โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรม
เรื่อง สานวน และภาษิตท้องถิ่น
โดย ครู ฮาดี บินดู่เหล็ม

สานวน และภาษิต ท้ องถิ่น
ส ำนวน หมำยถึ ง กลุ่ ม ของวลี ค ำหรื อกลุ่ ม ค ำที่ น ำมำใช้ใ นควำมหมำยที่ แ ตกต่ ำ งไปจำกควำม
หมำยเดิม ควำมหมำยที่เกิดขึ้นมักจะเป็ นควำมหมำยในเชิ งอุปมำ หรื อเชิ งเปรี ยบเทียบ ไม่ได้ให้คติธรรม แต่
จะเป็ นควำมหมำยที่ กระชับและลึ กซึ้ ง เช่ น สำนวนว่ำ เรื่ องกล้วยๆ คำว่ำ กล้วยๆ ไม่ได้หมำยถึ งผลไม้แต่
หมำยถึง ง่ำยๆ เรื่ องไม่ยำกเป็ นเรื่ องง่ำยๆ สำนวนภำษไทยอำจจะประกอบคำตั้งแต่ 1 คำขี้นไปจึงถึงหลำยคำ
หรื อเป็ นกลุ่ม โดยสำนวนในแต่ละท้องถิ่ นก็มีเอกลักษณ์ เฉพำะกันไปตำมภำษำถิ่ น และวัฒนธรรมชี วิต
ควำมเป็ นอยู่ ดังที่จะกล่ำวต่อไปนี้

สานวนภาคใต้
สำนวนภำคใต้ เป็ นสำนวนที่มีลกั ษณะเฉพำะในเรื่ องของภำษำถิ่นที่ใช้คำพูดสั้น ห่วนตำมแบบฉบับ
ชำวใต้ แต่ยงั คงหมำยควำมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ สำนวนมีกำรเปรี ยบเทียบได้ดี แต่อำจจะเข้ำใจยำกเพรำะเป็ น
ภำษำถิ่น ตัวอย่ำง สำนวนภำคใต้ (ประพนธ์ เรื องณรงค์ , 2552, หน้ำ 35)
กลองโนรากลองหนัง ดังกว่ากลองวัด
หมำยถึง สนใจควำมบันเทิงมำกว่ำสนใจธรรมะ
เกลียดขีข้ ตี้ าม เกลียดความความคิด
หมำยถึง เกลียดสิ่ งใด มักได้สิ่งนั้น
ไก่ดีตีเมื่อหล้า ไก่ขขี้ ้ าตีหัวที
หมำยถึง ไก่ตวั เก่งมักชนกันเป็ นคู่ทำ้ ยๆ ส่ วนไก่รองบ่อนมักชนกันเป็ นคู่แรกๆ
ขวัญข้ าวเท่าหัวเรือ ขวัญเกลือเท่าหัวช้ าง
หมำยถึง กำรรู ้จกั บุญคุณของสิ่ งที่ให้คุณแก่ชีวิตเรำ ดังเช่นข้ำวและเกลือ

ข้ างในไฟคลอก ข้ างนอกวันทอ
หมำยถึง เก็บควำมโกรธไว้มิให้ผอู ้ ื่นรู ้
ข้ ามก็ไม่ รอด ลอดก็ไม่ พ้น
หมำยถึง จะข้ำมก็ไม่ได้ จะลอด (หนี) ก็ลอดไม่ได้ หมำยถึง มนุษย์หลีกไม่พน้ เกิดแก่เจ็บตำย
หรื อไม่พน้ เครำะห์กรรมที่ตำมมำ
ขีไ้ ก่ไม่ ให้ หก ขีน้ กไม่ ให้ หล่น
หมำยถึง แสดงควำมรอบคอบ รู ้จกั เก็บเล็กผสมน้อย
ขุดดินนุ่งแพร แลไม่ งาม
หมำยถึง นุ่งแพรขุดดินมองดูไม่สวยงำม หมำยถึงทำตนไม่เหมำะสมกับฐำนะ
คนมาทีหลัง กินดังเหนียว หรือ คนมาหล้ า กินลูกหว้ าแก่
หมำยถึง คนทำงำนล่ำช้ำย่อมเสี ยเปรี ยบผูอ้ ื่น
ชื่อได้ ข้า หน้ าได้ พเี่ ณร
หมำยถึง กำรทำงำนบำงครั้งควำมเหนื่อยเป็ นของผูท้ ำ แต่กำรได้หน้ำหรื อได้เกียรติเป็ นของผูอ้ ื่น
ตื่นสายให้ สร้ างสวนพร้ าว ตืนเช้ าให้ สร้ างสวนยาง
หมำยถึง กำรประกอบอำชีพให้เหมำะสมกับอุปนิสัย
ถือฆ้องให้เพื่อนตี ตรันวำนหมีให้เพื่อนเล่น
หมำยถึง ทำประโยชน์ให้แก่ผอู ้ ื่น แต่ตวั เองต้องเหน็ดเหนื่ อย บำงครั้งถึงกับเสี่ ยงภัย
นา้ เต้ าล่ามา ขีพ้ ร้ าล่าไป
หมำยถึง กำรช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและกัน หรื ออำจหมำยถึงบุคคลเฉื่ อยชำ ล่ำช้ำ ทำงำน
ด้วยกัน
เน่ งเขาว่าโม่ ครั้งโฉเขาว่าบ้ า
หมำยถึง ถ้ำนิ่งเฉยไม่พดู เขำก็หำว่ำเป็ นคนโง่ แต่ถำ้ พูดมำกและเสี ยงดัง เขำก็หำว่ำเป็ นคนบ้ำ

สานวนภาคอีสาน
สำนวนภำคอีสำน เป็ นคำสอนทัว่ ไปเช่นเดียวกัน แต่ภำษำที่ใช้จะเป็ นภำษำถิ่นทำงภำคอีสำน ซึ่ง
แสดงเอกลักษณ์เฉพำะทำงวัฒนธรรม กำรเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับสิ่ งต่ำงๆ รอบตัว เข้ำใจง่ำย และมีควำมหมำย
ลึกซึ้ ง คมคำย
ตัวอย่ำง สำนวนภำคอีสำน (ประพนธ์ เรื องณรงค์ , 2552, หน้ำ 26)
กินข้ าวโต อย่าโสความเพิน
หมำยถึง กินข้ำวตนเอง ไม่ควรพูดตำหนิผอู ้ ื่น
กินน้ อยบ่ ตาย กินหลายให้ โทษ
หมำยถึง กินน้อยไม่เป็ นไรไม่ถึงกับตำย แต่กินมำกเกินไปย่อมให้โทษ
กินนาพีก่ เ็ จ็บท้ อง กินนาน้ องก็เจ็บปูม
หมำยถึง กินกับพี่ก็เจ็บท้อง กินกับน้องก็เจ็บไส้พุง
กินหลายท้องแตก แบกหลายหลังหัก
หมำยถึง กินมำกเกินไปท้องจะแตก แบกของหนักเกินไปหลังจะหัก
ใกล้ไฟมันฮ้ อน ใกล้ค้อนมันเจ็บ
หมำยถึง ถ้ำอยูใ่ กล้ไฟมักร้อน ถ้ำอยูใ่ กล้ไม้คอ้ นมักเจ็บ จึงต้องระมัดระวัง
ของกินอยู่กบั ผู้มัก ขีล้ กั อยู่กับขโมย
หมำยถึง ของใดกินอร่ อยขึ้นอยูก่ บั ผูช้ อบของนั้น คนชอบลักสิ่ งของย่อมขึ้นอยูก่ บั ผูน้ ้ นั ชอบ
ขโมย
ควายตู้มักชน คนเว้ ามักเว้ า
หมำยถึง ควำยเขำทู่หรื อควำยเขำสั้นชอบชน คนจนชอบพูดชอบอวด
เจียมผีเฒ่ า เจียมเจ้ ายืน
หมำยถึง หำกยำเกรงผีมกั มีชีวติ อยูจ่ นแก่เฒ่ำ และหำกยำเกรงเจ้ำนำยมักอำยุยนื นำน
แดดอย่าหน ฝนอย่าถอย ข้ าวฮ้ อนเป่ ากิน
หมำยถึง แม้โดนแดดก็อย่ำขยำดกลัว ถูกฝนก็อย่ำถอย และข้ำวร้อนก็เป่ ำให้เย็นจึงกิน คือรู ้จกั
อดทนและใจเย็น
ตกหมู่แฮ้ งเป็ นแฮ้ ง ตกหมู่กาเป็ นกา
หมำยถึง ไปอยูก่ บั นกแร้งก็เป็ นนกแร้ง และหำกไปอยูก่ บั นกกำก็เป็ นนกกำ
นอนบ่ หลับให้ ไปเทีย่ ว มีเสี่ ยวให้ ไปยาม
หมำยถึง นอนไม่หลับควรออกไปเที่ยว มีเพื่อนรักควรหมัน่ ไปเยีย่ มเยือน

นุ่งผ้ าลายหมาเห่ า เว้ าความเก่ ามักเล่ าผิดกัน
หมำยถึง ผูน้ ุ่งผ้ำลำยหมำมักเห่ำ คนพูดเรื่ องเก่ำซ้ ำอีกมักทำให้ผดิ ใจกัน
แนวนาซา บ่ ดาก็ได้ เกีย่ ว
หมำยถึง แบบอย่ำงนำที่มีน้ ำซับ ถึงแม้ไม่ดำกล้ำก็จะได้เก็บเกี่ยว
ฝาเฮือนบังหน้ า อย่าไปจากความต่ าง
หมำยถึง เมื่อฝำเรื อนบังหน้ำอยู่ อย่ำได้พูดควำมลับหรื อเรื่ องสำคัญ เพรำะอำจมีผแู้ อบได้ยนิ

สานวนภาคเหนือ
สำนวนภำคเหนือโดยทัว่ ไปก็จะเป็ นกำรสั่งสอนลูกหลำน ซึ่ งก็จะสอดแทรกแนวคิดและประสบกำรณ์
ของผูท้ ี่ผำ่ นเหตุกำรณ์ต่ำงๆ มำก่อน ซึ่ งก็เข้ำใจได้ง่ำย ภำษำก็เป็ นภำษำท้องถิ่นล้ำนนำ มีควำมไพเรำะ
อ่อนหวำน เป็ นแบบฉบับของล้ำนนำแท้
ตัวอย่ำง สำนวนภำคเหนือ (ประพนธ์ เรื องณรงค์ , 2552, หน้ำ 17)
กล้วยคา้ ง่ าม ง่ ามคา้ กล้วย
หมำยถึง ต้นกล้วยและไม้ง่ำมต่ำงพึ่งพำอำศัยกัน
กินก่อนทาน มานก่อนแต่ ง
หมำยถึง กินอำหำรก่อนถวำยพระ มีครรภ์ก่อนแต่งงำน เป็ นกระกระทำไม่ถูกขั้นตอน
กินเมื่อยามร้ อน ฟ้อนเมื่อยามเมา
หมำยถึง กินอำหำรขณะที่ยงั ร้อน ฟ้ อนรำขณะที่ยงั มึนเมำ เป็ นกำรกระทำที่ถูกกำลเทศะ
กินแล้วหือ้ เก็บ เจ็บแล้วหือ้ จา
หมำยถึง กินอำหำรแล้วให้รู้จกั เก็บภำชนะ คนอื่นเขำทำให้เจ็บใจก็ให้ควรจดจำ
แก่ย้อนกินเข้ า เถ้ าย้อนเกิดเมิน
หมำยถึง แก่เฒ่ำเพรำะกินข้ำวและเกิดนำน
ของกินลาอยู่ทคี่ นมัก ของฮักอยู่ทคี่ นเปิ งใจ
หมำยถึง ของกินอร่ อยอยูท่ ี่คนชอบ ของมีค่ำของรักอยูท่ ี่คนพึงพอใจ
ขะยมดีย้อนตุ๊เจ้ า ลูกเต้ าดีเพราะพ่ อแม่
หมำยถึง ลูกศิษย์วดั จะดีเพรำะพระภิกษุ ลูกเต้ำจะดีเพรำะพ่อแม่
เข้ าจะเสี้ยงกินหวาน คนจะผลาญนอนอุ่น
หมำยถึง ข้ำวจะหมดย่อมกินอร่ อย คนจะทุกข์ยำกมักนอนอุ่นนอนสบำย
คนง่ าวได้ จา หม้ อแกงหนาได้ เดือด
หมำยถึง คนโง่ได้พดู หม้อแกงที่หนำเดือดพล่ำน ย่อมจะนำนกว่ำธรรมดำ

คนเง่ าบ่ มี คนพญาดีกง็ ่ อม
หมำยถึง คนโง่ไม่มี คนปั ญญำดีก็เหงำ
คนหมั่นตายหลังด้ าน คนขีค้ ร้ านตายหลังหัก
หมำยถึง คนขยันทำงำนจริ งจังไปเรื่ อยๆ แม้หลังจะด้ำนก็ทนได้ แต่คนขี้เกียจทำอะไร
จะให้เสร็ จเร็ ว เลยหำมของหนักเกินกำลังหลังจึงหักตำย
คึดว่าตัวหลวกคือคนเง่ า คึดว่าตัวเง่ าคือคนหลวก
หมำยถึง คิดว่ำตัวฉลำดคือคนโง่ คิดว่ำตัวโง่คือคนฉลำด

สานวนภาคกลาง
สำนวนในภำคกลำงนี้ จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ และกำรเปรี ยบเทียบเปรี ยบเปรยในสิ่ งรอบตัว ซึ่ งบำง
สำนวนมีควำมคล้องจองกัน และควำมหมำยเฉี ยบคม และยังใช้พดู กันอยูใ่ นปัจจุบนั
ตัวอย่ำง สำนวนภำคกลำง (ประพนธ์ เรื องณรงค์ , 2552, หน้ำ 12)
กาแพงมีหู ประตูมีช่อง หรื อกาแพงมีหู ประตูมีตา
หมำยถึง กำรพูดหรื อกระทำอะไรก็ตำม ต้องระมัดระวัง เพรำะควำมลับไม่มีในโลก
กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา
หมำยถึง ควำมเป็ นอยูเ่ ละเทะ ไม่เป็ นระเบียบ
กินอยู่กบั ปาก อยากอยู่กบั ท้ อง
หมำยถึง รู ้ดีอยูแ่ ก่ใจ เพรำะทำเองแล้วแสร้งไม่รู้ไม่เห็น
เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินนา้ แกง
หมำยถึง เกลียดตัวเขำ แต่อยำกเอำประโยชน์จำกเขำ
ขุนนางใช่ พ่อแม่ หินแง่ ใช่ ตายาย
หมำยถึง ถ้ำไม่ใช่ญำติผใู ้ หญ่ของตน ก็ไม่ควรไว้วำงใจใคร
เข้ าตามตรอก ออกตามประตู
หมำยถึง ทำตำมธรรมเนียมประเพณี
เข้ าเมืองตาหลิว่ ต้ องหลิว่ ตาตาม
หมำยถึง ประพฤติตนให้เหมำะสมกับกำลเทศะ
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่ อ
หมำยถึง คนรักมีนอ้ ย คนชังมีมำก
ความวัวยังไม่ หาย ความควายเข้ ามาแทรก

หมำยถึง เรื่ องหนึ่งยังไม่จบสิ้ น มีเรื่ องอื่นอีกเข้ำมำแทรก
ฆ่าไม่ ตาย ขายไม่ ขาด
หมำยถึง มีควำมผูกพันกันจนไม่อำจทำร้ำยกันได้
งานหลวงไม่ ขาด งานราษฎร์ ไม่ เสี ย
หมำยถึง ทำงำนไม่บกพร่ องทั้งงำนส่ วนรวมและงำนส่ วนตัว
จอดเรือให้ ดูฝั่ง จะนั่งให้ ดูพนื้
หมำยถึง ทำอะไรควรพิจำรณำให้รอบคอบ
เจ้ าไม่ มีศาล สมภารไม่ มีวดั
หมำยถึง ผูไ้ ม่มีที่อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง
ชักนา้ เข้ าลึก ชักศึกเข้ าบ้ าน
หมำยถึง นำควำมวิบตั ิมำสู่ ตนและพวกพ้อง
ชั่วช่ างชี ดีช่างสงฆ์
หมำยถึง ไม่เอำธุ ระ ไม่เอำใจใส่
ช้ างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิ ด
หมำยถึง ควำมชัว่ ที่คนทัว่ ไปทรำบกันแล้ว ยำกที่จะปกปิ ด

ภาษิตและคาคมล้ านนา
วิถีชีวติ ของคนเมืองนั้น มีกำรสั่งสมประสบกำรณ์ชีวติ มำอย่ำงยำวนำนจนเกิดเป็ นกำร
เรี ยนรู้ กลำยเป็ นถ้อยคำที่บอกเล่ำเพื่อเตือนใจแก่ลูกหลำนไว้มำกมำย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ดีงำม เป็ นกำรแสดงถึง
ภูมิรู้ของคนรุ่ นปู่ ย่ำเลยทีเดียว
สำหรับภำษิตและคำคมล้ำนนำที่จะยกมำให้ทรำบนี้ จะเป็ นเฉพำะด้ำนที่สะท้อนวัฒนธรรม ควำม
เป็ นอยู่ หรื อธรรมชำติทอ้ งถิ่นที่แสดงถึงควำมหลำกหลำยของสังคมไทย (เอกวิทย์ ณ ถลำง, 2544, หน้ำ 70)
ตัวอย่ำง (มณี พะยอมยงค์ และไพรถ เลิศพิริยกมล : ผูร้ วบรวม)
- คนใหญ่แล้ว บ่ตอ้ งสอน จี้หีดแมงจอน ไผสอนมันเต้น
หมำยถึง คนเรำโตๆ กันแล้วไม่ตอ้ งสั่งสอนกัน ดูจิ้งหรี ด แมงกระชอน เกิดมำไม่มีใครสอนให้
มันเต้น มันยังเต้นได้

- เป็ นคนหื้ อมันต๋ ำกว้ำง ผ่อตำงไปไก๋
หมำยถึง เป็ นคนควรมองกำรณ์ไกล กำรมองไกลจะรู ้วำ่ มีอะไรอยูข่ ำ้ งหน้ำ ถ้ำมองใกล้ยอ่ มทำให้
เกิดควำมผิดพลำดได้มำกกว่ำ
- เสี ยเงิน เสี ยคำ ยังสิ หำได้ ของอยูใ่ ต้ ยังลุ่มวิสัย เสี ยน้ ำใจ๋ จะหำไหนได้
หมำยถึง เงินทองเป็ นของนอกกำย ถ้ำไม่ตำยหำเอำเมื่อไรก็ได้ แต่คนมีน้ ำใจจะหำที่ไหนไม่ได้
ง่ำยๆ ควรรักษำน้ ำใจกันไว้ กำรใดทำไปแล้วถ้ำเป็ นกำรเสี ยน้ ำใจกันไม่ควรทำ
- ดำน้ ำหื้ อถึงทรำย นอนหงำยหื้ อมันเห็นฟ้ ำ
หมำยถึง ทำอะไรให้ทำจริ งจัง ดำน้ ำก็ดำให้ถึงทรำย นอนหงำยก็ให้เห็นฟ้ ำ
- จะหนีก็ห้ื อเปิ้ นเสี ยดำย จะต๋ ำยก็ห้ื อเปิ้ นได้เล่ำ
หมำยถึง คนเรำเมื่อจะจำกกันไปก็ให้เขำรู ้สึกดำย อำลัย เมื่อจะตำยก็ให้เขำคิดถึง เล่ำลือถึงควำมดี
ที่สร้ำงเอำไว้
- ป่ ำไม้ลอ้ มหลืบภูเขำ กิ๋วคนเฮำไผบ่ห่อนฮู ้
หมำยถึง ป่ ำไม้ลอ้ มภูเขำใครเห็นใครก็รู้ แต่โชควำสนำของคนเรำไม่มีใครสำมำรถรู ้อนำคตได้

