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บทคัดยอ
  สํานวนเปนสิ่งท่ีแสดงถึงระบบความคิดของคนในสังคม เปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นสังคม และวัฒนธรรม            
ในหลายๆ ดาน เปนสิง่ทีก่ลาวถึงภูมปิญญา ความคิดของมนุษย ทีเ่กดิข้ึนจากประสบการณในการดําเนินชวีติประจําวนั
ที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษดวยถอยคําสั้นๆ ซึ่งมีความหมายลึกซ้ึงในแงคําสอน สัจธรรม การวิจารณตําหนิ                 
ขอบกพรองของบุคคลในสังคม เปนตน การศึกษาสํานวนญี่ปุนนอกจากจะชวยใหผูเรียนภาษาญี่ปุนเขาใจถึงระบบ
ภาษาญ่ีปุนแลวยงัชวยใหผูเรยีนเขาใจถงึวธิคีดิ ทศันคต ิและความเช่ือของคนญ่ีปุนอกีดวย สาํนวนญ่ีปุน เปนสวนหน่ึง
ที่สะทอนใหเห็นวา สังคมญี่ปุนเปนสังคมที่ใหความสําคัญในเรื่องความจงรักภักดี ความกตัญูรูคุณตอเจานาย        
ครูอาจารย บิดามารดา และผูมีพระคุณ ซึ่งสอนวาควรตอบแทนบุญคุณของเจานาย รวมทั้งผูมีพระคุณคนอื่นๆ 
การตอบแทนบุญคุณคน ถือเปนคุณความดีที่ควรกระทําอยางยิ่ง
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Abstract
  Expressions can signify people’s thinking and reflect society and culture in various aspects.           
They show human wisdom and perceptions generated from life experiences. The expressions are words 
or phrases containing deep meanings of teachings, truths, criticisms of people’s weaknesses, and etc. 
which transmitted from the ascendants. The study of Japanese expressions not only helps the learners 
to understand Japanese language system, but also provides understanding of thinking, attitudes,               
and beliefs of Japanese people. The Japanese expressions manifest that the Japanese society place 
value on being loyal and grateful to masters, teachers, father and mother, as well as other benefactors. 
The Japanese people have been taught that to reciprocate masters and all benefactors with loyalty is the 
good deed they really should do.
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บทนํา
  ภาษาพดูและภาษาเขยีนของคนแตละชนชาตยิอมมกีารใชถอยคําทัง้ทีเ่ปนถอยคําทีต่รงไปตรงมาเขาใจไดงาย 
และถอยคําที่มิไดมีความหมายตรงไปตรงมาแตเปนถอยคําในเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชันไปในที  หรือถอยคํา     
ทีไ่มไดมคีวามหมายตรงไปตรงมาน้ี คนไทยเรยีกวา “สาํนวน” ซึง่การใชสาํนวนนัน้ชวยทาํใหภาษาพดูและภาษาเขียน
มชีวีติชวีาข้ึน ทาํใหผูฟงเห็นภาพไดชดัเจนข้ึน ดงันัน้การรูจกัความหมายของสํานวนตางๆ และวิธใีชใหถกูตองเหมาะสม 
จงึถอืเปนสิง่จําเปนในการใชภาษาทกุภาษา ดงัที ่ดเิรกชยั มหทัธนะสิน (2529, 63) กลาววา เมือ่วเิคราะหดใูหถองแท
จะเห็นวาสํานวนมีบทบาทตอการใชภาษาของคนในสังคม ทั้งน้ีเพราะสวนหน่ึงทําใหเขาใจความหมายงายข้ึน หรือ
ถาเปนลักษณะของการเปรียบเทียบทําใหผูรับสารเขาใจขอมูลที่ตองการจะสื่อสารชัดเจนขึ้น ในทุกชาติทุกภาษา       
จะมีสํานวนใชในสังคม ซึ่งการศึกษาสํานวนในภาษาตางๆ นั้น นับเปนการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชน     
ที่พูดภาษานั้นๆ ไดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะถอยคําสํานวน มีความสัมพันธกันกับความคิด เปนวัฒนธรรมทางดานจิตใจ 
เปนมรดกทางวฒันธรรมทีบ่รรพบรุษุไดคดิประดษิฐมาเพือ่สังคม เปนกระจกสองใหเห็นความคดิในใจ คานยิม โลกทศัน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระเบียบสังคม ตลอดจนวิถีประชา
  สงา กาญจนาคพันธุ (2522, 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของสํานวนไวในหนังสือสํานวนไทย วา คําพูดของ
มนุษยเราไมวาชาติใดภาษาใด แยกออกไดกวางๆ เปนสองอยาง  อยางหนึ่งพูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา      
พอพูดออกมาก็เขาใจไดทันที  และอีกอยางหน่ึงพูดเปนชั้นเชิงไมตรงไปตรงมาแตใหมีความหมายในคําพูดนั้นๆ        
คนฟงอาจเขาใจความหมายทันที  ถาคําพูดนั้นใชกันแพรหลายทั่วไปจนอยูตัวแลว แตถาไมแพรหลายคนฟง                  
ก็ไมเขาใจไดทันที ตองคิดจึงเขาใจ หรือบางทีคิดแลวเขาใจไปอยางอื่นก็ได หรือไมเขาใจเลยก็ได คําพูดเปนชั้นเชิงนี้ 
เราเรียกวา “สํานวน”
  คําวา “สํานวน” ที่ผูเขียนใชในงานนี้จะเทียบเคียงกับภาษาญ่ีปุนคําวา “Kotowaza (ことわざ )" ซึ่ง
พจนานุกรม Koujien（広辞苑·第六版，2008) ใหความหมายของ “Kotowaza” วาหมายถึง ถอยคําทีก่ลาว
สืบตอกันมาชานาน เปนถอยคําสั้นๆ  มีความหมายในเชิงการสอน การเตือนสติ การตําหนิติชม เปนตน
  Takahashi （高橋，1997 ） กลาวไวในบทนําของพจนานุกรม Doushokubutsu Kotowaza Jiten      
วา “Kotowaza” เปนสิง่ทีก่ลาวถงึภูมปิญญา ความคดิของมนษุย ทีเ่กดิข้ึนจากประสบการณในการดาํเนนิชวีติประจาํวนั     
ที่ยาวนานจากบรรพบุรุษของเราดวยถอยคําสั้นๆ ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งในแงคําสอน สัจธรรม การวิจารณตําหนิขอ
บกพรองของบุคคลในสังคม เปนตน
  อีกทั้ง อัญชลี สิงหนอย (อางถึงใน ทรรศพร ศิวะวัฒนะวงศ,  2549) ชี้ใหเห็นบทบาทของสํานวนวา  สํานวน
แสดงใหเห็นสภาพแวดลอมและธรรมชาติของสังคมนั้นวามีความใกลชิดหรือมีวิถีชีวิตที่มีความเกี่ยวของสัมพันธ     
กับสิ่งใดบาง เชน ลักษณะภูมิประเทศ เชน คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล เข็นครกข้ึนภูเขา เปนตน ซึ่งสํานวนในแตละสังคม
และวฒันธรรมนัน้  สามารถสะทอนใหเหน็วาระบบความคดิของคนในสงัคมและวฒันธรรมนัน้  วามคีวามคดิในการโยง
เอาสิ่งแวดลอมมาเปรียบกับพฤติกรรมของคนอยางไร เชน ในความคิดที่จะเปรียบเทียบใหเห็นความงาย  ในสังคม
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ไทยเปรียบกับกลวยท่ีเปนผลไมพืน้เมือง เมือ่สกุกร็บัประทานงาย  และสะดวกเม่ือเปรียบเทียบกับผลไมอืน่ๆ ในขณะ
ที่สังคมอเมริกาจะเปรียบเทียบความงายกับการหยิบขนมเคกชิ้นหน่ึงรับประทาน เนื่องจากสามารถหาซ้ือไดทั่วไป 
หรือมีไวติดบาน เปนตน นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นปจจัยหรือระบบตางๆ  ทางสังคม เชน คานิยม หนาที่ของบุคคล     
ในสังคม ระบบครอบครัว ระบบชนชั้น เปนตน ในสังคมไทย มีคานิยมเกี่ยวกับการเลือกคูครองโดยอบรมฝายหญิง  
ซึง่ถอืวาเปนผูเสยีหายมากกวาฝายชายวา ใหรูจกัรกันวลสงวนตัว "อยาชงิสุกกอนหาม" เปนตน  รวมทัง้ยงัแสดงใหเหน็
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตัวอยางในสังคมไทย เชน สํานวน “ชุบมือเปบ” แสดงใหเห็นวาในสังคมไทยคร้ังหน่ึง              
มีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารโดยใชมือ ซึ่งกอนท่ีจะรับประทานจะตองเอามือชุบนํ้าในถวยท่ีมักวางไวขาง
สํารับจึงจะลงมือเปบขาวได ในสํานวนนี้หมายถึง คนที่เอาแตผลประโยชนใสตัวโดยไมไดลงทุนลงแรง เปรียบกับ  
เวลาทําอาหารไมไดมาชวย แตพอไดเวลาก็มารับประทานอยางเดียว
  ดังจะเห็นไดวา สํานวนสะทอนใหเห็นสังคมและวัฒนธรรมในหลายๆ ดาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
วัฒนธรรม และความคิดของคนในสังคมนั้นผานทางภาษา อนึ่งมนุษยเรานั้นมักจะนิยมใชชื่อสิ่งของ หรือ สิ่งมีชีวิต  
ทีอ่ยูใกลชดิกบัการดาํรงชวีติของตนเองมาเปนสิง่เปรยีบเทยีบในสาํนวน ซึง่สิง่ทีน่าํมาใชเปนสิง่เปรยีบเทยีบในสาํนวน
นั้นยอมตองสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิด ทัศนคติ และภาพลักษณที่คนแตละชนชาติ แตละประเทศมีตอส่ิงนั้นๆ และ      
จากวิธีคิดที่แตกตางกันเกี่ยวกับสิ่งเหลานั้น ก็ทําใหเราเขาใจลักษณะพิเศษดานการรับรู ทัศนคติ มุมมองตอส่ิงตางๆ 
และคานยิมของคนในแตละประเทศ และแตละชนชาติ อาทิเชน สาํนวนท่ีเกีย่วกบัปลาของญ่ีปุน มดีงันี ้  (XiongRenfang, 
2007)
  腐っても鯛　
  Kusattemotai
  ถึงจะเหม็นก็เปนปลาไท หมายถึง เนื้อแทของเจาตัวเปนสิ่งที่ดี ของดีถึงแมจะอยูในสภาพท่ีไมดีก็ยังคง
  มีคุณคาอยู เปรียบเหมือนปลาไทเปนปลาที่มีรสชาติดี มีคุณคา ตอใหมีกลิ่นเหม็นแตยังไงก็ยังคือปลาไท
  ที่คุณคาอยูดี

  鰯網に鯛がかかる
  Iwashiamini tai gakakaru
  ปลาไทติดแหปลาซารดีนมา หมายถึง พบเจอโชคดีโดยที่ไมไดคาดหวังไว  สําหรับคนญี่ปุนปลาไท 
  เปนปลาทีม่คีณุคาดงันัน้การทีป่ลาไทมาติดแหปลาซารดนีจงึถอืวาเปนเรือ่งท่ีด ีเปนโชคดทีีไ่มไดคาดคดิมากอน
  
  鰯の頭をせんより鯛の尾につけ
  Iwashi no atama o senyoritai no o nitsuke
  เปนหางปลาไทดีกวาเปนหัวปลาซารดีน หมายถึง การทําตาม และ เชื่อฟงคนที่ที่ยิ่งใหญดีกวาการเปนผูนํา 
  ของคนท่ีไมมีคุณคา ไมนาสนใจ 
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  จากความหมายของสํานวนขางตนนี้ทําใหเราเขาใจและทราบวาคนญี่ปุนคิดอยางไรตอปลาไท และ              
ปลาซารดีน ซึ่งสําหรับคนญ่ีปุนน้ันปลาไทถือวาเปนปลาท่ีมีคุณคามากท่ีสุด เปนสิ่งที่นายินดี  สวนปลาซารดีนน้ัน  
เปนสิ่งของที่ตรงกันขามกัน คือ เปนปลาที่ไมมีคา และราคาเลย หากเราศึกษาและทําความเขาใจความหมาย               
ของสํานวนในภาษาญี่ปุน ก็จะทําใหเราเขาใจทัศนคติ และวิธีคิดของคนญ่ีปุน 
  นอกจากน้ี ผูเขียนยังสังเกตเห็นวา สํานวนก็เปนสิ่งที่แสดงออกถึงความคิดของคนในสังคมน้ันดวย ดังเชน 
สํานวนญี่ปุนที่สะทอนใหเห็นการทํางานของคนญี่ปุน เชน 犬も朋輩、鷹も朋輩 (Inu mo hoobai, Taka           
mo hoobai)   แปลวา สุนัขก็เปนเพ่ือนรวมงานเหย่ียวก็เปนเพ่ือนรวมงาน  สํานวนน้ีหมายถึง  ไมวาจะเปนสุนัข        
หรือเหย่ียวซึ่งเปนสัตวตางประเภทและมีธรรมชาติแตกตางกัน แตถามีเจานายคนเดียวกันทํางานอยูในที่เดียวกัน       
กถ็อืวาเปนผูรวมงานท้ังสิน้ เปรียบเหมือนกับคนท่ีทาํงานในบริษทัเดียวกันถึงจะมีระดับสถานะตําแหนงหนาท่ีตางกัน 
แตถาทํางานใหเจานายคนเดียวกันก็ถือวาเปนเพื่อนรวมงานกัน
  สํานวนญ่ีปุนที่สะทอนใหเห็นความคิดในเรื่องการยกยองคนทําความดี เชน 虎は死して皮を残し人
は死して名を残す (Tora wa shishite kawa wo nokoshi hito wa shishite na wo nokosu) แปลวา เสือตาย
เหลอืหนงั คนตายเหลอืชือ่  สาํนวนนีห้มายถงึ  เมือ่เสอืตายกเ็หลอืหนงัทีส่วยงามไวใหคนไดใชประโยชน คนเรากเ็ชน
เดียวกันหากประพฤติดีมีผลงานที่ดีๆ ไว เมื่อตายไปก็ยอมจะมีคนกลาวขวัญถึงกันตอๆ ไป
  สํานวนญ่ีปุนท่ีสะทอนใหเห็นความคิดในเร่ืองความกตัญูกตเวที เชน  家貧しくて孝子顕る                 
(ie mazushikute koushi arawaru) แปลวา บานยากจนจะเห็นลูกกตัญู  สํานวนนี้หมายถึง เด็ก ที่เกิดในครอบครัว
รํา่รวยจะมองไดยากวาเปนเด็กกตัญูหรอืไม ตางกับเด็กทีเ่กดิในครอบครัวยากจน ซึง่จะเห็นไดงายวาเปนเด็กกตัญู
จากการที่ขยันขันแข็งและชวยเหลือครอบครัว
  จากการศึกษาคําสอนตางๆ ทีป่รากฎในสํานวนญ่ีปุนน้ัน ผูเขียนพบวา ประเดน็ความคิด และความเช่ือเร่ือง
ความกตัญูก็เปนอีกหนึ่งเรื่องที่คนญี่ปุนใหความสําคัญ  

บุญคุณ （恩： On ） ในสังคมญี่ปุน
  สังคมญ่ีปุน เปนสังคมที่ใหความสําคัญในเร่ืองความจงรักภักดี กตัญูรูคุณตอเจานาย ครูอาจารย บิดา
มารดา และผูมพีระคุณ ซึง่ความซ่ือสตัยและความจงรักภกัดเีปนผลมาจากความเช่ือในเร่ืองศาสนา  ไดแก  ศาสนาชินโต  
พทุธและขงจ้ือเขาดวยกนั  คนญีปุ่นโดยท่ัวไปจะนับถอืศาสนาพทุธควบคูไปกับชินโตอนัเปนศาสนาดัง้เดิมและมีขงจือ้
แทรกอยูในฐานะทีเ่ปนจรยิธรรมท่ีพงึปฏบิตัใินสงัคม  ขงจือ้เขากนัไดดกีบัชินโตในแงคณุธรรมความด ี  ความสมัพนัธ
ของบุคคลในครอบครัวและการปฏิบัติตนตอสังคม  โดยสอนใหจงรักภักดีตอชาติ  ตอผูอุปถัมภหรือนายของตน          
ใหทุกคนปฏิบัติตามหนาที่ตอสังคม  รวมถึงลัทธิบูชิโดซึ่งเปนจริยธรรมสําหรับนักรบท่ีเกิดจากการประมวลความเช่ือ
ทางศาสนาเขาดวยกัน  ถือไดวาเปนจริยธรรมอันสูงสงโดยเนนความสํานึกตอหนาที่  และความจงรักภักดีของนักรบ
และซามูไรท่ีเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางเจาผู ครองนครกับนักรบในบังคับบัญชาท่ีมีความสัมพันธกัน                
อยางเหนยีวแนน (ชตุมิา ธนูธรรมทัศน, 2546, 23)  ในหนงัสือคูมอืท่ีรวบรวมหลกับูชโิด ชือ่ ฮะงะกเุระ บชูโิด (Hagakure 
Bushido) ของนักรบตระกูลนะเบะฌิมะ (Nabeshima) ไดบันทึกไววา
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  “ไมวาที่หนึ่งที่ใด ในมหาสมุทร หวยหุบเหวผา และภายใตพสุธา ไมวาเวลาไหน หนาที่ของเราคือ
  ปฎิบัติกิจอันกอประโยชนเปนนิจแกเจานาย ในชั่วชีวิตนี้ ขาพเจาไมเคยคํานึงถึงประโยชนสวนตัว
  มากกวาประโยชนของเจานาย  ขาพเจาไมทําวันและเวลาใหหมดไปดวยประโยชนตนเองยิ่งกวา
  ประโยชนของเจานาย เมื่อขาพเจาตายไป ขาพเจาจะกลับมาเกิดอีก 7 คร้ังเพื่อคุมครองเจานาย”
  
  คณุธรรมขอนีอ้าจกลาวไดวา ไดรบัอทิธพิลมาจากลทัธขิงจือ๊ ทีเ่นนความกตญัรููคณุตอผูมพีระคณุ ซึง่นกัรบ
ถือวา เจานายคือผูมีพระคุณสูงสุด ดังนั้นนักรบจะตองตอบแทนบุญคุณของเจานาย รวมท้ังผูมีพระคุณคนอ่ืนๆ        
ดวยการรูจักตอบแทนหนี้บุญคุณ ถือเปนคุณความดีสูงสุด ใน ฮะงะกุเระ ไดบันทึกไววา “ความดีของคนอ่ืนที่กระทํา
แกทานแมเพียงเทาเม็ดทราย ยอมมีคากวางใหญเทาความกวางของมหาสมุทร เพราะฉะนั้นซามูไร (นักรบ)                
ตองพยายามอยูตลอดชีวิต เพื่อทดแทนความดีอันกวางใหญของบุคคลเหลานั้น” (พพิาดา ยังเจริญ, 2539, 80) 
  ในภาษาญี่ปุนคําวา 恩 (On) แปลวา บุญคุณ  คําวา 恩義 (Ongi) แปลวา หนี้บุญคุณ ดังที่ ยุพา                
คลังสุวรรณ (2544, 145-146) ไดกลาววา On เปนคานิยมซ่ึงทําใหญี่ปุนสามารถรักษาความเปนระเบียบของสังคม
ได On หนี้บุญคุณภาระที่จะตองทําเพ่ือตอบแทนแกผูที่ใหความชวยเหลือ 恩 (On) เปนหนี้ที่มีภาระผูกพัน ผูใดเม่ือ
รับแลวจําเปนตองตอบแทน ในภาษาญี่ปุนคําวา 恩に着る (On nikiru) แปลวา ความรูสึกเปนหนี้บุญคุณ 
  On เปนหนี้ทางสังคมและหน้ีทางใจ ซึ่งผูรับเองรับมาท้ังโดยต้ังใจ ไมตั้งใจ และมาเองโดยธรรมชาติ        
เชน พอแมเปนผูใหชีวิต ลูกที่ดีและลูกกตัญูจําตองเล้ียงพอแม ซามูไรไดรับที่ดินและการคุมครองจากเจานาย        
จงึตองไดรบัใชเจานายเทาชวีติ ทกุคนมหีนีบ้ญุคณุ เชน เรียนหนังสือกเ็ปนหนีบ้ญุคณุครูผูสอน ทาํงานก็เปนหนีเ้จานาย 
สวนคนที่บังเอิญมาทําใหเกิดหน้ีบุญคุณได คือ คนท่ีชวยเหลือชีวิตในยามเคราะหราย เชน ในนิทานพื้นบานเรื่อง     
“นกกระเรียนตอบแทนคุณ” （鶴の恩返し Tsuru no ongaesh) ซึ่งเนื้อเร่ืองโดยยอ คือ  ชายหนุมยากจนอาศัย
อยูกระทอมคนเดยีว แลวไปพบนกกระเรยีนทีถ่กูลกูธนปูกเขาจงึชวยเหลอืมันเอาไว จนหายดแีลวกป็ลอยนกกระเรยีน
ไปพอตกดึกก็พบผูหญิงคนหน่ึง และใชชีวิตรวมกัน จากน้ันหญิงสาวก็ขอใหสรางหองทอผาใหหลังสรางเสร็จ             
หญิงสาวก็พูดวา “หามเขามาในนี้ สัญญานะ” เธอขังอยูตัวอยูในนั้น 7 วัน จนตัวซูบผอม พรอมกับผาที่ทอเสร็จแลว
เพื่อใหชายเอาไปขายโดนวันหน่ึงชายคนน้ันเกิดความสงสัยวาทอผาไดเชนไรท้ังที่ไมมีไหมเขาจึงแอบดู แลวพบวา
เปนนกกระเรียนที่กําลังทอผา ไมใชหญิงสาวพอนกกระเรียนรูตัวก็ไดกลาววา “ฉันคือนกกระเรียนที่คุณชวยไวฉันมา
ตอบแทนคุณ ในเม่ือคุณเห็นรางจริงของฉันแลวฉันก็ไมอาจอยูที่นี่ไดอีกตอไป” พรอมกับมอบผาผืนหน่ึงใหและ          
บินจากไปตลอดกาล
    การท่ีนกกระเรียนตอบแทนบุญคุณผูชวยชีวิต ในภาษาญ่ีปุนใชคําวา 恩返し (Ongaeshi) แปลวา 
ตอบแทนบุญคุณ ดังปรากฏในช่ือนิทานเร่ืองน้ีวา 鶴の恩返し (Tsuru no ongaeshi) หรือแปลเปนไทยวา              
นกกระเรียนตอบแทนคุณ
  ในที่นี้จึงสรุปไดวา 恩 (On) หมายถึง บุญคุณที่เปนพันธะหนาที่ติดตัวมากับคนญี่ปุนทุกคน จะหลีกเลี่ยง
และไมปฏบิตัไิมได บญุคณุประเภทนีม้ทีัง้ทีต่ดิตวัมาตัง้แตเกดิ บญุคณุทีเ่กดิข้ึนมาภายหลงั บญุคณุทีก่ลาวนีม้ตีัง้แต
บุญคุณที่มีตอองคจักรพรรดิ ตอบิดามารดา ตลอดจนผูมีพระคุณที่ชวยชีวิตใหพนภัยพิบัติ
  นอกจากนี้ ยุพา  คลังสุวรรณ (2544, 146-148) ไดแบงหนี้บุญคุณออกเปน 5 ลักษณะดวยกัน  ดังราย
ละเอียดตอไปนี้
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  1. บุญคุณตอองคจักรพรรดิ (เท็นโน โนะ อน – Tennono on) หรือบุญคุณตอประเทศ (คุนิ โนะ อน –  
Kunino on) เปนหนี้บุญคุณที่ติดตัวคนญี่ปุนมาตั้งแตเกิด  เปนหนี้ที่เกิดโดยไมมีการสราง  เปนหนี้ที่สูงสุดในบรรดา
หน้ีทั้งหลาย  และเปนหนี้ที่จะตองเสียสละอยางไมมีขอบเขตตอองคจักรพรรดิ  ในสมัยโบราณทหารญ่ีปุนทุกคนจะ
เขาใจวาบุหรี่ทุกมวนที่สบู  และเหลาที่ดื่มเปนการเพิ่มหนี้บุญคุณที่ทหารพึงมีตอองคจักรพรรดิ
  2. บุญคุณจากบิดามารดา (โอะยะ โนะ อน –Oyano on) เปนหนี้บุญคุณซึ่งอยูบนพื้นฐานความเช่ือเร่ือง
ความกตัญูของคนญี่ปุน  โอะยะ  โนะ  อน  ทําใหบิดามารดาอยูในฐานะผูมีอํานาจเหนือบุตร  บุตรจะตองทํางาน
หาเงนิมาเลีย้งบดิามารดา  และเชือ่ฟงคาํสัง่อยางเครงครดั  นอกจากน้ีการทีล่กูมีครอบครัวและเลีย้งดูลกูของตนใหด ี ก็
ถือวาเปนการใชหน้ีบุญคุณตอบิดามารดาเชนกัน  ดังเชนสํานวนวา 烏に反哺の考あり (Karasu ni hanpo       
no kooari) กามีความกตัญู หมายถึง จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยความกตัญูตอพอแม เปรียบเหมือนกาวาหลังจาก
ที่โตแลว ก็จะกักตุนอาหารแลวนํามาใหพอแมเปนการตอบแทนบุญคุณที่ไดเลี้ยงดูมา
       นอกจากนี ้ยงัมสีาํนวนวา 牛を椎(つい)して墓(はか)を祭(まつ)るは鶏豚(けいとん)の親 
(Ushi wo tsuishite haka wo matsuru wa keiton no oya) ฆาวัวแลวเอามาเซนไหวสุสานก็ไมดีเทากับการใหพอแม
กินไกและหมู ในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูหมายถึง เปนคําสอนวาควรกตัญูตอพอแมในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูนั้น   
ดีกวาการนําของไปเซนไหวที่สุสานเมื่อทานเสียชีวิต
   3. บุญคุณตอเจานาย (นูชิ โนะ อน –Nushino on) ในอดีตซามูไรจะมีสิทธิประโยชนจากท่ีดินมากนอย       
แคไหน  หรือไดรับความอุปถัมภคํ้าชูจากเจานาย  ก็ขึ้นอยูกับงานและความซ่ือสัตยจงรักภักดีที่ซามูไรมีตอเจานาย 
ดงัน้ันเจานายจึงเปรยีบไดดงัชวีติของซามูไร ดงัในสาํนวนวา 飼い飼う犬も主を知る (Kaikau inu mo nushi         
o shiru) สุนัขที่เลี้ยงไวก็รูจักเจาของ หมายถึง คนท่ีเปนขารับใชควรมีความจงรักภักดีตอเจานาย มีหัวใจที่รูจัก           
การตอบแทนบุญคุณ และออนนอมถอมตน
          อกีเรือ่งเลาทีเ่กีย่วกบับญุคณุตอเจานายท่ีคนญีปุ่นรูจกักนัด ีคอื เร่ืองความกตัญรููคณุของสนุขัชือ่ ฮาจโิกะ 
หรือที่คนญี่ปุนเรียกวา “สุนัขยอดกตัญู ฮาจิโกะ" ( 忠犬 : Chuken)  ซึ่งเปนสุนัขที่เจานายขอมาเล้ียงตั้งแตเล็ก      
เจานายรกัและเอาใจใสฮาจโิกะมาก เจาหมาฮาจโิกะมกัจะเดนิไปรบั-สง เจานายทีส่ถานรีถไฟชบิยูาทกุวนั จนกระทัง่
วันหนึ่งเจานายตายจากไป เจาฮาจิโกะก็ยังรอคอยเจานายของมันเปนเวลาหลายป จนมันตาย ความจงรักภักดีของ
ฮาจโิกะสรางความประทบัใจแกผูคนทีพ่บเหน็จนในทีส่ดุไดมกีารสรางอนสุาวรยีฮาจโิกะขึน้ทีส่ถานชีบิยุา (Shibuya) 
เพื่อเตือนใจในความกตัญู และจงรักภักดีของมัน 
   4. บุญคุณตอครู (ชิ โนะ อน –Shi no on) ในสังคมญ่ีปุนครูจะมีผลตอความกาวหนาของลูกศิษย  นั่นคือ  
ครูจะเปนผูประสาทวิชาให  ครูบางคนไมเพียงแตสอนวิชาความรู  ยังชวยใหที่พักพิงแกลูกศิษย  ลูกศิษยคนใดตน
ทุกขไดยาก  ครกู็มักจะชวยเหลือ  ลูกศิษยจึงเปรียบเสมือนลูกคนหน่ึงของครูก็วาได  และบอยคร้ังที่ครูจะเปนผูชักนํา
ลูกศิษยเขาสูวงการอาชีพ  ยิ่งครูมีชื่อเสียงมากเทาใด  ก็จะย่ิงสงผลตอการหางานของลูกศิษยในอนาคตมากเทานั้น 
ดังคําศัพทวา 恩師 ( おんし ) (Onshi)แปลวา อาจารยผูมีพระคุณ
  5. บญุคณุตอผูทีม่พีระคณุ 恩人 (Onjin)  โดยเฉพาะอยางยิง่บญุคณุตอผูทีเ่คยชวยชวีติ (อน จนิ โนะ  อน 
– On jin no on)  บญุคณุประเภทน้ีทาํใหฐานะและสถานภาพของผูใหและผูรบัแปรเปล่ียน  และเกิดการสลับสถานภาพ
กันได  เชน  แมวาผูที่ถูกชวยชีวิตนั้นเดิมมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูชวยชีวิต  หลังการชวยเหลือผูที่ถูกชวยชีวิต
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จะตองหันมาเอาใจใส  และตอบแทนบุญคุณผูชวยชีวิต ดังในสํานวนญ่ีปุนวา 犬は三日飼えば三年恩を忘
れぬ (Inu wa mikka kaeba sannen on wowasurenu) ถาเลี้ยงสุนัข 3 วัน 3 ป มันก็ไมลืมบุญคุณเปนขอเตือนใจ
วาคนก็ไมควรลืมบุญคุณคน
  บุญคุณ เปนหนี้ที่ตองตอบแทน คนญี่ปุนใหความสําคัญกับการตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณ ไมวาจะเปน 
บุญคุณตอองคจักรพรรดิ ซึ่งหมายถึง บุญคุณตอประเทศ เปนหน้ีที่ติดตัวตั้งแตเกิดของคนญ่ีปุน บุญคุณตอบิดา
มารดา เปนหนี้บุญคุณของผูใหกําเนิดที่ตองตอบแทนดูแล เปนพื้นฐานของความเชื่อเรื่องความกตัญู บุญคุณ        
ตอเจานาย เปนบญุคณุทีต่องตอบแทนในแงของความซ่ือสตัย จงรกัภักดี บญุคณุตอคร ูผูใหวชิาความรู ใหความชวยเหลือ
ตางๆ ศิษยที่ดีตองรูจักตอบแทนครูบาอาจารย บและสุดทายบุญคุณตอผูมีพระคุณ หมายถึงบุญคุณตอผูที่เคย         
ชวยชีวิตเรา เปนหนี้ที่ตองตอบแทน

สํานวนญี่ปุนกับความคิดเรื่องบุญคุณ ความกตัญูรูคุณ
  ตามที่ Kinoshita （木下哲生，1997，84-88 ） ไดรวบรวมคําศัพทที่นํามาใชเปนส่ิงเปรียบเทียบใน 
Kotowaza พบวา คําที่นิยมนํามาใชเปรียบเทียบใน Kotowaza สวนใหญจะนิยมใชชื่อส่ิงของท่ีอยูใกลตัวมนุษย เพื่อ
ใหเขาใจไดงาย ดังนี้  1) คําที่เกี่ยวกับสัตว (120 คํา) 2) คําที่เกี่ยวกับเคร่ืองมืออุปกรณ (103 คํา) 3) คําที่เกี่ยวกับ
อาหาร (41 คํา) 4) คําที่เกี่ยวกับผัก (34 คํา) 5) คําที่เกี่ยวกับพืชพรรณ (31 คํา) 6) คําที่เกี่ยวกับเคร่ืองนุงหม (27 คํา) 
และ 7) คําที่เกี่ยวกับเคร่ืองปรุงอาหาร (20 คํา) 
  ดงันี ้จะเหน็ไดวาสาํนวนท่ีนาํสตัวมาใชเปรยีบเทยีบพบมากท่ีสดุ  เพราะสตัวมหีลากหลายช่ือ และหลากหลายพันธุ 
อีกทั้งมนุษยกับสัตวมีความผูกพันอยางใกลชิดและคุนเคยกันมาชานาน  มนุษยเล้ียงสัตวไวดูเลน  ไวเปนอาหาร     
เปนพาหนะ หรือใชแรงงาน และยังเปนเพื่อนในยามเหงาไดอีกดวย ดังนั้นมนุษยไมวาจะเปนชนชาติใดภาษาใดจึง
ไดนาํเอาธรรมชาติ และลักษณะนสิยัของสตัวทีส่งัเกตเหน็ไดมาสรางเปนสํานวน สภุาษติ คาํพงัเพยตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบ 
สั่งสอน เปนขอคิด ขอเตือนใจ ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเปรียบเทียบกับลักษณะ กิริยาอาการ ธรรมชาติ นิสัย และ
ลกัษณะเดนของสตัวแตละประเภท  มนษุยเรานัน้มกัจะนยิมใชชือ่สตัวทีอ่ยูใกลชดิกบัการดาํรงชวีติของตนเองมาเปน
สิง่เปรยีบเทียบในสํานวน ซึง่สตัวทีใ่ชเปนสิง่เปรยีบเทยีบในสํานวนน้ัน  ยอมตองสะทอนใหเหน็ถงึวธิคีดิ ทศันคติ และ
ภาพลักษณที่คนแตละชนชาติ แตละประเทศมีตอสัตวนั้นๆ และจากวิธีคิดท่ีแตกตางกันเก่ียวกับสัตวนั้นก็ทําใหเรา
เขาใจลักษณะพิเศษดานการรับรู ทศันคติ มมุมองตอสิง่ตางๆ และคานยิมของคนในแตละประเทศ และแตละชนชาติ
  จากการศึกษาพบวาในสํานวนญี่ปุ นมีหลายสํานวนที่นํามาสัตวมาเปรียบเทียบ และกลาวถึงเรื่อง                   
การตอบแทนบุญคณุ โดยสวนใหญ คนญี่ปุนจะยกยองคนที่มีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ และสํานวนที่กลาว        
เชิงตําหนิตอคนที่อกตัญูไมรูจักตอบแทนบุญคุณคน ดังเชน ในสํานวนตอไปน้ี  (高橋, 1997)

  สํานวนท่ียกยองคนท่ีมีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ
  1.  犬は三日飼えば三年恩を忘れぬ (Inu wa mikkakaeba sannen on wo wasurenu)
           แปลวา  ถาเลี้ยงสุนัข 3 วัน 3 ปมันก็ไมลืมบุญคุณ  สํานวนนี้สอนใหรูจักการตอบแทนบุญคุณคน
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  2. 飼い飼う犬も主を知る  (Kaikau inu mo nushi o shiru) 
          แปลวา  สุนัขที่เลี้ยงไวก็รูจักเจาของ  หมายถึง แมแตสุนัขที่เปนสัตวยังรูบุญคุณ เพราะฉะน้ันเปนคนก็
ไมควรลืมบุญคุณคน
  3. 犬も三日飼えばその主を忘れぬ  (Inu mo mikka kaeba sono nushi wo wasurenu)
            แปลวา สนุขัแมเลีย้งไว 3 วนัมนักจ็ะไมลมืบญุคณุเจาของ  สาํนวนน้ีสอนใหรูจกัการตอบแทนบุญคณุคน
  4.  孫飼わんより犬の子飼え (Son kawan yori inu no kokae)
            แปลวา  เลี้ยงลูกสุนัขยังดีกวาเลี้ยงหลาน หมายถึง  ถึงแมจะเล้ียงดูหลานดีสักเพียงใด แตพอหลานโต
ก็จะจากไปอยูดี แตการเลี้ยงลูกสุนัขนั้นพอมันโตขึ้น มันก็จะยังอยู และซ่ือสัตยกับเราตลอดไป สํานวนนี้สอนวาสัตว
ยังรูบุญคุณ เพราะฉะนั้นเปนคนก็ไมควรลืมบุญคุณคน
  5. 鳩に三枝の礼あり烏に反哺の考あり (Hato  ni sanshi no reiari karasu ni hanpo no kooari)
           แปลวา  นกพิราบเคารพก่ิงสามกิ่ง กามีความกตัญู หมายถึง นกพิราบ รูจักบุญคุณของก่ิงไมที่ไดพัก
อาศยัทาํรงั สวนกากร็ูบญุคุณพอแมทีไ่ดเลีย้งดูปอนอาหารใหตอนเปนเด็ก เปรียบเหมือนคนควรเคารพเช่ือฟงพอแม 
และรูจักตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณ
  6. 犬馬の心 (Kenba no Kokoro) 
            แปลวา  หัวใจของสุนัขและมา หมายถึง  คนที่เปนขารับใช ควรมีความจงรักภักดีตอเจานาย สํานวนน้ี
สอนใหมีหัวใจที่รูจักการตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณและออนนอมถอมตนตอผูมีอาวุโสกวา

  สํานวนท่ีกลาวเชิงตําหนิตอคนที่อกตัญูไมรูจักตอบแทนบุญคุณคน
  1.  猫は三年飼っても三日で恩を忘れる (Neko wa sannen katte mo mikka de on wo wasureru)
          แปลวาแมวน้ันเลีย้ง 3 ป 3 วนักล็มืบญุคณุ   หมายถึง คนทีไ่มรูจกัตอบแทนบุญคณุ เปรียบเหมือน แมวนัน้เปน
สัตวที่ไมชอบอยูเฝาบาน ชอบออกไปเที่ยวเลนขางนอก ตอใหเลี้ยงไว 3 ป พอผานไป 3 วันมันก็ลืมบุญคุณเจาของ 
  2.  飼犬に手を噛まれる (Kaiinu ni te wo kamareru)
           แปลวา โดนสุนัขที่เลี้ยงกัดมือ หมายถึง คนที่ไมรูจักตอบแทนบุญคุณ  เปรียบเหมือนสุนัขที่เลี้ยงเองกับ
มือทั้งใหขาวใหอาหารแตก็ยังกัดมือเจาของได
  3. 恩を仇で返す (On o adade kaesu) และ 恩を以て怨みに報ず (On wo motte urami ni houzu)
          แปลวาตอบแทนบุญคุณดวยการเปนศัตรู หมายถึง ทําความดีแตผลที่ไดรับกลับไมดี เปรียบเหมือน
ทําความดีกับคนที่ไมรูบุญคุณคนอื่น ไมตอบบุญคุณไมพอ  ซํ้ายังทํารายผูมีพระคุณอีกดวย ดังสุภาษิตไทยวา               
ทําคุณบูชาโทษ
  จากตัวอยางสํานวนที่ยกมาจะเห็นวาในสํานวนญี่ปุนสวนใหญนิยมนําสุนัขมาใชเปรียบเทียบกับคนที่มี   
ความกตัญูรู คุณคน สวนแมวน้ันเน่ืองจากเปนสัตวที่ไมคอยอยูติดบานจึงนํามาเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมี                
ความกตัญู ไมรูบุญคุณ ซึ่งจากคําสอนที่ปรากฎในสํานวนญี่ปุนดังที่ไดยกตัวอยางนี้สะทอนใหเห็นวาสังคมญ่ีปุน
ใหความสําคัญกับเรื่องการตอบแทนบุญคุณ และความกตัญู โดยจะกลาวชื่นชม ยกยองคนที่มีความกตัญู และ
จะกลาวตําหนิคนท่ีไมรูจกับุญคณุคนอ่ืน โดยเช่ือวาคนท่ีมคีวามกตัญตูอพอแม ครูอาจารยจะมคีวามเจริญรุงเรือง 
ประสบความสําเร็จในชีวิต สวนคนที่ไมรูจักบุญคุณคนนั้นจะตองพบเจอความลมเหลวในชีวิต
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สรุป
  ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชในการถายทอดวัฒนธรรม เชน ความเช่ือ ปรัชญา คานิยม ทัศนคติ และแนวทาง
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาสํานวนในภาษานั้น  นอกจากจะ
ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทแลว ผูเรียนก็จะเขาใจสภาพสังคม และวัฒนธรรมของสังคมที่ใชภาษา
นั้นดวย จะเห็นไดวาสํานวนเปนสิ่งที่แสดงถึงระบบความคิดของคนในสังคมอีกทั้งเปนสิ่งที่สะทอนในเร่ืองของ         
ความเช่ืออีกดวย จากการศึกษาจะเห็นวาสังคมญี่ปุนมีความคิดและความเช่ือเร่ือง บุญคุณ (On) และความกตัญู 
คนญ่ีปุนถอืวาผูใดมีบญุคณุ เราตองมีหนาท่ีตอบแทน หากตอบแทนไมไดกต็องมีนํา้ใจไมตรีตอบ คนไมกตญัถูอืวา
เปนคนไมด ี  ไมมใีครอยากคบคาสมาคมดวย ดงัเชน พอแมเปนผูใหชวีติ ลกูทีด่คีวรเปนลูกกตัญทูีต่องเล้ียงดูพอแม 
ซามูไรท่ีไดรบัทีด่นิและการคุมครองจากเจานาย จาํเปนตองรับใชเจานายเทาชีวติ ทกุคนมีหน้ีบญุคณุ เชน เรียนหนังสือ
ก็เปนหนี้บุญคุณครูผูสอน ทํางานก็เปนหน้ีเจานาย อีกทั้งจากคําสอนท่ีพบในสํานวนญ่ีปุนจะกลาวชื่นชมยกยอง          
ผูที่รูจกับุญคุณคน และจะตําหนิติเตียนผูที่ไมรูจักบุญคุณคน 
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