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ตวัอยา่ง สาํนวนไทย ที�ใชบ้อ่ย

1. กบในกะลาครอบ
หมายถงึ ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณน์อ้ยแตสํ่าคญัตนวา่มคีวามรูม้าก

2. กบเลอืกนาย
หมายถงึ ผูท้ี�ตอ้งการเปลี�ยนผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่รื�อย ๆ

3. กรวดนํ �าควํ�ากะลา
หมายถงึ ตดัขาดไมข่อเกี�ยวขอ้งดว้ย

4. กรวดนํ �าควํ�าขนั
หมายถงึ การตดัขาดไมข่อเกี�ยวขอ้งดว้ย เลกิไมค่บหาสมาคมกนัตอ่ไป

5. กระชงัหนา้ใหญ่
หมายถงึ จัดจา้น, ออกหนา้รับเสยีเอง เชน่ แมก่ระชงัหนา้ใหญ่

6. กระเชอกน้ร ั�ว
หมายถงึ สรุุย่สรุา่ย ไมรู่จั้กเกบ็หอมรอมรบิ ขาดการประหยดั

7. กระดงังาลนไฟ
หมายถงึ หญงิที�เคยแตง่งานหรอืผา่นผูช้ายมาแลว้ ยอ่มรูจั้กชั �นเชงิทางปรนนบิตั ิ
และเอาอกเอาใจผูช้ายไดด้กีวา่หญงิที�ยงัไมไ่ดแ้ตง่งาน

8. กระดกูแข็ง
หมายถงึ ไมต่ายงา่ย ๆ

9. กระดกูสนัหลงัของชาติ
หมายถงึ คํานี�คอืคําเปรยีบความสําคญัของชาวนาคอืกระดกูสนัหลงัของชาต ิ ผู ้
ผลติอาหาร ปัจจัยหลกัของประเทศและของโลกใบนี�

10. กระตา่ยขาเดยีว
หมายถงึ การยนืกรานไมย่อมรับผดิ ปากแข็งยนืยนัคําพดูเดมิ

11. กระตา่ยสามขา
หมายถงึ ยนืกรานไมย่อมรับ

12. กระตา่ยหมายจนัทร์
หมายถงึ การที�ผูช้ายฐานะยากจนกวา่ฝ่ายหญงิแตไ่ปหลงรักหมายปองชอบ
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ผูห้ญงิที�มฐีานะดกีวา่ โอกาสที�จะสมหวงัไดนั้�นคงคอ่นขา้งยากเพราะพอ่แมข่อง
ฝ่ายหญงิคงไมช่อบและคงตอ้งคอยกดีกนั เปรยีบเทยีบผูช้ายเป็นเหมอืนกระตา่ย
ที�เฝ้ามองดวงจันทรท์ี�ลอยสงูเดน่อยูเ่หนอืทอ้งฟ้าในยามคํ�าคนื ทําอยา่งไรกไ็มม่ี
ทางและโอกาสที�จะไปสมัผัสกบัดวงจันทรไ์ด ้

13. กระตา่ยแหยเ่สอื
หมายถงึ การไปลอ้เลน่ ทา้ทายกบัผูท้ี�มอํีานาจ บารมมีากกวา่ ซึ�งอาจทําใหเ้กดิ
อนัตรายได ้

14. กระโถนทอ้งพระโรง
หมายถงึ กระโถนใหญท่ี�ตั �งไวท้ี�ทอ้งพระโรงในศาลาลกูขนุใน สําหรับที�ใคร ๆ
บว้นนํ�าหมากหรอืทิ�งชานหมากได ้

15. กลบัเนื�อกลบัตวั
หมายถงึ เลกิทําความชั�วหนัมาทําความดี

16. กลบัหนา้มอืเป็นหลงัมอื
หมายถงึ เปลี�ยนแปลงหรอืทําใหผ้ดิไปจากเดมิอยา่งตรงกนัขา้ม

17. กลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก
หมายถงึ การกระทําที�ตดัสนิใจไมถ่กู ตดัสนิใจไดย้ากวา่จะเลอืกทางไหน
เนื�องจากทั �งสองทาง กส็ง่ผลกระทบดา้นลบทั �งสองทางเลอืก เปรยีบเปรยถงึ มี
กา้งปลาตดิอยูใ่นคอซึ�งกลนืกไ็มเ่ขา้ทอ้ง คายกไ็มส่ามารถทําไดง้า่ย

18. กอ่รา่งสรา้งตวั
หมายถงึ ตั �งเนื�อตั �งตวัเป็นหลกัฐาน

19. กาคาบพรกิ
หมายถงึ ลกัษณะคนผวิดําแตง่ตวัดว้ยเสื�อผา้สแีดง

20. กาฝาก
หมายถงึ แฝงอยูก่บัคนอื�นโดยไมทํ่าประโยชนใ์ห ้

21. กาํปั�นทบุดนิ
หมายถงึ การพดูแบบกวา้ง ๆ อาจจะตรงประเด็นหรอืไมต่รง เป็นการตอบที�ไมใ่ช่
คําตอบที�ผดิ แตเ่ป็นการตอบที�ไมไ่ดป้ระโยชนแ์กผู่ฟั้ง

22. กิ�งกา่ไดท้อง
หมายถงึ คนที�ไดล้าภยศแลว้ทะนงตนลมืฐานะเดมิ

23. กิ�งทองใบหยก
หมายถงึ เปรยีบเทยีบของสองสิ�งที�ดดู ีมคีณุคา่เสมอกนั เหมาะสมกนั
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24. กนิแกงรอ้น
หมายถงึ ทําอะไรจวนตวั มาถงึตวัแลว้เพิ�งจะเริ�มทํา จนทําใหล้นลาน

25. กนิขา้วตม้กระโจมกลาง
หมายถงึ ทําอะไรดว้ยความใจรอ้นไมพ่จิารณาใหร้อบคอบ มกัเป็นผลเสยีแกต่น

26. กนิขา้วรอ้นนอนตื�นสาย
หมายถงึ อยูอ่ยา่งสะดวกสบายไมลํ่าบาก อยูไ่ปเฉย ๆ นอนตื�นสายไมทํ่าอะไรกม็ี
อยูม่กีนิมใีช ้เปรยีบคนที�มขีา้วรอ้น ๆ กนิทกุวนั คนที�นอนตื�นสายไดท้กุวนั อะไรมนั
จะสบายแบบนี�ไมม่แีลว้

27. กนินํ �าใตศ้อก
หมายถงึ จําตอ้งยอมเป็นรองเขา ไมเ่ทยีมหนา้เทยีมตาเทา่ (มกัหมายถงึเมยีนอ้ย
ที�ตอ้งยอมลงใหแ้กเ่มยีหลวง)

28. กนิบนเรอืนขี�บนหลงัคา
หมายถงึ คนเนรคณุ ไมรู่จั้กบญุคณุคน เหมอืนผูท้ี�อาศยัพักพงิบา้นเขา แตก่ลบั
ทําเรื�องเดอืดรอ้น สรา้งความเสยีหาย ใหก้บัเจา้ของบา้น

29. กนิปนูรอ้นทอ้ง
หมายถงึ เปรยีบเหมอืนคนเมื�อทําความผดิแลว้เกรงวา่คนอื�นจะจับความผดิของ
ตนได ้อนัที�จรงิ เฉยไวก้ไ็มม่ใีครรูแ้ตก่ลบัแสดงอาการพริธุออกมาใหเ้ห็นกอ่นที�คน
อื�นจะรู ้

30. เกลอืเป็นหนอน
หมายถงึญาตมิติร สามภีรรยา บตุรธดิา เพื�อนรว่มงาน หรอืคนในบา้น คดิคด
ทรยศ
ไสเ้ป็นหนอน กว็า่

31. แกว้ลมืคอน
หมายถงึ คนที�รักกนัแลว้แตย่งัไปหลงรักคนอื�น

32. แกะดาํ
หมายถงึ คนที�ทําอะไรผดิเพื�อนผดิฝงูในกลุม่นั�น ๆ (ใชใ้นทางไมด่)ี

33. ไกไ่ดพ้ลอย
หมายถงึ การที�ไดข้องมคีา่มาแตไ่มรู้ค้ณุคา่ของสิ�งนั�น

34. ไกห่ลง
หมายถงึ ผูห้ญงิเสแสรง้แอบ๊แบว๊ ทําตวัเป็นคนดผีูด้ี มาเที�ยวตสีนทิผูช้ายเพื�อ
คอยหลอกลวง
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35. ไกอ่อ่น
หมายถงึ ผูม้ปีระสบการณน์อ้ยยงัไมรู่ท้นัเลห่เ์หลี�ยมของคน

36. ขนทรายเขา้วดั
หมายถงึ ทําบญุกศุลโดยวธินํีาหรอืขนทรายไปกอ่พระเจดยีท์รายเป็นตน้ที�วดั
(สํา) หาประโยชนใ์หส้ว่นรวม

37. ขนมพอสมกบันํ �ายา
หมายถงึ ใชใ้นการเปรยีบเทยีบของทั �งสองสิ�งนั�นมมีลูคา่, ความดคีวามรา้ย, ความ
สามารถ นั�นพอ ๆ กนั ไมด่อ้ยไปกวา่กนั

38. ขมิ�นกบัปนู
หมายถงึ ชอบววิาทกนัอยูเ่สมอเมื�ออยูใ่กลก้นั ไมถ่กูกนั

39. ไขใ่นหนิ
หมายถงึ ของที�ตอ้งระมดัระวงัทะนุถนอมและหวงอยา่งยิ�ง ไมย่อมใหไ้ครมาทํา
อนัตรายเด็ดขาดหรอืเขา้มาเกี�ยวขอ้งไดโ้ดยงา่ย

40. คนละไมค้นละมอื
หมายถงึ ตา่งคนตา่งชว่ยกนัทํา ทําดว้ยความสามคัคกีนั อยา่งตั �งใจชว่ยเหลอื
เกื�อกลูกนัทํางานเพื�อผลสําเร็จ

41. คมในฝกั
หมายถงึ มคีวามรูค้วามสามารถแตเ่มื�อยงัไมถ่งึเวลากไ็มแ่สดง ออกมาใหป้รากฏ

42. คลื�นใตนํ้ �า
หมายถงึ เหตกุารณท์ี�กรุน่อยูภ่ายใน แตภ่ายนอกดเูหมอืนสงบเรยีบรอ้ยหรอืพวก
คลื�นใตนํ้�าชอบกอ่หวอดกอ่เหตกุารณว์ุน่วาย ภายในคอยแซะอยา่งลบัหลงั

43. คลมุถงุชน
หมายถงึ ลกัษณะที�ทั �ง 2 ฝ่ายมาเผชญิกนัทั �งที�ไมเ่คยเห็นไมเ่คยรูจั้กกนัมากอ่น
มกัใชแ้กป่ระเพณีแตง่งานสมยักอ่นที�พอ่แมเ่ป็นผูจั้ดการใหโ้ดยที�เจา้ตวัไมเ่คย
รูจั้กหรอืรักกนัมากอ่นเหมอืนแกมบงัคบัใหโ้ดนจับคูก่นั

44. คอขาดบาดตาย
หมายถงึ รา้ยแรงถงึอาจตอ้งสญูเสยีชวีติได ้เกดิเหตรุา้ยแรงถงึขั �นอนัตรายอาจ
ถงึกบัเสยีชวีติหรอืเป็นเรื�องใหญม่าก

45. คบัที�อยูไ่ด ้คบัใจอยูย่าก
หมายถงึ ที�อยูแ่มจ้ะคบัแคบกอ็ยูไ่ดถ้า้สบายใจ แตถ่า้อดึอดัใจ ที�อยูจ่ะกวา้งขวาง
ใหญโ่ตอยา่งไรกอ็ยูไ่มไ่ด ้
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46. คางคกขึ�นวอ
หมายถงึ คนที�มฐีานะตํ�าตอ้ย พอไดด้บิไดด้ ีลมืตวัลมืกําพดื ลมืชาตกํิาเนดิตวัเอง
ดถูกูเหยยีดหยามสิ�งที�ตวัเองเคยเป็น

47. เค็มเป็นเกลอื
หมายถงึ ขี�งก ตระหนี� ขี�เหนยีวสดุ ๆ เหมอืนเกลอืที�เค็มสดุ ๆ

48. โคแกก่นิหญา้ออ่น
หมายถงึ ชายอายเุยอะ ที�มภีรรยามอีายอุอ่นคราวลกูคราวหลาน

49. ฆอ้งดถีา้ไมต่ก็ีไมด่งั
หมายถงึ ผูท้ี�มคีณุความดใีนตวันั�นถา้ไมม่ใีครยกยอ่งชมเชยกจ็ะไมม่ใีครเห็น
ความดนัี�น เปรยีบดงัฆอ้งคณุภาพด ีแตก่ต็อ้งมคีนดถีงึจะมเีสยีงดงัขึ�นมา

50. งกูนิหาง
หมายถงึ พัวพันเกี�ยวโยงกนัไปเป็นทอด ๆ จนหาที�ส ิ�นสดุไมไ่ด ้

51. เงยหนา้อา้ปาก
หมายถงึ การมฐีานะที�ดขี ึ�นกวา่เดมิ ดแูลตวัเองไดไ้มเ่ดอืดรอ้น มฐีานะที�พอ
ทดัเทยีมกบัเพื�อนได ้

52. จมกูมด
หมายถงึ รูท้นัเหตกุารณผ์ูห้ญงิคนนั�นเป็นคนจมกูมด มกัจะรูเ้รื�องราวทกุอยา่งใน
หมูบ่า้นตลอดเวลา รูอ้ะไรไปหมด รูก้อ่นคนอื�นตลอด

53. จบัปลาสองมอื
หมายถงึ การที�คน ๆ หนึ�งทําสิ�งใดที�ยากพรอ้ม ๆ กนัทําใหล้ม้เหลวทั �งสองสิ�งนั�น

54. จบัปใูสก่ระดง้
หมายถงึ การที�คน ๆ หนึ�งพยายามดแูลเด็กเล็ก ๆ โดยพยายามใหอ้ยูน่ิ�ง ๆ หรอื
เป็นระเบยีบ แตเ่ด็กกซ็กุซนไมอ่ยูน่ิ�ง

55. ใจดสีูเ้สอื
หมายถงึ การทําใจกลา้ ควบคมุจติใจใหเ้ป็นปกต ิไมห่วั�นไหวไปกบัเหตกุารณ์
ตรงหนา้ เมื�อตอ้งเจอกบัสิ�งที�น่ากลวัหรอืเป็นอนัตราย

56. ชกัใย
หมายถงึ บงการอยูเ่บื�องหลงั

57. ชา้งเทา้หลงั
หมายถงึ ภรรยา (อาจจะเป็นผูช้ายกไ็ดใ้นปัจจบุนั)  ผูต้าม ผูค้อยหนุนหลงั
สนับสนุนผูนํ้าของตวัเอง หรอืสามี
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58. ชา้งสาร งเูหา่ ขา้เกา่ เมยีรกั
หมายถงึ สิ�งที�ไมน่่าไวว้างใจ เพราะรูต้ื�นหนาบางของเราเป็นอยา่งดี
คนเรานะตอ่ใหรั้กกนัแคไ่หนยามที�ผดิใจกก็ลายเป็นศตัรไูดห้มด เหมอืนที�โบราณ
วา่ ชา้งสาร งเูหา่ ขา้เกา่ เมยีรัก อยา่ไดไ้วใ้จ

59. ชา้งสารชนกนั หญา้แพรกก็แหลกลาญ
หมายถงึ คนใหญค่นโตขดัแยง้มปัีญหากนั หรอืผูนํ้าของแตล่ะฝ่ายนั�นมปัีญหา
ทะเลาะกนั แตส่ง่ผลใหผู้น้อ้ยหรอืประชาชน ลกูนอ้งนั�นไดรั้บผลกระทบไปตาม ๆ
กนั

60. ชาตเิสอืจบัเนื�อกนิเอง
หมายถงึ คนที�เชื�อมั�นและถอืศกัดิ�ศรขีองตน แมจ้ะลําบากยากแคน้กไ็มย่อม
รบกวนและเบยีดเบยีนใคร หรอืการทํามาหากนิดว้ยความอตุสาหะไมเ่บยีดเบยีนผู ้
อื�น

61. ชี�โพรงใหก้ระรอก
หมายถงึ ผูท้ี�ชอบทําอะไรกต็ามเป็นนสิยัเดมิอยูแ่ลว้ เมื�อมคีนมาบอกกลา่วกจ็ะ
ลงมอืทําทนัท ีเชน่ เป็นคนชอบเที�ยวถา้มผีูบ้อกวา่ที�นั�นที�นี�น่าเที�ยวกจ็ะไป หรอืผูม้ี
นสิยัเป็นคนขี�ลกัขี�ขโมยถา้มผีูบ้อกวา่ บา้นนั�นบา้นนี�มทีรัพยส์นิเงนิทองมาก กจ็ะ
หาทางเขา้ไปขโมยหรอืลกัทรัพยใ์นบา้นนั�น เชน่นี� เรยีกวา่ ชี�โพรงให ้

62. เชอืดไกใ่หล้งิดู
หมายถงึ ทําโทษเพื�อไมใ่หผู้อ้ ื�นเอาเป็นเยี�ยงอยา่ง

63. ซื�อกนิไมห่มด คดกนิไมน่าน
หมายถงึ ความซื�อสตัยทํ์าใหค้นเชื�อใจ มคีนนับถอื ไมม่วีนัอดตาย มคีนคอย
ชว่ยเหลอื แตห่ากมนีสิยัคดโกง เมื�อถกูจับไดย้อ่มไมม่ใีครอยากชว่ยเหลอืหรอื
เกี�ยวขอ้งดว้ย

64. เฒา่หวังู
หมายถงึ คนแกห่รอืคนมอีายมุากที�มนีสิยัเจา้ชู ้มเีลห่เ์หลี�ยม ชอบใชก้ลอบุาย
หลอกลอ่เด็กสาวไปบําเรอความสขุ ในทางกามารมณ์

65. ดอกพกิลุรว่ง
หมายถงึ อาการนิ�งไมพ่ดู กลวัดอกพกิลุรว่ง

66. ดอกไมร้มิทาง
หมายถงึ ผูห้ญงิใจงา่ยที�ผูช้ายสามารถเกี�ยวพาราสเีอามาเชยชมไดง้า่ยๆ ทําให ้
ไมม่คีวามสําคญั
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67. ดาบสองคม
หมายถงึ การกระทําที�อาจเกดิผลดแีละผลรา้ยไดพ้อๆกนั เปรยีบไดก้บัดาบ ถา้
ดาบนั�นมคีมทั �งสองขา้ง มนักด็ใีชฟั้นไดส้ะดวก ขึ�น แตใ่นทางกลบักนั ถา้ดาบมคีม
ทั �งสองขา้ง เมื�อเราใชด้าบฟันไปขา้งหนึ�ง คมอกีขา้งหนึ�ง กอ็าจทํารา้ยถกูตวัเราได ้

68. ดาวลอ้มเดอืน
หมายถงึ คนที�มบีรวิารอยูร่ายลอ้มเป็นจํานวนมาก เหมอืนดวงดาวที�อยูล่อ้มดวง
จันทร์

69. ดนิพอกหางหมู
หมายถงึ นสิยัที�ชอบปลอ่ยใหก้ารงานคั�งคา้งสะสม ผัดวนัประกนัพรุง่ เกยีจครา้น
ไมย่อมทําใหส้ ิ�งนั�นสําเร็จเสร็จสิ�นโดยเร็ว จนในที�สดุการงานตา่งกส็ะสมพอกพนู
ขึ�นจนยากที�จะสะสางใหเ้สร็จไดโ้ดยงา่ย

70. ตปีลาหนา้ไซ
หมายถงึ พดูหรอืทําใหง้านของผูอ้ื�นที�กําลงัไปไดด้กีลบัเสยีไป

71. เถยีงคาํไมต่กฟาก
หมายถงึ เถยีงไดไ้มห่ยดุปาก มกัจะใชก้บัเด็กที�เถยีงผูใ้หญอ่ยูเ่สมอ

72. นกสองหวั
หมายถงึ คนที�ทําตวัฝักใฝ่เขา้ดว้ยทั �ง ๒ ฝ่ายที�ไมเ่ป็นมติรกนัโดยหวงัประโยชน์
เพื�อตน

73. นํ �าข ึ�นใหร้บีตกั
หมายถงึ เมื�อที�มโีอกาสกร็บีขวา้เอาไวก้อ่นที�จะไมม่โีอกาส

74. นํ �าตาเป็นเผาเตา่
หมายถงึ รอ้งไหนํ้�าตาไหลพราก

75. นํ �าผึ�งหยดเดยีว
หมายถงึ เหตทุี�เกดิเพยีงเล็กนอ้ย

76. นิ�งเป็นสงิโตหนิ
หมายถงึ นิ�งเฉยไมม่ทีา่ทใีด ๆ

77. ปากปราศยันํ �าใจเชอืดคอ
หมายถงึ พดูดแีตค่ดิรา้ย

78. ปากไมส่ ิ�นกลิ�นนํ �านม
หมายถงึ ยงัเป็นเหมอืนเด็กไมม่คีวามคดิ เป็นการวา่กลา่วตําหนคินที�ชอบอวดดี
คดิวา่ตนเองเกง่กวา่ผูอ้ื�น
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79. ผกัชโีรยหนา้
หมายถงึ การทําความดหีรอืกระทําการใดๆเพยีงเพื�อใหผู้อ้ ื�นเห็นวา่งานเสร็จแลว้
เรยีบรอ้ย สวยงาม แตใ่นความเป็นจรงิแลว้ สิ�งนั�นยงัไมสํ่าเร็จเรยีบรอ้ย

80. ฟงัหไูวหู้
หมายถงึ การรับฟังเรื�องราวตา่ง ๆ แตไ่มเ่ชื�อทั �งหมดในทนัท ีแตรั่บฟังไวก้อ่นแลว้
จงึพจิารณาในภายหลงัวา่สิ�งนั�นเชื�อถอืไดห้รอืไม่

81. ไฟไหมฟ้าง
หมายถงึ อารมณท์ี�เกดิขึ�นอยา่งวูว่าม สกัพักกห็าย

82. มอืซุกหบี
หมายถงึ เขา้ไปยุง่เกี�ยว รับภาระหรอืยุง่เรื�องอื�นที�ไมใ่ชภ่าระของตนเอง

83. ยนืกระตา่ยขาเดยีว
หมายถงึ พดูยนืยนัอยูคํ่าเดยีว โดยไมเ่ปลี�ยนความคดิเดมิ, มกัพดูวา่ ยนืกระตา่ย
ขาเดยีว.

84. ยมืจมกูคนอื�นหายใจ
หมายถงึ อาศยัผูอ้ื�นทํางานใหม้กัไมส่ะดวกเหมอืนทําดว้ยตนเอง, พึ�งจมกูคนอื�น
หายใจ หรอื เอาจมกูผูอ้ื�นมาหายใจ กว็า่.

85. รกัววัใหผ้กูรกัลกูใหต้ ี
หมายถงึ หากลกูทําผดิกค็วรอบรมสั�งสอน ดดุา่วา่กลา่ว และลงโทษเมื�อ
กระทําความผดิตามสมควร

86. วา่วตดิลม
หมายถงึ วา่วที�ลอยกนิลมอยูใ่นอากาศ.
ว. เพลนิจนลมืตวั.

87. สวมเขา
หมายถงึ ทําความอปัยศใหแ้กส่ามดีว้ยการมชีูโ้ดยที�สามไีมรู่ร้ะแคะระคาย

88. สวมหวัโขน
หมายถงึ เอาหวัโขนสวมศรีษะ, โดยปรยิายหมายความวา่ ดํารงตําแหน่งหนา้ที�
ใหญโ่ตหรอืมยีศถาบรรดาศกัดิ�แลว้มกัลมืตวัชอบแสดงอํานาจ.

89. สบิปากวา่ไมเ่ทา่ตาเห็น
หมายถงึ การบอกเลา่บอกตอ่ผา่นคนมามากๆ กไ็มเ่ทา่กบัเราไดเ้ห็นดว้ยตาตน
เอง อยา่เพิ�งไปเชื�อสิ�งที�คนบอกตอ่ ๆ กนัมา จะจรงิหรอืไมต่อ้งไปสมัผัสไปเห็น
ดว้ยตวัเอง
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90. สูย้บิตา
หมายถงึ สูจ้นถงึที�สดุ, สูไ้มถ่อย, เชน่ เขาสูย้บิตาแมว้า่จะสะบกัสะบอมเพยีงใดก็
ไมย่อมแพ.้ (กรอ่นมาจากสํานวนเกี�ยวกบัการตไีกซ่ ึ�งถกูตจีนตอ้งเย็บตาวา่ สูจ้น
เย็บตา).

91. หนอนหนงัสอื
หมายถงึ คนที�ชอบหมกมุน่อยูก่บัการอา่นหนังสอื.

92. หนกัเอาเบาสู ้
หมายถงึ ขยนัขนัแข็งไมเ่กี�ยงงาน
ความขยนัหมั�นเพยีร

93. หนา้ตา่งมหี ูประตมูชีอ่ง
หมายถงึ ความลบัรักษาไดย้าก

94. หนตูกถงัขา้วสาร
หมายถงึ ชายที�ฐานะไมค่อ่ยด ียากจน แตง่งานกบัหญงิที�รํ�ารวยและมั�งคั�งกวา่ตวั

95. หมาจนตรอก
หมายถงึ คนที�ฮดึสูอ้ยา่งสดุชวีติเพราะไมม่ทีางเลอืก ในสํานวนวา่ สูเ้หมอืนหมา
จนตรอก.

96. หมาเหา่ใบตองแหง้
หมายถงึ คนที�ทําตวัเองเหมอืนมคีวามเกง่กลา้สามารถ แตจ่รงิแลว้เป็นคนที�ขี�
ขลาดไมก่ลา้จรงิอยา่งที�พดู

97. หวงันํ �าบอ่หนา้
หมายถงึ ของที�ไดแ้น่นอนแลว้ไมเ่อา กลบัไปคาดหวงักบัสิ�งที�ยงัมาไมถ่งึ

98. หอกขา้งแคร่
หมายถงึ การมศีตัรอูยูใ่กลต้วัเชน่คนใกลช้ดิที�อาจคดิรา้ยขึ�นมาเมื�อไรกไ็ด ้

99. หวัไมว่าง หางไมเ่วน้
หมายถงึ ถกูเรยีกใช ้โดนใชง้านอยา่งหนักอยูต่ลอด ไมไ่ดว้า่งเวน้
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100. อา้ปากเห็นลิ�นไก่
หมายถงึ รูท้นักนั รูท้นัสิ�งที�จะทํา
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