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Abstract
This research aimed to investigate the characteristics of meaning of point
of time words in Burmese, including a study of culture and worldviews reflecting
from point of time words in Burma. The data were collected from 2 sources:
(1) Burmese dictionaries, books on Thai idiomatic expressions and Burmese
idiomatic expressions; (2) interviews of 5 Burmese informants. And analyzed by
using Ethnosemantics The research results revealed that:
There are 2 characteristics of meaning in Burma: (1) point of time words
with meaning that indicate the exact time point, which could be divided into 2
types, that is,  (1)  point of time words within 1 day and (2)  point of time words
on days, months, and years.
Concerning the culture that reflected from the point of time words in
Burmese, it indicated that there were point of time words that dealt with how to
lead one’s life and occupation reflecting agriculture life, how to lead their lives,
and how monks lead their lives. Regarding Buddhism, it reflected important
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religious days and yearly festivals and rituals. And about beliefs, it reflected the
belief about spirit.
In addition, it reflected the worldviews of Burmese. Time had relation to
nature, human beings, and animals. Time had sequences of past, present, and
future. Also, time could be divided into segments., and time moved on unceasingly.
Keywords: 1. Time Expression 2. Point of Time words in Burmese 2. Culture
    and worldviews in Burmese
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เวลาเป็นสิง่ ทีส่ มั พันธ์กบั วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ทกุ ยุคทุกสมัยมาเป็นเวลา
ช้านาน จนกระทัง่ มีภาษาก�ำเนิดขึน้ มา เวลาได้ถกู ถ่ายทอดโดยมีภาษาเป็ นเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารของสังคมนัน้ ๆ เวลาจึงเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึง่ ในแต่ละสังคม
ต่างมีวฒั นธรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป ท�ำให้การใช้คำ� บอกเวลาเพือ่ การสือ่ สารในสังคมนัน้ ๆ
มีความแตกต่างกันด้วย เช่น ชาวล้านนาเรียกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “ผีตากผ้าอ้อม”
หมายถึง เวลายามเช้า ละอองน�้ำสีขาวเกาะผืนใยเล็ก ๆ ปิดปากรูของแมลงตามพืน้ ดินบ้าง
บางผืนกองอยู่บนยอดหญ้า บางผืนใหญ่ราวคืบกว่า ๆ บางผืนเล็กเพียงนิ้วเดียว
(Phrommathep, 2011) ส่วนชาวไทยกรุงเทพฯ เรียก “ผีตากผ้าอ้อม” ในความหมายว่า
แสงแดดทีส่ ะท้อนกลับมาสว่างในเวลาจวนพลบค�่ำในบางคราว (Royal Institution, 2013:
781)
นับตัง้ แต่อดีตแม้วา่ คนไทยในสมัยโบราณยังไม่มนี าฬิกาเป็ นเครือ่ งบอกเวลา
แต่กส็ ่อื สารกันได้ด้วยการสังเกตจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ ดวงดาว หรือพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ เป็ นต้น ท�ำให้เกิดค�ำบอกจุดของ
เวลาขึน้ หลากหลาย อาทิ ตะวันตรงหัว ตะวันตกดิน เดือนหงาย เดือนแรม ดาว
ประกายพรึกขึน้ เข้าไต้เข้าไฟ บ่ายควาย ฯลฯ
ค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่านับเป็ นอีกภาษาหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจาก
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มพี น้ื ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศไทยเป็นระยะทางมาก
ถึง 1,314 ไมล์ รัฐและมณฑลทีม่ พี รมแดนติดประเทศไทย ได้แก่ รัฐคะยา (ติดกับไทย
ทางจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน) รัฐกะหยิน่ (ติดกับไทยทางตอล่าง ของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ตาก
และกาญจนบุร)ี รัฐมอญ (ติดกับไทยทางจังหวัดกาญจนบุร)ี รัฐฉาน และมณฑลตะนาวศรี
(ติดกับไทยตัง้ แต่กาญจนบุรไี ปจนถึงจังหวัดระยอง) (Niyomtham and Niyomtham,
2008: 17-26) จึงท�ำให้เกิดความเกีย่ วเนื่องกันทัง้ ในด้านศาสนา การเมือง ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  
ดังนัน้ การศึก ษาค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่า จะช่วยขยายพรมแดน
แห่งองค์ความรูเ้ กีย่ วกับไทยคดีศกึ ษา พม่าศึกษา และท้องถิน่ ศึกษาตลอดแนวภูมภิ าค
ตะวันตกของไทยให้กระจ่างชัดยิง่ ขึน้ และยิง่ ในปจั จุบนั ประเทศไทยได้มกี ารเตรียม
ความพร้อมเพือ่ ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน จึงจ�ำเป็นต้องมุง่ เน้นเรือ่ งการศึกษา
ซึง่ จัดอยูใ่ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมให้ประชาคม
ด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากการศึกษาเป็ นรากฐานของการพัฒนา
ทุ ก ๆ ด้า น จึง ควรส่ ง เสริม ให้ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ก ลางด้า นอาเซีย นศึก ษา
เป็นศูนย์การเรียนรูด้ า้ นศาสนาและวัฒนธรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา
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ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรือ่ งเกีย่ วกับเพือ่ นบ้านในกลุม่ อาเซียน ดังนัน้ การศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมของชาวพม่า จึงเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเปิดประชาคมอาเซียน
เพราะในอนาคตจะมีการติดต่อสื่อสาร ปฏิสมั พันธ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างคนไทย
กับคนพม่ามากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะทางความหมายของค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่า
2. เพื่อวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมและโลกทัศน์ ท่สี ะท้อนจากค�ำบอกจุดของเวลา
ในภาษาพม่า
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ภาษาพม่า (Burmese) หมายถึง ภาษาพม่าส�ำเนียงย่างกุง้ ถือว่าเป็ นส�ำเนียง
แม่แบบหรือส�ำเนียงมาตรฐานของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ทใ่ี ช้พดู สือ่ สาร
ในชีวติ ประจ�ำวัน เป็ นภาษาประจ�ำชาติทใ่ี ช้เป็ นภาษาราชการ ซึง่ จัดอยู่ในกลุ่มภาษา
ทิเบต-พม่า (Tibeto-Burman) สาขาภาษาพม่า-โลโล (Burmese-LoLo) ซึง่ สืบเชือ้ สาย
มาจากตระกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan)
ค�ำบอกจุดของเวลา (point of time) หมายถึง ค�ำทีบ่ อกจุดใดจุดหนึ่งของเวลา
ทีแ่ สดงต�ำแหน่งหรือล�ำดับของเวลา สามารถตอบค�ำถามทีว่ า่ “เมือ่ ไร”ได้ แล้วค�ำตอบ
คือ เวลาทีร่ ะบุได้สอดคล้องกับค�ำถามดังกล่าว ได้แก่ ค�ำบอกจุดของเวลาภายใน 1 วัน
และค�ำบอกวัน เดือน ปี จัดเป็ นค�ำบอกจุดของเวลาทัง้ สิน้
โลกทัศน์ (worldview) หมายถึง ทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคล
เป็นภาพทีบ่ คุ คลในสังคมมองเห็นตัวเขา และความสัมพันธ์ของตัวเขากับสภาพแวดล้อม
รอบตัว ซึง่ รับรูไ้ ด้โดยผ่านระบบวิธคี ดิ ทีม่ าจากวัฒนธรรมของตนเป็ นพืน้ ฐานขอบเขต
ของการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ศึกษาค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่
1.1 พจนานุ กรมไทย-พม่า และพจนานุ กรมพม่า-ไทย ของ Wirat
Niyomtham and Oranuch Niyomtham (2008)
   
1.2 หนังสือภาษิต ค�ำพังเพย และส�ำนวนพม่า-ไทย ของ May Myat
Khaing and Renu Muenjanchoey (2000)   
                      1.3 หนังสือ ชือ่ ျမန္မာစကားပုံ เป็ นหนังสือส�ำนวนภาษาพม่า
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 ค.ศ.2011 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์   
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2. แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ อกภาษาชาวพม่าทีพ่ ดู ภาษาพม่า
ส�ำเนียงย่างกุง้ เท่านัน้
แนวคิ ดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิ เคราะห์
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้กรอบทฤษฎีอรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์ ตามที่ Amara
Prasithrathsint (2006: 75-83) กล่าวว่าการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์ (ethnosemantics)
หรือมนุ ษยวิทยาปริชาน (cognitive anthropology) โดยมีพน้ื ฐานความเชือ่ ว่า ภาษา
เป็ นสิง่ สะท้อนความนึกคิดและการมองโลกของผูบ้ อกภาษา ดังนัน้ ภาษาจึงเป็ นตัวแทน
ของสิง่ ส�ำคัญ 2 สิง่ คือ มโนทัศน์ (concept) และสรรพสิง่ (thing) โดยมีคำ� ท�ำหน้าทีเ่ ป็ น
ตัวกลางเชื่อมโลกกายภาพรอบตัวมนุ ษย์ (physical word) เข้าสู่โลกภายในปริชาน
(cognitive) ของมนุษย์ ฉะนัน้ การวิเคราะห์ภาษาจึงเป็นวิธกี ารน�ำเราเข้าสูร่ ะบบปริชานได้
โดยหลักการส�ำคัญทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ มี 5 ประการ ดังนี้
1. ค�ำในภาษาเป็นตัวแทนของมโนทัศน์ ดังนัน้ การวิเคราะห์ทำ� ให้เห็นและเข้าใจ
มโนทัศน์ซง่ึ น�ำไปสูค่ วามเข้าใจระบบความรู้ ความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้
2. ข้อมูลทีใ่ ช้ตอ้ งได้มาอย่างธรรมชาติและเป็ นวัตถุวสิ ยั
3. เน้นการวิเคราะห์ความหมายของค�ำ
4. ผูว้ เิ คราะห์ตอ้ งใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์ทส่ี ามารถตรวจสอบได้
5. เป้าหมายของการวิเคราะห์คอื การตีแผ่องค์ความรูจ้ ากมุมมองของชาวบ้าน
ไม่ใช่มมุ มองของผูว้ เิ คราะห์
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การเก็บข้อมูลจากงานวิจยั นี้เก็บจากแหล่งข้อมูลสองประเภทคือ (1) ข้อมูลจาก
พจนานุ ก รม และหนัง สือ ส�ำ นวนพม่า (2) ข้อ มูล จากผู้บ อกภาษาพม่ า 5 คน
การเก็บ ข้อ มูล จากผู้บ อกภาษาเพิ่ม เติม เพื่อ เสริม ข้อ มู ล ที่เ ก็บ จากพจนานุ ก รม
เพราะพบว่าค�ำบอกเวลาทีผ่ บู้ อกภาษาพม่าใช้บางค�ำไม่ปรากฏในพจนานุกรม แสดงว่า
อาจมีคำ� บอกเวลาบางค�ำไม่ใช้แล้ว และมีคำ� ใหม่เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้การรวบรวมข้อมูล
ให้ได้คำ� บอกเวลาทีเ่ ป็ นจริง และสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ จึงจ�ำเป็ นต้องเก็บข้อมูลจากผูบ้ อก
ภาษาพม่าเพิม่ เติม
ในขัน้ ตอนการวิเ คราะห์ข้อมูล นัน้ ผู้วิจ ยั น� ำ ข้อ มูลค�ำ บอกจุด ของเวลาใน
ภาษาพม่ามาวิเคราะห์ลกั ษณะทางความหมาย รวมถึงวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมและโลกทัศน์
ทีส่ ะท้อนจากค�ำบอกจุดของเวลา แล้วเรียบเรียงเนื้อหา เชิงพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิ จยั
ค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่า9
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่าสามารถจัดกลุม่
ตามเกณฑ์ทางความหมายได้ 2 ประเภท คือ (1) ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมาย
บอกจุดของเวลาภายใน 1 วัน และ (2) ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกวัน เดือน
ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของเวลาภายใน 1 วัน
            ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกจุด
ของเวลาภายใน 1 วัน ในภาษาพม่ามีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย์ตอ้ ง
ด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยการพึง่ พาธรรมชาติ ธรรมชาติจงึ มีความส�ำคัญและผูกพันกับวิถชี วี ติ
ของมนุษย์มาอย่างยาวนาน และเมือ่ เวลาเริม่ มีบทบาทต่อวิถชี วี ติ ของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์
จ�ำเป็ นต้องหาจุดอ้างอิงเวลาเพือ่ ด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยอาศัย
การสังเกตธรรมชาติ สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ และพฤติกรรมของมนุษย์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
		1.1 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของเวลาโดย
สังเกตธรรมชาติ
ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกจุดของเวลาภายใน 1 วัน
ในภาษาพม่า สามารถจ�ำแนกออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมาย
บอกจุดของเวลาโดยสังเกต ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และท้องฟ้า ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
			1.1.1 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของ
เวลาโดยสังเกตดวงอาทิ ตย์
จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ อกภาษาพม่าพบว่า การสังเกตด
วงอาทิต ย์ส งั เกตได้เ ฉพาะช่ ว งเวลากลางวัน เท่ า นัน้ และทุ ก คนยัง คงเลือ กสัง เก
ตดวงอาทิตย์เป็ นเครือ่ งบอกเวลาเนื่องจากสังเกตง่ายและค่อนข้างแน่นอน ในวันหนึ่ง ๆ
ดวงอาทิตย์จะขึน้ ทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก ตลอดช่วงเวลาภายใน 1 วัน
นับตัง้ แต่ดวงอาทิตย์ขน้ึ จนถึงดวงอาทิตย์ตกนัน้ มีความแตกต่างกันทัง้ ในเรื่องของ
ลักษณะการเคลือ่ นทีแ่ ละระดับแสงสว่าง ดังตัวอย่างค�ำบอกจุดของเวลาต่อไปนี้
งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ระบบการถ่ายทอดระบบเสียงอักษรภาษาพม่าเป็ นสัทอักษรตามแบบ
อัมพิกา รัตนพิทกั ษ์  (Rattanapitak, 2555: 6-9) โดยเลือกวิธกี ารถ่ายทอดเสียงแบบกว้าง (phonemic
transcription) คือการจดบันทึกเฉพาะเสียงส�ำคัญคือ หน่วยเสียง (phoneme) เท่านัน้
9
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			မိုးလင္း /mó ĺiN/ (ฟ้า+แจ้ง, สว่าง) หมายถึง ฟ้าสว่าง,
รุง่ อรุณ
			
မနက္ေစာေစာ /mə-nɛʔ sɔ́ sɔ́/ (เช้า+เนิน่ ๆ) หมายถึง
เช้าตรู่
			
ေနတက္ခ်န္ိ /nè dɛʔ th è iN/ (ตะวัน+ขึน้ +เวลา)
หมายถึง เวลาตะวันขึน้
			
ေနထြက္ခ်န္ိ /nè thwɛʔ  thèiN/ (ตะวัน+ออก+เวลา)
หมายถึง เวลาตะวันเบิกฟ้า
			
ေနျမင့္ /nè mjiN/
~ (ตะวัน+สูง) หมายถึง สาย (ตะวันโด่ง)
			
ေနဖင္ထိုးခ်န္ိ /nè phìN thó thèiN/ (ตะวัน+ก้น,ตูด+
แทง+เวลา) หมายถึง ตะวันส่องตูด (เวลาสาย)
			
ေနမြနး္ တက္ခ်န္ိ /nè múN dɛʔ thèiN/ (ตะวัน+เทีย่ ง+
ขึน้ +เวลา) หมายถึง เวลาใกล้เทีย่ งวัน
			
ေနမြနး္ တည့္ /nè múN d/
~ (ตะวัน+เทีย่ ง+ขึน้ +เวลา)
หมายถึง เวลาเทีย่ งวัน
			
ညေနေစာင္း /ə nè sáuN/ (กลางคืน+ตะวัน+เอียง)
หมายถึง บ่ายคล้อย
			
ညေန /ə nè/ (กลางคืน+พระอาทิตย์) หมายถึง ตอนเย็น, บ่าย
			
ေနညိဳခ်န္ိ /nè ò thèiN/ (ตะวัน+คล�้ำ, เข้ม+เวลา)
หมายถึง เวลาตะวันตกดิน
			
ေန၀င္ခ်န္ိ /nè wìtN thèiN/ (ตะวัน+เข้า) หมายถึง
เวลาตะวันชิงพลบ
			
ေနကြယခ
္ ်န္ိ /ne kw theiN/ (ตะวัน+บัง,ดับ+เวลา)
หมายถึง เวลาตะวันลับฟ้า  
			
ေမွာင္စအခ်န္ိ /mauN sa theiN/ (มืด+เริม่ +
เวลา) หมายถึง เวลาหัวค�่ำ
			
ေမွာင္ပ်ပ် /ma uN pja pja/ (มืด+ลาง ๆ) หมายถึง
มืดสลัว (ตอนค�่ำ)
			
မိုးခ်ဳပ္ /mo thou/ (ฟ้า+คลุม, ปิด) หมายถึง เวลาค�่ำ
			
ညဦးယံ /a u jaN/ (กลางคืน+ต้น,หัว+ยาม) หมายถึง
ตอนหัวค�่ำ
จากข้อ มูล ค�ำ บอกจุด ของเวลาข้า งต้น แสดงให้เ ห็น ว่า
ตลอดช่วงเวลาใน 1 วัน นับตัง้ แต่ดวงอาทิตย์ขน้ึ จนถึงดวงอาทิตย์ตกนัน้ คนพม่าสังเกต
ดวงอาทิตย์แล้วน�ำมาสร้างค�ำเพือ่ ใช้บอกเวลา โดยมีลำ� ดับเวลาตัง้ แต่เวลาเช้าถึงเวลาค�่ำ 
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สามารถสรุปเป็ นแผนภูมไิ ด้ดงั นี้
   เวลาช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.
ညေနေစာင္း / ne sauN/
บ่ายคล้อย
ညေန / ne/ บ่าย

   เวลาเทีย่ ง 11.00-12.00 น.
ေနမြန္းတက္ခ်န္ိ /ne muN d theiN/
เวลาใกล้เทีย่ งวัน
ေနမြန္းတက္ခ်န္ိ /ne muN d theiN/
เวลาเทีย่ งวัน

   เวลาช่วงเย็น 16.00-19.00 น.
ညေန / ne/ ตอนเย็น
ေနညိဳခ်န္ိ /ne o theiN/
เวลาตะวันตกดิน
ေန၀င္ခ်န္ိ /ne wiN theiN/
เวลาตะวันชิงพลบ
ေနကြယ္ခ်န္ိ /ne kw theiN/
เวลาตะวันลับฟ้า
ေမွာင္စအခ်န္ိ /mauN sa  theiN/
เวลาหัวค�ำ่
ေမွာင္ပ်ပ် /mauN pja pja/
มืดลาง ๆ (ตอนค�ำ่ )
ညဦးယံ /a u jaN/
ตอนหัวค�ำ่

   เวลาสาย 09.00-10.00 น.
ေနျမင့္ /ne mjiN/
สาย (ตะวันโด่ง)
ေနဖင္ထိုးခ်န္ိ /ne phiN
tho theiN/ ตะวันส่องตูด

   เวลาช่วงเช้า 06.00-07.00 น.
ေနတက္ခ်န္ိ /ne d theiN/
เวลาตะวันขึน้
ေနထြက္ခ်န္ိ /ne thw theiN/
เวลาตะวันเบิกฟ้า
မနက္ေစာေစာ /m-n s s/
เช้าตรู่

แผนภูมิที ่ 1 ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกจุดของเวลาโดยสังเกตดวงอาทิตย์
   ทีม่ า : http://www.lesa.biz/astronomy   
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			1.1.2 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของ
เวลาโดยสังเกตดวงจันทร์
จากการสัมภาษณ์ผบู้ อกภาษาพม่าพบว่า การสังเกตดวงจันทร์
จะสังเกตได้เฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านัน้ คนพม่าสังเกตลักษณะของดวงจันทร์ เช่น
แสงสว่าง ต�ำแหน่งหรือการเคลือ่ นที่ หรือการเว้าแหว่ง แล้วน�ำมาสร้างค�ำเพือ่ ใช้บอกเวลา
ดังตัวอย่างค�ำบอกจุดของเวลาต่อไปนี้
			လဆန္း /la shaN/  (เดือน+ขึน้ ) หมายถึง ข้างขึน้
			လဆုတ္ /la shou/(เดือน+ถอย) หมายถึง ข้างแรม
			လျပည္ည
႔ /la pji 
 a/ (เดือน+เต็ม,ครบ+คืน) หมายถึง
คืนพระจันทร์เต็มดวง
			လမိက
ု ည
္ /la mai a/ (เดือน+มืดมิด+คืน) หมายถึง
คืนเดือนมืด
			လျပည့္ /la  pji / (เดือ น+เต็ม , ครบ) หมายถึง
พระจันทร์เต็มดวง ตรงกับวันขึน้ 15 ค�่ำ
			လကြယ္ /la kw/ (เดือน+บัง, ดับ) หมายถึง เดือนดับ
ตรงกับวันแรม 14 ค�่ำ ในเดือนทีม่ ี 29 วัน และตรงกับวันแรม 15 ค�่ำ ในเดือน
ทีม่ ี 30 วัน
			
เวลาเกี่ยวกับดวงดาว

1.1.3 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของ

ผูบ้ อกภาษาพม่ายังคงใช้ดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นเครือ่ งบอกเวลา             
ดังตัวอย่างค�ำบอกจุดของเวลาต่อไปนี้
			ခုနစ
ွ စ
္ ဥ္ၾကယ္ခ်န္ိ /khu-ni siN t theiN/ (เจ็ด+
ดวง+ดาว+เวลา) หมายถึง ตอนดาวลูกไก่ขน้ึ เวลาประมาณ 24.00 น.
			မိုးေသာက္ၾကယ္ခ်န္ိ /moau t theiN/
(ฟ้า+ดืม่ +ดาว+เวลา) หมายถึง ตอนดาวประกายพรึกขึน้ เวลาเช้ามืด ประมาณ
04.00 น.
			1.1.4 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของ
เวลาโดยสังเกตท้องฟ้ า
จากการสัมภาษณ์ผบู้ อกภาษาพม่าพบว่า คนพม่าสังเกต
้
้
ท้องฟาโดยมองว่าท้องฟามีพลังอ�ำนาจท�ำให้เกิดเวลากลางวันได้ เปรียบเหมือนกับ
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ได้ดม่ื หรือสูบกลืนกินความมืดให้หายไปแล้ว   ความสว่างจึงเข้ามาแทน จึงน�ำคุณลักษณะ
ของท้องฟ้ามาใช้สร้างเป็ นค�ำบอกจุดของเวลา คือค�ำว่า
			မိးု ေသာက္ခ်န္ိ /mo  au theiN/ (ฟ้า+ดืม่ +เวลา)
หมายถึง เวลารุง่ อรุณ, ฟ้าสาง ประมาณ 05.00-06.00 น.
		1.2. ค�ำบอกจุดของเวลาที่ ส่ื อความหมายบอกจุดของเวลา
โดยสังเกตพฤติ กรรมของสัตว์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายเกีย่ วกับ
พฤติกรรมของสัตว์ทงั ้ สัตว์ ในธรรมชาติและสัตว์เลีย้ ง มีดงั นี้
		ငွကအ
္ ပ
ိ တ
္ န္းျပန္ခ်န္ိ / ei taN pjaN theiN/ (นก+
คอน+กลับ+เวลา) หมายถึง เวลานกบิน  กลับคอน เวลาเย็นประมาณ 18.00 น.
		ၾကက္တန
ြ ခ
္ ်န္ိ /t twuN theiN/ (ไก่+ขัน+เวลา) หมายถึง
ตอนไก่ขนั เวลาประมาณ 06.00 น.
		ၾကက္ဖတြန္မွမိုးလင္း /t pha twuN ma  mo liN/
(ไก่ตวั ผู+้ ขัน+ฟ้าสว่าง, รุง่ สาง) หมายถึง ไก่ตวั ผูเ้ ริม่ ขันฟ้าก็สว่าง
		ၾကက္အပ
ိ တ
္ န္းတက္ /t ei taN t/ (ไก่+คอน+
ขึน้ ) หมายถึง เวลาไก่ขน้ึ คอน เวลาเย็นประมาณ 18.00 น.
		ကၽႊႏြဲ ားသိမး္ ခ်န္ိ /tw nwa eiN theiN/ (ควาย+วัว+เก็บ+
เวลา) หมายถึง ตอนเก็บวัวควาย เวลาประมาณ 16.00-18.00 น.
		1.3. ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของเวลาโดย
สังเกตพฤติ กรรมของมนุษย์
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบค�ำ บอกจุ ด ของเวลาที่ส่ือ ความหมาย
บอกจุดของเวลาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ จ�ำแนกเป็ นค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ ่อื
ความหมายเกีย่ วกับวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของพระสงฆ์ และค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมาย
เกีย่ วกับวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของฆราวาส ดังรายละเอียดต่อไปนี้
			1.3.1 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของ
เวลาโดยสังเกตวิ ถีการด�ำเนิ นชีวิตของพระสงฆ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมาย             
บอกจุดของเวลาโดยสังเกตกิจวัตรประจ�ำวันของพระสงฆ์ ได้แก่ การออกบิณฑบาต
การฉันอาหาร และการตีกงั สดาล ดังตัวอย่างค�ำบอกจุดของเวลาต่อไปนี้
			ရဟန္းဆြမး္ ခံၾကြခ်န္ိ /y haN shwaN khaN twa
theiN/ (พระ+บิณฑบาต+เวลา) หมายถึง ตอนพระออกบิณฑบาต เวลาประมาณ
05.30 น.
169

ค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่า : การศึกษาเชิงวัฒนธรรมและโลกทัศน์

ราตรี แจ่มนิยม และคณะ

			ရဟန္းအာရုံဆြမ္းဘုန္းခ်န္ိ /j haN a jo
shwaN bouN theiN/ (พระ+ฉันอาหารเช้า+เวลา) หมายถึง ตอนพระฉันเช้า
เวลาประมาณ  07.00 น.
			ရဟန္းေနလည္ဆမ
ြ း္ ဘုနး္ ခ်န္ိ / j haN ne l
h
h
s waN bouN t eiN/ (พระ+ฉันอาหารกลางวัน+เวลา) หมายถึง ตอนพระฉันเพล
เวลาประมาณ 11.00-12.00 น.
			 ေၾကးစည္တီးခ်န္ိ /te si ti theiN/ (กังสดาล+
ตี+เวลา) หมายถึง ตอนตีกงั สดาล ช่วงเวลาทีต่ เี พือ่ บอกเวลา เช่น ตีกงั สดาล
ตอนเวลาท�ำวัตรเช้า หรือบิณฑบาตเสร็จ เวลาประมาณ 07.30 น. ตีกงั สดาล
ตอนท�ำวัตรเย็นเสร็จ เวลาประมาณ 18.30 น.หรือตีกงั สดาลตอนในเวลาเฉพาะกิจ
เช่น ตอนท�ำพิธใี นงานศพ ตอนทีแ่ ห่ศพไปปา่ ช้า และตอนสวดมนต์ประจ�ำวันเสร็จ
ช่วงทีต่ กี งั สดาลหากใครได้ยนิ เสียง   ก็จะกล่าวค�ำ “สาธุ” 3 ครัง้ ท�ำให้ผกู้ ล่าว
ได้กุศลด้วย
			
1.3.2 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายบอกจุดของ
เวลาโดยสังเกตวิ ถีการด�ำเนิ นชีวิตของฆราวาส
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมาย             
บอกจุดของเวลาโดยสังเกตวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของฆราวาส ได้แก่ การหุงข้าวใส่บาตร
และการเรียนหนังสือ ดังตัวอย่างค�ำบอกจุดของเวลาต่อไปนี้
			အာရုဆ
ံ မ
ြ း္ ခ်က္ျပီးဆြမး္ ေလာင္းခ်န္ိ /a joN
h
shuN t  pji shuN lauN theiN/ (เช้ามืด+ภัตตาหาร+หุงข้าว+แล้ว+
ใส่บาตร+เวลา) หมายถึง ตอนเช้ามืดหุงข้าวใส่บาตร เวลาประมาณ 04.00-05.00 น.
		
ေက်ာင္းတက္အခ်န္ိ /tauN d  theiN/
(โรงเรียน+เข้า+เวลา) หมายถึง เวลาโรงเรียนเข้า เวลาประมาณ 09.00 น.
		ေက်ာင္းဆင္းခ်န္ိ /tauN shiN theiN/ (โรงเรียน+เลิก+เวลา)
หมายถึง เวลาโรงเรียนเลิก เวลาประมาณ 15.00 น.
		1.4 ค�ำ บอกจุด ของเวลาที่ สื่ อ ความหมายบอกจุด ของเวลา
โดยใช้นาฬิ กาเป็ นเครื่องบอกเวลา
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union
of Myanmar) ในอดีตก่อนทีจ่ ะมีนาฬิกาแบบสมัยใหม่ (စက္နာရီ) ใช้นนั ้ ชาวพม่า
จะก�ำหนดดูเวลาโดยอาศัยดวงตะวันและน�้ ำ  เป็ นสิง่ ชี้บอก ในวันหนึ่ง ๆ พม่าจะ
แบ่งช่วงเวลาเป็น กลางวันมี 30 คาบ และกลางคืนมี 30 คาบ รวมเป็น 60 คาบ ต่อหนึง่ วัน
170

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 1 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ส่วนเวลาใน 1 คาบหรือ 1 ชัวโมงแบบพม่
่
า (ၾ မန္မာနာရီ) นัน้ จะมีเท่ากับ 24 นาที
พม่าในยุคราชวงศ์จะมีกองหลวง ทีเ่ รียกว่า บะโห่ส่ี (ပဟိုရ္စည္) ใช้ตบี อกเวลา
มีจำ� นวน 8 กลอง เป็ นกลองส�ำหรับตีบอกเวลา ตอนกลางวัน 4 กลอง และตีบอกเวลา
ตอนกลางคืนอีก 4 กลอง วันหนึ่งจะตีกลอง 8 ครัง้ แต่ละครัง้ หมายถึงช่วงเวลา 1 ยาม
หรือทีเ่ รียกว่า บะโห่ (ပဟိုရ)္ ในหนึ่งวันพม่าจึงแบ่งเวลาออกเป็ น 8 ยาม ประมาณว่า
หนึ่งยามจะมีชว่ งเวลาราว 3 ชัวโมง
่
ดังนัน้ พม่าในอดีต จึงแบ่งเวลาแต่ละวันออกเป็ น
2 แบบคือ แบบคาบเวลา ก�ำหนดวันหนึ่งมี 60 คาบ และแบบยาม ก�ำหนดให้วนั หนึ่ง
มี 8 ยาม (Wirat Niyomtham and Oranuch Niyomtham, 2008: 233) แต่พอมาถึง
สมัยปจั จุบนั ชาวพม่ามีนาฬิกาแบบสมัยใหม่ (စက္နာရီ) ใช้เป็ นเครื่องบอกเวลา
ผูว้ จิ ยั พบว่า คนพม่านับเวลาภายใน 1 วัน มีลกั ษณะ 5 แบบ โดยนับเป็ นระบบตัวเลข
1-12 ดังนี้
		แบบที่ 1 ค�ำแสดงเวลา (နံနက္ /naN n/ แสดงเวลาตัง้ แต่
01.00-10.00 น.)+ตัวเลข+นาฬิกา (နာရီ na ji) เช่น နံနက္ 7 နာရီ
หมายถึง เวลา 07.00 น.
		แบบที่ 2 ค�ำแสดงเวลา ( ေန ့လည္ /ne l/ แสดงเวลาตัง้ แต่
11.00-12.00 น.)+ตัวเลข+นาฬิกา (နာရီ na ji) เช่น ေန ့လည္ 12 နာရီ
หมายถึง เวลา 12.00 น.
		แบบที่ 3 ค�ำแสดงเวลา (မြန္းလြ /mwa
ဲ N lw/ แสดงเวลาตัง้ แต่
13.00-14.00 น.)+ตัวเลข+นาฬิกา (နာရီ na ji) เช่น မြန္းလြ ဲ 1 နာရီ
หมายถึง เวลา 13.00 น.
แบบที่ 4 ค�ำแสดงเวลา (ညေန /a ne/ แสดงเวลาตัง้ แต่ 15.0018.00 น.)+ตัวเลข+นาฬิกา (နာရီ na ji) เช่น ညေန 4 နာရီ หมายถึง
เวลา 16.00 น.
		แบบที่ 5 ค�ำแสดงเวลา (ည /a/ แสดงเวลาตังแต่
้ 19.00-24.00 น.)+
ตัวเลข+นาฬิกา (နာရီ na ji)  เช่น ည 9 နာရီ หมายถึง เวลา 21.00 น.
2. ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวัน เดือน ปี
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล เมื่อ พิจ ารณาเกณฑ์ต ามทางความหมาย สามารถจ�ำ แนก                  
ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวัน เดือน ปี ออกเป็น 3 แบบ
ได้แก่ (1) ค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวัน เดือน ปี ตามแนวคิด อดีต ปจั จุบนั อนาคต
(2) ค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวัน เดือน ปี ตามแนวคิดจุดเริม่ ต้น และจุดปลาย และ
(3) ค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับ วัน เดือน ปี ตามระบบปฏิทนิ ดังรายละเอียดตามล�ำดับ
ต่อไปนี้
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2.1 ค�ำบอกจุดของเวลาที่ มีความหมายเกี่ยวกับวัน เดือน ปี
ตามแนวคิ ดอดีต ปัจจุบนั อนาคต
ชาวพม่ามีแนวคิดเรือ่ งเวลาว่า มีลกั ษณะเคลือ่ นทีต่ อ่ เนื่องไปไม่หยุดนิง่
ดังส�ำนวนทีว่ า่ အခ်န္ိ ႏွင့္ နာရီသည္ လူကိုမေစာင့္ / theiN niN na
ji na ji i lu ko m sauN/ หมายถึง เวลาและนาฬิกา คนจึงไม่รอคอย ซึง่ ตรงกับ
ส�ำนวนไทยว่า เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร มนุษย์มองจุดของเวลาในลักษณะการเคลือ่ นที่
ั บนั และถือว่าเวลาก่อนปจจุ
ั บนั เป็นอดีต และเวลาทีย่ งั มาไม่ถงึ ปจจุ
ั บนั
เป็นจุดของเวลาปจจุ
เป็ นอนาคต ค�ำบอกบอกจุดของเวลาตามแนวคิดนี้ มีดงั นี้
			2.1.1 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับวัน
ตามแนวคิ ดอดีต ปัจจุบนั อนาคต
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมาย
เกีย่ วกับวัน ตามแนวคิดอดีต ปจั จุบนั และอนาคต ดังแสดงในแผนภูมติ ่อไปนี้
อดีต               อดีต
တစ္ေန ့က

မေန ့က

     ปจั จุบนั         อนาคต
ဒီေန ့

မနက္ဖန္

        อนาคต              อนาคต
တစ္ဘက္ခါ

ဖိနး္ ေတာခါ

/t ne ka/ /m ne ka/ /di ne/
/m n p aN/ /t b k a/ /pheiN t kha/
  เมือ่ วานซืน         เมือ่ วาน       วันนี้            พรุง่ นี้                  มะรืน                 มะเรือ่ ง
h

h

ေနာက္ရက္ /nau j/ วันหลัง
แผนภูมิที ่ 2 ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายเกีย่ วกับวัน ตามแนวคิดอดีต ปจั จุบนั และอนาคต

			2.1.2 ค�ำบอกจุดของเวลาที่ สื่อความหมายเกี่ ยวกับ
เดือน ตามแนวคิ ด อดีต ปัจจุบนั อนาคต
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมาย
เกีย่ วกับเดือนตามแนวคิดอดีต ปจั จุบนั และอนาคต ดังแสดงในแผนภูมติ ่อไปนี้
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  อดีต

  

       ปจั จุบนั                          อนาคต

ျပီးခဲ့တဲ့လ		
ဒီလ
ေနာက္လ/ေရွလ		
့
/pji kh t la/
      /di la/                          /nau la/, e la/
เดือนทีแ่ ล้ว
                                เดือนนี้
                เดือนหน้า

လြန္ခဲ့ေသာလ
/luN kh  la/
เดือนทีผ่ า่ นมา
แผนภูมิที่ 3 ค�ำบอกจุดของเวลาที่ส่อื ความหมายเกี่ยวกับเดือน ตามแนวคิดอดีต ปจั จุบนั และ
    อนาคต

2.2 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี
ตามแนวคิ ดจุดเริ่ มต้น และจุดปลาย
ค�ำบอกเวลาทีเ่ กีย่ วกับวัน เดือน ปี ตามแนวคิดจุดเริม่ ต้นและจุดปลาย
สามารถสรุปเป็ นแผนภูมไิ ด้ดงั นี้
ต้น/หัว   
ညဦး
/a u/
หัวค�่ำ

            กลาง
                           -

           สิน้
                          -

လဆန္း		
/la shaN/ 		
ต้นเดือน

လအလယ္				
လကုန္
/la   l/ 		
/la kouN/
        กลางเดือน              
                สิน้ เดือน

နွစ္ဦး
/ni u/ 		
ต้นปี

ႏွစ္အလယ္		
ႏွစ္ကုန္
/ni  l/ 			
/ni kouN/
          กลางปี
                                            สิน้ ปี

แผนภูมิที ่ 5 ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายเกีย่ วกับวัน เดือน ปี ตามแนวคิดจุดเริม่ ต้น และจุดปลาย
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		2.3 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับวัน เดือน ปี
ตามระบบปฏิ ทิน
ผลการวิเคราะห์พบค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่าทีส่ อ่ื ความหมาย
เกีย่ วกับวัน เดือน ปี ตามระบบปฏิทนิ ได้แก่ ค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวันในรอบสัปดาห์
ค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวันในรอบเดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
			2.3.1 ค�ำบอกจุดของเวลาที่ สื่อความหมายเกี่ ยวกับ
วันในรอบสัปดาห์
การเรียกชือ่ วันในสัปดาห์ หรือ เนะ ( ေန႕) ในภาษาพม่า
ก�ำหนดเรียกตามดาวนพเคราะห์หรือ โจ่ (ဂိူဟ္) เช่นเดียวกับไทย แต่เรียกต่างกัน
(Wirat Niyomtham and Oranuch Niyomtham, 2008: 244) ดังนี้  
			တနဂၤေႏြေန႔ /t niN ga nw ne/  วันอาทิตย์
			
တနၤလာေန႔ /t niN la ne/
    วันจันทร์
			အဂၤါေန႔ /eiN ga ne/                    วันอังคาร
		
ဗုဒဟ
ၶ းူ ေ
႔ န႔ /bou da hu ne/            วันพุธ
		
ၾကာသပေတးေန႔ /ta a b de ne/ วันพฤหัสบดี
			ေသာၾကာေန႔ /au ta ne/      วันศุกร์
			စေနေန႔ /s ne ne/
     วันเสาร์
			2.3.2 ค�ำบอกจุดของเวลาที่ สื่อความหมายเกี่ ยวกับ
วันในรอบเดือน
คนพม่ามีคำ� บอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวันในรอบเดือน 2 แบบ
คือ ค�ำบอกจุดของเวลาทีน่ บั ตามระบบจันทรคติ และระบบสุรยิ คติ ดังนี้
			2.3.2.1 ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อื ่ ความหมายเกีย่ วกับวัน
ซึง่ นับตามระบบจันทรคติ
จันทรคติ หมายถึง วิธนี บั วัน เดือน ปี โดยถือเอาการโคจร
ของดวงจันทร์หรือการก�ำหนดต�ำแหน่ งของดวงจันทร์เป็ นหลัก ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวัน  ในภาษาพม่ามีการนับวันตามระบบจันทรคติ ซึง่ ระบบนี้
จะนับวันเป็นแบบ “ข้างขึน้ ” และ “ข้างแรม” โดยสังเกตความสว่างและการเว้าแหว่งของ
ดวงจันทร์เป็นหลัก เช่น  
			လဆန္း 1 ရက္ /la shaN ti j/    ขึน้ 1 ค�่ำ
			လဆန္း 2 ရက္ /la shaN ni j/   ขึน้ 2 ค�่ำ
			လဆုတ္ 1 ရက္ /la shou ti j/    แรม 1 ค�่ำ
			လဆုတ္ 2 ရက္ /la shou ni j/   แรม 2 ค�่ำ
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			2.3.2.2 ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อื ่ ความหมายเกีย่ วกับวัน
ซึง่ นับตามระบบสุริยคติ
สุรยิ คติ หมายถึง วิธนี บั วัน เดือน ปี แบบสากล โดยถือเอา
การโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลัก ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับ
วันในภาษาพม่าตามระบบสุรยิ คติ เช่น
1 ရက္ေန႔
/ti j ne/
วันที่ 1
2 ရက္ေန ့ / ni j ne/ วันที่ 2
			3 ရက္ေန ့ /toN j ne/ วันที่ 3
			2.3.2.3 ค�ำ บอกจุ ด ของเวลาเกี ย่ วกับ วัน โดยสื อ่
ความหมายเกีย่ วกับพฤติ กรรมของมนุษย์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวัน           
โดยสื่อความหมายเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ได้แก่ ค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวัน
โดยสือ่ ความหมายเกีย่ วกับ  วันส�ำคัญทางศาสนา ประเพณี พิธกี รรมในรอบปี และความเชือ่
ทางโหราศาสตร์ มีดงั นี้
1) ค�ำ บอกจุด ของเวลาเกี่ย วกับ วัน โดยสื่อ ความหมาย
เกีย่ วกับวันส�ำคัญทางศาสนา
คนพม่าส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธเหมือนกับคนไทย ดังนัน้
จึงมีคำ� บอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธ โดยนับวันตามระบบจันทรคติ
เช่นเดียวกับของไทย ดังตัวอย่าง
			၀ါဆိုလျပည့္ေန ့/wa sho la pji ne/ หมายถึง
วันเข้าพรรษา หรือวันวาโซ ตรงกับวันแรม 1 ค�ำ 
่ เดือนห้าของพม่า หรือประมาณ
เดือนกรกฎาคมของไทย
			၀ါထြက္သည့္ေန ့/wa thw i ne/ หมายถึง
วันออกพรรษา ตรงกับวันขึน้ 15 ค�ำ 
่ เดือนแปดของพม่า หรือประมาณเดือนตุลาคม
ของไทย
2) ค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับวันโดยสือ่ ความหมายเกีย่ วกับ
ประเพณี พิธกี รรมในรอบปี
ประเพณี พิธกี รรมของคนพม่าส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับศาสนาพุทธ
ดังนัน้ จึงมีคำ� บอกจุดของเวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับประเพณี พิธกี รรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธ
ได้แก่
			သၾကၤနအ
္ က်ေန႔ / taN  ta ne/ หมายถึง
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วันมหาสงกรานต์ ตรงกับเดือน 1 ของพม่า หรือเดือนเมษายนของไทยคนพม่า
ถือว่าช่วงเวลานี้เป็ นวันมงคล จึงนิยมเข้าวัดรักษาศีล ช่วยกวาดลานวัด และ
ลานเจดีย์ สรงน�้ำพระพุทธและเจดีย์ รดน�้ำด�ำหัวพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ตลอดจน
ครูบาอาจารย์ และสระผมให้ผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่ดว้ ยน�้ำส้มปอ่ ย งดการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
สร้างกุศลด้วยการปล่อยวัว ควายและปลา  
			တန္ေဆာင္တင
ို ေ
္ န႕ /taN shauN taiN ne/ หมายถึง
วันตามประทีป จัดขึน้ ในวันเพ็ญของเดือนแปดของพม่า (ตรงกับวันลอยกระทง
ของไทยคือ วันขึน้ 15 ค�่ำเดือน 12) จัดขึน้ ทัวประเทศ
่
ชาวบ้าน ตามเมืองต่าง ๆ
ตามประทีปโคมไฟตัง้ แต่วนั ขึน้ 15 ค�่ำ จนถึงแรม 2 ค�่ำ ตลอดสามวันสามคืน
เป็ นการสมโภชแสดงความยินดีทพ่ี ระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมายังโลกมนุ ษย์
เป็ นวันทีร่ ะลึกวันทีพ่ ระพุทธเจ้ากลับลงมาจากดาวดึงส์ ในครัง้ ทีพ่ ระพุทธองค์
ยังมีพระชนม์อยูด่ ว้ ย
		
เดือนตามระบบปฏิ ทิน

2.3.3 ค�ำบอกจุดของเวลาที่ สื่อความหมายเกี่ ยวกับ

คนพม่ามีวธิ กี ารนับเดือน 2 ระบบ คือ ระบบจันทรคติ และ
ระบบสุรยิ คติ จึงท�ำให้เกิดค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับเดือนดังรายละเอียดต่อไปนี้
			2.3.3.1 ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ ือ่ ความหมายเกีย่ วกับ
เดือนตามระบบจันทรคติ
ตามประเพณีทอ้ งถิน่ ของคนพม่าจะก�ำหนดเดือนตามระบบ
จันทรคติ 1 ปี มี 12 เดือน มีขอ้ สังเกตว่า เดือนหนึ่งของพม่า เท่ากับเดือนห้าของไทย
และเดือนสิบสองของไทยเท่ากับเดือนแปดของพม่า แต่ละเดือนมีช่อื ตามล�ำดับดังนี้
တန္ခးူ လ /d-gu la/ เดือนหนึง่ ကဆုနလ
္ /k-shouN la/ เดือนสอง နယုနလ
္
/n-jouN la/ เดือนสาม ၀ါဆိုလ /wa-sho la/ เดือนสี่ ၀ါေခါင္လ /wa-khauN la/
เดือนห้า ေတာ္သလင္းလ / t - -liN la/ เดือนหก သီတင္းကၽြတ္လ
/-diN-twou la/ เดือนเจ็ด တန္ေဆာင္မန
ု း္ /d-zauN-mouN la/ เดือนแปด
နတ္ေတာ္လ /na d la/ เดือนเก้า ျပာသိုလ /pja- o-la/ เดือนสิบ
တပို ့တြလ
ဲ /d-po dw la/ เดือนสิบเอ็ด และ တေပါင္းလ /d-bauN la/
เดือนสิบสอง
		
2.3.3.2 ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ ือ่ ความหมายเกีย่ วกับ
เดือนตามระบบสุริยคติ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับเดือน          
ในภาษาพม่าตามระบบสุรยิ คติก�ำหนดให้ 1 ปี มี 12 เดือน ปจั จุบนั พม่านิยมใช้
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เดือนตามระบบสุรยิ คติแบบสากล ดังนี้
		
ဇန္န၀ါရီလ /zaN na wa ri la/   เดือนมกราคม
			ေဖေဖာ္၀ါရီလ   /phe ph wa ri la/   เดือนกุมภาพันธ์
		
မတ္လ /ma la/  เดือนมีนาคม
			ဧျပီလ /e pji la/  เดือนเมษายน
			ေမလ  /me la/   เดือนพฤษภาคม
			ဇြန္လ  /zuN la/   เดือนมิถุนายน
			ဇူလိုင္လ /zu laiN la/  เดือนกรกฎาคม
			ၾသဂုတ္လ /ja gou la/  เดือนสิงหาคม
			စက္တင္ဘာလ /s tiN ba la/  เดือนกันยายน
			ေအာက္တဘ
ို ာလ /au to ba la/  เดือนตุลาคม
			ႏို၀င္ဘာလ /no wiN ba la/  เดือนพฤศจิกายน
			ဒီဇင္ဘာလ  /di ziN ba la/   เดือนธันวาคม
		
2.3.3.3 ค�ำ บอกจุด ของเวลาเกี ย่ วกับ เดื อ นโดยสื อ่
ความหมายเกีย่ วกับต�ำราโหราศาสตร์
คนพม่านับเดือนตามต�ำราโหราศาสตร์โดยแบ่งเดือนออกเป็น       
12 ราศี ได้แก่ မကာရရာသီ /ma ka ra ra 
 i/ ราศีมงั กร ကုရ
ံ ာသီ /ko ra  i/
ราศีกุมภ์ မိန္ရာသီ /meiN ra i/ ราศีมนี เป็ นต้น
			2.3.3.4 ค�ำ บอกจุด ของเวลาเกี ย่ วกับ เดื อ นโดยสื อ่
ความหมายเกีย่ วกับธรรมชาติ
คนพม่าสังเกตธรรมชาติเป็นเครือ่ งบอกเวลา จึงท�ำให้เกิดค�ำบอก  
จุดของเวลาเกีย่ วกับเดือนโดยสือ่ ความหมายเกีย่ วกับธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ ฝน
ดังตัวอย่าง
			ေႏြထေနာင္း ေဆာင္းမက်းီ /nwe th-nauN
shauN m-ti/ หมายถึง ฤดูรอ้ น ต้นสีเสียด ฤดูหนาว ต้นมะขาม ช่วงฤดูรอ้ น
ในพม่ า เริ่ม ตัง้ แต่ เ ดื อ นมีน าคม-พฤษภาคม และฤดู ห นาวเริ่ม ตัง้ แต่
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ต้นสีเสียดเป็นสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาทีส่ ำ� คัญ
คือ แก้อาการท้องร่วง และแก้บดิ ได้ คนพม่าใช้แก่นหรือเปลือกล�ำต้นน�ำมาต้ม
เอาน�้ ำรับประทานแก้อาการท้องร่วง มักเป็ นกันบ่อยในช่วงฤดูรอ้ น ส่วนใน
ช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ตรงกับช่วงฤดูหนาวพอดี
ชาวบ้านจะน�ำเมล็ดมะขามมาคัวหรื
่ อเผาไฟจนเกรียม เลือกรับประทานเฉพาะ
เนื้ อ ในเมล็ด มะขาม มีร สชาติม นั อร่ อ ย นอกกจากเมล็ด มะขามใช้เ ป็ น
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อาหารขบเคีย้ วแล้วยังช่วยคลายหนาวในขณะทีค่ วหรื
ั ่ อเผาอีกด้วย
			ပေဒါက္ပန္းပြငခ
့္ ်န္ိ /p-dau paN pwiN theiN/
หมายถึง ตอนดอกประดูบ่ าน ประมาณช่วงเดือนหนึ่งของพม่า (เดือนเมษายน
ของไทย) ดอกประดูเ่ ป็นดอกไม้ประจ�ำชาติของคนพม่า มีสเี หลืองทอง ผลิดอก
และส่งกลิน่ หอมในช่วงเวลาทีค่ นพม่าเฉลิมฉลองปีใหม่คอื ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ถือเป็ นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ โดยชาวบ้านจะน�ำมาบูชาพระ เสียบผม
ติดทีห่ น้ารถ ปกั ทีก่ ระถาง หรือบางบ้านคอยจับจองต้นประดูเ่ พือ่ ตัดดอกขาย
เชือ่ กันว่า ดอกประดูค่ อื สัญลักษณ์ของความแข็งแรงและทนทาน
			နွမ္းပုံဖ်က္မုိး /na N poN phj mo/ หมายถึง
ฝนพังกองงา ประมาณช่วงเดือนสิบของพม่า (เดือนธันวาคม-มกราคมของไทย)
เป็นช่วงทีช่ าวไร่กำ� ลังเก็บเกีย่ วงาจะต้องคอยเฝ้าระวังฝนหลงฤดู หากตกลงมา
ในเวลาทีเ่ ก็บเกีย่ วงาก็จะท�ำให้งาเสียหาย
			2.3.3.5 ค�ำ บอกจุด ของเวลาเกี ย่ วกับ เดื อ นโดยสื อ่
ความหมายเกีย่ วกับประเพณี พิ ธีกรรมในรอบปี
ประเพณี พิธกี รรมในรอบปี ของคนพม่าทีท่ ำ� เป็ นประจ�ำปี
เช่น งานกวนข้าวทิพย์ งานบูชาเทพนัต ท�ำให้เกิดค�ำบอกจุดของเวลา ได้แก่
			ထမႏွ ဲ့ပြ ဲေတာ္ /th ma n
~ pw t/ หมายถึง
เทศกาลทะมะเนะ หรืองานกวนข้าวทิพย์จดั ขึน้ ช่วงเดือนสิบเอ็ดของพม่า (เดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ของไทย) เป็นช่วงทีช่ าวบ้านจะเริม่ เกีย่ วข้าว จึงถือเป็นการฉลอง
การเก็บเกีย่ วข้าวด้วยโดยจะจัดช่วงประมาณเดือนมกราคม จัดขึน้ ทัวประเทศ
่
			နတ္ပြေတာ္
ဲ
/na pw t/ หมายถึง งานบูชา
เทพนัต จัดขึน้ ช่วงเดือนของพม่า (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของไทย) สังคมพม่า
ยังคงมีความเชือ่ เกีย่ วกับการบูชาผี คือ การบูชานัต (နတ္) ซึง่ จะพบว่าภายในบ้าน
ของชาวพม่าบางบ้านจะมีหง้ิ บูชานัตตังอยู
้ ใ่ กล้หง้ิ พระพุทธรูปหลายบ้านปลูกศาล
คล้ายศาลพระภูมไิ ว้ทห่ี น้าบ้านฃใต้ร่มไม้ใหญ่รมิ ทางมีศาลตอยู่ทวไป
ั ่ และ
ในเขตลานพระเจดีย์ พบว่ามีรปู นัตเป็ นองค์เทพเจ้า เทวี ผูเ้ ฒ่า ฯลฯ
			2.3.3.6.ค�ำ บอกจุด ของเวลาเกี ย่ วกับ เดื อ นโดยสื อ่
ความหมายเกีย่ วกับอาชีพ
คนพม่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา ท�ำให้เกิดค�ำบอก
จุดของเวลา เช่น
			စပါးရိ တ္ ခ ် န္ိ /s-ba jei thei N/ หมายถึง
ตอนเก็บเกีย่ วข้าว ประมาณเดือนสิบเอ็ดของพม่า (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
ของไทย)
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2.3.4 ค�ำบอกจุดของเวลาเกี่ยวกับปี ตามระบบปฏิ ทิน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบค�ำบอกจุดของเวลาเกีย่ วกับปี
โดยนับตามรอบศักราช พบว่า คนพม่านับปีตามรอบศักราช 3 แบบ คือ เมียนมาร์ศกั ราช
คริสตศักราชและศาสนศักราช ดังค�ำบอกจุดของเวลาต่อไปนี้
			ျမန္မာသကၠရာဇ္ / mjaN ma a ka ji/ หมายถึง
เมียนมาร์ศกั ราช เทียบได้กบั จุลศักราชของไทย เมียนมาร์ศกั ราชน้อยกว่า
ศาสนศักราช 1182 ปี และน้อยกว่าคริสตศักราช 638 ปี
		
ခရစ္သကၠရာဇ္ /kh ri a ka ji/ หมายถึง
คริสตศักราช ปีคริสตศักราชมากกว่าปีเมียนมาศักราช 638 ปี และน้อยกว่าปี
ศาสนศักราช 544 ปี
			သာသနာသကၠရာဇ္ /a a na a ka ji/ หมายถึง
ศาสนศักราชเทียบได้กบั พุทธศักราชของไทย แต่พม่านับเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
พระพุทธเจ้าเสด็จปรินพิ พาน เมือ่ 544 ปี ก่อนคริสตศักราช ซึง่ ต่างจากไทย 1 ปี
โดยถือเอาปี่ท่ี 543 ปี ก่อนคริสตศักราช เป็นปีเริม่ พุทธศักราช ดังนัน้ ศาสนาศักราช
ของพม่าจึงมากกว่าคริสตศักราช 544 ปี ส่วนพุทธศักราชของไทยมากกว่า
คริสตศักราช 543 ปี
		

วัฒนธรรมและโลกทัศน์ ที่สะท้อนจากค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่า
ทัง้ ค�ำบอกจุดของเวลาทีม่ คี วามหมายบอกจุดของเวลาภายใน 1 วัน และ
ค�ำบอกจุดของเวลาฃทีม่ คี วามหมายบอกวัน เดือน ปี มีลกั ษณะทางความหมายทีส่ ะท้อน
วัฒนธรรมและโลกทัศน์ของสังคมพม่าได้ ดังนี้
1. วัฒนธรรมที่สะท้อนจากค�ำบอกจุดของเวลาในภาพม่า
ผลการวิเคราะห์คำ� บอกจุดของเวลาในภาษาพม่าได้สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สอื่ ความหมายเกี่ยวกับการด�ำเนิ นชีวิต
และการประกอบอาชีพ
ค�ำบอกจุดของเวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ และอาชีพของคนพม่า
สะท้อนให้เห็นการด�ำเนินชีวติ แบบเกษตรกรรม วิถชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน และ
วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของพระสงฆ์ ดังนี้
			1.1.1 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สะท้อนวิ ถีการด�ำเนิ นชีวิต
แบบเกษตรกรรม
คนพม่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา ค�ำบอกจุดของเวลา
ทีส่ ะท้อนวิถกี ารด�ำเนินชีวติ แบบเกษตรกรรม เช่น ท�ำนา ท�ำไร่ ได้แก่
179

ค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่า : การศึกษาเชิงวัฒนธรรมและโลกทัศน์

ราตรี แจ่มนิยม และคณะ

			စပါးရိ တ္ ခ ် န္ိ /s ba jei theiN/ หมายถึง
ตอนเก็บเกีย่ วข้าว  
			နွမး္ ပုဖ
ံ ်က္မးုိ /naN poN phj mo/ หมายถึง ฝนพังกองงา
			1.1.2 ค�ำบอกจุดของเวลาที่ สะท้ อนวิ ถีความเป็ นอยู่
ของฆราวาส
ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องฆราวาส
ได้สะท้อนให้เห็นว่า คนพม่ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าโดยมี
พระพุทธศาสนาเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ คือ การสร้างกุศล และการขอพร
พระพุทธศาสนาจึงเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางใจ และมีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ และความรูส้ กึ นึกคิดของคน
พม่า เช่น
			အာရုဆ
ံ မ
ြ း္ ခ်က္ျပီးဆြမး္ ေလာင္းခ်န္ိ /a joN
h
h
s uN th pji s uN lauN theiN/ (เช้ามืด+ภัตตาหาร+หุงข้าว+แล้ว+
ใส่บาตร+เวลา) หมายถึง ตอนเช้ามืดหุงข้าวใส่บาตร เวลาประมาณ 04.00-05.00 น.
			1.1.3 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สะท้อนวิ ถีการด�ำเนิ นชีวิต
ของพระสงฆ์
ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ ะท้อนวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของพระสงฆ์
ได้แสดงให้เห็นถึงกิจวัตรประจ�ำวันทีเ่ ป็ นระเบียบวินยั ของพระสงฆ์ ดังตัวอย่าง
			ရဟန္းဆြမ္းခံၾကြခ်န္ိ /j haN shwaN khaN twa
theiN/ (พระ+บิณฑบาต+เวลา) หมายถึง ตอนพระออกบิณฑบาต เวลาประมาณ
05.30 น.
		
၀တ္တက္ခ်န္ိ /wa t theiN/ (ท�ำวัตร+เวลา)
หมายถึง เวลาท�ำวัตร
			ေၾကးစည္တီးခ်န္ိ /te si ti theiN/ (กังสดาล+ตี+
เวลา) หมายถึง ตอนตีกงั สดาล
		1.2 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สอื่ ความหมายเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
วิถชี วี ติ ของคนพม่าส่วนใหญ่จะผูกพันกับพระพุทธศาสนา ดังนัน้
จึงพบค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และประเพณี พิธกี รรมในรอบปี อนั เนื่องมาจากพระพุทธศาสนา
ดังนี้
			1.2.1 ค�ำ บอกจุด ของเวลาที่ ส ะท้ อ นวัน ส�ำ คัญ ทาง
พุทธศาสนา
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พระสงฆ์ช าวพม่ า มีว ิถีก ารด� ำ เนิ น ชีว ิต ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
การปฏิบตั ศิ าสนกิจทีส่ ำ� คัญ ดังทีป่ รากฏในค�ำบอกจุดของเวลา ได้แก่
		
ဥပုသေ
္ န႔ /u pou ne/ (พระ+วัน) หมายถึง วันอุโบสถ
หรือวันพระ
		
ဓမၼစၾကၤာေန႔ /da ma sa ta ne/ (ธรรมจักร+วัน)
หมายถึง วันอาสาฬหบูชา
			၀ါဆိုလျပည့္ေန /wa sho la pji ne/ (กรกฎาคม+
เดือนเพ็ญ+วัน) หมายถึง วันเข้าพรรษา
			1.2.2 ค�ำบอกจุดของเวลาที่สะท้อนประเพณี พิ ธีกรรม
ในรอบปี 			
พุทธศาสนิกชนชาวพม่ามีความยึดมันในพระพุ
่
ทธศาสนา
จึงประกอบประเพณี พิธกี รรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงความศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนา ได้แก่
งานรดน�้ำต้นโพธิ ์ งานไหว้บชู าเจดีย์ งานบวชสามเณร งานทอดกฐิน ดังทีป่ รากฏเป็ น
ค�ำบอกจุดของเวลาต่อไปนี้
			ဗုဒေ
ၶ န႔ /bou da ne/ หมายถึง วันพุทธะ ตรงกับวันเพ็ญ
ของเดือน ကဆုနလ
္ /k-shoN la/ (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) ช่วงนีท้ พ่ี ม่า
อากาศร้อนอบอ้าว ชาวพุทธพม่าจึงจัดงานวันรดน�้ ำต้นโพธิ ์ ซึง่ ตรงกับวันที่
พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  
			ဘုရားပြေတာ္
ဲ
/pu-ja pw t/ (เจดีย+์ เทศกาล) หมายถึง
งานไหว้บชู าเจดีย  ์
			ရွငျ္ ပဳပြေတာ္
ဲ
/iN pju pw t/ (สามเณร+เทศกาล)
หมายถึง งานบวชสามเณร  
		
ကထိနခ
္ င္းပြေတာ္
ဲ
/k-theiN khiN pw t/ (กฐิน+
เทศกาล) หมายถึง งานทอดกฐิน
		1.3 ค�ำบอกจุดของเวลาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผี
เป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็ น
ดินแดนแห่งพุทธศาสนาและพุทธเจดีย์ คนพม่าต่างเคารพพระสงฆ์ ซึง่ ถือเป็นเนื้อนาบุญ
และเป็นทีพ่ ง่ึ แห่งกุศล แต่วถิ ชี วี ติ ของสังคมพม่ายังคงมีความเชือ่ เกีย่ วกับการบูชาผี หรือ
บูชานัต (နတ္) ยังคงพบว่า ภายในบ้านของคนพม่าบางบ้านมีหง้ิ บูชานัตตัง้ อยู่ใกล้
หิง้ บูชาพระพุทธรูปหรือบางบ้านปลูกศาลนัตไว้หน้าบ้าน ทีใ่ ต้ร่มไม้รมิ ทางมีศาลนัต
ปรากฏอยูท่ วไป
ั ่ เช่น
		နတ္ပြေတာ္
ဲ
/na pw t/ หมายถึง งานบูชาเทพนัต
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2. โลกทัศน์ ที่สะท้อนจากค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่า
           ค�ำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่าได้สะท้อนโลกทัศน์ของคนพม่า ได้แก่ เวลา
มีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ คน และสัตว์ เวลาภายใน 1 วัน สามารถแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้
และเวลาเป็ นสิง่ หมุนเวียนตลอดไป รายละเอียดดังนี้
2.1 เวลามีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ คน และสัตว์
ค�ำบอกจุดของเวลาทีม่ คี วามหมายบอกจุดของเวลาภายใน 1 วัน และ
ค�ำบอกจุดของเวลาทีม่ คี วามหมายบอกวัน เดือน ปี ในภาษาพม่าแสดงให้เห็นโลกทัศน์
ของสังคมพม่าว่ามีวถิ ชี วี ติ ทีส่ มั พันธ์อย่างแน่ นแฟ้นกับธรรมชาติ ได้แก่ ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ ดวงดาว ผูค้ นในสังคม รวมถึงสัตว์ตา่ ง ๆ ได้แก่ ไก่ นก และควาย แสดงให้เห็นว่า
เมื่อคนพม่าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ พฤติกรรมของคน และสัตว์
อย่างมีระบบ จึงยึดถือใช้เป็ นเกณฑ์ในการสือ่ สารบอกเวลาโดยประมาณได้
		2.2 เวลาใน 1 วันสามารถแบ่งออกเป็ นส่วน ๆ ได้
สังคมพม่าได้แบ่งเวลาออกเป็ น 2 ส่วน คือกลางวันและกลางคืน และ
แต่ละส่วนสามารถแบ่งย่อยออกเป็ นส่วน ๆ ได้อกี เช่น မနက္ /m n/ เช้า
ေနမြန္းတည့္ /ne muN d/ เทีย่ ง ညေန/ ne/ เย็น ေမွာင္စအခ်န္ိ
/mauN sa  theiN/ เวลาหัวค�่ำ ฯลฯ
		2.3 เวลาเป็ นสิ่ งที่มีลำ� ดับการบอกเวลาแบบอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต
ค�ำบอกจุดของเวลาทีม่ คี วามหมายบอกวัน เดือน ปี ในภาษาพม่า
แสดงให้เห็นว่าสังคมพม่ามองเวลามีลกั ษณะเป็ นกระแส มีจุดเริม่ ต้นและจุดสิ้นสุด
โดยแสดงล�ำดับเวลาการเกิดก่อนหลัง เช่น อดีต แสดงเวลาทีเ่ กิดก่อนปจั จุบนั อนาคต
แสดงเวลาทีเ่ กิดหลังเวลาปจั จุบนั เช่น
		မေန႔က /m ne ka/  หมายถึง  เมือ่ วาน (แสดงเวลาในอดีต)
		ဒီေန ့ /di ne/  หมายถึง  วันนี้ (แสดงเวลาในปจั จุบนั )
		မနက္ဖန္  /m n phaN/  หมายถึง  พรุง่ นี้ (แสดงเวลาในอนาคต)
		2.4 เวลาเป็ นสิ่ งที่หมุนเวียนตลอดไปไม่หยุดนิ่ ง
โลกทัศน์ของคนพม่าทีส่ ะท้อนจากค�ำบอกจุดของเวลา แสดงให้เห็นว่า
เวลาเป็ นสิง่ หมุนเวียนไปไม่หยุดนิ่ง กล่าวคือ เริม่ จากเวลาในแต่ละวันจะเริม่ จาก
နံနက္/မနက္ /naN n/, /m n/หมายถึง เวลาเช้า ေနာက္က် /nau
ta/ สาย ေနမြန္းတည့္ /ne muN d/หมายถึง เวลาเทีย่ งวัน မြန္းလြခ်ဲ န္ိ /
muN lw theiN/ หมายถึง ตอนบ่าย ညေန / ne/ หมายถึงตอนเย็น  
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ေမွာင္စအခ်န္ိ /mauN sa  theiN หมายถึง เวลาหัวค�่ำ  เมือ่ เริม่ ต้นวันใหม่
ก็จะเริม่ ต้นทีเ่ วลาเช้าอีกหมุนเวียนเช่นนี้ตลอดไป
สรุปและอภิ ปรายผล
เวลาเป็นสิง่ ทีผ่ กู พันกับวิถชี วี ติ ของมนุษย์มาช้านาน จนกระทังภาษาได้
่
เกิดขึน้ มา
ในโลก มนุษย์จงึ คิดค้นวิธกี ารบอกเวลาขึน้ มาและใช้ภาษาเป็ นเครือ่ งมือในการถ่ายทอด
วิธดี งั กล่าวกลายเป็ นค�ำบอกเวลาที่ใช้กนั ในชีวติ ประจ�ำวัน เนื่องจากในแต่ละสังคม
ต่างก็มวี ฒั นธรรมทังที
้ เ่ หมือนและแตกต่างกันไป นับตังแต่
้ อดีตแม้วา่ คนพม่าในสมัยโบราณ
ยังไม่มนี าฬิกาเป็ นเครือ่ งบอกเวลา แต่กส็ อ่ื สารกันได้ดว้ ยการสังเกตจากปรากฏการณ์     
ทางธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และท้องฟ้า หรือพฤติกรรมของมนุษย์
และสัตว์ ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์คำ� บอกจุดของเวลาในภาษาพม่า จึงท�ำให้เข้าถึงวัฒนธรรม
และโลกทัศน์ของสังคมพม่าได้มากยิง่ ขึน้ ด้วยลักษณะทางความหมายของค�ำบอกจุดของเวลา
ในภาษาพม่ามีความหลากหลาย จึงสะท้อนวัฒนธรรมและโลกทัศน์ ของสังคมพม่า
ได้ดงั นี้
           ลักษณะทางความหมายของค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกจุดของ
เวลาภายใน 1 วัน แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ (1) ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมาย
บอกจุดของเวลาโดยสังเกตธรรมชาติ (2) ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกจุดของเวลา
โดยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ (3) ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกจุดของเวลา
โดยสังเกตพฤติกรรมของมนุ ษย์ และ (4) ค�ำบอกจุดของบอกเวลาทีส่ ่อื ความหมาย        
บอกจุดของเวลาโดยใช้นาฬิกาเป็ นเครือ่ งบอกเวลา  
ลักษณะทางความหมายค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายบอกวัน เดือน ปี
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายเกีย่ วกับวัน เดือน ปี
ั บนั อนาคต (2) ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายเกีย่ วกับ วัน เดือน ปี
ตามแนวคิดอดีต ปจจุ
ตามแนวคิดจุดเริม่ ต้น และจุดปลาย และ (3) ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายเกีย่ วกับ
วัน เดือน ปี ตามระบบปฏิทนิ
ทัง้ ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ ่อื ความหมายบอกจุดของเวลาภายใน 1 วัน และ
ค�ำบอกจุดของเวลาทีส่ อ่ื ความหมายเกีย่ วกับ วัน เดือน ปี ได้สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
ของสังคมพม่า ได้แก่ วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของพระสงฆ์และฆราวาส การนับถือพระพุทธศาสนา
ประเพณี พิธกี รรมในรอบปี และความเชือ่ เรือ่ งผี วิญญาณ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า อิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาส่งผลต่อวัฒนธรรมทางความคิดของสังคมพม่า โดยถูกถ่ายทอด
ผ่านภาษา น� ำมาสร้างเป็ นค�ำศัพท์ทส่ี ่อื ความหมายบอกจุดของเวลาเพื่อใช้ส่อื สารใน
สังคมของตน
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นอกจากนี้ด้านโลกทัศน์ ท่สี ะท้อนจากค�ำบอกจุดของเวลาแสดงให้เห็นว่า
สังคมของชาวพม่ามีวถิ ชี วี ติ ทีผ่ ูกพันกับธรรมชาติ คน และสัตว์ เวลาภายใน 1 วัน
ั บนั อนาคต และเวลามีลกั ษณะ
สามารถแบ่งออกได้เป็นส่วน ๆ เวลามีลำ� ดับแบบอดีต ปจจุ
หมุนเวียนตลอดไปไม่หยุดนิ่ง
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