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สํานวนไทย
ความหมายของสํานวน
สํานวน คือ คําพูดเปนขั้นเชิง ไมตรงไมตรงมา แตใชมีความหมายในคําพูดนั้นๆ
สํานวน หมายถึง สํานวน หรือถอยคําที่เรียบเรียงขึ้นเปน โวหาร บางทีก็ใชวา สํานวน
โวหาร คําพูดของมนุษยเราไมวาจะชาติใดหรือภาษาใด แยกออกไดกวางๆ เปน ๒ อยาง อยางหนึ่ง
พูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เขาใจกันไดทันที อีกอยางหนึ่งพูดเปนชั้นเชิงไม
ตรงไปตรงมา แตใหมีความหมายในคําพูดนั้นๆ ผูฟงอาจเขาใจความหมายทันที หรืออาจจะไมเขา
ใจความหมายโดยทันที ตองคิดจึงจะเขาใจ หรือบางทีคิดแลวเขาใจอยางอื่นก็ได หรือไมเขาใจเลย
ก็ ได คํ า พู ด เป น ชั้ น เชิ งนี้ เราเรีย กกั น ว า สํ า นวน คื อ คํ า พู ด เป น สํ า นวน ชาวบ า นจะเรีย กว า พู ด
สําบัดสํานวน
สํานวน คือ 1“โวหาร ถอยคําที่เปนขอความพิเศษ คือ มีขั้นเชิงของความหมายใหขบคิด”
สํานวน หมายถึง ถอยคําที่มิไดมีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษร หรือแปลตาม
รากศัพ ท แตเปนถอยคําที่มีความหมาย เป นอยางอื่น คือ เปนชั้นเชิงชวนใหคิด ซึ่งอาจเป นไปใน
หลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ คานิยม และอื่นๆ ซึ่งลวนแต
แสดงใหเห็นถึงความเปนไทยอยางเดนชัด
สํานวน หมายถึง ถอยคําในภาษาไทยที่ใชในการพูดจาสื่อสารกัน โดยมีความหมายเปน
นัย ไมแปลความหมายของคําตรงตัว มักจะแปลความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ
สํานวน คือ หมูคําที่ไพเราะคมคาย เปนคําพูดสั้น ๆ แตมีความหมายกวางขวางลึกซึ้ง
ชวนใหคิด เปนถอยคําที่เรียบเรียง,โวหาร,บางที่ใชคําวาสํานวนโวหาร, เปนถอยคําที่ไมถูกไวยากรณ
แตใชเปนภาษาที่ถูกตอง การแสดงถอยคําออกมาจะเปนขอความพิเศษเฉพาะของแตละภาษา แต
ทุกถอยคําก็ไพเราะ
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ประภาศรี สีหอําไพ,วัฒนธรรมทางภาษา พิมพครั้งที่ 2,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2545),หนา 385.
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สาเหตุที่เกิดสํานวน
1.ตองการคําเพื่อสื่อสารความรูสึกใหเขาใจ เมื่อเกิดความตองการคําใหเพียงพอกับความรู
สึก จึงตองคิดคําใหมอาจอิงคําเดิม แตเปลี่ยนความหมายไปบาง หรือคลาย ความหมายเดิม
2. หลีกเลี่ยงการใชคําบางคํา ซึ่งถาใชแลวอาจหยาบคาย หรือกอใหเกิดความไมสบายใจ ตัว
อยาง คําวา ตาย อาจมีหลายสํานวน เชน ซี้ มองเทง เสร็จ เสียชีวิต ถึงแกกรรม ไปคาถาน ไปนรก
หรือ ถายปสสาวะ อาจใช เบา ไปยิงกระตาย ไปเก็บดอกไม
3. เพื่อใหสุภาพ หรือเหมาะสมกับฐานะของบุคคล เชน ตัดผม ทรงเครื่อง หรือทรงพระเครื่อง
ใหญ
4. ตองการใหคําพูดมีรสชาติ หรือ เกิดภาพ ตัวอยางเชน กุงแหงเดินมาแลว (อาจหมายถึง
คนผอมแหง)

ความสําคัญของการใชสํานวน
ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การใชสํานวนก็ลดนอยลง จึงทําใหสํานวนบางสํานวน
สูญหายไป ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่เราควรจะชวยกันอนุรักษสํานวนไทยใหอยูคูกับสังคม
ไทยตอไป

ประโยชนที่ไดรับจากสํานวนไทย
สํานวนไทยทุกสํานวน จะมีความหมายอยูทุกสํานวนทั้งที่บอกความหมายโดยตรง และสํานวนที่มีความ
หมายแอบแฝงอยู สํานวนมีประโยชนดังนี้
1. นําหลักคําสอนมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2. ทําใหทราบความหมายของแตละสํานวน
3. ทําใหเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนดีขึ้น
4. ชวยกัดเกลานิสัยของเยาวชนใหอยูในกรอบและมีระเบียบมากขึ้น

ความเปนมาของสํานวนไทย

3

สํานวนไทยนั้นมีมาตั้งแตกอนสมัยพอขุนรามคําแหง เนื่องจากในศิลาจารึกของ
พอขุนรามนั้น มีสํานวนไทยปรากฏเปนหลักฐานอยูเชน เหยาเรือนพอเชื้อเสื้อดํา หมายถึง ทรัพย
สมบัติ เปนตน การที่มีในภาษาเขียนครั้งแรกมีสํานวนไทยปรากฏอยูนั้น แสดงใหเห็นวาสํานวนไทยมี
มากอนภาษาเขียนและมีการใชในภาษาพูดอยูกอนแลว
หนั ง สื อ สุ ภ าษิ ต พระร ว งก็ มี เนื้ อ หาเป น สํ า นวนไทยที่ ยั ง ใช อ ยู ในป จ จุ บั น มากมาย เช น
เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินเมื่อใหญ
หนังสือกฎมณเฑียรบาลของเกา ก็มีสํานวนไทยปรากฏอยู นอกจากนี้ในวรรณคดีไทยตางๆ
ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมาก็มีสํานวนไทยปรากฏอยูมากมาย เชน ขุนชางขุนแผน ลิลิตยวนพาย
ลิลิตพระลอ และราชาธิราชเปนตน
สํานวนเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของภาษาไทย เพราะเปนคําพูดที่กลั่นกรองขึ้น เพื่อความ
สละสลวยของภาษาเปนถอยคําที่คมคายกวาคําพูดธรรมดา เปนคําพูดที่รวมใจความยาวๆใหสั้นลง
ได ก็จะทําใหผูฟงสามารถเขาใจงาย ๆ

ลักษณะของสํานวนไทย
ลักษณะของสํานวนไทยนั้น มีทั้งประเภทเสียงสัมผัสคลองจองกัน และ แบบไมมีเสียงสัมผัส
1 . ประเภทมีเสียงสัมผัส
∗ ๔ คําสัมผัส
∗ ๖- ๗ คําสัมผัส
∗ ๘- ๙ คําสัมผัส
2. ประเภทไมมีเสียงสัมผัส
∗ ๒ คําเรียงกัน
∗ ๓ คําเรียงกัน
∗ ๔ คําเรียงกัน
∗ ๕ คําเรียงกัน
∗ ๖- ๗ คําเรียงกัน
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ตัวอยางสํานวนคลองจองสั้น ๆ
∗ กรวดน้ํา คว่ํากะลา
∗ กรวดน้ํา คว่ําขัน

∗ นอนหลับไมรู นอนคูไมเห็น
∗ น้ําสั่งฟา ปลาสั่งฝน,สั่งหนอง

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

กระตาย ขาเดียว
กระตาย หมายจันทร
กวัดไกว ไสสง
กอกรรม ทําเข็ญ
กอราง สรางตัว
ของหาย ตะพายบาป
ขาเกา เตาเลี้ยง
ขานอกเจา ขาวนอกหมอ
ขุดดวยปาก ถากดวยตา
ขุดดิน กินหญาไปวัน ๆ
คดในขอ งอในกระดูก
คลุกคลี ตีโมง
ฆาไมตาย ขาดไมขาด
เงื้องา ราคาแพง
จับดํา ถลําแดง
เจาไมมีศาล สมภารไมมีวัด
ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน
ชักใบ ใหเรือเสีย
ตกลอง ปลองชิ้น
ตนรายปลาดี ตนวายปลายดก
ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บาน
ตาบอด สอดตาเห็น
ตายฝง ยังเลี้ยง
ตื่นแตดึก สึกแตหนุม
นอนตน กินราก

บนขาวผี ตีขาวพระ
บานนอก คอกนา
บุญทํา กรรมแตง
บุญพา วาสนาสง
บุญหนัก ศักดิ์ใหญ
เบี้ยบาย รายทาง
ปล้ําผีลุก ปลุกผีนั่ง
เปดขัน ประชันไก
ผีซ้ํา ด้ําพลอย
ผูหญิง ริงเรือ
เผอเรอ กระเชอกนรั่ว
พระศุกรเขา พระเสารแทรก
พอกาวขา ก็ลาโรง
มั่งมีในใจ แลนใบบนบก
มากขี้ควาย หลายขี้ชาง
เรือลมเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก
ลูกสมภาร หลานเจาวัด
เสือจนทา ขาจนทาง
เสือทลายหาง ชางทลายโรง
หัวหาย ตะพายขาด
พูดคลอง เหมือนลองน้ํา
ชักตะพาน แหงนเถอ
ชักแมน้ํา ทั้งหา
ทองยุง พุงกระสอบ
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คุณคาของสํานวน
1. เปนเครื่องอบรมสั่งสอนและชี้แนะใหเปนคนดี
- ในดานความรัก : คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย, น้ําพึ่งเสือพึ่งปา
- ในดานการศึกษาอบรม : ฝนทั่งใหเปนเข็ม, สิบรูไมเทาชํานาญ
- ในการพูดจา : พูดดีเปนศรีแกตัว พูดชั่วอัปราชัย ,พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
2. สํานวนไทยชวยสะทอนใหเห็นความคิด ความเชื่อในสังคมไทย
- ความเคารพนอบนอมผูใหญ เชน เดินตามผูใหญหมาไมกัด
- ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรรม เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
- ความเชื่อเกี่ยวกับการปกครอง เชน บานเมืองมีขื่อมีแป
-ความเชื่อเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง เชน ชาติเสือตองไวลาย ชาติชายตองไวชื่อ
3. สะทอนใหเห็นถึงภาวะความเปนอยู
- เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการครองชีพ เชน เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย
- เกี่ยวกับการทํามาหากิน เชน น้ําขึ้นใหรีบตัก
4.ชี้ใหเห็นวาคนไทยรักธรรมชาติ
ธรรมชาติกับการดํารงคชีวิตของคนไทยเกี่ยวพันกันอยางแยกไมออก จึงไดนําเอาลักษณะ
ธรรมชาติของสัตว ตนไม ฯลฯ มาตั้งเปนสุภาษิต คําพังเพย และสํานวนตางๆ
5.ใชภาษาไดถูกตอง
การศึกษาสํานวนตางๆ ชวยทําใหเราใชภาษาไดถูกตองและสละสลวย ไมตองใชคําพูดที่เยิ่น
เยอยืดยาว แตสามารถเรียกรองความสนใจจากผูอานไดมาก นอกจากนั้นการศึกษาสุภาษิต คํา
พังเพย และสํานวนของภาคตางๆ ทําใหเราไดเรียนรูภาษาถิ่นไปดวยในตัว
6. ชวยสืบทอดวัฒนธรรม
การเรียนรูเรื่องสุภาษิต คําพังเพย และสํานวนตางๆ เปนการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติเอา
ไวมิใหสูญหาย และเกิดความภูมิใจที่บรรพชน
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มูลเหตุที่ทําใหเกิดสํานวนไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เกิดจากธรรมชาติ
เกิดจากการกระทํา
เกิดจากอุบัติเหตุ
เกิดจากแบบแผนประเพณี
เกิดจากความประพฤติ
เกิดจากการละเลน

สํานวนไทยที่เกิดจากธรรมชาติ
1. กาฝาก
ความหมาย กินอยูกับผูอื่นโดยไมไดทําประโยชนอะไรให
ความเปนมา กาฝากเปนตนไมเล็กๆ เกิดเกาะอยูกับตนไมใหญ และอาศัยอาหาร ในตน
ไมใหญเลี้ยงตัวเอง
ตัวอยาง ตนไมที่มีกาฝากอยู ก็ตองลดอาหารที่ไดสําหรับเลี้ยงตนไปเลี้ยงกาฝาก ประเทศ
ก็เหมือนกัน มีภาวะการหาประโยชนไดมาก ก็ตองเสียกําลังและทรัพยไปในทางนั้นมาก
มาจาก คนที่แอบแฝงเกาะกินผูอื่นอยูโดนไมไดทําประโยชนอะไรใหเขา จึงเรียกวากาฝาก
เชน ถึงเปนอนุชาก็กาฝาก ไมเหมือนฝากสิ่งที่วาอยาเยยหยัน

2. กินน้ําไมเผื่อแลง
ความหมาย มีอะไรเทาไรใชหมดในทันที
ความเปนมา 2“มาจากการอัตคัดน้ํา ตามธรรมดา หนาเลง น้ําในคลองในบอบอลดนอย
ลงหรือแหงขอด ฝนก็ไมตกใหรองไวกินได เมื่อมีน้ําอยูเชนมีในตุมในโองก็ไมถนอมไวใชไวกิน เอา
มาใชเสียหมดกอนจะถึงหนาแลง ไมเผื่อหนาแลงที่หาน้ําใชยาก ก็จะตองไดรับความลําบาก อะไรที่
ใชเสียหมดสิ้นไมเผื่อกาลขางหนาจึงพูดกันเปนสํานวนวา กินน้ําไมเผื่อแลง”
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ขุนวิจิตรมาตรา(สงา กาญจนนาคพันธุ) สํานวนไทย พิมพครั้งที่3,(กรุงเทพมหานคร:บริษัท ส.เอเซียเพรส
,2541),หนา 40.
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3. ไกกินขาวเปลือก
ความหมาย กินสินบน
สํานวนนี้พูดเต็มวา ไกยังกินขาวเปลือกอยูตราบใจ คนก็ยังกินสินบนอยูตราบสิ้น

4. ไกขัน
ความหมาย เวลารุงสาง
ความเปนมา ธรรมชาติไกพอเริ่มสางก็ขัน เสียงไกขัน จึงเปนสัญญาณวาเริ่มสางแสงเงิน
แสงทองกําลังจะขึ้น

5. ไกโห
ความหมาย เวลารุงสาง
ความเปนมา ธรรมชาติไกพอเริ่มสางก็ขัน เสียงไกขัน จึงเปนสัญญาณวาเริ่มสางแสงเงิน
แสงทองกําลังจะขึ้น
ตัวอยาง 3“ตื่น แตไก โห มี ในหนั งสือสั กจิตยา แกวแกลบ เขีย นวา จนประมาณโมงเชา
ขาพเจายังรูสึกวาวันนี้เปนวันแขงมา เปนแตรูสึกวาไมใชวันอาทิตย เพราะถาไมเชนนั้น ก็ที่ไหน
ขาพเจาตื่นขึ้นแตหัวไกโหเชนนั้นไม”

6. ขาวเปนสําสีเม็ดใน
ความหมาย คนที่มีผิวสีดํา
ความเปนมา สําสีขาว แตเม็ดในดํา ขาวเปนสําลีเม็ดใน เปนสํานวนที่ลอคนผิดดํา คือ
คนที่มีผิวขาวนั้นเปรียบไดกับสําลี สวนคนที่ผิดดําก็เปนสําสีเหมือนกันแตเปนเม็ดใน
ตัวอยาง สมศักดิ์คุณเปนคนที่มีผิวขาวกวาสมศรีอีก แตขาวเปนสําลีเม็ดใน

3

ขุนวิจิตรมาตรา(สงา กาญจนนาคพันธุ) สํานวนไทย พิมพครั้งที่3,(กรุงเทพมหานคร:บริษัท ส.เอเซียเพรส
,2541),หนา 67.
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7.ใจเปนปลาซิว
ความหมาย ใชเปรียบเทียบกับคนที่ขี้ขลาด ขี้กลัว
ความเปนมา ปลาซิวเปนปลาชนิดหนึ่งตัวเล็กๆ ตายงาย คือ พอเอาขึ้นจากน้ําก็ตาย

ตัวอยาง “พระสังขสรวลสันตกลั้นหัวรอ ยิ้มพลาง ทางตรัสตัดพอเอออะไรใจคอเหมือน
ปลาซิว”
สังข พระราชนิพจนรัชกาลที่ 2

8. ตีปลาหนาไซ
ความหมาย มีความหมายไปในทางวา วางไซดักปลาไวปลากินมาอยูหนาไซ แลวมาชิง
ชอนเอาไปเสียกอน เทากับวาฉวยโอกาส เอาแตประโยชนของตนเปนหลัก ทําอะไรเสียหายไม
คํานึงถึง เปรียบเหมือนอยางจะจับปลา ก็ตองลงทุนลงแรงทําไซ แตตนไมทําแลวยังไปชิงชอนปลา
หนาไซของคนอื่นที่เขาทําไซ
ความเปนมา 4“มีปรากฏอยูในหนังสือมหาชาติ หรือ เวสสันดรชาดก ที่มีมาตั้งแต แผน
ดิน พระพรมไตรโลกนาถ แตนาแปลกที่ในตัวบาลี ที่ตรงกับตีปลาหนาไซซึ่งไมทราบแนวาจะเปน
สํานวนของชาติไทย หรือชาติอินเดีย สํานวนนี้มีในกัณฑ กุมารตอนพระเวสสันดร ใหทานสอง
กุมาร แตชูชก แลวชูชกตีสองกุมาร” เชนกาพยกุมารมรรพครั้งกระศรีอยุธยาวา โอแสนสงสารพระ
ลูกเอย กระไรเลยอนาถา ทั้งพราหมณเฒาก็ไมเมตตา ตีกระหน่ํา นี่เนื้อแกลงไหเราชอกซ้ําแตก
ฉานในมกุฎทานบารมี เหมือนรายชาติเสื่อมศรีฤษยา มาตีกั้นสกัดปลาที่หนาไซ บรรดาจะไดพระ
โพธิญาณ

ตัวอยาง

ขุนวิจิตรมาตรา(สงา กาญจนนาคพันธุ) สํานวนไทย พิมพครั้งที่3,(กรุงเทพมหานคร:บริษัท ส.เอ
เซียเพรส,2541),หนา 229.
4
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“ ขานอนกับขุนชางก็คืออยู
เสียตัวใชชั่วจะตื่นตา
ถาผัวเมตตามาปกปอง
เจาลอยชอนเอาปลาที่หนาไซ
ขึ้นชางไปกับนางสาวทองนอย
หมอมเมียเหนี่ยวไวมิใหมา

แตไดสูรบกันเปนหนา
เพราะพรายเขาเขามาสกดไว
วันทองฤาใครจะทําได
เพราะใจของเจาไมเมตตา
ขานี้ตั้งตาคอยละหอยหา
แคนจะมีหนาวาไมสมคํา”
เสภาขุนชางขุนแผน

9. ตีปก
ความหมาย ดีใจ
ความเปนมา มาจากไกที่ตีปกเมื่อแสดงอาการกิริยาราเริงคนเมื่อแสดงกิริยาราเริงก็งอแขน
สองขางขยับเขาออกระทบกับลําตัว
ตัวอยาง
“บุญโรจนตีปก ฉวยกลองวิ่งไปทางขวา”
นอยอินทเสน พระราชนิพนธรัชกาลที่ 6

10. ตืดเปนตังเม
ความหมาย ขี้เหนียว คือเอาแตแมซึ่งมีลักษณะเหนียวมาเปรียบกับคนที่ขี้เหนียว ไมยอม
เสียอะไรใหใครไดงายๆ

11. เตาใหญไขกลบ
ความหมาย ทําอะไรที่เปนพิรุธแลวพยายามกลบเคลื่อนไมใหคนอื่นรู
ความเปนมา สํานวนนี้เอาแตมาเปรียบ คือเตาใหญ เชน เตาตัวที่อยูในทะเลเวลาจะไขก็
คลานขึ้นมาที่หาดทราย คุยทรายใหเปนหลุมแลวไข ไขสุดแลวมักเขี่ยทรายกลบไข แลวเอาอกของ
มันถูไถทราย ปราบใหเรียบเหมือนทรายเดิมเปนการปองกัน ไมใหใครไปทําอันตรายไขของมัน
ตัวอยาง
“ถาใจดีจริงไมชิงผัว
ก็จะทูลบิดผันไมพันพัว
นี่ออกสั่นรัวรีบรับเอา
เตาใหญไขกลบแมเจาเอย
ใครเลยเขาจะไมรูเทา

เขาวาถูกใจดําทําหนาเงา”

บทละครรามเกียรติ์ของกรมพระราชวังบวร

12. เตี้ยอุมคอม
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ความหมาย ทํางานหรือประกอบกิจการหรือทําอะไรที่ตองมีภาระมากมายใหญ โตเกิน
กําลังหรือความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติ หรือประคองใหตลอดรอดฝงไมได
ความเปนมา เปรียบไดกับคนที่เตี้ยอยูแลว ยังไมอุมคนคอมคือคนเตี้ยเขาอีก ก็ยอมจะพา
กันไมไหว เตี้ยหมายถึงฐานะการเงิน ฯลฯ อะไรก็ได เชนคงมีรายไดนอยแลวมีเมียหลายคนที่ตอง
เลี้ยงดู อยางนี้เรียกวา เตี้ยอุมคอม
ตัวอยาง
“เตี้ย ควรปราบหามจิตร
เจียมตน
อยางกอบกิจเกินตน
ติดกับ
อุม แตจุแรงงาน
ขึ้นบา เดินแฮ
คอม นักลักหวงสม
บอกแลวอยาลืม”
โครงกระทูสุภาษิต

13. แตงรมใบ
ความหมาย ผิวเนื้อนวลงาม มักใชกับหญิงสาวที่มีผิวพรรณงามผอง เชน พูดวาผิวยังกะ
แตงรมใบ
ความเปนมา สํานวนนี้เอาแตงมาเปรียบ คือ แตงที่ผลโตมีใบปดบังรม ไมถูกแดดเผา ผิว
แตงขึ้นนวลงามเรามักพูดกันวา นวลแตง
ตัวอยาง ในเสภาขุนชางขุนแผน กลาวถึงนางพิมทาแปง แตไรใสน้ํามัน ผัดหนาเฉิดฉัน
ดังนวลแตง
“นวลแตงก็คือนวลเหมือนแตงรมใบ”

14. โตฟกโตแฟง
ความหมาย โตแตกาย สวนสติปญญาความคิดยังนอย ใชกับเด็กโตมีอายุมาแลว แตยัง
ทําอะไรเหมือนกะเด็กเลน
ความเปนมา สํานวนนี้เอาฟกและแฟงมาเปรียบคือ ฟกแฟงมักจะใหญเกินวัน

15. ถานไฟเกา
ความเปนมา ถานที่เคยติดไฟแลวมอดอยู หรือถานดับ ถานอยางนี้ ติดไฟลุกงายเร็วกวา
ถานใหมที่ไมเคยติดไฟเลย ไดเชื้อเขานิดหนอยก็ติดลุกทันที เราเปรียบกับหญิ งที่เคยเปนภรรยา
หรือเคยไดเสียกับชายมาแลว แลวมาพรากจากกันไป พอมีโอกาสมาพบกันใหมก็คืนดีกัน

16. ถึงพริกถึงขิง
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ความหมาย รุนแรงเต็มที่
ความเปนมา มาจากการปรุงอาหารแลวใสขิง หรือมีรสเผ็ด ขิงมีรสรอน เมื่อใสมากก็จะมี
รสทั้งเผ็ดทั้งรอน การทําอะไรที่รุนแรงเต็มที่ หรือการกลาวถอยคําที่รุนแรง เชน การเลนหรือการถก
เถียง จึงพูดเปนสํานวนวา ถึงพริกถึงขิง

17. น้ําขึ้นปลากินมด น้ําลดมดกินปลา
ความหมาย ยามชะตาขึ้นทําอะไรไมดีกับใครไว ยามชะตาตกเขาทํากับเราไมดีเหมือนกัน
ความเปนมา เปรียบไดกับเวลาน้ําขึ้นปลาก็วายราเริง แตพอน้ําลดแหงปลาขาดน้ําก็ตอง
ตาย มดก็กลับมาตอมกินปลา

18.

น้ําขึ้นใหรีบตัก

ความหมาย กําลังชะตาขึ้นจะตองการอะไรหรือทําอะไรที่เปนประโยชนแกตนก็ใหรีบทําเสีย
ความเปนมา สํานวนนี้เอาน้ําในแมน้ําในแมน้ําลําคลองมาเปรียบเวลาน้ําขึ้นใหรีบตักใสตมุ
ไว ถาเพิกเฉยน้ําลดแหงไป ก็ตักไมได
ตัวอยาง
“ผมเห็นวาไมควรจะขัดใจแมวิไลนะขอรับ โบราณทานยอมวาปลูกเรือนตามใจผูอยู ปลูกอู
ตามใจผูนอน ถูกไหมขอรับ ผมจะรีบไปเดี่ยวนี้ น้ําขึ้นตองขอรีบจวง”

19. น้ําเชี่ยวขวางเรือ
ความหมาย ขัดขวางเรื่องหรือเหตุการณ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและกําลังเปนไปอยางรุนแรง ซึ่ง
เมื่อทําแลวก็เปนอันตรายตอตนเอง
ความเปนมา สํานวนนี้เอากระแสน้ําที่กําลังไหลเชี่ยวมาเปรียบ คือเมื่อน้ํากําลังไหลเชี่ยว
กระแสน้ําจะพุงแรง ถานําเรือไปขวางเรือก็จะลม
ตัวอยาง
“น้ํา ใดฤาเทาดวย
น้ํามโน
เชี่ยวกระแสอาโป
ปดได
ขวาง ขัดหฤทโย
ทานยาก อยาพอ
เรือ แหงเราเล็กใช
จักราวรอยสลาย”
โครงสุภาษิตเกา

20.น้ําตาลใกลมด
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ความเปนมา ผูหญิงอยูใกลผูชาย น้ําตาลอยูใกลมด มดยอมตอมน้ําตาลฉันใด ผูหญิง
อยูใกลผูชาย ผูชายก็มักจะเขามาเกี่ยวของกับผูหญิงฉันนั้น
ตัวอยาง
“อันบุรุษสตรีนี้เหมือนมด มันเหลืออดที่จะไมชิมลิ้มหวาดได”
เงาะปา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 5

21.บนออดเปนมอดกัดไม
ความหมาย คนบนเสียงเบา ดังออดแอด ๆ
ความเปนมา มอดเปนสัตวตัวเล็ก ๆ ที่เกิดในเนื้อไม และกัดกินเนื้อไม เชน เสาเรือน ฝา
เรือน ขณะกัดกินเนื้อไมไดยินเสียงออด ๆ จึงเอาเสียงที่เกิดจากมอดกัดไมมาเปรียบ พูดวาบนเปน
มอดกัดไม
22.ปลอยเสือเขาปา ปลอยปลาลงน้ํา
ความหมาย ปล อ ยคนสํ า คั ญ ที่ ต กอยู ในอํ า นาจให พ น ไป คนนั้ น ย อ มจะมี กํ า ลั งขึ้น อี ก
เพราะวา ธรรมชาติของเสือจะอยูในปา ปลาจะอยูในน้ํา เมื่อปลอยกลับคืนที่ของมัน มันก็จะมี
กําลังขึ้นอยางเดิม
ตัวอยาง
“ประเพณีตีงูใหหลังหัก มันก็มักทํารายเมื่อภายหลัง
จระเขใหญไปถึงน้ํามีกําลัง
เหมือนเสือขังเขาถึงดงก็คงราย”
พระอภัยมณี

23. เปนนกอับ
ความหมาย ไมคอยพูดจาขณะที่คนอื่นๆเขาพูดเขาคุยกัน
ความเปนมา สํานวนนี้มาจากนกเขา นกเขาบางตัวอยูตามปกติขันแตพอไปเขาหมูนกเขา
ตัวอื่นที่ขันเกง มันก็นิ่งเงียบไปไมขัน อยางนี้เรียกวา อับ คนที่ปกติพูดเกง แตพอไปเขาหมูทีเขา
สนทนากัน ตนนิ่งไมพูด จะเปนเพราะไมอยากพูดหรือพูดไมทันเขาก็ตามเราเรียกเปนสํานวนวา
เปนนกอับ
ตัวอยาง
“แนะ สมบัติ เธอยังไรไมคอยพูดไมคอยเจรจากับเขาบาง ดูยังกับนกอับไปทีเดียว”
รัตนทวารา

24. พูดเปนตอยหอย
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ความหมาย พูดจาฉอด ๆไมไดหยุดปาก
ความเปนมา 5“มูลของสํานวนเขาใจวามาจากหอยนางรม คือ หอยนางรมเปนหอยจับอยู
ตามกอนหิน เวลาจะเอาตัวหอยตองตอยออกจากกอนหิน การตอยตองตอยเรื่อย ๆไปไมหยุดมือ
เสียงดังอยูเรื่อยๆตลอดเวลา”
ตัวอยาง
“ครั้นจะโดดหนีไปก็ไมใชที่ คอยจับโอกาสที่จะหนีก็ไมได มีแตมจะทรุดลงทุกที เพราะวา
แมมดคนนั้นชางพูดคลองราวตอยหอย” (ลักวิทยา)
25.มือเปนฝกถั่ว
ความหมาย แสดงความออนนอมถอมตนดวยการไหว
ความเปนมา ฝกถั่วมีลักษณะออนชอยโนมนอมลงมา ดังนั้นโบราณเอาฝกถั่วมาเปรียบ
กับการไหว โดยใชมือยกขึ้นไหวเปนการแสดงความออนนอม
ตัวอยาง ในตํานานเมืองเพชรบุรีของพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ) กลาวถึงสามเณรแตง
โม (คือ สมเด็จพระเจาแตงโม) ตอนหนึ่งวา
“ พอสามเณรขึ้นเทศนตั้งนโมแลว เดินบทจุสนียเริ่มทํานองธรรมวัตรสําแดงไปพวกทายก ทัง้
ขางหนาขางในฟงเพราะจับใจ กระแสแจมใสเมื่อเอยถึงพระพุทธคุณมีภควา หรือพระอะระหัง เปน
อาทิครั้งใด เสียงสาธุการพนมมือแลเปนฝกถั่วไปทั้งโรงธรรม”
6
“โบราณเอาฝกถั่วมาเปรียบกับมือที่ยกขึ้นไหวเมื่อพูดวา มือเปนฝกถั่วก็หมายถึงมือที่ออน
นอม”

สํานวนไทยที่เกิดจากการกระทํา

ขุนวิจิตรมาตรา(สงา กาญจนนาคพันธุ) สํานวนไทย พิมพครั้งที่3,(กรุงเทพมหานคร:บริษัท ส.เอ
เซียเพรส,2541),หนา 399.
5

6

เรื่องเดียวกัน.หนา 425.
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1. ไกลปนเที่ยง
ความหมาย ไมรูเรื่องอะไรเลย
ความเปนมา 7“สมัยโบราณเราใชกลองและฆองตีบอกเวลาทุมโมง กลางวันใชฆอง จึง
เรียกวา”โมง” ตามเสียงฆอง กลางคืนใชกลองจึงเรียก “ทุม” ตามเสียงกลอง ตามพระนครมีหอก
ลองตั้งกลางเมือง สําหรับตีบอกเวลา มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ถึงรัช
กาลที่5 ป พ.ศ. 2430 มีการยิงปนใหญตอนกลางวันบอกเวลาเที่ยง ปนเที่ยงนี้ยิงในพระนคร จึงได
ยิงกันแตประชาชนที่อยูในพระนครในบริเวณที่อยูใกลเคียงกับที่ตั้งปน ถาหางออกไปมากก็จะไมได
ยิน ดังนั้นเกิดคําวา ไกลปนเที่ยง ซึ่งหมายความวาอยูไกลปนเที่ยง เปนสํานวนใชหมายความวาไม
รูไมทราบเรื่องอะไรที่คนอื่นในพระนครเขารูกัน เลยใชตลอดไปถึงวาเปนคนบานนอกคอกนา งุมงาม
ไมทันสมัยเหมือนชาวพระนคร”

2. ขมเขาโคใหกินหญา
ความหมาย ใชกับโค หมายถึงจับเขาโคกดลงใหกินหญาหรือบังคับใหกิน เอาใชกับคน
หมายความวาบังคับขืนใจใหทํา สํานวนนี้พูดไดอีกอยางหนึ่งวา งัวไมกินหญา อยาขมเขา
ตัวอยาง
“จะจัดแจงแตงตามอารมณ
เหมือนขมเขาโคขืนใหกินหญา
กลัวเกลือกทั้งเจ็ดธิดา
มันจะไมเสนหก็ไมรู”
สังขทอง พระราชนิพนธ รัชกาลที่ 2

3. คนลมอยาขาม
ความหมาย อยาดูถูกคนที่ลมเหลวในชีวิต
ความเปนมา สํานวนนี้มักมีคําตออีกวา ไมลมจึงขาม แปลวาคนดีที่ตองตกต่ํายากจนหรือหมดอํานาจ
เนื่องจากชีวิตผันแปรเปลี่ยนแปลงไป ไมควรจะลบหลูดูถูกเพราะคนดีอาจเฟองฟูอีกได ผิดกับที่ลมแลวขามได

4. คลื่นกระทบฝง
ความหมาย เรื่องสําคัญที่เกิดขึ้น ดูทาทางจะเปนเรื่องไปใหญโต แตแลวก็เงียบหายไป
เฉยๆ เราพูดกันเปนสํานวนวา คลื่นกระทบฝง หรือวา คลื่นหายไปกับฝง ก็ได
ตัวอยาง
ขุนวิจิตรมาตรา(สงา กาญจนนาคพันธุ) สํานวนไทย พิมพครั้งที่3,(กรุงเทพมหานคร:บริษัท ส.เอ
เซียเพรส,2541),หนา 67.
7
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“อันคลื่นใหญในมหาชลาสินธุ เขาฝงสิ้นสาดเขาไปที่ในฝง”
เพลงยาวเจาอิศรญาณ

5. คลุกคลีตีโมง
ความหมาย อยูรวมกันคลุกคลีพัวพันไปดวยกัน
ความเปนมา คําวา “ ตีโมง” หมายถึง ตีฆอง การเลนของไทยในสมัยโบราณมักจะตีฆอง
กับกลองเปนสิ่งสําคัญ เชน โมงครุม ระเบ็ง ฯลฯ ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในบุณโณวาท
คําฉันทวา “ โมงครุมคณาชายกลเพศพึงแสยง ทับทรวงสริ้นแผง ก็ตะกูลตะโกดํา เทริดใสบ ใคร
ยล ก็ละลนละลานทํา กุมสีทวารําศรับ บทรองดําเนินวง ”
ตัวอยาง
“สรวมเทริดโมงครุมแพรว
ทองพราย พรางนอ
ทายเทอดสรประลอง

หนวงนาว

คนฆองเฆาะฆองราย
กาลเทรดขรรคของทาว

โหมงโหมง โมงแฮ
นกยูง”
โคลงแหโสกัญต

6. ควักกระเปา
ความหมาย ตองเสียเงิน ตองจายเงินจะเปนเงินจากกระเปาเราเอง หรือจากกระเปาคน
อื่นก็ได ไวไดทั้งสองทาง
ความเปนมา การหยิบเงินออกจากประเปา
ตัวอยาง
“การใชฝรั่งจึงเปนการสะดวก เพราะใชแตวาเขาไดชวยใหเราไมตองทํางานดวยกําลัง ทั้ง
เขายังไดปลดเปลื้องความลําบากของเราในการที่ตองคิดอีกดวย เราเปนแตควักกระเปาฝรั่งเขาจัด
การเสร็จ”
โคลงติดลอของอัศวพาหุ
“ วิธีที่จะเรี่ยไรใหไดเงินมากตองใหออกกันตามมีตามจน ซึ่งแปลวาจะควักกระเปาคนมั่งมี
ได และยกเวนไมตองควักกระเปาคนจน”
เรื่องที่เสียของครูเทพ

7. ความวัวไมทันหาย ความควายก็เขามาแทรก
ความหมาย เกิดเรื่องขึ้นยังไมทันเสร็จเรื่อง มีเรื่องใหญเกิดขึ้นซอนขึ้นมาอีก
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ตัวอยาง นิทานเรื่องหนึ่งมีใจความวา เกิดคดีลักวัวพิพาทกันในระหวางชายสองคนพระเจา
แผนดินทรงชําระยังไมทันเสร็จ เกิดเรื่องควายในระหวางชายทั้งคูนั้นอีก จึงวา “ ความวัวไมทันหาย
ความควายก็เขามาแรก”
“ พบปะหนาไหนใสเอาหมด
ไมลดละทะเลาะคนเสียจนทั่ว
ตะกิ้งตะเกียงเงี่ยงงารอบตัว
ความวัวไมหายความควายมา”
ไกรทอง พระราชนิพนธรัชการที่2

8. คอทั่งสันหลังเหล็ก
ความเปนมา สมัยโบราณลงโทษประหารชีวิตใชวิธีตัดหัวหรือตัดคอ โทษเบาหนอยก็เฆี่ยน
หลัง เฆี่ยนมากก็เปนอยางที่เราเรียกวา “ หลังลายตลอดตนคอ” คอกับหลังจึงมักจะอยูติดกันไป
เมื่อจะพูดอะไรที่แสดงถึงความกลาจนไมคิดถึงวารางกายจะเปนอันตรายยับเยินจะเอาทั่ง คือที่ตี
เหล็กกับเหล็กมาเปรียบเทียบกับคอและสันหลังพูดเปนสํานวนวา “ คอทั่งสันหลังเหล็ก”
ตัวอยาง
“ ใชคอเขาเปนทั่งสันหลังเหล็ก ไมใชเด็กเขาจะทําเอาแตดาย
จะกะไรบางกระมังขางเรานาย
บุราณวาหญิงรายชายทรชน”
บทละครขุนชางขุนแผน กรมพระราชวังบวรฯ

9.โคนกลวยอยาไวหนอ
ความหมาย สํานวนนี้มีตอไปอีกวา “ฆาพออยาไวลูก” หมายความวา ถาเอาหนอไวหนอ
ก็เจริญเติบโตขึ้นอีก ใชตลอดถึงการทําลายลางคนพาลสันดานโกงตาง ๆ
“วัน ๒ฯ๓๑๐ ค่ํา เจาพระยาอภัยภูธรจับเจาฟากรมขุนกษัตราที่วารสองสองชั้น ณ ๔ฯ๕๑๐
สําเร็จการโทษตัดไมไมไวหนอ ฆาพอไมเลี้ยงลูก สําเร็จโทษเสียดวยกัน ณ วัดประทุมคงคา”
จดหมายเหตุกรมหลวงนรินทราเทวี
“การโคนกลวยอยาไว หนอแนม
มักจะเลือกแทรกแซม
สืบเหงา
โคนพาลพวกโกงแกม
กุดโคตร มันแฮ
จึ่งจักศูนยเสื่อมเคา
เงื่อนเสี้ยนศัตรู”
โครงสุภาษิต

10. ชักน้ําเขาลึกชักศึกเขาบาน
ความหมาย ทําอะไรก็ตามที่เปนเหตุใหอันตรายมาถึงตัวเอง
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ความเปนมา ชักน้ําเขาลึก ลางทีก็พูดกันวา “ชักเรือเขาลึก”หมายถึง พาเรือที่ออกทะเลไปตก
ลึก ตกลึกเปนภาษาเกา แปลวา ออกไปอยูกลางทะเลใหญลึกล้ําคลายกันที่เรียกวาสะดือทะเล
เมื่อเรือไปตกลึกก็มักเปนอันตราย “ชักศึกเขาบาน” หมายถึง ทําอะไรที่เปนสาเหตุใหขาศึกมาติด
บานเมือง

11.ซื้อผาดูเนื้อ
ความหมาย ทําอะไรใหพินิจพิเคราะหดูใหถี่ถวนกอน
ความเปนมา มาจากการซื้อผาก็ตองดูเนื้อผาใหดี สํานวนนี้เปนคูกับ ”คบคนดูหนา”
ตัวอยาง
“ซื้อสรรพสิ่งตอง
เพียรพิศ
ผาอยางใดเนื้อชนิด
แนนนอย
ดุ ไมขาดควรคิด
การตอ ตามเฮย
เนื้อ เชนเลอียดเรียบรอย
นุงไดเปนดี”
โครงกระทูสุภาษิต

12. ดาบสองคม
ความหมาย สิ่งที่ทําลงอาจใหผลทั้งผลดี และผลรายไดเทากัน
ความเปนมา เปรียบเหมือนดาบ ซึ่งถามีคมทั้งสองขางก็ยอมเปนประโยชนใชฟนไดคลอง
แคลวดี แตในขณะที่ใชคมขางหนึ่งฟนลง คมอีกขางหนึ่งอาจโดนตัวเองเขาได การทําอะไรที่อาจ
เกิดผลดีและรายไดเทากัน จึงเรียกวาเปนดาบสองคม

13. ดินพอกหางหมู

18

ความหมาย การงาน หรือธุระหรือเรื่องอะไร ตางๆ ที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอยพอกพูนขึ้น
เรื่อย ๆ จนทําใหตองลําบากหรือยุงยากเดือดรอน
ความเปนมา หมูแตกอนมักอยูในที่ที่เปนโคลนตม โคลนมักติดปลายหางแหงแลวก็ติด
ใหม พอกพูนโตขึ้นโตขึ้นทุกทีจนเปนกอนใหญอยูที่ปลายทาง
ตัวอยาง
“นอกจากนี้มีขอทําใหเดือดรอนรําคาญใจซึ่งกันและกันเปนนานับประการ สิ่งละอันพรรณ
ละนอย แตสะสมเขาไมชาก็เปนกอนใหมเหมือนดินพอกหางหมู”
พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 6
14. ดูดายเปนอายตกน้ํา
ความหมาย ทําเฉย ทําไมรูไมชี้ ไมจับไมตองจะเปนอยางไรก็ชาง
ความเปนมา สํานวนนี้จะมีมูลมาอยางไรไมทราบ พูดกันลอย ๆ อยางเดียวกับสํานวนวา
แมสายบัวแตงตัวคาง

15.โดดรม
ความเป น มา สํ านวนนี้เพิ่ งเกิดใหมมี 8”กําเนิ ดจากการโดดรม ชูชีพ จากเครื่องบิ น ลงมา
ปฏิบัติการงานอยางใดอยางหนึ่งที่พื้นดิน” เชน ขาศึกโดดรมลงมาทํางานไมใหฝายปรปกษมีเวลา
เตรียมตัวไดทัน เรียกวา “โดดรม” เราเอามาใชเปนสํานวนหมายความวา จูมาไมทันรูตัว เชน มี
ตําแหนงวางแลวมีคนแปลกหนาจากอื่นมารับตําแหนงก็เรียกวา “โดดรม” มาเปนอยางที่พูดกันวา
”มาเหนือเมฆ” สํานวน
”โดดรม” ยังใชเลยไปถึงวาเลี่ยงหรือหลบ หรือละงานอาชีพที่อยูเปน
ประจํามาทํางานสวนตัวเล็กนอยชั่วครั้งชั่วคราวหรือชั่วครูยาม ไมใหเสียงานประจําก็ไดดวย เทากับ
วาจูมาชั่วครูชั่วยามนั้นเอง

16.ตายดาบหนา
ขุนวิจิตรมาตรา(สงา กาญจนนาคพันธุ) สํานวนไทย พิมพครั้งที่3,(กรุงเทพมหานคร:บริษัท ส.เอ
เซียเพรส,2541),หนา 187.
8
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ความหมาย คิดมานะไปสูกับเคราะหกรรมเอาขางหนา
ความเปนมา สํานวนนี้เขาใจวาจะมาจากการตอสูในสนามรบ ซึ่งนักรบจะตองกาวหนา
เสมอ คือ เมื่อจะตายก็ไปตามเอาขางหนา ไมมียอทอถอยหลัง
ตัวอยาง
“ถาแมนเพื่อนอยากตายวายชีวี จงไปตายในยุทธนา
จงเชื่อฟงคําเตือนเพื่อนพูดดี
ควรที่ไปตายดาบหนา”
พระรวงพระราชนิพนธ รัชกาลที่ 6

17. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
ความหมาย ทําอะไรตองเสียทรัพยแลว ไมไดทรัพยคุมกับที่ตองเสียไป เชน ทํางานมงคล
อยางใดอยางหนึ่ง จัดเปนงานหลายวันตองหมดเปลืองมาก สํานวนที่ใชหมายความอีกทางวา ใช
จายทรัพยในทางที่ไมเกิดประโยชนก็ได
ความเป น มา ตําน้ํ าพริกเป น เรื่องสําหรับสําหรับที่จะปรุงแกงทํ าเปน อาหาร น้ําที่ จะใช
ละลายก็ตองเปนไปตามสวนของน้ําพริก จึงจะไดรสชาติดี แตถาตําน้ําพริกไปละลายในแมน้ําก็เสีย
พริก เปล า ๆ ไม มี ป ระโยชน แลวน้ํ า พริก จํานวนเพี ย งเล็ ก น อย ส วนแม น้ํ า กวางใหญ เอาลงไป
ละลายก็กระจายสูญหายไปสิ้น ไมทําใหน้ําในแมน้ําเกิดอะไรผิดแปลกมาเลย
ตัวอยาง
“ตําพริกขยิกขยี้
ฝมือ
พริกปนคนคิดถือ
ครกได
ละลายลงทะเลฤา
รสจัก เผ็ดนา
ดั่งคนใจกวางให
ทรัพยนอยละลายสูญ”
โครงสุภาษิต

18. ตีตนกอนไข
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ความหมาย ไดขาวหรือไดรูอะไรที่ไมดีเกิดขึ้น อันนั้น จะเกิดจริงหรือไมก็ได แตกระวน
กระวายทุกขรอนหวาดกลัวไปเสียกอน
ตัวอยาง
“วันนี้ไมควรจะรอนตัวถึงความทุกขที่จะมีใน พรุงนี้”
เปอรเชียร
“รวบกวดอรทัยเขาไปทัน
สาวสวรรคเขากลุมกุมกรไว
พระองคอยาเพอวุนวาย
จะดวนตีตนตายเสียกอนไข”
บทละครอิเหนาครั้งกรุงเกา

19.ตีวัวกระทบคราด
ความหมาย แสรงพูดหรือทํากับสิ่งหนึ่งใหกระทบกระเทือนไปถึงอีกสิ่งหนึ่ง
ความเปนมา สํานวนนี้เอาคราดกับวัวมาเปรียบกับคราดคือ เครื่องสําหรับกวาดลากมูล
หญามูลฝอย ฯลฯ ตามพื้นดินในนา ทําดวยไมเปนซี่ ๆ มีคันยาวใชวัวลาก เวลาคราดตีวัว วัวก็
ลากคราดไป ที่มาพูด “ตีวัวกระทบคราด” ก็คงเนื่องจากความสําคัญ อยูที่คราด ประสงคจะให
คราดทํางานแตทําอะไร คราดไมไดก็หันมาทํากับวัว วัวตองรับบาป ถูกตีจึงพูดวา “ตีวัวกระทบ
คราด” เลยเอามาเปนสํานวนหมายถึง ตองการจะทําอะไรกับสิ่งหนึ่ง แตทําสิ่งนั้นไมได ก็หาทางไป
ทํากับสิ่งอื่น ใหมีผลกระเทือนถึงสิ่งที่ตองการจะทํานั้น
ตัวอยาง
“นอยเอยนอยหรือ
สนุกมือทําไมกับขาวของ
ถอยโถทุบประแทรกแตกเปนกอง
หยาบคายรายแรงเต็มประภา
ราคาคางวดสักกี่เบี้ย
ตอยเสียอีกเถิดพี่ไมวา
หนอยหนึ่งก็ตะเภจะเขามา
คอยซื้อหาเอาใหมอยาทุกขรอน
ไมพอที่ตีวัวกระทบคราด
สัญชาติกระตายแกแมปลาชอน”
คาวี พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2

20.ทํานาบนหลังคน
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ความหมาย หาประโยชนใสตนดวยอาศัยเบียดเบียนเอาจากผลน้ําพักน้ําแรงคนอื่น
ความเปนมา สมัยโบราณเราทํานาเปนอาชีพสําคัญ การทํานานั้นตามธรรมดานั้น ตอง
ทําบนพื้นดินนั้น ใครมีอาชีพหาประโยชน โดยอาศัยเบียดเบียนเอาผลจากน้ําพักน้ําแรงจึงเอาการ
ทํานา ซึ่งเปนอาชีพสําคัญมาเปรียบเทากับวาไมไดหากินบนพื้นที่นาเหมือนที่คนทั้งหลายทํากัน
แตวาเปนการหากินบนหลังคนพูดเปนสํานวนวา “ทํานาบนหลังคน” เชนซื้อขาวจากชาวนาดวย
ราคาถูกแลวมาขายเอากําไรแพง หรือใหกูเงินเอาดอกเบี้ยแพง

21.บัวไมช้ํา น้ําไมขุน
ความหมาย ทําอะไรใหคอย ๆ ทําอยาใหเปนการรุนแรงกระเทือนใจถึงขุนหมองกัน
ตัวอยาง
“จับปลาใหกุมหัว เปลื้องใบบัวอยาใหหนอง บัวมิใหช้ํา น้ําบเปนตม”
สุภาษิตพระรวง
“บุราณทานวาเขาขุดบอ
ลอใหปลาหลงไมสงไสย
ยังไมคอยประคิ่นประคองไว
บัวในสระศรีมิใหช้ํา
สายชลมิใหขนขุนมัว
ตัวปลาปลอยกินอยูคลาคล่ํา
เมื่อเขาปลอยเราไวยังไมทํา
เมื่อเขากลับจับจําก็จวนเจียน”
เสภาขุนชางขุนแผน

22. ปลาหมอตายเพราะปาก
ความหมาย พูดพลอยไปจนตัวตองเปนอันตราย
ความเปนมา มูลของสํานวนนี้มาจากปลาหมอ คือปลาหมอเวลาอยูใตน้ําจะพนน้ําขึ้นมา
เห็นปุด ๆ ที่ผิวน้ํา คนตกเบ็ดเห็นผิวน้ําเปนฟองปุด ๆ ก็รูวาที่ตรงนั้นมีปลาหมอ เอาเหยื่อลอตกเบ็ด
ขึ้นมาได จึงพูดวา ปลาหมอตามเพราะปาก
ตัวอยาง
“อนึ่ง เราเปนคนที่ไมใชนกแกวนกขุนทอง อยาปลอยใหใคร ๆ เอาของเหลวไหลมากรอก”หู
แลวก็เก็บมาขยายโวขึ้นเลย จึงจําไววา “ปลาหมอตายเพราะปาก”
ความเห็นรามจิตติ

23.ปากวาตาขยิบ
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ความหมาย ปากวาใจตรงกัน คือทําเปนทีพูดวาอยางนั้นอยางนี้ แตกระพริบตาใหรูวา
แสรงพูดแสรงวา ใจจริงแทไมไดมุงหมายใหเปนอยางที่พูด
ตัวอยาง
“ปากอยาตาพริบเพื่อน
กลิ้งกลอกเกลื่อนเลียนใบบัว
คิดมานาใครหัว
มีผัวไพรใฝกลางสนาม”
กาพยหอโครงพระศรีมโหสภครั้งกรุงเกา

24. พุงหอกเขารก
ความหมาย ทําอะไรชุย ทําพอใหพนตัวไป ไมคิดผลวาจะเปนอยางไร สํานวนนี้ใชกับคําพูดก็ได คือ
พูดชุยสงไปกระนั้นเอง
ความเปนมา มีนิทานเรื่องหนึ่งเลากันวา มีพรานคนหนึ่งถือหอกเดินไปตามทางในปา พระสงฆรูปหนึ่ง
เดินสวนทางมาเห็นพราานถือหอกเดินมาก็กลัวจึงหลบเขาไปในพุมไม แลวซุมเดินเล็ดลอดตอมา เพื่อจะพราง
พราน ฝายนายพรานเห็นพระหลบก็เขาใจวาพระกลัวที่ตนถือหอก ก็พุงหอกเขาไปเสียในรก บังเอิญหอกไปถูก
พระตาย นิทานนี้วาเปนมูลที่มาของสํานวน “พุงหอกเขารก”
ตัวอยาง
“พุงหอกเขารกแลว หลีกหนี้
ใจดวนควรการดี
บได
ผิดถูกไมทราบมี
จิตตมัก งายนา
เอาแตเสร็จการไซ
ชุยพนมือตน”
โครงสุภาษิตเกา

25. มือขวา
ความหมาย ถนัด สันทัด ทําไดดี ในการกระทํา หรือพูดสิ่งตาง ๆ ไดดี
ความเปนมา ตามธรรมดาคนเราถนัดขางขวามากกวามือขางซาย “มือขวา”
ตัวอยาง
“การเลนเกมตาง ๆ อยางฝรั่ง ฟุตบอล ลอนเตนนิส คริกเก็ตกอลฟ เหลานี้ ขอรับเปนมือขวาของเธอทั้ง
สิ้น”
รัตนทวารา

สํานวนที่เกิดจากอุบัติเหตุ
1.จี้เสน
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ความหมาย พูดหรือทําใหผูดูผูฟงขบขันหัวเราะ เชน ตลกจี้เสน เปนสํานวนใหมพวกเดียวกันนี้ยังมี
“เสนตื้น” คือคนที่หัวเราะงายก็วาคนนั้นเสนตื้น
2. ใจดีสูเสือ
ความหมาย ทําใจใหเปนปกติเผชิญกับสิ่งที่นาหลัว
ตัวอยาง
“เราก็หมายมาดวาชาติเชื้อ ถึงปะเสือก็จะสูดูสักหน”
พระอภัยมณี

3. ดากแลวมิหนําเปนซ้ําเปนสองดาก
ความหมาย มีเรื่องลําบากเกิดขึ้นหับตัว แลวมีเรื่องลําบากเกิดขึ้นอีกซ้ําอีก ทําใหลําบากมากขึ้น
ความเปนมา มีนิยายเลาวา ยายแกคนหนึ่ง เปนโรคดาก วันหนึ่งออกไปสวม ผีเด็กเห็นเขาก็ฉวยเอา
ไปเลน ยายแกดีใจที่หายจากโรคก็มาเลาใหยายแกอีกคนหนึ่งฟง แลวก็ไปสวมนั้น ผีเด็กก็นําดากมาคืนที่เกา แต
กลับโดนยายคนที่2 ทําใหยายคนที่2เปนดากมากขึ้นกวาเดิม

4. ดาบสองคม
ความหมาย สิ่งที่เราทําลงไปอาจใหผลทั้งทางดี และทางรายได
ความเปนมา เปรียบเหมือนกับดาบ ซึ่งถามีคมทั้งสองขางก็ยอมเปนประโยชนใชฟนไดคลองแคลวดี
แตในขณะที่ใชคมขางหนึ่งฟนลง คมอีกดานหนึ่ง อาจโดนตัวเองเขาได การทําอะไรที่อาจเกิดผลดีและรายไดเทา
กัน จึงเรียกวา เปนดาบสองคม

5. ดูตามาตาเรือ
ความหมาย พูดหรือทําอะไรก็ตาม ใหระมัดระวังพินิจพิเคราะห วามีอะไรอยูขางหนา ขางหลังบาง ไม
ใหซุมซาม
ความเปนมา มาจากการเลนหมากรุก ซึ่งมีตัวหมากเรียกวา “มา” และ “เรือ” มาเดินตามเฉียงทะแยง
ซึ่งทําใหสังเกตยาก สวนเรือเดินตายาวไปไดสุดกระดานเวลาเดินหมากอาจจะเผลอ ไมทันสังเกตตาที่มาอีกฝาย
หนึ่งเดิน หรือไมทันเห็นเรืออีกฝายหนึ่งที่อยูไกล เดินหมากไปถูกตาที่มาหรือเรือฝายตรงขามสกัดอยู ก็ตองเสียตัว
หมากของตนไปใหคุแขง การดูหมากตอง “ดูตามาตาเรือ” ของฝายตรงขาม เลยนําสํานวนนี้มาพูดกันเมื่อเวลา
จะพูดหรือทําอะไรก็ตาม ใหระมัดระวังพินิจพิเคราะห วามีอะไรอยูขางหนา ขางหลังบาง ไมใหซุมซาม
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6. ตกกระไดพลอยโจน
ความหมาย พลอยประสมทําไปในเรื่องที่ผูอื่นเปนตนเหตุก็ได หรือเปนเรื่องของตนเอง ไมเกี่ยวกับผูอื่น
ก็ได
ความเปนมา เมื่อเห็นวาจําเปนตองทําตามไป สํานวนนี้มีความหมายเปนสองทาง ทางหนึ่งผูหนึ่งผูอื่น
เปนไปกอนแลวตัวเองพลอยตามเทียบตามคําในสํานวนก็คือวา เห็นคนอื่นตกกระไดตนเองก็พลอยโจนตาม อีก
ทางหนึ่งไมเกี่ยวกับคนอื่น ตนเองรูสึกตนวาถึงเวลาที่ตนเองจะตองทําโดยที่ไมมีทางหลีกเลี่ยงได ก็เลยประสมทํา
ไปเสียเลย เทียบกับคําในสํานวนเทียบกับวาตนเองตกกระไดแตยังมีสติอยู ก็รีบโจนไปใหมีทาทางไมปลอยใหตก
ไปอยางไมมีทา
ตัวอยาง ในเสภาขุนชางขุนแผน ตอนปลายงามเขาหาศรีมาลา มีกลอนขุนแผนวา
“งองามก็หลงงงงวย
ตกกระไดพลอยโผนโจนตามบุญ

ไมชวยไปขางหนาจะวาวุน
ทําเปนหุนหันโกรธเขาพลอยงาม”

7. ตกหลุม
ความหมาย ใชพูดเมื่อ หกลมคว่ําลงไปกับพื้น
ความเปนมา สํานวนนี้มาจากการจับกบ ซึ่งรีบตะครุบไมทันใหกบกระโดดหนี พลาดทาพลาดทางก็ลม
คว่ําลงไปกับพื้น ใครคว่ําหนาลงไปจึงพูดวา “ตะครุบกบ” บางครั้งก็พูดวา “จับกบ”

8. บอนแตก
ความหมาย ใชพูดเมื่อ มีคนทําการชุมนุมกันมากๆ หรือการมากินเลี้ยง เกิดเรื่องตองทําใหหยุดชะงัก
เลิกไปกลางคัน
ความเปนมา มาจากการติดบอนเลนการพนัน ซึ่งมีคนมาเลนกันมาก ขณะการเลนก็ตองมีการหยุด
ชะงักตองเลิกไปกลางคัน เรียกวา บอนแตก คํานี้เลยกลายมาเปนสํานวน

9. ปราณีตีเอาเรือ
ความหมาย ชวยดวยความปราณี แตกลับตองถูกประทุษรายตอบ
ตัวอยาง
“เอออะไรมาเปนเชนนี้
ชวยวาใหดีก็มิเอา
มุทะลุดุดันกันเหลือ
ปราณีตีเอาเรือเสียอีกเลา”
สังขทอง พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2
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8.ปดขาเกาอี้
ความหมาย เจตนาหรือแกลงทําใหผูครองตําแหนงหรือหนาที่อันใด ตองเสียหรือพนจากตําแหนงหนาที่
นั้นไป เกาอี้ หมายถึง เกาอี้ที่สําหรับนั่งปฏิบัติงานประจํา ปดเกาอี้ คือไมไดนั่งปฏิบัติงานในตําแหนงนี้อีก แลว
ตัวอยาง
ในหนังสือนิพพานวังหนา มีพระราชวิจารณของรัชกาลที่ 5 ตอนหนึ่งวา
“เมื่อรวบรวมความลงก็ไมผิดกับชาววังนาชั้นหลัง ๆ แลไมปองรายกันถึงจะหักกันลงขางหนึ่ง
เปนแตประมูลอวดดีกันนินทากัน แตะตีนกัน ซึ่งนับวาเปนแบบอันไมไหความเจริญแกแผนดิน”

10. ผงเขาตาตัวเอง
ความหมาย เมื่อเกิดปญหาขึ้นกับตัวเอง หรือเกิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเองแลวตัวเองไมสามารถแกไขได
ความเปนมา คนที่มีความรูความคิดดี มีสติ ปญญาเฉลียวฉลาด ทําอะไรใหใคร ๆ สําเร็จลุลวงไปได
แตพอมีปญหาหรือมีเรื่องอะไร เกิดขึ้นกับตัวเอง กลับหมดปญญาที่จะแกไข

11. เผลอเรอกระเชอกนรั่ว
ความหมาย เลินเลอ ไมเอาใจใสระวังดูแลใหรอบคอบ
ความเปนมา มูลของสํานวนมาจากนิทานโบราณ ใน นนทุกปกรณัม เรื่องมีวามีพรานไปซุมชอนปลา
กับภรรยา ภรรยานั้น เป นกาลกิณี กระเดียดกระเชอกน รั่วตามสามี สามีชอนไดปลามาใสกระเชอ ภรรยาก็ไม
พิจารณา ปลาก็ลอดลงน้ําไป สามีไมรูชอนไดหลงใสกระเชอไปเรื่อย ๆ ปลาก็ลอดไปหมดไมเหลือ ระหวางนั้นมี
ภรรยานายสํ าเภา เป น หญิ งดีมีสิรินั่ งอยูท ายเรือ เห็นปลาลอดลงน้ําก็ยิ้ม นายสําเภาเป นกาลกิณี เห็นนางดู
นายพรานแลวยิ้มเขาใจวานางพอใจ พรานก็โกรธ จะใหนางไปเปนเมียพราน ในที่สุดนายสําเภากับนายพรานก็
ตกลงแลกเมียกัน เมียนายพรานมาอยูกับนายสําเภา ทําใหพรานเจริญขึ้นเปนเสนาบดีของพระเจาแผนดิน แลว
ตอมาไดเปนเจาพระยาแผนดิน นั่นคือใครที่ทําอะไรเผลอเรอเลินเลอทําอะไรไมรอบคอบก็พูดกันวา “เผลอเรอ
กระเชอกนรั่ว”

12. แผสองสลึง
ความหมาย นอนหงายแผ สํานวนนี้มักใชกับคนที่ลื่น หกลมลงไปนอนหงายแผ
ความเปนมา มูลของสํานวนมาจากเงินเหรียญที่ใชแทงถั่วโปตามโรงบอน บอนถั่วมีไมขอยาวปลายเปน
หวงกลมสําหรับคลองเงินที่คนแทง เวลากินก็คลองเงินลากมา หรือเอาไปจายคนที่แทงถูกก็ได เหรียญสลึงกับ
เหรียญสองสลึงเปนเหรียญแบบติดเสื่อใชไมขอคลองเกี่ยวไมติด นายบอนจึงทุบเหรียญสลึงกับเหรียญสองสลึงให
พับงอ ที่แบบแผติดตามรูปเดิมไมคอยมี ดังนั้นเมื่อพบสลึงกับเหรียญสองสลึง ใหพับงอสําหรับใหไมขอไดงาย
สํานวน “แผสองสลึง” แลวเอามาใชเปนสํานวนพูด เมื่อใครลื่นลมลงไปนอนแผ ก็พูดกันวาลงไป แผสองสลึง

13. แพแตก
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ความหมาย

ญาติพี่นองหรือคนที่เคยอยูรวมกันกระจัดกระจายกันไป เชนพูดวาสิ้นผูใหญเสียคนก็

เปนแพแตก
ความเปนมา มูลของสํานวนมาจากแพไมที่มัดรวมกันเปนแพ เชนแพไมสัก แพไมรวก ฯลฯ หวายหรือ
เครื่องที่รัดขาด ไมนั้นก็กระจายเพนพานไป เรียกวา แพแตก สํานวนนี้ใชกับคนที่อยูรวมกันมากๆ
“มึงจึงจวงจาบวาหยาบคาย แสนรายเหี้ยมเกรี้ยมไมเจียมตัว
พลัดพอพลัดแมเปนแพแตก
กลับมาดันแดกเอาเจาผัว”
บทละครรามเกียรติ์ของกรมพระราชวังบวร ฯ

14. พูดจนโดนตอ
ความหมาย พูดเรื่องเกี่ยวกับผูใดผูหนึ่งโดยไมรูวาผูนั้นอยูในที่นั้นดวย “ตอ” คือตอไมที่ตั้งโดอยูในน้ํา
หรือพื้นดินเรามักจะเอามาเปรียบกับคนที่ปรากฏอยูเฉย ๆ เชนพูดวา นั่งเปนหัวหลักหัวตอ

15. มาดีดกระโหลก
ความหมาย กิริยาทาทางผลุบผลับกระโดกกระเดกลุกลน
ความเปนมา คนที่มีกิริยาทาทางผลุบผลับกระโดกกระเดกลุกลน มักใชวาผูหญิงที่ไมเรียบรอย จะลุก
จะนั่งหรือเดินพรวดพราดเตะนั่นโดดนี่กระทบโนนไปรอบขางที่พูดวา “ดีดกระโหลก” ฟงดูเปน “มาดีดกระลา” แต
ความจริงเปรียบเหมือนกิริยาของมา คือมาที่พยศมักจะมีกิริยาที่เรียกวา ดีด กับ โขก อยูดวยกัน
ตัวอยาง
“เหมือนมาดีขี่ขับสําหรับรบ ทั้งดีดขบโขกกัดสะบัดยาง”
กลอนพระอภัยมณี

16. เรือลมเมื่อจอด
ความหมาย ทําหรือปฏิบัติอะไร ๆ ผานพนมาเรียบรอย พอจะสําเร็จหรือพอเสร็จกลับเสียไมสําเร็จไปได
ความเปนมา เปรียบเหมือนแจวพายเรือมาถึงที่หมาย พอจอด เรือก็ลม สํานวนนี้ใชกับการพูดดีเรื่อย
มา พอจะจบก็ลงไมได “เรือลมเมื่อจอด” มักจะมีตอวา ตาบอดเมื่อแก
“เรือ เทียบถึงทาแลว
และมา
ลม ละลายโภคา
ชวดใช
เมื่อหนุมเทาชรา
แสวงสิ่ง ใดเฮย
จอด จอจวนเจียนได
สิ่งนั้นศูนยเสีย”
โครงสุภาษิตเกา

17. ลมหัวจมทาย
ความหมาย รวมทุกขรวมสุขดวยกัน ยากมีดีจนดวยกัน ฯลฯ
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ความเปนมา สํานวนนี้มาจากเรือ ผัวเมียลงเรือไปคาขาย ชวยกนทํามาหากิน การไปเรือมักจะพูดกัน
วา ผัวถือทายเมียถือหัว หรือผัวแจวทายเมียพายหัว เปนการชวยกัน เมื่อเรือลมก็จมไปดวยกัน จึงพูดกันวา จม
หัวจมทาย

18. เลือดเขาตา
ความหมาย มุ ทะลุ ดื้อทําไมคิดถึงผลไดผลเสีย
ความเปนมา มูลของสํานวนมาจากการชกมวย หรือการตอสู เมื่อถูกตอยหรือถูกตี ถูกฟนแทงแถว
หนาผาก หรือคิ้วแตกเปนแผล เลือดไหลเขาตา ก็เกิดมานะมุทะลุเขาสูอยางไมคิดชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณที่ทําให
ตองมุมานะโดยไมคิดหนาคิดหลัง
ตัวอยาง เสียพนันมากก็ยิ่งเลนใหญ จึงควรพูดวา เลือดเขาตา
19. วัดถนน
ความหมาย หกลมราบลงไปกับพื้น
ความเปนมา เมื่อหกลมราบลงไปกับพื้น แลวจะใชพูดลอคนที่ลมวาลงไปวัดถนนวากวางยาวเทาไหร

20. วิ่งเปนไกตาแตก
ความหมาย ซุกซน ดั้นดนไปอยางงมงาย
ความเปนมา ซึ่งมาจากการเลนชนชนไก ไกที่ถูกคูชนแทงดวยเดือยจนตาแตกไมเห็นอะไร มักจะวิ่งหนี
ซุกซนไปทั้ง ๆ ที่ไมเห็นทาง
ตัวอยาง ในพระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ถึงเจาพระยาธรรมา ฯ แหงหนึ่งวา
“ไปดวนหักโหมเอางาใหญ ๆ ดีๆ กลึงเสียถาตอไปมันดีขึ้นจะตองวิ่งหางาตาแตก”

21. สี่ตีนยังรูพลาดนักปราชญยังรูพลั้ง
ความเปนมา คําวา สี่ตีน โบราณหมายถึงชาง ในเรื่องนางนพมาศวา “ถึงบุราณทาวาคชสารสี่ตีน ยัง
รูพลาด นักปราชญยังรูลม ใครอยาไดประมาท คําอันนี้ก็เปนจริง” เพราะวาชางเวลากาวเทาจะกาวหนักมั่นคง
มากกวาสัตวอื่น ๆ
ตัวอยาง
“สี่ตีน คือชางใหญ
เยี่ยมเขา
ยังพลาด พลิกแพลงเบา บาทเทา
นักปราชญ
อาจองเอา
อรรถกลาว ไดนา
ยังพลั้ง
พลาดขาดคาง อยาอางอวดดี”
โครงสุภาษิตเกา

22.หัวชนกําแพง
ความหมาย สูไมถอย สูจนถึงที่สุด ฯลฯ ไปติดกับกําแพงไปไหนไมได ก็ยังสู
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ตัวอยาง บทละครดึกดําบรรพของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศร ฯ
“นอย ฤแนะ เปนไรมีละ คงไดดูดีหรอก เลนกะมันจนหัวชนกําแพงซีนะ”
23. หัวราน้ํา
ความหมาย เมาเต็มที่
ความเปนมา สมัยกอนไทยเรามีการคมนาคมทางน้ําเปนสําคัญใชเรือ เปนพาหนะทั้งในธุรกิจติดตอคา
ขาย ตลอดจนการเลนรื่นเริงตาง ๆ ในการเลน
ตัวอยาง แขงเรือ คนในเรือมักจะกินเหลาเมามายกันเต็มที่แรงตัวไมอยู หัวลงไปราอยูกับพื้นน้ํา จึงเกิด
เปนสํานวนขึ้นมา

24. หัวหกขนขวิด
ความหมาย ทําอะไรแผลง ๆ ทําอะไรโลดโผน ไมไดรักษากิริยามารยาท ทําตามใจชอบ
ตัวอยาง
“เป น การกิ น สํ า หรับ เกี ย รติ ย ศ จะหยิ บ ฉวยอะไรแต ล ะที ง า งมื อ ไม ค อ ยถนั ด สู กิ น กั น ตาม
ธรรมดาอยางบานของตัวเองไมได หัวหกขนขวิดก็ไมตองเกรงใจใคร”
ละคอนไทยไปอเมริกา
25. โอษฐภัย
ความหมาย พูดไมดีจะเปนภัยกับตัวเอง เปนภัยที่เกิดจากปาก สวนใหญมุงไปถึงการพูดที่ไมรูจักที่ต่ําที่สูง
การดูหมิ่น พระบรมเดชานุภาพ การพูดเปนปฏิปกษตอรัฐบาล

สํานวนไทยเกิดจาก แบบแผนประเพณี
1. กินขันหมาก- ไดแตงงาน อยางมีหนามีตา
ความเปนมา สํานวนนี้มาจากประเพณีสูของแตงงานของไทยที่มีมาแตโบราณดึกดําบรรพ
คือการสูขอผูหญิงมาเปนภรรยา ผายชายตองจัดขันใสหมากไปหมั้นชั้นหนึ่งกอน เรียกวา ”ขันหมาก
หมั่น” ถึงกําหนดขันแตงงานก็ไดของไปอีก มีเปนสองอยาง คือ ขันใสหมากพลู ขาวสารกับเตียบ
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(ตะลุมหรือโตะ) ใสหอหมก หมูตม ขนมจีน เหลาออย มะพราวออน ฯลฯ เรียกวา “ขันหมากดัง
กลาว ผายหญิงรับไวสําหรับเลียงแขกและแจกจายชาวบาน เพื่อแสดงวา มีบุตรสาวไดแตงงาน
เป น หลั ก ฐาน ใครที่ มี บุ ต รไดแต งงานจึงชื่อวา “กิ น ขัน หมาก” ซึ่ งหมายถึงได กิ น ของซึ่ งเรีย กวา
ขันหมากเอก ขันหมากเลวนั้น สุนทรภูวาไวในสุภาษิตสอนหญิงวา “ทานเลี้ยงมาวาจะใหเปนหอ
หองหมายจะกองทุนสินกินขนม” นี้ก็หมายถึง กินขันหมาก เนื่องจากแตงงานบุตรีนั้นในกฏหมาย
ลักษณะผังเมียที่มีมาตั้งแตแผนดิน พระเจาอูทองมีมาตรา หนึ่งวา “ผูใดไปสูขอลูกสาวหลานสาว
ทาน บิดามารดาญาติแหงหญิงตกปากใหไดกิน ขันหมากทานแลว”นี้แสดงวาดํา” กินขันหมากเปน
สํานวนเกาแก ที่สุดของไทย
ตัวอยาง
“ถึงตกทุกขบุกไพรไดความยาก แตไดกินขันหมากเปนสองหน”
ไชยเชษฐ พระราชนิพนธ รัชกาลที่ 2

2. กินถวย
ความหมาย กินเลี้ยงในงานที่มีการเลี้ยงแขก
ความเปนมา ในสมัยโบราณเวลามีงานใหญและเลี้ยงแขกที่มาในงาน เสร็จอาหารของ
ลาว แลวจึงตอนของแทน จะมีของหวานสี่อยาง สําหรับกินกับน้ําเชื่อมบาง หรือใชของอยางอื่น
บาง แตก็มีสี่อยางเสมอ ของสี่อยางนี้ มีคํา เรียกกัน เลนๆ วา ไขกบ นกปลอย นองลอย อาย
ตื้อ ไขกบ คือแมงลัก นกปลอย คือ ลอดชอง นางลอย คือขาวตอก อายตื้อ คือ ขาวตมน้ําวุน
การเลี้ยงแขกที่มีของสีอยางนี้ คือกันเปนงานใหญ ใครเปนแขกไปรวมงานและกินเลี้ยงก็เรียกวา
กินสี่ดวย

3. แกเกี้ยว-พูดแกใหเกี่ยวของอยูในเรื่อง
ความหมาย พูดแกตัว หมายถึงพูดแกไปอยางอื่น แตแกเกี้ยวหมายถึงพูดแกใหเกี้ยวของ
มัวพันอยูในเรื่องที่พูดกัน สํานวนนี้ดูทาทางจะมาจากการเลนเพลง ซึ่งชายหญิงรองเกี้ยวแกกัน
4. เขาตามตรอกออกตามประตู
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สํานวนนี้แปลไปไดสองนัยหนึ่งแปลตามตัวที่วา “เขาตามตรอก” ก็ หมายความวาเวลา จะ
ไปหาใครที่ไมคุนเคย ใหดูลาดเลา เลียมเคียงเขาไปกอนเชน บานเขามีประตูเล็ก หรือมีทางสําหรับ
เขาออกอีกตางหากก็ใหเขาทางนั้น ไมควรจะเขาทางประตูใหญทีเดียว เมื่อเสร็จธุระแลวเวลาจะ
ออกก็ออกทางประตูใหญไดแปลวา ทําอะไรใหรูการเทศะ อีกนัยหนึ่ง”เขาตามรอก” คํา “ตรอก”
เปนแตเพียงพูดใหคลอง ของกับออก” สวนความหมาย สําคัญอยูที่ “ประตู” คือ ใหเขาออกทาง
ประตูตามที่มีอยู ซึ่งแปลวา ทําอะไรใหถูกตองตามธรรมเนียมแตอยางไรก็ตามความหมายของ
สํานวนนี้ก็ลงกันในขอที่วา ใหรูจักทําใหถูกตองเหมาะสม
5. ครอบ
ความหมาย สอนวิชา ความรู
ความเปนมา “คําวา “ครอบ” มาจากพิธีครอบโขนละคร” ซึ่งทํากันมาตั้งแตสมัยโบราณ
คือ ผูฝกหัดเปนตัวโขนตัวละครรํา เมื่อหัดรําจนรําเพลงชาเพลงเร็วไดดีแลว ครูอาจารยก็จัดทําพิธี
ครอบให พิธีมีหลายระยะแตที่สําคัญก็คือ ครุซึ่งแตงตัวเปนฤาษีออกครอบศีรษะ ใหศิษย แลวเอา
หัวโขนอื่นๆ มีหัวพระอิศวร หัวพระพิรามฯลฯ ครอบเปนลําดับไปเสร็จพิธีแลวศิษยที่ครูครอบใหนั้นก็
นับวา เป น ตัวโขนตัวละครออกโรงเลน ได สรุปความวา “ครอบ” คือครอบหัวโขนที่ครูใชศิษ ย
แสดงวาศิษยนั้นความรูวิชา รําดีแลว ตอมาเราเอาคํา “ครอบ” นี้ใชพูดเปนสํานวนหมายถึงสอน
อะไรใหทุกอยาง “ครอบ” เปนสํานวนใชคูขับ ” ขึ้นครู” จึงหมายความเรียน ”ใครครอบให” หมาย
ความวาใครสอนให ”ขึ้นครูแลวหรือยัง” หมายความวาเรียนจากครูแลวหรือยัง

6. คูเรียงเคียงหมอน
ความเปนมา เปนสํานวนที่ตามประเพณี แตงงานของไทย ที่มีมาแตโบราณ เมื่อรดน้ําคู
บาวสาวเสร็จแลวก็มีการสงตัวเจาสาวที่เรือนหอ มีฤกษ เรียกวา “ฤกษเรียงหมอน” คือปูที่นอน
จัดหมอนสําหรับเจาบาวเจาสาววางเรียงเคียงคูกัน “ คูเรียงเคียงหมอนจึงเปนสํานวน หมายถึง
ความเปนสามีภรรยากัน
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ตัวอยาง
“คูบรรทมบรรจถรณนิทร
คูพักตรคูพจนสนอง

ขนิษฐคูเขนยทอง
สูขคูเขษผสม
สรรพสิทธคําฉันทของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตฯ

7. ทํามิ่งสิ่งขวัญ
ความหมาย ทําขวัญ คือทําพิธีของใหมิ่งขวัญในตัวอยูมั่นคง และเจริญ
ตัวอยาง
“น้ําไหลไฟดับ มาพบสบพับ โฉมยงทรงใน
ทํามิ่ง สิ่งขวัญ
แพทยพราหมณครมครัน
ตั้งเตียงเรียงไร
ตามไตใหไฟ จึดเทียนเวียนไป
ธารทรงสรงสนาน”
กาพยขับไม พระรถ

8. นอกรีด
ความหมาย ประพฤติผิดไปจากแบบแผนขนมธรรมเนียมประเพณี
ตัวอยาง
“ขอโทษโปรดเถิดพระมุนี อะไรนี่นอกรีดมากีดขวาง
ผัวทานจะคลึงเคลาเขาหยกนาง
หองกลางเปลาอยูนิมนตไป”
คาวีพระราชานิพนธรัชกาลที่ 2

9.บอกแขก
ความหมาย บอกคนทั้งหลายใหรู เพื่อใหมาชวยเหลือทําการงานตางๆ
ตัวอยาง
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“แลวบิดามารดาเจาบาวเจาสาว ก็จัดแจงแตงสําขันคาวหวาน ยกไปใหตราพวกญาติพนี่ อ ง
และพระหลวงขุนหมื่นแลกรมการผูมีบรรดาศักดิ์ การบอกแขกชวยทําการวิวาหมงคลตามสมควร
ทั้งสองฝาย”
ลัทธิธรรมเนียมตางๆ ภาคที่2
10.ปลูกหอ ลงโรง
ความเปนมา แตงงาน”ปลูกหอ” หมายถึง “ปลูกเรือนหอ” ซึ่งตามประเพณีไทยตองมีเรือน
หอ สําหรับคูบาวสาวที่จะกินอยูดวยวันเปนหลักฐาน ”ลงโรง”หมายถึง ทํางานเปนพิธีใหญโต มี
ปลูกโรงรับงานใหญโตออกหนาออกตา เพลงฉอย สมัยเกามีรองกัน “ ที่เบารักกันหนาที่เขาพากัน
หนี ที่เขามั่งเขามีถมไปที่ปลูกหอลงโรง ฉิบหายตายโรงนั่นเปนไร”
ตัวอยาง
“บานเมืองในสมัยที่ยังไมเจริญเปรียบ เหมือนบานเรา เมื่อแรกปลูกหอลงโรง บาน
เมืองในสมัยที่เจริญขึ้นแลว เปรียบเหมือนบานเรา เมื่อเกิดลูกครึ่งโหลไปแลว”
เรื่อง เศรษฐวิทยาของครูเทพ

11. ไปวัดไปวาได
ความเป น มา สมั ย ก อ นวั ด เป น ที่ พึ่ ง ของประชาชน ชายหญิ ง ไปชุ ม นุ ม กั น เช น งาน
สงกรานตเทศนมหาชาติ ทองกฐิน ฯลฯ เปนที่เขาสังคมออกหนาออกตาอวดกัน หญิงสาวที่มีรูป
รางหนาตาดี พอจะอวดไดจึงพูดเปนสํานวนวา ”ไปวัดไปวาได”
ตัวอยาง
“แมเฉลานะเปนที่พอใจเธอละฤา”
“เรี่ยมทีเดียวก็พอไปวัดไปวาไดไมอายเขาแตนากลัวคุณพอจะไมเปนที่พอใจ”
บทละครพูด ทาโลห พระราชนิพนธ รัชกาลที่ 6

12. ไปไหวพระจุฬามณี
ความหมาย ตาย
ความเปนมา มูลของสํานวนมาจากพิธีศพคนตาย มีอาบน้ําศพ ตราสังแลวทํากรวยใส
ดอกไมรูปเทียนใหศพคนตายในมือสําหรับไปใหวพระจุฬามณีบนสวรรค

13. ผัดเจาลอ
ความหมาย ผัด หรือ ผัดเพียน คือ เลื่อนเวลาไป
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ความเปนมา มูลของสํานวนมาจากการลอชาง ผัดชางรบที่เรียกวา “ผัดพาน” และ ”ลอ
แพน” ผัดพานมีคนถึงผัดลอใหชางไล ลอแพนมีคนขี่มาลอใหชางไล สมัยกอนมีในงานพิธีแห สระ
สนาน คือ เดินกระบวนชางมา แลวก็ผัดพานลอแพง คําที่เรียกการลอชางวา “ผัด” เปนคําเดียว
กับ ”ผัด” เลื่อนเวลา เราจึงเรียกวาการผัดเลื่อนเวลาเปนสํานวนวา”ผัดเจาลอ” ใชไดตลอดจึงการ
ผัดเพี้ยนอะไร ๆ พอใหพนไป
ตัวอยาง
“เจาอีกรับแลวยังเลี่ยงไมเที่ยงธรรม
เพราะสําคัญหลายอยางแตพรางเรา
บอกเทาไรวาใหเจาเราจริงแจง
นิ่งเสียแกลงผัดเจาลอพอรูเทา”
เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย

14.ฝงรกฝกราก
ความหมาย ตั้งหลักแหลงหรืออยูที่ใดที่หนึ่งถาวร
ความเป นมา มูลของสํานวนมาจากพิธีฝกรกของทารก ในสมัยโบราณ คือ เมื่อทารก
คลอดแลว บิดามารดาเอารกของทารกนั้นใสหมอตาลไวเอาเกลือโรยบิดหนาถึง 3 ขัน ก็ทําพิธีฝก
ของที่จะเขาพิธีมีมะพราวแตกหนอ 2 ผล นําไปฝง ณ บริเวณบานที่ดินที่ฝงรกกับมะพราวนั้นน
เปนที่ที่บิดมารดากะไวจะใหเปนของบุตรสืบไป เชนเมื่อโตขึ้นจะแตงงานก็ปลูกเรือนหอ หรือเรือนที่
จะเปนที่อยูอาศัย ตรงที่ฝกรกมีตนมะพราวขึ้นนั้นเปนที่ตั้งตัวเปนหลักแหลง สื ประเพณีนี้จึงเกิดคํา
วา”ฝกรกฝงราก” ขึ้น ”ฝงรก” ก็คือ ฝกรกตรงๆ “ฝกราก” หมายถึงฝง หรือปลูกมะพราวแตงหนอ
งอกรากตัดตันเปนยึดมั่น สํานวน “ปลูกฝง” หมายถึง ทําใหเปนหลักฐานที่มั่นคง

15. พิธีรีตอง
เปนสํานวนที่มีความหมาย 2 อยาง
1. พิธีนั้นเอง เชน พิธีบวชนาค
2. การกระทําอะไร ๆ ก็ไดที่มีบทบาทมาก ในภาษาไทยมักจะมีคําตอทายที่เรียกวาสรอยคําอยู
มาก สรอยคําลางทีก็มีความหมายอยาง “รีตอง”
ความเปนมา อาจจะมาจากที่ตองใชใบตองมากก็ได เลยพูดกันมาถึงปจจุบัน ซึงหมายถึง
พิธีนั่นเอง แลวรวมไปถึงใชกับการกระทําอะไร ๆ ที่กระทําเปนบทบาทมาก ชักชายืดยาด

16. ไมรูจักหมอขาวหมอแกง
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ความหมาย ยั ง ไม เป น การบ า นการเรื อ น ไม รูจั ก ทํ า งานบ า น ยั ง ไม เป น บ า นแม เรือ น
สํานวนนี้ใชกับหญิงสาว
ความเปนมา ประเพณีไทยมีการใหเด็กสาวเขาครัว ฝกทําอาหาร แปลวาใหรูจักหมอขาว
หมอแกงๆไว คือรูวาหุงขาวและทํากับขาว
ตัวอยาง
“แมนอย ฉันก็ทราบแลวจะ แตขางลูกสาวฉันนั้นใจมันยังเปนเด็กนัก ไมเปนหมอขาวหมอ
แกงอะไรไดเลย จะไปเปนแมเหยาแมเรือนยังไงได”

17. ไมเสียปเสียเดือน
ความหมาย จัดทําหรือปฏิบัติไปตามธรรมเนียม เมื่อถึงคราวหรือถึงเวลา หรือถึงกําหนดที่
ควรทํา แปลวา ไมใหปเดือน ที่ผานมาถึงนั้นตองวางเวนไปเปลา ๆ
18. แยงกันเปนศพมอญ
ความหมาย แยงชิงสิ่งของกันชลมุนวุนวาย
ความเปนมา มูลของสํานวนนี้มาจากประเพณีทําศพของมอญมีปรากฏในเรื่องราชาธิราช
วา พระเจาหงสาวดีมหาปฎกธร ทําศพพระราชมารดาเลี้ยง เชน ของใชขอทานของแจงตลอดจน
ฟองรองชิงมรดกกันยุงเหยิง จึงพูดกันเปนสํานวนวา “แยงกันเปนศพมอญ”

19. รองเพลงในครัวไดผัวแก
ความเปนมา ตามแบบธรรมเนียมไทยโบราณ หญิงสาวตองเขาครัวฝกหัดหุงขาวตมแกง
อาหารตาง ๆ ใหเปนเวลาเขาครัวเปนเวลาทํางาน ใครรองเพลงในครัวจึงมีคําผูใหญวา “รองเพลง
ในครัวไดผัวแก” เวลาเขาครัวจะไดตั้งหนาตั้งตาทํางาน ไมรองเพลงเลน

20. ฤกษงามยามดี
ความหมาย เวลาดี เวลาเหมาะ เวลาสมควร โอกาส ฯลฯ
ความเปนมา มูลของสํานวนนี้มาจากตําราโหราศาสตรมที่มีวิธีคํานวณดูวันเวลาฤกษยาม
ที่เหมาะเปนชัยมงคลสําหรับทําการงานตาง ๆ
ตัวอยาง
“สัญญากันตกลง สองสหายคอยถึงวันฤกษงามยามดีแตงตัวออกจากบาน”
นิยายเบงคลี

21. ลงขัน
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ความหมาย ชวยกันออกคาใชจาย
ความเปนมา ลงขันเปนประเพณีใหของขวัญแบบโบราณ เชน ในงานโกนจุกมีการเอาขัน
เชิงมาตั้งสําหรับญาติพี่นอง แขกที่ไปรวมงานเอาเงินหรือสิ่งของเครื่องรูปพรรณใสลงขัน เปนการทํา
ขวัญเด็กโกนจุก เรียกวา ลงขัน ในประกาศรัชกาลที่5 เรื่องสมโภชรับพระสุพรรณบัตรมีความตอน
หนึ่งวา สวนซึ่งสมโภชใชแรงกันในสวนเฉพาะพระองค ๆ ก็คงจะมีกันอยูไดเปนการเหมือนลงแขก
กันในสวนพระองค นี้ก็คือถวายของขวัญ ประเพณีลงขันปจจุบันนับวาหมดไป แตมีการใหของขวัญ
อยางที่นิยมทํากันทุกวันนี้

22. ลงแขก
ความหมาย ขอแรงคนใหชวยทํางาน
ความเปนมา สําหรับสํานวนนี้ใชสําหรับงานอะไรก็ได แตที่ใชกันสวนมาเปนการทํานา
เกี่ยวขาว คือขาวนาในสุกแลวเกี่ยวคนเดี่ยวไมไหว ก็เลยตองขอแรงจากเพื่อนบาน แลวพลัดกัน
เขามาชวยเรา และเราก็ไปชวยเขา เปนธรรมเนียมเรียกวา “ลงแขก”
ตัวอยาง
“เวลานั้นจําเลยกับพวกกําลังเลี้ยงสุราอาหารกัน เพราะจําเลยลงแขกเอาแรงกัน
ชวยมุงหลังคาเรือนมารดาจําเลย”
โวหารกรมสวัสดิ์คําพิพากษาศาลฎีกา

23. วุนเปนจุลกฐิน
ความเปนมา จุลกฐิน คือ การทอดกฐินโดยวิธีจัดทําเครื่องกฐินเอง เริ่มจากเก็บฝายจาก
ไรของตน เอามาปนและทอเปนผืนผา ตัดเย็บเปนสบงจีวร ยอมแลวเขาไตร
ตัวอยาง
“หลังจากที่ไดสิ้นสุดชุดการแสดงแลว จึงตองรีบลงมือทํางานจัดเขาของลงหีบเหมือนจุล
กฐิน การโยกยายของเราแตละทีมักชางทุลักทุเลเสียจริง ๆ ตองทํางานแขงกับเวลาเสีย ตะบมไปทุก
นัด พอดีพอรายแทบตองหายใจทางปาก”
ละคอนไทยไปอเมริกัน

24. สิบเบี้ยขายไมขาด
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ไม มี ดี ไม มี ค า เลวทรามต่ํ า ช า หาอะไรดี ไม ได มู ล ของสํ า นวนมาจากสมั ย โบราณมี
ประเพณีขายคน เชนขายใหไปเปนทาส ในกฎหมายลักษณะทาสครั้งพระเจาอูทองมาตราหนึ่งวา
“ผูใดขาดแคลนมีอาสน เอาพี่นองลูกหลานญาติไปขายฝากประจําเชิงกระยาเบี้ย 2 แสน
3แสนขึ้นไป ใหคอยใชคอยสอยอยาใหทํารายแกผูคนทาน”
หมายความวา มีราคาหรือคาตัว 2 แสน หรือ 3แสน เบี้ย การขายอาจจะมีราคามากหรือ
นอยก็แลวแตฐานะบุคคล ดีก็ขายไดแพง ไมดีก็ถูก

25.เออนอหอหมก
ความหมาย รับคําดวยดี ตกลงดวยดี
ความเปนมา สํานวนนี้มาจากประเพณีแตงงานในวันสุกดิบ คือวันกอนฤกษแตงงาน ฝาย
ชายจะตองจัดผาไหวและขันหมากไปบานเจาสาว ขันหมากมี 2 อยาง เรียกวาขันหมากเอกกับ
ขันหมากเลว ขันหมากเอกจะมีขาวสาร หมากและพลู มีเตียบ คือตะลุมใสหมากพลู หมูตม หอ
หมก ขนมจีน ขันหมากเลวมีขนมกับลูกไมตาง ๆ หอหมก เปนของสําคัญที่ขาดไมได ทั้งสองคํา
รวมกัน จึงหมายถึง ทั้งสองฝายตกลงดวยดี รับคําดวยดี
ตัวอยาง
“ในกระบวนการที่พรรณนาถึงพระเดชพระคุณทูลกระหมอม ยังมีอีกมาก แตจะหาใครรับ
เออนอหอหมกเปนพยานก็ไมมีตัวเสียแลว”
พระราชหัตเลขารัชกาลที่5 ถึงสมเด็กรมพระยาวชิรญาณฯ

สํานวนไทยเกิดจากความประพฤติ
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1. กินขาวรอนนอนสาย
กินขาวรอน หมายถึง กินขาวหรืออาหารที่ปรุงแลวเสร็จกําลังรอน นึกจะกินรอน ๆ เมื่อใด
ก็ได นอนสายหมายถึง ตื่นนอนเมื่อใดก็ได ทั้งสองคํานี้รวมกัน หมายถึงบุคคลชั้นขุนมูลนายที่
ทํางาน อยางอิสระแกตน ผิดกับคนชั้นที่ตองอยูในบังคับ ซึ่งนอนสายไมได และกินก็ไมสะดวก ถึง
เวลาจะกินไมไดกินทันที กวาจะไดกินอาหารเย็นจืดไมมีรส สวนคนที่มีอิสระ นึกจะกินก็ไดกินทัน
ที จะตื่นเมื่อใดก็ได

2. ขานอกเจา ขาวนอกหมอ
การกระทําหรือประพฤติอะไรนอกออกไปจากคําสั่งหรือแบบอยางธรรมเนียม สํานวนนี้ใช
หมายความถึงการแอบอางตนวาเกี่ยวของกับผูสูศักดิ์ หรืออะไรอยางใดอยางหนึ่งใหคนหลงเชื่อ
“กาลแตกอนเจานายนอยตัวก็ไมรั่วไมร้ําขางไหนหนักครั้นภายหลัง เจานายมากขึ้นก็เกิด
การรั่วร้ําไปตาง ๆ เปนการขานอกเจา เขานอกหมอ ลูกนอกพอ หลานนอกปู เปนขึ้น”
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 4

3. ขาวแดงแกงรอน
ขาวแดงเปนขาวที่สีดวยมือ ไมขัดจนเปนสีขาว เพราะในสมัยโบราณยังไมมีดรงสี คนทั่วไป
จึงกินขาวแดงกัน ถาจะกินขาวขาว คือขาวที่ขัดจนขาว แตเฉพาะคนชั้นสูงที่อยูในวัง และบานที่
ใหญ ๆ โต ๆ ขาวแดงแกงรอนหมายถึง บุญคุณ คือเมื่อกินขาวของผูใดก็ตองคิดถึงบุญคุณของผู
นั้น
ตัวอยาง
“อนึ่งนายมีคุณอันสุนทร เพราะขาวแดงแกงรอนไดกินมา”
ทุคคตะสอนบุตร

4. คดในของอในกระดูก
คือ คนที่มีสันดานคดโกง

5. คบพาลพาลพาไปหาผิด
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สํานวนนี้มีความหมายอยูในตัวของสํานวนอยูแลว และมักจะมีคําตอทายวา คบบัณฑิตพา
ไปหาผล

6. ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด
มีวิชา มีความรูทุกสิ่งทุกอยางแตตั้งตัวใหเปนหลักฐานไมได หรือเมื่อคราวที่มีเรื่องเกิดขึ้น
กับตัวเอง กลับไมมีปญญาที่จะแกไขใหตัวเองรอดพนมาได

7. คางคกขึ้นวอ
คนชั้นต่ําที่ไมเคยมี ไมเคยไดสิ่งที่ตัวเองคาดหมายไว แลวกลับมามีมาไดขึ้นมา ก็แสดง
กิริยาใหเห็นวาเหอตาง ๆ

8. ไดแกง เทน้ําพริก
ไดของใหม อะไรแปลก ๆ มาก็ ทิ้ งของเกา ที่ มี อยู เป น ประจํา น้ํา พริก นั้ น เป น ของประจํา
สําหรับการทําขาวของคนไทยมาแตสมัยโบราณ กับขาวอื่นอาจจะเปลี่ยนไปตาง ๆ อยางนั้นอยางนี้
บาง แตน้ําพริกก็ยังคงอยูไมมีการเปลี่ยนแปลง

9. ถลุง
ใชจายเงินหรือทรัพยสมบัติหรือสิ่งของอยางหนึ่งอยางใดหมดสิ้นไปอยางเหลวแหลกในเวลา
อันรวดเร็ว สํานวนนี้เอาการหลอมเหล็กใหละลายมาเปรียบ
ตัวอยาง
“ขาคงไมไดเงินคืนอีกแลว อะไรถลุงเสียไดถึงแปดสิบเหรียญในพักเดียว แปดสิบเหรียญ”
วานิสวานิช พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2

10. เถนตรง
ซื่อหรือตรงจนเกินไป ไมคิดถึงอะไรควรจะเปนอยางไรจึงจะเหมาะสมหรือดี ลักษณะของ
เถนตรงอาจเกินจากความเขลา ความคิดไมถึง หรือความไมเฉลี่ยวอยางไรก็ได แปลวาไมมีไหว
พริบ

11. นกสองหัว
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คนกลับกลอกโลเล ทําตนเขาดวยทั้งสองฝาย ไมมีอุดมคติมั่นคง เหตุที่เอานกมาเปรียบก็
เพราะวา สมัยกอนเคยเรียกหญิงงามเมือง (นครโสเภณี) หรือหญิงที่หากินอยางนี้วา นก เมื่อพูด
วา นก ก็เปนอันวารูกัน
ตัวอยาง
“เหมอายเชียงทองจองหองเอา ลงไปเขากับไทยชางไมกลัว
แตกอนนั้นมันขึ้นแกเรานี้
ถือดีหยิ่งยกนกสองหัว”
เสภาขุนชางขุนแผน

12. นอนกินบานกินเมือง
นอนหลับจนสายแลวยังไมตื่น สํานวนนี้เอาขุนนางที่เปนเจาเมืองมาเปรียบ นอนอยางเจา
เมือง ซึ่งหมายถึงวาถาเปนขุนนางที่ใหญโตแลวมักจุนอนตื่นสาย

13. บทบาทมาก
มีกิริยาทาทางมาก จะทําอะไรสักอยางก็ชายืดยาด ไมเสร็จสักที มูลของสํานวนมาจาก
ละครรํามีกระบวนลีลาทาทางมากตามศิลปะของการรํา เรียกวามีบทบาทมาก เราเอามาใชกับคน
ธรรมดาที่ทําอะไรชายืดยาด

14. บอกยี่หอ
แสดงทาทีหรือคําพูดใหรูวามีลักษณะหรือนิสัยสันดานอยางไร เชน แตงตัวบอกยี่หอนักเลง
หมายความวาแตงตัวแสดงวาเปนนักเลง

15. บาบิ่น
บาบิ่นเปนชื่อขนมชนิดหนึ่ง คนที่มุทะลุบาระห่ํา พูดหรือทําอะไรอวดดีไมเขาเรื่องเรียกกัน
วา บาบิ่น

16. ปากปลารา
ชอบพูดติฉินนินทาวาคนหยาบ ๆ ไมนาฟง สํานวนนี้เอาปลารามาเปรียบ

17. ผักชีโรยหนา
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ทําอะไรแตเพียงเล็กนอยเปนการฉาบหนาเพื่อจะลวงใหเห็นวา ทุกสิ่งทุกอยาง เรียบรอย
สมบูรณ หรือทําเพียงผิวเผินฉาบหนาชั่วคราวใหเห็นวาดี สํานวนนี้มักพูดในทางที่ไมดี แตลางทีใช
ในทางดีก็ได
ตัวอยางเชน ในนิราศภูเขา ทองรําพัน ของสุนทรภู
“ใชจะมีที่รักสมัคมาด แรมนิราศสรางมิตรพิศมัย
ซึ่งครวญคร่ําทําทิพิรี้พิไร
ตามนิสัยกาพยกลอนแตกอนมา
เหมือนแมครัวคั่วแกงพะแนงผัด สารพัดพยัญชนังเครื่องมังสา
อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกา ตองโรยหนาเสียสักหนอยอรอยใจ”

18. ผาเหลา
มีนิสัย สันดานหรือความประพฤติ ผิดแผกแตกตางไปจากเชื้อสายวงศตระกูล เหลาคือ
เทือกเถาเหลากอ สํานวนนี้บางทีก็พูดวา ผาเหลาผากอ
ตัวอยาง
“เงินดําพิรุธ ปลอมซื้อปลอมขาย ใหทานฉิบหาย กินสบายแตเองใชลูกพระเจา ผาพวกผา
เหลา เขานี้เปนลูกนักเลง”
ประดนธรรมความเกา

19. ผาผับไว
กิริยามารยาทเรียบรอย สํานวนนี้เอาผาที่พับเรียบรอยมาเปรียบ มักใชกับผูหญิง

20. แมแหพาน
มีนิสัยพาลเกะกะระราน แห คือ ตาขายสําหรับทอดจับปลา แหพานคือทอดหรือเหวี่ยงแห
ไปโดนปลา
ตัวอยาง
“ฟงเหน็บ
แสนเจ็บใจขุนใหหุนหัน
คอนควักชักหนาจึงวาพลัน
ก็กระนัน้ แหละแมแหพาน”
บทละครรามเกียรติ์ของกรมพระราชวังบวร ฯ

21.ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก
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ถาจะอบรมสั่งสอนหรือดัดสันดานนิสัยสันดานคนใหประพฤติดี ใหทําตั้งแตเด็กจึงจะไดผล
ถาโตเต็มที่อายุมากแลวจากที่จะไดผล เปรียบเหมือนดัดไม เชน ดัดไม ตองการดัดใหเปนรูปตาง
ๆ ตองดัดตั้งแตลําตนกิ่งกานยังออนก็จะเปนรูปไดตามตองการ ถาไมโตแกเสียแลว ดัดใหใหเปนรูป
รางยาก ดัดไมดีอาจจะหัก

22. รอนวิชา
ทําอะไร ปฏิบัติอะไรหรือประพฤติอะไรผิดอะไรผิดปกติวิสัยที่คนธรรมดาเขาทํากัน มูลของ
สํานวนมาจากคติที่วากันวา คนมีวิชาแกกลานั้นจะทําอะไรแปลก ๆ ผิดคนทั้งปวง เชนคนทั้งหมด
เขานั่งในรม แตตัวเองไปนั่งตากแดดอยูคนเดียว สํานวนนี้ใชกับคนที่มีวิชาจริง ๆ หรือใชกับคนไมมี
วิชาความรูอะไรเลยก็ได

23. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
ทําตัวดี ประพฤติดี มีวิชาความรูก็ยอมจะไดงานเบางานสูง ทําตัวไมดี ประพฤติไมดี ไมมี
วิชาความรูก็ยอมจะตองทํางานหนัก งานต่ํา จั่วเปนของเบาตางกับเสาที่เปนของหนัก
ตัวอยาง
“รัก ความเจริญเรงรู ระวังตน
ดี ชั่วตัวตองตน
เที่ยวจาง
หามหาบแบกของขน
เอาคา แรงเฮย
จั่ว ยอมเบาบาบาง
แบงไดเดินสบาย
รัก การหยาบยุงแลว เลยระยํา
ชั่ว บมีใครทํา
โทษให
แบก แตโงงึมงํา
งงงวงนอนแฮ
เสา หนักหามเหนื่อยได
ยากแททําการ”
โครงกระทูสุภาษิต

24. สันหลังยาว
ขี้เกียจ เกียจคราน สํานวนนี้พูดเต็มวา ขี้เกียจสันหลังยาว

25. เอาจมูกเขามาหายใจ
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อาศัยผูอื่นใหทํางานให พึ่งผูอื่นวานผูอื่นใหเขาทําอะไร ๆให มุงถึงวายอมจะไมสะดวก ไม
ไดรับผลดี สํานวนนี้บางทีพูดวา เอาจมูกคนอื่นมาหายใจ หรือวายืมจมูกเขามาหายใจ

สํานวนไทยเกิดจากการละเลน
1. เขาตาจน
สํานวนนี้มาจากการละเลนทีมีตัวหมากเดินตามตาราง เชน หมากรุก หมากตัวใดตองตก
อยูในตาซึ่งไมมีทางจะเดินตอไปอีก ก็เรียกกันวา จน คือแพ ใครที่ตองตกอยูในที่อับจนไมมีทาง
เบี่ยงบายเอาตัวรอดได ก็เรียกวา เขาตาจน
ตัวอยาง
“สิ้นคิดฤทราเขาตาจน
จนผลาญนฤมลใหมรณา”
อิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2

2. คลุกคลีตีโมง
อยูรวมกัน คลุกคลีอยูดวยกัน คําวา ตีโมง หมายถึงตีฆอง การเลนของไทยในสมัยโบราณ
มักจะมีฆองกับกลองเปนอุปกรณ เชน โมงครุม ระเบ็ง ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยอยุธยาในบุณโณวาท คํา
ฉันทวา
ตัวอยาง
“โมงครุมคณาชายกลเพศพึงแสยง ทับทรวงสอิ้งแผง ก็ตระกูตะโกดํา เทริดใสบใครยล ก็
ละเลนละลานทํา กุมแสทวารํา ศรับรองดําเนินวง”

3. ถูกขา
หมายความวา เขาคู หรือเขาพวก หรือเขาชุดกันไดสนิทสนมกลมเกลียวกันดีไมขัดเขิน
เชนเลนฟุตบอลถูกขากัน เตนรําถูกขากัน มูลของสํานวนนี้มาจากการเลนที่ประกอบดวยผูเ ลนหลาย
ๆ คน เชนเลนไพ ถาเคยเลนดวยกันมากอนเรียกวาถูกขากัน

4. นักเลงอดเพลงไมได
มีนิสัยชอบแลวอดไมได มูลของสํานวนนาจะมาจากการเลนเพลง นักเลง หมายถึงนักเลน
เมื่อเปนนักเลนแลวเห็นคนอื่นเลนเพลงกันก็อดที่จะเขารวมวงไมได ตอมาใชกวางออกไป หมายถึง
อะไรก็ไดเมื่อชอบแลวก็อดที่จะประพฤติไมได

5. โบแดง
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การแสดงออกที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถใหเปนที่ยกยอง มูลของสํานวนมาจากการเลน
เครื่องโตะจีนในสมันรัชกาลที่ 4 คือ มีการประกวดตั้งโตะจีน โตะของผูใดมีเครื่องโตะ พระยาโช
ฎึกราชเศรษฐี ซึ่งเปนผูชํานาญเครื่องโตะก็เอา แพรแดง ผูกทําขวัญชิ้นนั้น เครื่องโตะจีนชิ้นใดได
แพรแดงก็แสดงวาเปนของดี ตอมาเอาแพรมาทําเปนโบแดง โบแดงกลายเปนสํานวนใชบอกถึง
ความสามารถดีเดน ใครทําอะไรที่ดีเดนก็จะเปนที่ยกยองนับถือ

6. ประสมโรง
เขารวมเปนพวก มูลของสํานวนนี้มาจากการเลนละคร ในสมัยกอนละครที่รวมเปนคณะ
เรียกวา โรง บางคนตั้งคณะละครขึ้น โดยนําเอาตัวละครจากที่ตาง ๆ มารวมกันใหไดเปนโรง เรียก
วาประสมโรง

7. เปนปเปนขลุย
พูดหรือทําอะไรถูกคอกัน กลมเกลียวไปดวยกันอยางดี มูลของสํานวนมาจากการเลนป
พาทยในวงปพาทยคนเปาปเปนคนนําเครื่องอื่นตามกลมกลืนกัน ใครพูดหรือหรือทําอะไรนําขึ้น คน
อื่น ๆ ตาม จะพูดวา เปนปเปนขลุย
ตัวอยาง
“จะอุตสาหปาตะปารักษากิจ อวยอุทิศผลผลาถึงยาหยี
จะเกิดไหนในจังหวัดปกพี
ใหเหมือนปกับขลุยตองทํานองกัน”
นิราศอิเหนาของสุนทรภู
8. เปนหุนใหเชิด
อยูในฐานะหรืออยูในอํานาจใหคนอื่นใชเปนเครื่องบังหนาเขาใหทําอยางใดก็ทําอยางนั้น
ตนไมมีอํานาจที่จะทําได นอกจากตองสําแดงตัวรับหนาแทนเขาไปเรื่อย ๆ มูลของสํานวนนี้มาจาก
การเลนหุน เชน หุนใหญ หุนกระบอก ซึ่งมีคนเชิดตัวหุนอยูดานหลัง จะใหตัวหุนทําอยางไรก็แลว
แตคนเชิดทั้งสิ้น

9. พอแจแมอู
หมายความวา ตางพันธุผสมกันพันทาง พอแจ หมายความวาพอเปนไกแจ แมอู หมาย
ความวา แมเปนไกอู ไกอูเปนไกที่สูงใหญกวาไกแจ ไกที่เอามาเลนพนันชนกันเปนไกอู

10. มือใครยาวสาวไดสาวเอา
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ใครมีกําลังความสามารถหรืออิทธิพล หรืออํานาจหรืออะไรก็ตามที่จะถือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
แลวรีบเอาทันทีเปนลักษณะของการแยงชิงกัน ใชในเรื่องอะไรก็ได ใชไดทั่ว ๆ ไป มูลของสํานวน
มาจากบทรองเลนโบราณที่วา “ซักสาวเอย มะนาวโตงเตง ขุนนางมาเอง มาเลนซักสาว มือใคร
ยาวสาวไดสาวเอา มือใครสั้นเอาเถาวัลยตอเขา”

11. ไมมีปมีกลอง
ทําหรือพูดขึ้นมาโดยไมมีเคามูล มูลของสํานวนนี้มาจากการรําละคร หรือกระบี่กระบองที่ใช
ปกับกลองทําเพลง เปนจังหวะประกอบรํา เชน ในเสภาขุนชางขุนแผนตอนโจรปลนขุนศรีวิชัย จับ
ขุนชางกับนางแพรทองใหรํา มีกลอนวา “เจาขุนชางกับนางแพรทอง วาไมมีปกลองรําไมได ” แปล
วาเมื่อจะรําก็ตองมีปกลอง ดังนั้นอะไรที่เกิดขึ้นเงียบ ๆ เฉย ๆ โดยไมมีเคามูล จึงพูดเปนสํานวน
วา ไมมีปมีกลอง

12. ไมตาย
นําหรือยกเอาขอสําคัญมาใชหรือกลาวอาง โดยที่เชื่อวาอีกฝายหนึ่งจะตองจํานน หรือไมไห
รอดพนไปไดหรือพายแพ มูลของสํานวนมาจากเพลงกระบี่กระบอง ตลอดจนมวย เชนเวลาตีตอย
หมายเอาที่สําคัญที่คูตอสูจะตองแพ เชน แสกหนาดอกไมทัด (ซอกหู) ปลายคาง กําดน การทํา
ถาถูกที่สําคัญเหลานี้เรียกวา ไมตาย เมื่อแปลเปนสํานวนพูดวา “โดนไมตาย”

13. ไมนวม
ทําหรือพูดอะไรก็ตามตอผูหนึ่งผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเบาะ ๆ ไมใหหนักรุนแรง มูลของ
สํานวนมาจากปพาทย คือการบรรเลง ปพาทยมีสองอยาง ถาจะใหเสียงดังแรงใชไมตี ชนิดทีเรียก
วา “ไมแข็ง” ถาจะใหเสียงเบาฟงนุมนวล ใหใชไมตีที่เรียกวา ไมนวม นํามาใชเปนสํานวนหมาย
ความวา คนที่ทําผิดหรือทําอะไรรุนแรงเกินเลยไป แทนที่จะลงโทษก็วากลาวสั่งสอนใหรูสํานึกตัว
เรียกวาใชไมนวม

14. รองจอก
ไมตอสู ยอมแพ มูลของสํานวนมาจากการเลนชนไก ขณะตอสูกัน ตัวใดแพไมตอสูจะรอง
ออกเสียง จอก และวิ่งหนีไป

15. รําพัด
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หมายความวา เลนไพตอง วิธีเลนไพตองมีไพถือในมือ 11 ใบ เวลาคลี่ไพออก ไพมีรูป
เหมือนพัดดามจิ้ว รําเปนทาตาง ๆ เรียกวา รําพัด

16. รําไมดีโทษปพาทย
ตัวเองทําไมดี ทําไมถูกหรือทําผิดแลวไมรู หรือไมยอมรับวาตัวผิด กลับไปซัดไปโทษเอาคน
อื่น มูลของสํานวนมาจากการฟอนรํา ทําทาที่มีการบรรเลงปพาทยประกอบ ปพาทยเปนหลักของ
การรําลีลาทารํา ตองใหเขากับกระบวนปพาทย ผูรําชํานาญก็รําเขาปพาทยไดงามถาไมชํานาญก็
ผิดจังหวะพลัดพลาดไปไมงาม สํานวน รําไมดีโทษปพาทย หมายความวา ตนรําไมดีแลวไปโทษป
พาทยวาทําเพลงผิด
ตัวอยาง ทาละครมีกลอนวา
“แมชํานาญการฝกรูสึกลับ
บทสําหรับทาทีที่แอบแฝง
ยอมเจนจัดคัดลอกออกสําแดง
แมนจะแกลงทําบางก็ยังดี
หากวาไมเชี่ยวชาญการฝกหัด
ถึงจะดัดตามตอยสักรอยสี
ไมนิ่มนวลยวลยลกลวิธี
อาจโทษพาทยกลองรับรองรํา”

17. ลงโรง
หมายความวา เริ่มลงมือทํา ตั้งตนทํา ลงโรงเปนภาษามโหรสพ เชนการเลนละครรําป
พาทยทําเพลงไปกอนเรียกวา โหมโรง พอไดเวลาตัวละครออกแสดงเรียกวา ลงโรง เลนไปจนเลิก
เรียกวา ลาโรง แปลตามตัววา ลงมาที่โรง ลงโรงเมื่อใชกับการเลนมโหรสพ ก็แปลวาเริ่มเลน เริ่ม
แสดง เมื่อใชเปนสํานวนหมายความวา เริ่มลงมือทํา ตั้งตน

18. ลดขอกินเบียร
สํานวนนี้มาจากการเลนบิลเลียด คนเลนเกงเมื่อไปอยูในหมูคนเลนไมเกงเวลาเลนมักจะไม
บรรจงแทง หรือแสรงหยอนฝมือใหเพลาลง จะไดมีคนเลนดวย การเลนมักจะเลนเปนการพนัน คน
แพตองเสีย โดยการกินเบียร คนเกงที่แสรงหยอนมือเพื่อเลนเอาเบียรจึงพูดวา ลดขอกินเบียร

19. เลนเอาเถิดเจาลอ
หมายความวา สวนกัน สวนกันไปสวนกันมา คนละที่ไมพบกัน ตามหากันคนนี้ไป คนนั้น
มา ไมพบกัน มูลของสํานวนนี้มาจากการเลนที่เรียกวา เอาเถิด ฝายหนึ่งลอใหไล ฝายหนึง่ ตามจับ
ฝายลอพยายามหลบหลีก ไมใหอีกฝายไลจับได

20. วุนเปนงานหา
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หมายความวา วุนตาง ๆ มูลของสํานวนนี้มาจากการเลนมหรสพ มหรสพที่เลนในงาน
เรียกตามธุรกิจที่ติดตอ มี 2 อยาง คืองานหางานหนึ่ง กับงานชวยอีกงานหนึ่ง งานหมายถึงงาน
ที่เจาของงงานใหมหรสพ ไปเลนในงาน และเสียเงินเปนคาจาง ใหแกเจาของโรง ตามราคาที่ตก
ลงกันไว สวนงานชวย เปนงานที่เจาของโรงนํามหรสพไปชวยเจาของงาน โดยไมรับเงินคาจาง

21. ศอกกลับ
หมายความวา แกเรื่องหรือขอกลาวหายอนกลับไปยังผูกลาวหา มูลของสํานวนมาจากการ
ชกมวยไทย เวลาเขาประชิดใชศอกกลับหลังใหถูกคูตอสู ถาถูกแลวจะถูกอยางจัง เรียกวา ศอก
กลับ การพูดหรือทําอะไรเปนการแกเรื่องหรือขอหาใหยอนกลับไปที่ตนเรืองจึงพูดวา ศอกกลับ

22. สายปานสั้น
หมายความวา มีเงินนอยทุนนอย มูลของสํานวนมาจากการเลนวาวจุฬาควาปกเปา วาว
จุฬาตองสายปานที่ยาวจึงจะควาสะดวก และเมื่อติดปกเปา ใหเสียทาอยางไรก็ไดแตถาสายปาน
สั้นก็ทําอะไรไมได เชนคนที่ทํางานหรือขยายกิจการอะไรใหใหญโตไมสําเร็จ

23. สิ้นเขมาไฟ
สํานวนนี้มาจากการเลนโตะจีน เชนเครื่องลายคราม เครื่องสีตาง ๆ ในตํานานเรื่องเครื่อง
โตะแลถวยนั้น มีความตอนหนึ่งวา
ตัวอยาง
“สวนของเกากับของใหมนั้น สังเกตไดที่ของใหมยังไมหมดผิวอยางหนึ่ง เรียกในพวกเลน
โตะวา เขมาไฟ คือน้ําเคลือบเงาอยางกลา สีดูยังสดเกินไป จับผิวเนื้อดูก็ยังระคายไมเรียบราบไม
เหมือนกับของใหม”

24. หัวไมวาง หางไมเวน
หมายความวาเอาทั้งหมด เอาทุกอยาง ทําอยูตลอดเวลา สํานวนนี้มักพูดเกี่ยวการเลน
เด็กเลนหัวไมวาง หางไมเวน จึงอาจเอามาจากการเลนของไทย ที่สมัยโบราณเรียกวา งูกินหาง
ซึ่งมีคําพูดอยูในตอนทายวา กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว มิฉะนั้นก็อาจมาจากปลา คือกิน
ทั้งหัวกินทั้งหาง หมดคนเดียว ไมปลอยใหคนอื่นไดกินบาง

25. ออกโรง
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ออกแสดงการละเลนมหรสพ คําวาโรงหมายถึง โรงโขนโรงละคร โรงหนัง สํานวนนี้ใชใน
หารมหรสพแมจะไมเปนโรงแตเปนการเลนมหรสพอะไรก็ใชได บางครั้งใชกับผูที่ออกทํางานดวยตน
เองทั้ง ๆ ที่ตนไมตองทํา แตก็ออกทําเองก็ได
ตัวอยาง
“ทั้งรูปรางจริตติดโอโถง เคยเลนนอกออกโรงมาหลายหน
ขับรําทําไดตามจน
ดีจริงยิ่งคนที่มาเอย”
อิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2

สุภาษิต
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สุภาษิต คือ คํากลาวที่ดีงามมีความหมายลึกซึ่ง เปนคติสอนใจ อานแลวเขาใจงายโดยไม
ตองแปลความหมาย
สุภาษิต คือ คําที่กลาวตามศัพทแลวมีความหมายเปนกลางๆ ใชทั้งทางดีและทางชั่วแต
โดยความหมายแลวประสงคคํากลาวที่เปนคติ
สุภาษิต หมายถึง คําพูดที่พูดออกมา ไมวาจะเปนทํานองสํานวนโวหาร หรือคําพังเพย
แตมีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เปนคําตักเตือนสั่งสอน และสะกิดใจใหระลึกถึงอยูเสมอ
สุภาษิต คือ สํานวนโวหารที่แสดงถึงความคิดสูง และสืบทอดมาแตโบราณ แสดงถึง
ความเจริญของวัฒนธรรมทางดานภาษา ซึ่งแตละภูมิภาค แตละทองถิ่น และแตละชุมชน
ก
ร
ะ
ทั่
ง
แตละเหลาอาชีพก็มีสํานวนของใครของมันคลายกันบาง แตกตางกันไปบาง ทั้งนี้เพราะที่
ม
า
ไ
ม
เหมือนกันแตโดยความหมายมักเทียบเคียงกันได แมแตภ าษาตางวัฒ นธรรมก็ยังมีสวน
คลายกัน ในทางอุปมา
สุภาษิต แปลวา 9“ถอยคําที่ดี หมายถึงคําสอนเตือนสติเปนวาโทบาย เปนอุบายแหง
การใชคําอยางหนึ่ง การใชสุภาษิ ตประกอบคําพูดหรือบทความเปนศิลปสําคัญ ในการสื่อความ
หมาย เพราะจะทําใหผูฟงหรือผูอานเขาในเนื้อหามากยิ่งขึ้น สุภาษิตตรงกับสุภาษิตวา Proverb
มุงสอนใหทําหรือสอนใหเวน หรือสอนโดยชี้ใหเห็นความจริง ใหพิจารณาเห็นเองได ”

สุภาษิตตาง ๆ คือ แนวทางเตือนใจชวยแนะทางเดินที่ถูกที่ควรในชีวิตใหดําเนินไปไดทุก
ทาง
เตือน ในการงานอาชีพที่ถูกที่ควร
เตือน ใจและเตือนชีวิตใหไปสูความเจริญรุงเรือง
เตือน ในการคบมิตร เลือกคูครอง
เตือน และแนะคุณประโยชนนานาประการแดทุกทาน

ประภาศรี สีหอําไพ,วัฒนธรรมทางภาษา พิมพครั้งที่ 2,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2538),หนา390.
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สุภาษิต คือ

10

“คํากลาวที่ดีงามเปนจริงทุกกาลเวลาหรือเปนอมตวาจา ใชในการอ
บรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางแหงชีวิต ใหขอคิดเตือนใจแกผูฟงและผูใช”
ภาษิตเปนคํากลาวสรุปความที่เปนประโยชนแกผูฟงแมเปนคํากลาวที่ไมดี แตเปนประโยชน
เปนการชี้นํา แนะแนวสั่งสอน ตักเตือน ใหขอคิดเปนขอมูลที่ใหประโยชน

ที่มาของสุภาษิต
1. ไดมาจากคํากลาวธรรมดา ๆ เชน โตเพราะกินขาว เฒาเพราะเกิดนาน ,ปูนอยาใหขาด
เตา ขาวอยาใหขาดโอง ดวนนักมักสะดุด
2. ไดมาจากคําอุปมาอุปไมย เชน ขี้ใหมหมาหอม ,หมาเหาใบตองแหง
3. ไดมาจากนิทาน เชน
- กระตายตื่นตูม มาจากนิทานอีสป
- เถรตรง มาจากนิทานพื้นบานภาคกลาง
- องุนเปรี้ยว มาจากนิทานการปรับตัวในวิชาจิตวิทยา
4. ไดจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน ลูกไมหลนไมไกลตน ,ไกแกแมปลา
ชอน ,วัวแกกินหญาออน แมลงเมาบินเขากองไฟ
5. ไดจากประสบการในชีวิต เชนใกลเกลือกินดางกนหมอยังไมทันดํา ,ดับไฟแตตนลม ,
ขวางงูไมพนคอ
6. ไดจากการละเลนตาง ๆ เชน กัดไมปลอย
7. นําภาษิตเกามาแปลงใหม ลักษณะนี้เปนลักษณะที่เปนธรรมชาติของคนที่ชอบเปลี่ยน
แปลง บางครั้งตองการใหเกิดความขําขันในอารมณ บางครั้งตองการลอเลียนและทดลองไหวพริบ
กัน จึงมีคํากลาวที่แปลก ๆ ประหลาด ๆ ใหสนุก ๆ กัน เชน
- ตกถังขาวสาร พูดเสียใหมวา แกผาเขาบาน หมายถึงวา เจอเนื้อคู หรือคู
สมรสที่ร่ํารวย ไมตองมีอะไรติดตัวก็ได ไปแตตัวพอแลว
- สี่ตีนยอมพลาด นักปราชญยอมพลั้ง เปลี่ยนใหมวา สี่ตีนยอมชาง หมายถึง
วา มั่นคงดี

ผาสุก มุทธเมธา,คติชาวบานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต,(กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร,2535),
หนา48.
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ความสําคัญของสุภาษิต
สุภาษิตตาง ๆ เปนสิ่งเตือนใจ มนุษยยอมมีความเหลวไหล มีความเสื่อมถอยจากความเปน
มนุษย แสดงวาสุภาษิต คําเตือนใจและคําสั่งสอนในรูปแบบตางๆ ยังมีประโยชนอยูในการใชอบรม
สั่งสอนมนุษ ยใหมีสติ บางคนกิเลสนอยก็อาจละเวนความชั่วลง หรืออาจทําผิดไปบ าง เพราะไม
สามารถตานทานความรูสึกได ก็ยังรูสึกตนยับยั้งชั่งใจไมประพฤติผิดซ้ําๆ เพราะนอยคนนักที่จะชั่ว
โดยสันดาน ทําผิดทําบาปแลวไมรูวาตนเองกระทําอะไรลงไป
ดังนั้นสุภาษิต จึงเปนเครื่องจรรโลงคุณงามความดี ใหดํารงคงอยู ใหมนุษยประพฤติปฏิบัติ
ตัวเปนคนดี สุภาษิตอยูคูกับคนไทยมาชานาน สมควรจะรักษาใหอยูคูกับคนไทยตลอดไป

ลักษณะของสุภาษิต
1. มีความคลองจองและสัมผัสกัน
2. คํางาย สั้น กะทัดรัด
3. ความสัน้ แตกระชับกินใจ

ชนิดของสุภาษิต
คํากลาวที่เปนคําสอนใหแงคิด ชี้แนะแนวทางนั้น แบงตามลักษณะรูปแบบไดดังนี้

1. ภาษิตแท มักจะกลาวเปนประโยค จบในตัวสั้น เปลี่ยนรูป ในแตภายจะ
คลายๆ กัน เชน
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
ดูวัวใหดูหาง ดูนางใหดูแม
2. คํากลาวชาวบาน เชน
จุดไตตําตอ
น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย
3. อุปมาอุปไมย สวนมากจะพบในวรรณคดี
ดําเหมือนตอตะโก
ขาวเหมือนสําลี
4. คําอาง ลักษณะของคําอางมักแสดงอาการประเภทเรงรีบ
ขวานผาซาก
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การจัดประเภทของสุภาษิต
เมื่อเก็บขอมูลมาไดแลว มักจะนิยมจักกันดังนี้ คือ

1. จัดตามลําดับพยัญชนะ
2. จัดตามประเภท
ในการปฏิบัติจริงอาจจะใชอยางหนึ่งอยางใดไมได ดังนั้นควรจะนําทั้ง 2 ประเภทมารวม
กัน เชนแยกประเภทเรื่องแมว แลวนํามาแยกตามพยัญชนะอีกครั้งหนึ่งก็ได หรืออาจจะแบงตาม
เนื้อหา ตามมูลเหตุ ตามหมวดหมู ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับขอมูลเก็บมาได

ตัวอยางการแบงหมวด
หมวดที่ 1 วาดวยครอบครัว
พอแมคือพระของลูก
ลูกไมยอมหลนไมไกลตน
เปนลูกผูหญิงตองมีความอาย
ชางสารงูเงา ขาเกาเมียรัก
ชายเขาเปลือก หญิงขาวสาร

หมวดที่ 2 การศึกษาอบรม
เมื่อนอยใหเรียนวิชา
อยาชิงสุกกอนหาม
ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด
สิบรูไมเทาชํานาญ

หมวดที่ 3 ความรักและการครองเรือน
เลือกสูสม

คูแลวไมแคลวกันเลย
ผัวเปนชางเทาหนา
เมียเปนชางเทาหลัง
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หมวดที่ 4 การทํามาหากิน
เกิดเปนคนตองพึ่งตัวเอง
ปญญาเปนทรัพย

อยาเอามะพราวหาวไปขายสวน

หมวดที่ 5 วาดวยเศรษฐกิจและการครองชีพ
เสียกําเอากอบ
เสียนอยเสียยากเสียมากเสียงาย
มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท

หมวดที่ 6 วาดวยตน
อยาลืมตัวเหมือนวัวลืมตีน

อยาตีตนไปกอนไข
อยาเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ

หมวดที่ 7

สังคม สมาคม
คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ

น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก
จงเอาใจเขามาใสใจเรา

หมวดที่ 8 วาดวยวาจา
พูดดีเปนศรีแกตัว
พูดชั่วอัปราชัย
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง

หมวดที่ 9 วาดวยเกียรติยศชื่อเสียง
เสียชีพอยาเสียสัตว
ชาติเสือตองไวลาย ชาติชายตองไวชื่อ
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หมวดที่ 10 วาดวยการปกครอง
อยายื่นแกวใหวานร
สมภารไมดีหลวงชีสกปรก
จับใหมั่นคั่นใหตาย

หมวดที่ 11 วาดวยศีลธรรม-วัฒนธรรม
สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง

ความตายเปนของไมเที่ยง

หมวดที่ 12 วาดวยบานเกิดเมืองนอน
จงรักบานเกิดเมืองนอน

อยาฉอราษฎรบางหลวง
อยาสาวไสใหกากิน

หมวดที่ 13 วาดวยกรรม
หวานพืชอยางใดไดผลอยานั้น

จงทําดี อยาทําชั่ว

หมวดที่ 14 วาดวยความไมประมาท
กันดีกวาแก

อยาจับงูขางหาง
แกงจืดจึงรูคุณเกลือ

หมวดที่ 15 สุภาษิตสวนรวม
ตาบอดสอดตาเห็น

จระเขขวางคลอง
มากหมอมากความ
ของหายตะพายบาป
หนามยอกเอาหนามบง
หวานเปนลมขมเปนยา
เกลือจิ้มเกลือ
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ประเภทของสุภาษิต
สุภาษิตมีอยู 2 ประเภท
1. คํ า สุ ภ าษิ ต ประเภทที่ พู ด อ า น หรือ เข า ใจเนื้ อ ความได ทั น ที โดยไม ต อ งแปลความ
หมาย ตีความหมาย เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
2. คําสุภาษิตประเภทที่ พูด อาน หรือฟงแลวยังไมเขาใจเนื้อความนั้นในทันที ตองนึกตรึก
ตรอง ตองแปลความ ตีความหมายเสียกอนจึงจะทราบเนื้อหาที่แทจริงของคําเหลานั้น เชน ผี
บานไมดีผีปาก็พลอย

ตัวอยางสุภาษิตที่พูด อาน หรือเขาใจเนื้อความไดทันที
1. กระดี่ไดน้ํา
ความหมาย ตื่นเตนดีใจจนตัวสั่น
ตัวอยาง ทันทีที่สามีทราบวาภริยา จะตองไปสัมมนาที่ตางประเทศ เปนเวลา หนึ่ง เดือน
สามีก็ดีอกดีใจจนออกนอกหนา เปรียบเสมือนปลากระดี่ไดน้ําประมาณนั้น

2. กลืนไมเขาคายไมออก
ความหมาย ตกอยู ใ นที่ นั่ ง ลํ า บาก จะรั บ ก็ ไ ม ไ ด จะปฏิ เ สธก็ ไ ม ไ ด ตั ว อย า งเช น
ตั ว อย า ง ภริ ย าเกิ ด วิ ว าทกั บ เลขาฯหน า ห อ ง ต อ หน า ธารกํ า นั ล และพนั ก งานอื่ น ๆ
แลวเลขาฯพลั้งปากอางวา เขาก็เปนเมียคนหนึ่งของสามี สามีจึงอยูในสภาพกลืนไมเขา คายไมออก
3. แกวงเทาหาเสี้ยน
ความหมาย รนหาเรื่องเดือดรอน
ตัวอยาง สมชายเดินไปตลาดไปพบกับคนที่ทะเลาะกันเลยตอวา วาเด็กอะไรไมทํางานทํา
การมัวแตมาทะเลาะกัน สมชายเลยโดนชก
4. เขาหูซายทะลุหูขวา
ความหมาย บอกหรือสอนแลวไมไดผล
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5. คมในฝก
ความหมาย ลักษณะของผูฉลาด แตนิ่งเงียบ ไมแสดงความฉลาดนั้นออกมาโดยไมจํา
เปน มีความรูความสามารถ แตเมื่อยังไมถึงเวลาก็ไมแสดงออกมาใหปรากฏ

6. งามแตรูปจูบไมหอม
ความหมาย มีรูปรางงาม แตมีความประพฤติและกิริยามารยาทไมดี

7. จับปลาสองมือ
ความหมาย อยาหวังจะไดทีเดียวพรอม ๆ กันสองอยาง เพราะในที่สุดก็จะพลาด ไมไดสัก
อยาง
ตัวอยาง สุชาดาตัดสินใจไมไดวาจะเลือกประชาหรือเอกชัยเปนคูครอง จนมารดาตอง
เตือนวา อยาจับปลาสองมือ ชาวบานเขาจะนินทาได

8. จับปูใสกระดง
ความหมาย ซุกซนไมอยูในระเบียบ ตัวอยางเชน
ตัวอยาง การดูแลเด็กใหอยูในลูในทางที่ดี เปนเรื่องยากยิ่งกวา จับปูใสกระดง
9. ชาติชายตองไวลาย
ความหมาย ผูชายตองรักษาชื่อเสียงเกียรติยศ
ตัวอยาง ถึงแมวาเขาจะตกอยูในสภาพของสุนัขจนตรอก แตเขาก็สูไมถอย ชาติเสือตองไว
ลาย ชาติชายตองไวชื่อ
คําอธิบาย 11“เสือมีลายเปนเครื่องแสดงความเปนสัตวที่มีกําลัง มีความสามารถในการตอ
สูกับสัตวอื่น” คนไทยจึงนิยมเอาเสือมาเปรียบกับผูชายที่เกงกลาสามารถ สํานวน ชาติเสือตองไว
ลาย มักจะพูดใหยาวอกไปวา ชาติเสือตองไวลาย ชาติชายตองไวชื่อ หมายความวา เปนผูชายที่
เกงมีความสามารถแลว ตองทําตนใหสมกับความเกงนั้น ไมใหเสียชื่อได

11

รัชนี ซอโสตถิกุล,สํานวน ภาษิตและคําพังเพย ของไทยที่นําสัตวมาเปรียบ พิมพครั้งที่
3,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545),หนา 179.
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10. ชักแมน้ําทั้งหา
ความหมาย พูดจาหวานลอม อางโนนอางนี่ เพื่อใหคลอยตาม
ตัวอยาง ทันทีที่สามีกลับถึงบานเวลา 02.00 นาฬิกา เขาก็เริ่มชักแมน้ําทั้งหา ทั้งปง วัง ยม นาน และ
เจาพระยา บางทีเพิ่ม ปาสัก เขาไปเปน 6 แมน้ําก็ยังหาอะไรนาเชื่อไมไดสักอยาง

11. เถียงคําไมตกฟาก
ความหมาย พูดคําเถียงคําไมหยุดปาก , เถียงโดยไมฟงเหตุผล

12. แทรกแผนดิน
ความหมาย อยากหนีไปใหพน ไมอยากใหใครพบเห็นหนาอีกตอไป ตัวอยางเชน
ตัวอยาง ฟาลื่นลมที่หนามหาวิทยาลัย มีคนเห็นหลายคน ฟาอายแทบจะแทรกแผนดิน
หนี

13. น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา
ความหมาย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
14. ปลาใหญกินปลาเล็ก
ความหมาย ประเทศหรือคนที่มีอํานาจ หรือ ผูใหญที่กดขี่ขมเหงผูออนแอหรือผูนอย
15. ปนน้ําเปนตัว
ความหมาย แตงเรื่องขึ้นมาโดยไมมีมูลความจริง
ตัวอยาง เขามักจะปนน้ําเปนตัววา รถมันติด
16. ฟงหูซายทะลุหูขวา
ความหมาย ฟงแลวไมรูเรื่อง ฟงแลวจําไมได

17. มือไมพายเอาเทาราน้ํา
ความหมาย ไมชวยแลวยังขัดขวางการทํางานของผูอื่น

18. ไมพบวัวอยาฟนเชือก
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ความหมาย อยาทําอะไรไปกอนที่จะไดสิ่งที่ตองการ
ตัวอยาง
คุณยังไมทราบแนวาคุณจะไดเลื่อนตําแหนงหรือไม ฉะนั้นอยาเพิ่งไปปาว
ประกาศใหคนรูกัน
คําอธิบาย ไมพบวัวอยาฟนเชือก มาจากสุภาษิตพระรวง ซึ่งสอนวา ไมพบวัวอยาฟน
เชือก ไปพบเรือกอยาตั้งราน สอนไมใหดวนทําอะไรลวงหนาไปกอนโดยที่ยังไมมีอะไรแนนอน ฟน
หมายถึง ทําสิ่งเปนสิ่งเปนเสนใหเขาเกลียวกันเปนเชือก เรียกวาฟนเชือก ถายังไมพบวัวก็อยาฟน
เชือก สุภาษิตนี้จึงสอนใหอยาเพิ่งดวนทําอะไรลงไปกอนที่จะไดสิ่งที่ตองการมา รอใหไดมากอนแลว
จึงลงมือทําและมีความหมายคลายคลึงกับสํานวน ไมเห็นน้ําอยาตัดกระบอก “ไมเห็นกระรอกอยา
โกงหนาไม”
19 ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก
ความหมาย อบรมสั่งสอนใหเด็กประพฤติดีไดงายกวา อบรมสั่งสอนผูใหญ
20. รักวัวใหผูก รักลูกใหตี
ความหมาย อยาตามใจลูกรักลูกตองเฆี่ยนตีสั่งสอนเมื่อลูกผิด เพราะการเฆี่ยนตีจะชวยให
ลูกเปนคนดี
ตัวอยาง
การที่พอแมตีลูก ก็ตีเฉพาะเทาที่จําเปน และตีเพราะอยากจะใหลูกเปน
คนดี ตามคติที่วารักวัวใหผูกรักลูกใหตี

21. ลูกไกในกํามือ
ความหมาย ผูมีอํานาจมาก จะใชอํานาจบังคับผูคน
22. ลิงตกตนไม
ความหมาย คนเกงที่ทํางานพลาดพลั้ง
23. เล็กพริกขี้หนู
ความหมาย เกงมากถึงแมวาตัวจะเล็ก หรือวาใจกลาใจเด็ดเกินตัว

24. โลภมากลาภหาย
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ความหมาย ไดอยางหนึ่งจะเอาสอง ไดสองจะเอาสาม ไมรูจักพอ สุดทายไมไดเลยสัก
อยาง

25. สวยแตรูปจูบไมหอม
ความหมาย หญิงที่ไมมีความดี ไมมีวิชา แมสวยก็ไมมีประโยชนแกความรุงเรืองของ
ครอบครัว
26. สามวันนารีเปนอื่น
ความหมาย ผูหญิงใจออนที่เปลี่ยนใจงาย

ตัวอยาง สุภาษิต ที่ พูด อาน หรือฟงแลวยังไมเขาใจ
เนื้อความนั้นในทันที ตองนึกตรึกตรอง ตองแปลความ ตองตีความ
หมายเสียกอนจึงจะทราบเนื้อหาที่แทจริงของคําเหลานั้น
1. กงกํากงเกวียน
ความหมาย เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม

2. กระตายหมายจันทร
ความหมาย หวังในสิ่งที่เกินตัว

3. กระตายขาเดียว
ความหมาย อาการยืนยันไมยอมรับ…
ตัวอยาง แมภริยาจะจับไดคาหนังคาเขาวา สามีเชาบานใหเลขาหนาหอง
สามีก็ยังยืนยันกระตายขาเดียววา บานดังกลาว เชาไวเพื่อใชประชุมงานดวนกันสอง คนเทานั้นเอง
ทําไมตองคิดมาก

4. กลมเปนลูกมะนาว
ความหมาย หลบหลีกไปไดคลองแคลวจนจับไมติด ( มักใชในทางไมดี )

5. กําขี้ดีกวากําตด
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ความหมาย ไดบางดีกวาไมไดอะไรเลย

6. กําแพงมีหู ประตูมีตา
ความหมาย การที่จะพูดหรือทําอะไรใหระมัดระวัง แมจะเปนความลับเพียงไรก็อาจมีคน
ลวงรูได

7. กิ่งทองใบหยก
ความหมาย เหมาะสมกัน ใชแกหญิงกับชายที่จะแตงงานกัน

8. กิ้งกาไดทอง
ความหมาย ชอบโออวดในสิ่งที่ตนมีเพื่อใหผูอื่นรู เพื่อใหผูอื่นสนใจตน

9. กินบนเรือนขี้บนหลังคา
ความหมาย เนรคุณ เปนผูไมรูคุณของผูอื่น

10. ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก
ความหมาย ตางฝายตางรูความลับซึ่งกันและกัน

11. ขมิ้นกับปูน
ความหมาย ชอบวิวาทกันอยูเสมอเมื่ออยูใกลกัน , ไมถูกกัน

12. ขาวใหมปลามัน
ความหมาย อะไรที่เปนของใหมก็ถือดี หรือนิยมเรียกชวงที่สามีภรรยา เพิ่งแตงงานกัน
ใหม ๆ วา "ขาวใหมปลามัน"

13. เข็นครกขึ้นภูเขา
ความหมาย ทํางานที่ยากเกินความสามารถของตนเอง

14. ความวัวไมทันหายความควายเขามาแทรก
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ความหมาย ความวุนวายเดือดรอนอีกอยางหนึ่งเกิดขึ้น มีไมรูจบสิ้นหรือผานพนไป
ความวุนวาย เดือดรอนอีกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมาอีก

15. เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด
ความหมาย ทําตามหรือประพฤติเลียนแบบผูใหญจะปลอดภัย ไมผิดพลาด
ตัวอยาง คุณพอคุณแมแนะนําใหทําสิ่งใด คุณก็ควรจะทําตาม เดินตามผูใหญหมายอมไมกัด

16. ฆาควายอยาเสียดาบพริก
ความหมาย ทําการใหญ ไมควรตระหนี่
ตัวอยาง
คุณจะสรางศูนยการคาใหญโต ลงทุนเปนพันลาน แตมาคิดประหยัดเรื่อง
ที่จอดรถ ทําใหจอดรถไดนอยและไมสะดวก ฆาควายอยาเสียดายพริกเลย
คําอธิบาย

สํานวนฆาควายอยาเสียดายพริก กลาวถึงการฆาควายเพื่อเอามาทําเปนอาหาร ในการทํา
อาหารตองใชพริกเปนจํานวนมาก เพราะเนื้อควายทั้งตัว ถามัวแตเสียดายพริก เสียดายเครื่องแกง
อาหารนั้น ก็จะไมอรอย เมื่อนํามาใชเปนสํานวน จึงหมายความวา ทํางานใหญ โตแตกลัวหมด
เปลือง คิดประหยัด จึงทําใหงานเสีย มักใชทักทวงหรือเตือนผูที่ตระหนี่ คิดทํางานใหญแตไมกลา
ลงทุน

17. งมเข็มในมหาสมุทร
ความหมาย คนสิ่งที่ยากจะคนหาได ทํากิจที่สําเร็จไดยากยิ่ง

18. จับเสือมือเปลา
ความหมาย แสวงหาผลประโยชนโดยตัวเองไมตองลงทุน

19. ชักใบใหเรือเสีย
ความหมาย พูดหรือทําขวาง ๆ ใหการสนทนา หรือ การทํางานออกนอกเรื่อง ชางตายทั้ง
ตัวเอาใบบั วมาป ด ความชั่ว หรือความผิดรายแรงที่ คนทั่วไปรูจักกัน ทั่วแลวจะปดยังไงก็ปดไม
มิด

20. ชิงสุกกอนหาม
ความหมาย ดวนทําสิ่งที่ยังไมสมควรแกวัยหรือไมถึงเวลา

21.

ซื้อควายหนานา ซื้อผาหนาตรุษ
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ความหมาย ซื้อของไมคํานึงถึงกาเวลา ของที่ถูกก็ตอง ซื้อแพง , ทําอะไรไมเหมาะกับกาล
เวลา

22. ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม
ความหมาย ใหรูจักพิจารณาลักษณะของบุคคลหรือผูหญิงที่จะเลือกเปนคูครอง
ตัวอยางถาคุณอยากรูวา สาวคนนั้นนิสัยใจคออยาไร ไมตองถามคนอื่น ใหเหนื่อย ใหดูที่แมของ
เธอก็จะรูเอง ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม
คําอธิบาย ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม กลาวถึงการดูลักษณะชางกับการดูลักษณะของ
ผูหญิง ลักษณะของชางดีหรือชางเผือก ขนที่ปลายหางเปนสีขาวสวนลักษณะของผูหญิงจะดีหรือไม
ดีใหดูที่แมของฝายหญิง แมขอผูหญิง แมเปนอยางไรลูกก็ยอมเปนอยางนั้น

23. ไดทีขี่แพะไล
ความหมาย ซ้ําเติมเมื่อผูอื่นเพลี่ยงพล้ําลง

24. ตักน้ํารดหัวตอ
ความหมาย แนะนําพร่ําสอนเทาไรก็ไมไดผล

25. ตัดหางปลอยวัด
ความหมาย ตัดขาดไมเกี่ยวของ ไมเอาเปนธุระอีกตอไป

26. ตําขาวสารกรอกหมอ
ความหมาย หาเพียงแตพอกินไปมื้อหนึ่ง ๆ , ทําใหพอเสร็จไปชั่วครั้งหนึ่ง ๆ ตีวัวกระทบ
คราดโกรธคนหนึ่งแตทําอะไรเขาไมไดไพลไปรังควาน

27. ปากปราศรัยใจเชือดคอ
ความหมาย พูดดีแตใจคิดราย

28. ปดทองหลังพระ
ความหมาย ทําความดีแตไมไดรับการยกยอง เพราะไมมีใครเห็นคุณคา

29. ผักชีโรยหนา
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ความหมาย การทําความดีเพียงผิวเผิน

30. ผาขี้ริ้วหอทอง
ความหมาย คนมั่งมีแตงตัวซอมซอ

31. ฝนตกขี้หมูไหล
ความหมาย พลอยเหลวไหลไปดวยกัน มักใชเขาคูกับ คนจัญไรมาพบกัน

32. ฝนทั่งใหเปนเข็ม
ความหมาย เพียรพยายาม สุดความสามารถจนกวาจะสําเร็จผล

33. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
ความหมาย พูดไปไมมีประโยชน นิ่งเสียดีกวาแพะรับบาปคนที่รับเคราะหกรรมแทนผูอื่นที่
ทํากรรมนั้น

34. ยุใหรําตําใหรั่ว
ความหมาย ยุใหแตกกัน ยุใหผิดใจกัน

35. รําไมดีโทษปโทษกลอง
หาง

ความหมาย ทํ า ไม ดี ห รื อ ทํ า ผิ ด แล ว ไม รั บ ผิ ด กลั บ โทษผู อื่ น รู ห ลบเป น ป ก รู ห ลี ก เป น
รูจักเอาตัวรอดหรือปรับตัวใหเขากับเหตุการณไดรวดเร็ว

36. เรือรมในหนองทองจะไปไหน
ความหมาย คนในเครือญาติแตงงานกัน ทําใหทรัพยสมบัติ ไมตกไปอยูกับผูอื่น

37. ละเลงขนมเบื้องดวยปาก
ความหมาย ดีแตพูด ทําจริง ๆ ไมได

38. ลิ้นกระทบฟน
ความหมาย ญาติพี่นอง หรือผัวเมียทะเลาะกัน

39. วัวลืมตีน
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ความหมาย คนที่ไดดีแลวลืมตัววัวหายลอมคอก ของหายแลวจึงคิดปองกันเรื่องแลวจึง
แกไข

40. สอนหนังสือสังฆราช
ความหมาย สอนผูมีความรูความสามารถอยูแลว

41. สีซอใหควายฟง
ความหมาย สอนคนโงไมรูเรื่อง แนะนําคนโงไมมีประโยชน

42. เสนผมบังภูเขา
ความหมาย เรื่องเล็กบังเรื่องใหญ , เรื่องงายคิดไมออกเห็นวาเปนเรื่องยาก

43. เสนหปลายจวัก
ความหมาย เสนหที่เกิดจากฝมือปรุงอาหารใหโอชารส

44. หมากัดอยากัดตอบ
ความหมาย ถาคนพาลมาหรือทําราย ก็ไมควรโตตอบกลับ
ตัวอยาง คุณไมตองไปสนใจ ปลอยใหเขาเอะอะวาวายดาวาไปตามอารมณ พอเหนื่อย
เขาก็จะหยุดไปเอง ไมมีประโยชนอะไรที่จะไปตอคําดวย หมากัดอยากัดตอบ
คําอธิบาย คําสอนใจ หมากัดอยากัดตอบ เปรียบหมากับคนพาล คนไมดี ถาประเภทนี้มาหาเรื่อง
กับเรา เราไมควรจะไปเอาเรื่องดวย คําสอนใจนี้สอนใหเราไมเอาเรื่องกับคนพาล

45. หนีเสือปะจระเข
ความหมาย หนีภัยอันตรายอยางหนึ่ง แลวตองพบกับอันตรายอีกอยางหนึ่ง มักใชเขาคู
กับคําวาตนไมปะรังแตน

46. อยูบานทานนิ่งดูดาย ปนวัวปนวัวปนควายใหลูกทานเลน
ความหมาย ภาษิต อยูบานทานนิ่งดูดาย ปนวัวปนวัวปนควายใหลูกทานเลน เปนคําพูด
สอนใจไมใหเกียจคราน เมื่อไปอาศัยอยูบานคนอื่น อยาดูดาย หมายถึงอยาอยูเฉย ๆ โดยไมทํา
อะไร ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน เปนเพียงตัวอยางหนึ่งของงานที่จะชวยทําได เพื่อแบงเบาภาระ
หรือเปนประโยชนตอเจาของบาน
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สุภาษิตจําแนกไดหลายลักษณะแลวแตเหตุผลและการจัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เกี่ยวกับขอหาม และธรรมเนียมตาง ๆ
เกี่ยวกับประวัติพงศาวดาร
เกี่ยวกับรูปรางและลักษณะ
เกี่ยวกับการรักษาตัว
เกี่ยวกับดินฟาอากาศ
เกี่ยวกับการทํานายทายทัก

การวางรูปแบบของสุภาษิต
1. การสัมผัสสระ
- รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ
- คบคนใหดูหนา ซื้อผาใหดูเนื้อ
2. ประเภทสัมผัสพยัญชนะ
- ยิ่งจนก็ยิ่งจัน ยิ่งสั้นก็ยิ่งลึก
- รักสนุก ทุกขถนัด
3. ขอความขนานกัน หรือตรงกันขาม
- เขียนดวยมือลบดวยตีน
- รักวัวใหผูรักลูกใหตี
4. ประเภทเลนสัมผัสจังหวะ คลายรอยกรอง
- น้ํารอนปลาเปนน้ําเย็นปลาตาย
- น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา
5. ประเภทบุคลาธิษฐาน
- แพเปนพระ ชนะเปนมาร
- บานเมืองไมมีขื่อไมมีแปร
- ปากคนยาวกวาปากกา
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ประโยชนจากสุภาษิต
ภาษิตคือ คําพูดที่กลาวแลวดีงาม ฉะนั้นบางครั้งจึงใชวา สุภาษิต ภาษิตใหประโยชนในการดํารงชีวิต

1. ภาษิตชวยอบรมสั่งสอนลูกหลาน หรือเยาวชนใหเปนคนดี จากคําพูด คํา
กลาวที่พูดตอกันมา เชน ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม
2. ภาษิตชวยใหสติแกชีวิต เชนกบเลือกนาย
3. ภาษิตใหความรูดานภาษา เพราะภาษาที่ใชเปนภาษิต เปนคําที่กลาวอยาง
ไพเราะ สละสลวย ความกระชับ แตกินใจอยากวางขวาง
เชน อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก แตลมปากหวานหูมิรูหาย

ตัวอยางสุภาษิตแตละภาค
ภาษิตทางภาคเหนือ
กํากิ๊ดบดี

ขายสะลีนอนสาด

กํากิ๊ดสลาด
ความหมาย
ความคิดไมดี
ความคิดฉลาด

ขายสาดนอนสะลี
ขายสําลีนอนเสื่อ
ขายสาดนอนสําลี

ภาษิตทางภาคใต
ยิ่งหยุดยิ่งไกล

ยิ่งไปยิ่งแค

ความหมาย
ในการเดินทางถาเดินๆ หยุด ๆ หนทางก็ยังไกล แตถารีบเดินเทาไร ก็จะใกล เทานั้น (แค
คือ ใกล)

ภาษิตทางภาคกลาง
รักดีหามจั่ว
ดูวัวใหดูหาง

รักชั่วหามเสา
ดูนางใหดูแม

สุภาษิตสอนหญิงสุนทรภู
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…เปนสาวเปนแสแรรวยสวยสะอาด
แมนแตกราวรานรอยถอยราคา
…ประการหนึ่งซึ่งจะเดินดําเนินนาด

ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีคา
จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง…
คอยเยื้องยาตรยกยองไปกลางสนาม

อยาไกวแขนสุดแขนเขาหามปราม

เสงี่ยมงามสงวนไวแตในที

อยาเดินกรายยายยอกยกผาหม

อยาเสยผมกลางทางหวางวิถี

อยาพูดเพอเจอไปไมสูดี

เหยาเรือนมีกลับมาจึ่งหารือ…

…จงรักนวลสงวนนามหามใจไว

อยาหลงใหลจําคําที่ร่ําสอน

คิดถึงหนาบิดาและมารดร

อยารีบรอนเร็วนักมักไมดี

เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหลน

อยูกับตนอยาใหพรากไปจากที่

อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี

เมื่อบุญมีคงจะมาอยาปรารมภ…

…มีสลึงพึงประจบใหครบบาท

อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค

จึงมักนอยกินนอยคอยบรรจง

อยาจายลงใหมากจะยากนาน

ไมควรซื้อก็อยาไปพิไรซื้อ

ใหเปนมื้อเปนคราวทั้งคาวหวาน

เมื่อพอแมแกเฒาชรากาล

จงเลี้ยงทานอยาใหอดระทดใจ

ดวยชนกชนนีนั้นมีคุณ

ไดการุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ

อุมอุทรปอนขาวมาเทาไร

หมายจะไดพึ่งพาธิดาดวง…

สุภาษิต สุนทรภู
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∞ จะผูกดวยมนตเสกเลขลงยันต

ไมเหมือน พันผูกไวดวยไมตรี
อันรักกันอยูไกลถึงขอบฟา
เหมือนชายคาเขามาเบียดดูเสียดสี
อันชังกันนั้นอยูใกลสักองคุลี
ก็เหมือนมีแนวปาเขามาบัง
∞ อยารักทองกาไหลหนากวาสุวรรณ
เห็นกํานั้นดีกวากอบไมชอบกล
∞ อยาโทษญาติกากายสหายรัก
โทษบุญกรรมนําชักใหชั่วดี
∞ หอมประทินกลิ่นกลาวคือศีลทาน
ยอมแผซานหอมหวนไปทวนลม
∞ จันทรจะงามแจมฟาเพราะราตรี
บุตรที่ดีงามหนาบิดาตน
∞ ประพฤติดีมีศรีกับตัวเอง
คนทั้งปวงจะยําเยงเกรงกลัว
∞ ตอหนาปราศรัยทําที่รัก
พอลับพักตรริษยายิ่งทุกสิ่งสรรพ
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สุภาษิตพระรวง
- เอาแตชอบเสียผิด คือทําแตความดี ละทิ้งความชั่ว
- เขาเถื่อนอยาลืมพรา คือ เขาปาอยาลืมมีดใชเปนอาวุธปองกันอันตราย
- ที่รักอยาดูถูก คือ อยาเห็นวาผูที่เปนที่รักไมสําคัญควรถนอมน้ําใจกัน
- อยาโดยคําคนพลอด คือ อยาเห็นดีงามตามคนชางพูดเอาใจ
- อยาเข็ญเรือทอดกลางถนน คือ อยาทําอะไรผิดเทศะ
- ที่ขวากหนามอยาเสียเกือก คือ ไปที่ลําบากใหระวังรักษาของใช
- รักตนกวารักทรัพย คือ รักเกียรติยศ
- สุวานขบอยาขบตอบ คือ คนไมดีมาทํารายอยาลดตัวไปตอบโต

สุภาษิตเกี่ยวกับ ชีวิต คน คาของคน
ถาทานทําตัวแขงกับสังคม ความพินาศลมจมจะตามมา

ถาทานทํางานเห็นแกหนา

ทานจะพบปญหาเรื่อยไป

ถาทานทําตัวเห็นแกได

อยาหวังน้ําใจจากเพื่อนฝูง

ถาทานกลัวจนเกินไป

ทานทําอะไรไมไดความ

ถาทานกลาเกินงาม

ทานจะพบแตความเดือดรอน

ถาทานขาดความพอดี

ทานจะไมความสุข

ถาทานเห็นแกความสนุก

ทานจะทุกขอยางมหาศาล

ถาทานขาดความยังคิด

ทั้งชีวิตจะสิ้นความหมาย

ถาทานทําใจใหสงบ

ทานจะพบชีวิตที่เยือกเย็น

