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สํานวนไทยไม่ ว่าจะเป็ นสํานวนทัวไป สุภาษิ ตหรื อคํา พังเพย ล้ วนแล้ วแต่มีความไพเราะอยู่ในตัว ถ้ อยคํา ทีนํามาร้ อยเรี ยงเข้ า
ด้ วยกันเป็ นสํานวนนั น มักใช้ คําทีคล้องจองกัน ฟั งดูเหมือนกับบทร้ อยกรองหรือบทเพลงซึงสํานวนนั น นับรวมถึงสุ ภาษิตและคําพังเพย
ด้ วย แต่จะเหมือนหรื อต่างกัน อย่างไร ผู ้ เขียนจะได้ อธิบ ายและยกตัวอย่างต่อไปนี
สํานวน คือคําพู ดทีนํามาใช้ เพือให้ มีความหมายเฉพาะถึงการณ์อย่างใดอย่างหนึง เป็ นคํากล่าวทีคมคาย กะทัดรัด งดงามและ
ฟั งดูไพเราะจับใจ รวมเนื อความของเรืองยาวๆให้ ส ั นลง เป็ นคํากล่าวทีใช้ ถ้อยคําเพียงเล็กน้ อย แต่กินคว
ามหมายมากและลึกซึ ง ทําให้
เกิดความไพเราะทางภาษาในการพู ด การแต่งหนังสือ หรือการประพันธ์ ต่างๆเป็ นความทีเรี ยบเรี ยงขึ นในเชิงอุป มาอุป มัยโดยมี นัยแฝง
เร้ นซ่อนอยูอ่ ย่างลึกซึ ง แยบคาย เพือให้ ผู ้รับ ได้ไปตีความ ทําความเข้ าใจด้ วยตนเองอีกชั นหนึง ซึงอาจแตกต่างไปควา
มหมายเดิม หรื อ
อาจคล้ายคลึงกั บความหมายเดิมก็ได้ สั นนิษฐานว่า สํานวนนั นมี อยู่ในภาษาพูดก่อนที จะมี ภาษาเขียนเกิดขึ นในสมัยสุ โขทัย โดยเมื อ
พิจารณาจากข้ อความในศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงแล้ ว ก็พ บว่ามี สํานวนไทยปรากฏเป็ นหลักฐานอยู่ เช่น ไพร่ ฟ้าหน้ าใส หมายถึง
ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข สํา นวนเกิ ด จากประสบการณ์ ข องคนรุ่ น ก่ อ นๆ ซึ งสัง เกตเห็ น ความจริ ง จากสิงแวดล้ อ มที เกิ ด ขึ นใน
ชีวิตประจําวั น แล้วหยิบยกเอาเหตุการณ์ทีเกิดขึ นนั นมาพูดเปรียบให้ เห็นถึงความจริ งหรือการณ์ทีเกิดนขึเช่น สั งเกตเห็นว่า เวลาทีคนเรา
ตะเบ็งเสียงมากๆขณะทีพู ดนั น เส้ นเอ็นบริ เวณลํ าคอจะโปนขึ นมาจนเห็นได้ ชัด ดังนเมื
นั อใครเถียงเพือจะเอาแพ้ เอาชนะกั นให้ ได้ โดยการ
ตะเบ็งเสียงดังขึ นทุกทีๆก็พ ู ดว่า“เถียงคอเป็ นเอ็น ” หรื อคนสั งเกตเห็นว่าต้ นไม้ ทีขึ นอยู่ริมตลิงเมือนํ าเซาะตลิงเข้ ามาเรื อยๆ วันหนึงต้ นไม้
นั นก็โค่นลงสู่ล ํ าแม่นํ า และต้ นไม้ ทีอยู่ชิดตลิงเหล่านี โอกาสทีโค่
จะนย่อมมีมากกว่าต้น ไม้ ทีอยู่ห่างจากตลิง ก็นํามาเปรียบกับ คนแก่ซึงมี
โอกาสทีจะตายได้ ง่ายกว่าคนหนุ่มว่า “เหมือนไม้ ใกล้ ฝัง” ตัวอย่างอืนๆ เช่น
การกิน การอยู ่ ใครไม่ สู ้ พ่อ การพายการถ่ อพ่ อไม่ สู ้ ใคร
หมายถึงคนขี เกียจ เรื องกินเรื องนอนขอให้ บอก แต่เรื องการงานไม่เอาไหน
ที เท่ าแมวดิ นตาย
หมายถึงทีดินซึงมีอยู่เพียงเล็กน้ อยไม้ พอจะใช้ ทําอะไรได้ ใช้ ปลู กบ้ านก็ไม่พอ ทําสวนทําไร่ ก็ไม่พ อ สํานวนนี เป็ นสํานวน
เก่าทีใช้ กั นมานาน โดยมีทีมาจากนิทานเรืองศรีธนญไชย ในตอนทีไปขอพระราชทานที ดิน เท่ าแมวดิ นตายพระเจ้ าแผ่นดิน คิดว่าเป็ นที
เพียงเล็กน้ อย เอาไปก็ไม่เป็ น ไร แต่ศรี ธนญไชยใช้ กลอุบายผูกแมวแล้ วไล่ ตี แมวก็วิงหนีไปทัว กว่าแมวจะตายก็ได้ ทีดินมามากมาย
เทกระจาด
มีความหมาย หมายถึงรถควํา เป็ นสํ านวนทีมาจากประเพณีเทกระจาดหรื อทิ งทานของชาวจีน ทีจั ดขึ นทุกปี กล
ายมาเป็ น
สํานวนหมายถึงรถควํา เพราะรถโดยสารทีมีคนนังไปนั น เหมือนกับกระจาดทีใส่ของเอาไว้ เมือรถควําก็เหมือนกับการยกกระจาดมาเท
เจ๊ กปราศรั ยเหมือนไทยตีกัน
เป็ นสํานวนเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างทางเชื อชาติและวั ฒนธรรม โดยเปรี ยบการพูดคุยกันของเจ๊ กหรื อคนจีนทีข้เามา
อยู่ในเมืองไทย เวลาพู ดคุ ยมักตะเบ็งเสียงดังแข่งกันเหมือนคนทะเลาะกันแม้ จะอยู่ใกล้กันแค่เอื อม ซึงผิกัดบ ลักษณะการพูดคุยกันของ
คนไทยสมัยนั นเป็ นอย่างมาก จึงเกิดสํานวนนี ขึ น

คําพังเพย คื อ สํา นวนที กล่าวออกมาเพือให้ เ ข้ าใจความหมายโดยนัย ว่ าหมายถึ งสิงใด เป็ นถ้ อยคํา กลางๆเพือให้ เ ข้ า ใจ
ความหมายกันโดยทัวไป คําพั งเพยไม่ได้เป็ นคําสอนหรื อคําเตือน แต่ก็เป็ นคําทีมีความหมายอยู่ตรงกลางระหว่างสํานวนและสุภาษิ ต
บางคําก็มีลั กษณะค่อนข้ างจะเป็ นสุ ภาษิตคือเป็ นคํากึงคําสอนจึงอาจทําให้ ไขว้ เขวสั บ สนไปว่าเป็ นสุ ภาษิ ตก็มี คําพังเพยนั นเป็ นคําที ใช้
แสดงความคิดเห็น หรื อติชมก็ได้ ตัวอย่างคําพังเพย เช่น
เจอไม้ งามเมื อยามขวานบิ น
หมายถึง ผู ้ ชายทีเจอผู ้ หญิงทีตนถูกใจในวันทีสายเกินไป ไม่สามารถจะได้ ผหญิ
ู ้ งคนนั นมาเป็ นคู่ค รอง อาจด้ วยเหตุผลว่า
แก่เกินไปหรือแต่งงานมีครอบครัวไปเสียแล้ ว เปรี ยบเหมือนกั บ คนทีต้ องการจะหาไม้ ต้นงามๆสั กต้ น แต่กว่าจะเจอไม้ เนื องามทีถูกใจ มี
คุณค่า มีราคา ขวานทีใช้ ต ั ดต้ นไม้ระหว่างทางมามากมายนั นกลั บบิน ไม่สามารถใช้ ต ั ดไม้ ใดๆได้ อีกแล้ ว

ผ้ าขี ริ วห่ อทอง
หมายถึงคนทีรํ ารวย มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่ทําตั วเป็ นคนยากจนติดดิน เช่น แต่งตัวมอซอ ใส่เ สื อผ้ าเก่าๆขาดๆ
อยู่บ้านหลั งเล็กโกโรโกโส แต่จริ งๆแล้ วมีเงินทองมาก เปรี ยบกับ ทองซึงไม่ว่าจะถู กห่อหุ ้ มด้ วยผ้ าขี ริ วสก
ปรก แต่ทองก็ยังเป็ นทองทีมีมูลค่า
ซึงในปั จจุบ ันคนมักตัดสิ นกันทีรู ปลั กษณ์ภายนอกเป็ นสํ าคัญ ทั งทีคนบางคนก็แค่ทําตัวเป็ นผ้ าขี ริ วห่องเท่
อท านั น
ผักชีโรยหน้ า
หมายถึง การทําดีแต่ภายนอกแค่ผิวเผินให้ คนอืนเห็นว่าดี เป็ นการเปรี ยบเทียบกับการแต่งหน้ าอาหารของไทย นิยมแต่ง
ด้ วยผักชี โดยการโรยด้ านบนเพือให้ ด ู สวยงามและมีกลินหอมดูน่ารับ ประทาน แต่ไม่ได้ แต่งเพือให้ มีรสชาติทีดีขึ น
หัวหยิกหน้ ากร้ อคอสั นฟั นขาว
เป็ นลั กษณะของคนทีคบไม่ได้ ตามลักษณะของคนไทยแต่โบราณ ซึงคนทีมีล ั กษณะคบไม่ได้ คือคนทีมีหัวหยิกหย็องทั งหัว
ใบหน้ ากลมเล็กหรื อเรียกว่าหน้ ากร้ อ และฟั นขาว ซึงถู กมองว่าน่าเกลี ยดในสมัยนั นเพราะเกือบทุกคนเคี ยวหมาก ฟั นดําจึงเป็ นลักษณะที
สวยงาม เหมือนเป็ นแฟชัน ซึงคําพังเพยนี คงนํามาใช้ ในปั จจุ บันไม่ได้ แล้ ว เนืองจากคนไทยสมัยนี ไม่นิยมเคี ยวหมากหรื อไม่ นิยมแฟชัน
ฟั นดํา แต่นิยมฟั นขาวสวยดูสะอาดตาตามแบบตะวันตกมากกว่า

สุภาษิต ในบรรดาสํานวนไทย นับได้ว่าคําสุ ภาษิตเป็ นคําทีสํ าคัญทีสุ ด เพราะให้ ข้อคิด และแฝงคติธรรมไว้ มากมาย เป็นสํานวน
ทีมีล ั กษณะเป็ นคําเตือน คําสอน หรื อคําสั งสอนในด้ านความประพฤติ กิริยามารยาทและเรื องทัวๆไป เช่น
เกลียดตัวกิน ไข่ เกลียดปลาไหลกิน นํ าแกง
หมายถึง พฤติกรรมทีรั งเกียจตัวบุ คคลแต่ก็ป รารถนาจะได้ ผลประโยชน์ จากบุคคลนั น เช่น รั งเกียจทีเขาอ้ วนฉุไม่หล่อ
เหลา แต่ก็ยังเอาเงินทีเขาให้ เอารถเอาบ้ านจากเขา หรื อเปรี ยบกั บ แม่ยายทีรังเกียจลู กเขยว่ายากจนแร้ นแค้ น แต่คควรกั
ู่ บ ลูกสาวตน แต่
ก็รักหลานทีเกิดมาจากชายคนนั นและลู กสาวของตน
นํ าขุ ่ นไว้ใน นํ าใสไว้ นอก
เป็ นคําสอนของคนสมัยก่อนทีให้ เก็บความขุ่นเคืองโกรธแค้ นไม่พอใจเอาไว้ ในใจนิงๆ อย่าแสดงออกมาภายนอกให้ คนอืน
เห็น ให้ แสดงแต่สิงดีๆออกมาเท่านั น
หนามแหลมไม่ มีใครเสี ยม
หมายถึง คนทีมีปฏิภาณไหวพริ บ ตามธรรมชาติโดยไม่ ต้องมีใครสอนมักใช้ เข้ าคู่กับ มะนาวกลมเกลี ยงไม่มีใครกลึงว่า
หนามแหลมไม่มีใครเสี ยม มะนาวกลมเกลี ยงไม่มีใครกลึง
นอนสูงให้ น อนควํ า นอนตํ าให้ นอนหงาย
เป็ นคําสอนของคนโบราณทีให้ รอบคอบเวลาที ต้ องค้ างอ้ างแรมในป่ า เพือจะได้ ระวังตัวหรื อหลบลี หนีภ ัยอันตรายได้
เพราะเมือนอนในทีสู ง ถ้ านอนควํา อะไรผ่านไปผ่านมาข้ างล่างก็สามารถมองเห็นได้ หมด และเมือนอนในทีตํา ถ้านอนหงาย อะไรผ่านไป
ผ่านมาข้ างบนก็สามารถมองเห็น ได้ หมด แต่ถ้านอนตําแล้ วนอนควําหน้ าลงกับพื นก็จะมองไม่เห็นอะไรและระวังภัยอะไรไม่ได้
การเกิดสํ านวนทีเป็ นสุ ภาษิ ตและคําพั งเพยนั นมีมูลเหตุมาจากการเกิดสํานวนดังกล่าวมาประกอบกับความต้องการ
ทีจะหาคําซึงมี
ความหมายทีเหมาะสมสําหรับ ยกเอามาอ้ าง เพือเป็ น การเปรียบเทียบให้ เห็นถึงลั กษณะทีแท้ จริ งของการณ์ทีเอ่ยถึงได้ โดยไม่ต้องอธิบ าย
ให้ ยืดยาว แต่จะใช้ วิธีเปรี ยบกั บสํ านวน หรื อยกเอาเหตุ การณ์ทีเป็ นประสบการณ์ขึ นมาพูดเพือเปรี ยบให้ เห็ลนักษณะความเป็ นไปของ
การณ์นั นๆเพราะฉะนั นการสั งเกตว่าคําใดเป็ นสํ านวน เป็ นคําพังเพยหรื อคําสุ ภาษิ ตนั นสามารถแยกได้ จากความหมายของคําั นๆ
น หาก
เป็ นคําในเชิงบอกกล่าวให้ เห็นถึงความเป็ นจริ ง คํานั นๆมักเป็ นสํานวน ส่ วนคําพั งเพยนั นเป็ นคํากลางๆพูดถึงเรื องทัวๆไปแต่ก็อาจมี้ าบงที
ก่อให้ เกิดความสั บสนกั บคําสุ ภาษิตทีเป็ นคําสั งสอน ตักเตือนได้

บรรณานุกรม
อุทัย ไชยานนท์ (2543). สุภาษิ ตไทย. กรุ งเทพมหานคร: นํ าฝน.
ศิวพรไพลิน อมรมนตรีกุล (2539). สุภาษิ ต คําพั งเพย สํ านวน โวหาร. กรุ งเทพมหานคร: ปั ญญาสยาม.
บุญสิริ สุ วรรณเพ็ชร์ (2538). อธิบายสํานวน สุ ภาษิ ตและคําพั งเพยไทย. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด์ เค บุคส์.
ศิวรี พิ บูลย์สวัสดิ และ กิตติยา อ่อนสํ าอางค์ (ม.ป.ป.).สํานวนโวหาร สุ ภ าษิ ตและคําพั งเพย. กรุงเทพมหานคร: ผดุงวิทย์.
นฤนาท พิพิธภัณฑ์, ภาทิพย์ ศรี ส ุ ทธิ และ ฐาปวีส์ คงสุ ข2545).
(
163 สํานวนไทยที ใช้ บ่อย. กรุ งเทพมหานคร: มิตรภาพ.

