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คาํสภุาษติ เรยีงตาม หมวด ก-ฮ

สภุาษิตไทย หมวด ก

# สภุาษิตไทย ความหมาย

1 ก ข ไมก่ระดกิหู ผูท้ี�เรยีนหนังสอืแลว้ไมรู่ ้อา่นไมอ่อก เขยีนไมไ่ด ้

2 กงกํากงเกวยีน การกระทําใดๆ ที�เคยทําไปในอดตี สง่ผลตอ่ผูก้ระทํานั�นๆ มกัใชก้บัการกระทํา
ในทางที�ไมด่ ีในลกัษณะถกูผลกรรมตามสนอง

3 กงเกวยีนกําเกวยีน การกระทําใดๆ ที�เคยทําไปในอดตี สง่ผลตอ่ผูก้ระทํานั�นๆ มกัใชก้บัการกระทํา
ในทางที�ไมด่ ีในลกัษณะถกูผลกรรมตามสนอง

4 กบเกดิใตบ้วับาน อยูใ่กลส้ ิ�งที�ดงีาม แตไ่มรู่จั้กคณุคา่

5 กบเลอืกนาย หมายความวา่ ผูท้ี�ตอ้งการเปลี�ยนผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่รื�อย ๆ

6 กบเลอืกนาย ผูท้ี�ตอ้งการเปลี�ยนผูบ้งัคบับญัชาเรื�อยๆ

7 กบในกะลาครอบ ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณน์อ้ย แตสํ่าคญัตนวา่มคีวามรูม้าก

8 กระดกูขดัมนั ขี�เหนยีวมากอยา่งไมย่อมใหอ้ะไรแกใ่ครงา่ยๆ

9 กระดกูรอ้งไห ้ การจับตวัฆาตกรมาลงโทษไดห้ลงัจากพบหลกัฐานโดยบงัเอญิ

10 กระตา่ยตื�นตมู คนที�แสดงอาการตื�นตกใจงา่ยโดยไมท่นัสํารวจใหถ้อ่งแทก้อ่น

11 กระตา่ยหมายจันทร์ ผูช้ายหมายปองผูห้ญงิที�มฐีานะดกีวา่

12 กรงุศรอียธุยาไมส่ ิ�นคนดี เมื�อถงึคราวบา้นเมอืงนั�นๆถงึคราวยากลําบาก กย็งัเหลอืคนดมีคีวามสามารถ
มาชว่ยกอบกูส้ถานการณช์ว่ยเหลอืใหผ้า่นพน้ไปได ้

13 กลวัใหถ้กูทา่ กลา้ใหถ้กูที� ดใีห ้
ถกูทาง

ทําอะไรกต็อ้งใหถ้กูกาลเทศะ

14 กลิ�งครกขึ�นภเูขา เรื�องที�กําลงัจะทํานั�นจะทําใหสํ้าเร็จนั�นทําไดย้ากลําบาก ตอ้งใชค้วาม
พยายามและความสามารถอยา่งมาก เปรยีบเสมอืนการ กลิ�งครกขึ�นภเูขา

15 กวา่ถั�วจะสกุ งากไ็หม ้ ทําอะไรไมท่นัทว่งที

16 กาคาบพรกิ คนผวิดําที�ชอบแตง่ตวัดว้ยเสื�อผา้สแีดง ๆ หรอืสแีจน๋ๆ

17 กาในฝงูหงส์ ผูท้ี�ตํ�าตอ้ยไมม่เีกยีรต ิอยูท่า่มกลางเจา้ขนุมลูนายสงูศกัดิ�

18 กนิที�ลบัไขที�แจง้ เอาความลบัหรอืเอาเรื�องที�ทํากนัที�ลบัมาเปิดเผยใหค้นเขารู ้

19 กนินํ�าพรกิถว้ยเกา่ อยูก่บัเมยีคนเดมิ

20 กนินํ�าไมเ่ผื�อแลง้ มเีงนิ มขีองกใ็ชถ้ลงุเสยีจนหมด ไมห่ว่งอนาคตขา้งหนา้

21 กนิบนเรอืน ขี�รดบนหลงัคา คนที�เนรคณุคนเปรยีบไดก้บัคนที�อาศยัพักพงิบา้นเขาอยูแ่ลว้ คดิทํามดิมีชิอบ
ใหเ้กดิขึ�นภายในบา้นนั�น ทําใหเ้จา้ของบา้นที�ใหอ้าศยัตอ้งเดอืดรอ้น

22 กนิบนเรอืนแลว้ขี�รดหลงัคา เนรคณุ
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23 กนิปนูรอ้นทอ้ง ทําผดิแลว้มกัออกตวั แสดงพริธุ

24 เกบ็หอมรอมรบิ เกบ็รวบรวมไวท้ลีะเล็กละนอ้ย

25 เกบ็เบี�ยใตถ้นุรา้น ถงึจะทํางานเล็กใหญ ่หรอืคา้ขายอะไรกต็าม กพ็ยายามคอ่ยๆ ทําใหด้ขี ึ�นแม ้
เล็กนอ้ยๆ เมื�อรวมกนัและใชเ้วลากจ็ะทําใหก้ารงานนั�นเห็นผลเป็นรปูเป็นรา่ง
ขึ�นมาได ้

26 เกบ็เล็กผสมนอ้ย คอยคอยเงนิทลีะนอ้ยนานไปกจ็ะมเียอะ

27 เกบ็เล็กผสมนอ้ย เกบ็ไวท้ลีะเล็กละนอ้ย

28 เกลยีดตวักนิไข ่เกลยีดปลาไหล
กนินํ�าแกง

เกลยีดตวัเขาแตอ่ยากไดผ้ลประโยชนจ์ากเขา

29 เกลอืจิ�มเกลอื ไมย่อมเสยีเปรยีบกนั แกเ้ผ็ดใหส้าสมกนั

30 แกงจดืจงึรูค้ณุเกลอื จะรูค้า่ของบางสิ�งกต็อ่เมื�อเดอืดรอ้น

31 ใกลเ้กลอืกนิดา่ง มองขา้มของดทีี�อยูใ่กลต้วัซึ�งจะเป็นประโยชนแ์กต่น กลบัไปแสวงหาสิ�งอื�นที�
ดอ้ยกวา่

32 ไกง่ามเพราะขน คนงามเพราะ
แตง่

ความสวยงามเกดิขึ�นไดจ้ากการปรงุแตง่

33 ไกเ่ห็นตนีง ูงเูห็นนมไก่ ตา่งฝ่ายตา่งรูค้วามลบัของกนัและกนั

34 ไกไ่ดพ้ลอย ไดส้ิ�งที�มคีา่แตไ่มรู่ค้ณุคา่ จงึไมเ่กดิประโยชนแ์ตอ่ยา่งใด

สภุาษิตไทย หมวด ข

# สภุาษิตไทย ความหมาย

35 ขนมผสมนํ�ายา ทั �งคูด่เีลวพอกนั จะบอกวา่ใครดกีวา่ใครไมไ่ด ้

36 ขวา้งงไูมพ่น้คอ ทําอะไรกต็าม ผลรา้ยยอ้นกลบัมาสูต่วัเอง

37 ขายผา้ เอาหนา้รอด ยอมเสยีทกุอยา่งเพื�อรักษาชื�อเสยีง

38 ขายผา้เอาหนา้รอด ยอมเสยีสละของสําคญัของตนเพื�อรักษาชื�อเสยีงตนเอาไว ้

39 ขงิกร็า ขา่กแ็รง ตา่งคนตา่งแรง ไมย่อมกนั เรื�องเล็กกเ็ลยกลายเป็นเรื�องใหญไ่ป เพราะทฐิิ
มานะ

40 ขี�ชา้งจับตั�กแตน ทําเรื�องเล็กใหก้ลายเป็นเรื�องใหญ ่ไดผ้ลไมคุ่ม้กบัที�ตอ้งเสยีไป

41 ขดุดว้ยปาก ถากดว้ยตา เหยยีดหยามทั �งวาจา และสายตามองแบบดถูกู

42 เข็นครกขึ�นภเูขา ทํางานที�ยากลําบากตอ้งใชค้วามเพยีรพยายามและอดทนมาก

43 เขา้ตามตรอก ออกตามประตู ทําอะไรใหถ้กูตอ้งตามขนบธรรมเนยีมประเพณี

44 เขา้เถื�อนอยา่ลมืพรา้ ไดห้นา้อยา่
ลมืหลงั

อยา่ประมาทตอ้งเตรยีมใหพ้รอ้ม และใหม้สีตกํิาหนดจดจําใหด้ี

45 เขา้เมอืงตาหลิ�ว ตอ้งหลิ�วตาตาม ประพฤตใิหถ้กูตอ้งตามกาลเทศะ เมื�อไปอยูใ่นพวกเขาแลว้ กต็อ้งประพฤติ
คลอ้ยตามเขา
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46 เขยีนเสอืใหว้วักลวั ขูใ่หก้ลวั

47 เขยีนเสอืใหว้วักลวั ทําอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อใหอ้กีฝ่ายหนึ�งเสยีขวญัหรอืเกรงขาม

สภุาษิตไทย หมวด ค

# สภุาษิตไทย ความหมาย

48 คนดตีกนํ�าไมไ่หล ตกไฟไมไ่หม ้ คนดไีปที�ไหนกม็คีนอยากคบหาสมาคมดว้ย ไมลํ่าบาก

49 คนรักเทา่ผนืหนัง คนชงัเทา่ผนื
เสื�อ

คนที�รักเรามนีอ้ยคลา้ยผนืหนัง คนชงัมมีาก อยา่งกบัเสื�อลําแพน

50 คนเดยีวหวัหาย สองคนเพื�อน
ตาย สามคนกลบัมาได ้

ทํางานเป็นทมีจะใหส้ถานการณท์ี�ดกีวา่

51 คนในขอ้ งอในกระดกู กมลสนัดาน เกดิมากช็อบคดโกง

52 คบคนดมีศีรแีกต่วั คบคนชั�ว
อปัราชยั

อปัราชยั ในที�นี�มคีวามหายเทา่กบั ปราชยั คอืจะพา่ยแพ ้หมายถงึไมเ่ป็น
มงคลแกต่วั

53 คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ คบ
บณัฑติ บณัฑติพาไปหาผล

คบใครกจ็ะเป็นคนอยา่งนั�น

54 คบคนใหด้หูนา้ ซื�อผา้ใหด้เูนื�อ กอ่นคบคา้สมาคมกบัใคร ดทูี�มาที�ไปใหด้ีๆ

55 ความกตญั�กูตเวทเีป็น
เครื�องหมายของคนดี

มคีวามสํานกึในความดขีองสิ�งหรอืบคุคลที�มพีระคณุตอ่เรา กตเวท ีแปลวา่
การตอบแทนตอ่สิ�งหรอืบคุคลที�มพีระคณุตอ่เรา คนที�มคีณุสมบตันิี� จะทําให ้
ตนเองและครอบครัวพบแตค่วามเจรญิรุง่เรอืง พบแตค่วามสําเร็จ คณุสมบตันิี�
ถอืวา่เป็นทรัพยอ์นัประเสรฐิในตวับคุคล

56 ความรูท้ว่มหวั เอาตวัไมร่อด แมจ้ะมคีวามรูส้งูแคไ่หนกต็าม ถา้ความประพฤตไิมด่แีลว้กเ็อาตวัไมร่อด
เพราะไมม่ใีครคบหาสมาคมดว้ย หรอืมคีวามรู ้แตไ่มใ่ชค้วามรูก้ไ็มไ่ด ้
ประโยชนอ์ะไร

57 ความววัไมท่นัหาย ความควาย
เขา้มาแทรก

มเีรื�องราวเดอืดรอ้นเกดิขึ�น ยงัไมท่นัจะแกไ้ขหรอืจัดการใหส้งบด ีกเ็กดิมเีรื�อง
ใหมซ่อ้นขึ�นมาอกี กลายเป็น 2 เรื�องขึ�นในคราวเดยีว

58 คอหอยกบัลกูกระเดอืก เขา้กนัไดด้แียกกนัไมอ่อกสนทิสนมกนั

59 คบัที�อยูไ่ด ้คบัใจอยูย่าก ที�อยูอ่าศยั แมจ้ะคบัแคบเพยีงใด ถา้รูจั้กทําใหด้ ีกน่็าอยู ่แตถ่า้หากมคีวาม
คบัอกคบัใจแลว้ แมท้ี�จะกวา้งขวางใหญโ่ต กม็ไิดทํ้าใหส้บายอกสบายใจเลย
มแีตจ่ะรูส้กึอดึอดัใจแตถ่า่ยเดยีว

60 คบืกท็ะเล ศอกกท็ะเล อยา่ประมาททะเล แคค่บืแคศ่อกกท็ะเล ตกไปกม็หีวงัจมนํ�าตายทั �งนั�น
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สภุาษิตไทย หมวด ฆ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

61 ฆา่ควายกต็อ้งไมเ่สยีดายพรกิ ถา้คดิจะทํางานใหญท่ั �งท ีกต็อ้งไมก่ลวัหมดเปลอืง

62 ฆา่ควายเสยีดายพรกิ การจะกระทําการใหญ ่แตก่ลวัวา่จะสิ�นเปลอืงคา่ใชจ้า่ยเล็ก

63 ฆา่ชา้งจะเอางา คนเจรจาจะเอา
ถอ้ยคํา

ที�เขาฆา่ชา้งกเ็พราะเขาหวงัจะเอางาซึ�งมรีาคาแพง เมื�อคนเราเจรจากนั
ถอ้ยคําหรอืคําพดูถอืเป็นเรื�องสําคญัมาก ควรจะเป็นคําพดูที�มคีวามจรงิใจ
เชื�อถอืได ้

สภุาษิตไทย หมวด ง

# สภุาษิตไทย ความหมาย

64 งมเข็มในมหาสมทุร คน้หาสิ�งที�ยากจะคน้หาได ้

สภุาษิตไทย หมวด จ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

65 จับงขูา้งหาง ทําสิ�งที�เสี�ยงตอ่อนัตราย

66 จับปลาสองมอื การที�คน ๆ หนึ�งทําสิ�งใดที�ยากพรอ้ม ๆ กนั ทําใหล้ม้เหลวทั �งสองสิ�งนั�น
สํานวนนี�นยิมใชก้บัผูช้ายที�เกี�ยวผูห้ญงิสองคนในเวลาเดยีวกนั ซึ�งผลสดุทา้ย
แลว้ผูช้ายคนนั�นจะมปัีญหาตามมา

67 จับเสอืมอืเปลา่ หาผลประโยชนโ์ดยตวัเองไมล่งทนุ

68 จําศลีเอาหนา้ ภาวนาโกหก แสรง้ทําเป็นวา่ถอืศลีเครง่ครัด ชอบเจรญิภาวนาเขา้กรรมฐาน ที�ลวงใหค้นอื�น
เขา้ใจวา่ตนเป็นมศีลีมธีรรม เขาจะไดเ้ชื�อถอืไวว้างใจ

สภุาษิตไทย หมวด ช

# สภุาษิตไทย ความหมาย

69 ชกัแมนํ่�าทั �งหา้ โนมนา้วใจ เพื�อใหเ้ชื�อถอืตน

70 ชั�วชา่งช ีดชีา่งสงฆ์ ใครจะเป็นอะไรกช็า่ง ไมค่วรถอืเอาเป็นธรุะ

71 ชั�วเจ็ดท ีดเีจ็ดหน ชวีติคนเราเอาแน่นอนอะไรไมไ่ด ้เดี�ยวรุง่เรอืง เดี�ยวตกอบั ดงันั�นเมื�อถงึคราว
ตกอบั กอ็ยา่เพิ�งทอ้ถอย หรอืหมดอาลยัในชวีติ และเมื�อถงึคราวรุง่เรอืง มี
อํานาจวาสนา กอ็ยา่ลมืตวั อยา่ประมาท
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72 ชา้ๆ ไดพ้รา้สองเลม่งาม ดว่นได ้
สามผลามมกัพลกิแพลง

จะทําอะไรกทํ็าอยา่งมสีต ิรอบคอบ แมจ้ะชา้ไปบา้งกไ็ดผ้ลด ีแตถ่า้ทําอยา่ง
รบีรอ้น ไมพ่นิจิพเิคราะหใ์หด้กีอ่น อาจผดิพลาดเสยีหายไดง้า่ย

73 ชา้งตายทั �งตวั เอาใบบวัปิด ชา้งเป็นสตัวใ์หญ ่ใบบวัมขีนาดเล็ก ถา้เอาใบบวัใบเดยีวไปปิดชา้ง ยอ่มปิดไม่
มดิ คนที�ทําความชั�วไวม้ากมาย ถงึจะปิดอยา่งไรๆ กปิ็ดไมห่มด คนยอ่มรูเ้ขา้
จนได ้

74 ชา้งตายทั �งตวั เอาใบบวัมาปิด ความผดิรา้ยแรงที�คนรูท้ั�วกนัแลว้ จะปิดอยา่งไรกไ็มม่ดิ

75 ชา้งสาร งเูหา่ ขา้เกา่ เมยีรัก
อยา่ไดไ้วว้างใจ

ชา้งสารและงเูหา่ เป็นสตัวเ์ดรัจฉานไวใ้จไมไ่ด ้ขา้เกา่และเมยีรัก เป็นบคุคลที�
ใกลช้ดิ ยอ่มรูเ้รื�องราวและความลบัของเราหมด บคุคลประเภทนี� ถา้
กลบักลายเป็นศตัรแูลว้จะเป็นศตัรทูี�รา้ยที�สดุ ดงันั�นจงึไมค่วรไวว้างใจจน
เกนิไป

76 ชาตเิสอืตอ้งไวล้าย ชาตชิาย
ตอ้งไวช้ื�อ

ลกูผูช้ายที�ชื�อวา่ตนมคีวามเกง่กลา้สามารถ จะตอ้งสําแดงวชิาความรูแ้ละ
ความสามารถใหล้อืชาปรากฏแกค่นทั�วไป ดจุเสอื (ลายพาดกลอน) กต็อ้งมี
ลายฉะนั�น

77 ใชแ้มวไปขอปลายา่ง แมวกก็นิปลายา่งหมด เพราะตามปรกตแิมวกช็อบกนิปลา

สภุาษิตไทย หมวด ด

# สภุาษิตไทย ความหมาย

78 ดชูา้งใหด้หูนา้หนาว ดสูาวใหดู้
หนา้รอ้น

หนา้หนาวชา้งจะตกมนั ตอนนี�แหละเราจะเห็นลกัษณะทา่ทางของชา้งวา่มคี
วามหา้วหาญดดุนัอยา่งไร หนา้รอ้นอากาศอา้ว ผูห้ญงิกใ็ชผ้า้นอ้ยชิ�น หรอืผา้
บางๆ ทําใหม้องเห็นรปูรา่งทรวดทรงและผวิพรรณของผูห้ญงิวา่สวยงามแค่
ไหนเพยีงใด

79 ดวูวัใหด้หูาง ดนูางใหด้แูม ่ถา้จะ
ดใูหแ้น่ตอ้งดถูงึยา่ถงึยาย

ววัที�มลีกัษณะดนัี�นใหด้ทูี�หาง ถา้ปลายหางเป็นพูเ่หมอืนใบโพธิ� กนั็บวา่เป็นววั
ที�มลีกัษณะดมีาก การที�จะเลอืกผูห้ญงิมาเป็นคูค่รอง ไมใ่ชด่เูพยีงตวัผูห้ญงิ
เทา่นั�น ตอ้งดไูปจนถงึแมด่ว้ยวา่เป็นคนดหีรอืไม ่เพราะลกูกบัแมก่ม็กัจะมี
ลกัษณะนสิยัคลา้ยคลงึกนั และถา้จะดใูหแ้น่จรงิๆ ตอ้งสบืประวตัไิปจนถงึยา่
ยายของหญงินั�นดว้ย

80 ไดท้ขีี�แพะไล่ ไปซํ�าเตมิ เยาะเยย้เมื�อคนอื�นเพลี�ยงพลํ�า

สภุาษิตไทย หมวด ต

# สภุาษิตไทย ความหมาย

81 ตนแลเป็นที�พึ�งแหง่ตน

82 ตบมอืขา้งเดยีวไมด่งั ทําอะไรฝ่ายเดยีวไมเ่กดิผล

83 ตอ่หนา้มะพลบั ลบัหลงัตะโก ตอ่หนา้ทําอยา่งหนึ�ง ลบัหลงัทําอกีอยา่งหนึ�ง แบบหนา้ไหว ้หลงัหลอก

84 ตกันํ�าใสก่ะโหลก ชะโงกดเูงา ใหรู้จั้กเจยีมเนื�อเจยีมตวัไวบ้า้ง
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85 ตกับาตรอยา่ถามพระ จะใหอ้ะไรแกใ่คร เมื�อทราบวา่เขาเต็มใจรับอยูแ่ลว้ กไ็มต่อ้งถามวา่จะเอาไหม

86 ตาบอดไดแ้วน่ คนที�มสี ิ�งที�ตวัเองใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้มกัใชคู้ก่บั หวัลา้นไดห้วี

87 ตามใจปากมากหนี� เห็นแกก่นิยอ่มสิ�นเปลอืงมาก

88 ตําขา้วสารกรอกหมอ้ ทําพอใหเ้สร็จไปแคค่รั �งหนึ�ง ๆ พอพรุง่นี�จะเอา คอ่ยทําใหม่

89 ตงีใูหก้ากนิ ทําสิ�งที�ตนควรจะไดรั้บประโยชน ์แตก่ลบัไมไ่ด ้ตกอยูก่บัผูอ้ื�นซะเนี�ย

90 ตตีนกอ่นไข ้ กงัวลทกุขร์อ้นกอ่นในเรื�องที�ยงัไมเ่กดิขึ�น

91 ตนีถบีปากกดั / ปากกดัตนีถบี มานะพยายามทํางานทกุอยา่งเพื�อปากทอ้ง โดยไมห่ว่งคํานงึถงึความลําบาก

สภุาษิตไทย หมวด ถ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

92 ถา้ไมม่ไีฟ ที�ไหนจะมคีวนั เมื�อมผีลออกมา มนัตอ้งมเีหตแุน่ๆ

93 ถี�ลอดตาชา้ง หา่งลอดตาเล็น ทําอะไรดเูหมอืนจะละเอยีดถี�ถว้นด ีแตค่วามจรงิแลว้ไมร่อบคอบ หรอืบางทกี็
ดเูหมอืนจะใชส้อยอยา่งกระเหม็ดกระแหมใ่นบางเรื�องแตอ่กีเรื�องหนึ�งกลบั
สรุุย่สรุา่ย

สภุาษิตไทย หมวด ท

# สภุาษิตไทย ความหมาย

94 ทํานาออมกลา้ ทําปลาออม
เกลอื

ทําการสิ�งใด ถา้กลวัหมดเปลอืงยอ่มไมไ่ดผ้ล

สภุาษิตไทย หมวด น

# สภุาษิตไทย ความหมาย

95 นอนสงูใหน้อนควํ�า นอนตํ�าให ้
นอนหงาย

เมื�อนอนในที�สงู ถา้นอนควํ�า อะไรผา่นไปผา่นมาขา้งลา่งกม็องเห็นหมด และ
เมื�อนอนในที�ตํ�า ถา้นอนหงาย อะไรผา่นไปผา่นมาขา้งบนกม็องเห็นหมด ถา้
นอนตํ�าแลว้นอนควํ�าหนา้จะจดพื�น มองไมเ่ห็นอะไร

96 นายวา่ ขี�ขา้พลอย ลกัษณะของคนเลว ไรค้วามรู ้ถา้เจา้นายวา่อยา่งไร กม็กัจะพลอยประสมโรง
ซํ�าเตมิดว้ย

97 นํ�าขึ�นใหร้บีตกั เมื�อเวลามบีญุมวีาสนา อยา่งจะทําความดอีะไรกรั็บทําๆ เสยี

98 นํ�าทว่มทุง่ ผักบุง้โหรงเหรง พดูมากไดส้าระนอ้ย

99 นํ�าทว่มปาก การรูอ้ะไรแลว้พดูไมไ่ด ้พดูไมอ่อกไมส่ามารถพดูออกมาได ้เพราะมคีวาม
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จําเป็นบางอยา่งหรอืเพราะเกรงจะมภียัมาถงึตนเองแกต่นหรอืผูอ้ื�นที�เกี�ยวขอ้ง
ดว้ย รูแ้ลว้พดูออกมาไมไ่ด ้รูส้กึอดึอดั เหมอืนนํ�าทว่มปาก

100 นํ�าพึ�งเรอื เสอืพึ�งป่า ทกุคนตอ้งพึ�งพาอาศยักนั ตอ้งเห็นอกเห็นใจกนั จงึควรผกูไมตรกีนัไว ้

101 นํ�าลด ตอผดุ ความชั�วเมื�อทําไวใ้นเวลาที�ตนมอํีานาจนั�น อาจไมม่ใีครทราบ แตเ่มื�อหมดบญุ
หมดอํานาจ บรรดาความชั�วที�ปิดบงักนัไวนั้�น กจ็ะปรากฏออกมา

102 นํ�าลดตอผดุ เมื�อหมดอํานาจ ความชั�วที�ทําไวก้ป็รากฎ

103 นํ�าลกึหยั�งได ้นํ�าใจหยั�งยาก นํ�าลกึเป็นเรื�องรปูธรรม เราหาวตัถมุาวดัได ้แตนํ่�าใจเป็นเรื�องนามธรรม ไมม่ี
เครื�องวดั

104 นํ�าเชี�ยว อยา่ขวางเรอื เมื�อมเีหตกุารณร์นุแรงอะไรเกดิขึ�น กอ็ยา่ไปขดัขวาง จะไดรั้บอนัตราย เพราะ
ตอนนี�ตนอยูใ่นระยะหนา้สิ�งหนา้ขวาน คนเรามกัไมม่เีหตผุลดจุนนํ�าเชี�ยว ถา้
เอาเรอืไปขวาง เรอืกจ็ะลม่

105 เนื�อไมไ่ดก้นิ หนังไมร่องนั�ง เอา
กระดกูมาแขวนคอ

ทั �งๆ ที�ตนไมม่สีว่นไดเ้ป็นผลประโยชนก์บัเขาเลย แตก่พ็ลอยเขา้ไปพัวพันใน
เรื�องรา้ย ทําใหต้อ้งพลอยรับบาปรับเคราะหเ์สยีหายไปกบัเขาดว้ย

สภุาษิตไทย หมวด บ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

106 บญุมา ปัญญาชว่ย ที�ป่วยกห็าย
ที�หน่ายกรั็ก

ในเวลาที�มบีญุวาสนา สตปัิญญากป็ลอดโปรง่ กําลงัใจดี แมจ้ะเจ็บไขไ้ดป่้วย
กจ็ะหายวนัหายคนื เพราะเขาหวงัวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากผูม้วีาสนานั�น และ
จะมภีาษิตตอ่ทา้ยอกีวา่ “บญุไมม่า ปัญญาไมช่ว่ย ที�ป่วยกห็นัก ที�รักกห็น่าย”
ซึ�งมนัียตรงขา้มกนั

สภุาษิตไทย หมวด ป

# สภุาษิตไทย ความหมาย

107 ปลอ่ยเสอืเขา้ป่า ปลอ่ยปลาลง
นํ�า

ปลอ่ยศตัรสํูาคญัหรอืโจรผูร้า้ย ที�ตกอยูใ่นอํานาจใหพ้น้ไปนั�น จะทําใหเ้ขา
กลบัมกํีาลงัและอาจกลบัเขา้มากอ่ความเดอืดรอ้นไดอ้กี

108 ปลาขอ้งเดยีวกนั ตวัหนึ�งเน่า ก็
พาตวัอื�นพลอยเหม็นไปดว้ย

คนที�อยูร่ว่มกนั ถา้คนหนึ�งไปทําชั�ว ทําไมด่ไีว ้กจ็ะพลอยทําใหค้นอื�นเสยีหาย
ไปดว้ย

109 ปลาหมอตายเพราะปาก คนที�ชอบพดูอะไรพลอ่ยๆ มกัจะไดรั้บอนัตรายเพราะปากที�พดูพลอ่ยๆ นั�น

110 ปลาหมอตายเพราะปาก คนที�พดูจาไมร่ะวงัจนนําอนัตรายหรอืความลําบากมาสูต่นเอง

111 ปลกูเรอืนตอ้งตามใจผูอ้ยู ่ผกูอู่
ตอ้งตามใจผูน้อน

จะทําอะไรกต็อ้งตามใจผูท้ี�จะไดรั้บผล เหมอืนปลกูเรอืนตอ้งปลกูตามที�ผูอ้ยู่
ตอ้งการ ไมใ่ชต่ามที�ชา่งตอ้งการ เพราะชา่งหรอืสถาปนกิไมใ่ชผู้อ้าศยั ผกูอูก่็
คอืผกูเปล กต็อ้งใหถ้กูใจผูน้อน

112 ปากคนยาวกวา่ปากกา ตามปรกตปิากของอกีายาวกวา่ปากคน แตป่ากคนนั�นพดูเลา่ลอืตอ่ปากกนัไป
ไดไ้กล ผดิกบักาแมป้ากจะยาว แตก่ต็อ่ปากตอ่คําอยา่งคนไมไ่ด ้

7



113 ปากวา่ตาขยบิ พดูอยา่งหนึ�งแตทํ่าอกีอยา่งหนึ�ง ปากกบัใจไมต่รงกนั

114 ปากหวานกน้เปรี�ยว พดูจาออ่นหวาน แตไ่มจ่รงิใจ

115 ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสอื
เป็นตร ีชั�วดเีป็นตรา

สมยักอ่นการศกึษาเลา่เรยีนเขยีนอา่นยงัไมแ่พรห่ลาย คนที�รูห้นังสอืมนีอ้ย
บางคนกไ็ดด้เีพราะปาก การคดิเลขหรอืการคํานวณนั�นมคีวามสําคญันอ้ยลง
มาอกี แมเ้ดี�ยวนี�คนที�มคีวามรูด้แีตพ่ดูไมเ่กง่ กเ็อาดไีดย้าก สว่นความชั�วความ
ดนีี� ทําลงไปแลว้ยอ่มเป็นเสมอืนตราที�ประทบัลงไปใหรู้ว้า่คนนั�นเป็นคนด ีหรอื
คนชั�ว

116 ปิดทองหลงัพระ ทําดโีดยไมต่อ้งเป่าประกาศ หรอือาจจะใชใ้นประโยคทํานองพอ้วา่ทําดแีลว้
ไมม่ใีครรู ้

117 ไปไหนมา สามวาสองศอก ถามอยา่งหนึ�ง ตอบไปอกีอยา่งหนึ�ง

สภุาษิตไทย หมวด ผ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

118 ผัวหาบ เมยีคอน ชว่ยกนัทํามาหากนิทั �งผัวและเมยี

สภุาษิตไทย หมวด ฝ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

119 ฝนตกไมท่ั�วฟ้า ใหห้รอืแจกจา่ยอะไรไมท่ั�วถงึกนั

120 ฝนทั�งใหเ้ป็นเข็ม เพยีรพยายามสดุความสามารถจนสําเร็จ

สภุาษิตไทย หมวด พ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

121 พดูไปสองไพเบี�ย นิ�งเสยีตําลงึ
ทอง

คําพดูบางครั �งหากพดูออกไปอาจจะกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่ตนเองหรอืคนรอบ
ขา้ง หากอยูเ่ฉยๆไมพ่ดูอะไรออกไปยงัจะกอ่เกดิผลลพัธท์ี�ดกีวา่

สภุาษิตไทย หมวด ฟ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

122 ไฟในอยา่นําออก ไฟนอกอยา่นํา
เขา้

เรื�องราวไมด่ภีายในครอบครัว / องคก์ร / หน่วยงาน ไมค่วรนําไปเลา่ใหค้น
ภายนอกฟัง และเรื�องราวไมด่ ีคํานนิทาวา่รา้ยที�คนภายนอกพดูถงึคนภายในก็
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ไมค่วรนํามาเลา่ใหฟั้ง

สภุาษิตไทย หมวด ม

# สภุาษิตไทย ความหมาย

123 มะนาวไมม่นํี�า พดูหา้ว ๆ หรอื พดูไมม่หีางเสยีง

124 มเีงนิมทีองเจรจาได ้มไีมม้ไีร่
ปลกูเรอืนงาม

ถา้มเีงนิมทีองแลว้จะพดูอะไรกม็กัจะสําเร็จ ถา้มไีมม้ทีี�แลว้ กย็อ่มปลกูเรอืนได ้
สวยงาม

125 มเีงนิเขานับวา่เป็นนอ้ง มทีอง
เขานับวา่เป็นพี�

เมื�อมั�งมเีงนิมทีองแลว้ ใครๆ กป็ระจบอยากเขา้มาเป็นญาตพิี�นอ้งดว้ย

126 มอืถอืสาก ปากถอืศลี ชอบแสดงตวัตนวา่เป็นคนมศีลี มธีรรม แตทํ่าความเลวเป็นนจิ

127 มอืหา่ง ตนีหา่ง สรุุย่สรุา่ย เลนิเลอ่ สะเพรา่ ไมร่ะมดัระวงั

128 ไมม่มีลูฝอยหมาไมข่ี� ถา้ไมม่อีะไรเป็นเคา้มลูอยู ่กย็อ่มไมม่เีรื�องเกดิขึ�น

129 ไมล้ม้ขา้มได ้คนลม้อยา่เพิ�งขา้ม ไมล้ม้ขา้มไปไมม่อีนัตรายอะไร แตค่นที�เคยมอํีานาจวาสนา แลว้หมดอํานาจ
อยา่ไปซํ�าเตมิเขา เพราะเขาอาจกลบัมามอํีานาจอกีได ้

130 ไมลํ้าเดยีวยงัตา่งปลอ้ง พี�กบั
นอ้งยงัตา่งใจ

คอืคนเรา นานาจติตงั มคีวามเห็นไมเ่หมอืนกนั เหมอืนไมไ้ผลํ่าเดยีวกนั กม็ี
หลายปลอ้ง แตล่ะปลอ่งกย็าวไมเ่ทา่กนั พี�นอ้งแมท้อ้งเดยีวกนั แตค่วาม
คดิเห็นกไ็มจํ่าเป็นจะตอ้งเหมอืนกนั

131 ไมห่ลกัปักไมเ้ลน โลเล ไมแ่น่นอน

132 ไมอ้อ่นดดังา่ย ไมแ้กด่ดัยาก จะอบรมสั�งสอนอะไรกทํ็าเสยีตั �งแตเ่ด็ก เพราะอบรมสั�งสอนงา่ย จะสอนใหเ้ป็น
อะไรกไ็ด ้สว่นคนแกนั่�นสอนยาก เหมอืนไมแ้กถ่า้ดดักห็กั ผดิกบัไมอ้อ่นซึ�งดดั
งา่ยไมห่กั

133 ไมเ่ห็นนํ�า อยา่เพิ�งตดักระบอก
ไมเ่ห็นกระรอก อยา่เพิ�งโกง่
หนา้ไม ้

อยา่ดว่นทําอะไรลว่งหนา้ โดยที�ยงัไมท่ราบวา่จะมอีะไรเกดิขึ�นในภายหนา้ จะ
เหนื�อยเปลา่

สภุาษิตไทย หมวด ย

# สภุาษิตไทย ความหมาย

134 ยกตนขม่ทา่น พดูทบัถมผูอ้ื�นแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัเหนอืกวา่
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สภุาษิตไทย หมวด ร

# สภุาษิตไทย ความหมาย

135 รักดหีามจั�วรักชั�วหามเสา ใฝ่ดจีะมคีวามสขุความเจรญิ ใฝ่ชั�วจะไดรั้บความลําบาก

136 รักยาวใหบ้ั�น รักสั �นใหต้อ่ รักจะคบกนันาน ๆ ใหต้ดัความคดิอาฆาตพยาบาทออกไป รักจะอยูส่ั �น ๆ ใหค้ดิ
อาฆาต

137 รักววัใหผ้กู รักลกูใหต้ี ววัถา้ไมผ่กูไว ้กอ็าจหายได ้ถา้ลกูดื�อ พอ่แมก่ต็อ้งดตุอ้งตบีา้ง แตก่ารที�พอ่แม่
ตไีมใ่ชต่ดีว้ยความเกลยีดชงั เพราะพอ่แมท่ี�ตนัี�นกไ็มอ่ยากต ีบางทตีแีลว้แอบ
ไปรอ้งไห ้สงสารลกูกม็ ีแตถ่า้ไมต่เีสยีบา้ง ตอ่ไปถา้ลกูกลายเป็นคนชั�วชา้เลว
ทราม พอ่แมจ่ะตอ้งเสยีนํ�าตามากกวา่นั�น

138 รูห้ลบเป็นปีก รูห้ลกีเป็นหาง การรูจั้กหลบหลกีเอาตวัรอดจากปัญหา สถานการณท์ี�ลําบากหรอือนัตรายได ้

139 รูห้ลบเป็นปีก รูห้ลกีเป็นหาง รูจั้กเอาตวัรอดหรอืปรับตวัใหเ้ขา้กบัเหตกุารณ์

140 รูไ้วใ้ชว่า่ ใสบ่า่แบกหาม การศกึษาหาความรูไ้ว ้ยิ�งมากยิ�งด ีเพราะการมคีวามรูม้าก ไมเ่หมอืนการแบก
ขา้วแบกของ ซึ�งจะรูส้กึวา่หนักบา่ มคีวามรูม้ไิดห้นักบา่หนักแรงอะไร ความรูท้ี�
เวลานี�เราคดิวา่ไมม่ปีระโยชน ์วนัหนา้อาจเห็นคณุคา่ของมนักไ็ด ้

141 เรอืลม่เมื�อจอด ตาบอดเมื�อแก่ ทําอะไรตอ่อะไรดมีาตลอด แตพ่อเสร็จกลบัไมไ่ดผ้ลอะไร หรอืมาลม้เหลวเมื�อ
ปลายมอื หรอืในตอนทา้ย

142 เรอืลม่ในหนอง ทองจะไปไหน เมื�อจะตอ้งสญูเสยีอะไรไปอยา่งไมม่ทีางที�จะสญูเปลา่ กไ็มต่อ้งวติกทกุขร์อ้น
อะไร

สภุาษิตไทย หมวด ล

# สภุาษิตไทย ความหมาย

143 ลงเรอืแป๊ะ ตอ้งตามใจแป๊ะ เมื�ออะไรๆ ตอ้งอาศยัเขา กต็อ้งตามใจเขา ถา้ไปขดัใจเขา เขาอาจไมช่ว่ยเรา
หรอืไลเ่ราออกกไ็ด ้

144 ลมไมพั่ด ใบไมไ้มไ่หว ไมม่อีะไรเป็นเคา้มลูมากอ่นแลว้ กค็งไมม่เีรื�องมรีาวเกดิขึ�นเป็นแน่

145 เลน่กบัหมา หมาเลยีปาก เลน่กบั
สาก สากตอ่ยหวั

ถา้ลดตวัไปเลน่หวักบัคนชั �นตํ�ากวา่ เขากอ็าจตเีสมอทําลวนลามเอา สากในที�
นี�หมายถงึสากตําขา้วที�เขาพงิไว ้ถา้ใครซกุซนไปจับตอ้งเขา้ สากอาจเลื�อน
ลม้ทบัถกูหวัถกูหกูไ็ด ้

146 เลี�ยงชา้ง กนิขี�ชา้ง หาเศษหาเลยหรอืมผีลประโยชนพ์ลอยไดจ้ากหนา้ที�ที�ตนทําเปรยีบเหมอืนคน
เลี�ยงชา้ง ซึ�งชา้งกม็คีา่หญา้อนัเป็นสว่นของชา้ง คนเลี�ยงชา้งอาจเบยีดบงัเอา
สว่นหนึ�งของคา่หญา้เป็นผลประโยชนข์องตวั

147 เลอืกนักมกัไดแ้ร่ เลอืกไปเลอืกมา ในที�สดุมกัจะไปไดท้ี�ไมด่ ีมกัใชใ้นกรณีเลอืกคู ่เลอืกไป
เลอืกมาในที�สดุไปไดค้นที�ไมด่มีาเป็นคูค่รอง แรใ่นที�นี�หมายถงึขี�แร ่หรอืแร่
เลวๆ ที�ไมม่คีา่อะไรกนั
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148 โลภมาก ลาภหาย โลภมากเกนิไป ในที�สดุจะไมไ่ดอ้ะไรเลย ทา่สอนใหรู้จั้กมคีวามพอประมาณ
ไวบ้า้ง

สภุาษิตไทย หมวด ว

# สภุาษิตไทย ความหมาย

149 ววัสนัหลงัขาด เห็นกาบนิผาดก็
ตกใจ

คนที�มคีวามผดิตดิตวั มกัจะมพีริธุ มอีาการหวาดระแวงอยูเ่สมอ กลวัคนอื�นจะรู ้
เหมอืนววัสนัหลงัหวะเป็นแผล พอเห็นกาบนิมากห็วาดกลวั เกรงวา่กาจะโฉบ
ลงมาจกิที�แผลนั�น บางทกีพ็ดูวา่ “ววัสนัหลงัหวะ”

150 ววัหายแลว้จงึลอ้มคอก เมื�อเกดิเสยีหายขึ�นมาแลว้จงึหาทางป้องกนัในภายหลงั ซึ�งนับวา่ไมท่นัการณ์
ควรจะลอ้มคอกเสยีกอ่นที�ววัจะหาย

151 ววัเห็นแกห่ญา้ ขี�ขา้เห็นแกน่อน หมายถงึคนที�เห็นแกไ่ด ้เห็นแกก่นิ และเกยีจครา้น

152 ววัใครกเ็ขา้คอกคนนั�น สว่นของใครกเ็ป็นของคนนั�น ไมก่า้วกา่ยหรอืกํ�าเกนิในผลประโยชนข์อง
กนัและกนั

153 วา่แตเ่ขา อเิหนาเป็นเอง พดูวา่คนอื�นอยา่งไร ตนเองกก็ลบัเป็นอยา่งนั�นเสยีเองเหมอืนอเิหนาที�ปรารภ
วา่ไมรั่กไมต่อ้งการบษุบา แตต่วัเองกลบัลกัพาบษุบาไป

สภุาษิตไทย หมวด ส

# สภุาษิตไทย ความหมาย

154 สองฝักสองฝ่าย ทําตวัเขา้กบั 2 ฝ่ายที�ไมถ่กูกนั โดยหวงัประโยชนเ์พื�อตน

155 สอนเด็ก สอนงา่ย สอนผูใ้หญ่
สอนยาก

จะอบรมสั�งสอนอะไรกทํ็าเสยีตั �งแตเ่ด็ก เพราะอบรมสั�งสอนงา่ย จะสอนใหเ้ป็น
อะไรกไ็ด ้สว่นคนแกนั่�นสอนยาก เหมอืนไมแ้กถ่า้ดดักห็กั ผดิกบัไมอ้อ่นซึ�งดดั
งา่ยไมห่กั

156 สาวไสใ้หก้ากนิ เอาความลบัของตน หรอืพวกตนไปเผยใหค้นอื�นรูเ้ป็นการประจานตน

157 สี�ตนียงัรูพ้ลาด นักปราชญย์งัรู ้
พลั �ง

คนเราแมจ้ะมคีวามรูส้งูอยา่งนักปราชญ ์กอ็าจผดิพลาดไดเ้หมอืนกนั ทกุคนจงึ
ไมค่วรประมาท แมส้ตัวส์ี�เทา้เชน่ ววัควายซึ�งมสีี�เทา้กย็งัอาจกา้วพลาดถงึลม้
ลงได ้ภาษิตนี�บางทกีม็พีดูตอ่ไปอกีวา่ “สี�ตนียงัรูพ้ลาด นักปราชญย์งัรูพ้ลั �ง
สองตนีโดเ่ด ่คงจะเซลงบา้ง”

158 เสน้ผมบงัภเูขา เรื�องงา่ย ๆ แตค่ดิไมอ่อก เหมอืนมอีะไรมาบงัอยู่

159 เสน่หป์ลายจวกั ผัวรักจนตาย ผูห้ญงิที�จะผกูมดัจติใจสามไีด ้ไมใ่ชเ่พยีงเพราะความสวยอยา่งเดยีว เพราะ
ความสวยงามเป็นของไมจ่รัีงยั�งยนือะไร แตค่วามดโีดยเฉพาะฝีมอืในการปรงุ
อาหาร ถา้หากสามารถทําใหถ้กูปากสามไีด ้ยอ่มผกูใจสามใีหรั้กไปจนตาย

160 เสยีทองเทา่หวั ไมย่อมเสยีผัว
ใหใ้คร

เดมิเราถอืกนัวา่ ผูห้ญงิที�เป็นแมร่า้งเพราะสามหีนไีปนั�น แสดงวา่ผูห้ญงิผูนั้ �น
ตอ้งมอีะไรบกพรอ่งเลวรา้ย สงัคมมกัคดิวา่เป็นผูห้ญงิไมด่ ีเพราะฉะนั�นผูห้ญงิ
จงึไมย่อมเสยีสามใีหแ้กห่ญงิใด เพราะเทา่กบัเสยีศกัดิ�ศรขีองตน แตใ่น
ปัจจบุนัอาจไดย้นิบางคนพดูวา่ “ถา้ไดท้องเทา่หวั ใครอยากไดผั้วกเ็อกไป”
แสดงวา่คนเดี�ยวนี�เห็นแกเ่งนิมากขึ�น
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161 เสยีนอ้ย เสยียาก เสยีมาก เสยี
งา่ย

เวลาจะตอ้งเสยีงเพยีงเล็กนอ้ย ไมอ่ยากจะเสยี แตพ่อถงึคราวตอ้งเสยีมากๆ
รับควกัเงนิใหท้นัท ีอยา่งขา้วของที�ชาํรดุไปเล็กนอ้ย แทนที�จะรบีซอ่มแซม
เสยี กลบัปลอ่ยใหเ้สยีมาก แลว้จงึซอ่มแซม ซึ�งตอ้งหมดเงนิมากกวา่หลาย
เทา่

สภุาษิตไทย หมวด ห

# สภุาษิตไทย ความหมาย

162 หงมิๆ หยบิชิ�นปลามนั บคุลกิลกัษณะเรยีบรอ้ย แตค่วามจรงิฉลาด เลอืกเอาด ีๆ ไปได ้

163 หญงิสามผัว ชายสามโบสถ ์อยา่
ไดค้บ

แสดงวา่มจีติใจรวนเร คบเป็นเพื�อนตายไมไ่ด ้เพราะเมื�อถงึคราวคบัขนั อาจ
ปลกีตวัหนเีอาตวัรอดไปตามลําพังได ้

164 หนามยอกเอาหนามบง่ ตอบโตห้รอืแกด้ว้ยวธิกีารทํานองเดยีวกนั

165 หนา้เนื�อใจเสอื หนา้ตาแสดงความเมตตา แตใ่จโหดเหี�ยม

166 หมาขี�ไมม่ใีครยกหาง หมายถงึคนที�ชอบยกยอ่งตวัเอง

167 หยกิเล็บเจ็บเนื�อ เมื�อทําความเดอืดรอ้นใหแ้กค่นใกลช้ดิ กจ็ะมผีลกระทบถงึตวัผูทํ้าหรอื
พวกพอ้ง

168 หาเหาใสห่วั รนหาเรื�องเดอืดรอ้น รําคาญใสต่น

169 หงุขา้วประชดหมา ปิ�งปลา
ประชดแมว

การทําอะไรเพื�อประชดประชนั ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร ผลเสยีจะตกแกต่น สว่น
ผลดจีะไปไดแ้กค่นที�เราประชดให ้

170 เหยยีบเรอืสองแคม ทําทเีขา้ดว้ยทั �ง 2 ฝ่าย

171 ใหท้กุขแ์กท่า่น ทกุขนั์�นถงึตวั ทําทกุขใ์หแ้กผู่ใ้ด เคราะหก์รรมที�ทํากบัเขา อาจตกตามมาถงึตวัเองบา้ง อยา่ง
บางคนชอบลา่สตัว ์บางทไีปยงิลกูของตน โดยเขา้ใจวา่เป็นสตัวป่์ากม็ี

สภุาษิตไทย หมวด อ

# สภุาษิตไทย ความหมาย

172 อดเปรี�ยวไวก้นิหวาน ใหม้คีวามอดทน อดใจรอผลขา้งหนา้ที�จะดกีวา่ คอืละทิ�งสิ�งที�ไมด่ ีเพราะ
อดใจรอเอาสิ�งที�ดกีวา่

173 อยา่ขม่เขาโคขนืใหก้นิหญา้ อยา่บงัคบัขนืใจผูอ้ื�นใหทํ้าตามใจตน

174 อยา่คบคนจร นอนหมอนหมิ�น อยา่คบคนจร ที�เราไมรู่จั้กหวันอนปลายเทา้หรอืไมรู่จั้กประวตัเิสยีกอ่น

175 อยา่ชกันํ�าเขา้ลกึ อยา่ชกัศกึเขา้
บา้น

บางทกีพ็ดูวา่ “อยา่ชกัเรอืเขา้ลกึ” หมายความวา่ อยา่ทําอะไรที�เป็นเหตใุห ้
อนัตรายมาถงึตวั

176 อยา่ชงิสกุกอ่นหา่ม ตามปรกตผิลไม ้เชน่มะมว่งกอ่นจะสกุ จะตอ้งหา่มเสยีกอ่น การกระทําอะไร
ตอ้งใหเ้ป็นไปตามจังหวะขั �นตอนของมนั ถา้ทําผดิลําดบัอาจเสยีหาย เหมอืน
ผลไมท้ี�ยงัไมแ่ก ่เอามาบม่แมจ้ะสกุ แตก่จ็ะเขา้ทํานองหวัหวานกน้เปรี�ยว หรอื
ยงัเรยีนหนังสอืไมจ่บ ยงัหาเงนิไมไ่ด ้รมิลีกูมเีมยีเสยีกอ่น ตวัเองกจ็ะ
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เดอืดรอ้นลกูเมยีกจ็ะพลอยเดอืดรอ้นไปดว้ย

177 อยา่ชี�โพรงใหก้ระรอก คอือยา่ไปสอนผูรู้ ้เพราะเขารูอ้ยูแ่ลว้ เหมอืนกบักระรอกมนัยอ่มรูจั้กโพรงของ
มนั ไมต่อ้งไปชี�บอกกบัมนัดอก

178 อยา่ตํานํ�าพรกิละลายแมนํ่�า อยา่ทําอะไรที�ตอ้งเสยีทรัพยโ์ดยไมไ่ดป้ระโยชนค์ุม้กบัเงนิทองที�ตอ้งเสยีไป
เหมอืนตํานํ�าพรกิเพยีงครกหนึ�งแลว้เอาไปละลายในแมนํ่�า ซึ�งมนํี�ามาก จะ
ทําใหนํ้�าในแมนํ่�ากลายเป็นนํ�าพรกิอยา่งในหมอ้แกงไมไ่ด ้

179 อยา่ตเิรอืทั �งโกลน เรอืสมยัโบราณซึ�งเอาซงุทั �งตน้มาขดุ เชน่ เรอืมาดที�เขาทําเป็นรปูรา่งแลว้แต่
ยงัไมแ่ลว้เสร็จ อยา่งเพิ�งไปดว่นติ

180 อยา่ทําตวัเป็นกิ�งกา่ไดท้อง อยา่เยอ่หยิ�งจองหองเพราะเพยีงไดด้หีรอืมทีรัพยข์ึ�นมาเพยีงเล็กนอ้ย

181 อยา่ทําเป็นหมาเหา่ใบตองแหง้ อยา่ทําพดูอวดเกง่ หรอืเกง่แตป่าก

182 อยา่ฝากเนื�อไวก้บัเสอื อยา่ฝากสิ�งใดสิ�งหนึ�งไวก้บัผูท้ี�ชอบสิ�งนั�นเพราะตนจะตอ้งสญูเสยีสิ�งนั�นไป

183 อยา่ฟื�นฝอยหาตะเข็บ อยา่รื�อเอาเรื�องเกา่ๆ ที�ลว่งเลยไปแลว้ขึ�นมาพดูใหส้ะเทอืนใจกนั ฝอย ในที�นี�
หมายถงึ มลูฝอย กมุฝอย ตะเข็บ คลา้ยตะขาบ แตต่วัเล็กกวา่มาก ชอบอยู่
ตามกมุฝอย

184 อยา่ละเลงขนมเบื�องดว้ยปาก อยา่เป็นคนดแีตพ่ดู คอืพดูได ้แตทํ่าไมไ่ด ้

185 อยา่สอนจระเขใ้หว้า่ยนํ�า คอือยา่ไปสอนผูรู้ ้เพราะเขารูอ้ยูแ่ลว้

186 อยา่สอนหนังสอืสงัฆราช คอือยา่ไปสอนผูรู้ ้เพราะเขารูอ้ยูแ่ลว้

187 อยา่หกัดา้มพรา้ดว้ยเขา่ อยา่ใชอํ้านาจบงัคบัอยา่งหกัโหมรนุแรง เพื�อใหผู้อ้ ื�นทําตามความประสงคข์อง
ตน เพราะนอกจากจะไมสํ่าเร็จแลว้ ตวัเองกอ็าจเดอืดรอ้น

188 อยา่เลี�ยงลกูเสอืลกูจระเข ้ อยา่เอาลกูโจรหรอืลกูคนชั�วคนเลวมาเลี�ยง เพราะอาจสรา้งความลําบาก
เดอืดรอ้นใหแ้กผู่เ้ลี�ยงกไ็ด ้

189 อยา่เห็นขี�ดกีวา่ไส ้ อยา่เห็นผูอ้ื�นดกีวา่ญาตพิี�นอ้งลกูหลานของตน

190 อยา่เอาจมกูคนอื�นหายใจ ตอ้งรูจั้กชว่ยตวัเอง อยา่คดิแตจ่ะพงึพาอาศยัคนอื�นเสมอไป ถา้เราทําอะไรได ้
เองกส็ะดวก แตถ่า้ตอ้งคอยอาศยัคนอื�นเขารํ�าไป ยอ่มไมไ่ดรั้บความสะดวก
เหมอืนคนมรีถยนตแ์ลว้ขบัไมเ่ป็น จะไปไหนทกีต็อ้งพึ�งคนขบัอยูเ่รื�อย ถา้
เจ็บไขไ้ดป่้วยเรากไ็ปไมไ่ด ้

191 อยา่เอาทองไปลูก่ระเบื�อง คอือยา่ลดตวัลงไปสูก้บัคนชั�วตํ�า มแีตเ่สยีศกัดิ�ศรี เพราะไมคู่ค่วรกนั

192 อยา่เอาพมิเสนไปแลกกบัเกลอื พมิเสนเป็นของมคีา่งมากกวา่เกลอื คอือยา่ลดตวัลงไปสูก้บัคนชั�วตํ�า มแีตเ่สยี
ศกัดิ�ศร ีเพราะไมคู่ค่วรกนั

193 อยา่เอามะพรา้วหา้วไปขายสวน จะไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร เขาจะหวัเราะเยาะได ้เพราะในสวนเขากม็มีะพรา้วอยู่
แลว้ หมายความวา่ อยา่เอาสิ�งของหรอือะไรกต็ามแสดงตอ่ผูท้ี�มคีวามรูค้วาม
ชาํนาญในสิ�งนั�นเป็นที�ลอืชาปรากฏอยูแ่ลว้ เพราะจะทําใหด้เูหมอืนวา่ตนเป็น
คนโงเ่ขลา เบาปัญญา หรอืเซอ่เซอะอะไรทํานองนั�น

194 อยา่เอาลกูเขามาเลี�ยง อยา่เอา
เมี�ยงเขามาอม

อยา่เอาของคนอื�นมาชื�นชมยนิดี

195 อยา่แกวง่เทา้หาเสี�ยน อยา่หาเรื�องใสต่วั การพดูหรอืทําอะไรกา้วกา่ยไปถงึผูอ้ื�นโดยมบิงัควร ยอ่ม
ทําใหต้นไดรั้บความเดอืดรอ้นโดยไมจํ่าเป็น

196 อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน จะ
จนใจเอง

อยา่วางใจหรอืไวว้างใจใครคนอื�นงา่ยเกนิไป จะเป็นเราที�เดอืดรอ้นใน
ภายหลงัได ้
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197 อยูบ่า้นทา่นอยา่นิ�งดดูาย ปั�นววั
ปั�นควายใหล้กูทา่นเลน่

เมื�ออยูบ่า้นใคร อยา่อยูเ่ปลา่ ควรทําการทํางานชว่ยเหลอืเขาเทา่ที�จะทําได ้
แมเ้พยีงเอาดนิเหนยีวมาปั�นววัปั�นควายใหล้กูเจา้ของบา้นเลน่กย็งัด ีเขาจะได ้
เมตตาสงสาร

198 อายครไูมรู่ว้ชิา อายภรรยาไมม่ี
บตุร

อายในสิ�งที�ไมค่วรอาย อนัทําใหไ้มเ่กดิประโยชน์

199 เอามอืซกุหบี หาเรื�องเดอืดรอ้นหรอืความลําบากใสต่วัโดยใชท่ี�

200 เอาหไูปนา เอาตาไปไร่ แสรง้ทําเป็นไมรู่ไ้มเ่ห็น ไมส่นใจ
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