
 
 

การศึกษาเปรียบเทยีบภาพสะทอนทางวัฒนธรรม 

ผานสํานวนไทย จนี และอังกฤษ 

 

 

โดย 

สิริวรรณพิชา ธนจริาวัฒน 

 

 

 

สนับสนนุงบประมาณโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ประจําปงบประมาณ 2558 



THE COMPARATIVE STUDY OF CULTURAL REFLECTION  

FROM THAI, CHINESE AND ENGLISH PROVERBS 

 

 

 

 

By 

Zirivarnphicha Thanajirawat 

 

 

 

 

 

Granted by 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

Fiscal year “2015” 



ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอนทางวัฒนธรรมผานสํานวนไทย จีน และ

อังกฤษ” ไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดสรรทุน และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ และจัดสรรทุนให

ดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ ผูวิจัยขอขอบพระคุณและขอบคุณบุคคลและองคกรตอไปนี้ท่ีมีคุณูปการตอ

โครงการวิจัยฯ 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่ีใหเงินทุนสนับสนุในการทําวิจัย

จนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 ขอขอบคุณคณบดีคณะศิลปศาสตร รองคณบดี เพ่ือนอาจารย เจาหนาท่ีคณะศิลปะศาสตร และ

ครอบครัวธนจิราวัฒน ทุกทานท่ีใหกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทํางานวิจัย  

 คุณความดีท่ีเกิดจากการทําวิจัยครั้งนี้ขอมอบแดครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกทาน จนทํา

ใหผูวิจัยมีความรูความสามารถทําวิจัยสําเร็จลงได จึงใครขอกราบขอบพระคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

นางสาวสิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน 

สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 



ข 
 

บทคัดยอ 

 

รหัสโครงการ : Uni ๐๐๗/๒๕๕๘ 

ช่ือโครงการ : “การศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอนทางวัฒนธรรมผานสํานวนไทย จีน และอังกฤษ” 

ช่ือนักวิจัย : “สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน” 

 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอนทางวัฒนธรรมผานสํานวนไทย จีน และอังกฤษ 

โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และ

สํานวนอังกฤษ 2) ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนของภาษาภาพจนท่ีสะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม 
ความเชื่อและวิถีชีวิตระหวางคนไทย คนจีนและคนอังกฤษ และ 3) ทราบวาสํานวนไทย สํานวนจีน และ
สํานวนอังกฤษนั้น สะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนท้ังสามชาติ คือ คนไทย 
คนจีนและคนอังกฤษอยางไร เนื่องดวยในปจจุบันท้ังในวัฒนธรรมไทย จีน และอังกฤษนั้น มีการใชสํานวน
โวหารอยูมาก สํานวนเหลานั้นถูกนํามาใชในการติดตอสื่อสารโดยตองมีการตีความ สํานวนยังแสดงใหเห็น
ถึงพ้ืนฐานความเปนจริงทางประสบการณของมนุษยอีกดวย 
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกรอบการวิเคราะหขอมูล Descriptive Analysis และ 

Descriptive Linguistics Analysis Approaches  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดวิเคราะหขอมูลในการจัดแบง

ประเภทของภาษาภาพพจนของสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ ท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน 

ท่ีมีผลตอวัฒนธรรม โดยใชการจัดแบงประเภทภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวน

อังกฤษ โดยยึดตามคํานิยามราชบัณฑิตยสถาน (2545) ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สํานวนไทย

จํานวน 670 สํานวน สํานวนจีนท่ีจํานวน 673 สํานวน และสํานวนอังกฤษจํานวน 736 สํานวน 

 ผลการวิจัยสามารถแบงออกเปน 3 สวน คือ 1) ผลการศึกษาการจัดแบงประเภทของภาษา

ภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ พบวาภาษาภาพพจนในสํานวนไทยมี 11 ประเภท 

ภาษาภาพพจนในสํานวนจีนมี 7 ประเภท และภาษาภาพพจนในภาษาอังกฤษมี 9 ประเภท ภาษา

ภาพพจน 4 ประเภท คือ อุปลักษณ (metaphor) นามนัย (metonymy) อติพจน (hyperbole) ภาวะ

แยง (antithesis) และ การใชภาษาลักษณะการพรรณนา (Describing) หรือตรงไปตรงมา พบท้ังใน

สํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษ  สําหรับสาํนวนไทยและสํานวนอังกฤษท่ีมีประเภทภาษา

ภาพพจนเหมือนกัน คือ ปฏิพจน (oxymoron) อุปมา (simile) บุคลาธิษฐาน (personification) และ

การแฝงนัย (irony)  ในขณะท่ีภาษาภาพพจนท่ีเหมือนกันท่ีพบในสํานวนไทยและสํานวนจีน คือ สัมพจ

นัย (synecdoche) และภาษาภาพพจนท่ีเหมือนกันท่ีพบในสํานวนจีนและสํานวนอังกฤษ คือ แนวเทียบ 
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(analogy)  สําหรับท่ีพบเฉพาะในสํานวนไทย คือ สมญานาม (antonomasia) และ ปฏิทรรศน 

(paradox) ในขณะท่ี สัญลักษณ (symbol) พบเฉพาะในสํานวนจีน 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบความ

เหมือนของภาษาภาพจนท่ีสะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตระหวางคนไทย คนจีน

และคนอังกฤษ พบวา มีการใชภาษาภาพพจนท่ีเหมือนกัน สามารถแบงเปนหมวดหมูท่ีพบได 10 ประเภท 

คือ ประสบการณชีวิต การแสดงออกและลักษณะนิสัย การดํารงชีวิต คนกับการกระทํา คนกับอารมณ

ความรูสึก คนกับคําพูด คนกับความเชื่อ ลักษณะคน การคบคน และ ทัศนะคติและความเชื่อ และ 3) ผล

การศึกษาสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีสะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถี

ชีวิตของคนท้ังสามชาติ พบวา ประเภทท่ีพบมากท่ีสุด คือ คนกับการกระทํา ท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม

การนับถือศาสนาและความเชื่อของท้ังชาวไทย ชาวจีนและชาวอังกฤษ ท่ีมีจุดมุงหมายหลักคือ สอนใหคน

กระทําความดี ซ่ึงการกระทํานั้น คนเราก็สามารถกระทําไดท้ังดีและชั่ว จึงมีสงผลใหมีสํานวนเก่ียวกับการ

กระทํามีมากท่ีสุด สําหรับประเภทของการดํารงชีวิต การคบคนและประสบการณชีวิต พบวาท้ังสาม

ประเภท จะตองดําเนินรวมกันไปกับการกระทําของคน นอกจากนี้ จากสภาพทางสังคมในปจจุบันท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เงินเปนสิ่งท่ีสําคัญ หรือเรียกอีกอยางวาเปนปจจัยท่ีสําคัญมากในการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

และสังคมปจจุบันเปนสภาพท่ีคนท่ีมีความสามารถสูงก็จะมีโอกาสท่ีดีกวาคนท่ีมีความสามารถนอย และยัง

ไดรับโอกาสท่ีดีกวาดวย นอกจากนี้สภาพในปจจุบันคนท่ีมีอํานาจเหนือกวาก็มักจะอยูเหนือคนท่ีมีอํานาจ

นอยกวาดวย ดังนั้นเราควรท่ีจะตองรูสภาพและรูจักศัตรูดวย 
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Abstract 

 

Code of project : Uni ๐๐๗/๒๕๕๘ 

Project name  : “THE COMPARATIVE STUDY OF CULTURAL REFLECTION FROM  

   THAI, CHINESE AND ENGLISH PROVERBS” 

Researcher name : “Zirivarnphicha Thanajirawat” 

 

 This research is “The Comparative study of Cultural Reflection from Thai, Chinese 

and English Proverbs” aims to study 1) classify the typologies of figurative language of 

Thai Chinese and English proverbs, 2) the comparison of similarity of figurative language 

that reflects the thoughts, cultures, beliefs, and ways of life among Thai, Chinese and 

English people who use proverbs to communicate with each other, and 3) the cultural 

reflection from similar meaning proverbs of Thai, Chinese and English proverbs.  As in 

Thai, Chinese and English cultures, there are many proverbs that still being said at the 

present.  Those proverbs used though interpretation. Further, the proverbs still express 

the truth based on the practical experience of humanity or common sense.  

 This research is quantitative research and describes by using the descriptive 

analysis and descriptive linguistics analysis approaches for the similar meaning of 

proverbs. Moreover, the data were classified and analyzed the typologies of the 

figurative language of Thai, Chinese and English proverbs which have similar meaning to 

reflect on their cultural phenomena by using the figurative language of Coining the 

Expression of the Royal Academy (2002). The data of this research were 670 Thai 

proverbs, 673 Chinese proverbs and 736 English proverbs. 

 The result of this research showed that into three parts; 1) The result of the 
classification the typologies of figurative language in Thai, Chinese and English proverbs 
found that Thai proverb has 11 categories, Chinese proverb has seven categories, and 
English proverb has nine categories. There are four categories (metaphor, metonymy, 
hyperbole, and antithesis) were found in all of them. Moreover, Describing was found in 
all of Thai, Chinese and English Proverbs. Oxymoron, simile, personification, and irony 
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were found in Thai and English proverbs, while synecdoche was found in Thai and 
Chinese proverbs and analogy was found in Chinese and English proverb.  Antonomasia 
and paradox were found only in Thai proverb, while symbol was found only in Chinese 
proverb. 2) The result of the comparison of similarity of figurative language that reflects 
the thoughts, cultures, beliefs, and ways of life among Thai, Chinese and English people 
who use proverbs to communicate with each other found that there are ten categories 
i.e. experience of life, expressions, living, men and doing, men and their emotions, men 
and speeches, men and beliefs, characteristics, making friends, and attitudes. And 3) The 
result of cultural reflection from similar meaning proverbs of Thai, Chinese and English 
proverbs found that The most founding was men and doing, reflecting about the religion 
venerating culture and tradition of Thai, Chinese and English. The principle teaching of 
all religions is to do goodness and abstain badness because people are able to do good 
and bad, therefore it impacted having the proverbs regarding men and doing as the 
most. Next were living, making friends, and experience of life, they went along with 
doing of human. Proverbs about living reflected livelihood culture of Thai, Chinese and 
English that were similar concept and their proverbs presented the casual living from 
day to day, the wealthy living culture of Thai, Chinese and English that was no hurry or 
no need preparing for the future livelihood. The society at present has changed, Thai, 
Chinese and English people have to fight against the living conditions changing of 
economy. Nowadays society is competitive, money is an important factor in present life. 
More talent people would have a better opportunity than less ones, and more powerful 
people will be over the less ones, therefore we ought to know and recognize the 
enemy. 
 
 
 
 
Keywords: “PROVERB” “COMPARATIVE PROVERB” “THAI PROVERB” “CHINESE 

PROVERB”   “ENGLISH PROVERB” 

E-mail Address : “Zirivarnphicha.tha@rmutr.ac.th” 

Period of project : October 2014 – August 2016 
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  3. ขอเสนอแนะ               81 

 

บรรณานุกรม                82 

 

ภาคผนวก ก สํานวนไทยและความหมาย            87 

ภาคผนวก ข สํานวนจีนและความหมาย            119 

ภาคผนวก ค สํานวนอังกฤษและความหมาย           155 

 

ประวัติผูวิจัย              205 
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สารบัญตาราง 

               หนา 

ตารางท่ี 

1. ตารางแสดงประเภทของการใชภาษาภาพพจนตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน  

(2545) ในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ           79 
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สารบัญแผนท่ี 

               หนา 

แผนท่ี 

1. การกระจายภาษาในกลุมภาษาตระกูลไท-กะได             8 

2. แผนท่ีแสดงตระกูลภาษา Sinitic             12 

3. แผนท่ีแสดงประเทศจีน              13 

4. ประเทศท่ีมีผูพูดภาษาอินโด-ยูโรเปยน             15 
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สารบัญแผนภูมิ 

               หนา 

แผนภูมิท่ี 

1. The Sino-Tibetan family  (ดัดแปลงจาก Benedict, 1972)           9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามท่ีทราบกันดีแลววา ภาษาเปนปรากฏการณท่ีมีอยูในความนึกคิดของมนุษย เพราะมนุษยได

ใชภาษาเปนสื่อกลางในการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของบุคคลหนึ่งหรือ

ชุมชนชุมชนหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกชุมชนหนึ่ง จึงอาจกลาวไดวา ภาษาเปนสื่อท่ีเชื่อมโยง

ความสัมพันธของมนุษยเขาดวยกัน ดังนั้นเราอาจกลาวไดวา ภาษาเปนสมบัติของมนุษย เปนเครื่องมือท่ี

มนุษยใชสื่อสารกัน มนุษยในทุกสังคมมีภาษาเฉพาะของตนเชนเดียวกับมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน 

 

 การติดตอสื่อสาร เปนสิ่งท่ีเขามาเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได และ

ในการติดตอสื่อสารกับคนในสังคมเดียวกันท่ีใชภาษาเดียวกันกันบางครั้งก็มีการใชภาษาหรือถอยคําท่ีมี

ความหมายไมเหมือนกับภาษาท่ีใชจริง ซ่ึงคนในสังคมเดียวกันหรือคนท่ีมีความเขาในในสังคมนั้นอยางทา

จริงจึงจะสามารถท่ีจะเขาใจความหมายท่ีไมตรงกับขอความท่ีพูดได  

 

 ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการใชภาษาท่ีเรา

เรียกวา สํานวน สุภาษิต คําพังเพย เพ่ือนํามาใชการในสื่อความระหวางผูพูดกับผูฟงท่ีสวนใหญมักจะเปน

คนในสังคมเดียวกัน เพราะจะสามารถเขาใจความหมายท่ีแฝงหรือภาพในใจออกมาท่ีไมตรงกับขอความ

นั้นได 

 

 สํานวนนับเปนมรดกทางวัฒนธรรมของแตละชาติแตละภาษา ซ่ึงเปรียบเสมือนกระจกเงาอัน

สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี ปรัชญาชีวิต ฯลฯ ของชนชาตินั้นๆ คนท่ีอยูตางชาติตาง

ภาษาก็อาจมีสํานวนท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันได แตอาจมีรายละเอียดปลีกยอยท่ี

แตกตางกันไปตามความรูสึกนึกคิดและปจจัยแวดลอมอันเปนลักษณะเดนประจําชาตินั้นๆ ได 

 

 การใชภาษาภาพพจน (Figurative language) ถือเปนกลวิธีหนึ่งในการใชถอยคําในการถายทอด 

“จินตนาการ” และ “ภาพภายในใจ” ของผูพูดหรือผูใชถอยคํานั้นในวัตถุประสงคเพ่ือท่ีใหผูฟงหรือผูรับ

ถอยความเกิดจินตนาการหรือความหมายท่ีแฝงอยู นอกจากนี้ การใชภาษาภาพพจนยังเปนกลวิธีท่ีชวยให

มองเห็น “ภาพ” และเขาถึงความรูสึก ความคิด รวมท้ังสิ่งท่ีผูพูดตองการถายทอดออกมาไดอยางชัดเจน
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ยิ่งข้ึน และภาษาภาพพจนยังเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ สภาพแวดลอมและวิถีชีวิต

ของคนในเผาพันธุ  สังคม และชาติตาง ๆ อีกดวย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษาลักษณะการใชภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน 

และสํานวนอังกฤษ ท่ีมีความหมายเหมือนกันเนื่องดวยในปจจุบันนั้นท้ังในวัฒนธรรมไทย จีน และอังกฤษ

นั้น มีการใชสํานวนโวหารอยูมากมายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสํานวนไทย 

สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ นํามาวิเคราะหโดยการใชภาษาภาพพจนสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม 

ความเชื่อ ความนึกคิด สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของคนไทย จีน และอังกฤษวามีความเหมือนและ/หรือ

แตกตางกันอยางไร เพราะบางครั้งเราอาจจะใชสํานวนตาง ๆ เหลานี้ดวยความเคยชิน แตเราไมไดทราบ

ถึงสิ่งท่ีสะทอนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในสํานวนเหลานั้น 

 

2. วัตถปุระสงคของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนของภาษาภาพจนท่ีสะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความ

เชื่อและวิถีชีวิตระหวางคนไทย คนจีนและคนอังกฤษ 

3. เพ่ือทราบวาสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษนั้น สะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม 

ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนท้ังสามชาติ คือ คนไทย คนจีนและคนอังกฤษอยางไร 

 

3. ประโยชนของการวิจัย 

1.  ทราบประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ 

2. ทราบถึงความเหมือนของภาษาภาพจนท่ีสะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต

ระหวางคนไทย คนจีนและคนอังกฤษ 

3. ทราบวาสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษนั้น สะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความ

เชื่อและวิถีชีวิตของคนท้ังสามชาติ คือ คนไทย คนจีนและคนอังกฤษอยางไร 
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4. แนวคิดที่นํามาใชในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดใชแนวคิดการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Approach) และ

แนวคิดการวิเคราะหเชิงภาษาศาสตรพรรณนา (Descriptive Linguistics Analysis) เพ่ืออธิบายความ

คลายคลึง และความแตกตางในดานเนื้อหาของสํานวนและลักษณะการใชภาษาภาพพจนในสํานวนไทย 

สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษและกรอบทฤษฎีอรรถศาสตร (Semantics) ในการแบงประเภทของภาษา

ภาพพจน ตามการบัญญัติประเภทของภาษาภาพพจนของราชบัณฑิตสถาน 

 

5. นิยามศัพท 

  ภาษาภาพพจน (figurative language) คือ ถอยคําท่ีทําใหเกิดภาพ    หรือการใชถอยคําท่ีให

ผูอานเกิดจินตนาการ เกิดอารมณความรูสึกตอขอความท่ีไดอานไดฟงอยางกระจางชัด 

สํานวน  คือ คําท่ีพูดหรือกลาวออกมาทํานองเปนโวหาร เปนคําพังเพยเปรียบเทียบ จึงฟงแลว

มักจะไมไดความหมายของตัวมันเอง ตองนําไปประกอบกับบุคคล กับเรื่องคติ เตือนใจเชนเดียวกับคําท่ี

เปนสุภาษิต  

 

6. ขอบเขตของการวิจัย 

1. ผูวิจัยศึกษาเฉพาะสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมายเหมือนกัน 

2. ผูวิจัยศึกษาการจัดแบงภาษาภาพพจนตามการจัดประเภทของภาษาภาพพจนตามการบัญญัติ 

ของราชบัณฑิตยสถาน 

 

7. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาไทย 

ภาษาไทย เปนภาษาราชการของประเทศไทย และภาษาแมของชาวไทย และชนเชื้อสายอ่ืนใน 

ประเทศไทย ภาษาไทยเปนภาษาในกลุมภาษาไท ซ่ึงเปนกลุมยอยของตระกูลภาษาไท-กะได  

 

ตระกูลภาษาไท-กะได (อังกฤษ: Tai–Kadai languages) หรือรูจักกันในนาม กะได (Kadai), ขรา

ไท (Kradai) หรือ ขรา-ไท (Kra–Dai) เปนตระกูลภาษาของภาษาท่ีมีเสียงวรรณยุกตท่ีพบในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและตอนใตของประเทศจีน ในชวงแรก ตระกูลภาษาไท-กะไดเคยถูกกําหนดใหเปนอยู

ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต แตปจจุบันไดแยกมาเปนอีกตระกูลภาษาหนึ่ง และยังมีผูเห็นวาตระกูลภาษาไท-

กะไดนี้มีความสัมพันธกับตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน โดยอยูในกลุมภาษาท่ีเรียกวา "ออสโตร-ไท" หรือ

จัดเปนตระกูลภาษาใหญออสตริก 
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 ภาษาไท หรือ จวง-ไท (ภาษาไท หรือ ภาษาไต) เปนสาขาหนึ่งของตระกูลภาษาไท-กะได (Tai-

Kadai language family) ภาษาไทรวมถึงภาษาไทยมาตรฐาน หรือ สยาม (ภาษาประจําชาติของประเทศ

ไทย) ภาษาลาวหรือเวียงจันทร (ภาษาประจําชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ภาษาชานใน

พมา (Shan) และ จวง (Zhuan) ซ่ึงเปนภาษาหลักในมณฑลกวางสี (Guangxi) ในทางใตของประเทศจีน 

 

 Haudricourt (1956) ไดแบงภาษาตระกูลไท ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 
Tai proper: Ahom, Shan, Siamese, Lao, White Tai, Black Tai, Tho (Tày),  

Longzhou, Nung 

Tai   
 

Dioi group: Po-ai (Bo-ai) Zhuang, Tianzhou (Baise), Dioi (Bouyei), Wuming 

 

 ฟาง กวย ลี (Li Fang-Kuei, 1977) แบงภาษาตระกูลไท(Tai) ออกเปนสาขาไทเหนือ 

(Northern) ไทกลาง (Central) และไทตะวันตกเฉียงใต (Southwestern) ดังนี้ 

 
Northern Tai 

 

Tai  Central Tai 
 

Southwestern Tai 

 

 เก็ดนีย (Gedney, 1989) ไดพิจารณาวาไทกลาง และไทตะวันตกเฉียงใตเปนกลุมยอยซ่ึงเปน

ตระกูลพ่ีนองกับกลุมไทเหนือ ดังนี้ 

Northern Tai 

Tai   Central Tai 

    Southwestern Tai 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0y_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Longzhou_Zhuang_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Nung_language_(Tai)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yei_Zhuang_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Baise,_Guangxi
https://en.wikipedia.org/wiki/Buyei_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuming_dialect
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 ตระกูลภาษาไท-กะได ประกอบดวยกลุมภาษาท่ีจัดแบงไว 5 สาขา ดังนี้ 

1. กลุมภาษาขรา (อาจเรียกวา กะได หรือ เก-ยัง) 

2. กลุมภาษากัม-สุย (จีนแผนดินใหญ อาจเรียกวา ตง-สุย) 

3. กลุมภาษาไหล (เกาะไหหลํา) 

4. กลุมภาษาไท (จีนตอนใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต) 

5. ภาษาอังเบ (เกาะไหหลํา อาจเรียกวา ภาษาเบ) 

กลุมภาษาไท สามารถแบงเปนกลุมยอย ได 3 กลุม (Li Fang-Kuei, 1977) โดยแตละกลุมยอย

ประกอบไปดวยภาษาตางๆ ดังนี้ 

กลุมภาษาไทเหนือ  

 ภาษาแสก (ลาว) 

 ภาษาเย (Yay) (ไทย) 

 ภาษาจวงเหนือ (จีน) 

 ภาษาปูยี (Buyi) (จีน) 

 ภาษาไทแมน (ลาว) 

กลุมภาษาไทกลาง  

 ภาษาจวงใต (จีน) 

 ภาษามานเชาลาน (เวียดนาม) 

 ภาษานุง (เวียดนาม) 

 ภาษาตั่ย (เวียดนาม) 

 ภาษาซึนลาว (Ts'ün-Lao) (เวียดนาม) 

 ภาษานาง (เวียดนาม) 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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กลุมภาษาไทตะวันตกเฉียงใต  

 ภาษาไทหยา (จีน) 

 ภาษาพูโก (ลาว) 

 ภาษาปาดี (จีน) 

 ภาษาไททัญ (เวียดนาม) 

 ภาษาตั่ยซาปา (เวียดนาม) 

 ภาษาไทโหลง (ไทหลวง) (ลาว) 

 ภาษาไทฮองจีน (จีน) 

 ภาษาตุรุง (อินเดีย) 

 ภาษายอง (ไทย) 

 ภาษาไทยถ่ินใต (ปกษใต) (ไทย) 

 กลุมภาษาไทกลาง-ตะวันออก  

 กลุมภาษาเชียงแสน  

 ภาษาไทดํา (เวียดนาม) 

 ภาษาไทยถ่ินเหนือ (ภาษาลานนา, ภาษาไทยวน) (ไทย, ลาว) 

 ภาษาพวน (ไทย) 

 ภาษาไทโซง (ไทย) 

 ภาษาไทย (ไทย) 

 ภาษาไทฮางตง (เวียดนาม) 

 ภาษาไทขาว (ภาษาไทดอน) (เวียดนาม) 

 ภาษาไทแดง (ภาษาไทโด) (เวียดนาม) 

 ภาษาตั่ยเติ๊ก (เวียดนาม) 

 ภาษาตูลาว (เวียดนาม) 

 กลุมภาษาลาว-ผูไท  

 ภาษาลาว (ลาว) 

 ภาษาญอ (ไทย) 

 ภาษาผูไท (ไทย) 

 ภาษาอีสาน (ภาษาไทยถ่ินอีสาน) (ไทย, ลาว) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 กลุมภาษาไทตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)  

 ภาษาอาหม (รัฐอัสสัม เปนภาษาสูญแลว; ภาษาอัสสัมซ่ึงเปน

ภาษาท่ีชาวอาหมใชในปจจุบัน จัดอยูในตระกูลภาษาอินโด-ยุ

โรเปยน) 

 ภาษาอายตน (รัฐอัสสัม) 

 ภาษาลื้อ (ภาษาไทลื้อ) (จีน, เวียดนาม, ไทย, ลาว, พมา) 

 ภาษาคําตี่ (รัฐอัสสัม, พมา) 

 ภาษาเขิน (พมา) 

 ภาษาคํายัง (รัฐอัสสัม) 

 ภาษาพาเก (รัฐอัสสัม) 

 ภาษาไทใหญ (ภาษาฉาน) (พมา) 

 ภาษาไทใตคง (ภาษาไทเหนือ) (จีน, เวียดนาม, ไทย, ลาว) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%87
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แผนท่ี 1 การกระจายภาษาในกลุมภาษาตระกูลไท-กะได ดัดแปลงจาก  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tai_languages#/media/File:Taikadai-en.svg 

 

8. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาจีน 

 ตระกูลภาษาจีน-ทิเบตเปนตระกูลภาษาใหญภาษาหนึ่งในโลกประกอบไปดวยภาษาตางๆ 

มากกวา 250 ภาษา ซ่ึงอยูทางเอเชียตะวันออก มีจํานวนประชากรท่ีพูดภาษาตระกูลนี้เปนภาษาแรก

รวมกันมีมากกวา Indo-European  เพราะแคผูท่ีพูดภาษา Sinitic หรือ Chinese dialect ก็มีจํานวน

มากกวา 1.1 พันลานคน Sino-Tibetan สามารถจําแนกไดเปน 2 ตระกูลใหญ คือ Sinitic และ Tibeto 

Burman 
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 Benedict ไดกลาวถึง “Sino” หรือ “Sinitic” วาเปนตระกูลภาษาท่ีประกอบไปดวยภาษาจีนท่ี

หลากหลายโดยใชคําวา “Dialect” สวนคําวา “Tibetan” จะกลาวถึงตระกูลภาษา Tibeto – Burman. 

Tibeto – Burman ประกอบไปดวยภาษารอย ๆ ภาษา นอกเหนือจากภาษาทิเบตและพมา ยังมีอาณา

เขตกวางขวางมาก นั่นคือ มีในประเทศจีน  อินเดีย บริเวณภูเขาหิมาลัย และคาบสมุทรทางเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 Benedict ไดแบงตระกูลภาษา Sino – Tibetan ออกเปนตระกูลตาง ๆ ตาม  แผนภูมิ 1.  

(ดัดแปลงจาก Benedict, 1972) ไดดังนี้ 
           SINO-TIBETAN 

  

 

       TIBETO-KAREN                   CHINESE  

           

           

                    

     TIBETO-BURMAN                     KAREN   

               Tibeto-Kanauri          Gyarung    

       Lepcha              KACHIN                 Burmese-Lolo   

     Bahing-Vayu                           

         Newari                     Nung ( ish)     

                                    Trung 

     Abor-Miri- Dafla            

                                                                             

       Luish  

           Bodo-Garo     Konyak              Kuki-Naga               Taman         

                   Mikir 

                  Meithei   

แผนภูมิ 1  The Sino-Tibetan family  (ดัดแปลงจาก Benedict, 1972) 

 

สุริยา รัตนกุล (1994 : 248-253)  ไดแบงภาษาตระกูลจีน (Sinitic language) ไดเปนภาษา

ใหญๆ  ท่ีสําคัญ 7 ภาษา (dialect) คือ 

  1. ภาษาจีนกลาง   Mandarin 

  2. ภาษาหวู   Wu 

  3. ภาษาเสียง   Hsiang 

  4. ภาษาก้ัน   Kan 

  5. ภาษาฮักกะ   Hakka 

  6. ภาษากวางตุง   Yu_eh 
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  7. ภาษามิน   Min 

 

1. ภาษาจีนกลาง (Mandarin) Mandarin เปนชื่อท่ีใชเรียกภาษาจีนกลางในภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษรับคําวา Mandarin มาจากภาษาโปรตุเกสและภาษาโปรตุเกสก็รับคําวา muntri มาจาก

ภาษามลายูอีกทอดหนึ่ง muntri แปลวา ขุนนาง ท่ีเรียกภาษาจีนกลางวา Mandarin หรือภาษาขุนนางก็

เพราะแปลถอดความมาจากคําวา Kua&n-hua∃ ซ่ึงเปนภาษาจีนแปลไดวาภาษาของขุนนาง (Civil servant 

language) ปจจุบันนี้ไมมีชื่อภาษจีนท่ีใชเรียกภาษานี้ในปจจุบันคือ Kuo&yu& (หรือภาษาประจําชาติ 

National language) ภาษาจีนกลางเปนภาษาพูดของคนท่ีอยูบริเวณปกก่ิง เนื่องจากกรุงปกก่ิงเปนเมือง

หลวงของประเทศจีน ภาษานี้จึงไดรับสถาปนาเปนภาษาราชการของประเทศจีนดวย  ภาษาจีนกลางเปน

ภาษาทองถ่ินภาคเหนือ (northern dialect) ท้ังนี้โดยนับแมน้ําแยงซีเกียงเปนหลัก ประชากรของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนมากกวา 70 % ใชภาษานี้ ภาษาจีนกลางจะใชพูดเหนือแมน้ําแยงซีเกียงข้ึนไป 

(above Yangtze Kiang river) และมีใชบริเวณใตแมน้ําแยงซีเกียงลงมาบาง (below Yangtze Kiang 

river) คือ ท่ีใชพูดในมณฑลเกียงสี (Kiangsi or Jiangxi) เกียงซู (Kiangsu or Jiangsu) มณฑลฮูเป 

(Hupei or Hubei)  เสฉวน (Szechwan)  ยูนาน (Yunnan)  ไกวเจา (Kweichow) ทางตะวันตกเฉียง

เหนือของมณฑลกวางสี (the northwest of Kwangsi) และฮูนาน (Hunan) ภาษาจีนกลางเปนภาษา

ใหญสามารถแบงออกเปนภาษาทองถ่ิน (dialect) ยอย ๆ ดังนี้ 

 

1.1 ภาษาจีนกลางฝายเหนือ (Northern Mandarin) ดังท่ีพบท่ัวไปในปกก่ิง (Beijing)  

มณฑลโฮเป (Hopei) โฮนาน (Hanan) ชานตุง (Shantung) และแมนจูเรีย (Manchuria) ภาษาจีนกลาง

ท่ีพูดท่ีกรุงปกก่ิงถือวาเปนภาษามาตรฐานจีนกลาง ภาษาจีนกลางมีระบบเสียงพยัญชนะตน 22 เสียง และ

มีระบบเสียงวรรณยุกต 4 เสียง 

 

1.2 ภาษาจีนกลางฝายตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwestern Mandarin) ดังท่ีพบท่ัวไป 

ในมณฑลชานสี (Shansi) เชนสี (Shesi) กันซู (Kansu) ชิงไฮ (Ts’inghai) และนิงเซีย (Ningsia) ซ่ึงอยูติด

กับมองโกเลีย 

 

1.3 ภาษาจีนกลางฝายตะวันตกเฉียงใต (Southwestern Mandarin) ดังท่ีพบท่ัวไปใน 

มณฑลเสฉวน (Szechwan) ยูนาน (Yunan) ไกวเจา (Kwaizao) และในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลกวางสี (northwestern of Kwangsi) และบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลฮูนาน 
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(northwestern of Hunan) และในบริเวณมณฑลฮูเปท้ังมณฑล ยกเวนตอนตะวันออกเฉียงใตเทานั้น 

(all Hupei except northeastern)  

 

1.4 ภาษาจีนกลางทางตอนใตของกลุมแมน้ําแยงซีเกียง(Lower Yangtze Mandarin)  

พบท่ัวไปในมณฑลอันฮวย (Anhwei)  และเกียงซู (Kiangsu) กับบริเวณตอนใตของลุมแมน้ําแยงซีเกียง 

(the southern of Yangtze Kiang river) ตั้งแตชิวเชียวถึงเชนเชียง (Chiuchiang to Chenchiang) 

 

2. ภาษาหวู (Wu)  ภาษาหวู ใชพูดกันในมณฑลเกียงซู (Kiangsu or Jiangsu), และเชเกียง 

(Chekiang or Zhejians)  มีประชากรท่ีพูดภาษานี้คิดเปน 8% ของประชากรท้ังหมดของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  

 

3. ภาษาเสียง (Hsiang)  ภาษาเสียง ใชพูดกันในมณฑลฮูนานเทานั้น แตมีจํานวนประชากรจีนท่ี

พูดภาษานี้ คิดเปน 5% ของประชากรจีนท้ังหมด ภาษาเสียงแบงออกเปนภาษาเกา (Old Hsiang) กับ

ภาษาใหม (New Hsiang) ภาษาเกา (Old Hsiang) ยังคงรักษาระบบเสียงโฆษะ (Voiced) ดั้งเดิมเอาไว

ท้ังในพยัญชนะเสียงหยุดและในพยัญชนะเสียงเสียดแทรก ภาษาใหม (New Hsiang) ซ่ึงใชพูดกันในเมือง

ใหญ ๆ เชน เมือง Changsha, Hsiangtan, Hengyang, Shaoyang, Iyang ฯลฯ ในภาษาใหมนี้เสียงหยุด

ท่ีเปนเสียงโฆษะ (Voieced stops) จะกลายเปนเสียงอโฆษะ สถิล (Voiceless unaspirated) ระบบเสียง

ของภาษาใหมใกลเคียงกับภาษาจีนกลางมากกวาภาษาเกา  

 

3. ภาษาก้ัน (Kan) ภาษาก้ัน ใชพูดในมณฑล Kiangsi และในบริเวณตะวันออกเฉียงใตของ 

มณฑล Hupei มีประชากรพูดภาษานี้เพียง 2% ในภาษาก้ันนี้เสียงหยุดโฆษะดั้งเดิม (Voiced stop) จะ

กลายเปนเสียงอโฆษะ ธนิต (Voiceless aspirated) คลายกับท่ีเปนในภาษาฮักกะ ในทางคําศัพท ภาษา

ก้ันคอนขางใกลเคียงกับภาษาหวู ภาษา Lower Yangtze Mandarin และภาษาเสียง 

 

4. ภาษาฮักกะ (Hakka)  ภาษาฮักกะ ใชพูดกระจายกันในหลายถ่ินมีมากท่ีสุดในบริเวณดาน 

ตะวันออก และดานเหนือของมณฑล Kwangtung นอกนั้นก็พบบางท่ีมณฑล Fukien มณฑล Kiangsi 

มณฑล Kwangsi มณฑล Hunan และมณฑล Szechwan บนเกาะ Taiwan ก็มีการพูดภาษานี้ คิด

จํานวนประชากรท่ีพูดภาษานี้แลว คือ 4% ของประชากรของสาธารณรัฐประชาชนจีนท้ังหมด และ
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เนื่องจากคนจีนท่ีพูดภาษาฮักกะอพยพมาตั้งรกรากในคาบสมุทรมาลายูและสิงคโปร ภาษาจีนท่ีพูดจากกัน

ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปรจึงเปนภาษาฮักกะนี้ 

 

5. ภาษากวางตุง (Yu_eh) พูดกันในมณฑลกวางตุงทางใตของมณฑลกวางสีท่ีเกาะฮองกง (the  

southern part of Guangsi in Hongkong) และมาเกา (Makau) พูดกัน 5 % ของประชากรจีนท้ังหมด 

ถานับภาษาท่ีเปนท่ีรูจักกันนอกประเทศจีนแลว ภาษากวางตุงเปนภาษาจีนท่ีคนท่ัวโลกรูจักกันมากท่ีสุด  

 

6. ภาษามิน (Min)  ภาษามิน พูดกันท่ีมณฑลฟูเก้ียน Amoy และบนเกาะใตหวันตะวันตกของ 

กวางตุง ทางใตของเชเกียง ไดรับอิทธิพลของภาษาชนกลุมนอยเหมือนกัน คือ จากภาษา Chung, Li , 

Tung และ Shui สามารถแบงออกไดเปน Min Pei (มินเหนือ) และ Min Nan (มินใต) 
 

 
แผนท่ี 2  แผนท่ีแสดงตระกูลภาษา Sinitic  

(The Sinitic Language; http://www.sinolect.org) 
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แผนท่ี 3  แผนท่ีแสดงประเทศจีน  

    (Chinese Language & History: http://www.alsintl.com/languages/chinese.htm) 
 

 

 



14 
 

9. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม เปนภาษาในกลุมภาษาเจอรเมนิกตะวันตก อยูในตระกูล

ภาษาอินโด-ยูโรเปยน ใชครั้งแรกในอังกฤษสมัยตนยุคกลาง และปจจุบันเปนภาษาท่ีใชกันแพรหลายท่ีสุด

ในโลก ประชากรสวนใหญในหลายประเทศ รวมท้ัง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

ออสเตรเลีย ไอรแลนด นิวซีแลนด และประเทศในแคริบเบียน พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีหนึ่ง 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมท่ีมีผูพูดมากท่ีสุดเปนอันดับสามของโลก รองจากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน 

มักมีผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองอยางกวางขวาง และภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของสหภาพ

ยุโรป หลายประเทศเครือจักรภพแหงชาติ และสหประชาชาติ ตลอดจนองคการระดับโลกหลายองคการ 

 

ตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปยน หรือ ตระกูลภาษาอินเดีย-ยุโรป ประกอบดวยภาษาและภาษายอย

รวม 443 ภาษา (ตามการประมาณของ SIL ) ท่ีพูดโดยคนประมาณ 3 พันลานคน ซ่ึงรวมถึงตระกูลภาษา

หลักๆ ของยุโรป และเอเชียตะวันตก ซ่ึงจัดอยูในตระกูลใหญ ภาษาปจจุบันท่ีอยูในตระกูลใหญนี้ มีเชน 

ภาษาเบงกาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาฮินดี ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย และ 

ภาษาสเปน (แตละภาษามีคนพูดมากกวา 100 ลานคน) 
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แผนท่ี 4  ประเทศท่ีมีผูพูดภาษาอินโด-ยูโรเปยน(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8% 

95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B

8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0

%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%

E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99#/media/File:IE_countries.svg) 

 

ในบทท่ี 2 จะกลาวถึงความหมาย คํานิยามเก่ียวกับภาษาภาพพจน และสํานวน รวมถึงงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดําเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูลตอไป 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาภาพพจน (Figurative language) 

และสํานวนไทย โดยในบทนี้ จะกลาวถึงคํานิยามและประเภทของภาษาภาพพจน รวมถึงสํานวนไทยดวย 

โดยไดแบงเนื้อหาของการทบทวนวรรณกรรมออกเปน 3 ประเด็นดังนี้ 

  1. คํานิยามและประเภทของภาษาภาพพจน 

  2. คํานิยามและลักษณะท่ัวไปของสํานวนไทย 

  3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาษาภาพพจน สํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ 

 

1. คํานิยามและประเภทของภาษาภาพพจน 

 คําวา figurative language นั้นบรรดานักวิชาการไดใหคํานิยามไวหลากหลาย โดยใชคําเรียกใน

ภาษาไทยแตกตางกัน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีผูใหคํานิยามของภาษาภาพพจนมีดังตอไปนี้ 

 

 ลักษณา โตวิวัฒนและพรทิพย ไชยรัตน (2537) ไดใหคํานิยามเก่ียวกับภาษาภาพพจนไววา เปน

การเขียนเปรียบเทียบ เพ่ือประกอบขอความเพ่ือชวยแสดงความรูสึกนึกคิดของผูเขียนใหเดนชัดข้ึน และ

แสดงใหเห็นถึงจินตนาการท่ีกวางกวาถอยคําธรรมดา ซ่ึงชวยใหผูอานเขาใจและมีความรูสึกลึกซ้ึงตองาน

เขียนมากข้ึน 

 

 ชํานาญ รอดเหตุภัย (2522) ไดใหความหมายวา ภาษาภาพพจนนั้น หมายถึง กลวิธีในการ

ประพันธท่ีทําใหเกิดภาพข้ึนในใจของผูอาน หรือทําใหเกิดความซาบซ้ึงประทับใจมากข้ึนกวาการเขียน

อยางธรรมดา ภาษาภาพพจนมีความสําคัญตองานประพันธดังนี้ 

1. ชวยใหงานประพันธมีรสชาติ ไมจืดชืด 

2. ชวยใหเกิดความรูสึกนึกคิดและจินตนาการไดลึกซ้ึงมากกวาการเขียนแบบธรรมดา 

3. ชวยใหเกิดความประทับใจและซาบซ้ึงในงานประพันธ 

4. ชวยใหเกิดความไพเราะสละสลวยท้ังในดานเสียงและความหมาย 
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 กาญจนา วิชญาปกรณ (2542) ไดกลาวเก่ียวกับภาษาภาพพจนไวในวรรณกรรมวา เปนศิลปะใน

การใชภาษาอยางหนึ่ง ท่ีใชกลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือใหถอยคําและความหมายนั้น ๆ เกิดพลัง เกิดภาพท่ี

แจมชัดและลึกซ้ึงข้ึนในใจผูอาน นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการตอบสนองทางอารมณตามท่ีผูเขียนตองการ 

ดังนั้นภาษาภาพพจนจึงมีความหมายไมเปนไปตามตัวอักษรและการเรียงลําดับความคิดแตกตางไปจาก

ภาษาธรรมดา 

 

 ดวงใจ ไทอุบุญ (2543) ไดใหความหมายของภาษาภาพพจนไววา เปนถอยคําท่ีแสดงความรูสึก

นึกคิดและการแสดงเรื่องราวใหมีอรรถรส โดยผูเขียนตองรูจักใชกลวิธีในการเลือกสรรถอยคําอยางมีศิลปะ 

เพ่ือใหเกิดความงาม และจินตภาพในการเขียนท่ีทําใหผูอานเกิดความประทับใจ ซาบซ้ึงมากกวาการกลาว

ถอยคําอยางตรงไปตรงมา 

 

 เปลื้อง ณ นคร (2545) ไดใหความหมายวา “ภาพพจนนั้นไมไดเพงเล็งถึงภาพหรือรูป แต

หมายถึงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ท่ีจะเกิดเปนรูปรางข้ึนในใจ ในการท่ีจะพูด เขียนหรือแสดงความอยางมี

ภาพพจนนั้น ก็คือการพูดโดยใชคําท่ีใหความหมายโดยนัย....” 

 

 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการตางประเทศไดใหคํานิยามเก่ียกับภาษาภาพพจนไวดังนี้ 

  

Harry Shaw.(1972) In Dictionary of Literary terms said that Figurative language is 

the deliberate and intentional departure from normal word meanings or word order so 

as to gain freshness and strength of expression. Figurative language is writing (or speech) 

that makes use of figurative language are to employ ornamental 

  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชคําวา “ภาษาภาพพจน” ตามการบัญญัติศัพทของ

ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ซ่ึงไดนิยามความหมายของภาษาภาพพจน (figurative language) ไวดังนี้ 

“ภาษาท่ีผิดแผกไปจากปรกติหรือผิดไปจากภาษาตามตัวอักษร ในดานการ

เรียบเรียงลําดับคําหรือความหมายของคํา ท้ังนี้เพ่ือใหเปนสํานวนท่ีแปลกใหมและมีพลัง 

เพ่ือใหมองเห็นภาพ เพ่ือพรรณนาโดยการเปรียบเทียบ และเพ่ือใหเห็นความคลายคลัง

ในสิ่งท่ีไมคลายคลึงกัน ภาษาภาพพจน คือขอเขียนท่ีนําเอาภาพพจน (figure of 

speech) อยางเดียวหรือหลายอยางมาใช ภาพพจนเหลานี้ท่ีรูจักกันมากท่ีสุด ไดแก 



18 
 

 

ภาวะแยง (antithesis) อุปมา (simile) อุปลักษณ  (metaphor) บุคลาธิฐาน 

(personification) และการกลาวซํ้า (repetition)” 

 

 ประเภทของภาษาภาพพจนตามการบัญญัติของราชบัณฑิตสถาน (2545) ไดดังนี้ 

 

1. 3การอางถึง (allusion) คือ การกลาวถึงเรื่องอ่ืนนอกเรื่องท่ีเขียน เชน กลาวถึงบุคคล  

3เหตุการณ นิทาน หรือวรรณกรรมอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน การอางถึงในบทละครพูดเรื่อง จัดการรับเสด็จ พระ

ราชนิพนธในพระบาทสนมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ตอนท่ีพระยาศรีบุรีรมยพูดกับคุณหญิงหอย

ภรรยา ขณะท่ีคุณหญิงหอยกําลังเย็บมานเตรียมบานเพ่ือรับเสด็จมีดังนี้ 

 

3   พระยาศรี แมหอย ทําไมมานนั้นหลอนจึงเย็บชานัก 

3   แมหอย  นี้คุณนึกวาดิฉันเปนนารายณส่ีกรหรือ 

 

3 การอางถึงเปนการแสดงความรอบรูของผูเขียน จุดประสงคท่ัวไปของการอางถึงก็เพ่ือท่ีจะขยาย

งานเขียนวรรณกรรมนั้นใหชัดเจนยิ่งข้ึน หรือใหเกิดความหลากหลาย หรือใหถอยคํามีน้ําหนักหรือให

นาสนใจประทับใจยิ่งข้ึน และการอางถึงอาจจะทําใหงานเขียนนั้นดีเดนลึกซ้ึงข้ึน ผูเขียนมักจะคาดวา

ผูอานมีพ้ืนความรูรวมกับผูเขียน และมีความรูเก่ียวกับสัญนิยมทางวรรณคดีท่ีใชกันอยูท่ัวไป ตลอดจนมี

ความสามารถท่ีจะเขาใจเรื่องท่ีนํามาอางถึงนั้นไดดวย 

 

2. แนวเทียบ (analogy) คือ การเปรียบเทียบของสองสิ่งซ่ึงเหมือนกันในบางแง โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งเปนวิธีการท่ีใชในการเขียนแบบอรรถาธิบาย (exposition) และการพรรณนา (description) โดย

นําเอาสิ่งท่ียังไมคุนเคยมาอธิบายหรือพรรณนา โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคุนเคยกวา ในการเขียน

แบบโตแยง (argumentation) และตรรกศาสตร แนวเทียบมักใชเพ่ือเหตุผลในการโตเถียง แนวเทียบใช

กันมากในบทรอยกรอง (verse) และงานเขียนแบบอ่ืน ๆ ท่ีใชจินตนาการ (imagination) อุปมา (simile) 

เปนแนวเทียบท่ีกลาวออกมอยางชัดแจง สวนอุปลักษณ (metaphor) เปนแนวเทียบท่ีแสดงโดยนับ 

ตัวอยางแนวเทียบเชน 
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  มีบุตรท่ีไมมีความเฉลียวฉลาด หรือไมประพฤติในทางธรรมจรรยา จะไดรับผลเปน

คุณประโยชนอะไรเลา (เปรียบเหมือนมี) จักษุมืดจะมีประโยชนอยางไร แทจริง มีไวใหรําคาญเทานั้น 

 

  มีบุตรท่ีฉลาดกวาคนเดียว ยอมดีกวาแมจะมีบุตรท่ีโงเงาตั้งรอยคน, ดวงจันทรดวงเดียว

ยอมกําจัดความมืดใหปราศหายไปได, แตดวงดาวนับรอยยอมไมไดเลย 

 

  “ก็จริงอยูผูหญิงใชดอกไม 

  และก็ใชผูชายใชผาหิน 

  ตางก็คือสิ่งท่ีมีชีวิน 

  อยูบนธรณินแผนดินเดียว”  (เรียงรอยถอยคํา: วาณิช จรุงกิจอันนต) 

 

  “เกิดมาเปนคนท้ังทีตองใหมีคนรัก คนท่ีมีแตศัตรูหรือมีแตคนชิงชังรังเกียจจะหา

ความสุขไมไดหรอกในชีวิตเขา เพราะจะถูกสาปแชง ถูกปองรายอยูตลอดเวลา ตัวเองก็มีแตความ

หวาดระแวง ความไมสบายใจ ผิดกับคนดีท่ีไดรับ แตคํายกยองสรรเสริญซ่ึงเปนเหมือนปุยท่ีทําใหชิวต

เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึน” (อยูกับกง: ไมตรี ลิมปชาต) 

 

 สรุปไดวา analogy เปนการเปรียบเทียบสิ่งใดก็ตามไมวาจะเปนเหตุการณความคิด หรือเรื่องราว

ตาง ๆ มาเปรียบเทียบนั้น เปนการเปรียบเทียบขอความมิใชเปรียบเทียบคําเหมือนอุปมา 3และมักนิยมใช

สุภาษิต คําพังเพยมาเปรียบ 

 

3. ภาวะแยง (antithesis) คือ กลการประพันธท่ีใชคําหรือขอความท่ีมีความหมายตรงกันขาง 

หรือแตกตงกัน มาเปรียบเทียบกันเพ่ือใหความหมายคมชัดข้ึน ตัวอยางเชน 

 

  เสียแรงรูปงามนามก็เพราะ 

  ละมุนเหมาะใจช่ัวนี้เหลือแสน 

  ท่ีดีดีสิ้นในดินแดน 

  ท่ีช่ัวใครจะแมนก็ไมมี 
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4. สมญานาม (antonomasia) คือ ภาพพจน (figure of speech) แบบหนึ่งซ่ึงใชวิสามานย 

นามแทนคําแสดงลักษณะชื่อ ตําแหนง งาน หรือยศศักดิ์ เชน เรียกชายเจาชูวา “คัสซาโนวา” เรียกผู 

เผด็จการทรราชวา “ฮิตเลอร” เรียกคนรูปชั่วตัวดําวา “จรกา” หรือเรียกผูหญิงหลายใจวา “กากี” 

 

5. สมมุติภาวะ (apostrophe) คือ ภาพพจน (figure of speech) แบบหนึ่งท่ีผูเขียนกลาวกับ 

3สิ่งของ สถานท่ี นามธรรม ขอคิดเห็น บุคคลท่ีถึงแกกรรมไปแลว หรือบุคคลท่ีมิไดปรากฎตัวอยูในท่ีนั้น 

เสมือนวาเปนสิ่งมีชีวิตหรือปรากฎตัวอยูในท่ีนั้นดวย ตัวอยางเชน อะเล็กซานเดอร โพปพูดกับนามธรรม

ใน An Essay on Man (ค.ศ. 1733-1734) 

 

3  O happiness! Our being’s end and aim! 

  Good, pleasure, ease, content: Whate’er thy name: 

 

6. ความนึกเปรียบเทียบ (conceit) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีสรางความเปรียบ 

เทียบท่ีเดนชัด ตามปรกติเปนการเปรียบเทียบวัตถุ 2 อยาง หรือสถานการณ 2 อยาง ประดิษฐตกแตง

เปนกลการประพันธเชิงภาพพจนเปรียบเทียบ (trope) อันละเอียดประณีต จึงรวมเอาอุปลักษณ 

(metaphor) อุปมา (simile) อติพจน (hyperbole) และปฏิพจน (oxymoron) ไวท้ังหมด การใชความ

นึกเปรียบเทียบนี้มุงหมายเพ่ือสรางความประหลาดใจและความชื่นชมในปฏิภาณ และความชางคิดชาง

ประดิษฐของกวี ความพึงพอใจท่ีไดรับจากความนึกเปรียบเทียบนี้ เปนไปในทางดานภูมิปญญามากกวา

ทางดานอารมณ ความนึกเปรียบเทียบมักจะปรากฎเสมอในงานของกวีแนวอภิปรัชญา (metaphysical 

poet) และอาจพบไดมากในงานของกวีอิตาลีสมัยฟนฟูศิลปวิทยา ในกวีนิพนธเก่ียวกับความรักของกวี

สมัยทิวเตอร สมัยจาโคเบียน และสมัยคาโรไลน ตลอดจนในงานของ ปแยร กอร แนย, โมลีแยร และของ 

ราซีน ตัวอยางเชน ในบทละครเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

    แลววาอนิจจาความรัก   พ่ึงประจักษดั่งสายน้ําไหล 

  ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป  ท่ีไหนเลยจะไหลคืนมา 

 

7. อติพจน (hyperbole) คือ ภาพพจน (figure of speech) ซ่ึงมีขอความท่ีกลาวใหเกินจริง 

สําหรับเนนความ เพ่ือเนนความรูสึก ทําใหขอความนั้นมีน้ําหนักหรือเกิดความซาบซ้ึง ซ่ึงผูอานผูฟงทราบ

ดีกวาถอยคําหรือขอความนั้นไมเปนจริง เห็นภาพพจนไดงาย เชน 
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  รักคุณเทาฟา 

  คิดถึงเธอใจจะขาด 

  รักคุณสุดหัวใจ 

   

  ถาฉันมีสิบหนาอยางทศกัณฐ 

  สิบหนานั้นฉันจะหันมายิ้มใหเธอ 

 

  “ขอเดชะพระพุทธคุณชวย 

  แมนมอดมวยกลับชาติวาสนา 

  อายุยืนหม่ืนเทาเสาศิลา 

  อยูคูฟาดินไดดังใจปอง” 

     (นิราศภูเขาทอง) 

 

       “ตราบขุนคิรีขน ขาดสลาย แลแม 

  รักบหายตราบหาย หกฟา 

  สุริยจันทรขจาย  จากโลก ไปฤา 

  ไฟแลนลางสี่หลา หอนลางอาลัย” 

      (นิราศนรินทร) 

 

8. การแฝงนัย (irony)  ในความหมายแคบ หมายถึง ภาพพจน (figure of speech) ชนิด 

หนึ่ง ซ่ึงความคิดท่ีเจตนาจะสื่อสารนั้นแตกตางหรือตรงกันเขามกับความหมายตามตัวอักษรของคําท่ีใช ใน

ความหมายกวาง หมายถึง การขัดกันระหวางความเปนจริงกับสิ่งท่ีปรากฎใหเห็น คํา irony มาจากภาษา

กรีกวา eironeia ซ่ึงเปนคําท่ีแสดงคุณลักษณะของการพูดและการทําของ eiron อันเปนตัวละครเขาแบบ 

ในสุขนาฎกรรมกรีก 

 

9. อุปนิเสธ (litotes) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีมีขอความกลาวใหนอยกวาความ 

เปนจริงเพ่ือการเนน ความหมายตรงกันขามกับอติพจน (hyperbole) อุปนิเสธมักใชในภาษาพูด

ประจําวันในรูปปฏิเสธเชิงบอกเลา และตามปรกติจะมีเจตนาประชดประชันแฝงอยูดวย ตัวอยางเชน ‘not 
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least’ ใชแทน ‘great’, ‘not to fail’ ใชแทน ‘succeed splendidly’, ‘not unbecoming’ ใชแทน 

‘thoroughly appreciate’ และท่ีใชกันมากท่ีสุดคือ ‘not bad’ แทน ‘very good’ 

 

  ตัวอยางอุปนิเสธในภาษาไทย เชน ‘ไมเลว’ ใชแทน ‘ดี’ ‘เขาไมใชคนโง’ แสดงวา ‘เขา

เปนคนฉลาด’ 

 

10. อุปลักษณ (metaphor) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีนําเอาสิ่งท่ีตางกันสองสิ่งหรือ 

มากกวา แตมีคุณสมบัติบางประการรวมกันมาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง

โดยตรง เชน  

 

เขาเปนสิงหทะเลทราย 

เธอเปนแกวตาและดวงใจของพอแม 

หนาบานเปนจานเชิง 

ปากเล็กเทารูเข็ม 

 

 หรือตัวอยางในวรรณคดี 

  “พิศไทไทวาไท   ทินกร 

  พิศออนคือศศิธร  แจมฟา” 

     (ลิลิตพระลอ) 

 

  “ลิ่วลิ่วจันทรแจมฟา 

  เหมือนพักตราหนานวลผจง 

  สูงสวยรวยรูปทรง 

  สงสีจาเทาสีจันทร” 

     (กาพยเหเรือ) 

 

  “จะพลิกพลิ้วชิวหาเปนอาวุธ 

  ประหารบุตรเจาลังกา” 

     (พระอภัยมณี) 
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 Dundes (1994:53) และ Abrahams (1972:119) กลาววาอุปลักษณในลักษณะหนึ่งของ

สุภาษิต คือ มีรูปแบบของความเทากัน คือ สิ่งหนึ่งเทากับอีกสิ่งหนึ่ง 

 

 อุปลักษณอาจเปนการกลาวตรงๆ โดยบอกวาสิ่งหนึ่งเทากับอีกสิ่งหนึ่ง โดยใชคําบงชี้ “เปน” ใน

ภาษาไทย “verb to be” ในภาษาอังกฤษ และ 是  ในภาษาจีน หรือบอกเปนนัย โดยเปนการ

เปรียบเทียบสองสิ่งท่ีไมเหมือนกัน แตมีลักษณะบบางประการรวมกัน 

 

11. นามนัย (metonymy) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีใชคําหรือวลีซ่ึงบงลักษณะหรือ 

คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด หรือกลาวถึงสิ่งหนึ่งโดยใชคําอ่ืนแทน 

แตคําๆ นั้นตองเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป เพราะเม่ือเอยถึงยอมจะรูวาหมายถึงใคร สิ่งใด 

 

  11.1 กลาวถึงชื่อคน แตความหมายคือการกระทําหรือผลงานของคน ๆ นั้น เชน 

 

   สุนทรภูเปนกวีเอกท่ีคนไทยรูจักกันดี 

    หมายถึง  ผลงานท่ีสุนทรภูแตงจนไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหง 

  กลอนสุภาพ 

 

   สัปดาหนี้ทาทา ยัง มาแรง 

    หมายถึง  เพลงท่ีทาทา ยัง รองกําลังไดรับความนิยมมาก 

 

11.2 กลาวถึงชื่อสถานท่ี แตความหมายคือคนท่ีอยูท่ีนั่น เชน 

 

ส.ส เมืองสะตอ 

 หมายถึง  ส.ส ท่ีเปนคนใต 

 

บานซอยราชครู 

 หมายถึง บานคุณชาติชาย ชุณหะวัณ 
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11.3 ใชคําท่ีมีความหมายอยางหนึ่ง ใหมีความหมายอีกอยางหนึ่งในลักษณะคลาย 

สัญลักษณ เชน 

 

น้ําใจนองพ่ีสีชมพู 

 หมายถึง  นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ฉันทนาเดินขบวนประทวงขอเปลี่ยนผูบริหารโรงงาน 

 หมายถึง  คนงานหญิงของโรงงานทอผา 

 

11.4 กลาวถึงสิ่งหนึ่งแตมีความหมายเปนอีกอยางหนึ่ง เชน 

 

 หัวโขน 

   หมายถึง  ตําแหนง บทบาทหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยู 

 

เจาเหนือหัว 

  หมายถึง  พระเจาแผนดิน 

 

ถูกเลื่อยขาเกาอ้ี 

  หมายถึง  ถูกกลั่นแกลงใหพนจากตําแหนง 

 

11.5 กลาวถึงผลิตภัณฑหรือวัตถุ แตความหมายคือผลผลิตประเภทเดียวกันหรือ 

หมายถึงสิ่งอ่ืน เชน 

 

เขาไมชอบดูหนังจอแกว 

 หมายถึง  เขาไมดูภาพยนตรท่ีฉายทางโทรทัศน 
 

อยาใสแฟบมากเกินไป 

 หมายถึง  ผงซักฟอกท่ัวไป 
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12. การเลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia) หรือนักวิชาการทานอ่ืนเรียกวา “สัทพจน” คือ  

การเปรียบเทียบท่ีเลียงเสียงหรือแสดงลักษณะอาการตางๆ ทําให รูสึกเหมือนไดเห็นไดยินเสียงของสิ่ง

นั้นๆ จริง เชน 

 

  ฝนตกดังแปะ ๆ ลมพัดเสียงหวีดหวิว 

 

  “น้ําพุพุงซา ไหลมาฉาฉาน 

  เห็นตระการ มันไหลจอกโครม 

  มันไหลจอก ๆ จอก ๆ โครม ๆ” 

     (เพลงเขมรไทรโยค) 

 

  “ท้ังยุงชุมรุมกัดปดเปรี๊ยะประ 

  เสียงผัวะผะพ่ึบพ่ับปุบปบแปะ” 

     (นิราศเมืองเพชร) 

 

  “บัดเดี๋ยวดังหงางเหงงวังเวงแวว” 

     (พระอภัยมณี)   

 

13. ปฏิพจน (oxymoron) หรือ ปฏิวาทะ คือ ภาพพจน (figure of speech) ซ่ึงนําเอาคํา และ 

ความหมายท่ีไมสอดคลองกันและดูเหมือนจะขัดแยงกันมารวมไวดวยกันเพ่ือใหเกิดผลเปนพิเศษ เชน 

 

  สงครามเย็น  ไฟใตน้ํา 

  ดีเปนบา   นอยมาก 

  นักบุญใจบาป  นารักนาชัง 

 

14. ปฏิทรรศน (paradox) คือ คํากลาวท่ีมองอยางผิวเผินแลวจะขัดกันเอง หรือไมนาจะเปน 

ไปได แตถาพิจารณาใหดีจะเปนคํากลาวท่ีมีความหมายลึกซ้ึงและเปนไปได เชน 
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  น้ํารอนปลาเปน  น้ําเย็นปลาตาย 

  ยิ่งรีบยิ่งชา 

  ความไมแนนอน คือสิ่งท่ีแนนอน 

  ท่ีท่ีอันตรายท่ีสุด คือท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสุด 

  เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย 

  รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ 

 

15. บุคลาธิษฐาน (personification) คือ การสมมุติสิ่งไมมีชีวิต ความคิด นามธรรม หรือสัตว 

ใหมีสติปญญา อารมณ หรือกิริยาอาการเยี่ยงมนุษย บุคลาธิษฐานนิยมใชกันเปนประจําในภาษา 

โดยเฉพาะในวรรณกรรมประเภทบทรอยกรอง ตัวอยางบุคลาธิษฐานในภาษาไทยไดแก ตุกตาเริงระบํา 

ทะเลครวญ ฟารองไห และอ่ืน ๆ คือ 

 

บทรอยกรอง ลมหนาว และเจาพระยา ในคําหยาด ของเนาวรัตน พงษไพบูลย ดังนี้ 

 

 ลมหนาวเริ่มลองมาจากฟาแลว  พรมจูบแผวเจาพระยาโรยฝาฝน 

 คลื่นคลี่เกลียวแกวมวนกับนวลจันทร กระซิบสั่นซากระเซ็นเปนลํานํา 

 

ตัวอยางอ่ืน ๆ เชน 

 

 สายลมหยอกลอตนขาวในทุงสีทอง 

 ซากปรักหักฟงของอิฐ และเศษปูนกําลังสะอ้ืนไหในยามนี้ 

 พระอาทิตยแยมยิ้มอยูบนฟา 

 

 “ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว 

 เกดแกวพิกุลยี่สุนสี 

 จะโรยรางหางสิ้นกลิ่นมาลี 

 จําปเอยก่ีปจะมาพบ 

 ท่ีมีกลิ่นก็จะวายหายหอม 

 จะพลอยตรอมเหือดสิ้นกลิ่นตรลบ 
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 ท่ีมีดอกก็จะวายระคายครบ 

 จะเหี่ยวแหงเซาซบสลบไป”  (ขุนชางขุนแผน) 

 

16. อุปมา (simile) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีนําเอาสิ่งตางกันสองสิ่งมาเปรียบ 

เทียบกันโดยใชคําเชื่อม เชน เสมือน ปาน ราว เหมือน ดุจ เปรียบดัง 

 

 รวดเร็วปานกามนิตหนุม 

   (กามนิต เปนอุปมา รวดเร็ว เปนอุปไมย) 

 

 พักตรงามดังดวงเดือน 

   (ดวงเดือน เปนอุปมา พักตร เปนอุปไมย) 

 

 เนตรประหนึ่งตากวาง 

   (ตากวาง เปนอุปมา เนตร เปนอุปไมย) 

 

 เสียงหวานปานนกโกกิลา 

   (นกโกกิลา เปนอุปมา เสียง เปนอุปไมย) 

 

 ความรักเหมือนโคถึก 

   (โค เปนอุปมา ความรัก เปนอุปไมย) 

 

 “สุวรรณหงสทรงพูหอย 

 งามชดชอยลอยหลังสินธุ 

 เพียงหงสทรงพรหมินทร 

 ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม” 

   (กาพยเหเรือ: เจาฟาธรรมาธิเบศร) 
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17. สัญลักษณ (symbol) คือ สิ่งท่ีมีชิวิตหรือไมมีชีวิตซ่ึงเปนตัวแทนหรือสิ่งแทนของอีกสิ่งหนึ่ง  

ตัวอยางเชน ตราชูคือสัญลักษณของความยุติธรรม ลูกโลกและคทาคือการปกครองแบบราชาธิปไตย 

นกเขาคือสันติภาพ แพะคือตันหาระคะ สิงโตคือกําลังและความกลาหาญ สุนัขบูลดอกคือการยึดติดอยาง

เหนียวแนน ดอกกุหลายคือความงาม เปนตน 

 

18. สัมพจนัย (synecdoche) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีใชสวนยอยใหหมายถึง 

สวนเต็ม หรือ การนําสวนเดน ๆ สวนหนึ่งมาใชเพ่ือใหมีความหมายคลุมหมดทุกสวน เชน ในภาษาไทยมี

การใช “หลังคาเรือน” แทน “บาน” หรือใชคําวา “หัวหงอกหัวดํา” แทนคํา “คนแกและคนหนุมสาว” 

เปนตน 

 

19. ภาพพจนลดคา (tapinosis) คือ ภาพพจน (figure of speech) แบบหนึ่งซ่ึงใชอติพจนมา 

ทําใหสิ่งท่ีกลาวถึงนั้นดูดอยคาหรือดวยความสําคัญลง  

 

 Mieder, Wolfgang and Alan Dundes (1994:53) และ Abrahams (1972:119) กลาววา

ลักษณะหนึ่งของสุภาษิต คือ มีรูปแบบของความเทากัน คือ สิ่งหนึ่งเทากับอีกสิ่งหนึ่ง 

 

ผูวิจัยจะใชประเภทของภาพพจน และคํานิยมของประเภทของภาษาภาพพจนตามการ 

บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานนี้ ในการจําแนกประเภทของภาษาภาพพจนท่ีปรากฎในสํานวนไทยสํานวน

จีนและสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมายคลายคลึงกันตอไป 

 

2. คํานิยามและลักษณะท่ัวไปของสํานวน 

 สํานวน ตามการบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถาน (2545) ซ่ึงไดนิยามความหมายของสํานวน 

ไวดังนี้ 

 

 สํานวน หมายถึง โวหาร คารม ทํานองพูด ถอยคําท่ีเรียบเรียง ถอยคําท่ีมีความหมายไมตรงตัว 

แตก็เขาใจกัน หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา สํานวน คือถอยคํา กลุมคํา หรือความท่ีเรียบเรียงข้ึนในเชิง

อุปมาอุปมัยโดยมีนัยแฝงเรนซอนอยูอยางลึกซ้ึง แยบคาย เพ่ือใหผูรับไดไปตีความ ทําความเขาใจดวย

ตนเองอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงอาจแตกตางไปความหมายเดิมหรืออาจคลายคลึงกับความหมายเดิมก็ได สันนิษฐาน

วา สํานวนนั้นมีอยูในภาษาพูดกอนท่ีจะมีภาษาเขียนเกิดข้ึนในสมัยสุโขทัย โดยเม่ือพิจารณาจากขอความ
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ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงแลว ก็พบวามีสํานวนไทยปรากฏเปนหลักฐานอยู เชน ไพรฟาหนาใส 

หมายถึง ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

 

 http://www.eduzones.com/vichakan/thai/qoute.php ไดใหความหมายของคําวา สํานวน 

ดังนี้ 

 

 สํานวน หมายถึง ถอยคําท่ีพูดไวตายตัว สลับท่ีหรือตัดคําใดออกไมได สํานวนรวมถึง สุภาษิต 

ภาษิต คําพังเพย มีลักษณะคมคาย กินใจ ถอยคํากระทัดรัด ไพเราะ รื่นหู นับเปนมรดกทางภาษาท่ี

สมควรเรียนรูสืบไว และควรคาแกการรักษา 

 

 สํานวน อาจมีจํานวน  2 ถึง 12 คํา อาจมีเสียงสัมผัสหรือไมมีก็ได เชน คลุกคลีตีโมง ควาน้ําเหลว 

สรางวิมานในอากาศ ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม รําไมดี หมูไมกิน ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 

 

 สํานวน เปนการใชภาษากลาวถึงเรื่องราว เหตุการณตาง ๆ อยางกระทัดรัด ไดความหมาย ซ่ึง

สรุปครอบครุมเหตุการณ อาจใชถอยคําคลองจอง เพ่ือใหจํางาย และใชกันอยางแพรหลาย ตัวอยางของ

สํานวนตาง ๆ พรอมความหมายดังนี้ 

 

   กงกํากงเกวียน   ทุกขสุขเปนไปตามกรรมท่ีสรางไว   

ขม้ินกับปูน   ไมถูกกัน 

   คลุมถุงชน   แตงงานกันโดยการบังคับของผูใหญ 

ฯลฯ 

 

 http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no44/favorite.html 

 ไดใหความหมายของคําวา สํานวน ดังนี้ 

 

 สํานวน หมายถึง คําท่ีพูดหรือกลาวออกมาทํานองเปนโวหาร เปนคําพังเพยเปรียบเทียบ จึงฟง

แลวมักจะ ไมไดความหมายของตัวมันเอง ตองนําไปประกอบกับบุคคล กับเรื่องหรือเหตุการณจึงจะได

ความหมายเปนคติ เตือนใจเชนเดียวกับคําท่ีเปนสุภาษิต 

 



30 
 

 

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (https://th.wikipedia.org) สํานวนไทย คือถอยคําหรือขอความท่ี

กลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู นอกจาก

ความหมายแลว วิกิพีเดียยังไดจัดแบงประเภทของสํานวนไทยไวดังนี้ 

 

1. การแบงตามมูลเหตุ  

1.1 หมวดท่ีเกิดจากธรรมชาติ เชน ตื่นแตไกโห ปลากระดี่ไดน้ํา แมวไมอยูหนู 

ราเริง ไกแกแมปลาชอน 

1.2 หมวดท่ีเกิดจากการกระทํา เชน ไกลปนเท่ียงสาวไสใหกากิน ชักใบให 

เรือเสีย ปดทองหลังพระ สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง 

1.3 หมวดท่ีเกิดจากสภาพแวดแวดลอม เชน ตีวัวกระทบคราด ใกลเกลือ 

กินดาง ฆาควายอยาเสียดายพริก 

1.4 หมวดท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ เชน ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม น้ําเชี่ยวอยา 

ขวางเรือ 

1.5 หมวดท่ีเกิดจากระเบียบแบบแผนประเพณีความเชื่อ เชน กงเกวียนกํา 

เกวียน คูแลวไมแคลวกัน ปลูกเรือนตามใจผูอยู 

1.6 หมวดท่ีเกิดจากความประพฤติ เชน หงิมหงิมหยิบชิ้นปลามัน ตักน้ําใส 

กะโหลกชะโงกดูเงา คบคนดูหนาซ้ือผาดูเนื้อ ข้ีเกียจสันหลังยาว 

 

2. มีเสียงสัมผัส  

2.1 คําสัมผัส เชน คอขาดบาดตาย ม่ังมีศรีสุข ทํามาคาขาย 

2.2 6–7 คําสัมผัส เชน ปากเปนเอก เลขเปนโท คดในของอในกระดูก แพ 

เปนพระชนะเปนมาร ขิงก็ราขาก็แรง 

2.3 8–9 คําสัมผัส เชน ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง รักวัวใหผูก รัก 

ลูกใหตี ตักน้ําใสกะโหลก ชะโงกดูเงา 

 

3.ไมมีเสียงสัมผัส  

3.1  2 คําเรียงกัน เชน กัดฟน ของรอน กอหวอด 

1. หมวดท่ีเกิดจากธรรมชาติ เชน ตื่นแตไกโห ปลากระดี่ไดน้ํา แมวไม 

อยูหนูราเริง ไกแกแมปลาชอน 
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2. หมวดท่ีเกิดจากการกระทํา เชน ไกลปนเท่ียงสาวไสใหกากิน ชักใบ 

ใหเรือเสีย ปดทองหลังพระ สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง  

3. หมวดท่ีเกิดจากสภาพแวดแวดลอม เชน ตีวัวกระทบคราด ใกล 

เกลือกินดาง ฆาควายอยาเสียดายพริก  

4. หมวดท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ เชน ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม น้ําเชี่ยว 

อยาขวางเรือ  

5. หมวดท่ีเกิดจากระเบียบแบบแผนประเพณีความเชื่อ เชน กงเกวียน 

กําเกวียน คูแลวไมแคลวกัน ปลูกเรือนตามใจผูอยู  

6. หมวดท่ีเกิดจากความประพฤติ เชน หงิมหงิมหยิบชิ้นปลามัน ตักน้ํา 

ใสกะโหลกชะโงกดูเงา คบคนดูหนาซ้ือผาดูเนื้อ ข้ีเกียจสันหลังยาว 

3.2  3 คําเรียงกัน เชน ไกลปนเท่ียง กางขวางคอ ดาบสองคม พริกกับเกลือ 

3.3  4 คําเรียงกัน เชน ใกลเกลือกินดาง ผักชีโรยหนา เขาดายเขาเข็ม 

3.4  5 คําเรียงกัน เชน ชักแมน้ําท้ังหา ลางเนื้อชอบลางยา ขวางงูไมพนคอ 

3.5 6–7 คําเรียงกัน เชน ยกภูเขาออกจากอก วันพระไมมีหนเดียว ตําน้ําพริก 

ละลายแมน้ํา 

 

 Xia∃da∃i Ha∃nyu& Ci⇔dia&n (Zho⇐ngguo⇔ she∃hui∃ Ke⇐xue≅ yua∃n 

Yu&ya≅n Ya≅njiu⇐suo&, 1983) ไดใหความหมายของสํานวนไววา สํานวน (成语) หมายถึง 

ประโยคสั้นๆ หรือกลุมคําท่ีสั้น กระชับ และมีรูปแบบท่ีแนนอน ซ่ึงนิยมใชกันมาเปนเวลานาน สํานวนจีน

สวนใหญแลวจะประกอบดวยคําสี่คํา และโดยท่ัวไปจะมีแหลงท่ีอางอิงไดมีสํานวนบางสํานวนท่ีไมสามารถ

เขาใจความหมายไดโดยตรงและมีบางสําวนท่ีจําเปนตองทราบถึงแหลงท่ีมาจึงจะเขาใจความหมายได 

 

 Cihai (Xia Zhengnong, 1989 : 1864) ก็ไดใหคําจํากัดความของ成语 “สํานวน” ไววา 

สํานวน หมายถึง รูปแบบหนึ่งของกลุมคําท่ีตายตัว ในภาษาจีนมีสํานวนเปนจํานวนมากท่ีประกอบดวยคํา

สี่คําและมีการประกอบท่ีแตกตางกันออกไป สําหรับดานความหมายของสํานวนนั้นบางสํานวนเพียงแค

อานก็สามารถเขาใจความหมายได เชน 千姿万红 qia⇐n zi& wa∃n ho≅ng บรรยายถึงบุปผา

นานพันธุ สีสันสวยสดงดงาม แตก็มีบางสํานวนท่ีจําเปนตองรูประวัติหรือแหลงท่ีมาจึงจะเขาใจความหมาย

ได เชน颇富辰舟 po∃ fu& che≅n zho⇐u  ใชอุปมาวาไปตายเอาดาบหนา เปนตน 
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 Ghazala (Ghazala, 1995: 142) said Idioms and Proverbs are special, fixed, 

unchanged phrases which have special fixed, unchanged meaning. They differe from 

idioms in that they display shared cultural wisdom. Therefore, proverbs are easily 

understandable and , sometimes, the first part of the proverb might be enough to 

express the whole meaning. For instance, ‘do not count your chickens’ is used instead 

of ‘do not count your chickens before they have hateched’. Even if proverbs may be 

considered as culture-specific because they are very bound to culture, many proverbs  

have equivalents in different languages. Idioms and proverbs are not always transparent, 

and their meanings are sometimes ambiguous. Idioms and proverbs are also a part of 

figurative language that produces cultural information, and their use shows that the 

person is a part of that social group that  used them (Hartch and Brown 1995:202-203). 

 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา สํานวน คือ ถอยคําท่ีเรียบเรียบข้ึน หรือ คําทีพูดท่ีกลาวออกมา โดยมี

ความหมายพิเศษไมตรงกับความหมายท่ีใชตามปกติ ท้ังนี้อาจจะเปนคําท่ีมีความหมายโดยนัย หรือ

ความหมายในเชิงเปรีบเทียบ เปนลักษณะคําพูท่ีรวมใจความยาว ๆ ใหสั้นกระทัดรัด บางสํานวนก็อาจ

หมายถึง สุภาษิตและคําพังเพยดวย 

   

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาษาภาพพจน สํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ 

 ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย (2543) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนท่ีมีตัวเลขในภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยมีวัตถุประสงคศึกษาเปรียบเทียบสํานวนซ่ึงมีตัวเลขในภาษาจีนท่ีประกอบดวยคําสี่คํากับสํานวนท่ีมี

ตัวเลขในภาษาไทย และเพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึงลักษณะท่ีเหมือนกันและแตกตางกันของสํานวนท่ีมีตัวเลข

ในภาษาท้ังสอง ผลการวิจัยพบวาลักษณะท่ัวไปของสํานวนท่ีมีตัวเลขในภาษาจีนและภาษาไทยมีท้ังท่ี

เหมือนกันและแตกตางๆกันในดานรูปแบบ การเลือกใชคํา การซํ้าคํา หนาท่ีทางไวยากรณ และภาพ

ลักษณะเชิงอุปมา นอกจากนี้ยังพบวาในบางครั้งตัวเลขในสํานวนอาจมีความหมายแฝงอ่ืนนอกเหนือไป 

จากความหมายท่ีเก่ียวกับจํานวนหรือปริมาณ ผลจากการเปรียบเทียบความหมายของสํานวนท่ีมีตัวเลขใน

ภาษาจีนกับสํานวนท่ีมีตัวเลขในภาษาไทยสรุปไดเปน 3 ประเภท คือ สํานวจีนและสํานวนไทยท่ีมี

ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันและตัวเลขท่ีใชก็เหมือนกัน สํานวนจีนและสํานวนไทยท่ีมี

ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันแตตัวเลขท่ีมใชตางกัน และสํานวนท่ีมีตัวเลขในภาษาจีนและ

ภาษาไทยท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันแตสํานวนไทยไมมีตัวเลขปรากฎ 
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สุมาลี ศรีปานเงิน (2543) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนท่ีมีคําวา “xin” กับสํานวนไทยท่ีมี

ความหมายตรงกัน ท่ีประกอบดวยคํา 4 คํา กับสํานวนไทยท่ีมีความหมายตรงกัน โดยการเปรียบเทียบ

สํานวนจีนทีมีคําบอกอวัยวะ-ใจ (xin) กับสํานวนไทยท่ีมีความหมายตรงหรือคลายคลึงกันโดยสํานวนไทย

อาจมีคําบอกอวัยวะ-ใจเชนเดียวกัน หรือแตกตางกันหรือไมมีสํานวนจีนกับสํานวนไทย การวิจัยสรุปผลได

วาท้ังจีนและไทยตางมีความเขาใจท่ีคลายคลึงกันเก่ียวกับคํานิยามหรือความหมายของคําวา ใจ ท่ีมีอยูใน

สํานวนวานอกจากจะหมายถึงอวัยวะท่ีทําหนาท่ีสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกายแลวยังมีความหมายเชิง

นามธรรมท่ีหมายถึงสิ่งท่ีทําหนาท่ีรู รูสํานึกและคิดซ่ึงตางจากขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรท่ีวา สวนท่ีทํา

หนาท่ีหรือสั่งการใหมนุษยเรารู รูสึกนึกคิดไดนั้นคือสมองซ่ึงเปนท่ีรวมประสาทตางๆใหเกิดความรูสึก ฯลฯ 

ดังนั้น ผลการเปรียบเทียบระหวางสํานวนจีนกับสํานวนไทยจึงสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติ ภูมิปญญา และ

คุณธรรมจริยธรรมของคนจีนและคนไทยท่ีมีความคลายคลึงกันเปนสวนใหญ 

 

กรรณิการ โกวิทกุล (2544) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบภาษิต-คําพังเพยจีนกับสํานวน-ภาษิต

ไทย โดยศึกษาลักษณะท่ัวไปของภาษิต-คําพังเพยจีน ลักษณะเดนทางดานการใชภาษาตลอดจนการจัด

หมวดหมู และเปรียบเทียบถึงความหมายท่ีคลายคลึงกันระหวางภาษิต-คําพังเพยจีนกับสํานวน-ภาษิตไทย 

เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะท่ีเหมือนและตางกันของภาษิต-คําพังเพยจีนกับสํานวน-ภาษิตไทย ผลการศึกษา

พบวาภาษิต-คําพังเพยจีนสามารถจัดไดเปน 8 หมวดหมู และมีกลวิธีการใชภาษาท่ีนิยมใชกันอยู 9 ชนิด 

การเปรียบเทียบภาษิต-คําพังเพยจีนท่ีมีความหมายเทียบไดกับสํานวน-ภาษิตไทย สามารถแบงไดเปน 3 

ประเภท คือ ประเภทท่ีมีความหมายเหมือนหรือคลายกับสํานวน-ภาษิตไทยและสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบ

เหมือนกัน ประเภท่ีมีความหมายเหมือนหรือคลายกับสํานวน-ภาษิตไทย แตสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบกัน

แตกตางกัน ประเภทท่ีมีความหมายเหมือนหรือคลายกับสํานวน-ภาษิตไทย แตไมมีการเปรียบเทียบใน

สํานวน-ภาษิตไทย ผลจากการเปรียบเทียบทางดานความหมายขางตนนี้สะทอนใหเห็นถึงความเหมือน

และความแตกตางของคนจีนและคนไทยในดานสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิต

ความเปนอยูตลอดจนทัศนคติตอสัตวและแนวคิดตางๆ 

 

พิริยา สุรขจร (2544) ศึกษาสํานวนจีนและสํานวนไทยท่ีมีคําเก่ียวกับสัตว : การศึกษา

เปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะท่ัวไปของสํานวนจีนและสํานวนไทยท่ีมีคําเก่ียวกับสัตว 

และวิเคราะหความเปรียบเทียบในสํานวนจีนและสํานวนไทยท่ีมีคําเก่ียวกับสัตว 4 ชนิด คือ มา เสือ มังกร 

และ ปลา รวมท้ังศึกษาภาพสะทอนจากสํานวนจีนและสํานวนไทยท่ีมีคําเก่ียวกับสัตวในดานสิ่งแวดลอม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ความเปนอยูของชนชาติท้ังสอง การวิจัยสรุปผลไดวา 
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ลักษณะท่ัวไปของสํานวนจีนและสํานวนไทยมีท้ังท่ีเหมือนและตางกัน สวนการเปรียบเทียบความหมาย

ของสํานวนจีนท่ีมีคําเก่ียวกับสัตว 4 ชนิด คือ มา เสือ มังกร และปลา กับสํานวนไทยนั้น สามารถแบออก

ไดเปน 3 ประเภท คือสํานวนจีนและสํานวนไทยท่ีมีคําเก่ียวกับสัตวชนิดอ่ืนๆ และสํานวนจีนท่ีมีคํา

เก่ียวกับสัตวชนิดนั้น ๆ แตสาํนวนไทยไมใชคําเก่ียวกับสัตวเลย ในดานการศกึษาภาพสะทอนของสํานวน

จีนและไทย สํานวนตางๆ สะทอนใหเห็นถึงสภาพแวดลอม วัฒนธรรมตลอดจนทัศนคติและคานิยมตางๆ 

ของชาวจีนและชาวไทยได 

 

โสภนา ศรีจําปา (2545) ไดศึกษาการมองสุภาษิต สํานวน คําพังเพยไทยบนพ้ืนฐานทาง

วัฒนธรรมของสุภาษิต สํานวนเวียดนาม  จากการศึกษาเปรียบเทียบสุภาษิตเวียดนามและไทย สวนใหญ

จะมีความคลายคลึงในโดยเฉพาะในเรื่อง “ความดี” ท่ีไดรับอิทธิพลจากคําสอนในพุทธศาสนาเหมือนกัน 

แมจะตางนิกายกัน นอกจากนี้พฤติกรรมของคนในสังคมไมวาจะเปนสังคมไทยหรือเวียดนาม ไมวาในอดีต

หรือปจจุบันไมไดแตกตางกันมากนัก สิ่งท่ีแตกตางกันระหวางสุภาษิตไทยกับเวียดนามคือเรื่องของคนกับ

ธรรมชาติ และอาหารการกินท่ีสุภาษิตไทยไมมีสอนอยางละเอียดเหมือนสุภาษิตเวียดนาม ท้ัง ๆ ท่ีเปน

สังคมเกษตรกรรมเหมือนกัน จึงทําใหไมพบสุภาษิตท่ีเก่ียวของกับอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง หรืออาจ

เปนไปไดวา ภูมิศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอความนึกคิดของคนในสังคมแตกตางกันไปดวย สังคมใดท่ี

ความอุดมสมบูรณ เชน สังคมไทยเราไมตองวิตลกังวลกับสิ่งท่ียังมาไมถึง ไมตองเตรียมการไวสําหรับ

อนาคต เชน มีสํานวนวา “ตําขาวสารกรอกหมอ” สะทอนใหเห็นวาชิวิตไมตองดิ้นรนอะไรมากแคหากิน

เปนม้ือๆ หมดแลวก็หาใหมหรือตําขาวใหม ในขณะท่ีเกษตรกรเวียดนามมีชีวิตข้ึนอยูกับความไมแนนอน

ของภูมิอากาศ ดังนั้นจึงมีสุภาษิตท่ีสอนใหนึกถึงอนาคต เผื่ออาหารไวในยามไมมีบาง มิใชมีเทาไรก็บริโภค

หมด เปนตน 

 

ศิริจันทร ขันตี (2546) ไดศึกษา ภาษาภาพในวรรณคดีเวียดนาม (Figurative language in 

Vietnamese Poem, TRUYEN KIEU) โดยศึกษาการท่ีจะเขาใจภาษาในวรรณคดีนั้นวาจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองเขาใจความหมายของภาษาภาพในวรรณคดี ในการศึกษาครั้งนี้ของศิริจันทร มีจุดประสงคเพ่ือ

คนหาและจัดแบงประเภทของภาพพจนในวรรณคดีรอยกรอง เรื่อง TRUYEN KIEU ซ่ึงเปนสุดยอดของ

วรรณคดีรอยกรองของเวียดนาม จากนั้นนําภาพพจนแบบอุปมา (simile) และอุปลักษณ (metaphor) 

ซ่ึงเปนภาพพจนท่ีพบไดบอยท้ังในวรรณคดีและภาษาปจจุบัน มาศึกษาเปรียบเทียบหาความเหมือนและ

ความแตกตาง ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้พบวา มีการใชภาพพจนแบบสัญลักษณ (symbol) มากท่ีสุดใน

วรรคดีเรื่องนี้ และจากการศึกษาเปรียบเทียบภาพพจนแบบอุปมา (simile) และอุปลักษณ (metaphor) 
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ในเรื่องกับภาษาพูดปจจุบันพบวา มีความแตกตางในเรื่องของโครงสรางประโยคและในการใชคําศัพทท่ี

นํามาเปรียบเทียบ ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหโครงสรางของประโยคและการใชคําเปรียบเทียบในอุปมา 

(simile) และอุปลักษณ (metaphor) ในวรรณคดีและในภาษาพูดปจจุบันแตกตางกันนั้น สรุปไดวา 

เนื่องจากกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงทําใหชาวเวียดนามใชคําเปรียบเทียบท่ีเปนไปตามสมัยนิยม กอปรกับ

โครงสรางของกฎฉันทลักษณของเรื่องทําใหตองมีการละคํากริยาในประโยค 

 

 ศิริพรรณ สุวรรณาลัย (2546) ไดศึกษากลวิธีการแปลภาษาภาพพจนในพระราชนิพนธแปล

เรื่องเวนิสวาณิช (Translation Techniques of Figurative language in Venice Vanich by H.M. 

King Rama VI) โดยศึกษากลวิธีการแปลภาษาภาพพจนในพระราชนิพนธแปลเรื่องเวนิสวาณิช ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงทรงแปลจากเรื่อง The Merchant of Venice ประพันธโดย

วิลเลียม เชกสเปยร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหการแปลภาษาภาพพจนจากภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทย ผลการศึกษาพบวา ในบทละครเรื่อง The Merchant of Venice มีการใชภาษาภาพพจน

ท้ังสิ้น 9 ประเภท ไดแก การอางถึง แนวเทียบ ภาวะแยง ความนึกเปรียบเทียบ อติพจน อุปลักษณ 

บุคลาธิษฐาน อุปมา และสัมพจนัย ในพระราชนิพนธแปลเรื่องเวนิสวาณิช มีการใชภาษาภาพพจนท้ังสิ้น 

10 ประเภท โดยมีภาษาภาพพจน 9 ประเภทเชนเดียวกับบทละครตนฉบับ สวนประเภทของภาษา

ภาพพจนท่ีพบในบทพระราชนิพนธแปลแตไมพบในบทละครตนฉบับ คือ ภาษาภาพพจนประเภทการ

เลียนเสียงธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังพบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการ

แปลภาษาภาพพจน ดังนี้คือ 1) การแปลแบบตรงตัว 2) การแปลแบบตีความ 3) การแปลแบบตรงตัว

ประกอบการตีความ และ 4) การแปลดวยโวหารเทียบเคียง นอกจากนี้ ยังพบวา พระองคทรงใชการละไม

แปล การแปลขาด และการแปลบรรยายโวหารเปนภาษาภาพพจน กลวิธีการแปลทพระองคทรงใชเปน

สวนใหญไดแก การแปลแบบตรงตัว ดังนั้นจะเห็นไดวา นอกจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ทรงแปลภาษาภาพพจนโดยทรงยึดตามประเภทของภาษาภาพพจนในตนฉบับแลว ยังทรงรักษา

ความหมายของภาษาภาพพจนไดตรงตามตนฉบับอีกดวย 

 

 อุรา เดนวิภัยเลิศล้ํา (2548) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนท่ีมีคําวา เงิน ทอง และของมีคาใน

ภาษาจีนกับในภาษาไทย โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปรียบเทียบสํานวนท่ีมีคําวา เงิน ทอง และของมีคา

ในภาษาจีนท่ีมากกวา 3 คําข้ึนไป กับสํานวนท่ีมีคําวา เงิน ทอง และของมีคาในภาษาไทย และเพ่ือ

วิเคราะหใหเห็นถึงลักษณะท่ีเหมือนกันและแตกตางกันของสํานวนท่ีมีคําวา เงิน ทอง และของมีคาใน

ภาษาท้ังสอง ผลการวิจัยพบวา ลักษณะรูปแบบท่ัวไปของสํานวนท่ีมีคําวา เงิน ทอง และของมีคาใน
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ภาษาจีนกับภาษาไทย มีท้ังท่ีเหมือนกันและแตกตางกันในดานการใชคําวา เงิน ทอง และของมีคาคําเดียว

ในสํานวนและการใชคําวา เงิน ทอง และของมีคาสองคําในสํานวน ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ

ความหมายของสํานวนจีนท่ีมีคําวา เงิน ทอง และของมีคากับสํานวนไทยท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน 

สรุปไดเปน 3 ประเภท คือ สํานวนจีนกับสํานวนไทยท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันและใชคํา

วาเงิน ทอง และของมีคาเหมือนกัน สํานวนจีนกับสํานวนไทยท่ีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันแต

คําวา เงิน ทอง และของมีคาท่ีใชนั้นตางกัน และสํานวนไทยไมไดกลาวถึงคําวา เงิน ทองและของมีคา 

นอกจากนี้ยังมีสํานวนท่ีมีคําวา เงิน ทอง และของมีคา ซ่ึงไมมีสํานวนท่ีมีความหมายเดียวกันในอีกภาษา

หนึ่ง สรุปไดเปน 2 ประเภทคือ สํานวนจีนท่ีมีคําวา เงิน ทองและของมีคา ซ่ึงไมมีสํานวนจีนในความหมาย

เดียวกัน ประการสุดทายความหมายของคําวา เงิน ทองและของมีคา ในสํานวนจีนและสํานวนไทยสื่อ

ความหมายท้ังโดยตรงและโดยนัย 

 

 Wen Zhao (2013) ไดศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางลึกของผลกระทบทางวัฒนธรรมในสํานวน

อังกฤษและสํานวนจีน (A Comparative Study of the Deep Structure of Culture Reflected in 

English and Chinese Social Proverbs) ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาความเหมือนและความตางทาง

วัฒนธรรมระหวางสํานวนอังกฤษและสํานวนจีน โดยทําการศึกษาโครงสรางลึกของผลกระทบทาง

วัฒนธรรมและการหักเหทางวัฒนธรรม ซ่ึงผลพบวา โครงสรางลึกของวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม

จีนมีลักษณะเดนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน ท้ังทางดานผลกระทบทางวัฒนธรรมและการหักเหทาง

วัฒนธรรม 

 

 เม่ือเราไดทราบถึงความหมาย คํานิยาม และประเภทตาง ๆ ของภาษาภาพพจน  และงานวิจัย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกันแลว กอนท่ีเราจะไปกลาวถึงการวิเคราะหการจัดประเภทภาษภาพพจนในสํานวนไทย

และสํานวนจีนท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน เราจะมาดูวิธีการดําเนินการวิจัยเพ่ือดูวิธีการดําเนินการวิจัย

ศึกษางานวิจัยนี้กัน 

 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษาการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวน

อังกฤษ ท่ีตองการศึกษาการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจน ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกตางของภาษาภาพจน และทราบวาสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษนั้น สะทอน

ความนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนท้ังสามชาติ คือ คนไทย คนจีนและคนอังกฤษ

อยางไรนั้น ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 

1. ประเภทของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกรอบการวิเคราะหขอมูล Descriptive 

Analysis และ Descriptive Linguistics Analysis Approaches  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดวิเคราะห

ขอมูลในการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนของสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ ท่ีมี

ความหมายคลายคลึงกัน ท่ีมีผลตอวัฒนธรรม โดยใชการจัดแบงประเภทภาษาภาพพจนในสํานวนไทย 

สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ โดยยึดตามคํานิยามราชบัณฑิตยสถาน (2545) ผูวิจัยศึกษาและ

วิเคราะหการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ เพ่ือ

ตองการทราบความหมายคลายคลึงกัน เพ่ือตองการทราบถึงแนวคิดวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต

ของคนไทยคนจีนและคนอังกฤษ ท่ีสะทอนออกมาเปนตัวภาษา ซ่ึงเปนภาษาท่ีมีความหมายไมตรง

ตามตัวอักษร 

 

2. แหลงขอมูล 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาคํานิยามและการแบงประเภทภาษาภาพพจนของ นักวิชาการไทย และนักวิชาการ

ตางประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจําแนกประเภทของภาษาภาพพจนท่ีพบในสํานวนไทยและ

สํานวนจีนท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน 

 2.2 ศึกษาสํานวนไทยสํานวนจีน และสํานวนอังกฤษตาง ๆ โดยรวมรวมจากท้ังในหนังสือ

ตางๆ พจนานุกรม และจากเว็ปไซดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

1. เก็บรวบรวมสํานวนไทยตางๆ โดยรวมรวมจากท้ังในหนังสือหลักภาษาไทยตาง ๆ 

พจนานุกรม และจากเว็ปไซดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ขอมูลของสํานวนไทยท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 

670 สํานวน 

2. เก็บรวบรวมสํานวนจีนตาง ๆ โดยรวมรวมจากท้ังในหนังสือตาง ๆ พจนานุกรม 

และจากเว็ปไซดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ขอมูลของสํานวนจีนท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 673 สํานวน 

3. เก็บรวบรวมสํานวนอังกฤษตาง ๆ โดยรวมรวมจากท้ังในหนังสือตางๆ  

พจนานุกรม และจากเว็ปไซดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ขอมูลของสํานวนอังกฤษท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มี

จํานวน 736 สํานวน 

4. ตรวจสอบภาษาภาพพจนท่ีปรากฏในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ  

โดยยึดตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน (2545) 

  

3.2 การแบงประเภทขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําสํานวนท่ีไดมาจัดแบงประเภทตัวอยางภาษาภาพพจนในสํานวนไทย โดย

ยึดตามคํานิยามราชบัณฑิตยสถาน (2545) ท่ีกําหนดไว ท้ัง 19 ประเภท ดังนี้ 

1. 0การอางถึง (allusion) 

2. แนวเทียบ (analogy) 

3. ภาวะแยง (antithesis) 

4. สมญานาม (antonomasia) 

5. สมมุติภาวะ (apostrophe) 

6. ความนึกเปรียบเทียบ (conceit) 

7. อติพจน (hyperbole) 

8. การแฝงนัย (irony) 

9. อุปนิเสธ (litotes) 

10. อุปลักษณ (metaphor) 

11. นามนัย (metonymy) 

12. การเลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia) 

13. ปฏิพจน (oxymoron) 

14. ปฏิทรรศน (paradox) 
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15. บุคลาธิษฐาน (personification) 

16. อุปมา (simile) 

17. สัญลักษณ (symbol) 

18. สัมพจนัย (synecdoche) 

19. ภาพพจนลดคา (tapinosis) 

 

 3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 1. หลังจากข้ันตอนการเก็บรวบรวมและแยกประเภทขอมูลแลว ผูวิจัยวิเคราะห

ขอมูลถึงการใชภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมายคลายคลึง

กันนั้น วามีการสะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตอยางไรของคนไทย คนจีนและ

คนอังกฤษ  

2. วิเคราะหขอมูลถึงการใชภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวน

อังกฤษท่ีมีความหมายความหมายแตกตางกันนั้น วามีการสะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อ

และวิถีชีวิตอยางไร 

 

 3.4 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

  จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหมาสรุป และอภิปรายผลการศึกษา  

จากความหมาย คํานิยาม และการแบงประเภทของคําวา ภาษาภาพพจน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงวิธีการดําเนินการวิจัย แสดงใหเห็นวา ภาษาภาพพจนแสดงใหเห็นถึงการใชภาษาหรือถอยคําท่ี

แสดงใหเห็นภาพ โดยภาษาหรือถอยคํานั้นไมตรงตามตัวของภาษา ซ่ึงมีความสําคัญตอการใชภาษาท้ัง

ในอดีตและปจจุบัน ดังนั้น สํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษก็เชนกัน เปนสํานวนหรือคําพูด

ซ่ึงคนไทย คนจีนและคนอังกฤษใชกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีท้ังสํานวนเดิมตั้งแตอดีต และ

สํานวนใหมท่ีมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสํานวนเหลานี้เปนสวนหนึ่งท่ีคนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษนํามาใช

ในการประกอบการพูดไมวาจะเปน ภาษาพูด หรือภาษาเขียน ท้ังในวรรณกรรม หรือการสื่อสารตาง 

ๆ ก็ตาม ดังนั้น ในบทตอไปจะเปนการวิเคราะหในการจัดประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย 

สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษ โดยยึดตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถานท่ีกําหนดไว 

 



บทที่ 4 

ประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ 

 

 ในบทนี้จะกลาวถึงการจัดประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวน

อังกฤษ ตามการจัดประเภทของภาษาภาพพจนตามการบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน คือ การจัด

ประเภทของสํานวนไทย การจัดประเภทของสํานวน จีน และการจัดประเภทของสํานวนอังกฤษ ไดดังนี้ 

   

1. การจัดประเภทของสํานวนไทย 

 

สํานวนไทยท่ีพบนั้น สามารถนํามาจัดประเภทของภาษาภาพพจนไดดังนี้ 

 

1.1 สมญานาม (antonomasia) คือ ภาพพจน (figure of speech) แบบหนึ่งซ่ึงใชวิสามา

นยนามแทนคําแสดงลักษณะชื่อ ตําแหนง งาน หรือยศศักดิ์ เชน เรียกชายเจาชูวา “คัสซาโนวา” เรียกผู

เผด็จการทรราชวา “ฮิตเลอร” เรียกคนรูปชั่วตัวดําวา “จรกา” หรือเรียกผูหญิงหลายใจวา “กากี” 

ประเภทของภาษาภาพพจนแบบสมญานามท่ีพบในสํานวนไทย มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 งอมพระราม มีความทุกขยากลําบากเต็มท่ี 

2 ตกใตเถรเทวทัต ตกนรกขุมต่ําสุด  

3 สอนหนังสือสังฆราช สอนผูมีความรูความสามารถดีอยูแลว  

4 พระมาลัยมาโปรด 
ผูท่ีมาชวยเหลือในยามท่ีกําลังตกทุกข ไดยาก

ไดทันทวงที  

5 ยักษปกหลั่น ผูท่ีมีรูปรางใหญโต  

6 ยักษมักกะสัน ผูท่ีมีใจคอดุราย  

 

1.2 อุปลักษณ (metaphor) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีนําเอาสิ่งท่ีตางกันสองสิ่งหรือ

มากกวา แตมีคุณสมบัติบางประการรวมกันมาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง

โดยตรง อุปลักษณท่ีพบในสํานวนไทยมีดังนี้ 
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 
เขาหงสเปนหงสเขากาเปนกา 

 

ใกลชิดคนดีสามารถทําใหคนกลายเปนคนดีได 

ใกลชิดคนชั่ว สามารถทําใหคนกลายเปนคน

ชั่วได 

2 ผิดเปนครู 
จดจําบทเรียนในอดีตไวเปนอุทาหรณ เพ่ือถือ

เปนกระจกเงาในอนาคต 

3 ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน ถึง พ่ึงตนเองดีกวาพ่ึงผูอ่ืน 

4 

ตอใหภูเขาท้ังลูกกลายเปนทอง หรือฝนตก

ลงมาเปนเหรียญเงิน ก็ยังไมพอแกความ

ตองการของคนคนเดียว 

ความละโมบโลภมากของคนเราท่ีไมรูจักอ่ิมจัด

พอ 

5 ถือผิดเปนครู 

รับเอาบทเรียนจากทานกลางความลมเหลว ก็

สามารถจะแปรความลมเหลวใหเปน

ความสําเร็จได 

6 ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง 
มองจากภายนอกคลายเขมแข็งมีพลัง แต

ความจริงออนปวกเปยก 

7 เงินเปนแกวสารพัดนึก เงินทองเนรมิตไดสารพัด 

8 กลมเปนลูกมะนาว,กลิ้งเปนลูกมะนาว 
หลบหลีกไปไดคลองจนจับไมติด (ใชในทางไม

ดี) 

9 เกลือเปนหนอน คนในบานหรือพวกเดียวกัน คิดคดทรยศ 

10 กินเหมือนหมูอยูเหมือนหมา เละเทะไมมีระเบียบ 

11 ขมเปนยา คําติมักทําใหไดสติหรือสํานึกตัว 

12 คอเปนเอ็น ข้ึนเสียงเถียงอยางไมยอมลดละ,เถียงเกง 

13 เงียบเปนเปาสาก เงียบสนิท 

14 ชาเปนการ นานเปนคุณ คอย ๆ คิดคอย ๆ ทํา ดีกวาดวนทํา 

15 ชี้นกเปนนก ชี้ไมเปนไม 
ไมวาผูมีอํานาจจะวาอยางใด ผูนอยก็ตอง  

คลอยตามไปอยางนั้นเพราะกลัวหรือประจบ 

16 ตกเปนเบี้ยลาง ตกเปนรอง, เสียเปรียบ  

17 ตัวเปนเกลียว ทํางานอยูตลอดเวลา  
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

18 ตาเปนมัน อาการท่ีจองมองสิ่งท่ีถูกใจอยางจดจอ  

19 ตาเปนสับปะรด 
มีพรรคพวกท่ีคอยสอดสองเหตุการณใหอยู

รอบขาง  

20 ท่ีเทาแมวดิ้นตาย ท่ีดินหรือเนื้อท่ีเล็กนอย  

21 ปากเปนชักยนต วากลาวสั่งสอนไมรูจักหยุด  

22 เปนกอบเปนกํา 
เปนผลดี, เปนชิ้นเปนอัน, เปนกอนใหญทํา

ประโยชนตอไปดี  

23 เปนเงาตามตัว 
คอยติดตามอยูตลอดเวลา, เพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ตามไปดวย  

24 เปนดั้งหนา ออกหนามาคอยปองกัน  

25 เปนหุนใหเชิด อยูในฐานะหรือตําแหนงท่ีตองทําตามท่ีเขาสั่ง  

26 เปนหูเปนตา ชวยสดับตรับฟงและดูแลรักษาแทน  

27 ผอนหนักเปนเบา ลดความรุนแรงหรือรายแรงลง, ลดหยอนลง  

28 
พลิกหนามือเปนหลังมือ,กลับหนามือเปน

หลังมือ 

เปลี่ยนแปลงหรือทําใหผิดไป จากเดิมอยาง

ตรงกันขาม  

29 พูดเปนตอยหอย พูดฉอดๆไมไดหยุดปาก  

30 พูดเปนนัย พูดแสดงใหรูชั้นเชิงอยูในที  

31 แพเปนพระ ชนะเปนมาร 
การยอมแพทําใหเรื่องสงบ, การไมยอมแพทํา

ใหเรื่องไมสงบ  

32 ราบเปนหนากลอง ราบเรียบ,หมดเสี้ยนหนาม  

33 รูหลบเปนปก รูหลีกเปนหาง 
รูจักหลบหลีกเอาตัวรอดหรือ ปรับตัวใหเขา

กับเหตุการณ  

34 วาแตเขาอิเหนาเปนเอง 
พูดวากลาวผูอ่ืนไมใหทําอยางใด แตตนกลับ

ทําหรือเปนเสียเอง  

35 วุนเปนจุลกฐิน ชุนละมุนวุนวาย  

36 ไสเปนน้ําเหลือง อดอยากยากแคน,ไมมีอะไรกิน  

37 ไสเปนหนอน ญาติมิตรหรือเพ่ือนรวมงานท่ีคิดคดทรยศ  
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

38 หวานเปนลมขมเปนยา คําติมักทําใหไดสติหรือสํานึกตัว  

39 เห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นผิดเปนชอบ  

40 ฝนท่ังใหเปนเข็ม 
เพียรพยายามสุดความสามารถ จนกวาจะ

สําเร็จผล  

41 สูงเทานกเขาเหิน สูงระดับนกเขาบิน  

42 สูงเทียมเมฆ สูงมาก  

43 ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ 
มนุษยเราหากไมมีอะไรมาเบียดเบียนหรือทํา

รายรางกายเรา เราก็ไมเจ็บปวดทุกขทรมาน    

44 บิดามารดาคือพรหมของบุตร บิดามารดาเปนผูมีพระคุณอันยิ่งใหญของบุตร 

45 สามีเปนชางเทาหนา ภรรยาเปนชางเทาหลัง 

ในครอบครัวสมัยกอนสามีจะเปนคนทํางานหา

เงินจุนเจือครอบครัวเปนหลัก สวนภรรยาจะ

ทํางานบาน เลี้ยงลูก ดังนั้นสามีจึงเปนผูนํา หา

เลี้ยงคนในครอบครัว นําพาใหครอบครัวอยูกิน

อยางมีความสุข 

46 ขวานผาซาก โผงผางไมเกรงใจใคร(ใชแกกริยาพูด) 

47 สิบเบี้ยใกลมือ ของหรือประโยชนท่ีควรไดก็เอาไวกอน  

48 แกวงตีนหาเสี้ยน, แกวงเทาหาเสี้ยน รนหาเรื่องเดือดรอน 

  

1.3 นามนัย (metonymy) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีใชคําหรือวลีซ่ึงบงลักษณะหรือ

คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด หรือกลาวถึงสิ่งหนึ่งโดยใชคําอ่ืนแทน 

แตคําๆ นั้นตองเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป เพราะเม่ือเอยถึงยอมจะรูวาหมายถึงใคร สิ่งใด นามนัยในสํานวน

ไทยท่ีพบมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 กระดูกสันหลังของชาติ  สวนสําคัญท่ีสุดของชาติ มักหมายถึงชาวนา 

2 จมูกมด ท่ีไหวตัวหรือรูตัวทันเหตุการณ 

3 ตัวจักรใหญ 
บุคคลสําคัญชั้นมันสมองหรือหัวหนา ในการ

ดําเนินกิจการ  
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

4 ถอนหงอก ไมนับถือความเปนผูใหญ, พูดวาใหเสียผูใหญ  

5 ถอดเข้ียวถอดเล็บ 

ละพยศ, ละความเกงกาจ , เลิกแสดงฤทธิ์

แสดงอํานาจอีกตอไป  

 

6 นกตอ 

คนท่ีทําหนาท่ีติดตอหรือชักจูง หลอกลอคน

อ่ืน ใหหลงเชื่อ 

(ใชในทางไมดี)  

7 นกรู  
ผูท่ีมีไหวพริบรูเทาทันเหตุการณหรือภัยท่ีจะ

มาถึงตน  

8 นกสองหัว 
คนท่ีเขาดวยกับท้ัง ๒ ฝายท่ีไมเปนมิตรกัน 

โดยหวังประโยชนเพ่ือตน  

9 แมสายบัวแตงตัวคาง 

ผูท่ีแตงตัวคอยผูมารับออกนอกบาน แตเขาไม

มาตามนัดหรือแตงตัวเตรียม จะไปไหนแตแลว

ไมไดไป  

10 ยักษปกหลั่น ผูท่ีมีรูปรางใหญโต  

11 ยักษมักกะสัน ผูท่ีมีใจคอดุราย  

12 เสือรู  คนท่ีมีไหวพริบหรือฉลาดเอาตัวรอด  

13 หญาแพรก สามัญชน  

14 หนอนบอนไส 
คนในบานหรือพวกเดียวกัน คิดคดทรยศตอ

กัน  

15 หนอนหนังสือ คนท่ีชอบหมกมุนอยูกับหนังสือ  

16 หนักแผนดิน ไมมีประโยชนแกชาติบานเมือง  

17 แกะดํา  
คนท่ีทําอะไรผิดเพ่ือนผิดฝูงในกลุมนั้นๆ (ใช

ในทางไมดี) 

18 ไกแกแมปลาชอน 
หญิงคอนขางมีอายุท่ีมารยาและเลหเหลี่ยม

มาก และมีกิริยาจัดจาน 

19 ไกรองบอน 
ผูท่ีอยูในฐานะตัวสํารอง ซ่ึงจะเรียกมาใช

เม่ือไรก็ได 
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

20 ไกออน ออนหัด,ยังไมชํานาญ 

21 
ตลาดหนาคุก 

แพง, ตลาดท่ีถือโอกาสโกงราคาแพงกวาปกติ  

และผูชื้อจําเปน  

22 ตัวตายตัวแทน ผูท่ีรับชวงทํางานติดตอกันไปไมขาดตอน  

23 
พอพวงมาลัย 

ชายท่ีปลอยชีวิตตามสบายไมยอมตั้งตัว หรือ

ทําการงานเปนหลักเปนฐาน  

24 ทุบหมอขาว ทําลายอาชีพ, ตัดอาชีพ  

25 มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท รูจักเก็บออมแมจะเปนเพียงเงินเล็ก ๆ นอย ๆ 

 

1.4 ปฏิพจน (oxymoron) หรือ ปฏิวาทะ คือ ภาพพจน (figure of speech) ซ่ึงนําเอาคํา และ

ความหมายท่ีไมสอดคลองกันและดูเหมือนจะขัดแยงกันมารวมไวดวยกันเพ่ือใหเกิดผลเปนพิเศษ ปฏิพจน 

หรือ ปฏิวาทะ ท่ีพบสํานวนไทย มีดังนี้  

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 
ขม้ินกับปูน 

 

ไมลงโบสถกัน หรือเขากันไมได ไมถูกกัน หรือ

ชอบวิวาทกันอยูเสมอเม่ืออยูใกลกัน 

2 ตัดเปนตัดตาย ตัดขาดจากกันอยางเด็ดขาด  

3 ทีเลนทีจริง 

แสรงทําเปนเลน ๆ หรือลอหลอกเปนการลอง

เชิง แตเม่ือเห็นเขาเผลอตัวหรือไมวาก็เอาจริง, 

เลนก็ได จริงก็ได  

 

1.5 ปฏิทรรศน (paradox)  คือ คํากลาวท่ีมองอยางผิวเผินแลวจะขัดกันเอง หรือไมนาจะเปนไป

ได แตถาพิจารณาใหดีจะเปนคํากลาวท่ีมีความหมายลึกซ้ึงและเปนไปได ปฏิทรรศนท่ีพบในสํานวนไทย มี

ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 ขิงก็รา ขาก็แรง 
เม่ือคูอาฆาตมาเจอกัน แสดงทาทางโกรธแคน

ใสกันอยางออกนอกหนา 
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

2 หนาชื่นอกตรม ในใจขุนเคือง แตไมกลาพูดออกมา ใชบรรยาย

สภาพกล้ํากลืนฝนทนของผูท่ีตกเปนเบี้ยลาง  3 หวานอมขมกลืน 

4 เรือลมเม่ือจอด ตาบอดเม่ือแก 
จวนจะสําเร็จลุลวงอยูแลว จู ๆ ก็ประสบกับ

ความลมเหลวเขา 

5 ทําคุณบูชาโทษ 
ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยกุศลเจตนา แตกลับไมไดรับ

การตอบสนองท่ีดี 

6 เหลาเกาในขวดใหม 
เปลี่ยนเพียงรูปแบบหรือยี่หอ แตมิไดเปลี่ยน

เนื้อหาสาระ 

7 หนาเนื้อใจเสือ  เสแสรงแกลงทําเปนเมตตากรุณา มีคุณธรรม

น้ําใจงาม 8 มือถือสากปากถือศีล 

9 กลืนไมเขาคายไมออก เดินหนาก็ยาก ถอยหลังก็ลําบาก 

10 ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ ปากพูดไพเราะนาฟง แตใจคอยคิดมุงทําราย 

11 ปากหวานกนเปรี้ยว ปากกับใจไมตรงกัน 

12 ชาวดินหมายปองดอกฟา  
ไมเจียมกะลาหัว 

13 กระตายหมายจันทร 

14 ตนคดปลายตรง 
คนเสเพลตัดสินใจกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดีนั้น

เปนสิ่งท่ีมีคายินดี 

15 ใจคนยากแทหยั่งถึง จิตใจคนเรายากนักท่ีจะสามารถรูใจของเขาได 

16 วัวหายลอมคอก 
เม่ือเกิดเรื่องผิดพลาดเสียหายข้ึนแลว จึง

หาทางปองกัน 

17 กินบนเรือนข้ีบนหลังคา เนรคุณ อกตัญู 

18 กินท่ีลับไขท่ีแจง  เปดเผยเรื่องท่ีทํากันในท่ีลับ 

19 เกลียดตัวกินไข เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง  เกลียดตัวเขาแตอยากไดผลประโยชนจากเขา 

20 เขียนดวยมือลบดวยตีน ยกยองแลวกลับทําลายในภายหลัง 

21 ตื่นแตดึก สึกแตหนุม เรงรัดทําการงานใหเหมาะสมกับวัยและเวลา  
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

22 ถ่ีลอดตาชาง หางลอดตาเล็น 

ดูเหมือนละเอียดรอบคอบ แตไมละเอียด

รอบคอบจริง,  

ประหยัดในสิ่งท่ีไมควรประหยัด ไมประหยัด

ในสิ่งท่ีควรประหยัด  

23 ท้ังข้ึนท้ังลอง 
มีความเก่ียวของดวยเสมอไมพนไปได (ใชใน

ทํานองไมได)  

24 ทานั้นทานี้ โยกโย, อยางนั้นอยางนี้  

25 โปรดสัตวไดบาป ทําดีแตกลับเปนราย  

26 น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก แมจะไมพอใจก็แสดงสีหนายิ้มแยม  

27 น้ําเย็นปลาตาย คําพูดท่ีไพเราะออนหวาน ซ่ึงถูกใจผูฟง  

28 น้ํารอนปลาเปน 
คําพูดท่ีตรงไปตรงมา แบบขวานผาซาก อาจ

ไมถูกใจผูฟง แตไมเปนพิษเปนภัย  

29 ปากหวานกนเปรี้ยว พูดจาออนหวานแตไมจริงใจ  

30 เปดขันประชันไก 

ผูท่ีมีความรูความสามารถนอยแตอวดแสดง 

แขงกับผูท่ีมีความรูความสามารถสูง; หาคนดีมี

ความสามารถไมได ก็เอาคนท่ีดอย  

กวามาแทน  

31 ฝนตกก็แชง ฝนแลงก็ดา 
การทําอะไรๆ จะใหถูกใจคนท้ังหมดนั้นเปน  

ไปไมไดทําอยางไรๆ ก็ไมถูกใจสักอยาง  

32 ฝนตกอยาเชื่อดาว มีเมียสาวอยาเชื่อแมยาย อยาไวใจใครหรืออะไรจนเกินไป  

33 ฝนสั่งฟา ปลาสั่งหนอง,น้ําสั่งฟา ปลาสั่งฝน  
สั่งเสียเปนครั้งสุดทาย, ทําการอันใดท่ีเปนสิ่ง

สําคัญเพ่ือไวอาลัยกอนจากกัน  

34 ใฝรอนจะนอนเมีย ใฝเย็นจะดิ้นตาย  
มุงหวังจะสบายตองทํางาน ถาเกียจครานจะ

ลําบากยากจน  

35 พระศุกรเขาพระเสารแทรก 
ความทุกขยากลําบากหรือเคราะหราย ท่ีเกิด

ซอนกันเขามาในขณะเดียวกัน  

36 พระอิฐพระปูน 
นิ่งเฉย,วางเฉยไมเดือดรอน, ไมรูสึกยินดียิน

ราย  
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

37 พอแจแมอู ตางพันธุกัน,พันทาง  

38 มากข้ีควายหลายข้ีชาง มากมายเสียเปลาใชประโยชนไมได  

39 มากหมอมากความ มากคนมากเรื่อง  

40 เม่ือพีเนื้อหอม เม่ือผอมเนื้อเหม็น  
ยามรวยคนมาหอมลอมประจบประแจง  

ยามจนคนพากันหนายหนี  

41 เม่ือเอยเม่ือนั้น ชักชา อืดอาด ยืดยาด  

42 รูยาวรูสั้น รูจักผอนสั้นผอนยาว  

43 รูหาญรูขลาด กลาในท่ีควรกลา กลัวในท่ีควรกลัว  

44 ลูกผีลูกคน เอาเปนท่ีแนนอนไมได, กํ่าก่ึงกัน  

45 สวรรคอยูในอกนรกอยูในใจ ความดีความชั่วอยูท่ีใจตนเอง  

46 เสือจนทา ขาจนทาง ไมมีทางเลือก, หมดทางไป  

47 หนักไมเอา เบาไมสู เกียจครานตอการงานทุกชนิด  

48 หนาซ่ือใจคด มีหนาตาดูซ่ือ ๆ แตในใจคิดโกง  

49 หนาเนื้อใจเสือ  มีหนาตายิ้มแยมแจมใส แตในใจดุราย  

50 หนาไหวหลังหลอก ตอหนาทําอยางหนึ่ง ลับหลังทําอีกอยางหนึ่ง  

51 เอาหูไปนา เอาตาไปไร แสรงทําเปนไมรูไมเห็น 

52 ผิดเปนครู 
จดจําบทเรียนในอดีตไวเปนอุทาหรณ เพ่ือถือ

เปนกระจกเงาในอนาคต 

53 ยิ่งรีบ ยิ่งชา 
รีบมากสุดทายก็ผิดพลาด ตองมาทําให

เสียเวลาเพ่ิม 

54 รักวัวใหผูก รักลูกใหตี 
หากลูกทําผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ดุดาวากลาว 

และลงโทษเม่ือกระทําความผิดตามสมควร 
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1.6 อุปมา (simile) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีนําเอาสิ่งตางกันสองสิ่งมาเปรียบเทียบ

กันโดยใชคําเชื่อม เชน เสมือน ปาน ราว เหมือน ดุจ เปรียบดัง อุปมาท่ีพบในสํานวนไทย  มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 
บัณฑิตไมหวั่นไหวไปกับคํานินทาสรรเสริญ 

ดุจภูเขาไมหวั่นไหวเพราะแรงลม 

ความม่ันใจวา ไมวาจะเกิดสภาพการณใด ก็

ลวนไมมีผลกระทบท้ังสิ้น 

2 ซ่ือเหมือนแมวนอนหวด ทําเปนซ่ือ 

3 สูเหมือนหมาหมาจนตรอก ฮึดสูอยางไมคิดชีวิต  

4 รูอยางเปด รูไมจริงสักอยางเดียว  

5 ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน 

ความรักทําใหคนตาบอด แมจะมีอุปสรรคมา

ขวากขวางแตก็จะฝาฟนมันไป เหมือนวัวหนุม

ท่ีมีกําลังแมจะขังไวในคอกก็จะพยายามแหก

คอก ยอมเจ็บเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําวารัก 

6 จากเรือนเหมือนจากรัง 
การจากบานเหมือนนกท่ีจากรัง  ซ่ึงขาดความ

อบอุนและความสุขสบาย 

7 เงียบเปนปาสาก หรือ เงียบเปนเปาสาก เงียบสนิท 

 

1.7  อติพจน (hyperbole) คือ ภาพพจน (figure of speech) ซ่ึงมีขอความท่ีกลาวใหเกินจริง

สําหรับเนนความ เพ่ือเนนความรูสึก ทําใหขอความนั้น มีน้ําหนักหรือเกิดความซาบซ้ึง ซ่ึงผูอาน

ผูฟงทราบดีกวาถอยคําหรือขอความนั้นไมเปนจริง เห็นภาพพจนไดงาย อติพจนท่ีพบในภาษาไทย มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 ชักแมน้ําท้ังหา 
พูดจาหวานลอมหรือยกยอบุญคุณ เพ่ือขอสิ่งท่ี

ประสงค 

2 งมเข็มในมหาสมุทร 
คนหาสิ่งท่ียากจะคนหาได,  

ทํากิจท่ีสําเร็จไดยาก 

3 ฝนท่ังใหเปนเข็ม 

เพียรพยายามสุดความสามารถ จนกวาจะ

สําเร็จผล  
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

4 ลวงคองูเหา 

ผูท่ีเขาไปลองดีกอปญหาใหกับผูท่ีมีอํานาจ

เหนือกวาตน ท้ังๆท่ีรูหรืออาจไมรู ซ่ึงตอมาผูท่ีทํา

ลงไปอาจจะถูกผูมีอํานาจตอบโตในภายหนาได 

5 เสนหปลายจวัก ผัวรักจนตาย เสนหท่ีเกิดจากผีมือการปรุงอาหารใหโอชารส 

6 เหนื่อยสายตัวแทบขาด 
เหนื่อยเพราะทํางานหนักแบบหามรุงหามคํ่าไมได

ผักผอน 

 

1.8 บุคลาธิษฐาน (personification) คือ การสมมุติสิ่งไมมีชีวิต ความคิด นามธรรม หรอืสัตวให

มีสติปญญา อารมณ หรือกิริยาอาการเยี่ยงมนุษย บุคลาธิษฐานท่ีพบในภาษาไทยมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 มะพราวตื่นตก ยาจกตื่นมี 
เหอหรือตื่นเตนในสิ่งท่ีตนไมเคยมี ไมเคยไดจน

เกินพอดี  

2 หนาตางมีหู ประตูมีตา 

การพูดหรือทําอะไรตองระมัดระวัง เพราะแม

จะดูเสมือนวาปกปดมิดชิด คืออยูในกําแพง

หรือปดประตูแลว ก็ยังอาจมีคนลวงรูได 

3 
กําแพงมีหู ประตูมีชอง,กําแพงมีหู ประตูมี

ตา 

การจะพูดหรือทําอะไรใหระมัดระวังแมจะเปน

ความลับ เพียงไรก็อาจมีคนลวงรูได 

 

1.9 สัมพจนัย (synecdoche) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีใชสวนยอยใหหมายถึงสวน

เต็ม หรือ การนําสวนเดน ๆ สวนหนึ่งมาใชเพ่ือใหมีความหมายคลุมหมดทุกสวน สัมพจนัยท่ีพบในสํานวน

ไทย มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 กระชังหนาใหญ จัดจาน,ออกหนารับเสียเอง 

2 กระเชอกนรั่ว 

สุรุยสุราย,ไมรูจักเก็บหอมออมริบ,ขาดการ

ประหยัด 
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

3 กระดังงาลนไฟ 

หญิงท่ี แตงงานหรือผานผูชายมามากแลว 

ยอมรูจักชั้นเชิงทางปรนนิบัติและเอาอกเอาใจ 

ผูชายไดดีกวาหญิงท่ียังไมเคยแตงงาน 

4 กระดูกรองได 

ผลสะทอนของฆาตกรรมท่ีทําให จับตัว

ผูกระทําผิดมาลงโทษได คลายกับวากระดูก

ของผูตายรองบอก 

5 แกะดํา  
คนท่ีทําอะไรผิดเพ่ือนผิดฝูงในกลุมนั้นๆ (ใช

ในทางไมดี) 

6 คางเหลือง ปวยหรือเจ็บจนแทบเสียชีวิต 

7 ปลูกเรือนครอมตอ  
กระทําสิ่งลวงล้ํา กาวกายหรือทับสิทธิของ

ผูอ่ืน จะรูเทาถึงการณหรือไมก็ตาม  

8 ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน 
ทําตามความพอใจของผูท่ีไดรับผล หรือท่ี

เก่ียวของโดยตรง  

9 ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกลา  ทําการใดใหพอสมควร แกฐานะของตน  

  

1.10 การแฝงนัย (irony)  ในความหมายแคบ หมายถึง ภาพพจน (figure of speech) ชนิดหนึ่ง 

ซ่ึงความคิดท่ีเจตนาจะสื่อสารนั้นแตกตางหรือตรงกันขามกับความหมายตามตัวอักษรของคําท่ีใช ใน

ความหมายกวางซ่ึงพบในสํานวนไทยดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 ตบหัวแลวลูบหลัง 

ทําหรือพูดใหกระทบกระเทือนใจหรือเสียหาย

ในตอนแรก แลวมาหรือพูดเปนการปลอบใจ

ภายหลัง   

2 ปากหวานกนเปรี้ยว พูดจาออนหวานแตไมจริงใจ 

3 ชุบมือเปบ 
ฉวยประโยชนจากคนอ่ืน โดยไมตองลงทุนลง

แรง 

4 ชาติหนาตอนบายๆ สิ่งท่ีเปนไปไมได 
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1.11 ภาวะแยง (antithesis) คือ กลการประพันธท่ีใชคําหรือขอความท่ีมีความหมายตรงกันขาม 

หรือแตกตางกัน มาเปรียบเทียบกันเพ่ือใหความหมายคมชัดข้ึน ประเภทของภาษาภาพพจนแบบภาวะ

แยงท่ีพบในสํานวนไทย มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง ไดเห็นกับตานาเชื่อถือยิ่งกวาไดยินกับหู 

 

1.12 นอกจากกนี้สํานวนไทยยังมีการใชภาษาท่ีเปนลักษณะการพรรณนา หรือการบอกกลาว

แบบตรงไปตรงมา ไมมีการเปรียบเทียบ ซ่ึงปรากฏพบดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

1 สิบปากวาไมเทาตาเห็น ไดเห็นกับตานาเชื่อถือยิ่งกวาไดยินกับหู 

2 สอนหนังสือสัมฆราช 
อวดสิ่งท่ีตนคิดวาเกงแกผูท่ีชํานาญการ

มากกวาตน 
3 สอนจระเขวายน้ํา 

4 เอามะพราวหาวไปขายสวน 

5 หิวน้ําคอยขุดบอ 

การรับมือกับเหตุการณท่ีคับขันเฉพาะหนา

อยางฉุกเฉินฉุกละหุกโดยไมทันไดคิดให

รอบคอบ 

6 
เนื้อไมไดกิน หนังไมไดรอบนั่ง เอากระดูก

แขวนคน 

ทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแลว ใชแตจะไมได

ประโยชนเทานั้น หากยังตองไดรับความ

ยุงยากเดือดรอน 

7 ไมฟงอีราคาอีรม ไมคํานึงถึงอะไรท้ังสิ้น 

8 เชาชามเย็นชาม ปฏิบัติตามกิจวัตรไปวัน ๆ แบบขอไปที 

9 สีซอใหความฟง 

พูดเหตุผลกับคนท่ีไมรูเหตุผล หรือพูดในสิ่งท่ี

ผูฟงฟงไมรูเรื่องเลย มีนัยหยามหยันอยูในที 

ปจจุบันยังใชเยาะเยยผูพูดท่ีไมพิจารณาดูวา

ผูฟงเปนใคร อยางไร 

10 ข่ีชางจับตั๊กแตน ไมจําเปนตองทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ  

11 ยืนกระตายขาเดียว ยืนกรานในความเห็นของตนเอง 
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

12 ยอมแมวขาย 
เอาของเลวมาหลอกขายเปนของดี หรือใช

ขออางสวยหรูบังหนาเพ่ือทําเรื่องชั่ว 

13 ข้ีจุกตูดจึงขุดสวม จวนตัวแลวคอยมาคิดวิธีแก 

14 อยาสาวไสใหกากิน 
เรื่อราวอัปยศภายใน เอาไปเผยแพรขางนอก

ไมได 

15 มือใครยาวสาวไดสาวเอา ผูท่ีปฏิบัติการรวดเร็วไปถึงจุดหมายกอน 

16 
คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต

บัณฑิตพาไปหาผล 

ใกลชิดคนดีสามารถทําใหคนกลายเปนคนดีได 

ใกลชิดคนชั่ว สามารถทําใหคนกลายเปนคน

ชั่วได 

17 คบคนใหดูหนา ซ้ือผาใหดูเนื้อ การทํางานโดยยึดถือสภาพรูปธรรม 

18 ไปไหนมา สามวาสองศอก คนละเรื่อง ไมเก่ียวกันเลย 

19 ตีตนกอนไข วิตกกังวลเกินเหตุโดยไมจําเปน 

20 เหนือฟามีฟา เหนือคนมีคน 
ไมวาจะเกงขนาดไหน ก็มักมีผูท่ีเกงยิ่งกวาเขา

เสมอ 

21 รูคน รูหนา ไมรูใจ ประเมินคนโดยมองจากรูปโฉมเทานั้นไมได 

22 สี่ตีนยังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง 
คนเรามิใชปราชญ ใครจะสามารถไมมีความ

ผิดพลาดเลยเลา 

23 ปลาใหญกินปลาเล็ก ผูท่ีออนแอถูกผูท่ีเขมแข็งขมเหงคะเนงราย 

24 ฆาชางเอางา 
มุงหวังแตจะเอาประโยชนเฉพาะหนา โดย

ทําลายผลประโยชนระยะยาว  

25 ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

การกระทําของคนเรา ถาทําดีคิดดีก็จะไดสิ่งดี 

ๆ ตอบสนอง แตถาทําชั่วคิดชั่ว ก็ยอมตองได

สิ่งท่ีไมดีตอบสนองเชนกัน 

26 เจาวัดไมดี หลวงชีสกปรก 
ผูใหญท่ีอยูขางขนประพฤติมิชอบ ผูนอยท่ีอยู

ขางลางก็จะเลียแบบในทางเสีย 

27 
ศรศิลปไมกินกัน 

 

ไมลงโบสถกัน หรือเขากันไมได ไมถูกกัน หรือ

ชอบวิวาทกันอยูเสมอเม่ืออยูใกลกัน 
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

38 ยุใหรําตําใหรั่ว  

ยุแหยใหผูอ่ืนแตกความสามัคคีกัน 39 ยุแยงตะแคงรั่ว 

30 เสี้ยมเขาควายใหชนกัน 

31 ตีงูใหกากิน  

เสียแรงเปลา ๆ โดยไมไดรับผลใด ๆ เลย 32 เก่ียวแฝกมุงปา 

33 ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 

34 ผีซํ้าดามพลอย  
ภัยพิบัติประดังกันเขามา 

35 พระศุกรเขาพระเสารแทรก 

36 ไมมีขยะมูลฝอย หมาไมข้ี 
เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนนั้น จะตองมีสาเหตุอยาง

แนนอน  

37 ไกเห็นตีงู งูเห็นนมไก 

ตางฝายตางตระหนักแกใจ แตไมพูดออกมา

อยางเปดเผย หรือหมายถึง ตางฝายตางรู

ความลับซ่ึงกันและกัน 

38 น้ําทวมปาก 
พูดไมออก อาจเพราะเกรงจะมีภัยแกตนเอง

และผูอ่ืน 

39 ความวัวยังไมหาย ความควายเขามาแทรก 
ถึง เรื่องราวมีความยอกยอน ปญหาหนึ่งยังไม

ทันไดแก อีกปญหาหนึ่งก็เกิดแทรกข้ึนมา 

40 หนามยอกเอาหนามบง 

การเอาวิธีการท่ีฝายตรงขามใชตอบโตฝายตรง

ขามดวยวิธีการทํานองเดียวกัน 

 

41 ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน 
การนําคนชั่วเขามาเสียเอง หรือการชัดศัตรู

เขาบาน 

42 ลูกไมหลนไมไกลตน  
ลูกยอมไมตางกับพอแมมากนัก 

43 เชื้อไมท้ิงแถว 

44 ฆาควายอยาเสียดายพริก 

การใชเงินไมเหมาะสม ยอมจายเงินกอนโต 

แตกลับตระหนี่ในคาใชจายเล็ก ๆ นอย ๆ  
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ลําดับท่ี สํานวนไทย ความหมาย 

45 มีตาหามีแววไม 

ความรูประสบการณนอย ไมรูจักบุคคลท่ี

เกงกาจ มีบทบาทสําคัญ หรือฐานะตําแหนง

สูง 

46 ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 
ผูมีปณิธานความตั้งใจในท่ีสุดก็ประสบ

ผลสําเร็จ 

47 ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม สามารถผานการทดสอบตาง ๆ นานาได 

48 น้ําลึกหยั่งได น้ําใจยากแทหยั่งถึง คนเรารูหนาไมรูใจ ยากท่ีจะรูธาตุแทคน 

49 เอาหูไปนา เอาตาไปไร ไดยินแลว แตไมสนใจไยดี  

50 สวยแตรูปจูบไมหอม ภายนอกดูดี แตความจริง ใชการไมได 

 

2. การจัดประเภทของสํานวนจีน 

 

 สํานวนจีนท่ีพบนั้น สามารถนํามาจัดประเภทของภาษาภาพพจนไดดังนี้ 

 

 2.1 แนวเทียบ (analogy) คือ การเปรียบเทียบของสองสิ่งซ่ึงเหมือนกันในบางแง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเปนวิธีการท่ีใชในการเขียนแบบอรรถาธิบาย (exposition) และการพรรณนา (description) โดย

นําเอาสิ่งท่ียังไมคุนเคยมาอธิบายหรือพรรณนา โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคุนเคยกวา ในการเขียน

แบบโตแยง (argumentation) และตรรกศาสตร แนวเทียบมักใชเพ่ือเหตุผลในการโตเถียง แนวเทียบใช

กันมากในบทรอยกรอง (verse) และงานเขียนแบบอ่ืน ๆ ท่ีใชจินตนาการ (imagination) อุปมา (simile) 

เปนแนวเทียบท่ีกลาวออกมอยางชัดแจง สวนอุปลักษณ (metaphor) เปนแนวเทียบท่ีแสดงโดยนับ 

ตัวอยางแนวเทียบประเภทของภาษาภาพพจนแบบแนวเทียบท่ีพบในสํานวนจีน มีดังนี้ 

 

ลําดับ

ท่ี 

สํานวนจีน ความหมาย 

1 半斤八两 

ระบบเกา 16 ตําลึงเปน 1 ชั่ง ครึ่งชั่งเทากับ 8 

ตําลึง หมายถึงสิ่งของ 2 อยางมีน้ําหนักเทากัน 

อุปมาวากํ้าก่ึงพอฟดพอเหวี่ยงกัน 
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ลําดับ

ท่ี 

สํานวนจีน ความหมาย 

2 冰冻三尺，非一日之寒 

น้ําแข็งจับตัวจนหนาสามเชี๊ยะ ใชวาเกิดจาก

ความหนาวในวันเดียว อุปมาวา เรื่องราวมิได

เกิดข้ึนโดยบังเอิญ หากแตมีมูลเหตุอันลึกซ้ึง

ยาวนาน หรือเรื่องราวมิไดเกิดข้ึนในชั่ววันชั่วคืน 

หากแตกอข้ึนแบบคอยเปนคอยไป 

3 恩将仇报 

恩 หมายถึง บุญคุณ ความดี 将 หมายถึง เอา 

ถึอ 报  หมายถึง ตอบแทน ท้ังสํานวน

หมายความวา ตอบแทนบุญคุณดวยความอาฆาต

แคน การเนรคุณ  

4 饥寒交迫 

交 หมายถึง พรอมกัน 迫 หมายถึง บีบค้ัน ท้ัง

สํานวนหมายความวา ความหิวโหยและความ

หนาวเหน็บคุกคามบีบค้ันพรอมกัน ชีวิตยากจน

คนแคน 

5 
打肿脸充胖子 ชอบ คลั่งไคลในเกียรติยศจอมปลอม ท้ังๆ ท่ีไมมี

สถานะอยางนั้น แตดันพยายามสรางภาพใหเห็น

วามี 

6 
放长线钓大鱼 วางสายยาวเพ่ือตกปลาใหญ หมายถึง วางแผน

ในระยะยาวโดยไมหวังเห็นผลอยางรวดเร็ว 

เพ่ือใหไดรับประโยชใหญหลวงยิ่งข้ึน 

7. 人心难测水难量 หยั่งใจคนยากดุจหยั่งน้ําลึก 

8.  哑巴吃黄连 คนใบกินบอระเพ็ด ขมอยูใจแตพูดไมออก 

9. 
以眼还眼，一环呀 ตาตอตา ฟนตอฟน หมายถึง เอาวิธีการท่ีฝาย

ตรงขามใชตอบโตฝายตรงขาม 
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2.2 สัญลักษณ (symbol) คือ สิ่งท่ีมีชิวิตหรือไมมีชีวิตซ่ึงเปนตัวแทนหรือสิ่งแทนของอีกสิ่งหนึ่ง 

ตัวอยางเชน ตราชูคือสัญลักษณของความยุติธรรม ลูกโลกและคทาคือการปกครองแบบราชาธิปไตย 

นกเขาคือสันติภาพ แพะคือตันหาระคะ สิงโตคือกําลังและความกลาหาญ สุนัขบูลดอกคือการยึดติดอยาง

เหนียวแนน ดอกกุหลายคือความงาม เปนตน ประเภทของภาษาภาพพจนแบบสัญลักษณท่ีพบในสํานวน

จีน มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

1 不看僧面看佛面 

僧 หมายถึงภิกษุสงฆ 佛 หมายถึง

พระพุทธรูป ท้ังสํานวนแปลวา ไมเห็นแกหนา

ภิกษุสงฆ ก็ควรตองเห็นแกพระพุทธรูป เปน

สํานวนท่ีใชขอรองผูอ่ืนใหผอนปรนเปนพิเศษ

โดยเห็นแกผูหลักผูใหญ 

2 不见棺材 不掉泪 

ไมเห็นโลงศพไมหลั่งน้ําตา มักใชตําหนิติวา

บุคคลท่ีไมรูจักเปลี่ยนแปลงทาที ถาไมรอใหเกิด

ภัยพิบัติเสียกอน 

3 不入虎穴， 焉得虎子 

虎穴 แปลวา ถํ้าเสือ มีความหมายวา สถานท่ี

อันตราย 演得  หมายความวา ท่ีไหน , 

อยางไร 虎子 หมายความวา ลูกเสือ  อุปมา 

บุคคลสําคัญหรือสิ่งของล้ําคา  สํานวนนี้มี

ความหมายวา ถาไมเสี่ยงอันตราย ก็ไมอาจจะ

บรรลุผลสําเร็จได 

4 吃一堑，长一智 

堑  หมายถึง หลุมพราง มีความหมายแทน

ความลมเหลวหรือความพายแพ ท้ังสํานวนมี

ความหมายวา ประสบความลมเหลมหนหนึ่ง 

ความรับรูก็เพ่ิมข้ึนหนอยหนึ่ง 
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ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

5 初生之犊不畏虎 

犊  หมายถึง ลูกวัว ท้ังสํานวนหมายความวา 

ลูกวัวแรกเกิดไมกลัวเสือเพราะไมรูถึงความดุ

รายของเสือ หมายความถึง คนหนุมสาวซ่ึงกลา

หาญไฟแรงแตขาดประสบการณ 

6. 
引狼入室 ชักนําหมาปาเขามาในหอง หมายถึง นําคนชั่ว

เขามาเสียเอง 

  

2.3 ภาวะแยง (antithesis) คือ กลการประพันธท่ีใชคําหรือขอความท่ีมีความหมายตรงกันขาง

หรือแตกตงกัน มาเปรียบเทียบกันเพ่ือใหความหมายคมชัดข้ึน ประเภทของภาษาภาพพจนแบบภาวะแยง

ท่ีพบในสํานวนจีน มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

1 成事不足，败事有余 

成事 หมายถึง ทําเรื่องใหสําเร็จลุลวง 败事 

หมายถึง ทําใหเสียการ ท้ังสํานวนมีความหมายวา 

มิไดทําใหเรื่องราวสําเร็จ แตกลับทําใหเสียการ 

2 成则为王，败则为寇 
蔻 หมายถึง โจร ท้ังสํานวนมีความหมายวา ชนะ

เปนเจา แพเปนโจร 

3 吃力不讨好 

吃力 หมายถึง เปลืองแรง 讨好 หมายถึง 

ไดรับผลตอบแทนท่ีดี ท้ังสํานวนหมายความวา แม

ไดพยายามทําอยางเต็มท่ีแลวทวามิเพียงแตจะ

ไมไดรับผลดั่งท่ีคาดหมายเทานั้น หากยังถูกคนเขา

ตอวาเอาอีก 

4 老马识途 

途 หมายถึง หนทาง ท้ังสํานวนมีความหมายวา 

มาแกรูทาง หมายถึง คนท่ีโชกโชนดวย

ประสบการณจนรูสภาพเปนอยางดี สามารถเกิด

บทบาทในการชี้นําได 
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ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

5 外强中乾 
มองจากภายนอกดุจมีพลังเขมแข็ง แตแทจริงออน

ปวกเปยก 

 

2.4 อุปลักษณ (metaphor) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีนําเอาสิ่งท่ีตางกันสองสิ่งหรือ 

มากกวา แตมีคุณสมบัติบางประการรวมกันมาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง

โดยตรง อุปลักษณท่ีพบในสํานวนจีนมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

1 失败是成功之母 ผิดเปนครู 

2 班弄是非 
นินทาคนลับหลัง มีเจตนายุแหยใหเกิดความ

ขัดแยง ทะเลาะวิวาท  

 

 2.5 นามนัย (metonymy) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีใชคําหรือวลีซ่ึงบงลักษณะหรือ

คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด หรือกลาวถึงสิ่งหนึ่งโดยใชคําอ่ืนแทน 

แตคําๆ นั้นตองเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป เพราะเม่ือเอยถึงยอมจะรูวาหมายถึงใคร สิ่งใด นามนัยในสํานวน

จีนท่ีพบมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

1 逼上梁山 

梁山 เปนชื่อสถานท่ี ปจจุบันอยูในอําเภอเหลี

ยงซาน มณฑลซานตง มีความหมายถึงการถูกบีบ

ใหดําเนินการตอตาน หรือ กระทําเรื่องบางอยาง

ดวยความจําใจ 

2 病入膏肓 

อาการปวยหนักหนวงจนสุดวิสัยจะเยียวยาแลว 

หรือหมายถึง เรื่องราวรายแรงจนถึงข้ันไมอาจ

กอบกูไดแลว 

3 猫哭老鼠假慈悲 แมวไมอยูหนูราเริง 
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 2.6  อติพจน (hyperbole) คือ ภาพพจน (figure of speech) ซ่ึงมีขอความท่ีกลาวใหเกินจริง

สําหรับเนนความ เพ่ือเนนความรูสึก ทําใหขอความนั้นมีน้ําหนักหรือเกิดความซาบซ้ึง ซ่ึงผูอานผูฟงทราบ

ดีกวาถอยคําหรือขอความนั้นไมเปนจริง เห็นภาพพจนไดงาย อติพจนท่ีพบในภาษาจีน มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

1 口若悬河 
若  หมายถึง ประหนึ่ง 悬河 หมายถึง น้ําตก 

ท้ังสํานวนหมายถึง พูดเปนน้ําไหลไฟดับ 

2 一手遮天 
มือเดียวไมสามารถปดฟาได หมายถึงสิ่งเล็กๆ

ไมสามารถปดบังความผิดท่ีย่ิงใหญได 

 

2.7 สัมพจนัย (synecdoche) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีใชสวนยอยใหหมายถึงสวน

เต็ม รือ การนําสวนเดน ๆ สวนหนึ่งมาใชเพ่ือใหมีความหมายคลุมหมดทุกสวน สัมพจนัยท่ีพบในสํานวน

จีนมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

1 班门弄斧 

班  หมายถึง 鲁班 ชางฝมือลือชื่อของรัฐหลู

ในยุคชุนชิว ท้ังคําแปลวา รําขวานหนาบานหลู

ปาน อุปมาอวดสิ่งท่ีตนคิดวาเกงแกผูท่ีชํานาญ

การมากกวาตน บางครั้งก็ใชเปนคําถอมตัว  
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 2.8 นอกจากนี้สํานวนจีนยังมีการใชภาษาท่ีเปนลักษณะการพรรณนา หรือการบอกกลาวแบบ

ตรงไปตรงมา ไมมีการเปรียบเทียบ ซ่ึงปรากฏพบดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

1 百闻不如一见 ไดยินมารอยครั้ง ยังสูเห็นดวยตาตนเองเพียงครั้ง

เดียวไมได พรรณนาวาไดเห็นกับตานาเชื่อถือยิ่ง

กวาไดยินกับหู 

2 半途而废 废 หมายถึง เลิก , ละท้ิง ท้ังสํานวนมี

ความหมายวา เลิกลมกลางคัน หรือ ไมสามารถ

ยืนหยัดในสิ่งท่ีทําอยูใหถึงท่ีสุด 

3 半信半疑 เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง หมายความวา ยากจะวินิจฉัย

วา เรื่องราวเปนจริงหรือเปนเท็จ คือก่ึงเชื่อก่ึงไม

เชื่อ 

4 仇人相见，分外眼红 分外 หมายถึง เปนพิเศษ 眼红 หมายถึง สี

หนาทาทางโกรธแคน ท้ังสํานวนหมายถึง เม่ือ

คูอาฆาตมาเจอกัน แสดงทาทางโกรธแคนใสกัน

อยางออกนอกหนา  

5 当局者迷，旁观者清 ผูเปนเจาของเรื่องมักจะมองปญหาไมรอบดาน 

เพราะคํานึงถึงผลไดผลเสียงมากเกินไป ผูท่ีจับตา

ดูอยูขางๆ กลับเห็นปญหาชัดเจนยิ่งกวาเจาของ

เรื่อง 

6 当一天和尚撞一天中 ปฎิบัติตามกิจวัตรไปวันๆ แบบขอไปที 

7 顾此失彼 มัวดูแลทางนี้ เลยท้ิงทางโนนไป หรือกลาวไดวา 

ไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง 

8 贵人多忘事 พวกผูดีมักวางมาตรหยิ่งยโส ลืมมิตรภาพเกาๆ 

ในอดีต 
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ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

9 好汉不吃眼前亏 เม่ือตกท่ีนั่งเสียเปรียบ แลวสามารถยอม

ลดราวาศอกชั่วคราว เพ่ือจะไดไมเปนเบี้ยลางใน

ขณะนั้น 

10 好心不得好报 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยกุศลเจตนา แตกลับไมไดรับ

การตอบสนองท่ีดี  

11 恨铁不成钢 เจ็บใจท่ีไมสามารถหลอมเหล็กใหกลายเปน

เหล็กกลาได หมายถึง ไมสบอารมณตอความไม

เอาถานของผูท่ีตนหวังเอาไวโดยมีความรูสึกท้ัง

เสียดายและเสียใจรวมกัน 

12 惶惶不可终日 หวาดหวั่น วิตกกังวลจนกระท่ังจะดําเนิชีวิตให

ผานไปสักวันก็ยากลําบาก 

13 挥霍无度 ถลุงเงินทองตามแตใจชอบ หมายถึงใชเงินอยาง

สุดแสนสุรุยสุราย 

14 鸡犬之声相闻，老死不

相往来 

อยูใกลขนาดเสียงไกเสียงหมายังไดยิน แตไมไป

มาหาสูกันจนชั่วชีวิต หมายถึงไมเขาใจซ่ึงกันและ

กัน ไมแลกเปลี่ยนขาวสาวซ่ึงกันและกัน ระหวาง

บุคคลหรือหนวยงาน 

15 己所不欲，勿施于人 สิ่งท่ีตนไมชอบ อยายัดเยียดใหผูอ่ืน 

16 家丑不可外扬 เรื่องราวไมดีภายใน เอาไปเผยแพรขางนอกไมได  

17 假仁假义 เสแสรงแกลงทําเปนเมตตาปรานี มีคุณธรรม มี

น้ําใจ 

18 嫁鸡随鸡，嫁狗随狗 สตรีเม่ือแตงงานไปแลว ไมวาสามีจะดีหรือเลวก็

ไดแตติดสอยหอยตามไปตลอดกาล 

19 口蜜腹剑 ปากพูดไพเราะนาฟง แตใจคอยคิดมุงรายหมาย

ขวัญ 

20 口是心非 ปากพูดอยาง ใจคิดอีกอยาง 

21 前怕狼，后怕虎 ข้ีขลาดตาขาว วิตกกังวลไปตางๆ นานา 
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ลําดับท่ี สํานวนจีน ความหมาย 

22 前人栽树，后人乘凉 คนรุนกอนปลูกตนไม คนรุนหลังไดพักรม 

หมายถึง คนรุนกอนสรางความผาสุกใหแกคนรุน

หลัง 

23 人生七十古来稀 คนท่ีมีอายุถึง 70 ปนั้นหานอยมาก 

24 若要人不知，除非己莫

为 

ไมอยากใหคนเขารู นอกจากตนเองไมกระทํา 

หมายถึง เม่ือประพฤติชั่วไปแลว มักจะปกปด

พฤติกรรมชั่วนั้น 

25 天有不测风云 บนทองฟามีการเปลี่ยนแปลของลมฟาอากาศ

โดยท่ีเราคาดไมถึง 

26 先下手为强 ชิงลงมือกอนเปนตอ 

27 心照不宣 ตางฝายตางตระหนักแกใจ แตไมพูดออกมา

อยางเปดเผย 

28 仰不愧于天，俯不愧于

人 

แหงหนาไมอายฟา กมหนาไมอายคน หมายถึง 

คนเราเม่ือตรวจสอบตัวเองแลว ไมไดประพฤติ

ในเรื่องเลวใดๆ ก็ไมมีอะไรท่ีจะตองละอายใจ 

29 养兵千日，用在一时 เลี้ยงทหารเปนพันๆ วัน เพ่ือใชงานเพียงชัวครั้ง

ชั่วคราว หมายถึง การบมเพาะสะสมเปน

ระยะเวลายาวนั้น เพียงเพ่ือความตองการในชั่ว

ครั้งชั่วคราว 

30 一个巴掌拍不响 ตบมือขางเดียวไมดัง หมายถึง ปญหามิไดเกิด

จากฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น ตองรับผิดชอบ

ดวยกันท้ังสองฝาย  

31 有其父必有其子 มีบิดาอยางนี้ ก็จะตองมีบุตรชายแบบเดียวกัน 
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3. การจัดประเภทของสํานวนอังกฤษ 

 

สํานวนอังกฤษท่ีพบนั้น สามารถนํามาจัดประเภทของภาษาภาพพจนไดดังนี้ 

 

3.1 อุปมา (Simile) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีนําเอาสิ่งตางกันสองสิ่งมาเปรียบเทียบ

กันโดยใชคําเชื่อม เชน เสมือน ปาน ราว เหมือน ดุจ เปรียบดัง อุปมาท่ีพบในภาษาอังกฤษมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 Like a dog in a manager ทํางานตัวเปนเกลียว หรือทํางานอยางหนัก 

2 Like father, like son ลูกไมยอมหลนไมไกลตน 

3 Like master, like man เจาวัดไมดี หลวงชีสกปรก 

4 Every ass likes to hear himself bray คนโงชอบอวดฉลาด 

5 
As well be hanged for a sheep as a 

lamb. 
ตกกระไดพลอยโจน 

6 
As you make your bed, so you 

must lie in it. 
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

7 
A man is as old as he feels, and a 

woman is as old as she looks.  
หญิงแกท่ีกาย ชายแกท่ีใจ 

8 A miss is as good as a mile.  สอบเกือบได ก็หมายวาตก 

9 Nothing is given so freely as advice.  ไมมีอะไรใหไดงายเทาคําแนะนํา 

10 
When in Rome do as the Romans 

do.  
เขาเมืองตาหลิ่วก็ตองหลิ่วตาตาม 

11 
A spirit that looks exactly like a 

living person. 
เหมือนกันราวกับแกะ  

12 As diligent as an ant. ขยันเหมือนมด 

13 
As well be hanged for a sheep as a 

lamb. 
ตกกระไดพลอยโจน 

14 
As you make your bed, so you 

must lie in it. 
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

15 As you sow, so(shall) you reap  หวานผลอยางไร ยอมไดผลอยางนั้น 

16 Like mother, like daughter. ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม  

 

3.2 อุปลักษณ (metaphor) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีนําเอาสิ่งท่ีตางกันสองสิ่งหรือ

มากกวา แตมีคุณสมบัติบางประการรวมกันมาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง

โดยตรง อุปลักษณท่ีพบในภาษาอังกฤษมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 Brevity is the soul of wit พูดสั้น ๆ นั้นฟงงายเขาใจดี  

2 
Beauty without grace is violet 

without smell  

สวยแตรูป จูบไมหอม คือ ความงามท่ีขาดคุณ

ความดี ไมตางอะไรจากดอกไมงามไมมีกลิ่น 

3 Health is wealth รางกายสมบูรณ คือ ทรัพยสมบูรณ 

4 Speech is silver; silence is golden 
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง คือ ใหนิ่ง

ดีกวาโตเถียง พูดไปก็เหนื่อยเปลา ไรประโยชน 

5 
You never miss the water till the 

well runs dry 
แกงจืดจึงรูคุณเกลือ 

6 A bad penny always comes back ขวางงูไมพนคอ  

7 To beat around the bush 

การทุบรอบๆพุมไมแตความหมายท่ีแทจริงก็คือ 

การหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นหลัก 

 

8 Every cloud has a silver lining 

หลังจากสิ่งท่ีเลวรายเกิดข้ึน มันก็จะผานไปและ

เรื่องดีๆก็จะเขามาหาเรา หรือในเรื่องรายก็มี

เรื่องดีอยู 

9 Rome was not built in a day 
กรุงโรมไมไดสรางเสร็จในวันเดียว ทุกสิ่งทุกอยาง

จําเปนตองใชเวลาถึงจะเห็นผล 

10 Make hay while the sun shines 

น้ําข้ึนใหรีบตัก คือในขณะท่ีมีโอกาสดี อยากจะ

ทําสิ่งใดก็รีบทําเสีย อยาชักชา 
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

11 Still waters run deep 

น้ํานิ่งไหลลึก หมายถึงสิ่งท่ีเราเห็นภายนอกดู

ธรรมดา เหมือนไมมีอะไร แตขางในอาจซอนสิ่งท่ี

เราคาดไมถึงเอาไว  

12 All that glitters is not gold.  สิ่งแวววาวท้ังหลายมิใชทองเสมอไป 

13 
The grass is greener on the other 

side.  
ของตองหาม ยามใจ ใหประสงค 

14 Beauty is but skin deep. สวยแตรูป จูบไมหอม 

15 
Beauty is in the eye of  the 

beholder. 
ลางเนื้อ ชอบลางยา 

16 
A bird in the hand is worth two in 

the bush. 
สิบเบี้ยใกลมือ ยี่สิบไกลมือ 

17 Blood is thicker than water. เลือดขนกวาน้ํา 

18 

The bull must be taken by the 

horns.  

 

ยามผจญความยากวิบากนั้น จงสูมันสุดชีวีอยา

หนีหนา 

19 A bully is always a coward พาลชนคือคนขลาด 

20 The child is father of the man. เด็กวันนื้คือผูใหญวันหนา 

21 Cleanliness is next to godliness. สะอาดกายเจริญวัย  สะอาดใจเจริญสุข 

22 Death is the great leveller.  ทุกคนไปทันกันหมดท่ีเชิงตะกอน 

23 
Discretion is the better part of 

valour. 
กลานักมักบิ่น 

24 Every man is his own worst enemy.  ศัตรูราย คือนิสัยชั่ว ของตัวเอง 

25 
Experience is the mother of 

wisdom.  
ผิดเปนครู 

26 The eye is bigger than the belly.  คนตะกละมักไมประมาณทอง 

27 Forbidden fruit is sweetest.  ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ 

28 Forewarned is  forearmed. กันไวดีกวาแก 
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

29 A friend in need is a friend indeed'  เพ่ือนแทคือเพ่ือนในยามยาก 

30 Half a loaf is better than no bread. จงพอใจในสิ่งท่ีไดมา แมจะไมสมใจเทาใดนัก 

31 
He that has a great nose thinks 

everybody is speaking of it.  
จงอยาทําตัวเปนวัวสันหลังหวะ 

32 He who hesitates is lost.  ความลังเล นําไปใหพลาดหวัง 

33 Hunger is the best sauce.  ความหิวทําใหอาหารออกรส 

34 In wine there is truth.  คนเมามักพูดจริง 

35 

It is easy to be wise after the 

event.  

It is too late to lock the stable 

when  

อวดรูทีหลังเหตุเกิดมันงายมาก 

36 
It is no use crying over spilt milk.  

 

ผิดพลาดไปแลว ก็แลวกันไป จะรองไหไปทําไม 

รองไปก็ไมไดคืนมา 

37 the horse has been stolen. วัวหายลอมคอก 

38 It is useless to flog a dead horse. อยาฟนฝอยหาตะเข็บ เราก็จิต คิดดูเลาเขาก็ใจ 

39 
A jack of all trades is master of 

none.  
อยาจับปลาหลายมือ 

40 Knowledge is power.  วิทยาการคือทางไปสูอํานาจ 

41 
A liar is not believed when he tells 

the truth.  
เด็กเลี้ยงแกะ 

42 Love is blind.  ความรักทําใหคนตาบอด 

43 No new is good news.  ไมมีขาว นั่นแหละขาวดี 

44 Nothing is given so freely as advice. ไมมีอะไรใหไดงายเทาคําแนะนํา 

45 Patience is a virtue.  จงตั้งม่ันในขันติ 

46 
The pen is mightier than the 

sword. 
ปากกานากลัวกวากระบอกปน 

47 rich man's joke is always funny.  มีเงินเขาก็นับวานอง มีทองเขาก็นับวาพ่ี 
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

48 To err is human.  
สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง สองขาโดเด

ก็ตองเซไปบาง 

49 Truth is stranger than fiction.  ความเปนจริง ประหลาดยิ่ง กวานิยาย 

50 Variety is the spice of life.  ใครจะทนกินน้ําพริกถวยเดียวได 

51 Virtue is its own reward. กุศลกรรมทําใหเกิดกุศลจิต 

52 
When the cat is away the mice will 

play.  
แมวไมอยู หนูราเริง 

53 A man's home is his castle. บานคือวิมานของเรา  

54 A rich man's joke is always funny. มีเงินเขาก็นับวานอง มีทองเขาก็นับวาพ่ี 

55 Experience is the best teacher. ผิดเปนครู 

56 Forbidden fruit is sweetest. ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ 

57 Honesty is the best policy. ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน 

58 Knowledge is power. วิทยาการคือทางไปสูอํานาจ 

59 Speech is silver, silence is golden. 

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง หมายความวา 

ใหนิ่งดีกวาโตเถียง พูดไปก็เหนื่อยเปลา ไร

ประโยชน 

60 Union is strength สามัคคีคือพลัง / รวมกันเราอยู แยกหมูเราตาย 

61 Times is money เวลาเปนเงินเปนทอง 

62 Your wit as your weapon. ปญญาประหนึ่งดังอาวุธ  

 

3.3 อติพจน (hyperbole) คือ ภาพพจน (figure of speech) ซ่ึงมีขอความท่ีกลาวใหเกินจริง

สําหรับเนนความ เพ่ือเนนความรูสึก ทําใหขอความนั้นมีน้ําหนักหรือเกิดความซาบซ้ึง ซ่ึงผูอานผูฟงทราบ

ดีกวาถอยคําหรือขอความนั้นไมเปนจริง เห็นภาพพจนไดงาย อติพจนท่ีพบในภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 
To cut off one’s nose to spite 

one’s face 

ตายประชดปาชา ความหมายวา ประชดทําสิ่งท่ี

จะนําความเสียหายมาสูตนเอง ในขณะท่ีรูสึก

โกรธ หรือ ตองการแกแคน 

2 Search for a needle in a haystack งมเข็มในมหาสมุทร 

3 To cry one’s eyes out 

น้ําตาเปนสายเลือด ความหมายวา รองไหอยาง

เศราโศกเสียใจมาก รองไหจนน้ําตาไหลพรากไม

หยุด 

4 To cry a river over someone รองไหน้ําตาเปนเผาเตา 

 

 3.4  บุคลาธิษฐาน (personification) คือ การสมมุติสิ่งไมมีชีวิต ความคิด นามธรรม หรือสัตวให

มีสติปญญา อารมณ หรือกิริยาอาการเยี่ยงมนุษย บุคลาธิษฐานท่ีพบในภาษาอังกฤษมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 Walls have ears หนาตางมีหู ประตูมีชอง(ตา) 

2 The pot calls the kettle black. วาแตเขา อิเหนาเปนเอง 

3 Money talks. มีเงินมีทองเจรจาได มีไมมีไรปลูกเรือนงาม 

4 
Experience is the mother of 

wisdom. 

สิบรูไมเทาชํานาญ , สิบปากวาไมเทาตาเห็น สิบ

ตาเห็นไมเทามือคลํา 
 

 3.5 ปฏิพจน (oxymoron) หรือ ปฏิวาทะ คือ ภาพพจน (figure of speech) ซ่ึงนําเอาคํา และ

ความหมายท่ีไมสอดคลองกันและดูเหมือนจะขัดแยงกันมารวมไวดวยกันเพ่ือใหเกิดผลเปนพิเศษ ปฏิพจน 

หรือ  ปฏิวาทะ ท่ีพบสํานวนภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 More haste, less speed 

การท่ีเราทําอะไรบางอยางๆรวดเร็ว อาจจะทํา

ใหเราเสียเวลาไปในทายท่ีสุด (ยิ่งทําเร็วเทาไหร 

ยิ่งชาเพ่ิมข้ึนเทานั้น) 
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

2 Forbidden fruit is sweetest ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ 

3 
The greatest talkers are the least 

doers 
คนพูดมากมักทํานอย 

4 The pen is mightier than the sword. ปากกานากลัวกวากระบอกปน 

 

3.6 ภาวะแยง (antithesis) คือ กลการประพันธท่ีใชคําหรือขอความท่ีมีความหมายตรงกันขาง

หรือแตกตางกัน มาเปรียบเทียบกันเพ่ือใหความหมายคมชัดข้ึน ประเภทของภาษาภาพพจนแบบภาวะ

แยงท่ีพบในสํานวนอังกฤษ มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 
Jack of all trades, and master of 

none 

รอบรูไปหมดทุกอยาง แตไมรูจริงสักอยาง หรือ รู

อยางเปด 

2 Penny wise and pound foolish 

คนตัวใหญมักมองขามเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ หรือ ข่ี

ชางจับตั๊กแตน หรือ เสียนอยเสียยากเสียมาก

เสียงาย 

3 
One man's meat is another man's 

poison 
ลางเนื้อชอบลางยา 

4 No new is good news. ไมมีขาว นั่นแหละขาวดี 

 

3.7 การแฝงนัย (irony)  ในความหมายแคบ หมายถึง ภาพพจน (figure of speech) ชนดิหนึ่ง 

ซ่ึงความคิดท่ีเจตนาจะสื่อสารนั้นแตกตางหรือตรงกันเขามกับความหมายตามตัวอักษรของคําท่ีใช ใน

ความหมายกวางซ่ึงพบในสํานวนอังกฤษดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 A kiss after a kick เปนเด็กควรรูจักกาลเทศะ 

2 He has honey in the mouth and a 

rozor at the girdle 

ปากหวานกนเปรี้ยว 
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

3 To reap what others have an sown ชุปมือเปบ 

4 When pigs fly ชาติหนาตอนบาย, เปนไปไมได 

 

 3.8 นามนัย (metonymy) คือ ภาพพจน (figure of speech) ท่ีใชคําหรือวลีซ่ึงบงลักษณะหรือ

คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด หรือกลาวถึงสิ่งหนึ่งโดยใชคําอ่ืนแทน 

แตคําๆ นั้นตองเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป เพราะเม่ือเอยถึงยอมจะรูวาหมายถึงใคร สิ่งใด นามนัยในสํานวน

อังกฤษท่ีพบมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 Take care of the pence, and the 

pounds will take care of 

themselves 

มีสลึงพึงประจบใหครบบาท 

2 To take the bread out of one’s 

mouth 

ทุบหมอขาว 

 

3.9 แนวเทียบ (analogy) คือ การเปรียบเทียบของสองสิ่งซ่ึงเหมือนกันในบางแง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเปนวิธีการท่ีใชในการเขียนแบบอรรถาธิบาย (exposition) และการพรรณนา (description) โดย

นําเอาสิ่งท่ียังไมคุนเคยมาอธิบายหรือพรรณนา โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคุนเคยกวา ในการเขียน

แบบโตแยง (argumentation) และตรรกศาสตร แนวเทียบมักใชเพ่ือเหตุผลในการโตเถียง แนวเทียบใช

กันมากในบทรอยกรอง (verse) และงานเขียนแบบอ่ืน ๆ ท่ีใชจินตนาการ (imagination) อุปมา (simile) 

เปนแนวเทียบท่ีกลาวออกมอยางชัดแจง สวนอุปลักษณ (metaphor) เปนแนวเทียบท่ีแสดงโดยนับ 

ตัวอยางแนวเทียบประเภทของภาษาภาพพจนแบบแนวเทียบท่ีพบในสํานวนอังกฤษ มีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 Better be sure than sorry. กันไวดีกวาแก 

2 
Better be the head of a dog than 

the tail of a lion. 
เปนราชาในกระทอม ดีกวาเปนข้ีขาในปราสาท 

3 Better bend than break. จงเปนเยี่ยงตนออทีลูลม / ยอมงอ ไมยอมหัก  
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

4 Better late than never. สายดีกวาขาด 

5 
Better the devil you know than the 

devil you don't know. 
รูกับไมรู เลือกท่ีรูไวดีกวา 

6 Better the foot slip than toungue  

พลั้งปากเสียสิน พลั้งตีนตกตนไม หมายความวา 

พูดหรือทําอะไรโดยไมระมัดระวังยอมเกิดความ

เสียหาย 

7 Blood is thicker than water. เลือดขนกวาน้ํา 

 

3.10 นอกจากกนี้สํานวนไทยยังมีการใชภาษาท่ีเปนลักษณะการพรรณนา หรือการบอกกลาว

แบบตรงไปตรงมา ไมมีการเปรียบเทียบ ซ่ึงปรากฏพบดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 
Children should be seen and not 

heard. 

เปนเด็กควรรูจักกาละเทศะ 

2 A friend in need is a friend indeed. 

เพ่ือนแทคือเพ่ือนในยามยาก หรือ เพ่ือนยาม

ยากคือเพ่ือนแท มีความหมายวา คนท่ีไมหนีและ

ชวยเหลือเรายามอับจนคนนั้นคือเพ่ือนแท 

3 Actions speak louder than words. การกระทําสําคัญกวาการพูด 

4 All things are difficult before they 

are easy. 
ลําบากกอนไปสบายเม่ือปลายมือ 

5 Big fish eat little fish  ปลาใหญกินปลาเล็ก 

6 Cut your coat according to your 

cloth. 
นกนอยทํารังนอยแตพอตัว / นุงเจียม หมเจียม  

7 Diamond cuts diamond. เพชรตัดเพชร  

8 Disaster situations make heroes out 

of ordinary people. 
สถานการณสรางวีรบุรุษ  

9 Don't hit a man when he is down. ไมลมขามได คนลมอยาขาม  

10 Don't ride the high horse. อยาใฝสูงใหเกินศักดิ์ 
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ลําดับท่ี สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมาย 

11 Don't step over a fallen man. ไมลมขามได คนลมอยาขาม  

12 Flying termites fly into the fire. แมลงเมาบินเขากองไฟ  

13 He who would climb the ladder 

must begin at the bottom. 
การข้ึนบันได ตองไตไปทีละข้ัน 

14 Half a loaf is better than no bread. จงพอใจในสิ่งท่ีไดมา แมจะไมสมใจเทาใดนัก 

15 Health is better than wealth. รางกายสมบูรณ ดีกวาทรัพยสมบูรณ 

16 If you cann't bite, never show ur 

teeth. 
อยาเขียนเสือใหวัวกลัว 

17 If you don't have a lot of water, 

don't try putting out a fire. 
น้ํานอยยอมแพไฟ  

18 It's never too late to mend. ไมมีอะไรสายเกินแก  

19 It is never too old to learn. ไมมีใครแกเกินเรียน  

20 It is too late to lock the stable 

when the horse has been stolen. 
วัวหายลอมคอก 

21 Look at the direction of the winds. ดูทิศทางลม 

22 Nothing is given so freely as advice. ไมมีอะไรใหไดงายเทาคําแนะนํา 

23 You don't know if you don't try. ไมลอง ไมรู 

24 You never know what you can do 

till you try. 
ไมลอง ไมรู  

 

4. สรุปการจัดประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ 

  

ประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ พบวา ภาษาภาพพจน

ในสํานวนไทยมี 11 ประเภท ภาษาภาพพจนในสํานวนจีนมี 7 ประเภท และภาษาภาพพจนใน

ภาษาอังกฤษมี 9 ประเภท ภาษาภาพพจน 4 ประเภท คือ อุปลักษณ (metaphor) นามนัย 

(metonymy) อติพจน (hyperbole) ภาวะแยง (antithesis) และ การใชภาษาลักษณะการพรรณนา 

(Describing) หรือตรงไปตรงมา พบท้ังในสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษ  สําหรับสํานวนไทย

และสํานวนอังกฤษท่ีมีประเภทภาษาภาพพจนเหมือนกัน คือ ปฏิพจน (oxymoron) อุปมา (simile) 
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บุคลาธิษฐาน (personification) และการแฝงนัย (irony)  ในขณะท่ีภาษาภาพพจนท่ีเหมือนกันท่ีพบใน

สํานวนไทยและสํานวนจีน คือ สัมพจนัย (synecdoche) และภาษาภาพพจนท่ีเหมือนกันท่ีพบในสํานวน

จีนและสํานวนอังกฤษ คือ แนวเทียบ (analogy)  สําหรับท่ีพบเฉพาะในสํานวนไทย คือ สมญานาม 

(antonomasia) และ ปฏิทรรศน (paradox) ในขณะท่ี สัญลักษณ (symbol) พบเฉพาะในสํานวนจีน  

 

ซ่ึงจากผลขางตนพบวา ท้ังสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษ คนสวนใหญจะเลือกใช อุป

ลักษณ (metaphor) นามนัย (metonymy) อติพจน (hyperbole) ภาวะแยง (antithesis) ซ่ึงเปน

ประเภทของภาษาภาพพจนท่ีศึกษามากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวา ในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวน

อังกฤษท่ีมีความหมายคลายคลึงกันจะมีการใชสํานวนท่ีเปนภาษาแบบตรงไปตรงมาหรือการใชภาษา

ลักษณะการพรรณนา (Describing) มากกวา อันเนื่องจากความงายตอการเขาใจ และไมตองตีความมาก

เหมือนกับภาษาภาพพจน เพราะสํานวนท่ีเปนแบบลักษณะท่ีตรงไปตรงมานั้น จะเหมาะสมแกความเขาใน

ของคนในทุกระดับชั้นเพราะเปนภาษางาย 

 

 ในบทตอไปนั้น จะเปนการกลาวถึงสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมาย

คลายคลึงกันนั้น สะทอนความนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทย คนจีนและคนอังกฤษ

อยางไร หลังจากท่ีเราไดจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนกันไปแลว  

 



บทที่ 5 

สํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ 

ที่มีความหมายคลายคลึงกันตอภาพสะทอนวัฒนธรรม 

 

 ในการศึกษาสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน สามารถแบง

ออกตามลักษณะภาพสะทอนทางวัฒนธรรม เชน ความคิด วัฒนธรรม ความเชื่อ และการดํารงชีวิตของ

คนไทย คนจีน และคนอังกฤษ พบวาสามารถแบงเปนหมวดหมูท่ีพบได 10 ประเภท คือ ประสบการณ

ชีวิต การแสดงออกและลักษณะนิสัย การดํารงชีวิต คนกับการกระทํา คนกับอารมณความรูสึก คนกับ

คําพูด คนกับความเชื่อ ลักษณะคน การคบคน และทัศนะคติและความเชื่อ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. ประสบการณชีวิต 

  

เนื่องดวยคนไทย คนจีน และคนอังกฤษ ตางมีประวัติศาสตรอันยาวนานของตน ดังนั้นเรื่องของ

การสืบทอดประสบการณชีวิตจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะชวยใหคนรุนใหมไมตองเสียเวลาคลําทางอีก 

ดังนั้นในตัวอยางท่ีพบเก่ียวกับประสบการณชีวิตมีดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 สิบปากวาไมเทาตาเห็น 百闻不如一见 A picture is worth a 

thousand words. 

2 ผิดเปนครู 吃一堑，长一智 Experience is the best 

teacher 

3 สี่ตีนยังรูพลาด นักปราชญยังรู

พลั้ง 

人非圣贤， 孰能无过 No man is infallible 

4 มีตาหามีแววไม 有眼不识泰山 To have eyes but not 

see 
   
 ในเรื่องสํานวนท่ีเก่ียวกับประสบการณนั้น สํานวนท่ีกลาวถึงโดยสวนใหญจะพูดเก่ียวกับการ

กระทําท่ีผานมาแลว และถาการกระทํานั้นมันเกิดเหตุท่ีผิดพลาด เราก็จะเก็บประสบการณนั้นมาเปนสิ่งท่ี

สอนใหเราจดจําและเติมเต็มในสวนท่ีขาดไปในการกระทําครั้งตอไป ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงทัศนะคติของท้ังคน
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ไทย คนจีน และคนอังกฤษ ท่ีมองเห็นและใหสําคัญกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวในอดีต และนํามาเปนสิ่ง

เตือนใจ หรือนํามาปรับปรุงใหสิ่งใหมท่ีจะเกิดข้ึนนั้นสมบูรณและดียิ่งข้ึน 

 

2. การแสดงออก และลักษณะนิสัย 

  

2.1 การอวดอางตนเอง 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 สอนจระเขใหวายน้ํา 班门弄斧 To teach one’s 

grandmother to suck eggs. 

  

2.2 ลักษณะนิสัย 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 ฆาควายอยาเสียดายพริก 有钱买马, 没钱置鞍 Killing a buffalo, never 

care to use a lot of chilies. 

 

ในการแสดงออกและลักษณะนิสัยแสดงใหเห็นวา คนไทย คนจีนและคนอังกฤษนั้นให

ความสําคัญกับสิ่งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท้ังการแสดงออกและลักษณะนิสัยท่ีพบนี้เปนสิ่งท่ีไมสมควรปฏิบัติ 

คือ การแสดงออกท่ีเปนการอวดอางตัว และลักษณะนิสัยตระหนี่ ข้ีเหนียวกับเรื่องท่ีไมสมควร ซ่ึงเปนการ

สั่งสอนใหนําไปสูการเขาสังคมรวมกับผูอ่ืนตอไป 

 

3. การดํารงชีวิต 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 ปลาใหญกินปลาเล็ก 弱肉强食 With the small interest 

ruined by the big interests 
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ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

2 ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก 心照不宣 Knowing each other’s 

secrets 

3 เงินเปนแกวสารพัดนึก 有钱使得鬼推蘑 A golden key opens every 

door. 

 

ในการดํารงชีวิตของชาวไทย ชาวจีนและชาวอังกฤษจากสํานวนท่ีใชนั้นแสดงใหเห็นถึง 

วัฒนธรรมการใชชีวิตของชาวไทย ชาวจีนและชาวอังกฤษท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน นั่นคือ จากสํานวน

ตัวอยางขางบน แสดงใหเห็นอยางชัดเจนท่ีวา ในการดํารงชีวิตในปจจุบันนั้น เงินเปนสิ่งท่ีสําคัญ หรือเรียก

อีกอยางวาเปนปจจัยท่ีสําคัญมากในการดํารงชีวิตในปจจุบัน และสังคมปจจุบันเปนสภาพท่ีคนท่ีมี

ความสามารถสูงก็จะมีโอกาสท่ีดีกวาคนท่ีมีความสามารถนอย และยังไดรับโอกาสท่ีดีกวาดวย นอกจากนี้

สภาพในปจจุบันคนท่ีมีอํานาจเหนือกวาก็มักจะอยูเหนือคนท่ีมีอํานาจนอยกวาดวย ดังนั้นเราควรท่ีจะตอง

รูสภาพและรูจักศัตรูดวย 

 

4. คนกับการกระทํา 

 

 4.1 คนกับการกระทําแบบท่ัวไป 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 ข่ีชางจับตั๊กแตน 割鸡焉用牛刀 To take a sledgehammer 

to crack a walnut. 

2 ยืนกระตายขาเดียว 固执己见 To put (his) foot down 

3 วัวหายลอมคอก 亡羊补牢 To lock the stable (barn) 

door after the horse is 

stolen. 
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 4.2 คนกับการกระทําความดีและความชั่ว 

   

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 善有善报，恶有恶报 He that sows good seed, 

shall reap good corn. 

2 ความพยายามอยูท่ีไหน 

ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 

有志者事竞成 Where there is a will, 

there is a way. 

3 กินบนเรือน ข้ีบนหลังคา 吃里爬外 To be ungrateful 

 

การกระทําของคนเรานั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญ และทัศนคติของชาวไทยและชาวจีนก็ใหความสําคัญตอ

สิ่งนี้เปนอยางมาก เพราะการกระทํานั้นมีผลท้ังสวนตนและสวนรวม นอกจากนี้ผลของการกระทํานั้น จะ

ดีหรือชั่วนั้นก็ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีเรากระทําลงไป ซ่ึงในทัศนคตินี้มีผลมาจากการนับถือศาสนาพุทธของท้ังชาว

ไทยและชาวจีนดวย เนื่องจากศาสนาพุทธสอนใหคนกระทําความดีละเวนความชั่ว ดังนั้นสํานวนท่ี

เก่ียวกับการกระทําจึงมีเปนจํานวนมาก 

 

5. คนกับอารมณความรูสึก 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 ขิงก็รา ขาก็แรง 仇人相见， 分外眼红 Neither is willing to give 

ground 

2 รักวัวใหผูกรักลูกใหตี 孩子不打变调皮。 A fond mother produced 

mischief. 

3 หนามยอกเอาหนามบง 以眼还眼，以牙还牙 To pay back in his own 

coin 

 

 จิตใจของคนเราเปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะจิตใจของมนุษยนั้นมีความรูสึกตางๆ ไมวาจะเปนรัก โลภ 

โกรธ เกลียด ซ่ึงความรูสึกเหลานี้มียากท่ีเราจะสามารถรูจิตใจของคนอ่ืนได 
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6. คนกับคําพูด 

  

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 สีซอใหควายฟง 对牛弹琴 To be useless to teach 

or advice a stupid 

person 

2 ปากกับใจไมตรงกัน ,  

ปากหวานกนเปรี้ว 

口是心非 To affirm withone’s lips 

but deny in one’s heart 

 

คําพูดของคนเรานั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งท่ีเราสามารถจะสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ดังนั้น 

วัฒนธรรมการพูดของชาวไทยและชาวจีน จึงสะทอนถึงความรูสึก นึกคิดของบุคคลท่ีพูดนั้น บางครั้ง

คนเราอาจจะพูดตรงกับสิ่งท่ีเราคิด หรืออาจจะไมตรงกับสิ่งท่ีเราคิดอยูจริงก็ได และคําพูดเม่ือพูดไปแลว 

อาจจะเกิดท้ังผลดี และผลเสียตอท้ังผูพูดและบุคคลอ่ืนก็ได  ดังนี้ คําพูดอาจพูดไดวาเปนอาวุธอยางหนึ่ง

ของมนุษยเลยทีเดียว 

 

7. คนกับความเช่ือ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 ทําคุณบูชาโทษ 好心不得好报 To cherish (nurse) a 

viper (a serpent, a 

snake) in one’s bosom. 

2 ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 善有善报，恶有恶报 He that sows good seed, 

shall reap good corn. 

  

ความเชื่อของคนไทย คนจีนและคนอังกฤษ สวนมากพ้ืนฐานมากจากการนับถือศาสนา ถึงแมวา

ชาวไทยชาวจีน และชาวอังกฤษนั้นจะนับถือคนละศาสนา หรือถาเปนชาวไทยและชาวจีนอาจจะมีการนับ

ถือศาสนาพุทธเหมือนกันตางนิกายกัน แตคําสั่งสอนหลักยังคงเหมือนกัน คือการทําความดี 
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8. ลักษณะคน 

  

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 หนาเนื้อใจเสือ  

假仁假义 

A wolf in sheep’s 

clothing 

2 มือถือสาก ปากถือศีล Practice what you 

preach. 

 

สํานวนเก่ียวกับลักษณะของคนไทย คนจีนและคนอังกฤษ ยอมมีลักษณะและบุคลิกท่ีแตกตางกัน 

รวมถึงลักษณะนิสัยดวย ดังนั้นสํานวนทีเก่ียวกับลักษณะของคนจึงปรากฏใหเราไดพบ เพราะสํานวน

เหลานี้เปนการสอนใหเรารูจักลักษณะของคนแลว ยังสงผลใหเรารูจักการคบคนตอไปอีกดวย  

 

9. การคบคน เพ่ือนฝูง มิตรสหาย และเครือญาติ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 คบคนพาลพาลพาไปหาผิด 

คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหา

ผล 

近朱者赤，近墨者黑 Keep not ill men 

company, lest you 

increase the number. 

2 สวยแตรูปจูบไมหอม 中看不中吃 Apple of Sodom 

3 ลูกไมหลนไมไกลตน 有其父必有其子 A chip off the old block 

4 ขางนอกสุกใส ขางในเปน

โพรง 

不是会亮的就是金

子。 

All is not gold that 

glitters. 

5. ลูกไมหลนไมไกลตน 有其父泌有其子。 Like father, like son. 

 

 จากสํานวนการคบคน เพ่ือนฝูง มิตรสหาย และเครือญาติ สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนไทย คน

จีนและคนอังกฤษ ท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธกันแบบเครือญาติ ซ่ึงท้ังชาวไทย ชาวจีนและชาว

อังกฤษมีเหมือนกัน ดังนั้นท้ังชาวไทย ชาวจีน และชาวอังกฤษจะใหความสําคัญกับญาติ เพ่ือน และมิตร
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ตาง ๆ ดังนั้น การท่ีเราจะคบคนนั้น เราก็ควรจะตองรูจักเลือก และรูจักตัวตนท่ีแทจริงของเขา จึงทําใหมี

สํานวนในสวนนี้ใหเราพบในจํานวนไมนอยเลยทีเดียว 

 

10. ทัศนคติ ความคิด และความเช่ือ 

 

ลําดับท่ี สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 ตีตนกอนไข 杞人忧天 To cross one’s bridges 

before one comes to 

them 

2 ผีซํ้าด้ําพลอย 屋漏偏遭连夜雨 Word off one menace 

only to fall a prey to 

another 

3 ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน 天助自助者。 God helps those who 

help themselves. 

4 ตามหลังผูใหญหมาไมกัด 不听老人言，吃亏

在眼前。 

An old man’s sayings 

are seldom untrue. 

 

จากสํานวนท่ีสะทอนถึงทัศนะคติ ความคิด และความเชื่อของคนไทยและคนจีนนั้น พบวามี

รากฐานจากการนับถือศาสนา นั่นคือ ศาสนาพุทธ โดยเนนการกระทําและเรื่องกรรมเปนหลัก เพราะ

สํานวนโดยสวนใหญนั้นจะกลาวถึงผลของกรรมหรือการกระทําใหเราท่ีเกิดข้ึน 

 

ในบทตอไปนั้น ผูวิจัยจะกลาวถึงสรุปผลและอภิปรายเก่ียวกับผลจากการวิเคราะหในบทท่ี 4 และ 

5 เพ่ือใหผูอานไดเห็นความชัดเจนและคําตอบจากสมมุติฐานการวิจัยดวย 

 



บทที่ 6 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนและผลสะทอนทางดานวัฒนธรรมของ

สํานวนไทยสํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา และ

อภิปรายผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 

1. สรุปผลการศึกษา 

 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนและผล

สะทอนทางดานวัฒนธรรมของสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน ซ่ึง

สํานวนตาง ๆ นั้น เปนผลท่ีแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมทางภาษาของท้ังชาวไทย ชาวจีน และชาว

อังกฤษ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดเปนดังนี้ 
 

 1.1 ผลการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ  
 

 ผลจากการศึกษาการจัดแบงประเภทของภาษาภาพพจนในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวน

อังกฤษ พบวา มีการใชภาษาภาพพจนเปนจํานวนนอยกวาการใชภาษาแบบตรงไปตรงมาหรือการใชภาษา

ท่ีเปนลักษณะการพรรณนา ซ่ึงนาจะมีสาเหตุมาจากการใชภาษาแบบตรงไปตรงมานั้น งายตอความเขาใจ

ความหมายของสํานวนซ่ึงไมวาจะเปนคนระดับใด ชนชั้นใด ก็สามารถเขาใจไดงาย  
 

สําหรับสํานวนท่ีมีการใชภาษาภาพพจนนั้น พบวา สํานวนไทยมีการใชภาษาภาพพจนตามคํา

นิยามของราชบัณฑิตยสถาน (2545) ท้ังสิ้น 11 ประเภท คือ สมญานาม (antonomasia) อุปลักษณ 

(metaphor) นามนัย (metonymy) ปฏิพจน (oxymoron) ปฏิทรรศน (paradox) อุปมา (simile) อติ

พจน (hyperbole) บุคลาธิษฐาน (personification) สัมพจนัย (synecdoche) การแฝงนัย (irony) และ

ภาวะแยง (antithesis) สํานวนจีนท่ีมีการใชภาษาภาพพจนตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน (2545) 

พบวามี 7 ประเภท คือ แนวเทียบ (analogy) สัญลักษณ (symbol) ภาวะแยง (antithesis) อุปลักษณ 

(metaphor) นามนัย (metonymy) อติพจน (hyperbole)  และ สัมพจนัย (synecdoche) และสํานวน

อังกฤษท่ีมีการใชภาษาภาพพจนตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน (2545) พบวามี 9 ประเภท คือ 
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อุปมา (Simile) อุปลักษณ (metaphor) อติพจน (hyperbole) บุคลาธิษฐาน (personification)       

ปฏิพจน (oxymoron) ภาวะแยง (antithesis) การแฝงนัย (irony) นามนัย (metonymy) และ แนว

เทียบ (analogy) ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงประเภทของการใชภาษาภาพพจนตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน 

(2545)     ในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ 

 

ลําดับท่ี ประเภทของภาษาภาพพจน สํานวนไทย สํานวนจีน สํานวนอังกฤษ 

1 0การอางถึง (allusion) X X X 

2 แนวเทียบ (analogy) X / / 

3 ภาวะแยง (antithesis) / / / 

4 สมญานาม (antonomasia) / X X 

5 สมมุติภาวะ (apostrophe) X X X 

6 ความนึกเปรียบเทียบ (conceit) X X X 

7 อติพจน (hyperbole) / / / 

8 การแฝงนัย (irony) / X / 

9 อุปนิเสธ (litotes) X X X 

10 อุปลักษณ (metaphor) / / / 

11 นามนัย (metonymy) / / / 

12 การเลียนเสียงธรรมชาติ 

(onomatopoeia) 

X X X 

13 ปฏิพจน (oxymoron) / X / 

14 ปฏิทรรศน (paradox) / X X 

15 บุคลาธิษฐาน (personification) / X / 

16 อุปมา (simile) / X / 

17 สัญลักษณ (symbol) X / X 

18 สัมพจนัย (synecdoche) / / X 

19 ภาพพจนลดคา (tapinosis) X X X 
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จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ภาษาภาพพจน 4 ประเภท คือ อุปลักษณ (metaphor) นามนัย 

(metonymy) อติพจน (hyperbole) และภาวะแยง (antithesis) พบท้ังในสํานวนไทย สํานวนจีนและ

สํานวนอังกฤษ  สําหรับสํานวนไทยและสํานวนอังกฤษท่ีมีประเภทภาษาภาพพจนเหมือนกัน คือ ปฏิพจน 

(oxymoron) อุปมา (simile) บุคลาธิษฐาน (personification) และการแฝงนัย (irony)  ในขณะท่ีภาษา

ภาพพจนท่ีเหมือนกันท่ีพบในสํานวนไทยและสํานวนจีน คือ สัมพจนัย (synecdoche) และภาษา

ภาพพจนท่ีเหมือนกันท่ีพบในสํานวนจีนและสํานวนอังกฤษ คือ แนวเทียบ (analogy)  สําหรับท่ีพบ

เฉพาะในสํานวนไทย คือ สมญานาม (antonomasia) และ ปฏิทรรศน (paradox) ในขณะท่ี สัญลักษณ 

(symbol) พบเฉพาะในสํานวนจีน  

 

นอกจากนี้สํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษ คนสวนใหญจะเลือกใช อุปลักษณ 

(metaphor) นามนัย (metonymy) อติพจน (hyperbole) ภาวะแยง (antithesis) ซ่ึงเปนประเภทของ

ภาษาภาพพจนท่ีศึกษามากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวา ในสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีมี

ความหมายคลายคลึงกันจะมีการใชสํานวนท่ีเปนภาษาแบบตรงไปตรงมาหรือการใชภาษาลักษณะการ

พรรณนา (Describing) มากกวา อันเนื่องจากความงายตอการเขาใจ และไมตองตีความมากเหมือนกับ

ภาษาภาพพจน เพราะสํานวนท่ีเปนแบบลักษณะท่ีตรงไปตรงมานั้น จะเหมาะสมแกความเขาในของคนใน

ทุกระดับชั้นเพราะเปนภาษางาย 
 

 1.2  ผลสะทอนทางดานวัฒนธรรมของสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีมี

ความหมายคลายคลึงกัน 

 

 ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นผลสะทอนทางดานวัฒนธรรมของสํานวนไทย สํานวนจีน และ

สํานวนอังกฤษ สามารถแบงเปนหมวดหมูท่ีพบได 10 ประเภท ดังนี้ คือ ประสบการณชีวิต การแสดงออก

และลักษณะนิสัย การดํารงชีวิต คนกับการกระทํา คนกับอารมณความรูสึก คนกับคําพูด คนกับความเชื่อ 

ลักษณะคน การคบคน และทัศนะคติและความเชื่อ ซ่ึงจากประเภทท้ังหมดพบวา ประเภทของคนกับการ

กระทํา สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการนับถือศาสนาและความเชื่อของท้ังชาวไทย ชาวจีนและชาวอังกฤษ 

ท่ีมีจุดมุงหมายหลักคือ สอนใหคนกระทําความดี ซ่ึงการกระทํานั้น คนเราก็สามารถกระทําไดท้ังดีและชั่ว 

จึงมีสงผลใหมีสํานวนเก่ียวกับการกระทํามีมากท่ีสุด สําหรับประเภทของการดํารงชีวิต การคบคนและ

ประสบการณชีวิต ซ่ึงเม่ือมองลงไปแลวท้ังการดํารงชีวิต การคบคนและประสบการณชีวิตนั้นก็มักจะตอง

ดําเนินรวมกันไปกับการกระทําของคนเชนกัน นอกจากสํานวนเหลานี้จะสะทอนวัฒนธรรมการนับถือ

ศาสนาแลว ยังสะทอนวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยจากประเภทการดํารงชีวิตอีกดวย คือ ในการดํารงชีวิต
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ของชาวไทย ชาวจีน และชาวอังกฤษ จากสํานวนท่ีใชนั้นแสดงใหเห็นถึง วัฒนธรรมการใชชีวิตของชาว

ไทย ชาวจีน และชาวอังกฤษท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน นั่นคือ การกระทําสิ่งใดนั้นตองทําใหพอเหมาะพอดี 

ไมมากเกินไป และไมนอยจนเกินไป นอกจากนี้จากสภาพทางสังคมในปจจุบัน เงินเปนสิ่งท่ีสําคัญ หรือ

เรียกอีกอยางวาเปนปจจัยท่ีสําคัญมากในการดํารงชีวิตในปจจุบัน และสังคมปจจุบันเปนสภาพท่ีคนท่ีมี

ความสามารถสูงก็จะมีโอกาสท่ีดีกวาคนท่ีมีความสามารถนอย และยังไดรับโอกาสท่ีดีกวาดวย นอกจากนี้

สภาพในปจจุบันคนท่ีมีอํานาจเหนือกวาก็มักจะอยูเหนือคนท่ีมีอํานาจนอยกวาดวย ดังนั้นเราควรท่ีจะตอง

รูสภาพและรูจักศัตรูดวย 

 

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

 

 คนไทย คนจีน และคนอังกฤษ มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเจริญ

ทางวัฒนธรรมทางภาษา สํานวนตางๆ จึงเกิดข้ึนอยางมากมาย และสํานวนเหลานั้นก็จะมีการใชภาษา

แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ นั่นคือ การกลาวแบบตรงไปตรงมา กับการใชภาษาภาพพจน  ซ่ึงจาก

การศึกษาครั้งนี้พบวา สํานวนท่ีพบในสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมายคลายคลึง

กันนั้น มีการใชภาษาแบบตรงไปตรงมามากกวาการใชภาษาภาพพจน เพราะการใชภาษาแบบ

ตรงไปตรงมานั้น งายตอความเขาใจความหมาย ซ่ึงไมตองตีความมากและไมวาคนท่ีใชภาษาในการสื่อสาร

กันนั้นจะเปนคนชนชั้นใดก็สามารถสื่อสารกันเขาใจ ผลท่ีสะทอนทัศนะคติและวัฒนธรรมของคนไทย คน

จีน และคนอังกฤษ จากสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ี เราก็พบแลววาเปนการสะทอน

วัฒนธรรมการนับถือศาสนาท่ีมีการสอนใหคนกระทําดี และสําหรับประเภทยอยท่ีเราพบนั้นพบวา ท้ัง 10 

ประเภท นั้นถาเรามองแลวมันสะทอนถึงวัฒนธรรมทางสังคม ซ่ึงมีความเก่ียวของระหวางคนกับคน

มากมาย  
 

3. ขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอนทางวัฒนธรรมผานสํานวนไทย จีน 

และอังกฤษ ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหเฉพาะสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษ โดยใชการจัดแบง

ภาษาภาพพจนตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน (2545)  และไดศึกษาผลสะทอนทางดานวัฒนธรรม

ของสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน 
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 จากการศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสํานวนไทย สํานวนจีน และสํานวนอังกฤษนั้น ทํา

ใหผูวิจัยสังเกตเห็นวา ยังมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจเก่ียวกับสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษท่ีควรแก

การนํามาศึกษาวิจัย เชน การศึกษาโครงสรางทางไวยากรณเปรียบเทียบระหวางสํานวนไทย สํานวนจีน

และสํานวนอังกฤษ  และการศึกษาสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษในบริบทท่ีใชกันในปจจุบัน 

เชน การใชสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษในบริบทชีวิตประจําวัน หนังสือพิมพ โฆษณา ฯลฯ 

การศึกษาสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษท่ีมักใชผิด เนื่องจากความใกลเคียงกันของความหมาย

หรือตัวอักษรในสํานวน  การศึกษาสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษของผูท่ีเรียนภาษาไทย 

ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง หรือภาษาตางประเทศ รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพและการใชสํานวนไทย สํานวนจีนและสํานวนอังกฤษ ระหวางผูเรียนท่ีเปนเจาของภาษากับ

ผูเรียนท่ีเรียนภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
 

สํานวนไทยและความหมาย 
 

หมวด ก 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 

1 
กงเกวียน กําเกวียน 

เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม, การหมุนเวียนไปตาม
สภาพ 

2 กมหนากมตา ทําโดยไมมองดูสิ่งอ่ืน,ทําโดยตั้งใจ 
3 กระชังหนาใหญ จัดจาน,ออกหนารับเสียเอง 
4 กระเชอกนรั่ว สุรุยสุราย,ไมรูจักเก็บหอมออมริบ,ขาดการประหยัด 

5 กระดังงาลนไฟ 
หญิงท่ี แตงงานหรือผานผูชายมามากแลว ยอมรูจักชั้นเชิง
ทางปรนนิบัติและเอาอกเอาใจ ผูชายไดดีกวาหญิงท่ียังไม
เคยแตงงาน 

6 กระดี่ไดน้ํา อาการแสดงความดีอกดีใจ ตื่นเตนจนตัวสั่น 
7 กระดูกแข็ง ไมตายงายๆ 
8 

กระดูกรองได 
ผลสะทอนของฆาตกรรมท่ีทําให จับตัวผูกระทําผิดมา
ลงโทษได คลายกับวากระดูกของผูตายรองบอก 

9 กระดูกสันหลังของชาติ  สวนสําคัญท่ีสุดของชาติ มักหมายถึงชาวนา 
10 กระตายตื่นตูม ตื่นตกใจงายโดยไมสํารวจใหถองแทกอน 
11 กระตายขาเดียว,กระตายสามขา ยืนกรานไมยอมรับ 
12 กระตายหมายจันทร  ชายท่ีหมายปองหญิง ท่ีมีฐานะท่ีดีกวา 
13 กระแตวับ หนาเปน 
14 กระโถนทองพระโรง ผูท่ีใครๆ ก็ใชได ,ผูท่ีใครๆรุมกันใช 
15 กลมเปนลูกมะนาว,กลิ้งเปนลูก

มะนาว  
หลบหลีกไปไดคลองจนจับไมติด (ใชในทางไมดี) 

16 
กลับเนื้อกลับตัว  

เลิกทําความชั่ว, หันมาทําความดีกลับหนามือเปนหลังมือ, 
เปลี่ยนแปลงหรือทําใหผิดไปจากเดิมอยางตรงกันขาม 

17 กลานักมักบิ่น กลาเกินไปมักจะเปนอันตราย 
18 กลิ้งครกข้ึนเขา ทํางานท่ียากเกินความสามารถของตน 
19 

กวนน้ําใหขุน 
ทําเรื่องราวท่ีสงบอยูแลวใหวุนวายข้ึนมา 
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
20 

กวาถ่ัวจะสุก งาก็ไหม 
กวาจะทําเรื่องหนึ่งสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งท่ีสําคัญกวาก็
ลมเหลวลง 

21 กอแลวตองสาน เริ่มงานอะไรแลวตองทําใหสําเร็จ 
22 กัดหางตนเอง พูดวนไปวนมา 
23 กาคาบพริก ลักษณะท่ีคนผิวดําแตงตัวดวยเสื้อผาสีแดง 
24 

กาหลงรัง 
ผูท่ีหลงไปติดบานอ่ืนไมยอมกลับบานของตน, ผูท่ีเรรอนไป
ไมมีท่ีพักพิงเปนหลักแหลง 

25 กําข้ีดีกวากําตด ไดบางดีกวาไมไดอะไรเลย 
26 กําแพงมีหู ประตูมีชอง,กําแพงมีหู 

ประตูมีตา 
การจะพูดหรือทําอะไรใหระมัดระวังแมจะเปนความลับ 
เพียงไรก็อาจมีคนลวงรูได 

27 ก่ิงทองใบหยก เหมาะสมกัน (ใชแกหญิงกับชายท่ีจะแตงงานกัน) 
28 กินเกลือกินกะป,กินแกลบกินรํา โง 
29 กินท่ีลับไขท่ีแจง  เปดเผยเรื่องท่ีทํากันในท่ีลับ 
30 กินน้ําตา รองไห,เศราโศก 
31 

กินน้ําใตศอก 
จําตองเปนของเขา,ไมเทียมหนาเทียมตาเทา (หมายถึงเมีย
นอยท่ีตองยอมลงใหเมียหลวง) 

32 กินน้ําพริกถวยเดียว จําเจอยูกับเมียคนเดียว 
33 กินน้ําไมเผื่อแลง มีอะไรใชหมดทันทีไมคิดถึงวันขางหนา 
34 

กินน้ําเห็นปลิง 
รูสึกตะขิดตะขวงใจ เหมือนจะกินน้ําเห็นปลิงอยูในน้ําก็กิน
ไมลง 

35 กินบนเรือนข้ีบนหลังคา เนรคุณ 
36 กินบานกินเมือง  เปนเจาเมือง 
37 

กินบุญเกา 
ไดรับผลแหงความดีท่ีไดทําไวแตปางกอน (ใชเปนสํานวน
อุปมา แกคนท่ีนอนกินนั่งกินสมบัติเกา) 

38 กินปูนรอนทอง ทําอาการพิรุธข้ึนเอง, แสดงอาการเดือดรอนข้ึนเอง 
39 กินรังแตน มีอารมณเสียเอะอะโวยวายจนเกินเหตุ 
40 กินลมกินแลง ไมไดประโยชนอะไรเลย 
41 กินเหมือนหมูอยูเหมือนหมา เละเทะไมมีระเบียบ 
42 

กินเหล็กกินไหล  
ทนตอความเจ็บปวดหรือความเหน็ดเหนื่อยไดอยาง
ผิดปกติ 

43 กินอยูกับปากอยากอยูกับทอง รูดีอยูแลวแกลงทําเปนไมรู 
44 กูไมกลับ หามไมอยู,ไมฟงคําทัดทาน 
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
45 

เก็บเบี้ยใตถุนราน 
เก็บเล็กผสมนอย,คอยๆทําทีละนิดทีละหนอย จนสําเร็จ
เปนรูปเปนรางข้ึนมา 

46 เกลียดตัวกินไข เกลียดปลาไหล
กินน้ําแกง  

เกลียดตัวเขาแตอยากไดผลประโยชนจากเขา 

47 
เกลือจิ้มเกลือ 

ไมยอมเสียเปรียบกัน,แกเผ็ดใหสาสมกัน, คนเค็มตอคนเค็ม
มาพบกัน 

48 เกลือเปนหนอน  คนในบานหรือพวกเดียวกัน คิดคดทรยศ 
49 เก่ียวแฝกมุงปา ทําอะไรเกินกําลังความสามารถของตัว 
50 แกวงตีนหาเสี้ยน, แกวงเทาหา

เสี้ยน 
รนหาเรื่องเดือดรอน 

51 แกะดํา  คนท่ีทําอะไรผิดเพ่ือนผิดฝูงในกลุมนั้นๆ (ใชในทางไมดี) 
52 

ใกลเกลือกินดาง  
มองขามหรือไมรูค าของดีท่ีมีอยูใกลตัว ซ่ึงจะเปน
ประโยชนแกตนเองกลับไปแสวงหาสิ่งอ่ืนท่ีดอยกวา, อยู
ใกลผูใหญ แตกลับไมไดดี 

53 
ไกแกแมปลาชอน 

หญิงคอนขางมีอายุท่ีมารยาและเลหเหลี่ยมมาก และมี
กิริยาจัดจาน 

54 ไกรองบอน ผูท่ีอยูในฐานะตัวสํารอง ซ่ึงจะเรียกมาใชเม่ือไรก็ได 
55 ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก พวกเดียวกันตางรูความลับของกันและกัน 
56 ไกออน ออนหัด,ยังไมชํานาญ 
57 ไกลปนเท่ียง ไมรูอะไรเพราะอยูหางไกลความเจริญ 

 
 

หมวด ข 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 
58 

ขนทรายเขาวัด 
หาประโยชนใหสวนรวม, ทําบุญกุศลโดยวิธีนําหรือขน
ทรายไป กอพระเจดียทรายท่ีวัด  

59 
ขนหนาแขงไมรวง 

ไมกระทบกระเทือนถึงเดือดรอน (ใชกับคนม่ังมีท่ีจายเงิน
แมจํานวนมาก แตก็ดูเหมือนเปนจํานวนเล็กนอย) 

60 ขนมผสมน้ํายา พอดีกันจําวาขางไหนดีกวากันไมได 
61 ขมเปนยา คําติมักทําใหไดสติหรือสํานึกตัว 
62 ขมเขาโคขืนใหกินหญา บังคับขืนใจใหผูอ่ืนทําตามท่ีตนตองการ 
63 ขม้ินกับปูน ไมถูกกัน, ชอบวิวาทกันอยูเสมอเม่ืออยูใกลกัน 
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
64 ขวางงูไมพนคอ ชอบทําอะไรผลรายกลับสูตัวเอง 
65 ขวานผาซาก โผงผางไมเกรงใจใคร(ใชแกกริยาพูด) 
66 ของหายตะพายบาป ของหายหรือคิดวาหายแลวเท่ียวโทษผูอ่ืน 
67 

ขาเกาเตาเลี้ยง  
คนเกาคนแก,คนท่ีอยูดวยกันมานาน ในฐานะรับใชจน
ไววางใจได 

68 
ขานอกเจา ขาวนอกหมอ 

การกระทําหรือความประพฤตินอกเหนือ คําสั่งหรือ
แบบอยางขนบธรรมเนียม 

69 
ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง 

สิ่งท่ีดูภายนอกแลวดูสวยงามดูดี แตแทจริงแลวภายในนั้น
แย 

70 
ขามน้ําขามทะเล,ขามน้ําขามทา 

ตองผาฟนอุปสรรคและความลําบากตาง ๆ กวาจะได
ผลสําเร็จ 

71 
ขายผาเอาหนารอด 

ยอมเสียสละแมแตของจําเปนท่ีตนมีอยู เพ่ือรักษาชื่อเสียง
ของตนไว, ทําใหสําเร็จลุลวงไป เพ่ือรักษาชื่อเสียงของตน
ไว 

72 ขายหนาวันละหาเบี้ย ทําใหตองอับอายขายหนาอยูทุกวัน 
73 ขาวแดงแกงรอน บุญคุณ 
74 ขาวยากหมากแพง ภาวะขาดแคลนอาหาร,ทุพภิกขภัย 
75 ขาวเหลือเกลืออ่ิม บานเมืองท่ีบริบูรณดวยขาวปลาอาหาร 
76 

ขาวใหมปลามัน 
ชวงเวลาท่ีสามีภรรยาแตงงานใหม ๆ อะไรท่ีเปนของใหมก็
ถือวาดี 

77 
ขิงก็รา ขาก็แรง 

ตางก็มีอารมณรอนพอ ๆ กัน, ตางไมยอมลดละกัน, ตางก็
จัดจาพอ ๆ กัน 

78 ข่ีชางจับตั๊กแตน ลงทุนมากแตไดผลนิดหนอย 
79 ข้ีกอนใหญใหเด็กเห็น ทําสิ่งท่ีไมสมครวใหผูนอยเห็น 
80 

ข้ีแพชวนตี 
แพตามกติกาแลวไมยอมแพ จะเอาชนะดวยกําลัง, แพแลว
พาล 

81 ข้ีไมใหหมากิน ข้ีเหนียว,ตระหนี่เหนียวแนน 
82 ข้ีราดโทษลอง ทําผิดแลวกลับโทษผูอ่ืน 
83 ข้ึนตนไมสุดยอด ข้ึนถึงตําแหนงสูงสุด, หมดทางเจริญตอไป 
84 ขุดดวยปากถากดวยตา แสดงอาการเหยียดหยาม ท้ังดวยวาจาและสายตา 
85 

ขุดดินกินหญา 
ทํางานเลี้ยงตัวไปวันหนึ่ง ๆ  
 



95 
 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
86 

ขุดบอลอปลา  
ทํากลอุบายเพ่ือใหฝายหนึ่งหลงเชื่อ โดยหวังประโยชนจาก
อีกฝายหนึ่ง 

87 
ขุนนางใชพอแม หินแงใชตายาย 

ถาไมใชพอ แม ปู ยา ตา ยาย ของตน ก็ไมควรไววางใจ
ใคร 

88 ขุนไมข้ึน เลี้ยงไมเชื่อง มีแตเนรคุณ 
89 เข็นครกข้ึนภูเขา ทํางานท่ียากเกินกําลังความสามารถของตน 
90 

เขาดายเขาเข็ม 
สําคัญ,คับขัน หมายถึงเวลาสําคัญ ถาทําผิดพลาดหรือมี
อะไรมาขัดจังหวะ แมเพียงเล็กนอยก็จะเสียการ 

91 เขาตามตรอกออกตามประตู ทําตามธรรมเนียมประเพณี 
92 เขาเถ่ือนอยาลืมพรา ใหมีสติอยาประมาท 
93 เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม ประพฤติตนใหเหมาะสมกับกาละเทศะ 
94 

เขารกเขาพง 
พูดหรือทําไมถูกตองกับเรื่อง เพราะขาดความชํานาญใน
เรื่องนั้น 

95 เขาหูชายทะลุหูขวา บอกหรือสอนไมไดผล 
96 เขียนดวยมือลบดวยตีน ยกยองแลวกลับทําลายในภายหลัง 
97 

เขียนเสือใหวัวกลัว 
ทําอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหอีกฝายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรง
ขาม 

98 ไขในหิน ของท่ีตองระมัดระวังทะนุถนอมอยางยิ่ง 
 
 

หมวด ค 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 
99 คดในของอในกระดูก มีสันดานคดโกง 
100 คนดีผีคุม ผูทําดียอมไมมีภัย 
101 คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ คนรักมักมีนอย คนชังมักมีมาก 
102 คนละไมคนละมือ ตางคนตางชวยกันทํา 
103 คบคนใหดูหนา ซ้ือผาใหดูเนื้อ จะคบใครใหพิจารณาเสียกอน 

104 คมในฝก 
มีความรูความสามารถ แตเม่ือยังไมถึงเวลาก็ไมแสดง
ออกมาใหปรากฏ 
 

105 คลื่นกระทบฝง 
เรื่องราวท่ีครึกโครมข้ึนมาแลวกลับเงียบหายไป 
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

106 คลื่นใตน้ํา 
เหตุการณท่ีกรุนอยูภายใน แตภายนอกดูเสมือนสงบ
เรียบรอย 

107 คลุมถุงชน 

ลักษณะท่ีท้ังสองฝายมาเผชิญกันท้ังท่ี ไมเคยเห็นไมเคย
รูจักกันมากอน (มักใชแกประเพณีแตงงานสมัยกอน ท่ีพอ
แมเปนผูจัดการให โดยท่ีเจาตัวไมเคยรูจักหรือรักกันมา
กอน) 

108 ควาน้ําเหลว ไมไดผลตามท่ีตองการ 
109 ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด มีความรูมากแตไรูจักใชความรูใหเปนประโยชน 
110 

ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให
มืดมน 

ความรักทําใหคนตาบอด แมจะมีอุปสรรคมาขวากขวางแต
ก็จะฝาฟนมันไป เหมือนวัวหนุมท่ีมีกําลังแมจะขังไวในคอก
ก็จะพยายามแหกคอก ยอมเจ็บเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําวารัก 

111 คอเปนเอ็น ข้ึนเสียงเถียงอยางไมยอมลดละ,เถียงเกง 
112 คอหอยกับลูกกระเดือก เขากันไดดี แยกกันไมออก 
113 คาหนังคาเขา จับไดขณะทําผิดหรือพรอมกับของกลาง 
114 

คางคกข้ึนวอ 
คนท่ีมีฐานะต่ําตอย พอไดดิบไดดี ก็มักแสดงกิริยาอวดดี 
ลืมตัว 

115 คางเหลือง ปวยหรือเจ็บจนแทบเสียชีวิต 
116 คาบลูกคาบดอก ไมแนวาจะเปนอยางไหน 
117 คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล ออกทะเลอยาประมาททะเล อาจมีอันตรายไดทุกเม่ือ 
118 โคแกชอบกินหญาออน ชายสูงอายุท่ีชอบหญิงรุนสาว 

 
 หมวด ฆ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

119 ฆองปากแตก 
เก็บความลับไมอยู,ชอบนําความลับของผูอ่ืน  
ไปโพนทะนา,ปากโปง 

120 ฆาควายอยาเสียดายพริก ทําการใหญไมควรตระหนี่ 

121 ฆาไมตายขายไมขาด 
ตัดไมขาด(มักใชแกพอ แม ท่ีรักลูกมาก ถึงจะโกรธจะ
เกลียดอยางไรก็ตัดไมขาด) 
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 หมวด ง 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 

122 งมเข็มในมหาสมุทร 
คนหาสิ่งท่ียากจะคนหาได,  
ทํากิจท่ีสําเร็จไดยาก 

123 งอมพระราม มีความทุกขยากลําบากเต็มท่ี 

124 
งานหลวงไมใหขาด งานราษฎร
ไมใหเสีย 

ทํางานไมใหบกพรองท้ังงาน สวนรวมและงานสวนตัว 

125 งูกินหาง เก่ียวโยงกันเปนทอด ๆ  

126 เงาตามตัว 
ผูท่ีไปไหนดวยกัน แทบไมคลาดกันเลย, สิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงไปตามสวน 

127 เงียบเปนเปาสาก เงียบสนิท 

128 เง้ืองาราคาแพง 
จะทําอะไรก็ไมกลาตัดสินใจทําลงไป ดีแตทําทาหรือวางทา
วาจะทําเทานั้น 

129 โงแกมหยิ่ง โงแลวยังอวดฉลาด,อวดดีท้ัง ๆ ท่ีโง 
130 โงเงาเตาตุน โงท่ีสุด 
131 โงแลวอยากนอนเตียง โงแลวไมเจียมตัว ไปทําสิ่งท่ีตนไมรูไมเขาใจ 

 
หมวด จ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

132 จมไมลง 
เคยทําตัวใหญแลว ทําใหเล็กลงไมได  
(ใชแกคนท่ีเคยม่ังมีหรือรุงมากอน  
เม่ือยากจนหรือตกอับลงก็ยังทําตัวเหมือนเดิม) 

133 จมูกมด ท่ีไหวตัวหรือรูตัวทันเหตุการณ 
134 จับงูขางหาง ทําสิ่งท่ีเสี่ยงตออันตราย 

135 จับดําถลําแดง 
มุงอยางหนึ่งไปไดอีกอยางหนึ่ง,  
มุงอยางหนึ่งกลายไปเปนอีกอยางหนึ่ง 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

136 จับตัววางตาย 
กําหนดแนนอนไมเปลี่ยนแปลง,  
กําหนดตัวบุคคลใหประจําหนาท่ีโดยเฉพาะ 

137 จับเสือมือเปลา หาประโยชนโดยตัวเองไมตองลงทุน 

138 จุดไตตําตอ 
พูดหรือทําสิ่งหนึ่งไปพาดพิงถึงเจาตัวหรือผูเปน  
เจาของเรื่องนั้นโดยผูพูดหรือผูทําไมรูตัว 
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
139 เจาไมมีศาล สมภารไมมีวัด ผูท่ีไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง 

140 จากเรือนเหมือนจากรัง 
การจากบานเหมือนนกท่ีจากรัง  ซ่ึงขาดความอบอุนและ
ความสุขสบาย 

  
  
 หมวด ช 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

141 ชักซุงตามขวาง 
ทําอะไรไมถูกวิธียอมไดรับความลําบาก,  
ขัดขวางผูมีอํานาจยอมไดรับความเดือดรอน 

142 ชักตะพานแหงนเถอ ตั้งใจทําอะไรแลวไมสําเร็จ ตองคอยคางอยู 
143 ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน ชักศัตรูเขาบาน 

144 ชักใบใหเรือเสีย 
พูดหรือทําขวาง ๆ ใหการสนทนา  
หรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป 

145 ชักแมน้ําท้ังหา พูดจาหวานลอมหรือยกยอบุญคุณ เพ่ือขอสิ่งท่ีประสงค 
146 ชักใย บงการอยูเบื้องหลัง 

147 ชั่วชั่งชีดีชั่งสงฆ 
ปลอยไปตามเรื่องราว  
ไมเอาธุระ (ใชแกพระสงฆ) 

148 ชา ๆ ไดพราสองเลมงาม คอย ๆ คิดคอย ๆ ทํา แลวจะสําเร็จผล 
149 ชาเปนการ นานเปนคุณ คอย ๆ คิดคอย ๆ ทํา ดีกวาดวนทํา 

150 ชางตายท้ังตัว เอาใบบัวมาปด 
ความชั่วหรือความผิดรายแรงท่ี รูกันท่ัวจะปดอยางไรก็ไม
มิด 

151 ชาติหนาตอนบายๆ สิ่งท่ีเปนไปไมได 

152 ชายสามโบสถ 
ผูท่ีบวชแลวสึกถึงสามหน (ใชพูดเปน เชิงตําหนิวา เปนคน
ท่ีไมนาคบ) 

153 ชิงสุกกอนหาม ดวนทําสิ่งท่ียังไมสมควรแกวัย หรือยังไมถึงเวลา 

154 ชี้นกเปนนก ชี้ไมเปนไม 
ไมวาผูมีอํานาจจะวาอยางใด ผูนอยก็ตอง  
คลอยตามไปอยางนั้นเพราะกลัวหรือประจบ 

155 ชุบมือเปบ ฉวยประโยชนจากคนอ่ืน โดยไมตองลงทุนลงแรง 
156 เชื้อไมท้ิงแถว เปนไปตามเผาพันธุ 
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หมวด ซ 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 
157 ซ่ือเหมือนแมวนอนหวด ทําเปนซ่ือ 
158 ซ้ือควายหนานา ซ้ือผาหนาตรุษ ซ้ือของไมถูกกาลเวลาหรือ ไมคิดคํานึงไวลวงหนายอม 
159 ซ้ือวัวหนานา ซ้ือผาหนาหนาว ไดรับของแพง 

 
หมวด ด 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
160 ดอกพิกุลรวง เรียกอาการท่ีนิ่งไมพูด 
161 ดาบสองคม มีท้ังคุณและโทษ,อาจดีอาจเสียก็ได  
162 ดาวลอมเดือน มีบริวารหรือผูคนมาแวดลอมมาก 
163 ดินพอกหางหมู ค่ังคางพอกพูนข้ึนเรื่อย ๆ  

164 ดีดลูกคิด 
คิดคํานวณผลไดผลเสียหรือกําไรขาดทุน อยางละเอียด, 
ทําตอบแทนใหสาสม 

165 ดีดลูกคิดรางแกว คิดถึงผลท่ีจะไดทางเดียว  

166 ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม  
ดูนางใหดูแมใหรูจักพิจารณาลักษณะบุคคล  
หรือผูหญิงท่ีจะเลือกเปนคูครอง 

167 ดูตามาตาเรือ พิจารณาใหรอบคอบกอนทําอะไร (มักใชในความปฏิเสธ) 

168 เด็กเม่ือวานซืน 
คํากลาวเชิงดูหม่ินหรือเชิงสั่งสอนวามีความรู  
หรือมีประสบการณนอย 

169 เด็กอมมือ ผูไมรูประสีประสา 
170 เด็ดดอกไมไวข้ัว ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด 

171 เด็ดดอกไมรวมตน 
เคยทําบุญกุศลรวมกันมาแตชาติกอน จึงมาอยูรวมกันใน
ชาตินี้ 

172 เด็ดบัวไมไวใย ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด 
173 เด็ดปลีไมไวใย ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด 
174 เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด ประพฤติตามอยางผูใหญ มักปลอดภัยหรือไมมีใครวาได 
175 ไดแกงเทน้ําพริก ไดใหมลืมเกา 
176 ไดทีข่ีแพะไล ช้ําเติมเม่ือเห็นผูอ่ืนเพลี่ยงพล้ํา 
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 หมวด ต 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 

177 ตกกระไดพลอยโจร 
จําเปนตองยอมเขาไปเก่ียวของกับเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ไมมีทางเลี่ยง  

178 ตกใตเถรเทวทัต ตกนรกขุมต่ําสุด  

179 ตกนรกท้ังเปน 
ไดรับความลําบากแสนสาหัส เชน คนท่ีไดรับโทษทัณฑใน
เรือนจํา  

180 ตกน้ําไมวาย ไมชวยตนเอง  

181 ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม  
ตกอยูในท่ีคับขันอยางไรก็ไมเปนอันตราย,  
ตกอยูท่ีใดก็ไมสูญหาย  

182 ตกเปนเบี้ยลาง ตกเปนรอง, เสียเปรียบ  
183 ตกลองปลองชิ้น ตัดสินใจจะรวมมือหรือรวมชีวิตดวย  
184 ตกหลุม, ตกหลุมพลาง ถูกลวงดวยเลหกลหรืออุบาย, เสียรูหลงกล  

185 ตนรายปลายดี 
เริ่มแรกไมดี ตอนทายกลับดี, ตอนแรกประพฤติตัวไมดี  
ภายหลังกลับสํานึกตัวได  

186 ตนวายปลายดก เริ่มแรกไมดี ตอนทายกลับดี  
187 ตบตา หลอกหรือลวงใหเขาใจผิด  
188 ตบมือขางเดียวไมดัง ทําอะไรฝายเดียวไมเกิดผล  
189 ตบหัวกลางศาลา ขอขมาท่ีบาน ยอมรับผิดไมสมกับความผิดท่ีทําไว  

190 ตบหัวแลวลูบหลัง 
ทําหรือพูดใหกระทบกระเทือนใจหรือเสียหายในตอนแรก  
แลวมาหรือพูดเปนการปลอบใจภายหลัง   

191 ตลาดหนาคุก 
แพง, ตลาดท่ีถือโอกาสโกงราคาแพงกวาปกติ  
และผูชื้อจําเปน  

192 ตอหนามะพลับ ลับหลังตะโก 
ตอหนาพูดหรือทําอยางหนึ่ง ลับหลังพูด  
หรือทําอีกอยางหนึ่ง,กลับกลอก  

193 ตอนรับขับสู ตอนรับอยางแข็งขัน  
194 ตอนหมูเขาเลา บังคับคนท่ีไมมีทางสู  
195 ตะเภาเดียวกัน พวกเดียวกัน, อยางเดียวกัน  
196 ตักน้ํารดหัวตอ, รดน้ํารดหัวสาก แนะนําหรือพร่ําสอนเทาไรก็ก็ไมไดผล  
197 ตักน้ําใสกะโหลกชะโงกดูเงา ใหรูจักฐานะของตนและเจียมตัว  
198 ตักบาตรอยาถามพระ จะใหของอะไรแกผูท่ีเต็มใจรับอยูแลวไมควรถาม  
199 ตัดชองนอยแตพอตัว เอาตัวรอดแตผูเดียว  
200 ตัดเชือก ตัดความสําพันธไมใหความชวยเหลืออีกตอไป  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
201 ตัดญาติขาดมิตร ตัดขาดจากกัน  
202 ตัดเปนตัดตาย ตัดขาดจากกันอยางเด็ดขาด  
203 ตัดไฟตนลม, ตัดไฟหัวลม ตัดตนเหตุเสียแตเริ่มแรก เพ่ือมิใหเหตุการณลุกลามตอไป  
204 ตัดหนามอยาไวหนอ ทําลายใหถึงตนตอ  
205 ตัดหางปลอยวัด ตัดขาดไมเก่ียวของ ไมเอาเปนธุระอีกตอไป  
206 ตัวจักรใหญ บุคคลสําคัญชั้นมันสมองหรือหัวหนา ในการดําเนินกิจการ  
207 ตัวตายตัวแทน ผูท่ีรับชวงทํางานติดตอกันไปไมขาดตอน  
208 ตัวเปนเกลียว ทํางานอยูตลอดเวลา  
209 ตามีตามา, ตาสีตาสา ผูมีอายุในชนบทไดรับการศึกษานอย  
210 ตาบอดคลําชาง คนท่ีรูอะไรดานเดียว แลวเขาใจวาสิ่งนั้นเปนอยางนั้น  
211 ตาบอด, ตาพอง ตาลุก, ตาลุกชัน อาการท่ีตาเบิกกวางเพราะความอยากได  
212 ตาบอดไดแวน คนท่ีไดสิ่งท่ีไมเปนประโยชนกับตน  
213 ตาบอดสอดตาเห็น อวดรูในเรื่องท่ีตนไมรู  
214 ตาเปนมัน อาการท่ีจองมองสิ่งท่ีถูกใจอยางจดจอ  
215 ตาเปนสับปะรด มีพรรคพวกท่ีคอยสอดสองเหตุการณใหอยูรอบขาง  

216 ตาเฟองตาสลึง 
ตาท่ีแสดงอาการวาชอบพอรักใคร  
เปนการทอดไมตรีทางชูสาว(ใหแกหญิงสาว)  

217 ตาเล็กตานอย 
ตาท่ีแสดงอาการวาชอบพอรักใครเปนการทอด  
ไมตรีในทางชูสาว (ใชแกหญิงสาว)  

218 ตามใจปากมากหนี้  เห็นแกกินยอมสิ้นเปลืองมาก  
219 ตามใจปากลําบากทอง เห็นแกกินมักเดือดรอน  

220 
ตามเพลง, ตามยถากรรม, 
ตามเรื่องตามราว 

สุดแตจะเปนไป ตามลม ตามแลง  

221 ตายประชดปาชา 
แกลงทําเปนพูดแดกดันประชดอีกฝายหนึ่ง แตตัวเองเปน
ฝาย2เสียหาย จากการกระทําหรือคําพูดนั้น  

222 ตาลยอดดวน 
คนท่ีไมมีทางเจริญกาวหนาตอไปแลว,  
คนท่ีไมมีบุตรสืบตระกูล  

223 ตําขาวสารกรอกหมอ ทําแคพอกินไปม้ือ ๆ หนึ่ง, ทําพอใหเสร็จชั่วครั้งหนึ่ง ๆ  

224 ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 
ใชจายหรือเสียทรัพยในทางท่ีไมไดประโยชนอะไร,  
ลงทุนโดยไมไดผลประโยชนคุมทุน  

225 ติเรือท้ังโกลน 
ตําหนิสิ่งท่ียังไมแลวเสร็จ หรือยังไมรูวาอะไรเปนอะไร,  
ติพลอย ๆ ไปเสียกอนท่ีจะรูวาอะไรเปนอะไร  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

226 ติดสอยหอยตาม 
เดินตามไปติด ๆ  
 

227 ตีงูใหกากิน 
ทําสิ่งใด ๆ ไวแลว แตผลไปตกแกผูอ่ืน, ทําสิ่งท่ีตนควรจะ
ไดรับประโยชน แตกลับไมได  

228 ตีงูใหหลังหัก 
กระทําการสิ่งใดแกศัตรู โดยไมเด็ดขาดจริงจัง  
ยอมไดรับผลรายในภายหลัง  

229 ตีตนกอนไข, ตีตนตายกอนไข  กังวลทุกขรอนในเรื่องท่ียังไมเกิด  
230 ตีทายน้ํา  เขาทําในตอนหลัง หรือในระยะหลัง  

231 ตีปลาหนาไซ 
พูดหรือทําใหกิจการของผูอ่ืน ท่ีกําลังดําเนินไปดวยดีกลับ
เสียไป  

232 ตีปาใหเสือกลัว ขูใหกลัว  

233 ตีวัวกระทบคราด 
โกรธคนหนึ่งแตทําอะไรเขาไมได ไพลไปรังควานอีกคน
หนึ่ง  
ท่ีเก่ียวของและตนสามารถทําได  

234 ตีหลายหนา ตลบตะแลง, กลับกลอก  
235 ตีนถีบปากกัด มานะทํามาหากินโดยไมคํานึงถึงความเหนื่อยยาก  
236 ตีนเทาฝาหอย เด็กทารก  

237 ตื่นแตดึก สึกแตหนุม 
เรงรัดทําการงานใหเหมาะสมกับวัยและเวลา  
 

238 เตี้ยอุมคอม 
คนท่ีมีฐานะต่ําตอยหรือยากจน แตรับภาระเลี้ยงดูคนท่ีมี
ฐานะเชนตนอีก  

239 แตงเถาตาย หญิงมายท่ีมีอายุมาก  
240 แตงรมใบ ผิวเนื้อนวลงาม ( ใชแกหญิงสาว )  
241 ใตดิน ลับ, ไมเปดเผย, ไมถูกตองตามกฎหมาย  

242 ไตไมลําเดียว 
กระทําการตามลําพังตัวคนเดียว  
โดยไมพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน อาจพลาดพลั้งได  

 
หมวด ถ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
243 ถมน้ําลายรดฟา ประทุษรายตอสิ่งท่ีสูงกวาตน ตัวเองยอมไดรับผลราย  

244 ถวายหัว 
ยอมเสี่ยงชีวิตเพ่ือชาติ, เอาชีวิตเปนประกัน, ทําจนสุด
ความสามารถ, ยอมสูตาย  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

245 ถอดเข้ียวถอดเล็บ 
ละพยศ, ละความเกงกาจ , เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอํานาจอีก
ตอไป  

246 ถอนตนกนราก, ถอนรากถอนโคน ทําลายใหถึงตนตอ, ทําลายใหสิ้นเสี้ยนหนาม  
247 ถอนหงอก ไมนับถือความเปนผูใหญ, พูดวาใหเสียผูใหญ  

248 ถานไฟเกา 
ชายหญิงเคยรักใครไดเสียกัน แมเลิกรางกันไปเม่ือมาพบ
กันใหม ก็เกิดความรักกันไดงาย  

249 ถ่ีลอดตาชาง หางลอดตาเล็น 
ดูเหมือนละเอียดรอบคอบ แตไมละเอียดรอบคอบจริง,  
ประหยัดในสิ่งท่ีไมควรประหยัด ไมประหยัดในสิ่งท่ีควร
ประหยัด  

250 ถีบหัวสง ไลไปใหพน, ไมใยดีอีกตอไป  

251 เถรตรง 
ซ่ือหรือตรงจนเกินไป, ไมมีไหวพริบ,  
ไมรูจักผอนสั้นผอนยาว,ไมรูจักผอนหนักผอนเบา  

252 เถรสองบาตร คนท่ีทําอะไรตามเขาท้ัง ๆ ท่ีไมรูเรื่องราว  
 

หมวด ท 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 

253 ทรัพยในดิน สินในน้ํา 
สิ่งท่ีมีอยูหรือเกิดตามธรรมชาติ อันอาจนํามาใชใหเปน
ประโยชนได  

254 ทองไมรูรอน เฉยเมย, ไมกระตือรือรนไมสะดุงสะเทือน  
255 ทองยุงพุงกระสอบ คนกินจุ  
256 ท้ังข้ึนท้ังลอง มีความเก่ียวของดวยเสมอไมพนไปได (ใชในทํานองไมได)  
257 ทาดีทีเหลว ทาทางหนวยกานดี แตทําอะไรไมไดเรื่อง  
258 ทานั้นทานี้ โยกโย, อยางนั้นอยางนี้  
259 ทางออก ทางรอด, วิธีแกปญหา  
260 ทําคุณบูชาโทษ โปรดสัตวไดบาป ทําคุณแตกลับเปนโทษ, ทําดีแตกลับเปนราย  
261 ทํานาบนหลังคน หาผลประโยชนเขาตนโดยขูดรีดผูอ่ืน  
262 ทํานาออมกลา ทําปลาออมเกลือ ทําการสิ่งใดถากลัวหมดเปลืองยอมไมไดผลสมบูรณ  
263 ทําบุญเอาหนา ภาวนากันตาย ทําบุญหรือความดีเพ่ืออวดผูอ่ืนไมใชทําดวยใจบริสุทธิ์  

264 ทีเลนทีจริง 
แสรงทําเปนเลน ๆ หรือลอหลอกเปนการลองเชิง  
แตเม่ือเห็นเขาเผลอตัวหรือไมวาก็เอาจริง, เลนก็ได จริงก็
ได  

265 ท่ีเทาแมวดิ้นตาย ท่ีดินหรือเนื้อท่ีเล็กนอย  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
266 ทุบหมอขาว ทําลายอาชีพ, ตัดอาชีพ  
267 แทงใจดํา พูดตรงกับความในใจของผูฟง  
268 แทรกแผนดิน หลีกหนีไปใหพน ไมอยากใหใครพบหนาเพราะอับอาย 

 
หมวด น 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

269 นกตอ 
คนท่ีทําหนาท่ีติดตอหรือชักจูง หลอกลอคนอ่ืน ใหหลงเชื่อ 
(ใชในทางไมดี)  

270 นกรู  ผูท่ีมีไหวพริบรูเทาทันเหตุการณหรือภัยท่ีจะมาถึงตน  

271 นกสองหัว 
คนท่ีเขาดวยกับท้ัง ๒ ฝายท่ีไมเปนมิตรกัน โดยหวัง
ประโยชนเพ่ือตน  

272 นอนหลับไมรู นอนคูไมเห็น ไมรูเรื่องราว, ไมรูอีโหนอีเหน  
273 นั่งในหัวใจ รูใจ, ทําถูกตองตรงตามท่ีผูอ่ืนคิดไว  
274 นาเกลียดหนาชัง นารักนาเอ็นดู (ใชกับเด็กเล็ก ๆ )  
275 นายวาข้ีขาพลอย พลอยพูดผสมโรงติเตียนผูอ่ืนตามนายไปดวย  
276 น้ําข้ึนใหรีบตัก มีโอกาสดีควรรีบทํา  
277 น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก แมจะไมพอใจก็แสดงสีหนายิ้มแยม  

278 น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ 
อยาขัดขวางผูมีอํานาจ,  
อยาขัดขวางเหตุการณท่ีกําลังเปนไปอยางรุนแรง  

279 น้ําซึมบอทราย หาไดมาเรื่อย ๆ  
280 น้ําตาเช็ดหัวเขา เสียใจเพราะช้ําใจหรือตองผิดหวังอยางหนัก  
281 น้ําตาตกใน เศราโศกเสียใจอยางมากแตไมแสดงใหปรากฏ  
282 น้ําตาลใกลมด ใครจะอดได  ชายหญิงท่ีใกลชิดกันมาก ยอมหามใจมิใหรักกันไดยาก  
283 น้ําทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง พูดมากแตมีเนื้อหาสาระนอย  
284 น้ําทวมปาก พูดไมออกเพราะเกรงจะมีภัยแกตนและผูอ่ืน  
285 น้ํานอยแพไฟ ฝายขางนอยยอมแพฝายขางมาก  
286 น้ํานิ่งไหลลึก คนหงิม ๆ มักจะมีความคิดลึกซ้ึง  
287 น้ําบอนอย น้ําลาย  
288 น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปา พ่ึงพาอาศัยกัน  
289 น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา ทีใครทีมัน  
290 น้ําเย็นปลาตาย คําพูดท่ีไพเราะออนหวาน ซ่ึงถูกใจผูฟง  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

291 น้ํารอนปลาเปน 
คําพูดท่ีตรงไปตรงมา แบบขวานผาซาก อาจไมถูกใจผูฟง 
 แตไมเปนพิษเปนภัย  

292 น้ําลดตอผุด เม่ือหมดอํานาจ ความชั่วท่ีทําไวก็ปรากฏ  

293 
น้ําสั่งฟา ปลาสั่งฝน, ฝนสั่งฟา 
ปลาสั่งหนอง 

สั่งเสียเปนครั้งสุดทาย,  
ทําการอันใดท่ีเปนสิ่งสําคัญเพ่ือไวอาลัยกอนจากไป  

294 น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความเปนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
295 นิ้วไหนรายก็ตัดนิ้วนั้น คนไมดีก็ตัดออกไปจากหมูคณะ เพ่ือมิใหเสียไปถึงคนอ่ืน  

296 เนื้อเตายําเตา 
เอาทรัพยสินสวนท่ีงอกเงยไปลงทุนหาประโยชน ตอไปอีก  
โดยไมใชทุนเดิม  

 
หมวด บ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

297 บนขาวผี ตีขาวพระ 
บนบาน , ขอรองใหผีสางเทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยเหลือ
โดยจะแกบน เม่ือสําเร็จประสงคแลว 

298 บนบานศาลกลาว ขอรองใหสิ่งศักดิ์ชวยเหลือ  
299 บอกเลาเกาสิบ บอกเกลาใหรู  

300 
บอกหนังสือสังฆราช, สอน
หนังสือสังฆราช 

สั่งสอนผูมีความรูดีกวาตน  

301 
บัวไมช้ํา น้ําไมขุน, บัวไมใหช้ํา 
น้ําไมใหขุน 

รูจักผอนปรนเขาหากัน มิใหกระทบกระเทือนใจกัน,  
รูจักถนอมน้ําใจไมใหขุนเคืองกัน  

302 บาหอบฟาง 
บาสมบัติ เห็นอะไร ๆ เปนของมีคาจะเอาท้ังนั้น,  
อาการท่ีหอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง  

303 บาหารอยจําพวก บามากมายหลายประเภท  
304 บางชางยุ คนท่ีชอบพูดยุแหยใหเขาแตกกัน  

305 บานปลาย 
ขยายออกไปมากกวาท่ีตั้งใจไวเดิม, ขยายเรื่องเล็กใหเปน
เรื่องใหญโตออกไป, ใชเงินเกินกวาท่ีประมาณหรือกําหนด
ไว  

306 บานเคยอยู อูเคยนอน สถานท่ีตนเคยอาศัยอยูมากอน  

307 บานแตกสาแหรกขาด 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว หรือ ในบานเมืองอยาง
รายแรงถึงทําให ตองกระจัดกระจายพลัดพรากกัน  

308 
บานนอกขอกนา, บานนอกคอก
นา 

ชาวไรชาวนาท่ีอยูนอกกรุงหรือเมืองหลวง  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
309 บานเมืองมีข่ือมีแป บานเมืองหรือประเทศยอมมีกฎหมายคุมครอง  
310 บุกปาฝาดง พยายามตอสูอุปสรรคตาง ๆ  

311 บุญทํากรรมแตง  
บุญหรือบาปท่ีทําไวใน ชาติกอนเปนเหตุทําใหรูปราง
หนาตา  
หรือชีวิตของคนเราในชาตินี้ สวย งาม ดี ชั่ว  

312 เบี้ยตอไส  เงินหรือสิ่งของท่ีหามาไดพอประทังชีวิต ไปวันหนึ่ง ๆ  
313 เบี้ยนอยหอยนอย มีเงินนอย มีไมมาก  

314 เบี้ยบายรายทาง 
เงินท่ีจะตองใชจายหรือเสียไปเรื่อย ๆ เปนระยะ ๆ  
ในขณะทําธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จ  

315 แบกหนา  
จําใจกับมาแสดงตัวหรือติดตอกับผูท่ีตน  
เคยทําไมดี ไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมมากอนอีก  

316 บิดามารดาคือพรหมของบุตร บิดามารดาเปนผูมีพระคุณอันยิ่งใหญของบุตร 
 

หมวด ป 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 
317 ปรานีตีเอาเรือ  เอ็นดูหรือชวยเหลือเขา แตกับกลับถูกประทุษรายตอบ  

318 
ปลอยนกปลอยกา  
ปลอยลูกนกลูกกา  

ปลอยใหเปนอิสระไมเอาผิด ปลอยใหพนจากความผูกผัน  

319 ปลอยปลาลงน้ํา  ปลอยศัตรูไป แลวจะไมนึกถึงบุญคุณ  
320 ปลอยเสือเขาปา  ปลอยศัตรูไป อาจกับมาทํารายภายหลังอีก  
321 ปลาของเดียวกัน  คนท่ีอยูรวมกันหรือเปนพวกเดียวกัน  
322 ปลาตกน้ําตัวโต  สิ่งท่ีเสียหรือสูญหายไปมักดูมีคามากเกินความเปนจริง  

323 ปลาติดหลังแห ปลาติดรางแห  
คนท่ีพลอยไดรับกรรมรวมกับผูอ่ืน ท้ัง ๆ ท่ีไมไดมีสวน
พัวพันดวย  

324 ปลาหมอตายเพราะปาก  คนท่ีพูดพลอยจนตัวเองไดรับอันตราย  

325 ปลาใหญกินปลาเล็ก  
ประเทศหรือคนท่ีมีอํานาจหรือผูใหญท่ีกดข่ีขมเหง ผู
ออนแอหรือผูนอย  

326 ปลายออปลายแขม  ยังไมเกิดหรือยังอยูท่ีไหนไมรู ยังอยูหางไกล  
327 ปล้ําผีลุกปลุกผีนั่ง  พยายามทําใหมีเรื่อยมีราวข้ึนมา  

328 ปลูกเรือนครอมตอ  
กระทําสิ่งลวงล้ํา กาวกายหรือทับสิทธิของผูอ่ืน  
จะรูเทาถึงการณหรือไมก็ตาม  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

329 
ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจ
ผูนอน 

ทําตามความพอใจของผูท่ีไดรับผล หรือท่ีเก่ียวของโดยตรง  

330 ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกลา  ทําการใดใหพอสมควร แกฐานะของตน  
331 ปวดเศียรเวียนเกลา  เดือดรอนรําคาญใจ เพราะมีเรื่องยุงยากมากจนแกไขไมทัน  
332 ปอกกลวยเขาปาก งาย, สะดวก  
333 ปญญาแคหางอ่ึง  มีปญญาหรือความรูนอย, โง  
334 ปดสวะ  ทําอยางขอไปที  
335 ปากปราศรัยใจเชือดคอ พูดดีดวยแตใจคิดราย  
336 ปากปลารา  ชอบพูดคําหยาบ, ชอบวาคนหยาบ ๆ  
337 ปากเปนชักยนต  วากลาวสั่งสอนไมรูจักหยุด  
338 ปากไมสิ้นกลิ่นน้ํานม  ยังเปนเด็ก  

339 ปากวาตาขยิบ 
พูดอยางหนึ่ง แตทําอีกอยางหนึ่ง,  
ปากกับใจไมตรงกัน  

340 ปากวามือถึง พอพูดก็ทําเลย  
341 ปากหวานกนเปรี้ยว พูดจาออนหวานแตไมจริงใจ  

342 ปงปลาประชดแมว 
ทําประชดหรือแดกดันท่ีตน  
ตองกลับเสียผลประโยชนมากข้ึน  

343 ปดควันไฟไมมิด ปดเรื่องท่ีอ้ือฉาวไปท่ัวแลวไมสําเร็จ  

344 ปดทองหลังพระ 
ทําความดีแตไมไดรับการยกยอง  
เพราะไมมีใครเห็นคุณคา  

345 ปดประตูตีแมว รังแกคนไมมีทางสูหรือไมมีทางรอดได  

346 เปดขันประชันไก 

ผูท่ีมีความรูความสามารถนอยแตอวดแสดง แขงกับผูท่ีมี
ความรูความสามารถสูง; หาคนดีมีความสามารถไมได ก็
เอาคนท่ีดอย  
กวามาแทน  

347 เปนกอบเปนกํา 
เปนผลดี, เปนชิ้นเปนอัน, เปนกอนใหญทําประโยชนตอไป
ด ี 

348 เปนเงาตามตัว คอยติดตามอยูตลอดเวลา, เพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามไปดวย  
349 เปนดั้งหนา ออกหนามาคอยปองกัน  
350 เปนหุนใหเชิด อยูในฐานะหรือตําแหนงท่ีตองทําตามท่ีเขาสั่ง  

351 เปนหูเปนตา 
ชวยสดับตรับฟงและดูแลรักษาแทน  
 



108 
 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

352 
แปดเหลี่ยมแปดคม, แปดเหลี่ยม 
สิบสองคม 

มีเลหเลี่ยมมาก,เลหกลมายามาก  

353 โปรดสัตวไดบาป ทําดีแตกลับไดชั่ว  
354 ไปตายเอาดาบหนา ยอมไปเผชิญกับความทุกข และความลําบากขางหนา  
355 ไปวัดไปวาได มีรูปรางหนาตาดี พอจะอวดเขาได  
356 ไปไหนมาสามวาสองศอก ถามอยางหนึ่งตอบไปอีกอยางหนึ่ง  
357 ไปอยางน้ําขุนๆ พูดเขาตัวหลบเลี่ยงไปอยางขางๆคูๆ 

 
หมวด ผ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

358 ผงเขาตาตัวเอง 
เม่ือปญหาหรือความเดือดรอนเกิดแกผูอ่ืน ชวยแกไขให
เขาได แตเม่ือเกิดแกตนกลับแกไขไมได  

359 ผอนสั้นผอนยาว ประนีประนอมกัน,อะลุมอลวยกัน  
360 ผอนหนักเปนเบา ลดความรุนแรงหรือรายแรงลง, ลดหยอนลง  
361 ผักตนขนมยํา  ผสมปนเปกันยุงเหยิง  
362 ผักชีโรยหนา  ทําความดีเพียงผิวเผินเพียงชั่วคราว ใหเห็นวาด ี 
363 ผัดวันประกันพรุง ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแลวครั้งเลา  

364 
ผัวหาบเมียคอน,ชายหาบหญิง
คอน 

ชวยกันทํามาหากินท้ังผัวท้ังเมีย  

365 ผาข้ีริ้วหอทอง คนม่ังมีแตแตงตัวซอมซอ  
366 ผินหลังให ไมสนใจ,ไมแยแส, ไมใยดี,เลิกคบกัน  
367 ผีเขาผีออก เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายไมคงท่ี  

368 ผีซํ้าดามพลอย 
ถูกซํ้าเติมเม่ือพลาดพลั้งหรือเม่ือเคราะหราย,  
เกิดเคราะหรายซํ้าเติม  

369 ผีถึงปาชา 
ตองยอมทําเพราะจําใจหรือไมมีทางเลือก  
 

370 ผีบานไมดี ผีปาก็พลอย 
คนในบานชวยเปนใจใหคนนอกบานเขามา ทําความ
เสียหายได,คนในบานไมดีทําให คนท่ีมาอาศัยอยูดวย
พลอยไมดีไปดวย  

371 ผีไมมีศาล ไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง  
372 ผูชายพายเรือ ผูชายท่ัวไป  
373 ผูหญิงยิงเรือ ผูหญิงท่ัวไป  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
374 เผอเรอกระเชอกนรั่ว เลินเลอไมระวังดูแลใหรอบคอบ กอใหเกิดความเสียหาย  
375 แผนดินกลบหนา ตาย  
376 แผลเกา ความเจ็บช้ําท่ีฝงใจอยูไมรูลืม  

 
 

หมวด ฝ 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 

377 ฝนตกก็แชง ฝนแลงก็ดา 
การทําอะไรๆ จะใหถูกใจคนท้ังหมดนั้นเปน  
ไปไมไดทําอยางไรๆ ก็ไมถูกใจสักอยาง  

378 
ฝนตกข้ีหมูไหล คนจัญไรมาพบ
กัน 

พลอยเหลวไหลไปดวย, เรื่องเหลวไหลไมมีสาระ  

379 ฝนตกไมท่ัวฟา เรื่องท่ีเกิดข้ึนโดยไมมีวี่แวว หรือไมไดคาดหวังไวกอน  

380 
ฝนตกอยาเชื่อดาว มีเมียสาวอยา
เชื่อแมยาย 

อยาไวใจใครหรืออะไรจนเกินไป  

381 ฝนท่ังใหเปนเข็ม เพียรพยายามสุดความสามารถ จนกวาจะสําเร็จผล  

382 
ฝนสั่งฟา ปลาสั่งหนอง,น้ําสั่งฟา 
ปลาสั่งฝน  

สั่งเสียเปนครั้งสุดทาย, ทําการอันใดท่ีเปนสิ่งสําคัญ  
เพ่ือไวอาลัยกอนจากกัน  

383 ฝาคมหอกคมดาบ 
เสี่ยงอันตรายในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานา
ชนิด  

384 ฝากเนื้อไวกับเสือ 
ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไวกับผูท่ีชอบสิ่งนั้น ยอมสูญหายได,  
ไววางใจคนท่ีไมควรไววางใจ  

385 
ใฝรอนจะนอนเมีย ใฝเย็นจะดิ้น
ตาย  

มุงหวังจะสบายตองทํางาน ถาเกียจครานจะลําบากยากจน  

386 
ใฝสูงจนเกินศักดิ์,ใฝสูงใหเกิน
ศักดิ์ 

หวังสิ่งท่ีเกินฐานะตน (ใชในความปฏิเสธ)  

 
หมวด พ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
387 พกนุน ใจเบา,เอนเอียงเชื่อคนงาย  
388 พกหิน ใจหนักแนน  

389 พบไมงามเม่ือยามขวานบิ่น  
พบหญิงสาวท่ีตองใจเม่ือแก,พบสิ่งท่ี ตองการเม่ือไม
สามารถจะไดสิ่งนั้น  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
390 พระมาลัยมาโปรด ผูท่ีมาชวยเหลือในยามท่ีกําลังตกทุกข ไดยากไดทันทวงที  

391 พระศุกรเขาพระเสารแทรก 
ความทุกขยากลําบากหรือเคราะหราย ท่ีเกิดซอนกันเขา
มาในขณะเดียวกัน  

392 พระอิฐพระปูน นิ่งเฉย,วางเฉยไมเดือดรอน, ไมรูสึกยินดียินราย  

393 
พรางัดปากไมออก, 
พราคัดปากไมออก 

นิ่ง,ไมคอยพูด,ไมชางพูด  

394 
พรากลูกนกลูกกา, 
พรากลูกนกฉกลูกกา 

ทําใหลูกพลัดพรากจากพอแม  

395 พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกตนไม 
พูดหรือทําอะไรโดยไมระมัดระวัง  
ยอมเกิดความเสียหาย  

396 พลัดท่ีนาคาท่ีอยู 
พลัดพรากจากถ่ินฐานเดิม, ระหกระเหิน  
 

397 พลิกแผนดิน 
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระบบ หรือวิธีการปกครอง
แผนดิน, 6อาการท่ีตามหาเทาไรๆ ก็ไมพบ  

398 
พลิกหนามือเปนหลังมือ,กลับ
หนามือเปนหลังมือ  

เปลี่ยนแปลงหรือทําใหผิดไป จากเดิมอยางตรงกันขาม  

399 
พอกาวขาก็ลาโรง,พอยกขาก็ลา
โรง 

ชักชาทําใหเสียการ  

400 พอแยมปากก็เห็นไรฟน รูทันกัน  
401 พอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง พอกินพอใช,พอเลี้ยงตัวได  
402 พออาปากก็เห็นลิ้นไก  รูทันกัน  
403 พอแจแมอู ตางพันธุกัน,พันทาง  

404 พอพวงมาลัย 
ชายท่ีปลอยชีวิตตามสบายไมยอมตั้งตัว หรือทําการงาน
เปนหลักเปนฐาน  

405 พายเรือคนละที ทํางานไมประสานกัน ทําดวยความยากลําบาก  
406 พายเรือในหนอง คิด ทํา หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา  
407 พาลรีพาลขวาง ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท  
408 พาลีหลายหนา กลับกลอก,ไมซ่ือสัตย  
409 พ่ึงจมูกคนอ่ืนหายใจ อาศัยผูอ่ืนมักไมสะดวก  
410 พ่ึงลําแขงตัวเอง ชวยตัวเอง  

411 พุงหอกเขารก  
ทําพอใหเสร็จไปโดยไมมีเปาหมายหรือ โดยไมคํานึงวาใคร
จะเดือดรอน  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
412 พูดคลองเหมือนลองน้ํา พูดไมติดขัด  
413 พูดเปนตอยหอย พูดฉอดๆไมไดหยุดปาก  
414 พูดเปนนัย พูดแสดงใหรูชั้นเชิงอยูในที  
415 พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตําลึงทอง พูดไปไมมีประโยชนนิ่งเสียจะดีกวา  
416 พูดอยางมะนาวไมมีน้ํา  พูดหวนๆ,พูดไมมีหางเสียง  
417 เพชรตัดเพชร  คนเกงตอเกงมาสูกัน  
418 เพชรราว ไมบริสุทธิ์,มีตําหนิ  
419 แพแตก พลัดพรากกันไป,กระจัดกระจายกันไป  

420 แพเปนพระ ชนะเปนมาร 
การยอมแพทําใหเรื่องสงบ, การไมยอมแพทําใหเรื่องไม
สงบ  

421 แพะรับบาป 
คนท่ีรับเคราะหกรรมหรือความผิดแทน ผูอ่ืนท่ีเปนคนทํา
กรรมนั้น  

 
หมวด ฟ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

422 ฟงไมไดศัพท จับไปกระเดียด 
ฟงไมไดความชัดหรือรูแจมแจง แลวเอาไปพูดตอหรือทํา
ผิดๆพลาดๆ  

423 ฟาเคืองสันหลัง 
เคราะหกรรมหรือโทษทัณฑรายแรง จากอํานาจเบื้องบน
หรือผูปกครอง  

424 ฟาไมกระเทือนสันหลัง 
อํานาจเบื้องบนหรือผูปกครอง  
ยังไมลงโทษทัณฑ  

425 ไฟสุมขอน อารมณรอนรุมท่ีคุกรุนอยูในใจ 
 

หมวด ม 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 

426 
มดแดงเฝามะมวง,มดแดงแฝงพวง
มะมวง  

ชายท่ีปองรักหญิงท่ีอยูใกลกัน และคอยกีดกันไมใหชาย
อ่ืนมารัก  

427 มะกอกสามตะกราปาไมถูก 
พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลง กลับกลอกจนจับคําพูดไม
ถูก, คนกลับกลอก  

428 มะพราวตื่นตก ยาจกตื่นมี เหอหรือตื่นเตนในสิ่งท่ีตนไมเคยมี ไมเคยไดจนเกินพอดี  

429 ม่ังมีในใจแลนใบบนบก 
คิดฝนในเรื่องท่ีเปนไปไมได คิดสมบัติบา,สรางวิมานใน
อากาศ  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

430 มัดมือชก 
บังคับหรือใชวิธีการใดๆ ใหอีกฝายหนึ่งอยูในอํานาจ  
แลวจัดการเอาตามใจชอบ  

431 มาเหนือเมฆ 
มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผูอ่ืน, มาหรือปรากฏข้ึนโดย
ไมคาดหมาย  

432 มาดีดกระโหลก 
มีกิริยากระโดกกระเดกลุกลน หรือไมเรียบรอย(ใชแก
ผูหญิง)  

433 มากข้ีควายหลายข้ีชาง มากมายเสียเปลาใชประโยชนไมได  
434 มากหมอมากความ มากคนมากเรื่อง  

435 
มีทองเทาหนวดกุง นอนสะดุงจน
เรือนไหว 

มีสมบัติเพียงเล็กนอย แตกังวลจนนอนไมหลับ  

436 มีเฟองมีสลึง มีเงินเล็กนอย  
437 มีภาษีกวา ไดเปรียบเหนือกวา  
438 มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท รูจักเก็บออมแมจะเปนเพียงเงินเล็ก ๆ นอย ๆ 
439 มือถือสาก ปากถือศีล ภายนอกแสดงตัวเปนผูมีศีลธรรม แตท่ีจริงประพฤติชั่ว  
440 มือไมพาย เอาตีนราน้ํา ไมชวยแลวยังขัดขวางการทํางานของผูอ่ืน  
441 มือสะอาด มีความประพฤติดี, มีความซ่ือสัตยสุจริต  

442 มือสั้นตีนสั้น 
ขาดกําลังหนุนชวยในการประกอบ กิจการใหสําเร็จ
ดวยดี  

443 มือหางตีนหาง สุรุยสุราย,เลินเลอ, สะเพรา,ไมระมัดระวัง  

444 เม่ือพีเนื้อหอม เม่ือผอมเนื้อเหม็น  
ยามรวยคนมาหอมลอมประจบประแจง  
ยามจนคนพากันหนายหนี  

445 เม่ือเอยเม่ือนั้น ชักชา อืดอาด ยืดยาด  
446 แมกระชังหนาใหญ ผูท่ีชอบแสดงตัวออกหนาเปนหัวเรือใหญ  

447 แมสายบัวแตงตัวคาง 
ผูท่ีแตงตัวคอยผูมารับออกนอกบาน แตเขาไมมาตาม
นัดหรือแตงตัวเตรียม จะไปไหนแตแลวไมไดไป  

448 ไมเขายา ไมไดความ,ไมไดเรื่อง  
449 ไมใชข้ีไก ไมเลว,มีอะไรดีเหมือนกันดูหม่ินไมได  
450 ไมดูดําดูดี,ไมดูดําดูแดง  เลิกเก่ียวของกันอยางเด็ดขาด  
451 ไมดูตามาตาเรือ ไมพิจารณาใหรอบคอบ  
452 ไมไดเบี้ยออกขาว ไมมีสวนไดอะไร แลวยังตองเสียผลประโยชนอีก  

453 ไมไดเบี้ยเอาขาว 
ไมไดอยางหนึ่งก็ตองเอาอีกอยางหนึ่ง, ไมยอมกลับมือ
เปลา  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
454 ไมพูดพร่ําทําเพลง ไมรอใหชักชา,ทันทีทันใด  
455 ไมมีปมีกลอง,ไมมีปมีขลุย ไมมีเคา,กระทันหันไมรูเนื้อรูตัว  
456 ไมมีมูลฝอยหมาไมข้ี ไมมีเหตุยอมไมมีผล  

457 ไมรูจักเสือเอาเรือเขามาจอด  
ไมรูจักมอดเอาเรือเขามาขวาง ทําสิ่งท่ีไมรูวาจะมีภัย
มาถึงตัว  

458 ไมรูจักหัวนอนปลายตีน  ไมรูจักความเปนมาหรือฐานะพ้ืนเพ  
459 ไมรูอีโหนอีเหน ไมรูเรื่องรูราวท่ีเกิดข้ึน  

460 
ไมเห็นน้ําตัดกระบอก ไมเห็น
กระรอกกงหนาไม  

ดวนทําอะไรลงไปท้ังๆท่ียังไมถึงเวลาอันควร  

461 ไมเหลือบากวาแรง ไมเกินความสามารถท่ีจะทําได  
462 ไมเออออหอหมก ไมตกลงดวย,ไมยินยอม  
463 ไมใกลฝง แกใกลจะตาย  
464 ไมงามกระรอกเจาะ หญิงสวยมักไมบริสุทธิ์  

465 ไมนอกกอ 
คนท่ีประพฤตินอกแบบแผนของ วงศตระกูล(ใชในทาง
ไมดี)  

466 ไมปาเดียวกัน พวกเดียวกัน  
467 ไมรมนกจับ ผูท่ีมีอํานาจวาสนายอมมีคนพ่ึงบารมี  

468 ไมลมเงาหาย 
คนท่ีเคยมีวาสนาเม่ือตกต่ําลง ผูท่ีมาพ่ึงบารมีก็หายหนา
ไป  

469 ไมหลักปกเลน,ไมหลักปกข้ีควาย  โลเล,ไมแนนอน  

470 ไมออนดัดงายไมแกดัดยาก 
อบรมสั่งสอนเด็กใหประพฤติดี งายกวาอบรมสั่งสอน
ผูใหญ  

 
หมวด ย 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
471 ยกตนขมทาน พูดทับถมผูอ่ืน แสดงใหเห็นวาตัวเหนือกวา  
472 ยกตัวข้ึนเหนือลม ปดความผิดใหพนตัว, ยกตนเหนือคนอ่ืน  
473 ยกภูเขาออกจากอก โลงอก,หมดวิตกกังวล  
474 ยกเมฆ เดาเอา,นึกคาดเอาเอง,กุเรื่องข้ึน  
475 ยกหางตนเอง  ยกตนเองวาดีกวา เกงกวา  
476 ยักษปกหลั่น ผูท่ีมีรูปรางใหญโต  
477 ยักษมักกะสัน ผูท่ีมีใจคอดุราย  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
478 ยาหมอใหญ นาเบื่อ,นาเอือมระอา  

479 
ยาวบั่น สั้นตอ,รักยาวใหบั่น รัก
สั้นใหตอ 

รักจะอยูดวยกันนานๆ ใหตัดความคิด อาฆาตพยาบาท
ออกไป รักจะอยูกันสั้นๆ ใหคิดอาฆาตพยาบาทเขาไว  

480 ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว 
ทําอยางเดียวไดผล 2 อยาง หรือ 2 ทาง ลงทุนครั้งเดียว
ไดผลกําไร 2 ทาง  

481 ยิ้มดวยปาก ถากดวยตา เยาะเยยดวยกิริยาทาทาง  

482 
ยืนกระตายสามขา,ยืนกระตาย
ขาเดียว 

พูดยืนยันอยูคําเดียว ไมเปลี่ยนแปลงความคิดเดิม  

483 ยื่นแกวใหวานร เอาของมีคาใหแกคนท่ีไมใชธุระของตน  
484 ยื่นจมูก เขาไปสอดแทรกในเรื่องท่ีไมใชธุระของตน  
485 ยื่นหมูยื่นแมว  แลกของกันโดยตางฝายสงยื่น และรับในเวลาเดียวกัน  
486 ยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ อาศัยผูอ่ืน มักไมสะดวก  
487 ยุใหรําตําใหรั่ว  ยุใหแตกกัน,ยุใหผิดใจกัน  
488 ยุงเหมือนยุงตีกัน ยุงเหยิง,สับสนปนเปกัน  
489 ยิ่งรีบ ยิ่งชา รีบมากสุดทายก็ผิดพลาด ตองมาทําใหเสียเวลาเพ่ิม 

  
หมวด ร 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
490 รมไมชายคา ท่ีพึงพาอาศัย  
491 รวบหัวรวบหาง รวบรัดใหสั้นหรือใหเสร็จโดยเร็ว ฉวยโอกาสเม่ือมีชองทาง  

492 
เรียบเรียงเคียงหมอน,รวมหอลง
โรง 

แตงงานกัน,อยูกินกันฉันผัวเมีย  

493 รอนวิชา 
เกิดความเรารอนเนื่องจากคาถาอาคม จนอยูไมเปนปกติ 
เรารอนอยากแสดงวิชา ความรูพิเศษ หรือคาถาอาคมจน
ผิดปกติวิสัย  

494 รอนอาสน  มีเหตุหรือมีเรื่องเดือดรอนทําใหอยูเฉยไมได  

495 รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา 
ใฝดีหรือประพฤติดีจะมีความสุขความเจริญ  
ใฝชั่วหรือประพฤติชั่วไดรับความลําบาก  

496 รักพ่ีเสียดายนอง ลังเลใจ,ตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกอยางไหนดี  
497 ราบเปนหนากลอง ราบเรียบ,หมดเสี้ยนหนาม  

498 
รําชั่วโทษพากย,รําไมดีโทษปโทษ
กลอง  

ทําไมดีหรือทําผิดแลวไมรับผิด กลับโทษคนอ่ืน  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

499 รื้อแตหลังคาเขาหลังคาเราไมรื้อ  
คิดแตจะเอาของผูอ่ืนมาใชของของตัวเก็บไว,  
คิดแตจะเอาไมคิดจะให  

500 รูงู ๆ ปลา ๆ รูเล็ก ๆนอย ๆ ,รูไมจริง  
501 รูจักเก็บรูจักเข่ีย รูจักสะสม,รูจักหาไวใช  
502 รูเห็นเชนชาติ  รูกําพืด,รูนิสัยใจคอ  
503 รูนอยพลอยรําคาญ รูนอยไมเขาใจทําใหเกิดความรําคาญใจ  
504 รูมากยากนาน รูมากเกินไป ทําใหลําบากยุงยากใจ  
505 รูยาวรูสั้น รูจักผอนสั้นผอนยาว  
506 รูไวใชวา ใสบาแบกหาม เรียนรูไวไมหนักเรี่ยวแรงหรือ เสียหายอะไร,รูไวดีกวาไมรู  
507 รูหลบเปนปก รูหลีกเปนหาง รูจักหลบหลีกเอาตัวรอดหรือ ปรับตัวใหเขากับเหตุการณ  
508 รูหาญรูขลาด กลาในท่ีควรกลา กลัวในท่ีควรกลัว  
509 รูอยางเปด รูไมจริงสักอยางเดียว  

510 เรียนผูกตองเรียนแก 
รูวิธีทําก็ตองรูวิธีแกไข, รูกลอุบายทุกทางท้ังทางกอและ
ทางแก  

511 เรือขาดหางเสือ 
คนท่ีขาดสติสัมปชัญญะ, ครอบครัวท่ีขาดผูดูแลรับผิดชอบ,  
การทํางานหรือหนวยงานองคการ ท่ีขาดหัวหนาหรือผูนํา  

512 เรือรมในหนอง ทองจะไปไหน 
คนในเครือญาติแตงงานกันทําให  
ทรัพยมรดกไมตกไปอยูกับผูอ่ืน  

513 เรือลมเม่ือจอด ตาบอดเม่ือแก 
ทําอะไรมาดวยดีตลอดแตพอ จะสําเร็จก็มีอุปสรรค,คนท่ี
ทําตนเปน คนดีโดยตลอดแตมาเสียคนเม่ือแก  

514 เรือใหญคับครอง 
คนท่ีเคยเปนใหญเปนโต เม่ือตกต่ําลง  
ก็วางตัวอยางคนสามัญไมได,จมไมลง  

515 รักวัวใหผูก รักลูกใหตี 
หากลูกทําผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ดุดาวากลาว และลงโทษ
เม่ือกระทําความผิดตามสมควร 

 
หมวด ฤ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
516 ฤาษีแปลงสาร ทําเรื่องรายใหกลายเปนดี  

517 ฤาษีเลี้ยงลิง 
ผูเลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนหมูมาก  
ท่ีไมอยูในระเบียบวินัยยอมเดือดรอนรําคาญ  
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หมวด ล 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 
518 ละเลงขนมเบื้องดวยปาก ดีแตพูด  

519 ลากหนามจุกชอง 
ยกเรื่องตาง ๆ มาอางปองกันตัว, ขัดขวางไมใหคนอ่ืนไดรับ  
ประโยชนเม่ือตนเองไมไดรับประโยชนดวย  

520 ลางเนื้อชอบลางยา 
ตางคนตางชอบไมเหมือนกัน, ของสิ่งเดียวกัน คนหนึ่งชอบ  
อีกคนหนึ่งไมชอบ  

521 ลําหักลําโคน ใชกําลังหรือชั้นเชิงอยางรุนแรง  
522 ลิงตกตนไม ผูเชี่ยวชาญในวิชาใดก็ตาม อาจพลาดพลั้งในวิชานั้นได  
523 ลิงหลอกเจา ลอหลอกผูใหญเวลาผูใหญเผลอ  
524 ลิดตีนปู ตัดกําลังไปทีละนอย ๆ  
525 ลิ้นตวัดถึงหู พูดจาตลบตลบตะแลงเชื่อถือไมได  
526 ลิ้นไมมีกระดูก พูดสับปลับ กลับกลอก เอาแนนอนไมได  
527 ลิ้นลังกา พูดพลอย ๆ จนไมนาเชื่อถือ  
528 ลูกไกอยูในกําเมือ ผูท่ีตกอยูในอํานาจ, ผูท่ีไมมีทางสู  

529 ลูกขุนพลอยพยัก 
ผูท่ีคอยวาตามหรือเห็นดวยกับผูใหญ เปนเชิงประจบ
สอพลอ  

530 ลูกผีลูกคน เอาเปนท่ีแนนอนไมได, กํ่าก่ึงกัน  
531 ลูกไมหลนไมไกลตน ลูกยอมไมตางกับพอแมมากนัก  
532 ลูกสมภารหลานเจาวัด ลูกเจานายหรือผูมีอํานาจ, ลูกทานหลานเธอ  

533 ลูบหนาปะจมูก 
ทําอะไรเด็ดขาดจริงจังไมได เพราะจะกระทบกระเทือน
พวกพอง  

534 เลนกับไฟ ลองดูผูมีศีลมีอํานาจหรือบารมีสูง;เสี่ยงกับความรัก  

535 เลนเพลงยาว 
ลอบมีจดหมายรักถึงกัน, เขียนหนังสือโตตอบกันไปมาไม
จบสิ้น  

536 เลนเอาเถิดเจาลอ หลบกันไปหลบกันมา, สวนกันไปสวนกันมา ไมพบกัน  
537 เลี้ยงชางกินข้ีชาง หาผลประโยชนโดยมิชอบจากงานท่ีทํา  
538 เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข เลี้ยงลูกศัตรูหรือลูกคนพาล จะไดรับความเดือดรอน  
539 เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ลําเอียง  

540 เลือกนักมักไดแร 
เลือกมากนักมักจะไดคนท่ีไมดี ( ใชพูดตําหนิผูท่ีเลือก
คูครอง )  

541 เลือดข้ึนหนา โกรธ, โมโห  
542 เลือดเขาตา ทําหรือตอสูอยางไมกลัวตาย  



117 
 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
543 เลือดในอก ลูก  
544 ไลท่ีทําวัง บังคับใหยายท่ีไปใหพน เพ่ือตนจะไดเขาไปอยู  
545 ไลลูกฆอง ดุดาวากลาวหรือลงโทษเรียงแถว 

 
หมวด ว 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

546 วัดรอยตีน 
พยายามลบหลูหรือตอสู แขงดี ผูมีอํานาจสูงกวา;  
เปรียบเทียบดูวาพอตอสูไดหรือไม  

547 วันพระไมมีหนเดียว วันหนายังมีโอกาสอีก ( ใชพูดเปนคําอาฆาต )  
548 วัวใครเขาคอกคนนั้น กรรท่ีผูใดทําไวยอมสงผลใหแกผูนั้น  
549 วัวพนหลัก วกหรือยอนกลับไปสูท่ีเริ่มตน  
550 วัวลืมตีน คนท่ีไดดีแลวลืมตัว  
551 วัวหายลอมคอก ของหายแลวจึงคิดปองกัน, เรื่องเกิดข้ึนแลวจึงคิดแกไข  

552 วาแตเขาอิเหนาเปนเอง 
พูดวากลาวผูอ่ืนไมใหทําอยางใด แตตนกลับทําหรือเปน
เสียเอง  

553 วาสาดเสียเทเสีย พูดดาวาอยางรุนแรง  
554 วายน้ําหาจระเข เสี่ยงเขาไปหาท้ัง ๆ ท่ีรูวาเปนอันตราย, ใจดีสูเสือ  
555 วาวติดลม เพลินจนลืมตัว  
556 วาวเหลิง เพลินจนลืมตัว  
557 วุนเปนจุลกฐิน  ชุนละมุนวุนวาย  

 
หมวด ศ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
558 ศรศิลปไมกินกัน ไมถูกกัน, ไมลงรอยกัน  
559 ศิษยมีครู คนเกงท่ีมีครูเกง  
560 ศึกหนานาง วิวาทตอสูตอหนาหญิงท่ีตางฝายหมายปอง  

 
หมวด ส 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

561 สรางวิมานในอากาศ 
ใฝฝนถึงความม่ังมี,  
คิดคาดหรือหวังวาจะไดเปนอะไรอยางเลิศลอย  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

562 
สวยแตรูปจูบไมหอม,งามแตรูป
จูบไมหอม 

รูปรางสวยงามแตกริยามารยาทและความประพฤติไมดี  

563 สวรรคอยูในอกนรกอยูในใจ ความดีความชั่วอยูท่ีใจตนเอง  
564 สองฝกสองฝาย มีใจฝกฝายท้ัง 2 ขาง, ลังเลใจ  
565 สองหนา ไมซ่ือตรง, กลับกลอก, เขาดวยกันท้ัง 2 ฝาย  

566 สอนจระเขใหวายน้ํา 
สอนสิ่งท่ีเขารูดีหรือทําไดอยูแลว;  
สอนคนพาลใหมีปญญามากข้ึน  

567 สอนหนังสือสังฆราช สอนผูมีความรูความสามารถดีอยูแลว  
568 สอยดอกฟา พยายามจะขอแตงงานกับผูหญิงท่ีสูงศักดิ์กวาตน  
569 สันหลังยาว คนเกียจครานเอาแตนอน  
570 สาดโคลน ใสรายปายส ี 
571 สาดน้ํารดกัน กลาวใหรายซ่ึงกันและกัน  
572 สามเพลงตกมาตาย แพเร็ว ยุติเร็ว  

573 สามสลึงเฟอง,สองสลึงเฟอง 
ไมเต็มเต็ง, บา ๆ บอ ๆ สติไมสมบูรณ,  
มีจิตใจใกลไปทาง บา ๆ บอ ๆไมเต็มบาท  

574 สายปานสั้น มีเงินทุนนอย  
575 สายปานยาว มีเงินทุนมาก  

576 สาวไสใหกากิน 
เอาความลับของฝายตนไปเปดเผย  
ใหคนอ่ืนรูเปนการประจานตนหรือพวกของตน  

577 สิ้นตํารา, หมดตํารา จนปญญา, หมดผีมือ, หมดทา  
578 สิ้นประตู ไมมีทาง  
579 สิบเบี้ยใกลมือ ของหรือประโยชนท่ีควรไดก็เอาไวกอน  
580 สีซอใหควายฟง  แนะนําคนโงไมมีประโยชน  
581 สุกกอนหาม, ชิงสุกกอนหาม ดวนทําสิ่งท่ียังไมควรแกวัยหรือยังไมถึงเวลา  
582 สุกเอาเผากิน ทําลวก ๆ , ทําพอใหเสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ  
583 สูยิบตา สูจนถึงท่ีสุด, สูไมถอย  
584 สูเหมือนหมาหมาจนตรอก ฮึดสูอยางไมคิดชีวิต  
585 สูงเทานกเขาเหิน สูงระดับนกเขาบิน  
586 สูงเทียมเมฆ สูงมาก  
587 สูงสุดสอย สูงเกินไปจนยากท่ีจะเอามาครอบครองได  
588 เสนผมบังภูเขา เรื่องงาย ๆ แตคิดไมออก เหมือนมีอะไรมาบังอยู  
589 เสนหปลายจวัก เสนหท่ีเกิดจากผีมือการปรุงอาหารใหโอชารส  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
590 เสียกําซํ้ากอบ เสียไปเล็กนอยแลวแลวยังตองเสียมากอีก  
591 เสียกําไดกอบ เสียนอยไปกอนแลวจะไดมากภายหลัง  
592 เสี้ยมเขาควายใหชนกัน ยุยงใหทะเลาะกัน  
593 เสือจนทา ขาจนทาง ไมมีทางเลือก, หมดทางไป  

594 เสือซอนเล็บ  
ผูท่ีมีความเกงกลาสามารถ แตไมแสดงใหรู, ผูมีเลหกลอยู
ในใจ, ผูเก็บความรูสึกไวไดดี  

595 เสือเฒาจําศีล คนท่ีมีทาทีสงบเสง่ียม แตมีเลหเหลี่ยมมาก  
596 เสือทลายหางชางทลายโรง คนท่ีแสดงกริยาเอะอะตึงตัง  
597 เสือนอนกิน ผูท่ีไดรับผลประโยชนหรือผลกําไร โดยไมตองลงทุนลงแรง  
598 เสือในรางสมัน คนรายท่ีปลอมมาในรางของคนดี  
599 เสือรู  คนท่ีมีไหวพริบหรือฉลาดเอาตัวรอด  

600 เสือลากหาง 
คนท่ีทําทาทีเปนคนเซ่ืองซึม เปนกลอุบายใหผูอ่ืนตายใจ 
แลวเขา ทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยไมทันใหรูตัว, คนท่ี
ทําทาอยาง  

601 เสือลากหาง  เพ่ือขูใหกลัว  
602 เสือสิ้นตวัก  คนท่ีฮึดสูอยางไมคิดชีวิต  
603 ใสตะกราลางน้ํา ทําใหหมดราศี ทําใหหมดมลทิน  
604 ใสถอยรอยคํา ใสความ, พูดหาเหตุหาเรื่อง  
605 ใสไฟ  ยุแหย, ยั่วย,ุ ยุยง  
606 ใสสาแหรกแขวนไว เลี้ยงดูอยางพะเนาพะนอไมตองทําอะไร  
607 ใสสีสัน, ใสสีใสสัน พูดเสริมคําใหสละสลวยข้ึน, แสรงพูดใหไพเราะ  
608 ใสหนากาก แสรงทําเปนดีดวย  
609 ใสหนายักษ ทําหนาถมึงทึง, แสดงอาการเกรี้ยวกราดดุดัน  
610 ไสเปนน้ําเหลือง อดอยากยากแคน,ไมมีอะไรกิน  
611 ไสเปนหนอน ญาติมิตรหรือเพ่ือนรวมงานท่ีคิดคดทรยศ  

612 
สามีเปนชางเทาหนา ภรรยาเปน
ชางเทาหลัง 

ในครอบครัวสมัยกอนสามีจะเปนคนทํางานหาเงินจุนเจือ
ครอบครัวเปนหลัก สวนภรรยาจะทํางานบาน เลี้ยงลูก 
ดังนั้นสามีจึงเปนผูนํา หาเลี้ยงคนในครอบครัว นําพาให
ครอบครัวอยูกินอยางมีความสุข 
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หมวด ห 
ลําดับ สํานวน ความหมาย 
613 หญาแพรก สามัญชน  
614 หนอนบอนไส คนในบานหรือพวกเดียวกัน คิดคดทรยศตอกัน  
615 หนอนหนังสือ คนท่ีชอบหมกมุนอยูกับหนังสือ  
616 หนักแผนดิน ไมมีประโยชนแกชาติบานเมือง  
617 หนักไมเอา เบาไมสู เกียจครานตอการงานทุกชนิด  
618 หนังหนาไฟ ผูตองรับความเดือดรอนกอนผูอ่ืน  
619 หนาฉาก ลักษณะทาทีและความเปนอยู ท่ีปรากฏแกคนท่ัวไป  
620 หนาซ่ือใจคด มีหนาตาดูซ่ือ ๆ แตในใจคิดโกง  
621 หนาเนื้อใจเสือ  มีหนาตายิ้มแยมแจมใส แตในใจดุราย  
622 หนาไหวหลังหลอก ตอหนาทําอยางหนึ่ง ลับหลังทําอีกอยางหนึ่ง  

623 หนามยอกอก  
คนหรือเหตุการณท่ีทําใหรูสึกเจ็บแปลบ ในอกอยู
ตลอดเวลา  

624 หนามยอกเอาหนามบง ตอบโตหรือแกดวยวิธีการทํานองเดียวกัน  

625 
หนามแหลมไมมีใครเสี้ยม, 
มะนาวกลม 

คนท่ีมีปฏิภาณไหวพริบของตัวเอง โดยไมตองมีใครสอน
เกลี้ยงไมมีใครกลึง  

626 หนีเสือปะจระเข 
หนีภัยอันตรายอยางหนึ่งแลวตองพบ ภัยอันตรายอีกอยาง
หนึ่ง  

627 หนูตกถังขาวสาร ผูชายท่ีมีฐานะไมคอยดีไดแตงงานกับคนท่ีร่ํารวย  
628 หนูติดจั่น จนปญญา, หาทางออกไมได  
629 หมดเข้ียวหมดงา หมดอํานาจวาสนา, สิ้นฤทธิ์  
630 หมดตํารา จนปญญา, หมดทา, หมดผีมือ  
631 หมอบกระแต หมอบนิ่งไมมีทางสู  
632 หมอบราบคาบแกว ยอมตามโดยไมขัดขืน, ยอมแพโดยดี  
633 หมาข้ีไมมีใครยกหาง คนท่ีชอบยกตัวเอง, คนโออวด  
634 หมาสองราง คนท่ีทําตัวเขาดวยท้ัง 2 ฝาย  

635 หมาหยอกไก  
อาการท่ีชายหยอกลอหญิงสาว เปนทีเลนทีจริง 
( ใชแกชายท่ีมีอายุ )  

636 หมาหวงกาง 
คนท่ีหวงของเอาไวคนเดียว, คนท่ีหวงของท่ีตนไมสามารถ
เอาได  

637 หมาหัวเนา 
คนซ่ึงเปนท่ีรังเกียจของคนอ่ืนจน ไมสามารถเขากับใครได,  
คนท่ีไมมีใครรักและคบหา  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

638 หมาหางดวน 
คนท่ีทําอะไรผิดพลาดจนไดรับความอับอาย แลวชวนให
ผูอ่ืนทําตามโดยยกยอง การกระทํานั้นวาดี ควรเอาอยาง  

639 หมาเหาใบตองแหง คนท่ีเกงแตพูด  
640 หมายน้ําบอหนา มุงหวังจะไดสิ่งท่ียังมาไมถึง  
641 หมูเขาจะหามเอาคานเขาไปสอด  คนท่ีเขาไปขัดขวางขณะท่ีผูอ่ืนทําการกําลังสําเร็จ  
642 หมูในเลา สิ่งท่ีอยูในเง้ือมมือ  
643 หมูในอวย สิ่งท่ีอยูในกํามือ  

644 หมูไปไกมา 
ถอยทีถอยตอบแทนกัน, ใหสิ่งของ  
แลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซ่ึงกันและกัน  

645 หวานเปนลมขมเปนยา คําติมักทําใหไดสติหรือสํานึกตัว  
646 หอกขาวแคร  ศัตรูท่ีอยูขางตัว, คนใกลชิดท่ีอาจคิดรายข้ึนเม่ือไรก็ได  
647 หักดามพราดวยเขา  หักโหมเอาดวยกําลัง, ใชอํานาจบังคับเอา  
648 หักลํา ทําใหเสียทาหรือเสียเหลี่ยม  
649 หันหนาเขาหากัน  เปนไมตรีกัน, มาปรึกษากัน  
650 หันหลังใหกัน โกรธ, เลิกคบคา  

651 หัวกระไดไมแหง 
มีแขกหรือคนมาหาอยูไมขาด ( หมายถึงบานท่ีมีลูกสาว
สวยหรือ บานผูมีอํานาจวาสนา )  

652 หัวชนกําแพง, หัวชนขวา ลักษณะท่ีสูไมยอมถอย  

653 หัวมังกุทายมังกร 
ไมเขากัน, ไมกลมกลืนกัน,  
ปนเปกันหลายแบบหลายอยางจนหมดงาม  

654 หัวไมวางหางไมเวน ถูกใชงานหนักจนไมวางเลย  
655 หัวหกกนขวิด เอาทุกทาทุกทางโดยไมมีความหมาย  
656 หัวหลักหัวตอ สิ่งสําคัญท่ีเห็นเปนไมสําคัญไป  
657 หัวหายตะพายขาด ชอบเท่ียวจนไมอยูติดบาน  
658 หาตัวจับยาก หาคนเทียมไดยาก  
659 หาเลือดกับปู, เอาเลือดกับปู เค่ียวเข็ญหรือบีบบังคับ เอากับผูท่ีไมมีจะให  
660 หาเศษหาเลย หาประโยชนเล็ก ๆ นอย ๆ ไว  

661 หาหวงมาคลองคอ 
รนหาภาระมาผูกพันมาใสตน ( ใชเปรียบเปรยผูท่ีจะมี
คูครอง )  

662 หายเขากลีบเมฆ  หายลับไปยังไมไดพบอีก  

663 
หุงขาวประชดหมา, ปงปลา
ประชดแมว 

ทําประชดหรือแดกกันในสิ่งไมควรทํา รังแตจะเสีย
ประโยชน  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
664 หูผีจมูกมด รูเรื่องหรือขาวอะไรไดรวดเร็วหรือทันทวงที  
665 เห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นผิดเปนชอบ  
666 เห็นข้ีดีกวาไส  เห็นคนอ่ืนดีกวาญาติพ่ีนอง  

667 
เห็นเขาข้ึนคานหาม เอามือ
ประสานกน 

ทําเลียนแบบคนใหญคนโต หรือคนม่ังมีท้ัง ๆ ท่ีตนไมมี
กําลัง  
ทรัพย หรือ ความสามารถพอ  

668 เห็นชางข้ี ข้ีตามชาง 
ทําเลียนแบบคนใหญคนโต หรือคนม่ังมีท้ัง ๆ ท่ีตนไมมี
กําลัง  
ทรัพย หรือ ความสามารถพอ  

669 เหนื่อยสายตัวแทบขาด เหนื่อยเพราะทํางานหนักแบบหามรุงหามคํ่าไมไดผักผอน 
670 เหยียบข้ีไกไมฝอ หยิบหยงจับจด, ทําอะไรไมจริงจัง, ไมเอาการเอางาน  
671 เหยียบเรือสองแคม ทําทีเขาเปนพวกท้ัง 2 ฝาย  

 
หมวด อ 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
672 อดเปรี้ยวไวกินหวาน อดใจไวกอน,รอสิ่งท่ีดีกวาขางหนา  

673 ออยเขาปากชาง 
สิ่งหรือประโยชนผูท่ีตกอยูในมือผูมีอํานาจ แลวยากท่ีจะได
คืน, สิ่งหรือประโยชนท่ีตกอยูในมือแลว  

674 อัฐยายซ้ือขนมยาย 
เอาทรัพยของผูอ่ืนซ้ือ หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของมีคาของผูนั้น
เอาทรัพยจากผูปกครองหญิงท่ีจะขอแตงงานดวย มาใช
เปนสินสอดของหม้ันโดยสมรูกัน  

675 อาบน้ํารอนมากอน เกิดกอนจึงไดรูไดเห็นสิ่งตาง ๆ มามากกวา  

676 
อาศัยลําแขงตัวเอง, พ่ึงลําแขง
ตัวเอง 

ชวยตัวเอง  

677 เอากุงฝอยไปตกปลากะพง ลงทุนนอยหวังผลกําไรมาก  
678 เอาจมูกผูอ่ืนมาหายใจ อาศัยผูอ่ืนมักไมสะดวก  

679 เอาทองไปรูกระเบื้อง 
ตอสูหรือทะเลาะกับคนพาล  
หรือคนท่ีมีฐานะต่ํากวา ยอมไมสมควร  

680 เอาน้ําเย็นเขาลูบ ใชคําพูดออนหวานหวานลอม  
681 เอาน้ําลูบทอง สูทนโหยหิวในยามยาก  

682 เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อชาง 
เอาทรัพยหรือสิ่งของจากคนจน  
หรือมีนอยไปใหแกผูท่ีมีมากกวา  
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

683 เอาปูนหมายหัว  
ผูกอาฆาตไว, ข้ึนชื่อไววาจะทํารายภายหลัง, คาดโทษไว, 
เชื่อแนวาจะเอาดีไมได, เชื่อแนวาจะเปนไปตามท่ี
คาดหมายไว  

684 เอาพิมพเสนไปแลกเกลือ ลดตัวลงไปแลกตอบโตกับคนท่ีมีฐานะต่ํากวา  
685 เอามะพราวหาวไปขายสวน แสดงความรูหรืออวดรูกับผูท่ีรูเรื่องดีกวา  
686 เอามือซุกหีบ หาความเดือดรอนหรือความลําบากใสตัวโดยใชท่ี  

687 เอาไมซีกไปงัดไมซุง 
คัดคานผูใหญหรือผูมีฐานะอํานาจสูงกวา ยอมไมสําเร็จ 
และอาจ ไดรับผลรายแกตัวอีกดวย  

688 เอาไมสั้นไปรันข้ี ตอบโตหรือทะเลาะกับคนพาลมีแตทางเสีย  
689 เอาเลือดกับปู เค่ียวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผูท่ีไมมีจะให  
670 เอาหูไปนา เอาตาไปไร แสรงทําเปนไมรูไมเห็น 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

สํานวนจีนและความหมาย 
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ภาคผนวก ข 
 

สํานวนจีนและความหมาย 
 
ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 

1 百闻不如一见 ไดยินมารอยครั้ง ยังสูเห็นดวยตาตนเองเพียงครั้ง
เดียวไมได พรรณนาวาไดเห็นกับตานาเชื่อถือยิ่งกวา

ไดยินกับหู 
2 班 门 弄 斧 班  หมายถึง 鲁班 ชางฝมือลือชื่อของรัฐหลูใน

ยุคชุนชิว ท้ังคําแปลวา รําขวานหนาบานหลูปาน 
อุปมาอวดสิ่งท่ีตนคิดวาเกงแกผูท่ีชํานาญการ
มากกวาตน บางครั้งก็ใชเปนคําถอมตัว  

3 班弄是非 搬弄 หมายถึง ยุแหย ท้ังสํานวนมีความหมายวา 
นินทาคนลับหลัง มีเจตนายุแหยใหเกิดความขัดแยง 
ทะเลาะวิวาท 

4 半斤八两 ระบบเกา 16 ตําลึงเปน 1 ชั่ง ครึ่งชั่งเทากับ 8 ตําลึง 
หมายถึงสิ่งของ 2 อยางมีน้ําหนักเทากัน อุปมาวา
กํ้าก่ึงพอฟดพอเหวี่ยงกัน 

5 半途而废 废 หมายถึง เลิก , ละท้ิง ท้ังสํานวนมีความหมาย
วา เลิกลมกลางคัน หรือ ไมสามารถยืนหยัดในสิ่งท่ี
ทําอยูใหถึงท่ีสุด 

6 半信半疑 เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง หมายความวา ยากจะวินิจฉัยวา 
เรื่องราวเปนจริงหรือเปนเท็จ คือก่ึงเชื่อก่ึงไมเชื่อ 

7 背信弃义 ตระบัดสัตยคืนคํา 

8 比上不足，比下有余 อยูในระดับปานกลาง คือสูผูท่ีอยูขางบนไมได แตก็
เหนือกวาผูอยูขางลาง  

9 冰冻三尺,非一日之

寒 

น้ําแข็งจับตัวจนหนาสามเชี๊ยะ ใชวาเกิดจากความ
หนาวในวันเดียว อุปมาวา เรื่องราวมิไดเกิดข้ึนโดย
บังเอิญ หากแตมีมูลเหตุอันลึกซ้ึงยาวนาน หรือ
เรื่องราวมิไดเกิดข้ึนในชั่ววันชั่วคืน หากแตกอข้ึน
แบบคอยเปนคอยไป 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
10 病急乱投医 อาการปวยทรุดหนักแลวจึงคอยเท่ียวหาหมดอยาง

สุมสี่สุมหา 
11 不吃羊肉空惹一身膻 มิไดกินเนื้อแพะดวย แตติดกลิ่นสาบแพบไปท้ังตัว 

เสมือนวา ทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแลว ใชแตจะไมได
ประโยชนเทานั้น หากยังตองไดรับความยุงยาก
เดือดรอน 

12 不到黄河心不死 ไปไมถึงฮวงโหไมยอมหยุดเลิก พรรณนาวา หาก
เรื่องราวมิถึงข้ันจนตรอกหมดทางไป จะไมยอมเลิก
ลมความตั้งในเปนอันขาด หรือกลาวไดวา หากไม
บรรลุจุดหมายจะไมยอดเลิกราเด็ดขาด 

13 不分青红皂白 皂 แปลวาสีดํา หมายถึง ไมจําแนกวาเปนสีเขียว สี
แดง หรือสีขาว หรือกลาวไดวาไมแยกถูกแยกผิด
บุมบามวูวาม  

14 不管三七二十一 ไมคํานึงถึงอะไรท้ังสิ้น  

15 不看僧面看佛面 僧 หมายถึงภิกษุสงฆ 佛 หมายถึงพระพุทธรูป 
ท้ังสํานวนแปลวา ไมเห็นแกหนาภิกษุสงฆ ก็ควรตอง
เห็นแกพระพุทธรูป เปนสํานวนท่ีใชขอรองผูอ่ืนให
ผอนปรนเปนพิเศษโดยเห็นแกผูหลักผูใหญ 

16 不见棺材 不掉泪 ไมเห็นโลงศพไมหลั่งน้ําตา มักใชตําหนิติวาบุคคลท่ี
ไมรูจักเปลี่ยนแปลงทาที ถาไมรอใหเกิดภัยพิบัติ
เสียกอน 

17 不求有功，但求无过 ไมตองการจะมีคุณงานความชอบอะไร หวังแตเพียง
ไมมีความผิดก็ดีแลว 

18 不入虎穴， 焉得虎

子 

虎穴 แปลวา ถํ้าเสือ มีความหมายวา สถานท่ี

อันตราย 演得 หมายความวา ท่ีไหน , อยางไร 

虎子 หมายความวา ลูกเสือ  อุปมา บุคคลสําคัญ
หรือสิ่งของล้ําคา  สํานวนนี้มีความหมายวา ถาไม
เสี่ยงอันตราย ก็ไมอาจจะบรรลุผลสําเร็จได 

19 不怨天，不尤人 ไมโทษฟาดิน ไมโทษผูอ่ืน หรือกลาวไดวา เรื่องราว
ท้ังปวงลวนข้ึนอยูท่ีตัวเราเอง ไมโยนโทษไปใหภว
วิสัย 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
20 不知天高地厚 ไมรูวาฟามีความสูงเทาไหร แผนดินมีความหนา

เทาไหร กลาวไดวา ไมอาจท่ีจะรังวัดความสูงความ
ลึกได 

21 长江后浪退前浪 แมน้ําแยงซี คลื่นลูกหลังผลักคลื่นลูกหนา 

22 成事不足，败事有余 成事  หมายถึง ทําเรื่องใหสําเร็จลุลวง 败事 
หมายถึง ทําใหเสียการ ท้ังสํานวนมีความหมายวา 
มิไดทําใหเรื่องราวสําเร็จ แตกลับทําใหเสียการ 

23 成则为王，败则为寇 蔻 หมายถึง โจร ท้ังสํานวนมีความหมายวา ชนะ
เปนเจา แพเปนโจร 

24 吃里爬外 ไดรับประโยชนจากฝายนี้ แตแอบไปรับใชฝายโนน 
ทําเรื่องท่ียังความเดือดรอนเสียหายแกฝายท่ีมี
บุญคุณกับตน 

25 吃力不讨好 吃力 หมายถึง เปลืองแรง 讨好 หมายถึง 
ไดรับผลตอบแทนท่ีดี ท้ังสํานวนหมายความวา แม
ไดพยายามทําอยางเต็มท่ีแลวทวามิเพียงแตจะไมได
รับผลดั่งท่ีคาดหมาย2เทานั้น หากยังถูกคนเขาตอวา
เอาอีก 

26 吃一堑，长一智 堑  หมายถึง หลุมพราง มีความหมายแทนความ
ลมเหลวหรือความพายแพ ท้ังสํานวนมีความหมาย
วา ประสบความลมเหลมหนหนึ่ง ความรับรูก็เพ่ิมข้ึน
หนอยหนึ่ง 

27 仇人相见，分外眼红 分外 หมายถึง เปนพิเศษ 眼红 หมายถึง สี
หนาทาทางโกรธแคน ท้ังสํานวนหมายถึง เม่ือ
คูอาฆาตมาเจอกัน แสดงทาทางโกรธแคนใสกัน
อยางออกนอกหนา  

28 寸金难买寸光阴 ทองคํายาวหนึ่งนิ้วก็ยังซ้ือเวลาชั่วประเดี๋ยวไมได 
ดังนี้จึงไวเตือนผูคนพึงใชมันใหเปนประโยชน 

29 初生之犊不畏虎 犊 หมายถึง ลูกวัว ท้ังสํานวนหมายความวา ลูกวัว
แรกเกิดไมกลัวเสือเพราะไมรูถึงความดุรายของเสือ 
หมายความถึง คนหนุมสาวซ่ึงกลาหาญไฟแรงแต
ขาดประสบการณ 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
30 打肿脸充胖子 ชอบ คลั่งไคลในเกียรติยศจอมปลอม ท้ังๆ ท่ีไมมี

สถานะอยางนั้น แตดันพยายามสรางภาพใหเห็นวามี 
31 当局者迷，旁观者清 ผูเปนเจาของเรื่องมักจะมองปญหาไมรอบดาน 

เพราะคํานึงถึงผลไดผลเสียงมากเกินไป ผูท่ีจับตาดู
อยูขางๆ กลับเห็นปญหาชัดเจนยิ่งกวาเจาของเรื่อง 

32 当一天和尚撞一天中 ปฎิบัติตามกิจวัตรไปวันๆ แบบขอไปที 

33 对牛弹琴 พูดเหตุผลกับคนท่ีไมรูเหตุผล หรือพูดในสิ่งท่ีผูฟงฟง
ไมรูเรื่องเลย 

34 恩将仇报 恩 หมายถึง บุญคุณ ความดี 将 หมายถึง เอา ถึอ 

报  หมายถึง ตอบแทน ท้ังสํานวนหมายความวา 
ตอบแทนบุญคุณดวยความอาฆาตแคน การเนรคุณ  

35 放长线钓大鱼 วางสายยาวเพ่ือตกปลาใหญ หมายถึง วางแผนใน
ระยะยาวโดยไมหวังเห็นผลอยางรวดเร็ว เพ่ือให
ไดรับประโยชใหญหลวงยิ่งข้ึน 

36 放下屠刀， 立地成

佛 

แมแตผูท่ีฆาคนราวผักปลา เม่ือสํานึกไดวางดาบ
เพชฌฆาตลง ถวายตัวเปนศิษยสัมมาสัมพุทธเจา ก็
กลายเปนอรหันตไดทันที เพียงแตใหสํานึกผิดและ
ปรับปรุงตัวเสียใหม ตั้งใจใฝดีก็สามารถกลายเปนคน
ดีได 

37 分久必合，合久必分 แยกกันนานก็จักตองรวม รวมกันนานก็จักตองแยก 
3เปรียบเสมือนเหตุการณตางๆในโลก ผัน
แปรเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เดี๋ยวแยกเดี๋ยวรวม
หมุนเวียนเปนวัฏจักร 

38 敢怒不敢言 ในใจขุนเคือง แตไมกลาพูดออกมา บรรยายสภาพ
กล้ํากลืนฝนทนของผูท่ีตกเปนเบี้ยลาง 

39 割鸡焉用牛刀 ทําไมจะตองใชมีฆาวัวไปเชือดไกไมจําเปนตองทํา
เรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ 

40 功败垂成 เรื่องจวนจะสําเร็จลุลวงอยูแลว จูๆก็ประสบกับ
ความลมเหลมเขา 

41 钩心鬥角 กีดกันหรือทําลายดวยกลอุบาย 

42 孤掌难鸣 ตบมือขางเดียวไมดัง 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
43 顾此失彼 มัวดูแลทางนี้ เลยท้ิงทางโนนไป หรือกลาวไดวา ไม

สามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง 
44 固执己见 ยืนกรานในความเห็นของตนเอง 

45 寡不敌众 คนจํานวนนอยยอมสูคนจํานวนมากไมได 

46 挂羊头卖狗肉 แขวนปายขายเนื้อแพน แตความจริงขายเนื้อหมาย 
หมายถึง เอาของเลวมาหลอกขายเปนของดี 

47 贵人多忘事 พวกผูดีมักวางมาตรหยิ่งยโส ลืมมิตรภาพเกาๆ ใน
อดีต 

48 好汉不吃眼前亏 เม่ือตกท่ีนั่งเสียเปรียบ แลวสามารถยอม
ลดราวาศอกชั่วคราว เพ่ือจะไดไมเปนเบี้ยลางใน
ขณะนั้น 

49 好心不得好报 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยกุศลเจตนา แตกลับไมไดรับการ
ตอบสนองท่ีดี  

50 恨铁不成钢 เจ็บใจท่ีไมสามารถหลอมเหล็กใหกลายเปน
เหล็กกลาได หมายถึง ไมสบอารมณตอความไมเอา
ถานของผูท่ีตนหวังเอาไวโดยมีความรูสึกท้ังเสียดาย
และเสียใจรวมกัน 

51 换汤不换药 เปลี่ยนเพียงรูปแบบหรือยี่หอ แตไมไดเปลี่ยนเนื่อหา
สาระ 

52 惶惶不可终日 หวาดหวั่น วิตกกังวลจนกระท่ังจะดําเนิชีวิตใหผาน
ไปสักวันก็ยากลําบาก 

53 挥霍无度 ถลุงเงินทองตามแตใจชอบ หมายถึงใชเงินอยางสุด
แสนสุรุยสุราย 
 

54 浑水摸鱼 จับปลาในน้ําขุน หมายถึง อาศัยจังหวะกําลังชุลมุน 
ฉกฉวยเอาประโยชนท่ีไมไดดวยเหตุผล 

55 鸡犬之声相闻，老死

不相往来 

อยูใกลขนาดเสียงไกเสียงหมายังไดยิน แตไมไปมา
หาสูกันจนชั่วชีวิต หมายถึงไมเขาใจซ่ึงกันและกัน ไม
แลกเปลี่ยนขาวสาวซ่ึงกันและกัน ระหวางบุคคล
หรือหนวยงาน 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
56 饥寒交迫 交 หมายถึง พรอมกัน 迫 หมายถึง บีบค้ัน ท้ัง

สํานวนหมายความวา ความหิวโหยและความหนาว
เหน็บคุกคามบีบค้ันพรอมกัน ชีวิตยากจนคนแคน 

57 急来抱佛脚 เรื่องจวนตัวแลวคอยมาคิดวิธีแก 

58 己所不欲，勿施于人 สิ่งท่ีตนไมชอบ อยายัดเยียดใหผูอ่ืน 

59 家丑不可外扬 เรื่องราวไมดีภายใน เอาไปเผยแพรขางนอกไมได  

60 假仁假义 เสแสรงแกลงทําเปนเมตตาปรานี มีคุณธรรม มีน้ําใจ 

61 嫁鸡随鸡，嫁狗随狗 สตรีเม่ือแตงงานไปแลว ไมวาสามีจะดีหรือเลวก็ได
แตติดสอยหอยตามไปตลอดกาล 

62 兼听则明，偏信则暗 รับฟงความคิดเห็นของฝายตางๆ หูตาก็จะสวาง 
หากเชื่อแตเพียงฝายเดียว หูตาก็จะมืดบอด 

63 见异思迁 เห็นของใหมก็เปลี่ยนใจ หมายถึง จิตใจไมแนวแน
ม่ันคง  

64 江山易改，本性难移 สันดอนขุดงาย สันดานแกยาก 

65 脚踏两隻船 เหยียบเรือสองแคม หมายถึง โลเลไมแนนอน 

66 捷足先登 ผูท่ีทําอะไรรวดเร็วไปถึงจุดหมายกอน 

67 解铃还须系铃人 ใครเปนคนผูกกระดิ่ง ก็ตองเปนผูแก 

68 进退维谷 เดินหนาก็ยาก ถอยหลังก็ลําบา 

69 近朱者赤，近墨者黑 ใกลชิดคนดีสามารถทําใหคนกลายเปนดีได ใกลชิด
คนชั่วสามารถทําใหคนกลายเปนชัวได หมายถึง 
สิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอผูคนอยางใหญหลวง 
 

70 看菜吃饭，量体裁衣 กินขาใหดูกับ ตัดเสื้อใหวัดตัว หมายถึง ทํางานโดย
ยึดถือสภาพรูปธรรม 

71 口蜜腹剑 ปากพูดไพเราะนาฟง แตใจคอยคิดมุงรายหมายขวัญ 

72 口是心非 ปากพูออยาง ใจคิดอีกอยาง 

73 癞蛤蟆想吃天鹅肉 คางคกริจะกินเนื้อหงส หมายถึง ไมเจียมกะลาหัว  

74 浪子回头金不换 การทีคนเสเพลตัดสินใจกลับเนื่อกลับตัวเปนคนดีนั้น
เปนสิ่งท่ีมีคานายินดี 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
75 老马识途 途 หมายถึง หนทาง ท้ังสํานวนมีความหมายวา มา

แกรูทาง หมายถึง คนท่ีโชกโชนดวยประสบการณ
จนรูสภาพเปนอยางดี สามารถเกิดบทบาทในการ
ชี้นําได 

76 路遥知马力，日久见

人心 

ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน 

77 驴头不对马嘴 คนละเรื่องไมเก่ียวกันเลย 

78 盲人摸象 คนตาบอดคลําชาง หมายถึง ยังไมเขาใจรอบดาน ก็
เดาสุมสี่สุมหา 

79 杞人忧天 วิตกกังวลเกินเหตุโดยไมจําเปน 

80 前怕狼，后怕虎 ข้ีขลาดตาขาว วิตกกังวลไปตางๆ นานา 

81 前人栽树，后人乘凉 คนรุนกอนปลูกตนไม คนรุนหลังไดพักรม หมายถึง 
คนรุนกอนสรางความผาสุกใหแกคนรุนหลัง 

82 前事不忘，后事之师 จําจําบทเรียนในอดีตไวเปนอุทาหรณ เพ่ือถือเปน
กระจกเงาในอนาคต 

83 强中自有强中手 ไมวาจะเกงขนาดไหน ก็มักมีผูท่ีเกงยิ่งกวาเสมอ 

84 求人不如求己 ขอกับตัวเองดีกวาขอจากผูอ่ืน หมายถึง พ่ึงตนเอง
ดีกวาพ่ึงผูอ่ืน 

85 人不可貌相 ประเมินคนโดยมองจากรูปโฉมเทานั้นไมได  

86 人非圣贤，孰能无过 คนเรามิใชนักปราชญท่ีจะไมมีความผิดพลาดเลย 

87 人生七十古来稀 คนท่ีมีอายุถึง 70 ปนั้นหานอยมาก 

88 人无害虎心，虎有伤

人意 

คนท่ีไมคิดจะปองรายหรือคิดจะทํารายเสือ แตเสือก็
ยังมีเจตนาทํารายคน หมายถึง แมเราจะไมคิดทํา
รายคนอ่ืน แตคนอ่ืนกลับจองจะทํารายเรา 

89 人心难测水难量 หยั่งใจคนยากดุจหยั่งน้ําลึก 

90 若要人不知，除非己

莫为 

ไมอยากใหคนเขารู นอกจากตนเองไมกระทํา 
หมายถึง เม่ือประพฤติชั่วไปแลว มักจะปกปด
พฤติกรรมชั่วนั้น 

91 弱肉强食 เนื้อหนังของสัตวออนแอ มักเปนอาหารของสัตว
ท้ัเขมแข็งกวา 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
92 三人行必有我师 เดินอยูดวยกันสามคน ในนี้จะตองมีผูท่ีเปนอาจารย

เราไดอยางแนนอน หมายถึง คนท่ีเราควรศึกษาเอา
เปนแบบอยางมีอยูทุกหนทุกแหง 

93 杀鸡取卵 ฆาไกเอาไข หมายถึง มุงหวังแตจะเอาประโยชน
เฉพาะหนา โดยทําลายผลประโยชนระยะยาว 
 

94 善恶到头终有报 การสรางกุศลหรือกระทําชั่ว ในท่ีสุดกรรมนั้นยอม
จักตามสนอง 

95 善有善报， 恶有恶

报 

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

96 商量不正下梁歪 คานบนไมตรง คานลางเอียง หมายถึง ผูใหญท่ีอยู
ขางบนประพฤติมิชอบ ผูนอยท่ีอยูขางลางก็จะ
เลียนแบบในทางไมดี 

97 上天不负苦心人 ขอเพียงใหมุงมานะพยายามอยางสมํ่าเสมอ สวรรคก็
จักชวยใหประสบความสําเร็จอยางแนนอน 

98 生米煮成熟饭 ขาวสารไดหุงเปนขาวสุกแลว หมายถึง เรื่องราวได
เปนท่ีแนนอนจนเปลี่ยนแปลงไมไดอีกแลว 

99 失败是成功之母 ผิดเปนครู 

100 时世造英雄 สถานการณสรางวีรบุรุษ 

101 世上无难事，只怕有

心人 

ขอเพียงมีความตั้งใจ ไมมีอะไรท่ีในโลกนี้จะทําไมได 

102 是非只为多开口 การมีปากเสียงกัน มักเกิดจากการพูดมากเกินไป 

103 水火不相容 น้ํากับไฟเขากันไมได 

104 水可载舟，亦可覆舟 น้ําสามารถลอยเรือและก็สามารถจมเรือ 

105 四海之内皆兄弟 ผูคนในโลกนี้ลวนเสมือนหนึ่งพ่ีนองกัน 

106 太岁头上动土 หาญกลาลวงเกินผูมีอํานาจ 

107 天无绝人之路 ไมวาจะพบกับอุปสรรคความยากลําบากเพียงใด ก็
จะตองมีทางออกจนได 

108 天有不测风云 บนทองฟามีการเปลี่ยนแปลของลมฟาอากาศโดยท่ี
เราคาดไมถึง 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
109 挑拨离间 ยุแหยใหผูอ่ืนแตกความสามัคคี 

110 徒劳无功 เสียแรงเปลาๆ โดยไมรับผลใดๆ เลย 

111 外强中乾 มองจากภายนอกดุจมีพลังเขมแข็ง แตแทจริงออน
ปวกเปยก 

112 亡羊补牢 เม่ือเกิดเรื่องผิดพลาดเสียหายข้ึนแลว จึงหาทาง
ปองกัน 

113 忘恩负义 เนรคุณ อกตัญู  

114 唯我独尊 เขาใจวาตนเองเทานั้นท่ีวิเศษสุด หมายถึง เยอหยิ่ง
เปนท่ีสุด 

115 屋漏偏遭连夜雨 บานรั่วยังถูกฝนตกกระหน่ําท้ังคืน หมายถึง ภัยภิบัติ
ตางๆ ประดังกันเขามา 

116 无风不起浪 ถาไมมีลม ก็ไมเกิดคลื่น หมายถึง เรื่องราวตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจะตองมีสาเหตุอยางแนนอน 

117 物以稀为贵 สิ่งของท่ีมีจํานวนนอย ก็จะแสดงใหเห็นถึงความล้ํา
คา มีราคา 

118 习惯成自然 เคยชินกับเสียงจนกลายเปนเรื่องปรกติธรรมดา 

119 先下手为强 ชิงลงมือกอนเปนตอ 

120 小不忍则乱大谋 ถาไมสามารถอดทนในเรื่องเล็ก ก็จะทําใหเสีย
แผนการใหญ 

121 心照不宣 ตางฝายตางตระหนักแกใจ แตไมพูดออกมาอยาง
เปดเผย 

122 哑巴吃黄连 คนใบกินบอระเพ็ด ขมอยูใจแตพูดไมออก 

123 仰不愧于天，俯不愧

于人 

แหงหนาไมอายฟา กมหนาไมอายคน หมายถึง 
คนเราเม่ือตรวจสอบตัวเองแลว ไมไดประพฤติใน
เรื่องเลวใดๆ ก็ไมมีอะไรท่ีจะตองละอายใจ 

124 养兵千日，用在一时 เลี้ยงทหารเปนพันๆ วัน เพ่ือใชงานเพียงชัวครั้ง
ชั่วคราว หมายถึง การบมเพาะสะสมเปนระยะเวลา
ยาวนั้น เพียงเพ่ือความตองการในชั่วครั้งชั่วคราว 

125 一波未平，一波又起 คลื่นละลอกหนึ่งยังไมทันสงบ คลื่นอีกละลอกหนึ่งก็
เกิดตามมาติดๆ หมายถึง เรื่องราวปญหาหนึ่งยังไม
ทันไดแก อีกปญหาหนึ่งก็เกิดแทรกข้ึนมา 
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126 一个巴掌拍不响 ตบมือขางเดียวไมดัง หมายถึง ปญหามิไดเกิดจาก

ฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น ตองรับผิดชอบดวยกันท้ัง
สองฝาย  

127 以眼还眼，一环呀 ตาตอตา ฟนตอฟน หมายถึง เอาวิธีการท่ีฝายตรง
ขามใชตอบโตฝายตรงขาม 

128 引狼入室 ชักนําหมาปาเขามาในหอง หมายถึง นําคนชั่วเขามา
เสียเอง 

129 英雄无用武之地 คนเกงท่ีมีความมมุงม่ันแรงกลา แตไมมีเวทีใหแสดง
ความสามารถ หมายถึง คนถูกจํากัดโดย
สภาพแวดลอม ไมสามารถแสดงความสามารถ
ออกมาได 

130 有福同享，有难同当 มีสุขรวมเสพ มีทุกขรวมแบก หมายถึง รวมทุกขรวม
สุข 

131 有其父必有其子 มีบิดาอยางนี้ ก็จะตองมีบุตรชายแบบเดียวกัน 

132 有钱买马，没钱置鞍 มีเงินซ้ือมา แตไมมีเงินซ้ืออาน หมายถึง ใชเงินไม
เหมาะสม ยอมจายเงินกอนโต แตกลับตระหนี่ใน
คาใชจายเล็กๆนอยๆ 

133 有钱使得鬼推磨 มีเงินสามารถใชภูตผีใหดันโมได หมายถึง เงินทอง
สามารถเนรมิตไดทุกอยาง 

134 有眼不识泰山 มีตาแตไมรูจักเขาไทซาน หมายถึง ความรู
ประสบการณนอย ไมรูจักบุคคลท่ีเกงกาจ มีบทบาท
สําคัญ หรือฐานะตําแหนงสูง 

135 有志者事竟成 ผูมีปณิธานความตั้งใจ ในท่ีสุดก็จะประสบ
ความสําเร็จ 

136 玉不琢，不成器 เพชรท่ีไมไดผานการเจียระไน ยอมไมอาจกลายเปน
ของใชหรือเครื่องประดับได หมายถึง คนเราถาไม
ศึกษา ยอมไมอาจกลายเปนคนเกงท่ีมีความสามารถ
ได 

137 真金不怕火炼 ทองแทไมกลัวไฟเผา หมายถึง สามารถผานการ
ทดสอบตางๆ ได 

138 置若罔闻 วางไวทางหนึ่ง เสมือนไมไดยินกระนั้น หมายถึง ได
ยินแลว แตไมสนใจไยดี  
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
139 中看不中吃 นาดูแตไมนากิน หมายถึง ภายนอกดูดี แตความจริง

ใชการไมได 
140 座山观虎鬥 นั่งบนภูเขาดูเสือกัดกัน หมายถึง นั่งดูผูอ่ืนตอสูกัน 

เพ่ือฉวยโอกสเก็บเก่ียวประโยชน 
141 白日做梦 ฝนกลางวัน หมายถึง เพอฝนในสิ่งท่ีไมอาจเปนจริง

ได  
142 白手起家 กอรางสรางตัวดวยมือเปลา 

143 包罗万象 ปรากฎการณท้ังปวงในจักรวาล หมายถึง ครอบคลุม
หมดทุกอยาง 

144 卑躬屈膝 ประจบประแจงผูอ่ืนอยางไรศักดิ์ศรี 

145 杯水车薪 ใชน้ําถวยเดียวดับฟนท่ีกําลังลุกไหมท้ังคันรถ 

146 本末倒置 เอาเรื่องสําคัญกับเรื่องปลีกยอยวางกลับกัน 

147 不共戴天 ไมยอมอยูใตฟาเดียวกันกับศัตรู 

148 不可救药 ปวยหนักจนไมสามารถเยียวยาได 

149 不伦不类 ไมไดความ ไมไดมาตรฐาน  

150 不识抬举 ไมรับหรือไมสนใจในเจตนาดี หรือการสนับสนุนท่ี
ผูอ่ืนมีตอตน 

151 不速之客 แขกท่ีมาเองโดยมิไดรับเชิญสวนมากจะใชหมายถึง
คนท่ีจูๆ มาเยือน และไมเปนท่ีตอนรับ 

152 餐风宿露 ความลําบากลําบนในระหวางเดินทาง หรือกินอยู
หลับนอนกลางแจง 

153 惨无人道 โหดเหี้ยม อํามหิต ปราศจากมนุษยธรรมแมแตนอย  

154 残骸伊苏 เหมือนเมล็ดขาวเม็ดหนึ่งในมหรรณพ 

155 操之过急 จัดการปญหาอยางหุนหันพลันแลน ในรอนเกินไป 

156 惩前毖后 ถือเรื่องอดีตเปนบทเรียน (สิ่งเตือนใจ) ระมัดระวัง
อยาไดทําผิดซํ้าอีกในวันหนา 

157 吹毛求疵 เดิมหมายถึงเวลาซ้ือเสื้อขนสัตว จะเปาขนใหถาง
ออก เพ่ือตรวจดูหนังท่ีใตขนวามีตําหนิหรือไม ใช
อุปมาวาเจตนาจับผิดหรือเสาะหาจุดออน 
 



136 
 

ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
158 垂涎三尺 อยากกินจนน้ําลายหก 

159 粗枝大叶 ทําหยาบๆลวกๆ มักงาย ไมจริงจังตั้งใจ 

160 寸步难行 จะกาวจะเดินยากเต็มที  

161 打抱不平 ออกหนาชวยผูท่ีถูกรังแกเพ่ือพยุงความเปนธรรม 

162 打家劫舍 ยกพวกเขาปลนบานผูคน 

163 大发雷霆 เกรี้ยวกราดดวยอารมณเดือดดาล 

164 大惊小怪 เกิดอาการประหลาดใจเกินไปกับเรื่องราวท่ีไมนา
แปลก 

165 大智若愚 คนท่ีฉลาดปราดเปรื่อง มีความสามารถสูง แตหงิมๆ 
ไมโออวด ดูภายนอกเหมือนกับวาโง 

166 呆若木鸡 ตะลึงงันดุดไกไม หมายถึง อาการตระหนกตกใจ 

167 当机立断 เม่ือเผชิญปญหา กลาตัดสินใจจัดการโดยไมลังเล
แมแตนอย 

168 倒行逆施 ปฏิบัติการท่ีละเมิดทํานองคลองธรรมหรือขัดตอ
กระแสพัฒนาของสังคม 

169 得不偿失 ไดไมคุมเสีย 

170 得寸进尺 ไดคืบจะเอาศอก  

171 登峰造极 ไตเขาจนมาถึงยอดดอย 

172 断章取义 ตัดเอาเฉพาะบางประโยคหรือบางวรรคตอนซ่ึงมี
ความหมายท่ีตนเองตองการมาใชโดยไมคํานึงถึง
เนื้อหาสาระท่ัวท้ังบท 

173 对症下药 ใหยาตามอาการปวย 

174 尔诈我虞 ระแวงซ่ึงกันและกัน หลอกลวงซ่ึงกันและกัน 

175 反复无常 แปรปรวน เอาแนไมได 

176 防患未然 ปองกันลวงหนากอนท่ีเหตุการณหรือภัยพิบัติจะ
เกิดข้ึน 

177 匪夷所思 เรื่องท่ีเกิดความคาดคิดของคนท่ัวไป  

178 废话连篇 ในความเรียงหรือคําสนทนา เต็มไปดวยถอยคําไร
สาระท่ีไมจําเปน 
 



137 
 

ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
179 废寝忘餐 ใจจดใจจออยูกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนลืมกินลืมนอน 

180 敷衍了事 ทํางานแบบขอไปทีอยางไมรับผิดชอบ 

181 高枕无忧 ปราศจากเรื่องราวท่ีนาวิตกเปนทุกขใดๆ  

182 歌功颂德 ยกบุญยอคุณ 

183 隔墙有耳 แมมีกําแพงก้ันอยูชั้นหนึ่ง ก็ยังอาจมีคนแอบฟง 

184 各有所好 ตางคนตางมีความชอบของตน 

185 苟延残喘 ฝนยืดลมหายใจเฮือกสุดทายออกไป 

186 孤家寡人 คนท่ีโดดเดี่ยวปราศจากมวลชนหนุนชวย 

187 股吧自封 จํากัดตนเองอยูในกรอบเดิม ไมคิดจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหพัฒนาข้ึน 

188 含血喷人 กุเรื่องข้ึนใสรายผูอ่ืน 

189 汗流浃背 เหง่ือออกมากจนเสื้อผาเปยกโชก ยังมักใชบรรยาย
อาการตกใจกลัวสุดขีด 

190 好高骛远 ฝกใฝในสิ่งท่ีอยูสูงเกินไปหรือไกลเกินไปโดยไม
สอดคลองกับความเปนจริง 

191 横征暴敛 การเก็บภาษี รีดนาทาเรน 

192 后来居上 ผูท่ีอาวุโสนอยกลัยอยูเหนือผูมีอาวุโสมาก หรือ
หมายถึงการยกยองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีประสบ
ความสําเรร็จอยางรวดเร็วจนแซงผูท่ีอยูขางหนาไป
ได 

193 后起之秀 บุคคลโดดเดนท่ีปรากฎข้ึนทีหลัง 

194 胡作非为 เท่ียวกอกรรมทําชั่วตามอําเภอใจโดยไมหวั่นเกรง
ใดๆ 

195 狐假虎威 อาศัยอิทธิพลคนอ่ืนขมขูรังแก 

196 化险为夷 ปรับหนทางท่ีขรุขระใหราบเรียบ หรือหมายถึงการ
เปลี่ยนผันภาวะคับขันอันตรายใหกลายเปน
ปลอดภัย 

197 患得患失 เม่ือยังไมไดมาก็เกรงจะไมได ครั้งไดมาแลวก็กลัววา
จะสูญเสียไป  

198 患难之交 เพ่ือนทีเคยตกทุกขไดยากมาดวยกัน 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
199 祸不单行 เรื่องโชครายประดังเขากรณีแลวกรณีเลา 

200 机不可失 โอกาสนั้นหายาก อยาปลอยใหพลาดไปได 

201 积少成多 เก็บหอมรอมริบทีละเล็กละนอย ก็จะกลายเปน
จํานวนมากได 

202 鸡毛蒜皮 เรื่องจิ๊บจอยท่ีไมสลักสําคัญหรือเรื่องท่ีไรสาระ 

203 既往不咎 ไมซักไซเอาโทษในเรื่องท่ีแลวมา 

204 寄人篱下 อาศัยอยูกับผูอ่ืน 

205 家破人亡 บานแตกและคนก็กระจัดกระจายพลัดพรากลมหาย
ตายจาก 

206 家喻户晓 รูกันหมดทุกครั้งเรือน 

207 假公济私 แอบอางชื่อสวนรวม แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

208 见义勇为 เม่ือเห็นวาเปนเรื่องชอบธรรม ก็กลาท่ีจะไปทํา 

209 将功赎罪 เอาความดีความชอบหักลางความผิด 

210 将心比心 นึกถึงอกเขาอกเรา 

211 将信将疑 ท้ังเชื่อท้ังสงสัย หรือเชื่อครั้งไมเชื่อครึ่ง 

ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
212 娇生惯养 ถูกตามใจมาตั้งแตเกิด 

213 借题发挥 อาศัยเรื่องบางเรื่องเพ่ือแสดงความคิดเห็นท่ีแทจริง
ของตน 

214 津津有味 ออกรสชาติ ใชพรรณนาอาหาร พุดคุยสนุก หรือ
เรื่องราวสนุกเพลิดเพลิน 

215 苦口婆心 ตักเตือนสั่งสอนดวยความหวังดีและดวยความอดทน 

216 劳苦功高 ทํางานหนัก กรากกรําลําบาก สรางความดี
ความชอบไวใหญหลวง 

217 劳民伤财 ทําใหชาวประชาเหนื่อยยากลําบาก และยัง
สิ้นเปลืองทรัพยสินเงินทองอีกดวย  

218 老奸巨猾 ประโยคนี้ใชบรรยายผูท่ีเจนสังคมและเจาเลห
เพทุบาย 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
219 乐极生悲 สนุกสําราญถึงขีดสุด ก็จะกลายเปนเศราโศกเสียใจ 

220 立竿见影 วางลําไผในแนวตั้งใตแสงอาทิตยื ก็จะเห็นเงาทันที 

221 利令智昏 ความปรารถนาในผลประโยชนทําใหหัวสมองสับสน
เลอะเทอะ ขาดสติสัมปชัญญะ 

222 量力而行 ทําตามกําลังของตน 

223 临渴掘井 ถึงเวลากระหายน้ําจึงคิดจะขุดบอ 

224 临阵磨枪 ถึงเวลาออกศึกคอยลับหอก  

225 流离失所 ระหกระเหินไมมีท่ีพักพิง 

226 屡见不鲜 เห็นบอยจนไมรูสึกแปลก 

227 屡教不改 อบรมสั่งสอนหลายครั้งแลว ก็ยังไมปรับปรุงแกไข 
หมายถึงยืนกรานในความผิดพลาด 

228 绵里藏针 ซอนเข็มไวในปุยนุน หมายถึง ออนนอกแข็งใน 

229 木已成舟 ไมถูกขุนจนกลายเปนเรือแลว หมายถึง เรื่องราวเปน
ท่ีแนนอน มิอาจกอบกูหรือหรับเปลี่ยนใหคืนสภาพ
เดิมไดอีก 
 

230 目中无人 ไมมีใครอยูในสายตา 

231 恼羞成怒 เปนเพราะอับอายโกรธเคืองสุดขีด เลยพาลบันดาล
โทสะ 

232 内忧外患 ภัยพิบัติอันเกิดจากความวุนวายในประเทศ และการ
รุกรานจากนอกประเทศ 
 

233 逆来顺受 การใชทาทีอดทนและยอมตามแรงบีบค้ัน หรือ
เรื่องราวท่ีไมสมเหตุสมผล 

234 弄巧成拙 เดิมทีอยากแสดงวาฉลาด มีไหวพริบ แตกลับ
กลายเปนปลอยไก ทําใหเรื่องแยลง 

ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 

235 抛砖引玉 โยนอิฐลอหยก หมายถึง เอาสิ่งท่ีหยาบดอยไปลอสิ่ง
ท่ีเลอเสิศของผูอ่ืนออกมา 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
236 蚍蜉撼树 มดงามคิดจะโยกคลอนตนไมใหญ 

237 骑虎难下 ข่ีเสือลงยาก หมายถึง เรื่องดําเนินมาถึงครึ่งทาง 
ประสบอุปสรรค แตก็หยุดไมได กลืนไมเขาคายไม
ออก 

238 弃暗投明 ตีจากโลกมืดมาสูโลกสวางท่ีมีอนาคต 

239 强词夺理 เถียงขางๆ คูๆ 

240 轻而易举 ทําไดงายๆ ไมยุงยาก ไมเปลืองแรง 

241 倾家荡产 ลมจม 

242 情投意合 ถูกคอกัน เขากันไดดี 

243 惹是生非 พาลหาเรื่องทะเลาะวิวาท 

244 人定胜天 สติปญญาและพลังของคนเราสามารถเอาชนะ
ธรรมชาติได 

245 人浮于事 จํานวนพนักงานเกินกวาท่ีงานตองการ ซ่ึงก็คือคน
มากงานนอย 

246 人面兽心 หนาตาเปนคนแตจิตใจเปนสัตว ใชบรรยายวาใจคน
โหดเหี้ยมอํามหิต 

247 如释重负 เหมือนยกภูเขาออกจากอก พรรณนาวาโลงอก โลง
ใจ หมดความวิตกกังวล 

248 入不敷出 มีคาใชจายมาก 

249 入乡随俗 ไปถึงถ่ินใดใหปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมประเพณีใน
ท่ีนั้นๆ 

250 若无其事 เสมือนไมมีเรื่องราวอยางนั้น พรรณนาวามิไดใสใจ
ในเรื่องนั้นๆ 

251 上行下效 ผูใหญทําอยางไร ผูนอยก็จะเลียนแบบตาม โดยมาก
จะใชในดานลบ 

252 深谋远虑 วางแผนอยางละเอียดรอบคอบโดยคํานึงถึงระยะ
ยาวไกล 

253 事在人为 งานการจะสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูท่ีคนวาจะมุมานะไป
ทําหรือปลา 

254 势不两立 สองฝายท่ีเปนปฎิปกษกัน ไมอาจอยูรวมกันได  



141 
 

ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
255 势如破竹 ดุจดังผาไมไผ เม่ือปลองแรกๆ แตก ปลองอ่ืนๆ 

ขางลางก็จะแยกออกตามคมมีด 
256 手足无措 มือเทาไมรูวาควรจะวางท่ีไหนดี พรรณนาวาลนลาน

จนมือเทาสับสน รับมือไมไหว 
257 守口如瓶 พูดจาระมัดระวัง หรือรักษาความลับอยางเขมงวด 

258 受宠若惊 ตื่นตระหนกระคนดีใจท่ีไดรับการโปรดปรานอยาง
คาดคิดไมถึง 

259 束之高阁 มัดสิ่งของเอาไว นําไปวางไวบนหิ้งสูง 

260 水落石出 น้ําลดหินโผล เดิมใชบรรยายทิวทัศนธรรมชาติในฤดู
น้ําเหือด 

261 司空见惯 เรื่องราวท่ีพบเห็นบอยจนไมนาแปลก 

262 死不瞑目 ตายตาไมหลัย หมายถึง คนท่ีใกลจะตายยังมีเรื่องให
ตองเปนหวงอยู อีกท้ังยังใชบรรยายวาไมยอมท่ีจะ
ตาย เพราะมีเรื่องคางคาท่ียังมิไดทําใหสําเร็จลุลวง 

263 随风转舵 ปรับหางเสือตามลม บรรยายวาปราศจากทิศทาง
หรือความคิดเห็นท่ีชัดแจงแนนอน  

264 随机应变 รับมืออยางพลิกแพลงตามสภาพการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

265 随心所欲 ตามใจชอบ 

266 铁杵成针 ฝนสากเหล็กใหเปนเข็ม หมายถึง ขอแตใหมีความ
เด็ดเดี่ยวแนวแน ยอมลงแรง มุมานะ ก็ยอมจะ
ประสบผลสําเร็จในสิ่งท่ีทํา 

267 同病相怜 หัวอกเดียวกัน สงสารเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

268 同床异梦 นอนเตียงเดียวกัน แตฝนไปคนละอยาง หมายถึง แม
จะใชชีวิตรวมกันหรือประกอบการรวมกัน แตมีแผน
ไปคนละทาง 

269 同流合污 กระทําเรื่องชั่วรวมกับคนเลว 

270 痛改前非 แกไขความผิดพลาดท่ีแลวมาอยางถึงท่ีสุด 

271 偷工减料 การแอบตัดลดวัสดุและข้ันตอนโดยไมนึกถึงคุณภาพ
ของงานหรือผลิตภัณฑ หมายถึง ทํางานแบบมักงาย
ขอไปที 
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ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
272 偷梁换柱 ลอบเปลี่ยนคานเปลี่ยนเสา หมายถึง เลนลูกไมโดย

การเอาของปลอมมาแทนของแท หรือเอาของหวย
มาแทนของดี 

273 推陈出新 ละท้ิงกากของสิ่งเกา รับเอาแตแกนไว พัฒนามักสู
ทิศทางใหม 

274 枉费心机 เปลืองสมอเปลาๆ 

275 委曲求全 ฝนใจคลอยตามเพ่ือรักษาเอาไวไมใหเสียหาย หรือ
ยอมออนขอชั่วคราวโดยเห็นแกสวนท้ังหมด 

276 未老先衰 อายุยังไมมาก ก็สอใหเห็นความแกชราแลว 

277 无动于衷 ไมรูสึกสะเทือนใจเลยหรือไมยี่หราแมแตนอย 

278 无理取闹 จงใจหาเรื่องอยางไรเหตุผล, เจตนากอกวนผูอ่ืน 

279 无能为力 ไมมีกําลังพอท่ีจะไปทําเรื่องนั้นๆ หรือแกปญหานั้นๆ 

280 无事生非 ท่ีจริงไมมีปญหาอะไร แตจงใจทําใหมีเรื่องมีราวกัน
ข้ึน 

281 无所事事 อยูวางๆ ไมทํางานทําการอะไรเลย 

282 无中生有 ท่ีจริงไมมีแตดันบอกวามี  

283 喜新厌旧 ชอบของใหม เบื่อของเกา หมายถึงไมรักเดียวใจ
เดียว 

284 相提并论 นํามากลาวเปรียบเทียบกัน หมายถึงการนําเอา
บุคคล หรือสรรพสิ่งท่ีไมเหมือนกันมากลาวปนกัน
โดยไมจําแนก 

285 销声匿迹 เก็บตัวเงียบไมปรากฏกายในสังคมอืก 

286 小人得志 ใชบรรยายกิริยาทาทางอวดดีลืมตัว คิดวาตนเองแน
เสียเหลือเกิน 

287 小题大作 เอาเรื่องเล็กมาจัดการแบบเรื่องใหญ 

288 笑逐颜开 ยิ่มอยางเบิกบานหรรษา 

289 心不在焉 ใจไมอยูกับเนื้อกับตัว หรือหมายถึง ใจลอย 

290 心烦意乱 จิตใจกระวนกระวาย ความคิดสับสน หมายถึง
วุนวายใจ 

291 心腹之患 ภัยซ่ึงทําใหถึงแกชีวิตท่ีหลบซอนอยูภายใน 
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292 信口开河 พูดพลอยๆ 

293 幸灾乐祸 รูสึกดีอกอีใจท่ีผูอ่ืนประสบความลมเหลว หรือ 
เคราะหราย 

294 胸有成竹 เวลาวาดตนไผ ในใจมีรูปลักษณของตนไฝอยูกอน
แลว หมายถึง กอนท่ีกระทําการใด ไดคิดแผนการไว
ลวงหนาแลว 

295 袖手旁观 เพืกเฉยไมสนใจใยดี  

296 喧宾夺主 เสียงของอาคันตุกะดังยิ่งกวาเจาภาพ 

297 削足适履 เฉือนเทาใหเขากับเกือก หมายถึง คลอยตามเง่ือนไข
ท่ีมีอยูแลวอยางไมเหมาะสม หรือนําเอา
ประสบการณของผูอ่ืนหรือลอกเลียนวิธีของผูอ่ืนมา
ใชอยางกลไกโดยไมคํานึงถึงสภาพท่ีเปนจริง 

298 循规蹈矩 ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี ปจจุบันยังใช
บรรยายวาถือเครงในระเบียบแบบแผน ไมกลาท่ีจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

299 言归于好 คืนดีกัน 

300 言行不一 สิ่งท่ีพูดกับสิ่งท่ีทําไมตรงกัน 

301 掩耳盗铃 อุดหูขโมยกระดิ่ง หมายถึง หลอกตัวเอง 

302 阳奉阴违 ตอหนาทําเปนเลื่อมใสยอมทําตาม แตพอลับหลังก็
ฝาฝนหรือตอตาน 

303 夜郎自大 เปนประเทศเล็กๆแตคิดเอาเองวาเปนประเทศใหญ 

304 一刀两断 ดาบเดียวขาด 2 ทอน หมายถึง ตัดความสัมพันธ
อยางเด็ดขาด 

305 一帆风顺 เรือกางใบแลนไปตามลม หมายถึง ราบรื่นอยางยิ่ง 

306 一见钟情 พบกันหนแรกก็รักชอบเสียแลว มักใชในดานความ
รักระหวางชายหญิง 

307 一见如故 พบกันครั้งแรกก็เหมือนเพ่ือนเกา หมายถึง ถูกคอกัน
มาก 
 

308 一箭双雕 ยิงลูกเกาทัณฑดอกเดียถูกนก 2 ตัว 
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309 一孔之见 สิ่งท่ีไดเห็นจากรูเล็กๆ หมายถึง ความคิดเห็นท่ีไม

กวาง ไมรอบดาน 
310 一目了然 มองปราดเดียวก็เขาใจชัดแจง 

311 一拍即合 พอเคาะจังหวะจะโคน ก็เขากับทํานองเพลงเลย 
หมายถึงทรรศนะความคิดเห็นหรือวิธีการ ฯ เปน
เอกฉันฑกันอยางงายดาย 

312 一丘之貉 สุนัขราคูนบนเนินเขาลูกเดียวกัน หมายถึง ประเภท
เดียวกัน ไมแตกตางกัน 

313 一视同仁 ปฏิบัติตอดวยทาทีอยางเดียวกัน ไมเลือกท่ีรักมักท่ี
ชัง 

314 一叶蔽目 ใบไมใบเดียวก็ปดตาเอาไวแลว หมายถึง ถูก
ปรากฏการณชั่วคราวหรือเฉพาะสวนตบตาจนไม
สามารถเขาใจเรื่องราวท้ังหมดหรือธาตุแทของปยหา
อยางแจมแจง 

315 一知半解 รูเล็กๆ นอยๆ เขาใจไมลึกซ้ึง 

316 义不容辞 ในทางศีลธรรมไมอาจบอกปดปฎิเสธได 

317 易如反掌 งายเหมือนพลิกฝามือ  

318 引入歧途 ชักนําไปสูหนทางท่ีผิด 

319 优柔寡断 ลังเลไมกลาตัดสินใจ 

320 鱼米之乡 แหลงท่ีอุดมสมบูรณไปดวยขาวปลาอาหาร 

321 欲盖弥彰 อยากปกปดขอเท็จจริงของเรื่อง แตผลกับกลายเปน
วาเผยออกมาชัดแจงยิ่งข้ึน 

322 怨声载道 ประชามหาชนมีความโกรธแคน ไมพอใจอยาง
รุนแรง 

323 瞻前顾后 มองหนามองหลัง หมายถึงทํางานอยางระมัดระวัง 
ไตรตรองรอบคอบ หรืออาจหมายถึง หวงหนาหวง
หลัง ลังเลใจ 

324 斩草除根 ตัดราก ถอนโคน หมายถึง กําจัดตนตอแหงภัยใหถึง
แกน จะไดไมเปนอันตรายในภายหนา 

325 张冠李戴 เอาหมวกของตาสีไปสวมบนศรีษะตาสา หมายถึง 
ทําผิดเรื่องผิดราว 
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326 招摇撞骗 แอบอางชื่อ โฆษณาโออวด หลอกลวงตมตุนไปท่ัว 

327 朝三暮四 การใชเลหเหลี่ยมหลอกลวงน หรือหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อง เอาแนไมได 

328 直截了当 งายๆ ตรงไปตรงมา ไมออมคอม 

329 指桑骂槐 ชี้ท่ีตนหมอนแตดาตนฮวาย หมายถึง ดาคนนี้แต
ความจริงดาคนนั้น 

330 志同道合 อุดมการณและทรรศนคติตรงกัน 

331 自吹自擂 เปาแตรเอง ตีกลองเอง หมายถึง โออวดยกตัวเอง 

332 自讨苦吃 แสหาเรื่องเดือดรอนหรือความลําบากใสตัว 

333 自信烦恼 รนหาเรื่องยุงยากใสตัว 

334 左右逢源 ทางขวาหรือทางซายลวนแตจะไดพบแหลงน้ํา 
หมายถึงทําอะไรลวนรายรื่นดังใจหมาย 

335 做贼心虚 ทําเรืองชั่วไปแลว อกสั่นขวัญแขวนดวยเกรงคนอ่ืน
จะรูเขา 

336 坐享其成 นั่งเสวยผลพวงความสําเร็จของผูอ่ืน โดยท่ีตนเอง
มิไดลงทุนลงแรงดวยเลย 

337 欲速则不达 More haste,less speed. 

338 爱不是占有,是欣赏 Love is not about possession, it's all about 
appreciation. 

339 “您先请”是礼貌 "After you" is good manners. 

340 萝卜青菜，各有所爱 Every man has his hobbyhorse. 

341 广交友，无深交 A friend to everybody is a friend to nobody. 

342 一见钟情 love at first sight. It’s generally used for 
people, but you can also use it for other 
physical objects. 

343 山雨欲来风满楼 Coming events cast their shadows before 
them. 

344 不作死就不会死 It means if you don’t do stupid things, they 
won’t come back and bite you in the ass. 
(but if you do, they most certainly will ) . 
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345 书是随时携带的花园 A book is like a garden carried in the 

pocket. 
346 万事开头难 All things are difficult before they are easy. 

347 活到老，学到老 A man is never too old to learn. 

348 身正不怕影子斜 A straight foot is not afraid of a crooked 
shoe. 

349 爱屋及乌 Love me ,love my dog. 

350 好书如挚友 A good book is a good friend. 

351 一寸光阴一寸金, 寸

金难买寸光阴 

Time is money, and it is difficult for one to 
use money to get time. 

352 机不可失，时不再来 Opportunity knocks at the door only once. 

353 一言既出，驷马难追 A word spoken can never be taken back. 

354 好记性不如烂笔头 The palest ink is better than the best 
memory. 

355 近水知鱼性, 近山识

鸟音 

Near to rivers, we recognize fish, near to 
mountains, we recognize the songs of birds. 
It is very important to make on-the-spot 
investigations. 

356 愿得一人心，白首不

相离 

Catch one’s heart, never be apart. 

357 人心齐，泰山移 When people work with one mind, they can 
even remove Mount Taishan. 

358 明人不用细说，响鼓

不用重捶 

People of good sense or expertise need 
only a hint to understand any matter. 

359 花有重开日，人无再

少年 

Flowers may bloom again, but a person 
never has the chance to be young again. So 
don't waste your time. 

360 顾左右而言他 Turning aside and changing the subject. 

361 几家欢喜几家愁 Some are happy, some have worries. Or 
one man’s disaster is another man’s delight 



147 
 

ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
362 人无完人，金无足赤 It is as impossible to find a perfect man as 

it is to find 100 percent pure gold. 
363 有借有还，再借不难 Timely return of a loan makes it easier to 

borrow a second time. 
364 失败是成功之母 Failure is mother of success. 

365 人过留名，雁过留声 A person leaves a reputation, bad or good, 
behind wherever he works or stays. 

366 万事俱备，只欠东风 Everything is ready except the east wind. 
This proverb instructs that everything is 
ready except what is crucial. 

367 常将有日思无日，莫

将无时想有时 

When rich, think of poverty, but don't think 
of riches when you are poor. This proverb 
indicates that frugality is the best policy: Be 
frugal even when you are rich, and don't 
dream of riches when you are poor, but 
work hard and be thrifty. 
 

368 塞翁失马, 焉知非福 A bad thing may become a good thing 
under certain conditions. 

369 学而不思则罔，思而

不学则殆 

Learning without thought means labour 
lost; thought without learning is perilous. 
 

370 书到用时方恨少 It is when you are using what you have 
learned from books that you wish you had 
read more. This proverb reminds us that we 
can never read widely enough. 
 

371 千军易得, 一将难求 It is easy to find a thousand soldiers, but 
hard to find a good general. This proverb 
notes the difficulty of finding an 
outstanding leader. 
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372 小洞不补，大洞吃苦 A small hole not mended in time will 

become a big hole much more difficult to 
mend. This proverb tells us that if a trivial 
problem is not solved in time, it will 
become a serious and knotty one. 

373 读书须用意，一字值

千金 
When reading, don’t let a single word 
escape your attention; one word may be 
worth a thousand pieces of gold. This 
proverb stresses the fact that study requires 
undivided attention. No single word should 
be passed over before we fully understand 
it. Only in this way can study be rewarded. 

374 有理走遍天下, 无理

寸步难行 
With justice on your side, you can go 
anywhere; without it, you can't take a step. 
This proverb stresses the fact that 
righteousness will see you through all 
difficulties, whereas without it your progress 
will be hampered from the very start. 
 

375 麻雀虽小,五脏俱全 Small as it is, the sparrow has all the vital 
organs 

376 但愿人长久，千里共

婵娟 
Wish us a long life to share the beauty of 
this graceful moonlight, even thousands 
miles apart. -Sayings and everything we can 
think of about Mid-Autumn Festival. 

377 听君一席话，胜读十

年书 
Listen to your advice, better than reading 
books for ten years. 

378 路遥知马力，日久见

人心 
As distance tests a horse’s strength, so does 
time reveal a person’s real character. This 
saying tells us that a long period of testing 
is needed to understand one’s nature and 
capabilities. 



149 
 

ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
379 灯不拨不亮，理不辩

不明 
An oil lamp becomes brighter after 
trimming, a truth becomes clearer after 
being discussed. This saying tells us that 
facing a complicated problem, only by 
discussion and debate can we get the 
correct answer. Truth develops through the 
comparison of ideas. 

380 凡人不可貌相, 海水

不可斗量 
As a man cannot be known by his looks, 
neither can the sea be fathomed by a 
gourd. This proverb notes that judging by 
appearance may lead to serious mistakes. 

381 桂林山水甲天下 Guilin’s mountain and water scenery is the 
best under heaven. 

382 三人一条心，黄土变

成金 
If people are of one heart, even the yellow 
earth can become gold. This proverb tells 
us that as long as people are unified, any 
goal can be achieved. 

383 当局者迷,旁观者清 The spectators see more of the game than 
the players. This proverb points out that a 
person involved in a matter usually does 
not have a comprehensive overview of it 
due to too much concentration on gains 
and losses, while the onlookers, who have 
a calmer and more objective attitude, have 
a better grasp of what is going on. 
 

384 大处着想，小处着手 Keep the general goal in sight while tackling 
daily tasks. This proverb advises us to 
always keep the overall situation in mind 
and be far-sighted while we set our hands 
to mundane business. 
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385 吃一堑，长一智 A fall into the pit, a gain in your wit. This 

proverb's messages is: Having gone through 
a setback, one will have gained experience 
and wisdom, which will be useful if only 
one can take warning and learn something 
from the setback. 

386 不能一口吃成胖子 Keep going with your Chinese, you just 
started. Don't give up! You can't get fat on 
one just one mouthful. 

387 风无常顺，兵无常胜 A boat can't always sail with the wind; an 
army can't always win battles. This proverb 
urges us to be fully prepared for difficulties 
and setbacks: It is impossible to have 
smooth sailing all the time. 

388 水满则溢 Water surges only to overflow. This proverb 
points out that: things turn into their 
opposites when they reach their extremes. 

389 有缘千里来相会 Fate brings people together no matter how 
far apart they may be. This proverb points 
out that human relationships are decreed 
by Fate. 

390 哑巴吃饺子,心里有

数 

When a mute person eats dumplings ( 饺

子 jiaozi), he knows how many he has 
eaten, even though he cannot speak. We 
use this saying to point someone knowing 
the situation quite well, yet saying nothing. 

391 只要功夫深，铁杵磨

成针 
If you work hard enough at it, you can grind 
even an iron rod down to a needle. This 
proverb encourages us to persevere in 
whatever we undertake. Just as the English 
proverb has it:"Constant drilling can wear 
away a stone". 
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392 种瓜得瓜, 种豆得豆 As a man sows, so shall he reap. This 

proverb warns that one receives just returns 
for one's actions; good for good, and evil 
for evil. 

393 善有善报 Do well and have well. 

394 人逢喜事精神爽 A merry heart makes a cheerful 
countenance. 

395 水滴石穿, 绳锯木断 Dripping water pierces a stone; a saw made 
of rope cuts through wood. Meaning: 
Patience and persistence can berk through 
anything,no matter how gerat the difficulty. 

396 一日之计在于晨 A day’s planning is done in the morning. 

397 君子之交淡如水 The friendship of a gentleman is insipid as 
water. 

398 月到中秋分外明, 每
逢佳节倍思亲 

The moon is the most bright on the Mid-
Autumn Festival, and the homesick feeling 
will be stronger during this traditional 
festival . 

399 读万卷书不如行万里

路 
It is better to travel ten thousand miles 
than to read ten thousand books 

400 静以修身 Quiet thoughts mend the body. 

401 强龙难压地头蛇 Even a dragon (from the outside) finds it 
hard to control a snake in its old haunt. 
This means: Powerful outsiders can hardly 
afford to neglect local bullies. 
 

402 一步一个脚印儿 Every step leaves its print; work steadily 
and make solid progress. 

403 一个萝卜一个坑儿 One radish, one hole. Each has his own 
task, and nobody is dispensable. 
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404 宰相肚里好撑船/宽

容大量 
A prime minister's mind should be broad 
enough for poling a boat. Usage: This can 
be used to praise someone is a 
magnanimous person. 

405 冰冻三尺,非一日之

寒 
It takes more than one cold day for a river 
to freeze three feet deep. This means: 
"Rome wasn't built in a day. Work harder 
and practice more. 

406 三个和尚没水喝 Three monks have no water to drink. This 
means ‘Too many cooks spoil the broth’. 
ESL: The English idiom means there are too 
many people trying to do something, so 
they make a mess of it. 

407 一人难称百人心/众
口难调 

It is hard to please everyone. 

408 难得糊涂 Where ignorance is bliss, it's folly to be 
wise. 

409 执子之手,与子偕老 For life or for death, holding your hand, and 
aging with you. 

410 千里之行,始于足下 A thousand-li journey is started by taking 
the first step. 

411 国以民为本,民以食为

天 

People as the root of the country, and food 
is the first necessity of people 

412 儿行千里母担忧 When children travel far from home, 
mothers never stop worrying. 

413 没有规矩不成方圆 Nothing can be accomplished without 
norms or standards. 

414 否极泰来 Things at the worst will mend. 

415 前怕狼,后怕虎 Fear the wolf in front and the tiger behind/ 
hesitate in doing something. 
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416 青出于蓝而胜于蓝 Indigo blue is obtained from the indigo 

plant, but such color is bluer than the plant 
itself; the disciple has surpassed the master. 

417 老骥伏枥，志在千里 An old warhorse in the stable still longs to 
gallop a thousnad li. Meaning: One who still 
cherishes high aspirations in spite of age. 

418 十年树木,百年树人 It takes ten years to grow trees but a 
hundred years to rear people. 

419 兵不厌诈 Nothing is too deceitful in war. 

420 木已成舟 
 

The timber has been turned into a boat 
already. The rice is already cooked. 
Meaning: What's done cannot be undone. 421 生米煮成熟饭 

422 身体力行 Practice what you preach. 

423 惩前毖后 Learn from past mistakes to avoid future 
ones. 

424 一石二鸟 Kill two birds with one stone. 

425 如坐针毡 Like sitting on a carpet of needles; to feel 
tense and uneasy. 

426 星星之火，可以燎原 A single spark can start a prairie fire. 

427 逆来顺受 Take things as they come. 

428 化干戈为玉帛 To bury the hatchets and work for peace. 

429 此地无银三百两 Never try to prove what nobody doubts. 

430 严师出高徒 Good pupils are to be brought up by strict 
teachers. 

431 三思而后行 Look before you leap. 

432 哀兵必胜 An oppressed army fighting with desperate 
courage is sure to win. 

433 吃得苦中苦,方为人上

人 

- No pains, no gains. 

434 先到先得 The early bird catches the worm. 
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435 留得青山在，不怕没

柴烧 

Where there is life, there is hope. 

436 祸从口出 Disaster emanates from a careless talk. 

437 一笑解千愁 A smile can erase a million worries. 

438 笑一笑,十年少 Just one laugh makes the person ten years 
younger. Happiness is the best cosmetic. 

439 美名胜过美貌( A good fame is better than a good face. 

440 入乡随俗 When you are in Rome, do as the Romans 
do. 

441 大智若愚 He knows most who speaks least. 

442 捷足先登 First come, first served. 

443 守得云开见月明  Every cloud has a silver lining. 

444 患难见真情 A friend in need is a friend indeed. 

445 凡事都应量力而行 A man can do no more than he can. 

446 心旷神怡，事事顺利 A merry heart goes all the way. 

447 良药苦口 A good medicine tastes bitter. 

448 静以修身 A light heart lives long. 

449 知音难觅 A faithful friend is hard to find. 

450 逆境出人才 Adversity makes a man wise, not rich. 

451 事实胜于雄辩 Actions speak louder than words. 

452 蜡烛照亮别人,却毁灭

了自己 

A candle lights others and consumes itself. 

453 吹牛与说谎本是同宗 A boaster and a liar are cousins-german. 

454 一鸟在手胜过双鸟在

林 

A a bird in the hand is worth than two in 
the bush. 

455 不会撑船怪河弯 A bad workman always blames his tools. 

456 不善始者不善终 A bad beginning makes a bad ending. 

457 哀毁骨立 Reduced to mere skeletons by one’s grief. 
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458 爱屋及乌 Love my house, love the crow on it. 

459 按下葫芦起了瓢。 One gourd is pushued under the water, but 
another floats up 

460 悲痛欲绝 Almost grieved to death. 

461 不入虎穴焉得虎子 You can’t expect to catch a cub without 
venturing into a tigress’s den. 

462 八仙过海，各显其能 Eight Immortals cross the sea, each 
employing his or her theurgy. 

463 百闻不如一见 Seeing once is better than hearing a 
hundred times 

464 搬起石头砸自己的脚 Lift a stone only to drop on one’s own 
feet. 

465 半瓶醋—乱晃荡 A bottle half filled (with vinegar) tends to 
rock. 

466 抱薪救火 Putting out a fire while holding firewood. 

467 杯弓蛇影 Mistaking the reflection of a bow in a cup 
for a snake. 

468 杯水车薪 How can you put out a fire set on a cart 
load of firewood with only a cup of water? 

469 笨鸟先飞早入林 A clumsy bird that flies first will get to the 
forest earlier. 

470 不当家不知柴米贵 You have no idea how much rice and fuel 
cost without being the head of a 
household. 

471 不养儿不知父母恩 You can’t appreciate the love of your 
parents without having children of your 
own. 

472 不见棺材不落泪 Shed no tears until seeing the coffin. 

473 不到黄河不死心 Not giving up until one reaches the Yellow 
River. 
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474 不怕慢，就怕站 We are not so much concerned when you 

are slow as when you come to a halt. 
475 城门失火，殃及池鱼 A fire set to a city gate kills the fish in the 

moat down below. 
476 初生之犊不怕虎 A new born calf fears no tigers. 

477 苍蝇不叮无缝蛋 Flies never infest an egg without cracks. 

478 藏龙卧虎 Hidden dragons, crouching tigers. 

479 差之毫厘，失之千里 A minimal error at the start leads to a wide 
divergence in the distance. 

480 常在河边走，哪能不

湿鞋 

One who walks along a river frequently 
cannot avoid getting his shoes wet. 

481 吃水不忘掘井人 Drinking the water of a well, one should 
never forget who dig it. 

482 吃一堑，长一智 A fall into a ditch, a gain in your wit. 

483 尺短寸长 A feet can be shorter while an inch can be 
longer. 

484 臭名远扬 Notoriety travels farther away. 

485 除恶务尽 Riddance of evil must be thorough 

485 唇亡齿寒 If the lips are gone, the teeth will grow 
cold. 

486 此地无银三百两  There is no silver here: three hundred taels. 

487 粗枝大叶 Thick branches and big leaves. 

488 对症下药 Prescribe the right medicine for a symptom. 

489 读书需用意，一字值

千斤 

Read critically, and you will find each word 
worth a thousand ounces of gold. 

490 独木不成林，单弦不

成音 

A single tree makes no forest; one string 
makes no music. 

491 对牛弹琴 Play a harp before a cow 

492 东施效颦 A girl apes her neighbor’s frowning. 
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493 滴水穿石 Dripping water can eat through a stone. 

494 调虎离山 Lure a tiger down its mountain. 

495 点石成金 Turn stone into gold by the touch 

496 得鱼忘筌 Forget the fishing gear as soon as the fish is 
caught. 

497 得宠思辱，安居思危 Guard against disgrace in times of favor; be 
prepared for danger in times of safety. 

498 打人不打脸 Don’t hit one on the face. 

499 打怕的人是假的，敬

怕的人是真的 

Respect out of fear is never genuine; 
reverence out of respect is never false 

500 刀子嘴，豆腐心 Have a mouth as sharp as a dagger but a 
heart as soft as tofu. 

501 刀山火海 A mountain of knives and a sea of fire. 

502 当着矮人别说矮话 Don’t mention the word „dwarf“ in front of 
a short person. 

503 当局者迷 A spectator sees more than a player in the 
heat of a game 

504 当断不断，反受其乱 Make a decision when a decision is called 
for. Hesitation only brings disaster. 

505 大海捞针 Fish a needle in the sea. 

506 打草惊蛇 Beat the grass and alert the snake. 

507 恶人先告状 An offender sues the victim first. 

508 付诸东流 Give it to the Yangtze that rambles east to 
the sea. 

509 赴汤蹈火 Wade through boiling water and scorching 
flame. 

510 覆水难收 Water spilled can never be retrieved. 

511 釜底抽薪 Remove firewood from under a pot. 

512 凤毛麟角 Phoenix feather and unicorn horns 

513 风雨同舟 On the same boat in a tempest. 
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514 逢奸宁可玉碎，气正

不求瓦全 

In face of evil, one would rather be a jade 
broken than a brick intact. 

515 飞蛾投火 A flying moth throws itself into a fire 

516 翻云覆雨 Conjure up clouds with one turn of one’s 
hand and rain with another 

517 孤掌难鸣 One palm makes no applause 

518 管中窥豹 Look at a leopard through a pipe. 

519 过河拆桥 Dismantle the bridge after crossing it 

520 狗嘴里吐不出象牙 How can you expect to find ivory in a dog’s 
mouth? 

521 狗拿耗子—多管闲事 A mouse catching dog steps on the cats’ 
paws (toes). 

522 狗猛酒酸 A fierce dog ruins a liquor store business. 

523 狗急跳墙  A dog will jump over a wall when cornered 

524 狗不嫌家贫，儿不嫌

母丑 

A dog won’t forsake his master because of 
his poverty; a son never deserts his mother 
for her homely appearance 

525 功亏一篑 A weir close to completion left undone due 
to the shortage of a basket of earth. 

526 隔靴搔痒 Scratching an itch from outside the boot. 

527 隔墙有耳  There are always ears on the other side of 
the wall. 

528 各花入各眼 Flowers look different in different eyes. 

529 隔岸观火 Watch the fire burn on the other side of 
the river. 

530 高屋建瓴 Pouring water from above the roof of a tall 
building. 

531 甘蔗没有两头甜 You can’t expect both ends of a sugar cane 
are as sweet. 
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532 纲举目张 When the head rope of a net is pulled up, 

all the meshes open. 
533 肝肠寸断 With the liver and bowel broken into 

inches. 
534 虎头蛇尾 A tiger’s head and a snake’s tail. 

535 祸兮福所依，福兮祸所依 A good fortune may forebode a bad luck, 
which may in turn disguise a good fortune. 

536 火上浇油  Add oil to a flame. 
537 祸不单行 Disasters never come alone. 
358 混水摸鱼 Fish in muddled water. 
539 囫囵吞枣 Swallow a date with its stone. 
540 虎口余生 Survive the Jaw of a Tiger. 
541 虎口拔牙 To pull a tooth from a tiger’s mo 
542 狐假虎威 A fox borrows the tiger’s might. 
543 虎毒不食子 Deadly as she can be, a tigress will never 

eat her own cubs. 
544 花香不一定美丽，能说不一

定会做 
A fragrant bloom is not necessarily a 
beautiful flower; an orator may not be a 
crackerjack. 

545 画蛇添足 Add legs to the snake one has just painted. 
546 黄鼠狼单咬病鸭子 A yellow weasel victimizes a sick duck. 
547 画龙点睛 Fill in the eyes to a painted dragon. 
548 花开堪折只需折，莫待无花

空折枝 
Pluck flowers as they bloom; wait and 
you’ll have only the twigs. 

549 画饼充饥 Draw a cake to satisfy one’s hunger. 
550 横行霸道 alk sidewise and block the way. 
551 鹤立鸡群 A crane standing amidst a flock of chickens 
552 好马不吃回头草 An ambitious horse will never return to its 

old stable 
553 好汉不吃眼前亏 A resourceful man knows to avoid a 

disadvantageous situation close at hand. 
554 含沙射影 Shoot at a shadow with sand. 
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555 邯郸学步 Learning how the Handan residents walk. 
556 害人之心不可有，防人之心

不可无 
Never harbor the intent to victimize others; 
but never let your guard down against 
being victimized. 

557 活鱼摔死卖 Crashing live fish to death before selling 
them 

558 海阔凭鱼跃，天高任鸟飞 Fish swim in vast sea as freely as birds fly in 
boundless sky. 

559 惧法天天乐，欺天日日忧 Fearing laws makes one happy every day; 
withholding truth from heaven worries one 
all the time. 

560 集腋成裘 Fragments of fox fur, sewn together, will 
make a robe. 

561 酒香不怕巷子深 It doesn’t matter if your tavern sits in a 
remote location so long as the smell of 
your wine is appealing 

562 救急不救穷 Help the needy instead of the poor. 
563 酒逢知己千杯少，话不投机

半句多 
Drinking with a bosom friend, a thousand 
shots are too few; Talking with a 
disagreeable person, half a sentence is too 
many. 

564 己所不欲勿施于人 Don’t do unto others as you wouldn’t have 
them do unto you. 

565 近朱者赤，近墨者黑 He who stays near vermilion gets stained 
red; he who stays near ink gets stained 
black. 

566 近水知鱼性，近山识鸟音 Living at a river, one comes to know the 
nature of the fish therein; Dwelling by a 
mountain, one learns to recognize the 
language of the birds thereupon. 

567 锦上添花 Add a flower to a bouquet 
568 井底之蛙 A frog in a well shaft 
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569 借花献佛 Present Buddha with borrowed flowers 
570 节哀顺变 Please restrain your grief and adapt to the 

mishap 
571 鸡多不下蛋，人多打瞎乱 An overcrowded chicken farm produce 

fewer eggs. 
572 脚正不怕鞋（邪）歪 Regular feet can’t be affected by irregular 

shoes. 
573 狡兔三窟 A sly rabbit has three burrows 
574 交个朋友多条路，树个敌人

多堵墙 
A friend made is a road paved; an enemy 
created is a wall built. 

575 捡了芝麻丢了西瓜 Pick up a sesame seed only to lose a 
watermelon. 

576 姜是老的辣 Aged ginger is more pungent 
577 家和日子旺，国和万事兴 Harmony makes both a family and a nation 

prosperous. 
578 口蜜腹剑 A honeyed mouth hides a daggered heart. 
579 空前绝后 Neither seen in the past nor in the future. 
580 刻舟求剑 Marking a Boat to Seek One’s Sword 
581 开卷有益 Any book you open will benefit your mind. 
582 看风使舵 Steer one’s boat where the winds lead. 
583 驴唇不对马嘴 Donkey’s lips do not fit in with a horse’s 

mouth. 
584 落叶归根 Fallen leaves return to the root 
585 落井下石 Throw a rock in a well to finish someone 

drowning in it. 
586 萝卜快了不洗泥 A dish of carrot hastily cooked may still has 

uncleaned soil on the vegetable. 
587 萝卜白菜，各有所爱 Some prefer carrot while others like 

cabbage. 
588 龙游浅水遭虾戏，虎落平阳

被犬欺 
A dragon will be teased by a shrimp in a 
shoal water; a tiger will be bullied by a dog 
on a treeless plain. 
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589 流水不腐，户枢不蠹 Flowing water never goes bad; door hubs 

never gather termites. 
590 留得青山在，不怕没柴烧 So long as the green mountains are 

preserved, there will be no shortage of 
firewood supply 

591 临渊慕鱼， 不如退而结网 It is better to start weaving your fishing nets 
than merely coveting fish at the water 

592 临上轿现扎耳朵眼儿 Have one’s ears pierced only before the 
wedding ceremony starts 

593 临渴掘井 Begin to dig a well only when one feels 
thirsty. 

594 利剑伤人犹可愈，恶语伤人

恨难消 
The wound caused by a sword can 
eventually be healed; the hurt resulted 
from vicious remarks can never be undone. 

595 雷声大，雨点小 Thunder is louder than the little rain 
warrants. 

596 老骥伏枥，志在千里 An aged steed confined to the stable still 
aspires after the glory of galloping a 
thousand miles. 

597 老虎不吃回头食 A tiger never returns to his prey he did not 
finish off 

598 滥竽充数 Pass oneself off as one of the Yu pipe 
players in an ensemble. 

599 木已成舟 Trees have already been made into a boat. 
600 生米煮成饭 Rice is already cooked 
601 磨刀不误砍柴工 Honing your hatchet will not delay your 

effort of wood cutting. 
602 明枪易躲，暗箭难防 It is easy to dodge a spear that comes in 

front of you but hard to avoid an arrow 
shot from behind 

603 民不畏死，奈何以死惧之 If people no longer fears death, how can 
you threaten to kill them? 
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604 没有过不去的火焰山 There’s no insurmountable Mount of 

Flames 
605 蚂蚁啃骨头 Like ants gnawing at a bone. 
606 马无夜草不肥，人无外快不

富 
A horse cannot gain weight if not fed with 
extra fodder during the night; a man cannot 
become wealthy without earnings apart 
from his regular salaries. 

607 麻杆打狼—两头怕 Fighting a wolf with a flex stalk either side is 
afraid of the other 

608 马到悬崖收缰晚，船到江心

补漏迟 
It is too late for a galloping horse to stop at 
a clip; it is useless for a sinking boat to be 
mended in the middle of a river. 

609 母苦儿未见，儿劳母不安 The son may be calous to his mother’s 
hardship, but the mother always cares 
every bit of his pains. 

610 沐猴而冠 A hat wearing macaque 
611 没做亏心事，不怕鬼叫门 Clear conscience never fears midnight 

knocking. 
612 明知山有虎，偏向虎山行 Insist on venturing into the mountain 

knowing well that it’s the haunt of tigers. 
 

613 泥人怕雨，谎言怕理 A clay figure fears rain; a lie fears truth. 
614 泥菩萨过河—自身难保 A clay idol of bodhisattva fording a river can 

hardly save itself, let alone anyone else 
 

615 宁做鸡头，不当凤尾 Would rather be a chicken’s head than a 
phoenix’s tail. 

616 宁可负我，切莫负人 Would rather be betrayed by others than 
betraying them 

617 藕断丝连 The lotus root may be severed, but its 
fibered threads are still connected 
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618 破釜沉舟 Smash the pots and sink the boats. 
619 贫居闹市无人问，富居深山

有远亲 
When you are poor, you will have no 
visitors even if you live in a crowded city; 
once you become rich, you’ll be surprised 
by visitors from alleged relatives even if you 
live in a remote location 

620 平时多流汗，战时少流血 A drop of sweat spent in a drill is a drop of 
blood saved in a battle 

621 抛砖引玉 Cast out a brick to invite jade. 
622 取长补短 Learn from other’s strong points to offset 

one’s shortcomings 
623 骑驴找驴 Looking for a donkey on its very back 
624 骑虎难下 Once on a tiger’s back, you’ll find it hard to 

get off 
625 巧妇难为无米之炊 Even the cleverest housewife cannot cook 

rice without rice. 
626 黔驴技穷 A donkey has limited abilities 
627 千里之行始于足下 A long march starts from the very first step. 
628 千里之堤溃于蚁穴 An ant may well destroy an entire dam. 
629 千金买笑 A smile woth a thousand ounces of gold 
630 强扭的瓜不甜 A melon forced off its vine is not sweet 
631 求人不如求己 Asking yourself for help is better than asking 

others. 
632 前车之鉴 A carriage that overturned ahead can be a 

lesson for those to follow 
633 人心隔肚皮 A man’s heart is indiscernible behind his 

chest 
634 人心不足蛇吞象 A man’s greed is like a snake that wants to 

swallow an elephant 
635 人无远虑，必有近忧 Void of a long term plan will bring you 

trouble soon. 
636 人往高处走，水往低处流 A person moves up while water runs down 
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637 人去楼空 The owner’s departure leaves the house 

vacant 
638 人恶人怕天不怕，人善人欺

天不欺 
The evil is dreaded by men but not 
heaven; the kind hearted is cheated by 
mortals but not God 

639 人不可貌相，海水不可斗量 A person cannot be judged by his 
appearance in the same token as the sea 
cannot be measured with a bucket. 

640 死马当活马医 Treating a dead horse as if it’s still alive. 
641 树欲静而风不止 The trees want to remain quiet, but the 

wind will not stop 
642 书山有路勤为经，学海无涯

苦为舟 
Diligence is the vehicle on the paths of 
Mountains of Books; endurance is the 
vessel on the courses of the Seas of 
Learning. 

643 鼠目寸光 A mouse’s vision is an inch long 
644 水中捞月 Fish for the moon in the water 
645 水至清则无鱼 Fish cannot survive in absolutely clear 

water 
646 水能载舟，亦能覆舟 Water can float a boat and sink it as well 
647 树倒猢狲散 Once a tree falls, the monkeys on it will 

scatter. 
648 授人以鱼只解一时之急，授

人以渔 则解一生之需 
Give one fish and he’s fed for only a day. 
Teach one how to fish and he’ll be free 
from hunger all his life 

649 士者国中宝，如为席上珍 Scholars are invaluable to a nation as the 
best course to a banquet 

650 十年树木，百年树人 It takes ten years for a tree to grow up, but 
it takes a hundred for talents to be 
nurtured 

651 十年寒窗无人问，一举成名

天下知 
Ten years of oblivion in school may bring 
you fame overnight 
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652 十个指头不一般齐 Your fingers can’t be of the same length 
653 生活有爱幸福，为爱生活愚

蠢 
A life with love is happy; a life for love is 
foolish 

654 生米煮成饭 Rice is already cooked 
655 杀一儆百 Kill one to warn a hundred 
656 少小不努力，老大徒伤悲 If you do not study hard when young you’ll 

end up bewailing your failures as you grow 
up 

657 山雨欲来风满楼 The wind sweeping through the tower 
heralds a rising storm in the mountain 

658 善门难开，善门难闭 The gate of charity is hard to open nor 
close; a guest is easy to invite but hard to 
turn away 

659 善恶到头终有报，只等来早

与来迟 
Good will be rewarded with good and evil 
with evil; it is only a matter of time 

660 杀鸡取卵 Kill a hen to get the egg 
661 杀鸡给猴看 Kill a chicken before a monkey. 
662 三十六计走为上策 Of all the thirty six stratagems, to know 

when to quit is the best 
663 三个臭皮匠，凑个诸葛亮 Three humble shoemakers brainstorming 

make a great statesman 
664 塞翁失马，安知非福 You think you lost your horse? Who knows, 

he may bring a whole herd back to you 
someday 

665 瘦死的骆驼比马大 The body of a starved camel is still bigger 
than a living horse 

666 秃子头上的虱子—明摆着的

事 
A flea on the top of a bald head it is only 
too apparent 

667 兔子急了也咬人 Even a rabbit may bite when cornered 
668 兔子不吃窝边草 Rabbits do not eat the grass around their 

burrows 
669 兔死狐悲 A Fox grieves over the death of a rabbit 



167 
 

ลําดับ สํานวนจีน ความหมาย 
670 图穷匕见 An unfolded map reveals a dagger 
671 偷梁换柱 Steal beams and replace them with poles 
672 偷鸡不成反蚀一把米 Fail to steal a chicken, which instead ate up 

your bait 
673 同床异梦 Dream different dreams on the same bed 
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1 
A bad excuse is better than 

none. 
Always give an excuse, even if it's a 
poor one. 

2 
A bad penny always turns up. An unwanted or disreputable person 

constantly comes back. 

3 
A bad tree does not yield good 

apples. 
A bad parent does not raise good 
children. 

4 
A bad workman blames his tools. Blaming the tools for bad workmanship 

is an excuse for lack of skill. 

5 
A barking dog seldom bites. Someone who constantly makes 

threats rarely carries them out. 

6 
A bird in hand is worth two in  

a bush. 
It is better to keep what you have 
rather than to risk losing it by searching 
for something better. 

7 
A black plum is as sweet as a 

white. 
People should not be judged by their 
appearance. 

8 
A book holds a house of gold. There is a wealth of knowledge in 

books. 

9 
A broken friendship may be 
soldered but will never be 

sound. 

Friendships can be rebuilt after a 
dispute but will never be as strong as 
before. 

10 
A burden of one's own choice is 

not felt. 
Something difficult seems easier when 
it is done voluntarily. 

11 
A burnt child dreads the fire.  A bad experience will make people 

stay away from certain things. 

12 
A calm sea does not make a 

skilled sailor.  
A person shows their competence or 
ability when difficulties arise. 
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13 

A cat has nine lives.  1) Cats can survive many accidents 
because they land on their feet 
without injury. 
2) Nine lives = 3 years to play, 3 years 
to stray, 3 years to stay. 

14 
A chain is no stronger than its 

weakest link.  
The strength of a group depends on 
each individual member. 

15 
A change is as good as a rest.  A change in routine is often as 

refreshing as a break or a holiday. 

16 
A constant guest is never 

welcome.  
If you come to visit too often, your 
host will be less pleased to see you. 

17 
A danger foreseen is half 

avoided. 
If you are prepared to face a problem 
or difficulty, it will be easier to deal 
with. 

18 
A day of sorrow is longer than a 

month of joy.  
Times goes by very quickly when you 
are happy and very slowly when you 
are sad. 

19 
A drop of ink may make a million 

think.  
A thought expressed in writing (perhaps 
published in a newspaper) can 
influence a large number of people. 

20 
A dry March, a wet April and a 

cool May fill barn and cellar and 
bring much hay.  

Harvest predictions are made according 
to the weather. 

21 
A fault confessed is half 

redressed.  
Confession is the beginning of 
forgiveness. 

22 
A flower blooms more than 

once.  
If you miss an occasion, you can avail 
yourself of it another time. 

23 
A fly will not get into a closed 

mouth.  
A closed mouth catches no flies. 

If you learn when to keep silent you 
will avoid trouble.  

24 
A fool and his money are (soon) 

easily parted.  
A foolish person usually spends money 
carelessly. 
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25 
A fool at forty is a fool forever. If a person hasn't matured by the age 

of 40, they never will.  

26 
A friend in need is a friend 

indeed. 
Someone who helps you when you are 
in trouble is a real friend. 

27 
A friend to all is a friend to 

none. 
Someone who is a friend to everyone 
makes none of them feel special. 

28 A friend's eye is a good mirror. A real friend will tell you the truth. 

29 
A good beginning makes a good 

end. 
If a task is carefully planned, there's a 
better chance that it will be well done. 

30 
A good conscience is a soft 

pillow.  
You sleep well when you have nothing 
to be guilty about. 

31 
A good example is the best 

sermon. 
Giving a good example is better than 
giving advice. 

32 
A good mind possesses a 
kingdom. 

Intellectual assets are more valuable 
than material ones. 

33 
A good name is better than a 

good face. 
A good reputation is better than a 
good appearance. 

34 
A growing youth has a wolf in his 

belly. 
Young boys eat a lot / are often 
hungry. 

35 
A guilty conscience needs no 

accuser. 
If you know that you have done 
something wrong, you don't need 
anyone to tell you that you're guilty. 

36 
A handful of patience is worth 
more than a bushel of brains.  

Patience is more precious than 
intelligence. 
 

37 
A happy heart is better than a 

full purse. 
Happiness is better than wealth. 

38 
A heavy purse gives to a light 

heart.  
When you have money you feel more 
cheerful and secure. 

39 
A hedge between keeps 

friendship green. 
It is important to respect the privacy of 
others. 
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40 
A hungry belly has no ears. A hungry person is totally 

concentrated on their need for food 
and nothing else interests them. 

41 
A hungry wolf is fixed to no 

place. 
A desperate person will go from place 
to place when they need to satisfy 
their needs 

42 
A lender nor borrower be.  Do not lend or borrow money. 

 

43 
A leopard cannot change its 

spots. 
It is impossible for a bad or unpleasant 
person to become good or pleasant. 

44 
A lie begets a lie. Telling one lie will lead you to tell 

another one. 

45 
A little fire is quickly trodden 

out. 
If you deal with a minor problem 
quickly, it will not become a major 
issue. 

46 
A little of what you fancy does 

you good. 
It's ok to give into a little temptation 
occasionally. 

47 
A loaded wagon makes no noise. Really wealthy people do not talk 

about money. 
48 A loveless life is living death. Without affection, life is difficult. 

49 
A man can die but once. If death comes now, you will not have 

to experience it later. 

50 
A man is as old as he feels 

himself to be. 
Your age doesn't matter as long as you 
are fit and healthy. 

51 
A man is judged by his deeds, 

not by his words.  
A person is judged on what he/she 
actually does, not on what they say 
they will do. 

52 
A man is known by the company 

he keeps. 
A person's character is judged by the 
type of people with whom they spend 
their time. 

53 
A monkey in silk is a monkey no 

less. 
No matter how someone dresses, it's 
the same person underneath. 
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54 
A new broom sweeps clean (but 

the old brush knows all the 
corners...) 

A newly-appointed person often makes 
changes quickly . 

55 
A nod is as good as a wink (to a 

blind horse/man).  
A hint or a subtle signal is enough to 
convey meaning to someone who is 
ready to understand. 

56 
A picture paints a thousand 

words.  
A picture is better than a long 
description. 

57 
A problem shared is a problem 

halved. 
It is easier to deal with a problem 
when you discuss it with someone. 

58 
A rising tide lifts all boats. Refers to something that will be 

helpful to all. 

59 

A rolling stone gathers no moss If a person keeps moving from place to 
place, they gain neither friends nor 
possessions. 
Another interpretation is that, by 
moving often, one avoids being tied 
down!  

60 
A rotten apple spoils the barrel. A dishonest or immoral person can 

have a bad influence on a group. 

61 
A smooth sea never made a 

skilled mariner. 
Overcoming adversity leads to 
competence. 

62 
A soft answer turneth away 

wrath. 
If your reply is polite and tactful you 
will avoid anger. 

63 
A stitch in time saves nine. If you deal with a problem at an early 

stage you will save time and prevent it 
from getting worse. 

64 
A stumble may prevent a fall. Correcting a small mistake may help 

you to avoid making a bigger one. 

65 
A swallow does not make the 

summer. 
One good event does not mean that 
everything is alright. 
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66 
A tidy house holds a bored 

woman  
If a house is always tidy, the owner 
(woman) has nothing but housework to 
occupy her time. 

67 
A watched pot never boils. If you wait anxiously for something to 

happen, it seems to take a long time. 

68 
A wise head keeps a still tongue  An intelligent person knows when to 

stay silent. 

69 
A wonder lasts but nine days The effects of an amazing or stirring 

event last only nine days; after that, 
life goes on as before. 

70 
A young idler, an old beggar. If you don't work, you won't have any 

money when you're old. 

71 
Absence makes the heart grow 

fonder  
When you are away from someone 
you love, you love them even more 

72 
Accidents will happen Some unfortunate events must be 

accepted as inevitable. 

73 
Actions speak louder than words What a person actually does is more 

important than what they say they will 
do. 

74 
Adversity makes strange 
bedfellows. 

People of all origins who share the 
same misfortune are drawn together. 

75 Advice is cheap It doesn't cost anything to offer advice. 

76 
Advice is least heeded when 
most needed. 

When a problem is serious, people 
often do not follow the advice given. 

77 Advisors run no risks. It's easier to give advice than to act. 

78 
After dinner rest a while, after 
supper walk a while. 

Dinner is called 'lunch' nowadays, and 
supper has become 'dinner'. 

79 
Age before beauty Older people should be given 

precedence over the younger (who are 
thought to be more beautiful). 

80 
Agree, for the law is costly.  A compromise is better than an 

expensive lawsuit. 



175 
 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 

81 
All cats are grey in the dark. People are undistinguished until they 

have made a name for  themselves. 

82 
All covet, all lose If you try to obtain everything, you risk 

losing everything. 

83 
All days are short to industry and 
long to idleness. 

Time goes by slowly when you have 
nothing to do. 

84 
All good things come to those 
who wait. 

If you are patient you will be 
rewarded. 

85 All that glitters is not gold. Appearances can be deceptive. 

86 
All in good time. Be patient. Things will happen when 

the time is right. 

87 
All is fair in love and war. Things that are done in love or war can 

often be excused. 

88 
All's well that ends well. There is a solution to everything even 

if there are doubts. 

89 
All roads lead to Rome There are many different ways to reach 

an objective. 

90 
All things grow with time -
  except grief. 

As time goes by, grief subsides little by 
little. 

91 
All things are difficult before 
they are easy.  

With practice everything becomes 
easier. 

92 
l work and no play makes Jack a 
dull boy. 

Everybody needs a certain amount of 
relaxation. It is not good to work all 
the time. 

93 
An ant may well destroy a whole 
dam. 

A small problem can sometimes cause 
a lot of harm. 

94 

An apple a day keeps the doctor 
away. 

Eating an apple every day can help to 
keep you healthy. 
Other interpretation: A small 
preventive treatment wards off serious 
problems. 
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95 
An empty purse frightens away 
friends. 

When one's financial situation 
deteriorates, friends tend to disappear. 

96 
An Englishman's home is his 
castle 

An Englishman's home is a place where 
he feels safe, enjoys privacy and can 
do as he wishes. 

97 
An idle brain is the devil's 
workshop 

When you are busy working, you avoid 
temptation. 

98 
An old fox is not easily snared. A person of experience is difficult to 

fool or manipulate. 

99 
An onion a day keeps everyone 
away. 

A humoristic version of "an apple a 
day..." 

100 
An ounce of discretion is worth a 
pound of wit. 

It is better to be cautious and discreet 
than to try to be funny. 

101 
An ounce of prevention is worth 
a pound of cure. 

It is easier to prevent something from 
happening than to repair the damage 
or cure the disease later. 

102 
Anger is the one thing made 
better by delay. 

When you are angry, it is best not to 
speak or act immediately. 

103 
Another day, another dollar. A job may be hard or tedious but at 

least there is some financial reward. 

104 
Any time means no time. If the date of an event remains vague, 

it will never happen. 

105 
(The) apple doesn't fall far 
from the tree. 

Children resemble their parents.  

106 
April showers bring May flowers. Something bad or unpleasant today 

may bring good things in the future. 

107 
As you sow, so shall you reap. You have to accept the consequences 

of your actions. 

108 
Ask me no questions, I'll tell you 
no lies. 

There are subjects one would rather 
not discuss. 

109 
(A) bad excuse is better than 
none. 

Always give an excuse, even if it's a 
poor one. 
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110 
Bad news travels fast. People tend to circulate bad news 

very quickly (accidents, illness, etc.). 

111 
 (A) bad penny always turns up. An unwanted or disreputable person 

constantly comes back. 

112 
(A) bad tree does not yield good 
apples. 

A bad parent does not raise good 
children. 

113 
(A) bad workman blames his 
tools. 

Blaming tools for bad workmanship is 
an excuse for lack of skill. 

114 
 (A) barking dog seldom bites. Someone who constantly makes 

threats rarely carries them out. 

115 
Be just before you are generous.  Make sure all your debts are paid 

before you start offering help to 
others. 

116 
Beauty is only skin deep. A person's character is more important 

than their appearance. 

117 
Beauty is in the eye of the 
beholder. 

Different people have different tastes. 

118 
Beauty is the wisdom of women. 
Wisdom is the beauty of men. 

No comment! 

119 Be swift to hear, slow to speak. Listen carefully before speaking. 

120 
(The) best advice is found on 
the pillow. 

A good night's sleep may help us find 
an answer to our problem. 

121 
(The) best helping hand is at 
the end of your sleeve. 

The best way to get something done is 
to do it yourself. 

122 
(The) best things in life are 
free. 

You don't have to pay for what is 
important: happiness, friendship, good 
health. 

123 
Better an egg today than a hen 
tomorrow. 

It is preferable to have something sure 
now than the possibility of something 
better later. 

124 
Better be alone than in bad 
company. 

Be careful in the choice of the people 
you associate with. 
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125 
Better be the head of a dog than 
the tail of a lion. 

It's better to be the leader of a small 
group than a subordinate in a bigger 
one. 

126 
Better flatter a fool than fight 
him. 

It's better to avoid disputes with stupid 
people. 

127 
Better to drink the milk than to 
eat the cow. 

Be careful not to destroy the source of 
your income or welfare. 

128 
Better the devil you know than 
the devil you don't know. 

It's better to deal with someone 
difficult but familiar than change and 
risk dealing with somebody worse. 

129 
Better late than never. It's better to do something, even if it's 

late, than not do it at all. 

130 
Better lose the saddle than the 
horse. 

It's better to stop and accept a small 
loss than continue and risk losing 
everything. 

131 
Better safe than sorry. It's better to be too careful than to be 

careless and regret it later. 

132 
Better be untaught than ill-
taught. 

It's better not to be taught at all than 
to be taught badly. 

133 Beware of Greeks bearing gifts. Don't trust your enemies. 

134 
(A) bird in hand is worth two in a 
bush. 

It's better to keep what you have than 
to risk losing it by searching for 
something else. 

135 
Birds of a feather flock together. People of the same sort are usually 

found together. 

136 
(A) black plum is as sweet as a 
white. 

People should not be judged by their 
appearance. 

137 
Blood is thicker than water. Family relationships are stronger than 

relationships with other people. 

138 
Blood will out. A person's background or education 

will eventually show. 
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139 
(A) book holds a house of gold. There is a wealth of knowledge in 

books. 

140 
(A) broken friendship may be 
soldered but it will never be 
sound. 

Friendships can be rebuilt after a 
dispute but will never be as strong as 
before. 

141 
(A) burden of one's own 
choice  is not felt. 

Something difficult seems easier when 
it is done voluntarily. 

142 
(A) burnt child dreads the fire. A bad experience will make people 

stay away from certain things. 

143 
(A) calm sea does not make a 
skilled sailor.  

A person shows their competence or 
ability when difficulties arise. 

144 

(A) cat has nine lives. 1) Cats can survive many accidents 
because they land on their feet 
without injury. 
2) Nine lives = 3 years to play, 3 years 
to stray, 3 years to stay. 

145 
(A) chain is no stronger than 
its  weakest link.  

The strength of a group depends on 
each individual member. 

146 
(A) change is as good as a rest.  A change in routine is often as 

refreshing as a break or a holiday. 

147 
Charity begins at home.  A person's first duty is to help and care 

for his own family. 

148 
Children and fools tell the truth. Neither children nor fools know that it 

is sometimes advantageous to lie. 

149 
Cleanliness is next to godliness. A clean body is just as important as a 

pure soul. 

150 
Clear moon, frost soon. If the atmosphere is clear, frost may 

form. 

151 
(A) closed mouth catches no 
flies. 

If you learn when to keep silent you 
will avoid trouble.  

152 
Clothes don't make the man. Appearances can be deceiving. 
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153 
(A) constant guest is never 
welcome.  

If you come to visit too often, your 
host will be less pleased to see you. 

154 
Constant occupation prevents 
temptation. 

When you are busy working, you avoid 
temptation. 

155 
(A) danger foreseen is half 

avoided. 
If you are prepared to face a problem 
or difficulty, it will be easier to deal 
with. 

156 
(The) darkest hour is just before 

dawn. 
The most difficult moment is just 
before a problem is solved. 

157 
(A) day of sorrow is longer than a 

month of joy.  
Times goes by very quickly when you 
are happy 
and very slowly when you are sad. 

158 
Dead men tell no lies. A dead person cannot cause difficulties 

by revealing something that it would 
be preferable to conceal. 

159 Death is the great leveller.  All people are equal when they die. 

160 
(The) devil looks after his own. Success comes to those who deserve it 

least. 

161 
(The) devil makes work for idle 

hands. 
People who have no work, or are idle, 
often get into trouble. 

162 
Diamonds cut diamonds. Refers to two people equally matched 

in wit or cunning. 
 

163 
(The) die is cast. A decision has been made and it is 

impossible to change it. 

164 
Diligence is the mother of good 

fortune. 
Hard work brings rewards. 

165 
Discretion is the better part of 

valour. 
It is useless to take unnecessary risks. 

166 
Diseases of the soul are more 

dangerous 
than those of the body. 

Thought to refer to mental and 
emotional disorder or spiritual torment 
as opposed to bodily pain. 
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167 
Distance makes the heart grow 

fonder. 
When you are separated from the 
person you love, your feelings are 
even stronger. 

168 
Dogs of the same street bark 

alike. 
People of the same background have 
the same behaviour. 

169 
Don't bark if you can't bite. Don't complain if you can't enforce 

your point of view. 

170 
Don't count your chickens before 

they're hatched. 
You must not be too confident that 
something will be successful. 

171 
Don't dig your grave with our own 

knife and fork. 
Don't do something yourself that 
causes your own downfall. 

172 Don't judge a book by its cover. Don't judge by appearances. 

173 
(A) drop of ink may make a 

million think. 
A thought expressed in writing (perhaps 
published in a newspaper) can 
influence a large number of people. 

174 
(A) dry March, a wet April and a 
cool May may fill barn and cellar 

and bring much hay. 

Harvest predictions according to the 
weather. 

175 
Early to bed, and early to rise, 

makes  
a man healthy, wealthy and wise. 

It is much better for you to go to bed 
early and to get up early in the 
morning; 

176 
(The) early bird catches the 

worm. 
Act early, or before anyone else, if you 
want to have an advantage or be 
successful. 

177 
Easier said than done. What is suggested sounds easy, but it is 

more difficult to actually do it. 
178 Elbow grease is the best polish. Hard work gives the best results. 

179 
Empty vessels make the most 

noise. 
The least intelligent people are often 
the most talkative or noisy. 

180 
(An) empty purse frightens away 

friends. 
When one's financial situation 
deteriorates, friends tend to disappear. 
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181 
(The) end justifies the means. Wrong or unfair methods may be used 

if the result of the action is good. 

182 
(An) Englishman's  home is his 

castle. 
An Englishman's home is a place where 
he feels safe, enjoys privacy and can 
do as he wishes. 

183 
Every ass likes to hear himself 

bray. 
People like to listen to themselves 
talking. 

184 
Every cloud has a silver lining. There is a positive or hopeful side to 

every situation. 

185 
Every man for himself. You must think of your own interests 

before the interests of others. 

186 
Every man has his price. Everyone's loyalty can be bought for a 

price. 

187 
Every man is the architect of his 

own fortune. 
Life is what you make it. 

188 Every path has its puddle. Progress is rarely without difficulty. 

189 
Every rose has its thorn. Every good thing has an unpleasant 

side. 
190 Every why has a wherefore. There is an explanation for everything. 
191 Everything in the garden is rosy. Everything is satisfactory. 

192 
Experience is the father of 

wisdom. 
Experience and knowledge result in 
better judgment. 
 

193 

Facts speak louder than words People show what they are really like 
by what they do, rather than by what 
they say. 
 

194 
Failure teaches success. People can learn from their failures 

and be successful later on. 

195 
Fair exchange is no robbery Swapping two items of equal value is 

an honest deal. 
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196 

False friends are worse than 
open enemies. 

It's better to know who your real 
enemies are rather than trust someone 
who pretends to be a friend but is 
capable of stabbing you in the back. 

197 
Familiarity breeds contempt Knowing someone very well can lead 

to a lack of respect for them. 

198 
(A) fault confessed is half 

redressed. 
Confession is the beginning of 
forgiveness. 

199 
Fine words butter no parsnips No amount of talking can replace 

action. 

200 
First come, first served. The first person in the line will be 

attended to first. 

201 
(The) first step is the hardest. The most difficult part of an action is 

the beginning. 

202 
(A) flower blooms more than 

once.  
If you miss an occasion, you can avail 
yourself of it another time. 

203 
(A) fly will not get into a closed 

mouth.  
If you learn when to keep silent you 
will avoid trouble.  

204 
(A) fool and his money are 

(soon) easily parted.  
A foolish person usually spends money 
carelessly. 

205 
(A) fool at forty is a fool forever. If a person hasn't matured by the age 

of 40, they never will.  

206 
Fool me once, shame on you; 
fool me twice, shame on me. 

One should learn from one's mistakes. 

207 
Fools rush in where angels fear 

to tread. 
Inexperienced people become 
involved in situations that more 
intelligent people would avoid. 

208 
(A) friend in need is a friend 

indeed. 
Someone who helps you when you are 
in trouble is a real friend. 

209 
(A) friend to all is a friend to 

none. 
Someone who is a friend to everyone 
makes none of them feel special. 

210 (A) friend's eye is a good mirror. A real friend will tell you the truth. 
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211 
Friendship is like money, easier 

made than kept. 
Effort is necessary to keep a friendship 
alive. 
 

212 
Friendship is love with 

understanding. 
A friend is more tolerant than a 
lover/partner/spouse? 

213 
Gardens are not made by sitting 
in the shade. 

Nothing is achieved without effort. 

214 
Give someone an inch and they 
will take a mile (or yard) 

Give someone a little and they will 
want more - some people are never 
satisfied.  

215 
Give someone enough rope and 
they will hang themselves. 

Give someone enough time and 
freedom and they will get into trouble. 

216 
God helps those who help 
themselves. 

Success comes to those who make a 
real effort to achieve it. 

217 
Good accounting makes good 
friends. 

You will keep your friends if you avoid 
disputes over money. 

218 Good and quickly seldom meet. A well-done job takes time. 

219 
(A) good beginning makes a 
good end. 

If a task is carefully planned, there's a 
better chance that it will be well done. 

220 
(A) good conscience is a soft 
pillow. 

You sleep well when you have nothing 
to feel guilty about. 

221 
(A) good mind possesses a 
kingdom. 

Intellectual assets are more valuable 
than material ones. 

222 
(A) good name is better than a 
good face. 

A good reputation is better than a 
good appearance. 

223 
Good management is better 
than good income. 

Income can be lost if it is used 
carelessly. 

224 
Grasp all, lose all. Trying to obtain everything will often 

result in gaining nothing.  

225 
Great minds think alike. Intelligent people very often have the 

same idea at the same time. 

226 
Great oaks grow from small 
acorns. 

Large successful operations can begin 
in a small way. 
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227 
Grief divided is made lighter. If you share your grief, it will be easier 

to bear. 

228 
(A) growing youth has a wolf in 

his belly. 
Young boys eat a lot / are often 
hungry. 

229 
(A) guilty conscience needs no 
accuser. 

If you know that you have done 
something wrong, you don't need 
anyone to tell you that you're guilty. 

230 
Half a loaf is better than none You should be grateful for something, 

even if it is not as much as you 
wanted. 

231 
(A) handful of patience is worth 
more than a bushel of brains.  

Patience is more precious than 
intelligence. 

232 
Handsome is what handsome 
does. 

Behavior is more important than 
appearance. 

233 
(A) happy heart is better than a 

full purse. 
Happiness is better than wealth. 

234 
Hard words breaks no bones. Criticism or verbal attacks may be 

unpleasant but will not kill anyone. 

235 
Haste makes waste If something is done too quickly, it may 

be done carelessly and need to be 
redone. 

236 
Hatred is as blind as love. A person who feels hatred does not 

see any qualities in the person he/she 
hates. 

237 
(A) heavy purse gives to a light 

heart.  
When you have money you feel more 
cheerful and secure. 

238 
(A) hedge between keeps 

friendship green. 
It is important to respect the privacy of 
others. 
 

239 
He can who believes he can. If you believe you can do something, 

you will be able to do it. 
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240 He has enough who is content. A happy person needs nothing more. 

241 
He who hesitates is lost. If you delay your decision too long, 

you may miss a good opportunity. 

242 
He who is everywhere is 
nowhere. 

It's not good to do too many things at 
the same time. 

243 
He who knows nothing doubts 
nothing. 

Knowledge leads us to make choices. 

244 
He who pays the piper calls the 
tune. 

The person who provides the money 
for something should control how it is 
spent. 

245 
He who plays with fire gets 
burnt. 

If you behave in a risky way, you are 
likely to have problems. 

246 
He who wills the end wills the 
means. 

If you are determined to do something 
you will find a way. 

247 
He laughs best who laughs last. Don't express your joy, or triumph, too 

soon. 

248 
Health is better than wealth. It's better to be in good health than to 

be rich. 

249 
(The best) helping hand is at the 

end of your sleeve. 
The best way to get something done is 
to do it yourself. 

250 
Home is where the heart is. You call home the place where the 

people you love are. 
 

251 Honesty is the best policy. It's always better to be honest. 

252 
Honey catches more flies than 
vinegar. 

You can obtain more cooperation from 
others by being nice. 
 

253 
However long the night, the 
dawn will break. 

Bad things don't last forever. 

254 
Hunger is a good sauce. All food tastes good when you are 

hungry. 
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255 
(A) hungry belly has no ears. A hungry person is totally 

concentrated on their need for food 
and nothing else interests them. 

256 
(A) hungry wolf is fixed to no 

place. 
A desperate person will go from place 
to place when they need to satisfy 
their needs. 

257 
(An) idle brain is the devil's 

workshop. 
When you are busy working you avoid 
temptation. 

258 
In times of prosperity friends are 

plentiful. 
You have many friends when you have 
no difficulties. 

259 
If a camel gets his nose in a tent, 

his body will follow. 
If you let something intrusive enter 
your life, your life will become difficult. 

260 
If in February there be no rain, 
'tis neither good for hay nor 

grain. 

Plants and grains will grow badly if 
there is no rain in early spring. 

261 
If you are patient in one moment 
of anger, you will avoid 100 days 

of sorrow. 

Avoid regrets by taking the time to 
think before speaking or acting angrily. 

262 
If you chase two rabbits, you will 

not catch either one. 
If you try to do two things at the same 
time, you will not succeed in doing 
either of them. 

263 
If two ride a horse, one must ride 

behind. 
When two people do something 
together, one will be the leader and 
the other will be the subordinate. 

264 If you want a friend, be a friend. Friendship must be reciprocal. 

265 
If wishes were horses, then 

beggars would ride. 
Wishing alone is of no use; you must 
act as well. 

266 
Ignorance is bliss. Possible interpretation: what you do 

not know causes no worry or sadness. 

267 
In for a penny, in for a pound. If you start something, it is better to 

spend the time or money necessary to 
complete it. 
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268 
In the land of the blind the one-

eyed man is king. 
A man of even limited ability has an 
advantage over a person who is less 
able. 

269 
It never rains but it pours. Misfortune usually comes in large 

numbers. 

270 
It is always darkest before the 

dawn. 
The most difficult time is just before 
the problem is solved. 

271 
It's no use crying over spilt milk. Don't express regret for something that 

has happened and cannot be 
remedied. 

272 
It takes all sorts to make a world. People vary in character and abilities, 

and this is a good thing. 

273 
Justice delayed is justice denied. If the law is applied too late, there is 

no justice. 
274 Kill one to warn a hundred. Warn many people by punishing a few. 

275 
Kill not the goose that lays the 

golden egg. 
Do not destroy the source of your 
good fortune. 

276 
Kindle not a fire you cannot put 

out. 
Do not start something that you 
cannot control; you may fail or cause 
damage. 

277 
Kindness begets kindness. If you are kind to someone, they will 

return your kindness. 

278 
Knowledge in youth is wisdom in 

age. 
What you learn when you are young 
will be invaluable when your grow old. 

279 
Knowledge is power. It is easier to make progress or be 

successful if you are educated or 
possess a lot of information. 

280 Laughter is the best medicine. Laughter makes people feel good. 

281 
Learn to walk before you run. Don't rush into doing something before 

you know how to do it.  

282 
Learning is a treasure that will 
follow its owner everywhere. 

Education is something that you keep 
forever. 
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283 Least said, soonest mended. 
The less you talk about an incident, 
the more easily it will be forgotten. 

284 (A) lender nor borrower be.  Do not lend or borrow money. 

285 
(A) leopard cannot change its 

spots. 
It is impossible for a bad or unpleasant 
person to become good or pleasant. 

286 Let bygones be bygones. Let's forgive and forget past quarrels. 

287 
Let the chips fall where they 

may. 
We should not try to control our 
destiny. 

288 Liars need good memories. 
People who do not tell the truth must 
be careful to remember what they say. 

289 
A lie begets a lie. Telling one lie will lead you to tell 

another one. 

290 
Lightning never strikes in the 

same place twice. 
An unusual event is not likely to occur 
again in exactly the same 
circumstances. 

291 Like father, like son. 
A son's character can be expected to 
resemble his father's. 

292 
(A) little fire is quickly trodden 

out. 
If you deal with a minor problem 
quickly, it will not become a major 
issue. 

293 
(A) little of what you fancy does 

you good. 
It's ok to give into a little temptation 
occasionally. 

294 Little strokes fell good oaks. 
If you divide a task into small parts, it 
become easier to do. 

295 
(A) loaded wagon makes no 

noise. 
Really wealthy people do not talk 
about money. 

296 Look before you leap. 
Consider possible consequences 
before taking action. 

297 

Loose lips sink ships. Disclosing important information (to 
the enemy or a competitor) could 
result in large losses. 
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298 
Losers weepers, finders keepers. If you lose something you lament, if 

you find something you keep it. 

299 
Love is blind. A person in love does not see the 

faults of the person he/she loves. 
300 (A) loveless life is a living death. Without affection, life is difficult. 

301 
Make a silk purse out of a sow's 
ear. 

Manage to product something good 
using poor material. 

302 
Man is the head of the family 
and woman is the neck that 
turns the head. 

No comment! 

303 Man proposes, God disposes. Our destiny depends on God's will. 

304 
(A) man can die but once. If death comes now, you will not have 

to experience it later. 

305 
(A) man is as old as he feels 
himself to be. 

Your age doesn't matter as long as you 
are fit and healthy. 

306 
(A) man is judged by his deeds, 
not by his words.  

A person is judged on what he/she 
actually does, not on what they say 
they will do. 

307 
(A) man is known by the 
company he keeps. 

A person's character is judged by the 
type of people with whom they spend 
their time. 

308 
Manners make the man. Possibly: a person's manners show 

their origins. 

309 
Many a true word is spoken in 
jest. 

Even if something is said as a joke it 
can still be true. 

310 Many hands make light work. Sharing work makes the task easier. 

311 
March comes in like a lion and 
goes out like a lamb. 

The weather at the beginning of March 
is stormy  
and at the end is mild. 

312 
March winds and April showers 
bring forth May flowers. 

The storms and rain in March and April 
produce flowers in the month of May. 
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312 
Mark, learn and inwardly digest. Note and reflect upon something in 

order to thoroughly assimilate it. 

313 
Marry in haste, repent as 
leisure. 

If you get married too quickly, you may 
spend your whole life regretting it. 

314 
Memory is the treasure of the 
mind. 

A good memory is very precious. 

315 
Men make houses, women 
make homes. 

Women give a house its comfort and 
character. 

316 
Might as well be hanged for a 
sheep as (for) a lamb. 

If the penalty is going to be same, you 
might as well commit the greater 
offence. 

317 
Misery loves company When people are sad they often like 

others to feel sad too. 

318 
Money begets money. If you have money you can make more 

money. 

319 
Money doesn't grow on trees. You should not waste money because 

it is not plentiful or obtained easily. 

320 
(A) monkey in silk is a monkey 
no less. 

No matter how someone dresses, it's 
the same person underneath. 

321 
(The) more haste, the less 
speed. 

A person makes more progress if they 
take time to do things carefully. 

322 
(The) more you have, the more 
you want. 

People have a constant desire to 
possess more. 

323 
(The) mouse that has but one 
hole isquickly taken. 

If you depend on just one thing, and it 
fails, you have no alternatives. 

324 
Necessity is the mother of 

invention. 
The need for something forces people 
to find a way of obtaining it. 

325 
Need teaches a plan. Necessity will make you find a 

solution. 

326 
Needs must when the devil 

drives. 
Sometimes you are compelled to do 
something that you would rather not 
do. 
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327 
Never put off till tomorrow what 

can be done today. 
Don't postpone until later something 
you can do now. 

328 Never say die. Never give up. 

329 
Never trouble troubles until 

troubles trouble you. 
Don't look for problems in advance; 
deal with them when they arise. 

340 
(A) new broom sweeps clean 

(but the old brush knows all the 
corners...) 

A newly-appointed person often makes 
changes quickly . 

341 
(A) nod is as good as a wink (to a 

blind horse/man).  
A hint or a subtle signal is enough to 
convey meaning to someone who is 
ready to understand. 

342 
Nobody is perfect. It is understandable not to be perfect 

or to make occasional mistakes. 
343 No joy without annoy There is no happiness without clouds. 

344 
No losers, no winners. If there were no losers, there could be 

no winners. 

345 
No man can serve two masters. It's impossible to follow instructions 

from two different sources. 

346 
No man is a hero to his valet. Few people are admired by those who 

know them intimately and are aware of 
their failings. 

347 
No man is an island. We are all interdependent and need 

other people. 

348 
No news is good news. If the news was bad, we would hear of 

it. Since we have heard nothing, we 
can assume that all is well. 

349 No pain, no gain. Nothing is achieved without effort. 
350 No rain, no grain. Without rain the harvest will be poor. 

351 
No smoke without fire. There could be some truth in the 

rumour ... 
 

352 No wind, no waves. Similar to 'no smoke without fire'. 
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353 
Nothing ventured nothing gained. You cannot expect to achieve anything 

if you take no risks. 

354 
(An) old fox is not easily snared. A person of experience is difficult to 

fool or manipulate. 

355 
Once bitten, twice shy. After an unpleasant experience, 

people are careful to avoid something 
similar.  

356 
One father is (worth) more than 

a hundred schoolmasters. 
A teacher cannot replace a father. 
A child is raised by a father and taught 
by a teacher. 

357 
One good turn deserves another. You should be helpful to someone 

who helps you. 

358 
One of these days is none of 

these days. 
Until a date is set, 'one of these days' 
remains a vague promise. 

359 
One today is worth two 

tomorrows. 
What you have today is better than 
what is promised or hoped for. 

360 
One man's meat is another 

man's poison. 
People don't always like the same 
things. 

361 
One man's trash is another man's 

treasure. 
What is useless to one person could 
be valuable to another. 

362 
One swallow doesn't make a 

summer. 
A single satisfactory event does not 
mean that all the others will be as 
good. 

363 
(An) onion a day keeps everyone 

away. 
A humoristic version of "an apple a 
day..." 

364 
Only real friends will tell you 

when  your face is dirty. 
Only a real friend will tell you the 
truth. 

365 
Opportunity seldom knocks 

twice. 
Don't miss opportunities that come 
along. 

366 
(An) ounce of discretion is worth 

a pound of wit. 
It is better to be cautious and discreet 
than to try to be funny. 
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367 
(An) ounce of prevention is 

worth a pound 
of cure. 

It is easier to prevent something from 
happening than to repair the damage 
or cure the disease later. 

368 
Out of the mouth of babes and 

sucklings. 
Children often speak wisely. 

369 
Out of sight, out of mind. We tend to forget people or things 

that we do not see. 

370 
(The) pen is mightier than the 

sword. 
Words and communication have a 
greater effect than war and fighting. 

371 

Penny wise, pound foolish. Refers to a person who is careful about 
spending small amounts of money, but 
not careful about spending large 
amounts. 

372 
People who live in glass houses 

should not throw stones. 
One should not criticize others for 
faults similar to one's own and risk 
retaliation. 

373 
(A) picture paints a thousand 

words.  
A picture is better than a long 
description. 

374 
Pity is akin to love. If you begin to feel sorry for someone, 

you may start to love them. 

375 
Poverty waits at the gates of 

idleness. 
If you do not work, you will not earn 
any money. 

376 
Practice makes perfect. Doing something repeatedly is the only 

way to become good at it. 

377 
Practice what you preach. Do yourself what you advise others to 

do. 

378 
Prevention is better than cure. It is easier to prevent something from 

happening than to repair the damage 
or cure the disease later. 

379 
Pride comes before a fall. Don't be too self-confident or proud; 

something may happen to make you 
look foolish. 
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380 
(A) problem shared is a problem 

halved. 
It is easier to deal with a problem 
when you discuss it with someone. 

381 
Procrastination is the thief of 

time. 
Delaying an ction for too long is a 
waste of time. 

382 
(The) proof of the pudding is in 

the eating. 
The real value of something can be 
judged only after it has been tried or 
tested. 

383 
Punctuality is the soul of 

business. 
You should always be on time for your 
business appointments. 

384 
Put all your eggs in one basket. Risk everything by relying on one plan 

(e.g. by putting all one's money into 
one business). 

385 
Revenge is sweet. There is satisfaction in returning an 

injury. 

386 
(A) rising tide lifts all boats. Refers to something that will be 

helpful to all. 

387 
(The) road to hell is paved with 

good intentions. 
It is not enough to intend to do 
something, you must actually do it. 

388 

(A) rolling stone gathers no moss If a person keeps moving from place to 
place, they gain neither friends nor 
possessions. 
Another interpretation is that, by 
moving often, one avoids being tied 
down!  

389 
Rome was not built in a day. It takes time to a job properly.  You 

should not expect to do it quickly. 

390 
(A) rotten apple spoils the barrel. A dishonest or immoral person can 

have a bad influence on a group. 

391 
Save me from my friends.  Friends can be more dangerous than 

enemies. 

392 
Saying is one thing, doing is 

another. 
People don't always do what they 
announce. 
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393 
Short reckonings make long 

friends. 
Debts paid quickly encourage 
friendship. 

394 
Sickness in the body brings 

sadness to the mind. 
Physical suffering can lead to sadness 
or depression. 

395 
Silence gives consent. If you don't object something, it is 

assumed that you agree with it. 

396 
(A) soft answer turneth away 

wrath. 
If your reply is polite and tactful you 
will avoid anger. 

397 
(A) smooth sea never made a 

skilled mariner. 
Overcoming adversity leads to 
competence. 

398 Snug as a bug in a rug. Feeling very comfortable. 

399 
Spare the rod and spoil the 

child. 
If you don't punish a child when he 
does wrong, you will spoil his 
character. 

400 Speech is silver, silence is golden. 
Speaking is good, but discretion can be 
better. 

401 
Sticks and stones will break my 

bones but names will never hurt 
me. 

Physical attacks may harm me, but 
cruel words will  not. 

402 
Still waters run deep. A quiet person with a calm outward 

appearance can have much knowledge 
or wisdom. 

403 
(A) stitch in time saves nine. It's better to deal with a problem at an 

early stage so as to prevent it from 
getting worse. 

404 
Stolen fruit is sweet / the 

sweetest stolen pleasures are the 
sweetest. 

What is forbidden is the most 
tempting. 

405 
(A) stumble may prevent a fall. Correcting a small mistake may help 

you to avoid making a bigger one. 

406 
(A) swallow does not make the 

summer. 
One good event does not mean that 
everything is alright. 
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407 
Tall oaks grow from little acorns. Great things may come from small 

beginnings. 

408 
The apple doesn't fall far from 

the tree. 
Children resemble their parents.  

409 
The best advice is found on the 

pillow. 
A good night's sleep may help us find 
an answer to our problem. 

410 
The best things in life are free. You don't have to pay for what is 

important: happiness, friendship, good 
health. 

411 
The darkest hour is just before 

dawn. 
The most difficult moment is just 
before a problem is solved. 

412 
The devil looks after his own. Success comes to those who deserve it 

least. 

413 
The devil makes work for idle 

hands. 
People who have no work, or are idle, 
often get into trouble. 

414 
The die is cast. A decision has been made and it is 

impossible to change it. 

415 
The early bird catches the worm. Act early, or before anyone else, if you 

want to have an advantage or be 
successful. 

416 
The end justifies the means. Wrong or unfair methods may be used 

if the result of the action is good. 

417 
The first step is the hardest. The most difficult part of an action is 

the beginning. 

418 
The more haste, the less speed. A person makes more progress if they 

take time to do things carefully. 

419 
The more you have, the more 

you want. 
People have a constant desire to 
possess more. 

420 

The mouse that has but one 
hole is 

quickly taken. 

If you depend on just one thing, and it 
fails, you have no alternatives. 
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421 
The pen is mightier than the 

sword. 
Words and communication have a 
greater effect than war and fighting. 

422 
The proof of the pudding is in 

the eating. 
The real value of something can be 
judged only after it has been tried or 
tested. 

423 
The road to hell is paved with 

good intentions. 
It is not enough to intend to do 
something, you must actually do it. 

424 
The tongue wounds more than a 

lance. 
Insults can be more hurtful than 
physical injuries. 

425 
The truth is in the wine. People speak more freely under the 

influence of alcohol. 

426 
The way to a man's heart is 

through his stomach. 
Feed a man well and he will love you. 

427 
The wish is father to the thought. You think that something is true 

because you want it to be so. 

428 
There is a black sheep in every 

flock. 
There is always someone who doesn't 
behave or perform like the others. 

429 
There's many a slip between the 

cup and the lip.  
We do not own something until we 
actually get it. 

430 
There is a trick in every trade. There is an established way of doing 

things. 

431 
There is no fool like an old fool. An older person is expected to behave 

more sensibly. 

432 
There is safety in numbers. Being in a crowd makes you feel more 

confident. 

433 
(A) tidy house holds a bored 

woman.  
If a house is always tidy, the owner 
(woman) has nothing but housework to 
occupy her time. 

434 
Time and tide wait for no man. Delaying a decision will not prevent 

events from taking place. 

435 
Time has wings. Time goes by quickly. 
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436 
Time heals all wounds. The passage of time lessens the impact 

of bad events. 

437 
Time is money. Time is valuable and should not be 

wasted. 

438 
To err is human, to forgive 

divine. 
It is human nature to make mistakes, 
therefore one should forgive them. 

439 
Too many cooks spoil the broth. If too many people are involved in 

something, it will not be done 
properly. 

440 
Too much bed makes a dull 

head. 
When you sleep too much, you are 
not able to think clearly. 

441 
(The) tongue wounds more than 

a lance. 
Insults can be more hurtful than 
physical injuries. 

442 A tree is known by its fruit. A person is judged by their actions. 

443 
Trust not a horse's heel nor a 

dog's 
tooth. 

A horse kicks from behind, a dog 
attacks with its teeth. 

444 
Truth has no answer. You cannot argue against facts or 

refute what is true. 

445 
(The) truth is in the wine. People speak more freely under the 

influence of alcohol. 

446 
Truth is stranger than fiction. Events in real life are often stranger 

than in fiction. 

447 
Two wrongs don't make a right. It is wrong to harm someone because 

they have harmed you. 

448 
Union is strength A group has more force than an 

individual. 

449 
Unwillingness easily finds an 

excuse. 
A person who doesn't want to do 
something always finds a reason to 
avoid it. 

450 
Variety is the spice of life. Doing a lot of different things makes 

life more interesting. 
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456 
Virtue is its own reward. You should not expect praise for acting 

in a correct or moral way. 
452 Walls have ears. Be careful.  People could be listening. 

453 
Waste not, want not. If you never waste anything, you will 

have is when you need it. 

454 
(A) watched pot never boils. If you wait anxiously for something to 

happen, it seems to take a long time. 

455 
(The) way to a man's heart is 

through his stomach. 
Feed a man well and he will love you. 

456 
What the eye doesn't see, the 

heart doesn't grieve over. 
If a person doesn't know about 
something, it cannot hurt them. 

457 
What a man says drunk, he 

thinks sober. 
People speak more freely under the 
influence of alcohol. 

458 
What soberness conceals, 

drunkenness reveals. 
People are less discreet under the 
influence of alcohol. 

459 
When the cat's away, the mice 

play. 
People sometimes misbehave when 
the person in authority, is absent. 

460 
When in Rome, do as the 

Romans do. 
You should adopt the customs of the 
people or country you are visiting and 
behave in the same way. 

461 
When poverty comes in the door, 

love goes out the window. 
When a couple loses everything, their 
relationship becomes difficult. 

462 
Where there's life there's hope. As long as a person is breathing, there 

is hope for recovery. 

463 
Where there's a will there's a 

way. 
If you are determined to do something, 
you will find a way to do it. 

464 
Who makes himself a sheep will 

be eaten by the wolves. 
Possible interpretation: an easily 
influenced person can be mislead. 

465 
(A) wise head keeps a still tongue  An intelligent person knows when to 

stay silent. 

466 
Wisdom is better than strength. It is preferable to use one's intelligence 

than one's physical strength. 
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467 
(The) wish is father to the 

thought. 
You think that something is true 
because you want it to be so. 

468 
(A) wonder lasts but nine days The effects of an amazing or stirring 

event last only nine days; after that, 
life goes on as before. 

469 
Wonders will never cease! Expresses surprise at an unexpected 

pleasure or event. 

470 
Worry often gives a small thing a 

big shadow. 
Worrying over small details can make 
them seem worse. 

471 
(Two) wrongs don't make a right. It is wrong to harm someone because 

they have harmed you. 

472 
You are what you eat. What you eat has an effect on your 

well-being. 

473 
You are never too old to learn. You can always learn something new, 

no matter how old you are. 

474 
You can lead a horse to water 
but you can't make it drink. 

You can offer somebody an 
opportunity to do something but you 
can't force them to do it. 

475 
You can't teach an old dog new 

tricks. 
A person who is used to doing things a 
certain way cannot change. 

476 
You never know what you can do 

until you  try. 
Try first before deciding not to do 
something. 

477 
You scratch my back and I'll 

scratch yours. 
You help me and I'll help you. 

478 
(A) young idler, an old beggar. If you don't work, you won't have any 

money when you're old. 

479 
A bad shearer never had a good 
sickle. 
 

รําไมดีโทษปโทษกลอง 

480 A bully is always a coward. พาลชนคือคนขลาด 

481 A dog has his day 
วันพระไมมีหนเดียว 
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482 
A drowning man will clutch at a 
straw. 

ฟางเสนสุดทาย มีความหมายวา ท่ีสิ่งบางสิ่งท่ี
อาจดูมีคาเล็กนอย อาจเปนท่ีพ่ึงสุดทายในยาม
ยากได  หรือคนจมน้ํา จักไขวควาแมหญาฟาง 
 

483 
A feather in hand is better than a 
bird in the air  

ขนนกอันเดียวมือ ดีกวานกหนึ่งตัวในอากาศ 

484 A full purse never lacks friend. 
มีเงินนับเปนนอง มีทองนับเปนพ่ี คือ ยามมี
เงิน มักมีคนคบหา 
 

485 A genius is born, not made. 

ชางเผือกเกิดในปา / หนามแหลมไมมีคนเสี้ยม 
มะนาวกลมเกลี้ยงไมมีคนกลึง คือ คนท่ีมี
สติปญญาหรือมีความสามารถเกงกาจนั้น อาจ
เปนผูท่ีไมตองมีใครสอนเลยก็ได 

486 A golden key opens every door. มีเงินหรือจะไรของ มีทองหรือจะไรแหวน  

487 A honey tongue, a heart of gall. 
ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ หมายความวา พูด
ดีแตใจคิดราย 

488 
A house divided against itself 
cannot stand. 

การแตกความสามัคคีในหมูคณะ นํามาซ่ึง
ความพินาศ 

489 
A jack of all trades is master of 
none. 

อยาจับปลาหลายมือ / รูอยางเปด  / รูอยางงู 
ๆ ปลา ๆ 

490 A kiss after a kick! ตบหัวแลวลูบหลัง 

491 
A leaf before the eye shuts out 
mountains. 

เสนผมบังภูเขา / คิดไมออก-แกไมตก  

492 A leaf screening the eye. เสนผมบังภูเขา / คิดไมออก-แกไมตก  

493 
A liar is not believed when he tells 
the truth. 

เด็กเลี้ยงแกะ 

494 
A lion may come to be beholden 
to a mouse. 
 

เศรษฐียังรูจักขาดไฟ  

495 A man's home is his castle. บานคือวิมานของเรา  

496 A miss is as good as a mile. 
สอบเกือบได ก็หมายวาตก 
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497 

A person who looks exactly like 
someone else but who is not 
related to them. 
 

เหมือนกันราวกับแกะ  

498 A rich man's joke is always funny. มีเงินเขาก็นับวานอง มีทองเขาก็นับวาพ่ี 

499 
A spirit that looks exactly like a 
living person. 

เหมือนกันราวกับแกะ  

450 
A strand of hair before the eye shut 
off the whole mountains. 

เสนผมบังภูเขา / คิดไมออก-แกไมตก 

451 
A word and a stone let go cannot 
be called back. 

คิดแลวจึงเจรจา   

452 Actions speak louder than words. การกระทําสําคัญกวาการพูด 
453 After the storm comes calm. ฟาหลังฝน  

454 
All are not thieves that dogs bark 
at. Appearances are deceptive. 
Never judge by appearances. 

ขางนอกขรุขระ ขางในตะติ๊งโหนง  

455 All good things come to an end. งานเลี้ยงยอมมีวันเลิกรา 
456 All road lead to Rome. มีหลายทางท่ีจะไปถึงจุดหมายเดียวกัน 

454 All that glitters is not gold. 
สิ่งแวววาวท้ังหลายมิใชทองเสมอไป / สวยแต
รูป จูบไมหอม  

458 All's well that ends well.  ตนรายปลายดี 

459 
An eye for an eye, and a tooth for 
a tooth. 

ใหทุกขแกทาน ทุกขนั้นถึงตัว หรือ ตาตอตา 
ฟนตอฟน 
(ดีมาก็ดีไป รายมาก็รายตอบ) 

460 Appearances are deceptive. 
ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง / สวยแตรูป 
จูบไมหอม 

461 As diligent as an ant. ขยันเหมือนมด 

462 
As well be hanged for a sheep as a 
lamb. 

ตกกระไดพลอยโจน 

463 
As you make your bed, so you 
must lie in it. 

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
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464 As you sow, so(shall) you reap  หวานผลอยางไร ยอมไดผลอยางนั้น 

465 Beat the dog before the lion. 
ตีวัวกระทบคราด มีความหมายวา การแสรง
ทําหรือแสรงพูด เพ่ือให กระทบกระเทือนไป
ถึงอีกฝายหนึ่ง 

466 
Beauty without grace is a violet 
without smell. 

สวยแตรูป จูบไมหอม มีความหมายวา ความ
งามท่ีขาดคุณความดี ไมตางอะไรจากดอกไม
งามไมมีกลิ่น 

467 Beggars must not be choosers. ยามไร เด็ดดอกหญา แซมผม 

468 
Believe no tales from an enemy's 
toungue 

อยาเชื่อเรื่องเลาจากปากศัตรู 

469 
Believe nothing of what u hear, and 
only half of what u see. 

ฟงหูไวหู 

470 Better be sure than sorry. กันไวดีกวาแก 
471 Better bend than break. จงเปนเยี่ยงตนออทีลูลม / ยอมงอ ไมยอมหัก  
472 Better late than never. สายดีกวาขาด 

473 Better the foot slip than toungue  

พลั้งปากเสียสิน พลั้งตีนตกตนไม หมายความ
วา พูดหรือทําอะไรโดยไมระมัดระวังยอมเกิด
ความเสียหาย 
 

474 Big fish eat little fish  ปลาใหญกินปลาเล็ก 

475 
Books and friends should be few 
but good. 

จะคบมิตรคิดใหดีอยามีมาก อานลําบากมาก
เลมหนังสือหนา   นอยเลมนอยคนเถิดเกิด
ปญญาเลือกคุณคาเลิศไซรใชปริมาณ 

476 Brevity is the soul of wit. พูดสั้น ๆ นั้นฟงงายเขาใจดี 

477 
Burn not your house to fright the 
mouse away.  

ข่ีชางจับตั๊กแตน 

478 
Burn your house to frighten away 
the mice. 

ข่ีชางจับตั๊กแตน 

479 Busiest men find the most time. ยิ่งขยัน ยิ่งมีเวลามาก 

480 By hook or by crook. 
ไมไดดวยเลหก็เอาดวย ไมไดดวยมนตก็เอา
ดวยคาถา  
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481 Call a spade a spade. 
ขวานผาซาก หมายความวา พูดใหตรงจุดดีกวา
จะนาฟง 

482 Cast pearls before swine. สีซอใหควายฟง 

483 
Catch not at the shadow and lose 
the substance. 

โลภมาก ลาภหาย  

484 Catch someone red-handed. จับไดคาหนังคาเขา  

485 
Catch your bear before you sell its 
skin. 

อยาหมายน้ําบอหนา / ไมเห็นน้ําอยาเพ่ิงตัด
กระบอก ไมเห็นกระรอก อยาเพ่ิงโกงหนาไม / 
ไมเห็นน้ําเรงตัดกระบอก 

486 Chalk and cheese. ตางกันเหมือนชางกับยุง 

487 
Children should be seen and not 
heard. 

เปนเด็กควรรูจักกาละเทศะ 

488 
Confide in an aunt and the world 
will know. 

ปากคนยาวกวาปากกา  

489 
Conscience does make cowards of 
us all  

วัวสันหลังหวะ หรือ กินปูนรอนทอง 

490 
Constant dropping wears away the 
stone. 

ฝนท่ังใหเปนเข็ม  

491 Courtesy  costs nothing. จะออนนอม ออนไวไมสิ้นเปลือง 

492 
Cowards die many times before 
their deaths. 

คนขลาดตายหลายครั้ง 

493 
Cross the bridge when you come to 
it. 

อยาตีตนไปกอนไข  

494 
Cut your coat according to your 
cloth. 

นกนอยทํารังนอยแตพอตัว / นุงเจียม หม
เจียม  

495 
Disaster situations make heroes out 
of ordinary people. 

สถานการณสรางวีรบุรุษ  

496 
Do not cast your pearls before 
swine. 

อยายื่นแกวใหวานร 

497 
Don't cut the bough you are 
standing on. 

ใหแนใจเสี่ยกอนจึงคอยทํา 
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498 
Don't feed a silkworm that's 
sleeping. 

อยาฟนฝอยหาตะเข็บ  

499 
Don't get into a conflict unless 
you've got plenty of power. 

น้ํานอยยอมแพไฟ  

500 Don't hit a man when he is down. ไมลมขามได คนลมอยาขาม  

501 
Don't look for fleas on others to 
get them on your own head. 

อยาหาเหาใสหัว (ไมมีเหา หาเหาใสหัว. ไมมี
เรื่องหาเรื่องใสตัว)  

502 
Don't make a mountain out of a 
molehill.  

อยาทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ  / อยาข่ีชาง
จับตั๊กแตน 

503 
Don't poke your nose into other 
men's affairs. 

หมูเขาจะหาม อยาเอาคานเขาไปสอด  

504 
Don't put all your eggs in one 
basket. 

จงระวัง อยาประมาท 

505 Don't put the cart before the horse. 
ทําสิ่งใดจงทําไปใหถูกหลัก  ไหนควรจักทํา
กอนหรือทําหลัง  อยาปนปะคละยุงกันนุงนัง 
หนาไวหลัง  หลังไวหนาพาเสียการ 

506 Don't ride the high horse. อยาใฝสูงใหเกินศักดิ์ 
507 Don't step over a fallen man. ไมลมขามได คนลมอยาขาม  

508 
Don't take out or bring in the bad 
things to family. 

ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา  

509 
Don't try crossing the river if the 
current's strong. 

น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ  

510 
Don't turn over the rubbish to look 
for a centipede. 

อยาฟนฝอยหาตะเข็บ  

511 
Don't wash your dirty linen in 
public. 

อยาสาวไสใหกากิน / ไฟในอยานําออก ไฟ
นอกอยานําเขา 

512 
Drown not thyself to save a 
drowning man. 

เตี้ยอยาอุมคอม (เตี้ยอุมคอม) 

513 Each man gets what he deserves ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
514 Each to his/their own. ลางเนื้อชอบลางยา  
515 Early ripe, early rotten. อยาชิงสุกกอนหาม  
516 East, west, home is best. จากเรือนเหมือนนกจากรัง 
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517 Every cloud has a silver lining. ชีวิตนี้ยังมีหวัง 

518 
Every family has a skeleton in the 
cupboard. 

ไฟในอยานําออก  ไฟนอกอยานําเขา 

519 Everyone to his taste. นานาจิตตัง  

520 
Everything comes to him who 
waits. 

ชา ๆ ไดพราสองเลมงาม 

521 Evil be to him who evil thinks. หากจิตคิดชั่วไซร ชั่วนั้นพลันสนอง 
522 Exiting gold, golden exciting. อยาตีตนไปกอนไข  

523 Experience is the best teacher. 
ผิดเปนครู 
 

524 
Experience is the mother of 
wisdom. 

ผิดเปนครู / สิบรูไมเทาชํานาญ / สิบปากวาไม
เทาตาเห็น สิบตาเห็นไมเทามือคลํา  สิบมือ
คลําไมเทาลองดู  

525 Fine feathers make fine birds.  ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง  
526 Finder's keeper; loser's weeper. ใครดี ใครได  

527 
Flies are easily caught with honey. 
It's easier to catch flies with honey 
than with vinegar. 

น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย  

528 Flying termites fly into the fire. แมลงเมาบินเขากองไฟ  
529 Forbidden fruit is sweetest. ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ 
530 Forewarned is  forearmed. กันไวดีกวาแก 
531 Forgive and forget. ท่ีแลวมาก็แลวกันไป  

532 
Fortune knocks at least once at 
every man's gate. 

โอกาสทอง มักผานมา เพียงหนเดียว จึงควร
เฉลียวฉวยโอกาส อยาคลาดหมาย 

533 Full of courtesy, full of craft. หนาเนื้อใจเสือ  

534 
Grasp all, lose all. Kill not the 
goose that lays the golden eggs. 

โลภมาก ลาภหาย  

535 
Give a thief enough rope and he'll 
hang himself. 

ใหโอกาสคนชั่วทําชั่ว ความชั่วนั้นจะบั่นทอน
ตัวเขาเอง 

536 Give and take. มิตรจิตรก็มิตรใจ 

537 
Give him an inch, and he'll take a 
yard. 

ไดคืบจะเอาศอก ไดศอกจะเอาวา  
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538 
Give knaves an inch and they will 
take a yard. 

ใหเฟองเอาสลึง 

539 
Give the clown your finger, and he 
will take your hand.  

ทําคุณบูชาโทษ (โปรดสัตวไดบาป)  

540 Gluttony kills more than the sword. ตามใจปาก ลําบากทอง   

541 
Go abroad and you'll hear news of 
home.  

ปากคนยาวกวาปากกา  

542 
God helps those who help 
themselves. 

ตนนั้นแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน หมายความวา 
คนเรานั้นควรจะชวยเหลือตนเอง ไมใชเอาแต
ใหคนมาชวย 

543 
Half the word knows not how the 
other half lives. 

ตางคนก็ตางอยู ซีกโลกโนนบรู (คนรวย) ซีก
โลกนี้เปนไฉน (คนจน) 

544 Hard work pays. จงพากเพียรไปเถิดจักเกิดผล 

545 
He that cannot obey cannot 
command. 

ผูท่ีไมเคยเชื่อฟง ก็จะออกคําสั่งไมเปน 

546 
He that eats the hard shall eat the 
ripe. 

อดเปรี้ยวไวกินหวาน  

547 
He that has a great nose thinks 
everybody is speaking of it. 

จงอยาทําตัวเปนวัวสันหลังหวะ 

548 
He that sows good seed shall reap 
good corn. 

ทําดีไดดี 

549 
He that /who touches the pitch 
shall be defiled. 

ปลาราพันหอดวย ใบคา ใบก็เหม็นคาวปลา 
คละคลุง  

550 
He who begins many things, finisher 
but few. 

คนจับจดทําอะไรมักไมสําเร็จ 

551 
He who excuses himself accuses 
himself. 

คนท่ีชอบอภัยใหตัวเอง มักคิดวาตนผิด 

552 He who hesitates is lost. ความลังเล นําไปใหพลาดหวัง 

553 
He who would climb the ladder 
must begin at the bottom. 

การข้ึนบันได ตองไตไปทีละข้ัน 

554 Hide you light under a bushel. 
คมในฝก / เสือซอนเล็บ 
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555 
Hide or hair or hide nor hair, which 
mean a vestige or trace of 
someone or something 

สารทุกขสุกดิบ  

556 His bark is worse than his bite. หมาเหาใบตองแหง  
557 History repeats itself. ประวัติศาสตรมักซํ้ารอย  
558 Hitch your wagon to a star. จงตั้งความมุงหมายไวใหสูง 

559 Homer sometimes nods. 
ลิงยังตกตนไม / สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยัง
รูพลั้ง 
 

560 
Hope springs eternal in the human 
breast. 

ชีวิตนี้ยังมีหวัง 

561 Hunger is the best sauce. ความหิวทําใหอาหารออกรส 
562 Idle folk have the least leisure. คนข้ีเกียจมักไมมีเวลาพัก 

563 
If anything is worth doing, it's worth 
doing well  

การใดท่ีคุมท่ีจะทําก็ควรทําใหเต็มท่ี 

564 
If at first you don't succeed, try, try, 
try again. 

ถาพยายามครั้งแรกไมสําเร็จ ก็อยาทอถอย 

565 
If it were not for hope, the heart 
would break. 

หากหมดหวังก็หมดพลังใจ 

566 
If the blind lead the blind, both 
shall fall into the ditch. 

เตี้ยอมคอม 

567 
If the mountain will not come to 
Mohammed, Mohammed must go 
to the mountain. 

ถาเอาชนะเองไมได ก็จงเชื่อฟงผูชนะก็แลวกัน 

568 
If there were no clouds, we should 
not enjoy the sun. 

ถาไมเคยทุกข จะรูหรือวาสุขนั้นเปนไฉน 
 

569 
If two (men) ride on a hourse, one 
must ride behind  

ราชสีหสองตัวอยูถํ้าเดียวกันไมได 

570 
If you cann't bite, never show ur 
teeth. 

อยาเขียนเสือใหวัวกลัว 

571 
If you don't have a lot of water, 
don't try putting out a fire. 

น้ํานอยยอมแพไฟ  
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572 
If you want a thing well done, do it 
yourself. 

อยายืมจมูกคนอ่ืนมาหายใจ 

573 
In time of adversity, not one 
amongst twenty. 

ไมพีเนื้อหอม ไมผอมเนื้อเหม็น  

574 
In time of prosperity, friends will be 
plenty 

ไมพีเนื้อหอม ไมผอมเนื้อเหม็น  

575 In wine there is truth. คนเมามักพูดจริง 

576 It is a long lane that has no turning. 
หากโชคไมดี วันหนามันจะตองดีข้ึน เพราะ
โชคจะไมดีตลอดไปนั้นไมได 

577 
It's a sad house where the hen 
crows louder than the cock. 

สามีเปนชางเทาหนา ภรรยาเปนชางเทาหลัง  

578 It is dogged that does it. ความเพียรพยายาม ทําใหสําเร็จ 
579 It is easy to be wise after the event. อวดรูทีหลังเหตุเกิดมันงายมาก 

580 
It's hard to teach an old dog new 
tricks. 

ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก  

581 It is ill striving against the stream. 
การตานกระแสน้ําเปนการกระทําท่ีโง หรือ น้ํา
เชี่ยวอยาขวางเรือ 

582 
It is love that makes the world go 
round. Love makes the world go 
round. 

เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก  

583 It's never too late to mend. ไมมีอะไรสายเกินแก  
584 It is never too old to learn. ไมมีใครแกเกินเรียน  

585 It is no use crying over spilt milk. 
ผิดพลาดไปแลว ก็แลวกันไป จะรองไหไปทําไม 
รองไปก็ไมไดคืนมา 

586 
It's the historians who hung the 
heroes! 

หนาเนื้อใจเสือ  

587 
It is too late to lock the stable 
when the horse has been stolen. 

วัวหายลอมคอก 

588 It is useless to flog a dead horse. 
อยาฟนฝอยหาตะเข็บ เราก็จิต คิดดูเลาเขาก็ใจ
ปลูกอ่ืนใยปลูกไมตรีดีกวาพาล 

589 It never rains but it pours. 
เวลาโชคราย มักโชครายพรอมกันหลาย ๆ 
ครั้ง 
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590 
It takes two to make a quarrel. 
 

ตบมือขางเดียวไมดัง 
 

591 
Keep not ill men company, lest 
you increase the number  

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด 

592 Keep something for a rainy day. 
กินน้ําเผื่อแลง หมายความวา จะสะสมทรัพย
ไวในยามยาก 

593 
Know your own faults before 
blaming others for theirs. 

วาแตเขา อิเหนาเปนเอง 

594 Lady of the night. 
ผีเสื้อราตรี 
 

595 
Laugh and the world laughs with 
you, weep and weep alone. 

เพ่ือนกินหางายเพ่ือนตายหายาก 

596 Let sleeping dogs lie. อยาแกวงเทาเขาหาเสี้ยน 
597 Light not a candle to the sun. หิ่งหอยอยาแขงแสงจันทร  
598 Like a dog in the manger. มด แดงแฝงพวงมะมวง  

599 
Like an ant next to sugar...who 
can't be happy? 

ผาณิตผิชิดมด ฤ จะอด บ อาจจะมี 

600 Like cures like. หนามยอกเอาหนามบง  
601 Like master, like man. เจาวัดไมดี หลวงชีสกปรก  
602 Like mother, like daughter. ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม  
603 Live and learn. อยูไป เรียนไป 

604 Live and let live. 
 

น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปาอัชฌาสัย เราก็จิต คิดดูเลา
เขาก็ใจ ปลูกอ่ืนใย ปลูกไมตรีดีกวาพาล 

605 Live not to eat, but eat to live. กินเพ่ืออยู อยาอยูเพ่ือกิน 

606 
Long absent, soon forgotten. Out of 
sight, out of mind. 

ไกลตา ไกลใจ 

607 Love is blind. 
ความรักทําใหคนตาบอด, ความรักเหมือนโรคา 
บันดาลตาใหมืดมน 

608 Love me little, love me long. รักนักมักหนาย  / รักนอย ๆ แตรักนาน ๆ  
609 Love me, love my dog. ขอใหรักฉันอยางไมลืมหูลืมตา 
610 Look at the direction of the winds. ดูทิศทางลม 
611 Make hay while the sun shines. น้ําข้ึนใหรีบตัก 
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612 Manners make (the) man.  สําเนียงบอกภาษา กิริยาบอกสกุล 

613 
Many kiss the hand they wish to 
cut off. 

หนาเนื้อใจเสือ  

614 Make have while the sun shines. น้ําข้ึนใหรีบตัก  

615 
Marry in haste and repent at 
leisure. 

ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย / มีเมียผิด คิด
จนตัวตาย / ตัดผมผิด คิดเจ็ดวันหาย  

616 Moderation in all things. ทางสายกลางเปนทางท่ีดีท่ีสุด 

617 More haste less speed  
ยิ่งรีบยิ่งชา 
 

618 
Men are known by the company 
they keep. 

จะมองคนชั่วดีก็ท่ีมิตร 

619 
Netter an egg today than a hen 
tomorrow. 

สิบเบี้ยใกลมือ ยี่สิบเบี้ยใกลมือ / กําข้ีดีกวากํา
ตด 

620 Never do things by halves. กอแลวตองสาน 
621 Never hit a man when he is down  ไมลมขามได คนลมอยาขาม 
622 Never judge by appearances  อยาตัดสินจากรูปภายนอก 

623 
Never trust a sleeping dog, a 
swearing Jew, a praying drunkard, 
or a weeping woman.  

ชางสาร งูเหา ขาเกา เมียรัก อยาไดไวใจนัก 

624 Next to god, the parents  บิดามารดา คือพรหมของบุตร 
625 No pleasure without repentance. รักสนุก ทุกขถนัด  
626 Nothing is given so freely as advice. ไมมีอะไรใหไดงายเทาคําแนะนํา 

627 
Nothing that was done cannot be 
undone. 

ไมมีอะไรสายเกินแก  

628 Once bitten, twice shy. โดนเขาครั้ง ยั้งไปนาน 

629 
One beats the bush, and another 
catches the birds  

ชุบมือเปบ 

630 One foot in the grave. ไมใกลฝง  
631 One is  never too old to learn. ไมมีใครแกเกินเรียน 

632 
One /a rotten apple spoils the 
whole barrel. 

ปลาเนาตัวเดียว เหม็นหมดท้ังของ  
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633 
One scabbed sheep will mar a 
whole flock. 

ปลาเนาตัวเดียว เหม็นท้ังของ 

634 Only time can tell. ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน  
635 Out of the frying-pan into the fire. หนีเสือปะจระเข  
636 Patience is a virtue. จงตั้งม่ันในขันติ 
637 Play second fiddle.  กินน้ําใตศอก  

638 
Put another man's child in your 
bosom, and he'll creep out at your 
elbow. 

เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเม่ียงเขามาอม  

639 Rats desert a sinking ship. มองเห็นภัยมีก็เผนหนีเอาตัวรอด 

640 
Refuse a wife with one fault, and 
take one with two. 

เลือกนักมักไดแร  

641 
Remember man and keep in mind, 
a faithful friend is hard to find. 

เพ่ือนกินหางายเพ่ือนตายหายาก 

642 
Remove the fangs, remove the 
claws. 

ถอดเข้ียวถอดเล็บ 

643 
Save a stranger from the sea, and 
he'll turn your enemy. 
 

ทําคุณบูชาโทษ (โปรดสัตวไดบาป)  

644 Search for a needle in a haystack. งมเข็มในมหาสมุทร  

645 
See the straw in the others eye but 
not the girder in ones own eye. 

เห็นเศษฟางในตาผูอ่ืน แตไมเห็นทอนซุงในตา
ตัวเอง  

646 Self-praise is no recommendation. หมาข้ี ไมมีใครยกหาง  

647 
Set a beggar on horseback and he'll 
ride to the devil. 

ก้ิงกาไดทอง / มะพราวตื่นดก ยาจกตื่นมี  

648 Set the for to mind the geese. วิชาเปนทรัพยอันประเสริฐ  

649 
Slowly, slowly, you will get a fine 
knife.  

ชาๆไดพราเลมงาม หมายความวา การกระทํา
อยางใดก็ตามท่ีตองการใหผลของการกระทํา
เสร็จ สมบูรณ ตองใชความเพียรพยายาม ตอง
ทําดวยความรอบคอบ ไมใจรอนหรือรีบทํา
จนเกินไป 
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650 
Some people cannot see the wood 
for the trees. 

เสนผมบังภูเขา 

651 Soon ripe, soon rotten.   อยาชิงสุกกอนหาม 

652 
Sow with the hand, and not with 
the whole sack 

อยาตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 

653 Spare the rod and spoil the child.  รักวัวใหถูก รักลูกใหตี 

654 Speech is silver, silence is golden. 
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง หมายความ
วา ใหนิ่งดีกวาโตเถียง พูดไปก็เหนื่อยเปลา ไร
ประโยชน 

655 Sprinkling parsley on the surface. 
ผักชีโรยหนา หมายความวา ทําดีฉาบหนาเพ่ือ
ลวงใหเห็นวาเรียบรอยสมบูรณ 

656 Still waters run deep. น้ํานิ่งไหลลึก 
657 Strike while the iron is hot. น้ําข้ึนใหรีบตัก 

658 
Take care of the pence and the 
pounds will take care of 
themselves. 

ฝนตกทีละหยดยังเต็มตุมได / เก็บเบี้ยใตถุน
ราน / มีสลึงพึงบรจบใหครบบาท. 

659 
Take not a musket to kill a 
butterfly 

อยาทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ  / อยาข่ีชาง
จับตั๊กแตน 

660 Talking to a brick wall. ตักน้ํารดตอ 
661 The burnt child dreads the fire. ผิดเปนครู  

662 
The bull must be taken by the 
horns. 

ยามผจญความยากวิบากนั้น จงสูมันสุดชีวีอยา
หนีหนา 

663 The bull must taken by the horns.  ใจดีสูเสือ 
664 The child is father of the man. เด็กวันนื้คือผูใหญวันหนา 

665 
The cowl does not make the 
monk. 

เปนภิกษุสงฆมิใชตรงจีวร 

666 
The dull die fast; the smart die 
slow. 

กระโหลกบางตายชา กระโหลกหนาตาย  

667 The exception proves the rule. กฎเกณฑทุกขอยอมมีขอยกเวน 
668 The eye is bigger than the belly. คนตะกละมักไมประมาณทอง 
669 The fairest rose is at last withered. สังขารไมเท่ียง  
670 The faulty stands on his guard . คนท่ีทําผิด ยอมเฝาระวังตน 
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671 
The grass is greener on the other 
side. 

ของตองหาม ยามใจ ใหประสงค 

672 The grapes are sour. 
หมาจิ้งจอกกับองุนเปรี้ยว / องุนเปรี้ยว 
มะนาวหวาน  

673 
The greatest talkers are the least 
doers. 

คนพูดมากมักทํานอย 

674 
The leopard cannot change his 
spots. 

ชาติเสือ ไมท้ิงลาย หมายความวา เสือดาว
เปลี่ยนลายไมไดฉันใด ทรชนก็ไมอาจเปลี่ยน
สันดานชั่วฉันนั้น 

675 
The mosquito is more dangerous 
than the tiger. 

ยุงรายกวาเสือ 

676 The pot calls the kettle black. วาแตเขา อิเหนาเปนเอง  

677 
The rotten apple injures its 
neighbors. 

ปลาเนาตัวเดียว เหม็นหมดท้ังของ.  

678 The rust cue, cue rust of way. อยาชิงสุกกอนหาม  
679 The tailor makes the man. ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง  

680 The wisest man may fall.  
ลิงยังตกตนไม / สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยัง
รูพลั้ง 

681 
The worth of a thing is best known 
by the want of it. 

แกงจืดจึงรูคุณเกลือ  

682 
There's a black sheep in every 
flock. 

ในทุกหมูชน มักมีคนชั่วปนอยู 

683 There is honour among thieves. แมในหมูโจรก็ยังมีสัจจะ 
684 There is no place like home. จากเรือนเหมือนนกจากรัง  
685 There is no pleasure without pain. ไมมีสุขใดท่ีไรทุกข 

686 
There is no smoke without 
fire. 
 

     
 

 
 

ถาไมมีไฟก็ไมมีควัน / ไมมีมูล(ฝอย) หมาไมข้ี  
 

687 
Think before you speak and speak 
diplomatically or tactfully to satisfy 
both sides or parties. 

บัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน  

688 
Those who live in glass houses 
should not throw stones. 

สํารวจตัวเสียกอนจะคอนเขา ตัวของเราก็ยังมี
ท่ีตําหนิ 
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 
689 Time will tell. ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน  
690 To act on impulse. แมลงเมาบินเขากองไฟ  

691 
To be as small as a vinegar fly and 
want to shit like an elephant. 

เห็นชางข้ี ข้ีตามชาง  

692 To beat around the bush. ชักแมน้ําท้ังหา  

693 
To carry/take/bring coals to 
Newcastle. 

เอามะพราวหาวไปขายสวน / เอามะพราวหาว
ไปขายสวน เอาแปงนวลไปขายชาววัง  

694 To cry a river over/for someone. รองไหน้ําตาเปนเผาเตา  
695 To cry one's eyes out. รองไหน้ําตาเปนเผาเตา  

696 
To cut off one's nose to spite one's 
face. 

ตายประชดปาชา หมายความวา แกลงทําหรือ
พูดแดกดันผูอ่ืน แตตนเองกลับเปนฝาย
เสียหายจากการพูดหรือการกระทํานั้น 

697 To do good by stealth. ปดทองหลังพระ  
698 To go from bad to worse ผีซํ้าด้ําพลอย  

699 
To go into one ear and come out 
of the other. 

เขาหูซายทะลุหูขวา  

700 
To have to be satisfied with the 
crumbs from a rich man's table. 

กินน้ําใตศอก  

701 
To hide one’s light under a bushel 
 

คมในฝก / เสือซอนเล็บ 
 

702 
To jump from the frying pan into 
the fire. 

หนีเสือปะจระเข  

703 To keep up with the Joneses. เห็นชางข้ี ข้ีตามชาง  

704 
To kill the goose that lays the 
golden eggs. 

โลภมาก ลาภหาย  

705 
To kill two birds with one stone 
(bolt, sling, etc.) 

ยิงกระสุนนัดเดียวไดนกสองตัว  

706 To make both ends meet. ชักหนาไมถึงหลัง  

707 
To put one's head in the lion's 
mouth. 

ลวงคองูเหา  

708 
To run with the hare and hunt with 
the hounds. 

เหยียบเรือสองแคม  



217 
 

ลําดับ สํานวน ความหมาย 
709 To take a turn for the worse ผีซํ้าด้ําพลอย  

710 
To take the bread out of one's 
mouth. 

ทุบหมอขาว 

711 To talk a mile a minute. พูดเปนตอยหอย  
712 To teach a crocodile to swim. สอนจระเขใหวายน้ํา / สอนหนังสือใหัสังฆราช 

713 
To teach one's grandma to suck 
eggs. 

สอนจระเขใหวายน้ํา  / สอนหนังสือ
ใหัสังฆราช)  

714 
To throw out a sprat to catch a 
mackerel. 

เอากุงฝอยไปตกปลากะพง  

715 To turn a blind eye. เอาหูไปนา เอาตาไปไร  
716 To turn a deaf ear. เอาหูไปนา เอาตาไปไร  
717 To wash dirty linen in public. สาวไสใหกากิน  
718 To work one's tail off. ทํางานตัวเปนเกลียว  

719 Tomorrow never comes  
ผัดวันประกันพรุง หมายความวา คนท่ีชอบ
เลื่อนงาน อะไรท่ีทําไดวันนี้ก็ไมทํา 

720 Too big for your boots. เห็นชางข้ี ข้ีตามชาง  
721 Too many cooks spoil the broth. มากหมอก็มากความ  
722 Two heads are better than one. สองหัวดีกวาหัวเดียว 
723 United we stand, divided we fall!. รวมกันเราอยู แยกหมูเราตาย 

724 
Venture a small fish to catch a 
great one. 

เอากุงฝอยไปตกปลากะพง  

725 
We only appreciate the worth of 
salt when the soup is tasteless.  

แกงจืดจึงรูคุณเกลือ  

726 Waste not, want not. 
มีสลึงพึงประจบใหครบบาท จักไมขาดสิ่งของ
ตองประสงค 

727 
What is done by night appears by 
day. 

ชางตายท้ังตัว เอาใบบัวปด 

28 
When in Rome do as the Romans 
do. 

เขาเมืองตาหลิ่วก็ตองหลิ่วตาตาม 

729 
When money speaks the world is 
silent  

เม่ือเงินพูด โลกเงียบ 
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ลําดับ สํานวน ความหมาย 

730 
When the cat is away the mice will 
play. 

แมวไมอยู หนูราเริง 

731 
What the eye doesn't see the heart 
doesn't grieve over. 

ไมรูเสียแลวก็แลวไป 

732 
When the water rises the fish eat 
the ants, when the water falls the 
ants eat the fish. 

น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา  

733 
Where there's a chicken, there are 
mites. 

ไมมีมูล(ฝอย) หมาไมข้ี  

734 Where there's smoke, there's fire. 
ไมมีมูล(ฝอย) หมาไมข้ี  
 

735 
When you look over an elephant 
look at its tail 

ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม 

736 Your wit as your weapon. ปญญาประหนึ่งดังอาวุธ  
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