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 สวัสดีคะ   ทานผูรวมขบวนการ  “คนรักภาษาไทย” ทุกทาน  เรียกอยางนี้คงไมผิดเพราะหากทาน
อานคอลัมน  “คุยกับหมอภาษา”  ในหนังสือพิมพไทยทาวนนี้ดวยความสนใจก็นับไดวาทานคือผูหนึ่งท่ีรักและ 
มีหัวใจที่จะอนุรักษภาษาไทย  ยิ่งหากวาทานติดตามอานเปนประจําทุกฉบับดวยแลวก็จะขอคารวะและขอมอบ
ตําแหนงอันทรงเกียรติใหแกทาน  ไมใช  ส.ส. นะคะ  แตเปน  ส.ร.ท. หมายถึง  สมาชิกสมาคมคนรักภาษาไทย    
นาภูมิใจไมยิ่งหยอนไปกวากันนะคะ  วาไปแลวเราก็คุยกันมาปครึ่งแลวคงถือวาเปน “แฟน”  กันได   คํานี้ใชทับศัพท 
คงจะกะทัดรัดและเปนที่เขาใจหรือซึ้งใจมากกวา “เพื่อนรักนักอาน” รึเปลาคะ  แตดิฉันคิดวา “เพื่อนรักนักอาน” 
ไพเราะกวาและมีความหมายที่มีคุณคามากกวาจริงมั้ยคะ อยางนอยก็มีลีลาจังหวะสัมผัสคลองจองสมกับเปน 
ภาษาไทยและเขากับลักษณะนิสัยคนไทยที่เปนคนเจาบทเจากลอน  จะพูดจะจาอะไรก็มีบทสรอย  บทเสริม   
เพิ่มเติมจากเนื้อถอยกระทงความ  มีการใชสํานวนที่มีคารมคมคาย  ลึกซึ้งกินใจ  หรือสอนใจ  ใหคติ  เชนจะมีคํา  
อุปมา  อุปมัย  สุภาษิต  คําพังเพยและบทประพันธประเภทตาง ๆ  ท่ีแสดงถึงศิลปะและความประณีตในการใชภาษา
และอุปนิสัยใจคอของคนไทยซึ่ง เปนเอกลักษณประจําชาติท่ีโดดเดนเปนศักดิ์ศรี   อวดชาวโลกไดอยาง 
เต็มปากเต็มคํา  
 คุยกับหมอภาษาฉบับนี้  จะขอนําบทความเรื่อง  “ใชสํานวนไทยไดดีมีคุณคา”  ของศาสตราจารย   
ดร.สุจริต  เพียรชอบ  (ศาสตราจารยกิตติคุณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  มาฝากทานผูอานคะ 

ใชสํานวนไทยไดด…ีมีคุณคา 
  ภาษาไทยเปนของไทยใชเขาอื่น ควรชมชื่นชื่นชมสมศักดิ์ศรี 
 เปนคนไทยตองพูดไทยใหไดดี สมกับท่ีเปนหนอเนื้อเชื้อชาตไิทย 
  คนไทยนั้นเปนคนเจาบทเจากลอน ทุกขั้นตอนพูดจาและปราศรัย 
 นําภาษิตคําพังเพยมาแทรกไว กลอมเกลาใหเยาวชนเปนคนดี 
  เชนที่วาน้ําเชี่ยวอยางขวางเรือ หนีเสือปะจระเขวายเร็วรี ่
 ชาชาจะไดพราเลมงามดี อยาตีตนกอนไขจะเศราตรม 
  ในการพูดการเขียนทุกวันนี้ คนพูดดีเขียนดีมีอยูถม 
 หากใชสํานวนไทยประกอบนานิยม คนก็จะชื่นชมทุกเวลา 
 คนไทยเปนคนเจาบทเจากลอนชอบพูดจาใหมีเสียงสัมผัสคลองจองกัน  ภาษาไทยที่ใชพูดจา 
สื่อสารระหวางกันและกันจึงมีความไพเราะ   และมีความหมายลึกซึ้งคมคาย   เวลาผูใหญกลาวตักเตือน 
สั่งสอนลูกหลานก็จะใชสํานวนไทยไปดวยตลอดเวลา  โดยไมรูตัว  เชนเมื่อลูกหลานเอะอะโวยวายเอ็ดเด็กรับใช   
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ผูใหญก็จะกลาวเตือนวา  น้ํารอนปลาเปน  น้ําเย็นปลาตาย  นะ  หมายถึง จะเอ็ดจะพูดวากลาวสั่งสอนก็ใหพูดดี ๆ   
คนรับใชจะไดเกรงกลัวและอยูดวยนาน ๆ  ถาดุดาโดยไมเลี้ยงน้ําใจ  เขาก็จะโกรธไมอยูรับใชอีกตอไป  สํานวนไทยจึง
ใชติดปากคนไทยอยูตลอดเวลา  สํานวนไทยมีความสัมพันธกับชีวิตไทยตั้งแตเกิดจนตาย  ยิ่งคนไทยนับถือ 
พุทธศาสนา  และใกลชิดกับพุทธศาสนาอยูดวยแลว  สํานวนไทยอันประกอบไปดวยคําพังเพยสุภาษิตก็จะอยูคูกับ
ชีวิตไทยไปตลอดกาล  เชน  ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดช่ัว  ตนเปนที่พึ่งแหงตนกงเกวียนกําเกวียน  ท่ีใดมีรักที่นั่นมีทุกข  เอา
ใจเขามาใสใจเรา  นกนอยทํารังแตพอตัว  เปนตน 
 แตในปจจุบันมีปญหา  ก็คือ  เมื่อผูใหญ  เชน  พอแม  ปูยา  ตายาย  พี่ปา  นาอา ไมใครพูดใช
สํานวนไทยกับเด็ก  ครูก็ไมใช  เด็กจึงไมใครไดฟง  สํานวนไทยที่เคยติดปากคนไทยก็จะคอย ๆ  เลือนหายไป   
เด็กปจจุบันจึงใชสํานวนไทยที่ผิด ๆ  เชน  รําไมดีหมูไมอวน  เกลียดตัวกินไข  เกลียดปลาไหลกินปลาดุก  แกผาเอา
หนารอด  ชักน้ําเขาลึกชักปลาหมึกเขาหมอ  เวลาไปไหวปูยาตายาย  ในวันสงกรานตก็พูดวา  ขอใหคุณตาคุณยาย
อายุยืนนานอยู เปนหัวหลักหัวตอ  การใชสํานวนไทยผิด ๆ  เชนนี้ไมควรปลอยใหเปนปญหายืดเยื้อตอไป   
ครูอาจารย  บิดามารดา  ตลอดจนผูใหญควรจะไดระมัดระวังพูดจาใหถูกตองเปนตัวอยางแกเยาวชนเปนการ 
สืบทอดมรดกไทยใหคงอยูตอไป 
 ความหมายของสํานวนไทย  สํานวนไทยหมายถึงถอยคําในภาษาไทยที่ใชพูดจาสื่อสารกัน 
โดยมีความหมายเปนนัย  กินความกวางลึกซึ้ง  มิไดแปลความหมายตรงตัว  แตเปนความหมายในเชิงอุปมา 
เปรียบเทียบหมายรวมไปถึงคําคม  คําพังเพย  สุภาษิต  และอาจรวมถึงโวหารตาง ๆ  ดวยก็ได 
 ปกติความหมายของถอยคํานั้น  มีอยู  ๒  ประการ  คือ  ความหมายโดยอรรถ  และความหมายโดยนัย  
เชน  คําวาหมู  ความหมายโดยอรรถ  หมายถึง  สัตวชนิดหนึ่งเปนอาหาร  แตความหมายโดยนัยหมายถึง  อวนหรืองาย  
เปนตน  เชนเราเรียกเพื่อนสนิทวา  ยายหมู  หรือตาหมู  หรือหมูตอน  เปนตน  ท่ีหมายความวางายก็ทํานองวา 
ของหมู ๆ  อยางนี้ใครใครก็ทําได  ตัวอยางของสํานวนไทย  ไดแก 
 ขับไลไสสง กอกรรมทําเข็ญ  กอรางสรางตัว 
 กําเริบเสิบสาน ไกแกแมปลาชอน  ของหายตะพายบาป 
 ขาเกาเตาเลี้ยง ขาวแดงแกงรอน  ฆาไมตายขายไมขาด 
 งอยเปลี้ยเสียขา ชักน้ําเขาลึก  ชักศึกเขาบาน  ตนรายปลายดี  
ความแตกตางระหวางคําสุภาษิตกับคําพังเพย 
 สุภาษิต หมายถึง  คํากลาวท่ีดี หรือคําพูดท่ีเปนคติเปนถอยคําท่ีแสดงหลักความจริงมุงแนะนํา 
สั่งสอน  หรือเตือนสติใหคิด  สุภาษิตไทยสวนใหญมาจากหลักพระพุทธศาสนาคุณธรรมและหลักในการดําเนินชีวิต
ของคนไทย  ความหมายของสุภาษิตอาจกลาวใหคลองจองกันดังนี้ 
 ๑.  เปนคํากลาวท่ีดี    ๒.  มีคติสอนใจ 
 ๓.  ใหหลักความจริง     ๔.  ติงหรือมุงแนะนําสั่งสอน 
 ๕.  วิงวอนเตือนสติใหคิด    ๖.  ประดิษฐเปนขอความคลองจองแยบคาย 
 ๗.  มีความหมายลึกซึ้ง 
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 ๑.  เปนคํากลาวที่ดี  สุภาษิต  สุ  หมายความวาดี  ภาษิตคําท่ีกลาวแลว  คําท่ีพูดแลว  สุภาษิต เมื่อ 
ตีความตามตัว  จึงหมายถึงคํากลาวท่ีดี  ตัวอยางเชน  น้ําพึ่งเรือ  เสือพึ่งปา  กอแลวตองสาน  คบคนใหดูหนา  ซื้อผา
ใหดูเนื้อ  คํากลาวท่ีดีเปนสุภาษิตนี้  ฟงหรืออานแลวจะมีความสบายใจ  ขอความก็คลองจองมีสัมผัสดี  มีเสียงนาฟง 
นอกจากนั้นสุภาษิตไทยทั้งหลายหากผูใดปฏิบัติตามก็จะเปนมงคลแกตนเองและบุคคลที่อยูรอบขาง  การดําเนินชีวิต 
ก็จะเปนไปดวยความผาสุก 
 ๒.  มีคติสอนใจ  สุภาษิต  จะมีเนื้อหาเปนคติสอนใจใหทําดี  ละเวนความชั่ว  เลือกกระทําแตใน 
สิ่งท่ีดีงาม  ละเวนในสิ่งท่ีเปนอบาย  หรือความชั่ว  ตัวอยางเชน   เขาตามตรอกออกตามประตู  เดินตามผูใหญ 
หมาไมกัด  ดูชางใหดูหางดูนางใหดูแม  เปนตน 
 ๓.  ใหหลักความจริง  เนื่องจากสุภาษิตเปนคํากลาวท่ีดี  จึงใหหลักความจริง  เชน  กงเกวียน 
กําเกวียน  ท่ีใดมีรักที่นั่นมีทุกข 
 ๔.  ติงหรือมุงสั่งสอน   สุภาษิต  มักจะทวงติงการกระทําในสิ่งท่ีอาจทําใหเกิดผลเสียได  เชน 
อยาจับปลาสองมือ  กลานักมักบิ่น  น้ําขุนไวใน  น้ําใสไวนอก  บัวไมใหชํ้า  น้ําไมใหขุน  รักยาวใหบ่ัน  รักสั้นใหตอ 
 ๕.  วิงวอน  เตือนสติใหคิด  สุภาษิตจะเปนสิ่งท่ีผูพูดมักจะเตือนสติผูฟงใหคิด  เชน  อยาหัก 
ดามพราดวยเขา  ชาเปนการ  นานเปนคุณ  หรือ   ชาๆ ไดพราสองเลมงาม น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ  ปลอยเสือเขาปา 
ปลอยปลาลงน้ํา  เปนตน 
 ๖.  ประดิษฐเปนขอความคลองจองแยบคาย  คําสุภาษิตท่ีเปนสํานวนไทย  มักจะเปนขอความที่
คลองจองกัน  มีความหมายลึกซึ้ง  มีเสียงสัมผัสไพเราะ  เชน  เสียนอยเสียยาก  เสียมากเสียงาย  รักวัวใหผูก   
รักลูกใหตี  ซื้อควายหนานา  ซื้อผาหนาหนาว 
 ๗.  มีความหมายลึกซ้ึง   ขอความที่เปนสุภาษิตสวนใหญจะเปนขอความเชิงอุปมา  และเปน 
ความหมายโดยนัย  เมื่อตีความแลวก็จะไดขอความที่มีความหมายลึกซึ้ง  เชน  น้ําข้ึนใหรีบตัก ปลูกเรือนผิดคิดจน
เรือนทลาย  มีผัวผิดคิดจนตัวตาย  เปนตน 
 สวนคําพังเพยนั้น  เปนถอยคําท่ีกลาวแสดงความเปนจริง  ความคิดเห็นหรือสถานการณใด  
สถานการณหนึ่งไวเปนกลาง ๆ  เพื่อนําไปใชประกอบการพูดใหไดความดีข้ึน  คําพังเพยสวนมากจะเปนขอคิดและ
มีความหมายลึกซึ้ง  คําพังเพยมีมาก  แตในที่นี้ขอเสนอ  คําพังเพยตาง ๆ  ไวพอสมควร  เชน 
 มือไมพายเอาเทาราน้ํา ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา ข่ีชางจับตั๊กแตน 
 บุญทํากรรมแตง รําไมดีโทษปโทษกลอง พบไมงามยามขวานบิ่น 
 จุดไตตําตอ คางคกขึ้นวอ ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด 
 คนรักเทาผืนหนัง  คนชังเทาผืนเสื่อ       สุกเอาเผากิน โคแกชอบกินหญาออน 
 งมเข็มในมหาสมุทร เข็นครกขึ้นภูเขา คนดีผีคุม 
 ชิงสุกกอนหาม ตกน้ําไมไหล  ตกไฟไมไหม ยุใหรําตําใหรั่ว 
 วาแตเขาอิเหนาเปนเอง สาวไสใหกากิน เรือลมเมื่อจอด  ตาบอดเมื่อแก 
  

อานตอฉบับหนา  …..  สวัสดคีะ 



 


