
เฉลยสํานวนท่ีรูปคําใกลเคียงกัน 
 
 
 
พูดไปสองไพเบี้ย   นิ่งเสียตําลึงทอง ถาพูดไปแลวไมมีประโยชนก็นิ่งเสียดีกวา 
แจงส่ีเบี้ย   แจกแจงอยางละเอียด 
สิบเบี้ยใกลมือ   ส่ิงใดอยูใกลมือ  ก็ควรควาเอาไวกอน 
เก็บเบี้ยใตถุนราน   ทํางานทุกชนิดไดเงินเล็กนอยก็เอา 
เบี้ยหัวแตก   เงินท่ีไดกระจัดกระจายไมเปนกอบเปนกํา 
เบี้ยนอยหอยนอย   มีเงินนอย 
เบี้ยบายรายทาง   เงินท่ีเสียไประหวางการติดตอธุระการงาน 
 
 
 
 
รักพ่ีเสียดายนอง   ไมรูจะเลือกส่ิงไหนด ี
จับปลาสองมือ   โลภ   รบังานไวหลายฝาย   แตทําอะไรไมทันสักอยาง 
เหยียบเรือสองแคม   หวังผลประโยชนท้ังสองฝาย   ทําทีเขาดวยท้ังสองฝาย 
ตีสองหนา   ทําใหท้ังสองฝายเขาใจผิดวาเปนพวกตน 
นกสองหัว   คนท่ีทําตัวฝกใฝเขาท้ังดวยสองฝายท่ีไมเปนมิตรกัน   โดยหวังประโยชนเพ่ือตน 
สองฝกสองฝาย   ลังเลใจ  มีใจฝกฝายท้ังสองขาง (ฝกฝาย  แปลวา  พวก  ขาง  เขาพวก  เขาขาง) 
 
 
 
เอามะพราวหาวไปขายสวน  เอาส่ิงของหรืออะไรก็ตามมาแสดงตอผูท่ีมีความรูความชํานาญในส่ิงนั้นเปนท่ี 
    ลือชาปรากฏอยูแลว 
สอนหนังสือสังฆราช(บอกหนังสือสังฆราช)  สอนผูท่ีมีความรูดีกวาตน   สอนผูท่ีมีความรูความสามารถอยูแลว 
สอนจระเขวายน้ํา   สอนหรือแนะนําใหเขาทําอะไรท่ีเขาเปนอยูแลว   นอกจากนี้ยังหมายความวา 
    สอนคนท่ีมีสันดานไมดีอยูแลวใหมีปญญามากขึ้น  ไดดวย 
 

 
๑๖๓ 

ตระกูล  “เบี้ย” 

ตระกูล  “สองใจ   หรือไมตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง” 

ตระกูล  “ไมดูกาลเทศะ” 



 
 

อัฐยายซ้ือขนมยาย   ทําประโยชนใหผูใดโดยวิธีเอาทรัพยหรือส่ิงใดของผูนั้นเองมาทํา   คนอ่ืนตอง 
    เสียของของตนไปดวย 
เนื้อเตายําเตา   ใชอะไรในส่ิงนั้นเอง   ทําใหเกิดผลสําเร็จไปในตัว   โดยไมตองเอาอะไรอ่ืน 
    มาชวยหรือไดผลประโยชนมาโดยไมตองลงทุนลงแรงหรือใชความพยายามใด ๆ  
    เพราะฉะนั้นเปนการทําประโยชนโดยไมเสียหายตอผูอ่ืน 
 

 

รองเสียงบานแตก   รองเสียงดังล่ัน   ไมตองเติมวา  “รองเสียงบานแตกสาแหรกขาด” 
บานแตกสาแหรกขาด  เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหวางสามีกับภรรยา   หรือญาติพ่ีนองถึงกับบานแตก 
             หรือเกิดเหตุการณรายแรงในบานเมือง   เชน   เกิดกบฏ   เกดิสงครามทําให 
    บานเมืองแตกราษฎรตองหนีกระจดักระจาย 
ผูดีแปดสาแหรก   ญาติท่ีสืบสายกันเปนช้ัน ๆ   ตั้งแตตนวงศสกุล   คือ   บิดามารดาของปูและยา ๔    
    บิดามารดาของตาและยาย  ๔   รวมเปน ๘  โดยปริยายหมายถึงคนท่ีทํากรีดกราย 
    เอาอยางผูด ี
 
 
ไมซีกงัดไมซุง   กําลังของเรานอยจะไปขัดหรือคานผูใหญเขาไมไหวเนนความมีกําลังหรือ 
    บารมีนอย 
น้ํานอยยอมแพไฟ   กําลังของเรานอยสูไปก็ไมมีทางชนะ  เนนความมีจํานวนคนนอย 
 

 
 
ส้ินเนื้อประดาตัว   ตกทุกขไดยาก   หมดส้ินทรัพยสมบัติ   เพราะเลนการพนันหรือถูกโกง   เปนตน 
ส้ินไรไมตอก   ยากจนคนแคน   หมดท่ีพ่ึงพิง  ไรทรัพยสิน 
 

 
 
น้ําขึ้นใหรีบตัก   เม่ือไดโอกาสแลวกใ็หรีบควา   รีบทําเสีย 
ชา ๆ ไดพราสองเลมงาม  ใหคอยเวลาจนกวาจะถึงโอกาสอันควร 
สิบเบี้ยใกลมือ   เนนวามีโอกาสจะดีหรือไมดีงามหรือไมงาม ก็รบี ๆ  ทําเสียกอน   อยามัวเลือกมาก 
 

๑๖๔ 

ตระกูล  “กินกงสี” 

ตระกูล  “บานแตก”และ “สาแหรก” 

ตระกูล  “ไมเจียมตน” 

ตระกูล  “หมดตัว” 

ตระกูล  “โอกาส” 



  
หนามยอกอก   บุคคลหรือส่ิงท่ีทําใหนึกถึงเรื่องไมสบายใจ  ท่ีติดตรึงอยูในใจ 
หอกขางแคร   มีศัตรูอยูขางตัว   นอกจากจะทําใหไมสบายใจแลว   ยังเปนอันตรายอีกดวย 
 
 
ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา  ทําอะไรตองเสียทรัพยมากมาย   แลวไมไดคุมคากับเงินทองท่ีเสียไป 
ขี่ชางจับตั๊กแตน   เรื่องเล็กทําใหเปนเรื่องใหญ   ทําใหไดผลไมคุมคากับทุนท่ีลงไป 
เกี่ยวแฝกมุงปา   มีเงินนอยแตทําอะไรเกินตัว   
ฆาชางเอางา   ทําลายลางอะไรท่ีใหญโต   เพ่ือใหไดของสําคัญเพียงเล็กนอยมาเปนประโยชน 
    ของตน   โดยไมคิดวาท่ีทําลงไปนั้นเปนการสมควรหรือไม 
กระเชอกนร่ัว   นิสัยฟุมเฟอย   สุรุยสุราย 
 
 
แพะรับบาป   คนท่ีรับเคราะหกรรมแทนผูอ่ืนท่ีทํากรรมนั้น   ตอใหอยูไกลแคไหนก็รับเคราะห 
    ได 
หนังหนาไฟ   ผูรับเดือดรอนกอนผูอ่ืน (เพราะอยูใกล “ไฟ”  นั่นเอง) 
กระโถนทองพระโรง   ผูท่ีใคร ๆ  ก็พากันรุมใชอยูคนเดียว   หรือผูท่ีตองรับคําบน   คําดา จากเจานายโดย 
    ดุษณ ี
 
 

เขียนเสือใหวัวกลัว   ทําอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหอีกฝายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม   เนนเกี่ยวกับการขู 
ตีวัวกระทบคราด   โกรธคนหนึ่งแตทําอะไรเขาไมได   ไพลไปรังควานอีกคนหนึ่งท่ีเกี่ยวของและ 
    ตนสามารถทําได   เนนเกี่ยวกับการประชด 
เชือดไกใหลิงด ู   ทําโทษคนหนึ่งใหอีกคนหนึ่งกลัว   เนนการขูท่ีตองมีการทําโทษหรือการฆา 
 
 
สุกเอาเผากิน   ทําลวก ๆทําพอเสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ เพราะไมมีเวลาพอ   คลายกับสํานวนวา “ขอ 
    ไปที” (ไมเกี่ยวกับนิสัยหรือการอําพราง) 
ผักชีโรยหนา   การกระทําส่ิงใดเพียงเล็กนอยเปนการฉาบหนา   เพ่ือจะลวงใหเห็นวาทุกส่ิงทุก 
    อยางเรียบรอยสมบูรณ 
มือหางตีนหาง   มีความหมายเนนเกี่ยวกับนิสัยท่ีสะเพรา   เลินเลอ   ทําลวก ๆ ไมระมัดระวัง 
 

๑๖๕ 

ตระกูล  “ฝายตรงขาม” 

ตระกูล  “ฟุมเฟอยโดยใชเหตุ” 

ตระกูล  “รับเคราะห” 

ตระกูล  “การขู  ประชด” 

ตระกูล  “ทําอะไรลวก ๆ” 



 
 
จับพลัดจับผล ู   จับผิด ๆ ถูก ๆ ,บังเอิญเปนไปโดยไมตั้งใจ 
จับแพะชนแกะ   ทําอยางขอไปที   ไมไดอยางนี้ก็เอาอยางนั้นเขาแทนท่ีเพ่ือใหลุลวงไป 
ผิดฝาผิดตัว   ไมเขาชุดกัน   ไมเขาคูกนั 
 

 
คิดสะระตะ   คิดถึงผลดีผลเสีย 
คิดหนาคิดหลัง   ตรึกตรองอยางรอบคอบ 
ดีดลูกคิดรางแกว   คิดถึงผลกําไรท่ีจะไดทางเดียว  
บวกลบคูณหาร   คิดถึงผลกําไรขาดทุนอยางรอบคอบ 
 

 
 
ทองไมรูรอน   ไมรูสึกเดือดรอนหรือยินดียินราย 
ทําหูทวนลม   แสรงทําเปนไมไดยิน 
 
 
งมเข็มในมหาสมุทร   คนหาส่ิงท่ีมีนอย  หรือซอนอยูลึกลับยากท่ีจะพบ 
เข็นครกขึ้นภูเขา   ยากท่ีตองทํางานเกินความสามารถ 
ฝนทั่งใหเปนเข็ม   ตองอาศัยความเพียร   งานจึงจะสําเร็จ 
 
 
น้ําซึมบอทราย   ของท่ีคอย ๆ เกิดอยูเสมอไมขาด 
น้ําลอดใตทราย   ทําอยางล้ีลับ   ไมมีใครเห็น  เชน  สายลับ 
 
 
ปากหวานกนเปร้ียว   พูดดีแตปาก   สวนใจมิไดหวังดีดวยท่ีแสรงทํา 
ปากปราศรัย   น้ําใจเชือดคอ ลวงใหตายใจ   เขาใจวาเปนมิตร  แตท่ีจริงน้ําใจคิดราย 
ปากอยางใจอยาง   ปากพูดอยาง   แตใจคิดอีกอยาง (สํานวนนี้อาจใชเปนกลาง ๆ  ไดวาปากกับใจไม 
    ตรงกัน   โดยไมเนนเรื่องไมหวังดี   ไมจริงใจ) 
 

๑๖๖ 

ตระกูล  “จับโนนชนนี่” 

ตระกูล  “คิดรอบคอบ” 

ตระกูล  “ทําเปนไมสนใจ” 

ตระกูล  “ยากเย็นแสนเข็ญ” 

ตระกูล  “เก่ียวกับน้ํา” 

ตระกูล  “ไมหวังดี” 



 
 
แกวงเทาหาเส้ียน   หาเรื่องเดือดรอนใสตัวโดยใชเหต ุ
เอามือซุกหีบ  (เคร่ืองหีบออย) ทําใหผูอ่ืนขัดเคืองซ่ึงมีผลทําใหตนเองเดือดรอนดวย 
หาเหาใสหัว   ทําใหมีภาระตองมีเรื่องกวนใจและเปนกังวล    
 
 
 
 
วัวสันหลังหวะ   ทําความผิดไวในอดีต   ซ่ึงไมอยากใหใครลวงรู   จึงหวาดผวาอยูเสมอ 
กินปูนรอนทอง   ความผิดท่ีทําในปจจุบัน   ยังไมมีใครรู  แตมักรอนตัว   ปูดเรื่องเสียเอง 
 
 
 
 
หญาปากคอก   เปนเรื่องรู ๆ กันอยู   ควรจะตอบไดทันที 
เสนผมบังภูเขา   ปญหาแมจะงาย   แตเหมือนมีอะไรมาบัง   ทําใหนึกไมถึง 
 
 
 
 
เหยียบขี้ไกไมฝอ   หยิบหยง   ทําอะไรไมจริงจัง   ไมเอาการเอางาน 
สนิมสรอย   หนักไมเอาเบาไมสู   บอบบาง 
 
 
 
 
ขนมพอสมน้ํายา   ส่ิงท่ีเสมอกัน   ไมดีเทาเทียมกัน  เลวพอ ๆ กัน   ไมมีใครดีกวาใคร 
ขม้ินกับปูน   ชอบวิวาทกันอยูเสมอเม่ืออยูใกลกัน   ไมถูกกัน 
ไมเบื่อไมเมา   ขัดกันเรื่อย  เพราะโกรธกันมากอน (สํานวนนี้ไมเนนเรื่องการทะเลาะวิวาทกัน ) 
ขิงก็รา   ขาก็แรง   ตางก็จัดจานพอ ๆ   กัน   ตางก็มีอารมณรอนพอ ๆ กัน   ตางไมยอมลดละกัน 

๑๖๗ 

ตระกูล  “แสหาเร่ืองเดือดรอน” 

ตระกูล  “รอนตัว” 

ตระกูล  “เร่ืองงาย ๆ” 

ตระกูล  “จับจด   เหยาะแหยะ” 

ตระกูล  “รายพอ ๆ กัน” 



. 
 
ผิวขาวราวกับหยวก   เปนการเปรียบเทียบเพ่ือชมวาผิวขาวสวยเหมือนสีขาวของหยวกกลวย 
ผิวขาวเหมือนงาชาง   เปนการเปรียบเทียบเพ่ือชมวาผิวขาวเหมือนสีขาวนวลของงาชาง 
ผิวขาวเหมือนสําล ี   เปนการเปรียบเพ่ือชมวาผิวขาวแลดูนุมนวลเหมือนสําลี 
ผิวขาวเหมือนสําลีเม็ดใน  เปนการพูดยั่วเยาคนท่ีมีผิวดํา   แสดงวาผิวของผูนั้นไมไดขาว   แตผิวดําเหมือน 
    เมล็ดในของสําลี 
หนาขาวเหมือนไขปอก  เดิมเปนความเปรียบเพ่ือชมวาหนาขาวเนียนเรียบ   แตปจจุบันมักใชวาขาวซีด 
    หรือขาวเพราะพอกแปงจนเกินงาม 
หนาขาวเหมือนตกกระดงแปง เปนความเปรียบเพ่ือบอกวา   ผัดหนาขาวเกินพอด ี
หนาขาวเหมือนกระดาษ  เปนความเปรียบเพ่ือบอกความขาวซีดท่ีเกิดขึ้นเพราะความตกใจกลัว 
ฟนขาวราวไขมุก   เปนการเปรียบใหเห็นวาฟนขาวเปนเงางามและเรียงเปนระเบียบ 
หนวดเคราขาวเหมือนสําลีหรือปุยนุน    เปนการเปรียบวา   หนวดเครามีความขาวและความออนนุมเหมือนสําลี    
    หรือนุน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๘ 

ตระกูล  “ขาว” 


