
ลกัษณะภาษาไทยที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“ภาษิตและส านวน”



ความหมายของภาษติและส านวน

• ส านวน หมายถึง ถอ้ยค าท่ีไม่ไดมี้ความหมายตรงไปตรงมาตามตวัอกัษร มกัจะ
มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือมีความหมายโดยนยั 

• ภาษิต หมายถึง ถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายเป็นคติสอนใจ  เป็นถอ้ยค าท่ี
แสดงหลกัความจริง  เป็นขอ้ความสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซ้ึง แนะน าสัง่สอน
ใหป้ระพฤติปฏิบติัในทางท่ีดีงาม



ทีม่าของส านวนไทย

• มูลเหตุท่ีท าใหเ้กิดส านวนไทยนั้นอาจมีท่ีมาหลายประการ ดงัน้ี

1. ส านวนไทยทีม่ีทีม่าจากธรรมชาติ

ธรรมชาติในท่ีน้ีหมายถึง ส่ิงท่ีมองเห็นได ้เกิดและมีข้ึนเอง  มิใช่ผลงานของ
มนุษย ์ไดแ้ก่  น ้า  ฝน  ไฟ  พืช  และสตัว ์ เหล่าน้ีถูกน ามาใชป้ระกอบสร้างภาษาเกิด
ส านวนข้ึนเป็นจ านวนมาก เช่น 

ส านวน  “น า้น่ิงไหลลกึ”  หมายความวา่  คนท่ีไม่ค่อยพดูจา มกัจะมีความคิด
ลึกซ้ึง  เปรียบไดก้บัน ้าท่ีดูผวิขา้งบนน่ิง แต่ลึกลงไปขา้งใตน้ ้ าไหลไม่น่ิงเหมือนผวิขา้งบน 



ผูมี้ความรู้และประสบการณ์นอ้ยแต่ส าคญัตนวา่มีความรู้มาก

ตดัตน้เหตุเพ่ือไม่ใหเ้หตุการณ์ลุกลามต่อไป

อบรมสัง่สอนเดก็ใหป้ระพฤติดีไดง่้ายกวา่อบรม

สัง่สอนผูใ้หญ่

“กบในกะลาครอบ” 

“ตัดไฟต้นลม”

“ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก ” 



2. ส านวนทีม่ีทีม่าจากพฤตกิรรมหรือกริิยาของมนุษย์

กิริยาอาการ การกระท า  หรือพฤติกรรมของคนในชีวติประจ าวนั ปรากฏอยู่
จ านวนมาก เกิดการเปรียบเปรยหรือสร้างความหมายท่ีลึกซ้ึง 

อาการท่ีรู้สึกพะอืดพะอมไม่รู้จะเลือกอยา่งไรดี 

ที่มาของส านวนไทย

“กลืนไม่เข้าคายไม่ออก”



2. ส านวนทีม่ีทีม่าจากพฤตกิรรมหรือกริิยาของมนุษย์

เป็นอาการแสดงถึงความอดกลั้น, โดยปริยายหมายความวา่ มานะ

เร่ิมอะไรแลว้ตอ้งท าต่อใหเ้สร็จ

ทีม่าของส านวนไทย

“กดัฟัน”

“ก่อแล้วต้องสาน” 



3. ส านวนไทยที่มีทีม่าจากอวยัวะต่างๆของร่างกาย

ส านวนท่ีมาจากอวยัวะต่างๆ ของร่างกายนั้นมีตั้งแต่  หวั  ตา  ปาก  จมูก มือ ใจ  
เทา้  ขา  เช่น

ผูท่ี้ไดส่ิ้งซ่ึงไม่เป็นประโยชน์แก่ตน

เช่ือโดยไม่ไตร่ตรอง

“หัวล้านได้หวี” 

“หูเบา”



กระดา้ง, วา่ยาก, ไม่ยอมอ่อนตาม

มีความประพฤติดี, มีความซ่ือสตัยสุ์จริตไม่คดโกงหรือฉอ้ราษฎร์
บงัหลวง

“หัวแข็ง” 

“มือสะอาด” 



4. ส านวนไทยที่มีทีม่าจากเคร่ืองใช้ไม้สอยหรืออาหารการกนิในชีวติประจ าวัน

เคร่ืองใชไ้มส้อยหรืออาหารการกินในชีวติประจ าวนัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
ต่อวถีิชีวติมนุษย ์ ซ่ึงอีกประการหน่ึงกคื็อในมิติของภาษา เช่น

หาเพียงแค่พอกินไปม้ือหน่ึง ๆ, ท าพอใหเ้สร็จไป
ชัว่คร้ังหน่ึง ๆ

“ต าข้าวสารกรอกหม้อ” 



“เขน็ครกขึน้ภูเขา” 

ท างานท่ียากล าบากอยา่งยิง่โดยตอ้งใช้
ความเพียรพยายามและอดทนอยา่งมาก 
หรือบางทีกเ็กินก าลงัความสามารถหรือ
สติปัญญาของตน

“ล้มหมอนนอนเส่ือ” 

ป่วยจนตอ้งนอนรักษาตวั



5. ส านวนที่มีที่มาจากระเบียบแบบแผนประเพณี และวฒันธรรม

แบบแผนประเพณี และวฒันธรรมไทยกมี็อิทธิพลต่อการใชภ้าษาไทย
เช่นกนั  สงัเกตจากส านวนดงัน้ี

ท าตามความพอใจของผูท่ี้จะไดรั้บผลโดยตรง

ที่มาของส านวนไทย

“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่  ผูกอู่ตามใจผู้นอน” 



“เข้าตามตรอกออกตามประตู” 

ท าตามธรรมเนียมในเร่ืองการสู่ขอ

“รักนวลสงวนตัว”

เป็นลูกผูห้ญิงตอ้งรู้จกัหวงตวั, 
ไม่ยอมใหถู้กเน้ือตอ้งตวั



6. ส านวนที่มีที่มาจากศาสนา

พทุธศาสนามีอิทธิพลต่อสงัคมไทยอยา่งมาก และมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาไทย
ดว้ย เช่น 

หาประโยชน์ใหส่้วนรวม

ทีม่าของส านวนไทย

“ขนทรายเข้าวดั” 



“กงเกวยีนก าเกวยีน”

ท าแก่เขาอยา่งไร ตนหรือลูกหลานของ
ตนกอ็าจจะถูกท าในท านองเดียวกนั

“กรวดน ้าคว า่ขัน”

ตดัขาดไม่ขอเก่ียวขอ้งดว้ย



7. ส านวนไทยที่มีทีม่าจากนิทาน  ต านาน วรรณคดี และประวัตศิาสตร์

ส านวนไทยท่ีมีท่ีมาจากนิทาน  ต านาน วรรณคดี และประวติัศาสตร์อาจ
เกิดจากวถีิชีวติดา้นความบนัเทิง   ความเช่ือ รวมถึงการถ่ายทอดเร่ืองราวจากชน 
รุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง เช่น

มาจากประวติัศาสตร์กรุงศรีอยธุยา

ที่มาของส านวนไทย

“กรุงศรีอยุธยาไม่ส้ินคนด”ี 



8. ส านวนที่มีที่มาการละเล่น กฬีา การแข่งขัน

หมายถึง สูจ้นถึงท่ีสุด  สูอ้ยา่งไม่ยอ่ทอ้
หมายถึง งงมากจนท าอะไรไม่ถูก 

มีที่มาจากการพนันชนไก่ท่ีถูกคู่ชนจิกแทงจนหนา้ตาแตกไม่เห็นอะไรหรือ  
ไม่สามารถมองเห็นทางไดช้ดัเจน และตอ้งมีการรักษาตาไก่โดยการเยบ็หนงัตา
เพ่ือใหไ้ก่ไปสูต่้อ

ที่มาของส านวนไทย

“สู้จนเยบ็ตา”

“งงเป็นไก่ตาแตก”



9. ส านวนไทยที่มีทีม่าจากส านวนต่างประเทศ

ท่ีมาของส านวนไทยบางส่วนยงัมาจากการใชค้  าหรือส านวนต่างประเทศ เช่น
“แกะด า” มาจากส านวนภาษาองักฤษวา่ A black sheep ซ่ึงแปลวา่ A person

of bad character แปลเป็นไทยวา่ คนไม่ดี  คนชัว่  หรือคนเลว  
ฝร่ังถือวา่ในฝงูแกะจะมองวา่ แกะด ามีราคาต ่ากวา่                                                      

แกะขาว  เม่ือเปรียบเทียบกบัคนจึงหมายถึง                                                              
คนเลวในหมู่คนด ี 

ที่มาของส านวนไทย



“จุดยืน”  มาจากขอ้ความในภาษาองักฤษวา่ standpoint หมายถึง 
ทรรศนะหรือความคิดเห็น   ในภาษาไทยใช้หมายถึงความคดิเห็นที่ชัดเจนของ
บุคคลต่อส่ิงต่างๆ



ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย
เม่ือเราศึกษาส านวน จะพบวา่ส านวนเป็นเคร่ืองช้ีแนะใหค้นในสงัคม

เช่ือถือและปฏิบติัตาม  
ส านวนสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิต  ความเช่ือ และ

ค่านิยมของคนในสงัคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม ดงัน้ี



1. คนไทยยดึหลกัจริยธรรมและคุณธรรม ยดึค าสอนตามหลกัของพระพทุธศาสนา
ทั้งเร่ืองความไม่ประมาท  และปรัชญาพทุธศาสนาทีส่อนให้ท าความด ีเช่น 

“ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม”  หมายถึง ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ท าแลว้จะส าเร็จผล

หมายถึง  คนประพฤติตนดีแมต้กอยูใ่นท่ี 

คบัขนัอยา่งไรกไ็ม่เป็นอนัตราย 

ส านวนทีส่ะท้อนวฒันธรรมไทย

“คนดีตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” 



2. คนไทยยกย่องอ านาจ  ยศศักดิ์  ต าแหน่ง พงศ์พนัธ์ุ เช่น

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

หมายถึง ผูช้ายท่ีหมายปองหญิงสูงศกัด์ิ  
ฐานะดีกวา่ตวัเอง

หมายถึง ผูท่ี้ต  ่าตอ้ยไม่มีเกียรติ อยู่
ท่ามกลางเจา้ขนุมูลนายสูงศกัด์ิ

“กระต่ายหมายจันทร์” “กาในฝูงหงส์”



2. คนไทยยกย่องอ านาจ  ยศศักดิ์  ต าแหน่ง พงศ์พนัธ์ุ เช่น

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

หมายถึง ผูดี้, ผูมี้สกุลสูง หมายถึง เป็นไปตามบรรพบุรุษ
“เช้ือไม่ทิง้แถว”“ผู้ลากมากด”ี



3. คนไทยยกย่องผู้อาวุโส  ครูบาอาจารย์  นักปราชญ์ เสมอบิดามารดา 
หากผู้ใดไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสถือว่าไม่ด ีเช่น

หมายถึง  ประพฤติตามอยา่งผูใ้หญ่ยอ่มปลอดภยั

ส านวนทีส่ะท้อนวฒันธรรมไทย

“เดนิตามหลงัผู้ใหญ่หมาไม่กดั”  



3. คนไทยยกย่องผู้อาวุโส  ครูบาอาจารย์  นักปราชญ์ เสมอบิดามารดา หากผู้ใด
ไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสถือว่าไม่ด ีเช่น

หมายถึง  เกิดก่อนจึงมีประสบการณ์
มากกวา่

หมายถึง  เป็นลูกศิษยต์อ้งไม่เหยยีดหยาม  
เนรคุณหรือข่มเหงคนท่ีเป็นครูของตน

“อาบน ้าร้อนมาก่อน” “เป็นศิษย์อย่าคดิล้างครู”



4. คนไทยนิยมความสุภาพอ่อนโยน  ไม่ชอบความก้าวร้าว  มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่  
เช่น

หมายถึง รู้จกัถนอมน ้าใจไม่ใหขุ้่นเคืองกนั

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“บัวไม่ช ้า น า้ไม่ขุ่น” 



4. คนไทยนิยมความสุภาพอ่อนโยน  ไม่ชอบความก้าวร้าว  มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่  
เช่น

หมายถึง อยา่หกัโหมเอาดว้ยก าลงัหรือ
ใชอ้  านาจบงัคบัเอา

หมายถึง การพ่ึงพาอาศยักนั

“น ้าพึง่เรือเสือพึง่ป่า”“อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า”



6. กตญัญูกตเวท ี  ผู้ใดมีบุญคุณต้องท าหน้าทีต่อบแทนหากตอบแทนไม่ได้ก็

จะจงรักภักด ี คนไม่กตญัญูจะถือว่าเป็นคนไม่ด ี เช่น
หมายถึง อยา่เนรคุณ

ส านวนทีส่ะท้อนวฒันธรรมไทย

“อย่ากนิบนเรือนขีบ้นหลงัคา” 



7. คนไทยรักเกยีรต ิ ชอบความมีหน้ามีตา  จะไม่ยอมให้ใครมาดูถูก ดูหมิ่นได้  

ยอมตายเพ่ือเกยีรตศัิกดิ์ได้ เช่น
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  หมายถึง ยอมเสียชีวติดีกวา่ละท้ิงค ามัน่สญัญา
“ชาติเสือต้องไว้ลาย  ชาติชายต้องไว้ช่ือ”  หมายถึง การเกิดเป็นผูช้ายตอ้ง   

ท าตวัใหส้มเกียรติของการเป็นลูกผูช้าย โดยเฉพาะในมุมของช่ือเสียงและเกียรติ
ประวติัของชายคนนั้น

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย



8.  คนไทยเทดิทูนสถาบันกษตัริย์ เป็นสถาบันในความรู้สึกของคนไทย เคารพ
เทดิทูนบูชาส่ังสมกนัมาหลายช่ัวอายุคน เช่น

“ฟ้าสูงแผ่นดนิต า่”  หมายถึง การใหรู้้จกักาลเทศะ รู้วา่ส่ิงไหนควรท าส่ิงไหน  
ไม่ควรท า ปฏิบติัตวัใหเ้หมาะกบัฐานะของตนเอง  รู้จกัท่ีต ่าท่ีสูง ไม่ไปตีตนเสมอดว้ย

“กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค า” หมายถึง พดูยนืยนัอยูค่  าเดียว โดยไม่เปล่ียน
ความคิดเดิม

“เจ้าเคยีดอย่าเคยีดตอบ” หมายถึง ไม่ควรโกรธ ถือโทษผูบ้งัคบับญัชา ควรให้
ความเคารพดว้ยใจบริสุทธ์ิ

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย



9. คนไทยรักพวกพ้อง ท าอะไรต้องนึกถึงพวกเดียวกนั เช่น

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

หมายถึง ญาติพ่ีนอ้งยอ่มดีกวา่คนอ่ืน หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกนั
ท าใหท้รัพยม์รดกไม่ตกไปอยูก่บัผูอ่ื้น

“เรือล่มในหนองทองจะไปไหน”“เลือดข้นกว่าน ้า”



10. คนไทยรู้จักทีต่ า่ทีสู่ง  มีความเกรงใจ  มีความอดกลั้น  เช่น    
หมายถึง การดูหม่ิน คิดร้าย ล่วงเกินต่อบุคคลท่ีมีอยูสู่งกวา่ ก็

มกัจะเกิดผลร้ายแก่ตนเอง

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“ถ่มน ้าลายรดฟ้า” 



10. คนไทยรู้จักทีต่ า่ทีสู่ง  มีความเกรงใจ  มีความอดกลั้น  เช่น    

หมายถึง ใหรู้้จกัฐานะของตนและเจียมตวั หมายถึง ตกอยูใ่นภาวะจ ายอมไม่วา่    
จะถูกกระท าดีหรือร้าย พอใจ หรือ
ไม่พอใจกต็าม

“ตกัน า้ใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา” “หวานอมขมกลืน”



11. คนไทยให้ความส าคญักบับุรุษมากกว่าสตรี เม่ือเกิดภยัอนัตรายผูช้าย
จะออกหนา้ เพราะมีหนา้ท่ีปกป้องผูห้ญิง เช่น

หมายถึง สามีคือผูน้ าครอบครัว
ภรรยาคือผูต้ามท่ีดี

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลงั” 



“ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร” หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งชายหญิงในสงัคมไทย ซ่ึงสอนใหผู้ห้ญิงรักนวลสงวนตวั โดย

ผู้ชายเปรียบเหมือนข้าวเปลือกท่ีสามารถน าไปหวา่นหรือเพาะปลูก งอกใหม่
ไดอี้ก 

ผู้หญิงเปรียบเหมือนข้าวสารคือผา่นการขดัสีแลว้พร้อมท่ีจะน าไปหุง           
ไม่สามารถน าไปปลูกไดอี้ก



12. คนไทยเห็นความส าคญัของการพูด มกัพดูน่ิมนวลอ่อนหวานมี
สมัมาคารวะ มีความเกรงใจอยูเ่ป็นนิตย ์ เช่น 

หมายถึง พดูดีเป็นท่ีนิยมชมชอบ

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“พูดดเีป็นศรีแก่ปาก” 



หมายถึง คนท่ีพดูพล่อยจนไดรั้บอนัตราย
เพราะปากท่ีพดูนั้น

หมายถึง พดูไปไม่มีประโยชน์ น่ิงเสีย
ดีกวา่

“ปลาหมอตายเพราะปาก” “พูดไปสองไพเบีย้น่ิงเสียต าลงึทอง”



13. คนไทยชอบความหรูหรา ไม่ยอมให้ใครดูถูกเหยยีดหยามท า เช่น
หมายถึง เคยท าตวัใหญ่มาแลว้ท าใหเ้ลก็ลงไม่ได ้(มกัใชแ้ก่คน

ท่ีเคยมัง่มีหรือรุ่งเรืองมาก่อน เม่ือยากจนหรือตกอบัลงกย็งัท าตวัเหมือนเดิม)

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“จมไม่ลง” 



หมายถึง ลงทุนไปโดยไดผ้ลประโยชนไ์ม่คุม้ทุน, 
ใชจ่้ายทรัพยใ์นทางท่ีไม่เกิดประโยชน,์ เสียทรัพยจ์ านวนมากไปโดยไม่ได้
ประโยชน์อะไร

“ต าน ้าพริกละลายแม่น ้า” 



14.  คนไทยยกย่องเงิน และความมั่งคัง่  เช่น
“มีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่” หมายถึง เม่ือเราหรือใครกต็ามท่ี

ร ่ ารวยเงินทองทรัพยส์มบติั กจ็ะมีผูค้นมากมายเขา้มาหา มานบัญาติ มาผกูมิตร 
โดยหวงัใจทรัพยสิ์นเงินทองของเรานัน่เอง

“ยากจนเงินทองพีน้่องไม่มี”

“เงินตราคือพระเจ้า”

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย



15. คนไทยรักอสิระ ไม่ชอบอยู่ในอ านาจของผู้อ่ืน  ไม่ชอบการกดขี ่เช่น
“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน” หมายถึง ท าตามความพอใจของ

ผูท่ี้จะไดรั้บผลโดยตรง

หมายถึง  อยา่บงัคบัขืนใจผูอ่ื้นใหท้ าตามท่ีตนตอ้งการ

ส านวนที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“อย่าข่มเขาโคขืนให้กนิหญ้า” 



16. คนไทยรู้จักให้อภัยง่าย ลืมง่าย ไม่พยาบาท ปรับตัวเก่งจนกลายเป็น
คุณลกัษณะอยา่งหน่ึง  คนไทยจึงอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  เช่น

“ส่ีตนียงัรู้พลาด นักปราชญ์ยงัรู้พลั้ง” หมายถึง ผูท่ี้มีความปราดเปร่ือง
หรือเก่งกาจสามารถ กย็งัมีผดิพลาดได ้ไม่ใช่วา่จะท าการใดๆไดส้ าเร็จลุล่วงทุกคร้ัง
เสมอไป

“อย่าฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็” หมายถึง  อยา่ขดุคน้เอาเร่ืองต่าง ๆ ในอดีตท่ีจบ
ไปแลว้ใหก้ลบัเป็นเร่ืองข้ึนมาอีก

“ช่ัวช่างชี ดีช่างสงฆ์” หมายถึง ปล่อยไปตามเร่ืองตามราว ไม่เอาเป็นธุระ


