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บทคัดย่อ

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คงความเป็นเอกลักษณ์ที่มีความสำคัญยิ่งของชาติไทย
หน้าที่ของคนไทยทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อ
จะได้สามารถใช้ภาษาไทยสือ่ สารในชีวติ ประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้สำนวนไทย
ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งทางหลักวิชาและการปฏิบัติ สำนวนไทยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความ
สามารถทางภาษา การเรียบเรียงถ้อยคำ การรวมข้อความยาว ๆ ให้สั้น อาจใช้เป็นเครื่องเตือนใจ เช่น ให้คน
เรามีความรอบคอบ ให้รู้หน้าที่ รู้เวลา เป็นต้น หรือเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีต
สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ อาชีพการดำรงชีวิตร่วมกัน ความเชื่อและประเพณี จึงชี้ให้เห็นว่าคุณค่าของ
สำนวนไทยนั้นปรากฏอย่างชัดเจน มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ ตามต้องการ สำนวนไทยเป็นจำนวน
มากที่ได้รับความนิยม และมีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกวงการ อันสืบเนื่องมาจากมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ
จึงได้แพร่กระจายออกไปทั้งในลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ เนื่องจากการใช้สำนวนไทยประกอบการสื่อสารด้านการพูด และการเขียน
ในปัจจุบัน สื่อความหมายไม่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะผู้ใช้ขาดความรู้ ความเข้าใจในความหมายของสำนวน หรือ
ใช้สำนวนผิดเนื่องจากความสามารถการใช้ภาษาแตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัย ภูมิหลังทางสังคม อาชีพ
ความสนใจ เป็นต้น แต่สาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การนำสำนวนมาใช้สื่อสารโดยมีการตัดหรือเพิ่มเติม
คำหรือสร้างขึ้นใหม่จากเค้าความเดิม
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ABSTRACT :

Thai language is the national language which remains the traits that is very
important of Thai nation. It is all Thai people duties to study and practice in 4 skills : listening,
speaking, reading and writing for using Thai language to communicate correctly and perfectly
in daily life. Especially Thai idioms usage that is the language skill which rely on learning both
theory doctrine and practice. Thai idioms show language ability, words compilation, and combining
long paragraphs to be the short paragraphs. It may use them as the reminding thing for us to
be careful, to know our duties and time or it may use them as the pointer for us to see the way
of life of the people in former times, to reflect the plentiful, occupation, joint livelihood, belief
and custom. So this can point out that the value of Thai idioms reveal themselves clearly, provide
that someone merely use their useful for communicating in various angles on his or her want.
Many of Thai idioms are very popular and have the important role in every circles because
of their meanings are bear firmly on mind, so they circulate in the term of both speaking
and writing which were applied for communicating in many types. So, it is the thing that
we should learn because using Thai idioms consist of the communicating by using speaking
and writing in the present time. Most people can not use these two skills for communicating
unperfectly because they lack of knowledge and misunderstanding the meaning of idioms or
using them incorrectly because of language ability are different in various factors such as age,
social background, occupation and interest, but other important cause is using idioms for
communicating by leaving out or adding words or bring about new words by using the old words.
Keywords : Thai Idioms, Language, Communication



บทนำ

ภาษาเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของมนุษย์ เป็นสือ่ ถ่ายทอดอารมณ์ วิถชี วี ติ และถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน เพราะภาษาของแต่ละชนชาติล้วนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน เนื่องจากภาษาเป็นวัฒนธรรม ต้องอธิบาย สืบสาน
สืบทอด บันทึกกันด้วยภาษา และภาษาก็เป็นวัฒนธรรมร่วมที่ใหญ่ที่สุดของวัฒนธรรมทางภาษาจึงมีทั้งด้านกว้าง
ใหญ่ไพศาล และความลึกซึ้ง ซับซ้อน ภาษาสื่อความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นความหมาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ทั้งโดยจำกัด และโดยกว้างขวาง วิธีสื่อสารความรู้สึกนึกคิดที่กว้างขวาง วิธีหนึ่งก็คือ การใช้สำนวนภาษา ซึ่งแต่ละ
ภาษาต่างก็มวี ธิ ใี ช้ทแ่ี ตกต่างกันออกไปเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมเฉพาะ ชาติ ชุมชนทีม่ สี ำนวนมากย่อมแสดง
ถึงความร่ำรวยทางภาษา ที่สามารถรองรับความรู้สึกละเอียดลออของความคิดของเจ้าของภาษา
คำพูดของมนุษย์ไม่ว่าชาติใด ภาษาใดแยกออกได้กว้าง ๆ เป็นสองอย่าง อย่างหนึ่งสื่อความ
ตรงไปตรงมาเข้าใจกันได้ทันที อีกอย่างหนึ่งมีชั้นเชิงในการสื่อความ ไม่ตรงไปตรงมาแต่ให้มีความหมายใน
คำพูดนั้น ๆ คนฟังอาจเข้าใจความหมายทันที ถ้าคำพูดนั้นใช้กันแพร่หลาย แต่ถ้าไม่แพร่หลายคนฟังก็ไม่อาจ
เข้าใจได้ทันที ต้องคิดจึงเข้าใจหรือบางทีคิดแล้วเข้าใจไปอย่างอื่นก็ได้ หรือไม่เข้าใจก็ได้ คำพูดเป็นชั้นเชิงนี้เรา
เรียกว่า “สำนวน” ( ขุนวิจิตรมาตรา, 59 )
สำนวนไทยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของภาษาไทย เพราะเป็นคำพูดที่กลั่นกรองขึ้นเพื่อความ
สละสลวย สวยงามเป็นถ้อยคำที่คมคายกว่าคำพูดธรรมดา ทั้งเป็นคำพูดที่รวมใจความ ยาว ๆ ให้สั้นลง บางครั้ง
ผู้พูดไม่ต้องอธิบายบางสิ่งบางอย่างยืดยาว ถ้าหยิบยกสำนวนมาประกอบคำพูดของตนก็จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย
( วิเชียร เกษประทุม, ม.ป.ป. ) สำนวน จึงหมายความว่า ถ้อยคำหรือสำนวนพูดหรือเขียนที่มีความหมายไม่ตรง
กับรากศัพท์หรือตรงไปตรงมาตามพจนานุกรม แต่เป็นถ้อยคำที่มีความหมายเป็นอย่างอื่น ขึ้นอยู่กับเรื่องที่
กล่าวถึง โดยมีชั้นเชิงของถ้อยคำ ชวนให้คิดหรือตีความ จึงถือว่าเป็นภาษาที่มีความลึกซึ้งซับซ้อน ถือเป็น
ความสามารถอย่างหนึ่งในการใช้ภาษา ( วันเนาว์ ยูเด็น, 540 ) สำนวนจึงเป็นมรดกทางภาษาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
ควรค่าแก่การศึกษา เพราะนอกจากเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารได้อย่างถ่องแท้แล้ว ยังเป็นประโยชน์ใน
ด้านอื่น ๆ อีกด้วย

ความเป็นมาของสำนวนไทย

สำนวนไทยมีอยูใ่ นภาษาพูดตัง้ แต่กอ่ นเรามีภาษาเขียนในสมัยสุโขทัย เมือ่ เรามีภาษาเขียนจารึก
เป็นหลักฐาน ข้อความในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงได้มีสำนวนไทย ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่แล้ว
เช่น ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว หมายถึง บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ เจ็บท้องข้องใจ หมายถึง มีเรื่องเดือดร้อน ไพร่ฟ้า
หน้าใส หมายถึง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ( ประเทือง คล้ายสุบรรณ์. 54 ) และถ้อยคำในสุภาษิตพระร่วง
ก็มีใช้อยู่ในสำนวนไทยสมัยปัจจุบันไม่น้อย เช่น เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่ อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน
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อย่าริอ่านแก่ความ เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ นอกจากนี้ หนังสือเก่า ๆ กฎมณเฑียรบาล
ของเก่า ก็มีสำนวนปรากฏ เช่น ข้าวเหลือเกลืออิ่ม ตีให้หลาบปราบให้กลัว มะพร้าวห้าวยัดปาก เป็นต้น และใน
หนังสือวรรณคดีเล่มสำคัญ ๆ เช่น ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น ล้วนมีสำนวนไทย
ปรากฏอยู่มากมาย ( เอกฉัท จารุเมธีชน , 57 ) การที่มีภาษาเขียนครั้งแรกมีสำนวนไทยปรากฏทันทีแสดง
ว่าสำนวนไทยเรามีใช้ในภาษาพูดอยู่ก่อนแล้ว

การเกิดของสำนวนไทย

สำนวนไทยมีที่เกิดมาจากมูลเหตุหลายทางด้วยกัน เป็นต้นว่า เกิดจากธรรมชาติ เกิดจาก
การกระทำ ความประพฤติ การกินอยู่ของคน เกิดจากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรม เกิดจากศาสนา เกิดจาก
นิยาย นิทาน ตำนานหรือประวัติศาสตร์ เกิดจากการกีฬา การละเล่นหรือการแข่งขัน และมูลเหตุอื่น ๆ อีก
สรุปได้ดังนี้ คือ ) เกิดจากธรรมชาติ เช่น ข้าวคอยฝน ฝนตกไม่ทั่วฟ้า น้ำซึมบ่อทราย เป็นต้น ) เกิดจากสัตว์
เช่น ปลากระดี่ได้น้ำ เสือซ่อนเล็บ หมาหยอกไก่ เป็นต้น ) เกิดจากการกระทำ ความประพฤติ การปฏิบัติ
และการกินอยู่ของคน เช่น ปิดทองหลังพระ ชักใบให้เรือเสีย พายเรือคนละที เป็นต้น 4) เกิดจากอวัยวะต่าง ๆ
เช่น ตาเล็กตาน้อย ตีนเท่าฝาหอย มืออยู่ไม่สุข เป็นต้น 5) เกิดจากของกินของใช้ เช่น ข้าวแดงแกงร้อน
ผ้าขี้ริ้วห่อทอง ลงเรือลำเดียวกัน เป็นต้น 6) เกิดจากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรม เช่น ตื่นก่อนนอนหลัง
เข้าตามตรอกออกตามประตู คนตายขายคนเป็น เป็นต้น 7) เกิดจากศาสนา เช่น ขนทรายเข้าวัด ตักบาตรถามพระ
ผ้าเหลืองร้อน เป็นต้น 8) เกิดจากนิทาน ตำนาน วรรณคดี หรือประวัติศาสตร์ เช่น กระต่ายหมายจันทร์
กบเลือกนาย ชักแม่น้ำทั้งห้า เป็นต้น 9) เกิดจากการละเล่น กีฬาหรือการแข่งขัน เช่น ไก่รองบ่อน งงเป็นไก่ตาแตก
ไม่ดูตาม้าตาเรือ เป็นต้น ( ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 54 ) 0) เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ตกกระไดพลอยโจน
ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ น้ำเชี่ยวขวางเรือ เป็นต้น ( วิเชียร เกษประทุม, ม.ป.ป. )
ส่วนขุนวิจิตรมาตรา ( 59 ) ได้กล่าวถึง การเกิดของสำนวนไทยที่แตกต่างไปจากประเทือง
คล้ายสุบรรณ์,( 54 ) และ วิเชียร เกษประทุม, ( ม.ป.ป. ) โดยอธิบายความเป็นมาในลักษณะสรุปพร้อมยกตัวอย่าง
ว่า สำนวนนั้นเกิดจากมูลเหตุต่าง ๆ เป็นต้นว่า เกิดจากธรรมชาติ “ตื่นแต่ไก่โห่” คือ ธรรมชาติของไก่ย่อมขันใน
เวลาเช้ามืดเสมอ ตื่นแต่ไก่โห่ก็คือ ตื่นแต่ไก่ขัน หมายถึง ตื่นแต่เช้ามืดที่เกิดจากการกระทำ “ไกลปืนเที่ยง” คือ
เมื่อปี พ.ศ. 40 ในรัชกาลที่ 5 เริ่ม ยิงปืนใหญ่เวลา .00 นาฬิกา ในพระนครให้รู้ว่าเป็นเวลาเที่ยงวัน
คนในพระนครได้ยิน คนอยู่ไกลออกไปก็ไม่ได้ยิน จึงเกิดเป็นสำนวนพูดหมายความไปถึงข่าวคราวต่าง ๆ ที่เกิด
ในพระนคร คนอยู่ไกลไม่ได้ยินได้ฟังไม่รู้เลยว่า “อยู่ไกลปืนเที่ยง” และหมายความเลยไปถึงว่าเป็นคนบ้านนอก
คอกนาด้วย ที่เกิดจากเครื่องแวดล้อม “ก้นหม้อไม่ทันดำ” คือ การหุงข้าวกว่าก้นหม้อจะติดเขม่าดำก็กินเวลานาน
โบราณผัวเมียอยู่ด้วยกันก็ต้องมีครัวมีเครื่องครัวใหม่ เช่น หม้อสำหรับหุงข้าวกิน บางคู่ หุงข้าวกินก้นหม้อ
ไม่ทันมีเขม่าจับดำก็เลิกกัน จึงเกิดเป็นสำนวนพูดหมายถึงว่า เลิกกันง่าย คืออยู่กินด้วยกันไม่ทันก้นหม้อดำ
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ก็เลิกกันแล้ว ที่เกิดจากอุบัติเหตุ “ตกกระไดพลอยโจน” คนหนึ่งตก กระได คนที่อยู่ในที่นั้นด้วยก็มักจะโจน
เข้าไปช่วย หรือเมื่อรู้ว่าจะตกกระได แต่มีสติดีอยู่ก็รีบโจนไปให้มีท่าทาง จึงเรียกว่าตกกระไดพลอยโจน ที่เกิด
จากระเบียบแบบแผนประเพณี “ฝังรกฝังราก” มาจากพิธีทำขวัญทารกเกิดได้สามวัน เอารกกับมะพร้าวแทงหน่อ
ไปฝังดิน ที่เกิดจากลัทธิศาสนา “ขนทรายเข้าวัด” มาจากทำบุญก่อพระทรายที่วัดที่ เกิดจากความประพฤติ
“กินข้าวร้อนนอนสาย” หมายถึงมีชีวิตอยู่สบาย ที่เกิดจากการเล่น “สู้จนยิบตา” มาจากการชนไก่ “ขึ้นซัง” มาจาก
ดวด “ไข่แตก” มาจากเล่นเอาเถิด “สายป่านสั้น” มาจากว่าว ที่เกิดจากเรื่องแปลก ๆ “กุ” หมายถึงพูดไม่เป็น
ความจริง ที่เกิดจากนิยายนิทาน “มาก่อนไก่” และ “เอาไก่ผูกตูดมาหรือเปล่า” มาจากนิทานเรื่องศรีธนนชัย
“ทำมิชอบเข้าลอบตนเอง” มาจากพงศาวดารเหนือ “ปล่อยม้าอุปการ” มาจากรามเกียรติ์

ลักษณะของสำนวนไทย

การใช้สำนวนไทยในการสื่อสาร โดยทั่วไปสามารถแบ่งลักษณะของสำนวนไทยได้ดังนี้ ) มี
ความหมายเพื่อให้ตีความมีลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว เช่น เกลือเป็นหนอน กินปูนร้อนท้อง งม
เข็มในมหาสมุทร ตกบันไดพลอยโจน ปีนเกลียว ) ลักษณะคำคมหรือคำกล่าว เช่น ตีหน้าตาย หน้าชื่น
อกตรม หน้าซื่อใจคด หาเช้ากินค่ำ ) เป็นความเปรียบหรือคำอุปมา เช่น ขมเหมือนบอระเพ็ด ใจดำเหมือน
อีกา ซนเหมือนลิง เบาเหมือนปุยนุ่น แข็งเหมือนเพชร ลามเป็นขี้กลาก รักเหมือนแก้วตา 4) คล้ายโวหาร มีเสียง
สัมผัสกันหรือบางทีก็ย้ำคำ เช่น ข้าวแดงแกงร้อน ขุ่นข้องหมองใจ จับมือถือแขน บนบานศาลกล่าว ในลักษณะ
ย้ำคำก็มี เช่น กินจุบกินจิบ ประจบประแจง ปากเปียกปากแฉะ เสียผู้เสียคน อิ่มอกอิ่มใจ ( วิจิตร ยอดสุวรรณ
และคณะ . 59 ) นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ยังมีสำนวนไทยในลักษณะทีม่ คี วามหมายโดยนัย คือ ความหมาย
ไม่ตรงตัว แต่มีความหมายโดยอรรถ คือ พูดอย่างหนึ่งมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่ง เช่น กินปูนร้อนท้อง
หมายถึง รู้สึกเดือดร้อนเพราะมีความผิดอยู่ ขนทรายเข้าวัด หมายถึง ร่วมมือร่วมใจกันทำบุญ และฤาษีเลี้ยงลิง
หมายถึง เลี้ยงเด็กซุกซน ใช้ถ้อยคำกินความมาก การใช้ถ้อยคำในสำนวนนั้น ส่วนใหญ่เข้าลักษณะ ใช้คำน้อย
กินความมาก เนื้อความมีความหมายเด่น เช่น ก่อ หวอด ขึ้นคาน คว่ำบาตร ส่วนถ้อยคำที่มีความไพเราะ การ
ใช้ถ้อยคำในสำนวนไทย มักใช้ถ้อยคำสละสลวย มีสัมผัสคล้องจอง เน้นการเล่นเสียงสัมผัสสระ สัมผัสอักษร
ให้เสียงกระทบกระทั่งกัน เกิดความไพเราะน่าฟัง ทั้งสัมผัสภายในวรรค และระหว่างวรรค มีการจัดจังหวะ
คำหลาย ๆ รูปแบบ เช่น เป็นกลุ่มคำซ้อน 4 คำ เช่น ก่อกรรมทำเข็ญ ก่อร่างสร้างตัว คู่ผัวตัวเมีย คำซ้อน 6 คำ เช่น
ขิงก็ราข่าก็แรง ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น ยุให้รำตำให้รั่ว และคำซ้อน 8 คำ หรือมากกว่า เช่น ไก่งามเพราะขนคนงาม
เพราะแต่ง กำแพงมีหูประตูมีตา กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง ( ประเทือง คล้ายสุบรรณ์,54 ) นอกจากนี้
ยังมีลักษณะของสำนวนลักษณะทีมีสัมผัสคล้องจองกัน เช่น กินอยู่พูวาย ภูเขาเลากา ปากว่าตาขยิบ เป็นต้น
ไม่มีลักษณะที่สัมผัสคล้องจองกัน เช่น กินน้ำใต้ศอก กระเชอก้นรั่ว ราชรถมาเกย เป็นต้น มีลักษณะซ้ำในวลี
เช่น สองฝักสองฝ่าย ลักปิดลักเปิด จับพลัดจับผลู เป็นต้น และลักษณะที่เป็นคำหนักเบา (เสียง ครุ ลหุ) เช่น
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กระฟัดกระเฟียด กะดำกะด่าง ตุปัดตุป่อง เป็นต้น ( วันเนาว์ ยูเด็น, 54 )

ประเภทของสำนวนไทย

ประเภทของสำนวนไทย จากการศึกษาถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนภาษาไทย สามารถจัดแบ่งออก
ได้ตามประเภทของคำที่ใช้นำหน้า กลุ่มคำหรือวลีที่แบ่งตามประเภทของคำที่ใช้นำหน้านั้นแบ่งออกเป็น 
ลักษณะด้วยกันคือ ) กลุ่มคำที่ใช้คำนามนำหน้า เช่น กิ่งก่าได้ทอง หูป่าตาเถื่อน มือห่างตีนห่าง ) กลุ่มคำที่
ใช้คำกริยานำหน้า เช่น ขุดคนด้วยปาก เก็บหอมรอมริบ งอมืองอตีน ) กลุ่มคำที่ใช้คำวิเศษณ์นำหน้า เช่น
เยิ่นเย้อยืดยาด ใหญ่โตโอ่อ่า นอกลู่นอกทาง ( วันเนาว์ ยูเด็น, 5 ) และรูปแบบของสำนวนประเภทไม่มีสัมผัสมี
 ประเภท ) สำนวนที่เป็นคำเดียว เช่น ทึ่ง หมายความว่า สนใจ เช่น ฉันรู้สึกทึ่งเขามาก ก๊ง หมายความว่า ดื่ม ( สุรา )
เช่น นั่งก๊งกันแต่เช้าเชียวนะ กรอบ หมายความว่า “ยากจน” (มาก) เช่น เดือนนี้จนกรอบจังเลย ซื้ออะไรไม่ได้
) สำนวนที่เป็นกลุ่มคำ เช่น ลูกไก่ในกำมือ หมายความว่า อยู่ในอำนาจ ตัวอย่างเช่น เวลานี้ท่านถูกเราจับได้ ชีวิต
ของท่านก็เหมือนลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตาย จะคลายก็รอด ชิมลาง หมายความว่า ทดลองดูลาดเลาว่าจะเป็น
อย่างไร ตัวอย่างเช่น เขาส่งให้ผมมาชิมลาง ดูก่อนว่าจะได้ผลแค่ไหน เป็นไฟ หมายความว่า เร็วหรือเก่ง ตัวอย่าง
เช่น เขาเต้นรำเป็นไฟ ) สำนวนที่เป็นประโยค เช่น ก้างขวางคอ หมายความว่า ใครคนหนึ่งปรากฏตัวเป็น
อุปสรรคของอีกคนหนึ่ง ไม่ให้ทำการใด ๆ ได้ถนัด หนูตกถังข้าวสาร หมายความว่า ผู้ชายจน ๆ ไปแต่งงาน
กับลูกเศรษฐี มอดกัดไม้ หมายความว่า บ่นออดแอดไม่รู้หยุด ส่วนรูปแบบของสำนวนประเภทที่มีสัมผัส มี 
ประเภท ) สำนวนที่มีวรรคเดียว ซึ่งจะประกอบไปด้วยสำนวนที่สัมผัสชิดระหว่างคำที่  และคำที่  เช่น ชาย
จริงหญิงแท้ ตกร่องปล่องชิ้น บุญหนักศักดิ์ใหญ่ สำนวนที่สัมผัสชิดระหว่างคำที่  และคำที่ 4 เช่น สำมะเล
เทเมา อรชรอ้อนแอ้น อพยพหลบหนี สำนวนที่สัมผัสข้ามระหว่างคำที่  และคำที่ 4 เช่น จับดำถลำแดง
จูบจอมถนอมเกล้า ครบถ้วนกระบวนความ และสำนวนที่มีหลายวรรค เช่น มดมิ ให้ไต่ ไรมิให้ตอม ปล้ำผีลุก
ปลุกผีนั่ง ยิ้มเหมือนหลอก หยอกเหมือนขู่ ( นภาลัย สุวรรณธาดา, 58 )
สำนวนไทยโดยทั่วไป แบ่งออกเป็นประเภทได้เป็น ) ประเภทพูดคล้องจองกันเน้นในเรื่อง
ของความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้ง สัมผัสดี ) ประเภทพูดเปรียบเทียบ คือ ไม่พูดออกมาตรง ๆ แต่จะใช้
การเปรียบเทียบ ) ประเภทซ้ำคำ คือ พูดซ้ำคำเดิม เพื่อให้เกิดความไพเราะ และมีความหมาย 4) ประเภท
เบ็ดเตล็ด มีลักษณะทั่วไป ( เอกฉัท จารุเมธีชน, 57 )

คุณค่าของสำนวนไทย

คุณค่าของสำนวนไทย ทำให้ใช้ภาษาในด้านการพูดและการเขียนความเรียงได้ดขี น้ึ เป็นการช่วย
เพิ่มคุณค่าให้แก่งานของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสืบต่อวัฒนธรรมของชาติเอาไว้ มิให้ สูญหายและทำให้
เกิดความภูมิใจที่บรรพชนได้คิดสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ทั้งยังเป็นเครื่องอบรมสั่ง สอน และชี้แนะให้เป็นคนดี
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ในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามัคคี ความรัก การครองเรือน การศึกษา รวมทั้งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแนวความคิด
ความเชื่อของคนในสังคมไทยหลายประการในเรื่องของความเคารพผู้ใหญ่ ความเชื่อเรื่องเวรกรรม และการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมนั้น ๆ นอกจากนี้ กุสุมา รักษมณี และคณะ ( 5 ) ได้กล่าวถึง คุณค่าของสำนวนไทย
ในด้านต่าง ๆ เช่น ) สำนวนสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของไทย เช่น ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ หมายถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในน้ำ หรือบนบก หากใครมีความขยันหมั่นเพียรก็ทำมาหากิน
ได้บนแผ่นดินไทย ) สำนวนสะท้อนให้เห็นอาชีพของคนไทย เช่น เกี่ยวข้าวระวังเคียว สำนวนนี้เปรียบเทียบว่า
การเกี่ยวข้าวต้องระวังเคียว ( เพราะอาจพลาดพลั้งบาดมือได้ ) เหมือนกับการกระทำสิ่งใดก็ตามต้องมีความระมัด
ระวัง สำนวนเกี่ยวข้าวระวังเคียว สะท้อนให้เห็นอาชีพหลักของคนไทย คือ การทำนา การเกี่ยวข้าวและเคียว
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเกี่ยวข้าว ) สำนวนสะท้อนให้เห็นการดำรงชีวิตร่วมกันของคนไทย เช่น เข้าเมืองตาหลิ่ว
ต้องหลิ่วตาตาม หมายถึง เข้าไปอยู่แห่งใดควรประพฤติหรือปฏิบัติตามเขา เป็นสำนวนที่เตือนให้ตระหนัก
ถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ว่าควรปรับตัวเข้าหากันเพื่อสันติสุขในชีวิต 4) สำนวนสะท้อนให้เห็นความเชื่อ
ของคนไทย เช่น กรรมสนองกรรม หมายถึง กระทำสิ่งใดไว้ย่อมจะมีผลตอบแทนเช่นเดียวกัน สำนวนนี้
สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องกรรม กรรมในที่นี้ อาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ได้ ผู้ใดทำความดี กรรมดีก็จะ
ตอบสนอง ตรงกันข้ามถ้าทำความชั่วก็จะได้รับผลร้ายตอบแทน 5) สำนวนสะท้อนให้เห็นประเพณีไทย เช่น
ชายผ้าเหลือง หมายถึง การบวชของชายไทย ตามประเพณีไทยเมื่อบุตรเติบโตถึงวัยอันสมควร ก็จะต้องบวช
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และอุทิศส่วนกุศลที่ได้รับจากการบวชให้บิดามารดา และ บุญเกิด รัตนแสง
( 56 ) ได้กล่าวถึงคุณค่าของสำนวน โดยสรุปไว้ว่า เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสามารถในการใช้ภาษา การวาง
เรียงถ้อยคำ การรวบความยาวๆให้สั้น โดยใช้ ข้อความที่เป็นสำนวนหรือสุภาษิตหรือคำพังเพยแทน ช่วยขยาย
ความเข้าใจได้ดียิ่ง และเป็นเครื่องมือเหนี่ยวรั้ง สะกิดเตือนใจให้คนเรามีความระลึกรอบคอบว่า ทำอะไร ให้
ผลเป็นอย่างไร ใคร่ครวญอย่างรอบคอบแล้ว หากว่าสำนวน ภาษิตติดอยู่ในใจ คำเหล่านี้จะคอยชี้ทางให้ทำ
สิ่งถูกต้องสถานเดียว เป็นคำสอนให้รู้หน้าที่ รู้กาลเวลา รู้จักตนและวางตน รู้จักสังคมและเป็นเครื่องชี้นำการ
ปฏิบัติตนต่อผู้มีอุปการคุณ ผู้ใหญ่และผู้มีอาวุโสทั่วไป เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตคนในอดีต
นอกจากนี้ วิเชียร เกษประทุม ( ม.ป.ป. ) ได้อธิบายถึงคุณค่าของสำนวนไทยว่า ) เป็นเครื่องอบรมสั่งสอนและ
ชี้แนะให้เป็นคนดีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรัก การ สมาคม การครองเรือน การศึกษา การพูดจา
เช่น ในด้านความรัก : คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
ในด้านการศึกษาอบรม : เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ฝนทั่งให้เป็นเข็ม สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ ในด้านการพูดจา : พูดดีเป็นศรี
แก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ) สำนวนไทยช่วยสะท้อนให้เห็นความคิด ความเชื่อ
ของคนไทยในสังคมไทยหลายประการ เช่น ความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ซึ่งเคยผ่านโลกมาก่อน และเชื่อว่า
ผูช้ ายเป็นผูน้ ำของครอบครัว : เดินตามผูใ้ หญ่หมาไม่กดั ผัวเป็นช้างเท้าหน้า เมียเป็นช้างเท้าหลัง ความเชือ่ เกีย่ วกับ
เรื่องกรรม : หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ความเชื่อเกี่ยวกับการปกครอง : บ้านเมือง
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มีขื่อมีแป สมภารไม่ดี หลวงชีสกปรก นอนสูงให้นอน คว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย ความเชื่อเกี่ยวกับเกียรติยศ
ชื่อเสียง : ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ) สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นอยู่ของ
สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการครองชีพ : เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย มีสลึงพึง
ประจบให้ครบบาท นุ่งเจียมห่มเจียม เกี่ยวกับการทำมาหากิน : อย่าหมายน้ำบ่อหน้า น้ำขึ้นให้รีบตัก ตื่นก่อนไก่
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย หรือเมืองลุงมีดอน เมืองคอนมีท่า เมืองตรังมีนา สงขลา
มีบ่อ 4) ชี้ให้เห็นว่าคนไทยกับธรรมชาติเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก จึงได้นำเอาลักษณะธรรมชาติสัตว์ ต้นไม้
เป็นต้น มาตั้งเป็นสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ เช่น วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน วัวแก่กินหญ้าอ่อน
5) การศึกษาสำนวนต่าง ๆ ช่วยทำให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้องและสละสลวย ไม่ต้องใช้คำพูดที่เยิ่นเย้อยืดยาว แต่
สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านผู้ฟังได้มาก นอกจากนั้น การศึกษาสุภาษิต คำพังเพยและสำนวนของภาค
ต่าง ๆ ทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาถิ่นไปด้วย อันจะทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวไทยภาคต่าง ๆ
ได้ดี ช่วยทำให้เกิดความรักและความเข้าใจกัน ไม่เกิดการแบ่งแยกแตกเหล่า แม้ว่าจะมีสภาพภูมิศาสตร์ต่างกัน
6) การเรียนรู้เรื่องสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ เป็นการสืบต่อวัฒนธรรมของชาติเอาไว้มิให้สูญหายและ
เกิดความภูมิใจที่บรรพชนได้คิดสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้แก่เรา

การใช้สำนวนไทย

การสือ่ สารโดยใช้สำนวนไทยเพือ่ พัฒนาความสามารถในลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน
นับเป็นศิลปะในการใช้ภาษาอีกรูปแบบหนึ่ง ผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตรงตามความหมายของ
สำนวนนั้น ๆ เป็นสำคัญ หากไม่รู้ความหมายที่แท้จริงก็จะทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรคำนึง
ถึงกาลเทศะ บุคคล โอกาส ที่จะใช้สำนวนนั้น ๆ ให้เหมาะสมและถูกต้อง จึงขอยกตัวอย่างการใช้สำนวนไทย
ที่มักจะใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันในลักษณะไขความ ที่ใช้และตัวอย่างการนำสำนวนมาใช้ที่ถูกต้องตรงตาม
ความหมายของการใช้สำนวนไทย ตามที่ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (5) ได้เรียบเรียงไว้ในภาษาพาสาร ดังตัวอย่าง
1. กระดี่ได้น้ำ
ไขความ : กระดี่เป็นปลาตัวเล็ก ๆ อาศัยอยู่ในหนองบึงและแม่น้ำลำคลอง
ทั่วไปเวลาที่อากาศร้อนจัดและลำคลองแห้งขอด ปลากระดี่จะดิ้น
ขลุกขลักเพราะขาดน้ำ ถ้ามีใครช้อนปลากระดี่ไปปล่อยในหนองหรือ
คลองที่มีน้ำมันจะแหวกว่ายไปมาในน้ำอย่างรวดเร็วเหมือนกับแสดง
อาการดีใจสำนวนนี้จึงกลายเป็นคำพูดติดปากคนทั่วไปเมื่อต้องการจะ
เปรียบเทียบกับอาการดีใจของคน
ที่ใช้ : ใช้เป็นคำอุปมา หมายความว่า แสดงอาการดีใจจนออกนอกหน้า

9

ตัวอย่าง : “แหม ! ดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น้ำเชียวนะที่รู้ว่าคุณแม่จะพาไปซื้อ
ของขวัญวันเกิด”
2. กิ่งทองใบหยก
ไขความ : กิ่งไม้ที่ประดิษฐ์ด้วยของมีค่า คือ กิ่งไม้ทำด้วยทองและใบไม้ด้วยหยก
สีเขียวย่อมสวยงามรับกันอย่างเหมาะเจาะ เป็นที่ชื่นชมแก่สายตาของ
ผู้พบเห็นฉันใด หญิงชายก็สวยงามสมกัน มีฐานะเสมอกัน ก็ย่อม
เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองกันฉันนั้น
ที่ใช้ : ใช้เป็นคำอุปมาอุปไมย หมายถึง ชายหนุ่มหญิงสาวที่มีความเหมาะสม
กันด้วยประการต่าง ๆ แล้วได้แต่งงานกัน
ตัวอย่าง : เขากับเธอเหมาะสมกันมากยังกับกิ่งทองใหหยก เดือนหน้าก็จะ
แต่งงานกันแล้ว
3. ขนหน้าแข้งไม่ร่วง
ไขความ : ผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย จนได้ชื่อว่าเศรษฐีนั้น เมื่อจะจ่ายทรัพย์
เป็นจำนวนมากให้แก่ใครไปก็จ่ายได้คล่อง ๆ ไม่เดือดร้อน เพราะยังมี
ทรัพย์เหลืออยู่อีกมากมาย ทรัพย์ที่เสียไปเป็นสิ่งเล็กน้อย เปรียบได้กับ
ขนหน้าแข้งเท่านั้นเอง ไม่มีความหมายอะไร ผิดกับคนจนซึ่งถ้าจะจ่าย
ทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องคิดแล้วคิดอีก
ที่ใช้ : ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ เมื่อต้องการจะอธิบายว่าผู้ที่ออกเงินทำ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ไม่เดือดร้อนเพราะมีฐานะร่ำรวยมาก
ตัวอย่าง : “เงินเพียงนี้ คุณอุดม แกไม่เสียดายหรอก ขนหน้าแข้งไม่ร่วงเสียด้วย
ซ้ำไป”
4. คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
ไขความ : คนเราอยู่ที่ไหน ถ้าใจสบายเสียอย่างเดียวแม้ที่ทางจะคับแคบก็อยู่ได้
ไม่เดือดร้อน ตรงกันข้าม ถ้าต้องอยู่อย่างคับแค้นใจ แม้สถานที่นั้น ๆ
จะใหญ่โตโอ่โถงเพียงใดก็ตาม เราก็ไม่สามารถทนอยู่ในที่นั้น ๆ ได้
ที่ใช้ : ใช้พูดเป็นเชิงปรารภด้วยความเห็นใจก็ได้ หรือเป็นเชิงปรับทุกข์เมื่อ
ต้องตกอยู่ในสถานที่ทำให้เกิดความคับแค้นใจก็ได้
ตัวอย่าง : “แดงชอบมาพักกับพี่ที่บ้านเล็กหลังนี้ มากกว่าไปพักที่บ้านใหญ่ของ
ญาติที่ร่ำรวย เพราะแดงถือคติว่า คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก ที่บ้านโน้น
แดงจะทำอะไรก็ต้องคอยระวังตัวแจทีเดียว ไม่สบายใจเหมือนอยู่บ้าน พี่เลยค่ะ”
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5. งู ๆ ปลา ๆ
ไขความ : การมีความรู้เพียงเล็กน้อยหรือการกระทำใด ๆ ที่ได้ผลอย่างครึ่ง ๆ
กลาง ๆ ไม่สู้ดีนัก อาจเรียกได้ว่าเป็นการรู้หรือทำได้อย่างงู ๆ ปลา ๆ
น่าคิดว่าสำนวนนี้อาจมาจาก “ปลาไหล” ก็ได้ เพราะปลาไหลมีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายงูมาก แต่ก็จัดอยู่ในจำพวกปลา
ที่ใช้ : ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ เมื่อต้องการจะออกตัวว่ารู้น้อย หรือทำ
อะไรได้ไม่ดีนัก
ตัวอย่าง : “เขาออกตัวว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง งู ๆ ปลา ๆ เท่านั้น เขาจึง
ไม่กล้าไปเป็นผู้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของโครงการนั้น ๆ”
6. จับมือใครดม
ไขความ : เมื่อเกิดเรื่องของหาย หรือมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแล้วหาตัวผู้เป็นสาเหตุ
ไม่ได้ เพราะไม่มีร่องรอยให้ทราบว่าใครเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหาย
นั้น ๆ เช่นนี้ก็พูดได้ว่า หมดทางที่จะ “จับมือใครดม” ได้
ที่ใช้ : ใช้ในกรณีที่มีเรื่องราวเดือดร้อนเกิดขึ้น คือของหายแล้วหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้
ตัวอย่าง : “เขากำลังหาตัวคนขโมยเครื่องบันทึกเสียงไป แต่สงสัยว่าจะไม่
สามารถ จับมือใครดม ได้ เพราะมีคนเข้าออกในห้องนั้นอยู่เป็นจำนวนมาก”
7. ชักหน้าไม่ถึงหลัง
ไขความ : สำนวนนี้ เข้าใจว่าจะมีที่มาจากการใช้ผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิด ร่างกาย สำหรับ
คนยากจนไม่มเี งินจะซือ้ ผ้า ก็คงจะมีผนื ผ้าแคบ ๆ ชนิด ทีไ่ ม่เพียงพอจะนุง่ หรือห่ม
ให้มิดชิดได้ ถ้าชักผ้ามาข้างหน้าข้างหลังก็ จะปิดไม่มิด ต่อมาสำนวนนี้จึงกลาย
เป็นใช้ในความหมายว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ที่ใช้ : ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ หมายความว่า เมื่อมีรายได้น้อยแต่มีรายจ่ายมาก
ก็คงต้องเดือดร้อนในเรื่องการเงินเรียกว่าอยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง
ตัวอย่าง : “ครอบครัวนั้นกำลังเดือดร้อนมาก แม่บ้านเขามาปรับทุกข์ให้ฟังว่า
เดือนหนึ่ง ๆ ชักหน้าไม่ถึงหลัง เลย”
8. เฒ่าหัวงู
ไขความ : สำนวนนี้หมายถึง คนแก่หรือผู้สูงอายุที่มีเล่ห์เหลี่ยมจัด หรือมีพิษสงมาก มักจะ
มีอุบายยอกย้อนทำให้ผู้ที่อ่อนต่อโลกต้องตกเป็นเหยื่อให้ หลอกลวงได้ตามสบาย
จัดว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
ที่ใช้ : ใช้เป็นคำบริภาษแสดงความเกลียดชังดูหมิ่นบุคคลที่มีลักษณะ และ



พฤติกรรมเช่นนั้น
ตัวอย่าง : “อย่าไปเข้าใกล้ตาเพิ่มมากนัก แกเป็น เฒ่าหัวงู เล่ห์เหลี่ยมจัดใน ละแวกนี้ใครๆ
เขาก็เกลียดกลัวแกทั้งนั้น”
9. ดินพอกหางหมู
ไขความ : สำนวนนี้คงจะมีที่มาจากชาวบ้านผู้มีอาชีพเลี้ยงหมู ซึ่งช่างสังเกตแม้กระทั่ง
ดินที่พอกหางหมูอยู่ ลักษณะการเลี้ยงหมูแบบชาวบ้าน แต่เดิมก็คงใช้วิธีปล่อย
ให้หมูอยู่ในที่ที่เป็นโคลนตม หางหมูที่สะบัดไปมาก็จะมีดินเกาะติดอยู่เรื่อย ๆ
นานไปก็จะมีดินพอกมากขึ้นทุกที ๆ
ที่ใช้ : ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ หมายถึง การปล่อยให้การงานคั่งค้างอยู่ เรื่อย ๆ
เพราะมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง ในไม่ช้างานที่คั่งค้างนั้นก็จะพอกพูนมากขึ้นทุกที
จนเป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายทีหลัง
ตัวอย่าง : “ครูให้การบ้านไปแล้ว เธอควรรีบทำให้เสร็จอย่าปล่อยให้คั่งค้างจนเป็น ดินพอก
หางหมู จะเสียนิสัย”
10. ตบหัวแล้วลูบหลัง
ไขความ : สำนวนนี้ หมายถึง การกระทำของผู้ใหญ่ที่ทำต่อผู้น้อยอย่างรุนแรงในตอนแรก
เช่น ดุด่าว่ากล่าวต่อหน้าธารกำนันให้ผู้น้อยอับอาย ภายหลัง รู้สึกตัวก็กลับเรียกผู้
น้อยไปพูดจาปลอบโยนหรือให้รางวัล การกระทำ เช่นนี้เรียกว่าตบหัวแล้วลูบหลัง
ที่ใช้ : ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ใดผู้หนึ่งถูกทำให้กระทบกระเทือนใจ
ในตอนแรกแล้วกลับได้รับสิ่งปลอบใจในตอนหลัง
ตัวอย่าง :“วันนี้เพื่อนเราถูกเจ้านายบริภาษในที่ประชุม เสร็จแล้วตอนเย็นเห็นขึ้นรถไปกับ
เจ้านายอีกแล้ว นี่คงโดน ตบหัวแล้วลูบหลัง เป็นแน่”
จะเห็นได้ว่า สำนวนไทยมีความหมายที่ลึก แฝงความคิดสำคัญบางประการไว้ สำนวนไทย
แสดงถึงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยที่มีความสำคัญมีคุณค่ายิ่ง ปัจจุบันผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมาย
ที่ถูกต้องของสำนวนไทย บางครั้งจึงนำไปใช้ในลักษณะที่ผิด การรู้ความหมายและสามารถใช้สำนวนไทยได้
ถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจเมื่อได้ฟังและอ่าน ตลอดจนประทับ
ใจผู้ส่งสารเมื่อได้พูดและเขียน
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วัฒนธรรมทางภาษาบ่งบอกถึงความเป็นชาติ วัฒนธรรมของแต่ละชาติ แสดงถึงเอกลักษณ์
เฉพาะของชาตินั้น ๆ ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งและภาษาเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
สำนวนไทยเป็นส่วนสำคัญเรื่องหนึ่งของภาษาไทย เพราะเป็นคำพูดที่กลั่นกรองขึ้นเพื่อ ความสละสลวยสวยงาม
เป็นถ้อยคำที่คมคายกว่าคำพูดธรรมดา ทั้งเป็นคำพูดที่รวบรวมใจความเรื่องยาว ๆ ให้สั้นลง บางครั้งผู้พูดไม่ต้อง
อธิบายบางสิ่งบางอย่างให้ยืดยาว ถ้าหยิบยกเอาสำนวนมาประกอบคำพูดก็จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือพูด
เป็นชั้นเชิงให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องขบคิด แต่ให้มีความหมายในคำพูดนั้น ๆ คนฟังอาจเข้าใจความหมายได้ทันที
การที่นำสำนวนไทยมาใช้พูด ใช้เขียนตลอดจนเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสามารถของการใช้
ภาษา การวางเรียงถ้อยคำ การรวมความยาว ๆ ให้สั้น อาจใช้เป็นเรื่องเตือนใจให้คนเรามีความรอบคอบ
ใช้เป็นคำสอนให้รู้หน้าที่ รู้เวลา ใช้ในทางเปรียบเปรย เปรียบเทียบ กระทบกระเทียบ หรือประชดประชัน
และเป็นเรื่องสำคัญให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีต สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ อาชีพ การดำรง
ชีวิตร่วมกัน ความเชื่อและประเพณี นอกจากนี้สำนวนไทยมีคุณค่าในด้านการศึกษาอบรม ด้านสังคมและ
ด้านภาษา จึงชี้ให้เห็นได้ว่าคุณค่าของสำนวนไทยนั้น ปรากฏอยู่ในตัวเองอย่างชัดเจน เพียงแต่จะมีผู้ใดนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ เท่าที่ต้องการ ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูก็จะเห็นความเด่นชัดของคุณค่าและประโยชน์
ของสำนวนไทยที่มีมาจากอดีตจนปัจจุบัน
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