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บทคัดย่อ
ส านวนไทยเป็ น ความรู้ แ ละแนวคิ ด อั น ทรงคุ ณ ค่ า ของคนรุ่ นก่ อ นที่ ถ่ า ยทอดมาถึ ง ปั จจุบัน
แต่ห ลายส านวนคนส่ว นใหญ่ในปั จจุ บันไม่รู้จัก และไม่เข้าใจความหมายของคาที่ปรากฏในสานวน
ไม่เข้าใจความหมายและที่มาของสานวน ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาความเข้าใจในสานวนไทยของคนทั่วไป
โดยใช้แบบสอบถามเรื่องความเข้าใจในสานวนไทย ซึ่งมีสานวนที่ได้คัดเลือกมา 152 สานวน ใช้สอบถาม
นักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 100 คน
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 70 ไม่เข้าใจความหมายของคาในสานวน 40
สานวน ไม่เข้าใจความหมายของสานวน 52 สานวน ไม่เข้าใจถึงที่มาของสานวน 63 สานวน และไม่เคย
ได้ยินหรือพบเห็นนั้นมาก่อน 60 สานวน โดยสาเหตุหลักพบว่าสานวนดังกล่าวไม่ได้มีการใช้กันโดยทั่วไป
ในปั จ จุ บั น เพราะคนส่ ว นใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของคาและส านวน และที่ส าคัญคาและส านวน
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทในสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้สานวนดังกล่าวลบเลือนจาง
หายไป เราควรอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ทราบและเข้าใจสืบต่อไป
คำสำคัญ : สานวนไทย, การรับรู้และความเข้าใจ, สังคมไทย

Abstract
Thai idioms are derived basically from valuable knowledge and concepts of the
older generations, and they have been being propagated for a long time until now.
However, most people do not understand the meaning of the words found in most Thai
idioms, and they even do not understand the meaning and the origins of those idioms.
I was then interested in doing research on the understanding of Thai idioms among the
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public. This research was carried by letting the sampling group of 100 students fill in
questionnaires of 152 Thai idioms each.
The findings revealed that more than 70 percent of the participating students
do not understand the word meaning exploited in 40 idioms. Moreover, they do not
understand the meaning of 52 idioms, and they do not know the origins of 63 idioms.
Surprisingly, there are 60 idioms that the participants have never either heard of or ever
encountered. This is due to the fact that nowadays those idioms are not regularly used
since most people do not understand the meaning of the words and the idioms
themselves. More importantly, both idiomatic lexis and idioms themselves do not fit
well within the society at present. To preserve the Thai idioms not to disappear for the
next Thai generations; therefore, everyone should exploit them in our daily
conservations.
Keywords : Thai idioms, Awareness and Understanding, Thai Society

บทนำ
สานวนเกิดจากประสบการณ์รุ่นก่อน ๆ ซึ่งสังเกตเห็นความจริงจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน แล้วหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาพูดเปรียบให้เห็นถึงความจริงหรือความเป็นไปที่
เกิดขึ้น (บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์, 2546 : 8) สาหรับสานวนไทยนั้นมีมาตั้งแต่โบราณกาลและเป็นมรดกทาง
ภาษาที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ (2529 : 6) กล่าวไว้ว่า “สานวนไทยมีอยู่
ในภาษาพูดตั้งแต่ก่อนภาษาเขียน ในสมัยสุโขทัยเมื่อเรามีภาษาเขียนจารึกเป็นหลักฐาน ข้อความในศิลา
จารึกของพ่อขุนรามคาแหงมีสานวนไทยปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ เช่น เจ็บท้องข้องใจ หมายถึง มีเรื่อง
เดือดร้ อน ไพร่ ฟ้าหน้ าใส หมายถึง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุ ข พ่อเชื้อเสื้ อคา หมายถึง ทรัพย์ส มบัติ
เป็นต้น” จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสานวนไทยมีมาเนิ่นนานก่อนที่จะมีภาษาเขียน เพราะการ
ที่ศิลาจารึกหลักที่ 1 อันเป็นหลักฐานชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยภาษาเขียน
และยังปรากฏสานวนไทยอีกด้วย ฉะนั้นสานวนไทยย่อมมีอยู่ในภาษาพูดอยู่แล้ว
ส านวนไทยเป็ น ค ากล่ าวหรื อ ถ้ อ ยคาคมคายสั้ น ๆ ที่ผู กเข้าเป็ นประโยคหรื อวลี (กลุ่ ม ค า)
มีความหมายกระชับรัดกุม (วรวรรณ คงมานุสรณ์, 2545 : 7) แต่มีความหมายโดยนัย มีชั้นเชิง ต้องแปล
ความจึงจะเข้าใจถึงความหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นศิลปะในการใช้ภาษาอย่างหนึ่งที่ทาให้ผู้ฟังได้ขบคิด
อันเป็นกลวิธีในการสั่งสอนหรือบอกเล่าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแยบยล เพราะการที่ทาให้ผู้ฟังขบคิดได้เองนั้น
จะทาให้จดจาได้ดีกว่าการสั่งสอนหรือบอกเล่าด้วยถ้อยคาที่มีความหมายโดยตรง นอกจากนี้สานวนไทย
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ยังสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบสาคัญต่าง ๆ ของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ค่านิยม ความเชื่อ การทา
มาหากิน การศึกษา เป็นต้น ฉะนั้นสานวนไทยจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงคุณค่ายิ่ง
สานวนไทยมีมากมายหลายสานวน บางสานวนก็คุ้นหูเป็นที่รู้จักและเข้าใจของคนส่วนใหญ่
แต่บางสานวนก็ไม่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไป จึงน่าสนใจที่จะศึกษาพิจารณาดูว่า สานวน
ไทยดังกล่าวนั้น คือสานวนใดบ้ าง มีลักษณะเป็นแบบใด และไม่เข้าใจในประเด็นใด เช่น ไม่เข้าใจ
ความหมายของคาที่อยู่ในสานวน ไม่เข้าใจความหมายของสานวน ไม่เข้าใจที่มาของสานวน หรือไม่เคย
พบเห็นได้ยินสานวนนั้นมาก่อน และควรใช้วิธีการใดที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่สานวนไทยดังกล่าวซึ่งเป็น
วัฒนธรรมทางภาษาอังทรงคุณค่าของไทยให้สืบต่อไม่สูญหายไป ฉะนั้นผู้เขียนจึงศึกษาสานวนไทยซึ่งไม่
เป็นที่รู้จักหรือเข้าใจโดยทั่วไป ทั้งด้านความหมายของคา ความหมายของสานวน และที่มาของสานวน

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจในสานวนไทยของสังคมไทยในปัจจุบัน

นิยำมศัพท์เฉพำะ
การรับรู้ หมายถึง การตระหนักรู้ถึงว่าคา วลี หรือประโยคนั้น ๆ เป็นสานวนไทย
ความเข้าใจ หมายถึง ความเข้าใจในความหมายของคา เข้าใจที่มาของสานวน และเข้าใจถึง
ความหมายของสานวน

วิธีกำรศึกษำ
ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์สานวนที่พ้นสมัยในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกสานวนไทยทั้งสิ้น 152 สานวน โดยคัดเลือกจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1.1 ในสานวนมีคาโบราณ คาพ้นสมัย คาภาษาถิ่น หรือคาศัพท์เฉพาะกลุ่ม
1.2 สานวนไม่บ่งบอกถึงวิถี ค่านิยม หรือวัฒนธรรมในปัจจุบัน
1.3 ไม่สามารถคาดเดาหรือตีความจากสานวนได้
2. จั ด ท าแบบสอบถามเรื่ อ งความเข้ า ใจในส านวนไทย โดยมี ป ระเด็ น ในแบบสอบถาม
4 ประเด็น ได้แก่ ความหมายของคาในสานวน ความหมายของสานวน ที่มาของสานวน และเคยพบ
สานวนนี้หรือไม่
3. ใช้แบบสอบถามดังกล่าวสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี จานวนทั้งสิ้น 100 คน
4. วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยถ้ามีนักศึกษาเลือกประเด็นในสานวนใดร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่า
ประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่คนทั่วไปไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจ
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5. สรุป อภิปรายผลการศึกษา

ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามเรื่องความเข้าใจในสานวนไทย ซึ่งมีส านวนที่ไม่ค่อย
ปรากฏใช้ในปัจจุบันทั้งสิ้นจานวน 152 สานวน มีนักศึกษาไม่เข้าใจและไม่เคยพบสานวนดังกล่าวจานวน
ร้อยละ 70 จากนักศึกษา 100 คน โดยจาแนกประเด็นได้ดังต่อไปนี้
1. ไม่เข้ำใจควำมหมำยของคำที่อยู่ในสำนวนไทย นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมาย
ของคาเนื่องจากเป็นคาภาษาโบราณ เป็นคาศัพท์ในวรรณคดี เป็นคาภาษาถิ่น เป็นคาที่ใช้เฉพาะกลุ่ม
และอาจเป็นเพราะนักศึกษาเองไม่ได้ใช้คาศัพท์ดังกล่าวในการสื่อสาร โดยมีสานวนที่นักศึกษาไม่เข้าใจ
ความหมายของค าทั้ ง หมด 40 ส านวน ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นจะยกตั ว อย่ า งบางส านวนที่ น่ า สนใจดั ง ต่ อ ไปนี้
พร้อมอธิบายความหมายของคาตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นหลัก
ขี้หมูรำ ขี้หมำแห้ง
คาที่นักศึกษาไม่เข้าใจความหมาย คือคาว่า รา ซึ่งมีหลายความหมาย แต่สาหรับในสานวน
นี้หมายถึง น้อยลงหรืออ่อนลง ฉะนั้น ขี้หมูรา หมายถึง ขี้หมูที่ค่อย ๆ ลดน้อยลงหรือค่อย ๆ จางลงไป
ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงำ
คาที่นักศึกษาไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน คือคาว่า กะโหลก โดยเข้าใจว่า
กะโหลก หมายถึง กระดูกที่หุ้มมันสมอง แต่คาว่ากะโหลกในที่นี้หมายถึง ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือ
ตาล หรือภาชนะที่ทาจากส่วนดังกล่าวก็เรียกว่ากะโหลกเช่นกัน
เข้ำเถื่อนอย่ำลืมพร้ำ
คาที่นักศึกษาไม่เข้าใจความหมาย หรือคาดว่าลังเลในความหมาย คือคาว่า เถื่อน ซึ่งเถื่อน
ในทีน่ ี้มีความหมายว่า ป่า เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า จึงมีความหมายตรงกับ เข้าป่าอย่าลืมพร้า
ต่อหน้ำมะพลับ ลับหลังตะโก
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคาว่า มะพลับ ที่ปรากฏในสานวนนี้ ซึ่งในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายคาว่า มะพลับ คือ ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง คล้ายตะโก ผลกินได้
ตะเภำเดียวกัน
คาที่นักศึกษาไม่เข้าใจความหมายในสานวนนี้คือคาว่า ตะเภา ซึ่งมีหลายความหมาย แต่
ที่นี้หมายถึง ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน ใช้แล่นด้วยใบ, สะเภา หรือ สาเภา ก็เรียก
นกไร้ไม้โหด
คาที่นักศึกษาไม่เข้าใจหรือสบสนความหมายในสานวนนี้คือคาว่า โหด โดยนักศึกษาส่วน
ใหญ่เข้าใจว่า โหด หมายถึง ชั่วร้าย ดุร้าย แต่ในที่นี้ โหด เป็นคาโบราณ มีความหมายว่า ไร้หรือไม่มี
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บ้ำนแตกสำแหรกขำด
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ข้ า ใจความหมายของค าว่ า สาแหรก ซึ่ ง ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายคาว่า สาแหรก คือ เครื่องใส่ของสาหรับหิ้วหรือหาบเป็น ต้น
ปรกติทาด้วยหวาย มี 4 สาย ตอนบนทาเป็นหูสาหรับหิ้วหรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยม
สาหรับวาง กระจาดเป็นต้น โดยบางตารา (ฝ่ายวิชาการภาษาไทย, 2560 : 125) ก็ให้ความหมายโดยนัย
ว่ า “สาแหรก หมายถึ ง เครื อ ญาติ ห รื อ ญาติ ที่ สื บ สายกั น เป็ น ชั้ น ๆ ” ฉะนั้ น กล่ า วได้ ว่ า สาแหรก
ในสานวนนี้ใช้ความหมายโดยนัยที่หมายถึง เครือญาติ โดยเปรียบเครือญาติวงศ์ตระกูลเป็นดังสาแหรกที่
มีลักษณะเป็นเส้นสายทักทอโยงใยสัมพันธ์กันอยู่
เบี้ยบ้ำยรำยทำง
คาที่นักศึกษาไม่เข้าใจในสานวนนี้คือคาว่า บ้าย ซึ่งมีความหมายว่า ป้าย ทาให้ติดเฉพาะที่
ใดที่ ห นึ่ ง หรื อ ทาอย่ า งหยาบ ๆ ไม่ ต้ อ งการประณี ต บรรจง โดยในที่ นี้ ค วามหมายของค าว่ า บ้ า ย
ในสานวนอาจไม่ตรงตามบริบทที่จะสื่อ แต่ก็เข้าใจได้ว่า บ้าย คือการใช้สิ่งที่มีอยู่ไปไม่มาก ใช้ไปเพียง
น้อยนิด
แบไต๋
คาที่นักศึกษาไม่เข้าใจคือคาว่า ไต๋ โดยในสานวนนี้มีความหมายว่า ไพ่ตัวสาคัญซึ่งปิดไว้
ไม่ให้คู่แข่งรู้ ซึ่งเป็นคาที่ยืมมาจากภาษาจีน ฉะนั้น แบไต๋ คือ แบหรือเปิดให้เห็นไพ่ตัวสาคัญ
ผีซ้ำด้ำพลอย
คาที่นั กศึกษาไม่เข้าใจความหมาย คือคาว่า ด้า โดยในส านวนนี้คาว่า ด้ า หมายถึง ผี
บ้านเรือนหรือผีบรรพบุรุษ (ไทขาว ผี่ดา ว่า วิญญาณของบรรพบุรุษทางพ่อหรือวิญญาณของพ่อแม่)
ฉะนั้นสานวนผีซ้าด้าพลาย แปลได้ว่า ผี อื่น ๆ มาซ้าเติม ผีบ้านผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษของตนนั้นยังมา
พลอยซ้าอีก
เส้นยำแดงผ่ำแปด
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและสับสนคาว่า เส้นยาแดง และวลีที่ว่า ผ่าแปด โดย วิกิพีเดีย
พจนานุกรม (2560) คาว่าเส้นยาแดงนั้นหมายถึง เส้นยาสูบจีนซึ่งมีสีแดงจึงเรียกกันว่า "ยาแดง" ส่วนวลี
ที่ว่า "ผ่าแปด" มีที่มาจากกระบวนการทายาแดงซึ่งผ่าให้เส้นเล็ก ผ่าครั้งแรกออกเป็นสองเส้น ครั้งที่สอง
สี่เส้น และครั้งที่สามแปดเส้น เส้นยาแดงจึงเล็กมาก
หัวมังกุท้ำยมังกร
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของคาว่า มังกุ โดย ขุนวิจิตรมาตรา หรือ สง่า
กาญจนาคพันธุ์ (2541 : 627) อธิบายว่า “คาว่า “มังกุ” พบได้ในหนังสือเก่าแปลว่า “เรือต่อชนิดหนึ่ง
เป็นรูปยาว กับแปลว่า ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ไม่บอกว่ารูปร่างอย่างไร สันนิษฐานตามนี้ ทาให้เข้ าใจได้ว่า
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เรือมังกุนั้นคงจะมีหัวเป็นรูปสัตว์ ” จากความดังกล่าวสรุปได้ว่า มังกุ คือสัตว์ในเทพนิยายชนิดหนึ่ง
เช่นเดียวกับมังกร แต่มีลักษณะที่แตกต่างจากมังกร
หำกินตำมชำยเฟือย
คาที่นั กศึกษาส่ ว นใหญ่ไม่เข้าใจความหมายในส านวนนี้คือคาว่า เฟือยและชายเฟื อ ย
ซึ่งสองคานี้มีความหมายเหมือนกัน คือ ริมน้าที่มีหญ้ารก ๆ หรือมีไม้น้าปกคลุม
อำบเหงื่อต่ำงน้ำ
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ข้ า ใจและสั บ สนในความหมายของค าว่ า ต่ า ง โดยเข้ า ใจว่ า
ต่าง หมายถึง แตกต่าง ไม่เหมือนกัน ซึ่งคาว่าต่างนั้นมีหลายความหมายแต่ในสานวนนี้นั้นคาว่า ต่าง
ที่เป็นคาวิเศษ แปลว่า แทน ฉะนั้นสานวน อาบเหงื่อต่างน้า คือ อาบเหงื่อแทนน้า
เอำไม้สั้นไปรันขี้
คาที่นักศึกษาไม่เข้าใจความหมายในสานวนนี้คือคาว่า รัน โดยคาว่า รัน เป็นคากริยา
แปลว่า ตี เช่น ปรากฏในคาซ้อนว่า ตีรันฟันแทง
2. ไม่เ ข้ำ ใจควำมหมำยของสำนวน นักศึกษาส่ ว นใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของสานวน
สาเหตุอาจเกิดจากความ ไม่เข้าใจความหมายของคาบางคาที่อยู่ในสานวนนั้นซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหา
ข้อที่ 1 และไม่เข้าใจสภาพเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมของยุคสมัยและสถานที่ที่ปรากฏในสานวน หรือไม่
ทราบบริบทของคาที่นามาเปรียบ นอกจากนั้นการที่ไม่ทราบถึงที่มาของสานวนดังกล่าวก็อาจทาให้ไม่
เข้าใจถึงความหมายได้เช่นกัน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของสานวนไทยทั้งสิ้น 52
สานวน ซึ่งผู้เขียนจะยกตัวอย่างบางสานวนที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
กระดังงำลนไฟ
กระดังงาลนไฟ หมายถึง ผู้หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักปรนนิบัติเอา
ใจผู้ชาย ได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน โดยในสานวนนี้นักศึกษาอาจไม่เข้าใจว่ากระดังงาคือ อะไร
หรือเข้าใจว่ากระดังงาคือดอกไม้ชนิดหนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าเมื่อนาไปลนไฟแล้วจะมีกลิ่นหอมเย้ายวนผู้ที่ได้
กลิ่น เปรียบดอกกระดังงาที่ถูกไฟซึ่งผ่านความร้อนมาแล้ว เป็นดั่งผู้หญิงที่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนนั่นเอง
ตลำดหน้ำคุก
ตลาดหน้าคุก หมายถึง ตลาดหรือร้านค้าที่ ถือโอกาสขายสินค้าหรือบริการโดยโก่งราคา
แพงกว่าปรกติและผู้ซื้อก็จาเป็นต้องซื้อ เช่น ตลาดในหมู่บ้านเราเป็นตลาดหน้าคุก ฉันไม่ไปซื้อของที่นั่น
หรอก ไปซื้อในเมืองดีกว่า โดยนักศึกษาอาจไม่ทราบที่มาของสานวนจึงทาให้ไม่เข้าใจความหมาย
ต่อหน้ำมะพลับ ลับหลังตะโก
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของสานวนนี้ เนื่องจากไม่ทราบความหมายของคา
ว่า มะพลับ ซึ่งได้ชี้แจงไว้ข้างต้นแล้ว โดยสานวนนี้มีความหมายว่า พูดกลับกลอก ต่อหน้าพูดอย่าง ลับ
หลังพูดอีกอย่าง โดยขุนวิจิตรมาตรา หรือ สง่า กาญจนาคพันธุ์ (2541 : 204) อธิบายว่า “สานวนนี้เอา

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)
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ชื่อต้นไม้ทั้งสองมาเทียบทางเสียงคือ “มะพลับ” เอามาเทียบกับเสียง “รับ” ส่วน “ตะโก” เอาคา “โก”
มาเทียบเท่ากับคาว่า “โกหก” ต่อหน้ามะพลับ หมายความว่า ต่อหน้าก็ “รับ” คือรับว่าเป็นอย่างนั้น
อย่างนี้ ลับหลังตะโก หมายความว่า พอลับหลังก็โกหก ไม่ทาตามที่รับไว้”
ตีท้ำยน้ำ
ตีท้ายน้า หมายถึง เข้าทาในตอนหลังหรือในระยะหลัง เช่น ตอนแรกก็คิดว่าแมนยูจะแพ้
เสียแล้ว แต่ก็สามารถตีท้ายน้าจนกลับมาชนะลิเวอร์พูลได้ โดยสานวนนี้สื่อได้หลายความหมายนักศึกษา
ไม่สามารถคาดเดาตีความได้ถูกต้องชัดเจน
ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง
ปล้าผีลุกปลุกผีนั่ง หมายถึง พยายามทาให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมา เช่น นักข่าวพยายามปล้าผี
ลุกปลุกผีนั่ง สร้างเรื่องให้นักการเมืองต่างพรรคทะเลาะกัน โดยสานวนนี้เกี่ยวกับพิธีกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กับสังคมในสมัยปัจจุบัน นักศึกษาจึงตีความหมายของสานวนได้ลาบาก
พอก้ำวขำก็ลำโรง
พอก้าวขาก็ลาโรง หมายถึง ชักช้าจนทาให้เสียการ จากการสอบถามนักศึกษาบางคน พอ
ทราบว่านักศึกษาเข้าใจความหมายของสานวนนี้คลาดเคลื่อน โดยเข้าใจความหมายว่าเป็นการกระทา
การใด ๆ ที่ไม่วางแผนเสียก่อน ประมาทไม่รอบครอบ เสี่ยงต่อความเสียหาย
ลำงเนื้อชอบลำงยำ
ลางเนื้อชอบลางยา หมายถึง ของสิ่งเดียวกัน ถูกกับคนหนึ่ง แต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง หรือ
คนหนึ่งชอบ แต่อีกคนไม่ชอบ โดยสาเหตุที่ทาให้นักศึกษาไม่เข้าใจความหมายน่าจะเป็นคาที่ปรากฏใน
สานวน เช่น คาว่า ลาง ซึ่งหมายถึง บาง เนื้อ หมายถึง ร่างกาย ร่างเนื้อ ส่วน ยา หมายถึง ยารักษาโรค
ความหมายโดยรวมคือ ยาบางชนิดใช้ได้ดีกับเนื้อหนังบางคน แต่บางชนิดก็ใช้ไม่ได้ผล
น้ำร้อนปลำเป็น น้ำเย็นปลำตำย
นักศึกษาส่วนใหญ่เคยได้ยินได้พบสานวนนี้มาก่อน แต่ไม่เข้าใจความหมายของสานวน ซึ่ง
มีความหมายว่า คาพูดที่ตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซาก อาจไม่ถูกใจผู้ฟังแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัย คาพูดที่
ไพเราะอ่ อ นหวานซึ่ ง ถู ก ใจผู้ ฟั ง อาจเป็ น โทษเป็ น ภั ย ได้ โดยนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ใจความหมาย
คลาดเคลื่ อน ซึ่งเข้าใจว่าส านวนนี้ หมายถึง การมีปัญหาที่ผ่ านเข้ามาจะทาให้ เรามีชีวิตอยู่ได้อย่ าง
เข้มแข็ง ส่วนชีวิตที่ไม่เคยพบกับอุปสรรคปัญหาใด ๆ เลย จะทาให้อ่อนแอ
สำยป่ำนยำว
สายป่านยาว หมายถึง เงินทุนมาก เช่น การทาธุรกิจกับองค์กรหลายภาคส่วนจาเป็นต้องมี
สายป่านยาว ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสานวนนี้เนื่องจากในยุคปัจจุบันไม่นิยมเล่นว่าว นักศึกษาจึง
ไม่ทราบถึงลักษณะของสายป่านว่าวที่ยาวกว่าตัวว่าวเป็นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัว
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เสือกระดำษ
เสือกระดาษ หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่ดูเหมือนมีอานาจมาก แต่ที่จริงกลับไม่มี เปรียบ
เหมือนเสือที่เป็นรูปภาพอยู่ในแผ่นกระดาษ เช่น เขาเป็นประธานบริษัทเสือกระดาษ โดยสานวนนี้มีที่มา
จากวลีจีน ซึ่งไม่ค่อยปรากฏให้เห็นบ่อยนัก นักศึกษาจึงไม่ค่อยเข้าใจความหมาย
โยนกลอง
โยนกลอง หมายถึง ปัดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนหรือพาดพิงมาถึงตน ให้เป็นหน้าที่ของคน
อื่นจัดการ ปฏิเสธหรือไม่รับรู้เรื่ องที่เกิดขึ้นว่า เป็นเรื่องของคนนั้น ๆ ไม่ใช่หน้าที่ของตน สานวนนี้
ขุนวิจิตรมาตรา (อ้างถึงใน สง่า กาญจนาคพันธ์, 2541 : 463) อธิบายไว้ว่า มาจากประเพณีตีกลองร้อง
ฎีกาก็ได้ คือเมื่อราษฎรเข้าไปตีกลองร้องฎีกาไปพิจารณา เรื่องที่เกิดพัวพันเกี่ยวข้องไปหลายฝ่ายต่าง
ฝ่ายต่างก็ว่าเป็นที่คนนี้คนนั้น ตนไม่เกี่ยวข้องโยนกันไปโยนกันมา เรื่องเกิดจากตีกลองร้องฎีกา จึงเลย
พูดกันเป็นสานวนว่าโยนกลอง ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีในอดีตจึงทาให้นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
ความหมายของสานวนนี้ได้ชัดเจน
3. ไม่ทรำบที่มำของสำนวน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงที่มาของสานวนไทย สาเหตุอาจ
เกิดจากไม่เข้าใจสภาพสังคมที่ในยุคสมัยที่สานวนนั้นเกิดขึ้นมา โดยสานวนมากมายหลายสานวนมีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ทาให้ไม่เข้าใจถึงที่มาของสานวนดังกล่าว โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจที่มาของ
สานวนไทยมีทั้งสิ้น 63 สานวน ซึ่งผู้เขียนจะยกตัวอย่างบางสานวนที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
ขมิ้นกับปูน
สานวน ขมิ้นกับปูน มีที่มาคือ ปูนแดงที่กินคู่กับหมาก ทาจากปูนขาว เมื่อผสมกับน้าขมิ้น
ซึ่งมีสีเหลือง จะเกิดปฏิกิริยาทาให้ปูนขาวเปลี่ยนเป็นสีแดง คนโบราณจึงนามาเปรียบกับคนที่ไม่ถูกกัน
เจอกันเป็นทะเลาะกันว่า เหมือนขมิ้นกับปูน
ขึ้นคำน
ขึ้นคาน เป็นสานวนที่มาจากเรือ โดยเรือที่ชารุดเสียหายก็ต้องเอาขึ้นบกมาซ่อม การนา
เรือขึ้นบกต้องทาที่รับเรียกว่า คาน เรืออยู่บนคานอย่างนี้เรียกว่า “ขึ้นคาน” และนอกจากเรือที่ชารุด
แล้วเรือที่ไม่ได้งานก็ต้องนาขึ้นคานไม่ปล่องทิ้งแช่น้าเอาไว้ การนาเรือขึ้นคานจึงกลายมาเป็นสานวนโดย
หมายถึงการเลิกล้างอยู่โดดเดี่ยว เปรียบเหมือนผู้ที่ไร้คู่ครอง
คำงเหลือง
สานวน คางเหลือง มีที่มาคือ คนสมัยก่อนมักใช้หัวไพรซึ่งมีสีเหลือง ฝนทาแก้อาการฟกช้า
โดยเฉพาะบริเวณคางซึ่งถือเป็นจุดอันตราย คนที่ทาไพลที่คางจนคางเหลือง แสดงว่าอาการหนักมากจึง
กลายเป็นสานวนเปรียบคนที่ป่วยหรือบาดเจ็บเกือบตายว่า คางเหลือง
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โคมลอย
ที่มาของสานวน โคมลอย คือ สมัยก่อนหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งชื่อพันช์ มีรูป
โคมลอยอยู่ในหน้าแรก ในหนังสือมักมีเรื่องตลกแบบฝรั่ง ซึ่งคนไทยอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่เข้ากับเรื่องและไม่
เห็นว่าตลก เวลาใครพูดอะไรที่ไม่เข้าเรื่อง จึงมักโดนประชดว่า โคมลอย แต่ต่อมานามาใช้หมายถึงเรื่อง
ที่เหลวไหล ไม่มีมูล หรือไม่เป็นความจริง
จับดำถลำแดง
สานวน จับดาถลาแดง มีที่มาคือ เมื่อสมัยก่อนมีการละเล่นอย่างหนึ่ง เรียกว่า อีดาอีแดง
เป็นหีบมีลิ้นเป็นสีดากับสีแดง แล้วให้คนเลือกแทงดาหรือแดง การที่แทงดาแล้วออกแดง จึงเป็นที่มา
ของสานวนนี้ โดยหมายถึงเจาะจงจะทาการใด ๆ แล้วพลาดจากที่ต้องการ กลายไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง
โจ๋งครึ่ม
โจ๋งครึ่ม เป็นสานวนที่มีที่มาจากเสียงตะโพน ที่ใช้ตีประกอบท่าราฉุยฉาย “ราฉุยฉาย”
โดยการราฉุยฉายเป็นการแสดงประเภทราเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือของตัวสาคัญในการแสดง โขน หรือละคร
ในเรื่องหรือตอนนั้น ๆ เป็นการราที่แสดงถึงความภาคภูมิใจเมื่อได้แต่งตัวหรือแปลงกายให้เหมือนกั บตัว
ละครที่ต้องการจะเป็น (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553) ซึ่งจะได้ยินเป็นเสียง จ๊ะ โจ๋ง จ๊ะ ถิ่ง โจ๋ง ถิ่ง โดย
สานวน “โจ๋งครึ่ม” หมายถึง ทาอะไรอย่างเปิดเผยไปเกรงกลัวใคร
ชักแม่น้ำทั้งห้ำ
สานวน ชักแม่น้าทั้งห้า มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 8 คือ กัณฑ์
กุมาร โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร (2540 : 17) ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดว่า
“เรื่องราวในกัณฑ์ที่ 8 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชูชกที่ได้ไปทูลขอพระกุมารทั้ง
สอง จากพระเวสสันดร ชูชกนั้นฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ด้วยรู้ว่าการที่
ตนจะไปขอลูกใครมานั้นไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย แม้ผู้นั้นจะมีใจเอื้อเฟื้อปานใดก็
ตาม เพราะความเป็นพ่อเป็นแม่ ต้องมีความรักในตัวลูกเป็นธรรมดา เมื่อชูชก
คิดได้ดังนี้ จึงหาวิธีพูดให้พระเวสสันดรปราบปลื้มใจ โดยชักเอาแม่น้าทั้ง 5
คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี มหิ และสรภู ในประเทศอินเดียมาเปรียบกับ น้า
พระทัยของพระองค์ที่ทรงแผ่ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ เหมือนแม่น้าทั้ง 5 ที่
เลี้ยงชีวิตผู้คนมาไม่รู้กี่ศตวรรษแล้ว ครั้นเมื่อพระเวสสันดรได้ฟังก็ปลื้มใจจึง
ยอมยกลูกให้อย่างง่ายดาย”
จากเรื่องราวดังกล่าว สรุปได้ว่า สานวน ชักแม่น้าทั้ง 5 มาจากการที่ชูชกพูดจาหว่านล้อม
สรรเสริญยกย่องพระเวสสันดร เพื่อขอในสิ่งที่ตนปรารถนา
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ตีท้ำยครัว
ที่มาของสานวน ตีท้ายครัว มาจากวัฒนธรรมการเข้าบ้านผู้อื่น ซึ่งต้องเข้าทางหน้าบ้าน
โดยเฉพาะคนที่ไม่สนิทชิดเชื้อกับเจ้าของบ้าน แต่ถ้าเข้าทางหลังบ้านหรือเดินบุกรุกเข้าไปถึงในครัวโดย
ส่วนใหญ่มักอยู่ด้านในสุดของบ้าน แสดงว่าผู้นั้นคิดทาเรื่องไม่ดี จึงกลายเป็นสานวนเปรียบกับการลอบ
เป็นชู้ภรรยาของผู้อื่น
ทองแผ่นเดียวกัน
ทองแผ่นเดียวกัน เป็นสานวนที่คุ้นหู ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยมี ที่มาจากสมัยกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งเป็นเรื่องของการทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยจะจารึกลงบนแผ่นทอง สานวนนี้จึง
นามาใช้ในความหมายว่า เป็นไมตรีกัน ปัจจุบันความหมายเปลี่ยนไป คือ เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน
ทอดสะพำน
สานวนทอดสะพาน มีที่มาคือ ในสมัยก่อนบ้านเมืองมีคูคลองมากมาย ซึ่งส่วนมากมักเป็น
เขตหมู่บ้าน เขตละแวกบ้านใกล้ที่ไม่ห่างไกลกันนัก การไปมาถึงกันจาเป็นต้องใช้ไม้มาทอดเป็นสะพาน
คาว่า “ทอดสะพาน” จึงกลายมาเป็นสานวนโดยหมายถึง ฝ่ายหนึ่งแสดงต่ออีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ว่ามีไมตรี
จิต ต้องการติดต่อ ทาความรู้จักด้วย โดยมักใช้กับผู้หญิงที่แสดงต่อชายเป็นหลัก
ทันควัน
ทันควัน หมาถึง ทันทีทันใด ซึ่งเป็นสานวนที่มีที่มาจากการสู้รบในสมัยโบราณ ที่เมื่อข้าสึก
ยิงปืนมา ทหารของฝ่ายเราก็วิ่งเข้าปะทะทันที โดยที่ควันปืนของข้าศึกยังไม่ทันจาง
นกรู้
นกรู้ หมายถึง ผู้ที่มีไหวพริบ รู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่กาลังจะมาถึงตัว สาหรับสานวน
นี้เป็นที่สงสัยของนักศึกษาส่วนใหญ่ว่า นกรู้นั้น คือรู้อะไร โดยสานวนนี้มีที่มาจากการดักจับนก
เนื่องจากนกป่าบางตัวฉลาด รู้ว่ามีคนมาดักจับก็หนีไปเสีย
น้ำผึ้งหยดเดียว
น้าผึ้งหยดเดียว มีแหล่งที่มาอยู่ 2 แหล่ง โดยมาจากนิทานเหมือนกันแต่มีมีเนื้อหาต่างกัน
โดยสรุปเนื้อเรื่องนิทานเรื่องที่ 1 ได้ว่า “มีคนหาบน้าผึ้งเข้าไปขายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เผลอทาน้าผึ้ง
หยดลงบนพื้น ต่อมาได้มีแมลงมาดูดกินน้าผึ้ง เมื่อจิ้งจกเห็น ก็เข้ามากินแมลงตัวนั้น ในขณะที่จิ้งจก
กาลังกินแมลง ก็มีแมวตัวหนึ่งกระโดดลงมาจับจิ้งจก และได้มีหมาที่อยู่อีกบ้านเห็นแมวก็วิ่งมากัดแมว
เมื่อเจ้าของแมวเห็นหมามากัดแมวของตนจึงตีหมา ทาให้เจ้าของหมาไม่พอใจ และได้ทะเลาะวิวาทกัน
เมื่อญาติทั้งสองฝ่ายรู้เหตุการณ์จึงเข้ามาช่วยเหลือฝ่ายของตนเอง จนเกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่”
ส่วนนิทานอีกเรื่องเล่าว่า (พิมาน ปัญญาดี, 2557)
“มีน ายพรานคนหนึ่งกับหมาของเขา ได้ไปพบถ้าแห่ งหนึ่งบนเทือกเขาใน
ทะเลทราย ในถ้านั้นมีโพรงที่เต็มไปด้วยน้าผึ้งที่สวยใสหอมหวานเขาเอาขวดน้าบรรจุ
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น้าผึ้งลงไปจนเต็ม แล้วก็เดินลงจากเขา ณ แผ่นดินที่เขาเดินทางไปนั้น ไม่ใช่บ้านเกิด
เมืองนอนของเขาเมื่อเขามาถึงตัวเมือง เขาเห็นร้านขายน้ามัน จึง เดินเข้าไปเพื่อไป
เสนอขายน้ าผึ้ ง หรื อ ไม่ ก็ อ าจจะขอแลกน้ ามั น มาบ้ า ง คนขายน้ ามั น รู้ สึ ก สนใจใน
ข้อเสนอขณะที่คนขายน้ามันกาลั งชิมน้าผึ้ ง อยู่นั้น น้าผึ้ งหยดหนึ่งก็ห ยดลงบนพื้ น
แมลงวันก็บินไปตอมน้าผึ้งกันเต็มไปหมด นกเห็นเข้าก็บินเข้ามาจิกกินแมลง แมวของ
คนขายน้ามันเห็นนกบินเข้ามา ก็กระโจนตะปบนกตาย สุนัขของนายพรานเห็นแมวก็
กระโจนงับแมวตายคนขายน้ามันเห็นสุนัขฆ่าแมวของตัวเองตายก็โกรธจัด เตะสุนัข
ของนายพรานเข้าไปเต็มแรงจนสุนัขตายนายพรานจึงชักมีดออกมาแทงเข้าไปที่อก
คนขายน้ ามั น ผู้ ค นที่ อ ยู่ น อกร้ า นก็ ก รู กั น เข้ า มารุ ม ทุ บ ตี น ายพรานถึ ง ตายข่ า วการ
ฆาตกรรมนี้แพร่ไปถึงดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของนายพราน จึงส่งคนมาฆ่าชาวเมือง
ที่ฆ่านายพรานนั้นไปหลายคนพระราชาของเมืองนี้ทราบข่าวเรื่องการข้ามแดนมาฆ่า
ประชาชนของตน ก็รวบรวมกาลังทหารไปรบกับดินแดนบ้านเกิดของนายพรานนั้น
เพื่อเป็นการตอบโต้สงครามระหว่างสองดินแดนได้ยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีนับแต่นั้น
มา ประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศนี้ต้องมารบราฆ่าฟันกันเพียงเพราะน้าผึ้งหยด”
จากที่มาของสานวน น้าผึ้งหยดเดียวทั้งสองแหล่ง สรุปได้ว่า น้าผึ้งหยดเดียวนั้นเป็นสาเหตุ
เพียงเล็ก ๆ ที่ทาให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตสร้างความสูญเสียให้กับผู้คนเป็นจานวนมาก
ไปไหนมำ สำมวำสองศอก
ที่มาของสานวน ไปไหนมาสามวาสองศอก คือ มีเรื่องเล่าว่า มีคนแจวเรือผ่านมา แล้วคนที่
อยู่บนฝั่งเห็นก็ทักทาตามประสาคนรู้จักกันว่า ไปไหนมา แต่คนที่แจวเรือได้ยินว่า เรือยาวกี่วา เลยตอบ
ไปว่า สามวาสองศอก จึงเป็นที่มาของสานวนนี้ ซึ่งมีความหมายว่า ถามไปอย่างหนึ่งตอบกลับมาอย่าง
หนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
ผู้ชำยพำยเรือ
สานวน ผู้ชายพายเรือ มาจากคาว่า ผู้ชายรายเหรื่อ ซึ่งขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาค
พันธ์, 2541 : 368) ได้อธิบายคาว่า “รายเหรื่อ” ไว้อย่างละเอียด โดยผู้เขียนสรุปได้ว่า “รายเหรื่อ”
หมายถึงคนแปลกหน้า เพราะคาว่า “เหรื่อ” ก็หมายถึง แขกเหรื่อ ที่ยังใช้กันในปัจจุบัน ส่วน “ราย”
หมายถึง คน เช่น รายนั้น รายนี้ ฉะนั้น แขกเหรื่อ จึงหมายถึง รายที่เป็นคนแปลกหน้า ผู้ชายรายเรือ
หรือที่เพี้ยนเสียงมาเป็น ผู้ชายพายเรือ จึงหมายถึง ผู้ชายแปลกหน้าทั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกัน
ผู้หญิงยิงเรือ
สานวน ผู้หญิงยิงเรือ มาจากคาว่า ผู้หญิงริงเรือ ซึ่งคาว่า “ริง” มาจากคาภาษาจีนคือคาว่า
“หลิง” แปลว่า ดูหรือเล็ง (กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์, ม.ป.ป.) ฉะนั้นถ้าแปลความหมายตามศัพท์ ผู้หญิง
ริงเรือ จึงหมายถึง ผู้หญิงดูเรือ ซึ่งเรือเปรียบเสมือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยดังสานวนที่ว่า ลงเรือเดียวกัน
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หมายถึง อยู่รวมเรือนเดียวกันหรือกระทาการใด ๆ ร่วมกัน ฉะนั้นจึงแปลได้อีกขั้นหนึ่งว่า ผู้หญิงดูเรือ
คือ ผู้หญิงที่ดูแลบ้านเรือน ซึ่งทั่วไปแล้วในสมัยก่อนผู้หญิงส่วนใหญ่มักอยู่เหย้าเฝ้าเรือนดูแลความเรื่อง
ต่าง ๆ ในบ้าน ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า สานวน ผู้หญิงยิงเรือ หมายถึง ผู้หญิงทั่วไปที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน
พูดเป็นต่อยหอย
สานวน พูดเป็นต่อยหอย เป็นการเปรียบเทียบการพูดเป็นเหมือนกับการต่อยหอยนางรม
คือหอยนางรมเป็นหอยจับอยู่ตามก้อนหิน เวลาจะเอาตัวหอยต้องต่อยออกจากก้อนหิน การต่อยต้อง
ต่อยเรื่อยไปไม่หยุดมือ เสียงดังอยู่เรื่อย ๆ ตลอดเวลา
พูดอย่ำงมะนำวไม่มีน้ำ
สานวน พูดอย่างมะนาวไม่มีน้า เป็นการเปรี ยบเทียบกับผู้ที่พูดจาไม่ไพเราะ พูดจาห้วน ๆ
น้าเสียงแข็งกระด้างแบบไร้หางเสียง เหมือนดังกับมะนาวในหน้าแล้งที่ทั้งลูกเล็กและแห้งเหี่ยว จะบีบจะ
เค้นเอาน้ามาทายาก็ยากยิ่ง ที่จริงได้น้าจากเปลือกมากกว่าเสียอีก แทนที่จะได้รสเปรี้ยวก็กลายเป็นขม
วัดรอยเท้ำ
สานวน วัดลอยเท้า มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนที่ควายชื่อทรพีโกรธแค้นพ่อที่
ฆ่าลูกตัวผู้ทุกตัว จึงคอยตามวัดรอยตีนพ่อ เมื่อเห็นว่ารอยตีนของตนโตพอจะสู้กับพ่อได้แล้ว จึงท้าขวิด
และฆ่าพ่อของตนตาย
เป็นกอบเป็นกำ, เสียกำช้ำกอบ, เสียกำได้กอบ
เป็นกอบเป็นกา, เสียกาช้ากอบ, เสียกาได้กอบ เป็นสานวนที่คนส่วนใหญ่เข้าใจความหมาย
ทั้งความหมายของคาและความหมายของสานวน แต่น้อยคนจะทราบที่มาที่แท้จริงของคาว่า “กา” กับ
“กอบ” ที่ปรากฏในสานวนนี้ ซึ่งสองคานี้มีที่มาจากการตวงข้าวในสมัยก่อน โดยกาหนดเป็นมาตราตวง
ข้าวดังนี้
150 เมล็ดข้าว = 1 หยิบมือ
4 หยิบมือ
= 1 กามือ
4 กามือ
= 1 ฟายมือ (ฟายมือ คือ เต็มอุ้งมือ)
2 ฟายมือ
= 1 กอบ
4 กอบ
= 1 ทะนาน
24 ทะนาน = 1 สัด (สัด คือ ภาชนะคล้ายกระบุง)
80 สัด
= 1 เกวียน
จากมาตราดังกล่าว กา หมายถึง หนึ่งกามือ หรือเท่ากับสี่หยิบมือ ส่วนกอบนั้นมากกว่ากา
โดยหนึ่งกอบจะเท่ากับแปดกา ซึ่งการทราบถึงความหมายของคาที่ชัดเจนจะทาให้เข้าใจสานวนนั้น ๆ
ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
หนอนหนังสือ
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หนอนหนังสือ เป็นสานวนที่มาจากคาภาษาอังกฤษ คือคาว่า บุ๊กวอร์ ม (bookworm)
ซึ่งเป็นชื่อเรียกแมลงชนิดหนึ่งที่ชอบกัดกินหนังสือเป็นอาหาร ซึ่งมีความหมายแฝงโดยหมายถึง คนที่
ชอบอ่านหนังสือหรือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหนังสือ
4. ไม่เคยพบสำนวนนี้มำก่อน บางสานวนนักศึกษาเข้าใจถึงความหมายของคาที่ปรากฏใน
สานวนและเข้าใจความหมายของสานวน หรืออาจจะเข้าใจถึงที่มาของสานวน โดยการตีความจาก
ความหมายของคาและบริบทต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่ไม่เคยพบเห็นได้ยินสานวนเหล่านั้นมาก่อน แต่บาง
ส านวนที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ เ คยพบเห็ น หรื อ ได้ ยิ น มาก่ อ นนั้ น ส่ ว นมากก็ ไ ม่ เ ข้ า ใจถึ ง ความหายของค า
ความหมายของสานวน หรือที่มาของสานวนเลย โดยสานวนดังกล่าวนั้นมีทั้งสิ้น 60 สานวน ซึ่งผู้เขียน
จะยกตัวอย่างบางสานวนที่น่าสนใจดังนี้
ลิ้นกระดำษทรำย น้ำลำยเชลแล็ก
ลิ้นกระดาษทราย น้าลายเชลแล็ก หมายถึง ประจบสอพลอ เช่น เขาคนนั้นลิ้นกระดาษ
ทราย น้าลายเชลแล็ก เขาจึงเป็นคนโปรดของหัวหน้า
คลุกคลีตีโมง
คลุกคลีตีโมง หมายถึง มั่วสุมหรืออยู่พัวพันใกล้ชิดตลอดเวลา โดยคาว่า ตีโมง หมายถึง
ตีฆ้อง สมัยก่อนการละเล่นของไทยที่เล่นกันเป็นวง มักมีประเภทฆ้องกับกลองเป็น หลัก คาว่า ตีโมง
จึงกลายเป็นคาสร้อยในคาว่าคลุกคลี เป็น คลุกคลีตีโมง
ถนิมสร้อย
ถนิมสร้อย หมายถึง ถนอมตัวกลัวจะชอกช้า ทางานหนักไม่ได้ หนักไม่เอาเบาไม่สู้ สานวน
นี้ใช้ในเชิงประชดประชัน เปรียบคนที่ไม่สู้งานหนักเป็นดังกับถนิมสร้อยคือเครื่องประดับที่เป็นสาย
ใช้งานหนักไม่ได้ต้องเก็บรักษาเป็นอย่างดี
ทำนำอย่ำเสียไร่ เลี้ยงไก่อย่ำเสียรัง
ทานาอย่ าเสี ย ไร่ เลี้ ย งไก่อย่าเสี ยรัง หมายถึง อย่าเกียจคร้านปล่ อยเวลาให้ เสี ยเปล่ า
ควรคิดทาอย่างอื่นให้ออกดอกออกผลด้วย โดยเป็นการเปรียบเปรยถึงการทานาในยุคก่อนเมื่อหมดฤดู
ทานาแล้ว ก็ให้ทาไร่ จะได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คุ้มค่า ส่วนการเลี้ยงไก่นั้นก็ทานองเดียวกันคือเมื่อเลี้ยง
ไก่แล้ว ก็ควรจะทารังให้ไก่ออกไข่ด้วย ให้ไก่อยู่เป็นที่เป็นทางพอไก่ออกไข่จะได้มีที่เก็บนาไปขายได้
ดีกว่าปล่อยให้ไก่ออกไข่ไปทั่ว
ทำนำออมกล้ำ ทำปลำออมเกลือ
ทานาอย่าออมกล้า ทาปลาอย่าออมเกลือ หมายถึง จะลงมือทาสิ่งใดอย่าตระหนี่ถี่เหนียว
ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ กลัวหมดกลัวเปลือง จะทาให้งานขาดตกบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ โดยเปรียบกับการ
ทานาถ้ากลัวเปลืองต้นกล้าที่จะปักดาในนาข้าว สุดท้ายก็ย่อมได้ข้าวน้อยไปด้วย การทาปลาก็เช่นกัน
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การใส่เกลือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ถ้าใส่เกลือน้อย กลัวเปลืองเกลือก็อาจทาให้ปลาเน่าเสียได้
ในภายหลัง
เบี้ยต่อไส้
เบี้ยต่อไส้ หมายถึง เงินที่หามาได้แค่พอใช้จ่ายไปชั่วระยะหนึ่ง โดยคนสมัยก่อนใช้เบี้ย
ซึ่งเป็นหอยชนิดหนึ่งซื้อขายสินค้า ส่วนไส้ในที่นี้หมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องกินอาหารเปรียบเสมือน
ลาไส้ที่ต้องได้รับอาหารเช่นกัน
ผงเข้ำตำตัวเอง
ผงเข้าตาตัว เอง หมายถึง ปั ญหาคนอื่นช่วยแก้ให้ ได้แต่ปัญหาของตัวเองกลับแก้ไม่ได้
โดยสานวนนี้มักใช้กับคนที่มีความคิดดี มีความรู้เฉลียวฉลาด สามารถแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ส าเร็จ
ลุล่วง แต่ตนเองกลับไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาของตนได้
ไม้งำมกระรอกเจำะ
ไม้งามกระรอกเจาะ หมายถึง ผู้หญิงสวยมักไม่บริสุทธิ์ เปรียบดังไม่ที่สวยงาม ไม่มีผุพัง
ไม่มีแผล มักถูกกระรอกเจาะเพื่อทารังอยู่อาศัย
ลำกหนำมจุกช่อง
ลากหนามจุกช่อง หมายถึง การยกเรื่องราวต่าง ๆ มาอ้าง เพื่อป้องกันตัว โดยสานวนนี้
เปรียบกับการกระทาของคนสมัยก่อนที่รั้วบ้านใครมีช่องลอด เจ้าของบ้านก็จะนาพงหนามไปวางขาง
หรืออุดช่องนั้นไว้เพื่อกันขโมยหรือสัตว์ร้ายต่าง ๆ
ล้ำงมือในอ่ำงทองคำ
ล้างมือในอ่างทองคา เป็นสานวนที่มาจากจีน โดยความหมายดั้งเดิม หมายถึง การวางมือ
จากกิจการอาชีพที่ไม่ดี เลิกทาในสิ่งที่ไม่ดี แต่ปัจจุบัน หมายถึง การประกาศให้ทุกคนรู้ว่าจะยุติการ
กระทาที่ค่อนข้างสาคัญหรือจะวางมือจากอาชีพหรือกิจการที่ทามายาวนาน
หญ้ำปำกคอก
หญ้าปากคอก หมายถึง สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก โดยสานวนนี้เปรียบถึงการกินหญ้า
ของวัวหรือม้าซึ่งอยู่ในคอกหรือบริเวณคอก การที่มีหญ้าอยู่ปากคอกถือเป็นเรื่องสะดวกสบายสาหรับคน
เลี้ยง เพราะไม่ต้องพาวัวหรือม้าออกไปหาหญ้ากินที่อื่น
หัวล้ำนนอกครู
หัวล้านนอกครู หมายถึง คนที่ปฏิบัติตัวผิดแผกไปจากคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือ
แบบแผนที่นิยมปฏิบัติกันมา โดยสานวนนี้มาจากเรื่องเล่าที่ว่า ชายคนหนึ่งขอให้ครูของตนเองช่วยให้ตน
หายหัวล้าน ครูจึงพาศิษย์ไปที่สระน้าแล้วบอกว่าให้ดาลงไป 3 ครั้ง ผมจะขึ้น เมื่อดาลงไปครั้ งที่ 1 ผม
งอกขึ้นเล็กน้อย ดาครั้งที่ 2 ผมงอกขึ้นมาอีก ครั้งที่ 3 ผมงอกเต็มหัวที่ล้าน ลูกศิษย์เห็นว่าเป็นสระน้า
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ศักดิ์สิทธิ์และต้องการให้ผมดกมาก ๆ จึงดาลงไปอีกเป็นครั้งที่ 4 พอโพล่หัวขึ้นมาหัวเลยล้านเหมือน
อย่างเดิม ทั้งนี้เพราะทานอกเหนือคาสั่งของครู

อภิปรำยผล
จากการศึกษาความเข้าใจในสานวนไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ซึ่งจาแนกออกเป็น 4 ประเด็น คือ ความเข้าใจในความหมายของคาในส านวน
ความเข้าใจในความหมายของสานวน ความเข้าใจถึงที่มาของสานวน และเคยได้ยินหรือพบเห็นสานวน
นี้หรือไม่ พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่เข้าใจความหมาย
ของคาในสานวน 40 สานวน ไม่เข้าใจในความหมายของสานวน 52 สานวน ไม่เข้าใจถึงที่มาของสานวน
63 สานวน และไม่เคยได้ยินหรือพบเห็นสานวนนี้มาก่อน 60 สานวน
จากผลการศึกษาดัง กล่ าวแสดงให้ เ ห็ นความไม่ เข้ าใจในส านวนไทยของคนทั่ว ไปในยุ ค สมั ย
ปัจจุบัน โดยในที่นี้เป็นการศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาซึ่งถือเป็นปัญญาชน เป็นตัวแทนของผู้ คน
ทั่วไปที่มีความรู้ ฉะนั้นมีสานวนมากมายหลายสานวนที่คนทั่วไปยังไม่เข้าใจความหมายของคาในสานวน
เนื่องจากเป็นคาภาษาโบราณ เป็นคาศัพท์ในวรรณคดี เป็นคาภาษาถิ่น เป็นคาที่ใช้เฉพาะกลุ่ม หรืออาจ
เป็นเพราะนักศึกษาเองไม่ได้ใช้คาศัพท์ดังกล่าวในการสื่อสาร และนอกจากนั้นก็ไม่เข้าใจในความหมาย
ของส านวน สาเหตุเพราะไม่เข้าใจความหมายของคาบางคาที่อยู่ในส านวนนั้นและไม่เข้าใจสภาพ
เหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมของยุคสมัยและสถานที่ที่ปรากฏในสานวน หรือไม่ทราบบริบทของคาที่นามา
เปรียบ และส่วนใหญ่ไม่เข้าใจที่มาของสานวนซึ่งที่มานี้เป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งสาหรับความเข้าใจความหมาย
ของสานวนได้ชัดเจน และยังนาไปสู่การใช้สานวนที่ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงที่มาของ
สานวนก็คือไม่เข้าใจสภาพสังคมที่ในยุคสมัยที่สานวนนั้นเกิดขึ้นมา โดยสานวนมากมายหลายสานวนมี
มาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังมีอีกหลายสานวนที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินหรือพบเห็นมาก่อน แต่อาจ
เข้ า ใจถึ ง ความหมายของค า ความหมายของส านวน หรื อ ที่ ม าของส านวน โดยการตี ค วามจาก
ความหมายของคาและบริบทต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่ไม่เคยพบเห็นได้ยินสานวนเหล่านั้นมาก่อน แต่ก็มี
หลายสานวนที่ไม่เคยพบเห็ นหรื อได้ยินมาก่อนและก็ไม่เข้าใจถึงความหายของคา ความหมายของ
สานวน หรือที่มาของสานวนเลย สาเหตุหลักเกิดจากในยุคปัจจุบันไม่มีการใช้สานวนเหล่านั้นในการ
สื่อสาร เพราะความหมายของคาในสานวนไม่เข้ากับบริบทของสังคมในปัจจุบัน แต่สิ่งสาคัญยิ่งคือคา
และความหมายดังกล่าวเหล่านั้นคือสมบัติอันล้าค่าต่อการเรียนรู้สภาพสังคมในสมัยก่อน เพราะสานวน
ทุกสานวนล้วนมีที่มา มีสิ่งที่สะท้อนถึงสภาพสังคมในอดีต โดยคาหรือสานวนดังกล่าวคือภาษา ซึ่งภาษา
เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และความภาคภูมิอันเป็นสมบัติล้าค่าที่สาคัญของชาติ ฉะนั้นผู้เขียนจึงเห็น
ควรให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ และเผยแพร่ในสานวนที่กาลังจะลบเลือนสูญหายไปจากสังคมไทย เพื่อให้
สมบัติดังกล่าวอยู่คู่กับชาติและมนุษยชาติต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนควร
ควรปลูกฝึกและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้เห็นถึงความสาคัญ
ของสานวนไทย ซึ่งเป็นสมบัติอันล้าค่ายิ่งทางด้านกลวิธีการใช้ภาษาไทย
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยควรถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสานวนไทยที่คนส่วนใหญ่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจถึงสานวนไทยดังกล่าว
3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรศึกษารูปแบบการใช้สานวนไทยเพื่อการสื่อสารในแต่ละยุคสมัย
3.2 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้สานวนไทยเพื่อยกระดับความเข้าใจในการ
สื่อสาร
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