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สาํนวนไทย เรยีงตาม หมวด ก-ฮ

สํานวนไทย หมวด ก

# สํานวนไทย หมายถงึ

1 กบเลอืกนาย ผูท้ี�ตอ้งการเปลี�ยนผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่รื�อย ๆ

2 กบในกะลาครอบ ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณน์อ้ยแตสํ่าคญัตนวา่มคีวามรูม้าก

3 กม้หนา้ กม้ตา ทําสิ�งใดสิ�งหนึ�งอยา่งจําใจ

4 กรวดนํ�าควํ�ากะลา ตดัขาดไมข่อเกี�ยวขอ้งดว้ย

5 กรวดนํ�าควํ�าขนั การตดัขาดไมข่อเกี�ยวขอ้งดว้ย เลกิไมค่บหาสมาคมกนัตอ่ไป

6 กระจอกงอกงอ่ย ยากจนเข็ญใจ

7 กระจัดพลดัพราย แตกฉานซา่นเซน็ไป ไมร่วมอยูใ่นพวกเดยีวกนั

8 กระชงัหนา้ใหญ่ จัดจา้น, ออกหนา้รับเสยีเอง เชน่ แมก่ระชงัหนา้ใหญ่

สํานวนไทย หมวด ข

# สํานวนไทย หมายถงึ

9 ขนทรายเขา้วดั ทําบญุกศุลโดยวธินํีาหรอืขนทรายไปกอ่พระเจดยีท์รายเป็นต ้
นที�วดั (สํา) หาประโยชนใ์หส้ว่นรวม

10 ขนมพอสมกบันํ�ายา ใชใ้นการเปรยีบเทยีบของทั �งสองสิ�งนั�นมมีลูคา่, ความดคีวาม
รา้ย, ความสามารถ นั�นพอ ๆ กนั ไมด่อ้ยไปกวา่กนั

11 ขนหนา้แขง้ไมร่ว่ง ไมก่ระทบกระเทอืนถงึเดอืดรอ้น (ใชแ้กค่นมั�งมทีี�ตอ้งจา่ยเงนิ
แมจ้ะมากแตก่ด็เูหมอืนเป็นจํานวนเล็ก ๆ นอ้ย ๆ)

12 ขมิ�นกบัปนู ชอบววิาทกนัอยูเ่สมอเมื�ออยูใ่กลก้นั ไมถ่กูกนั

13 ขมเป็นยา คําตมิกัเป็นประโยชนทํ์าใหไ้ดค้ดิ มกัใชเ้ขา้คูก่บั หวานเป็นลม
วา่ หวานเป็นลม ขมเป็นยา

14 ขวานฝ่าซาก ผงผางไมเ่กรงใจใคร (ใชแ้กก่รยิาพดู)

15 ขดัคอคน สนจมกูมา้ ยบัยั �งคนอื�นใหอ้ยูใ่นลูใ่นทาง ดงัมา้พยศ ตอ้งสนเคราสนจมกู
กจ็ะควบคมุมา้ได ้ทําใหไ้ดม้า้มาใชป้ระโยชน์

16 ขี�ชา้งจับตั�กแตน การทําอะไรที�มากเกนิตวั
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สํานวนไทย หมวด ค

# สํานวนไทย หมายถงึ

17 คงเสน้คงวา เสมอตน้เสมอปลาย

18 คนละไมค้นละมอื ตา่งคนตา่งชว่ยกนัทํา ทําดว้ยความสามคัคกีนั อยา่งตั �งใจ
ชว่ยเหลอืเกื�อกลูกนัทํางานเพื�อผลสําเร็จ

19 คนสามขามปัีญญาหาไวท้กั
ที�ไหนหลกัแหลมคําจงจําเอา

ผูเ้ฒา่ผูแ้กห่รอืผูส้งูอายนัุบวา่เป็นผูผ้า่นโลกมากอ่น ยอ่มมี
ประสบการณม์าก จะทําสิ�งใดจงึควรขอคําแนะนํา คนสามขา
หมายถงึ ผูส้งูอายถุอืวา่เป็นผูม้ปีระสบการณม์ากควรที�เราจะ
ตอ้งไปปรกึษาหารอื และสิ�งใดที�ทา่นสอนและมปีระโยชนค์วร
จดจําไว ้

20 คมในฝัก มคีวามรูค้วามสามารถแตเ่มื�อยงัไมถ่งึเวลากไ็มแ่สดง ออกมา
ใหป้รากฏ

21 คลื�นกระทบฝั�ง เรื�องราวหรอืเหตกุารณสํ์าคญัที�คอ่นขา้งใหญโ่ตแตก่ลบัเงยีบ
หายไป

22 คลื�นใตนํ้�า เหตกุารณท์ี�กรุน่อยูภ่ายใน แตภ่ายนอกดเูหมอืนสงบเรยีบรอ้ย
หรอืพวกคลื�นใตนํ้�าชอบกอ่หวอดกอ่เหตกุารณว์ุน่วาย ภายใน
คอยแซะอยา่งลบัหลงั

23 คลกุคลตีโีมง มั�วสมุหรอือยูร่ว่มคลกุคลพัีวพันกนัอยา่งใกลช้ดิตลอดเวลา
คํานี�โบราณทา่นเปรยีบไวด้ว้ยคําที�มคีวามหมายบง่บอกที�
คอ่นขา้งชดัเจน คอืคําวา่คลกุคลนัี�นเอง

24 คลมุถงุชน ลกัษณะที�ทั �ง 2 ฝ่ายมาเผชญิกนัทั �งที�ไมเ่คยเห็นไมเ่คยรูจั้ก
กนัมากอ่น มกัใชแ้กป่ระเพณีแตง่งานสมยักอ่นที�พอ่แมเ่ป็น
ผูจั้ดการใหโ้ดยที�เจา้ตวัไมเ่คยรูจั้กหรอืรักกนัมากอ่นเหมอืน
แกมบงัคบัใหโ้ดนจับคูก่นั

สํานวนไทย หมวด ฆ

# สํานวนไทย หมายถงึ

25 ฆอ้งดถีา้ไมต่กีไ็มด่งั ผูท้ี�มคีณุความดใีนตวันั�นถา้ไมม่ใีครยกยอ่งชมเชยกจ็ะไมม่ี
ใครเห็นความดนัี�น เปรยีบดงัฆอ้งคณุภาพด ีแตก่ต็อ้งมคีนดถีงึ
จะมเีสยีงดงัขึ�นมา

26 ฆอ้งปากแตก คนที�เกบ็ความลบัไมอ่ยู ่ชอบนําความลบัหรอืเรื�องไมด่ขีองผู ้
อื�นไปโพนทะนา ทําใหผู้อ้ ื�นไดรั้บความเดอืดรอ้น

27 ฆา่ควายอยา่เสยีดายพรกิ การทํางานใหญ ่อยา่ตระหนี�คา่ใชจ้า่ยที�จําเป็นตอ้งจา่ย ไม่
เชน่นั�นอาจเสยีการใหญไ่ด ้

28 ฆา่ไมต่ายขายไมข่าด ตดัเยื�อใยไมข่าด (มกัใชแ้กพ่อ่แมท่ี�รักลกูมากถงึจะโกรธจะ
เกลยีดอยา่งไรกต็ดัไมข่าด)
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สํานวนไทย หมวด ง

# สํานวนไทย หมายถงึ

29 งงเป็นไกต่าแตก งงมากจนทําอะไรไมถ่กู ไมรู่จ้ะทํายงัไง

30 งอมพระราม มคีวามทกุขย์ากลําบากเต็มที� ถกูกระทําอยา่งหนักหน่วง เชน่
เจา้ของโครงการคอนโดนี�วางแผนสรา้งคอนโดที�ทนัสมยั
ที�สดุ หรทูี�สดุ ซึ�งใชเ้งนิลงทนุเป็นจํานวนมากทําใหห้มนุเงนิ
ไมท่นัสดุทา้ยผูรั้บเหมาแตล่ะรายกเ็ลยงอมพระรามไปตาม ๆ
กนั

31 งอมอืงอตนี คนที�เกยีจครา้น วนั ๆ ไมทํ่าอะไร ไมส่นใจขวนขวายการทํา
งาน

32 งูๆ ปลาๆ รูน้ดิ ๆ หน่อย ๆ

33 งกูนิหาง พัวพันเกี�ยวโยงกนัไปเป็นทอด ๆ จนหาที�ส ิ�นสดุไมไ่ด ้

34 งจูงอางหวงไข่ รักหวง ปกป้องลกูของตวัเองถงึที�สดุ ไมย่อมใหใ้ครมาทํารา้ย
ไดง้า่ย ๆ

35 งถูกูตขีนดหาง ถกูทําในจดุสําคญัทําใหรู้ส้กึเจ็บปวด และแคน้เคอืงมาก

36 เงยหนา้อา้ปาก การมฐีานะที�ดขี ึ�นกวา่เดมิ ดแูลตวัเองไดไ้มเ่ดอืดรอ้น มฐีานะ
ที�พอทดัเทยีมกบัเพื�อนได ้

สํานวนไทย หมวด จ

# สํานวนไทย หมายถงึ

37 จมกูมด รูท้นัเหตกุารณผ์ูห้ญงิคนนั�นเป็นคนจมกูมด มกัจะรูเ้รื�องราวทกุ
อยา่งในหมูบ่า้นตลอดเวลา รูอ้ะไรไปหมด รูก้อ่นคนอื�นตลอด

38 จมไมล่ง บคุคลที�เคยมฐีานะรํ�ารวยหรอืมชีื�อเสยีงมากอ่น แตปั่จจบุนั
ยากจนหรอืไมม่ชีื�อเสยีงอกีแลว้ แตย่งัประพฤตตินเหมอืนกบั
ตอนที�ยงัมฐีานะหรอืชื�อเสยีงดเีหมอืนแตก่อ่น

39 จรกาหนา้หนู คนที�เขา้กบัคนอื�นไมไ่ด ้

40 จระเขข้วางคลอง คนที�ชอบอะไรขดัขวางผูอ้ื�น คอยกดีกนัไมใ่หผู้อ้ ื�นกระทําการ
ไดอ้ยา่งสะดวก

41 จองหองพองขน เยอ่หยิ�ง อวดด ีทะนงตน หรอืไมรู่จั้กบญุคณุดว้ยการแสดง
อาการลบหลูผู่ม้พีระคณุ

42 จับปลาสองมอื การที�คน ๆ หนึ�งทําสิ�งใดที�ยากพรอ้ม ๆ กนัทําใหล้ม้เหลวทั �ง
สองสิ�งนั�น

43 จับปใูสก่ระดง้ การที�คน ๆ หนึ�งพยายามดแูลเด็กเล็ก ๆ โดยพยายามใหอ้ยู่
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นิ�ง ๆ หรอืเป็นระเบยีบ แตเ่ด็กกซ็กุซนไมอ่ยูน่ิ�ง

44 จับแพะชนแกะ การทําการแกปั้ญหาเรื�องราวหนึ�งโดยเรง่ดว่นเพื�อให ้
เหตกุารณนั์�นสามารถผา่นไปไดก้อ่น โดยการแกปั้ญหานั�นจะ
เป็นลกัษณะแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไปกอ่นไมม่คีวามสมบรูณนั์ก

สํานวนไทย หมวด ฉ

# สํานวนไทย หมายถงึ

45 ฉลาดแกมโกง ฉลาดในทางทจุรติ

46 ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง ทจุรติในหนา้ที�การงานที�ตนเองรับผดิชอบ

สํานวนไทย หมวด ช

# สํานวนไทย หมายถงึ

47 ชนักตดิหลงั คนที�เคยทําความชั�วหรอืความผดิ แลว้สิ�งเหลา่นั�นยงัคงตดิตวั
อยู ่เหมอืนเป็นตราบาป

48 ชกัแมนํ่�าทั �งหา้ การพดูจาหวา่นลอ้ม หาเหตผุลตา่งๆมาอา้งเพื�อใหเ้กดิความ
น่าเชื�อถอื และไดใ้นสิ�งที�ตอ้งการ

49 ชกัใบใหเ้รอืเสยี การพดูหรอืการกระทําใด ๆ ที�ทําให ้การสนทนาหรอื
เหตกุารณนั์�น ๆ ตอ้งเขว ออกนอกเรื�อง นอกประเด็นไป

50 ชกัใย บงการอยูเ่บื�องหลงั

51 ชั�วเจ็ดทดีเีจ็ดหน ในชว่งชวีติของคนเราไมม่อีะไรเป็นที�แน่นอน มทีั �งสขุและ
ทกุข ์มทีั �งดแีละรา้ย สลบักนัไป

52 ชา้งสาร งเูหา่ ขา้เกา่ เมยีรัก สิ�งที�ไมน่่าไวว้างใจ เพราะรูต้ื�นหนาบางของเราเป็นอยา่งดี

53 ชา้งสารชนกนั หญา้แพรกก็
แหลกลาญ

คนใหญค่นโตขดัแยง้มปัีญหากนั หรอืผูนํ้าของแตล่ะฝ่ายนั�นมี
ปัญหาทะเลาะกนั แตส่ง่ผลใหผู้น้อ้ยหรอืประชาชน ลกูนอ้ง
นั�นไดรั้บผลกระทบไปตาม ๆ กนั

54 ชา้งเทา้หลงั ภรรยา (อาจจะเป็นผูช้ายกไ็ดใ้นปัจจบุนั) ผูต้าม ผูค้อย
หนุนหลงั สนับสนุนผูนํ้าของตวัเอง หรอืสามี

สํานวนไทย หมวด ซ

# สํานวนไทย หมายถงึ

55 ซื�อกนิไมห่มด คดกนิไมน่าน ความซื�อสตัยทํ์าใหค้นเชื�อใจ มคีนนับถอื ไมม่วีนัอดตาย มคี

4



นคอยชว่ยเหลอื แตห่ากมนีสิยัคดโกง เมื�อถกูจับไดย้อ่มไมม่ี
ใครอยากชว่ยเหลอืหรอืเกี�ยวขอ้งดว้ย

56 ซื�อรม่หนา้ฝน ซื�อของโดยไมว่างแผนลว่งหนา้มกั ไดร้าคาแพงเพราะของ
นั�นเป็นที�จําเป็นตอ้งใช ้ในตอนนั�น ทําใหม้โีอกาศโดน
กดราคา ไมส่ามารถตอ่รองไดม้ากนัก หรอืราคาเกนิจรงิ

57 ซื�อเหมอืนแมวนอนหวด เชื�อง ไมม่พีษิมภียั แตค่วามจรงิแลว้กลบัซอ่นความรา้ยกาจ
ความเจา้เลห่ ์เอาไวภ้ายใน โดยโบราณทา่นเปรยีบไวเ้หมอืน
แมวเชื�องๆตวัหนึ�ง แตถ่งึเวลาที�ตื�นตวักลบัปราดเปรยีวและมี
พษิสงรา้ยกาจ

58 ซุม่ซา่มเหมอืนจนีใหม่ ทําอะไรมกัผดิ ๆ ถกู ๆ เพราะไมเ่คยทํามากอ่น ไมม่ี
ประสบการณ ์ทา่ทางไมท่ะมดัทแมง กริยิามารยาท ไมส่ภุาพ
เรยีบรอ้ย

สํานวนไทย หมวด ฒ

# สํานวนไทย หมายถงึ

59 เฒา่มะละกอ ยิ�งแกย่ิ�งไรแ้กน่สาร เหมอืนผลมะละกอที�ทั �งเละทั �งกลวง ลํา
ตน้ไมม่ั�นคงโคน่ลม้ไดง้า่ย เปรยีบกบัคนที�ไรส้าระ ไมม่ี
เป้าหมายไมม่ั�นคง

60 เฒา่หวังู คนแกห่รอืคนมอีายมุากที�มนีสิยัเจา้ชู ้มเีลห่เ์หลี�ยม ชอบใชก้ล
อบุาย หลอกลอ่เด็กสาวไปบําเรอความสขุ ในทางกามารมณ์

สํานวนไทย หมวด ด

# สํานวนไทย หมายถงึ

61 ดอกทอง หญงิใจงา่ยในทางประเวณี (ใชเ้ป็นคําดา่)

62 ดอกพกิลุรว่ง อาการนิ�งไมพ่ดู กลวัดอกพกิลุรว่ง

63 ดอกไมร้มิทาง ผูห้ญงิใจงา่ยที�ผูช้ายสามารถเกี�ยวพาราสเีอามาเชยชมได ้
งา่ยๆ ทําใหไ้มม่คีวามสําคญั

64 ดาบสองคม การกระทําที�อาจเกดิผลดแีละผลรา้ยไดพ้อๆกนั เปรยีบไดก้บั
ดาบ ถา้ดาบนั�นมคีมทั �งสองขา้ง มนักด็ใีชฟั้นไดส้ะดวก ขึ�น
แตใ่นทางกลบักนั ถา้ดาบมคีมทั �งสองขา้ง เมื�อเราใชด้าบฟัน
ไปขา้งหนึ�ง คมอกีขา้งหนึ�ง กอ็าจทํารา้ยถกูตวัเราได ้

65 ดาวลอ้มเดอืน คนที�มบีรวิารอยูร่ายลอ้มเป็นจํานวนมาก เหมอืนดวงดาวที�อยู่
ลอ้มดวงจันทร์

66 ดนิพอกหางหมู นสิยัที�ชอบปลอ่ยใหก้ารงานคั�งคา้งสะสม ผัดวนัประกนัพรุง่
เกยีจครา้น ไมย่อมทําใหส้ ิ�งนั�นสําเร็จเสร็จสิ�นโดยเร็ว จนใน

5



ที�สดุการงานตา่งกส็ะสมพอกพนูขึ�นจนยากที�จะสะสางใหเ้สร็จ
ไดโ้ดยงา่ย

67 ดดีลกูคดิรางแกว้ คดิรอบคอบแลว้มแีตไ่ดอ้ยา่งเดยีว

68 เด็กอมมอื คนที�ไมรู่ป้ระสปีระสา ไมรู่เ้รื�องรูร้าวอะไร ไมม่ปีระสบการณ์

สํานวนไทย หมวด ต

# สํานวนไทย หมายถงึ

69 ตกถงัขา้วสาร ชายที�ไดเ้มยีรวย

70 ตกนรกทั �งเป็น ไดรั้บความลําบากแสนสาหสั

71 ตกนํ�าไมว่า่ย ไมช่ว่ยตวัเอง ประมาณวา่ขนาดตกนํ�า แลว้ยงัไมด่ิ�นรนวา่ยนํ�า
ชว่ยตวัเอง

72 ตกหลมุพราง ถกูลวงดว้ยเลห่ก์ลหรอือบุาย, เสยีรู,้ หลงกล กลลวง
หลมุพราง

73 ตกเบ็ด ลอ่ใหห้ลง

74 ตดไมท่นัหายเหม็น เร็วมาก

75 ตน้คดปลายตรง คนชั�วที�กลบัตวัเป็นคนดี

76 ตน้รา้ย ปลายดี ตอนแรกประพฤตติวัไมด่ ีแตภ่ายหลงักลบั
สํานกึตวัไดแ้ลว้ประพฤตดิตีลอดไป ตอนตน้ไมด่ไีปดเีอาตอน
หลงั โบราณทา่นจงึกลา่วไวว้า่ ตน้รา้ย แต ่ปลายดี

สํานวนไทย หมวด ถ

# สํานวนไทย หมายถงึ

77 ถม่นํ�าลายรดฟ้า ดหูมิ�นหรอืคดิรา้ยกบัผูท้ี�เป็นที�เคารพของคนทั�วไปหรอืมฐีานะ
สงูกวา่ตน อนาคตอนัใกลจ้ะเกดิผลรา้ยกบัตน

78 ถวายหวั ยอมเสี�ยงชวีติเพื�อชาต,ิ เอาชวีติเป็นประกนั ทําจนสดุความ
สามารถ, ยอมสูต้ายสูต้ายถวายชวีติให ้มอบชวีติมอบความ
ภกัดใีหอ้ยา่งซื�อสตัย์

79 ถอนขนหา่น การที�รัฐเรยีกเกบ็ภาษีจากประชาชนในอตัราสงู ขดูรดี
ประชาชน รดีงบเกบ็ภาษี

80 ถอนหงอก ไมนั่บถอืความเป็นผูใ้หญ ่พดูวา่ใหเ้สยีผูใ้หญ่

81 ถา่นไฟเกา่ ชายหญงิที�เคยรักใครห่รอืเคยไดเ้สยีกนัมากอ่นแมเ้ลกิรา้งกนั
ไป เมื�อมาพบกนัใหมย่อ่มรักใครห่รอืปลงใจกนัไดง้า่ยขึ�น
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82 ถบีหวัสง่ ไลไ่ปใหพ้น้, ไมไ่ยดอีกีตอ่ไป.

83 เถรตรง ซื�อหรอืตรงจนเกนิไป, ไมม่ไีหวพรบิ, ไมรู่จั้กผอ่นผันสั �นยาว,
ไมรู่จั้กผอ่นหนักผอ่นเบา.

84 เถยีงคําไมต่กฟาก เถยีงไดไ้มห่ยดุปาก มกัจะใชก้บัเด็กที�เถยีงผูใ้หญอ่ยูเ่สมอ

สํานวนไทย หมวด ท

# สํานวนไทย หมายถงึ

85 ทองไมรู่ร้อ้น การกระทําที�เฉยเมย ไมก่ระตอืรอืรน้ ไมส่นใจวา่ผูอ้ื�นจะ
เดอืดรอ้นหรอืรูส้กึอยา่งไร

86 ทําไดอ้ยา่งเป็ด ทําไดท้กุอยา่ง แตไ่มเ่ป็นเลศิสกัอยา่ง

87 ทิ�งทวน ทําอยา่งไวฝี้มอื, ทําจนสดุความสามารถ, ไมทํ่าอกีตอ่ไป;
ปลอ่ยฝีมอืฝีปากเป็นครั �งสดุทา้ยกอ่นจะเลกิไป; ฉวยโอกาส
ทําเป็นครั �งสดุทา้ยกอ่นจะหมดอํานาจ.

88 ทิ�งไพใ่บสดุทา้ย การทิ�งทวน ใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที�เป็นครั �งสดุทา้ย

89 ทใีครทมีนั โอกาสของใครกเ็ป็นของคนนั�น.

90 เทนํ�าเททา่ คลอ่ง, รวดเร็ว, มกัใชป้ระกอบคํา ขาย เป็น ขายดอียา่งเท
นํ�าเททา่.

91 แทงใจดํา พดูตรงกบัความในใจของผูฟั้ง

สํานวนไทย หมวด ธ

# สํานวนไทย หมายถงึ

92 ธรุะไมใ่ช่ ไมใ่ชเ่รื�องของตวัเอง ไมไ่ปยุง่เกี�ยวกบัเรื�องคนอื�นที�ไมไ่ดม้ผีล
อะไรกบัตวัเลยไมไ่ปวุน่วายกบักจิการงานของคนอื�นโดยที�ตวั
เองไมเ่กี�ยวขอ้ง

สํานวนไทย หมวด น

# สํานวนไทย หมายถงึ

93 นกกระจอกไมท่นักนินํ�า อาการที�สําเร็จอยา่งรวดเร็วอยา่งคาดไมถ่งึ

94 นกกระปดู คนที�ชอบเปิดเผยความลบั

95 นกตอ่ คนที�ทําหนา้ที�ตดิตอ่หรอืชกัจงูหลอกลอ่คนอื�นใหห้ลงเชื�อ
(ใชใ้นทางไมด่)ี.
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96 นกรู ้ ผูท้ี�มไีหวพรบิรูเ้ทา่ทนัเหตกุารณห์รอืภยัที�จะมาถงึตน.

97 นกสองหวั คนที�ทําตวัฝักใฝ่เขา้ดว้ยทั �ง ๒ ฝ่ายที�ไมเ่ป็นมติรกนัโดยหวงั
ประโยชนเ์พื�อตน

98 นอกคอก ประพฤตไิมต่รงตามแบบตามธรรมเนยีมประเพณีของ
บรรพบรุษุ.

99 นอนหลบัทบัสทิธิ� ไมใ่ชส้ทิธิ�ที�ตนมอียูเ่มื�อถงึคราวจะใช,้ ทบัสทิธิ� กว็า่.

100 นายวา่ขี�ขา้พลอย พลอยพดูผสมโรงตเิตยีนผูอ้ื�นตามนายไปดว้ย.

สํานวนไทย หมวด บ

# สํานวนไทย หมายถงึ

101 บนบานศาลกลา่ว ขอรอ้งใหส้ ิ�งศกัดิ�สทิธิ�ชว่ยเหลอื นําของมาบนหรอืสญัญาวา่
จะทําเพื�อใหส้ ิ�งศกัสทิธิ�ชว่ยเหลอืเกื�อหนุน

102 บอกศาลา ประกาศไมรั่บผดิชอบหรอืตดัขาดไมใ่หค้วามอปุการะเลี�ยงดู
อกีตอ่ไป.

103 บา่งชา่งยุ คนที�ชอบพดูสอ่เสยีดยยุงใหเ้ขาแตกกนั.

104 บา้นนอกคอกนา บา้นนอกขอกนา.

105 บา้หอบฟาง บา้สมบตั ิเห็นอะไร ๆ เป็นของมคีา่จะเอาทั �งนั�น, อาการที�
หอบหิ�วสิ�งของพะรงุพะรัง.

106 บญุหนักศกัดิ�ใหญ่ มฐีานันดรศกัดิ�สงูและอํานาจวาสนายิ�งใหญ ่เชน่ นอ้ยหรอืนาง
บญุหนักศกัดิ�ใหญ.่ (สงัขท์อง).

107 เบี�ยหวัแตก เงนิที�ไดม้าไมเ่ป็นกอบเป็น
กําแลว้ใชจ้า่ยหมดไปโดยไมไ่ดอ้ะไรเป็นชิ�นเป็นอนั.

สํานวนไทย หมวด ป

# สํานวนไทย หมายถงึ

108 ปลอ่ยนกปลอ่ยปลา ทําใหห้ลดุออกมาดว้ยคาถาอาคม เชน่ สะเดาะโซต่รวน
สะเดาะกญุแจ; ทําใหห้มดสิ�นไปหรอืเบาบางลง เชน่ ทําบญุ
สะเดาะเคราะห ์ปลอ่ยนกปลอ่ยปลาสะเดาะเคราะห.์

109 ปลอ่ยไก่ แสดงความโงอ่อกมา

110 ปลากระดี�ไดนํ้�า แสดงทา่ทางดใีจจนเกนิงาม

111 ปอกกลว้ยเขา้ปาก งา่ย, สะดวก.

112 ปัดสวะ [-สะหฺวะ] ก. ทําอยา่งขอไปท,ี ผลกัใหพ้น้หนา้ที�ความ
รับผดิชอบของตนไป.
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113 ปั�นนํ�าเป็นตวั สรา้งเรื�องเท็จใหเ้ห็นเป็นจรงิเป็นจังขึ�นมา.

114 ปากดี พดูเเบบไมเ่กรงกลวั

115 ปากตลาด ถอ้ยคําที�โจษหรอืเลา่ลอืกนั เชน่ ปากตลาดเขาวา่กนัมาอยา่ง
นี�. ปากจัด.

สํานวนไทย หมวด ผ

# สํานวนไทย หมายถงึ

116 ผงเขา้ตาตวัเอง เมื�อปัญหาหรอืความเดอืดรอ้นเกดิแกผู่อ้ ื�น ชว่ยแกไ้ขใหเ้ขา
ได ้แตเ่มื�อเกดิแกต่น กลบัแกไ้ขไมไ่ด.้

117 ผักชโีรยหนา้ การทําความดหีรอืกระทําการใดๆเพยีงเพื�อใหผู้อ้ ื�นเห็นวา่งาน
เสร็จแลว้ เรยีบรอ้ย สวยงาม แตใ่นความเป็นจรงิแลว้ สิ�งนั�นยงั
ไมสํ่าเร็จเรยีบรอ้ย

118 ผา้ขี�ร ิ�วหอ่ทอง ผูท้ี�มฐีานะรํ�ารวย แตทํ่าตวัสมถะหรอืแตง่ตวัซอ่มซอ่

119 ผดิเป็นครู ผดิแลว้จําไวจ้ะไดไ้มทํ่าอกี

120 ผถีงึป่าชา้ ตอ้งยอมทําดว้ยความจําใจหรอืไมม่ทีางเลอืก.

121 ผไีมม่ศีาล ไมม่ทีี�อยูเ่ป็นหลกัแหลง่.

122 ผูห้ญงิยงิเรอื ผูห้ญงิทั�วไป เชน่ ของพมา่เป็นเรื�องของพระอนิทร ์ดสูนทิกวา่
ที�จะใหผู้ห้ญงิยงิเรอื, ผูห้ญงิรงิเรอื กว็า่ เชน่ เห็นผูห้ญงิรงิเรอื
ที�เนื�อเหลอืง. (อภยั).

สํานวนไทย หมวด ฝ

# สํานวนไทย หมายถงึ

123 ฝนสั�งฟ้า ปลาสั�งหนอง สั�งเสยีเป็นครั �งสดุทา้ย,
ทําการอนัใดที�เป็นสิ�งสําคญัเพื�อไวอ้าลยักอ่นจากไป,
นํ�าสั�งฟ้า ปลาสั�งฝน กว็า่.

124 ฝันกลางวนั นกึฝันถงึสิ�งที�ไมอ่าจเป็นจรงิได.้

125 ฝากผฝีากไข ้ ขอยดึเป็นที�พึ�งจนวนัตาย.
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สํานวนไทย หมวด พ

# สํานวนไทย หมายถงึ

126 พกนุ่น ใจเบา, ใชเ้ขา้คูก่บัคํา พกหนิ ในสํานวนวา่ พกหนิดกีวา่พก
นุ่น.

127 พรา้ขดัหลงัเลม่เดยีว คนดถีา้ขยนักต็ั �งตวัได ้

128 พรกิกะเกลอื กบัขา้วชนดิหนึ�งเอามะพรา้วตําจนมนํี�ามนัออกมา ใสเ่กลอืกบั
นํ�าตาล มรีสหวานเค็ม, เครื�องจิ�มผลไมเ้ปรี�ยวเป็นตน้ ทําดว้ย
พรกิ เกลอื และนํ�าตาล.

129 พลกิแผน่ดนิ เปลี�ยนแปลงครั�งใหญใ่นระบบหรอืวธิกีารปกครองแผน่ดนิ. ว.
อาการที�ตามหาเทา่ไร ๆ กไ็มพ่บ เชน่ หาจนพลกิแผน่ดนิ.

130 พอลมืตาอา้ปาก พอมพีอกนิ

131 แพะรับบาป คนที�ตอ้งรับผดิในสิ�งที�ตนไมไ่ดก้ระทํา

132 แพแตก ลกัษณะที�ครอบครัวเป็นตน้แตกกระจัดกระจายแยกยา้ยกนัไป
เพราะหวัหนา้ครอบครัวหรอืผูเ้ป็นหลกัเป็นประธานประสบ
ความวบิตัหิรอืเสยีชวีติ.

สํานวนไทย หมวด ฟ

# สํานวนไทย หมายถงึ

133 ฟังความขา้งเดยีว เชื�อถอืแตฝ่่ายเดยีวโดยไมฟั่งความอกีฝ่ายหนึ�ง.

134 ฟังหไูวหู้ การรับฟังเรื�องราวตา่ง ๆ แตไ่มเ่ชื�อทั �งหมดในทนัที แตรั่บฟัง
ไวก้อ่นแลว้จงึพจิารณาในภายหลงัวา่สิ�งนั�นเชื�อถอืไดห้รอืไม่

135 ฟ้าสงูแผน่ดนิตํ�า รูท้ี�ตํ�าที�สงู รูอ้ะไรควรไมค่วร

136 ไฟสมุขอน ไฟที�คกุรุน่อยูใ่นขอนไมข้นาดใหญ ่ดบัยาก, โดยปรยิายหมาย
ถงึอารมณรั์ก โกรธ หรอืแคน้เป็นตน้ที�รอ้นรุม่อยูใ่นใจ.

137 ไฟไหมฟ้าง อารมณท์ี�เกดิขึ�นอยา่งวูว่าม สกัพักกห็าย

สํานวนไทย หมวด ภ

# สํานวนไทย หมายถงึ
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138 ภเูขาเลากา มากมายกา่ยกอง

สํานวนไทย หมวด ม

# สํานวนไทย หมายถงึ

139 มว้นเสื�อ เสยีการพนันจนหมดตวั; เลกิกจิการเพราะขาดทนุจนไม่
สามารถดําเนนิกจิการนั�นตอ่ไปได.้

140 มะนาวไมม่นํี�า พดูหว้น ๆ.

141 มดัมอืชก บงัคบัหรอืใชว้ธิกีารใด ๆ ใหอ้กีฝ่ายหนึ�งตกอยูใ่นภาวะจํายอม
โดยไมม่ทีางตอ่สู.้

142 มา้ดดีกระโหลก กริยิากระโดกกระเดก ไมเ่รยีบรอ้ย

143 มาเหนอืเมฆ มคีวามคดิหรอืชั �นเชงิเหนอืผูอ้ื�น; มาหรอืปรากฏขึ�นโดยไม่
คาดหมาย.

144 มดืแปดดา้น นกึไมเ่ห็น, คดิไมอ่อก, จนปัญญาไมรู่จ้ะหาทางออกได ้
อยา่งไร, เชน่ ตอนนี�รูส้กึมดืแปดดา้นไปหมด.

145 มอืซกุหบี เขา้ไปยุง่เกี�ยว รับภาระหรอืยุง่เรื�องอื�นที�ไมใ่ชภ่าระของตนเอง

146 มอืที�สาม บคุคลฝ่ายที� ๓ ซึ�งมใิชคู่ก่รณี แตส่อดเขา้มาเกี�ยวขอ้งใน
กจิกรรมหรอืชวีติของผูอ้ื�น มกัจะเขา้มายแุหยใ่หเ้กดิความ
แตกแยกหรอืบอ่นทําลาย.

สํานวนไทย หมวด ย

# สํานวนไทย หมายถงึ

147 ยกภเูขาออกจากอก โลง่อก, หมดวติกกงัวล, ปลดเปลื�องภาระที�หนักอกหนักใจให ้
หมดไป.

148 ยกยอปอปั�น ยกให,้ มอบให,้ เชน่ ยกยอปอปั�นลกูสาวใหเ้ขาไป; ยกยอ่ง
เกนิจรงิ เชน่ ยกยอปอปั�นใหเ้ป็นคณุหญงิ.

149 ยกเคา้ เอาตน้ทนุหรอืกองทนุไปหมด (ใชแ้กก่ารพนัน) เชน่ แทง
ยกเคา้; ขโมยทรัพยส์นิไปหมด เชน่ เขาถกูยกเคา้.

150 ยกเมฆ เพง่ดเูมฆเมื�อเห็นเป็นรปูอะไรแลว้ กถ็อืเป็นนมิติเพื�อทํานายวา่
ดหีรอืรา้ย เชน่ในเวลาจะยกทพั ถา้เห็นเมฆเป็นรปูพระ
นารายณ ์กถ็อืวา่เป็นนมิติที�ด ีควรยกทพัได ้เชน่ ตรงเขา้ไปใน
ป่าแลว้ปลกุตวั เป่าทั�วดว้ยคาถาประกาศติ ขยบัยนืยกเมฆดู
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นมิติ เห็นรปูนารายณเ์รอืงฤทธิ�ตดิอมัพร. (ขนุชา้งขนุแผน),
ถา้เห็นเมฆเป็นรปูคนหวัขาดหรอืแขนขาดขาขาด เป็นนมิติไม่
ด ีไมค่วรยกทพั แมผู้ท้รงวทิยาคณุอาจบรกิรรมตอ่หวัหรอื
แขนขาใหส้มบรูณไ์ด ้ถงึกระนั�นกไ็มถ่อืวา่เป็นนมิติที�ด ีไมค่วร
ยกทพั เชน่ กอดอกยกเมฆดนูมิติ กว็ปิรติเป็นรปูคนหวัหา...

151 ยนืกระตา่ยขาเดยีว พดูยนืยนัอยูคํ่าเดยีว โดยไมเ่ปลี�ยนความคดิเดมิ, มกัพดูวา่
ยนืกระตา่ยขาเดยีว.

152 ยื�นหมยูื�นแมว แลกกนัโดยตา่งฝ่ายตา่งใหแ้ละรับในเวลาเดยีวกนั.

153 ยมืจมกูคนอื�นหายใจ อาศยัผูอ้ื�นทํางานใหม้กัไมส่ะดวกเหมอืนทําดว้ยตนเอง, พึ�ง
จมกูคนอื�นหายใจ หรอื เอาจมกูผูอ้ื�นมาหายใจ กว็า่.

154 ยแุยงตะแคงรั�ว ยใุหท้ั �ง ๒ ฝ่ายแตกกนั.

สํานวนไทย หมวด ร

# สํานวนไทย หมายถงึ

155 รม่โพธิ�รม่ไทร ที�พึ�ง, ผูท้ี�ใหค้วามคุม้ครองและความอบอุน่ใจ, เชน่ พอ่แม่
เป็นรม่โพธิ�รม่ไทรของลกู.

156 รม่ไมช้ายคา ที�พึ�งพาอาศยั เชน่ ตอ้งไปพึ�งรม่ไมช้ายคาของผูอ้ื�น.

157 รอ้นตวั กลวัวา่โทษหรอืความเดอืดรอ้นจะมาถงึตวั.

158 รักนักมกัหน่าย รักกนัสนทิสนมกนัมากกข็าดความเกรงใจกนั

159 รักววัใหผ้กูรักลกูใหต้ี หากลกูทําผดิกค็วรอบรมสั�งสอน ดดุา่วา่กลา่ว และลงโทษ
เมื�อกระทําความผดิตามสมควร

160 รัดเข็มขดั ประหยดั เชน่ ในภาวะที�เศรษฐกจิไมด่ ีประชาชนตอ้ง
รัดเข็มขดั.

161 รดีเลอืดกบัปู การบงัคบัขูเ่ข็ญเพื�อเอาผลประโยชนก์บัผูท้ี�ไมม่คีวามสามารถ
ที�จะใหส้ ิ�งที�ตอ้งการได ้เชน่ การรดีไถเงนิจากคนที�มคีวาม
ยากจน

162 รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ เขลา, คาดไมถ่งึวา่จะเกดิเหตรุา้ยขึ�น, เชน่ รับฝากของโจรไว ้
โดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณว์า่ของนั�นเป็นของโจร.

สํานวนไทย หมวด ฤ

# สํานวนไทย หมายถงึ
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163 ฤๅษีแปลงสาร ชื�อวธิเีขยีนหนังสอืลบัแหง่ไทยโบราณกลบัตวัอกัษรขา้งหลงั
มาไวข้า้งหนา้, โดยปรยิายหมายความวา่ เปลี�ยนขอ้ความเดมิ
ใหม้คีวามหมายตรงกนัขา้ม.

สํานวนไทย หมวด ล

# สํานวนไทย หมายถงึ

164 ลงเรอืลําเดยีวกนั ทํางานรว่มกนั, รว่มรับผลการกระทําดว้ยกนั.

165 ลงแขก รว่มแรงเพื�อนบา้นมาชว่ยกนัทํางานเชน่ดํานา เกี�ยวขา้ว ให ้
ลลุว่งเร็วขึ�นโดยไมรั่บคา่จา้ง และผลดัเปลี�ยนชว่ยกนัไปตาม
ความจําเป็นของแตล่ะบา้น; รมุกนัขม่ขนืกระทําชาํเราหญงิ.

166 ลม้หมอนนอนเสื�อ ป่วยจนตอ้งนอนรักษาตวั

167 ลบัลมคมใน ความลบั, สิ�งที�เปิดเผยไมไ่ดอ้ยูภ่ายใน, สิ�งที�ปกปิดเอาไว ้

168 ลางเนื�อชอบลางยา ของสิ�งเดยีวกนั แตค่นหลาย ๆ คนจะชอบของชิ�นนี�มากนอ้ย
ไมเ่ทา่กนั เพราะรสนยิมของแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั

169 ลงิหลอกเจา้ ลอ้หลอกผูใ้หญเ่วลาผูใ้หญเ่ผลอ.

170 ลกูศษิยม์คีรู คนมคีรยูอ่มมเีกยีรติ

171 เล็กพรกิขี�หนู เล็กแตเ่กง่กลา้สามารถมาก, เล็กแตม่พีษิสง.

สํานวนไทย หมวด ว

# สํานวนไทย หมายถงึ

172 วดัรอยตนี เทยีบดวูา่พอสูไ้ดห้รอืไม ่เชน่ ลกูศษิยว์ดัรอยเทา้คร,ู คอย
เทยีบตวัเองกบัผูท้ี�เหนอืกวา่เพื�อชงิดชีงิเดน่ เชน่ ลกูนอ้งวดั
รอยตนีหวัหนา้.

173 ววัพันหลกั อาการที�วกหรอืยอ้นกลบัไปหาจดุเริ�มตน้ เชน่ ใหก้ารเป็นววั
พันหลกั, ลกัษณะที�วกหรอืยอ้นกลบัไปหาบคุคลที�เป็นตน้ตอ
ผูรั้บผดิชอบ (มกัใชใ้นทางชูส้าว) มาจากสํานวนเต็มวา่ แมส่ื�อ
แมช่กั ไมไ่ดเ้จา้ตวั เอาววัพันหลกั หมายความวา่ ชายที�ใช ้
แมส่ื�อไปตดิตอ่หญงิที�ตนชอบ แลว้ไมไ่ดต้วัหญงิคนนั�น เลย
เอาแมส่ื�อนั�นเองเป็นภรรยา หรอืผูห้ญงิทําทรัีบอาสาไปตดิตอ่
หญงิคนใดคนหนึ�งใหแ้กช่าย แตใ่นที�สดุกเ็อาตวัเองเขา้
พัวพันจนไดช้ายคนนั�นเป็นสาม.ี
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174 ววัแกก่นิหญา้ออ่น ชายแกไ่ดห้ญงิสาวเป็นภรรยา

175 วา่นอนสอนงา่ย อยูใ่นโอวาท, เชื�อฟังคําสั�งสอนโดยด.ี

176 วา่วตดิลม วา่วที�ลอยกนิลมอยูใ่นอากาศ. ว. เพลนิจนลมืตวั.

177 วา่แตเ่ขาอเิหนาเป็นเอง การตอ่วา่ผูอ้ื�นวา่ทําในสิ�งผดิ แตต่นเองกบัประพฤตผิดิแบบ
นั�นซะเอง

สํานวนไทย หมวด ศ

# สํานวนไทย หมายถงึ

178 ศรศลิป์ไมก่นิกนั (กลอน) ก. ทําอนัตรายกนัไมไ่ด ้เชน่ ถอ้ยทศีรศลิป์ไมก่นิกนั.
(รามเกยีรติ� ร. ๖); ไมถ่กูกนั, ไมล่งรอยกนั, ไมช่อบหนา้กนั,
เชน่ พี�นอ้งคูน่ี�ศรศลิป์ไมก่นิกนั เจอหนา้กนัเมื�อใดตอ้งทะเลาะ
กนัเมื�อนั�น.

179 ศษิยม์คีรู คนเกง่ที�มคีรเูกง่.

สํานวนไทย หมวด ส

# สํานวนไทย หมายถงึ

180 สมนํ�าสมเนื�อ พอเหมาะพอดกีนั เชน่ ขงิกร็าขา่กแ็รง สมนํ�าสมเนื�อกนัดแีลว้.

181 สวมหวัโขน เอาหวัโขนสวมศรีษะ, โดยปรยิายหมายความวา่ ดํารง
ตําแหน่งหนา้ที�ใหญโ่ตหรอืมยีศถาบรรดาศกัดิ�แลว้มกัลมืตวั
ชอบแสดงอํานาจ.

182 สวมเขา ทําความอปัยศใหแ้กส่ามดีว้ยการมชีูโ้ดยที�สามไีมรู่ ้
ระแคะระคาย

183 สองหนา้ ชื�อกลองชนดิหนึ�ง รปูคลา้ยเปิงมางแตใ่หญก่วา่ ใชต้ทีั �ง ๒
ขา้ง. ว. ที�ทําตวัใหท้ั �ง ๒ ฝ่ายตา่งเขา้ใจผดิกนั โดยหวงั
ประโยชนเ์พื�อตน เชน่ เขาเป็นคนสองหนา้ อยา่ไวใ้จเขานัก
นะ.

184 สองหวัดกีวา่หวัเดยีว รว่มกนัคดิ รว่มกนัปรกึษา

185 สอดรูส้อดเห็น เที�ยวเขา้ไปรูใ้นเรื�องของคนอื�น (มกัใชใ้นทางไมด่)ี เชน่ ใคร
เขาจะทําอะไรกนัที�ไหน กเ็ที�ยวไปสอดรูเ้ขาหมด เขาเป็นคน
ชา่งสอดรูส้อดเห็น มเีรื�องของชาวบา้นมาเลา่เสมอ.

186 สอนลกูใหเ้ป็นโจร ไมว่า่กลา่วอบรมสั�งสอนลกูใหเ้ป็นคนด ีเมื�อลกูไปลกัขโมย
ของใครมาไดก้ลบัชมเชยวา่เกง่ ในที�สดุลกูกก็ลายเป็นโจร.
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187 สนัหลงัยาว เรยีกคนเกยีจครา้นเอาแตน่อนวา่ ขี�เกยีจสนัหลงัยาว หรอืใช ้
สั �น ๆ วา่ สนัหลงัยาว กม็,ี ขี�เกยีจหลงัยาว กว็า่.

สํานวนไทย หมวด ห

# สํานวนไทย หมายถงึ

188 หญา้ปากคอก ด ู[[ตนีกา]]

189 หนอนบอ่นไส ้ ฝ่ายตรงขา้มที�เขา้มาทําทเีป็นพวกเพื�อบอ่นทําลาย.

190 หนอนหนังสอื คนที�ชอบหมกมุน่อยูก่บัการอา่นหนังสอื.

191 หนักเอาเบาสู ้ ขยนัขนัแข็งไมเ่กี�ยงงาน

192 หนักแผน่ดนิ ไมรู่ค้ณุของแผน่ดนิที�อาศยั, ทรยศตอ่บา้นเมอืงของตน,
เสนยีดสงัคม.

193 หนังหนา้ไฟ ผูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้นกอ่นผูอ้ื�น เชน่ ลกูทําความผดิมา พอ่
แมก่ต็อ้งเป็นหนังหนา้ไฟ.

194 หนา้ฉาก ที�แสดงใหป้รากฏเปิดเผย เชน่ ฐานะหนา้ฉากของเขาเป็นนัก
ธรุกจิที�มชี ื�อเสยีง แตค่วามจรงิคา้ขายยาเสพตดิ, ตรงขา้มกบั
หลงัฉาก. น. ความเป็นไปหรอืพฤตกิรรมที�เปิดเผย, ตรงขา้ม
กบั หลงัฉาก.

195 หนา้ตา่งมหี ูประตมูชีอ่ง ความลบัรักษาไดย้าก

สํานวนไทย หมวด อ

# สํานวนไทย หมายถงึ

196 ออกลาย เริ�มแสดงความไมด่ใีหป้รากฏหลงัจากที�แสรง้ทําดมีาแลว้

197 อา้ปากเห็นลิ�นไก่ รูท้นักนั รูท้นัสิ�งที�จะทํา

198 เอาขา้งเขา้ถู ไมใ่ชเ้หตผุล ดื�อดนัจะเอาชนะใหไ้ด ้เอาสขีา้งเขา้ถู กว็า่

199 เอานํ�าลบูทอ้ง อดทนในยามยามโดยกนินํ�าแทนขา้ว

200 เอาปนูหมายหวั ผกูอาฆาตไว ้คาดโทษไว ้เชื�อแน่วา่จะเป็นไปตามที�คาด
หมายไว ้ประมาทหนา้วา่ไมม่ทีางจะเอาดไีด ้
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