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ประกาศคุณูปการ 

 
 ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตเร่ิมตนการศึกษาในปพุทธศักราช 2547 จนสําเร็จการศึกษาในวันนี้ ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งในความอนุเคราะหและนับเปนพระคุณอยางที่สุด จึงขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร ประธานกรรมการควบคุม ซึ่ง
ไดใหทั้งความรู คําแนะนํา ขอคิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแกไขเรื่องภาษา เนื้อหา การลําดับประเด็น 
และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ   

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยพัทธยา จิตตเมตตา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ซึ่งเปน
อาจารยสอนภาษาไทยคนแรกที่ไดปูพื้นฐานทางดานภาษาไทยและทําใหผูวิจัยเกิดความรักและความ
สนใจที่จะศึกษาภาษาไทยอยางจริงจัง อีกทั้งยังใหแนวคิดอันมีคาแกผูวิจัย ตลอดจนชวยแกไขประเด็น
สําคัญๆ อันสงผลใหการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 อาจารยทวี สวางปญญางกูร หรือ อาจารย Châu Kim Quới กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
อีกทานหนึ่งที่เปนผูทรงคุณวุฒิลึกซึ้งทั้งในดานภาษาไทยและภาษาเวียดนาม ไดสละเวลาตรวจทานแกไข
ภาษาเวียดนามใหมีความถูกตอง ชัดเจน ซึ่งผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณเปนอยางยิ่ง 

 พรอมกันนี้ ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยผกาศรี เย็นบุตร อาจารยพัธนี โชติกเสถียร 
กรรมการแตงตั้งเพิ่มเติมที่ไดใหความกรุณาตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดจนใหคําแนะนาํดวยดี
นับเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงแด 
ผูชวยศาสตราจารยชวนพิศ อิฐรัตน ที่ไดใหความรูดานภาษาไทยแกผูวิจัยมาโดยตลอดตั้งแตเร่ิมเรียน
ภาษาไทย และยังใหคําแนะนําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบของปริญญานิพนธอีกดวย  

 ทายที่สุดนี้ ขอนอมรําลึกถึงพระคุณของคุณพอคุณแมที่ไดมอบสมบัติอันมีคาแกผูวิจัย นั่นคือ 
การศึกษา อีกทั้งเปนกําลังใจอันสําคัญยิ่งเสมอมา ทําใหผูวิจัยเกิดความมานะพยายามจนสําเร็จ
การศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบคุณผูมีอุปการคุณทุกทานที่ไมสามารถเอยนามไดหมดไวในที่นี้ดวย  
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยที่
มีความหมายตรงหรือคลายกันในดานที่มาและวิธีการใชสํานวน และภาพสะทอนทางธรรมชาติและ 
วิถีชีวิต โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย
จํานวน 205 สํานวนที่รวบรวมจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย 
สําหรับการเสนอผลการศึกษาไดใชวิธีพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบสํานวนของ 2 ประเทศพบวา สํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรง
หรือคลายคลึงกับสํานวนไทย แตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันบางประการ มีจํานวนมากที่สุดถึง 
98 สํานวน รองลงมาคือสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงกันหรือคลายคลึงกันกับสํานวนไทย แตส่ิง
ที่นํามาเปรียบเทียบตางกัน มีทั้งหมด 67 สํานวน และที่พบนอยที่สุด ไดแก สํานวนเวียดนามและ
สํานวนไทยที่มีความหมายตรงกันหรือคลายคลึงกัน และสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันซึ่งมีจํานวน 
40 สํานวน 

 ดานการศึกษาภาพสะทอนทางธรรมชาติพบวา ดวยเหตุที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทย
ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกัน มีลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศคอนขางเหมือนกัน ลักษณะทาง
กายภาพของมนุษย พันธุสัตว และพันธุพืชจึงไมแตกตางกันมาก  

 ในดานภาพสะทอนทางวิถีชีวิตพบวา คนทั้ง 2 ประเทศสวนใหญเปนเกษตรกร พึ่งพาอาศัย
ธรรมชาติในการทํามาหากิน ตั้งถิ่นฐานในชนบทใกลแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณซึ่งใชเปนทั้งที่อยูอาศัยและ
แหลงอาหาร รูจักประดิษฐเครื่องมือเครื่องใช และสรางบานเรือนที่มั่นคงแข็งแรง มีความเครงครัดในการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและคานิยมของคนสวนใหญ เพื่ออบรมสั่งสอนใหคนในครอบครัวและ
สังคมประพฤติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม 
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 This thesis aims to compare Vietnamese and Thai idiomatic expressions which 
have the same or the similar meaning. The study analyzes the origin and the usage of the 
proverbs as well as the lifestyle of both Vietnamese and Thai reflected in the chosen 
proverbs. A total of 205 proverbs were selected from various books and research works 
related to the study of Vietnamese and Thai idiomatic expressions. 
 
 The comparative study of Vietnamese and Thai proverbs found 98 proverbs 
which have the same or similar meaning and use related terms for comparison as the 
largest category and 67 proverbs which have the same or similar meaning but use 
different terms for comparison as the second largest category and only 40 proverbs which 
have the same or similar meaning and use the same terms for comparison. 
 
 The study of Vietnamese and Thai lifestyle revealed that the greatest majority of 
Vietnamese and Thais used to work as peasants and live in the countryside close to 
sources of water or forests which provided them with shelter and food. They also 
invented tools and accessories which helped them with the chores of everyday life. Both 
the Vietnamese and the Thai people are followers and preservers of traditions and staunch 
believers in the values of religion. They also use the religious teachings in everyday 
family and social life in order to educate about the good and the right things to do. 
 

 



บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 
 ภาษาเปนเครื่องมือส่ือสารที่สําคัญที่สุดของมนุษย เพื่อแสดงอารมณ ความรูสึกนึกคิด และ
ถายทอดความรู ตลอดจนประสบการณตางๆ  ในการสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ภาษาทุก
ภาษาหรือภาษาของแตละชนชาติลวนมีคุณคาเทาเทียมกัน เนื่องจากภาษาเปนวัฒนธรรม บันทึกและ
ถายทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในแตละสังคม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เสริมสรางทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ และคานิยมของมนุษย  การศึกษาภาษาในแงมุมตางๆ จึงเปน
เร่ืองที่นาสนใจอยางยิ่ง 
 
 การสื่อความหมายทางภาษานอกจากจะสื่อสารกันดวยถอยคําที่ตรงไปตรงมาแลว ยังมีการ
ใชภาษาในลักษณะที่เปนสํานวนอีกดวย ทุกภาษามีการใชสํานวนเพื่อการพูดในชีวิตประจําวัน และใน
การเขียนงานประเภทตางๆ   
  
 “สํานวน” เปนคําหรือกลุมคําที่มนุษยนํามาใชในความหมายพิเศษ  แตกตางไปจาก
ความหมายเดิมหรือความหมายหลักของคําหรือกลุมคํานั้นๆ กลาวคือ เปนความหมายโดยนัยหรือ
ความหมายเชิงเปรียบเทียบซึ่งผูรับสารตองตีความอีกชั้นหนึ่งจึงจะเขาใจ  สํานวนจึงเปนมรดกทาง
ภาษาอยางหนึ่งที่นาสนใจ ควรคาแกการศึกษา เพราะนอกจากเพื่อความเขาใจในการสื่อสารไดอยาง
ถองแทแลว ยังเปนประโยชนในดานอื่นๆ อีกดวย 
 
 ในการศึกษาเรื่องสํานวนนั้น  รัชนี ซอโสตถิกุล 1  กลาวถึงความสําคัญไวสรุปไดวา สํานวน
เปนเสมือนกระจกเงาสะทอนใหเห็นถึงหลายสิ่งหลายอยาง เชน ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา ตํานาน นิทาน การละเลน ความประพฤติ ทัศนคติเกี่ยวกับความดี ความชั่ว ความสุข 
ความทุกข ความรัก การแตงงาน การทํางาน การพูด และอ่ืนๆ ของมนุษยแตละชาติแตละภาษา ดังนั้น
ส่ิงที่ไดจากการศึกษาสํานวนของชาติใดชาติหนึ่งนอกจากจะไดความรูเร่ืองภาษาแลว ยังสามารถเขาใจ
ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ดวย  และในทัศนะของเอกรัตน  อุดมพร 

                                              
1รัชนี ซอโสตถิกุล. (2532). สุภาษิตอังกฤษ - คําสอนใจของไทยที่มีความหมายคลายคลึงกัน. หนา 25. 
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และสิทธิโรจน วงศวิทยาเจริญพัฒนา1 “สํานวนเปนคําพูดที่แสดงถึงความลับภายในใจและความลึก
ต้ืนของสติปญญา มันสมองอยางแทจริง จึงควรจะไดศึกษา คนควา นํามาใชในชีวิตประจําวัน ใน
กิจกรรมที่ทํา ในการงาน ในการเรียน เพื่อประโยชนในการฝกฝนจิตใจและลับสมองใหเฉลียวฉลาด
ยิ่งขึ้น” 
 
 การศึกษาเรื่องสํานวนนอกจากจะมีคุณคาในดานภาษาแลว ยังมีคุณคาในดานอื่นๆ ดังที่
สุนันทา โสรัจจ 2 ไดกลาวไววา  
 

 สํานวนภาษิตมีอยูในภาษาของทุกชนชาติ บรรพบุรุษและนักปราชญของแตละชาติแต
ละภาษาตางไดกลั่นกรองความรูความคิดและประสบการณอันหลากหลายจากสภาพความ
เปนไปในสังคมของตนยุคนั้นๆ ข้ึนมาเปนสํานวนภาษิต เพื่อใชบอกเลาเรื่องราวในอดีตและ
อบรมส่ังสอนลูกหลาน ถอยคําสํานวนเกาๆ ที่มีมาแตโบราณจึงเปนคํากลาวที่ลวนคมคาย
กะทัดรัดนาฟง ทั้งมีความหมายลึกซึ้งกินใจ การศึกษาสํานวนภาษิตจึงมีคุณคามากมายทั้งใน
ดานสุนทรียะทางภาษาและขอคิดอุทาหรณตลอดจนเขาใจวิถีการดําเนินชีวิต อุปนิสัยใจคอ
ของคนแตละชนชาติที่ตางวัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 

 ภาษาแสดงถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ดังนั้น สํานวนจึงเปนวัฒนธรรมทางภาษาอยางหนึ่ง 
สํานวนสวนใหญสรางขึ้นมาจากคติความคิดของบรรพบุรุษที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสังคมและวัฒนธรรมใน
แตละทองถิ่น สํานวนจะมีลักษณะเปนคําคลองจอง คําคม ผูกปมใหคิด เปนปริศนา บางทีก็แฝงไวดวย
ปรัชญาชีวิต ขอคิด ขอพึงปฏิบัติเพื่อสรางสํานึกสังคม แสดงถึงภูมิปญญาของมนุษยในแตละชนชาติ  
ดวยเหตุนี้การศึกษาเรื่องสํานวนของชนชาติใดนอกจากจะทําใหเราเขาใจลึกซึ้งถึงโลกทัศน คานิยม 
สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปญญาและประสบการณของชนชาตินั้นๆ แลว   ยังเปน
การอนุรักษและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมดานภาษาอีกดวย 
 
 ในฐานะที่ผูวิจัยเปนชาวเวียดนาม มีโอกาสไดศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยและสังคมไทย จึงได
ขอสังเกตเกี่ยวกับสํานวนวา แมสํานวนเวียดนามจํานวนหนึ่งจะมีความหมายผิดแผกจากสํานวนไทย
อยางสิ้นเชิงเพราะตางก็มีวัฒนธรรม ประเพณี ความคิด ความเชื่อ  คานิยม ชีวิตความเปนอยูที่
แตกตางกัน แตขณะเดียวกันก็มีสํานวนเวียดนามอีกเปนจํานวนมากที่มีความหมายเหมือนหรือคลาย
กับสํานวนไทย  ดังตัวอยางตอไปนี ้
                                              

 1เอกรัตน อุดมพร; และสิทธิโรจน วงศวิทยาเจริญพัฒนา. (2544). ๒๐๐๐ สํานวนไทยพรอมตัวอยางการใช. 
หนาคํานํา.  

2สุนันทา โสรัจจ. (2546). วิถีไทยในสํานวนภาษิต ใน ๘๔ ป ศาสตราจารย คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส. หนา 63. 
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สํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทยและสิ่งที่นําเปรียบเทียบ
เหมือนกัน 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

Dai như đỉa  

(ซายญือเดี๋ย) 
(แนนเหมือนปลิง) 

เกาะแนนเหมอืนปลิง เกาะติดแนนมาก 

Chuột sa chĩnh gạo 

(ฉวด ซา ฉิง กาว)  
(หนูตกถังขาวสาร) 

หนูตกถังขาวสาร ผูชายที่มีฐานะยากจนไดแตงงานกับ
ผูหญิงที่รํ่ารวย    

Mò kim đáy biển 

(หมอ กิม ได เบี๋ยน)  
(งมเข็มกนทะเล) 

งมเข็มในมหาสมุทร คนหาสิ่งที่ยากจะคนหาได 

Mất bò mới lo làm chuồng 

(เมิ้ด บอ เมย ลอ หลาม ฉวง) 
(วัวหายจึงลอมคอก) 

วัวหายลอมคอก ของหายแลวจึงจะเริ่มปองกัน, เร่ือง
เกิดขึ้นแลวจึงคิดแกไข  

Đừng đùa với lửa 

(ด่ึง ด่ัว เวย เหลือ) 
(อยาเลนกับไฟ) 

อยาเลนกับไฟ อยาเสี่ยงกับส่ิงที่ รูอยูแลววาจะเปน
อันตราย 

Đàn gẩy tai trâu 

(ดาน เกย ตาย เจิว)  
(ดีด “ดาน” 1 ที่หูควาย) 

สีซอใหควายฟง พูด ชี้แจง แนะนํา ส่ังสอนคนโง คน
ปญญาทึบยอมไมไดผล  

 

  

 

 

                                              
1 “ดาน” เปนชื่อเรียกเครื่องดนตรีชนิดดีดของเวียดนาม. 
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สํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย แตสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ
เหมือนกันบางประการ 

 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

Lắm thầy nhiều ma  

(ลํ้า ไถ เหญี่ยว มา) 
(มากหมอมากผ)ี 

มากหมอมากความ หลายคนก็มีความเห็นแตกตาง
กันเปนหลายอยางจนตกลงกัน
ไมได  

Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân 

(เหงื่อย แดบ หวี่ หลัวะ ล้ัว ตด หวี่ เฟน)  
(คนงามเพราะผา ตนขาวงามเพราะปุย) 

ไกงามเพราะขน คนงาม
เพราะแตง 

ทุกอยางถาอยากจะสวย ก็ตอง
ตกแตง  

Vuốt mặt nể mũi  

(ววด หมัด เหน หมุย)  
(ลูบหนาเกรงใจจมูก) 

ลูบหนาปะจมูก ทําอะไรเด็ดขาดจริงจังลงไปไมได
เพราะเกรงจะไปกระทบกระเทือน
พวกพอง  

Bé hạt tiêu 

(แบ หาด เตียว)  
(เล็กเมล็ดพริกไทย) 

เล็กพริกขี้หนู เล็กแตเกงกลาสามารถ เล็กแตมี
พิษสง  

Nước đổ đầu vịt 

(เนื้อก โด เดิ่ว หวิด)  
(น้ํารดหัวเปด) 

ตักน้ํารดหัวสาก วากลาวแนะนําสั่งสอนไมไดผล  

Vạch đường cho hươu chạy  
(แหวกเดื่องชอเฮือวใฉ) 
ชี้ทางใหกวางวิ่ง 

ชี้โพรงใหกระรอก ชี้ชองทางใหคนราย 
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สํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทยแตสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ
ตางกัน 

 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

Chó với mèo  

(ชอ เวย แหมว) 
(หมากับแมว) 

ขมิ้นกับปูน ไมถูกกัน ชอบวิวาทกันเสมอเมื่ออยู
ใกลกัน 

Nghịch như quỷ sứ  

(หงิก ญือ กวี๋ ซื้อ)  
(ซนเหมือนเปรต) 

ซนเหมือนลิง ซนมาก  

Nói con rắn trong lỗ bò ra  

(นอย กอน ร้ัน จอง โหล บอ รา)  
(พูดจนงูในรูตองเลื้อยออกมา) 

พูดจนลิงหลับ พูดจนผูฟงคลอยตาม  

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa  

(แจง หวอ เซือ กับ หวอ เสื่อ) 
(หลีกเปลือกแตงปะเปลือกมะพราว) 

หนีเสือปะจระเข หนีภัยอยางหนึ่ ง  แลวไปพบภัยอีก
อยางหนึ่ง  

Đũa mốc mà chòi mâm son  

(ด๋ัว มก หมา ฉอย เมิม ซอน) 
(ตะเกียบเปนราแตไตถาดทอง) 

กระตายหมายจันทร ผูชายหมายปองผูหญิงที่มีฐานะดีกวา   

Gà mắc tóc 

(กา มัก ตอก) 
(ไกติดเสนผม) 

หนูติดจั่น จนปญญา หาทางออกไมได  

   
 จากตัวอยางที่เสนอมาขางตน จะเห็นไดวาสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยมีทั้งที่มีความหมาย
ตรงหรือคลายคลึงกันและสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกัน ความหมายตรงหรือคลายคลึงกันแตส่ิงที่
นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันบางประการ และความหมายตรงหรือคลายคลึงกันแตส่ิงที่นาํมาเปรยีบเทยีบ
ตางกัน  จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย เนื่องจากยังไมมีผูใด
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ศึกษามากอน  อีกทั้งประเทศเวียดนามและประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกัน เปนประเทศเพื่อนบานที่
มีความสัมพันธกันมาแตอดีต และมีสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกันในหลายๆ ดาน เชน สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ พืชพันธุไม พันธุสัตว ฯลฯ ดังนั้น หากมีการศึกษาใหละเอียดกวางขวางยิ่งขึ้น ก็จะเปน
ประโยชนทางดานการศึกษาภาษา และเปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจ ความสมัพนัธอันดตีอกนั เพือ่
นําไปสูความรวมมือในดานอื่นๆ ตอไป   
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบที่มาและวิธีการใชสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย 

 2. เพื่อศึกษาภาพสะทอนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 
 ทําใหเห็นความเหมือนและความแตกตางระหวางสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย ตลอดจน
ภาพสะทอนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ปรากฏในสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยอันจะเปนประโยชน
ในดานการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ดานการเรียนการสอนภาษา และการเสริมสรางความเขาใจอัน
ดีตอกันเพื่อการพัฒนาความสัมพันธของทั้ง 2 ประเทศ 
 
คํานิยามศัพทเฉพาะ  
 
 สํานวน หมายถึงถอยคําหรือขอความที่มีความหมายเปนนัยแฝงอยู ในที่นี้หมายรวมถึง
ภาษิต สุภาษิต และคําพังเพยดวย  

 
ขอตกลงเบื้องตน  
 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยจะถายทอดการออกเสียงสํานวนเวียดนามโดยใชอักขรวิธี
ไทยดวยแนวเทียบเสียงใหใกลเคียงที่สุด 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือของผูทรงคุณวุฒิและเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการ ดังตอไปนี้  
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 1. สํานวนเวียดนาม 

  1.1 Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt (พจนานุกรมอธิบายสํานวนภาษา
เวียด)  ของสถาบันภาษาศาสตร (Viện ngôn ngữ học). (1998). 
  1.2 Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam (พจนานุกรมสํานวน สุภาษิตเวียดนาม) 
ของศาสตราจารยเหงียน เลิน  (Nguyễn Lân). (2003).  
  1.3 Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam (พจนานุกรมสํานวนสุภาษิตเวียดนาม) 
ของหวู ซุง (Vũ Dung). (2000). พิมพคร้ังที่ 5.  

 2. สํานวนไทย 

  2.1 ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2543). พิมพคร้ังที่ 10. 
  2.2 สํานวนไทย ของขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ). (2543). พิมพคร้ังที่ 5. 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 
 ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเอกสาร โดยดําเนินตามลําดับดังนี้ 
  1. ข้ันศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองสํานวนโดยเนนดานความหมาย
และวิธีการใช 
   1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสํานวนและภาพสะทอนจากสํานวน
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย 

   1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพธรรมชาติและวิถีชีวิตเพื่อเปน
ประโยชนตอการวิเคราะหภาพสะทอนในดานดังกลาวจากสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย 
  2. ข้ันเก็บขอมูล 
   2.1 ศึกษาและคัดเลือกสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับ
สํานวนไทยจากหนังสือดังนี้  
    2.1.1 “Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt” (พจนานุกรมอธิบาย
สํานวนภาษาเวียด) ของ เหวี่ยน งน หงือ ห็อก (Viện ngôn ngữ học) (สถาบันภาษาศาสตร) (ค.ศ. 
1998)  
    2.1.2 “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” (พจนานุกรมสํานวน 
สุภาษิตเวียดนาม)  ของเหงียน เลิน (Nguyễn Lân) (ค.ศ. 2003) 
    2.1.3 “Từ điển thành ngữ tục ngữ  Việt Nam” (พจนานุกรมสํานวน
สุภาษิตเวียดนาม) ของหวู ซุง (Vũ Dung) (ค.ศ. 2000)  
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   2.2 ศึกษาและคัดเลือกสํานวนไทยที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวน
เวียดนามจากหนังสือดังนี ้
    2.2.1 ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2543). พิมพคร้ังที่ 10. 
    2.2.2 สํานวนไทย ของขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ). (2543). พิมพคร้ังที่ 5. 
  3. ข้ันวิเคราะหขอมูล 

   3.1 เปรียบเทียบที่มาและวิธีการใชสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย 

    3.1.1 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยที่มีความหมายตรงหรือ
คลายคลึงกันและสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกัน 

    3.1.2 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยที่มีความหมายตรงหรือ
คลายคลึงกันแตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันบางประการ 
    3.1.3 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยที่มีความหมายตรงหรือ
คลายคลึงกันแตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบตางกัน 

   3.2 ศึกษาภาพสะทอนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสํานวนเวียดนามและสํานวน
ไทยที่มีความหมายตรงกันหรือคลายคลึงกัน 

  4. ข้ันสรุปเนื้อหาผลการศึกษาคนควาและเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห  

  



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย” คร้ังนี้ ผูวิจัยไดใช
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา ดังนี้ 
 
2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับสํานวน  
 2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับสํานวนไทย 

  2.1.1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาสํานวนไทย 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25421  ไดใหความหมายของ “สํานวน” 
ไววา  
 
  สํานวน. น. ถอยคําที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใชวาสํานวนโวหาร เชน สารคดีเร่ืองนี้

สํานวนโวหารดี ความเรียงเรื่องนี้สํานวนโวหารลุมๆ ดอนๆ; ถอยคําหรือขอความที่กลาว
สืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัวอักษรหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู 
เชน สอนจระเขใหวายน้ํา รําไมดีโทษปโทษกลอง, ถอยคําที่แสดงออกมาเปนขอความ
พิเศษเฉพาะภาษาหนึ่งๆ เชนสํานวนฝรั่ง สํานวนบาลี, ชั้นเชิงหรือทวงทํานองในการแตง
หนังสือหรือพูด เชน สํานวนเจาพระยาพระคลัง (หน) สํานวนยาขอบ สํานวนไมเมืองเดิม; 

ลักษณนามใชเรียกขอความหรือบทประพันธรายหนึ่งๆ เชน อิเหนามีหลายสํานวน 
บทความสองสํานวน 

 
 โดยความหมายที่ตรงกับงานศึกษาวิจัยนี้คือ “ถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชา
นานแลว มีความหมายไมตรงตามตัวอักษรหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู” 
 
 ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) 2 กลาวถึงความเปนสากลของสํานวนไวในหนังสือ 
“สํานวนไทย” โดยมีความวา คําพูดที่เปนสํานวนของมนุษยมีมาตั้งแตสมัยโบราณกาล มีสํานวนใหม
เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และสํานวนที่สูญหายไปก็มีไมนอย ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ
บานเมืองในแตละยุคสมัย สํานวนของทุกชาติทุกภาษาไมวาในเชิงเปรียบเทียบ หรือประชดประชันมัก
เหมือนกัน ทั้งนี้ เพราะความรูสึกนึกคิดของมนุษยเกี่ยวกับธรรมชาติ การกระทํา และสิ่งแวดลอมยอม
เหมือนกัน ตางกันเพียงถอยคํา แตใจความนั้นเปนอยางเดียวกัน   

                                              
1ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม พ.ศ. 2546. หนา 1187. 
2ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ). (2543). สํานวนไทย. หนา 2. 
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 ดิเรกชัย มหัทธนะสิน1 วิเคราะหถอยคําสํานวน และชี้ใหเห็นลักษณะและรูปแบบของถอยคํา
สํานวนวา  “ถอยคําสํานวนเปนถอยคําพิเศษที่เกิดจากขบวนการเปรียบเทียบและสรรคําในโครงสราง
ทางความหมาย มีจุดมุงหมายของการใชเพื่อส่ังสอน ใหขอคิดตีความสรางภาพพจน โนมนาว เลน
ความ ส่ือความ ตลอดจนมีขอบเขตของการใชคําทั้งในระดับเฉพาะและปกติทั่วไป” 
 
 เพ็ญแข วัจนสุนทร 2 ศึกษาคานิยมในสํานวนไทยและไดแบงประเภทของสํานวนตามมูลเหตุการ
เกิดของสํานวนดังตอไปนี้ 1. หมวดที่เกิดจากธรรมชาติ 2. หมวดที่เกิดจากการกระทํา 3. หมวดที่เกิดจาก
เครื่องแวดลอม 4.  หมวดที่เกิดจากอุบัติเหตุ 5.  หมวดที่เกิดจากระเบียบแบบแผนประเพณีความเชื่อ 6.  
หมวดที่เกิดจากลัทธิศาสนา 7.  หมวดที่เกิดจากความประพฤติ 8.  หมวดที่เกิดจากการละเลน 9.  หมวดที่
เกิดจากนิทาน 10.  หมวดที่เกิดจากพงศาวดารหรือประวัติศาสตร 11. หมวดเบ็ดเตล็ด 
 
 นิคม เขาลาด 3 กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหสํานวนตางชาติ ตางภาษา มีความหมายเหมือนกัน
หรือคลายคลึงไววา คนแตละชนชาติเผาพันธุ แมจะตางอาชีพ ตางทองถิ่น ตางภูมิภาค ตางภาษาและ
ตางวัฒนธรรม แตมีส่ิงหนึ่งที่คลายกัน คือการประกอบกิจกรรมดําเนินชีวิต ซึ่งตองเกี่ยวของกับบุคคล
อ่ืนๆ มากมายในสังคม มีความรูสึกทั้งดีและไมดีตางๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย เชน ความ
ปรารถนาดีมีเมตตา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเขาใจซ่ึงกันและกัน รวมทั้งการดูถูกดูแคลน เยาะเยย
ถากถาง และแกงแยงชิงดีชิงเดน ความรูสึกเหลานี้ลวนมีอยูในทุกคนตั้งแตโบราณกาลมาแลว 
  
 ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา4 วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงถอยคําและความหมายของ
สํานวนไววา การไมเขาใจความหมายของสํานวนหรือใชสํานวนผิดเกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน แต
สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงถอยคําและความหมายของสํานวนเกา ซึ่งเปนไปตาม
ส่ิงแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทําใหคนรุนใหมบางครั้งใชสํานวนในความหมายที่ผิดไป
จากความหมายเดิม  

 ศรินกาญจน 5  ไดกลาวถึงความแพรหลายของการใชสํานวนไทยดังนี้ 
  สํานวนไทยเปนความลึกลับหรือความแฝงเรนของภาษาซึ่งนิยมใชกันมากใน

ชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนคําสนทนา เพลง ส่ือโฆษณาตางๆ ภาพยนตร ละครวิทยุและ

                                              
1ดิเรกชัย มหัทธนะสิน. (2529). ถอยคําสํานวน: แนวคิดเชิงภาษาศาสตร. หนา 11. 
2เพ็ญแข วัจนสุนทร. (2528). คานยิมในสํานวนไทย.  หนา 12.  
3นิคม เขาลาด. (2539). สนุกกับสุภาษิตคําพังเพย เลม 4. หนา 4. 
4ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา. (2539). การเปลี่ยนแปลงถอยคําและความหมายของสํานวนไทย. หนา 1. 
5ศรินกาญจน. (2539, มกราคม - มีนาคม). รอยคําสํานวนไทย. สารสถาบันภาษาไทย. 3(1): 88. 

  



 
 

11

โทรทัศน ความหมายที่ลึกเรนกินใจผูฟงโดยไมแบงชนชั้นทําใหสํานวนไทยเปนอมตะและ
นิยมกันอยางกวางขวางในชนชาวไทยทุกหมูเหลา 

  2.1.1.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนตางประเทศ 

   1) เอกสารที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนอังกฤษ 

    รัชนี ซอโสตถิกุล1 เปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนอังกฤษ และพูดถึง
ความหมายของสํานวนและการใชสํานวนในภาษาตางๆ สรุปไดวา  สํานวนที่ใชในภาษาตางๆ มักจะ
เกี่ยวกับธรรมชาติ การกระทํา ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี ลัทธิศาสนา ความประพฤติ กีฬา 
การละเลน นิยาย นิทาน ตํานาน ตลอดจนพงศาวดารหรือประวัติศาสตร อาจจะใชพูดเปรียบเทียบ 
ประชดประชัน พูดเลนสนุกๆ หรือพูดเตือนสติ ความรูสึกนึกคิดทั่วไปของมนุษยเกี่ยวกับธรรมชาติ การ
กระทํา ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ การครองชีพ และอื่นๆ ยอมคลายคลึงกัน ตางกันแตความรูสึกนึกคิดที่
เปนรายละเอียดและที่เกิดจากความแตกตางของสิ่งตางๆ เชน ภูมิประเทศ ลมฟาอากาศ ลัทธิศาสนา 
ทัศนคติ และคานิยมของแตละชาต ิ
 
   2) เอกสารที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนฝรั่งเศส 

    ดารณี พุทธรักษา 2 เปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนฝรั่งเศส และกลาวถึง
ความสําคัญของการใชสํานวนในภาษาใดภาษาหนึ่งที่สามารถเปรียบเทียบกับสํานวนในอีกภาษาหนึ่ง
ไดทั้งในดานโครงสรางและความหมาย 
 
  เราไมสามารถแปลสํานวนจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งไดตรงตามตัวอักษรทุก

คร้ัง เพราะทําใหเสียทั้งความงามของภาษาและทั้งความหมายที่แทจริง ที่สําคัญที่สุด
สํานวนไทยและสํานวนฝรั่งเศสไมมีความหมายตรงกันเสมอไป ดังนั้น ในกรณีที่ตองการ
ยกตัวอยางในความเรียงฝรั่งเศสก็ควรหาสํานวนที่มีใชอยูแลวในภาษาฝรั่งเศส เพื่อจะได
เขาใจไดงายและถูกตอง แตถาจําเปนตองใชสํานวนไทยเพราะสํานวนฝรั่งเศสไมมีก็ควร
ระวัง ไมควรแปลตัวตอตัว แตควรจะมีความหมายใหถูกตอง 

 สํานวนไมเพียงแตเปนประโยชนตอสาขาวิชาการแปลดังความคิดเห็นของดารณี พุทธรักษา
ขางตนเทานั้น หากยังเปนเครื่องวัดความเจริญงอกงามของภาษา ดังที่อรสา คนพูดเพราะ3 วิเคราะห
สํานวนไทยกับสํานวนฝรั่งเศสและกลาวถึงบทบาทของสํานวนในการใชภาษาไววา   
 
                                              

1รัชนี ซอโสตถิกุล. (2540). สํานวนอังกฤษและสํานวนไทยที่มีความหมายคลายคลึงกัน. หนา 3. 
2ดารณี พุทธรักษา. (2533). การเทียบเคียงสํานวนไทยกับฝรั่งเศส. หนา 2. 
3อรสา คนพูดเพราะ. (2540). สํานวนนาสนใจ: ไทย-ฝรั่งเศส ใน ถอยคิด ถอยเขียน. หนา 134. 
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  สํานวน สุภาษิต และคําพังเพยตางๆ เปนเครื่องแสดงถึงความเจริญงอกงามของภาษา
อีกระดับหนึ่งของมนุษย ที่สามารถถายทอดความคิดออกมาเปนภาษาที่ไพเราะ มี
ความหมายลึกซึ้ง ใหขอคิด คติเตือนใจ หรือเปนถอยคําแสดงถึงการเปรียบเทียบใหเห็นถึง
ภาพพจนตางๆ ไดอยางชัดเจน โดยไมตองอธิบายยืดยาว 

 
 2.1.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับสํานวนเวียดนาม 

  2.1.2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาสํานวนเวียดนาม    
   เฟอง ทู 1 (Phương Thu) ไดแบงสํานวนภาษิตเวียดนามออกเปนหมวดตางๆ อยาง
ละเอียดเปน 66 หมวด อาทิ  ความรูสึก ความรัก ครอบครัว การแตงกาย การคาขาย การศึกษา  
การจราจร ธรรมชาติ  วัฒนธรรม ฯลฯ สํานวนเวียดนามสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต การทํางาน ลักษณะ
ของคนในชาติที่มีความอดทน เหนียวแนน กลาหาญ รักการงาน รักอิสระ รักเพื่อนมนุษย รักบานเกิด
เมืองนอน และรักประเทศชาติ  เฟอง ทู ยังกลาววา สํานวนภาษิตเวียดนามเปรียบเสมือนเพชรพลอยที่
เปนผลผลิตทางวรรณกรรมพื้นบาน  สํานวนเวียดนามสะทอนวิถีชีวิต  ความรู สึกนึกคิด และ
ประสบการณของชาวเวียดนามในกระบวนการตอสูกับธรรมชาติ ปญหาสังคม และในการสรางชาติ 
 
 มา ซาง เลิน 2 (Mã Giang Lân) กลาวถึงสํานวนและคุณคาของสํานวนในหนังสือรวบรวม
สํานวนไววา สํานวนเปนคําพูดของชาวบานที่ผูกขึ้นในรูปแบบที่ไมซับซอน และมีเนื้อหาที่กระชับ รัดกุม 
แสดงถึงความชาญฉลาดของชาวบานในการเขาใจโลก สังคม และมนุษย แสดงถึงทัศนะ และ
ความรูสึกนึกคิดของชาวบานเกี่ยวกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นสํานวนยัง
เปนหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับวิทยาการและปรัชญาชาวบานตางๆ เนื่องดวยอยูรวมกับธรรมชาติ ตองทํา
มาหากินและเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม ชาวบานเราจึงถายทอดประสบการณ วิถีชีวิต และ
มโนคติทางจริยธรรมของตนออกผานสํานวนไดอยางแยบยล เชน ประสบการณในการสังเกต
ภูมิอากาศ การผลิตพืชผักผลไม การเลี้ยงสัตว ความคิดดานมนุษยธรรม การประพฤติปฎิบัติที่ดีงาม
ของผูคน อุดมการณ ฯลฯ คุณคาอันดับแรกของสํานวนคือความลึกซึ้งของเนื้อหา รองลงมาคือความ
งามในการใชภาษา คนเวียดนามไดใชจุดเดนของภาษาเวียดนามเกี่ยวกับเสียง คํา ความหมาย และ
ไวยากรณเพื่อผูกเปนสํานวนแสดงความรูสึกนึกคิดของตน  จากการคิดคนและสรางสรรคสํานวน
ภาษิต ชาวบานไดกลอมเกลาและทําใหภาษาของเรามีความหลากหลายมากขึ้นโดยทางออม 
 

 

                                              
1Phương Thu. (Sưu tầm và biên soạn). (2004). Tục ngữ ca dao Việt Nam. Trang 3. 
2Mã Giang Lân. (Tuyển chọn và giới thiệu). (1998). Tục ngữ ca dao Việt Nam. Trang 5. 
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  2.1.2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามและสํานวนตางประเทศ 

     1) เอกสารที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนไทยและสํานวนเวียดนาม 

    ปรีชา ลักษณะสกุลชัย1 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยและพูดถึง
ความสําคัญของการศึกษาเรื่องสํานวนไววา 
 
  สํานวนอาจใชเปนสื่อการศึกษา ทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ทัศนคติ 

ตลอดจนวิธีคิดของชนชาติไดเปนอยางดี สํานวนจึงเปนเรื่องที่นาจะไดมีการศึกษากัน
อยางลึกซึ้งตอไป โดยเฉพาะในยุคของโลกไรพรมแดน ชนทุกเชื้อชาติมีโอกาสพบปะ
สนทนากันไดอยางสะดวก รวดเร็ว จึงนาจะไดมีการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและ
กันใหถูกตองยิ่งขึ้น 

   2) เอกสารที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนอังกฤษกับสํานวนเวียดนาม 

    ฟาม วัน บ่ิง2 (Phạm Văn Bình) ไดเรียบเรียงสํานวนเวียดนาม แปลเปน
ภาษาอังกฤษ หรือหาสํานวนอังกฤษที่มีความหมายคลายคลึงมาเทียบเคียง และกลาวถึงความสําคัญ
ของสํานวนในการศึกษาภาษาใดภาษาหนึ่งวา เมื่อประสงคจะศึกษาภาษาของชาติใดอยางลึกซึ้ง เพื่อ
ความเขาใจอยางถองแท และนําไปใชไดอยางถนัด  ผูศึกษาควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของสํานวน
ภาษิตของชาตินั้นๆ ซึ่งเปนคลังแหงความรูที่ยิ่งใหญและมีคุณคาทางดานการเสริมสรางชีวิตจิตใจให
งดงาม  และพัฒนาสติปญญาใหปราดเปรื่อง  การใชสํานวนภาษิตที่ถูกกาลเทศะจะทําใหเกิดศิลปะ
การสื่อสาร  ชวยสื่อความรูสึกนึกคิดไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง   

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสํานวน 
 2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนตางประเทศกับสํานวนไทย 

  2.2.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนจีนกับสํานวนไทย 

   ฉิน หยง หลิน 3 ศึกษาลักษณะทั่วไปของสํานวนจีนและสํานวนไทยที่ประกอบดวย
คํา 4 คํา และวิเคราะหวิธีการเปรียบเทียบในสํานวนจีนและสํานวนไทย ผลการวิจัยพบวาลักษณะ
ทั่วไปของสํานวนจีนและสํานวนไทย มีทั้งเหมือนและตางกันในดานจํานวนคํา ลักษณะสัมผัส การ
กําหนดเสียงวรรณยุกต การซ้ําคํา การเลือกใชคํา หนาที่ทางไวยากรณและความหมาย  ผลการ
เปรียบเทียบความหมายของสํานวนจีนกับสํานวนไทยพบวา สํานวนจีนแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1.

                                              
1ปรีชา ลักษณะสกุลชัย. (2540). สํานวนเวียดนามที่คลายกับสํานวนไทย. หนา 139.  
2Phạm Văn Bình.(Sưu tầm và giải nghĩa). (2001). Tục ngữ Việt Nam song ngữ Việt - Anh. Trang 5. 
3ฉิน หยง หลิน. (2526). สํานวนจนีและสํานวนไทย:การศึกษาเปรียบเทียบ. หนา 1. 
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ประเภทที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย และสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกัน 2. 

ประเภทที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย แตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบตางกันบางประการ 
และ 3. ประเภทที่มีความหมายตรงหรือคลายกับสํานวนไทย แตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบตางกัน 
 
  2.2.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนอังกฤษกับสํานวนไทย  
   ศุภมาศ ทิพยลือพร1 ศึกษาลักษณะเฉพาะทางภาษาของสุภาษิตอังกฤษและ
สุภาษิตไทย และลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในสุภาษิตอังกฤษและสุภาษิตไทย 
พบวา  
 
  ในดานลักษณะเฉพาะทางภาษาของสุภาษิตอังกฤษและสุภาษิตไทยที่มีความ

คลายคลึงกันในเรื่องการใช คําหาม  การแนะนําใหทํา  การใชความเปรียบแบบ
บุคลาธิษฐาน และการใชความเปรียบตามแนวเทียบ สวนดานลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตอังกฤษ และสุภาษิตไทย พบวาแนวคิดและความเชื่อทาง
ศาสนา มีบทบาทสําคัญมากตอการดํารงชีวิตของคนในสังคม  

 
  2.2.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนเกาหลีกับสํานวนไทย 

   ซุนซิล ควน2 ศึกษาลักษณะทั่วไป ความหมาย และที่มาของสํานวนเกาหลีและ
สํานวนไทย ผลการศึกษาพบวาลักษณะทั่วไปของสํานวนเกาหลีและสํานวนไทย มีทั้งที่เหมือนกัน 
คลายคลึงกันและแตกตางกัน กลาวคือจะมีจํานวนคําเหมือนและใกลเคียงกัน สําหรับการแบงวรรค 
สํานวนเกาหลีแบงตามลักษณะประโยค สํานวนไทยแบงเพื่อประโยชนดานจังหวะและสัมผัส สวนที่มา
ของสํานวนเกาหลีและสํานวนไทยมีที่มาจากดานตางๆ เหมือนกันและคลายคลึงกัน คือมาจาก
ธรรมชาติ พืชผักผลไม สัตว พฤติกรรมของมนุษย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม นิทาน วรรณคดี 
ประวัติศาสตร ศาสนา ความเชื่อ การละเลน การกีฬาและการแขงขัน 
 
  2.2.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนโรมาเนียกับสํานวนไทย 

   แลนดรุ ลอสฟน กิวกา3 ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนโรมาเนียกับสํานวนไทยโดยนํา
สํานวนที่มีความหมายเหมือนหรือคลายคลึงกันมาเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบวา สภาพธรรมชาต ิและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศโรมาเนียและประเทศไทยไมเหมือนกัน ทําใหส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบในสํานวน

                                              
1ศุภมาศ ทิพยลือพร.(2528). การวิเคราะหสุภาษิตอังกฤษและสุภาษิตไทย. หนา 75. 
2ซุนชิล ควน. ( 2537). สํานวนเกาหลีและสํานวนไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ. หนา 189 - 190. 
3แลนดรุ ลอสฟน กิวกา. (2545). สํานวนโรมาเนียและสํานวนไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ. หนา 164.  
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ตางกันบางประการ แตอยางไรก็ตาม ยังแสดงถึงแนวความคิดเดียวกันของคนโรมาเนียและคนไทย 
ถึงแมประเทศโรมาเนียและประเทศไทยจะอยูคนละทวีป มีลักษณะทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรม และศาสนาที่ไมเหมือนกัน แตคนโรมาเนียและคนไทยมีลักษณะนิสัย และพฤติกรรมหลาย
อยางใกลเคียงกัน สะทอนใหเห็นถึงความคิดอันเปนสากลของมนุษยชาต ิ
 
 2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนอังกฤษ  
  เติน แอง (Tân Anh)1 ไดเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามและสํานวนอังกฤษที่เกี่ยวกับ
คําพูดและสํานวนที่มีที่มาจากอวัยวะตางๆ ของมนุษย ผลการวิจัยสรุปไดวาภาพสะทอนทางวฒันธรรม 
สังคมและวิถีชีวิตที่ตางกันทําใหสํานวนสองประเทศตางกันโดยสวนใหญ แตส่ิงหนึ่งที่คลายคลึงกันคือ
สํานวนที่เกี่ยวกับคําพูดและสํานวนที่มีที่มาจากอวัยวะตางๆ ของมนุษย ซึ่งสํานวนในลักษณะนี้มีสวน
ชวยใหมนุษยแสดงออกซึ่งความคิด และทัศนคติไดเปนอยางดี การศึกษาภาษาจึงควรควบคูกับ
การศึกษาวัฒนธรรมดวย 
  
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวามีการศึกษาเรื่องสํานวน
ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปนประโยชนตอการวางขอบเขตและเปนแนวทางของงานวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย” ไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ทําใหผูวิจัยเขาใจคุณคาและศิลปะของสํานวนไดอยาง
ลึกซึ้ง ซึ่งจะเปนปจจัยทําใหผูวิจัยเขาถึงภาษาในรูปแบบสํานวน เพื่อการศึกษาคนควาที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายตอไป 

 

                                              
1Tân Anh. (2002). English – Vietnamese proverbs and idioms indicating the communicative value 

of words and non – verbal cues. p. 44.  

  



บทที่ 3 

การเปรียบเทียบที่มาและวิธีการใชสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย 
 

 สํานวนของแตละประเทศจะเหมือนหรือตางกันอยางไรขึ้นอยูกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ
ปจจัยตางๆ ทางวัฒนธรรม จากขอมูลที่ผูวิจัยไดศึกษารวบรวม พบวา ที่มาของสํานวนเวียดนามและ
สํานวนไทยมีทั้งเหมือนกัน คลายคลึงกัน และแตกตางกัน แตสํานวนสวนใหญมีวิธีการใชเหมือนกันหรือ
คลายคลึงกัน ผูวิจัยศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายกับสํานวนไทย
จํานวนทั้งสิ้น 205 สํานวน โดยไดวิเคราะหแตละสํานวนเพื่อใหเห็นภาพสะทอนทางธรรมชาติและวิถีชีวิต
จากสํานวนเหลานั้น แตในที่นี้จะยกตัวอยางมาใหเห็นเพียงกลุมละไมเกิน 5 สํานวน ในสวนที่เหลือจะ
เสนอไวในภาคผนวกโดยมีคําอาน คําแปล และความหมายกํากับอยูดวย ในสวนของการอธิบายที่มาของ
สํานวนนั้น ผูวิจัยไดนําแนวคิดจากเอกสารที่เกี่ยวของตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขตของการวิจัยมาใชเปน
พื้นฐานในการอธิบาย ประสมประสานกับการตีความดวยหลักการและเหตุผลตามขอเท็จจริงที่เปน
ธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังจะวิเคราะหโดยจัดกลุมตามประเด็นตางๆ ดังนี้  
 
3.1 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย 
และสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกัน 
 3.1.1 การนําสัตวมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Cá lớn nuốt cá bé 

(กา เลิ้น นวด กา แบ)  
ปลาใหญกลนืปลาเล็ก 

ปลาใหญกนิปลาเล็ก ผูที่มีอํานาจกดขี่ขมเหงผูที่ดอยกวา 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนํา “ปลา” มาเปรียบเทียบ ซึ่งเปนไปตามกฎธรรมชาติในการดํารงชีวิต
ของสัตวโลกที่ผูเขมแข็งจะอยูไดและผูออนแอมักจะตกเปนเหยื่อ เปนการรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยาที่สัตวโลกบางชนิดจะกินสัตวดวยกันเปนอาหาร และธรรมชาติของปลาก็เชนเดียวกัน ปลา
ใหญบางจําพวกจะกินปลาเล็กเพื่อการดํารงชีวิตอยู  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา ปลาใหญหมายถึงคนที่มีอํานาจและ
อิทธิพล สวนปลาเล็กหมายถึงคนที่ดอยอํานาจกวา ผูใหญหรือผูมีอํานาจผูใดมีพฤติกรรมหรือการ
กระทํากดขี่ขมเหงผูนอยหรือผูดอยอํานาจกวาก็เปรียบเสมือน “ปลาใหญกินปลาเล็ก” นั่นเอง  
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Chó già giữ xương 

(ชอ สา สือ เซือง) 
หมาแกหวงกระดูก 

หมาหวงกาง คนที่กันทาคนอื่นในส่ิงที่ตนได ใช
ประโยชนแลวหรือใชประโยชนไมได 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนเกิดจากสัตว สํานวนเวียดนามนํา “หมา” มาเปรียบในลักษณะของ “หมา
แก” เพราะหมาที่แกแลวไมสามารถเคี้ยวของแข็งเชนกระดูกได สวนสํานวนไทยกลาวถึง “หมา” ใน
ความหมายโดยรวม หมาไมไดประโยชนจากกางปลาแตยังหวงและไมตองการใหสัตวตัวอื่นมาแยงกิน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิคนที่ไมไดประโยชนจากของสิ่งหนึ่งแตกีดกันไมใหคน
อ่ืนมาใชประโยชนจากสิ่งนั้น ในความหมายอีกอยางหนึ่งก็ใชกับคนที่หวงแหนสิ่งของที่ตนเองใช
ประโยชนไมได แตก็ไมอยากใหคนอื่นนําไปใช 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Chuột sa chĩnh gạo  

(ฉวด ซา ฉิง กาว) 
หนูตกถังขาวสาร 

หนูตกถังขาวสาร ผูชายฐานะไมดีไดแตงงานกับ
ผูหญิงมีฐานะ 

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนํา “หนู” มาเปรียบเทียบโดยมีภาพหนูตกลงถังขาวสารเหมือนกัน 
ขาวสารเปนอาหารที่หนูตองการและหากินยาก ความหมายในสํานวนทั้ง 2 ดังกลาว หนูนั้นไดอาหาร
เปนจํานวนมากซึ่งถือเปนความโชคดีที่หาไดยากในความเปนจริง 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมาวา ผูชายยากจนไดแตงงานกับผูหญิง
รํ่ารวยเหมือนกับหนูตกในถังขาวสารซึ่งมีอาหารจํานวนมากที่กินไดไมมีวันหมด จึงไมตองทํางานหนัก
และอยูไดสบายตลอดชีวิต นอกจากนั้นสํานวนเวียดนามยังใชในความหมายที่กวางกวา คือยังใชกับ
คนที่โชคดีไดอยูในอุปถัมภของคนที่รํ่ารวยอยางเหลือเชื่อ หรือมีโอกาสตกอยูในกองทรัพยสมบัติอัน
มหาศาลอยางคาดไมถึง 

 
สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Đùa chó, chó liếm mặt  
(ด่ัว ชอ ชอ เลี้ยม หมัด)  
เลนกับหมา หมาเลียหนา 

เลนกับหมาหมาเลียปาก ลดตั ว ล ง ไปห รื อ ว า งตั ว ไ ม
เหมาะสมจึงถูกลามปาม 
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 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนํา “หมา” มาเปรียบเทียบโดยสังเกตจากพฤติกรรมของหมาซึ่งเปนสัตว
เลี้ยงที่อยูใกลชิดกับคนและมักไดรับความรักความเอ็นดูจากเจาของมากกวาสัตวเลี้ยงอื่นๆ แตถาเรา
เลนกับมันมากเกินไป มันก็จะไมเกรงกลัวเราแตอยางใดและลามปามถึงเลียปากเลียหนา เพราะถึง
อยางไรหมาก็ยังเปนสัตวที่ไมรูวัฒนธรรมของมนุษยแตอยางใด 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเชิงตักเตือนวา คนที่ลดตัวลงไปคบหาสมาคมหรือคลุกคลีลอเลน
กับคนชั้นต่ํากวาจะถูกคนนั้นตีเสมอและไมใหความเคารพ ซึ่งเปรียบกับพฤติกรรมการเลียหนาหรือเลีย
ปากของหมานั่นเอง 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Ếch ngồi đáy giếng 

(เอก โหงย ได เซี้ยง)   
กบนั่งกนบอ 

กบในกะลาครอบ ผูมีความรูและประสบการณนอยแต
สําคัญตนวามีความรูมาก 

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ โดยสํานวนเวียดนาม
นํามาจากเรื่องเลาเกี่ยวกับกบวา ต้ังแตเกิดมาก็อยูกนบอมีชีวิตรวมกับเขียดและหอยขนาดเล็ก
ตลอดเวลา ทําใหกบไมเคยเห็นอะไรนอกจากบริเวณทองฟาที่มองมาจากกนบอ จึงคิดวาทองฟาแคบๆ 
กลมๆ ขนาดเทาปากบอ คือโลกหรือจักรวาล ทําใหหลงตนเองวาเปนใหญอยูผูเดียว ในทุกๆ วันมันจึง
รองเสียงดังกองไปทั้งบอ เพื่อใหสัตวอ่ืนๆ ที่อยูในนั้นเกรงขาม แตวันหนึ่งเสียงรองโออวดตัวดวยความ
อวดเกงและอหังการนั้นไดยินถึงหูเง็กเซียนฮองเต พระองคบันดาลโทสะ จึงสั่งใหฝนตกหนักจนน้ําลน
ทวมบอ กบลอยตามน้ําขึ้นมา มันเงยหนาขึ้นเห็นทองฟากวางใหญใหรูสึกแปลกใจ และพยายามรอง
เสียงดังเหมือนเชนเคยเพื่อแสดงอํานาจและอิทธิฤทธิ์ แตทองฟาอันกวางใหญนั้นก็ยังปรากฏอยู
เหมือนเดิม มันมัวแตมองดูทองฟา โดยไมสังเกตและระมัดระวังสิ่งตางๆ รอบขาง จึงถูกควายตวัหนึง่ซึง่
เดินผานมาเหยียบตาย สวนสํานวนไทยก็นํากบมาเปรียบเทียบเชนเดียวกัน แตเปนกบที่ถูกครอบอยูใต
กะลามะพราว ไมรูไมเห็นโลกภายนอกวากวางใหญไพศาลอยางไร  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงดูหมิ่นดูแคลนความรูความคิดของคน โดยเปรียบกับคนที่โงเขลา 
ไมมีความรู หรือมีโลกทัศนแคบ เพราะไมไดศึกษาเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว แตอวดรูอวดเกงคิดวาตนเองเกง
กวาผูอ่ืน จึงมักเปนที่ดูถูกเหยียดหยาม  
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3.1.2 การนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đừng đùa với lửa  
(ด่ึง ด่ัว เวย เหลือ) 
อยาเลนกับไฟ 

อยาเลนกับไฟ เสี่ยงกับส่ิงอันตราย หรือลองดีกับผูมี
อํานาจ 

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนํา “ไฟ” มาเปรียบ เพราะไฟนอกจากมีความรอนแลว ยังสามารถเผา
ผลาญสรรพสิ่งตางๆ ในโลกนี้ใหหมดสิ้นไปไดอยางนากลัว 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือนวา เราไมควรเกี่ยวของหรือเสี่ยงกับส่ิงที่นําไปสู
อันตรายเหมือนกับการเลนกับไฟซ่ึงอาจเผาผลาญทําลายลางเราได  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Không có lửa làm sao có khói 

(คง กอ เหลือ หลาม ซาว กอ คอย)   
ไมมีไฟ มีควันไดอยางไร  

มีไฟยอมมีควัน ไมมีเหตุยอมไมมีผล หรือเมื่อ
มีผลยอมตองมีเหตุเชนกัน 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําปรากฏการณทางธรรมชาติมาเปรียบเทียบ ไดแก “ไฟ” และ “ควัน” ซึ่ง
เปนสิ่งคูกัน หากเราจุดไฟ ควันก็ยอมเกิดขึ้นมาดวย หรือถาหากมีควันขึ้นมา ก็ยอมตองมีแหลงไฟแนนอน  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หมายถึง ไมมีเหตุยอมไมมีผล หรือเมื่อมี
ผลยอมตองมีเหตุเชนกัน 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 
3. Nước chảy đá mòn  
(เนื้อก ไฉ ดา หมอน)  
น้ําไหล หินกรอน 

น้ําหยดลงหิน ความขยันอดทนนํามาซึ่งความสําเร็จ 
ถึงแมจะเปนกิจที่สําเร็จไดยาก หรือความ
บากบั่นพยายามยอมกอใหเกิดผลสําเร็จ 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําปรากฏการณทางธรรมชาติที่คลายคลึงกันมาเปรียบ สํานวนเวียดนาม
ชี้ใหเห็นธรรมชาติของน้ําไหลเปนสายบนโขดหินที่คอยๆ ทําใหหินกรอน สวนสํานวนไทยนําธรรมชาติ
ของน้ําที่หยดลงหินทีละหยดๆ อยางชาๆ หินก็จะกรอนไดเชนกัน “หิน” เปนสัญลักษณของความ
แข็งแกรง ถาเปรียบกับงานก็เปนงานที่เต็มไปดวยความยากลําบาก ถาเรามีกําลังไมพอที่จะทําได
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สําเร็จในเวลาอันสั้น ก็ตองอาศัยความอดทนซึ่งเปรียบเสมือนการที่ “น้ําหยดลงหิน” หรือ “น้ําไหลหิน
กรอน” นั่นเอง  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงการทํากิจใดใหสําเร็จตองใช
ความมานะพยายาม ความขยันหมั่นเพียร และความอดทนอดกลั้นอยางสูง 
 
 3.1.3 การนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ    
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời  
(บาน หมัด ชอ เดิ๊ด, บาน ลึง ชอ เฉย) 
ขายหนาใหดิน ขายหลังใหฟา 

หลังสูฟาหนาสูดิน 
 

ตองตรากตรําทํางานหนัก 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําสภาพชีวิตของชาวนาซึ่งเปนอาชีพที่ตองตอสูกับความเหนื่อยยากมา
เปรียบ เวลาทําไรทํานาตองกมหนาหลังสูกับแดด 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา โดยเปรียบเทียบลักษณะการทํานากับ
การทํางานที่ลําบาก ตองสูกับฝน กับแดดตลอดเวลา สํานวนนี้มักจะหมายถึงชาวนาหรือคนที่ตองตอสู
กับความเหน็ดเหนื่อยทุกขยาก 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Cánh tay phải  
(แกง ไต ฝาย)  
แขนขวา 

มือขวา คนที่เปนกําลังหลักหรือลูกนอง
คนสําคัญ 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ สํานวนเวียดนามนํา “แขนขวา” และสํานวน
ไทยนํา “มือขวา” มาเปรียบ มือขวาเปนมือที่คนสวนใหญถนัด เปนมือที่ทํางานหลัก สวนแขนขวาก็
เชนเดียวกัน เมื่อถนัดมือขวาแลว แขนขวาก็ตองแข็งแรงกวาและใชงานมากกวาแขนซายเปนธรรมดา  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ“มือขวา” และ “แขนขวา” เปนคน
สําคัญในการทํางานของเจานาย คือคนที่คอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและมีบทบาทหนาที่สําคัญกวา
คนอื่นๆ ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของเจานายหรือผูบังคับบัญชา 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Kề vai sát cánh   
(เก วาย ซาด แกง)  
เคียงบาเคียงไหล 

เคียงบาเคียงไหล มีฐานะเสมอกัน ทัดเทียมกันหรือ
อยูในระดับเดียวกัน; รวมสุขรวม
ทุกขหรือรวมเปนรวมตายดวยกัน 

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําอวัยวะมาเปรียบ โดยสังเกตจากการเดินของคนเรา ถา 2 คนเดินใกล
กัน บริเวณไหลจะอยูใกลชิดกัน แสดงถึงการเคียงคูไดเปนอยางดี  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา “เคียงบาเคียงไหล” หมายถึงคนที่อยู
ใกลชิดสนิทสนมกันและรวมมือกันทํางาน ในสํานวนเวียดนาม “บา” และ “ไหล” ก็อุปมาเหมือนคน 2 
คนที่อยูเคียงขางกัน ชวยกันทํางานและฝาฟนอุปสรรคตางๆ เพื่อจุดมุงหมายเดียวกัน โดยเฉพาะใน
ยามลําบากยากเข็ญ สมัยกอน มักใชแสดงความสามัคคีของทหารและประชาชนชาวเวียดนามใน
กระบวนการปกปองชาติบานเมือง เมื่อเทียบกับสํานวนไทยจะตรงกับความหมายที่สอง คือ รวมสขุรวม
ทุกขหรือรวมเปนรวมตายดวยกัน สวนสํานวนไทย นอกจากความหมายวาใกลชิดสนิทสนมกันและ
รวมมือกันทํางานแลว ยังใชไดกับความหมายวา เทากัน เสมอกัน ไมยิ่งหยอนไปกวากัน  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4.Trăm nghe không bằng một thấy  

(ชํา แง คง บ่ัง หมด เทย)  
รอยฟงไมเทาหนึ่งเห็น 

สิบปากวาไมเทาตาเห็น การที่ไดเห็นดวยตาตนเองจะ
นาเชื่อถือกวาการฟงจากคนอื่น 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําพฤติกรรมการฟงและการมองมาเปรียบเทียบ สํานวนเวียดนามจะเนน
ความสําคัญของการเห็นดวยตาตนเองในสัดสวนรอยตอหนึ่ง คือ แมจะไดฟงจากคนรอยคนหรือรอย
คร้ังก็ไมเทากับไดเห็นดวยตาตนเองเพียงครั้งเดียว สวนสํานวนไทยกลาวถึงการพูดบอกเลาวาใหมีถึง 
10 คน หรือ 10 ปากพูด ก็ยังไมนาเชื่อถือเทากับเห็นดวยตาตนเองเชนกัน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงสั่งสอน แนะนํา และตักเตือน แสดงความสําคัญของการ
พิสูจนความจริงดวยตา คือ ส่ิงใดหรือเหตุการณใดที่เรายังไมเคยพบเห็นก็ไมควรเชื่อทั้งหมดหรือดวน
สรุปจนกวาจะมีหลักฐานหรือสัมผัสดวยตาตนเอง กลาวคือ ส่ิงที่คนอื่นมาเลาใหเราฟงยอมเช่ือถือได
นอยกวาสิ่งที่เราเห็นดวยตาตนเอง  
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo 

(เหลือย คง เซือง เหญี่ยว เดื่อง ลัด แลว)   
ล้ินไมมีกระดูก พลิกไดหลายทาง  

ล้ินไมมีกระดกู  
 

พูดสับปลับ  กลับกลอก 
เอาแนไมได 

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนํา “ล้ิน” ซึ่งเปนอวัยวะสําคัญในการพูดมาเปรียบเทียบ เพราะลิ้นทําให
เสียงพูดที่เปลงออกมาแตละครั้งมีความแตกตางกัน และล้ินเปนอวัยวะที่ไมมีกระดูก จะตวัดหรือพลิก
ไปทางไหนก็เปนไปไดทั้งนั้น เปรียบเสมือนการพูดที่กลับกลอก คือ การพูดกลับไปกลับมา ไมแนนอน 
ในภาษาไทย คําวา “ล้ิน” ยังมีสํานวน ที่หมายถึงการพูดและถอยคําไดดวย เชน “เลนลิ้น”  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา “ล้ินไมมีกระดูก” หมายถึงคนที่ไมพูด
อะไรตรงไปตรงมาตามความเปนจริง สํานวนทั้ง 2 ดังกลาวนําความหมายโดยนัยของลิ้นมาใชเพื่อการ
ตําหนิติเตียนคนที่ไมรักษาคําพูด ไมมีสัจจะ เชื่อถือไมได 

 3.1.4 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bắt cá hai tay   
(บ๊ัด กา ฮาย ไต)  
จับปลาสองมือ 

จับปลาสองมือ ควาเอา 2 อยางในเวลาเดียวกัน 

 
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําการจับปลามาเปรียบเทียบ ถาเราจะจับปลาสัก 1 ตัวใหไดก็ตองใชทั้ง 
2 มือ แตในสํานวนนี้หมายถึงใชมือจับปลาขางละตัว ทําใหจับไดไมแนน เพราะตัวปลานั้นลื่นและยัง
ด้ินอีกดวย  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา เดิมหมายถึงการรักชอบผูหญิง 2 คนใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งหมายถึงไมจริงใจคนใดคนหนึ่ง ในที่สุดก็จะไมสมหวังกับใครเลย เปรียบเสมือนการจบั
ปลาสองมือ ปลาก็หลุดมือได เปนการกระทําที่สําเร็จไดยาก ปจจุบันทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายที่
กวางขึ้น คือใชตําหนิคนที่โลภมาก อยากได 2 ส่ิงหรือทํางาน 2 อยางพรอมกัน แตในที่สุดก็ไมประสบ
ความสําเร็จ  
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Chống thuyền ngược nước 

(ชง เถวี่ยน เหงือก เนื้อก)  
ถอเรือทวนน้ํา 

พายเรือทวนน้ํา ทําดวยความยากลําบาก 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากการกระทําอยางเดียวกัน คือ การพายเรือ
หรือการถอเรือซ่ึงตองใชกําลังแรงพอควร และเมื่อตองพายเรือหรือถอเรือทวนน้ํายิ่งตองใชแรงมากขึ้น
อีกทั้งตองมีเทคนิควิธีประคองเรือไมใหลมและสามารถแลนตอไปได 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ โดยนําการพายเรือและถอเรือมา
ผูกเปนสํานวนเพื่อเปรียบเทียบกับการกระทําที่ตองฝาฟนอุปสรรคและความลําบากมากมาย ดังนั้นจึง
ตองอาศัยทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อใหประสบความสําเร็จ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Mò kim đáy biển  
(หมอ กมิ ได เบี๋ยน)  
งมเข็มกนทะเล 

งมเข็มในมหาสมุทร คนหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนหาไดยาก 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําการกระทํามาเปรียบเทียบ เข็มเปนสิ่งที่เล็กมาก ตรงขามกับทะเลและ
มหาสมุทรที่กวางใหญไพศาล ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาไทยใชคําวา “งม” ซึ่งหมายถึง “คลําหา
ของในน้ํา”1 เปนการคนหาที่ยากลําบาก  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบโดยกลาวถึงการกระทําใดๆ ที่ตองมี
การคนหา และเปนสิ่งที่หาไดยาก ดวยไมรูที่มาที่ไป โอกาสที่จะหาสิ่งนั้นพบจึงเปนไปไดยาก  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Mất bò mới lo làm chuồng 

(เมิ้ด บอ เมย ลอ หลาม ฉวง)  
วัวหายจึงคิดทําคอก 

วัวหายลอมคอก ของหายแลวจึงจะเริ่มปองกัน 
หรือเร่ืองเกิดขึ้นแลวจึงคิดแกไข 

                                              
 1 ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542. หนา 274. 
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 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนเกิดจากการกระทําเหมือนกัน คือ การทําคอกใหวัวอยูหลังจากวัวถูก
ขโมยไปแลว ในสมัยกอนการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมักผูกไวตามเสา หรือตนไม จึงถูกขโมยไปไดงาย เมื่อ
วัวถูกขโมยไปแลวจึงสรางคอกใหมันอยูเพื่อปองกันขโมย 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงประชดและตําหนิ หรือเปนอุทาหรณ ใหคนรูจักการวางแผน
หรือการเตรียมการปองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้นไวกอน ไมใชเกิดเหตุแลวจึงหาทางปองกัน ซึ่งเปนการ
สายเกินไป  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt 

(โด โหม โฮย โซย เนื้อก มัด)  
เหงื่อไหล น้ําตาเดือด 

อาบเหงื่อตางน้ํา ตรากตรําทํางานหนัก 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากการกระทํา คือคนที่ทํางานหนักเหนื่อย
มากจนเหงื่อออกทวมตัว แลดูเหมือนอาบน้ํา สวนสํานวนเวียดนามก็กลาวถึงคนที่ทํางานหนักจนเหงื่อ
ไหลโทรมกายเชนกัน อีกทั้งยังมีความรูสึกขมขื่นจากความทุกขยากจนรองไหน้ําตาไหลพราก  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา “เหงื่อ” เปนสัญลักษณของการใช
แรงกาย ความเหน็ดเหนื่อยทุกขยากและความลําบากตรากตรํา สวนสํานวนเวียดนาม “น้ําตา” 
สะทอนใหเห็นถึงความขมขื่นที่ตองทํางานหนัก 

 3.1.5 การนํานิทานมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนํานิทานมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Thầy bói xem voi 

(ไถ บอย แซม วอย)  
หมอดูคลําชาง 

ตาบอดคลําชาง 
 

คนที่รูอะไรดานเดียวหรือนัยเดียว
แลวเขาใจวาสิ่งนั้นเปนอยางนั้น 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนเกิดจากนิทานที่คลายกัน แตอาจจะมีขอปลีกยอยที่แตกตางกันบาง
เล็กนอย นิทานเวียดนามเลากันวา มีหมอดูตาบอดสี่คนเวลาวางไมมีอะไรทํา ไดยินวาจะมีชางเดินผาน 
จึงลงขันจายคาคลําชาง หลังจากคลําเรียบรอยแลวตางแสดงความคิดเห็นของตัวเอง โดยคนที่คลํางวง
ทายวาชางมีลักษณะเหมือนปลิง คนที่คลําขาทายวา ชางนั้นก็เหมือนเสาศาลาประชาคม คนที่คลําหู
ชางเถียงวาชางมีลักษณะเหมือนพัด สวนคนที่คลําหางชางยืนยันวาชางไมตางอะไรจากไมกวาด ไมมี
ใครยอมใคร ตางคนตางคิดวาตัวเองถูกตอง ในที่สุดก็เกิดทะเลาะวิวาทและทํารายกัน 
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 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงเปรียบเทียบกับคนที่รูนอย รูไมจริง หรือรูอะไรดานเดียว แต
สําคัญตัววารูจริง ก็พูดอวดตัวใหคนอื่นเชื่อถือ แตคนฟงไมยอมรับและยังดูหมิ่นดูแคลนในความไมรู
จริงนั้นอีกดวย  

 3.1.6 การนําทางศาสนามาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําศาสนามาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Làm phúc phải tội 

(หลาม ฟกุ ฝาย โตย)  
ทําคุณไดโทษ  

ทําคุณบูชาโทษ ทําคุณแตกลับเปนโทษ หรือทําดี
แตกลับเปนราย 

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําความเชื่อทางศาสนามาเปรียบเทียบ การทําบุญ หมายถงึการประกอบ
กรรมดี ซึ่งตามความเชื่อทางศาสนาพุทธวา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” แตในสํานวน “ทําคุณบูชาโทษ” มี
การทําความดีแตกลับไดรับโทษ หมายถึง การทําในสิ่งดีๆ แตไดรับผลรายตอบแทน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในการพูดเพื่อระบายความรูสึกเชิงตัดพอ หรือนอยใจ เมื่อไดทําใน
ส่ิงที่ดี มีประโยชน และคาดหวังจะไดรับความดีตอบแทน แตกลับไดรับโทษหรือเปนผลรายแกตน 
 
 3.1.7 การนําความเชื่อมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําความเชื่อมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Lắm thầy nhiều ma 

(ลํ้า ไถ เหญี่ยว มา)  
มากหมอผีมากผี 

มากหมอมากความ มากคนก็มากเรื่อง 

 
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากความเชื่อ คนเวียดนามเชื่อกันวา ถามีหมอ
ผีหลายคนในการประกอบพิธีกรรมตางๆ จะทําใหมีผีมากขึ้น เพราะหมอผีแตละคนมีคาถาอาคมกําจัดผี
แตกตางกัน จึงไมรูวาจะกําจัดผีตนใดได สวนสํานวนไทยมาจากการหาหมอรักษาคนปวย หมอหลายคน
ตางก็วินิจฉัยโรคไปคนละทาง จนไมรูจะรักษาอยางไรจึงจะถูกโรค 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเหมือนกันวา กิจการใดๆ ถาตองใชคนมาก ก็ยิ่งทํา
ใหยุงยาก จนทําใหงานนั้นๆ ไมสําเร็จ หรือสําเร็จไดชา 
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3.2 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย 
แตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันบางประการ  
 3.2.1 การนําสัตวมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bới bèo ra bọ 

(เบย แบว ซา บอ)  
คุยแหนหาเล็น 

ฟนฝอยหาตะเข็บ ร้ือเอาเรื่องเกาที่ลวงเลยไปแลว
มาพูดใหกระเทือนใจ 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ เล็นในสํานวนเวียดนาม
หมายถึงสัตวขนาดเล็กที่อาศัยอยูตามตนแหนซึ่งถามองผานๆ จะเห็นไดยากมาก แตถาแหวกแหนออก
จะเห็นตัวเล็นเปนจํานวนมาก สวนตะเข็บเปนสัตวตัวเล็กกวาตะขาบ ชอบอยูในกองกุมฝอย ถาร้ือกอง
กุมฝอยออกจะเห็นตัวตะเข็บที่แอบซอนอยูในนั้น  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา เล็นและตะเข็บอุปมาเหมือนสิ่งไมดีหรือ
ปญหาเล็กๆ ที่ผานพนไปแลว การหาเล็นในแหนและตะเข็บในกุมฝอยจึงเปรียบเสมือนการรื้อฟน
ปญหานั้นขึ้นมาอีก ทั้งๆ ที่ควรปลอยผานไป นอกจากนี้ สํานวนเวียดนามยังหมายถึงการหาจุดดอย
หรือจุดออนของผูอ่ืนที่เขาพยาพยามปดบังมาเปดเผยดวยมีเจตนาไมดี 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Chó sói đội lốt cừu 

(ชอ ซอย โดย ลด กึ่ว) 
หมาปาในรางแกะ 

เสือในรางสมัน คนรายที่ปลอมมาในรางของคนดี 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําสัตวมาเปรียบเทียบ แตสํานวนเวียดนามนํา “หมาปา” และ “แกะ” 
มาเปรียบ สวนสํานวนไทยนํา “เสือ” และ “สมัน” มาเปรียบ ทั้ง “หมาปา” และ “เสอื” เปนสตัวทีดุ่ราย  
กินเนื้อสัตวเปนอาหาร สัตว 2 ชนิดนี้มีลักษณะตรงขามกับ “แกะ” และ “สมัน” ซึ่งเปนสัตวที่ไมนากลัว 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา สมันและแกะเปนอุปมากับคนที่มีจิตใจดี 
ซื่อตรง ไมมีเลหเหลี่ยม ไมดุรายโหดเหี้ยมหรือนากลัวเหมือนเสือและหมาปาซึ่งเปนตัวแทนของความดุ
ราย อํามหิต ดังนั้น สํานวนดังกลาวใชกับคนรายที่พรางตัวเปนคนดี  
 

 



 27

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Con sâu làm rầu nồi canh  

(กอน เซิว หลาม เสิ่ว โหนย แกง)  
หนอนตัวเดียวทําใหหมอแกงเสีย 

ปลาเนาตัวเดียว เหม็นหมด
ทั้งของ 

คนอยูในกลุมเดียวกันแตคนไมดี
เพียงคนเดียวทําใหคนในกลุม
เสียชื่อทั้งหมด 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําสัตวมาเปรียบเทียบ โดยสํานวนเวียดนามคือ “หนอน” สํานวนไทยคือ
“ปลาเนา” หนอนเปนสัตวที่ชอบกินใบไมเปนอาหาร ดังนั้น ในใบผักบางชนิดจะเห็นหนอนซอนตัวอยู 
เมื่อเอาผักมาทําอาหาร ถาลางไมสะอาด หนอนยังเกาะอยูที่ใบผัก เวลารับประทานเห็นหนอนจะทําให
ผูรับประทานรูสึกขยะแขยง และคิดวาแกงในหมอทั้งหมดไมสะอาด บางครั้งอาจเททิ้งทั้งหมอก็เปนไป
ได สวนปลาเนาตัวเดียวที่อยูในของยอมสงกลิ่นเหม็นทําใหปลาตัวอื่นๆ พลอยมีกลิ่นเหม็นไปดวย  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หนอนและปลาเนาหมายถึงสมาชิกใน
กลุมใดกลุมหนึ่งที่ทําไมดีเพียงคนเดียวยอมทําใหคนอื่นๆ ในหมูคณะเดียวกันเสียชื่อเสียง หรือถูกมอง
วาไมดีไปดวย  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Gà chết vì tiếng gáy  
(เช็ด หวี่ เตี๊ยง ไก)  
ไกตายเพราะเสียงขัน 

ปลาหมอตายเพราะปาก พูดพลอยไปจนทําใหตัวเองตอง
เดือดรอน 

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําสัตวมาเปรียบเทียบ โดยสํานวนเวียดนามเกิดจาก “ไก” เพราะคน
เวียดนามสังเกตเห็นวา เสียงขันของไกตัวผูเปนเสียงรองทาทายไกตัวอื่นๆ จนเปนเหตุใหไลจิกตีกัน และ
ไกตัวที่ขันกอนอาจจะถูกจิกตีจนบาดเจ็บ สวนสํานวนไทยเกิดจาก “ปลาหมอ” เพราะธรรมชาติของปลา
หมอเวลาอยูใตน้ําจะพนน้ําขึ้นมาเห็นเปนฟองปุดๆ ที่ผิวน้ํา คนตกปลาเห็นผิวน้ําเปนฟองปดุๆ กรู็วาทีต่รง
นั้นมีปลาหมอ จึงหยอนเบ็ดตกปลาหมอได จึงเปนที่มาของสํานวน “ปลาหมอตายเพราะปาก”   

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือน โดยเปรียบเทียบกับคนที่ไมระมัดระวังคําพูด และ
คําพูดจากปากนั้นนําภัยมาสูตนเอง  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Thả con săn sắt bắt con cá rô 

(ถา กอน ซัน ซัด บ๊ัด กอน กา โซ)   
ปลอยปลา “ซันซัด” จับปลาหมอ 

เอากุงฝอยไปตกปลากะพง ลงทุนนอยแตหวังผลประโยชน
มาก 
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 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนเกิดจากสัตว ปลา “ซันซัด” เปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกวานิ้ว
มือ มีลายสีเขียวแดง มักอาศัยอยูตามแองน้ํา ทะเลสาบ กินหญาออนและตะไครน้ําเปนอาหารหลัก 
ปลา “ซันซัด” มีคุณคาทั้งทางดานโภชนาการและเศรษฐกิจคอนขางนอย ตรงกันขาม ปลาหมอเปน
ปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญกวาปลา “ซันซัด” หลายเทา และยังเปนอาหารที่ไดรับความนิยมมาก สวน
สํานวนไทยกุงฝอยและปลากะพงก็มีนัยความหมายเชนเดียวกับปลา “ซัน ซัด” และปลาหมอ  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง การทํากิจการใดๆ ที่ลงทุนนอย แต
หวังไดผลประโยชนหรือไดกําไรมากๆ  
 
 3.2.2 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau  

(อัน โก ดี เชื้อก โหลย เนื้อก ดี เซา)  
ไปกินเลี้ยง เดินขางหนา ไปลุยน้ํา เดินขางหลัง

การกินการอยูใครไมสูพอ  
การพายการถอพอไมสูใคร 

ชอบหรือเกงในเรื่องกิน
เ ร่ืองอยู สุขสบายแต
เกียจครานการทํางาน 

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําการกระทํามาเปรียบเทียบ ในสํานวนเวียดนาม “ไปกนิเลีย้ง” หมายถงึ
การไดรับประโยชน เพราะไมตองเสียคาใชจายใดๆ สวน “ไปลุยน้ํา” เสมือนการทํางานที่ยากลําบาก 
คนที่ “ไปกินเลี้ยง เดินขางหนา ไปลุยน้ํา เดินขางหลัง” จึงหมายถึง คนที่เกียจคราน เห็นแกตัว เอาแต
ประโยชนสวนตนหรือความสุขสบาย สวนงานที่ลําบาก มีอันตรายก็ปลอยใหคนอื่นทํา สํานวนไทยก็มี
นัยคลายคลึงกัน คือ คนที่ชอบแตความสุขสบาย แตเกียจครานทํางาน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิทั้งคนที่เกียจคราน ไมชอบทําการงาน และคนที่เห็น
แกตัว คอยจะเอาแตประโยชนหรือความสุขสบาย 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Cá ăn thì giật để lâu mất mồi  
(กา อัน ถี่ เสิด เด เลิว เมิ้ด โหมย)  
ปลากินใหยกคันเบ็ด ไวนานเหยื่อหาย 

น้ําขึ้นใหรีบตัก มีโอกาสดีตองรีบทํา 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากการตกปลา เมื่อปลากินเหยื่อแลวตองรีบตวัดคันเบ็ด ก็จะได
ปลา ถาปลอยไวนาน ปลาก็จะกินเหยื่อจนหมดและหนีไป สวนสํานวนไทยเปรียบเวลาน้ําขึ้น น้ําก็จะ
เต็มฝงใสสะอาดที่ควรรีบตักเก็บไวใชด่ืมกิน 
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 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงแนะนําสั่งสอนเพื่อใหคนรูจักใชโอกาสอันเหมาะสม 
หมายถึงเมื่อโอกาสดีมาถึงก็ควรใชโอกาสนั้นๆ ใหเปนประโยชนแกตนเอง เพราะโอกาสดีนั้นไมได
เกิดขึ้นบอยครั้ง 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Chọc gậy bánh xe  
(ฉ็อก เกย แบง แซ)  
เอาไมไปสอดลอรถ 

หมูเขาจะหาม เอาคานเขาไปสอด ขัดขวางคนอื่นในขณะที่เขากําลัง
ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทําใหเขาเสีย
ประโยชน  

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากการกระทํา ลอรถในสํานวนเวียดนามเปน
สัญลักษณของการเคลื่อนไหว การเดินหนา หรือการพัฒนา เมื่อเอาไมไปสอดเขาจึงเปนการขัดขวาง
ความกาวหนาของผูอ่ืน เชนเดียวกับสํานวนไทยที่แสดงพฤติกรรมการขัดขวางผูอ่ืนโดยการเอาคานเขา
ไปสอดระหวางที่เขาจะหามหมู ทําใหหามหมูไมสะดวกหรือไมราบร่ืน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หมายถึง คนที่เขาไปขัดขวางงานที่กําลัง
จะสําเร็จของผูอ่ืนทําใหงานนั้นเสียไป 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Lấy thúng úp voi 

(เลย ทุง อุบ วอย)  
เอากระจาดไปปดชาง 

ชางตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปด ความชั่วหรือความผิดรายแรงที่คนรู
ทั่วกันแลว จะปดอยางไรก็ไมมิด 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนเกิดจากการกระทํา โดยใช “ชาง” เปนสิ่งเปรียบ หมายถึงสิ่งที่ใหญโต
และเห็นไดชัดเจน สํานวนเวียดนามจะหมายถึงความพยายามปดบังซอนเรนสิ่งไมดี ซึ่งคนอื่นรูแลวแต
ก็ปดบังไมได เพราะสิ่งที่นํามาปดคือกระจาดซึ่งเล็กกวาชางมาก สวนสํานวนไทยกลาวถึงชางที่ตาย
แลวเปรียบเสมือนความผิดที่รายแรง แตพยายามปดบังดวยใบบัว ซึ่งเล็กกวาตัวชางมาก จึงปดไมได 
เชนเดียวกัน   

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเพื่อใหขอคิดในเชิงเปรียบเทียบวา ความผิดหรือความชั่วที่คน
ทั่วไปรูเห็นอยางกวางขวางแลว จะปกปดอยางไรก็ไมได 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 
5. Múa rìu qua mắt thợ 

(มั้ว ส่ิว กวา มดั เถอะ)  
ฟอนขวานตอหนาชาง 

เอามะพราวหาวไปขายสวน แสดงความรูหรืออวดรูกับผูที่ รู เ ร่ือง
ดีกวา 

  
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนเกิดจากการกระทํา สํานวนเวียดนามเปรียบเทียบกับขวานซึ่งเปน
เครื่องมือของชางไม ดังนั้นชางไมจึงใชขวานไดชํานาญกวาคนธรรมดา แตการที่มีคนนําขวานมารายรํา
ตอหนาชาง ยอมรําไดไมสวยงาม หรือทําไดไมดีเทาชางไม สวนสํานวนไทยหมายถึงการเอามะพราวไป
ขายในสวนซึ่งเปนแหลงปลูกมะพราวก็ยอมจะไมมีใครซื้อ 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิหรือใหขอคิด หมายถึงการอวดรูกับผูที่รูเร่ืองนั้นแลว 
หรือรูดีกวา ซึ่งไมสมควรทํา 

 3.2.3 การนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Dao hai lưỡi  

(ซาว ฮาย เหลือย)  
มีดสองคม 

ดาบสองคม มีทั้งขอดีและขอเสีย  

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ สํานวนเวียดนามนํามีดมาเปรียบ สวนสํานวน
ไทยนําดาบมาเปรียบ ทั้งมีดและดาบเปนของมีคมทั้ง 2 ขาง คมขางหนึ่งใชเพื่อการฟน สับ หรือหั่น แต
ในขณะใชคมอีกขางหนึ่งอาจไปถูกตัวใหไดรับอันตรายไดหากใชอยางไมระมัดระวัง  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเพื่อตักเตือนวา กอนที่จะลงมือทําสิ่งใด ควรตองคิดพิจารณาอยาง
รอบคอบ เพราะผลจากการกระทํานั้นๆ อาจมีทั้งขอดีขอเสีย เปรียบเสมือนดาบ 2 คม ที่ใหทั้งคุณและโทษ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Lọt sàng xuống nia 

(หลอด สาง ซวง เนยี)  
ลอดกระชอนลงกระดง 

เรือลมในหนอง ทองจะไปไหน คนในเครือญาติแตงงานกันทําให
ทรัพยมรดกไมตกไปอยูกับผูอ่ืน 
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 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบคือกระชอน เปนภาชนะใชสําหรับรอนขาว และมี
กระดงรองรับอยูขางใต เวลารอนขาวเมล็ดขาวที่แตกหักหลุดลอดผานกระชอนก็จะตกลงไปในกระดง 
สวนสํานวนไทยเปรียบเทียบกับเรือบรรจุทองที่ลอยอยูในหนองน้ํา หากเรือลมทองในเรือก็จะจมอยูใน
หนองนั้น ไมสูญไปไหน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา สํานวนเวียดนามหมายถึง การใหหรือ
การเสียประโยชนใหแกคนใกลชิดหรือเครือญาติยอมไมมีความสูญเสียแตอยางใด สวนสํานวนไทยใช
เปรียบกับการแตงงานในกลุมเครือญาติหรือคนใกลชิดกัน ทรัพยสินมรดกไมตกไปอยูกับผูอ่ืน 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Tai vách mạch dừng  
(ตาย แวก แหม็ก ส่ึง)  
หูฝาผนัง ชองฝาขัดแตะ 

กําแพงมีหูประตูมีตา ถึงจะเปนความลับเพียงไรก็อาจมีคน
ลวงรูได จึงใหระมัดระวังเมื่อพูดหรือ
ทําอะไรก็ตาม 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําฝาผนังและฝาขัดแตะมาเปรียบ โดยใหฝาผนังมีหูไดยินเสียง
เหมือนคน และฝาขัดแตะมีชองที่มองเห็นได สวนสํานวนไทยเปรียบกําแพงใหมีหูเชนกัน และใหประตู
มีตามองเห็นไดเหมือนคน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเพื่อตักเตือนการพูดคุย หรือการปรึกษาหารือกันในเรื่องสวนตัว 
หรือความลับวา อาจมีคนรูเห็น ไดยินไดฟง จึงควรตองระมัดระวัง 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Nghèo rớt mùng tơi 

(แหงว เซิ้ด หมุง เตย) 
จน “หมุงเตย” รวง 

ส้ินไรไมตอก ยากจนมาก ไมมีทรัพยสมบัติใด
ติดตัว 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําเสื้อกันฝนประเภทหนึ่งของชาวภาคกลางมาเปรียบเทียบ คือ เสื้อ 
“เตย” ทํามาจากใบลาน นํามาเย็บเปนเสื้อใสกันฝนไดเปนอยางดี และสวนบนของเสื้อเรียกวา “หมุง
เตย” เมื่อใชไปนานๆ ชายเสื้อจะหลุดรวงกอน สวน “หมุงเตย” นั้นทําจากใบลานคุณภาพดี ทนทาน 
และสานหนากวาสวนอื่น จึงรวงไดยาก ผูที่มีฐานะก็มักจะรีบซอมชายเสื้อเมื่อเร่ิมหลุดรวง ผูที่ยากจนก็
จะใชไปเร่ือยๆ จนกวา “หมุงเตย” จะรวงหมด ดังนั้น คนที่ยากจนมากๆ จึงถูกเปรียบเทียบดังสํานวนนี้  
สวนสํานวนไทยนําไมตอกมาเปรียบเทียบ “ตอก” เปนไมไผจักเปนเสนบางๆ สําหรับสานเปนสิ่งของ
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เครื่องใช หรือใชแทนเชือกผูกสิ่งของ เปนวัสดุพื้นบานที่หางายไมมีราคา ดังนั้น สํานวนนี้จึง
เปรียบเสมือนคนที่ยากจนมากๆ ไมมีแมกระทั่งไมตอกที่จะนํามาจักสานเปนของใช 
 
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา แสดงถึงความยากจนขัดสนเปนที่สุด  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Liệt giường liệt chiếu 

(เหลียด เสื่อง เหลียด เชี้ยว)  
นอนติดเตียงติดเสื่อ 

ลมหมอนนอนเสื่อ ปวยจนตองนอนรักษาตัว  

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําสิ่งของเครื่องใชที่อยูใกลตัวมาเปรียบบเทียบ 
ไดแก เตียง เสื่อ และหมอน ซึ่งใชสําหรับนอน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนมีนัยความหมายแสดงอาการเจ็บปวยของคนที่มีอาการหนักจนตอง
นอนพักรักษาตัวอยูกับที่ ไมสามารถลุกไปไหนมาไหนได 

 3.2.4 การนําพืชมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bé hạt tiêu  
(แบ หาด เตียว)  
เล็กเมล็ดพริกไทย 

เล็กพริกขี้หนู คนตัวเล็กแตเกงหรือมีความสามารถมาก 

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบ สํานวนเวียดนามเปรียบความเลก็
ของคนกับเมล็ดพริกไทยซึ่งมีรสชาติเผ็ดรอน สวนสํานวนไทยนําพริกขี้หนูซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด แตมี
รสชาติเผ็ดกวาพริกชนิดอื่นๆ  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชพริกเปรียบเทียบกับคนที่มีรูปรางลักษณะเล็กแตสุขภาพแข็งแรง 
ทํางานเกง หรือมีความสามารถมากกวาคนที่มีรูปรางใหญโตแตทํางานไมเกงหรือดอยความสามารถ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Nhổ cỏ tận gốc 

(โหญ กอ เติ่น กก)  
ถอนหญาถึงราก 

ตัดหนามอยาไวหนอ 
 

ถอนรากถอนโคน 

ทําลายใหถึงตนตอหรือกําจัด
ศัตรูใหส้ินซาก 
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 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากพืชพันธุไม หญาเปนวัชพืชที่ไมมีประโยชน
และพืชพันธุไมหนามก็เปนอันตราย คนจึงมักขุดถอนหญาและตัดทําลายพืชไมหนามทิ้ง ดังนั้น การ
ถอนหญาจึงตองถอนรากใหหมดเพื่อปองกันไมใหข้ึนมาใหม เชนเดียวกับการทําลายหนามก็ตองขุด
หนอใหหมดเพื่อไมใหเปนตนงอกขึ้นมาอีก 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเปนอุทธาหรณวา การกําจัดศัตรูใหหมดไปก็ตองกําจัดถึงลูกหลาน 
หรือการแกปญหาเรื่องรายก็ตองแกที่ตนเหตุ มีนัยความหมายวาตองทําลายตนเหตุหรือตนตอใหส้ิน
ซาก เพื่อที่ไมใหส่ิงนั้นยอนกลับมาทํารายเราไดอีกตอไป 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Thóc cao gạo kém 

(ทอก กาว กาว แกม)  
ขาวเปลือกแพง ขาวสารแพง 

ขาวยากหมากแพง ภาวะขาดแคลนอาหาร หรือ 
ภาวะทุพภิกขภัย 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ คือ “ขาว” เปนอาหารหลัก
ที่สําคัญยิ่งในวิถีชีวิตของคนทั้ง 2 ประเทศ สํานวนเวียดนามกลาวถึงทั้งขาวเปลือกและขาวสาร สวน
สํานวนไทยนําหมากซึ่งเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมาเปรียบเทียบ ทั้งหมากและขาวจึง
เปนสัญลักษณที่ส่ือความหมายในเชิงเศรษฐกิจอีกดวย ดังนั้น ภาพสะทอนทางเศรษฐกิจจึงดูไดจาก
ราคาของพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ เมื่อใดที่ขาดแคลนและมีราคาแพง ประชาชนก็เดือดรอน มีชีวิตความเปนอยู
ที่ยากลําบาก  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจของบานเมือง โดยดูไดจากราคาของขาว
และหมาก ถามีราคาแพงก็หมายถึงภาวะขาดแคลนอาหารหรือเศรษฐกิจตกต่ํา ประชาชนก็จะใชชีวิต
อยูดวยความยากลําบาก 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn   
(โตด โก เฮนิ โตด เนื้อก เซิน)  
ดีที่เนื้อไม ไมใชทาสี  

สวยปาฝาไมติด ส่ิงของหรือคนที่มองจากภายนอกวา
สวยงามแตไมมีประโยชนหรือไมมี
คุณคา  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําไมมาเปรียบเทียบ ดวยไมเปนวัสดุที่นิยมนํามาทําเครื่องเรือนและ
สรางบาน คุณสมบัติสําคัญอันดับแรกคือเนื้อไมหรือประเภทของไม ไมบางอยางดูจากภายนอกสวยงาม
เพราะทาสี แตเปนไมคุณภาพต่ํา จึงใชงานไดไมนาน แตไมเนื้อดีจะทนทานกวา สวนสํานวนไทยนําขาว
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สุกมาเปรียบเทียบ ขาวที่หุงสุกแลว ถารวนสวยเกินไปเม็ดขาวจะกระดางไมมีความเหนียว นําไปปาขาง
ฝาเม็ดขาวก็ไมติดฝา 

 วิธีการใช: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยใหคติขอคิดเหมือนกัน คือ นําไปเปรียบกับคน
หรือส่ิงของที่ภายนอกดูสวยงามแตไมมีประโยชน ไมมีคุณคา สํานวนไทยเนนไปที่ผูหญิงที่รูปราง
สวยงาม แตไมมีคุณสมบัติที่ดีอยูในตัว 

 3.2.5 การนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bắt tận tay, day tận trán 

(บ๊ัด เติ่น ไต ไซ เติ่น ชาน)  
จับมือ จิ้มหนาผาก 

คาหนังคาเขา จับไดในขณะที่กําลังกระทําผิด
หรือพรอมกับของกลาง 

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ สํานวนเวยีดนามมาจาก
การจับคนทําผิดไดขณะลงมือทํา โดยเขาไปจับมือคนทําผิด และจิ้มที่หนาผากคนนั้นเพื่อใหยอมรับผิด 
สวนสํานวนไทยนําอวัยวะของสัตวมาเปรียบซึ่งเกิดจากการลักขโมยวัวควาย เมื่อนําไปชําแหละ แตถูก
เจาของตามจับได โดยมีหลักฐานที่เปนหนังและเขาควายอยู ณ ที่นั้น  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเนนย้ําใหหนักแนนวาจับไดขณะทําการทุจริต โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจน 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Đi guốc trong bụng 

(ดี กวก ชอง บุง)  
ใสเกือกเดินในทอง 

อาปากก็เห็นลิ้นไก รูเทาทันกัน เขาใจความคิดซึ่ง
กันและกัน  

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ โดยสํานวนเวียดนาม
กลาวถึงทอง เพราะทองในภาษาเวียดนามมีความหมายโดยนัย คือ ความคิด ตรงกับคําวา “ใจ” ใน
ภาษาไทย ทองเปนอวัยวะที่ไมมีใครสามารถมองเห็นขางในได ดังนั้นการที่ใสเกือกเดินในทองจึงเปนคํา
กลาวเกินจริง เพื่อแสดงใหเห็นวาสิ่งที่เปนความคิดในใจนั้นมีคนสามารถลวงรูได สวนสํานวนไทยนํา
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ปากและลิ้นไกมาเปรียบเทียบ ล้ินไกเปน “ต่ิงบนเพดานออนที่ยื่นลงมาในชองปาก”1 ซึ่งจะอยูลึกเขาไป
ขางใน เมื่ออาปากพูดปกติ มักมองไมเห็นลิ้นไก แตสํานวนไทยกลาววา “พออาปากก็เห็นลิ้นไก” 
หมายถึง คนฟงสามารถรูทันวาคนพูดกําลังจะพูดอะไร  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายโดยนัยวารูเทาทันความคิดของอีกฝายหนึ่งวา คิด
อยางไร รูสึกอยางไร แมวายังไมทันพูดหรือแสดงออก 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Mở mày mở mặt 

(เหมอ ไหม เหมอ หมัด)  
เปดหนาเปดตา 

เงยหนาอาปาก มีฐานะดีข้ึนกวาเดิม 

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ สํานวนเวียดนามกลาว
วา “เปดหนาเปดตา” มีนัยความหมายมาจากการที่คนจนสามารถยกฐานะของตนเองใหดีข้ึนจนเทา
เทียมคนอื่นๆ ได จึงกลาสูหนาคบคาสมาคมกับคนอื่น สวนสํานวนไทยนั้นนํามาจากกิริยาอาการของ
คนจนที่ตองกมหนาตรากตรําทํางาน และเมื่อมีฐานะดีข้ึน จึง “เงยหนาอาปาก” ได  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเปรียบเทียบใหเห็นชีวิตของคนจนที่มีฐานะดีข้ึนกวาเดิม  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Vung tay quá trán  
(วุง ไต กวา ชาน)  
ยกมือเหนือหนาผาก 

มือหางตีนหาง สุรุยสุราย หละหลวมในเรื่องการ
ใชจาย  

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ คือ “มือ” และ “หนาผาก” สวนคําวา “วงุ”  
ในภาษาเวียดนามนอกจากมีความหมายวา “ตวัด” หรือ “ขวาง” ยังเปนคํานําหนาคําประสมหลายคํา
ที่มีความหมายวาฟุมเฟอย สวน “กวา” มีความหมายวา “เกิน” “เลย” ดังนั้น การยกมือข้ึนเหนือ
หนาผาก ก็แสดงถึงความเกินพอดี และเมื่อยกมือเหนือหนาผาก มือนั้นก็จะอยูนอกเหนือจากสายตาที่
จะสังเกตได คนเวียดนามจึงนํากิริยานี้มาเปรียบกับการใชจายฟุมเฟอยที่ไมสามารถควบคุมได สวน
สํานวนไทยนํามือและเทาซึ่งเปนอวัยวะมาเปรียบเทียบ โดยสังเกตจากลักษณะทางกายของคนที่นิ้วมือ

                                              
      1ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542. หนา 1014.  
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และนิ้วเทาหางกัน ดูไมสวยงาม และยังเปนบุคลิกลักษณะของคนใชแรงงานอีกดวย สํานวนนี้จึงมา
จากคนที่มือหาง เมื่อเก็บเงินแลว มือมีชองวาง เงินก็หลุดลอดออกไปได จึงมีนัยวาเก็บเงินไมอยู 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายคลายคลึงกันในเชิงตําหนิวา ใชจายเกินความ
จําเปนและเก็บเงินไมอยู นอกจากนั้น สํานวนไทยยังหมายถึงคนที่สะเพรา หรือ ไมระมัดระวังอีกดวย 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Vạch áo cho người xem lưng  
(แหวก อาว ชอ เหงื่อย แซม ลึง)  
เปดเสื้อใหคนดูหลัง 

สาวไสใหกากิน เปดเผยความลับ จุดออนของตน หรือ
เร่ืองภายในของพรรคพวกใหคนอื่นรู  

 
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ สํานวนเวียดนามใชหลงัซึง่เปนสวนของรางกาย
ที่คนอื่นมักจะมองไมเห็นมาเปรียบ “หลัง” จึงมีนัยเสมือนเปนความลับหรือความไมดีของคน สวน
สํานวนไทยกลาวถึงไสซึ่งเปนอวัยวะอยูภายในรางกาย “ไส” จึงเปรียบเหมือนเรื่องสวนตัวหรือเร่ืองที่
ความลับ 
 
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิพฤติกรรมหรือการกระทําของคนที่เปดเผยความลับ
หรือจุดออนของตัวเองหรือพวกพองใหคนอื่นรู สํานวนเวียดนามเนนไปที่การเปดเผยจุดออนหรือความ
ไมดี สวนสํานวนไทยเนนไปที่การนําเรื่องสวนตัวหรือเร่ืองไมดีไปใหคนอื่นไดรับรู 
 
 3.2.6 การนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Một trời một vực 

(โหมด เฉย โหมด หวึก)  
ฝายหนึ่งเปนฟา อีกฝายหนึ่งเปนเหว 

ผิดกันราวฟากับดิน ความแตกตางกันระหวาง 2 ส่ิง 
หรือ เปนสิ่งตรงขามกัน 

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากธรรมชาติ ฟากับเหวและฟากับดินมีความ
แตกตางหางไกลกัน และมีลักษณะตรงขามกันอยางชัดเจน เพราะฟาอยูสูง ดินและเหวอยูตํ่า จะมา
บรรจบกันคงเปนไปไมได  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความแตกตางอยาง
ชัดเจนระหวาง 2 ส่ิง หรือเปรียบเทียบในสิ่งที่ตรงขามกัน เชน ความแตกตางระหวางคน เปนตน 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Xương đồng da sắt 

(เซือง ดง ซา ซัด)  
กระดูกเปนทองแดง หนังเปนเหล็ก 

กินเหล็กกินไหล ทนตอความเหน็ดเหนื่อยหรือ
ความเจ็บปวดไดอยางผิดปกติ 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ ไดแก ทองแดง เหล็ก 
และเหล็กไหล ซึ่งทั้งหมดเปนโลหะแข็งโดยนํามาเปรียบกับกระดูกและหนังของคนดวยวิธีการกลาวเกิน
จริง เพื่อแสดงใหเห็นความแข็งแกรงของรางกายและจิตใจ 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ โดยเปรียบกับคนที่มีรางกาย
แข็งแรง และมีจิตใจที่แข็งแกรง มีความอดทนสูง ไมยอทอตอชีวิต  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Nóng như lửa 

(นอง ญือ เหลอื) 
รอนเปนไฟ 

ใจยังกะดินประสิว/  
 
รอนเปนไฟ 

ใจรอน โมโหงาย  

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติของไฟซึ่งมีความรอนมาเปรียบเทียบกับอารมณความรูสึก
ของคนที่ใจรอน โมโหงาย สวนสํานวนไทยนําดินประสิวซึ่งเปนวัตถุไวไฟมาเปรียบกับคนใจรอน โมโห
งายเชนเดียวกัน  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงตําหนิคนที่อารมณรอนวูวามขาดสติไมมีเหตุผล
เมื่อมีส่ิงใดมากระทบอารมณก็มักจะโกรธหรือโมโหในทันทีทันใด 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Nước đến chân mới nhảy 

(เนื้อก เดน เชนิ เมย ไหญ)  
น้ํามาถึงเทา จึงกระโดด 

ไฟลนกน อันตรายใกลมาถึงหรือเวลาใกล
หมดจึงรอนตัว 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ สํานวนเวียดนามมา
จากระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นจนถึงพื้นที่เทายืนอยู จึงกระโดดหนีดวยกลัวอันตราย สวนสํานวนไทยมาจาก
ไฟที่มีความรอน ใชประโยชนในการหุงตมอาหาร แตถาไฟนั้นมาอยูใกลตัวจนถึงกน ก็เทากับมีอันตราย
อยูใกลตัว  

 



 38

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเพื่อตําหนิ ตักเตือน หรือใหขอคิดกับคนที่ขาดสํานึก ขาดความ
รับผิดชอบในหนาที่การงานของตน ปลอยใหเวลาผานเลยไปจนใกลหมดจึงคิดทํา หรือเมื่อมีอันตราย
ใกลตัวจึงคิดปองกันแกไข 

 3.2.7 การนําศาสนามาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําศาสนามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ác giả ác báo  

(อาก สา อาก บาว) 
ทําชั่วไดชั่ว 

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
 

ใครทําอะไรไว ส่ิงนั้นก็จะกลับมา
สูตนเอง 

 
 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนนําความเชื่อทางพุทธศาสนามาเปรียบเทียบ โดยนําคําสอนที่มุงใหคนทํา
ความดีและละเวนความชั่ว ดวยผลของการกระทํานั้นๆ จะเปนไปตามกฎแหงกรรม กลาวคือ ทํา
อยางไรยอมไดรับผลอยางนั้น เปนคําสอนที่ส่ือความหมายอยางตรงตัว คือ ทําดียอมไดรับผลดี มีคน
ยกยองสรรเสริญ หากทําชั่วจะไดรับผลชั่วตามมา 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเพื่อการอบรมสั่งสอนใหคนในสังคมทําดี ละเวนความชั่ว สํานวน
เวียดนามกลาวเฉพาะคนที่ทําชั่ว จะไดรับผลกรรมที่กอไว โดยมีจุดมุงหมายสั่งสอนใหคนกลัวความชั่ว
และไมคิดทําความชั่วใดๆ แตในสํานวนไทยจะกลาวถึงทั้ง 2 ดาน เปนการเปรียบเทียบใหเห็น เพื่อใช
วิจารณญาณในการเลือกกระทํา 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Thiện căn ở tại lòng ta  

(เถี่ยน กัน เออ ตาย หลอง ตา)  
รากเหงาแหงความดีอยูที่ใจ 

สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ ความสุขที่เกิดจากการทําความดี 
หรือความทุกขที่ เกิดจากการทํา
ความชั่ว ยอมอยูในใจของผูทําเอง 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากคําสอนทางศาสนา คือ ความสุขหรือ
ความทุกขอยูที่ใจ ซึ่งเปนผลมาจากการกระทําของตน การทําความดีจะทําใหเรามีสุขทั้งกายและใจ 
สวนการทําความชั่วจะทําใหเกิดความทุกข  
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 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนมุงสอนใหคนทําความดีและละเวนความชั่ว สํานวนเวียดนาม
กลาวถึงตนเหตุแหงความดีและชั่วนั้นเกิดแตใจตน สวนสํานวนไทยความสุขเปรียบเหมือนสวรรค 
ความทุกขเปรียบเหมือนนรก ซึ่งก็มาจากใจตนเองเชนกัน 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Ở hiền gặp lành   
(เออ เหี่ยน กบั แหลง)  
ทําตัวดี มีแตมงคล 

คนดีผีคุม คนทําดียอมไมมีภัย 

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากคําสอนทางศาสนาพุทธที่ใหคนเราทําแต
ในสิ่งดีๆ ในสํานวนเวียดนามสอนวาการประพฤติปฏิบัติตนดีก็จะไดรับส่ิงดีๆ ตอบแทน สวนสํานวน
ไทยชี้ใหเห็นวาคนดีแมตกอยูในอันตรายก็มีคนคอยดูแลชวยเหลือเหมือนมีผีหรือเทวดาคอยคุมครอง 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงอบรมสั่งสอนใหคนทําความดี เพราะเมื่อทําความดีแลวจะ
พบแตส่ิงดีๆ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Miệng bồ tát, dạ ớt ngâm  
(เหมี่ยง โบ ตาด สา เอิ๊ด เงิม)  
ปากพระโพธิสัตว ใจพริกดอง 

มือถือสาก ปากถือศีล คนที่อางวาตนเองดีมีศีลธรรม
แตแทที่จริงกลับประพฤติชั่ว 

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําศาสนามาเปรียบ คือ “พระโพธิสัตว” และ 
“ศีล” สํานวนเวียดนามกลาวถึงการพูดและจิตใจ โดยเปรียบคนที่พูดดีเหมือนพระโพธิสัตว พูดถึง
ศีลธรรม ความดี แตจิตใจเปนไปในทางตรงกันขาม คือ ใจไมบริสุทธิ์ สวนสํานวนไทยกลาวถึงการพูด
และการประพฤติ คือ คนที่พูดเกี่ยวกับศีลธรรมหรืออางวาตนเองมีศีลธรรม แตประพฤติชั่ว เปรียบกับ 
“มือถือสาก” เพราะสากเปนเครื่องมือสําหรับตําอยางหนึ่ง ซึ่งมีความหมายโดยนัยวา ทําใหแหลกลาญ 
ยอยยับ หรือ แตกสลาย  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือนใหระมัดระวังคนที่ชอบพูดถึงแตในสิ่งดีๆ ทวามี
ความคิดจิตใจหรือความประพฤติไปในทางชั่วราย 
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 3.2.8 การนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

  ทั้งสาํนวนเวียดนามและสาํนวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Giàu là họ, khó người dưng 

(เสา หลา หอ คอ เหงื่อย ซงึ)  
คนรวยเปนญาติ คนจนเปนคนไมรูจัก 

มีเงินเขาก็นับวานอง มีทอง
เขาก็นับวาพี ่

เมื่อมั่งมีเงินทอง ใครๆ ก็เขา
มานับญาติพี่นอง 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําพฤติกรรมของมนุษยมาเปรียบเทียบ โดย
สํานวนเวียดนามกลาวถึงทั้งคนรวยและคนจน สํานวนไทยกลาวเฉพาะถึงผูรํ่ารวย เงินและทองถูก
นํามาเปนสัญลักษณของความมั่งมี  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเพื่อใหคติขอคิดในการสมาคมกับผูคน อีกทั้งสะทอนใหเห็น
คานิยมทางวัตถุเกี่ยวกับอํานาจของเงินซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัย กลาวคือ หากใครมีเงินทองก็จะเปนที่
เคารพรักใครนับถือเปนญาติมิตรดังถอยคําในสํานวนไทย สวนสํานวนเวียดนามกลาวถึงคนจนในเชิง
เปรียบเทียบความแตกตางใหเห็นอีกดวย  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Giận cá chém thớt  

(เสิ่น กา แชม เทิ้ด)  
โกรธปลา สับเขียง 

โกรธหมาดําทาํหมาแดง โกรธคนหนึ่งแตทําอีกคนหนึ่ง 

  
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย สํานวนเวียดนามนํา
ปลาและเขียงมาอุปมากับคน 2 คน คือ ปลาเปนคนตนเหตุที่ทําใหผูอ่ืนโกรธ แตคนโกรธไปลงโทษอีก
คนหนึ่งคือเขียงเพื่อระบายอารมณ เชนเดียวกับสํานวนไทยที่โกรธคนหนึ่ง คือ หมาดํา แตไปลงโทษอีก
คนหนึ่ง คือ หมาแดง 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง โกรธคนหนึ่งแตไมสามารถ
ทําอะไรผูนั้นไดหรือไมมีโอกาสจะทํา จึงระบายความโกรธกับอีกคนหนึ่งซึ่งไมเกี่ยวของอะไรเลย 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Múa vụng chê đất lệch 

(มั้ว หวุง เช เดิ๊ด เหล็ก) 
รําไมดีติวาพื้นดินเอียง 

รําไมดีโทษปโทษกลอง ทําไมดีหรือทําผิดแลวไมรับผิด 
กลับโทษผูอ่ืน  

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ โดยทั้ง 2 สํานวน
กลาวถึงการรํา เมื่อรําไมไดหรือรําไมสวย สํานวนเวียดนามจะกลาวโทษวาเปนเพราะพื้นดินเอียง สวน
สํานวนไทยจะกลาวโทษผูเลนดนตรีวาเลนผิดจังหวะ 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิผูที่ชอบปดความผิดใหแกผูอ่ืนทั้งๆ ที่ตนเองเปน
ผูกระทํา กลาวคือ ไมยอมรับผิด แตมักจะกลาวโทษความผิดใหผูอ่ืนรับแทน 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Có trăng quên đèn 

(กอ ชัง เกวน แดน) 
มีพระจันทรลืมตะเกียง 

ไดแกงเทน้ําพริก ไดของใหมลืมของเกา 

 
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ ในสมัยกอนคน
เวียดนามใชตะเกียงแทนไฟฟา เมื่อถึงคืนที่พระจันทรสองแสง คนก็ลืมตะเกียงที่เคยใหแสงสวางทุกค่ํา
คืน เพราะแสงจันทรใหความสวางมากกวา สวนในสํานวนไทยมาจากน้ําพริกซึ่งเปนอาหารพื้นบานของ
คนไทยที่มีวิธีทําแบบงายๆ จึงเปนอาหารพื้นๆ กินอยูเปนประจําในแทบทุกมื้อ หากวันใดมีแกงซึ่งถือวา
เปนกับขาวที่มีรสชาติอรอยกวา คนจึงไมอยากกินน้ําพริก หรือเทน้ําพริกทิ้งไป 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิ ประชดประชัน หรือแสดงความรูสึกนอยใจในทํานอง
วา ผูที่มีของใหมหรือไดของที่ดีกวาก็ลืมของเกาหรือของที่ใชอยูเปนประจํา 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm 

(เหมี่ยง นาม โม บุง โบ ซาว กํา) 
ปากพูดนโม ใจเปนกระบุงกริช 

ปากปราศรัย ใจเชือดคอ พูดดี แตใจคิดราย 

 ที่มา: ทั้ง 2 สํานวนเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ปากกับใจไมตรงกัน กลาวคือ ปากพูดดีแต
จิตใจเลวราย สํานวนเวียดนามนําความเชื่อทางศาสนามาเปนเครื่องมือใหคนอื่นเชื่อถือจากคําวา 
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“นโม” แตจิตใจมุงรายเหมือนซอนกริชเอาไว สวนสํานวนไทยกลาวถึงคนที่พูดจาประสงคดีแตจิตใจมุง
ทําลายลางเชนเดียวกัน       

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือนใหระมัดระวังคนที่พูดดีแตจิตใจโหดเหี้ยมคิด
ประสงครายกับผูอ่ืน ถึงขนาดฆาคนได 

 3.2.9. การนําสถานที่มาเปรียบเทียบ  
  ทั้งสาํนวนเวียดนามและสาํนวนไทยนําสถานที่มาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Sống vô gia cư, chết vô địa táng 

(ซง โว ซา กือ เช็ด โว เดี่ย ตาง) 
อยูไมมีบาน ตายไมมีที่ดินฝง (สุสาน) 

เจาไมมีศาล สมภารไมมีวัด ผูไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําสถานที่มาเปรียบเทียบ วิถีชีวิตของคนเวียดนาม
บานเปนที่อยูอาศัย และเมื่อตายแลวก็จะฝงศพที่สุสาน สวนสํานวนไทยกลาวถึงศาลอันเปนสถานที่สิง
สถิตของเทวดา เทพารักษ หรือเจาผี สวนวัดก็จะเปนที่จําวัดของพระภิกษุ ในที่นี้คือสมภารซึ่งเปนเจาวัด 
สถานที่ทั้ง 4 แหงนี้จึงเหมาะสมควรคูกันกับแตละสิ่ง 

 วิธีการใช: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบกับผูที่ไมมีที่
อยูเปนหลักแหลง แตสํานวนเวียดนามยังกลาวเนนถึงคนที่ใชชีวิตเรรอนตั้งแตเกิดจนตาย และเมื่อตาย
แลวก็ยังไมมีที่ฝงศพ  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Ở chật còn hơn chật lòng 

(เออ เฉิด กอน เฮิน เฉิด หลอง)  
ที่แคบดีกวาใจแคบ 

คับที่อยูได คับใจอยูยาก ถารูสึกสบายใจอยูที่ไหนก็อยูได
ถึงจะเปนที่คับแคบ 

 
 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําสถานที่อยูอาศัยมาเปรียบเทียบ ถึงแมบานจะ
แคบ แตจิตใจของผูอยูอาศัยดวยนั้นมีความรักใครเมตตากัน เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกันก็จะทําให
บานนาอยูมีความสุข แตในทางกลับกัน แมวาบานจะใหญโตแตคนที่อยูในบานขาดความรักความ
สามัคคีกันขัดแยงกันบานนั้นก็จะไมนาอยู 
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 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนมองความรูสึกและจิตใจเปนเรื่องสําคัญมากกวาวัตถุส่ิงของ โดย
เปรียบเทียบใหเห็นวาความสุขในบานไมใชเพราะบานใหญโต แตมาจากความรักความเขาใจของคนที่
อยูรวมกัน  

 3.2.10. การนําปริมาณมาเปรียบเทียบ  
  ทั้งสาํนวนเวียดนามและสาํนวนไทยนําปริมาณมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Trăm thứ bà giằn  
(ชํา ทื้อ บา ส่ัน)  
รอยอยางของหญิงบา 

รอยแปด มากมาย ตางๆ นานา 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยนําตัวเลขมาเปรียบเทียบ ในภาษาเวียดนามถา
กลาวถึงจํานวนมากตองเทียบกับหลักรอย “บาสั่น” ในมีความหมายวาผูหญิงอายุมากที่มีสติไม
สมบูรณ ชอบไปเก็บเศษของตามถนนซอกซอยหรือตามตลาดสดมาใสในกระเปาของตน ของที่เก็บมา
ไดแตละอยางมักใชประโยชนไมได และไมรูวาอะไรเปนอะไรเพราะมีเปนจํานวนมาก สวนสํานวนไทย
นําเลข 108 มาจากความเชื่อของคนอินเดียวาเปนจํานวนศักดิ์สิทธิ์ 
 
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ โดยสํานวนไทยหมายถึงจํานวน
มากมาย สวนสํานวนเวียดนามก็มีความหมายเหมือนกันแตมักหมายถึงของเล็กๆ นอยๆ เร่ืองจุกจิกที่
ทําใหยุงยากเหนื่อยใจ  
 
3.3 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย 
แตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบตางกัน 
 3.3.1 การนําสัตวมาเปรียบเทียบ 

  3.3.1.1 การนําสัตวและวรรณคดีมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําวรรณคดีมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Chó chê mèo lắm lông 

(ชอ เช แหมว ลํ้า ลง)  
หมาติแมววามีขนมาก 

วาแตเขาอิเหนาเปนเอง ตําหนิหรือพูดวาคนอื่นอยางไร
ตนเองก็เปนอยางนั้น  
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 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ ทั้งหมาและแมวเปนสัตวที่มีขนมากพอๆ กัน
แตหมาตําหนิแมววามีขนมาก สํานวนไทยนําตัวละครอิเหนาในวรรณคดีเร่ืองอิเหนามาเปรียบเทียบ
อิเหนาไมรักไมตองการบุษบา แตกลับลักพาบุษบาไป 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิคนที่มีพฤติกรรมในทํานองชอบวากลาวติติงคนอื่นวา
ไมดีแตตัวเองกลับเปนอยางที่วานั้น 
 
  3.3.1.2 การนําสัตวและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําการกระทาํมาเปรยีบเทยีบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Chưa nóng nước đã đỏ gọng 

(เชือ นอง เนื้อก ดา ดอ กอง)   
น้ํายังไมทันรอน กามปู กามกุงก็แดง 

ตีตนกอนไข กังวลทุกขรอนหรือหวาดกลัว
ในเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามเอากุง ปูมาเปรียบเทียบ ธรรมชาติของกุงปู คือ เมื่อโดนน้ํารอนจะมีสี
แดงขึ้นทันที สวนสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ คือ เมื่อคนมีอาการเจ็บปวยโดยไมรูวาแน
ชัดวาเปนโรคอะไร ก็วิตกกังวลคิดวาตนเองเปนโรครายถึงตายได  
 
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิ เปรียบกับคนที่ชอบคิดมาก วิตกกังวล หรือหวาดกลัว
กับเหตุการณตางๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นขางหนา แตสํานวนเวียดนามยังใชกับบุคคลที่ไมกลาเผชิญกับ
ปญหาโดยยอมแพต้ังแตตน บางครั้งก็หมายถึงคนที่ทําอะไรรีบรอน ประมาท ไมรอบคอบอีกดวย  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Ốc không mang nổi mình ốc  
lại còn làm cọc cho rêu  

(อก คง มาง โหนย หมิ่ง อก 

หลาย กอน หลาม ก็อก ชอ เซว)  
หอยแบกตัวเองไมไหวยังเปนที่เกาะของตะไครน้ํา 

เตี้ยอุมคอม ทํางานหรือประกอบกิจการที่
ตองเปนภาระมากมายใหญโต
เกินกําลังหรือความสามารถ
ของตนที่จะปฏิบัติ 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนํา “หอย” มาเปรียบเทียบ เปลือกหอยมีลักษณะหนักและใหญกวา
ตัวหลายเทา ธรรมชาติของหอย นอกจากตองแบกเปลือกแลว ยังมีตะไครมาเกาะเต็มไปหมด คน
เวียดนามสังเกตเห็นเชนนั้นจึงนํามาผูกเปนสํานวน สวนสํานวนไทยนําการกระทําของคนเตี้ยที่อุมคน
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คอมเต้ียดวยกันมาเปรียบ ซึ่งตามธรรมดา คนเตี้ยอุมอะไรก็ลําบากอยูแลว และเมื่อตองอุมคนคอมเขา
อีก ก็ยอมจะพากันไปไมไหว  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิคนที่เอาตัวเองไมรอด แตกลับไปหาภาระเขาตัวอีกซึ่ง
เกินกําลังและความสามารถของตนที่จะรับผิดชอบ บางทีก็ใชกับคนที่มีฐานะต่ําตอยหรือยากจนแต
รับภาระเลี้ยงดูคนที่มีฐานะเชนตนอีก หรือบางทีก็หมายถึงคนมีรายไดนอยแตมีภรรยาหลายคนที่ตอง
เลี้ยงดู 

  3.3.1.3 การนําสัตวและสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Nước đổ đầu vịt 

(เนื้อก โด เดิ่ว หวิด)  
น้ํารดหัวเปด 

ตักน้ํารดหัวสาก  ส่ังสอน ตักเตือนเทาไรก็ไมไดผล  

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําเปดมาเปรียบเทียบ กลาวคือ ลักษณะของหัวเปดจะมีขนหนาและ
เรียบเปนมัน เมื่อเอาน้ํามารดก็ไมสามารถซึมเขาไปได สวนสาํนวนไทยนาํสากทีม่ลัีกษณะกลมลืน่ และทาํ
ดวยวัสดุแข็ง เชน ไมหรือหิน เมื่อตักน้ํารดน้ําก็ไมสามารถซึมเขาไปไดเชนกัน จึงไมเกิดประโยชนอันใด 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา การเอาน้ําไปรดหัวเปดหรือหัวสากไมมี
ประโยชนเพราะน้ําจะไหลลงไปหมด เปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอน คนโงหรือคนดื้อร้ันไมเชื่อฟงใคร
แมจะอบรมสั่งสอนอยางไรก็ไมดีข้ึน  

  3.3.1.4 การนําสัตวและธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Chó với mèo  
(ชอ เวย แหมว)  
หมากับแมว 

ขมิ้นกับปูน เขากันไมได ไมถูกกัน  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสัตวเลี้ยงมาเปรียบเทียบ โดยนําหมากับแมวซึ่งเปนสัตวเลี้ยงที่
เปนคูอริกัน เขากันไมได พบกันเมื่อไรเปนตองกัดกันหรือสงเสียงขมขูกันทุกครั้ง สวนสํานวนไทยนํา
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ขมิ้นกับปูนมาเปรียบ ขมิ้นเปนพืชหัวมีสีเหลืองชนิดหนึ่ง เมื่อใดเอาปูนมาผสมกับขมิ้น สีของขมิ้นและ
ปูนก็จะกลายเปนสีแดงในทันที ซึ่งสีนี้จะไมไปทางขมิ้นหรือทางปูน เสมือนการที่ของ 2 ส่ิงนี้เขากันไมได 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ คนที่ไมถูกกันยอมอยูดวยกันไมได
เพราะจะทะเลาะกันเสมอ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Cháy nhà ra mặt chuột 

(ไช หญา ซา หมัด ฉวด)  
ไฟไหมบาน หนูปรากฏหนา 

น้ําลดตอผุด ถึงคราวชะตาตกความชั่วราย ความทุจริต
คดโกง ความไมดีตางๆ ก็ปรากฎขึ้นใหเห็น 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ คือ หนูเปนสัตวที่อาศัยอยูในรูหรือตามซอก
มุมที่ลับตาภายในบาน และมักทําความเดือดรอนใหแกเจาของบาน เมื่อเกิดไฟไหมบาน หนูก็วิ่งหนี
ออกมาจากที่ซอนใหคนเห็น สวนสํานวนไทยเปรียบเทียบกับตอไมที่อยูใตน้ํา ซึ่งไมมีใครเห็นในเวลาน้ํา
ข้ึน แตเมื่อถึงเวลาน้ําลด ตอไมที่อยูใตน้ําก็จะโผลข้ึนมาใหเห็น 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงความชั่วหรือส่ิงเลวรายที่ถูก
ปดบังไว และตอมาถูกเปดเผยขึ้น ในสํานวนไทยมักใชเปรียบกับผูมีอํานาจที่ปกปดความชั่วไว แตเมื่อ
หมดอํานาจความชั่วนั้นก็ปรากฏ 
 
  3.3.1.5 การนําสัตวและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Già kén kẹn hom  

(สา แกน  แกน ฮอม) 
รังไหมแก ติดจอ (แกะไมออก)  

เลือกนักมักไดแร คนที่ เลือกมากจะไดไม ดีหรือ
อาจไมไดอะไรเลย 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนํา “รังไหม” มาเปรียบเทียบ  เมื่อเลี้ยงไหมตองดูเวลาเหมาะสมใน
การแกะรังไหมออกจากจอเลี้ยงไหม เพื่อนําไปปาดปุย ถาทิ้งไวนานเกินไป จะเอารังไหมออกจากจอได
ยาก หรือไดรังไหมไมสวย เพราะตัวดักแดที่อยูขางในจะหาทางออกจากรัง ทําใหรังไหมเสีย สวน
สํานวนไทย คําวา “แร” พูดเพี้ยนจากคําวา “แรด” ซึ่งแปลวา “แก” หรือ “เกินความพอดี” ในที่นี้
หมายถึงการเลือกคูครอง ถาเลือกมาก ในที่สุดจะไดคนแกหรือคนที่ไมเหมาะสมกัน 
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 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือนคนที่ละเอียดลออในการเลือกคูครอง แมจะมีคูให
เลือกหลายคน ก็ไมอาจตกลงใจได และในที่สุดก็จะไดคูครองไมดี ในปจจุบันทั้ง 2 สํานวนนี้ยังใชใน
ความหมายที่กวางออกไป คือ ใชตําหนิติติงคนชางเลือกในบริบทอื่นไดอีกดวย 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Tham con diếc tiếc con rô  
(ทาม กอน เซี้ยก เตี๊ยก กอน โซ)  
อยากไดปลา “เซี้ยก” แตเสียดายปลาหมอ 

รักพี่เสียดายนอง ลังเลใจ ตัดสินใจไมถูกวา
จะเลือกอยางไหนดี  

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ ปลา “เซี้ยก” เปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งอยูใน
กลุมปลาตะเพียน ซึ่งคนหาปลาอยากไดแตก็เสียดายปลาหมอ สวนสํานวนไทยเกิดจากการที่ผูชายรัก
ชอบผูหญิงพรอมกัน 2 คนซึ่งเปนพี่นองกัน และไมอยากสูญเสียคนใดคนหนึ่ง  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนแตเดิมใชตําหนิคนที่มีจิตใจโลเลในเรื่องความรักที่มีลักษณะสองจิต
สองใจ ไมรูจะเลือกใครในระหวาง 2 คน ปจจุบันความหมายกวางออกไปในแงของการเลือกที่ไมอาจ
ตัดสินใจไดวาจะเลือกสิ่งใด 

  3.3.1.6 การนําสัตวและนิทานมาเปรียบเทียบ  
   สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนํานิทานมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ông nói gà, bà nói vịt  

(อง นอย กา บา นอย หวิด)  
ผัวพูดเรื่องไก เมียพูดเรื่องเปด 

ไปไหนมาสามวาสองศอก ถามอยางหนึ่ง ตอบไปอีกอยางหนึ่ง 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามกลาวถึงไกและเปดซึ่งเปนสัตวในตระกูลเดียวกัน มีรูปรางลักษณะ
คลายกัน แตเราก็สามารถแยกระหวางไกกับเปดได เมื่อคนหนึ่งพูดไก อีกคนหนึ่งพูดเปด คือ การที่ 2 
คนความคิดไมตรงกัน คุยกันไมรูเร่ือง คนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง อีกคนหนึ่งพูดอีกอยางหนึ่ง สวนสํานวน
ไทยมาจากเรื่องเลากันในอดีตวา เมื่อ 2 คนพบกัน คนแรกเพิ่งซื้อเรือที่ตลาด คนที่สองถามวา “ไปไหน
มา” คนแรกเขาใจวา “เรือยาวกี่วา” และตอบดวยความภูมิใจวา “สามวาสองศอก”  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงถากถาง หมายถึง การฟงคําถามไมชัดเจน แตก็
ตอบคําถามไปตามที่ตนเองเขาใจ คําตอบจึงไมตรงคําถาม หรือ ถามอยางตอบอยาง 
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  3.3.1.7 การนําสัตวและพืชมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสัตวมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh 

(กอน หญา ตง คง ซง ลง กุง ซง แกง)  
ลูกผูดี ขนไมเหมือนพอแม  ปกก็ตองเหมือน 

ลูกไมหลนไมไกล
ตน 

ลูกยอมไมตางกับ
พอแมมากนัก 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนํานกมาเปรียบเทียบ ลูกนกยอมมีลักษณะเหมือนพอแมนก ไม
เหมือนที่ขนก็ตองเหมือนที่ปก สวนสํานวนไทยนําตนไมมาเปรียบซึ่งเมื่อลูกของตนไมนั้นหลนลงสู
พื้นดิน ยอมอยูใกลๆ โคนตนไม 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบวา ลูกยอมมีลักษณะและนิสัย
เหมือนกับพอแมเชนเดียวกับผลไมเมื่อหลนลงสูพื้นดิน ยอมอยูใกลๆ ตนไม หรือลูกนกยอมเหมือนพอ
แมนก สํานวนเหลานี้มักมีนัยความหมายชื่นชมลักษณะที่ดีอันสืบมาจากวงศตระกูล  

 3.3.2 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 

  3.3.2.1 การนําการกระทําและพืชมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําการกระทํามาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ăn cơm trước kẻng  

(อัน เกิม เชื้อก แกง)  
กินขาวกอนเสียงฆอง 

ชิงสุกกอนหาม เรงรอนทํากอนถึงเวลาสมควร
โดยเฉพาะการลักลอบไดเสีย
กันกอนแตงงาน 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําการกระทําที่เปนวิถีชีวิตมาเปรียบเทียบ สมัยกอนในโรงงานที่มี
คนงานจํานวนมาก เมื่อถึงเวลากินขาวจะตีเหล็กเปนสัญญาณบอกวาถึงเวลากินขาวแลว ทุกคนก็จะ
หยุดพักเพื่อกินขาวกัน ผูหญิงที่มีความประพฤติผิดประเพณี คือ ลักลอบไดเสียกันกอนแตงงาน ก็จะ
เปรียบเหมือนการกินขาวกอนเสียงฆอง สวนสํานวนไทยนําผลไมมาเปรียบ ธรรมดาผลไมตองหามกอน
แลวจึงสุก เปรียบกับการขามขั้นตอนของประเพณีการแตงงาน 
 
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิ ดูถูก มักใชกับหญิงสาวที่มีพฤติกรรมไมสมควร คือ 
ทําสิ่งที่ยังไมสมควรแกวัยหรือยังไมถึงเวลา  
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  3.3.2.2 การนําการกระทําและอวัยวะมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําการกระทํามาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Nồi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào 

(โหนย ไบ กวงั ซา, โหนย บา กวัง หวาว) 
หมอเจ็ดโยนออก หมอสามโยนเขา  

ทองยุงพุงกระสอบ คนกินจุ 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําการกระทํามาเปรียบเทียบ เมื่อกินขาวคนเวียดนามใชถวยเปน
ภาชนะใสขาว และนับเปนถวยๆ แตก็มีคนที่กินขาวเปนจํานวนมาก สวนสํานวนไทยนําอวัยวะมา
เปรียบเทียบ ลักษณะของทองและพุงที่ใหญเปรียบเสมือนยุงและกระสอบที่บรรจุขาวไดจํานวนมาก  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบกับคนที่เห็นแกกิน กินเทาไรก็ไม
รูจักอิ่มหรือใชกับคนกินจ ุ

  3.3.2.3 การนําการกระทําและสัตวมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําการกระทํามาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสตัวมาเปรยีบเทยีบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Nói như đanh đóng cột 

(นอย ญือ แดง ดอง กด)  
พูดเหมือนตอกตะปูที่เสา 

วาจาเหมือนงาชาง พูดอยางไรอยางนั้น ไมคืนคํา 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําการกระทํามาเปรียบ การตอกตะปูตองใชกําลังแรงและความ
ทะมัดทะแมงพอสมควร และตองวางตะปูใหตรง มิฉะนั้น ตะปูอาจเอียงไปในทางอื่นก็เปนได และเมื่อ
ตะปูถูกตอกใหเขาไปในเสาแลว ยากที่จะถอนออกได เหมือนคําพูดที่พูดไปแลว คืนคํายาก สํานวนไทย
นํางาชางที่งอกมาเปรียบเทียบใหเห็นลักษณะของวาจา ซึ่งงาชางเมื่องอกออกมาแลวเปนอยางไรก็เปน
อยางนั้น ไมสามารถหดกลับคืนไปในเนื้อได 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายชื่นชม คนที่พูดแลวไมกลับคํา มีความเด็ดเดี่ยวและ
หนักแนนในคําพูดของตน 
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  3.3.2.4 การนําการกระทําและสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําการกระทํามาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đứng mũi chịu sào 

(ด๊ึง หมุย ฉ่ิว สาว)  
ยืนหัวเรือ ถือไมพาย 

หัวเรือใหญ ผูมีความสําคัญในหมูคณะโดยมี
บทบาทของความเปนหัวหนา 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําการพายเรือมาเปรียบเทียบ โดยอางถึงผูประจําตําแหนงหัวเรือ
และถือไมพาย ซึ่งตองรับผิดชอบงานหนักลําบากแตมีความสําคัญอยางยิ่ง จะใหเรือแลนไปขางหนาได
หรือจะตองเผชิญกับอุปสรรคตางๆ นานา ลวนเปนธุระของหัวเรือทั้งหมด  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ คนที่เปนหัวหนา เปนผูนําและผูที่
ตองเผชิญกับความยากลําบากมากกวาคนอื่นๆ ก็เปรียบเหมือนคนที่ยืนหัวเรือถือพาย หรือหัวเรือใหญ 
 
  3.3.2.5 การนําการกระทําและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําการกระทํามาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đâm bị thóc chọc bị gạo 

(เดิม บิ ท็อก ฉอก บิ กาว) 
แทงกระสอบขาวเปลือก แทงกระสอบขาวสาร 

ยุใหรํา ตําใหร่ัว ยุใหแตกกัน ยุใหผิดใจกัน 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําการกระทํามาเปรียบเทียบ โดยมาจากกระสอบขาวเปลือกและ
กระสอบขาวสารที่บรรจุขาวไวขางใน แตอยูๆ ก็มีคนใชของแหลมแทงกระสอบขาวใหขาด ทําให
ขาวเปลือกและขาวสารไหลทะลักออกมาเกิดความเสียหาย เปรียบเหมือนคนที่ยุแหยใหคนอื่นทะเลาะ
กัน สวนสํานวนไทยเกิดจากฤติกรรมการพูดยุยงใหคนรายรําและการตําจนภาชนะรั่ว มีนัยความหมาย
วาสรางความแตกราวใหเกิดขึ้นในกลุมคน 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงการทําใหคนอื่นผิดใจกัน 
ทะเลาะเบาะแวงกัน 
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 3.3.3 การนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

  3.3.3.1 การนําสิ่งของและธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bình chân như vại 

(บ่ิง เชิน ญือ หวาย)  
เทานิ่งเหมือนโอง 

ทองไมรูรอน เฉยเมย ไมกระตือรือรน ไม
สะดุงสะเทือน 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบ โองเปนภาชนะใสน้ําอยางหนึ่งที่มีลักษณะกน
สอบเล็กนอย ขนาดใหญมักวางไวกับที่ ไมยายไปมาบอยครั้งเหมือนภาชนะประเภทอื่น สวนสํานวน
ไทยนําทองมาเปรียบเทียบ โดยนํามาจากกรรมวิธีในการหลอมทองเมื่อเวลาหลอมจะเอาทองใสเบา ต้ัง
บนเตาไฟที่ตองใชความรอนสูง หากความรอนไมพอ หลอมนานเทาไร ทองก็จะไมหลอมละลายเสมือน
ไมรูรอน  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิคนที่มีพฤติกรรมขาดความกระตือรือรน ไมใสใจใน
กิจการงานตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องสําคัญของตนเองหรือของคนอื่น แมวาจะมีเหตุการณที่อาจจะทําให
เกิดความเดือดรอน ก็ยังนิ่งนอนใจ เพิกเฉย ไมคิดทําอะไร เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นดุจเดียวกับทองที่ไม
รูสึกรอน 

  3.3.3.2 การนําสิ่งของและพืชมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Cạn tàu ráo máng 

(กาน เตา ซาว มาง)  
รางแหงขอด 

เด็ดบัวไมไวใย ตัดญาติขาดมิตรกัน ตัดความสัมพันธกัน 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนํารางที่ใชใสอาหารสัตวมาเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติคนเลี้ยงสัตวจะ
ใสอาหารไวเต็มรางเพื่อใหสัตวกินไดตลอดเวลา แตเมื่อใดคนเลี้ยงปลอยใหรางนั้นแหงขาดอาหาร โดย
ไมสนใจวาสัตวนั้นจะอยูไดหรืออดตาย เปนการบงบอกใหรูวาคนเลี้ยงไมอยากเลี้ยง ไมสนใจใยดีอีก
ตอไป สวนสํานวนไทยนั้นนําดอกบัวมาเปรียบเทียบ ซึ่งตามธรรมชาติของดอกบัวเมื่อเด็ดกานขาดจาก
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กันแลว จะมีสายใยติดอยู แตถาตั้งใจเด็ดโดยไมใหมีสายใยเชื่อมติดอยู ดอกบัวกับกานบัวก็ขาดกัน
โดยสิ้นเชิง ซึ่งนําไปเปรียบกับความสัมพันธของคนที่ส้ินสุดลงอยางเด็ดขาด เหมือน “เด็ดบัวไมไวใย”  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง การตัดความสัมพันธหรือ
ความมีไมตรีตอกันใหส้ินสุดลง โดยไมมีเยื่อใยใดๆ เหลืออยูเลย กลาวคือ คนที่เคยคบหาสมาคมกัน 
แตตอมามีเหตุใหขุนของหมองใจกันจนโกรธเกลียดกันและไมยอมเกี่ยวของกันอีกตลอดไป 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Đen như cột nhà cháy 

(แดน ญือ กด หญา ไช)  
ดําเหมือนเสาบานถูกไฟไหม 

ดําเปนตอตะโก ดํามาก ดําสนิท  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําเสาบานที่ถูกไฟไหมจนกลายเปนสีดํามาเปรียบเทียบ สวนสํานวน
ไทยนําตนตะโกซึ่งมีลักษณะธรรมชาติของผิวเปลือกลําตนเปนสีดํามาเปรียบ  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเปรียบเทียบความดําของสิ่งตางๆ เปนตนวา 
ผิวพรรณของคน หรือส่ิงของที่พบเห็นวาดํามากๆ หรือ ดําสนิท   

  3.3.3.3 การนําสิ่งของและสัตวมาเปรียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đũa mốc mà chòi mâm son  

(ด๋ัว มก หมา ฉอย เมิม ซอน)  
ตะเกียบขึ้นราอยากอยูในถาดทอง 

กระตายหมายจันทร ผูชายหมายปองผูหญิงที่มี
ฐานะดีกวา 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสิ่งของคือตะเกียบมาเปรียบเทียบ ตะเกียบเปนอุปกรณที่ใช
สําหรับกินอาหารตามวิถีชีวิตของคนเวียดนามทั่วไป ทําดวยไม เมื่อถูกความชื้นก็จะขึ้นราไดงาย แต
ถาดทองเปนภาชนะสําหรับผูมีฐานะดี สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมของสัตวคือกระตายที่ชอบออกมาเฝาเลนแสงจันทรในคืนเดือนหงาย กระตายอยูในฐานะ
สัตวที่ตํ่าตอยบนพื้นโลก สวนพระจันทรนั้น เปนของสูงอยูบนฟา  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา สํานวนเวียดนามใชเมื่อหมายถึงคนที่อยู
ในฐานะต่ําตอยแตหวังจะไปอยูในที่สูง และในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงผูชายที่ยากจนและรูปราง
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หนาตาขี้เหรอยากจะแตงงานกับหญิงสาวสวยและมีฐานะดีกวาตน สวนสํานวนไทยจะเปรียบเทียบกับ
ชายที่ตํ่าศักดิ์วาเปนกระตาย หมายปองหญิงสูงศักดิ์ที่เปรียบเสมือนพระจันทร 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Đòn xóc hai đầu  

(ดอน ซอก ฮาย เดิ่ว) 
ไมคานสองหัว 

หมาสองราง 
 
 

คนทีท่ําตัวเขาทั้ง 2 ฝายเพื่อ
ประโยชนของตน  

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ ไมคานเปนไมที่ใชสําหรับหาบสิ่งของ คนที่
ใชไมคานหาบของจะหอยสิ่งของไวปลายคานซึ่งมีปุมทั้ง 2 ขาง แลวแบกไป ลักษณะดังกลาวนี้จึง
นํามาใชเปนสํานวนวา “ไมคานสองหัว” สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ “ราง” คือ ภาชนะทํา
ดวยไมสําหรับใสอาหารใหสัตวเลี้ยงกิน แตหมาบางตัวนอกจากจะกินอาหารในบานเจาของของมัน
แลว ยังไปกินอาหารในบานคนอื่นอีก จึงเรียกพฤติกรรมของหมาตัวนั้นวา “หมาสองราง”  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิและดูถูกคนที่ทําตัวเขาดวยกับทั้ง 2 ฝายเพื่อหวังเอา
ประโยชนใสตน สํานวนเวียดนามนอกจากมีความหมายเหมือนกับสํานวนไทยแลว ยังหมายถึงผูที่ให
ความสนับสนุนในทั้ง 2 ฝายเพื่อยุยงใหเกิดความแตกราวจนเปนปฏิปกษตอกัน 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Dốt đặc cán mai  
(โซด ดัก กาน มาย)  
ทึบเหมือนดามจอบ  

โงเงาเตาตุน โงมากๆ  

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําดามจอบมาเปรียบเทียบ โดยมีการเลนคําดังนี้ คําวา “ดัก” 
นอกจากหมายถึงตันแลว ยังหมายถึงโงอีกดวย ดามจอบมักทําจากไมที่ไมกลวง คือ ตองตันและหนัก
จึงจะใชไดทน คนที่โงมากๆ เรียนรูอะไรไมได สมองก็เปรียบกับดามจอบที่ตันไปหมด สวนสํานวนไทย
เกิดจากสัตว ตุนมีรูปรางคลายหนู ทั้งเตาและตุนเปนสัตวที่เชื่องชา ไมฉลาด และไมมีเลหเหลี่ยม จึงถูก
เปรียบเหมือนคนโง 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงเยาะเยยถากถางและดูถูกคนที่โงเขลา  
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Già chơi trống bỏi 

(สา เชย ชง บอย)  
คนแกเลนกลอง “บอย” 

วัวแกกินหญาออน ชายแกมีภรรยาสาว 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนํากลองบอยซึ่งเปนกลองชนิดหนึ่งมาเปรียบเทียบ เปนกลอง 2 หนา
ขนาดเล็กเทากระปองนม ทําจากกระดาษ มีปุมอยูตอนบนผูกตุมหอยลงมาทางหนากลอง ใชไกวใหตุม
แกวงกระทบหนากลองทั้ง 2 ดาน (มีลักษณะคลายบัณเฑาะว) เปนของเด็กเลน หากผูสูงอายซุือ้มาเลน
เองก็เปนการไมสมวัย ดูนาขัน สวนสํานวนไทยนําวัวมาเปรียบเทียบ วัวแกอุปมาเหมือนชายแก และ
หญาออนอุปมาเหมือนหญิงสาว  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงชายแกที่ชอบหญิงสาวอายุนอย 
หรือชายแกที่อยากมีคูครองเปนสาวรุน มักใชในความหมายในเชิงตําหนิหรือเยาะเยยฝายชายที่มี
พฤติกรรมนี้วาไมงาม ไมเหมาะสม 

  3.3.3.4 การนําสิ่งของและศาสนามาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําศาสนามาเปรียบเทียบ 

 สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Mũ ni che tai 

(หมู นี แช ตาย)  
หมวก “นี” ปดหู 

ชั่วชางชี ดีชางสงฆ 
 

ปลอยไปตามเรื่องตามราวเพราะไมใช
เร่ืองของตน 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําหมวกมาเปรียบเทียบ “นี” เปนหมวกชนดิหนึง่ทีป่ดหแูละทายทอย
อยางมิดชิด นิยมใชในฤดูหนาว เมื่อใสหมวกชนิดนี้ คนใสจะไมคอยไดยินเสียง เสมือนความรูสึกวาไม
สนใจเรื่องตางๆ ภายนอกที่กําลังเกิดขึ้น สวนสํานวนไทยนําพระสงฆและชีซึ่งเปนผูสืบทอดศาสนามา
เปรียบเทียบ  
 วิธีการใช: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยใชในเชิงตําหนิ คนที่ใชชีวิตแบบไมเอาใจใส
เร่ืองของคนอื่นหรือไมเอาเปนธุระใดๆ ทั้งนั้น เปนพฤติกรรมที่ไมควรปฏิบัติ เพราะถือเปนความเห็นแก
ตัวและความแลงน้ําใจ ใครจะเปนอยางไรก็ไมเขาไปยื่นมือชวยเหลือ   
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3.3.3.5 การนําสิ่งของและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Giỏ nhà ai quai nhà nấy  

(สอ หญา อาย กวาย หญา เนย)  
ตะกราของบานใคร หูตะกราก็เปนของบานนั้น

เชื้อไมทิ้งแถว ถอดแบบ  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําตะกรามาเปรียบเทียบ ตะกราเปนภาชนะที่มีใชในทุกครวัเรอืนของ
ชาวเวียดนาม ตะกราชนิดนี้จะมีหูอยู 2 ขางที่ขอบตะกรา ตัวตะกราเปรียบเสมือนพอแม สวนหตูะกราก็
หมายถึงลูกหลาน สวนสํานวนไทยนําเอาลักษณะคนรุนหลังที่สืบทอดเชื้อสายจากบรรพบุรุษมา
เปรียบเทียบวาเปนไปตามเผาพันธุ  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึงบรรพบุรุษตนตระกูลเปน
อยางไร เชื้อสายสืบมาก็เปนอยางนั้น กลาวคือ บิดามารดาเปนอยางไรบุตรหลานก็เปนอยางนั้น 
สํานวนไทยเนนที่การประพฤติปฏิบัติตนทั้งในทางที่ดีและไมดี สวนสํานวนเวียดนามมักใชกับรูปราง
หนาตามากกวาอุปนิสัยใจคอ 
 
  3.3.3.6 การนําสิ่งของและสถานที่มาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสถานที่มาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Lặng như tờ   
(หลั่ง ญือ เตอ)  
เงียบเหมือนกระดาษ 

เงียบเหมือนปาชา เงียบมาก  

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนํากระดาษมาเปรียบ เพราะกระดาษไมสามารถพูดหรือบนอะไรได 
ใครจะเขียนอะไรลงไปก็ได เชนเดียวกัน สํานวนไทยเปรียบความเงียบกับปาชา เนื่องจากปาชาเปน
สถานที่ฝงศพจึงนาหวาดกลัว วังเวง ไมมีใครอยากไปทําอะไรที่นั่น จึงเงียบมาก 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ บรรยายถึงลักษณะของสถานที่
หรือส่ิงแวดลอมที่มีบรรยากาศเงียบสงัด 
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  3.3.3.7 การนําสิ่งของและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Méo mó có còn hơn không  

(แมว มอ กอ กอน เฮิน คง)  
มีของบิดเบี้ยวดีกวาไมมีเลย 

กําขี้ดีกวากําตด ไดนอยดีกวาไมไดอะไร 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ ไมวาจะเปนอะไรก็ตามที่เราไดมา ถามี
รูปลักษณที่ผิดแผกจากปกติ ก็ถือไดวายังดีกวาไมไดอะไรเลย สํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบ ส่ิงที่
จับตองไดยอมดีกวา มีประโยชนมากกวาสิ่งที่ไมมีอยูจริงอยางแนนอน  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงแนะนําวา ไดเพียงเล็กนอยดีกวาไมไดอะไรเลย หรือมีส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งที่มีรูปลักษณบิดเบี้ยวไมสมบูรณแตก็ยังดีกวาไมมี 
 
 3.3.4 การนําการละเลนมาเปรียบเทียบ 

  3.3.4.1 การนําการละเลนและสัตวมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําการละเลนมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

Tránh ông pháo gặp ông mã  
(แชง อง ฟาว กับ อง หมา)  
หนีเรือพบมา 

หนีเสือปะจระเข หนีภัยอยางหนึ่งแลวตองไปประสบ
ภัยอีกอยางหนึ่งที่รายแรงเชนเดียวกัน 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําการเลนหมากรุกมาเปรียบ ทั้งเรือและมาเปนกําลังสําคัญของแต
ละฝาย หมาก 2 ตัวนี้มีพลังอํานาจในการกําจัดคูแขง คือ กินหมากตัวอื่นๆ ไดงาย จึงนาเกรงขามและ
เปนอันตราย สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ ทั้งเสือและจระเขเปนสัตวที่ดุรายพอๆ กัน เปนที่
นาหวาดกลัวของมนุษยเมื่อพบเห็น 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา กลาวถึงคนที่หนีภัยอยางหนึ่งแตกลับไป
พบภัยอีกอยางหนึ่ง  
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3.3.5 การนําพืชมาเปรียบเทียบ  

  3.3.5.1 การนําพืชและสัตวมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําพืชมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Quýt làm cam chịu 

(กวี๊ด หลาม กาม ฉ่ิว)   
สมเขียวหวานทํา สมเชงตองรับโทษ 

แพะรับบาป คนที่ตองรับโทษแทนคนอื่น  

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําสม 2 ชนิดมาเปรียบเทียบ สมเขียวหวานและสมเชงเปนผลไม
ตระกูลเดียวกันจึงมีความคลายคลึงกัน สํานวนเวียดนามนําผลไมทั้ง 2 อยางนี้มาเปรียบเทียบเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงการโยนความผิดใหคนอื่นโดยอาศัยลักษณะภายนอกที่เหมือนกัน เพื่อไมใหถูกจับได
หรือเปนที่ระแวงสงสัย สํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ โดยมีมูลมาจากคติความเชื่อในพธิกีรรมสมยั
โบราณของชาวยิวที่ฆาแพะเพื่อบูชายัญแกพระเจา เปนการไถบาปใหมนุษย 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา สํานวนไทยหมายถึงคนหนึ่งทําผิดแตอีก
คนหนึ่งซึ่งไมเกี่ยวของถูกลงโทษแทน สวนสํานวนเวียดนามมีนัยความหมายที่แตกตางกับสํานวนไทย
เล็กนอย คือ รูวาผูกระทําผิดคือใคร (หมายถึงสมเขียวหวาน) แตผูไมไดกระทําตองมารับโทษแทน (คือ
สมเชง)  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa   
(แชง หวอ เซือ กับ หวอ เสื่อ)  
หลีกเปลือกแตงโม พบเปลือกมะพราว 

หนีเสือปะจระเข หนีภัยอยางหนึ่งพบภัยอีก
อยางหนึ่ง 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําแตงโมมาเปรียบ เมื่อผาลูกแตงโม เรามักจะผาตามแนวยาว เมื่อ
รับประทานสวนเนื้อแตงเรียบรอยแลว เปลือกแตงโมที่ทิ้งไปจึงมีรูปโคง ล่ืน ดูคลายกับเปลือกมะพราวที่
โคง ล่ืนเหมือนกัน ถาเดินไปเหยียบเขาก็อาจลื่นลมไดงาย ดังนั้น เมื่อคนเห็นเปลือกแตงโมจึงมักจะเดิน
เลี่ยง แตก็ยังไปพบเปลือกมะพราวเขาอีก สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ ทั้งเสือและจระเขเปน
สัตวที่ดุราย กินเนื้อสัตวเปนอาหาร จึงเปนสัตวที่นากลัวและเปนอันตรายตอคน ไมมีใครอยากเขาใกล
สัตวทั้ง 2 ชนิดนี้  
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 วิธีการใช: 2 สํานวนนี้ใชในความหมายเชิงอุปมา คือ ทั้งเปลือกแตงโม เปลือกมะพราว เสือ 
และจระเข อุปมาเหมือนภัยอันตรายหรือเคราะหรายที่คนพบเห็นก็ตองหลีกเลี่ยง แตเมื่อพนจาก
อันตรายจากสิ่งนั้นไดแลว กลับตองไปพบกับอันตรายในอีกสิ่งหนึ่งจนได 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân  

(เหงื่อย แดบ หวี ่หลัว่ ล้ัว ตด หวี ่เฟน) 
คนงามเพราะผาไหม ขาวงามเพราะปุย 

ไกงามเพราะขน  
คนงามเพราะแตง 

การเติมแตงทําใหทุกสิ่งทุกอยาง
มีภาพลักษณภายนอกสวยขึ้น  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําขาวมาเปรียบเทียบกับคน ถาอยากใหตนขาวดูงอกงามสมบูรณ 
ตองใสปุยลงไป เชนเดียวกับคน ส่ิงที่ทําใหคนเราดูสวยงามขึ้นคือเครื่องแตงกายซึ่งเปนปจจัยสี่ในการ
ดํารงชีวิต ถาใสเสื้อผาสวยงาม รูปลักษณก็จะดูดีตามไปดวย สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบคู
กับคน คือไกจะดูสวยดูงามหรือไมก็อยูที่ขน สวนคนก็ข้ึนอยูกับการแตงตัวที่เหมาะสม 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนมีความหมายเชิงเปรียบเทียบเพื่อส่ังสอนใหคนตระหนักถึงความสาํคญั
ในการแตงตัวใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ซึ่งทุกๆ คนสามารถทําได สํานวนนี้ยังบอกใหทราบถึงคานิยม
และวัฒนธรรมการแตงกายของคนทั้ง 2 ประเทศที่ถายทอดกันมาแตโบราณจนทุกวันนี้  

  3.3.5.2 การนําพืชและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําพืชมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Có đỏ mà nỏ có thơm  
(กอ ดอ หมา หนอ กอ เทิม)  
มีสีแดงแตไมมีกลิ่นหอม 

สวยแตรูป จูบไมหอม 
 

มีรูปรางงาม แตมีความประพฤติ ทาที 
วาจา และกิริยามารยาทไมดี 

 ที่มา: ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยเอาดอกไม (มักจะเปนดอกชบา) มาเปรียบกับคน
ที่ภายนอกสวยงาม แตจิตใจมีลักษณะตรงกันขาม เพราะธรรมชาติของดอกชบาคือ มีสีสวยแตไมมี
กลิ่นหอม  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือนหรือตําหนิ หญิงที่มีรูปรางลักษณะสวยงาม แตใน
ความเปนจริงอาจมีนิสัยและความประพฤติไมดี  
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Ngậm bồ hòn làm ngọt 

(เหงิ่ม โบ หอน หลาม หงอด) 
อม “โบหอน” ทําเปนหวาน 

หวานอมขมกลืน อยูในฐานะจําเปนตองยอมรับ ไมวา
จะดีหรือราย พอใจหรือไมพอใจก็ตาม

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําพืชมาเปรียบเทียบ “โบหอน” 1 เปนผลไมชนิดหนึ่งในตระกูลล้ินจี่ 
มีรสขม สามารถใชเปนผงซักฟอกได เมื่ออม “โบหอน” ในปากแตตองแสดงอาการเหมือนกับอมของ
หวาน จะบนหรือจะรองสักคําก็ไมได เพราะตกอยูในฐานะตองจํายอมและปดบังความทุกขความ
เจ็บปวดที่อยูขางใน ตองแสดงออกมาขางนอกวามีความสุข สวนสํานวนไทยแสดงพฤติกรรมของคนที่
ตองยอมรับทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะดีจะราย  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเปรียบเทียบกับคนที่ตกอยูในสภาวะไมมีทางเลือก จะเปนตายราย
ดีอยางไรก็ตองยอมรับดวยความจําใจ 
 
 3.3.6 การนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
  3.3.6.1 การนําธรรมชาติและสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Gieo gió gặt bão  

(แซว ซอ กัด บาว)  
หวานลมเกี่ยวพายุ 

กงเกวียนกําเกวียน กรรมสนองกรรม กรรมสนองผูกระทํา 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ คนที่กระทําสิ่งเลวรายหรือกอกรรมข้ึน 
คนนั้นจะตองไดรับโทษหรือผลแหงกรรมนั้นๆ เสมือนลมกับพายุที่มักจะเกิดคูกันเสมอ เมื่อมีลมแรงก็
มักจะมีพายุตามมา พายุในที่นี้อุปมาเหมือนเวรกรรมที่ตามสนองผูสรางกรรมนั้น สวนสํานวนไทยนํา
ส่ิงของมาเปรียบเทียบ คือ กําเปนซี่ลอเกวียน กงเปนสวนรอบของลอ เมื่อกงเกวียนหมุน กําก็หมุนไป
ตามทิศทางเดียวกันเสมอ  

                                              
1Vũ Dung. (2000). Từ điển thành ngữ - tục ngữ Việt Nam. Trang 458.  
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 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงสั่งสอนวา ทําสิ่งใดไมดีไวกับใครอยางไร ก็จะไดรับส่ิงนั้น
ตอบสนองในภายหลัง หรือที่เรียกวาเวรกรรมตามทัน ซึ่งผลกรรมนั้น ถาไมเกิดแกตน ก็อาจเกิดแก
ลูกหลานหรือเครือญาติใกลชิด  
 
  3.3.6.2 การนําธรรมชาติและพืชมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Gần đất xa trời  
(เกิ่น เดิ๊ด ซา เฉย)  
ใกลดิน หางฟา 

ไมใกลฝง แกใกลจะตาย  

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ คนเวียดนามเมื่อตายไปจะถูกนําไปฝง
ดิน ดินจึงเปนสิ่งที่อยูใกลตัวคนที่กําลังจะตายมากที่สุด มากกวาฟาซึ่งปกติก็อยูหางไกลอยูแลว เมื่อ
ตายไป นอนอยูใตดิน ยิ่งมองไมเห็นทองฟา สํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ ตนไมที่ข้ึนตามริมแมน้ํา 
หากกระแสน้ําเซาะฝงแมน้ําพังทลายลงไปเมื่อไร ตนไมก็ลมเมื่อนั้น  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึงคนที่เขาสูวัยชรา ความ
เปนกับความตายจึงอยูไมไกลกันนัก อาจตายเมื่อไรก็ได 
 
  3.3.6.3 การนําธรรมชาติและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ  

   สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén 

(เหลือ เกิน่ เซมิ เลิว ไหง กุง แบน)  
ไฟใกลฟางไมนานเขาก็ติด 

น้ําตาลใกลมด ชายหญิงที่ใกลชิดกันมากยอม
หักหามใจไมใหรักกันไมได 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําไฟและฟางมาเปรียบ โดยฟางเปนวัตถุไวไฟและมีลักษณะเปนเสน
เล็กๆ มักใชในการจุดไฟทําอาหาร สํานวนไทยนําพฤติกรรมของสัตวมาเปรียบคือมดชอบกินของหวาน 
เมื่อมดอยูใกลน้ําตาลยอมอดกินไมได  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงตักเตือนใหระมัดระวังการอยูใกลชิดกันระหวาง
หญิงกับชาย โดยเปรียบเทียบใหเห็นวาไฟกับฟางอยูใกลกันแลวก็จะเกิดการลุกไหมไดงาย และน้ําตาล
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กับมดเมื่ออยูใกลกัน มดก็จะกินน้ําตาล มีนัยเดียวกับธรรมชาติวิสัยของมนุษยระหวางหญิงชายที่เกิด
มาคูกันยอมมีเร่ืองรักใครเขามาเกี่ยวของ 

  3.3.6.4 การนําธรรมชาติและอวัยวะมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Rút dây động rừng  

(ซุด เซย ดง หร่ึง)  
ดึงเถาวัลย สะเทือนปา 

ลูบหนาปะจมูก ทําอะไรเด็ดขาดจริงจังลงไปไมได เพราะ
เกรงจะไปกระทบกระเทือนพวกพอง 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําปามาเปรียบเทียบ ในปามีตนไมมากมายหลายชนิด เถาวัลยเปน
พันธุไมชนิดหนึ่งที่อยูในปา เครือเถาจะขึ้นพันกับตนไมอ่ืนๆ ถาดึงเถาวัลย ก็จะสะเทือนถึงตนไมอ่ืนๆ 
ในปาไปดวย สวนสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ เมื่อลูบหนาครั้งใด ก็ตองถูกจมูกทุกครั้ง เพราะ
จมูกอยูบนหนา  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา “ปา” และ “จมูก” อุปมาเหมือนคนพวก
เดียวกัน หรือคนที่ใกลชิดกัน เมื่อกระทําสิ่งใดกับคนหนึ่ง ก็จะเกี่ยวของ กระทบกับคนอ่ืนๆ ในกลุมหรือ
พวกเดียวกัน สํานวนนี้มักใชในเหตุการณการสอบสวนหาผูกระทําผิดมาลงโทษ แตไมสามารถทําอะไร
ไดอยางเด็ดขาดจริงจัง เพราะเกรงวาความผิดจะสงผลกระทบถึงคนอื่นที่เปนพวกพองดวย 
 
  3.3.6.5 การนําธรรมชาติและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Một cây làm chẳng nên non 

(หมด เกย หลาม ฉัง เนน นอน) 
ตนไมตนเดียวมิอาจทําใหเปนภูเขาได 

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อน
ตาย 

การทําอะไรแตเพียงคนเดียว
ยอมไมไดผลหรือไดผลนอย
กวาทําหลายคน 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ กลาวคือ ตนไมตนเดียวไมอาจทําใหเห็น
เปนสภาพของภูเขาได เพราะภูเขาจะมีตนไมนานาชนิดปกคลุมหนาแนน สวนสํานวนไทยนําการ
กระทํามาเปรียบเทียบ คือการไปไหนมาไหนคนเดียวจะเปนอันตรายได หรือการทํางานคนเดียวอาจจะ
ไมสําเร็จ ดังนั้น จึงควรมีเพื่อนรวมทางหรือรวมงาน  
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 วิธีการใช: ใชในความหมายเชิงอุปมา เปรียบเทียบใหเห็นวา การทําสิ่งใดตามลําพัง จะมี
อุปสรรคหรือความยากลําบากเพราะไมมีคนชวย ดังนั้น หากมีเพื่อนรวมทํางานดวยยอมทําใหเกิดผล
สําเร็จไดดีกวาทําคนเดียว ในสํานวนเวียดนามมุงเนนใหมีความสามัคคีหรือการรวมกําลังกันเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่การงาน  
  
 3.3.7 การนําความเชื่อทางศาสนามาเปรียบเทียบ 

  3.3.7.1 การนําความเชื่อทางศาสนาและสัตวมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําศาสนามาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đi với bụt mặc áo cà sa,  
đi với ma mặc áo giấy  

(ดี เวย บุด หมัก อาว กา ซา,  
ดี เวย มา หมกั อาว เซย)  
ไปกับพระหมจีวร  ไปกับผีใสเสื้อกระดาษ 

เขาฝูงหงสเปนหงส  เขาฝูง
กาเปนกา 

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวางตัวใหเหมาะสมและ
ทันกับบุคคลที่คบ 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากความเชื่อทางศาสนา โดยเห็นวา พระสงฆคือผูทรงศีลที่ผูคน
ใหความเคารพนับถือ โดยนําเอาจีวรที่พระสงฆหมมาเปนสัญลักษณแหงความดีงาม ตรงขามกบัผีทีถ่กู
มองวาเปนอมนุษย มีความผิด ความชั่ว ไมไดไปผุดเกิด เสื้อกระดาษเปนเครื่องเซนไหวผี จึงเปน
สัญลักษณของความชั่ว ดังนั้น การสมาคมกับพระซึ่งเปนฝายดี เราจึงควรประพฤติปฏิบัติตนไปในทาง
ที่ดีดวย แตถาจําเปนตองไปเกี่ยวของกับผีซึ่งเปนฝายชั่ว เราก็จําเปนตองปรับตัวใหรูเทาทันกับคนชั่ว
เหลานั้นๆ  โดยสรุปคือ วางตัวใหเหมาะสมและเทาทันกับบุคคลที่สมาคมดวย 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงสั่งสอนใหรูจักการประพฤติตัวใหเหมาะสมในการเขาไปคบ
หาสมาคมกับบุคคลหรือกลุมบุคคลตางๆ เปนตนวา กับคนดีเราก็ตองประพฤติตัวดีเพื่อใหเปนที่
ยอมรับ กับคนเลวเราก็ตองรูทันความเลวของเขาเพื่อที่จะทําตัวใหเหมาะสม จะไดไมถูกเอารัดเอา
เปรียบหรือตกอยูในอันตราย 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Nghịch như quỉ sứ  
(หงิก ญือ กวี๋ ซื้อ)  
ซนเหมือนเปรต 

ซนเหมือนลิง ซนมาก 
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 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากความเชื่อวามีโลกแหงคนตาย ตามจนิตนาการของคนเวยีดนาม
เปรตเปนสัตวที่มีรูปรางหนาตาอัปลักษณนากลัว มักทํารายจิตวิญญาณของคนที่มีความผิด ทําลาย
ส่ิงของทุกอยางโดยไมเคยกลัวใคร สวนสํานวนไทยนําลิงซึ่งเปนสัตวปาซุกซนและวองไวมาเปรียบเทียบ  

 วิธีการใช: ใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ มักใชกับเด็กซนและไมอยูนิ่ง 
   
  3.3.7.2 การนําศาสนาและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําศาสนามาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đang yên đang lành đọc canh phải tội 
(ดาง เอยีน ดาง แหลง ดอก แกง ฝาย โตย)  
อยูดีๆ สวดมนตรับบาป 

แกวงเทาหาเสี้ยน อยูดีๆ ไมควรหาเรื่องที่ทํา
ใหตัวเองเดือดรอน 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากกิจกรรมหนึ่งทางศาสนาคือการสวดมนต ตามปรกติการสวด
มนตมีจุดมุงหมายเพื่อสิริมงคล เพราะมนตนั้นเปนคําศักดิ์สิทธิ์ แตในสํานวนเวียดนามวา “อยูดีๆ สวด
มนตรับบาป” คืออยูอยางมีปกติสุขอยูแลว แตกลับหาเรื่องเดือดรอนใสตัว สวนสํานวนไทยนําการ
กระทํามาเปรียบเทียบวา “แกวงเทาหาเสี้ยน” หมายถึงการหาเรื่องเดือดรอนใสตนเอง 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือนวา คนที่ใชชีวิตอยูอยางปกติสุขดีอยูแลว ก็ไมควร
สรางปญหาหรือหาเรื่องเดือดรอนใสตัวเอง อันอาจมาจากการพูดหรือการกระทําก็ได 

 3.3.8 การนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

  3.3.8.1 การนําพฤติกรรมและธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 
1. Ăn không nói có  

(อัน คง นอย กอ)  
ไมกินแตบอกวากิน 

ปนน้ําเปนตัว โกหกเสกสรรปนเรื่องที่ไมมีมูล
ใหมีเปนเรื่องขึ้น 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ชอบพูดโกหก ปนเรื่องใหตนเองเปนผูทํา
ทั้งๆ ที่ไมไดทํา ดังคําพูดที่วา “ไมกินแตบอกวากิน” แตสํานวนไทยนําธรรมชาติของน้ําซึ่งเปนของเหลว 
ที่ไมสามารถปนใหเปนรูปทรงใดๆ ได แตคนโกหกจะพูดในสิ่งที่ไมจริงใหเปนจริงได เหมือนปนน้ําเปนตัว  
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 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิประณามบุคคลที่โกหก เสกสรรปนเรื่องที่ไมมีมูล
ความจริงใหคนอื่นเขาใจวาจริงอาจเพื่อแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง เพื่อปกปองตนเอง และหรือเพื่อ
เปนการใสรายปายสีคนอื่น  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Nuốt giận làm lành 

(นวด เสิน่ หลาม แหลง)  
กลืนความโกรธเพื่อดีกัน 

น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก แมจะไมพอใจก็ยังแสดงสีหนายิ้มแยม 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมากลาวอยางชัดเจนวา ควรเก็บความโกรธไวขางใน 
อยาแสดงออกเพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีตอกัน สํานวนไทยนําธรรมชาติมาเปรียบ น้ําใส
หมายถึงสิ่งดีๆ ความรูสึกดีๆ สวนน้ําขุนคือความโกรธ ความขุนเคืองในใจซึ่งควรจะเก็บไวขางใน 
 
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเพื่อการแนะนําสั่งสอนใหรูจักการวางตัว การควบคุมอารมณ
ความรูสึกใหเหมาะสม เมื่อเกี่ยวของกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม ดวยการเก็บอารมณความรูสึกโกรธ 
เกลียด ไมพอใจ หรือความรูสึกไมดีที่มีตอผูอ่ืนเอาไวในสวนลึก เพื่อเปนการรักษามารยาทและสราง
ไมตรี ดังนั้นจึงควรแสดงออกในทางที่ดีดวยการยิ้มแยมแจมใส 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi  

(เติ๋ม เหงิม เติ่ม เหงิ่ม หมา เดิ๊ม เช็ด วอย) 
ทาทางเงียบๆ แตตอยชางตาย 

น้ํานิ่งไหลลึก  คนที่เงียบๆ หงิมๆ มักจะมี
ความคิดลึกซึ้ง มีการกระทํา
ที่เหนือความคาดหมาย 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากบุคลิกภาพของคนที่ไมชอบพูดจา มีลักษณะทาทางเงียบๆ 
หงิมๆ บางครั้งจึงถูกมองวาเฉื่อยชา แตโดยแทจริง อาจเปนคนที่มีอะไรดีอยูในตัวหรือมีความสามารถ
กวาคนอื่นที่คนอื่นคิดไมถึง สํานวนไทยนั้นเกิดจากธรรมชาติของน้ําที่ไหลในระดับลึกแตขางบนจะดู
ราบเรียบเหมือนน้ําไมไหล จึงนําไปเปรียบกับคนที่มีบุคลิกภาพเงียบเฉย ไมคอยพูด แตอาจมีความคิด
ลึกซึ้ง หลักแหลม 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงคนไมชอบแสดงออกทางคําพูด 
แตมีความรูความคิด มีความสุขุมเมื่อถึงคราวที่จะตองทํากิจกรรมใดๆ สามารถทําไดดี เปนที่ยอมรับ
ของคนอื่น  
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Dạy con từ thuở còn thơ,  
dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về  

(ไส กอน ต่ือ ถัว กอน เทอ,  
ไส เหวอะ ต่ือ ถัว เบอ เวอ เมย เหว) 
สอนลูกตอนยังเปนเด็ก สอนภรรยาตอนแตงงานใหม

ไมออนดัดงาย ไมแก
ดัดยาก 

อบรมส่ังสอนคนให
ประพฤติ ตัวดี ต้ั งแต
เด็กจึงจะไดผล 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบโดยมีความหมายวา การที่พอแมอบรม
ส่ังสอนลูกเมื่อลูกยังอยูวัยเด็ก จะเห็นผลมากกวา เพราะเด็กยังไมรับรูอะไรจากโลกภายนอก
เปรียบเสมือนกระดาษสีขาว จะเขียนอะไรลงไปก็ได ผูใหญจะสอนอะไรเด็กก็เชื่อฟง และการที่สามี
สอนภรรยาเมื่อแตงงานกันใหมก็จะไดผล เพราะภรรยาเมื่อแตงงานใหมยังมีความเกรงใจสามี จึง
ยอมรับฟงไดงาย สวนสํานวนไทยใหแงคิดในการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนคน เปรียบเหมือนการ
ปลูกตนไม เมื่อตนไมยังเล็ก กิ่งออน จะตัดแตงกิ่งไม ดัดไมใหเปนรูปทรงอยางไร ก็ทําไดงาย สํานวนนี้
นํามาจากวัฒนธรรมการเลนไมดัด (บอนไซ) ของคนไทย 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงสั่งสอนวา ถาจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานตองกระทําตั้งแตยัง
เปนเด็ก เมื่อโตแลวสอนอะไรก็ยากเพราะเขามีความคิดมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ทําให
เปลี่ยนแปลงไดยาก ในสํานวนเวียดนามมีสํานวนที่มีนัยความหมายและการเปรียบเทียบในสิ่งที่คลาย
กับสํานวนไทย คือ “ไมดัดหนอไม ดัดไมไผไดอยางไร” (măng không uốn, uốn tre sao được)  

 3.3.8.2 การนําพฤติกรรมและสัตวมาเปรียบเทียบ 

  สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Tài sơ trí thiển  
(ตาย เซอ ชี้ เถียน)  
ความสามารถนอย ความฉลาดตื้น  

ปญญาแคหางอึ่ง มีสติปญญาหรือความรูนอย 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรม โดยกลาวตรงๆ วาคนที่มีความสามารถนอยหรือ
ทํางานไมเกง ก็คือ คนที่ไมมีความรูที่จะทํางานนั้นๆ ได หรือ คนที่ไมฉลาดนั่นเอง ในสํานวนไทยนํามา
จากรูปรางลักษณะของสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา คือ อ่ึง หรือ อ่ึงอาง ที่มีรูปรางอวนปอม และมีหางสั้น ถาไม
สังเกตก็อาจมองไมเห็น เปรียบกับภูมิปญญาของคนที่มีเพียงนอยนิด  
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 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงวากลาวติเตียนหรือเยาะเยยคนโง คนมีความรูนอย หรือขาด
สติปญญา 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Chuốc vạ vào thân  

(ชวก หวะ หวาว เทนิ)  
เอาเรื่องเดือดรอนใสตัว 

หาเหาใสหัว หาเรื่องทําใหตัวเองลําบาก 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรม คําวา “หวะ” หมายถึงเคราะหราย ภาระ หรือเร่ือง
เดือดรอน อยูดีๆ ก็หาเอาภาระ หรือเร่ืองรายๆ เขาหาตัวเอง สํานวนไทยนําเหามาเปรียบเทียบ เหาเปน
สัตวตัวเล็กๆ อยูในผมและกินเลือดที่หนังศีรษะ ทําใหรูสึกคันและรําคาญ   

 วิธีการใช: สํานวนเวียดนามใชในความหมายตรงไปตรงมา สํานวนไทยใชในความหมายเชิง
อุปมาวา “เหา” คือ ความลําบาก ความเดือดรอน หรือความทุกข ซึ่งคนทั่วไปไมอยากใหเกิดขึ้น แต
บางคนไปหาความทุกข ความลําบาก ความเดือดรอนมาใหตนเอง 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi  

(เติ๋ม เหงิม เติ่ม เหงิ่ม หมา เดิ๊ม เช็ด วอย)  
ทาทางเงียบๆ แตตอยชางตาย 

เสือซอนเล็บ คนที่เกงกลาสามารถแตไม
แสดงออก หรือผูมีเลหกลอยู
ในใจ 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรม จากการสังเกตบุคลิกของคนที่เปนคนเงียบๆ ไม
ชอบแสดงออก แตมีส่ิงดีๆ หรือมีความสามารถสูงอยูในตัว เมื่อถึงคราวทําอะไรก็ทําไดสําเร็จเกินความ
คาดหมายของคนอื่น  สวนสํานวนไทยนําเสือมาเปรียบเทียบ ดวยเสือเปนสัตวดุราย มีเขี้ยวเล็บแหลม
คมเปนอาวุธที่นาหวาดกลัว แตธรรมชาติของเสือ ก็จะไมกางนิ้วออกมาใหเห็นเล็บ แตจะหดงอเล็บ
เอาไวไมใหเห็น  
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชหมายความถึงคนเกง คนมีความสามารถ หรืออีกนัยหนึ่งคนที่มี
เลหกลสูงแตบุคลิกภาพภายนอกดูเงียบขรึม ไมแสดงออกแตอยางใด 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Có tật giật mình  
(กอ เติด เสิด หมิ่ง)  
มีความผิดมักตกใจ 

กินปนูรอนทอง  
 
 

คนที่ทําผิดแลวรอนตัว คนมีความผิด
ติดตัวยอมหวาดระแวง  
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 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ คือ คนใดที่เคยทําผิดหรือมีความผิดติด
ตัว เมื่อมีคนมาพูดกระทบเกี่ยวเนื่องกับความผิดนั้น ก็จะตกใจ แสดงใหเห็นวามีพิรุธ เกรงวาผูอ่ืนจะรู
ความผิด สวนสํานวนไทยนํามาจากกิริยาอาการของตุกแกที่คนสังเกตเห็นเมื่อเอาปูนใหตุกแกกิน 
ตุกแกจะสงเสียงรองแกกๆ คนจึงคิดวามันรอนทอง จึงไดนําเอาสิ่งนี้ไปเปรียบกับคนที่ทําผิดเหมือน
ตุกแกกินปูน จึงแสดงความหวาดระแวง เหมือนการรอนทองของตุกแก 

 วิธีการใช: สํานวนเวียดนามใชในความหมายตรงไปตรงมาวาคนเคยทําผิดจะรอนตัวและ
ตกใจกลัวเมื่อมีคนมาพูดเกี่ยวกับเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดของตน สวนสํานวนไทยใชในความหมาย
เชิงอุปมาวา “ปูน” คือความผิด “รอนทอง” คือกิริยาอาการที่แสดงพิรุธ  
 
  3.3.8.3 การนําพฤติกรรมและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Dục tốc bất đạt 

(สุก ตก เบิ๊ด ดาด)  
เร็วเกินไป ไมสําเร็จ 

ชาๆ ไดพราสองเลมงาม  คนที่คอยๆ ทํา คอยๆ คิดยอมจะ
ไดผลลัพธดีกวาคนที่รีบทํา  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมของคนที่ชอบทําอะไรอยางรวดเร็วมาเปรียบเทียบ แต
ไมรอบคอบ จึงไมประสบความสําเร็จ สวนสํานวนไทยนํากรรมวิธีการตีเหล็กเพื่อทําพรามาเปรียบเทียบ
กับการกระทําของคน กลาวคือ การตีเหล็กใหไดพราดีตองคอยเปนคอยไป รอใหเหล็กรอนไดที่เสียกอน
จากนั้นจึงบรรจงตีอยางประณีต เพื่อใหไดพราเลมงาม  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงสั่งสอนวา คนที่ใจเย็นคิดรอบคอบสามารถทํางานสําเร็จ
ผลดีกวาคนใจรอนที่รีบลงมือทําโดยไมไดพิจารณาใหดีเสียกอน 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Việc to chớ lo tốn   
(เหวียก ตอ เชอ ลอ โตน)  
ทํางานใหญอยากลัวเปลือง 

ฆาควายอยาเสียดายพริก 
 
ฆาควายเสียดายเกลือ 

ทําการใหญไมควรตระหนี ่
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 ที่มา: สํานวนเวียดนามเปนคําพูดที่กลาวอยางตรงๆ วาการทํางานใหญอยาเสียดายในสิ่งที่
ควรเสีย นั่นคือ เมื่อมีงานใหญก็ตองมีการลงทุนหรือใชเงินมาก สวนสํานวนไทยนําการกระทํามา
เปรียบเทียบ คือ การฆาควายเพื่อนํามาปรุงอาหาร ถาใสพริกหรือเกลือนอย ไมไดสวนกับเนื้อ ก็จะปรุง
อาหารไมไดรสชาติ กินไมอรอย  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือนวา อยาเสียดายหรือตระหนี่เกินไปในสิ่งที่จําเปน 
เมื่อตองทํางานใหญโตแตกลัวสิ้นเปลืองเงินทอง งานก็จะออกมาไมดีหรือไมประสบความสําเร็จตามที่
คาดหมายไว  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Muốn ăn cá cả phải thả câu dài 

(มวน อัน กา กา ฝาย ถา เกวิ สาย)  
อยากไดปลาใหญ  ตองใชคันเบ็ดที่ยาว 

ทํานาออมกลา ทําปลาออม
เกลือ 

ทําการสิ่ ง ใดถากลัวหมด
เปลืองยอมไมไดผลสมบูรณ 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรม ถาอยากจะไดอะไรมาตองลงทุนลงแรง อยาก
ไดมากก็ตองลงทุนมากเชนเดียวกัน สวนสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบซึ่งเปนการทํานาและการ
จับปลา ในการทํานา ถาใชตนกลานอย ก็ยอมจะไดผลผลิตขาวนอยตามไปดวย สวนปลาที่จับมาได 
หากประหยัดเกลือเพื่อหมักตากถนอมอาหาร ปลาก็ยอมเนาเสียหาย 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงแนะนํา อยาเสียดายสิ่งที่ควรเสีย มิฉะนั้นผลที่ไดก็ยอมเสีย
ไปดวย 

  3.3.8.4 การนําพฤติกรรมและอวัยวะมาเปรียบเทียบ  
   สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ăn không ngồi rồi 

(อัน คง โหงย โสย)  
กินแลวนั่งเฉย 

งอมืองอตีน เกียจคราน, ไมสนใจขวนขวาย
ทําการงาน, ไมคิดสู 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบซึ่งเปนพฤติกรรมความเกียจคราน โดย
กลาวตรงๆ วา กินแลวนั่งเฉย คําวา “กิน” และ “นั่ง” มีทั้งความหมายที่เปนรูปธรรมและความหมายที่
เปนนามธรรม “กิน” นอกจากความหมายโดยตรงวานําอาหารใสเขาปากแลว ยังหมายถึงการไดรับ
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ประโยชนอีกดวย  “นั่ง” นอกจากจะหมายถึงการหยอนกนใหติดกับพื้นหรือที่รองแลว ยังหมายถึงการ
พักผอน หรือการเพิกเฉยไมทําอะไร “กินแลวนั่งเฉย” จึงหมายถึงการไมทํางานซึ่งอาจเกิดจากความ
เกียจคราน สวนสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนที่ชอบทํางานทําการ ไม
แสวงหาความกาวหนา เหมือน “งอมืองอตีน” ดวย “มือ” มีไวใชทํางาน สวน “ตีน” นั้นก็มีไวเดิน ซึ่ง
หมายถึงการหางาน  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิติเตียนผูที่เกียจคราน หรือคนที่ไมคิดที่จะพึ่งพาตนเอง 
คอยแตจะขอความชวยเหลือจากคนอื่นอยูรํ่าไป 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Ghét cay ghét đắng  
(แกด ไก แกด ด๊ัง)  
เกลียดถึงเผ็ด เกลียดถึงขม 

เกลียดเขากระดูกดํา เกลียดมาก เกลียดที่สุด เกลียด
ไมหาย 

 
 ที่มา:  สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรมการเกลียดโดยนํารสมาเปรียบเทียบซึ่งสันนิษฐาน
วารสเผ็ดและรสขมเปนรสชาติที่ชาวเวียดนามไมชอบ เนื่องจากรับประทานยาก หรือเมื่อรับประทาน
แลวรถเผ็ดและรสขมจะติดปากติดลิ้นอยูนานกวารสอื่นๆ สวนสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ คือ 
กระดูกดําที่เกิดรอยดําจากพิษโรคฝดาษ (ไขทรพิษ) และรอยดํานี้จะติดอยูไมหาย  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนนี้ใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบกับความรูสึกเกลียดที่เกลียด
มากๆ เกลียดอยางฝงลึกอยูในใจและยาวนาน 

  
สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm  

(แคว อัน ถี่ นอ แคว กอ ถี่ เอิ๊ม) 
รูจักกินก็อ่ิม รูจักงอตัวก็อุน 

รูหลบเปนปก รูหลีกเปนหาง รูจักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให
เขากับเหตุการณ 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมการกินและการนอนมาเปรียบ เวลารับประทานอาหาร 
ถารูจักเลือกอาหารรับประทานก็จะทําใหทั้งอิ่มและอรอย เชนเดียวกับเวลาหมผานอน ถาผาหมส้ัน 
รูจักงอตัวใหตัวไดอบอุน สํานวนไทยนําอวัยวะของนกมาเปรียบเทียบ ไดแก ปกและหาง ซึ่งเปนอวัยวะ
สําคัญที่ทําใหนกบินได และใชชีวิตดวยความปลอดภัย  
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 วิธีการใช: สํานวนเวียดนามใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึงความรูจักพอเพียง 
และรูจักใชส่ิงของที่ตนมีอยูใหเกิดประโยชน มีนัยความหมายวารูจักปรับตัวใหเขากับสถานการณ สวน
สํานวนไทยใชในความหมายวามีปฏิภาณไหวพริบในการดําเนินชีวิต รูอะไรควร ไมควร เพื่อรักษาตัวให
อยูรอดปลอดภัยและมีความสุข 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Thằng chết cãi thằng khiêng 

(ถั่ง เช็ด กาย ถั่ง เคียง)  
ไอตายเถียงไอหาม 

ตาบอดสอดตาเห็น อวดรูในเร่ืองที่ตนไมรู อวดรูกับ
คนที่รูดีกวา 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรม กรุงฮานอยสมัยยังเปนที่รูจักกันในชื่อราชธานี 
“ทังลอง” (Thăng Long) ในชวงใกลเทศกาลปใหม มักจะมีกลุมมิจฉาชีพไปหลอกลวงเอาเงินของ
ประชาชนในยานการคา โดยใหคนหนึ่งแกลงทําเปนตาย นอนอยูบนแคร ใหคนอื่นหามไปขอเงินแมคา
พอคาตามตลาดหรือรานคาตางๆ และอางวาตายระหวางการเดินทาง เมื่อไดเงินมาแลวพวกเขาก็แบง
เงินกัน คนที่ปลอมตัวเปนศพจะไมรูวาไดเงินเทาไร และคิดวาตัวเองไดนอย จึงทวงถามและมีปากเสียง
โตเถียงกับคนหาม สวนสํานวนไทยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ คือ ตา ซึ่งปกติคนตาบอดจะมองไมเห็น
อะไรแตอวดวารูเห็น  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิและดูถูก คนที่ไมรูหรือรูไมจริงแตอวดรู แตสํานวน
เวียดนามจะมีความหมายตางจากสํานวนไทยอีกนัยหนึ่ง คือ คนที่อวดรูทั้งๆ ที่รูไมจริงไปถกเถียงหรือ
โตแยงกับคนที่รูดีกวาตน  

  3.3.8.5 การนําพฤติกรรมและสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Quân tử phòng thân 

(กวน ต๋ือ ฝอง เทิน) 
ชายชาติปองกันตัว 

เขาเถื่อนอยาลืมพรา ใหมีสติอยาประมาท 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรมของคนฉลาดที่รูจักดูแลปองกันตัวเอง ดวยมี
ความคิดรอบคอบ มีสัญชาตญาณระวังภัยอยูเสมอ เตรียมพรอมตลอดเวลา เพื่อไมใหเกิดอันตราย 
สวนคนไทยนําเครื่องมือเครื่องใชของคนไทยสมัยกอน คือ พรา มาเปรียบ โดยเฉพาะเมื่อตองเดิน
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ทางเขาปาที่เต็มไปดวยสัตวปาดุรายและภยันตรายรอบตัว ดังนั้น จึงตองนําพราติดตัวไว เพื่อใชเปน
อาวุธปองกันตัว และใชประโยชนอ่ืนๆ อีกดวย  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตักเตือนวา อยาประมาทกับเหตุการณอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดในวันขางหนา จึงควรระมัดระวังปองกันตัวอยูเสมอ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเดินทางไปในที่ที่
อันตราย หรือ เกี่ยวกับการทํางานที่ควรตองมีการวางแผนและมีความพรอม 
 
  3.3.8.6 การนําพฤติกรรมและศาสนามาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําศาสนามาเปรียบเทียบ 
 

 สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Một điều nhịn chín điều lành 

(หมด เดี่ยว หญิ่น ชิน้ เดี่ยว แหลง)  
ยอมสิ่งหนึ่ง อีกเกาสิ่งดีๆ จะตามมา 

แพเปนพระ ชนะเปนมาร การยอมแพทําใหเร่ืองสงบ การ
ไมยอมแพทําใหเร่ืองไมสงบ 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากพฤติกรรม หมายถึงคนที่รูจักยอมแพบางในบางโอกาส ก็จะ
เกิดผลดี เพราะอาจจะไดรับส่ิงดีๆ กลับมาอีกถึงเกาสิ่ง (หลายสิ่งหลายอยาง) สํานวนไทยนําพระซึ่ง
เปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนที่ดีมาเปรียบเทียบกับมารซึ่งในพระพุทธศาสนาหมายถึงอุปสรรค
แหงความดี ผูกีดกันบุญกุศล หรือหมายถึงผูฆา ผูทําลาย  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงแนะนําสั่งสอนใหรูจักยอมแพ เสียสละ เสียประโยชนบาง
ตามความจําเปนหรือตามโอกาสอันควร เพราะชัยชนะนั้นอาจจะไมไดรับผลดีเสมอไป และความพาย
แพบางครั้งก็อาจนํามาซึ่งความสุขสงบและสันติภาพ  

  3.3.8.7 การนําพฤติกรรมและอาหารมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําอาหารมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng 

(ทวก ด๊ัง สา เติด ส่ือ เถิด เมิด้ หลอง)  
ยาขมบรรเทาโรค ความจริงบาดหมางน้ําใจ 

หวานเปน ลมขมเปนยา  คําชมทําใหลืมตัวไรสติ คํา
ติเปนประโยชน ทําใหไดคิด
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 ที่มา: สํานวนเวียดนามเปรียบเทียบยาขมซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคไดดี แตคนสวนใหญ
ไมชอบ เพราะรับประทานยาก เชนเดียวกับคําพูดที่เปนความจริง บางครั้ง คนก็ไมอยากไดยินไดฟง ถา
ความจริงนั้นเปนความไมดีของตนเอง และเมื่อไดยินไดฟงใครพูดความจริงดังกลาว ก็จะรูสึกไมพอใจ 
กลายเปนความบาดหมางกัน สวนสํานวนไทยนําอาหารมาเปรียบเทียบ คือ อาหารที่มีรสหวานคนชอบ
รับประทาน แตมักเปนโทษ สวนอาหารที่มีรสขม มีสรรพคุณในทางยา เมื่อรับประทานแลว จะเกิด
ประโยชนแกรางกาย 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชเพื่อเตือนสติวา คําพูดหวานๆ ของคนประจบสอพลอฟงดูไพเราะ
แตไมมีความจริงใจ ถาเชื่อโดยขาดสติก็จะเปนโทษในภายหลัง แตคําพูดที่ตรงไปตรงมาดวยความ
จริงใจ แมฟงไมไพเราะเสนาะหู แตก็เปนประโยชนถารูจักคิด สํานวนไทยกลาวถึงทั้งคําพูดเสแสรงและ
คําพูดตรงไปตรงมา สวนสํานวนเวียดนามกลาวถึงเฉพาะคําพูดตรงไปตรงมาที่เปนคําติของคนอื่นซึ่ง
ควรรับฟงเพื่อนําไปพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  
 
 3.3.9 การนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 

  3.3.9.1 การนําอวัยวะและสัตวมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Mặt cắt không ra giọt máu  
(หมัด กั๊ด คง ซา สอด เมา)  
หนากรีดเลือดไมออกสักหยด 

หนาซีดเหมือนไกตม หนาซีดเซียว 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามเปรียบลักษณะของหนาคนที่ซีดเซียวเหมือนไมมีเลือด แมเอามีดกรีด
หนาก็ไมมีเลือดออกมาสักหยด สวนสํานวนไทยนําไกที่ถูกตมแลวมาเปรียบ เพราะไกที่ตมสุกแลว หนัง
และเนื้อไกจะมีสีขาวซีด  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบกับใบหนาที่ไมสดชื่นแจมใสของคน
ปกติทั่วๆ ไป อันอาจเกิดจากสุขภาพไมดี มีโรคภัยไขเจ็บ หรือต่ืนเตนตกใจจนคนอื่นสังเกตไดจาก
ใบหนาที่หมองมัว ขาวซีดเซียว หรือเปนกิริยาอาการของคนที่กําลังตกใจสุดขีดดวยความหวาดกลัว ทํา
ใหหนาตาซีดเซียว ไมมีสีเลือด 
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  3.3.9.2 การนําอวัยวะและสิ่งของมาเปรียบเทียบ  
   สํานวนเวียดนามนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Râu ông nọ cắm cằm bà kia 

(เซิว อง หนอ ก๊ํา ก่ํา บา เกีย)  
เคราคุณตาคนนี้ไปติดคางคุณยายอีกคน 

ผิดฝาผิดตัว ไมเขาคูกัน ไมเขาชุดกัน 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําเอาสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับอวัยวะมาเปรียบเทียบ คือเคราของผูชาย 
ดังนั้น การที่เคราของคุณตาไปติดที่คางคุณยายใครพบเห็นก็จะรูวาเปนสิ่งผิดปกติ ผิดธรรมชาติเพราะ
ผูหญิงยอมไมมีหนวดเครา ในสํานวนไทย นําเอาลักษณะของภาชนะที่มีตัวและฝาเปนของคูกัน หาก
ฝาภาชนะชนิดหนึ่งปดไวกับตัวภาชนะอีกชนิดหนึ่งซึ่งไมใชคูของมัน ก็จะเปนสิ่งผิดปกติเชนเดียวกัน 
อาทิ ใชฝาโองไปปดหมอดังนี้เปนตน  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงสิ่งของ คน หรือการกระทําที่ไม
เขาคูกัน ไมเหมาะสมกัน  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Ngàn cân treo sợi tóc 

(หงาน เกนิ แชว เสย ตอก)  
พันกิโลแขวนบนเสนผม 

แขวนบนเสนดาย ตกอยูในสถานการณอันตราย 

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําเอาสวนที่เกี่ยวของกับอวัยวะ คือ เสนผมบนศีรษะมาเปรียบ โดย
ใหเสนผมที่มีลักษณะเล็กและบางเบามารับน้ําหนักสิ่งของที่หนักถึงพันกิโลกรัม ซึ่งในความเปนจริงคง
เปนไปไมได เพราะเสนผมไมแข็งแรงพอ สวนสํานวนไทยใชเสนดายเย็บผามาเปรียบเทียบ ดวยการนํา
ชีวิตไปแขวนไว ซึ่งก็เปนไปไมไดเชนกันที่จะทําใหชีวิตอยูรอดปลอดภัย  

 วิธีการใช: ใชในความหมายเชิงอุปมาหมายถึงชวงเวลาวกิฤตของคนทีต่กอยูในสถานการณ
อันตรายอยางรายแรงจนอาจถึงแกชวีิตได  
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3.3.9.3 การนําอวัยวะและพืชมาเปรียบเทียบ  
   สํานวนเวียดนามนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Dễ như trở bàn tay  

(เส ญือ เฉอ บาน ไต)  
งายเหมือนพลิกฝามือ 

ปอกกลวยเขาปาก งายมาก 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนํามือมาเปรียบโดยกลาววาการพลิกมือจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง
นั้นเปนการกระทําที่สามารถทําไดอยางงายดาย ในทํานองเดียวกัน สํานวนไทยมองการปอกเปลือก
กลวยและใสปากรับประทานเปนสิ่งที่ทําไดงายกวาสิ่งอื่นใด 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ ส่ิงใดที่ทําไดงายก็เปรียบเสมือน
การกลับมือ หรือการปอกกลวยเขาปาก 
 
 3.3.10 การนาํอาหารมาเปรียบเทียบ 

  3.3.10.1 การนําอาหารและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําอาหารมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Nói trơn như cháo chảy 

(นอย เชนิ ญือ ชาว ไฉ)  
พูดคลองเหมือนโจกไหล 

พูดคลองเปนลองน้ํา พูดคลอง ไมติดขัด  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําโจกมาเปรียบเทียบ โจกเปนอาหารชนิดหนึ่งที่ทําจากขาวโดย
นํามาตมจนเหลวเละ สามารถรับประทานไดงาย ไมตองเคี้ยวแตอยางใด โดยเปรียบคําพูดของคนที่พูด
ไดคลองแคลว ล่ืนไหล เหมือนกับการกลืนกินโจก สวนสํานวนไทยนําการพายเรือที่ลองไหลไปตาม
กระแสน้ํามาเปรียบ ซึ่งจะพายไดงายและเร็วกวาการพายเรือทวนกระแสน้ํา 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึงการพูดของคนที่พูดเกง 
พูดไดคลองแคลว ล่ืนไหล ไมติดขัด  
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  3.3.10.2 การนําอาหารและสัตวมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําอาหารมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Hà tiện ăn cháo hoa 
(หา เตี่ยน อัน ชาว ฮวา)  
ประหยัดเงินกินโจก “ฮวา”  

ถี่ลอดตาชาง หางลอดตาเลน็ ประหยัดในส่ิงที่ไมควรประหยัด 
ไมประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด  

 
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําอาหารคือโจกมาเปรียบเทียบ บางก็พูดวา “ประหยัดเงินกินโจก 
ฮวา แตตองเสีย ‘ดง’หนึ่งสําหรับน้ําตาลและ ‘ดง’ หนึ่งสําหรับเตาหู สุดทายก็เปน 3 ‘ดง’” (hà tiện 

mà ăn cháo hoa, đồng đường đồng đậu cũng ra 3 đồng) โจก “ฮวา” เปนโจกที่ตมจากขาวขาว
และมักรับประทานกับน้ําตาลหรือเตาหู สวนสํานวนไทยเดิมใชวา “ถี่ลอดตัวชาง หางลอดตัวเล็น” ซึ่งมี
ที่มาจากการทําร้ัวปองกันอยางถี่ๆ หรือหนาแนน แตก็ไมถี่จริงเพราะชางลอดไดทั้งตัว โดยนัย
ความหมายเปนการพูดประชดหมายความวา การทําอะไรที่ละเอียดลออ เพื่อความประหยัด แตไม
รอบคอบ มีชองโหวใหร่ัวไหลเสียเงินได จึงไมเปนการประหยัดอยางแทจริง  

 วิธีการใช: สํานวนเวียดนามใชเปรียบกับผูที่ไมรูจักใชเงินใหประหยัดอยางแทจริง คือใชจาย
ดวยวิธีที่คิดวาประหยัด แตเงินทองก็ร่ัวไหลมากไปกวาการประหยัดเสียอีก สวนสํานวนไทยใชใน
ความหมายเดียวกัน แตยังหมายถึงผูที่ทําอะไรดวยความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความถี่ถวน 
แตผลที่ออกมานั้นไมไดเปนไปอยางนั้น 

 3.3.11 การนํานิทานมาเปรียบเทียบ 

  3.3.11.1 การนํานิทานและการกระทํามาเปรียบเทียบ  
   สํานวนเวียดนามนํานิทานมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Có công mài sắt có ngày nên kim 

(กอ กง หมาย ซัด กอ ไหง เนน กิม)  
ลงแรงฝนเหล็ก วันหนึ่งไดเข็ม 

ฝนทั่งเปนเข็ม  เพียรพยายามสุดความสามารถ
จนกวาจะสําเร็จผล 

 ที่มา: สํานวนเวียดนามมีที่มาจากเรื่องเลาเกี่ยวกับกวีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของจีนในราชวงศ 
“เดื่อง” (Đường) ซึ่งมีชื่อวา “ล้ี แบ็ก” (Lí Bạch) เมื่อยังเล็ก เขาก็เหมือนเด็กคนอื่นทั่วๆ ไป คือ ชอบ
เที่ยวเลนและไมอยากเรียนหนังสือ วันหนึ่งเขาเกิดความรูสึกเบื่อเรียนขึ้นมา จึงแอบหนีไปเที่ยวที่ตีนเขา 
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และเห็นยายแกคนหนึ่งกําลังนั่งฝนเหล็ก เมื่อเขาเอยถามจึงไดคําตอบวา ยายแกฝนเหล็กเพื่อทําเข็ม
เย็บผา เขารูสึกซึ้งในคําตอบดวยเห็นความมานะพยายาม จึงเปนแรงบันดาลใจใหเขาขยันเรียนหนังสือ 
จนกระทั่งตอมา เด็กคนนี้ไดเปนกวีเอกเลื่องชื่อของจีน สํานวนไทยนําการกระทําของคนทีม่มุานะ ทาํใน
ส่ิงที่ยากลําบากดวยความเพียร โดยเปรียบกับการฝนทั่งใหเปนเข็ม 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงอบรมสั่งสอนใหคนมีความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียร ไม
ยอทอตอความยากลําบาก และมีความตั้งใจจริง ก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จได 
 
   3.3.11.2 การนํานิทานและสัตวมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนํานิทานมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Vạch đường cho hươu chạy 

(แหว็ก เดื่อง ชอ เฮวือย ไฉ)  
ชี้ทางใหอีเกงวิ่ง  

ชี้โพรงใหกระรอก  ชี้ทาง แนะนําใหคนทําผิด ทําไม
ดี หรือทําสิ่งที่ไมเกิดประโยชน  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามเกิดจากนิทานพื้นบานเรื่องหนึ่ง เลากันวา มีเกงตัวหนึ่งตกหลุมพราง
ที่นายพรานดักไว แตเกงไดรับความชวยเหลือจากเตาใจบุญตัวหนึ่ง โดยคิดอุบายใหเกงแสรงทําเปน
ตาย เมื่อนายพรานมาจับเกงและแกบวงหลุดออกหมดแลว เตาซึ่งกําลังซอนตัวอยูในพงหญา จึงสง
สัญญาณใหเกงวิ่งหนีไป การกระทําของเตาในครั้งนี้ถูกมองในแงไมดี สวนสํานวนไทยเกิดจากกระรอก
ซึ่งโดยธรรมชาติจะอาศัยอยูตามโพรงไม เมื่อพบภัยอันตรายหรือถูกไลลา มันก็จะหนีหลบกลับเขาโพรง
ไมของมันไดอยางปลอดภัย การ “ชี้โพรงใหกระรอก” จึงมีนัยความหมายวา เปนการปกปอง ชี้นํา ชี้
ชองทางใหคนทําผิด หรือ ทําในสิ่งที่ไมดี  
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงตําหนิ โดยอุปมาวาให “เกง” และ “กระรอก” เปนเสมือน
คนที่กําลังจะทําผิดและมีผูอ่ืนมาชวยแนะนําหรือชี้ชองทางใหทําผิดไดงายขื้น 

 3.3.12 การนําอาชีพมาเปรียบเทียบ  
  3.3.12.1 การนําอาชีพและสัตวมาเปรียบเทียบ  
   สํานวนเวียดนามนําอาชีพมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Thật thà cũng thể lái trâu 

(เถิด ถา กุง เถ ลาย เชวิ)  
ซื่อสัตยเหมือนพอคาควาย 

ซื่อเปนแมวนอนหวด ทําเปนซื่อ; ไมซื่อตรง 
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 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําอาชีพพอคาวัวควายมาเปรียบเทียบ เพราะสมัยกอน พอคาควาย
มักโกงราคาและหลอกลวงลูกคา ขายในราคาแพงกวาราคาปกติ สวนสํานวนไทยนําแมวมา
เปรียบเทียบโดยสังเกตจากลักษณะการนอนของแมวที่เขาไปนอนในหวดซึ่งเปนภาชนะดินเผา ไมไผ
สาน เมื่อแมวเขาไปนอนก็จะขดตัวโคงตามรูปหวด ตัวจะแข็งซื่อพลิกไมได คําวา “แข็งซื่อ” มาเปรียบ
ลากเขาความกับ “ซื่อตรง” นัยของความหมาย “ซื่อ” จึงมิใชซื่อตรงแตอยางใด 

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงประชดดวยการเปรียบเทียบใหเห็นถึงพฤติกรรมของคนที่เส
แสรง ทําตัวซื่อสัตย ซื่อตรง เพื่อหลอกลวงใหคนอื่นเชื่อถือ แตในความเปนจริงบุคคลนั้นเปนคนไม
ซื่อตรง  
 
 3.3.13 การนําปริมาณมาเปรียบเทียบ 

  3.3.13.1 การนําปริมาณและพืชมาเปรียบเทียบ  
   สํานวนเวียดนามนําปริมาณมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Kẻ tám lạng, người nửa cân  

(แก ตาม หลาง เหงื่อย เหนอื เกนิ)  
คนหนึ่งแปดขีด อีกคนหนึ่งครึ่งกิโลกรัม 

ขิงก็รา ขาก็แรง ตางก็จัดจานพอๆ กัน, ตางก็
มีอารมณรอนพอๆ กัน, ตาง
ก็ไมยอมลดละกัน  

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําปริมาณในมาตราชั่งน้ําหนักมาเปรียบเทียบ โดยคนหนึ่งแปดขีด 
อีกคนหนึ่งครึ่งกิโลกรัม น้ําหนักในที่นี้เปนระบบการชั่งของคนเวียดนามสมัยกอน คือ 1 กิโลกรัมเทากับ 
16 ขีด หรือ 0.605 กิโลกรัม เปนการชั่งน้ําหนักทองหรือยาจีน ดังนั้น คร่ึงกิโลกรัมจึงเทากับ 8 ขีด ก็
หมายความวาทั้ง 2 คนเทาๆ กัน สํานวนไทยนําพืชที่มีรากเหงาคือขิงและขามาเปรียบเทียบ พืชทั้ง 2 
ชนิดนี้อยูในวงศเดียวกัน ลักษณะของเหงาและใบคลายกันมาก เปนพืชสมุนไพร มีกลิ่นหอมแรง มี
สรรพคุณทางยาและใชทําอาหารไดเชนเดียวกัน เสมือนเปนพืชพันธุคูกัน  

 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในความหมายเชิงอุปมา บอกลักษณะอุปนิสัยใจคอของคน 2 คน
หรือ 2 ฝาย 2 พวก ที่เกิดความขัดแยงกัน และตางฝายตางไมยอมกัน จึงไมมีใครยอมแพใคร  
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3.3.13.2 การนําปริมาณและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

   สํานวนเวียดนามนําปริมาณมาเปรียบเทียบ สวนสํานวนไทยนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Chín bỏ làm mười 

(ชิ้น บอ หลาม เหมื่อ)  
เกาทําถวนเปนสิบ 

ผอนสั้นผอนยาว ประนีประนอมกัน, อะลุมอลวยกัน 

  
 ที่มา: สํานวนเวียดนามนําจํานวนนับมาเปรียบเทียบ โดยใชจํานวนนับ 10 ซึ่งเปนจาํนวนเตม็
และจํางายกวา 9 จึงอุปมาเกี่ยวกับการกระทําใหเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่เปนเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย สวน
สํานวนไทยนําพฤติกรรมของคนมาเปรียบ โดยใหรูจักการผอนปรน การใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมทําให
เร่ืองเล็กกลายเปนเรื่องใหญ ไมยึดมั่นถือมั่นในความคิดหรือกฎระเบียบอยางเครงครัดจนเกินไป เพื่อ
แกปญหาใหคลี่คลายไปในทางที่ดี  
 
 วิธีการใช: ทั้ง 2 สํานวนใชในเชิงแนะนํา ใหขอคิดในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่ออยูรวมกับคน
อ่ืนไดดี คือ มีความประนีประนอม อะลุมอลวยกัน เพื่อแกปญหาความขัดแยงไดงายขึ้น  

 



บทที่ 4 
ภาพสะทอนทางธรรมชาติและวิถีชีวิต 
จากสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย 

 
 

 สํานวนเปนถอยคําภาษาที่มนุษยสรางขึ้นโดยมีที่มาจากการสังเกตสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  สํานวนเปนมรดกอันล้ําคาทั้งในดานความงามของ
ภาษา ความลึกซึ้งของสติปญญา และคติสอนใจอันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาสํานวน “ชวยใหเราเขาใจไมเพียงแตภาษา ชีวิตความเปนอยู 
และความรูสึกนึกคิดของกันและกันเทานั้น หากยังชวยใหเราแลเห็นถึงพื้นฐานภูมิธรรมและความเจริญ
งอกงามทางสติปญญาซึ่งมีอยูในทุกชาติทุกภาษา...”1 สํานวนจึงนับเปนวรรณกรรมอยางหนึ่งที่
สะทอนใหเห็นธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมไดอยางชัดเจน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาภาพสะทอนที่
ปรากฏในสํานวนที่เกี่ยวของกับมนุษยในดานธรรมชาติและวิถีชีวิต โดยผูวิจัยจะยกตัวอยางสํานวน
เวียดนามและสํานวนไทยที่มีความหมายตรงกันหรือคลายกันรวมทั้งการนําสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ
เหมือนกัน หรือสะทอนใหเห็นในสิ่งเดียวกันควบคูไปดวยโดยมีเครื่องหมายยติภังคแยกระหวางสํานวน
เวียดนามกับสํานวนไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  
4.1. ภาพสะทอนทางธรรมชาต ิ
 
 ธรรมชาติเปนสิ่งที่อยูใกลตัวมนุษยและเกี่ยวของกับมนุษยมากที่สุด เพราะมนุษยเกิดมา
ทามกลางธรรมชาติ และการที่มนุษยจะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขหรือไมนั้นตองพึ่งพาอาศัย
ธรรมชาติเปนอันดับหนึ่ง หาประโยชนอันมหาศาลจากทรัพยากรธรรมชาติ ใชธรรมชาติเปนแหลงทาํมา
หากิน เนื่องจากธรรมชาติมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย ลักษณะของธรรมชาติจึงมีใหเห็นอยู
เสมอในผลงานสรางสรรคทางศิลปะทุกรูปแบบ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะอันไดแกสํานวนอีกดวย 
มนุษยรูจักสังเกตความเคลื่อนไหวและปรากฏการณตางๆ ทางธรรมชาติเพื่อนํามาเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมยเปนถอยคําสํานวนเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตทั้งของตนเองและผูอ่ืน ดวยการสังเกต
หรือพิจารณาเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอยางมีเหตุผลที่ถูกตองเหมาะสม ดังสํานวน
เปรียบกับธรรมชาติวา “ไมมีไฟ มีควันไดอยางไร” (không có lửa làm sao có khói) - “มีไฟยอมมี
ควัน” หรือการเตือนสติสอนใจใหคนทํางานดวยความขยันอดทน ดังสํานวนวา “น้าํไหล หนิกรอน” (nước 

chảy đá mòn) - “น้ําหยดลงหิน” แนวคิดในเชิงอบรมสั่งสอนเหลานี้ลวนมาจากสิ่งที่พบเห็นไดใน
                                              
 1สันติสุข โสภณสิริ. (2532). โคลงสุภาษิตโบราณของลาว. คํานํา. 
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ธรรมชาติ นอกจากนี้ที่สําคัญ ยังทําใหมนุษยเขาใจถึงสภาพสิ่งแวดลอมทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชีวิตของ
สัตวโลก และพืชพรรณไมนานาชนิดของแตละประเทศไดอีกดวย ดังจะนําเสนอเชิงวิเคราะหตอไปนี้  
 
 4.1.1 ลักษณะภูมิศาสตร 
  ประเทศเวียดนามและประเทศไทยตั้งอยูในทวีปเอเชียบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่คลายคลึงกัน  ดังนั้นอิทธิพลที่มีตอความคิด ความเชื่อ โลกทัศน
ของคนทั้ง 2 ประเทศจึงมีลักษณะรวมกันหรือเหมือนๆ กันในหลายสิ่งหลายอยาง ซึ่งจะไดกลาวถึงสภาพ
ภูมิศาสตรของทั้ง 2 ประเทศโดยสังเขปดงันี้  

  ประเทศเวียดนามตั้งอยูระหวางละติจูด 8 องศา 30 ลิปดาเหนือ กับ 23 องศา 23 ลิปดา
เหนือ และระหวางลองติจูด 102 องศา 10 ลิปดาตะวันออก กับ 109 องศา 24 ลิปดาตะวันออก มเีนือ้ที่
ทั้งหมดประมาณ 331.690 ตารางกิโลเมตร1  โดยสามในสี่ของพื้นที่ในประเทศเปนภูเขา นอกจากนั้น
ยังมีสภาพเปนปาไม ทะเลสาบ แมน้ํา ลําธาร และชายฝงทะเลยาวกวา 3,000 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่
ของประเทศเวียดนามอุดมสมบูรณไปดวยแหลงน้ํา โดยมีบริเวณสามเหลี่ยมลุมแมน้ําแดงในตอนเหนือ 
และพื้นที่ดินแดนสามเหลี่ยมลุมแมน้ําโขงทางตอนใต มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อํานวยตอการทํา
เกษตรกรรมในรูปแบบตางๆ  ดานภูมิอากาศ ทางภาคเหนือและภาคใตของประเทศมีความแตกตางกัน
ตามลักษณะที่ต้ังของพื้นที่ ภาคเหนือ มี 4 ฤดู ไดแก ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในฤดู
หนาวมักจะมีลมหนาวจากประเทศจีนเขามา ทําใหอากาศหนาวเย็น ฤดูรอนมีปริมาณน้ําฝนสูงและมีพายุ
ลมแรง สวนทางภาคใตมีเพียง 2 ฤดู ไดแก ฤดูฝนและฤดูแลง อากาศรอนตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยไม
ตํ่ากวา 25 องศาเซลเซียส  
 
 สวนประเทศไทยตั้งอยูระหวางละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ 
และระหวางลองติจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ 
513,115.029 ตารางกิโลเมตร2 ดานภูมิอากาศมีความคลายคลึงกับประเทศเวียดนาม คือ ในฤดูหนาว
ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวเย็น และฤดูรอนก็รอนจัด สวนภาคอื่นๆ มี
ลักษณะของอากาศรอนเกือบตลอดทั้งป แตที่แตกตางกันคือฤดูกาลของประเทศไทยแบงออกเปน 3 
ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน  

                                              
 1Địa lý Việt Nam. (2550). (online). 
 2สุรพล โพพิศ. (2523). ภูมิศาสตรภาษาไทย. หนา 5.  
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 จากการศึกษาสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย ปรากฏวาสํานวนที่มีความหมายตรงกันหรือ
คลายกันจํานวนหนึ่งสะทอนใหเห็นสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของทั้ง 2 ประเทศไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะเปนแหลงที่มาของสํานวนหรือการอุปมาอุปไมยที่เกี่ยวของกับทะเล มหาสมุทร ปาเขา 
แมน้ํา ลําธาร ดังสํานวนเวียดนามวา “งมเข็มในทะเล” (mò kim đáy biển) “ตนไมตนเดียวมิอาจทํา
ใหเปนภูเขาได” (một cây làm chẳng nên non) “ดึงเถาวัลย สะเทือนปา” (rút dây động rừng) 
และในสํานวนไทย เชน “งมเข็มในมหาสมุทร” “น้ําขึ้นใหรีบตัก” “เขาเถื่อนอยาลืมพรา” “เรือลมในหนอง 
ทองจะไปไหน” เปนตน  
 
 4.1.2 มนุษย 
  สํานวนที่เกี่ยวกับมนุษยในงานวิจัยนี้ หมายถึงสํานวนที่เกี่ยวของกับการนําอวัยวะหรือ
สวนประกอบของรางกายมาเปรียบเทียบ เนื่องจากอวัยวะแตละสวนทั้งภายนอกและภายในทําหนาที่
แตกตางกันไป มนุษยจึงไดสังเกตบทบาทและหนาที่รวมทั้งการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันนั้น โดยนํามา
ผูกเปนสํานวนเพื่อบอกลักษณะและอุปนิสัยของคน ทั้งนี้เพื่อใหสอนใจหรือเตือนใจมนุษย  

 ในการบอกลักษณะของคนโดยนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยมี
วิธีการเปรียบเทียบเหมือนกันหลายสํานวน เชน เมื่อกลาวถึงชาวนาที่ตองตรากตรําทํางานหนัก คน
เวียดนามและคนไทยไดสังเกตการทํางานของคนกลุมนี้บนทองนาและกลาวถึง “หนา” และ “หลัง” ดัง
สํานวน “ขายหนาใหดิน ขายหลังใหฟา” (bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ) - “หลังสูฟาหนาสูดิน” 
หรือกลาวถึงคนที่เปนกําลังหลักหรือลูกนองคนสําคัญ คนเวียดนามและคนไทยมีวิธีเปรียบเทียบคลายกันวา
“แขนขวา” (cánh tay phải) - “มือขวา” ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งคนเวียดนามและคนไทยอุปมาใหมือขวา
สําคัญเพราะถนัดกวามือซาย นอกจากนั้น คนที่ผอมมากๆ ก็กลาววา “หนังหุมกระดูก” (da bọc 

xương) คนเกียจครานเปนคน “หลังยาวเปลืองผา” (dài lưng tốn vải) - “สันหลังยาว” คนที่พูด
สับปลับ กลับกลอก เอาแนไมไดเปนคน “ล้ินไมมีกระดูก พลิกไดหลายทาง” (lưỡi không xương 

nhiều đường lắt léo ) – “ล้ินไมมีกระดูก” นอกจาก “ล้ิน” ที่อุปมากับการพูดแลว ปากก็อุปมากบัการพดู
เชนเดียวกัน จึงมีสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่เหมือนกันวา “ปากคัน” (ngứa mồm)- “ปาก
บอน” “ปาก” ในสํานวนนี้ทําหนาที่ในการพูด สวน“ปาก” ในสํานวน “ปากยังมีกลิ่นน้ํานม” (miệng 

còn hơi sữa) - “ปากไมส้ินกลิ่นน้ํานม” ทําหนาที่ในการกิน ซึ่งเปรียบกับคนที่ยังเปนเด็ก “หนา” เปน
อวัยวะที่ส่ือถึงอารมณความรูสึกหรือสุขภาพรางกายไดเปนอยางดี เราจึงมีคําวา “สีหนา” ดังนั้น 
“หนา” ในสํานวน “กรีดหนา เลือดไมออกสักหยด” (mặt cắt không ra giọt máu) - “หนาซีดเหมือน
ไกตม” จึงสื่อใหเห็นสีหนาที่ซีดเซียว  

  



 82
 

 นอกจากนี้ สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่นําอวัยวะมาเปรียบเทียบซึ่งเกิดจาก
ประสบการณในการสังเกตเห็นเหมือนกัน และสื่อถึงขอคิด คติสอนใจยังมีอีกมาก เชน คนที่รวมสุขรวม
ทุกขหรือรวมเปนรวมตายดวยกันก็เปรียบเปนสํานวนวา “เคียงบาเคียงไหล” (kề vai sát cánh)  คนที่
เปนญาติพี่นองยอมสําคัญกวาหรือดีกวาคนอื่น ดังสํานวน “เลือดหยดเดียวดีกวาน้ําใสทั้งบอ” (một 

giọt máu đào hơn ao nước lã)-“เลือดขนกวาน้ํา”  การที่ไดเห็นดวยตาตนเองจะนาเชื่อถือกวาการฟง
จากคนอื่น ดังสํานวน “รอยฟงไมเทาหนึ่งเห็น”(trăm nghe không bằng một thấy) -  “สิบปากกวาไมเทา
ตาเห็น”  ในการคบคาสมาคม ตองพิจารณาคนที่บุคลิกหนาตากอน ดังสํานวน “ดูหนาบอกนิสัย” 

(trông mặt mà bắt hình dong) - “คบคนดูหนา ซื้อผาดูเนื้อ” สวนคนที่สรุยสุราย ไมรูจักมัธยัสถใน
เร่ืองการใชจาย ก็ถูกเปรียบเหมือน “ยกแขนเลยหนาผาก” (vung tay qúa trán) - “มือหางตีนหาง” 
 
 สํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายกับสํานวนไทยแตนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ
แตกตางกันมีหลายสํานวน เชน เมื่อกลาวถึงสิ่งที่เขากันไมไดหรือไมเขาคูกันของ 2 ส่ิงหรือ 2 คน ก็ใช
สํานวนวา “เคราคุณตาคนนี้ไปติดคางคุณยายอีกคน” (râu ông nọ cắm cằm bà kia) ซึ่งเปนการนํา
ลักษณะที่แตกตางกันระหวางผูหญิงและผูชายมาผูกเปนสํานวน การที่เคราของคุณตาไปติดที่คางคุณ
ยายจึงเปนภาพที่ขัดกัน ไมเหมาะสมกัน และในอีกสํานวนหนึ่ง คือ “พันกิโลแขวนบนเสนผม” (ngàn 

cân treo sợi tóc) แตมีความหมายโดยนัยวา ตกอยูในสถานการณอันตราย เชนเดียวกับสํานวน “งาย
เหมือนพลิกฝามือ” (dễ như trở bàn tay) ก็เปนการเปรียบเทียบใหเห็นการกระทําที่ทําไดอยาง
งายดาย 
  
 สวนสํานวนไทยที่มีความหมายตรงหรือคลายกับสํานวนเวียดนามแตนําอวัยวะมา
เปรียบเทียบแตกตางกันก็มีหลายสํานวน เชน นํา “กระดูกดํา” มาแสดงใหเห็นความเกลียดชัง ดัง
สํานวน “เกลียดเขากระดูกดํา” นํา “มือ” และ “ตีน” ซึ่งเปนอวัยวะที่มักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
อุปมากับการทํางาน ดังนั้น คนที่ “งอมืองอตีน” ก็เปรียบเสมือนคนเกียจคราน ไมสนใจขวนขวายทํา
การงาน “ทอง” และ “พุง” เปนอวัยวะสวนที่บรรจุอาหารอยูภายใน คนที่ “ทองยุงพุงกระสอบ” ก็เปน
คนที่กินจุเหมือน “ยุง” และ “กระสอบ” ที่ใสขาวสารไดจํานวนมาก “ตา” เปนอวัยวะที่ทําหนาที่ในการ
มอง คนไทยจึงมีสํานวน “ตาบอดสอดตาเห็น” “ตาบอด” อุปมากับการไมไดรูไมไดเห็นอะไรดวย
ตนเองแตกลับอวดรูกับคนที่ “ตาเห็น” หรือคนที่รูเร่ืองดีกวา สวนใบหนาประกอบดวยอวัยวะยอยอีก
หลายสวน เชน ตา จมูก ปาก เมื่อเอามือลูบหนา ก็จะตองโดนจมูก ดังนั้น สํานวน “ลูบหนาปะจมูก” 
จึงอุปมาวา ทําอะไรเด็ดขาดไมไดเพราะเกรงวาจะไปกระทบกระเทือนพวกพอง 
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 จากสํานวนที่ไดวิเคราะหขางตนจะเห็นไดวาคนเวียดนามและคนไทยตางก็ชางสังเกต
เกี่ยวกับลักษณะและหนาที่ของอวัยวะในรางกาย แลวนํามาผูกเปนสํานวนเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน
ลึกซึ้ง เพื่อนําไปใชในการอบรมสั่งสอนผูคน 

 4.1.3 สัตว 
  สภาพวิถีชีวิตของชาวไทยและเวียดนามเกี่ยวของกับสัตวซึ่งมีอยูโดยธรรมชาติรอบๆ ตัว 
ทั้งที่เปนสัตวปาและสัตวเลี้ยงนานาชนิด สัตวตางๆ เหลานี้สวนมากมีทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม
และดวยความชางสังเกตของทั้ง 2 ชนชาติที่มองเห็นลักษณะของสัตว ธรรมชาติวิสัย ตลอดจน
พฤติกรรมของมัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะโดดเดน เชน ความดุราย นิสัยการกิน การนอน การอยูอาศัย 
เสียงรอง รูปราง อวัยวะ สีสัน ฯลฯ จึงไดนํามาผูกเปนสํานวนเปรียบเทียบใหเห็นเพื่อใหแงคิดในดาน
ตางๆ แกผูคนในสังคมไดอยางแนบเนียน ดังปรากฏเปนสํานวนตางๆ ตอไปนี้  
  
 สํานวนที่เกี่ยวกับหนู 
   หนูเปนสัตวที่พบเห็นไดทั่วไปที่อยูตามธรรมชาติ และตามบานเรือนที่อยูอาศัยของ
มนุษย เปนสัตวที่กอความเดือดรอนใหแกมนุษยเพราะทําใหบานสกปรก สงเสียงรบกวน ทําลาย
ส่ิงของ กัดกินอาหาร ทั้งยังเปนพาหะนําโรคอีกดวย คนเวียดนามนํา “หนู” มาเปรียบเทียบเสมือน
ความชั่วรายที่ถูกเปดเผยเมื่อถึงคราวชีวิตตกต่ําหรือหมดอํานาจวาสนาวา “ไฟไหมบาน หนูปรากฏ
หนา” (cháy nhà ra mặt chuột) และเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลียนแบบโดยไมคํานึงถึง
ความสามารถหรือกําลังของตน คนเวียดนามก็พูดเปนสํานวนวา “ชางเลน หมาเลน หนูก็เตน” (voi 

đú, chó đú, chuột chù cũng nhảy cẫng) สวนคนไทยเปรียบ “หนู” เปนผูนอยอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของผูใหญหรือเจานาย และเมื่อผูใหญไมอยูผูนอยก็มีพฤติกรรมเหมือน “แมวไมอยูหนูระเริง” 
และเมื่อชีวิตมีปญหาอุปสรรคหาทางออกไมได คนไทยก็เปรียบเปนสํานวนวา “หนูติดจั่น” ทั้งคน
เวียดนามและคนไทยมองวาผูชายที่ยากจนแตไดแตงงานกับผูหญิงที่รํ่ารวยตางก็กลาวเปนสํานวนตรงกนั
วา “หนูตกถังขาวสาร” (chuột sa chĩnh gạo)  

 สํานวนที่เกี่ยวกับแมว 
  คนเวียดนามสังเกตพฤติกรรมของหมาและแมว ซึ่งเปนสัตวเลี้ยงและเปนสัตวที่เขากัน
ไมไดเหมือนกับศัตรูกัน จึงมีขอสรุปวา คนที่ไมถูกกันเมื่ออยูใกลกันตองทะเลาะกันเสมอเปรียบเสมือน 
“หมากับแมว” (chó với mèo) การบังคับคนอ่ืนใหทําตามใจตนเองก็ไมตางจากการ “บังคับแมวใหกนิ
ขิง” (ép mèo ăn gừng) ซึ่งเปนการขืนบังคับที่ผิดธรรมชาติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง และ
เมื่อไมมีคนหรือส่ิงของใดๆ ตองใชคนหรือส่ิงของอื่นที่ขาดความชํานาญหรือไมเหมาะสมมาแทนก็
เปรียบเสมือนการ “ไมมีหมาจึงใหแมวมากินขี้แทน”(không có chó bắt mèo ăn cứt) นอกจากนั้น 
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การชื่นชมยกยอตัวเอง คนเวียดนามก็พูดเปนสํานวนวา “แมวชมแมววามีหางยาว” (mèo khen mèo 

dài đuôi) และเนื่องจากธรรมชาติของแมวที่ชอบไลจับกินหนู คนไทยจึงเปรียบเทียบแมวเปนผูมี
อํานาจหนาที่ เปนผูใหญ หรือเจานาย เชนในสํานวน “แมวไมอยูหนูระเริง” นอกจากนั้นคนไทยยัง
สังเกตการนอนของแมวและนํามาผูกเปนสํานวนวา “ซื่อเปนแมวนอนหวด” ซึ่งแสดงถึงความไมซื่อตรง 
ทั้งคนเวียดนามและคนไทยเปรียบเทียบเกี่ยวกับแมวเหมือนกันวา “มันหมูไวที่ปากแมว” (mỡ để 

miệng mèo) - “เอาปลายางไปฝากแมว” ซึ่งหมายถึงฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไวกับคนหรือสัตวที่ชอบส่ิงนั้น  
  
 สํานวนที่เกี่ยวกับหมา 
  หมาเปนสัตวเลี้ยงที่ใกลชิดกับมนุษยมากกวาสัตวชนิดอื่นๆ มนุษยรูจักธรรมชาตินิสัยของ
หมาเปนอยางดี จึงมีสํานวนที่นําหมามาเปรียบเทียบมากกวาสํานวนที่นําสัตวอ่ืนๆ มาเปรียบ  คน
เวียดนามและคนไทยไดนําเอาพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดมาผูกเปนสํานวนเพื่อใชสอนใจหรือเตือนใจ
มนุษยเชน “หมาแกหวงกาง” (chó già giữ xương) - “หมาหวงกาง” แสดงถึงนิสัยเห็นแกตัว กีดกัน
ไมใหผูอ่ืนรับประโยชนจากสิ่งที่ตนเองไมตองการหรือใชประโยชนไมไดแลว นอกจากนั้น คนเวียดนาม
และคนไทยยังมองวา เวลาใดที่คนมีสถานภาพสูงลดตัวลงไปสมาคมกับคนชั้นต่ํากวา ก็จะถูกคนนั้นตี
เสมอและไมใหความเคารพนับถือ ดังสํานวน “เลนกับหมา หมาเลียหนา” (đùa chó, chó liếm mặt) - 
“เลนกับหมา หมาเลียปาก” และเมื่อใดที่คนเราตองเผชิญกับปญหาหรือภยันตรายที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได คนเราก็จะตองลุกขึ้นสูเหมือน “หมาสุดทางกัดร้ัว” (chó cùng rứt giậu) - “หมาจนตรอก” 
ทั้งคนเวียดนามและคนไทยไดสังเกตเห็นนิสัยการกินของหมา และนํามาพูดเปรียบเทียบดังสํานวน 
“หมาที่ไหนไมกินขี้ หอยที่ไหนไมกินโคลน” (chó nào chẳng ăn cứt, ốc nào chẳng ăn bùn) - “ชาติ
หมาอดกินขี้ไมได” ซึ่งหมายถึงคนชั้นต่ํายอมมีพฤติกรรมการแสดงออกไปในทางต่ําทรามเสมอ 

 นอกจากนั้น พฤติกรรมการเคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอาจากผูที่ไมมีจะให คนเวียดนามก็พูด
เปนสํานวนวา “หมากัดเสื้อที่ขาด” (chó cắn áo rách) เมื่อกลาวถึงคนที่ตําหนิหรือพูดวาคนอื่นอยางไร
ตนเองก็เปนอยางนั้น คนเวียดนามนําหมามาเปรียบเทียบในสํานวน “หมาตําหนิแมววามีขนมาก” (chó 

chê mèo lắm lông) เมื่อเปรียบเทียบคนนิสัยไมดีอยางไรก็ยอมไมทิ้งนิสัยนั้น คนเวียดนามก็นําหมา
มาเปรียบในสํานวน “หมาดํารักษาสีดํา” (chó đen giữ mực) และสํานวน “หมาปาในรางแกะ” (chó 

sói đội lốt cừu) ก็เปนอีกสํานวนหนึ่งที่นํามาเปรียบกลาวในเชิงตําหนิคนเลวที่อําพรางตัวเปนคนด ี

 สวนคนไทยก็ไดสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของหมาและนํามาผูกเปนสํานวน เชน “หมาขี้ไมมี
ใครยกหาง” หมายถึงคนที่ยกยอหรือช่ืนชมตนเองเพราะไมมีใครชม และ “หมาสองราง” ซึ่งนํามาจาก
พฤติกรรมการกินของหมาที่เปรียบกับคนที่ฝกใฝเขาดวยทั้ง 2 ฝายเพื่อประโยชนของตน  
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 เปนที่นาสังเกตวา ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยสวนใหญกลาวถึงหมาในแงลบไมวาจะ
เปนหมาบานหรือหมาปาซึ่งอาจเปนการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือการตําหนิติเตียน และในความคิดของ
ชาวตะวันออก ถึงแมหมาจะเปนสัตวที่อยูใกลชิดมนุษย แตหมาก็ยังเปนสัตวที่เลี้ยงเอาไวเพื่อเฝาบาน
เทานั้น มิไดทะนุถนอมหรือใหความสําคัญเหมือนดวยการดูแลใสใจเปนอยางดี 
 
 สํานวนที่เกี่ยวกับไก 
  จากธรรมชาติของไกที่ขันตอนรุงสางและเขานอนตอนหัวค่ํา คนเวียดนามและคนไทยจึงมี
สํานวนเหมือนกันวา “ไกเพิ่งขึ้นเลา” (gà mới lên chuồng) - “ไกข้ึนรัง” และเปรียบเทียบความขาว
ของผิวคนกับไขที่ปอกเปลือกแลว เชน “ขาวเปนไขปอก” (trắng như trứng gà bóc)  

 คนเวียดนามเปรียบเทียบคนที่ตกอยูในสถานการณที่หาทางออกไมไดเหมือนกับ “ไกติดเสน
ผม” (gà mắc tóc) “ไก” ยังถูกเปรียบเหมือนลูกนองหรือคนที่อยูใตบังคับบัญชาของผูอ่ืน เวลา
เจานายไมอยู ลูกนองก็ทําอะไรไดตามใจชอบดังสํานวน “เจาของบานไมอยู ไกคุยหมอกุง” (vắng chủ 

nhà gà vọc niêu tôm) สวนคนที่นําตนเองไปสูอันตรายดวยการพูด เปรียบเสมือน “ไกตายเพราะ
เสียงขัน” (gà chết vì tiếng gáy) นอกจากนั้น “ไก” ยังปรากฏใหเห็นในสํานวน “ชําแหละไกดวยมีด
ชําแหละควาย” (mổ gà dao trâu) ซึ่งหมายถึงลงทุนมากแตไดผลนอย  

 คนไทยเปรียบเทียบสีหนาที่ซีดเซียวของคนเหมือน “ไกตม” ดังสํานวน “หนาซีดเหมือนไก
ตม” “ไก” จะงามหรือไมนั้นอยูที่ขน คนไทยจึงนํามาเปรียบในสํานวน “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะ
แตง” เพื่อแสดงใหเห็นวา การแตงกายที่สวยงามทําใหคนเราดูดีข้ึน  สวนคนที่ หยิบหยง ทําอะไรไม
จริงจัง หรือไมเอางานเอาการ คนไทยก็พูดเปนสํานวนวา “เหยียบขี้ไกไมฝอ” 

 สํานวนที่เกี่ยวกับสัตวชนิดอ่ืนๆ  
  นอกจากหนู หมา แมว ไก คนเวียดนามและคนไทยยังนําสัตวอ่ืนๆ มาเปรียบในสํานวน
อีกดวย เชน แกะ มา แพะ วัว หมู ฯลฯ แสดงใหเห็นวาในประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีการเลี้ยง
สัตวเหลานี้ สํานวนที่เกี่ยวกับสัตวชนิดอื่นๆ ไดแก “หมาปาในรางแกะ” (chó sói đội lốt cừu) “จับมา
ขางหาง” (bắt ngựa đằng đuôi) “แพะรับบาป” “วัวหายจึงคิดทําคอก” (mất bò mới lo làm 

chuồng) “วัวแกกินหญาออน” “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” “หมูเขาจะหาม เอาคานเขาไปสอด” “วัวสัน
หลังหวะ” “ฆาควายอยาเสียดายพริก” “ขมเขาโคขืนใหกินหญา” สํานวนเวียดนามที่มีความหมาย
เหมือนหรือคลายคลึงกับสํานวนไทยที่นําหมูมาเปรียบเทียบไมมี ยกเวน “มันหมูไวที่ปากแมว” (mỡ để 

miệng mèo) - “เอาปลายางไปฝากแมว”  
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 ทั้งประเทศเวียดนามและประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม คนเวียดนามและคนไทยมี
ความเขาใจลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงสัตวหลายชนิด และใชสัตวนั้นเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต เชน 
ใชเปนอาหาร พาหนะ แรงงาน และอื่นๆ  
 
 ประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีพื้นที่ปาเปนจํานวนมาก จึงมีสัตวปาหลายชนิดที่พบใน
สํานวนเวียดนามและสํานวนไทย ไดแก งู กระตาย เสือ ชาง ลิง จระเข สมัน ดังสํานวน “ถ้ําเสือ ปากงู” 
(hang hùm miệng rắn) - “ปากเหยี่ยวปากกา” “ข้ีขลาดเหมือนกระตายปา” (nhát như thỏ đế) – 
“ใจปลาซิว” “ปลอยเสือเขาปา” (thả hổ về rừng) - “ปลอยเสือเขาปา” “ชางเลน หมาเลน หนูก็เตน” 
(voi đú, chó đú, chuột chù cũng nhảy cẫng) - “เห็นชางขี้ ข้ีตามชาง” “ซนเหมือนลิง” “ฝากเนื้อไว
กับเสือ” “เสือในรางสมัน” “หนีเสือปะจระเข” “เสือซอนเล็บ” 

 นอกจากนี้ สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่นําสัตวน้ําและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกมา
เปรียบเทียบสะทอนใหเห็นวาทั้ง 2 ประเทศมีพื้นที่ติดตอกับทะเล แมน้ํา และแหลงน้าํอืน่ๆ ซึง่เปนแหลง
อาศัยของสัตวน้ําเปนจํานวนมาก อาทิ กุง หอย ปู ปลา ดังสํานวน “จับปลาสองมือ” (bắt cá hai tay) 
“น้ํายังไมทันรอน กามปู กามกุงก็แดง” (chưa nóng nước đã đỏ gọng) “นกกาน้ําหา นกกระยาง
กิน” (cốc mò cò xơi) “นับปูในรู” (đếm cua trong lỗ) “กบนั่งกนบอ” (ếch ngồi đáy giếng) - “กบ
ในกะลาครอบ” “หอยแบกตัวเองไมไหวยังเปนที่เกาะของตะไครน้ํา” (ốc không mang nổi mình ốc 

lại còn làm cọc cho rêu) “ปลอยปลา‘ซันซัด’ จับปลาหมอ” (thả con săn sắt bắt con cá rô) - 
“เอากุงฝอยไปตกปลากะพง” “อยากไดปลา‘เซี้ยก’แตเสียดายปลาหมอ”(tham con diếc tiếc con 

rô) “เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง” “ใจปลาซิว” “ปลาตกน้ําตัวโต” “ปลาหมอตายเพราะปาก” “รีดเลือด
กับปู” เปนตน 

 เนื่องจากประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีพื้นที่ที่เปนปาไมและทุงนาเปนจํานวนมาก ซึ่ง
เปนแหลงที่อยูอาศัยของนกชนิดตางๆ มากมาย จึงมีสํานวนที่เกี่ยวกับนกหลายสํานวน เชน “ตา
เหยี่ยว” (mắt diều hâu) “ดินดี นกเกาะ” (đất lành chim đậu) - “ไมรมนกจับ” “ชี้นกบนปลายไม” 
“ตีงูใหกากิน” “ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว” “เขาฝูงหงสเปนหงส เขาฝูงกาเปนกา”  

 ส่ิงมีชีวิตในโลกนี้มีมากมายหลายชนิดที่แบงออกเปน สัตวน้ํา สัตวบก และสัตวคร่ึงน้ําครึ่ง
บก บางครั้งก็แบงตามลักษณะทางสรีระของสัตว เชน สัตวที่มีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลัง 
สัตวสี่เทา สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ฯลฯ สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งที่ปรากฏในสํานวนเวียดนาม
และสํานวนไทยหลายสํานวน คือ แมลง เชนสํานวน “พุงเขาเหมือนแมลงเมา” (lao vào như con 
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thiêu thân) - “แมลงเมาเขาไฟ”  “น้ําผึ้งหวาน แมลงวันตาย” (mật ngọt chết ruồi) – “หวานเปนลม 
ขมเปนยา” “เลี้ยงผึ้งในแขนเสื้อ” (nuôi ong tay áo) – “เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข” ฯลฯ 
 
 จากสํานวนที่เกี่ยวกับสัตวขางตน เห็นไดวา สัตวที่เปนตัวแทนของความดุรายมักจะเปน เสือ 
งู กา หมาปา และจระเข ตรงกันขาม สัตวที่ซื่อ เชื่อง คือ สมัน แกะ สัตวที่ถูกคนเวียดนามมองวาขี้
ขลาด คือ กระตายปา สวนคนไทยเปรียบเทียบความขี้ขลาดกับปลาซิว สัตวที่คนมักดูถูก รังเกียจ หรือ
เปนตัวแทนของสิ่งที่ไมดีหรือของต่ํา คือ หนู หมา  
 
 4.1.4 พืช 

  ประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรคลายคลึงกัน ลักษณะภูมิ
ประเทศมีปาเขา ทะเล แมน้ํา ลําคลอง และสภาพภูมิอากาศเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืชพันธุไม
นานาชนิด  ทั้งที่เปนพันธุไมปา พืชผัก ผลไมตางๆ ดวยความชางสังเกตของคนในสังคมทั้ง 2 ประเทศ จึง
ไดนําเอาลักษณะเดนของพืชพันธุไมซึ่งเปนที่รูจักกันดีมาผูกเปนถอยคําสํานวนในเชิงเปรียบเทียบใหเห็น
เปนรูปธรรม เขาใจไดงาย สํานวนที่เกี่ยวของกับพืชในแตละประเทศก็แสดงใหเห็นวา พืชที่ปรากฏใน
สํานวนของประเทศไทยก็มีปรากฏในประเทศเวียดนามเชนเดียวกัน ยกเวนแต “โบหอน” ในสํานวน “อม 
‘โบหอน’ ทําเปนหวาน” (ngậm bồ hòn làm ngọt) ซึ่งเปนผลไมชนิดหนึ่งในตระกูลล้ินจี่ มีรสขม 
สามารถใชเปนผงซักฟอกได สวนพืชชนิดอื่นๆ ที่ปรากฏในสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยไดแก ผลไม 
ธัญญาพืช สมุนไพร และไมประเภทอื่น เชน สม แตงโม มะพราว กลวย พริกไทย พริกขี้หนู ดอกชบา 
ดอกบัว ขาว  ขิง ขา ขมิ้น ตะโก หมาก ฯลฯ ดังปรากฏในสํานวน“เล็กเมล็ดพริกไทย” (bé hạt tiêu) – 
“เล็กพริกขี้หนู” “มีสีแดงแตไมมีกลิ่นหอม” (có đỏ mà nỏ có thơm) ซึ่งหมายถึงดอกชบา “คนงาม
เพราะผาไหม ตนขาวดีเพราะปุย” (người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân) “สมเขียวหวานทาํ สมเชงตองรับ
ผิด” (quýt làm cam chịu) “ขาวเปลือกแพง ขาวสารแพง” (thóc cao gạo kém) – “ขาวยากหมากแพง” 
“หลีกเปลือกแตงโม พบเปลือกมะพราว” (tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)“ขิงก็รา ขาก็แรง” “ดําเปนตอ
ตะโก” “เด็ดบัวไมไวใย” “ปอกกลวยเขาปาก” “ไมใกลฝง” “เอามะพราวหาวไปขายสวน” “ขมิ้นกับปูน” 

 ลักษณะธรรมชาติที่เอื้อตอการเพาะปลูกทําใหประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีพืชผัก
ผลไมที่หลากหลาย ที่สําคัญคนเวียดนามและคนไทยรูจักนําธรรมชาติของพืชเหลานั้นมาพูดเปน
สํานวนใหคลองจองกันอยางมีนัยความหมายเพื่อใชแนะนํา ตําหนิ ตักเตือน หรือ อบรมส่ังสอนไดอยาง
นาสนใจยิ่ง  
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4.2 ภาพสะทอนทางวิถีชีวิต 
 
 ภาพสะทอนทางวิถีชีวิตปรากฏจากการศึกษาวิเคราะหสํานวนครั้งนี้คือปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนเวียดนามและคนไทย อันไดแกความเปนอยู ครอบครัว การศึกษา
กีฬา และการละเลน เงินตราและฐานะทางสังคม คานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม และศาสนา ซึ่งทั้งหมด
ลวนเปนภาพสะทอนที่เห็นไดจากสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่ผูวิจัยจะนําเสนอดังตอไปนี้  
 
 4.2.1 ความเปนอยู 
  คนเวียดนามและคนไทยมีวิถีชีวิตความเปนอยูคลายกัน คนสวนใหญของทั้ง 2 ประเทศ
เปนเกษตรกรมีอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว การตั้งบานเรือนที่อยูอาศัยจึงอยูใกลแหลงน้ํา 
และชายปาชายเขาที่อุดมสมบูรณ 
 
  4.2.1.1 ที่อยูอาศัย 

   สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยสะทอนใหเห็นวาทั้งคนเวียดนามและคนไทยสราง
บานที่มีประตู หนาตาง และร้ัว คนเวียดนามและคนไทยเปนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว และปลกูผกั ใกลบริเวณ
บานจึงมีคอกวัว สวนผัก หรือสวนผลไม บอน้ํา ดังตัวอยางสํานวน “หูฝาผนัง ชองฝาขัดแตะ” (Tai vách 

mạch dừng) - “กําแพงมีหูประตูมีตา” “วัวหายจึงคิดทําคอก” (mất bò mới lo làm chuồng) - “วัวหาย
ลอมคอก” “กบนั่งกนบอ” (ếch ngồi đáy giếng) – “กบในกะลาครอบ” “เอามะพราวหาวไปขายสวน” 

 สมัยกอน เทคโนโลยีการกอสรางยังไมกาวหนาและทันสมัยเหมือนปจจุบัน ชาวเวียดนามใช
ไมไผซีกสานขัดเปนฝาขัดแตะ และนําดินผสมน้ํามาฉาบเปนฝาบาน ฝาขัดแตะจึงมีในสํานวน “หูฝา
ผนัง ชองฝาขัดแตะ” (tai vách mạch dừng) ลักษณะบานของคนเวียดนามแบบดั้งเดิม เปนบานชั้น
เดียว มีเสาไมอยูกลางบานเพื่อรับน้ําหนักของตัวบาน ดังนั้นหากบานใดเกิดอุบัติเหตุไฟไหมบาน บาน
ทั้งหลังจะถูกไฟเผาไหม เหลือเพียงเสาไม จึงกอใหเกิดสํานวนเปรียบเทียบความดําวา “ดําเหมือนเสา
บานถูกไฟไหม” (đen như cột nhà cháy) สวนคนไทยนั้นนิยมปลูกบานใตถุนสูง จึงมีสํานวนที่
เกี่ยวของกับบานวา “เก็บเบี้ยใตถุนราน” ชาวเวียดนามบางกลุมที่อาศัยอยูทางภาคเหนือและภาค
กลางของประเทศซึ่งเปนชนกลุมนอยก็นิยมปลูกบานใตถุนสูงเชนเดียวกัน จากบานสมัยกอนซึ่งใชวัสดุ
พื้นบานที่หาไดงายเชนไมไผคอยๆ เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเปนบานตึกคอนกรีตที่มีความมั่นคง
แข็งแรงขึ้น    
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  4.2.1.2 อาหารการกิน 

   ประเทศไทยและประเทศเวียดนามเปนประเทศที่คนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ขาวเปนอาหารหลักและมีความผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของคนทั้ง 2 ประเทศ “ขาว” จึงมี
ปรากฏใหเห็นในสํานวนอยูบอยครั้ง ดังตัวอยางวา “ขาวเปลือกแพง ขาวสารแพง” (thóc cao gạo 

kém) - “ขาวยากหมากแพง” ซึ่งแสดงใหเห็นสภาพเศรษฐกิจในยามที่อาหารขาดแคลน ชีวิตของ
ประชาชนตองลําบาก สํานวนเวียดนามมักมีนัยความหมายวาเกิดจากปญหาดานภูมิอากาศ การเก็บ
เกี่ยวจึงไดผลผลิตนอย สวน “หมาก” ในสํานวนไทย “ขาวยากหมากแพง” สะทอนใหเห็นวิถีการกิน
ของคนไทยมาแตด้ังเดิม และก็เปนวัฒนธรรมการกินอยางหนึ่งของคนเวียดนามดวยวา สมัยกอนคน
เวียดนามทั้งหญิงและชายกินหมากในชีวิตประจําวัน หมากจึงเปนสิ่งที่ขาดไมไดในชวงเทศกาลปใหม 
งานแตงงาน หรืองานสําคัญๆ คนทั่วไปจึงนิยมฟนดํา แตไมพบหมากในสํานวนเวียดนามใน
ความหมายเดียวกับสํานวนไทย คนเวียดนามเพียงแตนํา “หมาก” มาผูกเปนสํานวนวา “หมากชิน้หนึง่
เปนการเริ่มตนของการพูดคุย” (miếng trầu là đầu câu chuyện) หมายถึง การพูดคุยจะเริ่มตนดวย
การกินหมากกอน เมื่อกินหมากสิ่งที่ขาดไมไดคือปูน ซึ่งก็มีปรากฏในทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวน
ไทยวา “อาภัพเหมือนปูน” (bạc như vôi) วัฒนธรรมการกินขาวของคนไทยยังมีใหเห็นในสํานวน “ชบุ
มือเปบ” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิธีการกินขาวของคนไทย สงา กาญจนาคพันธุ 1 กลาวไววา “สมัยกอน
เรากินขาวดวยมือ เวลาจะกินเราเอามือลงชุบน้ําใหเปยกกอนเปนการลางมือ และเม็ดขาวสุกจะไดไม
ติดมือนุงนังดวย แลวจึงเปบขาว “เปบ”แปลวาเอาขาวเขาปาก” นอกจากขาว คนเวียดนามยังนิยมกิน 
“โจก” ซึ่งก็เปนอาหารประเภทหนึ่งของคนไทยเชนเดียวกัน เพียงแตไมปรากฏในสํานวนที่มี
ความหมายตรงหรือคลายกับสํานวนเวียดนาม “โจก” เปนอาหารที่คนเวียดนามถือวามีราคาถูก จึง
นํามาเปรียบใหเห็นความประหยัดที่ไมเหมาะสมวา “ประหยัดเงินกินโจก ‘ฮวา’” (hà tiện ăn cháo 

hoa) ซึ่งหมายถึงประหยัดในสิ่งที่ไมควรประหยัด หรือนํามาเปรียบเทียบกับการพูด ดังสํานวน “พูด
คลองเหมือนโจกไหล” (nói trơn như cháo chảy) ซึ่งหมายถึงพูดคลองไมติดขัด  

 สํานวนที่เกี่ยวของกับอาหารการกิน นอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงประเภทของอาหารแลว ยัง
บงบอกถึงวิธีการกินรวมถึงวัฒนธรรมการกินอีกดวย ดังสํานวนเวียดนาม “ดูขาว คีบปลารา” (liệu 

cơm gắp mắm) ซึ่งบอกใหรูวาคนเวียดนามกินขาวดวยตะเกียบและไดสอนลูกหลานในเรื่องความ
พอเหมาะพอควรและพอกําลังของตน ทั้งในการกินและการกระทําอื่นๆ สวนคนไทยนอกจากกินขาว
เปนอาหารหลักแลว ยังนิยมกินอาหารอยางอื่นอีกมากมาย และมีการนําวัตถุดิบตางๆ มาทําอาหาร

                                              
 1

 ขุนวิจิตมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ). (2529). สํานวนไทย. หนา 164. 
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เชน เนื้อ ไก ปลา ไข เกลือ และอื่นๆ ดังสํานวน “เกลียดตัวกินไข เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง” “ขาวเปน
ไขปอก” “หนาซีดเปนไกตม” “เกลือจิ้มเกลือ” ฯลฯ  
 
  4.2.1.3 อาชีพ 

   การประกอบอาชีพเปนวิถีชีวิตอยางหนึ่งของคนในสังคมเพื่อการดํารงชีวิต อาชีพของ
ชาวเวียดนามและชาวไทยสวนใหญมีอาชีพทางเกษตรกรรมตามสภาพสิ่งแวดลอมทางภูมิศาสตร เปนตน
วา การทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว การประมง นอกจากนี้ ก็มีการคาขาย ลักษณะของอาชีพจะมี
รายละเอียดแตกตางกันไป แตส่ิงหนึ่งที่ปรากฏเปนคานิยมในการประกอบอาชีพก็คือ ความขยันหมั่นเพียร 
ความอดทน และความซื่อสัตย สํานวนที่เกี่ยวกับชาวนา เชน “ขายหนาใหดิน ขายหลังใหฟา” (bán mặt 

cho đất, bán lưng cho trời) - “หลังสูฟาหนาสูดิน” กลาวถึงชาวนาที่ขยันขันแข็งทํางานดวยความ
ลําบากตรากตรํา สํานวนที่เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงสัตวเชน “ไกเพิ่งขึ้นเลา” (gà mới lên chuồng) แสดง
ใหเห็นวาคนเวียดนามเลี้ยงไกดวยวิธีธรรมชาติ โดยการปลอยใหไกหาอาหารบริเวณบาน เมื่อฟามืด ไก
จึงกลับไปนอนในเลาซึ่งเจาของอาจทําเปนทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆ อยูบนที่สูง มีประตูเขาออกซึ่งจะปดเมื่อ
ไกข้ึนครบ และเปดอีกครั้งหนึ่งตอนเชาใหไกออกมาหากินตามปกติ เชนเดียวกับสํานวนไทย “ไกข้ึนรัง” 
สมัยกอนการเลี้ยงไก ปลอยใหไกอยูตามพื้นดิน เวลานอนไกก็บินขึ้นไปนอนบนที่สูงตามตนไมซึ่งมีอยู
ในบริเวณบาน  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเอากิ่งไมเปนรัง หรือไมเจาของก็ทําเปนรังใหบนตนไม นอกจาก
อาชีพทํานา เลี้ยงสัตวแลว ประชากรอีกสวนหนึ่งยังประกอบอาชีพเปนชางตัดเสื้อและชางเขียน ดัง
สํานวน “ชางตัดเสื้อกินผา ชางเขียนกินสี” (thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ) -“เลี้ยงชางกินขี้ชาง” 
นอกจากนั้นสํานวนที่เกี่ยวของกับอาชีพเกษตรกรรม การประมงและการคาก็ยังมี เชน “ซื่อสัตยเหมือน
พอคาควาย” (thật thà cũng thể lái trâu) “ทํานาออมกลา ทําปลาออมเกลือ” และ “เอากุงฝอยไป
ตกปลากะพง” 
 
  4.2.1.4 เครื่องมือเครื่องใชและอาวุธ 

   มนุษยมีความรูและความสามารถในการคิดคนเครื่องมือเคร่ืองใชตางๆ เพื่อผอนแรง
ของตน คนเวียดนามและคนไทยมีความเฉลียวฉลาดกอปรกับมีจินตนาการและฝมือ สามารถผลิต
ส่ิงของมากมายเพื่อนํามาเปนของใชสวนตัว ของใชในบานหรือในการประกอบกิจกรรมตางๆ ให
สะดวกสบายยิ่งขึ้น เชน คนเวียดนามใชโองเปนภาชนะใสน้ําหรือส่ิงของ เราจึงเห็นโองในสํานวน “เทา
นิ่งเหมือนโอง” (bình chân như vại) เนื่องจากคนเวียดนามกินขาวเปนอาหารหลักจึงตองมีเครื่องมือ
ตางๆ เพื่อใชในกระบวนการผลิตขาวสาร ตัวอยางของเครื่องมือที่ใชฝดและรอนขาวคือ “กระชอน” 
และ “กระดง” ในสํานวน “ลอดกระชอนลงกระดง” (lọt sàng xuống nia) นอกจากนั้นยังมีภาชนะ
ชนิดอื่นๆ ใชใสของ เชน “ตะกราของบานใคร หูตะกราก็เปนของบานนั้น” (giỏ nhà ai quai nhà nấy) 
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หรือจะเปนเครื่องมือในการทําสวน เชน “ทึบเหมือนดามจอบ”(dốt đặc cán mai) และอุปกรณใชใน
การหาบหามสิ่งของ เชน “ไมคาน 2 หัว” (đòn xóc hai đầu) คนเวียดนามกินขาวดวยตะเกียบ จึงมี
สํานวน “ตะเกียบขึ้นราอยากอยูในถาดทอง” (đũa mốc mà chòi mâm son)  สวนเครื่องแตงกายก็มี
ปรากฏใหเห็นทั้งในสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย ไมวาจะเปนการกลาวถึงเสื้อโดยรวม หรือเสื้อกัน
ฝนก็ตาม ดัง 2 สํานวน “ฉีกชายเสื้อไปปะไหล” (giật gấu vá vai) - “ชักหนาไมถึงหลัง” และ “จน 
‘หมุงเตย’1 รวง” (nghèo rớt mùng tơi) - “ส้ินไรไมตอก” หรือ “หมวก ‘นี’2 ปดหู” (mũ ni che tai)  
ส่ิงประดิษฐอีกอยางหนึ่งที่ใชในชีวิตประจําวันคือ เข็มและดาย ดังในสํานวน “งมเข็มกนทะเล”(mò 

kim đáy biển) และ “แขวนอยูบนเสนดาย” สวน “เรือ” ในสํานวน “พายเรือทวนน้ํา” ส่ือถึงพาหนะ
สําคัญในการสัญจรของคนไทยสมัยกอน และเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของวิถีชีวิตแบบคนไทย เพราะ
การคมนาคมสวนใหญใชเสนทางน้ํา ในขณะที่คนเวียดนามใชเสนทางบก นอกจากนั้น เครื่องมือ
เครื่องใชและอาวุธตางๆ เชน รางใสอาหารสัตว กลอง “บอย” 3 กระดาษ ตะเกียง เตียง เสื่อ เกวียน รถ 
เรือ มีด พรา ขวาน ดาบ ปน ก็มีปรากฏใหเห็นในสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย เชน “รางแหงขอด” 
(cạn tàu ráo máng) - “ตัดบัวไมไวใย” “เอาไมไปสอดลอรถ” (chọc gậy bánh xe) - “หมูเขาจะหาม 
เอาคานเขาไปสอด” “ถอเรือทวนน้ํา” (chống thuyền ngược nước) - “พายเรือทวนน้ํา”  

 “มีพระจันทรลืมตะเกียง” (có trăng quên đèn) - “ไดแกงเทน้ําพริก” “มีดสองคม” (dao hai 

lưỡi) - “ดาบสองคม” “หูหนวกไมกลัวปน” (điếc không sợ súng) - “ไมรูจักเสือเอาเรือมาจอด” “คน
แกเลนกลอง ‘บอย’” (già chơi trống bỏi) - “วัวแกกินหญาออน” “เงียบเหมือนกระดาษ” (lặng như 

tờ) – “เงียบเหมือนปาชา” “นอนติดเตียงติดเสื่อ” (liệt giường liệt chiếu) – “ลมหมอนนอนเสื่อ” 
“ฟอนขวานตอหนาชาง” (múa rìu qua mắt thợ) “กงเกวียนกําเกวียน” “ดาบสองคม” “เรือลมใน
หนอง ทองจะไปไหน” “เขาเถื่อนอยาลืมพรา” “ชาๆ ไดพราสองเลมงาม”      
 
 4.2.2 ครอบครัว 

  ครอบครัวเปนสถาบันหนึ่งในสังคมที่มีบทบาทในการวางรากฐานของคนในสังคมใหเปน
คนดี ครอบครัวที่ดีจะตองรูจักอบรมเลี้ยงดูหลอหลอมสมาชิกในครอบครัวใหมีความรับผิดชอบและรูจัก
หนาที่ของตน เมื่อออกสูสังคมกวางขึ้นก็จะกลายเปนคนที่มีคุณภาพ สงผลดีตอสังคมทั้งหมด การ
อบรมส่ังสอนนั้นตองกระทําตั้งแตเมื่อบุตรหลานยังอยูในวัยเด็กดังสํานวน “สอนลูกตอนยังเปนเด็ก 
สอนภรรยาตอนแตงงานใหม” (dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về) - “ไม
                                              

1“หมุงเตย” เปนสวนประกอบดานบนของเสื้อกันฝนที่ทํามาจากใบปาลม ดูรายละเอียดในบทที่ 3.  
2

 “หมวกน”ี เปนหมวกชนดิหนึ่งทีน่ิยมใสในฤดหูนาวเพราะปดทั้งสวนหูและทายทอยอยางมิดชิด ดรูายละเอยีดในบทที่ 3.  
3“กลองบอย” เปนกลองชนิดหนึ่งมีลักษณะคลายกลองบัณเฑาะวของไทย ดูรายละเอียดในบทที่ 3.  
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ออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” และในวิธีการอบรมเลี้ยงดู ทั้งคนเวียดนามและคนไทยมีสํานวนเตือนใจพอ
แมไมใหตามใจลูก หากลูกทําผิด ก็ควรลงโทษเพื่อไมใหทําผิดซ้ําอีกดังสํานวน “รักลูกใหเฆี่ยน เกลียด
ลูกใหความหวานความมัน” (thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi) - “รักวัว
ใหผูกรักลูกใหตี” สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยจํานวนหนึ่งแสดงใหเห็นความสําคัญของครอบครัว 
และแนวคิดในการสงเสริมความสุขของครอบครัว โดยชื่นชมครอบครัวที่อบอุน สามีภรรยารักใคร
ปรองดองกัน ชวยกันทํามาหากินดวยความขยันขันแข็ง เชน “ผัวทอดแหเมียสาวแห” (chồng chài vợ 

lưới) - “ผัวหาบเมียคอน” และใหความสําคัญกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่นองมากกวาคนอื่น เชน 
“เลือดหยดเดียวดีกวาน้ําเปลาทั้งบอ” (một giọt máu đào hơn ao nước lã) - “เลือดขนกวาน้ํา” 
และเพื่อใหมีครอบครัวที่สมบูรณ การเลือกคูครองก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะจะครองรักไดหรือไมข้ึนอยู
กับหลายปจจัย เชน การที่ฝายหญิงเปนคนดีเหมือนมารดาหรือผูปกครอง และฝายชายมีความเกง
เหมือนตนตระกูล ดังสํานวน “เลือกเมียดูที่บรรพบุรุษ เลือกผัวดูที่เผาพันธุ” (lấy vợ kén tông, lấy 

chồng kén giống) - “ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม” นอกจากนั้น ทั้งคนเวียดนามและคนไทยยังมอง
วา บรรพบุรุษตนวงศตระกูลเปนอยางไร เชื้อสายสืบมาก็เปนอยางนั้นดังสํานวน “ตะกราของบานใคร 
หูตะกราก็เปนของบานนั้น” (giỏ nhà ai quai nhà nấy) - “เชื้อไมทิ้งแถว” หากพอแมเปนคนดีมี
ศีลธรรม ลูกหลานก็สืบเชื้อสายที่ดีและเปนคนดีมีศีลธรรมเชนเดียวกัน   
  
 ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยประณามคนที่นําพาศัตรูเขามาทํารายคนในบาน เชน 
“นําชางมาเหยียบหลุมศพบรรพบุรุษ” (rước voi về giầy mả tổ) - “ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน” 
และเมื่อความสัมพันธระหวางคนใกลชิดเกิดแตกราว มนุษยมีวิธีกระทํา 2 อยาง คือ ปรองดองเพื่อสาน
ตอความสัมพันธ หรือตัดความสัมพันธไปเลย ถาไมประสงคจะเกี่ยวของตอไปอีก สํานวนเวียดนาม
และสํานวนไทยก็มี “รางแหงขอด” (cạn tàu ráo máng) - “เด็ดบัวไมไวใย” 

 4.2.3 การศึกษา กีฬา และการละเลน 
  การศึกษาเปนเรื่องสําคัญสําหรับมนุษยทุกคนในสังคม การศึกษานํามาซึ่งความรู และ
การศึกษาจากชีวิตจริงดวยการกระทํานํามาซึ่งประสบการณ ทั้งคนเวียดนามและคนไทยใหความสําคัญ
ของการศึกษาจากประสบการณวาเปนที่มาของสติปญญา ดังสํานวน “รอยเกงไมเทาชํานาญ” (trăm 

hay không bằng tay quen) - “สิบรูไมเทาชํานาญ” ทั้ง 2 สํานวนนี้แสดงใหเห็นวาคนเวียดนามและคน
ไทยเชื่อวาแมจะมีความรูมากเพียงใดก็สูประสบการณที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงไมได หรือทฤษฎีสู
การปฏิบัติไมได ประสบการณเปนสิ่งสําคัญที่ตัดสินวาใครมีความสามารถกวาใคร  
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 นอกจากประสบการณแลว สติปญญาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่บงบอกคุณภาพของคนได คนเกง
มักจะไดรับการยกยอง สวนคนโงก็มักจะถูกดูหมิ่นดูแคลนวา “ทึบเหมือนดามจอบ” (dốt đặc cán mai) 
- “โงเงาเตาตุน” ส่ิงหนึ่งที่สรางสรรคสติปญญา และการพัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจของมนุษยคือ
กีฬา ซึ่งในเรื่องนี้คนเวียดนามก็ไดนํากีฬามาเปรียบในสํานวนอีกดวย ไดแกการพุงแหลน ดังสํานวน “พุง
แหลนตองตามแหลน” (đâm lao phải theo lao) ซึ่งหมายถึงจําเปนตองยอมเขาไปเกี่ยวของกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อไมมีทางเลี่ยง นอกจากนี้ยังมีสํานวนเวียดนามที่นําการละเลนมาเปรียบเทียบ คือ 
การเลนหมากรุก ดังสํานวน “หนีเรือพบมา” (tránh ông pháo gặp ông mã) ซึ่งหมายถึงหนีภัยอยาง
หนึ่งแลวตองไปประสบภัยอีกอยางหนึ่งที่รายแรงเชนเดียวกัน  

 4.2.4 เงินทองและฐานะทางสังคม 

  เงินตรามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม มนุษยใชเงินเปนตัวกลางใน
ระบบการซื้อขายตั้งแตสมัยโบราณมาแลว คนไทยโบราณเอาเบี้ยซึ่งเปนหอยชนิดหนึ่งมาใชเปน
ตัวกลางในการซื้อขายสิ่งของ “เบี้ย” จึงปรากฏใหเห็นในสํานวน “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” 
และ “เก็บเบี้ยใตถุนราน” สวนสกุลเงินของเวียดนามคือ “ดง” ดังมีปรากฏในสวนตอของสํานวน 
(ประหยัดเงินกินโจก‘ฮวา’แตตองเสีย ‘ดง’ หนึ่งสําหรับน้ําตาลและอีก ‘ดง’ หนึ่งสําหรับเตาหู สุดทาย
ก็เปน 3 ‘ดง’ (hà tiện mà ăn cháo hoa, đồng đường đồng đậu cũng ra 3 đồng) มาตราเงินที่เล็ก
ที่สุดที่ยังมีใชอยูในปจจุบันคือเงิน 100 ดง มีคาเทากับ 25 สตางคของเงินไทยโดยประมาณ  

 
 ทั้งคนเวียดนามและคนไทยนิยมแบงชนชั้นของคนในสังคม โดยพิจารณาจากฐานะทาง
การเงิน ใหความสําคัญกับทรัพยสินเงินทอง หรือความร่ํารวย เชน “มีเงินซื้อเทพได” (có tiền mua tiên 

cũng được) -  “มีเงินหรือจะไรของ มีทองหรือจะไรแหวน” เงินซื้อไดทุกอยางแมกระทั่งความสัมพันธ
ระหวางคน และเงินนํามาซึ่งฐานะและความเคารพนับถือทางสังคม ดังสํานวน “คนรวยเปนญาติ คนจน
เปนคนไมรูจัก” (giàu là họ, khó người dưng) - “มีเงินเขาก็นับวานอง มีทองเขาก็นับวาพี่” เงินทําให
มีคนมานับญาติพี่นองดวย เมื่อมีเงินความสัมพันธระหวางคนก็ดี แตเมื่อเงินหมดหรือมีฐานะที่ยากจนก็
ไมมีผูใดมาสนใจใยดี ดังสํานวน “เมื่อสนุกก็ปรบมือ เมื่อลําบากหาใครไมเจอ” (khi vui thì vỗ tay 

vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai) - “เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น” สํานวนนี้ก็สะทอน
ความหมายวาเงินสามารถพิสูจนความจริงใจของคนรอบขางได และสํานวนเหลานี้ลวนแตสะทอนให
เห็นคานิยมของสังคมทั้งในดานดีและไมดี อีกทั้งยังใหขอคิดในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
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 4.2.5 คานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม 
  ภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมกับสังคมเปนสิ่งที่แยกกันไมออก เราจึง
มองเห็นสิ่งที่คนในสังคมยึดถือ ปฏิบัติจนกลายเปน “คานิยม” โดยดูไดจาก สํานวนที่พูดสืบตอกันมา
แตโบราณกาล ดังที่กอ สวัสดิพานิช1 กลาววา “คานิยมหมายถึงความคิด พฤติกรรมและสิ่งที่คนใน
สังคมหนึ่งเห็นวามีคุณคา จึงยอมรับมาปฏิบัติตามและหวงแหนไวระยะหนึ่ง คานิยมมักเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลสมัย และความคิดเห็นของคนในสังคม”  
 
 ขอปฏิบัติและคําสอนที่ปรากฏในสํานวนมักมีผูประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาชานาน ดังนั้น
จึงเชื่อไดวาบรรพบุรุษของเราไดเห็นการกระทําทั้งดีและไมดีของคนในสังคมมากอน จึงไดกลาวเปรียบ
เปรย ส่ังสอนเปนการเตือนสติไวในรูปของสํานวน โดยจะแบงกลุมวิเคราะหดังตอไปนี้ 

  4.2.5.1 ความไมประมาทและอันตราย  
   สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่ยกมาขางลางนี้ลวนตีความเกี่ยวกับการตักเตือน
แนะนําหรือหามปรามไมใหประมาทและตองใชชีวิตดวยความระมัดระวังทั้งสิ้นซึ่งคนเวียดนามและคน
ไทยไดสอนลูกหลานทั้งโดยทางตรงและทางออมสืบมาเปนเวลาชานาน เชน การรูจักปองกันไวกอน 
เพราะการปองกันดีกวาการแกไข อยาปลอยให “วัวหายจึงคิดทําคอก” (mất bò mới lo làm 

chuồng) - “วัวหายลอมคอก” หรือ “น้ํามาถึงเทา จึงกระโดด” (nước đến chân mới nhảy) - “ไฟลน
กน” การเตรียมตัวปองกันนั้นหมายถึงการปองกันไมใหเกิดความสูญเสียและไมใหภัยอันตรายถึงตัว 
วิธีหนึ่งคือการเตรียมอาวุธปองกันตัว ดังในสํานวน “ชายชาติปองกันตัว” (quân tử phòng thân) - 
“เขาเถื่อนอยาลืมพรา” อาวุธตรงนี้นอกจากความหมายโดยตรงแลวยังอุปมาหมายถึงการเตรียมตัวใน
ทุกๆ อยางที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยเมื่อตองเขาสูสถานการณอันตรายซึ่งรวมถึงสติและความไม
ประมาทดวย 
  
 การมีความลับตองระมัดระวังไมใหคนอื่นรูเห็นดวย โดยเฉพาะเรื่องความลับ เพราะบรรพบุรุษ
เราเชื่อวาไมมีความลับในโลกนี้โดยเปรียบเทียบใหเห็นภาพสวนประกอบของบานวา “หูฝาผนัง ชองฝา
ขัดแตะ” (tai vách mạch dừng) - “กําแพงมีหูประตูมีตา” เพื่อใหทุกคนใชคําพูดดวยความระวัง เพราะ
เร่ืองทุกอยางอาจมีคนลวงรูไดทั้งสิ้น นอกจากความระมัดระวังในการพูดแลว สํานวนเวียดนามและ
สํานวนไทยหลายสํานวนยังสอนใหรูจักระวังตัว รูจักปองกันตัว และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและการกระทํา
ที่เสี่ยงตออันตราย ไดแก “จับมาขางหาง” (bắt ngựa đằng đuôi) - “จับงูขางหาง” “ปลอยเสือกลับ

                                              
 1 เพ็ญแข วัจนสุนทร. (2528). คานิยมในสํานวนไทย. หนา 1. (อางอิงจาก กอ สวัสดิพานิช.(มปป). วัยรุนกับ
คานิยมและระบบศีลธรรม, เรื่องนารูเกี่ยวกับการศึกษา. หนา 46- 58).  

  



 95
 

ปา” (thả hổ về rừng) - “ปลอยเสือเขาปา” “ลูบเคราเสือ” (vuốt râu hùm) - “ลวงคองูเหา” “อยาเลน
กับไฟ” (đừng đùa với lửa) - “อยาเลนกับไฟ” ดังนี้เปนตน  
 
  4.2.5.2 การทําความด ี

   กลุมคนในสังคมซึ่งมีจํานวนมากยอมมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก
แตกตางกันไป เพราะมาจากสภาพครอบครัวที่ไมเหมือนกัน รวมทั้งวิธีการอบรมเลี้ยงดู และถิ่นที่อยู
อาศัยตางกัน ในครอบครัว พอแมญาติผูใหญมีหนาที่อบรมบมนิสัยบุตรหลานใหรูจักรับผิดชอบมี
ระเบียบวินัยและประพฤติตนเปนคนดี คนเวียดนามและคนไทยมีวิธีการอบรมสั่งสอนใหลูกหลานทํา
ความดีคลายๆ กัน ซึ่งแนวคิดสวนใหญมาจากคําสอนทางศาสนา เชนสํานวน “ทําชั่วไดชั่ว” (ác giả 

ác báo) - “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” “หวานลมเกี่ยวพายุ” (gieo gió gặt bão) - “กงเกวียนกําเกวียน” 
“ปฏิบัติตัวดี จะพบแตส่ิงมงคล” (ở hiền gặp lành) - “คนดีผีคุม” การทําดีนั้นก็ตองเปนการแสดง
บทบาทในการตอตานการกระทําที่ไมดีของผูอ่ืนดวย ถาเปนการชี้ทางใหคนผิด คนเวียดนามและคน
ไทยเปรียบเทียบวา “ชี้ทางใหอีเกงวิ่ง” (vạch đường cho hươu chạy) - “ชี้โพรงใหกระรอก” 
 
  4.2.5.3 รูปรางหนาตา และนิสัยใจคอ 

   คนในสังคมมีทั้งดีและไมดี พฤติกรรมของแตละคนก็ไมเหมือนกัน การเลือกคบคน
จึงตองระมัดระวัง ควรเลือกคนนิสัยดีเพื่อที่จะไดเรียนรูหรือมีนิสัยดีๆ ไปดวย ทั้งคนเวียดนามและคน
ไทยมีสํานวนที่เตือนใจในเรื่องการคบคนวา “ใกลหมึกจะมืด ใกลไฟจะสวาง” (gần mực thì đen gần 

đèn thì rạng) - “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล”  สํานวนนี้ใหขอคิดตรงกัน
วา เราคบคนแบบไหนเราก็จะเปนเหมือนเขาไปดวย ดังนั้นเมื่อคบใคร ควรใชความระมัดระวังในการ
พิจารณา เนื่องจากนิสัยที่แทจริงของคนดูจากภายนอกไมได และตองใชเวลานานกวาที่จะรูไดวาคนที่
คบนั้นเปนคนอยางไร หากคบคนเลว ก็จะพลอยเลวไปดวย แตคนเลวไมใชวาจะมองเห็นสังเกตไดงาย 
เพราะบางคนภายนอกดูสวย ดูดี แตภายในจิตใจเปนไปในทางตรงขาม มีรูปรางงาม แตมีความประพฤติ 
ทาที วาจา และกิริยามารยาทไมดี จึงมีสํานวนสอนใหระวังคนประเภทนี้ดวยความหมายติเตียนและดูถูก
วา “มีสีแดงแตไมมีกลิ่นหอม” (có đỏ mà nỏ có thơm) - “สวยแตรูปจูบไมหอม” จะเห็นไดวาคน
เวียดนามและคนไทยมีความคิดตรงกันวาสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกตางกับส่ิงที่อยูภายใน ในชีวิตจริงทุก
คนไมไดเปนอยางที่เห็นเสมอไป บางครั้งรูปรางหนาตาก็บงบอกถึงนิสัยใจคอของคนได คนเวียดนามและ
คนไทยจึงสอนอีกวา “ดูหนาบอกนิสัย” (trông mặt mà bắt hình dong) - “คบคนดูหนา ซื้อผาดูเนื้อ” 
ดังนั้นบางครั้งเราก็ควรพิจารณาคนที่บุคลิกหนาตากอนที่จะคบหาสมาคมดวย 
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  4.2.5.4 การปรับตัว 

   วีถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของแตละสังคมไมเหมือนกัน พฤติกรรมของสมาชิก
ในแตละสังคมจึงตางกันออกไปตามกฎระเบียบของสังคมนั้นๆ คนที่ไปอยูในที่ใหมหรือในหมูคนกลุม
ใหมควรปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมที่ตนเขาไปอยู เราจึงตอง “เขาบาน ทําตามประเพณี” (nhập gia 

tuỳ tục) - “เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม” สํานวนนี้ ทั้งคนเวียดนามและคนไทยเห็นตรงกันวา เมื่อ
ไปอยูทองถิ่นใดก็ควรปรับพฤติกรรมตนเองใหเขากับคนในทองถิ่นนั้น นอกจากการปรับตัวใหเขากับคน
อ่ืนในสังคมใหมแลว คนรุนกอนยังสอนใหเราปรับตัวใหเขากับสถานการณและสภาพแวดลอมหรือ
เหตุการณเพื่อการอยูรอด ดังสํานวน “ฉลาดกินก็อ่ิม ฉลาดหมผาก็อุน” (khéo ăn thì no, khéo co thì 

ấm) - “รูหลบเปนปก รูหลีกเปนหาง” 

  4.2.5.5 การพูด 

   ถาคนไทยกลาววา “พูดดีเปนศรีแกปาก” หรือ “ปากเปนเอก เลขเปนโท หนังสือเปน
ตรี ชั่วดีเปนตรา” ก็ไมตางจากความคิดของคนเวียดนามที่ใหความสําคัญกับคําพูด ดังสํานวน “คําพูด
นํามาซึ่งเงินทองและขาวของ” (lời nói quan tiền đấu thóc) หมายความวาคนที่พูดดีมีปฏิภาณทาํให
เกิดคุณประโยชนมากมาย คนเวียดนามตั้งแตโบราณไดใหความสําคัญกับคําพูดมาโดยตลอด และ
สํานวนที่เกี่ยวกับคําพูดมีคุณคาทางดานการสั่งสอนและแนะนําใหคนรูจักวิธีพูดเพื่อเกิดประโยชนแก
ตนเอง และหลีกเลี่ยงคําพูดที่ทําใหผูพูดหรือคนอื่นเสียหาย คนในสังคมส่ือสารดวยภาษา คําพูดไพ
เพราะ ถูกตอง และเหมาะสมกับกาลเทศะจะเปนประโยชนตอผูพูด อยางไรก็ตาม บางครั้งความเงียบ
หรือการไมพูดกลับมีคามากวาการพูดและไมเปนอันตราย เหมือนคําพูดที่พูดออกมาโดยไมใชความคิด 
คําพูดไรสาระยอมทําใหผูพูดเดือดรอนหรือเสียผลประโยชนดังสํานวน “ไมพูดเปนทองคํา” (im lặng là 

vàng) - “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” 
 
 ทั้งสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยแสดงใหเห็นวาคนเวียดนามและคนไทยเชื่อวา คนที่พูด
นอยแตมีสาระและรูจักฟงผูอ่ืนจะไดรับประโยชน ตรงกันขาม คนที่พูดเท็จ ดังสํานวน “ไมกินแตบอกวา
กิน” (ăn không nói có) - “ปนน้ําเปนตัว” และคนที่พูดสับปลับ กลับกลอก ดังสํานวน “ล้ินไมมี
กระดูก พลิกไดหลายทาง” (lưỡi không xương nhiều đường lắt léo) คนที่มีลักษณะ “ล้ินไมมี
กระดูก” ก็มักจะเปนที่รังเกียจของคนสวนใหญเสมอ การพูดเท็จเปนเรื่องที่นาตําหนิ และการพูดความ
จริงเปนเรื่องที่นาสงเสริมแตก็มักทําใหผูฟงไมพอใจถาความจริงนั้นเปนการตําหนิผูฟง แตการพูดความ
จริงเปรียบเสมือนยาขมซึ่งสามารถรักษาโรคไดอยางมีประสิทธิผลดังสํานวน “ยาขมบรรเทาโรค ความ
จริงบาดหมางน้ําใจ” (thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng) - “หวานเปนลมขมเปนยา” และใน
ทางตรงขาม คําพูดชื่นชมผูอ่ืนโดยไรความจริงใจเปนสิ่งอันตราย ผูฟงควรใชวิจารณญาณ เพราะ 
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“น้ําผึ้งหวาน แมลงวันตาย” (mật ngọt chết ruồi) - “น้ําเย็นปลาตาย” การพูดเปนทักษะอยางหนึ่งที่
เกิดจากการฝกฝนและความสามารถสวนตัว คนที่พูดคลองมีลักษณะการเปรียบเทียบที่แตกตางกัน
ระหวางสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย เชน “พูดคลองเหมือนโจกไหล” (nói trơn như cháo chảy) - 
“พูดคลองเปนลองน้ํา” เชนเดียวกับการพูดที่สามารถทําใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลินและมีปฏิกิริยา
คลอยตาม สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยก็มีวิธีการเปรียบเทียบที่แตกตางกันวา “พูดจนงูตองคลาน
ออกจากรู” (nói con rắn trong lỗ bò ra) - “พูดจนลิงหลับ” คําพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมที่มี
ทั้งดีและไมดี ถาไมระมัดระวังคําพูดของตนเอง ผูพูดจะกลายเปนฝายเสียเปรียบหรือตกอยูในอันตราย
ได เชน “ไกตายเพราะเสียงขัน” (gà chết vì tiếng gáy) - “ปลาหมอตายเพราะปาก” และคนที่ชอบ
เก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดใหเกิดความเสียหายถูกเปรียบเทียบกับปากที่คันตลอดเวลา เชน 
“ปากคัน” (ngứa mồm) - “ปากบอน” สํานวนสุดทายเกี่ยวกับคําพูดที่มีลักษณะเหมือนกันระหวาง
สํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยคือ “พูดเหมือนตอกตะปูที่เสา” (nói như đanh đóng cột) - “วาจา
เหมือนงาชาง” คําพูดในลักษณะนี้จะตองมีน้ําหนัก มีความแนนอน ไมกลับไปกลับมา เพราะไม
สามารถเรียกคําพูดกลับคืนได ดวยความสามารถในการเลือกสรรถอยคําและการใชน้ําเสียงทําให
คําพูดนั้นสามารถเรียกรองความสนใจ ความไววางใจและความศรัทธาจากผูฟงได  ส่ิงสําคัญที่ทําให
เกิดคําพูดในลักษณะเหมือนกับการตอกตะปูนั้น คือ น้ําเสียง สีหนา ทาทาง และอวัจนภาษาอื่นๆ  
 
  4.2.5.6 ความกตัญูรูคุณ  
   คุณธรรมขอนี้ถือเปนคานิยมของคนเวียดนามและคนไทย เพราะเราถือวาผูใดมี
บุญคุณกับเราแลว เราตองตอบแทนหรือมีน้ําใจไมตรีตอบ คนไมกตัญูถือวาเปนคนไมดี ไมมีผูใด
อยากคบคาสมาคมดวย ดังนั้น ทั้งคนเวียดนามและคนไทยจึงสอนบุตรหลานใหยึดมั่นถือมั่นในความ
กตัญูกตเวทีและประณามคนที่อกตัญูเสมอ ดังสํานวน “กินโจก เตะถวย” (ăn cháo đá bát) - 
“กินบนเรือน ข้ีบนหลังคา”  
 
  4.2.5.7 การรูจักที่ตํ่าที่สูง รูจักเจียมตัว และไมโออวด  
   ทั้งคนเวียดนามและคนไทยนิยมคนที่นอบนอมถอมตน รูจักเจียมตัว ไมอาจเอื้อมใน
ส่ิงที่สูงจนเกินศักดิ์ดังสํานวนที่วา “ตะเกียบขึ้นราอยากอยูในถาดทอง” (đũa mốc mà chòi mâm 

son) - “กระตายหมายจันทร” การอวดรู อวดเกงกับผูที่รูและเกงกวาตนเปนสิ่งที่นาตําหนิเยาะเยย พบ
ในสํานวน “ฟอนขวานตอหนาชาง” (múa rìu qua mắt thợ) - “เอามะพราวหาวไปขายสวน” และ 
“สอนใหลิงปนตนไม” (dạy khỉ leo cây) - “สอนจระเขใหวายน้ํา” “สังหนังสือสังฆราช” นอกจากนั้น 
ถาเรามีดีจริงก็ตองใหคนอื่นชม เพราะการยกยอตัวเองถือเปนพฤติกรรมที่ไมงามนัก ดังสํานวนที่วา 
“แมวชมแมววาหางยาว” (mèo khen mèo dài đuôi) - “หมาขี้ไมมีใครยกหาง” นอกจากนี้ พฤติกรรม
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การเลียนแบบที่ผิดๆ และไมเหมาะสมมีอยูในสํานวน “ชางเลน หมาเลน หนูก็กระโดด” (voi đú, chó 

đú, chuột chù cũng nhảy cẫng) - “เห็นชางขี้ ข้ีตามชาง” 
 
  4.2.5.8 ความอดทนอดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ความมัธยัสถ และความฟุมเฟอย 

   เปนที่ยอมรับวาความอดทนนํามาซึ่งความสําเร็จ ดังนั้น ทั้งคนเวียดนามและคนไทย
ต้ังแตสมัยโบราณจึงไดสอนใหคนรุนหลังรูจักอดทนอดกลั้นและขยันทํามาหากินถึงแมตองตรากตรํา
ลําบากเพียงใดก็ตาม ดังสํานวน “เหงื่อไหล น้ําตาเดือด” (đổ mồ hôi, sôi nước mắt) “อาบเหงื่อตาง
น้ํา” และ “ขายหนาใหดิน ขายหลังใหฟา” (bán mặt cho đất, bán lưng cho trời) - “หลังสูฟาหนาสู
ดิน” เพราะ “ลงแรงฝนเหล็ก วันหนึ่งไดเข็ม” (có công mài sắt có ngày nên kim) -  “ฝนทั่งเปน
เข็ม” และ “น้ําไหล หินกรอน” (nước chảy đá mòn) - “น้ําหยดลงหิน” นอกจากนั้นการ
ประนีประนอมและรูจักยอมคนอื่นเปนพฤติกรรมหนึ่งที่สามารถทําใหคนในสังคมอยูดวยกันไดอยางมี
ความสุขและมีสันติภาพ ดังสํานวน “ยอมสิ่งหนึ่ง ส่ิงดีๆ เกาสิ่งตามมา” (một điều nhịn chín điều 

lành) - “แพเปนพระชนะเปนมาร” และถาทุกคนรูจักเก็บออม ใชจายอยางมัธยัสถ ชีวิตก็จะสบาย มี
ฐานะ ดังสํานวน “ขยันเก็บ เต็มถุง”(năng nhặt chặt bị)  สวนสํานวนไทยก็สอนใหรูจักประหยัดเก็บ
เล็กผสมนอย เขาทํานอง “เก็บเบี้ยใตถุนราน” แตการเก็บออมตองทําอยางเหมาะสม มิใช “ประหยัด
เงินกินโจก ‘ฮวา’” (hà tiện ăn cháo hoa) - “ถี่ลอดตาชางหางลอดตาเล็น”  
 
 ความขยันขันแข็งในการทํางานและรูจักเก็บหอมรอบริบจะทําใหไดมาซึ่งสิ่งที่พึงประสงค 
นอกจากนั้นวิธีคิดเกี่ยวกับการลงทุนก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จได ซึ่งอาจใชเปนแนว
ทางการทํามาหากินที่มีประโยชนของคนทั่วไปได เชน “งานใหญอยากลัวเปลือง” (việc to chớ lo 

tốn) - “ฆาควายอยาเสียดายพริก” เปนการสอนใหรูวาเมื่อทําการใหญไมควรตระหนี่ หรือ “อยากได
ปลาใหญ ตองใชคันเบ็ดที่ยาว” (muốn ăn cá cả phải thả câu dài) - “ทํานาออมกลา ทําปลาออม
เกลือ” ซึ่งหมายถึงทําการสิ่งใดถากลัวหมดเปลืองยอมไมไดผลสมบูรณ 
 
 อนึ่ง ความเกียจครานและความฟุมเฟอยเปนนิสัยที่ไมมีผูใดนิยมชมชอบ เพราะวาความ
เกียจคราน นอกจากจะทําใหการงานลมเหลวแลว ยังสรางความเดือดรอนใหแกคนอื่นโดยกลายเปน
ภาระของเขา จึงมีสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยกลาวถึงความเกียจครานและความฟุมเฟอยในเชิง
ตําหนิหลายสํานวน เชน “กินแลวนั่งเฉย” (ăn không ngồi rồi) - “งอมืองอตีน” “หลังยาวเปลืองผา” 

(dài lưng tốn vải) - “สันหลังยาว” “ไปกินเลี้ยง ไปกอน ไปลุยน้ํา ไปทีหลัง” (ăn cỗ đi trước lội nước 

đi sau) - “การกินการอยูใครไมสูพอ การพายการถอพอไมสูใคร” “ยกมือเหนือหนาผาก” (vung tay 

quá trán) - “มือหางตีนหาง” 
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  4.2.5.9 การขัดขวาง กีดกั้น ทําลายและประสงคราย  
   มนุษยเจริญกาวหนาและพัฒนาในดานตางๆ สวนหนึ่งมาจากความรักสามัคคีเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน ที่ใดขาดความรักสามัคคี ปญหาตางๆ จะตามมามากมาย การดําเนินงานใดๆ ก็
เชนเดียวกัน ถาทุกคนปรารถนาจะมุงไปที่เปาหมายอันเดียวกัน งานๆ นั้นก็จะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ผูใดประสงคจะขัดขวาง ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางไดยาก ผูขัดขวางคนอื่นในขณะที่เขาทํางาน สํานวน
เวียดนามและสํานวนไทยกลาวโดยมีนัยความหมายในเชิงตําหนิวา “เอาไมไปสอดลอรถ” (chọc gậy 

bánh xe) - “หมูเขาจะหาม เอาคานเขาไปสอด” คนอีกประเภทหนึ่งที่ถูกประณามวาเปนผูยุยงใหผูอ่ืน
ผิดใจกันมีการกระทําแบบ “แทงกระสอบขาวเปลือก แทงกระสอบขาวสาร” (đâm bị thóc chọc bị 

gạo) - “ยุใหรํา ตําใหร่ัว” ทั้งคนเวียดนามและคนไทยรังเกียจคนที่มีพฤติกรรมดังกลาว 
 
  4.2.5.10 ความพอดีและความเหมาะสม 

   ความพอดีและความเหมาะสมในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกหรือการ
กระทําที่ไมเหมาะสม อันจะสงผลใหเกิดความลมเหลว อันตราย และการถูกตําหนิ ส่ิงใดที่ไมเหมาะสม
หรือไมสมควรที่จะทําก็ไมควรทํา ถาทําลงไปก็จะไมไดรับผลประโยชนดังที่คาดหวังไว เชน การลงทุน
มากแตไดผลนอย ดังสํานวน “ชําแหละไกดวยมีดชําแหละควาย” (mổ gà dao trâu) - “ข่ีชางจับ
ต๊ักแตน” ซึ่งเปนการกระทําที่ไมสมดุลกัน  หรือการไมรูจักประมาณกําลังความสามารถของตน เชน “เอา
เกลือไปทิ้งลงทะเล” (đem muối bỏ bể) - “เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อชาง” และ “เด็ดใบไมปะทองฟา” (bẻ 
lá vá trời) - “เกี่ยวแฝกมุงปา” จนถึงการมีความสัมพันธกับเพศตรงขามโดยไมคํานึงถึงวัยที่เหมาะสม 
เชน “คนแกเลนกลอง ‘บอย’” (già chơi trống bỏi) - “วัวแกกินหญาออน” หรือการมีความสัมพันธ
กอนมีพิธีที่ถูกตองตามประเพณีดังสํานวน “กินขาวกอนเสียงฆอง” (ăn cơm trước kẻng) - “ชิงสุก
กอนหาม” ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสตรีทั้งหลาย เพราะวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศให
ความสําคัญกับการรักนวลสงวนตัวของผูหญิง และสุดทาย การดําเนินชีวิตอยูใหมีความสุขโดยไม
เดือดรอนกับเร่ืองการเงินนั้น ควรถือเอาคติที่วา “ดูขาว คีบปลารา” (liệu cơm gắp mắm) - “ปลูก
เรือนพอตัว หวีหัวพอเกลา”  
 
  4.2.5.11 ความซื่อสัตยและความจริงใจ  

   ความซื่อสัตยและความจริงใจจะถือเปนคานิยมสากล เพราะไมมีผูใดชอบคนที่
ปราศจากความซื่อสัตยและความจริงใจ คนเวียดนามและคนไทยเปรียบเทียบลักษณะของคนไม
ซื่อสัตยวา “ซื่อสัตยเหมือนพอคาควาย” (thật thà cũng thể lái trâu) - “ซื่อเปนแมวนอนหวด” ซึ่ง
เปนการพูดประชดหรือตําหนิคนที่ทําเปนซื่อแตแทที่จริงไมซื่อตรง นอกจากนี้ คนอีกประเภทหนึ่งที่คน
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ทั่วไปควรระวัง คือคนที่ฝกใฝเขาทั้ง 2 ฝาย ไมมีความจริงใจ ซึ่งถูกเปรียบเหมือน “ไมคานสองหัว” 
(đòn xóc hai đầu) - “หมาสองราง” และ “นกสองหัว” เปนตน 
 
  4.2.5.12 การรักความสงบ ใหอภัย และอะลุมอลวยออมชอม 

   ทั้งคนเวียดนามและคนไทยมีสํานวนเตือนใจคนรุนหลังวาใหลืมเร่ืองไมดีที่เกิดขึ้นใน
อดีต เมื่อเร่ืองที่ผานไปแลวก็ใหลืมเสีย อยาร้ือฟนกลับมาเพื่อทําใหฝายใดฝายหนึ่งตองไมสบายใจดัง
สํานวน “คุยแหนหาเล็น” (bới bèo ra bọ) - “ฟนฝอยหาตะเข็บ” และเมื่อมีปญหาขุนเคืองใจเล็กๆ 
นอยก็อยาทําใหปญหานั้นลุกลามจนเปนเรื่องใหญโตดังสํานวน “ฉีกเล็กใหเปนใหญ” (bé xé ra to) - 
“กวนน้ําใหขุน”  เพราะจะทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน ถาอยากอยูรวมกันในสังคมดวยความ
สงบสุข ทุกคนตองรูจักใหอภัยกัน ประนีประนอมกัน ดังสํานวน “เกาทําถวนเปนสิบ” (chín bỏ làm 

mười) - “ผอนสั้นผอนยาว” และรูจักเก็บความไมพอใจหรือความโกรธเคืองเอาไวขางใน แสดง
ความรูสึกที่ดีออกมาเพื่อผลดีแกทั้ง 2 ฝาย ดังคําสอนในสํานวน “กลืนความโกรธเพื่อดีกัน” (nuốt 

giận làm lành) - “น้ําขุนไวในน้ําใสไวนอก”  
 
  4.2.5.13 โอกาส 

   คนในสังคมมีสภาพความเปนอยูและความเจริญกาวหนาในชีวิตและทรัพยสิน
แตกตางกัน ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง และหนึ่งในนั้นคือ โอกาส สังคมปจจุบันเต็มไปดวยการแขงขัน 
โอกาสเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหพบความสําเร็จ และบรรพบุรุษเราตั้งแตสมัยโบราณไดแลเห็น
ความสําคัญของโอกาสหรือเวลาที่เหมาะสม จึงสอนลูกหลานไวในสํานวน “ปลากินใหยกคันเบ็ด ไว
นานเหยื่อจะหาย” (cá ăn thì giật để lâu mất mồi) - “น้ําขึ้นใหรีบตัก” การควาโอกาสที่มาถึงก็ตอง
กระทําดวยความถูกตอง มิใชการเอาเปรียบคนอื่นดังสํานวน “รับมือบน” (hớt ta trên) - “ชุบมือเปบ” 
สํานวนนี้เปรียบเทียบกับการฉวยโอกาส นําเอางานที่คนอื่นทําสําเร็จดวยความยากลําบากมาเปน
ประโยชนแกตน โดยตนเองไมไดลงทุนลงแรงแตอยางใด อยางนี้ถือวาเปนการกระทําที่ไมยุติธรรม 
 
  4.2.5.14 การบีบบังคับ กดขี่ขมเหง และเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 

   พฤติกรรมการบีบบังคับ กดขี่ขมเหง และเอารัดเอาเปรียบเปนที่พฤติกรรมที่สังคม
ทุกสังคมตางตําหนิ ติเตียน คนเวียดนามและคนไทยก็แสดงทัศนคติเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ไวในสํานวนวา 
เปนธรรมชาติของมนุษยที่ไมมีใครชอบถูกบังคับใหทําตามความตองการของผูอ่ืนโดยที่ตนเองทําไมได 
ดังสํานวน “บังคับแมวใหกินขิง” (ép mèo ăn gừng) - “ขมเขาโคขืนใหกินหญา” นอกจากนี้ สํานวน
เวียดนามและสํานวนไทยยังเปรียบเทียบพฤติกรรมการบีบบังคับเอาจากผูที่ไมมีจะใหเปนสํานวนวา 
“หมากัดเสื้อที่ขาด” (chó cắn áo rách) - “รีดเลือดกับปู” คนเวียดนามและคนไทยไดเปรียบเทียบ
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พฤติกรรมหรือการกระทํากดขี่ขมเหงในสํานวน “ปลาใหญกลืนปลาเล็ก” (cá lớn nuốt cá bé) - “ปลา
ใหญกินปลาเล็ก” อนึ่ง ความยุติธรรมเปนสิ่งที่ทุกคนใหความสําคัญ สํานวนเวียดนามและสํานวนไทย
ก็ไดกลาวถึงในความหมายอุปมาวา “นกกาน้ําหา นกกระยางกิน” (cốc mò cò xơi) - “ตีงูใหกากิน” ซึ่ง
หมายถึงการลงแรงทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไวแลว แตผลกลับไปตกแกผูอ่ืน หรือทําสิ่งที่ตนควรจะไดรับ
ประโยชนแตกลับไมได 
 
  4.2.5.15 สวนนอยและสวนรวม 

   มนุษยตางจากสัตวโลกอ่ืนๆ ตรงที่มีสติปญญา มีวัฒนธรรม มีจิตสํานึกตอสวนรวม 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาสํานึกสังคมนั่นเอง สังคมประกอบขึ้นดวยคนจํานวนมาก สมาชิกทุกคนตาง
ตองรับผิดชอบการกระทําของตนตอสวนรวม ถาคนใดคนหนึ่งมีพฤติกรรมไมดีจะสงผลในทางลบตอ
ภาพลักษณของสวนรวมทั้งหมด ดังสํานวน “หนอนตัวเดียวทําใหหมอแกงเสีย” (con sâu làm rầu 

nồi canh) - “ปลาเนาตัวเดียว เหม็นหมดทั้งของ” คนทุกคนมีฐานะและบทบาททางสังคมตางกัน โดย
มีผูใหญ ผูนอย ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ แตละตําแหนงมีบทบาทหนาที่และความสําคัญ
แตกตางกันไปอีก และผูที่มีบทบาทสําคัญ คือผูที่เปนหัวหนา ดังสํานวนที่วา “ยืนหัวเรือ ถือไมพาย” 
(đứng mũi chịu sào) - “หัวเรือใหญ” เพราะเปนผูที่นําพาคนสวนใหญไปถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่ง
เปนงานที่ลําบากและตองรับผิดชอบสูง 
 
  4.2.5.16 การกระทําที่ลําบากอันตรายและสําเร็จไดยาก 

   คนเวียดนามและคนไทยในอดีตไดสังเกตลักษณะการกระทําของมนุษยแลวนํามาผูก
เปนสํานวนสอนคนรุนหลังใหหลีกเลี่ยงการกระทําที่ไมเหมาะไมควรหรือเกินสามารถ ดังเชนการคนหา
ส่ิงของที่หายากหรือไมมีทางจะหาได ทั้งคนเวียดนามและคนไทยมีวิธีการคิดเหมือนกัน คือ “งมเข็มกน
ทะเล” (mò kim đáy biển) - “งมเข็มในมหาสมุทร” สวนสํานวนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ลําบากยากเย็น
และอาจประสบอันตรายไดยังมี “ถอเรือทวนน้ํา” (chống thuyền ngược nước) - “พายเรือทวนน้ํา” 
“เอาไมเทาไปค้ําฟา” (bẻ nạng chống trời) -“เอาไมซีกไปงัดไมซุง” “จับมาขางหาง” (bắt ngựa đằng 

đuôi) - “จับงูขางหาง” ดังนี้เปนตน 
 
 4.2.6 ศาสนา 
  ชาวเวียดนามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน สวนชาวไทยรอยละ 95 นับถือ
ศาสนาพุทธนิกายหินยาน ถึงแมจะตางนิกาย แตก็มาจากพื้นฐานในศาสนาเดียวกัน คือ ศาสนาพุทธ 
ศาสนาชวยยกระดับจิตใจของมนุษยใหสูงขึ้นดวยการสอนใหคนทําความดี ดวยการสรางความเชื่อใน
หมูพุทธศาสนิกชน อันไดแก ความเชื่อเร่ืองวิญญาณ ความเชื่อเร่ืองกรรม และความเชื่อเร่ืองบุญบาปซึ่ง
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ก็มีปรากฏอยูในรูปแบบของสํานวน สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่เกี่ยวของกับศาสนาลวนมุงสอน
คนใหเปนคนดี เชนสํานวน “ทําชั่วไดชั่ว” (ác giả ác báo) - “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” ซึ่งมีความหมายวา
ใครทําอะไรไว ส่ิงนั้นก็จะกลับมาสูตนเอง และถายึดมั่นถือมั่นในความดี ชีวิตจะพบแตส่ิงดีๆ ปราศจาก
ภยันตรายทั้งสิ้น ดังสํานวน “ปฏิบัติตัวดี จะพบแตส่ิงมงคล” (ở hiền gặp lành) - “คนดีผีคุม” ศาสนา
พุทธสอนใหรูจักแสวงหาความสุขดวยการทําความดี และความสุขที่เกิดจากการทําความดี หรือความ
ทุกขที่เกิดจากการทําความชั่วยอมอยูในใจของผูกระทําเอง ดังสํานวน “รากเหงาของความดีอยูที่ใจเรา” 
(thiện căn ở tại lòng ta) - “สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ” นอกจากนี้ ยังมีสํานวนเวียดนามและ
สํานวนไทยที่เกี่ยวของกับศาสนา เชน “อยูดีๆ สวดมนตรับบาป” (đang yên đang lành đọc canh 

phải tội) - “แกวงเทาหาเสี้ยน” “ไปกับพระหมจีวร ไปกับผีใสเสื้อกระดาษ” (đi với bụt mặc áo cà sa, 
đi với ma mặc áo giấy) - “เขาฝูงหงสเปนหงส เขาฝูงกาเปนกา” “ทําคุณไดโทษ” (làm phúc phải 

tội) – “ทําคุณบูชาโทษ” “ปากพระโพธิสัตว ใจพริกดอง” (miệng bồ tát, dạ ớt ngâm) – “มือถือสาก 
ปากถือศีล” “ซนเหมือนเปรต” (nghịch như quỉ sứ) – “ซนเหมือนลิง” “ทําคุณบูชาโทษ” “ชั่วชางชี ดี
ชางสงฆ” “แพเปนพระชนะเปนมาร” “มือถือสาก ปากถือศีล”  
   
 จากสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่เกี่ยวของกับศาสนาขางตน สะทอนใหเห็นวาคนของ
ทั้ง 2 ประเทศมีความเชื่อเร่ืองบุญบาป “ผลของกรรมดีคือบุญกุศลที่เกื้อหนุนใหชีวิตมีความสุขและบาป
เปนผลของกรรมไมดีที่ทําใหชีวิตมีความทุกข”1 ทุกคนยอมไดรับผลของการกระทําของตนไมวาจะเปน
กรรมดีหรือกรรมชั่ว สํานวนเหลานี้สะทอนคําสอนวา ใหคนเราจงหาความสุขความสงบจากใจตนเอง คน
ที่ทําดีในชาตินี้ชาติหนาจะไดข้ึนสวรรค คนเวียดนามก็มีความเชื่อเร่ืองสวรรค นรก มีโลกแหงความตาย 
จึงจินตนาการเห็นเปรตอยูในโลกแหงความตายนั้น สําหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธ วัดเปนศูนยกลาง
ของบุญกุศลและเปนที่พึ่งทางใจของชาวพุทธตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ พระเปนผูสืบทอดพุทธศาสนา
และเปนสัญลักษณของคุณงามความดีทางศีลธรรม แตความแตกตางของนิกายศาสนาทําใหแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับศาสนามีความแตกตางกันอยูบาง เปนตนวา การเผยแผศาสนาในประเทศเวียดนามไมมี
การสอนวิชาเกี่ยวกับศาสนาในโรงเรียนแตอยางใด และในชีวิตประจําวันชาวเวียดนามไมมีการทําบุญ
ตักบาตรซึ่งแตกตางจากประเทศไทย นอกจากนี้ จํานวนวัดเมื่อเทียบกับประเทศไทยแลวถือวามีจํานวน
นอยกวามาก แตอยางไรก็ตาม ทั้งคนเวียดนามและคนไทยตางก็มีความเชื่ออยางเดียวกันคือ เชื่อเร่ือง
การทําบุญกุศลเพื่อความสบายใจ มีโชคลาภ และสรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและคนใน
ครอบครัวรวมทั้งคนใกลชิด 

                                              
 1

 สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง. (2538, กรกฎาคม - ธันวาคม). วัฒนธรรมไทย ความตายและจริยธรรม. ภาษาและ
วัฒนธรรม. 14 (2): 5. 

  



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย” มีความมุงหมายเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับที่มาและวิธีการใชของสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย และเพื่อศึกษาภาพ
สะทอนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยโดยใชวิธีวิจัยเอกสารและเสนอ
ผลการศึกษาดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาสามารถสรุป อภิปราย และมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาคนควา 
 
 5.1.1 ผลการเปรียบเทียบที่มาและวิธีการใชสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยทั้งหมด 205
สํานวน พบวา 
 
  5.1.1.1 สํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทยและสิ่งที่
นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันบางประการพบมากที่สุดถึง 98 สํานวน ที่เปนเชนนี้เพราะวาคนเวียดนาม
และคนไทยอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกัน ลักษณะสภาพทางวิถีชีวิต ความรูสึกนึกคิด 
โลกทัศน และพฤติกรรมที่แสดงออกของคน 2 ประเทศมีความใกลเคียงกัน  
 
  5.1.1.2  สํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทยแตส่ิงที่นํามา
เปรียบเทียบตางกันพบ 67 สํานวน ที่เปนเชนนี้เพราะคนในแตละสังคมแตละประเทศยอมเห็นอะไรที่
แตกตางกันและนํามาผูกเปนสํานวน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอม ประสบการณ วิถีชีวิตที่แตกตางกันจึง
ทัศนคติ โลกทัศนของคนแตละประเทศยอมแตกตางกันไปดวย แตความหมายและแนวคิดลวนแต
ใกลเคียงหรือเหมือนกันทั้งสิ้น  
 
  5.1.1.3 สํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทยและสิ่งที่
นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันพบ 40 สํานวน จํานวนในกลุมนี้นอยกวา 2 กลุมขางตน เพราะเปน
ธรรมดาที่แมประเทศทั้ง 2 จะมีส่ิงตางๆ ที่คลายคลึงกันมาก แตเปนไปไมไดที่จะใหเหมือนกันในทุก
ประการเนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมตางกันยอมทําใหวิธีการเปรียบเปรยไมเหมือนกันได ส่ิงที่นํามา
เปรียบเทียบเหมือนกันจัดอยูในหมวดสัตว ธรรมชาติ อวัยวะ การกระทํา นิทาน ศาสนาและความเชื่อ 
แตพบมากที่สุดคือสัตว ธรรมชาติ และอวัยวะ ซึ่งมีถึง 31 สํานวน แสดงใหเห็นวาสาํนวนทีเ่หมอืนกนัทัง้
ความหมายและสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบสวนใหญเกิดจากสิ่งที่เปนรูปธรรมที่เปนสากล   
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 5.1.2. ผลการศึกษาภาพสะทอนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตจากสํานวนเวียดนามและสํานวน
ไทยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  5.1.2.1 การศึกษาภาพสะทอนดานธรรมชาต ิ

   การศึกษาภาพสะทอนดานธรรมชาติพบวาลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศ
เวียดนามและประเทศไทยมีความคลายคลึงกัน สภาพภูมิประเทศประกอบดวยภูเขา ปา ที่ราบ แมน้ํา 
และบางสวนติดกับทะเล ที่ตั้งของประเทศเวียดนามและประเทศไทยอยูใกลกัน ทําใหภูมิอากาศมี
ความคลายคลึงกัน นอกจากนั้นความยาวของพื้นที่ทั้ง 2 ประเทศก็ทําใหสภาพอากาศแตกตางไปใน
ภาคเหนือและภาคใต แตเนื่องจากประเทศเวียดนามมีพื้นที่ติดกับทะเลจีนใตเปนแนวยาวจากเหนือ
จรดใต ทําใหตองเผชิญกับพายุปละหลายครั้งมากกวาประเทศไทย  

 ทั้งคนเวียดนามและคนไทยรูจักสังเกตธรรมชาติเพื่อนํามาเปรียบ เพื่อเตือนใจ แนะนํา และ
สอนใหเปนแนวทางในการคิดและการกระทํา ธรรมชาติที่นํามาเปรียบใหเห็นในสํานวนมี ดิน น้ํา ลม ไฟ 
ฝน ฟา พายุ พระจันทร ภูเขา ทะเล ปา หิน ปูน ทอง และโลหะตางๆ  

 สํานวนที่เกี่ยวของกับมนุษยไดแกสํานวนที่นําอวัยวะมาเปรียบเทียบ ทั้งคนเวียดนามและคน
ไทยไดสังเกตการทํางานของรางกายและไดนําหนาที่ของอวัยวะเหลานี้มาผูกเปนสํานวนเพื่อใช
เปรียบเทียบใหเห็นภาพรวมไปถึงการอบรมสั่งสอนและเตือนใจมนุษยในการดําเนินชีวิต สรางโลกทักศน
และแนวประพฤติปฏิบัติไดอยางชาญฉลาด 
 
 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่คลายกันทําใหประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีสัตว
และพืชเหมือนกันหลายชนิด ซึ่งมีทั้งสัตวเลี้ยง เชน หมู แมว มา หมา วัว ควาย เปด ไก เปนตน และ
สัตวปา เชน ชาง เสือ หมาปา งู จระเข ลิง รวมไปถึงแมลงชนิดตางๆ นกและสัตวอีกบางจําพวก สัตว
ทะเลคือ กุง หอย ปู ปลา และสัตวชนิดอื่นๆ อีกมากมาย  และเนื่องจากลักษณะอากาศรอนชื้นของทั้ง 
2 ประเทศเอื้อตอการเพาะปลูกพืชผล และดอกไม พันธุไมหลากหลายชนิด ที่ปรากฏใหเห็นในสํานวน
เวียดนามและสํานวนไทย อาทิ ขาว หมาก ขมิ้น มะพราว ตะโก กลวย สมเขียวหวาน สมเชง พริกไทย 
พริกขี้หนู ดอกชบา ดอกบัว เปนตน   
 
  5.1.2.2 การศึกษาภาพสะทอนดานวิถีชีวิต 

   การศึกษาภาพสะทอนดานวิถีชีวิตจากสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยพบขอมูล
เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ครอบครัว การศึกษา กีฬา เงินทองและฐานะทางสังคม คานิยมเกี่ยวกับ
พฤติกรรม และศาสนา ดังนี ้
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 คนเวียดนามและคนไทยดําเนินชีวิตในวิถีที่คลายคลึงกัน โดยเฉพาะการทํามาหากินเลี้ยงชีพ 
ภูมิอากาศของประเทศเวียดนามและประเทศไทยเปนผลตอความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของประชากรโดยทั่วไป เชน การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว และทําการประมง นอกจากนั้น
ยังมีอาชีพเปนชาง คาขาย และรับจาง แตมีอาชีพรับจางอยางหนึ่งที่ไมมีในเวียดนามคือการเลี้ยงชางของ
หลวงในสมัยโบราณของไทย 
 
 เนื่องจากประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร การตั้งบานเรือนที่อยูอาศัยจึงมีลักษณะเปนแหลง
รวมของการทําเกษตรกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน บางก็อยูใกลแหลงน้ําเพื่อเอื้อตอการเพาะปลูก 
บางก็มีคอกวัว คอกควาย เลาไกอยูใกลบริเวณบานเพื่อทําการเลี้ยงสัตวและดูแลไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย  
 
 ลักษณะบานของคนเวียดนามและคนไทยมีความแตกตางกัน ถึงแมโครงสรางพื้นฐานจะ
เหมือนกันตามหลักสากล แตรูปทรงและแบบบานมีความแตกตางกัน คนเวียดนามนิยมสรางบานตึกที่
ทนทานแข็งแรง สวนบานดั้งเดิมของคนไทยมีลักษณะเปนบานใตถุนสูงซึ่งมีใหเห็นในสํานวนไทยอยาง
ชัดเจน 
 
 ในดานอาหารการกิน วัฒนธรรมการกินของคน 2 ประเทศมีทั้งความเหมือนและความ
แตกตาง ลักษณะเหมือนกันคือทั้งคนเวียดนามและคนไทยกินขาวเปนอาหารหลัก นอกจากนั้นยังเห็น
โจก แกง น้ําพริก และปลาราปรากฏอยูในสํานวน คนเวียดนามสอนลูกหลานใหมองขาวที่เหลืออยูใน
หมอเพื่อที่จะตัดสินใจวาจะกินตอหรือไม เมื่อตักขาวมาแลวตองดูปริมาณขาวในถวยเพื่อที่จะตักกับขาว
ใหเหมาะสม ความแตกตางเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของคนเวียดนามและคนไทยคือ คนเวียดนามกิน
ขาวดวยตะเกียบ สวนคนไทยดั้งเดิมกินขาวดวยมือ ตอมาก็ใชชอนและสอม 
 
 ในดานเครื่องมือเครื่องใชและอาวุธ คนเวียดนามและคนไทยมีความรูความสามารถและฝมือ
ในการประดิษฐและพัฒนาสิ่งของมากมายเพื่อใชผอนแรงและทําใหเกิดความสะดวกสะบาย ความ
ถนัดและความรวดเร็วในชีวิตประจําวันรวมทั้งในการประกอบอาชีพและทํากิจกรรมตางๆ  
 
 ในดานสถาบันครอบครัว สภาพครอบครัวของคนเวียดนามและคนไทยมีลักษณะเปน
ครอบครัวขยาย ทั้งคนเวียดนามและคนไทยซึ่งเปนประเทศที่อยูในแถบเอเชียดวยกันตางก็มองเห็นและ
ใหความสําคัญกับครอบครัว และแสดงขอคิดตรงกันวา ครอบครัวมีบทบาทในการอบรมบมเพาะคนใน
สังคมใหเปนคนดี ขยันหมั่นเพียร อดทนอดกลั้นและเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน จึงควรเสริมสรางความ
รักสามัคคีระหวางสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ใหความสําคัญกับคนที่รวมเลือดเนื้อเชื้อไขของตน
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มากกวาคนอื่นที่ไมใชญาติพี่นอง ชื่นชมคูสามีภรรยาที่ชวยกันทํามาหากินอยางขยันขันแข็ง พอและแม
เปนตัวอยางของลูกหลาน โดยเฉพาะแมเปนภาพสะทอนของลูกสาว ซึ่งมีสวนในการพิจารณาเลือก
คูครองของฝายชาย  
 
 ในดานการศึกษา คนเวียดนามและคนไทยเห็นความสําคัญของการศึกษาจากประสบการณ
วา เปนที่มาของสติปญญาและความรูอยางแทจริง โดยสวนมากจะเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษและถายทอดตอๆ กันมายังลูกหลาน หรือแสวงหาความรูจากผูรูและมีประสบการณในสังคม
เพื่อพัฒนาตนเองใหนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
 
 ในดานคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม ทั้งคนเวียดนามและคนไทยนิยมชมชอบคนดีมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม คิดดี พูดดี และที่สําคัญตองทําดี ขยันขันแข็ง ประหยัดเก็บออม อดทนอดกลั้น 
และตอสูกับความลําบาก นอกจากนั้นยังนิยมคนฉลาดปราดเปรื่อง จริงใจ ซื่อสัตยสุจริต มีความ
กตัญูรูคุณ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เกรงใจคนอื่น นอบนอมถอมตน และเคารพกฎระเบียบของ
สังคมที่จะเขาไปเกี่ยวของดวย นิยมผูหญิงที่รักนวลสงวนตัวและปฏิบัติตัวตามประเพณีวัฒนธรรม
อยางถูกตองและเหมาะสม แตคานิยมที่ไมดีของคนเวียดนามและคนไทยในสมัยกอนคือการยกยองนบั
ถือคนรํ่ารวย และนิยมใชฐานะทางการเงินเปนหลักในการแบงชนชั้นของคนในสังคม กลายเปนวา 
อํานาจของเงินทองคือทุกสิ่งทุกอยาง แมกระทั่งเปนเครื่องมือผูกความสัมพันธไมตรีระหวางกัน 
 
 ในดานศาสนา ทั้งคนเวียดนามและคนไทยนับถือศาสนาพุทธแตคนละนิกาย ส่ิงที่เปนรูปธรรม
ของ 2 นิกายอาจแตกตางกันแตพื้นฐานคําสอนมาจากที่เดียวกัน ศาสนาสอนใหคนเราตองทํากรรมดี ละ
เวนกรรมชั่ว ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เพราะเรื่องบาปกรรมมีจริง ศาสนายังสอนใหรูวา ความทุกขความสุข
เกิดจากใจตนเอง จึงสําคัญอยูที่ใจ  ถาทําดีใจก็จะมีความสุข ทําชั่วใจก็ทุกข เปนเรื่องสัจธรรมที่ทุกคน
พึงเชื่อและปฏิบัติตาม 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาคนควาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย” ผูวิจัย
มีขอสังเกต ดังนี้ 
 
 สํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่มีความหมายเหมือนกันแตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบ
เหมือนกันบางประการมีจํานวนมากที่สุด เนื่องจากวิธีคิดของคนในแตละสังคมมีความคลายคลึงกัน 
สํานวนสวนใหญเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวซึ่งลวนแตมีอยูใน 2 ประเทศเนื่องจาก
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ลักษณะทางภูมิศาสตรของ 2 ประเทศมีความคลายคลึงกันอยูมาก ถึงแมสํานวนสวนใหญของคน
เวียดนามและคนไทยที่นํามาศึกษาในครั้งนี้จะไมเหมือนกันในวิธีการเปรียบเทียบ แตความหมายและ
วิธีการใชไมตางกัน  

 การนําสํานวนไปใชใหเกิดผลนั้นตองอาศัยความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง มิฉะนั้นจะทําให
เกิดการใชสํานวนอยางผิดๆ เพราะเกิดจากการตีความที่ผิดๆ เชน สํานวน “รักลูกใหเฆี่ยน เกลียดลูก
ใหความหวานความมัน” (thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi) - “รักวัวใหผูก 
รักลูกใหตี” มีความเห็นวาสํานวนนี้ใชไมไดกับสมัยนี้แลวเพราะสวนทางกับยุคที่กระแสการรณรงคให
ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรีกําลังไดรับการผลักดันอยางจริงจัง แตถาเราใชใหถูกที่ถูกทาง และรูจัก
ประยุกตใหเขากับสถานการณและสภาพแวดลอม สํานวนดังกลาวก็ยังไดรับการยอมรับอยูเสมอ ดวย
ความหมายในบริบทนี้รวมถึงการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ปกปองคุมภัย และการอบรมสั่งสอนที่ถูก
ทาง เมื่อลูกทําผิดก็ควรตําหนิ ชี้ใหเห็นอะไรควรอะไรไมควร หากดื้อร้ัน การลงโทษก็เปนสิ่งที่พึงกระทํา 
ที่สําคัญเพราะสํานวนนี้คนรุนกอนไดกลั่นกรองจากประสบการณจริงอันยาวนานเพื่อถายทอดมาใหคน
รุนหลังใชเปนแบบอยางและแนวทางในการดําเนินชีวิตเชนเดียวกับสํานวนอื่นๆ อีกจํานวนมาก  
นอกจากนั้น สํานวนทุกสํานวนมิไดถูกตองเสมอไป หรือบางครั้งก็มีขอคลาดเคลื่อนและแตกตางจาก
ความเปนจริง เชน สํานวน “เกลียดอะไร ฟาก็ใหอยางนั้นมา” (ghét của nào, trời trao của nấy) - 
“เกลียดขี้ข้ีตาม เกลียดความความถึง”  
 
 ลักษณะภูมิประเทศสัมพันธกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่ผูกพันกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและกิจกรรมอาชีพที่ตอเนื่องกับการเกษตร ตําแหนงที่ตั้งและลักษณะภูมิอากาศที่รอนชื้น
เหมาะสมสําหรับการเกษตร เปนผลใหอาชีพหลักของประชากรเวียดนามและประชากรไทยตั้งแตอดีต 
คือการเพาะปลูก  
 
 ประเทศไทยทางภาคเหนือติดตอกับภาคพื้นดินที่เปนปาเขา มีทรัพยากรปาไมและการ
เพาะปลูก สวนภาคใตติดตอกับอาณาเขตฝงทะเลทั้ง 3 ดาน ทําใหประกอบอาชีพทางดานการประมง
ไดเปนอยางดี เชนเดียวกับประเทศเวียดนามที่อุดมไปดวยปาเขาและชายฝงทะเลทําใหอาชีพการ
เพาะปลูกและการประมงประสมประสานกันไปไดอยางหลากหลาย 
 
 สํานวนสะทอนและบันทึกสภาพสังคมสิ่งแวดลอมของยุคใดยุคหนึ่งไดเปนอยางดี เมื่อยุค
สมัยเปลี่ยนไปก็หมายความวาจะมีส่ิงใหมๆ เกิดขึ้นพรอมกับการหายไปของบางสิ่งบางอยาง เราจึง
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เห็นสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชที่ปรากฏในสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยซึ่งอาจจะไมมีใหเห็นในยุค
ตอๆ ไปก็ได 
 
 ถึงแมสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยสวนใหญจะมีวิธีการเปรียบหรือส่ิงที่นํามา
เปรียบเทียบตางกัน แตทั้งหมดก็ส่ือความหมายอยางเดียวกัน สะทอนแนวคิด นิสัย และพฤติกรรม
หลายอยางที่เหมือนกันซึ่งเปนความคิดอันเปนสากลของมนุษยชาติ  
   
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

 5.3.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือ
คลายคลึงกันในเรื่องของโครงสรางภาษาเพื่อประโยชนในการเขาใจโครงสรางของภาษาเวียดนามและ
ภาษาไทยอีกรูปแบบหนึ่ง  
 
 5.3.2  ควรมีการศึกษาสํานวนเวียดนามและสํานวนไทยที่มีความหมายแตกตางกันเพื่อให
เห็นภาพสะทอนที่ตางกันซึ่งจะเปนประโยชนในการเสริมสรางความเขาใจซึ่งกันและกันเพื่อให
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหวางคนไทยกับเวียดนามเปนไปไดงายขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

ความหมายของสํานวนเวียดนามและสํานวนไทย 
 

3.1 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย 
และสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกัน 
 3.1.1 การนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Cá lớn nuốt cá bé 

(กา เลิ้น นวด กา แบ)  
ปลาใหญกลืนปลาเล็ก 

ปลาใหญกินปลาเล็ก ผูที่มีอํานาจกดขี่ขมเหงผู
ที่ดอยกวา 

2. Chó cùng rứt giậu 

(ชอ กุง ซึด เสิว่)  
หมาสุดทางกัดร้ัว 

หมาจนตรอก จําตองสูเมื่อจวนตัว ไมมี
ทางหลีกเลี่ยง 

3. Chó già giữ xương 

(ชอ สา สือ เซือง) 
หมาแกหวงกระดูก 

หมาหวงกาง คนที่กนัทาคนอื่นในสิง่ที่
ตนไดใชประโยชนแลว 
หรือใชประโยชนไมได 

4. Chó nào chẳng ăn cứt,  
ốc nào chẳng ăn bùn  

(ชอ หนาว ฉัง อัน กึ๊ด อก หนาว ฉัง อัน บูน)  
หมาที่ไหนไมกินขี้ หอยที่ไหนไมกนิโคลน 

ชาติหมาอดกินขี้ไมได คนชั้นต่ํายอมมีพฤติกรรม
ในดานต่ําเสมอ 

5. Chuột sa chĩnh gạo  

(ฉวด ซา ฉิง กาว) 
หนูตกถังขาวสาร 

หนูตกถังขาวสาร ผูชายฐานะไมดีไดแตง 
งานกับผูหญิงมีฐานะ 

6. Con cá sẩy là con cá lớn 

(กอน กา เสย หลา กอน กา เลิ้น)  
ปลาหลุดเบ็ดเปนปลาตัวโต 

ปลาตกน้ําตัวโต ส่ิงที่สูญหายไป มักดูมีคา
มากเกินความเปนจริง 

7. Dai như đỉa   
(ซาย ญือ เดี๋ย)  
แนนเหมือนปลิง 

เกาะแนนเหมือนปลิง เกาะติดอยางแนนเหนียว 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

8. Đàn1 gảy tai trâu  

(ดาน ไก ตาย เชิว)  
ดีด “ดาน” ที่หูควาย 

สีซอใหควายฟง อธิบาย หรือส่ังสอนคนโงยอมไมมี
ประโยชน  

9. Đất lành chim đậu 

(เดิ๊ด แหลง ชิม เดิ่ว) 
ดินดี นกเกาะ 

ไมรมนกจับ ผูมีวาสนายอมมีคนมาพึ่งบารมี   

10. Đùa chó, chó liếm mặt  
(ดั่ว ชอ ชอ เลี้ยม หมัด)  
เลนกับหมา หมาเลียหนา 

เลนกับหมาหมาเลียปาก ลดตัวลงไปหรือวางตัวไมเหมาะสมจงึ
ถูกลามปาม 

11. Ếch ngồi đáy giếng 

(เอก โหงย ได เซี้ยง)   
กบนั่งกนบอ 

กบในกะลาครอบ ผูมีความรูและประสบการณนอยแต
สําคัญตนวามีความรูมาก 

12. Gà mới lên chuồng 

(กา เมย เลน ฉวง) 
ไกเพิ่งขึ้นเลา 

ไกข้ึนรัง วลาพลบค่ํา 

13.Lao vào như con thiêu thân 

(ลาว หวาว ญือ กอน เทียว เทิน)    
พุงเขาเหมือนแมลงเมา 

แมลงเมาเขาไฟ เขาไปหาที่ตาย  

14. Mỡ để miệng mèo 

(เหมอ เด เหมี่ยง แหมว)  
มันหมูไวที่ปากแมว 

เอาปลายางไปฝากแมว ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไวกับคนหรือสัตวที่
ชอบส่ิงนั้น 

15. Thả hổ về rừng  
(ถา โห เหว ส่ึง)  
ปลอยเสือเขาปา 

ปลอยเสือเขาปา ปลอยศัตรูไปอาจกลับมาทํารายใน
ภายหลังอีก 

     
  
 

                                              
 1 “ดาน” เปนชื่อเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงของเวียดนามใชดีด. 



 115

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

16. Trắng như trứng gà bóc 

(ชั้ง ญือ ชึ้ง กา บอก)  
ขาวเปนไขปอก 

ขาวเปนไขปอก ขาวสะอาด 

  
 3.1.2 การนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 
1. Bạc như vôi  
(บาก ญือ โวย) 
อาภัพเหมือนปูน 

อาภัพเหมือนปูน อาภัพ ตกอับ ไมมีวาสนา 

2. Đừng đùa với lửa  
(ดึ่ง ดั่ว เวย เหลือ) 
อยาเลนกับไฟ 

อยาเลนกับไฟ เสี่ยงกับส่ิงที่ อันตราย หรือลองดีกับผูมี
อํานาจ 

3. Không có lửa làm sao có khói 

(คง กอ เหลือ หลาม ซาว กอ คอย)   
ไมมีไฟ มีควันไดอยางไร  

มีไฟยอมมีควัน ไมมีเหตุยอมไมมีผล หรือเมื่อมีผลยอมตอง
มีเหตุเชนกัน 

4. Nước chảy đá mòn  
(เนื้อก ไฉ ดา หมอน)  
น้ําไหล หินกรอน 

น้ําหยดลงหิน ความขยันอดทนนํามาซึ่งความสําเร็จ 
ถึงแมจะเปนกิจที่สําเร็จไดยาก หรือความ
บากบั่นพยายามยอมกอใหเกิดผลสําเร็จ 

 
 3.1.3 การนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1.Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời  
(บาน หมัด ชอ เดิ๊ด, บาน ลึง ชอ เฉย) 
ขายหนาใหดิน ขายหลังใหฟา 

หลังสูฟาหนาสูดิน 
 

ตองตรากตรําทํางานหนัก 

2. Cánh tay phải  
(แกง ไต ฝาย)  
แขนขวา 

มือขวา คนที่เปนกําลังหลักหรือลูกนอง
คนสําคัญ 

3. Da bọc xương   
(ซา บอก เซือง) 
หนังหุมกระดูก 

หนังหุมกระดูก ผอมมาก  
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

4. Dài lưng tốn vải  

(สาย ลึง โตน หวาย)  
หลังยาวเปลืองผา 

สันหลังยาว เกียจคราน 

5. Kề vai sát cánh   
(เก วาย ซาด แกง)  
เคียงบาเคียงไหล 

เคียงบาเคียงไหล มีฐานะเสมอกัน ทัดเทียมกันหรือ
อยูในระดับเดียวกัน; รวมสุขรวม
ทุกขหรือรวมเปนรวมตายดวยกัน 

6. Miệng còn hơi sữa  

(เหมี่ยง กอน เฮย เสือ)  
ปากยังมีกลิ่นน้ํานม 

ปากไมส้ินกลิ่นน้ํานม ยังเปนเด็ก 

7. Một giọt máu đào hơn ao nước lã 

(หมด สอด เมา ดาว เฮิน อาว เนื้อก หลา)  
เลือดหยดเดยีวดีกวาน้าํเปลาทัง้บอ  

เลือดขนกวาน้ํา ญาติพี่นองยอมดีกวาคนอื่น 

8. Ngứa mồm  
(เงื้อ หมม)  
ปากคัน 

ปากบอน ชอบเก็บเอาเรื่องของคนอื่นไปพูด
เผยแพรใหเสียหาย 

9. Trăm nghe không bằng một thấy  

(ชํา แง คง บั่ง หมด เทย)  
รอยฟงไมเทาหนึง่เห็น 

สิบปากวาไมเทาตา
เห็น 

การที่ ได เห็ นด วยตาตนเองจะ
นาเชื่อถือกวาการฟงจากคนอื่น 

10. Trông mặt mà bắt hình dong 
(ชง หมัด หมา บั๊ด หิง่ ซอง)  
ดูหนาบอกนิสัย 

คบคนดูหนา ซื้อผา
ดูเนื้อ 

ตองพิจารณาคนที่บุคลิกหนาตา
กอนที่จะคบหาสมาคมดวย 

11.Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo 

(เหลือย คง เซือง เหญี่ยว เดื่อง ลัด แลว)  
ล้ินไมมีกระดกู พลกิไดหลายทาง  

ล้ินไมมีกระดูก  พูดสับปลับ กลับกลอก  
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 3.1.4 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bắt cá hai tay   
(บั๊ด กา ฮาย ไต)  
จับปลาสองมือ 

จับปลาสองมือ ควาเอา 2 อยางในเวลาเดียวกัน 

2. Chống thuyền ngược nước 

(ชง เถวี่ยน เหงือก เนื้อก)  
ถอเรือทวนน้ํา 

พายเรือทวนน้ํา ทําดวยความยากลําบาก 

3. Mò kim đáy biển  
(หมอ กมิ ได เบี๋ยน)  
งมเข็มกนทะเล 

งมเข็มในมหาสมุทร คนหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนหาไดยาก 

4.Trăm hay không bằng tay quen  
(ชํา ไฮ คง บั่ง ไต แกวน)  
รอยรูไมเทามอืชํานาญ 

สิบรูไมเทาชํานาญ การที่มีความรูมากเพียงใด ก็สูความ
ชํานาญที่เกิดจากประสบการณไมได  

5. Mất bò mới lo làm chuồng 

(เมิ้ด บอ เมย ลอ หลาม ฉวง)  
วัวหายจึงคิดทาํคอก 

วัวหายลอมคอก ของหายแลวจึงจะเริ่มปองกัน หรือ
เร่ืองเกิดขึ้นแลวจึงคิดแกไข 

6. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt 

(โด โหม โฮย โซย เนื้อก มัด)  
เหงื่อไหล น้ําตาเดือด 

อาบเหงื่อตางน้ํา ตรากตรําทํางานหนัก 

 
 3.1.5 การนํานิทานมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Thầy bói xem voi 

(ไถ บอย แซม วอย)  
หมอดูคลําชาง 

ตาบอดคลําชาง 
 

คนที่รูอะไรดานเดียวหรือนัยเดียว
แลวเขาใจวาสิ่งนั้นเปนอยางนั้น 
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 3.1.6 การนําศาสนามาเปรียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Làm phúc phải tội 

(หลาม ฟกุ ฝาย โตย)  
ทําบุญไดโทษ  

ทําบุญบูชาโทษ ทําคุญแตกลับเปนโทษ หรือทําดี
แตกลับเปนราย 

  
 3.1.7 การนําความเชื่อมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Lắm thầy nhiều ma 

(ลํ้า ไถ เหญี่ยว มา)  
มากหมอผีมากผี 

มากหมอมากความ มากคนก็มากเรื่อง 

 
3.2 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย 
แตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันบางประการ  
 3.2.1 การนําสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bới bèo ra bọ 

(เบย แบว ซา บอ)  
คุยแหนหาเล็น 

ฟนฝอยหาตะเข็บ ร้ือเอาเรื่องเกาที่ลวงเลยไป
แลวมาพูดใหกระเทือนใจ 

2. Chó đen giữ mực 

(ชอ แดน สือ หมึก)  
หมาดํารักษาสีดํา 

ชาติเสือไมทิ้งลาย คนเกงยอมสําแดงความเกง
ใหสมชื่อ หรือคนที่นิสัยไมดี
ยอมไมทิ้งนิสัยนั้น  

3. Chó sói đội lốt cừu 

(ชอ ซอย โดย ลด กึ่ว) 
หมาปาในรางแกะ 

เสือในรางสมัน คนรายที่ปลอมมาในรางของ
คนดี 

4. Con sâu làm rầu nồi canh  

(กอน เซิว หลาม เสิ่ว โหนย แกง)  
หนอนตัวเดียวทําใหหมอแกงเสีย 

ปลาเนาตัวเดียว เหม็นหมดทั้งของ คนอยูในกลุมเดียวกันแตคน
ไมดีเพียงคนเดียวทําใหคน
ในกลุมเสียชื่อทั้งหมด 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Cốc mò cò xơi  

(กก หมอ กอ เซย)  
นกกาน้ําหา นกกระยางกิน 

ตีงูใหกากิน ทําสิ่งใดๆ ไวแลว แตผลไปตกแก
ผูอ่ืน หรือทําสิ่งที่ตนควรจะไดรับ
ประโยชนแตกลับไมได 

6. Dạy khỉ leo cây  
(ไส ขี แลว เกย)  
สอนใหลิงปนตนไม 

สอนจระเขใหวายน้ํา  คนที่ ไม รู สอนคนที่ มี ความรู 
ความชํานาญอยูแลว  

7. Ép mèo ăn gừng  
(แอบ แหมว อัน กึง่) 
บังคับแมวใหกินขิง 

ขมเขาโคขืนใหกินหญา บั งคับให ผู อ่ื นทํ าตามความ
ตองการของตนโดยที่ ผู อ่ืนทํา
ไมได 

8. Gà chết vì tiếng gáy  
(เช็ด หวี่ เตี๊ยง ไก)  
ไกตายเพราะเสียงขัน 

ปลาหมอตายเพราะปาก พูดพลอยไปจนทําใหตัวเองตอง
เดือดรอน 

9. Gà mắc tóc   

(กา มัก ตอก)  
ไกติดเสนผม 

หนูติดจั่น จนปญญา หาทางออกไมได 

10. Gửi trứng cho ác  
(กึ๋ย ชึ้ง ชอ อาก)  
ฝากไขไวกับอีกา 

ฝากเนื้อไวกับเสือ 

 
ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไวกับคนที่ชอบ
ส่ิงนั้นยอมสูญหายไดงาย หรือ
ไววางใจคนที่ไมควรไววางใจ 

11. Hang hùm miệng rắn 

(ฮาง หุม เหมี่ยง ซั้น)  
ถ้ําเสือ ปากง ู

ปากเหยี่ยว ปากกา สถานการณที่กอใหเกิดอันตราย  

12. Không có chó bắt mèo ăn cứt  

(คง กอ ชอ บั๊ด แหมว อัน กึ๊ด)  
หมาไมมีจึงใหแมวกินขี้แทน 

ไมมีไกเอาเปดขัน เมื่อไมมีคนหรือส่ิงของใดๆ ตอง
ใชคนหรือส่ิงของอื่นที่ขาดความ
ชํานาญหรือไมเหมาะสมมาแทน 

13. Mắt diều hâu  
(มัด เสี่ยว เฮิว)  
ตาเหยี่ยว 

ตาเปนนกแขวก ตาสอดสายวาสิ่งไหนเปนอยางไร 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

14. Mật ngọt chết ruồi   
(เหมิด หงอด เช็ด สวย)  
น้ําผึ้งหวาน ทําใหแมลงวันตาย 

น้ําเย็นปลาตาย คําพูดที่ไพเราะออนหวาน ซึ่ง
ถูกใจผูฟง แตอาจเปนโทษเปน
ภัยได 

15. Mèo khen mèo dài đuôi 

(แหมว แคน แหมว สาย ดวย)  
แมวชมแมววาหางยาว 

หมาขี้ไมมีใครยกหาง ชมตัวเองเพราะไมมีใครชม  

16. Nói con rắn trong lỗ bò ra  
(นอย กอน ซั้น ชอง โหล บอ ซา)  
พูดจนงูตองคลานออกจากรู  

พูดจนลิงหลับ พูดจนทําใหคนอื่นคลอยตามเชือ่
ฟงและเพลิดเพลิน 

17. Nuôi ong tay áo 

(นวย อ็อง ไต อาว)  
เลี้ยงผึ้งในแขนเสื้อ 

เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข เลี้ยงดูชวยเหลือหรืออุปถัมภคน
ชั่วยอมนําผลรายมาสูตน 

18. Nhát như thỏ đế 

(ญาด ญือ ถอ เด)  
ข้ีขลาดเหมือนกระตายปา 

ใจปลาซิว ข้ีขลาด ใจเสาะ ตกใจงาย 

19. Thả con săn sắt bắt con cá rô 

(ถา กอน ซัน ซัด บั๊ด กอน กา โซ)   
ปลอยปลา “ซันซัด” จับปลาหมอ 

เอากุงฝอยไปตกปลา
กะพง 

ลงทุนนอยแตหวังผลประโยชน
มาก 

20. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm 

(วั้ง ฉู หญา กา หว็อก เนียว โตม)  
เจาของบานไมอยู ไกคุยหมอกุง 

แมวไมอยูหนูระเริง ผูใหญหรือเจานายไมอยู ผูนอย
หรือลูกนองจึงทําอะไรไดตามใจ
ชอบ  

21. Voi đú, chó đú, chuột chù cũng nhảy cẫng 

(วอย ดู ชอ ดู ฉวด ฉู กุง ไหญ เกิ๋ง)  
ชางเลน หมาเลน หนูก็เตน 

เห็นชางขี้ ข้ีตามชาง ทําเลียนแบบคนใหญคนโตหรือ
คนมั่งมีทั้งๆ ที่ตัวเองไมมีกําลัง
ทรัพยหรือความสามารถพอ  

22. Vuốt râu hùm 

(ววด เซิว หุม)  
ลูบเคราเสือ 

ลวงคองูเหา อุกอาจ ลวงล้ํา กลาเขาไปเกี่ยวของ
หรือบังอาจลักขโมยหรือลอลวงเอา
ทรัพยสินจากผูที่นาเกรงขาม 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

23. Chó cắn áo rách  

(ชอ กั๊น อาว แซก)  
หมากัดเสื้อที่ขาด 

รีดเลือดกับปู เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอาจาก
ผูที่ไมมีจะให  

24. Run như cầy sấy  

(ซุน ญือ เกย เซย) 
ส่ันเหมือนหมาเปยกน้าํผิงไฟ 

อกเตนเปนตีปลา หวาดกลัวจนตัวสั่น 

25. Mặt người dạ thú 

(หมัด เหงื่อย สา ทู)  
หนาคน ใจสัตว 

หนาเนื้อใจเสือ ผูที่ ทํ าตั ว เปนคนดี  แตจิตใจ
โหดเหี้ยม 

26. Đếm cua trong lỗ 

(เดม กัว ช็อง โหล)  
นับปูในรู 

ชี้นกบนปลายไม หวังในสิ่งที่อยูไกลตัว 

 
 3.2.2 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ăn cháo đá bát  
(อัน ชาว ดา บาด)  
กินโจก เตะถวย 

กินบนเรือน ข้ีบนหลังคา  
 

ผูที่ประพฤติตนเนรคุณ 

2. Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau  

(อัน โก ดี เชื้อก โหลย เนื้อก ดี เซา)  
ไปกินเลี้ยง เดินขางหนา ไปลุยน้ํา เดินขางหลัง 

การกินการอยูใครไมสูพอ  
การพายการถอพอไมสูใคร 

เร่ืองอยูสุขสบายแตเกียจ
ครานการทํางาน 

3. Bắt ngựa đằng đuôi 

(บั๊ด เหงื่อ ดั่ง ดวย)  
จับมาขางหาง 

จับงูขางหาง ทําในสิ่งที่เปนอันตราย
แกตน 

4. Bẻ lá vá trời 

(แบ ลา วา เฉย)  
เด็ดใบไมปะทองฟา 

เกี่ยวแฝกมุงปา  ทํ า อ ะ ไ ร เ ก ิน กํ า ล ัง
ความสามารถของตน 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

5. Bẻ nạng chống trời   
(แบ หนาง ชง เฉย)   
เอาไมเทาไปค้ําฟา 

เอาไมซีกไปงัดไมซุง คัดคานผูใหญหรือผูมีฐานะอํานาจ
สูงกวา หรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิน
ความสามารถของตนยอมไมสําเร็จ 
และอาจไดรับผลรายแกตัวอีกดวย  

6. Cá ăn thì giật để lâu mất mồi  
(กา อัน ถี่ เสิด เด เลิว เมิ้ด โหมย)  
ปลากินใหยกคันเบ็ด ไวนานเหยื่อหาย 

น้ําขึ้นใหรีบตัก มีโอกาสดีตองรีบทํา 

7. Có tiền mua tiên cũng được 

(กอ เตี่ยน มวั เตียน กุง เดือก)  
มีเงินซื้อเทพธิดาได 

มีเงินหรือจะไรของ มีทอง
หรือจะไรแหวน  

มีเงินตองการอะไรยอมไดทุกสิ่ง
ทุกอยาง  
 

8. Đem muối bỏ bể  
(แดม มวย บอ เบ)  
เอาเกลือไปทิง้ที่ทะเล 

เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อชาง เอาทรัพยหรือส่ิงของของคนที่มี
นอยไปใหแกผูที่มีมากกวา 

9. Bé xé ra to  
(แบ แซ ซา ตอ)  
ฉีกเล็กใหเปนใหญ 

กวนน้ําใหขุน ขุดคุยเรื่องราวที่สงบลงแลวให
วุนวายขึ้นมาอีก 

10. Chọc gậy bánh xe  
(ฉ็อก เกย แบง แซ)  
เอาไมไปสอดลอรถ 

หมูเขาจะหาม เอาคานเขา
ไปสอด 

ขัดขวางคนอื่นในขณะที่เขากําลัง
ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทําใหเขาเสีย
ประโยชน  

11. Chồng chài vợ lưới  

(ฉง ฉาย เหวอะ เลื้อย)  
ผัวทอดแหเมียสาวแห 

ผัวหาบเมียคอน ผัวเมียชวยกันทํามาหากิน 

12. Lấy thúng úp voi 

(เลย ทุง อุบ วอย)  
เอากระจาดไปปดชาง 

ชางตายทั้งตัวเอาใบบัวมา
ปด 

ความชั่วหรือความผิดรายแรงที่
คนรูทั่วกันแลว จะปดอยางไรก็ไม
มิด 

13. Liệu cơm gắp mắm  

(เหลี่ยว เกมิ กับ๊ ม้ํา) 
ดูขาว คีบปลารา 

ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอ
เกลา 

ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหพอสมควรกับ
ฐานะของตน 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

14. Nằm ngửa nhổ ngược 

(หน่าํ เหงือ โหญ เหงือก)  
นอนหงายถมน้ําลายขึ้นฟา 

ถมน้ําลายรดฟา ทําหรือคิดรายตอผูที่เหนือกวา
แลวผลรายจะยอนกลับมาสู
ตัวเอง 

15. Hớt tay trên  
(เฮิ้ด ไต เชน)  
รับมือบน 

ชุบมือเปบ ฉวยประโยชนจากคนอื่นโดย
ไมไดลงทุนลงแรง 

16. Múa rìu qua mắt thợ 

(มั้ว ส่ิว กวา มดั เถอะ)  
ฟอนขวานตอหนาชาง 

เอามะพราวหาวไปขายสวน แสดงความรูหรืออวดรูกับผูที่รู
เร่ืองดีกวา 

17. Mổ gà dao trâu 

(โหม กา ซาว เชิว)  
ชําแหละไกดวยมีดชําแหละควาย 

ข่ีชางจับต๊ักแตน ลงทุนมากแตไดผลนอย   

18. Rước voi về giầy mả tổ 

เซื้อก วอย เหว เสย หมา โต 
นําชางมาเหยยีบหลุมศพบรรพบุรุษ 

ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน ชักนําศัตรูเขาบาน 

19. Năng nhặt chặt bị  

(นัง หญัด ฉัด บิ)  
ขยันเก็บ เต็มถุง 

เก็บเบี้ยใตถุนราน  
 

เก็บเล็กผสมนอย 

เก็บเงินไวทีละเล็ก ทีละนอย
จนเปนกอนใหญ 

20. Nhất cử lưỡng tiện 

(เญิ้ด กื๋อ เหลือง เตี่ยน)  
กระทาํหนึ่งอยางไดประโยชนสองอยาง 

ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว ทําอยางเดียวไดผล 2 อยาง 

21. Trói gà không chặt 

(ชอย กา คง ฉัด)  
มัดไกไมแนน 

เหยียบขี้ไกไมฝอ หยิบหยง ทําอะไรไมจริงจัง, 
ไมเอาการเอางาน 
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 3.2.3 การนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Dao hai lưỡi  

(ซาว ฮาย เหลือย)  
มีดสองคม 

ดาบสองคม มีทั้งขอดีและขอเสีย  

2. Giật gấu vá vai  

(เสิด เกิ๊ว วา วาย)  
ฉีกชายเสื้อไปปะไหล 

ชักหนาไมถึงหลัง มีรายไดไมพอกับรายจาย 

3. Lọt sàng xuống nia 

(หลอด สาง ซวง เนยี)  
ลอดกระชอนลงกระดง 

เรือลมในหนอง ทองจะไปไหน คนในเครือญาติแตงงานกันทํา
ใหทรัพยมรดกไมตกไปอยูกับ
ผูอ่ืน 

4. Tai vách mạch dừng  
(ตาย แวก แหม็ก ส่ึง)  
หูฝาผนัง ชองฝาขัดแตะ 

กําแพงมีหูประตูมีตา ถึงจะเปนความลับเพียงไรก็อาจ
มีคนลวงรูได จึงใหระมัดระวัง
เมื่อพูดหรือทําอะไรก็ตาม 

5. Nghèo rớt mùng tơi 

(แหงว เซิ้ด หมุง เตย) 
จน “หมุงเตย” รวง 

ส้ินไรไมตอก ยากจนมาก ไมมีทรัพยสมบัติใด
ติดตัว 

6. Liệt giường liệt chiếu 

(เหลียด เสื่อง เหลียด เชี้ยว)  
นอนติดเตียงติดเสื่อ 

ลมหมอนนอนเสื่อ ปวยจนตองนอนรักษาตัว  

  
 3.2.4 การนําพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bé hạt tiêu  
(แบ หาด เตียว)  
เล็กเมล็ดพริกไทย 

เล็กพริกขี้หนู คนตัวเล็กแตเกงหรือมีความสามารถมาก 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

2. Nhổ cỏ tận gốc 

(โหญ กอ เติ่น กก)  
ถอนหญาถึงราก 

ตัดหนามอยาไวหนอ  ทําลายใหถึงตนตอหรือกําจัด
ศัตรูใหส้ินซาก 

3. Thóc cao gạo kém 

(ทอก กาว กาว แกม)  
ขาวเปลือกแพง ขาวสารแพง 

ขาวยากหมากแพง ภาวะขาดแคลนอาหาร  หรือ 
ภาวะทุพภิกขภัย 

4. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn   
(โตด โก เฮนิ โตด เนื้อก เซิน)  
ดีที่เนื้อไม ไมใชทาสี  

สวยปาฝาไมติด ส่ิงของหรือคนที่มองจาก
ภายนอกวาสวยงามแตไมมี
ประโยชนหรือไมมีคุณคา  

 
 3.2.5 การนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bắt tận tay, day tận trán 

(บั๊ด เติ่น ไต ไซ เติ่น ชาน)  
จับมือ จิ้มหนาผาก 

คาหนังคาเขา จับไดในขณะที่กําลังกระทําผิด
หรือพรอมกับของกลาง 

2. Đi guốc trong bụng 

(ดี กวก ชอง บุง)  
ใสเกือกเดินในทอง 

อาปากก็เห็นลิ้นไก รูเทาทันกัน เขาใจความคิดซึ่ง
กันและกัน  

3. Lời nói không cánh mà bay 

(เหลย นอย คง แกง หมา ไบ)  
คําพูดไมมีปกแตบินได 

ปากคนยาวกวาปากกา คําเลาลือไปไดไกล 

4. Mở mày mở mặt 

(เหมอ ไหม เหมอ หมัด)  
เปดหนาเปดตา 

เงยหนาอาปาก มีฐานะดีข้ึนกวาเดิม 

5. Vung tay quá trán  
(วุง ไต กวา ชาน)  
ยกมือเหนือหนาผาก 

มือหางตีนหาง สุรุยสุราย หละหลวมในเรื่องการ
ใชจาย  
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

6. Vạch áo cho người xem lưng  
(แหวก อาว ชอ เหงื่อย แซม ลึง)  
เปดเสื้อใหคนดูหลัง 

สาวไสใหกากิน เปดเผยความลับ จุดออนของตน หรือ
เร่ืองภายในของพรรคพวกใหคนอื่นรู  

 
  3.2.6 การนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Một trời một vực 

(โหมด เฉย โหมด หวึก)  
ฝายหนึ่งเปนฟา อีกฝายหนึ่งเปนเหว 

ผิดกันราวฟากับดิน ผิดหางกันอยางที่เทียบไมได 

2. Xương đồng da sắt 

(เซือง ดง ซา ซัด)  
กระดูกเปนทองแดง หนงัเปนเหลก็ 

กินเหล็กกินไหล ทนตอความเหน็ดเหนื่อยหรือ
ความเจ็บปวดไดอยางผิดปกติ 

3. Nóng như lửa 

(นอง ญือ เหลอื) 
รอนเปนไฟ 

ใจยังกะดินประสิว ใจรอน โมโหงาย  

4. Nước đến chân mới nhảy 

(เนื้อก เดน เชนิ เมย ไหญ)  
น้ํามาถงึเทา จงึกระโดด 

ไฟลนกน อันตรายใกลมาถึงหรือเวลาใกล
หมดจึงรอนตัว 

 
  3.2.7 การนําศาสนามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ác giả ác báo  

(อาก สา อาก บาว) 
ทําชั่วไดชั่ว 

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
 

ใครทําอะไรไว ส่ิงนั้นก็จะกลับมา
สูตนเอง 

2. Thiện căn ở tại lòng ta  

(เถี่ยน กัน เออ ตาย หลอง ตา)  
รากเหงาแหงความดีอยูที่ใจ 

สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ ความสุขที่เกิดจากการทําความดี 
หรือความทุกขที่เกิดจากการทํา
ความชั่ว ยอมอยูในใจของผูทําเอง 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Ở hiền gặp lành   
(เออ เหี่ยน กบั แหลง)  
ทําตัวดี มีแตมงคล 

คนดีผีคุม คนทําดียอมไมมีภัย 

4. Miệng bồ tát, dạ ớt ngâm  
(เหมี่ยง โบ ตาด สา เอิ๊ด เงิม)  
ปากพระโพธิสัตว ใจพริกดอง 

มือถือสาก ปากถือศีล คนที่อางวาตนเองดีมีศิลธรรม
แตแทที่จริงกลับประพฤติชั่ว 

 
 3.2.8 การนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng  

(เกิน่ หมกึ ถี่ แดน เกิน่ แดน ถี่ สาง)  
ใกลน้าํหมึกจะมืด ใกลดวงไฟจะสวาง 

คบคนพาลพาลพาไปหา
ผิด คบบัณฑิตบัณฑิต
พาไปหาผล 

คบคนพาลยอมมีแตอันตรายเพราะ
จะพลอยทําใหเราผิดไปดวย คบคน
ดีเราก็ยอมพลอยไดดีไปดวย 

2. Ghét của nào, trời trao của nấy  

(แกด กั๋ว หนาว เฉย ชาว กั๋ว เนย)  
เกลียดอะไร ฟาก็ใหอยางนัน้มา 

เกลียดขี้ข้ีตาม เกลียด
ความความถงึ 

เกลียดอยางไหน มักจะไดอยาง
นั้น 

3. Ghét người yêu của 

(แกด เหงื่อย เอียว กั๋ว) 
เกลียดคน รักสมบัต ิ

เกลียดตัวกนิไข เกลียด
ปลาไหลกนิน้าํแกง 

เกลียดคนใดคนหนึ่งแตอยากได
ผลประโยชนจากคนนั้น 

4. Giàu là họ, khó người dưng 

(เสา หลา หอ คอ เหงื่อย ซงึ)  
คนรวยเปนญาติ คนจนเปนคนไมรูจัก 

มีเงินเขาก็นับวานอง 
มีทองเขาก็นับวาพี่ 

เมื่อมั่งมีเงินทอง ใครๆ ก็เขามา
นับญาติพี่นอง 

5. Giận cá chém thớt  

(เสิ่น กา แชม เทิ้ด)  
โกรธปลา สับเขียง 

โกรธหมาดําทําหมา
แดง 

โกรธคนหนึ่งแตทําอีกคนหนึ่ง 

6. Im lặng là vàng  
(อิม หลัง่ หลา หวาง)  
ไมพูดเปนทองคํา 

พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่ง
เสียตําลึงทอง 

พูดออกไปก็ไมไดประโยชนอะไร
หรือไดประโยชนเพียงเล็กนอย 
ถาอยูนิ่งจะไดประโยชนมากกวา 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

7. Múa vụng chê đất lệch 

(มั้ว หวุง เช เดิ๊ด เหล็ก) 
รําไมดีติวาพื้นดินเอียง 

รําไมดีโทษปโทษกลอง ทําไมดีหรือทําผิดแลวไม
รับผิด กลับโทษผูอ่ืน  

8. Khi vui thì vỗ tay vào,  
đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai  

(คี วุย ถี่ โหว ไต หวาว, 
เดน คี หวาน หนาน ถี ่หนาว เทย อาย)  
เมื่อสนุกก็ปรบมือ เมื่อลําบากหาใครไมเจอ 

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอม
เนื้อเหม็น 

เมี่อรํ่ารวยยอมมีคนมา
ประจบประแจงมาก แต
เมื่อยากจนลง ทุกคนก็
หนายหนี  

9. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống  

(เลย เหวอะ แซม ตง, เลย ฉง แกน ซง)  
เลือกเมียดทูี่บรรพชน เลือกผัวเลือกที่เผาพันธุ 

ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดู
แม 

ควรรูจักพิจารณาลักษณะ
บุคคลหรือผูหญิ งที่ จะ
เลือกเปนคูครอง  

10. Có trăng quên đèn 

(กอ ชัง เกวน แดน) 
มีพระจนัทรลืมตะเกียง 

ไดแกงเทน้ําพริก ไดของใหมลืมของเกา 

11. Chẻ củi xem thớ, lấy vợ xem tông  
(แฉ กุย แซม เทอ เลย เหวอะ แซม ตง)  
ดูลายไมกอนผา ดูบรรพชนหญิงกอนแตง 

ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดู
แม 

พิ จา รณาดู ฝ า ยหญิ ง
กอนที่จะแตงงานดวย 

12. Điếc không sợ súng  

(เดี๊ยก คง เสอะ ซุง) 
คนหหูนวกไมกลัวปน 

ไม รู จัก เสือ เอาเรือมา
จอด 

ทําสิ่งที่มีภัยตอตัวเพราะ
เกิดจากการไมรู 

13. Dạ trước mặt trật cặc sau lưng  

(สา เชือก หมัด เฉิด กัก เซา ลึง)  
ตอหนาพูด “ครับ” ลับหลงัเปดลึงค 

หนาไหวหลังหลอก ตอหนาพูดดีแสดงความ
เคารพแตลับหลังดูถูก
หลอกลวง 

14. Gọi dạ bảo vâng  

(กอย สา บาว เวงิ)  
เขาเรียกก็ขาน เขาบอกก็รับ 

วานอนสอนงาย เชื่อฟง ส่ังสอนงาย 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

15. Chưa có vàng đã lo túi đựng 

(เชือ กอ หวาง ดา ลอ ตุย ดึง่)  
ยังไมไดทองแตเตรียมถุงใส 

ไมเห็นน้ําตัดกระบอก 
ไม เห็ นกระรอกก ง
หนาไม 

ดวนทําไปทั้งๆ ที่ยังไมถึงเวลา
อันสมควร 

16. Đâm lao phải theo lao 

(เดิม ลาว ฝาย แทว ลาว)  
พุงแหลนตองตามแหลน 

ตกกระไดพลอยโจน จําเปนตองยอมเขาไปเกี่ยวของ
กับเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อไมมี
ทางเลี่ยง 

17. Vừa đấm vừa xoa  

(เหวื่อ เดิ๊ม เหวื่อ ซวา)   
ตอยไปลูบไป 

ตบหัวลูบหลัง ทําหรือพูดใหกระทบกระเทือน
ใจในตอนแรก แลวกลับทําหรือ
พูดเปนการปลอบใจในตอนหลัง 

18. Nhập gia tuỳ tục 

(เหญิบ ซา ตวี ่ตุก)  
เขาบานทาํตามประเพณ ี

เขาเมืองตาหลิ่วตอง
หลิ่วตาตาม 

เมื่ออยูถิ่นใดควรจะประพฤติตน
ใหสอดคลองกับประเพณีของ
ทองถิ่นนั้น 

19. Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ  
(เถอะ ไม อัน แส เถอะ แหว อัน โห) 
ชางตัดเสื้อกนิผา ชางเขียนกนิส ี

เลี้ยงชางกินขี้ชาง หาผลประโยชนโดยมิชอบจาก
งานที่ทํา 

20. Hứng tay dưới đỡ tay trên 

(ฮึ้ง ไต เซื้อย เดอ ไต เชน)  
รองมือลางรองมือบน 

ข้ีไมใหหมากิน ตระหนี่เหนียวแนน ไมปลอยให
เสียอะไร 

21. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm 

(เหมี่ยง นาม โม บุง โบ ซาว กํา) 
ปาก “นโม” ใจเปนกระบุงมีดกริช 

ปากปราศรัย ใจเชือด
คอ 

พูดดีแตใจคิดราย 

22. Một mất mười ngờ 

(หมด เมิ้ด เหมื่อย เหงอ)  
หนึง่หาย สิบระแวง 

ของหายตะพายบาป ของหายแลวแลวเกิดระแวงและ
เที่ยวโทษผูอ่ืน 

23. Rào trước đón sau  
(สาว เชื้อก ดอน เซา)  
ลอมหนา รับหลัง 

ตีวงกั้น พูดสกัดกั้นลวงหนาเพื่อใหเปน
ผลดีกับตนไวกอน 
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สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

24. Thương con cho roi cho vọt,  
ghét con cho ngọt cho bùi 

(เทือง กอน ชอ ซอย ชอ หวอด 

แกด กอน ชอ หงอด ชอ บุย)  
รักลูกใหเฆี่ยน เกลียดลูกใหความหวานความมัน 

รักวัวใหผูก รักลูกใหต ี ถาเรารักและหวงัดีตอ
ใครควรดูแลสั่งสอน 
ปองกนัไมใหเขาทํา
ความผิด  

  
  
 3.2.9. การนําสถานที่มาเปรียบเทียบ  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Sống vô gia cư, chết vô địa táng 

(ซง โว ซา กือ เช็ด โว เดี่ย ตาง) 
อยูไมมีบาน ตายไมมีที่ดินฝง (สุสาน) 

เจาไมมีศาล สมภารไมมีวัด ผูไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 

2. Ở chật còn hơn chật lòng 

(เออ เฉิด กอน เฮิน เฉิด หลอง)  
ที่แคบดีกวาใจแคบ 

คับที่อยูไดคับใจอยูยาก ถารูสึกสบายใจอยูที่ไหนก็อยู
ไดถึงจะเปนที่คับแคบ 

  
 3.2.10. การนําปริมาณมาเปรียบเทียบ  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Trăm thứ bà giằn  

(ชํา ทื้อ บา ส่ัน)  
รอยอยางของหญิงบา 

รอยแปด มากมาย ตางๆ นานา 

  
3.3 เปรียบเทียบสํานวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย 
แตส่ิงที่นํามาเปรียบเทียบตางกัน 
 3.3.1 การนําสัตวมาเปรียบเทียบ 

  3.3.1.1 การนําสัตวและวรรณคดีมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Chó chê mèo lắm lông 

(ชอ เช แหมว ลํ้า ลง)  
หมาติแมววามีขนมาก 

วาแตเขาอิเหนาเปนเอง ตําหนิหรือพูดวาคนอื่นอยางไร
ตนเองก็เปนอยางนั้น  
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  3.3.1.2 การนําสัตวและการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Chưa nóng nước đã đỏ gọng 

(เชือ นอง เนื้อก ดา ดอ กอง)   
น้ํายังไมทันรอน กามปู กามกุงก็แดง 

ตีตนกอนไข กังวลทุกขรอนหรือหวาดกลัว
ในเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น 

2. Ốc không mang nổi mình ốc  
lại còn làm cọc cho rêu  
(อก คง มาง โหนย หมิ่ง อก 

หลาย กอน หลาม ก็อก ชอ เซว)  
หอยแบกตัวเองไมไหวยังเปนที่เกาะของตะไครน้ํา 

เตี้ยอุมคอม ทํางานหรือประกอบกิจการที่
ตองเปนภาระมากมายใหญโต
เกินกําลังหรือความสามารถ
ของตนที่จะปฏิบัติ 

 
  3.3.1.3 การนําสัตวและส่ิงของมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

3. Nước đổ đầu vịt 

(เนื้อก โด เดิ่ว หวิด)  
น้ํารดหัวเปด 

ตักน้ํารดหัวสาก  ส่ังสอน ตักเตือนเทาไรก็ไมไดผล  

 
  3.3.1.4 การนําสัตวและธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Chó với mèo  
(ชอ เวย แหมว)  
หมากับแมว 

ขมิ้นกับปูน เขากันไมได ไมถูกกัน  

2. Cháy nhà ra mặt chuột 

(ไช หญา ซา หมัด ฉวด)  
ไฟไหมบาน หนูปรากฏหนา 

น้ําลดตอผุด ถึงคราวชะตาตกความชั่วราย 
ความทุจริตคดโกง ความไมดี
ตางๆ ก็ปรากฎขึ้นใหเห็น 
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 3.3.1.5 การนําสัตวและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Già kén kẹn hom  

(สา แกน  แกน ฮอม) 
รังไหมแก ติดจอ (แกะไมออก)  

เลือกนักมักไดแร คนที่เลือกมากจะไดไมดีหรือ
อาจไมไดอะไรเลย 

2. Tham con diếc tiếc con rô  
(ทาม กอน เซี้ยก เตี๊ยก กอน โซ)  
อยากไดปลา “เซี้ยก” แตเสยีดายปลาหมอ 

รักพี่เสียดายนอง ลังเลใจ ตัดสินใจไมถูกวาจะ
เลือกอยางไหนดี  

 
  3.3.1.6 การนําสัตวและนิทานมาเปรียบเทียบ  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ông nói gà, bà nói vịt  

(อง นอย กา บา นอย หวิด)  
ผัวพูดเรื่องไก เมียพูดเรื่องเปด 

ไปไหนมาสามวาสองศอก ถามอยางหนึ่ง ตอบไปอีกอยางหนึ่ง 

 
  
  3.3.1.7 การนําสัตวและพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh 

(กอน หญา ตง คง ซง ลง กุง ซง แกง)  
ลูกผูดี ขนไมเหมือนพอแม  ปกก็ตองเหมือน 

ลูกไมหลนไมไกลตน ลูกยอมไมตางกับ
พอแมมากนัก 

  
 3.3.2 การนําการกระทํามาเปรียบเทียบ 

  3.3.2.1 การนําการกระทําและพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ăn cơm trước kẻng  

(อัน เกิม เชื้อก แกง)  
กินขาวกอนเสียงฆอง 

ชิงสุกกอนหาม เรงรอนทํากอนถึงเวลาสมควร
โดยเฉพาะการลักลอบไดเสีย
กันกอนแตงงาน 
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  3.3.2.2 การนําการกระทําและอวัยวะมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Nồi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào 

(โหนย ไบ กวงั ซา, โหนย บา กวัง หวาว) 
หมอเจ็ดโยนออก หมอสามโยนเขา  

ทองยุงพุงกระสอบ คนกินจุ 

  3.3.2.3 การนําการกระทําและสัตวมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Nói như đanh đóng cột 

(นอย ญือ แดง ดอง กด)  
พูดเหมือนตอกตะปูที่เสา 

วาจาเหมือนงาชาง พูดอยางไรอยางนั้น ไมคืนคํา 

  
  3.3.2.4 การนําการกระทําและสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

 
สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đứng mũi chịu sào 

(ดึ๊ง หมุย ฉ่ิว สาว)  
ยืนหัวเรือ ถือไมพาย 

หัวเรือใหญ ผูมีความสําคัญในหมูคณะโดยมี
บทบาทของความเปนหัวหนา 

   
  3.3.2.5 การนําการกระทําและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đâm bị thóc chọc bị gạo 

(เดิม บิ ท็อก ฉอก บิ กาว) 
แทงกระสอบขาวเปลือก แทงกระสอบขาวสาร 

ยุใหรํา ตําใหร่ัว ยุใหแตกกัน ยุใหผิดใจกัน 

  
 3.3.3 การนําสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

  3.3.3.1 การนําสิ่งของและธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Bình chân như vại 

(บิ่ง เชิน ญือ หวาย)  
เทานิ่งเหมือนโอง 

ทองไมรูรอน เฉยเมย ไมกระตือรือรน ไม
สะดุงสะเทือน 
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  3.3.3.2 การนําสิ่งของและพืชมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Cạn tàu ráo máng 

(กาน เตา ซาว มาง)  
รางแหงขอด 

เด็ดบัวไมไวใย ตัดญาติขาดมิตรกัน ตัดความสัมพันธกัน 

2. Đen như cột nhà cháy 

(แดน ญือ กด หญ ไช)  
ดําเหมือนเสาบานถูกไฟไหม 

ดําเปนตอตะโก ดํามาก ดําสนิท  

 
  3.3.3.3 การนําสิ่งของและสัตวมาเปรียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đũa mốc mà chòi mâm son  

(ดั๋ว มก หมา ฉอย เมิม ซอน)  
ตะเกียบขึ้นราอยากอยูในถาดทอง 

กระตายหมายจันทร ผูชายหมายปองผูหญิงที่มี
ฐานะดีกวา 

2. Đòn xóc hai đầu  

(ดอน ซอก ฮาย เดิ่ว) 
ไมคานสองหัว 

หมาสองราง 
 

คนที่ทําตัวเขาทั้ง 2 ฝายเพื่อ
ประโยชนของตน  

3. Dốt đặc cán mai  
(โซด ดัก กาน มาย)  
ทึบเหมือนดามจอบ  

โงเงาเตาตุน โงมากๆ  

4. Già chơi trống bỏi 

(สา เชย ชง บอย)  
คนแกเลนกลอง “บอย” 

วัวแกกินหญาออน ชายแกมีภรรยาสาว 

   3.3.3.4 การนําสิ่งของและศาสนามาเปรียบเทียบ 

 สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Mũ ni che tai 

(หมู นี แช ตาย)  
หมวก “น”ี ปดหู 

ชั่วชางชี ดีชางสงฆ 
 

ปลอยไปตามเรื่องตามราวเพราะไมใช
เร่ืองของตน 
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  3.3.3.5 การนําสิ่งของและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Giỏ nhà ai quai nhà nấy  

(สอ หญา อาย กวาย หญา เนย)  
ตะกราของบานใคร หูตะกราก็เปนของบานนั้น

เชื้อไมทิ้งแถว ถอดแบบ  

  
  3.3.3.6 การนําสิ่งของและสถานที่มาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Lặng như tờ   
(หลั่ง ญือ เตอ)  
เงียบเหมือนกระดาษ 

เงียบเหมือนปาชา เงียบมาก  

 
  3.3.3.7 การนําสิ่งของและการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Méo mó có còn hơn không  

(แมว มอ กอ กอน เฮิน คง)  
มีของบิดเบี้ยวดีกวาไมมีเลย 

กําขี้ดีกวากําตด ไดนอยดีกวาไมไดอะไร 

 
 3.3.4 การนําการละเลนมาเปรียบเทียบ 

  3.3.4.1 การนําการละเลนและสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Tránh ông pháo gặp ông mã  
(แชง อง ฟาว กับ อง หมา)  
หนีเรือพบมา 

หนีเสือปะจระเข หนีภัยอยางหนึ่งแลวตองไปประสบ
ภัยอีกอยางหนึ่งที่รายแรงเชนเดียวกัน 

  
  
 
 
 
 
 



 136

 3.3.5 การนําพืชมาเปรียบเทียบ  

  3.3.5.1 การนําพืชและสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Quýt làm cam chịu 

(กวี๊ด หลาม กาม ฉ่ิว)   
สมเขียวหวานทํา สมเชงตองรับโทษ 

แพะรับบาป คนที่ตองรับโทษใหคนอื่น  

2. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa   
(แชง หวอ เซือ กับ หวอ เสื่อ)  
หลีกเปลือกแตงโม พบเปลอืกมะพราว 

หนีเสือปะจระเข หนีภัยอยางหนึ่งพบภัยอีกอยาง
หนึ่ง 

3. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân  

(เหงื่อย แดบ หวี ่หลัว่ ล้ัว ตด หวี ่เฟน) 
คนงามเพราะผาไหม ตนขาวดีเพราะปุย 

ไกงามเพราะขน  
คนงามเพราะแตง 

การเติมแตงทําใหทุกสิ่งทุกอยางมี
ภาพลักษณภายนอกสวยขึ้น  

  3.3.5.2 การนําพืชและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Có đỏ mà nỏ có thơm  
(กอ ดอ หมา หนอ กอ เทิม)  
มีสีแดงแตไมมีกลิ่นหอม 

สวยแตรูป จูบไมหอม 
 

มีรูปรางงาม แตมีความประพฤติ ทาที 
วาจา และกิริยามารยาทไมด ี

2. Ngậm bồ hòn làm ngọt 

(เหงิ่ม โบ หอน หลาม หงอด) 
อม “โบหอน” 2 ทาํเปนหวาน 

หวานอมขมกลืน ศิริพร อําไพพงษ 

 
 3.3.6 การนําธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 
  3.3.6.1 การนําธรรมชาติและส่ิงของมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Gieo gió gặt bão  

(แซว ซอ กัด บาว)  
หวานลมเกี่ยวพายุ 

กงเกวียนกําเกวียน กรรมสนองกรรม กรรมสนองผูกระทํา 

                                              
2

Vũ Dung. Từ điển thành ngữ - tục ngữ Việt Nam. Trang 458.  



 137

  3.3.6.2 การนําธรรมชาติและพืชมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Gần đất xa trời  
(เกิ่น เดิ๊ด ซา เฉย)  
ใกลดิน หางฟา 

ไมใกลฝง แกใกลจะตาย  

 
  3.3.6.3 การนําธรรมชาติและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén 

(เหลือ เกิน่ เซมิ เลิว ไหง กุง แบน)  
ไฟใกลฟางไมนานเขาก็ติด 

น้ําตาลใกลมด ชายหญิงที่ใกลชิดกันมาก
ยอมหักหามใจไมใหรักกัน
ไมได 

   3.3.6.4 การนําธรรมชาติและอวัยวะมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Rút dây động rừng  

(ซุด เซย ดง ส่ึง)  
ดึงเถาวัลย สะเทือนปา 

ลูบหนาปะจมูก ทําอะไรเด็ดขาดจริงจังลงไปไมได เพราะ
เกรงจะไปกระทบกระเทือนพวกพอง 

  3.3.6.5 การนําธรรมชาติและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Một cây làm chẳng nên non 

(หมด เกย หลาม ฉัง เนน นอน) 
ตนไมตนเดียวมิอาจทําใหเปนภูเขาได 

คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อน
ตาย 

การทําอะไรแต เพียงฝาย
เดียวยอมไมไดผลหรือไดผล
นอยกวาทําหลายคน 

 
 3.3.7 การนําความเชื่อและศาสนามาเปรียบเทียบ 

  3.3.7.1 การนําความเชื่อทางศาสนาและสัตวมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đi với bụt mặc áo cà sa,  
đi với ma mặc áo giấy  

(ดี เวย บุด หมัก อาว กา ซา,  
ดี เวย มา หมกั อาว เซย)  
ไปกับพระหมจีวร  ไปกับผีใสเสื้อกระดาษ 

เขาฝูงหงสเปนหงส  เขาฝูง
กาเปนกา 

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวางตัวใหเหมาะสมและ
ทันกับบุคคลที่คบ 



 138

 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 
2. Nghịch như quỉ sứ  
(หงิก ญือ กวี๋ ซื้อ)  
ซนเหมือนเปรต 

ซนเหมือนลิง ซนมาก 

 3.3.7.2 การนําศาสนาและการกระทํามาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Đang yên đang lành đọc canh phải tội  
(ดาง เอยีน ดาง แหลง ดอก แกง ฝาย โตย)  
อยูดีๆ สวดมนตรับบาป 

แกวงเทาหาเสี้ยน อยูดีๆ ไมควรหาเรื่องที่ทํา
ใหตัวเองเดือนรอน 

 
 3.3.8 การนําพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 

  3.3.8.1 การนําพฤติกรรมและธรรมชาติมาเปรียบเทียบ 

 สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ăn không nói có  

(อัน คง นอย กอ)  
ไมกินแตบอกวากิน 

ปนน้ําเปนตัว โกหกเสกสรรปนเรื่องที่ไมมี
มูลใหมีเปนเรื่องขึ้น 

2. Nuốt giận làm lành 

(นวด เสิน่ หลาม แหลง)  
กลืนความโกรธเพื่อดีกัน 

น้ําขุนไวใน  

น้ําใสไวนอก 

แมจะไมพอใจก็ยังแสดงสี
หนายิ้มแยม 

3. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi  

(เติ๋ม เหงิม เติ่ม เหงิ่ม หมา เดิ๊ม เช็ด วอย) 
ทาทางเงยีบๆ แตตอยชางตาย 

น้ํานิ่งไหลลึก  คนที่เงียบๆ หงิมๆ มักจะมี
ความคิดลึกซึ้ง มีการกระทํา
ที่เหนือความคาดหมาย 

4. Dạy con từ thuở còn thơ,  
dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về  

(ไส กอน ตื่อ ถัว กอน เทอ,  
ไส เหวอะ ตื่อ ถัว เบอ เวอ เมย เหว) 
สอนลูกตอนยังเปนเด็ก สอนภรรยาตอนแตงงานใหม 

ไมออนดัดงาย ไม
แกดัดยาก 

อบรมส่ังสอนคนใหประพฤติ
ตัวดีตั้งแตเด็กจึงจะไดผล 
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  3.3.8.2 การนําพฤติกรรมและสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Tài sơ trí thiển  
(ตาย เซอ ชี้ เถียน)  
ความสามารถนอย ความฉลาดตื้น  

ปญญาแคหางอึ่ง มีสติปญญาหรือความรูนอย 

2. Chuốc vạ vào thân  

(ชวก หวะ หวาว เทนิ)  
เอาเรื่องเดือดรอนใสตัว 

หาเหาใสหัว หาเรื่องทําใหตัวเองลําบาก 

3. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi  

(เติ๋ม เหงิม เติ่ม เหงิ่ม หมา เดิ๊ม เช็ด วอย)  
ทาทางเงยีบๆ แตตอยชางตาย 

เสือซอนเล็บ คนที่เกงกลาสามารถแตไม
แสดงออก หรือผูมีเลหกลอยู
ในใจ 

4. Có tật giật mình  
(กอ เติด เสิด หมิ่ง)  
มีความผิดมกัตกใจ 

กินปนูรอนทอง  
 

คนทีท่ําผิดแลวรอนตัว คนมี
ความผิดติดตัวยอมหวาด 
ระแวง  

   
 
  3.3.8.3 การนําพฤติกรรมและการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Dục tốc bất đạt 

(หยุก ตก เบิ๊ด ดาด)  
อยากเร็วเปลาสําเร็จ 

ชาๆ  ไดพราสองเลม
งาม  

คนที่คอยๆ ทํา คอยๆ คิดยอมจะ
ไดผลลัพธดีกวาคนที่รีบทํา  

2. Việc to chớ lo tốn   
(เหวียก ตอ เชอ ลอ โตน)  
ทํางานใหญอยากลัวเปลือง 

ฆาควายอยาเสียดาย
พริก 

ทําการใหญไมควรตระหนี่ 

3. Muốn ăn cá cả phải thả câu dài 

(มวน อัน กา กา ฝาย ถา เกวิ สาย)  
อยากไดปลาใหญ  ตองใชคันเบ็ดที่ยาว 

ทํานาออมกลา ทําปลา
ออมเกลือ 

ทําการสิ่งใดถากลัวหมดเปลือง
ยอมไมไดผลสมบูรณ 
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  3.3.8.4 การนําพฤติกรรมและอวัยวะมาเปรียบเทียบ  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Ăn không ngồi rồi 

(อัน คง โหงย โสย)  
กินแลวนั่งเฉย 

งอมืองอตีน เกียจคราน, ไมสนใจขวนขวาย
ทําการงาน, ไมคิดสู 

2. Ghét cay ghét đắng  
(แกด ไก แกด ดั๊ง)  
เกลียดถึงเผ็ด เกลียดถึงขม 

เกลียดเขากระดูกดํา เกลียดมาก เกลียดที่สุด เกลียด
ไมหาย 

3. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm  

(แคว อัน ถี่ นอ แคว กอ ถี่ เอิ๊ม) 
รูจักกินก็อ่ิม รูจักงอตัวก็อุน 

รูหลบเปนปก รูหลีกเปน
หาง 

รูจักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให
เขากับเหตุการณ 

4. Thằng chết cãi thằng khiêng 

(ถั่ง เช็ด กาย ถั่ง เคียง)  
ไอตายเถียงไอหาม 

ตาบอดสอดตาเห็น อวดรูในเร่ืองที่ตนไมรู อวดรูกับ
คนที่รูดีกวา 

  
 3.3.8.5 การนําพฤติกรรมและสิ่งของมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Quân tử phòng thân 

(กวน ตื๋อ ฝอง เทิน) 
ชายชาติปองกันตัว 

เขาเถื่อนอยาลืมพรา ใหมีสติอยาประมาท 

  
  3.3.8.6 การนําพฤติกรรมและศาสนามาเปรียบเทียบ 

 สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Một điều nhịn chín điều lành 

(หมด เดี่ยว หญิน ชิน้ เดี่ยว แหลง)  
ยอมสิ่งหนึ่ง ส่ิงดีๆ เกาสิ่งตามมา 

แพเปนพระ ชนะเปนมาร การยอมแพทําใหเร่ืองสงบ การ
ไมยอมแพทําใหเร่ืองไมสงบ 
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  3.3.8.7 การนําพฤติกรรมและอาหารมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng 

(ทวก ดั๊ง สา เติด ส่ือ เถิด เมิด้ หลอง)  
ยาขมบรรเทาโรค ความจริงบาดหมางน้ําใจ 

หวานเปนลม ขมเปนยา  คําชมทําใหลืมตัวไรสติ คํา
ติเปนประโยชน ทําใหไดคิด

 
 3.3.9 การนําอวัยวะมาเปรียบเทียบ 

  3.3.9.1 การนําอวัยวะและสัตวมาเปรียบเทียบ 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Mặt cắt không ra giọt máu  
(หมัด กั๊ด คง ซา สอด เมา)  
หนากรีดเลือดไมออกสักหยด 

หนาซีดเหมือนไกตม หนาซีดเซียว 

 
  3.3.9.2 การนําอวัยวะและสิ่งของมาเปรียบเทียบ  

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Râu ông nọ cắm cằm bà kia 

(เซิว อง หนอ ก๊ํา ก่ํา บา เกีย)  
เคราคุณตาคนนี้ไปติดคางคุณยายอีกคน 

ผิดฝาผิดตัว ไมเขาคูกัน ไมเขาชุดกัน 

2. Ngàn cân treo sợi tóc 

(หงาน เกนิ แชว เสย ตอก)  
พันกิโลแขวนบนเสนผม 

แขวนบนเสนดาย ตกอยูในสถานการณอันตราย 

 
 3.3.9.3 การนาํอวัยวะและพชืมาเปรียบเทยีบ  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Dễ như trở bàn tay  

(เส ญือ เฉอ บาน ไต)  
งายเหมือนพลิกฝามือ 

ปอกกลวยเขาปาก งายมาก 
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 3.3.10 การนําอาหารมาเปรียบเทียบ 

  3.3.10.1 การนําอาหารและการกระทํามาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Nói trơn như cháo chảy 

(นอย เชนิ ญือ ชาว ไฉ)  
พูดคลองเหมือนโจกไหล 

พูดคลองเปนลองน้ํา พูดคลอง ไมติดขัด  

 
  3.3.10.2 การนําอาหารและสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Hà tiện ăn cháo hoa 
(หา เตี่ยน อัน ชาว ฮวา)  
ประหยัดเงินกินโจก “ฮวา”  

ถี่ลอดตาชางหางลอดตาเลน็ ประหยัดในส่ิงที่ไมควรประหยัด 
ไมประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด  

 
 3.3.11 การนํานิทานมาเปรียบเทียบ 

  3.3.11.1 การนํานิทานและการกระทํามาเปรียบเทียบ  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Có công mài sắt có ngày nên kim 

(กอ กง หมาย ซัด กอ ไหง เนน กิม)  
ลงแรงฝนเหล็ก วันหนึ่งไดเข็ม 

ฝนทั่งเปนเข็ม  เพียรพยายามสุดความสามารถ
จนกวาจะสําเร็จผล 

  
  3.3.11.2 การนํานิทานและสัตวมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Vạch đường cho hươu chạy  
(แหว็ก เดื่อง ชอ เฮวือย ไฉ)  
ชี้ทางใหอีเกงวิ่ง 

ชี้โพรงใหกระรอก ชี้ทาง แนะนําใหคนทําผิด ทําไมดี 
หรือทําสิ่งที่ไมเกิดประโยชน 
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 3.3.12 การนําอาชีพมาเปรียบเทียบ  
  3.3.12.1 การนําอาชีพและสัตวมาเปรียบเทียบ  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Thật thà cũng thể lái trâu 

(เถิด ถา กุง เถ ลาย เชวิ)  
ซื่อสัตยเหมือนพอคาควาย 

ซื่อเปนแมวนอนหวด ทําเปนซื่อ; ไมซื่อตรง 

 
 3.3.13 การนําปริมาณมาเปรียบเทียบ 

  3.3.13.1 การนําปริมาณและพืชมาเปรียบเทียบ  
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Kẻ tám lạng, người nửa cân  

(แก ตาม หลาง เหงื่อย เหนอื เกนิ)  
คนหนึ่งแปดขีด อีกคนหนึ่งครึ่งกิโลกรัม 

ขิงก็รา ขาก็แรง ตางก็จัดจานพอๆ กัน ตางก็
มีอารมณรอนพอๆ กัน ตางก็
ไมยอมลดละกัน  

  
  3.3.13.2 การนําปริมาณและพฤติกรรมมาเปรียบเทียบ 
 

สํานวนเวียดนาม สํานวนไทย ความหมาย 

1. Chín bỏ làm mười 

(ชิ้น บอ หลาม เหมื่อ)  
เกาทําถวนเปนสิบ 

ผอนสั้นผอนยาว ประนีประนอมกัน อะลุมอลวยกัน 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  
 
 
  

ที่ตั้ง ประเทศเวียดนามตั้งอยูในเขตรอนทางซีกโลกเหนือ ระหวางละติจูด 8 
องศา 30 ลิปดาเหนือ กับ 23 องศา 23 ลิปดาเหนือ และระหวางลองติจูด 
102 องศา 10 ลิปดาตะวันออก กับ 109 องศา 24 ลิปดาตะวันออก  

อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับประเทศจีน ชายแดนที่ติดตอกับประเทศจีนมีความยาว
ประมาณ 1,281 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดตอกับประเทศลาวและประเทศ
กัมพูชา สวนที่ติดตอกับประเทศลาวมีความยาวประมาณ 2,130 กิโลเมตร 
และสวนที่ติดตอกับประเทศกัมพูชามีความยาวประมาณ 1,228 กิโลเมตร 
ทิศใตติดตอกับอาวไทยในทะเลจีนใต มหาสมุทรแปซิฟก ทิศตะวันออก
ติดตอกับอาวตังเกี๋ยในทะเลจีนใต มหาสมุทรแปซิฟก ความยาวของชายฝง
ทะเลทั้งทางดานทิศตะวันออกและทิศใตมีความยาวรวมกันประมาณ 
3,260 กิโลเมตร  

ขนาดพื้นที่   331,690 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทอดตัวยาวจากเหนือจรดใต มี
ความยาวประมาณ 1,635 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ   ¾ พื้นที่ของประเทศเปนภูเขา โดยทอดยาวตั้งแตชายแดนตะวันตกเฉียง
เหนือจนถึงภาคใต มีความยาวทั้งหมด 1,400 กิโลเมตร ยอดเขา “ฟานซี
ปง” (Fan Si Pan) เปนยอดเขาที่สูงที่สุดซึ่งสูงประมาณ 3,143 เมตร พื้นที่
ราบลุมแมน้ําอันเกิดจากแมน้ําสําคัญ ๆ ไดแก ที่ราบลุมแมน้ํา “หง” 
(Hồng) ทางตอนเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 15,000 ตารางกิโลเมตร และที่ราบ
ลุมแมน้ําโขงทางตอนใต มีเนื้อที่ทั้งหมด 40,000 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน
แมน้ําลําคลองถึง 2,860 สาย แมน้ําสายสําคัญ ไดแก แมน้ํา “หง” มีความ
ยาว 1,149 กิโลเมตร และแมน้ําโขง มีความยาว 4,220 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิอากาศ   โดยที่ประเทศเวียดนามมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 1,635 กิโลเมตร จึง
ทําใหลักษณะภูมิอากาศระหวางภาคเหนือกับภาคใตแตกตางกันมาก 
กลาวคือ ภาคเหนือมี 4 ฤดู ไดแก ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดู
หนาว สวนภาคใตมีเพียง 2 ฤดู ไดแก ฤดูฝน และฤดูแลง อุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 22ºC - 27ºC โดยภาคเหนือมีอากาศหนาวมากในฤดูหนาว 
อุณหภูมิต่ําถึง 2.7ºC และอากาศรอนมากในฤดูรอน อุณหภูมิสูงถึง 39ºC 
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สวนภาคใต ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูรอนอากาศรอนชื้น  ภูมิอากาศ
โดยทั่วไปรอนตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 27.5ºC ปริมาณน้ําฝนใน
แตละภาคก็แตกตางกัน ดังนี้  
 ภาคเหนือ  ฮานอย (Hà Nội): 1,763 มิลิเมตร 
 ภาคกลาง  เว (Huế): 2,867 มิลิเมตร 
 ภาคใต  โฮจิมิน (Hồ Chí Minh): 1,910 มิลิเมตร  

เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hà Nội) 
ประชากร   82.6 ลานคน (พ.ศ. 2548) โครงสรางประชากรเชิงชาติพันธุ มีทั้งหมด 54 

เผา  โดยรอยละ  86.2 เปนเผากิง  (Kinh)  หรือ  เผา เหวียด  (Việt) 
นอกจากนั้นเปนเผาไททั้งไทขาวและไทดําซึ่งอาศัยอยูตามฝงขวาแมน้ํา 
“หง” แถบจังหวัดเซินลา (Sơn La) จังหวัดลายเชิว (Lai Châu) และยังมี
ชนเผาเหมื่อง (Mường) ไต (Tày) หนุง (Nùng) ซาว (Dao) เอเด (Êđê) 
มง (Mông) เปนตน 

อาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกขาว รองลงมาคือ ทําสวน 
ทําไร เลี้ยงสัตว การประมง และคาขาย  

ศาสนา ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม 
รูปแบบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรคการเมืองเดียวและแบง 

เขตการปกครองออกเปน 64 จังหวัด 

สกุลเงิน ดง อัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 461 ดง ตอ 1 บาท (17 ม.ค. 2550) 
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ภาคผนวก ค 
แผนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ภาคผนวก ค. 
แผนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาววู ถิ กิม จี 
วันเดือนปเกิด     31 พฤษภาคม 2524 

สถานที่เกิด     อําเภอเลืองเซิน จังหวัดหวาบิ่ง ประเทศเวียดนาม 

สถานที่อยูปจจุบัน    อําเภอเลืองเซิน จังหวัดหวาบิ่ง ประเทศเวียดนาม 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศแหงมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม 

      กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

ประวัติการศึกษา    

 พ.ศ. 2542   มัธยมศึกษาตอนปลาย  
      จากโรงเรียนมัธยมเลืองเซิน อําเภอเลืองเซิน 

      จังหวัดหวาบิ่ง ประเทศเวียดนาม 

 พ.ศ. 2546    B.A. (วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย) 
      จากมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศแหงมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม 

      กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

 พ.ศ. 2550   ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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