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ตวัอยา่ง สภุาษติไทย ที�ใชบ้อ่ย

1. กวา่ถ ั�วจะสกุ งาก็ไหม้
ความหมาย ทาํอะไรไมท่นัทว่งที

2. กนิปนูรอ้นทอ้ง
ความหมาย ทาํผดิแลว้มกัออกตวั แสดงพริธุ

3. เก็บเบี�ยใตถ้นุรา้น
ความหมาย ถงึจะทาํงานเล็กใหญ ่หรอืคา้ขายอะไรก็ตาม ก็พยายามคอ่ยๆ
ทาํใหด้ขี ึ�นแมเ้ล็กนอ้ยๆ เมื�อรวมกนัและใชเ้วลาก็จะทาํใหก้ารงานน ั�นเห็น
ผลเป็นรปูเป็นรา่งขึ�นมาได้

4. ไกง่ามเพราะขน คนงามเพราะแตง่
ความหมาย ความสวยงามเกดิขึ�นไดจ้ากการปรงุแตง่

5. ไกเ่ห็นตนีง ูงเูห็นนมไก่
ความหมาย ตา่งฝ่ายตา่งรูค้วามลบัของกนัและกนั

6. ขายผา้ เอาหนา้รอด
ความหมาย ยอมเสยีทกุอยา่งเพื�อรกัษาชื�อเสยีง

7. ขงิก็รา ขา่ก็แรง
ความหมาย ตา่งคนตา่งแรง ไมย่อมกนั เร ื�องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื�องใหญ่
ไป เพราะทฐิมิานะ

8. ขี�ชา้งจบัต ั�กแตน
ความหมาย ทาํเรื�องเล็กใหก้ลายเป็นเรื�องใหญ ่ไดผ้ลไมคุ่ม้กบัที�ตอ้งเสยี
ไป

9. เขา้ตามตรอก ออกตามประตู
ความหมาย ทาํอะไรใหถ้กูตอ้งตามขนบธรรมเนยีมประเพณี

10. เขา้เถื�อนอยา่ลมืพรา้ ไดห้นา้อยา่ลมืหลงั
ความหมาย อยา่ประมาทตอ้งเตรยีมใหพ้รอ้ม และใหม้สีตกิาํหนดจดจาํให้
ด ี
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11. เขา้เมอืงตาหลิ�ว ตอ้งหลิ�วตาตาม
ความหมาย ประพฤตใิหถ้กูตอ้งตามกาลเทศะ เมื�อไปอยูใ่นพวกเขาแลว้ ก็
ตอ้งประพฤตคิลอ้ยตามเขา

12. เขยีนเสอืใหว้วักลวั
ความหมาย ขูใ่หก้ลวั

13. คนดตีกนํ �าไมไ่หล ตกไฟไมไ่หม้
ความหมาย คนดไีปที�ไหนก็มคีนอยากคบหาสมาคมดว้ย ไมล่าํบาก

14. คนเดยีวหวัหาย สองคนเพื�อนตาย สามคนกลบัมาได้
ความหมาย ทาํงานเป็นทมีจะใหส้ถานการณท์ี�ดกีวา่

15. คนรกัเทา่ผนืหนงั คนชงัเทา่ผนืเสื�อ
ความหมาย คนที�รกัเรามนีอ้ยคลา้ยผนืหนงั คนชงัมมีาก อยา่งกบั
เสื�อลาํแพน

16. คบคนดมีศีรแีกต่วั คบคนช ั�วอปัราชยั
ความหมาย อปัราชยั ในที�นี�มคีวามหายเทา่กบั ปราชยั คอืจะพา่ยแพ้
หมายถงึไมเ่ป็นมงคลแกต่วั

17. คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ คบบณัฑติ บณัฑติพาไปหาผล
ความหมาย คบใครก็จะเป็นคนอยา่งน ั�น

18. คบคนใหด้หูนา้ ซื�อผา้ใหด้เูนื�อ
ความหมาย กอ่นคบคา้สมาคมกบัใคร ดทูี�มาที�ไปใหด้ ีๆ

19. ความรูท้ว่มหวั เอาตวัไมร่อด
ความหมาย แมจ้ะมคีวามรูส้งูแคไ่หนก็ตาม ถา้ความประพฤตไิมด่แีลว้ก็เอา
ตวัไมร่อด เพราะไมม่ใีครคบหาสมาคมดว้ย หรอืมคีวามรู ้ แตไ่มใ่ชค้วามรูก็้
ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร

20. ความววัไมท่นัหาย ความควายเขา้มาแทรก
ความหมาย มเีรื�องราวเดอืดรอ้นเกดิขึ�น ยงัไมท่นัจะแกไ้ขหรอืจดัการให้
สงบด ีก็เกดิมเีร ื�องใหมซ่อ้นขึ�นมาอกี กลายเป็น 2 เร ื�องขึ�นในคราวเดยีว

21. คบัที�อยูไ่ด ้คบัใจอยูย่าก
ความหมาย ที�อยูอ่าศยั แมจ้ะคบัแคบเพยีงใด ถา้รูจ้กัทาํใหด้ ีก็นา่อยู ่แตถ่า้
หากมคีวามคบัอกคบัใจแลว้ แมท้ี�จะกวา้งขวางใหญโ่ต ก็มไิดท้าํใหส้บาย
อกสบายใจเลย มแีตจ่ะรูส้กึอดึอดัใจแตถ่า่ยเดยีว
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22. ฆา่ควายก็ตอ้งไมเ่สยีดายพรกิ
ความหมาย ถา้คดิจะทาํงานใหญท่ ั�งท ีก็ตอ้งไมก่ลวัหมดเปลอืง

23. ฆา่ชา้งจะเอางา คนเจรจาจะเอาถอ้ยคาํ
ความหมาย ที�เขาฆา่ชา้งก็เพราะเขาหวงัจะเอางาซึ�งมรีาคาแพง เมื�อคนเรา
เจรจากนั ถอ้ยคาํหรอืคาํพดูถอืเป็นเรื�องสาํคญัมาก ควรจะเป็นคาํพดูที�มคี
วามจรงิใจ เชื�อถอืได้

24. จบัปลาสองมอื
ความหมาย การที�คน ๆ หนึ�งทาํส ิ�งใดที�ยากพรอ้ม ๆ กนั ทาํใหล้ม้เหลวท ั�ง
สองสิ�งน ั�น สาํนวนนี�นยิมใชก้บัผูช้ายที�เก ี�ยวผูห้ญงิสองคนในเวลาเดยีวกนั
ซึ�งผลสดุทา้ยแลว้ผูช้ายคนน ั�นจะมปีญัหาตามมา

25. จาํศลีเอาหนา้ ภาวนาโกหก
ความหมาย แสรง้ทาํเป็นวา่ถอืศลีเครง่ครดั ชอบเจรญิภาวนาเขา้กรรมฐาน
ที�ลวงใหค้นอื�นเขา้ใจวา่ตนเป็นมศีลีมธีรรม เขาจะไดเ้ชื�อถอืไวว้างใจ

26. ช ั�วเจ็ดท ีดเีจ็ดหน
ความหมาย ชวีติคนเราเอาแนน่อนอะไรไมไ่ด ้เดี�ยวรุง่เรอืง เดี�ยวตกอบั
ดงัน ั�นเมื�อถงึคราวตกอบั ก็อยา่เพิ�งทอ้ถอย หรอืหมดอาลยัในชวีติ และเมื�อ
ถงึคราวรุง่เรอืง มอีาํนาจวาสนา ก็อยา่ลมืตวั อยา่ประมาท

27. ชา้ๆ ไดพ้รา้สองเลม่งาม ดว่นไดส้ามผลามมกัพลกิแพลง
ความหมาย จะทาํอะไรก็ทาํอยา่งมสีต ิรอบคอบ แมจ้ะชา้ไปบา้งก็ไดผ้ลดี
แตถ่า้ทาํอยา่งรบีรอ้น ไมพ่นิจิพเิคราะหใ์หด้กีอ่น อาจผดิพลาดเสยีหายได้
งา่ย

28. ชา้งตายท ั�งตวั เอาใบบวัปิด
ความหมาย ชา้งเป็นสตัวใ์หญ ่ใบบวัมขีนาดเล็ก ถา้เอาใบบวัใบเดยีวไปปิด
ชา้ง ยอ่มปิดไมม่ดิ คนที�ทาํความช ั�วไวม้ากมาย ถงึจะปิดอยา่งไรๆ ก็ปิดไม่
หมด คนยอ่มรูเ้ขา้จนได้

29. ชา้งสาร งเูหา่ ขา้เกา่ เมยีรกั อยา่ไดไ้วว้างใจ
ความหมาย ชา้งสารและงเูหา่ เป็นสตัวเ์ดรจัฉานไวใ้จไมไ่ด ้ขา้เกา่และเมยี
รกั เป็นบคุคลที�ใกลช้ดิ ยอ่มรูเ้ร ื�องราวและความลบัของเราหมด บคุคล
ประเภทนี� ถา้กลบักลายเป็นศตัรแูลว้จะเป็นศตัรทู ี�รา้ยที�สดุ ดงัน ั�นจงึไมค่วร
ไวว้างใจจนเกนิไป
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30. ชาตเิสอืตอ้งไวล้าย ชาตชิายตอ้งไวช้ื�อ
ความหมาย ลกูผูช้ายที�ชื�อวา่ตนมคีวามเกง่กลา้สามารถ จะตอ้งสาํแดงวชิา
ความรูแ้ละความสามารถใหล้อืชาปรากฏแกค่นท ั�วไป ดจุเสอื
(ลายพาดกลอน) ก็ตอ้งมลีายฉะน ั�น

31. ดชูา้งใหด้หูนา้หนาว ดสูาวใหด้หูนา้รอ้น
ความหมาย หนา้หนาวชา้งจะตกมนั ตอนนี�แหละเราจะเห็นลกัษณะทา่ทาง
ของชา้งวา่มคีวามหา้วหาญดดุนัอยา่งไร หนา้รอ้นอากาศอา้ว ผูห้ญงิก็ใช้
ผา้นอ้ยชิ�น หรอืผา้บางๆ ทาํใหม้องเห็นรปูรา่งทรวดทรงและผวิพรรณของ
ผูห้ญงิวา่สวยงามแคไ่หนเพยีงใด

32. ดวูวัใหด้หูาง ดนูางใหด้แูม ่ถา้จะดใูหแ้นต่อ้งดถูงึยา่ถงึยาย
ความหมาย ววัที�มลีกัษณะดนี ั�นใหด้ทู ี�หาง ถา้ปลายหางเป็นพูเ่หมอืนใบ
โพธิ� ก็นบัวา่เป็นววัที�มลีกัษณะดมีาก การที�จะเลอืกผูห้ญงิมาเป็นคูค่รอง ไม่
ใชด่เูพยีงตวัผูห้ญงิเทา่น ั�น ตอ้งดไูปจนถงึแมด่ว้ยวา่เป็นคนดหีรอืไม ่เพราะ
ลกูกบัแมก็่มกัจะมลีกัษณะนสิยัคลา้ยคลงึกนั และถา้จะดใูหแ้นจ่รงิๆ ตอ้ง
สบืประวตัไิปจนถงึยา่ยายของหญงิน ั�นดว้ย

33. ตอ่หนา้มะพลบั ลบัหลงัตะโก
ความหมาย ตอ่หนา้ทาํอยา่งหนึ�ง ลบัหลงัทาํอกีอยา่งหนึ�ง แบบหนา้ไหว้
หลงัหลอก

34. ตกันํ �าใสก่ะโหลก ชะโงกดเูงา
ความหมาย ใหรู้จ้กัเจยีมเนื�อเจยีมตวัไวบ้า้ง

35. ตามใจปากมากหนี�
ความหมาย เห็นแกก่นิยอ่มสิ�นเปลอืงมาก

36. ถา้ไมม่ไีฟ ที�ไหนจะมคีวนั
ความหมาย เมื�อมผีลออกมา มนัตอ้งมเีหตแุน่ๆ

37. ถี�ลอดตาชา้ง หา่งลอดตาเล็น
ความหมาย ทาํอะไรดเูหมอืนจะละเอยีดถี�ถว้นด ีแตค่วามจรงิแลว้ไม่
รอบคอบ หรอืบางทก็ีดเูหมอืนจะใชส้อยอยา่งกระเหม็ดกระแหมใ่นบาง
เรื�องแตอ่กีเร ื�องหนึ�งกลบัสรุุย่สรุา่ย

38. นอนสงูใหน้อนควํ�า นอนตํ�าใหน้อนหงาย
ความหมาย เมื�อนอนในที�สงู ถา้นอนควํ�า อะไรผา่นไปผา่นมาขา้งลา่งก็มอง
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เห็นหมด และเมื�อนอนในที�ตํ�า ถา้นอนหงาย อะไรผา่นไปผา่นมาขา้งบนก็
มองเห็นหมด ถา้นอนตํ�าแลว้นอนควํ�าหนา้จะจดพื�น มองไมเ่ห็นอะไร

39. นายวา่ ขี�ขา้พลอย
ความหมาย ลกัษณะของคนเลว ไรค้วามรู ้ถา้เจา้นายวา่อยา่งไร ก็มกัจะ
พลอยประสมโรงซํ�าเตมิดว้ย

40. นํ �าข ึ�นใหร้บีตกั
ความหมาย เมื�อเวลามบีญุมวีาสนา อยา่งจะทาํความดอีะไรก็รบัทาํๆ เสยี

41. นํ �าเชี�ยว อยา่ขวางเรอื
ความหมาย เมื�อมเีหตกุารณร์นุแรงอะไรเกดิขึ�น ก็อยา่ไปขดัขวาง จะไดร้บั
อนัตราย เพราะตอนนี�ตนอยูใ่นระยะหนา้สิ�งหนา้ขวาน คนเรามกัไมม่ ี
เหตผุลดจุนนํ �าเชี�ยว ถา้เอาเรอืไปขวาง เรอืก็จะลม่

42. นํ �าทว่มปาก
ความหมาย การรูอ้ะไรแลว้พดูไมไ่ด ้พดูไมอ่อกไมส่ามารถพดูออกมาได้
เพราะมคีวามจาํเป็นบางอยา่งหรอืเพราะเกรงจะมภียัมาถงึตนเองแกต่น
หรอืผูอ้ ื�นที�เก ี�ยวขอ้งดว้ย รูแ้ลว้พดูออกมาไมไ่ด้ รูส้กึอดึอดั เหมอืนนํ �าทว่ม
ปาก

43. นํ �าพึ�งเรอื เสอืพึ�งป่า
ความหมาย ทกุคนตอ้งพึ�งพาอาศยักนั ตอ้งเห็นอกเห็นใจกนั จงึควรผกู
ไมตรกีนัไว้

44. นํ �าลด ตอผดุ
ความหมาย ความช ั�วเมื�อทาํไวใ้นเวลาที�ตนมอีาํนาจน ั�น อาจไมม่ใีครทราบ
แตเ่มื�อหมดบญุ หมดอาํนาจ บรรดาความช ั�วที�ปิดบงักนัไวน้ ั�น ก็จะปรากฏ
ออกมา

45. นํ �าลกึหย ั�งได ้นํ �าใจหย ั�งยาก
ความหมาย นํ �าลกึเป็นเรื�องรปูธรรม เราหาวตัถมุาวดัได้ แตนํ่ �าใจเป็นเรื�อง
นามธรรม ไมม่เีครื�องวดั

46. เนื�อไมไ่ดก้นิ หนงัไมร่องน ั�ง เอากระดกูมาแขวนคอ
ความหมาย ท ั�งๆ ที�ตนไมม่สีว่นไดเ้ป็นผลประโยชนก์บัเขาเลย แตก็่พลอย
เขา้ไปพวัพนัในเรื�องรา้ย ทาํใหต้อ้งพลอยรบับาปรบัเคราะหเ์สยีหายไปกบั
เขาดว้ย
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47. ปลอ่ยเสอืเขา้ป่า ปลอ่ยปลาลงนํ �า
ความหมาย ปลอ่ยศตัรสูาํคญัหรอืโจรผูร้า้ย ที�ตกอยูใ่นอาํนาจใหพ้น้ไปน ั�น
จะทาํใหเ้ขากลบัมกีาํลงัและอาจกลบัเขา้มากอ่ความเดอืดรอ้นไดอ้กี

48. ปลาหมอตายเพราะปาก
ความหมาย คนที�ชอบพดูอะไรพลอ่ยๆ มกัจะไดร้บัอนัตรายเพราะปากที�พดู
พลอ่ยๆ น ั�น

49. ปลกูเรอืนตอ้งตามใจผูอ้ยู ่ผกูอูต่อ้งตามใจผูน้อน
ความหมาย จะทาํอะไรก็ตอ้งตามใจผูท้ ี�จะไดร้บัผล เหมอืนปลกูเรอืนตอ้ง
ปลกูตามที�ผูอ้ยูต่อ้งการ ไมใ่ชต่ามที�ชา่งตอ้งการ เพราะชา่งหรอืสถาปนกิ
ไมใ่ชผู้อ้าศยั ผกูอูก็่คอืผกูเปล ก็ตอ้งใหถ้กูใจผูน้อน

50. ปากคนยาวกวา่ปากกา
ความหมาย ตามปรกตปิากของอกีายาวกวา่ปากคน แตป่ากคนน ั�นพดู
เลา่ลอืตอ่ปากกนัไปไดไ้กล ผดิกบักาแมป้ากจะยาว แตก็่ตอ่ปากตอ่คาํ
อยา่งคนไมไ่ด้

51. ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนงัสอืเป็นตร ีช ั�วดเีป็นตรา
ความหมาย สมยักอ่นการศกึษาเลา่เรยีนเขยีนอา่นยงัไมแ่พรห่ลาย คนที�รู ้
หนงัสอืมนีอ้ย บางคนก็ไดด้เีพราะปาก การคดิเลขหรอืการคาํนวณน ั�นมคี
วามสาํคญันอ้ยลงมาอกี แมเ้ดี�ยวนี�คนที�มคีวามรูด้แีตพ่ดูไมเ่กง่ ก็เอาดไีด้
ยาก สว่นความช ั�วความดนีี� ทาํลงไปแลว้ยอ่มเป็นเสมอืนตราที�ประทบัลงไป
ใหรู้ว้า่คนน ั�นเป็นคนด ีหรอืคนช ั�ว

52. พดูไปสองไพเบี�ย นิ�งเสยีตาํลงึทอง
ความหมาย คาํพดูบางคร ั�งหากพดูออกไปอาจจะกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่ตน
เองหรอืคนรอบขา้ง หากอยูเ่ฉยๆไมพ่ดูอะไรออกไปยงัจะกอ่เกดิผลลพัธท์ ี�
ดกีวา่
ที�มา ปรยีบเปรยถงึ การรอรบัของรางวลัจากผูม้อีาํนาจ หากพดูสิ�งที�ไมม่ ี
ประโยชนอ์อกไปหากไดร้างวลัก็จะไดเ้พยีงเบี�ยจาํนวนนอ้ยนดิ แตห่ากไม่
พดูอะไรไปอยูน่ ิ�งๆก็จะไมม่ใีครทราบขอ้บกพรอ่งที�มอียู่ ก็จะไดร้างวลัมาก
กวา่เป็นตาํลงึทอง

53. มะนาวไมม่นํี �า
ความหมาย พดูหา้ว ๆ หรอื พดูไมม่หีางเสยีง
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54. มเีงนิเขานบัวา่เป็นนอ้ง มทีองเขานบัวา่เป็นพี�
ความหมาย เมื�อม ั�งมเีงนิมทีองแลว้ ใครๆ ก็ประจบอยากเขา้มาเป็นญาติ
พี�นอ้งดว้ย

55. ไมล้ม้ขา้มได ้คนลม้อยา่เพิ�งขา้ม
ความหมาย ไมล้ม้ขา้มไปไมม่อีนัตรายอะไร แตค่นที�เคยมอีาํนาจวาสนา
แลว้หมดอาํนาจ อยา่ไปซํ�าเตมิเขา เพราะเขาอาจกลบัมามอีาํนาจอกีได้

56. ไมล้าํเดยีวยงัตา่งปลอ้ง พี�กบันอ้งยงัตา่งใจ
ความหมาย คอืคนเรา นานาจติตงั มคีวามเห็นไมเ่หมอืนกนั เหมอืนไมไ้ผ่
ลาํเดยีวกนั ก็มหีลายปลอ้ง แตล่ะปลอ่งก็ยาวไมเ่ทา่กนั พี�นอ้งแมท้อ้ง
เดยีวกนั แตค่วามคดิเห็นก็ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเหมอืนกนั

57. ไมเ่ห็นนํ �า อยา่เพิ�งตดักระบอก ไมเ่ห็นกระรอก อยา่เพิ�งโกง่หนา้ไม้
ความหมาย อยา่ดว่นทาํอะไรลว่งหนา้ โดยที�ยงัไมท่ราบวา่จะมอีะไรเกดิขึ�น
ในภายหนา้ จะเหนื�อยเปลา่

58. ไมอ้อ่นดดังา่ย ไมแ้กด่ดัยาก
ความหมาย จะอบรมส ั�งสอนอะไรก็ทาํเสยีต ั�งแตเ่ด็ก เพราะอบรมส ั�งสอน
งา่ย จะสอนใหเ้ป็นอะไรก็ได ้สว่นคนแกน่ ั�นสอนยาก เหมอืนไมแ้กถ่า้ดดัก็
หกั ผดิกบัไมอ้อ่นซึ�งดดังา่ยไมห่กั

59. รกัยาวใหบ้ ั�น รกัส ั�นใหต้อ่
ความหมาย รกัจะคบกนันาน ๆ ใหต้ดัความคดิอาฆาตพยาบาทออกไป รกั
จะอยูส่ ั�น ๆ ใหค้ดิอาฆาต

60. รกัววัใหผ้กู รกัลกูใหต้ ี
ความหมาย ววัถา้ไมผ่กูไว ้ก็อาจหายได ้ถา้ลกูดื�อ พอ่แมก็่ตอ้งดตุอ้งตบีา้ง
แตก่ารที�พอ่แมต่ไีมใ่ชต่ดีว้ยความเกลยีดชงั เพราะพอ่แมท่ี�ตนี ั�นก็ไมอ่ยาก
ต ีบางทตีแีลว้แอบไปรอ้งไห ้สงสารลกูก็ม ีแตถ่า้ไมต่เีสยีบา้ง ตอ่ไปถา้ลกู
กลายเป็นคนช ั�วชา้เลวทราม พอ่แมจ่ะตอ้งเสยีนํ �าตามากกวา่น ั�น

61. รูไ้วใ้ชว่า่ ใสบ่า่แบกหาม
ความหมาย การศกึษาหาความรูไ้ว ้ยิ�งมากยิ�งด ีเพราะการมคีวามรูม้าก ไม่
เหมอืนการแบกขา้วแบกของ ซึ�งจะรูส้กึวา่หนกับา่ มคีวามรูม้ไิดห้นกับา่
หนกัแรงอะไร ความรูท้ ี�เวลานี�เราคดิวา่ไมม่ปีระโยชน์ วนัหนา้อาจเห็นคณุ
คา่ของมนัก็ได้
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62. เรอืลม่ในหนอง ทองจะไปไหน
ความหมาย เมื�อจะตอ้งสญูเสยีอะไรไปอยา่งไมม่ทีางที�จะสญูเปลา่ ก็ไม่
ตอ้งวติกทกุขร์อ้นอะไร

63. เรอืลม่เมื�อจอด ตาบอดเมื�อแก่
ความหมาย ทาํอะไรตอ่อะไรดมีาตลอด แตพ่อเสร็จกลบัไมไ่ดผ้ลอะไร หรอื
มาลม้เหลวเมื�อปลายมอื หรอืในตอนทา้ย

64. เลน่กบัหมา หมาเลยีปาก เลน่กบัสาก สากตอ่ยหวั
ความหมาย ถา้ลดตวัไปเลน่หวักบัคนช ั�นตํ�ากวา่ เขาก็อาจตเีสมอทาํ
ลวนลามเอา สากในที�นี�หมายถงึสากตาํขา้วที�เขาพงิไว้ ถา้ใครซุกซนไปจบั
ตอ้งเขา้ สากอาจเลื�อนลม้ทบัถกูหวัถกูหก็ูได้

65. เลี�ยงชา้ง กนิขี�ชา้ง
ความหมาย หาเศษหาเลยหรอืมผีลประโยชนพ์ลอยไดจ้ากหนา้ที�ท ี�ตนทาํ
เปรยีบเหมอืนคนเลี�ยงชา้ง ซึ�งชา้งก็มคีา่หญา้อนัเป็นสว่นของชา้ง คนเลี�ยง
ชา้งอาจเบยีดบงัเอาสว่นหนึ�งของคา่หญา้เป็นผลประโยชนข์องตวั

66. เลอืกนกัมกัไดแ้ร่
ความหมาย เลอืกไปเลอืกมา ในที�สดุมกัจะไปไดท้ี�ไมด่ ี มกัใชใ้นกรณีเลอืก
คู ่เลอืกไปเลอืกมาในที�สดุไปไดค้นที�ไมด่มีาเป็นคูค่รอง แรใ่นที�น ี�หมายถงึ
ขี�แร ่หรอืแรเ่ลวๆ ที�ไมม่คีา่อะไรกนั

67. โลภมาก ลาภหาย
ความหมาย โลภมากเกนิไป ในที�สดุจะไมไ่ดอ้ะไรเลย ทา่สอนใหรู้จ้กัมคี
วามพอประมาณไวบ้า้ง

68. ววัใครก็เขา้คอกคนน ั�น
ความหมาย สว่นของใครก็เป็นของคนน ั�น ไมก่า้วกา่ยหรอืกํ �าเกนิในผล
ประโยชนข์องกนัและกนั

69. ววัสนัหลงัขาด เห็นกาบนิผาดก็ตกใจ
ความหมาย คนที�มคีวามผดิตดิตวั มกัจะมพีริธุ มอีาการหวาดระแวงอยู่
เสมอ กลวัคนอื�นจะรู ้เหมอืนววัสนัหลงัหวะเป็นแผล พอเห็นกาบนิมาก็
หวาดกลวั เกรงวา่กาจะโฉบลงมาจกิที�แผลน ั�น บางทก็ีพดูวา่
“ววัสนัหลงัหวะ”
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70. ววัหายแลว้จงึลอ้มคอก
ความหมาย เมื�อเกดิเสยีหายขึ�นมาแลว้จงึหาทางป้องกนัในภายหลงั ซึ�งนบั
วา่ไมท่นัการณ ์ควรจะลอ้มคอกเสยีกอ่นที�ววัจะหาย

71. ววัเห็นแกห่ญา้ ขี�ขา้เห็นแกน่อน
ความหมาย หมายถงึคนที�เห็นแกไ่ด ้เห็นแกก่นิ และเกยีจครา้น

72. วา่แตเ่ขา อเิหนาเป็นเอง
ความหมาย พดูวา่คนอื�นอยา่งไร ตนเองก็กลบัเป็นอยา่งน ั�นเสยีเองเหมอืน
อเิหนาที�ปรารภวา่ไมร่กัไมต่อ้งการบษุบา แตต่วัเองกลบัลกัพาบษุบาไป

73. สอนเด็ก สอนงา่ย สอนผูใ้หญ ่สอนยาก
ความหมาย จะอบรมส ั�งสอนอะไรก็ทาํเสยีต ั�งแตเ่ด็ก เพราะอบรมส ั�งสอน
งา่ย จะสอนใหเ้ป็นอะไรก็ได ้สว่นคนแกน่ ั�นสอนยาก เหมอืนไมแ้กถ่า้ดดัก็
หกั ผดิกบัไมอ้อ่นซึ�งดดังา่ยไมห่กั

74. สี�ตนียงัรูพ้ลาด นกัปราชญย์งัรูพ้ล ั�ง
ความหมาย คนเราแมจ้ะมคีวามรูส้งูอยา่งนกัปราชญ ์ก็อาจผดิพลาดได้
เหมอืนกนั ทกุคนจงึไมค่วรประมาท แมส้ตัวส์ ี�เทา้เชน่ ววัควายซึ�งมสี ี�เทา้ก็
ยงัอาจกา้วพลาดถงึลม้ลงได ้ภาษตินี�บางทก็ีมพีดูตอ่ไปอกีวา่ “สี�ตนียงัรู ้
พลาด นกัปราชญย์งัรูพ้ล ั�ง สองตนีโดเ่ด ่คงจะเซลงบา้ง”

75. เสนห่ป์ลายจวกั ผวัรกัจนตาย
ความหมาย ผูห้ญงิที�จะผกูมดัจติใจสามไีด ้ไมใ่ชเ่พยีงเพราะความสวย
อยา่งเดยีว เพราะความสวยงามเป็นของไมจ่รีงัย ั�งยนือะไร แตค่วามดโีดย
เฉพาะฝีมอืในการปรงุอาหาร ถา้หากสามารถทาํใหถ้กูปากสามไีด ้ยอ่มผกู
ใจสามใีหร้กัไปจนตาย

76. เสยีทองเทา่หวั ไมย่อมเสยีผวัใหใ้คร
ความหมาย เดมิเราถอืกนัวา่ ผูห้ญงิที�เป็นแมร่า้งเพราะสามหีนไีปน ั�น แสดง
วา่ผูห้ญงิผูน้ ั�นตอ้งมอีะไรบกพรอ่งเลวรา้ย สงัคมมกัคดิวา่เป็นผูห้ญงิไมด่ ี
เพราะฉะน ั�นผูห้ญงิจงึไมย่อมเสยีสามใีหแ้กห่ญงิใด เพราะเทา่กบัเสยี
ศกัดิ�ศรขีองตน แตใ่นปจัจบุนัอาจไดย้นิบางคนพดูวา่ “ถา้ไดท้องเทา่หวั
ใครอยากไดผ้วัก็เอกไป” แสดงวา่คนเดี�ยวนี�เห็นแกเ่งนิมากขึ�น

77. เสยีนอ้ย เสยียาก เสยีมาก เสยีงา่ย
ความหมาย เวลาจะตอ้งเสยีงเพยีงเล็กนอ้ย ไมอ่ยากจะเสยี แตพ่อถงึคราว
ตอ้งเสยีมากๆ รบัควกัเงนิใหท้นัท ีอยา่งขา้วของที�ชํารดุไปเล็กนอ้ย
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แทนที�จะรบีซอ่มแซมเสยี กลบัปลอ่ยใหเ้สยีมาก แลว้จงึซอ่มแซม ซึ�งตอ้ง
หมดเงนิมากกวา่หลายเทา่

78. หญงิสามผวั ชายสามโบสถ ์อยา่ไดค้บ
ความหมาย แสดงวา่มจีติใจรวนเร คบเป็นเพื�อนตายไมไ่ด้ เพราะเมื�อ
ถงึคราวคบัขนั อาจปลกีตวัหนเีอาตวัรอดไปตามลาํพงัได้

79. หงุขา้วประชดหมา ปิ� งปลาประชดแมว
ความหมาย การทาํอะไรเพื�อประชดประชนั ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร ผลเสยีจะ
ตกแกต่น สว่นผลดจีะไปไดแ้กค่นที�เราประชดให้

80. ใหท้กุขแ์กท่า่น ทกุขน์ ั�นถงึตวั
ความหมาย ทาํทกุขใ์หแ้กผู่ใ้ด เคราะหก์รรมที�ทาํกบัเขา อาจตกตามมาถงึ
ตวัเองบา้ง อยา่งบางคนชอบลา่สตัว ์บางทไีปยงิลกูของตน โดยเขา้ใจ
วา่เป็นสตัวป่์าก็มี

81. อดเปรี�ยวไวก้นิหวาน
ความหมาย ใหม้คีวามอดทน อดใจรอผลขา้งหนา้ที�จะดกีวา่ คอืละทิ�งส ิ�งที�
ไมด่ ีเพราะอดใจรอเอาสิ�งที�ดกีวา่

82. อยา่แกวง่เทา้หาเสี�ยน
ความหมาย อยา่หาเรื�องใสต่วั การพดูหรอืทาํอะไรกา้วกา่ยไปถงึผูอ้ ื�นโดย
มบิงัควร ยอ่มทาํใหต้นไดร้บัความเดอืดรอ้นโดยไมจ่าํเป็น

83. อยา่ขม่เขาโคขนืใหก้นิหญา้
ความหมาย อยา่บงัคบัขนืใจผูอ้ ื�นใหท้าํตามใจตน

84. อยา่ชกันํ �าเขา้ลกึ อยา่ชกัศกึเขา้บา้น
ความหมาย บางทก็ีพดูวา่ “อยา่ชกัเรอืเขา้ลกึ” หมายความวา่ อยา่ทาํอะไร
ที�เป็นเหตใุหอ้นัตรายมาถงึตวั

85. อยา่ชงิสกุกอ่นหา่ม
ความหมาย ตามปรกตผิลไม ้เชน่มะมว่งกอ่นจะสกุ จะตอ้งหา่มเสยีกอ่น
การกระทาํอะไรตอ้งใหเ้ป็นไปตามจงัหวะข ั�นตอนของมนั ถา้ทาํผดิลาํดบั
อาจเสยีหาย เหมอืนผลไมท้ี�ยงัไมแ่ก ่เอามาบม่แมจ้ะสกุ แตก็่จะเขา้ทาํนอง
หวัหวานกน้เปรี�ยว หรอืยงัเรยีนหนงัสอืไมจ่บ ยงัหาเงนิไมไ่ด ้รมิลีกูมเีมยี
เสยีกอ่น ตวัเองก็จะเดอืดรอ้นลกูเมยีก็จะพลอยเดอืดรอ้นไปดว้ย
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86. อยา่ชี�โพรงใหก้ระรอก
ความหมาย คอือยา่ไปสอนผูรู้ ้เพราะเขารูอ้ยูแ่ลว้ เหมอืนกบักระรอกมนั
ยอ่มรูจ้กัโพรงของมนั ไมต่อ้งไปชี�บอกกบัมนัดอก

87. อยา่ตาํนํ �าพรกิละลายแมนํ่ �า
ความหมาย อยา่ทาํอะไรที�ตอ้งเสยีทรพัยโ์ดยไมไ่ดป้ระโยชนค์ุม้กบัเงนิ
ทองที�ตอ้งเสยีไป เหมอืนตาํนํ �าพรกิเพยีงครกหนึ�งแลว้เอาไปละลายใน
แมนํ่ �า ซึ�งมนํี �ามาก จะทาํใหนํ้ �าในแมนํ่ �ากลายเป็นนํ �าพรกิอยา่งในหมอ้แกง
ไมไ่ด้

88. อยา่ทาํตวัเป็นกิ�งกา่ไดท้อง
ความหมาย อยา่เยอ่หยิ�งจองหองเพราะเพยีงไดด้หีรอืมทีรพัยข์ ึ�นมาเพยีง
เล็กนอ้ย

89. อยา่ทาํเป็นหมาเหา่ใบตองแหง้
ความหมาย อยา่ทาํพดูอวดเกง่ หรอืเกง่แตป่าก

90. อยา่ฟื� นฝอยหาตะเข็บ
ความหมาย อยา่รื�อเอาเรื�องเกา่ๆ ที�ลว่งเลยไปแลว้ขึ�นมาพดูใหส้ะเทอืนใจ
กนั ฝอย ในที�นี�หมายถงึ มลูฝอย กมุฝอย ตะเข็บ คลา้ยตะขาบ แตต่วัเล็ก
กวา่มาก ชอบอยูต่ามกมุฝอย

91. อยา่ละเลงขนมเบื�องดว้ยปาก
ความหมาย อยา่เป็นคนดแีตพ่ดู คอืพดูได ้แตท่าํไมไ่ด้

92. อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน จะจนใจเอง
ความหมาย อยา่วางใจหรอืไวว้างใจใครคนอื�นงา่ยเกนิไป จะเป็นเราที�
เดอืดรอ้นในภายหลงัได้

93. อยา่หกัดา้มพรา้ดว้ยเขา่
ความหมาย อยา่ใชอ้าํนาจบงัคบัอยา่งหกัโหมรนุแรง เพื�อใหผู้อ้ ื�นทาํตามค
วามประสงคข์องตน เพราะนอกจากจะไมส่าํเร็จแลว้ ตวัเองก็อาจเดอืดรอ้น

94. อยา่เห็นขี�ดกีวา่ไส้
ความหมาย อยา่เห็นผูอ้ ื�นดกีวา่ญาตพิี�นอ้งลกูหลานของตน

95. อยา่เอาจมกูคนอื�นหายใจ
ความหมาย ตอ้งรูจ้กัชว่ยตวัเอง อยา่คดิแตจ่ะพงึพาอาศยัคนอื�นเสมอไป
ถา้เราทาํอะไรไดเ้องก็สะดวก แตถ่า้ตอ้งคอยอาศยัคนอื�นเขารํ�าไป ยอ่มไม่
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ไดร้บัความสะดวก เหมอืนคนมรีถยนตแ์ลว้ขบัไมเ่ป็น จะไปไหนทก็ีตอ้งพึ�ง
คนขบัอยูเ่ร ื�อย ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยเราก็ไปไมไ่ด้

96. อยา่เอาทองไปลูก่ระเบื�อง
ความหมาย คอือยา่ลดตวัลงไปสูก้บัคนช ั�วตํ�า มแีตเ่สยีศกัดิ�ศร ีเพราะไม่
คูค่วรกนั

97. อยา่เอาพมิเสนไปแลกกบัเกลอื
ความหมาย พมิเสนเป็นของมคีา่งมากกวา่เกลอื คอือยา่ลดตวัลงไปสูก้บั
คนช ั�วตํ�า มแีตเ่สยีศกัดิ�ศร ีเพราะไมคู่ค่วรกนั

98. อยา่เอามะพรา้วหา้วไปขายสวน
ความหมาย จะไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร เขาจะหวัเราะเยาะได้ เพราะในสวนเขา
ก็มมีะพรา้วอยูแ่ลว้ หมายความวา่ อยา่เอาสิ�งของหรอือะไรก็ตามแสดงตอ่
ผูท้ ี�มคีวามรูค้วามชํานาญในสิ�งน ั�นเป็นที�ลอืชาปรากฏอยูแ่ลว้ เพราะจะ
ทาํใหด้เูหมอืนวา่ตนเป็นคนโงเ่ขลา เบาปญัญา หรอืเซอ่เซอะอะไรทาํนอง
น ั�น

99. อยา่เอาลกูเขามาเลี�ยง อยา่เอาเมี�ยงเขามาอม
ความหมาย อยา่เอาของคนอื�นมาชื�นชมยนิดี

100. อยูบ่า้นทา่นอยา่นิ�งดดูาย ปั�นววัปั�นควายใหล้กูทา่นเลน่
ความหมาย เมื�ออยูบ่า้นใคร อยา่อยูเ่ปลา่ ควรทาํการทาํงานชว่ยเหลอืเขา
เทา่ที�จะทาํได ้แมเ้พยีงเอาดนิเหนยีวมาปั�นววัปั�นควายใหล้กูเจา้ของบา้น
เลน่ก็ยงัด ีเขาจะไดเ้มตตาสงสาร
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