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ขอมูลพืน้ฐานของ “สํานวนลานนา” 
 

 สํานวน   ความหมาย 
นอยหา หนานหือ “นอย” คนทีสึ่กขณะเหน็สามเณรมีใจหาญ คิดเชิงรุก 
   “หนาน” คนที่สึกขณะเปนพระมีความใจเยน็ คิดเชิงรับ 
สะลีโหง  “ฟูกยุบลงเปนแอง” คือขี้เกียจ สันหลังยาว เอาแตนอน 
คําคึดดี ขายสะลีนอนสาด “ความคิดดี ขายฟูกนอนเสื่อ”  
คําคึดฉลาด ขายสาดนอนสะลี “ความคิดฉลาด ขายเสื่อนอนฟูก” 
หนาเทาสองนิ้ว หนาซีด, ประหวั่นพร่ันพรึง, หวาดกลัวอยางที่ถูกจับผิดได 
หนทางพอเลิก้  “จนถนนสึกกรอน” ใชเวลาและความพยายามติดตองาน/บุคคล 
ผีหัวดํา   คนที่มมีาตรฐานทางจริยธรรมต่ํา 
แรงทึง/แรงฅวาย คนที่มีกําลังเกินกวาคนปกติ (พูดในเชิงดูถูกวามีแตกําลังไมมี
สมอง) 
น้ําไหลไฟดับ  พูดมาก 
ไดยินแลวย่ําไว  หามคนที่ไดฟงความลับแลวนําเร่ืองนั้นไปพูดอีก 
อูไหนมหีั้น  “พูดที่ไหนมทีี่นั่น” คือพูดความจริงทีส่ามารถตรวจสอบได 
คําเขาหูถูออกปาก เก็บความลบัไมอยู 
เขาทาง ออกทาง “เขาทางหนึ่ง ออกทางหนึ่ง” อาการของคนเมาทีเ่ดินหรือขับรถ 
หัวแมตีนเขารม อาการของคนที่ใกลจะตาย 
จักเข็บขบหลาบ จักขาบขบตาย   (สํานวน?????) 
ไมใหย/สูงแท บแพลมบน   ถึงจะมอีํานาจมาก แตก็มีอํานาจอื่นที่เหนือกวานั้น 
แปลงหนาหนอยตาหนอย  ทําทาทางเรียกรองขอความเมตตาสงสาร 
แปลงตาหนอยตาใหย         “ทําตาเล็กตานอย” ทําทาทางเจาชู 
แปลงตามาบตาโมง            “ทําตาลุก”  ทําทาวาสนใจมาก 
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เยียะนาหลาเปนขาฅวาย เอาเมียขวายเปนขาลูก  “ทํานาชาเปนทาสควาย มีเมียเมื่อแกก็ 
          ตองทนเลี้ยงลูกแตไมไดใชแรงลูก (เพราะหมดสภาพเสียกอน) 
ครูบาอุกแกส  “เปนพระอุปชฌายที่ผานการบมดวยกอนแกสอะซีทาลีน” คือผูนั้น 
    ยังไมมีความรูหรือประสบการพอที่จะรับผิดชอบภาระกิจใหญ 
ครูบาใสสาร  “เปนครูบาไดเพราะเติมสารเรง” มีอํานาจไดเพราะใช “ตัวชวย” 
หมาตาสี่  “หมาทีม่ีส่ีตา-ตรงคิ้วเปนจุดคลายตา” คนใสแวนที่นาหมั่นไส  
ที่ฅันบตบ ที่ขบบเกา “ไมตบยุง ไมเกาที่คนั”  แกปญหาไมถูกจุด 
เจาะแหละแหะ ฉลาดแกมโกง แตพอคบไดหากระวังตัว ใชกับเด็กมากกวากับ
ผูใหญ  
ตงเมืองล่ัน  “ตงที่รองรับเมืองราว” แผนดินไหว 
เปนคูเปนคมี  เปนคูครอง 
แกวลอดฟา  รอดพนจากอันตรายอยางหวุดหวิด 
ปูชาเอา  ซื้อของไดในราคาถูกมาก 
ลมบชอย  อารมณเสีย 
ขวางแพลขวางนาน ขัดขวางความเจริญ (แพล-แพรหลาย) (นาน-กวางขวาง) 
ไพเมืองบน  “ไปสูดานบน” เดินทางไปสูเมืองอื่นทางทิศเหนือ  
ลองใต   ไปทางใต ไปสูเมืองที่อยูทางปลายน้ํา (ไปกรุงเทพ, ไปภาคใต) 
นอยใจหาญ หนานใจเฃน  คนที่สึกขณะเปนสามเณรคิดจะรุก คนที่สึกขณะเปนพระคิดเชงิ
รับ 
นอยขี้ไก  สึกจากสามเณรมาทั้งทีไมมีความรูติดตัวมาเลย 
หนานใจชา  คนที่สึกขณะเปนพระจะตัดสินใจชา ยืดยาด  
น้ําฃาดขอนกน “   “ 
กินหวานทานมวน กินก็หวาน คืออรอย ทําบุญก็สนุก  คือสนุกเพลิดเพลินเปนที่ย่ิง 
ฃูดีกินหวาน  ไดอยูเปนสุข ไดกินในสิ่งที่มีรสดี 
สิบเรือคา บเทานาแหวนเดียว  “มเีรือคาสิบลํายังไมมีเทากับมนีาแปลงเล็กๆ หนึ่งแปลง” 
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เอากันเปนกนั  สามัคคีกัน 
เอาหมูเอาชมุ  คลอยตามที่ประชุมสวนใหญ 
เอาเพิ่นวา  ยอมรับตามที่คนอ่ืนตัดสินใจ 
เกาะกุมลุมลา  รวบรวมเขาดวยกัน สามัคคีกัน 
เอามิโตตัวเกาวา “เอามติของตนเองเปนใหญ”  ไมยอมรับความคดิเห็นของผูอื่น 
งอนหอม  “ทายทอยนาพิสมัย” นาทํารายที่ทายทอยเสียจริงๆ 
ตาแวดงอน  “ตารอบทายทอย”  ระวังหนาระวังหลังอยางตอนที่จะเขาขโมยของ 
ลวะไดไกแดง  “พวกลวะไดไกแดง” ดีใจดังกับชาวลวะไดธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ 
บาท 
อวยฃางยาง  “สุรุยสุรายเหมือนกะเหรีย่ง”  ไมรอบคอบในการใชจาย 
กินฃางมาน ทานฃางเงี้ยว “กินเหมือนพวกพมา ทําบุญเหมือนไทใหญ” ใชเงินมากเกนิไป 
ส่ิงจ้ําฅอนตอก  รีบรอนฉุกละหุก 
ลูกรักตัว ลูกชังเพิ่น ลูกที่ตนเองรักนั้นอาจไมเปนที่สบอารมณของผูอื่นก็ได 
ลูกใผค็ใจมัน  ลูกของใครใครก็รัก 
เผื่อรูฅิงน้ําพิงพอแหง “กวาจะรูตัว น้ําแมปงก็แหงเหือด” กวาจะรูตัวก็สายเกินการณ 
เลี้ยงชาง กินขี้ชาง ทํางานใดก็มองหาชองเอาประโยชนเขาตัวจากงานนั้น 
ปลํ้าเคา  เขาหาผูใหญเสียกอน 
ปลํ้าเคาเอาปลาย “จีบแมหมายเอาลูกสาว” 
คึดถอกคึดถอก คิดแลวคิดอีก ตัดสินใจไมได 
พระหนอยบเช่ือดินไฟ “เณรนอยไมเช่ือคุณภาพของดินปน” ประมาท, ไมเชื่อฟงคําแนะนํา 
พระหนอยลองเฝา “  “ 
หวังเปนดียอนหวย  หวงัรวยกับพอเมีย  “หวังมั่งคั่งเพราะหวย- “หวังในส่ิงที่คาดเดาได
ยาก 
มีเมียหนุมเหมือนมีงัวซาวแม  เมียสาวมักกอปญหามาก 
มีเมียแกเหมอืนมีแมซาวฅน  เมียแกมักเอาใจสามีเหมอืนมีแมย่ีสิบคนคอยดูแล 
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สวกฃางหมา  ดุเหมือนสุนัข  อารมณเสียอยางไมมเีหตุมีผล 
หลวักฃางวอก  ฉลาดเหมือนลิง- เจาเลห 
วอกจอดแอว  “มีลิงรอบตัว” มีเลหเหลี่ยมสารพัดรูปแบบ 
วอกสามสิบสองตัว มีเลหนบัสามสิบสองประการ 
จักกินค็กลัวผาน จักทานค็กลัวเส้ียง จะเอาเงินมาใชจายก็กลัวยากจน จะทําบญุก็กลัวเงิน
สูญ 
หนาซื่อเหมอืนหมาขี่รถ  หนาชดเหมือนหมาขี่ลอ  ทําหยิ่งเหมือนไมยอมรูจักใคร 
 ฃูดีบวาดี เซาะเหล็กชีฅวั่นกน  “อยูดีๆ ก็หาสวานเจาะตูด”  หาเรื่องเดือดรอนเขาตัว 
สีเนาะสีแน  พันพัวออเซาะ (เพื่อหวงัประโยชน) 
ฟาสนั่นฟนสะเดน ของที่ขบเคี้ยวแลวเหมือนฟาสะเทือนจนฟนกระเดน็-เมล็ดมะขาม
ค่ัว   
สนั่นปนพื้น  ตึงตังโครมคราม, เอะอะโกลาหล 
สามครุไดเปลือกเดือย  “พูดไปมากถงึสามถัง ความจริงเทากบัที่อยูในเปลือกของลูกเดือย” 
หลบปอดหลบแปด แกตัวพอเอาตัวรอด,หลบๆ เล่ียงๆ 
แกออดแกแอด  แกตัววาอยางโนนอยางนี ้
อูสะหลวะสะกวะ  พูดสัปดน, พูดพัวพันแตเรื่องเพศ 
อูวกอูออย  พูดดัก พูดลอ, พูดอยางมีลูกลอลูกชน 
ลองหลัง  ยอนรอย อยางพอผัวลงจากเรือนก็แอบปนขึ้นไปหาเมียเขา 
อูเขาพกเขาหอ  พูดเพื่อเอาประโยชนเขาตัว 
หมอแกงทอง  ทนทาน มั่นคง เหมือนอาชีพรับราชการ 
หมอขี้ขว้ํา  “หมอใสขี้คว่ําใส” เอะอะเจี๊ยวจาววุนวายโกลาหล อึกทึกครึกโครม 
เตี่ยวหมอหนึ้งเปนแรฅํา “ผาอุดรอยร่ัวระหวางไหกับหมอที่ใชนึ่งขาวนั้นกลายเปนแพรทอง” 
   ส่ิงที่ถูกประมาทวาไรคุณคานั้น อาจกลายมาเปนสิ่งสูงสง 
เตี่ยวลัด  กางเกงที ่“ลัด” หรือตัดสวนขาออกไปแลว คือกางเกงขาสั้น 
เตี่ยวหรั่ง  กางเกงแบบฝรั่ง คือกางเกงขายาว 
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เตี่ยวกอม  กางเกงขาสั้น มักหมายถึงอยางที่ใชเปนกางเกงใน 
เตี่ยวลิง  “กางเกงลิง” คือกางเกงใน 
เตี่ยวสะดอ  คือกางเกงแบบ “สะดอ” คือคร่ึงๆ กลางๆ ขนาดครึ่งแขง (ถาขนาด 
    ยาวลงกรองเทา เรียก “เตี่ยวยาว/เต่ียวสามดูก” ปจจบุันมักใช 
“เตี่ยว 
    สะดอกับกางเกงแบบกางเกงจีนแตยอมสีคราม จะขนาดยาวครึ่ง 
    แขงหรือกรอมเทา ก็วา “เต่ียวสะดอ” ไปหมด) 
สีหนุม   ทาทางเหมือนคนหนุม, หนุมกวาวัย 
สีเถา   ทาทางเหมือนคนแก, แกเกินวัย 
สีเซอะสีงาว  ทาทางเหมือนคนโงๆ เซอๆ 
สีบหลวัก  ทาทางไมฉลาด  งูโงๆ 
สีเปดสีเหลือง  สีซีด ผิวออกเปนสีเหลืองๆ อยางหญงิที่กําลังอยูไฟ 
สีฃางแมเรือน  “ “ 
น้ํายอยสอก  “น้ําใตศอก” ตกเปนรองคนอื่น อยางเปนเมียนอย 
เซาะหาที ่  “รนหาที่” หาเรื่องรายใสตัวเอง 
แกวงตีนหาหนาม “แกวงเทาหาเสี้ยน” หาเร่ืองรายใสตัวเอง (แกวงปากหาตีน) 
น้ําทาไดหนทาง ผีสางไดคําปาก แมน้ําเปล่ียนยอมสายไปตามหนทาง ผียอมทําตามคําที่
พูด 
ใครไหด้ัน  “อยากรองไหชนิดที่ไมมีเสียงกระมัง”  อยากหาเร่ือง/ลองดีหรือ 
บดีกิน บดีใช  “ไมควรกิน ไมควรใช” ใชการไมได 
บดีเอาดีช ู  “ไมควรเอา ไมควรตกลงตาม” ไมเหมาะ, ไมด,ี ไมงาม 
ใจเฃนฃางน้าํลวกไก “ใจเย็นเหมือนน้ําลวกไก” ใจรอนมาก (พูดเชิงประชด) 
หัวฃางกะหล่ําตกรถ มีหัวแตไรคา 
รางพู   “รูปรางแบบชาย” ทาทางเขมแข็ง, แข็งแรงบึกบึน 
รางแม   “รูปรางแบบหญิง” ทาทางงามชดชอย มิไดมีทีทาวาเขมแข็ง 
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หนาแม  “หนาตาแบบหญิง” ทาทางไมเขมแข็ง, ดูจะไมสูคน 
คางยาน  ทําทาเคี้ยวหรือพูดยืดยาดแบบไมเตม็ใจจะพูดหรือจะกิน 
ไคอืนหลืน  ขึ้นอืด 
ไคบือลือ  “ 
หนาไน   “ใบหนานาย-หนาเปอนย้ิม” ทาทางอารมณดีเปนพิเศษ 
แผ็ดใส   “ซัดใสเล็กนอย” อยางคุยกับสาวไปดีๆ ก็แทรกความในใจใสนิดหนึ่ง  
ผ็อกใส   “ซัดใสมากหนอย” อยาพูดคุยกันไปก็เอาเร่ืองอื่นมาเติมโนนเตมินี ่
หนาฃางตาฝงโฃด หนาเหมือนตลิ่งที่พังทลาย หนาโทรม, หนาเหี่ยวจนหมดความสงา 
หลอมชอลอ  “เปยกมะลอกมะแลก” 
หลอมจอนหลอมไหน เปยกจนเสื้อผาลูลีบติดหัวเหมือนขนของตัวกระจอนที่เปยกฝน 
เคาบาขาม  “โคนตนมะขาม”มักใชกับคําพูดเชิงหยอกเตือนวา“ถามไปเรื่อยๆ ก็
รู” 
เห็ดตามอดออก ???? 
เห็ดลมออก  เร่ิมพูดโวโออวดอีกแลว 
ชักเครือหาหนวย/ ถกเครือหาหนวย “ดึงเถาเพื่อคนหาผล”  สืบสาวราวเรื่อง 
หมาขามน้ําอุนใจเลียตีน   หวังไดผลประโยชนเลก็ๆ นอยๆ จากภาระที่ไดรับมอบหมาย 
ฅนมอกเพิน่ตีหํางัว “มีคนนอยแคในบริเวณที่ทุบอัณฑะเพื่อตอนวัว” พูดเชิงประชด 
อึ่งคัดเมา  มักใชเรียกคนอวนที่ดูเหมือนอึ่งอางที่กินแมลงเมาเขาไปมากจนจุก 
สะลีมัดตั้ง  “ฟูกที่มัดแลววางในทาต้ัง” ใชประชดคนที่อวนมากแตตัวเตี้ย 
เขาเหนาะน้าํเหนาะ คอยเอาขาวเอาน้ํามาประเคนประคองใหถึงที่ 
เขาเหนาะน้าํเคน “      “ 
ปดเสื้อหื้อเพิ่นหันหลัง  “เปดเสื้อใหคนอื่นเห็นขางหลัง”  เปดเผยความลับ 
แฮะๆ บาแฮะหาว หัวเราะไปหวัเราะมาก็รองไหเสียแลว มักใชกับเด็กวัยซน 
บไดสักเออะสักหาว ไมทันจะออกปาก, ทําอะไรก็ไมทัน 
บทันสักเออะสักหาว “ “ 
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ปลาตัวหลวงตายน้ําตื้น  คนเกงหรือคนฉลาดก็มาพลาดในเรื่องงายๆ 
ชางเถาย่ํางวง  คนแกหรือนกัปราชญผูมปีระสบการณมากแตก็ทาํผิดพลาดเสียเอง 
ผาพกกับจอง  สมบัติชิ้นสุดทาย 
ชักแมวออกสาด ชักเหตมุาใหฟง ชักผลมาใหรูจนหมดแลว แตเจาตัวก็ยังอิดเอื้อน 
ไกอุม   “ส่ิงที่อุมดวยความรัก” โดยมากมักหมายถึงสาวคนรักหรือเมีย 
ไกตอย   ไกกําพราที่เลี้ยงไวเปนเพื่อนเลนกับเด็กนอย   “ไกติก” ก็วา 
บเปนโหลเปนเส ไมไดเรื่องไดราว 
บเปนลวงเปนลาย “ 
เปนขี้ไกน้ําหมาก กลายเปนเร่ืองไรสาระไปเสีย 
ขี้ไกจิดังวอก  “ขี้ไกแตะจมกูลิง” เอาเร่ืองที่เกลียดอยูแลวมากระทบ 
ขายเขาหับ  “ขายทิ้ง” อยางขายไกหรือหมูใหพอคาเอาใสตะกราสําหรับเดินทาง 
   เชนขายไกชนที่พายแพและเห็นวาเล้ียงไวก็ไมคุม 
ขายฅวาง  “ขายทิ้งขายขวาง”  
ขายปุดทืน  “ขายขาดทุน” ยอมขายในราคาต่ํากวาทุน 
ปุดตีนป ู  “ปูตีนขาด” ไมมีทางจะทาํอะไรไดอีกแลว 
แปลงหนาซือ่  “ตีหนาตาย” 
ดูทางกินดูทางสาง / ยุทางกินยุทางสาง  จะอยูจะทําอะไรก็สะดวกไปหมดทุกอยาง 
ไพรยุคาขายุขาย ไพรฟาขาราษฎรสามารถคาขายไดอยางสะดวกดาย 
ขายเห็ดลม  พูดจาโกหกพกลมกลอมใหคนเชื่อ 
ขาหนาหลมชอง “ขาหนาทรุดลงไปอยูในชอง” คือผูนําครอบครัวตายและนําไปฝง 
    ในหลุมฝงศพ หมายถึงคนที่เหลือในครอบครัวนั้นจะตองลาํบาก 
พุสุนบุน  พอกพูน, ฟูฟอง, อยาง “ขี้เขี้ยวพุสุนบุน” คือขี้ฟนเขรอะ 
 ผอตัวเทามดเทาแมง “ดูแลวเหมือนตัวเทามดหรือแมลง”คือรูสึกอดจะหามมิใหทํารายมิได 
ผอหนาบไฅว  “ดูหนาไมครบ” คือเกือบจะทนดูตอไปไมไดแลว อยากจะทําราย 
กินฃางปูพราหมณ “กินเหมือนพราหมณชูชก”  กินจนพงุแตก คือกินมากเกินไปแลว 
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เชื้อบขึ้นซั้ง/เชื่อบาแตงลาย มันทึงบขึ้นซ้ัง   “คนที่ชาติพันธุต่าํจะใหไดดีก็ไมเปนผล” 
หูรอน   ลักษณะของเจานายที่ถูกลูกนองรุมฟอง 
ไดกินลายถวย  “อาหารคือลวดลายที่กนชาม” คือไมมีอะไรเหลือใหกินแลว  
กนหมน  ที่กนมีฝุนมีโคลนมอมแมม ใชเรียกเด็กในวัยซน 
กนตัง   นั่งแลวไมยอมลุกงายๆ เหมือนมีตังตดิที่กนและตรึงไวกับที่นั่ง  
ตีนยาวมือยาว  มักใชเรียกคนที่ชอบลักเล็กขโมยนอย 
ตีนงอมืองอ  งอมืองอเทา, ไมยอมทํางาน 
หมอนกิ่ว  มักพูดเชิงประชดกับคนทีช่อบนอนวานอนจนหมอนคอดไปแลว 
คายหนอไล  เด็กหญิงและชายที่เร่ิมจะเปนหนุมเปนสาว มีขนออนที่อวัยวะเพศ 
งางฟา   เรียกฝนที่ตกหนักเมือนงางฟาขึ้นแลวเทฝนลงมา 
เมาปงนอง/เมากะหล็อกนอง  แคมองเห็นนองกเ็คลิบเคลิ้ม คือแอบหลงรักเขาขางเดียว  
เสาวิหาร  เปนคําทีม่ีระวัติเฉพาะถิ่น คือตามธรรมเนียมการกําหนดภาระของ 
    คนในชุมชนนั้นก็จะมีการเรียกประชุมเพื่อหยัง่เสียงเสียกอน เมื่อม ี
    คนหนึ่งไมไปประชมุและบอกวา “เอาเพิน่วา” คือแลวแตมติที่
ประชุม 
    จะวา ในที่สุดที่ประชุมกม็อบใหผูนั้นรับเปนเจาภาพเสาวิหารทั้งคูที ่

อยูหนาพระพุทธรู) ซึ่งเปนคาใชจายที่หนัก จะอิดเอื้อนก็ไมไดแลว 
เห็ดตามอดออกแขน/แฅง/ขา  มีแผลเปนรอยถลอกที่แขน แขง ขา 
ตกขัวตางอาบน้ํา “ตกสะพานก็เลยอาบน้ําเสียเลย” ตกกระไดพลอยโจน 
หันเงินหนาดํา หันฅําหนาเสา  เห็นแกเงิน 
ตายหยอตายหยาบ ตายเพราะรับภาระหนัก 
อูนําไหลไฟดับ  พูดจนลิงหลับ 
สนุกมีไหน โสกทุกขมีหั้น   มีความสนุกสานที่ไหน  ความทุกขโศกก็ยอมมีอยูในที่นั้นดวย 
ปลาตัวเดียวเนาทึงซา คนเลวเพียงคนเดียวทําใหคนอ่ืนพลอยเสื่อมเสียชือ่เสียงไปหมด 
ลายฟา   สูไมถอย  ????? 
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ลายดินลายซาย “เห็นเปนลายเกลื่อนตามดินตามทราย”  มากมายจนนับไมถวน 
หัวหมุนกนซกุ  หัวหกกนขวดิ 
นาน้ําฟา  “ที่นาที่อาศัยแตน้ําฝน” ลําบากยากแคน ชวยตนเองไมได 
ไดฅันนาทางบน ไดเปรียบ มีโอกาสเลือกมากกวา 
นาหนอง  นาในที่ลุม  มีความสมบรูณมากกวา 
อาจารยดีแท บแพเลขหมนุ   อาจารยใหหวยนั้นเกงแลว แตก็ยังแพการหมนุเลขออกสลาก 
ขี้ตีนขี้มือ  ผลงานที่ทิ้งไวเปนอนุสรณ 
หยาเสี้ยงค็มาอิ่ม คันมาบอิ่มคม็างาว  เมื่อเขาหมดเยื่อใยแลว ก็ควรจะตัดใจเลิก 
ถากเสาเรือนแปลงเสี้ยน  “ถากเสาเรือนเพื่อทําเส้ียนสําหรับจุดไฟ” ลงทุนที่ไมคุม 
เอาน้ําลายเขาทา “พลิพลิ้วชิวหาเปนอาวุธ” คือใชคําพูดเลาโลมเอาใหได 
จิรังตอ ลอรังแตน “เลนกับไฟ” หาเรื่องเดือดรอนใสตัว 
ขี้เหมี้ยงเกิดกับเหล็ก “สนิมเกิดกับเหล็ก” คนกันเองนั่นแหละที่นําเรื่องรายมาให 
ขี้แหงจับตาหมา “ลางเนื้อชอบลางยา” ชอบของใครของมัน โดยเฉพาะหนุมสาว 
จีเหล็กไหน เปลืองถานหั้น  มีงานที่ไหน เจาบานก็ส้ินเปลืองมากหนอย 
ไมจิดมบสาบ  “เอาไมจิม้มาดมดูก็ยังไมไดกล่ิน” คือเอาเปรียบคนอื่นแตภายหลังมีคน
รูทัน  
 เอาลูกเพิน่มาเลี้ยง เอาเหมีย้งเพิน่มาอม ของที่ไมใชของตนนั้น เมื่อถึงวาระก็ตองคืนเจาของ 
ใครข้ีลนหาขอน “พอขี้จะแตกจึงมองหาที่นั่ง” ไมมีการวางแผนลวงหนา 
แมวบหื้อหนา หมาบยีเ่ขีย้ว  “หญิงไมใหทา หนุมก็ไมตามมา” 
บใชฃูหนาแฅงหัวเขา “การที่หญิงชายจะมีเพศสัมพันธกันไดไมใชเรื่องงายๆ ตองถูกใจกัน 
ผีบา   คนบา, คนที่มีพฤติกรรมที่นารังเกียจ 
ผีบาบก  “ “ 
ปล้ินพ็อกปลิ้นแพ็ก กลับไปกลับมา, ไมอยูกับรองกับรอย 
ปลาปง          กลับกลอกไปมา เหมือนปลาปง พอถูกความรอนดานไหน ดานนั้น
ก็งอ 
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ฅนเถาปลาปง  ผูเฒาที่ไมอยูกับรองกับรอย 
วอกสามสิบสองตัวจอดแอว มีเลหเหลี่ยมมาก 
แมลงขวักแมลงช ี มีตัวดวงตัวแมลงเจาะไชเสียแลว คือหญิงสาวที่สูญความบริสุทธิ์ 
ไมสาวล้ําฅุม  “แกเกินแกง” คือผูใหญที่ใครเตือนก็ไมฟง 
เปนเปรตเปนผี  เดือดรอนโกลาหล 
โกนาการอง  ตะโกนบอกขาว 
ขลากตากเตก  ผลุนผลัน, รีบรอน 
ขะลึกทึกทัก  รีบรอน, รอนรนกระวนกระวาย 
เปยไหนบไดไหน “ควาอะไรก็ไมทัน” รอนรนจนทําอะไรไมทัน 
หนาหมองฃางหีเสือ หนาหมองเหมือนส้ินแลวซ่ึงความสุขประดามีในโลกนี้ 
แปลงหนาชะโหลโข ทําหนาบอกบุญไมรับ 
งอนแงะ  ???? 
งอนแชะ  “ทายทอยแฉะ”  ??? 
ผีปวย   คนเปลือยหรือนุงนอยหมนอยอยางใสชัดบิกินี ถือวาไมเปนทีย่อมรับ 
นานตาย      ตายยาก, คนที่โผลมาในวงสนทนาขณะที่กําลงัพูดถึงอยู ถือวาเปนคนอายุ
ยืน 
จิกปกไหนคป็อ จอหวอไหนค็ขวัก  ที่นูนแลวก็ยังมาสมทบ ที่เปนหลุมก็ยังมาขุดอีก โชคของ
คน  
เชนกือนานอนหงาย เชนมังรายเปนละออนหนอย  “ตั้งแตคร้ังที่พระญากือนายังนอนแบบาะ  
   คร้ังที่พระญามังรายยงัเปนเด็กนอย” นานมากมาแลว 
เชนพระเจาขาฅู “ตั้งแตสมัยของพระพุทธเจาขาพับ” (อาจเปน“พระเจากกุฯ คือ กกุ
สันโธ 
    พุทธเจา) นานมากนักหนามาแลว 
เมื่อเช็กบม ีโรงสีบต้ัง “กอนที่คนจนีจะมาอยู กอนมีโรงสี”  นานมากมาแลว 
ดักหูเฃนใจ  ไมมีเสียงดังรบกวน ทําใหจิตใจสงบสุข 
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ดักปงเฃนวอย  เงียบอยางไมมีเสียงใดๆ ใหไดยินเลย 
สับหมึกขายาว ไวเปนราวผาออม  สับหมึกขากอมไวกลอมหลับกลอมนอน  คนที่สักหมึก 
    ตั้งแตเอวลงถึงนอง เอาไวเปนราวผาออม แตเลือกเอาคนที่สักหมึก 
    แคเอวลงถึงขาไวเปนคูเคียงนอน คําพูดของหนุมที่สักหมึกที่ไมยาว  
บไดสักผิงสักมิง ไมไดทําอะไรเลย ไมทันชกหรือไมทนัไดตอสูก็แพแลว 
บไดสักเออะสักหาว ไมไดพูดอะไรเลย คําพูดฟงไมขึน้ 
บไดสัก “กะ” สัก “ยะ”  ไมมีคาถาติดตัวเลย 
ซื้อเรือนไดทงึชาน ปลายแถมรานหอมบั่ว  แตงงานกับพอ/แมหมายลูกติด แถมยังมีพอแม 
    ของอีกฝายใหเล้ียงดูพวงมาดวย 
เชนกเุชนยะ   ตั้งแตสมัยของพระกกุสันโธพุทธเจา คือนานมากนักหนามาแลว 
เชนกะเชนยะ  “  “ 
วะ สักตัวบติดตาคาม  “ไมมีรอยสักที่ตะโพกเลย” คือคนที่ไมมรีอยสัก ถือวา “ไมแนจริง” 
เลี้ยงผีบกุม  “แคทําพิธีสังเวยผีบรรพบุรุษของฝายหญิงก็ทําไมได”ดูถูกวาไมมีเงิน  
งามชอลอ เหมือนชอตองทึง  งามสลวยเหมือนใบพลวงเริ่มจะคลี่ใบ (สาว)ผิวเปลงปล่ัง 
เออเลอเออเตอ  ยืดยาด, มะงุมมะงาหรา 
สิบซาวชาวบาน ชาวบานจํานวนมาก, คนทั่วไป 
สิบบานลานนา โดยทั่วไป (ในหมูบานและทุงนาตางๆ ) 
แปดบานลานนา โดยทั่วไป (ในหมูบานถิ่นฐานตางๆ) 
ปากเปนธมัม ใจดําเหมอืนหมิน่หมอ “คําพูดก็เปนธัมมะดี แตใจดําเหมือนดินหมอ” 
แมนาซาผัก  แมเลี้ยง ???? 
ดักจื้อก้ือเหมือนลื้อฟงธมัม  คอนแคะวาไมยอมพูดบางเลย 
นั่งคกงก เหมือนครกบตาํ เหมือนคุลวาดํา นั่งกินน้ําออย  คอนแคะวาไมยอมพูดยอมคยุ 
ร้ือส้ินหมาแฃง  กระชับชายผานุงใหทะมัดทะแมง เตรียมจะเอาเรื่อง 
ขี้หดตดหาย  “ขี้ขึ้นสมอง” กลัวจนลนลาน 
หมาคั้นเตา   “หมาพยายามแทะกินเตาในกระดอง” แกไขปญหาอยาไมยอมละ 
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พระเจาเพิงวหิาร หนานเพิงแมราง  “พระพุทธรูปยอมเหมาะกับวิหาร คนที่สึกขณะเปน
พระ 
    ยอมเหมาะสมกับหญิงทีเ่ลิกรางกับสาม”ี  คําพูดของหนุมสาว 
ควายหงานบุรั้ว/โทร้ัว   “ควายหนุมฉกรรจดันร้ัวจนทะล”ุ หนุมสมสูกับสาวกอนการ
แตงงาน   
งัวเขาสวน เพิ่นเอาตัวลูน  “เมื่อฝูงวัวรุกลํ้าเขาในสวน เจาของสวนจะจบัเอาตัวหลังสุด” 
   เมื่อมีคนทําผิดหลายคน คนหลังเพื่อนนั้นแหละทีม่ักจะถูกควาตัว 
บาปบแพบุญ  “อธรรมยอมไมชนะธรรม” (เด็ก)มักใชพูดเยยคนพายแพ) 
อาบน้ําขุนเอาเฃน เยียะหีเหมนเอามวน “แมน้ําจะขุนแตก็อาบพอใหเย็น รวมเพศกับโยนีที่ 
    มีกลิ่นก็พอใหเพลิดเพลินพอถูไถไปเทานั้น 
หูทูบ   “หูตูบ”  เช่ือตามคําพูดของคนอื่นอยางไมมีขอสงสัย 
เดือดกันเหมอืนหมอขี้ขว้าํ “สงเสียงเอะอะโกลาหลเหมือนถูกหมออุจจาระรวงใส) 
แมวโพรง  “แมวคราว” มักหมายถึงชายที่ชอบแอบไปรวมเพศกับหญิง 
หนานตัน หนานปญญา “ทิดมืด ทิดปญญา” คือคนที่มปีญญากับคนที่สติปญญามืดบอด 
อลอนพรอนแพรน “กะหรอมกะแหรม”มักใชพูดคอนแคะสาว/หนุมนอยที่เพิ่งจะมขีนขึ้น 
    ที่อวัยวะเพศ 
หลึกใบหลึกงาว “โงเงาเตาตุนเปนที่สุด” 
กินแกงขี้ซาก  “กินอาหารที่เปนเดนของผูอื่น” แตงงานกับคนที่เคยแตงงานมาแลว 
หลวักใบหลวักงาว “ฉลาดเปนบาเปนหลัง” 
ปูนดีเหยือง  นาขยะแขยง 
เปนบาหอยนอยชา “เปนมะระเปนบวบเล็ก” หมดราคา, “เละเทะ” 
เปนอะลิมซมิซี ่ ดูกระจอกงอกงอย 
หลูดๆ ไหลๆ  เล่ือนลอย, ไมมั่นคง, ไมนาเชื่อถือ 
บาปขบหัว  กรรมมาสนองแลว 
ผีบาปบพองหัว ผีประจําความบาปไมยอมปกปองอีกตอไปแลว, กรรมมาสนองแลว 



 ๑๓

ตาเปนส้ิวเปนแหล “มองเห็นอะไรก็เขียวๆ เทาๆ ไปหมด”  สายตาพรามัว 
สะลีโหง  “ฟูกเปนแอง” ใชพูดคอนแคะคนที่ชอบนอน  คูกับคํา “หมอนกิ่ว” 
ผีตายเกาเนาเมิน บรรพบุรุษที่ลวงลับไปนานแลว 
ชางหาย ชางทวย “หากชางหายก็ใหเอาชางออกติดตาม” ตองใชส่ิงที่มีคณุคาเทากัน 
   ติดตามส่ิงที่หาย เชนคดสํีาคัญก็ตองใหคนสําคัญรับผิดชอบ หรือ 
   ลงทุนเพิม่เพือ่ใหไดผลกําไรเต็มที ่
คําเขาห ูถูออกปาก “ไดยินคํามาเขาห ูก็ไปพรูออกจากปาก”  เก็บความลับไมเปน 
มดงามมักมนัหม ู “ลางเนื้อชอบลางยา” 
มดงามหามขี้เดือน หากสามัคคีกันก็จะมาสารถแกไขปญหาใหญไดสําเร็จ,รุมกันทํางาน 
เขาแด   เรียกหมาขีเ้รือนขนรวงในเชิงคอนแคะวาเขาปลอกกอนจะเปนผีเสื้อ 
เลือกตามแลก ไดแชกกนปุด “ทั้งเลือกทั้งแลก  ก็ไดแคตะกรากนทะลุ” เลือกนักมักไดแร 
ตีนจฃขั้นไดบแหง มีคนขึน้สูลงหาไมขาดสาย จนน้ําลางเทาไมเหือดจากเชิงบนัไดบาน 
บุบ/ตีหมาหือ้ผอหนาเจา  จะทําโทษสิ่งหรือคนอ่ืนก็ตองใหเกียรติเจาของหรือผูใหญฝาย
นั้น 
ซากตาย  “เดนตาย”, ตายยาก, ไมยอมตายเสียที, นาจะตายไดแลว 
เช็กจีนหินแร  พวกเจกพวกจีนเหมือนหนิเหมือนกรวด กลุมคนทีน่ารังเกียจ/ต่ําชา 
หมากหนิเกดิกับทาแท  “ของแทหรือคนที่เกิดมากับถ่ินนั้นๆ จริง” 
ผอตัวเทามดเทาแมลง  “ดูแลวเห็นเหมือนตัวเทามด” คืออยากจะตบจะตีใหแหลกคามือ 
หนอแทงดินหินแทงราก  คนหรือส่ิงที่เกิดขึ้นในที่นัน้ มิไดยกยายมาจากแหลงอื่น, ของแท 
เกิดหั้นเปนหัน้  “เกิดที่นั้น เปนที่นั้น” คือเกิดมาและดํารงชีวิตอยูในที่นั้น 
คําปากเหมอืนผีสอน ที่นอนเหมือนมุงกระตาย  “พูดเกงเหมอืนผีชวยสอน แตดูที่นอนกลับ 
    เหมือนที่นอนของกระตาย” คือพูดเพราะ แตการกระทําไม
สอดคลอง 
ซากรา   “เดนหา” คือเลวจนโรคหาไมยอมเอาตัวไป, เลวระยํา 
ฝาดเหมือนกนท ุ ใชเรียกของที่มีรสฝาด แตกระทบไปคอนแคะพระภิกษ(ุเฒา) 



 ๑๔

จางเหมือน/ฃางตดทุเจา “จืดเหมือนตดของพระ” คือจืดอยางไมมีรสมีชาต ิ
ออยกับชาง  แมรางกับหนาน  สมกบัแมมาน  หลานกับฅนเถา “ของมนัคูกัน” (แมหมายกับ
ทิด) 
ลูกยิงกับแมผัว เหมือนหลัวกับฅอนกอม “ฟนทีผ่ากับทอนไม แมจะอยูดวยกันก็กระแทก
กัน” 
ลูกชายกับพอเมีย เหมือนตาเพรียกับแมลงพริ้ง “พอตากับลูกเขยมักหาเรือ่งกันเสมอ” 
หมากับแมว  เรียกคนที่คอยหาเรื่องกัน แตก็ไมทําอะไรรุนแรง, ไมลงรอยกัน 
สํ่าปสํ่าปอ  เรียกลูกเด็กเล็กแดงหลายคนวุนวายกระจองอแง 
จิกปกจ็อกปอก ลักษณะทีเ่ปนปุมตะปุมตะปาต่ําสูงไมเทากัน 
โฮฮาโฮฮา  อาการหายใจแรงอยางรอนมากหรือเผ็ดมาก, คนที่ดิ้นรนหาเงนิ 
คาถาเตมปมุ  มีคาถาเตม็อยูในพุง, คนดีมีวิชา 
ตัวในปุม  “ส่ิงที่อยูในพุง” คือมีความรูอยูในพุง, คนดีมีวิชา 
บเปนธา  ไมไดความ, ไมไดเรื่อง, ใชการไมได 
บเปนแซงเปนลาย ไมไดทาไดทาง, ไมมีลีลาลวดลายใดๆ เลย, ใชการไมได 
เปนขี้ไกน้ําหมาก กลายเปนส่ิงที่ไรคา 
มันฃูทีปุ่ม  “ไอนั่นอยูในพุง” คือมีดีอยูในตัวเหมือนกัน 
มันฃูทีป่อด  “ไอนั่นอยูที่ปอด” คือมดีีเหมือนกัน 
ขี้หักใน   “อุจจาระหักอยูขางใน” บาดเจ็บสาหัส 
ขี้หักขําทอง  “อุจจาระหักคาอยูในทอง” บาดเจ็บสาหัส 
ขี้สดขี้สาด  กลัวจนขี้แตก 
เยี่ยวสดเยี่ยวสาด กลัวจนเยี่ยวแตก 
ละทางหลังเปนหยอมหยา เอาทางหนาเปนไพ “ทิ้งขางหลัง มุงขางหนา”ทิ้งลูกทิ้งเมียไวที่
บาน 
 พระเจาตัวบไหว ไพไหวพระเจาเพิน่  “พระพุทธรูปของตนไมไหวแตไปไหวพระพุทธรูปของ 
    ผูอื่น ของตนเห็นวาไรคา แตไปนิยมยนิดีกับของผูอื่น 



 ๑๕

ตองกลวยบาดมือ ความเสียหายคอยๆ บาดลึกเขาไปทีละนอยอยางยากที่จะสังเกต
พบ 
มีดหนอยเฅี่ยนตนตาล หากมีความพยายามมาก แมมีดเล็กก็อาจคอยๆ บาดใหตนตาลลม
ได 
ไกโดนฅอน  “เหมือนไกถกูทุบ” คือดิ้นพราด, เปะปะอยางขาดสติ 
ขดออกแพทุเจา ขดเขาแพสัทธา  “เขยิบออก พระเดือดรอน เขยิบเขา ชาวบานเดือดรอน” 
   มีการไดเปรยีบเสียเปรียบกัน 
ตัวแพ   คนหรือส่ิงที่ทําใหคนหรือส่ิงหนึ่งเกรงหรือตกอยูในอํานาจ 
ตัวขม   “  “ 
ฅนขาวเยียะกินลํา ฅนดําเยียะหมีวน  “คนขาวทําอาหารมีรสดี คนคล้ํา รวมเพศได
รสชาติ” 
สีบาทันดิบ  ผิวคลํ้าขําคม 
สีทุเจาไห  ผิวงามชนิดที่ทําใหพระรองไหอยากจะสึกไปแตงงานดวย 
ฃูไกลกินของฝาก ฃูใกลกินสากมอง “คนที่อยูไกลไดกินของฝาก แตคนที่อยูใกลตองรับ 
    ภาระตักน้ําตําขาวและปรนนิบัติ”  
พี่นองไกลกินหัวไก พี่นองใกลกินหัวฅวย    ญาติที่อยูไกลไดกินของดี  คนที่อยูกลับถูกดา
วา 
มดกนปนู  “มดที่อยูใตเตาปูน” คือหนุมสาวที่คอยพัวพันกันเสมอ จนดูเกนิงาม 
อาบน้ําดําหัว เอาผัวแถมใหม  “ชําระส่ิงปฏิกูลทิ้งแลวเร่ิมตันชีวิตใหม” 
บขามสวัสดี  ผูใหญบานทีไ่ปอําเภอระอาตอการที่ตอง “สวัสดี” คนโนนคนนี้ 
หัวเพียงกัน  “มีศักด์ิศรีพอๆ กัน” มีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน 
บถูกตับ  เกลียด(คน), เขากันไมได, ชะตาไมตองกัน 
บโลงกัน  ไมยอมกนั, มักหาเรื่องกนัเสมอ, ไมถูกชะตา 



 ๑๖

หมูรอง เมียไห ลูกเปนไข ไฟดับ หลัวเปยะ(ฟนเปยก) ไฟบติด(กอไฟไมสําเรจ็)  เขาหวิดแลง 
เขาสารหวิดกะหล็อก(ขาวสารไมตดิหมอติดไห) หรือ แกงหวิดหมอ   เปนความทุกขทุรนของ
พอบาน 
ฝนบตก บรูเรือนรั่ว หากไมมีปญหาก็ไมรูวาคนหรือของทีม่ีอยูนั้นจะมคีุณภาพหรือไม 
ถานไฟตกใสสันขา เกิดความเดอืดรอนเฉพาะหนา ตองปดเปาโดยเร็ว 
เขาะเขาอง  เขาขางตัวเอง, กวาดเอาผลประโยชนเขาตัว 
บอนหวยใดบฅัน “บอนขึ้นอยูที่ดวยใดๆ ก็คันเหมือนกัน”  ตางคนตางก็มีด ี
ฟาแมบไหน หันฝาเรือนเทื่อ “พอฟาแลบจึงจะเห็นฝาเรือน”  คือนานๆ จึงจะกลับมาบาน  
ฟาแมบไหน หันกนทเูทื่อ   “พอฟาแลบจึงจะมองเห็นหลังบาน”         “        “ 
เขาฅวายหลางวอง “เขาความยอมจะโคง” คงมีโอกาส, ยอมเกิดขึ้น, เวรยอมตามสนอง 
ตามีหนา ผอหนาบหัน “ตาอยูที่ใบหนาแตดูหนาไมเห็น” ใกลตัวแตทําเมนิ 
เขาหวิดแลง แกงหวิดหมอ  ยามยากก็มาจนจนไมมีทางออก 
ผีปวย   คือคนเปลือยหรือคนนุงนอยหมนอยใหคนเห็น ถือวาไมเปนที่
ยอมรับ 
ปวยฅวยลามคาม เปลือยกายใหอวัยวะเพศชายฟาดไปมาตามตะโพก 
ฟอนโชะโละดอกขา ฟอนรําอยางไมมีแบบมีแผน ฟอนแบบคนเมา 
ลากเลยลากเตย ลากยาวรุมราม 
น้ํากละยอย  เห็นแลวน้ําลายไหล-น้ําแหงความตะกละยอยยืดจากปาก 
น้ําลายยอยเทยๆ    น้ําลายหยดติ๋งๆ,เห็นแลวอยากกินมากอยางหมาเห็นเจาของถือ
กระดูก 
ชืน  “ตะกั่ว” แตหมายถึงเชื่องชา ไมคอยตอบสนอง เชนหนุมรูไมทันวาสาวให
ทา 
หมดไสหมดปุม “หมดไสหมดพุง” ไมเหลืออะไรอีกแลว 
รูขี้เปนชอ  “หางจุกตูด” คือวิ่งหนีอยางไมคิดชีวิต 
หลามหลูหลามหลูด เกาะกันเปนพรวน, ยั้วเยี้ยไปหมด 



 ๑๗

หนังบาง/เนื้อแร “ผิวบางหรือเนื้อบางเหมอืนแพร” ไมอดทนตองานหนัก 
เรือนกลวงใน  คนมีหนามีตาแตเบื้องหลังนั้นไมเหลืออะไรเลย คือยากลําบาก 
ชื่อชางรางแมว  มีชื่อเสียงใหญโต แตความจริงกลับไมเปนเชนนั้น 
เยี่ยวปลอมฝน  ทําความผิดโดยใชสถานการณปดบัง เหมือนพอเปยกฝนก็เย่ียวตาม 
อึ่งแคนเมา  “อึ่งอางที่สําลักแมลงเมา” ไดผลประโยชนมากจนเปนที่นารังเกยีจ 
เหื่อไฅลคราว  “เหงื่อกาฬ” คือเหงื่อที่บอกวาแทบตาย, เหนื่อยยากแทบตาย 
นาดีไผบละเปนราง “นาที่ดีนั้น ยอมไมถูกทิ้งราง” คนดีจริงคงไมถูกทิ้งใหเปนโสด 
เมื่อฅืนเปนนกชัน เมื่อวันเปนนกเคา  ตอนกลางคืนกระฉับกระเฉง กลางวันทําทาจะหลับ 
เอาน้ําลายทา  ใชการเจรจาจนไดผล แมจะไมคอยชอบธรรมบางก็ตาม 
เลิงพอย  ชอบเที่ยวงานโนนไปตองานนี ้เที่ยวไปเร่ือยๆ ไมทํางาน ไมนาคบ 
ผีเถิงปาเร่ียว บฝงก็เผา  “ศพถึงปาชาแลว ไมฝงก็ตองเผา” ตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง 
เจียดแฅม “นักชนกวางใชไมปนยั่วใหกวางฮึดสู” ยุใหสู, ใหกําลังใจ, ยุหนุมกับสาว 
น้ําโตะ   ชอบใหคนหลอก แมเห็นชัดๆ วาเหตุผลที่ยกมากลอมนั้นจะตืน้เขิน 
น้ําสุย   ชอบใหคนหนุน, พอคนใหกําลังใจก็ฮึดสู 
แมวขึ้นฅวน บมวนใจหนู “แมวขึน้เพดาน หนูก็ฝอ” พอผูมีอํานาจมากกวามา ทุกคนก็
อึกอัก 
หําแดง   “อัณฑะยังแดงอยู” อยูในวัยคะนอง, ยังไมโตพอ(ใชพูดเชิง
ปรามาส) 
รูดหํา   “รูดอัณฑะ” คือรูดเอาทรัพยสินไปหมด 
ผีปนกิน  “ผีแบงชองทางใหกิน” เกงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
รอมหน ูหนไูต รอมไหน ไหนเทียว  “หนูและกระจอนกม็ีทางเฉพาะของตน” ตางคนตางมี
ดี 
แมลงบงบตายกลั้นใบไม  “ตัวบุงไมเคยตายเพราะขาดใบไม”  คนยอมมทีางหากินเสมอ 
เวรทันพลันไฅว กรรมเวรยอมมาตอบสนองในเวลาอันรวดเร็ว 
ทัดตายาม  ถูกจังหวะ 



 ๑๘

น้ําหัว   สวนที่ดีที่สุดของสิ่งนั้น เชน สุราที่กลั่นครั้งแรก 
น้ําพื้น   ความเปนมา 
ผักเกี้ยวครก  “ไก” ที่วนอยูกับครกกระเดื่องคอยกินขาวที่ตก ไมอยากเรียก “ไก”  
ไมตางปลอง พี่นองตางใจ   ไมไผแตละปลอง พีน่องแตละคนยอมแตกตางกัน 
น้ําพริกตาแดงแตกขาบ   “ปลอยใหนําพริกแหงติดอยูกนชาม” ไมใสใจครอบครัวของตน 
พูเขียวหางดอก “ไกตัวผูสีเขียว หางออกดอก” คือผักกาดที่มีดอกที่สวนปลาย 
ลูกตับลูกทอง  คนที่มีความสนิทกันมากแตมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
รถเช็ก(เจก)  เมียแขก  สาแหรกปุด   สุดขาด  สลาดหิ้น  ช้ินโอ  บดีกินบดีใช  ส่ิงที่ไมควร
นํา 
    มาใชคือ รถเกาของคนจนี เมียเกาของแขก สาแหรกขาด เส่ือขาด  
    ไมกวาดกรอน เนื้อเนา    
ขุดตุน บุนหนอ  ทํางานซึ่งยากที่จะสําเร็จ 
ไหจับหมอ  “ไหนึ่งขาวพอดีกับหมอทีใ่ชนึ่งขาว”ลงตัวพอดี, ของคูกัน, หนุม+
สาว   
จับใจแรง บแหนนใจกา จับใจครูบา บจับใจพระหนอย  อีแรงพอใจแตอีกาไมชอบ 
     อุปชฌายพอใจ แตเณรไมชอบ 
จับใจแรง บแหนนใจกา จับใจหมอฃา พยาธิ์บสู “……..หมอพอใจ แตโรครายไมเอาดวย) 
จับใจง ูบชูใจเขียด  จับใจเพียด บจับใจไมคาน/ซา  “งูชอบ เขียดไมชอบ กระบุงชอบ  

ไมคานวาไมถูกใจ” 
ชางย่ํานา พระญาย่ําเมือง     กิจกรรมทีเ่ปนเกียรติยิ่ง แตก็ส้ินเปลืองมาก 
น้ําชึมบซาย  “น้ําที่ซึมออกจากบอทราย” แมไมมากแตก็มีเร่ือยๆ อยางขาราชการ 
ปอกข้ีแขน  ลักษณะของคนเตี้ยล่ํามะขามขอเดียว 
โดนพอรทุลุง  “หลวงลุงอวยพร” คือโดนดาแบบพร่าํพิไรดา 
สลิดดก  “ดอกสลิดชางมมีากนัก”  คือดัดจริต หรือมีจริตมารยามาก 
ลนทางเหลือแท “ลนออกจากชองระบายน้าํและเขื่อน” ไมเชื่อฟงคําทัดทาน 



 ๑๙

บลนทาง บเหลือแท บนกัแก บเถิงหนี้    หากเปนคนดีอยูในโอวาทก็คงจะไมหลุดมาถึง
ที่นี ่  
กินเขาจานน้าํตา “กินขาวเคลาน้ําตา” 
กินบไดพรากหางมอง “แมกินขาวกยั็งไมพนจากการตําขาว” ถูกเคี่ยวเข็นใหทํางานหนัก 
ตําราดียกชา บอกไฟเฝาหาข้ึนสูง  คนที่มีตนทุนทางปญญามากถึงจะชาไปบาง แตใหผลดี 
ผีบวา ฮาบจับ  “ผีและโรคหาไมแตะตอง” คนที่อดทนหรือแคลวคลาดตอโรคภัย 
คับพี่ท ุ  “คับของเหมอืนหลวงพี่คับใจ” เดือดรอนแตตัดสินใจเองไมได 
แมเภอ   มดแดงทีม่ีปกบินไปสรางรังใหม, เรียกหญิงที่วางอํานาจเปนหวัหนา 
หัวโป   ผูนํา, หัวโจก แตมีพฤตกิรรมไมสมควร 
หนังสือตาบอด  เห็นตัวหนงัสือ แตเปนภาษาที่ตนมืดบอดที่จะอานได 
ตีนใสมือใส  คือลักษณะมือและเทาของคนที่ไมทาํงาน, หนักไมเอา เบาไมสู 
ลาบฟาน แมมานออน ที่เสพแลวถึงใจ คือไดกินลาบอีเกงและรวมเพศกับหญิงทองออนๆ  
ผีบาปบพองหัว แมผีประจําความบาปกย็ังไมเขาขาง, กรรมตามสนอง 
ผีกละหงอน  ผีกละที่หมอทั่วไปกําราบไมอยู, คนที่มมีิจฉาทิฐ ิ
ลอกแลน  ฉลาดแกมโกง, ไมนาคบ, ไมนาไววางใจ 
ฝากลูกนกกับผีพราย ไวใจคนที่ไมควรจะไวใจ 
ผีกินบุกกินบอน คนที่พูดจาไมเพราะ, พูดไมเขาหูคน, คนที่ชอบบนเพอเจอ 
ไปคาถาน  เรียกคนที่ตายและเผาศพแลว 
ราปลาหลวง  ปลาราที่ทําจากปลาตัวโต ของที่มีลักษณะเดนกวาอื่น 
ฃากลองเขาไหว ยาที่ชวยให “กระติบขาวโยกอยูเสมอ” คือทําใหเจริญอาหาร 
ฃาปาเรี่ยวหมอง ยาที่ทําใหปาชาขาดกิจกรรม คือชวยใหคนอายุยืน ไมเขาปาชา
งายๆ 
พอเลี้ยงพูเลยหิ้น        หมอที่ใชแงงไพขนาดสั้นถูขับพิษไปตามรางกายของคนปวยสาว
สวย 
ขว้ําก็เปนลาย หงายก็เปนดอก  ลักษณะมือของผูมีบุญ 



 ๒๐

ขี้เดือนถูกเสยีม ดิ้นพราดเหมือนไสเดือนตัวขาดเพราะโดนเสียม-จริตเกินงาม
(หญิง) 
ตายบกับพริกกับเกลือ   ตายอยางไมคุมคา 
แมลงอันนั้น  “ไอนั่น”มักใชเรียกคนที่ไมพึงปรารถนา โดยถือวาเปนแมลงชนิดหนึ่ง 
แมรางชางหมาย อยาไดประมาทหญิงหมาย เพราะยังมีความเปน “ชาง”อยูในตัวเอง 
อูมีปลายฟา  พูดถึงสิ่งที่อยูในอุดมคติ หรือพูดงายแตทํายาก 
อูยาง   “พูดแบบกระเหรี่ยง”คือพูดยกยองตัวเอง 
ดําดินบินบน  (โออวดวา)มีความสามารถสูงเหนือผูใด 
เขาเหลาะ            “อยูในปลอกดักแด” ผิวซีดของคนที่ไมไดทํางานหนักหรือปวย
นาน   
เปนตังเปนเหนียว เหนียวเหนอะหนะ อยางผิวเหงื่อโชกและไมไดอาบน้ํา 
ขาเจาเอาของ  ตองทําลายเจาของเพื่อเอาประโยชน  ประหารกิเลสเพื่อเอานิพพาน  
ขาชางเอางา  “ฆาชางเพื่อเอางา” ลงทุนอยางไมคุมคา 
สตางคออกรา  คนตระหนี ่มีเงนิแลวไมใชจนเงนิขึ้นรา 
ฅวายบานพูนมาโทร้ัวบานนี ้ “ควายบานโนนมาทําลายรั้วของบานนี”้ หนุมมาละเมิดจารีต 
    ของบานนี ้ มักใชพูดเมื่อไปเจรจาสูขอสะใภ 
ไมดีผา ปาดีเผา “ไมสมควรผา ปาสมควรเผา”  คือหนุมสาวควรมีคูไดแลว 
เหนียวฃางยาง เหนียวเหนอะหนะ ลักษณะอยางเหงือ่อกมากและไมไดอาบน้าํ 
เปนเคาเปนคัน  เปนประธาน, เปนผูรับผิดชอบ 
เปนแก   เปนหัวหนา 
เปนหนัก  เปนผูรับผิดชอบ, เปนประธาน 
แคนตับ  “เสียดแทงที่ตับ” คือรูสึกชักจะทนไมได, ไมถูกใจหรือไมถูกชะตา 
พระญาลืมงาย  “ชื่อของเลนที่ดูงายแตเลนยาก“ งานที่ดูเหมือนงายแตสําเร็จยาก 
พริกมีบานเหนือ เกลือมบีานใต     เพื่อนบานมีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน 



 ๒๑

หลวักบานนอก บเทาสอกกอกในเวียง  หลวักในเวียง บเพียงในฅ
อก    
  หลวักในฅอก บเทาวอกขี้ฃา  วอกขี้ฃา บเทาฮาจักหื้อ  คนฉลาดใน 
  บานนอกยอมแพคนไมคอยไดเรื่องในเมือง คนฉลาดในเมืองก็ยังแพ 
  คนในคุก คนฉลาดในคุกก็แพไอขี้ยาโกหกเกง เจาขี้ยาโกหกเกงที่วา  
  ก็ยังแพคนทีพู่ดคําวา “กูจะให” คือผัดผอนไมยอมจายไปเรื่อยๆ  

ครูดๆ ยาดๆ  อิดๆ ออดๆ, มัวทําโนนทาํนี่อยูและไมยอมกาวไปขางหนา 
ขึ้นคองขึ้นกลอง ขยายขอบเขตไปเรื่อยๆ, ชักจะไปกนัใหญ 
เสียงคองเสียงกลอง  เสียงมองตําเขา  เสียงทุเจาปนพอร   เปนเสียงที่เปนมงคล 
ทุพระอยูวัด มวนคองกบักลอง  ควายลงหนอง มวนกบัหยากับน้ํา แตละคนมีวิธีหา
ความสุข 
วอกบกุมกน  โกหกไปไดไมตลอด, โกหกไมสมจริง 
สวกบกุมกน  ทําเปนฉุนเฉยีวเกง แตก็เอาตัวไมรอด 
หนาแหมแกมไหม หนาตาเกรียมแดด 
หนาแทตาวา  ดูบุคลิกแลวนาเชื่อถือ 
หนาดีตาดัก  หนาตาดี 
หนาลอกตาเหลื้อม หนาทะเลน 
วอกโทน  “ลิงโทน” คือทั้งโกหกทั้งดุดัน 
วอกนัก   “มีลิงแยะ” คือโกหกเกง 
ทึกคึกขําที ่หนาบี่กลางทาง   กอบโกยดวยความโลภ แตก็บริโภคไมหมด 
แปลงหนาไคหนาบี ่ ทําหนาเหมอืนจะรองไห 
เขาเลิ้กเขาบนัก เขานักเขาบเลิ้ก  ขาวอยูลึกลงไปในกระติบแสดงวาเหลือนอย  แตขาวที่มี 
    มากนั้นจะไมอยูกนกระติบ 
เมียนางชางแกว เมียที่ผัวยกยอง, เมียทีม่ีความสงางาม 
เขาเลิ้กเขาเดิ้ก  ถลําตัวเขาไปอีกเร่ือยๆ, ไปกันใหญ 



 ๒๒

ชะเหลื่อมชะเกื่อม ตีความไดยาก 
จะหลวะจะกวะ (พูดจา)สัปโดกสัปดน 
ลูกสิกขตางครู อาจารยตางวัด หนังสือกอมตางฅนตางม ี แตละคนก็มีตําราของตนเอง 
เผิ้งยังรูพาไม  “ผ้ึงยังมีเหล็กไน” แตละคนยอมมีพษิสง 
เหลิมเหลอเหลิมสาง เร่ือยๆ เฉ่ือยๆล ไมทําการทํางาน 
ดําฅวัน   กาวไปขางหนาทั้งๆ ที่มองหาทางออกไมเห็น 
งูบหื้อเคียด เขียดบหื้อตาย  ใหทุกฝายพอใจหรือไดรับประโยชนตามควร 
งูลืนเขียด  เปนตะปุมตะปา  มักใชพูดเชิงประชดดายหรือเชือกที่ไมเรียบ 
ตีหัวฟากสนั่นหัวฝา “ตีวัวกระทบคราด” ลงโทษคนหนึ่ง แตผูเกี่ยวของฝายนั้นไมพอใจ   
หมฅอก็หวิดตีน หมตีนก็หวิดฅอ   “ชักหนาไมถึงหลัง”, ขาดตกบกพรอง 
นับไดนับเยยีะ ตามเคียะสองห ี    มีเพศสัมพันธโดยไมมีประสีประสา 
ปะผาทวบเมื่อใกลแจง   “กวาจะเจอผาหมก็จวนสวาง” กวาจะรูวิธีก็เมือ่จะจบงานแลว 
เปนดดๆ งงๆ  เงอะๆ งะๆ, ทําอะไรไมถูก 
อาบน้ําที่ไหน สีขี้ไฅลที่หั้น ทํางานที่ไหน ที่นั่นก็สกปรกเลอะเทอะ 
กินเขารวมขนั หีบแกงรวมชอน   “กินขาวขันโตกเดียวกัน ใชชอนซดแกงก็คันเดียวกัน” 
อาบน้ํารวมทา กินปลารวมหวย   มกีิจกรรมรวมกัน, มาแตงงานกับคนในหมูบานนี ้
เปนสัทธาวัดเดียวกัน   เปนศรัทธาของวัดเดียวกัน, มาแตงงานกับคนในหมูบานนี ้
ผีตัวเดียวกัน  เลวรายพอๆ กัน 
รอมพอย  รวมทําบุญ, รวมสมทบทุนคือหาเงินใหเจามือการพนัน 
ฅนใหยแลว บตองมาสอน จี้หีดแมลงชอน ไผสอนมันเตน  โตๆกันแลว ไมนาตองสอน
หรอก 
   ดูแตจิ้งหรีดและแมลงกระชอนที่ไมมีใครสอนก็ยังกระโดดเองได 
ลูกเตาเขาปน  ?????? 
กินตับ   ทะเลาะกันอยางเอาเปนเอาตาย (พูดประชด) 
หมาตายหมาแทน  ??  แมลงตายแมลงสืบ   จะมีการตอเนือ่งไปเร่ือยๆ ตามระบบ 



 ๒๓

พลันตกพลันหลั่น ขอใหหมดภาระโดยเร็ว อยางอวยพรแมคา หรือใหหนุมสาวพบคู 
คลองกีด  “ถนนที่คับแคบ” ที่ที่คนไมถูกชะตากันตองมาประจันหนากัน 
บใชเหล็กน้ําพี้ เอามาตีดาบสรีกัญไชย   ไมไดคนที่ดีจริงๆ มาเปนคนสําคัญของตน 
เอี้ยงรักฅวาย  ฅวายบรักเอี้ยง     รักและหวงคนอื่น โดยที่คนนั้นไมสนใจใยดีกับตนเลย 
น้ําขว้ําบเตมไห เมื่อพลาดไปแลว จะใหไดคืนมาทั้งหมดนั้น ก็ยอมเปนไปไมได 
สลาเรือนหลุ          “เปนนายชางแตเรือนของตนชํารุด” ทํางานใหผูอื่น ลืมดูแลตัวเอง 
ของคาของขาย ของที่มีตนทนุ จะใหกันเปลาๆ ไมได 
กินจ็อบกินแจ็บ เสี้ยงแอ็บปลายกลอง กินพรองบกินพรอง เสี้ยงกลองปลายไห กินไพกินไพ 
เสี้ยงไหปลายแอ็บ กินไปเร่ือยๆ หมดไปเรื่อยๆ, กินไมรูจักหยุดจักหยอน 
แตนแหวนเทาแปนหมอน้ํา  (ขาวจี)่ แผนเล็กบาง แตขนาดเทากับฐานรองรับหมอน้าํ 
แตดเหล้ียม  เรียกผูหญิงที่อวดรูอวดฉลาด หรือชอบพูดจาทิ่มแทงผูอ่ืน 
หีแชะ   เรียกหญิงทีม่ักมากมั่วในกามารมณจนอวัยวะเพศแฉะอยูเสมอ 
ยางอึ่ง   “กระเหรี่ยงที่ทําใหตัวพองเหมือนอ่ึงอาง” คนที่ยกยอตนเอง 
เขี้ยวเปนชิ้น  “ยิ้ม/หัวเราะจนเหน็เหงือก” ดวยความปลาบปลื้ม 
กลาในบาน คานกลางคลอง    ทําเปนเกงกลาก็เฉพาะในบาน แตพอออกงานแลวก็แพ
เขา 
ดีดๆ ฅวิดๆ   ทําเปนเตะๆ ถีบๆ, ทําทากระฉับกระเฉงกระตือรือรน 
เปนเอนเปนยาม ทําทาหยิ่ง 
กลาขี้คร่ัง  ทําวาเกงกลา ที่แทก็แคขีค้รั่ง ไมแข็งจริงอยางเหล็ก 
เตนหงๆ  ทําทากระโดดโลดเตน(ดวยความดีใจ) 
เงินฅํามทีี่ยาก รากไมมทีีแ่ขง  จะพบเงินทองก็เมือ่ทํางานยาก  เหมือนพบรากไมที่ดินแข็ง 
หลับหื้อไดเงนิหมืน่  ต่ืนหื้อไดเงินแสน  แพนองมือ หื้อไดเปนลาน  เทยีวแอวกลางขวง
บาน หื้อหลมใสขุมเงนิขมุฅํา    คําอวยพรขอใหรํ่ารวยมากๆ และโดยงาย 
ถีบวันฃันฅืน  เดินทาง (อยางรวดเร็ว) ทั้งกลางวันกลางคืน 
ถีบหัวฃันตีน  (พี่นองที)่ คลานตามกันมา 
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ฃาไปเก็บคําแมยิงไพทา ยาไพเก็บคําแมยาไพสวน อยาไปจริงจังกับคําทีพู่ดกันใหพอเพลิน 
ทองบตันเหมือนนอง/ขา  ตองทํามาหากิน 
อึ่งกับเมา ชิน้เนากับหนอน  “อึ่งอางชอบกินแมลงเมา หนอนขอบเนื้อเนา” ของมันพอดีกัน 
กินหมอมๆ ผอมชอฅอ      กินอยูเร่ือยๆ แตก็ยังผอมอยู 
กินสะโละสะละ กินอยางไมคํานึงถึงหลักสุขอนามัย 
ตาตุน   ตาเหมือนตาตัวตุน- ตายิบหย ี
ตาเหมือนบาตอมแต็บ  “ตาเหมือนกระดุมแปบ” คือตาที่ไมมปีระสิทธิภาพ 
ปากมอฅอมืน่  ปากพูด 
ปากหมด  มีอะไรก็พูดก็บอกคนอื่นหมด 
ปากแหลว  พูดมีรายละเอียดมาก 
ปากเปยะ  “ปากเปยกปากแฉะ” ปากที่ไมเคยแหง คือพูดอยูนั่นแหละ 
ปากผอย  ปากเปราะ 
ปากนัก  พูดมาก 
ปากบดี  พูดไมด,ี พูดไมเขาเรื่อง 
ปากคัก  พูดตะกุกตะกัก 
บานเหนือบานใต บานใกลเรือนเคียง 
กินฝด   ทําไดยาก, หาชองทางทาํมาหากินลาํบาก 
สะหลดสะหลัน บังเอิญ, โดยบังเอิญ 
สะหลิดปดพาง ดัดจริตดีดๆ ดิ้นๆ 
หีบปากหีบฅอ  ทําปากเหมอืนซดน้ําแกง, อยากกินมาก 
เชิญขี่มาสามสอก ไพบอกนายอําเภอ   แนจริงกไ็ปบอกนายอําเภอเลยก็ได (พูดทาทาย) 
เอาแทเอาวา  เอาจริงเอาจงั, มีความพยายามสูง 
ฟูแทบวาแท  พูดวาจริง แตก็ไมเปนจรงิ 
ฟูเหลนเปนแท  พูดเลนๆ แตก็เปนไปจริงๆ 
หาบหอ  รับภาระแทนผูอ่ืน อยางแตงงานกับสาวที่มีทองมาแลว 
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แพหอแพมาน  “เอาชนะพวกฮอและพมาได” เกงจรงิๆ 
มาลูนปูนแพ  มาทีหลังแตมาดึงดันจะเอาชนะ, ระรานคนอื่น 
แหมะฮาก  “แทบอาเจียนทะลัก” คือหนักจริงๆ 
ปนสามเอาสวน “แบงสามสวนแลวไดเพียงสวนเดียว”  ไดไมเต็มที ่
หูหนาตาหมนื  (ทําเปน) ไมไดยิน ไมเห็น 
หมืนซึ่งลึ่ง  เปนไมรูไมชี,้ ไมตอบสนอง 
หนักหนาหนกัตา อาการที่แสดงวาจะเปนไข 
หักหนาวอก  หยักคําขาวใหเปนแองเพือ่จะพุยเอากบัขาวไดมากๆ 
สอกกอก  ตลบตะแลง, ไมนาคบหา 
โกเลมังเล  เอะอะโวยวาย 
ขะลึกทึกทัก  ผลุนผลัน, รีบรอน, กะทนัหัน 
บักเดียว  ไมยอมเปลี่ยนใจเปนอยางอ่ืน, ไมเปล่ียนในส่ิงที่กําหนดไวแลว 
หมาหลวงบแพหมาหลาย  คนที่เกงคนเดียวยอมเอาชนะคนที่ดอยกวาแตจํานวนมากไมได 
เสิงสางเยิงยาง  (ติดพัน) อีรุงตุงนัง 
เขิงขางเนิงนาง  (ติดพัน) อีรุงตุงนัง 
เทพอย   “รื้องานฉลอง” ทําใหงานพัง, ทําใหงานที่ผูอื่นเตรียมไวตองลมเลิก 
ลืมตายลืมยัง  ไมกลัวจะเปนหรือจะตาย, ทุมเทเตม็ที ่
ล้ืมเกาลื้มใหม  ซ้ําแลวซ้ําอีก 
กอหยอกอแป  ทรหดอดทน 
เอายังเอายัง  “เอาไปแลว ก็ยังเหลืออยูอีก” ไมเสร็จส้ิน 
หําแพบ  “อัณฑะแบน” หมายถึงหญิงที่ทําเปนเกง, หญิงทีเ่ปนกะเทย 
ปุดตีนปุดมือ  “ขาดตีนขาดมือ” ขาดผูชวยคนสําคัญไป 
หวิดตีนหวิดมือ “ขาดมือ” ไมพอใช  
หลมชอง  “ถลมลงในชอง” คือลงสูหลุม(ฝงศพ) 
หมดเฝา  “หมดดินปน” คือหมดความสามารถ 
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สดตาด  ลมเหลวกลางคัน เหมือนบั้งไฟซึ่งสิ่งทีป่ดดินปนไวนั้นหลุดออก 
คุคะนโม  อาการของผูเฒาที่ลุกนั่งลําบาก 
คุๆ มะๆ  อาการของผูเฒาที่จะทําอะไรก็ไมสะดวก 
บากุกบากุย  เนิ่นนานมากมาแลว 
ถอดฅาม  อาการของกวางที่ถอดตัวหนีจากคูตอสู, ถอดใจ, ไมยอมสูอีกแลว 
จับใจหม ีบดีใจเผิ้ง จับใจมองเซิง บดีใจเง้ียว  คนที่ไดเปรียบก็ชอบ คนเสียเปรียบก็ไมรับ 
ขี้ใสกน   โยนความผิดใหแกผูอื่น 
ขี้เตมเตี่ยว  ขี้แตกเต็มกางเกง, มีความผิดติดตัว 
ขี้เตมกน  มีความผิดตดิตัว 
ลําที่ปาก ยากที่ใจ ปากวาอรอย แตลําบากใจ 
บไดช้ิน บฟน บไดสัน บลาบ  จะทําสิ่งใดก็ตองใหไดส่ิงที่ดีที่สุด 
หนวยนักหักกิ่ง คําคึดย่ิงหนักใจ  มีผลมากทําใหก่ิงไมหักได  มีความคิดมากก็เดือดรอนใจ 
ลาตํ่าเอาฝน ลาบนเอาแดด   อาการของหิ่งหอย ถาบินระดับตํ่าจะมีฝนตก บินสูงฝนจะ
แลง 
ฟาแดงฝนหาย ฟาลายฝนตก     ถาเมฆลายเปนริ้วๆ แสดงวาฝนจะตก 
ทั่งดังใส  กระแทกลงออกจมูก แสดงกริยาที่ไมสบอารมณกบัคนพูดโออวด 
ทั่งดังหงาดๆ  ไดกลิ่นฉุนมากระทบจมกูอยางรุนแรง 
เหลากาหยาเมืองวาย “เหลาเถื่อน” คือเหลาที่มกัเอาไปซอนในดงหญาสาบเสือ 
สาบบามุดสุก  “ไดกลิ่นละมุดสุก” คือกลิ่นเหลาจากปากของคนขี้เหลา 
เอนฅอพือ  “เสนเอ็นที่ลําคอพองออกมา” ลักษณะของคนทีใ่กลจะตาย 
ฟงคําเมื่อ เชือ่คําผี “เช่ือคําทํานายและคําที่ผีบอก(ผานคนทรง” ลักษณะคนงมงาย 
บทันไพปากป็ะเสือ ยังไมทนัเร่ิมกิจกรรมก็พบกับส่ิงเลวรายเสียแลว 
ออนไหนแทง แขงไหนเวน  พบจุดออนก็ตองซ้ําเขาที่นั้น หากเปนจุดแข็งก็เวนเสีย 
พัดดังลายๆ  “ปดจมูกบอยๆ” คือโบกมือแสดงการปฏิเสธซํ้าแลวซ้ําอีก 
หีหน/ู หีมด  ขนาดเล็กมาก 
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แนหนอยบทนัขึ้น “ปเล็กยังไมทันข้ึนเสียง (ก็แพเสียแลว)” ยังไมทนัเริ่มก็ลมแลว 
เสี้ยงขี้เสี้ยงฃาง หมดทุกสิ่งทกุอยาง 
น้ําลายพอจาง  “จนน้ําลายจืด” คือตองใชโวหารกลอมอยูนานมากกวาจะสําเร็จ 
บทันนั่งฟงเฃียดแฅง “ยังไมไดนั่งก็รีบเหยียดขา” ยังไมทันไดทํางานก็คุยโตเสียแลว 
แปลงหนาหนอยตาหนอย  ลดทาทีความสําคัญลงเพื่อเอาใจอีกฝายหนึ่ง 
ซื้อแลวก็เหมอืนไดบดาย “ซื้อแลวก็เหมือนไดเปลา” 
ซื้อแพงกินทงึดูก ซื้อถูกกินบลํา  แตละสิ่งยอมมีคุณคาสมราคา 
เภี้ยงหลูบ/เภี้ยงดํา โรคภูมิคุมกนับกพรอง  (aids) 
ผัวรักเมียแพง  สามีภรรยาที่รักกัน 
แกวมาลูน  คนที่มาทีหลัง มักใชในเชงิประชด 
ทือเซอะ/ ทืองาว เห็นวาเซอ เห็นวาโง 
ปนตา   แบงสวนให 
ปนกันหลวักพรองลอ “แบงใหคนอื่นฉลาดบางซี”  ถือวาฉลาดคนเดียวไดอยางไร 
ตาแหลวเมือง  คนที่รูเร่ืองบานเร่ืองเมืองไปเสียทุกอยาง, คนสอดรูสอดเห็น 
ขี้สูนราก รากสูนข้ี “อาเจียนผสมอุจจาระ” สับสนปนเปกันไปหมด 
ปากพิษ  “เปนจริงเหมอืนคําที่พูดไว” วาจาศักด์ิสิทธิ์ 
ปากล้ําคําเหลือ พูดลวงเกิน 
ลองปาก  พูดเปนลาง ในทํานองทกัวากิจกรรมท่ีจะทํานั้นคงจะวอดวาย 
แตดเหล้ียม  หญิงที่อวดฉลาดกวาชาย 
น้ํานอง   ส่ิงที่มมีากในบางชวง อยางของที่มีผูนําไปทําบุญในวันสําคัญ 
ชักยาว   ทําใหยืดยาวเกินจําเปน 
ชักดึกดึก  ดิ้นกระดึกกระดัก, อาการชักกระตุกกอนจะตาย 
เสือเถา   บางทองถ่ินเรียกบิดาวา “เสือเฒา” 
บอกมอก  “จะบอกใหรูวาขนาดไหน” คือจะไปสอนใหรูจักฝมือเสียบาง 
ดักอยางทากเขาหีวอก  ทําเปนเงียบทั้งๆ ที่พลุงพลาน 
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เปนอะหลุยตุยตาย เปนพะรุงพะรัง 
ดีคาปาก  เกงแคคําพูดเทานั้น พอใหทําจริงก็ทําไมได 
ไดคาปาก  เกงแคคําพูด ใหทําจริงก็ทําไมได 
เปนบาหลูดจูดจีด/อะหลูดจูดจีด   ขรุขระ, ตะปุมตะปาอยางผิวมะกรูด 
ลายพรอย  มีลวดลายไปทั่ว 
ลายพรุย  มอมแมมไปทั่ว 
บลุกคาเสา  “แคเสาก็ไมสําเร็จเสียแลว”  ที่เหลือก็ยอมยากทีจ่ะเกิดขึน้ 
ซ่ําพึกซํ่าพัก  (เดิน)อยางกระแทกกระทั้น, เดินอยางรวดเร็วและไมเรียบรอย 
ขะลึกทึกทัก  ปุบปบ, ฉุกละหุก 
เอาไหนบไดไหน จะหยิบจะจับอะไรก็ไมได 
แถมซ้ําพอสอง  เกิดขึ้นอีกเปนครั้งที่สอง 
ฃาไพปาก (มักเขียน “จะไพปาก”)  อยาพูด 
อกเถอะอกเถิก  อกถลอกปอกเปก คําพูดอยางดัดจริตของคนบางกลุมวาตกใจ 
อูปล้ินพ็อกปลิ้นแพ็ก พูดกลับกลอก 
เต็กพูดเต็กแมน กดโนนโผลนี่, พยายามจบัใหมั่นค้ันใหตาย 
น้ําผา   ลูกผสม 
ลูกทาง   ลูกที่ไมรูวาผูใดเปนพอ 
หนาแดงอยางไกแมไข  คําดาผูหญิงวามีจริตมาก 
แฮนขึ้น แฮนลอง “เร่ิดไปทางโนนทางนี”้ ไมมีความสํารวม(ทางเพศ) 
มาบลืน  เขมือบ, กลืนลงอยางรวดเร็ว 
งอมใส   ผวาเขาหา 
วิดคอบ  กระโดดเขาประกบ ดวยความคลั่งไคลไหลหลง 
ซวยมือถากนิ  “ลางมือรอกิน” คือไมตองทํางานหนกั ไดแตรอกินตามเวลา 
นอยสานแตะ หนามสานถืม   คนทุกระดับรวมมือกันทํางาน  
ผัวแกวเมียแสง สามีภรรยาที่นารัก 
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ผัวแกว เมียก็อก “ผัวดื่มหนึ่งแกว เมียก็ดืม่ดวยหนึ่งจอก” 
ลืมลายลืมยัง  “ลืมไปเลยวาจะตายหรือจะอยู” คือทํางานอยางไมคิดชีวิต 
ปากสวกปากเจ็บ ปากราย 
ปากสวักปากแสว พูดยุแยงตะแคงยั่วใหคนทะเลาะกัน 
ตีนชองรองบาน ประชาชนซึ่งเปนฐานของหมูบาน 
ตีนชองรองวัด  ศรัทธาประชาชนที่สนับสนุนวัด 
ตีนพึด   ใชเทางัดขึ้น 
ตีนขะนัง, ตีนหวด, ตีนวาง, ตีนดีด    เตะ 
พันชอง   สารพัดประโชน เชน “ฃาพันชอง” คือ ยาสารพัดประโยชน 
คําฟูเคา  คําที่ตกลงกันไวแตเดิม, “สัตยาบัน” 
อันนั้น, อันวา  อันเปนที่รูกันอยูแลว 
จมหื้อหมอเขาเตาไฟ ขณะที่ดูแลการนึ่งขาวอยูนั้นก็บนพมึพําถึงความยากลําบากดวย 
ผาปุดสุดหิ้น  “ผาขาด มุงกรอน” คือเสื้อผาของใชชํารุดไปสิ้น คือยากจน 
หูหนาตาหมนื  (ทําเปน) ไมไดยิน ไมเห็น 
หูกวัง   หูแวว รูสึกวาไดยินเสียงบางอยางที่คนอื่นไมไดยนิ 
หมั่นตายหลังดาน ครานตายหลังหัก  คนขยนัจะตายเพราะหลังดาน แตคนขี้เกยีจตาย
ดวย 
    หลังหัก เพราะไมทําตามขั้นตอน พอหักโหมก็ทําใหหลังถึงกับหัก 
ตาสวักตาแสว  สอดสายสายตามองในเรื่องที่ไมนาจะมอง 
รอนรูดังหา  สอดสายจมูกหากลิ่น, แกวงจมูกหากําปน 
ปลิวหวิดๆ  ไปล่ิวๆ, ไปอยางรวดเร็วเหมือนลอยตามลม 
อูหนี้หายหนี ้  “เหยียบไวนะ” ส่ิงที่พูดนี้ก็ขอใหหายที่นี่ อยานําไปบอกใครอื่นอีก 
เสือเหลือง  (บางทองที่)เรียกพระสงฆที่เขมงวดหรือพระสงฆโดยทั่วไป 
ลวะเยียะไร ไทใสนา มีความสามคัคีในกลุมชาติพันธุตางๆ 
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ใหยเพื่อกินเขา เถาเพื่อเกิดเมิน  โตขึ้นก็เพราะกนิขาว เฒาเพราะเกิดมานาน คือบุคคลที่ 
    ดํารงอยูอยางไรสาระ ปลอยเวลาใหลวงไปโดยเปลาประโยชน   
กนทั่งฟาก ปากทั่งเขา/ กนจ้ําฟาก ปากจ้ําเขา  พอนั่งก็จะกิน โดยไมยอมชวยงาน 
จุหมาหนอยขึ้นดอย หลอกเด็กใหฝนหวาน 
ขี้นักหมาบกนิ  “มีขี้มาก หมาไมยอมกิน” ส่ิงที่เกินพอดีนั้นยอมไมเปนที่ตองการ 
หมาหลายเจา กินเขาหลายไห  คนทีม่ีเจานายมาก ก็ยอมไดผลประโยชนมาก   ???? 
ขี้ครานอยางหมา ไดแตกินแลวก็นอนรอกิน  ไมทําการทํางาน 
หมาตาย  คําผวนของ “หมายตา” 
วอแอวดาง/ตาลาย (สุนัขที่) เปนโรค “วอ” หรือพิษสุนขับา เอี้ยวตัวไมไดหรือตาลาย 
    แตมักหมายถึงคนที่อยูในภาวะที่ทําอะไรไมถูก เหมือนหมาบา 
ซื่อเหลินเกิน  “เถนตรง” คือไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว 
หายแส็บหายสอย หายไปอยางไรรองรอย 
เสื้อปุดหลังขาดหนา ยามตกยาก (มีแตคนรังเกียจ ญาติหรือคนที่รูจักก็เลือนหาย)  
โกกเกกเปนซา ฅวาเฅวเปนกวย   ????? 
บาเนือะบาเนื่อง อีรุงตุงนัง 
สลําขําคา  ติดขัดคางคา 
เยี่ยวสดเยี่ยวสาด (กลัว/ตกใจจน) ปสสาวะราด 
รุงรังหลวง (อาน “ลุงลังหลวง”) “ตัวกอกวน” คนที่ทําใหเกิดปญหาแกผูอื่นอยูเสมอ 
หลึกหลวง  คนที่ด้ือดาน, คนที่ไมยอมฟงคําแนะนําจากผูอื่น 
ตีนขั้นไดพอฅอม “จนเชิงบนัไดบานกอน” มีคนขึน้สูลงหามาก 
รูขี้กูนิ   “ตูดแนะ” คือคําพูดที่วานั้น ไมยอมรบัเขาห ูมีคาแคใหเขาซุกที่รูตูด 
เมืองวอง  “เมืองของทานออง” คือเมืองที่อยูไกลมาก 
เมือง   ๑, เจริญ อยาง “คนเมอืง” คือคนที่เจริญแลวดวยอารยธรรม (๒)  
    แหลงชุมชนขนาดใหญ, ราชธานี  (๓) ธรรมเนียมปฏิบัติ “บมี
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เมือง” 
    คือไมมธีรรมเนียมเชนนั้น (๔) คํานําหนาชื่อลูกซึง่เปนที่รัก 
ไพม ี   “วาแลวไหมละ” 
ไพเหลือ  “ไมเหลืออะไรเลย” แตใน“ฃาไพเหลือ” คือ อยาด้ือรั้น,หามเกินคาํ
บอก 
กลัวเหลือ  (๑) เกรงวาคนอื่นจะไดดีกวา  (๒) เกรงวาจะมเีศษตกคาง 
หมาหนอยตกน้ํา ลักษณะทีน่าสมเพช เหมือนลูกหมาตกน้ําที่ทั้งเปยกทั้งหนาวงันงก 
บาเหลิบเติบเตย/อะเหลิบ…  ยืดยาดอืดอาด 
เปดเจอะเหอะ  ซีดเซียว ซีดและโทรม 
เหล้ือมมาบๆ  เปนเงาวับ 
ใสโยงๆ  เปลงปลั่ง, ผองใส, ดูเปนประกาย 
จีมจี้จมีจีด  แออัดยัดเยียด, เบียดเสียดเยียดยัด 
เวร/กัมมไตขอบดงขอบเหิง  ความชั่วที่ทําไวจะวน(ตามขอบกระดง/ตะแกรง)มาทํารายผู
นั้น 
เวรทันพลันไฅว กรรมชั่วที่ทําไวจะวนกลับมาทํารายผูกระทํานั้นโดยพลัน 
ขึ้นบึ้ดๆ  โทสะพลุงขึ้นวูบๆ 
สะเบิ้งสะเชิ่ง  มึนงง, ทําอะไรไมถูก  
ผีฅ่ําบน ฅนฅ่ําลุม ทุเจาฅ่ํากลาง (ฅ่ํา-ทําใหตกต่ําเดือดรอน)  ถูกรังแกจากทุกระดับ 
ขวันรูขี้แรง  “ดวงแข็ง”  
อวดวาข้ีหอม/อวดรูขี้หอม โออวดตัวเองอยางนาเกลียด 
บาแหลมแตมแตะ/ อะแหลม… “เละเทะ, ไมเปนชิ้นเปนอัน 
หนาหมดตาใส  “ใบหนาเปลงปลั่ง ดวงตาเปนประกาย” (เด็ก)ที่นารักนาเอ็นดู 
หนาจางแจะแผะ หนาซีดเผือด, ใบหนาที่แสดงวาตกใจมาก 
บอกเจาที ่  บอกกลาวแกเจาถ่ินใหรับรู แสดงถึงการใหเกียรติและยอมรับ 
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ขี้เคียดมักขม   ตากลมมักลาบ  ตาหยาบมักหี/ ตามาบๆ มักลูกคุย    คนมักโกรธชอบ 
    อาหารรสขม  คนตากลมชอบกินลาบ  คนตาไมอยูนิ่งชอบเสพ
กาม/  
    คนตาวาวชอบการตอสู   
ถานไฟฃองสันขา มีเรื่องดวนตองจัดการ เหมือนมีถานไฟแดงวางบนหนาขา 
นาโหง   (๑) นาที่เปนแอง  (๒) แหลงที่รวมรองรับของสิ่งดีงามตางๆ 
ไพหื้อเพิ่นหนัหนา ไปรวมกิจกรรมพอใหคนอื่นเห็นหนา ไปรวมงานอยางไมเต็มใจ 
ตีลูกคุยลองโทง กอเรื่องวิวาทไปทั่ว 
ดีดเพี้ยม  “ถูกเอานิ้วดีดที่สีขางเหมอืนหมานอนใหเจาของเลน”  ส้ินลาย
นักเลง 
ดีดเพี้ยม ปลายบพอเกาเหนียง  “เอานิ้วดีดสีขางแลวยังมิหนํา ยังเกาที่เหนียง” เชื่อง
เหมือน 
    หมานอนใหเจาของเกาพงุ และเหมือนแมวที่ยอมใหเจาของเกาคาง 
หนัง   ดาน, หยาบชา ใชในบางทองถิ่น เชน “(ชื่อชนเผา)หีหนัง” วาเผา/ 
    กลุมนั้นเสพกามอยางไมรูจักพอ 
พี่นองฅวยเทงิ  (คําพูดในเชงิสบประมาท) วามีความสัมพนัธกับญาติของฝายหญิง 
    เพราะการแตงงาน มิไดเกิดจากใจ 
ตีลูกคุยหมู/ ตีหมู เขาชกตอยกนัเปนพัลวันดวยความคึกคะนอง 
สีเลห   ทาท,ี ศักยภาพ, ความนาเชื่อถือ เชน “บมีสีเลห” –ไมนาเชื่อถอื 
อนาคุลา  การงานที่คั่งคาง พบวามีการใชในหมูผูคงแกเรียน เชน “ทงึบนา
กุลา 
    สังสักอยาง” คือไมสนใจใยดีส่ิงใดทั้งสิ้น 
สามบดีล่ืน/แขงสามฃาง- แฅงสามลอ, ฅอนักมวย, ฅวยทุเจา ของสามอยางที่เมื่อแขง็ขึ้น 
    มาแลว หามประมาท คือ ขาของคนถีบสามลอ ลําแขนของนักมวย  
    และอวัยวะเพศของพระ 
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สุข ๓ ประการ –ขี้ฃองขอน, นอนสูบมูลี เยียะหเีมื่อวัน  ส่ิงที่กอใหเกิดความสุขสามอยาง 
    คือ เวลานั่งถายอุจจาระก็ไดนั่งถายจากขอนไม ไมตองเกรงวาจะ 
    เลอะ ไดนอนสูบุหรี่เพลินๆ และไดรวมเพศในตอนกลางวัน 
ออน ๓ ประการ – เยียะหีเมื่อเชา กินเหลาเมื่อทอน นอนเมื่อแลง/นอนธบัตาวัน   ส่ิงที่กอ
ให 
    เกิดความออนเพลียสามประการคือ การรวมเพศในตอนเชา กิน 
    เหลาตอนกลางวัน และนอนในเวลาตะวันโพลเพล 
 บาวดิบ  “หนุมโสดทีด่ิบอยู” คือเปนโสดแตไมสมบูรณ คือหนุมมีเสยีแลวแต 
    ยังทําตัวเหมอืนคนโสด 
เส็จบากองกอง  ตายหรือทรุดลงกองอยูที่นั้น กระดิกกระเดี้ยไมได-ตาย 
ไผวาสักเทื่อ  ไมเคยไดยินใครกลาวถึงสิ่งนั้นเลยแมแตครั้งเดียง 
หัวฅลอนฃางน้ําบวย หัวสั่นหัวคลอนอยางกระบวยหลวม 
หลุกหลิกหัวมนแคว็ด ส่ันหัว(ปฏิเสธ)จนเหมืนแกวงหัวเปนวง  ปฏิเสธเด็ดขาด 
หยามกินปูตํา บลําเหมือนเกา  ???? 
หื้อหนา  ใหทา, เปดทางให เชน “แมวบหื้อหนา หมาบยี่เข้ียว” หากแมว
(สาว) 
    ไมใหทา หมา(หนุม)ก็จะไมยิม้แยมหรือตามมา 
เหล้ียม   แหลม, คม, ฉลาดหรือเดนกวาผูอื่น 
หมนโขกโหลก/ หมนโสกโตก/  หมนโซนโทน   สกปรกมอมแมม 
ออดฮอด  “กําลังพอดี” เชน หนาวออดฮอด คือหนาวแตไมหนาวเกินไป    
เนื้อ 
    ออดฮอด คือผิวไมขาวและไมดํา 
งามฃางมาหลับจุก “สวยเหมือนมาหลับและหยุดอยู” คือซึมกระทือ ??? 
ก็ยังวา   ยังไมตัดสินใจเด็ดขาด 
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ก็เยียะวา  ก็กลายเปน เชน “เลี้ยงมาจนเปนบาว ก็เยียะวาบรูคุณ” คือเลี้ยงมา 
    กับมือจนเปนหนุมแลว ก็ยังไมรูจักบญุคุณ 
อั้นวา/ อั้นหวา  “เปนเชนนั้นหรือ”  
เขาสารลอหนาไก ยั่วดวยส่ิงที่พึงใจ อยางสาวนุงนอยหมนิดไปหยอกหนุมในหองนอน 
ปลาแหงใกลปากแมว “ปลายางใกลปากแมว” เชน สาวอยูใกลหนุมในที่สงัด 
กินงายจายอวย เปนสะฅวยก็หมด  กินและจายอยางไมย้ังมือ แมเปนเศรษฐีก็หมดทรัพย
ได 
ขี้ขํากน   งานที่คางคาอยู จะหยุดก็ไมได จะตอก็ลําบาก 
ใสเจาที่/ สอมเจาที ่ (๑) สังเวยพระภูมิเจาที ่  (๒)แบงผลประโยชนใหผูมีอิทธิพลในถิ่น
นั้น 
เฃียดชาดลาด/ เฃียดแซวแลว     นอนเหยียดยาวอยางหมดสภาพ 
แหลวแทว  เละเทะ 
แหลวแฟะแหลวแฟน แหลกเละ, แตกกระจัดกระจายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
หมาหนอย  (๑) ลูกหมา  (๒) คําที่ใชเรียกเด็กนอยดวยความเอ็นด ู
คันเพิ่นไขปางซา หื้อเราอาปากทวย   ???? 
เยียะไรไกลตา เยียะนาไกลบาน  มส่ิีงที่ตองเอาใจใสอยูในระยะหาง เชน รักสาวตางถิ่น 
ซึ่ง 
    มักจะเสียหายหรือถูกคนขโมยไดงาย 
บใหย   (๑) ไมโต  (๒) ไมมีทางจะโตอีกแลว คือ ตองตายแนๆ 
บตายก็ปวยใหย อาการของผูปวย หากไมตายก็ปวยหนัก 
บาขามปอมตกมือวอก  มะขามปอมตกอยูในอุงมือของลิง ซึง่จะกําแนนและไมยอมใหใคร  
ฅนงาวไดจา หมอแกงหนาไดเดือด  เมื่อคนโงไดพูดก็จบยากพอๆ กับที่หมอแกงหนาเมื่อ 
    เดือดและราไฟแลวก็อีกนานกวาจะหยุดการเดือดนั้น 
ขอนบมเีห็ด ไผทึงบใกล  เมื่อไมมีผลประโยชนให ใครๆ ก็ไมกรายไปผาน 
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ไกเจาเลาเปนใจเหน “พอไกเขาหางอีเห็น” คือผูรับผิดชอบเรื่องนั้นเปดโอกาสใหผูอื่นมา 
    เอาประโยชน 
ฅนตาดีจูงฅนตาบอด ฅนตาดีพาไพบรอด หื้อฅนตาบอดจูงฅนตาดี    ในเมื่อคนฉลาดพา 
    คนโงทําการแลวไมสําเร็จ ก็ใหคนโงแนะนําคนฉลาดเสียบาง 
หยุงฃางฝายหลงเปย “สับสนเหมือนดายที่หลุดจากเครื่องมอืควาจับดาย” สับสนอลหมาน 
ใจดําฃางหมิน่หมอ “ใจดําเหมือนดินหมอ” ใจดําจริงๆ, เห็นแกตัวอยางรายกาจ 
หลวักฅนเดียว บเทางาวทึงหมู  “คนฉลาดคนเดียวยอมสูกลุมคนโงไมได” 
ทานกวย  (๑) ทําบุญสลากภัตต   (๒) คําผวน “ทวยกัน”คือหนุมสาวคลอ
เคลีย 
ไกผีสือ   “ไกของผีกระสือ” เรียกคนที่มีความผิดติดตัว ตองหลบหนาผูคน 
มอกสมังเฅิม้  วัยกลางคน, จวนจะเกาอยูแลว 
รามสะเทิน  ชาวลําปางใชเรียกคนในวัยกลางคนหรือเรียกของที่จวนจะเกา 
บมีหลัวฃางฅวย มีเสนหมากจนสาวๆ มาใหรวมเพศจนอวัยวะเพศไมแหง 
หนวยนักหักกิ่ง คําคึดย่ิงหนักใจ  มีความรับผิดชอบมากกม็ีเรือ่งหนักใจมาก 
สางลูกคุย  แยกคนที่กําลังชุลมุนชกตอยกันนั้นใหยุติ 
รูดังฃางก็อกตด  “จมูก(โต)เหมือนกระปองใสตด” 
รูดังฃางเบาะรถแม จมูกแบนเหมือนอานรถจักรยานของผูหญิง(แบบเกา) 
รูดังอยางบาชุมพูผาเกิ่ง  จมูกเหมือนชมพูคร่ึงซีก 
หนาไมยิงดนิ  แนนอน, ไมคลาดเคลื่อน อยางหนาไมเมื่อยิงลงดิน ก็ถูกดินอยูดี 
แมลงเฅา  “แมลงที่แทะ” หมายถึงหมาที่ชอบ “เฅา” หรือแทะ(กระดูก) 
เหล้ือมแล็ด  เปนมันแผล็บ, เปนเงาวับ, ไมเหลือ อยางไมเหลอืเงินติดกระเปา 
 ตาเหลือกสากกาก ตาเหลือกจนเห็นตาขาว ลักษณะคนที่ตาคางเพราะตื่นเตนทีสุ่ดหรือ 
    ลักษณะของตาคนตาย 
ปกขาลางแฅน  “ลางแคนดวยการยกขาขึ้น” คือขมขืนใหหายแคน 
แหลงหนา  แกหนา, ทํางานเพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตน 
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กะแหลงหนา  แกหนา, ทํางานเพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตน 
ไฟตาออก  เห็นประกายวูบวาบอยางถูกชกเขาที่ตา 
ไฟตามอด  ความสามารถในการเห็นเสื่อมลงมาก 
ไฟไหมเรือนหมอ ผูชํานาญเร่ืองใดเรื่องหนึ่งทําผิดพลาดในเรื่องนั้นเสียเอง 
เยียะเพรอะ/เยียะรุงรัง ทําในสิ่งที่ไมเหมาะไมควร 
เพรอะเผินเบนิเบอ สกปรกเลอะเทอะ 
เหลือเบอะเหลือเบอ เหลือคางอยูเปนจํานวนมาก 
เหล้ือมปลายปก     มแีตรูปสมบัติ ขาดคุณสมบัติ, แตงตัวหรือทาทีดีมาก แตทําอะไรไม
เปน 
พระญาบาวเช้ือ “หัวหนาของหนุมที่ควรจะนําไปปลูก” คือแกมากอยางเมล็ดถ่ัว ตอง 
    นําไปปลูกใหเปนถั่วใหม คําคอนแคะชายโสดอายุมาก 
บิดเขาแพะ  ไมทําตามทีต่กลงกันไว 
บิดแอก  ผละจากความรับผิดชอบ อยางวัวที่ไมยอมลากเกวียนตอไป 
เปนฅอนเปนไม ถึงกับใชไมคอนทอนฟนเขาทํารายกัน 
เปนมีดเปนมุย  ถึงกับใหอาวุธมีคมเขาทํารายกัน 
เปนปากเปนเสียง ถึงกับดาทอกัน 
เอางายวา  “เอาความสะดวกเขาวา” มักใชในเชิงคอนแคะคนที่ไมเอาจริง 
บรูขี้มีดัง  ไมรูสึกรูสาอะไรเลย 
น้ําปดน้ําปลาย ญาติหางๆ, เครือญาติในระดับปลายแถว 
เหงาคกงก  อาการซึมเซาเพราะเมาคาง, งวงนอน หรือเจ็บปวย 
เหงาซกทก  “ “ 
เหงาพกซก  “ “ 
ไฟไหมหลองเขา “ไฟไหมยุงขาว” คืออาการแสบทองเพราะความหิว 
แกงแหงน  “ชื่อแกงที่ตองแหงนเมื่อตักใสปาก” คือแกงวุนเสน 
ขึ้นสอกลงวา  กาวหนาเล็กนอย แตถอยหลังมากกวา มักใชในคําแชง 
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หัวฃางบาองนก “หัวปูดเหมือนลูกองนก” คือถูกชกตอยทํารายจนหัวโนตะปุมตะปา 
เทเขาสองหนาลวะ “แกะหออาหารตอหนาชาวลวะ” ยั่วกิเลสของคนอื่นที่ดอยกวา 
งัวลากเฟอกกินเฟอง “วัวที่ลากเกวียนบรรทุกฟางขาวก็กินฟางขาว” คือทําการใดก็ไดรับ 
    ผลตอบแทนจากงานนั้น เชนพอครัวในงานศพก็สามารถเลือกกิน 
    สวนดีๆ ของอาหารที่ตนปรุงนั้นได 
ยากเหมือนบาโหกแตก  “ลําบากจนริดสีดวงทวารแตก”  ยากเย็นแสนเข็ญจริงๆ มักใชเปน 
    คําดา 
สลิดเหมือนแรงกินอิ่ม “ทําทาเหมือนอีแรงที่อิ่มอาหาร” คืออิ่มจนลุกไมขึ้น 
ขาหนาบเทาขาหลัง การเสี่ยงไปลงทุนคาขายในตางถิ่นอาจทําใหกิจการหลักที่บานเดิม 
    เสียหาย,  ไดไมคุมเสีย 
แฅงฃางไมเสียบพริก “แขงหรือเลยเขาลงไปนัน้ผอมลีบมาก” ผอมแหงหนังติดกระดูก 
สามโปงสามกิ่ว “พองฟูสามคร้ัง คอดกิ่วสามคร้ัง” คือชั่วเจ็ดท ีดีเจ็ดหน 
ปากล้ําคําเหลือ ลวงเกินดวยวจีกรรม 
อูลํ้า   เนื่องจากเคยพูดอยางหนึ่งไปกอนหนานั้นแลว ภายหลังพบวาไมใช 
    เชนนัน้ แตก็ตองปฏิบัติตามคําที่เคยพูดไว, ตกกระไดพลอยโจน 
สุดปด   จนถึงที่สุดของที่สุด 
สุดปดสุดกั่น  “ “ 
ผดจด   โผลพรวดพราดออกมา 
อูงายเหมือนฅวายขี้ พูดก็วางายๆ แตทําไดยากมาก (มักใชในเชิงประชด) 
ตามเปลียว  “ปลอยไปตามกระแส(น้ํา)” ตามยถากรรม, ปลอยใหเปนไปตาม
เรื่อง  
สุดคําคึด  “หมดส้ินซึ่งความคิด”, จนปญญา, คิดอยางอื่นไมได (มักใช
ประชด) 
ดุนไฟสุด  “ทอนฟนที่ไฟไหมหมดแลว”,หมดความสามารถ,ไมมีทายาทสืบ
สกุล 
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อูปอด   “พูดสั้นๆ”, พูดตัดบท 
อูซัดอูฅวาง  พูดอยางไมตองการไมตรี, พูดหวนๆ, พูดอยางมะนาวไมมีน้ํา 
อูกอมอูยอย  พูดใหรายละเอียดมาก, พูดแบบน้ําทวมทุง 
อูพรัวะ   พูดจาสัปดน 
เกี้ยววกเกี้ยววัก คดเค้ียวไปมา, เหลียววอกเหลียวแวก 
หลบปอดหลบแปด หลีกเลี่ยงไปมา, พูดแกตัวไปเรื่อยๆ   
หลีกปอดหลีกแปด หลีกเลี่ยงไปมา, พูดแกตัวไปเรื่อยๆ   
อูาเหลอะบาเจอะ พูดเลอะเทอะ, พูดจาไรสาระ 
จมทุกขจมยาก  พร่ําบนแตเร่ืองความอัตคัตขัดสนของตนเอง 
คนบาลังตัน  คนที่ไมมีความคิด (มักใชนินทาผูอื่น) 
หัวเขาเหมือนพัดกับไฟ “เขาเหมือนจุดไมขีดไฟ” คือ(ผอม)โซเซไปมาจนเขากระทบกนั 
ตุยอาดฟาด  อวนอุยอายจนเคลื่อนไหวไมสะดวก 
ตุยพีดีงาม  อวนทวนสมบูรณ 
ผอมเหมือนรูดขี้ฅวาง ผอม ทองก่ิวเหมือนไมมีอะไรอยูในทอง 
ตาตุบทุบยุบ  ตาบวมเหมอืนหลังจากการรองไหอยางหนัก 
ขาวต่ําตุยซอนแดง รางไมสูง ทวม ผิวขาวอมชมพ ู–“รูปสวย” ใชกับหญิง 
ฅนแทฅนวา  คนจริง, คนที่มีบุคลิกนาเชื่อถือ 
ฅนส่ึงทึง  คนไมเต็มเต็ง, คนไมเต็มบาท คือคนโงแตไมถึงกับโงสนิท 
ฅนสอกกอก  คนปล้ินปลอนตลบแตลง 
หักหนาวอก  คําขาวเหนียวที่กดใหเปนแองเพื่อจะวกัเอากับขาวไดมาก 
กองอ็อกหย็อก  ลักษณะส่ิงของกองเล็กที่วางอยูอยางหมดสภาพ 
กองโอกโหยก  ลักษณะส่ิงของกองใหญที่วางอยูอยางหมดสภาพ 
หนางาว  “หนาโง” คําดาวาโง 
หนาห ี   คําดาวาชายที่สอดสายหาแตอวัยวะเพศหญิง 
หนาเซอะ/ หนาเซอะหนางาว  “หนาโง” คําดาวาโง 
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หนาหมา  บุคคลที่นาดูถูก 
เซเวน อัพ (Seven Up) (สํานวนใหม)เรียกผูหญิงที่รับการรวมเพศจากชายไดเกิน
เจ็ดคน/หน 
แตดยาว/ แตดเหลี้ยม หญิงที่อวดเกงอวดฉลาดกวาชาย 
หีเหล็ก   หญิงที่สามารถรับการรวมเพศไดมากครั้ง/คน 
หีแชะ   หญิงที่รับการรวมเพศจนอวัยวะเพศแฉะแตก็ยังรับไดอยู 
หมดจุนอุน  ไมเหลือหลอ 
หมดไสหมดปุม ไมเหลือความรูความคิดอันใดอีกแลว 
หมดจุดหลุด  ลักษณะส่ิงทีเ่ปนแทงกลมและสั้นที่สะอาด ไมมีเหล่ียมมมุ 
หมดกนหมดกอย ไมเหลืออันใดติดตัวอีกแลว 
หมดไทหมดถง  ไมเหลือส่ิงใดอยูในถุงในไถอีกแลว 
หมดตะคาม  “หมดสะโพก” คือทรัพยสินที่พกอยูในกระเปากางเกงหมดไปแลว 
หมดซอยลอม  ส่ิงเรียวสลวยที่สะอาดหมดจด 
หมดจ็อดหล็อด สะอาดหมดจด, งามผุดผาด 
หัวหมดกินตดทุเจา คําลอเลียนเณรหัวโลนทีต่ามหลังภิกษ ุ
หนาชด  หนาเชิด, หยิ่ง 
หนาซื่อ   ทําเปนมองไปขางหนา ไมยอมมองผูอ่ืน, หยิ่ง 
หนาซื่อเหมอืนหมาขี่รถ หนาชดเหมอืนหมาขี่ลอ  ทําหนาเชดิดวยความหยิ่ง 
หนาเครง  หนาตึง, สีหนาดุดัน 
หนาสวก  หนาตาดุดัน, หนาตาดูนากลัว 
หนาโจ   สีหนาอมทุกข 
ขี้นอก   “พื้นเปนคนบานนอก” เรอราอยางคนบานนอกเขาเมือง 
ในร้ัวในเวียง  ภายในเขตกําแพงเมือง/ตัวเมือง ถือวาเปนแหลงความเจรญิ 
บานนอกขอกตื้อ เขตชนบททีห่างไกลความเจริญ 
บานนอกขอกตื้อสะดือกลวง  มักใชลอเลียนคนบานนอก 
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บานนอกบานใน ชุมชนท่ีขยายออกไปและชมุชนดั้งเดมิ 
บานนอกบานนา/ บานนอกขอกโทง  ชุมชนในเขตบานนอก หางไกลความเจริญ 
หีหักหนาวอก หียาวสอกลงวา เยียะแลวเจ็บแอว  “อวัยวะเพศหญิงที่งุมลง ที่ยาวศอกลึก
วา  
    เมื่อรวมเพศแลวจะปวดบั้นเอว คําเปรียบเปรยผูหญิง 
บานหลายดอย “บานเรือนที่อยูหลังเขา” ถือวาดอยความเจรญิ 
บรูขี้มีดัง/ บรูขี้มีตด ไมรูเรื่องอะไรเลย ไมรูในสิ่งที่คนทั่วไปรูกันหมดแลว 
หนาลอกตาเหลื้อม หนาทะเลน 
ฅนครึฅนหนกั  บุคคลที่มีทาทางสงางาม คนที่มบุีญหนักศักดิ์ใหญ 
ฅนคํา   คนละครั้ง 
ฅนซาว   (๑) คนยี่สิบคน  (๒) จายคนละยี่สิบ 
ผานุงครัวใบ  ผาสําหรับนุง(กางเกง/ซิน่) ผาสําหรับหม (เสื้อ/สไบ) 
ถวยหวานจานชอน ถวย จานแบน จาน ชอน- เครื่องใชในสํารับอาหาร 
หมอไหไตรพาก (อาน“หมอไหถะไหลปาก”) หมอชามรามไห เครื่องใชในครัว  
ซื้อฅวายยามนา ซื้อผายามหนาว “ซื้อควายในฤดูที่ตองทํานา ซื้อผาในหนาหนาว”  
    ของที่มีราคาแพงตามฤดกูาล 
แลชงๆ (อาน “แลโจง แลโจง”)   สงสายตาเชิงปฏิพทัธิ์ไปยังคูหมายอยูบอยๆ 
กินขี้เขียง  “กินเศษเนื้อที่ติดกับหนาเขียง” ดุเหมือนสุนัข 
กลัวใจ   พรั่น, เกรงขาม, ยอมรับในความเขมแข็งดุดันที่คนอ่ืนทําไมได 
เตมอกเตมใจ  พึงพอใจอยางยิ่ง 
หลวักใสตัว เอาหัวเขารม  ใชความฉลาดใหเกิดประโยชนแกตนเอง 
ออกใจ   นึกอยากจะทําบางสิ่งบางอยาง 
พรายแหมะ  คําแชงใหผีพรายมาอยูใกลชิดกับคนทีต่นประสงครายนั้น 
มันมีหัน้ฃาง  “มีความจริงอีกอยางหนึ่ง” คําที่มักใชเริ่มตนในความคิดแยง 
อะหยังผีเบา  “อะไรก็ไมรู” 
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ผีบาผีบิด  คนที่บา คนที่ถูกผีชักใหผิดไปจากครรลองปกติ, คนที่ไมอยูในจารีต 
บเหมือนเพิน่เหมือนทาน  “ไมเหมือนทานผูอื่น” ผิดไปจากวิถีซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
น้ําออยพะสะเลียม  “น้ําตาลหุมสะเดา” ยาขมเคลือบน้ําตาล 
ปากหวานกนสม “ปากหวานกนเปรี้ยว” ปากพูดชมวาดี แตใจกลับคิดจะทําราย 
ดูทางโว/ ยุทางโม คุยโวไดสะดวกโดยไมมีคนคอยขัดคอ 
ยุทางโม/ ดูทางโว คุยโวโออวดไดโดยไมมีคนคอยขัดคอ 
เทิกตีน   เกะกะทางทีจ่ะเดิน ทําใหเดินไมสะดวก 
เทิกหัวใจ  ทําใหหนักใจ แตจะทิ้งก็ไมได 
ตับปุด รูดเนา/ รูดเนาตับปุด   กินจนเกินพอด ี
รูดเนาตับปุด/ ตับปุดรูดเนา    กินจนเกินพอด ี
กลาล้ําชางตาย อายล้ําชางทาว  กลาหาญเกินไปก็มักตายไดงาย  เลี่ยงเกินไปกม็ักหกลม 
นอนตอง  ปวยเปนตุมมีหนองไหลเยิ้มตองนอนบนใบตอง นอนฟูกไมได 
นอนแร   ไทเขินวาเจานายตายแลว ตองเชิญศพนอนบนผาแพร 
นอนทาง  พักคางคืนในระหวางการเดินทาง 
นอนไม   (นําศพ)ลงนอนบนไมทีป่ระกอบกันเปนเมรุบรรจุศพ 
นอนทวย  (๑) นอนดวยกัน  (๒) มีเพศสมัพันธกัน 
นอนแชขี้แชเยี่ยว ปวยหนักมากจนอุจจาระปสสาวะไหลไมรูตัว 
โชคหมานฟานหื้อ อีเกงใหโชค  ปกติเมื่อเหน็เกงกอนมักจะอับโชค จงึตองพูดเอาเคล็ด 
มีฃางงวงชางหนอย มือซนอบางงวงลูกชาง มือของชายที่ชอบจับโนนจับนี่ของผูหญิง 
พรายตีนพรายมือ มือออนตีนออน  แขนขาไรเรี่ยวแรง หมดกําลังใจ 
อิ่มตีนอิ่มมือ  อาการของคนที่ทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ทําใหไมอยากกนิหรือใชส่ิงนั้น 
อิ่มหนายคายชัง สุดจะทน สุดจะเบื่อ สุดแสนจะเกลียดชัง 
แหลวแฟะแหลวแฟน แหลกละเอียดเละเทะเหมือนถูกบดขยี้ซ้ําแลวซ้ําอีก 
เอาอี่โอมาใสอี่เอ “จับแพะชนแกะ” 
แปลงผิดไวหื้อลูก แปลงถูกไวหื้อหลาน   ผลงานไมวาจะผิดหรือถูกก็เปนมรดกแกลูกหลาน 



 ๔๒

เปนจอมเจาะเดาะดอย  (ปวยและ)ทรุดโทรมไปเรื่อยเรื่อยจนดูผิดหูผิดตา 
พลัดตาคําเดียว “พลัดจากสายตาเพียงชัว่ครู” เผลอแพล็บเดียว 
ระคังชืน ตีเมื่อฅืนดังเมือ่เชา  “ระฆังที่ทําดวยตะกั่ว ตีตอนกลางคืน กวาจะดังก็เชา
วันรุงขึ้น,  
   เฉ่ือยชา, ยืดยาดอืดอาด 
ตัดตงลงชอง  การเคล่ือนศพที่ตายทั้งกลมจากเรือนโดยตองตัดตงตัดพื้นเรือนให 
    เปนชองเพ่ือหยอนศพลงตามชองนัน้ 
ตัดกอมสินเพียง ตัดบั่นใหเด็ดขาด, ตัดไมใหเหลือความสัมพันธ 
มีลูกนักเผื่อตาย เล้ียงหมาหลายเผือ่วอ  มีลูกหลายคนเพราะบางคนอาจตายเร็ว เลี้ยง
หมา 
    หลายตัวเผื่อไวเพราะบางตัวอาจเปนโรคกลัวน้ํา  เผื่อเอาไวกอน กัน 
    ความผิดพลาดที่อาจเกิดไดงาย 
เยียะตามเอนทวง “ทําไปตามทีเ่สนเอ็นจะกระดิก” ทํางานตามหนาที่อยางมีใจผูกพัน 
ตายหยอตายหยาบ ตายเพราะความเห็ดเหนือ่ยและเปนทุกขอยางแสนสาหัส 
เมียพรางหอเขา เมียที่แตงงานดวยเพื่ออาศัยขาวกินยามพลัดถิ่นที่อยู 
กินมร/ี กินมหาราช (ภิกษ)ุมีความโดนเดนในการเทศนฏณัฑมทัรีหรือกัณฑมหาราช 
คูอันพันเชื้อ  ทุกสิ่งทุกอยาง 
สัพพะสัพพัน  ทุกสิ่งทุกอยาง 
พระเจาตัวบไหว เอาพระเจาเพิ่นมาไหว   ยกยองส่ิงควรเคารพของผูอื่นมากกวาของ
ตนเอง 
เอาขอนเพิ่นมาไห    เอาซากศพของผูอื่นมารองไห  เอาของไรคาจากผูอ่ืนมาเพิม่ทกุขใส
ตัว 
    หาเหาใสหัว 
อยูดีๆ เซาะเหล็กชีฅวั่นกน “อยูเฉยๆ ก็หาสวานเจาะตูดตนเอง” หาเร่ืองเดือดรอนใหตนเอง 



 ๔๓

หลับตาชัง  (เชียงใหม) คอน  อาการที่หญงิแสดงกับชายดวยสายตาวาไม
พอใจ 
สับบากอกตา  (ลําปาง)“สับมะเหงกดวยตา” คือ “คอน” สงสายตาในเชิงวาไม
พอใจ 
พยาธิ์บหาย พอเลี้ยงพอเลี้ยง  พยาธิ์หายเสี้ยง พอเลี้ยงกินฅนเดียว   ตอนที่ยังไมหายโรค 
    นั้นก็เรียกและเอาใจวาเปน “คุณหมอ”  พอหายจากโรคแลว “คุณ 
    หมอ”ก็ตองหากินเองอยางไรคนที่จะใยดี 
เครา   อึ่งอางชนิดหนึ่งที่สงเสียง “ครอกๆ” มิใช“อ่ึงอาง” ใชเรียกคนที่ขี้
เกียจ  
    นิ่งเฉยอยางไรความกระตือรือรน 
เฅา   อึ่งอางชนิดหนึ่งที่สงเสียง “ครอกๆ” มิใช“อ่ึงอาง” ใชเรียกคนที่ขี้
เกียจ  
    นิ่งเฉยอยางไรความกระตือรือรน 
ฃอดๆ ฃอยๆ  กระปริดประปรอย, ไมสม่ําเสมอ 
แมลงชอนหิน้  “แมลง” ที่นาํมาปรุงอาหารแลว คนกินจนถึงกับชอนกรอน หมายถึง 
    เนื้อสัตวซึ่งเปนอาหารที่หาไดยากในสังคมยุคกอน 
กินไตขี้หลับ กินตับขี้ลืม  ผูใหญมักจะพูดหลอกไมใหเด็กกินตับและไตของไกทีป่รุงเปน 
    อาหารแลว (เพราะผูใหญคนนั้นหาเหตุจะกินเสียเอง) 
กนร่ัว   มักใชเรียกหญิงที่มีประจาํเดือน 
หลับตดๆ  กินๆ นอนๆ เฉยๆ ไมทําการทํางานอันใดเลย 
แบกหมอน  เรียกคนที่เอาแตนอนวาทํางานหนักเพราะการแบกหมอน 
หมอนกิ่ว สะลีโหง “หมอนคอด ฟูกสึก” หมายถึงคนที่เอาแตนอน 
ผักกับลาบ  (๑)ผักนานาชนิดที่ระดมเก็บมาใสสํารับเพื่อกินกับลาบ (๒)ใชเรียก 
    เชิงประชดกับคนที่ประดังเครื่องประดับนานาชนดิใสตนจนเกินควร  
ล้ินยังบทันเขาปาก พึ่งพูดแลวหยกๆ ก็เกิดเปนอยางที่พดู 



 ๔๔

เอาฅําติดปาก  พูดถึงคนที ่ “ปากพิษ” คือคนพูดอยางไรก็เกิดเปนเชนนั้นจริง เปนที่ 
    นานับถือจนอยากเอาทองคําไปปดทีป่ากเหมือนปดทองพระพุทธรูป 
ไทตูดดํา  คําเรียกคนไทยภาคกลางในเชิงไมเปนมิตร 
มัดสอกแปขาแลน มัดรวบศอกไปไวขางหลัง เหมือนมัดขาตะกวด ทําใหดิ้นไมหลุด 
บาบาหงอน  เร่ืองจุกจิกไรสาระ   
หลอแทก็หน ชนแทก็ฃาน  “พอกรากเขาหาก็ถอย พอชนจรงิๆ ก็พรั่นพรึง” ไมจริงเหมือน
พูด 
เครือเขาฅํา  เถาวัลยทอง ช่ือพรรณไมทีเ่กาะพรรณไมอืน่เพื่อดูดกินน้ําเลี้ยง ใช 
    เทียบกับคนที่พัวพันผูอื่นเพื่อหาประโยชนใสตนจนผูถูกดูดเสียชีวิต 
สามเกา  ติดใจที่เคยไดประโยชน จึงยอนกลับไปหวังไดประโยชนเชนนัน้อีก 
หยามเกา  ติดใจที่เคยไดประโยชน จึงยอนกลับไปหวังไดประโยชนเชนนัน้อีก 
นอนแธ็บ  “นอนแซว” คือนอนอยางหมดแรงทีจ่ะลุกข้ึน 
งมงาว         กมหนากมตาหมกมุนอยูกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง, ซึมเซาอยูดวยความโง
งม 
หัวหมุนกนซกุ  หมกมุนอยูกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจนไมสนใจอยางอื่น 
หนาหนอยตาหนอย     ทําทาทางเรยีกรองขอความเมตตาสงสาร 
ผีบวา ราบกิน  “ทั้งผีและโรคหายังไมทําอันตราย”คําคอนแคะคนที่ตนไมสบอารมณ  
แขะแหละ  ทําอยางลวกๆ งายๆ ไมพิถีพิถัน  “แฅะและ” ก็วา 
แฅะและ  ทําอยางลวกๆ งายๆ ไมพิถีพิถัน  “แขะแหละ” ก็วา 
หนาฃางแพะเมื่อย “ทําหนาอยางแพะปวย” คือสีหนาไมเสบย, สีหนาที่ไรชีวิตชีวา 
ยํ่ารอยตีน  “ย่ํารอยเทา-วัดรอยเทา” คือเทียบดูวามีเกงกลาเทยีบผูอื่นไดหรือไม 
มิตตแกวสหายฅํา กัลยาณมิตรผูมีคาด่ังแกวมณแีละทองคํา  
พี่อายทายหัว  พี่นองที่คลานตามกันมา 
ทองใคทองพอง ทองอืด 
หวังน้ําหวยหนา “หวังน้ําบอหนา” หวังวาจะไดประโยชนจากสถานการณภายหนา 



 ๔๕

หมาเหาบขบ  “สุนัขที่เหาเกงนั้นไมกัด” ดีแตพูด แตไมยอมทําอะไรมากกวาการ
พูด 
แอนแอะแอนแอ ทํางานอยางเต็มความสามารถ 
แหง   (๑) ไมเปยก  (๒)เปนที่ชัดเจน 
เอาจนแหง  ดําเนินการจนไดความเปนที่ชัดเจน 
จาลวง/คําสุด  กลาวจนถึงที่สุด, ไมมีอะไรจะพูดมากกวานั้นอีกแลว 
คําสุด   ความสุดทาย, ไมมีความหรือคําพูดอันใดอื่นมากกวานั้น 
ถองแกะถองแกน จนกระทั่งถึงแกนแกนกลาง, ลึกจนถึงที่สุด 
พอที่เทอะ  มินาละ, ถึงวาสิ 
พอมัน   มีความเปนสวนตัวสูง, ไมยอมใคร, พรอมที่จะเอาเรื่องเสมอ 
บโลงบปลอง  ติดขัด 
โลงทัด   เห็นชอบ, มมีติอยางเดียวกันโดยไมมขีอขัดของ 
บทัดบแมน  ไมถูกตอง, ความสัมพันธไมดี 
บถูกบโลง  มีความเห็นไมสอดคลองกัน, ทะเลาะกัน, มีวิวาทบาดหมาง 
หนาบปลอง  ใบหนาไมแสดงทีทาวามมีนษุยสัมพนัธด ี
กินของเกา  กินบุญเกา, เสวยแตสุขโดยไมแสวงหาเพิ่มเติม 
กินหมอมๆ ผอมชอฅอ   กินอยูเรื่อยๆ แตก็ยังผอมกะหรอง 
หมองซ็อกทอ็ก  หมนหมอง, ไมมีสงาราศี 
งาวเมิน  “โงนาน” กวาจะรูเทาคนอื่นหรือคิดออกก็ใชเวลานานมาก 
กินแลวลืมฃาก เมื่อสุขสบายแลวก็ลืมเลือนเหตุการณคร้ังที่เคยยากลําบาก 
ปากแลวลืมเอา พูดไปแลวแตก็ลืมที่จะทาํตามคําพูดนั้น 
กินแลวลืมฃาก ปากแลวลืมเอา   ละเลยตอเหตุการณหรือกิจกรรมในอดีตที่ควรจดจํา 
บานแกงแฅ  หมูบานหรือชุมชนที่ประกอบดวยคนจากหลายชาติพันธุ 
มืดฟามัวดิน  ส่ิงของหรือผูคนที่มจีํานวนมากมายมหาศาล 
เลือนดินเลือนซาย เกลื่อนกลนไปทั่วผืนแผนดิน, แผกวางไปทั่ว 



 ๔๖

อนบเปน เหนบใช “มใชทั้งตัวอุนและอีเห็น” จะเปนอะไรก็บอกไมถูก, นกมีหหูนมูปีก 
ขามดา   ทนทานตอการถูกดุดาวากลาว 
ขามการ  ทนทานตอการทํางาน, สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
ขันเอา   รับส่ิงของไปกอนโดยยืนยันอยางเต็มที่วาทําการตามสัญญา 
ขบหัวกัน  “กัดกันไปมา” อยางหมากัดกัน คือทะเลาะเบาะแวงกัน 
แอนแล ะ  คําอุทานเชิงสัพยอกแสดงวาสนเทหหรือชื่นชม  
อานละ   คําอุทานเชิงสัพยอกแสดงวาสนเทหหรือชื่นชม 
อะลา   คําอุทานแสดงวาเจ็บแตไมเจ็บมากเกินไปนัก 
อาเละ   ทาทางกรุยกราย, แตงตัวและวางทาโฉบเฉี่ยว 
อาละ   มีความสามารถสูง 
ฅนเดียว  โดยลําพัง, ทําการทุกอยางดวยการพึ่งแตตนเอง 
ตีหมู   กลุมคนที่เขาชกตอยกันเปนชุลมนุตามแบบของขี้เหลาในงานวัด 
อะหลุยๆ  คําอุทานเบาๆ ของชายหรือหญิงที่เพิง่มีประสบการณในเพศรส 
อะฮิๆ   เสียงรองไหเบาๆ อยางสาวนอยรองไหกับ “คุณอา” เพื่อขอเงิน
มากๆ 
เปนตัวเปนติน่  “เปนชิ้นเปนอัน” เปนรูปเปนราง, เปนที่ประจักษชัดเจน 
เปนบาหล่ินต่ินตอน แตกหรือกระจัดกระจายเปนชิ้นๆ 
เปนบาหอยนอยชา/ เปนบาหอยบานอย    ไมเปนชิ้นเปนอนั, ลมเหลวเละเทะ 
บชางวา/ บชางจักวา   ไมอาจพูดหรือโตแยงได, ไมอาจทัดทานอํานาจทีสู่งกวาได 
 บชางปาก  ไมรูจะพูดอะไรได, พูดไมออกบอกไมถูก, ระอาเกินกวาที่จะพดูได 
บเปนดีชูดีเอา  ไมอาจยอมรับได, จะเหน็ชอบหรือตกลงดวยไมได 
บเพิงดีชูดีเอา  ไมนาจะเปนที่ยอมรับได, ไมควรยอมรับ 
หลุหละเหละ  ลักษณะส่ิงของที่หลุดรวงจากกันจนไมอาจคมุเปนชิ้นเดียวไดดังเดิม 
แหลวแฟะแหลวแฟน แหลกละเอียด, แตกกระจายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
หลุแหลว  ชํารุดและใชการไมไดอีกแลว 



 ๔๗

เอาแลวบเฮย  “เอากันเขาแลว”, “ยุงแลวไง” 
ฮาหนี้บาเฮย  คําอุทานแสดงความขัดเคือง “ไมนาเลยโวย” 
ไอฮา            “ไอหา”คําพูดเชิงสัพยอก จะใชในทางลบหรือใชพูดกับเพื่อนสนทิ
ก็ได 
 ฮากินตับ  คําดาและแชงใหโรคหามากินตับฝายตรงกันขามเสียโดยพลัน 
สะหลาก  คําที่ใชไลสุนัข อาจมาจากคําวา “(ให)เสือลาก(ไปกินเสีย”) 
โซ   คําที่ใชไลไก เชนเมื่อไกขึน้เรือน อาจเลียนเสียงเหยี่ยวโฉบมาจบัไก 
รายหี   คําดาวาสําสอนทางเพศ ใชกับหญิงหรือชายก็ได 
เยียะหื้อเพิน่ไดวา ประพฤติตนใหเปนที่โจมตีของผูอื่น 
เยียะหื้อเพิน่ไดเลา ประพฤติตนใหเปนที่นนิทาของผูอ่ืน 
ผางราย  รูปรางอัปลักษณ 
หันราย           เห็นในส่ิงที่เลวราย,เห็นวาอาจจะไมด,ี คําขูฝายตรงขามวาจะเกิด
เรื่อง 
รูจักหนอยไพ  พูดเปนเชิงเตือนแกมขูวา “ชักจะมองขามกันเกินไป” 
บดีกินดีเอา  ไมนาจะเอามากินหรือเอามาไว 
บเพิงดีกินดีวา  ไมควรเอามากิน 
งามเหมือนหลอเบา สวยเหมือนหลอออกจากแบบพมิพ (ที่ตบแตงใหงามตามแบบแลว) 
ฅิงพัน   รูปรางอวบอัด 
ฃาไพเยียะ  “อยาไดกระทําเชนนั้น”  มักออกเสียงเปน “จะไปเยียะ” 
ลูกใพ/ลูกยิงหาง ลูกสะใพที่เลิกรางจากบุตรชายของตนไปแลว 
ลูกเขยหาง  ลูกเขยที่เลิกลางจากธิดาของตนไปแลว 
พอเถา   บิดาของคูสมรส (มิไดแปลวาชายอายุมากคราวพอ) 
แมเถา   มารดาของคูสมรส (มิไดแปลวาหญิงมีอายุมากคราวแม) 
ลูกหลานตามเตา ลูกๆ หลานๆ (หลายคน) 
ละออนตอนแตน เด็กตัวเล็กตัวนอย (หลายคน) 



 ๔๘

คําแมยิงไพทา คําแมยาไพสวน  เร่ืองที่ผูหญิงคุยกันเมื่อไปทีท่าน้ําหรือไปสวน มักไรสาระ 
บาวเฅิ้น  หนุมที่ตกคางหรือยังไมมคีู อาจเพราะหญิงไมชอบ หรือเลือกมาก 
บาวเชื้อ  หนุมที่ควรเอาไปทํา “เชื้อ” คือทําพันธุ คือแกมาก ควรนําไปฝงใหไป 
    เกิดใหมไดแลว  
บาวเถา  หนุมโสดอายุมาก 
สาวเฅิ้น  สาวที่ยังไมไดแตงงาน 
สาวเถา  สาวโสดที่อายุมาก 
สาวหนอย  สาวนอยเพิ่งแรกรุนดรุณี (มักเปนทีจ่บัตาและพูดถึงบอย)  
สาวจี (อาน “สาวจ๋ี”) สาวนอยในวัยแรกรุน เหมือนดอกไมที่กําลัง “จี”๋ คือยังตูมอยู  
บเทาแตนัน้  มิใชเพียงแคนั้น 
ตําเลิงวา  เปนที่รับรูกันมาแลววา 
ออมเปาะออมปอย ประคบประหงม 
แผ็ดใส   โปรยเสนหใหเพศตรงกันขามที่ใกลเคียง 
ไลวอก   จับโกหก, พูดตอนใหเหน็ชัดวาอีกฝายหนึ่งโกหก 
เปาหีฅวายหอม เสกคาถาเปาไปทําใหหีควายยุบตัวลง ใชเยาะคนที่ไรอาคม 
จบเพท  เรียนพระเวทจบสิ้นแลว, มีความรูครบถวนในศิลปศาสตรแบบโบราณ 
กินนักเปนพยาธิ์ กินรามระรามราด เปนฃูกเปนฃา  “กินอาหารมากไปก็มักปวย กินพอ 
   ประมาณก็กลับเปนยา” คือไมควรกินมาก 
กินบพอ หอทวย  กินแลวก็ยังหอกลับบานอีกดวย มักพบในคนที่ไปชวยงานบญุของ 
   เพื่อนบาน  
แปลงหนาสะเมิ้ยเคิ้ย  สีหนาไมทุกขไมรอน สบายอารมณ 
เมาเหงิ้อ มัวแตชะเงอมอง, ไมตั้งใจดูหนทางที่ตนเดิน มกัใชเตือนเด็กเล็กที่พอแมจูง 
   มือใหเดินตาม 
เลี้ยงเจาที่บกุม  “เซนเทวดาที่รักษาสถานที่แลว แตเคร่ืองเซนนอยไปหนอย” คือมอบผล 
   ประโยชนใหผูมีอิทธิพลดูแลสถานที่บริเวณนั้นนอยเกินไป จึงเกิดปญหาขึน้ 



 ๔๙

ตูบหัวแลวลูบงอน ตบหัวแลวลูบหลัง, ใหรายแลวภายหลังพยายามทําดีดวย 
เขาสารลอหนาไก ยั่ว เหมือนสาวนุงนอยหมนอยแยมยัว่หนุมกลัดมัน 
ตัวทอง  พยาธิในลําไส 
ตัวในทอง ส่ิงที่บรรจุอยูในพุง คือความรูความสามารถ 
ใครเอาเขี้ยวเคาแปลงบาแกว  “อยากเลาะเอาฟนกรามมาทาํลูกเตา” อยากทําใหเจบ็ตัว 
เปนขี้ดองหมองแฅง  รางกายกระปลกกระเปลี้ยดวยโรคาพยาธิ 
ขางขะยือ โรคมองครอ คือไอกรน 
เปนมอง เปนกะเทย 
เปนแซ  เปนกะเทย 
เปนหนอง เปนกะเทย 
แมพู  หญิงกะเทย, หญิงทีแ่สดงอาการแบบชาย 
พูเมีย  ชายกะเทย, ชายที่แสดงอาการแบบหญิง 
อีโตง  ชายกะเทย, ชายที่แสดงอาการแบบหญิง 
ของลเขียมหายาก  ส่ิงที่ปกติก็พบอยูทั่วไป  พอตองการจริงๆ กลับหาไดยาก 
เบาข้ี  ถอดแบบขันมา 
แมนมันคําแลว  เปนเชนนั้นจริงๆ, ถูกตองอยางไมมีขอผิดพลาด 
ยํ่าฟากหวิดตง   เดินไปตามกลลวงของอีกฝายหนึ่งที่ดูด ีแตก็จะพบกับความเลวราย 
จิ เจาะ แมะ ขั้นตอนของการจุดเทียนบูชา คือ “จิ” หรือจุดไฟ “เจาะ”คือยกขึ้นพนมเหนอื 

ศีรษะ “แมะ” คือติดเทียนนั้นเขากับราวเทียนหรือเชิงเทียน 
จ้ําชิริวา พยายามหาเรื่องเล็กเร่ืองนอยหรือรายละเอียดตางๆ มาตอวา 
จิรังตอ ลอรังแตน   หาเร่ืองเหมือนกบัเอาไมแหยที่รังของตัวตอหรือแตน 
จิผะเลิด ไมเขาเปา, อาการเหมือนกับใชขาวเหนียวจิม้น้ําพริกแดงใสมะกอก 
จิตาบพรับ “ขนาดเอามอืแตะที่ตาก็ยังไมกระพรบิตา” โงและไรความรูสึกจริงๆ 
เขาดูกดําดูกแดง  เขากระดูกดํา อยางเพราะความเกลียดหรือเข็ด 
ฉีกฉากหวากเหวก  ฉีกขาดเปนช้ินหยาบๆ 



 ๕๐

ทุนทอง พอประทังชวีิตไดชั่วคราว 
ทุนไส พอประทังชวีิตไดชั่วคราว 
มัดหอไพขา ผูกอยางแนนหนาเหมือนมัดคนฮอไปฆา คือมัดจนไมทีทางที่แกได  
 มัดพอเมียไพขา ผูกอยางแนนหนาเหมือนมัดพอภรรยาไปฆา คือมัดจนไมทีทางที่แกได  
นกพาปน ความทุกขทีไ่มสามารถขจัดไปได เหมือนกับนกที่ถูกลูกศรปกคาอยู ไมวา

จะไปที่ไหนจะทําส่ิงใดก็จําเปนตองพาลูกศรนั้นไปดวย 
ตอซากไฟ เสือซากสาม  ตัวตอที่แคนเพราะคนเคยเอาไฟเผารังมาแลว หรือเสือที่เคยถูก

ทํารายจนบาดเจ็บมาแลว พวกนี้จะดรุายมาก 
เหยมิ ยืดยาด 
น้ําผัดตาไก บริเวณที่กระแสน้ําหมุนวน ถือวาน้ําลึกและอันตรายมาก 
หยืก นาผะอืดผะอม 
หนาอยางซาหลุ “ใบหนาเหมือนตะกราชํารุด” ไมมีทาทีวาจะมีสงาราศีเสียเลย 
ขี้เปลี้ยขี้ชาง ส่ิงที่ไมคอยสมประกอบในพวก เหลือเดนจากการถูกเลือกแลว 
เหลือคาสะราง  เหลือแคสรีระรางวาเปนคน แตก็ทรุดโทรมจนเหลือแตหนังติดกระดูก 
หลอด ๑. ชื่อพืข   (๒) แทง, คลอดกอนกําหนดและลูกนั้นเสียชีวิต  
ฃอดๆ ฃอยๆ   กระปริดกระปรอย, ไมเต็มที ่
ปากเปยะ ปากเปยกเพราะพูดมากตลอดเวลา 
ปากแชะ ปากแฉะเพราะพูดมาก, ปากที่นารังเกียจ 
สองหนาคลองตา/ สองตา ปรากฏใหเห็นชัดตอหนา, เห็นอยูตําตา 
ออมแดด นําสิ่งหนึ่งไปรับแดดออนเปนเวลานาน อยางผูเฒานั่งหรือยืนรับไอแดด 
หุยชอกๆ สงเสียงรองโหยหวน 
อะฮิอะฮี ้ เสียงอยางสาวนอยรองไหกระซิกกระซิก 
ขี้สูนราก รากสูนข้ี  “อาเจียนและอุจจาระคละเคลากัน” ผสมปนเป จับตนชนปลายไมได 
ขี้รากสองคลอง  ทั้งขี้ทั้งอาเจียนในเวลาเดียวกัน, อาหารเปนพิษอยางหนัก 
ยินดีสีขา ปลาบปล้ืมปติยินดี 



 ๕๑

ยินดียินบาน รูสึกเบิกบานใจ, รูสึกโลงใจ  (ยิน=รูสึก) 
เปลาวาง เวิ้งวางวางเปลา 
ขดถวายหงายองตีน  นั่งขัดสมาธ ิตั้งทารอกินโดยไมยอมรับภาระใดๆ 
เขือกกัน นิยมเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในแตละยุค เชน “เขือกกันมมีือถือ” 
โหลกัน เฮโลไปทําเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในแตละยุค เชน “โหลกันใสสายเดี่ยว” 
เสพสมเคม เสพอาหารที่มีรสอรอย  พบในวรรณกรรมยุคเกา คาดวาชวงนั้นคงไมมีพริก 
จุหื้อไห ไคหื้อเสีย  หลอกใหรองไห ยุใหเสื่อมเสีย  ยุแหยเพือ่ใหเสียผลประโยชน   
หนายาวชะเหลิ้งเอิ้ง  ทําหนายาว ทําทาทางไมเตม็ใจทีจ่ะทําอยางใดอยางหนึ่ง แตก็ไมพูด 
ไดหนายาวเปนสอก  คอนแคะประชดคนที่ไดรับการยกยอง 
จมแบมๆ พรํ่าบนพึมพาํอยางที่ฟงแทบไมออกวาพูดถึงอะไร, บนจนนารําคาญ 
เสียลวด เปนอยางนั้นเสมอ 
อดๆ เอาๆ เสียงคนจอกแจกจอแจ  
หนาเหล้ียมจีดผีด   ใบหนาเรียวแหลมมาก (ไมนานิยม) 
หนายาวจองออง     ใบหนาเรียวยาว (นานิยม) 
ล้ืมเกาลื้มใหม         ทบทวนไปมา ไมเสร็จส้ินงายๆ 
บแลวบหาย (เรื่อง)ยังไมเปนที่ยุติ 
รายใดดีใด ไมวาจะเปนเร่ืองรายหรือเร่ืองดี 
บถูกบถิ้ม ไมถูกตามทาํนองคลองธรรม 
หนามูฮู/ โมโฮ หนาอยางบอกบุญไมรับ 
กนหมน มักใชกับเด็กโตที่ซุกซน เมือ่ไมมีกางเกงนุงก็ทําใหเห็นกนคลุกฝุนดิน

มอมแมม 
หนาบางคางสวย  ใบหนาออนโยนและคางเรียวงามไดรูป 
ค้ิวหนาตาหึก หนาตาดูดุดัน 
หนาหนาตาหึก  หนาตาดุดัน 
หนามอด ใบหนาปรุอยางรอยมอดกินไม เปนเพราะเจาตัวเปนโรคฝดาษ 



 ๕๒

หนาหมอ คําดาคนที่มกัมากในกวม 
หนาแหงแกะแหงะ  ใบหนาแหงผากอยางไมมชีวีิตชีวา 
ขมขี้ขมกิก ขมจริงๆ , เขาใจไดยากยิ่ง 
เหี่ยวตากหยาก/ ตาบหยาบ  แหงเหีย่วอยางไมมชีีวิตชีวา 
เหลือเพิ่นเหลือทาน  เกินหรือเดนกวาผูอื่น มักใชในเชิงลบ 
แหมะราก “แทบจะอวกแตก” คือเลวรายจนแทบจะทนไมได 
โป (๑) แมทัพพมา  (๒) หัวหนา 
แมเพรอ คนหรือสัตวเพศหญิงทีท่าํหนาที่เปนหัวหนาแทนเพศชาย    
ขายปุดหลุดทืน  ขายสินคาในราคาขาดทุน 
ปุดทืน ขาดทุน 
ตามีปลายฟา สายตาจองจับที่ปลายฟาโดยไมยอมมองหนาคนอื่นเพราะความเยอหย่ิง 
ตาแดงอยางนกกนพูด  “ตาแดงเหมือนนกกะปูด” คือลักษณะตาของคนที่อดนอน 
เยียะเอาหมือ้ ทําไปก็ไมไดอะไรตอบแทน 
หมาจกครก คอนแคะคนที่ใชแปงทาหนาจนขาวเหมือนหนาหมาที่กมลงกินแปงในครก 
ตองกลวยบาดมือ  ถูกเชือดไปทีละนอย กวาจะรูตัวก็เกินแกเสียแลว 
ดําฅวัน เสี่ยงไปในความที่ตนเองก็ไมรูอนาคต, เส่ียงเปนเสี่ยงตาย 
หนูหลายอยูรูต้ืน  ผลประโยชนทากๆ อาจไดมาอยางงายๆ 
ปลาตัวหลวงตายน้ําตื้น  มักใชกับผูรูผูดีแตมาพลาดเสียเชิงเพราะเร่ืองเล็กๆ นอยๆ 
คําบางผางราย    คําพูดที่ไมเปนมงคล 
ตํ่าทึก ลึกไปจนสุดของความลึก 
ปูพรามณ “กินจุ” เหมอืนพราหมณชูชก ในเวสสันดรชาดก 
เจาที่ไหว บุคคลที่ควรไดรับเกียรติอยางสูง 
ขี้เตมกน/เตีย่ว นั่งทับเร่ืองเลวรายอยู, พยายามปกปดเร่ืองเลวรายแตคนอื่นก็พอรูทัน 
หูหนาตาหมนื ทําเปนไมรูไมเห็น 



 ๕๓

ตกตาเพิ่นเปนดีใครหัว ตกตาตัวเปนดีใคไห  พอคนอ่ืนประสบเรื่องเลวรายก็ดูนาหัวเราะ 
พอตัวเองโดนเขาบางก็ทาํเอาอยากจะรองไห 

หนาถื่นบื่น หนาจริงๆ, หนาผิดปกติ หนาอยางจมูกวัวควาย 
ตาเพิ่นตาเรา เมื่อถึงคราวคนอื่นก็ใหคนอื่นไดประโยชน ซึ่งก็ยอมจะถึงโอกาสของเราบาง 
ลืมฅิง ขาดสติไปชั่วครู, ไมทันไดตั้งตัวดี 
ฝนหัน มีภาพปรากฏใหเห็นในความฝน 
ฝนเขา มีอาการวูบวาบที่ตาเหมอืนที่ถูกกระแทกศีรษะอยางรุนแรง 
บทันมึ้ง ไมทันไดตั้งตวั, ไมทันจะรูตัว 
สึงสังนึงนัง อีรุงตุงนัง, วุนวายสับสน 
ขึงขังนึงนัง อีรุงตุงนัง, วุนวายสับสน 
แกงแคะแกงแค  อาการของคนที่ยักแยยักยันเพราะแบกรับภาระหนัก 
เสิงสางเยิงยาง   อีรุงตุงนัง, วุนวายสับสน 
อะละ คําอุทานที่บอกวาเจ็บเล็กนอย 
อาละ ทาทางนาด,ู งดงาม เปนที่นิยมยนิด ี
นักแก/ นักแค มากมายเตม็ท ี
สีบอิสีบอี แออัดยัดเยียด 
ยุมไสยุมปุม รูสึกหวาดเสียวจนเกิดอาการเกร็งที่บริเวณชองทอง 
แหมะเอาะ “แทบจะสํารอก” หนักมาก 
แหมะราก “แทบจะรากแตก” หนักจริงๆ 
ปวยใหย ลมปวยอยางรุนแรง, อาการหนัก 
ซวาดกนนวม 
ซาดไพ เฉี่ยวไปอยางหวุดหวิด, เกือบจะโชคราย 
หวาวตา รูสึกเสียงไสอยางเมื่อมองลงจากที่สูง 
พราน/ พรานฃาน พรั่นพรึง, หวาดเสียว 
ไอหนาเตี่ยวใน  “ไอหนากางเกงลิง” คําที่พบในปจจุบันที่พวกวัยรุนนิยมใชกับเฒาหัวง ู



 ๕๔

บใชลาย/ บเปนลาย  เห็นจะไมเขาทาเสียแลว, ไมไดเร่ือง 
บทันมึ้ง ไมทันจะรูตัว, ไมทันไดต้ังตัว 
จับเบะเหมือนเทะเขาใส ไดขนาดที่ลงตัวพอดี 
ลูกหลวักกินแรงบได  ลูกใบใชกินแรงดี  ลูกที่ฉลาดมักพึ่งพาไมได แตลูกที่โงกลับชวยเหลือ

พอแม 
เยียะการบเปนแรง  หีบแกงอยางฟารอง  พอถึงเวลาทํางานก็พึ่งไมได แตพอถึงเวลากินก็

กลับซดน้ําแกงเสียงสนั่นเหมือนเสียงฟารอง 
รูเปอเลิะ/ รูทันเปอเลิอะ หลอกไมสําเร็จหรอก เพราะรูทันเสียแลว 
ดอยตีนดอยมือ  ตีนมืออยูไมสุข 
ดอยปาก   ปากอยูไมสุข/ปากหาเรื่อง 
วาไพเลิ่ย   พูดเอาเองโดยไมเปนความจริง 
หนาซื่อ   เปนอยางนั้นไปอยางคาดไมถูก 
แปลงหนาซือ่   ตีหนาเฉย, ทําเปนไมรูไมเห็น 
ชางซอขี้ขอ หมอยาขี้อู  นักขับซอมักออนขอเงิน หมอยามักโฆษณาเกนิจริง 
หนามแกปลายมุม หนามหนุมปลายแซว ปกไหนบแผว ปนเปอะปนเปอ  หนามแกปลายทู-

คนแกอาจความคิดชา แตหนามที่ยงัหนุมนั้นปลายแหลม-คนหนุมความคิด
คม แตก็เขาที่ไหนไมไดและมักสูญโอกาสเปลา (คนหนุมแม)ลาดแตก็ขาด
ประสบการณ ทําใหงานไมลุลวง 

ยํ่ารอยตีน วัดรอยเทา/ติดตามตรวจสอบดูเพื่อหาโอกาสชิงความเปนผูนํา, ตามไปติดๆ 
สองหนา/ซองหนา  (ปรากฏ)ใหเห็นตรงหนา, ตอหนาตอตา 
หลาตามหลา (ไหนๆ ก็ๆหนๆ), ทายที่สุด 
ยอซอง ชูสลอน อยางคนพากันยืน่มือขอรับส่ิงของบริจาค 
รองซาว พากันสงเสียงเซ็งแซอยางฝูงนกจับคอนรองโตตอบกันในตอนพลบค่ํา 
ดีใจเหมือนจกเบอรไดพาก “ดีใจเหมือนจับฉลากไดทัพพี” 
เกิ่งกลางรางมะ  ครึ่งๆ กลางๆ 



 ๕๕

ละออนมักคําเลา ฅนเถามักคํากิน  เด็กชอบการปลอบประโลม ผูเฒาชอบอาหาร 
ตําผึงตําผัง บุมบาม, ไมรอบคอบ, รีบรอน 
ส่ันชะๆ ส่ันอยางตัวส่ันเพราะความกลัว 
ดนๆ หนๆ เดินหนาบาง ถอยหลังบาง, รวนเร 
ใครหัวบมีมีม่มีัน หัวเราะแบบแหงๆ, หัวเราะพอใหรูวามีเสียงหัวเราะแตใจไมหัวเราะ 
แลงใหยแลงงาว แลงยาวแลงเซิอะ  ย่ิงโตก็ยิ่งโง, ย่ิงยาวก็ยิ่งเซอ 
เหล็กดีบไดตีหลายเตา   คนเกงคนดีไมจําเปนตองพูดมากก็รูความ 
ขึ้นฟาเพื่อเงนิแดง กินแรงยอนลูกงาว  มีความสุขเหมือนขึ้นฟาก็เพราะมเีงนิ  แตเปลืองแรง

ก็เพราะลูกโง 
ไมหนุมมัดไมแกขายกิน  คนรุนหลังมักยึดเอาผลงานของผูสูงอายุไปสรางภาพใหตนเอง 
ผีคร่ําบน ฅนคร่ําลุม ทุเจาครํ่าทางกลาง  ผีเบียดเบียนจากดานบน ผูตนทําความเดอืดรอน

จากดานลาง  ตรงกลางก็มีพระสงฆคอบรบกวนใหเดือดรอนเสมอ 
พอเนิ้อมอย “หยุดเถอะเจาผิวคล้ํา”, ไมเอาแลว, เลิก 
ใผบรูกับใผ ตางคนตางมีความลับทีไ่มสามารถเปดเผยได 
เคิยขูดหัวหมด เคิยตดใสวัด  “เคยโกนหัวและตดใสวัดมากอน” --เคยบวชเรียนมาแลว   
หนาวรูขี้ เย็นวาบที่ทวารหนัก- หวาดเสียว 
หมูตายฅวายรอง  เมื่อฆาหมูแลวก็จะเปาเขาควายเปนสัญญาณใหคนไปซื้อเนื้อหมูได 
รารูปาเลิอะ ขาก็รูเยอะแยะ-รูทัน 
ตาเลิก็โจโหว ตาลึก, ผอมซูบ 
มาแตไธ เปนอยางนั้นมาตั้งแตโบราณแลว 
หืย คําอุทานแสดงความขยะแขยง 
ฮื้ย คําอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ 
รองตายรองวาย  โวยวายเหมือนกับจะด้ินตาย 
เจ็บทองเงี้ยวๆ งาวๆ   ปวดมวนในทองเปนระยะๆ 
มึกคึก/ทึกคึก  หนาหรือหนกักวาปกติ, หนาตาซมึเซา 



 ๕๖

ม็อกค็อก/ท็อกค็อก ขนาดกําลังพอดีๆ 
หมิก มักใชกับคําวา “ดํา” เปน “ดําหมิก” คือดําป 
แมวบหื้อหนา หมาบย่ีเขีย้ว  หากแมว(ผูหญิง)ไมยั่ว หมา(ผูชาย)ก็ไมมาตดิพัน 
หมาแมบหื้อหนา หมาพูบแกวงหาง  หากผูหญิงไมมีทีทา ผูชายก็ไมมาติดพัน 
ออมแพลออมนาน  “ใชเวลานานมาก” ไมตัดสินใจเสียที 
นอนเลิดนอนเลิ้อ/ นอนเลิ้อนอนเลิด  นอนเหยียดยาวดวยทาทางขี้เกียจ 
นอนเมิบจะเล้ิอ นอนเหมือนจิ้งเหลน คือนอนควาแตชูคอ 
แฅงพอวาขาพอสอก “แขงยาวหนึ่งวา ขายาวหนึ่งศอก” –โตแลว(ทําไมไมชวยตัวเองบาง) 
กําแสวเซาะหารู ???? 
ผีตายหวายฅาด เมื่อคนตายไปก็ทําศพกันไป 
ตามทึก/ทึกอาละ ในที่สุด, ทายที่สุด 
ปกขวิดปกขวาง หัวซุกหัวซนุ 
บใครจักเอิ้ยเฮิ่ย ไมคอยจะตอบสนอง 
บานหางมีไหน บาเขือแจมหีั้น  พอไมมีการเอาใจใส ก็เร่ิมถูกตอดเล็กตอดนอย 
บเอิ้ยเฮิ่ยสักเทาใด ไมคอยจะใหความสนใจเทาใดนัก 
ลอปากเสือปากหม ี เส่ียงอันตราย 
ลวดบดีเอา “เลยเปนที่ไมควรเก็บ”, หมดคณุคา 
เมนิๆ เสียลวด “นานๆ ซะเรื่อยเชียว” –ก็ไหนวาจะนานๆ คร้ัง แตเอาจริงเขาก็บอย 
 รายนักแก/ รายนักแค/ รายลํ้าเชน/ รายลํ้ารายเหลือ  ราย/ซนมากจริงๆ 
นักแคพรอง “ก็เหลือทนบาง” มีปญหาบอยเหมือนกัน 
บิดแอก “เบี้ยว” แยกตัวไปจากการรวมรับภาระ 
บิดเขาแพะ “เบี้ยว” แยกตัวไปจากการถูกโยงเขารวมรับแอกรับภาระ 
หิดหอหิดหอ ไมเจริญ, ไมกาวหนา 
หาบหอ รับภาระที่หนักทั้งๆ ที่ตนไมไดกอ 
อะหยังบาลํ้าบาเหลือ  “อะไรกันนักกันหนา”, มีอะไรมากกวาปกติ 



 ๕๗

เจ็บไหมไสขม ลําบากเดือดรอนหนัก 
บชองบใช ไมใช, ไมถูก, ไมควร 
แมเฮิย “แมเอย” คําอุทานแสดงความแปลกใจหรือประทับใจมากจนตองเรียกใหแม

รวมรับรู 
กินบอม สะดวก, งายดาย 
กินดิบ, กินดิบกินแดง  งายจริงๆ 
สูนอานสูนอาน มั่วกันไปหมด, คลุกเคลาปนเปกันไปหมด 
ออออย (เสียงวรรณยุกตคร่ึงตรีคร่ึงโท) คําอุทานที่แสดงถึงความรูสึกเวทนาสงสาร 
ยม อาการที่ระทดระทวยเปลี้ยไปทั้งตัวดวยความออนลาหรืออารมณ 
เพิ่งพี่เจ็บทอง เพิ่งนองเจบ็ใจ  จะพึ่งใครก็มีแตเรื่องที่กระทบกระเทือนใจไปทั้งหมด 
ขดซายเมียดา ขดขวาเมยีรัก  “ขยับไปทางซายเมยีก็ดาเอา แตขยับไปทางขวาเมียก็รักนัก” 

? 
สันมุย “สันขวาน” ใชพูดเชิงประชดเมื่อถูกขอหรือขอรอง 
เปนหมาเทิอะ “ขอใหตายไปเกิดเปนหมาเถิด” คํากลาวเพื่อยืนยันวาที่ตนพูดนัน้ถูกตอง 
ติดถ่ําติดแถ ติดตามอยางไมเลิกราและกระชั้นชดิ 
กินหื้อพอคราบ หาบหื้อพอแรง  “จะกินก็ใหกินเปนมื้อ จะหาบก็ใหพอดีกับกําลังของตน” 
 แปลงหื้อพอใช ไขหื้อพอหมอน  “จะทําสิ่งใดก็ใหสมบูรณและใชการได หากเปนไขกต็อง

หนักหนอยคอยนอนพัก (ปวยไขเล็กๆ นอยๆ นั้นก็ไมนาจะเสียเวลาทํางาน) 
ผลาดผลาด พรวดพราด 
หัวปมพกฅก หัวโตผอมกะหรอง คือโตเฉพาะหัว นอกนั้นลีบหมด 
อูงายฟงยาก ที่พูดนั้นก็ดูเหมือนงาย แตเอาจริงก็เปนเร่ืองยากเหมือนกัน 
แกนตาเทาบาลานตม “ตาเทาลูกลานตม” คือตาถลนเพราะความโลภเปนตน 
ไมบเนิ้ง เผิ้งไหนจักตอม หมาบงอม แมวบย่ีเขี้ยว  “หากลําไมไมเอน ผ้ึงก็ไมเกาะทํารัง หาก

หมาไมรี่เขาหา มีหรือที่แมวจะแยกเขีย้วรอสนอง” 



 ๕๘

อยาไพเก็บคําเบา อยาไพเอาคํางาย  “อยาคิดวาคําที่คนพูดวางายๆ สบายๆ นั้น จะงาย
เหมือนคําพดู” 

จามๆ ไอๆ/ จามๆ ครางๆ  สงเสียงเตือนเปนทํานองวา “ไอที่ทํานั้น ชักจะมากไปแลวนะ” 
แมลงแสนตนีตายตกน้ําบอ  “ก้ิงกือตกไปตายในบอน้ํา” –คนที่วาฉลาดมีประสบการณมาก

ก็พลาดไดเหมือนกัน 
เฮอะเหิอ/ เฮิอะเหิอเมิอะ  แสงแคนหัวเราะเพื่อประชดหรือเสียดสี 
วาล้ําไพลู “ที่วานั้นก็ชกัจะเกินไปหนอยแลวนะ”  คําเตือนอีกฝายหนึ่งใหระวังคําพูด 
ขึ้นบานเพิน่ “ขึ้นบานของผูอ่ืน” ไปโขมยของบนบานของผูอื่น 
ไพบานแก “ไปบานผูใหญบาน” นําเร่ืองไปรองเรียนผูใหญบาน หรือไปขอใหตัดสินคดี 
ไพบานแฅวน” “ไปบานกํานัน” เมื่อขอใหชวยตัดสินขอพิพาท 
ชางแทคา “ทําไดจริงๆ หรือ” (ชาง=ทําเปน,ทําได) 
เอาครึ ทําใหดูอลังการ 
ครึแทนอ “งามสงาอลังการนัก” คําประชดในเมื่ออีกฝายหนึ่งทําในสิ่งที่ไมสมควร 
หุยตายหุยวาย  สงเสียงโหยหวนเหมือนใครจะดิ้นตาย 
รองตายรองวาย  สงเสียงแผดรองเหมือนใครจะดิน้ตาย 
ไหตายไหวาย      รองไหเหมือนจะตายหรือใครจะตายกระนั้นแหละ 
หําไส “อัณฑะใส” ถึงรูปรางจะเปนหนุมเปนผูใหญ แตก็ไรประสบการณ 
หมาหมน ทาแปงจนขาววอก, แตงหนาจนเกินงาม 
กนหมน มีพฤติกรรมเชิงนักเลง  ???????? 
หมาจกครก ทาแปงแตงหนาจนเลอะเทอะเหมือนหมาที่ชะโงกเขาไปเลียในครกใหญ 
รถไฟตกราง รีดผาแลวเห็นมจีีบมีหลายสันหลายแนวกระจุยกระจาย 
เปนหมุก เปนกลุมใหญ อยางสาวทรงเสนหมหีนุมๆ คอยตาม 
เปนพุก เปนพวง อยางพวงลําไย 
รูขี้เปนชอ วิ่งหนีอยางรวดเร็วจนเหน็เหมือนมีแนวมีลําตามหลัง 
อะเหลิ่มเผ่ิมเภิ้อ  บวมๆ พองๆ หรือเปนปูดโปนขนาดใหญ  ???? 



 ๕๙

ฅะตึกอึกหนา/ ขะตึกหึกหนา  แนนหนามั่งคั่งอยางมีอาคารเปนตกรามขนาดใหญ 
ขะตึกหึกหนา/ ฅะตึกอึกหนา  แนนหนามั่งคั่งอยางมีอาคารเปนตกรามขนาดใหญ 
อะหลอมกอมแกม กระจุยกระจายเปนชิน้เล็กชิ้นนอย 
อะเลิอะเมิอะมะ เลอะเทอะเหมือนเลนฉํ่า 
ขางทาง ระบายทางน้าํจากกระทงนาหนึ่งลงไปยังที่ตํ่ากวา, ตั้งใจเลาเรื่องที่มีตอเนื่อง 
บิดโงดบิดงาด  บิดตัวไปมาอยางบิดขี้เกียจ 
แตดลํ้าฝก มีเม็ดละมุดยาวยื่นเลยฝก- ผูหญิงที่อวดหรือถือวาตนฉลาดกวาผูชาย 
แตดยาวเหลือฅวย ผูหญิงที่อวดหรือถือวาตนฉลาดกวาผูชาย 
ดีเหลือนี้เพิ่นยังเอา ส่ิงที่เลวรายกวานี้ก็ยังเปนที่ยอมรับนีน่า 
รายเหลือนี้เพิ่นยังเอา  ส่ิงที่เลวรายกวานี้ก็ยังเปนที่ยอมรับนี่นา 
บหลางเหียแลวคา คําพูดเปรยวาสิ่งที่พูดถึงนั้นอาจจะพนิาศไปแลว 
ตอกแขงมัดหมั้น ฅวยสั้นลูกหลาย    คําพูดเชิงใหกําลังใจแกชายที่อวัยวะเพศสั้นหรือทู 
 มือซายแปลงยา มือขวาแกลงกน เร่ืองสําคัญก็ใหมือซายหรือคนที่ไมลงคลุกเหตุการณ

แตคอยสังเกตการณอยูนั้นเปนผูตัดสิน 
แขนอยางดามพาก แขนเหมือนคันทัพพี – ผอมจนแขนลบี ฝามือเหี่ยวเหมือนใบทพัพี 
หมดเฝา หมดดินปนที่ใชขับสงแลว – ความรูความสามารถก็หมดแลวแคนี้ 
ขี้ปุมหลามอยางแลนเลี้ยง  พุงหลามโตเหมือนตะกวดที่ขุนไวเชือด 
ไมดีผา ปาดีเผา ทั้งไมทั้งปาก็ควรจัดการใหถูกตองตามฤดูกาลไดแลว –มีเมียไดแลว 
หวิดบดี เกือบไปแลวไหมละ 
เกือบบด ี เกือบไปแลวไหมละ 
รูคําฅน รูภาษามนษุย มักใชกับเด็กทารกหรือนกที่ฝกพูด 
ฅําตกน้ํา บลอนเปนหนิ เขาตกดิน บลอนเปนหยา ทองคําที่ตกน้ําก็ยอมไมกลายเปนหนิ 

ขาวที่หวานลงไปนั้นยอมไมกลายเปนหญา – คนดีก็ยอมดีอยูวันยังค่ํา 
ที่แลวที่ยัง เปนผูตัดสินใจวาจะจบหรือไมจบ, เปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย 



 ๖๐

กินชิ้นชูฅาบ กินลาบชูมื้อ บํารุงบําเรอตนเองดวยอาหารอยางดีพิเศษ, ใชจายอยางลาง
ผลาญ 

หักคางแย ทํารายไดอยางงายดาย เหมือนคนขายแยจะหักคางแยใหหมดสภาพกอนสง
มอบแกลูกคาเพื่อมิใหแยนั้นหนีไจากการเปนอาหาร 

อูลาย อูลาย พูดบอกลาแลวก็บอกลาอีก 
สักบึดสักเมื่อ สักครูหนึ่ง 
ดําบึด ดําเมื่อ สักครูหนึ่ง (นิยมในในเขตเมืองนาน) 
เสือกิน คําแชงใหเสือมากินคนทีต่นไมชอบหนานั้น 
ลายหูลายตา ตาลาย, มากจนไมอาจจําไดหมด 
พรองไดพรองเอา หากสามารถคอยจังหวะที่จะเอาเปนของตนไดก็นาจะลองดูนะ 
อยูกับฅนเถาเฝาหมอหนารก  อยูกับคนชราก็มีแตเดือดรอน เหมือนอยูกับกระทะทองแดง

ในนรก 
หนิมพริ่ว นิ่งอยางไมมกีารกระดุกกระดิกเลย 
บเปนโหลเปนเส  ไมเปนโลเปนพาย, ใหทําอะไรก็ไมได 
ปากแจบๆ ไดแตพูด, มวัแตพูดพลามเพอเจอ 
บเยียะมันละ ไมทําแลวละ, เลิก, ไมเอาแลว, หมดความอดทน 
เปนน้ําไหน้ํารอง  เปนน้ําหูน้ําตา, รองไหฟูมฟาย 
บเชื่อคําพระ ไพเชื่อคําผี หนีจากชี ไพดูทานเหลน  ไมเชื่อคําสอนในพระพุทธศาสนาแตไป

เชื่อคําของพวกคนทรง หนีจากสมณะไปขลุกอยูกับพวกฟอนผี 
น้ําตาพัง เลือดดังยอย ผจญความยากลําบากมามากนัก 
เหื่อพัง ดังยอย   เหงื่อโซมราง จนแมปลายจมูกกม็ีเม็ดเหงื่อยอยหยัดลงมา 
ตายยังบเสี้ยงเขตตเสี้ยงกัมม เสียชีวิตตั้งแตอายุยังนอย 
บชองบใช ไมถูกตอง, ไมสมควร, ไมเปนสาระ 
กินหื้อมนัปลองปปลองเดือน “กินเพื่อใหสอดคลองกับระบบจารีตของชุมชน” 



 ๖๑

เยียะนาไกลเหมือง ชางเปลืองน้ําลอง  ทํานาที่ไกลจากระบบผันน้ําชลประทาน ก็ตองทนรอ
เพื่อใชน้ําที่ทานผูอื่นระบายทิ้ง (ตกเปนเบี้ยลาง) 

นั่งลอกแฅงลอกขา นั่งโดยไมขยับผานุงใหเรียบรอย ปลอยใหเห็นชวงขาที่ไมควรเปลือย 
เคาใบปลายใบ การที่เจาภาพกําหนดใหพระเทศนตามใบลานเพียงหนาแรกและ

หนาสุดทายหรือเทศนเพยีงไมก่ีหนาใบลานเพื่อใหพิธีจบลงโดยเร็ว 
คําอูมีปลายฟา  เรื่องที่พูดนั้นก็เปนเรื่องที่เปนไปไมได, พูดเกินจรงิ 
โดนตกผ็อก ถูกคนอื่นตดใสแลววาตนนั้นเปนผูทํา – ถูกใสราย 
หมาตดใส ปวยไขเล็กๆ นอยๆ ไมใชเรื่องใหญ เด๋ียวก็หาย 
ถ่ัวเนาดามเดียว คือคนที่ยืนกรานวาตนเองถูกโดยไมยอมฟงเหตูผลของผูอ่ืนเลย 
ฟงกลองหนาเดียว เช่ือคําพูดของคนๆ เดียว โดยไมรับฟงเหตุผลจากผูอื่น 
เสียคากวานตีน เสียคาใชจายใหหมอหรอืทานเสนาผูใหญที่ไปทําการสนอกสถานที ่
ยํ่าใสเยี่ยว  เลอะเทอะเสยีหายเพราะผูอ่ืนทําไวกอน 
งัวเขาสวน เพิ่นยับเอาตวัลูน  หากวัวควายรุกเขาสวนของผูอ่ืน วัวหรือคงวายตัวสุดทายนั่น

แหละที่จะถกูจับ  เทียบไดกับกรณีทีห่ญิงคบกับชายหลายคน พอมีครรภขึ้น 
ชายคนทีม่าของเกี่ยวภายหลังเพื่อนก็มักถูกมัดตัววาเปนพอเด็ก 

เอากวานมาสุบตีนค็ทึงบไพ    แมจะเอารองเทาที่ดีพิเศษมาสวมใหหรือจายคาเดินทางมาก
เปนพิเศษ ก็ไมไปหรือไมรับรักษาคนไขนั้นหรือไมรับพิจารณาคดีนั้น 

เฅวิ้อ คําอุทานที่แสดงถึงความสิ้นศรัทธา 
ยํ่าฟากหวิดตง   เหยียบบนฟากที่ปูพาดตงไวอยางหมิ่นเหม พอเหยียบก็หลมพรวดรวงทะลุ

ลงใตถุนเรือน, ไดรับความเลวรายก็เพราะสถานการณไมดี 
เขาฅอกมวน อาการที่คนใกลตายที่ละเมอวาไดพบสิ่งสวยงามตางๆ แลวไมนานก็ส้ินใจ  
เขาหวิดแลง ขาวที่นึ่งไวตอนเชาเพื่อกะใหพอกินตลอดวันนั้น กลับไมพอกินในมื้อเยน็  
จับพริกจับเกลือ  ไดรสชาติพอดีทั้งรสเผ็ดรสเค็ม 
จางแจ็ดแผด็ จืดสนิท, ไมมีรสไมมีชาติ 
รองบเปนไห จะรองก็ไมไดจะไหก็ไมออก เปนทุกขจนทําอะรไมถูก 



 ๖๒

คูพันหา คูเอกในการแขงขันในครัง้นั้น เชนนักมวย หรือวัวชน 
บืนปากใส เบะปากใส, เหยียดเยาะหยันวาเชื่อไมไดหรือไมเลนดวย 
บพนหนาแฅงหัวเขา ความคิดไมเคยกวางไกลไปมากวารัศมีที่กาวเดนิ- วิสัยทัศนส้ัน 


