว่า ความตอ้งการของคน นัตก็ตามไม่ไหว หมายถึง

ความตอ้งการหรือความปรารถนาของคนมีมากจนเกินไป 

“လူ႔အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္ဆိုတဲ့ စကားသာ ၾကားဖူးပါတယ္ ၊ လူ႔အလို ေသာ္တာေဆြ 

မလုိက္နိုင္ဆုိတာလုိ ျဖစ္ေနျပီ။” [၁၃၃၀] ဆုတုိ။ ၅၆၇။ 
/lú ʔə-lò   náʔ mə-lâiʔ nàin hsò dɛ́   zə-ga ɵà   ca-phu pà-dɛ̀   lú ʔə-lò   ɵɔ̀-tà-hswè   

mə-lâiʔ nàin hsò tà lò   phyíʔ nè pyì/ หมายถึง …เคยไดย้นิคาํพดูทีว่า ความตอ้งการของคน นตัก็ตาม

ไม่ไหว (ช่วยไม่ได)้ เหมือนกบัความตอ้งการของคนนนั ต่อด่าฉะเหว่ (ชือนักเขียนชาวพม่า ผูเ้ขียน

เรืองแนวขาํขนั) ก็นาํมาเขียนเป็นเรืองขาํขนัไดไ้ม่หมด  

 

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนักบัสาํนวนไทยมี 

3 ลกัษณะ คือ 1. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัและสิงทีนาํมา

เปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 2. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึง

กนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ และ 3. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความ 

หมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมี

ความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัส่วนใหญ่จะมีวิธีการใช้สํานวนทีคลา้ยคลึงกันด้วย กล่าวคือ 

สาํนวนบางสาํนวนใชเ้พือตกัเตือนสั งสอนให้คนในสังคมปฏิบติัตนในทางทีดีโดยใชส้าํนวนเพือ

เปรียบใหเ้ห็นผลดีของการปฏิบติัตาม หรือแสดงใหเ้ห็นผลเสียของการไม่ปฏิบติัตาม บางสาํนวนใช้

กล่าวเพือประชดประชันหรือกล่าวเพือตาํหนิคนในสังคมทีประพฤติปฏิบัติตนผิดแผกไปจาก

บรรทดัฐานทีคนในสงัคมนนัๆ วางไว ้และบางสาํนวนใชเ้พือแนะนาํ เป็นขอ้คิด หรือแนวทางใน
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การดาํเนินชีวิต ทงันี จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยส่วนใหญ่มกันาํการกระทาํ

ของคนมาเปรียบเทียบโดยตรง เพือใหผู้ฟั้งเกิดจินตภาพไดดี้และสามารถเขา้ใจความหมายสาํนวน

ไดง่้ายยงิขึน  

 

4.2 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมคีวามหมายไม่ตรงหรือไม่คล้ายคลงึกนั 

จากการศึกษาพบว่า นอกจากสํานวนพม่าจะมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกับ

สาํนวนไทยแลว้ ยงัมีสาํนวนพม่าจาํนวนหนึงทีมีความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนักบัสาํนวน

ไทยดว้ย ทงันีเนืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถนาํสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมาจดักลุ่มทางความหมาย

ตามสิงทีนาํมาเปรียบเทียบได ้ผูว้ิจยัจึงนาํแนวความคิดของโวจิลินส์ (Voegelins, 1957: 1–58, อา้ง

ถึงใน ไทรงาม ประมวลศิลป์ชยั, 2532: 6–7) มาประยุกต์ใชเ้พือจดัหมวดหมู่ของสาํนวนพม่ากบั

สาํนวนไทย  

ผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งหมวดหมู่ทางความหมายของสาํนวนไดอ้อกเป็น 4 

หมวดใหญ่ๆ คือ 

4.2.1 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติ 

4.2.2 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์

4.2.3 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึก

คิดของมนุษย ์

4.2.4 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัความสมัพนัธข์องบุคคล 

อนึง ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งการวิเคราะห์มาใหเ้ห็นเพียงกลุ่มละไม่เกิน 5 สาํนวน สามารถ

แสดงผลการศึกษาไดด้งันี   

 

4.2.1 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมคีวามหมายเกยีวกบัธรรมชาต ิ

4.2.1.1 สํานวนพม่าทีมคีวามหมายเกยีวกบัธรรมชาต ิ

สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติ หมายถึง สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบั

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ ดิน นาํ ลม ไฟ รวมทงัพนัธุ์พืชและพนัธุ์สัตว์

ต่างๆ ดว้ย ทงันี วิรัช นิยมธรรม (2539: 4) ไดก้ล่าวถึงฤดูกาลของพม่าไวว้่า “ในปีหนึงๆ นัน พม่า

จาํแนกช่วงเวลาออกเป็น 3 ฤดูหรืออุตุ (ဥတု /ʔú-dú/) คือ ฤดูร้อน (ေႏြဥတု /nwè-ʔú-dú/) ระหว่าง

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน (မိုးဥတု /mo-ʔú-dú/) ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาว 

(ေဆာင္းဥတု /hsaun-ʔú-dú/) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ ฤดูฝนกินเวลาถึง 5 เดือน ฤดู

หนาว 4 เดือน และฤดูร้อนสนัเพียงแค่ 3 เดือน นอกจากนีในทางโหราศาสตร์ของพม่ายงัแบ่งเวลา
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ในแต่ละฤดูออกเป็น 2 คาบๆ ละ 2 เดือน เรียกว่า รตุหรือยตุ (ရတု /yə-dú/) ไดแ้ก่ ฤดูร้อนคาบแรก 

(ေႏြဦး /nwè-ʔu/) ฤดูร้อนคาบหลงั (ေႏြေႏွာင္း /nwè-hnaun/) ฤดูฝนคาบแรก (မိုးဦး /mo-ʔu/) ฤดูฝน

คาบหลงั (မိုးေႏွာင္း /mo-hnaun/) ฤดูหนาวคาบแรก (ေဆာင္းဦး /hsaun-ʔu/) ฤดูหนาวคาบหลงั 

(ေဆာင္းေႏွာင္း /hsaun-hnaun/)”  

ผลการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติและมีความหมาย

ไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนักบัสาํนวนไทย ส่วนใหญ่เป็นสํานวนทีมีความหมายเกียวกับสภาพ

ภูมิอากาศหรือฤดูกาลทีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของชาวพม่า ดงันี 

 

ကဆုန ္၊ နယုန ္ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန ္   
/kə-hsòŋ nə-yòŋ   hswé-hswé khòŋ/  

พฤษภาคม มิถุนายน กระโดดหยองแหยง   

หมายถึง ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน แดดจะร้อนจดัมาก ไม่

สามารถเดินดว้ยเทา้เปล่าได ้   

 สาํนวนนีแสดงใหเ้ห็นถึงความช่างสงัเกตของบรรพบุรุษชาวพม่าทีนาํสภาพอากาศมา

เชือมโยงกบัพฤติกรรมของชาวพม่า กล่าวคือ ชาวพม่ามีธรรมเนียมมาแต่โบราณว่า หากจะเขา้เขต

เจดียห์รือเขตวดัจะตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเสมอ กล่าวคือ ตอ้งถอดรองเทา้ตงัแต่หนา้ประตูหรือบนัได

ขนัแรก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนซึงถือเป็นช่วงสินสุดฤดูร้อนและเริมเข้าสู่หน้าฝน 

อากาศมกัจะร้อนอบอา้วจนทาํให้ชาวพม่าไม่สามารถเดินดว้ยเทา้เปล่าในเวลากลางวนัได้ ดงันัน 

ชาวพม่าจึงนิยมไปวดัหรือไปบูชาเจดียต่์างๆ ในช่วงเชา้หรือช่วงเยน็ของแต่ละวนั เพือใหส้ามารถนงั

วิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลานานได ้โดยไม่มีสภาพอากาศทีร้อนอบอา้วมาเป็นอุปสรรคในการ

ทาํบุญสร้างกุศล 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 1) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน ကဆုန္ ၊ နယုန္ ေဆြ႕ 

ေဆြ႕ခုန ္/kə-hsòŋ nə-yòŋ   hswé-hswé khòŋ/ ไวว้่า 

“ေမလ၏ေနသည္ ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ ပူေနသည္။ ကဆုန္ ၊ နယုန္ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္ ဆိုေသာ 

ျမန္မာဆုိရုိးႏွင့္လည္း ညီလွသည္။” [၁၃၃၅] ေငြတာရီ၊ ၁၅၅။ ၁၅၃။ 

/mè-lá ʔí nè ɵì   chíʔ-chíʔ-tâuʔ   pù nè ɵì   kə-hsòŋ nə-yòŋ   hswé-hswé khòŋ   hsò 

ɵɔ  myàn-mà hsò-yo zə-ga hnîn lɛ   ñì hlá ɵì/ หมายถึง ความร้อนของเดือนพฤษภาคมจะร้อนมาก

เหมือนสาํนวนทีว่าเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน ตอ้งกระโดดหยองแหยง  
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“ေႏြဥတုတြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ကဆုန္ ၊ နယုန္ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္ဟုစာခ်ိဳး ရသည့္အထိ 

ေနအပူျပင္းလွေပသည္။” [၁၃၄၆] ယဥ္ပေဒသာ။ ၄၅။ 

/nwè-ʔú-dú dwìn   pà-wìn ɵɔ câun   kə-hsòŋ nə-yòŋ   hswé-hswé khòŋ hú sà-cho   

yá ɵí ʔə-thí   nè ʔə-pù pyin hlá pè ɵì/ หมายถึง ในฤดูร้อนมกัมีกลอนลอ้กนัว่า พฤษภาคม มิถุนายน 

กระโดดหยองแหยง เพราะอากาศร้อนจดัมาก 

 

တေပါင္းသာေခါင္ လမ်ားေနာင ္
/də-baun ɵà gàun   lá mya nàun/ 

มีนาคมเท่านนัทีเป็นยอดเดือน 

หมายถึง ในบรรดาเดือนทงัหมดจาก 12 เดือน ชาวพม่าถือว่าเดือนมีนาคม

เป็นเดือนทีมีอากาศดีทีสุด 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีกล่าวถึงช่วงเดือนหรือช่วงฤดูกาลของพม่าทีถือว่ามีอากาศดี

ทีสุด เพราะในเดือนมีนาคมเป็นเดือนทีเริมเขา้สู่ฤดูร้อนของชาวพม่า อากาศในช่วงนีจะไม่ร้อนมาก

นกั เพราะเพิงสินฤดูหนาวไปในเดือนกุมภาพนัธ์ ความอบอุ่นของแสงแดดในช่วงเดือนมีนาคมจึง

เป็นช่วงทีชาวพม่าชืนชอบ และถือเป็นช่วงเดือนทีมีอากาศดีทีสุด 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 78) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน တေပါင္းသာေခါင္ လ 

မ်ားေနာင္ /də-boun ɵà gàun   lá mya nàun/ ไวว้่า 

“တေပါင္းသာေခါင္ ၊ လမ်ားေနာင္၀ယ္ ၊ ေတာေတာင္စံုေပါင္း ၊ ညြန္႔သစ္ေလာင္းသည္။ 

ႏွာေမာင္းေခြလည္လွည့္လိမ့္မည္။” [၉၆၀-ခန္႔] မင္းရွင္။ ၈။ 

/də-baun ɵà gàun   lá mya nàun wɛ̀   tɔ-tàun-sòŋ-paun   ñûn-ɵíʔ-laun ɵì   hnà-

maun khwè lɛ̀-hlɛ́ lêin-mì/ หมายถึง ในเดือนมีนาคมเป็นยอดแห่งเดือน เพราะใบไมแ้ละยอดอ่อน

ในป่าจะเจริญเติบโต     

 

တပို႔တြဲ ၊ ေပါက္လဲငံုကင္း ၊ ထန္းရည္နင္း 
/də-bó-dwɛ   pâuʔ lɛ ŋòŋ kin   than-yè nin/ 

กุมภาพนัธ ์เปลียนจากหุบเป็นบาน เหยยีบนาํตาล 

หมายถึง เดือนกุมภาพนัธเ์ป็นเดือนทีดอกงิวบาน คนเหยียบตาลโตนดก็จะ

ขึนเหยยีบเอานาํตาลโตนด 
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สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีแสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิอากาศทีผกูพนักบัวิถีชีวิตของชาว

พม่า กล่าวคือ การทาํงานเก็บเกียวพืชผลตามฤดูกาล และการสังเกตธรรมชาติ คือ “การบานของ

ดอกงิว” ทีแสดงใหเ้ห็นถึงฤดูแห่งการเปลียนผา่น เพราะในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นช่วงปลายฤดูหนาว

และเขา้สู่ตน้ฤดูร้อน คือ เดือนมีนาคม เป็นฤดูทีดอกงิว (လက္ပံပန္း /lɛ́ʔ-pàn-pan/) จะบานสะพรั ง 

สาํนวนนีสอดคลอ้งกับสํานวนพม่าอีกสํานวนทีกล่าวถึงลกัษณะของธรรมชาติ และการสังเกต

พฤติกรรมของสัตว ์คือ สาํนวน လက္ပံဖူးခ်ိန္ ေခြးရူးခ်ိန္ /lɛ́ʔ-pàn phu chèin   khwe yu chèin/ 

หมายถึง “ช่วงเวลาทีดอกงิวบาน หมาเป็นบ้า” เป็นสํานวนทีกล่าวถึงการบานของดอกงิ ว และ

พฤติกรรมของหมาซึงมกัจะเป็นโรคในหน้าร้อน สาํนวนนีแมจ้ะไม่ไดบ้อกช่วงเดือนว่าเป็นช่วง

เดือนอะไร แต่ชาวพม่าก็สามารถทราบไดจ้ากการสงัเกตสิงต่างๆ ทีอยู่รอบตวั แสดงให้เห็นว่า ชาว

พม่ามีความรอบรู้และสงัเกตธรรมชาติทีอยู่รอบตวั อีกทงัยงัสามารถนาํความรู้นันมาประดิษฐ์เป็น

ถอ้ยคาํสาํนวนใหค้นรุ่นลกูรุ่นหลานไดจ้ดจาํและสงัเกตไดอี้กดว้ย 

ขิน เมียว ชิด (2545: 80–181 อา้งถึงใน อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์, 2553: 45) ไดก้ล่าวถึง 

สภาพวิถีชีวิตของคนพม่าทีนิยมปลกูตน้ตาลไวว้่า “คนพม่าปลกูตน้ตาล โดยเฉพาะตาลโตนดทวัไป 

ประโยชน์ทีไดจ้ากตน้ตาลนนัมีหลายประการ เช่น นาํใบตาลมามุงหลงัคาบา้น นาํนาํจากลูกตาลมา

เคียวเป็นนาํเชือมผสมเป็นยาพืนบา้น เมือนาํไปผสมขา้วโพดควัก็เป็นขนมหวาน หรือทาํเป็นนาํตาล

ปึก นําตาลกอ้น รับประทานกบัชาร้อนๆ ทาํให้สบายท้อง แมแ้ต่รากของตาล เมือนาํมาเผา ลอก

เปลือกออกก็รับประทานได”้ ดว้ยเหตุนี สมยัก่อนคนพม่าจึงนิยมปลูกตน้ตาลโตนดไวบ้ริเวณบา้น 

แต่ในปัจจุบนัจะพบการปลกูตน้ตาลโตนดเฉพาะในชนบทหรือบา้นทีมีบริเวณกวา้งเท่านัน เพราะ

ในชุมชนเมืองมกัจะสร้างสิงปลกูสร้างไวบ้ริเวณบา้น เช่น ศาลานงัเล่น สวนหยอ่ม โรงจอดรถ ฯลฯ  

ทาํใหพื้นทีในการปลกูตน้ตาลโตนดมีอยูอ่ยา่งจาํกดั จึงพบการปลูกตน้ตาลโตนดในชุมชนเมืองได้

นอ้ย 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 77) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน တပို႔တြဲ ၊ ေပါက္လဲငံု 

ကင္း ၊ ထန္းရည္နင္း /də-bó-dwɛ   pâuʔ lɛ ŋòŋ kin   than-yè nin/ ไวว้่า 

 “ထန္းဥယ်ာဥ္သမားတုိ႔သည…္ ထန္းပင္ေပၚသုိ႔ တက္၍ ထန္းလက္ ထန္းနို႔ ထိန္းခိုင္တုိ႔ကုိ 
ညြတ္က်လာေအာင္ ေျခႏွင့္ နင္းၾကရပါသည္။ ျပီးလွ်င္ထန္းလီွးကာ ထန္းရည္ခံရပါသည္။ ဤသုိ႔ နင္းသည္ကုိ 
ထန္းရည္နင္းသည္ဟု ေခၚစမွတ္ ျပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။ တပို႔တြဲ ၊ ေပါက္လဲငံုကင္း ၊ ထန္းရည္နင္း 

ဟူေသာ စကားပံုမွာ ဤအခ်က္ကုိ ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။” [၁၃၄၆] အာကာတစ္ခြင္။ ၁၇၀။ 

/than ʔú-yìn ɵə-ma dó ɵì   than pìn pɔ̀ ɵó   tɛ́ʔ ywé   than-lɛ́ʔ than-nó than-khàin 

ɵó kò   ñûʔ cá là ʔàun   chè hnîn   nin cá yá pà ɵì   pyi hlyìn than-hli kà   than-yɛ khàn yá pà ɵì   

ʔì-ɵó   nin-ɵì kò   than-yɛ nin-ɵì hú   khɔ̀ zə-hmáʔ   pyú caun   ɵí yá pà ɵì   də-bó-dwɛ   pâuʔ lɛ 
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ŋòŋ kin   than-yè nin hù ɵɔ   zə-ga-pòŋ hmà   ʔì ʔə-chɛ́ʔ kò   yì-ñun chin   phíʔ pà ɵì/ หมายถึง 

ชาวสวนตาลโตนดทงัหลายก็ปีนขึนไปบนตน้ตาลโตนดแลว้เหยียบกา้นตาลโตนด งวงตาลโตนด 

พวงตาลโตนดใหค้อ้มลงมาดว้ยเทา้ จากนนัก็ใชมี้ดปาดลกูตาลโตนด แลว้รองเอานาํตาลโตนด ดงันี

จึงเรียกผูที้ขึนไปเหยียบตาลโตนดว่า ထန္းရည္နင္းသည္ /than-yɛ nin-ɵì/ “ผูเ้หยียบนาํตาลโตนด” 

สาํนวน “กุมภาพนัธ ์เปลียนจากหุบเป็นบาน เหยยีบนาํตาล” ก็มุ่งชีไปทีประเด็นนีนนัแหละ 

 

တမာလည္းႏ ုေက်းလည္းဥ 

/tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú/ 

สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่ 

หมายถึง ในเดือนกุมภาพนัธ์ ตน้สะเดาจะแตกใบอ่อนซึงเป็นเวลาเดียวกนั

กบัช่วงเวลาทีนกแกว้วางไข่ 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีกล่าวถึงช่วงฤดูกาลของพม่าทีสามารถสังเกตไดจ้ากพนัธุ์พืช

และพฤติกรรมของสัตว์ โดยไม่ได้กล่าวถึงช่วงเดือนไวอ้ย่างชัดเจน หนังสือ ျမန္မာဆိုရု ိးစကား 

/myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 

79) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวน တမာလည္းႏု ေက်းလည္းဥ /tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú/ “สะเดาก็

อ่อน นกแกว้ก็ไข่” ไวว้่า 

“တပို႔တြဲလတြင္ တမာပင္ ရြက္ႏုမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္သည္ ၾကက္တူေရြးမ်ား 

ဥသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔က အမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။” 
/də-pó-dwɛ lá dwìn   tə-mà pìn   ywɛ́ʔ-nú mya   thwɛ́ʔ-pɔ̀ là ɵí ʔə-chèin ɵì   cɛ́ʔ-

tù-ywe mya   ʔú ɵí ʔə-chèin phyíʔ ɵì hú   she-ɵù-haun dó ká   ʔə-hmáʔ pyú khɛ́ chá ɵì/ 

หมายถึง ในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นช่วงเวลาทีต้นสะเดาแตกใบอ่อนและนกแกว้ก็

ออกไข่ในช่วงนี เป็นสญัลกัษณ์ทีคนโบราณสงัเกตไว ้

จากคาํอธิบายความหมายของสาํนวน တမာလည္းႏ ုေက်းလည္းဥ /tə-mà lɛ̀ nú  ce lɛ̀ ʔú/ 

“สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่” จะเห็นไดว้่า แมใ้นสาํนวนจะไม่ไดบ้อกถึงช่วงเดือนไวอ้ยา่งชดัเจน แต่

ชาวพม่าก็ทราบไดว้่าเป็นช่วงเดือนอะไรโดยการสงัเกตจากธรรมชาติรอบๆ ตวั คือ การแตกใบอ่อน

ของตน้สะเดา และการวางไข่ของนกแกว้ แสดงใหเ้ห็นว่าชาวพม่ายงัมีวิถีชีวิตทีผกูพนักบัธรรมชาติ

อยูม่าก สาํนวนนีบางครังก็มีกล่าวต่อไปอีกว่า တမာလည္းသီး ေက်းလည္းၾကီး /tə-mà lɛ̀ ɵi   ce lɛ̀ ci/ 

หมายถึง สะเดากมี็ลกู นกแกว้ก็โต 
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ในหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 79) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน တမာလည္းႏု 

ေက်းလည္းဥ /tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú/ “สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่” ไวเ้ป็นกลอนสุภาษิต ความว่า 

“ရာသီငယ္မွမွိဳင္းမို ႔ ၊ ဆိုင္းဆိုင္းညိဳ႕လို႔ ၊ တပို႔တြဲဆို ၊ တမာလည္းနဳ ေက်းလည္းဥလို႔ ၊ 

ရွဳတုိင္းငယ္စိုသည္၊” [၁၁၃၈] အဲ (ယာ)။ ၃၉။ 

/yà-ɵì ŋɛ̀ hmá hmain mó   hsain-hsain ñó ló   tə-mà lɛ nú   ce lɛ ʔú ló   shú tain 

ŋɛ̀ sò ɵì/ หมายถึง เพราะเป็นฤดูกาลมืดทึม เพราะเป็นความดาํทะมึน นนัคือเดือนกุมภาพนัธ์ สะเดา

ก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่ เพ่งดูทุกสิงเปียกชุ่ม (กลอนของพม่า) 

นอกจากนีในหนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษา-

ธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 80) ยงัไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน တမာ 

လည္းႏု ေက်းလည္းဥ ၊ တမာလည္းသီး ေက်းလည္းၾကီး /tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú   tə-mà lɛ̀ ɵi   ce lɛ̀ ci/ 

ไวว้่า  

“တမာလည္းႏ ုေက်းလည္းဥ ၊ တမာလည္းသီး ေက်းလည္းၾကီးဟု ေရွးလူၾကီးသူေဟာင္း 

တုိ႔ ဆုိရိုးရွိသည္။” [၁၁၉၂] ေ၀ါလီ။ ၁၄၇။ 

/tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú   tə-mà lɛ̀ ɵi   ce lɛ̀ ci hú   she-lù-ci-ɵù-haun dó   hsò-yo 

shí ɵì/ หมายถึง คนเก่าคนแก่กล่าวไวเ้ป็นสาํนวนว่า สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่ สะเดาก็มีลกู นกแกว้

ก็โต 

จากการสงัเกตของผูว้ิจยัพบว่า ในสาํนวนพม่ามีการกล่าวถึงตน้สะเดาซึงเป็นพนัธุ์ไม้

ทีมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรไวห้ลายสาํนวน เช่น สาํนวน တမာတစ္ခက္ သြားတစ္သက္ /tə-mà tə-khɛ́ʔ   

ɵwa tə-ɵɛ́ʔ/ “สะเดาหนึงกา้น ฟันหนึงอาย”ุ หมายถึง กา้นของสะเดาจะทาํใหฟั้นแข็งแรงตลอดชีวิต 

เพราะคนพม่าเชือว่า หากนาํกา้นของสะเดามาขดัถูฟันก็จะทาํให้ฟันแข็งแรง มีสุขภาพดี สาํนวน 
ေရွ႕မွာ တမာ ၊ ေနာက္မွာ ခံတက္ ၊ စီးပြားတက္ /shé hmà   tə-mà   nâuʔ hmà   khan-tɛ́ʔ   si-bwa-tɛ́ʔ/ 

“ดา้นหนา้ สะเดา ดา้นหลงั กุ่มบก คา้ขึน” หมายถึง คนพม่าเชือว่า หนา้บา้นควรปลกูตน้สะเดา และ

หลงับา้นควรปลกูตน้กุ่มบก จะทาํใหเ้ศรษฐกิจทีบา้นดี ทาํมาคา้ขึน 

 

ခုနစ္စဥ္ၾကယ္ေျပာင္ အျမီးေထာင္ သန္းေခါင္ခ်ိန္သုိ႔ေရာက္ 
/khwə-nə-sìn-cɛ̀ pyàun   ʔə-myi thàun   ɵə-khàun-chèin ɵó yâuʔ/ 

ดาวลกูไก่เด่น หางตงั เวลาเทียงคืนมาถึง 
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หมายถึง เมือส่วนหางของดาวลกูไก่โผล่ขึนบนทอ้งฟ้า แสดงวา่เป็นเวลา

เทียงคืน 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีกล่าวถึงดวงดาว คือ “ดาวลกูไก่” ซึงชาวพม่ามองว่า ดาวลูกไก่

มีลกัษณะคลา้ยแกว้นาํทีมีดา้มจบั และมีประมาณ 6–7 ดวง ในประเด็นนี ไอแซก อาซิมอฟ (2557: 

265) กล่าวถึงลกัษณะของดาวลกูไก่ไวว้่า “ดาวลูกไก่ (Pleiades) ประกอบดว้ยดาวทีเห็นไดด้ว้ยตา

เปล่า 6 ดวง แต่มีบางคนเห็นดวงที 7 ดว้ย เมือกาลิเลโอส่องกลอ้งโทรทรรศน์ไปทีกระจุกดาวลูกไก่

ใน ค.ศ.1610 เขานับดาวไดถึ้ง 36 ดวง ในภาพถ่ายสมยัใหม่มีดาวอยู่มากกว่า 250 ดวง” ทงันี ชาว

พม่าสงัเกตว่า หากส่วนทีเป็นดา้มจบัโผล่ขึนมาบนทอ้งฟ้า แสดงว่าเวลาเทียงคืนไดม้าถึงแลว้ 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 29) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน ခုနစ္စဥ္ၾကယ္ေျပာင္ အျမီး 

ေထာင္ သန္းေခါင္ခ်ိန္သို႔ေရာက္ /khwə-nə-sìn-cɛ̀ pyàun   ʔə-myi thàun   ɵə-khàun-chèin ɵó yâuʔ/ 

ไวว้่า 

“ခုနစ္စဥ္ၾကယ္တြင္ ေရခြက္ႏွင့္တူေသာ ၾကယ္ေလးလုံးကုိ ဦးေခာင္းဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ 
လက္ကိုင္အရိုးႏွင့္တူေသာ ၾကယ္သံုးလံုးကို အျမီးဟူ၍လည္းေကာင္း ျမန္မာတို႔ ေခၚစမွတ္ျပဳပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ခုနွစ္စဥ္ၾကယ္ေျပာင္ အျမီးေထာင္ သန္းေခါင္ခ်ိန္သို႔ေရာက္ဟု ေျပာၾကပါသည္။” [၁၃၄၆] 
အာကာတစ္ခြင္။ ၄၈။ 

/khwə-nə-sìn-cɛ̀ ɵwìn  yè-khwɛ́ʔ hnîn tù ɵɔ   cɛ̀ le loŋ kò   ʔu-gaun hù ywé lɛ-

kaun   lɛ́ʔ kàin ʔə-yo hnîn tù ɵɔ   cɛ̀ ɵoŋ loŋ kò   ʔə-myi hù ywé lɛ-kaun   myàn-mà dó   khɔ̀ sə-

hmáʔ pyù pà ɵì   thó-câun khwə-nə-sìn-cɛ̀ pyàun   ʔə-myi thàun   ɵə-khàun-chèin ɵó yâuʔ hú   

pyɔ cá pà ɵì/ หมายถึง ในดาวลูกไก่จาํนวนเจ็ดดวงนัน ชาวพม่าไดก้าํหนดไวว้่า ส่วนหัวสีดวงมี

ลกัษณะคลา้ยแกว้นาํ ส่วนหางสามดวงมีลกัษณะคลา้ยดา้มจบั ดงันันจึงมีสาํนวนพูดว่า ดาวลูกไก่

เด่น หางตงั เวลาเทียงคืนมาถึง 

จากสาํนวนนีจะเห็นไดว้่า ชาวพม่าใชธ้รรมชาติ คือ “ดวงดาว” ในการบอกเวลา แสดง

ใหเ้ห็นว่าชาวพม่ามีลกัษณะเป็นคนช่างสงัเกต และนาํลกัษณะทางธรรมชาติมาปรับใชใ้นการดาํเนิน

ชีวิตไดอ้ยา่งดี ทงันี ศาสตร์แห่งการดูดวงดาวนนั มีมาตงัแต่สมยัโบราณทงัในพม่าและไทย นิพนธ ์

ทรายเพชร (2555: 80) กล่าวถึงลกัษณะของดาวลกูไก่ (ခုနစ္စဥ္ၾကယ္ /khwə-nə-sìn-cɛ̀/)ไวว้่า “ดาว

ลกูไก่เป็นชือไทยและเป็นทีรู้จกักนัดี เพราะดูคลา้ยลูกไก่ มี 6–7 ดวง ขึนก่อนดาวธงประมาณ 40 

นาที สากลจดัดาวลกูไก่ (Pleiades) ไวใ้นกลุ่มดาวววัตรงส่วนทีเป็นโหนกของววั กลุ่มดาวววัเป็น

กลุ่มดาวซึงดวงอาทิตยผ์า่นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ดงันันจึงเป็นกลุ่มดาวจกัรราศีทีเกียวขอ้ง
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กบัเดือนพฤษภาคม เป็นกลุ่มดาวทีแยกเป็น 2 ฤกษ์ของหมู่ดาวนักษตัร 27 ฤกษ์ เรียกกระจุกดาว

ลกูไก่ว่า กตัตกิาฤกษ์ และเรียกดาวธงว่า โรหิณฤีกษ์ ส่วนดาวเต่าเรียกว่า มฤคศิรฤกษ์” จึงอาจกล่าว

ไดว้่าศาสตร์แห่งการดูดวงดาวเป็นความรู้แขนงหนึงทีชาวพม่าและชาวไทยใหค้วามสนใจ 

 

อนึง จากการสงัเกตของผูว้ิจยัพบว่า สาํนวนพม่าทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติทีพบ

ส่วนใหญ่มกักล่าวถึงสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเดือนอย่างชดัเจน เช่น สาํนวน ကဆုန္အတြင္း ၊ 

ေျမသင္းပံ်႕ပံ်႕ ၊ မိုးန႔ံနံ႔ /kə-hsòŋ ʔə-dwin   mye-ɵin pyân-pyân   mo nân-nân/ “ในเดือนพฤษภาคม 

กลินไอดิน ไอฝนแพร่กระจาย” หมายถึง ในเดือนพฤษภาคม เมือฝนตกจะมีกลินไอดินไอฝนแพร่ 

กระจายออกมา, နယုန္မိုးေသး ျမက္သားေမြး /nə-yòŋ mo ɵe   myɛ́ʔ-ɵa mwe/ “เดือนมิถุนายนฝนนอ้ย 

หญ้าเล็กๆงอก” หมายถึง ในเดือนมิถุนายนฝนตกพรําๆ หญ้าอ่อนต้นเล็กๆ งอก, ဝါဆိုဝါေခါင္        

ေရေဖာင္ေဖာင္ /wà-hsò wà-gàun   yè phàun-phàun/ “เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคม นาํเจิงนอง” 

หมายถึง ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ฝนจะตกหนกัจนแม่นาํลาํคลองหนองบึงเต็มไปดว้ย

นาํเจิงนอง 

นอกจากนียงัมีสํานวนพม่าบางสํานวนทีไม่ได้กล่าวถึงฤดูกาลหรือช่วงเดือนอย่าง

ชดัเจน แต่สามารถคาดเดาฤดูกาลหรือช่วงเดือนไดจ้ากธรรมชาติเช่นเดียวกนั เช่น สาํนวน လက္ပံဖူး 

ခ်ိန္ ေခြးရူးခ်ိန္ /lɛ́ʔ-pàn phu chèin   khwe yu chèin/ “ช่วงเวลาทีดอกงิวบาน หมาเป็นบา้” หมายถึง 

เดือนกุมภาพนัธ ์เดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาทีดอกงิวบานและหมาเป็นบา้, ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညွိ  /yà-ɵì 

mə-ɵí   pan hnîn hñí/ “ไม่รู้ฤดูกาล ปรึกษาดอกไม”้ หมายถึง หากไม่ทราบว่าขณะนันเป็นช่วง

ฤดูกาลใด ใหส้งัเกตจากดอกไมซึ้งมกัจะบานตามฤดูกาล ดงันนั จากสาํนวนขา้งตน้นีอาจกล่าวไดว้่า 

ชาวพม่าเป็นคนช่างสงัเกตและมีวิถีชีวิตทีผกูพนักบัธรรมชาติอยา่งแนบแน่น 

 

4.2.1.2 สํานวนไทยทีมคีวามหมายเกยีวกบัธรรมชาต ิ

จากการศึกษาพบว่า ไม่ปรากฏสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติ แมว้่า

สาํนวนไทยจะใชล้กัษณะทางธรรมชาติมาใชเ้พือเปรียบเทียบ แต่เมือพิจารณาทีความหมายของ

สาํนวนแลว้ กลบัไม่พบสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติเลย เช่น “ฝนตกไม่ทวัฟ้า” 

หมายถึง ใหห้รือแจกจ่ายอะไรไม่ทวัถึงกนั, “ฝนตกก็แช่ง ฝนแลง้ก็ด่า” หมายถึง การทาํอะไรๆ จะ

ใหถ้กูใจคนทงัหมดนนัเป็นไปไม่ได,้ ทาํอยา่งไรๆ ก็ไม่ถกูสกัอยา่ง, “ฝนสงัฟ้า ปลาสั งหนอง, นาํสั ง

ฟ้า ปลาสงัฝน” หมายถึง สงัเสียเป็นครังสุดทา้ย หรือทาํการอนัใดทีเป็นสาํคญัเพือไวอ้าลยัก่อนจาก

ไป, “ชกัแม่นาํทงัหา้” หมายถึง พูดจาหว่านลอ้ม ยกเหตุผลต่างๆ เพือโน้มน้าวให้ไดสิ้งทีประสงค ์
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(แม่นาํทงัหา้ในสาํนวนนี หมายถึง แม่นาํสายใหญ่ในอินเดีย 5 สาย ไดแ้ก่ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู 

และมหิ) ฯลฯ 

ดงันันจึงอาจกล่าวไดว้่า สํานวนทีมีความหมายเกียวกับธรรมชาติเป็นลกัษณะ 

เฉพาะของสาํนวนพม่าทีมีการกล่าวถึงทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกบัฤดูกาล  

 

4.2.2 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมคีวามหมายเกยีวกบัพฤตกิรรมของมนุษย์ 

4.2.2.1 สํานวนพม่าทีมคีวามหมายเกยีวกบัพฤตกิรรมของมนุษย์ 

สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์หมายถึง สาํนวนทีมีความ- 

หมายเกียวกบัพฤติกรรมทีแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพสังคมของแต่ละสังคม อนัมีความเป็น

เอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั 

จากการศึกษาพบสาํนวนพม่าทีมีความหมายเกียวกบัพฤติกรรมของชาวพม่าซึงมี

ความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนักบัสาํนวนไทย ดงัต่อไปนี 

 

တစ္မူးရလုိ႔ တစ္ပလွဲဴ ၊ တုိ႔ရွမ္းေတာင္သူ တူနိုင္ရိုးလား 
/tə-mu yá ló   tə-pɛ hlù   dó shan tàun-ɵù   tù nàin yo la/ 

ไดรั้บหนึงม ูบริจาคหนึงแป จะมีใครเหมือนชาวฉานหรือไม่ 

หมายถึง ชาวฉาน (ရွမ္း /shan/) ชอบทาํบุญทาํทานมาก หากไดเ้งินมาก็จะนาํ

เงินจาํนวนถึงครึงหนึงของเงินทีไดม้านนัเพือใชส้าํหรับทาํบุญ เป็นศรัทธาของชาวฉานทีไม่มีผูใ้ด

เหมือน    

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีกล่าวถึงกลุ่มชาติพนัธุใ์นพม่า คือ “ชาวฉาน” (ရွမ္း /shan/) หรือ

ชาวไทใหญ่ซึงนิยมทาํบุญสร้างกุศล และเจริญภาวนาดว้ยการสวดมนต์ไหวพ้ระ ในสาํนวนนีจะ

เห็นได้ว่า หากชาวฉานมีเงินหนึงมู (16 ปฺยา) จะนาํเงินนันไปบริจาคทานถึงหนึงแป (8 ปฺยา) 

หมายความว่า หากมีเงินกอ้นหนึง ชาวฉานจะนาํเงินจาํนวนครึงหนึงของเงินทีไดรั้บมา เพือทาํกุศล

ทาน 

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553: 91) กล่าวว่า “มู” (မူး /mu/) และ “แป” (ပဲ /pɛ/) ใชเ้ป็น

หน่วยเงินของพม่าในสมยัก่อน ถา้เทียบกบั “ปฺยา” (ျပား /pya/) ซึงเป็นหน่วยเงินทีใชไ้ม่นานมานี    

(1 ปฺยาเท่ากบั 1 สตางคข์องไทย) “หนึงม”ู เท่ากบั “สิบหกปฺยา” และ “หนึงแป” เท่ากบั “แปดปฺยา”  

สาํนวน တစ္မူးရလုိ႔ တစ္ပဲလွဴ ၊ တို႔ရွမ္းေတာင္သူ တူနိုင္ရိုးလား /tə-mu yá ló   tə-pɛ hlù   

dó shan tàun-ɵù   tù nàin yo la/ จึงเป็นสาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพวิถีชีวิตและสภาพสังคมของ
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ชาวพม่าทีนิยมทาํบุญ นอกจากการทาํบุญด้วยการบริจาคทรัพยแ์ลว้ ชาวพม่ายงันิยมเดินทางไป

สกัการะพระพุทธรูปและพระเจดียต์ามศาสนสถานทีมีอยูท่วัไปในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ ดงันนัจึงถือไดว้่า ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศแห่งพุทธศาสนา

อยา่งแทจ้ริง สาํนวนนีมีความสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของวิรัช นิยมธรรมและอรนุช นิยมธรรม (2551: 

109) ทีไดก้ล่าวถึงการทาํบุญของชาวพม่าไวว้่า “หากตงัคาํถามกบัคนพม่าว่า ถา้หาเงินไดส้ักกอ้น

หนึงจะทาํอยา่งไรกบัเงินนนั ชาวพุทธพม่ามกัจะตอบเหมือนๆ กนัว่า แรกสุดจะตอ้งแบ่งเงินส่วน

หนึงสาํหรับทาํบุญ นอกจากนนัจะแบ่งใหพ่้อแม่ จุนเจือคนใกลชิ้ด หรือซือของทีอยากได ้ความคิด

ในการออมเงินหรือนาํไปลงทุนเพือเพิมพูนเป็นรายไดจ้ะเป็นความคิดทีมาทีหลงั หรืออาจไม่ค่อย

ไดคิ้ดกนันกั และถา้หากมีคนนาํอาหารดีๆ หรือผลไมม้าให้เป็นของฝาก ชาวพุทธพม่าส่วนมากจะ

นาํไปถวายพระพุทธรูปในบา้นก่อนทีจะนาํมารับประทาน หลายคนตงัความหวงัไวว้่าเมืออายุมาก

ขึน ก็จะใชชี้วิตอุทิศเพือการปฏิบติัธรรม พุทธศาสนาจึงฝังใจ และมกัตอ้งมาก่อนสิงอืนใดเสมอ” 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 89) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน တစ္မူးရလုိ႔ တစ္ပဲလွဴ ၊ တို႔ 

ရွမ္းေတာင္သူ တူနိုင္ရိုးလား /tə-mu yá ló   tə-pɛ hlù   dó shan tàun-ɵù   tù nàin yo la/ ไวว้่า 

“တစ္မူးရလုိ႔ တစ္ပလွဲဴ ၊ တုိ႔ရွမ္းေတာင္သူ မွီႏိုင္ရိုးလား ဟူေသာ အဆုိက့ဲသုိ႔ပင္ လွဴဖို႔တန္း 

ဖို႔ကုိသာ အာရံုျပဳေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ဧ။္ ။” [၁၃၄၀] ျမ၀တီ၊ ၂၆၊ ၄။ ၇၉။ 

/tə-mu yá ló   tə-pɛ hlù   dó shan tàun-ɵù   hmì nàin yo la  hù ɵɔ   ʔə-hsò kɛ́ ɵó 

pìn   hlù-phó-dan-phó kò ɵà   ʔà-yòŋ pyú nè cá ɵù mya   phíʔ ʔí/ หมายถึง ไดรั้บหนึงม ูบริจาคหนึง

แป จะมีใครเหมือนชาวฉานหรือไม่ คาํกล่าวนีแสดงให้เห็นว่า การทาํบุญทาํทานสามารถกาํหนด

อารมณ์ของคนได ้(การใหที้เกิดจากจิตอนัเป็นกุศล) 

 

အိမ္ေနာက္ေဖး ေစ်းဆုိင္တည္ 
/ʔèin nâuʔ phe   ze-hsàin tì/ 

หลงับา้น สร้างตลาดร้านคา้  

หมายถึง พืนทีว่างบริเวณหลงับา้นควรปลกูพืชผกัผลไมไ้วกิ้น  

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นสภาพวิถีชีวิตของชาวพม่าทีนิยมปลูกพืชผกัสวน

ครัวไวใ้ชป้ระกอบเป็นอาหาร โดยการปลูกในแต่ละครังจะนิยมปลูกในปริมาณไม่มาก แต่มกัจะ

ปลกูหลายชนิดผสมกนัไปจนสามารถเรียกไดว้่า ေစ်းဆုိင္ /ze-hsàin/ หรือตลาดร้านคา้ขนาดยอ่มทีมี

ผกัสวนครัวรวมอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด หากบา้นใดมีพืนทีหลงับา้นพอสมควร ชาวพม่าก็นิยมปลูก

พืชผกัสวนครัวเพือนาํไปจาํหน่าย วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 182) กล่าวว่า “ผกั
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สวนครัวทีชาวพม่าทวัไปนิยมปลกูเห็นจะเป็น นาํเตา้ (ဗူးသီး /bu-ɵi/) (หรืออาจเขียนว่า ဘူးသီး /bu-

ɵi/) พริก (ငရုတ္သီး /ŋə-yôuʔ-ɵi/) กระเจียบแดง (ခ်ဥ္ေပါင္သီး /chìn-pàun-ɵi/) และกระเจียบมอญ 

(ရုံးပတီသီး /yoŋ-pə-tì-ɵi/) ส่วนไมผ้ลทีนิยมปลกูเห็นจะไดแ้ก่ มะม่วง (သရက္သီး /ɵə-yɛ́ʔ-ɵi/) ขนุน 

(ပိႏဲၷသီး /pèin-nɛ-ɵi/) และฝรัง (မာလကာသီး /mà-lə-kà-ɵi/) บางคราวหากพืชสวนครัวมีมากเกินที

จะกินได้ทนัก็จะนําออกมาวางขายทีหน้าบ้านหรือเทียวเร่ขาย โดยเรียกพืชสวนในบา้นทีนาํมา

วางขายนีว่า ฉงัทแว่ะ ( ခံထြက္ /khàn-thwɛ́ʔ/) ‘ออกจากสวนครัว’ คนนิยมซือพืชสวนครัวเพราะสด

และราคาถกู” ทงันี พืชผกัผลไมเ้หล่านีมกัเป็นพืชผกัผลไมป้ลอดสารพิษ เพราะปลูกในบริเวณบา้น

และใชปุ๋้ยธรรมชาติ ฉะนนั สาํนวนนีจึงสามารถแสดงให้เห็นสภาพวิถีชีวิตของชาวพม่าทีอยู่อย่าง

พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย และยงัดาํรงชีวิตโดยอาศยัธรรมชาติใกลต้วัไดเ้ป็นอยา่งดี 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 89) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน အိမ္ေနာက္ေဖး ေစ်းဆိုင္ 

တည္ /ʔèin nâuʔ phe   ze-hsàin tì/ ไวว้่า 

“အိမ္ေနာက္ေဖး ေစ်းဆိုင္တည္ပါဆိုသည္မွာ အိမ္ေနာက္ေဖးတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 

ပင္မ်ားစိုက္ပါဟု ဆုိလုိသည္။” [၁၃၄၉] ျမန္မာဖတ္စာ၊ ဒု။ ၉၂။ 

/ʔèin nâuʔ phe   ze-hsàin tì pà hsò ɵì hmà   ʔèin nâuʔ phe dwìn   hin-ɵi-hin-ywɛ́ʔ-

pìn mya sâiʔ pà hú hsò lò ɵì/ หมายถึง หลงับา้น สร้างตลาดร้านคา้ คือ บริเวณหลงับา้นควรปลูกผกั

ไวห้ลายๆ ชนิด 

 

ဘုရားမတင္ ၊ နတ္မ၀င္ ၊ လူတြင္ဆယ္ပြင့္ပန္း 

/phə-ya mə-tìn   náʔ mə-wìn   lù dwìn hsɛ̀ pwîn pan/ 

ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายพระ ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายนตั สิบดอกไมบ้าน 

หมายถึง คาํว่า ပန္းဆယ္မ်ိဳး (/pan-hsɛ̀-myo/) ไม่ไดห้มายถึง ดอกไม ้10 ชนิด 

แต่ในสาํนวนนีมีความหมายว่า ช่างสิบหมู่ของพม่า (ပန္းဆယ္မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-myo/) เป็นช่างทีมีความรู้

ดา้นหตัถศิลป์และศิลปะชนัสูงของพม่า 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของช่างสิบหมู่ของพม่า หรือทีชาว

พม่าเรียกว่า ပန္းဆယ္မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-myo/ ชาวพม่าให้ความสาํคญัและยกย่องคุณค่าของงานช่างสิบ

หมู่มาก สาเหตุทีเป็นเช่นนีเพราะช่างสิบหมู่ของพม่าสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความมีอารยธรรม

ชนัสูงของชาวพม่ามาตงัแต่ในอดีต เพราะทุกลวดลายทีช่างสิบหมู่ของพม่าบรรจงสร้างสรรค์ขึนมา

นนั ลว้นวิจิตรบรรจงและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั บางครังศิลปะของช่างสิบหมู่ก็ไดแ้สดงให้เห็นถึง
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เรืองราวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมประเพณีของชาวพม่าทีสืบทอดมาตงัแต่ครังบรรพบุรุษ 

ทาํใหช้าวพม่าเกิดความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง 

 วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 210) ไดก้ล่าวถึงความหมายของช่างสิบ

หมู่และชนิดของช่างสิบหมู่ไวว้่า “พม่าเรียกงานช่างสิบหมู่ว่า ปางแส่-มโย (ပန္းဆယ္မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-

myo/) งานช่างสิบหมู่เป็นงานฝีมือของชาวพม่าทีจดัว่าเป็นประณีตศิลป์ หรือ สุขุมอนุปัญญา (သုခုမ 

အႏုပညာ /ɵú-khú-má   ʔə-nú-pyìn-yà/) คาํว่า ปาง (ပန္း /pan/) ปกติมกัหมายถึง “ดอกไม”้ แต่ใน

ทีนีจะหมายถึง “ลวดลายทีมีความงดงามทางศิลปะ” นกัปราชญพ์ม่าสนันิษฐานว่า คาํนีเป็นคาํมอญ 

หมายถึง “ปัญญา, ความรู้” ส่วน แส่ (ဆယ္ /hsɛ̀/) เป็นคาํพม่า แปลว่า “สิบ” ส่วน มโย (မ်ိဳး /myo/)

เป็นคาํลกัษณนามแปลว่า “ชนิด, ประเภท” ปางแส่-มโย จึงหมายถึง “ความรู้ 10 แขนง”  

พม่าจาํแนกงานช่างสิบหมู่เป็น งานเหล็ก (ပန္းပဲ /bə-pɛ/) งานทอง (ပန္းထိမ္ /bə-

dèin/) งานหล่อ (ပန္းတဥ္း /bə-din/) งานปูนปัน (ပန္းေတာ့ /bə-dɔ́/) งานก่อปูน (ပန္းရန္ /bə-yàn/) 

งานแกะสลกั (ပန္းပု /bə-bú/) งานสลกัหิน (ပန္းေမာ့ /pan-mɔ́/) งานกลึงไม ้(ပန္းပြတ္ /pan-pûʔ/) งาน

วาด (ပန္းခ်ီ /bə-chì/) และงานลงรัก (ပန္းယြန္း /pan-yan/) ในการอ่านชืองานแต่ละชนิดนัน คาํว่า 

“ปาง” (ပန္း /pan/) อาจอ่านกร่อนเสียงเป็น “บะ” ในบางคาํ เช่น งานเหลก็ แมจ้ะเขียนว่า ปางแบ แต่

กลบัอ่านว่า บะแบ เป็นตน้ นอกจากนี ยงัมีความเห็นว่างานช่างของพม่านันมิไดมี้เพียงแค่ 10 ชนิด

ตามทีนิยมเรียกกนั หากพบว่าควรมีถึง 12 ชนิด โดยจะรวมงานคีตศิลป์และงานเจียรนัยอญัมณีเขา้

ไวด้ว้ย” 

สาํนวน ဘုရားမတင ္၊ နတ္မ၀င္ ၊ လူတြင္ဆယ္ပြင့္ပန္း /phə-ya mə-tìn   náʔ mə-wìn   lù 

dwìn hsɛ̀ pwîn pan/ จึงเป็นสาํนวนทีมีความหมายยกยอ่งช่างสิบหมู่ของชาวพม่า คาํว่า ဆယ္ပြင့္ပန္း 
/hsɛ̀ pwîn pan/ จึงไม่ไดห้มายความแต่เพียงว่า “ดอกไมสิ้บดอก” แต่หมายถึง ช่างสิบหมู่ทีมีความ

งดงามยิงกว่าดอกไมจ้ริงเสียอีก ทงันี หนังสือ ျမန္မာဆိုရု ိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของ

กระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 142) ไดย้กตวัอย่างการใช้

สาํนวนนีไวว้่า 

“ပဲ ၊ ထိမ ္၊ တဥ္း ၊ ေတာ့ ၊ ေမာ့ ၊ ရန္ ၊ ပု ၊ ပြတ္ ၊ ခ်ီ ၊ ယြန္း ၊ ဘုရားမတင္ ၊ လူတြင္ဆယ္ 

ပြင့္ပန္းဟု ဆုိကန္သည္။” [၁၁၉၄] ေဇာ။ ၄၉၅။  

/pɛ   thèin   din   dɔ̀   mɔ̀   yàn   bú   pûʔ   chì   yun   phə-ya mə-tìn   lù dwìn hsɛ̀ 

pwîn pan hú   hsò kàn ɵì/ หมายถึง ช่างตีเหลก็ ช่างทองรูปพรรณ ช่างหล่อ ช่างปูนปัน ช่างสลกัหิน 

ช่างก่อปูน ช่างแกะสลกั ช่างกลึงไม ้ช่างวาดภาพ ช่างลงรัก ทังหมดนีเรียกว่า สิบดอกไมบ้านที

ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายพระ ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายนตั 
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“ေရွးသူေဟာင္းမ်ားသည ္ဤသုိ႔ ေဆာင္ပုဒ္ကဗ်ာလုပ္၍ ထားခဲ့ၾကေပသည္။ ယင္းသည္ 
ကား-ပဲ ၊ ထိမ ္၊ တဥ္း ၊ ေတာ့ ၊ ေမာ့ ၊ ရန္ ၊ ပု ၊ ပြတ္ ၊ ခ်ီ ၊ ယြန္း။ ။ ဘုရားမတင္ ၊ နတ္မ၀င္ ၊ လူတြင္ဆယ္ 

ပြင့္ပန္းဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။” [၁၃၁၅] ျမ၀တီ၊ ၁။ ၂၂။ 

/che-ɵù-haun mya ɵì   ʔì-dó hsàun-pôuʔ kə-byà lôuʔ ywé   tha khɛ́ cá pè ɵì   yin 

ɵì ka-pɛ   thèin   din   dɔ̀   mɔ̀   yàn   bú   pûʔ   chì   yun   phə-ya mə-tìn   náʔ mə-wìn   lù dwìn   

hsɛ̀ pwîn pan hù ywé   phyíʔ pè ɵì/ หมายถึง คาํขวญักาพยก์ลอนของคนสมยัก่อนกล่าวไวว้่า ไม่ได้

ใชเ้พือถวายพระ ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายนตั สิบดอกไมบ้าน อนัไดแ้ก่ ช่างตีเหลก็ ช่างทองรูปพรรณ ช่าง

หล่อ ช่างปูนปัน ช่างสลกัหิน ช่างก่อปูน ช่างแกะสลกั ช่างกลึงไม ้ช่างวาดภาพ ช่างลงรัก  

“ဘုရားမတင္ ၊ နတ္မ၀င္ ၊ လူတြင္ ပန္းဆယ္မ်ိဳးဟု ျမန္မာတို႔ ဆိုရုိးစကား ရွိခဲ့သည္။ 

သဘာ၀ပန္းအလွထက္ အယဥ္ဆင့္ေနေသာ ျမန္မာ့အႏုပညာပန္း အလွေလးမ်ားက ပိုျပီး လွပါသည္။” 

[၁၃၄၅] ေသြးေသာက္၊ ၄၅၁။ ၇၈။ 

/phə-ya mə-tìn   náʔ mə-wìn   lù dwìn   pan-hsɛ̀-myo hú   myàn-mà dó   hsò-yo 

zə-ga   shí khɛ́ ɵì   ɵə-bà-wá pan ʔə-hlá thɛ́ʔ   ʔə-yìn-hsîn nè ɵɔ   myàn-má ʔə-nú-pìn-yà pan   ʔə-

hlá  ʔə-le mya ká pò pyi   hlá pà ɵì/ หมายถึง สาํนวนของพม่ากล่าวว่า ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายพระ ไม่ได้

ใชเ้พือถวายนตั สิบดอกไมบ้าน ช่างสิบหมู่จึงมีสถานภาพมากกว่างานช่าง เพราะเป็นงานทีแสดงให้

เห็นศิลปะวฒันธรรมของพม่า จึงมีภาระงานทีหนกัมากกว่า 

 

မႏၱေလး စကား ၊ ရန္ကုန ္အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ အစား 

/man-də-le   zə-ga   yàn-gòŋ   ʔə-cwa   mɔ-̀lə-myàin   ʔə-sa/ 

มณัฑะเลย ์ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะลาํไย อาหาร 

หมายถึง คนมณัฑะเลยเ์ป็นคนใช้คาํพูดเก่ง (มีฝีปากดี) คนย่างกุ ้ง ชอบ

วางท่าและโออ้วด ส่วนคนเมาะลาํไยเป็นคนทีทาํอาหารไดร้สชาติดีและมีชือเสียงเรืองอาหาร 

สาํนวนนีเป็นสํานวนทีแสดงให้เห็นถึงความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชาวพม่าใน

เมืองใหญ่ 3 เมืองทีมีความสาํคญัต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ตงัแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบนั คือ เมืองมณัฑะเลย ์(မႏၱေလးျမိဳ႔ /man-də-le myó/) เมืองยา่งกุง้ (ရန္ကုန္ ျမိဳ ႔ /yàn-gòŋ myó/) 

และเมืองเมาะลาํไย (ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ /mɔ̀-lə-myàin myó/)

 

 

                                                             


กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์เรียกชือเมืองนีว่า “มะระแหม่ง” หรือเมือง “เมาะลาํเลิง” 
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เมืองมณัฑะเลย ์(မႏၱေလးျမိဳ႔ /man-də-le myó/) ถือเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อีกทงัยงัเป็นทีตงัของพระราชวงัมณัฑะเลย ์ราชธานีสุดทา้ยก่อน

สินยุคราชวงศข์องชาวพม่า เมืองมณัฑะเลยจึ์งเป็นศูนยร์วมของเศรษฐกิจ การคมนาคม ศาสนา 

การเมืองการปกครองมาตงัแต่ในอดีต นอกจากนี ภาษาของชาวมณัฑะเลยน์ันยงัถือไดว้่าเป็นภาษา

พม่าแทที้มีสาํเนียงดงัเดิม วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 35) ไดก้ล่าวถึงภาษาพม่า 

สาํเนียงมณัฑะเลยไ์วว้่า “ชาวพม่าถือว่าสาํเนียงมณัฑะเลยเ์ป็นสาํเนียงภาษาพม่าทีแทแ้ละดงัเดิม 

เพราะมณัฑะเลยอ์ยูใ่นพืนทีใกลเ้คียงกบัราชธานีโบราณอืนๆ ของพม่า อาทิ พุกาม องัวะ รัตนะสิงฆ ์

(ชเวโบ) และอมรปุระ ในอดีตชาวมัณฑะเลย์ไม่ค่อยมีคนต่างเผ่าเข้ามาอาศยัปะปนมาก แต่

พอมัณฑะเลย์ขยายตัวในฐานะศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคมของพม่าตอนเหนือ 

คนมัณฑะเลย์จึงเริมพูดกันหลายสําเนียง และมีจ ํานวนไม่น้อยทีพูดภาษาพม่าไม่ชัดด้วยซํา 

มณัฑะเลยจึ์งเริมกลายเป็นชุมชนของชนหลายชาติพนัธุ์ เหตุนีคาํกล่าวทีว่า สาํเนียงมณัฑะเลยเ์ป็น

สาํเนียงพม่าขนานแท้จึงเริมลดความขลงัลงไปมาก” อย่างไรก็ตาม เมือผูว้ิจยัสอบถามชาวพม่า

เกียวกบัภาษาพม่าว่า เมือนึกถึงภาษาพม่าจะนึกถึงภาษาพม่าสาํเนียงใด ชาวพม่าส่วนใหญ่ยงัคงตอบ

ว่า “ภาษาพม่าสาํเนียงมณัฑะเลย”์ เพราะมีความไพเราะ มีความสุภาพ และเป็นสาํเนียงดงัเดิม ทาํให้

ภาษาของชาวมณัฑะเลยเ์ป็นภาษาทีโดดเด่นและมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

เมืองย่างกุง้ (ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ /yàn-gòŋ myó/) เป็นเมืองหลวงเก่าก่อนทีจะมีการยา้ยเมือง

หลวงไปทีเมืองเนปิดอว ์(ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႔ /nè-pyì-dɔ ̀ myó/) เมือวนัที 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (กิตติ 

โล่ห์เพชรัตน,์ 2555: 77) เมืองยา่งกุง้จึงเป็นเมืองหลวงเก่าทีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มี

สถานทีสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม ดา้นศาสนา และดา้นการเมืองการปกครองตงัอยู่เป็นจาํนวนมาก 

อีกทงัยงัเป็นเมืองทีเป็นทีประดิษฐานขององค์พระมหาเจดียช์เวดากอง (ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ /shwè-

də-gòŋ zè-dì-dɔ ̀/) พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของชาวพม่า จึงทาํให้ชาวย่างกุง้จึงมีความภาคภูมิใจ

ในประวติัศาสตร์อนัยาวนานของตน ในยคุอาณานิคม ชาวตะวนัตกไดน้าํอารยธรรมและเทคโนโลยี

สมยัใหม่เขา้มา ทาํใหย้า่งกุง้เป็นเมืองแห่งการคา้และเศรษฐกิจ และหลงัจากทีองักฤษเขา้มายึดครอง

เมืองย่างกุ ้ง อาคารสถานทีและตึกรามบ้านช่องบางส่วนได้เปลียนไปเป็นสถาปัตยกรรมแบบ        

โคโลเนียล ทาํให้เมืองย่างกุง้ดูเป็นเมืองโอ่อ่าหรูหรา ทนัสมยั และมีความฟุ่มเฟือยสูง การทีชาว  

ยา่งกุง้มีความภูมิใจในประวติัศาสตร์และความทนัสมยัของตน ทาํให้ชาวพม่าเมืองอืนมองว่า หาก

พดูถึงชาวยา่งกุง้จะทาํใหนึ้กถึงความทนัสมยั ความโออ้วดของชาวเมืองแห่งนี วิรัช นิยมธรรม และ

อรนุช นิยมธรรม (2551: 36) กล่าวว่า “ชาวมณัฑะเลยม์กัภาคภูมิใจและนิยมในทอ้งถินของตน บา้ง

มองว่าชาวยา่งกุง้ขีอวด ชอบทาํตวันาํสมยั ใชข้องฟุ่มเฟือย ต่างจากมณัฑะเลยที์มีสายเลือดพม่าแท้ๆ  

มีสาํเนียงไพเราะนุ่มนวล สุภาพอ่อนโยน ช่างโอภาปราศรัย ไม่พูดห้วนอย่างคนย่างกุง้ทีเป็นเมือง
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สุมผูค้นไร้หลกัแหล่ง (ပ်ံက်ၿမိဳ႕ /pyàn-cá-myó/)” อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัเป็นทีทราบกนัดีว่า แมเ้มือง

ยา่งกุง้จะเป็นเมืองหลวงเก่า แต่ก็ยงัคงเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและความทนัสมยั การจะกล่าวว่า 
ရန္ကုန္ အၾကြား /yàn-gòŋ   ʔə-cwa/ “ยา่งกุง้ โออ้วด” จึงดูจะไม่ผดิเท่าใดนกั 

เมืองเมาะลาํไย (ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ႔ /mɔ̀-lə-myàin myó/) เป็นเมืองสาํคญัของอาณาเขต

องักฤษในพม่ามาตงัแต่เวลาไดล้งนามสญัญาสงบศึกทีเมืองยนัดะบู จนกระทงัองักฤษรวบเอาแควน้

พะโคเป็นสิทธิเสียอีกดว้ยในพ.ศ. 2395 (กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ,์ 2550: 687) ทงันี เมือง  

เมาะลาํไยเป็นเมืองท่าสาํคญัทางตอนใตข้องพม่า (เมืองเมาะลาํไยอยู่ในรัฐมอญซึงตงัอยู่ริมทะเล) 

เป็นเมืองทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจและอุดมไปดว้ยอาหารทะเลและผลไมร้สชาติดี ดงันันหาก

กล่าวถึงเมืองเมาะลาํไยแลว้ ชาวพม่าจะนึกถึงรสชาติของอาหารเป็นลาํดบัแรก เพราะมีความสด

ใหม่และมีใหเ้ลือกหลากหลาย นอกจากเมืองเมาะลาํไยจะส่งออกอาหารทะเลแลว้ ยงัส่งออกผลไม้

อีกดว้ย ผลไมที้ส่งออกมี ทุเรียน สม้โอ เงาะ มงัคุด เป็นตน้ 

สาํนวน မႏၱေလး စကား ၊ ရန္ကုန္ အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ အစား /man-də-le   zə-ga   yàn-

gòŋ   ʔə-cwa   mɔ̀-lə-myàin   ʔə-sa/ จึงเป็นสาํนวนทีสามารถแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

ของชาวพม่าในแต่ละเมืองได ้แมว้่าปัจจุบนัสภาพบา้นเมืองและความเป็นอยู่จะเปลียนไปบา้งตาม

ยคุสมยัทีเปลียนไป แต่การทีชาวพม่ายงัคงรักษาสาํนวนนีไวเ้ป็นการแสดงให้เห็นว่า ชาวพม่ายงัให้

ความสาํคญักบัเมืองทงัสามทียงัคงรุ่งเรืองตงัแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 173) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน မႏၱေလး စကား ၊ ရန္ကုန္ 

အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ အစား /man-də-le   zə-ga   yàn-gòŋ   ʔə-cwa   mɔ̀-lə-myàin   ʔə-sa/ ไวว้่า 

“မႏၱေလးက စကား ၊ ရန္ကုန္က အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ အစားဆိုတဲ့ စကားပံုဟာလည္းပဲ 
အေျပာအဆို ၊ အ၀တ္အစား ၊ အစားအေသာက္မ်ားမွာ နာမည္ရတဲ့  ေလာကီယဥ္ေက်းမွဳစကားပံုလို ႔ 

ဆုိရမယ္။” [၁၃၂၃] ပုဂံေဟာ။ ၆၆။ 
/man-də-le ká   zə-ga   yàn-gòŋ ká   ʔə-cwa   mɔ̀-lə-myàin   ʔə-sa hsò dɛ́   zə-ga-

pòŋ hà lɛ pɛ   ʔə-pyɔ-ʔə-hsò   ʔə-wûʔ-ʔə-sa   ʔə-sa-ʔə-ɵâuʔ mya hmà   nà-mɛ̀ yá dɛ́   lɔ-kì yìn-ce-

hmú zə-ga-pòŋ ló hsò yá mɛ̀/ หมายถึง มณัฑะเลย ์ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะลาํไย อาหาร สาํนวนนี

แสดงใหเ้ห็นว่า การพดูจา เสือผา้ การดืมการกินทงัหลายนันมีชือจนเรียกไดว้่าเป็นสาํนวนทีแสดง

วฒันธรรม 
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ေရဘူးႏွင့္ဖိနပ္မပါ ေႏြခါမွသိ ၊ ဒါနႏွင့္သီလမပါ ေသခါမွသိ 

/yè-bu hnîn pə-náʔ mə-pà   nwè-khà-hmá-ɵí   dà-ná hnîn ɵì-lá mə-pà   ɵè-

khà-hmá-ɵí/ 

กระติกนาํและรองเทา้ไม่พกพา ครันร้อนจะรู้สึก ทานและศีลไม่สร้าง ครัน

ตายจะรู้สึก 

หมายถึง หากไม่พกพากระติกนําและรองเทา้ เมืออากาศร้อนก็จะได้รับ

ความทุกข ์เช่น กระหายนาํ และหากไม่สร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีล เมือตายไปจะไดรั้บความทุกข์

เช่นเดียวกนั 

สาํนวนนีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชาวพม่าไดเ้ป็นอย่างดี เพราะสาํนวนนี

กล่าวถึงพฤติกรรมของชาวพม่าทีสมัพนัธก์บัสภาพอากาศและความเชือเรืองการทาํบุญของชาวพม่า 

เป็นสาํนวนทีแมจ้ะดูเหมือนการประชดประชนั แต่ความจริงแลว้เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกัใชต้กัเตือน

ลกูหลานใหป้ระพฤติปฏิบติัตาม เพราะหากไม่ประพฤติปฏิบติัตามก็อาจเกิดผลเสียต่อตวัผูไ้ม่ปฏิบติั

ตามได ้กล่าวคือ ในส่วนแรกของสาํนวนทีกล่าวว่า ေရဘူးႏွင့္ဖိနပ္မပါ ေႏြခါမွသိ /yè-bu hnîn pə-náʔ 

mə-pà   nwè-khà-hmá-ɵí/ “กระติกนาํและรองเทา้ไม่พกพา ครันร้อนจะรู้สึก” สะทอ้นสภาพวิธีชีวิต

ของคนพม่าไดดี้ เพราะในอดีตคนพม่ามกัจะไม่สวมใส่รองเทา้เมือออกจากบา้น คือ เดินดว้ยเท้า

เปล่าได ้แต่ในปัจจุบนัคนพม่าหนัมานิยมสวมใส่รองเทา้ รองเทา้ทีนิยมมกัเป็นรองเทา้ไม่หุ้มส้น คือ 

เป็นรองเทา้แตะแบบธรรมดาเพราะสวมง่าย อีกทงัปัจจุบนัสภาพถนนและทางระบายนาํของชาว

พม่านันยงัไม่ดีเท่าทีควร เมือฝนตกหนัก นาํอาจท่วมทงัทางเดินริมถนน และทางระบายนาํ หาก

สวมใส่รองเท้าแตะก็จะทาํให้ชาวพม่าสามารถเดินลุยนาํได ้รองเท้าลกัษณะนี ชาวพม่าเรียกว่า 
ညွပ္ဖိနပ္ /hñáʔ-pə-náʔ/ ยกเวน้หากชาวพม่าไปวดัหรือเจดียต่์างๆ ชาวพม่าจะถอดรองเทา้ออก และ

เดินดว้ยเทา้เปล่า ครันสักการะบูชาหรือสวดมนต์ขอพรเรียบร้อยแลว้ เมือออกจากบริเวณศาสน

สถานเหล่านี ชาวพม่าจึงค่อยสวมใส่รองเทา้เดินตามเดิม เป็นการแสดงให้เห็นวตัรปฏิบติัของชาว

พม่าทีแสดงความเลือมใสต่อพระพุทธศาสนาอยา่งสูงสุด นอกจากเรืองการตกัเตือนเรืองการไม่สวม

ใส่รองเทา้ในหนา้ร้อนแลว้ ชาวพม่ายงัตกัเตือนเรือง ေရဘူး /yè-bu/ หรือกระติกนาํทีตอ้งพกพาออก

จากบา้นดว้ยตลอด แมว้่าปัจจุบนัชาวพม่ายงัคงยดึธรรมเนียมการใหท้านเป็นนาํอยู ่คือ หากออกจาก

บา้น ในชนบทอาจจะเห็นโอ่งนาํปันดว้ยดินเผา บา้งรูปทรงกลม บา้งรูปทรงคลา้ยนาํเตา้ ตงัอยู่เรียง

รายหน้าบา้นของบา้นแต่ละหลงั เพือให้คนทวัไปทีเหน็ดเหนือยจากการเดินทางสัญจรไดดื้มกิน 

ในขณะทีชุมชนเมืองจะพบโอ่งดินลกัษณะนีไดน้้อยลง แต่อาจเปลียนรูปแบบเป็นขวดพลาสติก

ขนาดใหญ่ใส่นาํแทน และในบางทีไม่พบการบริจาคทานดว้ยนาํเลย ดงันนั หากไม่พกกระติกนาํติด

ตวั เมืออากาศร้อนมาก อาจรู้สึกกระหายนาํจนเป็นลมได ้สาํนวนทีว่า ေရဘူးႏွင့္ဖိနပ္မပါ ေႏြခါမွသိ 
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/yè-bu hnîn pə-náʔ mə-pà   nwè-khà-hmá-ɵí/ “กระติกนาํและรองเทา้ไม่พกพา ครันร้อนจะรู้สึก” 

จึงเป็นสาํนวนทีใชก้ล่าวตกัเตือนลกูหลาน อีกทงัสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพวิถีชีวิตของชาวพม่า

ไดร้ะดบัหนึง  

ส่วนสาํนวนทีกล่าวว่า ဒါနႏွင့္သီလမပါ ေသခါမွသိ /dà-ná hnîn ɵì-lá mə-pà   ɵè-khà-

hmá-ɵí/ “ทานและศีลไม่สร้าง ครันตายจะรู้สึก” เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่ใชเ้พือสงัสอนลกูหลานให้รู้จกั

ทาํบุญสร้างกุศลเมือครังยงัมีชีวิตอยู่ เพราะชาวพม่าเชือเรืองภพนีและภพหน้า หากทาํบุญกุศลไว้

มากๆ ผลบุญก็สามารถส่งเสริมให้ผูส้ร้างบุญกุศลนันไปเกิดในภพภูมิทีดี แต่หากไม่ทาํบุญสร้าง

กุศลใดๆ เลย ในชาติภพหนา้ก็จะเจอแต่ความทุกขย์าก ดงันนั ชาวพม่าจึงนิยมทาํบุญใหท้าน จะมาก

หรือนอ้ยก็ไม่เป็นไร ขอใหท้าํดว้ยจิตอนัเป็นกุศล และชาวพม่าจะทาํทานเสมอเมือมีโอกาส 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 194) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน ေရဘူးႏွင့္ဖိနပ္မပါ ေႏြခါမွ 

သိ ၊ ဒါနႏွင့္သီလမပါ ေသခါမွသိ /yè-bu hnîn pə-náʔ mə-pà   nwè-khà-hmá-ɵí   dà-ná hnîn ɵì-lá mə-

pà   ɵè-khà-hmá-ɵí/ ไวว้่า 

“ဒါနႏွင့္သီလမပါ ေသခါမွသိ ၊ ေရဘူးႏွင့္ဖိနပ္မပါ ေႏြခါမွသိသည္ဟူေသာ စကားသည္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏စိတ္၌ ထက္ျမက္လာသည္။ ထုိမွ်ေလာက္ ပူျပင္းလွေသာ ရာသီတြင္ ခရီးသြားေနၾကေသာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေရဘူးမပါလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္ဟူသည္။ မြန္းတည့္ခါနီးေလေလ ပူေလေလ ၊ ေရငတ္ 

ေလေလ ျဖစ္လာသည္။” [၁၂၉၇-ခန္႔] ေဇာ္ခ်ဳပ္၊ ပ။ ၅၉။   

/dà-ná hnîn ɵì-lá mə-pà   ɵè-khà-hmá-ɵí   yè-bu hnîn pə-náʔ mə-pà   nwè-khà-

hmá-ɵí ɵì hù ɵɔ   zə-ga ɵì   cùn-dɔ̀-dó ʔí sêiʔ nâiʔ   thɛ́ʔ-myɛ́ʔ là ɵì   thò-hmyá-lâuʔ   pu-pyin hlá ɵɔ   

yà-ɵì   khə-yi-ɵwa nè cá ɵɔ   cùn-dɔ̀-dó hmà   yè-bu mə-pà là chin câun   phyíʔ hàn hù ɵì   mun-tí 

khà ni lè-lè   pù lè-lè   yè-ŋáʔ lè-lè   phyíʔ là ɵì/ หมายถึง ทานและศีลไม่สร้าง ครันตายจะรู้สึก   

กระติกนาํและรองเทา้ไม่พกพา ครันร้อนจะรู้สึก เป็นคาํพดูอนัแหลมคมทีอยู่ในใจพวกเรา เฉกเช่น

ในฤดูกาลทีมีแดดร้อนจดั หากพวกเราไปท่องเทียวแลว้ไม่พกพานาํไปดว้ย พอเวลาใกลเ้ทียงก็ยิง

ร้อน ยงิกระหายนาํ  

 

4.2.2.2 สํานวนไทยทีมคีวามหมายเกยีวกบัพฤตกิรรมของมนุษย์ 

จากการศึกษาพบสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัพฤติกรรมของชาวไทยซึง

สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพสงัคมของชาวไทย ดงัต่อไปนี 
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หวักระไดไม่แหง้–หวับนัไดไม่แหง้  

หมายถึง มีแขกมาเยียมเยือนอยู่เสมอ (มกัใชห้มายถึงบ้านทีมีลูกสาวสวย 

หรือบา้นผูมี้อาํนาจวาสนา) 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมของไทยได ้2 ประการ 

ประการแรก คือ คนไทยนิยมปลูกบา้นเรือนโดยยกพืนสูงขึนไป ดงันันจึงมีบนัไดและใตถุ้นบา้น 

บริเวณใตถุ้นบา้นนนัหากเป็นในชนบทก็มกัจะเป็นทีเก็บเครืองมืออุปกรณ์การเกษตรหรือมีแคร่นั ง

วางไวน้ั งรับลม และทาํกิจกรรมอืนๆ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว สภาพสังคมประการต่อมาที

สะทอ้นจากสาํนวนนี คือ ค่านิยมเรืองความสมัพนัธข์องคู่รักชาวไทยทีฝ่ายชายมกัเป็นฝ่ายไปมาหา

สู่ฝ่ายหญิงก่อนเสมอ ทงันี คาํว่า “หวักระไดไม่แหง้” ความหมายโดยตรงอาจหมายถึง ในสมยัก่อน

คนไทยนิยมวางโอ่งนาํไวต้รงเชิงบนัได เพือบรรจุนาํไวส้าํหรับลา้งทาํความสะอาดเทา้ก่อนขึนเรือน 

การลา้งเทา้ก่อนขึนเรือนนี หากมีแขกมาเยียมเยือนบ่อยเขา้ หัวกระไดก็อาจจะเปียกอยู่ตลอดเวลา 

ส่วนความหมายโดยปริยายอาจหมายถึง เมือเรือนใดมีลูกสาวสวย ย่อมมีผูช้ายหรือมีแขกมาเยียม

เยือนทีบ้านอย่างสมาํเสมอไม่ขาดสายจึงอุปมาไดเ้ป็นสํานวนว่า “หัวกระไดไม่แห้ง” หรือ “หัว

บนัไดไม่แหง้”  

สาเหตุทีสาํนวนพม่าไม่มีสาํนวนในลกัษณะนี ผูว้ิจยัคิดว่าเป็นเพราะในสังคมพม่า ใน

สมยัก่อนหนุ่มสาวชาวพม่าจะสามารถพบปะกนัไดก้็ต่อเมือมีงานเกียวขา้ว งานบุญ หรืองานรืนเริง

เท่านนั โดยผูช้ายชาวพม่าจะไม่นิยมไปมาหาสู่หญิงสาวทีบา้นหากไม่มีผูใ้หญ่ไปดว้ย ดงันันโอกาส

ในการพบปะจึงนอ้ย อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553: 61) กล่าวว่า “สมยัก่อนคนหนุ่มคนสาวของพม่า

ไดรั้บอนุญาตให้พบปะกนัไดเ้ฉพาะตอนทีไปตกันํา ในงานบุญ หรือตอนเก็บเกียวข้าว แมบ้างคู่

หมายตาคนทีชอบไวแ้ลว้ ก็ตอ้งถามความเห็นจากพ่อแม่ พ่อแม่ในสังคมพม่าจึงมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเรืองคู่ครองของลกูมาก การไปมาหาสู่กนัระหว่างคนรักนนักระทาํได ้ฝ่ายชายสามารถไป

หาหญิงทีตนรักทีบา้น พ่อแม่ของฝ่ายหญิงใชเ้ป็นโอกาสพิจารณาว่าทีลูกเขยไปในตวั แต่ทุกอย่าง

ตอ้งอยูภ่ายใตส้ายตาของผูใ้หญ่ แมเ้ป็นคนรักก็ใช่ว่าจะสามารถนั งใกลชิ้ดหรือทาํอะไรเกินเลยได ้

สมยัก่อนคู่รักตอ้งนงัห่างกนัประมาณหนึงช่วงแขน แต่ถา้ฝ่ายหญิงถกูชายใดล่วงเกินก็ตอ้งแต่งงาน

กบัชายทีล่วงเกินนนั หญิงบางคนไม่สามารถทนความอบัอายไดถึ้งขนัฆ่าตวัตายก็มี” 

ทงันี หนงัสือสาํนวนไทย ของกุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 318) ไดย้กตวัอยา่งการ

ใชส้าํนวน “หวักระไดไม่แหง้” ไวว้่า 

“ลูกสาวเธอโตขึนแลว้สวยเหมือนแม่ ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า ทาํไมบ้านเธอถึงหัว

กระไดไม่แหง้” 
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ส่วนหนงัสือสาํนวนไทย ของ ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 76) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใช้

สาํนวนนีไวว้่า  

“มีลกูสาวสวยอยา่งนี แขกก็เลยมาเยยีมเยยีนหวักระไดไม่แหง้น่ะสิ” 

“ตงัแต่ไดเ้ป็นใหญ่เป็นโตก็มีผูม้าขอพบจนหวักระไดไม่แหง้เลย” 

 

ขนทรายเขา้วดั 

หมายถึง การทาํบุญกุศลโดยวิธีนาํหรือขนทรายไปก่อพระทรายทีวดั, หา

ประโยชน์ใหส่้วนรวม 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีสามารถสะทอ้นสภาพสังคมของคนไทยไดเ้ป็นอย่างดี เพราะ

คนไทยนิยมไปทาํบุญทีวดั แต่ตามธรรมเนียมของไทยนัน การไปทาํบุญทีวดัไม่จาํเป็นต้องถอด

รองเทา้เขา้วดัเหมือนคนพม่า ทาํให้ในบางครังจะมีเศษดินทรายติดรองเทา้ออกมาจากวดัดว้ย ใน

สมยัก่อนเมือมีงานบุญหรืองานวนัสงกรานต ์ชาวบา้นจะนิยมขนทรายจากแม่นาํไปก่อกองทราย ถือ

เป็นการทาํบุญและนาํทรายทีติดเทา้ออกมานนักลบัคืนสู่วดั ความนิยมขนทรายเขา้วดัยงัปรากฏอยู่

ในสงัคมไทยจวบจนถึงปัจจุบนั ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 10) กล่าวว่า “ประเพณีขนทรายเขา้วดั

ในช่วงเทศกาลสงกรานตเ์ป็นประเพณีทีมีมาแต่โบราณ โดยสมมติว่าบริเวณรอบๆ พระวิหารเป็น

เสมือนหนึงสีทนัดรสมุทรทีปูลาดด้วยทรายขาว ตรงกลางมีเขาพระสุเมรุ คือ พระวิหารซึงเป็นที

ประทบัขององคพ์ระศาสดา คือ พระประธาน” ฉะนนั การขนทรายเขา้วดัจึงถือเป็นการทาํบุญอย่าง

หนึง อีกทงัยงัเป็นกุศโลบายอยา่งหนึงทีทาํใหว้ดัสามารถนาํทรายไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ใชท้ราย

เพือการบูรณะปฏิสงัขรณ์วดั ใชท้รายสาํหรับปูลาดลานวดัเมือเกิดแอ่งหลุมนาํขงั  

นอกจากนี ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 69) ยงักล่าวอีกดว้ยว่า “ลกัษณะของการขนทราย

เขา้วดั เป็นการบอกบุญให้ชาวบา้นทาํบุญให้วดั วดัเป็นสถานทีเคารพนับถืออย่างสูงสุดในทาง

ศาสนา การทาํอะไรใหว้ดั คนยอ่มเลือมใสศรัทธา ไม่มีใครทว้งติงได ้ครันแลว้คาํ ‘ขนทรายเขา้วดั’ 

ก็เพียนผนัแปรจากความหมายเดิมออกมา คือ ว่าใครทีหาประโยชน์อนัใดก็ตามให้แก่บุคคลทีเป็น

ใหญ่หรือสถานทีการงานสาํคญัซึงตนมีหนา้ทีเกียวขอ้งอยู ่โดยคิดเห็นว่าตนไดโ้อกาสหรือมีทางจะ

ทาํได ้และเมือทาํไปแลว้ก็ยอ่มจะไม่เป็นผลเสียแก่ตน เนืองจากไดบุ้คคลหรือสถานที หรือการงานที

ตนหาประโยชน์นันเป็นหลกัอา้งอิงได้ ดงันีก็พูดกนัเป็นสาํนวนว่า ‘ขนทรายเขา้วดั’ ” ทงันี ขุน

วิจิตรมาตรา (2541: 70) ยงัไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวนนีในประกาศรัชกาลที 4 ความว่า 
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“ในครังนีพระยาพิพิธฤทธิเดชจดัเอาหญิง…ส่งเขา้มาถวายนัน ก็มิใช่ผูอื้นชาํระได้

ความเป็นแน่ว่า ปู่ทวดของหญิงนนัเป็นลุง คือ พีชายของพระยาพิพิธสมบติัสุข ซึงเป็นบิดาของพระ

ยาพิพิธฤทธิเดชเอง เหมือนขนทรายเขา้วดั จะว่าพระยาพิพิธฤทธิเดชผดินนัยงัไม่ควร” 

อนึง ในเสภาขุนชา้งขุนแผน ตอนนางพิมพบเณรแกว้ในงานบุญสงกรานต์ทีวดัป่า     

เลไลยกก์็ปรากฏการใชส้าํนวนนีดว้ย (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 38) ความว่า 

“หญิงชายนอ้ยใหญ่ไปแออดั ขนทรายเขา้วดัอยูข่วกัไขว ่

ก่อพระเจดียท์รายเรียรายไป  จะเลียงพระกะไวใ้นพรุ่งนี”   

 

ไปลามาไหว ้

หมายถึง เมือไปก็ไหวล้า เมือมาถึงก็ไหวแ้สดงความเคารพ 

สาํนวนนีเป็นสํานวนทีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมการทักทายของคนไทยซึงเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั นนัคือ “การไหว”้  

คาํว่า “ไหว”้ หมายถึง การแสดงความเคารพดว้ยการพนมมือ แลว้ยกขึนให้ปลายนิวชี

จดตรงหว่างคิ ว พร้อมๆ กบักม้ศีรษะลงเล็กน้อย “ไหว”้ เป็นกิริยาแสดงความเคารพนบนอบ ซึง

ผูน้อ้ยกระทาํต่อผูใ้หญ่ หรือผูที้ควรเคารพนับถือ เมือคนไทยพบกนั ผูน้้อยจะไหวผู้ใ้หญ่หรือผูที้มี

อาวุโสก่อน เป็นการแสดงความคารวะ ผูใ้หญ่ก็จะรับไหวต้ามความเหมาะสม การทกัทายดว้ยการ

ไหวเ้ป็นมารยาทของคนไทย ทุกคนจะไดรั้บการสงัสอนอบรมมาตงัแต่เด็ก คนทีรู้จกัไปลามาไหว้

จึงแสดงว่าเป็นคนทีไดรั้บการสั งสอนอบรมจากพ่อแม่ทีเป็นคนไทย มีมารยาท รู้จกัธรรมเนียม

ปฏิบติัทีดีของสงัคม คนทีไม่แสดงการไปลามาไหว ้จดัว่าไม่รู้จกัมารยาทสงัคม (ราชบณัฑิตยสถาน, 

2554: 43-44) ดงันนั การไหวจึ้งถือเป็นขนบธรรมเนียมอยา่งหนึงทีคนไทยถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

 สาเหตุทีในสาํนวนพม่าไม่มีสาํนวนในลกัษณะนี อาจเป็นเพราะเมือทกัทายกนั คน

พม่าจะกล่าวเพียงคาํว่า “မဂၤလာပါ /min-gə-là-bà/” ไม่มีการยกมือไหวเ้ช่นเดียวกบัคนไทย คาํว่า 

“မဂၤလာ /min-gə-là/” มาจากภาษาบาลี มีความหมายว่า “มงคล” คนพม่ามกัเติมคาํว่า ပါ /bà/ ต่อทา้ย

เพือแสดงความสุภาพ ผูช้ายจะมีคาํลงทา้ยว่า ခင္ဗ်ား /khə-mya/ ซึงแปลว่า “ครับ” เป็น  “မဂၤလာ 

ပါခင္ဗ်ား /min-gə-là-bà khə-mya/” ส่วนผูห้ญิงจะมีคาํลงทา้ยว่า ရွင့္ /shîn/ เป็น  “မဂၤလာပါရွင့္ /min-

gə-là-bà shîn/” ฉะนนั สาํนวน “ไปลามาไหว”้ จึงเป็นสาํนวนทีสะทอ้นวฒันธรรมของคนไทยได้

เป็นอยา่งดี ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 44) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน “ไปลามาไหว”้ ไวว้่า 

“เราควรฝึกเด็กทุกคนใหรู้้จกัไปลามาไหว ้เช่น เมือออกจากบา้นไปโรงเรียน และ

เมือกลบัถึงบา้นก็ไหวพ่้อแม่ เมือไปถึงโรงเรียนก็ไหวค้รู เมือจะกลบับา้นในตอนเยน็ก็ลาครู” 
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แยง่กนัเป็นศพมอญ 

หมายถึง ยอืแยง่กนั (ใชใ้นความเปรียบเทียบ) 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนความเปรียบให้เห็นพฤติกรรมอนัชุลมุนวุ่นวายจากการยือแย่ง

สิงของกนั ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 53-54) กล่าวว่า “สาํนวนนีมีทีมาจากเรืองราชาธิราช ความ

ตอนนีมีว่า พระนางแสจาโปผูค้รองเมืองมอญ คือ หงสาวดี ถกูจบัตวัไป ตอ้งพลดัพรากจากหงสาวดี 

ต่อมาลกูเลียงพาหนีกลบัไปเมืองหงสาวดี และไดค้รองราชยที์เมืองหงสาวดีอีกครังหนึง ภายหลงั

พระนางคิดถึงบุญคุณของลูกเลียง จึงมอบราชสมบติัและแต่งตงัให้เป็นพระเจ้ากรุงหงสาวดี เมือ

พระนางสินพระชนม ์พระเจา้หงสาวดีมีความประสงคจ์ดังานใหย้งิใหญ่ และใหเ้ห็นว่าพระนางแส-

จาโปเป็นคนสาํคญั จึงใหเ้สนาบดีแบ่งเป็น 2 พวก ใหแ้ยง่กนัชกัศพเป็นผลานิสงส์ พระเจา้หงสาวดี

จบัเชือกขา้งหนึงและตงัสตัยาธิษฐานว่า ดว้ยความกตญั ูรู้คุณของตนขอให้ชิงพระศพได ้พระเจา้

กรุงหงสาวดีชกัศพไดแ้ละจดังานพระศพอยา่งสมพระเกียรติ หลงังานพระศพ พระเจา้กรุงหงสาวดี

สงัใหช้าวมอญถือเป็นประเพณีว่า การจดังานศพแก่บิดามารดาผูมี้พระคุณ ให้มีการชิงศพเพือแสดง

ความอาลยัทีลกูหลานมีต่อผูต้าย จึงเกิดเป็นสาํนวนว่า แยง่กนัเป็นศพมอญ”  

ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 462) ไดก้ล่าวเพิมเติมว่า “ในหนังสือโบราณคดีมอญกล่าวถึง

ประเพณีทาํศพตอนหนึงว่า ‘อนึง ศพพระสงฆห์รือสมภารมกัจะนิยมเผาบนปราสาท เขาทาํปราสาท

ขึนยอดหนึงหรือห้ายอดก็มี เมือศพไปสู่ปราสาทนัน และคนหลายหมู่บา้นเขาหามศพพร้อมกัน

มากมาย ขา้งหนึงแยง่ไป ขา้งหนึงแยง่มา บางศพทาํตะเฆ่ใส่ลอ้ตงัปราสาทบนตะเฆ่ มีเชือกลากสอง

สาย สายใดคนมากลากหนกัเขา้ ตะเฆ่ปราสาทก็เหไป เหมาคลา้ยว่าแยก่นั’ (มิไดแ้ยง่กนัจริงอย่างว่า 

แย่งกนัเหมือนศพมอญ ทีเขาว่า)” ดงันัน สาํนวน “แย่งกันเป็นศพมอญ” จึงถือเป็นสาํนวนกล่าว

เปรียบเทียบลกัษณะของพฤติกรรมทีตอ้งแย่งชิงสิงของ มีความชุลมุนวุ่นวาย สาํนวนนีไม่พบใน

สาํนวนพม่า เขา้ใจว่าอาจเป็นเพราะสาํนวนนีเป็นความเปรียบของคนไทยทีมาจากวรรณกรรมเรือง

ราชาธิราชฉบบัภาษาไทย  

อนึง ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 462) ไดย้กตวัอย่างการใชส้าํนวนนีไวว้่า “การแย่งชิง

สิงของกนัชุลมุนวุ่นวาย เช่น ของใหข้อทาน ของแจก ตลอดจนฟ้องร้องชิงมรดกกนัยุ่งเหยิง พูดกนั

เป็นสาํนวนว่า แยง่กนัเป็นศพมอญ” 

 

แขกไม่ไดรั้บเชิญ 

หมายถึง คนหรือสัตว์ทีไม่พึงปรารถนาซึงเขา้มาทาํให้เกิดความเสียหาย 

หรือเดือดร้อนรําคาญ มกัหมายถึงขโมยหรือสตัวบ์างชนิด 



240 

 

 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีใชก้ล่าวเชิงประชดประชนัถึงสิงทีไม่พึงประสงค ์โดยการใชค้าํ

ว่า “แขก” ซึงแต่เดิมนนั “แขก” หมายถึง ผูม้าหาหรือผูม้าเยยีมเยอืน ผูที้เป็นเจา้บา้นมกัตอ้นรับขบัสู้

ดว้ยความยนิดี แต่การใชค้าํว่า “แขก” ในความหมาย “แขกไม่ไดรั้บเชิญ” นี หมายถึงขโมยหรือสตัว์

บางชนิดทีสามารถสร้างความเดือดร้อนรําคาญใหแ้ก่เจา้ของบา้นได ้ 

สาํนวนนีเขา้ใจว่าเป็นสาํนวนทีเพิงเกิดใหม่ เพราะในสมยัก่อนคนไทยจะนิยมตอ้นรับ

ขบัสู้แขกทีมาเยียมเยือนทีบา้นเป็นอย่างดี จนมีสาํนวนกล่าวไวว้่า “แขกไปใครมาตอ้งตอ้นรับ” 

สาํนวนนีหมายถึง เจา้ของบา้นจะตอ้งตอ้นรับแขก เมือมีใครมาบา้น มาถึงเวลาไหนก็ตอ้งตอ้นรับ

เวลานนั 

ขณะเดียวกนัตามธรรมเนียมของคนพม่าก็มีธรรมเนียมการตอ้นรับแขกผูม้าเยอืนเสมอ 

ในสาํนวนพม่ามีคาํกล่าวไวว้่า တစ္ခါလာေတာ့ ေရႊဧည့္သည္ ၊ ႏွစ္ခါလာေတာ့ ေငြဧည့္သည္ /tə-khà là 

dɔ́   shwè ʔêi-ɵɛ̀   hnə-khà là dɔ́   ŋwè ʔêiʔ-ɵɛ̀/ “มาครังแรกเป็นแขกทอง มาครังทีสองเป็นแขกเงิน” 

หมายถึง หากมาเยยีมเยอืนในครังแรก เจา้ของบา้นตอ้งดูแลแขกของตนเป็นอย่างดี แต่หากมาเยียม

เยอืนเป็นครังทีสอง อาจดูแลไดไ้ม่ดีเท่าครังแรก แต่คนพม่าก็จะดูแลแขกทีมาบา้นดว้ยความยินดี 

ทงันี สิงทีคนพม่านิยมนาํมาเลียงแขกไดแ้ก่ หมากพลแูละนาํชา เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมของ

คนพม่า คือ ปัจจุบนัคนพม่ายงัคงนิยมกินหมาก และดืมนาํชา  

นอกจากนียงัมีสํานวนทีแสดงให้เห็นว่า คนพม่าให้ความสาํคญัต่อการตอ้นรับแขก

มาก คือ สาํนวน ဧည့္သည္ညဥ္႔နက္ အအိပ္ခက္ /ʔêiʔ-ɵɛ̀ ñîn-nɛ́ʔ   ʔə-ʔêiʔ khɛ́ʔ/ “แขกมาเยือนดึกดืน 

นอนยาก” หมายถึง หากแขกมาเยอืนในตอนดึกหรืออยูจ่นดึกดืน เจา้ของบา้นก็ไม่สามารถไปนอน

หลบัพกัผอ่นได ้เพราะตอ้งดูแลแขกเป็นอย่างดี ดว้ยวฒันธรรมการตอ้นรับแขกของชาวพม่านีจึง

เป็นเหตุผลว่า เหตุใดในสาํนวนพม่าจึงไม่มีสาํนวนทีมีความหมายในลกัษณะนีปรากฏอยูเ่ลย 

ทงันี หนงัสือภาษิต คาํพงัเพย สาํนวนไทย ของ ราชบณัฑิตยสถาน (2553: 16-17) ได้

ยกตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน “แขกไม่ไดรั้บเชิญ” ไวว้่า 

“ก่อนนอนอยา่ลืมปิดประตูหนา้ต่าง มิฉะนนัแขกไม่ไดรั้บเชิญจะขนของไปหมด” 

“กางเต็นทน์อนในป่า ระวงัแขกไม่ไดรั้บเชิญจะเขา้มา” 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัพฤติกรรมของ

มนุษย ์จะเห็นไดว้่า สาํนวนของคนทงัสองชนชาติทีมีความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนันี 

สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพสงัคมของแต่ละสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่ว่าจะเป็นเรืองของ

การทาํบุญใหท้าน การมีวิถีชีวิตทีสมัพนัธก์บัธรรมชาติ การใหค้วามสาํคญักบับุคคลหรือเมืองต่างๆ 

ซึงสามารถแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติ นอกจากนันแลว้ยงัพบประเพณีและ
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วฒันธรรมบางประการ เช่น การขนทรายเขา้วดั การไหว ้การตอ้นรับแขก หรือแมแ้ต่การเปรียบ

อุปมาการยือแย่งกบัพิธีศพของชนชาวมอญ สิงเหล่านีลว้นสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนพม่า

และคนไทยว่ามีสภาพวิถีชีวิต รวมทงัมีการมองโลกและสังคมของตนเองอย่างไร โลกทศัน์เหล่านี

ลว้นปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นสาํนวนของคนทงัสองชนชาติ 

 

4.2.3 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมคีวามหมายเกียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึก

คดิของมนุษย์ 

4.2.3.1 สํานวนพม่าทีมีความหมายเกียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ

มนุษย์ 

สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์หมายถึง 

สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัสิงทีมีคุณค่าทางจิตใจ สือให้เห็นอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม

และความเชือของผูค้นในแต่ละสงัคม ในทีนีผูว้ิจยัไดร้วมถึงความเชือเรืองลทัธิศาสนาเขา้ไวด้ว้ย 

จากการศึกษาพบสาํนวนพม่าทีมีความหมายเกียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึก

คิดของมนุษยซึ์งมีความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนักบัสาํนวนไทย ดงัต่อไปนี 

 

ေရအက်ိဳးဆယ္ပါး မေတာင္းဘဲျပည့္ 
/yè ʔə-co hsɛ̀-pa   mə-taun pɛ pyí/ 

ประโยชน์ของนาํสิบประการ ไม่ตอ้งขอพรใดๆ 

หมายถึง การทาํทานดว้ยนาํจะไดรั้บอานิสงส์ 10 ประการโดยไม่ตอ้งขอพร

อืนใด 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นถึงความเชือเรืองการทาํบุญของชาวพม่า โดยชาว

พม่ามีวฒันธรรมการทาํทานดว้ยนาํ หรือทีเรียกว่า “ขนบธรรมเนียมการตงัร้านนาํ” (ေရခ်မ္းစင္ဓေလ့ 

/yè-chan-sìn thə-lé/) เพราะชาวพม่าเชือว่า การทาํทานดว้ยนาํจะทาํให้ผูท้าํทานนันไดรั้บอานิสงส์

จากการทาํทานถึง 10 ประการ โดยไม่ตอ้งไปไหวพ้ระขอพรใดๆ ปัจจุบนัจึงจะเห็นชาวพม่าวางชนั

นาํเพือเป็นการใหท้านแก่ผูเ้ดินทางสญัจรไปมา ชนัวางนาํนีส่วนใหญ่เป็นโอ่งขนาดเล็กหรือขนาด

กลาง ปันดว้ยดินเผา มีรูปทรงแตกต่างกนั บา้งมีรูปทรงกลม บา้งมีรูปทรงคลา้ยนาํเตา้ หรือหากใน

ชุมชนเมือง อาจพบการวางชนันําเป็นขวดพลาสติกแทน การให้ทานด้วยนาํนีเป็นสิงทีชาวพม่า

กระทาํสืบทอดกนัมาตงัแต่สมยับรรพบุรุษ วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 126) ได้

กล่าวถึง การบริจาคทานด้วยนําของชาวพม่าไวว้่า “พม่าถือว่านําเป็นสือแห่งกุศล พม่าจึงนิยม

บริจาคนาํเป็นทาน ดว้ยถือเป็นบุญกิริยาอยา่งหนึงทีควรมีต่อเพือนมนุษย ์ดงัพบว่าตามละแวกบา้น
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หรือริมทางเดิน มกัมีการตงัร้านนาํทีพม่าเรียกว่า ‘เหย่ชางสีง’ (ေရခ်မ္းစင္ /yè-chan-sìn/) หรือ ‘เหย่

โอสีง’ (ေရအိုးစင္ /yè-ʔo-sìn/) สาํหรับใหผู้ค้นทีเดินผา่นไปมาไดอ้าศยัดืมกิน ร้านนาํมกัทาํเป็นหิงมุง

หลงัคา พืนร้านปูทรายเพือวางโอ่งดินเผา โดยมีฝาโอ่งปิดมิดชิด พร้อมกระบวยสาํหรับตกันาํดืม หิง

นาํมกัทาํไวที้ใตร่้มไม ้พบเห็นง่ายทงัในชนบทและยา่นชุมชน การตงัร้านนาํเพือเป็นทานจึงนับเป็น

กุศลเจตนาทีน่ายกยอ่ง เป็นทานนาํใจทีบริสุทธิและงดงาม และเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึงทีมีค่าของ

สงัคมพม่า” 

นอกจากนีเอกสารประกอบการเรียนของ YANGON UNIVERSITY OF FOREINGN 

LANGUAGES (2014: 4) ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมการบริจาคทานเป็นนาํของพม่า หรือทีเรียกว่า

“ขนบธรรมเนียมการตงัร้านนาํ” (ေရခ်မ္းစင္ဓေလ့ /yè-chan-sìn thə-lé/) ไวว้่า 

“ျမန္မာတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၊ ေရလွဴဒါန္းျခင္း၏ အက်ိဳးကုိ သိရွိျပီး ၊ ေရ 

ခ်မ္းစင္ကုသုိလျ္ပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေရလွဴဒါန္းရျခင္း အက်ိဳးဆယ္ပါးမွာ အသက္ရွည္ျခင္း ၊ အဆင္းလွျခင္း ၊ 

ခ်မ္းသာျခင္း ၊ ခြန္အားဗလၾကီးျခင္း ၊ ဉာဏ္ပညာၾကီးျခင္း ၊ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေသာစိတ္ရွိျခင္း ၊ ေက်ာ္ေစာ 

ျခင္း ၊ အေျခြအရံေပါမ်ားျခင္း ၊ ေရမငတ္ျခင္း ၊ လ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္ျခင္း စေသာအက်ိဳးဆယ္ပါးကုိ ရရွိႏိုင္ 

ပါသည္။”  

/myàn-mà dó ɵì   bôuʔ-dá bà-ɵà wìn mya phyíʔ ɵə-phyîn   yè hlù-dan chin ʔí   ʔə-

co kò   ɵí shí pyi   yè-chan-sìn kú-ɵò pyú cá chin phyíʔ ɵì   yèn hlù-dan yá chin   ʔə-co hsɛ̀ pa 

hmà   ʔə-ɵɛ́ʔ shè chin   ʔə-hsin-hlá chin   chan-ɵà chin   khùn-ʔa-bə-lə-ci chin   yàn-pyìn-yà-ci 

chin   cì-lìn ɵân-shin ɵɔ sêiʔ shí chin   cɔ̀-sɔ chin   ʔə-khwè-ʔə-yàn pɔ-mya chin   yè mə-ŋáʔ chin   

hlìn-myàn swà   ɵwa là nàin chin   sə-ɵɔ ʔə-co hsɛ̀-pa kò   yá shí nàin pà ɵì/ หมายถึง …เพราะ

ชาวพม่าจาํนวนมากเป็นพุทธศาสนิกชนจึงควรรับรู้ประโยชน์ของการบริจาคทานเป็นนาํ การสร้าง

กุศลโดยวางร้านนาํ การบริจาคนาํเป็นทานจะไดรั้บประโยชน์ 10 ประการ คือ อายุยืน, รูปร่างสวย, 

รํารวยสุขสบาย, มีพละกาํลงัดี, มีสติปัญญาดี, มีจิตใจผอ่งใส, มีชือเสียงโด่งดงั, มีขา้ราชบริพารมาก, 

ไม่กระหายนาํ, ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วไม่ติดขดั นีคือประโยชน์ 10 ประการทีจะไดรั้บ  

ส่วนในหนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 195) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน ေရအက်ိဳးဆယ္ 

ပါး မေတာင္းဘဲျပည့္ /yè ʔə-co hsɛ̀-pa   mə-taun pɛ pyí/ ไวว้่า 

“ေရလွဴေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆုမေတာင္းဘဲ ၎အက်ိဳးဆယ္ပါးကို ရသည္ဟူဧ။္။ (က) 
ကိတိၱသုေဒၶါ ၊ ေျခြရံေပါ ၊ လ်င္ေဆာမြတ္သိပ္ကြာ။ (ခ) သန္႔ရွင္းဆင္းလွ ၊ ခ်မ္းသာရ ၊ ဗလဉာဏ္ပညာ။ (ဂ) 

ေရကုိလွဴၾက ၊ က်ိဴးဆယ္၀ ၊ မုခ်ရမည္သာ။” [၁၃၁၇] သုေတသန။ ၄၅၈။ 
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/yè hlù ɵɔ   pú-gò mya   hsú mə-taun pɛ   lə-kaun ʔə-co hsɛ̀-pa kò   yá ɵì hù ʔí 

(A) kêiʔ-tí-ɵôuʔ-dɔ   chew-yàn pɔ   lyìn hsɔ mûʔ-ɵêiʔ kwà (B) ɵân-shin hsin-hlá   chan-ɵà yá   nə-

lá yàn-pyìn-yà (C) yè kò hlù cá   co-hsɛ̀ wá   mú-chá yá mì ɵà/ หมายถึง บุคคลทงัหลาย การให้

ทานเป็นนาํไม่ตอ้งของพรก็จะไดรั้บประโยชน์ 10 ประการ (ก) กิตติศพัท์เลืองลือ มีขา้ราชบริพาร

มากมาย ไปมาว่องไว ไม่หิวโหย (ข) จิตใจผอ่งใส รูปร่างสวย ไดรั้บความสุขสบาย มีพละกาํลงัและ

สติปัญญา (ค) การใหท้านเป็นนาํจะไดรั้บประโยชน์ 10 ประการแน่นอน  

 

ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ အသက္မရွည္ရာ 
/də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   ʔə-ɵɛ́ʔ mə-shè-yà/ 

ธรรมะโศกา องัวะราชา คู่สมรส อายไุม่ยนืยาว 

หมายถึง คนทีเกิดวนัเสาร์ไม่ควรแต่งงานกบัคนทีเกิดวนัพฤหสับดี คนทีเกิด

วนัศุกร์ไม่ควรแต่งงานกบัคนทีเกิดวนัจนัทร์ คนทีเกิดวนัอาทิตยไ์ม่ควรแต่งงานกบัคนทีเกิดวนัพุธ 

คนทีเกิดวนัราหู(วนัพุธภาคบ่าย) ไม่ควรแต่งงานกบัคนทีเกิดวนัองัคาร เพราะอายจุะไม่ยนื  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 103) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“စေနႏွင့္ၾကာသပေတး ၊ ေသာၾကာႏွင့္တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ဗုဒၶဟူး ၊ ရာဟုႏွင့္အဂၤါသား 

သမီးတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ မျပဳသင့္ေသာ ေန႔နံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ဓမ္=စေန ၊ မာ=ၾကာသပေတး ၊ 

ေသာ=ေသာၾကာ ၊ က=တနလၤာ ၊ အင္း=တနဂၤေႏြ ၊ ၀=ဗုဒၶဟူး ၊ ရာ=ရာဟု ၊ ဇာ=အဂၤါ)” 

/sə-nè hnîn ca-ɵà-bə-de   ɵâuʔ-cà hnîn tə-nìn-là   tə-nìn-gə-nwè hnîn bôuʔ-də-hu   

yà-hú hnîn ʔìn-gà ɵa-ɵə-mi dó ɵì   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   mə-pyú ɵîn ɵɔ   né-nàn mya phyíʔ cá ɵì/ 

(dàn=sə-nè, mà= ca-ɵà-bə-de, ɵɔ=ɵâuʔ-cà, ká=tə-nìn-là, ʔin=tə-nìn-gə-nwè, wá=bôuʔ-də-hu, yà= 

yà-hú, zà=ʔìn-gà) หมายถึง คนทีเกิดวนัเสาร์และวนัพฤหสับดี วนัศุกร์และวนัจนัทร์ วนัอาทิตยแ์ละ

วนัพุธ วนัราหูและวนัองัคาร ดวงดาวประจาํวนัเหล่านีไม่ควรแต่งงานกนั (ဓမ္ /dàn/=စေန /sə-nè/ 

วนัเสาร์, မာ /mà/= ကာသပေတး /ca-ɵà-bə-de/ วนัพฤหัสบดี, ေသာ /ɵɔ/=ေသာၾကာ /ɵâuʔ-cà/ วนั

ศุกร์, က /ká/=တနလၤာ /tə-nìn-là/ วนัจนัทร์, အင္း /ʔin/=တနဂၤေႏြ /tə-nìn-gə-nwè/ วนัอาทิตย,์ ၀ 
/wá/=ဗုဒၶဟူး /bôuʔ-də-hu/ วนัพุธ, ရာ /yà/=ရာဟု /yà-hú/ วนัราหู, ဇာ /zà/=အဂၤါ /ʔìn-gà/ วนัองัคาร)  

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีเกิดจากการนาํความเชือเรืองคู่ครองมาผนวกกบัศาสตร์แห่ง

การตังชือตามวนัเกิดของชาวพม่า เพราะชาวพม่าเชือว่า หากคนสองคนทีมีวนัเกิดสมพงศ์กัน 

แต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วจะเสริมบารมีกัน ทาํให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทาํมาค้าขึน อายุยืนยาว 
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ขณะเดียวกนัหากวนัเกิดของคู่รักนนัเป็นอริต่อกนัมกันาํความเดือดร้อนมาให ้ชีวิตไม่เจริญกา้วหน้า 

ดงันนั วนัทีสมพงศแ์ละวนัทีเป็นอริกนัจึงมีความสาํคญัสาํหรับชาวพม่า 

ခ်စ္စံ၀င္း (/chíʔ-sàn-wìn/, 2003: 89 อา้งถึงใน อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์, 2553: 62) ได้

กล่าวถึงความเชือเรืองการแต่งงานไวว้่า คนพม่ามีหลกัในการพิจารณาว่าทงัสองฝ่ายมีความเหมาะ 

สมกัน เป็นเนือคู่กนัหรือไม่โดยดูจากวนัเกิด ถา้วนัเกิดสมพงศ์กนั แต่งงานกนัไปเชือว่าชีวิตจะ

เจริญกา้วหนา้ มีอายยุนืยาวทงัคู่ วนัทีถือว่าสมพงศก์นัมีดงันี  

วนัอาทิตย ์คู่กบั วนัศุกร์ 

วนัองัคาร คู่กบั วนัพฤหสับดี 

วนัเสาร์ คู่กบั วนัพุธ (ภาคเชา้) 

วนัจนัทร์ คู่กบั วนัพุธ (ภาคบ่าย)  

ส่วนวนัทีไม่สมพงศ ์ไม่ควรแต่งงานกนั ถา้ขืนดึงดนัแต่งจะทาํใหอ้ายสุนั ทาํมาคา้ขาย

ไม่เจริญ ไดแ้ก่ 

วนัเสาร์ เป็นอริกบั วนัพฤหสับดี 

วนัศุกร์ เป็นอริกบั วนัจนัทร์ 

วนัอาทิตย ์เป็นอริกบั วนัพุธ (ภาคเชา้) 

วนัพุธ (ภาคบ่าย หรือวนัราหู) เป็นอริกบั วนัองัคาร 

สาํนวนนีจึงเป็นสาํนวนทีมีความหมายว่า คนทีเกิดวนัเสาร์และวนัพฤหัสบดี วนัศุกร์

และวนัจนัทร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัพุธ วนัราหูและวนัองัคารไม่ควรแต่งงานกนัเพราะจะทาํให้อายุสัน 

สาํนวนนีบางครังใชส้นัเพียง ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ /də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà/ แต่ชาวพม่าก็

สามารถเขา้ใจไดว้่าหมายถึงวนัทีไม่ควรแต่งงานกนั  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 103) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ 

ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ အသက္မရွည္ရာ /də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   ʔə-ɵɛ́ʔ 

mə-shè-yà/ ไวว้่า 
“ခိုက္ရန္မွာကား ၊ ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ မယွဥ္ရာတည့္။” [၁၁၂၀-ခန္႔] အင္ဋီ၊ ဒု။ 

၆၃။  

/khâiʔ-yàn hmà ka   də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   mə-hyìn yà tí/ หมายถึง ทะเลาะ

กนั ธรรมะโศกา องัวะราชา ไม่ควรร่วมเคียงกนั 
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“ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ အသက္မရွည္ရာ။” [၁၃၃၆] ေလာကီစံု။ 
၃။ 

/də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   ʔə-ɵɛ́ʔ mə-shè-yà/ 

หมายถึง ธรรมะโศกา องัวะราชา คู่สมรส อายไุม่ยนืยาว 

สาํนวนนีจึงเป็นสาํนวนทีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเชือเรืองวนัทีไม่สมพงศ ์หรือ

วนัทีไม่ควรแต่งงานกนัของชาวพม่า นอกจากนี จากการศึกษายงัพบอีกดว้ยว่า มีสาํนวนทีกล่าวถึง

วนัทีสมพงศ ์ควรแต่งงานกนั ซึงสามารถแสดงรายละเอียดและตวัอยา่งสาํนวน ไดด้งันี 

 

ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ နံဖက္ခ်င္း 

/ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   nàn-phɛ́ʔ-chin/ 

อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาติมิตรทีสนิทสนมมาก เหมาะสมกนั 

หมายถึง คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัพฤหัสบดี วนัจันทร์และวนัพุธ ว ัน

องัคารและวนัศุกร์ วนัเสาร์และวนัราหู เป็นวนัทีควรคบหาเป็นมิตรหรือเป็นคู่ครองกนั  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 291) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“တနဂၤေႏြႏွင့္ၾကာသပေတး ၊ တနလၤာႏွင့္ဗုဒၶဟူး ၊ အဂၤါႏွင့္ေသာၾကာ ၊ စေနႏွင့္ရာဟုတို႔ 

သည္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေပါင္းသင္းရန္ သင့္ေသာေန႔နံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။” (ေအာင္=တနဂၤေႏြ ၊ ပ=ၾကာသပ 

ေတး ၊ ကု=တနလၤာ ၊ လား=ဗုဒၶဟူး ၊ ေဆြ=အဂၤါ ၊ သား=ေသာၾကာ ၊ ေတာ္=စေန ၊ ရင္း=ရာဟု။) 
/tə-nìn-gə-nwè hnîn ca-ɵà-bə-de ၊ tə-nìn-là hnîn bôuʔ-də-hu ၊ ʔìn-gà hnîn ɵâuʔ-cà 

၊ sə-nè hnîn yà-hú dó ɵì   mêiʔ-hswè ʔə-phyíʔ   paun-ɵin yàn   ɵîn ɵɔ né-nàn mya   phyíʔ cá ɵì/ 

(ʔàun=tə-nìn-gə-nwè ၊ pá=ca-ɵà-bə-de ၊ kú= tə-nìn-là ၊ la=bôuʔ-də-hu ၊ hswè=ʔìn-gà ၊ ɵa=ɵâuʔ-cà ၊ 
dɔ̀=sə-nè ၊ yin=yà-hú) หมายถึง คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัพฤหสับดี วนัจนัทร์และวนัพุธ วนัองัคาร

และวนัศุกร์ วนัเสาร์และวนัราหู เป็นวนัทีควรคบหาเป็นมิตรหรือเป็นคู่ครองกนั (ေအာင္ /ʔàun/=วนั

อาทิตย ์၊ ပ /pá/=วนัพฤหสับดี ၊ ကု /kú/=วนัจนัทร์ ၊ လား /la/=วนัพุธ ၊ ေဆြ /hswè/=วนัองัคาร ၊ သား 

/ɵa/=วนัศุกร์ ၊ ေတာ္ /dɔ̀/=วนัเสาร์ ၊ ရင္း /yin/=วนัราหู)  

อนึง สาํนวน ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ အသက္မရွည္ရာ /də-mà ɵɔ-

ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun-phɛ́ʔ   ʔə-ɵɛ́ʔ mə-shè-yà/ และสาํนวน ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ 

ရင္း ၊ နံဖက္ခ်င္း /ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   nàn-phɛ́ʔ-chin/ เป็นสาํนวนทีมีความหมายไม่ตรง

ตามการแปลตรงตัว เป็นสาํนวนทีมีลกัษณะเป็นคาํรหัส “คาํรหัส” ในทีนีหมายถึง สํานวนทีมี
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ความหมายไม่ตรงตวัอกัษร เป็นเพียงการนาํคาํมาเรียงต่อกนัเพือให้จาํง่ายเท่านัน แต่ตอ้งตีความ- 

หมายของสาํนวนอีกชนัหนึงจากรหสัของคาํ ซึงผูว้ิจยัไดอ้ธิบายรายละเอียดไวแ้ลว้ในบทที 3  

ชาวพม่านิยมท่องสาํนวนนีเป็นกลอนเพือใหจ้ดจาํไดง่้าย ในบางครังพบการใชส้าํนวน

นีเป็น ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ မိတ္ဖက္ခ်င္း /ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   mêiʔ-

phɛ́ʔ-chin/ เช่น ในหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 292) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวนนีไวว้่า 

“ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ နံဖက္ခ်င္း။” [၁၃၃၆] ေလာကီစံု။ ၃။ 

/ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   nàn-phɛ́ʔ-chin/  

หมายถึง อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาติมิตรทีสนิทสนมมาก เหมาะสมกนั 

“ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ မိတ္ဖက္ခ်င္း။” [၁၂၉၆-ခန္႔] သုတသန္။ ၂။ 

/ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   mêiʔ-phɛ́ʔ-chin/ 

หมายถึง อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาติมิตรทีสนิทสนมมาก คบหากนั 

 
ေမြးေန႔ေသာၾကာ ၊ တနလၤာ ၊ ေကသာဆံျဖတ္ ၊ မျပဳအပ္ 

/mwe-né ɵâuʔ-cà   tə-nìn-là   kè-ɵà hsà pháʔ   mə-pyú-ʔáʔ/ 

วนัเกิด วนัศุกร์ วนัจนัทร์ ไม่ควรตดัผม 

หมายถึง ควรหลีกเลียงการโกนหัวและการตดัผมในวนัเกิดของตนเอง วนั

ศุกร์ และวนัทร์จนัทร์ เพราะจะทาํใหเ้ป็นโรคไดง่้าย 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือของชาวพม่า ในเรืองของการหลีกเลียง 

การโกนหวัและตดัผมในวนัเกิดของตนเอง วนัศุกร์และวนัจนัทร์ เพราะเชือว่าจะทาํให้ไม่สบายได ้

ความเชือนีน่าจะสอดคลอ้งกบัสตัวป์ระจาํวนัของวนัทงัสอง  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 185) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีเพิมเติมไวว้่า 

“မိမိေမြးေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ ၊ တနလၤာေန႔တုိ႔တြင ္ေခါင္းရိတ္ျခင္း ၊ ဆံျဖတ္ျခင္း မျပဳအပ္။ 

(ေခါင္းမရိတ္ရာ ၊ တနလၤာႏွင္ ့၊ ေသာၾကာထိုေန႔ ၊ ေရာဂါေတြ႕အံ့။ ပူး က်ားေန႔ကို ေရွာင္ေစလို ၊ ေခါင္းကို 

မရိတ္ႏွင့္ ဟူ၍လည္း အဆုိမ်ားရွိသည္။)” 
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/mí-mí mwe-né hnîn   ɵâuʔ-cà-né   tə-nìn-là-né dó dwìn   gaun-yêiʔ-chin   hsàn-

phyáʔ-chin   mə-pyú-ʔáʔ/ (/gaun mə-yêiʔ-yà   tə-nìn-là hnîn   ɵâuʔ-cà-thò-né   yɔ-gà twé-ʔân pu   

ca-né kò   shàun sè-lò   gaun kò   mə-yêiʔ hnîn   hù-ywé-lɛ   ʔə-hsò mya shí ɵì/) 

หมายถึง ในวนัเกิดของตนเอง วนัศุกร์ และวนัจันทร์ ไม่ควรโกนหัวและตัดผม

(สาํนวนนีบางครังใชว้่า “ไม่โกนหวัในวนัจนัทร์และวนัศุกร์ อาจจะพบกบัโรค” หรือ “วนัหนูตะเภา 

วนัเสือ ขอใหห้ลีกเลียงการโกนหวั”) 

ชาวพม่ามีความเชือเรืองสัตวป์ระจาํวนัเกิดซึงมกัเกียวขอ้งกบัทิศทงั 8 เพราะเมือ

ชาวพม่าไปทาํบุญทีวดัหรือไปนมสัการพระเจดียต่์างๆ ก็มกัจะไปไหวพ้ระประจาํวนัเกิดของตน 

และทีฐานของพระประจาํวนัเกิดนนัก็จะมีการสร้างรูปสตัวป์ระจาํดาวพระเคราะห์ไวด้ว้ย  

วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 245) ไดอ้ธิบายเรืองทิศทงั 8 และสตัว์

ประจาํดาวพระเคราะห์ไว ้ดงันี 

ตารางที 57 ทิศทงั 8 และสตัวป์ระจาํดาวพระเคราะห์ของชาวพม่า 

 วนั   ทิศ   ภาษาพม่า      คาํอ่าน 

อาทิตย ์  ตะวนัออกเฉียงเหนือ အေရွ႕ေျမာက္ /ʔə-shé-myâuʔ/  

จนัทร์  ตะวนัออก  အေရွ႕  /ʔə-shé/ 

องัคาร  ตะวนัออกเฉียงใต ้ အေရွ႕ေတာင္ /ʔə-shé-tàun/ 

พุธ  ใต ้   ေတာင ္  /tàun/ 

ราหู  ตะวนัตกเฉียงเหนือ အေနာက္ေျမာက္ /ʔə-nâuʔ-myâuʔ/ 

 พฤหสับดี ตะวนัตก  အေနာက္ /ʔə-nâuʔ/ 

ศุกร์  เหนือ   ေျမာက္  /myâuʔ/ 

เสาร์  ตะวนัตกเฉียงใต ้ အေနာက္ေတာင ္/ʔə-nâuʔ-tàun/ 
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ตารางที 57 ทิศทงั 8 และสตัวป์ระจาํดาวพระเคราะห์ของชาวพม่า (ต่อ) 

 วนั    สตัวป์ระจาํดาวพระเคราะห์     ภาษาพม่า คาํอ่าน 

อาทิตย ์  ครุฑ    ဂဠဳန္  /gə-lòŋ/ 

จนัทร์  เสือ    က်ား  /ca/ 

องัคาร  สิงห์   ျခေသၤ့  /chìn-ɵé/ 
พุธ  ชา้งมีงา   ဆင ္  /hsìn/ 

 ราหู  ชา้งไร้งา   ဟုိင္း  /hain/ 

พฤหสับดี หนู   ၾကြက္  /cwɛ́ʔ/ 
ศุกร์  หนูตะเภา   ပူး  /pu/ 

เสาร์  นาค    နဂါး  /nə-ga/ 

จากตารางในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า คาํว่า “ပူး” (/pu/) “หนูตะเภา” และ “က်ား” (/ca/) 

“เสือ” ปรากฏในคาํอธิบายทีว่า ပူး က်ားေန႔ကုိ ေရွာင္ေစလုိ ၊ ေခါင္းကုိ မရိတ္ႏွင့္ /pu   ca-né kò   shàun 

sè-lò   gaun kò   mə-yêiʔ hnîn/ หมายถึง วนัหนูตะเภา (วนัศุกร์) และวนัเสือ (จนัทร์) ให้หลีกเลียง

การโกนหวั  

Ms. Shun Lae Win  (ေဒၚရႊန္းလ့ဲ၀င္း /dɔ̀-shun-lɛ́-win/, สมัภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2558) 

กล่าวว่า สาเหตุทีชาวพม่าไม่นิยมตดัผมหรือโกนหัวในวนัศุกร์ เป็นเพราะวนัศุกร์เป็นวนัประสูติ

ของพระพุทธเจา้ ส่วนวนัจันทร์นันไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่นิยมตัดผมหรือโกนหัว ทังนี 

สามารถสงัเกตไดจ้ากร้านเสริมสวยหรือร้านสระผมในพม่าบางร้านทีมกัจะหยดุร้านในวนัจนัทร์ 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 185) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวนนีไวว้่า 

 “ေခါင္းမရိတ္ရာ ၊ တနလာၤနွင္ ့၊ ေသာၾကာထုိေန႔  ၊ ေရာဂါေတြ႔အံ့။” [၁၂၂၅-ခန္႔] ေလာကီ 
ညြန္႔။ ၅၇။  

/gaun mə-yêiʔ-yà   tə-nìn-là hnîn   ɵâuʔ-cà-thò-né   yɔ-gà twé-ʔân/ หมายถึง ไม่

โกนหวั ในวนัจนัทร์และวนัศุกร์ อาจจะพบกบัโรค 

“ပူး က်ားေန႔ကုိ ၊ ေရွာင္ေစလုိ ၊ ေခါင္းကုိ မရိတ္နွင့္။” [၁၂၉၆-ခန္႕] သုတသန္။ ၆၅။ 

/pu   ca-né kò   shàun sè-lò   gaun kò   mə-yêiʔ hnîn/ หมายถึง วนัหนูตะเภา วนั

เสือ ขอใหห้ลีกเลียงการโกนหวั 
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“ေမြးေန႔ေသာၾကာ ၊ တနလၤာ၊ ေကသာဆံျဖတ္ ၊ မျပဳအပ္။” [၁၃၃၆] ေလာကီစံု။ ၁၁။  

/mwe-né ɵâuʔ-cà   tə-nìn-là   kè-ɵà hsà pháʔ   mə-pyú-ʔáʔ/ หมายถึง อย่าโกนหัว

และตดัผมในวนัเกิดของตนเอง วนัศุกร์ และวนัทร์จนัทร์  

อนึง ในเรืองของความเชือเกียวกับผมนี จากการศึกษายงัพบสํานวน ကရင္သားေမြး 

ေခါင္းမေဆးႏွင့္ ၊ အိုးစည္တီး ျပီးေအာင္ေဆး /kə-yìn-ɵa mwe   gaun mə-hse-hnîn   ʔo-sì ti   byi ʔaun 

hse/ “ชาวกะเหรียงคลอด ไม่ให้สระผม ให้ตีกลองยาว แลว้จึงสระ” หมายถึง วนัทีไม่ควรสระผม 

คือ วนัจนัทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ และวนัพฤหัสบดี วนัทีควรสระผม คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนั

เสาร์ นอกจากนี วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 205) ไดก้ล่าวถึงความเชือเรืองผมของ

ชาวพม่าไวว้่า “ในส่วนของความเชือทีเกียวกบัผมนนั พม่ามีหลายเรือง เช่น หา้มผูห้ญิงสยายผมออก

นอกบา้นในเวลาคาํคืน, หากกินขา้วก่อนผูใ้หญ่ ผมจะหงอกเร็ว, การถอนผมหงอกยิงทาํให้มีผม

หงอกมากขึน” จากตวัอยา่งดงักล่าวนี พอจะสรุปไดว้่าชาวพม่าใหค้วามสาํคญักบัเรืองผมมาก เพราะ

นอกจากแสดงถึงความงามแลว้ ยงัสามารถแสดงลกัษณะของการเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้อีกดว้ย 

กล่าวคือ ในสาํนวนพม่ามีสาํนวนหนึงกล่าวว่า ေသွ်ာင္ေနာက္ ဆံံထံုးပါ /yàun nâuʔ   sə-doŋ pà/ ขา้ง

หลงัหย่าว สะโดง หมายถึง ตามธรรมเนียมของชาวพม่านัน เมือตอ้งแต่งงานออกเรือน ฝ่ายหญิง

ตอ้งออกเรือนไปอยูบ่า้นฝ่ายชาย คือ ผูห้ญิงตอ้งทาํหนา้ทีเป็นผูต้ามหรือทาํหนา้ทีเป็นชา้งเทา้หลงั 

 

ေယာက္်ားတုိ႔ဘုန္း လက္ရံုး ၊ မိန္းမတုိ႔ဘုန္း ဆံထုံး 
/yâuʔ-ca dó phoŋ   lɛ́ʔ-yoŋ   mein-má dó phoŋ   sə-doŋ/ 

บารมีของผูช้าย ตน้แขน บารมีของผูห้ญิง มวยผม 

หมายถึง อาํนาจบารมีของผูช้ายอยู่ทีตน้แขน ส่วนสง่าราศีของผูห้ญิงอยู่ที

มวยผม 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีกล่าวถึงความเชืออยา่งหนึงของชาวพม่า คือ เชือว่าหากผูห้ญิง

นอนหนุนตน้แขนขวาของผูช้ายจะทาํใหผู้ช้ายเสือมอาํนาจบารมี ความเชือนีปรากฏอยู่ในนิทานพืน

ถินของพม่าเรือง “เจา้หญิงมเหว่นูนและเจา้ชายหนนัด่า” (ရွင္ေမြ႕ႏြန္းႏွင့္မင္းနႏၵာ /shin-mwé nun hnîn 

min-nàn-dà/) เนือเรืองยอ่มีอยูว่่า  

มีเมือง 2 เมือง ชือ “ตนัลฺยิน” (သန္လ်င္ၿမိဳ႕ /ɵàn-lyìn-myó/) และ “หมินกะหล่าโด่ง” 
(မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ /mìn-gə-la-dòŋ-myó/) เมือง 2 เมืองนีถกูคนัดว้ยคลองสายหนึงชือ “งะโมเยย้” (ငမိုးရိပ္ 

ေခ်ာင္း /ŋə-mo-yêiʔ/) กษตัริยข์องทงัสองเมืองนีเป็นอริราชศตัรูกนั แต่พระราชบุตรและพระราชธิดา

ของทงัสองเมืองนีมีใจเสน่หาใหก้นั พระราชบุตรแห่งเมืองหมินกะหล่าโด่ง มีพระนามว่า “เจา้ชาย



250 

 

 

หนนัด่า” (မင္းနႏၵာ /min-nàn-dà/) ส่วนพระราชธิดาของเมืองตนัลฺยนิ มีพระนามว่า “เจา้หญิงมเหว่

นูน” (ရွင္ေမြ႕ႏြန္း /shin-mwé nun/) เจา้เมืองทงัสองไดส้ั งห้ามทงัสองพระองคไ์ม่ให้ติดต่อกนั โดย

กษตัริยเ์มืองหมินกะหล่าโด่งไดห้้ามคนเรือไม่ให้พายเรือไปส่งเจา้ชายหนั นด่าทีเมืองของเจา้หญิง 

มเหว่นูน แต่ดว้ยความช่วยเหลือของจระเขย้กัษ์ตวัหนึงทีอาศยัอยู่ในคลองงะโมเยย้ ทาํให้ทงัสอง

สามารถติดต่อกนัได ้ทุกคืนจระเขย้กัษต์วันีจะนาํเจา้ชายใส่ปาก แลว้รีบดาํนาํให้เร็วทีสุดเพือไปส่ง

เจา้ชายทีริมฝ่งเมืองตนัลฺยนิ จนอยูม่าวนัหนึง เจา้หญิงมเหว่นูนหลงเชือกลลวงของนางจระเขแ้ปลง

ซึงเป็นศตัรูกบัจระเขย้กัษที์คอยช่วยเหลือเจา้ชายหนนัด่าว่า “หากเจา้ชายรักเจา้หญิงจริง ตอ้งยอมให้

นางนอนหนุนแขนขา้งขวา” เจา้หญิงมเหว่นูนไม่ไดล่้วงรู้ถึงกลลวงนีจึงตรัสขอพระราชทานนอน

หนุนแขนขา้งขวาของเจา้ชายหนั นด่า ครังแรกเจา้ชายหนั นด่าไม่ทรงยินยอมเพราะทราบว่าการ

กระทาํเช่นนนัจะทาํใหพ้ระองคโ์ชคร้าย แต่เมือตอ้งการแสดงความรักทีมีต่อเจา้หญิงจึงยอมให้นาง

นอนหนุนแขนขวาในคืนนนั รุ่งเชา้วนัต่อมา เจา้ชายหนั นด่าให้จระเขย้กัษ์นาํตนกลบัเมืองเช่นเดิม 

แต่ดว้ยอาํนาจบารมีของเจา้ชายเสือมลง ทาํให้จระเขย้กัษ์ลืมไปว่าตนไดน้าํเจา้ชายหนั นด่าใส่ปาก

กลบัลงมายงัใตแ้ม่นาํดว้ย เจา้จระเขย้กัษ์จึงคงดาํผุดดาํว่ายอยู่ในคลองแห่งนันเป็นระยะเวลานาน 

เมือว่ายมาใกลถึ้งเมืองหมินกะหล่าโด่งจึงเห็นทหารจาํนวนมากออกตามหาเจา้ชายหนั นด่าทีริมตลิง 

เจา้จระเขย้กัษจึ์งระลึกขึนไดว้่า เจา้ชายหนนัด่าอาศยัอยูใ่นปากของตน แต่เมือคายออกมาปรากฏว่า 

เจา้ชายไม่มีลมหายใจเสียแลว้ เจา้จระเขย้กัษข์อพระราชทานอาญาโทษจากพระราชบิดาของเจา้ชาย

หนนัด่า แต่พระองคไ์ม่ถือโทษโกรธเคืองจระเขย้กัษเ์พราะเห็นว่าเป็นสตัวที์มีคุณธรรม ซาํยงัให้เจา้

จระเขย้กัษน์าํความไปกราบทูลเจา้หญิงมเหว่นูน เจา้หญิงไดฟั้งข่าวร้ายก็โศกเศร้าเสียใจจนถึงแก่

ความตาย เพราะรู้ว่าเหตุร้ายทีเกิดขึนนีเกิดจากตนเป็นตน้เหตุ ครันเมือทงัสองเมืองทาํการปลงพระ

ศพราชบุตรและราชธิดาของตน ปรากฏว่าควนัไฟทีปลงพระศพของเจา้ชายและเจา้หญิงนันพดัมา

บรรจบกนัเหนือแม่นาํงะโมเยย้ กษตัริยท์งัสองรวมทงัชาวเมืองต่างไดป้ระจกัษแ์ก่สายตาว่า คู่รักทงั

สองไดพ้บกนัแลว้ ต่างพากนัโศกเศร้าปนยนิดี เนือเรืองก็จบลงเพียงเท่านี 

จากนิทานเรืองนีจะเห็นไดว้่า สาเหตุสาํคญัทีทาํใหเ้จา้ชายหนนัด่าถึงแก่ความตายก็คือ 

การทีพระองคท์รงยนิยอมใหเ้จา้หญิงมเหว่นูนนอนหนุนแขนขวา สอดคลอ้งกบัสาํนวน ေယာက္်ား 

တို႔ဘုန္း လက္ရံုး ၊ မိန္းမတို႔ဘုန္း ဆံထံုး /yâuʔ-ca dó phoŋ   lɛ́ʔ-yoŋ   mein-má dó phoŋ   sə-doŋ/ ที

กล่าวว่า อาํนาจบารมีของผูช้ายอยูที่ตน้แขน ส่วนสง่าราศีของผูห้ญิงอยูที่มวยผม  

สาํหรับผูห้ญิงพม่านนัเป็นทีทราบดีว่า “เสน้ผม” มีความสาํคญัต่อผูห้ญิงพม่าเป็นอย่าง

มาก เพราะนอกจากจะช่วยเสริมเรืองความงามแลว้ ยงัสามารถช่วยให้ผูห้ญิงไดเ้สริมสร้างบารมี

ใหก้บัตวัเองไดด้ว้ยการทาํทานถวายผมกบัวดัหรือองค์พระเจดียต่์างๆ วิรัช นิยมธรรม และอรนุช 



251 

 

 

นิยมธรรม (2551: 205) ไดก้ล่าวถึงเรืองการทาํบุญดว้ยผมของหญิงสาวชาวพม่าไวว้่า “ผูห้ญิงพม่า

นิยมถวายผมแด่พระพุทธรูปและพระเจดียเ์พือกุศล แต่ทราบว่าผูห้ญิงมกัจะถวายผมเมือถึงคราว

เจ็บป่วย ดงัพบแขวนเป็นปอยผมไวใ้กล้ๆ  กบัองคพ์ระ บางคนทีบวชเป็นชีจะตดัผมถวายวดัโดยเก็บ

ไวใ้นตูก้ระจก ส่วนคนทีอยากมีผมสวยในภพหนา้นนั กลบัไม่นิยมเพียงถวายผมกบัองค์พระ แต่ยงั

ถวายไมก้วาดอีกดว้ย” ดงันนั สาํนวนนีจึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความเชือของชาวพม่าไดเ้ป็น

อยา่งดี 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 188) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวน ေယာက္်ားတို႔ဘုန္း 

လက္ရံုး ၊ မိန္းမတုိ႔ဘုန္း ဆံထုံး /yâuʔ-ca dó phoŋ   lɛ́ʔ-yoŋ   mein-má dó phoŋ   sə-doŋ/ ไวว้่า 

“ေယာက်ာ္းမွာလည္း ဘုန္း ၊ မိန္းမမွာလည္း ဆံထံုးဆိုေသာ စကားပံုတစ္ခုလည္းရွိေပ 

သည္။…ေယာက်ာ္းေကာင္း ျဖစ္လုိလွ်င္ ဘုန္းကုိ ေရးတယူ အေလးမူရမည္။” [၁၂၉၁] နီမာ။ ၇၃။ 

/yâuʔ-ca hmà lɛ   phoŋ   mein-má hmà lɛ   sə-doŋ hsò ɵɔ   zə-ga-pòŋ tə-khú lɛ 

shí pè ɵì   yâuʔ-ca kaun   phyíʔ lò hlyìn   phoŋ kò   ye-tə-yù   ʔə-le-mù yá mì/ หมายถึง มีสาํนวน

หนึงกล่าวไวว้่า บารมีของผูช้ายอยู่ทีตน้แขน บารมีของผูห้ญิงอยู่ทีมวยผม…ถา้อยากเป็นผูช้ายทีดี 

บารมีจึงเป็นสิงทีสาํคญั 

 

4.2.3.2 สํานวนไทยทีมีความหมายเกียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ

มนุษย์ 

จากการศึกษาพบสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัสิงทีมีคุณค่าทางจิตใจ สือให้

เห็นอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์ค่านิยมและความเชือของคนไทย มีดงัต่อไปนี 

 

เอาปูนหมายหวั 

หมายถึง ผกูอาฆาตไว,้ คาดโทษไว,้ เชือแน่ว่าจะเป็นไปตามทีคาดหมายไว,้ 

ประมาทหนา้ว่าไม่มีทางจะเอาดีได ้

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมาจากการทีชาวสวนผลไมใ้ชปู้นแดงป้ายทีขวัหรือหัวผลไมที้

ยงัไม่สุกเพือใหสุ้กเร็วขึน หรือเมือผลไมมี้ตาํหนิก็เอาปูนป้ายไวไ้ม่ใหร้อยเน่าขยาย (กุสุมา รักษมณี 

และคณะ, 2553: 355) แต่ในหนงัสือสาํนวนไทย ของ ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 687) ไดก้ล่าวถึงทีมา

ของสาํนวนนีไวว้่า “ประเพณีคลอดบุตรของไทยโบราณมีว่า ถา้เด็กคลอดออกมาตาย หมอตาํแย

หรือผูใ้หญ่จะเอาปูนหรือมินหมอ้แตม้ไว ้ทงันีเพือว่าถา้คลอดบุตรคนใหม่ มีปานแดงหรือปานดาํติด

ตวัมา ก็จะรู้ว่าบุตรทีตายนนัมาเกิดใหม่ แต่ตามทีเคยเห็นเด็กเกิดใหม่ ลางทีหมอตาํแยก็เอาปูนหรือ
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มินหมอ้แตม้หนา้ผากไว ้จะแตม้เพืออะไรไม่ทราบ จะเป็นเคลด็หรือจะเป็นลทัธิของหมอตาํแยก็ได ้

เพราะหมอตาํแยอาจจะมีลทัธิวิธีของตนแตกต่างกนัไป สาํนวน ‘เอาปูนหมายหวั’ เขา้ใจว่าจะมาจาก

ลทัธินี” 

สาํนวน “เอาปูนหมายหัว” นีไม่มีในสาํนวนพม่าแต่จากการสัมภาษณ์พบว่า มีความ

เชือบางประการของคนพม่าทีคลา้ยกนักบัคนไทย Mr. Nyan Lin (ေမာင္ဉာဏ္လင္း /màun-ñàn-lin/, 

สมัภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2558) กล่าวว่า “ตามความเชือของคนพม่า เชือว่าผูที้เกิดมาแลว้มีปานติด

ตวันนั เป็นผูที้เคยเกิดแลว้ในภพชาติใดภพชาติหนึง ย่าของเขาเคยเล่าว่า ครันเมือบิดาของนางตาย

ไป นางไดใ้ชมี้ดทาํสัญลกัษณ์ไวที้บริเวณหน้าทอ้งของบิดา ต่อมาเมือมารดาของ Mr. Nyan Lin 

(ေမာင္ဉာဏ္လင္း /màun-ñàn-lin/) คลอดเขา ปรากฏว่าเขามีปานดาํบริเวณหนา้ทอ้ง ยา่ของเขาจึงเชือ

ว่า หลานคนนีเป็นบิดาของตนกลบัชาติมาเกิด จึงรักและทะนุถนอมเขามาก” ในส่วนของความเชือ

นี จะเห็นไดว้่ามีความสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของขุนวิจิตรมาตรา (2541: 687) ทีไดก้ล่าวไว ้

จากคาํกล่าวในข้างต้น แมไ้ม่อาจสรุปไดว้่าบ่อเกิดสํานวนนีมาจากทีใดกนัแน่ แต่

ในปัจุบนั สาํนวนนีมกันาํมาใชใ้นความหมายทีไม่ดี เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกัใชเ้ปรียบเทียบเด็กใน

เชิงตาํหนิหรือดูหมิน เชือว่าเด็กคนนนัจะเป็นคนไม่ดี หรือไม่สามารถเอาดีอะไรได ้เช่น ในหนังสือ

สาํนวนไทย ของ กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 355) ไดย้กตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวน “เอาปูน

หมายหวั” ไวว้่า 

“ฉนัเอาปูนหมายหวัไวไ้ดเ้ลยว่า แกจะเอาตวัไม่รอด หากยงัขืนคบกบัพวกนักเลง

หวัไมพ้วกนนั”  

 

พระมาลยัมาโปรด 

หมายถึง ผูที้มาช่วยเหลือในยามทีกาํลงัตกทุกขไ์ดย้ากไดท้นัท่วงที 

สาํนวนนีเป็นสํานวนทีสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชือของคนไทยไดเ้ป็นอย่างดี 

เพราะสาํนวนนีไดมี้การกล่าวถึง “พระมาลยั” อนัเป็นความเชือของคนไทยทีมาจากคมัภีร์มาลยัสูตร  

ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 385) ไดก้ล่าวถึงมลูของสาํนวนนีไวว้่า “มลูของสาํนวนมาจาก

คมัภีร์มาลยัสูตร ทีมีเรืองพระมาลยัมหาเถระมีอิทธิฤทธิลงไปเมืองนรก ทาํลายเครืองลงโทษสัตว์

นรก เช่น ทุบหมอ้ทองแดงให้แตก สัตวน์รกได้เป็นสุขขึน มาลยัสูตรสมยัโบราณแต่งเป็นกลอน

สวด เรียกว่า “สวดมาลยั” เคยใชส้วดในพิธีแต่งงาน สวดใหคู้่บ่าวสาวฟัง” สาํนวนนีบา้งพบใชเ้ป็น 

“พระมาโปรด” 

สาํนวนพม่าไม่มีการกล่าวถึงพระมาลยั แต่สิงทีพบมกัเป็นการกล่าวถึงเทพนัต (နတ္ 

/náʔ/) ซึงเป็นวิญญาณศกัดิสิทธิของผูต้ายร้าย เป็นภูตผีทีมีฐานะกึงเทพกึงผี เป็นภูตผูเ้ป็นทีพึงของ
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ปุถุชนทวัไป โดยความเชือเรืองนัตนีเป็นความเชือทีฝังรากลึกอยู่ในสังคมของชาวพม่า แมว้่าใน

ภายหลงัสมยัพระเจา้อโนรธาไดน้าํพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเขา้มาสู่อาณาจกัร และมีการสลาย

อาํนาจนัตดว้ยการรวบรวมนัตทงัหลายมาไวที้องค์พระมหาเจดียช์เวดากอง (ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ 

/shwè-də-gòŋ zè-dì-dɔ ̀/) ใหท้าํหนา้ทีเป็นเพียงผูเ้ฝ้าพระเจดีย ์ทงัยงักาํหนดให้ทา้วสักกะหรือพระ

อินทร์ (ชาวพม่าเรียก ‘ตะจามิน’ သိၾကားမင္း /ɵə-ca-min/) เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานของเหล่า 

นตัทงัหลาย แต่ชาวพม่าก็ยงัคงเชือในอาํนาจแห่งนัตว่าสามารถดลบนัดาลทงัความโชคดีและโชค

ร้ายมาสู่ตนได ้ในขณะทีเมือมีการกล่าวถึงพระพุทธศาสนามกัจะเป็นการกล่าวถึงพระพุทธเจา้ ในแง่

ของความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะของพระองค์ เช่น ၾကိဳးစားက ဘုရားျဖစ္ /co-za ká  phə-ya 

phyíʔ/ “เพียรพยายาม เป็นพระพุทธเจา้” หมายถึง ถา้มีความขยนัหมนัเพียร แมแ้ต่พระพุทธเจา้ก็

สามารถเป็นได ้

ส่วนสาํนวนพม่าทีกล่าวถึงนัตทีพบมีสาํนวน သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ /ɵù-tɔ̀-

kaun   náʔ-kaun má/ “คนดี ผี/เทพนัตดีคาํจุน” หมายถึง คนทาํดีมกัไม่มีภยั, คนทาํดีเทวดาย่อม

คุม้ครอง, လူၾကမ္းလွ်င္ နတ္ၾကမ္းမခံႏိုင္ /lù-can hlyìn   náʔ-can mə-kàn hnàin/ “ถา้คนเลว นัตเลวก็

ยอมแพ”้ หมายถึง คนทีมีนิสยัชวัชา้มาก นตัเลวก็ยอมรามือ ไม่ทาํอนัตราย,  လူမင္းဘုန္းၾကီး နတ္မင္း 

မေနႏိုင္ /lù-min phoŋ-ci   náʔ min mə-nè nàin/ “คนมีบารมีมาก นตัไม่สามารถอยู่ดว้ยได”้ หมายถึง 

คนทีมีอาํนาจบารมีมาก นตัก็ไม่สามารถดูแลได ้(สมยัก่อนกษตัริยมี์อาํนาจมากกว่านตั) เป็นตน้ 

ทงันี การทีสาํนวนพม่าไม่มีสาํนวนทีกล่าวถึงพระมาลยันนั ไม่ไดห้มายความว่า สงัคม

พม่าจะไม่มีความเชือเรืองคมัภีร์มาลยัสูตร จากการทีผูว้ิจยัไดไ้ปพิพิธภณัฑสถานของเมืองย่างกุง้ 

(The National Museum: Yangon) พบว่ามีใบลานทีเขียนเรืองราวทางพระพุทธศาสนา รวมทงัคมัภีร์

มาลยัสูตรเก็บรักษาไวที้นนัดว้ย 

หนงัสือสาํนวนไทย ของ ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 385) ไดก้ล่าวถึงสาํนวน “พระมาลยั

มาโปรด” โดยการยกตวัอยา่งสาํนวนนีจากนิราศหนองคาย เรืองพระยามหินทรศกัดิธาํรงยกทพัไป

ปราบฮ่อเมือพ.ศ. 2418 ขณะตงักองทพัอยูที่หนองคาย มีทอ้งตราไปถึงฉบบัหนึง ความว่า 

“เหล่าไพร่พลกองทพัมาคบัคงั อยากจะฟังทอ้งตราหนา้สลอน 

เหมือนสตัวน์รกหมกไหมใ้นไฟฟอน ทีรนร้อนเหลือกาํลงัประทงัทน 

เหมือนเห็นพระมาลยัเสร็จเสด็จมา  ปรารถนาจะใหโ้ปรดประโยชน์ผล 

สตัวน์รกวิงแซ่มาแจจน   เหมือนไพร่พลกองทพัทีคบัใจ”  

ส่วนในหนงัสือสาํนวนไทย ของ กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 355) ไดย้กตวัอย่าง

วิธีการใชส้าํนวนนีไวว้่า 
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“เดือนนีหมดเงินค่ากิจกรรมไปเยอะ สินเดือนเหมือนจะสินใจ กลบัถึงบา้นพบ

พีสาวมาเยยีมเหมือนเห็นพระมาลยัมาโปรด” 

 

ปลาํผลุีก ปลุกผนีงั 

หมายถึง พยายามทาํให้มีเรืองราวขึนมา, พยายามทาํเรืองทีจบให้กลบัเป็น

เรืองขึนมาใหม่ 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมาจากความเชือของคนสมยัก่อนว่าอาจใชเ้วทมนตร์ปลุกคน

ตายขึนมาเพือใชใ้ห้ทาํการอย่างใดอย่างหนึงได ้(กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2553: 184) สาํนวนนี 

ผูว้ิจยัคิดว่าควรนาํมากล่าวไวใ้นหัวขอ้นี เพราะเมือพิจารณาถึงมูลเหตุของสํานวนแลว้ก็สามารถ

แสดงใหเ้ห็นถึงความเชือของคนไทยไดป้ระการหนึง คือ ความเชือเรืองไสยศาสตร์และเวทมนตร์ 

ซึงเป็นความเชือของคนไทยตงัแต่ในอดีต เช่น ในการทาํศึกสงคราม หากผูท้าํศึกมีเวทมนตร์คาถาก็

ยอ่มทีจะไดรั้บชยัชนะเหนือคู่ต่อสูไ้ดง่้ายกว่าผูที้รบดว้ยมือเปล่า ไม่มีคาถาอาคม สาํนวนนีพบใชใ้น

วรรณคดีของไทย คือ “ขุนชา้งขุนแผน” กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 184) ไดย้กตวัอยา่งสาํนวน 

“ปลาํผลุีก ปลุกผนีงั” ในตอนทีขุนแผนปลุกกุมารทอง ความว่า 

“ขุนแผนไม่สะทกสะทา้นอ่านมนตร์ปลุก ผลีกูผดุลุกขึนพดูจอ้ 

ขุนแผนเตน้แล่นโผนโจนขีคอ   กุมารทองช่วยพ่อใหพ้น้ภยั 

กุมารทองโลดปึงทะลึงปร๋อ   พาพ่อออกตามรูดาลได ้

พวกหมืนหาญไม่เห็นตวัขา้มหวัไป  ดว้ยฤทธิไกรไสยเวทวิชาการ” 

สาํนวนพม่าแมไ้ม่มีการกล่าวถึงคาถาอาคมและไสยศาสตร์ แต่หากกล่าวถึงความเชือ

ดา้นเวทมนตร์คาถาแลว้ก็คงตอ้งกล่าวถึงการสักของคนพม่า เพราะในสมยัก่อนผูช้ายชาวพม่ามกั

นิยมสกัลาย โดยจะสกัตงัแต่ทีเอวลงมาจนถึงหวัเข่า 

วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 206) ไดก้ล่าวถึงการสกัของคนพม่าไวว้่า 

“…ขอ้เขียนทีตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์จองตาตะดีงส่า ในปีค.ศ. 1940 กล่าวไวว้่า การสกัลายของพม่า

พบในสมยัพระเจา้โพด่อพญา (ค.ศ. 1143-1181) วิธีสักลายนิยมสักจากเอวจนถึงหัวเข่า ส่วนเหตุที

ชาวพม่านิยมสกัลายกนันนั เป็นเพราะในสมยัก่อน เวลาทาํนาหรือออกรบ ผูช้ายมกัจะตอ้งนุ่งผา้ถก

เขมร ลายสกัจึงถือเป็นเครืองแสดงความเป็นลกูผูช้ายและถือว่าผูมี้ลายสกัเป็นผูที้มีความอดทนและ

กลา้หาญ...ในการสกัลายนนั นอกจากสักทีเอวจนถึงเข่าแลว้ ผูช้ายพม่ายงันิยมสักบนร่างกายส่วน

อืนอีก เช่น ทีตน้คอ ไหล่ ทา้ยทอย บางคนสกัไวต้ามจุดสาํคญัทวัตวั เริมจากหัวจรดเทา้ ดว้ยเชือว่า

เป็นการป้องกันอนัตราย ทังยงัอยู่ยงคงกระพันและมีอาํนาจจิต แบบทีพม่าเรียกว่า กายสิทธิ 
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(ကာယသိဒၶိ /kà-yà-ɵíʔ-dí/) และปิยสิทธิ (ပီယသိဒၶိ /pì-yá-ɵíʔ-dí/) นั นคือ สามารถทนไม ้(တုတ္ျပီး 

/dôuʔ-phyi/) ทนดาบ (ဓားျပီး /da-phyi/) และทนโรค (ေရာဂါျပီး /yɔ-gà-phyi/) ได ้ถา้หากสักทีบริเวณ

ปาก เชือว่าจะช่วยป้องกันพิษทีอาจติดมากับอาหารได้ด้วย และหากสักเป็นรูปแมวจะมีความ

คล่องแคล่วว่องไว เป็นตน้” 

 

เรือนสามนาํสี 

หมายถึง คติโบราณทีใช้สอนแม่บา้นแม่เรือน (เรือนสาม ไดแ้ก่ เรือนพกั

อาศยั เรือนชะตา และเรือนผม ส่วนนาํสี ไดแ้ก่ นาํใช ้นาํอบ นาํเตา้ปูน และนาํใจ) 

 สาํนวนนีเป็นสาํนวนโบราณทีใชส้อนแม่บา้นแม่เรือน ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 58-

59) กล่าวว่า “มีคติโบราณทีใชส้อนแม่บา้นแม่เรือนอยู่บทหนึงว่า เรือนสามนาํสี มีคาํถามว่า เรือน

สามนาํสี ไดแ้ก่อะไรบา้ง คาํตอบทีไดม้กัไม่ตรงกนั กวีโบราณไดแ้ต่งเป็นโคลงสีสุภาพไวว้่า 

เรือนเหยา้ตนนนัอยู ่ อยา่หมอง 

เรือนชะตาแผน่ทอง  วาดไว ้

เรือนผมอยา่ยุง่หยอง  หวีหยง่ ไวน้า 

สามประการนีไซร้  หมนัสูส้งวนนาม 

นาํใชใ้ส่ตุ่มตงั  เต็มดี 

นาํอบอ่าอินทรีย ์   อยา่ผร้อง 

นาํปูนใส่เตา้มี   อยา่ขาด 

นาํจิตอยา่ใหข้อ้ง   ขดันาํใจใคร 

ถา้เชือดงัทีกวีโบราณกล่าวไวใ้นโคลงสีสุภาพ ‘เรือนสาม’ ไดแ้ก่ เรือนพกัอาศยั เรือน

ชะตา และเรือนผม ส่วน ‘นาํสี’ ไดแ้ก่ นาํใช ้นาํอบ นาํเตา้ปูน และนาํใจ 

อยา่งไรก็ตาม มีผูใ้หค้าํอธิบายต่างออกไป เช่น ในเรือน 3 เรือนชะตา บางคนก็เปลียน 

เป็น เรือนใจ ส่วนนาํ 4 บางคนก็เปลียน นาํอบ เป็น นาํคาํ หรือ นาํมือ” 

จากตวัอยา่งในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า แมย้งัไม่เป็นทีแน่ชดัว่าสาํนวน “เรือนสามนาํสี” นี 

มีอะไรบา้ง แต่ก็พอจะเห็นไดว้่า สงัคมไดก้าํหนดบทบาทหนา้ทีของผูห้ญิงไวอ้ย่างไร ประการแรก 

คือ เรืองความสวยความงาม ผูห้ญิงไทยตอ้งดูแลตงัแต่เสือผา้หนา้ผมเพราะเป็นสิงสาํคญั โดยเฉพาะ 

“เรือนผม” ทีสามารถแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ตนเองได ้เพราะหญิงใดทีมีผมสวยเป็นเงา

งาม ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าหมนัใชห้วีสางผม และใชน้าํมนัชโลมผมให้ดูเงางามอยู่เสมอ ส่วน “เรือน

กาย” นนัก็มีการใชน้าํอบประทินผวิใหห้อมอยูเ่สมอ หากหญิงใดดูแลตนเองไดเ้ช่นนีก็ย่อมสามารถ
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ดูแลบุตรและสามีได ้ประการทีสอง คือ งานบา้นงานเรือน ผูห้ญิงมกัถกูกาํหนดบทบาทใหดู้แลเรือง

งานบา้นไม่ใหข้าดตกบกพร่อง ทงัเรืองของอาหารการกิน การบริหารค่าใชจ่้ายในครัวเรือน รวมถึง

การดูแลบา้นช่องใหส้ะอาดสะอา้นอยูเ่สมอ ดงันนั คาํว่า “เรือนเหยา้” “นาํใช”้ และ “นาํปูน” นี หาก

คอยดูแลใหส้ะอาด และคอยเติมใหเ้ต็มภาชนะอยูเ่สมอก็พอจะอนุมานไดว้่า หญิงผูน้นัมีความเอาใจ

ใส่ ทาํหนา้ทีของตนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ประการสุดทา้ย คือ ความสามารถและจิตใจ จากโคลงสีสุภาพ

ขา้งตน้มีคาํว่า “เรือนชะตา” ในทีนีผูว้ิจยัมองว่า เรือนชะตา คือ การทาํนายของคนสมยัก่อน เพราะ

ความสามารถหนึงของหญิงไทยสมยัก่อน คือ มีความรู้ดา้นโหราศาสตร์และการทาํนายฝันใหแ้ก่ผูที้

เป็นสามี ดงันนั หากสามีมีเรืองคบัขอ้งหมองใจอนัใด หญิงทีเป็นภรรยาก็ตอ้งทาํนาย เพือให้ระวงั

ภัยอันตรายทังปวง บางครังก็เป็นการปลอบใจ และให้ก ําลังใจสามีจากวาทศิลป์ทีตนมีอยู ่

นอกจากนี สิงทีสาํคญัทีสุดทีผูห้ญิงควรมีก็คือ “นาํใจ” รู้จกัเอือเฟือเผอืแผต่่อผูอื้น ทาํใหผู้อื้นรักใคร่

เอน็ดู และส่งเสริมบารมีตนไม่ใหล้าํบากในภายภาคหนา้ 

 

 จากการศึกษาสํานวนพม่าและสํานวนไทยทีมีความหมายเกียวกับจิตใจ อารมณ์ 

ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์จะเห็นไดว้่า สาํนวนของคนทงัสองชนชาติ สามารถแสดงให้เห็นถึงสิง

ทีมีคุณค่าทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมและความเชือของผูค้นในแต่ละสังคม 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ ความเชือทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา เช่น ความเชือเรืองการทาํบุญทาํทาน

ดว้ยนาํ ความเชือเรืองพระมาลยัในคมัภีร์มาลยัสูตร ความเชือเรืองชาติภพ แสดงให้เห็นว่าทงัชาว

พม่าและชาวไทยมีความนับถือในพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น นอกจากนี ยงัมีความเชือเรือง

วนัทีสมพงศแ์ละไม่สมพงศก์นั ความเชือเรืองวนัทีควรหรือไม่ควรตดัผมโกนหวั ความเชือเรืองไสย

ศาสตร์ ความเชือเหล่านีลว้นปรากฏอยูใ่นสงัคมและถ่ายทอดสู่ลกูหลานผา่นภาษา นนัคือ “สาํนวน” 

ของคนทงัสองชนชาติ  

 

4.2.4 สํานวนพม่ากบัสํานวนไทยทีมคีวามหมายเกยีวกบัความสัมพนัธ์ของบุคคล 

4.2.4.1 สํานวนพม่าทีมคีวามหมายเกยีวกบัความสัมพนัธ์ของบุคคล 

สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัความสมัพนัธข์องบุคคล หมายถึง สาํนวนทีมีความ 

หมายเกียวกบัความสมัพนัธข์องบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธใ์นระดบัครอบครัว ความสัมพนัธ์

ตามตาํแหน่งหนา้ที ความสามารถ หรือความสมัพนัธต์ามการเมืองการปกครอง 

จากการศึกษาพบสาํนวนพม่าทีมีความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์ของบุคคลซึงมี

ความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนักบัสาํนวนไทย ดงัต่อไปนี 
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ၾကီးလွ်င္မွီ ၊ ငယ္လွ်င္ခ်ီ 
/ci hlyìn hmì   ŋɛ̀ hlyìn chì/ 

ถา้โตพึงพา ถา้เด็กอุม้ชู 

หมายถึง หากแต่งงานกบัคนทีอายุมากกว่าตนก็จะเป็นทีพึงพาได ้แต่หาก

แต่งงานกบัคนทีมีอายนุอ้ยกว่าตนก็จะตอ้งคอยทะนุถนอมดูแล 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลในระดบัครอบครัวที

เป็นสามีภรรยากนั เพราะชาวพม่าเชือว่า หากตอ้งแต่งงานอยูกิ่นกบัคนทีมีอายนุอ้ยกว่าตนแลว้ก็ตอ้ง

คอยประคบประหงม ดูแลเป็นอยา่งดี ในทางตรงกนัขา้ม หากไดแ้ต่งงานกบัผูที้มีอายุมากกว่าตนก็

เปรียบเสมือนมีทีพึงพา คอยช่วยเหลือไดย้ามมีปัญหา 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัผูช้ายพม่ายงัมีค่านิยมแต่งงานกบัผูห้ญิงทีมีอายุน้อยกว่า ทงันี

อาจเป็นเพราะผูห้ญิงทีมีอายนุอ้ยกว่ามกัเป็นคนช่างเอาใจ เชือฟังสามี และอยู่ในโอวาทเสมอ ส่วน

หญิงสาวชาวพม่าก็นิยมแต่งงานกบัผูช้ายทีมีอายมุากกวา่ เพราะสามารถดูแลตนไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทงั

ยงัเป็นผูน้าํครอบครัวและช่วยแกปั้ญหาไดดี้เมือมีปัญหาเกิดขึน แต่ในอดีตเป็นทีน่าสนใจว่า หญิง

สาวพม่าอาจมีค่านิยมแต่งงานกบัผูช้ายทีมีอายุน้อยกว่าตน วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม 

(2551: 250) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนีว่า “ทีน่าสนใจ ผูห้ญิงพม่าน่าจะเคยมีค่านิยมเลือกผูช้ายทีมีอายุ

อ่อนกว่า เพราะดูแปลกทีภรรยาอาจเรียกสามีว่า ‘หม่อง’ (ေမာင ္/màun/) แปลว่า ‘นอ้งชาย’ ไดด้ว้ย”  

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 18) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวน ၾကီးလွ်င္မွီ ၊ ငယ္ 

လွ်င္ခ်ီ /ci hlyìn hmì   ŋɛ̀ hlyìn chì/ ไวว้่า  

“ထုိ႔ျပင္ ေရွးလူတုိ႔စကားမ်ားကလည္း ရွိေပတယ္။ ႀကီးလွ်င္လည္းမွီရမွ ၊ ငယ္လွ်င္လည္းခ်ီ 

ရမွတ့ဲ ၊ သုိ႔လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ယူမယ္ဆုိ ယူသင့္ပါေပတယ္။” [၁၂၆၈] ေနာ၊ ပ။ ၄၄။ 
/thó-pyìn   she-lù dó zə-ga mya kə-lɛ   shí pè dɛ̀   ci hlyìn lɛ hmì yá hmá   ŋɛ̀ 

hlyìn lɛ chì yá hmá dɛ́   ɵó-lò ʔə-caun câun   yù-mɛ̀ hsò   yù ɵîn bà pè dɛ̀/ หมายถึง …ดงันันจึงมี

คาํกล่าวของคนโบราณว่า “ถา้แก่ก็ไดพึ้งพา ถา้เด็กก็ตอ้งอุม้ชู” คาํกล่าวนีควรจดจาํเอาไว ้  

 

သားကုိသခင ္၊ လင္ကုိဘုရား 

/ɵa kò ɵə-khìn   lìn kò phə-ya/ 

ลกูชายคือเจา้นาย ผวัคือพระ 

หมายถึง สาํหรับผูห้ญิงชาวพม่าแลว้ ลูกชายเปรียบเสมือนเจา้นายทีตอ้งให้

ความสาํคญัอยูเ่สมอ ส่วนสามีก็เปรียบเสมือนพระในบา้นทีตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือ  



258 

 

 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนพม่าทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลในระดบัครอบ 

ครัว เป็นสํานวนทีกล่าวถึงความสาํคัญของลูกชายและสามี ในสังคมพม่ายงัให้ความสําคญักับ

ผูห้ญิงนอ้ยกว่าผูช้าย เพราะในครอบครัวของชาวพม่า ผูที้มีบทบาทและมีความสาํคญัทีสุดคือ “พ่อ” 

แต่หากครอบครัวใดมีลกูสาว และแต่งงานออกเรือนไปแลว้ ผูที้มีอาํนาจสูงสุดในบา้นจะกลายเป็น 

“สามี” เพราะสามีมีหนา้ทีเป็นหวัหนา้ครอบครัว ตอ้งคอยจุนเจือครอบครัวและปกป้องดูแลทุกคน

ภายในบา้น ภรรยาชาวพม่าจึงใหค้วามเคารพสามีมาก อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553: 59-60) กล่าวว่า 

“ในครอบครัวของพม่า…ภรรยาจะให้ความเคารพสามีมาก ถือว่าสามีเป็น “เอ่ยอูนัต” (အိမ္ဦးနတ္ 

/ʔèin-ʔu-náʔ/) หรือ “เทวดาผูป้กปักรักษาบา้น” ภรรยาและลูกๆ ในบา้นตอ้งให้เกียรติสามีหรือพ่อ

โดยการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น เชือฟัง ไม่โตเ้ถียง เมือรับประทานอาหารตอ้งให้สามีหรือ

พ่อรับประทานอาหารก่อน เรียก “อชูะ” (ဦးခ် /ʔu-chá/) หมายถึง การตกัชินเนือส่วนทีดีทีสุด อร่อย

ทีสุดให”้ ในปัจจุบนัพบว่า ลกัษณะครอบครัวของชาวพม่าก็ยงัปฏิบติัเช่นนีอยู่ โดยผูห้ญิงชาวพม่า

จะให้ความเคารพสามีมาก เพราะถือว่าชีวิตจะดีจะชั วก็ขึนอยู่กบัสามี ดงันันในสาํนวนพม่าจึงมี

สาํนวนกล่าวไวว้่า မေကာင္းလည္းခံ ၊ ေကာင္းလည္းစံ /mə-kaun lɛ khàn   kaun lɛ sàn/ “ไม่ดีตอ้ง

รองรับ ดีก็ไดเ้สวยสุข” หมายถึง ถา้เลือกคู่ครองไม่ดี ตนก็ไดรั้บผลเสีย แต่หากเลือกคู่ครองทีดี ตนก็

ไดรั้บความสุขสบาย 

ในส่วนของลกูชายนนั สาํหรับผูห้ญิงชาวพม่าแลว้ นอกจากสามี “ลกู” ก็เป็นสิงทีมีค่า

ทีสุด หากครอบครัวใดมีลูกชายเป็นลูกคนแรกก็จะรักยิงกว่าแกว้ตาดวงใจ พ่อแม่มกัจะเลียงดูลูก

เป็นอยา่งดี นอกจากสาํนวนทีกล่าวว่า သားကိုသခင္ /ɵa kò ɵə-khìn/ “ลูกชายคือเจา้นาย” แลว้ยงัมี

สาํนวนทีกล่าวถึงความสาํคญัของลกูชายดว้ย เช่น သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့ 

/ɵa kaun tə-yâuʔ   câuʔ kaun tə-sé/ “ลูกชายดีหนึงคน อญัมณีดีหนึงเม็ด” หมายถึง หากมีลูกชายดี

เพียงหนึงคนก็เปรียบเสมือนมีอญัมณีทีมีค่าสูงหนึงเม็ด, သားဆိုး အေမတေပေပ /ɵa hso  ʔə-mè tə-

pè-pè/ “ลกูชายเกเร แม่เดือดร้อนใจ” หมายถึง ลกูชายเกเร ผูเ้ป็นแม่ยอ่มเดือดร้อนใจ ฯลฯ จะเห็นได้

ว่าสาํนวนเหล่านีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตจริงของผูห้ญิงชาวพม่า 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 136) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวน သားကုိသခင ္၊ လင ္

ကုိဘုရား /ɵa kò ɵə-khìn   lìn kò bə-ya/ ไวว้่า 

“မိန္းမတုိ႔သည္ မိမိဧ။္အရွင္သခင္ လင္ကို ဘုရားတစ္ဆူဂူတစ္လံုးကဲ့သို႔ ထင္မွတ္လ်က္ 

…၊” [၁၂၉၅-ခန္႔] လြယ္အိတ္။ ၃၁၄။ 
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/mein-má dó ɵì   mí-mí ʔí ʔə-shìn ɵə-khìn   lìn kò   phə-ya tə-hsù gù tə-loŋ kɛ́ 

ɵó   thìn hmáʔ lyɛ́ʔ/ หมายถึง ผูห้ญิงทงัหลายเปรียบสามีเหมือนเจา้นายของตน เพราะสามี

เปรียบเสมือนพระหนึงองค ์คูหาหนึงหลงั ตอ้งจดจาํไว…้  

 

ျမန္မာအစ တေကာင္းက 

/myàn-mà ʔə-sá   də-kaun ká/ 

เริมแรกของพม่า เมืองตะกอง 

หมายถึง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เริมตน้ ณ เมืองตะกอง 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธต์ามการเมืองการปกครอง แมว้่า

สาํนวนนีจะไม่ไดก้ล่าวถึงตวับุคคลโดยตรง แต่สาํนวนนีก็สามารถอธิบายใหเ้ห็นประวติัศาสตร์ชาติ

ของชาวพม่าทีสมัพนัธก์บับุคคลหลายชาติพนัธุไ์ด ้วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 10) 

กล่าวว่า “ตามความเชือทีสืบทอดกนัมาของพม่า กล่าวว่า กษตัริยพ์ม่าสืบเชือสายมาแต่ศากยวงศ ์

และเชือว่าเมืองแห่งแรกของชนเผา่พม่าในแผ่นดินเมียนมาร์ เริม ณ เมือง ตะกอง (တေကာင္း /də-

kaun/) ดงัคาํกล่าวว่า ျမန္မာအစ တေကာင္းက /myàn-mà ʔə-sá   də-kaun ká/ แปลว่า “จุดเริมของ

เมียนมาร์ มาแต่ตะกอง” อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการ อาทิ ศาสตราจารยล์ชู (G.H. Luce) สนันิษฐานว่า 

ชนเผา่พม่าน่าจะเริมรกราก ณ พืนทีเจา้กแ์ซ ซึงอยูต่อนล่างเมืองมณัฑะเลย ์จึงอาจกล่าวขดักบัความ

เชือเดิมของพม่า เป็นว่า ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က /myàn-mà ʔə-sá   câuʔ-hsɛ ká/ ความว่า “จุดเริม

ของเมียนมาร์ อยูที่เจา้กแ์ซ” เป็นไปไดว้่าคนเชือสายพม่าคงเริมตงัหลกัแหล่งอยูท่างตอนกลางของ

ประเทศตามแถบลุ่มแม่นาํอิรวดี แลว้จึงค่อยๆ แพร่กระจายไปสู่ดินแดนรอบนอก โดยเฉพาะทาง

ตอนใตแ้ละทางตะวนัตกเฉียงใต ้และจากหลกัฐานทางภาษา พออนุมานไดว้่า บรรพบุรุษของพม่ามี

หลกัแหล่งดงัเดิมอยูแ่ถบตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ซึงเป็นบริเวณทียงัคงมีพวกโลโลหรือพวกยี (Yi) 

กลุ่มชนร่วมเชือสายกับพม่าอาศัยอยู่ จากนันชาวพม่าจึงอพยพไปทางตะวันตก แล้วค่อยๆ 

เคลือนยา้ยลงมาตามลุ่มแม่นาํอิรวดี และรวมตวักนัจนเป็นปึกแผ่น โดยสร้างเมืองพุกามขึนทีริมฝัง

ตะวนัออกของแม่นาํอิรวดีตอนกลาง ประวติัศาสตร์พม่าไดเ้ริมปรากฏเป็นหลกัฐานชดัเจน ณ ทีแห่ง

นี เมือราวตน้คริสตศ์ตวรรษที 11 เป็นตน้มา อย่างไรก็ตาม เชือว่าอารยธรรมพม่าเจริญมาดว้ยการ

หลอมรวมมรดกจากชนหลายเผา่พนัธุ ์ศาสตราจารยล์ูช (1985) กล่าวว่า ชนชาติฉิน แตะ และกนัตู 

ถือเป็นสหายของชนชาติพม่า มอญมอบอารยธรรมดา้นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและตวัอกัษร พยู

ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ปะหล่องกับละวา้แถบเจ้าก์แซและมีงบู รวมถึง

กะเหรียงใหค้วามรู้แก่พม่าในดา้นชลประทานและการทาํนา และพม่าสืบศาสนาพุทธและพราหมณ์

จากอินเดีย ดงันนั พม่าจึงเป็นดุจรูปธรรมของร่องรอยความหลากหลายทางอารยธรรมจากชนหลาย
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เผ่าพนัธุ์” จึงอาจกล่าวไดว้่า สาํนวน ျမန္မာအစ တေကာင္းက /myàn-mà ʔə-sá   də-kaun ká/ เป็น

สาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นถึงความเชือเรืองการวางรากฐานของชนชาติพม่า แมว้่าจะเป็นทีถกเถียงของ

นักวิชาการว่าแทจ้ริงแลว้ชนชาติพม่าเริมตน้มาจากทีใดกนัแน่ แต่การนาํความเชือนีมาสร้างเป็น

สาํนวน ถือว่าเป็นวิธีการอนัชาญฉลาด เพราะเมือเอ่ยถึงสาํนวนนี ชาวพม่ารุ่นหลงัจะทราบไดว้่า 
တေကာင္း /də-kaun/ ‘ตะกอง’ เป็นเมืองแหล่งประวติัศาสตร์ เป็นหลกัฐานสาํคญัทียืนยนัความมี

อารยธรรมของชาวพม่ามาตงัแต่โบราณกาล 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 184) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“ျမန္မာအစ တေကာင္းကဟု ေျပာဆိုၾကျခင္းမွာ မွန္နန္းမဟာရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီးအရ… 

အဘိရာဇာမည္ေသာ သက်သာကီ၀င္မင္းသည္…တေကာင္းျပည္ၾကီးကုိ တည္ေထာင္စံေနေတာ္မူ၏ဟု…၊” 

[၁၃၂၃] ပုဂံေဟာ။ ၃၉။ 

/myàn-mà ʔə-sá   də-kaun ká hú   pyɔ-hsò cá chin hmà   hmàn-nan-mə-hà-zá-

wìn-dɔ̀-ci   ʔə-yá…ʔə-bí-yà-zà mì ɵɔ   ɵə-cá-ɵà-kì-wìn-min ɵì…tə-kaun-pyì-ci kò   tì-thàun-sàn-

nè-dɔ̀-mù ʔí hú…/ หมายถึง ในพระราชพงศาวดารฉบบัหอแกว้กล่าวว่า เริมแรกของพม่า คือ เมือง

ตะกอง…อภิราชาศากยวงศข์องกษตัริย…์สร้างประเทศเรียกว่า เมืองตะกอง   

  

အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး 

/ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-le/ 

อิฐ อดัแน่น โด่งดงั ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย ์

หมายถึง กษัตริยมิ์นดง ไดส้ร้างเมืองมณัฑะเลยเ์ป็นราชธานี ในปีศกัราช 

1221 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 297) ไดอ้ธิบายความหมายของสาํนวนนีไวว้่า 

“မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးသည္ သကၠရာဇ ္၁၂၂၁–ခုႏွစ္၌ မႏၱေလးရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ 

ႀကီးကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။” (အုတ္=၁ ၊ က်စ္=၂ ၊ ေက်ာ္=၂ ၊ ေအး=၁။) 

/min-doŋ-min-tə-ya-ci ɵì   ɵɛ́ʔ-kə-ríʔ   1221 (tə-thàu nə-yà nə-zɛ̀ tíʔ)–khú-hníʔ 

nâiʔ   màn-də-le yə-də-nà-pòŋ  nè-pyì-dɔ̀-ci kò   tì-thàun khɛ́ ɵì/ (အုတ္ /ʔôuʔ/=၁[1] ၊ က်စ္ /cíʔ/=၂ 
[2] ၊ ေက်ာ္ /cɔ̀/=၂[2] ၊ ေအး /ʔe/=၁[1]) หมายถึง กษตัริยมิ์นดง ไดส้ร้างเมืองมณัฑะเลยรั์ตนาภูมิ

เป็นราชธานี ในปีศกัราช 1221  
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สํานวนนีเป็นสํานวนทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ตามการเมืองการปกครอง

เช่นเดียวกบัสาํนวน ျမန္မာအစ တေကာင္းက /myàn-mà ʔə-sá   də-kaun ká/ “เริมแรกของพม่า เมือง

ตะกอง” แต่แตกต่างกนัทีสาํนวนนีมีการกล่าวถึงพระนามกษตัริยที์สร้างเมืองมณัฑะเลย ์คือ กษตัริย ์

มินดง (မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး /min-doŋ-min-tə-ya-ci/) แสดงให้เห็นว่า ประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์มีการปกครองแบบระบอบกษตัริยม์าเป็นเวลาชา้นาน หน้าทีของกษตัริยน์อกจาก

จะบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขแก่ประชาราษฎร์แลว้ ยงัตอ้งสร้างอาณาจกัรให้รุ่งเรืองสืบไป ทงันี พระเจา้    

มินดงไดส้ร้างเมืองมณัฑะเลยขึ์นในปีศกัราช 1221 และสถาปนาใหเ้มืองมณัฑะเลยเ์ป็นราชธานีสืบ

มาจนสินยคุราชวงศข์องพม่า 

หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo zə-ga/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 297) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวนนีไวว้่า 

“သကၠရာဇ ္၁၂၂၁-ခုႏွစ္ (အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး)၌ မႏၱေလးရတနာပံုေနျပည္ 

ေတာ္ၾကီးကို တည္ေထာင္ဖန္ဆင္းေသာအခါ . . . အုတ္ျမစ္ခ်၍ တည္ေဆာက္သည္။” [၁၃၁၈-ခန္႔]   
သုေတသန။ ၄၃၀။ 

/ɵɛ́ʔ-kə-ríʔ   1221 (tə-thàu nə-yà nə-zɛ̀ tíʔ)–khú-hníʔ (ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-

le) nâiʔ   màn-də-le yə-də-nà-pòŋ nè-pyì-dɔ̀-ci kò   tì-thàun phàn-hsin ɵɔ ʔə-khà…ʔôuʔ-myíʔ-chá 

ywé   tì-hsâuʔ ɵì/ หมายถึง ในปีศกัราช 1221 (อิฐ อดัแน่น โด่งดัง ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย)์ เมือง

มณัฑะเลยรั์ตนาภูมิไดถ้กูเนรมิตสร้างขึนเป็นราชธานี ถือเป็นการสร้างฐานราก 

 

4.2.4.2 สํานวนไทยทีมคีวามหมายเกยีวกบัความสัมพนัธ์ของบุคคล 

จากการศึกษาพบสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัความสมัพนัธ์ของบุคคลส่วน

ใหญ่แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ตามตาํแหน่งหน้าที ความสามารถ และความสัมพนัธ์ตามการ 

เมืองการปกครอง ดงัต่อไปนี 

 

กรุงศรีอยธุยาไม่สินคนดี 

หมายถึง ในยามคบัขนัจะมีคนเก่งกลา้สามารถช่วยไวไ้ด ้

สาํนวนนีเป็นสาํนวนเก่า อาจมีมาตงัแต่สมยักรุงศรีอยุธยาแลว้ เป็นสาํนวนทีมีความ 

หมายกล่าวถึงความสามารถของบุคคล ในทีนีอาจมีตาํแหน่งหรือไม่มีตาํแหน่งทางการเมืองก็ได้

กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 11) กล่าวว่า “ในสมยักรุงศรีอยุธยาเกิดสงครามจนตอ้งเสียกรุงแก่

พม่าถึงสองครัง แต่ก็มีวีรบุรุษช่วยกอบกูเ้อกราชไวไ้ด ้จึงมีคาํกล่าวทีแสดงความมนัใจ และภูมิใจใน

ความเก่งกลา้สามารถของวีรบุรุษ” สาํนวนนีจึงเป็นสาํนวนทีใชเ้ปรียบกบับุคคลทีมีความสามารถ มี
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ความกลา้หาญ สามารถช่วยเหลือประเทศไดใ้นยามคบัขนั ทงันีพบการใชส้าํนวนนีในวรรณดดีเรือง

ขุนชา้งขุนแผน ตอนลกูศิษยเ์ตือนเถรขวาดไม่ใหสู้ก้บัพลายชุมพล และในลิลิตสามกรุง ของ น.ม.ส. 

(ขุนวิจิตรมาตรา, 2541: 18) ความว่า 

“ฤทธิเดชเวทมนตร์กลใดใด ทีพระครูทาํไดม้นัไวกว่า 

คนดีมีไม่สินอยธุยา   อยา่ชะล่าใจนกัจกัเสียที” 

(เสภาขนชา้งขุนแผน) 

“ภาษิตสรรวาจา กรุงศรีอยธุยาไม่สินคนดี จึงไม่มีแก่นสาร เมือกลีกาลกรุ่น

ใกล ้ใครจะดีไม่ได ้หนัหา้มความดี” 

(ลิลิตสามกรุง ของ น.ม.ส.) 

จากตวัอยา่งพอจะอนุมานไดว้่าสาํนวนนีมีใชม้านานแลว้ และยงัคงนาํมาใชเ้ปรียบกบั

สภาวะทีคบัขนัในสภาพการณ์ปัจจุบนั เช่น กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 11) ยงัไดย้กตวัอย่าง

วิธีการใชส้าํนวนนีไวว้่า 

“ถึงจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ฉันเชือว่าคงมีคนมาแกปั้ญหาได ้กรุงศรีอยุธยาไม่

สินคนดีหรอก” 

ในหนงัสือ 2,000 สุภาษิตไทย ของ เอกรัตน์ อุดมพร (2553: 6) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใช้

สาํนวนนีไวว้่า 

“แม้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่เราก็ไม่ควรวิตก

จนเกินไป คนไทยเราตอ้งนาํพาประเทศชาติของเราไปไดร้อดแน่ๆ จะเห็นได้ว่า หลงัจากทีเกิด

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เราตอ้งตกระกาํลาํบากกนัทงัประเทศ แต่ต่อมาเราก็ไดน้ายกรัฐมนตรี พนั

ตาํรวจโทดอกเตอร์ ทกัษิณ ชินวตัร มาช่วยกอบกูเ้ศรษฐกิจไวไ้ด ้ทีแสดงใหเ้ห็นว่า กรุงศรีอยธุยาไม่

สินคนดี” 

 

กระเบืองจะเฟืองฟลูอย นาํเตา้นอ้ยจะถอยจม 

หมายถึง เกิดเหตุอาเพศในบา้นเมือง คนชวัจะรุ่งเรือง คนดีจะตกอบั 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมาจากคาํพยากรณ์ครังกรุงเก่า เป็นสาํนวนทีใชค้วามเปรียบให้

เห็นถึงความผดิปกติของสิงของ 2 สิง คือ “กระเบือง” และ “นาํเตา้” ซึงโดยปกติแลว้ กระเบืองจะมี

นาํหนกัมาก หากนาํไปถ่วงในนาํย่อมจะจมลงไป แต่ในสาํนวนนีกระเบืองกลบัลอยขึนมา เปรียบ 
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เสมือนคนชวัทีเฟืองฟ ูมีฐานะและขา้ราชบริวาร ในขณะทีนาํเตา้ซึงมีนาํหนกัเบา กลบัจมนาํ เปรียบ

ไดก้ับคนดีทีตกตาํ ถูกกลนัแกลง้ไม่ให้เป็นใหญ่หรือไดท้าํความดี คาํพยากรณ์นีถือเป็นลางร้าย

สาํหรับบา้นเมือง 

ในหนงัสือสาํนวนไทย ของ กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 11) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการ 

ใชส้าํนวนนีไวว้่า 

“บ้านเมืองทุกวนันี กระเบืองจะเฟืองฟูลอย นําเต้าน้อยจะถอยจม เพราะคนชั ว

รุ่งเรืองมากกว่าคนดี” 

ส่วนในหนงัสือสาํนวนไทย ของ ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 3) ไดย้กตวัอย่างวิธีการ 

ใชส้าํนวนนีไวว้่า 

“ในข่าวโทรทัศน์มีแต่ภาพและข่าวของคนชวัทาํผิดกฎหมายอยู่เต็มจอ แต่ก็ไม่

สามารถเอาตวัมาลงโทษได ้คนดีไดแ้ต่ทอ้แท ้เป็นยคุทีกระเบืองจะเฟืองฟลูอย นาํเตา้นอ้ยจะถอยจม

แท้ๆ ” 

 

ฤๅษีเลียงลิง 

หมายถึง การปกครองคนหมู่มากทีไม่อยู่ในระเบียบวินัย ย่อมเดือดร้อน

รําคาญ 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีสามารถแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องบุคคลทางการเมืองการ

ปกครองได ้เพราะสาํนวนนีมีความหมายเกียวกบัการปกครองคน เป็นสาํนวนทีมีเคา้มลูของสาํนวน

มาจากนิทาน กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 253) ไดก้ล่าวถึงเคา้มลูของนิทานเอาไวว้่า  

“สาํนวนนีอาจมาจากนิทานโบราณเรืองหนึงทีเล่ากนัว่า ฤๅษีรูปหนึงเลียงลิงไว ้ลิง

ซุกซนมาก ฤๅษีจึงตอ้งเฆียนตีอยูเ่สมอ วนัหนึงพระเจา้แผน่ดินเสด็จมานมสัการฤๅษี เห็นฤๅษีตีลิงก็

รับสงัว่า ธรรมชาติของลิงมนัตอ้งซน ทรงขอร้องไม่ใหฤ้ๅษีเฆียนตีลิง ฤๅษีก็รับคาํ และขอไม่ใหพ้ระ

เจา้แผน่ดินลงอาญาราษฎร เมือเลิกลงอาญา คนร้ายก็กาํเริบปลน้สะดมก่อความเดือดร้อน ถึงขนัเขา้

ไปวุ่นวายกนัในพระราชวงั พระเจา้แผน่ดินตอ้งเสด็จมาหาฤๅษี ขอกลบัให้มีการลงอาญาอย่างเดิม 

ฤๅษีจึงว่า ถา้ไม่เฆียนตีลิง ลิงก็ยงิกาํเริบซุกซนใหญ่เหมือนกนั การลงอาญาสงัสอนจึงจาํเป็น” 

สาํนวน “ฤๅษีเลียงลิง” จึงเป็นสํานวนทีนาํมาเปรียบเทียบกับการปกครองไม่ว่าใน

ระดบัใด หากการปกครองนนัๆ ผูป้กครองไม่มีกฎระเบียบในการปกครอง การปกครองยอ่มกระทาํ

ไดย้าก เช่นเดียวกบักษตัริยห์ากไม่มีกฎเกณฑใ์นการปกครองขา้ราชบริพารก็จะทาํให้บา้นเมืองเกิด

ความวุ่นวายได ้เมือพิจารณาความหมายของสาํนวนนี ทาํให้ผูว้ิจยันึกถึงการปกครองในระดับ
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ครอบครัวของไทยก็มีสาํนวนในทาํนองเดียวกนันี คือ สาํนวน “รักววัใหผ้กู รักลกูใหตี้” ความหมาย

ของสาํนวนนีมีความหมายตรงตามสาํนวน คือหมายถึง จะเลียงดูลูกให้ดีตอ้งดูแลใกลชิ้ด ไม่ปล่อย

ปละละเลย เพราะหากพ่อแม่ไม่ดูแลลกูหลานของตนแลว้ ย่อมปกครองลูกไดย้าก จึงตอ้งอบรมสั ง

สอน ทงันี กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 254) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวน “ฤๅษีเลียงลิง” ไว ้

ว่า 

“บิดามารดาเจา้ จึงไดฝ้ากเอาครู หวงัจะให้เจา้เฟืองฟู ให้เรียนรู้ในพระชี หมายใจ

จะไดพึ้ง อยา่ดือดึงใหท่้านตี ทาํดีท่านก็ดี เหมือนฤๅษีเธอเลียงลิง”                                    

(ศรีสวสัดิวตัร) 

“ตงัแต่ตอ้งมาควบคุมดูแลนกัเรียนกลุ่มนี ฉนัก็กลายเป็นฤๅษีเลียงลิงไปเลย” 

 

สิบพ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลียง 

หมายถึง อาชีพคา้ขายสูรั้บราชการไม่ได ้

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลตามตาํแหน่งหน้าที 

แสดงให้เห็นว่าในสมยัก่อนคนไทยมีค่านิยมรับราชการมากกว่าค้าขาย เพราะข้าราชการเป็น

ขา้หลวงของกษตัริย ์มีกษตัริยเ์ป็นผูชุ้บเลียง จึงมีเกียรติและมีความมนัคงในชีวิตมากกว่าพ่อค้า 

เพราะอาชีพคา้ขายมีโอกาสขาดทุนได ้หากขายสินค้าไม่ดีหรือขายสินคา้บางชนิดไม่หมดในวนั

เดียว กุสุมา รักษมณี และคณะ (2553: 282) ไดย้กตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวนนีไวว้่า 

“คุณพ่ออยากใหฉ้นัรับราชการ ท่านอา้งว่าสิบพ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลียง แต่ฉันอยาก

ทาํธุรกิจส่วนตวัมากกว่า” 

ในหนงัสือ 2,000 สุภาษิตไทย ของ เอกรัตน์ อุดมพร (2553: 237-238) ไดย้กตวัอย่าง

วิธีการใชส้าํนวนนีไวว้่า 

“แม่แน่ใจแลว้หรือว่าจะให้ลูกไปขายของกับอาคม เพือทีจะไดเ้รียนรู้เรืองการ

คา้ขายนะ แต่พ่อว่านะใหไ้ปอยูก่บัอาขุนจะดีกว่านะ เพราะว่าเขาเป็นถึงท่านขุน เราจะไดถื้อโอกาส

ฝากลกูกบัท่านใหรั้บราชการ พ่อว่ารับราชการดีกว่าเป็นพ่อคา้น่า เหมือนดงัคาํสุภาษิตทีกล่าวว่า สิบ

พ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลียงไง ดีกว่านะแม่นะ” 

จากการศึกษาพบว่า ในสาํนวนพม่าไม่มีสาํนวนทีมีความหมายเหมือนสาํนวน “สิบ

พ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลียง” สาเหตุทีเป็นเช่นนีเพราะชาวพม่าเชือว่าอาชีพรับราชการไม่ไดใ้ห้ความ

มนัคงในชีวิต ทงันี วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 250) กล่าวว่า “การเลือกคู่ครอง
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ของชาวพม่านนั ยอ่มมีเรืองค่านิยมมาเกียวขอ้ง อาทิ อาชีพ การงาน ศาสนา เชือชาติ และวยั ผูช้าย

อาชีพวิศวกร ทหาร กะลาสี ดูจะสร้างความมนัคงใหค้รอบครัวไดดี้กว่าอาชีพหมอหรือครู” ฉะนัน 

สาํนวน “สิบพ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลียง” จึงเป็นสาํนวนทีสะทอ้นให้เห็นถึงความคิดและค่านิยมของ

คนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

รากหญา้–รากแกว้ 

หมายถึง ประชาชนทวัไปทีไม่ใช่ฝ่ายปกครองหรือผูน้าํ 

สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลตามตาํแหน่งหน้าที

ทางการเมืองการปกครอง เพราะไดมี้การสร้างคาํว่า “รากหญา้” หรือ “รากแกว้” มาใชเ้พือเปรียบกบั

ประชาชนทวัไป ถือว่าเป็นสาํนวนใหม่ทีนาํมาใชใ้นประเทศไทยเมือไม่นานมานี 

ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 57) กล่าวว่า “คาํว่า “รากหญา้” เป็นคาํทีแปลมาจากภาษา 

องักฤษว่า grass roots ซึงเดิมหมายถึง รากของตน้หญา้ ในคริสต์ศตวรรษที 20 ในสหรัฐอเมริกามี

ผูใ้ชค้าํนีหมายถึง เขตชนบท เพือใหต่้างกบัเขตเมือง ต่อมาจึงใชห้มายถึง ประชาชนทวัไปทีมิใช่ฝ่าย

ปกครองหรือผูน้าํ” ทงันี อาจตีความคาํว่า “รากหญา้” ไดว้่า รากหญา้ หมายถึง บุคคลทีไม่มีอาํนาจ 

เป็นเพียงบุคคลธรรมดาสามญั เสมือนรากของตน้หญา้เลก็ๆ ทีไม่มีความคงทนแข็งแร็งเหมือนราก

แกว้ แต่เมือมองอีกมุมนึงก็จะเห็นถึงความสาํคญัของรากหญา้ เพราะรากหญา้นีเป็นสิงทีช่วยป้องกนั

ไม่ให้ดินพงัทลาย และหากรากของหญ้ารวมกันหลายๆ ต้นแลว้ หญ้าเล็กๆ เหล่านีย่อมมีพลงั

ตา้นทานแดดลมฝนได ้เช่นเดียวกบัคนทีไม่มีอาํนาจ หากรวมพลงักนัเป็นปึกแผ่นแลว้ย่อมต่อตา้น

บุคคลทีมีอาํนาจได ้ 

อนึง ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 58) ยงักล่าวอีกดว้ยว่า “อยา่งไรก็ตาม มีผูเ้ห็นว่า คาํว่า 

‘รากหญา้’ มีความหมายโดยนยัว่าตาํและดอ้ยค่า จึงเปลียนมาใชค้าํว่า ‘รากแกว้’ ซึงหมายถึงรากที

เป็นหลกัหยงัลึกลงไปในดินของตน้ไมบ้างชนิด การใชค้าํว่ารากแกว้ หมายถึง ประชาชนทวัไป จึง

เป็นความหมายทีให้ความสาํคญัแก่ประชาชนมากกว่าการใชค้าํว่ารากหญา้” ทงันี ราชบณัฑิตย- 

สถาน (2554: 58) ไดย้กตวัอยา่งการใชส้าํนวน “รากหญา้” ไวว้่า 

“รัฐบาลจดัสรรงบประมาณสาํหรับชาวรากหญา้อยา่งทวัถึง” 

“รัฐบาลจดัการศึกษาใหค้นระดบัรากหญา้ยงัไม่ทวัถึง”  

ทงันี ในสาํนวนพม่าไม่ปรากฏสาํนวนทีมีความหมายในลกัษณะนี อาจเป็นเพราะเรือง

การเมืองการปกครองของชาวพม่าเป็นเรืองทีมีความละเอียดอ่อน โดยในสมยัหนึงรัฐบาลของ
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ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ออกประกาศหา้มประชาชนวิจารณ์การทาํงานของรัฐบาล 

ทาํใหอ้าจเป็นไปไดว้่า สาเหตุทีไม่มีสาํนวนทีเกียวกบัประชาชนและชนชนัการปกครองนัน น่าจะ

มาจากสาเหตุหลกัประการนี 

 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่า การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยในแง่

ของความหมายและวิธีการใชส้าํนวนมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิง เพราะสามารถแสดงให้เห็นถึง

โลกทศัน์ ค่านิยม ความคิด ความเชือ ของคนทงัในสงัคมพม่าและสงัคมไทยทีมีทงัความเหมือนและ

แตกต่างกันได้ ทังนี สํานวนทีพบส่วนใหญ่มักเป็นสํานวนทีใช้เพือสั งสอนหรือตักเตือนให้

ประพฤติปฏิบติัตามหรือหลีกเลียงการกระทาํบางอย่างทีคนในสังคมแต่ละสมยัเห็นว่าไม่ดีไม่ควร

กระทาํ สาํนวนจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงการประดิษฐถ์อ้ยคาํภาษาใหส้ละสลวย แต่มีหน้าทีในการขดัเกลา

คนในสงัคม ทาํใหส้งัคมดาํเนินต่อไปไดด้ว้ยคาํสอนเหล่านี 
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บทที 5 

ภาพสะท้อนทางธรรมชาตแิละวถิีชีวติจากสํานวนพม่ากบัสํานวนไทย 

 

ในบทนี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ คือ 

5.1 ภาพสะทอ้นทางธรรมชาติทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

5.2 ภาพสะทอ้นทางวิถีชีวิตทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

 

5.1 ภาพสะท้อนทางธรรมชาตทิีปรากฏจากสํานวนพม่ากบัสํานวนไทย 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นความเหมือนและความแตกต่างทางธรรมชาติของทงัสองประเทศอยา่งน่าสนใจ ทงันี 

ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงภาพสะทอ้นทางธรรมชาติทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยเป็นขอ้ๆ แต่ละ

หัวขอ้จะยกตวัอย่างสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยและอธิบายประกอบ เพือความเขา้ใจยิงขึน ซึงมี

รายละเอียด ดงัต่อไปนี  

 

5.1.1 ลกัษณะทางภูมปิระเทศ 

อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553: 13) ไดก้ล่าวถึงสภาพภูมิประเทศของประเทศสาธารณ- 

รัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไวว้่า ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศหนึงในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้รูปทรงสณัฐานเหมือนเพชร มีพืนทีรวม 677,000 ตารางกิโลเมตร จากตะวนัตก

ไปยงัตะวนัออกยาว 936 ตารางกิโลเมตร จากเหนือไปใตย้าว 2,051 ตารางกิโลเมตร มีพืนทีติดกบั

ประเทศเพือนบา้นเป็นระยะทางรวม 3,809 ไมล ์คือ ดา้นทีติดกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1,358 ไมล ์ดา้นทีติดกบัประเทศไทย 1,314 ไมล ์ดา้นทีติดกบัประเทศอินเดีย 857 ไมล ์ดา้นทีติดกบั

ประเทศบงัคลาเทศ 152 ไมล ์ดา้นทีกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 128 ไมล ์

ตงัแต่ปากแม่นาํ “นตั” ถึง “เกาะสอง” ติดทะเล มีความยาวประมาณ 1,385 ไมล ์ลกัษณะพืนทีทาง

ทิศตะวนัตกเป็นทิวเขาสูงใหญ่เชือมต่อเทือกเขาหิมาลยั ทอดยาวจากตะวนัตกไปทางใต ้พืนทีดา้น

ตะวนัออกเป็นเนินสูงจากระดบันาํทะเล 3,000–4,000 ฟุต มีแม่นาํสาํคญัคือ ‘สาละวิน’ ไหลผา่น 
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ในอดีตสมยัอาณานิคมองักฤษมีการแบ่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ออก เป็น 2 ตอนใหญ่ๆ คือ พม่าตอนบน (အထက္ျမန္မာျပည္ /ʔə-thɛ́ʔ-myàn-mà-pyì/) และพม่าตอน 

ล่าง (ေအာက္ျမန္မာျပည္ /ʔâuʔ-myàn-mà-pyì/) ปัจจุบนัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

แบ่งออกเป็น 7 ภาคตามลกัษณะภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือ ประกอบดว้ยรัฐกะฉิน (ကခ်င္ပည္နယ္ 

/kə-chìn pyì-nɛ̀/), ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยมณฑลสะกาย (စစ္ကိုင္းတိုင္း /zə-kain 

tain/), ภาคกลาง ประกอบดว้ยมณฑลมณัฑะเลย ์(မႏၱေလးတိုင္း /man-də-le tain/) มณฑลมะเกฺว 

(မေကြးတုိင္း /mə-kwe tain/) มณฑลพะโค (ပခဲူးတုိင္း /bə-go tain/) มณฑลยา่งกุง้ (ရန္ကုန္တိုင္း /yàn-

gòŋ tain/) และมณฑลเอยาวดี (ဧရာ၀တီတုိင္း /ʔè-yà-wá-dì tain/), ภาคตะวนัตก ประกอบดว้ยรัฐฉิน 

(ခ်င္းပည္နယ္ /chin pyì-nɛ̀/) และรัฐยะไข่ (ရခိုင္ပည္နယ္ /yə-khàin pyì-nɛ̀/), ภาคใต ้ประกอบดว้ยรัฐ

มอญ (မြန္ပည္နယ္ /mùn pyì-nɛ̀/) และมณฑลตะนาวศรี (တနသၤာရီတိုင္း /tə-nin-ɵà-yì tain/), ภาค

ตะวนัออก ประกอบดว้ยรัฐคะยา (ကယားပည္နယ္ /khə-ya pyì-nɛ̀/) และรัฐกะเหรียง (ကရင္ပည္နယ္ 

/kə-yìn pyì-nɛ̀/) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ยรัฐฉาน (ရွမ္းပည္နယ္ /shan pyì-nɛ̀/)    

นอกจากนี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยงัไดแ้บ่งเขตการปกครองออก 

เป็น 14 เขตการปกครอง วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 31) กล่าวว่า ปัจจุบนัประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประกอบดว้ย 14 เขตการปกครอง แบ่งเป็น มณฑล (တုိင္း /tain/) 7 

มณฑล และรัฐ ( ပည္နယ္ /pyì-nɛ̀/) 7 รัฐ ไดแ้ก่ มณฑลสะกาย (စစ္ကိုင္းတိုင္း /zə-kain tain/) มณฑล 

มณัฑะเลย ์(မႏၱေလးတုိင္း /man-də-le tain/) มณฑลมะเกฺว (မေကြးတုိင္း /mə-kwe tain/) มณฑลพะโค 

(ပခဲူးတိုင္း /bə-go tain/) มณฑลย่างกุง้ (ရန္ကုန္တိုင္း /yàn-gòŋ tain/) มณฑลเอยาวดี (ဧရာ၀တီတိုင္း 

/ʔè-yà-wá-dì tain/) มณฑลตะนาวศรี (တနသၤာရီတိုင္း /tə-nin-ɵà-yì tain/) ส่วนรัฐ ไดแ้ก่ รัฐกะฉิน 

(ကခ်င္ပည္နယ္ /kə-chìn pyì-nɛ̀/) รัฐคะยา (ကယားပည္နယ္ /khə-ya pyì-nɛ̀/) รัฐกะเหรียง (ကရင္ 

ပည္နယ္ /kə-yìn pyì-nɛ̀/) รัฐฉิน (ခ်င္းပည္နယ္ /chin pyì-nɛ̀/) รัฐมอญ (မြန္ပည္နယ္ /mùn pyì-nɛ̀/) รัฐ

ยะไข่ (ရခိုင္ပည္နယ္ /yə-khàin pyì-nɛ̀/) และรัฐฉาน (ရွမ္းပည္နယ္ /shan pyì-nɛ̀/)  

ส่วนลกัษณะทางภูมิประเทศของประเทศไทย ยุพดี เสตพรรณ (2542: 1–58) กล่าวว่า 

ประเทศไทยตงัอยู่ตอนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีอาณาเขตติดต่อกบั 4 ประเทศ 

ไดแ้ก่ ทิศตะวนัตกติดต่อกบัประเทศพม่า ทิศตะวนัออกติดต่อกบัประเทศลาว ทิศตะวนัออกเฉียงใต้

ติดต่อกบัประเทศกมัพชูา ทิศใตติ้ดต่อกบัประเทศมาเลเซีย มีรูปร่างเหมือนขวาน กระบวยตกันาํ ช่อ

ดอกไม ้คลา้ยมา้นาํ ตามแต่จินตนาการ แต่นกัการทหารมองเห็นว่าเหมือนหัวชา้ง และตามการแบ่ง

ขนาดของภูมิศาสตร์ทางการเมือง ประเทศไทยจัดเป็นประเทศขนาดใหญ่ มีพืนที 513,115.029 
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ตารางกิโลเมตร มีความยาวของพรมแดนทางบก 5,326 กิโลเมตร ความยาวทางทะเลฝังอ่าวไทย 

1,840 กิโลเมตร ความยาวทางฝังทะเลอนัดามนั 865 กิโลเมตร  

ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาคตามลกัษณะภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือ เป็นเขตเทือก 

เขาสูง มีทีราบแคบๆ ทีเป็นแหล่งเพาะปลกู, ภาคกลาง เป็นทีราบลุ่มลอ้มดว้ยภูเขา แต่มีดินดี มีการ

ชลประทาน, ภาคตะวนัตก เป็นเขตภูเขาและลุ่มนําแคบๆ เช่นเดียวกบัภาคเหนือ, ภาคใต้ เป็น

คาบสมุทรทีมีทรัพยากรชายฝังมากมาย มีทางออกทะเลกวา้งขวาง, ภาคตะวนัออก เป็นภาคทีเป็น

เขตพฒันาอุตสาหกรรมเพราะมีพืชไร่ สวนผลไม ้ไดก้๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย มีท่าเรือพาณิชย ์

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคทีมีภูมิอากาศแหง้แลง้ เป็นดินทรายไม่เก็บนาํ 

จากการศึกษาลกัษณะภูมิประเทศของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ

ประเทศไทยพบว่า ลกัษณะทางภูมิประเทศของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ

ประเทศไทยค่อนข้างคลา้ยคลึงกัน กล่าวคือ ในตอนบนของประเทศของทังสองประเทศ มี

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคทีมีภูเขาลอ้มรอบ ส่วนภาคกลางเป็นทีราบลุ่ม เหมาะ

แก่การทาํการเกษตร และพืนทีทางตอนใตข้องประเทศติดกบัทะเล ทาํใหพื้นทีทางตอนใตเ้ป็นแหล่ง

ทรัพยากรทางนาํ เหมาะแก่การทาํการประมง ลกัษณะทางภูมิประเทศดังกล่าวได้สะท้อนผ่าน

สาํนวน เช่น การคมนาคมทางบก สาํนวนพม่ากล่าวว่า ေလွအဆင္း ၊ ျမင္းအတက္ /hlè ʔə-hsin   

myin ʔə-tɛ́ʔ/ การลงเรือ การขึนมา้, လွည္း၀င္ရိုးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း /hlɛ wìn-yo ɵàn   tə-ñàn-

ñàn   bə-gàn bə-ya paun/ เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอ๊าด รวมอยู่ทีเจดียเ์มืองพุกาม, ဆင္သြားလွ်င္ 

လမ္းျဖစ္ /hsìn ɵwa hlyìn   lan phyíʔ/ ถา้ชา้งไป เป็นถนน, အသက္ၾကီးလွ်င္ ဆင္စီးပါ /ʔə-ɵɛ́ʔ ci hlyìn   

hsìn si pà/ ถา้อายมุาก ขีชา้ง ส่วนสาํนวนไทยกล่าวว่า ตกมา้ตาย, หนทางพิสูจน์มา้ กาลเวลาพิสูจน์

คน, อศัวินมา้ขาว, มารยาร้อยเล่มเกวียน, กงเกวียนกาํเกวียน, ราชรถมาเกย แสดงให้เห็นว่า ดว้ย

ลกัษณะภูมิประเทศของประเทศทงัสองทีมีลกัษณะเป็นภูเขาและทีราบลุ่ม ทาํให้ชาวพม่าและชาว

ไทยใชส้ตัวเ์ป็นพาหนะเพือร่นระยะเวลาในการเดินทางมี ชา้ง มา้ และใชว้วัเพือเทียมเกวียน  

ทงันี แมว้่าสาํนวนพม่า အသက္ၾကီးလွ်င္ ဆင္စီးပါ /ʔə-ɵɛ́ʔ ci hlyìn   hsìn si pà/ ถา้อายุ

มาก ขีชา้ง จะมีความหมายเชิงเปรียบอุปมาว่า เมืออายมุากก็ตอ้งพึงพายาสมุนไพร คือ ใบเถาของตน้ 
ဆင္းတုံးမႏြယ္ /hsìn-doŋ-mə-nwɛ̀/ คาํว่า “ขีชา้ง (ဆင္စီး /hsìn si/)” ในทีนีจึงไม่ใช่อากปักิริยาของคน

ทีเดินทางโดยอาศยัชา้งเป็นพาหนะจริงๆ แต่เป็นการอุปมาเปรียบเทียบ การทีชาวพม่านาํอากปักิริยา

มาใชใ้นเชิงอุปมาเปรียบเทียบนีแสดงให้เห็นว่า สังคมพม่ามีการใชช้า้งเป็นสัตวพ์าหนะ ในอดีต

พบว่าชา้งเป็นสตัวพ์าหนะของกษตัริยห์รือใชเ้พือการทาํศึกสงคราม แต่ในปัจจุบนัชาวพม่าไม่นิยมขี

ชา้งและเปลียนมาใชพ้าหนะทีทนัสมยั เช่น รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ส่วนในสาํนวนไทยมี
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พาหนะชนิดหนึงทีปรากฏเฉพาะในสํานวนไทยและมีความน่าสนใจ คือ “ราชรถ” จากสาํนวน 

“ราชรถมาเกย” ราชรถเป็นยานพาหนะชนิดลอ้เลือน มีบุษบกเป็นเครืองประกอบพระราชอิสริยยศ

ของพระมหากษตัริย ์เขา้ใจว่าสาํนวนนีน่าจะเป็นสาํนวนทีมาจากประเพณีโบราณเพือหาผูมี้บุญญา-

ธิการขึนครองราชยแ์ทนพระเจา้แผน่ดินทีสวรรคตและไม่มีผูใ้ดเหมาะสมทีจะขึนครองราชบลัลงัก์

สืบต่อ เหล่าเสนาอาํมาตยจ์ะเสียงใหร้าชรถแล่นไป ถา้หยุดทีผูใ้ดก็จะถือว่าผูน้ันเป็นผูที้มีบุญญาธิ-

การเหมาะสมจะเป็นกษตัริยขึ์นครองเมืองสืบไป ปัจจุบนัสาํนวนนีไดถู้กนาํเอามาเปรียบกบัโชค 

ลาภ หรือยศ ตาํแหน่งทีมาถึงโดยไม่รู้ตวัหรือไม่คาดฝันมาก่อน 

ตารางที 58 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิประเทศ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေလွအဆင္း ၊ ျမင္းအတက္  

/hlè ʔə-hsin   myin ʔə-tɛ ́ʔ/  

การลงเรือ การขึนมา้ 

หมายถึง ควรมีสติระมดัระวงั 

လွည္း၀င္ရုိးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း  

/hlɛ wìn-yo ɵàn  tə-ñàn-ñàn  bə-gàn bə-ya paun/ 

เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มือง

พุกาม 

หมายถึง เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446 องค,์  

เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446,733 องค์

 

ဆင္သြားလွ်င ္လမ္းျဖစ္  

/hsìn ɵwa hlyìn   lan phyíʔ/  

ถา้ชา้งไป เป็นถนน 

หมายถึง ทางทีชา้งเดินสามารถวางใจไดว้่าเป็น

ทางทีมนัคง, หากไม่มีถนนใหช้า้งเดินเปรียบ 

เสมือนคาํสงัของผูที้มีอาํนาจทีบญัญติัไวแ้ละถือ

เป็นแนวปฏิบติัสืบทอดไป 

ตกมา้ตาย 

หมายถึง แพ,้ เสียเชิง 

หนทางพิสูจน์มา้ กาลเวลาพิสูจนค์น 

หมายถึง กาลเวลาเป็นเครืองพิสูจน์คน 

อศัวินมา้ขาว 

หมายถึง ผูที้มาช่วยแกไ้ขสถานการณ์คบัขนั 

มารยาร้อยเล่มเกวียน 

หมายถึง มีจริต เล่ห์กลมากมาย 

กงเกวยีนกาํเกวียน 

หมายถึง การกระทาํใดๆ ทีมีผลต่อผูก้ระทาํนนั  ๆ

ราชรถมาเกย 

หมายถึง โชค ลาภ หรือยศ ตาํแหน่ง มาถึงโดย

ไม่รู้ตวัหรือไม่คาดฝันมาก่อน 

 

 

                                                             


สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมีความหมาย 2 ความหมายดงัไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในบทที 3 
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ตารางที 58 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิประเทศ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အသက္ၾကီးလွ်င္ ဆင္စီးပါ  

/ʔə-ɵɛ́ʔ ci hlyìn   hsìn si pà/  

ถา้อายมุาก ขีชา้ง 

หมายถึง เมืออายมุากตอ้งพึงพาใบเถาของตน้ 

ဆင္းတုံးမႏြယ္ /hsìn-doŋ-mə-nwɛ̀/

 

 

 

ดา้นการคมนาคมทางนาํพบว่า ในอดีตชาวพม่าและชาวไทยใชแ้พและเรือเป็นพาหนะ 

ทาํใหส้าํนวนของทงัสองชนชาติ มีการกล่าวถึงพาหนะทงัสองอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่น สาํนวนพม่า

กล่าวว่า ေျခနွစ္ေခ်ာင္းလည္း မကယ္ရာ ၊ သူ႔ေလွေမ်ာလည္း မဆယ္ရာ /chè hnə-chaun lɛ   mə-kɛ̀-yà   

ɵú-hlè myɔ lɛ   mə-hsɛ̀-yà/ มีขาสองขาไม่ควรช่วย เขาลอยเรือมา ไม่ควรกู,้ ေလွေမ်ာ ေလွႏွင့္လိုက္ ၊ 

ေငြေမ်ာ ေငြႏွင့္လုိက္ /hlè myɔ   hlè hnîn lâiʔ   ŋwè myɔ   ŋwè hnîn lâiʔ/ เรือลอย ไล่ตามดว้ยเรือ เงิน

ลอย ไล่ตามดว้ยเงิน, လိွဳင္းၾကီး ေလွေအာက္ /hlain-ci   hlàn ʔâuʔ/ คลืนใหญ่ อยู่ใตเ้รือ, ေလွအဆင္း ၊ 

ျမင္းအတက္ /hlè ʔə-hsin   myin ʔə-tɛ́ʔ/ การลงเรือ การขึนมา้, ေယာက္်ား ေဖာင္စီး ၊ မိန္းမ မီးေန /yâuʔ-

ca   phàun-si   mein-má   mi-nè/ ผูช้าย ขีแพ ผูห้ญิง อยู่ไฟ ส่วนสาํนวนไทยปรากฏสาํนวน เรือล่ม

ในหนอง ทองจะไปไหน, ลงเรือลาํเดียวกนั, หัวเรือใหญ่, เหยียบเรือสองแคม, ถอยหลงัเขา้คลอง, 

แข่งเรือแข่งแพแข่งได ้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได,้ ชกัใบใหเ้รือเสีย, นาํเชียวอย่าขวางเรือ, นาํพึง

เรือ เสือพึงป่า, พายเรือในหนอง, พายเรือในอ่าง, ลอยแพ, แพแตก 

แมว้่าในปัจจุบนัทงัชาวพม่าและชาวไทยจะไม่นิยมใชแ้พเป็นพาหนะทางนาํแลว้ก็ตาม 

แต่จาํนวนสาํนวนทีปรากฏพาหนะชนิดนีอยู่ในสํานวนก็พอจะอนุมานได้ว่าครังหนึง “แพ” เป็น

พาหนะทางนาํทีไดรั้บความนิยม แต่เนืองจากพาหนะชนิดนีเป็นเพียงพาหนะทีทาํดว้ยไมไ้ผ่หรือซุง

ทีผกูมดัเรียงติดกนั ทาํให้ไม่ค่อยมีความปลอดภยันัก ชาวพม่าจึงอุปมาความเสียงในการขีแพของ

ผูช้ายว่ามีความอนัตรายเทียบเท่ากับการคลอดลูกของผูห้ญิง ดังปรากฏในสํานวน ေယာက္်ား 

ေဖာင္စီး ၊ မိန္းမ မီးေန /yâuʔ-ca   phàun-si   mein-má   mi-nè/ ผูช้าย ขีแพ ผูห้ญิง อยูไ่ฟ 

ส่วนสาํนวนไทย “ถอยหลงัเขา้คลอง” แมว้่าจะไม่ปรากฏคาํว่า “เรือ” หรือ “แพ” ซึง

เป็นพาหนะทางนาํอยู่ในสาํนวน แต่สาํนวนนีก็มาจากกิริยาอาการของคนเมือใชเ้รือเป็นพาหนะ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 32) กล่าวว่า “คนไทยแต่ก่อนใชท้างนาํเป็นทางสัญจรหลกั แม่นาํสาย

                                                             


เป็นพืชไมเ้ลือยชนิดหนึงมีลกัษณะคลา้ยใบพลู เป็นยาสมุนไพร 
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ใหญ่มีคลองเลก็ๆ เป็นซอยแยกออกไป ทาํนองเดียวกบัตรอก ซอยตามถนนต่างๆ เมือพายเรือออก

จากคลองเล็กสู่แม่นาํใหญ่ก็เปรียบไดก้บัการทาํงานทีเริมตน้จากงานเล็กๆ ไปสู่งานใหญ่ นับเป็น

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน แต่หากแทนทีจะกา้วหนา้กลบัถอยหลงัไปสู่งานเลก็ๆ เหมือนเดิม ก็จะ

มีคาํเปรียบว่าเป็นการพายเรือถอยหลงักลบัเขา้คลอง” ผูว้ิจยัจึงนาํสาํนวนนีมายกตวัอยา่งและอธิบาย

ประกอบในทีนีดว้ย 

ตารางที 58 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิประเทศ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေျခနွစ္ေခ်ာင္းလည္း မကယ္ရာ ၊ သူ႔ေလွေမ်ာလည္း 
မဆယ္ရာ 

/chè hnə-chaun lɛ   mə-kɛ̀-yà   ɵú-hlè myɔ lɛ    

mə-hsɛ̀-yà/ 

มีขาสองขาไม่ควรช่วย เขาลอยเรือมา ไม่ควรกู ้

หมายถึง ไม่ควรช่วยเหลือคนบางประเภท 

เพราะอาจก่อปัญหาในภายภาคหนา้ได ้

ေလွေမ်ာ ေလွနွင့္လုိက္ ၊ ေငြေမ်ာ ေငြနွင့္လုိက္  
/hlè myɔ   hlè hnîn lâiʔ   ŋwè myɔ   ŋwè hnîn 

lâiʔ/  

เรือลอย ไล่ตามดว้ยเรือ เงินลอย ไล่ตามดว้ยเงิน 

หมายถึง หากเรือลอยออกจากฝัง ตอ้งใชเ้รืออีก

ลาํไล่ตาม ถา้ทาํการคา้แลว้ขาดทุนกต็อ้งใชเ้งิน

อีกกอ้นลงทุนซาํอีก 

လိွဳင္းၾကီး ေလွေအာက္  
/hlain-ci   hlàn ʔâuʔ/  

คลืนใหญ่ อยูใ่ตเ้รือ 

หมายถึง ควรมีความมานะพยายาม 

ေလွအဆင္း ၊ ျမင္းအတက္  

/hlè ʔə-hsin   myin ʔə-tɛ ́ʔ/  

การลงเรือ การขึนมา้ 

หมายถึง ควรมีสติระมดัระวงั 

เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน 

หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกนั ทาํให ้

ทรัพยม์รดกไม่ตกไปอยูก่บัผูอื้น 

ลงเรือลาํเดียวกนั 

หมายถึง ทาํงานร่วมกนั, ร่วมรับผลการกระทาํ 

ดว้ยกนั 

หวัเรือใหญ่ 

หมายถึง ทาํตวัเป็นหวัหนา้ออกรับเสียเอง 

เหยยีบเรือสองแคม 

หมายถึง ทาํทีเขา้ดว้ยทงั 2 ฝ่าย 

ถอยหลงัเขา้คลอง 

หมายถึง หวนกลบัไปหาแบบเดิม 

แข่งเรือแข่งแพแข่งได ้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่ง

ไม่ได ้

หมายถึง รู้ประมาณความสามารถของตน  

ไม่อาจเอือมเกินตวั 

ชกัใบใหเ้รือเสีย 

หมายถึง พดูหรือทาํขวางๆ ใหก้ารสนทนาหรือ

การงานเขวออกนอกเรืองไป 
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ตารางที 58 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิประเทศ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေယာက္်ား ေဖာင္စီး ၊ မိန္းမ မီးေန  
/yâuʔ-ca   phàun-si   mein-má   mi-nè/  

ผูช้าย ขีแพ ผูห้ญิง อยูไ่ฟ 

หมายถึง การคลอดลูกเป็นอนัตรายต่อชีวิตของ

ผูห้ญิงเฉกเช่นเดียวกบัการทีผูช้ายตอ้งล่องแพใน

ลาํนาํ 

นาํเชียวอยา่ขวางเรือ 

หมายถึง อยา่ขวางผูที้มีอาํนาจหรือผูที้กาํลงั

โกรธจดั 

นาํพึงเรือ เสือพึงป่า 

หมายถึง การพึงพาอาศยักนั 

พายเรือในหนอง, พายเรือในอ่าง 

หมายถึง คิด ทาํ หรือพดูวกวนกลบัไปกลบัมา 

ลอยแพ 

หมายถึง ปล่อยใหต้กระกาํลาํบากตามยถากรรม 

แพแตก 

หมายถึง ลกัษณะทีครอบครัว เป็นตน้  

แตกกระจดักระจายแยกยา้ยกนัไปเพราะหวัหน้า

ครอบครัว หรือผูเ้ป็นหลกั เป็นประธาน ประสบ

ความวิบติัหรือเสียชีวิต 

 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สาํนวนสามารถสะทอ้นลกัษณะทางภูมิประเทศของ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทยทีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพความเป็นอยู่

ของคนทงั 2 ชนชาติได ้กล่าวคือ เนืองจากลกัษณะภูมิประเทศทางตอนบนของประเทศสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทยเป็นเทือกเขาสูง ทาํให้ชาวพม่าและชาวไทยตอ้งใชส้ัตว์มี 

ชา้ง มา้ ววั เป็นตน้ เพือช่วยทุ่นแรงการขนส่งและร่นระยะเวลาการเดินทาง ลกัษณะภูมิประเทศตอน 

กลางของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทยเป็นทีราบลุ่มริมนาํ ทาํให้มีการ

สัญจรทางนาํเป็นหลกั ชาวพม่าและชาวไทยจึงใชเ้รือและแพเป็นพาหนะเหมือนกนั คือ ใชเ้รือ

ขนส่งสินคา้และเดินทางในระยะไกล ส่วนแพจะใชเ้พือการเดินทางในระยะใกลเ้พราะไม่มีความ

คงทนแข็งแรงมากนัก ส่วนลกัษณะภูมิประเทศทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์และประเทศไทยเป็นพืนทีติดทะลจึงเหมาะแก่การทาํประมง พาหนะทีใชจึ้งใชเ้รือเป็น
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พาหนะหลกั จึงอาจสรุปไดว้่า ลกัษณะทางภูมิประเทศทีมีความคลา้ยคลึงกนัทาํให้คนทงั 2 ชนชาติ

ประดิษฐคิ์ดคน้สาํนวนทีสะทอ้นวิธีชีวิตความเป็นอยูต่ามลกัษณะทางภูมิประเทศของตน  

อนึง ผูว้ิจยัสงัเกตว่าปัจจุบนัเมือการเดินทางทนัสมยัมากยิงขึน ชาวพม่าในเมืองใหญ่

จะหันมาใช้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะแทนการใชแ้รงงานสัตว ์จะพบเพียงในเขต

ชนบทเท่านนัทียงัคงใชแ้รงววัเทียมเกวียนในการเดินทางอยู ่ส่วนชา้งไม่พบว่ามีการนาํมาเป็นสัตว์

พาหนะ มีเพียงนาํไปใชแ้รงงานลากไมซุ้งในป่า และพบการอนุรักษ์ชา้งป่าของพม่าเพือไม่ให้สูญ

พนัธุ ์ขณะทีการเดินทางทางนาํของคนพม่าในปัจจุบนัยงัคงใชเ้รือเป็นหลกั เรือเลก็จะใชเ้พือหาปลา

หรือสตัวน์าํอืนๆ มาปรุงอาหารเลียงสมาชิกในครอบครัว ส่วนเรือใหญ่จะใชเ้พือขนส่งสินคา้และ

อาหารทะเล ขณะทีการเดินทางของคนไทยพบการเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ

เครืองบิน มกัไม่พบการเดินทางโดยใชส้ัตวเ์ป็นพาหนะแมใ้นเมืองชนบท ทาํให้ไม่มีสํานวนที

เกียวกบัการนาํสตัวที์ใชเ้ป็นพาหนะทางบกมาใชเ้ปรียบเทียบมากนัก แต่การคมนาคมทางนาํยงัมี

การใชเ้รือเป็นหลกัจึง ทาํใหมี้สาํนวนทีเกียวกบัเรือปรากฏใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั  

 

5.1.2 ลกัษณะทางภูมอิากาศ 

วิรัช นิยมธรรม (2539: 4) ได้กล่าวถึงฤดูกาลของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์ไวว้่า ในปีหนึงๆ นนั พม่าจาํแนกช่วงเวลาออกเป็น 3 ฤดูหรืออุตุ (ဥတု /ʔú-dú/) คือ ฤดูร้อน 

(ေႏြဥတု /nwè-ʔú-dú/) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน (မိုးဥတု /mo-ʔú-dú/) ระหว่างเดือน

มิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาว (ေဆာင္းဥတု /hsaun-ʔú-dú/) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ ์

ฤดูฝนกินเวลาถึง 5 เดือน ฤดูหนาว 4 เดือน และฤดูร้อนสันเพียงแค่ 3 เดือน นอกจากนีในทาง

โหราศาสตร์ของพม่ายงัแบ่งเวลาในแต่ละฤดูออกเป็น 2 คาบๆ ละ 2 เดือน เรียกว่า รตุหรือยตุ (ရတု 

/yə-dú/) ไดแ้ก่ ฤดูร้อนคาบแรก (ေႏြဦး /nwè-ʔu/) ฤดูร้อนคาบหลงั (ေႏြေႏွာင္း /nwè-hnaun/) ฤดูฝน

คาบแรก (မိုးဦး /mo-ʔu/) ฤดูฝนคาบหลงั (မိုးေႏွာင္း /mo-hnaun/) ฤดูหนาวคาบแรก (ေဆာင္းဦး /hsaun 

-ʔu/) ฤดูหนาวคาบหลงั (ေဆာင္းေႏွာင္း /hsaun-hnaun/) 

นอกจากนี วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 234) ยงักล่าวอีกดว้ยว่า 

สภาพอากาศของแต่ละฤดูนนักล่าวไดว้่า หนา้ร้อนเป็นช่วงทีมีนาํน้อย อากาศร้อนแรง เวน้แต่พืนที

ใกลท้ะเลและตามป่าดงดอยทีสามารถคงความชุ่มชืนไวค้ลายร้อน ในช่วงหนา้ร้อนโรงเรียนและวดั

จะหยุดการเรียนการสอน สาํหรับฤดูฝนของพม่านันเป็นหน้าทีเหมาะต่อการลงนาปลูกขา้ว พม่า

ตอนบนฝนจะมาล่ากว่าพม่าตอนล่างสักเล็กน้อย ฤดูฝนในพม่าถือเป็นช่วงเวลาทีชุ่มฉาํกว่าปกติ 

ดว้ยฝนมกัตกหนกัเกือบทุกวนั โดยเฉพาะแถบพม่าตอนล่างซึงมีเมืองย่างกุง้เป็นอาทิ บางทีก็ตกไม่
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เป็นเวลา ดงันนัยามออกจากบา้นช่วงหนา้ฝน ชาวพม่ามกัจาํตอ้งพกร่มติดมือไปเสมอ ส่วนฤดูหนาว

นนั อากาศจะหนาวเยน็ทางตอนเหนือของประเทศ ส่วนพม่าตอนล่างอากาศค่อนขา้งสบาย ในช่วง

ฤดูนีจะเป็นเวลาลงนาเก็บเกียวขา้ว การเดินทางในหน้านีดูจะสะดวกสบายทีสุด เพราะอากาศไม่

ค่อยร้อนและฝนไม่ตก 

ส่วนลกัษณะภูมิอากาศของประเทศไทย ยุพดี เสตพรรณ (2542: 42–43) กล่าวว่า 

ประเทศไทยมี 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่ละฤดูขึนอยู่กบัอิทธิพลลมมรสุมของทวีป

เอเชียและอิทธิพลจากดวงอาทิตย ์ฤดูฝน เริมกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เป็น

เวลานาน 6 เดือน ไดรั้บอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ฝนจะตกหนักทีสุดราวเดือนกนัยายน

และตุลาคมซึงเป็นช่วงเปลียนฤดู ฤดูหนาว เริมกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือน

กุมภาพนัธเ์ป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ไดรั้บอิทธิพลของมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือซึงพดัพาความ

หนาวเยน็และความแห้งแลง้มาสู่ประเทศไทย บริเวณทีอากาศค่อนขา้งหนาวจดั ไดแ้ก่ ภาคเหนือ

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ฤดูร้อน เริมจากกลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ประมาณ 3 เดือน ในเดือนเมษายนเป็นระยะทีแสงอาทิตยเ์ลือนมาตงัฉากบริเวณประเทศไทย ทาํให้

เดือนนีอากาศร้อนจดัทีสุด  

จากการศึกษาลกัษณะภูมิอากาศของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ

ประเทศไทยพบว่า ลกัษณะภูมิอากาศของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศ

ไทยค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่จะมีความ

แตกต่างกนับา้งทีการแบ่งช่วงระยะเวลาในแต่ฤดูกาล จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่ากล่าวถึง

สภาพภูมิอากาศทีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น สาํนวนพม่ามีสาํนวนทีกล่าวถึงพฤติกรรม

ของชาวพม่าในฤดูหนาวไวว้่า ေဆာင္းတြင္းအိပ္မက္ ကေတာက္ကတက္ /hsaun dwin ʔêiʔ-mɛ́ʔ  gə-

dâuʔ gə-dɛ́ʔ/ ความฝันในฤดูหนาว ไม่อยูก่บัร่องรอย คือ ชาวพม่าเชือว่าในฤดูหนาว อากาศทีหนาว

เยน็จะทาํใหฝั้นโน่นฝันนีไดง่้ายกว่าฤดูกาลอืน ส่วนในฤดูฝนสาํนวนพม่ากล่าวไวว้่า မိုးရြာမွ ပ်ိဳးသာ 

မည္ /mo-ywà hmá   pyo ɵà mì/ เมือฝนตก จะเพาะปลูก และบางครังชาวพม่าจะนาํลกัษณะทาง

ธรรมชาติของฝนมาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมของคนดว้ย เช่น สาํนวน ခ်ဳန္းလြန္းေသာမိုး ေရမေဖာင္ 

၊ ေဟာင ္လြန္းေသာေခြး လူမေလး /choŋ lun ɵɔ mo   yè mə-phàun   hàun lun ɵɔ khwe   lù mə-le/ ฝน

ตกอยา่งหนกั นาํไม่เจิงนอง หมาเห่าเกินไป คนไม่กลวั, မိုးႏွင့္ႏြားသုိး အစိုးမရ /mo hnîn nwa ɵo   ʔə-

so mə-yá/ ฝนและววัพ่อพนัธุ ์ควบคุมไม่ได,้ ေလႏွင့္မိုး အစိုးမရ /lè hnîn mo   ʔə-so-mə-yá/ ลมและ

ฝน ควบคุมไม่ได ้ส่วนในฤดูร้อนพบสาํนวน ေႏြ ထေနာင္း ၊ ေဆာင္း မန္က်ည္း /nwè   thə-naun   

hsaun   mə-ji/ ร้อน กระถินพิมาน หนาว มะขาม เป็นการกล่าวถึงพนัธุ์พืชซึงพบเห็นไดท้วัไปใน
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ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คือ ต้นกระถินพิมาน เช่นเดียวกับฤดูหนาวทีมกัพบ

ตน้มะขามแผกิ่งกา้นสาขาสะพรังในฤดูหนาว ส่วนสาํนวนไทยพบเพียงการนาํ “นาํฝน” มากล่าวใน

สาํนวน ฝนตกก็แช่ง ฝนแลง้ก็ด่า, ฝนตกไม่ทวัฟ้า และฝนสงัฟ้า ปลาสงัหนอง (นาํสงัฟ้า ปลาสงัฝน) 

ซึงเมือพิจารณาความหมายแลว้ไม่ไดมี้ความสมัพนัธก์บัฤดูกาลของไทยแต่อยา่งใด 

ตารางที 59 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิอากาศ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေဆာင္းတြင္းအိပ္မက္ ကေတာက္ကတက္  
/hsaun dwin ʔêiʔ-mɛ́ʔ   gə-dâuʔ gə-dɛ́ʔ/  
ความฝันในฤดูหนาว ไม่อยูก่บัร่องรอย 

หมายถึง ในฤดูหนาวมกัฝันโน่นฝันนี 

ခ်ဳန္းလြန္းေသာမုိး ေရမေဖာင္ ၊ 
ေဟာင္လြန္းေသာေခြး လူမေလး  

/choŋ lun ɵɔ mo   yè mə-phàun   hàun lun ɵɔ 

khwe   lù mə-le/ 

ฝนตกอยา่งหนกั นาํไม่เจิงนอง หมาเห่าเกินไป 

คนไม่กลวั 

หมายถึง คนทีชอบพดูเอะอะดูเก่งกลา้ ทาํท่าว่า

จะเอาจริง แต่ทีแทแ้ลว้กลบัไม่เอาจริง 

မုိးႏွင့္ႏြားသုိး အစုိးမရ  
/mo hnîn nwa ɵo   ʔə-so mə-yá/  

ฝนและววัพ่อพนัธุ ์ควบคุมไม่ได ้

หมายถึง ไม่มีใครสามารถหา้มสิงทีตอ้งเกิดขึน

ตามธรรมชาติไม่ใหเ้กิดขึนได ้

ေလနွင့္မိုး အစုိးမရ  
/lè hnîn mo   ʔə-so-mə-yá/  

ลมและฝน ควบคุมไม่ได ้ 

หมายถึง สภาพลมฟ้าอากาศคาดคะเนยาก 

ฝนตกก็แช่ง ฝนแลง้ก็ด่า 

หมายถึง การทาํอะไรๆ จะใหถ้กูใจคนทงัหมด

นนัเป็นไปไม่ได,้ ทาํอยา่งไรๆ กไ็ม่ถกูสกัอยา่ง 

ฝนตกไม่ทวัฟ้า  

หมายถึง ใหห้รือแจกจ่ายอะไรไม่ทวัถึงกนั 

ฝนสงัฟ้า ปลาสงัหนอง, นาํสงัฟ้า ปลาสงัฝน 

หมายถึง สงัเสียเป็นครังสุดทา้ย หรือทาํการอนั

ใดทีเป็นสาํคญัเพือไวอ้าลยัก่อนจากไป 
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ตารางที 59 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิอากาศ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေႏြ ထေနာင္း ၊ ေဆာင္း မန္က်ည္း  
/nwè   thə-naun   hsaun   mə-ji/  

ร้อน กระถินพิมาน หนาว มะขาม 

หมายถึง ในฤดูร้อน กิ งก้านของต้นกระถิน

พิมานจะสะพรังไปดว้ยใบ ส่วนในฤดหูนาว กิง

กา้นของตน้มะขามจะสะพรั งไปดว้ยใบทีแผ่กิง

ใหร่้มเงา 

 

 

อนึง จากการสังเกตของผูว้ิจัยพบว่า นอกจากสํานวนพม่าจะมีการกล่าวถึงสภาพ

ภูมิอากาศทีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของมนุษยแ์ลว้ ยงัพบสาํนวนพม่าจาํนวนมากทีมีการกล่าวถึง

สภาพภูมิอากาศ โดยระบุถึงช่วงเดือนกับสภาพแวดลอ้มหรือพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น สาํนวน 

ကဆုန္ ၊ နယုန္ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္ /kə-hsòŋ   nə-yòŋ   hswé-hswé khòŋ/ พฤษภาคม มิถุนายน กระโดด    

หยองแหยง, ၀ါဆုိလေျပာင္း ၊ မိေက်ာင္းေဖြးေဖြး ၊ မိုးေအးေအး /wà-hsò-lá pyaun   mí-jaun   phwe-phwe   

mo ʔe-ʔe/ เปลียนเขา้สู่เดือนกรกฎาคม เถาวลัยเ์ปรียงแน่นขนดั ฝนชุ่มเยน็, ေတာ္သလင္းေန ပုစြန္ေသ 

/tɔ-ɵə-lin nè   bə-zùn ɵè/ แดดเดือนกนัยายน กุง้ตาย ฯลฯ ลกัษณะของสาํนวนเช่นนีไม่ปรากฏใน

สาํนวนไทย นอกจากนียงัมีสํานวนพม่าบางสาํนวนทีไม่ได้กล่าวถึงฤดูกาลหรือช่วงเดือนอย่าง

ชดัเจน แต่สามารถคาดเดาฤดูกาลหรือช่วงเดือนไดจ้ากธรรมชาติเช่นเดียวกนั เช่น สาํนวน လက္ပံဖူး 

ခ်ိန္ ေခြးရူးခ်ိန္ /lɛ́ʔ-pàn phu chèin   khwe yu chèin/ ช่วงเวลาทีดอกงิวบาน หมาเป็นบา้ หมายถึง 

เดือนกุมภาพนัธ ์เดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาทีดอกงิวบานและหมาเป็นบา้, ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညိွ /yà-ɵì 

mə-ɵí   pan hnîn hñí/ ไม่รู้ฤดูกาล ปรึกษาดอกไม ้หมายถึง หากไม่ทราบว่าขณะนันเป็นช่วงฤดูกาล

ใด ใหส้งัเกตจากดอกไมซึ้งมกัจะบานตามฤดูกาล ฯลฯ  

ตารางที 60 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิอากาศ 

สาํนวนพม่า 

တပုိ႔တြဲ ၊ ေပါက္လဲငံုကင္း ၊ ထန္းရည္နင္း 

/də-bó-dwɛ   pâuʔ lɛ ŋòŋ kin   than-yè nin/ 

กุมภาพนัธ ์เปลียนจากหุบเป็นบาน เหยยีบนาํตาล 

หมายถึง กุมภาพนัธเ์ป็นเดือนทีดอกงิวบาน คนเหยยีบตาลโตนดก็จะขึนเหยยีบเอานาํตาลโตนด 
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ตารางที 60 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิอากาศ (ต่อ)  

สาํนวนพม่า 

တေပါင္းလည္းကူး မိုးသားက်ဴး 

/də-baun lɛ ku   mo-ɵa cu/ 

เขา้สู่มีนาคม เมฆฝนเกินไป 

หมายถึง ในเดือนมีนาคมจะมีเมฆมาก บางครังมีฝนตกในช่วงเดือนนี 

တေပါင္းသာေခါင္ လမ်ားေနာင္ 

/də-baun ɵà gàun   lá mya hnàw/ 

มีนาคมเท่านนัทีเป็นยอดเดือน 

หมายถึง ในบรรดาเดือนทงัหมดจาก 12 เดือน ชาวพม่าถือว่าเดือนมีนาคมเป็นเดือนทีมีอากาศดีทีสุด 

ေန႔ပူလုိ႔ညခ်မ္း ၊ တေပါင္းလ လသရမ္း 

/né bù ló ñá chan   də-baun-lá lá ɵə-yan/ 

กลางวนัร้อนกลางคืนเยน็ เดือนมีนาคม เดือนทีอยูไ่ม่สุข 

หมายถึง ในเดือนมีนาคม ช่วงเวลากลางวนัอากาศจะร้อนมาก ส่วนช่วงเวลากลางคืนอากาศจะเยน็ 

တေပါင္း ၊ တန္ခူး မုိးသားက်ဴး 

/də-baun   də-gu   mo-ɵa cu/ 

มีนาคม เมษายน เมฆฝนเกินไป 

หมายถึง ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะมีกลุ่มกอ้นเมฆมากมายปรากฏใหเ้ห็น 

တန္ခူးမည္မွတ္ ၊ ဖက္ဆြတ္ေရတုိး သၾကၤန္မိုး 

/də-gu mì hmáʔ   phɛ́ʔ hsûʔ yè tho   ɵə-càn mo/ 

จงจาํไวว้่าเมษายน ค่อยๆ ประพรมนาํ ฝนสงกรานต ์

หมายถึง บางครังในช่วงเดือนเมษายนก็มีฝนตกลงมาเพราะอากาศร้อนมาก ชาวพม่าเรียกว่า  

“ฝนสงกรานต”์ 

ကဆုန္အတြင္း ၊ ေျမသင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ ၊ မုိးနံ႕နံ႕ 

/kə-hsòŋ ʔə-dwin   mye-ɵin pyân-pyân   mo nân-nân/ 

ในเดือนพฤษภาคม กลินไอดิน ไอฝนแพร่กระจาย 

หมายถึง ในเดือนพฤษภาคม เมือฝนตกจะมีกลินไอดินไอฝนแพร่กระจายออกมา 

ကဆုန ္၊ နယုန္ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန ္

/kə-hsòŋ   nə-yòŋ   hswé-hswé khòŋ/ 
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ตารางที 60 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิอากาศ (ต่อ)  

สาํนวนพม่า 

พฤษภาคม มิถุนายน กระโดดหยองแหยง 

หมายถึง ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน แดดจะร้อนจดัมาก ไม่สามารถเดินดว้ยเทา้

เปล่าได ้

နယုန္မုိးေသး ျမက္သားေမြး 

/nə-yòŋ mo ɵe   myɛ́ʔ -ɵa mwe/ 

มิถุนายนฝนนอ้ย หญา้เลก็ๆ งอก 

หมายถึง ในเดือนมิถุนายนฝนตกพรําๆ หญา้อ่อนตน้เลก็ๆ งอก 

၀ါဆုိလေျပာင္း ၊ မိေက်ာင္းေဖြးေဖြး ၊ မုိးေအးေအး 

/wà-hsò-lá pyaun   mí-jaun   phwe-phwe   mo ʔe-ʔe/ 
เปลียนเขา้สู่เดือนกรกฎาคม เถาวลัยเ์ปรียงแน่นขนดั ฝนชุ่มเยน็ 

หมายถึง เมือเขา้สู่ช่วงเดือนกรกฎาคม ดอกเถาวลัยเ์ปรียงขาวนวลจะบานสะพรัง ฝนตกชุ่มฉาํ 

อากาศเยน็ชุ่มชืน 

၀ါဆုိ၀ါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္ 

/wà-hsò wà-gàun   yè phàun-phàun/  

กรกฎาคม สิงหาคม นาํเจิงนอง  

หมายถึง ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ฝนจะตกหนกัจนแม่นาํลาํคลองหนองบึงเต็มไปดว้ย

นาํเจิงนอง 

ေတာ္သလင္းေန ပုစြန္ေသ 

/tɔ-ɵə-lin nè   bə-zùn ɵè/ 

แดดเดือนกนัยายน กุง้ตาย 

หมายถึง ในเดือนกนัยายน แมว้่าจะเป็นหนา้ฝน แต่มีแดดร้อน อุณหภูมิสูงมากจนกุง้ตาย 

ေတာ္သလင္းမိုး ကန္သင္းက်ိဳး 
/tɔ-ɵə-lin mo   kàn-ɵin co/ 

ฝนเดือนกนัยายน คนันาพงัทลาย 

หมายถึง ในเดือนกนัยายน ฝนตกหนกัมากจนดินคนันาพงัทลายลงมา 
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ตารางที 60 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิอากาศ (ต่อ)  

สาํนวนพม่า 

ေတာ္သလင္း ျမစ္တြင္း သင္ျဖဴးခင္း 

/tɔ-ɵə-lin   myíʔ dwin   ɵìn-phyu khin/ 

แม่นาํในเดือนกนัยายน ปูเสือกก 

หมายถึง แม่นาํในเดือนกนัยายน คลืนนาํจะสงบนิงมากเหมือนปูเสือกกเอาไว ้

သီတင္းကၽြတ္တြင ္၊ ပလႅင္ေဆးမုိး ၊ ရြာသြန္းျဖိဳး 

/hɵə-din-jûʔ twìn   pə-lìn hse mo   ywà ɵun phyo/ 

ในเดือนตุลาคม ลา้งบลัลงักด์ว้ยนาํฝน รดราดไดส้มบูรณ์   

หมายถึง ในเดือนตุลาคมมีฝนตกอุดมสมบูรณ์ ควรนาํฐานพระพุทธรูปมาลา้งทาํความสะอาดช่วงนี 

တန္ေဆာင္မုန္းတြင္း ၊ ဆီးနွင္းဟစ္ျပိဳက္ ၊ မုိးတစ္လုိက္ 

/də-hsàun-moŋ dwin   hsi-hnin híʔ pyâiʔ   mo tə-lâiʔ/ 

ในเดือนพฤศจิกายน หมอกลงปรอยๆ มีฝนตามมา 

หมายถึง ในเดือนพฤศจิกายนจะมีหมอกลง และมีฝนตกตามมา 

ဖုံးတုန္းလုံးတုန္း တန္ေဆာင္မုန္း 

/phoŋ-doŋ-loŋ-doŋ   də-hsàun-moŋ/ 

ขา้วออกรวงในเดือนพฤศจิกายน 

หมายถึง ในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนทีตน้ขา้วออกรวง 

ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညိ ွ 
/yà-ɵì mə-ɵí   pan hnîn hñí/ 

ไม่รู้ฤดูกาล ปรึกษาดอกไม ้

หมายถึง หากไม่ทราบว่าขณะนนัเป็นช่วงฤดกูาลใด ใหส้งัเกตจากดอกไมซึ้งมกัจะบานตามฤดกูาล  

ဥတုရာသီ ေတာကုိမွ ီ

/ʔú-dú-yà-ɵì   ɵɔ kò hmì/ 

ฤดูกาล พึงพาป่าไม ้

หมายถึง ฤดูกาลขึนอยูก่บัป่าไม ้

လက္ပံဖူး ခ်ိန္ ေခြးရူးခ်ိန္  
/lɛ́ʔ-pàn phu chèin   khwe yu chèin/  

ช่วงเวลาทีดอกงิวบาน หมาเป็นบา้  
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ตารางที 60 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นลกัษณะทางภูมิอากาศ (ต่อ)  

สาํนวนพม่า 

หมายถึง เดือนกุมภาพนัธ ์เดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาทีดอกงิวบานและหมาเป็นบา้ 

တမာလည္းႏ ုေက်းလည္းဥ 

/tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú/ 

สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่ 

หมายถึง ในเดือนกุมภาพนัธ ์ตน้สะเดาจะแตกใบอ่อนซึงเป็นเวลาเดียวกนักบัช่วงเวลาทีนกแกว้

วางไข่ 

ျမစ္ေရေဖြးေဖြး ကုိင္းေဖြးေဖြး 

/myíʔ-yè phwe-phwe   kain phwe-phwe/  

แม่นาํเจิงนอง กิงกา้นแน่นขนดั 

หมายถึง ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม จะมีฝนตกหนกัมากจนนาํในแม่นาํเจิงนอง 

กิงกา้นสาขาของตน้ไมก้จ็ะพลิวไหวสวยงาม 

 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สาํนวนพม่าสะทอ้นสภาพภูมิอากาศทีสัมพนัธ์กบั

ลกัษณะของธรรมชาติและพฤติกรรมของคนในสังคมมากกว่าสาํนวนไทย เพราะสาํนวนพม่าจะ

มุ่งเนน้ใหล้กูหลานสงัเกตสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติทีอยูใ่กลต้วั แลว้นาํมาปรับใชใ้นการดาํเนิน

ชีวิต หากพิจารณาจะเห็นไดว้่าสาํนวนพม่าทีกล่าวถึงลกัษณะทางธรรมชาติซึงเกียวขอ้งกบัสภาพ

ภูมิอากาศเหล่านีเป็นสาํนวนทีกล่าวถึงสิงต่างๆ โดยตรง กล่าวคือ สาํนวนพม่ากล่าวถึงสภาพอากาศ

ของแต่ละช่วงเดือนหรือแต่ละฤดูกาลว่า ควรสังเกตหรือปรับตัวอย่างไรให้สามารถดาํเนินชีวิต

ในช่วงฤดูกาลนันๆ ได้อย่างเป็นปกติสุข สาเหตุทีเป็นเช่นนีเพราะชาวพม่ามีวิถีชีวิตทีผกูพนักับ

ธรรมชาติ คือ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลียงสตัวเ์ป็นอาชีพหลกั อาชีพเหล่านีตอ้งพึงพา

ธรรมชาติหรือสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างมาก การสังเกตลกัษณะของธรรมชาติและเรียนรู้ทีจะ

ปรับตัวตามฤดูกาลจึงเป็นสิงจาํเป็น ขณะทีสาํนวนไทยแมจ้ะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เช่นเดียวกนัแต่กลบัไม่ปรากฏสาํนวนทีกล่าวถึงสภาพภูมิอากาศทีสมัพนัธก์บัลกัษณะของธรรมชาติ

และพฤติกรรมของคนในสังคมแต่อย่างใด จึงอาจกล่าวได้ว่า สํานวนทีมีความหมายเกียวกับ

ธรรมชาติเป็นลกัษณะเฉพาะของสาํนวนพม่าทีมีการกล่าวถึงทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกบัฤดูกาล  
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5.1.3 ลกัษณะของพนัธ์ุสัตว์ 

เนืองจากลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ   

เมียนมาร์และประเทศไทยไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนักดงัทีกล่าวไวแ้ลว้ในขา้งตน้ ทาํให้ลกัษณะของ

พนัธุส์ตัวที์พบในสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยเป็นพนัธุส์ตัวท์วัไปทีสามารถพบไดใ้นเขตเมืองร้อน 

สตัวที์พบมีทงัสตัวเ์ลียงลูกดว้ยนม ไดแ้ก่ แมว หมา หนู เสือ ชา้ง มา้ กระต่าย ลิง และหมู สัตวปี์ก 

ไดแ้ก่ เป็ด ไก่ หงส์ และนก (นกแกว้, นกเขา, นกเอียงสาริกา, นกกา, นกแร้ง) สตัวเ์ลือยคลาน ไดแ้ก่  

งู จระเข ้และจิงจก สตัวค์รึงบกครึงนาํ ไดแ้ก่ กบ สตัวเ์คียวเอือง ไดแ้ก่ ววั ควาย เนือ แพะ และแกะ 

สตัวจ์าํพวกปลา ไดแ้ก่ ปลาตะลุมพุก ปลาคา้ว ปลาซิว และปลาหมอ นอกจากนียงัพบสัตวที์ไม่มี

กระดูกสนัหลงั เช่น สตัวจ์าํพวกแมลงหรือแมง ไดแ้ก่ เหา ปลวก มด หนอน แมลงเม่า และตะเข็บ 

สตัวจ์าํพวกทีมีลาํตวัอ่อนนุ่มหรือมีเปลือกแข็งหุม้ลาํตวั ไดแ้ก่  กุง้ ปู และหอย 

พนัธุ์สัตวที์พบจากสาํนวนของทงั 2 ประเทศแสดงให้เห็นว่า สัตวเ์กือบทงัหมดเป็น

สตัวใ์นเขตร้อน หรือเป็นสตัวที์มีการปรับเปลียนสายพนัธุ์เพือให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในพืนทีเขต

ร้อนได ้แต่มีสตัวช์นิดหนึงทีมีความน่าสนใจ คือ “แกะ” สัตวช์นิดนีกล่าวถึงเฉพาะในสาํนวนไทย 

คือ สาํนวน “แกะดาํ” แกะเป็นสัตวที์มกัพบในพืนทีทีมีอากาศหนาวเยน็ จึงทาํให้มีขนหนาและฟู

เพือตา้นทานสภาพอากาศทีหนาวเยน็นนัได ้สาเหตุทีสาํนวนไทยมีการนาํสตัวใ์นประเทศเขตหนาว

มาเปรียบเทียบนนั เป็นเพราะคนไทยรับเอาสาํนวนนีมาจากต่างประเทศ คือ สาํนวน Black Sheep 

แต่จะรับเอาสาํนวนนีมาใชเ้มือใดนนัไม่อาจทราบได ้ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 56) กล่าวว่า “สาํนวน 

‘แกะดาํ’ เป็นสาํนวนเพิงเกิดขึนใหม่ไม่กีปีมานี ตามรูปคาํบอกชดัเจนว่ามาจากสาํนวนฝรั งทีว่า A 

Black Sheep ซึงแปลตามตวัว่า ‘แกะดาํ’ ใชเ้ป็นสาํนวนหมายความว่า A person of bad character 

แปลเป็นไทยกวา้งๆ ว่า ‘คนไม่ดี’ ‘คนชวั’ ‘คนเลว’ ตามคติฝรั งว่าในฝงูแกะนัน แกะดาํมีค่าหรือ

ราคาตาํกว่าแกะขาว เมือเปรียบกบัคนก็หมายถึงคนเลวอยู่ในหมู่คนดี เรารับเอาสาํนวนฝรั งมาใช้

หมายความตามทีฝรังใช”้ ทงันี ราชบณัฑิตยสถาน (2553: 9) ไดใ้หค้วามหมายสาํนวนนีไวว้่า “คนที

ทาํอะไรผดิเพือนผดิฝงูในกลุ่มนนัๆ (ใชใ้นทางไม่ดี)”  

อยา่งไรก็ตาม ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยก็ไดน้าํพนัธุส์ตัวที์มีในสงัคมของตนเอง

มาใชเ้พือเปรียบเป็นสาํนวน ทาํใหเ้ห็นถึงความเป็นอยูข่องคนทีแนบแน่นกบัธรรมชาติ เช่น สาํนวน

พม่ากล่าวว่า တမာလည္းႏ ုေက်းလည္းဥ /tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú/ สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่ หมายถึง 

ในเดือนกุมภาพนัธ ์ตน้สะเดาจะแตกใบอ่อนซึงเป็นเวลาเดียวกนักบัช่วงเวลาทีนกแกว้วางไข่ แสดง

ให้เห็นว่าคนพม่าเป็นคนช่างสังเกต รู้จักนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบกับฤดูกาล, สํานวน ငါး 

ငါးသေလာက္ ၊ မယား ဆံေတာက္ /ŋa   ŋa-ɵə-lâuʔ  mə-ya  zə-dâuʔ/ ปลา ปลาตะลุมพุก เมีย ซะเดา้ก ์
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หมายถึง ในบรรดาปลาทงัหลาย ปลาตะลุมพุกเป็นปลาทีมีรสชาติดีทีสุด เช่นเดียวกบัผูห้ญิงทีควร

หามาเป็นภรรยาจะตอ้งมีซะเดา้ก ์แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวพม่าทีรับประทานปลาเป็น

อาหาร และนิยมรับประทาน ငါးသေလာက္ /ɵə-lâuʔ/ หรือ ‘ปลาตะลุมพุก’ เพราะถือว่าเป็นปลานาํ

จืดทีมีรสชาติดีทีสุด อีกทงัยงัแสดงค่านิยมในการทาํทรงผมในยุคหนึงของหญิงสาวชาวพม่า คือ 

ตอ้งมี ဆံေတာက္ /zə-dâuʔ/ ‘ซะเดา้ก’์ จึงจะถือว่าเป็นผูห้ญิงทีงดงาม, สาํนวน ငွက္မသိက ဆက္ရက္ 

ကုိ ခ်ိဳးထင္ ၊ အခ်က္မသိက သမက္ကုိ သူခိုးထင ္/hŋɛ́ʔ mə-ɵí ká   hsɛ́ʔ-yɛ́ʔ kò   cho thìn   ʔə-chɛ́ʔ mə-

ɵí ká  ɵə-mɛ́ʔ kò  kə-kho thìn/ ไม่รู้จกันก คิดว่านกเอียงสาริกาเป็นนกเขา ไม่มีสัญญาณ คิดว่า

ลกูเขยเป็นขโมย หมายถึง ไม่รู้อะไรชดัเจนแลว้ทาํผดิพลาดกลายเป็นเรืองน่าขาํขนั เป็นสาํนวนทีมี

ทีมาจากนิทาน Ms. Shun Lae Win  (ေဒၚရႊန္းလဲ့၀င္း /dɔ̀-shun-lɛ́-win/, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2558) 

กล่าวว่า “สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมาจากนิทานขาํขนัของชาวพม่า คือ ลูกเขยคนหนึงออกไปเทียว

ขา้งนอกแลว้กลบับา้นดึกดืนจึงแอบยอ่งเขา้บา้น ฝ่ายพ่อตาแม่ยายคิดว่าเป็นขโมยจึงรุมทาํร้าย กว่า

จะรู้ว่าเป็นลกูเขยตวัเองก็ทาํใหบ้าดเจ็บเสียแลว้” นอกจากนีสาํนวนนียงันาํธรรมชาติ คือ “นกเอียง

สาริกา” และ “นกเขา” เป็นนกทีพบไดท้วัไปในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มาเปรียบ

ว่า เมือไม่รู้จกัว่าเป็นนกชนิดใดแน่ชดั เพราะไดย้ินเพียงเสียงร้องเท่านัน ก็จงอย่าคาดเดาไปต่างๆ 

นานา เพราะอาจคาดเดาผดิได ้เพราะแทจ้ริงแลว้ลกัษณะของนกทงัสองชนิดนีไม่คลา้ยคลึงกนัเลย 

เรืองนีจึงกลายเป็นเรืองเล่าขาํขนัไป  

ส่วนสาํนวนไทยก็มีสาํนวนทีมาจากนิทานเช่นเดียวกนั เช่น สาํนวน “ชาวนากบังูเห่า” 

เป็นสาํนวนทีมาจากนิทานอีสปเรืองหนึงทีเล่าว่า มีชายคนหนึงกาํลงัจะตายดว้ยความหนาวจึงเกิด

ความสงสาร และเอางูตวันันมาไวใ้กล้ๆ  ตวั เพือจะให้ความอบอุ่นแก่มนั แต่เมืองูตวันันสบายขึน 

มนัก็กดัชายคนนันเป็นการตอบแทนบุญคุณทีไดช่้วยชีวิตมนัไว ้(รัชนี ซอโสตถิกุล, 2544: 539)  

สาํนวนนีนาํมาใชเ้ปรียบกบัการทาํคุณแก่คนพาลแลว้กลบัเป็นผลร้ายแก่ตนเอง หรือบางครังใชพู้ด

เชิงประชดประชนัผูที้มีลกัษณะเนรคุณ, ไม่รู้จกัตอบแทนบุญคุณต่อผูที้ให้ความช่วยเหลือ สาํนวน

อีกสาํนวนหนึงทีมาจากนิทานเช่นเดียวกนั คือ สาํนวน “กบเลือกนาย” รัชนี ซอโสตถิกุล (2544: 7) 

กล่าวว่า “สาํนวนกบเลือกนาย มาจากนิทานทีเล่ากนัว่า กบฝงูหนึงอยากไดน้ายมาปกครองพวกตน 

จึงขอร้องใหเ้ทวดามาช่วย เทวดาจึงโยนขอนไมม้าใหท่้อนหนึงให้เป็นนายของพวกกบ ต่อมาพวก

กบรู้สึกเบือขอนไม ้เพราะไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึนจึงร้องขอเทวดาใหส่้งนายมาให้ใหม่ เทวดาจึง

ส่งนกกระสามาให้ ปรากฏว่านกกระสาจบักบกินหมด” สาํนวน “กบเลือกนาย” จึงเป็นสาํนวนที

นาํมาเปรียบกบัผูที้ตอ้งการเปลียนผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่รือยๆ อยา่งไรก็ตาม แมว้่าสาํนวนนีจะมีเคา้ทีมา

จากนิทาน แต่สตัวที์นาํมาเปรียบในนิทานนนัๆ หากไม่มีปรากฏอยูใ่นสงัคมเลย ทงัผูเ้ล่าและผูฟั้งคง

จินตนาการภาพต่างๆ ไม่ได ้ดงันนั เหล่าบรรดาสัตวที์ปรากฏอยู่ในนิทานเรืองต่างๆ ย่อมแสดงให้
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เห็นถึงความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติของคนในสังคมทีรู้จกัสังเกตและนาํสัตวเ์หล่านันมาผกูโยงเป็น

เรืองราว เป็นนิทานสอนใจ หรือเป็นสาํนวนสงัสอนลกูหลาน  

นอกจากนี สาํนวนไทยยงันาํพฤติกรรมของสตัวม์าเปรียบเป็นสาํนวน เพือใหล้กูหลาน

เกิดจินตภาพหรือตระหนักถึงผลเสียของการกระทาํบางอย่างอีกดว้ย เช่น สาํนวน “ปลาหมอตาย

เพราะปาก” สาํนวนนีมาจากการสังเกตลกัษณะของปลาหมอทีชอบพ่นฟองอากาศขึนมาเหนือนาํ 

เมือชาวประมงหรือคนหาปลาเห็นฟองปุดๆ ทีบริเวณไหนก็จะรู้ว่าบริเวณนันมีปลาหมอ ดงันันจึง

สามารถจบัปลาชนิดนีไดอ้ยา่งง่ายดาย สาํนวนนีจึงเป็นสาํนวนทีนาํมาใชเ้ปรียบกบัคนทีพูดพล่อย

จนได้รับอนัตราย เป็นสาํนวนทีผูใ้หญ่มกันาํมาสั งสอนบุตรหลานให้ระมดัระวงัเรืองคาํพูดของ

ตนเอง อีกสาํนวนทีมีความน่าสนใจ คือ สาํนวน “ฟืนฝอยหาตะเข็บ” เป็นสาํนวนทีมีความหมายว่า 

รือฟืนเรืองไม่ดีทีเกิดขึนนานมาแลว้มาพูดให้เสียใจ สํานวนนีนํา “ตะเข็บ” ซึงเป็นสัตว์จาํพวก

เดียวกบัตะขาบ มกัพบในพืนทีเขตร้อนชืนและพบไดท้วัไปในประเทศไทยมาเปรียบเทียบกบัสิงที

อนัตรายหรือสิงทีไม่ดีทีไม่อยากใหน้าํมากล่าวอีก  

ตารางที 61 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุส์ตัว ์

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ၾကက္မွာ အရိုး ၊ လူမွာ အမ်ိဳး 

/cɛ́ʔ hmà   ʔə-yo   lù hmà   ʔə-myo/ 
ไก่ทีกระดกู คนทีตระกลู 

หมายถึง ไก่จะมีความกลา้หาญในการต่อสูจิ้กตี

หรือไม่มีก็ขึนอยูก่บัเชือสายของมนั เช่นเดียวกบั

ความประพฤติหรือนิสยัของคน มกัเป็นไปตาม

เผา่พนัธุ ์

ငွက္မသိက ဆက္ရက္ကုိ ခ်ိဳးထင ္၊ အခ်က္မသိက 
သမက္ကုိ သူခုိးထင ္

/hŋɛ ́ʔ mə-ɵí ká   hsɛ́ʔ-yɛ́ʔ kò   cho thìn    

ʔə-chɛ́ʔ mə-ɵí ká   ɵə-mɛ́ʔ kò   kə-kho thìn/ 

ไม่รู้จกันก คิดว่านกเอียงสาริกาเป็นนกเขา 

ไม่มีสญัญาณ คิดว่าลกูเขยเป็นขโมย 

หมายถึง ไม่รู้อะไรชดัเจนแลว้ทาํผดิพลาด 

กลายเป็นเรืองน่าขาํขนั 

ไก่รองบ่อน 

หมายถึง ผูที้อยูใ่นฐานะตวัสาํรอง ซึงจะเรียกมา

ใชเ้มือไรก็ได ้

ไก่อ่อน, ไก่อ่อนสอนขนั 

หมายถึง ผูมี้ประสบการณ์นอ้ย ยงัไม่รู้ทนั 

เล่ห์เหลียมของคน 

งงเป็นไก่ตาแตก 

หมายถึง งงมากจนทาํอะไรไม่ถกู 

ลกูไก่อยูใ่นกาํมือ 

หมายถึง ผูที้ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจ ไม่มีทางหนี

หรือทางต่อสู ้

รู้อยา่งเป็ด 

หมายถึง รู้ไม่จริงสกัอยา่งเดียว 
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ตารางที 61 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุส์ตัว ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

တမာလည္းႏ ုေက်းလည္းဥ 

/tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú/ 

สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่ 

หมายถึง ในเดือนกุมภาพนัธ ์ตน้สะเดาจะแตก

ใบอ่อนซึงเป็นเวลาเดียวกนักบัช่วงเวลาที

นกแกว้วางไข่ 

ေပ တစ္သီး ၊ က်ီး တစ္သား 

/pè   tə-ɵi   ci   tə-ɵa/    
ลาน หนึงผล กา หนึงลกู 

หมายถึง ในช่วงชีวิตของตน้ลานจะออกผลเพียง

ครังเดียว ส่วนกาก็ออกลกูเพียงครังเดียวเช่นกนั 

ေၾကြးထူ မပူ ၊ သန္းထူ မယား 

/cwe thù   mə-pù   ɵan thù   mə-ya/  

หนีสินรุงรัง ไม่เดือดร้อน เหามาก ไม่คนั 

หมายถึง ไม่สนใจอีกต่อไป 

ျခကုိ ပံုတု ပမာျပဳ 

/chá kò   pòŋ ɵú   pə-mà pyú/ 

จงทาํเหมือนปลวก 

หมายถึง ใหค่้อยๆ สะสมปัญญาความรู้ สะสม

ทรัพยสิ์นเหมือนปลวกทีค่อยๆ สร้างจอมปลวก 

ขึนมา 

ငါးပိနွင့္ေလာက္ ၊ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္ 

/ŋa-pí hnîn lâuʔ   shwè hnîn câuʔ/  

กะปิและหนอน ทองและหิน 

หมายถึง ของทีคู่กนั ขาดกนัไม่ได ้

กาคาบพริก 

หมายถึง ลกัษณะทีคนผวิดาํแต่งตวัดว้ยเสือผา้สี

แดง 

กาในฝงูหงส์ 

หมายถึง ผูที้ตาํศกัดิเมือไปเขา้สมาคมกบั 

ผูสู้งศกัดิมกัถกูดูหมิน 

เสียงนกเสียงกา 

หมายถึง ความเห็นของคนทีไม่มีอาํนาจ 

เตน้แร้งเตน้กา 

หมายถึง แสดงอาการดีอกดีใจหรือสนุกสนาน

ดว้ยการกระโดดโลดเตน้ 

นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั 

หมายถึง การจะทาํสิงใดควรทาํแต่พอสมฐานะ

ของตนเอง 

นกสองหวั 

หมายถึง คนทีทาํตวัฝักใฝ่เขา้ดว้ยทงั 2 ฝ่ายทีไม่

เป็นมิตรกนัโดยหวงัประโยชน์เพือตน 

ยงิปืนนดัเดียวไดน้กสองตวั 

หมายถึง ทาํอยา่งเดียวไดผ้ล 2 อยา่ง, ลงทุนครัง

เดียวไดผ้ลกาํไร 2 ทาง 

หาเหาใส่หวั 

หมายถึง รนหาเรืองเดือดร้อนรําคาญมาใส่ตน 
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ตารางที 61 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุส์ตัว ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

မစားရက္ ေလာက္တက္ 

/mə-sa yɛ́ʔ   lâuʔ tɛ́ʔ/ 

ไม่กลา้กิน หนอนขึน 
หมายถึง อยา่เสียดายของบางอยา่งจนเกินควร 

ခရုမွာလည္း အဆန္ ၊ လူမွာလည္း အၾကံ 

/khə-yú hmà lɛ   ʔə-hsàn   lù hmà lɛ  ʔə-càn/ 
หอยยอ่มมีเนือ คนยอ่มมีความคิด 

หมายถึง คนเราตอ้งมีความสามารถและ

สติปัญญา 

ငါး ငါးသေလာက္ ၊ မယား ဆံေတာက္ 

/ŋa   ŋa-ɵə-lâuʔ   mə-ya   zə-dâuʔ/ 
ปลา ปลาตะลุมพุก เมีย ซะเดา้ก ์ 

หมายถึง ในบรรดาปลาทงัหลาย ปลาตะลุมพุก

เป็นปลาทีมีรสชาติดีทีสุด เช่นเดียวกบัผูห้ญิงที

ควรหามาเป็นภรรยาจะตอ้งมีซะเดา้ก ์

ငါးပတ္ ပုပ္ပုပ္၊ ငရုတ္ စပ္စပ္ 

/ŋa-páʔ   pôuʔ-pôuʔ   ŋə-yôuʔ   sáʔ-sáʔ/ 
ปลาคา้ว เน่าเน่า พริก เผด็เผด็ 

หมายถึง ความเผด็ของพริกสามารถกลบกลิน 

ของปลาได ้

ေတာ္သလင္းေန ပုစြန္ေသ 

/tɔ-ɵə-lin nè   bə-zùn ɵè/ 
แดดเดือนกนัยายน กุง้ตาย 

หมายถึง ในเดือนกนัยายน แมว้่าจะเป็นหนา้ฝน 

แต่มีแดดร้อน อุณหภูมิสูงมากจนกุง้ตาย 

တစ္ေကာင္ၾကြက္ တစ္မ်က္နွာ 

/tə-kàun cwɛ́ʔ   tə-myɛ́ʔ-hnà/ 

จมกูมด 

หมายถึง ทีไหวตวัหรือรู้ตวัทนัเหตุการณ์ 

นาํตาลใกลม้ด ใครจะอดได ้

หมายถึง ชายหญิงทีใกลชิ้ดกนัมากยอ่มหา้มใจ

ไม่ใหรั้กกนัไดย้าก 

แมลงเม่าบินเขา้กองไฟ 

หมายถึง คนจาํนวนมากทีพากนัเขา้ไปหาทีตาย 

หรือทีหายนะอยา่งโง่เขลา 

ฟืนฝอยหาตะเข็บ 

หมายถึง รือฟืนเรืองไม่ดีทีเกิดขึนนานมาแลว้มา

พดูใหเ้สียใจ 

เกลือเป็นหนอน, ไสเ้ป็นหนอน 

หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพือน

ร่วมงาน หรือคนในบา้น คิดคดทรยศ 

หนอนบ่อนไส ้

หมายถึง ฝ่ายตรงขา้มทีเขา้มาทาํทีเป็นพวกเพือ

บ่อนทาํลาย 

หนอนหนงัสือ 

หมายถึง คนทีชอบหมกหมุ่นอยูก่บัการอ่าน

หนงัสือ 

เลียงมาตงัแต่ตีนเท่าฝาหอย 

หมายถึง เลียงดมูาตงัแต่ยงัเป็นทารก 

ปากหอยปากปู 

หมายถึง ชอบนินทาเลก็นินทานอ้ย, ไม่กลา้พดู,  
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ตารางที 61 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุส์ตัว ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หนูหนึงตวั หนึงหนา้ 

หมายถึง คนทีไร้พ่อแม่ญาติพีนอ้งยอ่มรู้สึก  

โดดเดียว เพราะไม่มีทีพึงพา 

မယားေနစ ေၾကာင္ေသမွ 

/mə-ya nè sá   càun ɵè hmá/  
เริมอยูก่บัเมีย แมวตาย 

หมายถึง สามีทีตอ้งการแสดงอาํนาจใหภ้รรยา

หวาดกลวั 

ေခြးဖုိးတစ္ေထာင္ ၊ ေၾကာင္ဖုိးတစ္သိန္း 

/khwe pho tə-thàun   càun pho tə-ɵein/ 
มลูค่าของหมาหนึงพนั มลูค่าของแมวหนึงแสน 

หมายถึง เปรียบสิงหนึงทีมีค่าหรือดอ้ยค่ากว่าสิง

หนึง เช่น คนทีรักมากกว่าหรือนอ้ยกว่า 

ေခြးလိမၼာ အျမီးကုပ္ ၊ ကြ်န္လိမၼာ ေနာက္ဆုတ္ 

/khwe lèin-mà   ʔə-myi-kôuʔ   cùn lèin-mà   

nâuʔ-hsôuʔ/ 

หมาฉลาด หางตก ทาสฉลาด ถอยหลงั 

หมายถึง หมาทีฉลาดเมืออยูข่า้งกายเจา้นาย หาง

ของมนัจะตก ทาสทีเฉลียวฉลาด ยอ่มเขา้เฝ้านาย

อยา่งรู้ใจ โดยไม่ตอ้งคอยบอกกล่าวทุกอยา่ง 

လူပု စိတ္တုိ ၊ ေခြးပ ုရန္လုိ 

/lù-pú   sêiʔ-tò   khwe-pú   yàn-lò/ 

คนเตีย ขีโมโห  หมาเตีย ช่างหาเรือง 

หมายถึง ใหห้ลีกเลียงคนทีมีลกัษณะดงักล่าว 

လက္ပံဖူးခ်ိန ္ေခြးရူးခ်ိန္ 

/lɛ ́ʔ-pàn phu chèin   khwe yu chèin/ 

ช่วงเวลาทีดอกงิวบาน หมาเป็นบา้ 

พดูไม่ขึนหรือพดูไม่มีใครสนใจฟัง (ใชแ้ก่ผูน้อ้ย) 

จบัปูใส่กระดง้ 

หมายถึง ยากทีจะทาํใหอ้ยูนิ่งๆ ได ้

จบัปลาสองมือ 

หมายถึง หมายจะเอาใหไ้ดท้งั 2 อยา่ง, เสียงทาํ

การ 2 อยา่งพร้อมๆ กนั ซึงอาจไม่สาํเร็จทงั 2 

อยา่ง 

ใจปลาซิว 

หมายถึง ใจเสาะ, ไม่อดทน, ยอมแพง่้าย 

ปลาหมอตายเพราะปาก 

หมายถึง คนทีพดูพล่อยจนไดรั้บอนัตราย 

ปลาใหญ่กินปลาเลก็ 

หมายถึง ประเทศหรือคนทีมีอาํนาจ หรือผูใ้หญ่

ทีกดขีข่มเหงผูอ่้อนแอหรือผูน้อ้ย 

งูๆ ปลาๆ 

หมายถึง มีความรู้อยา่งผวิเผนิ, รู้เพียงเลก็ๆ 

นอ้ยๆ, รู้ไม่จริง 

ชาวนากบังูเห่า 

หมายถึง ทาํคุณแก่คนพาลจะเป็นผลร้ายแก่

ตนเอง 

จิ งจกทกั 

หมายถึง คาํตกัเตือนแมเ้ลก็นอ้ยก็ควรรับฟัง 
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ตารางที 61 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุส์ตัว ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง เดือนกุมภาพนัธ ์เดือนมีนาคมเป็น

ช่วงเวลาทีดอกงิวบานและหมาเป็นบา้ 

လမ္းမသိ ေခြးေနာက္လုိက္ 

/lan mə-ɵí   khwe nâuʔ-lâiʔ/ 

ไม่รู้จกัถนน ตามหมาไป 

หมายถึง ในการเดินทางท่องเทียว หากหลงทาง

ใหเ้ดินตามหมาไปจะถึงทีทีมีคนอยูไ่ดใ้นทีสุด 

ဆင္စြယ္မွန ္ပုိးမစား 

/hsìn-swɛ̀ hmàn   po mə-sa/ 
งาชา้งแท ้หนอนไม่กิน 

หมายถึง คนทาํดี ไม่มีผลร้าย 

ဆင္သြားလွ်င ္လမ္းျဖစ္ 

/hsìn ɵwa hlyìn   lan phyíʔ/ 
ถา้ชา้งไป เป็นถนน 

หมายถึง ทางทีชา้งเดินสามารถวางใจไดว้่าเป็น

ทางทีมนัคง, หากไม่มีถนนใหช้า้งเดิน 

เปรียบเสมือนคาํสงัของผูที้มีอาํนาจทีบญัญติัไว้

และถือเป็นแนวปฏิบติัสืบทอดไป 

ျမင္း အုန္းခြ ံ၊ ကၽြန္ ကုလား ၊ မယား ေတာသူ 

/myin   ʔoŋ-gùn   cùn   kə-la   mə-ya   tɔ-ɵù/ 
มา้ (สี)เปลือกมะพร้าว ทาส แขก เมีย ชาวป่า 

หมายถึง มา้หากมีสีเปลือกมะพร้าวจะดีทีสุด 

ทาสหากเป็นแขกจะดีทีสุด หากหาเมียใหห้าชาว

ป่าจะดีทีสุด เพราะมีความอดทนและซือสตัย ์

ေလွအဆင္း ၊ ျမင္းအတက္ 

/hlè ʔə-hsin   myin ʔə-tɛ ́ʔ/    
การลงเรือ การขึนมา้ 

สอนจระเขใ้หว้่ายนาํ 

หมายถึง สอนสิงทีเขารู้ดีหรือทีเขาถนดัอยูแ่ลว้ 

หนีเสือปะจระเข ้

หมายถึง หนีภยัอนัตรายอยา่งหนึงแลว้ตอ้งพบ

ภยัอนัตรายอีกอยา่งหนึง 

เลียงลกูเสือลกูจระเข ้

หมายถึง บาํรุงเลียงดูลกูศตัรูหรือลกูคนพาล จะ

ไดรั้บความเดือดร้อนในภายหลงั 

ใจดีสูเ้สือ 

หมายถึง ทาํใจกลา้ บงัคบัจิตใจไม่ใหห้วนัไหว

เมือเผชิญอนัตรายร้ายแรง 

หนา้เนือใจเสือ 

หมายถึง มีหนา้ตาแสดงความเมตตา แต่ใจ

เหียมโหด 

ฤๅษีเลียงลิง 

หมายถึง การปกครองคนหมู่มากทีไม่อยูใ่น

ระเบียบวินยั ยอ่มเดือดร้อนรําคาญ 

ลิงไดแ้กว้, วานรไดแ้กว้ 

หมายถึง ผูที้ไม่รู้คุณค่าของสิงทีมีค่าทีไดม้าหรือ

ทีมีอยู ่

ลิงหลอกเจา้ 

หมายถึง ลอ้หลอกผูใ้หญ่เวลาผูใ้หญ่เผลอ 

กระต่ายตืนตูม 

หมายถึง ใชเ้ปรียบคนทีแสดงอาการตืนตกใจ 



289 

 

ตารางที 61 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุส์ตัว ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ควรมีสติระมดัระวงั 

ေစသည့္ကၽြန္ ၊ ထြန္သည့္ႏြား 

/zè ɵí cùn   thùn ɵí nwa/ 

ทาสทีใชง้าน ววัทีไถคราด 

หมายถึง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสตัวก์ต็ามให้

ปฏิบติังานอยา่งนอบนอ้มและแข็งขนั 

ႏြားရွိသသူ ႏြာေၾကာင့္ပ ူ၊ သားရွိသသူ သားေၾကာင့္ပူ 

/nwa shí ɵə ɵù   nwa câun bù   ɵa shí ɵə ɵù   ɵa 

câun bù/ 
ผูที้มีววั ยอ่มเดือดร้อนเพราะววั ผูที้มีลกู ยอ่ม

เดือดร้อนเพราะลกู 

หมายถึง ถา้เลียงสตัว ์สตัวย์อ่มนาํความเดือดร้อน

มาให ้ถา้มีลกู ลกูยอ่มนาํความเดือดร้อนมาให ้ 

(ใชพ้ดูแสดงความเห็นใจ) 

မယားႏွင့္ႏြား မသနားရ 

/mə-ya hnîn nwa   mə-ɵə-na yá/ 
เมียและววั ไม่ควรสงสาร 

หมายถึง หากสงสารเมียและววัจะทาํใหค้วบคุม

ยาก 

မုိးႏွင့္ႏြားသုိး အစုိးမရ 

/mo hnîn nwa ɵo   ʔə-so mə-yá/ 

ฝนและววัพ่อพนัธุ ์ควบคุมไม่ได ้  

หมายถึง ไม่มีใครสามารถห้ามสิงทีตอ้งเกิดขึน

ตามธรรมชาติไม่ใหเ้กิดขึนได ้

ง่ายโดยไม่ทนัสาํรวจใหถ่้องแทก่้อนหมายถึง 

กระต่ายหมายจนัทร์ 

หมายถึง ผูช้ายหมายปองผูห้ญิงทีมีฐานะดีกว่า 

กบในกะลาครอบ 

หมายถึง ผูมี้ความรู้และประสบการณ์นอ้ย แต่

สาํคญัตนว่ามีความรู้มาก 

กบเลือกนาย 

หมายถึง ผูที้ตอ้งการเปลียนผูบ้งัคบับญัชาอยู ่

เรือยๆ 

หนูตกถงัขา้วสาร 

หมายถึง ผูช้ายทีมีฐานะไม่ค่อยดีไดแ้ต่งงานกบั

ผูห้ญิงทีรํารวย 

แมวไม่อยูห่นูระเริง 

หมายถึง ผูใ้หญ่ไม่อยู ่ผูน้อ้ยก็เหลิงคึกคะนอง 

ยอ้มแมวขาย 

หมายถึง ตกแต่งคนหรือสิงของทีไม่ดีหรือมีค่า

นอ้ยโดยมีเจตนาจะหลอกลวงใหผู้อื้นเชือว่าดี 

ยนืหมยูนืแมว 

หมายถึง แลกกนัโดยต่างฝ่ายต่างใหแ้ละรับใน

เวลาเดียวกนั 

เล่นกบัหมาหมาเลียปาก เล่นกบัสากสากต่อยหวั 

หมายถึง ลดตวัลงไปหรือวางตวัไม่เหมาะสมจึง

ถกูลามปาม 
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ตารางที 61 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุส์ตัว ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

 สูเ้หมือนหมาจนตรอก 

หมายถึง ฮึดสูเ้พราะไม่มีทางหนี 

หมากดัไม่เห่า 

หมายถึง คนทีต่อสูห้รือตอบโตโ้ดยไม่เตือน

ล่วงหนา้ 

หมากดัอยา่กดัตอบ 

หมายถึง อยา่ลดตวัลงไปต่อสูห้รือต่อปากต่อคาํ

กบัคนพาล หรือคนทีมีศกัดิตาํกว่า 

หมาขีไม่มีใครยกหาง 

หมายถึง คนทีชอบยกตวัเอง, คนโออ้วด 

หมาหยอกไก่ 

หมายถึง ชายทีชอบหยอกลอ้หญิงสาวในเชิงชู้

สาวเป็นทีเล่นทีจริง 

ชา้งเทา้หนา้ 

หมายถึง มีความสาํคญัเพราะเป็นผูน้าํ 

ดูววัใหด้หูาง ดนูางใหดู้แม่, ดูชา้งใหดู้หาง ดูนาง

ใหดู้แม่ 

หมายถึง ใหรู้้จกัพิจารณาผูห้ญิงทีจะเลือกเป็น

คู่ครอง โดยดูจากนิสยัใจคอและความประพฤติ

ของมารดา 

ตกมา้ตาย 

หมายถึง แพ,้ เสียเชิง 

มา้ดีดกะโหลก 

หมายถึง มีกิริยากระโดกกระเดกลุกลนหรือไม่ 
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ตารางที 61 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุส์ตัว ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

 เรียบร้อย (มกัใชแ้ก่ผูห้ญิง) 

อศัวินมา้ขาว 

หมายถึง ผูที้มาช่วยแกไ้ขสถานการณ์คบัขนั 

รักววัใหผ้กู รักลกูใหตี้ 

หมายถึง จะเลียงดูลกูใหดี้ตอ้งดูแลใกลชิ้ด  

ไม่ปล่อยปละละเลย 

ววัลืมตีน 

หมายถึง คนทีไดดี้แลว้ลืมฐานะเดิมของตน 

ววัสนัหลงัหวะ, ววัสนัหลงัขาด 

หมายถึง คนทีมีความผดิติดตวั ทาํใหค้อย

หวาดระแวง 

ววัหายลอ้มคอก 

หมายถึง ของหายแลว้จึงจะเริมป้องกนั,  

เรืองเกิดขึนแลว้จึงคิดแกไ้ข 

ความววัไม่ทนัหาย ความควายเขา้มาแทรก 

หมายถึง เรืองเดือดร้อนเก่ายงัไม่ทนัหมด   

ก็มีเรืองเดือดร้อนใหม่เขา้มาอีก 

แพะรับบาป 

หมายถึง คนทีรับเคราะห์กรรมแทนผูอื้นทีทาํ

กรรมนนั 

แกะดาํ 

หมายถึง คนทีทาํอะไรผดิเพือนผดิฝงูในกลุ่ม

นนัๆ (ใชใ้นทางไม่ดี) 
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จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า สาํนวนสามารถสะทอ้นให้เห็นลกัษณะพนัธุ์สัตวที์พบ

ในทงัสองประเทศและยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแนบแน่นกบัธรรมชาติของคนทงั 2 ประเทศทีมีมา

อยา่งยาวนาน เมือพิจารณาจะพบว่า เนืองจากสังคมพม่าและสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ทงั

สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยจึงนาํสตัวที์ใชแ้รงงานในการเพาะปลูกมาเปรียบเทียบเหมือนกนัมีววั 

ควาย เป็นตน้ นอกจากนียงัมีสาํนวนทีนาํสัตวเ์ลียงมาเปรียบเทียบเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะหมา

และแมว แสดงใหเ้ห็นว่ามนุษยก์บัสตัวมี์ความสมัพนัธ์เกียวขอ้งกนัมาตงัแต่ในอดีต สอดคลอ้งกบั

คาํกล่าวของรัชนี ซอโสตถิกุล (2551: คาํนาํ) ทีไดก้ล่าวถึงสัตวใ์นสาํนวนไวว้่า “มนุษยก์บัสัตวมี์

ความสมัพนัธเ์กียวขอ้งกนัมาชา้นานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิงสัตวที์มนุษยเ์ลียงไวด้ว้ยวตัถุประสงค์

ต่างๆ มนุษยเ์ลียงสัตวไ์วเ้ป็นเพือน เช่น สุนัข แมว บางคนนิยมเลียงสัตวไ์วดู้เล่นหรือเพือความ

เพลิดเพลิน เช่น นก ปลา นอกจากนีมนุษยย์งัเลียงสตัวไ์วใ้ชง้าน เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย ฯลฯ และใน

ประเทศทีอากาศหนาวยงัเลียงสตัวไ์วเ้พือเอาขนมาทาํเป็นเครืองนุ่งห่มอีกดว้ย เช่น ขนแกะ” สาํนวน

ทีกล่าวในขา้งตน้จึงแสดงใหเ้ห็นว่าชาวพม่าและชาวไทยมีความผกูพนักบัสัตวม์ากจนสามารถนาํ

ลกัษณะและพฤติกรรมของสตัวม์าเปรียบเป็นสาํนวนได ้

 

5.1.4 ลกัษณะของพนัธ์ุพชื 

นอกจากลกัษณะของพนัธุส์ตัวแ์ลว้ ลกัษณะของพนัธุพื์ชก็สามารถสะทอ้นสภาพทาง

ธรรมชาติของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทยไดเ้ป็นอย่างดี เนืองจาก

ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทย

ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั ลกัษณะของพนัธุพื์ชทีพบในสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยจึงเป็นพนัธุ์พืช

ทวัไปทีสามารถพบไดใ้นเขตเมืองร้อนเช่นเดียวกบัพนัธุส์ตัวด์งัไดก้ล่าวมาแลว้  

จากการศึกษาพบว่า ชาวพม่าและชาวไทยรับประทานขา้วเป็นอาหารหลกัจึงปรากฏ

สาํนวนทีเกียวกบัขา้วเป็นจาํนวนมาก คือ สาํนวนพม่ากล่าวว่า ကုိယ့္လင္ကလြဲ ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲ /kó-lìn ká 

lwɛ   phwɛ hnîn hsàn kwɛ/ หลงผวัของตน ห่างเหินแกลบและขา้ว, ဆန္ျဖဴဆန္ေကာင္း ေထာင္းမွသိ ၊ 

လူတုိ႔သေဘာ ေပါင္းမွသိ /hsàn-phyù hsàn-kaun   thaun hmá ɵí   lù dó ɵə-bɔ   paun hmá ɵí/ ขา้วสาร

ขาวขา้วสารดี ตาํดูจึงรู้ ใจของคนทงัหลาย คบดูจึงรู้, ထမင္းအသက္ ခုနစ္ရက္ ၊ ေရအသက္ တစ္မနက္ 
/tə-min ʔə-ɵɛ́ʔ   khwə-nə-yɛ́ʔ   yè ʔə-ɵɛ́ʔ   tə-mə-nɛ́ʔ/ อายขุองขา้ว เจ็ดวนั อายขุองนาํ หนึงเชา้ และ  

ဖံုးတုန္းလုံးတုန္း တန္ေဆာင္မုန္း /phoŋ-doŋ-loŋ-doŋ  də-hsàun-moŋ/ ขา้วออกรวงในเดือนพฤศจิกา- 

ยน ส่วนสาํนวนไทยกล่าวว่า ขา้วแดงแกงร้อน, ขา้วยากหมากแพง, ขา้วใหม่ปลามนั, ทุบหมอ้ขา้ว

ตวัเอง และหนูตกถงัขา้วสาร  
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นอกจากนี ทงัในสังคมพม่าและสังคมไทยยงัปลูกพืชผกัผลไมที้มีลกัษณะคลา้ยคลึง

กนั ไม่ว่าจะเป็นไมเ้ถา ไดแ้ก่ นาํเตา้ ฟักทอง และเถาวลัยเ์ปรียง ไมล้ม้ลุก ไดแ้ก่ ขิง ข่า ขมิ น ขา้ว 

พริก ผกัชี กระเทียม ถวั งา กลว้ย กระเจียบ สบัปะรด กก และออ้ย ไมต้น้ ไดแ้ก่ ไทร โพธิ งิว ลาน  

ตาลโตนด หมาก สะเดา กุ่มบก ไผ ่กระถินพิมาน มะขาม มะม่วง มะตูม และชา ผลิตผลของไมต้น้

และส่วนของเชือราทีออกเป็นดอก ไดแ้ก่ หน่อไมแ้ละเห็ด 

พืชผกัผลไมเ้หล่านีลว้นเป็นพืชพนัธุ์ในเขตร้อน แต่สิงทีน่าสนใจก็คือ พืชพนัธุ์ที

ปรากฏในสาํนวนสามารถสะทอ้นสภาพวิถีชีวิตของคนทงัสองชนชาติทีผกูพนักบัธรรมชาติเหล่านี

ได ้เช่น สาํนวนพม่ากล่าวว่า ေရႊခ်ဥ္ေပါင္လက္ျခား ၾကက္သားနွင့္ မလဲေပါင္ /shwè-chìn-pàun lɛ́ʔ -cha   

cɛ́ʔ-ɵa hnîn   mə-lɛ pàun/ ใบกระเจียบทองระหว่างมือ

 ไม่ยอมแลกดว้ยเนือไก่ สาํนวนนีแสดงให้

เห็นค่านิยมของชาวพม่าทีนิยมกินใบกระเจียบ ใบกระเจียบมีรสชาติเปรียว ใชท้าํเป็นนาํซุปแกร้ส

เลียน เพราะชาวพม่านิยมกินอาหารทีมีนาํมนัหรือรสชาติมนั ดงันัน ซุปใบกระเจียบจึงเป็นทีนิยม

อยา่งมาก วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 175) กล่าวว่า “ใบกระเจียบปรุงเป็นอาหาร

ไดท้งัตม้และผดั หากตม้จะเรียกว่า ฉีงบ่องฮีงโฉ่ (ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းခိ်ဳ /chìn-pàun hin-chò/) หรือนาํมา

ผดัเรียกว่า ฉีงบ่องจ่อ (ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္ /chìn-pàun cɔ̀/) ใบกระเจียบจดัไดว้่าเป็นอาหารประจาํสาํรับ 

ช่วยเจริญอาหารและแก้เลียนไปในตัว” ในฐานะทีผูว้ิจัยได้ไปพาํนักอยู่ทีเมืองย่างกุ ้ง ประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทาํใหส้งัเกตเห็นว่า ปัจจุบนัชาวพม่ายงัคงนิยมรับประทานซุปใบ

กระเจียบ (ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းခိ်ဳ /chìn-pàun hin-chò/) คู่กบัอาหารหลกั ซึงสามารถพบซุปใบกระเจียบได้

ตามร้านอาหารทวัไป โดยร้านอาหารส่วนใหญ่จะตกัซุปใบกระเจียบให้ลูกคา้โดยไม่คิดเงินและ

ลกูคา้สามารถขอเพิมไดต้ามความตอ้งการ 

สาํนวนพม่าสาํนวนต่อมาทีมีความน่าสนใจ คือ สาํนวน လက္ဖက္တစ္ရိုး ၊ ကြမ္းရိုးတစ္ 

ညွာ /lɛ́ʔ-phɛ́ʔ tə-yo   kun-yo tə-hñà/  ใบชาหนึงกา้น กา้นหมากหนึงขวั


 หมายถึง หากใบชาดีเพียง

แค่หนึงกา้นก็ไดรั้บรสชาติเช่นเดียวกบัหมากหากมีรสชาติดีก็ไม่ตอ้งกินในปริมาณมาก สาํนวนนี

แสดงใหเ้ห็นค่านิยมของคนพม่าทียงันิยมกินหมาก (ကြမ္းယာ /kun-yà/) และดืมนาํชา (လက္ဖက္ေရ 

ၾကမ္း /lɛ́ʔ-phɛ́ʔ yè  can/) ตงัแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั จึงอาจถือเป็นวฒันธรรมดา้นการกินอย่างหนึง

ของชาวพม่า ดา้นวฒันธรรมการกินหมากนัน ปัจจุบนัผูว้ิจยัพบว่ารัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐ

                                                             


ใบกระเจียบมีลกัษณะเป็นแฉกเหมือนง่ามระหว่างนิวมือ 


คาํว่า ညွာ /hñà/ ผูว้ิจยัแปลว่า ‘ขวั’ ตามการนิยามศพัทข์องอรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม แต่โดยปริยายแลว้ 

สาํนวน ကြမ္းရုိးတစ္ညွာ /kun-yo tə-hñà/ ‘กา้นหมากหนึงขวั’ หมายถึง การกนิหมากเพียงจาํนวนนอ้ยนิด อาจเป็นเพียงเสียวหนึงของ

หมากหนึงลูกเท่านนั 
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แห่งสหภาพเมียนมาร์มีความพยายามในการจดัระเบียบเรืองการกินหมากของประชาชนในประเทศ

อยูพ่อสมควร เนืองจากตอ้งการให้ชาวพม่ามีระเบียบวินัยเรืองการคายชานหมากหรือการบว้นนาํ

หมากทิงในสถานทีทีเหมาะสม รัฐบาลจึงพยายามติดป้ายหา้มบว้นนาํหมากในสถานทีราชการและ

ในทีสาธารณะบางสถานที เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ ฯลฯ จะจดัเตรียมถงัขยะ

เพือใหล้กูคา้ทีกินหมากไดบ้ว้นนาํหมากลงในถงัขยะนนัโดยเฉพาะ เพราะคนพม่าบางคนกินหมาก

มาตงัแต่วยัรุ่นจนกระทงัวยัหนุ่มสาว วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา การจะห้ามไม่ใหช้าวพม่ากินหมากย่อม

เป็นเรืองทียากยิง ปัจจุบนัหากนั งรถเทียวชมในเมืองต่างๆ ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ก็จะพบร้านขายหมากคาํหรือ ကြမ္းယာဆိုင္ /kun-yà-hsàin/ วางขายหมากคาํอยู่ทวับริเวณ 

และในบางครังพ่อคา้ขายหมากคาํก็จะนําหมากคาํบรรจุใส่ถุงเดินขายตามท้องถนนและขายบน    

รถโดยสารประจาํทางขณะรถติด ส่วนวฒันธรรมการดืมชานนัยงัพบทวัทุกทีของประเทศสาธารณ- 

รัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพราะชาวพม่านิยมดืมชาเป็นอย่างมาก ร้านชาใหญ่ๆ ทีเปิดในชุมชนจะ

เปิดแทบตลอดทงัวนัทงัคืนทีเดียว ร้านนาํชาของพม่าจึงเป็นแหล่งรวมผูค้นทีสัญจรไปมา รวมทงั

เป็นแหล่งสาํหรับพบปะสังสรรค์ของเพือนฝงูทีนิยมมานั งดืมชาเพือถกเถียงประเด็นความรู้หรือ

ข่าวสารต่างๆ ทีเกิดขึนในประเทศและทวัโลก ปัจจุบนัพบว่าร้านนาํชาไม่ไดข้ายเฉพาะนาํชาเพียง

อยา่งเดียว แต่ยงัขายอาหารประเภทต่างๆ และกบัแกลม้ทีสามารถนาํมากินร่วมกบันาํชาไดด้ว้ย เช่น 

ปาท่องโก๋ (အီၾကာေကြး /ʔì-cà-kwe/), ซาลาเปา (ေပါက္စီ /pâuʔ-zì/), โรตี (ပလာတာ /pə-là-dà/), โรตี

โอ่ง (နံျပား /nàn-pya/) ฯลฯ   

ส่วนสาํนวนไทยทีพอจะแสดงให้เห็นพืชพนัธุ์ทีมีเฉพาะในประเทศไทย คือ สาํนวน 

“เลก็พริกขีหนู” หมายถึง เลก็แต่เก่งกลา้สามารถ, เลก็แต่มีพิษสง สาํนวนเลก็พริกขีหนูมาจากการนาํ

คุณสมบติัของพริกขีหนูทีมีขนาดเล็ก แต่มีรสชาติเผด็ร้อนมาเปรียบกบัคนหรือสิงอืนๆ ทีมีขนาด

เลก็ แต่มีความสามารถมาก หรือสตัวข์นาดเลก็แต่มีพิษรุนแรง สาเหตุทีกล่าวว่าพนัธุพ์ริกชนิดนีเป็น

พนัธุพื์ชทีปลกูเฉพาะในประเทศไทย เพราะพริกขีหนูเป็นผลิตผลทางการเกษตรทีชาวพม่ารับจาก

ประเทศไทยเขา้ไป พริกทีพบในพม่าจะเป็นพริกทีนาํเขา้ไปจากประเทศอืนๆ เช่น ไทย บงัคลาเทศ 

อินเดีย ฯลฯ และหากเดินตามตลาดสดในพม่าจะพบพริกกะเหรียง พริกชีฟ้า มากกว่าพริกขีหนู 

เพราะพริกชนิดนีมีรสชาติเผด็ร้อนจึงไม่เป็นทีนิยมของชาวพม่าเท่าใดนัก เพราะชาวพม่าส่วนใหญ่

ไม่นิยมรับประทานอาหารทีมีรสชาติเผด็ แต่จะนิยมรับประทานทีมีรสชาติมนัหรือนิยมใส่นาํมนัลง

ไปในอาหาร พร้อมกนันียงันิยมรับประทานอาหารทีใส่ผงชูรส (အခ်ိဳမွုန႔္ /ʔə-cò-hmôŋ/) ทาํให้ไม่

ปรากฏการกล่าวถึงพริกขีหนูในสาํนวนพม่า    
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นอกจากนียงัมีสาํนวนไทยทีมาจากคาํพยากรณ์ครังกรุงเก่า คือ สาํนวน “กระเบืองจะ

เฟืองฟลูอย นาํเตา้นอ้ยจะถอยจม” สาํนวนนีหมายถึง จะเกิดเหตุอาเพศในบา้นเมือง คนชวัจะรุ่งเรือง 

ขณะทีคนดีจะตกอบั สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีนาํของ 2 สิง คือ “กระเบือง” และ “นาํเตา้” มาเปรียบ

กบัของทีมีนาํหนกัมากและของทีมีนาํหนกันอ้ยตามลาํดบั โดยปกติแลว้กระเบืองจะมีนาํหนักมาก 

หากนาํไปถ่วงในนาํยอ่มจะจมลงไป แต่ในสาํนวนนีกระเบืองกลบัลอยขึนมา เปรียบเสมือนคนชวัที

เฟืองฟ ูมีฐานะและขา้ราชบริวาร ขณะทีนาํเตา้ทีมีนาํหนักเบากลบัจมนาํ เปรียบไดก้บัคนดีทีตกตาํ 

ถกูกลนัแกลง้ไม่ใหเ้ป็นใหญ่หรือไดท้าํความดี พนัธุ์พืช “นาํเตา้” นีแมว้่าจะปรากฏในสาํนวนพม่า

ดว้ยแต่ก็จะนาํไปเปรียบเทียบในลกัษณะของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธุ์ทางธรรมชาติมากกว่า

ทีจะนาํมาเปรียบกบัสิงอืน  

ตารางที 62 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุพื์ช  

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေဆြေကာင္းလွ်င ္တစ္စလယ္ ၊ မ်ိဳးၾကြယ္လွ်င္ 
တစ္စေလာင္း ၊ ဘူးေကာင္းမ ွစင္ခံ ၊ လင္ေကာင္းမွ 
စံရ 

/hswè kaun hlyìn   tə-sə-lɛ̀   myo cwɛ̀ hlyìn   

tə-sə-laun   bu kaun hmá   sìn khàn   lìn kaun 

hmá   sàn yá/ 

ถา้เพือนดี หนึงสะแหล่ ถา้ญาติรวย หนึงสะลาว

ถา้นาํเตา้ดี หา้งร้านรองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 

หมายถึง ถา้มีญาติมิตรดีอยา่งนอ้ยความเป็นอยูก่็

ไม่ขดัสน ถา้ไดผ้วัดี ตนก็ไดเ้สวยสุข 

ဘူးေကာင္းလွ်င ္စင္ခ ံ၊ လင္ေကာင္းမ ွစံရ 

/bu kaun hlyìn   sìn khàn   lìn kaun hmá   sàn 

yá/ 

ถา้นาํเตา้ดี หา้งร้านรองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 

หมายถึง หากนาํเตา้ดีสร้างหา้งร้านรองรับ หาก

ไดผ้วัดี เมียยอ่มไดเ้สวยสุข 

ဘူးတစ္ရာအေပါက္ကုိ ပိတ္လုိ႔ရသည္ ၊ 
ပါးစပ္တစ္ေပါက္ကုိ ပိတ္လုိ႔မရ 

/bu tə-yà ʔə-pâuʔ kò   pêiʔ ló yá ɵì   bə-sáʔ tə- 

กระเบืองจะเฟืองฟลูอย นาํเตา้นอ้ยจะถอยจม 

หมายถึง เกิดเหตุอาเพศในบา้นเมือง คนชวัจะ 

รุ่งเรือง คนดีจะตกอบั 

ขิงก็รา ข่าก็แรง 

หมายถึง ต่างจดัจา้นพอๆ กนั, ต่างก็มีอารมณ์

ร้อนพอๆ กนั, ต่างไม่ยอมลดละกนั 

ขมิ นกบัปูน 

หมายถึง ชอบวิวาทกนัอยูเ่สมอเมืออยูใ่กลก้นั, 

ไม่ถกูกนั 

ขา้วแดงแกงร้อน 

หมายถึง บุญคุณ 

ขา้วยากหมากแพง 

หมายถึง ภาวะขาดแคลนอาหาร, ทุพภิกขภยั 

ขา้วใหม่ปลามนั 

หมายถึง อะไรทีเป็นของใหม่ก็ถือว่าดี, นิยมเรียก

ช่วงเวลาทีสามีภรรยาเพิงแต่งงานกนัใหม่ๆ ว่า  
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ตารางที 62 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุพื์ช (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

pâuʔ kò   pêiʔ ló mə-yá/     

นาํเตา้มีรูเป็นร้อย ปิดได ้ปากมีเพียงรูเดียว ปิด

ไม่ได ้

หมายถึง ปิดความลบัไม่อยู ่

စင္ေကာင္းေသာ္ ဖရုံေကာင္း၏ ၊ အရွင္ေကာင္းေသာ္ 
ကၽြန္ေကာင္း၏ 

/sìn kaun ɵɔ̀   phə-yòŋ kaun ʔí   ʔə-shìn kaun 

ɵɔ̀ cùn kaun ʔí/ 

หากร้านดี ผลฟักยอ่มดี หากเจา้นายดี ขา้ทาส

ยอ่มดี 

หมายถึง ถา้ร้านดี ผลฟักยอ่มเลือยพาดได ้

ถา้เจา้นายกินดีอยูดี่ ขา้ทาสยอ่มไดกิ้นดีอยูดี่ไป 

ดว้ย, ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่ 

၀ါဆုိလေျပာင္း ၊ မိေက်ာင္းေဖြးေဖြး ၊ မုိးေအးေအး 

/wà-hsò-lá pyaun   mí-jaun   phwe-phwe   mo 

ʔe-ʔe/ 
เปลียนเขา้สู่เดือนกรกฎาคม เถาวลัยเ์ปรียงแน่น

ขนดั ฝนชุ่มเยน็ 

หมายถึง เมือเขา้สู่ช่วงเดือนกรกฎาคม ดอก

เถาวลัยเ์ปรียงขาวนวลจะบานสะพรัง ฝนตกชุ่ม

ฉาํ อากาศเยน็ชุ่มชืน 

ခ်င္းစိမ္းႏွင့္ မိႆလင္ ၊ သူၾကင္မွ ကုိယ္ၾကင ္

/chin-sein hnîn   mèin-ɵə-lìn   ɵù-cìn hmà   kò-

cìn/ 

ขิงและข่า ผูอื้นชอบพอ ตนชอบพอ 

หมายถึง หากใครดีดว้ยก็ทาํดีตอบ ใครร้ายดว้ยก็

ร้ายตอบ 

ระยะขา้วใหม่ปลามนั 

ทุบหมอ้ขา้วตวัเอง  

หมายถึง ตดัอาชีพ, ทาํลายหนทางทาํมาหากิน 

หนูตกถงัขา้วสาร  

หมายถึง ผูช้ายทีมีฐานะไม่ค่อยดีไดแ้ต่งงานกบั

ผูห้ญิงทีรํารวย 

กาคาบพริก 

หมายถึง ลกัษณะทีคนผวิดาํแต่งตวัดว้ยเสือผา้สี

แดง 

ถึงพริกถึงขิง 

หมายถึง เผด็ร้อนรุนแรง 

เลก็พริกขีหนู 

หมายถึง เลก็แต่เก่งกลา้สามารถ, เลก็แต่มีพิษสง 

ผกัชีโรยหนา้ 

หมายถึง การทาํความดีเพียงผวิเผนิ 

หวัเดียวกระเทียมลีบ 

หมายถึง ตวัคนเดียวโดดเดียวไม่มีพวกพอ้ง 

กว่าถวัจะสุกงากไ็หม ้

หมายถึง การทาํอะไรสองอยา่งพร้อมกนัโดยไม่

รอบคอบหรือชกัชา้ อาจเกิดความเสียหายได ้

กลว้ยๆ 

หมายถึง ง่ายมาก 
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ตารางที 62 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุพื์ช (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ကုိယ့္လင္ကလြဲ ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲ  

/kó-lìn ká lwɛ   phwɛ hnîn hsàn kwɛ/  

หลงผวัของตน ห่างเหินแกลบและขา้ว 

หมายถึง เพียงแค่สามีของตนเพียงคนเดียว 

บรรดาชายอืนก็ไร้ค่า 

ဆန္ျဖဴဆန္ေကာင္း ေထာင္းမွသိ ၊ လူတုိ႔သေဘာ 
ေပါင္းမွသိ  

/hsàn-phyù hsàn-kaun   thaun hmá ɵí   lù dó 

ɵə-bɔ   paun hmá ɵí/  

ขา้วสารขาวขา้วสารดี ตาํดจึูงรู้  

ใจของคนทงัหลาย คบดูจึงรู้ 

หมายถึง ขา้วสารดีไม่ดีเพียงตาํดูกรู้็ได ้แต่จิตใจ 

คนยากแทห้ยงัถึง ตอ้งคบหากนัดูจึงจะรู้ว่าดี

หรือไม่ดี 
ထမင္းအသက္ ခုနစ္ရက္ ၊ ေရအသက္ တစ္မနက္ 
/tə-min ʔə-ɵɛ ́ʔ   khwə-nə-yɛ́ʔ   yè ʔə-ɵɛ́ʔ   tə-

mə-nɛ́ʔ/  

อายขุองขา้ว เจ็ดวนั อายขุองนาํ หนึงเชา้ 

หมายถึง ร่างกายคนเราขาดนาํไม่ได ้

ဖုံးတုန္းလုံးတုန္း တန္ေဆာင္မုန္း  

/phoŋ-doŋ-loŋ-doŋ   də-hsàun-moŋ/  

ขา้วออกรวงในเดือนพฤศจิกายน 

หมายถึง ในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนทีตน้ขา้ว

ออกรวง 

ငါးပတ္ ပုပ္ပုပ္ ၊ ငရုတ္ စပ္စပ္ 

/ŋa-páʔ   pôuʔ-pôuʔ   ŋə-yôuʔ   sáʔ-sáʔ/ 

ปลาคา้ว เน่าเน่า พริก เผด็เผด็ 

หมายถึง ความเผด็ของพริกสามารถกลบกลิน 

ปอกกลว้ยเขา้ปาก 

หมายถึง ง่าย, สะดวก 

หมาเห่าใบตองแหง้ 

หมายถึง คนทีชอบพดูเอะอะแสดงว่าเก่ง แต่ไม่

กลา้จริง 

ตาเป็นสบัปะรด 

หมายถึง ตาของพรรคพวกทีคอยสอดส่องดูแล

เหตุการณ์อยูร่อบขา้ง 

ร่มโพธิร่มไทร 

หมายถึง ทีพึง, ผูที้ใหค้วามคุม้ครองและความ 

อบอุ่นใจ 
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ตารางที 62 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุพื์ช (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ของปลาเน่าได ้

ဥသွ်စ္တစ္တင္း ႏွမ္းတစ္တင္း 

/ʔôuʔ-shíʔ tə-tin   hnan tə-tin/  

มะตูมหนึงติน งาหนึงติน

  

หมายถึง ผูห้ญิงมีจาํนวนมากกว่าผูช้าย 

ေရႊခ်ဥ္ေပါင္လက္ျခား ၾကက္သားနွင္ ့မလဲေပါင္ 

/shwè-chìn-pàun lɛ́ʔ-cha   cɛ́ʔ-ɵa hnîn   mə-lɛ 

pàun/ 

ใบกระเจียบทองระหว่างมือ  

ไม่ยอมแลกดว้ยเนือไก่ 

หมายถึง ชาวพม่านิยมกินใบกระเจียบ 

ေတာ္သလင္း ျမစ္တြင္း သင္ျဖဴးခင္း 

/tɔ-ɵə-lin   myíʔ dwin   ɵìn-phyu khin/ 

แม่นาํในเดือนกนัยายน ปูเสือกก 

หมายถึง แม่นาํในเดือนกนัยายน คลืนนาํจะสงบ

นิงมากเหมือนปูเสือกกเอาไว ้

ၾကံသာ အစဥ္ခ်ိဳသည္ ၊ လူမွာ အစဥ္မခ်ဳိ 

/càn ɵà   ʔə-sìn chò ɵí   lù hmà   ʔə-sìn mə-chò/ 

ออ้ยเท่านนั หวานตลอด คนนนั ไม่หวานตลอด 

หมายถึง ออ้ยเท่านนัทีมีความหวานอยู่

ตลอดเวลา แต่ใจของคนนนัอาจไม่ดีอยูเ่สมอ 

ေညာင္ေစ့ေလာက္ လွဴ ၊ ေညာင္ပင္ၾကီးေလာက္ ရ 

/ñàun-sé lâuʔ   hlù   ñaun-pìn-ci lâuʔ   yá/ 

บริจาคประมาณเมลด็ไทร ไดบุ้ญประมาณตน้

ไทรใหญ่ 

 

 
                                                             


‘ติน’ (တင္း /tin/ เป็นหน่วยตวง มีค่าเท่ากบั 16 ปยี) 
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ตารางที 62 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุพื์ช (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง หากมีเจตนาทีจะทาํบุญ แมบ้ริจาคเพียง

นอ้ยนิด แต่ก็ไดกุ้ศลยงิใหญ่ 

ေညာင္ပင္ၾကီးေလာက္ လွဴ ၊ ေညာင္ေစ့ေလာက္ ရ 

/ñaun-pìn-ci lâuʔ   hlù   ñàun-sé lâuʔ   yá/ 

บริจาคประมาณตน้ไทรใหญ่ ไดบุ้ญประมาณ 

เมลด็ไทร 

หมายถึง หากไม่มีเจตนาในการทาํบุญ แมว้่าจะ

ทาํบุญมากมายเพียงใดก็ไดรั้บกุศลเพียงนอ้ยนิด 

တပုိ႔တြဲ ၊ ေပါက္လဲငံုကင္း ၊ ထန္းရည္နင္း 

/də-bó-dwɛ   pâuʔ lɛ ŋòŋ kin   than-yè nin/ 

กุมภาพนัธ ์เปลียนจากหุบเป็นบาน เหยยีบ

นาํตาล 

หมายถึง กุมภาพนัธเ์ป็นเดือนทีดอกงิวบาน คน

เหยยีบตาลโตนดก็จะขึนเหยยีบเอานาํตาลโตนด 

လက္ပံဖူးခ်ိန ္ေခြးရူးခ်ိန္ 

/lɛ ́ʔ-pàn phu chèin   khwe yu chèin/ 

ช่วงเวลาทีดอกงิวบาน หมาเป็นบา้ 

หมายถึง เดือนกุมภาพนัธ ์เดือนมีนาคมเป็น

ช่วงเวลาทีดอกงิวบานและหมาเป็นบา้ 

ေပ တစ္သီး ၊ က်ီး တစ္သား 

/pè   tə-ɵi   ci   tə-ɵa/    

ลาน หนึงผล กา หนึงลกู 

หมายถึง ในช่วงชีวิตของตน้ลานจะออกผลเพียง

ครังเดียว ส่วนกาก็ออกลกูเพียงครังเดียวเช่นกนั 

ေပျဖစ္လွ်င္ခံ ၊ တူျဖစ္လွ်င္ႏွံ 

/pè phyíʔ hlyìn khàn   tù phyíʔ hlyìn hnàn/ 

ถา้เป็นใบลานตอ้งรองรับ ถา้เป็นคอ้นตอ้งตี   
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ตารางที 62 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุพื์ช (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ใชค้นใหเ้หมาะสมกบังานและโอกาส 

လက္ဖက္တစ္ရုိး ၊ ကြမ္းရုိးတစ္ညွာ 

/lɛ ́ʔ-phɛ́ʔ tə-yo   kun-yo tə-hñà/  

ใบชาหนึงกา้น กา้นหมากหนึงขวั 

หมายถึง หากใบชาดี เพียงแค่หนึงกา้นก็ไดรั้บ 

รสชาติเช่นเดียวกบัหมากหากมีรสชาติดีก็ไม่

ตอ้งกินในปริมาณมาก  

ခ်စ္ေသာ္ကား သကာ ၊ မုန္းေသာ္ကား တမာ 

/chíʔ ɵɔ̀-ka   ɵə-kà   moŋ ɵɔ-̀ka   tə-mà/ 

เมือรัก นาํตาลเคียว เมือเกลียด สะเดา 

หมายถึง ยามรักคาํพดูคาํจาก็อ่อนหวาน 

แต่ยามเกลียดนนัคาํพดูขมเหมือนสะเดา 

တမာတစ္ခက္ သြားတစ္သက္ 

/tə-mà tə-khɛ́ʔ   ɵwa tə-ɵɛ́ʔ/ 

สะเดาหนึงกา้น ฟันหนึงอาย ุ

หมายถึง กา้นของสะเดาจะทาํใหฟั้นแข็งแรง

ตลอดชีวิต 

တမာလည္းႏ ုေက်းလည္းဥ 

/tə-mà lɛ̀ nú   ce lɛ̀ ʔú/ 

สะเดาก็อ่อน นกแกว้ก็ไข่ 

หมายถึง ในเดือนกุมภาพนัธ ์ตน้สะเดาจะแตก

ใบอ่อนซึงเป็นเวลาเดียวกนักบัช่วงเวลาที

นกแกว้วางไข่ 

ႏွဳတ္ကေတာ့ ပ်ားသကာ ၊ စိတ္ကေတာ့ ခါးတမာ 

/hnôuʔ kə-dɔ́  pya ɵə-kà  sêiʔ kə-dɔ́  kha tə-mà/ 

ปากนนั นาํผงึเคียว ใจนนั สะเดาขม 
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ตารางที 62 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุพื์ช (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง พดูจาอ่อนหวาน แต่ใจคิดร้าย 

ေရွ႕မွာ တမာ ၊ ေနာက္မွာ ခံတက္ ၊ စီးပြားတက္ 

/shé hmà  tə-mà  nâuʔ hmà  khàn tɛ́ʔ  si-bwa tɛ́ʔ/ 

ดา้นหนา้ สะเดา ดา้นหลงั กุ่มบก คา้ขึน 

หมายถึง หนา้บา้นควรปลกูตน้สะเดา และหลงั

บา้นควรปลกูตน้กุ่มบก จะทาํใหเ้ศรษฐกิจทีบา้น

ดี ทาํมาคา้ขึน 

ရွင္ကုိဖ်က္ ဓဇဂ္ ၊ လူကုိဖ်က္ အရက္ ၊ ဓားကုိဖ်က္ 
၀ါးမ်က္ 

/shìn kò phyɛ ́ʔ   də-zɛ́ʔ   lù kò phyɛ́ʔ   ʔə-yɛ́ʔ   

da kò phyɛ́ʔ   wa myɛ́ʔ/    

พระเสียเพราะธชคัคสูตร คนเสียเพราะเหลา้ 

มีดดาบเสียเพราะตาไมไ้ผ ่

หมายถึง พระเณรเสียหายเพราะธชคัคสูตร คน

เสียหายเพราะเหลา้ มีดดาบเสียหายเพราะตาไมไ้ผ ่

သစ္အဖ်ား ၊ ၀ါးအရင္း 

/ɵíʔ ʔə-phya   wa ʔə-yin/ 

ตน้ไมป้ลายยอด ไมไ้ผล่าํตน้ 

หมายถึง หากตดัตน้ไมท้าํฟืนควรตดัทีปลายยอด

ไมจ้ะตดัง่ายกว่าลาํตน้ ส่วนไมไ้ผน่นัใหต้ดัทีลาํ

ตน้จะดีทีสุด 

ေႏြ ထေနာင္း ၊ ေဆာင္း မန္က်ည္း 

/nwè   thə-naun   hsaun   mə-ji/  

ร้อน กระถินพิมาน หนาว มะขาม 

หมายถึง ในฤดูร้อน กิงกา้นของตน้กระถิน

พิมานจะสะพรังไปดว้ยใบ ส่วนในฤดูหนาว กิง

กา้นของตน้มะขามจะสะพรังไปดว้ยใบทีแผกิ่ง 
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ตารางที 62 สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นลกัษณะของพนัธุพื์ช (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ใหร่้มเงา 

အသားတြင္ ၀က္ ၊ အသီးတြင္ သရက္ ၊ အရြက္တြင္ 
လက္ဖက္ 

/ʔə-ɵa dwìn   wɛ́ʔ   ʔə-ɵi dwìn   ɵə-yɛ́ʔ     

ʔə-ywɛ́ʔ dwìn   lə-phɛ́ʔ/ 

ในบรรดาเนือ เนือหม ูในบรรดาผลไม ้มะม่วง 

ในบรรดาใบไม ้ใบชา 

หมายถึง ในบรรดาเนือทงัหลาย เนือหมมีูรสชาติ

ดีทีสุด ในบรรดาผลไมท้งัหลาย มะม่วงมีรสชาติ

ดีทีสุด ในบรรดาใบไมท้งัหลาย ใบชามีรสชาติดี

ทีสุด 

မိွဳသုံးႏွစ္ ၊ မွ်စ္သုံးလ 

/hmò ɵoŋ-hníʔ   hmyíʔ ɵoŋ-lá/ 

เห็ดสามปี หน่อไมส้ามเดือน 

หมายถึง หลงัจากคลอดลกู ผูห้ญิงตอ้งหลีกเลียง

การกินเห็ด 3 ปี และหลีกเลียงการกินหน่อไม้

เป็นเวลา 3 เดือน 

 

 

จากการศึกษาสะทอ้นใหเ้ห็นว่าลกัษณะของพนัธุพื์ชทีพบในสงัคมพม่าและสงัคมไทย

มีความคลา้ยคลึงมากกว่าแตกต่างกนั สาเหตุเพราะประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ทําให้พนัธุ์พืชทีพบเป็นพันธุ์พืชเขตร้อนด้วยไม่ว่าจะเป็นไมเ้ถา 

ไมล้ม้ลุก ไมต้น้และผลผลิตอืนๆ ของไมต้น้ ทงันี สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่าทงั

ชาวพม่าและชาวไทยต่างก็รับประทานขา้วเป็นอาหารหลกัจึงปรากฏสาํนวนทีนาํขา้วมาเปรียบเทียบ

เป็นจาํนวนมาก แต่สิงทีแตกต่างกนัและสะทอ้นผา่นสาํนวน คือ วฒันธรรมการกินพืชพนัธุ์ต่างๆ ที

เพาะปลกูไดใ้นประเทศของตน เช่น ชาวพม่านิยมดืมชาและกินหมากมาตงัแต่อดีตและปัจจุบนัก็

ยงัคงนิยมอยา่งต่อเนือง ทาํให้สาํนวนพม่ายงัมีการกล่าวถึงใบชาและหมากอยู่มาก ขณะทีสาํนวน

ไทยไม่ค่อยปรากฏสาํนวนทีเกียวกบัการดืมชาหรือการกินหมากแลว้ แมว้่าในอดีตคนไทยจะนิยม

กินหมากเช่นเดียวกนั แต่เมือสภาพสงัคมไทยเปลียนแปลงไป คนไทยกินหมากนอ้ยลง การนาํพนัธุ์
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พืชชนิดนีมากล่าวเปรียบเป็นสาํนวนสงัสอนบุตรหลานจึงอาจทาํไดย้าก เพราะคนรุ่นใหม่อาจไม่มี

จินตภาพจึงไม่สามารถเขา้ใจคาํสงัสอนนนัๆ ไดอ้ย่างลึกซึง จึงอาจกล่าวไดว้่าพืชพนัธุ์ทีปรากฏใน

สาํนวน นอกจากจะสะทอ้นให้เห็นสภาพวิถีชีวิตของชาวพม่าและชาวไทยทีผกูพนักบัธรรมชาติ

แลว้ ยงัสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมทีเปลียนแปลงไปไดอี้กดว้ย 

 

5.1.5 สมุนไพรและยา 

ภาพสะทอ้นทางธรรมชาติทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยอีกประการหนึง 

คือ สํานวนทีกล่าวถึงสมุนไพรและยา เพราะสมุนไพรและยาเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทีนํา

ผลผลิตจากธรรมชาติมาใชเ้พือรักษาโรคใหห้ายขาดได ้แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติ

รอบตวั 

จากการศึกษาปรากฏว่า สาํนวนพม่าปรากฏสาํนวนทีกล่าวถึงสมุนไพรและยามากกว่า

สาํนวนไทย สาเหตุทีเป็นเช่นนีน่าจะมาจากสภาพสงัคมของชาวพม่าทียงันิยมรักษาโรคต่างๆ ดว้ย

ยาแพทยแ์ผนโบราณ วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 190) กล่าวว่า “โดยทวัไปชาว

พม่ายงัคงนิยมการรักษาแบบแผนโบราณควบคู่ไปกบัการรักษาดว้ยแผนปัจจุบนั หากเป็นความ

เจ็บป่วยเลก็นอ้ย อาทิ ปวดหวั ปวดทอ้ง และเจ็บคอ ชาวบา้นมกัอาศยัการรักษาพืนบา้น ต่อเมือเป็น

โรคร้ายจึงจะหนัไปพึงวิธีการรักษาสมยัใหม่ แต่ถา้ไม่อาจเยยีวยาดว้ยวิธีสมยัใหม่ไดแ้ลว้ ก็จะหวน

กลบัมาพึงการรักษาพืนบา้นดงัเดิม สมุนไพรจึงเป็นทงัทางเลือกแรกและทางเลือกสุดทา้ยของชาว

พม่า โดยเฉพาะในชนบท” ปัจจุบนัแมว้่าการแพทยแ์ผนสมยัใหม่จะกา้วหน้าไปพอสมควร แต่ชาว

พม่าก็ยงัคงพึงยาจากแพทยแ์ผนโบราณ และความรู้เกียวกบัยานีได้สะท้อนผ่านสํานวน ได้แก่ 

สาํนวน ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္ /nwɛ̀ myɛ́ʔ ɵíʔ-pìn   hse-bɛ́ʔ-wìn/ เถาวลัย ์หญา้ ตน้ไม ้เขา้

ตาํรับยา, တန္ေဆး ၊ လြန္ေဘး /tàn-hse   lùn be/ พอดีเป็นยา มากไปเป็นภยั, သံုးတတ္လွ်င္ ေဆး ၊ 

မသံုးတတ္လွ်င္ ေဘး /ɵoŋ táʔ hlyìn   hse   mə-ɵoŋ táʔ hlyìn   be/ ถา้ใชเ้ป็นก็เป็นยา ถา้ใชไ้ม่เป็นก็

เป็นอนัตราย, အစာလည္း ေဆး ၊ ေဆးလည္း အစာ /ʔə-sà lɛ   hse   hse lɛ   ʔə-sà/ อาหารคือยา ยาคือ

อาหาร, အနာႏွင့္ေဆး ကိုက္ေအာင္ေပး /ʔə-nà hnîn hse   kâiʔ ʔàun pe/ โรคและยา ให้ตรงกนั, 
အင္းေကာင္းလွ်င္ တစ္ကြက္ ၊ ေဆးေကာင္းလွ်င္ တစ္စက္ /ʔin kaun hlyìn   tə-kwɛ́ʔ   hse kaun hlyìn   

tə-sɛ́ʔ/ ถา้ยนัตดี์ หนึงดวง ถา้ยาดี หนึงหยด, အသက္ၾကီးလွ်င္ ဆင္စီးပါ /ʔə-ɵɛ́ʔ ci hlyìn   hsìn si pà/ 

ถา้อายมุาก ขีชา้ง สาํนวนนีหมายถึง เมืออายมุากตอ้งพึงพาใบเถาของตน้ ဆင္းတံုးမႏြယ္ /hsìn-doŋ-

mə-nwɛ̀/ สาํนวนทงัหมดทีกล่าวถึงยาและสมุนไพรของชาวพม่านีแสดงใหเ้ห็นว่าชาวพม่ามีความรู้

เรืองยาสมุนไพรเป็นอย่างดี อีกทงัยงัตระหนักถึงคุณและโทษของยาสมุนไพรหรือธรรมชาติทีอยู่

ใกลต้วัดว้ย 
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ส่วนสาํนวนไทยทีกล่าวถึงยาอย่างชดัเจนมีเพียงสาํนวนเดียว คือ “หวานเป็นลม ขม

เป็นยา” หมายถึง คาํชมมกัไร้สาระ ทาํให้ลืมตวัขาดสติ แต่คาํติมกัเป็นประโยชน์ ทาํให้ไดคิ้ด โดย

สาํนวนนีนาํลกัษณะของสิงทีเป็นนามธรรมมาเปรียบกบัสิงทีเป็นรูปธรรม คือ นาํ “คาํพูดของคน” 

ซึงเป็นนามธรรม เป็นคาํสงัสอนทีไม่สามารถจบัตอ้งได ้มาเปรียบเป็นรูปธรรม คือ “ลม” และ “ยา” 

โดยคาํพดูทีเป็นคาํกล่าวชมนนัมกัใหค้วามชุ่มฉาํใจ, ความสบายใจแก่ผูฟั้งเช่นเดียวกบัลมบางเบาที

พดัมาตอ้งกายก็ใหค้วามเยน็สบาย แต่หากผูที้ไดรั้บคาํชมมวัแต่หลงระเริงไปกบัคาํชมเหล่านัน ไม่

รู้จกัพฒันาตนเองอยูเ่สมอ คาํชมเหล่านนัก็สามารถทาํร้ายตวัของผูไ้ดรั้บคาํชมได ้ต่างกบัคาํตกัเตือน

คาํดุด่าว่ากล่าวสงัสอนทีแมจ้ะเป็นคาํไม่รืนหู ไม่ถกูใจผูที้ถกูอบรมสงัสอนเท่าใดนกั แต่ผูที้อบรมสงั

สอนมกัจะกล่าวดว้ยความหวงัดี อยากใหผู้ถ้กูอบรมสงัสอนปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาตนเองขึนไป

อีก ฉะนนั คาํพดูทีขมเสมือนยาเหล่านีจึงมกัเป็นประโยชน์ต่อตวัผูฟั้งมากกวา่คาํชม  

ตารางที 63 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นดา้นสมุนไพรและยา 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္ 

/nwɛ̀ myɛ́ʔ ɵíʔ-pìn   hse-bɛ́ʔ-wìn/ 

เถาวลัย ์หญา้ ตน้ไม ้เขา้ตาํรับยา 

หมายถึง ตน้ไมท้งัหมดเป็นยา 

တန္ေဆး ၊ လြန္ေဘး 

/tàn-hse   lùn be/ 

พอดีเป็นยา มากไปเป็นภยั 

หมายถึง ควรมีความพอดี (ของบางอยา่งกินมาก

ไปเป็นอนัตราย) 

သုံးတတ္လွ်င ္ေဆး ၊ မသုံးတတ္လွ်င္ ေဘး 

/ɵoŋ táʔ hlyìn   hse   mə-ɵoŋ táʔ hlyìn   be/ 

ถา้ใชเ้ป็นก็เป็นยา ถา้ใชไ้ม่เป็นก็เป็นอนัตราย 

หมายถึง สิงทีมีทงัคุณและโทษ มีผลทงัทางบวก

และลบ 

အစာလည္း ေဆး ၊ ေဆးလည္း အစာ 

/ʔə-sà lɛ   hse   hse lɛ   ʔə-sà/  

อาหารคือยา ยาคืออาหาร 

หวานเป็นลม ขมเป็นยา 

หมายถึง คาํชมมกัไร้สาระ ทาํใหลื้มตวัขาดสติ 

แต่คาํติมกัเป็นประโยชน์ ทาํใหไ้ดคิ้ด 
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ตารางที 63 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นดา้นสมุนไพรและยา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง อาหารบางชนิดก็เป็นยา ยาบางชนิดก็

เป็นอาหารได ้ 

အနာနွင့္ေဆး ကုိက္ေအာင္ေပး 

/ʔə-nà hnîn hse   kâiʔ ʔàun pe/ 

โรคและยา ใหต้รงกนั 

หมายถึง ยาสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได ้จึง

ควรใหย้าทีตรงกบัโรค 

အနာမသိ ေဆးမရိွ 

/ʔə-nà mə-ɵí   hse mə-shí/    

ไม่รู้จกัโรค ไม่มียารักษา 

หมายถึง ไม่รู้ตน้เหตุยอ่มแกไ้ขไม่ได ้

အသက္ၾကီးလွ်င္ ဆင္စီးပါ 

/ʔə-ɵɛ́ʔ ci hlyìn   hsìn si pà/  

ถา้อายมุาก ขีชา้ง 

หมายถึง เมืออายมุากตอ้งพึงพาใบเถาของตน้ 

ဆင္းတုံးမႏြယ္ /hsìn-doŋ-mə-nwɛ̀/  

အင္းေကာင္းလွ်င္ တစ္ကြက္ ၊ ေဆးေကာင္းလွ်င ္
တစ္စက္ 

/ʔin kaun hlyìn  tə-kwɛ ́ʔ  hse kaun hlyìn  tə-sɛ́ʔ/ 

ถา้ยนัตดี์ หนึงดวง ถา้ยาดี หนึงหยด    

หมายถึง ของดีไม่ตอ้งใชจ้าํนวนมากก็มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสาํนวนพม่ากล่าวถึงสมุนไพรและยามากกว่าสาํนวน

ไทย ผลการศึกษาสะทอ้นให้เห็นว่า ชาวพม่ามีวิถีชีวิตทีผกูพนักบัธรรมชาติมากจึงสามารถศึกษา

สรรพคุณของสมุนไพร และนาํมาเป็นยารักษาโรคได ้ทงันี ในขณะทีผูว้ิจยัพาํนักอยู่ในเมืองย่างกุง้ 

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่า ตามทอ้งตลาดหรือตามแหล่งชุมชน
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จะมีหมอชาวบา้นนาํยาสมุนไพรพืนบา้นมาวางจาํหน่าย บา้งเป็นเปลือกไมห้รือส่วนอืนๆ ทีตากจน

แหง้แลว้มาวางจาํหน่าย บา้งเป็นนาํมนัทีสกดัออกมาจากส่วนต่างๆ ของพืช มีฤทธิในการรักษาโรค

ต่างกนัไป บา้งเป็นใบพืชสมุนไพรสดทีมีสรรพคุณและวิธีการใชแ้ตกต่างกนั วิถีชีวิตเหล่านีสะทอ้น

ใหเ้ห็นว่าคนพม่ายงันิยมการรักษาโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้นแบบดงัเดิมอยู่มาก สาเหตุอีกประการ

หนึงทีทาํใหช้าวพม่าเลือกใชย้าสมุนไพรมากกว่ายาแผนปัจจุบนั เพราะประสิทธิภาพในการรักษา

โดยใชย้าสมุนไพรมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ายาแผนปัจจุบนั และเมือเปรียบเทียบกบัราคาของยา

สมุนไพรกบัยาแผนปัจจุบนัพบว่า ยาสมุนไพรส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่ายาแผนปัจจุบนัและสามารถ

เก็บรักษาไวไ้ดน้าน แต่ก็มียาสมุนไพรบางชนิดทีเป็นสมุนไพรหายากจึงมีราคาสูง วิถีชีวิตทีผกูพนั

กบัธรรมชาติอย่างแนบแน่นนีจึงสะทอ้นผ่านสาํนวนพม่าซึงไดก้ล่าวถึงสมุนไพรและยาไวห้ลาย

สาํนวนดว้ยกนั ขณะทีสาํนวนไทยปรากฏเพียงสาํนวน “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” ซึงแมว้่าสาํนวนนี

จะนาํยามาเปรียบเทียบดว้ย แต่ก็ไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นสภาพวิถีชีวิตทีผกูพนักบัธรรมชาติแต่อย่างใด 

สาเหตุอาจเป็นเพราะสาํนวนนีนาํยามาเปรียบเทียบเป็นคาํพดูทีไม่ไพเราะรืนหู ไม่ไดมี้การกล่าวถึง

สรรพคุณดา้นอืนในด้านการรักษา จึงอาจกล่าวไดว้่า สาํนวนพม่าสามารถสะทอ้นให้เห็นสภาพ    

วิถีชีวิตของคนพม่าทีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติไดม้ากกว่าสาํนวนไทย 

 

5.1.6 ดาราศาสตร์  

นอกจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พนัธุส์ตัว ์พนัธุพื์ช สมุนไพรและยาแลว้ ทงัชาว

พม่าและชาวไทยยงัมีสาํนวนทีสะทอ้นใหเ้ห็นความแนบแน่นของคนในสงัคมกบัธรรมชาติอีกอยา่ง

หนึง คือ ดาราศาสตร์ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554: 431) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า ดารา-

ศาสตร์ไวว้่า “ดาราศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าดว้ยดาว (อ.

 astronomy)” ความรู้เรืองดวงดาวนีพบได้

อย่างชดัเจนในสาํนวนพม่าทีกล่าวว่า “ခုနစ္စဥ္ၾကယ္ေျပာင္ အျမီးေထာင္ သန္းေခါင္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ 

/khwə-nə-sìn cɛ̀ pyàun   ʔə-myi thàun   ɵə-khàun-chèin ɵó   yâuʔ/ ดาวลกูไก่เด่น หางตงั เวลาเทียง

คืนมาถึง หมายถึง เมือส่วนหางของดาวลกูไก่โผล่ขึนบนทอ้งฟ้า แสดงว่าเป็นเวลาเทียงคืน” เป็นการ

แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชาวพม่าทีผกูพนักบัธรรมชาติ มีการสังเกตสภาพแวดลอ้มหรือลกัษณะ

ทางธรรมชาติของดวงดาวเพือใชบ้อกเวลา ส่วนสาํนวนไทยไดน้าํเอาลกัษณะของดวงดาวมาเปรียบ

เป็นสาํนวนเรียกบุคคลทีมีลกัษณะโดดเด่นดา้นใดดา้นหนึง คือ สาํนวน “ดาวลอ้มเดือน” หมายถึง ผู ้

ทีแวดลอ้มผูที้โดดเด่น และสาํนวน “ดาวรุ่ง” หมายถึง นกัร้องหรือนกัแสดงทีกาํลงัมีชือเสียงโด่งดงั 

                                                             


อ. เป็นอกัษรย่อบอกทีมาของคาํ คือ มาจากภาษาองักฤษ 
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เป็นการนาํดวงดาวมาเปรียบเพือแสดงความหมายอืนมากกว่าความหมายหลกั อยา่งไรก็ตาม การนาํ

ธรรมชาติ คือ ดวงดาวมาเปรียบเทียบนีก็พอจะทาํใหเ้ห็นไดว้่า สังคมพม่าและสังคมไทยยงัมีสภาพ

วิถีชีวิตทีแนบแน่นกบัธรรมชาติอยูม่าก 

ตารางที 64 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นดา้นดาราศาสตร์ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ခုနစ္စဥ္ၾကယ္ေျပာင္ အျမီးေထာင္ သန္းေခါင္ခ်ိန္သုိ႔ 
ေရာက္  
/khwə-nə-sìn cɛ̀ pyàun   ʔə-myi thàun   ɵə-

khàun-chèin ɵó   yâuʔ/  

ดาวลกูไก่เด่น หางตงั เวลาเทียงคืนมาถึง 

หมายถึง เมือส่วนหางของดาวลกูไก่โผล่ขึนบน

ทอ้งฟ้า แสดงว่าเป็นเวลาเทียงคืน 

ดาวลอ้มเดือน  

หมายถึง ผูที้แวดลอ้มผูที้โดดเด่น 

ดาวรุ่ง  

หมายถึง นกัร้องหรือนกัแสดงทีกาํลงัมีชือเสียง

โด่งดงั 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยแสดงใหเ้ห็นว่า สาํนวนพม่ากล่าวถึงความรู้

ดา้นดาราศาสตร์โดยตรง คือ การดูเวลาจากดวงดาว ส่วนสาํนวนไทยไม่ไดก้ล่าวถึงดวงดาวโดยตรง

แต่นาํลกัษณะทางกายภาพของดวงดาว คือ นาํลกัษณะของวตัถุทีเห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยบัใน

ทอ้งฟ้าเวลามืดมาเปรียบกบัคนทีมีความโดดเด่นกว่าผูอื้น สะทอ้นใหเ้ห็นว่าทงัคนพม่าและคนไทย

ต่างก็มีความช่างสงัเกตธรรมชาติรอบตวัและสามารถนาํมาประดิษฐเ์ป็นสาํนวนใชเ้พือตกัเตือนหรือ

สงัสอนลกูหลานได ้

 

อนึง จากการศึกษาภาพสะทอ้นทางธรรมชาติทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

ในแง่ของลกัษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พนัธุ์สัตว ์พนัธุ์พืช สมุนไพรและยา รวมทงัดารา-

ศาสตร์ แสดงใหเ้ห็นว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพความเป็นอยู่

ของคนทงั 2 ชนชาติไดเ้ป็นอย่างดี กล่าวคือ คนพม่าและคนไทยสามารถปรับเปลียนวิถีชีวิตตาม

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ มีการใชแ้รงงานสัตวเ์พือช่วยทุ่นแรงการเพาะปลูกและร่น

ระยะเวลาการเดินทาง หรือแมแ้ต่การขนส่งสินคา้ต่างๆ มีการผลิตพาหนะ เช่น เกวียน เรือ แพ ฯลฯ 

เพือช่วยใหก้ารเดินทางคมนาคมทงัทางบกและทางนาํมีความสะดวกรวดเร็วยิงขึน และเนืองจาก

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทยเป็นประเทศในเขตเมืองร้อนเหมือนกนั

จึงทาํใหพื้ชพนัธุที์เพาะปลกูหรือขึนเองตามธรรมชาติไม่มีความแตกต่างกนัเท่าใดนัก เช่นเดียวกบั

พนัธุส์ตัวที์พบก็มกัจะเป็นพนัธุส์ตัวที์พบไดใ้นประเทศเขตร้อน  
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จากการศึกษาภาพสะท้อนทางธรรมชาติจากสาํนวนพม่ากับสาํนวนไทย เป็นทีน่า

สงัเกตว่า สาํนวนพม่ามีการกล่าวถึงสาํนวนทีระบุเฉพาะเจาะจงสภาพภูมิอากาศทีสัมพนัธ์กบัสภาพ 

แวดลอ้มหรือพฤติกรรมของคนทีตอ้งปรับเปลียนไปตามฤดูกาลนันๆ ซึงสาํนวนในลกัษณะนีไม่

ปรากฏในสาํนวนไทย แสดงใหเ้ห็นว่าสาํนวนพม่าสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพวิถีชีวิตของคนพม่า

ทีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติไดม้ากกว่าสาํนวนไทย ผลการศึกษาดา้นลกัษณะภูมิอากาศนีสอดคลอ้งกบั

การศึกษาภาพสะทอ้นทางธรรมชาติอีก 2 ดา้นต่อมา คือ ดา้นสมุนไพรและยา และดา้นดาราศาสตร์ 

เพราะจากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภูมิปัญญาชาวบา้นดงัเดิมของคนพม่า

ทีมกันาํพืชผกัสมุนไพรทีมีอยู่ในธรรมชาติมาใชรั้กษาโรค จึงพบสาํนวนทีนาํสมุนไพรและยามา

เปรียบเทียบมากกว่าสาํนวนไทย ส่วนดา้นดาราศาสตร์พบว่าสาํนวนพม่านาํลกัษณะการดูเวลาจาก

ดวงดาวมาเปรียบเป็นสํานวนสั งสอนลูกหลานให้รู้จักช่างสังเกต ขณะทีสํานวนไทยไม่ได้นํา

ลกัษณะของดวงดาวทีไดจ้ากการสังเกตมาใชส้ั งสอนลูกหลานโดยตรงแต่ใชเ้ปรียบถึงบุคคลทีมี

ความโดดเด่นอีกทีหนึง ทงันี ผูว้ิจยัตงัขอ้สังเกตว่าลกัษณะทางธรรมชาติทีคนไทยนาํมาเปรียบใช ้

สงัสอนลกูหลานส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นคาํคมหรือคาํขวญัมากกว่าการเปรียบเป็นสาํนวน   

จากการศึกษาจึงสามารถสรุปไดว้่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสามารถสะทอ้นให้

เห็นว่าคนพม่ายงัมีความสัมพนัธ์อนัแนบแน่นกับธรรมชาติมากกว่าคนไทย ทังนีอาจเป็นเพราะ

สังคมไทยรับเอาความเจริญและสิงทันสมัยเข้ามามากกว่าสังคมพม่า ทาํให้คนไทยเริมมีการ

ปรับเปลียนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากยิงขึน ขณะทีสังคมพม่ายงั

เป็นสังคมแบบเกษตรกรรม คนพม่าต้องพึงพิงธรรมชาติและตอ้งรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพ 

แวดลอ้มเพือใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ดงันนั สาํนวนพม่าทีพบส่วนใหญ่จึงยงัสะทอ้นลกัษณะทาง

ธรรมชาติทีสมัพนัธก์บัวิถีชีวิตของคนพม่าไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

 

5.2 ภาพสะท้อนทางวถิีชีวติทีปรากฏจากสํานวนพม่ากบัสํานวนไทย 

นอกจากภาพสะท้อนทางธรรมชาติทีปรากฏจากสํานวนพม่ากับสํานวนไทยแลว้   

ภาพสะทอ้นทางวิถีชีวิตทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยก็เป็นอีกประเด็นหนึงทีมีความ

น่าสนใจ เพราะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจโลกทศัน์ ค่านิยม สภาพสงัคม วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจน

ภูมิปัญญาของคนทงัสองชนชาติได ้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการศึกษาดา้นภาพสะทอ้นทางวิถีชีวิตออกเป็น

ประเด็นๆ ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 
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5.2.1 สภาพวถิีชีวติทัวไป 

5.2.1.1 การสร้างบ้านเรือน, ทีอยู่อาศัย 

เนืองจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพวิถีชีวิตทีผกูพนักบัธรรมชาติ 

ทาํใหท้งัชาวพม่าและชาวไทยสร้างบา้นเรือนทีมนัคงแข็งแรง โดยมกัสร้างบา้นบริเวณริมนาํและยก

พืนบา้นใหสู้งเพือใหมี้ใตถุ้นสาํหรับเก็บเครืองมือการเกษตร สาํหรับเลียงสัตว ์และเพือป้องกนันาํ

ท่วม แมว้่าปัจจุบนับา้นเรือนของชาวพม่าและชาวไทยจะเปลียนจากเรือนไมเ้ป็นบา้นทีสร้างดว้ย

ปูนซีเมนต์และวสัดุก่อสร้างอืนๆ แลว้ก็ตาม แต่จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า 

สาํนวนของคนทงัสองชนชาติยงัคงสะทอ้นให้เห็นถึงร่องรอยการสร้างบา้นเรือนในอดีต คือ การ

สร้างบา้นเรือนโดยการยกพืนบา้นใหสู้ง ลกัษณะการสร้างบา้นเช่นนีพบมากในสาํนวนไทย ไดแ้ก่ 

สาํนวนกินบนเรือน ขีบนหลงัคา, หัวกระไดไม่แห้ง (หัวบนัไดไม่แห้ง) และตกกระไดพลอยโจน 

สาํนวนเหล่านีลว้นสะทอ้นให้เห็นการสร้างบา้นเรือนทีมีลกัษณะยกพืนสูง เพราะมีการกล่าวถึง 

บนัไดหรือในสมยัก่อนเรียกว่า “กระได”  

นอกจากนียงัมีสาํนวนทีแสดงให้เห็นว่าคนไทยให้ความสาํคญักบัการสร้าง

บา้นเรือนมากก็คือ สาํนวน “ปลกูเรือนผดิคิดจนเรือนทลาย เลือกผวัผิดคิดจนตวัตาย” หมายถึง จะ

ทาํอะไรในสิงทีเป็นหลกัเป็นฐานจะตอ้งคิดต้องทาํให้ดี เพราะหากผิดพลาดแลว้จะมีทุกข์มาก 

สาํนวนนีจึงสามารถสะทอ้นให้เห็นแนวคิดเรืองการสร้างบา้นเรือนของคนไทย เพราะคนไทยมี

ความเชือว่าการสร้างบ้านเปรียบเสมือนการวางรากฐานของชีวิต ฉะนัน บ้านทีมีรากฐานมนัคง

แข็งแรงยอ่มนาํความสุขสาํราญใจมาใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั  

ส่วนสํานวนพม่าทีแสดงให้เห็นลกัษณะการสร้างทีอยู่อาศยันันมีไม่มากนัก 

สาํนวนทีพอจะแสดงให้เห็นถึงการสร้างบา้นแบบยกพืนบา้นให้สูงก็คือ สาํนวน ေလွကားသံုးထစ္ 

ဆင္းလွ်င္ လူပ်ိဳျဖစ္သည္ /hlè-ka ɵoŋ-thíʔ hsin hlyìn   lù-pyò phyíʔ ɵì/ แมล้งบนัไดไปสามขนั    

กลายเป็นหนุ่มโสด เพราะสาํนวนนีมีการกล่าวถึง ေလွကား /hlè-ka/ หรือบนัไดทีใชส้าํหรับขึนลง 

นอกจากนียงัมีสาํนวนทีน่าสนใจ คือ สาํนวน အိမ္ေနာက္ေဖး ေစ်းဆုိင္တည္ /ʔèin nâuʔ phe   ze-hsàin 

tì/ หลงับา้น สร้างตลาดร้านคา้ เป็นสาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวพม่าทีนิยมปลูก

พืชผกัสวนครัวไวใ้ชป้ระกอบเป็นอาหาร โดยการใชพื้นทีสวนหลงับา้นให้เป็นประโยชน์ เพือช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซือพืชผกัมาประกอบอาหารไดอี้กทางหนึง 
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ตารางที 65 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นการสร้างบา้นเรือนหรือทีอยูอ่าศยั 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေလွကားသုံးထစ္ဆင္းလွ်င္ လူပ်ိဳျဖစ္သည ္

/hlè-ka ɵoŋ-thíʔ hsin hlyìn   lù-pyò phyíʔ ɵì/ 

แมล้งบนัไดไปสามขนั กลายเป็นหนุ่มโสด 

หมายถึง ผูช้ายทีแต่งงานแลว้แต่ทาํตวัเหมือน

หนุ่มโสด 

အိမ္ေနာက္ေဖး ေစ်းဆုိင္တည္ 

/ʔèin nâuʔ phe   ze-hsàin tì/ 

หลงับา้น สร้างตลาดร้านคา้ 

หมายถึง พืนทีว่างบริเวณหลงับา้นควรปลกู

พืชผกัผลไมไ้วกิ้น 

 

กินบนเรือน ขีบนหลงัคา 

หมายถึง เนรคุณ 

หวักระไดไม่แหง้, หวับนัไดไม่แหง้ 

หมายกถึง มีแขกมาเยยีมเยอืนอยูเ่สมอ (มกัใช้

หมายถึงบา้นทีมีลกูสาวสวย หรือบา้นผูมี้อาํนาจ

วาสนา) 

ตกกระไดพลอยโจน 

หมายถึง เมือพลาดไปแลว้ก็ยอมเลยตามเลย เพือ

ไม่ใหเ้สียเชิง 

ปลกูเรือนผดิคิดจนเรือนทลาย เลือกผวัผดิคิดจน

ตวัตาย 

หมายถึง จะทาํอะไรในสิงทีเป็นหลกัเป็นฐาน

จะตอ้งคิดตอ้งทาํใหดี้ เพราะหากผดิพลาดแลว้

จะมีทุกขม์าก 

 

อนึง จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่า สาํนวนพม่ามกัไม่กล่าวถึงการสร้างบา้น 

เรือน แต่จะกล่าวถึงการสร้างเมืองหรือตอกยาํเรืองประวติัศาสตร์ของชนชาติเสียมากกว่า สาเหตุที

เป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากบรรพบุรุษของชาวพม่าตอ้งการให้ลูกหลานภาคภูมิใจในความยิงใหญ่

และความรุ่งเรืองของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ทีมีประวติัศาสตร์มาอย่างยาวนาน 

อีกทงัเป็นการสร้างจิตสาํนึกให้คนในชาติมีความสมคัรสมานสามคัคี เพราะชาวพม่ามกัมีปัญหา

เรืองกลุ่มชาติพนัธุแ์ละการรวมตวัของคนในชาติมาตลอดตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงันัน สาํนวน

ลกัษณะนีจึงปรากฏเฉพาะสาํนวนพม่า ไดแ้ก่ สาํนวน ျမန္မာအစ တေကာင္းက /myàn-mà ʔə-sá   

də-kaun ká/ เริมแรกของพม่า เมืองตะกอง หมายถึง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เริมตน้ ณ เมืองตะกอง, အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး /ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-le/ อิฐ อดัแน่น 

โด่งดงั ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย ์หมายถึง กษตัริยมิ์นดง ไดส้ร้างเมืองมณัฑะเลยเ์ป็นราชธานี ในปีศกัราช 

1221, ပုဂံရာဇ၀င္ တုတ္ထမ္းေျပာရ /bə-gàn yà-sə-wìn   dôuʔ than pyɔ yá/ ประวติัเมืองพุกาม ตอ้ง
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แบกไมพ้ดู หมายถึง เมืองพุกามมีประวติัศาสตร์และพงศาวดารมากมาย หากจะโตเ้ถียงกนัก็ไม่จบ

ไม่สิน ดงันนัจึงอาจมีการกระทบกระทงักนั, ျမန္မာမွန္ ပုဂံေရာက္ဖူးရမည္ /myàn-mà hmàn   bə-gàn   

yâuʔ-phu yá myì/ ชาวพม่าแท ้ตอ้งเคยไปเมืองพุกาม หมายถึง เมืองพุกามเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของชาวพม่า หากเป็นชาวพม่าตอ้งเคยไปเยอืนเมืองนี, လွည္း၀င္ရိုးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း /hlɛ-

win-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn phə-ya paun/ เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอ๊าด รวมอยู่ทีเจดียเ์มือง

พุกาม หมายถึง เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446 องค์ หรือเจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446,733 

องค ์

 

ตารางที 66 สาํนวนพม่าทีกล่าวถึงการสร้างเมืองหรือประวติัศาสตร์ของชาวพม่า 

สาํนวนพม่า 

ျမန္မာအစ တေကာင္းက 

/myàn-mà ʔə-sá   də-kaun ká/ 

เริมแรกของพม่า เมืองตะกอง 

หมายถึง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เริมตน้ ณ เมืองตะกอง 

အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး 

/ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-le/ 

อิฐ อดัแน่น โด่งดงั ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย ์

หมายถึง กษตัริยมิ์นดง ไดส้ร้างเมืองมณัฑะเลยเ์ป็นราชธานี ในปีศกัราช 1221 

ပုဂံရာဇ၀င္ တုတ္ထမ္းေျပာရ 

/bə-gàn yà-sə-wìn   dôuʔ than pyɔ yá/  

ประวติัเมืองพุกาม ตอ้งแบกไมพ้ดู 

หมายถึง เมืองพุกามมีประวติัศาสตร์และพงศาวดารมากมาย หากจะโตเ้ถียงกนัก็ไม่จบไม่สิน ดงันนั

จึงอาจมีการกระทบกระทงักนั 

ျမန္မာမွန ္ပုဂံေရာက္ဖူးရမည္ 

/myàn-mà hmàn   bə-gàn yâuʔ-phu yá myì/   

ชาวพม่าแท ้ตอ้งเคยไปเมืองพุกาม 

หมายถึง เมืองพุกามเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาวพม่า หากเป็นชาวพม่าตอ้งเคยไปเยอืนเมืองนี 
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ตารางที 66 สาํนวนพม่าทีกล่าวถึงการสร้างเมืองหรือประวติัศาสตร์ของชาวพม่า (ต่อ) 

สาํนวนพม่า 

လွည္း၀င္ရုိးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း 

/hlɛ-win-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn phə-ya paun/ 

เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม 

หมายถึง เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446 องค,์ เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446,733 องค ์

 

จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า คนพม่าและคนไทยมีแนวคิดเรืองการสร้าง

บา้นเรือนเหมือนกนั กล่าวคือ ทงัคนพม่าและคนไทยในสมยัก่อนนิยมสร้างบา้นเรือนแบบยกพืนสูง 

สาเหตุอาจมาจากปัจจยัหลายประการ เช่น เพือใหมี้ใตถุ้นสาํหรับเก็บเครืองมือการเกษตร เพือให้มี

พืนทีสาํหรับเลียงสัตว์ หรือแมแ้ต่เพือป้องกนันําท่วมยามหน้านําหลาก การสร้างบ้านเรือนให้มี

ความมนัคงแข็งแรงจึงมีความจาํเป็นอยา่งมาก นอกจากนีจากการศึกษายงัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า สาํนวน

พม่ามกัมุ่งเนน้เรืองการสร้างเมืองซึงเป็นรากฐานของการสร้างประเทศ เป็นการกล่าวเน้นยาํให้คน

พม่าตระหนกัว่าตนมีตน้กาํเนิดมาจากแหล่งเดียวกนัจึงควรมีความรักใคร่สามคัคีกนั สาเหตุทีเป็น

เช่นนีเพราะประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มกัประสบปัญหาเรืองการปกครองของกลุ่ม

ชาติพนัธุม์าแต่ในอดีต ขณะทีสาํนวนไทยไม่พบสาํนวนทีมีความหมายในลกัษณะนี สาํนวนจึงไม่

เป็นเพียงคาํทีกล่าวสืบต่อกนัมาแต่ในอดีตเท่านนั แต่ยงัทาํหนา้ทีขดัเกลาคนในสังคมให้ตระหนักรู้

และสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 

 

5.2.1.2 การประกอบอาชีพ 

ดงัทีกล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ 5.1.4 เรืองลกัษณะของพนัธุ์พืชว่าทงัชาวพม่าและ

ชาวไทยรับประทานขา้วเป็นอาหารหลกั ดงันัน อาชีพหลกัของชาวพม่าและชาวไทยก็คือ อาชีพ

เกษตรกรรมหรือการใชที้ดินเพาะปลกูพืชต่าง ๆ รวมทงัการเลียงสัตวแ์ละการประมง สาํนวนพม่า

กล่าวถึงการเพาะปลกูและการใชส้ตัวเ์พือเป็นแรงงานช่วยไถคราด ไดแ้ก่ สาํนวน မိုးရြာမ ွပ်ိဳးသာမည္ 

/mo-ywà hmá   pyo ɵà mì/  เมือฝนตก จะเพาะปลกู, ေစသည့္ကၽြန္ ၊ ထြန္သည့္ႏြား /zè ɵí cùn   thùn ɵí 

nwa/ ทาสทีใชง้าน ววัทีไถคราด, မိုးႏွင့္ႏြားသိုး အစိုးမရ /mo hnîn nwa ɵo   ʔə-so mə-yá/ ฝนและววั

พ่อพนัธุ ์ควบคุมไม่ได,้ သမီးတစ္ေကာင ္ႏြားတစ္ေထာင္ /ɵə-mi tə-kàun   nwa tə-thàun/ ลูกสาวหนึง

ตวัคน ววัหนึงพนั นอกจากนียงัมีสาํนวนทีกล่าวถึง “คนันา” แสดงให้เห็นว่า ชาวพม่าปลูกขา้วไว้

รับประทานและเพือจาํหน่ายดว้ย ไดแ้ก่ สาํนวน ဆည္တ့ဲကန္သင္း ၊ တည္တဲ့ဟင္း /hsì dɛ́ kàn-ɵin   tì 
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dɛ́ hin/ คนันาทีคนัดิน แกงทีตงั และสาํนวน ေတာ္သလင္းမိုး ကန္သင္းက်ိဳး /tɔ-ɵə-lin mo   kàn-ɵin 

co/ ฝนเดือนกนัยายน คนันาพงัทลาย  

นอกจากนีชาวพม่ายงัประกอบอาชีพคา้ขายซึงเป็นอาชีพทีทาํมานานเช่นเดียว 

กบัอาชีพเกษตรกรรม ชาวพม่าเชือว่าการคา้ขายถือเป็นการทาํบุญอย่างหนึง เพราะชาวพม่าถือว่า

อาชีพคา้ขายเป็นอาชีพทีสุจริต อีกทงัยงัสามารถสร้างบุญสร้างกุศลดว้ยสินคา้ทีตนนาํมาคา้ขายได ้

คือ การคา้กาํไรแต่พอดี เมือมีโอกาสก็จะแถมสินคา้หรือผลผลิตให้กบัลูกค้า สาํนวนพม่าจึงมีคาํ

กล่าวว่า မလွဴတတ္ ေစ်းေရာင္း /mə-hlù táʔ   ze-yaun/ ไม่สามารถทาํทานได ้ขายของ หมายถึง หาก

ไม่สามารถบริจาคทานไดใ้หป้ระกอบอาชีพคา้ขาย และสาํนวน ကုသုိလ္လည္းရ ၊ ၀မ္းလည္း၀ /kú-ɵò 

lɛ yá   wan lɛ wá/ กุศลก็ได ้ทอ้งก็อิม หมายถึง การทาํงานบางอย่าง (งานทีทาํดว้ยกุศลกรรม) 

นอกจากจะสามารถหาเลียงปากเลียงทอ้งไดแ้ลว้ ยงัไดกุ้ศลอีกดว้ย นอกจากนียงัมีสาํนวนทีสะทอ้น

ใหเ้ห็นว่ามีการคา้ขายและการลงทุนในสงัคมพม่า คือ สาํนวน ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္ေခါက္ ၊ လင္ကုန္ရွံဳး 

လွ်င္ တစ္သက္လံုးေမွာက္ /kòŋ shoŋ hlyìn   tə-khâuʔ   lìn kòŋ shoŋ hlyìn   tə-ɵɛ́ʔ loŋ hmâuʔ/ ถา้

คา้ขายขาดทุน ครังเดียว ถา้ผวั(เลือกผดิ)ขาดทุน(พลาดพลงั)ทงัชีวิต หมายถึง การคา้ขายหากขาดทุน

เพียงครังเดียวยงัสามารถหากาํไรกลบัมาได ้แต่การเลือกคู่ครอง หากเลือกผิดจะตอ้งทนทุกข์ไปทงั

ชีวิต, ေရာင္းသူတစ္ဆယ္ ၊ ၀ယ္သူငါးက်ပ္ /yaun-ɵù tə-hsɛ̀   wɛ̀-ɵù ŋa cáʔ/ ผูข้ายขายสิบ(จตั) ผูซื้อซือ

ห้าจตั หมายถึง ตอ้งรู้จกัต่อรองราคา, ေလွေမ်ာ ေလွနွင့္လိုက္ ၊ ေငြေမ်ာ ေငြႏွင့္လိုက္ /hlè myɔ   hlè 

hnîn lâiʔ   ŋwè myɔ   ŋwè hnîn lâiʔ/ เรือลอย ไล่ตามดว้ยเรือ เงินลอย ไล่ตามดว้ยเงิน หมายถึง หาก

เรือลอยออกจากฝัง ตอ้งใชเ้รืออีกลาํไล่ตาม ถา้ทาํการคา้แลว้ขาดทุนก็ตอ้งใชเ้งินอีกกอ้นลงทุนซาํอีก  

อนึง สาํนวนพม่ายงักล่าวถึงอาชีพรับราชการ เช่น หมอ ครู ทนายความ อีกทงั

ยงักล่าวถึงช่างฝีมือซึงตอ้งใชค้วามชาํนาญในการประดิษฐผ์ลงานดว้ย ไดแ้ก่ สาํนวน ေရွ႕ေန ပ်ိဳေစ ၊ 

သမား အိုေစ /shé nè   pyò sè   ɵə-ma   ʔò sè/ ทนายความ ขอให้หนุ่ม ช่างฝีมือ ขอให้แก่ หมายถึง 

ทนายความหากอายยุงันอ้ย จะมีความฉลาดคล่องแคล่วในการว่าคดีความ แต่หากเป็นช่างฝีมือ ควร

มีอายมุากจึงจะมีประสบการณ์และความชาํนาญ และสาํนวน ဆရာမ်ား သားေသ /hsə-yà mya   ɵa-

ɵè/ หมอมาก ลกูตาย หมายถึง มากคนก็มากความ เพราะต่างคนต่างความคิด จึงไม่สามารถตกลงกนั

ได ้สาํนวนนีมีความหมายตรงกบัสาํนวนไทย คือ “มากหมอมากความ” ในทีนีผูว้ิจยัขอยกตวัอย่าง

เพียงสาํนวนทีเกียวกับหมอ ทนายความ และช่างฝีมือเท่านัน ส่วนสาํนวนทีกล่าวถึงครู ผูว้ิจยัได้

รวบรวมและยกตวัอยา่งพร้อมอธิบายสาํนวนไวใ้นหวัขอ้ที 5.2.2.1.3 
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ส่วนอาชีพหลกัของชาวไทยก็คือ การเกษตรกรรม เพราะคนไทยก็รับประทาน

ขา้วเป็นอาหารหลกั ทาํให้มีสาํนวนทีกล่าวถึงการเพาะปลูกขา้วและชาวนาเป็นจาํนวนมาก คือ 

สาํนวนชาวนากบังูเห่า, ทาํนาบนหลงัคน, บา้นนอกคอกนา, เอาหูไปนา เอาตาไปไร่, หลงัสู้ฟ้า หน้า

สูดิ้น, หว่านพืชหวงัผล และกระดูกสนัหลงัของชาติ สาํนวน “กระดูกสนัหลงัของชาติ” ถือไดว้่าเป็น

สาํนวนทีกล่าวยกยอ่งอาชีพเกษตรกรรมเป็นอยา่งยงิ คือ “ชาวนาและเกษตรกร” เพราะชาวนาเป็นผู ้

ปลูกข้าวให้คนภายในชาติไดกิ้นดีมีสุข กระดูกสันหลงัของชาติจึงมีความหมายเปรียบถึงส่วนที

สาํคญั, ส่วนทีเป็นพลงัคาํจุน บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ (2538: 19–20) กล่าวถึงสาํนวนนีไวว้่า “กระดูก

สนัหลงัของชาติ คือ สิงทีเป็นส่วนสาํคญัของประเทศชาติ สามารถทาํให้ชาติดาํรงคงอยู่หรือพฒันา

ไปไดด้ว้ยดี ประเทศไทยเรายงัคงเป็นประเทศเกษตรกรรม ชาวนาและเกษตรกรยงัมีความสาํคญัอยู่

มาก เห็นไดจ้ากการทีประเทศไทยส่งออกสินคา้ทีสาํคญั ไดแ้ก่ ขา้วและผลผลิตทางการเกษตรอย่าง

อืน ดงันนัจึงถือว่าชาวนาเป็นกระดูกสนัหลงัของชาติ เหมือนกบัการทีคนเราทรงตวัอยู่ไดเ้พราะมี

กระดูกสาํคญัช่วยร่างกายเอาไวฉ้ันนัน” นอกจากนี สาํนวนทีสะทอ้นให้เห็นถึงการเลียงสัตว ์คือ 

สาํนวน “ววัหายลอ้มคอก” หมายถึง ของหายแลว้จึงจะเริมป้องกนั, เรืองเกิดขึนแลว้จึงคิดแกไ้ข    

ในทีนีพอจะทาํใหเ้ห็นภาพไดว้่า สมยัก่อนคนไทยเลียงววัควายไวใ้นคอก หลงัจากใชแ้รงงานทุ่น

แรงในการเพาะปลกู ดงันนั อาชีพเกษตรกรรมจึงยงัคงเป็นอาชีพหลกัของคนไทยนบัตงัแต่อดีตจวบ

จนปัจจุบนั 

นอกจากนียงัพบการกล่าวถึงอาชีพค้าขายจากสํานวน “ทุนหายกําไรหด” 

หมายถึง หมดทงัทุนทงักาํไร และสาํนวน “เขา้เนือ” หมายถึง ขาดทุน, เสียเปรียบ ทงันีสนันิษฐานว่า

ในอดีตชาวไทยน่าจะติดต่อค้าขายกับชาวจีนทางนาํ มีการเดินเรือเพือแลกเปลียนสินค้ากนัจึงมี

สาํนวนทีนาํลกัษณะของเรือสําเภาของจีนทีแล่นดว้ยใบมาเปรียบในสาํนวน “ชักใบให้เรือเสีย” 

สาํนวนนีแมจ้ะไม่ไดมี้ความหมายเกียวกบัการคา้ขาย แต่พอจะทาํให้เห็นลกัษณะของการเดินทาง

คมนาคมทางนาํทีตอ้งใชเ้รือ อาจเพือคา้ขายแลกเปลียนสินคา้หรือเพือทาํการประมงซึงถือเป็นอาชีพ

สาํคญัในประเทศทีมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นทีราบลุ่มริมฝังแม่นาํหรือมีพืนทีติดชายทะเล สาํนวนที

สะทอ้นให้เห็นว่ามีการทาํการประมง คือ สาํนวนจบัปลาสองมือ จบัปูใส่กระดง้ และเหวียงแห 

สาํนวนทงั 3 สาํนวนนีแมจ้ะไม่ไดมี้ความหมายเกียวกบัการทาํการประมง แต่สิงทีนาํมาเปรียบก็

สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นว่าประเทศไทยมีการประกอบอาชีพทาํการประมงดว้ย  
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ตารางที 67 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นการประกอบอาชีพ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေတာ္သလင္းမိုး ကန္သင္းက်ိဳး 

/tɔ-ɵə-lin mo   kàn-ɵin co/ 

ฝนเดือนกนัยายน คนันาพงัทลาย 

หมายถึง ในเดือนกนัยายน ฝนตกหนกัมากจน

ดินคนันาพงัทลายลงมา 

ဆည္တ့ဲကန္သင္း ၊ တည္တ့ဲဟင္း 

/hsì dɛ ́ kàn-ɵin   tì dɛ́ hin/ 

คนันาทีคนัดิน แกงทีตงั 

หมายถึง ทาํอะไรก็ใหเ้อาใจใส่ (เหมือนคนัดิน

ในนา หากทาํไม่ดียอ่มพงัลงมา ส่วนแกงหากตงั

ไฟไวแ้ลว้ไม่ใส่ใจ หมอ้แกงก็อาจจะไหมไ้ด)้ 

ေစသည့္ကၽြန္ ၊ ထြန္သည့္ႏြား 

/zè ɵí cùn   thùn ɵí nwa/ 

ทาสทีใชง้าน ววัทีไถคราด 

หมายถึง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสตัวก์ต็ามให้

ปฏิบติังานอยา่งนอบนอ้มและแข็งขนั 

မုိးရြာမွ ပ်ိဳးသာမည္ 

/mo-ywà hmá   pyo ɵà mì/ 

เมือฝนตก จะเพาะปลกู 

หมายถึง หากฝนตกพอเพียง ตน้ขา้วจะเจริญ 

เติบโต 

မုိးႏွင့္ႏြားသုိး အစုိးမရ 

/mo hnîn nwa ɵo   ʔə-so mə-yá/ 

ฝนและววัพ่อพนัธุ ์ควบคุมไม่ได ้

หมายถึง ไม่มีใครสามารถห้ามสิงทีตอ้งเกิดขึน

ตามธรรมชาติไม่ใหเ้กิดขึนได ้

ชาวนากบังูเห่า 

หมายถึง ทาํคุณแก่คนพาลจะเป็นผลร้ายแก่

ตนเอง 

ทาํนาบนหลงัคน 

หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขดูรีดผูอื้น 

บา้นนอกคอกนา 

หมายถึง เรียกคนทีเป็นชาวไร่ชาวนาอยูน่อกกรุง

หรือเมืองหลวงว่า คนบ้านนอก, คนบ้านนอก

ขอกนา หรือ คนบ้านนอกคอกนา 

กระดกูสนัหลงัของชาติ 

หมายถึง ส่วนทีสาํคญั, ส่วนทีเป็นพลงัคาํจุน 

หลงัสูฟ้้า หนา้สูดิ้น 

หมายถึง ทีตอ้งตรากตรําทาํงานหนกั  

มกัหมายถึง ชาวไร่ชาวนา ซึงในเวลาทาํไร่ทาํนา 

หลงัตอ้งสูก้บัแดด และหนา้ตอ้งกม้ลงดิน 

เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ 

หมายถึง แสร้งทาํเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจ 

หว่านพืชหวงัผล 

หมายถึง ใหผ้ลประโยชน์แก่ผูอื้นเพือหวงั

ผลตอบแทน 

ววัหายลอ้มคอก 

หมายถึง ของหายแลว้จึงจะเริมป้องกัน, เรือง

เกิดขึนแลว้จึงคิดแกไ้ข 
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ตารางที 67 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นการประกอบอาชีพ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သမီးတစ္ေကာင္ ႏြားတစ္ေထာင္ 

/ɵə-mi tə-kàun   nwa tə-thàun/ 

ลกูสาวหนึงตวัคน ววัหนึงพนั 

หมายถึง สาวโสดหนึงคนดูแลยากเสมือนการ

ดูแลฝงูววัเป็นพนัตวั การมีลกูสาวจึงเป็นภาระ

หนกั 

ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္ေခါက္ ၊ လင္ကုန္ရံွဳးလွ်င္ 
တစ္သက္လုံးေမွာက္ 

/kòŋ shoŋ hlyìn   tə-khâuʔ   lìn kòŋ shoŋ hlyìn   

tə-ɵɛ́ʔ loŋ hmâuʔ/ 

ถา้คา้ขายขาดทุน ครังเดียว ถา้ผวั(เลือกผดิ)

ขาดทุน(พลาดพลงั)ทงัชีวิต 

หมายถึง การคา้ขายหากขาดทุนเพียงครังเดียวยงั

สามารถหากาํไรกลบัมาได ้แต่การเลือกคู่ครอง 

หากเลือกผดิจะตอ้งทนทุกขไ์ปทงัชีวิต 

မလွဴတတ္ ေစ်းေရာင္း 

/mə-hlù táʔ   ze-yaun/ 

ไม่สามารถทาํทานได ้ขายของ 

หมายถึง หากไม่สามารถบริจาคทานไดใ้ห้

ประกอบอาชีพคา้ขาย 

ကုသုိလ္လည္းရ ၊ ၀မ္းလည္း၀ 

/kú-ɵò lɛ yá   wan lɛ wá/    

กุศลก็ได ้ทอ้งก็อิม 

หมายถึง การทาํงานบางอยา่ง (งานทีทาํดว้ยกุศล

กรรม) นอกจากจะสามารถหาเลียงปากเลียงทอ้ง

ไดแ้ลว้ ยงัไดกุ้ศลอีกดว้ย 

ทุนหายกาํไรหด 

หมายถึง หมดทงัทุนทงักาํไร 

เขา้เนือ 

หมายถึง ขาดทุน, เสียเปรียบ 

ชกัใบใหเ้รือเสีย 

หมายถึง พดูหรือทาํขวางๆ ใหก้ารสนทนาหรือ

การงานเขวออกนอกเรืองไป 

จบัปลาสองมือ 

หมายถึง หมายจะเอาใหไ้ดท้งั 2 อยา่ง, เสียงทาํ

การ 2 อยา่งพร้อมๆ กนั ซึงอาจไม่สาํเร็จทงั 2 

อยา่ง 

จบัปูใส่กระดง้ 

หมายถึง ยากทีจะทาํใหอ้ยูนิ่งๆ ได ้

เหวียงแห 

หมายถึง ทาํอยา่งเดาใหค้ลุมไปหมด 

มากหมอมากความ 

หมายถึง หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกนั เป็น

หลายอยา่งจนตกลงกนัไม่ได ้

 

 



317 

 

ตารางที 67 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นการประกอบอาชีพ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေရာင္းသူတစ္ဆယ္ ၊ ၀ယ္သူငါးက်ပ္ 

/yaun-ɵù tə-hsɛ̀   wɛ̀-ɵù ŋa cáʔ/ 

ผูข้ายขายสิบ(จตั) ผูซื้อซือหา้จตั 

หมายถึง ตอ้งรู้จกัต่อรองราคา 

ေလွေမ်ာ ေလွနွင့္လုိက္ ၊ ေငြေမ်ာ ေငြနွင့္လုိက္ 

/hlè myɔ  hlè hnîn lâiʔ  ŋwè myɔ  ŋwè hnîn lâiʔ/ 

เรือลอย ไล่ตามดว้ยเรือ เงินลอย ไล่ตามดว้ยเงิน 

หมายถึง หากเรือลอยออกจากฝัง ตอ้งใชเ้รืออีก

ลาํไล่ตาม ถา้ทาํการคา้แลว้ขาดทุนกต็อ้งใชเ้งิน

อีกกอ้นลงทุนซาํอีก 

ေရွ႕ေန ပ်ိဳေစ ၊ သမား အိုေစ 

/shé nè   pyò sè   ɵə-ma   ʔò sè/ 

ทนายความ ขอใหห้นุ่ม ช่างฝีมือ ขอใหแ้ก่ 

หมายถึง ทนายความหากอายยุงันอ้ย จะมีความ

ฉลาดคล่องแคล่วในการว่าคดีความ แต่หากเป็น

ช่างฝีมือ ควรมีอายมุากจึงจะมีประสบการณ์และ 

ความชาํนาญ 

ဆရာမ်ား သားေသ 

/hsə-yà mya   ɵa-ɵè/ 

หมอมาก ลกูตาย 

หมายถึง มากคนก็มากความ เพราะต่างคนต่าง

ความคิด จึงไม่สามารถตกลงกนัได ้

 

 

จากการศึกษาสะทอ้นใหเ้ห็นว่า คนพม่าและคนไทยมีการประกอบอาชีพทีไม่

แตกต่างกนัเท่าใดนกั กล่าวคือ ทงัชาวพม่าและชาวไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั รวมทงั

มีการเลียงสตัวแ์ละการประมงดว้ย นอกจากนียงัมีการคา้ขายเป็นอาชีพรองลงมา คนพม่าส่วนใหญ่

จะประกอบอาชีพคา้ขายเพราะเชือว่าเป็นอาชีพสุจริตทีสามารถหาเลียงปากทอ้งได ้อีกทงัยงัสามารถ

ทาํทานไดด้ว้ย คือ การคา้กาํไรแต่พอดี เมือมีโอกาสก็ลดราคาหรือแถมผลผลิตให้ลูกคา้แต่พอควร 
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ขณะทีสาํนวนไทยแมจ้ะไม่สะทอ้นแนวคิดเรืองการทาํทานดว้ยการคา้ขาย แต่สาํนวนไทยก็สามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าสังคมไทยมีการคา้ขายแลกเปลียนสินทงัทางบกและทางนาํ นอกจากนี สาํนวน

พม่าและสาํนวนไทยยงัสะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีการประกอบอาชีพรับราชการเหมือนกนั คือ อาชีพหมอ 

แต่สาํนวนพม่ามีการกล่าวถึงอาชีพทนายความด้วย ในขณะทีสาํนวนไทยไม่ปรากฏการกล่าวถึง

อาชีพนีแต่อยา่งใด จึงอาจกล่าวไดว้่า ภาพสะทอ้นดา้นการประกอบอาชีพของคนพม่าและคนไทย

ไม่มีความแตกต่างกนัเท่าใดนกั 

 

5.2.1.3 อาหารการกนิ 

ดา้นอาหารการกินของชาวพม่าและชาวไทยนันมีทงัความเหมือนและความ

แตกต่างกนั วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 174) กล่าวว่า “ชาวพม่าทวัไปนิยมบริโภค

ขา้วเจา้เป็นอาหารหลกัเช่นเดียวกบัชาวไทยภาคกลาง ส่วนกบัขา้วก็มีทงัแกง ตม้ ผดั และนาํพริก จึง

ดูคลา้ยกบัอาหารไทย เวน้แต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่

พอควร”  

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีการกล่าวถึงขา้วสารและสิง

อืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัขา้วหรือการประกอบอาหาร กล่าวคือ สาํนวนพม่ากล่าวถึง “หมอ้ซะแหล่หวิน” 

(စလယ္၀င္ /sə-lɛ̀-wìn/) เป็นชือหมอ้ชนิดหนึงของชาวพม่า มกัใชส้าํหรับหุงขา้วหรือประกอบอาหาร

อืนๆ นอกจากนียงัพบการใชห้น่วยตวงขา้วของชาวพม่าทีเรียกว่า “สะแหล่” (စလယ္ /sə-lɛ̀/) เป็น

หน่วยตวงขา้วสาร (1 สะแหล่=2 กระป๋อง) มาใชเ้ปรียบในสาํนวนดว้ย ไดแ้ก่ สาํนวน ဆန္ျဖဴဆန္ 

ေကာင္း ေထာင္းမွသိ ၊ လူတို႔သေဘာ ေပါင္းမွသိ /hsàn-phyù hsàn-kaun   thaun hmá ɵí   lù dó ɵə-bɔ   

paun hmá ɵí/ ขา้วสารขาวขา้วสารดี ตาํดูจึงรู้ ใจของคนทงัหลาย คบดูจึงรู้, စလယ္၀င္ ဖင္မမည္းခင္က 

ကြဲ /sə-lɛ̀-wìn   phìn mə-mɛ khìn-ká   kwɛ/ ซะแหล่หวิน (ชือหมอ้ชนิดหนึงของพม่า) กน้ยงัไม่ทนั

ดาํก็แตก และสาํนวน ေဆြေကာင္းလွ်င ္တစ္စလယ္ ၊ မ်ိဳးၾကြယ္လွ်င္ တစ္စေလာင္း ၊ ဘူးေကာင္းမွ စင္ခံ ၊ 

လင္ေကာင္းမွ စံရ /hswè kaun hlyìn   tə-sə-lɛ̀   myo cwɛ̀ hlyìn   tə-sə-laun   bu kaun hmá   sìn khàn   

lìn kaun hmá   sàn yá/ ถา้เพือนดี หนึงสะแหล่ ถา้ญาติรวย หนึงสะลาว ถา้นาํเตา้ดี ห้างร้านรองรับ 

ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข ดงันนัจึงอาจกล่าวไดว้่า ชาวพม่ามีความพยายามนาํเอาสิงต่างๆ มาเปรียบเป็น

สาํนวนเพือใชส้งัสอนลกูหลาน อีกทงัยงัสามารถสะทอ้นสภาพสงัคมของตนเองไดอ้ยา่งแยบคาย  

ส่วนสาํนวนไทยมีการกล่าวถึง “หมอ้” ทีใชส้าํหรับหุงขา้วเช่นกนั คือ สาํนวน 

“กน้หมอ้ไม่ทนัดาํ” และเมือพิจารณาความหมายของสาํนวนนีก็พบว่ามีความหมายเหมือนสาํนวน

พม่าทีว่า စလယ္၀င္ ဖင္မမည္းခင္က ကြဲ /sə-lɛ̀-wìn   phìn mə-mɛ khìn-ká   kwɛ/ ซะแหล่หวิน (ชือ
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หมอ้ชนิดหนึงของพม่า) กน้ยงัไม่ทนัดาํก็แตก หมายถึง อยู่กินกนัฉันสามีภรรยาไม่นานก็ทะเลาะ

วิวาทหรือหยา่ร้างกนัจึงควรพิจารณาใหร้อบคอบก่อนจะสร้างครอบครัว นอกจากนียงัพบสาํนวนที

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า คนไทยรับประทานขา้วและใหค้วามสาํคญักบัขา้ว คือ สาํนวนขา้วแดงแกงร้อน 

ขา้วยากหมากแพง และสาํนวนขา้วใหม่ปลามนั 

นอกจากขา้วแลว้ยงัมีสาํนวนพม่าทีกล่าวถึง “เกลือ” และ “กะปิ” ไดแ้ก่ สาํนวน 

ဆားမပါသည့္ဟင္း အရသာကင္း /hsa mə-pà ɵí hin  ʔə-yá-ɵà kin/ แกงทีไม่ใส่เกลือ ปราศจากรสชาติ 

สาํนวนนีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเรืองรสชาติของอาหาร เพราะชาวพม่าไม่นิยมรับประทานอาหารทีมีรส

หวาน แต่มกัจะรับประทานอาหารทีมีรสเค็มเป็นหลกั นอกจากนีชาวพม่ายงัชอบกินกะปิ (ငါးပိ /ŋa-

pí/) เพราะเป็นอาหารทีหากินค่อนขา้งยาก เนืองจากกะปิทีมีคุณภาพดีจะมีราคาค่อนข้างสูง วิรัช 

นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 177) กล่าวว่า “กะปิทีมีชือเสียงของพม่าคือ กะปิจากเมือง

มะริด เขตมณฑลตะนาวศรี รองลงมาก็จากเมืองเควในรัฐยะไข่และเมืองพะสิม” สาํนวนทีกล่าวถึง

กะปิ คือ สาํนวน ငါးပိနွင့္ေလာက္ ၊ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္ /ŋa-pí hnîn lâuʔ   shwè hnîn câuʔ/ กะปิและหนอน 

ทองและหินหมายถึง ของทีคู่กนั ขาดกนัไม่ได ้สิงทีน่าสนใจอีกอย่างหนึงก็คือ ชาวพม่านิยมกิน

อาหารทีมีรสชาติมนัหรือใส่นาํมนัมาก ทงันีเพราะชาวพม่าไม่นิยมกินอาหารทีใส่กะทิเหมือนชาว

ไทย ทาํใหร้สชาติอาหารขาดความหวานมนัไป ดงันนั ชาวพม่าจึงเพิมรสชาติใหอ้าหารดว้ยการเติม

ผงชูรสและนาํมนัลงในอาหารแทน โดยเฉพาะอยา่งยงินาํมนั หากไปเทียวตามเมืองต่างๆ และไปลิม

ลองอาหารพม่ามกัพบว่า ชาวพม่าจะใส่นํามนัในแกงจนท่วม หรือบางครังก็ใส่นาํมนัในอาหาร

ประเภทยาํ รวมถึงเผอืกและมนัตม้ดว้ย การกินอาหารรสชาติมนัหรือกินนาํมนัสะทอ้นในสาํนวนที

กล่าวว่า အဆီစားလို႔ အသားမျဖစ္ /ʔə-hsì sa ló   ʔə-ɵa mə-phyíʔ/ กินอาหารรสชาติมนั ไม่เป็นเนือ

(ไม่อว้น) หมายถึง คนบางคนแมจ้ะกินอาหารทีมีรสชาติมนัหรือมีนาํมนัมาก แต่ก็ไม่อว้น และ

สาํนวน ဆီပါလွ်င္ လႊစာပင ္ေကာင္းစျမဲ /hsì pà hlyìn  hlwə-sà-pìn  kuan sə-myɛ/ ถา้ใส่นาํมนั ขีเลือย 

ดีแน่นอน หมายถึง หากใส่นาํมนั อาหารจะมีรสชาติดี (คนพม่าชอบกินนาํมนั จึงมกัใส่นาํมนัลงใน

อาหาร แมแ้ต่ขีเลือยหากใส่นาํมนัลงไปก็ยงัมีรสชาติ) 

นอกจากนี ชาวพม่ายงันิยมรับประทานอาหารทีมีรสชาติเปรียวดว้ย คือ อาหาร

จาํพวกยาํและอาหารทีปรุงดว้ยใบกระเจียบ เช่น สาํนวน ေရႊခ်ဥ္ေပါင္လက္ျခား ၾကက္သားႏငွ့္ မလဲေပါင္ 

/shwè-chìn-pàun lɛ́ʔ-cha   cɛ́ʔ-ɵa hnîn   mə-lɛ pàun/ ใบกระเจียบทองระหว่างมือ ไม่ยอมแลกดว้ย

เนือไก่ สาํนวนนีแสดงใหเ้ห็นว่าชาวพม่าชอบรสชาติเปรียวของใบกระเจียบมาก และจากการศึกษา

ยงัพบว่า ชาวพม่าไม่นิยมรับประทานอาหารทีมีรสชาติเผด็ร้อน จะมีเพียงบางรัฐของพม่าเท่านันที

นิยมรับประทานอาหารทีมีรสชาติเผด็ร้อน เช่น รัฐยะไข่ (ရခိုင္ပည္နယ္ /yə-khàin pyì-nɛ̀/) 
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ส่วนรสชาติอาหารไทยนนัจะเป็นรสชาติหวานมนั เพราะชาวไทยนิยมรับประ- 

ทานอาหารทีปรุงดว้ยกะทิ ทงัแกงและขนมหวาน นอกจากนี ชาวไทยยงัรับประทานอาหารทีมี

รสชาติเผด็ โดยเฉพาะชาวไทยภาคใตจ้ะนิยมรับประทานอาหารรสชาติเผด็ร้อน การรับประทาน

อาหารทีมีรสชาติเผด็ร้อนนีมีปรากฏในสาํนวน “ถึงพริกถึงขิง” หมายถึง เผด็ร้อนรุนแรง และเป็นที

น่าสังเกตว่า สาํนวนไทยกล่าวถึง “เกลือ” ในหลายสาํนวนดว้ยกนั ไดแ้ก่ สาํนวนแกงจืดจึงรู้คุณ

เกลือ กดักอ้นเกลือกิน เกลือเป็นหนอน และสาํนวนใกลเ้กลือกินด่าง สาเหตุทีมีการกล่าวถึงเกลือ 

อาจเป็นเพราะในอดีตเกลือถือเป็นวตัถุดิบทีมีราคาและมีคุณค่า เนืองดว้ยคนไทยมกัใชเ้กลือเพือช่วย

ถนอมอาหารให้สามารถเก็บไวรั้บประทานไดน้าน แม้ในปัจจุบนัคนไทยก็ยงันาํเกลือมาถนอม

อาหารและใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารอีกหลายชนิด ทงันี กลา้ณรงค์ ศรีรอต (2521: 1) กล่าวถึง

คุณสมบติัของเกลือไวว้่า “เกลือกบัมนุษยเ์รานันมีความคุน้เคยกนัมานานแลว้ และการใชเ้กลือใน

การถนอมอาหารหรือปรุงอาหารไดใ้ชก้นัมาแต่โบราณ จนถึงปัจจุบนันีเกลือก็ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การถนอมอาหาร โดยเฉพาะอาหารจาํพวกของเค็มทีชนชาวเอเชียชอบ และอีกประการหนึงทีทาํให้

เกลือมีบทบาทสาํคญัในอุตสาหกรรมอาหารก็เพราะว่าวิธีการใชไ้ม่ยุ่งยาก อีกทงัเกลือราคาถูกและ

ทาํไดง่้าย”  

นอกจากนียงัมีวฒันธรรมการกินอีกอย่างหนึงทีเป็นวฒันธรรมร่วมของชาว

พม่าและชาวไทย คือ วฒันธรรมการกินหมาก ดงัไดก้ล่าวแลว้ในหัวขอ้ 5.1.4 ว่าชาวพม่าชอบกิน

หมากและดืมชา ปัจจุบนัก็ยงัคงกินหมากอยูจึ่งปรากฏสาํนวนทีสะทอ้นวฒันธรรมการกินหมาก คือ 

สาํนวน လက္ဖက္တစ္ရိုး ၊ ကြမ္းရိုးတစ္ညွာ /lɛ́ʔ-phɛ́ʔ tə-yo   kun-yo tə-hñà/  ใบชาหนึงกา้น กา้นหมาก

หนึงขวั หมายถึง หากใบชาดี เพียงแค่หนึงกา้นก็ไดรั้บรสชาติเช่นเดียวกบัหมากหากมีรสชาติดีก็ไม่

ตอ้งกินในปริมาณมาก ส่วนสาํนวนไทยไม่ไดก้ล่าวถึงหมากโดยตรง แต่กล่าวถึง “ปูน” ซึงเป็น

ส่วนประกอบหนึงของการกินหมาก ในสาํนวน “กินปูนร้อนทอ้ง” หมากถึง ทาํอาการมีพิรุธขึนเอง, 

แสดงอาการเดือดร้อนขึนเอง ทีน่าสนใจ คือ สาํนวน “กินปูนร้อนทอ้ง” มาจากภูมิปัญญาในการหา

วิธีจับตุ๊กแกของคนไทยสมยัก่อน บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ (2538: 143–144) ไดอ้ธิบายถึงทีมาของ

สาํนวนนีไวว้่า “สาํนวนนีเกิดจากความเขา้ใจทีว่า ตุ๊กแกนันเมือกินปูนเขา้ไปแลว้มนัจะเกิดอาการ

ร้อนทอ้งขึนมา วิธีจบัตุ๊กแกวิธีหนึงก็คือ ใชปู้นทีกินกบัหมากคลุกกบัยาฉุน หรือยาตงัทีชาวบา้น

สมยัก่อนใชม้วนใบตองสูบ แลว้ก็เอาติดเขา้กบัปลายไมย้าวๆ แหย่ไปทีปากตุ๊กแกทีมนัเกาะอยู่ตาม

บนหลืบเพดานหรือตามฝาเรือน ตุ๊กแกจะเอาปากงบัปูนกบัยานนัเขา้ไป แลว้ก็จะร้องแอ๊กๆ อา้ปาก 

กวา้ง ทาํใหเ้ห็นขา้งในปากของมนัมีสีแดง เชือกนัว่าเป็นอาการร้อนทอ้งของมนั เพราะมนักินเอา

ปูนกับยาสูบเข้าไป” คนไทยจึงนําลกัษณะของตุ๊กแกนีมาเปรียบเป็นสํานวนหมายถึงคนทีทํา

ความผดิอยา่งใดอยา่งหนึงแลว้เกิดอาการระแวงว่าผูอื้นจะรู้เขา้จึงแสดงพิรุธออกมา สาํนวนนีจึงถือ
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เป็นสาํนวนเก่าทีแสดงวฒันธรรมและภูมิปัญญาของคนไทยไดเ้ป็นอย่างดี แมว้่าคนไทยส่วนใหญ่

จะรู้เพียงความหมายของสาํนวน แต่ไม่รู้ถึงทีมาของสาํนวนแลว้  

อนึง จากการศึกษายงัพบว่า ชาวพม่ามีวิธีการสงัเกตวิธีการปรุงอาหารและนาํมา

ประดิษฐเ์ป็นถอ้ยคาํสาํนวนเพือใชส้งัสอนลกูหลานใหรู้้จกัสังเกตดว้ย คือ สาํนวน ငါးပတ္ ပုပ္ပုပ္ ၊ 

ငရုတ္ စပ္စပ္ /ŋa-páʔ   pôuʔ-pôuʔ   ŋə-yôuʔ   sáʔ-sáʔ/ ปลาคา้ว เน่าเน่า พริก เผด็เผด็ หมายถึง ความ

เผด็ของพริกสามารถกลบกลินของปลาเน่าได ้และสาํนวน ပုစြန္အေကြး ၊ ငါးအေႏြး /bə-zùn ʔə-kwe   

ŋa ʔə-nwe/ กุง้โคง้งอ ปลาอุ่น หมายถึง ในการปรุงอาหาร มีขอ้สงัเกตว่าอาหารสุกหรือไม่ หากเป็น

เนือกุง้เมือสุกก็จะโคง้งอ หากเป็นเนือปลาเพียงแค่อุ่นๆ ก็กินไดแ้ลว้ 

ตารางที 68 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นอาหารการกิน 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ဆန္ျဖဴဆန္ေကာင္း ေထာင္းမွသိ ၊ လူတုိ႔သေဘာ 
ေပါင္းမွသိ 

/hsàn-phyù hsàn-kaun   thaun hmá ɵí   lù dó 

ɵə-bɔ   paun hmá ɵí/    

ขา้วสารขาวขา้วสารดีตาํดจึูงรู้ ใจของคนทงัหลาย

คบดูจึงรู้ 

หมายถึง ขา้วสารดีไม่ดีเพียงตาํดูกรู้็ได ้แต่จิตใจ

คนยากแทห้ยงัถึง ตอ้งคบหากนัดูจึงจะรู้ว่าดี

หรือไม่ดี 

စလယ္၀င္ ဖင္မမည္းခင္က ကြဲ 

/sə-lɛ̀-wìn   phìn mə-mɛ khìn-ká   kwɛ/ 

ซะแหล่หวิน (ชือหมอ้ชนิดหนึงของพม่า)  

กน้ยงัไม่ทนัดาํก็แตก 

หมายถึง ควรคิดใหร้อบคอบก่อนสร้างครอบครัว 

ေဆြေကာင္းလွ်င ္တစ္စလယ္ ၊ မ်ိဳးၾကြယ္လွ်င္ တစ ္
စေလာင္း ၊ ဘူးေကာင္းမ ွစင္ခံ ၊ လင္ေကာင္းမ ွစံရ 

/hswè kaun hlyìn   tə-sə-lɛ̀   myo cwɛ̀ hlyìn   

tə-sə-laun   bu kaun hmá   sìn khàn   lìn kaun 

hmá   sàn yá/ 

ขา้วแดงแกงร้อน 

หมายถึง บุญคุณ 

ขา้วยากหมากแพง 

หมายถึง ภาวะขาดแคลนอาหาร, ทุพภิกขภยั 

ขา้วใหม่ปลามนั 

หมายถึง อะไรทีเป็นของใหม่ก็ถือว่าดี, นิยม

เรียกช่วงเวลาทีสามีภรรยาเพิงแต่งงานกนัใหม่ๆ 

ว่า ระยะขา้วใหม่ปลามนั 

กน้หมอ้ไม่ทนัดาํ 

หมายถึง อยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยาไม่นานก็

ทะเลาะวิวาทหรือหยา่ร้างกนั 

ถึงพริกถึงขิง 

หมายถึง เผด็ร้อนรุนแรง 

เลก็พริกขีหนู 

หมายถึง เลก็แต่เก่งกลา้สามารถ, เลก็แต่มีพิษสง 
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ตารางที 68 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นอาหารการกิน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ถา้เพือนดี หนึงสะแหล่ ถา้ญาติรวย หนึงสะลาว 

ถา้นาํเตา้ดี หา้งร้านรองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 

หมายถึง ถา้มีญาติมิตรดีอยา่งนอ้ยความเป็นอยูก่ ็

ไม่ขดัสน ถา้ไดผ้วัดี ตนก็ไดเ้สวยสุข 

ဆားမပါသည့္ဟင္း အရသာကင္း 

/hsa mə-pà ɵí hin  ʔə-yá-ɵà kin/ 

แกงทีไม่ใส่เกลือ ปราศจากรสชาติ 

หมายถึง แกงทีไม่ใส่เกลือยอ่มไม่มีรสชาติ 

ျမိန္ရာ ဟင္းေကာင္း 

/myèin-yà   hin kaun/ 

ความอร่อย แกงดี 

หมายถึง ถา้อร่อยก็เป็นแกงดี ถา้ชอบก็เป็นญาติ

มิตร 

ေရႊခ်ဥ္ေပါင္လက္ျခား ၾကက္သားနွင္ ့မလဲေပါင္ 

/shwè-chìn-pàun lɛ́ʔ-cha   cɛ́ʔ-ɵa hnîn   mə-lɛ 

pàun/ 

ใบกระเจียบทองระหว่างมือ  

ไม่ยอมแลกดว้ยเนือไก่ 

หมายถึง ชาวพม่านิยมกินใบกระเจียบ 

လက္ဖက္တစ္ရုိး ၊ ကြမ္းရုိးတစ္ညွာ 

/lɛ ́ʔ-phɛ́ʔ tə-yo   kun-yo tə-hñà/  

ใบชาหนึงกา้น กา้นหมากหนึงขวั  

หมายถึง หากใบชาดี เพียงแค่หนึงกา้นก็ไดรั้บ

รสชาติเช่นเดียวกบัหมากหากมีรสชาติดีก็ไม่ตอ้ง

กินในปริมาณมาก 

กดักอ้นเกลือกิน 

หมายถึง ใชชี้วิตอยา่งแร้นแคน้มาก 

แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ 

หมายถึง เมือเกิดความตอ้งการหรือความจาํเป็น

จะใชส้อยจึงนึกถึงคนนนัหรือสิงนนั 

เกลือเป็นหนอน, ไสเ้ป็นหนอน 

หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพือน

ร่วมงาน หรือคนในบา้น คิดคดทรยศ 

ใกลเ้กลือกินด่าง 

หมายถึง มองขา้มหรือไม่รู้ค่าของดีทีอยูใ่กลต้วั

ซึงจะเป็นประโยชน์แก่ตน กลบัไปแสวงหาสิง

อืนทีดอ้ยกว่า 

กินปูนร้อนทอ้ง 

หมายถึง ทาํอาการมีพิรุธขึนเอง, แสดงอาการ

เดือดร้อนขึนเอง 

อดเปรียวไวกิ้นหวาน 

หมายถึง อดใจไวก่้อนเพราะหวงัสิงทีดีกว่า

ขา้งหนา้ 
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ตารางที 68 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นอาหารการกิน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အသားတြင္ ၀က္ ၊ အသီးတြင္ သရက္ ၊ အရြက္တြင္ 
လက္ဖက္ 

/ʔə-ɵa dwìn   wɛ́ʔ   ʔə-ɵi dwìn   ɵə-yɛ́ʔ    

ʔə-ywɛ́ʔ dwìn   lə-phɛ́ʔ/ 

ในบรรดาเนือ เนือหม ูในบรรดาผลไม ้มะม่วง 

ในบรรดาใบไม ้ใบชา 

หมายถึง ในบรรดาเนือทงัหลาย เนือหมมีูรสชาติ

ดีทีสุด ในบรรดาผลไมท้งัหลาย มะม่วงมีรสชาติ 

ดีทีสุด ในบรรดาใบไมท้งัหลาย ใบชามีรสชาติดี 

ทีสุด 

အဆီစားလုိ႔ အသားမျဖစ္ 

/ʔə-hsì sa ló   ʔə-ɵa mə-phyíʔ/ 

กินอาหารรสชาติมนั ไม่เป็นเนือ(ไม่อว้น) 

หมายถึง คนบางคนแมจ้ะกินอาหารทีมีรสชาติ

มนัหรือมีนาํมนัมาก แต่ก็ไม่อว้น 

ဆီပါလွ်င္ လႊစာပင္ ေကာင္းစျမဲ 

/hsì pà hlyìn   hlwə-sà-pìn   kuan sə-myɛ/  

ถา้ใส่นาํมนั ขีเลือย ดีแน่นอน 

หมายถึง หากใส่นาํมนั อาหารจะมีรสชาติดี  

ငါးပတ္ ပုပ္ပုပ္ ၊ ငရုတ္ စပ္စပ္ 

/ŋa-páʔ   pôuʔ-pôuʔ   ŋə-yôuʔ   sáʔ-sáʔ/ 

ปลาคา้ว เน่าเน่า พริก เผด็เผด็ 

หมายถึง ความเผด็ของพริกสามารถกลบกลิน

ของปลาเน่าได ้

ပုစြန္အေကြး ၊ ငါးအေႏြး 

/bə-zùn ʔə-kwe   ŋa ʔə-nwe/ 

กุง้โคง้งอ ปลาอุ่น 
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ตารางที 68 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นอาหารการกิน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ในการปรุงอาหาร มีขอ้สงัเกตว่าอาหาร 

สุกหรือไม่ หากเป็นเนือกุง้เมือสุกก็จะโคง้งอ 

หากเป็นเนือปลาเพียงแค่อุ่นๆ กกิ็นไดแ้ลว้ 
ငါးပိႏွင့္ေလာက္ ၊ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္ 

/ŋa-pí hnîn lâuʔ   shwè hnîn câuʔ/  

กะปิและหนอน ทองและหิน 

หมายถึง ของทีคู่กนั ขาดกนัไม่ได ้

 

 

จากการศึกษาสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ดา้นอาหารการกินของคนพม่าและคนไทยนัน

มีทังความเหมือนและความแตกต่างกัน กล่าวคือ คนพม่าและคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก

เหมือนกนั มีการใชเ้กลือช่วยถนอมอาหารเหมือนกนั ขา้วและเกลือจึงเป็นวตัถุดิบทีสาํคญัและมีค่า 

นอกจากนีคนพม่าและคนไทยยงัมีวฒันธรรมการกินหมากพลทีูเป็นวฒันธรรมร่วมกนัมาตงัแต่สมยั

โบราณ สาํนวนของคนทงั 2 ชนชาติจึงพบการนาํวฒันธรรมการกินหมากพลูมาเปรียบเทียบใน

สาํนวนดว้ย แมว้่าปัจจุบนัคนไทยจะไม่นิยมกินหมากแลว้ก็ตาม ส่วนความแตกต่างทีพบคือ รสชาติ

ของอาหาร เพราะคนพม่าไม่นิยมรับประทานอาหารทีมีรสชาติหวาน แต่จะนิยมรับประทานอาหาร

ทีมีรสชาติเค็ม เช่น กะปิ ผงชูรส นอกจากนียงันิยมรับประทานอาหารทีมีรสชาติมนัหรือใส่นาํมนั

ในปริมาณมาก เพราะคนพม่าไม่นิยมรับประทานอาหารทีประกอบดว้ยกะทิเหมือนคนไทย จึงอาศยั

รสชาติมนัจากนาํมนัเป็นหลกั ส่วนรสชาติเปรียวทีคนพม่านิยมมกัเป็นรสชาติเปรียวทีมาจากใบ

กระเจียบ จากการศึกษาพบว่าคนพม่านิยมรับประทานแกงใบกระเจียบเพือแกเ้ลียนจากอาหารทีมี

รสชาติมนั ขณะทีคนไทยนิยมรับประทานอาหารทีมีรสชาติหวานมนัและเผด็ร้อนมากกว่าคนพม่า 

ซึงรสชาติหวานมนัทีคนไทยนิยมไม่ไดม้าจากการใส่ผงชูรสและนาํมนั แต่มาจากกะทิและนาํตาล  

 

5.2.1.4 สุขภาพอนามยั 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 1241, 1368) ไดนิ้ยาม

ความหมายของคาํว่า “สุขภาพ” และ “อนามยั” ไวว้่า สุขภาพ น. ภาวะทีปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ เช่น 

อาหารเพือสุขภาพ การสูบบุหรีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ, อนามยั น. ความไม่มีโรค, สุขภาพ ว.

 

เกียวกบัสุขภาพ, ถกูสุขลกัษณะ, เช่น ขา้วอนามยั กรมอนามยั, สะอาดปราศจากสารพิษเจือปน เช่น 

                                                             


ว. เป็นอกัษรย่อบอกชนิดของคาํตามหลกัไวยากรณ์ คือ คาํวิเศษณ์ (คุณศพัทห์รือกริยาวิเศษณ)์ 
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ผกัอนามยั จากการศึกษาดา้นสุขภาพอนามยัพบว่า ทงัชาวพม่าและชาวไทยต่างก็ให้ความสาํคญักบั

สุขภาพอนามยัของตนเองในดา้นต่างๆ 

ดา้นสุขภาพอนามยัของชาวพม่า จากสาํนวนพบว่า คนพม่าในสมยัก่อนใชก้า้น

สะเดาแปรงฟัน เพราะเชือว่าสะเดามีสรรพคุณเป็นสมุนไพร กา้นของสะเดาจึงช่วยให้ฟันแข็งแรง

ได ้จึงมีสาํนวน တမာတစ္ခက္ သြားတစ္သက္ /tə-mà tə-khɛ́ʔ   ɵwa tə-ɵɛ́ʔ/ สะเดาหนึงกา้น ฟันหนึง

อาย ุนอกจากนีชาวพม่ายงัทาํความสะอาดเสือผา้ ขา้วของเครืองใช ้และบา้นเรือนให้สะอาดหมดจด

อยูเ่สมอ การรักษาสุขภาพอนามยันีสะทอ้นจากสาํนวน မသိလွ်င္ ေမး ၊ မစင္လွ်င္ ေဆး /mə-ɵí hlyìn   

me   mə-sìn hlyìn   hse/ ถา้ไม่รู้ ให้ถาม ถา้ไม่หมดจด ให้ลา้ง สาํนวนนีแมจ้ะมีความหมายไม่ตรง

กบัสิงทีนาํมาเปรียบ แต่ก็พอจะอนุมานไดว้่า ชาวพม่ารักษาความสะอาดของสิงของต่างๆ อยู่เสมอ 

อีกสาํนวนหนึงทีน่าสนใจ คือ สาํนวน သီတင္းကၽြတ္တြင္ ၊ ပလႅင္ေဆးမိုး ၊ ရြာသြန္းျဖိဳး /hɵə-din-jûʔ 

twìn   pə-lìn hse mo   ywà ɵun phyo/ ในเดือนตุลาคม ลา้งบลัลงัก์ดว้ยนาํฝน รดราดไดส้มบูรณ์ 

สาํนวนนีนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาความสะอาดของฐานพระพุทธรูปแลว้ ยงัเป็น

การเปรียบใหเ้ห็นว่าในเดือนตุลาคมนนัเป็นช่วงฤดูฝน ทาํใหมี้ฝนตกหนักจนสามารถนาํพระพุทธ- 

รูปมาลา้งนาํฝนไดต้ลอดทงัเดือน    

ดา้นการดูแลความสะอาดของร่างกาย ในสาํนวนพม่ามีการกล่าวถึงช่วงเวลาที

เหมาะสมในการอาบนาํชาํระร่างกาย รวมถึงช่วงเวลาทีเหมาะสมในการสระผม เพราะคนพม่าให้

ความสําคญักบัการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้ปกติอยู่เสมอ อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553: 49) 

กล่าวว่า “คนพม่ามกัอาบนาํก่อนออกจากบ้าน และสระผมอาบนําเฉพาะตอนกลางวนัช่วงทีมี

แสงแดดอบอุ่นเท่านนั เมือเสร็จธุระกลบัเขา้บา้นมืดคาํ ไม่มีแสงแดด อากาศเยน็ คนพม่าจะไม่สระ

ผมหรืออาบนาํเด็ดขาด เพราะเชือว่าถา้ร่างกายกระทบความเยน็ จะเป็นสาเหตุทาํใหป่้วยไขไ้ม่สบาย

ถึงตายได”้ สาํนวนพม่าทีสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือเรืองนี ไดแ้ก่ สาํนวน ေရခ်ိဳး၍ ေသသည့္မသာသာ 

ရွိသည္ ၊ ေရမခ်ိဳး၍ ေသသည့္မသာ မရွိ /yè-cho ywé   ɵè ɵí mə-ɵà ɵà   shí ɵì   yè-mə-cho ywé   ɵè ɵí 

mə-ɵà   mə-shí/ หากอาบนาํผิด อาจถึงตายได ้หากไม่อาบนาํ ไม่ถึงตาย หมายถึง ไม่ควรอาบนาํ

ขณะทีป่วย นอกจากนียงัมีสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัวนัทีควรอาบนาํสระผม และวนัทีไม่ควร

อาบนาํสระผมหลงัฟืนไขด้ว้ย คือ สาํนวน ငါ့သားေရႊေတာင ္ေရကုိေရွာင ္၊ ေအာင္စံျဖိဳး ေရခ်ိဳးရက္ /ŋá-

ɵa shwè-tàun   yè kò shàun   ʔàun-sàn-phyo   yè-cho yɛ́ʔ/ ลกูชายขา้ชเหว่ต่าว(ชือคน) หลีกเลียงนาํ 

อ่าวสนัโพฺย(ชือคน) วนัอาบนาํ หมายถึง เมือฟืนจากไข ้วนัทีไม่ควรอาบนาํ คือ วนัจนัทร์ วนัศุกร์ 

วนัพุธ และวนัเสาร์ วนัทีควรอาบนาํ คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัพฤหัสบดี และสาํนวน ကရင္ 

သားေမြး ၊ ေခါင္းမေဆးႏွင့္ ၊ အိုးစည္တီး ျပီးေအာင္ေဆး /kə-yìn-ɵa mwe   gaun mə-hse-hnîn   ʔo-sì ti   
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byi ʔàun hse/ ชาวกะเหรียงคลอด ไม่ให้สระผม ให้ตีกลองยาว แลว้จึงสระ หมายถึง วนัทีไม่ควร

สระผม คือ วนัจนัทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ และวนัพฤหัสบดี วนัทีควรสระผม คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร 

และวนัเสาร์ (ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายรายละเอียดของสาํนวนทงั 2 สาํนวนไวแ้ลว้ในบทที 3) 

อนึง ชาวพม่ายงัใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพอนามยัทีเกียวกบัโรคและการดาํเนิน

ชีวิต โดยชาวพม่าเชือว่าหากรักษาสุขภาพของจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ ย่อมทาํให้ร่างกายและ

หนา้ตาดูอ่อนกว่าวยั อีกทงัยงัทาํใหอ้ายยุนือีกดว้ย ความเชือเหล่านีปรากฏในสาํนวน စိတ္ပ်ိဳ ကိုယ္ႏု 

/sêiʔ pyò   kò nú/ ใจหนุ่ม กายสาว(อ่อน) หมายถึง ถา้จิตใจร่างเริงแจ่มใส ร่างกายมกัดูอ่อนวยั และ

สาํนวน ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ေသခဲ /pyɔ̀-pyɔ̀ nè  ɵè khɛ/ อยู่อย่างสนุกสนาน ตายยาก หมายถึง ผูที้มี

ความสุข จิตใจแจ่มใสอยูเ่สมอจะมีอายยุนืยาว ส่วนเรืองโรคภยัไขเ้จ็บ ชาวพม่ามองว่า สิงประเสริฐ

สูงสุดของมนุษยก์็คือการไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ เพราะโรคบางชนิดเมือเกิดขึนแลว้ก็สามารถติดต่อและ

แพร่กระจายไปยงัคนอืนได ้จึงตอ้งรักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ข็งแรงอยูเ่สมอ นอกจากนี เมืออายุมาก

ขึนก็อาจทาํใหเ้ป็นโรคไดง่้ายกว่าช่วงวยัหนุ่มสาว ฉะนนั ชาวพม่าจึงมกัเตือนเรืองโรคภยัไขเ้จ็บอยู่

เสมอ โดยโรคทีผูห้ญิงตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ คือ โรคทีเกียวกบัเลือดประจาํเดือน ส่วนโรคที

ผูช้ายตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ คือ โรคทีเกียวกบัไขขอ้และปัสสาวะ คาํตกัเตือนเหล่านีปรากฏอยู่

ในสาํนวนพม่า เช่น สาํนวน အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ /ʔà-yɔ jàn   pə-yə-màn   là-bàn/ ปราศจากโรค 

ประเสริฐ(แห่ง)ลาภ, တစ္ေယာက္ကစ တစ္ရာ /tə-yâuʔ kə-sá   tə-yà/ เริมจากหนึงคนเป็นหนึงร้อย, 

၀မ္းတစ္လုံးေကာင္း ေခါင္းမခဲ /wan tə-loŋ kaun   gaun mə-khɛ/ ทอ้งปกติดี ไม่ปวดหัว, မိန္းမမွာ မီး ၊ 

ေယာက္်ားမွာ ဆီး /mein-má hmà   mi   yâuʔ-ca hmà   hsi/ ผูห้ญิง ไขท้บัฤดู ผูช้าย ปัสสาวะ และ

สาํนวน ေယာက္်ား ဒူလာ ၊ မိန္းမ မီးယပ္ /yâuʔ-ca   dù-là   mein-má   mi-yáʔ/ ผูช้าย ปวดขอ้ ผูห้ญิง 

ประจาํเดือน 

ส่วนสาํนวนไทยทีปรากฏภาพสะทอ้นเกียวกบัดา้นสุขภาพอนามยัมีไม่มากนัก 

ส่วนใหญ่จะเป็นสาํนวนทีกล่าวเปรียบถึงลกัษณะอาการ เช่น สาํนวน “หายวนัหายคืน” หมายถึง 

ฟืนจากการเจ็บไขอ้ยา่งรวดเร็ว และสาํนวน “สามวนัดีสีวนัไข”้ หมายถึง เจ็บออดๆ แอดๆ อยู่เสมอ 

สาํนวนทงั 2 สาํนวนนีแสดงให้เห็นถึงความช่างสังเกตของคนไทยทีนาํลกัษณะอาการเจ็บป่วยมา

เปรียบเป็นสาํนวน เพือช่วยใหผู้ใ้ชส้าํนวนเกิดจินตภาพและเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 อนึง สาํนวนไทยทีมีความน่าสนใจเกียวกับดา้นสุขภาพอนามยั คือ สํานวน 

“เรือนสามนาํสี” สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมีทีมาจากคติโบราณ มกัใชเ้พือสอนผูห้ญิงให้เป็นแม่บา้น

แม่เรือนทีดี “เรือนสาม” ไดแ้ก่ เรือนพกัอาศยั เรือนชะตา และเรือนผม ส่วน “นาํสี” ไดแ้ก่ นาํใช ้  

นาํอบ นาํเตา้ปูน และนาํใจ (ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายสาํนวนนีพร้อมยกตวัอยา่งประกอบไวแ้ลว้ในบทที 4) 
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ตารางที 69 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นสุขภาพอนามยั  

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

မသိလွ်င္ ေမး ၊ မစင္လွ်င ္ေဆး 

/mə-ɵí hlyìn   me   mə-sìn hlyìn   hse/ 

ถา้ไม่รู้ ใหถ้าม ถา้ไม่หมดจด ใหล้า้ง 

หมายถึง ถา้ไม่รู้ใหถ้ามจึงจะไดค้วามรู้ ถา้มีภาระ

ใหรี้บสะสาง 

သီတင္းကၽြတ္တြင ္၊ ပလႅင္ေဆးမုိး ၊ ရြာသြန္းျဖိဳး 

/hɵə-din-jûʔ twìn  pə-lìn hse mo  ywà ɵun phyo/ 

ในเดือนตุลาคม ลา้งบลัลงักด์ว้ยนาํฝน รดราดได้

สมบูรณ์   

หมายถึง ในเดือนตุลาคมมีฝนตกอุดมสมบูรณ์ 

ควรนาํฐานพระพุทธรูปมาลา้งทาํความสะอาด

ในช่วงนี 

ေရခ်ိဳး၍ ေသသည့္မသာသာ ရိွသည ္၊ ေရမခ်ိဳး၍ 
ေသသည့္မသာ မရိွ 

/yè-cho ywé   ɵè ɵí mə-ɵà ɵà   shí ɵì   yè-mə-

cho ywé   ɵè ɵí mə-ɵà   mə-shí/ 

หากอาบนาํผดิ อาจถึงตายได ้หากไม่อาบนาํ    

ไม่ถึงตาย 

หมายถึง ไม่ควรอาบนาํขณะทีป่วย 

ငါ့သားေရႊေတာင္ ေရကုိေရွာင္ ၊ ေအာင္စံျဖိဳး 
ေရခ်ိဳးရက္ 

/ŋá-ɵa shwè-tàun   yè kò shàun   ʔàun-sàn-phyo   

yè-cho yɛ́ʔ/ 

ลกูชายขา้ชเหว่ต่าว(ชือคน) หลีกเลียงนาํ  

อ่าวสนัโพฺย(ชือคน) วนัอาบนาํ 

หมายถึง เมือฟืนจากไข ้วนัทีไม่ควรอาบนาํ คือ 

วนัจนัทร์ วนัศุกร์ วนัพุธ และวนัเสาร์ วนัทีควร

อาบนาํ คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนั 

หายวนัหายคืน 

หมายถึง ฟืนจากการเจ็บไขอ้ยา่งรวดเร็ว 

สามวนัดีสีวนัไข ้

หมายถึง เจ็บออดๆ แอดๆ อยูเ่สมอ 

เรือนสามนาํสี 

หมายถึง คติโบราณทีใช้สอนแม่บ้านแม่เรือน 

(เรือนสาม ไดแ้ก่ เรือนพกัอาศยั เรือนชะตา และ

เรือนผม ส่วนนาํสี ไดแ้ก่ นาํใช ้นาํอบ นาํเตา้ปูน 

และนาํใจ) 
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ตารางที 69 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นสุขภาพอนามยั (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

พฤหสับดี 

ကရင္သားေမြး ၊ ေခါင္းမေဆးႏွင္ ့၊ အိုးစည္တီး 
ျပီးေအာင္ေဆး 

/kə-yìn-ɵa mwe   gaun mə-hse-hnîn   ʔo-sì ti   

byi ʔàun hse/   

ชาวกะเหรียงคลอด ไม่ใหส้ระผม ใหตี้กลองยาว 

แลว้จึงสระ 

หมายถึง วนัทีไม่ควรสระผม คือ วนัจนัทร์ วนั

พุธ วนัศุกร์ และวนัพฤหสับดี วนัทีควรสระผม 

คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัเสาร์ 

တမာတစ္ခက္ သြားတစ္သက္ 

/tə-mà tə-khɛ́ʔ   ɵwa tə-ɵɛ́ʔ/ 

สะเดาหนึงกา้น ฟันหนึงอาย ุ

หมายถึง กา้นของสะเดาจะทาํใหฟั้นแข็งแรง

ตลอดชีวิต 

စိတ္ပ်ိဳ ကုိယ္ႏ ု

/sêiʔ pyò   kò nú/ 

ใจหนุ่ม กายสาว(อ่อน) 

หมายถึง ถา้จิตใจร่างเริงแจ่มใส ร่างกายมกัดู

อ่อนวยั  

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ေသခဲ 

/pyɔ̀-pyɔ̀ nè   ɵè khɛ/ 

อยูอ่ยา่งสนุกสนาน ตายยาก 

หมายถึง ผูที้มีความสุข จิตใจแจ่มใสอยูเ่สมอจะ

มีอายยุนืยาว 

အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ 

/ʔà-yɔ jàn   pə-yə-màn   là-bàn/ 
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ตารางที 69 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นสุขภาพอนามยั (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ปราศจากโรค ประเสริฐ(แห่ง)ลาภ 

หมายถึง ความไม่มีโรคคือลาภอนัประเสริฐ 

တစ္ေယာက္ကစ တစ္ရာ 

/tə-yâuʔ kə-sá   tə-yà/ 

เริมจากหนึงคนเป็นหนึงร้อย 

หมายถึง สิงใดถา้เริมจากคนก็สามารถ

แพร่กระจายไปได ้เช่น ข่าว เชือโรค ฯลฯ 

မိန္းမမွာ မီး ၊ ေယာက္်ားမွာ ဆီး 

/mein-má hmà   mi   yâuʔ-ca hmà   hsi/ 

ผูห้ญิง ไขท้บัฤดู ผูช้าย ปัสสาวะ 

หมายถึง โรคของผูห้ญิงมกัเกียวกบัเลือด (โรค

ไขท้บัฤด)ู โรคของผูช้ายมกัเกียวกบัปัสสาวะ  

(โรคปัสสาวะขดั) 

ေယာက္်ား ဒူလာ ၊ မိန္းမ မီးယပ ္

/yâuʔ-ca   dù-là   mein-má   mi-yáʔ/ 

ผูช้าย ปวดขอ้ ผูห้ญิง ประจาํเดือน 

หมายถึง เมืออายมุากขึน ผูช้ายมกัเป็นโรคที 

เกียวกบัไขขอ้ ส่วนผูห้ญิงมกัจะเป็นโรคเกียวกบั

เลือดประจาํเดือน 

၀မ္းတစ္လုံးေကာင္း ေခါင္းမခဲ 

/wan tə-loŋ kaun   gaun mə-khɛ/ 

ทอ้งปกติดี ไม่ปวดหวั 

หมายถึง หากการขบัถ่ายเป็นปกติ ไม่ปวดหวั 

ยอ่มปราศจากโรค,  ระวงัการกินอยูท่าํให้

สุขภาพดี 
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จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า สาํนวนพม่าทีกล่าวเกียวกบัสุขภาพอนามยัมีมากกว่า

สาํนวนไทย โดยสาํนวนพม่าจะมุ่งเนน้เรืองการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัทางช่องปากและร่างกาย 

การดูแลรักษาความสะอาดของเสือผา้ ตลอดจนขา้วของเครืองใชภ้ายในบา้น ทงันีอาจเป็นเพราะคน

พม่ามีความพยายามเสริมสร้างสุขลกัษณะทีดีให้กบัคนในสังคม เนืองจากในอดีตคนพม่ายงัไม่มี

แนวความคิดเรืองการดูแลรักษาสุขลกัษณะทีดีเท่าทีควร ภาพสะทอ้นทีปรากฏจากสาํนวนพม่าจึง

สะทอ้นใหเ้ห็นความพยายามเกียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัมากกว่าสาํนวนไทย นอกจากนี 

คนพม่ายงัใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพอนามยัทีเกียวกบัโรคและการดาํรงชีวิต โดยชาวพม่าเชือว่าหาก

รักษาสุขภาพของจิตใจใหแ้จ่มใสอยูเ่สมอ ยอ่มทาํใหร่้างกายและหนา้ตาดูอ่อนกว่าวยั อีกทงัยงัทาํให้

อายยุนือีกดว้ย สาํนวนพม่าจึงมีขอ้ตกัเตือนทีไม่ปรากฏในสาํนวนไทย ไดแ้ก่ วนัทีควรหรือไม่ควร

อาบนาํสระผม โรคของผูห้ญิงและผูช้ายทีควรระมดัระวงั เป็นตน้ 

 

5.2.1.5 กฬีาและการละเล่น 

จากการศึกษาพบกีฬาและการละเล่นหลายชนิดดว้ยกนั โดยสาํนวนพม่าปรากฏ

สาํนวนทีสะทอ้นการกีฬาและการละเล่นเพียง 2 สาํนวน คือ ၾကက္မွာ အရုိး ၊ လူမွာ အမ်ိဳး /cɛ́ʔ hmà   

ʔə-yo   lù hmà   ʔə-myo/ ไก่ทีกระดูก คนทีตระกลู หมายถึง ไก่จะมีความกลา้หาญในการต่อสู้จิกตี

หรือไม่มีก็ขึนอยู่กบัเชือสายของมนั เช่นเดียวกับความประพฤติหรือนิสัยของคน มกัเป็นไปตาม

เผา่พนัธุ ์สาํนวนนีสะทอ้นใหเ้ห็นการเล่นกีฬา “ชนไก่” กีฬาชนิดนีเป็นกีฬาทีไดรั้บความนิยมอย่าง

แพร่หลายในประเทศแถบเอเชีย ชาวพม่าและชาวไทยนิยมเล่นไก่ชนมาตงัแต่ในอดีต  

สาํนักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพิษณุโลก (2548: 1) กล่าวว่า “กีฬาไก่ชนหรือตีไก่ 

เป็นทีนิยมแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียมายาวนาน คือ ไทย พม่า ลาว เขมร มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

และอินโดนีเซีย กีฬาไก่ชนไดแ้พร่หลายไปอีกหลายประเทศของโลก” ดว้ยเหตุนี สาํนวนไทยจึงมี

สาํนวนทีสะทอ้นใหเ้ห็นการเล่นกีฬาไก่ชนเช่นเดียวกนั คือ “ไก่รองบ่อน” หมายถึง ผูที้อยู่ในฐานะ

ตวัสาํรองซึงจะเรียกมาใชเ้มือไรก็ได,้ “ไก่อ่อน” หรือ “ไก่อ่อนสอนขนั” หมายถึง ผูมี้ประสบการณ์

นอ้ย ยงัไม่รู้ทนัเล่ห์เหลียมของคน และสาํนวน “สูจ้นเยบ็ตา” หรือ “สูย้บิตา” หมายถึง สูจ้นถึงทีสุด, 

สูไ้ม่ถอย (กร่อนมาจากสาํนวนเกียวกบัการตีไก่ซึงถกูตีจนตอ้งเยบ็ตาว่า สู้จนเยบ็ตา) 

สาํนวนพม่าอีกสาํนวนทีกล่าวถึงการเล่นประเภทหนึง คือ “พนนั” เป็นการเล่น

เอาเงินหรือสิงอืนโดยอาศยัความฉลาด ความชาํนาญ เล่ห์เหลียม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทงัโชค

ดว้ย สาํนวนพม่าทีปรากฏไม่ไดก้ล่าวถึงการเล่นพนนัชนิดใดชนิดหนึงอย่างเฉพาะเจาะจง เพียงแต่

กล่าวถึงผูเ้ล่นพนันว่า คาํพูดของนักเลงการพนันนันไม่สามารถเชือถืออะไรได ้ดงัสาํนวน ကစား 
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သမား စကားမတည ္/gə-za-ɵə-ma   zə-ga mə-tì/ ผูเ้ล่น คาํพูดไม่มนัคง หมายถึง คาํพูดของนักการ

พนนั ไม่มีความมนัคง ขณะทีสาํนวนไทยนาํลกัษณะของลกูบาศกที์คา้งอยู่ในเติงมาใชเ้ปรียบเทียบ

เป็นสาํนวน “คา้งเติง” หมายถึง คา้งอยู่, ไม่สาํเร็จลุล่วง “ลูกบาศก์” ทีว่านีเป็นอุปกรณ์ในการเล่น

สกา หรือทีชาวตะวนัตกเรียกว่า Backgammon เป็นเครืองเล่นการพนนัอยา่งหนึงทีใชลู้กบาศก์ทอด

แลว้เดินตวัสกาตามแตม้ลูกบาศก์ กริยาเปรียบว่า “คา้งเติง” จึงมีทีมาจากการเล่นสกาทีผูเ้ล่นทอด

ลกูบาศกค์า้งอยูใ่นเติง  

ส่วนการเล่นอีกประเภทหนึงทีตอ้งใชก้ระดานเล่นและใชไ้หวพริบเช่นเดียวกบั

การเล่นสกาทีปรากฏในสาํนวนไทย คือ การเล่น “หมากรุก” ปรากฏในสาํนวน “ดูตามา้ตาเรือ” 

หมายถึง มีความรอบคอบระมดัระวงั และสํานวน “ไม่ดูตามา้ตาเรือ” หมายถึง ไม่พิจารณาให้

รอบคอบ การเล่นหมากรุกถือเป็นการเล่นชนิดหนึงทีใชต้วัหมากซึงมีรูปและชือต่างกนั ไดแ้ก่ ขุน 

เรือ มา้ โคน เม็ด และเบีย เดินบนกระดานสีเหลียมจตุัรัสหรือทีคนไทยเรียกว่า กระดานหมากรุก 

เขา้ใจว่าเป็นการเล่นชนิดหนึงของคนไทยทีเล่นกนัมาชา้นานจนบรรพบุรุษนาํมาเปรียบเป็นสาํนวน

ใชส้งัสอนลกูหลานในภายหลงั 

นอกจากนี ในสาํนวนไทยยงัพบสาํนวนทีมีทีมาจากกีฬาชกมวยและกีฬาแข่งมา้ 

คือ สาํนวน “แขวนนวม” และสาํนวน “โคง้สุดทา้ย” ปัจจุบนัสาํนวนแขวนนวมถูกนาํมาเปรียบกบั

การหยดุหรือเลิกทาํอะไรบางอยา่งมากกว่าจะใชใ้นความหมายตรงซึงหมายถึง “เลิกชกมวย” ทงันี 

คนไทยในสมยัก่อนไม่ไดใ้ชน้วมสวมใส่เพือป้องกนัแรงกระแทก จะใชก้็เพียงแต่ผา้พนัมือเท่านัน 

สาํนวน “แขวนนวม” นีคาดว่าเป็นสาํนวนทีเกิดขึนใหม่หลงัจากทีกีฬามวยไทยถูกยกระดบัให้เป็น

มวยสากล และตอ้งใชน้วมสวมใส่ในการต่อสู ้ส่วนสาํนวน “โคง้สุดทา้ย” เป็นสาํนวนทีมาจากการ

แข่งมา้ สาํนวนนีมีความหมายโดยปริยายหมายถึง มีความพยายามอย่างเต็มที เพราะในการแข่งขนั

วิงมา้ โคง้สุดทา้ยของการวิงถือเป็นโคง้ทีสาํคญัทีสุด เป็นระยะทางทีจะตดัสินการแข่งขนัว่ามา้ตวัใด

มีฝีเทา้ดีก็จะวิงนาํมา้คู่แข่งทีอาจวิงเบียดเสียดกนัมา  

อนึง จากการศึกษาสาํนวนไทยพบสาํนวนทีตรงกบัเนือเพลงของการละเล่น

พืนบา้น คือ สาํนวน “เก็บเบียใตถุ้นร้าน” มาจากเนือเพลงของการละเล่นพืนบา้นของไทยชนิดหนึง  

คือ “การละเล่นรีรีขา้วสาร” ทีมีเนือร้องว่า “รีรีขา้วสาร สองทะนานขา้วเปลือก เลือกทอ้งใบลาน คด

ขา้วใส่จาน เก็บเบียใตถุ้นร้าน พานเอาคนขา้งหลงัไว”้ (งามพิศ ลิ มสวสัดิ, 2557) เนือร้องนีเขา้ใจว่า

อาจมีการเพิมเติมไปในภายหลงั เพราะจากการศึกษาจากปทานุกรมกีฬาพืนเมืองของกรมพลศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2525: 577) ทีไดร้วบรวมกีฬาและการละเล่นพืนเมืองไว ้ปรากฏว่า เพลงรีรี
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ขา้วสารเดิมมีเนือร้องแต่เพียงว่า “รีรีขา้วสาร สองทะนานขา้วเปลือก เลือกฆอ้งใบลาน พานคนขา้ง

หลงัไว”้ อยา่งไรก็ตาม การเพิมเติมเนือเพลงเป็นเพียงขอ้สงัเกตของผูว้ิจยัเท่านนั 

ตารางที 70 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวติดา้นกีฬาและการละเล่น 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ၾကက္မွာ အရိုး ၊ လူမွာ အမ်ိဳး 

/cɛ́ʔ hmà   ʔə-yo   lù hmà   ʔə-myo/ 

ไก่ทีกระดกู คนทีตระกลู 

หมายถึง ไก่จะมีความกลา้หาญในการต่อสูจิ้กตี 

หรือไม่มีก็ขึนอยูก่บัเชือสายของมนั เช่นเดียวกบั 

ความประพฤติหรือนิสยัของคน มกัเป็นไปตาม

เผา่พนัธุ ์

ကစားသမား စကားမတည္ 

/gə-za-ɵə-ma   zə-ga mə-tì/ 

ผูเ้ล่น คาํพดูไม่มนัคง 

หมายถึง คาํพดูของนกัการพนนั ไม่มีความ

มนัคง 

ไก่รองบ่อน 

หมายถึง ผูที้อยูใ่นฐานะตวัสาํรองซึงจะเรียกมา

ใชเ้มือไรก็ได ้

ไก่อ่อน, ไก่อ่อนสอนขนั 

หมายถึง ผูมี้ประสบการณ์นอ้ย ยงัไม่รู้ทนัเล่ห์

เหลียมของคน 

สูจ้นเยบ็ตา, สูย้บิตา 

หมายถึง สูจ้นถึงทีสุด, สูไ้ม่ถอย (กร่อนมาจาก

สาํนวนเกียวกบัการตีไก่ซึงถกูตีจนตอ้งเยบ็ตาว่า 

สู้จนเยบ็ตา) 

คา้งเติง 

หมายถึง คา้งอยู,่ ไม่สาํเร็จลุล่วง (มาจากการเล่น

สกาทีผูเ้ล่นทอดลกูบาศกค์า้งอยูใ่นเติง) 

ดูตามา้ตาเรือ 

หมายถึง มีความรอบคอบระมดัระวงั (มกัใชใ้น

ความปฏิเสธ) 

ไม่ดูตามา้ตาเรือ 

หมายถึง ไม่พิจารณาใหร้อบคอบ 

แขวนนวม 

หมายถึง เลิกชกมวย,โดยปริยายหมายถึงเลิก หยดุ 

โคง้สุดทา้ย 

หมายถึง ช่วงสุดทา้ยของการแข่งขนั ซึงมีความ 
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ตารางที 70 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวติดา้นกีฬาและการละเล่น (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

 พยายามทีจะเอาชนะอยา่งเต็มที (มีทีมาจากการ

แข่งมา้) 

เก็บเบียใตถุ้นร้าน 

หมายถึง เก็บเลก็ผสมนอ้ย, ทาํอะไรทีประกอบ 

ดว้ยส่วนเลก็ส่วนนอ้ย โน่นบา้งนีบา้ง จนสาํเร็จ

เป็นรูปเป็นร่างขึนมา 

 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสามารถสะทอ้นให้เห็น

กีฬาและการละเล่นของคนในสังคมได ้โดยกีฬาทีสังคมพม่าและสังคมไทยมีร่วมกนั คือ การเล่น

กีฬาชนไก่ เพราะกีฬาชนไก่ถือเป็นกีฬาทีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชีย 

นอกจากนี สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยยงัสะทอ้นให้เห็นว่าคนพม่าและคนไทยยงัเล่นการพนัน 

ทงันี ในสาํนวนพม่าไม่ไดก้ล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการพนนัชนิดใด พบการกล่าวแต่เพียงว่า 

คาํพูดของนักเลงการพนันไม่อาจเชือถือได ้ขณะทีสาํนวนไทยมีสาํนวนทีมาจากการเล่นสกา คือ 

สาํนวน “คา้งเติง” การเล่นสกานีน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากชาวตะวนัตก แสดงให้เห็นว่าคนไทยมี

การติดต่อสือสารกบัชาวตะวนัตกมานานแลว้ นอกจากนีในสาํนวนไทยยงัปรากฏสาํนวนทีมีทีมา

จากกีฬาชกมวยและกีฬาแข่งมา้ซึงกีฬาชกมวยของไทยเป็นกีฬาทีไดรั้บความนิยม และเป็นกีฬาทีมี

ชือเสียงเป็นอยา่งมาก อีกทงัยงัพบสาํนวนไทยทีมีเนือความตรงกบัเนือร้องเพลงประกอบการละเล่น

ของไทย คือ “การละเล่นรีรีขา้วสาร” แสดงใหเ้ห็นว่า ภาพสะทอ้นทีปรากฏจากสาํนวนเหล่านีย่อม

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมพืนบา้นทีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมนนัๆ ไวไ้ด ้

 

5.2.1.6 กฎหมาย 

จากการศึกษาภาพสะทอ้นวิถีชีวิตทางดา้นกฎหมายพบว่า สาํนวนพม่าปรากฏ

ภาพสะทอ้นดา้นนีพอสมควร ส่วนสาํนวนไทยปรากฏภาพสะทอ้นดา้นนีไม่มากนัก สาํนวนพม่ามี

การกล่าวถึงอาชีพทีเกียวขอ้งกบัการรักษากฎหมายหรือตดัสินคดีความ คือ อาชีพทนายความ และ  

ผูพิ้พากษา ปรากฏในสาํนวน ေရွ႕ေန ပ်ိဳေစ ၊ သမား အိုေစ /shé nè   pyò sè   ɵə-ma   ʔò sè/ ทนาย- 

ความ ขอใหห้นุ่ม ช่างฝีมือ ขอใหแ้ก่, ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္ /chîn-chîn chèin-chèin   ɵú-khə mèin/ 

พิจารณาไตร่ตรอง ผูมี้ปัญญา (ดา้นคดีความ) และสาํนวน ႏွိဳင္းႏွိဳင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္ /hnain-hnain-

chèin-chèin   ɵú-khə-mèin/ ชงัใจเปรียบเทียบ ผูมี้ปัญญา (ดา้นคดีความ) สาเหตุทีมีการกล่าวถึง
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ทนายความ และผูพิ้พากษา เพราะผูป้ระกอบอาชีพทงั 2 อาชีพนีจะตอ้งมีความรอบรู้ รอบคอบ และ

มีความยุติธรรม เพือให้สามารถรักษาความถูกต้องไวไ้ด ้ไม่เช่นนันแลว้อาํนาจของเงินอาจชนะ

กฎหมายได ้ดงัสาํนวนพม่าทีว่า ေငြမ်ား တရားႏိုင္ /ŋwè mya   tə-ya nàin/ เงินมาก ชนะกฎหมาย 

นอกจากนียงัมีสํานวนทีสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยอะลุ่มอล่วย รักความสงบสันติของชาวพม่าจาก

สาํนวน  ၾကီးသည့္အမွဳ ငယ္ေစ ၊ ငယ္သည့္အမွဳ ပလပ္ေစ /ci ɵí ʔə-hmú   ŋɛ̀ sè   ŋɛ̀ ɵí ʔə-hmú   pə-

láʔsè/ คดีทีใหญ่ทาํให้เล็ก คดีทีเล็กขอให้ปล่อยปละ(ยกฟ้อง) เพราะชาวพม่าไม่ชอบใช้วิธีการ

รุนแรงแก่ผูก้ระทาํผดิ แต่ก็มีสาํนวนทีแสดงให้เห็นว่า ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มี

ความเด็ดขาดทางดา้นกฎหมาย คือ ผูก้ระทาํผิดไม่สามารถรอดพน้จากเงือมมือของกฎหมายไปได ้

ปรากฏในสาํนวน ရာဇ၀တ္ေဘး ေျပးမလြတ္ /yà-zə-wúʔ-be   pye mə-lúʔ/ ภยัคดีอาญา หนีไม่พน้ 

หมายถึง บา้นเมืองหรือประเทศยอ่มมีกฎหมายคุม้ครอง ผูที้ล่วงละเมิดคดีอาญายอ่มไดรั้บโทษ 

อนึง จากการศึกษาพบว่ามีสาํนวนพม่าทีกล่าวถึงกฎหมายของประเทศสาธารณ 

รัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในสมยัโบราณ คือ สาํนวน ေရအဆံုး ၊ ကုန္းတစ္၀က္ /yè ʔə-hsoŋ   koŋ tə-

wɛ́ʔ/ ในนาํ(สูญเสีย)ทงัหมด บนบกครึงเดียว หมายถึง หากสมบติัสูญหายในนาํ หากใครเก็บไดก้็

ตอ้งสูญเสียทรัพยส์มบติันนัทงัหมด แต่หากทาํสมบติัสูญหายบนบก จะไดรั้บคืนครึงหนึง Ms. Shun 

Lae Win  (ေဒၚရႊန္းလဲ့၀င္း /dɔ̀-shun-lɛ́-win/, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2558) กล่าวว่า “สาํนวนนีเป็น

สาํนวนทีมาจากกฎหมายโบราณของพม่าซึงปัจจุบนัไม่มีกฎหมายนีปรากฏใชแ้ลว้ แต่นาํมากล่าว

เปรียบเป็นสาํนวนใชเ้พือปลอบใจแก่ผูที้ทาํสิงของหล่นหายว่า ของทีทาํหล่นหายไปแลว้ยากทีจะได้

คืนจึงควรทาํใจว่าเป็นเรืองธรรมดาทีของใชบ้างอยา่งจะหล่นหายไปบา้ง ไม่ควรร้อนใจ แต่หากได้

คืนก็ถือว่าเป็นโชคดี” 

ส่วนสาํนวนไทยทีปรากฏภาพสะทอ้นทางดา้นกฎหมายนนัมีอยูเ่พียง 2 สาํนวน 

คือ สาํนวน “บา้นเมืองมีขือมีแป” และสาํนวน “ความววัไม่ทนัหาย ความควายเขา้มาแทรก” สาํนวน 

“บ้านเมืองมีขือมีแป” เป็นสํานวนทีมีทีมาจากโครงสร้างของบ้านเรือนไทยในสมยัก่อน คือ 

บา้นเรือนไทยสมยัก่อนมกัสร้างโดยมีขือและแปไมเ้พือใชค้าํยนัโครงของหลงัคา กุสุมา รักษมณี 

และคณะ (2553: 175) กล่าวว่า “ขือเป็นไมย้ดึหวัเสาตามขวาง แปเป็นไมย้ดึหัวเสาตามยาว ตวัเรือน

จะทรงรูปเป็นเรือนอยูไ่ดเ้พราะมีขือกบัแปยดึหวัเสาเรือนไวทุ้กดา้น” สาํนวน “บา้นเมืองมีขือมีแป” 

จึงเป็นสาํนวนทีนาํโครงสร้างของบา้นเรือนมาเปรียบกบัโครงสร้างของสังคมว่า หากสังคมใดไม่มี

กฎหมายคุม้ครองดูแลความสงบเรียบร้อย สงัคมนนัยอ่มมีแต่ความวุ่นวาย ดว้ยคนในสงัคมไม่อยู่ใน

กฎระเบียบ สงัคมและประเทศชาติจึงควรมีกฎหมายคุม้ครอง  
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อนึง สาํนวน “ความววัไม่ทนัหาย ความควายเขา้มาแทรก” เป็นสาํนวนทีมีทีมา

จากนิทาน ขุนวิจิตรมาตรา (2541: 109) ไดก้ล่าวถึงสาํนวนนีไวว้่า “สาํนวนความววัไม่ทนัหาย 

ความควายเขา้มาแทรก มีนิทานเล่าประกอบเป็นใจความว่า เกิดคดีลกัววัพิพาทกนัระหว่างชายสอง

คน พระเจา้แผน่ดินทรงชาํระความยงัไม่ทนัเสร็จ เกิดเรืองควายในระหว่างชายทงัคู่นนัอีก” ต่อมาจึง

ใชส้าํนวนนีเปรียบเทียบกบักรณีอืนๆ ดว้ย ในความหมายว่า เรืองเดิมยงัสะสางไม่เสร็จก็เกิดเรือง

ใหม่ซอ้นขึนมาอีก  

ตารางที 71 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นกฎหมาย 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေရွ႕ေန ပ်ိဳေစ ၊ သမား အိုေစ 

/shé nè   pyò sè   ɵə-ma   ʔò sè/ 

ทนายความ ขอใหห้นุ่ม ช่างฝีมือ ขอใหแ้ก่ 

หมายถึง ทนายความหากอายยุงันอ้ย จะมีความ

ฉลาดคล่องแคล่วในการว่าคดีความ แต่หากเป็น

ช่างฝีมือ ควรมีอายมุากจึงจะมีประสบการณ์และ

ความชาํนาญ 

ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္ 

/chîn-chîn chèin-chèin   ɵú-khə mèin/ 

พิจารณาไตร่ตรอง ผูมี้ปัญญา (ดา้นคดีความ) 

หมายถึง ผูพิ้พากษาตอ้งมีสติปัญญาในการ

พิจารณาไตร่ตรองคดีความต่างๆ 

ႏိွဳင္းႏိွဳင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္ 

/hnain-hnain-chèin-chèin   ɵú-khə-mèin/ 

ชงัใจเปรียบเทียบ ผูมี้ปัญญา (ดา้นคดีความ) 

หมายถึง ผูพิ้พากษาตอ้งมีสติปัญญาคิดพิจารณา

ไตร่ตรอง 

ေငြမ်ား တရားႏုိင ္

/ŋwè mya   tə-ya nàin/ 

เงินมาก ชนะกฎหมาย 

หมายถึง เงินทีตอ้งใชจ่้ายหรือเสียเป็นลาํดบัไป 

บา้นเมืองมีขือมีแป 

หมายถึง บา้นเมืองหรือประเทศยอ่มมีกฎหมาย

คุม้ครอง 

ความววัไม่ทนัหาย ความควายเขา้มาแทรก 

หมายถึง เรืองเดือดร้อนเก่ายงัไม่ทนัหมด   

ก็มีเรืองเดือดร้อนใหม่เขา้มาอีก 
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ตารางที 71 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตดา้นกฎหมาย (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ในเมือจะทาํธุระอยา่งใดอยา่งหนึงใหส้าํเร็จ,   

ยคุทีปกคลุมดว้ยอคติธรรม เป็นยคุทีเงินชนะ

กฎหมาย 

ၾကီးသည့္အမွဳ ငယ္ေစ ၊ ငယ္သည့္အမွဳ ပလပ္ေစ 

/ci ɵí ʔə-hmú   ŋɛ̀ sè   ŋɛ̀ ɵí ʔə-hmú   pə-láʔsè/ 

คดีทีใหญ่ทาํใหเ้ลก็ คดีทีเลก็ขอใหป้ล่อยปละ 

(ยกฟ้อง) 

หมายถึง เมือเกิดคดีใหญ่ควรทาํใหค้ดีความนนั

เลก็ลง เมือเกิดคดีความเลก็ๆ ควรคลีคลายใหค้ดี

ความนนัหายไป 

ရာဇ၀တ္ေဘး ေျပးမလြတ္ 

/yà-zə-wúʔ-be   pye mə-lúʔ/ 

ภยัคดีอาญา หนีไม่พน้ 

หมายถึง บา้นเมืองหรือประเทศยอ่มมีกฎหมาย

คุม้ครอง ผูที้ล่วงละเมิดคดีอาญายอ่มไดรั้บโทษ 

ေရအဆုံး ၊ ကုန္းတစ၀္က္ 

/yè ʔə-hsoŋ   koŋ tə-wɛ́ʔ/ 

ในนาํ(สูญเสีย)ทงัหมด บนบกครึงเดียว 

หมายถึง หากสมบติัสูญหายในนาํ หากใครเก็บ

ไดก้็ตอ้งสูญเสียทรัพยส์มบติันนัทงัหมด แต่หาก

ทาํสมบติัสูญหายบนบก จะไดรั้บคืนครึงหนึง 

 

 

จากการศึกษาภาพสะทอ้นวิถีชีวิตทางดา้นกฎหมายพบว่า สาํนวนพม่าปรากฏ

ภาพสะทอ้นดา้นนีพอสมควร ส่วนสาํนวนไทยปรากฏภาพสะทอ้นดา้นนีไม่มากนัก สาํนวนพม่า

กล่าวถึงอาชีพทีเกียวขอ้งกบัการรักษากฎหมายหรือตดัสินคดีความในขณะทีสาํนวนไทยไม่กล่าว 

ถึงอาชีพเหล่านี คือ อาชีพทนายความ และผูพิ้พากษา สาเหตุทีสาํนวนพม่าเน้นยาํอาชีพทงั 2 อาชีพ 

เพราะชาวพม่ามองว่าผูป้ระกอบอาชีพทงั 2 อาชีพนีจะต้องมีความรอบรู้ รอบคอบ และมีความ
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ยติุธรรมเป็นอยา่งมาก สะทอ้นใหเ้ห็นว่าสงัคมพม่ามีความเด็ดขาดทางดา้นกฎหมายเพราะกฎหมาย

เป็นสิงทีคุม้ครองคนในสงัคม ผูรั้กษากฎหมายตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นจึงจะสามารถรักษาอาํนาจ

กฎหมายไวไ้ด ้นอกจากนนัแลว้สาํนวนพม่ายงัพบการกล่าวถึงกฎหมายโบราณในสาํนวนดว้ย คือ 

สาํนวน ေရအဆုံး ၊ ကုန္းတစ၀္က္ /yè ʔə-hsoŋ   koŋ tə-wɛ́ʔ/ ในนาํ(สูญเสีย)ทงัหมด บนบกครึงเดียว 

สะท้อนให้เห็นว่าสังคมพม่ามีร่องรอยการใช้กฎหมายควบคุมคนในสังคมมาตงัแต่สมยัโบราณ  

ขณะทีสํานวนไทยไม่พบกล่าวถึงกฎหมายโบราณในสํานวนแต่อย่างใด สํานวนไทยทีพบการ

กล่าวถึงกฎหมายมีอยูเ่พียง 2 สาํนวนเท่านนัคือ สาํนวน “บา้นเมืองมีขือมีแป” และ “ความววัไม่ทนั

หาย ความควายเขา้มาแทรก” สาํนวนไทยทงั 2 สาํนวนพอจะสะทอ้นให้เห็นไดว้่า คนไทยมีความ

พยายามนําสิงทีอยู่ใกลต้ัวมาเปรียบเป็นสํานวน กล่าวคือ สํานวน “บ้านเมืองมีขือมีแป” นํา

โครงสร้างส่วนหลงัคาซึงเป็นโครงสร้างสาํคญัของบา้นเรือนมาเปรียบกบัโครงสร้างของสังคมที

ตอ้งมีกฎหมายดูแลคุม้ครอง สงัคมจึงจะสงบสุขได ้เช่นเดียวกบัสาํนวน “ววัหายลอ้มคอก” ทีนาํการ

สร้างคอกลอ้มสัตวม์าใช้เล่าประกอบนิทาน เพือแสดงให้เห็นว่าเมือเกิดคดีความขึนในสมยัก่อน 

กษตัริยจ์ะเป็นผูต้ดัสินคดีความนนัๆ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าในอดีตสังคมไทยมีการปกครองระบอบพ่อ

ปกครองลกู กฎหมายจึงมีความสาํคญัในฐานะช่วยจดัระเบียบคนในสงัคมใหอ้ยูใ่นกฎระเบียบทีคน

ในสงัคมแต่ละสงัคมกาํหนดไว ้    

 

5.2.2 ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม 

5.2.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทัวไป 

5.2.2.1.1 กษัตริย์กบัข้าราชบริพาร/ราษฎร 

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประเทศทีเคยมีการปกครอง

โดยระบอบกษตัริยก่์อนทีจะตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ บุญเทียม พลายชมภู (2549: 53) กล่าวถึง

โครงสร้างสงัคมพม่าก่อนตกเป็นอาณานิคมว่า “ก่อนองักฤษยดึครองพม่าเป็นอาณานิคม เพือทาํให้

พม่าเปลียนแปลงตามแบบทีองักฤษนาํมาปกครองนัน พม่ามีโครงสร้างทางสังคมทีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะพม่า คือ มีระบบกษตัริย ์มีพุทธศาสนาทีมีอิทธิพลในสังคมอย่างมาก มีขุนนางขา้ราชการ

ปกครองดูแลประชาชนตามระบบไพร่ ทาส เครือญาติอุปถมัภ”์ ดว้ยเหตุนี ในสาํนวนพม่าจึงปรากฏ

สาํนวนทีกล่าวถึงชนชันกษัตริยแ์ละความสัมพนัธ์ของกษัตริยก์ับไพร่ฟ้าประชาชน สํานวนที

กล่าวถึงกษัตริยม์กัจะกล่าวถึงในแง่ของพระราชอาํนาจ ความกลา้หาญ ความมีบุญญาธิการและ

บารมี พระราชจริยวตัรทีกษตัริยพึ์งปฏิบติั เช่น การมีสจัจวาจา ความกลา้หาญ การเขา้พิธีอภิเษกเพือ

เสวยราชย ์การช่วยเหลือราษฎรเมือตกทุกข์ไดย้าก ฯลฯ ส่วนสาํนวนทีกล่าวถึงขา้ราชบริพารหรือ   

ผูอ้ยู่ใต้อาํนาจของกษตัริยจ์ะเป็นสํานวนทีกล่าวถึงพระราชอาํนาจ ตักเตือนให้ผูอ้ยู่ใต้พระราช
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อาํนาจตอ้งมีความระมดัระวงัตนทงัการกระทาํและคาํพูดอยู่เสมอ เพราะกษตัริยส์ามารถใชอ้าํนาจ

ตดัสินชีวิตของขา้ราชบริพารได ้จึงมีสาํนวนกล่าวว่า မင္းတို႔မ်က္ေစာင္း အေၾကာင္းမေရြး /min dó 

myɛ́ʔ-saun   ʔə-caun mə-ywe/ กษตัริยช์าํเลืองตา ไม่เลือกเรือง หมายถึง อยูใ่กลผู้มี้อาํนาจตอ้งระวงั,  

မင္းတို႔စကား မိုးၾကိဳးသြား /min dó zə-ga   mo-co ɵwa/ คาํพูดกษตัริย ์คมเหมือนสายฟ้า หมายถึง      

คาํตรัสของกษตัริยมี์ความเด็ดขาดและรวดเร็วเหมือนดงัฟ้าผา่ และสาํนวน မင္းခေယာက်ာ္း ကမ္းနား 

သစ္ပင္ /min-khá-yâuʔ-ca  kan-na ɵíʔ-pín/ ข้าราชบริพาร ไมใ้กลฝั้ ง หมายถึง ใกลค้วามตาย 

ขณะเดียวกนัหากกระทาํความดีความชอบก็จะทาํให้เป็นทีโปรดปรานของกษตัริย ์ดงัสาํนวน မင္း 

လုိလုိက္ မင္းၾကိဳက္ /min lò-lâiʔ  min câiʔ/ ตามใจกษตัริย ์กษตัริยท์รงโปรด หมายถึง รู้จกัเอาใจผูมี้

อาํนาจยอ่มไดป้ระโยชน์     

สาํนวนพม่าทีมีความน่าสนใจก็คือ สาํนวน မမင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ /mə-min-

phyù hmàn-hmàn pyɔ/ สํานวนนีเป็นสํานวนทีหากถ่ายถอดความหมายตามรูปคาํแลว้จะได้

ความหมายว่า กษตัริยผ์ูท้รงธรรม ตรัสแต่ความสัตย ์แต่หากพิจารณาถึงความหมายทีแทจ้ริงกลบั

หมายถึง จาํนวน นาํหนักของระฆงัยกัษ์มินกุน (မင္းကြန္း /min-kun/) คือ ประมาณ 55,555 ปิตตา     

(1 ปิตตา=1.633 กิโลกรัม) สาเหตุทีผูว้ิจยันาํมาจดักลุ่มอยูใ่นหมวดความสมัพนัธร์ะหว่างกษตัริยก์บั

ขา้ราชบริพารหรือราษฎรดว้ยนันเป็นเพราะสิงทีนาํมาเปรียบและเรียงต่อกนัเป็นสาํนวนสามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นความรู้สึกของชาวพม่าทียกยอ่งเชิดชูกษตัริยที์มีสจัจวาจา 

ตารางที 72 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างกษตัริยก์บัขา้ราชบริพารหรือราษฎร 

สาํนวนพม่า 

ေၾကာက္ လြဲ ၊ ရဲ မင္းျဖစ္ 

/câuʔ   lwɛ   yɛ   min phyíʔ/ 

กลวั ผดิพลาด กลา้ เป็นกษตัริย ์

หมายถึง ถา้กลวัจะพลาดโอกาส เสียประโยชน์บางอยา่งไป แต่หากมีความเสียสละและความกลา้

หาญก็สามารถเป็นกษตัริยไ์ด ้

မင္းမွာ သစၥာ ၊ လူမွာ ကတိ 

/min hmà   ɵíʔ-sà   lù hmà  gə-dí/ 

กษตัริย(์ตอ้งรักษา)สจัจะ คน(ตอ้งรักษา)สญัญา 

หมายถึง หากเป็นกษตัริยต์อ้งมีวาจาสตัย ์หากเป็นคนตอ้งรักษาสญัญา 

မမင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ 

/mə-min-phyù hmàn-hmàn pyɔ/ 
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ตารางที 72 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างกษตัริยก์บัขา้ราชบริพารหรือราษฎร (ต่อ) 

สาํนวนพม่า 

กษตัริยผ์ูท้รงธรรม ตรัสแต่ความสตัย ์

หมายถึง นาํหนกัของระฆงัยกัษมิ์นกนุ (မင္းကြန္း /min-kun/) คือ ประมาณ 55,555 ปิตตา  

(1 ปิตตา=1.633 กิโลกรัม) 

ရဟန္းမွာ သိကၡာ ၊ မင္းမွာ ဘိသိက္ 

/yə-han hmà   ɵêiʔ-khà   min hmà   bêiʔ-ɵêiʔ/    

ภิกษุ สิกขา กษตัริย ์อภิเษก 

หมายถึง ตอ้งทาํหนา้ทีของตน 

ေၾကြးတင္ ဘုရင္ဆပ္လိမ့္မည္ 

/cwe tìn   bə-yìn hsáʔ lêin-mɛ/ 

คา้งหนี กษตัริยค์งจะชดใชใ้ห ้

หมายถึง ในสมยัก่อนหากราษฎรมีหนีสินติดคา้ง เมือเปลียนรัชสมยั กษตัริยพ์ระองคใ์หม่ทีขึน

ครองราชยย์อ่มเป็นผูท้าํหนา้ทีชดใชห้นีเก่าให ้

ေယာက္်ားေကာင္း ေမာင္းမတစ္ေထာင္ 

/yâuʔ-ca kaun   maun-má tə-thàun/ 

ผูช้ายดี สนมหนึงพนั 

หมายถึง ผูช้ายทีมีความสามารถในการหาทรัพยสิ์นเงินทอง ยอ่มเป็นทีพึงพาของผูอื้น 

မေကာင္းသူကုိ ပယ္ ၊ ေကာင္းသူကုိ ကယ္ 

/mə-kaun ɵù kò   pɛ̀   kaun ɵù kò   kɛ̀/ 

คนไม่ดี คดัออก(ไม่คบ) คนดี ช่วยเหลือ 

หมายถึง ใหค้บแต่คนทีดี เป็นกลัยาณมิตร ส่วนคนทีไม่ดีใหเ้ลิกคบเสีย เพราะอาจนาํเราไปสู่ทาง

เสือมเสียได,้ หากคนไม่ดี กษตัริยก์จ็ะยา้ยออกจากตาํแหน่ง หากคนดี เทพนตัและกษตัริยม์กั

ช่วยเหลือ 

လူမင္းဘုန္းၾကီး နတ္မင္းမေနနုိင္ 

/lù-min phoŋ-ci   náʔ min mə-nè nàin/ 

คนมีบารมีมาก นตัไม่สามารถอยูด่ว้ยได ้

หมายถึง คนทีมีอาํนาจบารมีมาก นตัก็ไม่สามารถดูแลได ้(สมยัก่อนกษตัริยมี์อาํนาจมากกว่านตั) 
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ตารางที 72 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างกษตัริยก์บัขา้ราชบริพารหรือราษฎร (ต่อ) 

สาํนวนพม่า 

မင္းတုိ႔ထြက္ ရက္ရာဇာ 

/min dó thwɛ ́ʔ   ywɛ́ʔ yà-zà/ 

กษตัริยอ์อก(เดินทาง) วนัราชา 

หมายถึง วนัทีกษตัริยเ์สด็จประพาส คือ วนัมงคล 

ယၾတာေကာင္းက မင္းေလာင္းေပ်ာက္ 

/yə-də-yà kaun ká   min-laun pyâuʔ/ 

การสะเดาะเคราะห์ดี ว่าทีพระราชาสาบสูญ 

หมายถึง หากมีการเตรียมความพร้อมยอ่มเกิดขอ้ผดิพลาดขึนนอ้ย 

မင္းတုိ႔စကား မုိးၾကိဳးသြား 

/min dó zə-ga   mo-co ɵwa/ 

คาํพดูกษตัริย ์คมเหมือนสายฟ้า 

หมายถึง คาํตรัสของกษตัริยมี์ความเดด็ขาดและรวดเร็วเหมือนดงัฟ้าผา่ 

မင္းတုိ႔မ်က္ေစာင္း အေၾကာင္းမေရြး 

/min dó myɛ ́ʔ-saun   ʔə-caun mə-ywe/ 

กษตัริยช์าํเลืองตา ไม่เลือกเรือง 

หมายถึง อยูใ่กลผู้มี้อาํนาจตอ้งระวงั 

မင္းခေယာက်ာ္း ကမ္းနားသစ္ပင္ 

/min-khá-yâuʔ-ca   kan-na ɵíʔ-pín/ 

ขา้ราชบริพาร ไมใ้กลฝั้ง 

หมายถึง ใกลค้วามตาย  

မင္းလုိလုိက္ မင္းၾကိဳက္ 

/min lò-lâiʔ   min câiʔ/ 

ตามใจกษตัริย ์กษตัริยท์รงโปรด 

หมายถึง รู้จกัเอาใจผูมี้อาํนาจยอ่มไดป้ระโยชน ์
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จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า ภาพสะทอ้นทางวิถีชีวิต

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างกษตัริยก์บัขา้ราชบริพารหรือราษฎรปรากฏเฉพาะในสาํนวนพม่าเท่านัน 

โดยสาํนวนพม่าทีกล่าวถึงกษตัริยม์กัจะกล่าวถึงกษตัริยใ์นแง่ของพระราชอาํนาจ ความกลา้หาญ 

ความมีบุญญาธิการและบารมี รวมทงัพระราชจริยวตัรทีกษตัริยพึ์งปฏิบติั สาํนวนเหล่านีสามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นความรู้สึกของบรรพบุรุษชาวพม่าทียงัยกย่องเทิดทูนกษตัริยข์องตน แมว้่าปัจจุบนั

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะไม่มีระบอบกษตัริย ์อีกทงัยงัเปลียนแปลงระบอบการ

ปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยแลว้ก็ตาม ส่วนสาเหตุทีไม่พบสาํนวนไทยทีกล่าวถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างกษตัริยก์บัขา้ราชบริพารหรือราษฎร อาจเป็นเพราะคนไทยนาํความสมัพนัธใ์นรูปแบบของ

ผูที้มีอาํนาจกับผูที้อยู่ใต้อาํนาจมาแสดงเป็นความสัมพนัธ์ของเจ้านายกับบ่าวไพร่มากกว่าจะ

กล่าวถึงพระราชอาํนาจของกษตัริยโ์ดยตรงซึงผูว้ิจยัจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 

5.2.2.1.2 ผู้มอีาํนาจกบัผู้อยู่ใต้อาํนาจ 

จากการศึกษาสาํนวนไทยทงั 577 สาํนวน เป็นทีน่าสังเกตว่า แมว้่าประเทศ

ไทยจะมีการปกครองระบอบกษตัริยเ์ป็นระยะเวลายาวนานเช่นเดียวกบัประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ แต่สาํนวนไทยไม่ปรากฏสาํนวนทีกล่าวถึงกษตัริยแ์มแ้ต่สาํนวนเดียว สาเหตุที

เป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะคนชาวไทยนาํความสมัพนัธข์องผูที้มีอาํนาจกบัผูที้อยูใ่ตอ้าํนาจมาเปรียบใช ้

มากกว่าจะกล่าวถึงอาํนาจของกษตัริยโ์ดยตรง ความสมัพนัธข์องผูที้มีอาํนาจกบัผูที้อยู่ใตอ้าํนาจใน

ทีนีอาจหมายถึง ความสมัพนัธใ์นรูปแบบของเจา้นายกบับ่าวไพร่หรือผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชา เช่น สาํนวนขา้พึงเจา้ บ่าวพึงนาย, กบเลือกนาย, แขนซา้ยแขนขวา, ปลาใหญ่กินปลาเล็ก, ไม้

ซีกงดัไมซุ้ง, ลกูไก่อยูใ่นกาํมือ, เสียงนกเสียงกา ฯลฯ  

สาํนวนไทยทีพอจะสะทอ้นใหเ้ห็นว่าสงัคมไทยเป็นสงัคมทีมีระบบกษตัริย ์

ระบบขุนนาง ระบบไพร่ทาส และระบบอุปถมัภก์็คือ สาํนวนลกูท่านหลานเธอ, บุญหนักศกัดิใหญ่ 

และสํานวนสิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลียง สํานวน “ลูกท่านหลานเธอ” สํานวนนีแสดงให้เห็นว่า 

สงัคมไทยมีการแบ่งชนชนั คาํว่า “ท่าน” และ “เธอ” เป็นเครืองบ่งชีให้เห็นถึงการจดัลาํดบัชนัของ

คนไทยสมยัก่อน คือ เจา้นาย ขุนนาง ไพร่หรือสามญัชน และทาส “ลูกท่านหลานเธอ” จึงหมายถึง 

เชือสายของชนชนัเจา้นายหรือขุนนาง แต่ปัจจุบนัใช้เปรียบเป็นลูกหลานของผูมี้อาํนาจ อาจกิน

ความหมายกวา้งออกไปว่าสามารถทาํสิงต่างๆ ตามอาํเภอใจได ้โดยทีคนอืนๆ ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้

เป็นทีขดัใจ และมกันาํสาํนวนนีมาใชเ้ชิงประชดประชนั 
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ส่วนสาํนวน “บุญหนกัศกัดิใหญ่” เป็นสาํนวนทีมีความหมายว่า มีฐานันดร

ศกัดิสูงและอาํนาจวาสนายิงใหญ่ อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พนัธุ ์(2539: 147) กล่าวถึง

การแบ่งลาํดบัชนัในสังคมไทยไวว้่า “การแบ่งลาํดบัชนั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ยศ (ชนัตาม

ตาํแหน่ง) ตาํแหน่ง (ตาํแหน่งทางราชการ) ราชทินนาม (ชือพระราชทาน) และศกัดินา” คาํว่า ‘ศกัดิ’ 

ในสาํนวนบุญหนกัศกัดิใหญ่จึงหมายถึง ‘ศกัดินา’ ซึงเป็นเครืองบ่งชีฐานะของคนไทยในสมยัก่อน

ว่ามีอาํนาจในการถือครองไร่นาเท่าใด ผูใ้ดมีการถือครองศักดินามากก็แสดงว่ามียศศกัดิสูง      

อมรา พงศาพิชญ ์และปรีชา คุวินทร์พนัธุ ์(2539: 148) กล่าวว่า “คนใดทีตาํแหน่งสูงเรียกว่าผูน้ันมี

ยศศกัดิ ‘ยศ’ หมายถึง ชนัตาํแหน่งทีไดรั้บพระราชทาน ‘ศกัดิ’ หมายถึง อาํนาจและกาํลงั วิธีหนึงที

จะจดัว่าผูใ้ดเป็นชนชนัสูง เรียกว่าผูน้นัเป็นคนมีบุญ บุญเทียบไดก้บัศกัดิเพราะเป็นสิงทีคนสามารถ

ใชอ้าํนาจให้เป็นทียอมรับ” ดงันัน สาํนวนบุญหนักศกัดิใหญ่จึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพ

สงัคมของคนไทยในสมยัก่อนทีมีการยอมรับเรืองอาํนาจยศศกัดินา อีกทงัยงัผนวกกบัความเชือเรือง

บุญกรรมทีทาํมาแต่ชาติปางก่อนซึงส่งผลใหค้นเกิดมาในชนชนัทีไม่เท่าเทียมกนั ปัจจุบนัสาํนวนนี

มกันําไปเปรียบกับบุคคลทีมีอาํนาจวาสนามากกว่าบุคคลทีมีฐานันดรศกัดิสูง นอกจากนียงัมี

สาํนวน “สิบพ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลียง” ทีนาํคาํว่า “พระยา” คือ ยศของขุนนางไทยในสมยัก่อน มาใช้

ในการเปรียบเทียบกบัอาชีพรับราชการดว้ย คาํว่า “พระยา” จึงสามารถสะทอ้นให้เห็นสภาพสังคม

ในระดบัการปกครองของไทยทีมีระดบัชนชนัลดหลนักนัมา บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ (2541: 322) ได้

กล่าวถึงสาํนวนนีไวว้่า “สาํนวนนีเป็นสาํนวนเก่า ในสมยัก่อนไม่มีอาชีพใดทีมีเกียรติสูงส่งและมี

ฐานะดีเท่ากบัรับราชการ โดยเฉพาะขา้ราชการระดบัสูง เพราะไดเ้ฝ้าใกลชิ้ดพระเจา้แผน่ดิน ทาํใหมี้

อภิสิทธิต่างๆ เหนือสามญัชนหรือราษฎรธรรมดามาก ส่วนพ่อคา้ในสมยันันแมจ้ะรํารวยสักเพียง

ไหนก็ไม่มีอภิสิทธิหรืออาํนาจขึนมาได”้ ปัจจุบนัแมว้่าสภาพสงัคมไทยจะเปลียนแปลงไป อาชีพรับ

ราชการไม่ไดส้ร้างความมงัคงัรํารวยไดเ้ทียบเท่าอาชีพคา้ขาย แต่ก็พบการใชส้าํนวนนีอยู ่ 

ส่วนสาํนวนพม่านอกจากจะมีสาํนวนทีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของกษตัริย ์

กบัขา้ราชบริพารหรือราษฎรในแง่ของอาํนาจและดา้นอืนๆ ดงัทีกล่าวถึงในหัวขอ้ 5.2.2.1.1 แลว้  

ยงัปรากฏสาํนวนทีกล่าวถึงความสมัพนัธข์องผูมี้อาํนาจกบัผูอ้ยูใ่ตอ้าํนาจอีกดว้ย ลกัษณะทีปรากฏมี

ทงัเจา้นายกบับ่าวไพร่ และกล่าวถึงเพียงขา้ทาส สาํนวนทีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ของเจา้นายกบับ่าว

ไพร่ ไดแ้ก่ สาํนวน အရွင္ျမင့္မွ ကြ်န္ျမင့္ /ʔə-shìn myîn hmá   cùn myîn/ เจา้นายสูง ขา้ทาสสูง และ

สาํนวน စင္ေကာင္းေသာ္ ဖရံုေကာင္း၏ ၊ အရွင္ေကာင္းေသာ္ ကၽြန္ေကာင္း၏ /sìn kaun ɵɔ̀   phə-yòŋ 

kaun ʔí   ʔə-shìn kaun ɵɔ̀   cùn kaun ʔí/ หากร้านดี ผลฟักย่อมดี หากเจา้นายดี ขา้ทาสย่อมดี ส่วน

สาํนวนทีกล่าวถึงเฉพาะคุณลกัษณะของขา้ทาส ไดแ้ก่ สาํนวน ေခြးလိမၼာ အျမီးကုပ္ ၊ ကြ်န္လိမၼာ 

ေနာက္ဆုတ္ /khwe lèin-mà   ʔə-myi-kôuʔ   cùn lèin-mà   nâuʔ-hsôuʔ/ หมาฉลาด หางตก ทาสฉลาด 
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ถอยหลงั, ျမင္း အုန္းခြံ ၊ ကၽြန္ ကုလား ၊ မယား ေတာသူ /myin   ʔoŋ-gùn   cùn   kə-la   mə-ya   tɔ-ɵù/ 

มา้ (สี)เปลือกมะพร้าว ทาส แขก เมีย ชาวป่า, ေၾကြးတင္ ကၽြန္ျဖစ္ /cwe tìn   cùn phyíʔ/ คา้งหนี เป็น

ทาส และสาํนวน ေစသည့္ကၽြန္ ၊ ထြန္သည့္ႏြား /zè ɵí cùn   thùn ɵí nwa/ ทาสทีใชง้าน ววัทีไถคราด 

สาเหตุทีพบสาํนวนในลกัษณะนีเป็นเพราะสังคมพม่าในอดีตมีระบบกษตัริย ์ระบบไพร่ทาส และ

ระบบอุปถมัภเ์ช่นเดียวกบัสงัคมไทย ทงันี สาํนวนพม่าทีมีความน่าสนใจ คือ สาํนวน ျမင္း အုန္းခြံ ၊ 

ကၽြန္ ကုလား ၊ မယား ေတာသူ /myin   ʔoŋ-gùn   cùn   kə-la   mə-ya   tɔ-ɵù/ มา้ (สี)เปลือกมะพร้าว 

ทาส แขก เมีย ชาวป่า เพราะสาํนวนนีนอกจากจะกล่าวถึงคุณสมบติัของขา้ทาส คือ แขกหรือกะลา 

(ကုလား /kə-la/) ว่ามีความอดทนสูงแลว้ ยงัมีการกล่าวถึงวิธีเลือกหาบุคคลและสตัวที์คนพม่าเชือว่า

จะมีความอดทนและความซือสตัยค์วรค่าแก่การดูแลหรือครอบครองดว้ย คือ เมีย (မယား /mə-ya/) 

และมา้ ( မင္း /myin/) คนพม่าเชือว่าหากเลือกเมียตอ้งเลือกชาวป่า (ေတာသူ /tɔ-ɵù/) เพราะมีความ

ขยนัขนัแข็ง ซือสัตย ์และไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนชาวเมือง แต่หากเลือกมา้ ต้องเลือกมา้ทีมีสีเปลือก

มะพร้าว (အုန္းခြံေရာင္ /ʔoŋ-gùn-yàun/) เพราะจะมีฝีเทา้ดีและมีความอดทนในการวิงมากทีสุด 

สาํนวนนีจึงสามารถสะทอ้นค่านิยมและความเชือของชาวพม่าไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตารางที 73 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูมี้อาํนาจกบัผูอ้ยูใ่ตอ้าํนาจ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အရွင္ျမင့္မွ ကြ်န္ျမင့္ 

/ʔə-shìn myîn hmá   cùn myîn/ 

เจา้นายสูง ขา้ทาสสูง 

หมายถึง หากเจา้นายเจริญกา้วหนา้ ขา้ทาส

บริวารก็พลอยเจริญกา้วหนา้ไปดว้ย 

စင္ေကာင္းေသာ္ ဖရုံေကာင္း၏ ၊ အရွင္ေကာင္းေသာ္ 
ကၽြန္ေကာင္း၏ 

/sìn kaun ɵɔ̀   phə-yòŋ kaun ʔí   ʔə-shìn kaun 

ɵɔ̀   cùn kaun ʔí/ 

หากร้านดี ผลฟักยอ่มดี หากเจา้นายดี ขา้ทาส

ยอ่มดี 

หมายถึง ถา้ร้านดี ผลฟักยอ่มเลือยพาดได ้ถา้

เจา้นายกินดีอยูดี่ ขา้ทาสยอ่มไดกิ้นดีอยูดี่ไปดว้ย, 

ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่ 

ขา้พึงเจา้ บ่าวพึงนาย 

หมายถึง ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่ 

กบเลือกนาย 

หมายถึง ผูที้ตอ้งการเปลียนผูบ้งัคบับญัชาอยู่

เรือยๆ 

ลกูท่านหลานเธอ 

หมายถึง ลกูหลานเจา้นายหรือผูมี้อาํนาจ 

บุญหนกัศกัดิใหญ่ 

หมายถึง มีฐานนัดรศกัดิสูงและอาํนาจวาสนา

ยงิใหญ่ 

แขนซา้ยแขนขวา 

หมายถึง บริวารหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีเป็นหวั  
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ตารางที 73 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูมี้อาํนาจกบัผูอ้ยูใ่ตอ้าํนาจ

(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေခြးလိမၼာ အျမီးကုပ ္၊ ကြ်န္လိမၼာ ေနာက္ဆုတ္ 

/khwe lèin-mà   ʔə-myi-kôuʔ   cùn lèin-mà   

nâuʔ-hsôuʔ/ 

หมาฉลาด หางตก ทาสฉลาด ถอยหลงั 

หมายถึง หมาทีฉลาดเมืออยูข่า้งกายเจา้นาย หาง

ของมนัจะตก ทาสทีเฉลียวฉลาด ยอ่มเขา้เฝ้านาย

อยา่งรู้ใจ โดยไม่ตอ้งคอยบอกกล่าวทุกอยา่ง 

ျမင္း အုန္းခြ ံ၊ ကၽြန္ ကုလား ၊ မယား ေတာသူ 

/myin   ʔoŋ-gùn   cùn   kə-la   mə-ya   tɔ-ɵù/ 

มา้ (สี)เปลือกมะพร้าว ทาส แขก เมีย ชาวป่า 

หมายถึง มา้หากมีสีเปลือกมะพร้าวจะดีทีสุด 

ทาสหากเป็นแขกจะดีทีสุด หากหาเมียใหห้าชาว

ป่าจะดีทีสุด เพราะมีความอดทนและซือสตัย ์

ေၾကြးတင္ ကၽြန္ျဖစ္ 

/cwe tìn   cùn phyíʔ/ 

คา้งหนี เป็นทาส 

หมายถึง ถา้ไม่สามารถชดใชห้นีสินได ้ใน

สมยัก่อน ลกูหนีตอ้งไปเป็นทาสรับใชเ้จา้หนี 

เพือชดใชห้นีสินนนั 

ေစသည့္ကၽြန္ ၊ ထြန္သည့္ႏြား 

/zè ɵí cùn   thùn ɵí nwa/ 

ทาสทีใชง้าน ววัทีไถคราด 

หมายถึง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามให้

ปฏิบติังานอยา่งนอบนอ้มและแข็งขนั 

เรียวหวัแรง เปรียบเสมือนแขนซา้ยแขนขวา 

ปลาใหญ่กินปลาเลก็ 

หมายถึง ประเทศหรือคนทีมีอาํนาจ หรือผูใ้หญ่

ทีกดขีข่มเหงผูอ่้อนแอหรือผูน้อ้ย 

ไมซี้กงดัไมซุ้ง 

หมายถึง เป็นผูน้อ้ยหรือมีฐานะตาํไปคดัคา้นผูมี้

อาํนาจ ยอ่มไม่สาํเร็จ มีแต่จะเป็นอนัตราย 

ลกูไก่อยูใ่นกาํมือ 

หมายถึง ผูที้ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจ ไม่มีทางหนี

หรือทางต่อสู ้

เสียงนกเสียงกา 

หมายถึง ความเห็นของคนทีไม่มีอาํนาจ 

สิบพ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลียง 

หมายถึง อาชีพคา้ขายสูรั้บราชการไม่ได ้
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จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้อาํนาจกับผูอ้ยู่ใต้

อาํนาจทีพบในสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยส่วนใหญ่เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้นายกบับ่าวไพร่ 

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าในอดีตสงัคมพม่าและสงัคมไทยเป็นสังคมทีมีโครงสร้างเป็นระบบชนชนั คือ มี

ระบบกษตัริย ์ระบบขุนนาง ระบบไพร่ทาส และระบบอุปถมัภ ์แต่เมือสงัคมพม่าและสงัคมไทยไม่มี

ระบบไพร่ทาสแล้วความสัมพันธ์ทีปรากฏในสํานวนจึงเปลียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือ เจา้นายกบัลกูนอ้ง สาํนวนทีพบจึงมกักล่าวถึงหน้าทีของผูมี้

อาํนาจกบัผูใ้ตอ้าํนาจทีดีว่าควรวางตวัอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัฐานะหนา้ทีของตน เพราะต่างฝ่ายต่าง

ก็ตอ้งพึงพาอาศยักนัอยูต่ลอดเวลา 

 

5.2.2.1.3 ครูกบัศิษย์ 

จากการศึกษาดา้นความสมัพนัธข์องครูกบัศิษยใ์นสงัคมพม่าและสงัคมไทย

พบว่า ครูกบัศิษยมี์ความสมัพนัธก์นัอย่างแน่บแน่น เพราะครูเป็นผูอ้บรมสั งสอนวิชาความรู้ต่างๆ 

ใหแ้ก่ศิษย ์ศิษยจึ์งตอ้งใหค้วามเคารพนับถือครูดุจบิดามารดา ในสังคมพม่าถือว่าครูมีความสาํคญั

เป็นอย่างมาก เพราะครูถือเป็น 1 ในอนันตคุณทงั 5 ประการ (အနႏၱငါးပါး /ʔə-nàn-dá-ŋa-pa/) อนั

ไดแ้ก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์บิดามารดา และครูบาอาจารย ์อนันตคุณทงั 5 ประการนีชาว

พม่าจะใหค้วามเคารพสูงสุดโดยการกราบไหว ้ชเวโยเดีย (2544: 8) กล่าวว่า “โดยธรรมเนียมของ

พม่าแลว้ ชาวพม่าจะกราบไหวเ้ฉพาะกบัอนนัตคุณ 5 และเทพเท่านัน ชาวพม่าไม่ยกมือไหวบุ้คคล

ทวัไป ดงันนัในเวลาทกัทายกนั ชาวพม่ามกัจะยมิ พยกัหนา้ หรือจบัมือกนัเท่านนั” การกราบไหวค้รู

บาอาจารยจึ์งเป็นสิงสาํคญัในสงัคมพม่าเพราะถือเป็นการแสดงความนอบน้อม แสดงความเคารพ

อย่างสูงสุด อีกทังยงัเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลนันรู้จกับุญคุณต่อผูมี้พระคุณ สาํนวนพม่าที

แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของครูกับศิษย ์ไดแ้ก่ สาํนวน ဆရာ့ထက္ တပည့္လက္ေစာင္းထက္ 

/hsə-yá thɛ́ʔ   də-bɛ́ lɛ́ʔ-saun-thɛ́ʔ/ ครูเก่ง ศิษยฟ์าดฟันเก่ง, ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္ /hsə-

yà kaun də-bɛ́   pan kaun pàn/ อาจารยดี์ ศิษย(์เหมือนมี)ดอกไมดี้ทดั, တပည့္ညွာ ဆရာရင္က်ိဳး /də-

bɛ́ hñà   hsə-yà yìn-co/ เห็นใจศิษย ์ครูอกแตก และสาํนวน တပည့္မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း /də-bɛ́ mə-

kuan   hsə-yá guan/ ศิษยไ์ม่ดี หวัของครู  

ส่วนสาํนวนไทยทีกล่าวถึงความสมัพนัธข์องครูกบัศิษย ์ไดแ้ก่ สาํนวนศิษย์

มีครู ศิษยคิ์ดลา้งครู ศิษยน์อกครู และสาํนวนหวัลา้นนอกครู สาํนวนทงั 4 สาํนวนทีพบสะทอ้นให้

เห็นว่า สงัคมไทยก็ใหค้วามสาํคญักบัครูบาอาจารยเ์ช่นเดียวกบัสงัคมพม่า สาเหตุเพราะครูใหท้งัวิชา

ความรู้และอบรมสงัสอนดา้นจริยธรรม ทาํใหศิ้ษยต์อ้งเคารพครูเสมือนบิดามารดา สาํนวนทีกล่าว

ยกยอ่งครู คือ สาํนวน “ศิษยมี์ครู” เพราะสาํนวนนีหมายถึง คนเก่งทีมีครูเก่ง แต่คนเราไม่สามารถมี
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ความฉลาดทงัทางสติปัญญาและการดาํเนินชีวิตไดห้ากปราศจากผูอ้บรมสั งสอน ครูจึงมีความ 

สาํคญัอยา่งยงิ เป็นทีน่าสงัเกตว่า สาํนวนอีก 3 สาํนวน คือ ศิษยคิ์ดลา้งครู ศิษยน์อกครู และหัวลา้น

นอกครู เป็นสาํนวนทีกล่าวมุ่งเนน้ถึงศิษยม์ากกว่าครู ทงันีอาจเป็นเพราะสาํนวนทงัหมดเป็นสาํนวน

ทีมีจุดมุ่งหมายเพือใชส้งัสอนหรือตกัเตือนลกูหลานใหมี้ความเคารพต่อครูบาอาจารย ์กล่าวคือ ตอ้ง

เชือฟังคาํสงัสอน ไม่กระทาํตนไม่เหมาะสมหรือปฏิบติัผิดแผกไปจากคาํสั งสอนของครูบาอาจารย ์

เพราะหากปฏิบติัตนผดิไปจากแบบแผนทีนิยมกนัมาก็อาจเกิดอนัตรายได ้นอกจากนี สังคมไทยยงั

ไม่ยอมรับผูที้ไม่รู้จกับุญคุณต่อผูมี้พระคุณ สาํนวน “ศิษยคิ์ดลา้งครู” จึงเป็นสาํนวนทีใชเ้พือตาํหนิผู ้

ทีมุ่งคิดจะทาํร้ายครูบาอาจารย ์และใชเ้พือหา้มปรามไม่ใหล้กูหลานประพฤติปฏิบติัตนเช่นนนั  

ตารางที 74 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัศิษย ์

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ဆရာ့ထက္ တပည့္လက္ေစာင္းထက္ 

/hsə-yá thɛ́ʔ   də-bɛ́ lɛ ́ʔ-saun-thɛ́ʔ/ 

ครูเก่ง ศิษยฟ์าดฟันเก่ง  

หมายถึง ถา้ครูเก่ง ศิษยย์อ่มเก่งกว่าครู, คนทีมี

ความสามารถเพราะมีครูดี 

ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္ 

/hsə-yà kaun də-bɛ́   pan kaun pàn/ 

อาจารยดี์ ศิษย(์เหมือนมี) ดอกไมดี้ทดั 

หมายถึง หากอาจารยมี์ความสามารถ ลกูศิษย์

ยอ่มเป็นคนดี ไดรั้บคาํชมไปดว้ย 

တပည့္ညွာ ဆရာရင္က်ိဳး 

/də-bɛ́ hñà   hsə-yà yìn-co/ 

เห็นใจศิษย ์ครูอกแตก 

หมายถึง หากครูผอ่นปรนใหศิ้ษย ์สกัวนัหนึงก ็

จะตอ้งเสียใจในภายหลงั 

တပည့္မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း 

/də-bɛ́ mə-kuan   hsə-yá guan/ 

ศิษยไ์ม่ดี หวัของครู  

หมายถึง ทาํใหผู้อื้นเดือดร้อน 

ศิษยมี์ครู 

หมายถึง คนเก่งทีมีครูเก่ง 

ศิษยคิ์ดลา้งครู 

หมายถึง ศิษยเ์นรคุณทีมุ่งคิดจะทาํลายลา้ง 

ครูบาอาจารย ์

ศิษยน์อกครู 

หมายถึง ศิษยที์ประพฤติไม่ตรงตามคาํสงัสอน

ของครูบาอาจารย,์ โดยปริยายหมายถึง ผูที้

ประพฤติไม่ตรงตามแบบฉบบัทีนิยมกนัมา 

หวัลา้นนอกครู 

หมายถึง ผูที้ปฏิบติัผดิแผกไปจากคาํสงัสอนของ

ครูบาอาจารยห์รือแบบแผนทีนิยมกนัมา 
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จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและ

คนไทยให้ความสําคัญกบัวิชาความรู้เหมือนกัน บรรพบุรุษของคนพม่าและคนไทยจึงให้ความ

เคารพนบัถือครูมาก เพราะครูเป็นผูอ้บรมสั งสอนวิชาความรู้ต่างๆ ให้แก่ศิษย ์ครูจึงเปรียบเสมือน

บิดามารดาของศิษย ์ความสัมพนัธ์ระหว่างครูและศิษยที์พบจึงเป็นความสัมพนัธ์แบบช่วยเหลือ

เกือกลูกนั ครูตอ้งอบรมสงัสอนและใหค้วามรักความเมตตาต่อศิษย ์ศิษยต์อ้งให้ความเคารพนับถือ

และเชือฟังคาํสงัสอนของครู ดงันันหากศิษยค์นใดประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือคิดร้ายต่อครูบา-

อาจารยย์อ่มไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนในสงัคม สาํนวนจึงใชเ้พือสั งสอนให้ศิษยรู้์จกักตญั ูรู้คุณ

และประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ทาํใหค้รูเดือดร้อน ในขณะทีครูก็ตอ้งรู้จกัหนา้ทีของตนและทาํหน้าที

ของตนใหดี้ทีสุด 

 

5.2.2.1.4 ผู้ชายกบัผู้หญิง 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนของคนทงั 2 ชน-

ชาติไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิงไวเ้ป็นจาํนวนมาก ลกัษณะของสาํนวนทีพบมี

ทังข้อควรปฏิบัติและควรหลีกเลียง ได้แก่ การปฏิบัติตัวระหว่างหนุ่มสาว การเลือกคู่ครองที

เหมาะสม ลกัษณะหน้าทีทีผูช้ายและผูห้ญิงพึงปฏิบติั ความเชือและข้อห้ามของผูช้ายและผูห้ญิง 

ตลอดจนโรคภยัไขเ้จ็บทีผูช้ายและผูห้ญิงตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

ขอ้ควรปฏิบติัระหว่างหนุ่มสาวทีสะทอ้นจากสาํนวนพม่าและสาํนวนไทย

พบว่า สาํนวนส่วนใหญ่มุ่งเนน้ใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการวางตวัใหเ้หมาะสมเมือหนุ่มสาว

ตอ้งอยูด่ว้ยกนั เพราะวยัหนุ่มสาวเป็นวยัทีเหมาะแก่การเลือกคู่ครอง สาํนวนพม่ากล่าวว่า ခ်စ္ျခင္း 

အစ မ်က္စီက /chíʔ-chin ʔə-sá   myɛ́ʔ-sì ká/ เริมตน้ของความรัก เริมจากดวงตา ดงันัน หนุ่มสาวที

ใกลชิ้ดกนัมากๆ จึงอาจเกิดความรักใคร่กนัได ้ดงัสาํนวน မိန္းမေယာက္်ား ၊ ျမင္ဖန္မ်ားေသာ္ ၊ သနား 

ခ်စ္ခင္ ၊ စိတ္ကၽြမ္း၀င္ /mein-má yâuʔ-ca   myìn phàn mya ɵɔ̀   ɵə-na chíʔ-khìn   sêiʔ-cun-wìn/ 

ผูห้ญิงผูช้าย เห็นกนัมากๆ ก่อใหเ้กิดความรักความสงสาร ความสนิทสนม, ေတြ႔ဖန္မ်ားေတာ့ ယဥ္ ၊ 

ျမင္ဖန္မ်ားေတာ့ လွ /twé phàn mya dɔ́   yìn   myìn phàn mya dɔ́  hlá/ พบบ่อยก่อใหเ้กิดความคุน้เคย 

เห็นกนัมากๆ ก่อใหเ้กิดความสวย และสาํนวน  မင္ဖန္မ်ား ယဥ္ပါး /myìn phàn mya   yìn pa/ เห็นกนั

มากๆ ไดเ้สียกนั สาํนวนไทยกล่าวว่า นําตาลใกลม้ด ใครจะอดได้ ด้วยเหตุนี สํานวนไทยจึงมี

สาํนวนทีกล่าวหา้มไม่ใหช้ายหญิงทาํสิงทียงัไม่สมควรแก่วยัหรือยงัไม่ถึงเวลา ดงัสาํนวน “ชิงสุก

ก่อนห่าม” สาํนวนนีมกันาํมาใชเ้ป็นคาํสอนหรือเตือนสติว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม  
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เมือหนุ่มสาวเกิดความรักใคร่ชอบพอกนั การเลือกคู่ครองทีเหมาะสมจึงเป็น

สิงจาํเป็น เพราะคู่ครองทีดีจะสามารถนาํพาชีวิตไปในทางทีดีได ้ขณะเดียวกนัหากเลือกคู่ครอง

ผดิพลาดก็อาจทาํใหท้งัชีวิตพงัทลายได ้โดยเฉพาะผูห้ญิงเมือแต่งงานแลว้หากมีเหตุให้ตอ้งหย่าร้าง

หรือแต่งงานใหม่จะถกูมองว่าไม่ดี ทงันี สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยกล่าวตรงกนัว่า ผูช้ายทีบวชถึง 

3 ครังและผูห้ญิงทีแต่งงานถึง 3 ครังไม่น่าคบหา ดงัสาํนวนพม่าว่า သံုးေက်ာင္းေျပာင္းေသာရွင္ ၊ သံုး 

လင္ေျပာင္းေသာမိန္းမ /ɵoŋ caun pyaun ɵɔ shìn   ɵoŋ lìn pyaun ɵɔ mein-má/ พระเปลียนสามวดั 

ผูห้ญิงเปลียนสามผวั สาํนวนไทยกล่าวว่า “ชายสามโบสถ ์หญิงสามผวั” ดงันันก่อนเลือกคู่ครองจึง

ตอ้งปฏิบติัตามธรรมเนียมของสังคมนันๆ สํานวนไทยกล่าวว่า “เข้าตามตรอก ออกตามประตู” 

หมายถึง ทาํตามธรรมเนียมในเรืองการสู่ขอ ส่วนสาํนวนพม่ากล่าวเป็นเชิงตกัเตือนว่า မေကာင္း 

လည္းခံ ၊  ေကာင္းလည္းစံ /mə-kaun lɛ khàn   kaun lɛ sàn/ ไม่ดีตอ้งรองรับ ดีก็ไดเ้สวยสุข หมายถึง 

ถา้เลือกคู่ครองไม่ดี ตนก็ไดรั้บผลเสีย แต่หากเลือกคู่ครองทีดี ตนก็ไดรั้บความสุขสบาย จากการ

สังเกตพบว่า การแต่งงานน่าจะเป็นสิงทีทังคนพม่าและคนไทยให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก จึง

ปรากฏสาํนวนอืนๆ ทีมีความหมายสือถึงการแต่งงานและการครองเรือน เช่น สาํนวนพม่ากล่าวว่า  

ေသွ်ာင္ေနာက္ ဆုံံထုံးပါ /yàun nâuʔ   sə-doŋ pà/ ขา้งหลงัหยา่ว สะโดง หมายถึง ตามธรรมเนียมของ

ชาวพม่า เมือตอ้งแต่งงานออกเรือน ฝ่ายหญิงต้องออกเรือนไปอยู่บ้านฝ่ายชาย คือ ผูห้ญิงตอ้งทาํ

หนา้ทีเป็นผูต้ามหรือทาํหน้าทีเป็นชา้งเทา้หลงั ส่วนสาํนวนไทยเปรียบการแต่งงานเสมือนการได้

เป็นทองแผน่เดียวกนั และเปรียบคู่บ่าวสาวทีมีความเหมาะสมกนัว่า เหมาะสมกนัราวกบักิงทองใบ

หยก 

ดา้นลกัษณะหนา้ทีทีผูช้ายและผูห้ญิงพึงปฏิบติั จากการศึกษาพบว่า สาํนวน

พม่าไดก้าํหนดบทบาทหนา้ทีของผูช้ายและผูห้ญิงไวอ้ย่างชดัเจน กล่าวคือ ผูช้ายตอ้งมีหน้าทีดูแล

ครอบครัวและประเทศชาติ ส่วนผูห้ญิงตอ้งมีหน้าทีให้กาํเนิดบุตรและอบรมสั งสอนให้เป็นคนดี

ของสงัคม ทาํใหมี้สาํนวน ေယာက္်ား ဓားေသြး ၊ မိန္းမ သားေမြး /yâuʔ-ca  da-ɵwe  mein-má  ɵa-mwe/ 

ผูช้าย ลบัดาบ ผูห้ญิง คลอดลูก การคลอดลูกของผูห้ญิงนันอาจมีอนัตรายถึงชีวิต สาํนวนพม่าจึง

เปรียบการคลอดลูกของผูห้ญิงว่าอนัตรายเทียบเท่ากบัการขีแพของผูช้าย ดงัสาํนวน ေယာက္်ား 

ေဖာင္စီး ၊ မိန္းမ မီးေန /yâuʔ-ca   phàun-si   mein-má   mi-nè/ ผูช้าย ขีแพ ผูห้ญิง อยู่ไฟ นอกจากนี

ผูช้ายยงัมีหนา้ทีบวชเรียนหรือใฝ่หาวิชาความรู้นอกบา้น เพราะผูช้ายสมยัก่อนตอ้งมีความรู้เพือใช้

ประกอบอาชีพ ส่วนผูห้ญิงก็จะตอ้งเรียนรู้วิชาทีเกียวกบังานบา้นงานเรือน หนึงในนันคือ “การทอ

ผา้” เพราะในอดีตผูห้ญิงต้องทอผา้เพือให้สมาชิกในครอบครัวสวมใส่ ผูห้ญิงทีทอผา้ไม่เป็นก็

เปรียบเสมือนคนพิการทีไร้ความสามารถในการครองเรือน ดงัสํานวนพม่าทีกล่าวว่า ေယာက္်ား 

စာမတတ္လွ်င ္အကန္း ၊ မိန္းမ ရက္ကန္းမတတ္လွ်င္ အက်ိဳး /yâuʔ-ca  sà mə-táʔ hlyìn  ʔə-kan  mein-
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má  yɛ́ʔ-kan mə-táʔ hlyìn  ʔə-co/ ผูช้าย ถา้อ่านหนังสือไม่ออก ตาบอดหูหนวก ผูห้ญิง ถา้ทอผา้ไม่

เป็น พิการ ส่วนสาํนวนไทยไม่ไดก้าํหนดบทบาทหนา้ทีของผูช้ายและผูห้ญิงไวอ้ย่างชดัเจนเหมือน

สํานวนพม่า จะกล่าวก็แต่เพียงกิริยาอาการของผูช้ายและผูห้ญิงไว้อย่างกลางๆ คือ สํานวน 

“ทอดสะพาน” และสาํนวน “เล่นหูเล่นตา” เป็นสาํนวนทีแสดงกิริยาอาการ การแสดงออกฉันชูส้าว 

เมือชายหญิงอยากมีปฏิสมัพนัธก์นั   

ส่วนความเชือและข้อห้ามของผูช้ายและผูห้ญิงปรากฏในสํานวนพม่า 

โดยเฉพาะสาํนวน ေယာက္်ားတို႔ဘုန္း လက္ရံုး ၊ မိန္းမတို႔ဘုန္း ဆံထံုး /yâuʔ-ca dó phoŋ   lɛ́ʔ-yoŋ   

mein-má dó phoŋ   sə-doŋ/ บารมีของผูช้าย ตน้แขน บารมีของผูห้ญิง มวยผม เป็นความเชือทีมา

จากนิทานของชาวพม่าซึงแทจ้ริงแลว้คงเป็นกุศโลบายอย่างหนึงทีไม่ให้ผูห้ญิงนอนหนุนแขนของ

ผูช้าย เพราะแขนของผูช้ายใชเ้พือถืออาวุธป้องกนัตวั หากมีโจรผูร้้ายหรือขา้ศึกบุกมาในยามวิกาล 

ผูช้ายจะได้ถืออาวุธโดยถนัด ส่วนผูห้ญิงนันถือว่าผมเป็นของสูง เป็นสิงทีช่วยส่งเสริมราศีบน

ใบหนา้ อีกทงัยงัเป็นเครืองแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลตนเอง เพราะผูห้ญิงทีมีผมสลวยเงา

งามยอ่มดูแลบา้นเรือนไดดี้ เป็นทีหมายปองของผูช้าย นอกจากนีบรรพบุรุษชาวพม่ายงันาํขอ้สงัเกต

ลกัษณะบางประการของคนมาประดิษฐ์เป็นสาํนวนดว้ย ความว่า ေယာက္်ားပ်င္း ေက်ာခင္း ၊ မိန္းမ 

ပ်င္း ေျခဆင္း /yâuʔ-ca pyin   cɔ-khin   mein-má pyin   chè-hsin/ ผูช้ายขีเกียจ เอนหลงั ผูห้ญิงขีเกียจ 

เหยยีดเทา้ เป็นสาํนวนทีบอกลกัษณะของคนทีมีความขีเกียจ ไม่ควรนาํมาเป็นคู่ครอง เพราะผูช้ายที

ขยนัจะต้องไปทาํงาน ไม่พกัผ่อนอยู่บา้น ส่วนผูห้ญิงทีมีความขยนัอดทนตอ้งทาํงานบา้น ไม่นั ง

เหยยีดเทา้อยูเ่ฉยๆ นอกจากนี สาํนวนพม่ายงักล่าวหา้มไม่ให้รักกบัคนนอกหมู่บา้นหรือคนต่างถิน

ต่างแดน เพราะไม่สามารถรู้นิสยัใจคอของผูน้นัได ้ดงัสาํนวน ပ၀ါပါး ၾကက္သားထုပ္ေတာ့ စြန္းတတ္ 

တယ္ ၊ တစ္ရြာသား ရည္းစားလုပ္ေတာ့ လြမ္းရတက္တယ္ /pə-wà pa  cɛ́ʔ-ɵa dôuʔ dɔ́  sun táʔ dɛ̀  tə-

ywà-ɵa  yi-sa lôuʔ dɔ́  lun yá tɛ́ʔ dɛ̀/ ผา้ผืนบางห่อเนือไก่ย่อมเปรอะเปือน รักคนต่างหมู่บา้นย่อม

ถวิลหา หมายถึง ไม่ควรรักกับผูที้อยู่ไกลกัน เพราะเราไม่สามารถมองเห็นลกัษณะนิสัยและ

พฤติกรรมของเขาไดว้่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ ส่วนสาํนวนไทยให้ระมดัระวงัคนรักเก่าทีอาจทาํให้

ชีวิตคู่หรือครอบครัวแตกหกัได ้เพราะคนไทยเปรียบความรักของชายหญิงทีเคยรักใคร่หรือเคยได้

เสียกนัมาก่อนว่า เปรียบเสมือน “ถ่านไฟเก่า” ทียงัมีความร้อนคุกรุ่นอยู ่สามารถติดไฟเมือไหร่ก็ได ้

เสมือนชายหญิงทีแมจ้ะเลิกร้างกนัไป แต่เมือมาพบกนัอีกครัง ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกนัไดง่้ายจึง

ควรระมดัระวงั เพือใหไ้ม่เกิดปัญหาในภายภาคหนา้ 
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ดา้นโรคภยัไขเ้จ็บทีผูช้ายและผูห้ญิงตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ สาํนวนพม่า

กล่าวว่า မိန္းမမွာ မီး ၊ ေယာက္်ားမွာ ဆီး /mein-má hmà  mi  yâuʔ-ca hmà  hsi/ ผูห้ญิง ไขท้บัฤดู ผูช้าย 

ปัสสาวะ และ ေယာက္်ား ဒူလာ ၊ မိန္းမ မီးယပ္ /yâuʔ-ca  dù-là  mein-má  mi-yáʔ/ ผูช้าย ปวดขอ้ 

ผูห้ญิง ประจาํเดือน หมายถึง ผูช้ายตอ้งระมดัระวงัโรคทีเกียวกบัปัสสาวะและไขขอ้กระดูก ส่วน

ผูห้ญิงตอ้งระมดัระวงัโรคทีเกียวกบัเลือดประจาํเดือน เช่น โรคไขท้บัฤดู   

ตารางที 75 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ခ်စ္ျခင္းအစ မ်က္စီက 

/chíʔ-chin ʔə-sá   myɛ́ʔ-sì ká/ 

เริมตน้ของความรัก เริมจากดวงตา 

หมายถึง ความรักความเมตตาตอ้งเริมจากการมอง 

မိန္းမေယာက္်ား ၊ ျမင္ဖန္မ်ားေသာ္ ၊ သနားခ်စ္ခင္ ၊ 
စိတ္ကၽြမ္း၀င္ 

/mein-má yâuʔ-ca   myìn phàn mya ɵɔ̀   ɵə-na 

chíʔ-khìn   sêiʔ-cun-wìn/ 

ผูห้ญิงผูช้าย เห็นกนัมากๆ ก่อใหเ้กิดความรัก

ความสงสาร ความสนิทสนม 

หมายถึง ความรักเกิดจากความใกลชิ้ดพดูคุย 

ျမင္ဖန္မ်ား ယဥ္ပါး 

/myìn phàn mya   yìn pa/ 

เห็นกนัมากๆ ไดเ้สียกนั 

หมายถึง ผูห้ญิงผูช้ายหากไดพ้บเจอกนัมากๆ 

ยอ่มรักใคร่ชอบพอกนั 

ေတြ႔ဖန္မ်ားေတာ့ ယဥ ္၊ ျမင္ဖန္မ်ားေတာ့ လွ 

/twé phàn mya dɔ́   yìn   myìn phàn mya dɔ́  hlá/ 

พบบ่อยก่อใหเ้กิดความคุน้เคย เห็นกนัมากๆ 

ก่อใหเ้กิดความสวย 

หมายถึง ยงิพบกนับ่อยยงิคุน้เคย ยงิเห็นกนับ่อย

ยงิสวย 

นาํตาลใกลม้ด ใครจะอดได ้

หมายถึง ชายหญิงทีใกลชิ้ดกนัมากยอ่มหา้มใจ

ไม่ใหรั้กกนัไดย้าก 

ชิงสุกก่อนห่าม 

หมายถึง ทาํสิงทียงัไม่สมควรแก่วยัหรือยงัไม่ถึง

เวลา (มกัหมายถึงการลกัลอบได้เสียกันก่อน

แต่งงาน), ใชเ้ป็นคาํสอนหรือเตือนสติว่า อย่าชิง

สุกก่อนห่าม 

ชายสามโบสถ ์หญิงสามผวั 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมี

สามีถึง 3 คน ใชพ้ดูเป็นเชิงตาํหนิว่า เป็นคนที

ไม่น่าคบ, ใชพ้ดูตาํหนิเหยยีดหยามว่าเป็นหญิง

ไม่ดี 

เขา้ตามตรอก ออกตามประต ู

หมายถึง ทาํตามธรรมเนียมในเรืองการสู่ขอ 

ทองแผน่เดียวกนั 

หมายถึง เกียวดองกนัโดยการแต่งงาน 

กิงทองใบหยก 

หมายถึง เหมาะสมกนั (ใชแ้ก่หญิงกบัชายทีจะ

แต่งงานกนั) 
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ตารางที 75 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ငယ္ကခ်စ္ အနွစ္တစ္ရာ မေမ့သာ 

/ŋɛ ̀ ká chíʔ   ʔə-hníʔ tə-yà   mə-mé ɵà/ 

รักตงัแต่เดก็ หนึงร้อยปี ไม่มีวนัลืม 

หมายถึง ผูที้มีความรัก ความเมตตากนัมาตงัแต่

เยาวว์ยั ไม่มีวนัลืมกนัได ้แมเ้วลาผา่นมานานก ็

ตาม (มกัใชก้บัคู่รักหรือความรักในเชิงชูส้าว) 

သုံးေက်ာင္းေျပာင္းေသာ ရွင္ ၊ သုံးလင္ေျပာင္းေသာ 
မိန္းမ 

/ɵoŋ caun pyaun ɵɔ shìn   ɵoŋ lìn pyaun ɵɔ 

mein-má/   

พระเปลียนสามวดั ผูห้ญิงเปลียนสามผวั 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมี

สามีถึง 3 คน เป็นคนทีไม่น่าคบหาสมาคม 

เพราะแสดงว่าคนนนัตอ้งมีขอ้บกพร่อง 

မေကာင္းလည္းခ ံ၊ ေကာင္းလည္းစံ 

/mə-kaun lɛ khàn   kaun lɛ sàn/    

ไม่ดีตอ้งรองรับ ดีกไ็ดเ้สวยสุข 

หมายถึง ถา้เลือกคู่ครองไม่ดี ตนก็ไดรั้บผลเสีย 

แต่หากเลือกคู่ครองทีดี ตนก็ไดรั้บความสุขสบาย 

ေသွ်ာင္ေနာက္ ဆုံံထုံးပါ 

/yàun nâuʔ   sə-doŋ pà/  

ขา้งหลงัหยา่ว สะโดง 

หมายถึง ตามธรรมเนียมของชาวพม่า เมือตอ้ง

แต่งงานออกเรือน ฝ่ายหญิงตอ้งออกเรือนไปอยู่

บา้นฝ่ายชาย คือ ผูห้ญิงตอ้งทาํหนา้ทีเป็นผูต้าม

หรือทาํหนา้ทีเป็นชา้งเทา้หลงั 

ေယာက္်ား ဓားေသြး ၊ မိန္းမ သားေမြး  

/yâuʔ-ca   da-ɵwe   mein-má   ɵa-mwe/ 

ทอดสะพาน 

หมายถึง แสดงกิริยาท่าทางเป็นทาํนองอยาก

ติดต่อดว้ย, (โบ) ใชผู้อื้นเป็นสือเขา้ไปติดต่อทาํ

ความสนิทสนมกบัผูที้ตนตอ้งการคุน้เคย 

เล่นหูเล่นตา 

หมายถึง ชายตาดูฉนัชูส้าว 

ถ่านไฟเก่า 

หมายถึง ชายหญิงทีเคยรักใคร่หรือเคยไดเ้สียกนั

มาก่อน แมเ้ลิกร้างกนัไป เมือมาพบกนัยอ่มรัก

ใคร่หรือปลงใจกนัไดง่้ายขึน 
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ตารางที 75 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ผูช้าย ลบัดาบ ผูห้ญิง คลอดลกู 

หมายถึง ผูช้ายมีหนา้ทีป้องกนัประเทศ  

ส่วนหนา้ทีสาํคญัของผูห้ญิงองอาจไม่แพผู้ช้าย 

นนัคือ การคลอดลกู 

ေယာက္်ား ေဖာင္စီး ၊ မိန္းမ မီးေန 

/yâuʔ-ca   phàun-si   mein-má   mi-nè/ 

ผูช้าย ขีแพ ผูห้ญิง อยูไ่ฟ 

หมายถึง การคลอดลกูเป็นอนัตรายต่อชีวติของ

ผูห้ญิงเฉกเช่นเดียวกบัการทีผูช้ายตอ้งล่องแพใน

ลาํนาํ 

ေယာက္်ား စာမတတ္လွ်င ္အကန္း ၊ မိန္းမ 
ရက္ကန္းမတတ္လွ်င္ အက်ိဳး 

/yâuʔ-ca   sà mə-táʔ hlyìn   ʔə-kan   mein-má   

yɛ́ʔ-kan mə-táʔ hlyìn   ʔə-co/ 

ผูช้าย ถา้อ่านหนงัสือไม่ออก ตาบอดหูหนวก 

ผูห้ญิง ถา้ทอผา้ไม่เป็น พิการ 

หมายถึง คนทีไม่รู้จกัหนา้ทีของตนยอ่มไร้

ประโยชน์  

ေမာင္ေကာင္းစား ႏွမ မီးဖုိေခ်ာင္ ၊ ႏွမေကာင္းစား 
ေမာင္ အိမ္ဦးခန္း 

/màun kaun sa   hnə-má   mi-phò chàun    

hnə-má kaun sa   màun   ʔèin-ʔu-khan/  

นอ้งชายกินดีอยูดี่ นอ้งสาว(อยูใ่น)หอ้งครัว 

นอ้งสาวกินดีอยูดี่ นอ้งชาย(อยูใ่น)หอ้งพระ 

หมายถึง ผูห้ญิงตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริม

ผูช้าย 

ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္  

/màun tə-than   mɛ̀ tə-ywɛ́ʔ/ 
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ตารางที 75 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ผูช้ายหนึงแบก ผูห้ญิงหนึงเทิน 

หมายถึง ช่วยกนัทาํงาน, ช่วยกนัทาํมาหากิน 

ေယာက္်ားတုိ႔ဘုန္း လက္ရံုး ၊ မိန္းမတုိ႔ဘုန္း ဆံထုံး 

/yâuʔ-ca dó phoŋ   lɛ́ʔ-yoŋ   mein-má dó phoŋ   

sə-doŋ/ 

บารมีของผูช้าย ตน้แขน บารมีของผูห้ญิง มวยผม 

หมายถึง อาํนาจบารมีของผูช้ายอยูที่ตน้แขน 

ส่วนสง่าราศีของผูห้ญิงอยูที่มวยผม 

ဥသွ်စ္တစ္တင္း ႏွမ္းတစ္တင္း 

/ʔôuʔ-shíʔ tə-tin   hnan tə-tin/ 

มะตูมหนึงติน งาหนึงติน  

หมายถึง ผูห้ญิงมีจาํนวนมากกว่าผูช้าย 

မိန္းမၾကိဳက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လုိက္ကာ ၊ 
ေယာက္်ားၾကိဳက္ေတာ့ စုိက္စိုက္လာ 

/mein-má câiʔ dɔ́   hmyɔ̀ lâiʔ kà   yâuʔ-ca câiʔ dɔ́   

sâiʔ-sâiʔ là/ 

ผูห้ญิงชอบ ตอ้งรอคอย ผูช้ายชอบ เขา้มาตรงๆ 

หมายถึง ผูห้ญิงหากชืนชอบใครก็ตอ้งเป็นฝ่าย

รอคอย ผูช้ายหากชืนชอบหญิงใด สามารถเขา้

ไปหาไดใ้นทนัที 

ေယာက္်ားပ်င္း ေက်ာခင္း ၊ မိန္းမပ်င္း ေျခဆင္း 

/yâuʔ-ca pyin  cɔ-khin  mein-má pyin  chè-hsin/ 

ผูช้ายขีเกียจ เอนหลงั ผูห้ญิงขีเกียจ เหยยีดเทา้    

หมายถึง ผูช้ายเมือขีเกียจจะนงัเอนหลงั เพราะ

ผูช้ายทีขยนัจะตอ้งไปทาํงาน ไม่พกัผอ่นอยูบ่า้น 

ส่วนผูห้ญิงเมือขีเกียจจะนงัเหยยีดเทา้ เพราะ

ผูห้ญิงทีมีความขยนัอดทนตอ้งทาํงานบา้น 
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ตารางที 75 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ပ၀ါပါး ၾကက္သားထုပ္ေတာ့ စြန္းတတ္တယ္ ၊ 
တစ္ရြာသား ရည္းစားလုပ္ေတာ့ လြမ္းရတက္တယ္ 

/pə-wà pa   cɛ́ʔ-ɵa dôuʔ dɔ́   sun táʔ dɛ̀   tə-ywà-

ɵa   yi-sa lôuʔ dɔ́   lun yá tɛ́ʔ dɛ̀/ 

ผา้ผนืบางห่อเนือไก่ยอ่มเปรอะเปือน รักคนต่าง

หมู่บา้นยอ่มถวิลหา 

หมายถึง ไม่ควรรักกบัผูที้อยู่ไกลกนั เพราะเรา

ไม่สามารถมองเห็นลกัษณะนิสัยและพฤติกรรม

ของเขาไดว้่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ 

မိန္းမမွာ မီး ၊ ေယာက္်ားမွာ ဆီး 

/mein-má hmà   mi   yâuʔ-ca hmà   hsi/ 

ผูห้ญิง ไขท้บัฤดู ผูช้าย ปัสสาวะ 

หมายถึง โรคของผูห้ญิงมกัเกียวกบัเลือด (โรค

ไขท้บัฤด)ู โรคของผูช้ายมกัเกียวกบัปัสสาวะ  

(โรคปัสสาวะขดั) 

ေယာက္်ား ဒူလာ ၊ မိန္းမ မီးယပ ္

/yâuʔ-ca   dù-là   mein-má   mi-yáʔ/ 

ผูช้าย ปวดขอ้ ผูห้ญิง ประจาํเดือน 

หมายถึง เมืออายุมากขึน ผูช้ายมักเป็นโรคที

เกียวกบัไขขอ้ ส่วนผูห้ญิงมกัจะเป็นโรคเกียวกบั

เลือดประจาํเดือน 

 

 

นอกจากนี จากการศึกษาพบว่ายงัมีสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยจาํนวนหนึง

ทีกล่าวถึงบทบาทหนา้ทีของผูช้ายหรือผูห้ญิงเพียงอย่างเดียว ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมและอธิบายไวใ้น

ทีนี เนืองจากบางสาํนวนเป็นสาํนวนทีกล่าวถึงผูช้ายหรือผูห้ญิงโดยตรง เช่น สาํนวนพม่าทีกล่าวว่า 

တစ္ခ်ံ ဳကြယ္ တစ္မယ္ေမ့ /tə-chòŋ kwɛ̀  tə-mɛ̀ mé/ หนึงพุ่มไมบ้งั ลืมหนึงหญิง หรือสาํนวน

ေယာက္်ားတုိ႔လုံ႔လ ေသခါမွေလွ်ာ့ /yâuʔ-ca dó lôŋ-lá   ɵè khà hmá shɔ́/ ความพยายามของผูช้าย เมือ

ตายจึงลดลง เป็นสาํนวนทีใชเ้ป็นความเปรียบกล่าวถึงเฉพาะผูช้ายเท่านัน ไม่นาํสาํนวนเหล่านีไป
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กล่าวเปรียบกบัผูห้ญิง เช่นเดียวกบัสาํนวนไทยทีกล่าวว่า “เฒ่าหวังู” จะหมายความถึงชายสูงอายุทีมี

เล่ห์เหลียมหรือกลอุบายหลอกหญิงสาวเพือกามารมณ์เท่านนั หรือสาํนวน “หนูตกถงัขา้วสาร” เป็น

สาํนวนทีใชเ้ปรียบกบัผูช้ายทีไดแ้ต่งงานกบัผูห้ญิงทีมีฐานะเท่านนั ไม่ไดใ้ชเ้พือเปรียบกบัผูห้ญิงทีมี

ฐานะไม่ดีไปแต่งงานกบัผูช้ายทีมีฐานะรํารวยแต่อยา่งใด 

ตารางที 76 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงผูช้ายหรือใชเ้ฉพาะกบัผูช้าย 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

တစ္ခ်ံဳကြယ္ တစ္မယ္ေမ့ 

/tə-chòŋ kwɛ̀   tə-mɛ̀ mé/ 

หนึงพุ่มไมบ้งั ลืมหนึงหญิง 

หมายถึง ผูช้ายแค่พน้พุ่มไมก้็ลืมผูห้ญิงเสียแลว้ 

ေယာက္်ားေကာင္း ေမာင္းမတစ္ေထာင္ 

/yâuʔ-ca kaun   maun-má tə-thàun/ 

ผูช้ายดี สนมหนึงพนั 

หมายถึง ผูช้ายทีมีความสามารถในการหา

ทรัพยสิ์นเงินทอง ยอ่มเป็นทีพึงพาของผูอื้น 

ေယာက္်ားတံခြန္ ၊ လူရည္မြန္က ၊ 
ေကာင္းကင္တမြတ္ ၊ ၾကယ္ကုိဆြတ္လည္း ၊ 
မလြတ္စတမ္း ၊ ရျမဲလမ္း 

/yâuʔ-ca də-gùn   lù yì-mùn ká   kaun-kìn tə-mûʔ   

cɛ̀ kò hsûʔ lɛ   mə-lûʔ zə-dan   yá myɛ lan/ 

ผูช้าย(ตอ้งอยูบ่น)ยอดธงสาย คนตอ้งมีอธัยาศยั 

ทอ้งฟ้ามน ก็ปลิดดวงดาว ไม่หลุดพน้คาํสญัญา  

ยอ่มไดห้นทาง 

หมายถึง ความพยายามของผูช้ายไม่มีทีสินสุด  

ေယာက္်ားတုိ႔လုံ႔လ ေသခါမွ ေလွ်ာ့ 

/yâuʔ-ca dó lôŋ-lá   ɵè khà hmá   shɔ́/ 

ความพยายามของผูช้าย เมือตายจึงลดลง 

หมายถึง ผูช้ายมีความวิริยะอุตสาหะอยา่งไม่

ลดละ 

จบัมือถือแขน 

หมายถึง ฉวยโอกาสล่วงเกินหญิงดว้ยการจบัมือ

จบัแขน 

เฒ่าหวังู 

หมายถึง ชายสูงอายทีุมีเล่ห์เหลียมหรือกลอุบาย

หลอกหญิงสาวเพือกามารมณ์ 

หนูตกถงัขา้วสาร 

หมายถึง ผูช้ายทีมีฐานะไม่ค่อยดีไดแ้ต่งงานกบั

ผูห้ญิงทีรํารวย 

หมาหยอกไก่ 

หมายถึง ชายทีชอบหยอกลอ้หญิงสาวในเชิงชู้

สาวเป็นทีเล่นทีจริง 

ผูช้ายพายเรือ 

หมายถึง ผูช้ายทวัไป 

กินไข่แดง 

หมายถึง ผูช้ายไดค้วามบริสุทธิของผูห้ญิง 

กระต่ายหมายจนัทร์ 

หมายถึง ผูช้ายหมายปองผูห้ญิงทีมีฐานะดีกว่า 
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ตารางที 76 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงผูช้ายหรือใชเ้ฉพาะกบัผูช้าย (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေလွကားသုံးထစ္ဆင္းလွ်င္ လူပ်ိဳျဖစ္သည ္

/hlè-ka ɵoŋ-thíʔ hsin hlyìn   lù-pyò phyíʔ ɵì/ 

แมล้งบนัไดไปสามขนั กลายเป็นหนุ่มโสด 

หมายถึง ผูช้ายทีแต่งงานแลว้แต่ทาํตวัเหมือน 

หนุ่มโสด 

မဘက္လုိက္ မုိက္ဘက္ပါ 

/má bɛ́ʔ lâiʔ   mâiʔ phɛ́ʔ pà/ 

เขา้ขา้งผูห้ญิง เป็นสิงโง่เง่า 

หมายถึง การเชือฟังคาํพดูของผูห้ญิงเป็นสิงที

โง่เง่า 

လိမၼာမ ွအိမ္ပါသည္ 

/lèin-mà hmá   ʔèin pà ɵì/ 

ถา้ฉลาด พามาบา้น    

หมายถึง เมือทาํงานหาทรัพยม์าไดต้อ้งประหยดั

เงินและนํากลับมาบ้าน, หากเจอผูห้ญิงดีทีมี

ความฉลาดและประหยดัให้แต่งงานกบัผูห้ญิง

คนนนั    

 

 

ส่วนสาํนวนทีกล่าวถึงผูห้ญิงหรือใชเ้ฉพาะกบัผูห้ญิงก็มีความน่าสนใจเป็น

อย่างยิง เพราะตังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผูห้ญิงถูกกาํหนดบทบาทให้คอยสนบัสนุนผูช้าย มี

สถานภาพเป็นผูต้าม ฉะนัน สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีพบส่วนใหญ่จึงเป็นสาํนวนทีกล่าวถึง

การวางตวัและการประพฤติปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมตามคตินิยมของสงัคมมากกว่าผูช้าย 

สาํนวนทีมีความน่าสนใจ คือ สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัการแต่งงาน

ของผูห้ญิง เพราะจากการศึกษาพบว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยกล่าวเน้นยาํให้เห็นว่าการ

แต่งงานมีความสาํคญั เพราะผูห้ญิงทีไม่ไดแ้ต่งงานจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมเท่าทีควร ดงั

สาํนวนพม่าทีกล่าวว่า ေရႊမရွိတ့ဲဘုရား လူမရိုေသ /shwè mə-shí dɛ́ phə-ya   lù mə-yò-ɵè/ พระพุทธ- 

รูป/เจดียที์ไม่ปิดทอง คนไม่นับถือ หมายถึง ผูห้ญิงทีไม่มีสามี คนไม่เคารพ นอกจากนี ช่วงอายุที
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เหมาะสมในการแต่งงานหรือเหมาะสมทีจะมีคู่ครองก็มีความสาํคญัเช่นเดียวกนั สาํนวนพม่ากล่าว

ว่า ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အစိတ္ပိုင္း အရြယ္ေတာ္တစ္ဆိတ္ဟိုင္း /hnə-hsɛ̀-cɔ̀ ʔə-sêiʔ pain   ʔə-ywɛ̀-dɔ̀ tə-

hsêiʔ hain/ ยีสิบกว่าเป็นหนึงส่วนเสียว แก่เกินวยัแต่งงาน หมายถึง ผูห้ญิงทีมีอายุ 20 ขึนไปถึง

ประมาณ 25 ปีแลว้ หากยงัไม่แต่งงานก็ถือว่าแก่เกินไปเสียแลว้ และสํานวน သမီးကညာ အခါ 

မလင့္ေစႏွင့္ /ɵə-mi kə-ñà  ʔə-khà mə-lîn sè hnîn/ หญิงสาวแรกรุ่น เวลาไม่ควรเลยไป หมายถึง เมือ

ถึงวยัทีควรแต่งงาน ผูห้ญิงไม่ควรเพิกเฉย ส่วนสาํนวนไทยกล่าวว่า “ขึนคาน” หมายถึง หญิงทีมีอายุ

มากแลว้แต่ยงัไม่มีคู่ และสาํนวน “ขายไม่ออก” หมายถึง ไม่มีใครมาขอแต่งงาน เป็นสาํนวนทีแสดง

ใหเ้ห็นว่า สงัคมไทยก็ใหค้วามสาํคญักบัการแต่งงานของผูห้ญิงไม่ต่างกบัสงัคมพม่า 

นอกจากการแต่งงานแลว้ การมีบุตรก็เป็นหน้าทีสาํคญัของผูห้ญิง สาํนวน

พม่ากล่าวถึงการคลอดลูกว่า တစ္သားေမြး တစ္ေသြးလွ /tə-ɵa mwe   tə-ɵwe hlá/ คลอดลูกหนึงคน 

หนึงเลือดสวย หมายถึง ผูห้ญิงเมือคลอดลกูแลว้ จะดูมีเลือดฝายสวยงามยิงขึน และนอกจากนียงัมี

สาํนวนทีกล่าวถึงขอ้ควรหลีกเลียงหลงัการคลอดบุตรไวว้่า ให้หลีกเลียงการกินเห็ด 3 ปี และ

หลีกเลียงการกินหน่อไมเ้ป็นเวลา 3 เดือน ดงัสาํนวน မွိဳသံုးႏွစ္ ၊ မွ်စ္သံုးလ /hmò ɵoŋ-hníʔ  hmyíʔ 

ɵoŋ-lá/ เห็ดสามปี หน่อไมส้ามเดือน ส่วนสาํนวนไทยกล่าวถึงการครองเรือนว่าผูห้ญิงควรดูแล

ตนเองและสภาพบา้นเรือนใหส้ะอาดอยูเ่สมอ จึงมีคติโบราณทีใชเ้พือสอนหญิงว่า “เรือนสามนาํสี” 

หมายถึง คติโบราณทีใชส้อนแม่บา้นแม่เรือน (เรือนสาม ไดแ้ก่ เรือนพกัอาศยั เรือนชะตา และเรือน

ผม ส่วนนาํสี ไดแ้ก่ นาํใช ้นาํอบ นาํเตา้ปูน และนาํใจ) แมว้่าปัจจุบนัสภาพสังคมจะเปลียนไป แต่

ภาพสะทอ้นจากสาํนวนก็พอจะทาํใหเ้ห็นไดว้่า ทงัสงัคมพม่าและสังคมไทยต่างให้ความสาํคญักบั

ผูห้ญิงทีตอ้งทาํหนา้ทีของตนเองใหส้มบูรณ์ พร้อมทีจะสนบัสนุนผูช้ายในดา้นต่างๆ ดงัสาํนวนพม่า

ทีกล่าวว่า ေမာင္ေကာင္းစား ႏွမ မီးဖိုေခ်ာင္ ၊ ႏွမေကာင္းစား ေမာင္ အိမ္ဦးခန္း /màun kaun sa   hnə-má   

mi-phò chàun  hnə-má kaun sa   màun  ʔèin-ʔu-khan/ นอ้งชายกินดีอยู่ดี น้องสาว(อยู่ใน)ห้องครัว 

นอ้งสาวกินดีอยูดี่ นอ้งชาย(อยูใ่น)หอ้งพระ หมายถึง ผูห้ญิงตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริมผูช้าย  

ตารางที 77 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงผูห้ญิงหรือใชเ้ฉพาะกบัผูห้ญิง 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

စံပယ္ေကာင္းလွ်င္ ပန္ခ်င္သူမ်ားသည္ ၊ အရြယ္ 
ေကာင္းလွ်င္ ၾကံခ်င္သူမ်ားသည္ 

/sə-bɛ̀ kaun hlyìn   pàn-chìn ɵù mya ɵì   ʔə-

ywɛ̀ kaun hlyìn   càn-chìn ɵù mya ɵì/  

ถา้มะลิดี คนทงัหลายอยากนาํมาทดัหู 

ถา้อยูใ่นวยัทีดี คนทงัหลายก็อยากคิดเลง็ 

ขึนคาน 

หมายถึง หญิงทีมีอายมุากแลว้แต่ยงัไม่มีคู ่

เขียวๆ แดงๆ 

หมายถึง กลุ่มผูห้ญิงทีแต่งตวัหลากสี 



358 

 

ตารางที 77 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงผูห้ญิงหรือใชเ้ฉพาะกบัผูห้ญิง (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ผูห้ญิงเมือถึงวยัสาวควรระวงัตวั เพราะ 

ผูช้ายหากเห็นหญิงสาวสวยก็อยากไดม้า 

ครอบครอง 

မိန္းမေကာင္း ပန္းပန္ တစ္ပြင့္တန ္

/mein-má kaun   pan pàn   tə-pwîn tàn/ 

ผูห้ญิงดี แซมผมดอกเดียว มีค่า 

หมายถึง หากเป็นหญิงทีมีรูปร่างคุณลกัษณะ

เพียบพร้อม เพียงนาํดอกไมด้อกเดียวมาแซมผม

ก็ดูสูงค่า 

မိန္းမမာယာ သဲကုိးဖ်ာ 

/mein-má mà-yà   ɵɛ  ko phyà/  

มารยาหญิง ทรายเกา้ผนืเสือ 

หมายถึง ผูห้ญิงมีจริต เล่ห์กลมาก (เปรียบมารยา

หญิงเท่ากบัเมด็ทรายบนเสือถึงเกา้ผนื) 

တစ္သားေမြး တစ္ေသြးလွ 

/tə-ɵa mwe   tə-ɵwe hlá/ 

คลอดลกูหนึงคน หนึงเลือดสวย 

หมายถึง ผูห้ญิงเมือคลอดลูกแลว้ จะดูมีเลือด

ฝายสวยงามยงิขึน 

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အစိတ္ပုိင္း အရြယ္ေတာ္တစ္ဆိတ္ 
ဟုိင္း 
/hnə-hsɛ̀-cɔ̀ ʔə-sêiʔ pain   ʔə-ywɛ̀-dɔ̀ tə-hsêiʔ 

hain/ 

ยสิีบกว่าเป็นหนึงส่วนเสียว (အစိတ္ /ʔə-sêiʔ/ มี

ค่าประมาณ 1 ส่วนใน 4 ส่วน) แก่เกินวยัแต่งงาน 

หมายถึง ผูห้ญิงทีมีอาย ุ20 ขึนไปถึงประมาณ  

25 ปีแลว้ หากยงัไม่แต่งงานก็ถือว่าแก่เกินไป 

ตูท้องเคลือนที 

หมายถึง ผูห้ญิงทีแต่งเครืองประดบัจาํพวก 

ทองคาํมากเกินพอดี 

ผูห้ญิงยงิเรือ 

หมายถึง ผูห้ญิงทวัไป 

มา้ดีดกะโหลก 

หมายถึง มีกิริยากระโดกกระเดกลุกลนหรือไม่

เรียบร้อย (มกัใชแ้ก่ผูห้ญิง) 

แม่สือแม่ชกั ไม่ไดเ้จา้ตวัเอาววัพนัหลกั 

หมายถึง หญิงทีไปติดต่อระหว่างชายหญิงแต่ไม่

สาํเร็จ ในทีสุดก็ตกเป็นภรรยาของชายนนัแทน 

ใส่ตะกร้าลา้งนาํ 

หมายถึง ทาํใหห้มดราคี, ทาํใหห้มดมลทิน    

(ใชแ้ก่ผูห้ญิงทีมีราคีคาว) 

มารยาร้อยเล่มเกวียน 

หมายถึง มีจริต เล่ห์กลมากมาย 

เรือนสามนาํสี 

หมายถึง คติโบราณทีใชส้อนแม่บา้นแม่เรือน 

(เรือนสาม ไดแ้ก่ เรือนพกัอาศยั เรือนชะตา และ

เรือนผม ส่วนนาํสี ไดแ้ก่ นาํใช ้นาํอบ นาํเตา้ปูน 

และนาํใจ) 

สวยแต่รูป จูบไม่หอม 

หมายถึง มีรูปร่างงาม แต่ความประพฤติท่าที

วาจา และกิริยามารยาทไม่ดี 
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ตารางที 77 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงผูห้ญิงหรือใชเ้ฉพาะกบัผูห้ญิง (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

เสียแลว้ 

မိန္းမတုိ႔ဣေျႏၵ ေရႊေပးလုိ႔မရ 

/mein-má dó ʔèin-də-rè   shwè pe ló mə-yá/ 

ผูห้ญิงสาํรวม(กุลสตรี) ใหท้องไม่ได(้ไม่

สามารถตีมลูค่าได)้ 

หมายถึง ผูห้ญิงทีมีความเป็นกุลสตรียอ่มมีค่า

มากกว่าทรัพยส์มบติั 

မိန္းမဖ်က္ ျပည္ပ်က္ 

/mein-má phyɛ́ʔ   pyì pyɛ́ʔ/ 

ผูห้ญิงทาํลาย ประเทศชาติเสียหาย 

หมายถึง ความยวัยวนของผูห้ญิงทาํใหป้ระเทศ

เสียหายได,้ หากสามีไม่มีความสามารถ เมือ

ภรรยาเขา้ควบคุม อาจกระทบถึงกิจการงานได ้

မိန္းမ လွ မလွ အိပ္ရာထမွာ ၾကည့္ရ 

/mein-má   hlá   mə-hlá   ʔêiʔ-yà-thá hmà   cí yá/  

ผูห้ญิง สวย ไม่สวย ดูไดเ้มือตืนนอน 

หมายถึง ผูห้ญิงจะงามหรือไม่ ใหดู้ขณะทียงั

ไม่ไดเ้สริมเติมแต่งความงามบนใบหนา้ 

မိွဳသုံးႏွစ္ ၊ မွ်စ္သုံးလ 

/hmò ɵoŋ-hníʔ   hmyíʔ ɵoŋ-lá/ 

เห็ดสามปี หน่อไมส้ามเดือน 

หมายถึง หลงัจากคลอดลกู ผูห้ญิงตอ้งหลีกเลียง

การกินเห็ด 3 ปี และหลีกเลียงการกินหน่อไม ้

เป็นเวลา 3 เดือน 

ရည္းစားတစ္ေထာင္ ၊ လင္ေကာင္တစ္ေယာက္ 

/yi-za tə-thàun   lìn kàun tə-yâuʔ/        

คนรักหนึงพนั ผวัตนหนึงคน 

หวักระไดไม่แหง้, หวับนัไดไม่แหง้ 

หมายถึง มีแขกมาเยยีมเยอืนอยูเ่สมอ (มกัใช้

หมายถึงบา้นทีมีลกูสาวสวย หรือบา้นผูมี้อาํนาจ

วาสนา) 

ขายไม่ออก 

หมายถึง ไม่มีใครมาขอแต่งงาน 



360 

 

ตารางที 77 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงผูห้ญิงหรือใชเ้ฉพาะกบัผูห้ญิง (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ผูห้ญิงแมจ้ะมีคนรักเป็นหลายคน แต่

เมือตอ้งเลือกคู่ครองแลว้ ก็สามารถเลือกสามีได้

เพียงคนเดียวเท่านนั 

ေရႊမရိွတ့ဲဘုရား လူမရုိေသ 

/shwè mə-shí dɛ́ phə-ya   lù mə-yò-ɵè/  

พระพุทธรูป/เจดียที์ไม่ปิดทอง คนไม่นบัถือ 

หมายถึง ผูห้ญิงทีไม่มีสามี คนไม่เคารพ 

သမီးကညာ အခါမလင့္ေစနွင့္ 

/ɵə-mi kə-ñà   ʔə-khà mə-lîn sè hnîn/ 

หญิงสาวแรกรุ่น เวลาไม่ควรเลยไป 

หมายถึง เมือถึงวยัทีควรแต่งงาน ผูห้ญิงไม่ควร

เพิกเฉย 

ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္ေခါက္ ၊ လင္ကုန္ရံွဳးလွ်င္ 
တစ္သက္လုံးေမွာက္ 

/kòŋ shoŋ hlyìn   tə-khâuʔ   lìn kòŋ shoŋ hlyìn   

tə-ɵɛ́ʔ loŋ hmâuʔ/ 

หมายถึง การคา้ขายหากขาดทุนเพียงครังเดียวยงั 

สามารถหากาํไรกลบัมาได ้แต่การเลือกคู่ครอง 

หากเลือกผดิจะตอ้งทนทุกขไ์ปทงัชีวิต 

ကီးလွ်င္မီွ ၊ ငယ္လွ်င္ခ်ီ 

/ci hlyìn hmì   ŋɛ ̀ hlyìn chì/ 

ถา้โตพึงพา ถา้เด็กอุม้ชู 

หมายถึง หากแต่งงานกบัคนทีอายมุากกว่าตนก ็

จะเป็นทีพึงพาได ้แต่หากแต่งงานกบัคนทีมีอายุ

นอ้ยกว่าตนกจ็ะตอ้งคอยทะนุถนอมดูแล 
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จากการศึกษาสะทอ้นให้เห็นได้ว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ายกับผูห้ญิงที

ปรากฏในสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยเป็นความสมัพนัธแ์บบชายเป็นใหญ่ เพราะทงัสงัคมพม่าและ

สงัคมไทยยงัมองว่า ผูห้ญิงเป็นสมบติัของผูช้ายจึงมีฐานะเป็นผูต้ามและคอยสนับสนุนผูช้ายเท่านัน 

แมใ้นปัจจุบนัสงัคมโลกจะเปลียนไป ผูห้ญิงเขา้มามีบทบาทในดา้นต่างๆ มากขึน แต่แนวความคิด

เรืองชายเป็นใหญ่ก็ยงัคงฝังรากลึกอยู่ในสังคม โดยเฉพาะในสังคมพม่าทีมกักาํหนดบทบาทของ

ผูห้ญิงใหมี้หนา้ทีเป็นภรรยาทีดีของสามีและแม่ทีดีของลกู ตอ้งทาํงานทุกอยา่งภายในบา้น และตอ้ง

เคารพเชือฟังสามีอยา่งเคร่งครัด เมือพิจารณาสาํนวนทีกล่าวถึงบทบาทหน้าทีของผูช้ายหรือผูห้ญิง

เพียงอยา่งเดียวพบว่า สาํนวนพม่าสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนพม่ายกยอ่งผูช้ายทีมีความสามารถ และความ

วิริยะอุตสาหะ ทงันี สาเหตุทีสังคมพม่ากล่าวยกย่องผูช้ายมากอาจเป็นเพราะสังคมพม่ามีแนวคิด

เรืองการยกย่องวีรบุรุษผูเ้ป็นนักรบ ดงันันสาํนวนทีใช้กล่าวสั งสอนผูช้ายจึงมกัเป็นการปลูกฝัง

คุณสมบติับางประการทีคนในสังคมคาดหวงัให้ผูช้ายมีคุณสมบติันันๆ เช่น ความเพียรพยายาม 

ความกลา้หาญ ความเสียสละ ฯลฯ ขณะทีสํานวนไทยไม่พบแนวคิดเรืองการยกย่องผูช้ายเท่า

สาํนวนพม่าแต่กลบัพบว่า สาํนวนทีกล่าวถึงผูช้ายส่วนใหญ่จะมีความหมายในเชิงสั งสอนเกียวกบั

หนา้ทีทีพึงปฏิบติัและไม่ควรประพฤติปฏิบติั สิงทีพึงปฏิบติั เช่น การให้เกียรติผูห้ญิง การปฏิบติั

ตามธรรมเนียมเรืองการสู่ขอ ฯลฯ สิงทีไม่ควรปฏิบติั เช่น ไม่กระทาํสิงทียงัไม่สมควรแก่เวลา ไม่ใฝ่

สูงจนเกินตวั ฯลฯ ส่วนบทบาทหนา้ทีของผูห้ญิงทีปรากฏในสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า คน

ทงั 2 ชนชาติมีการกาํหนดบทบาทหนา้ที ของผูห้ญิงไวค้ลา้ยคลึงกนั คือ ผูห้ญิงตอ้งแต่งงานมีบุตร

จึงจะทาํหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์ ต้องทาํหน้าทีเป็นผูต้ามทีดีและมีกิริยามารยาทเรียบร้อยงดงาม 

ฉะนนัจึงอาจกล่าวไดว้่า สาํนวนทีกล่าวถึงผูห้ญิงมกัเป็นสาํนวนทีกาํหนดบทบาทหนา้ที รวมทงัการ

วางตวัและการประพฤติปฏิบติัใหเ้หมาะสมตามคตินิยมของคนในสงัคม  

 

5.2.2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว 

5.2.2.2.1 พ่อแม่ลูก 

สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัพืนฐานของสังคม เมือชายหญิงตกลงปลงใจ

จะสร้างครอบครัวดว้ยกนัแลว้ ยอ่มหมายถึงการแต่งงานและการทาํหน้าทีในการอบรมเลียงดูบุตร

ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมได้ จากการศึกษาสํานวนพม่าและสํานวนไทยพบว่า มีสํานวนที

กล่าวถึงความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดแนบแน่นระหว่างพ่อแม่ลูก สํานวนส่วนใหญ่กล่าวถึงบทบาท

หนา้ทีของพ่อแม่และลกูทีพึงปฏิบติัต่อกนั เนืองจากหน้าทีสาํคญัของพ่อแม่คือการอบรมเลียงดูลูก 

ใหค้วามรักความเมตตาและความเอาใจใส่ ดงันนัทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยจึงมีสาํนวนทีกล่าว

เกียวกบัการเลียงดูลกูเป็นจาํนวนมาก เพราะหากพ่อแม่คนใดบกพร่องในหน้าทีก็จะทาํให้ลูกเป็น
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ภาระของสงัคม สาํนวนพม่ากล่าวว่า အငယ္တည္းက ၊ မဆုံးမေသာ္ ၊ မိဘတစ္လည ္၊ ရန္သူမည္၏ /ʔə-

ŋɛ̀ thɛ ká   mə-hsoŋ-má ɵɔ̀   mí-bá tə-lɛ̀   yàn-ɵù mì ʔí/ ตงัแต่ยงัเล็ก ครันไม่สั งสอน พ่อแม่ย่อม

เป็นศตัรู หมายถึง หากพ่อแม่ไม่อบรมสงัสอนลูกตงัแต่ยงัเล็ก พ่อแม่นันย่อมไดชื้อว่าเป็นศตัรูของ

ลกู และ လူလိမၼာသား ယဥ္ပါး ၊ လူမိုက္သား ရမ္းကား /lù-lêin-mà-ɵa   yìn pa   lù-mâiʔ-ɵa   yan ka/ คน

ฉลาด ลกูสุภาพ คนโง่ ลกูเมาเอด็ตะโร หมายถึง คนทีฉลาดยอ่มสามารถสงัสอนเลียงดูลกูใหเ้ป็นคน

สุภาพเรียบร้อยได ้คนโง่ไม่สามารถสั งสอนลูกได ้ขณะทีสาํนวนไทยกล่าวว่า “รักววัให้ผกู รักลูก

ใหตี้” หมายถึง จะเลียงดูลกูใหดี้ตอ้งดูแลใกลชิ้ด ไม่ปล่อยปละละเลยดงันันพ่อแม่จึงเปรียบเสมือน

ครูคนแรกของลกู ดงัทีสาํนวนพม่ากล่าวว่า လက္ဦးဆရာ မည္ထုိက္စြာ ၊ ပုဗၺာစရိယ မိႏွင့္ဖ /lɛ́ʔ-ʔu hsə-

yà   mì thâiʔ-swà   pôuʔ-bà sə-yí-yá   mí hnîn phá/ ครูคนแรก อย่างเหมาะสม บุพจริยา แม่และพ่อ 

หมายถึง แม่และพ่อเป็นครูคนแรกของลกู  

นอกจากนี สาํนวนพม่ายงัเน้นให้เห็นความรักความผกูพนัทีพ่อแม่มีต่อลูก 

ดงัเห็นไดจ้ากสาํนวนทีกล่าวเปรียบถึงลูกว่าเปรียบเสมือนเลือดในอก ทาํให้มีสายใยทีไม่สามารถ

ตดัทิงได ้คือ สาํนวน ရင္ေသြးဟူက ခ်စ္မ၀ /yìn-ɵwe hù ká   chíʔ-mə-wá/ อนัว่าเลือดในอก รักไม่อิม 

และสาํนวน ေတာင္းဆိုးပလံုးဆိုးသာ ပစ္ရိုးရွိသည္ ၊ သားဆိုးသမီးဆိုး ပစ္ရိုးထံုးစံမရွိ /taun hso pə-loŋ 

hso ɵà   pyíʔ-yo shí ɵì   ɵa hso ɵə-mi hso   pyíʔ-yo thoŋ-sàn mə-shí/ กระบุงร้ายกระเชอร้ายเท่านัน

ทีทิงได ้ลกูชายร้ายลกูสาวร้าย ไม่มีขนบทีจะตอ้งทิง แต่หากลกูมีความประพฤติไม่ดีก็ตอ้งส่งไปอยู่

วดั ดงัสาํนวน မေကာင္း ေက်ာင္းပို႔ /mə-kaun  caun pó/ ไม่ดี ส่งไปวดั หมายถึง ขา้วของเครืองใชใ้น

บา้นทีไม่ดี นาํไปบริจาคถวายวดั, ลกูทีมีความประพฤติไม่ดี หากอยากให้ว่านอนสอนง่ายให้ส่งไป

อยูที่วดั ขณะทีสาํนวนไทยกล่าวว่าลกูเปรียบเสมือน “เลือดในอก” เช่นเดียวกนั เพราะพ่อแม่เลียงดู

มาตงัแต่ยงัเป็นทารก หรือ “เลียงมาตงัแต่ตีนเท่าฝาหอย” แต่หากลูกมีความประพฤติไม่ดีก็สามารถ

ตดัขาดความสมัพนัธก์นัได ้ดงัสาํนวน “เลือดกอ้นเดียวตดัทิงได”้ และสาํนวน “ตดัหางปล่อยวดั” 

นอกจากนีสาํนวนพม่ายงัสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมการมีลูกชาย เพราะลูกชาย

สามารถทดแทนบุญคุณโดยการบวชทดแทนคุณพ่อแม่ได ้สาํนวนพม่ากล่าวว่า သားေကာင္းတစ္ 

ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့ /ɵa kaun tə-yâuʔ   câuʔ kaun tə-sé/ ลูกชายดีหนึงคน อญัมณีดีหนึง

เมด็ และ သားဆုိး အေမတေပေပ /ɵa hso  ʔə-mè tə-pè-pè/ ลกูชายเกเร แม่เดือดร้อนใจ ส่วนลูกสาว

นนัชาวพม่าเปรียบการเลียงดูว่าลาํบากยากเข็ญเหมือนการเลียงดูววัถึง 1,000 ตวั ดงัสาํนวน သမီး 

တစ္ေကာင ္ႏြားတစ္ေထာင္ /ɵə-mi tə-kàun   nwa tə-thàun/ ลูกสาวหนึงตวัคน ววัหนึงพนั หมายถึง 

สาวโสดหนึงคนดูแลยากเสมือนการดูแลฝงูววัเป็นพนัตวั การมีลกูสาวจึงเป็นภาระหนัก สอดคลอ้ง

กบัคาํกล่าวของวิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 252) ทีกล่าวว่า “พม่านิยมลูกชาย 
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เพราะสามารถบวชทดแทนคุณได ้ใครไดล้กูชายเป็นคนหวัปีก็จะคุยไดว้่าเป็น ‘ตาฉิง’ (သားရွင္ /ɵa-

shìn) แปลว่า ‘เจ้าของบุตรชาย’ ส่วนลูกหญิงนันดูจะเห็นค่าต่างจากชาย ลูกสาวจึงถือเป็นความ

กงัวลปนความหวงั”  

จากคาํกล่าวในขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ชาวพม่ามีค่านิยมให้ลูกชายบวชเพือ

ไดบ้าํรุงพระพุทธศาสนาสืบไปเช่นเดียวกบัชาวไทยทีนิยมบวชลกูชายใหอ้ยูใ่ตร่้มกาสาวพสัตร์ การ

บวชลูกชายจึงถือเป็นหน้าทีอย่างหนึงของพ่อแม่ ทาํให้พ่อแม่ไดท้าํหน้าทีของตนอย่างสมบูรณ์ 

ขณะเดียวกนัก็เป็นหนา้ทีของลกูทีจะไดท้ดแทนคุณของพ่อแม่ เพราะเชือว่าการบวชจะทาํให้พ่อแม่

ไดอ้านิสงส์แห่งบุญมาก ชาวไทยจึงมีสาํนวนทีเกียวกบัการบวชว่า “เห็นชายผา้เหลือง” หมายถึง มี

โอกาสไดจ้ดัการบวชลกูหลาน นอกจากนี ชาวพม่ายงัเชืออีกดว้ยว่าหากลกูคนแรกเกิดวนัเสาร์จะนาํ

แต่เรืองเดือดเนือร้อนใจมาใหพ่้อแม่ ดงัปรากฏในสาํนวน သားဦးစေန မီးလိုေမႊ /ɵa-ʔu sə-nè   mi lò 

hmwè/ ลกูคนแรก(ทีเกิด)วนัเสาร์ รบกวน(ร้อน)ดงัไฟ  

อนึง นอกจากหน้าทีของพ่อแม่ทีตอ้งปฏิบติัต่อลูกแลว้ ลูกก็มีหน้าทีทีตอ้ง

ปฏิบติัต่อพ่อแม่เช่นเดียวกนั กล่าวคือ ลกูตอ้งเชือฟังคาํสงัสอน ตอ้งใหค้วามเคารพ และตอ้งกตญั ู

รู้คุณ เลียงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าหรือในยามทีพ่อแม่เจ็บป่วย สาํนวนพม่ากล่าวว่า ေကၽြးတံု႔ေကၽြးလွည့္ ၊ 

ေမြးတံု႔ေမြးလွည့္ /cwe-dôŋ-cwe-hlɛ́   mwe-dôŋ-mwe-hlɛ́/ เลียงดูตอบเลียงดูกลบั ชุบเลียงตอบชุบ

เลียงกลบั หมายถึง พ่อแม่เลียงดูอุม้ชูลูกอย่างไร เมือท่านแก่ตวัลง บรรดาลูกหลานก็ต้องดูแล

ปรนนิบติัท่านเพือตอบแทนบุญคุณ นอกจากนีสาํนวนพม่ายงักล่าวเปรียบว่าบุญคุณของพ่อแม่นัน

ยงิใหญ่ดงัเขาพระสุเมรุ และแมแ้ต่พระพุทธเจา้ผูเ้ป็นพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาก็ยงัไม่

อาจทดแทนคุณของพระมารดาไดห้มดสิน ดงัสาํนวนทีว่า မိဘေက်းဇူး ျမင္းမိုရ္ဦး /mí-bá ce-zu   

myin-mò ʔu/ บุญคุณของพ่อแม่ สูงเท่ายอดเขาพระสุเมรุ และ ျမတ္စြာဘုရားေသာ္မွ ႏို ႔တစ္လံုးဖိုးသာ 

ေက် /myáʔ-swà-phə-ya ɵɔ̀ hmá   nó tə-loŋ pho ɵà cè/ แมแ้ต่พระพุทธเจา้ นมเพียงหนึงขา้งก็มีค่าไม่

จบสิน ดงันนัในสงัคมพม่าจึงใหค้วามสาํคญักบัพ่อแม่มากกว่าสิงอืนใด แมแ้ต่สามีหรือภรรยาก็ไม่มี

ความสาํคญัเทียบเท่าพ่อแม่ได ้ดงัสาํนวนทีว่า မယားေသက အစားရ၏ ၊ မိဘေသျငား အစားမရ /mə-

ya ɵè ká  ʔə-sa yá ʔí  mí-bá ɵè ña  ʔə-sa mə-yá/ เมียตายไดสิ้งทดแทน พ่อแม่ตายไม่ไดสิ้งทดแทน 

หมายถึง หากเมียตายไป สามารถแต่งงานใหม่ได ้แต่หากว่าพ่อแม่ตายไป ไม่มีสิงใดมาทดแทนท่าน

ได ้ส่วนสาํนวนไทยกล่าวถึงบุญคุณของพ่อแม่ว่า ท่านไดเ้ลียงดูเรามาเป็นอยา่งดี ใหข้า้วป้อนนาํ ลูก

จึงตอ้งรู้จกับุญคุณของ “ขา้วแดงแกงร้อน” ทีพ่อแม่เหนือยยากหามาบาํรุงเลียงเราได ้หากลกูคนใดมี

ความประพฤติไม่ดีหรือไม่รู้จกัตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือผูมี้พระคุณ มกัจะถูกตาํหนิว่า “กิน

บนเรือน ขีบนหลงัคา” หมายถึง เนรคุณ  
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ตารางที 78 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ลกู 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အငယ္တည္းက ၊ မဆုံးမေသာ္ ၊ မိဘတစ္လည ္၊ 
ရန္သူမည္၏ 

/ʔə-ŋɛ ̀ thɛ ká   mə-hsoŋ-má ɵɔ̀   mí-bá tə-lɛ̀   

yàn-ɵù mì ʔí/ 

ตงัแต่ยงัเลก็ ครันไม่สงัสอน พ่อแม่ยอ่มเป็นศตัรู 

หมายถึง หากพ่อแม่ไม่อบรมสงัสอนลกูตงัแต่ยงั

เลก็ พ่อแม่นนัยอ่มไดชื้อว่าเป็นศตัรูของลกู 

လူလိမၼာသား ယဥ္ပါး ၊ လူမိုက္သား ရမ္းကား 
/lù-lêin-mà-ɵa   yìn pa   lù-mâiʔ-ɵa   yan ka/ 

คนฉลาด ลกูสุภาพ คนโง่ ลกูเมาเอด็ตะโร 

หมายถึง คนทีฉลาดยอ่มสามารถสงัสอนเลียงดู

ลกูใหเ้ป็นคนสุภาพเรียบร้อยได ้คนโง่ไม่

สามารถสงัสอนลกูได ้ 

လက္ဦးဆရာ မည္ထုိက္စြာ ၊ ပုဗၺာစရိယ မိႏွင့္ဖ 

/lɛ ́ʔ-ʔu hsə-yà   mì thâiʔ-swà   pôuʔ-bà sə-yí-yá   

mí hnîn phá/ 

ครูคนแรก อยา่งเหมาะสม บุพจริยา แม่และพ่อ 

หมายถึง แม่และพ่อเป็นครูคนแรกของลกู 

ရင္ေသြးဟူက ခ်စ္မ၀ 

/yìn-ɵwe hù ká   chíʔ-mə-wá/ 

อนัว่าเลือดในอก รักไม่อิม  

หมายถึง ลกู, พ่อแม่ยอ่มรักลกูไม่จบสิน 

ေတာင္းဆုိးပလုံးဆုိးသာ ပစ္ရုိးရွိသည ္၊ 
သားဆုိးသမီးဆုိး ပစ္ရိုးထုံးစံမရိွ 
/taun hso pə-loŋ hso ɵà   pyíʔ-yo shí ɵì   ɵa hso 

ɵə-mi hso   pyíʔ-yo thoŋ-sàn mə-shí/ 

กระบุงร้ายกระเชอร้ายเท่านนัทีทิงได ้ 

รักววัใหผ้กู รักลกูใหตี้ 

หมายถึง จะเลียงดูลกูใหดี้ตอ้งดูแลใกลชิ้ด ไม่

ปล่อยปละละเลย 

เลือดในอก 

หมายถึง ลกู 

เลียงมาตงัแต่ตีนเท่าฝาหอย 

หมายถึง เลียงดูมาตงัแต่ยงัเป็นทารก 

เลือดกอ้นเดียวตดัทิงได ้

หมายถึง ลกูคนเดียวตดัทิงได ้ในเมือมีความ

ประพฤติไม่เป็นทีพอใจพ่อแม่ 

ตดัหางปล่อยวดั 

หมายถึง ตดัขาดไม่เกียวขอ้ง ไม่เอาเป็นธุระอีก

ต่อไป 

ลกูไมห้ล่นไม่ไกลตน้ 

หมายถึง ลกูยอ่มไม่ต่างจากพ่อแม่นกั 

สอนลกูใหเ้ป็นโจร 

หมายถึง ไม่ว่ากล่าวอบรมสงัสอนลกูใหเ้ป็นคน

ดี เมือลกูไปลกัขโมยของใครมาไดก้ลบัชมเชย

ว่าเก่ง ในทีสุดลกูกก็ลายเป็นโจร 

เห็นชายผา้เหลือง 

หมายถึง มีโอกาสไดจ้ดัการบวชลกูหลาน  

เป็นตน้ ในพระพุทธศาสนา ถือว่าไดบุ้ญมาก 

ขา้วแดงแกงร้อน 

หมายถึง บุญคุณ 
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ตารางที 78 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ลกู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ลกูชายร้ายลกูสาวร้าย ไม่มีขนบทีจะตอ้งทิง 

หมายถึง สิงของเก่าทิงได ้แต่ลกูทิงไม่ได ้

ကုိယ့္ဥမွ ဥထင္ 

/kó-ʔú hmá   ʔú thin/  

คิดถึงแต่ไข่ของตน 

หมายถึง พ่อแม่มกัจะคิดถึงแต่ลกูของตน 

မေကာင္း ေက်ာင္းပို႔ 

/mə-kaun   caun pó/ 

ไม่ดี ส่งไปวดั 

หมายถึง ขา้วของเครืองใชใ้นบา้นทีไม่ดี นาํไป

บริจาคถวายวดั, ลกูทีมีความประพฤติไม่ดี หาก

อยากใหว้่านอนสอนง่ายใหส่้งไปอยูที่วดั 

သား၏ရုပ္ရည္ ၊ သီတာမည္သား ၊ ေရၾကည္ခ်မ္းျမ ၊ 
တစ္ေပါက္က်က ၊ မိဘတုိ႔၀မ္း ၊ ျငိမ္းစတမ္း 

/ɵa ʔí yôuʔ-yè   ɵí-dà mì-ɵa   yè-cì chan-myá 

tə-pâuʔ cá ká   mí-bá dó wan   ñein sə-dan/ 

หนา้ตาของลกู ชุ่มเยน็แจ่มใส นาํใสเยน็ หนึง

หยดหยาด พ่อแม่ต่างชืนใจ สงบสนัติ 

หมายถึง จิตใจของพ่อแม่ทุกคนเมือไดเ้ห็นหนา้ 

ลกู ยอ่มสุขสดชืนเหมือนไดส้มัผสันาํใสสะอาด

หยาดหยดลงมาใหค้ลายเหนือยลา้ 

ေျမးကားအဖ်ား ၊ သားကားအရင္း 

/mye ka ʔə-phya   ɵa ka ʔə-yin/   

หลานเป็นปลาย ลกูเป็นลาํตน้ 

หมายถึง ลกูยอ่มมีสายเลือดทีใกลชิ้ดกว่าหลาน 

กินบนเรือน ขีบนหลงัคา 

หมายถึง เนรคุณ  
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ตารางที 78 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ลกู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အမိယုတ္ ႏွဳတ္ၾကမ္း ၊ အဖယုတ္ လက္ၾကမ္း 

/ʔə-mí yôuʔ   hnôuʔ-can   ʔə-phá yôuʔ   lɛ́ʔ-can/  

แม่ทราม ปากหยาบ พ่อทราม มือหยาบ 

หมายถึง ลกูยอ่มไม่ต่างจากพ่อแม่นกั  

ႏြားရွိသသူ ႏြာေၾကာင့္ပ ူ၊ သားရွိသသူ သားေၾကာင့္ပူ 

/nwa shí ɵə ɵù   nwa câun bù   ɵa shí ɵə ɵù   ɵa 

câun bù/ 

ผูที้มีววั ยอ่มเดือดร้อนเพราะววั ผูที้มีลกู ยอ่ม 

เดือดร้อนเพราะลกู 

หมายถึง ถา้เลียงสตัว ์สตัวย์อ่มนาํความเดือดร้อน

มาให ้ถา้มีลกู ลกูยอ่มนาํความเดือดร้อนมาให ้

(ใชพ้ดูแสดงความเห็นใจ) 

သားဦး အရူး 

/ɵa-ʔu   ʔə-yu/ 

ลกูคนแรก คนบา้ 

หมายถึง พ่อแม่ยอ่มรักลกูคนแรกเหมือนคนบา้, 

ลกูคนแรกบา้ๆ บอๆ  

တစ္မိေပါက္ တစ္ေယာက္ထြန္း 

/tə-mí pâuʔ   tə-yâuʔ thun/ 

คลอดจากแม่คนหนึง โดดเด่นหนึงคน 

หมายถึง ในบรรดาลกูทีคลอดจากแม่คนหนึงนนั  

ยอ่มมีลกูหนึงคนทีปรากฏโดดเด่นออกมา  

(ทงัในทางทีดีและไม่ดี) 

သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္း 

/ɵa ɵə-mi mə-kaun   mí-bá gaun/ 

ลกูไม่ดี หวัพ่อแม่ 

หมายถึง ทาํใหผู้อื้นเดือดร้อน 
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ตารางที 78 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ลกู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့ 

/ɵa kaun tə-yâuʔ   câuʔ kaun tə-sé/ 

ลกูชายดีหนึงคน อญัมณีดีหนึงเมด็ 

หมายถึง หากมีลกูชายดีเพียงหนึงคนก็

เปรียบเสมือนมีอญัมณีทีมีค่าสูงหนึงเมด็ 

သားဆုိး အေမတေပေပ 

/ɵa hso   ʔə-mè tə-pè-pè/ 

ลกูชายเกเร แม่เดือดร้อนใจ 

หมายถึง ถา้ลกูชายเกเร แม่ยอ่มเดือดร้อนใจ 

သမီးတစ္ေကာင္ ႏြားတစ္ေထာင္ 

/ɵə-mi tə-kàun   nwa tə-thàun/ 

ลกูสาวหนึงตวัคน ววัหนึงพนั 

หมายถึง สาวโสดหนึงคนดูแลยากเสมือนการ

ดูแลฝงูววัเป็นพนัตวั การมีลกูสาวจึงเป็นภาระ

หนกั 

သားဦးစေန မီးလုိေမႊ 

/ɵa-ʔu sə-nè   mi lò hmwè/ 

ลกูคนแรก(ทีเกิด)วนัเสาร์ รบกวน(ร้อน)ดงัไฟ 

หมายถึง ลกูคนแรกหากเกิดวนัเสาร์จะนาํแต่ 

เรืองเดือดเนือร้อนใจมาใหพ่้อแม่ 

ေကၽြးတုံ႔ေကၽြးလွည္ ့၊ ေမြးတုံ႔ေမြးလွည့္ 

/cwe-dôŋ-cwe-hlɛ́   mwe-dôŋ-mwe-hlɛ́/ 

เลียงดูตอบเลียงดูกลบั ชุบเลียงตอบชุบเลียงกลบั 

หมายถึง พ่อแม่เลียงดูอุม้ชูลกูอยา่งไร เมือท่าน

แก่ตวัลง บรรดาลกูหลานกต็อ้งดูแลปรนนิบติั

ท่านเพือตอบแทนบุญคุณ 
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ตารางที 78 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ลกู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

မိဘေက်းဇူး ျမင္းမိုရ္ဦး 

/mí-bá ce-zu   myin-mò ʔu/ 

บุญคุณของพ่อแม่ สูงเท่ายอดเขาพระสุเมรุ 

หมายถึง บุญคุณของพ่อแม่หาทีเปรียบไม่ได ้

ျမတ္စြာဘုရားေသာ္မွ ႏို႔တစ္လုံးဖိုးသာေက် 

/myáʔ-swà-phə-ya ɵɔ ̀hmá   nó tə-loŋ pho ɵà cè/ 

แมแ้ต่พระพุทธเจา้ นมเพียงหนึงขา้งก็มีค่า 

ไม่จบสิน 

หมายถึง พระคุณของแม่ยงิใหญ่ 

မယားေသက အစားရ၏ ၊ မိဘေသျငား အစားမရ 

/mə-ya ɵè ká   ʔə-sa yá ʔí   mí-bá ɵè ña   ʔə-sa 

mə-yá/ 

เมียตายไดสิ้งทดแทน พ่อแม่ตายไม่ไดสิ้งทดแทน 

หมายถึง หากเมียตายไป สามารถแต่งงานใหม่

ได ้แต่หากว่าพ่อแม่ตายไป ไม่มีสิงใดมาทดแทน

ท่านได ้

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์

ระหว่างพ่อแม่ลกูเป็นความสมัพนัธข์นัพืนฐานของมนุษย ์สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้

เห็นว่าบรรพบุรุษของคนทงั 2 ชนชาติพยายามสร้างสาํนวนเพือใชก้าํหนดบทบาทหน้าทีของพ่อแม่

และลกูใหป้ระพฤติปฏิบติัตามหรือหลีกเลียงไม่ใหก้ระทาํพฤติกรรมบางอย่าง อีกทงับางสาํนวนยงั

แสดงใหเ้ห็นผลเสียของการไม่ปฏิบติัตามคาํสงัสอนของคนรุ่นก่อน จากการศึกษาสาํนวนสะทอ้น

ใหเ้ห็นหนา้ทีของพ่อแม่ทีควรปฏิบติัต่อลกู คือ พ่อแม่ตอ้งอบรมเลียงดูลกูใหล้กูเติบโตเป็นคนดีของ

สังคมและสามารถใชชี้วิตอยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข เพราะหากพ่อแม่บกพร่องต่อหน้าที

ของตนเองย่อมส่งผลกระทบต่อลูกและสังคมในอนาคต ส่วนลูกก็มีหน้าทีทีตอ้งปฏิบติั คือ ตอ้ง

ตงัใจศึกษาเล่าเรียน เชือฟังคาํสงัสอนของพ่อแม่ ให้ความเคารพพ่อแม่อย่างสมาํเสมอ ไม่ทาํให้พ่อ

แม่เดือดร้อน และตอ้งมีความกตญั ูรู้คุณ โดยเฉพาะความกตญั ูรู้คุณนีเป็นคุณธรรมอนัประเสริฐ

ทีลกูตอ้งปฏิบติัต่อพ่อแม่ ผูใ้ดไม่มีคุณธรรมในขอ้นีมกัถกูตาํหนิและไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนใน
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สงัคม อนึง เนืองจากสงัคมพม่าและสงัคมไทยเป็นสงัคมพระพุทธศาสนาเหมือนกนั สาํนวนของคน

ทงั 2 ชนชาติจึงสามารถสะทอ้นความเชือเรืองการบวชว่าเป็นการตอบแทนคุณของพ่อแม่วิธีหนึง 

เพราะพ่อแม่จะไดอ้านิสงส์จากการบวชลกูชายมาก อีกทงัยงัเป็นการช่วยธาํรงรักษาพระพุทธศาสนา

ใหอ้ยูคู่่สงัคมสืบไปดว้ย  

 

5.2.2.2.2 สามภีรรยา 

สาํนวนพม่าและสํานวนไทยได้กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสามีและ

ภรรยาไวอ้ยา่งน่าสนใจ เนืองดว้ยสามีและภรรยาตอ้งปรนนิบติัดูแลซึงกนัและกนั อีกทงัยงัตอ้งทาํ

หน้าทีของสามีและภรรยาทีดีให้สมบูรณ์ครบถว้น การเลือกชายหนุ่มหรือหญิงสาวมาใช้ชีวิตคู่

ร่วมกนัจึงเป็นสิงทีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิโดยเฉพาะผูห้ญิง เพราะหากเลือกสามีผิดพลาดแลว้จะ

แกไ้ขไดย้าก ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีสาํนวนทีกล่าวตรงกนัว่า ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္ေခါက္ ၊ လင ္

ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္သက္လံုးေမွာက္ /kòŋ shoŋ hlyìn   tə-khâuʔ   lìn kòŋ shoŋ hlyìn   tə-ɵɛ́ʔ loŋ hmâuʔ/ 

ถา้คา้ขายขาดทุน ครังเดียว ถา้ผวั(เลือกผดิ)ขาดทุน(พลาดพลงั)ทงัชีวิต และสาํนวนไทยว่า ปลกูเรือน

ผดิคิดจนเรือนทลาย เลือกผวัผิดคิดจนตวัตาย นอกจากนีชาวพม่ายงัมีสาํนวนทีใชเ้พือเตือนสติใน

การเลือกคู่ครอง คือ สาํนวน အိမ္ေထာင္မွဳ ဘုရားတည ္၊ ေဆးမင္ရည္စုတ္ထိုး /ʔèin-dàun-hmú phə-ya 

tɛ   hse-hmin-yè sôuʔ-tho/ การแต่งงาน การสร้างเจดีย ์การสกัลายสกั หมายถึง ก่อนลงมือทาํควรใช้

สติพิจารณาให้ดี เพราะบางสิงเมือทาํผิดพลาดไปแลว้ แกไ้ขไดย้าก (ชาวพม่าถือว่า 3 สิง คือ การ

แต่งงาน การสร้างเจดีย ์การสกัลายสกั เป็นสิงทีสาํคญั หากพลาดพลงัไป ไม่อาจแกไ้ขไดจึ้งควรชงั

ใจใหดี้ก่อนลงมือทาํ) แสดงใหเ้ห็นว่าชาวพม่าและชาวไทยให้ความสาํคญักบัการเลือกคู่ครองเป็น

อยา่งมาก 

การเลือกคู่ครองสาํหรับผูห้ญิงพม่าถือว่าเป็นสิงสาํคญัเป็นอย่างมาก เพราะ

ชีวิตของผูห้ญิงจะขึนอยู่กับสามี เมือแต่งงานมีครอบครัว ผูห้ญิงจะตอ้งฝากทังชีวิตไวก้ับผูช้าย 

สาเหตุทีเป็นเช่นนีเพราะสงัคมพม่ายงัถือคติเรืองชายเป็นใหญ่อยูม่าก ฉะนนัจึงปรากฏสาํนวนพม่าที

กล่าวถึงบทบาทหนา้ทีของภรรยาทีตอ้งปฏิบติัต่อสามีเป็นจาํนวนมาก อีกทงัยงัมีสาํนวนทีแสดงให้

เห็นว่า สามีชาวพม่ามีสิทธิในตวัภรรยาทุกประการ เช่น สาํนวน မယားေနစ ေၾကာင္ေသမွ /mə-ya nè 

sá   càun ɵè hmá/ เริมอยูก่บัเมีย แมวตาย หมายถึง สามีทีตอ้งการแสดงอาํนาจให้ภรรยาหวาดกลวั 

และสาํนวน မယားႏွင့္ႏြား မသနားရ /mə-ya hnîn nwa   mə-ɵə-na yá/ เมียและววั ไม่ควรสงสาร 

หมายถึง หากสงสารเมียและววัจะทาํให้ควบคุมยาก สาํนวนพม่าเน้นยาํว่า ภรรยาตอ้งนับถือสามี

เสมือนเป็นพระในบา้น หรือทีชาวพม่าเรียกว่า အိမ္ဦးနတ္ /ʔèin-ʔu-náʔ/ “เทพประจาํบา้น” (หมายถึง

บิดาหรือสามี) ดงัปรากฏในสาํนวนพม่าทีว่า သားကိုသခင္ ၊ လင္ကိုဘုရား /ɵa kò ɵə-khìn   lìn kò 
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phə-ya/ ลกูชายคือเจา้นาย ผวัคือพระ หมายถึง สาํหรับผูห้ญิงชาวพม่า ลูกชายเปรียบเสมือนเจา้นาย

ทีต้องให้ความสาํคญัอยู่เสมอ ส่วนสามีก็เปรียบเสมือนพระในบ้านทีต้องให้ความเคารพนับถือ 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของศิรพชัร์ ฌาณเชาวว์รรธ ์และมิง ตนัดา เตง (2557: 30) ทีกล่าวว่า “สาํนวน

ภาษิตพม่ามกัสะทอ้นให้เห็นถึงสังคมทีผูช้ายเป็นใหญ่ มีบทบาทหน้าทีสาํคญั มีคุณค่าและมีสิทธิ

ดา้นต่างๆ ในสังคมมากกว่าผูห้ญิง นอกจากนี สาํนวนภาษิตพม่ายงัแสดงอย่างชดัเจนว่า สตรีมี

ขอ้กาํหนดและกฎเกณฑใ์นการวางตวัใหเ้หมาะสมตามคตินิยมของสงัคมมากกว่าบุรุษ” 

ส่วนสํานวนไทยทีมีความหมายเกียวกับสามีภรรยาส่วนใหญ่จะเป็นการ

กล่าวถึงการร่วมมือร่วมใจกนัทาํมาหากิน การปรองดอง ไม่ขดัคอกนัในเรืองทีตอ้งปรึกษาหารือกนั 

ดงัสาํนวน ร่วมหอลงโรง ชายหาบหญิงคอน ผวัหาบเมียคอน และสาํนวนว่าอะไรว่าตามกนั อีกทงั

ยงัมีสาํนวนทีกล่าวเปรียบถึงระยะแรกเริมในการอยูกิ่นเป็นสามีภรรยากนัว่าเป็นช่วง “ขา้วใหม่ปลา

มนั” หมายถึง ช่วงเวลาทีสามีภรรยาเพิงแต่งงานกนัใหม่ๆ สาํนวนพม่ามีสาํนวนทีมีความหมายใกล้

กบัสาํนวน “ขา้วใหม่ปลามนั” ความว่า  ကားကေလေသြး ေ၀းတယ္ထင္ /ca ká lè ɵwe  we dɛ̀ thin/ 

ระหว่างช่องลม คิดว่าไกล (ใชก้บัคู่รักหรือคู่สามีภรรยาทีเพิงแต่งงานกนัใหม่ๆ) และนอกจากนีทงั

สาํนวนไทยและสาํนวนพม่ายงัมีสาํนวนทีใชก้ล่าวตาํหนิคู่สามีภรรยาทีอยู่กินกนัไม่นานก็มีปัญหา

ทะเลาเบาะแวง้หรือหยา่ร้างกนัว่า “กน้หมอ้ไม่ทนัดาํ” หมายถึง อยู่กินกนัฉันสามีภรรยาไม่นานก็

ทะเลาะวิวาทหรือหย่าร้างกนั และสาํนวน စလယ္၀င္ ဖင္မမည္းခင္က ကြဲ /sə-lɛ̀-wìn   phìn mə-mɛ 

khìn-ká   kwɛ/ ซะแหล่หวิน (ชือหมอ้ชนิดหนึงของพม่า) กน้ยงัไม่ทนัดาํก็แตก หมายถึง ควรคิดให้

รอบคอบก่อนสร้างครอบครัว อยา่งไรก็ตาม ชาวไทยก็ยงัยดึคตินิยมแบบชาวพม่า คือ ให้ผูช้ายเป็น

ผูน้าํหรือเป็นชา้งเทา้หนา้ ส่วนผูห้ญิงเป็นผูต้ามหรือชา้งเทา้หลงัอยูน่นัเอง 

ตารางที 79 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภรรยา 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ကုန္ရွံဳးလွ်င္ တစ္ေခါက္ ၊ လင္ကုန္ရံွဳးလွ်င္ 
တစ္သက္လုံးေမွာက္ 

/kòŋ shoŋ hlyìn   tə-khâuʔ   lìn kòŋ shoŋ hlyìn   

tə-ɵɛ́ʔ loŋ hmâuʔ/ 

ถา้คา้ขายขาดทุน ครังเดียว ถา้ผวั(เลือกผดิ)

ขาดทุน(พลาดพลงั)ทงัชีวิต 

หมายถึง การคา้ขายหากขาดทุนเพียงครังเดียวยงั

สามารถหากาํไรกลบัมาได ้แต่การเลือกคูค่รอง  

ปลกูเรือนผดิคิดจนเรือนทลาย เลือกผวัผดิคิดจน

ตวัตาย 

หมายถึง จะทาํอะไรในสิงทีเป็นหลกัเป็นฐาน

จะตอ้งคิดตอ้งทาํใหดี้ เพราะหากผดิพลาดแลว้

จะมีทุกขม์าก 

กน้หมอ้ไม่ทนัดาํ 

หมายถึง อยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยาไม่นานก ็
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ตารางที 79 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภรรยา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หากเลือกผดิจะตอ้งทนทุกขไ์ปทงัชีวิต 

အိမ္ေထာင္မွဳ ဘုရားတည္ ၊ ေဆးမင္ရည္စုတ္ထုိး 

/ʔèin-dàun-hmú phə-ya tɛ   hse-hmin-yè  

sôuʔ-tho/ 

การแต่งงาน การสร้างเจดีย ์การสกัลายสกั 

หมายถึง ก่อนลงมือทาํควรใชส้ติพิจารณาใหดี้ 

เพราะบางสิงเมือทาํผดิพลาดไปแลว้ แกไ้ขไดย้าก 

ဘူးေကာင္းလွ်င ္စင္ခ ံ၊ လင္ေကာင္းမ ွစံရ 

/bu kaun hlyìn   sìn khàn   lìn kaun hmá   sàn yá/ 

ถา้นาํเตา้ดี หา้งร้านรองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 

หมายถึง หากนาํเตา้ดีสร้างหา้งร้านรองรับ หาก

ไดผ้วัดี เมียยอ่มไดเ้สวยสุข 

ေဆြေကာင္းလွ်င ္တစ္စလယ္ ၊ မ်ိဳးၾကြယ္လွ်င္ တစ ္
စေလာင္း ၊ ဘူးေကာင္းမ ွစင္ခ ံ၊ လင္ေကာင္းမ ွစံရ 

/hswè kaun hlyìn   tə-sə-lɛ̀   myo cwɛ̀ hlyìn   

tə-sə-laun   bu kaun hmá   sìn khàn   lìn kaun 

hmá   sàn yá/ 

ถา้เพือนดี หนึงสะแหล่ ถา้ญาติรวย หนึงสะลาว 

ถา้นาํเตา้ดี หา้งร้านรองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 

หมายถึง ถา้มีญาติมิตรดีอยา่งนอ้ยความเป็นอยูก่็

ไม่ขดัสน ถา้ไดผ้วัดี ตนก็ไดเ้สวยสุข 

အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ ွလင္ေကာင္းရ 

/ʔèin ni chin kaun hmá   lìn kaun yá/ 

บา้นใกลก้นัจะดี ไดผ้วัดี 

หมายถึง ใหห้าสามีทีอยูใ่กลต้วั เพราะเราจะเห็น

พฤติกรรมและลกัษณะนิสยัของคนนนัโดย

ตลอดว่าดีหรือไม่ดี 

ทะเลาะวิวาทหรือหยา่ร้างกนั 

ขา้วใหม่ปลามนั 

หมายถึง อะไรทีเป็นของใหม่ก็ถือว่าดี, นิยม

เรียกช่วงเวลาทีสามีภรรยาเพิงแต่งงานกนัใหม่ๆ 

ว่า ระยะขา้วใหม่ปลามนั 

ชายหาบหญิงคอน, ผวัหาบเมียคอน 

หมายถึง ช่วยกนัทาํมาหากินทงัผวัทงัเมีย 

ร่วมหอลงโรง 

หมายถึง อยูกิ่นกนัฉนัผวัเมีย, แต่งงานกนั 

ว่าอะไรว่าตามกนั 

หมายถึง ปรองดองกนั, ไม่ขดัคอกนั, ว่าอะไรว่า

ตามกนัจะเกิดความเจริญมงัคงั (มกัใชแ้ก่คู่สามี

ภรรยา) 

เสียทองเท่าหวั ไม่ยอมเสียผวัให้ใคร 

หมายถึง ไม่ยอมยกสามีใหห้ญิงอืน แมจ้ะแลก

กบัสิงของหรือทรัพยสิ์นเงินทองจาํนวนมากก็

ตาม 

เกลือเป็นหนอน, ไสเ้ป็นหนอน 

หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพือน

ร่วมงาน หรือคนในบา้น คิดคดทรยศ 

เลือกนกัมกัไดแ้ร่ 

หมายถึง เลือกมากมกัจะไดที้ไม่ดี (มกัใชพ้ดู

ตาํหนิผูเ้ลือกคู่ครอง) 
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ตารางที 79 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภรรยา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

မယားေနစ ေၾကာင္ေသမွ 

/mə-ya nè sá   càun ɵè hmá/  

เริมอยูก่บัเมีย แมวตาย 

หมายถึง สามีทีตอ้งการแสดงอาํนาจใหภ้รรยา

หวาดกลวั 

မယားႏွင့္ႏြား မသနားရ 

/mə-ya hnîn nwa   mə-ɵə-na yá/ 

เมียและววั ไม่ควรสงสาร 

หมายถึง หากสงสารเมียและววัจะทาํใหค้วบคุม

ยาก 

သားကုိသခင္ ၊ လင္ကုိဘုရား 

/ɵa kò ɵə-khìn   lìn kò phə-ya/ 

ลกูชายคือเจา้นาย ผวัคือพระ 

หมายถึง สาํหรับผูห้ญิงชาวพม่า ลกูชาย

เปรียบเสมือนเจา้นายทีตอ้งใหค้วามสาํคญัอยู่

เสมอ ส่วนสามีก็เปรียบเสมือนพระในบา้นที

ตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือ 

ကုိယ့္လင္ကလြဲ ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲ 

/kó-lìn ká lwɛ   phwɛ hnîn hsàn kwɛ/  

หลงผวัของตน ห่างเหินแกลบและขา้ว 

หมายถึง เพียงแค่สามีของตนเพียงคนเดียว 

บรรดาชายอืนก็ไร้ค่า 

လင္ကြာမိန္းမ တသသ ၊ လင္ေသမိန္းမ တတတ 

/lìn kwà mein-má   tə-ɵá-ɵá   lìn ɵè mein-má   

tə-tá-tá/ 

ผูห้ญิงหยา่ร้างผวั(แม่หมา้ยผวัหยา่ร้าง) แต่งแตม้ 

ผูห้ญิงผวัตาย(แม่หมา้ยผวัตาย) ถวิลหา 

ลินกบัฟัน 

หมายถึง การกระทบกระทงักนับา้งแต่ไม่รุนแรง

ของคนทีใกลชิ้ดกนั 

ชา้งเทา้หนา้ 

หมายถึง มีความสาํคญัเพราะเป็นผูน้าํ 
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ตารางที 79 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภรรยา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ผูห้ญิงทีหยา่ร้างกบัสามีจะเอาแต่แต่งตวั 

ใหส้วยงามเพือหาสามีใหม่ แต่หากผูห้ญิงทีสามี

ตายก็จะถวิลหาแต่สามีทีล่วงลบัไป 

နီးတက်က္က်က္ ေ၀းတသက္သက္ 

/ni-də-cɛ́ʔ-cɛ́ʔ   we-tə-ɵɛ́ʔ-ɵɛ́ʔ/ 

ใกลบ่้อยๆ ไกลทงัชีวิต 

หมายถึง ผูที้มีความสนิทสนมกนัมากหรือคู่สามี

ภรรยา หากอยูใ่กลก้นัก็มีปากเสียงกนั หากอยู่

ไกลกนัก็อยูด่ว้ยความคิดถึง 

ေျပာဖန္မ်ား မယားစကားေအာင္ 

/pyɔ phàn mya   mə-ya zə-ga ʔàun/ 

คาํพดูมากมาย คาํพดูเมียชนะ 

หมายถึง ถา้ภรรยาปากหวานก็เอาชนะใจสามีได ้

မုန္႔သာ ေ၀စားနုိင္သည္ ၊ လင္ကုိ မေ၀ငွနုိင ္

/môŋ ɵà   wè-sa nàin ɵì   lìn kò   mə-wè-hŋá 

nàin/ 

ขนมเท่านนัทีสามารถแบ่งกนักินได ้ผวั ไม่ 

สามารถแบ่งได ้

หมายถึง ไม่ยอมยกสามีใหห้ญิงอืน 

လင္စံေရြး လင္ေခြးနွင့္ညား 

/lìn sàn ywe   lìn khwe hnîn ña/ 

เลือกผวัมาก ไดผ้วัเหมือนหมา 

หมายถึง เลือกสามีมากเกินไป สุดทา้ยไดส้ามีที

ใชไ้ม่ได ้

လင္ဆုိး မယား တဖားဖား 

/lìn-hso   mə-ya   tə-pha-pha/  

ผวัเลว เมียเหนือย 
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ตารางที 79 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภรรยา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ถา้ไดส้ามีไม่ดี ภรรยายอ่มเดือดร้อน 

ไม่มีทีสินสุด 

လင္မယားခ်စ္ေတာ့ ရန္ျဖစ္ 

/lìn mə-ya chíʔ dɔ́   yàn phyíʔ/ 

ผวัเมียรักกนั ทะเลาะกนั    

หมายถึง เป็นสามีภรรยากนัยอ่มมีเรืองทะเลาะ

เบาะแวง้กนั 

မယားထိ ဓားၾကည့္ 

/mə-ya thí   da cí/ 

สมัผสัเมีย ดูมีด 

หมายถึง หากภรรยาถกูสมัผสัหรือถกูดูหมินจาบ

จว้ง สามียอ่มไม่สามารถควบคุมความโกรธได ้

လင္ႏွင့္မယား လွ်ာႏွင့္သြား 

/lìn hnîn mə-ya   shà hnîn ɵwa/ 

ผวักบัเมีย ลินกบัฟัน 

หมายถึง การกระทบกระทงักนับา้งแต่ไม่รุนแรง

ของคนทีใกลชิ้ดกนั 

အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္ 

/ʔə-ɵwìn mə-tù   ʔèin-ɵù mə-phyíʔ/ 

รูปร่างสณัฐานไม่เหมือนกนั เป็นภรรยาไม่ได ้

หมายถึง หากสามีภรรยาจริตไม่ตรงกนัก็ไม่

สามารถเป็นสามีภรรยากนัได ้

မခင္မွ ဥခင္ 

/mə-khìn hmá   ʔú kìn/  

เมือรักนาง (ก็ตอ้ง)รักไข่ 

หมายถึง เมือรักใคร่ลุ่มหลงในตวัภรรยา ก็ตอ้ง 
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ตารางที 79 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภรรยา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

รักลกูของเธอดว้ย 

ငါး ငါးသေလာက္ ၊ မယား ဆံေတာက္ 

/ŋa   ŋa-ɵə-lâuʔ   mə-ya   zə-dâuʔ/ 

ปลา ปลาตะลุมพุก เมีย ซะเดา้ก ์

หมายถึง ในบรรดาปลาทงัหลาย ปลาตะลุมพุก

เป็นปลาทีมีรสชาติดีทีสุด เช่นเดียวกบัผูห้ญิงที

ควรหามาเป็นภรรยาจะตอ้งมีซะเดา้ก ์ 

ျမင္း အုန္းခြ ံ၊ ကၽြန္ ကုလား ၊ မယား ေတာသူ 

/myin   ʔoŋ-gùn   cùn   kə-la   mə-ya   tɔ-ɵù/ 

มา้ (สี)เปลือกมะพร้าว ทาส แขก เมีย ชาวป่า 

หมายถึง มา้หากมีสีเปลือกมะพร้าวจะดีทีสุด 

ทาสหากเป็นแขกจะดีทีสุด หากหาเมียใหห้าชาว

ป่าจะดีทีสุด เพราะมีความอดทนและซือสตัย ์

ၾကားကေလေသြး ေ၀းတယ္ထင္ 

/ca ká lè ɵwe   we dɛ̀ thin/ 

ระหว่างช่องลม คิดว่าไกล 

หมายถึง คู่รักเมือห่างกนัเพียงช่องลมพดัผา่นก็

คิดว่าห่างไกลกนั 

စလယ္၀င္ ဖင္မမည္းခင္က ကြဲ 

/sə-lɛ̀-wìn   phìn mə-mɛ khìn-ká   kwɛ/ 

ซะแหล่หวิน (ชือหมอ้ชนิดหนึงของพม่า)  

กน้ยงัไม่ทนัดาํก็แตก 

หมายถึง ควรคิดใหร้อบคอบก่อนสร้าง

ครอบครัว 
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จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์

ระหว่างสามีภรรยาเป็นความสมัพนัธร์ะดบัครอบครัวทีตอ้งดูแลซึงกนัและกนั เพราะเมือชายหญิง

ตกลงปลงใจจะใชชี้วิตคู่ร่วมกนัแลว้ยอ่มตอ้งปรับตวัเขา้หากนัและช่วยเหลือเกือกูลกนัในยามทุกข์

ยาก สาํนวนพม่าสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสงัคมของชาวพม่าทีมีแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่อย่างฝังแน่น 

ฉะนนั เมือพิจารณาความหมายของสาํนวนทีสะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของสามีและภรรยาก็จะ

เห็นไดว้่า มีสํานวนพม่าทีกล่าวถึงบทบาทหน้าทีของสามีและภรรยาไม่เท่าเทียมกัน บางสาํนวน

สะทอ้นใหเ้ห็นความคิดของสามีทีสามารถแสดงอาํนาจและสิทธิในตวัของภรรยาได ้ขณะทีภรรยา

ตอ้งพยายามปฏิบติัตามหนา้ทีทีสามีกาํหนดไว ้ส่วนสาํนวนไทยแมจ้ะมีลกัษณะสังคมคลา้ยคลึงกบั

พม่า แต่เมือพิจารณาความหมายสาํนวนกลบัพบว่า มีสาํนวนไทยเพียงสาํนวนเดียวเท่านนัทีกล่าวถึง

ผูน้าํว่ามีความสาํคญัเหมือนเป็น “ชา้งเทา้หนา้” ทงันี ความหมายไม่ไดร้ะบุชดัว่าผูน้าํทีว่านีตอ้งเป็น

เพศชายหรือเพศหญิง จึงอาจกล่าวไดว้่าแนวความคิดเรืองชายเป็นใหญ่ของคนไทยเปิดกวา้งกวา่ของ

คนพม่า 

 

5.2.2.2.3 ญาตพิน้ีองและมติรสหาย 

จากการศึกษาพบว่าสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างญาติพีนอ้งและมิตรสหายว่ามีความสาํคญัเช่นเดียวกบัสามีภรรยา สาเหตุอาจเป็นเพราะทงั

สงัคมพม่าและสงัคมไทยมีระบบเครือญาติและระบบอุปถมัภม์าอยา่งชา้นาน ทาํใหท้งั 2 ชนชาติต่าง

ใหค้วามสาํคญักบัญาติพีนอ้งและมิตรสหายมาก สาํนวนพม่ากล่าวถึงความสาํคญัของญาติพีน้องว่า 

ญาติพีนอ้งนนัเปรียบเสมือนร่มไมใ้หญ่ แต่ใหร่้มเงาไดม้ากกว่าร่มเงาของตน้ไม ้เพราะญาติพีนอ้งจะ

เป็นผูค้อยช่วยเหลือเจือจุนเราในยามทีเดือดร้อน ฉะนนัญาติพีนอ้งจึงตอ้งมีความสามคัคีกลมเกลียว

กนั ไม่ขดัแยง้กนั เพราะไม่มีผูใ้ดอยูไ่ดโ้ดยไร้ญาติขาดมิตร ดงัสาํนวนทีว่า သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ထက္ ေဆြ 

ရိပ္မ်ိဳးရိပ္က ပိုေအးသည္ /ɵíʔ-yêiʔ-wa-yêiʔ thɛ́ʔ   hswè-yêiʔ-myo-yêiʔ ká   pò ʔe ɵì/ ร่มเงาของญาติพี

นอ้ง ร่มเยน็กว่าร่มเงาตน้ไม,้ အေရးၾကီး ေသြးနီး /ʔə-ye-ci   ɵwe-ni/ เรืองสาํคญั สายเลือดใกลชิ้ด, 

ေဆြခ်င္းထပ္ ျမတ္ ၊ မ်ိဳးခ်င္းျခဳံ လံု /hswè-chin tháʔ   myáʔ   myo-chin chòŋ   lòŋ/ มิตรสหายแต่งงาน

กนัประเสริฐ ญาติมิตรปกคลุมปลอดภยั และสาํนวน မေခၚခ်င္သာ ေနလုိ႔ရသည္ ၊ မေတာ္ခ်င္ဘဲ ေနလုိ႔ 

မရ /mə-khɔ̀ chìn ɵà   nè ló yá ɵì   mə-tɔ̀ chìn bɛ   nè ló mə-yá/ เพียงไม่พูดคุยดว้ย อยู่ได ้ไม่เกียว

ดองดว้ย อยูไ่ม่ได ้ขณะทีสาํนวนไทยกล่าวถึงความสาํคญัของญาติพีนอ้งว่าญาติพีนอ้งยอ่มดีกว่าคน

อืนเพราะ “เลือดขน้กว่านาํ” หรือสาํนวน “เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน” หมายถึง คนในเครือ

ญาติแต่งงานกนั ทาํใหท้รัพยม์รดกไม่ตกไปอยูก่บัผูอื้น สาํนวนนีแสดงให้เห็นว่าคนไทยสมยัก่อน

นิยมแต่งงานในเครือญาติเพือไม่ใหส้มบติัตกแก่ผูอื้น ดงัจะเห็นไดจ้ากการทีชนชนักษตัริยห์รือชน
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ชนัขุนนางมกัจะมีลกูมาก และใหล้กูหลานของตนกบัมิตรสหายแต่งงานกนัเพือรักษาผลประโยชน์

ทางการเมืองและอาํนาจ ทาํใหส้ามารถบริหารปกครองคนไดง่้ายยงิขึน  

สาํนวนพม่าสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องญาติพีนอ้งว่า พีนอ้งมีความ 

สาํคญัเป็นอย่างยิง คือ สาํนวน အစ္ကိုၾကီး အဖအရာ ၊ အစ္မၾကီး အမိအရာ /ʔə-kò-ci   ʔə-phə ʔə-yà   

ʔə-má-ci   ʔə-mí ʔə-yà/ พีชายคนโต ตาํแหน่งของพ่อ พีสาวคนโต ตาํแหน่งของแม่ เพราะชาวพม่า

มีค่านิยมว่า พีตอ้งเป็นผูดู้แลทุกอยา่งภายในบา้นรองจากพ่อแม่ โดยเฉพาะบา้นทีมีพีชายคนโตจะถือ

ว่าทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพพีชายคนโต เนืองจากเป็นผูที้มีอาํนาจรองมาจากพ่อซึงเป็นเทพประจาํ

บา้น (အိမ္ဦးနတ္ /ʔèin-ʔu-náʔ/) นอกจากนนัแลว้ สาํนวนพม่ายงักล่าวอีกว่า ေမာင္ေကာင္းစား ႏွမ မီးဖို 

ေခ်ာင္ ၊ ႏွမေကာင္းစား ေမာင္ အိမ္ဦးခန္း

 /màun kaun sa   hnə-má   mi-phò chàun   hnə-má kaun sa   

màun   ʔèin-ʔu-khan/  นอ้งชายกินดีอยูดี่ นอ้งสาว(อยู่ใน)ห้องครัว น้องสาวกินดีอยู่ดี น้องชาย(อยู่

ใน)หอ้งพระ หมายถึง หากผูห้ญิงภายในบา้นสามารถดูแลงานบา้นงานเรือนไดเ้ป็นอย่างดี ผูช้ายที

อยูใ่นบา้นก็จะไดกิ้นดีอยูดี่ไปดว้ย  

สาํนวนไทยนอกจากจะสะทอ้นให้เห็นความสาํคญัของญาติพีน้องแลว้ ยงั

สะทอ้นให้เห็นว่า คนไทยให้ความสาํคญักบัมิตรสหายดว้ย สํานวนไทยมีสาํนวนเปรียบว่า “คน

เดียวหวัหาย สองคนเพือนตาย” หมายถึง หากคิดทาํอะไรเพียงคนเดียวยอ่มไม่รอบคอบ การมีเพือน

ร่วมคิดร่วมปรึกษาจะช่วยใหเ้ราสามารถรอดพน้จากอนัตรายหรืออุปสรรคใดๆ ได ้อีกทงัยงัเปรียบ

คนไม่มีพวกพอ้งว่าเปรียบเสมือนกระเทียมทีลีบเพราะมีเพียงกลีบเดียวนอกนันลีบฝ่อหมด ทงันี 

สาํนวน “หวัเดียวกระเทียมลีบ” บางครังมีต่อว่า “กลีบเดียวกระเทียมโทน” ส่วนสาํนวนพม่าเปรียบ

คนทีไม่มีพวกพอ้งว่า เหมือนหนูเลก็ๆ เพียงตวัเดียวเท่านนั ดงัสาํนวน တစ္ေကာင္ၾကြက္ တစ္မ်က္ႏွာ 

/tə-kàun cwɛ́ʔ   tə-myɛ́ʔ -hnà/ หนูหนึงตวั หนึงหน้า หมายถึง คนทีไร้พ่อแม่ญาติพีน้องย่อมรู้สึก

โดดเดียว เพราะไม่มีทีพึงพา 

ตารางที 80 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธข์องญาติพีนอ้งและมิตรสหาย 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ထက္ ေဆြရိပ္မ်ိဳးရိပ္က ပုိေအးသည္ 

/ɵíʔ-yêiʔ-wa-yêiʔ thɛ́ʔ   hswè-yêiʔ-myo-yêiʔ ká    

pò ʔe ɵì/ 

ร่มเงาของญาติพีนอ้ง ร่มเยน็กว่าร่มเงาตน้ไม ้

เลือดขน้กว่านาํ 

หมายถึง ญาติพีนอ้งยอ่มดีกว่าคนอืน 

 

                                                             


หอ้ง အိမ္ဦးခန္း /ʔèin-ʔu-khan/ ในทีนีคือ “หอ้งพระ” ถือเป็นหอ้งทีมีความสาํคญัทีสุดของบา้น 
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ตารางที 80 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธข์องญาติพีนอ้งและมิตรสหาย (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง การมีญาติพีนอ้งรักใคร่กนัจะช่วยเหลือ

กนัไดใ้นยามทุกขสุ์ข 

အေရးၾကီး ေသြးနီး 

/ʔə-ye-ci   ɵwe-ni/ 

เรืองสาํคญั สายเลือดใกลชิ้ด 

หมายถึง เมือมีปัญหาสาํคญั ญาติพีนอ้งจะตอ้ง

สามคัคีกลมเกลียวกนั 

ေဆြခ်င္းထပ ္ျမတ္ ၊ မ်ိဳးခ်င္းျခဳံ လုံ 

/hswè-chin tháʔ   myáʔ   myo-chin chòŋ   lòŋ/ 

มิตรสหายแต่งงานกนัประเสริฐ ญาติมิตร 

ปกคลุมปลอดภยั 

หมายถึง หากญาติมิตรแต่งงานและอยูอ่ยา่ง

สามคัคีกลมเกลียว คนในบา้นยอ่มรู้สึกปลอดภยั 

မေခၚခ်င္သာ ေနလုိ႔ရသည္ ၊ မေတာ္ခ်င္ဘဲ 
ေနလုိ႔မရ 
/mə-khɔ̀ chìn ɵà   nè ló yá ɵì   mə-tɔ̀ chìn bɛ   

nè ló mə-yá/ 

เพียงไม่พดูคุยดว้ย อยูไ่ด ้ไม่เกียวดองดว้ย อยู่

ไม่ได ้

หมายถึง บรรดาญาติมิตรนนั หากไม่พดูคุยดว้ย 

อยูไ่ด ้แต่หากไม่ยุง่เกียวเลย ทาํไม่ได ้

အမ်ိဳးနည္းလွ်င္ မက်ယ္ႏွင့္ ၊ အဖုိးနည္းလွ်င္ 
မ၀ယ္ႏွင္ ့

/ʔə-myo nɛ hlyìn   mə-cɛ ̀-hnîn   ʔə-pho nɛ 

hlyìn   mə-wɛ̀-hnîn/ 

ถา้ญาติมิตรนอ้ย อยา่เสียงดงั ถา้มลูค่านอ้ย อยา่ซือ

หมายถึง ถา้ญาติมิตรนอ้ยอยา่ทะนงตน ถา้ของมี 

เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน 

หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกนั ทาํให้

ทรัพยม์รดกไม่ตกไปอยูก่บัผูอื้น 

มีเงินนบัว่านอ้ง มีทองนบัว่าพี 

หมายถึง เมือรํารวยก็มีคนมานบัญาติ 

เกลือเป็นหนอน, ไสเ้ป็นหนอน 

หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา  

เพือนร่วมงาน หรือคนในบา้น คิดคดทรยศ 

ตดัญาติขาดมิตร 

หมายถึง ตดัขาดจากกนั 

คนเดียวหวัหาย สองคนเพือนตาย 

หมายถึง คนเดียวทาํอะไรก็อาจเป็นอนัตรายได ้

ถา้มีเพือนร่วมคิดร่วมปรึกษาก็จะดีขึน 

หวัเดียวกระเทียมลีบ 

หมายถึง ตวัคนเดียวโดดเดียวไม่มีพวกพอ้ง 
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ตารางที 80 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธข์องญาติพีนอ้งและมิตรสหาย (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

มลูค่านอ้ยไม่ควรซือ เพราะจะเสียไดง่้าย 

အစ္ကုိၾကီး အဖအရာ ၊ အစ္မၾကီး အမိအရာ 

/ʔə-kò-ci   ʔə-phə ʔə-yà   ʔə-má-ci   ʔə-mí  

ʔə-yà/  

พีชายคนโต ตาํแหน่งของพ่อ พีสาวคนโต 

ตาํแหน่งของแม่ 

หมายถึง นอ้งตอ้งใหค้วามเคารพพีชายดุจพ่อ 

เคารพพีสาวดุจแม่ ส่วนพีตอ้งใหค้วามดูแลนอ้ง

ดว้ยความรัก 

ေမာင္ေကာင္းစား ႏွမ မီးဖုိေခ်ာင္ ၊ ႏွမေကာင္းစား 
ေမာင္ အိမ္ဦးခန္း 

/màun kaun sa   hnə-má   mi-phò chàun    

hnə-má kaun sa   màun   ʔèin-ʔu-khan/ 

นอ้งชายกินดีอยูดี่ นอ้งสาว(อยูใ่น)หอ้งครัว 

นอ้งสาวกินดีอยูดี่ นอ้งชาย(อยูใ่น)หอ้งพระ 

หมายถึง ผูห้ญิงตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริม

ผูช้าย  

ေဆြေကာင္းလွ်င ္တစ္စလယ္ ၊ မ်ိဳးၾကြယ္လွ်င္ 
တစ္စေလာင္း ၊ ဘူးေကာင္းမ ွစင္ခံ ၊ လင္ေကာင္းမွ 
စံရ 

/hswè kaun hlyìn   tə-sə-lɛ̀   myo cwɛ̀ hlyìn   tə-

sə-laun   bu kaun hmá   sìn khàn   lìn kaun hmá   

sàn yá/ 

ถา้เพือนดี หนึงสะแหล่ ถา้ญาติรวย หนึงสะลาว  

ถา้นาํเตา้ดี หา้งร้านรองรับ ถา้มีผวัดี ไดเ้สวยสุข 

หมายถึง ถา้มีญาติมิตรดีอยา่งนอ้ยความเป็นอยูก่็

ไม่ขดัสน ถา้ไดผ้วัดี ตนก็ไดเ้สวยสุข 
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ตารางที 80 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธข์องญาติพีนอ้งและมิตรสหาย (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေရႊရိွမွ မ်ိဳးေတာ္ခ်င္သည္ 

/shwè shí hmá   myo-dɔ ̀chìn ɵì/  

มีเงินทองจึงมีพีนอ้ง 

หมายถึง เมือรํารวยก็มีคนมานบัญาติ 

တစ္ေကာင္ၾကြက္ တစ္မ်က္ႏွာ 

/tə-kàun cwɛ́ʔ   tə-myɛ́ʔ-hnà/ 

หนูหนึงตวั หนึงหนา้ 

หมายถึง คนทีไร้พ่อแม่ญาติพีนอ้งยอ่มรู้สึก  

โดดเดียว เพราะไม่มีทีพึงพา 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและ

คนไทยต่างก็ใหค้วามสาํคญักบัญาติพีนอ้งและมิตรสหาย เพราะในอดีตสังคมพม่าและสังคมไทยมี

ลกัษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มีพ่อแม่ญาติพีน้องอาศยัอยู่ร่วมกนั ญาติพีน้องจึงมี

ความสาํคญัในฐานะทีพึง ช่วยเหลือซึงกนัและกนั ดูแลกนัทงัในยามทุกขแ์ละสุข ส่วนมิตรสหายนนั

คนพม่าและคนไทยมองว่าการมีกลัยาณมิตรทีดีย่อมนาํพาไปสู่ความสาํเร็จและความเจริญรุ่งเรือง 

ส่วนมิตรทีไม่ดีก็ไม่ควรคบหาสมาคมเพราะอาจนาํความเดือดร้อนมาใหไ้ด ้ 

 

5.2.2.2.4 บรรพบุรุษ/ปู่ย่าตายายและลกูหลาน 

สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบรรพบุรุษหรือ

ปู่ย่าตายายกบัลูกหลานไวห้ลายสํานวนด้วยกนั สํานวนส่วนใหญ่จะกล่าวถึงลกัษณะของความ

ประพฤติหรือเชือสายของลูกหลานทีสืบมาจากบรรพบุรุษ กล่าวคือ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเยียงไร 

ลกูหลานก็มกัจะเป็นเยยีงนนั ไม่ว่าจะสืบมาทางสายเลือดหรือความประพฤติก็สามารถแสดงใหเ้ห็น

ลกัษณะของวงศว์านได ้ดงัสาํนวนพม่าทีกล่าวว่า ဘမ်ိဳးဘုိးတူ /phá myo pho tù/ เหมือนปู่เชือสายพ่อ 

และสาํนวน အေပြးျမင္ အပင္သိ ၊ အေသြးျမင္ အသြင္သိ /ʔə-pwe myìn   ʔə-pìn ɵí  ʔə-ɵwe myìn  ʔə-

ɵwìn ɵí/ เห็นเปลือก รู้ตน้ไม ้เห็นความสามารถ รู้รูปพรรณสัณฐาน ส่วนสาํนวนไทยกล่าวว่า “เชือ

ไม่ทิ งแถว” และ “เทือกเถาเหล่ากอ” นอกจากนียงัมีสาํนวน “สกุลรุนชาติ” หมายถึง ตระกูลผูดี้ 

สาํนวนนีบางครังพบใชว้่า “ตระกลูมลูชาติ” หรือ “ตระกลูรุนชาติ” 
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ความสมัพนัธข์องปู่ยา่ตายายและลกูหลานสะทอ้นใหเ้ห็นในสาํนวนพม่าว่า 

แมล้กูจะมีสายเลือดทีใกลชิ้ดกว่าหลาน แต่ปู่ยา่ตายายย่อมรักและอยากเลียงดูหลานมากกว่าลูก คือ 

รักยงิกว่ารัก ดงัสาํนวนพม่าทีว่า ေျမးကားအဖ်ား ၊ သားကားအရင္း /mye ka ʔə-phya   ɵa ka ʔə-yin/  

หลานเป็นปลาย ลูกเป็นลาํต้น หมายถึง ลูกย่อมมีสายเลือดทีใกลชิ้ดกว่าหลาน และสํานวน သား 

အခ်စ္ ေျမးအႏွစ္ /ɵa ʔə-chíʔ   mye ʔə-hníʔ/ ลกู(เป็น)ทีรัก หลาน(เป็น)แก่น หมายถึง สาํหรับปู่ยาตา

ยายนนั แมล้กูจะเป็นทีรักแต่ย่อมรักหลานมากกว่าลูก ส่วนสาํนวนไทยนอกจากจะกล่าวถึงความ 

สมัพนัธร์ะหว่างบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายกบัลูกหลานแลว้ ยงัมีสาํนวน “เห็นชายผา้เหลือง” เป็น

สาํนวนทีสะทอ้นให้เห็นว่า ปู่ย่าตายายตอ้งมีหน้าทีในการทาํนุบาํรุงศาสนา โดยการส่งเสริมและ

เตรียมการใหล้กูหลานของตนไดบ้วชเขา้เป็นส่วนหนึงในพระพุทธศาสนา  

ตารางที 81 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างบรรพบุรุษหรือปู่ยา่ตายาย

และลกูหลาน 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ဘမ်ိဳးဘုိးတူ 

/phá myo pho tù/ 

เหมือนปู่เชือสายพ่อ 

หมายถึง ลกูหลานยอ่มมีความประพฤติเหมือน

บรรพบุรุษ 

အေပြးျမင္ အပင္သိ ၊ အေသြးျမင္ အသြင္သိ 

/ʔə-pwe myìn    ʔə-pìn ɵí   ʔə-ɵwe myìn    

ʔə-ɵwìn ɵí/  

เห็นเปลือก รู้ตน้ไม ้เห็นความสามารถ  

รู้รูปพรรณสณัฐาน 

หมายถึง เป็นไปตามบรรพบุรุษ บรรพบุรุษตน้

วงศต์ระกลูเป็นอยา่งไร เชือสายสืบมาก็เป็น

อยา่งนนั 

ေျမးကားအဖ်ား ၊ သားကားအရင္း 

/mye ka ʔə-phya   ɵa ka ʔə-yin/   

หลานเป็นปลาย ลกูเป็นลาํตน้ 

หมายถึง ลกูยอ่มมีสายเลือดทีใกลชิ้ดกว่าหลาน 

เชือไม่ทิงแถว 

หมายถึง เป็นไปตามบรรพบุรุษ 

เทือกเถาเหล่ากอ 

หมายถึง เชือสายวงศต์ระกลูทีสืบเนืองต่อกนัมา 

สกุลรุนชาติ 

หมายถึง ตระกลูผูดี้ 

เห็นชายผา้เหลือง 

หมายถึง มีโอกาสไดจ้ดัการบวชลกูหลาน  

เป็นตน้ ในพระพุทธศาสนา ถือว่าไดบุ้ญมาก 
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ตารางที 81 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างบรรพบุรุษหรือปู่ยา่ตายาย

และลกูหลาน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သားအခ်စ္ ေျမးအႏွစ္ 

/ɵa ʔə-chíʔ   mye ʔə-hníʔ/    

ลกู(เป็น)ทีรัก หลาน(เป็น)แก่น 

หมายถึง สําหรับปู่ยาตายายนัน แมลู้กจะเป็นที

รักแต่ยอ่มรักหลานมากกว่าลกู 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและ

คนไทยมีความสัมพนัธ์ระดบัครอบครัวอย่างแนบแน่น โดยความสัมพนัธ์ระหว่างปู่ย่าตายายกับ

ลูกหลานทีปรากฏในสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยส่วนใหญ่เป็นการกล่าวเปรียบให้เห็นลกัษณะ

ความประพฤติหรือเชือสายของลกูหลานทีสืบมาจากบรรพบุรุษ กล่าวคือ หากบรรพบุรุษหรือปู่ย่า

ตายายมีความประพฤติดี สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานไดก้็จะทาํให้ลูกหลาน

ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั และสามารถนําแบบอย่างทีดีนันไปสั งสอนลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปได ้

ในทางตรงกนัขา้มหากบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายมีความประพฤติไม่ดี ลูกหลานก็อาจปฏิบติัตาม 

ฉะนนั ไม่ว่าปู่ยา่ตายายจะรักลกูหลานเพียงใดก็ตอ้งรักแต่พอดีและรักในทางทีเหมาะสม  

 

5.2.2.2.5 พ่อตาแม่ยายและลูกเขยลูกสะใภ้ 

สํานวนพม่าสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของพ่อตาแม่ยายกับลูกเขย

ลกูสะใภม้ากกว่าสาํนวนไทย แต่ความสัมพนัธ์ทีปรากฏในสาํนวนพม่าส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าว

ในเชิงประชดประชนั เพราะดงัทีกล่าวไวแ้ลว้ว่า สงัคมพม่าเป็นสงัคมทีมีระบบเครือญาติและระบบ

อุปถมัภ ์ฉะนนั ผูใ้หญ่จะตอ้งใหค้วามรักความเมตตาแก่ผูน้อ้ย ในขณะเดียวกนัผูน้อ้ยก็ตอ้งให้ความ

เคารพนบัถือผูใ้หญ่ โดยเฉพาะในระบบเครือญาติซึงเป็นระบบทีมีมาอยา่งชา้นาน หนุ่มสาวชาวพม่า

เมือรักกนัก็ตอ้งอยูใ่นสายตาของพ่อแม่ตลอด ครันเมือจะแต่งงานกนั พ่อแม่และญาติผูใ้หญ่ของทงั

สองฝ่ายมกัมีอิทธิพลต่อลกูหลานของตนเป็นอยา่งมาก อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553: 63) ไดก้ล่าวถึง

ธรรมเนียมการเลือกคู่ครองและการแต่งงานของหนุ่มสาวพม่าไวว้่า “คนทีรักกนันันตอ้งมีความ

คลา้ยคลึงกนัจึงจะเหมาะสม อยูด่ว้ยกนัได ้ถา้รักกนัแลว้ คนรักจะปันใจให้ใครอืนไม่ได ้เมือมีการ  

สู่ขอ ฝ่ายชายตอ้งเขา้หาผูใ้หญ่โดยเฉพาะเขา้ทางแม่ของฝ่ายหญิง ส่วนธรรมเนียมการเลือกคู่ของ

หนุ่มสาวชาวพม่า ตอ้งเชือฟังความคิดเห็นของผูใ้หญ่ ถา้ผูใ้หญ่เห็นดีเห็นงามจึงแต่งกนัได ้ถา้ผูใ้หญ่
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ไม่เห็นด้วยก็แต่งกันไม่ได้” ดังนัน สถานภาพของพ่อตาแม่ยายกับลูกเขยลูกสะใภ้จึงมีความ

เกียวขอ้งกนัอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ 

สาํนวนพม่ามีสาํนวนทีกล่าวเชิงตกัเตือนสั งสอนลูกเขยลูกสะใภใ้ห้มีความ

เคารพพ่อตาแม่ยาย หรืออาจกล่าวเชิงตาํหนิหากไม่ปฏิบติัตามค่านิยมทีคนในสังคมปฏิบติักนัมา 

เช่น สาํนวน သမီးမရခင္ အေမကုိ ဖ်ာလုိလိပ ္ထိပ္ေပၚတင္ ၊ ရျပန္ေတာ့ ဖ်ာလိုခင္း နင္း /ɵə-mi mə-yá-

khìn   ʔə-mè kò   phyà lò lêiʔ   thêiʔ-pɔ̀-tìn   yá-pyàn-dɔ́   phyà lò khin   nin/ ยงัไม่ไดลู้กสาว มว้น

เสือใหแ้ม่ทูนบนหวั ไดล้กูสาวแลว้ กลบัปูเสือเหยียบ และสาํนวน အသီးလို အပင္ကိုခ်ိဳင္ ၊ သမီးလို 

အေမကိုတိုင္ /ʔə-ɵi lò   ʔə-pìn kò chàin   ɵə-mi lò   ʔə-mè kò tàin/ อยากไดผ้ล บนัตน้ อยากไดลู้ก

สาว ร้องขอจากแม่ นอกจากนียงัมีสาํนวนพม่าทีสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมของคนพม่าเมือแต่งงาน

กนัแลว้ฝ่ายหญิงมกัยา้ยไปอยูบ่า้นของฝ่ายชาย แต่หากฝ่ายชายไม่สามารถดูแลฝ่ายหญิงได ้และตอ้ง

ยา้ยเขา้มาอยู่บา้นของฝ่ายหญิงก็จะไดรั้บคาํตาํหนิและคาํดูแคลนจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิง รวมทัง

ญาติผูใ้หญ่และบุคคลทวัไปดว้ย ดงัสาํนวน ေယာကၡမအိမ္ထက္ သမက္သဖြယ္ မ်က္ႏွာငယ္ /yâuʔ-khə-

má ʔèin thɛ́ʔ   ɵə-mɛ́ʔ ɵə-phwɛ̀   myɛ́ʔ-hnà-ŋɛ̀/ ในบา้นพ่อตาแม่ยาย ลูกเขย น้อยหน้า หมายถึง ถา้

ลูกเขยอาศยัอยู่ร่วมกนักบัภรรยาของพ่อตาแม่ยายจะรู้สึกน้อยหน้า เพราะแสดงว่าตนไม่สามารถ

ทาํงานหาเลียงดูลกูสาวของเขาได ้

ส่วนสาํนวนไทยมีสาํนวน “ดูววัใหดู้หาง ดูนางใหดู้แม่” หรือสาํนวน “ดูชา้ง

ใหดู้หาง ดูนางใหดู้แม่” ทีสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมในการเลือกคู่ครองของชายไทย เพราะชายไทยใน

สมยัก่อนจะพิจารณาเลือกคู่ครองจากมารดาของผูห้ญิงดว้ย เนืองจากผูห้ญิงในสมยัก่อนจะเรียนรู้

งานบา้นงานเรือนและการครองตนจากมารดาเท่านนั หากบา้นใดมีความสะอาดเรียบร้อย มารดามี

ความประพฤติดี ไม่นินทาว่าร้ายผูอื้น พูดจาไพเราะอ่อนหวาน และครองใจสามีได ้ลูกสาวก็ย่อม

ไดรั้บการอบรมสงัสอนมาดีเฉกเช่นมารดาของตน สาํนวนนีบางครังมีคาํกล่าวต่อไปว่า “ดูววัให้ดู

หาง ดูนางใหดู้แม่ ดูใหแ้น่ถึงปู่ยา่ตายาย”  

ตารางที 82 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อตาแม่ยายและลกูเขย

ลกูสะใภ ้

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သမီးမရခင္ အေမကုိ ဖ်ာလုိလိပ္ ထိပ္ေပၚတင္ ၊ 
ရျပန္ေတာ့ ဖ်ာလုိခင္း နင္း 

/ɵə-mi mə-yá-khìn   ʔə-mè kò   phyà lò lêiʔ    

thêiʔ-pɔ̀-tìn   yá-pyàn-dɔ́   phyà lò khin   nin/  

ดูววัใหดู้หาง ดนูางใหดู้แม่, ดูชา้งใหดู้หาง ดูนาง

ใหดู้แม่ 

หมายถึง ใหรู้้จกัพิจารณาผูห้ญิงทีจะเลือกเป็น 
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ตารางที 82 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อตาแม่ยายและลกูเขย

ลกูสะใภ ้(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ยงัไม่ไดล้กูสาว มว้นเสือใหแ้ม่ทูนบนหวั 

ไดล้กูสาวแลว้ กลบัปูเสือเหยยีบ 

หมายถึง ผูช้ายบางคนเมือรักชอบหญิงสาว แต่

ยงัไม่ไดแ้ต่งงานก็จะแสร้งทาํเป็นเคารพนบัถือ

แม่ของฝ่ายหญิง แต่เมือไดล้กูสาวเขาแลว้กลบั

ไม่เคารพเช่นเดิม 

အသီးလုိ အပင္ကုိခ်ိဳင ္၊ သမီးလုိ အေမကုိတုိင္ 

/ʔə-ɵi lò   ʔə-pìn kò chàin   ɵə-mi lò   ʔə-mè  

kò tàin/ 

อยากไดผ้ล บนัตน้ อยากไดล้กูสาว ร้องขอจากแม่ 

หมายถึง เมืออยากไดผ้ลไมใ้หโ้ค่นตน้ เมืออยาก

ไดล้กูสาวใหเ้ขา้หาแม่ฝ่ายหญิง 

ေယာကၡမအိမ္ထက္ သမက္သဖြယ္ မ်က္ႏွာငယ္ 

/yâuʔ-khə-má ʔèin thɛ́ʔ   ɵə-mɛ́ʔ ɵə-phwɛ̀    

myɛ́ʔ-hnà-ŋɛ̀/ 

ในบา้นพ่อตาแม่ยาย ลกูเขย นอ้ยหนา้ 

หมายถึง ถา้ลกูเขยอาศยัอยูร่่วมกนักบัภรรยาของ

พ่อตาแม่ยายจะรู้สึกนอ้ยหนา้ เพราะแสดงว่าตน 

ไม่สามารถทาํงานหาเลียงดูลกูสาวของเขาได ้

คู่ครอง โดยดูจากนิสยัใจคอและความประพฤติ

ของมารดา 

 

จากการศึกษาพบว่า สํานวนพม่าสะทอ้นให้เห็นความสัมพนัธ์ของพ่อตา  

แม่ยายกบัลกูเขยลกูสะใภม้ากกว่าสาํนวนไทย แต่ความสัมพนัธ์ทีปรากฏในสาํนวนพม่าส่วนใหญ่

จะเป็นการกล่าวในเชิงประชดประชนัหรืออาจกล่าวเชิงตาํหนิหากลูกเขยลูกสะใภไ้ม่มีความเคารพ

นับถือพ่อตาแม่ยาย โดยเฉพาะลูกเขยตอ้งมีความพยายามแสดงให้พ่อตาแม่ยายเห็นว่าตนมีความ

รับผดิชอบเพียงพอทีจะดูแลลกูสาวของพวกเขาได ้ดงันนั คนพม่าจึงมกักล่าวชืนชมสามีทีสามารถ

ดูแลภรรยาไดเ้ป็นอยา่งดี ขณะเดียวกนัก็กล่าวตาํหนิหากสามีไม่สามารถดูแลภรรยาใหมี้ความสุขได ้



385 

 

ส่วนสาํนวนไทยกล่าวถึงการพิจารณาเลือกคู่ครองโดยดูจากความประพฤติของแม่ฝ่ายหญิง โดยเชือ

ว่าหากแม่ของฝ่ายหญิงมีความประพฤติดีลกูสาวยอ่มมีความประพฤติดีไปดว้ย 

 

5.2.2.2.6 พ่อแม่กบัลกูเลยีง 

นอกจากสาํนวนทีแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว

แบบพ่อแม่ลูกแลว้ ลูกเลียงก็เป็นความสัมพนัธ์อีกรูปแบบหนึงของสมาชิกในครอบครัว เพราะ

ลกูเลียง คือ ลกูทีติดพ่อหรือแม่มา หรือการทีครอบครัวใดครอบครัวหนึงนาํลูกของคนอืนซึงไม่ใช่

ลูกของตนทางสายเลือดมาเลียงเป็นลูก ภาพสะทอ้นของลูกเลียงทีปรากฏในสํานวนจึงเป็นการ

กล่าวถึงในแง่ของความไม่ไวว้างใจ ใหร้ะมดัระวงัผูอื้นทีไม่ใช่ลกูแท้ๆ  เพราะแมว้่าจะรักและเลียงดู

เปรียบเสมือนลกูเท่าใด แต่ถึงอยา่งไรก็ไม่ใช่ลกูในไส ้ดงัสาํนวนพม่าทีกล่าวว่า ၀မ္းႏွင့္မလြယ္ သားမ 

မည္ /wan hnîn mə-lwɛ̀   ɵa mə-mɛ̀/ ไม่ไดต้งัทอ้ง ไม่ใช่ลูก ส่วนสาํนวนไทยมีสาํนวนกล่าวว่า 

“หอกขา้งแคร่” และสาํนวน “เลียงลกูเสือลกูจระเข”้  

ตารางที 83 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธข์องพ่อแม่กบัลกูเลียง 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

၀မ္းႏွင့္မလြယ္ သားမမည္ 

/wan hnîn mə-lwɛ̀   ɵa mə-mɛ̀/ 

ไม่ไดต้งัทอ้ง ไม่ใช่ลกู 

หมายถึง จะรักอยา่งไรก็ไม่ใช่ลกูในไส ้

 

หอกขา้งแคร่ 

หมายถึง คนใกลชิ้ดทีอาจคิดร้ายขึนมาเมือไรก็

ได ้มกัใชแ้ก่ลกูเลียงทีติดมากบัพ่อหรือแม่, ศตัรู 

ทีอยูข่า้งตวั  

เลียงลกูเสือลกูจระเข ้

หมายถึง บาํรุงเลียงดูลกูศตัรูหรือลกูคนพาล จะ

ไดรั้บความเดือดร้อนในภายหลงั 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและ

คนไทยมองความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในครอบครัวหรือพ่อแม่กบัลกูเลียงเหมือนกนั กล่าวคือ คน

พม่าและคนไทยมองว่า แมล้กูเลียงจะเป็นส่วนหนึงของครอบครัวแต่ก็ไม่มีความสนิทสนมเท่าลูกที

สืบมาจากสายเลือดแทจ้ริงได ้ดงันนัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีกล่าวถึงลูกเลียงจึงมีความหมาย

ในแง่ลบมากกว่าแง่บวก  
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5.2.3 ความเชือ 

จากการศึกษาภาพสะทอ้นด้านความเชือทีปรากฏในสํานวนพม่าและสาํนวนไทย 

ผูว้ิจยัแบ่งผลการศึกษาภาพสะทอ้นดา้นความเชือออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1. ความเชือเกียวกบัอาํนาจ

เหนือธรรมชาติ 2. ความเชือทางพุทธศาสนา และ 3. ความเชืออืนๆ สามารถอธิบายรายละเอียดได ้

ดงัต่อไปนี 

5.2.3.1 ความเชือเกยีวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาต ิ

จากการศึกษาสํานวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า ภาพสะทอ้นดา้นความเชือ

เกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติทีปรากฏเป็นความเชือทีเกียวกบัโชคชะตา อาํนาจวาสนา สิงศกัดิ- 

สิทธิ ภูตผวีิญญาณ ลางสงัหรณ์หรือนิมิต ตลอดจนฤกษย์ามในการเดินทาง ดงันี 

สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือเกียวกบัเรืองโชคชะตา

และอาํนาจวาสนามีหลายสาํนวนดว้ยกนั สาํนวนพม่าส่วนใหญ่กล่าวถึงโชคชะตาและอาํนาจวาสนา

โดยมีแนวคิดเชือมโยงกบัแนวคิดเรืองกรรมทีผูน้นัไดก้ระทาํไวท้งัในอดีตและปัจจุบนั สาํนวนบาง

สาํนวนกล่าวถึงโชคชะตาว่ามีความสมัพนัธก์บักุศลกรรมในปัจจุบนัจึงตอ้งเร่งสร้างกรรมดี เพราะ

ผลของกุศลกรรมจะช่วยหนุนนาํใหชี้วิตของผูป้ระกอบกุศลกรรมมีสภาพชีวิตทีดีขึน เช่น สาํนวน 
တစ္သက္တစ္ခါ ၊ စန္းဇာတာ ၊ လူမွာထစျမဲ /tə-ɵɛ́ʔ tə-khà   san-zà-tà   lù hmà thá sə-myɛ/ หนึงชีวิต

หนึงครัง ดวงชะตา(ของ)คนตอ้งขึน, ကံမရွ ိဉာဏ္ရွိတုိင္းမြဲ /kàn mə-shí ñàn shí dain mwɛ/ กรรมไม่มี 

มีสติปัญญาก็ลาํบาก และสาํนวน ကံရွိမွ တတ္ ၊ ဉာဏ္ရွိမွ  ျမတ္ /kàn shí hmá   táʔ   ñàn shí hmá   

myáʔ/ หากมีกรรม สามารถ หากมีสติปัญญา ประเสริฐ นอกจากนี ชาวพม่ายงัเชืออีกดว้ยว่า หาก

ตะวนัลบัฟ้าแลว้ให้จุดไฟถวายพระพุทธรูปในบา้นจะทาํให้โชคดี ทาํมาค้าขายรุ่งเรือง มีอาํนาจ

บารมีอยูเ่สมอเหมือนเปลวเทียนทีส่องสว่างบนหิงพระทีบูชานนั ดงัปรากฏในสาํนวน ေန၀င္မီးလက္ 

စီးပြားတက္ /nè-wìn-mi-lɛ́ʔ   si-bwa-tɛ́ʔ/ ตะวนัลบัฟ้าแลว้จุดไฟ คา้ขึน 

ขณะทีสาํนวนไทยมีสาํนวนทีกล่าวถึงโชคชะตาและอาํนาจวาสนาเช่นเดียวกนั 

สาํนวนไทยเปรียบคนทีโชคดีเมือไดล้าภหรือยศตาํแหน่งใดๆ มาอย่างไม่รู้ตวัล่วงหน้ามาก่อนว่า 

เปรียบเสมือนมี “ราชรถมาเกย” ส่วนกุศลกรรมหรือบุญทีกระทาํมาแต่อดีตชาติมกันาํมาใชเ้ปรียบ

ในสาํนวนต่างๆ แสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยมีความเชือเกียวกบัเรืองภพชาติและการสั งสมบุญเหมือน

คนพม่า ทาํใหใ้นชาติภพนีแมค้นเราจะเกิดมาเป็นคนทีมีอวยัวะหรือรูปกายเหมือนกนั แต่บุญกรรม

ทีทาํไวใ้นอดีตชาติจะส่งผลให้คนเรามีรูปร่างหน้าตา รวมทังยศถาบรรดาศกัดิแตกต่างกัน ดัง

สาํนวนบุญทาํกรรมแต่ง, บุญมาวาสนาส่ง, บุญหนกัศกัดิใหญ่, แข่งเรือแข่งแพแข่งได ้แข่งบุญแข่ง

วาสนาแข่งไม่ได ้และสาํนวนกินบุญเก่า 
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นอกจากเรืองการประกอบกุศลกรรมแลว้ จากการศึกษาพบว่าทงัสาํนวนพม่า

และสํานวนไทยต่างสะท้อนให้เห็นความเชือเรืองวาสนาทีคนเรามีต่อกัน คือ “เนือคู่ ” หรือ 

“คู่ครอง” คนพม่าเชือว่าเนือคู่เกิดจากการดลบันดาลของเทพนัต (နတ္ /náʔ/) ทาํให้ชายหญิงทีมี

วาสนาต่อกนั ไดพ้บเจอกนั และอยูร่่วมเคียงกนัโดยไม่มีผูใ้ดสามารถฝืนดวงชะตาได ้สาเหตุเกิดจาก

ชายหญิงคู่นันได้ร่วมทาํบุญกรวดนาํกนัมาตงัแต่อดีตชาติ ทาํให้ในชาติภพนีไดพ้บเจอกนัอีก ดัง

ปรากฏในสาํนวน နတ္ေရးတ့ဲဖူးစာ လူျပင္ရာမခံ /náʔ ye dɛ́ phu-zà   lù pyìn-yà mə-khàn/ นัต(ผี/เทพ)

เขียนเนือคู่ คนแกไ้ขไม่ได,้  နဖူးစာ ရြာလည ္/nə-phu-zà   ywà-lɛ̀/ เนือคู่ หมุนหาไปรอบ, ဘယ္လိုပင္ 

ဆုေတာင္း ေၾကာင္းပါမွေပါင္း /bɛ̀-lò pìn hsú-taun  caun pà hmá paun/ ขอพรอยา่งไร เรืองราวนาํพามา

คบหา และสาํนวน ကုသိုလ္ေရစက္ အဆက္မကြာ /kú-ɵò yè-sɛ́ʔ   ʔə-hsɛ́ʔ mə-kwà/ กุศลผลบุญ 

กรวดนํา สัมพนัธ์ไม่ห่าง ส่วนสํานวนไทยกล่าวถึงคนทีเป็นเนือคู่กันว่า “คู่แลว้ไม่แคลว้กัน” 

หมายถึง ผูที้เคยสร้างบุญกุศลร่วมกนั เคยเป็นคู่กนัมาก่อนยอ่มไม่แคลว้คลาดกนั 

อนึง นอกจากสาํนวนพม่าจะกล่าวถึงบุญวาสนาของคนทีจะมาเป็นคู่ครองกนั

แลว้ ในสาํนวนพม่ายงัปรากฏความเชือของคนพม่าทีเชือว่า คนทีเป็นเนือคู่กนันันตอ้งมีดวงชะตาที

สมพงศก์นัจึงจะสามารถแต่งงานอยู่กินกนัได ้ခ်စ္စံ၀င္း (/chíʔ-sàn-wìn/, 2003: 89 อา้งถึงใน อุบล-

รัตน์ พนัธุมินทร์, 2553: 62) ไดก้ล่าวถึงความเชือเรืองการแต่งงานไวว้่า คนพม่ามีหลกัการพิจารณา

ว่าทังสองฝ่ายมีความเหมาะสมกัน เป็นเนือคู่กนัหรือไม่โดยดูจากวนัเกิด ถา้วนัเกิดสมพงศ์กัน 

แต่งงานกนัไปเชือว่าชีวิตจะเจริญกา้วหนา้ มีอายยุนืยาวทงัคู่ วนัทีถือว่าสมพงศก์นัมีดงันี  

วนัอาทิตย ์คู่กบั วนัศุกร์ 

วนัองัคาร คู่กบั วนัพฤหสับดี 

วนัเสาร์ คู่กบั วนัพุธ (ภาคเชา้) 

วนัจนัทร์ คู่กบั วนัพุธ (ภาคบ่าย) 

ส่วนวันทีไม่สมพงศ์ ไม่ควรแต่งงานกัน ถา้ขืนดึงดันแต่งจะทาํให้อายุสัน       

ทาํมาคา้ขายไม่เจริญ ไดแ้ก่ 

วนัเสาร์ เป็นอริกบั วนัพฤหสับดี 

วนัศุกร์ เป็นอริกบั วนัจนัทร์ 

วนัอาทิตย ์เป็นอริกบั วนัพุธ (ภาคเชา้) 

วนัพุธ (ภาคบ่าย หรือวนัราหู) เป็นอริกบั วนัองัคาร  
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ความเชือเหล่านีปรากฏอยู่ในสาํนวนพม่าทงั 3 สาํนวน คือ สาํนวน ဦးသာစိန္-

ပန္း ၊ ဒန္းလွကိုရွာ ၊ မိတ္ဖက္သာ /ʔu-ɵà-sèin-pan   dan hlá kò shà   mêiʔ-phɛ́ʔ ɵà/ อูต่า(ชือคน) หา

ดอกหางนกยงู ดอกดนั เนือคู่ หมายถึง คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัศุกร์ วนัองัคารและวนัพฤหัสบดี 

วนัเสาร์และวนัพุธ วนัจนัทร์และวนัราหู ควรแต่งงานกนั, ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ 

၊ အသက္မရွည္ရာ /də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun phɛ́ʔ  ʔə-ɵɛ́ʔ mə-shè-yà/ ธรรมะโศกา 

องัวะราชา คู่สมรส อายุไม่ยืนยาว หมายถึง คนทีเกิดวันเสาร์ไม่ควรแต่งงานกับคนทีเกิดวัน

พฤหสับดี คนทีเกิดวนัศุกร์ไม่ควรแต่งงานกบัคนทีเกิดวนัจนัทร์ คนทีเกิดวนัอาทิตยไ์ม่ควรแต่งงาน

กบัคนทีเกิดวนัพุธ คนทีเกิดวนัราหู (วนัพุธภาคบ่าย) ไม่ควรแต่งงานกบัคนทีเกิดวนัองัคาร เพราะ

อายจุะไม่ยนื และสาํนวน ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ နံဖက္ခ်င္း /ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa 

dɔ̀-yin   nàn-phɛ́ʔ-chin/ อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาติมิตรทีสนิทสนมมาก เหมาะสมกัน หมายถึง 

คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัพฤหสับดี วนัจนัทร์และวนัพุธ วนัองัคารและวนัศุกร์ วนัเสาร์และวนัราหู 

เป็นวนัทีควรคบหาเป็นมิตรหรือเป็นคู่ครองกนั 

ตารางที 84 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

တစ္သက္တစ္ခါ ၊ စန္းဇာတာ ၊ လူမွာထစျမဲ 

/tə-ɵɛ́ʔ tə-khà   san-zà-tà   lù hmà thá sə-myɛ/ 

หนึงชีวิตหนึงครัง ดวงชะตา(ของ)คนตอ้งขึน 

หมายถึง ในชีวิตของคนเรา ตอ้งมีสกัครังหนึงที

โชคดี 

ကံမရိွ ဉာဏ္ရိွတုိင္းမြဲ 

/kàn mə-shí   ñàn shí dain mwɛ/ 

กรรมไม่มี มีสติปัญญาก็ลาํบาก 

หมายถึง ถา้ไม่มีโชค พยายามเพียงใดก็ทาํไม่

สาํเร็จ 
ကံရိွမ ွတတ္ ၊ ဉာဏ္ရိွမွ  ျမတ္ 

/kàn shí hmá   táʔ   ñàn shí hmá   myáʔ/ 

หากมีกรรม สามารถ หากมีสติปัญญา ประเสริฐ 

หมายถึง ผูที้มีกุศลกรรมหรือบุญเก่าดี ยอ่มมี

พรสวรรค ์มีความสามารถ ผูที้มีสติปัญญาเป็น 

ราชรถมาเกย 

หมายถึง โชค ลาภ หรือยศ ตาํแหน่ง มาถึงโดย 

ไม่รู้ตวัหรือคาดฝันมาก่อน 

บุญทาํกรรมแต่ง 

หมายถึง บุญหรือบาปทีทาํไวใ้นชาติก่อนเป็น

เหตุทาํใหรู้ปร่างหนา้ตาหรือชีวิตของคนเราใน

ชาตินีสวยงาม ดี ชวั เป็นตน้ 

บุญมาวาสนาส่ง 

หมายถึง เมือมีบุญ อาํนาจวาสนาก็มาเอง 

บุญหนกัศกัดิใหญ่ 

หมายถึง มีฐานนัดรศกัดิสูงและอาํนาจวาสนา

ยงิใหญ่ 
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ตารางที 84 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

สิงประเสริฐ 

ဘုန္းၾကီးလုိ႔ သက္မရွည္ ၊ သက္ရွည္လုိ႔ ဘုန္းမၾကီး 

/phoŋ-ci ló  ɵɛ́ʔ mə-shè  ɵɛ́ʔ shè ló  phoŋ mə-ci/ 

บุญบารมีมาก อายไุม่ยนื อายยุนื ไม่มีบุญบารมี 

หมายถึง คนบางคนมีบุญบารมีมากแต่อายไุม่ยนื 

ขณะทีคนบางคนอายยุนื แต่กลบัไม่มีบุญบารมี 

ေန၀င္မီးလက္ စီးပြားတက္ 

/nè-wìn-mi-lɛ́ʔ   si-bwa-tɛ́ʔ/ 

ตะวนัลบัฟ้าแลว้จุดไฟ คา้ขึน 

หมายถึง เมือตะวนัลบัฟ้าใหจุ้ดไฟถวายพระ 

จะทาํใหมี้โชคลาภ 

နတ္ေရးတ့ဲဖူးစာ လူျပင္ရာမခံ 

/náʔ ye dɛ́ phu-zà   lù pyìn-yà mə-khàn/ 

นตั(ผ/ีเทพ)เขียนเนือคู่ คนแกไ้ขไม่ได ้

หมายถึง ถา้เป็นเนือคู่กนัแลว้ ไม่มีใครมาทาํลาย

ดวงชะตาได ้

နဖူးစာ ရြာလည္ 

/nə-phu-zà   ywà-lɛ̀/ 

เนือคู่ หมุนหาไปรอบ 

หมายถึง ผูที้เคยสร้างบุญกุศลร่วมกนั เคยเป็นคู่

กนัมาก่อนยอ่มไม่แคลว้คลาดกนั 

ဘယ္လုိပင္ဆုေတာင္း ေၾကာင္းပါမွေပါင္း 

/bɛ̀-lò pìn hsú-taun   caun pà hmá paun/  

ขอพรอยา่งไร เรืองราวนาํพามาคบหา 

หมายถึง หากมีวาสนาต่อกนัยอ่มนาํคนมาคบหา

กนั แต่หากไม่มีวาสนาต่อกนัจะขอพรอยา่งไร  

ก็ไม่ไดพ้บเจอกนั 

แข่งเรือแข่งแพแข่งได ้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่ง

ไม่ได ้

หมายถึง รู้ประมาณความสามารถของตน  

ไม่อาจเอือมเกินตวั 

กินบุญเก่า 

หมายถึง ไดรั้บผลแห่งความดีทีทาํไวแ้ต่ปาง

ก่อน (มกัใชเ้ป็นสาํนวนอุปมาแก่คนทีนอนกิน

นงักินสมบติัเก่า) 

คู่แลว้ไม่แคลว้กนั 

หมายถึง ผูที้เคยสร้างบุญกุศลร่วมกนั เคยเป็นคู่

กนัมาก่อนยอ่มไม่แคลว้คลาดกนั 

 

 



390 

 

ตารางที 84 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ကုသုိလ္ေရစက္ အဆက္မကြာ 

/kú-ɵò yè-sɛ́ʔ   ʔə-hsɛ́ʔ mə-kwà/ 

กุศลผลบุญ กรวดนาํ สมัพนัธไ์ม่ห่าง 

หมายถึง เพราะในชาติภพก่อนเคยทาํกุศลผลบุญ

ร่วมกนั ในชาติภพปัจจุบนัจึงไดก้ลบัมาพบเจอ

กนัอีก 

ဦးသာစိန္ပန္း ၊ ဒန္းလွကုိရွာ ၊ မိတ္ဖက္သာ 

/ʔu-ɵà-sèin-pan   dan hlá kò shà   mêiʔ-phɛ́ʔ ɵà/ 

อตู่า(ชือคน) หาดอกหางนกยงู ดอกดนั เนือคู ่

หมายถึง คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัศุกร์ 

วนัองัคารและวนัพฤหสับดี วนัเสาร์และวนัพุธ 

วนัจนัทร์และวนัราหู ควรแต่งงานกนั 

ဓမၼာေသာက ၊ အင္း၀ရာဇာ ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ 
အသက္မရွည္ရာ 

/də-mà ɵɔ-ká   ʔin-wá yà-zà   ʔèin-thàun phɛ́ʔ  

ʔə-ɵɛ́ʔ mə-shè-yà/ 

ธรรมะโศกา องัวะราชา คู่สมรส อายไุม่ยนืยาว 

หมายถึง คนทีเกิดวนัเสาร์ไม่ควรแต่งงานกบัคน

ทีเกิดวนัพฤหสับดี คนทีเกิดวนัศุกร์ไม่ควร

แต่งงานกบัคนทีเกิดวนัจนัทร์ คนทีเกิดวนั

อาทิตยไ์ม่ควรแต่งงานกบัคนทีเกิดวนัพุธ คนที  

เกิดวนัราหู (วนัพุธภาคบ่าย) ไม่ควรแต่งงานกบั 

คนทีเกิดวนัองัคาร เพราะอายจุะไม่ยนื 

ေအာင္ပကုလား ၊ ေဆြသားေတာ္ရင္း ၊ နံဖက္ခ်င္း 

/ʔàun-pá kə-la   hswè-ɵa dɔ̀-yin   nàn-phɛ́ʔ-chin/ 

อ่าวป๊ะ(ชือคน)เป็นแขก ญาติมิตรทีสนิทสนม 

มาก เหมาะสมกนั 
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ตารางที 84 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง คนทีเกิดวนัอาทิตยแ์ละวนัพฤหัสบดี 

วนัจนัทร์และวนัพุธ วนัองัคารและวนัศุกร์ วนั

เสาร์และวนัราหู เป็นวนัทีควรคบหาเป็นมิตร

หรือเป็นคู่ครองกนั 

 

 

นอกจากความเชือเรืองโชคชะตาและอาํนาจวาสนาแลว้ สํานวนพม่าและ

สํานวนไทยยงัสะท้อนให้เห็นความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิ ภูตผีวิญญาณ ลางสังหรณ์หรือนิมิต

ตลอดจนฤกษ์ยามในการเดินทางดว้ย สาํนวนพม่าสะทอ้นให้เห็นความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิและ

ภูตผวีิญญาณผา่น “นตั (နတ္ /náʔ/)” ซึงถือเป็นเทพหรือผีทีตายร้าย ดงัทีวิรัช นิยมธรรม และอรนุช 

นิยมธรรม (2551: 144) ไดใ้ห้นิยามความหมายของคาํว่า “นัต” ไวว้่า “นัตในสังคมพม่า หมายถึง 

วิญญาณศกัดิสิทธิของผูต้ายร้าย เป็นภูตผูเ้ป็นทีพึงของปุถุชนทวัไป นัตทีเป็นภูตผีจะมีฐานะกึงเทพ

กึงผ ีคือ อยูร่ะหว่างเทพและผ ีมีระดบัสูงกว่าผทีวัไป แต่ไม่เทียบเท่าเทวดา”  

ความเชือเรืองนตัเป็นความเชือทีอยู่คู่กบัสังคมพม่ามานาน สาเหตุทีเป็นเช่นนี

เพราะก่อนทีจะมีพระพุทธศาสนาเขา้มาสู่สงัคมพม่า ชาวพม่านับถือนัตเป็นเทพและภูตผี อนัจะนาํ

ความสุขและความทุกข์มาให้แก่ตนเองได้ ฉะนัน ชาวพม่าจึงเชือและเกรงกลวัต่ออาํนาจบารมี

ของนัตมาก พวงนิล คาํปังส์ุ และคณะ (2541: 82) กล่าวว่า “ในอดีตกาลก่อนทีจะมีการนําพุทธ

ศาสนาเข้ามาสู่พม่านัน ในหมู่ชนชาวพืนเมืองมีการถือคติการบูชาภูตผีกันอย่างแพร่หลาย 

แมก้ระทงัทุกวนันี นตัทงั 37 ตนก็ยงัดาํรงอยูใ่นความเชือทางศาสนาของชาวพม่า ส่วนใหญ่เป็นภูต

และปิศาจทีชั วร้าย มกัสร้างความเดือดร้อนให้กับผูที้ไม่ให้ความเคารพนับถือ ชาวพม่าจึงต้อง    

ออ้นวอนและสกัการะ บูชานตัเหล่านีดว้ยการถวายดอกไม ้เงินทอง และอาหาร” ความเชือเรืองนัต

จึงถกูนาํมาเปรียบในสาํนวนพม่าหลายสาํนวนดว้ยกนั ไดแ้ก่ สาํนวน တရား နတ္ေစာင့္ /tə-ya  náʔ 

sâun/ ธรรมะ นตั (ผ/ีเทพ) ดูแล, လူၾကမ္းလွ်င္ နတ္ၾကမ္းမခံႏိုင္ /lù-can hlyìn  náʔ-can mə-kàn hnàin/ 

ถา้คนเลว นตัเลวก็ยอมแพ,้ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ /ɵù-dɔ̀-kaun  náʔ-kaun má/ คนดี ผี/เทพดี

คาํจุน, လူမင္းဘုန္းၾကီး နတ္မင္းမေနႏိုင္ /lù-min phoŋ-ci   náʔ min mə-nè nàin/ คนมีบารมีมาก นัตไม่

สามารถอยู่ดว้ยได,้ လူလိုမွ နတ္လို ၊ နတ္လိုမွ ျဂိဳဟ္မ /lù lò hmá  náʔ lò  náʔ lò hmá  jò-má/ คน

ตอ้งการ นัตตอ้งการ หากนัตตอ้งการ สาํเร็จผล และสาํนวน လူ႔အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္ /lú-ʔə-lò  náʔ 

mə-lâiʔ nàin/ ความตอ้งการของคน นตัก็ตามไม่ไหว 
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สาํนวนไทยนาํสิงศกัดิสิทธิและภูตผีมาใชเ้ปรียบเป็นสาํนวนเช่นเดียวกนักับ

สาํนวนพม่า ดว้ยเหตุทีคนไทยเชือว่าสิงศกัดิสิทธิ คือ สิงหรือภาวะทีเชือว่ามีอาํนาจเหนือธรรมชาติ 

สามารถบนัดาลใหเ้ป็นไปหรือใหส้าํเร็จไดด้งัปรารถนา ดงัปรากฏเป็นสาํนวน “บนบานศาลกล่าว” 

นอกจากนี คนไทยยงัเปรียบสิงศกัดิสิทธิเป็นสาํนวน “ของสูง” คือ ไม่ควรลบหลู่หรือเหยียดหยาม

หากไม่มีความเชือเกียวกบัสิงนนั เพราะคนไทยส่วนใหญ่เชือว่าสิงศกัดิสิทธิสามารถบนัดาลทงัคุณ

และโทษแก่ผูที้เคารพบูชาและไม่เคารพบูชาได ้นอกจากนียงัมีสาํนวนทีนาํความเชือเรืองภูตผีมา

เปรียบเทียบในสาํนวน ไดแ้ก่ สาํนวนคนดีผีคุม้, ปลาํผีลุก ปลุกผีนั ง, ผีเขา้ผีออก และผีซาํดาํพลอย 

สาํนวนทีมีความน่าสนใจในทีนี คือ สาํนวน “ผซีาํดาํพลอย” เพราะสาํนวนนีนาํคาํว่า “ดาํ” หมายถึง 

“ผเีรือน” เป็นภาษาไทยถินอีสานมาใชเ้ปรียบในสาํนวนดว้ย แสดงใหเ้ห็นถึงรากเหงา้ทางภาษาและ

ความเชือของคนไทยทีสืบทอดมาตงัแต่สมยัโบราณ อีกสาํนวนทีมีความน่าสนใจ คือ สาํนวน “น่า

เกลียดน่าชงั” ศุภิสรา ปุนยาพร (2556: 79) กล่าวถึงความเชือเกียวกบัสาํนวนนีไวว้่า “หากทกัเด็ก

แรกเกิดหรือเด็กทียงัเลก็ว่าน่ารัก จะทาํใหว้ิญญาณร้ายหรือภูตผปิีศาจไดย้นิจึงอยากไดเ้ด็กหรือทารก

ทีน่ารักนนัไปอยูด่ว้ย” ดงันัน เมือเจอเด็กแรกเกิดทีมีหน้าตาน่ารักน่าชงั คนไทยจะทกัเด็กว่า “น่า

เกลียดน่าชงั” ถือเป็นการแกเ้คลด็นนัเอง  

นอกจากนี ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยยงัสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือเรืองลาง

สงัหรณ์หรือนิมิต ดงัปรากฏในสาํนวนพม่าว่า ဇမၺဴဒိပ္ နိမိတ္ထြန္း /sə-bù-dêiʔ   nə-mêiʔ thun/ ชมพู-

ทวีป ปรากฏในนิมิต หมายถึง ตอ้งใหค้วามสาํคญักบันิมิต หรือลางสงัหรณ์ ส่วนคนไทยเชือว่าหาก

ผูใ้ดดวงถึงฆาตหรือชะตาขาดจะไม่มีเงาหัว ความเชือนีถูกนาํมาเปรียบเป็นสาํนวน “ไม่มีเงาหัว” 

หมายถึง เป็นลางว่าจะตายร้าย อีกสาํนวนทีแสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยเชือเรืองลางสังหรณ์ คือ สาํนวน  

“จิ งจกทกั” โดยคนไทยสมยัก่อนจะไม่ออกไปทาํศึกสงครามหรือออกจากบา้นหากมีเสียงจิ งจกร้อง

ทกัหรือมีจิงจกตกลงมาตายต่อหนา้ เพราะเชือว่าเป็นลางบอกเหตุไม่ดี ปัจจุบนัสาํนวนนีถูกนาํมา

เปรียบในความหมายว่า แมจ้ะเป็นคาํตกัเตือนเพียงเลก็น้อยแต่ก็ควรรับฟัง ส่วนความเชือเรืองฤกษ์

ยามในการเดินทางปรากฏเฉพาะในสาํนวนพม่า คือ สาํนวน မင္းတို႔ထြက္ ရက္ရာဇာ /min dó thwɛ́ʔ   

ywɛ́ʔ yà-zà/ กษตัริยอ์อก(เดินทาง) วนัราชา หมายถึง วนัทีกษตัริยเ์สด็จประพาส คือ วนัมงคล และ

สาํนวน ေသာၾကာေရေၾကာင္း မသြားေကာင္း /ɵâuʔ-cà yè-caun  mə-ɵwa-kaun/ เสน้ทางนาํวนัศุกร์ ไม่

ควรเดินทาง หมายถึง ในวนัศุกร์ไม่ควรเดินทางทางนาํ  
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ตารางที 84 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

တရား နတ္ေစာင့္ 

/tə-ya   náʔ sâun/ 

ธรรมะ นตั (ผ/ีเทพ) ดูแล 

หมายถึง ผูที้มีธรรมะ เทพยอ่มคุม้ครอง 

လူၾကမ္းလွ်င္ နတ္ၾကမ္းမခံႏုိင္ 

/lù-can hlyìn   náʔ-can mə-kàn hnàin/  

ถา้คนเลว นตัเลวกย็อมแพ ้

หมายถึง คนทีมีนิสยัชวัชา้มาก นตัเลว (ผหีรือ

เทพของพม่า) ก็ยอมรามือ ไม่ทาํอนัตราย 

သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ 

/ɵù-dɔ̀-kaun   náʔ-kaun má/ 

คนดี ผ/ีเทพดีคาํจุน 

หมายถึง คนทาํดีมกัไม่มีภยั, คนทาํดีเทวดายอ่ม

คุม้ครอง 

လူမင္းဘုန္းၾကီး နတ္မင္းမေနနုိင္ 

/lù-min phoŋ-ci   náʔ min mə-nè nàin/ 

คนมีบารมีมาก นตัไม่สามารถอยูด่ว้ยได ้

หมายถึง คนทีมีอาํนาจบารมีมาก นตัก็ไม่

สามารถดูแลได(้สมยัก่อนกษตัริยมี์อาํนาจ

มากกว่านตั) 

လူလုိမ ွနတ္လုိ ၊ နတ္လုိမ ွျဂိဳဟ္မ 

/lù lò hmá   náʔ lò   náʔ lò hmá   jò-má/    

คนตอ้งการ นตัตอ้งการ หากนตัตอ้งการ  

สาํเร็จผล 

หมายถึง คนดีทีตงัอยูใ่นศีลธรรมยอ่มเป็นทีเคารพ

รักของคนและเทพนตั 

ของสูง 

หมายถึง สิงศกัดิสิทธิ, ผูสู้งศกัดิ 

บนบานศาลกล่าว 

หมายถึง ขอร้องใหสิ้งศกัดิสิทธิช่วยเหลือ 

คนดีผคุีม้ 

หมายถึง คนทาํดีเทวดายอ่มคุม้ครอง 

ปลาํผลุีก ปลุกผนีงั 

หมายถึง พยายามทาํใหมี้เรืองราวขึนมา, 

พยายามทาํเรืองทีจบใหก้ลบัเป็นเรืองขึนมาใหม่ 

ผเีขา้ผอีอก 

หมายถึง เดียวดีเดียวร้าย, ไม่คงที 

ผซีาํดาํพลอย 

หมายถึง เคราะห์เดิมร้ายหนกัอยูแ่ลว้ ยงัมี

เคราะห์อืนซาํเขา้มา ทาํใหเ้คราะห์หนกัยงิขึน 

น่าเกลียดน่าชงั 

หมายถึง น่ารักน่าเอน็ดู (ใชแ้ก่เดก็เลก็ๆ) 

ไม่มีเงาหวั 

หมายถึง เป็นลางว่าจะตายร้าย 

จิ งจกทกั 

หมายถึง คาํตกัเตือนแมเ้ลก็นอ้ยก็ควรรับฟัง 
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ตารางที 84 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

လူ႔အလုိ နတ္မလုိက္ႏုိင္ 

/lú-ʔə-lò   náʔ mə-lâiʔ nàin/ 

ความตอ้งการของคน นตัก็ตามไม่ไหว 

หมายถึง ตอ้งการไดม้ากกว่าทีไดม้าแลว้ 

ဇမၺဴဒိပ္ နိမိတ္ထြန္း 

/sə-bù-dêiʔ   nə-mêiʔ thun/ 

ชมพทูวีป ปรากฏในนิมิต 

หมายถึง ตอ้งใหค้วามสาํคญักบันิมิตหรือ 

ลางสงัหรณ์ 

မင္းတုိ႔ထြက္ ရက္ရာဇာ 

/min dó thwɛ ́ʔ   ywɛ́ʔ yà-zà/ 

กษตัริยอ์อก(เดินทาง) วนัราชา 

หมายถึง วนัทีกษตัริยเ์สด็จประพาส คือ วนัมงคล 

ေသာၾကာေရေၾကာင္း မသြားေကာင္း 

/ɵâuʔ-cà yè-caun   mə-ɵwa-kaun/ 

เสน้ทางนาํวนัศุกร์ ไม่ควรเดินทาง 

หมายถึง ในวนัศุกร์ไม่ควรเดินทางทางนาํ 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคน

ไทยมีความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติทงัเหมือนและแตกต่างกนั ความเชือเกียวกบัอาํนาจ

เหนือธรรมชาติทีเหมือนกนัมี ความเชือเกียวกบัโชคชะตา อาํนาจวาสนา สิงศกัดิสิทธิ ภูตผีวิญญาณ 

และลางสงัหรณ์หรือนิมิต ส่วนความเชือทีแตกต่างกนั คือ ความเชือเรืองฤกษย์ามในการเดินทางซึง

พบเฉพาะในสาํนวนพม่าเท่านนั  

ความเชือเกียวกบัโชคชะตาและอาํนาจวาสนาทีคนพม่าและคนไทยเชือเหมือน 

กนั ไดแ้ก่ ความเชือเรืองบุญกรรมทีทาํไวต้งัแต่อดีตชาติซึงส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัชาติ 

ความเชือเรืองคู่ครองหรือเนือคู่ และความเชือเรืองชาติภพ ดา้นความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิและภูตผี

วิญญาณพบว่า คนพม่าสะทอ้นความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิและภูตผีวิญญาณผ่าน “นัต (နတ္ /náʔ/)” 
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คือ เทพหรือผีทีตายร้าย ส่วนคนไทยเชือว่าสิงศกัดิสิทธิ คือ สิงหรือภาวะทีเชือว่ามีอาํนาจเหนือ

ธรรมชาติซึงสามารถบนัดาลให้เป็นไปหรือสาํเร็จดงัปรารถนาได้ รวมทงัให้โทษไดเ้ช่นเดียวกับ

ภูติผวีิญญาณของไทยทีสามารถใหท้งัคุณและโทษได ้ดา้นความเชือเรืองลางสังหรณ์หรือนิมิตเป็น

ความเชือทีคนพม่าและคนไทยใหค้วามสาํคญั เพราะเชือว่าลางสงัหรณ์อาจเกิดจากเทพหรือสิงศกัดิ- 

สิทธิช่วยคุม้ครองใหร้อดพน้จากอนัตราย ฉะนัน เมือเกิดลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ทีไม่ดีขึน 

คนพม่าและคนไทยจะพยายามแกไ้ขหรือหลีกเลียงไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ทีไม่ดีนนั ส่วนความเชือเรือง

ฤกษย์ามทีพบเป็นความเชือเรืองวนัมงคล (วนัราชา) และความเชือเรืองการเดินทางทางนาํ ความเชือ

เหล่านีพบเฉพาะในสาํนวนพม่าเท่านนั 

 

5.2.3.2 ความเชือทางพุทธศาสนา 

เนืองจากทงัสงัคมพม่าและสงัคมไทยนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํ

ชาติ ทาํให้สํานวนของทัง 2 ชนชาติสะท้อนความเชือบางประการเกียวกับพระพุทธศาสนา           

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นมุมมองความ

เชือทางศาสนาคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ความเชือเรืองความชวั–ความดี, นรก–สวรรค์ กรรมและการ

เวียนว่ายตายเกิด (สังสารวฏั, วฏัสงสาร) การสร้างบุญกุศลหรือการทาํทาน ซึงสามารถอธิบาย

รายละเอียดได ้ดงัต่อไปนี 

5.2.3.2.1 ความชัว–ความด,ี นรก–สวรรค์ 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า ทงัคนพม่าและคนไทยมี

ความเชือเรืองผลของการกระทาํกรรมชวัและการกระทาํกรรมดี โดยคนพม่าเชือว่าผูที้กระทาํกรรม

ชวัยอ่มไดรั้บผลแห่งการกระทาํนันไม่ทางใดก็ทางหนึง แมว้่าเมือกระทาํกรรมชวัแลว้จะไม่มีผูใ้ด

พบเห็น แต่กรรมชวันนัก็จะปรากฏอยูใ่นใจของผูก้ระทาํเสมอ ดงัสาํนวน ကုိယ္ေကာင္းလွ်င ္ကုိယ္စံ ၊ 

ကုိယ္မေကာင္းလွ်င္ ကိုယ္ခံ /kò kaun hlyìn   kò sàn   kò mə-kaun hlyìn   kò khàn/ ถา้ตนดี ตนเสวย

สุข ถา้ตนไม่ดี ตนไดรั้บ, ကံတူ အက်ိဳးေပး /kàn tù   ʔə-co pe/ กรรมเหมือน ให้ผล (ให้ผลเช่นเดียว 

กบัการกระทาํ) และสาํนวน ကိုယ့္တရား ကိုယ္စီရင္ /kó-tə-ya   kò-sì-yìn/ ธรรมะในตน ตดัสินตน 

ขณะทีผูก้ระทาํกรรมดีย่อมไดรั้บผลตอบแทนแห่งการกระทาํนัน สาํนวนพม่ากล่าวว่าผูที้กระทาํ

ความดียอ่มไดรั้บคาํยกย่องสรรเสริญไม่จบสิน แมว้่าร่างกายจะดบัสูญไปแลว้ แต่ความดีจะคงอยู่

เสมอ ดงัสาํนวน ကမၻာေၾကေသာ္လည္း ဥဒါန္းမေက် /kàn-bà cè ɵɔ̀-lɛ   ʔú-dan mə-cè/ แมว้่าโลกจะ

ยอ่ยยบัก็ตาม อมตะวาจาไม่หมดสิน สาํนวนพม่าจึงเป็นสาํนวนทีใชเ้พือสงัสอนลกูหลานให้เป็นคน

ดีทงัทางกาย วาจา และใจ คนพม่าเชือว่าผูที้กระทาํแต่ความดี เมือตายไปก็จะไดไ้ปอยูใ่นภพภูมิทีดี 

อยู่ในทีอนัประเสริฐ โดยเฉพาะผูที้ยอมเสียสละเพือประเทศชาติ คนพม่าจะยกย่องเยียงวีรบุรุษ      
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ดงัปรากฏในสาํนวน ရဲေသာ္ မေသ ၊ ေသေသာ္ ငရဲမလား /yɛ ɵɔ̀   mə-ɵè   ɵè ɵɔ̀   ŋə-yɛ mə-la/ เมือ

กลา้หาญ ไม่ตาย เมือตาย ไม่ตกนรก แต่หากผูใ้ดกระทาํความชวั คนพม่าเชือว่าคนผูน้ันจะตกนรก 

และไดรั้บความทรมานอยา่งมาก คนพม่าจึงนาํความเชือนีมาเปรียบเทียบเป็นสาํนวนเพือใชต้กัเตือน

ลกูหลานไม่ใหก้ระทาํความชวั สาํนวนพม่าจึงปรากฏคาํว่า ငရဲ /ŋə-yɛ/ “นรก” หลายสาํนวนดว้ยกนั 

เช่น ဥစၥာေပ်ာက္ ငရဲေရာက္ /ʔôuʔ-sà pyâuʔ   ŋə-yɛ yâuʔ/ ทรัพยห์าย ตกนรก, ဆင္းရဲ ငရဲမေၾကာက္ 

/hsìn-yɛ   ŋə-yɛ mə-câuʔ/ ยากจน ไม่กลวันรก, ၀ဋ္မွာအျမဲ ၊ ငရဲမွာအပ /wúʔ hmà ʔə-myɛ   ŋə-yɛ  

hmà ʔə-pɛ/ วฏัฏะ(กรรม) ไม่ห่างหาย นอกเหนือนรก 

เมือพิจารณาสาํนวนไทยพบว่า คนไทยมีความเชือเรืองผลของการกระทาํ

ความชวั–ความดี และความเชือเรืองนรก–สวรรคค์ลา้ยคลึงกบัคนพม่า โดยคนไทยเชือว่าผูที้กระทาํ

ความดีย่อมไดรั้บผลดีตอบแทน ส่วนผูที้กระทาํความชวัก็จะไดรั้บแต่ความทุกข์ เสมือนไฟทีเผา

ไหมอ้ยูใ่นใจ ดงัสาํนวน “สวรรค์ในอก นรกในใจ” ผูที้กระทาํความดีแมจ้ะไม่มีใครเห็นแต่ก็ควร

กระทาํความดีต่อไป คนไทยเปรียบการกระทาํความดีทีไม่มีใครยกย่องว่า เปรียบเสมือนการ “ปิด

ทองหลงัพระ” เพราะหากมีแต่คนทีปิดทองหนา้พระ พระพุทธรูปองคน์นัก็จะงดงามสมบูรณ์ไม่ได ้

อีกสาํนวนทีมีความหมายในลกัษณะเดียวกนั คือ สาํนวน “ทาํคุณไม่ขึน” แต่สาํนวนนีมกัใชใ้นเชิง

ประชดประชนัหรือผูพ้ดูแสดงอาการนอ้ยเนือตาํใจทีไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิงทีตนกระทาํ  

อยา่งไรก็ตาม คนไทยก็ยงัมีแนวความคิดเกียวกบัการกระทาํความดีและการ

กระทาํความชวั โดยเฉพาะอยา่งยงิ การกระทาํความชวัซึงคนไทยถือว่าเป็นบาปกรรมต่อผูก้ระทาํ

และผูอื้น ทงัโดยตงัใจหรือไม่ไดต้งัใจ ดงัสาํนวน ของหายตะพายบาป, ทาํคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์

ได้บาป, แพะรับบาป นอกจากนี คนไทยได้นาํความเชือเรืองนรก–สวรรค์ มาเปรียบเทียบเป็น

สาํนวนเช่นเดียวกบัคนพม่า คือ สาํนวน “ตกนรกทงัเป็น” และสาํนวน “ชวักปัชวักลัป์”  

อนึง สาํนวน “ชวักปัชวักลัป์” เป็นสาํนวนทีมาจากความเชือทางพระพุทธ 

ศาสนาทีเชือว่าผูที้ทาํกรรมหนักหรืออนันตริยกรรมจะต้องตกนรกเป็นระยะเวลานานมาก 

อนันตริยกรรมมี มาตุฆาต (การฆ่ามารดา), ปิตุฆาต (การฆ่าบิดา), อรหันตฆาต (การฆ่าพระ

อรหนัต)์, โลหิตุปบาท (การทาํร้ายพระพุทธเจา้จนถึงพระโลหิตหอ้) และสงัฆเภท (การทาํลายสงฆ,์ 

ยสุงฆใ์หแ้ตกกนั) ทงันี ราชบณัฑิตสถาน (2545: 22) อธิบายสาํนวน “ชวักปัชวักลัป์” ไวว้่า “คาํว่า 

กัป มาจากภาษาบาลี ส่วนคาํว่า กัลป์ มาจากภาษาสันสกฤต ทัง 2 คาํมีความหมายเหมือนกนัว่า 

ระยะเวลาอายขุองโลก คือ ระยะเวลาตงัแต่สร้างโลกจนถึงเกิดไฟประลยักลัป์ไหมโ้ลกหมด เรียกว่า 

1 กปั หรือ 1 กลัป์ เวลา 1 กปั นบัดว้ยการเปรียบเทียบว่า มีทีแห่งหนึงกวา้ง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ มี

กาํแพงโดยรอบสูง 1 โยชน์ เอาเมลด็ผกักาดบรรจุไวใ้ห้เต็ม ทุก 100 ปีให้เอาเมล็ดผกักาดออกไป 1 
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เมลด็ เมลด็ผกักาดหมดจากทีนนัเมือไรนบัเท่ากบัเวลา 1 กปั เวลา 1 กปัจึงเป็นเวลาทีนานเกินจะนับ

ได”้ สาํนวน “ชวักปัชวักลัป์” จึงถูกนาํมาใชเ้ปรียบกบัระยะเวลาทีนานมาก และมกัพบใชว้่า “ตก

นรกชวักปัชวักลัป์”   

ตารางที 85 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองความชวั–ความดีและนรก–สวรรค ์

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ကုိယ္ေကာင္းလွ်င္ ကုိယ္စ ံ၊ ကုိယ္မေကာင္းလွ်င္ 
ကုိယ္ခ ံ

/kò kaun hlyìn   kò sàn   kò mə-kaun hlyìn    

kò khàn/ 

ถา้ตนดี ตนเสวยสุข ถา้ตนไม่ดี ตนไดรั้บ 

หมายถึง คนเราหากเป็นคนดี ยอ่มไดรั้บ

ผลประโยชน์ เสวยสุขจากกุศลกรรมทีไดก้ระทาํ

ไว ้ในทางกลบักนั หากกระทาํแต่ความชวั ยอ่ม

ไดรั้บผลแห่งกรรมชวันนั 

ကံတူ အက်ိဳးေပး 

/kàn tù   ʔə-co pe/ 

กรรมเหมือน ใหผ้ล  

หมายถึง การทาํความดีความชวัก็เหมือนกบัการ

ไดรั้บผลดีและผลเสีย, ทาํดีไดดี้ทาํชวัไดช้วั 

ကုိယ့္တရား ကုိယ္စီရင္ 

/kó-tə-ya   kò-sì-yìn/ 

ธรรมะในตน ตดัสินตน 

หมายถึง ความดีหรือความชวัอยูที่ใจตนเอง 

เพราะหากกระทาํความชวั จิตใจยอ่มไม่สงบสุข 

လူမတန္ ကံခ် 

/lù mə-tàn   kàn chá/ 

คนไม่คู่ควร โทษกรรม 

หมายถึง คนทีไม่มีความสามารถก็มกักล่าวโทษ

กรรม 

สวรรคใ์นอก นรกในใจ 

หมายถึง ความสุขทีเกิดจากการทาํความดีหรือ

ความทุกขที์เกิดจากการทาํความชวั ยอ่มอยูใ่นใจ

ของผูท้าํเอง 

ปิดทองหลงัพระ 

หมายถึง ทาํความดีแต่ไม่ไดรั้บการยกยอ่ง 

เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า 

ทาํคุณไม่ขึน 

หมายถึง ทาํความดีต่อผูอื้น แต่ผูน้นัไม่เห็น 

ความดี 

กลบัเนือกลบัตวั 

หมายถึง เลิกทาํความชวั หนัมาทาํความดี 

ผกัชีโรยหนา้ 

หมายถึง การทาํความดีเพียงผวิเผนิ 

ของหายตะพายบาป 

หมายถึง ของหายหรือเขา้ใจว่าหายแลว้เทียว 

โทษผูอื้น 

ทาํคุณบูชาโทษ โปรดสตัวไ์ดบ้าป 

หมายถึง ทาํความดีต่อผูอื้น แต่กลบัเป็นโทษแก่ 

ตนเอง, ทาํดีแต่กลบัเป็นร้าย 
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ตารางที 85 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองความชวั–ความดี 

และนรก–สวรรค ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ကမၻာေၾကေသာ္လည္း ဥဒါန္းမေက် 

/kàn-bà cè ɵɔ̀-lɛ   ʔú-dan mə-cè/ 

แมว้่าโลกจะยอ่ยยบัก็ตาม อมตะวาจาไม่หมดสิน 

หมายถึง แมว้่าโลกนีจะสูญสินไป แต่บุคคลทีทาํ

ความดีนนัจะไดรั้บการยกยอ่งจากคนรุ่นหลงัไม่

รู้จบสิน 

ရဲေသာ္ မေသ ၊ ေသေသာ္ ငရဲမလား 

/yɛ ɵɔ ̀  mə-ɵè   ɵè ɵɔ̀   ŋə-yɛ mə-la/ 

เมือกลา้หาญ ไม่ตาย เมือตาย ไม่ตกนรก 

หมายถึง ผูที้มีความกลา้หาญองอาจ แมต้ายไป

คนกจ็ะสรรเสริญยกยอ่ง และเพราะเป็นการตาย

ทีประเสริฐจึงมกัไดไ้ปอยูใ่นทีทีประเสริฐ

เช่นเดียวกนั 

ဆင္စြယ္မွန ္ပုိးမစား 

/hsìn-swɛ̀ hmàn   po mə-sa/ 

งาชา้งแท ้หนอนไม่กิน 

หมายถึง คนทาํดี ไม่มีผลร้าย 

စိတ္ထားတတ္ ျမတ္ 

/sêiʔ tha táʔ   myáʔ/ 

วางใจใหป้ระเสริฐ 

หมายถึง ถา้รักษาใจใหต้งัมนัอยูใ่นความดีงาม 

ได ้ก็จะไดรั้บแต่สิงประเสริฐ 

အေၾကာက္ရိွသည္ 

/ʔə-shɛ́ʔ shí hmá   ʔə-câuʔ shí ɵì/ 

เมือมีความอาย ยอ่มมีความกลวั 

หมายถึง เมือมีความละอายในการทาํความชวั   

แพะรับบาป 

หมายถึง คนทีรับเคราะห์กรรมแทนผูอื้นทีทาํ

กรรมนนั 

ปล่อยตามบุญตามกรรม 

หมายถึง ปล่อยใหเ้หตุการณ์เป็นไปเองโดยทีไม่

แกไ้ข ไม่เขา้ไปยุง่เกียว หรือไม่รับผดิชอบ 

ตกนรกทงัเป็น 

หมายถึง ไดรั้บความลาํบากแสนสาหสั เช่น คน

ทีไดรั้บโทษทณัฑเ์รือนจาํ 

ชวักปัชวักลัป์ 

หมายถึง ระยะเวลาทีนานมาก 
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ตารางที 85 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองความชวั–ความดี 

และนรก–สวรรค ์(ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ยอ่มมีความกลวัทีจะทาํสิงนนั 

ဥစၥာေပ်ာက္ ငရဲေရာက္ 

/ʔôuʔ-sà pyâuʔ   ŋə-yɛ yâuʔ/ 

ทรัพยห์าย ตกนรก 

หมายถึง ของหายหรือเขา้ใจว่าหายแลว้โทษผูอื้น 

ဆင္းရ ဲငရဲမေၾကာက္ 

/hsìn-yɛ   ŋə-yɛ mə-câuʔ/ 

ยากจน ไม่กลวันรก 

หมายถึง หากยากจนยอ่มไม่กลวัตกนรก แมต้อ้ง

ทาํอกุศลกรรมก็ขอเพียงสามารถเลียงปากเลียง

ทอ้งได ้

၀ဋ္မွာအျမဲ ၊ ငရမွဲာအပ 

/wúʔ hmà ʔə-myɛ   ŋə-yɛ  hmà ʔə-pɛ/ 

วฏัฏะ(กรรม) ไม่ห่างหาย นอกเหนือนรก 

หมายถึง คนเราไม่สามารถหลีกหนีจากกรรมที

ตนก่อไวไ้ด ้

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนพม่าและคน

ไทยมีความเชือเรืองนรก–สวรรค์เหมือนกนั ความเชือนีเป็นความเชือทีมีอิทธิพลมาจากพระพุทธ 

ศาสนาทีเชือว่าผูก้ระทาํกรรมดีจะไดไ้ปอยู่ในภพภูมิทีดี เช่น สวรรค์ชนัต่างๆ ตามกุศลกรรมทีเคย

สร้างไว ้ส่วนผูที้กระทาํแต่ความชวัตอ้งไดรั้บโทษทณัฑ์ตามอกุศลกรรมทีตนเคยก่อขึน ความเชือ

เรืองนรก–สวรรคจึ์งเป็นความเชือทางพระพุทธศาสนาทีใชเ้พือควบคุมคนในสังคมให้ประพฤติตน

อยูใ่นศีลธรรม ตงัมนัอยู่ในคุณงามความดี เพราะหากคนในสังคมเชือเรืองกรรมและเกรงกลวัต่อ

บาปหรือการกระทาํผดิ สงัคมก็จะสงบสุข จึงอาจกล่าวไดว้่าบรรพบุรุษของคนพม่าและคนไทยแฝง

คาํสงัสอนไวอ้ยา่งแยบคายดว้ยสาํนวนทีใชส้งัสอนลกูหลานเหล่านี 
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5.2.3.2.2 กรรมและการเวยีนว่ายตายเกดิ (สังสารวฏั, วฏัสงสาร) 

หลกักรรมและการเวียนว่ายตายเกิด (The Law of Karma and Rebirth) เป็น

หลกัคาํสอนหนึงในทางพระพุทธศาสนา วศิน อินทสระ (2532: 128) กล่าวว่า “หลกักรรมกับ

สงัสารวฏัหรือการเวียนว่ายตายเกิดมีความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด หลกักรรมจะดาํรงอยู่ไม่ไดห้รือ

ถา้ได้ก็ไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่มีเรืองสังสารวัฏ” จากการศึกษาสํานวนพม่าและสํานวนไทยพบว่า 

เนืองจากสงัคมพม่าและสงัคมไทยนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเหมือนกนั จึงมีหลกัความ

เชือนีปรากฏใหเ้ห็นในสาํนวน เพือใชค้วบคุมคนในสังคมให้กระทาํแต่ความดี ไม่ประมาทในการ

ดาํเนินชีวิต และรักษาศีลสร้างกุศล จนบรรลุนิพพานซึงเป็นจุดประสงค์สูงสุดในพุทธศาสนา คือ 

การดบักิเลสและไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป  

สาํนวนพม่ากล่าวถึงกรรมไวว้่า “กรรม” (ကံ /kàn/) คือ ผลของการกระทาํที

อาจส่งผลต่อเนืองไดท้งัในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต การดาํเนินชีวิตของคนทุกคนจึงมีกรรมเป็น

เครืองกาํหนด ดงัสาํนวนพม่าทีว่า ကံသာလွ်င္ အမိ ၊ ကံသာလွ်င္ အဖ /kàn ɵà hlyìn   ʔə-mí   kàn ɵà 

hlyìn   ʔə-phá/ กรรมเท่านนั(เป็น)แม่ กรรมเท่านัน(เป็น)พ่อ, သတၱ၀ါတစ္ခု ကံတစ္ခု /ɵáʔ-tə-wà tə-

khù   kàn tə-khù/ สตัวห์นึงอยา่ง กรรมหนึงอยา่ง, သေဗၺ သတၱာ ကမၼသကာ /ɵáʔ-be   ɵáʔ-tà   kàn-má 

ɵə-kà/ สรรพสิง สัตวท์งัหลาย กรรมของตน, ျပဳလွ်င္အသစ္ ၊ ျဖစ္လွ်င္အေဟာင္း /pyú hlyìn ʔə-ɵíʔ   

phyíʔ hlyìn ʔə-haun/ หากสิงทีกระทาํ ใหม่ หากสิงทีเป็น เก่า, ေရွးက၀ိပါက္ ခုနစ္ရက္ ၊ ကာလ၀ိပါက္ 

ေနာက္ပိုးတက္ /she-ká wí-bɛ́ʔ   khwə-nə-yɛ́ʔ   kà-lá wí-bɛ́ʔ   nâuʔ-po-tɛ́ʔ/ วิบากกรรมแต่หนหลงั เจ็ด

วนั กาลวิบาก ตือตามมา สาํนวนเหล่านีลว้นมีความหมายถึงกรรมทีสามารถส่งผลดีและผลเสียต่อ

ผูก้ระทาํได ้สตัวโ์ลกทงัหลายมีกรรมทีแตกต่างกนัจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ทีแตกต่างกนัตามผลแห่ง

กรรมของตน คนไทยมีความเชือเรืองกรรมเหมือนคนพม่า สาํนวนไทยกล่าวถึงกรรมว่า “บุญทาํ

กรรมแต่ง” หมายถึง บุญหรือบาปทีทาํไวใ้นชาติก่อนเป็นเหตุทาํให้รูปร่างหน้าตาหรือชีวิตของ

คนเราในชาตินีสวยงาม ดี ชวั เป็นตน้ และหากคนใดเกิดมาเป็นคนรํารวย มีชีวิตทีสุขสบายก็มี

สาํนวนเปรียบว่า “คาบชอ้นเงินชอ้นทอง” คือ มีความรํารวยมากมาแต่กาํเนิดซึงอาจเกิดจากกุศล

กรรมทีกระทาํไวใ้นอดีตชาติ นอกจากนี สาํนวนไทยยงัมีสาํนวนทีหมายถึง การปล่อยวางสิงต่างๆ 

ใหเ้ป็นไปตามแต่กรรมทีผูน้นัไดก้ระทาํไว ้คือ สาํนวนตามยถากรรม ปล่อยตามบุญตามกรรม และ

ลอยแพ แต่สาํนวน “ลอยแพ” มกันาํไปใชเ้ชิงประชดประชนัหรือในสถานการณ์ทีไม่ดีมากกว่าการ

ปล่อยวางสิงต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกรรม คือ ปล่อยใหต้กระกาํลาํบากตามยถากรรม 
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สาํหรับความเชือเรืองการเวียนว่ายตายเกิดนนั คนพม่าเชือว่าสัตวทุ์กชนิดมี

การเวียนว่ายตายเกิด คนพม่าจึงเชือเรืองชาติภพและมีสาํนวนพม่าบางสาํนวนทีสะทอ้นให้เห็น

ความเชือเรืองชาติภพ เช่น สาํนวน ကုသိုလ္ေရစက္ အဆက္မကြာ /kú-ɵò yè-sɛ́ʔ   ʔə-hsɛ́ʔ mə-kwà/ 

กุศลผลบุญ กรวดนาํ สมัพนัธไ์ม่ห่าง, မရွိလုိ႔ မလွဴ ၊ မလွဴလို႔ မရွိ /mə-shí ló  mə-hlù  mə-hlù ló   mə-

shí/ ไม่บริจาคเพราะไม่มี  ไม่มีเพราะไม่บริจาค และสาํนวน အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာ /ʔə-phàn ŋa-yà   ŋa 

kàn-bà/ ซาํอีกหา้ร้อย หา้โลก นอกจากนี คนพม่ายงัสร้างสาํนวนเพือเตือนสติให้ดาํรงชีวิตอยู่ดว้ย

ความไม่ประมาท คือ ให้มีสติอยู่ทุกขณะจิตและมองสิงต่างๆ ดว้ยจิตใจทีไร้อคติ มองถึงสัจธรรม

ของสิงต่างๆ บนโลกว่าไม่มีความเทียงแทย้งัยนื ดงันัน สาํนวนพม่าจึงมีสาํนวนทีกล่าวถึงความไม่

แน่นอนของสรรพสิง รวมทงัมุ่งเน้นให้ตระหนักว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นปกติธรรมดาของโลก 

เช่น สาํนวน ပစၥည္းသခၤါရ ၊ လူသခၤါရ /pyíʔ-si ɵìn-khə-yá  lù ɵìn-khə-yá/ สังขารของสิงของ สังขาร

ของคน, ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔ /ɵè tə-né  mwe tə-né/ ตายวนัเดียว เกิดวนัเดียว, တစ္သက္မွာ 

တစ္ခါေသရစျမဲ /tə-ɵɛ́ʔ hmà  tə-khà ɵè yá sə-myɛ/ หนึงชีวิต ตายเพียงครังเดียว, ျဖစ္ျပန္ပ်က္ျပန္ 

ေလာကဓံ /phyíʔ pyàn pyɛ́ʔ pyàn  lɔ-kə-dàn/ เดียวดีเดียวร้าย โลกธรรม, ျဖစ္လွ်င္ ပ်က္တတ္သည္ 

/phyíʔ hlyìn  pyɛ́ʔ táʔ ɵì/ เป็นไดก้็เสียได ้ส่วนสาํนวนไทยกล่าวถึงการเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นเรือง

ปกติของมนุษย ์ชีวิตจึงมีความไม่แน่นอน เช่น สาํนวน “สามวนัดีสีวนัไข้” หมายถึง เจ็บออดๆ 

แอดๆ อยูเ่สมอ, “ไมใ้กลฝั้ง” หมายถึง แก่ใกลจ้ะตาย, ใกลค้วามตาย ดงันนั สาํนวนพม่าและสาํนวน

ไทยจึงสะทอ้นความเชือเรืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดคลา้ยคลึงกนั 

ตารางที 86 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองกรรมและการเวยีนว่ายตายเกิด  

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ကံသာလွ်င္ အမိ ၊ ကံသာလွ်င္ အဖ 

/kàn ɵà hlyìn   ʔə-mí   kàn ɵà hlyìn   ʔə-phá/ 

กรรมเท่านนั(เป็น)แม่ กรรมเท่านนั(เป็น)พ่อ 

หมายถึง การกระทาํใดๆ ทีมีผลต่อผูก้ระทาํนนัๆ 

เพราะมนุษยมี์กรรมเป็นทีพึง  

သတၱ၀ါတစ္ခု ကံတစ္ခု  

/ɵáʔ-tə-wà tə-khù   kàn tə-khù/  

สตัวห์นึงอยา่ง กรรมหนึงอยา่ง 

หมายถึง สตัวท์งัหลายยอ่มมีกรรมเป็นของ

ตนเอง 

บุญทาํกรรมแต่ง 

หมายถึง บุญหรือบาปทีทาํไวใ้นชาติก่อนเป็น

เหตุทาํใหรู้ปร่างหนา้ตาหรือชีวิตของคนเราใน

ชาตินีสวยงาม ดี ชวั เป็นตน้ 

คาบชอ้นเงินชอ้นทอง 

หมายถึง เกิดมาเป็นคนรํารวย 

เคราะห์ซาํกรรมซดั 

หมายถึง มีเคราะห์กรรม 
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ตารางที 86 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သေဗၺ သတၱာ ကမၼသကာ  

/ɵáʔ-be   ɵáʔ-tà   kàn-má ɵə-kà/ 

สรรพสิง สตัวท์งัหลาย กรรมของตน 

หมายถึง สรรพสตัวท์งัหลายยอ่มเป็นไปตาม

กรรมของตน 

ျပဳလွ်င္အသစ္ ၊ ျဖစ္လွ်င္အေဟာင္း 

/pyú hlyìn ʔə-ɵíʔ   phyíʔ hlyìn ʔə-haun/ 

หากสิงทีกระทาํ ใหม่ หากสิงทีเป็น เก่า 

หมายถึง มนุษยทุ์กคนยอ่มไดรั้บผลจากการ

กระทาํของตนเอง 

ေရွးက၀ိပါက္ ခုနစ္ရက္ ၊ ကာလ၀ိပါက္ 
ေနာက္ပုိးတက္ 

/she-ká wí-bɛ́ʔ   khwə-nə-yɛ́ʔ   kà-lá wí-bɛ́ʔ   

nâuʔ-po-tɛ́ʔ/ 

วิบากกรรมแต่หนหลงั เจ็ดวนั กาลวิบาก  

ตือตามมา 

หมายถึง วิบากกรรมแต่หนหลงัจะสนองในเจ็ด

วนั แต่วิบากกรรมในปัจจุบนัจะติดตามมาในวนั

ขา้งหนา้ 

ကုသုိလ္ေရစက္ အဆက္မကြာ 

/kú-ɵò yè-sɛ́ʔ   ʔə-hsɛ́ʔ mə-kwà/ 

กุศลผลบุญ กรวดนาํ สมัพนัธไ์ม่ห่าง 

หมายถึง เพราะในชาติภพก่อนเคยทาํกุศลผลบุญ

ร่วมกนั ในชาติภพปัจจุบนัจึงไดก้ลบัมาพบเจอ

กนัอีก 

၀ဋ္မွာအျမဲ ၊ ငရမွဲာအပ 

/wúʔ hmà ʔə-myɛ   ŋə-yɛ  hmà ʔə-pɛ/ 

วฏัฏะ(กรรม) ไม่ห่างหาย นอกเหนือนรก 

ตามยถากรรม 

หมายถึง เป็นไปตามกรรม, สุดแต่จะเป็นไป 

ปล่อยตามบุญตามกรรม 

หมายถึง ปล่อยใหเ้หตุการณ์เป็นไปเองโดยทีไม่

แกไ้ข ไม่เขา้ไปยุง่เกียว หรือไม่รับผดิชอบ 

ลอยแพ 

หมายถึง ปล่อยใหต้กระกาํลาํบากตามยถากรรม 

สามวนัดีสีวนัไข ้

หมายถึง เจ็บออดๆ แอดๆ อยูเ่สมอ 

ไมใ้กลฝั้ง 

หมายถึง แก่ใกลจ้ะตาย, ใกลค้วามตาย 
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ตารางที 86 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง คนเราไม่สามารถหลีกหนีจากกรรมที

ตนก่อไวไ้ด ้

မရိွလုိ႔ မလွဴ ၊ မလွဴလုိ႔ မရိွ 

/mə-shí ló  mə-hlù  mə-hlù ló   mə-shí/ 

ไม่บริจาคเพราะไม่มี  ไม่มีเพราะไม่บริจาค 

หมายถึง คนทีไม่ทาํบุญบริจาคทานเพราะอา้งว่า

ไม่มีทรัพยส์มบติัทีจะบริจาคทานในชาติภพนี  

ในชาติภพหนา้ก็จะยากจน ไม่มีทรัพยส์มบติั

เช่นเดิมอีก 

အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာ 

/ʔə-phàn ŋa-yà   ŋa kàn-bà/ 

ซาํอีกหา้ร้อย หา้โลก 

หมายถึง ผูที้ฆ่าตวัตายตอ้งทาํอยา่งนนัซาํไปซาํ

มาหา้ร้อยภพชาติ 

တစ္သက္မွာ တစ္ခါေသရစျမဲ 

/tə-ɵɛ́ʔ hmà   tə-khà ɵè yá sə-myɛ/ 

หนึงชีวิต ตายเพียงครังเดียว 

หมายถึง ในชีวิตของคนเรา เกิดครังเดียว ตาย

ครังเดียว จึงไม่ควรกลวัความตาย 

ေန႔ျမင္ ညေပ်ာက္ 

/né myìn   ñá pyâuʔ/ 

กลางวนัเห็น กลางคืนหาย 

หมายถึง เพิงเห็นกนัอยูห่ลดัๆ ก็มาด่วนตายจาก

ไปเสียแลว้ 

မင္းခေယာက်ာ္း ကမ္းနားသစ္ပင္ 

/min-khá-yâuʔ-ca   kan-na ɵíʔ-pín/ 

ขา้ราชบริพาร ไมใ้กลฝั้ง 
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ตารางที 86 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ใกลค้วามตาย 

ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ 

/ɵè kàn mə-yâuʔ   ɵɛ́ʔ mə-pyâuʔ/ 

ยงัไม่ถึงทีตาย ไม่สูญเสียชีวิต 

หมายถึง คนเราหากไม่ถึงทีตายยอ่มไม่ตาย 

ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔ 

/ɵè tə-né   mwe tə-né/    

ตายวนัเดียว เกิดวนัเดียว 

หมายถึง มีเกิดก็ตอ้งมีตาย ดงันนัไม่ควรกลวั

ความตาย 

ပစၥည္းသခၤါရ ၊ လူသခၤါရ 

/pyíʔ-si ɵìn-khə-yá   lù ɵìn-khə-yá/ 

สงัขารของสิงของ สงัขารของคน 

หมายถึง สงัขารของสิงของและคนไม่เทียง 

ျဖစ္ျပန္ပ်က္ျပန္ ေလာကဓံ 

/phyíʔ pyàn pyɛ́ʔ pyàn   lɔ-kə-dàn/ 

เดียวดีเดียวร้าย โลกธรรม 

หมายถึง ไม่มีความแน่นอน  

ျဖစ္လွ်င္ ပ်က္တတ္သည္ 

/phyíʔ hlyìn   pyɛ ́ʔ táʔ ɵì/ 

เป็นไดก้็เสียได ้

หมายถึง ไม่มีอะไรแน่นอน 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนพม่าและคน

ไทยมีความเชือเรืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกนั เพราะความเชือนีเป็นความเชือทีมี

อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกบัความเชือเรืองนรก–สวรรค์ ทงันี คนพม่าและคนไทย

มองว่ากรรมและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิงทีเกิดขึน ตังอยู่ และดับไป ชีวิตคนจึงไม่มีความ
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แน่นอน สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองนีจึงมกัเป็นสาํนวนทีใชเ้พือเตือนสติ

ให้คนมุ่งทาํแต่ความดีหรือกุศลกรรม และเตือนไม่ให้ใช้ชีวิตด้วยความประมาท รู้เท่าทนัความ

เปลียนแปลงทีจะเกิดขึน เพราะหากคนทุกคนในสงัคมยอมรับกฎแห่งการเปลียนแปลงขอ้นี สงัคมก็

จะดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งสนัติสุข 

 

5.2.3.2.3 การสร้างบุญกุศล/การทําทาน 

นอกจากความเชือเรืองการกระทาํความชวั–ความดี,นรก–สวรรค,์ กรรมและ

การเวียนว่ายตายเกิดแลว้ จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยยงัพบความเชือเกียวกบัการ

สร้างบุญกุศลหรือการทาํทานในรูปแบบต่างๆ สาํหรับชาวพม่านนัการสร้างบุญกุศลและการสั งสม

บุญเป็นสิงทีพุทธศาสนิกชนควรปฏิบติัอย่างยิง เพราะการสร้างบุญกุศลจะช่วยเกือหนุนให้ชีวิตมี

ความสุข จิตใจสงบ มีปัญญาแจ่มใส เป็นทีรักของเพือนมนุษยร์วมทงัเทพนัตทีตนนับถือ ชาวพม่า

นิยมสร้างบุญกุศลโดยการบริจาคทาน ขนัแรกคือการประกอบอาชีพทีสุจริต ไม่คดโกงและเอา

เปรียบผูอื้น ชาวพม่าเชือว่าการคา้ขายเป็นอาชีพทีสุจริตและสามารถทาํทานไดอ้ยา่งหนึง เพราะหาก

ประกอบอาชีพคา้ขายก็จะสามารถแบ่งปันสินคา้หรือลดราคาใหผู้ซื้อได ้สาํนวนพม่ากล่าวว่าการไม่

คา้กาํไรจนเกินควร นอกจากทาํใหส้ามารถเลียงปากเลียงทอ้งของตนเองและครอบครัวไดแ้ลว้ ยงัได้

บุญกุศลอีกดว้ย ดงัสาํนวน ကုသိုလ္လည္းရ ၊ ၀မ္းလည္း၀ /kú-ɵò lɛ yá   wan lɛ wá/ กุศลก็ได ้ทอ้งก็

อิม และสาํนวน မလွဴတတ္ ေစ်းေရာင္း /mə-hlù táʔ   ze-yaun/ ไม่สามารถทาํทานได ้ขายของ สาเหตุ

ทีเป็นเช่นนีเพราะชาวพม่าเชือว่า ความรํารวยตอ้งเกิดจากการให้ ยิงให้ผูอื้นมากก็จะยิงส่งเสริมให้

ตนรํารวยมากยงิขึน ฉะนนั การบริจาคหรือการทาํทานเพียงน้อยนิดก็สามารถไดรั้บกุศลทียิงใหญ่

ไดห้ากเกิดจากกุศลจิต ดงัสาํนวน ေညာင္ေစ့ေလာက္ လွဴ ၊ ေညာင္ပင္ၾကီးေလာက္ ရ /ñàun-sé lâuʔ  hlù   

ñaun-pìn-ci lâuʔ  yá/ บริจาคประมาณเมลด็ไทร ไดบุ้ญประมาณตน้ไทรใหญ่ หมายถึง หากมีเจตนา

ทีจะทาํบุญ แมบ้ริจาคเพียงนอ้ยนิด แต่ก็ไดกุ้ศลยิงใหญ่ ในทางตรงกนัขา้ม หากทาํบุญเพือหวงัผล

หรือทาํดว้ยจิตอนัไม่บริสุทธิแลว้ แมจ้ะทาํบุญดว้ยเงินทองทรัพยส์มบติัมากมายก็ไม่สามารถไดรั้บ

บุญแห่งกุศลจิตได ้ดงัสาํนวนทีว่า ေညာင္ပင္ၾကီးေလာက္ လွဴ ၊ ေညာင္ေစ့ေလာက္ ရ /ñaun-pìn-ci lâuʔ   

hlù  ñàun-sé lâuʔ  yá/ บริจาคประมาณตน้ไทรใหญ่ ไดบุ้ญประมาณเมล็ดไทร หมายถึง หากไม่มี

เจตนาในการทาํบุญ แมว้่าจะทาํบุญมากมายเพียงใดก็ไดรั้บกุศลเพียงนอ้ยนิด 

นอกจากนีชาวพม่ายงัเชืออีกด้วยว่า การบริจาคทานหรือการทาํสร้างบุญ

กุศลจะช่วยใหชี้วิตมีความเป็นอยูที่ดีทงัชาติภพนีและชาติภพหนา้ ชาวพม่าเชือว่าหากชาตินีมีความ

เป็นอยูที่ลาํบากและไม่บริจาคทานก็จะทาํให้ชาติหน้ามีฐานะยากจนเช่นเดิม และหากมีทรัพยสิ์น

เงินทองพอจะบริจาคไดแ้ต่กลบัไม่คิดทาํทานช่วยเหลือผูที้เดือดร้อนกว่าบา้ง เมือตายไปก็จะมีแต่
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ความทุกข์ยาก ดงัสาํนวน မရွိလို႔ မလွဴ ၊ မလွဴလို႔ မရွိ /mə-shí ló  mə-hlù  mə-hlù ló   mə-shí/ ไม่

บริจาคเพราะไม่มี  ไม่มีเพราะไม่บริจาค และสาํนวน ေရဘူးနွင့္ဖိနပ္မပါ ေႏြခါမွသိ ၊ ဒါနနွင့္သီလမပါ 

ေသခါမွသိ /yè-bu hnîn pə-náʔ mə-pà   nwè-khà-hmá-ɵí   dà-ná hnîn ɵì-lá mə-pà   ɵè-khà-hmá-ɵí/ 

กระติกนาํและรองเทา้ไม่พกพา ครันร้อนจะรู้สึก ทานและศีลไม่สร้าง ครันตายจะรู้สึก นอกจากการ

บริจาคทานดว้ยการคา้ขายและบริจาคทรัพยสิ์นเงินทองแลว้ ชาวพม่ายงันิยมสร้างอุโบสถและเจดีย ์

เพือถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนาดว้ย ดงัปรากฏในสาํนวนพม่าว่า သကၤန္းမွာ ကထိန္ ၊ 

ေက်ာင္းမွာ သိမ္ /ɵìn-kan hmà  kə-thèin  caun hmà ɵèin/ จีวร กฐิน วดั อุโบสถ และสาํนวน 

လွည္း၀င္ရိုးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံ ဘုရားေပါင္း /hlɛ-win-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn phə-ya paun/ เสียง

เพลาเกวียน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม 

การบริจาคทานอีกประการหนึงซึงถือเป็นความเชือของชาวพม่าทีมีมาอย่าง

ยาวนาน คือ การบริจาคทานดว้ยนาํ เพราะชาวพม่าเชือว่า การบริจาคทานดว้ยนาํจะทาํให้ไดรั้บพร 

10 ประการ ไดแ้ก่ อายยุนื, รูปร่างสวย, รํารวยสุขสบาย, มีพละกาํลงัดี, มีสติปัญญาดี, มีจิตใจผอ่งใส, 

มีชือเสียงโด่งดงั, มีข้าราชบริพารมาก, ไม่กระหายนาํ และไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วไม่ติดขดั ดัง

สาํนวน ေရအက်ိဳးဆယ္ပါး မေတာင္းဘဲျပည့္ /yè ʔə-co hsɛ̀-pa   mə-taun pɛ pyí/ ประโยชน์ของนาํสิบ

ประการ ไม่ตอ้งขอพรใดๆ หมายถึง การทาํทานดว้ยนาํจะไดรั้บอานิสงส์ 10 ประการโดยไม่ตอ้งขอ

พรอืนใด  

ส่วนการสร้างบุญกุศลทีสะทอ้นจากสาํนวนไทย เป็นการสร้างบุญโดยการ 

“ขนทรายเขา้วดั” ถือเป็นประเพณีทีมีมาแต่โบราณ เพราะคนไทยเชือว่าเมือเราเขา้ไปทาํบุญทีวดั

แลว้จะนาํเอาทรายบริเวณลานวดัติดรองเทา้ออกมาดว้ย ฉะนนั ทุกๆ ปี คนไทยจึงนิยมขนทรายกลบั

เขา้ไปเพือก่อเจดียท์รายในบริเวณวดัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะเป็นการสร้างบุญกุศล

ถวายวดัตามแนวความเชือทางพุทธศาสนาแลว้ ยงัช่วยใหผู้ค้นในชุมชนรวมถึงญาติพีน้องไดพ้บปะ

พดูคุย สานสมัพนัธข์องคนในชุมชนและครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึนอีกดว้ย จากการศึกษาสาํนวน

พม่าไม่พบสาํนวนทีกล่าวถึงประเพณีก่อกองทรายหรือการขนทรายเขา้วดั เพราะในสังคมพม่ามี

ธรรมเนียมการถอดรองเทา้ก่อนเขา้ไปในบริเวณวดัและเจดีย ์

สาํนวนไทยทีสะทอ้นการสร้างบุญกุศลของคนไทยอีกวิธีหนึงคือ สาํนวน 

“หนัหนา้เขา้วดั” สาํนวนนีมีความหมายว่ามุ่งหนา้เขา้วดัเพือถือศีลฟังเทศน์ แสดงให้เห็นว่าวดัเป็น

สถานทีสําคัญทีใช้เป็นทียึดเหนียวจิตใจของคนไทยมาช้านาน เพราะวิถีชีวิตของคนไทยใน

สมยัก่อนมกัผกูพนักบัวดัมาตงัแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นการตงัชือทีเป็นมงคลจากพระภิกษุสงฆที์

พ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่เคารพนบัถือ การโกนผมไฟเมืออายุครบ 1 เดือน การบวชลูกหลานเขา้สู่ร่ม 
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กาสาวพสัตร์ การทาํบุญในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา การทาํพิธีศพเมือถึงแก่ความตาย ฯลฯ 

พิธีกรรมเหล่านีลว้นเชือมโยงผกูพนักบัวดัและพระสงฆท์งัสิน คนไทยในสมยัก่อนจึงมีความผกูพนั

กบัวดัมาก แมว้่าปัจจุบนัความเชือของคนไทยและความผกูพนัทีมีต่อวดัจะเสือมคลายลง แต่คนไทย

ก็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัวดัเพราะเป็นศาสนสถานทีเป็นศนูยก์ลางของชุมชน และดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ 

การบวชพระเป็นการบาํรุงพระพุทธศาสนา เป็นการทาํหน้าทีของพุทธศาสนิกชนทีดี นอกจากนัน

ยงัเป็นการสนองความเชือของคนไทยว่า การบวชจะทาํใหพ่้อแม่ไดอ้านิสงส์แห่งบุญมาก จึงปรากฏ

สาํนวนไทยทีเกียวกบัการบวชว่า “เห็นชายผา้เหลือง” ส่วนสาํนวน “ชายสามโบสถ ์หญิงสามผวั” 

นอกจากจะสะทอ้นว่าสงัคมไทยมีการบวชพระแลว้ สาํนวนนีมกันาํไปใชเ้พือตาํหนิคนทีไม่น่าคบ-

หาสมาคม เพราะแสดงว่าคนนนัตอ้งมีขอ้บกพร่องบางประการ สาํนวนนีคนพม่ามีกล่าวเช่นเดียว 

กบัคนไทย คือ သုံးေက်ာင္းေျပာင္းေသာရွင ္၊ သုံးလင္ေျပာင္းေသာမိန္းမ /ɵoŋ caun pyaun ɵɔ shìn   ɵoŋ 

lìn pyaun ɵɔ mein-má/ พระเปลียนสามวดั ผูห้ญิงเปลียนสามผวั  

อนึง จากการศึกษาสาํนวนไทยยงัพบสาํนวนทีเกียวกบัการทาํบุญสร้างกุศล 

แต่มีความหมายเชิงตาํหนิผูที้มีลกัษณะไม่พึงประสงค์ คือ การทาํบุญเพือหวงัผล ไม่ไดท้าํดว้ยใจ

บริสุทธิหรือการเขา้วดัฟังธรรมรักษาศีล แต่ไม่สามารถนาํศีลทีไดฟั้งนันไปปรับใชใ้นการดาํเนิน

ชีวิตได ้ดงัสาํนวน “ทาํบุญเอาหนา้” และสาํนวน “มือถือสาก ปากถือศีล” 

ตารางที 87 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองการสร้างบุญกุศลหรือการทาํทาน 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ကုသုိလ္လည္းရ ၊ ၀မ္းလည္း၀ 

/kú-ɵò lɛ yá   wan lɛ wá/    

กุศลก็ได ้ทอ้งก็อิม 

หมายถึง การทาํงานบางอยา่ง (งานทีทาํดว้ยกุศล

กรรม) นอกจากจะสามารถหาเลียงปากเลียงทอ้ง

ไดแ้ลว้ ยงัไดกุ้ศลอีกดว้ย 

မလွဴတတ္ ေစ်းေရာင္း 

/mə-hlù táʔ   ze-yaun/ 

ไม่สามารถทาํทานได ้ขายของ 

หมายถึง หากไม่สามารถบริจาคทานไดใ้ห้

ประกอบอาชีพคา้ขาย 

 

ขนทรายเขา้วดั 

หมายถึง การทาํบุญกุศลโดยวิธีนาํหรือขนทราย

ไปก่อพระทรายทีวดั, หาประโยชน์ใหส่้วนรวม 

หนัหนา้เขา้วดั 

หมายถึง มุ่งหนา้เขา้วดัเพือถือศีลฟังเทศน์  

เป็นตน้ 

เห็นชายผา้เหลือง 

หมายถึง มีโอกาสไดจ้ดัการบวชลกูหลาน 

เป็นตน้ ในพระพุทธศาสนา ถือว่าไดบุ้ญมาก 

ชายสามโบสถ ์หญิงสามผวั 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมี 
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ตารางที 87 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองการสร้างบุญกุศลหรือการทาํทาน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ဥစၥာ ကံေစာင့္ 

/ʔôuʔ-sà   kàn sâun/ 

ใชก้รรมดูแลทรัพยสิ์น 

หมายถึง ถา้อยากรํารวย มีทรัพยสิ์นเงินทอง ตอ้ง

หมนัทาํกุศลกรรม 

ေညာင္ေစ့ေလာက္ လွဴ ၊ ေညာင္ပင္ၾကီးေလာက္ ရ 

/ñàun-sé lâuʔ   hlù   ñaun-pìn-ci lâuʔ   yá/ 

บริจาคประมาณเมลด็ไทร ไดบุ้ญประมาณตน้

ไทรใหญ่ 

หมายถึง หากมีเจตนาทีจะทาํบุญ แมบ้ริจาคเพียง

นอ้ยนิด แต่ก็ไดกุ้ศลยงิใหญ่ 

ေညာင္ပင္ၾကီးေလာက္ လွဴ ၊ ေညာင္ေစ့ေလာက္ ရ 

/ñaun-pìn-ci lâuʔ   hlù   ñàun-sé lâuʔ   yá/ 

บริจาคประมาณตน้ไทรใหญ่ ไดบุ้ญประมาณ

เมลด็ไทร 

หมายถึง หากไม่มีเจตนาในการทาํบุญ แมว้่าจะ

ทาํบุญมากมายเพียงใดก็ไดรั้บกุศลเพียงนอ้ยนิด 

ဘုန္းၾကီးလုိ႔ သက္မရွည္ ၊ သက္ရွည္လုိ႔ ဘုန္းမၾကီး 

/phoŋ-ci ló  ɵɛ́ʔ mə-shè  ɵɛ́ʔ shè ló  phoŋ mə-ci/ 

บุญบารมีมาก อายไุม่ยนื อายยุนื ไม่มีบุญบารมี 

หมายถึง คนบางคนมีบุญบารมีมากแต่อายไุม่ยนื 

ขณะทีคนบางคนอายยุนื แต่กลบัไม่มีบุญบารมี 

ဘုရားဖက္ေတာ့ အသက္ရွည္ 

/phə-ya phɛ́ʔ dɔ́   ʔə-ɵɛ́ʔ shè/ 

เคียงขา้งพระพุทธเจา้ อายยุนื 

หมายถึง คนทีมีพระพุทธเจา้เป็นทีพึง  

เขา้หาพระธรรมอายยุนื 

สามีถึง 3 คน ใชพ้ดูเป็นเชิงตาํหนิว่า เป็นคนที

ไม่น่าคบ, ใชพ้ดูตาํหนิเหยยีดหยามว่าเป็นหญิง

ไม่ดี 

ทาํบุญเอาหนา้ 

หมายถึง ทาํบุญเพืออวดผูอื้น ไม่ใช่ทาํดว้ยใจ

บริสุทธิ 

มือถือสาก ปากถือศีล 

หมายถึง มกัแสดงตวัว่าเป็นคนมีศีลมีธรรม แต่

กลบัประพฤติชวั 
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ตารางที 87 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองการสร้างบุญกุศลหรือการทาํทาน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

တစ္မူးရလုိ႔ တစ္ပဲလွဴ ၊ တုိ႔ရွမ္းေတာင္သူ 
တူနုိင္ရုိးလား 

/tə-mu yá ló   tə-pɛ hlù   dó shan tàun-ɵù   tù 

nàin yo la/ 

ไดรั้บหนึงม ูบริจาคหนึงแป จะมีใครเหมือนชาว

ฉานหรือไม่ 

หมายถึง ชาวฉาน (ရွမ္း /shan/) ชอบทาํบุญทาํ

ทานมาก หากไดเ้งินมาก็จะนาํเงินจาํนวนถึง

ครึงหนึงของเงินทีไดม้านนัเพือใชส้าํหรับทาํบุญ 

เป็นศรัทธาของชาวฉานทีไม่มีผูใ้ดเหมือน    

မရိွလုိ႔ မလွဴ ၊ မလွဴလုိ႔ မရိွ 

/mə-shí ló  mə-hlù  mə-hlù ló   mə-shí/ 

ไม่บริจาคเพราะไม่มี  ไม่มีเพราะไม่บริจาค 

หมายถึง คนทีไม่ทาํบุญบริจาคทานเพราะอา้งว่า

ไม่มีทรัพยส์มบติัทีจะบริจาคทานในชาติภพนี  

ในชาติภพหนา้ก็จะยากจน ไม่มีทรัพยส์มบติั

เช่นเดิมอีก 

ေရဘူးနွင့္ဖိနပ္မပါ ေႏြခါမွသိ ၊ ဒါနနွင့္သီလမပါ 
ေသခါမွသိ 

/yè-bu hnîn pə-náʔ mə-pà   nwè-khà-hmá-ɵí    

dà-ná hnîn ɵì-lá mə-pà   ɵè-khà-hmá-ɵí/ 

กระติกนาํและรองเทา้ไม่พกพา ครันร้อนจะรู้สึก  

ทานและศีลไม่สร้าง ครันตายจะรู้สึก 

หมายถึง หากไม่พกพากระติกนาํและรองเทา้ 

เมืออากาศร้อนก็จะไดรั้บความทุกข ์เช่น  

กระหายนาํ และหากไม่สร้างบุญสร้างกุศลรักษา 

ศีล เมือตายไปจะไดรั้บความทุกขเ์ช่นเดียวกนั 
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ตารางที 87 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองการสร้างบุญกุศลหรือการทาํทาน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သကၤန္းမွာ ကထိန ္၊ ေက်ာင္းမွာ သိမ ္

/ɵìn-kan hmà   kə-thèin   caun hmà ɵèin/ 

จีวร กฐิน วดั อุโบสถ 

หมายถึง การถวายจีวรให้ถวายช่วงทอดกฐินจะ

ถือว่าดีทีสุด ส่วนการทาํบุญถวายวดั ใหส้ร้าง 

อุโบสถถวายจะประเสริฐทีสุด 

လွည္း၀င္ရုိးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း 

/hlɛ-win-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn phə-ya 

paun/ 

เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มือง

พุกาม 

หมายถึง เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446 องค,์  

เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446,733 องค ์

ေရအက်ိဳးဆယ္ပါး မေတာင္းဘဲျပည့္ 

/yè ʔə-co hsɛ̀-pa   mə-taun pɛ pyí/ 

ประโยชนข์องนาํสิบประการ ไม่ตอ้งขอพรใดๆ 

หมายถึง การทาํทานดว้ยนาํจะไดรั้บอานิสงส์ 10 

ประการโดยไม่ตอ้งขอพรอืนใด ไดแ้ก่ อายยุนื, 

รูปร่างสวย, รํารวยสุขสบาย, มีพละกาํลงัดี, มี

สติปัญญาดี, มีจิตใจผอ่งใส, มีชือเสียงโด่งดงั, มี

ขา้ราชบริพารมาก, ไม่กระหายนาํ, ไปมาได้

สะดวกรวดเร็วไม่ติดขดั 

သုံးေက်ာင္းေျပာင္းေသာ ရွင္ ၊ သုံးလင္ေျပာင္းေသာ 
မိန္းမ 

/ɵoŋ caun pyaun ɵɔ shìn   ɵoŋ lìn pyaun ɵɔ  

mein-má/   

พระเปลียนสามวดั ผูห้ญิงเปลียนสามผวั 
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ตารางที 87 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชือเรืองการสร้างบุญกุศลหรือการทาํทาน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมี

สามีถึง 3 คน เป็นคนทีไม่น่าคบหาสมาคม 

เพราะแสดงว่าคนนนัตอ้งมีขอ้บกพร่อง 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ชาวพม่านิยมสร้าง

บุญกุศลโดยการบริจาคทาน อาจบริจาคดว้ยการขายของ ทรัพยสิ์นเงินทอง หรือบริจาคทานดว้ยนาํ

และการสร้างอุโบสถหรือเจดีย ์จากการศึกษาพบว่าแนวคิดเรืองการบริจาคทานดว้ยนาํและการสร้าง

เจดียถ์วายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธศาสนานีเป็นแนวคิดทีพบเฉพาะในสาํนวนพม่าเท่านัน เพราะ

คนพม่าเชือว่าการบริจาคทานดว้ยนาํจะทาํใหไ้ดรั้บพร 10 ประการ คือ อายุยืน, รูปร่างสวย, รํารวย

สุขสบาย, มีพละกาํลงัดี, มีสติปัญญาดี, มีจิตใจผ่องใส, มีชือเสียงโด่งดงั, มีขา้ราชบริพารมาก, ไม่

กระหายนาํ และไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วไม่ติดขดั ส่วนการสร้างเจดียเ์ป็นความเชือทีสืบเนืองมา

ตงัแต่สมยัโบราณ เจดียจ์าํนวนมากในเมืองพุกามเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทีสะทอ้นให้เห็น

ถึงความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาทีผนวกกบัความเชือ ความเสือมใสศรัทธาของคนพม่าในสมยั

นนั ส่วนการสร้างบุญกุศลทีสะทอ้นจากสาํนวนไทย เป็นการสร้างบุญโดยการ “ขนทรายเขา้วดั” ถือ

เป็นประเพณีทีมีมาแต่โบราณ ประเพณีนีไม่ปรากฏในสาํนวนพม่าเพราะสงัคมพม่ามีธรรมเนียมการ

ถอดรองเทา้ก่อนเขา้เขตวดัหรือเจดีย ์นอกจากนี คนไทยยงันิยมเขา้วดัฟังเทศน์และรักษาศีลอีกดว้ย 

ดงันนัอาจกล่าวไดว้่า แมค้นพม่าและคนไทยจะมีวิธีการสร้างบุญกุศลทีแตกต่างกนัไปตามความเชือ

ของคนแต่ละสงัคม แต่สิงหนึงทีมีความแนบแน่นและเป็นทียดึเหนียวจิตใจของคนในสังคมทงัสอง

ก็คือ “พระพุทธศาสนา” ขอ้ปฏิบติัทงัหลายทีเกิดขึนจากความเชือทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นภาพ

สะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตของคนพม่าและคนไทยว่า ความเชือทางพระพุทธศาสนาไดย้งัรากลึกลงไป

ในจิตใจของคนทงั 2 ชนชาติ และความเชือเหล่านีจะถูกสืบทอดต่อไปให้ชนรุ่นหลงัดว้ยคาํสอนที

แฝงไวใ้นสาํนวน    

 

5.2.3.3 ความเชืออนืๆ 

นอกจากความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติและความเชือทางพุทธศาสนา

แลว้ ผูว้ิจยัยงัเห็นว่าทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยยงัมีความเชืออืนๆ ทีไม่สามารถจดัอยู่ในกลุ่ม

ความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติและความเชือทางพุทธศาสนาได ้ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวถึงความ

เชือเหล่านีพร้อมกบัอธิบายพอสงัเขป ดงันี 
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นอกจากความเชือเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติและความเชือทางพุทธศาสนา

แลว้ สาํนวนพม่ายงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเชือเรืองวนัทีควรหรือไม่ควรสระผม, วนัทีควรหรือไม่

ควรอาบนาํ, วนัทีไม่ควรตดัผม, คาํพดูทีไม่ควรพดู ตลอดจนความเชือเรืองธาตุและดาวประจาํวนัที

สามารถรักษาคนทีมีธาตุและดาวประจาํวนัเหมือนกนัได ้สาํนวนทีสะทอ้นให้เห็นความเชือเรือง

วนัทีควรหรือไม่ควรสระผม คือ สาํนวน ကရင္သားေမြး ၊ ေခါင္းမေဆးႏွင့္ ၊ အိုးစည္တီး ျပီးေအာင္ေဆး 

/kə-yìn-ɵa mwe   gaun mə-hse-hnîn   ʔo-sì ti   byi ʔàun hse/ ชาวกะเหรียงคลอด ไม่ใหส้ระผม ใหตี้

กลองยาวแลว้จึงสระ สํานวนนีเป็นสาํนวนทีมีลกัษณะเป็นคาํรหัสจึงมีความหมายไม่ตรงตาม

ตวัอกัษร ความหมายของสาํนวนนีกล่าวถึงวนัทีไม่ควรสระผม คือ วนัจนัทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ และวนั

พฤหสับดี ส่วนวนัทีควรสระผม คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัเสาร์ สาเหตุทีเป็นเช่นนีเพราะชาว

พม่าเชือว่าร่างกายของคนเราเป็นธาตุไฟจึงมีความร้อนอยู่ในร่างกาย หากถูกความเยน็มากๆ จะทาํ

ใหไ้ม่สบายได ้โดยเฉพาะอยา่งยงิบริเวณศีรษะซึงเป็นจุดสาํคญัของร่างกาย ดงันนัใน 1 สปัดาห์ ชาว

พม่าจึงกาํหนดให้สระผมเพียง 3 วนัเท่านัน Mr. Nyan Lin (ေမာင္ဉာဏ္လင္း /màun-ñàn-lin/, 

สมัภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2558) กล่าวว่า “บางครังหากชาวพม่าคนใดมีอาการตวัร้อนหรือมีไข ้พ่อ

แม่อาจห้ามลูกไม่ให้สระผมทงัสัปดาห์ เมือหายป่วยแลว้จึงสามารถสระผมได้” นอกจากนี วิรัช 

นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม (2551: 204) ยงักล่าวถึงความเชือเรืองการสระผมอีกดว้ยว่า “ใน

การสระผมนนั ชาวพม่ากาํหนดไวว้่าควรสระในเวลาสาย บ่าย หรือในเวลาทีมีแดด และหา้มสระใน

เวลาพลบคาํหรือกลางคืน หรือเวลาทีเพิงโดนแดดกลบัมา เพราะจะทาํใหไ้ม่สบายไดง่้าย”  

ความเชือดา้นต่อมาทีสะทอ้นจากสาํนวนพม่า คือ ความเชือเรืองวนัทีควรหรือ 

ไม่ควรอาบนาํ สาํนวนพม่ากล่าวว่า ငါ့သားေရႊေတာင္ ေရကိုေရွာင္ ၊ ေအာင္စံျဖိဳး ေရခ်ိဳးရက္ /ŋá-ɵa 

shwè-tàun  yè kò shàun  ʔàun-sàn-phyo  yè-cho yɛ́ʔ/ ลูกชายขา้ชเหว่ต่าว(ชือคน) หลีกเลียงนาํ    

อ่าวสนัโพฺย(ชือคน) วนัอาบนาํ หมายถึง เมือฟืนจากไข ้วนัทีไม่ควรอาบนาํ คือ วนัจนัทร์ วนัศุกร์ 

วนัพุธ และวนัเสาร์ วนัทีควรอาบนํา คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัพฤหัสบดี สํานวนนีเป็น

สํานวนทีมีลกัษณะเป็นคาํรหัสเช่นเดียวกัน แต่เมือพิจารณาทีความหมายแลว้ปรากฏว่า เป็น

ความหมายทีเกียวกับข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการดาํเนินชีวิต เพราะการกาํหนดวนัทีควร

หรือไม่ควรอาบนาํก็มีจุดประสงคเ์ช่นเดียวกบัการกาํหนดวนัทีควรหรือไม่ควรสระผม คือ ตอ้งการ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บไข้ไดป่้วยขึนกบัลูกหลาน นอกจากนี สาํนวนพม่ายงักล่าวอีกด้วยว่า 

ေရခ်ိဳး၍ ေသသည့္ မသာသာ ရွိသည္ ၊ ေရမခ်ိဳး၍ ေသသည့္မသာ မရွိ /yè-cho ywé  ɵè ɵí mə-ɵà ɵà  shí 

ɵì  yè-mə-cho ywé  ɵè ɵí mə-ɵà  mə-shí/ หากอาบนาํผิด อาจถึงตายได ้หากไม่อาบนาํ ไม่ถึงตาย 

หมายถึง ไม่ควรอาบนาํขณะทีป่วย 
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ความเชือดา้นต่อมา คือ วนัทีไม่ควรตดัผม ดงัปรากฏในสาํนวน ေမြးေန႔ေသာ 

ၾကာ ၊ တနလၤာ ၊ ေကသာဆံျဖတ္ ၊ မျပဳအပ္ /mwe-né ɵâuʔ-cà   tə-nìn-là   kè-ɵà hsà pháʔ   mə-pyú-ʔáʔ/ 

วนัเกิด วนัศุกร์ วนัจนัทร์ ไม่ควรตดัผม หมายถึง ควรหลีกเลียงการโกนหวัและการตดัผมในวนัเกิด

ของตนเอง วนัศุกร์ และวนัทร์จนัทร์ เพราะจะทาํให้เป็นโรคไดง่้าย อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553: 

80–81) ไดก้ล่าวถึงสํานวนนีไวว้่า “ถา้ตดัผมหรือโกนหัวในวนัดงักล่าวเชือว่าจะไม่สบาย ต้อง

หลีกเลียงวนัทีมีสญัลกัษณ์เป็นสตัวคื์อหนูตะเภาซึงก็คือวนัศุกร์ และวนัทีมีสญัลกัษณ์เป็นเสือคือวนั

จนัทร์ ส่วนวนัอืนๆ สามารถตดัผมหรือโกนหัวได ้ไดแ้ก่ วนัอาทิตยส์ัญลกัษณ์คือครุฑ วนัองัคาร

สัญลกัษณ์คือสิงห์ วนัพุธ(เช้า)สัญลกัษณ์คือช้าง วนัพุธ(บ่าย)สัญลกัษณ์คือราหู วนัพฤหัสบดี

สญัลกัษณ์คือหนู และวนัเสาร์สญัลกัษณ์คือพญานาค” 

ความเชืออีกประการหนึงทีปรากฏในสาํนวนพม่า คือ ความเชือเรืองคาํพูด 

เพราะชาวพม่าเชือว่า หากพดูจาเป็นลางไม่ดีหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ไม่ดีบ่อยๆ ก็สามารถทาํให้เกิด

เหตุการณ์นนัขึนจริงได ้ผูใ้หญ่หรือคนเฒ่าคนแก่จึงมกัเตือนลูกหลานเป็นสาํนวนว่า စကားေနာက္ 

တရားပါ /zə-ga nâuʔ   tə-ya pà/ คาํพดูภายหลงั ใส่ความหมาย  หมายถึง ห้ามพูดอะไรทีไม่ดี เพราะ

อาจเกิดขึนจริงในภายหลงัได ้ 

นอกจากนี จากการศึกษายงัพบความเชือเรืองธาตุหรือดวงดาวประจาํวนัของ

คน (ဓာတ္ႏွင့္န ံ/dáʔ hnîn nàn/) โดยชาวพม่าเชือว่า คนทีมีธาตุหรือดวงดาวประจาํวนัเหมือนกนัจะ

สามารถช่วยเหลือแกไ้ขกนัไดห้ากมีปัญหาหรือเหตุการณ์คบัขนั ในขณะเดียวกนัก็สามารถทาํร้าย

กนัไดง่้ายกว่าคนทีมีธาตุต่างกนั ดงัปรากฏในสาํนวน ဓာတ္တူနံတူ ေဆးကုိယူ ၊ နံတူသတ္က အေသရ 

/dáʔ-tù nàn-tù  hse kò yù  nàn-tù ɵáʔ ká  ʔə-ɵè yá/ ธาตุเหมือนกนัดาวประจาํวนัเหมือนกนั เป็นยา

รักษาดาวประจาํวนัเหมือนกนัฆ่า(แกไ้ข)ได ้เอาชนะได ้หนงัสือ ျမန္မာဆုိရုိးစကား /myàn-mà hsò-yo 

sə-ka/ ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996: 298) ไดอ้ธิบาย

ความหมายของธาตุหรือดวงดาวประจาํวนั

 ไวว้่า “ดวงอาทิตยแ์ละดาวเสาร์ซึงเป็นธาตุไฟก็ดี ดวง

จนัทร์และดาวพฤหสับดีซึงเป็นธาตุดินก็ดี ดาวองัคารและดาวราหูซึงเป็นธาตุลมก็ดี ดาวพุธและดาว

ศุกร์ซึงเป็นธาตุนาํก็ดี ลว้นมีธาตุทีเหมือนกนัจึงสามารถคบเป็นมิตรกนัได”้  

ส่วนความเชืออืนๆ ทีปรากฏในสาํนวนไทย เป็นความเชือเกียวกบัศาสตร์ทาง 

ดา้นเวทมนตร์คาถาหรือไสยศาสตร์ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 1276) 

ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “ไสย, ไสย-” ไวว้่า “น. ลทัธิอนัเนืองดว้ยเวทมนตร์คาถาซึงเชือว่าไดม้า
                                                             


ในทีนีดาวประจาํวนัของคนทีเกดิธาตุไฟ คือ วนัอาทิตยแ์ละวนัเสาร์, คนทีเกดิธาตุดิน คือ วนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี, 

คนทีเกดิธาตุลม คือ วนัองัคารและวนัพุธภาคบ่าย (วนัราหู), คนทีเกดิธาตุนาํ คือ วนัพุธภาคเชา้และวนัศุกร์ 
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จากพราหมณ์” ส่วนคาํว่า “ไสยเวท, ไสยศาสตร์” หมายถึง “น. ตาํราทางไสย, วิชาทางไสย” ความ

เชือเกียวกบัเวทมนตร์คาถานีอยูคู่่กบัคนไทยมานาน ดงัจะเห็นไดจ้ากวรรณกรรมไทยบางเรือง เช่น 

ลิลิตพระลอ, ขุนชา้งขุนแผน ฯลฯ ซึงได้กล่าวถึงความเชือเรืองเวทมนตร์คาถาไวใ้นเนือเรือง 

สาํนวนไทยก็ปรากฏความเชือทางไสยศาสตร์เช่นเดียวกนั คือ สํานวน “ร้อนวิชา” หมายถึง เกิด

ความเร่าร้อนเนืองจากคาถาอาคมจนอยู่ไม่เป็นปรกติ, เร่าร้อนอยากจะแสดงวิชาความรู้พิเศษหรือ

คาถาอาคมจนผดิปรกติวิสยั และสาํนวน “ลมเพลมพดั” หมายถึง อาการทีเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ 

มกัเขา้ใจกนัว่าถกูกระทาํ  

ตารางที 88 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชืออืนๆ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ကရင္သားေမြး ၊ ေခါင္းမေဆးႏွင္ ့၊ အိုးစည္တီး 
ျပီးေအာင္ေဆး 

/kə-yìn-ɵa mwe   gaun mə-hse-hnîn   ʔo-sì ti   

byi ʔàun hse/   

ชาวกะเหรียงคลอด ไม่ใหส้ระผม ใหตี้กลองยาว 

แลว้จึงสระ 

หมายถึง วนัทีไม่ควรสระผม คือ วนัจนัทร์ วนั

พุธ วนัศุกร์ และวนัพฤหสับดี วนัทีควรสระผม 

คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัเสาร์ 

ငါ့သားေရႊေတာင္ ေရကုိေရွာင္ ၊ ေအာင္စံျဖိဳး 
ေရခ်ိဳးရက္ 

/ŋá-ɵa shwè-tàun   yè kò shàun   ʔàun-sàn-phyo   

yè-cho yɛ́ʔ/ 

ลกูชายขา้ชเหว่ต่าว(ชือคน) หลีกเลียงนาํ  

อ่าวสนัโพฺย(ชือคน) วนัอาบนาํ 

หมายถึง เมือฟืนจากไข ้วนัทีไม่ควรอาบนาํ คือ 

วนัจนัทร์ วนัศุกร์ วนัพุธ และวนัเสาร์ วนัทีควร

อาบนาํ คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนั 

พฤหสับดี 

ร้อนวิชา 

หมายถึง เกิดความเร่าร้อนเนืองจากคาถาอาคม

จนอยูไ่ม่เป็นปรกติ, เร่าร้อนอยากจะแสดงวิชา

ความรู้พิเศษ หรือคาถาอาคมจนผดิปรกติวิสยั 

ลมเพลมพดั 

หมายถึง อาการทีเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ มกั

เขา้ใจกนัว่าถกูกระทาํ 
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ตารางที 88 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นความเชืออืนๆ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေရခ်ိဳး၍ ေသသည့္မသာသာ ရိွသည ္၊ ေရမခ်ိဳး၍ 
ေသသည့္မသာ မရိွ 

/yè-cho ywé   ɵè ɵí mə-ɵà ɵà   shí ɵì   yè-mə-

cho ywé   ɵè ɵí mə-ɵà   mə-shí/ 

หากอาบนาํผดิ อาจถึงตายได ้หากไม่อาบนาํ  

ไม่ถึงตาย 

หมายถึง ไม่ควรอาบนาํขณะทีป่วย 

ေမြးေန႔ေသာၾကာ ၊ တနလၤာ ၊ ေကသာဆံျဖတ္ ၊ 
မျပဳအပ္ 

/mwe-né ɵâuʔ-cà   tə-nìn-là   kè-ɵà hsà pháʔ    

mə-pyú-ʔáʔ/ 

วนัเกิด วนัศุกร์ วนัจนัทร์ ไม่ควรตดัผม 

หมายถึง ควรหลีกเลียงการโกนหวัและการตดั

ผมในวนัเกิดของตนเอง วนัศุกร์ และวนัทร์

จนัทร์ เพราะจะทาํใหเ้ป็นโรคไดง่้าย 

စကားေနာက္ တရားပါ 

/zə-ga nâuʔ   tə-ya pà/  

คาํพดูภายหลงั ใส่ความหมาย 

หมายถึง หา้มพดูอะไรทีไม่ดี เพราะอาจเกิดขึน

จริงในภายหลงัได ้

ဓာတ္တူနံတူ ေဆးကုိယူ ၊ နံတူသတ္က အေသရ 

/dáʔ-tù nàn-tù   hse kò yù   nàn-tù ɵáʔ ká    

ʔə-ɵè yá/ 

ธาตุเหมือนกนัดาวประจาํวนัเหมือนกนั เป็นยา

รักษา ดาวประจาํวนัเหมือนกนัฆ่า(แกไ้ข)ได ้

เอาชนะได ้ 

หมายถึง ธาตุเหมือนกนั ดวงดาวประจาํวนั

เหมือนกนั สามารถช่วยเหลือแกไ้ขกนัได ้
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จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า ความเชืออืนๆ ที

ผูว้ิจยักล่าวถึงในหวัขอ้นีเป็นความเชือทีไม่ไดเ้กียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติและความเชือทางพุทธ

ศาสนา ดงันนัความเชือทีปรากฏในสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยในหัวขอ้นีจึงเป็นความเชือเฉพาะ

ของคนแต่ละสงัคม ความเชือทีปรากฏจากสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยจึงมีความแตกต่างกนั โดย

ความเชือทีปรากฏในสาํนวนพม่ามี ความเชือเรืองวนัทีควรหรือไม่ควรสระผม วนัทีควรหรือไม่ควร

อาบนาํ วนัทีไม่ควรตดัผม คาํพูดทีไม่ควรพูด และความเชือเรืองธาตุและดาวประจาํวนัทีสามารถ

รักษาคนทีมีธาตุและดาวประจาํวนัเหมือนกนัได ้ส่วนความเชือทีปรากฏจากสาํนวนไทยเป็นความ

เชือทีมาจากศาสตร์แขนงหนึง ถือว่าเป็นศาสตร์ทีว่าด้วยเวทมนตร์คาถา คือ “ไสยศาสตร์” ซึง

ปรากฏเพียง 2 สาํนวนเท่านนั คือ สาํนวน “ร้อนวิชา” และสาํนวน “ลมเพลมพดั”  

 

5.2.4 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

จากการศึกษาภาพสะทอ้นดา้นศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ทีปรากฏจากสาํนวนพม่า

และสาํนวนไทยพบว่า ศิลปะทีปรากฏในสาํนวนพม่าเป็นการกล่าวถึงช่างสิบหมู่ของพม่า (ပန္းဆယ္ 

မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-myo/) และการสกัลาย (ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိး /hse-hmin-càun-tho/) โดยงานช่างสิบหมู่ถือ

เป็นศิลปะแขนงหนึงทีชาวพม่าใหค้วามสนใจและยกย่องผูที้ประกอบอาชีพเหล่านีมาก เพราะงาน

ช่างสิบหมู่เป็นงานทีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นรากเหงา้ทางวฒันธรรมของชาวพม่า บางครังศิลปะของ

ช่างสิบหมู่ก็ไดแ้สดงให้เห็นถึงเรืองราวทางประวติัศาสตร์และประเพณีของชาวพม่าทีสืบทอดมา

ตงัแต่ครังบรรพบุรุษ ทาํใหช้าวพม่าเกิดความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง สาํนวนทีสะทอ้นให้เห็น

การยกยอ่งช่างสิบหมู่ของชาวพม่า คือ สาํนวน ဘုရားမတင္ ၊ နတ္မ၀င္ ၊ လူတြင္ဆယ္ပြင့္ပန္း /pə-ya 

mə-tìn   náʔ mə-wìn   lù dwìn hsɛ̀ pwîn pan/ ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายพระ ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายนัต สิบดอก- 

ไมบ้าน หมายถึง คาํว่า ပန္းဆယ္မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-myo/ ไม่ไดห้มายถึง ดอกไม ้10 ชนิด แต่ในสาํนวนนี

มีความหมายว่า ช่างสิบหมู่ของพม่า (ပန္းဆယ္မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-myo/) เป็นช่างทีมีความรู้ดา้นหัตถศิลป์

และศิลปะชนัสูงของพม่า นอกจากนียงัมีสาํนวนทีกล่าวถึงช่างฝีมือวา่ตอ้งสงัสมประสบการณ์และมี

ความชาํนาญในการทาํงานช่างแต่ละชนิดเป็นอยา่งมาก คือ สาํนวน ေရွ႕ေန ပ်ိဳေစ ၊ သမား အိုေစ /shé 

nè   pyò sè   ɵə-ma   ʔò sè/ ทนายความ ขอให้หนุ่ม ช่างฝีมือ ขอให้แก่ เพราะหากช่างไม่มีความ

ชาํนาญและประสบการณ์ทีสูงมากพอแลว้ งานทีไดจ้ะไม่ประณีตงดงาม สาํนวนพม่ากล่าวถึงช่าง

วาดภาพทีมีความชาํนาญมากว่า ေဆးစက္က်ရာ အရုပ္ထင္ /hse sɛ́ʔ-cá-yà   ʔə-yôuʔ thìn/ หยาดสีตก 

ปรากฏภาพ หมายถึง ช่างวาดภาพทีมีความชาํนาญ เพียงสีตกลงไปก็สามารถสร้างสรรค์ให้เป็น

ภาพวาดได ้
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ศิลปะอีกแขนงทีพบจากสาํนวนพม่า คือ ศิลปะการสกัลายหรือการสักยนัต์ ดงัจะเห็น

ไดจ้ากสาํนวน အိမ္ေထာင္မွဳ ဘုရားတည ္၊ ေဆးမင္ရည္စုတ္ထုိး /ʔèin-dàun-hmú phə-ya tɛ   hse-hmin-

yè sôuʔ-tho/ การแต่งงาน การสร้างเจดีย ์การสักลายสัก และสาํนวน အင္းေကာင္းလွ်င္ တစ္ကြက္ ၊ 

ေဆးေကာင္းလွ်င္ တစ္စက္ /ʔin kaun hlyìn   tə-kwɛ́ʔ   hse kaun hlyìn  tə-sɛ́ʔ/ ถา้ยนัต์ดี หนึงดวง ถา้

ยาดี หนึงหยด จากสาํนวนทงัสองนีจะเห็นไดว้่า มีการนาํศิลปะการสักลายและยนัต์มากล่าวเปรียบ

ในสาํนวน แสดงใหเ้ห็นว่าในสงัคมพม่ายงัให้ความสาํคญักบัศิลปะแขนงนีอยู่ นอกจากนี สาํนวน

พม่ายงัมีสาํนวนทีกล่าวถึงนาฏศิลป์ คือ การแสดงละครและหุ่นกระบอก โดยดา้นการแสดงละคร

มกัจะเป็นการกล่าวถึงผูแ้สดงละครว่าต้องแสดงละครให้สมบทบาทและต้องแสดงอย่างเต็ม

ความสามารถ ส่วนการแสดงหุ่นกระบอกนันผูเ้ชิดหุ่นตอ้งมีเสียงชดัเจนจึงจะสามารถถ่ายทอด

เรืองราวทีผูแ้สดงตอ้งการเสนอต่อผูช้มได ้ดงัปรากฏในสาํนวน သဏၭာန္လုပ ္သရုပ္တူရမည္ /ɵə-dàn 

lôuʔ   ɵə-yôuʔ tù yá mì/  แสดงรูปสัณฐาน เหมือนสวมบทบาท, ဇာတ္သမားလာလွ်င္ မွတ္သားစရာ 

ပါရမည္ ၊ ဇာတ္ သမားျပန္လွ်င္ မွတ္သားစရာ က်န္ရမည္ /záʔ-ɵə-ma là hlyìn   hmáʔ-ɵa-sə-yà   pà yá 

mì   záʔ-ɵə-ma pyìn hlyìn   hmáʔ-ɵa-sə-yà  càn yá mì/ ถา้นกัแสดงมา ตอ้งพกพาสิงทีน่าจดจาํมา ถา้

นกัแสดงกลบั ตอ้งหลงเหลือสิงทีน่าจดจาํนนัไว ้และสาํนวน ရုပ္ေသးမွာ အသံ ၊ ဇာတ္မွာ ဟန္ /yôuʔ-

ɵe hmà  ʔə-ɵàn   záʔ hmà   hàn/ หุ่นกระบอก/หุ่นเชิด เสียง ละคร ท่วงท่า 

เมือศึกษาความหมายของสาํนวนไทยกลบัไม่พบสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัศิลปะ 

ดนตรี และนาฏศิลป์ แต่เมือพิจารณาสิงทีนาํมาเปรียบเทียบในสาํนวนพบว่า มีการนาํเครืองดนตรีที

มีในสงัคมไทยมาใชเ้ปรียบเป็นสาํนวนดว้ย คือ ปี ขลุ่ย ซอ และกลอง ดงัปรากฏในสาํนวน เป็นปี

เป็นขลุ่ย สีซอใหค้วายฟัง รําไม่ดีโทษปีโทษกลอง และสาํนวนไม่มีปีมีขลุ่ย แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทย

ให้ความสําคญักับเครืองดนตรีไทย อีกทังยงัสามารถนําเครืองดนตรีเหล่านีมีกล่าวเปรียบเป็น

สาํนวนไดอ้ยา่งแยบคาย นอกจากเครืองดนตรีดงัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมีสาํนวนทีแสดงให้

เห็นมหรสพชนิดหนึงทีนิยมเล่นในสังคมไทย คือ “การเชิดหุ่น” ในสํานวน “เป็นหุ่นให้เชิด”       

ขุนวิจิตรมาตรา (2513: 613) ไดก้ล่าวถึงทีมาของสาํนวนนีไวว้่า “มลูของสาํนวนมากจากการเล่นหุ่น 

เช่น หุ่นใหญ่ หุ่นกระบอก ซึงมีคนเชิดตวัหุ่นอยูเ่บืองหลงั จะใหต้วัหุ่นทาํท่าอยา่งไรก็แลว้แต่คนเชิด

ทงัสิน” แสดงใหเ้ห็นว่า ทงัสงัคมพม่าและสงัคมไทยก็มีการแสดงหุ่นเชิดเช่นเดียวกนั  

นอกจากนี สาํนวนไทยยงัมีสาํนวน “ดาวรุ่ง” ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าสาํนวนนีเป็นสาํนวน

ทีเพิงเกิดขึนใหม่ เพราะจากการตรวจสอบการบญัญติัศพัท์พบว่า คาํว่า “ดาว” เพิงพบการบญัญติั- 

ศพัทค์วามหมายว่า “เรียกบุคคลทีเด่นในทางใดทางหนึง” ในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2525 (2531: 301) เป็นการบญัญติัคาํเพิมเติมจากความหมายเดิม คือ “ดาว” หมายถึง “สิงทีเห็น
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เป็นดวงมีแสงระยิบระยบัในท้องฟ้าเวลามืด นอกจากดวงอาทิตยแ์ละดวงจันทร์” และเป็นทีน่า

สงัเกตว่า พบการบญัญติัคาํว่า “ดารา” หมายถึง “เรียกบุคคลทีแสดงนาํหรือมีชือเสียงในศิลปะการ 

แสดงในทางใดทางหนึง” ในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2531: 301) เพิมเติม

จากการบญัญติัความหมายเดิมวา่ “ดาว, ดวงดาว” ดว้ยเช่นเดียวกนั ปัจจุบนัสาํนวน “ดาวรุ่ง” มกัถูก

นาํไปใชเ้รียกนกัร้องหรือนกัแสดงทีกาํลงัมีชือเสียงโด่งดงั 

ตารางที 89 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ဘုရားမတင္ ၊ နတ္မ၀င္ ၊ လူတြင္ဆယ္ပြင့္ပန္း 

/pə-ya mə-tìn   náʔ mə-wìn   lù dwìn hsɛ̀ pwîn 

pan/ 

ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายพระ ไม่ไดใ้ชเ้พือถวายนัต สิบ

ดอกไมบ้าน 

หมายถึง คาํว่า ပန္းဆယ္မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-myo/ 

ไม่ไดห้มายถึง ดอกไม ้10 ชนิด แต่ในสาํนวนนี

มีความหมายว่า ช่างสิบหมู่ของพม่า 

(ပန္းဆယ္မ်ိဳး /pan-hsɛ̀-myo/) เป็นช่างทีมีความรู้

ดา้นหตัถศิลป์และศิลปะชนัสูงของพม่า 

ေရွ႕ေန ပ်ိဳေစ ၊ သမား အိုေစ 

/shé nè   pyò sè   ɵə-ma   ʔò sè/ 

ทนายความ ขอใหห้นุ่ม ช่างฝีมือ ขอใหแ้ก่ 

หมายถึง ทนายความหากอายยุงันอ้ย จะมีความ

ฉลาดคล่องแคล่วในการว่าคดีความ แต่หากเป็น

ช่างฝีมือ ควรมีอายมุากจึงจะมีประสบการณ์และ

ความชาํนาญ 

ေဆးစက္က်ရာ အရုပ္ထင္ 

/hse sɛ́ʔ-cá-yà   ʔə-yôuʔ thìn/ 

หยาดสีตก ปรากฏภาพ 

หมายถึง ช่างวาดภาพทีมีความชาํนาญ เพียงสีตก

ลงไปก็สามารถสร้างสรรคใ์หเ้ป็นภาพวาดได ้

เป็นปีเป็นขลุ่ย 

หมายถึง ถกูคอกนั, เขา้กนัไดดี้ 

สีซอใหค้วายฟัง 

หมายถึง แนะนาํคนโง่ยอ่มไม่เกิดประโยชน ์

รําไม่ดีโทษปีโทษกลอง 

หมายถึง ทาํไม่ดีหรือทาํผดิแลว้ไม่ยอมรับ  

กลบัโทษคนอืน 

ไม่มีปีมีขลุ่ย 

หมายถึง ไม่มีเคา้ 

เป็นหุ่นใหเ้ชิด 

หมายถึง อยูใ่นฐานะหรือตาํแหน่งทีตอ้งทาํ

ตามทีเขาสงั 

ดาวรุ่ง 

หมายถึง นกัร้องหรือนกัแสดงทีกาํลงัมีชือเสียง

โด่งดงั 
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ตารางที 89 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အိမ္ေထာင္မွဳ ဘုရားတည္ ၊ ေဆးမင္ရည္စုတ္ထုိး 

/ʔèin-dàun-hmú phə-ya tɛ   hse-hmin-yè sôuʔ-

tho/ 

การแต่งงาน การสร้างเจดีย ์การสกัลายสกั 

หมายถึง ก่อนลงมือทาํควรใชส้ติพิจารณาใหดี้ 

เพราะบางสิงเมือทาํผดิพลาดไปแลว้ แกไ้ขไดย้าก 

အင္းေကာင္းလွ်င္ တစ္ကြက္ ၊ ေဆးေကာင္းလွ်င ္
တစ္စက္ 

/ʔin kaun hlyìn   tə-kwɛ ́ʔ   hse kaun hlyìn  tə-sɛ́ʔ/ 

ถา้ยนัตดี์ หนึงดวง ถา้ยาดี หนึงหยด    

หมายถึง ของดีไม่ตอ้งใชจ้าํนวนมากก็มี

ประสิทธิภาพ 

သဏၭာန္လုပ ္သရုပ္တူရမည္ 

/ɵə-dàn lôuʔ   ɵə-yôuʔ tù yá mì/   

แสดงรูปสณัฐาน เหมือนสวมบทบาท 

หมายถึง นกัแสดง เมือทาํการแสดงกต็อ้งแสดง

ใหส้มบทบาท 

ဇာတ္သမားလာလွ်င္ မွတ္သားစရာ ပါရမည္ ၊ 
ဇာတ္သမားျပန္လွ်င္ မွတ္သားစရာ က်န္ရမည္ 

/záʔ-ɵə-ma là hlyìn   hmáʔ-ɵa-sə-yà   pà yá mì   

záʔ-ɵə-ma pyìn hlyìn   hmáʔ-ɵa-sə-yà  càn yá mì/

ถา้นกัแสดงมา ตอ้งพกพาสิงทีน่าจดจาํมา ถา้ 

นกัแสดงกลบั ตอ้งหลงเหลือสิงทีน่าจดจาํนนัไว ้  

หมายถึง เมือนกัแสดงมาแสดงละครก็ตอ้งแสดง

ละครอยา่งเต็มที เพราะเมือพวกเขากลบัไปแลว้ 

สิงทีหลงเหลืออยูใ่นความทรงจาํของผูช้ม คือ 

ความประทบัใจ 

 

 



420 

 

ตารางที 89 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ရုပ္ေသးမွာ အသံ ၊ ဇာတ္မွာ ဟန္ 

/yôuʔ-ɵe hmà   ʔə-ɵàn   záʔ hmà   hàn/ 

หุ่นกระบอก/หุ่นเชิด เสียง ละคร ท่วงท่า 

หมายถึง หากเล่นหุ่นกระบอกหรือหุ่นเชิด ผูเ้ชิด

ต้องมีเสียงชัดเจน หากเล่นละคร ผูเ้ล่นต้องมี

ท่วงท่าทีอ่อนชอ้ยสง่างาม 

 

 

จากการศึกษาภาพสะทอ้นดา้นศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ทีปรากฏจากสาํนวนพม่า

และสาํนวนไทยพบว่า ภาพสะทอ้นดา้นศิลปะทีปรากฏในสาํนวนพม่าเป็นการกล่าวถึงช่างสิบหมู่

และการสักลายของพม่า ขณะทีสํานวนไทยไม่พบการกล่าวถึงศิลปะดังกล่าวในสาํนวน แมว้่า

ประเทศไทยจะมีช่างสิบหมู่และการสักลายเช่นเดียวกบัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

แต่กลบัพบการนาํเครืองดนตรีไทยมาใชเ้ปรียบเป็นสาํนวน เครืองดนตรีทีพบ ไดแ้ก่ ปี ขลุ่ย ซอ และ

กลอง ส่วนภาพสะทอ้นดา้นนาฏศิลป์ทีมีความเหมือนกนั คือ “การแสดงหุ่นเชิด” เพราะการแสดง

หุ่นเชิดถือเป็นมหรสพประจาํชาติของเกือบทุกประเทศทั วโลก นอกจากนี ภาพสะท้อนด้าน

นาฏศิลป์ทีพบในสาํนวนพม่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการแสดงละครและการร่ายรําแบบพม่า ขณะที

สาํนวนไทยจะเนน้ไปทีการนาํละครโขนมาเปรียบในสาํนวน อีกทงัยงัมีการนาํลกัษณะท่าทางการ

แสดงของผูแ้สดงละครมาเปรียบเป็นสาํนวนดว้ย แสดงให้เห็นว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทย

ต่างก็นาํเอาสิงทีเป็นเอกลกัษณ์ในสงัคมของตนมาเปรียบเป็นสาํนวน  

 

5.2.5 ข้อควรประพฤตปิฏิบัตแิละไม่ควรประพฤตปิฏิบัต ิ

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนส่วนใหญ่มีความหมายในเชิง

ตกัเตือนสงัสอนจึงปรากฏสาํนวนทีเป็นขอ้ควรประพฤติปฏิบติัและขอ้ควรหลีกเลียงไม่ใหป้ระพฤติ

ปฏิบติั ในหวัขอ้นีผูว้ิจยัจะวิเคราะห์สาํนวนทีมีความหมายเป็นขอ้ควรประพฤติปฏิบติัและไม่ควร

ประพฤติปฏิบติัของแต่ละสงัคมเป็นประเด็นควบคู่กนัไป ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

5.2.5.1 ความมานะพยายามและความเกยีจคร้าน 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า บรรพบุรุษของคนทงัสองชน

ชาติมุ่งเน้นให้ลูกหลานมีความมานะพยายาม อดทนบากบั น และตังใจจริงจนกว่าจะประสบ

ความสาํเร็จ สาํนวนพม่าทีมีความน่าสนใจ คือ ၾကိဳးစားက ဘုရားျဖစ္ /co-za ká   phə-ya phyíʔ/ เพียร
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พยายาม เป็นพระพุทธเจา้  และสาํนวน သည္းညည္းခံ နိဗၺာန္ေရာက္ /ɵɛ-ñi-khàn  nêiʔ-bàn yâuʔ/ มี

นาํอดนาํทน ถึงนิพพาน เพราะสาํนวนทงัสองนาํความเพียรพยายามของพระพุทธเจา้ในการบรรลุ

นิพพานมาเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะอนัยิงใหญ่แห่งการบาํเพ็ญเพียรบารมี

ของพระพุทธเจา้ แมว้่าการบรรลุนิพพานของคนทวัๆ ไปจะกระทาํไดย้ากยงิ แต่ชาวพม่ามีความเชือ

ว่า ไม่มีสิงใดเกินความพยายามของมนุษย ์ฉะนนั ความเพียรพยายามจึงเป็นสิงประเสริฐทีพึงปฏิบติั 

เพราะจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในทีสุด ในทางตรงขา้มชาวพม่ามองว่าความเกียจคร้านเป็นสิงทีน่า

รังเกียจ เพราะผูที้เกียจคร้านยอ่มไม่ประสบความสาํเร็จ จึงมีสาํนวนทีกล่าวเชิงประชดประชนัความ

พยายามของคนเกียจคร้านว่า มกัเป็นความพยายามเพียงชวัครู่เท่านัน อีกทงัยงัมีสํานวนกล่าวถึง

ลกัษณะของคนเกียจคร้านดว้ย ดงัสาํนวน လူပ်င္းလံု႔လ တစ္ခဏ /lù-pyin lôŋ-lá  tə-khə-ná/ ความ

เพียรของคนขีเกียจ เพียงชวัครู่ และสาํนวน ေယာက္်ားပ်င္း ေက်ာခင္း ၊ မိန္းမပ်င္း ေျခဆင္း /yâuʔ-ca 

pyin   cɔ-khin  mein-má pyin  chè-hsin/ ผูช้ายขีเกียจ เอนหลงั ผูห้ญิงขีเกียจ เหยยีดเทา้    

ขณะทีสาํนวนไทยมีการกล่าวถึงความเพียรพยายามเช่นเดียวกนั เพราะคนไทย

มองว่าความพยายามเป็นบ่อเกิดแห่งความสาํเร็จในชีวิต สาํนวนไทยทีมีความน่าสนใจ คือ สาํนวน 

“เข็นครกขึนภูเขา” เพราะสาํนวนนีหมายถึงการทาํงานทียากลาํบากอย่างยิง ต้องใชค้วามเพียร

พยายามและความอดทนสูง บางครังงานนันก็เกินกาํลงัความสามารถหรือสติปัญญาของผูท้าํ แต่

หากมีความเพียรพยายามแลว้ แมง้านทียากลาํบากก็สามารถสาํเร็จลุล่วงได ้นอกจากนียงัมีสาํนวน

ไทยทีใชก้ล่าวเปรียบกบัผูที้ไม่มีความมานะพยายามหรือมีความเกียจคร้าน สาํนวนทียกมานีลว้น

เป็นสาํนวนทีใชเ้พือประชดประชนัหรือใชต้าํหนิ คือ สาํนวน หนกัไม่เอา เบาไม่สู,้ ใจปลาซิว, นอน

กินบา้นกินเมือง และสาํนวนขีเกียจสนัหลงัยาว แสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยใหค้วามสาํคญักบัความเพียร

พยายามของคน และตาํหนิผูที้เกียจคร้านเช่นเดียวกบัคนพม่า 

ตารางที 90 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความมานะพยายามและความ 

เกียจคร้าน 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အခ်ိန္ရိွခိုက္ လုံ႔လစုိက္ 

/ʔə-chèin shí khâiʔ   lôŋ-lá sâiʔ/ 

ขณะทีมีเวลา ตงัความพยายาม 

หมายถึง เมือมีเวลาควรทุ่มเทความพยายาม 

ၾကိဳးစားက ဘုရားျဖစ္ 

/co-za ká   phə-ya phyíʔ/ 

เข็นครกขึนภูเขา 

หมายถึง ทาํงานทียากลาํบากอยา่งยงิโดยตอ้งใช้

ความเพียรพยายามและอดทนอยา่งมาก หรือบาง 

ทีก็เกินกาํลงัความสามารถหรือสติปัญญาของตน 
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ตารางที 90 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความมานะพยายามและความ 

เกียจคร้าน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

เพียรพยายาม เป็นพระพุทธเจา้ 

หมายถึง ถา้มีความขยนัหมนัเพียร แมแ้ต่

พระพุทธเจา้ก็สามารถเป็นได ้

သည္းညည္းခံ  နိဗၺာန္ေရာက္ 

/ɵɛ-ñi-khàn   nêiʔ-bàn yâuʔ/ 

มีนาํอดนาํทน ถึงนิพพาน 

หมายถึง มีความพยายามก็มีความสาํเร็จ 

စာမတတ္လွ်င္ လမ္းမွာဖတ္ 

/sà mə-táʔ hlyìn   lan hmà pháʔ/ 

ถา้อ่านหนงัสือไม่ออก อ่านทีถนน 

หมายถึง ใหมี้ความพยายาม (สมยัก่อนหาก

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ หรืออ่านหนงัสือไม่ออก ให้

ไปอ่านป้ายหรือขอ้ความใดๆ กไ็ดที้ตนเห็น หาก

อ่านริมถนนคงมีคนผา่นไปมา ผูรู้้หนงัสือจะแก้

คาํเหล่านนัให ้หากอ่านออกเสียงผดิ) 

ေတာင္ၾကီး ဖ၀ါးေအာက္ 

/tàun ci   phə-wa ʔâuʔ/ 

ภูเขาใหญ่ อยูใ่ตอุ้ง้เทา้ 

หมายถึง หากมีความพยายามยอ่มมีความสาํเร็จ 

(เปรียบเสมือนภเูขาจะสูงสกัเพียงใดก็สามารถ

ปีนขึนไปได)้ 

လိွဳင္းၾကီး ေလွေအာက္ 

/hlain-ci   hlàn ʔâuʔ/ 

คลืนใหญ่ อยูใ่ตเ้รือ 

หมายถึง ควรมีความมานะพยายาม 

บุกนาํลุยไฟ 

หมายถึง พยายามฝ่าฟันอนัตรายไป 

บุกป่าฝ่าดง 

หมายถึง พยายามต่อสูอุ้ปสรรคต่างๆ 

หมายมนัปันมือ 

หมายถึง มุ่งมนัจะเขา้ทาํหรือจดัการหรือเขา้

ถือเอาใหไ้ด ้

กม้หนา้กม้ตา 

หมายถึง ทาํโดยไม่มองดูสิงอืน, ทาํโดยตงัใจ 

หนกัไม่เอา เบาไม่สู ้

หมายถึง ไม่มีความอดทนทีจะทาํการงาน 
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ตารางที 90 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความมานะพยายามและความ 

เกียจคร้าน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အနာခံမွ အသာစံရမည္ 

/ʔə-nà khàn hmá   ʔə-ɵà sàn yá mì/ 

มีความอดทน ไดย้งิกว่าการเสวยสุข 

หมายถึง ทนลาํบากในตอนแรก ต่อไปก็จะสบาย 

ကုိယ္ေရးၾကံဳက သက္လုံေကာင္းခ ဲ

/kò ye-còŋ ká   ɵɛ́ʔ-lòŋ kaun khɛ/ 

ตนประสบ อดทนต่อความทุกขย์าก 

หมายถึง เมือประสบเหตุธุระสาํคญัใดๆ ให้ใช้

ความรู้ความสามารถและความอดทนในการ

แกไ้ขดาํเนินการ 

ကုိယ္ေရးၾကံဳ သက္လုံေကာင္းျမ ဲ

/kò ye-còŋ   ɵɛ́ʔ-lòŋ kaun myɛ/ 

ตนประสบ อดทนมนัคง 

หมายถึง เมือประสบเหตุอนัใดให้ใช้

ความสามารถและความอดทนอยา่งถึงทีสุด 

တကယ္လုပ္လွ်င္ အဟုတ္ျဖစ္ 

/tə-kɛ̀ lôuʔ hlyìn   ʔə-hôuʔ phyíʔ/ 

ถา้ตงัใจทาํจริง ก็เป็นจริงได ้

หมายถึง ถา้มีความอดทน ความตงัใจจริงทีจะทาํ

อะไรบางอยา่ง ยอ่มประสบความสาํเร็จ 

သြားဖန္မ်ား ခရီးေရာက္ 

/ɵwa phàn mya   khə-yi yâuʔ/ 

มุ่งไปไม่ยอ่ทอ้ ถึงจุดหมาย 

หมายถึง มีวิริยะอุตสาหะยอ่มทาํสาํเร็จ 

လူပ်င္းလုံ႔လ တစ္ခဏ 

/lù-pyin lôŋ-lá   tə-khə-ná/ 

ใจปลาซิว 

หมายถึง ใจเสาะ, ไม่อดทน, ยอมแพง่้าย 

นอนกินบา้นกินเมือง 

หมายถึง นอนตืนสายดว้ยความเกียจคร้าน  

(ใชเ้ป็นคาํประชด) 

ขีเกียจสนัหลงัยาว 

หมายถึง เรียกคนเกียจคร้านเอาแต่นอน 
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ตารางที 90 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความมานะพยายามและความ 

เกียจคร้าน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ความเพียรของคนขีเกียจ เพียงชวัครู่ 

หมายถึง คนทีเกียจคร้าน หากมีความเพียร 

พยายามก็เป็นความพยายามเพียงชวัขณะ 

ေယာက္်ားပ်င္း ေက်ာခင္း ၊ မိန္းမပ်င္း ေျခဆင္း 

/yâuʔ-ca pyin  cɔ-khin  mein-má pyin  chè-hsin/ 

ผูช้ายขีเกียจ เอนหลงั ผูห้ญิงขีเกียจ เหยยีดเทา้    

หมายถึง ผูช้ายเมือขีเกียจจะนงัเอนหลงั เพราะ

ผูช้ายทีขยนัจะตอ้งไปทาํงาน ไม่พกัผอ่นอยูบ่า้น 

ส่วนผูห้ญิงเมือขีเกียจจะนงัเหยยีดเทา้ เพราะ

ผูห้ญิงทีมีความขยนัอดทนตอ้งทาํงานบา้น 

 

 

จากการศึกษาสํานวนพม่าและสํานวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคนไทยมี

แนวคิดเรืองความมานะพยายาม จากสาํนวนจะเห็นไดว้่า ทงัคนพม่าและคนไทยกล่าวยกย่องผูที้มี

ความมานะพยายามและตาํหนิผูที้มีความเกียจคร้าน ดังนัน ความเพียรพยายามจึงเป็นข้อควร

ประพฤติปฏิบติัเพราะจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ ขณะทีความเกียจคร้านเป็นสิงทีควรหลีกเลียง เพราะผู ้

ทีเกียจคร้านยอ่มไม่ประสบความสาํเร็จในชีวิต 

 

5.2.5.2 ความกล้าหาญและความขลาดกลวั 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนพม่ามุ่งเน้นเรืองความ

กลา้หาญมากกว่าสาํนวนไทย สาเหตุอาจเป็นเพราะคนพม่านบัถือผูที้มีความกลา้หาญว่าเป็นวีรบุรุษ 

สามารถกอบกู้ประเทศชาติได้ คนพม่าจึงยกย่องและให้เกียรติผูที้มีความกลา้หาญซึงถือเป็น

คุณธรรมขอ้หนึงทีบรรพบุรุษชาวพม่าพยายามปลูกฝังแนวคิดให้ลูกหลาน ทาํให้สํานวนพม่ามี

เนือหาเกียวกบัความกลา้หาญหลายสาํนวนดว้ยกนั คือ สาํนวน ရေဲသာ္ မေသ /yɛ ɵɔ̀  mə-ɵè/ เมือกลา้

หาญ ไม่ตาย, ရေဲသာ္မေသ ၊ ေသေသာ္ ငရမဲလား /yɛ ɵɔ̀  mə-ɵè  ɵè ɵɔ̀  ŋə-yɛ mə-la/ เมือกลา้หาญ ไม่

ตาย เมือตาย ไม่ตกนรก, ေၾကာက္ လြဲ ၊ ရဲ မင္းျဖစ္ /câuʔ  lwɛ  yɛ  min phyíʔ/ กลวั ผิดพลาด กลา้ เป็น

กษตัริย,์ ေၾကာက္လွ်င္ လာဘ္လြဲ ၊ ရဲလွ်င္ လာဘ္ရ /câuʔ hlyìn  láʔ lwɛ  yɛ hlyìn  láʔ yá/ ถา้กลวั พลาด

ลาภ ถา้กลา้ ไดล้าภ และสาํนวน လုပ္ရဲလွ်င္ ခံရဲရမည္ /lôuʔ yɛ hlyìn  khàn yɛ yá mì/ ถา้กลา้ทาํ ตอ้ง
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กลา้รับ ส่วนสาํนวนพม่าทีกล่าวถึงความกลวันนัไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า ေၾကာက္တတ္ ၀န္ကင္း 

/câuʔ táʔ  wùn kin/ ขลาดกลวั ไร้ภาระ หมายถึง ผูที้หวาดกลวั คิดถึงอนัตรายเอาไวล่้วงหน้า ย่อม

ห่างไกลจากภยัอนัตรายนัน แสดงให้เห็นว่าคนพม่ายกย่องผูที้มีความกลา้หาญและไม่นิยมคนทีมี

นิสยัอ่อนแอหรือขีขลาด แต่พยายามสงัสอนลกูหลานใหน้าํความอ่อนแอหรือความหวาดกลวัทีมีอยู่

นนัมาสร้างเป็นเกราะป้องกนัอนัตรายตนเองจากภยัภายนอก 

ขณะทีสาํนวนไทยแมจ้ะมีสาํนวนทีกล่าวถึงความกลา้หาญไม่มากนัก แต่ก็พอ

แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยยกยอ่งผูที้มีความกลา้หาญเช่นเดียวกบัคนพม่า ดงัสาํนวน “กรุงศรีอยธุยาไม่

สินคนดี” และสาํนวน “ใจดีสูเ้สือ” คือ เมือตอ้งเผชิญกบัอนัตรายใดๆ ก็ตามตอ้งมีสติควบคุมจิตใจ

ใหก้ลา้แกร่งจะทาํใหผ้า่นพน้อนัตรายนนัไปได ้สาเหตุทีสาํนวนไทยมีสาํนวนทีกล่าวถึงความกลา้

หาญไม่มากนักอาจเป็นเพราะเมือพิจารณาความหมายของสาํนวนกลบัพบสํานวนทีกล่าวในเชิง

ตาํหนิผูที้มีความขลาดกลวัแทน แสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยไม่นิยมผูที้มีนิสยัขีขลาด ไม่สามารถควบคุม

สติเมือตอ้งเผชิญกบัความกลวัได ้เมือมีผูใ้ดแสดงกิริยาอาการเช่นนัน คนไทยมกักล่าวเชิงประชด

หรือตาํหนิว่ากลวัจน “ขีหดตดหาย” หรือ “ตีตนก่อนไข”้ นอกจากนีคนไทยยงันาํลกัษณะอาการเมือ

คนเกิดความตกใจกลวัมาเปรียบเป็นสาํนวนดว้ย คือ สาํนวน “ขนหัวลุก” หมายถึง อาการทีตกใจ

หรือกลวัมาก จนรู้สึกคลา้ยกบัผมตงัชนัขึน และสาํนวน “หนา้ถอดสี”

 หมายถึง หน้าเผือดลงเมือมี

อาการตกใจ กลวั หรือผดิหวงั  

ตารางที 91 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความกลา้หาญและความขลาดกลวั 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ရဲေသာ္ မေသ 

/yɛ ɵɔ ̀  mə-ɵè/ 

เมือกลา้หาญ ไม่ตาย 

หมายถึง ผูที้มีความกลา้หาญองอาจ แมต้วัจะ

ตายไปแต่ชือก็ยงัคงอยูใ่หค้นรุ่นหลงัสรรเสริญ 

ရဲေသာ္ မေသ ၊ ေသေသာ္ ငရဲမလား 

/yɛ ɵɔ ̀  mə-ɵè   ɵè ɵɔ̀   ŋə-yɛ mə-la/ 

เมือกลา้หาญ ไม่ตาย เมือตาย ไม่ตกนรก 

กรุงศรีอยธุยาไม่สินคนดี 

หมายถึง ในยามคบัขนัจะมีคนเก่งกลา้สามารถ

ช่วยไวไ้ด ้

ใจดีสูเ้สือ 

หมายถึง ทาํใจกลา้ บงัคบัจิตใจไม่ใหห้วนัไหว

เมือเผชิญอนัตรายร้ายแรง 

ขีหดตดหาย 

หมายถึง ใชเ้ป็นสาํนวนประกอบคาํ กลวั วา่  

                                                             


สาํนวน ‘หนา้ถอดสี’ มีทีมาจากปลากดั เพราะเมือนาํปลากดัมากดักนั หากปลาตวัไหนกลวัอีกฝ่ายหนึง สีของตวัปลา

จะเปลียนเป็นซีดเผือดลงทนัที  
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ตารางที 91 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความกลา้หาญและความขลาดกลวั (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ผูที้มีความกลา้หาญองอาจ แมต้ายไป 

คนกจ็ะสรรเสริญยกยอ่ง และเพราะเป็นการตาย

ทีประเสริฐจึงมกัไดไ้ปอยูใ่นทีทีประเสริฐ

เช่นเดียวกนั 

လုပ္ရလွဲ်င္ ခံရဲရမည္ 

/lôuʔ yɛ hlyìn   khàn yɛ yá mì/ 

ถา้กลา้ทาํ ตอ้งกลา้รับ    

หมายถึง เมือกลา้กระทาํก็ตอ้งกลา้ยอมรับผล

ของการกระทาํนนั 

ေၾကာက္ လြဲ ၊ ရဲ မင္းျဖစ္ 

/câuʔ   lwɛ   yɛ   min phyíʔ/ 

กลวั ผดิพลาด กลา้ เป็นกษตัริย ์

หมายถึง ถา้กลวัจะพลาดโอกาส เสียประโยชน์

บางอยา่งไป แต่หากมีความเสียสละและความ

กลา้หาญก็สามารถเป็นกษตัริยไ์ด ้

ေၾကာက္လွ်င္ လာဘ္လြဲ ၊ ရဲလွ်င္ လာဘ္ရ 

/câuʔ hlyìn   láʔ lwɛ   yɛ  hlyìn   láʔ yá/   

ถา้กลวั พลาดลาภ ถา้กลา้ ไดล้าภ 

หมายถึง ถา้กลา้จะไดรั้บโอกาสและ

คุณประโยชน์มากมาย แต่หากกลวัโอกาส 

เหล่านนัก็จะหลุดมือไป 

ေၾကာက္တတ္ ၀န္ကင္း 

/câuʔ táʔ   wùn kin/  

ขลาดกลวั ไร้ภาระ 

หมายถึง ผูที้หวาดกลวั คิดถึงอนัตรายเอาไว้

ล่วงหนา้ ยอ่มห่างไกลจากภยัอนัตรายนนั 

กลวัจนขีหดตดหาย หมายความว่า กลวัมาก 

ตีตนก่อนไข ้

หมายถึง กงัวลทุกขร้์อนหรือหวาดกลวัในเรืองที

ยงัไม่เกิดขึน 

ขนหวัลุก 

หมายถึง อาการทีตกใจหรือกลวัมาก จนรู้สึก

คลา้ยกบัผมตงัชนัขึน 

หนา้ถอดสี 

หมายถึง หนา้เผอืดลงเมือมีอาการตกใจ กลวั 

หรือผดิหวงั 
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จากการศึกษาสาํนวนไทยและสาํนวนพม่าสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคน

ไทยมีแนวคิดเรืองความกลา้หาญเหมือนกนั แต่สํานวนพม่ามุ่งเน้นเรืองความกลา้หาญมากกว่า

สาํนวนไทย เพราะคนพม่ามีแนวคิดเรืองการยกย่องวีรบุรุษ คนพม่าจึงยกย่องและให้เกียรติผูที้มี

ความกลา้หาญ และไม่นิยมคนทีมีนิสยัอ่อนแอหรือขีขลาด แต่พยายามสงัสอนลูกหลานให้นาํความ

อ่อนแอหรือความหวาดกลวัทีมีอยูน่นัมาสร้างเป็นเกราะป้องกนัตนเองจากภยัภายนอก ส่วนสาํนวน

ไทยทีกล่าวถึงความกลา้หาญมีจาํนวนไม่มากนัก สาเหตุเพราะสาํนวนไทยส่วนใหญ่มีความหมาย

ในเชิงประชดประชนัหรือตาํหนิผูที้มีความขลาดกลวัเสียมากกว่า จึงพอสรุปไดว้่าคนไทยมีแนวคิด

ยกยอ่งผูที้มีความกลา้หาญเช่นเดียวกบัคนพม่า 

 

5.2.5.3 ความกตญั ูและความอกตญั  ู

สาํนวนพม่ากล่าวถึงความกตญั ูว่าเป็นสิงทีควรประพฤติปฏิบติั โดยเฉพาะ

อยา่งยงิกบัผูที้มีพระคุณ ไม่ว่ากบัพ่อแม่ ครูบาอาจารย ์หรือผูใ้หค้วามอุปการะในดา้นต่างๆ สาํนวน

พม่ากล่าวว่า တစ္လုတ္စားဖူး သူ႔ေက်းဇူး /tə-lôuʔ sa-phu  ɵú-ce-zu/ เคยกินหนึงคาํ ขอบคุณเขา

หมายถึง ใหรู้้จกัตอบแทนบุญคุณผูมี้พระคุณ แมว้่าจะเป็นสิงเลก็นอ้ยก็ควรตอบแทนและไม่ควรลืม

บุญคุณของผูมี้พระคุณ ส่วนบุญคุณของพ่อแม่นนั คนพม่าเปรียบว่าไม่อาจหาสิงใดมาประมาณได ้

เปรียบเสมือนความสูงของยอดเขาพระสุเมรุหรือแมแ้ต่พระพุทธเจา้ซึงเป็นศาสดาของพระพุทธ 

ศาสนาก็ไม่อาจทดแทนคุณของพระมารดาไดห้มดสิน ดงัสาํนวน မိဘေက်းဇူး ျမင္းမိုရ္ဦး /mí-bá ce-

zu  myin-mò ʔu/ บุญคุณของพ่อแม่ สูงเท่ายอดเขาพระสุเมรุ และสาํนวน ျမတ္စြာဘုရားေသာ္မွ 

ႏို ႔တစ္လံုးဖိုးသာေက် /myáʔ-swà-phə-ya ɵɔ̀ hmá   nó tə-loŋ pho ɵà cè/ แมแ้ต่พระพุทธเจา้ นมเพียง

หนึงขา้งก็มีค่าไม่จบสิน ดงันนั คนพม่าจึงกล่าวตาํหนิผูที้ไม่รู้จกัตอบแทนบุญคุณของผูมี้พระคุณว่า 

ေက်းဇူးရွိမွ ေက်းစြပ္သည္ /ce-zu shí hmá   ce-sûʔ-ɵì/ มีบุญคุณ ไม่รู้จกับุญคุณ หมายถึง อกตญั ูหรือ

เนรคุณ 

ส่วนสาํนวนไทยมีสาํนวนทีกล่าวถึงบุญคุณของผูมี้พระคุณว่า “ขา้วแดงแกง

ร้อน” เป็นการกล่าวตกัเตือนไม่ให้ลืมบุญคุณของผูมี้พระคุณทีเลียงดูให้ขา้วให้นาํ สาํนวนทีกล่าว 

ถึงผูอ้กตญั ูไม่รู้จกัทดแทนบุญคุณ มกัจะเป็นการกล่าวประณามหรือกล่าวตาํหนิ ไดแ้ก่ สาํนวน 

หนกัแผน่ดิน, ศิษยคิ์ดลา้งครู, เกลือเป็นหนอน, ไส้เป็นหนอน และกินบนเรือน ขีบนหลงัคา ทงันี 

สาํนวนทีปรากฏพอจะสะทอ้นให้เห็นว่า สังคมไทยมีแนวคิดเรืองความกตญั ูและความอกตญั ู

คลา้ยคลึงกบัสงัคมพม่า  
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ตารางที 92 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความกตญั ูและความอกตญั  ู

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

တစ္လုတ္စားဖူး သူ႔ေက်းဇူး 

/tə-lôuʔ sa-phu   ɵú-ce-zu/ 

เคยกินหนึงคาํ ขอบคุณเขา 

หมายถึง ใหรู้้จกัตอบแทนบุญคุณผูมี้พระคุณ 

မိဘေက်းဇူး ျမင္းမိုရ္ဦး 

/mí-bá ce-zu   myin-mò ʔu/ 

บุญคุณของพ่อแม่ สูงเท่ายอดเขาพระสุเมรุ 

หมายถึง บุญคุณของพ่อแม่หาทีเปรียบไม่ได ้

ျမတ္စြာဘုရားေသာ္မွ ႏို႔တစ္လုံးဖိုးသာေက် 

/myáʔ-swà-phə-ya ɵɔ ̀hmá  nó tə-loŋ pho ɵà cè/ 

แมแ้ต่พระพุทธเจา้ นมเพียงหนึงขา้งก็มีค่า 

ไม่จบสิน 

หมายถึง พระคุณของแม่ยงิใหญ่  

ေကၽြးတုံ႔ေကၽြးလွည္ ့၊ ေမြးတုံ႔ေမြးလွည့္ 

/cwe-dôŋ-cwe-hlɛ́   mwe-dôŋ-mwe-hlɛ́/ 

เลียงดูตอบเลียงดูกลบั ชุบเลียงตอบชุบเลียงกลบั 

หมายถึง พ่อแม่เลียงดูอุม้ชูลกูอยา่งไร เมือท่าน

แก่ตวัลง บรรดาลกูหลานกต็อ้งดูแลปรนนิบติั

ท่านเพือตอบแทนบุญคุณ 

ေက်းဇူးရိွမ ွေက်းစြပ္သည ္

/ce-zu shí hmá   ce-sûʔ-ɵì/ 

มีบุญคุณ ไม่รู้จกับุญคุณ 

หมายถึง คนบางคนไม่รู้จกัตอบแทนบุญคุณของ

ผูที้เคยมีพระคุณหรือผูที้เคยทาํประโยชน์ใหแ้ก่

ตน 

ขา้วแดงแกงร้อน 

หมายถึง บุญคุณ 

หนกัแผน่ดิน 

หมายถึง ไม่รู้คุณของแผน่ดินทีอาศยั, ทรยศต่อ

บา้นเมืองของตน, เสนียดสงัคม 

ศิษยคิ์ดลา้งครู 

หมายถึง ศิษยเ์นรคุณทีมุ่งคิดจะทาํลายลา้ง 

ครูบาอาจารย ์

เกลือเป็นหนอน, ไสเ้ป็นหนอน 

หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา  

เพือนร่วมงาน หรือคนในบา้น คิดคดทรยศ 

กินบนเรือน ขีบนหลงัคา 

หมายถึง เนรคุณ 
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จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นใหเ้ห็นว่า สาํนวนของคนทงั

2 ชนชาติกล่าวถึงคุณธรรมดา้นความกตญั ูไว ้สาเหตุเนืองมาจากทงัสงัคมพม่าและสังคมไทยเป็น

สังคมทีมีระบบอุปถมัภ์และระบบอาวุโส คนพม่าและคนไทยจึงมีความนอบน้อมและให้ความ 

สาํคญักบัเรืองความกตญั ูรู้คุณเป็นอย่างมาก ผูที้ไม่มีคุณธรรมในขอ้นีมกัถูกกล่าวประณามและ

ไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนในสงัคม 

 

5.2.5.4 ความซือสัตย์และความคดโกง 

คุณธรรมดา้นความซือสัตยน์ันเป็นคุณธรรมอย่างหนึงทีคนทงั 2 ชนชาติให้

ความสาํคญั จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนพม่าไดก้ล่าวถึงคุณธรรมขอ้นี

ไวอ้ยา่งตรงไปตรงมา คือ ရိုးရိုးက်င့္ ၊ ျမင့္ျမင့္ၾကံ /yo-yo cîn  myîn-myîn càn/ ประพฤติอย่างซือสัตย ์

คิดอย่างสูงส่ง แต่ทีน่าสนใจคือ คนพม่าได้นําคุณธรรมข้อนีมาเปรียบเป็นสํานวนใช้เตือนสติ

ลกูหลานใหมี้ความระมดัระวงัเกียวกบัการประพฤติตนอยา่งซือสตัยว์่าไม่ควรซือสัตยจ์นเกินไปจน

ดูเซ่อหรือเขลาไม่ทนัคน สาํนวนพม่าจึงกล่าวว่า ရုိးလြန္းေတာ့အ /yo lun dɔ́  ʔá/ ซือตรงเกินไป

(กลายเป็น)ทึม หมายถึง คนทีมีความซือตรงเกินไปยอ่มไม่ดี นอกจากนี คนพม่ายงัตกัเตือนลกูหลาน

ว่า แมค้วามซือสตัยจ์ะเป็นขอ้ควรพึงปฏิบติัก็ตาม แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ไม่ควรไวว้างใจใคร

ง่ายๆ เพราะแมค้นทีเราคิดว่าเขาซือสตัย,์ ซือตรง หรือคนใกลต้วัทีเราไวว้างใจมากก็อาจตระบดัสตัย์

ได ้ดงันนัจึงมีสาํนวนพม่ากล่าวว่า လူရိုးဆိုတာ သခၤ်ိဳင္းမွာသာရွိ /lù-yo hsò-dà   ɵin-jain hmà ɵà shí/ 

คนซือสตัย ์มีเพียงทีสุสาน/ป่าชา้ หมายถึง ในโลกนีไม่มีคนทีซือสัตยสุ์จริตจริงๆ ทงันี สาํนวนพม่า

ไม่มีสาํนวนใดทีมีความหมายถึงความคดโกงอยา่งตรงไปตรงมา  

ขณะทีสํานวนไทยก็มีสํานวนทีใช้เตือนสติลูกหลานให้มีความระมดัระวัง

เกียวกับการประพฤติตนอย่างซือสัตยว์่าไม่ควรซือสัตยจ์นเกินไปเช่นเดียวกบัสํานวนพม่า คือ 

สาํนวน “เถรตรง” หมายถึง ซือหรือตรงจนเกินไปจนไม่มีไหวพริบ สาเหตุทีกล่าวเช่นนีอาจเป็น

เพราะบรรพบุรุษเกรงว่า ลกูหลานอาจไม่ทนัเล่ห์เหลียมของคนเจา้เล่ห์ทาํให้เสียผลประโยชน์หรือ

ไดรั้บความเดือดร้อนได้ ความซือสัตยจึ์งเปรียบเหมือนดาบสองคมทีมีทังผลดีและผลเสีย ตอ้งมี

อย่างพอดี คือ ไม่ซือจนเขลาไม่ทนัคน นอกจากนี สํานวนไทยยงักล่าวถึงความคดโกงไวห้ลาย

สาํนวนดว้ยกนั ไดแ้ก่ สาํนวนลม้มวย, หน้าซือใจคด,  ยอ้มแมวขาย, ตบตา, นกต่อ สาํนวนเหล่านี

ลว้นนาํไปใชต้าํหนิแก่ผูที้ประพฤติปฏิบติัตนโดยไร้ความซือสัตย ์คือ ไม่ซือสัตยท์งัต่อตนเองและ

ต่อผูอื้น ทาํใหผู้อื้นไดรั้บความเดือดร้อน การคดโกงจึงเป็นพฤติกรรมทีไม่ควรกระทาํเป็นอยา่งยงิ 
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ตารางที 93 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความซือสตัยแ์ละความคดโกง 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ရုိးရိုးက်င့္ ၊ ျမင့္ျမင့္ၾကံ 

/yo-yo cîn   myîn-myîn càn/  

ประพฤติอยา่งซือสตัย ์คิดอยา่งสูงส่ง 

หมายถึง ผูที้มีความประพฤติทีซือสตัย ์ 

มีความคิดทีสูงส่ง ยอ่มมีชีวิตทีเจริญรุ่งเรือง 

ရိုးလြန္းေတာ့အ 

/yo lun dɔ́   ʔá/ 

ซือตรงเกินไป(กลายเป็น)ทึม 

หมายถึง คนทีมีความซือตรงเกินไปยอ่มไม่ดี 

လူရုိးဆုိတာ သခၤ် ိဳင္းမွာသာရိွ 

/lù-yo hsò-dà   ɵin-jain hmà ɵà shí/ 

คนซือสตัย ์มีเพียงทีสุสาน/ป่าชา้ 

หมายถึง ในโลกนีไม่มีคนทีซือสตัยสุ์จริตจริงๆ 

เถรตรง 

หมายถึง ซือหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ,  

ไม่รู้จกัผอ่นผนัสนัยาว, ไม่รู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบา 

ลม้มวย 

หมายถึง สมยอมหรือทาํให้สมยอมกนัในทางที

ไม่สุจริต 

หนา้ซือใจคด 

หมายถึง มีสีหนา้ดูซือๆ แต่มีนิสยัคดโกง 

ยอ้มแมวขาย 

หมายถึง ตกแต่งคนหรือสิงของทีไม่ดีหรือมีค่า

นอ้ยโดยมีเจตนาจะหลอกลวงใหผู้อื้นเชือว่าดี 

ตบตา 

หมายถึง หลอกหรือลวงใหเ้ขา้ใจผดิ 

นกต่อ 

หมายถึง คนทีทาํหนา้ทีติดต่อหรือชกัจูงหลอก

ล่อคนอืนใหห้ลงเชือ (ใชใ้นทางไม่ดี) 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคน

ไทยมีแนวคิดเรืองความซือสตัยว์่าเป็นขอ้ควรปฏิบติัเหมือนกนั คนพม่าและคนไทยไดน้าํคุณธรรม

ขอ้นีมาเปรียบเป็นสาํนวนใชเ้ตือนสติลกูหลานใหมี้ความระมดัระวงัเกียวกบัการประพฤติตนอย่าง

ซือสตัยว์่า ไม่ควรซือสตัยจ์นเกินไปจนดูเซ่อหรือเขลาไม่ทนัคน เพราะอาจทาํใหต้นเองเดือดร้อนใน

ภายหลงัได ้คุณธรรมเรืองความซือสัตยนี์จึงเป็นขอ้ควรปฏิบติัแต่ผูป้ฏิบติัต้องใชส้ติพิจารณาให้

รอบคอบ ส่วนการคดโกงถือเป็นขอ้ควรหลีกเลียง เพราะนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่

ตนเองแลว้ยงัสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอื้นดว้ย  
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5.2.5.5 การมสีตแิละความประมาท 

การมีสติรู้คิดคือความไม่ประมาท มีความรอบคอบ และดาํเนินชีวิตดว้ยความ

ระมดัระวงั ไม่ว่าจะเป็นทงัทางกาย วาจา และจิตใจ ส่วนความประมาทคือพฤติกรรมทีตรงขา้มกนั 

ผูที้ดาํเนินชีวิตโดยความประมาทมกัจะนาํความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผูอื้น ดงันัน บรรพบุรุษจึง

สร้างสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัการมีสติและความประมาทไวใ้ชเ้พือตกัเตือนสั งสอนลูกหลาน

ใหด้าํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข ไม่เบียดเบียนทงัต่อตนเองและผูอื้น จากการศึกษาสาํนวนพม่าและ

สาํนวนไทยพบว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยต่างกล่าวถึงการมีสติรู้คิด พิจารณาไตร่ตรองสิง

ต่างๆ ทีเกิดขึนอยูเ่สมอ นนัคือการวางตนอยูใ่นความไม่ประมาท สาํนวนพม่ากล่าวอยา่งตรงไปตรง  

มาว่า သတိဆုိ ပိုသည္မရွိ /ɵə-ɵí hsò   pò ɵì mə-shí/ คาํว่าสติ ไม่มีมากไป หมายถึง ควรมีสติทุกขณะ 

ส่วนสาํนวนไทยกล่าวว่า “กาํแพงมีหู ประตูมีตา” หมายถึง การพดูหรือทาํอะไรตอ้งระมดัระวงั และ 

“ดูตามา้ตาเรือ” หมายถึง ใหมี้ความรอบคอบระมดัระวงั 

ตารางที 94 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการมีสติและความประมาท 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သတိဆုိ ပိုသည္မရိွ 

/ɵə-ɵí hsò   pò ɵì mə-shí/ 

คาํว่าสติ ไม่มีมากไป 

หมายถึง ควรมีสติทุกขณะ 

တိမ္မေယာင္ႏွင့္ နက္ ၊ လြယ္မေယာင္ႏွင္ ့ခက္ 

/tèin mə-yàun hnîn   nɛ́ʔ   lwɛ̀ mə-yàun hnîn  

khɛ́ʔ/ 

ท่าทางเหมือนตืน(กลบั)ลึก ท่าทางเหมือนง่าย

(กลบั)ยาก 

หมายถึง ใหมี้ความระมดัระวงัและเตรียมพร้อม 

อยูเ่สมอ 

ထသြားျပန္ၾကည့္ 

/thá ɵwa pyàn cí/ 

ลุกไปหนักลบัไปด ู

หมายถึง ตอ้งมีความรอบคอบ  

กาํแพงมีหู ประตูมีตา 

หมายถึง การพดูหรือทาํอะไรตอ้งระมดัระวงั 

ดูตามา้ตาเรือ 

หมายถึง มีความรอบคอบระมดัระวงั (มกัใชใ้น

ความปฏิเสธ) 

ไม่ดูตามา้ตาเรือ 

หมายถึง ไม่พิจารณาใหร้อบคอบ 

กว่าถวัจะสุกงากไ็หม ้

หมายถึง การทาํอะไรสองอยา่งพร้อมกนัโดยไม่ 

รอบคอบหรือชกัชา้ อาจเกิดความเสียหายได ้

สุ่มสีสุ่มหา้ 

หมายถึง ซุ่มซ่าม, ไม่ระมดัระวงัใหดี้, ไม่ดูใหดี้ 
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ตารางที 94 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการมีสติและความประมาท (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေၾကြးေပးလွ်င္ဆုံး ၊ ေတာင္းလွ်င္မုန္း 

/cwe pe hlyìn hsoŋ   taun hlyìn moŋ/ถา้ใหห้นีก็

สูญเสีย ถา้ขอก็โดนเกลียด 

หมายถึง หากใหผู้อื้นยมืเงินตอ้งคิดใหร้อบคอบ 

တံတားအိ ုေမွာင္ကုိ မေလွ်ာက္ႏွင့္ ၊ စကားဆုိ 
ေတာင္လုိ မေမာက္ႏွင့္ 

/də-da ʔò   hmàun kò   mə-shâuʔ hnîn   zə-ga-

hsò   tàun lò   mə-mâuʔ-hnîn/ 

สะพานเก่า เวลามืด อยา่เดิน คาํพดูคาํจา  

อยา่โอหงัเท่าภูเขา 

หมายถึง จะทาํอะไรใหร้ะมดัระวงัตวัไวก่้อน  

ႏွဳတ္ေၾကာင့္ေသ ၊ လက္ေၾကာင့္ေၾက 

/hnôuʔ câun ɵè   lɛ́ʔ câun cè/ 

ตายเพราะปาก ยอ่ยยบัเพราะมือ  

หมายถึง จะทาํการสิงใดควรมีสติ ระมดัระวงัตวั

อยูเ่สมอ 

ေလွအဆင္း ၊ ျမင္းအတက္ 

/hlè ʔə-hsin   myin ʔə-tɛ ́ʔ/    

การลงเรือ การขึนมา้ 

หมายถึง ควรมีสติระมดัระวงั 

အစားမေတာ္ တစ္လုတ္ ၊ အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း 

/ʔə-sa mə-tɔ̀   tə-lôuʔ   ʔə-ɵwa mə-tɔ ̀  tə-hlan/ 

กินไม่พอเหมาะหนึงคาํ เดินไม่พอเหมาะหนึง

กา้ว 

หมายถึง ตอ้งระมดัระวงั (หากกินไม่ระวงัเพียง

หนึงคาํหรือเดินไม่ระวงัเพียงหนึงกา้วก็อาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายได)้ 
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ตารางที 94 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการมีสติและความประมาท (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အထားလြယ္ သူၾကြယ္လက္ေဆာ့ 

/ʔə-tha lwɛ̀   ɵù-cwɛ̀ lɛ ́ʔ hsɔ́/ 

วางไวง่้าย คนรวยมือไว 

หมายถึง ควรระมดัระวงัทรัพยสิ์นของตน 

သဒၶါလြန္ေတာ့ တဏွာကၽြ ံ

/ɵə-dà lùn dɔ́   tàn-hnà cùn/ 

ศรัทธามากไป ถลาํเป็นตณัหา 

หมายถึง หากศรัทธามากจนเกินไป ก็อาจ

กลายเป็นความลุ่มหลงได ้ตอ้งมีสติพิจารณา

ไตร่ตรอง 

မ်က္စိ အက်င့္ ၊ ၀မ္း အခ်င့္ 

/myɛ ́ʔ-sí   ʔə-cîn   wan   ʔə-chîn/  

ดวงตา นิสยั ทอ้ง ไตร่ตรอง   

หมายถึง ควรฝึกการนอนใหเ้ป็นนิสยั ควรฝึก

ทอ้งดว้ยการพิจารณาของทีจะกินเขา้ไป 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคน

ไทยมีแนวคิดเรืองการมีสติว่าเป็นขอ้ควรปฏิบติัเหมือนกนั ส่วนความประมาทเป็นขอ้ควรหลีกเลียง

ไม่ใหป้ระพฤติปฏิบติั แสดงให้เห็นว่าทงัคนพม่าและคนไทยต่างนาํคาํสอนของพระพุทธเจา้เรือง

การดาํรงตนอย่างมีสติทุกขณะจิตมาปรับใช้ในชีวิตประจาํวนัและสร้างเป็นสาํนวน เพือสั งสอน

ลกูหลานและควบคุมคนในสงัคมใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีสนัติสุข 

 

5.2.5.6 การให้อภัยและความพยาบาท 

การให้อภัยเป็นธรรมะประจาํใจข้อหนึงทีมนุษยทุ์กคนพึงมีและพึงปฏิบัติ 

เพราะการให้อภยัเป็นการฝึกอบรมจิตใจอย่างหนึงทีช่วยให้ผูฝึ้กปฏิบติัรู้สึกสงบ จากการศึกษา

สาํนวนของทงั 2 ชนชาติพบว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยไดก้ล่าวถึงการให้อภยัในรูปแบบ

ต่างๆ รวมถึงผลดีของการใหอ้ภยั และผลเสียของการอาฆาตพยาบาทผูอื้น สาํนวนพม่ากล่าวถึงการ

กระทาํใดๆ ว่า เมือจะกระทาํการใดๆ ก็ตามใหนึ้กถึงใจเขาใจเรากจ็ะทาํให้เรามีความเห็นอกเห็นใจ
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ผูอื้นมากยงิขึน และสามารถใหอ้ภยัผูอื้นไดเ้มือเขากระทาํความผดิ ดงัสาํนวน သူ႔စိတ္ကုိလုိ ကုိယ့္စိတ္ 

ႏွင့္ႏွိဳင္း /ɵú-sêiʔ kò lò  kó-sêiʔ hnîn hnain/ ใจเขาเปรียบเทียบกบัใจตน สาํนวนนีมีความหมาย

คลา้ยคลึงกบัสาํนวนไทยว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” นอกจากนีสาํนวนพม่ายงันาํหลกัของความรัก

และความเมตตาทีมนุษยทุ์กคนควรมีให้กนัมาใช้ เพือให้คนเราสามารถให้อภยัผูอื้นไดง่้ายยิงขึน   

ดงัสาํนวน တစ္ဦးေမတၱာ တစ္ဦးမွာ /tə-ʔu myíʔ-tà   tə-ʔu hmà/ คนหนึงเมตตา คนหนึง(เมตตาตอบ), 

လြမ္းစရာေပၚလွ်င္ နာစရာနွင့္ေဖ်ာက္ /lwan-sə-yà pɔ̀ hlyìn   nà-sə-yà hnîn phyâuʔ/ ถา้เกิดความถวิลหา 

ความเจ็บแคน้ก็หายไป, ခ်စ္စကုိ ရွည္ေစ ၊ မုန္းစကုိ တုိေစ /chíʔ sá kò  she-sè  moŋ sá kò  tò-sè/ ความ

รัก ขอใหย้นืยาว ความเกลียด ขอใหส้นั และสาํนวน ခ်စ္စကုိ ရွည္ေစ ၊ ရန္စကုိ တုိေစ /chíʔ sá kò  she-

sè  yàn sá kò  tò-sè/ ความรัก ขอให้ยืนยาว ความบาดหมาง ขอให้สัน นอกจากนีสาํนวนพม่ายงั

มุ่งเน้นให้เห็นผลเสียของการไม่รู้จักอภัย การอาฆาตพยาบาทต่อผูอื้น การคิดร้ายปองร้ายผูอื้น 

เพราะสิงเหล่านีมกันาํความเดือดร้อนมาสู่ตวัของผูก้ระทาํเอง ดงันันการให้อภยัจึงเป็นหนทางทีดี

ทีสุด สาํนวนทีปรากฏจึงมีความหมายในเชิงสงัสอนหรือตกัเตือนไม่ให้กระทาํสิงไม่ดี คือ สาํนวน   

သူတစ္ပါးမေကာင္းၾကံ ကုိယ့္မွာ ေဘးဒဏ္ထိ /ɵù-tə-pa mə-kaun càn  kó hmà  be-dàn thí/ คนทีคิดไม่ดี 

ภยัยอ่มมาถึงตน และสาํนวน သူ႔ကုိ ကုိယ္ဖ်က္ ကုိယ္ပင္ပ်က္ /ɵú kò  kò phyɛ́ʔ  kò pìn pyɛ́ʔ/ ตนทาํร้าย

เขา ตนเสียหาย 

ส่วนสาํนวนไทยนนันอกจากสาํนวน “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” แลว้ยงัมีสาํนวนที

แสดงให้เห็นวิธีผ่อนปรนไม่ให้เกิดการกระทบกระทงักนั คือ สาํนวน “บวัไม่ชาํ นาํไม่ขุ่น” และ 

“ผอ่นหนกัผอ่นเบา” วิธีการนีเป็นลกัษณะหนึงของคนไทยทีรู้จกัผ่อนปรนอย่างละมุนละม่อม อนั

เป็นหลกัการอยูร่่วมกนัและการใหอ้ภยั สาํนวนไทยยงัมีสาํนวนทีกล่าวคลา้ยกบัสาํนวนพม่าว่า “รัก

ยาวใหบ้นั รักสนัใหต่้อ” หมายถึง รักจะอยูด่ว้ยกนันานๆ ใหต้ดัความคิดอาฆาตพยาบาทออกไป รัก

จะอยู่กนัสันๆ ให้คิดอาฆาตพยาบาทเข้าไว ้สํานวนนีสะท้อนให้เห็นว่า คนทังสองสังคมต่างมี

แนวคิดทีใกลเ้คียงกนั คือ ตอ้งรู้จกัใหอ้ภยัซึงกนัและกนั ไม่อาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนกนั จึงจะ

ทาํใหค้นเราสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข  

ตารางที 95 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใหอ้ภยัและความพยาบาท 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သူ႔စိတ္ကုိလုိ ကုိယ့္စိတ္ႏွင့္ႏွိဳင္း 

/ɵú-sêiʔ kò lò   kó-sêiʔ hnîn hnain/ 

ใจเขาเปรียบเทียบกบัใจตน 

หมายถึง จะทาํอะไรตอ้งนึกถึงจิตใจของผูอื้นดว้ย 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

หมายถึง ใหรู้้จกัเห็นใจผูอื้น 

บวัไม่ชาํ นาํไม่ขุ่น 

หมายถึง รู้จกัผอ่นปรนเขา้หากนั  
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ตารางที 95 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใหอ้ภยัและความพยาบาท (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

တစ္ဦးေမတၱာ တစ္ဦးမွာ 

/tə-ʔu myíʔ-tà   tə-ʔu hmà/ 

คนหนึงเมตตา คนหนึง(เมตตาตอบ) 

หมายถึง หากมีความเมตตากบัคนอืนยอ่มไดรั้บ

ความเมตตาตอบ 

လြမ္းစရာေပၚလွ်င္ နာစရာနွင့္ေဖ်ာက္ 

/lwan-sə-yà pɔ ̀hlyìn   nà-sə-yà hnîn phyâuʔ/ 

ถา้เกิดความถวิลหา ความเจ็บแคน้ก็หายไป   

หมายถึง เมือเกิดความรักความเมตตา  

ความเจ็บแคน้ยอ่มหายไป 

ခ်စ္စကုိ ရွည္ေစ ၊ မုန္းစကုိ တုိေစ 

/chíʔ sá kò   she-sè   moŋ sá kò   tò-sè/ 

ความรัก ขอใหย้นืยาว ความเกลียด ขอใหส้นั 

หมายถึง คนเราหากมีความรักกข็อใหม้นัคง   

ยนืยาว หากมีความเกลียดขอใหรี้บคลีคลาย    

ไม่ควรคิดแคน้ อาฆาตกนั 

ခ်စ္စကုိ ရွည္ေစ ၊ ရန္စကုိ တုိေစ 

/chíʔ sá kò   she-sè   yàn sá kò   tò-sè/ 

ความรัก ขอใหย้นืยาว ความบาดหมาง ขอใหส้นั 

หมายถึง คนเราหากมีความรักกข็อใหม้นัคง 

ยนืยาว หากมีความบาดหมางขอใหรี้บคลีคลาย 

ไม่ควรคิดแคน้ อาฆาตกนั 

သူတစ္ပါးမေကာင္းၾကံ ကုိယ့္မွာ ေဘးဒဏ္ထိ 

/ɵù-tə-pa mə-kaun càn   kó hmà   be-dàn thí/ 

คนทีคิดไม่ดี ภยัยอ่มมาถึงตน 

หมายถึง คนทีคิดแต่จะทาํลายหรือปองร้ายผูอื้น 

ยอ่มมีภยัมาถึงตน 

มิให ้กระทบกระเทือนใจกนั รู้จกัถนอมนาํใจ

ไม่ใหขุ้่นเคืองกนั 

ผอ่นหนกัเป็นเบา 

หมายถึง ลดความรุนแรงลง, ลดหยอ่นลง 

รักยาวใหบ้นั รักสนัใหต่้อ 

หมายถึง รักจะอยูด่ว้ยกนันานๆ ใหต้ดัความคิด

อาฆาตพยาบาทออกไป รักจะอยูก่นัสนัๆ ใหคิ้ด

อาฆาตพยาบาทเขา้ไว ้

วนัพระไม่มีหนเดียว 

หมายถึง วนัหนา้ยงัมีโอกาสอีก (มกัใชพ้ดูเป็น

เชิงอาฆาต) 

เอาปูนหมายหวั 

หมายถึง ผกูอาฆาตไว,้ คาดโทษไว,้ เชือแน่ว่าจะ

เป็นไปตามทีคาดหมายไว,้ ประมาทหนา้ว่าไม่มี

ทางจะเอาดีได ้

ใส่ไฟ 

หมายถึง ใหร้้ายผูอื้นทาํใหไ้ดรั้บความเสียหาย 
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ตารางที 95 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใหอ้ภยัและความพยาบาท (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

သူ႔ကုိ ကုိယ္ဖ်က္ ကုိယ္ပင္ပ်က္  

/ɵú kò   kò phyɛ ́ʔ   kò pìn pyɛ́ʔ/ 

ตนทาํร้ายเขา ตนเสียหาย 

หมายถึง ทาํร้ายผูอื้นแต่สร้างความเสียหายใหแ้ก่

ตนเองดว้ย 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคน

ไทยมีแนวคิดเรืองการใหอ้ภยัว่าเป็นขอ้ควรปฏิบติัเหมือนกนั สาํนวนพม่าแสดงให้เห็นการใชห้ลกั

ของความรักและความเมตตาทีมนุษยทุ์กคนควรมีใหก้นั เพือใหส้ามารถอภยัผูอื้นไดง่้ายยิงขึน ส่วน

สาํนวนไทยแสดงให้เห็นวิธีผ่อนปรนไม่ให้เกิดการกระทบกระทงักนั เป็นลกัษณะของคนไทยที

รู้จกัผอ่นปรน, อะลุ่มอล่วย เมือใหอ้ภยัผูอื้นได ้จิตใจผูใ้ห้ก็จะแจ่มใสขึนดว้ย การให้อภยัจึงเป็นขอ้

ควรปฏิบติัเพราะการใหอ้ภยัเป็นหนทางทีดีทีสุดสาํหรับการแกปั้ญหาต่างๆ  

 

5.2.5.7 การพงึพาตนเองและการพงึพาอาศัยผู้อนื 

บรรพบุรุษของคนพม่าและคนไทยยึดมนัพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึงเสมอ คือ 

အတာဟိ အတၱေနာနာေထာ /ʔə-tà-hí   ʔáʔ-tə-nɔ-nà-thɔ/ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” หมายถึง ตนเป็นที

พึงแห่งตน เพราะคนทังสองชนชาติเชือว่าไม่มีผูใ้ดสามารถช่วยเหลือและเป็นทีพึงพาให้เราได้

ตลอดเวลา ดงันนั การพึงพาตนเองจึงเป็นสิงประเสริฐสุดทีควรปฏิบติั ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวน

ไทยจึงมีสาํนวนทีกล่าวถึงการพึงพาตนเอง สาํนวนพม่ากล่าวว่า လူသာ ပဓာန /lù ɵà   pá-dà-ná/ คน

เท่านนั สาํคญั ส่วนสาํนวนไทยกล่าวว่า “พึงลาํแขง้ตวัเอง, อาศยัลาํแขง้ตวัเอง” 

นอกจากนี ทังสํานวนพม่าและสํานวนไทยยงักล่าวถึงการพึงพาอาศยัผูอื้น 

สาํนวนพม่าสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสงัคมพม่าทีมีความเกือกลู กล่าวคือ ผูน้้อยตอ้งพึงพาผูใ้หญ่หรือผู ้

ทีดอ้ยอาํนาจกว่ามกัจะพึงพาผูที้มีอาํนาจมากกว่า ดงัปรากฏในสาํนวน စင္ေကာင္းေသာ္ ဖရံုေကာင္း၏ 

၊ အရွင္ေကာင္းေသာ္ ကၽြန္ေကာင္း၏ /sìn kaun ɵɔ̀  phə-yòŋ kaun ʔí  ʔə-shìn kaun ɵɔ̀  cùn kaun ʔí/ 

หากร้านดี ผลฟักยอ่มดี หากเจา้นายดี ขา้ทาสยอ่มดี นอกจากนี สาํนวนพม่ายงักล่าวว่าการพึงพาญาติ

มิตรยอ่มพึงพาไดม้ากกว่าผูอื้น เพราะญาติมิตรเปรียบเสมือนร่มไมใ้หญ่เอาไวพึ้งพิง ร่มเงาของญาติ

มิตรสามารถปกปักรักษายามเราเดือดร้อนได ้ดงันนั ร่มเงาของญาติมิตรจึงร่มเยน็กว่าเงาของตน้ไม ้

ดงัสาํนวน သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ထက္ ေဆြရိပ္မ်ိဳးရိပ္က ပိုေအးသည္ /ɵíʔ-yêiʔ-wa-yêiʔ thɛ́ʔ  hswè-yêiʔ-myo-yêiʔ 
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ká  pò ʔe ɵì/ ร่มเงาของญาติพีนอ้ง ร่มเยน็กว่าร่มเงาตน้ไม ้นอกจากนี ชาวพม่ามองว่าคนแปลกหน้า

ถา้หากเป็นคนดีก็สามารถนับถือพึงพาเสมือนเป็นญาติพีน้องไดเ้ช่นเดียวกนั จึงมีสาํนวนกล่าวว่า 

သူစိမ္းေကာင္းလွ်င ္ေဆြမ်ိဳးမသာ /ɵù-zein kaun hlyìn   hswè-myo mə-ɵà/ คนแปลกหน้าหากดีก็เป็น

ญาติพีนอ้ง และเป็นทีน่าสังเกตว่า สาํนวนพม่ายงัมีสาํนวนทีน่าสนใจเกียวกบัการพึงพาคนอืนว่า 

အားနာလွ်င္ အားပါ /ʔa-nà hlyìn  ʔa-pà/ ถา้เกรงใจ ว่างเปล่า หมายถึง หากมีความเกรงใจมากเกินไป

อาจสูญเสียผลประโยชน์ สาํนวนนีแสดงให้เห็นว่า ชาวพม่ามองว่าแมก้ารพึงพาตนเองจะเป็นสิงดี 

แต่เมือถึงคราวจาํเป็นตอ้งพึงพาผูอื้นเนืองจากปัญหาหรือความเดือดร้อนนันเกินกว่ากาํลงัของตนที

จะแกไ้ขไดก้็ควรเร่งรีบดาํเนินการขอความช่วยเหลือผูอื้น มิเช่นนันอาจทาํให้เราไม่สามารถแกไ้ข

ปัญหาได ้อีกทงัยงัสูญเสียผลประโยชน์ทีตนควรไดรั้บอีกดว้ย 

คนไทยมองการพึงพาอาศยักนัของคนในสงัคมไม่ต่างจากสังคมพม่าเท่าใดนัก 

จึงปรากฏสาํนวนต่างๆ ทีมีความหมายเกียวกบัการพึงพาอาศยักนั คนไทยมองว่าคนเราไม่สามารถ

อาศยัอยูไ่ดเ้พียงลาํพงั ตอ้งพึงพาอาศยักนัเหมือน “นาํพึงเรือ เสือพึงป่า” นอกจากนี สังคมไทยยงัมี

แนวคิดเรืองการพึงพาเหมือนสงัคมพม่า คือ ผูน้อ้ยตอ้งพึงพาผูใ้หญ่หรือผูที้มีอาํนาจมากกว่า และผู ้

ทีดอ้ยอาํนาจกว่าตอ้งมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ไม่คิดคดเนรคุณเมือสามารถพึงพาตนเองไดแ้ลว้ ดงั

สาํนวน หนีร้อนมาพึงเยน็ ร่มโพธิร่มไทร ขา้พึงเจา้ บ่าวพึงนาย และฝากเนือฝากตวั ทงันี ผูที้คิด

เนรคุณมกัถกูตาํหนิจากคนในสงัคม สาํนวนไทยมีสาํนวนทีกล่าวเชิงตาํหนิผูที้เนรคุณและไม่เชือฟัง

คาํแนะนาํตกัเตือนจากผูที้เคยใหที้พึงพิงว่า “ปีกกลา้ขาแข็ง” ส่วนสาํนวนพม่ากล่าวว่า ေထာက္ထား 

လွ်င္ ေႏွာင့္ယွက္ ၊ ေျမွာက္စားလွ်င္ ေရာင့္တက္ /thâuʔ-tha hlyìn  hnâun-shɛ́ʔ  hmyâuʔ-sa hlyìn  yâun-

tɛ́ʔ/ ถา้เห็นใจ รบกวน ถา้ส่งเสริม เหลิง 

ตารางที 96 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการพึงพาตนเองและ 

การพึงพาอาศยัผูอื้น 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

လူသာ ပဓာန 

/lù ɵà   pá-dà-ná/ 

คนเท่านนั สาํคญั 

หมายถึง คนเท่านนัทีจะสามารถแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ได,้ พึงตวัเองได ้ไม่ตอ้งพึงใคร 

စင္ေကာင္းေသာ္ ဖရုံေကာင္း၏ ၊ အရွင္ေကာင္းေသာ္ 
ကၽြန္ေကာင္း၏ 

พึงลาํแขง้ตวัเอง, อาศยัลาํแขง้ตวัเอง 

หมายถึง ช่วยตนเอง 

นาํพึงเรือ เสือพึงป่า 

หมายถึง การพึงพาอาศยักนั 

พระมาลยัมาโปรด 

หมายถึง ผูที้มาช่วยเหลือในยามทีกาํลงัตกทุกข ์
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ตารางที 96 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการพึงพาตนเองและ 

การพึงพาอาศยัผูอื้น (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

/sìn kaun ɵɔ̀   phə-yòŋ kaun ʔí   ʔə-shìn kaun 

ɵɔ̀   cùn kaun ʔí/ 

หากร้านดี ผลฟักยอ่มดี หากเจา้นายดี ขา้ทาส

ยอ่มดี 

หมายถึง ถา้ร้านดี ผลฟักยอ่มเลือยพาดได ้ถา้

เจา้นายกินดีอยูดี่ ขา้ทาสยอ่มไดกิ้นดีอยูดี่ไปดว้ย, 

ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่ 

သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ထက္ ေဆြရိပ္မ်ိဳးရိပ္က ပုိေအးသည္ 

/ɵíʔ-yêiʔ-wa-yêiʔ thɛ́ʔ   hswè-yêiʔ-myo-yêiʔ ká    

pò ʔe ɵì/ 

ร่มเงาของญาติพีนอ้ง ร่มเยน็กว่าร่มเงาตน้ไม ้

หมายถึง การมีญาติพีนอ้งรักใคร่กนัจะช่วยเหลือ

กนัไดใ้นยามทุกขสุ์ข 

သူစိမ္းေကာင္းလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးမသာ 

/ɵù-zein kaun hlyìn   hswè-myo mə-ɵà/ 

คนแปลกหนา้หากดี ก็เป็นญาติพีนอ้ง 

หมายถึง คนแปลกหนา้หากเป็นคนดี สามารถ

พึงพาไดม้ากกว่าญาติพีนอ้ง 

အားနာလွ်င္ အားပါ 

/ʔa-nà hlyìn   ʔa-pà/ 

ถา้เกรงใจ ว่างเปล่า 

หมายถึง หากมีความเกรงใจมากเกินไปอาจ

สูญเสียผลประโยชน์ 

ေထာက္ထားလွ်င ္ေႏွာင့္ယွက္ ၊ ေျမွာက္စားလွ်င္ 
ေရာင့္တက္ 

ไดย้ากไดท้นัท่วงที 

หนีร้อนมาพึงเยน็ 

หมายถึง หนีจากทีทีมีความเดือดร้อนมาอาศยัอยู่

ในทีทีมีความสงบสุข 

ร่มโพธิร่มไทร 

หมายถึง ทีพึง, ผูที้ใหค้วามคุม้ครองและความ

อบอุ่นใจ 

ขา้พึงเจา้ บ่าวพึงนาย 

หมายถึง ผูน้อ้ยตอ้งพึงผูใ้หญ่ 

ฝากเนือฝากตวั 

หมายถึง มอบตวัใหอ้ยูใ่นความดูแลหรือ

อุปการะของผูอื้น 

ปีกกลา้ขาแข็ง 

หมายถึง พึงตวัเองได,้ เป็นคาํทีผูใ้หญ่มกัใช ้

กล่าวเชิงตาํหนิติเตียนผูน้อ้ย 
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ตารางที 96 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการพึงพาตนเองและ 

การพึงพาอาศยัผูอื้น (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

/thâuʔ-tha hlyìn   hnâun-shɛ́ʔ   hmyâuʔ-sa hlyìn   

yâun-tɛ́ʔ/     

ถา้เห็นใจ รบกวน ถา้ส่งเสริม เหลิง 

หมายถึง คนบางคนเมือเห็นใจกจ็ะรบกวนใหเ้รา 

ช่วยเหลือ คนบางคนเมือส่งเสริมก็จะทะนงตน 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคน

ไทยมีแนวคิดเรืองการพึงพาตนเองมากกว่าการพึงพาอาศยัผูอื้น เพราะคนพม่าและคนไทยมองว่า 

หากเกิดปัญหาขึนตอ้งรู้จกัแกไ้ขดว้ยตนเองก่อนอยา่งสุดความสามารถ แต่หากไม่สามารถแกไ้ขได้

ดว้ยกาํลงัของตนเองก็ตอ้งพึงพาผูอื้น อาจเป็นเจา้นาย พีน้อง ญาติมิตรสหาย ฯลฯ ผูค้นเหล่านีลว้น

ใหค้วามช่วยเหลือเราได ้เพราะสงัคมพม่าและสงัคมไทยเป็นสงัคมทีมีการพึงพาอาศยักนั เป็นสังคม

ทีมีความเกือกลู ทงันี ผูพึ้งพาตอ้งมีความนอบนอ้มถ่อมตนและระลึกคุณของผูที้ให้ความช่วยเหลือ

อยูเ่สมอ เมือปัญหานนัๆ ไดรั้บการแกไ้ขหรือคลีคลายไปในทางทีดีแลว้ก็ตอ้งรู้รักตอบแทนบุญคุณ 

ไม่คิดคดเนรคุณผูที้ให้ความช่วยเหลือ เพราะหากกระทาํเช่นนันก็จะได้รับการตาํหนิจากคนใน

สังคม สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยจึงปรากฏสาํนวนทีมีความหมายเป็นขอ้ห้ามไม่ให้พึงพาผูอื้น

มากจนเกินไป อีกทงัผูที้พึงพาผูอื้นตอ้งรู้ตอบแทนบุญคุณของผูที้ใหค้วามช่วยเหลือตนในยามทุกข์

ยากอีกดว้ย 

 

5.2.5.8 ความประหยดัอดออมและความฟุ่มเฟือย 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวน

ไทยสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดเรืองความประหยดัอดออม การใชจ่้ายเงินอย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย 

สุรุ่ยสุร่ายหรือใชจ่้ายเกินความจาํเป็น สาํนวนพม่ากล่าวว่า ေခၽြတာစုေဆာင္း သူေဌးေလာင္း /chwè-tà   

sú-hsaun   ɵə-the laun/ ประหยดัอดออม ว่าทีเศรษฐี ส่วนสาํนวนไทยกล่าวว่า “เก็บเบียใตถุ้นร้าน” 

สาํนวนพม่าทีมีความน่าสนใจ คือ สาํนวน ေခါင္းတစ္ရာသားစား /gaun tə-yà ɵa 

sa/ กินเนือร้อยหัว Ms. Shun Lae Win  (ေဒၚရႊန္းလဲ့၀င္း /dɔ̀-shun-lɛ́-win/, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 

2558) กล่าวว่า “สาํนวนนีเป็นสาํนวนทีมาจากนิทานของชาวพม่า เรืองมีอยูว่่า ชายชราคนหนึงมีลูก
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ชายอยู ่2 คน เมือใกลต้ายไดส้งัเสียลกูชายทงัสองว่า ေခါင္းတစ္ရာသားစား /gaun tə-yà ɵa sa/ ‘กินเนือ

ร้อยหวั’ พีชายไม่เขา้ใจความหมายของพ่อ จึงทาํตามคาํสงัสอนดว้ยการกินเนือจากสตัวใ์หญ่จนครบ 

100 หัว ทาํให้เขายากจนลงอย่างรวดเร็ว เพราะสัตวเ์หล่านันลว้นมีราคาสูง ส่วนน้องชายไปริม

แม่นาํ เพือหากุง้และปลาตวัเล็กๆ มากินทุกวนัจนครบ 100 หัวเช่นเดียวกบัพีชาย แต่เขากลบัไม่

ยากจนลง เพราะไม่ตอ้งหาเงินเพือซือสตัวม์ากิน อีกทงัยงันาํสัตวน์ันไปขายไดอี้กดว้ย” จากนิทาน

ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ชาวพม่าใหค้วามสาํคญักบัการประหยดัอดออมมาก เหตุการณ์จากสาํนวนนียงั

สอดคลอ้งกบัสาํนวนพม่าอีกสาํนวนหนึง คือ လူမိုက္ႏွင့္ေငြ အတူမေန /lù-mâiʔ hnîn ŋwè  ʔə-ɵù mə-

nè/ คนโง่และเงิน ไม่ควรอยู่ดว้ยกนั หมายถึง คนโง่ไม่สามารถสั งสมทรัพยไ์ดเ้หมือนดงัตวัละคร

พีชายในนิทาน 

ส่วนสาํนวนไทยนอกจากจะมีสาํนวนหมายถึงการประหยดัอดออม คือ สาํนวน

เก็บเบียใต้ถุนร้านแลว้ ยงัมีสํานวนกล่าวเปรียบความฟุ่มเฟือยว่า “บานปลาย” และ “ถงัแตก” 

สาํนวนทงัสองนีมกันาํไปใชเ้ปรียบกบัคนทีมีลกัษณะนิสยัสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จกัประมาณเงินทีตอ้งใช้

จ่าย ทาํใหต้นเองตอ้งเดือดร้อนในภายหลงั   

ตารางที 97 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความประหยดัอดออมและความ 

ฟุ่มเฟือย 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေခါင္းတစ္ရာသားစား  

/gaun tə-yà ɵa sa/  

กินเนือร้อยหวั 

หมายถึง ใหกิ้นสตัวเ์ลก็ๆ เช่น ปลาตวัเลก็ๆ กุง้

ตวัเลก็ๆ จะไดป้ระหยดัค่าใชจ่้าย 

ေရွးထုံးလည္း မပယ္ႏွင္ ့၊ ေစ်းသုံးလည္း မလြယ္နွင္ ့

/she-thoŋ lɛ   mə-pɛ̀-hnîn   ze-ɵoŋ lɛ   mə-lwɛ̀-

hnîn/ 

ขนบเดิมก็อยา่ทิง กินใชก้็อยา่ง่าย 

หมายถึง ควรเชือฟังขนบธรรมเนียมจารีตแต่

โบราณไวบ้า้งชีวิตจะไดไ้ม่ทุกขย์าก ส่วนการใช้

จ่ายการกินอยูก่็ควรไตร่ตรองใหถี้ถว้น หากไม่

ไตร่ตรองเวลาใชจ่้ายแลว้จะตกทุกขไ์ดย้ากใน 

เก็บเบียใตถุ้นร้าน 

หมายถึง เก็บเลก็ผสมนอ้ย, ทาํอะไรที

ประกอบดว้ยส่วนเลก็ส่วนนอ้ย โน่นบา้งนีบา้ง 

จนสาํเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึนมา 

บานปลาย 

หมายถึง ขยายออกไปมากกว่าทีตงัใจไวเ้ดิม, 

ขยายเรืองเลก็ใหก้ลายเป็นเรืองใหญ่โตออกไป, 

ใชเ้งินเกินกว่าทีประมาณหรือกาํหนดไว ้

ถงัแตก 

หมายถึง หมดทุนทรัพย ์หมดเงิน แต่กเ็ป็น

เพียงชวัคราว 
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ตารางที 97 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความประหยดัอดออมและความ 

ฟุ่มเฟือย (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ภายหนา้ 

ေခၽြတာစုေဆာင္း သူေဌးေလာင္း 

/chwè-tà   sú-hsaun   ɵə-the laun/ 

ประหยดัอดออม ว่าทีเศรษฐี 

หมายถึง หากรู้จกัประหยดัและเก็บออมเงิน ยอ่ม

เป็นเศรษฐีได ้

ျခကုိ ပံုတု ပမာျပဳ 

/chá kò   pòŋ ɵú   pə-mà pyú/ 

จงทาํเหมือนปลวก 

หมายถึง ใหค่้อยๆ สะสมปัญญาความรู้ สะสม 

ทรัพยสิ์นเหมือนปลวกทีค่อยๆ สร้างจอมปลวก

ขึนมา 

လူမုိက္ႏွင့္ေငြ အတူမေန 

/lù-mâiʔ hnîn ŋwè   ʔə-ɵù mə-nè/ 

คนโง่และเงิน ไม่ควรอยูด่ว้ยกนั 

หมายถึง คนโง่ไม่สามารถสงัสมทรัพยไ์ด ้

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคน

ไทยมีแนวคิดเรืองการประหยดัอดออมว่าเป็นสิงทีควรประพฤติปฏิบติั เพราะการใช้จ่ายอย่าง

ประหยดัหรือใชจ่้ายแต่พอควรแก่ฐานะจะไม่ทาํให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลงั เมือเทียบกบัผูที้มี

ความฟุ่มเฟือย ไม่รู้จกัเก็บหอมรอมริบแลว้ ผูที้ใชจ่้ายอย่างประหยดัย่อมสามารถวางแผนชีวิตของ

ตนเองไดดี้กว่า ความประหยดัอดออมจึงเป็นลกัษณะนิสยัทีบรรพบุรุษของคนทงั 2 ชนชาติพยายาม 

ปลูกฝังให้กบัลูกหลานของตน จึงมีการสร้างสาํนวนเพือตกัเตือนให้รู้จักประมาณตนและใชจ่้าย

อยา่งพอควรตามอตัภาพของตนเอง 
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5.2.5.9 การประมาณตนและการโอ้อวด 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวน

ไทยสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดเรืองการประมาณตนและการโออ้วด โดยสังคมพม่าและสังคมไทยมอง

ว่าคนทีรู้จกัประมาณตน เจียมตัวหรือสาํนึกในฐานะของตนเสมอจะประสบความสําเร็จในชีวิต 

เพราะไม่คิดทําอะไรเกินฐานะหรือความสามารถของตนเอง สํานวนพม่ากล่าวว่า ျဖစ ္သမွ ်           

အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲ /phyíʔ ɵə-hmyá ʔə-caun  ʔə-kaun chi bɛ/ เท่าทีเป็นอยู่ เท่านันก็ดีแลว้ 

และ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ လူ႔စည္းစိမ္ /yâun-yɛ tin-tèin  lú-si-sèin/ พอใจในสิงทีตนมี คนย่อมสบายใจ 

ส่วนสาํนวนไทยกล่าวว่า “นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั” และ “แข่งเรือแข่งแพแข่งได ้แข่งบุญแข่งวาสนา

แข่งไม่ได”้  

นอกจากนี ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยยงักล่าวตาํหนิคนทีมีความโออ้วด

ถือตน เพราะกิริยาอาการเช่นนีเป็นกิริยาอาการทีไม่น่าชืนชมเท่าใดนกั สาํนวนพม่ากล่าวว่า လူေျပာ 

မသန ္၊ လသန ္မေျပာ /lù-pyɔ   mə-ɵàn   lá ɵàn  mə-pyɔ/ คนพดู ไม่เชียวชาญ คนเชียวชาญ ไม่พูด, 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ /kó-kò-kò phɔ̀  mə-ɵù dɔ̀/ เรืองตน ตนเผย ไม่เหมือนกนั ฯลฯ ขณะที

สาํนวนไทยนาํพฤติกรรมของสตัว ์คือ “สุนขั” มาเปรียบกบัพฤติกรรมโออ้วดของคนว่า หมาขีไม่มี

ใครยกหาง ยกหางตวัเอง และหมาเห่าไม่กดั ทงันี สาํนวนเหล่านีมกัถกูนาํไปใชก้ล่าวเชิงตาํหนิหรือ

ประชดประชนัคนทีชอบยกตนเหนือผูอื้นหรือชอบพูดจาโออ้วดความรู้ความสามารถของตนให้

ผูอื้นฟัง 

ตารางที 98 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการประมาณตนและการโออ้วด 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲ 

/phyíʔ ɵə-hmyá ʔə-caun   ʔə-kaun chi bɛ/ 

เท่าทีเป็นอยู ่เท่านนัก็ดีแลว้ 

หมายถึง พอใจในสิงทีตนมีอยู ่

ေရာင့္ရတဲင္းတိမ ္လူ႔စည္းစိမ ္

/yâun-yɛ tin-tèin   lú-si-sèin/ 

พอใจในสิงทีตนมี คนยอ่มสบายใจ 

หมายถึง รู้จกัประมาณตน, รู้จกัพอใจในสิงทีมี

อยูก่็มีความสุข 

นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั 

หมายถึง การจะทาํสิงใดควรทาํแต่พอสมฐานะ

ของตนเอง 

แข่งเรือแข่งแพแข่งได ้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่ง

ไม่ได ้

หมายถึง รู้ประมาณความสามารถของตน  

ไม่อาจเอือมเกินตวั 

ววัลืมตีน 

หมายถึง คนทีไดดี้แลว้ลืมฐานะเดิมของตน 
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ตารางที 98 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการประมาณตนและการโออ้วด (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေျခာက္တုိင္းလည္း မေၾကာက္ႏွင္ ့၊ 
ေျမွာက္တုိင္းလည္း မေျမာက္ႏွင့္ 

/châuʔ dain lɛ   mə-câuʔ-hnîn    

hmyâuʔ dain lɛ   mə-myâuʔ-hnîn/    

ทุกครังทีขู่ อยา่กลวั ทุกครังทียกยอ อยา่เหลิง 

หมายถึง ตอ้งรู้จกัประมาณตน,  

มีสติไม่ขลาดกลวักบัคาํยวัยแุละคาํขู่  

ไม่ลุ่มหลงกบัคาํสรรเสริญเยนิยอ 

ငါႏွင့္ငါသာ ႏွိဳင္းစရာ 

/ŋà hnîn ŋà ɵà   hnain sə-yà/ 

ขา้และขา้เท่านนั น่าเปรียบเทียบ 

หมายถึง มีความทะนงตนมากจนเกินไป จึงมกั

นาํผูอื้นมาเปรียบเทียบกบัตน 

ပညာလြန္ေသာ္ မာန 

/pyìn-ñà lùn ɵɔ̀   mà-ná/ 

เมือมีความรู้มาก ทะนงตน 

หมายถึง ผูที้มีความรู้มาก ยอ่มมีความทะนงตน 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ 

/kó-kò-kò phɔ ̀  mə-ɵù dɔ̀/ 

เรืองตน ตนเผย ไม่เหมือนกนั 

หมายถึง เรืองทีตนทาํกบัเรืองทีตนโออ้วดนนัไม่

เหมือนกนั  

မႏၱေလး စကား ၊ ရန္ကုန ္အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ 
အစား 

/man-də-le   zə-ga   yàn-gòŋ   ʔə-cwa   mɔ̀-lə-

myàin   ʔə-sa/ 

มณัฑะเลย ์ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะลาํไย 

อาหาร 

ผูดี้แปดสาแหรก 

หมายถึง ผูที้ถือตวัว่ามีเชือสายเก่าแก่ หรือคนที

กรีดกรายทาํตวัอยา่งผูดี้ 

หมาขีไม่มีใครยกหาง 

หมายถึง คนทีชอบยกตวัเอง, คนโออ้วด 

ยกหางตวัเอง 

หมายถึง ยกตวัเองว่าดีว่าเก่ง 

หมาเห่าไม่กดั 

หมายถึง คนทีดีแต่ส่งเสียงเอะอะอวดเก่ง แต่ไม่

ยอมต่อสูห้รือโตต้อบ 

ทาํบุญเอาหนา้ 

หมายถึง ทาํบุญเพืออวดผูอื้น ไม่ใช่ทาํดว้ยใจ

บริสุทธิ 
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ตารางที 98 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการประมาณตนและการโออ้วด (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง คนมณัฑะเลยเ์ป็นคนใชค้าํพดูเก่ง (มี

ฝีปากดี) คนยา่งกุง้ ชอบวางท่าและโออ้วด ส่วน

คนเมาะลาํไยเป็นคนทีทาํอาหารไดร้สชาติดีและ

มีชือเสียงเรืองอาหาร 

လူေျပာ မသန္ ၊ လသန ္မေျပာ 

/lù-pyɔ   mə-ɵàn   lá ɵàn   mə-pyɔ/ 

คนพดู ไม่เชียวชาญ คนเชียวชาญ ไม่พดู 

หมายถึง คนพดูมากมกัไม่ลงมือทาํ คนทีมีความ

เชียวชาญยอ่มไม่โออ้วด แต่ลงมือทาํเลย 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคน

ไทยมีแนวคิดเรืองการประมาณตนว่าเป็นข้อควรประพฤติปฏิบติั ส่วนการโออ้วดเป็นข้อควร

หลีกเลียง เพราะคนพม่าและคนไทยมองว่าผูที้รู้จกัประมาณตน เจียมตวัหรือสาํนึกในฐานะของตน

เสมอจะประสบความสาํเร็จในชีวิต เพราะไม่คิดทาํอะไรเกินฐานะหรือความสามารถของตนเอง คือ 

รู้ความสามารถและขอ้จาํกดัของตนเองดีกว่าการกล่าวอา้งโออ้วดแลว้ไม่ปฏิบติัจริง สาํนวนพม่า

และสาํนวนไทยจึงมีสาํนวนเชิงตาํหนิผูที้มีความโออ้วดว่าเป็นพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม และมกั

นาํไปใชส้งัสอนลกูหลานไม่ใหมี้พฤติกรรมดงักล่าว 

 

5.2.5.10 ความมนีําใจเออืเฟือเผอืแผ่และความเห็นแก่ตวั 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทย

ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเรืองความมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผแ่ละความเห็นแก่ตวัไวอ้ยา่งน่าสนใจ  

สาํนวนพม่าทีน่าสนใจ คือ အရပ္ေကာင္းမွ အေလာင္းလွ /ʔə-yáʔ kaun hmá  ʔə-

laun hlá/ ทีอยูดี่ ศพสวย หมายถึง หากอยู่ในสถานทีทีผูค้นร่วมมือร่วมใจ คอยช่วยเหลือซึงกนัและ

กนั เมือตายก็จะมีคนช่วยกนัทาํศพให ้สาํนวนนีแสดงใหเ้ห็นว่าคนพม่ามีนาํใจเอือเฟือเผือแผ่แก่กนั

ตงัแต่เกิดจนกระทงัวาระสุดทา้ยของชีวิต อีกสาํนวนทีน่าสนใจ คือ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းလည္း မကယ္ရာ ၊ 

သူ႔ေလွေမ်ာလည္း မဆယ္ရာ /chè hnə-chaun lɛ  mə-kɛ̀-yà   ɵú-hlè myɔ lɛ  mə-hsɛ̀-yà/ มีขาสองขา

ไม่ควรช่วย เขาลอยเรือมา ไม่ควรกู ้หมายถึง ไม่ควรช่วยเหลือคนบางประเภท เพราะอาจก่อปัญหา
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ในภายภาคหน้าได ้Ms. Shun Lae Win  (ေဒၚရႊန္းလဲ့၀င္း /dɔ̀-shun-lɛ́-win/, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 

2558) กล่าวว่า สาํนวนนีมีนิทานประกอบสาํนวนว่า ชายคนหนึงอยกิูนภรรยามานาน วนัหนึงมีชาย

อีกคนลอยเรือมาเทียบฝังใกลบ้า้นของสามีภรรยาคู่นี ภรรยาเขา้ช่วยเหลือและต่อมาทงัสองเกิดรัก

ใคร่ชอบพอกันจึงหนีตามกันไป ทิงให้สามีตอ้งอยู่อย่างทุกข์ยากและตรอมใจ สาํนวนนีจึงเป็น

สาํนวนทีแสดงให้เห็นว่า ควรมีสติพิจารณาในการช่วยเหลือผูอื้นด้วย เพราะแมว้่าการมีนําใจ

เอือเฟือเผอืแผจ่ะเป็นสิงประเสริฐ แต่สาํหรับคนบางประเภทนนัก็ไม่ควรช่วยเหลือ 

ส่วนสาํนวนไทยทีน่าสนใจ คือ สาํนวน “ขนทรายเขา้วดั” สาํนวนนีสามารถ

สะทอ้นให้เห็นสภาพสังคมของคนไทยได ้เพราะเมือคนไทยไปทาํบุญทีวดัมกัจะสวมรองเทา้ไป

ทาํบุญดว้ย บางครังจึงมีเศษทรายติดรองเทา้กลบับา้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานบุญต่างๆ 

คนไทยจึงนิยมขนทรายเขา้วดัเพือเป็นการสร้างบุญกุศล อีกทงัยงัเชือว่าเป็นการนาํทรายทีติดรองเทา้

ไปกลบัมาคืนแก่วดัอีกดว้ย ประเพณีขนทรายเขา้วดัจึงเป็นประเพณีเฉพาะของคนไทยจนปรากฏ

เป็นสาํนวน “ขนทรายเขา้วดั” ซึงปัจจุบนัสาํนวนนีมีความหมายว่า หาประโยชน์ให้ส่วนรวม ส่วน

สาเหตุทีคนพม่าไม่มีสาํนวนนีเพราะคนพม่ามีธรรมเนียมการถอดรองเทา้ก่อนเขา้สู่บริเวณวดัและ

เจดียต่์างๆ  

ตารางที 99 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผแ่ละ

ความเห็นแก่ตวั 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ေျခြမွ ရံသည ္  

/chwè-hmá   yàn ɵì/ 

ปลิดถึงรอบขา้ง 

หมายถึง รู้จกัแบ่งปัน, ใหถึ้งคนรอบขา้ง 

တစ္ေယာက္တစ္လက္ ေက်ာင္းသားလက္ 

/tə-yâuʔ tə-lɛ́ʔ   caun-ɵa lɛ́ʔ/ 

หนึงคนหนึงมือ มือนกัเรียน 

หมายถึง ถา้ช่วยกนัทาํคนละไมค้นละมือ งานก็

เสร็จอยา่งง่ายดาย โดยไม่เหน็ดเหนือย 

အရပ္ေကာင္းမ ွအေလာင္းလွ 

/ʔə-yáʔ kaun hmá   ʔə-laun hlá/ 

ทีอยูดี่ ศพสวย 

คนละไมค้นละมือ 

หมายถึง ต่างคนต่างช่วยกนัทาํ 

ขนทรายเขา้วดั 

หมายถึง การทาํบุญกุศลโดยวธีินาํหรือขนทราย

ไปก่อพระทรายทีวดั, หาประโยชน์ใหส่้วนรวม 

เป็นหูเป็นตา 

หมายถึง ช่วยสดบัตรับฟังและดูแลรักษาแทน 

ตวัใครตวัมนั 

หมายถึง ต่างคนต่างเอาตวัรอดหรือรับผดิชอบ

ตวัเอง, ไม่เกียวขอ้งหรือช่วยเหลือกนั 
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ตารางที 99 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผแ่ละ

ความเห็นแก่ตวั (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง หากอยูใ่นสถานทีทีผูค้นร่วมมือร่วมใจ 

คอยช่วยเหลือซึงกนัและกนั เมือตายก็จะมีคน

ช่วยกนัทาํศพให ้

သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ ကုိယ့္အက်ိဳးေအာင္ 

/ɵú-ʔə-co-hsàun   kó-ʔə-co-hsàun/ 

บริการเขา บริการเรา 

หมายถึง ทาํประโยชน์เพือคนอืน ประโยชนก์็จะ

ตกอยูก่บัตวัเราดว้ย 

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းလည္း မကယ္ရာ ၊ သူ႔ေလွေမ်ာလည္း  
မဆယ္ရာ 

/chè hnə-chaun lɛ   mə-kɛ̀-yà   ɵú-hlè myɔ lɛ   

mə-hsɛ̀-yà/      

มีขาสองขาไม่ควรช่วย เขาลอยเรือมา ไม่ควรกู ้

หมายถึง ไม่ควรช่วยเหลือคนบางประเภท 

เพราะอาจก่อปัญหาในภายภาคหนา้ได ้

ႏွဳတ္ခ်ိဳလွ်င္ လက္တုိ 

/hnôuʔ-chò hlyìn   lɛ́ʔ tò/ 

หากปากหวาน มือสนั 

หมายถึง ผูที้มีวาจาอ่อนหวาน แต่ตระหนีถีเหนียว 

အလုိၾကီးက အရနည္း 

/ʔə-lò ci ká   ʔə-yá nɛ/ 

ยงิอยากไดม้าก ยงิไดน้อ้ย 

หมายถึง โลภมากลาภหาย 

မစားရက္ ေလာက္တက္ 

/mə-sa yɛ́ʔ   lâuʔ tɛ́ʔ/ 

ไม่กลา้กิน หนอนขึน 

ตาโต  

หมายถึง อาการทีตาเบิกกวา้งเพราะอยากไดเ้มือ

เห็นเงิน เป็นตน้, แสดงอาการอยากไดเ้มือเห็น

เงิน เป็นตน้ 

ทาํนาบนหลงัคน 

หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขดูรีดผูอื้น 

สูบเลือดสูบเนือ  

หมายถึง เรียกเอาเงินหรือทรัพยสิ์นของผูอื้นดว้ย

อาการขดูรีดหรือเอารัดเอาเปรียบอยา่งยงิ 

มือใครยาวสาวไดส้าวเอา  

หมายถึง แยง่ผลประโยชน์มาใหไ้ดม้ากทีสุด 

หาเศษหาเลย 

หมายถึง หาประโยชน์เลก็ๆ นอ้ยๆ, เบียดบงัเอา 

ส่วนทีเหลือเลก็ๆ นอ้ยๆ ไว,้ บางทีก็ใชใ้นทางชู้

สาว 

มือไม่พาย เอาเทา้รานาํ 

หมายถึง ไม่ช่วยทาํแลว้ยงัขดัขวางการทาํงาน

ของผูอื้น 

หมาหวงกา้ง 

หมายถึง คนทีหวงสิงทีตนเองไม่มีสิทธิจะได ้

ชุบมือเปิบ 

หมายถึง ฉวยประโยชน์จากคนอืนโดยไม่ได ้

ลงทุนลงแรง 
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ตารางที 99 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผแ่ละ

ความเห็นแก่ตวั (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง อยา่เสียดายของบางอยา่งจนเกินควร 

 

นกสองหวั 

หมายถึง คนทีทาํตวัฝักใฝ่เขา้ดว้ยทงั 2 ฝ่ายทีไม่

เป็นมิตรกนัโดยหวงัประโยชน์เพือตน  

หว่านพืชหวงัผล 

หมายถึง ใหผ้ลประโยชน์แก่ผูอื้นเพือหวงั

ผลตอบแทน 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวน

ไทยสะทอ้นให้เห็นแนวคิดเรืองความมีนาํใจเอือเฟือเผือแผ่ต่อกนัของคนในสังคมว่าเป็นขอ้ควร

ประพฤติปฏิบติั ส่วนความเห็นแก่ตวันนัจะทาํใหส้งัคมขาดความช่วยเหลือเกือกลู ผูที้มีลกัษณะนิสยั

เช่นนีจะไม่เป็นทีรักใคร่ของคนในสงัคม จึงเป็นลกัษณะนิสยัทีไม่ควรประพฤติปฏิบติั 

 

5.2.6 การใช้วาจาหรือคาํพูด 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่ามีสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัการ

ใชว้าจาหรือคาํพดูทีควรประพฤติปฏิบติัและไม่ควรประพฤติปฏิบติัเป็นจาํนวนมาก ผูว้ิจยัจึงแยก

หวัขอ้นีออกมาจากหวัขอ้ 5.2.5 เพือสามารถอธิบายรายละเอียดไดดี้ยงิขึน ทงันี จากการศึกษาพบว่า 

สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัคาํพูดส่วนใหญ่มกัจะสัมพนัธ์กบักิริยามารยาทและกาลเทศะดว้ย 

สาํนวนพม่ากล่าวตรงกบัสาํนวนไทยว่าคาํพดูสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการอบรมสงัสอนของผูพ้ดูได ้

ดงัสาํนวน စကားစကား ေျပာဖန္မ်ား ၊ စကားထဲက ဇာတိျပ /zə-ga zə-ga  pyɔ-phàn mya  zə-ga thɛ ká  

zà-dí pyá/ บทสนทนา คาํพดูมากมาย คาํพดูแสดงถินกาํเนิด สาํนวนไทยว่า “สาํเนียงส่อภาษา กิริยา

ส่อสกุล” 

ขอ้ควรประพฤติปฏิบติัเกียวกบัการใชว้าจาหรือคาํพูดทีพบในสาํนวนพม่าส่วนใหญ่

มกัเป็นสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัการแนะนาํเรืองการใชค้าํพูดให้เหมาะสม เช่น ควรพูดแต่

ความจริงหรือรักษาสจัจะทีให้ไวก้บัผูอื้น, ควรระมดัระวงัเรืองคาํพูดเพราะเมือพูดออกไปแลว้ไม่

สามารถแกไ้ขคาํพดูเหล่านนัได,้ ควรพดูในสิงทีควรพดูเมือมีโอกาสทีเหมาะสม ดงันนัการพูดหรือ

ปากของคนเราจึงมีความสาํคญัทีสุด ดงัสาํนวน ႏွဳတ္ခ်ိဳ သွ်ိဳတစ္ပါး /hnôuʔ-chò  shò tə-pa/ ปากหวาน 
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สาํเร็จหนึงประการ นอกจากนียงัมีสาํนวนทีใชเ้พือกล่าวหา้มหรือให้หลีกเลียงคาํพูดบางประการที

อาจทาํใหเ้กิดปัญหาแก่ผูพ้ดูในภายหลงัได ้เช่น ไม่ควรพดูโออ้วดตนหรือยกตนเหนือผูอื้น, ไม่ควร

พดูไปหวัเราะไป เพราะแมว้่าเรืองทีพดูจะมีความสาํคญัแค่ไหน แต่เมือพูดไปหัวเราะไปก็จะทาํให้

เรืองนนัดูไม่น่าเชือถือ, ไม่ควรพดูสิงทีรู้มาทงัหมด แต่ควรเลือกพูดเฉพาะสิงทีมีประโยชน์และจะ

ไม่นาํภยัมาสู่ตน, ไม่ควรพูดตรงเกินไปหรือพูดเรืองทีอาจทาํให้ผูฟั้งกระทบกระเทือนใจ, ไม่ควร

เปิดเผยความลบัใหผู้อื้นรู้หรือพดูความลบัขณะทีมีผูอื้นอยูใ่นบริเวณนันดว้ย นอกจากนี คนพม่ายงั

ตกัเตือนเรืองคาํพูดของคนบางประเภทว่า ไม่ควรใส่ใจกบัคาํพูดนันมากนัก เช่น คนโลภมกัจะมี

วาจาอ่อนหวาน ช่างเอาใจช่างเจรจา จึงไม่ควรลุ่มหลงไปกบัคารมหรือคาํเยินยอเหล่านัน, คนทีมี

โทสะมากมกัจะมีคาํพดูทีหยาบกระดา้งจึงควรหลีกเลียงการเจรจากบัคนประเภทนี, คนทีชอบนินทา

ว่าร้ายผูอื้นให้หลีกเลียงการคบหาสมาคม เพราะคนเหล่านีมกัจะนินทาผูอื้นอยู่เสมอ จึงหาความ

จริงใจไม่ได,้ คนทีเป็นนกัเลงการพนนัควรหลีกเลียงคบหาสมาคม เพราะคนพม่าเชือว่าคาํพูดของ

นกัเลงการพนนัไม่สามารถเชือถือได ้ฯลฯ  

ขอ้ควรประพฤติปฏิบติัเกียวกบัการใชว้าจาหรือคาํพูดทีพบในสาํนวนไทยส่วนใหญ่

มกัเป็นสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัการแนะนาํเรืองการใชค้าํพดูใหเ้หมาะสมและระมดัระวงัเรือง

คาํพดูเช่นเดียวกบัสาํนวนพม่า กล่าวคือ ควรพดูแต่สิงทีเป็นประโยชน์ หากสิงทีพดูไม่มีประโยชน์ก็

ควรนิงเฉยดีกว่า, ควรพดูแต่พอดี ไม่พดูเรืองเพอ้เจอ้ไร้สาระและพูดขยายความเกินความจริง, ควร

พดูจาไพเราะอ่อนหวานและวางตวัใหเ้หมาะสมโดยเฉพาะผูห้ญิง เพราะหากมีเพียงรูปร่างหน้าตาที

งดงาม แต่กิริยามารยาทไม่งดงามก็อาจโดนตาํหนิไดว้่า “สวยแต่รูป จูบไม่หอม” นอกจากนียงัมี

สาํนวนทีใช้เพือกล่าวห้ามหรือให้หลีกเลียงคาํพูดบางประการทีอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ผูพู้ดใน

ภายหลงัไดด้ว้ย เช่น ไม่ควรพดูจาโผงผางไม่เกรงใจใคร, ไม่ควรพดูต่อปากต่อคาํโดยเฉพาะอย่างยิง

กบัผูใ้หญ่, ไม่ควรพดูส่อเสียดหรือยยุงใหค้นอืนทะเลาะกนั, ไม่ควรพูดนอกเรือง, ไม่ควรพูดวกไป

วนมาจนทาํใหผู้ฟั้งสบัสน, ไม่ควรพดูมากเกินความจาํเป็น, ไม่ควรพูดนินทาว่าร้ายและพูดโกหก, 

ไม่ควรพูดสิงทีตนไม่รู้จริงหรือฟังไม่ไดค้วามแจ่มชดั, ไม่ควรพูดโออ้วดหรือยกยอตนว่าดีเหนือ

ผูอื้น ฯลฯ  

ตารางที 100 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใชว้าจาหรือคาํพดู 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

စကားစကား ေျပာဖန္မ်ား ၊ စကားထဲက ဇာတိျပ 

/zə-ga zə-ga   pyɔ-phàn mya   zə-ga thɛ ká 

zà-dí pyá/ 

สาํเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล 

หมายถึง คาํพดูและกิริยาบอกใหรู้้ถึงการเลียงดู

อบรมศึกษา 
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ตารางที 100 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใชว้าจาหรือคาํพดู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

บทสนทนา คาํพดูมากมาย คาํพดูแสดงถินกาํเนิด 

หมายถึง ภาษาทีพดูแสดงใหเ้ห็นถินกาํเนิด, 

คาํพดูและกิริยาบอกใหรู้้ถึงการเลียงดูอบรมศึกษา 

ဆုိေရးရိွက ဆုိအပ္လွ 

/hsò-ye shí ká   hsò ʔáʔ lá/ 

หากมีเรืองทีสาํคญัจะพดู พดูใหเ้หมาะสม 

หมายถึง ควรไตร่ตรองก่อนจะพดู 

မွန္တာေျပာ သစၥာ 

/hmàn dà pyɔ   ɵíʔ-sà/ 

พดูความจริง มีสจัจะ 

หมายถึง ควรพดูแต่สิงทีเป็นความจริงและตงัอยู่

บนสจัจะ 

မင္းမွာ သစၥာ ၊ လူမွာ ကတိ 

/min hmà   ɵíʔ-sà   lù hmà  gə-dí/ 

กษตัริย(์ตอ้งรักษา)สจัจะ คน(ตอ้งรักษา)สญัญา 

หมายถึง หากเป็นกษตัริยต์อ้งมีวาจาสตัย ์หาก 

เป็นคนตอ้งรักษาสญัญา 

မင္းတုိ႔စကား မုိးၾကိဳးသြား 

/min dó zə-ga   mo-co ɵwa/ 

คาํพดูกษตัริย ์คมเหมือนสายฟ้า 

หมายถึง คาํตรัสของกษตัริยมี์ความเดด็ขาดและ

รวดเร็วเหมือนดงัฟ้าผา่ 

ၾကမ္းကၽြံလွ်င္ ႏုတ္ရသည္ ၊ စကားလြန္လွ်င္ 
ႏုတ္၍မရ 
/can cwàn hlyìn   nôuʔ yá ɵì  zə-ga lùn hlyìn   

nôuʔ ywé mə-yá/ 

กาํแพงมีหู ประตูมีตา 

หมายถึง การพดูหรือทาํอะไรตอ้งระมดัระวงั 

พดูดีเป็นศรีแก่ปาก 

หมายถึง พดูดีเป็นทีนิยมชมชอบ 

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท 

หมายถึง การพดูดีเป็นสิงทีสาํคญัทีสุด 

พดูไปสองไพเบีย นิงเสียตาํลึงทอง 

หมายถึง พดูไปไม่มีประโยชน์ นิงเสียดีกว่า 

หวานอมขมใน 

หมายถึง พดู ทาํ หรือแสดงใหเ้ห็นว่าดีแต่

ภายนอก แต่ในใจกลบัตรงขา้ม 

บา้นาํลาย 

หมายถึง ชอบพดูเพอ้เจอ้ พดูพล่าม 

ใส่ไข่ 

หมายถึง อาการทีพดูขยายความใหเ้กินความจริง 

เอานาํเยน็เขา้ลบู 

หมายถึง ใชค้าํพดูอ่อนหวานหว่านลอ้ม 

ชกัแม่นาํทงัหา้  

หมายถึง พดูจาหว่านลอ้ม ยกเหตุผลต่างๆ เพือ

โนม้นา้วใหไ้ดสิ้งทีประสงค ์(แม่นาํทงัหา้ใน

สาํนวนนี หมายถึง แม่นาํสายใหญ่ในอินเดีย 5 

สาย ไดแ้ก่ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหิ) 
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ตารางที 100 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใชว้าจาหรือคาํพดู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หากถลาํพืน ถอนออกได ้หากพดูล่วงเกิน ถอน 

ออกไม่ได ้

หมายถึง คาํพดูเมือพดูไปแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้

ตอ้งระวงัเรืองคาํพดู 

စကားနည္း ရန္စ ဲ

/zə-ga nɛ   yàn sɛ/ 

พดูนอ้ย ภยัซา (ภยันอ้ย) 

หมายถึง คาํพดูเป็นภยัต่อผูพ้ดูได ้

ဆုိခေဲစ ျမေဲစ 

/hsò khɛ sè   myɛ sè/ 

พดูใหย้าก ขอใหม้นัคง 

หมายถึง ในการพดูควรพดูใหย้ากและนอ้ยทีสุด 

แต่ก็ขอใหค้าํพดูนนัมนัคง 

ေသခ်ာမွ ေရရာသည္ 

/ɵè-chà hmá   yè-yà ɵì/ 

แน่นอน จดัเจน 

หมายถึง คนทีมีคาํพดูมนัคง 

ခ်စ္ေစလုိ ခံတြင္းလက္ေလးသစ ္၊ မုန္းေစလုိ 
ခံတြင္းလက္ေလးသစ ္

/chíʔ sè lò   khàn twin lɛ́ʔ le ɵíʔ   moŋ sè lò   

khàn twin lɛ́ʔ le ɵíʔ/ 

ปากเพียงนิวสีชนั

 ทาํใหรั้กได ้ปากเพียงนิวสี

ชนัก็ทาํใหเ้กลียดได ้

หมายถึง ปากเป็นสิงสําคญัทีทําให้คนอืนรัก

หรือเกลียดเราก็ได ้ 

สวยแต่รูป จูบไม่หอม 

หมายถึง มีรูปร่างงาม แต่ความประพฤติท่าที 

วาจา และกิริยามารยาทไม่ดี 

ขวานผา่ซาก 

หมายถึง โผงผางไม่เกรงใจใคร (ใชแ้ก่กริยาพดู) 

ต่อความยาว สาวความยดื 

หมายถึง พดูกนัไปพดูกนัมาใหม้ากเรืองเกิน

สมควร 

ต่อปากต่อคาํ 

หมายถึง พดูสวนตอบไปทนัที, ตอบโตด้ว้ย 

ถอนหงอก 

หมายถึง พดูว่าผูใ้หญ่เพราะผูใ้หญ่ทาํใหห้มด

ความนบัถือยาํเกรง 

เถียงคาํไม่ตกฟาก 

หมายถึง พดูคาํเถียงคาํ ไม่หยดุปาก 

บ่างช่างย ุ

หมายถึง คนทีชอบพดูส่อเสียดยยุงใหเ้ขาแตกกนั 

ชกัใบใหเ้รือเสีย 

หมายถึง พูดหรือทาํขวางๆ ให้การสนทนาหรือ

การงานเขวออกนอกเรืองไป 

นาํท่วมทุ่ง ผกับุง้โหรงเหรง 

หมายถึง พดูมากแต่ไดเ้นือหาสาระนอ้ย 

 

                                                             


ชาวพม่าเปรียบปากมีความกวา้งเพียงนิวสีนิว คือ มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่กส็ามารถสร้างทงัคุณและโทษใหก้บัผูพ้ดูได ้
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ตารางที 100 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใชว้าจาหรือคาํพดู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

မေျပာမျပီး မတီးမျမည္ 

/mə-pyɔ mə-pyi   mə-ti mə-mì/ 

ไม่พดูไม่จบ ไม่ตีไม่มีเสียง 

หมายถึง พดูในสิงทีควรพดู 

ႏွဳတ္ခ်ိဳ သွ်ိဳတစ္ပါး 

/hnôuʔ-chò   shò tə-pa/ 

ปากหวาน สาํเร็จหนึงประการ 

หมายถึง ถา้ปากหวานทาํอะไรก็สาํเร็จ  

ေျပာဖန္မ်ား မယားစကားေအာင္ 

/pyɔ phàn mya   mə-ya zə-ga ʔàun/ 

คาํพดูมากมาย คาํพดูเมียชนะ 

หมายถึง ถา้ภรรยาปากหวานก็เอาชนะใจสามีได ้

တံတားအိ ုေမွာင္ကုိ မေလွ်ာက္ႏွင့္ ၊ စကားဆုိ 
ေတာင္လုိ မေမာက္ႏွင့္ 

/də-da ʔò   hmàun kò   mə-shâuʔ hnîn   zə-ga-

hsò   tàun lò   mə-mâuʔ-hnîn/ 

สะพานเก่า เวลามืด อยา่เดิน คาํพดูคาํจา อยา่

โอหงัเท่าภูเขา 

หมายถึง จะทาํอะไรใหร้ะมดัระวงัตวัไวก่้อน  

ေထာင္တန္သည့္စကား ရယ္ေပါ့ 

/thàun-dàn ɵí zə-ga   yì pɔ́/ 

คาํพดูมลูค่าเป็นพนั หวัเราะเสีย 

หมายถึง คาํพดูนนัแมจ้ะมีมลูค่ามาก แต่หากพดู

ไปหวัเราะไป คาํพดูก็ไร้ค่า 

ထင္တုိင္းလည္း မဆုိႏွင့္ ၊ ၀င္တုိင္းလည္း မမ်ိဳႏွင့္ 

/thìn dain lɛ   mə-hsò-hnîn   wìn dain lɛ   mə-

myò- hnîn/ 

พดูเป็นนยั 

หมายถึง พดูออ้มๆ โดยไม่บอกเรืองราวตรง  ๆ

พายเรือในหนอง, พายเรือในอ่าง 

หมายถึง คิด ทาํ หรือพดูวกวนกลบัไปกลบัมา 

พดูจนลิงหลบั 

หมายถึง พดูมากจนผูฟั้งเบือ 

หวัเด็ดตีนขาด 

หมายถึง คาํพดูแสดงการยนืยนัอยา่งเดด็เดียว  

แมจ้ะตายก็ไม่ยอมเปลียนใจ 

จบัไม่ได ้ไล่ไม่ทนั 

หมายถึง แกต้วัเก่ง มีวิธีหลบหลีก พดูลดเลียวเอา

ตวัรอดจนคนอืนเอาผดิไม่ได ้

จุดไตต้าํตอ 

หมายถึง พดูหรือทาํสิงใดสิงหนึง บงัเอิญไป

โดนเอาเจา้ตวัหรือผูที้เป็นเจา้ของเรืองนนัเขา้

โดยผูพ้ดูหรือผูท้าํไม่รู้ตวั 

แทงใจดาํ 

หมายถึง พดูตรงกบัความในใจของผูฟั้ง 

นาํท่วมปาก  

หมายถึง พดูไม่ออกเพราะเกรงจะมีภยัแก่ตน

หรือผูอื้น 

ปลาหมอตายเพราะปาก 

หมายถึง คนทีพดูพล่อยจนไดรั้บอนัตราย 
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ตารางที 100 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใชว้าจาหรือคาํพดู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ทุกครังทีคิด อยา่พดู ทุกครังทีเขา้(กิน) อยา่กลืน 

หมายถึง ทาํอะไรควรคาํนึงถึงกาลเทศะ และผล

ทีจะตามมา  

အစားသာ အကုန္စား ၊ စကားကုိ အကုန္မေျပာႏွင့္ 

/ʔə-sa ɵà   ʔə-kòŋ sa   zə-ga kò   ʔə-kòŋ mə-

pyɔ-hnîn/ 

อาหารเท่านนัทีกินหมดได ้คาํพดู อยา่พดูทงัหมด 

หมายถึง พดูมากจะเป็นอนัตราย 

၀စီေဘဒ ထိတုိင္းရ ွ

/wə-zì-bè-dá   thí tain shá/ 

คาํพดู กระทบทงัหมด 

หมายถึง ไม่ควรพดูกระทบผูอื้น เพราะอาจนาํ

ผลเสียมาใหต้นเองได ้

ရက္စက္မွ ေၾကကြဲ 

/yɛ́ʔ-sɛ́ʔ hmá   cè-kwɛ/ 

ร้ายกาจ เศร้าโศก 

หมายถึง คาํพดูไม่ดี สามารถสร้างความเจ็บปวด

โกรธแคน้แก่ผูฟั้งได ้

ဟုတ္တာဆုိ နာလုိခံခက္ အမ်က္ထြက္ 

/hôuʔ dà hsò   nà-lò khàn-khɛ́ʔ   ʔə-myɛ́ʔ thwɛ́ʔ/ 

พดูตรงๆ ฟังยาก โกรธง่าย 

หมายถึง บางครังการพดูตรงๆ ก็ทาํใหผู้ฟั้งไม่

พอใจ 

ဘူးတစ္ရာအေပါက္ကုိ ပိတ္လုိ႔ရသည္ ၊ 
ပါးစပ္တစ္ေပါက္ကုိ ပိတ္လုိ႔မရ 

/bu tə-yà ʔə-pâuʔ kò   pêiʔ ló yá ɵì   bə-sáʔ  

tə-pâuʔ kò   pêiʔ ló mə-yá/     

ปากคนยาวกว่าปากกา 

หมายถึง พดูเล่าลือไปต่างๆ จนเกินความจริง 

ปากบอน 

หมายถึง คนทีชอบพดูชอบฟ้องเรืองของคนอืน 

ปากปราศรัย ใจเชือดคอ 

หมายถึง พดูดีแต่ใจคิดร้าย 

ปากว่ามือถึง 

หมายถึง พอพดูก็ทาํเลย 

ปากหวานกน้เปรียว 

หมายถึง พดูจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ 

ปากหอยปากปู 

หมายถึง ชอบนินทาเลก็นินทานอ้ย, ไม่กลา้พดู, 

พดูไม่ขึนหรือพดูไม่มีใครสนใจฟัง(ใชแ้ก่ผูน้อ้ย) 

ไปอยา่งนาํขุ่น  ๆ  

หมายถึง พดูแกต้วัหลบเลียงไปอยา่งขา้งๆ คู  ๆ

พดูเป็นนาํไหลไฟดบั 

หมายถึง พดูคล่องเหลือเกิน 

ฟังไม่ไดศ้พัท ์จบัไปกระเดียด 

หมายถึง ฟังไม่ไดค้วามแจ่มชดั แลว้เอาไปพดู

ต่อหรือทาํผดิๆ พลาดๆ 

ฟืนฝอยหาตะเข็บ 

หมายถึง รือฟืนเรืองไม่ดีทีเกิดขึนนานมาแลว้มา

พดูใหเ้สียใจ 
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ตารางที 100 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใชว้าจาหรือคาํพดู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

นาํเตา้มีรูเป็นร้อย ปิดได ้ปากมีเพียงรูเดียว 

ปิดไม่ได ้

หมายถึง ปิดความลบัไม่อยู ่

ေရွ႕က ဖုံး ၊ ေနာက္က ေပၚ 

/shé ká   phoŋ   nâuʔ ká   pɔ̀/   

ขา้งหนา้ปกปิด ขา้งหลงัเปิด 

หมายถึง เรืองไม่ดียงิพยายามปกปิดเอาไวก้็ยงิ

เปิดเผยออกมา 

ေန႔ေျပာ ေနာက္ၾကည့္ ၊ ညဥ့္ေျပာ ေအာက္ၾကည့္ 

/né pyɔ   nâuʔ cí   ñîn pyɔ   ʔâuʔ cí/ 

พดูกลางวนั ใหด้ขูา้งหลงั พดูกลางคืน ใหดู้

ขา้งล่าง    

หมายถึง ควรระมดัระวงัเรืองการพดู 

ကစားသမား စကားမတည္ 

/gə-za-ɵə-ma   zə-ga mə-tì/ 

ผูเ้ล่น คาํพดูไม่มนัคง 

หมายถึง คาํพดูของนกัการพนนั ไม่มีความ

มนัคง 

ေလာဘၾကီးလွ်င္ ခၽြဲ ၊ ေဒါသၾကီးလွ်င္ ဆဲ 

/lɔ-bá-ci hlyìn   chwɛ   dɔ-ɵá-ci hlyìn   hsɛ/    

หากโลภมาก ออดออ้น หากมีโทสะมาก ด่า 

หมายถึง คนทีโลภมาก วาจามกัจะอ่อนหวาน  

คนทีมีโทสะมาก วาจามกัจะหยาบคาย 

က့ဲရဲ ့ခုနစ္ရက္ ၊ ခ်ီးမြမ္း ခုနစ္ရက္ 

/kɛ́-yɛ́   khwə-nə-yɛ́ʔ   chi-mun   khwə-nə-yɛ́ʔ/ 

ติเตียน เจ็ดวนั ชมเชย เจด็วนั 

ลินสองแฉก 

หมายถึง ทีพดูสบัปลบัเชือถือไม่ได ้

สวมหนา้กากเขา้หากนั 

หมายถึง แสร้งทาํหรือแสร้งพดูดีต่อกนั 

หมาเห่าใบตองแหง้ 

หมายถึง คนทีชอบพดูเอะอะแสดงว่าเก่ง  

แต่ไม่กลา้จริง 
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ตารางที 100 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองการใชว้าจาหรือคาํพดู (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง อยา่เอาใจใส่คาํพดูของคน เพราะหาก 

ติเตียนเจ็ดวนั ก็อาจชมเชยเพียงเจ็ดวนัเช่นกนั 

เป็นคาํพดูเพียงชวัครู่ชวัยาม 

ႏွဳတ္ကေတာ့ ပ်ားသကာ ၊ စိတ္ကေတာ့ ခါးတမာ 

/hnôuʔ kə-dɔ́  pya ɵə-kà  sêiʔ kə-dɔ́  kha tə-mà/ 

ปากนนั นาํผงึเคียว ใจนนั สะเดาขม 

หมายถึง พดูจาอ่อนหวาน แต่ใจคิดร้าย 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่ามีสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัการ

ใชว้าจาหรือคาํพดูทีควรประพฤติปฏิบติัและไม่ควรประพฤติปฏิบติัเป็นจาํนวนมาก สะทอ้นให้เห็น

ว่าคนพม่าและคนไทยให้ความสําคัญกบัการใชค้าํพูด สังเกตไดจ้ากสํานวนพม่าทีมีความหมาย

เกียวกบัการแนะนาํเรืองการใชค้าํพดูใหเ้หมาะสมมกัจะสมัพนัธก์บักิริยามารยาทและกาลเทศะดว้ย 

ส่วนสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกับการใชว้าจาหรือคาํพูดทีควรประพฤติปฏิบติัก็สะท้อน

แนวคิดเหมือนกบัสาํนวนพม่า คือ แนะนาํเรืองการใชค้าํพดูใหเ้หมาะสมและระมดัระวงัเรืองคาํพูด

ทีอาจทาํใหต้นเองและผูอื้นเดือดร้อนได ้ 

 

5.2.7 ความรู้สตปัิญญา 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า ทังสาํนวนพม่าและสํานวนไทย

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนทงัสองชนชาติใหค้วามสาํคญักบัความรู้สติปัญญาเป็นอย่างมาก สาํนวนพม่า

สามารถสะท้อนให้เห็นว่า คนพม่าให้ความสาํคัญกบัความรู้และสติปัญญา เพราะคนพม่าเปรียบ

ปัญญาความรู้ดงั “หมอ้ทอง” (ေရႊအိုး /shwè ʔo/) ทีเต็มไปดว้ยเพชรนิลจินดา ใชเ้ท่าไหร่ก็ไม่หมด 

คือ หากมีปัญญาความรู้ก็สามารถนาํความรู้นนัไปใชเ้พือเลียงปากเลียงทอ้งของตนได ้การมีความรู้

ติดตัวจึงมีค่ามากกว่าทรัพยสิ์นเงินทอง เพราะฉะนันบรรพบุรุษชาวพม่าจึงสั งสอนลูกหลานให้

แสวงหาความรู้ใส่ตวัอยู่เสมอ จนมีสาํนวนกล่าวว่า ပညာလို အိုသည္မရွိ /pyìn-ñà lò  ʔò ɵì mə-shí/ 

อยากมีความรู้ ไม่มีคาํว่าแก่ ทงันี การแสวงหาความรู้ตอ้งเขา้หาผูรู้้ดว้ยกิริยาอาการทีนอบน้อม ไม่

โออ้วดทะนงตน จึงจะทาํให้ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนีสาํนวนพม่ายงันาํพฤติกรรม

ของสตัว ์คือ “ปลวก” (ျခ /chá/) ทีขยนัขนัแข็งในการสร้างรังของมนัมาเปรียบกบัการสั งสมปัญญา

ความรู้ทีตอ้งสงัสมไปเรือยๆ ดงัสาํนวนพม่าทีกล่าวว่า ျခကုိ ပံုတု ပမာျပဳ /chá kò  pòŋ ɵú  pə-mà pyú/ 
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จงทาํเหมือนปลวก ส่วนผูที้ไม่มีความเพียรพยายามแสวงหาความรู้ใส่ตนก็มกัจะตกเป็นเบียล่างของ

ผูอื้นเสมอ  

อนึง สํานวนพม่ายงัได้กล่าวถึงอาชีพบางอาชีพทีต้องใช้สติปัญญา ความรู้ความ 

สามารถเป็นพิเศษ เช่น ผูพิ้พากษา (တရားသူၾကီး /tə-ya-ɵù-ji/) ซึงตอ้งมีสติปัญญาในการพิจารณา

ไตร่ตรองคดีความต่างๆ อยา่งรอบคอบ ดงัปรากฏในสาํนวน ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္ /chîn-chîn chèin-

chèin  ɵú-khə mèin/ พิจารณาไตร่ตรอง ผูมี้ปัญญา (ดา้นคดีความ) และสาํนวน ႏွိဳင္းႏွိဳင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခ 

မိန္ /hnain-hnain-chèin-chèin  ɵú-khə-mèin/ ชงัใจเปรียบเทียบ ผูมี้ปัญญา (ดา้นคดีความ)  

ขณะทีสาํนวนไทยมีสาํนวนเปรียบคนทีชอบแสวงหาความรู้หรือหมกมุ่นอยู่กบัการ

อ่านหนงัสือว่า “หนอนหนงัสือ” แสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยมีความพยายามแสวงหาความรู้มาตงัแต่ใน

อดีต นอกจากนียงัมีคาํกล่าวเปรียบผูที้มีปัญญาความรู้ความสามารถ แต่ไม่โออ้วดว่า “คมในฝัก” คือ 

เปรียบเสมือนมีดดาบทีผ่านการลบัอยู่เสมอ แต่จะปรากฏประโยชน์เมือจาํเป็นตอ้งใชง้านเท่านัน 

สาํนวนนีมกันาํไปใชก้ล่าวชมเชยผูที้มีความรู้แต่ไม่โออ้วดทะนงตน ขณะทีผูรู้้นอ้ยแต่สาํคญัตนว่ารู้

มากจึงเยอ่หยงิในความรู้ของตนจนไม่ฟังคาํแนะนาํของผูอื้นจะถูกกล่าวเปรียบว่าเหมือน “กบใน

กะลาครอบ” คือ มีวิสัยทัศน์ไม่กวา้งไกล และรู้แบบ “งูๆ ปลาๆ” คือ รู้อย่างผิวเผิน, รู้ไม่จริง 

นอกจากนียงัพบสาํนวนทีใชเ้ชิงตาํหนิผูที้มีความรู้มากแต่ไม่รู้จกันาํความรู้นันมาใชป้ระโยชน์ คือ 

สาํนวน “ความรู้ท่วมหวั เอาตวัไม่รอด” และสาํนวนกล่าวเปรียบผูที้ไม่มีความรู้ว่า “สมองขีเลือย, 

หวัขีเลือย” ดงันนั ปัญญาความรู้จึงมีความสาํคญัต่อคนทุกคนเป็นอยา่งมาก 

ตารางที 101 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความรู้สติปัญญา 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ဥစၥာဟူသည္ မ်က္လွည့္မ်ိဳး ၊ ပညာဟူသည္ 
ျမတ္ေရႊအုိး 

/ʔôuʔ-sà hù ɵì   myɛ́ʔ hlɛ́ myo   pyìn-ñà hù ɵì   

myáʔ shwè ʔo/ 

ทรัพยส์มบติัคือมายากลชนิดหนึง ปัญญาคือ

หมอ้ทองอนัประเสริฐ 

หมายถึง มีปัญญาดีกวา่มีทรัพย ์

အသက္ေမြးမွဳ တစ္ခုပညာ ကုိယ္စီပါ 

/ʔə-ɵɛ́ʔ mwe hmú   tə-khú pyìn-ñà   kò sì pà/ 

การเลียงชีพ ตอ้งมีวิชาชีพอยา่งหนึงติดตวั 

หนอนหนงัสือ 

หมายถึง คนทีชอบหมกหมุ่นอยูก่บัการอ่าน

หนงัสือ 

คมในฝัก 

หมายถึง มีความรู้ความสามารถ แต่เมือยงัไม่ถึง

เวลาก็ไม่แสดงออกมาใหป้รากฏ 

กบในกะลาครอบ 

หมายถึง ผูมี้ความรู้และประสบการณ์นอ้ย แต่ 
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ตารางที 101 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความรู้สติปัญญา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง คนตอ้งมีปัญญาความรู้เพือเลียงชีพ 

အသက္ဉာဏ္ေစာင့္ 

/ʔə-ɵɛ́ʔ ñàn sâun/ 

ดูแลชีวิตดว้ยสติปัญญา 

หมายถึง ถา้ใชส้ติปัญญาในการดาํรงชีวิต อายจุะ

ยนืยาว 

မရိွတာထက္ မသိတာခက္ 

/mə-shí dà thɛ́ʔ   mə-ɵí dà khɛ́ʔ/    

ไม่รู้ลาํบากกว่าไม่มี 

หมายถึง ไม่มีความรู้เลวร้ายยงิกว่าการไม่มี

ทรัพยสิ์นเงินทอง 

ပညာလုိေသာ္ မပ်င္းႏွင့္ ၊ ဥစၥာလုိေသာ္ မျငင္းႏွင္ ့

/pyìn-ñà lò-ɵɔ ̀  mə-pyin-hnîn   ʔôuʔ-sà lò-ɵɔ ̀  

mə-ñin-hnîn/ 

หากอยากมีความรู้ อยา่ขีเกียจ หากอยากมีทรัพย์

สมบติั อยา่ปฏิเสธ 

หมายถึง เมืออยากมีความรู้กจ็งขยนัใฝ่หาความรู้ 

อยูเ่สมอ เมืออยากมีทรัพยส์มบติัก็อยา่โอหงั 

ใหท้าํตวันอบนอ้มอยูเ่สมอ 

ပညာလုိ အုိသည္မရိွ 

/pyìn-ñà lò   ʔò ɵì mə-shí/ 

อยากมีความรู้ ไม่มีคาํว่าแก่ 

หมายถึง ไม่มีผูใ้ดแก่เกินวยัทีจะหาความรู้ 

ခရုမွာလည္း အဆန္ ၊ လူမွာလည္း အၾကံ 

/khə-yú hmà lɛ   ʔə-hsàn   lù hmà lɛ   ʔə-càn/ 

หอยยอ่มมีเนือ คนยอ่มมีความคิด 

สาํคญัตนว่ามีความรู้มาก 

งูๆ ปลาๆ 

หมายถึง มีความรู้อยา่งผวิเผนิ, รู้เพียงเลก็ๆ 

นอ้ยๆ, รู้ไม่จริง 

ความรู้ท่วมหวั เอาตวัไม่รอด 

หมายถึง มีความรู้มากแต่ไม่รู้จกัใชค้วามรู้ให้

เป็นประโยชน ์

สมองขีเลือย, หวัขีเลือย 

หมายถึง ปัญญาทึบ 
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ตารางที 101 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความรู้สติปัญญา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง คนเราตอ้งมีความสามารถและ 

สติปัญญา 

ပညာကုိ လုိေသာ္ ပညာရိွကုိ ယွဥ္ 

/pyìn-ñà kò   lò-ɵɔ̀   pyìn-ñà shí kò   shìn/ 

เมืออยากมีความรู้ เขา้หาผูมี้ความรู้ 

หมายถึง หากอยากมีความรู้กต็อ้งไปหาผูที้มี

ความรู้ 

ပညာရွာ ပမာ သူဖုန္းစား 

/pyìn-ñà shà   bə-mà   ɵù phoŋ-sa/ 

หาความรู้เหมือนขอทาน 

หมายถึง ควรมีความนอบนอ้มในการหาความรู้

ใส่ตน 

မသိလွ်င္ ေမး ၊ မစင္လွ်င ္ေဆး 

/mə-ɵí hlyìn   me   mə-sìn hlyìn   hse/ 

ถา้ไม่รู้ ใหถ้าม ถา้ไม่หมดจด ใหล้า้ง 

หมายถึง ถา้ไม่รู้ใหถ้ามจึงจะไดค้วามรู้ ถา้มีภาระ

ใหรี้บสะสาง 

ျခကုိ ပံုတု ပမာျပဳ 

/chá kò   pòŋ ɵú   pə-mà pyú/ 

จงทาํเหมือนปลวก 

หมายถึง ใหค่้อยๆ สะสมปัญญาความรู้ สะสม

ทรัพยสิ์นเหมือนปลวกทีค่อยๆ สร้างจอมปลวก

ขึนมา 

ပညာမရိွ သူ၏၀န္ထမ္း 

/pyìn-ñà mə-shí   ɵù ʔí wùn-dan/ 

ไม่มีปัญญา แบกรับภาระของเขา 
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ตารางที 101 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความรู้สติปัญญา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง หากไม่มีความรู้ก็ตอ้งเป็นขา้ทาสของ 

ผูอื้น 

ကုိယ္ေရးၾကံဳက သက္လုံေကာင္းခ ဲ

/kò ye-còŋ ká   ɵɛ́ʔ-lòŋ kaun khɛ/ 

ตนประสบ อดทนต่อความทุกขย์าก 

หมายถึง เมือประสบเหตุธุระสาํคญัใดๆ ให้ใช้

ความรู้ความสามารถและความอดทนในการ

แกไ้ขดาํเนินการ 

ကံရိွမ ွတတ္ ၊ ဉာဏ္ရိွမွ  ျမတ္ 

/kàn shí hmá   táʔ   ñàn shí hmá   myáʔ/ 

หากมีกรรม สามารถ หากมีสติปัญญา ประเสริฐ 

หมายถึง ผูที้มีกุศลกรรมหรือบุญเก่าดี ยอ่มมี

พรสวรรค ์มีความสามารถ ผูที้มีสติปัญญาเป็น

สิงประเสริฐ 

ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္ 

/chîn-chîn chèin-chèin   ɵú-khə mèin/ 

พิจารณาไตร่ตรอง ผูมี้ปัญญา (ดา้นคดีความ) 

หมายถึง ผูพิ้พากษาตอ้งมีสติปัญญาในการ 

พิจารณาไตร่ตรองคดีความต่างๆ 

ႏိွဳင္းႏိွဳင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္ 

/hnain-hnain-chèin-chèin   ɵú-khə-mèin/ 

ชงัใจเปรียบเทียบ ผูมี้ปัญญา (ดา้นคดีความ) 

หมายถึง ผูพิ้พากษาตอ้งมีสติปัญญาคิดพิจารณา

ไตร่ตรอง 

တတ္သည့္ပညာ မေနသာ 

/táʔ ɵí pyìn-ñà   mə-nè ɵà/ 

ผูมี้ปัญญา ไม่อยูเ่ฉย 
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ตารางที 101 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นแนวคิดเรืองความรู้สติปัญญา (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

หมายถึง ผูที้มีความรู้ความสามารถยอ่มไม่

สามารถอยูนิ่งเฉยได ้เมือมีโอกาสก็อยากแสดง

ปัญญาความรู้ของตนใหผู้อื้นเห็น 

ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္ 

/pyìn-ñà yɛ-yîn   bwɛ lɛ tîn/ 

ผูมี้ปัญญายอ่มองอาจ ท่ามกลางการชุมนุม 

หมายถึง ผูที้มีความรู้ยอ่มอยูอ่ยา่งทะนงองอาจ

ท่ามกลางคนหมู่มาก 

ပညာရိွ ေတြးၾကည့္လွ်င္ ေျပးၾကည့္သည္ထက္ 
မွန္သည္ 

/pyìn-ñà shí   twe cí hlyìn   pye cí ɵì thɛ́ʔ    

hmàn ɵì/ 

ผูมี้ปัญญา หากใชค้วามคิดไตร่ตรองดู ยอ่ม

ถกูตอ้งกว่าการวิงไปด ู

หมายถึง ผูมี้ปัญญายอ่มใชค้วามคิดพิจารณา

ไตร่ตรอง 

ပညာရိွအမ်က္ ျပင္မထြက္ 

/pyìn-ñà shí ʔə-myɛ́ʔ   pyìn mə-thwɛ́ʔ/  

ความโกรธของผูมี้ปัญญา ไม่ออกมาขา้งนอก 

หมายถึง ผูมี้ปัญญายอ่มควบคุมโทสะของตนได ้

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคนไทยมี

แนวคิดยกยอ่งผูที้มีปัญญาความรู้ เพราะปัญญาความรู้เป็นสิงประเสริฐทีช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหดี้

ขึนได ้คนพม่าและคนไทยสมยัก่อนจึงนิยมแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ผูช้ายมกัแสวงหา

ความรู้ดว้ยวิธีการบวชเรียน เพราะนอกจากจะไดศึ้กษาความรู้ต่างๆ จากตาํราแลว้ ยงัได้เรียนรู้

วิธีการใชชี้วิตและการปฏิบติัตนอยู่ในศีลธรรมจากพระภิกษุสงฆผ์ูถ่้ายทอดวิชาความรู้ให้ ส่วน

ผูห้ญิงมกัจะแสวงหาความรู้จากมารดาของตน ความรู้ทีไดจึ้งมกัเป็นความรู้เรืองงานบา้นงานเรือน

และการครองเรือนอยา่งไรใหค้รอบครัวมีความสุข ปัจจุบนัผูห้ญิงสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่ง
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ต่างๆ ได ้มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความรู้มากยิงขึน แหล่งความรู้จึงไม่ใช่จากตวับุคคลเพียง

อยา่งเดียวเท่านนั ปัจจุบนัผูห้ญิงตอ้งแสวงหาความรู้เช่นเดียวกบัผูช้ายจึงจะสามารถหาเลียงชีพของ

ตนได ้จากการศึกษาสาํนวนสะทอ้นให้เห็นว่า คนพม่าและคนไทยมกักล่าวตาํหนิผูที้มีความเกียจ

คร้านหรือไม่พยายามแสวงหาความรู้ใส่ตน แสดงใหเ้ห็นว่า แนวคิดเกียวกบัการแสวงหาความรู้ของ

คนพม่าและคนไทยยงัคงสืบทอดอยูใ่นสงัคมตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั    

 

5.2.8 ลกัษณะภาษาและวรรณกรรม 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า มีเพียงสาํนวนพม่าเท่านันทีกล่าวถึง

ลกัษณะภาษาและวรรณกรรม สาํนวนพม่ากล่าวถึงลกัษณะภาษาพม่าทีมีลกัษณะเฉพาะ คือ คาํบาง

คาํในภาษาพม่าจะมีรูปเขียนไม่ตรงกบัเสียงอ่าน ฉะนนั ผูเ้รียนภาษาพม่าจึงตอ้งมีความเพียรพยายาม

จดจาํคาํต่างๆ เพือให้สามารถเขียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทงัอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องดว้ย ดัง

สาํนวน ေရးေတာ့အမွန္ ဖတ္ေတာ့အသံ /ye dɔ́ ʔə-hmàn  pháʔ dɔ́ ʔə-ɵàn/ เขียนถูกตวัสะกด อ่านตาม

เสียง นอกจากนียงัมีสาํนวนทีกล่าวถึงลกัษณะทางไวยากรณ์ (သဒၵါ /ɵə-dà/) ของภาษาพม่าอีกดว้ย 

เพราะการเรียนไวยากรณ์ภาษาพม่ามีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เนืองจากภาษาพม่ามีหลกัไวยากรณ์

ทงัภาษาพดูและภาษาเขียนจึงตอ้งเขา้ใจไวยากรณ์ของภาษาพม่าก่อน มิเช่นนันจะเรียนภาษาพม่า

ไม่ได ้ดงัสาํนวนพม่าทีกล่าวว่า သဒၵါမႏိုင္ စာမကိုင္ႏွင့္ /ɵə-dà mə-nàin  sà mə-kàin-hnîn/ ไม่ได้

ไวยากรณ์ อย่าจบัหนังสือ และสาํนวน သဒၵါမတတ္ စာမတတ္ /ɵə-dà mə-táʔ  dà mə-táʔ/ อ่าน

ไวยากรณ์ไม่ได ้อ่านหนงัสือไม่ได ้ 

ภาพสะทอ้นดา้นวรรณกรรมมีสาํนวนพม่ากล่าวไวว้่า စာေပျမင့္မွ လူမ်ိဳးျမင့္မည္ ၊ စာေပ 

ေပ်ာက္က လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္ /sà-pè myîn hmá  lù-myo myîn mɛ  sà-pè pyâuʔ  ká  lù-myo pyâuʔ mɛ/ 

วรรณกรรมสูง คนก็จะสูง วรรณกรรมสูญหาย คนก็จะสูญหาย สาํนวนนีแสดงใหเห็นว่าคนพม่าให้

ความสาํคญักบัวรรณกรรมของชาติ เพราะหากวรรณกรรมเจริญรุ่งเรือง คนก็จะมีความรุ่งโรจน์ไป

ดว้ย แต่หากวรรณกรรมสูญสิน ความคิดของคนก็จะตืนเขิน ฉะนัน คนพม่าจึงพยายามอนุรักษ์

วรรณกรรมของตนไว ้ในสมยัโบราณมีการจารวรรณกรรมลงบนใบลาน ส่วนในปัจจุบันเมือ

เทคโนโลยมีีความทนัสมยัมากขึน คนพม่าก็เผยแพร่วรรณกรรมของตนโดยการตีพิมพอ์อกมาให้

ลกูหลานไดศึ้กษา นอกจากนี วรรณกรรมยงัทาํหนา้ทีบางอยา่งในสงัคมดว้ย เช่น ในยคุทีสงัคมพม่า

ยงัมีระบอบการปกครองแบบเผด็จการ วรรณกรรมการเมืองเป็นสือหนึงในการเรียกร้องและปลุก

เร้าผูค้นให้ลุกขึนต่อสู้กับอาํนาจทีไม่ชอบธรรม ดังนันจึงมีสํานวนพม่ากล่าวว่า ဓားသြားထက္ 

ကေလာင္သြားထက္ /da ɵwa thɛ́ʔ  kə-làun ɵwa thɛ́ʔ/ คมปลายปากกา คมกว่ามีด  
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นอกจากนียงัมีสาํนวนทีเกียวกบัการเขียนบนัทึกว่า ႏွဳတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုး /hnôuʔ tə-

yà  sà tə-loŋ/ ปากหนึงร้อย หนังสือหนึงตวั หมายถึง คาํพูดจากปากเป็นร้อยคาํยงัไม่มีความหนัก-

แน่นเท่ากบัการเขียนเพียงหนึงครัง ดงันนั ผูใ้หญ่จึงสงัสอนลกูหลานใหจ้ดบนัทึกความรู้เพือป้องกนั

การลืม เป็นการสร้างลกัษณะนิสยัใหล้กูหลานใฝ่รู้ไปในตวั และสาํนวนทีน่าสนใจ คือ สาํนวน စာ 

တစ္လုံး ဘုရားတစ္ဆူ /sà tə-loŋ  phə-ya tə-hsù/ หนงัสือ(อกัษร)หนึงคาํ พระพุทธรูป/เจดียห์นึงองค ์

หมายถึง ให้นับถือตวัอกัษรเหมือนนับถือพุทธรูปหรือเจดีย,์ ให้เห็นความสําคญัของตวัหนังสือ 

สาํนวนนีแสดงใหเ้ห็นว่า คนพม่าใหค้วามสาํคญักบัปัญญาความรู้มาก แมว้่าตวัหนังสือจะเป็นเพียง

เครืองมือทางภาษาในการจดบนัทึกตาํราความรู้ต่างๆ แต่ชาวพม่าก็ให้ความเคารพตวัอกัษรเหล่านี 

บางพืนถินของพม่ายงัมีความเชือว่า ใหเ้ก็บหนงัสือไวใ้นทีสูง และหา้มเดินขา้มกองหนงัสืออีกดว้ย 

ตารางที 102 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะภาษาและวรรณกรรมของพม่า 

สาํนวนพม่า 

ေရးေတာ့အမွန ္ဖတ္ေတာ့အသံ 

/ye dɔ́ ʔə-hmàn   pháʔ dɔ́ ʔə-ɵàn/ 

เขียนถกูตวัสะกด อ่านตามเสียง 

หมายถึง ภาษาพม่าบางคาํมีลกัษณะรูปเขียนไม่ตรงกบัเสียงอ่าน ดงันนัจึงควรเขียนใหถ้กูตอ้ง และ 

อ่านออกเสียงใหถ้กู 

သဒၵါမႏုိင္ စာမကုိငႏွ္င့္ 

/ɵə-dà mə-nàin   sà mə-kàin-hnîn/    

ไม่ไดไ้วยากรณ์ อยา่จบัหนงัสือ 

หมายถึง เมือไม่เชียวชาญไวยากรณ์ก็ไม่สามารถเขา้ใจวรรณกรรม 

သဒၵါမတတ္ စာမတတ္ 

/ɵə-dà mə-táʔ   dà mə-táʔ/ 

อ่านไวยากรณ์ไม่ได ้อ่านหนงัสือไม่ได ้  

หมายถึง หากไม่รู้ไวยากรณ์ก็ยากทีจะทาํความเขา้ใจตาํรับตาํรา 

စာေပျမင့္မွ လူမ်ိဳးျမင့္မည္ ၊ စာေပေပ်ာက္က လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္ 

/sà-pè myîn hmá   lù-myo myîn mɛ   sà-pè pyâuʔ  ká   lù-myo pyâuʔ mɛ/ 

วรรณกรรมสูง คนกจ็ะสูง วรรณกรรมสูญหาย คนก็จะสูญหาย 

หมายถึง ถา้วรรณกรรมเจริญรุ่งเรือง คนก็จะมีความรุ่งโรจน์ไปดว้ย แต่หากวรรณกรรมสูญสิน 

ความคิดของคนกจ็ะตืนเขิน 
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ตารางที 102 สาํนวนพม่าทีสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะภาษาและวรรณกรรมของพม่า (ต่อ) 

สาํนวนพม่า 

ဓားသြားထက္ ကေလာင္သြားထက္ 

/da ɵwa thɛ́ʔ   kə-làun ɵwa thɛ́ʔ/ 

คมปลายปากกา คมกว่ามีด 

หมายถึง หอกดาบเป็นอาวุธทีใชใ้นการต่อสู ้แต่ในดา้นวรรณกรรมนนั อาวุธทีใชเ้พือปลุกเร้าผูค้น 

คือ ปลายปากกา (ปลายปากกาทีใชเ้ขียนมีความน่ากลวักว่าอาวุธ) 

ႏွဳတ္တစ္ရာ စာတစ္လုံး 

/hnôuʔ tə-yà   sà tə-loŋ/ 

ปากหนึงร้อย หนงัสือหนึงตวั 

หมายถึง คาํพดูจากปากเป็นร้อยคาํ ยงัไม่มีความหนกัแน่นเท่ากบัการเขียนเพียงหนึงครัง 

စာတစ္လုံး ဘုရားတစ္ဆူ 

/sà tə-loŋ   phə-ya tə-hsù/  

หนงัสือ(อกัษร)หนึงคาํ พระพุทธรูป/เจดียห์นึงองค ์

หมายถึง ใหน้บัถือตวัอกัษรเหมือนนบัถือพุทธรูป/เจดีย ์คือ ควรเห็นความสาํคญัของตวัหนงัสือ 

 

5.2.9 สถานทีสําคญั 

ในประเด็นนีผูว้ิจยัไดจ้าํแนกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. ศาสนสถาน และ 2. เมืองสาํคญั  

ซึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี 

5.2.9.1 ศาสนสถาน 

เนืองจากสังคมพม่าและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา ดังนัน

สถานทีสาํคญัทีปรากฏในสาํนวนจึงเป็นศาสนสถาน คือ “วดั” หรือสถานทีประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ (โบสถ)์, เจดีย ์โดยเฉพาะในสาํนวนพม่าจะปรากฏสาํนวนทีนาํเจดียม์า

เปรียบเทียบ รวมทงัสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัเจดียเ์ป็นจาํนวนมาก สาเหตุทีเป็นเช่นนี เป็น

เพราะในสมยัโบราณชาวพม่านิยมสร้างเจดียถ์วายเป็นพุทธบูชา ดว้ยเชือว่าอานิสงส์แห่งการสร้าง

เจดียน์นัจะหนุนนาํใหไ้ปเกิดในภพภูมิทีดี ส่วนสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนไทยส่วนใหญ่จะกล่าวถึง

วดัและความสมัพนัธข์องวดักบัคนในชุมชน แสดงใหเ้ห็นว่าวดัเป็นศนูยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิก-

ชน วดัจึงเป็นศาสนสถานทีมีความผกูพนักบัคนไทยมาอยา่งยาวนาน ทาํใหค้นไทยนาํศาสนสถานนี

มาใชเ้ปรียบในสาํนวนเป็นจาํนวนมาก  
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ตารางที 103 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตทีมีความสมัพนัธก์บัศาสนสถาน 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

မေကာင္း ေက်ာင္းပို႔ 

/mə-kaun   caun pó/ 

ไม่ดี ส่งไปวดั 

หมายถึง ขา้วของเครืองใชใ้นบา้นทีไม่ดี นาํไป

บริจาคถวายวดั, ลกูทีมีความประพฤติไม่ดี หาก

อยากใหว้่านอนสอนง่ายใหส่้งไปอยูที่วดั 

မသာတစ္ေခါက္ ေက်ာင္းဆယ္ေခါက္ 

/mə-ɵà tə-khâuʔ   caun hsɛ̀-khâuʔ/ 

ศพหนึงครัง วดัสิบครัง 

หมายถึง แมว้่าจะไปดูศพเพียงครังเดียวก็ทาํให้

ไดส้ติ (สงัเวชสติ) เท่ากบัการเขา้วดัฟังธรรมถึง

สิบครัง 

သကၤန္းမွာ ကထိန ္၊ ေက်ာင္းမွာ သိမ ္

/ɵìn-kan hmà   kə-thèin   caun hmà ɵèin/ 

จีวร กฐิน วดั อุโบสถ 

หมายถึง การถวายจีวรใหถ้วายช่วงทอดกฐินจะ

ถือว่าดีทีสุด ส่วนการทาํบุญถวายวดั ใหส้ร้าง

อุโบสถถวายจะประเสริฐทีสุด 

သုံးေက်ာင္းေျပာင္းေသာ ရွင္ ၊ သုံးလင္ေျပာင္းေသာ 
မိန္းမ 

/ɵoŋ caun pyaun ɵɔ shìn   ɵoŋ lìn pyaun ɵɔ 

mein-má/   

พระเปลียนสามวดั ผูห้ญิงเปลียนสามผวั 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมี

สามีถึง 3 คน เป็นคนทีไม่น่าคบหาสมาคม  

เพราะแสดงว่าคนนนัตอ้งมีขอ้บกพร่อง 

ขนทรายเขา้วดั 

หมายถึง การทาํบุญกุศลโดยวิธีนาํหรือขนทราย

ไปก่อพระทรายทีวดั, หาประโยชน์ใหส่้วนรวม 

ไปวดัไปวาได ้

หมายถึง มีรูปร่างหนา้ตาดีพอจะอวดเขาได ้

หนัหนา้เขา้วดั 

หมายถึง มุ่งหนา้เขา้วดัเพือถือศีลฟังเทศน์ เป็นตน้ 

ตดัหางปล่อยวดั 

หมายถึง ตดัขาดไม่เกียวขอ้ง ไม่เอาเป็นธุระอีก

ต่อไป 

ชายสามโบสถ ์หญิงสามผวั 

หมายถึง ผูที้บวชแลว้สึกถึง 3 หนหรือผูห้ญิงทีมี 

สามีถึง 3 คน ใชพ้ดูเป็นเชิงตาํหนิว่า เป็นคนที

ไม่น่าคบ, ใชพ้ดูตาํหนิเหยยีดหยามว่าเป็นหญิง

ไม่ดี 
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ตารางที 103 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีสะทอ้นวิถีชีวิตทีมีความสมัพนัธก์บัศาสนสถาน (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အိမ္ေထာင္မွဳ ဘုရားတည္ ၊ ေဆးမင္ရည္စုတ္ထုိး 

/ʔèin-dàun-hmú phə-ya tɛ  hse-hmin-yè sôuʔ-tho/

การแต่งงาน การสร้างเจดีย ์การสกัลายสกั 

หมายถึง ก่อนลงมือทาํควรใชส้ติพิจารณาใหดี้ 

เพราะบางสิงเมือทาํผดิพลาดไปแลว้ แกไ้ขไดย้าก 

လွည္း၀င္ရုိးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း 

/hlɛ-win-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn phə-ya 

paun/ 

เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มือง

พุกาม 

หมายถึง เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446 องค,์  

เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446,733 องค ์

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสํานวนไทยสะท้อนให้เห็นว่า วดัเป็นศาสน-

สถานทีสาํคัญของคนพม่าและคนไทยเช่นเดียวกัน เพราะคนพม่าและคนไทยนับถือพระพุทธ 

ศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ ดงันัน สิงทีสะทอ้นจากสาํนวนจึงเป็นความผกูพนัของศาสนสถาน

กบัคนในชุมชน เพราะในอดีตวดัเป็นแหล่งศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน เมือมีงานบุญหรือ

ประเพณีสําคญัก็มกัไปจดังานทีวดั แมว้่าปัจจุบันความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับศาสนสถานจะไม่

แนบแน่นเท่าใดนัก เนืองจากสภาพสังคมทีเปลียนแปลงไป แต่จากการศึกษาสํานวนพม่าและ

สาํนวนไทยก็พอจะแสดงใหเ้ห็นว่า คนพม่าและคนไทยยงัใหค้วามสาํคญักบัศาสนสถานแห่งนีมาก 

จึงยงัคงนาํวดัมาเปรียบในสาํนวนเพือใชส้งัสอนลกูหลานอยูจ่นปัจจุบนั 

 

5.2.9.2 เมอืงสําคญั 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวน

ไทยต่างนาํเมืองสาํคญัในประวติัศาสตร์มาใชเ้ปรียบเป็นสาํนวน เมืองสาํคญัทีพบในสาํนวนพม่า 

คือ มณัฑะเลย ์ยา่งกุง้ เมาะลาํไย พุกาม และตะกอง ส่วนเมืองสาํคญัทีพบในสาํนวนไทย คือ กรุงศรี

อยธุยา ซึงสามารถอธิบายความสาํคญัของเมืองต่างๆ ไดด้งันี 
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เมืองมณัฑะเลย ์(မႏၱေလးျမိဳ႔ /man-də-le myó/) เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พวงนิล คาํปังส์ุ (2541: 163) กล่าวว่า “มณัฑะเลยถ์กูสร้างขึนในปี 

1857 (พ.ศ. 2400) โดยพระเจา้มินดง (Mindon) เพือให้เป็นไปตามคาํพยากรณ์โบราณของพุทธ

ศาสนา และสร้างเสร็จเป็นทางการปี 1859 (พ.ศ. 2402)” เมืองมณัฑะเลยจึ์งเป็นศูนยร์วมของ

เศรษฐกิจ การคมนาคม ศาสนา การเมืองการปกครองมาตงัแต่ในอดีต สาํนวนพม่าทีกล่าวถึงเมือง

มณัฑะเลยมี์สาํนวน အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး /ʔôuʔ  cíʔ  cɔ̀  ʔe  màn-də-le/ อิฐ อดัแน่น โด่งดงั 

ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย,์ အသက္ရွည္ေစလုိ မန္းေတာင္ရိပ္ခို /ʔə-ɵɛ́ʔ shè sè lò   man-tàun yêiʔ khò/ อยากอายุ

ยืนยาว พกัพิงร่มเงาของภูเขามณัฑะเลย ์และ မႏၱေလး စကား ၊ ရန္ကုန္ အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ အစား 

/man-də-le   zə-ga   yàn-gòŋ   ʔə-cwa   mɔ̀-lə-myàin   ʔə-sa/ มณัฑะเลย ์ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะ-

ลาํไย อาหาร  

เมืองย่างกุง้ (ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ /yàn-gòŋ myó/) เป็นเมืองหลวงเก่าก่อนทีจะมีการยา้ย

เมืองหลวงไปทีเมืองเนปิดอว ์(ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႔ /nè-pyì-dɔ ̀ myó/) เมือวนัที 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

(กิตติ โล่ห์เพชรัตน์, 2555: 77) เมืองย่างกุง้จึงเป็นเมืองหลวงเก่าทีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมา

ยาวนาน มีสถานทีสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม ดา้นศาสนา และดา้นการเมืองการปกครองตงัอยู่เป็น

จาํนวนมาก อีกทงัยงัเป็นเมืองทีเป็นทีประดิษฐานขององค์พระมหาเจดียช์เวดากอง (ေရႊတိဂံုေစတီ 

ေတာ္ /shwè-də-gòŋ zè-dì-dɔ ̀/) มหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของชาวพม่า จึงทาํให้ชาวย่างกุง้จึงมีความ

ภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์อนัยาวนานของตน แต่ชาวเมืองอืนมกัมองว่าคนเมืองย่างกุง้เป็นพวก

ชอบโออ้วดจึงมีสาํนวนกล่าวว่า  မႏၱေလး စကား ၊ ရန္ကုန္ အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ အစား /man-də-le  zə-

ga   yàn-gòŋ  ʔə-cwa  mɔ̀-lə-myàin  ʔə-sa/ มณัฑะเลย ์ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะลาํไย อาหาร 

เมืองเมาะลาํไย (ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ /mɔ̀-lə-myàin myó/) เป็นเมืองท่าสาํคญัทางตอน

ใตข้องพม่า (เมืองเมาะลาํไยอยูใ่นรัฐมอญซึงตงัอยูริ่มทะเล) เป็นเมืองทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ

และอุดมไปดว้ยอาหารทะเลและผลไมร้สชาติดี จนมีสาํนวนพม่ากล่าวว่า မႏၱေလး စကား ၊ ရန္ကုန္ 

အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ အစား /man-də-le  zə-ga  yàn-gòŋ  ʔə-cwa  mɔ̀-lə-myàin  ʔə-sa/ มณัฑะเลย ์

ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะลาํไย อาหาร หมายถึง หากกล่าวถึงเมืองเมืองเมาะลาํไยแลว้ ชาวพม่าจะ

นึกถึงรสชาติของอาหารเป็นลาํดบัแรก เพราะมีความสดใหม่และมีใหเ้ลือกหลากหลาย  

เมืองพุกาม (ပုဂံျမိဳ႔ /bə-gàn myó/) เป็นเมืองแห่งรากฐานทางวฒันธรรมของชาว

พม่า สร้างขึนโดยพระเจา้อโนรธาผูร้วบรวมแผน่ดินพม่าใหเ้ป็นปึกแผน่ในราวศตวรรษที 11 พุกาม

จึงถือเป็นเมืองแบบอยา่งความรุ่งเรือง ตลอดจนเป็นแม่แบบของการเมืองการปกครองในยคุต่อๆ มา 

ชาวพม่าจึงมีความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ของตนและเมืองพุกามเป็นอนัมาก จนมีสาํนวนพม่า
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กล่าวว่า ပုဂံရာဇ၀င္ တုတ္ထမ္းေျပာရ /bə-gàn yà-sə-wìn  dôuʔ than pyɔ yá/ ประวติัเมืองพุกาม ตอ้ง

แบกไมพ้ดู หมายถึง เมืองพุกามมีประวติัศาสตร์และพงศาวดารมากมาย หากจะโตเ้ถียงกนัก็ไม่จบ

ไม่สิน ดงันนัจึงอาจมีการกระทบกระทงักนั นอกจากนี เมืองพุกามยงัเป็นเมืองทีรุ่มรวยดว้ยอารย

ธรรมโบราณและมีการสร้างเจดียเ์ป็นจาํนวนมากจนไดรั้บขนานนามว่า “เมืองแห่งทะเลเจดีย”์ 

ฉะนันผูที้เป็นชาวพม่าตอ้งเคยไปเยือนดินแดนแห่งนีสักครังหนึงในชีวิต ดงัปรากฏในสํานวน 

ျမန္မာမွန္ ပုဂံေရာက္ဖူးရမည္ /myàn-mà hmàn  bə-gàn yâuʔ-phu yá myì/ ชาวพม่าแท ้ตอ้งเคยไปเมือง

พุกาม และสาํนวน လွည္း၀င္ရိုးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း /hlɛ-win-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn  bə-gàn 

phə-ya paun/ เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มืองพุกาม  

เมืองตะกอง (တေကာင္းျမိဳ႔ /də-kaun myó/) เชือว่าเป็นเมืองแห่งแรกของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ (2553: 142) กล่าวว่า “เมืองตะกองตงัอยู่

พิกดัเสน้ลองติจูด 96 องศา 11 ลิปดา และเสน้ละติจูดเหนือ 23 องศา 30 ลิปดา อยู่ในเขตภาคสะกาย

ขึนไปทางเหนือของมณัฑะเลย ์ห่างจากเมืองมณัฑะเลย ์127 ไมล ์ปัจจุบนัเป็นเพียงหมู่บา้นเลก็ๆ แต่

คนพม่ายงัคงถือว่า เริมสร้างบา้นแปงเมืองทีเมืองนี” สาํนวนทีสะทอ้นให้เห็นความเชือของคนพม่า

ว่าเมืองตะกองเป็นจุดเริมตน้ของการสร้างบา้นเมือง คือ สาํนวน ျမန္မာအစ တေကာင္းက /myàn-mà 

ʔə-sá  də-kaun ká/ เริมแรกของพม่า เมืองตะกอง 

เมืองกรุงศรีอยธุยา เป็นเมืองราชธานีโบราณของไทยในช่วงปี พ.ศ. 1893–2310 

ถือเป็นศนูยก์ลางทางการปกครองของราชอาณาจกัร อีกทงัยงัเป็นศนูยร์วมของการคา้ เศรษฐกิจ การ

คมนาคม ศาสนา และวฒันธรรมประเพณีต่างๆ ปัจจุบนัเป็นจงัหวดัหนึงในภาคกลางของประเทศ

ไทย เป็นแหล่งปลกูขา้วและแหล่งโบราณสถานทีสาํคญัของประเทศ สาํนวนไทยทีกล่าวถึงเมืองนี 

คือ สาํนวน “กรุงศรีอยธุยาไม่สินคนดี” 

ตารางที 104 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงเมืองสาํคญั 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး မႏၱေလး 

/ʔôuʔ   cíʔ   cɔ̀   ʔe   màn-də-le/ 

อิฐ อดัแน่น โด่งดงั ชุ่มเยน็ มณัฑะเลย ์

หมายถึง กษตัริยมิ์นดง ไดส้ร้างเมืองมณัฑะเลย์

เป็นราชธานี ในปีศกัราช 1221

  

กรุงศรีอยธุยาไม่สินคนดี 

หมายถึง ในยามคบัขนัจะมีคนเก่งกลา้สามารถ

ช่วยไวไ้ด ้

                                                             


เทียบเป็นปีค.ศ. โดยการบวกดว้ย 638 เพราะปีศกัราชของพม่าจะนอ้ยกว่าคริสตศกัราช 638 ปี 
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ตารางที 104 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงเมืองสาํคญั (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

အသက္ရွည္ေစလုိ မန္းေတာင္ရိပ္ခုိ 

/ʔə-ɵɛ́ʔ shè sè lò   man-tàun yêiʔ khò/ 

อยากอายยุนืยาว พกัพิงร่มเงาของภูเขามณัฑะเลย ์

หมายถึง ถา้อยากมีอายยุนืยาวใหไ้ปพกัพิงทีภูเขา

มณัฑะเลย ์เพราะมีความร่มรืน อีกทงัยงัมี 

ศาสนสถานมากมายใหเ้คารพบูชา 

မႏၱေလး စကား ၊ ရန္ကုန ္အၾကြား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ အစား

/man-də-le   zə-ga   yàn-gòŋ   ʔə-cwa   mɔ̀-lə-

myàin   ʔə-sa/ 

มณัฑะเลย ์ภาษา ยา่งกุง้ โออ้วด เมาะลาํไย อาหาร 

หมายถึง คนมณัฑะเลยเ์ป็นคนใชค้าํพดูเก่ง   

(มีฝีปากดี) คนยา่งกุง้ ชอบวางท่าและโออ้วด  

ส่วนคนเมาะลาํไยเป็นคนทีทาํอาหารไดร้สชาติดี

และมีชือเสียงเรืองอาหาร 

ပုဂံရာဇ၀င္ တုတ္ထမ္းေျပာရ 

/bə-gàn yà-sə-wìn   dôuʔ than pyɔ yá/  

ประวติัเมืองพุกาม ตอ้งแบกไมพ้ดู 

หมายถึง เมืองพุกามมีประวติัศาสตร์และ

พงศาวดารมากมาย หากจะโตเ้ถียงกนักไ็ม่จบ 

ไม่สิน ดงันนัจึงอาจมีการกระทบกระทงักนั 

လွည္း၀င္ရုိးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း 

/hlɛ-win-yo ɵàn   tə-ñàn-ñàn   bə-gàn phə-ya 

paun/ 

เสียงเพลาเกวียน ดงัเอียดอา๊ด รวมอยูที่เจดียเ์มือง

พุกาม 

หมายถึง เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446 องค์,

เจดียใ์นเมืองพุกามมีทงัสิน 4,446,733 องค ์
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ตารางที 104 สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีกล่าวถึงเมืองสาํคญั (ต่อ) 

สาํนวนพม่า สาํนวนไทย 

ျမန္မာမွန ္ပုဂံေရာက္ဖူးရမည္  

/myàn-mà hmàn   bə-gàn yâuʔ-phu yá myì/ 

ชาวพม่าแท ้ตอ้งเคยไปเมืองพุกาม 

หมายถึง เมืองพุกามเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของชาวพม่า หากเป็นชาวพม่าตอ้งเคยไปเยอืน

เมืองนี 

ျမန္မာအစ တေကာင္းက 

/myàn-mà ʔə-sá   də-kaun ká/ 

เริมแรกของพม่า เมืองตะกอง 

หมายถึง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์เริมตน้ ณ เมืองตะกอง 

 

 

จากการศึกษาสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยพบว่า สาํนวนพม่ากล่าวถึงเมืองสาํคญัต่างๆ 

ไวม้ากว่าสาํนวนไทย ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าสาเหตุทีชาวพม่ากล่าวเน้นยาํและให้ความสาํคญักบัเมือง

ต่างๆ เป็นอยา่งมาก เนืองจากบรรพบุรุษชาวพม่าตอ้งการเนน้ยาํประวติัศาสตร์ความเป็นชาติของตน

ทีมีมาอยา่งยาวนานให้ลูกหลานเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความสามคัคีกนั สาํนวนพม่ากล่าวว่า

ชาวพม่ามีแหล่งกาํเนิดมาจากแหล่งเดียวกนั คือ “เมืองตะกอง” (တေကာင္းျမိဳ႔ /də-kaun myó/) ดงั

สาํนวน ျမန္မာအစ တေကာင္းက /myàn-mà ʔə-sá  də-kaun ká/ เริมแรกของพม่า เมืองตะกอง 

สาํนวนพม่าทีกล่าวถึงเมืองสาํคญัเหล่านีจึงใชเ้พือสงัสอนใหค้นในชาติเกิดความรักความสามคัคีกนั 

รวมทงัสร้างความภาคภูมิใจใหค้นพม่ารุ่นหลงัไดอ้นุรักษชื์อเสียงและวฒันธรรมของเมืองต่างๆ ให้

คงอยู่สืบไป ส่วนสาํนวนไทยพบการกล่าวถึงเมืองสําคัญเพียงสํานวนเดียวเท่านัน คือ “กรุงศรี

อยธุยาไม่สินคนดี” สาเหตุทีเป็นเช่นนีผูว้ิจยัสนันิษฐานว่า เนืองจากกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของ

ไทยยาวนานถึง 417 ปีทาํให้ชาวไทยมีความผกูพนักบัราชธานีแห่งนี แมว้่าปัจจุบนัจะเหลือเพียง

ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเท่านนั สาํนวน “กรุงศรีอยธุยาไม่สิน

คนดี” จึงถือเป็นสาํนวนทีบนัทึกร่องรอยความคิดของบรรพบุรุษชาวไทยไวเ้พือใชส้งัสอนลกูหลาน

ในรุ่นต่อๆ มา และหวงัว่าคนรุ่นใหม่จะอนุรักษส์าํนวนนีไวใ้ชสื้บไป 
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อนึง จากการศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตทีปรากฏจาก

สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่สังคมพม่าและสังคมไทยมีภาพสะทอ้นทาง

ธรรมชาติและวิถีชีวิตทีคลา้ยคลึงกัน ผลการศึกษาครังนีสอดคลอ้งกับสมมติฐานทีตงัไว ้แมว้่า    

ภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตบางประการจะแตกต่างกนับา้ง แต่เป็นลกัษณะทางสงัคมพม่า

และสังคมไทยทีตอ้งมีลกัษณะเฉพาะตวัของสังคมนันๆ ถือเป็นเอกลกัษณ์ทางสังคม การศึกษา

สาํนวนในแง่ของภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวติจึงทาํใหส้ามารถเขา้ใจแนวความคิดของคน

พม่าและคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี เมือเขา้ใจพืนฐานความคิดของคนทงั 2 ชนชาติแลว้ การศึกษาครังนี

อาจนาํไปสู่ความเขา้ใจและการพฒันาการศึกษาภาษาดา้นอืนๆ ใหลุ่้มลึกต่อไปได ้
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บทที 6 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิยั 

 งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทวัไปของสาํนวนพม่ากับ

สาํนวนไทย ศึกษาเปรียบเทียบความหมายและวิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย และศึกษา

เปรียบเทียบภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสํานวนพม่ากบัสํานวนไทย ผูว้ิจยัศึกษา

เปรียบเทียบเฉพาะสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีรวบรวมได้จากหนังสือสาํนวนพม่าและสาํนวน

ไทยและได้ตรวจสอบกับผูบ้อกภาษาทงั 2 ภาษาแลว้ว่ายงัเป็นสํานวนทีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัจาํนวน 

1,135 สาํนวน แบ่งเป็นสาํนวนพม่า 558 สาํนวน และสาํนวนไทย 577  สาํนวน 

การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทั วไปของสํานวนพม่ากับสํานวนไทย ผูว้ิจัยแบ่ง

การศึกษาลกัษณะทวัไปของสาํนวนออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. การศึกษาโครงสร้างของสาํนวนพม่า

กบัสาํนวนไทย และ 2. ลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย  

การศึกษาโครงสร้างของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ผูว้ิจยัแบ่งโครงสร้างของสาํนวน

เป็นตอนๆ โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนือความในสํานวนเป็นเกณฑ์การแบ่งตอน            

ผลการศึกษาพบว่า สํานวนพม่ามีเนือความตังแต่ 1–4 ตอน เนือความของสํานวนแต่ละตอนมี

โครงสร้างเป็นคาํ วลี และประโยค ส่วนสํานวนไทยมีเนือความตังแต่ 1–2 ตอน เนือความของ

สาํนวนแต่ละตอนมีโครงสร้างเป็นคาํ วลี และประโยคเหมือนกนั แต่เมือพิจารณาโครงสร้างสาํนวน

แยกย่อยพบว่า สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นคาํมีลกัษณะเป็นคาํมูลพยางค์เดียวหรือคาํมูลหลาย

พยางคเ์รียงต่อกนัในแต่ละตอน ขณะทีสาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นคาํมีลกัษณะเป็นคาํประสม คือ 

นาํคาํมลูตงัแต่ 2 คาํขึนไปมาประสมกนัแลว้กลายเป็นคาํใหม่ทีมีความหมายใหม่ขึนมาอีกคาํหนึง

เมือพิจารณาสาํนวนทีมีโครงสร้างเป็นวลีพบว่า สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นวลีมี 3 ประเภท คือ 

นามวลี กริยาวลี และวิเศษณ์วลี ส่วนสาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นวลีมี 4 ประเภท คือ นามวลี 

กริยาวลี วิเศษณ์วลี และบุพบทวลี นอกจากนี เมือพิจารณาสาํนวนทีมีโครงสร้างเป็นประโยคพบว่า 

สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคมี 3 ประเภท คือ ประโยคสามญั ประโยคความรวม และ

ประโยคแต่ง ส่วนสาํนวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นประโยคมีเพียง 2 ประเภท คือ ประโยคสามญั และ

ประโยคความรวม ผูว้ิจยัสงัเกตว่า สาเหตุทีสาํนวนไทยไม่มีโครงสร้างเป็นประโยคแต่ง เนืองจาก
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สํานวนไทยทีพบเป็นสํานวนทีมีเนือความสันกระชับ คือ มีเนือความตังแต่ 1–2 ตอนเท่านัน 

โครงสร้างทีพบในสํานวนไทยจึงเป็นโครงสร้างทีไม่ซับซ้อนมากนัก กล่าวคือ สํานวนไทยมี

โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคาํหรือวลี หากเป็นประโยคก็มกัเป็นประโยคสามญัหรือประโยคความรวม

ทีมีเนือความสมบูรณ์ในตอน จึงไม่ปรากฏสํานวนไทยทีมีโครงสร้างเป็นประโยคแต่ง ขณะที

สาํนวนพม่าทีมีโครงสร้างเป็นประโยคแต่งนันผูว้ิจัยตงัข้อสังเกตว่า สํานวนทีมีโครงสร้างเป็น

ประโยคแต่งมกัมีลกัษณะเป็นกาพยก์ลอน หรือทีเรียกว่า ကဗ်ာ /gə-byà/ ทาํให้สํานวนพม่ามี

โครงสร้างซบัซอ้นกว่าสาํนวนไทย  

การศึกษาลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยพบว่า ลกัษณะการใชค้าํใน

สํานวนพม่าและสํานวนไทยมีทังทีเหมือนและแตกต่างกัน ลกัษณะการใช้คาํทีเหมือนกันมี 5 

ประการ คือ 1. การใชค้าํซาํกนั 2. การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั 3. การใชค้าํ

ทีมีความหมายตรงขา้มกนั 4. การใชค้าํสมัผสักนั และ 5. สาํนวนทีไม่มีการใชค้าํสมัผสั ส่วนลกัษณะ

การใชค้าํทีแตกต่างกนั คือ สาํนวนพม่ามีการใชค้าํรหสั ในทีนีหมายถึงสาํนวนทีมีความหมายไม่ตรง

ตวัอกัษร เป็นเพียงการนาํคาํมาเรียงต่อกนัเพือให้จาํง่ายเท่านัน แต่ตอ้งตีความหมายของสาํนวนอีก

ชนัหนึงจากรหสัของคาํ การใชค้าํรหสัจึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีปรากฏในสาํนวนพม่าเท่านนั  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครังนีสอดคลอ้งกับสมมติฐานของการวิจัยเพียงบาง

ประการเท่านนั กล่าวคือ ผูว้ิจยัตงัสมมติฐานว่าโครงสร้างของสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีความ

แตกต่างกนัมากกว่าความเหมือนกนั และส่วนใหญ่มีลกัษณะการใชค้าํเหมือนกนัมากกว่าแตกต่างกนั 

แต่ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีความเหมือนกนัมากกว่าแตกต่าง

กนั กล่าวคือ แมส้าํนวนพม่าและสาํนวนไทยจะเป็นภาษาต่างตระกูลกนั มีโครงสร้างทางไวยากรณ์

บางประการแตกต่างกนั แต่เมือศึกษาโครงสร้างสาํนวนกลบัพบว่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมี

โครงสร้างหลกัของสาํนวนเป็นคาํ วลี และประโยคเหมือนกนั แมว้่าเมือแบ่งแยกย่อยจะมีลกัษณะ

โครงสร้างทีแตกต่างกนับา้ง แต่พอจะสรุปไดว้่า โครงสร้างของสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมีความ

เหมือนกนัมากกว่าแตกต่างกนั ส่วนดา้นการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการใชค้าํในสาํนวนพม่ากบั

สาํนวนไทยพบว่า ผลการศึกษาสอดคลอ้งกับสมมติฐานของการวิจัย เพราะสาํนวนส่วนใหญ่มี

ลกัษณะการใชค้าํเหมือนกนัมากกว่าแตกต่างกนั คือ สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยมีลกัษณะการใชค้าํ

เหมือนกนั 5 ประการ คือ การใชค้าํซาํกนั การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั การ

ใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกนั การใชค้าํสมัผสักนั และสาํนวนทีไม่มีการใชค้าํสมัผสั ส่วนลกัษณะ

การใชค้าํทีแตกต่างกนัมีเพียงประการเดียวเท่านนั คือ “การใชค้าํรหสั” ซึงพบเฉพาะในสาํนวนพม่า  
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การศึกษาเปรียบเทียบความหมายและวิธีการใชส้าํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ผูว้ิจยัแบ่ง

การศึกษาตามการจดักลุ่มทางความหมายออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมี

ความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนั และ 2. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายไม่ตรงหรือไม่

คลา้ยคลึงกนั    

จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนักบัสาํนวนไทยมี 

3 ลกัษณะ คือ 1. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัและสิงทีนาํมา

เปรียบเทียบเหมือนกนัทุกประการ 2. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึง

กนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนับางประการ และ 3. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความ- 

หมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัแต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั ทงันี ในแต่ละประเด็นผูว้ิจยัจาํแนก

ความหมายและจดักลุ่มตามสิงทีนาํมาเปรียบเทียบ พร้อมทงัยกตวัอย่างวิธีการใชส้าํนวนควบคู่กนั

ไป ผลการศึกษาพบว่า สาํนวนไทยทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกนัส่วนใหญ่จะมีวิธีการใช้

สาํนวนทีคลา้ยคลึงกนัดว้ย กล่าวคือ สํานวนบางสาํนวนใช้เพือตกัเตือนสั งสอนให้คนในสังคม

ปฏิบัติตนในทางทีดีโดยใชส้ํานวนเพือเปรียบให้เห็นผลดีของการปฏิบัติตาม หรือแสดงให้เห็น

ผลเสียของการไม่ปฏิบติัตาม บางสาํนวนใชก้ล่าวเพือประชดประชันหรือกล่าวเพือตาํหนิคนใน

สงัคมทีประพฤติปฏิบติัตนผดิแผกไปจากบรรทดัฐานทีคนในสงัคมนนัๆ วางไว ้และบางสาํนวนใช้

เพือแนะนาํ เป็นขอ้คิด หรือแนวทางในการดาํเนินชีวิต ทงันี จากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าและ

สาํนวนไทยส่วนใหญ่มกันาํการกระทาํของคนมาเปรียบเทียบโดยตรง เพือใหผู้ฟั้งเกิดจินตภาพไดดี้

และสามารถเขา้ใจความหมายสาํนวนไดง่้ายยิงขึน ผลการศึกษาดา้นนีจึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

การวิจยัขอ้ 2 คือ สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยส่วนใหญ่นาํการกระทาํของมนุษยม์าเปรียบเทียบ 

และใชใ้นเชิงตกัเตือนสงัสอน 

ส่วนการศึกษาสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายไม่ตรงหรือไม่คลา้ยคลึงกนั

นนั เนืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถนาํสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยมาจดักลุ่มทางความหมายตามสิงที

นาํมาเปรียบเทียบได ้ผูว้ิจยัจึงนาํแนวความคิดของโวจิลินส์ (Voegelins, 1957: 1–58, อา้งถึงใน ไทร

งาม ประมวลศิลป์ชยั, 2532: 6–7) มาประยุกต์ใชเ้พือจดัหมวดหมู่ของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย        

ผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งหมวดหมู่ทางความหมายของสาํนวนไดอ้อกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ คือ

1. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติ 2. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมี

ความหมายเกียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์3. สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัจิตใจ 

อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์และ 4. สํานวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกับ

ความสมัพนัธข์องบุคคล  
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ผลการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติทีพบส่วนใหญ่มกั

กล่าวถึงสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเดือนอยา่งชดัเจน แสดงให้เห็นว่า ชาวพม่าเป็นคนช่างสังเกต

และมีวิถีชีวิตทีผกูพนักบัธรรมชาติอย่างแนบแน่น นอกจากนียงัมีสาํนวนพม่าบางสาํนวนทีไม่ได้

กล่าวถึงฤดูกาลหรือช่วงเดือนอยา่งชดัเจน แต่สามารถคาดเดาฤดูกาลหรือช่วงเดือนไดจ้ากธรรมชาติ

เช่นเดียวกนั เช่น สาํนวน လက္ပံဖူးခ်ိန္ ေခြးရူးခ်ိန္ /lɛ́ʔ-pàn phu chèin   khwe yu chèin/ “ช่วงเวลาที

ดอกงิวบาน หมาเป็นบา้” หมายถึง เดือนกุมภาพนัธ์ เดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาทีดอกงิวบานและ

หมาเป็นบา้, ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညွိ  /yà-ɵì mə-ɵí   pan hnîn hñí/ “ไม่รู้ฤดูกาล ปรึกษาดอกไม”้ 

หมายถึง หากไม่ทราบว่าขณะนนัเป็นช่วงฤดูกาลใด ใหส้งัเกตจากดอกไมซึ้งมกัจะบานตามฤดูกาล 

ฯลฯ ส่วนสาํนวนไทยกลบัไม่มีสาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติ แมว้่าสาํนวนไทยจะใช้

ลกัษณะทางธรรมชาติมาใชเ้พือเปรียบเทียบ แต่เมือพิจารณาทีความหมายของสาํนวนแลว้ กลบัไม่

พบสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติ จึงอาจกล่าวไดว้่า สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบั

ธรรมชาติเป็นลกัษณะเฉพาะของสาํนวนพม่าทีมีการกล่าวถึงทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกบัฤดูกาล 

ผลการศึกษาสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัพฤติกรรมของมนุษย์

พบว่า สาํนวนทีมีความหมายเกียวกบัพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นวิถีชีวิตและสภาพสังคมของแต่ละ

สงัคม อนัมีความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการทาํบุญให้ทาน การมี  

วิถีชีวิตทีสมัพนัธก์บัธรรมชาติ การให้ความสาํคญักบับุคคลหรือเมืองต่างๆ ทีสะทอ้นจากสาํนวน

พม่าแสดงใหเ้ห็นถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติ ส่วนสาํนวนไทยพบประเพณีและวฒันธรรมบาง

ประการทีน่าสนใจ เช่น การขนทรายเขา้วดั การไหว ้การตอ้นรับแขก หรือแมแ้ต่การเปรียบอุปมา

การยือแย่งกบัพิธีศพของชนชาวมอญ สิงเหล่านีลว้นสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของคนพม่า

และคนไทยว่ามีสภาพวิถีชีวิต รวมทงัมีการมองโลกและสังคมของตนเองอย่างไร โลกทศัน์เหล่านี

ลว้นปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นสาํนวนของคนทงัสองชนชาติ 

ผลการศึกษาสํานวนพม่ากับสํานวนไทยทีมีความหมายเกียวกับจิตใจ อารมณ์ 

ความรู้สึกนึกคิดของมนุษยส์ะทอ้นใหเ้ห็นว่า สาํนวนของคนทงัสองชนชาติสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง

สิงทีมีคุณค่าทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม และความเชือของผูค้นในแต่ละสังคม 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ ความเชือทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา เช่น ความเชือเรืองการทาํบุญทาํทาน

ดว้ยนาํของพม่า ความเชือเรืองพระมาลยัในคมัภีร์มาลยัสูตรของไทย ความเชือเรืองชาติภพซึงเป็น

ความเชือร่วมกนัของคนพม่าและคนไทย แสดงใหเ้ห็นว่าทงัคนพม่าและคนไทยต่างยึดถือหลกัทาง

พระพุทธศาสนาในการดาํเนินชีวิต นอกจากนี ยงัมีความเชือเรืองวนัทีสมพงศแ์ละไม่สมพงศก์นั 



474 

 

ความเชือเรืองวนัทีควรหรือไม่ควรตดัผมโกนหัว ความเชือเรืองไสยศาสตร์ ความเชือเหล่านีลว้น

ปรากฏอยูใ่นสงัคมและถ่ายทอดสู่ลกูหลานผา่นภาษา นนัคือ “สาํนวน” ของคนทงัสองชนชาติ  

ผลการศึกษาสํานวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีมีความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์ของ

บุคคล ไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์ในระดับครอบครัว ความสัมพนัธ์ตามตาํแหน่งหน้าที ความ 

สามารถ หรือความสัมพนัธ์ตามการเมืองการปกครอง แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมพม่าและ

สงัคมไทยตอ้งมีการติดต่อสมัพนัธก์นัอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ดงันนัคนในสงัคมจึงตอ้งรู้จกัปรับตวัเขา้

หากนั จึงจะสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติสุข ผลการศึกษาทีน่าสนใจในประเด็นนี คือ สาํนวน

พม่าไม่ปรากฏสาํนวนทีมีแสดงความสัมพนัธ์ตามการเมืองการปกครองเท่าใดนัก อาจเป็นเพราะ

เรืองการเมืองการปกครองของชาวพม่าเป็นเรืองทีมีความละเอียดอ่อนจึงไม่มีสาํนวนทีสะทอ้น 

ความสมัพนัธต์ามการเมืองการปกครองชดัเจนเหมือนสาํนวนไทย 

ดา้นการศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่ากบั

สาํนวนไทย ผูว้ิจัยได้แบ่งการศึกษาเปรียบเทียบออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. ภาพสะท้อนทาง

ธรรมชาติทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย และ 2. ภาพสะทอ้นทางวิถีชีวิตทีปรากฏจาก

สาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย 

ผลการศึกษาภาพสะทอ้นทางธรรมชาติทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ใน

แง่ของลกัษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พนัธุ์สัตว ์พนัธุ์พืช สมุนไพรและยา รวมทงัดาราศาสตร์ 

แสดงใหเ้ห็นว่า ทงัสาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสามารถสะทอ้นให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคน

ทงั 2 ชนชาติไดเ้ป็นอย่างดี กล่าวคือ คนพม่าและคนไทยสามารถปรับเปลียนวิถีชีวิตตามสภาพ    

ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ มีการใช้แรงงานสัตว์เพือช่วยทุ่นแรงการเพาะปลูกและร่น

ระยะเวลาการเดินทาง หรือแมแ้ต่การขนส่งสินคา้ต่างๆ มีการผลิตพาหนะ เช่น เกวียน เรือ แพ ฯลฯ 

เพือช่วยใหก้ารเดินทางคมนาคมทงัทางบกและทางนาํมีความสะดวกรวดเร็วยิงขึน และเนืองจาก

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทยเป็นประเทศในเขตเมืองร้อนเหมือนกนั

จึงทาํใหพื้ชพนัธุที์เพาะปลกูหรือขึนเองตามธรรมชาติไม่มีความแตกต่างกนัเท่าใดนัก เช่นเดียวกบั

พนัธุส์ตัวที์พบก็มกัจะเป็นพนัธุส์ตัวที์พบไดใ้นประเทศเขตร้อน  

อนึง จากการศึกษาภาพสะทอ้นทางธรรมชาติจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย ผูว้ิจยั

สงัเกตว่า สาํนวนพม่ามีการกล่าวถึงสาํนวนทีระบุเฉพาะเจาะจงสภาพภูมิอากาศทีสัมพนัธ์กบัสภาพ 

แวดลอ้มหรือพฤติกรรมของคนทีตอ้งปรับเปลียนไปตามฤดูกาลนันๆ ซึงสาํนวนในลกัษณะนีไม่

ปรากฏในสาํนวนไทย แสดงใหเ้ห็นว่าสาํนวนพม่าสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพวิถีชีวิตของคนพม่า
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ทีใกลชิ้ดกับธรรมชาติมากกว่าสาํนวนไทย ผลการศึกษาด้านลกัษณะภูมิอากาศนีสอดคลอ้งกับ

การศึกษาภาพสะทอ้นทางธรรมชาติอีก 2 ดา้นต่อมา คือ ดา้นสมุนไพรและยา และดา้นดาราศาสตร์ 

เพราะจากการศึกษาพบว่า สาํนวนพม่าสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภูมิปัญญาชาวบา้นดงัเดิมของคนพม่า

ทีมกันาํพืชผกัสมุนไพรทีมีอยู่ในธรรมชาติมาใชรั้กษาโรค จึงพบสาํนวนทีนาํสมุนไพรและยามา

เปรียบเทียบมากกว่าสาํนวนไทย ส่วนดา้นดาราศาสตร์พบว่าสาํนวนพม่านาํลกัษณะการดูเวลาจาก

ดวงดาวมาเปรียบเป็นสํานวนสั งสอนลูกหลานให้รู้จักช่างสังเกต ขณะทีสํานวนไทยไม่ได้นํา

ลกัษณะของดวงดาวทีไดจ้ากการสังเกตมาใชส้ั งสอนลูกหลานโดยตรงแต่ใชเ้ปรียบถึงบุคคลทีมี

ความโดดเด่นอีกทีหนึง ทงันี ผูว้ิจยัตงัขอ้สังเกตว่าลกัษณะทางธรรมชาติทีคนไทยนาํมาเปรียบใช ้

สงัสอนลกูหลานส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นคาํคมหรือคาํขวญัมากกว่าการเปรียบเป็นสาํนวน  

จากการศึกษาจึงสามารถสรุปไดว้่า สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยสามารถสะทอ้นให้

เห็นว่าคนพม่ายงัมีความสัมพนัธ์อนัแนบแน่นกับธรรมชาติมากกว่าคนไทย ทังนีอาจเป็นเพราะ

สังคมไทยรับเอาความเจริญและสิงทันสมัยเข้ามามากกว่าสังคมพม่า ทาํให้คนไทยเริมมีการ

ปรับเปลียนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากยิงขึน ขณะทีสังคมพม่ายงั

เป็นสังคมแบบเกษตรกรรม คนพม่าต้องพึงพิงธรรมชาติและตอ้งรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพ 

แวดลอ้มเพือใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ดงันนั สาํนวนพม่าทีพบส่วนใหญ่จึงยงัสะทอ้นลกัษณะทาง

ธรรมชาติทีสมัพนัธก์บัวิถีชีวิตของคนพม่าไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

ส่วนผลการศึกษาภาพสะทอ้นทางวิถีชีวิตทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยใน

ดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพวิถีชีวิตทวัไป ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม ความเชือ ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ ข้อควรประพฤติปฏิบัติและไม่ควรประพฤติปฏิบติั การใช้วาจาหรือคาํพูด ความรู้

สติปัญญา ลกัษณะภาษาและวรรณกรรม และสถานทีสาํคญั ช่วยใหส้ามารถเขา้ใจโลกทศัน์ ค่านิยม 

สภาพสงัคม วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของคนทงัสองชนชาติได้ ทงันี ภาพสะทอ้น

ทางวิถีชีวิตทีปรากฏจากสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยส่วนใหญ่จะสะทอ้นสภาพวิถีชีวิตทีคลา้ยคลึง

กนั เพราะสงัคมพม่าและสงัคมไทยมีโครงสร้างพืนฐานทางสงัคมทีคลา้ยคลึงกนั คือ เป็นสังคมแห่ง

การเกษตรกรรม นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ เป็นสังคมทีมีระบบอุปถมัภ์และ

ระบบอาวุโส ฯลฯ แมว้่าภาพสะทอ้นทางวิถีชีวิตบางประการจะแตกต่างกนับา้งแต่ก็เป็นลกัษณะทาง

สังคมทีต้องมีลกัษณะเฉพาะตวัของสังคมนันๆ เช่น แนวคิดเรืองความเป็นรัฐชาติหรือการสร้าง

ความเป็นปึกแผน่ของคนพม่ามกัสะทอ้นผ่านสาํนวนมากกว่าของคนไทย เพราะสังคมพม่ายงัคงมี

ปัญหาเรืองกลุ่มชาติพนัธุม์ากกว่าสังคมไทย จึงปรากฏสาํนวนทีใชเ้พือแสดงความเป็นอนัหนึงอนั

เดียวกนัหรือสร้างความภูมิใจให้กบัคนในชาติมากกว่าสาํนวนไทย สาํนวนจึงมีหน้าทีไม่เพียงแต่
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แสดงรากเหง้าทางภาษา แต่ยงัมีหน้าทีสะทอ้นให้เห็นโลกทศัน์ ค่านิยม สภาพสังคม วฒันธรรม 

ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของคนในสงัคม การศึกษาสาํนวนของสังคมใดจึงเป็นการเรียนรู้และ

ทาํความเขา้ใจความคิดของคนในสงัคมนนัดว้ย  

อนึง ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสาํนวนพม่า

กบัสาํนวนไทยสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัขอ้ 3 คือ สาํนวนพม่าและสาํนวนไทยส่วนใหญ่

จะสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพทางธรรมชาติและสภาพวิถีชีวิตของสงัคมพม่าและสงัคมไทยทีคลา้ยคลึงกนั 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนพม่ากับสํานวนไทยครังนี เนืองจากผูว้ิจัยศึกษา

เปรียบเทียบเฉพาะสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทยทีรวบรวมไดจ้ากหนงัสือสาํนวนพม่าและสาํนวนไทย 

และไดต้รวจสอบกบัผูบ้อกภาษาทงั 2 ภาษา ในระดบั 3 ช่วงอายุแลว้ว่ายงัเป็นสาํนวนทีใชอ้ยู่ใน

ปัจจุบนัจาํนวน 1,135 สาํนวน ทาํใหผ้ลการศึกษาเปรียบเทียบดา้นภาพสะทอ้นทางธรรมชาติและวิถี

ชีวิตจากสํานวนพม่ากับสํานวนไทยทีพบในงานวิจัยนีเป็นเพียงส่วนหนึงของสภาพสังคมและ

วฒันธรรมของคนทงั 2 ชนชาติเท่านัน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาวิจยัครังนีสามารถแสดงให้เห็น

ลกัษณะร่วมและลกัษณะเฉพาะของสาํนวนพม่ากบัสาํนวนไทย กล่าวคือ ลกัษณะร่วมทีสาํนวนพม่า

และสาํนวนไทยมีเหมือนกนั คือ ลกัษณะโครงสร้างทางภาษาและลกัษณะการใชค้าํ เช่น การใชค้าํ

ซาํกนั การใชค้าํทีมีความหมายคลา้ยกนัหรือทาํนองเดียวกนั การใชค้าํทีมีความหมายตรงขา้มกัน 

การใชค้าํสมัผสักนั ส่วนลกัษณะเฉพาะ เช่น การใชค้าํรหสัทีเป็นลกัษณะเฉพาะซึงปรากฏในสาํนวน

พม่าเท่านนั ทงันีเพราะสาํนวนสร้างขึนจากคติความคิดของบรรพบุรุษทีพยายามนาํถอ้ยคาํต่างๆ มา

เรียบเรียงเขา้ดว้ยกนัเพือใชค้วบคุมคนในสงัคม สาํนวนจึงมีลกัษณะเป็นคาํคลอ้งจอง ผกูปมให้คิด มี

การใชภ้าษาเพือช่วยใหผู้ฟั้งสามารถจดจาํไดง่้าย หรือแมก้ระทงัสร้างสาํนวนเป็นปริศนาเพือให้ผูฟั้ง

ถอดรหสัความหมายทีแฝงอยูใ่นสาํนวนนันๆ ผลการศึกษาครังนีจึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ วู ถิ 

กิม จี (2550: 2) ทีกล่าวว่า สาํนวนมีลกัษณะเป็นคาํคลอ้งจอง คาํคม ผกูปมใหคิ้ด เป็นปริศนา บางทีก็

แฝงไวด้ว้ยปรัชญาชีวิต ขอ้คิด ขอ้พึงปฏิบติัเพือสร้างสาํนึกสังคม แสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษยแ์ต่

ละชนชาติ ส่วนลักษณะเฉพาะทีปรากฏจากสํานวน อาจเป็นโลกทัศน์ ค่านิยม สภาพสังคม 

วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาบางประการทีแตกต่างกนัซึงเป็นผลมาจากลกัษณะทาง

สงัคมของคนแต่ละสังคมทีตอ้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสังคมนันๆ การศึกษาสาํนวนภาษาใดก็

ตามจึงไม่อาจศึกษาเฉพาะเนือหาหรือลกัษณะทวัไปของสาํนวนเพียงอย่างเดียวได ้แต่ต้องศึกษา

สภาพสังคมวฒันธรรมจากภาษานันดว้ย การศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนจึงทาํให้สามารถเขา้ใจทัง
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สภาพสังคมวฒันธรรมของตนเองและผูอื้นได้เป็นอย่างดี การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจึงมี

ประโยชน์ในแง่ของการสร้างความเขา้ใจอนัดีของคนแต่ละสังคม อนัจะเป็นพืนฐานของการศึกษา

และการพฒันาความสมัพนัธใ์นดา้นอืนๆ ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการศึกษาเปรียบสาํนวนไทยกบัสาํนวนต่างประเทศอืนๆ ทียงัไม่มีผูใ้ดศึกษา

เปรียบเทียบมาก่อน เช่น สาํนวนเขมร สาํนวนฟิลิปปินส์ สาํนวนอินโดนีเซีย ฯลฯ เพราะจะช่วยให้

สามารถเขา้ใจพืนฐานความคิดของคนในสงัคมนนัๆ และนาํไปสู่การพฒันาดา้นอืนต่อไป 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสํานวนไทยกบัสํานวนต่างประเทศทีเกิดขึนใหม่ เพือให้

สามารถเขา้ใจแนวความคิดและสภาพสังคมวฒันธรรมของคนแต่ละสังคมทีมีการเปลียนแปลงไป

ตามสภาพสงัคมนนัๆ 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการแปรการใชส้าํนวนไทยกบัสาํนวนต่างประเทศตามปัจจยั

สังคม เช่น อายุ เพศ ถินทีอยู่อาศยั ระดับการศึกษา ฯลฯ เพือให้สามารถเขา้ใจการใชส้ํานวนทีมี

ความสมัพนัธก์บัปัจจยัทางสงัคม  
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หน่วยเสียงและสัทอกัษรทใีช้ในงานวจิยั 

 

งานวิจยันีนาํสาํนวนพม่ามาถ่ายถอดเป็นสทัอกัษรโดยใชห้น่วยเสียงและสัทอกัษรจาก

หนงัสือไวยากรณ์ภาษาพม่าขนัพืนฐานของอุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ และอูแตะลวิน (2545: 21–29) ซึง

แบ่งหน่วยเสียงในภาษาพม่าออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. หน่วยเสียงพยญัชนะ 2. หน่วยเสียงสระ และ 3. 

หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ดงัต่อไปนี 

 

1. หน่วยเสียงพยญัชนะ 

หน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาพม่าแยกไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.1 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 1.1.1 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียว หน่วยเสียงชนิดนีแยกไดเ้ป็น  

1.1.1.1 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวแท ้

1.1.1.2 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวทีเกิดจากพยญัชนะตน้ควบกลาํไม่แท ้

 1.1.2 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ หน่วยเสียงชนิดนีแยกไดเ้ป็น 

1.1.2.1 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํสองเสียง 

1.1.2.2 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํสามเสียง 

1.2 หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 1.2.1 หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยพยางคเ์ป็น 

 1.2.2 หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยพยางคต์าย 

 

 1.1 หน่วยเสียงพยญัชนะต้น  

 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ คือ หน่วยเสียงทีปรากฏตน้คาํหรือตน้พยางค ์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

  1.1.1 หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดียว คือ หน่วยเสียงทีปรากฏตน้คาํหรือตน้พยางค์

เพียงเสียงเดียว แบ่งเป็น 2 ชนิด ดงันี 

1.1.1.1 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวแท ้คือ หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ทีเกิดจาก

พยญัชนะตน้เพียงตวัเดียว มีทงัหมด 22 หน่วยเสียง ดงันี 

หน่วยเสียง     อกัษรแทนเสียง      ตวัอย่าง  ความหมาย 

1. /p/     ပ   ေပ /pè/  เปือน  

2. /ph/     ဖ   ဖူး /phu/  เคย  
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หน่วยเสียง     อกัษรแทนเสียง      ตวัอย่าง  ความหมาย 

3. /b/     ဗ ၊ ဘ   ဗုံ /bòŋ/  กลอง 

       ဘဲ /bɛ/  เป็ด 

4. /m/     မ   မင္း /min/              กษตัริย ์  

5. /w/    ၀   ၀ါး /wa/  เคียว, ไมไ้ผ ่

6. /ɵ/    သ   သား /ɵa/  ลกูชาย 

7. /t/    ဋ ၊ တ   ဋီကာ /tì-gà/  ฎีกา 

       တု /tú/     ปลอม 

8. /th/     ဌ ၊ ထ   ဌာန /thà-ná/  กรม, กอง 

       ထား  /tha/  ไว ้

9. /d/    ဍ ၊ ဒ   ဒါ /dà/  นี, นนั 

    ဎ ၊ ဓ   ဓမၼ /də-má/  ธรรมะ 

10. /n/     ဏ ၊ န   နား /na/     พกัผอ่น 

11. /l/     လ ၊ ဠ   ေလ /lè/     ลม 

12. /s/     စ   စား /sa/     กิน 

13. /hs/     ဆ   ဆီ   /hsì/     นาํมนั 

14. /z/     ဇ ၊ စ်   ဇနီး /zə-ni/  ภรรยา 

       ေစ်း /ze/     ตลาด 

15. /ñ/    ည   ညီမ /ñì-má/   นอ้งสาว 

    ျင   ျငိမ္     /ñèin/      สงบ  

16. /y/     ယ ၊ ရ   ယာ /yà/     ขวามือ 

       ေရ /yè/  นาํ 

17. /k/     က   ကမာ /kə-mà/  หอยนางรม 

18. /kh/     ခ   ခူး /khu/  เด็ด 

19. /g/    ဂ ၊ ဃ   ဂါထာ /gà-thà/   คาถา 

       ေဃာသ /gɔ-ɵá/    โฆษะ 

20. /ŋ/     င   ငါး /ŋa/  ปลา 

21. /ʔ/     အ   အူ  /ʔù/   ลาํไส ้

22. /h/    ဟ   ဟာသ /hà-ɵá/  ตลก 
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1.1.1.2 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวทีเกิดจากพยญัชนะตน้ควบกลาํไม่แท ้คือ 

หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดียวทีเกิดจากการนําพยญัชนะตังแต่ 2 ตัวขึนไปมาเรียงกัน การออก 

เสียงแทนทีจะออกทุกเสียงพร้อมกนัเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ แต่กลบักลายเป็นหน่วย-

เสียงเดียวเพียงเสียงเดียว มี 4 หน่วยเสียง คือ 

หน่วยเสียง     อกัษรแทนเสียง      ตวัอย่าง  ความหมาย 

1. /c/    ၾက   ၾကား /ca/  ไดย้นิ  

     က်   က်ား /ca/  เสือ  

2. /ch/     ျခ   ေျခ /chè/  ขา  

    ခ်   ခ်စ္  /chíʔ/  รัก  

3. /j/     ျဂ   ျဂိဳဟ္   /jò/  ดาวเคราะห์ 

    ဂ်   ဂ်င္ /jìn/  ลกูข่าง 

4. /sh/    ယွ   ယွဥ္ /shìn/  เปรียบเทียบ 

    ရွ      ရွင္း /shin/  ใส 

    လွ်   လွ်ံ /shàn/  (นาํ)ท่วม 

    သွ်   သွ်ိဳ /shò/  สาํเร็จผล 

 

  1.1.2 หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลาํ คือ หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ตงัแต่ 2 หน่วย-

เสียงขึนไปมาเรียงกนั ในภาษาพม่ามีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบ 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.1.2.1 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบสองเสียง คือ การนาํหน่วยเสียงพยญัชนะ

ตน้ 2 หน่วยเสียงมาเรียงกนั การอกกเสียงจะออกพร้อมๆ กนั 2 หน่วยเสียง ดงัตวัอยา่ง 

หน่วยเสียง    พยญัชนะต้นควบกลาํสองเสียง      ตวัอย่าง  ความหมาย 

1. /kw_/   က ควบ    - ြ  ကြာ /kwà/  แยก, ห่าง 

2. /khw_/  ခ ควบ    - ြ  ခြာ /khwà/  ออกจาก 

3. /gw_/   ဂ ควบ    - ြ  ေဂြး /gwe/  กุง้ชนิดหนึง

          ใชท้าํกะปิ 

4. /ŋw_/   င ควบ    - ြ  ေငြ /ŋwè/  เงิน 

5. /sw_/   စ ควบ    - ြ  စြမ္း /swan/               ความสามารถ 

6. */hsw_/  ဆ ควบ     - ြ  ဆြမ္း /hsun/  ภตัตาคาร 

7. */zw_/  ဇ ควบ     - ြ  ဇြန္း /zun/  ชอ้น 
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หน่วยเสียง     พยญัชนะต้นควบกลาํสองเสียง      ตวัอย่าง  ความหมาย 

8. */ñw_/  ည ควบ     - ြ  ညြတ္ /ñúʔ/  กม้, โนม้ 
9. */tw_/  တ ควบ     - ြ  တြန္႔ /tûn/  หด 
10. /thw_/  ထ ควบ     - ြ  ထြင္း /thwin/  แกะ, สลกั 
11. /mw_/  မ ควบ     - ြ  ေမြး /mwe/  เกิด 
12. /hŋ_/  င ควบ     - ွ     ငွက္ /hŋɛ́ʔ/  นก 

13. /hn_/  န ควบ     - ွ     ႏွမ္း /hnan/  เมลด็งา 

14. /hm_/  မ ควบ     - ွ     မိွဳ /hmò/  เห็ด 

15. /hl_/   လ ควบ     - ွ     လွည္း /hlɛ/  เกวียน 

16. /py_/  ပ ควบ    ျ-  ျပ /pyá/  แสดง 

   ပ ควบ    -်  ေပ်ာက္  /pyâuʔ/  หาย 

17. /phy_/  ဖ ควบ    ျ-  ျဖတ္ /phyáʔ/  ขา้ม 

   ဖ ควบ    -်  ဖ်ား /phya/  ไข,้ เป็นไข ้

18. /my_/  မ ควบ    ျ-  ျမက္ /myɛ́ʔ/  หญา้ 

   မ ควบ    -်  ေမ်ာက္  /myâuʔ/  ลิง 

หมายเหตุ หน่วยเสียงควบกลาํทีมีเครืองหมาย * เมือปรากฏในพยางคที์ประสมกบัเสียงสระ - ြန္ /ùn/ 

หรือ - ြတ္ ၊ - ြပ္ /ûʔ/ ส่วนใหญ่เสียงควบกลาํ /w/ จะหายไปคือจะไปรวมกบัเสียงสระ /ú/ ซึงมีฐานที

เกิดของเสียงเดียวกนั  

1.1.2.2 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบสามเสียง คือ การนาํพยญัชนะตน้มา

เรียงต่อกนั 3 หน่วยเสียง การออกเสียงจะออกพร้อมๆ กนัทงั 3 หน่วยเสียง ดงัตวัอยา่ง 

หน่วยเสียง   พยญัชนะต้นควบกลาํสามเสียง      ตวัอย่าง  ความหมาย 

1. /hnw_/  န ควบ     -ႊ  ႏႊာ /hnwà/  ปอก(เปลือก) 

2. /pyu_/  ပ ควบ   ျ -ႊ  ျပႊတ္ /pyûʔ/  รวมเป็นกลุ่ม 

3. /hmy_/  မ ควบ   - ွ်  ေမွ်ာ့ /hmyɔ́/  ปลิง 

4. /hly_/   လ ควบ   - ွ်  လွ်ပ္ /hlyáʔ/  ส่องประกาย 
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 1.2 หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 

 หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย คือ หน่วยเสียงทีปรากฏทา้ยคาํหรือทา้ยพยางค์ แบ่งเป็น 2 ชนิด 

คือ หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยพยางคเ์ป็น และหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยพยางคต์าย 

  1.2.1 หน่วยเสียงพยญัชนะท้ายพยางค์เป็น ไดแ้ก่ _မ္ ၊ _န္ ၊ - ံ และ _င္ ၊ _ဥ္ ซึงจะ

ไปประสมกบัสระต่างๆ ทาํใหไ้ดห้น่วยเสียงสระหลากหลาย เช่น /_an/, /_ein/, /_in/ ฯลฯ 

หน่วยเสียง        พยญัชนะท้ายพยางค์เป็น      ตวัอย่าง  ความหมาย 

1. /_an/   _မ္   ကမ္း /kan/  ฝัง 

   _န္   ကန ္ /kàn/  เตะ 

          - ံ   ကံ /kàn/  กรรม 

2. /_ein/   _ိမ္   စိမ္း /sein/  ดิบ 

   _ိန္   ကိန္း /kein/  บูชา, 

         ตงัไวใ้นทีบูชา 

3. /_in/   _င္   ကင္ /kìn/  ยา่ง 

   _ဥ္   စဥ္း /sin/  สบั(หม)ู 

 

  1.2.2 หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ตาย ไดแ้ก่ _က္ ၊ _စ္ ၊ _တ္ ၊ _ပ္ ซึงจะไป

ประสมกบัสระต่างๆ ทาํให้เสียงสันลง หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยพยางค์ตายจึงเป็นเสียงกกับริเวณ

เสน้เสียง /ʔ/ การออกเสียงพยญัชนะทา้ยพยางค์ตายจึงไม่ออกเต็มเสียงเหมือนภาษาไทย แต่จะออก

เหมือนเหลือเสียงทา้ยอยูเ่พียงครึงเดียว ดงัตวัอยา่ง 

หน่วยเสียง        พยญัชนะท้ายพยางค์ตาย      ตวัอย่าง  ความหมาย 

1. /_ɛʔ/   _က္     ခက္ /khɛ́ʔ/  ยาก 

2. /_aiʔ/               - ုိက္   ၾကိဳက္ /câiʔ/  ชอบ 

3. /_iʔ/   _စ္       စစ္ /síʔ/  ตรวจ 

      ႏွစ္ /hníʔ/  สอง 

4. /_aʔ/   _တ္ ၊ _ပ္    ပတ္ /páʔ/  วน, รอบ 

5. /_ouʔ/   -ု တ္ ၊  -ု ပ္    သုပ္ /ɵôuʔ/  ยาํ 

6. /_eiʔ/   - ိတ္ ၊ - ိပ္    အိပ ္ /ʔêiʔ/  นอน 
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2. หน่วยเสียงสระ 

 หน่วยเสียงสระในภาษาพม่ามีทงัสิน 22 หน่วยเสียง ดงันี 

 หน่วยเสียง         รูปสระ      ตวัอย่าง  ความหมาย 

1.  */á/      –  က /ká/  รํา, เตน้ 

      /à/   _ာ ၊ _ါ  နာ /nà/  เจ็บ, ปวด 

      /a/   _ား ၊ _ါး  နား /na/  หู 

หมายเหตุ หน่วยเสียงสระทีมีเครืองหมาย * คือ /á/ ไม่ปรากฏรูปสระ แต่พยญัชนะพม่าทุกตวัจะ

ประสมดว้ยสระนี และพยญัชนะบางตวัยงัมีความหมายดว้ย 

2.  /í/    _ိ   မိ /mí/  ถกู, สมัผสั 

    /ì/   _ီ ၊ _ည္   နီ /nì/  แดง 

     /i/   _ီး  လီွး /hli/  หนั 

3.  /ú/              - ု ၊  ဳ  လု /lú/  แยง่ 

    /ù/               - ူ ၊  ဴ  ပူ /pù/  ร้อน 

    /u/          - ူး ၊ ဴး   ကူး /ku/  ขา้ม, ว่าย 

4.  /è/   ေ-  ေပ /pè/  เปือน 

    /é/   ေ-့  ေမ့ /mé/  ลืม 

    /e/   ေ-း  ေမး /me/  ถาม 

5.  /ɛ/              - ဲ  ႏဲွ /hnɛ/  ปี 

    /ɛ́/   - ့ဲ  မဲွ႔ /hmɛ ́/  ไฝ 

    /ɛ̀/   _ယ္  ကယ္ /kɛ̀/  ช่วยเหลือ 

6.  /ò/         - ုိ ၊ - ုိယ္           ခ်ဳိ /chò/  เขา(สตัว)์ 

    /ó/   - ႔ို ၊ - ုိယ့္  ႏုိ႔ /nó/  นม 

   /o/         - ္ုိး  မုိး /mo/  ฝน 

7.  /ɔ/   ေ–ာ    ေမာ /mɔ/  เหนือย 

   /ɔ́/       ေ–ာ့    ေဆာ့ /hsɔ́/      ซน 

    /ɔ̀/   ေ–ာ္   ေကာ္ /kɔ̀/  กาว 

8.  /àn/   _မ္ ၊ _န္ ၊ - ံ ကန္ /kàn/  เตะ 

    /an/   _မ္း ၊ _န္း ဖမ္း /phan/  จบั 

    /ân/   _မ့္ ၊ _န္႕ ၊ -႕ ံ ႏံွ႔ /hnân/  ทวั 



491 

 

 หน่วยเสียง         รูปสระ      ตวัอย่าง  ความหมาย 

9.  /_ɛ́ʔ/   _က္    တက္ /tɛ ́ʔ/  ขึน 

10.  /_âuʔ/   ေ–ာက္  ေကာက္ /kâuʔ/  เก็บ 

11.  /_âiʔ/   - ုိက္  ကုိက္ /kâiʔ/  กดั 

12.  /_ìn/   _င္ ၊ _ဥ္  ခ်ဥ္ /chìn/  เปรียว 

       /_in/   _င္း ၊ _ဥ္း မင္း /min/  กษตัริย ์

       /_în/   _င့္ ၊ _ဥ့္  ဆင့္ /hsîn/  เรียกมา 

13.  /_àin/   - ုိင္  ဆုိင္ /hsàin/  ร้าน 

       /_ain/   - ုိင္း  တုိင္း /tain/  วดั, ชงั 

      /_âin/   - ုိင့္  ခ်ဳိင့္   /châin/  ส่วนทีเวา้เขา้ขา้งใน 

14.  /_àun/    ေ–ာင္  ေအာင္   /ʔàun/  สาํเร็จ 

      /_aun/    ေ–ာင္း  ေမာင္း  /maun/  ขบั(รถ) 

      /_âun/    ေ–ာင့္  ေစာင့္  /sâun/  รอ, คอย 

15.  /_áʔ/   _ပ္ ၊ _တ္  အပ္ /ʔáʔ/  เข็ม 

16.  /_òŋ/             -ုံ  ၊   -ုန္  ကုန္ /kòŋ/  หมด 

     /_oŋ/                -ုံး  ၊  -ုန္း  သုံး /ɵoŋ/  สาม 

      /_ôŋ/                         -႔ံု  ၊   -ုန္႔  မုန္႔  /môŋ/             ขนม 

17.  /_èin/   _ိန္ ၊ _ိမ္   အိမ ္ /ʔèin/  บา้น  

      /_ein/   _ိန္း ၊ _ိမ္း  လိမ္း   /lein/  ทา(สี)  

      /_êin/   _ိန႔ ္၊ _ိမ႔္  လိမ့္  /lêin/  มว้น 

18.  /_êiʔ/   _ိတ္ ၊ _ိပ္  အိတ္ /ʔêiʔ/  ถุง, กระเป๋า  

19.  /_ùn/   - ြန္ ၊ - ြမ္  ထြန ္ /thùn/  ไถ   

      /_un/         - ြန္း ၊ - ြမ္း  ကၽြန္း /cun/  เกาะ  

      /_ûn/   - ြန႔္ ၊ - ြမ့္  စြန္႔    /sûn/  ทิง 

20.  /ûʔ/   - ြတ္ ၊ - ြပ္ ရြတ္ /yûʔ/  สวด(มนต)์ 

21.  /ôuʔ/    -ုပ္ ၊ -ုတ္  လုပ္ /lôuʔ/              ทาํ 

22.  /íʔ/   _စ္    ျမစ္ /myíʔ/              แม่นาํ 
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3. หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 

 หน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาพม่ามี 4 หน่วยเสียง คือ 

 3.1 หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง ประสมสระเสียงสัน ในพยางคปิ์ดจะปรากฏเสียง /ʔ/ หรือเสียง

หยดุทีคอหอย แต่ถา้เป็นพยางคเ์ปิดจะไม่มีเสียงนี วรรณยกุตนี์เทียบไดก้บัวรรณยุกต์ตรีของไทย ดงั

ตวัอยา่ง 

ตวัอย่างคาํ          การออกสียง            ความหมาย 

 က   /ká/   รํา, ฟ้อน  

 လ   /lá/   เดือน  

 မ   /má/   ยก  

 နတ္   /náʔ/   ผ,ี เทวดา  

 လက္   /lɛ́ʔ/   แขน 

 

3.2 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ตาํ ประสมสระเสียงยาว เทียบไดก้บัวรรณยุกต์เสียงเอกของไทย 

ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่างคาํ          การออกสียง                            ความหมาย 

 လာ   /là/   มา  

 နာ   /nà/   เจ็บ, ปวด  

 ခါ   /khà/   ยาม (เวลา) 

หมายเหตุ ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่าการออกเสียงวรรณยกุตเ์สียงนี อาจออกเป็นเสียงจตัวาคือในตอนเริมตน้

ระดบัเสียงตาํแลว้ตวดัปลายเสียงทา้ยพยางคใ์หสู้งขึน ก็ไม่ทาํใหค้วามหมายเปลียนแต่อยา่งใด 

 

3.3 หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง ประสมสระเสียงยาว การออกเสียงอาจค่อนไปทางสูงก็ได ้

กาํกบัดว้ยสญัลกัษณ์ (း) เทียบไดก้บัวรรณยกุตเ์สียงสามญัของไทย ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่างคาํ          การออกสียง           ความหมาย 

 ငါး   /ŋa/   ปลา  

 စား   /sa/   กิน 

 အား   /ʔa/   ว่าง 

หมายเหตุ การออกเสียงวรรณยกุตเ์สียงนีหากออกเสียงสูงคลา้ยเสียงตรีก็ไม่ทาํใหค้วามหมายเปลียน 
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3.4 หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูงตก ถา้พยางคปิ์ดนนัเป็นพยางคต์ายทีประสมดว้ยสระ ေ–ာက္ ၊  

- ုိက္ ၊ _ိတ္ ၊ _ိပ္ ၊ –ုတ္ ၊ –ုပ္ หรือพยางค์เป็นทีประสมดว้ยสระ ေ–ာင္ ၊ - ိုင္ ၊ _ိမ္ ၊ _ိန္ ၊ -ုန္ ၊ -ုမ္ ၊  -ံု มี -့ 

กาํกบัใหอ้อกเสียงสนั เสียงทีไดจ้ะคลา้ยกบัเสียงสูงตกหรือเสียงโทในภาษาไทยแทนทีจะเป็นเสียง

ตรี ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่างคาํ          การออกสียง           ความหมาย 

 ေစာင္ ့   /sâun/   รอ, คอย 

 မုန္႔   /môŋ/              ขนม 

 ေျခာက္   /châuʔ/   แหง้ 

 အိုက္   /ʔâiʔ/   อบอา้ว 

 သိပ္   /ɵêiʔ/   กล่อม 

 လုပ ္   /lôuʔ/   ทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

อกัษรและเสียงในภาษาพม่า  
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อกัษรและเสียงในภาษาพม่า  

 

เนืองจากผูว้ิจยัเห็นว่าอกัษรและเสียงในภาษาพม่าเป็นประเด็นทีควรศึกษา เพราะจะ

ช่วยใหส้ามารถเขา้ใจลกัษณะทางไวยากรณ์ของภาษาพม่าไดดี้ยงิขึน ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวถึงอกัษรและ

เสียงในภาษาพม่าพอสงัเขปเท่านนั อุบลรัตน์ พนัธุมินทร์ และอูแตะลวิน (2545: 6–19) ไดก้ล่าวถึง

อกัษรและเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตใ์นภาษาพม่าไว ้ดงัต่อไปนี 

 

1.1 พยญัชนะในภาษาพม่า  

1.1.1 พยญัชนะเดียว ภาษาพม่ามี 33 ตวั มีทีเกิดของเสียงและลกัษณะการออก

เสียงต่างกนัไป ดงันี 

1.1.1.1 พยญัชนะซึงมทีีเกดิของเสียงทีริมฝีปาก โดยริมฝีปากทงัสองอยู่ชิด

ติดกัน เกิดการกักลมชั วขณะจากนันลมจะถูกบังคับให้พ่นออกมาอย่างเร็วและแรง พยญัชนะ

ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

  ပ       /pá/    ป 

  ဖ       /phá/    ผ 

  ဗ       /bá/    พ 
 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

   ဘ       /bá/    ภ 

พยญัชนะ ပ /pá/ และ ဖ /phá/ เป็นพยญัชนะอโฆษะ(ไม่กอ้ง) (voiceless) ส่วน

พยญัชนะ ဗ /bá/ และ ဘ /bá/ เป็นพยญัชนะโฆษะ(กอ้ง) (voiced) นอกจากนี ပ /pá/ ยงัต่างจาก ဖ 

/phá/ คือ ဖ /phá/ เป็นพยญัชนะทีมีลมเพิม(ธนิต) (aspirated) 

หากลมถกูบงัคบัใหพ่้นออกทางช่องจมกู จะเกิดเป็นพยญัชนะ คือ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

   မ       /má/    ม 

หากห่อริมฝีปากทงัสองใหมี้ลกัษณะกลม เกิดเป็นช่องใหล้มผ่านโดยสะดวกจะ

ไดพ้ยญัชนะ คือ 
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พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

   ၀       /wá/    ว 

1.1.1.2 พยญัชนะซึงเกดิทีฟัน โดยปลายลิ นจะแทรกอยู่ระหว่างฟันบนและ

ฟันล่าง ลมทีมาจากปอดจะถกูบีบใหผ้า่นช่องแคบในลกัษณะเสียดแทรก พยญัชนะดงักล่าว ไดแ้ก่ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

   သ       /ɵá/    ส 

1.1.1.3 พยัญชนะซึงเกิดทีปุ่มเหงือก โดยการยกปลายลิ นแตะปุ่มเหงือก 

จากนนัลมจะถกูบงัคบัใหพุ่้งออกมาอยา่งแรงและเร็ว พยญัชนะกลุ่มนี ไดแ้ก่ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

   ဋ       /tá/    ฏ 

   ဌ       /thá/    ฐ 

   ဍ       /dá/    ฑ 

 ဎ       /dá/    ฒ 

 တ       /tá/    ต 

 ထ       /thá/    ถ 

 ဒ       /dá/    ท 

 ဓ       /dá/    ธ 

พยญัชนะ ဋ /tá/, ဌ /thá/, တ /tá/, ထ /thá/ เป็นพยญัชนะอโฆษะ(ไม่กอ้ง) (voice 

less) ส่วน ဍ /dá/, ဎ /dá/, ဒ /dá/, ဓ /dá/ เป็นพยญัชนะโฆษะ(กอ้ง) (voiced) นอกจากนี พยญัชนะ ဋ 

/tá/ และ တ /tá/ ต่างจาก ဌ /thá/ และ ထ /thá/ คือ ဌ /thá/, ထ /thá/ เป็นพยญัชนะทีมีลมเพิม(ธนิต) 

(aspirated) 

หากลมถูกบีบให้ผ่านช่องแคบออกทางปากในลักษณะเสียดแทรก จะได้

พยญัชนะ คือ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

   စ       /sá/    จ 

   ဆ       /hsá/    ฉ 

   ဇ       /zá/    ช 

   စ်       /zá/    ฌ 
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พยญัชนะ စ /sá/ และ ဆ /hsá/ เป็นพยญัชนะอโฆษะ(ไม่กอ้ง) (voiceless) ส่วน 

ဇ /zá/ และ စ် /zá/ เป็นพยญัชนะโฆษะ(กอ้ง) (voiced) นอกจากนี စ /sá/ ต่างจาก ဆ /hsá/ คือ ဆ 
/hsá/ เป็นพยญัชนะทีมีลมเพิม(ธนิต) (aspirated) 

หากลมถกูบงัคบัผา่นช่องจมกูจะทาํใหเ้กิดพยญัชนะ คือ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

   ဏ       /ná/    ณ 

   န        /ná/    น 

หากลมถกูดนัใหอ้อกสองขา้งลิน พยญัชนะกลุ่มนี ไดแ้ก่ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

လ       /lá/    ล 

   ဠ       /lá/    ฬ 

1.1.1.4 พยัญชนะซึงเกิดทีเพดานแข็ง โดยยกลิ นส่วนกลางแตะบริเวณ

เพดานแข็ง หากลมถกูบงัคบัใหผ้า่นออกทางช่องจมกู จะเป็นพยญัชนะเสียงนาสิก ไดแ้ก่ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

ည       /ñá/    ญ 

หากใชลิ้นส่วนกลางยกสัมผสัเพดานแข็ง จากนนับงัคบัลมให้ออกทางปากจะ

ไดพ้ยญัชนะ คือ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

ယ       /yá/    ย 

ရ*       /yá/    ย 

*หมายเหตุ พยญัชนะ ရ /yá/ นนั หากเป็นคาํยมื เช่น ยมืจากภาษาบาลี สนัสกฤต

หรือในบางถินของพม่า เช่น ระไข่ จะออกเสียงเป็น /rá/ 

1.1.1.5 พยัญชนะซึงมีทีเกิดทีเพดานอ่อน โดยการยกลิ นส่วนหลงัแตะ

เพดานอ่อน จากนนัลมจะถกูบงัคบัใหพ่้นออกมาอยา่งแรงและเร็ว พยญัชนะกลุ่มนี ไดแ้ก่ 
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พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย  

 က        /ká/    ก 

   ခ        /khá/    ข 

   ဂ        /gá/    ค 

   ဃ        /gá/    ฆ 

พยญัชนะ က /ká/ และ ခ /khá/ เป็นพยญัชนะอโฆษะ(ไม่กอ้ง) (voiceless) ส่วน 

ဂ /gá/ และ ဃ /gá/ เป็นพยญัชนะโฆษะ(กอ้ง) (voiced) และ ခ /khá/ เป็นพยญัชนะทีมีลมเพิม(ธนิต) 

(aspirated) 

หากลมถกูพ่นออกทางจมกู จะไดพ้ยญัชนะเสียงนาสิก คือ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

 င        /ŋá/    ง 

1.1.1.6 พยัญชนะซึงมีทีเกิดทีเส้นเสียง ทีเกิดของพยญัชนะกลุ่มนีจะอยู่

บริเวณเสน้เสียง และจะมีการปิดกกัลมทีบริเวณนีในขณะทีอวยัวะภายในปากไม่มีการปิดกกัลมใดๆ 

หากมีการปิดกักลมชั วครู่ แล้วลมถูกบังคับให้พ่นออกมาอย่างเร็วและแรง 

พยญัชนะทีได ้คือ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

  အ       /ʔá/    อ 

หากบงัคบัลมใหผ้า่นออกมาในลกัษณะเสียดแทรก จะไดพ้ยญัชนะ คือ 

พยญัชนะพม่า การออกเสียง  เทียบกบัพยญัชนะไทย 

  ဟ       /há/    ห 

ขอ้สังเกต การออกเสียงพยญัชนะภาษาพม่านัน พยญัชนะทีเป็นเสียงไม่กอ้ง 

(voiceless) อาจเปลียนเป็นเสียงกอ้ง (voiced) เช่น /p/ เปลียนเป็น /b/ หรือ /t/ เปลียนเป็น /d/ เป็นตน้ 
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ตารางที 105 ลกัษณะของการออกเสียงและทีเกิดเสียงพยญัชนะเดียวในภาษาพม่า  

 

1.1.2 พยญัชนะควบกลาํ พยญัชนะควบกลาํ (ဗ်ည္းတဲြ /byi-twɛ/) คือ พยญัชนะ

เดียวควบกบัพยญัชนะ 4 ตวั ดงันี  

1.1.2.1  – ယ /yá/  เมือเป็นพยญัชนะควบกลาํใชส้ญัลกัษณ์   -် 
    เรียก ยะปิน (ယပင္ ့/yá-pîn/) 

1.1.2.2  – ရ /yá/  เมือเป็นพยญัชนะควบกลาํใชส้ญัลกัษณ์  ျ- 
    เรียก ยะยดิ (ရရစ္ /yá-yíʔ/) 

1.1.2.3  – ၀ /wá/  เมือเป็นพยญัชนะควบกลาํใชส้ญัลกัษณ์   - ြ 
    เรียก วะแซว (၀ဆြဲ /wá-swɛ/) 

1.1.2.4  – ဟ /há/  เมือเป็นพยญัชนะควบกลาํใชส้ญัลกัษณ์   - ွ    

    เรียก ฮะโท (ဟထုိး /há-tho/) 

 

 

 

 

                           ทีเกิดของเสียง 

ลกัษณะของ 

การออกเสียง 

ริมฝีปาก 
ฟัน 

ปลายลิ น 

ปุ่มเหงือก 

ปลายลิ น 

เพดานแขง็ 

ลินส่วนกลาง 

เพดานอ่อน 

ลิ นส่วนหลงั 
เส้นเสียง 

เสียงระเบิด   

 

-กอ้ง      –ลม 

              +ลม 

+กอ้ง       

ပ /p/ 

ဖ /ph/ 

ဗ ဘ /b/ 

 ဋ  တ /t/ 

ဌ  ထ /th/ 

/d/ 
ဍ  ဎ  ဒ  ဓ 

 
 

က /k/ 

ခ /kh/ 

ဂ  ဃ /g/ 

အ /ʔ/ 

เสียงเสียดแทรก -กอ้ง      –ลม 

              +ลม 

+กอ้ง       

 သ /ɵ/ စ /s/ 

ဆ /hs/ 

ဇ  စ  /z/ 

  ဟ /h/ 

เสียงนาสิก  မ /m/  ဏ  န /n/ ည /ñ/ င /ŋ/  

เสียงขา้งลิ น    လ  ဠ /l/    

เสียงกึงสระ  ၀ /w/   ယ  ရ /y/   
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ตวัอย่างพยญัชนะควบกลาํ 

พยญัชนะเดียว   พยญัชนะควบ   ตวัอย่างคาํ  

 က    ျ-  ၾကက္ /cɛ́ʔ/* ‘ไก่’  

   က    -်  က်ီး /ci/* ‘อีกา’  

   ခ    ျ-  ေျခ /chè/* ‘เทา้’  

 ခ    -်  ခ်င္ /chìn/* ‘อยาก’ 

 ရ   - ွ     ရွိ /shí/* ‘มี’ 

 လ   -်  , - ွ    လွ်ာ /shà/* ‘ลิน’ 

 လ   - ြ  လြ /lwá/ ‘ขาวละมุน’ 

 လ   - ွ     လွ /hlá/ ‘สวย, มาก’ 

 လ   - ြ , - ွ    လႊ /hlwá/ ‘เลือย’ 

จากตวัอย่างขา้งตน้ หากพิจารณาตามรูปจะเห็นว่าพยญัชนะควบกลาํในภาษา

พม่า มีการนาํเอาพยญัชนะมาเรียงกนั 2–3 ตวั ถา้ออกเสียงพร้อมๆ กนัก็จะเป็นพยญัชนะควบกลาํแท ้

แต่ถา้เปลียนเป็นเสียงอืนเพียงเสียงเดียว เช่น ตวัอยา่งทีมีเครืองหมาย * เรียกว่า พยญัชนะควบกลาํไม่

แท ้หรือพยญัชนะตน้เดียว 

 

1.1.3 พยญัชนะท้าย (အသတ္ဗ်ည္း /ʔə-ɵáʔ-byi/) คือ พยญัชนะซึงอยู่ในตาํแหน่ง

ทา้ยกาํกบัดว้ยตวัการันต ์(အသတ္ /ʔə-ɵáʔ/) แสดงเสียงหยุดทา้ยพยางค์ ไดแ้ก่ _က္ , _စ္ , _တ္ , _ပ္ 
หรือเสียงนาสิก ไดแ้ก่  _င္ , _ဥ္ , _န္ , _မ္  ทาํใหเ้กิดเสียงสระต่างๆ ขึน ดงัตวัอยา่ง 

พยญัชนะต้น         พยญัชนะท้าย  ตวัอย่างคาํ  

 စ    _က္  စက္ /sɛ ́ʔ/ ‘เครืองยนต’์ 

 ျမ    _စ္  ျမစ္ /myíʔ/ ‘แม่นาํ, ราก’ 

 န    _တ္  နတ္ /náʔ/ ‘เทพนตั’ 

 အ    _ပ္  အပ္ /ʔáʔ/ ‘เข็ม’ 
   ခ    _င္  ခင္ /khìn/ ‘รักชอบ’ 

   စ    _ဥ္  စဥ္ /sìn/ ‘ทุก’ 

   က်    _န္  က်န္ /càn/ ‘เหลือ’ 

  လ    _မ္    လမ္း /lan/ ‘ถนน’ 

 

 



501 

 

1.2 สระในภาษาพม่า  

สระในภาษาพม่ามี 2 ชนิด คือ สระลอย และสระจม 

1.2.1 สระลอย คือ สระทียงัไม่ประสมกบัพยญัชนะ เมือปรากฏหน้าสุดของ

พยางคห์รือปรากฏตวัเดียวโดดๆ จะใชรู้ป ดงันี 

 အ အာ ဣ ဤ ဥ ဦ 

 /ʔá/  /ʔà/ /ʔí/  /ʔì/  /ʔú/  /ʔù/  

 ဧ အဲ ၾသ ေၾသာ္ အံ အား 

 /ʔè/ /ʔɛ/ /ʔɔ/ /ʔɔ̀/ /ʔàŋ/ /ʔa/ 

1.2.1 สระจม คือ สระทีเมือประสมกบัพยญัชนะแลว้ สระบางตวัมีการเปลียน 

แปลงรูป ดงันี 

ตารางที 106 ตวัอยา่งสระจมเมือประสมกบัพยญัชนะพม่า 

สระลอย สระจม ตวัอยา่งเมือประสมพยญัชนะ 

အ /ʔá/ 

အာ /ʔà/ 

ဣ /ʔí/ 

ဤ /ʔì/ 

ဥ /ʔú/ 

ဦ /ʔù/ 

ဧ /ʔè/ 

အဲ /ʔɛ/ 

ၾသ /ʔɔ/ 

– 

_ာ , _ါ /ʔà/ 

_ိ , _ည့္  /ʔí/ 

_ီ , _ည္    /ʔì/ 

- ု ,  ဳ  /ʔú/ 

- ူ ,  ဴ    /ʔù/ 

ေ- /ʔè/ 

- ဲ  /ʔɛ/ 

ေ–ာ   /ʔɔ/ 

က  /ká/ 

ကာ /kà/ , ခါ /khà/ 

ကိ /kí/ 

ကီ /kì/ 

ကု /kú/ 

ကူ   /kù/ 

ေက /kè/ 

              ကဲ  /kɛ/ 

ေကာ /kɔ/ 

นอกจากสระดงักล่าวแลว้ ตาํราไวยากรณ์ของพม่ายงัแบ่งสระเป็น 2 ชนิดตาม

ลกัษณะการเปล่งเสียง กล่าวคือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มสระทีมีการเปล่งเสียงโดยอิสระ เรียก สระมูลฐาน 

กบัอีกกลุ่มเป็นสระทีสมัพนัธก์บัพยญัชนะทา้ยเสียงหยดุหรือพยญัชนะทา้ยนาสิก 

1. สระมูลฐานหรือสระเปิด คือ สระทีไม่ประสมดว้ยพยญัชนะทา้ยเสียงหยุด

หรือเสียงนาสิก มีการออกเสียงโดยอิสระ ตาํราไวยากรณ์ของพม่าแบ่งสระมูลฐานออกเป็น 3 ชนิด 

คือ สระเสียงสนั (ประสมวรรณยุกต์ตรี) สระเสียงยาว (ประสมวรรณยุกต์เอก) และสระเสียงหนัก 

(ประสมวรรณยกุตส์ามญั) ดงันี 
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ตารางที 107 สระมลูฐานหรือสระเปิดของภาษพม่า 

สระมลูฐาน 

สระเสียงสนั สระเสียงยาว สระเสียงหนกั 

အာ့ /ʔá/ 

အ /ʔá/ 

အိ /ʔí/ 

အည့္ /ʔí/ 

အု /ʔú/ 

ေအ့ /ʔé/ 

အဲ့ /ʔɛ ́/ 

ေအာ့ /ʔɔ/́ 

အုိ႔ /ʔó/ 

အာ     /ʔà/ 

 

အီ     /ʔì/ 

အည္ /ʔì/ 

အူ /ʔù/ 

ေအ /ʔè/ 

အယ္ /ʔɛ ̀/ 

ေအာ္ /ʔɔ/̀ 

အုိ /ʔò/ 

အား     /ʔa/ 

 

အီး     /ʔi/ 

အည္း /ʔi/ 

အူး /ʔu/ 

ေအး /ʔe/ 

အဲ /ʔɛ/ 

ေအာ /ʔɔ/ 

အုိး /ʔo/ 

2. สระทีมีพยญัชนะทา้ยหรือสระปิด คือ สระทีประกอบกบัพยญัชนะทา้ยเสียง

หยดุ /ʔ/ หรือเสียงนาสิก /m/ , /n/ , /ŋ/ ดงัตวัอยา่ง 

สระทีมพียญัชนะท้ายเสียงหยุด   ตวัอย่าง 

_ိပ္    အိပ္ /ʔêiʔ/ ‘นอน’ 

-ုပ္    လုပ ္ /lôuʔ/ ‘ทาํ’ 

- ုိက္    စိုက္ /sâiʔ/ ‘ปลกู’ 

ေ–ာက္     ေမ်ာက္ /myâuʔ/ ‘ลิง’ 

ส่วนสระทีมีพยญัชนะทา้ยเป็นเสียงนาสิกนัน ตาํราไวยากรณ์พม่าแบ่งตามการ

ออกเสียงเป็น 3 ชนิด คือ สระเสียงสนั สระเสียงยาวและสระเสียงหนกัเช่นเดียวกบัสระมลูฐาน ดงันี  

ตารางที 108 สระทีมีพยญัชนะทา้ยเป็นเสียงนาสิกในภาษาพม่า 

สระนาสิก 

สระเสียงสนั สระเสียงยาว สระเสียงหนกั 

အန္႔ /ʔân/ 

အမ့္  
အင့္ /ʔîn/ 

အဥ့္ 

အန္     /ʔàn/ 

အမ္ 
အင္ /ʔìn/ 

အဥ္ 

အန္း     /ʔan/ 

အမ္း 
အင္း /ʔin/ 

အဥ္း 
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ตารางที 108 สระทีมีพยญัชนะทา้ยเป็นเสียงนาสิกในภาษาพม่า (ต่อ) 

สระนาสิก 

สระเสียงสนั สระเสียงยาว สระเสียงหนกั 

အိန္႔ /ʔêin/ 

အိမ္ ့  
အုန္႔ /ʔôŋ/ 

အုမ္ ့  
အုိင္ ့ /ʔâin/ 

အြန္႔ /ʔûn/ 

အြမ့္ 
ေအာင့္ /ʔâun/ 

အိန ္    /ʔèin/ 

အိမ ္
အုန ္    /ʔòŋ/ 

အုမ ္
အုိင ္    /ʔàin/ 

အြန္     /ʔùn/ 

အြမ္ 
ေအာင္ /ʔàun/ 

အိန္း     /ʔein/ 

အိမ္း 
အုန္း     /ʔoŋ/ 

အုမ္း 
အုိင္း     /ʔain/ 

အြန္း     /ʔun/ 

အြမ္း 
ေအာင္း /ʔaun/ 

 

1.3 วรรณยุกต์ในภาษาพม่า  

วรรณยุกต์ในภาษาพม่ามี 4 หน่วยเสียง บางหน่วยเสียงมีหน่วยเสียงย่อย เช่น 

วรรณยกุตส์ามญั ซึงเป็นวรรณยกุต์ระดบักลางค่อนไปทางสูง จากการสังเกตพบว่ามีการออกเสียง

แตกต่างกนั โดยเฉพาะเพศหญิงมกัออกเสียงสูงจนคลา้ยเสียงตรี เช่น 

လား   ‘ไหม, หรือ’ (คาํถาม) ออกเสียงว่า /la/ หรือ /lá/ 

သြား ‘ไป’ ออกเสียงว่า /ɵwa/ หรือ /ɵwá/ 

စား     ‘กิน’ ออกเสียงว่า /sa/ หรือ /sá/ 

จากตัวอย่างวรรณยุกต์ข้างต้นจะออกเป็นเสียงสามญัหรือตรีก็ได้ ไม่ทาํให้

ความหมายเปลียน เสียงวรรณยกุตต์รีในกรณีนีจึงไม่ถือเป็นเสียงสาํคญั เป็นเพียงเสียงย่อยของเสียง

สามญัเท่านนั เช่นเดียวกบัเสียงวรรณยกุตเ์อกซึงเป็นเสียงตาํระดบั จากการสงัเกตพบว่า หากปรากฏ

ในคาํเดียวๆ ยงัไม่ปรากฏร่วมกบัคาํอืนในบริบทใดๆ อาจออกเสียงเป็นเสียงตาํขึนหรือเสียงจตัวา 

เช่น 

လာ    ‘มา’ ออกเสียงว่า /là/ หรือ /lǎ/ 

ေရ ‘นาํ’ ออกเสียงว่า /yè/ หรือ /yě/ 

မွာ      ‘ที’ (สถานที, บริเวณ) ออกเสียงว่า /hmà/ หรือ /hmǎ/ 
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จากตวัอย่างวรรณยุกต์ขา้งตน้จะออกเป็นเสียงเอกหรือจตัวาก็ไม่ทาํให้ความ- 

หมายเปลียน เสียงจตัวาจึงไม่ถือเป็นเสียงสาํคญัในภาษาพม่า เป็นเพียงเสียงย่อยของเสียงเอกเท่านัน 

ดงันนัขอสรุปเรืองเสียงวรรณยกุตข์องภาษาพม่าว่ามีจาํนวนทงัสิน 4 หน่วยเสียง ดงันี 

1.3.1 วรรณยุกต์ตรี ปรากฏกับสระเสียงสันในพยางค์เปิด ท้ายพยางค์จะไม่

ปรากฏเสียงหยุดคอหอย /ʔ/ แต่ถา้พยางค์ปิดมีตวัสะกดเป็นพยางค์ตายจึงจะมีเสียงหยุดดงักล่าว 

วรรณยกุตนี์ใชส้ทัสญัลกัษณ์ / -/ / ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่างคาํ         การออกเสียง ความหมาย 

က   /ká/  ‘เตน้, ฟ้อน’  

လ   /lá/  ‘เดือน’ 

မ   /má/  ‘ยก’ 

ရပ္   /yáʔ/  ‘หยดุ’ 

စပ္   /sáʔ/  ‘เผด็’ 

1.3.2 วรรณยุกต์เอก ปรากฏกบัสระเสียงตาํยาว ใชส้ทัสญัลกัษณ์ / -\ /  

ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่างคาํ         การออกเสียง ความหมาย 

လာ   /là/  ‘มา’  

နာ   /nà/  ‘เจ็บ, ปวด’  

ပါ   /pà/  ‘มี’ 

1.3.3 วรรณยุกต์สามญั ปรากฏกบัสระเสียงค่อนไปทางสูง ภาษาพม่ากาํกบัดว้ย

สญัลกัษณ์ (း) แต่สทัสญัลกัษณ์ไม่มีการใชเ้ครืองหมายใดๆ ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่างคาํ         การออกเสียง ความหมาย 

လား  /la/  ‘ไหม, หรือ’ (คาํถาม) 

သြား  /ɵwa/  ‘ไป’  

စား    /sa/     ‘กิน’ 

1.3.4 วรรณยุกต์โท ปรากฏในพยางคที์ประสมดว้ยสระและพยญัชนะทา้ยทีเป็น

พยางคต์าย ไดแ้ก่  _ိပ္ ၊ _ိတ္ , - ြပ္ ၊ - ြတ္ , ေ–ာက္ , - ုိက္ , –ုပ္ ၊ –ုတ္ ส่วนพยางคเ์ป็น ไดแ้ก่ _မ့္ ၊ _န႔္ ၊ 

-႕ ံ, _င့္ ၊ _ဥ့္ , - ုိင့္ , ေ–ာင္ ့,  -႔ံု ၊ -ုန္႔ , _ိန႔္ ၊ _ိမ႔္ , - ြန႔္ ၊ - ြမ့္ ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอย่างคาํ         การออกเสียง ความหมาย 

ေကာက္  /kâuʔ/  ‘เก็บ’ 

ပိတ္  /pêiʔ/  ‘ปิด’ 

ေစာင္ ့  /sâun/  ‘รอ, คอย’ 

မုန္႔   /môŋ/             ‘ขนม’ 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

รายชือหนงัสือและวารสารต้นฉบับภาษาพม่า 
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รายชือหนงัสือและวารสารต้นฉบับภาษาพม่า 

 

เนืองจากงานวิจยันีนาํตวัอยา่งวิธีการใชส้าํนวนพม่ามาจากหนังสือ ျမန္မာဆိုရုိးစကား 

ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (1996) ตัวอย่างวิธีการใช้

สาํนวนทียกมาแสดงในงานวิจยันีมีทีมาจากหนังสือและวารสารตน้ฉบับภาษาพม่าหลายแหล่ง

ดว้ยกนั ผูว้ิจยัจึงขอรวบรวมรายชือหนงัสือและวารสารต่างๆ ไว ้สาํหรับผูส้นใจศึกษาเพิมเติม ดงันี  

 

ကုိးကားေသာသတင္းစာ ၊ ဂ်ာနယ္ ၊ မဂၢဇင္း ၊ စာေစာင္မ်ား 

ตารางที 109 รายชือหนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร จุลสารฉบบัภาษาพม่าทีใชอ้า้งอิงในงานวจิยั 

အမွတ္စဥ္ အတုိမွတ္ စာအုပ္အမည္ 
၁ က၀ိတံခြန္ က၀ိတံခြန္မဂၢဇင္းမ်ား 
၂ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဂ်ာနယ္ေက်ာမဂၢဇင္းမ်ား 
၃ ေငြတာရီ ေငြတာရ္ီမဂၢဇင္းမ်ား 
၄ စာဗိမာန္ စာဗိမာန္မဂၢဇင္းမ်ား 
၅ ဒဂုန္ ဒဂုန္မဂၢဇင္းမ်ား 
၆ ျမ၀တီ ျမ၀တီမဂၢဇင္းမ်ား 
၇ သာေရာင္ သာသနာ့ေရာင္ျခည္မဂၢဇင္းမ်ား 
၈ ေသြးေသာက္ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းမ်ား 

 

ကုိးကားေသာက်မ္းမ်ား 

ตารางที 110 บรรณานุกรมหนงัสือฉบบัภาษาพม่าใชใ้นงานวิจยั  

အမွတ္စဥ္ အတုိမွတ္ က်မ္းအမည္ ၊ က်မ္းျပဳသူ ၊ က်မ္းၿပီးႏွစ္ ပုံႏွပ္တုိက္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ႏွစ္ 
၁ ကုိး စတုဓမၼသာရကုိးခန္းပ်ဳိ႕။ ရွင္မဟာရ႒သာရ။ 

(၈၈၅) 
ႏုိင္ငံေတာ္ဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႕။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၉၅၇။ 

၂ စကား(ေဇာ) စကား။ ဒဂုန္ေတေဇာ။ (၁၃၁၀) သုဓမၼ၀တီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၃၁၀။ 

၃ စစ္သား စစ္သားဂုဏ္ရည္(ဒု)။ စာေပဗိမာန္ 
စာတည္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား။ (၁၃၁၄) 

စာေပဗိမာန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၅၀။ 

၄ ဆုတုိ စာေပဆုရ၀တၳဳတုိမ်ား။ ေသာ္တာေဆြ။ 
(၁၃၃၀) 

ေသာ္တာစာေပ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၆၈။ 

၅ ဆယ့္ႏွစ္တြဲ ဆယ့္ႏွစ္ေစာင္တြဲ။ ဆရာညြန္႔၊  
ကုိေငြလိွဳင္-စုေဆာင္း။ (၁၂၉၁) 

ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၂၉၁။ 

၆ ေဇာ ရာေဇာ၀ါဒက်မ္း။ မုံေရြးဆရာေတာ္။ 
(၁၁၉၄) 

ေလာကပါလ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၂၉၅။ 
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အမွတ္စဥ္ အတုိမွတ္ က်မ္းအမည္ ၊ က်မ္းျပဳသူ ၊ က်မ္းၿပီးႏွစ္ ပုံႏွပ္တုိက္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ႏွစ္ 
၇ ေဇာ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္ဂ်ီစာေပါင္းခ်ဳပ္(ပ)။ (၁၂၉၇-ခန္႔) စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕၊ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၉၉၄။ 
၈ ဏိပုံ မဏိရတနာပုံက်မ္း။ ရွင္စႏၵလကၤာ။ (၁၁၄၃) မဂၤလာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၉၆၈။ 
၉ ေဒတိ ေဒသနာနီတိက်မ္း။ ရွင္အရိယ၀ံသ။ 

(၁၂၈၆) 
ျမန္မာျပည္စာပုံႏွိပ္ 
အလုပ္သားမ်ားအသင္း။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၉၂၅။ 

၁၀ နီမာ နီတိမာလာက်မ္း။ လယ္တီပ႑ိတဦးေမာင္ 
ႀကီး။ (၁၂၉၁) 

မဟိႏၵ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၂၉၁။ 
 

၁၁ ေနာ ေမာင္တာေနာ (ပ၊ ဒ)။ ေမာင္ဘသင္။ 
(၁၂၆၈) 

မဂၤလာတုိင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၅၉။ 

၁၂ ႏုိင္လုပ္ၾကံ ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမွဳ။ 
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္။ (၁၃၂၉) 

ေရႊဟသၤာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၇၄။ 

၁၃ ႏြယ္ျမက္ 
သစ္ပင္ 

ျမန္မာ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ေဆး၀ါးႏွင့္ အသုံး၀င္ႏြယ္္ 
ျမက္သစ္ပင္။ ေမာင္ယဥ္ႏြယ္။ (၁၃၄၆) 

စံပယ္ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၉၈၄။ 

၁၄ ပါးစပ္ ပါးစပ္ရာဇ၀င္။ ေမွာ္ပီဆရာသိန္းႀကီး။  
(၁၂၇၅-ခန္႔) 

ရင္ရင္ႏု၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၃၁၆။ 

၁၅ ပုဂံေဟာ ပုဂံရက္သတၱပတ္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား။ 
ေရွးေဟာင္းသုေတသန။ (၁၃၂၃) 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္င ံ
ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္စာေရးကိရိယာ၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၃၂၃။ 

၁၆ ျဖတ္ေက်ာ္ ျဖတ္စႏွင့္ေက်ာ္စံေကး။ ေသာ္တာေဆြ။ 
(၁၃၁၅) 

ဦးဘရီႏွင့္သမီးမ်ား၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၉၅၃။ 

၁၇ မဃ မဟာသုတကာရီမဃေဒ၀လကၤာသစ္။ 
မန္လည္ဆရာေတာ္။ (၁၂၆၆) 

ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၃၁၂။ 

၁၈ မဟာဆန္ မဟာဆန္ခ်င္သူျပဇာတ္။ ေမာင္သိန္းဟန္ 
(ေဇာ္ဂ်ီ)။ (၁၂၉၃) 

နံ႔သာ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၉၆၅။ 

၁၉ ေမေက်ာ့ သက္ေ၀ေမေက်ာ့(ပ)။ ေဒါက္တာထြန္းေရႊ။ 
(၁၃၂၃-ခန္႕) 

ႀကီးပြားေရး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
၁၉၆၁။ 

၂၀ မင္ျမဳ မဂၤလာအျမဳေတစာေစာင္။ 
အရွင္စႏၵေဇာတိ။ (၁၃၁၄) 

ျမန္မာ့အလင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၃၁၄။ 

၂၁ မင္းရွင ္ မင္းေဇယ်ရႏၱမိတ္ဆုိရတုႏွင့္ 
ရွင္သံခုိဆုိရတု။ မင္းေဇယ်ရႏၱမိတ္။ (၉၄၀) 
ရွငသံ္ခုိ။ (၉၆၀) 

ဟံသာ၀တီ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
၁၂၈၂။ 

၂၂ ေမာင္၀ေက်း သိပၸေမာင္၀စာေပယဥ္ေက်းမွဳ။ 
သိပၸံေမာင္၀။ (၁၂၉၁) 

စာေပဗိမာန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၃၃၈။ 

၂၃ မဥၨရီ 
 

အနဂၣသာရမဥၨရ ီယပ္လဲွတရားစာ (ပ၊ ဒု၊ 
တ၊ စ၊ မ)။ အရွင္နာဂ၀ံသ။ (၁၂၉၆) 

ပိဋကတ္ေတာ္ျပန္႔ပြားေရး၊ 
မႏၱေလးၿမိဳ႕။ (ပ၊ ဒု) ၁၃၁၄။ 
(တ) ၁၃၁၅။ (စ) ေလာကဓံ၊ 
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အမွတ္စဥ္ အတုိမွတ္ က်မ္းအမည္ ၊ က်မ္းျပဳသူ ၊ က်မ္းၿပီးႏွစ္ ပုံႏွပ္တုိက္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ႏွစ္ 
   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (မ) ေယာဂီ၊  

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၂၄ ျမန္မာဖတ္စာ ဒုတိယတန္းျမန္မာဖတ္စာသစ္။ ေက်ာင္းသုံး 

စာအုပ္ေကာ္မတီ။ (၁၃၄၉) 
စာေပဗိမာန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၈၇။ 

၂၅ မွာ အဘိဓမၼာမွာေတာ္ပုံေဆာင္းပါးဋီကာ (ပ)။ 
(၁၂၇၉) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကူးသန္းေရာင္း 
၀ယ္ေရး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၂၇၉။ 

၂၆ ယဥ္ပေဒသာ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ 
ပေဒသာ။ ဖိုးရာဇာစာတည္းအဖဲြ႕။ (၁၃၄၆) 

ေအာင္ခ်ဳိေဌး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၈၄။ 

၂၇ လူအႏွစ္ လူမွဳေရးအႏွစ္သာရ (၁၀၀)။ သတင္းစာ 
အယ္ဒီတာ ၃-ဦး။ (၁၃၂၀) 

ေရႊျပည္ေအး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၅၈။ 

၂၈ ေလာကီစံ ု ေလာကီပညာစြယ္စုံက်မ္း။  
ဦးခ်စ္ထြန္း-စုေဆာင္း။ (၁၃၃၆) 

ဂႏၶမာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၁၉၇၄။ 

၂၉ ေလာကီညြန္႔ ေလာကီမဂၤလာညြန္႔ေပါင္းက်မ္း။ 
စေလဦးပုည။ (၁၂၂၅-ခန္႔) 

ပညာမဥၨဴ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
 

၃၀ လြမ္း လြမ္းမေျပ (ပ)။ တာရိန္ေဆြ။ (၁၃၁၀) ေမာရ၀တီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၃၁၀။ 

၃၁ လြယ္အိတ္ အရူးလြယ္အိတ္စာတမ္း။ 
ေမွာ္ပီဆရာသိန္းႀကီး။ (၁၂၉၅-ခန္႔) 

ေခတၱရာစာပုံႏိွပ္တုိက္၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၃၂ ၀ိဇယ ၀ိဇယျပဇာတ္။ စေလဦးပုည။ (၁၂၂၅-ခန္႔) ဟံသာ၀တီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၃၀၉။ 

၃၃ ေ၀ါလီ ေ၀ါဟာရလီနတၴဒီပနီ။ 
သံေတာ္ဆင့္မဟာေဇယ်သခၤယာ။ (၁၁၉၂) 

ျမန္မာ့ဘာရာ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
၁၂၆၁။ 

၃၄ သုတသန ္ သုတသႏၷိစယက်မ္း။ 
ညိဳကုန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္။ (၁၂၉၆-ခန္႔) 

ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၃၁၅။ 

၃၅ သုေတသန သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္။ အရွင္ၾသ 
ဘာသာဘိ၀ံသ။ (၁၃၁၇၊ ၁၃၁၈-ခန္႔) 

ပညာနႏၵ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၃၆ သန္းေမ ေမာင္ဘသန္း၊ မသန္းေမ (ဒု)။ 
၀န္စာေရးဦးႀကီး။ (၁၂၆၆) 

ေဇယ်မဂၤလာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၂၇၆။ 

၃၇ အညမည လူႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔၏ 
အညမညသေဘာဘရား။ (၁၃၂၆) 

ပါတီပံုႏိွပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၆၃။ 

၃၈ အာကာတစ္ခြင ္ အာကာတစ္ခြင္ေျမျပင္တစ္၀န္း။ 
မင္းသု၀ဏ္။ (၁၃၄၆) 

ေရႊဟသၤာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
၁၉၈၄။ 

၃၉ အဲ(ယာ) ဦးယာဆုိအခဲ်င္းမ်ား။ ဦးယာ။ (၁၁၃၈) တက္ေနလင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
၁၉၅၈။ 

၄၀ အင္ဋီ အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာႀကီး။ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္။  
(၁၁၂၀-ခန္႔) 

ရတနာဒီပ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
၁၃၀၂။ 
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ชือ–สกุล นางสาวพิชญดา ผกากรอง  

ทีอยู ่  77 หมู่ที 6 ตาํบลนาเหรง อาํเภอนบพิตาํ จงัหวดันครศรีธรรมราช 80160 

 

ประวติัการศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 สาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

   สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

   คณะอกัษรศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 


