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สำนวนไทล้ือท่ีสัมพันธ1เชิงความหมายกับสำนวนไทยตามหลักพุทธจริยธรรม 

 

อุAนกอง แยน 

1. บทคัดยAอ 

การศึกษาค*นคว*านี้มีวัตถุประสงค8เพื่อศึกษาสำนวนไทลื้อที่สัมพันธ8เชิงความหมายกับสำนวน

ไทยตามหลักพุทธจริยธรรม โดยผู*วิจัยได*รวบรวมสำนวนไทลื้อที่ใช*ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 275 

สำนวน จากหนังสือ“$®¯GGQòoṼQÌ)”(คำโบราณสอนใจ) บันทึกโดย พระภิกษุคำจัง จันทสาโร 

พุทธศักราช 2558 จากนั้นนำมาจัดหมวดหมูXตามหลักพุทธจริยธรรม 3 ด*าน คือ ด*านการครองตน 

ด*านการครองคน และด*านการครองงาน รวมทั ้งวิเคราะห8สำนวนไทลื ้อที ่มีความหมายตรงกับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาค*นคว*า พบวXา สำนวนไทลื ้อที ่มีความสัมพันธ8กับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ใน หลักการครองตน จำนวน 7 หลักธรรม ได*แกX 1) ไตรสิกขา 

3 พบหลักธรรมยXอยประกอบด*วย ศีล สมาธิ ป\ญญา 2) ธรรมมีอุปการะมาก 2 พบหลักธรรมยXอย

ประกอบด*วย สติ สัมปชัญญะ 3) ธรรมโลกบาล 2 พบหลักธรรมยXอยประกอบด*วย หิริ โอตตัปปะ    

4) ธรรมทำให*งาม 2 พบหลักธรรมยXอยประกอบด*วย ขันติ โสรัจจะ 5) ฆราวาสธรรม 4 พบหลักธรรม

ยXอยประกอบด*วย สัจจะ ทมะ จาคะ 6) วุฒิธรรม 4 พบหลักธรรมยXอยประกอบด*วย สัปปริสสังเสวะ 

สัทธัมมัสสวนะ โยนิโสมนสิการ ธัมมานุธัมมปฏิป\ตติ 7) จักรธรรม 4 พบหลักธรรมยXอยประกอบด*วย 

ปฏิรูปเทสวาสะ อัตตสัมมาปณิธิ ปุพเพกตปุญญตา หลักการครองคน จำนวน 2 หลักธรรม 

ประกอบด*วย 1) พรหมวิหาร 4 พบหลักธรรมยXอยประกอบด*วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 2) 

สังคหวัตถุ 4 พบหลักธรรมยXอยประกอบด*วย ทาน ปcยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา และ ในหลักการ

ครองงาน จำนวน 1 หลักธรรม ได*แกX อิทธิบาท 4 พบหลักธรรมยXอยประกอบด*วย ฉันทะ วิริยะ     

จิตตะ 

คำสำคัญ: สำนวนไทล้ือ, หลักพุทธจริยธรรม, การครองตน, ครองคน, ครองงาน 

 

This research aims to study Tai Lue Proverbs related to Thai Idioms Following 

the Buddhists’ Ethics. The researcher has been collected the 2 7 5  Tai Lue proverbs 

from the book named “$®¯GGQòoṼQÌ)” (Theme of the story) inscription by 

monk Khamjang Janthasaro B.E. 2 558  and then proverbs have classified into 3  ways 

Buddhists’ Ethics namely Self–Management, Man Management and Job Management 

including an analytical Tai Lue proverbs that have similar meaning with Buddhist 

Principles. The research found that the Tai Lue proverbs related to Theravada 
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Buddhism Principle in Self–Management consist of 7 Buddhist Principles such as 1) The 

threefold training (Tri Sikkha): virtue, concentration, and wisdom 2) Bahukara-dhamma 

2:  Virtues of great assistance: mindfulness, and awareness 3)  Virtues that protect the 

world: moral shame, and moral dread 4 )  patience, and modesty 5 )  Gharavasa-

Dhamma: truth, self-control, and charity 6 )  Virtues conducive to growth: 

Sappurisasamseva: associated with good and wise people,  Saddhammassavana: 

hearing the good teaching, Yonisomanasikara: analytical reflection, and 

Dhammanudhammapanipatti: practice in accord with the Dhamma,  7) Cakka: virtues 

wheeling one to prosperity: Pairupadesavasa: living in a suitable region; good or 

favourable environment, Sappurisupassaya: associated with good people, 

Attasammapanidhi: setting oneself in the right course; aspiring and directing oneself in 

the right way, Pubbekatapunnata: having formerly done meritorious deeds, to prepare 

oneself with good background. and 8 )  Job Management consist of 1 )  Four sublime 

states of mind namely loving-kindness, compassion, sympathetic, and equanimity 2 ) 

The four principles of service (Sangahavathu) and there are four objects included, 

generosity (or charity), convincing speech, rendering service, equal treatment and Job 

Management such as four bases of power included Desire, Persistence, Assertiveness. 

 

Keywords: Tai Lue Proverbs, the Buddhists’ Ethics, Self–Management, Man 

Management, Job Management 

 

 

2. ความเปQนมาและความสำคัญของปUญหา 

สำนวนเป�นภูมิป\ญญา คือเป�นข*อความที่กลXาวออกมาแล*วให*ข*อคิด ซึ่งอาจมีความหมายที่ไมXได*

ตรงกับตัวอักษร ที่ได*สืบทอดกันมาตั้งแตXโบราณจนถึงป\จจุบัน และสำนวนเป�นคติสอนใจ คือเป�น

เคร่ืองมือการอบรมส่ังสอน สอนให*รู*วXาควรทำอะไรไมXควรทำอะไร เพ่ือให*ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ในทางคุณธรรมจริยธรรม  

สำนวนไทลื้อเป�นความคิดของคนในสังคมที่ถXายทอดออกมาจากในรูปแบบของภาษา  จะแสดง

ให*เห็นถึงหลักพุทธจริยธรรม และลักษณะการใช*ภาษาในสำนวนของชาวไทลื้อ ซึ่งสิ ่งที่สำคัญใน
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สำนวนไทลื้อ จะสะท*อนถึงวิถีชีวิต ความเป�นคติความเชื่อ คติธรรม และเนื้อหาสXวนใหญXจะสอดแทรก

ในหลักพุทธจริยธรรมเข*าไปในคติธรรมสำนวนน้ัน ๆ 

 

3. วัตถุประสงค1 

เพ่ือศึกษาสำนวนไทล้ือท่ีสัมพันธ8เชิงความหมายกับสำนวนไทยตามหลักพุทธจริยธรรม 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

1) การศึกษาครั ้งนี ้ผู *ศึกษามุ Xงศึกษาข*อมูลเอกสาร จากหนังสือ“$®¯GGQòoṼQÌ)”             

(คำโบราณสอนใจ) บันทึกโดย พระภิกษุคำจัง จันทสาโร. พุทธศักราช 2558. จากสำนวนไทลื้อ 852 

สำนวนเทXาน่ัน  

2) ศึกษาเฉพาะสำนวนไทล้ือท่ีมีคำสอนสอดคล*องกับสำนวนไทยในเชิงความหมาย 

3) การศึกษาครั้งนี้ผู*ศึกษาจึงมุXงศึกษาเฉพาะความสัมพันธ8ตามหลักพุทธจริยธรรม ในการ

ครองตน ครองคน ครองงาน อันส่ือสารอยูXในตัวบทของสำนวนไทล้ือเทXาน้ัน 

 

5. ประโยชน1ท่ีคาดวAาจะได̂รับ 

1) ผลการศึกษาสำนวนไทลื้อตามพุทธจริยธรรมในครั้งนี้ มีคุณคXาในฐานะที่เป�นสื่อกลางใน

การอบรมสั่งสอน และคุณคXาในการใช*ภาษาสื่อแนวคิด ตลอดจนถึงเนื้อหาเป�นแหลXงศึกษาความรู*ใน

ด*านคติคำสอนสำนวนไทล้ือ  

2) ทำให*ทราบถึงลักษณะและความสัมพันธ8ระหวXางคำสอนทางพระพุทธศาสนากับสำนวนไท

ลื้อ และสามารถนำคำสอนที่แฝงอยูXในบริบททางสำนวนไทลื้อมาเป�นแนวทางใช*การฝ�กอบรมเป�นคติ

สอนใจตXาง ๆ ให*ผู*ท่ีมีความประพฤติดีความประพฤติชอบ  

3) ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป�นโยชน8ตXอแนวทางในการเผยแพรXสXงเสริมคติธรรมในสำนวนไท

ลื้อ เพื่อให*บุคคลในสังคมไทลื้อได*นำแนวคิดจากสำนวนไทลื้อไปยึดถือเป�นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ได*อยXางเหมาะสม  

4) ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป�นประโยชน8ตXอการประยุกต8ใช*ในการเรียนการสอนสำนวนไทล้ือ 

เพื่อปลูกฝ\งให*นักศึกษาได*ตระหนักในสำนวนไทลื้อ ตามวัตถุประสงค8ของสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อการ

ส่ือสารสมัยใหมX   

5) สามารนำผลท่ีได*ไปใช*เป�นแนวทางในการสXงเสริมและปลูกฝ\งจิตสำนึกให*กับสังคม 
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6. ผลการศึกษา 

6.1 ผลการศึกษาการครองตน 

ผลการศึกษาพบวXา สำนวนไทลื้อมีความสัมพันธ8กับหลักธรรมในการครองตน เพราะวXาเป�น

สำนวนที่ประกอบด*วยหลักคำสอน หลักในการดำเนินชีวิต หลักการทำงาน เพื่อใช*เป�นเครื่องเตือนใจ

ในการดำเนินชีวิต ดังเชXน มีการแสดงให*เห็นถึง การประพฤติปฏิบัติตน ให*เกิดประโยชน8ตXอสXวนตน 

สXวนรวม และชXวยเสริมสร*างคุณภาพชีวิตให*ดีขึ้น มีคุณธรรมประจำใจ มีความตั้งใจขยันหมั่นเพียร 

รู*จักดูแล บำรุง รักษา มีความชื่อสัตย8สุจริต เมตตา กรุณา ตXอเพื่อน และปฏิบัติเป�นพลเมืองที่ดี ใช*

สติป\ญญาในการดำเนินิชีวิต เป�นต*น 

จากการศึกษา มีสำนวนที่เป�นด*านบวก ในการอบรมสั่งสอนให*ได*รับสิ่งที่ดีงาม จำนวน 127 

สำนวนไทลื้อ และด*านลบ เป�นหลักคำสอนที่เกี่ยวกับให*ได*สติเตือนใจ เพื่อใช*รู*จักผิดชอบชั่วดี จำนวน 

36 สำนวนไทลื้อ ผลจากการศึกษา สำนวนไทยลื้อตามหลักพุทธจริยะธรรม พบวXา มีความสอดคล*อง

กับในหลักธรรม 7 หลักธรรม ดังน้ี 

1) ไตรสิกขา 3 ได̂แกA ศีล สมาธิ ปUญญา  

2) ธรรมมีอุปการะมาก 2 ได̂แกA สติ สัมปชัญญะ  

3) ธรรมเปQนโลกบาล 2 ได̂แกA หิริ โอตตัปปะ  

4) ธรรมอันให̂งาม 2 ได̂แกA ขันติ โสรัจจะ 

5) ธรรมของฆราวาส 4 ได̂แกA สัจจะ ทมะ จาคะ  

6) จักรธรรม 4 ได̂แกA ปฏิรูปเทสวาสะ อัตตสัมมาปณิธิ ปุพเพกตปุญญตา 

7) วุฒิธรรม 4 ได̂แกA สัปปริสสังเสวะ สัทธัมมัสสวนะ โยนิโสมนสิการ และธัมมานุธัมมปฏิปUตติ 

 

1) รักษาศีล พบวXา สXวนมากเป�นสำนวนที่ยึดถือการปฏิบัติตนให*อยูXในคุณงามความดี ซึ่งมี

การสอนให*ประพฤติปฏิบัติทางกาย ใจ วาจา ให*เรียบร*อย มีความขยันอดทน ให*มีสัจจะรักษาคำพูด มี

สัมมาคารวะเคารพนับถือ และมีน้ำจิตไมตรีท่ีดีตXอกัน  

2) สมาธิ พบวXา เป�นการแสดงให*เห็นถึงข*อสำคัญในการทำงานนั ้นต*องมีสมาธิ มี

ประสิทธิภาพ รู*จักการควบคุมจิตใจของตนเองให*มีความจดจXออยูXกับงานที่ทำ รวมไปถึงเตือนให*เรามี

สมาธิในการพูด คิด ทำ ให*มีความสมาธิอยูXกับตนเองเสมอ  

3) ปUญญา พบวXา การแสวงให*เห็นถึงความสำคัญของป\ญญา กวXาคือการแสวงหาความรู*ใสX

ตัวนั้นไมXใชXเป�นเรื่องที่จะอายใคร หรือที่จะทำให*เสียหายสิ่งใด สอนให*ทุกคนแสวงหาความรู*ไว*ติดตัว

จะเป�นประโยชน8ตXอสังคม ตXอตนเอง เพราะวXาการที่เรามีความรู*เปรียบเสมือนเรามีวิชาอาชีพที่มั่นคง 
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และการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต8ใช*ในการดำเนินชีวิต ทำให*ชีวิตมีความมั่นคง 

และมีความสุข 

4) สติ สัมปชัญญะ พบวXา เตือนสติให*เรารู*จักคิดวางแผนแบบบุคคลที่มีป\ญญา ไมXประมาท

ในการใช*ชีวิตประจำวัน รู*จักประมาณการสนทนาพูดคุย การแสวงหาความรู*เพิ่มเติมตามสถานที่ตXาง 

ๆ รวมไปถึงให*มีสติ สัมปชัญญะ ตั้งตนไว*ในความกตัญ�ูกตเวที ไมXลืมบุญคุณ เชXน คุญคุณของคุณ

พXอคุณแมX และครูบาอาจารย8 เป�นต*น  

5) หิริ โอตตัปปะ พบวXา เป�นสำนวนที่สXงเสริมแนวคิดในเรื่องเกี่ยวข*องกับความเกงกลัว หรือ 

ความละอายใจตXอสิ่งที่ไมXดีสิ่งที่ไมXควร เชXน เมื่อแกXชราแล*วไมXมีความรู*ติดตัว ก็จะมีความละอายใจแกX

เด็กผู*มีความรู*มากกวXา และผู*คลองเมืองหรือเจ*าเมืองนั้น ต*องมีความรู*ความสามารถ มีความชื่อสัตย8

ตXอบ*านเมือง ถ*าขาดเหลXานี้เจ*าเมืองก็มีความละอายแกXใจ หรือเป�นเจ*าเมืองแตXไมXรู*ครองธรรม ไมX

สามารถปกครองเมืองได* รวมไปถึงเป�นเจ*านายอยXาโกงบ*านเมือง จะเกิดความละอายแกXใจ ความทุกข8

ใจ เพราะได*กระทำส่ิงท่ีไมXดีส่ิงท่ีไมXควร เป�นต*น  

6) ขันติ โสรัจจะ พบวXา เป�นสำนวนที่กลXาวถึงความสำคัญในการฝ�กฝนตนเองให*เป�นบุคคลท่ี

มีความอดทนเข*มแข*งและความสงบเสงี ่ยมตXอการทำงานทั้งกายและใจ มีความอดทนตXอความ

ยากลำบาก เม่ือมีความอดทนความเสง่ียมความเจริญงความสุขยXอมตามมา  

7) สัจจะ พบวXา สำนวนที่สXงเสริมแนวคิดในการให*ความสำคัญตXอการรักษาคำพูดของตนเอง 

สิ่งที่จะมาชXวยเป�นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกใจคนที่อยูXรXวมกันในการใช*คำพูดด*วยความจริงใจ ถ*าเป�นบุคคล

ที่มีความจริงใจ มีความชื่อสัตย8 จะมีแตXความเคารพหนับถือ หากเป�นคนที่ไมXมีความจริงใจ ไมXมีความ

ช่ือสัตย8 จะเป�นบุคคลไมXมีความนXาเช่ือถือ  

8) ทมะ พบวXา เป�นสำนวนท่ีกลXาวถึงความสำคัญในการความขXมใจ เชXน คนรักกันเม่ือจากกัน

ไปก็เป�นทุกข8 ให*เรารู*จักมีความขXมใจ และเรียนรู*ในการปรับตัวให*เข*ากับสังคมได* รวมไปถึงรู*จัก

ควบคุมจิตใจตนเองได* หรือเรียนรู*ให*ฝ�กฝนนิสัย ขXมใจ ในการทำความดี ให*เป�นคนดี เป�นต*น 

9) จาคะ พบวXา สำนวนที่คนในสังคมใช*ยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติ กลXาวคือ อยXาเป�น

คนท่ีอยากได*ของคนอ่ืนเขาอยXางเดียว จึงเป�นบุคคลท่ีเสียสละ อยXาเป�นคนเห็นแกXตัว จงเป�นคนเห็นอก

เห็นใจของบุคคลอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือผู*อ่ืน 

10) ปฏิรูปเทสวาสะ พบวXา เป�นสำนวนที่กลXาวถึงความสำคัญในการอยูXในถิ่นที่สมควร 

กลXาวคือ การเป�นบุคคลที่ยึดมั่นในหลักธรรมน้ี จะเป�นบุคคลที่อยูXในสถานที่ใดก็ตามจะเป�นคนมีจิตใจ
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ดี เพราะได*ประพฤติปฏิบัติตนให*ถูกตามจารีตประเพณี ตามความเหมาะสม อยู Xในกฎระเบียบ

บ*านเมือง 

11) อัตตสัมมาปณิธิ พบวXา เป�นสำนวนที่กลXาวถึงความสำคัญในการตั้งจิตมุXงหมายนำตน

ไปสูXความถูกต*อง หรือถ*อยคำสำนวนที่คนในสังคมนิยมยึดมั่นเป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เชXน 

มีความตั้งตนไว*ชอบ มีความพอเพียง ใช*ชีวิตไมXประมาท เป�นบุคคลที่มีจิตใจที่งดงาม มีจิตเมตตา

เสียสละ และมีมนุษย8สัมพันธ8ท่ีดีกับบุคคลอ่ืนท่ีอยูXรอบตัว เป�นต*น 

12) ปุพเพกตปุญญตา พบวXา เป�นสำนวนที่กลXาวถึงความสำคัญในการบุคคลที่ได*กระทำ

ความดีไว*กXอน และสำนวนที่สXงเสริมแนวคิดในการสร*างความดี หรือบุญบารมี เชXน การทำความดีไมXมี

ใครมองเห็น จะต*องทำด*วยความเต็มใจ ทำความจิตเล่ือมใสX ทำด*วยใจท่ีศรัทธา เป�นต*น 

13) สัปปุริสสังเสวะ พบวXา เป�นสำนวนท่ีกลXาวถึงความสำคัญในการคบหาคนดี หรือผ้ีป\ญญา 

เป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เชXน การคบคนที่ดีมีความรู* จะนำพาตนไปสูXความสำเร็จ มี

กัลยาณมิตรท่ีดี หรือเม่ือมีอะไรก็ให*ปรึกษาหารือกัน มีอะไรก็ชXวยเหลือซ่ึงกันและกัน เป�นต*น 

14) สัทธัมมัสสวนะ พบวXา สำนวนที่เป�นแนวทางในการตั้งมั่นเอาใจใสXการศึกษาเลXาาเรียน 

เชXน จงเป�นบุคคลรู*จักแสวงหาความรู*ตXาง ๆ คือ สิ่งที่ดีงามให*เก็บรักษาไว* และสิ่งใดที่เราไมXมั่นใจ ให*

ปรึกษาหารือกับคนท่ีรู*กXอนแล*วคXอยลงมือทำ 

15) โยนิโสมนสิการ พบวXา สำนวนที่ทำให*สังคมใช*เป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน 

กลXาวคือ ในการพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกต*อง เชXน เป�นคนท่ีมีเหตุผล พิจารณาไตรXตรองทบทวนในส่ิง

ที่ตนเองคิด เพื่อไมXให*เกิดความผิดพลาด หรือเมื่อได*รับโอกาสที่ดีจากผู*ใหญXควรเก็บรักษาให*ดี สิ่งท่ี

ผิดพลาดไปถือวXาเป�นบทเรียน เป�นต*น 

16) ธัมมานุธัมมปฏิปUติ พบวXา สำวนที่เตือนใจ กลXาวคือ การดำเนินชีวิตให*ถูกตอง เชXน ไมX

ควรไปยุXงเก่ียวกับหน*าที ่ของคนอื่น เพราะอาจจะทำให*เขาไมXพอใจได* ควรนำป\ญหาอุปสรรคท่ี

ผิดพลาดมาปรับปรุงแก*ไข แล*วคXอยลงมือทำอีกครั้ง เป�นคนที่มีกิริยามารยาทดีงาม อยูXตามวัฒนธรรม

ประเพณี ให*อยูXกับความพอเพียง และไมXกระทำส่ิงท่ีเกินความสามารถของตน เป�นต*น 

 

สำนวนไทลื้อที่ปรากฏตามหลักธรรมครองตนท่ีแสดงผลในทางตรงกันข^ามกับหลักธรรม 

จำนวน 12 หลักธรรม ซึ่งเปQนหลักคำสอนที่เกี ่ยวกับให̂มีสติเตือนใจ เพื่อให̂รู ^จักผิดชอบชั่วดี 

จำนวน 36 สำนวนไทล้ือ ดังน้ี  
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1) ปUญญา พบวXา เป�นสำนวนที่แสดงให*เห็นถึงการกลXาวตักเตือนสั่งสอน ตักเตือนให*เป�นคน

มีป\ญญา และบุคคลที่ไมXมีความรู*ความสามารถจะเป�นบุคคลไร*คุณคXาตXอตนเองและสังคม ซึ่งจะนำมา

ซ่ึงความทุกข8ความลำบาก และกXอให*เกิดความเสียใจในภายในหลัง  

2) หิริ โอตตัปปะ พบวXา เป�นสำนวนที่แสดงให*เห็นถึงการกลXาวตักเตือนสั่งสอน ตักเตินส่ัง

สอนให* ไมXกระทำความชั่ว กลXาวคือ การกระทำความชั่วนั้น กXอให*เกิดความละอายใจ รวมไปถึงการท่ี

ไมXคบหาคนท่ีนิสัยไมXดี เพราะจะนำมาซึ่งความละอายใจ ผลสุดท*ายจะทำให*คนอื่นเขา และตนเองเกิด

ความเดือนร*อน 

3) ขันติ โสรัจจะ พบวXา เป�นสำนวนที่แสดงให*เห็นถึงการกลXาวตักเตือนสั่งสอน ตักเตินส่ัง

สอนให*มีความอดทน ความเสงี่ยม เชXน ให*มีความอดทนกับการสั่งสอนลูก ส่ังสอนเพื่อที่จะให*ลูกเป�น

คนดี มีประโยชน8ตXอสังคม เป�นต*น 

4) สัจจะ พบวXา เป�นสำนวนที่แสดงให*เห็นถึงการกลXาวตักเตือนสั่งสอน ตักเตือนสั่งสอนให*

เป�นบุคคลที่มีความสัจจะ มีความจริงใจ ทำตามที่ตนเคยให*คำพูดจาไปนั้น เพราะบุคคลที่ไมXมีสัจจะ

นั้น ถือเป�นคนท่ีไมXมีความจริงใจ จะไมXบุคคลใดให*ความเคารพนับถือ รวมไปถึงไมXควรไว*ใจบุคคลที่ไมX

มีความจริงใจ เป�นต*น 

5) ทมะ พบวXา เป�นสำนวนที่แสดงให*เห็นถึงการกลXาวตักเตือนสั่งสอน ตักเตินสั่งสอนให*มี

ความมุXงม่ัน หรือความต้ังใจ กวXาลคือการกระทำส่ิงใดก็ตาม ต*องมีทมะความมุXงม่ันต้ังใจประกอบ  

6) จาคะ พบวXา เป�นสำนวนที่กลXาวถึงการตักเตือนสั่งสอน สอนให*เป�นคนที่มีความเสียสละ 

ไมXเห็นแกXประโยชน8สXวนตน ให*เห็นประโยชน8สXวนรวม และเป�นบุคคลที่ชอบชXวยเหลือคนอื่น มีน้ำใจ

ตXอคนอ่ืน  

7) สัปปุริสสังเสวะ พบวXา เป�นสำนวนท่ีกลXาวถึงการตักเตือน สั่งสอนให*คบหาคนดี คบหา

กัลยาณมิตรที่ดี และไมXกระทำในสิ่งที่ไมXสมควร รวมไปถึงประกอบสิ่งใดจะต*องดูความพร*อมของ

บุคคลน้ัน ดูท่ีกิริยามายาทของคนน้ัน และไมXควรคบกับคนข้ีเหล*าเมายา เป�นต*น 

8) สัทธัมมัสสวนะ พบวXา เป�นสำนวนที่แสดงให*เห็นถึงการกลXาวตักเตือนสั่งสอน ตักเตินส่ัง

สอนให*มีความมุXงมั่นในการศึกษาเลXาเรียน หรือการตั้งใจศึกษาค*นคว*าหาความรู*ใสXตัว รวมไปถึงการ

เช่ือฟ\งการส่ังสอนจาก คุณพXอ คุณแมX ครูบาอาจารย8 และการท่ีเราเรียนรู*ในส่ิงท่ีผิดพลาดน้ัน จะนำมา

ซ่ึงมาความเป�นประโยชน8ตXอตนเอง และสังคม ถือวXาเป�นการเตือนใจให*เราไมXกระทำส่ิงน้ันอีก  
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9) ธัมมานุธัมมปฏิปUติ พบวXา เป�นสำนวนเครื่องเตือนใจ กลXาวคือ ตักเตือนในการดำเดินชีวิต 

หรือการทำงานงานให*ถูกต*องตามคุณงามความดี เชXน เมื่อเรามีอำนาจมีฐานะไมXควรกระทำสิ่งที่ไมXดี

กับคนอ่ืน ควรให*ความสนับสนุนและความชXวยเหลือ กระทำส่ิงท่ีมีประโยชน8ตXอสังคม เป�นต*น 

10) ปฏิรูปเทสวาสะ พบวXา เป�นสำนวนที่ข*อเตือนใจ สั่งสอนตักเตือนให*พักอยูXหรือการ

ทำงานนั้นให*อยูXในถิ่นที่ดี ถิ่นท่ีเหมาะสม สภาพแวดล*อมที่ดี เชXน ไมXทำไรXทำสวนไกลจากบ*านเกินไป 

เป�นต*น 

11) อัตตสัมมาปณิธิ พบวXา เป�นสำนวนท่ีข*อเตือนใจ ส่ังสอนตักเตินให*มีความต้ังจิตมุXงน่ันกับ

หน*าที่การงานนั้น เชXน ไมXประมาทกับการทำงาน ไมXอวดอ*างตนเองมีความรู*ความสามารถมากกวXาคน

อ่ืนเขา และไมXหลงกับตำแหนXงหน*าท่ีการงานของตนเอง เป�นต*น  

12) ปุพเพกตปุญญตา พบวXา เป�นสำนวนที่ข*อเตือนใจ สั่งสอนตักเตือนให*หมั่นสร*างความดี 

สะสมบุญบารมีไว* เชXน หม่ันเข*าวัดทำบุญทำทาน รักษาศีล เป�นต*น 

 

6.2 ผลการศึกษาการครองคน 

ผลการศึกษาพบวXา สำนวนไทลื้อมีความสัมพันธ8กับหลักธรรมในการครองคน เพราะวXาเป�น

สำนวนที่แสดงให*เห็นถึง การชXวยให*ผู*ปฏิบัติสามารถยึดมั่นในหลักแหXงความดีงามของหลักธรรมครอง

ตนในการดำเนินชีวิตในสังคมอยXางมีความสุข ดังเชXน แสดงให*เห็นถึงความรักความหXวงใย ความ

สามัคคี ความชXวยเหลือซึ่งกันและกัน ความปรารถนาที่ดีตXอกัน ความอXอนน*อมถXอมตน และความ

ขยันหม่ันเพียร เป�นต*น  

 จากการศึกษา มีทั้งสำนวนที่เป�นด*านบวก ในการอบรมสั่งสอนให*ได*รับสิ่งที่ดี จำนวน 55 

สำนวนไทลื้อ และด*านลบ เป�นหลักคำสอนที่เกี่ยวกับให*ได*สติเตือนใจ เพื่อใช*รู*จักผิดชอบชั่วดี จำนวน 

23 สำนวนไทล้ือ 

ผลจากการศึกษาครองคน สำนวนไทยลื้อตามหลักพุทธจริยะธรรม พบวXา มีความสอดคล*อง

กับในหลักธรรม 2 หลักธรรม ดังน้ี 

1) หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได̂แกA เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา  

2) หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได̂แกA ทาน ปnยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา  

 

1) เมตตา พบวAา ความเมตตาถือเป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในสังคมที่ดี คือ การมี

ความรักความหXวงใย ความชXวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเกิดจากความมีเมตตาและความโอบอ*อม

อารีซ่ึงกันและกัน 
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2) กรุณา พบวXา สำนวนมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในสังคมที่ดี มีความสามัคคีกัน 

ชXวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความปรารถนาท่ีดีตXอกัน และควรสXงเสริมสนับสนุนตามความสามารถของตน  

3) มุทิตา พบวXา สำนวนที่แสดงถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตของบุคคลในการสร*างงาน สร*าง

ความสุข และเมื่อเห็นคนอื่นได*ดี ให*ความยินดีเมื่อผู*อื่นได*ดี รวมไปถึงสXงเสริมในหน*าที่การงานของเขา

เจริญก*าวหน*าดีข้ึน โดยไมXหวังผลตอบแทน 

4) อุเบกขา พบวXา สำนวนที่แสดงแนวคิดเกี่ยวกับหลักในการดำเนินชีวิต มีการวางตัวให*

เหมาะสมกับหน*าท่ีท่ีได*รับมอบหมายในการทำงาน คือ การวางตัวในการทำงานให*มีความสุข 

5) ทาน พบวXา สำนวนที่ใช*เป�นแนวทางในบำเพ็ญทานบารมี การให*ข*อคิดเกี่ยวกับหลัก

ธรรมะของพระพุทธศาสนาเป�นทาน เป�นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญXในการทำทาน นอกจากกนี้ยังเป�น

การส่ังสอนเก่ียวกับการต้ังม่ันในความดีงามเป�นบุญกุศลสูงสุด มีคุณคXากวXาการให*ทานท้ังปวง 

6) ปnยวาจา พบวXา สำนวนที่เป�นแนวทางในการครองคนเพื่อพัฒนาตนเองให*มีความอXอน

น*อมถXอมตน และรู*จักในการใช*วาจาของตนให*เหมาะสมกับหน*าที่การงาน พูดจาด*วยไพเราะมีสัมมา

คารวะด*วยกิริยามารยาท สุภาพเรียบร*อย  

7) อัตถจริยา พบวXา สำนวนท่ีเป�นแนวทางในการดำเนินชีวิตด*วยความสุข ความเจริญรุXงเรือง

ในหน*าที่การงาน และให*ความเคารพนับถือบุคคลท่ีชXวยเหลือเมื่อตอนที่เราศึกษาอยูX คนที่คอยติด

เตือนอบรมส่ังสอนจนมีวันน้ี อยXาลืมตอบแทนบุญคุณทXาน เป�นต*น 

8) สมานัตตตา พบวXา สำนวนที่เป�นแนวทางให*สังคมได*ประพฤติปฏิบัติ มีความสม่ำเสมอ 

การทำตนให*เสมอต*นเสมอปลาย มีความจริงใจ และให*รู*จักเห็นใจผู*อื่น เอาใจเขาใสXใจเรา และรู*จัก

หน*าท่ีของตน  

 

สำนวนไทลื้อที่ปรากฏตามหลักธรรมครองคนท่ีแสดงผลในทางตรงกันข^ามกับหลักธรรม 

พรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 จำนวน 5 หลักธรรม เปQนหลักคำสอนที่เกี่ยวกับให̂มีสติเตือนใจ 

เพื่อให̂รู^จักผิดชอบชั่วดี จำนวน 23 สำนวนไทลื้อ ดังปรากฏจากบทสรุปความหมายของสำนวน

ไทล้ือ ดังน้ี 

1) เมตตา พบวXา สำนวนที่แสดงให*เห็นถึงการเตือนใจ คือความรักความหXวงใยนั้นควรให*มี

ขีดจำกัด เพราะแตXละคนแตะละนิสัย บางคนพูดจาดี มีกิริยามารยาท แตXงตัวเรียบร*อย แตXนิสัยใจคอ

เป�นอยXางไรไมXสามารถมองเห็นได* 

2) อุเบกขา พบวXา สำนวนที่ให*ข*อคิดเป�นหลักเตือนใจ เชXน เมื่อลูกทำผิดควรบอกกลXาว

ตักเตือน ไมXควรวางเฉยจนเกินไป อาจจะทำให*ลูกหลงตนเองจนทำให*ไมXรู*จักดีช่ัว 
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3) ทาน พบวXา สำนวนที่เป�นเครื่องเตือนใจในการทำความดี คือควรเป�นบุคลลท่ีให*ความ

ชXวยเหลือ มีน้ำใจไมตรีตXอผู*อื่นโดยไมXหวังผลตอบแทน หากเป�นบุคคลที่ทำแล*วหวังผลตอบแทนน้ัน 

จะนำมาซึ่งโลภของเราเอง หรือคนที่ไมXรู*จักการให*ทาน ไมXรู*จักการแบXงป\น ชXวยเหลือ เปรียบเสมือน

คนท่ีไมXมีคุณคXาในสายตาคนท่ัวไป 

4) ปnยวาจา พบวXา สำนวนที่กลXาวเตือนใจในการใช*พูดจาให*สุภาพเรียบร*อย เชXน จะพูดจา

กับใครควรดูที่สถานที่ กาลเวลา และรู*จักใช*คำพูดที่ถูกต*องเหมาะสมกับบุคคลนั้น หากเราไมXรู*จัก แม*

คำพูดเราจะพูดดีขนาดไหนก็ไร*คXา  

5) อัตถจริยา พบวXา สำนวนที่เป�นเครื่องเตือนใจให*เรารู*จับรับความผิดชอบนั้น เชXน สิ่งของท่ี

ไร*ประโยชน8ไมXควรเก็บไว* และเป�นเจ*านายควรรู*จับความรับผิดชอบในหน*าท่ีการงานของตน รวมไปถึง 

แกXชราแล*วยิ่งรู*จับยอมรับความผิดชอบ และไมXนำความเดือนร*อยมาให*คนใกล*ชิด ไมXสร*างวุXนวายกับ

สังคมเป�นต*น 

 

6.3 ผลการศึกษาการครองงาน 

ผลการศึกษาพบวXา สำนวนไทลื้อมีความสัมพันธ8กับหลักธรรมในการครองงาน เพราะวXาเป�น

สำนวนที่แสดงให*เห็นถึง การพัฒนาการทำงานให*มีความสุข ด*วยความพอใจกับหน*าที่การงานที่ได*รับ

มอบหมาย และในการทำงานนั้นมีความขยันอดทน กXอให*เกิดความตั้งมั่งในการทำงาน จนประสบ

ผลสำเร็จในงานท่ีได*รับมอบหมายอยXางมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน 

จากการศึกษา มีทั้งสำนวนที่เป�นด*านบวก ในการอบรมสั่งสอนให*ได*รับสิ่งที่ดีงาม จำนวน 25 

สำนวนไทลื้อ และด*านลบ เป�นหลักคำสอนที่เกี่ยวกับให*มีสติเตือนใจ เพื่อให*รู*จักความชั่วความดี 

จำนวน 9 สำนวนไทล้ือ 

หลักธรรมในการครองงาน จากการศึกษาสำนวนไทลื ้อตามหลักพุทธจริยธรรม พบมี

หลักธรรม จำนวน 1 หลักธรรม ได*แกX อิทธิบาท 4 ประกอบด^วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

ดังตXอไปน้ี 

1) ฉันทะ พบวXา สำนวนหลักในการพัฒนาตนเอง เชXน เป¢าหมายที่เราได*ตั้งไว*นั้น ต*องก*าว

เดินไปให*ถึงด*วยความสามารถของตน แม*วXาจะมีอุปสรรคมากีดขวางก็ตาม ต*องมีความต้ังใจ เพ่ือจะได*

ส่ิงท่ีตนปรารถนาไว*  

2) วิริยะ พบวXา สำนวนหลักความขยันหมั่นเพียร คือมีความขยันหมั่นเพียรกับหน*าที่การงาน

ของตนเอง มีความอดทนความเสียสละตXอหน*าที่การงานของตน ไมXท*อถอยตXอการงาน กระทำด*วย

ความจริงใจ ถูกตามกาลเวลา และบุคคล  
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3) จิตตะ พบวXา สำนวนหลักมุXงนั่นกับการงาน เชXน มีความมุXงมั่นตั้งใจในหน*าที่การงานท่ี

ตนเองท่ีทำเป�น หรือที่มีความสามารถทำได*นั้น และให*มีความรับผิดชอบไมXทอดทิ้งกับหน*าที่การงาน

น้ัน  

 

สำนวนไทลื้อที่ปรากฏตามหลักธรรมครองงานท่ีแสดงผลในทางตรงกันข^ามกับหลักธรรม 

อิทธิบาท 4 จำนวน 1 หลักธรรม ดังน้ี  

วิริยะ พบวXา สำนวนที่เป�นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิต เชXน ให*เรามีความขยันหมั่นเพียน

ความอดทนตXอการงาน ความเกียจคร*านนั้นเป�นสิ่งไมXดี และบุคคลที่ไมXรู*จักทำงาน ไมXชอบทำงาน ไมX

สะสมทรัพย8สิน สุดท*ายตนเองยXอมลำบากเสียใจ บุคคลเหลXานี้จะไมXประสบความสำเร็จในหน*าที่การ

งาน ไมXมีประสิทธิภาพในการทำงาน และอยXาเป�นคนท่ีเอาแตXใจ จนไมXสนใจคนอ่ืน เป�นต*น 

 

7. อธิปรายผลจากการศึกษาค̂นคว̂า  

ความสัมพันธ8ของสำนวนไทลื ้อกับหลักพุทธจริยธรรม ชาวไทลื ้อมีคุณธรรม จริยธรรม 

ศีลธรรม ในการดำเนินชีวิตในสังคมอยXางมีความสุข ประกอบเป�นแนวทางในการพัฒนาบ*านเมืองให*มี

ความเจริญก*าวหน*าแกXประเทศชาติ เริ่มต*นจากการชXวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความสามัคคี 

ชXวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน ปลูกฝ\งลักษณะของการเป�นคนใฝ£รู*ใฝ£เรียนให*กับบุตรชาย บุตรหญิงทั้งเรื่อง

งานบ*าน งานเรือน เพ่ือให*มีความรู*พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตXาง ๆ  

สำนวนไทลื้อตามหลักพุทธจริยธรรมยังสะท*อนให*เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป�นอยูX วัฒนธรรม

ประเพณีที่มีการอนุรักษ8เพื่อใช*เป�นหลักคำสอนให*รู*จักรับผิดชอบชั่วดี รู*จักหน*าที่ของตน และรู*จัก

รับผิดชอบในหน*าที่การงาน ทั้งนี้ยังสอนให*มีความชื่อสัตย8 สุจริต จิตเมตตา โอบอ*อมอารี เสียสละ 

และมีความขยันอดทน ตลอดจนความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ท่ีถูกต*องตามหลักพุทธจริยธรรม  

เมืองไทลื้อ หรือสิบสองป\นนามีกับการนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และมีบทบาทที่สำคัญ

ในการเช่ือมสัมพันธ8ระหวXางเมือง ระหวXางชุมชน สังคม กXอให*เกิดเป�นวัฒนธรรมประเพณี ความเคารพ

นับถือ เชXน ครอบครัวใดท่ีมีบุตรชายอายุครบ 10 ป¤ข้ึนไป ควรให*บรรพชาสามเณร เม่ืออายุครับ 20 ป¤ 

ควรอุปสมบทเป�นพระภิกษุ เพราะเมื่อสมัยกXอน โรงเรียนหรือการเรียนการสอนยังไมXเจริญเหมือนดัง

สมัยน้ี วัดเปรียบเสมือนโรงเรียน เม่ือบรรพชาแล*ว อยXางน*อยได*รับการศึกษาเลXาเรียน คือ ศึกษาอักษร

ธรรม(อักษรไตย) วัฒนธรรม ประเพณีตXาง ๆ เมื่อโตแล*วจึงได*เป�นเสาหลักในสังคม และเมื่อถึงเวลา

เทศกาลป¤ใหมX ชาวเมืองได*เตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม*ธูปเทียน ประกอบพิธีขอขมาผู*มีบุญคุณ เชXน 

ลูกหลานเตรียมดอกไม*ธูปเทียนไปขอขมา คุณพXอคุณแมX เป�นต*น และหากจัดงานบุญประเพณีทาง

พระพุทธศาสนาให*เชิญชวนผู*มีจิตศรัทธามารXวมงานบุญอยXางทั่วถึง โดยการถวายทาน ฟ\งธรรมจาก
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พระอาจารย8 นำหลักธรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต8ใช*ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

เพ่ือส่ังสมบุญบารมีให*แกXตนเองท้ังชาติน้ี และชาติหน*า 

ดังนั้นพระพุทธศาสนาเถรวาทในกสังคมไทลื้อ จึงมีความสำคัญวิถีชีวิตของชาวไทลื้ออยXาง

มั่นคง กลXาวคือ ชาวไทลื้อทุกชนชั้นมีหน*าที่สำคัญในการสิบทอดอายุพระพุทธศาสนา เถรวาท ทั่งการ

เผยแผXธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตXาง ๆ ประกอบกับการรู*จักทำบุญทำทานในโอกาสตXาง 

ๆ อยูXเสมอ ซึ่งชาวไทลื้อมีความเชื่อเรื่องบุญและกรรมบาปชั่ว การเวียนวXายตายเกิด จึงทำให*มีจิตโอบ

อ*อมอารี มีจิตเมตตา เสียสละ อดทน ไมXเบียดเบียนผู*อ่ืน และสXงเสริม อนุรักษ8วัฒนธรรมประเพณี ทาง

พระพุทธศาสนาเป�นอยXางดี  

จากการศึกษาค*นคว*าพบแนวคิดทางธรรม เป�นหลักในการดำเนินชีวิต หลักการทำงาน เพ่ือ

ใช*เป�นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิต ถือวXาเป�นการประพฤติปฏิบัติตน ให*เกิดประโยชน8ตXอสXวนตน 

สXวนรวม และชXวยเสริมสร*างคุณภาพชีวิตให*ดีขึ้น มีความรับผิดชอบในหน*าที่การงาน มีความตั้งใจ

ขยันหมั่นเพียร รู*จักดูแล บำรุง รักษา มีระเบียบวินัยในตนเอง และเคารพกฎหมาย ตรงตXอเวลา มี

ความชื่อสัตย8สุจริต เมตตา กรุณา โอบอ*อมอารีตXอเพื่อน และปฏิบัติเป�นพลเมืองที่ดี ใช*สติป\ญญาใน

การดำเนินิชีวิต  

ประพฤติปฏิบัติโดยเน*นคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เมื่อพิจารณาจะเห็นได*วXามีการ

พัฒนาคนให*เป�นผู*ที ่สมบูรณ8 และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม กลXาวคือเป�นหลักสอนท่ี

เกี่ยวกับการมีจิตเมตตาตXอผู*อื่น มีความยินดี ความสงสาร อันเป�นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน

สังคม มีจิตโอบอ*อมอารี พูดวาไพเราะ รู*จักการบำเพ็ญประโยชน8 และวางตัวให*มีความเหมาะสมกับ

เวลา สถานท่ี และบุคคล  

มีการพัฒนาการทำงานให*มีความสุข ด*วยความพอใจในสิ่งที่ตนพึ่งพอใจกับหน*าท่ีการงาน 

และในการทำงานน้ันมีความขยันอดทน กXอให*เกิดความต้ังม่ังในการทำงาน จนประสบผลสำเร็จในงาน

ท่ีได*รับมอบหมายอยXางมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน 

สำนวนไทลื้อบางสำนวนที่มีความคล*ายคลึงกันกับสำนวนไทยมีทั้งเชิงความหมาย คือ วิธีการ

สอนที่มีเอกลักษณ8ในการให*ข*อคิด เตือนใจ เตือนสติ เป�นแนวทางการพัฒนาความประพฤติปฏิบัติท้ัง

ทางกาย วาจา ใจ ให*ได*รับความสุขทั้งแกXตนเองและผู*อื่น สำนวนที่เป�นคำสอนการดำเนินชีวิตใน

ประจำวัน เพื่อเสริมสร*างความดีงามให*แกXชีวิตและสังคม ให*รู*จักความสามัคคี การเสียสละ จิตเมตตา 

และหลักพุทธรรมมีอิทธิพลตXอการดำเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีตนเองอาศัยอยูXได*อยXางมีความสุข  

สำนวนไทล้ือกับสำนวนไทยท่ีคล*ายคลึงกันในเชิงเสียง เชXน  

ตัวอยAางท่ี 1 

สำนวนไทล้ือ Ì!Â(ò€«K̃¥Ð#u¸ $u¸(ò€«K̃¥Ð«%b¥ÐWƒ¾(̃ 
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คำอXาน ไกXงามเป¥¦อขน กนงามเป¥¦อหย§อง 

คำแปล ไกXงามเพราะขน คนงามเพราะเคร่ืองประดับ (สองอยXางน้ีทำให*สวยงาม) 

สำนวนไทย ไกXงามเพราะขน คนงามเพราะแตXง 

ความหมาย ความสวยงามด*วยกิริยามายาท ความสงบเสงี่ยม และดำรงคุณคXาด*วยความดี

งาม หรือ การรู*จักการแตXงตัว คนเราจะสวย หลXอได* ดูดีได* ต*องรู*จัการปรุงแตXงด*วยเคร่ืองสำอาง  

 

ตัวอยAางท่ี 2 
สำนวนไทล้ือ JòN£Ẅ HqªN£Hò\ 
คำอXาน ฝามีหู ปะปูมีปาก 

คำแปล ผนังมีหู ประตูมีปาก 

สำนวนไทย กำแพงมีหูประตูมีชXอง, กำแพงมีหูประตูมีตา 

ความหมาย การที่พูดหรือทำอะไร ให*ระมัดระวัง แม*จะเป�นความลับเพียงไรก็อาจจะมีคน

ลXวงรู*ได* 

 

ตัวอยAางท่ี 3 

สำนวนไทล้ือ (̈Wu¾F€¸Ì!Â Ì!ÂWu¾B¢u(̈ 
คำอXาน งูหันนมไกX ไกXหันตินงู 

คำแปล งูเห็นมนไกX ไกXเห็นตีนงู  

สำนวนไทย ไกXเห็นตีนงู  งูเห็นนมไกX 

ความหมาย เมื่อตXางฝ£ายตXางรู*ความลับของกันและกัน ควรให*ความเมตตา ความชXวยเหลือซ่ึง

กันและกัน 

สำนวนไทลื้อกับสำนวนไทย มีความสัมพันธ8กันเพราะวXาเป�นภาษาเดียวกัน สำนวนไทลื้อและ

สำนวนไทย ถือเป�นมรดกทางวัฒนธรรมของแตXละพื้นที่ที่ใช*สำนวนภาษาที่คล*ายคลึงกัน เพื่อให*เห็นถึง

คุณคXาของภาษา ความหมาย ประโยชน8ของสำนวนเหลXานี้ที่ใช*เป�นเครื่องเตือนใจ เตือนตนเองหรือ

ทักท*วงผู*อ่ืน  

วัฒนธรรมประเพณีไทลื้อและไทยมีความใกล*เคียงกัน เพราะวXาชาวไทลื้อและไทยนับถือ

พระพุทธศาสนา รวมไปถึงความเชื่อเรื่องผี เหมือนกับวัฒนธรรมประเพณีในภาคเหนือ ภาคอีสาน 

ประเทศไทย ประเทศพมXา และประเทศลาว ซึ่งสังเกตจากการแตXงกาย การใช*สำนวนภาษา อาหาร 

วิถีชีวิตความเป�นอยู X และประเพณี วัฒนธรรม จึงมีความคล*ายคลีงกันมาก ประกอบกับสภาพ

บ*านเรือนในสังคมไทลื้อจะมีการปลูกบ*านเรือนที่อยูXตามพื้นที่ทำนา ทำไรX และสวนยางพารา ซึ่งปลูก
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ตามบนไหลXเขาเป�นขั้นบันได คล*ายกับการดำเนินชีวิตของชนเผXาตXาง ๆ ในประเทศไทย และในด*าน

ภูมิภาคน้ีจะมีจิตใจอXอนโยน มีความขื่อสัตย8 สุจริต ขยันอดทน มีความเพียรพยายาม เคารพนับถือคุณ

พXอ คุณแมX บรรพบุรุษ และมีความสามัคคีกัน  
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