
                                                 

                                     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษาและวฒันธรรม   เร่ือง ส านวน และภาษิตท้องถิ่น 
โดย ครูฮาดี  บินดู่เหลม็ 

 

ส านวน และภาษิต ท้องถิ่น   

                 ส ำนวน หมำยถึง กลุ่มของวลี ค ำหรือกลุ่มค ำท่ีน ำมำใช้ในควำมหมำยท่ีแตกต่ำงไปจำกควำม 
หมำยเดิม ควำมหมำยท่ีเกิดข้ึนมกัจะเป็นควำมหมำยในเชิงอุปมำ หรือเชิงเปรียบเทียบ ไม่ไดใ้ห้คติธรรม แต่
จะเป็นควำมหมำยท่ีกระชับและลึกซ้ึง เช่น ส ำนวนว่ำ เร่ืองกล้วยๆ ค ำว่ำ กลว้ยๆ ไม่ไดห้มำยถึงผลไมแ้ต่
หมำยถึง ง่ำยๆ เร่ืองไม่ยำกเป็นเร่ืองง่ำยๆ ส ำนวนภำษไทยอำจจะประกอบค ำตั้งแต่ 1 ค ำข้ีนไปจึงถึงหลำยค ำ
หรือเป็นกลุ่ม  โดยส ำนวนในแต่ละทอ้งถ่ินก็มีเอกลกัษณ์เฉพำะกนัไปตำมภำษำถ่ิน และวฒันธรรมชีวิต
ควำมเป็นอยู ่ดงัท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ี 

ส านวนภาคใต้ 
          ส ำนวนภำคใต ้เป็นส ำนวนท่ีมีลกัษณะเฉพำะในเร่ืองของภำษำถ่ินท่ีใชค้  ำพดูสั้น ห่วนตำมแบบฉบบั
ชำวใต ้แต่ยงัคงหมำยควำมไดค้รบถว้นสมบูรณ์ ส ำนวนมีกำรเปรียบเทียบไดดี้ แต่อำจจะเขำ้ใจยำกเพรำะเป็น
ภำษำถ่ิน    ตวัอยำ่ง ส ำนวนภำคใต ้(ประพนธ์ เรืองณรงค ์, 2552, หนำ้ 35) 

กลองโนรากลองหนัง ดังกว่ากลองวดั 
        หมำยถึง สนใจควำมบนัเทิงมำกวำ่สนใจธรรมะ 
เกลยีดขีข้ีต้าม เกลียดความความคิด 
         หมำยถึง เกลียดส่ิงใด มกัไดส่ิ้งนั้น 
ไก่ดีตีเมื่อหล้า ไก่ขีข้้าตีหัวที 
         หมำยถึง ไก่ตวัเก่งมกัชนกนัเป็นคู่ทำ้ยๆ ส่วนไก่รองบ่อนมกัชนกนัเป็นคู่แรกๆ 
ขวญัข้าวเท่าหัวเรือ ขวญัเกลือเท่าหัวช้าง  
         หมำยถึง กำรรู้จกับุญคุณของส่ิงท่ีใหคุ้ณแก่ชีวิตเรำ ดงัเช่นขำ้วและเกลือ 

 



 
ข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทอ 
         หมำยถึง เก็บควำมโกรธไวมิ้ใหผู้อ่ื้นรู้ 
ข้ามกไ็ม่รอด ลอดกไ็ม่พ้น 
         หมำยถึง จะขำ้มก็ไม่ได ้จะลอด (หนี) ก็ลอดไม่ได ้หมำยถึง มนุษยห์ลีกไม่พน้เกิดแก่เจบ็ตำย 
หรือไม่พน้เครำะห์กรรมท่ีตำมมำ 
ขีไ้ก่ไม่ให้หก ขีน้กไม่ให้หล่น 
         หมำยถึง แสดงควำมรอบคอบ รู้จกัเก็บเล็กผสมนอ้ย 
ขุดดินนุ่งแพร แลไม่งาม 
         หมำยถึง นุ่งแพรขดุดินมองดูไม่สวยงำม หมำยถึงท ำตนไม่เหมำะสมกบัฐำนะ 
คนมาทหีลัง กนิดังเหนียว หรือ คนมาหล้า กินลูกหว้าแก่ 
         หมำยถึง คนท ำงำนล่ำชำ้ยอ่มเสียเปรียบผูอ่ื้น 
ช่ือได้ข้า หน้าได้พีเ่ณร 
      หมำยถึง กำรท ำงำนบำงคร้ังควำมเหน่ือยเป็นของผูท้  ำ แต่กำรไดห้นำ้หรือไดเ้กียรติเป็นของผูอ่ื้น 
ตื่นสายให้สร้างสวนพร้าว ตืนเช้าให้สร้างสวนยาง 
         หมำยถึง กำรประกอบอำชีพใหเ้หมำะสมกบัอุปนิสัย 
ถือฆอ้งให้เพื่อนตี ตรันวำนหมีใหเ้พื่อนเล่น 
         หมำยถึง ท ำประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น แต่ตวัเองตอ้งเหน็ดเหน่ือย บำงคร้ังถึงกบัเส่ียงภยั 
น า้เต้าล่ามา ขีพ้ร้าล่าไป 
         หมำยถึง กำรช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั หรืออำจหมำยถึงบุคคลเฉ่ือยชำ ล่ำชำ้ ท ำงำน
ดว้ยกนั 
เน่งเขาว่าโม่ คร้ังโฉเขาว่าบ้า 
         หมำยถึง ถำ้น่ิงเฉยไม่พดู เขำก็หำวำ่เป็นคนโง่ แต่ถำ้พดูมำกและเสียงดงั เขำก็หำวำ่เป็นคนบำ้ 

 

 

 

 

 



ส านวนภาคอสีาน 
           ส ำนวนภำคอีสำน เป็นค ำสอนทัว่ไปเช่นเดียวกนั แต่ภำษำท่ีใชจ้ะเป็นภำษำถ่ินทำงภำคอีสำน ซ่ึง
แสดงเอกลกัษณ์เฉพำะทำงวฒันธรรม กำรเปรียบเทียบเก่ียวกบัส่ิงต่ำงๆ รอบตวั เขำ้ใจง่ำย และมีควำมหมำย
ลึกซ้ึง คมคำย 

ตวัอยำ่ง ส ำนวนภำคอีสำน (ประพนธ์ เรืองณรงค ์, 2552, หนำ้ 26) 

กนิข้าวโต อย่าโสความเพนิ  
       หมำยถึง กินขำ้วตนเอง ไม่ควรพดูต ำหนิผูอ่ื้น 
กนิน้อยบ่ตาย กนิหลายให้โทษ 
         หมำยถึง กินนอ้ยไม่เป็นไรไม่ถึงกบัตำย แต่กินมำกเกินไปยอ่มใหโ้ทษ 
กนิน าพีก่เ็จ็บท้อง กินน าน้องกเ็จ็บปูม  
         หมำยถึง กินกบัพี่ก็เจบ็ทอ้ง กินกบันอ้งก็เจบ็ไส้พุง 
กนิหลายท้องแตก แบกหลายหลงัหัก 
         หมำยถึง กินมำกเกินไปทอ้งจะแตก แบกของหนกัเกินไปหลงัจะหกั 
ใกล้ไฟมันฮ้อน ใกล้ค้อนมันเจ็บ 
         หมำยถึง ถำ้อยูใ่กลไ้ฟมกัร้อน ถำ้อยูใ่กลไ้มค้อ้นมกัเจ็บ จึงตอ้งระมดัระวงั 
ของกนิอยู่กบัผู้มัก ขีล้กัอยู่กับขโมย   
         หมำยถึง ของใดกินอร่อยข้ึนอยูก่บัผูช้อบของนั้น คนชอบลกัส่ิงของยอ่มข้ึนอยูก่บัผูน้ั้นชอบ
ขโมย 
ควายตู้มักชน คนเว้ามักเว้า 
         หมำยถึง ควำยเขำทู่หรือควำยเขำสั้นชอบชน คนจนชอบพดูชอบอวด 
เจียมผเีฒ่า เจียมเจ้ายนื 
         หมำยถึง หำกย  ำเกรงผีมกัมีชีวติอยูจ่นแก่เฒ่ำ และหำกย  ำเกรงเจำ้นำยมกัอำยยุนืนำน 
แดดอย่าหน ฝนอย่าถอย ข้าวฮ้อนเป่ากนิ 
         หมำยถึง แมโ้ดนแดดก็อยำ่ขยำดกลวั ถูกฝนก็อยำ่ถอย และขำ้วร้อนก็เป่ำให้เยน็จึงกิน คือรู้จกั
อดทนและใจเยน็ 
ตกหมู่แฮ้งเป็นแฮ้ง ตกหมู่กาเป็นกา 
         หมำยถึง ไปอยูก่บันกแร้งก็เป็นนกแร้ง และหำกไปอยูก่บันกกำก็เป็นนกกำ 
นอนบ่หลบัให้ไปเทีย่ว มีเส่ียวให้ไปยาม 
         หมำยถึง นอนไม่หลบัควรออกไปเท่ียว มีเพื่อนรักควรหมัน่ไปเยีย่มเยือน 



นุ่งผ้าลายหมาเห่า เว้าความเก่ามักเล่าผดิกนั 
         หมำยถึง ผูนุ่้งผำ้ลำยหมำมกัเห่ำ คนพดูเร่ืองเก่ำซ ้ ำอีกมกัท ำใหผ้ดิใจกนั 
แนวนาซ า บ่ด ากไ็ด้เกีย่ว 
         หมำยถึง แบบอยำ่งนำท่ีมีน ้ำซบั ถึงแมไ้ม่ด ำกลำ้ก็จะไดเ้ก็บเก่ียว 
ฝาเฮือนบังหน้า อย่าไปจากความต่าง 
         หมำยถึง เม่ือฝำเรือนบงัหนำ้อยู ่อยำ่ไดพู้ดควำมลบัหรือเร่ืองส ำคญั เพรำะอำจมีผูแ้อบไดย้นิ 

ส านวนภาคเหนือ 
          ส ำนวนภำคเหนือโดยทัว่ไปก็จะเป็นกำรสั่งสอนลูกหลำน ซ่ึงก็จะสอดแทรกแนวคิดและประสบกำรณ์
ของผูท่ี้ผำ่นเหตุกำรณ์ต่ำงๆ มำก่อน ซ่ึงก็เขำ้ใจไดง่้ำย ภำษำก็เป็นภำษำทอ้งถ่ินลำ้นนำ มีควำมไพเรำะ 
อ่อนหวำน เป็นแบบฉบบัของลำ้นนำแท ้

ตวัอยำ่ง ส ำนวนภำคเหนือ  (ประพนธ์ เรืองณรงค ์, 2552, หนำ้ 17) 

กล้วยค า้ง่าม ง่ามค า้กล้วย 
       หมำยถึง ตน้กลว้ยและไมง่้ำมต่ำงพึ่งพำอำศยักนั 
กนิก่อนทาน มานก่อนแต่ง    
        หมำยถึง กินอำหำรก่อนถวำยพระ มีครรภก่์อนแต่งงำน เป็นกระกระท ำไม่ถูกขั้นตอน 
กนิเมื่อยามร้อน ฟ้อนเมื่อยามเมา 
        หมำยถึง กินอำหำรขณะท่ียงัร้อน ฟ้อนร ำขณะท่ียงัมึนเมำ เป็นกำรกระท ำท่ีถูกกำลเทศะ 
กนิแล้วหือ้เกบ็ เจ็บแล้วหือ้จ า  
        หมำยถึง กินอำหำรแลว้ใหรู้้จกัเก็บภำชนะ คนอ่ืนเขำท ำใหเ้จบ็ใจก็ใหค้วรจดจ ำ 
แก่ย้อนกินเข้า เถ้าย้อนเกดิเมิน 
        หมำยถึง แก่เฒ่ำเพรำะกินขำ้วและเกิดนำน 
ของกนิล าอยู่ทีค่นมัก ของฮักอยู่ทีค่นเปิงใจ  
        หมำยถึง ของกินอร่อยอยูท่ี่คนชอบ ของมีค่ำของรักอยูท่ี่คนพึงพอใจ 
ขะยมดีย้อนตุ๊เจ้า ลูกเต้าดีเพราะพ่อแม่   
        หมำยถึง ลูกศิษยว์ดัจะดีเพรำะพระภิกษุ ลูกเตำ้จะดีเพรำะพอ่แม่ 
เข้าจะเส้ียงกนิหวาน คนจะผลาญนอนอุ่น   
        หมำยถึง ขำ้วจะหมดยอ่มกินอร่อย คนจะทุกขย์ำกมกันอนอุ่นนอนสบำย 
คนง่าวได้จา หม้อแกงหนาได้เดือด 
        หมำยถึง  คนโง่ไดพ้ดู หมอ้แกงท่ีหนำเดือดพล่ำน ยอ่มจะนำนกวำ่ธรรมดำ 



คนเง่าบ่มี คนพญาดีกง่็อม   
        หมำยถึง คนโง่ไม่มี คนปัญญำดีก็เหงำ 
คนหมั่นตายหลงัด้าน คนขีค้ร้านตายหลังหัก 
        หมำยถึง คนขยนัท ำงำนจริงจงัไปเร่ือยๆ แมห้ลงัจะดำ้นก็ทนได ้แต่คนข้ีเกียจท ำอะไร 
จะใหเ้สร็จเร็ว เลยหำมของหนกัเกินก ำลงัหลงัจึงหกัตำย 
คึดว่าตัวหลวกคือคนเง่า คึดว่าตัวเง่าคือคนหลวก   
        หมำยถึง คิดวำ่ตวัฉลำดคือคนโง่ คิดวำ่ตวัโง่คือคนฉลำด 

ส านวนภาคกลาง 
          ส ำนวนในภำคกลำงน้ี จะเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติและกำรเปรียบเทียบเปรียบเปรยในส่ิงรอบตวั ซ่ึงบำง
ส ำนวนมีควำมคลอ้งจองกนั และควำมหมำยเฉียบคม และยงัใชพ้ดูกนัอยูใ่นปัจจุบนั 

ตวัอยำ่ง ส ำนวนภำคกลำง (ประพนธ์ เรืองณรงค ์, 2552, หนำ้ 12) 

ก าแพงมีหู ประตูมีช่อง หรือก าแพงมีหู ประตูมีตา 
          หมำยถึง กำรพดูหรือกระท ำอะไรก็ตำม ตอ้งระมดัระวงั เพรำะควำมลบัไม่มีในโลก 
กนิเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา 
          หมำยถึง ควำมเป็นอยูเ่ละเทะ ไม่เป็นระเบียบ 

 
กนิอยู่กบัปาก อยากอยู่กบัท้อง 
          หมำยถึง รู้ดีอยูแ่ก่ใจ เพรำะท ำเองแลว้แสร้งไม่รู้ไม่เห็น 
เกลยีดตัวกนิไข่ เกลียดปลาไหลกนิน า้แกง 
          หมำยถึง เกลียดตวัเขำ แต่อยำกเอำประโยชน์จำกเขำ 
ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ใช่ตายาย 
          หมำยถึง ถำ้ไม่ใช่ญำติผูใ้หญ่ของตน ก็ไม่ควรไวว้ำงใจใคร 
เข้าตามตรอก ออกตามประตู  
          หมำยถึง ท ำตำมธรรมเนียมประเพณี 
เข้าเมืองตาหลิว่ ต้องหลิว่ตาตาม 
          หมำยถึง ประพฤติตนใหเ้หมำะสมกบักำลเทศะ 
คนรักเท่าผนืหนัง คนชังเท่าผนืเส่ือ 
          หมำยถึง คนรักมีนอ้ย คนชงัมีมำก 
ความววัยงัไม่หาย ความควายเข้ามาแทรก 



          หมำยถึง เร่ืองหน่ึงยงัไม่จบส้ิน มีเร่ืองอ่ืนอีกเขำ้มำแทรก 
ฆ่าไม่ตาย ขายไม่ขาด 
          หมำยถึง มีควำมผกูพนักนัจนไม่อำจท ำร้ำยกนัได ้
งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย 
          หมำยถึง ท ำงำนไม่บกพร่องทั้งงำนส่วนรวมและงำนส่วนตวั 
จอดเรือให้ดูฝ่ัง จะน่ังให้ดูพืน้ 
          หมำยถึง ท ำอะไรควรพิจำรณำให้รอบคอบ 
เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวดั 
          หมำยถึง ผูไ้ม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง 
ชักน า้เข้าลกึ ชักศึกเข้าบ้าน 
          หมำยถึง น ำควำมวบิติัมำสู่ตนและพวกพอ้ง 
ช่ัวช่างชี ดีช่างสงฆ์ 
          หมำยถึง ไม่เอำธุระ ไม่เอำใจใส่ 
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด 
          หมำยถึง ควำมชัว่ท่ีคนทัว่ไปทรำบกนัแลว้ ยำกท่ีจะปกปิด 

 

 

ภาษิตและค าคมล้านนา 
           วถีิชีวติของคนเมืองนั้น  มีกำรสั่งสมประสบกำรณ์ชีวติมำอยำ่งยำวนำนจนเกิดเป็นกำร
เรียนรู้  กลำยเป็นถอ้ยค ำท่ีบอกเล่ำเพื่อเตือนใจแก่ลูกหลำนไวม้ำกมำย  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีงำม  เป็นกำรแสดงถึง
ภูมิรู้ของคนรุ่นปู่ ยำ่เลยทีเดียว 
            ส ำหรับภำษิตและค ำคมลำ้นนำท่ีจะยกมำใหท้รำบน้ี  จะเป็นเฉพำะดำ้นท่ีสะทอ้นวฒันธรรม ควำม
เป็นอยู ่ หรือธรรมชำติทอ้งถ่ินท่ีแสดงถึงควำมหลำกหลำยของสังคมไทย  (เอกวทิย ์ณ ถลำง, 2544, หนำ้ 70) 

            ตวัอยำ่ง  (มณี  พะยอมยงค ์ และไพรถ  เลิศพิริยกมล :  ผูร้วบรวม) 

           - คนใหญ่แลว้  บ่ตอ้งสอน  จ้ีหีดแมงจอน  ไผสอนมนัเตน้ 
              หมำยถึง  คนเรำโตๆ  กนัแลว้ไม่ตอ้งสั่งสอนกนั  ดูจ้ิงหรีด  แมงกระชอน  เกิดมำไม่มีใครสอนให้
มนัเตน้  มนัยงัเตน้ได ้



           - เป็นคนห้ือมนัต๋ำกวำ้ง  ผอ่ตำงไปไก๋ 
              หมำยถึง  เป็นคนควรมองกำรณ์ไกล  กำรมองไกลจะรู้วำ่มีอะไรอยูข่ำ้งหนำ้  ถำ้มองใกลย้อ่มท ำให้
เกิดควำมผดิพลำดไดม้ำกกวำ่ 

           - เสียเงิน  เสียค ำ  ยงัสิหำได ้ ของอยูใ่ต ้ ยงัลุ่มวสิัย  เสียน ้ำใจ๋  จะหำไหนได ้
             หมำยถึง  เงินทองเป็นของนอกกำย  ถำ้ไม่ตำยหำเอำเม่ือไรก็ได ้ แต่คนมีน ้ำใจจะหำท่ีไหนไม่ได้
ง่ำยๆ  ควรรักษำน ้ำใจกนัไว ้ กำรใดท ำไปแลว้ถำ้เป็นกำรเสียน ้ำใจกนัไม่ควรท ำ 

            -  ด ำน ้ำห้ือถึงทรำย  นอนหงำยห้ือมนัเห็นฟ้ำ 
              หมำยถึง  ท ำอะไรใหท้ ำจริงจงั  ด ำน ้ำก็ด ำใหถึ้งทรำย  นอนหงำยก็ใหเ้ห็นฟ้ำ 

           - จะหนีก็ห้ือเป้ินเสียดำย  จะต๋ำยก็ห้ือเป้ินไดเ้ล่ำ 
              หมำยถึง  คนเรำเม่ือจะจำกกนัไปก็ใหเ้ขำรู้สึกดำย  อำลยั  เม่ือจะตำยก็ใหเ้ขำคิดถึง  เล่ำลือถึงควำมดี
ท่ีสร้ำงเอำไว ้

          -  ป่ำไมล้อ้มหลืบภูเขำ  ก๋ิวคนเฮำไผบ่ห่อนฮู ้
              หมำยถึง  ป่ำไมล้อ้มภูเขำใครเห็นใครก็รู้  แต่โชควำสนำของคนเรำไม่มีใครสำมำรถรู้อนำคตได ้

 


