เฉลยสํานวนที่รูปคําใกลเคียงกัน
ตระกูล “เบี้ย”

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
ถาพูดไปแลวไมมีประโยชนก็นิ่งเสียดีกวา
แจงสี่เบี้ย
แจกแจงอยางละเอียด
สิบเบี้ยใกลมือ
สิ่งใดอยูใกลมือ ก็ควรควาเอาไวกอน
เก็บเบี้ยใตถุนราน
ทํางานทุกชนิดไดเงินเล็กนอยก็เอา
เบี้ยหัวแตก
เงินที่ไดกระจัดกระจายไมเปนกอบเปนกํา
เบี้ยนอยหอยนอย
มีเงินนอย
เบี้ยบายรายทาง
เงินที่เสียไประหวางการติดตอธุระการงาน

ตระกูล “สองใจ หรือไมตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง”

รักพี่เสียดายนอง
จับปลาสองมือ
เหยียบเรือสองแคม
ตีสองหนา
นกสองหัว
สองฝกสองฝาย

ไมรูจะเลือกสิ่งไหนดี
โลภ รับงานไวหลายฝาย แตทําอะไรไมทันสักอยาง
หวังผลประโยชนทั้งสองฝาย ทําทีเขาดวยทั้งสองฝาย
ทําใหทั้งสองฝายเขาใจผิดวาเปนพวกตน
คนที่ทําตัวฝกใฝเขาทั้งดวยสองฝายที่ไมเปนมิตรกัน โดยหวังประโยชนเพื่อตน
ลังเลใจ มีใจฝกฝายทั้งสองขาง (ฝกฝาย แปลวา พวก ขาง เขาพวก เขาขาง)

ตระกูล “ไมดูกาลเทศะ”

เอาสิ่งของหรืออะไรก็ตามมาแสดงตอผูท ี่มีความรูความชํานาญในสิ่งนั้นเปนที่
ลือชาปรากฏอยูแลว
สอนหนังสือสังฆราช(บอกหนังสือสังฆราช) สอนผูที่มีความรูดีกวาตน สอนผูที่มีความรูค วามสามารถอยูแลว
สอนจระเขวายน้ํา
สอนหรือแนะนําใหเขาทําอะไรที่เขาเปนอยูแลว นอกจากนี้ยังหมายความวา
สอนคนที่มีสันดานไมดีอยูแลวใหมีปญญามากขึ้น ไดดวย
เอามะพราวหาวไปขายสวน

๑๖๓

ตระกูล “กินกงสี”

อัฐยายซื้อขนมยาย
เนื้อเตายําเตา

ทําประโยชนใหผูใดโดยวิธีเอาทรัพยหรือสิ่งใดของผูนั้นเองมาทํา คนอื่นตอง
เสียของของตนไปดวย
ใชอะไรในสิ่งนั้นเอง ทําใหเกิดผลสําเร็จไปในตัว โดยไมตองเอาอะไรอื่น
มาชวยหรือไดผลประโยชนมาโดยไมตองลงทุนลงแรงหรือใชความพยายามใด ๆ
เพราะฉะนั้นเปนการทําประโยชนโดยไมเสียหายตอผูอื่น

ตระกูล “บานแตก”และ “สาแหรก”

รองเสียงบานแตก
บานแตกสาแหรกขาด

ผูดีแปดสาแหรก

รองเสียงดังลั่น ไมตองเติมวา “รองเสียงบานแตกสาแหรกขาด”
เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหวางสามีกับภรรยา หรือญาติพี่นองถึงกับบานแตก
หรือเกิดเหตุการณรายแรงในบานเมือง เชน เกิดกบฏ เกิดสงครามทําให
บานเมืองแตกราษฎรตองหนีกระจัดกระจาย
ญาติที่สืบสายกันเปนชั้น ๆ ตั้งแตตนวงศสกุล คือ บิดามารดาของปูและยา ๔
บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเปน ๘ โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกราย
เอาอยางผูดี

ตระกูล “ไมเจียมตน”

ไมซีกงัดไมซุง
น้ํานอยยอมแพไฟ

กําลังของเรานอยจะไปขัดหรือคานผูใหญเขาไมไหวเนนความมีกําลังหรือ
บารมีนอย
กําลังของเรานอยสูไปก็ไมมีทางชนะ เนนความมีจํานวนคนนอย

ตระกูล “หมดตัว”

สิ้นเนื้อประดาตัว
สิ้นไรไมตอก

ตกทุกขไดยาก หมดสิ้นทรัพยสมบัติ เพราะเลนการพนันหรือถูกโกง เปนตน
ยากจนคนแคน หมดทีพ่ ึ่งพิง ไรทรัพยสิน

ตระกูล “โอกาส”

น้ําขึ้นใหรีบตัก
ชา ๆ ไดพราสองเลมงาม
สิบเบี้ยใกลมือ

เมื่อไดโอกาสแลวก็ใหรีบควา รีบทําเสีย
ใหคอยเวลาจนกวาจะถึงโอกาสอันควร
เนนวามีโอกาสจะดีหรือไมดีงามหรือไมงาม ก็รบี ๆ ทําเสียกอน อยามัวเลือกมาก
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ตระกูล “ฝายตรงขาม”

หนามยอกอก
หอกขางแคร

บุคคลหรือสิ่งที่ทําใหนึกถึงเรื่องไมสบายใจ ที่ติดตรึงอยูในใจ
มีศัตรูอยูขางตัว นอกจากจะทําใหไมสบายใจแลว ยังเปนอันตรายอีกดวย

ตระกูล “ฟุมเฟอยโดยใชเหตุ”

ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
ขี่ชางจับตั๊กแตน
เกี่ยวแฝกมุงปา
ฆาชางเอางา
กระเชอกนรั่ว

ทําอะไรตองเสียทรัพยมากมาย แลวไมไดคุมคากับเงินทองที่เสียไป
เรื่องเล็กทําใหเปนเรื่องใหญ ทําใหไดผลไมคุมคากับทุนที่ลงไป
มีเงินนอยแตทําอะไรเกินตัว
ทําลายลางอะไรที่ใหญโต เพื่อใหไดของสําคัญเพียงเล็กนอยมาเปนประโยชน
ของตน โดยไมคิดวาที่ทําลงไปนั้นเปนการสมควรหรือไม
นิสัยฟุมเฟอย สุรุยสุราย

ตระกูล “รับเคราะห”

แพะรับบาป
หนังหนาไฟ
กระโถนทองพระโรง

คนที่รับเคราะหกรรมแทนผูอื่นที่ทํากรรมนั้น ตอใหอยูไกลแคไหนก็รับเคราะห
ได
ผูรับเดือดรอนกอนผูอื่น (เพราะอยูใกล “ไฟ” นั่นเอง)
ผูที่ใคร ๆ ก็พากันรุมใชอยูคนเดียว หรือผูที่ตองรับคําบน คําดา จากเจานายโดย
ดุษณี

ตระกูล “การขู ประชด”

เขียนเสือใหวัวกลัว
ตีวัวกระทบคราด
เชือดไกใหลิงดู

ทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหอีกฝายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม เนนเกี่ยวกับการขู
โกรธคนหนึ่งแตทําอะไรเขาไมได ไพลไปรังควานอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวของและ
ตนสามารถทําได เนนเกี่ยวกับการประชด
ทําโทษคนหนึ่งใหอีกคนหนึ่งกลัว เนนการขูที่ตองมีการทําโทษหรือการฆา

ตระกูล “ทําอะไรลวก ๆ”

สุกเอาเผากิน
ผักชีโรยหนา
มือหางตีนหาง

ทําลวก ๆทําพอเสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ เพราะไมมีเวลาพอ คลายกับสํานวนวา “ขอ
ไปที” (ไมเกี่ยวกับนิสัยหรือการอําพราง)
การกระทําสิ่งใดเพียงเล็กนอยเปนการฉาบหนา เพื่อจะลวงใหเห็นวาทุกสิ่งทุก
อยางเรียบรอยสมบูรณ
มีความหมายเนนเกี่ยวกับนิสัยที่สะเพรา เลินเลอ ทําลวก ๆ ไมระมัดระวัง
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ตระกูล “จับโนนชนนี่”

จับพลัดจับผลู
จับแพะชนแกะ
ผิดฝาผิดตัว

จับผิด ๆ ถูก ๆ ,บังเอิญเปนไปโดยไมตั้งใจ
ทําอยางขอไปที ไมไดอยางนี้ก็เอาอยางนั้นเขาแทนที่เพื่อใหลุลวงไป
ไมเขาชุดกัน ไมเขาคูกนั

ตระกูล “คิดรอบคอบ”

คิดสะระตะ
คิดหนาคิดหลัง
ดีดลูกคิดรางแกว
บวกลบคูณหาร

คิดถึงผลดีผลเสีย
ตรึกตรองอยางรอบคอบ
คิดถึงผลกําไรที่จะไดทางเดียว
คิดถึงผลกําไรขาดทุนอยางรอบคอบ

ตระกูล “ทําเปนไมสนใจ”

ทองไมรูรอน
ทําหูทวนลม

ไมรูสึกเดือดรอนหรือยินดียินราย
แสรงทําเปนไมไดยิน

ตระกูล “ยากเย็นแสนเข็ญ”

งมเข็มในมหาสมุทร
เข็นครกขึ้นภูเขา
ฝนทั่งใหเปนเข็ม

คนหาสิ่งที่มีนอย หรือซอนอยูลึกลับยากที่จะพบ
ยากที่ตองทํางานเกินความสามารถ
ตองอาศัยความเพียร งานจึงจะสําเร็จ

ตระกูล “เกี่ยวกับน้ํา”

น้ําซึมบอทราย
น้ําลอดใตทราย

ของที่คอย ๆ เกิดอยูเสมอไมขาด
ทําอยางลี้ลับ ไมมีใครเห็น เชน สายลับ

ตระกูล “ไมหวังดี”

ปากหวานกนเปรี้ยว
ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ
ปากอยางใจอยาง

พูดดีแตปาก สวนใจมิไดหวังดีดวยที่แสรงทํา
ลวงใหตายใจ เขาใจวาเปนมิตร แตที่จริงน้ําใจคิดราย
ปากพูดอยาง แตใจคิดอีกอยาง (สํานวนนี้อาจใชเปนกลาง ๆ ไดวาปากกับใจไม
ตรงกัน โดยไมเนนเรื่องไมหวังดี ไมจริงใจ)
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ตระกูล “แสหาเรื่องเดือดรอน”

แกวงเทาหาเสี้ยน
เอามือซุกหีบ (เครื่องหีบออย)
หาเหาใสหัว

หาเรื่องเดือดรอนใสตัวโดยใชเหตุ
ทําใหผูอื่นขัดเคืองซึ่งมีผลทําใหตนเองเดือดรอนดวย
ทําใหมีภาระตองมีเรื่องกวนใจและเปนกังวล

ตระกูล “รอนตัว”

วัวสันหลังหวะ
กินปูนรอนทอง

ทําความผิดไวในอดีต ซึ่งไมอยากใหใครลวงรู จึงหวาดผวาอยูเสมอ
ความผิดทีท่ ําในปจจุบัน ยังไมมีใครรู แตมักรอนตัว ปูดเรื่องเสียเอง

ตระกูล “เรื่องงาย ๆ”

หญาปากคอก
เสนผมบังภูเขา

เปนเรื่องรู ๆ กันอยู ควรจะตอบไดทันที
ปญหาแมจะงาย แตเหมือนมีอะไรมาบัง ทําใหนึกไมถึง

ตระกูล “จับจด เหยาะแหยะ”

เหยียบขี้ไกไมฝอ
สนิมสรอย

หยิบหยง ทําอะไรไมจริงจัง ไมเอาการเอางาน
หนักไมเอาเบาไมสู บอบบาง

ตระกูล “รายพอ ๆ กัน”

ขนมพอสมน้ํายา
ขมิ้นกับปูน
ไมเบื่อไมเมา
ขิงก็รา ขาก็แรง

สิ่งที่เสมอกัน ไมดีเทาเทียมกัน เลวพอ ๆ กัน ไมมีใครดีกวาใคร
ชอบวิวาทกันอยูเสมอเมื่ออยูใกลกัน ไมถูกกัน
ขัดกันเรื่อย เพราะโกรธกันมากอน (สํานวนนี้ไมเนนเรื่องการทะเลาะวิวาทกัน )
ตางก็จัดจานพอ ๆ กัน ตางก็มีอารมณรอนพอ ๆ กัน ตางไมยอมลดละกัน
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ตระกูล “ขาว”

เปนการเปรียบเทียบเพื่อชมวาผิวขาวสวยเหมือนสีขาวของหยวกกลวย
เปนการเปรียบเทียบเพื่อชมวาผิวขาวเหมือนสีขาวนวลของงาชาง
เปนการเปรียบเพื่อชมวาผิวขาวแลดูนุมนวลเหมือนสําลี
เปนการพูดยั่วเยาคนที่มีผิวดํา แสดงวาผิวของผูนั้นไมไดขาว แตผิวดําเหมือน
เมล็ดในของสําลี
หนาขาวเหมือนไขปอก
เดิมเปนความเปรียบเพื่อชมวาหนาขาวเนียนเรียบ แตปจจุบันมักใชวาขาวซีด
หรือขาวเพราะพอกแปงจนเกินงาม
หนาขาวเหมือนตกกระดงแปง เปนความเปรียบเพื่อบอกวา ผัดหนาขาวเกินพอดี
หนาขาวเหมือนกระดาษ
เปนความเปรียบเพื่อบอกความขาวซีดที่เกิดขึ้นเพราะความตกใจกลัว
ฟนขาวราวไขมุก
เปนการเปรียบใหเห็นวาฟนขาวเปนเงางามและเรียงเปนระเบียบ
หนวดเคราขาวเหมือนสําลีหรือปุยนุน เปนการเปรียบวา หนวดเครามีความขาวและความออนนุมเหมือนสําลี
หรือนุน
ผิวขาวราวกับหยวก
ผิวขาวเหมือนงาชาง
ผิวขาวเหมือนสําลี
ผิวขาวเหมือนสําลีเม็ดใน
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