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เมื่อกล่าวถึง “ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”  แน่นอนว่า ประเทศในสมาชิก

อาเซียนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ 
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เพียงด้านเศรษฐกิจ หรือด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ จ�าเป็นต้องพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ หากพิจารณาตามหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ด้าน 

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอัตลักษณ์อาเซียน อนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมอาเซียน และการส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาเซียน จะเห็นว่าวัฒนธรรม

น้ันเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง ท�าให้สังคมมีความเข้มแข็งและเจริญมั่นคงได้เช่นนี้แล้วการสร้าง

ความเข้าใจคนอาเซียนจริงๆ จึงต้องเข้าใจวัฒนธรรมและเคร่ืองมือท่ีจะท�าให้เราเข้าถึงความคิด
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และหลักการด�าเนินชีวิตของคนประเทศนั้นๆ และภาษิตซึ่งเป็นสิ่งที่ตกผลึก และสะท้อน 

อัตลักษณ์ตัวตนและความเป็นชาติของกลุ่มชาติพันธ์ุได้เป็นอย่างดี

หนังสือเรือง “โลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต” เขียนโดย ศิรพัชร ์ ณาณเชาว ์

วรวรรธน์ และ มิ่ง ตันดา เตง โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา 

โลกทัศน์ (worldview) ของคนในประเทศพม่า ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารจ�านวน 960 ส�านวน 

เพ่ือท�าการวิเคราะห์ความหมาย และค�าอธิบายจนได้ข้อสรุปท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าโลกทัศน์

ของคนพม่าอยู่ในช่วงระหว่างความคิดใหม่และความคิดเก่า ส�านวนภาษิตท้ังหลายสะท้อนโลก

ทัศน์เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตของคนพม่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะท�าให้ประเทศอื่นๆ หรือผู้ที่

สนใจในวัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตของคนพม่าได้เข ้าใจและเห็นถึงความหลากหลาย 

อันน�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนต่อไป

ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดวรรณกรรมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมเป็นกรอบในการศึกษา  

ผู ้วิจัยได้ตีความวรรณกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และประยุกต์แนวคิดของนักวิชาการ

ฝรั่งเศส คือ เฌรารด์ เฌอ แน็ต ที่แสดงทัศนะว่า การอ่านวรรณกรรมให้เข้าถึงแก่นแท้นั้น  

แม้เขาจะเห็นด้วยกับการเริ่มศึกษาวรรณกรรมในฐานะที่เป็นตัวบท (text) แต่ควรขยายขอบเขต

การศึกษาเพื่อให้เข้าใจตัววรรณกรรมอย่างถ่องแท้ในฐานะที่เป็นผลงาน (oeure-work)  

ของนักเขียนหรือนักประพันธ์ ซ่ึงมีชีวิตจิตใจและตัวตนอยู่ในสังคมวัฒนธรรมน้ัน ได้สร้างสรรค์

ผลงานข้ึนมา หมายความว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกตัวบทมีความส�าคัญเช่นกันในการศึกษา

วิเคราะห์วรรณกรรม 

การศึกษาชีวิตของคนพม่าด้วยการใช้ภาษิตตามกรอบโลกทัศน์ที่เป็นตัวก�าหนดค่านิยม 

บรรทัดฐานความคิดของบุคคลและสังคมนั้นๆ จึงท�าให้เราได้เห็นพม่าในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจน 

ยิ่งขึ้น ทั้งในระดับปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา ส�านวนสุภาษิตเชิงค�าสอนต่างๆ ได้

สะท้อนถึงสังคมของพม่าได้เป็นอย่างดีเช่น เรียงความเก่ียวกับสุภาษิตพม่า เขียนโดย ดอนุจี 

(2543) ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนพม่าที่มีชื่อเสียง ได้รวบรวมภาษิตการสั่งสอน สังคม 

เศรษฐกิจ การปกครองของพม่าไว้อย่างสมบรูณ์ ซ่ึงในงานวิจัยเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงเนื้อหาใน

หนังสือเล่มนี้ไว้ด้วย

การศึกษาโลกทัศน์ของคนพม่าผ่านภาษิต ผู ้วิจัยได้แบ่งกรอบแนวคิดออกเป็น 3 

ประเภท ดังนี้

1) โลกทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์

2) โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ

3) โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ
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วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

1. โลกทัศน์ของคนพม่ำผ่ำนภำษิต 

ผู ้เขียนศึกษาด้วยการแยกแยะภาษิตต่างๆ ออกเป็น 9 ประการ ดังนี้ 1) โลกทัศน์ 

เกี่ยวกับบุคคลตามเพศสภาพ 2) โลกทัศน์เก่ียวกับบุคคลตามสภาพของวัย 3) โลกทัศน ์

เกี่ยวกับจิตใจ ตามอารมณ์ ความรู้สึก และความนึกคิด 4) โลกทัศน์เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง 

และศักดิ์ศรี 5) โลกทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม 6) โลกทัศน์เกี่ยวกับ 

ชาติพันธ์และอาชีพ 7) โลกทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 8) โลกทัศน์เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต  

9) โลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา ความรู้ และสติปัญญา 

ในหัวข้อนี้ มีประเด็นท่ีน่าสนใจหลายอย่างที่ผู ้เขียนเห็นว่างานวิจัยเล่มนี้ได้เปิดเผย 

อัตลักษณ์ของคนพม่าได้อย่างชัดเจน ให้ผู ้คนในประเทศอื่นๆได้เรียนรู ้ในระดับที่ลึกขึ้น เช่น 

ภาษิตโลกทัศน์เก่ียวกับเพศบุคคลที่แสดงบทบาทและหน้าท่ีของคนในสงคม โดยก�าหนด 

ให ้ผู ้ชายและผู ้หญิงมีหน้าท่ีของตัวเองโดยเฉพาะ เช ่น ผู ้ชายลับดาบ ผู ้หญิงคลอดลูก  

หมายความว่า ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง ตามเพศสภาพของตน สรุปโดยภาพรวม  

ส�านวนภาษิตของคนพม่าได้สะท้อนว่า หน้าท่ีของคนต้องปฏิบัติอย่างไร กล่าวคือการสอนให้

รู ้จักด�ารงชีวิตของตนให้เกิดประโยชน์สุขน่ันเอง

2. โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชำติ
 ในบทนี้ผู ้วิจัยแบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์  

2) เก่ียวกับพืช 3) เกี่ยวกับสัตว์ ความใกล้ชิดของคนกับธรรมชาติได้สะท้อนผ่านประสบการณ์

ด้วยการน�าลักษณะพิเศษของธรรมชาตินั้นๆ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการน�าเสนอส่ิงที่ต้องการ

อธิบาย

 ผลการวิจัยท่ีค้นพบแสดงให้เห็นว่า ส�านวนสุภาษิตของคนพม่ากล่าวถึงธรรมชาติและ 

คนพม่าที่ด�ารงชีพแบบพึ่งพากันและกัน ส�านวนสุภาษิตบางส�านวนคนพม่าก็น�ามาเปรียบให้ 

เข้ากับช่วงชีวิตบางสถานการณ์ เพื่อเตือนสติ เตือนใจให้ผู ้คนตระหนักถึงสิ่งที่ต้องการสอน 

เช่น ข้าวก�ามือเดียว ก็ถือว่าเป็นบุญคุณ หากเปรียบเทียบกับส�านวนไทยท่ีว่า อย่าลืมคุณ 

ข้าวแดงแกงร้อน แล้วก็ไม่ต่างกัน โดยสุภาษิตนี้มุ ่งสอนให้คนเรารู้จักกตัญญูต่อผู้อุปการคุณ 

3. โลกทัศน์เกี่ยวกับศำสนำและสิ่งเหนือธรรมชำติ
 ทุกชนชาติศาสนาย่อมมีลัทธิความเชื่อที่แตกต่างออกไป ส่วนคนพม่านั้นได้ขึ้นชื่อว่า

เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดและยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ัน ส�านวนสุภาษิตของ 

คนพม่าจึงได้รับแนวคิดมาจากพระพุทธศาสนา ในงานวิจัยน้ีได้จ�าแนกการศึกษาวิเคราะห ์

ออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ 
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1. โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนา ท่ีมุ่งเน้นศึกษา ใน 3 ประเด็น กล่าวคือ 

  1) โลกทัศน์เกี่ยวกับหลักค�าสอน 

  2) โลกทัศน์เกี่ยวกับนักบวชในพระพุทธศาสนา 

  3) โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนสถาน 

 2. โลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชำติ   หากกล่าวถึงสิ่งลี้ลับ คนพม่ามีความเชื่อที่

คล้ายคลึงกับคนไทยภาคเหนือ กล่าวคือความเชื่อเร่ือง “ขวัญ” โดยมีความเชื่อว่า หากขวัญอยู่

กับตัวร่างกายก็จักเกิดสิริมงคลแต่ถ้าหากขวัญหาย หรือขวัญหนี ก็จะมีสิ่งไม่ดีเกิดข้ึน เช่น  

ความเจ็บป่วย จึงมีสุภาษิตพม่ากล่าวว่าว่า “ถ้าขวัญออกจากตัว ผีจะเข้าสิง” 

 คนพม่ายังมีความเช่ือเรื่อง “ผี” ไม่ต่างไปจากชาติอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน คนพม่า

นับถือ ผี เทพยดา นางไม้ และเรียกว่า “นัต” เป็นวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิมีฤทธิ์ โดยทุกหมู่บ้านจะ

มีศาลบูชานัตตั้งอยู ่ แม้ว่าคนพม่าจะนับถือพระพุทธศาสนาแต่ผีก็ยังมีอิทธิพลในความเชื่อ 

ของคนพม่าอยู่ตามความเช่ือด้ังเดิม 

 ผลการศึกษาโลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต ยังได้เสนอแง่มุมโลกทัศน์ของคนพม่า 

ในเชิงอภิปรัชญาว่ามีลักษณะแบบจิตนิยม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคนพม่ามีความสุขุมในการด�ารง

ชีวิต พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อแนวคิดของคนพม่า ความเชื่อเรื่องกรรม การเป็นชาวพุทธ 

ที่เคร่งครัด เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสร้างอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้ประเทศพม่า โดยเฉพาะในปัจจุบัน 

วิธีการเจริญวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก จากส�านวนภาษิตของคนพม่าท่ีได้

ศึกษามาทั้งหมดน้ี น�าไปสู่ข้อสรุปว่า คนพม่ามีแนวคิดที่เป็นสันตินิยมได้อย่างชัดเจน


