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 สวัสดีคะ   คุยกันวันนี้ก็จะเปนเรื่องของสํานวนไทยจากบทความของทานศาสตราจารย  ดร.สุจริต  
เพียรชอบ     ตอจากสัปดาหท่ีแลว   และวันนี้ก็จะพูดถึงความเปนมาของคําพังเพยสุภาษิต 
 คําพังเพยสุภาษิต   ก็คงจะเกิดมาคูกับคนไทย   เพราะมากับภาษาพูด  และเมื่อคนไทยเปนคนเจาบท
เจากลอน  ชอบพูดจาใหคลองจองกัน   ก็จะเปนสิ่งท่ียืนยันแนนอนวา  คําพังเพยสุภาษิตของไทยเกิดข้ึน 
พรอม ๆ  กับคนไทย   แตท่ีปรากฏเปนลายลักษณอักษรก็จะเห็นไดจากศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช  เชน  
ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว  เจ็บทองของใจ  ไพรฟาหนาใส  เปนตน 
 นอกจากนั้นก็ยังปรากฏในหนังสือสุภาษิตพระรวงท่ีไดแตงข้ึนในสมัยสุโขทัยอีกดวย  สําหรับ 
เนื้อหาที่ปรากฏอยูในสุภาษิตพระรวง   ก็ยังเปนสํานวนไทยที่ใชอยูในปจจุบันเปนจํานวนมากเชน 
 เมื่อนอยใหเรียนวิชา     ใหหาสินเมื่อใหญ      อยาใฝเอาทรัพยทาน     เขาเถื่อนอยาลืมพรา  
ศึกหนาอยานอนใจ     ไปเรือนทานอยางนั่งนาน      การเรือนตนเรงคิด     อยานั่งชิดผูใหญ อยาใฝสูงใหพนศักดิ์ 
ปลูกไมตรีอยารูราง   สรางกุศลอยารูโรย 

การเกิดคําพังเพยสุภาษิต   คงจะเกิดขึ้นไดจากสาเหตุหลายประการเหมือนกัน  เชน 
 เกิดจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา    จะเห็นไดวามีคําพังเพยสุภาษิตท่ีมี ท่ีมาจากศาสนา 
หลายสํานวนเหมือนกัน  เชน  แพเปนพระชนะเปนมาร   ตักบาตรถามพระ   ขนทรายเขาวัด   คว่ําบาตร  ทําคุณบูชาโทษ  
กงเกวียนกําเกวียน  เปนตน 
 เกิดจากความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี  เชน  กรรมตามทัน  คนตายขายคนเปน  แชงชัก 
หักกระดูก   ชายสามโบสถ  คนดีผีคุม  แขงเรือแขงพายแขงได   แขงวาสนาแขงไมได 
 เกิดจากการสังเกตความเปนไปของธรรมชาติ  เชน  ฝนตกไมท่ัวฟา  ปลาหมอตายเพราะปาก 
ลูกไมหลนไมไกลตน  ไกแกแมปลาชอน  ไกไมกินขาวเปลือก   ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง  น้ําทวมทุง 
ผักบุงโหรงเหรง   น้ําทวมปาก   น้ํานอยแพไฟ  น้ํานิ่งไหลลึก   น้ําตาลใกลมดใครจะอดได  น้ําสั่งฟาปลาสั่งฝน 
บนออดเปนมอดกัดไม   เปนตน 
 เกิดจากการกระทําหรือกิริยาอาการของมนุษย  เชน  ฟงไมไดศัพทจับไปกระเดียด  แกวงเทาหาเสี้ยน 
ปากวามือถึง   จุดไตตําตอ   รําไมดีโทษปโทษกลอง   กินบนเรือนขี้บนหลังคา   คบเด็กสรางบาน  คลุมถุงชน 
เขากันเปนปเปนขลุย   ข่ีชางจับตั๊กแตน   ข้ีกอนใหญใหเด็กเห็น   ขูดดวยปากถากดวยตา   ข้ีไมใหหมากิน  ข้ีหดตดหาย 
ขมเขาโคขืนใหกินหญา   เปนตน 
 เกิดจากนิยาย   นิทาน   ตํานานตาง ๆ  เชน   กบเลือกนาย   กระตายตื่นตูม   กิ้งกาไดทอง  ลูกทรพี 
ปากพระรวง  ดอกพิกุลรวง 
 เกิดจากการละเลนตาง ๆ  เชน  ไกรองบอน  สูจนเย็บตา  ไมดูตามาตาเรือ  เปนตน 



- ๒ - 
คําพังเพยสุภาษิตที่ปรากฏในวรรณคดี 
 ในวรรณคดีไทยเดน ๆ  ของเราปรากฏวามีการแทรกคําพังเพยสุภาษิตลงไปเปนอันมาก  ถาเยาวชน 
สนใจในการเรียนวรรณคดีก็จะจําไดโดยไมตองทองจํา  เพราะเปนขอความที่สะดุดหู  สะดุดตา  สะดุดใจ  เปนคําสอน 
คําเตือนท่ีปรากฏเดนชัดดังตัวอยาง  เชน  ในขุนชางขุนแผน  มีบทประพันธท่ีใชคําพังเพยสุภาษิตปรากฏอยูหลายตอน 
ดวยกัน  เชน 
  อุปมาเหมือนงาระคนถั่ว ประดังไฟใสค่ัวกระเบื้องนั่น 
 งารอนฤาจะผอนใหถั่วกัน กวาถั่วสุกก็จะอันตรายงา 
คําประพันธนี้มาจากสํานวนที่วา  กวาถั่วจะสุก   งาก็ไหม  สวนที่กลาวถึง  อยาชิงสุกกอนหามก็มี  เชน 
  ธรรมดาเกิดมาเปนสตรี ช่ัวดีคงไดคูมาสูสอง 
 มารดายอมอุตสาหประคับประคอง หมายปองวาจะปลูกใหเปนเรือน 
 อนึ่งเราเขาก็วาเปนผูดี มั่งมีแมมิใหลูกอายเพื่อน 
 จะดวนรอนกอนแมทําแชเชือน ความอายจะกระเทือนถึงมารดา 
 ถาสิ้นบุญคุณแมมิไดแตง จะพลิกแพลงไปก็ตามแตวาสนา 
 ………………………………… ………………………………… 
 อดเปรี้ยวไวกินหวานตามใจ ลูกไมฤาจะสุกไปกอนหาม 
ขอความนี้ตรงกับสุภาษิตวา   อยาชิงสุกกอนหาม 
  เตาเตี้ยดอกอยาตอใหตีนสูง มิใชยูงอยามายอมใหเห็นขัน 
 หิ่งหอยฤาจะแขงแสงพระจันทร อยาปนน้ําใหหลงตะลึงเงา 
ขอความนี้ก็มีคําพังเพยที่วา   กาเขาฝูงหงส   ปนน้ําเปนตัว 
ขอความอีกตอนหนึ่งท่ีแสดงถึงการหลอกลวง   ทํานองยอมแมวขาย   กาลวงวาเปนหงส  ไดแก 
  เมื่อแรกเชื่อวาเปนเนื้อทับทิมแท มาแปรเปนพลอยหุงไปเสียได 
 กาลวงวาหงสดวยปลงใจ ดวยมิไดดูหงอนแตกอนมา 
 คิดวาหงสจึงหลงดวยลายยอม ชางแปลงปลอมทวงทีดีหนักหนา 
 ดังรักถิ่นมุจลินทรไมคลาดคลา พอลับตาฝูงหงสก็ลงโคลน 
ในเรื่องพระอภัยมณีก็มีขอความที่มีสุภาษิตปนอยูดวย  คนไทยโดยทั่ว ๆ ไปมักจะจําได  เชน 
  อันทุกขโศกโรคภัยในมนุษย ไมรูสิ้นสุดลงที่ตรงไหน 
 เหมือนกงเกวียนกําเกวียนเวียนระไว จงหักใจเสียเถิดเจาเยาวมาลย 
อีกตอนหนึ่งก็คือ 
  ประเพณีตีงูใหหลังหัก มันก็มักทํารายเมื่อภายหลัง 
 จระเขใหญไปถึงน้ํามีกําลัง เหมือนเสือขังเขาถึงดงก็คงราย 
 อันแมทัพจับไดแลวไมฆา ไปขางหนาศึกจะใหญข้ึนใจหาย 
 จงตํารับจับใหมั่นคั้นใหตาย ไปภายหนาศึกจะยากลําบากครัน 
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 สุภาษิตท่ีแทรกอยูไดแก  ปลอยเสือเขาปา   ปลอยปลาลงน้ํา  หรือปลอยน้ําเขาเรือ  ปลอยเสือเขาปา
และมีคําพังเพยที่วา   จับใหมั่นคั้นใหตาย 
 ในสุภาษิตสอนหญิงก็มีอยูเปนจํานวนมากที่กลาววา   อยาจับปลาสองมือก็มี  เชน 
 อยาจับปลาสองหัตถก็จะพลัดพราก จับใหลงคงใหขาดวาเปนผัว 
 ในเวสสันดรก็มีสุภาษิตคลาย ๆ   กับที่กลาวไวในสุภาษิตพระรวง  ในตอนที่พระนางมัทรีกลับมาแลว 
พบวาพระเวสสันดรไดพระราชทานกัณหา  ชาลี  ใหแกชูชกไปแลวพระนางเสียพระทัยมากพระเวสสันดรจึงแกลง
บริภาษพระนางมัทรีใหบาดใจ  ดังคําประพันธท่ีวา  เขาเถื่อนเจาลืมพรา  ไดหนาเจาลืมหลังไมเหลียวกลับ  เหมือนกับ 
ขอความในสุภาษิตพระรวงท่ีวา  เขาเถื่อนอยาลืมพรา  แตพูดในทางกลับกันวา  เมื่อพระนางเสด็จไปเก็บผลไม 
ในปาแลว  ก็ลืมสองกุมารลืมพระเวสสันดร 
ผลที่เกิดจากการศึกษาสํานวนไทย 
 ๑.  สืบสานวัฒนธรรม   การศึกษาสํานวนไทยใหเขาใจ  และใชชีวิตประจําวันไดดี  ก็จะเปนการสืบทอด 
และอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาของไทยไวใหยืนยาวตอไป 
 ๒.  ชี้นําสั่งสอน  ในสํานวนไทยของเรานั้น  มีสุภาษิตคําพังเพยที่เปนการชี้นําสั่งสอนอยูเปนอันมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  เชน  การคมนาคม   ความรัก   การครองเรือน   การเขาสมาคม  การพูดจา 
ปราศรัยตาง ๆ  เชน  คบคนใหดูหนา   ซื้อผาใหดูเนื้อ   รักพี่เสียดายนอง  คบเด็กสรางบาน   คบหัวลานสรางเมือง 
คนลมอยาขาม   คบคนจรหมอนหมิ่น   คนเดียวหัวหาย   สองคนเพื่อนตาย   คนดีมีนอย   คนถอยมีมาก  คนรัก 
เทาผืนหนัง   คนชังเทาผืนเสื่อ   เขาฝูงหงสเปนหงส   เขาฝูงกาเปนกา   ชางสารงูเหา  ขาเกาเมียรัก  ชาเปนการ 
นานเปนคุณ   เปนตน 
 ๓.   สะทอนใหเห็นชีวิตไทย  ในคําพังเพยสุภาษิตนั้นไดสะทอนใหเห็นความเชื่อ  ความคิด  และการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยหลายประการ  เชน  เดินตามผูใหญ  หมาไมกัด   กรุงศรีอยุธยาไมสิ้นคนดี  ตําน้ําพริกละลาย
แมน้ํา  รําไมดีโทษปโทษกลอง  เขาตามตรอกออกตามประตู  คลุมถุงชน  งานหลวงไมใหขาด  งานราษฎรไมใหเสีย   
ดักลอบหมั่นกู  เจาชูหมั่นเกี้ยว  เด็ดดอกฟา   ฟาสูงแผนดินต่ํา  เปนตน 
 ๔.  ใชไดคลอง   การศึกษาสํานวนไทยจะทําใหพูดไดคลอง   เขียนไดคลอง   มีการใชภาษาสละสลวย  
ทําใหคําพูดหรือขอเขียนมีคุณคาเพิ่มขึ้น 
 หวังวาเมื่อทานอานบทความของทานอาจารย  ดร.สุจริต   เพียรชอบ   จบลงไปแลว  คงทําใหเกิด 
ความคิดที่จะหยิบยกสุภาษิตคําพังเพย  มาใชบาง   และการที่ทานไดอานไดศึกษาเรื่องสํานวนไทย  พรอมท้ังนําไปใช 
ไดอยางถูกตองนั้น  นอกจากจะเปนการแสดงอัจฉริยภาพดานการใชภาษาของทานแลว   ยังเปนการเสริมเสนห  เสริม
บุคลิกภาพมีผลดีหลายประการ  ดังคํากลาวท่ีวา  “บุคลิกดี   มีชัยไปกวาครึ่ง”   และยังเปนการชวยสืบสานวัฒนธรรม
ไทย  สมกับที่ไดช่ือวาเกิดเปนคนไทย 
  “เกิดเปนไทยภาษาไทยตองใชคลอง  อยาใหมองเห็นเปนไทยแตใบหนา 
 ตองเปนไทยทั้งจริตกิริยา  อีกวาจางามอยางไทยไมหมางเมิน 
 ใชถอยคําสํานวนชวนชื่นจิต  สุภาษิตกลาวอางไดไมเคอะเขิน 
 คําพังเพยเปรยคารมคมเหลือเกิน  ฟงเพลิดเพลินล้ําเลอคาภาษาไทย”  



 


