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ตวัอยา่ง คาํพงัเพย ที�ใชบ้อ่ย

1. กงเกวยีนกาํเกวยีน
ความหมาย เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เชน่ทําแกเขาอยา่งไร ตนหรอืลกู
หลานกอ็าจจะถกูทําในทํานองเดยีวกนัอยา่งนั�นบา้งเป็นกงกํากงเกวยีน

2. กรวดนํ �าควํ�าขนั
ความหมาย ตดัขาดไมข่อเกี�ยวขอ้งดว้ย

3. กระดงังาลนไฟ
ความหมาย หญงิที�เคยแตง่งานหรอืผา่นผูช้ายมาแลว้ยอ่มรูจั้กชั �นเชงิทาง
ปรนนบิตัแิละเอาอกเอาใจผูช้ายไดด้กีวา่หญงิที�ยงัไมไ่ดแ้ตง่งาน

4. กระดี�ไดนํ้ �า
ความหมาย ใชเ้ปรยีบเทยีบคนที�แสดงอาการดอีกดใีจจนตวัสั�นเชน่เขาดใีจ
เหมอืนกระดี�ไดนํ้�า

5. กระตา่ยขาเดยีว
ความหมาย ยนืกรานไมย่อมรับ

6. กระตา่ยตื�นตมู
ความหมาย ใชเ้ปรยีบเทยีบคนที�แสดงอาการตื�นตกใจงา่ยโดยไมท่นัสํารวจให ้
ถอ่งแทก้อ่น

7. กระตา่ยสามขา
ความหมาย ยนืกรานไมย่อมรับ

8. กระตา่ยหมายจนัทร์
ความหมาย ผูช้ายหมายปองผูห้ญงิที�มฐีานะดกีวา่

9. กาคาบพรกิ
ความหมาย ลกัษณะคนผวิดําแตง่ตวัดว้ยเสื�อผา้แดง

10. เกลอืเป็นหนอน
ความหมายญาตมิติรสามาภรรยาบตุรธดิาเพื�อนรว่มงานหรอืคนในบา้นคดิคด
ทรยศ
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11. ไกง่ามเพราะขนคนงามเพราะแตง่
ความหมาย ความสวยงามเกดิขึ�นไดจ้ากการปรงุแตง่

12. ไกเ่ห็นตนีงงูเูห็นนมไก่
ความหมาย ตา่งฝ่ายตา่งรูค้วามลบัของกนัและกนั

13. ขนทรายเขา้วดั
ความหมาย การทําประโยชนใ์หส้ว่นรวมโดยการกระทําอยา่งไรอยา่งหนึ�งแมไ้ป
กระทบกระเทอืนใหผู้อ้ ื�นเสยีประโยชนก์ถ็อืวา่ยกใหก้บัสว่นรวมไมต่อ้งมอีะไรมา
ชดเชยกไ็ด ้

14. ขนมจนีผสมนํ�ายา
ความหมาย พอดกีนั จะวา่ขา้งไหนดกีวา่กนัไมไ่ด ้

15. ขม่เขาโคขนื
ความหมาย บงัคบัขนืใจผูอ้ื�นใหทํ้าตามที�ตนตอ้งการเชน่จะจัดแจงแตง่ตาม
อารมณใ์หก้นิหญา้เราเหมอืนขม่เขาโคขนืใหก้นิหญา้

16. ขม่เขาโคขนืใหก้ลนืหญา้
ความหมาย บงัคบัขนืใจผูอ้ื�นใหทํ้าตามที�ตนตอ้งการ

17. ขวา้งงไูมพ่น้คอ
ความหมาย ทําอะไรแลว้ผลรา้ยกลบัมาสูต่วั

18. ขวานผา่ซาก
ความหมาย โผงผางไมเ่กรงใจใคร(ใชแ้คก่รยิาพดู)

19. ขา้งนอกขรขุระขา้งในตะ๊ติ�งโหนง่
ความหมาย สิ�งที�ดภูายนอกแลว้ดไูมส่วยงามหรอืดไูมด่ี แตแ่ทจ้รงิแลว้ภายในนั�น
มคีวามสวยงามหรอืความดซีอ่นอยูภ่ายใน

20. ขา้งนอกสกุใสขา้งในเป็นโพรง
ความหมาย สิ�งที�ดภูายนอกแลว้ดสูวยงามดดู ีแตแ่ทจ้รงิแลว้ภายในนั�นแย่
ที�มา เปรยีบเทยีบกบัผลไม ้ที�ภายนอกผลสวยงาม แตภ่ายในนั�นเป็นโพรง
เนื�องจากมแีมลงกนิหมดแลว้

21. ขงิก็ราขา่ก็แรง
ความหมาย ตา่งกจั็ดจา้นพอๆกนั,ตา่งกม็อีารมณร์อ้นพอๆกนั,ตา่งไมย่อมลดละ
กนั

22. ขี�ชา้งจบัต ั�กแตน
ความหมาย การจัดทําสิ�งใดที�เป็นการโกลาหลโดยใชเ่หตหุรอืธรุะที�ทํานั�นเป็นสิ�ง
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เล็กนอ้ยไมน่่าจะตอ้งลงทนุหรอืเตรยีมการใหญโ่ตเกนิตอ้งการเหมอืนคนลงทนุ
มากไดผ้ลตอบแทนนอ้ย

23. ขนุไมข่ ึ�น
ความหมาย เลี�ยงไมเ่ชื�องมแีตเ่นรคณุ

24. ขนุไมเ่ชื�อง
ความหมาย เลี�ยงไมเ่ชื�องมแีตเ่นรคณุ

25. เขา้เมอืงตาหลิ�วตอ้งหลิ�วตาตาม
ความหมาย ประพฤตติวัเหมาะสมกบักาลเทศะ, ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานที� คน และ
สิ�งแวดลอ้มที�ตวัเองอาศยัอยู่

26. เขยีนเสอืใหว้วักลวั
ความหมาย ทําอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อใหอ้กีฝ่ายหนึ�งเสยีขวญัหรอืเกรงขาม

27. คดในขอ้งอในกระดกู
ความหมาย มสีนัดานคดโกง

28. คนตายขายคนเป็น
ความหมาย การจัดงานศพใหแ้กผู่ต้ายอยา่งใหญโ่ตทั �งที�ผูอ้ยูข่า้งหลงัยากจนไม่
มเีงนิ หรอืตอ้งไปกูเ้งนิมาจนเป็นหนี�สนิ

29. คนลม้อยา่ขา้ม
ความหมาย คนที�เคยมอํีานาจวาสนา แลว้หมดอํานาจ อยา่ไปซํ�าเตมิเขา เพราะ
เขาอาจกลบัมามอํีานาจอกีได ้

30. ควํ�าบาตร
ความหมาย ไมย่อมคบคา้สมาคมดว้ย,เดมิหมายถงึสงัฆกรรมที�พระสงฆป์ระกาศ
ลงโทษคฤหสัถผ์ูป้ระทษุรา้ยตอ่ศาสนาดว้ยการไมค่บไมรั่บบณิฑบาตเป็นตน้

31. คางคกขึ�นวอ
ความหมาย คนที�มฐีานะตํ�าตอ้ยพอไดด้บิไดด้กีม็กัแสดงกริยิาอวดดลีมืตวั

32. จระเขข้วางคลอง
ความหมาย ผูท้ี�ชอบกนัทา่หรอืขดัขวางไมใ่หผู้อ้ ื�นทําการอยา่งใดอยา่งหนึ�งได ้
สะดวกเหมอืนจระเขท้ี�ข ึ�นมาขวางคลองทําใหเ้รอืผา่นไปผา่นมาไมส่ะดวก

33. จบัปลาสองมอื
ความหมาย หมายจะเอาใหไ้ดท้ั �ง2อยา่ง,เสี�ยงทําการพรอ้มๆกนัซึ�งอาจไมสํ่าเร็จ
ทั �ง2อยา่ง
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34. จบัปใูสก่ระดง้
ความหมาย การเปรยีบเทยีบกบัเด็กๆที�ซกุซนไมย่อมอยูน่ิ�งผูใ้หญต่อ้งคอย
ควบคมุดแูลตลอดเวลาเพื�อใหเ้ด็กอยูใ่นระเบยีบ

35. ใจเขาใจเรา
ความหมาย การที�มคีวามเห็นอกเห็นใจผูอ้ื�น หากคดิที�จะทําอะไรสกัอยา่งกบัผู ้
อื�น ใหน้กึถงึความรูส้กึของเขา ถา้เราเป็นเขาจะรูส้กึอยา่งไร

36. ใจดผีเีขา้
ความหมาย คนใจดเีป็นคนดเีกนิไปมกัถกูรังแก

37. ชา้งตายท ั�งตวัเอาใบบวัมาปิด
ความหมาย คนที�ทําความผดิอยา่งรา้ยแรงยอ่มไมส่ามารถปกปิดความผดิของตน
ไดห้รอืพยายามหาหลกัฐานมากลบเกลื�อนแตไ่มส่ามารถปกปิดความผดินั�นได ้

38. ดนิพอกหางหมู
ความหมาย การปลอ่ยงานคั�งคา้งอยูเ่รื�อยๆเพราะมวัแตผั่ดวนัประกนัพุง่ในไมช่า้
งานที�คั�งคา้งนั�นจะพอกพนูมากขึ�นทกุทจีนเป็นภาระที�หนา้เบื�อหน่ายภายหลงั

39. เด็ดบวัไมไ่วใ้ย
ความหมาย ตดัขาด,ตดัญาตขิาดมติรกนัเด็ดขาด,มกัใชคู้ก่บัเด็ดดอกไมไ่วข้ั �วเด็ด
บวัไมไ่วใ้ย

40. เดนิตามหลงัผูใ้หญห่มาไมก่ดั
ความหมาย ประพฤตติามอยา่งผูใ้หญย่อ่มปลอดภยั

41. ตกับาตรถามพระ
ความหมาย จะใหอ้ะไรสกัอยา่งหนึ�งแกผู่อ้ ื�นในเมื�อผูนั้ �นเต็มใจรับอยูแ่ลว้ไมต่อ้ง
ถามวา่จะเอาหรอืไมเ่อาเมื�อจะใหก้ใ็หท้เีดยีวเหมอืนกบัถวายอาหารพระพระทา่น
จะรับของทกุอยา่งไมม่กีารปฏเิสธ

42. ตาดไีดต้ารา้ยเสยี
ความหมาย ถา้โชคด ีตานั�นกไ็ด ้ถา้โชครา้ย ตานั�นกเ็สยี
ที�มา ตาในที�นี�หมายถงึรอบการเลน่ มกัใชใ้นการพนันขนัตอ่หรอืเกมกฬีา

43. ตาบอดไดแ้วน่
ความหมาย ไดรั้บสิ�งของที�มคีนเขาใหม้าแตต่วัเองไมม่ปัีญญาจะใชเ้ชน่มคีนให ้
พัดลมมาแตท่ี�บา้นไมม่ไีฟฟ้าเป็นตน้

44. ตงีใูหก้ากนิ
ความหมาย ลงทนุลงแรงทําสิ�งที�ไมเ่ป็นคณุแกต่นมแีตจ่ะเป็นโทษแลว้ยงักลบัไป
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เป็นประโยชนแ์กผู่อ้ ื�นอกีเชน่ตงีใูหต้ายแตไ่มไ่ดนํ้างมูาเป็นอาหารกลบัโยนงใูหก้า
กนิ

45. ตื�นกอ่นนอนหลงั
46. ถอดเขี�ยวถอดเล็บ

ความหมาย ละพยศ,ละความดหุรอืรา้ยกาจ,เลกิแสดงฤทธิ�แสดงอํานาจอกีตอ่ไป
47. ทา่ดทีเีหลว

ความหมาย มทีา่ทางดแีตทํ่าอะไรไมไ่ดเ้รื�อง
48. ทาํดไีดด้ทีาํช ั�วไดช้ ั�ว

ความหมาย คนเราทําอยา่งไรกจ็ะไดอ้ยา่งนั�น
49. ทาํนาบนหลงัคน

ความหมาย หาผลประโยชนใ์สต่นโดยขดูรดีผูอ้ื�น
50. ธรรมยอ่มรกัษาผูป้ระพฤตธิรรม

ความหมาย ประพฤตอิยา่งไร ธรรมะจงึจะตามรักษาผูนั้ �นได ้
51. นกตอ่

ความหมาย คนที�ทําหนา้ที�ตดิตอ่หรอืชกัจงูหลอกลอ่คนอื�นใหห้ลงเชื�อ(ใชใ้น
ทางไมด่)ี

52. นกนอ้ยทาํรงัแตพ่อตวั
ความหมาย เป็นผูน้อ้ยทําอะไรตอ้งดใูหพ้อสมควรกบัฐานะของตนเชน่มเีงนิไม่
มากนักกส็รา้งบา้นพอประมาณมใิชส่รา้งใหญโ่ตเพิ�มภาระหนี�สนิใหค้รอบครัว

53. ในนํ �ามปีลาในนามขีา้ว
ความหมาย ดนิแดนที�มคีวามอดุมสมบรูณ ์ผูค้นไมอ่ดอยากปากแหง้ โดยเทยีบ
ไดก้บัในแหลง่นํ�าทกุที�มปีลาใหจั้บเป็นอาหารและในนากม็ขีา้วอดุมสมบรูณ์
ที�มา ขยายความ : สภุาษิตสํานวนไทยคําวา่ ในนํ�ามปีลาในนามขีา้ว นยิมใชก้บั
พื�นที�หรอืดนิแดนที�มคีวามอดุมสมบรูณ ์ในนํ�ามปีลามากมาย ในนากม็ขีา้วอยา่ง
เหลอืเฟือ ตวัอยา่งเชน่ประเทศไทยของเรา กถ็อืวา่เป็นตวัอยา่งของคําวา่ในนํ�ามี
ปลาในนามขีา้วไดเ้ป็นอยา่งดี

54. ปลากระดี�ไดนํ้ �า
ความหมาย การแสดงอาการดใีจจนออกหนา้ดแูลว้เกนิงามสว่นใหญแ่ลว้จะวา่ผู ้
หญงิที�แสดงอาการดใีจและทา่ทางไมเ่รยีบรอ้ย

55. ปลาหมอแถกเหงอืก
ความหมาย กระเสอืกกระสนดิ�นรน
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56. ปลาใหญก่นิปลาเล็ก
ความหมาย คนที�มอํีานาจราชศกัดิ�หรอืเป็นใหญเ่ป็นโตกย็อ่มขม่คนที�เป็นผูน้อ้ย
หรอืผูน้อ้ยเหมอืนกบัคนที�มกํีาลงัมากยอ่มมภีาษีเหนอืกวา่คนออ่นแอ

57. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
ความหมาย การพดูจาสําคญักวา่วชิาหนังสอื

58. ปิดทองหลงัพระ
ความหมาย ทําความดแีตไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่งเพราะไมม่ใีครเห็นคณุคา่

59. เป่าปี� ใหค้วายฟงั
ความหมาย การพดูจาแนะนําสั�งสอนใหค้นโงเ่งา่ฟังเพื�อหวงัใหเ้กดิประโยชน์
แกต่วัเขาเองแตก่ลบัไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไรเลยเพราะคนโงฟั่งไมรู่เ้รื�องเหมอืนกบั
คนเป่าปี� ใหค้วายฟังควายฟังไมรู่เ้รื�อง

60. ไปลามาไหว้
ความหมาย มารยาทไทย ที�เป็นวฒันธรรมในการทกัทาย เวลาพบปะกนัหรอืลา
จากกนั

61. ผูด้เีดนิตรอกขี�ครอกเดนิถนน
ความหมาย คนดคีอยปิดบงัไมแ่สดงตวัแตค่นชั�วกลบัแสดงออกอยา่งเปิดเผย

62. เพื�อนกนิหางา่ยเพื�อนตายหายาก
63. ฟงัไมไ่ดศ้พัทจ์บัไปกระเดยีด

ความหมาย ฟังไมไ่ดค้วามแจม่ชดัแลว้เอาไปพดูตอ่หรอืทําผดิๆพลาดๆ
64. มอืไมพ่ายเอาเทา้รานํ �า

ความหมาย ไมช่ว่ยทํางานแลว้เกะกะขดัขวางทําใหง้านเดนิไปไมส่ะดวก
เหมอืนกบัคนที�นั�งไปในเรอืไมช่ว่ยทํางานแตย่งัไปเอาเทา้ไปรานํ�าใหเ้รอืแลน่ชา้

65. มอืไวใจเร็ว
ความหมาย ดว่นตดัสนิใจทําสิ�งตา่งๆ โดยไมค่ดิใหร้อบคอบ

66. แมวนอนหวด
ความหมาย ทําทวีา่เป็นคนซื�อ แตพ่อเผลอกอ็อกลวดลายทนัที เชน่เดยีวกบัแมว
ที�นอนบดิขี�เกยีจ ไมล่มืหลูมืตาอยูใ่กล ้ๆ หวดนึ�งขา้วขา้ง ๆ เตาไฟที�มปีลายา่งวาง
อยูพ่อคนเผลอมนักล็กุขึ�นคาบ เอาปลาไปทนัที

67. แมส่ื�อแมช่กัไมไ่ดเ้จา้ตวัเอาววัพนัหลกั
ความหมาย หญงิที�ไปตดิตอ่ระหวา่งชายหญงิแตไ่มสํ่าเร็จในที�สดุกต็กเป็นภรรยา
ของชายนั�นแทน
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68. ยกตนขม่ทา่น
ความหมาย ยกยอ่งตวัเองและขม่ผูอ้ื�น,พดูทบัถมผูอ้ื�นแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัเหนอื
กวา่

69. ยกเมฆ
ความหมาย เดาเอา,นกึคาดเอาเอง,กเุรื�องขึ�น

70. ยกหางตวัเอง
ความหมาย ยกตนเองวา่ดวีา่เกง่

71. ยนืกระตา่ยขาเดยีว
ความหมาย การพดูยนืยนัคําเดยีวไมแ่ปรผันหรอืเปลี�ยนแปลงไปเชน่เขาไมไ่ดล้กั
เงนิไปจรงิๆถามเขาตั �งรอ้ยครั �งเขากย็นืยนัวา่ไมไ่ดอ้าไปจรงิ

72. รวมกนัเราอยูแ่ยกกนัเราตาย
73. รกัดหีามจ ั�วรกัช ั�วหามเสา

ความหมาย ใฝ่ดจีะมคีวามสขุความเจรญิใฝ่ชั�วจะไดรั้บความลําบาก
74. รกัสนกุทกุขถ์นดั

ความหมาย สนุกมาก กม็กัจะทกุขม์าก
75. ลกูไกใ่นกาํมอื
76. ลกูไมห้ลน่ไมไ่กลตน้

ความหมาย ลกูยอ่มไมต่า่งกบัพอ่แมม่ากนัก
77. เลน่กบัสากสากตอ่ยหวั

ความหมาย ถา้ลดตวัไปเลน่หวักบัคนชั �นตํ�ากวา่ เขากอ็าจตเีสมอทําลวนลามเอา
สากในที�นี�หมายถงึสากตําขา้วที�เขาพงิไว ้ถา้ใครซกุซนไปจับตอ้งเขา้ สากอาจ
เลื�อนลม้ทบัถกูหวัถกูหกูไ็ด ้

78. เลอืกที�รกัมกัที�ชงั
ความหมาย ลําเอยีง, ไมเ่ป็นกลาง, เลอืกปฏบิตั ิ

79. วดัรอยเทา้
ความหมาย มุง่จะโตต้อบมุง่แกแ้คน้มุง่อาฆาตเป็นสํานวนที�ใชก้บัลกูที�คดิจะสูล้กู
หรอืใชก้บัผูน้อ้ยคดิจะหกัลา้งผูใ้หญท่ี�เคยบงัคบับญัชาตนมากไ็ด ้

80. วนัพระไมไ่ดม้หีนเดยีว
ความหมาย วนัหนา้ยงัมโีอกาสอกี(มกัใชพ้ดูเป็นเชงิอาฆาต)
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81. ววัแกอ่ยากกนิหญา้ออ่น
ความหมาย ชายแกท่ี�มเีมยีสาวคราวลกูหลานมกัใชเ้ป็นคําเปรยีบเปรยเมื�อเห็น
คนที�มอีายมุากไปจบีเด็กรุน่ลกูหลานหวงัจะไดม้าเป็นเมยี

82. ววัลมืตนี
ความหมาย คนที�ไดด้แีลว้ลมืฐานะเดมิของตน

83. ววัหายลอ้มคอก
ความหมาย เกดิเรื�องเสยีหายขึ�นแลว้จงึคดิหาหนทางป้องกนัเหมอืนมสีมบตัไิม่
เกบ็รักษาใหด้พีอสมบตัหิายไปแลว้จงึหาทางสรา้งที�เกบ็สมบตัิ

84. เวรยอ่มระงบัดว้ยการไมจ่องเวร
ความหมาย การใหอ้ภยั คอืการยตุคิวามบาดหมางทั �งปวง ไมจ่องเวรจองกรรมกนั
เวรกรรมกจ็ะไมเ่กดิขึ�นใหม่

85. ศษิยค์ดิลา้งครู
ความหมาย ศษิยเ์นรคณุที�มุง่คดิทําลายลา้งครบูาอาจารย์

86. สอนจระเขใ้หว้า่ยนํ �า
ความหมาย สอนคนที�มสีนัดานไมด่อียูแ่ลว้ใหม้คีวามเฉลยีวฉลาดมากยิ�งขึ�นแลว้
กก็อ่ใหเ้กดิเรื�องรา้ยขึ�นมาภายหลงั

87. สาํเนยีงบอกภาษากริยิาสอ่สกลุ
ความหมาย การแสดงออกทางการพดูหรอืกริยิามารยาท ที�จะชี�ใหเ้ห็นถงึพื�นฐาน
การในการเลี�ยงด ูอบรมสั�งสอน

88. สซีอใหค้วายฟงั
ความหมาย แนะนํา หรอืสั�งสอนคนปัญญาทบึ มกัไมม่ปีระโยชน์ เสยีเวลาเปลา่

89. เสอืสองตวัอยูถ่ํ �าเดยีวกนัไมไ่ด้
ความหมาย คนมอํีานาจ บารม ีอทิธพิลพอ ๆ กนั ยอ่มอยูร่ว่มกนัไมไ่ด ้ตวัอยา่ง
เชน่ เขาทั �งสองเป็นคนเกง่และมคีวามสามารถเทา่ ๆ กนัมกัเกดิปัญหาเพราะความ
ไมย่อมกนัเหมอืนเสอืสองตวัอยูถํ่�าเดยีวกนัไมไ่ด ้

90. หนเีสอืปะจระเข้
ความหมาย คนที�มคีวามทกุขกํ์าลงัจะไดรั้บอนัตรายไปขอความชว่ยเหลอืจาก
บคุคลอื�นแตก่ลบัไปพบความทกุขอ์นัตรายอกีจากบคุคลที�ไปขอพึ�งพงิ

91. หมากดัไมเ่หา่
ความหมาย คนที�ตอ่สูห้รอืตอบโตโ้ดยไมเ่ตอืนลว่งหนา้
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92. หวานนอกขมใน
ความหมาย พดูทําหรอืแสดงใหเ้ห็นวา่ดแีตภ่ายนอกแตใ่นใจกลบัตรงขา้ม

93. หอกขา้งแคร่
ความหมาย คนที�ใกลช้ดิที�อาจคดิรา้ยขึ�นมาเมื�อไรกไ็ดม้กัใชแ้กล่กูเลี�ยงที�ตดิมา
กบัพอ่หรอืแม,่ศตัรทูี�อยูข่า้งตวั

94. เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั
ความหมาย เห็นสิ�งที�ไมถ่กูตอ้งวา่เป็นสิ�งที�ถกูตอ้ง

95. อกเขาอกเรา
ความหมาย การที�มคีวามเห็นอกเห็นใจผูอ้ื�น หากคดิที�จะทําอะไรสกัอยา่งกบัผู ้
อื�น ใหน้กึถงึความรูส้กึของเขา ถา้เราเป็นเขาจะรูส้กึอยา่งไร

96. อมพระมาพดู
ความหมาย ใชใ้นการพดูโดยอา้งพระหรอืสิ�งศกัดิ�สทิธิ�มาประกอบเป็นพยานมกั
ใชใ้นความปฏเิสธเชน่ตอ่ใหอ้มพระมาพดูกไ็มเ่ชื�อ

97. อยากเป็นหนี�ใหเ้ป็นนายหนา้
98. อยา่ถอืคนบา้อยา่วา่คนเมา

ความหมาย อยา่หาความจากคนที�ไมม่สีตสิมบรูณ ์เพราะไรซ้ ึ�งประโยชนใ์นการ
เจรจา

99. เอาเป็ดไปขนัประชนัไก่
ความหมาย การเอาของที�ไมด่ไีมม่คีา่มาแทนของดขีองมคีา่เชน่นําทองแดงหวั
พลอยไปแทนแหวนทองคําฝังเพชรเป็นตน้

100. เอาลกูเขามาเลี�ยงเอาเมี�ยงเขามาอม
ความหมาย เอาลกูของคนอื�นมาเลี�ยงเป็นลกูเป็นภาระรับผดิชอบที�หวงัผล
ตอบแทนแน่นอนไมไ่ด ้
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