
ส ำนวนสุภำษิตไทย 

สุภาษติ ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ค ากล่าวที่มีคติควรฟัง สุภาษิตจึงมีลักษณะเดียวกับส านวนและค าพังเพย แต่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการส่ังสอน เตือนสติให้คิด ไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างค าพังเพย เป็นถ้อยค าที่แสดงหลักความจริง เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไป ภาษิตน้ียังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม ค าส่ังสอนที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนาด้วย เช่น 
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ฯลฯ แต่เรานิยมเรียกสัจธรรมเหล่าน้ีว่า "สุภาษิต" 
 
 
 
          ส านวน ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง โวหาร ท านองพูด ถ้อยค าที่เรียบเรียง ถ้อยค าที่ไม่ถูกไวยากรณ์แต่รับ
ใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง การแสดงถ้อยค าออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหน่ึง ๆ  
 
         ส านวนไทยจะมีความหมายโดยนัย เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ จะไม่แปลความหมายตรงตาม
ตัวอักษร 
 
         ตัวอย่างเช่น 
 
         ปากเสีย หมายถึง พูดไม่ดี ชอบว่าผู้อ่ืน 
 
        ใจจืด หมายถึง ไม่เอ้ือเฟื้อแก่ใคร 
 

 
        ค าพงัเพย ความหมายตามพจนานุกรม หมายความว่า "ค าที่กล่าวขึ้นลอย ๆ เป็นค ากลางเพื่อตีให้เข้ากับเน้ือเรื่อง" 
 
       ค าพังเพยเป็นถ้อยค าที่มีลักษณะเดียวกับส านวน แต่ต่างจากส านวนตรงที่มีจุดมุ่งหมายเชิงส่ังสอน แต่เป็นไปในท านอง
เสียดสี ประชดประชัน แฝงความหมายเชิงติชมไว้ด้วย ค าพังเพยส่วนมากมีลักษณะเป็นข้อคิด และมีความหมายลึกซ้ึง 
เน้ือความที่ส่ังสอนน้ัน ไม่ได้เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ 
 

 
 

 
 
 
      สุภาษติ ส านวน ค าพังเพย                                    ความหมาย 
 
 
 
1. กรุงศรีอยุธยาไม่ส้ินคนดี .........................เม่ือคราวบ้านเมืองอับจน ย่อมมีคนดีมาช่วยกู้สถานการณ์บ้านเมืองได้ 
 
 
 
2. คนดีผีคุ้ม ............................................คนดีเม่ือถึงคราวตกอับ มักมีคนมาช่วยเหลือไว้เสมอ 
 
 
 
3. คนตายขายคนเป็น ................................ผู้ที่ตายไปแล้วญาติจัดงานศพยิ่งใหญ่ ท าให้เป็นการส้ินเปลืองแก่ผู้อยู่ 
 
 
 
4. คนรักเท่าผืนหนัง ..................................คนชังเท่าผืนเส่ือ คนที่รักเรากับคนที่เกลียดชังเรามีอยู่มากพอกัน 
 
 
 
5. ชีปล่อยปลาแห้ง ...................................ท าเป็นคนใจบุญ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ 
 
 



 
6. เด็กเลี้ยงแกะ ......................................คนที่ชอบพูดปดอยู่เสมอ จนไม่มีใครเชื่อถือ 
 
 
 
7. เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด ..................ให้ท าตามผู้ใหญ่แล้วจะได้ดีเอง 
 
 
 
8. ตักบาตรอย่าถามพระ ............................จะให้ของแก่ใคร ไม่ต้องถามก่อน ควรให้ไปเลย 
 
 
 
9. ตาบอดได้แว่น ....................................ได้ในส่ิงที่ตนไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 
10. เตี้ยอุ้มค่อม .....................................ต่างคนต่างอยู่ในฐานะล าบากแล้วยังต้องเอาอีกคนหน่ึงมาเป็นภาระอีก 
 
 
 
11. ท านาบนหลังคน ...............................เบียดเบียนคนที่มีฐานะด้อยกว่า 
 
 
 
12. นายว่า ขี้ข้าพลอย ............................ผู้น้อยคอยว่าตามผู้เป็นใหญ่กว่า 
 
 
 
13. ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน .........................ให้แต่งงานตามความสมัครใจ 
 
 
 
14. พูดไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียต าลึงทอง ...............................พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ น่ิงเสียดีกว่า 
 
 
 
15. ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด ......................................รู้เรื่องไม่ละเอียดถ่ีถ้วน แล้วเอาไปพูดต่อผิด ๆ  
 
 
 
16. มือไม่พาย เอาเท้าราน้ า .............................................ไม่ช่วยให้งานเดิน แล้วยังคอยกีดกันไม่ให้ท างานสะดวก 
 
 
 
17. ไม้ล้มจึงข้าม คนล้มอย่าข้าม .......................................อย่ามองข้าม หรือซ้ าเติมคนที่เคยผิดพลาด  
 
 
 
18. หน้าไหว้หลังหลอก ...................................................ต่อหน้าท าอย่างหน่ึง ลับหลังท าอีกอย่างหน่ึง 
 
 
 
19. เอาหูไปนา เอาตาไปไร่.............................................. ท าไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจ 
 
 
 
20. กบเลือกนาย ..........................................................เป็นคนช่างเลือกจนพบส่ิงที่เลวกว่าเดิม 
 
 



 

อดเปรี้ยวกินหวาน 

- ให้ละท้ิงส่ิงท่ีไม่ดีนั้นเสีย เพื่อรับเอาส่ิงท่ีดีเข้าไว้ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอดใจรออยู่นาน  

อยู่บ้านท่านอย่าน่ิงดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น  

- เมื่ออาศัยอยู่บ้านใคร ก็อย่าอยู่เปล่า ควรช่วยท างานท าการให้เป็นประโยชน์ต่อเขาบ้าง 

 

อัฐยายซื้อขนมยาย  

- การได้รับประโยชน์หรือได้รับทรัพย์จากผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วเอาทรัพย์นั้นมาใช้กับผู้นั้นต่อ  

เอาจมูกคนอื่นมาหายใจ  

- อาศัยความคิดหรือแรงของคนอื่นมาท างานให้ตน 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา  

- ส านวนนี้ มุ่งให้ค านึงว่า ควรจะมีความเห็นใจซ่ึงกันและกัน หรือนึกถึงอกเขาอกเราบ้าง ว่าตัวเราจะรู้สึกอย่างไร ถ้า
เขาท าอย่างนั้นกับเรา. 

เอาทองไปรู้กระเบื้อง 

- ลดตัวเองลงไปต่อสู้กับคนท่ีต่ าศักดิ์กว่า โดยไม่คู่ควรกัน 

อ้อยเข้าปากช้าง  

- ส่ิงท่ีหลุดลอยไปเป็นของคนอ่ืนแล้ว ก็ย่อมจะสูญหรือไม่มีทางจะได้คืนมาง่าย ๆ 

อ้าปากก็เห็นล้ินไก่ 

- รู้เท่าทันค าพูดท่ีพูดออกมา 

อาบน้้าต่างเหงื่อ 

- ท างานหนัก 

อาบน้้าร้อนมาก่อน 



- เกิดก่อนจึงได้รู้เห็นส่ิงต่างๆมามากกว่า 
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2007/Jan/20 

ส้านวนหมวดอักษร ห  

หมากัดอย่ากัดหมา 

- คนชั่ว คนชั้นต่ า หรือพวกอันธพาลคิดร้ายหรือประทุษร้ายเราอย่างใดอย่าท าตอบ แต่ควรหลีกเลี่ยงไปเสีย. 

หมาเห่าใบตองแห้ง  

- คนท่ีชอบเอะอะโวยวายเป็นท่ีอวดตัวว่า ตนเก่งกล้า แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นคนขี้ขลาด  

จะหาม เอาคานเข้ามาสอด 

- การท่ีเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ หรือกิจการของคนอ่ืนท่ีเขาก าลังจะส าเร็จอยู่แล้ว 

 

หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว  

- การท าประชดหรือท าแดกดันท่ีกลับเป็นผลร้ายแก่ตนเอง 

 

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว  

- เห็นส่ิงท่ีไม่ดีเป็นดี หรือเห็นผิดเป็นชอบ 

เห็นขี้ดีกว่าไส้  
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- เห็นคนอ่ืนดีกว่าญาติพี่น้องของตน 

หว่านพืชหวังผล 

- การลงทุนท าอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ย่อมจะต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทน 

เหยียบเรือสองแคม  

- คนท่ีท าอะไรไม่ซื่อตรง และเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว  

เหยียบเต่าเต็มตีน  

- ท าอะไรให้มั่นคงอย่าให้เกิดมีข้อผิดพลาดถึงเสียงานเสียการได้ 

หาเหาใส่หัว  

- หาความล าบากมาใส่ตัวเองหรือเอาเรื่องของคนอ่ืนมาเป็นเรื่องท่ีท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเอง 

posted by pasathai01, at 2007-Jan-20 17:12:39 
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ส้านวนหมวดอักษร ส  

สอนจระเข้ว่ายน้้า  

- การชี้ทางหรือสอนให้คนท่ีเป็นอยู่แล้วให้เก่งหรือช านาญขึ้นไปอีก แต่มักมุ่งหมายโดยเฉพาะถึงการสอน หรือ

แนะน าคนชั่วประพฤติไม่ดีส่วนมาก. 

สอนหนังสือสังฆราช  

- การสอนผู้ท่ีมีความรู้ดีเป็นเยี่ยมอยู่แล้ว โดยท่ีไม่รู้ว่าคนผู้นั้นรู้หรือช านาญดีกว่าตนเสียอีก 

สัญชาติสุนัข อดขี้ไม่ได้  

- คนท่ีประพฤติชั่ว ถึงจะเอามาอบรมเลี้ยงดูดีอย่างไร ก็อดประพฤติเช่นเดิมไม่ได้  

สมภารกินไก่วัด  

- เป็นส านวนเปรียบเทียบท่ีมุ่งหมายโดยเฉพาะ ถึงผู้ชายท่ีมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาท่ีมีหน้าท่ี

ปกครองดูแลหญิงสาวหลาย ๆ คนภายในบ้านหรือภายในวงงาน แล้วก็ถือโอกาสเก้ียวพาเอาหญิงสาวเหล่านั้น  

สร้างวิมานในอากาศ  

- การสร้างความฝันว่าตนเองจะต้องได้เป็นใหญ่หรือ มีเงินทองมั่งมีขึ้นแล้วจะท าอย่างนั้นอย่างนี้ให้สมกับท่ีมีเงิน 

โดยท่ีความใฝ่ฝันนั้นยังไม่แน่ว่าจะได้รับสมจริงหรือเปล่า 

สาดน้้ารดกัน  

- การทะเลาะทุ่มเถียงด่าทอโต้ตอบกันไปมา 

สาวไส้ให้กากิน  

- การท่ีเอาความลับหรือเรื่องไม่ดีของตนเองหรือของพี่น้องของตนไปเปิดเผยให้คนอ่ืนฟัง โดยไม่ได้ประโยชน์

อะไรแก่ตนเองเลย. 
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สิบเบี้ยใกล้มือ  

- อะไรท่ีควรจะได้และอยู่ใกล้หรือเป็นส่ิงท่ีคว้าได้ง่าย ก็ควรจะคว้าไว้ก่อนดีกว่าท่ีจะมองข้ามไป 

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  

- การได้เห็นย่อมน่าเชื่อถือกว่าค าบอกเล่ 

 


