เฉลยสํานวน
กนกุฏิ
ที่สนิทเปนที่วางใจได
กนหนัก
ไปนั่งคุยอยูนานไมยอมกลับงาย ๆ
กบดาน
หลบซอนตัวไมออกมา
กมหนา
จําทน
กมหัว
ยอมออนนอม (มักใชในเชิงปฏิเสธ)
กินกัน
ใชในวงพนันคือเอาเงินกัน
กินขาด
ชนะเด็ดขาด
ไพรกระดุมพี ชนชั้นต่ํา
กอรอกอติก
แสดงอาการเจาชู
กาคาบพริก
คนผิวดําแตงตัวดวยเสื้อผาสีสด
กําลังกินกําลังนอน อยูในวัยเจริญเติบโต
กําลังกิน
เหมาะที่จะกิน
กินขวา,กินซาย วาวหรือเรือเอียงไปขวาหรือซาย
กระดุมพี
คนมั่งมี
กินดิบ
ชนะโดยงาย
กินใจ
สะดุดใจ ซาบซึ้งใจ
กระดี่ไดน้ํา
อาการแสดงความดีอกดีใจจนตัวสั่น
กินตัว
ผุหรือขาดกรอน เชน ผากินตัว
กระดูกรองได ผลสะทอนของฆาตกรรมที่ทําให
จับผูท ําผิดมาลงโทษได
กินตําแหนง
ไดครองตําแหนง
กินโตะ
รุมทําราย
กระตายหมายจันทร ผูชายหมายปองผูหญิงที่มีฐานะดีกวา
กระโถนทองพระโรง ผูที่ถูกใคร ๆ รุมใชอยูคนเดียว
กินที่ลับไขที่แจง เปดเผยเรื่องที่ทํากันในที่ลับ
กินน้ํา
เรือกินน้ําตื้นคือมีทองเรือจมลึกลง
กินผัว
มีผัวกี่คนก็ตายจากไปกอน
กินเมีย
มีเมียกี่คนก็ตายจากไปกอน
กินไมลง
เอาชนะไมได
กินรังแตน
มีอารมณเสียแลวโวยวายเกินกวาเหตุ

กูไมกลับ
หามไมอยู
เกินกิน
กินไมดีเพราะแกเกินไป
เกินตัว
เกินฐานะ เกินความสามารถ
เกี่ยวดอง
นับเปนญาติกันทางเขยหรือสะใภ
แกวัด
อยูวัดนาน ไมทันโลก
แกเผ็ด
ทําตอบแทนแกผูที่เคยทําความเจ็บปวด
แกหนา
ทําใหพนอาย
ไกแกแมปลาชอน หญิงคอนขางมีอายุมากมีมารยามาก
ไกรองบอน
ผูที่อยูฐานะตัวสํารอง
กระดูกขัดมัน ตระหนี่มาก
กินตา
ลวงตาใหเห็นขนาดผิดไป
กระตายสามขา ยืนกรานไมยอมรับ
กินทาง
ล้ําทาง เชนขับรถกินทาง
กระเปาหนัก มีเงินมาก
กระพือขาว
แพรขาวใหครึกโครม
กระบอกเสียง ผูเปนปากเปนเสียงแทน
กินเปลา
ไดประโยชนเปลา ๆ ไมตองตอบแทน
กระหมอมบาง เจ็บปวยงาย
กรานกฐิน
ขึงไมสะดึง ภิกษุรับจีวรมาครอง
กลับตาลปตร ผิดคาดพลิกหนามือเปนหลังมือ
กลานักมักบิ่น กลาเกินไปมักเปนอันตราย
กวาดลาง
กําจัดใหหมดไป
กอรางสรางตัว ตั้งเนื้อตั้งตัวไดเปนหลักฐาน
กินอยูพูวาย
กินอยางอิ่มหนําสําราญ
เกลียวหวาน
ชํารุดไมกินเกลียว
เกินงาม
มากไปจนหมดงาม
เกินหนา
เดนกวา ดีกวา
แกตัว
ยางเขาวัยแก
แกขัด
แกขอขัดของใหลุลวงไปชั่วคราว
แกมือ
ขอสูใหม

๑๗๔

กินแรง
เอาเปรียบผูอื่นในการทํางาน
กินเวลา
ใชเวลามาก
กินแหนง
แคลงใจ สงสัย
ขนหนาแขงไมรวงไมกระทบเรื่องเงิน
ของรอน
ของที่มีผูขโมยเอามาฝากไว
ของผิดกฎหมาย
ของไหว
ของที่ผูนอยนําไปไหวผูใหญ เครื่องเซน
ขัดดอก
สงลูกหรือเมียใหรับใชแทนสงดอกเบี้ย
ขับเคี่ยว
เรงรัด ตอสูหรือแขงขันกันไปจนถึงที่สุด
ขาดมือ
เคยมีแลวหมดไป ไมมีเปนการชั่วคราว
ขาดลอย
เด็ดขาด เชนชนะขาดลอย
ขอไปที
ทําพอเอาตัวรอดใหพน ๆ ไป
ของสงฆ
ของที่เปนของวัด
ขัดใจ
ไมยอมทําตามใจ
ขันอาสา
เสนอตัวเขารับทําโดยเต็มใจ
ขามหัว
ทําโดยพลการไมบอกกลาวหรือ
ปรึกษาผูใหญ
ขี้กอนใหญใหเด็กเห็น ทําสิ่งที่ไมสมควรใหผูนอยเห็น
เขาเวร
เขาอยูรักษาหนาที่ตามเวลาที่กําหนด
ขี้ราดโทษรอง ทําผิดเองแลวโทษผูอื่น
เขาหู
มาใหไดยิน มักใชเชิงปฏิเสธ พูดไมเขาหู
ขึ้นใจ
จําไดแมนยํา
ขึ้นเสียง
ออกเสียงดังตอนโกรธ
เขาฌาน
ทําสมาธิ หลับ
เขาไตเขาไฟ
เริ่มมืดตองใชแสงไฟ
เขาที
มีชั้นเชิงดี มีทวงทีดี
ขาวยกเมฆ
ขาวที่ไมมีมูล
เขาเนื้อ
ขาดทุน
เขาแวน
ถึงวัยที่ตองใสแวน
เขาหนา
เผชิญหนา
ขี้ใหมหมาหอม เหอของใหม
เขี้ยวเล็บ
กําลัง อํานาจ ความเกง

คนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุม
ออนหัด
เวลารุงสาง , มากอนเวลา
ของที่ใชรวมกัน ของที่ไดมาโดย
กระทําความผิด
ของหลวง
ของที่เปนของพระมหากษัตริย
ขัดจังหวะ
ขวางเขามาเพื่อใหพูดหรือทําไมสะดวก
ขัดตาทัพ
ยกทัพไปตั้งชั่วคราว แกไขไปพลางๆ กอน
ขาง ๆ คู ๆ
แสดงเหตุผลอยางไมสมเหตุสมผล
ขามน้ําขามทะเล ตองฝาฟนความลําบากกวาไดมาซึ่ง
ความสําเร็จ
ของวาง
ของกินนอกเวลากินขาว
ขัดคอ
พูดแยงขวางเขามา
ขัดหู
ฟงไมเพราะหู
ขามหนาขามตา ทําโดยไมไวหนาผูใด
ขาวกรอง
ขาวที่ตรวจสอบแลววาเชื่อถือได
ขาวใหมปลามัน สามีภรรยาที่เพิ่งแตงงานกันใหม ๆ
เขาฝน
มาบันดาลใหฝนเห็น
ขี้ยา
คนติดยาเสพติด
ขี้หดตดหาย
กลัวมาก
ขีดเสนตาย
กําหนดวัน เวลาสุดทายให
ขึ้นชื่อ
ลือชื่อ
ขุดคุย
คนเอาเรื่องเกาขึ้นมาเปดเผย
เขาตัว
ของขลังหรือคําพูดที่ใหรายผูอื่น
แลวยอนเขามาหาตัวเอง
ขายหนา
อับอาย
ขาวเหลือเกลืออิ่ม บานเมืองที่อุดมสมบูรณ
ขี้ผง
เล็กนอยไมสําคัญ
ขี้ไมใหหมากิน ขี้เหนียว
เขาหมอ
ลืมวิชาความรูที่เรียนมา
เขียม
ประหยัด
ไขในหิน
ของที่ตองระวังทะนุถนอมอยางยิ่ง
แกะดํา
ไกออน
ไกโห
ของกลาง
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ขึ้นไมขึ้นมือ
ขุนไมขึ้น
เขาทา
คงแกเรียน
คบคิด

เวลาโกรธจะทุบตี
เลี้ยงไมเชื่องมีแตเนรคุณ
เหมาะสม
ที่ไดศึกษาเลาเรียนมามาก
รวมคิดกันทําการอยางหนึ่งโดยไมเปดเผย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นแลว แลวกลับ
กระเส็นกระสาย
เคยมือ
ทําอยางนั้นเสมอ ๆ จนเปนนิสัย
คอเปนเอ็น
เถียงเกง
คิดตก
พิจารณาจนเห็นจริงแลวปลอยไปตามสภาพ
คิดสั้น
คิดทําลายตนเองเพราะหาทางออกไมได
คุมเชิง
คอยระวัง ทวงทีของอีกฝายหนึ่ง
คงเสนคงวา
เสมอตนเสมอปลาย
คร่ําหวอด
มีประสบการณสูง
ความหลัง
เรื่องราวในอดีต
โคมลอย
ไมมีมูล เหลวไหล
คอสะพาน
สวนของถนนที่ตอกับเชิงสะพาน
คิดมาก
คิดเกินเหตุ รูสึกสะเทือนใจงาย
คุณ
อาถรรพณ เชนทําคุณ ถูกคุณ
คูทุกขคูยาก
ผัวเมียที่รักกัน
คูบานคูเมือง
ที่เปนของประจําเมืองถือวามีคา
คูปรับ
คูตอสูที่เคยขับเคี่ยวกันมา
ฆองปากแตก ปากโปงเก็บความลับไมอยู
งมโขง
ไมทันเหตุการณ
เงาตามตัว
ผูที่ไปไหนดวยกันเสมอ
ขึ้นราคาเปนเงาตามตัว
จนแลวจนรอด เปนอยูอยางนัน้ เรื่อยไป
จมูกมด
ที่ไหวตัวรูทันเหตุการณ
จุดยืน
ภาวะและฐานของตน
เจียมสังขาร
รูจักประมาณรางกาย มักใชไมเจียม
สังขาร
ควันหลง

ขึ้นหนาขึ้นตา
เขาตํารา

มีชื่อเสียง
ถูกแบบแผน

คนจริง
คราส

ผูที่ทําอะไรทําจริงโดยไมทอถอย
กิน จันทรคราส สุริยคราส

ควาน้ําเหลว
ไมไดผลตามตองการ
ความชอบ
คุณความดีที่ควรไดรับบําเหน็จ
คอตก
อาการที่งุบหัวลงมาแสดงอาการผิดหวัง
คิดการใหญ
คิดจะทําการใหญเกินตัว
คิดเล็กคิดนอย คิดละเอียดเกินไป ไมยอมเสียเปรียบใคร
คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล ออกทะเลอยาประมาท
คูชีพ
ประจําตัว ไปไหนไปดวยกัน
คบชู
มีชู
คร่ําครึ
เกาเกินไปไมทันสมัย
คว่ําบาตร
ไมยอมคบคาสมาคมดวย
คอทองแดง
ดื่มเหลาเกง ไมเมางาย ๆ
คิดหนาคิดหลัง คิดอยางรอบคอบ
คูคี่
ไลเลี่ยกัน
คูใจ
คนสนิทที่รูใจและวางใจได
คูชีวิต
ผูรวมเปนรวมตาย ผูรวมทุกขรวมสุข
เคยปาก
พูดอยางนั้นเสมอ ๆ
เคยตัว
ติดเปนนิสัยประจําตัว
งอหาย
งามหนา
จมไมลง
จับจด
เจามือ
จนดวยเกลา
จมปลัก
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อาการที่รองไหหรือหัวเราะจนเสียง
เงียบหาย
นาขายหนา
คนมั่งมีเวลาจนแลวยังติดรวยอยู
ลักษณะที่ทําไมจริงจัง
ผูตั้งตนวงพนัน ผูรับออกเงินในการเลี้ยง
หมดปญญาคิด
ไมกาวหนา

จัดเจน
มีประสบการณมาก
เจาประคูน
คําเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอใหมาชวย
แฉโพย
เปดเผยความลับ
ชักใย
บงการอยูเบื้องหลัง
ชี้นิ้ว
ไดแตชอบสั่งผูอื่นแตตัวเองไมทํา
ชักหนาไมถึงหลัง มีรายไดไมพอกับรายจาย
ชูโรง
ตัวแสดงที่ทําใหคณะดีขึ้น
ซื้อความรําคาญ เสียเงินเพื่อตัดความรําคาญ
ดักคอ
พูดสกัดไวลวงหนา
ดีดลูกคิดรางแกว คิดถึงผลที่จะไดทางเดียว
เด็กเมื่อวานซืน กลาวดูหมิ่นวามีประสบการณนอย
ไดความ
ไดเรื่อง
ไดเสียกัน
เปนผัวเมียกันแลว
ดีไมดี
แสดงความไมแน
ดูไปกอน
รอไวกอน
ไดใจ
เหิมใจ ยามใจ ชะลาใจ
ตกที่นั่ง
ตกอยูในฐานะ
ตราหนา
หมายหนาไว สบประมาท
ตระบัดสัตย
ไมรักษาคํามั่นสัญญา
ตัดใจ
หามใจไมใหคิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ตาสีตาสา
ผูมีอายุที่ไดรับการศึกษานอย
ตามยถากรรม เปนไปตามกรรมสุดแตจะเปนไป
ตายฝงยังเลี้ยง เลี้ยงดูไปตามบุญตามกรรม
ติดมือ
ถือหรือนําไปดวย
ตีทายครัว
เขาติดตอชูสาวกับภรรยาคนอื่น
แตงเถาตาย
หญิงมายที่มีอายุมาก
ตัวเปลา
ยังไมมีครอบครัว
ตามลําพัง
โดดเดี่ยว
ตายเปนเบือ
ตายมากเหมือนถูกยาเบื่อ
ตาลยอดดวน คนที่ไมมีบุตรสืบสกุล
ตีตื้น
คอยดีขึ้น
เตะจมูก
ไดกลิ่นอยางแรง

จุดจบ
ใจปา

ความตาย
กลาไดกลาเสีย

ชายตา
ชําเลือง ดูทางหางตา
ชุบตัว
ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมใหมีความรูสูงขึ้น
เชื้อไมทิ้งแถว เปนไปตามเผาพันธุ
ซักฟอก
ซักถามใหไดความจะแจง
ซ้ําราย
รายขึ้นไปอีก
ดีแตก
เคยดีแลวแตกลับเสียในภายหลัง
ดูดาย
เพิกเฉย
เด็ดดอกไมรวมตน เคยทําบุญกันมากอนจึงมาเจอกันอีก
ไดที่
พอดี ถึงที่เหมาะ
ดาลโทสะ
บังเกิดความโกรธถึงขนาด
ดื้อแพง
ขัดขืนไมยอมปฏิบัติตาม
ไดการ
ใชได
ไดสติ
กลับรูสึกตัวได
ตกลองปลองชิ้น ตัดสินใจรวมมือหรือรวมชีวิตกัน
ตกเครือ
ออกเครือ
ตองตา
ถูกตา นาดู
ตัดรอน
ตัดขาด ตัดไมตรี
ตานขโมย
โรคอยางหนึ่ง
ตายดาบหนา มุงเสี่ยงไปขางหนา
ตายอดตายอยาก อดอยากมานาน
ตีฉิน
ฉวยโอกาสเอาประโยชนที่ไมควรจะได
เต็มคราบ
เต็มแทบจะลนกระเพาะ
ตัดบท
พูดใหยุติเรื่องกัน
ตาลอย
อาการที่ตกเหมอ
ตายใจ
หลงเชื่อ
ตายพราย
ตายเสียยังไมออกผล
ตีจาก
ทําตัวออกหาง
ตีฝปาก
อวดแสดงคารม
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ทําจนสุดความสามารถ
ไลไปใหพน
เอาจริงเอาจังเกินไป
อวดดี
เปนมงคล
พูดวาใหเสียผูใ หญ
ตาย
แบงพรรคแบงพวก
เอาปูนโบกอิฐ
ผูรับหนาแทนเจานาย
ทองลูกคนแรก
ปลอยไปตามบุญทั้งที่มีใจผูกพัน
คิดทําสิ่งใดทันทวงที (ไมทันกิน)
ทางรอด วิธีแกปญหา
ทุกหนทุกแหง
ทางภรรยา เชน เขาทายครัว
หมายความวาเขาทางภรรยา
ทองกาง
อิ่มเกินขนาด
ทอดรวง
ออกรวง
ทันควัน
ฉับพลัน
ทางใน
การหยั่งรูดวยจิต
ทาสปญญา
ความคิดต่ํา
ทําตัว
วางตัว ประพฤติดี เชนทําตัวดี ทําตัวไมดี
ทําที
แสดงกริยาหรืออาการใหผูอื่นสําคัญผิด
ทิ้งทวน
ทําอยางไวฝมือ ทําจนสุดความสามารถ
ไมทําอีกตอไป ฉวยโอกาสทําเปน
ครั้งสุดทายกอนจะหมดอํานาจ
ที่เทาแมวดิ้นตาย ที่ดินหรือเนื้อที่เล็กนอย
เทน้ําเททา
คลอง รวดเร็ว มักใชประกอบการขาย
เปนขายดีอยางเทน้ําเททา
แทรกแผนดิน หลีกหนีไปใหพน ไมอยากใหใครพบหนา
เพราะอับอาย
ถวายหัว
ถีบหัวสง
ถึงเปนถึงตาย
ถือดี
ถูกโฉลก
ถอนหงอก
ถึงฆาต
ถือเขาถือเรา
ถือปูน
ทนายหนาหอ
ทองสาว
ทอดอาลัย
ทันกิน
ทางออก
ทุกหยอมหญา
ทายครัว

ถอดหัวโขน
ถึงขนาด
ถือกําเนิด
ถือสา
ถอดสี
ถึงกัน
ถึงลูกถึงคน
ถือตัว
ถูกปาก
ทองไมรูรอน
ทอดตัว
ทั้งขึ้นทั้งลอง
ทานั้นทานี้
ทุกเมื่อเชื่อวัน
ทุกขลาภ
ทารุณกรรม
ทวนสาบาน
ทองแหง
ทั้งเนื้อทั้งตัว
ทันตา
ทีฆายุ
ทําคุณ
ทําเวลา
ทีเดียว
เทกระเปา
ทุบหมอขาว
แทงใจดํา
ไทยทาน
ไทยธรรม

๑๗๘

พนจากตําแหนงหรือยศถาบรรดาศักดิ์
ไดขนาด เต็มที่ มากพอ
เกิด
ยึดเอาเปนเรื่องเปนราว
แสดงอาการหวาดหวั่น เชนหนาถอดสี
ไปมาหาสูกันอยูเสมอ
รุนแรง
หยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตน
อรอย
เฉยเมยไมกระตือรือรน
เอนตัวลงนอน
มักใชในทํานองไมดีโดนหมดเลย
โยกโย
ตลอดเวลาไมวางเวน
การที่ตองรับทุกขเสียกอนจึงมีลาภ
การกระทําอยางโหดราย
ไมทําตามสาบาน
ฝดเคือง
ทั้งหมดเทาที่มีติดตัวอยู
ทันตาเห็นในปจจุบัน
อายุยืน
ประกอบพิธีเพื่อทํารายฝายตรงขาม
โดยใชเวทมนตคาถา
ทําใหไดเวลาตามกําหนด
ฉับพลัน ทันที
ใชจายจนเงินหมดกระเปาหรือเทาที่
ติดตัวไป
ตัดอาชีพ ทําลายอาชีพ
พูดตรงกับความในใจของผูฟง
ของสําหรับทําทาน
ของทําบุญตาง ๆ ของถวายพระ

การถึงพรอมแหงทรัพย ทรัพยสมบัติ
กิจอันภิกษุผูถือธุดงคควรทํา
แกว ๙ อยาง
ไมตองทํางานก็มีกิน โดยมีผลประโยชน
เปนรายได เชน นอนกินดอกเบี้ย
นอนตีพุง
ไดผลประโยชนโดยไมตองทําอะไรสบายใจ
หมดกังวล
นุงเจียมหมเจียม แตงตัวพอสมกับฐานะ
บทบาทมาก
เรื่องมาก ทําอะไรชักชา
เบาแรง
ผอนหรือชวยใหเราไมหนักมาก
แบะทา
ทําทาเปดโอกาสให
เบี้ยนอยหอยนอย มีเงินนอย
เบื้องหลัง
สิ่งที่แอบแฝงอยู
ปลงตก
ปลอยไปตามสภาพ
ปลดแอก
ทําใหเปนอิสระ
ปวดทองทุง
ตองการถายอุจจาระ
ปมะโว
เวลานานมาแลวจนไมรูวาเมื่อใด
เปดเปง
อาการที่ไปอยางไมมีที่หมาย
ไป ๆ มา ๆ
ในที่สุด
ปากหนัก
ไมทันไดพูด ไมทักทายใคร
เปนกอบเปนกํา เปนผลดี
เปนบาเปนหลัง เอาจริงเอาจังเกินไป
เปลี่ยนมือ
เปลี่ยนเจาของ
เปดฉาก
เริ่มตนแสดง เริ่มตนทํา
ผสมโรง
ชวยดวย
ผิดฝาผิดตัว
ไมเขาคูกัน ไมเขาชุดกัน
เผาจริง
จุดไฟเผาศพ
ผิดผูผิดคน
ไมเหมือนคนทั่วไป
แผนดินกลบหนา ตาย
ฝากผีฝากไข
ขอยึดเปนที่พึ่งจนตาย
ฝากเนื้อฝากตัว มอบตัวใหอยูในความดูแลของผูอนื่
พระศุกรเขาพระเสารแทรก ความลําบากที่เกิดพรอม ๆ กัน
ธนสมบัติ
ธุดงควัตร
นพรัตน
นอนกิน

น้ําลายสอ
น้ําอดน้ําทน
ในไส
บอกศาลา
เบื้องบน
บอกยี่หอ
เบี้ยลาง

การถือธรรมเปนใหญ การถือความ
ถูกตองเปนหลัก
ประพฤติไมตรงตามคําสั่งสอนของ
ครูบาอาจารย ประพฤติไมตรงตาม
แบบฉบับที่นิยมกันมา
อาการที่อยากมาก
ความอดทน
เรียกลูกที่เกิดจากตน
ตัดขาดไมติดตอกันอีก
ผูมีอํานาจเหนือกวา
ทําตัวใหรูวามีสันดานอะไร
เปนรอง เสียเปรียบ

ปลดระวาง
ไปวัดไปวาได
ปากเปนชักยนต
เปนคุงเปนแคว
เปดโปง
ปลอยตัว
ปดประตูตีแมว
เปนตุเปนตะ
เปนโลเปนพาย
เปนวรรคเปนเวร

ปลดจากตําแหนง
มีรูปรางหนาตาดี พอจะอวดได
วากลาวสั่งสอนไมรูจักหยุด
ยืดยาว ตาง ๆ นานา
เปดเผย
ไมเอาธุระในการแตงตัว
รังแกคนไมมีทางสู
อยางเปนจริงเปนจัง
เอางานเอาการหรือไมเปนโลเปนพาย
ไมรูจักจบสิ้น

ผิดตา
ผูนอย
ผัวหาบเมียคอน
ผิดสังเกต
เผาหลอก
ฝากไวกอน

แปลกไปจากที่เคยเห็น
ผูที่อยูใตบังคับบัญชา
ชวยกันทํามาหากิน
ไมเปนไปตามปกติที่เคยเห็น
นําดอกไมจันทนวางกอนเผาจริง
ผูกใจเจ็บ ตั้งใจจะแกแคนภายหลัง

พริบตาเดียว

เร็วมาก

ธรรมาธิปไตย
นอกครู

๑๗๙

พลอยฟาพลอยฝน ไมไดเกี่ยวของก็เปนตามไปดวย
พอกันที
เลิกกัน
มืดฟามัวดิน
มากมายจนนับไมถวน
ไมกี่น้ํา
ไมชา ไมนาน ไมเทาไร
แมแปรก
หญิงสาวแกที่จัดจาน
ยกนิ้ว
ยอมใหเปนเยี่ยม
ยกหางตัวเอง
ยกตนเองวาเกง
รอนผาเหลือง อยากสึก
รอยลิ้นกระลาวน ชอบพูดจาตลบตะแลง
รับมือ
ตอตาน
เรียนผูกก็ตองเรียนแก รูจักทําก็ตองรูจักวิธีแกไข
รัดเข็มขัด
ประหยัด
โรคาพยาธิ
เจ็บไขไดปวย
ลางอาย
ทําอยางหนึ่งเพื่อแกหนา
ลูกผูหญิง
ผูหญิงที่รักนวลสงวนตัว เรียบรอย กุลสตรี
เลนกับไฟ
เลนกับความรัก
เลนพิเรนทร
อุตริทําสิ่งที่ไมควรทํา
วัดพื้น
หกลมตัวนอน ทาบลง
ไวหนา
รักษาไมใหไดรับความอับอาย
ไมยอมฉีกหนา
สกุลรุนชาติ
ตระกูลผูดี ไมมีสกุลรุนชาติ
สามวันดีสวี่ ันไข เจ็บออด ๆ แอด ๆ อยูเสมอ
สิ้นเชิง
ทั้งหมด
เสนเลือด
เสนทางนําไปสูความเจริญ
เชน แมน้ําเจาพระยา
สงเดช
มักงาย ลวก ๆ
สามเพลงตกมาตาย แพเร็ว ยุติเร็ว
สุดเสียงสังข
สะโพกผูหญิงที่ใหญผาย
เสียรอย
ทําใหหลงเขาใจรอยผิด
หนวยกาน
ทาทาง ทาที
หมายหัว
จําหนาไว ตราหนาไว
หักใจ
หามใจไมใหคิดในเหตุที่เกิดขึ้น

พลิกแผนดิน

ตามหาเทาไรก็ไมพบ

มือสะอาด
มือเย็น
ไมดูดําดูแดง
ยาไส

มีความสุจริต
คนที่ปลูกตนไมงอกงามดีเจริญ
เลิกเกี่ยวของอยางเด็ดขาด
ประทังความหิว

รอนอาสน

มีเหตุหรือมีเรื่องเดือดรอน
ทําใหอยูเฉยไมได
รูกําพืด รูนิสัยใจคอ
กลัววาโทษจะมาถึงตัว
เอาเปรียบ

รูเชนเห็นชาติ
รอนตัว
รูมาก

ลูกผูชาย

เอาผลไมมาเก็บใหนานเพื่อคลาย
ความเปรี้ยว
ผูชายที่มีความเด็ดเดี่ยวรับผิดชอบ

วันยังค่ํา
วันดีคืนดี

เสมอ ทุกคราวไป
โอกาสเหมาะ

สงภาษา
สายตัว
สุดวิสัย
เสียงแข็ง
เสียแรง
สมพรปาก
สาวเทา
สุมหัว

เจรจาภาษาอื่นกับเจาของภาษา
ทํางานสายตัวแทบขาด
พนกําลังความสามารถ
คําพูดที่กลาวออกมาไมยําเกรง
นอยใจที่ลงแรงไปแลวแตไมไดประโยชน
คํารับพรจากผูหวังดีที่อวยพร
เรงฝเทาใหเร็ว
มั่วสุมในทางไมดี

ลืมตน

หนาหู
ไดยินลือกันมาก
หลุดปาก
พลัง้ ปาก
หายใจไมทั่วทอง เปนหวงกังวลดวยความไมสบายใจ

๑๘๐

หิ้วทอง
หนังหนาไฟ
หลงลม
หาตัวจับยาก
เหยียบจมูก
อมพะนํา
อีหรอบเดียวกัน
ออกลาย

ทนหิว
ผูรับความเดือดรอนกอนผูอ ื่น
เชื่อลมปาก
หาคนเทียมไดยาก
บังอาจลบเหลี่ยม
นิ่งอึ้งไมพูดไมจา
ทํานองเดียวกัน
เริ่มแสดงความไมดีใหเห็น

เหลือขอ
หมายตา
หลังยาว
เห็นดําเห็นแดง

เอาไวไมอยู
มองไว
ขี้เกียจ
ถึงขั้นแตกหัก

ออนขอ
อยูไมสุข
เอาเปนวา

ยอมให
อยูนิ่งไมได
สรุปวา ตกลงวา
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