สํ านวนภาษาจากพระพุทธศาสนาทีสะท้ อนวัฒนธรรมความเชือของคนไทย
นางสาวนัทธิญา ชู สิน ๕๗๐๖๖๘๐๑๓๘
ในทุกภูมิภาคของโลกทีมีผคู้ นอาศัยอยูร่ ่ วมกัน มักมีขอ้ ปฏิบตั ิ ข้อตกลง คติความเชือ และความเห็น
ต่างๆที มีและยึดถือมาร่ ว มกัน จนหล่อหลอมให้สังคมใดสังคมหนึ งดํารงอยู่ภ ายใต้ก รอบความคิ ด และ
วัฒ นธรรมที เชื อว่ า จะนํา พาความเจริ ญมาแก่ สั ง คมนั นๆได้ และถู ก สั งสมกัน มารุ่ นสู่ รุ่ น ดั ง ที
ราชบัณฑิตยสถาน(๒๕๕๔)ได้ให้ความหมายของคําว่าวัฒนธรรม ไว้ว่า “สิ งทีทําความเจริ ญงอกงามให้แก่
หมู่คณะ”
สังคมไทยถือเป็ นอีกสังคมหนึงทีมีการสังสมวัฒนธรรมทีถือได้ว่าเป็ นเอกลักษณ์สาํ คัญของชาติ มา
ตังแต่อดีต ทังวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ศิลปะ ความคิด ความเชือ ความศรัทธา และได้สะท้อนออกมาผ่านภาษาที
ใช้กนั ในชีวิตประจําวัน อย่างเห็ นได้ชัดจนไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ความคิด ความเชื อของคนไทยซึ งถือเป็ น
วัฒนธรรมหรื อสิ งทีสังสมกันมาแต่อดีตได้สะท้อนออกมาผ่านการคิด และการสร้างสรรค์ภาษาทีใช้กนั อยู่
ในสังคม วัฒนธรรมของคนไทยเกิดจากการหล่อหลอมจากปั จจัยหลายอย่างผสมผสานเข้าด้วยกัน ทังคติ
ความเชือ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมต่างๆทีรับมาจากพราหมณ์ และพระพุทธศาสนา ทังวัตถุธรรม สหธรรม
คติธรรม และนิติธรรม
วัฒนธรรมประการหนึงทีตกทอดและสืบต่อกันมาตังแต่ยงั ไม่มีการรวมประเทศไทยอย่างปั จจุบนั
กล่าวถึงตังแต่สมัยประวัติศาสตร์ ก่อนอาณาจักรสุ โขทัย อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุ รี มาจนถึงการ
สถาปนากรุ งรัตนโกสินทร์ วัฒนธรรมทีเริ มขึนและคงอยูย่ นื ยาวมาจนถึงปัจจุบนั นี คือ วัฒนธรรมความเชือ
ทางศาสนา นั นคื อ พระพุ ท ธศาสนา คนไทยตังแต่ อ ดี ต รั บ คติ ค วามเชื อจากศาสนาพราหมณ์ และ
พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิต จนพระพุทธศาสนาได้ชือว่าเป็ นศาสนาประจําชาติไทย
“สังคมไทยรับเอาพระพุทธศาสนาเป็ นทีนับถือของชาวไทยมาตังแต่ก่อนสมัยกรุ งสุโขทัย และแม้ว่าในระยะ
ต่อมาสังคมไทยจะมีศาสนาและลัทธิศาสนาอืนเข้ามาเผยแผ่ แต่คนไทยส่ วนมากก็ยงั คงเป็ นพุทธศาสนิ กชน
นับถือพุทธศาสนาถึง ๙๕ เปอร์เซ็นต์”(บันเทิง พาพิจิตร, ๒๕๔๙, น.๒)
การมีพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติไทย ทําให้คนไทยได้รับอิทธิพลและแนวความคิด คติ
รวมถึงความเชือต่างๆมาจากพระพุทธศาสนาเป็ นจํานวนมาก ทังจากหลักคําสอนต่างๆในพระไตรปิ ฎก การ
เรี ยกชื อศาสนบุค คล และศาสนสถาน เป็ นต้น สิ งเหล่านี ไม่เพียงแต่จ ะสะท้อนออกมาผ่านการใช้ภ าษา

โดยทัวไปเท่านัน แต่ยงั สะท้อนออกมาเป็ นคําสอน คํากล่าวทีเรี ยกว่า สํานวน สุภาษิต และคําพังเพยต่างๆอีก
ด้วย
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๕๕๖, น. ๑๑๒๗) ได้ให้ความหมายของ
สํานวนไว้ว่า “ถ้อยคําหรื อข้อความทีกล่าวสื บต่อกันมาช้านานและ มีค วามหมายไม่ตรงตามตัว หรื อมี
ความหมายอืนแฝงอยู”่
บุญศิริ สุวรรณเพ็ชร์ (๒๕๓๘, น.๑๑) ได้กล่าวถึงความหมายของ สุภาษิตไว้ว่า “สํานวนทีมีลกั ษณะ
เป็ นคําเตือน คําสอนหรื อคําสังสอนในด้านความประพฤติ กิริยามารยาท และเรื องทัวๆไป”
และให้ความหมายของคําพังเพยไว้ว่า “สํานวนทีกล่าวออกมาเพือให้เข้าใจความหมายโดยนัยว่ า
หมายถึงสิ งใด เป็ นสํานวนทีเข้าใจความหมายกันโดยทัวไป คําพังเพยไม่มีลกั ษณะเป็ นคําสอนหรื อคําเตือน
แต่เป็ นถ้อยคําทีกล่าวออกมาเพือให้รู้ว่าการณ์นันๆเป็ นเช่นไร หรื อมีสิ งใดเกิดขึน หรื อดําเนิ นไปอย่างไร”
(๒๕๓๘, น.๑๑)
จากความหมายดังกล่าว ผูเ้ ขี ยนบทความจึ งสรุ ปได้ว่า สํานวน สุ ภ าษิ ต และคําพังเพย หมายถึง
ถ้อยคําหรื อข้อความทีมีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร คือมีความหมายอืนแฝงอยู่เป็ นเชิงเปรี ยบเทียบโดย
อาจเป็ นการให้ขอ้ คิด คติสอนใจ หรื อการกล่าวอย่างกลางๆก็ได้
ในภาษาไทยมีสาํ นวน สุภาษิต และคําพังเพยทีเกียวข้องและสะท้อนจากวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆของคนไทยมากมาย และหนึ งในนัน คือ สํานวน สุ ภาษิต และคําพังเพยทีสะท้อนจากความเชือทาง
พระพุทธศาสนา ทําให้ผเู้ ขียนบทความสนใจศึกษาสํานวน สุ ภ าษิต และคําพังเพยต่างๆในภาษาไทยที มี
คําศัพท์ทีเกียวข้องและได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา จากการศึก ษารวบรวมข้อมูลสํานวนต่างๆจาก
หนั ง สื อสํ า นว น สุ ภาษิ ต และคํ า พั ง เพย ไทย จํ า นว น ๕ เล่ ม จ ากหอสมุ ดป๋ ว ย อี งภา กร ณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รั งสิ ต ได้แก่ สนุ กกับสุ ภาษิต คําพังเพย ของนิ ค ม เขาลาด, อธิบายสํานวน
สุภาษิต และคําพังเพยไทย ของบุญศิริ สุวรรณาพัชร์, ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ของราชบัณฑิตยสถาน,
สุภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสมัยใหม่ ของอัคร ศุภเศรษฐ์, และสุ ภาษิตไทย ฉบับสมบูรณ์ ของอุทยั ไชยานนท์
พบการสร้างสรรค์สาํ นวนภาษาทีสะท้อนวัฒนธรรมความเชือทางพระพุทธศาสนาของคนไทย ดังนี
๑. กลุ่มสํานวนจากความเชือเรืองบาป บุญ และกรรม
กลุ่มสํานวนจากความเชือเรื องบาป บุญ และกรรม คือ ความเชือทางพระพุทธศาสนาทีกล่าวถึงเรื อง
บุญ และบาปทีเกิดจากผลของการกระทํา ทังในอดีตชาติ และในปั จจุบนั ชาติ พระพุทธศาสนามีความเชือ

เรื องภพชาติ เชือในผลของการกระทํา เชือถึงความเป็ นเหตุเป็ นผล อดีตทําสิ งนี สิ งนี จึงเกิด ปั จจุบนั ทําสิ งนี
อนาคตจึงเกิด บาป และบุญ เป็ นผลจากกรรมทังสิ น คนไทยจึงมีความเชือในเรื องดังกล่าว และศรัทธาใน
ความเป็ นไปของสิ งเหล่านี จึ งเกิ ด สํานวนที กล่าวถึงความเชื อเรื องบาป บุ ญ และกรรม ดังสํานวน และ
ความหมายดังต่อไปนี
๑) กงกรรมกงเกวียน หมายถึง ได้รับผลกรรมตามทีตนได้ทาํ ไว้ (ไม่นิยมใช้ในทางดี)
๒) กงเกวียนกําเกวียน หมายถึง การหมุนไปตามสภาพ, การเป็ นไปตามเหตุผล, เวรกรรม
ตามสนอง
๓) กรรมย่ อ มตามธรรม หมายถึง ผลของการกระทํา ไม่ ว่า ดี ห รื อชั ว ย่อ มตามสนอง
ผูก้ ระทํา ไม่มีใครหนีพน้ กรรม ไม่วนั ใดก็วนั หนึงย่อมได้รับผล (ปกติใช้ในทางร้าย)
๔) ก่อกรรมทําเข็ญ หมายถึง ก่อความเดือดร้อนให้รําไป
๕) กินบุญเก่า หมายถึง ได้รับผลแห่งความดีทีทําไว้แต่ปางก่อน
๖) แข่ งเรือแข่ งแพแข่ งได้ แข่ งบุญวาสนาแข่ งไม่ได้ หมายถึง อย่าทําอะไรทีเป็ นการแข่งขัน
กับ คนสูงศักดิกว่าตน, อย่าหมายมันในสิ งทีเกินฐานะของตน
๗) ตามยถากรรม หมายถึง เป็ นไปตามกรรม, สุดแต่จะเป็ นไป
๘) บาปเป็ นทุ น บุ ญ เป็ นกําไร หมายถึง จงเพียรพยายามละบาปอัน เป็ นทุ น เดิ ม และรี บ
ทําบุญกุศลเพิ มเติมเข้ามา
๙) บุญทํากรรมแต่ง หมายถึง ผลของบุญกรรมทีเคยได้ทาํ มาแต่ชาติปางก่อน
๑๐) บุญมา ปัญญาช่ วย ทีป่ วยก็หาย ทีหน่ ายก็รัก หมายถึง ยามโชคชะตาดี ชีวิตมีแต่โชคดี
๑๑) บุญมาวาสนาส่ ง หมายถึง เมือมีบุญมาถึง วาสนาก็ส่งเสริ มให้ดียงขึ
ิ น
๑๒) บุญหนักศักดิใหญ่ มีอาํ นาจวาสนามาก อยูใ่ นตําแหน่งสูง
๒. กลุ่มสํานวนจากความเชือเรืองความดี และความชัว

กลุ่มสํานวนจากความเชือเรื องความดี และความชัว คือ หลักทางพระพุทธศาสนาทีแสดงคําสอน
และชี แจงพฤติก รรมต่างๆทังการกระทําดีทีเรี ยกว่าธรรม และการกระทําชั วทีเรี ยกว่าอธรรม มุ่งสอนให้
เข้าถึงความหมายของการทําความดี ผลทีจะได้รับเมือกระทําดีตามคําสั งสอนของพระพุธศาสนา และมุ่งให้
เข้าใจความหมายของการทําความชัว และผลทีจะได้รับเมือกระทําชัว ทําให้สังคมไทย มีความเชือ และ
ศรัทธาในความดี และพยายามออกห่างจากความชัว จึงเกิดสํานวนทีกล่าวถึงความเชือเรื องความดี และความ
ชัว ดังสํานวน และความหมายดังต่อไปนี
๑) กําลังธรรมคืออํานาจ หมายถึง ความเข้มแข็งหรื อพลังของธรรมะคืออํานาจทีแท้จริ งใน
การจัดการกับเรื องทังหลายบรรดามีในโลกนี
๒) คนดีตกนําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ หมายถึง คนดีตกอยูใ่ นทีคับขันก็ไม่มีอนั ตราย, คนดีอยู่
ไหนก็ไม่ลาํ บากยากเข็ญ
๓) คนดีผคี ้มุ หมายถึง คนดียอ่ มปลอดภัย, คนดียอ่ มไม่มีอนั ตรายมาแผ้วพาน
๔) ทําดีได้ ดี ทําชัวได้ ชัว หมายถึง คนเราทําอย่างไรก็จะได้อย่างนัน
๕) ธรรมย่อมชนะอธรรม หมายถึง ความดียอ่ มชนะความชัว
๖) ธรรมย่อมรักษาผู้ปะพฤติดี หมายถึง ธรรมย่อมคุม้ ครองป้ องกันคนดีไม่ให้ตกตํา ไม่ให้
ได้รับอันตรายใดๆ แต่จะช่วยยกชูให้สูงส่ง ให้ปลอดภัย
๓. กลุ่มสํานวนจากความเชือเรืองนรกสวรรค์
กลุ่มสํานวนจากความเชือเรื องนรกสวรรค์ คือ ความเชือทีถูกกล่าวถึงเพือให้มนุ ษย์รู้ถึงผลของการ
กระทําของตนเองว่าปฏิบตั ิตนเช่นนี จะได้รับผลเช่นไรในอีกภพภูมิหนึ ง ความเชือเรื องนี ถูก กล่าวถึงในอีก
หลายศาสนา และในทางพระพุทธศาสนา ความเชือเรื องนรกสวรรค์นีถูกกล่าวถึงทังในพระไตรปิ ฎก และ
วรรณกรรมของไทยอย่า งไตรภู มิ พ ระร่ วง ที ถู ก แต่ ง ขึ นตังแต่ ส มัย สุ โ ขทัย ถื อ เป็ นวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีมีคุ ณค่ า และสร้างคติ ค วามเชื อของคนไทยให้มีความเกรงกลัว ต่อการทําชั ว เกิ ดเป็ น
สํานวนต่างๆทีกล่าวถึงเรื องของนรกสวรรค์ ดังสํานวน และความหมายดังต่อไปนี
๑) ตกนรกทังเป็ น หมายถึง ได้รับความลําบากอย่างแสนสาหัส
๒) ตกนรกหมกไหม้ หมายถึง เมือตายไปแล้ว ขอให้ไปตกนรก และขอให้ไฟนรกจงเผา
ผลาญให้ร้อนอย่างแสนสาหัส (เป็ นคําสาปแช่ง)

๓) ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกวกขึนสวรรค์ หมายถึง ความชัวนันทําง่ายแต่มีอนั ตราย
ความดีนนทํ
ั ายากแต่ทาํ ให้สบาย
๔) สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ หมายถึง ความทุกข์หรื อความสุขอยูท่ ีใจของตนเอง
๔. กลุ่มสํานวนจากความเชือเรืองผี
กลุ่มสํานวนจากความเชื อเรื องผี คื อ ความเชื อทีคนไทยส่ ว นใหญ่ยอมรับ และเชื อตังแต่ก่ อนมี
พระพุ ท ธศาสนา และเมื อรั บ พระพุ ท ธศาสนาเข้า มาก็ ไ ม่ ไ ด้ป ฏิ เ สธความเชื อดัง กล่ า วนี การนับ ถื อ
พระพุทธศาสนาจึงดําเนินไปพร้อมกับความเชือเรื องผี วิญญาณ อีกทังเรื องภูตผีนียังปรากฏอยู่ในความเชือ
เรื องนรกสวรรค์ ดังเช่น เปรต อสูรกายต่างๆในนรกภูมิ ก็จดั อยูใ่ นคํานิยามของคําว่าผี คนไทยจึงมีความเชื อ
เรื องผีในทรรศนะต่างๆทังดี และไม่ดี จึงเกิดเป็ นสํานวนทีกล่าวถึงผี ดังสํานวน และความหมายดังต่อไปนี
๑) ใจดีผเี ข้ า หมายถึง ทําใจดีกบั ลูกน้อง คนในปกครอง หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกินไป ทําให้
ลูกน้องหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่รู้สึกเกรงอกเกรงใจ และเริ มลามปาม
๒) บนข้ าวผี ตีข้าวพระ หมายถึง ขอร้องให้ผีสางเทวดาหรื อสิ งศักดิสิ ทธิช่วยเหลือโดยจะ
แก้บนเมือสําเร็ จประสงค์แล้ว
๓) ปล่อยเปรต, ปล่อยผี หมายถึง การปล่อยให้พน้ จากการควบคุมในบางโอกาส
๔) ปลําผีลุกปลุกผีนัง หมายถึง การพยายามทําให้มีเรื องมีราวขึนมา
๕) ผีเข้ าผีออก หมายถึง เดียวดีเดียวร้าย
๖) ผีซําดําพลอย หมายถึง ถูกซําเติมเมือพลังพลาดลงหรื อเมือคราวเคราะห์ร้าย
๗) ผีถึงป่ าช้ า หมายถึง ต้องยอมทําตามด้วยความเต็มใจหรื อไม่มีทางเลือก
๘) ผีบ้านไม่ดี ผีป่าก็พลอย หมายถึง คนในบ้านเป็ นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้ามาทําความ
เสียหายได้
๙) ผีไม่มศี าล หมายถึง ไม่มีทีอยูเ่ ป็ นหลักเป็ นแหล่ง
๑๐) ฝากผีฝากไข้ หมายถึง ขอยึดเป็ นทีพึงจนวันตาย

๑๑) ลูกผีลูกคน หมายถึง หวังเป็ นทีแน่นอนไม่ได้ มักใช้ในกรณี สาํ คัญๆ
๑๒) หูผจี มูกมด หมายถึง ทีไหวตัวหรื อรู้ทนั เหตุการณ์
๕. กลุ่มสํานวนจากพิธีกรรมและสิงพึงปฏิบัตทิ างศาสนา
กลุ่มสํานวนจากพิธีกรรมและสิ งพึงปฏิบตั ิทางศาสนา คือ กลุ่มสํานวนทีเกิดจากพิธีกรรมต่างๆที
กําหนดขึนในทางศาสนา รวมทังสิ งพึงปฏิบตั ิในฐานะพุทธศาสนิ กชน เป็ นไปตามคติความเชือ และความ
ศรัทธาทีพึงกระทํา เพือความดีงาม และเป็ นมงคลแก่ชีวิต จนเกิดสํานวนทีนําคําศัพท์จากพิธีกรรม และสิ งพึง
ปฏิบัติ ทางศาสนามาเป็ นคําเปรี ยบเที ยบ และเป็ นคําสอนในการดํารงชี วิต ดังสํานวน และความหมาย
ดังต่อไปนี
๑) กรวดนําควําขัน, กรวดนําควํากะลา หมายถึง ตัดญาติขาดมิตร ไม่คบหาสมาคมด้วย
๒) จําศีลอย่าเอาหน้ า ภาวนาอย่าว่าแต่ปาก หมายถึง อย่าทําบุญทําทาน ถือศีลฟังธรรมเจริ ญ
กรรมฐานเพืออวดคนอืน
๓) ตบหัวกลางศาลา ขอขมาทีบ้ าน หมายถึง ลัก ษณะของคนทีทําให้ค นอืนได้รับความ
เสือมเสีย หรื อความอับอายท่ามกลางสาธารณชน แต่เมือจะรับผิดก็กลับไปแอบขอรับผิด
เฉพาะกับผูท้ ีตนกระทํา
๔) ตักบาตรอย่าถามพระ หมายถึง จะให้อะไรแก่ผทู้ ีเต็มใจรับอยูแ่ ล้ว ไม่ควรถาม
๕) ทําบุญเอาหน้ า หมายถึง ทําบุญเพือโอ้อวด ไม่ได้ทาํ ด้วยใจบริ สุทธิ
๖) บวชอย่าให้ เสียผ้าเหลือง สึกอย่าให้ เปลืองผ้ าลาย หมายถึง เกิดมาเป็ นคนไม่ว่าทําอะไร
หรื อเป็ นอะไร ต้องทําต้องเป็ นให้ดีทีสุด
๗) ปิ ดทองหลังพระ หมายถึง ทําความดีแต่คนไม่เห็น
๘) ฝนจะตก ขีจะแตก คนจะตาย พระจะศึก ห้ ามไม่ได้ หมายถึง สิ งทีเป็ นธรรมชาติ ใครก็
ห้ามไม่ได้ เกิดขึนได้เป็ นธรรมดา
๙) พลังปากเสียศีล พลังตีนตกต้นไม้ หมายถึง พูดหรื อทําอะไรโดยไม่ระมัดระวัง ย่อมเกิด
ความเสียหาย

๑๐) มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึง มักแสดงตัวว่าเป็ นคนดีมีศีลธรรม แต่กลับประพฤติชวั
๑๑) เสือเฒ่ าจําศีล หมายถึง เจ้าเล่ห์เพทุบาย ทําเป็ นผูท้ รงศีล หรื อคนซือ แต่ในใจคอยจ้อง
หาโอกาสทําร้าย
๖. กลุ่มสํานวนจากศาสนสถานและปัจจัยทีใช้ ในทางศาสนา
กลุ่มสํานวนจากศาสนสถานและปัจจัยทีใช้ในทางศาสนา คือ กลุ่มสํานวนทีเกิดจากการนําคําศัพท์ที
เกียวข้องกับศาสนสถานและปัจจัยทีใช้ในทางพระพุทธศานามาสร้างสรรค์สาํ นวนเพือเป็ นคําเปรี ยบเทียบ
และเป็ นคําสอนในการดํา รงชี วิ ต ซื งส่ ว นใหญ่ จ ะกล่ า วถึ ง วัด ศาสนสถานที ถือ เป็ นศูน ย์ร วมใจของ
พุทธศาสนิ กชน และกล่าวถึงบาตร ปั จจัยทีพระสงค์ใช้ในการบิณฑบาตซึงถือเป็ นปั จจัยทีสําคัญอย่าหนึ ง
ของพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนา จึงเกิดสํานวน และความหมายดังต่อไปนี
๑) ขนทรายเข้ าวัด หมายถึง การหาประโยชน์ให้ส่วนรวม
๒) ข้ าวก้นบาตร หมายถึง อาหารเหลือจากพระฉันแล้วทีศิษย์วดั ได้อาศัยกิน
๓) ควําบาตร หมายถึง ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้ว ย (เดิ มหมายถึง สังฆกรรมที พระสงฆ์
ประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผปู้ ระทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบ ไม่รับบิณฑบาต)
๔) ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว คบไม่ได้ หมายถึง ชายบวชสามหน หญิงมีสามผัว แสดงว่า
เป็ นคนโลเลใจคอไม่หนักแน่น ถือเป็ นคนคบไม่ได้ หรื อคบได้ยาก
๕) ตัดหางปล่อยวัด หมายถึง ตัดขาดไม่เกียวข้อง ไม่เอาเป็ นธุระอีกต่อไป
๖) เถรส่ องบาตร หมายถึง คนทีทําอะไรตามเขา ทังๆทีไม่รู้เรื องรู้ราว
๗) บาตรใหญ่ หมายถึง คนทีมีอาํ นาจ
๘) พอไปวัดไปวาได้ หมายถึง (สวย)พอใช้ได้ ใช้ก ับหญิ ง หมายถึงว่ามีหน้าตาสะสวย
พอทีจะพาไปทําบุญทีวัดในวันพระวันศีลได้
๙) ผ้าเหลืองร้ อน หมายถึง (พระภิกษุ)อยากสึ ก ใครจะทัดทานหรื อห้ามปรามอย่างไรก็ไม่
ฟัง
๑๐) ไม่ลงโบสถ์ กนั หมายถึง ไม่ถกู กัน จึงไม่ยอมทํางานร่ วมกัน

๑๑) ร้ อนอาสน์ หมายถึง มีเหตุหรื อมีเรื องเดือดร้อนทําให้อยูเ่ ฉยไม่ได้
๑๒) เห็นชายผ้าเหลือง หมายถึง มีโอกาสได้จดั การบวชลูกหลาน
๑๓) หงายบาตร หมายถึง สังฆกรรมทีคณะสงฆ์ประกาศยกโทษให้แก่คฤหัสถ์ทีเคยถูก
ประกาศควําบาตรมาแล้ว ด้วยการยอมรับบิณฑบาตเหมือนเดิม
๑๔) หันหน้ าเข้ าวัด หมายถึง มุ่งหน้าเข้าวัดเพือถือศีลฟังเทศน์
๗. กลุ่มสํานวนจากศาสนบุคคล
กลุ่มสํานวนจากศาสนบุคคล คือ กลุ่มสํานวนที เกิดจากคําศัพท์ทีกล่าวถึงบุคคลทีเป็ นนักบวชใน
ศาสนา รวมถึงบุคคลทีมีความเกียวข้องในทางศาสนาเป็ นผูเ้ ผยแผ่ และผูป้ ฏิบตั ิธรรม โดยรวมถึงตําแหน่ ง
ในทางศาสนาด้วย คนไทยได้สร้างสํานวนจากคําศัพท์ดงั กล่าวเพือใช้เปรี ยบเทียบ และสั งสอนดังสํานวน
และความหมายดังต่อไปนี
๑) ชัวช่ างชี ดีช่างสงฆ์ หมายถึง ปล่อยไปตามเรื อง ตามแต่อยากจะทํากัน ผิดถูกอย่างไรไม่
เอามาเป็ นธุระ ไม่สนใจ ไม่คดั ค้าน ไม่ยงุ่ เกียวด้วย โดยมากใช้กบั พระภิกษุสงฆ์
๒) แพ้ เป็ นพระ ชนะเป็ นมาร หมายถึง การยอมแพ้ทาํ ให้เรื องสงบ การไม่ยอมแพ้ทาํ ให้
เรื องไม่สงบ
๓) ไม่เห็นแก่ชีกใ็ ห้ เห็นแก่ผ้าเหลือง หมายถึง ไม่เห็นแก่ผนู้ อ้ ยก็ขอให้เห็นแก่ผใู้ หญ่
๔) ลูกสมภารหลานเจ้าวัด หมายถึง ลูกเจ้านาย, ลูกผูม้ ีอาํ นาจ
๕) สอนหนังสือสังฆราช หมายถึง หมายถึง สอนสิ งทีเขารู้ดีอยูแ่ ล้ว
๘. กลุ่มสํานวนจากชาดกและพุทธประวัติ
กลุ่มสํานวนจากชาดกและพุทธประวัติ คื อ กลุ่มสํานวนทีมีทีมาจากเรื องราวในชาดก และพุทธ
ประวัติของพระพุทธเจ้า กล่าวถึงบุคคลทีอยูใ่ นเรื องราวต่างๆทีเป็ นตัวแทนของข้อคิดข้อสอนใจจากเรื องราว
ในชาดก และพุทธประวัติทีพุทธศาสนิกชนรู้จกั จึงเกิดสํานวนทีกล่าวถึงชือนันๆ หรื อเรื องราวนันๆออกมา
เป็ นสํานวนเพือสอนใจ ดังสํานวน และความหมายดังต่อไปนี
๑) ตกใต้เถรเทวทัต หมายถึง ตกนรกขุมตําสุด

๒) พระมาลัยมาโปรด หมายถึง ผูท้ ีมาช่วยเหลือในยามทีกําลังตกทุกข์ได้ยากได้ทนั ท่วงที
๓) มารผจญ หมายถึง อุปสรรคขัดขวางไม่ให้กระทําการต่อไปได้ หรื อไม่ให้กระทําการจน
สําเร็ จลงได้

๙. กลุ่มสํานวนจากคําศัพท์ ทีมีความเกียวโยงกับเรืองทัวไปทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสํานวนจากคําศัพท์ทีมีค วามเกียวโยงกับเรื องทัวไปทางพระพุทธศาสนา สํานวนกลุ่มนี เป็ น
สํานวนที ไม่ถูก รวมเข้ากับกลุ่มที กล่าวมาแล้ว ๘ กลุ่มข้างต้น แต่ เป็ นกลุ่ม สํานวนที มีค าํ ศัพท์ทีมาจาก
พระพุทธศาสนา สะท้อนความคิด ความเชือ วัฒนธรรมทีคนไทยมีต่อพระพุทธศาสนา โดยผูเ้ ขียนจะขอทํา
การอธิบายทัง ๕ สํานวนทีพบดังต่อไปนี
๑) คิดทุ กข์ ในสงสาร หมายถึง คิดให้เห็นความจริ งของชีวิตว่ามันเป็ นทุกข์ ซึงไม่ควรลุ่ม
หลงงมงาย
สํานวนนี เป็ นการนําคติ ความเชื อในเรื องทุ ก ข์ทางพระพุทธศาสนามาเป็ นคําสอน คติ
เตือนใจ ดังความหมายทีต้องการสือให้เห็นความจริ งของชีวิต
๒) นานาจิตตัง หมายถึง คนเราต่างจิตต่างใจ มีความคิดความเห็น มีรสนิ ยมความชมชอบ
ไม่เหมือนกัน
เหตุทีจัดให้สาํ นวนนีเป็ นคําศัพท์ทีเกียวโยงกับทางพระพุทธศาสนา เนื องจาก คําว่า นานา
จิตตังนี เป็ นสํานวนทีเกิดจากภาษาบาลี โดยคําว่า นานา ถือเป็ นคําภาษาบาลี และจิตตังถือเป็ นคําภาษา
บาลีไทย ภาษาบาลีเป็ นภาษาทีเข้ามาในสังคมไทยผ่านการรับพระพุทธศาสนาจึงจัดว่า สํานวนนี เป็ น
อีกสํานวนทีมาจากพระพุทธศาสนา
๓) วันพระไม่ได้ มหี นเดียว หมายถึง วันหน้ายังมีโอกาสอีก
สํานวนนี สะท้อนความเชือของพุทธศาสนิ กชนทีเชือว่า วันพระ เป็ นวันดี วันมงคล หรื อ
วันทีจะประสบผลทีตนปรารถนาไว้ จึงเกิดการสร้างสํานวนดังกล่าว แต่มกั ใช้กล่าวในเชิงอาฆาต
๔) เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว หมายถึง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นสิ งทีชัวร้ายเป็ นสิ งทีดีงาม

เหตุทีจัดให้สาํ นวนนีเป็ นคําศัพท์ทีเกียวโยงกับทางพระพุทธศาสนา เนื องจาก ดอกบัว ใน
สํานวนนีเป็ นตัวแทนของดอกไม้ชนสู
ั งทีใช้สาํ หรับบูชาพระ ถือเป็ นดอกไม้ทีเป็ นตัวแทนแห่ งคุณ
งามความดีทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนทุกคนเข้าใจถึงเครื องหมายของความชัวร้าย นั นคือ
กงจักร และเครื องหมายของความดีงาม นันคือดอกบัว จึงเกิดการสร้างสรรค์สาํ นวนนีขึนใช้
๕) อมพระมาพู ด หมายถึง ใช้ในการพูด โดยอ้างพระหรื อสิ งศักดิสิ ทธิมาประกอบเป็ น
พยาน (มักใช้ในความปฏิเสธ)
สํานวนนีกล่าวถึงการพูด โดยนําความองค์พระ มาเป็ นสักขีพยานหรื อยืนยันความจริ งใน
เรื องทีพูด มีการให้ความสําคัญกับองค์พระจนนํามาสร้างสํานวนได้ ถือว่าเกิ ดจากความคิดและ
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาโดยตรง
จากการศึก ษารวบรวมสํา นวนไทยจากขอบเขตที ทําการศึก ษานี ทํา ให้พบสํา นวนภาษาจาก
พระพุทธศาสนาทีสะท้อนวัฒนธรรมความเชือของคนไทยถึง ๗๒ สํานวน สํานวนเหล่านี เป็ นการแสดงให้
เห็นว่าวัฒนธรรมทางความคิด คติความเชือ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทย มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ทางภาษา ใช้เป็ นข้อสอนใจ ข้อเปรี ยบเทียบ เพือชีให้เห็นวิถีชีวิต และเป็ นการดํารงวัฒนธรรม
ความเชือของคนไทยให้คงอยูต่ ่อไป จึงถือได้ว่าวัฒนธรรมมีผลอย่างมากทีจะสะท้อนรู ปแบบภาษา คํากล่าว
ของสังคมหนึงๆออกมา เพือแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางความคิด และความเชือของสังคมนันๆได้ และ
เช่นเดียวกันมุมมองจากบุคคลภายนอก เมือทราบถึงสํานวนเหล่านีของคนไทย ก็จะสามารถเข้าใจได้ทนั ทีว่า
คนไทยมีความเชือ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างไร ให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนามาก
เพียงใด สํานวนภาษาเหล่า นี จึ งถือ เป็ นเครื องบอกเล่าวัฒ นธรรมทางความคิ ด ความเชื อที คนไทยมีต่ อ
พระพุทธศาสนาได้เป็ นอย่างดี
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