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หมวด ก. 

ส ำนวน สุภำษิตไทย ควำมหมำย 

กงเกวียนก าเกวียน ท าอะไรกบัใครไว ้ย่อมไดร้บัผลกรรมนัน้ 

กบในกะลาครอบ มีความรูห้รือประสบการณน์อ้ยมกันึกว่าตวัรูม้าก 

กรวดน า้คว ่าขนั (คว ่ากะลา) ตดัขาดไม่เก่ียวขอ้งดว้ย ชาตินีอ้ย่าไดจ้อยกนั 

กระเชอกน้รั่ว ใชจ้่ายเงินสรุุย่สรุา่ย ไม่ประหยดั ไม่เก็บหอมรอมรบิ 

กระด่ีไดน้ า้ ดีอกดีใจจนเกินงาม เนือ้ตวัสั่น ท าแวด้ๆ 

กระต่ายขาเดียว ยืนกรานไม่ยอมรบัผิด ฉนัไม่ไดท้ า ฉนัเปลา่นะ 

กระต่ายต่ืนตมู ต่ืนตกใจง่าย ยงัไม่ทนัหาสาเหตใุหช้ดัเจนเสียก่อนแลว้
โวยวาย 

กระต่ายหมายจนัทร ์ ผูช้ายท่ีหมายปองหญิงสงูศกัดิ ์ฐานะดีกว่าตวัเอง 

กระโถนทอ้งพระโรง บคุคลที่ถูกใคร ๆ รุมใชอ้ยู่คนเดียว 

กลบัเนือ้กลบัตวั เลิกท าความชั่ว แลว้มาประพฤติตวัเป็นคนดี 

กลบัหนา้มือเป็นหลงัมือ เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างตรงกนัขา้ม 

กลา้นกัมกับิ่น กลา้เกินไปมกัจะเกิดอนัตรายได ้

กว่าถั่วจะสกุงาก็ไหม ้ ท างาน 2 อย่าง แบบลงัเลใจ แกปั้ญหาไม่ทนัท่วงทีตอ้ง
เสียงานไป 1 อย่าง 
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ก่อรา่งสรา้งตวั ท างานหาเงินเป็นกอบเป็นก า ตัง้เนือ้ตัง้ตวัไดเ้ป็น
หลกัฐาน 

กาคาบพรกิ คนผิวด าที่ชอบแต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้สีแดง ๆ หรือสีแจ๋นๆ 

ก าขีดี้กว่าก าตด ไดม้าบา้งดีกว่าไม่ไดอ้ะไรเลย 

ก าแพงมีหปูระตมูีช่อง / ก าแพงมีหปูระตมูีตา จะพดูอะไรตอ้งระวงั อาจมีคนรูไ้ด ้

กิ่งทองใบหยก ชายหนุ่ม หญิงสาวเหมาะสมกนัดีที่จะแต่งงาน 

กินที่ลบัไขที่แจง้ เอาความลบัหรือเอาเรื่องที่ท ากนัที่ลบัมาเปิดเผยใหค้น
เขารู ้

กินน า้ใตศ้อก เมียนอ้ยตอ้งยอมรบัของเหลือเดนจากเมียหลวงตกเป็น
รองดา้นศกัดิ์ศรี 

กินน า้พรกิถว้ยเก่า อยู่กบัเมียคนเดิม 

กินน า้ไม่เผื่อแลง้ มีเงิน มีของก็ใชถ้ลงุเสียจนหมด ไม่ห่วงอนาคตขา้งหนา้ 

กินน า้เห็นปลิง ตะขิดตะขวงใจกบัคนชั่วที่รูพ้ดูหรือคบดว้ยโดยรูว้่าเขา
ไม่ดี 

กินบนเรือนขีบ้นหลงัคา คนเนรคณุอาศยับา้นเขาหรือเขาใหค้วามช่วยเหลือแต่
กลบัท าความบดัซบให ้

เก็บเบีย้ใตถุ้นรา้น เกบ็เล็กผสมนอ้ย เก็บสว่นเล็กสว่นนอ้ยจนเป็นรูปเป็น
รา่งเป็นกอบเป็นก า 

เกลือจิม้เกลือ แกแ้คน้ใหส้าสมกบัที่ท าไว ้ไม่ยอมเสียเปรียบกนั 

เกลือเป็นหนอน คนภายในกลุม่ของเรา คิดทรยศไปบอกความลบัฝ่าย
ตรงขา้ม 

เก่ียวแฝกมงุป่า ท าอะไรเกินก าลงัความสามารถของตวั 



แกว่งเทา้หาเสีย้น อยู่ดีไม่ว่าดี ไปหาเรื่องเดือดรอ้นใสต่วั 

ไก่แก่แม่ปลาช่อน หญิงมีอายมุาก มีมารยามาก เลห่เ์หลี่ยมมาก จดัจา้น 

ไกลปืนเที่ยง ไม่ค่อยรูค้วามเป็นไปของโลก เพราะอยู่ห่างไกลความ
เจรญิ 

ไก่เห็นตีนง ูงเูห็นนมไก่ ต่างฝ่ายต่างรูค้วามลบัของกนัและกนั 

 

หมวด ข.-จ. 

ส ำนวน สุภำษิตไทย ควำมหมำย 

ขนมผสมน า้ยา ทัง้คู่ดีเลวพอกนั จะบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ได ้

ข่มเขาโคขืนใหก้ินหญา้ บงัคบัขืนใจผูอ่ื้นใหท้ าตามที่ใจเราปรารถนา 

ขวา้งงไูม่พน้คอ ท าอะไรก็ตาม ผลรา้ยยอ้นกลบัมาสูต่วัเอง 

ขวานฝ่าซาก พดูจาตรง ๆ ไม่เกรงใจใครเลย 

ขายผา้เอาหนา้รอด ยอมเสียสละของส าคญัของตนเพื่อรกัษาชื่อเสียงตนเอาไว ้

ขิงก็รา ข่าก็แรง ต่างคนต่างอารมณร์อ้นพอกนั ต่างคนต่างไม่ยอมกนั 

ขี่ชา้งจบัตั๊กแตน ลงทนุมาก แต่กลบัไดผ้ลนิดหน่อย 

ขดุดว้ยปาก ถากดว้ยตา เหยียดหยามทัง้วาจา และสายตามองแบบดถูกู 

ขดุบ่อลอ่ปลา ท ากลอบุายใหเ้ขาเชื่อเพื่อหวงัผลประโยชน ์

เข็นครกขึน้ภเูขา ท างานที่ยากล าบากตอ้งใชค้วามเพียรพยายามและอดทน
มาก 



เขา้ดา้ยเขา้เข็ม ก าลงัคบัขนัเวลาก าลงัส าคญั ถา้พลาดหรือมีอะไรมา
ขดัจงัหวะจะเสียการ 

เขา้ตามตรอก ออกตามประตู ท าตามขนบธรรมเนียมประเพณี สว่นใหญ่หมายถึงการ
แต่งงาน 

เขา้เถ่ือนอย่าลืมพรา้ ใหร้อบคอบ อย่าประมาท 

เขา้เมืองตาหลิ่ว ตอ้งหลิ่วตาตาม ท าตวัใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มที่คนในสงัคมนัน้เขาท า
กนั 

เขียนเสือใหว้วักลวั หลอก ขู่ ใหฝ่้ายตรงขา้มเสียขวญัหรือเกรงขาม 

คนในขอ้ งอในกระดกู กมลสนัดาน เกิดมาก็ชอบคดโกง 

คบคนใหด้หูนา้ ซือ้ผา้ใหด้เูนือ้ จะคบเพื่อนตอ้งพิจารณาใหดี้เสียก่อน 

คลื่นกระทบฝ่ัง เรื่องราวเกิดขึน้แลว้ก็เงียบหายไปในที่สดุ 

คลมุถงุชน การแต่งงานที่เจา้บ่าวเจา้สาว ต่างไม่ไดร้กักนัมาก่อน โดน
ผูใ้หญ่จบัแต่ง 

ความรูท้่วมหวั เอาตวัไม่รอด มีความรูม้ากแต่ไม่รูจ้กัใชค้วามรูใ้หเ้ป็นประโยชน ์

คอหอยกบัลกูกระเดือก เขา้กนัไดดี้แยกกนัไม่ออกสนิทสนมกนั 

คางคกขึน้วอ คนจนพอไดดี้ขึน้มา ก็ลืมตวั 

คาหนงัคาเขา จบัไดใ้นขณะที่ก าลงัท าผิดหรือพรอ้มกบัของกลาง 

โคแก่ชอบกินหญา้อ่อน ชายแก่ชอบหญิงเอ๊าะๆ เป็นเมีย 

ฆอ้งปากแตก เก็บความลบัไม่อยู่ ชอบน าความลบัของคนอ่ืนไป
โพนทะนา 

ฆ่าควายอย่าเสียดายพรกิ จะท าการใหญ่ ไม่ควรตะหนี่ หรือเค็มนะจ๊ะ 



งมเข็มในมหาสมทุร คน้หาสิ่งที่ยากจะคน้หาได ้

เงยหนา้อา้ปาก / ลืมตาอา้ปาก มีฐานะดีขึน้กว่าเดิม 

จบังขูา้งหาง ท าสิ่งที่เสี่ยงต่ออนัตราย 

จบัแพะชนแกะ ท าอย่างขอไปที ไม่ไดอ้ย่างนีก้็เอาอย่างนัน้เพื่อใหเ้สรจ็ๆ ไป 

จบัเสือมือเปลา่ หาผลประโยชนโ์ดยตวัเองไม่ลงทนุ 

จดุไตต้ าตอ พดูหรือท าบงัเอิญไปโดนเจา้ของเรื่องโดยผูพ้ดูนัน้ไม่รูต้วั 

 

 

หมวด ช.-ด. 

ส ำนวน สุภำษิตไทย ควำมหมำย 

ชกัใบใหเ้รือเสีย พดูหรือขวางใหก้ารสนทนาออกนอกเรื่อง 

ชกัแม่น า้ทัง้หา้ พดูจาหว่านลอ้ม ยกยอคนอ่ืนว่าเขาดีเลิศ เพื่อเราจะได้
สมปรารถนา 

ชกัหนา้ไม่ถึงหลงั มีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย 

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ ์ พระสงฆจ์ะประพฤติตวัอย่างไรก็เรื่องของท่าน ท่านก็
ไดร้บัผลกรรมเอง 

ชา้ๆไดพ้รา้สองเลม่งาม ค่อยๆคิด ค่อยๆท า พิจารณาใหดี้ รอบคอบ เด๋ียวจะ
สมัฤทธิ์ผลเอง 

ชา้งตายทัง้ตวั เอาใบบวัมาปิด ความผิดรา้ยแรงที่คนรูท้ั่วกนัแลว้ จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด 

ผวัหาบ เมียคอน ช่วยกนัท ามาหากินทัง้ผวัและเมีย 

ชีน้กบนปลายไม ้ หวงัในสิ่งที่อยู่ไกลตวั มนัเป็นไปไดย้าก 



ชบุมือเปิบ ฉวยเอาผลประโยชนข์องผูอ่ื้น โดยตวัเองไมไดล้งทนุลง
แรง 

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด ท าเป็นซื่อ ๆ 

ซือ้ควายหนา้นา ซือ้ผา้หนา้ตรุษ (หนา้หนาว) ซือ้ของไม่ค านึงถึงกาลเวลาย่อมไดข้องแพง (Demand 
สงู Supply ต ่า) 

ดีดลกูคิดรางแกว้ คิดถึงผลได ้ผลดีอย่างเดียว 

ไดท้ีขี่แพะไล ่ ไปซ า้เติม เยาะเยย้เมื่อคนอ่ืนเพลี่ยงพล า้ 

 

หมวด ต. 

ส ำนวน สุภำษิตไทย ควำมหมำย 

ตกกะไดพลอยโจน จ าเป็นตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้เมื่อไม่มี
ทางเลี่ยง 

ตกัน า้รดหวัตอ แนะน าเท่าไร พร  ่าสอนเท่าไร ก็ไม่ไดผ้ล 

ตกับาตรอย่าถามพระ จะใหอ้ะไรแก่คนอื่น อย่าไปถามเขาว่าเอาไหม อยากได้
ไหม 

ตดัหางปลอ่ยวดั ตดัขาดไม่เก่ียวขอ้ง 

ตาบอดคล าชา้ง คนที่รูอ้ะไรดา้นเดียว แลว้เขา้ใจแต่อย่างนัน้ สิ่งนัน้ 

ตาบอดไดแ้ว่น คนที่มีสิ่งที่ตวัเองใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้มกัใชคู้่กบั หวัลา้นได้
หว ี

ตาลยอดดว้น คนที่ไม่มีหนทางท ามาหากินคนไม่มีบตุรสืบสกลุ 



ต าขา้วสารกรอกหมอ้ ท าพอใหเ้สรจ็ไปแค่ครัง้หนึ่ง ๆ พอพรุง่นีจ้ะเอา ค่อยท า
ใหม่ 

ต าน า้พริกละลายแม่น า้ เสียทรพัยโ์ดยไม่ไดร้บัประโยชนอ์ะไร 

ติเรือทัง้โกลน ติพลอ่ย ๆ ต าหนิในสิ่งที่เขายงัท าไม่เสรจ็ 

ตีงใูหก้ากิน ท าสิ่งที่ตนควรจะไดร้บัประโยชน ์แต่กลบัไม่ได ้ตกอยู่กบั
ผูอ่ื้นซะเนี่ย 

ตีงใูหห้ลงัหกั ท าสิ่งใดแก่ศตัรูไม่เด็ดขาดจริงจงั ย่อมไดร้บัผลรา้ย
ภายหลงั 

ตีตนก่อนไข ้ กงัวลทกุขร์อ้นก่อนในเรื่องที่ยงัไม่เกิดขึน้ 

ตีนถีบปากกดั / ปากกดัตีนถีบ มานะพยายามท างานทกุอย่างเพื่อปากทอ้ง โดยไม่ห่วง
ค านึงถึงความล าบาก 

ตีปลาหนา้ไซ พดูหรือท าใหก้ิจการของผูอ่ื้นซึ่งก าลงัด าเนินไปดว้ยดีกลบั
เสีย 

ตีววักระทบคราด โกรธคนหนึ่งแต่ท าอะไรเขาไม่ไดก้็เลยรงัควานอีกคนที่
ตนเองสามารถท าได ้

ต่ืนแต่ดกึ สกึแต่หนุ่ม เรง่รดัเกินไปในเวลาที่ยงัไม่เหมาะสม 

เตีย้อุม้ค่อม คนจนแต่รบัเลีย้งดคูนที่ต  ่าตอ้ยจนเหมือนกนั 

 

 

 

 

 



หมวด ถ.-ป. 

ส ำนวน สุภำษิตไทย ควำมหมำย 

ถอดเขีย้ว ถอดเล็บ เลิกแสดงฤทธิ์เดชอ านาจอีก 

ถอยหลงัเขา้คลอง หวนกลบัไปหาแบบเดิม ๆ ลา้สมยั 

ถ่ีลอดตาชา้ง ห่างลอดตาเล็น ดเูหมือนจะรอบคอบถ่ีถว้น แต่รอบคอบไม่จรงิ 

ท านาออมกลา้ ท าปลาออมเกลือ ท าการสิ่งใด ถา้กลวัหมดเปลืองย่อมไม่ไดผ้ล 

นกสองหวั ท าตวัเขา้กบัทัง้ 2 ฝ่ายท่ีเขาไม่ถกูกนั โดยหวงัประโยชน์
เพื่อตน 

นายว่าขีข้า้พลอย พลอยพดูผสมโรงติเตียนผูอ่ื้นตามเจา้นาย 

น า้ขึน้ใหร้ีบตกั มีโอกาสดีก็ควรรีบท า 

น า้ซมึบ่อทราย รายไดม้าเรื่อย ๆ 

น า้ท่วมทุ่ง ผกับุง้โหรงเหรง พดูมากไดส้าระนอ้ย 

น า้ท่วมปาก พดูไม่ได ้เกรงจะมีภยัแก่ตนหรือผูอ่ื้น 

น า้ลดตอผุด เมื่อหมดอ านาจ ความชั่วที่ท าไวก้็ปรากฎ 

บนขา้วผี ตีขา้วพระ ขอรอ้งใหเ้ทวดาผีสางนางไมช้่วยโดยการบน 

บอกหนงัสือสงัฆราช สอนสิ่งที่เขารูดี้อยู่แลว้ 

เบีย้บา้ยรายทาง เงินที่ตอ้งใชจ้่าย หรือเสี่ยไปเรื่อย ๆ ในขณะท าธุรกิจให้
ส  าเรจ็ 

ปลาติดรา่งแห (ติดหลงัแห) คนที่พลอยรบัเคราะหก์รรมกบัคนอ่ืน ทัง้ ๆ ที่ไม่ไดม้ีสว่น
พวัพนั 



ปากปราศยั ใจเชือดคอ พดูดีแต่ใจคิดรา้ย 

ปากว่าตาขยิบ พดูอย่างหนึ่งแต่ท าอีกอย่างหนึ่ง ปากกบัใจไม่ตรงกนั 

ปากหวานกน้เปรีย้ว พดูจาอ่อนหวาน แต่ไม่จรงิใจ 

ปิดทองหลงัพระ ท าดีแต่ไม่มีใครยกย่อง เพราะมองไม่เห็นคณุค่า 

ไปไหนมา สามวาสองศอก ถามอย่างหนึ่ง ตอบไปอีกอย่างหนึ่ง 

 

หมวด ผ.-ย. 

ส ำนวน สุภำษิตไทย ควำมหมำย 

ผกัชีโรยหนา้ ท าความดีเพียงผิวเผิน 

ผีซ  า้ด า้พลอย ถกูซ า้เติม เมื่อพลาดพลัง้หรือเมื่อคราวเคราะหร์า้ย 

ผีถึงป่าชา้ ตอ้งยอมท า เพราะจ าใจหรือไม่มีทางเลือก 

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ใหห้รือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกนั 

ฝนทั่งใหเ้ป็นเข็ม เพียรพยายามสดุความสามารถจนส าเร็จ 

พบไมง้ามเมื่อขวานบ่ิน พบหญิงสาวที่ถูกใจ เมื่อแก่แลว้ 

พออา้ปากก็เห็นลิน้ไก่ รูท้นักนั ไม่มีทางจะโกหก หลอกกนัได ้

พดูเป็นต่อยหอย พดูฉอด ๆ ไม่หยุดปาก เมา้ทเ์ก่ง 

พดูไปสองไพเบีย้ นิ่งเสียต าลึงทอง พดูไปไม่มีประโยชน ์นิ่งเสียดีกว่า สงบสยบความ
เคลื่อนไหว 

มะนาวไม่มีน า้ พดูหว้น ๆ 



มะกอกสามตะกรา้ปาไม่ถกู พดูจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจบัค าพดูไม่ทนั 

มากหมอมากความ มากคนก็มากเรื่อง วุ่นวาย ต่างคนต่างก็ถือความคิด
ตวัเอง 

มือถือสาก ปากถือศีล ชอบแสดงตวัตนว่าเป็นคนมีศีล มีธรรม แต่ท าความ
เลวเป็นนิจ 

มือห่าง ตีนห่าง สรุุย่สรุา่ย เลินเลอ่ สะเพรา่ ไม่ระมดัระวงั 

ไม่ดตูามา้ตาเรือ ไม่พิจารณารอบคอบดใูหดี้ 

ไม่รูจ้กัหวันอนปลายตีน ไม่รูว้่าบา้นช่องอยู่ไหน เป็นลกูหลานใคร ไม่รูจ้กัพืน้เพ 

ไม่เห็นน า้ตดักระบอก ไม่เห็นกระรอกก่งหนา้ไม ้ ด่วนตดัสินใจท าอะไรเลยไป ทัง้ ๆ ที่ยงัไม่ถึงเวลาอนั
ควร 

ไมใ้กลฝ่ั้ง แก่มาก อายขุยัใกลต้าย 

ไม่หลกัปักไมเ้ลน โลเล ไม่แน่นอน 

ยกตนข่มท่าน พดูทบัถมผูอ่ื้นแสดงใหเ้ห็นว่าตวัเหนือกว่า 

ยกภเูขาออกจากอก โลง่อก หมดวิตกกงัวล 

ยื่นแกว้ใหว้านร เอาของมีค่าใหค้นที่ไม่รูจ้กัค่าของสิ่งนัน้ 

 

หมวด ร.-ส. 

ส ำนวน สุภำษิตไทย ควำมหมำย 

รกัยาวใหบ้ั่น รกัสัน้ใหต่้อ รกัจะคบกนันาน ๆ ใหต้ดัความคิดอาฆาตพยาบาท
ออกไป รกัจะอยู่สัน้ ๆ ใหคิ้ดอาฆาต 

รีดเลือดกบัป ู บงัคบัเอากบัผูย้ากจนที่ไม่มีจะให ้



ละเลงขนมเบือ้งดว้ยปาก ดีแต่พดู เมา้ท ์แต่ท าจรงิ ๆ ท าไม่ได ้

ลางเนือ้ชอบลางยา ของบางสิ่งอาจถกู เขา้กนัไดดี้ เหมาะกบัคนหนึ่ง แต่อาจ
ไม่เหมาะกบัอีกคน 

ลกูขนุพลอยพยกั พวกประจบสอพลอ ผูท้ี่คอยว่าตามผูใ้หญ่ เจา้นาย 

ลกูผีลกูคน จะเอาแน่นอนไม่ได ้มกัใชใ้นกรณีส าคญัๆ 

ลบูหนา้ปะจมกู จะท าอะไรเด็ดขาดจรงิจงัลงไปไม่ได ้เพราะเกรงจะไป
กระทบพวกพอ้งตวัเอง 

เลน่เอาเถิดเจา้ลอ่ อาการหลบไปมาเพื่อไม่ใหพ้บ 

เลือดขน้กว่าน า้ ญาติพี่นอ้งย่อมดีกว่าคนอ่ืน 

ววัใครเขา้คอกคนนัน้ กรรมที่ใครสรา้งไว ้ย่อสง่ผลใหแ้ก่ผูน้ัน้ 

ว่ายน า้หาจระเข ้ เสี่ยงเขา้พบทัง้ ๆ ที่รูว้่าเป็นอนัตราย 

ศรศิลป์ไม่กินกนั ไม่ถกูกนั ไม่ลงรอยกนั ไม่ชอบหนา้กนั 

สรา้งวิมานในอากาศ คิดคาดหวงั จะมีจะเป็นอะไรอย่างเลิศลอย 

สวรรคอ์ยู่ในอก นรกอยู่ในใจ ความสขุที่เกิดจาการท าดี ท าชั่ว อยู่ที่ใจทัง้นัน้ 

สองฝักสองฝ่าย ท าตวัเขา้กบั 2 ฝ่ายท่ีไม่ถูกกนั โดยหวงัประโยชนเ์พื่อตน 

สอนจระเขใ้หว้่ายน า้ สอนสิ่งที่เขารูดี้หรือถนดัอยู่แลว้ 

สาวไสใ้หก้ากิน เอาความลบัของตน หรือพวกตนไปเผยใหค้นอ่ืนรูเ้ป็นการ
ประจานตน 

สิน้ไรไ้มต้อก ยากไร ้ขดัสนถึงที่สดุ ไม่มีทรพัยส์มบติัติดตวั 

สิบเบีย้ใกลม้ือ ของหรือประโยชนท์ี่ควรไดก้็เอาไวก้่อน 

สกุเอาเผากิน ท าลวก ๆ ท าพอเสรจ็ไปครัง้ ๆ หนึ่ง 



เสน้ผมบงัภเูขา เรื่องง่าย ๆ แต่คิดไม่ออก เหมือนมีอะไรมาบงัอยู่ 

 

 

หมวด ห.-อ. 

ส ำนวน สุภำษิตไทย ควำมหมำย 

หงิมๆ หยิบชิน้ปลามนั บคุลิกลกัษณะเรียบรอ้ย แต่ความจรงิฉลาด เลือกเอาดี ๆ 
ไปได ้

หญา้ปากคอก สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก 

หนงัหนา้ไฟ ผูท้ี่คอยรบัหนา้ รบัความเดือดรอ้นก่อนผูอ่ื้น 

หนา้เนือ้ใจเสือ หนา้ตาแสดงความเมตตา แต่ใจโหดเหีย้ม 

หนามยอกเอาหนามบ่ง ตอบโตห้รือแกด้ว้ยวิธีการท านองเดียวกนั 

หนา้สิ่วหนา้ขวาน อยู่ในระยะอนัตราย เพราะอีกฝ่ายหนึ่งก าลงัโกรธ 

หมาในรางหญา้ คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใชไ้ม่ได ้แต่ไม่ยอมใหค้น
อ่ืนกินหรือใช ้

หมาสองราง คนที่ท าตวัเขา้ทัง้ 2 ฝ่ายที่เป็นศตัรูกนั โดยหวงัประโยชน์
เพื่อตน 

หยิกเล็บเจ็บเนือ้ เมื่อท าความเดือดรอ้นใหแ้ก่คนใกลช้ิด ก็จะมีผลกระทบ
ถึงตวัผูท้  าหรือพวกพอ้ง 

หอกขา้งแคร่ คนใกลช้ิดที่จะคอยท ารา้ยเมื่อใดก็ได ้

หกัดา้มพรา้ดว้ยเข่า หกัโหมเอาดว้ยก าลงั ใชอ้  านาจบงัคบัเขา 

หวัแกว้หวัแหวน เป็นที่รกัใครเ่อ็นดมูาก 



หวัมงัก ุทา้ยมงักร ไม่เขา้กนั ไม่กลมกลืนกนั 

หวัหลกัหวัตอ บคุคลที่นอ้ยใจ เพราะคนอ่ืนมองขา้มความส าคญั ไม่
ยอมมาปรกึษา 

เหยียบเรือสองแคม ท าทีเขา้ดว้ยทัง้ 2 ฝ่าย 

หผูีจมกูมด ไหวตวัทนัเหตกุารณต์ลอด 

หาเหาใสห่วั รนหาเรื่องเดือดรอ้น ร  าคาญใสต่น 

เอามะพรา้วหา้วไปขายสวน แสดงความรูห้รืออวดรูก้บัผูท้ี่รูเ้รื่องดีกว่า 

เอาเนือ้หนไูปปะเนือ้ชา้ง เอาทรพัยห์รือสิ่งของจากคนที่มีนอ้ยไปใหผู้ท้ี่มีมากกว่า 

เอามือซุกหีบ หาเรื่องเดือดรอ้นหรือความล าบากใส่ตวัโดยใช่ที่ 

เอาไมซ้ีกไปงดัไมซุ้ง คดัคา้นผูม้ีอ  านาจ ฐานะสงูกว่า หรือผูใ้หญ่กว่า มกัจะ
ลม้เหลว 

เอาหไูปนา เอาตาไปไร ่ แสรง้ท าเป็นไม่รูไ้ม่เห็น ไม่สนใจ 

 

 

 

----- END ----- 


