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สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย

ทฤษฏีในการทําขอสอบ สํานวน  สุภาษิต  และคําพังเพย ไมมีหลักในการจับที่ตายตัว การที่จะทําขอสอบ
ไดดีก็คือ ใหจําสํานวน  สุภาษิต  และคําพังเพย พรอมดวยความหมายของคํานั้น ๆ (จําไดมากยิ่งดี) ...
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ สามารถแบงหมวดไดดังนี้

สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย ความหาย
หมวดที่ 1 กลุมที่มีคําวา �น้ํา�
กระด่ีไดน้ํา แสดงกิริยาดีใจ
กินน้ําเห็นปลิง ใชของไมสนิท เพราะของนั้นมีตําหนิมากอน
กินน้ําใตศอก อยูในฐานะตองเสียเปรียบ
ชักแมน้ําทั้งหา พูดหวานลอมใหเช่ือ
ทรัพยในดินสินในน้ํา ของมีอยูแลวจะนํามาใชเมื่อไรก็ได
น้ํากล้ิงบนในบอน ตลบตะแลงยากที่จะรูทัน
น้ําลอดใตทราย แอบแฝงเขามาทําลายทีละนอย
น้ําซึมบอทราย สมบัติที่ใชไมหมด
น้ําทวมปาก รูอะไรแลวพูดไมได
ฝนส่ังน้ํา ปลาส่ังถ้ํา จระเขส่ังถ้ํา ทําการใหญเปนคร้ังสุดทาย
มะนาวไมมีน้ํา พูดอยางไมมีเยื้อใย
ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน คนใกลกันเปนตนเหตุใหเกิดความยุงยาก
ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา เสียของโดยไมเกิดประโยชนตอบแทน
น้ําตาลใกลมด คนที่ชอบส่ิงใดเมื่อมีโอกาสยอมทําส่ิงนั้น
น้ํารอยปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย การทํารุนแรงยอมไมชนะใจผูอ่ืน ตองใชความสุภาพออนโยน
น้ํานอยแพไฟ ผูมีกําลังนอยยอมแพผูมีกําลังมาก
น้ําขุนอยูใน น้ําใสอยูนอก เก็บความไมพอใจเอาไวขางใน
บัวไมช้ํา น้ําไมขุน ถนนน้ําใจกันไว
มือไมพายอยาเอาเทาราน้ํา ตนเองไมทําแลวยังขัดขวางผูอ่ืน
สอนจระเขวายน้ํา สนับสนุนคนช่ัวใหมีกําลังยอมถูกผูน้ําทํารายภายหลัง
หมวดที่ 2 กลุมที่มีคําวา �เบ้ีย�
แจงส่ีเบ้ีย อธิบายละเอียดถี่ถวน มาจากภาษาเลนถั่ว
เก็บเบ้ียใตถุนราน ทํางานหารายได แมทีละนอย
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พูดไปสองไพเบ้ีย นิ่งเสียตําลึงทอง พูดไปก็ไมมีประโยชน นิ่งเสียดีกวา
สิบเบ้ียใกลมือ ถึงแมจะเปนของที่มีคานอย เมื่อมีโอกาสควรเอาไวกอน
หมวดที่ 3  กลุมที่มีความหมายวา �เทากัน� �เสมอกัน�
เพชรตัดเพชร ฉลาดเทากัน  โกงเทากัน แกแคนสมกัน
ขิงก็ราขาก็แรง ตางฝายตางรายเขาหากัน
ขมิ้นกับปูน วิวาทกันเสมอเมื่ออยูใกลกัน (ใชกับคนที่ไมถูกกัน)
ไมเบ่ือไมเมา ขัดกันเพราะโกรธกันมากอน
ขนมอสมน้ํายา เสมอกัน เลวพอ ๆ กันไมมีใครดีกวา
หมวดที่ 4  กลุมที่มีความหมายวา �ไมเลือกทางใดทางหน่ึง�
เหยียบเรือสองแคม หลังผลประโยชนจากทั้งสองฝาย
จับปลาสองมือ ทํางานสองอยางในเวลาเดียวกัน ยอมไมไดผล
ตีสองหนา ทําใหทั้งสองฝายเขาใจวาเปนพวกของตน
รักพี่เสียดายนอง ไมรูจะเอาส่ิงไหน
หมวดที่ 5  กลุมที่มีความหมายวา �ถามีโอกาสใหรีบทํา�
ชา ๆ ไดพราสองเลมงาม คอยเวลาจนถึงโอกาสที่ควร
น้ําข้ึนใหรีบตัก เมื่อมีโอกาสก็ควาเอาไวกอน
สิบเบ้ียใกลมือ มีโอกาสจะดีหรือไมดีก็รีบ ๆ ทํา
หมวดที่ 6  กลุมที่มีความหมายวา �คิดอยางรอบคอบ�
คิดหนาคิดหลัง คิดตรึกตรองอยางรอบคอบ
บวกลบคูณหาร คิดถึงกําไรและขาดทุนอยางรอบคอบ
ดีดลูกคิดรางแกว คิดถึงกําไรที่จะไดทางเดียว
หมวดที่ 7  กลุมที่มีความหมายวา �ทําอะไรพอใหเสร็จ�
มือหางตีนหาง มีนิสัยสะเพรา เลินเลอ ไมระมัดระวัง
สุกเอาเผากิน ทําพอลวก ๆ ทําพอใหเสร็จไปคราวหนึ่ง
ผัดชีโรยหนา ทําพอใหเสร็จ เพื่อจะลวงใหเห็นวาทุกอยางเรียบรอยสมบูรณ
หมวดที่ 8  กลุมที่มีความหมายวา �หาเรื่องเดือดรอนใสตัว�
หาเหาใสหัว ทําใหตัวเองมีภาระมีเร่ืองกวนใจ
แกวงเทาหาเส้ียน หาเรื่องทําใหผูอ่ืนขัดเคืองโดยใชเหตุ
เอามือซุกหีบ ทําใหผูอ่ืนขัดเคืองและตัวเองก็เดือดรอนไปดวย
หมวดที่ 9  กลุมที่มีความหมายวา �แสดงอาการวาตัวเองรู�
สอนหนังสือสังฆราช สอนผูที่มีความรูดีกวาตน



ชุมชนแหงการแบงปน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถ่ิน

สอนจระเขวายน้ํา สอนหรือแนะนําในส่ิงที่เขาทําเปนอยูแลว
เอกมะพราวหาวไปขายสวน เอาส่ิงของมาแสดงตอผูที่มีความรูเร่ืองนั้นอยูแลว
หมวดที่ 10  กลุมที่มีความหมายวา �ยาก ลําบาก�
เข็นครกข้ึนภูเขา ทํางานที่ยากเกินความสามารถ
งมเข็มในมหาสมุด ทําส่ิงที่สําเร็จไดยาก
ฝนทั้งใหเปนเข็ม ตองอาศัยความเพียรพยายาม งานที่ทําจึงจะสําเร็จ

สํานวนที่มีการพูดเปรียบเทียบ

ก. เกลียดเหมือนข้ี กลมเหมือนมะนาว แกมแดงเหมือนตําลึง
ข. ขมเหมือบอระเพ็ด ขาวราวสําลี แข็งเหมือเพชร เขียวเหมือนพระอินทร
ค. เค็มเหมือนเกลือ คันเหมือนตําแย คดเค้ียวเหมือนเขาวงกต
ง. เงียบเหมือนเปาสาก งงเปนไกตาแตก งายเหมือปลอกกลวยเขาปาก
จ. ใจดําเหมือนอีกา ใจเสาะเหมือนปลาซิว จมูกไวเหมือนมด
ช. ใชเงินเปนเบ้ีย ชาเหมือนเตาคลาน
ซ. ซื่อเหมือนแมวนอนหวด ซนเหมือนลิง
ด. ดุเหมือนเสือ ดําเหมือนกา เดินเหมือนนางพญา
ต. เต้ียเหมือนคนแคระ ตัวส่ันเหมือนลูกนก
น. เนตรด่ังตามกวาง นิ้วเรียวเหมือนลําเทียน
บ. เบาเหมือนปุยนุน บงพึมพําเหมือนหมีกินผ้ึง
ป. ปากคมเหมือนตะไกร
ผ. ผอมเหมือนกุงแหง ผอมเหมือนไมเสียบผี ผมขาวราวกับดอกเลา
ม. มือเหมือนเขาถ้ํา มั่นคงเหมือนเสาหิน
ย. ยุงเหมือนยุงตีกัน
ร. เรียบรอยเหมือนผาพับไว รกเปนรังหนู
ล. ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีน ล่ืนเปนปลาไหล
ว. ไวเหมือนปรอท
ส. สวยเหมือนนางฟา สมกันราวกิ่งทองใบหยก
ห. หนาบานเทากระดง หวานปานน้ําผ้ึง หนาซีดเปนไกตม
อ. อาภัพเหมือนปูน อวนเหมือนตุม เอะอะเหมือนเจกต่ืนไฟ
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    สุภาษิตทั่วไป

เขาเมืองตาหล่ิว ตองหล่ิวตาตาม หมายความวา สังคมใดประพฤติเชนไร ตองประพฤติตามสังคมนั้น
คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเส่ือ หมายความวา คนที่รักเรามีนอยกวาคนที่เกียดเรา
คบคนใหดูหนา  ซื้อผาใหดูเนื้อ หมายความวา จะคบใครตองพิจารณาใหดีเสียกอน
คบคนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล หมายความวา  คบคนดีเราก็จะไดดีตามไปดวย
ชาติเสือตองไวลาย ชาติชายตองไวชื่อ หมายความวา ลูกผูชายตองแสดงความสามารถใหปรากฏ
ชาเปนการนานเปนคุณ หมายความวา มีความพิถีพิถันถึงชาแตก็ไดผลดี
ดูวัวใหดูหาง ดูนางใหดูแม หมายความวา เปรียบเทียบวาดูผูหญิงที่จะเปนคูครองใหดูแมดวย
เดินตามผูใหญหมาไมกัด หมายความวา ทําอะไรแบบที่ผูใหญทําจะประสบผลสําเร็จ
ตบมือขางเดียวไมดัง หมายความวา ทําอะไรฝายเดียวไมไดรับความรวมมือก็ไมสําเร็จ
น้ําลดตอผุด หมายความวา ทําความช่ัวไวเมื่อมีอํานาจ พอหมดอํานาจความช่ัวก็จะ

          ปรากฏออกมา
ปลาหมอตายเพราะปาก หมายความวา คนที่พูดอะไรพลอย ๆ ยอมไดรับอันตราย
ไมมีมูลฝอย  หมาไมข้ี หมายความวา ถามีมีอะไรเปนตนเหตุ ก็คงไมมีเร่ืองเกิดข้ึน
รักวัวใหผูก  รักลูกใหตี หมายความวา ถาไมผูกวัวก็จะหาย เปรียบกับเด็กที่ตองตีเพื่อไมใหทํา

            ไมดี
ใหทุกขแกทาน ทุกขนั้นถึงตัว หมายความวา ถาทําใหคนอ่ืนไดรับความทุกข กรรมยอมสนองตน
อยาแกวงเทาหาเส้ียน หมายความวา อยาหาเร่ืองเดือดรอนใสตัว
อยาเห็นข้ีดีกวาไส หมายความวา อยาเห็นคนอ่ืนดีกวาลูกหลานตน
อยาติเรือทั้งโกลน หมายความวา ส่ิงที่คนอ่ืนทําไมสําเร็จอยาไปตําหนิ
อยาชิงสุกกอนหาม หมายความวา ถึงเวลาที่พอเหมาะวาจะทําอะไรแลวคอยทํา
สํานวนที่มักเขียนผิด

เงยหนาอาปาก ! ลืมตาอาปาก "

ผีซ้ําดํ้าพลอย ! ผีซ้ําดายพลอาย "

กงเกวียนกําเกวียน ! กงกํากงเกวียน "

หัวมังกุทายมังกร ! หัวมังกุฎทายมังกร "

ติเรือทั้งโกลน ! ติเรือทั้งโกรน "
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