
 

   

 

 
 

ใหนักเรียนเติมความหมายของคําตอไปนี ้
กด (กช)ดอกบัว (กฎ)กฎเกณฑ 
 (กด)ชื่อปลา 
กอ-ระ-กด (กรกฎ)ปู (กรกช)ดอกบัว 
กัน (กรรณ)ห ู (กัณฐ)คอ 
 (กัณฑ)เร่ือง,หมวด,ตอน (กัน) คําใชแทนผูพูดเพศชาย 
 (กันต)ตัด (กันย) เรียกวาราศีกันย 
 (กัลป)ระยะเวลาอันนาน  
กัน-นิ-กา (กรรณิกา)ดอกไม (กรรณิการ)ชื่อตนไมขนาดเล็ก 

กร-ีทา (กรีฑา)กีฬา (กรีธา)เคลื่อน,ยก 
กลด (กลด)รม (กลศ)ภาชนะใสน้ํามนตร 
กาน (กาญจน)ทอง (กาน)ตัด 
 (กานต)ที่รัก (กานท)บทกลอน 
 (การ)งาน (การณ)เหต ุ
 (กาล)เวลา (กาฬ)ดํา 
กํา-นัน (กํานัน)ผูปกครองลูกบาน (กํานัล)ใหของกัน 
กุน (กุล)ตระกูล (กุน)ปนักษัตร 
เกด (เกด)ลูกองุนแหง (เกต)ุ ชื่อดาว 
 (เกศ)ผม  
กะ-เสียน (เกษียณ)สิ้นไป (เกษียน)ขอความที่เขียนแทรกไว 
 (เกษียร)น้ํานม  
โกด (โกฏิ)สิบลาน (โกฐ)ชื่อเคร่ืองยาสมุนไพรจําพวกหนึ่ง 
 (โกศ)โกศศพ  
ขัน (ขรรค)อาวุธ (ขัณฑ)สวน,ตอน 
 (ขัน)ภาชนะสําหรับตักน้ํา,เสียงไกรอง (ขันธ)ตัว,หมู,กอง 
ขั้น (ข้ัน)ลําดับ,ตอน (ค่ัน)แทรก 
ขอย (ขอย)คําสรรพนามบุรุษที๑่ (คอย)เบา,ชา 
ไข (ขัย)ความสิ้นไป (ไข)น้ํามัน 
ขั้ว (ข้ัว)กานดอกไม  (ค่ัว)ใสกระทะตั้งไฟ 
   

เฉลยคําพองเสียง หนา ๗๖ - ๘๒ 



 

   

คัน (ครรภ)ทอง (คัน)แนวดิน 
คราด (คราด)เคร่ืองมือทําไร (คราส)กิน 
ควาน (ควาญ)ผูเลี้ยงชาง (ควาน)เอามือคนหา 
คาด (คาด)พันโดยรอบ (ฆาต)การฆา 
จัก (จัก)ผา (จักร)อาวุธ 
จัน (จัณฑ)สุรา (จัน)ชื่อตนไม 
 (จันทน)พรรณไม (จันทร)พระจันทร 
จิด (จิต)ใจ (จิตร)วาดเขียน 
โจด (โจทก)ผูกลาวหา (โจทย)คําถาม 
 (โจษ)เลาลือ  
ไจ (ใจ)ใจ (ไจ)ดายหรือไหม 
ฉัน (ฉัน)ขาพเจา (ฉันท)คําประพันธ 
ชน (ชน)ชื่อไกชนิดหนึ่ง (ชนม)การเกิด 
 (ชล)น้ํา  
ชัด (ชัฏ)ปา (ชัด)ประจักษ 
ชาด (ชาด)วัตถุสีแดง (ชาต)ิการเกิด, ประเทศ 
สอม (ซอม)ทําใหคืนด ี (สอม)คูกับชอน 
ซับ (ซับ)ทาบลงที่น้ําเพ่ือใหแหง (ทรัพย)เงิน 
ส้ิน (ซิ่น)ผาถุง (สิ้น)หมด 
ซุบ (ซุบ)อาหารยํา (ซุป)อาหาร 
เสน (เซน)สังเวยผี,เจา (เสน)สาย 
สบ (ศพ)ผี (สบ)พบ 
สะ-หยาม (ศยาม)ดํา (สยาม)ประเทศไทย 
ไส (ใส)แจม (ไส)ลูกชายคนที่ ๔ 
สาด (ศาสตร)วิชา (สาด)เสื่อ 
 (สาสน)พระราชหัตถเลขาทางราชการ (สารท)เทศกาลทําบุญ 
สี (ศรี)ศิริมงคล (ส)ีถ ู
 (สีห)สิงโต  
สอ (ศอ)คอ (สอ)ปูนขาว 
สัก (ศักดิ)์อํานาจ (ศักย)หลังงาน 
 (สัก)ชื่อตนไม  
   



 

   

สับ (ศัพท)เสียง (สรรพ)ทุกสิ่ง 
 (สับ)เอาของมีคมฟน  
สัน (ศัล)เปลือกไม (สรร)คัด 
 (สรรค)สราง (สัณฑ)ปา 
 (สัณห)ออนนุม (สัน)แนวยาว 
 (สันต)เงียบ  
สาน (สาร)แกน,ถอยคํา (ศานต)สงบ 

 (ศาล)ที่ชําระความ (สาน)ขัดกัน 
สิน (ศิลป)ฝมือ (สิญจน)สายสิญจน 
 (สิน)ทรัพย,ตัด  
สึก (ศึก)ตอสู (สึก)กรอน 
สุก (ศุกร)ชื่อวัน (สุก)อาหารสกุ 
 (สุข)สงบ  
สูด (ศูทร)วรรณะที๔่ ของอินเดีย (สูด)หายใจ 
 (สูท)คนครัว (สูตร)ขอความที่แตงข้ึนเปนแบบแผน 
สูน (ศูนย)วางเปลา (สูญ)ทําใหหายสิ้นไป 
 (สูรย)สุริยุปราคา  
เสด (เศรษฐ)ดีเลิศ (เศษ)สวนที่เหลือ 
เสา (เสาร)ชื่อวัน (เสา)ไมใชตั้งเปนหลัก 
สะหมุด (สมุด)กระดาษ (สมุทร)ทะเล 
สวม (สรวม)ขอ (สวม)นุง 
สวน (สรวล)หัวเราะ (สวน)ที่ปลูกตนไม 
สัด (สัจ)จริง (สัด)รวมสืบพันธุ 
 (สัต)เจ็ด (สัตย)ซื่อตรง 
 (สัตว)สัตว  
สิง (สิง)อยู (สิงห)สัตว 
โสด (โสด)ไมมีคู (โสต)ห ู
 (โสรจ)ทําใหสะอาด  
ไส (ใส)แจม (ไส)เสือกไป,ผลักไป,ดันไป 
 (ไสย)ไสยศาสตร 
   
ยาด (ญาต)ิคน (ยาด)ชื่อปลา 



 

   

 (ยาตร)เดิน  
ยน (ยนต,ยนตร)เคร่ืองจักร (ยล)มอง 
ยัก (ยัก)ยักค้ิว (ยักษ)อมนุษย 
ยา (ยา)แมของพอ  (หญา)ชื่อไมลมลุก 
เยา (เยา)เบา (เยาว)รุนสาวหนุม 
ไย (ใย)เสนเล็กๆบางๆ  (ไย)อะไร 
ทัน (ทัณฑ)โทษ (ทัน)เปนไปตามเวลาที่กําหนด 
 (ทันต)ฟน,งาชาง (ธัญ)รุงเรือง 
ทัด (ทัด)ชื่อกลอง (ทัศ)ครบ,ถวน 
 (ทัศน)ความเห็น (ธัช)ธง 
ทาด (ทาส)ทาสรับใช (ธาต)ุกระดูกพระพุทธเจา 
ทํา (ทํา)ดําเนินงาน (ธรรม)คุณความด ี
ทิด (ทิด)ชื่อสึกจากพระ (ทิศ)ดาน 
โท-ระ-ทัด (โทรทรรศน)กลองสองทางไกล (โทรทัศน)ทีวี 
นบ (นบ)ไหว (นพ)เกา 
ไน (นัย)ขอความสําคัญ (นัยน)ตา 
 (ใน)ตรงขามกับนอก (ไน)เคร่ืองสําหรับกรอฝาย 
นา (นา)นาจะ  (หนา)ใบหนา 
นาด (นาฏ)นางละคร (นาด)ทอดแขนใหออนงาม 
 (นาถ)ที่พ่ึง (นาท)เสียง 
 (นาศ)พินาศ  
บอ-พิด (บพิตร)พระองค (บพิธ)สราง 
บัน (บรรณ)ปก,หนังสือ,ใบไม (บรรพ)กอน 
 (บัน)หนาบัน (บัล)ชื่อมาตราน้ําหนัก 
บัน-เดาะ (บัณเฑาะก)กะเทย (บัณเฑาะว)กลอง 
บาด (บาด)แผล (บาต)ตก 
 (บาตร)ภาชนะ (บาท)เทา 
 (บาศ)บวง (บาศก)ลูกเตา 
บาน (บาน)เผยออก (บาล)เลี้ยง 
   
   
ปะ-หรอด (ปรอด)ชื่อนก (ปรอท)ธาต ุ



 

   

ประ-นม (ประณม)การนอมไหว (ประนม)ยกกระพุมมือ 
ประ-ทาน (ประทาน)ให (ประธาน)หัวหนา 
ประ-พาด (ประภาส)แสงสวาง (ประพาส)ไปเที่ยว 
 (ประภาษ)ตรัส  
ประ-สบ (ประสบ)พบ (ประสพ)การเกิดผล 
ปราง (ปราง)แกม (ปรางค)สิ่งกอสราง 
ปด (ปฏ)แผนผา (ปด)ทําใหหมดไป 
 (ปทม)ชื่อบัวหลวง  
พง (พง)ดงหญา  (พงศ)เชื้อสาย 
พบ (พบ)เห็น (ภพ)โลก 
พะ-ยัก (พยัก)หนาข้ึนลง (พยัคฆ)เสือโครง 
พัก (พรรค)หมูคน (พัก)หยุด 
 (พักตร)หนา (ภัค)ยอน 
 (ภักษ)อาหาร  
พัน (พรรณ)ผิว  (พัญจน)การลอลวง 
 (พัน)เรียกจํานวน (พันธ)ผูก 
 (พันธุ)พวกพอง (ภัณฑ)สิ่งของ 
พัด (พรรษ)ฝน, ป (พัช)คอกสัตว 
 (พัด)โบก (พัตร,พัสตร)ผา 
 (พัทธ)ผูก (ภัทร)ด ี
 (ภัตร)อาหาร  
พาก (พาก)ชื่อโรคระบาด (พากย)คําพูด 
 (ภาค)สวน, ขาง (ภาคย)โชคด ี
พาน (พาล)ออน, เด็ก (พาน)ภาชนะ 
พาด (พาด)เกี่ยว, กาย (พาทย)เคร่ืองประโคม 
 (พาธ)ความทุกข (พาส)อยู 
 (ภาษณ,ภาสน)พูด (ภาส)แสง 
พิด (พิชญ)นักปราชญ (พิตร)ทรัพย 
 (พิทย)ความรู (พิศ)เพง 
 (พิษ)สิ่งที่ราย   (ภิส)เหงา 
   
พืด (พืช)พันธุไม (พืด)ติดกัน 
พุด (พุฒ)ผูใหญ (พุด)ชื่อไม 



 

   

 (พุทธ)ผูรู, ผูตื่น (พุธ)ชื่อดาวเคราะห 
 (ภุช)แขน  
พูด (พูด)เปลงเสียง (ภูต)ผี 
เพด (เพตร)หวาย (เพท)ความรู 
 (เพศ)หญิงหรือชาย (เพส)ย่ีสิบ 
 (เภท)แตก, หัก  
แพด (แพทย)หมอ (แพศย)คนในวรรณะที๓่ ของอินเดีย 
โพ (โพ)ชื่อตนไม (โพธิ)์ชื่อตนไมเปนที่ตรัสรูของพระพุทธเจา 
มน (มล)ความมัวหมอง (มน)กลมๆ  
 (มนต,มนตร)คําศักดิ์สิทธิ ์  
มัก (มรรค)ทาง (มัก)ชอบ,พอใจ 
มาด (มาด)ชื่อเรือขุดชนิดหนึ่ง (มาตร)เคร่ืองวัดตางๆ 
 (มาศ)ทอง (มาส)เดือน 
มุก (มุก)ชื่อหอย (มุข)หนา 
 (มุคธ)เขลา  
รด (รด)เท (รถ)ยานพาหนะ 
 (รท)ฟน (รส)รสชาต ิ
ระ-หัด (รหัท)หวงน้ํา (รหัส)ความลับ 
 (ระหัด)เคร่ืองวิดน้ํา  
รัก (รัก)ชื่อไม (รักข)รักษา 
 (รักษ)ระวัง  
รัด (รัช) ความเปนพระราชา (รัฐ)บานเมือง 
 (รัด)พันใหกระชับ (รัต)ยินด,ีชอบใจ 
 (รัตน)แกว (รัถ)รก 
ราด (ราช)พระเจาแผนดิน (ราชย)ราชสมบัต ิ
 (ราด)เท  (ราต)ใหมาแลว 
 (ราษฏร)พลเมือง  
ลิด (ลิด)เด็ดหรือตัด (ลิตร)ชื่อหนวยมาตรา 
เลก (เลก)ชายฉกรรจ (เลข)ตัวเลข 
   
วัด (วรรช)โทษ,ความผิด (วัจน)ที่ควรเวน 
 (วัช)คอกสัตว (วัตร)ถอยคํา 



 

   

 (วัด)สถานที่ศาสนา  
วัน (วัลย)เถาวัลย (วัณ)แผล 
 (วัน)วัน เดือน ป  
วา-นิด (วานิช)พอคา (วาณิชย)การคาขาย 
วาน (วาน)เมื่อวาน (วาร)วันหนึ่ง  ๆ
 (วาล)หาง (วาฬ)สัตวราย 
ว-ิพาก (วิพากษ)พิจารณา (วิภาค)การแบง 
ว-ิไล (วิลัย)การสลาย (วิไล)งาม 
ว-ิเสด (วิเศษ)ยอดเย่ียม (วิเศษณ)คําที่ใชขยาย  
 (วิเสท)ผูทํากับขาวของวัง  
เวด (เวช)หมอรักษาโรค (เวทย)ผาโผก 
 (เวท)ความรู  
เวน (เวน)มอบหรือยาย (เวร)ความปองราย 
หยา (หยา)เลิก (อยา)หาม 
หัด (หัช)นารัก (หัด)โรคติดตอ 
 (หัต)ทําลาย (หัตถ,หัสต)มือ 
 (หัส)การหัวเราะ  
หาน (หาญ)กลา (หาร)หารเลข 
โหน (โหน)เหนี่ยวหอย (โหร)ผูพยากรณ 
อง (อง)ชื่อตําแหนงญวณ (องก)ตอนหนึ่ง 
 (องค)สวนของรางกาย (องศ)สวน 
อัด (อัด)ดัน,ยัด (อรรถ)คร่ึงหนึ่ง 
 (อัตถ)เนื้อความ (อัฐ)เงิน 
อาด (อาจ)กลา (อาด)ผ่ึงผาย 
 (อาสน)ที่นั่ง  
อิน-ซี (อินทรี)ชื่อนกชนิดหนึ่ง, (อินทรีย)รางกาย 
 
 

 



เฉลย เรื�องคาํพ้องทั�งรูปพ้องทั�งเสียง หน้า ๘๓-๘๕ 
 
กบ  (กบ) ๑. แม่หรือมาตรา กบ ๒. สตัว์สี�เท้า  

 ๓. ชื�อปลา ๔. เครื�องมือไสไม้        
 ๕. ทุเรียนพันธุ์            ๖. เตม็  

 ๗. ประกบ                      ๘. ช่องตรงบานหน้าต่างประตู 
กร(กอน) ๑. ผู้กระทาํ                         ๒. มือ 

 ๓. แสง  
กรรม(กาํ) ๑. การกระทาํ ๒. บาป  

 ๓. ตาย                   ๔. พิธกีรรม                         

 ๕. เวรกรรม                      
กระทง(กระ-ทง) ๑. ใบตองเยบ็ ๒. ชายแตกเนื4อหนุ่ม   

กระบี	(กระ-บี�) ๑. ลิง                        ๒. ดาบ 

กลว้ย(กล้วย) ๑. ไม้ล้มลุก ๒. ปลาทะเล 

กลอน(กลอน) ๑. ไม้ขัดประตู ๒. ไม้ที�พาดบนแป 
 ๓. คาํประพันธ์ ๔. ลูกคลี 

กลา้(กล้า) ๑. ต้นข้าว  ๒. ไม่กลัว  

กนั(กนั) ๑. สรรพนามบุรุษที� ๑ ๒. วิภาคสรรพนาม 

 ๓. กีดขวาง ๔. โกน  
กา(กา) ๑. นกชนิดหนึ�ง  ๒. ชื�อดาวฤกษ์ธนิษฐา              

 ๓. ปลานํ4าจืด ๔. ภาชนะ 

 ๕. คาํกาํกบัชื�อปีในวิธนัีบศักราชของไทย
เหนือตรงกบัเลข ๐ 

๖. กากบาท       

กากี(กา-ก)ี ๑. กาเพศเมีย                ๒. หญิงหลายผัว              

 ๓. สนีํ4าตาล       

กํานลั(กาํ-นัน) ๑. ให้ของกนั        ๒. ผู้รับใช้ฝ่ายใน      

กําพรา้(กาํ-พร้า) ๑. หนังที�เป็นชั4นนอก ๒. ไร้พ่อแม่       

 ๓. ไม้เถา  

กําลงั(กาํ-ลัง) ๑. พลัง ๒. เลขยกกาํลัง  

กี	(กี�) ๑. เครื�องทอผ้า  ๒. พระแสง        

 ๓. เทา่ไหร่   

 
 



 
กุลี(กุ-ลี) 

 
๑. ผู้ใช้แรงงาน            

 
๒. กลี                 

 ๓. ๒๐ ผืน  
กู(้กู้) ๑. ทาํให้ดี   ๒. เอาเครื�องดักสตัว์นํ4าขึ4น  

 ๓. ยืมเงิน   

เก็บ(เกบ็) ๑. นาํมา        ๒. นาํเข้าที�                    

 ๓. สะสม                   ๔. เรียกเกบ็                    
 ๕. เกบ็รักษา                ๖. ทางดนตรี  
เกี� ยว(เกี4ยว) ๑. เครื�องประดับจุก      ๒. ให้แน่น                   

 ๓. จีบสาว ๔. คานหามของจีน  
แกว้(แก้ว) ๑. เพชร  ๒. ภาชนะดื�มนํ4า 

 ๓. ชื�อนก ๔. ชื�อตัวหนอน 

 ๕. ชื�อปลาทะเล ๖. ต้นไม้  

 ๗. ชื�อมะม่วง  
แกะ(แกะ) ๑. สตัว์  ๒. ทาํให้หลุดออก 

 ๓. เหมือนกนั  
ขน(ขน) ๑. ขนตามผิวหนัง ๒. นาํของจากที�หนึ�งไปที�หนึ�ง 

 ๓. ชื�อหญ้า  
ขวญั(ขวัน) ๑. ผม  ๒. มิ�งมงคล 

 ๓. ขวัญติดตัวคนตั4งแต่เกดิ  
ขอ(ขอ) ๑. ตะขอใช้เกี�ยว ๒. อ้อนวอน   

 ๓. ว่านชนิดหนึ�ง  
ขดั(ขัด) ๑. ไม่ให้หลุดออก ๒.  ไม่ลงรอยกนั             

 ๓. ถูให้ขึ4นเงา ๔. ฝืดเคือง  

 ๕. คาด                         
ขนั(ขัน) ๑. ภาชนะ  ๒. ทาํให้ตึง 

 ๓. อาการร้อง ๔. หัวเราะ  

 ๕. ชื�อไม้ต้น  
ขา(ขา) ๑. อวัยวะ ๒. ฝ่าย 

 ๓. คาํขานรับ ๔. ขาไพ่ 

ขา้(ข้า) ๑. คนใช้             ๒. แทนตัวผู้พูด 

ขุน(ขุน) ๑. ตาํแหน่ง                          ๒. เลี4 ยง 

 
 

  



เขา(เขา) ๑. ภเูขา       ๒. เขาสตัว์ 

 ๓. ชื�อนกชนิดหนึ�ง ๔. สรรพนาม 

 ๕. เถาวัลย์                      
เขิน(เขิน) ๑. คนไทยเผ่าหนึ�ง ๒. เครื�องเขิน        

 ๓. ตื4นเขิน              ๔. กระดากอาย   
 ๕. สั4นหรือสูงเกนิไป  ๖. เข้ากนัไม่สนิท                 

ไข(ไข) ๑. นํ4ามันสตัว์ ๒. เปิด  

 ๓. ให้แน่น ๔. อธบิาย  
คน (คน) ๑. มนุษย์                      ๒. กวน 

คบ (คบ) ๑. ง่ามต้นไม้  ๒. คบเพื�อน                

คม (คม) ๑. ไหว้  ๒. มีดคม     

คอ้น (ค้อน) ๑. เครื�องมือ ๒. เครื�องมือการจับปลา  

 ๓. ไม่พอใจ  
คนั (คัน)  ๑. แนวดิน ๒. ไม้ยาวๆ 

 ๓. ลักษณนาม ๔. อยากเกา 

 ๕. ชื�อไม้ต้นขนาดกลางชนิดหนึ�งขึ4นตาม
ชายนํ4าขันกเ็รียก 

 

คา้ง (ค้าง) ๑. ติด ๒. อ้าปากค้าง                

 ๓. ไม่เสรจ็ ๔. หุบไม่ได้ 
 ๕. ไม้สาํหรับเถาขึ4นเกาะ     ๖. ถั�วค้าง                      
คํา (คาํ) ๑. ทองคาํ                      ๒. ลายลักษณ์อกัษร 

คืน (คืน) ๑. กลางคืน ๒. กลับเหมือนเดิม     

 ๓. กลับดังเดิม                    
คุณ (คุณ) ๑. ความดี  ๒. ประโยชน์                  

 ๓. เรียกคน ๔. คุณไสย 
เคล็ด (เคลด็) ๑. พลิก ๒. ทาํเพื�อให้ดีขึ4น 

 ๓. กลเมด็             ๔. อาการที�กล้ามเนื4อแพลง          
เคี� ยว (เคี4ยว) ๑. เคี4ยวอาหาร             ๒. ลดเลี4ยว                        

โคลง (โคลง) ๑. คาํประพันธ ์ ๒. เอยีงไปเอียงมา 
 
 
 
 
 

 



เฉลย สํานวน หนา้ ๑๑๖-๑๓๐ 
 

ขนหน้าแข้งไม่ร่วงไม่กระทบเรื�องเงิน   ของกลาง ของที�ใชร่้วมกนั  ของที�ไดม้าโดย 

ของร้อน  ของที�มีผูข้โมยเอามาฝากไว ้    กระทาํความผิด 

  ของผิดกฎหมาย    ของหลวง ของที�เป็นของพระมหากษตัริย ์

ของไหว้  ของที�ผูน้อ้ยนาํไปไหวผู้ใ้หญ่  เครื�องเซ่น ขัดจงัหวะ ขวางเขา้มาเพื�อใหพ้ดูหรือทาํไม่สะดวก 

ขัดดอก  ส่งลกูหรือเมียใหรั้บใชแ้ทนส่งดอกเบี.ย ขัดตาทัพ ยกทพัไปตั.งชั�วคราว แกไ้ขไปพลางๆ ก่อน 

ขับเคี�ยว  เร่งรัด  ต่อสูห้รือแข่งขนักนัไปจนถึงที�สุด ข้าง ๆ คู  ๆ แสดงเหตุผลอยา่งไม่สมเหตุสมผล 

ขาดมอื  เคยมีแลว้หมดไป  ไม่มีเป็นการชั�วคราว ข้ามนํ�าข้ามทะเล ตอ้งฝ่าฟันความลาํบากกวา่ไดม้าซึ�ง 

ขาดลอย  เดด็ขาด  เช่นชนะขาดลอย     ความสาํเร็จ 

ขอไปที  ทาํพอเอาตวัรอดใหพ้น้ ๆ ไป  ของว่าง   ของกินนอกเวลากินขา้ว 

ของสงฆ์  ของที�เป็นของวดั    ขัดคอ  พดูแยง้ขวางเขา้มา 

ขัดใจ  ไม่ยอมทาํตามใจ    ขัดหู  ฟังไม่เพราะหู 

ขันอาสา  เสนอตวัเขา้รับทาํโดยเตม็ใจ  ข้ามหน้าข้ามตา ทาํโดยไม่ไวห้นา้ผูใ้ด 

ข้ามหัว  ทาํโดยพลการไม่บอกกล่าวหรือ  ข่าวกรอง ข่าวที�ตรวจสอบแลว้วา่เชื�อถือได ้

  ปรึกษาผูใ้หญ่    ข้าวใหม่ปลามนั สามีภรรยาที�เพิ�งแต่งงานกนัใหม่ ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 



ขี�ก้อนใหญ่ให้เดก็เห็น    ทาํสิ�งที�ไม่สมควรใหผู้น้อ้ยเห็น เข้าฝัน  มาบนัดาลใหฝั้นเห็น 

เข้าเวร  เขา้อยูรั่กษาหนา้ที�ตามเวลาที�กาํหนด  ขี�ยา  คนติดยาเสพติด 

ขี�ราดโทษร่อง ทาํผิดเองแลว้โทษผูอื้�น   ขี�หดตดหาย กลวัมาก 

เข้าหู   มาใหไ้ดย้ิน  มกัใชเ้ชิงปฏิเสธ  พดูไม่เขา้หู ขีดเส้นตาย กาํหนดวนั  เวลาสุดทา้ยให ้

ขึ�นใจ  จาํไดแ้ม่นยาํ    ขึ�นชื�อ  ลือชื�อ 

ขึ�นเสียง  ออกเสียงดงัตอนโกรธ   ขุดคุ้ย  คน้เอาเรื�องเก่าขึ.นมาเปิดเผย 

เข้าฌาน  ทาํสมาธิ   หลบั    เข้าตวั  ของขลงัหรือคาํพดูที�ใหร้้ายผูอื้�น 

เข้าไต้เข้าไฟ เริ�มมืดตอ้งใชแ้สงไฟ     แลว้ยอ้นเขา้มาหาตวัเอง 

เข้าที  มีชั.นเชิงดี   มีท่วงทีดี   ขายหน้า  อบัอาย 

ข่าวยกเมฆ ข่าวที�ไม่มีมูล    ข้าวเหลอืเกลอือิ�มบา้นเมืองที�อุดมสมบูรณ์ 

เข้าเนื�อ  ขาดทุน     ขี�ผง  เลก็นอ้ยไม่สาํคญั 

เข้าแว่น  ถึงวยัที�ตอ้งใส่แว่น   ขี�ไม่ให้หมากนิ ขี. เหนียว 

เข้าหน้า  เผชิญหนา้    เข้าหม้อ  ลืมวิชาความรู้ที�เรียนมา 

ขี�ใหม่หมาหอม เห่อของใหม่    เขียม  ประหยดั 

เขี�ยวเลบ็  กาํลงั  อาํนาจ  ความเก่ง   ไข่ในหิน  ของที�ตอ้งระวงัทะนุถนอมอยา่งยิ�ง 

 

 

 



ขึ�นไม้ขึ�นมอื เวลาโกรธจะทุบตี    ขึ�นหน้าขึ�นตา มีชื�อเสียง 

ขุนไม่ขึ�น เลี.ยงไม่เชื�องมีแต่เนรคุณ   เข้าตาํรา  ถกูแบบแผน 

เข้าท่า  เหมาะสม 

คงแก่เรียน ที�ไดศึ้กษาเล่าเรียนมามาก   คนจริง  ผูที้�ทาํอะไรทาํจริงโดยไม่ทอ้ถอย 

คบคิด  ร่วมคิดกนัทาํการอยา่งหนึ�งโดยไม่เปิดเผย คราส  กิน  จนัทรคราส  สุริยคราส 

ควนัหลง  เรื�องราวที�เกิดขึ.นแลว้  แลว้กลบั  คว้านํ�าเหลว ไม่ไดผ้ลตามตอ้งการ 

  กระเส็นกระสาย    ความชอบ คุณความดีที�ควรไดรั้บบาํเหน็จ 

เคยมอื  ทาํอยา่งนั.นเสมอ ๆ จนเป็นนิสยั  คอตก  อาการที�งุบหวัลงมาแสดงอาการผิดหวงั 

คอเป็นเอ็น เถียงเก่ง     คิดการใหญ่ คิดจะทาํการใหญ่เกินตวั 

คิดตก  พิจารณาจนเห็นจริงแลว้ปล่อยไปตามสภาพ คิดเลก็คิดน้อย คิดละเอียดเกินไป  ไม่ยอมเสียเปรียบใคร 

คิดสั�น  คิดทาํลายตนเองเพราะหาทางออกไม่ได ้ คืบกท็ะเลศอกกท็ะเล    ออกทะเลอยา่ประมาท 

คุมเชิง  คอยระวงั  ท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ�ง  คู่ชีพ  ประจาํตวั   ไปไหนไปดว้ยกนั 

คงเส้นคงวา เสมอตน้เสมอปลาย   คบชู้  มีชู ้

ครํ�าหวอด มีประสบการณ์สูง    ครํ�าครึ  เก่าเกินไปไม่ทนัสมยั 

ความหลัง เรื�องราวในอดีต    ควํ�าบาตร ไม่ยอมคบคา้สมาคมดว้ย 

โคมลอย  ไม่มีมูล    เหลวไหล   คอทองแดง ดื�มเหลา้เก่ง   ไม่เมาง่าย  ๆ  

 

 



คอสะพาน ส่วนของถนนที�ต่อกบัเชิงสะพาน  คิดหน้าคิดหลัง คิดอยา่งรอบคอบ 

คิดมาก  คิดเกินเหตุ   รู้สึกสะเทือนใจง่าย  คู่คี�  ไล่เลี�ยกนั 

คุณ  อาถรรพณ์  เช่นทาํคุณ  ถูกคุณ  คู่ใจ  คนสนิทที�รู้ใจและวางใจได ้

คู่ทุกข์คู่ยาก ผวัเมียที�รักกนั    คู่ชีวติ  ผูร่้วมเป็นร่วมตาย  ผูร่้วมทุกขร่์วมสุข 

คู่บ้านคู่เมอืง ที�เป็นของประจาํเมืองถือวา่มีค่า  เคยปาก  พดูอยา่งนั.นเสมอ ๆ 

คู่ปรับ  คู่ต่อสูที้�เคยขบัเคี�ยวกนัมา   เคยตัว  ติดเป็นนิสยัประจาํตวั  

ฆ้องปากแตก ปากโป้งเก็บความลบัไม่อยู่ 

งมโข่ง  ไม่ทนัเหตุการณ์    งอหาย  อาการที�ร้องไหห้รือหวัเราะจนเสียง 

เงาตามตัว ผูที้�ไปไหนดว้ยกนัเสมอ     เงียบหาย 

  ขึ.นราคาเป็นเงาตามตวั   งามหน้า  น่าขายหนา้ 

จนแล้วจนรอด เป็นอยูอ่ยา่งนั.นเรื�อยไป   จมไม่ลง  คนมั�งมีเวลาจนแลว้ยงัติดรวยอยู่ 

จมูกมด  ที�ไหวตวัรู้ทนัเหตุการณ์   จบัจด  ลกัษณะที�ทาํไม่จริงจงั 

จุดยืน  ภาวะและฐานของตน   เจ้ามือ  ผูต้ ั.งตน้วงพนนั  ผูรั้บออกเงินในการเลี.ยง 

เจียมสังขาร รู้จกัประมาณร่างกาย  มกัใชไ้ม่เจียม  จนด้วยเกล้า หมดปัญญาคิด 

  สงัขาร     จมปลกั  ไม่กา้วหนา้ 

 

 

 



จดัเจน  มีประสบการณ์มาก   จุดจบ  ความตาย 

เจ้าประคู้น คาํเรียกสิ�งศกัดิ; สิทธิ; ขอใหม้าช่วย  ใจปํ� า  กลา้ไดก้ลา้เสีย 

แฉโพย  เปิดเผยความลบั 

ชักใย  บงการอยูเ่บื.องหลงั   ชายตา  ชาํเลือง  ดูทางหางตา 

ชี�นิ�ว  ไดแ้ต่ชอบสั�งผูอื้�นแต่ตวัเองไม่ทาํ  ชุบตัว  ไปศึกษาอบรมเพิ�มเติมใหมี้ความรู้สูงขึ.น 

ชักหน้าไม่ถึงหลังมีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย   เชื�อไม่ทิ�งแถว เป็นไปตามเผา่พนัธ์ุ 

ชูโรง  ตวัแสดงที�ทาํใหค้ณะดีขึ.น   ซักฟอก  ซกัถามใหไ้ดค้วามจะแจง้ 

ซื�อความรําคาญ เสียเงินเพื�อตดัความรําคาญ   ซํ�าร้าย  ร้ายขึ.นไปอีก 

ดกัคอ  พดูสกดัไวล่้วงหนา้   ดแีตก    เคยดีแลว้แต่กลบัเสียในภายหลงั 

ดดีลูกคิดรางแก้วคิดถึงผลที�จะไดท้างเดียว   ดูดาย  เพิกเฉย 

เดก็เมื�อวานซืน กล่าวดูหมิ�นวา่มีประสบการณ์นอ้ย  เดด็ดอกไม้ร่วมต้น     เคยทาํบุญกนัมาก่อนจึงมาเจอกนัอีก 

ได้ความ  ไดเ้รื�อง     ได้ที�  พอดี   ถึงที�เหมาะ 

ได้เสียกัน เป็นผวัเมียกนัแลว้    ดาลโทสะ บงัเกิดความโกรธถึงขนาด 

ดไีม่ดี  แสดงความไม่แน่    ดื�อแพ่ง  ขดัขืนไม่ยอมปฏิบติัตาม 

ดูไปก่อน  รอไวก่้อน    ได้การ  ใชไ้ด ้

ได้ใจ  เหิมใจ   ยา่มใจ   ชะล่าใจ   ได้สติ  กลบัรู้สึกตวัได ้

 

 

 



ตกที�นั�ง  ตกอยู่ในฐานะ    ตกล่องปล่องชิ�น ตดัสินใจร่วมมือหรือร่วมชีวิตกนั 

ตราหน้า  หมายหนา้ไว ้  สบประมาท   ตกเครือ  ออกเครือ 

ตระบัดสัตย์ ไม่รักษาคาํมั�นสัญญา   ต้องตา  ถกูตา   น่าดู 

ตดัใจ  หา้มใจไม่ใหคิ้ดในเหตุที�เกิดขึ.น  ตดัรอน  ตดัขาด  ตดัไมตรี 

ตาสีตาสา ผูมี้อายทีุ�ไดรั้บการศึกษานอ้ย  ตานขโมย โรคอยา่งหนึ�ง 

ตามยถากรรม เป็นไปตามกรรมสุดแต่จะเป็นไป  ตายดาบหน้า มุ่งเสี�ยงไปขา้งหนา้ 

ตายฝังยังเลี�ยง เลี.ยงดูไปตามบุญตามกรรม   ตายอดตายอยาก อดอยากมานาน 

ตดิมอื  ถือหรือนาํไปดว้ย    ตฉิีน  ฉวยโอกาสเอาประโยชนที์�ไม่ควรจะได ้

ตท้ีายครัว เขา้ติดต่อชูส้าวกบัภรรยาคนอื�น  เตม็คราบ  เต็มแทบจะลน้กระเพาะ 

แตงเถาตาย หญิงม่ายที�มีอายมุาก   ตดับท  พดูใหย้ติุเรื�องกนั 

ตวัเปล่า  ยงัไม่มีครอบครัว    ตาลอย  อาการที�ตกเหม่อ 

ตามลําพงั โดดเดี�ยว     ตายใจ  หลงเชื�อ 

ตายเป็นเบือ ตายมากเหมือนถูกยาเบื�อ   ตายพราย ตายเสียยงัไม่ออกผล 

ตาลยอดด้วน คนที�ไม่มีบุตรสืบสกุล   ตจีาก  ทาํตวัออกห่าง 

ตตีื�น  ค่อยดีขึ.น     ตฝีีปาก  อวดแสดงคารม 

เตะจมูก  ไดก้ลิ�นอยา่งแรง 

 

 



ถวายหัว  ทาํจนสุดความสามารถ   ถอดหัวโขน พน้จากตาํแหน่งหรือยศถาบรรดาศกัดิ;  

ถีบหัวส่ง  ไล่ไปใหพ้น้    ถึงขนาด  ไดข้นาด   เต็มที�   มากพอ 

ถึงเป็นถึงตาย เอาจริงเอาจงัเกินไป   ถือกาํเนิด เกิด 

ถือด ี  อวดดี     ถือสา  ยึดเอาเป็นเรื�องเป็นราว 

ถูกโฉลก  เป็นมงคล    ถอดสี  แสดงอาการหวาดหวั�น  เช่นหนา้ถอดสี 

ถอนหงอก พดูวา่ใหเ้สียผูใ้หญ่    ถึงกัน  ไปมาหาสู่กนัอยูเ่สมอ 

ถึงฆาต  ตาย     ถึงลูกถึงคน รุนแรง 

ถือเขาถือเรา แบ่งพรรคแบ่งพวก   ถือตวั  หยิ�งในศกัดิ; หรือฐานะของตน 

ถือปูน  เอาปูนโบกอิฐ    ถูกปาก  อร่อย 

ทนายหน้าหอ ผูรั้บหนา้แทนเจา้นาย   ทองไม่รู้ร้อน เฉยเมยไม่กระตือรือร้น 

ท้องสาว  ทอ้งลกูคนแรก    ทอดตวั  เอนตวัลงนอน 

ทอดอาลยั ปล่อยไปตามบุญทั.งที�มีใจผกูพนั  ทั�งขึ�นทั�งล่อง มกัใชใ้นทาํนองไม่ดีโดนหมดเลย 

ทันกนิ  คิดทาํสิ�งใดทนัท่วงที  (ไม่ทนักิน)  ท่านั�นท่านี� โยกโย ้

ทางออก  ทางรอด   วิธีแกปั้ญหา   ทุกเมื�อเชื�อวนั ตลอดเวลาไม่วา่งเวน้ 

ทุกหย่อมหญ้า ทุกหนทุกแห่ง    ทุกขลาภ การที�ตอ้งรับทุกขเ์สียก่อนจึงมีลาภ 

 

 

 



ท้ายครัว  ทางภรรยา  เช่น  เขา้ทา้ยครัว  ทารุณกรรม การกระทาํอยา่งโหดร้าย 

  หมายความวา่เขา้ทางภรรยา   ทวนสาบาน ไม่ทาํตามสาบาน 

ท้องกาง  อิ�มเกินขนาด    ท้องแห้ง  ฝืดเคือง 

ทอดรวง  ออกรวง     ทั�งเนื�อทั�งตวั ทั.งหมดเท่าที�มีติดตวัอยู ่

ทันควนั  ฉบัพลนั     ทันตา  ทนัตาเห็นในปัจจุบนั 

ทางใน  การหยั�งรู้ดว้ยจิต    ทีฆายุ  อายยุืน 

ทาสปัญญา ความคิดตํ�า    ทําคุณ  ประกอบพิธีเพื�อทาํร้ายฝ่ายตรงขา้ม 

ทําตวั  วางตวั   ประพฤติดี  เช่นทาํตวัดี  ทาํตวัไม่ดี   โดยใชเ้วทมนตค์าถา 

ทําที  แสดงกริยาหรืออาการใหผู้อื้�นสาํคญัผิด ทําเวลา  ทาํใหไ้ดเ้วลาตามกาํหนด 

ทิ�งทวน  ทาํอยา่งไวฝี้มือ   ทาํจนสุดความสามารถ ทีเดยีว  ฉบัพลนั   ทนัที 

  ไม่ทาํอีกต่อไป   ฉวยโอกาสทาํเป็น  เทกระเป๋า ใชจ่้ายจนเงินหมดกระเป๋าหรือเท่าที� 

  ครั. งสุดทา้ยก่อนจะหมดอาํนาจ    ติดตวัไป 

ที�เท่าแมวดิ�นตาย ที�ดินหรือเนื.อที�เลก็นอ้ย   ทุบหม้อข้าว ตดัอาชีพ  ทาํลายอาชีพ 

เทนํ�าเทท่า คล่อง    รวดเร็ว   มกัใชป้ระกอบการขาย แทงใจดาํ  พดูตรงกบัความในใจของผูฟั้ง 

  เป็นขายดีอยา่งเทนํ.าเทท่า   ไทยทาน  ของสาํหรับทาํทาน 

แทรกแผ่นดนิ     หลีกหนีไปใหพ้น้ไม่อยากใหใ้ครพบหนา้ ไทยธรรม ของทาํบุญต่าง ๆ ของถวายพระ 

                               เพราะอบัอาย 

 



ธนสมบัต ิ การถึงพร้อมแห่งทรัพย ์ ทรัพยส์มบติั  ธรรมาธิปไตย การถือธรรมเป็นใหญ่  การถือความ 

ธุดงควตัร กิจอนัภิกษุผูถื้อธุดงคค์วรทาํ     ถกูตอ้งเป็นหลกั 

นพรัตน์  แกว้  ๙   อยา่ง    นอกครู  ประพฤติไม่ตรงตามคาํสั�งสอนของ 

นอนกนิ  ไม่ตอ้งทาํงานกมี็กิน  โดยมีผลประโยชน ์   ครูบาอาจารย ์ ประพฤติไม่ตรงตาม 

  เป็นรายได ้ เช่น  นอนกินดอกเบี.ย    แบบฉบบัที�นิยมกนัมา 

นอนตพีุง ไดผ้ลประโยชนโ์ดยไม่ตอ้งทาํอะไรสบายใจ นํ�าลายสอ อาการที�อยากมาก 

  หมดกงัวล    นํ�าอดนํ�าทน ความอดทน 

นุ่งเจยีมห่มเจยีม แต่งตวัพอสมกบัฐานะ   ในไส้  เรียกลกูที�เกิดจากตน 

บทบาทมาก เรื�องมาก  ทาํอะไรชกัชา้   บอกศาลา  ตดัขาดไม่ติดต่อกนัอีก 

เบาแรง  ผอ่นหรือช่วยใหเ้ราไม่หนกัมาก  เบื�องบน  ผูมี้อาํนาจเหนือกวา่ 

แบะท่า  ทาํท่าเปิดโอกาสให ้   บอกยี�ห้อ  ทาํตวัใหรู้้วา่มีสนัดานอะไร 

เบี�ยน้อยหอยน้อย มีเงินนอ้ย    เบี�ยล่าง  เป็นรอง    เสียเปรียบ 

เบื�องหลงั  สิ�งที�แอบแฝงอยู ่

ปลงตก  ปล่อยไปตามสภาพ    ปลดระวาง ปลดจากตาํแหน่ง 

ปลดแอก  ทาํใหเ้ป็นอิสระ    ไปวดัไปวาได้ มีรูปร่างหนา้ตาดี    พอจะอวดได ้

 

 

 



ปวดท้องทุ่ง ตอ้งการถ่ายอุจจาระ   ปากเป็นชักยนต์ วา่กล่าวสั�งสอนไม่รู้จกัหยดุ 

ปีมะโว้  เวลานานมาแลว้จนไม่รู้วา่เมื�อใด  เป็นคุ้งเป็นแคว ยืดยาว    ต่าง ๆ นานา 

เปิดเปิง  อาการที�ไปอยา่งไม่มีที�หมาย   เปิดโปง  เปิดเผย 

ไป ๆ มา  ๆ ในที�สุด     ปล่อยตวั  ไม่เอาธุระในการแต่งตวั 

ปากหนัก  ไม่ทนัไดพ้ดู   ไม่ทกัทายใคร  ปิดประตูตแีมว รังแกคนไม่มีทางสู ้

เป็นกอบเป็นกาํ เป็นผลดี     เป็นตุเป็นตะ อยา่งเป็นจริงเป็นจงั 

เป็นบ้าเป็นหลงั เอาจริงเอาจงัเกินไป   เป็นโล้เป็นพาย เอางานเอาการหรือไม่เป็นโลเ้ป็นพาย 

เปลี�ยนมอื เปลี�ยนเจา้ของ    เป็นวรรคเป็นเวร ไม่รู้จกัจบสิ.น 

เปิดฉาก  เริ�มตน้แสดง   เริ�มตน้ทาํ 

ผสมโรง  ช่วยดว้ย     ผดิตา  แปลกไปจากที�เคยเห็น 

ผดิฝาผดิตวั ไม่เขา้คู่กนั   ไม่เขา้ชุดกนั   ผู้น้อย  ผูที้�อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

เผาจริง  จุดไฟเผาศพ    ผวัหาบเมยีคอน ช่วยกนัทาํมาหากิน 

ผดิผู้ผดิคน ไม่เหมือนคนทั�วไป   ผดิสังเกต ไม่เป็นไปตามปกติที�เคยเห็น 

แผ่นดนิกลบหน้า ตาย     เผาหลอก  นาํดอกไมจ้นัทนว์างก่อนเผาจริง 

ฝากผฝีากไข้ ขอยึดเป็นที�พึ�งจนตาย   ฝากไว้ก่อน ผกูใจเจบ็   ตั.งใจจะแกแ้คน้ภายหลงั 

 

 

 



พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก    ความลาํบากที�เกิดพร้อม ๆ กนั พริบตาเดยีว  เร็วมาก 

พลอยฟ้าพลอยฝน ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกเ็ป็นตามไปดว้ย  พลกิแผ่นดนิ ตามหาเท่าไรกไ็ม่พบ 

พอกนัท ี  เลิกกนั 

มดืฟ้ามวัดนิ มากมายจนนบัไม่ถว้น   มอืสะอาด มีความสุจริต 

ไม่กี�นํ�า  ไม่ชา้   ไม่นาน  ไม่เท่าไร   มอืเยน็  คนที�ปลกูตน้ไมง้อกงามดีเจริญ 

แม่แปรก  หญิงสาวแก่ที�จดัจา้น   ไม่ดูดาํดูแดง เลิกเกี�ยวขอ้งอยา่งเดด็ขาด 

ยกนิ�ว  ยอมใหเ้ป็นเยี�ยม    ยาไส้  ประทงัความหิว 

ยกหางตวัเอง ยกตนเองวา่เก่ง 

ร้อนผ้าเหลอืง อยากสึก     ร้อนอาสน์ มีเหตุหรือมีเรื�องเดือดร้อน 

ร้อยลิ�นกระลาวน ชอบพดูจาตลบตะแลง     ทาํใหอ้ยูเ่ฉยไม่ได ้

รับมอื  ต่อตา้น     รู้เช่นเห็นชาต ิ รู้กาํพืด   รู้นิสยัใจคอ 

เรียนผกูกต้็องเรียนแก้     รู้จกัทาํกต็อ้งรู้จกัวิธีแกไ้ข  ร้อนตวั  กลวัวา่โทษจะมาถึงตวั 

รัดเข็มขัด ประหยดั     รู้มาก  เอาเปรียบ 

โรคาพยาธิ  เจบ็ไขไ้ดป่้วย 

ล้างอาย  ทาํอยา่งหนึ�งเพื�อแกห้นา้   ลมืต้น  เอาผลไมม้าเกบ็ใหน้านเพื�อคลายความเปรี. ยว 

 

 

 



ลูกผู้หญิง ผูห้ญิงที�รักนวลสงวนตวั   เรียบร้อย  กลุสตรี    

เล่นกบัไฟ เล่นกบัความรัก    ลูกผู้ชาย  ผูช้ายที�มีความเดด็เดี�ยวรับผดิชอบ 

เล่นพเิรนทร์ อุตริทาํสิ�งที�ไม่ควรทาํ 

วดัพื�น  หกลม้ตวันอน   ทาบลง   วนัยงัคํ�า  เสมอ    ทุกคราวไป 

ไว้หน้า  รักษาไม่ใหไ้ดรั้บความอบัอาย  วนัดคีืนดี โอกาสเหมาะ 

  ไม่ยอมฉีกหนา้ 

สกลุรุนชาต ิ ตระกลูผูดี้    ไม่มีสกลุรุนชาติ  ส่งภาษา  เจรจาภาษาอื�นกบัเจา้ของภาษา 

สามวนัดสีี�วันไข้ เจบ็ออด ๆ แอด ๆ อยูเ่สมอ   สายตวั  ทาํงานสายตวัแทบขาด 

สิ�นเชิง  ทั.งหมด     สุดวสัิย  พน้กาํลงัความสามารถ 

เส้นเลอืด  เสน้ทางนาํไปสู่ความเจริญ   เสียงแข็ง  คาํพดูที�กล่าวออกมาไม่ยาํเกรง 

  เช่น   แม่นํ.าเจา้พระยา   เสียแรง  นอ้ยใจที�ลงแรงไปแลว้แต่ไม่ไดป้ระโยชน ์

ส่งเดช  มกัง่าย    ลวก  ๆ    สมพรปาก คาํรับพรจากผูห้วงัดีที�อวยพร 

สามเพลงตกม้าตาย   แพเ้ร็ว   ยติุเร็ว    สาวเท้า  เร่งฝีเทา้ใหเ้ร็ว 

สุดเสียงสังข์ สะโพกผูห้ญิงที�ใหญ่ผาย   สุมหัว  มั�วสุมในทางไม่ดี 

เสียรอย  ทาํใหห้ลงเขา้ใจรอยผิด 

หน่วยก้าน ท่าทาง    ท่าที    หนาหู  ไดย้ินลือกนัมาก 

 

 



หมายหัว  จาํหนา้ไว ้ ตราหนา้ไว ้  หลุดปาก  พลั.งปาก 

หักใจ  หา้มใจไม่ใหคิ้ดในเหตุที�เกิดขึ.น หายใจไม่ทั�วท้อง เป็นห่วงกงัวลดว้ยความไม่สบายใจ 

หิ�วท้อง  ทนหิว    เหลอืขอ  เอาไวไ้ม่อยู ่

หนังหน้าไฟ ผูรั้บความเดือดร้อนก่อนผูอื้�น หมายตา  มองไว ้

หลงลม  เชื�อลมปาก   หลงัยาว  ขี. เกียจ 

หาตวัจบัยาก หาคนเทียมไดย้าก   เห็นดาํเห็นแดง ถึงขั.นแตกหกั 

เหยยีบจมูก บงัอาจลบเหลี�ยม 

อมพะนํา  นิ�งอึ.งไม่พดูไม่จา   อ่อนข้อ  ยอมให ้

อหีรอบเดยีวกนั ทาํนองเดียวกนั   อยู่ไม่สุข อยูนิ่�งไม่ได ้

ออกลาย  เริ�มแสดงความไม่ดีใหเ้ห็น  เอาเป็นว่า สรุปวา่   ตกลงวา่ 

ก้นกฏิุ  ที�สนิทเป็นที�วางใจได ้  กู่ไม่กลบั หา้มไม่อยู่ 

ก้นหนัก  ไปนั�งคุยอยูน่านไม่ยอมกลบัง่าย ๆ  เกนิกนิ  กินไม่ดีเพราะแก่เกินไป 

กบดาน  หลบซ่อนตวัไม่ออกมา  เกนิตวั  เกินฐานะ  เกินความสามารถ 

ก้มหน้า  จาํทน    เกี�ยวดอง นบัเป็นญาติกนัทางเขยหรือสะใภ ้

ก้มหัว  ยอมอ่อนนอ้ม (มกัใชใ้นเชิงปฏิเสธ) แก่วดั  อยูว่ดันาน  ไม่ทนัโลก 

 

 

 



กนิกนั  ใชใ้นวงพนนัคือเอาเงินกนั   แก้เผด็  ทาํตอบแทนแก่ผูที้�เคยทาํความเจบ็ปวด 

กนิขาด  ชนะเดด็ขาด    แก้หน้า  ทาํใหพ้น้อาย 

ไพร่กระดุมพ ี ชนชั.นตํ�า    ไก่แก่แม่ปลาช่อน หญิงค่อนขา้งมีอายมุากมีมารยามาก 

ก้อร่อก้อตกิ แสดงอาการเจา้ชู ้    ไก่รองบ่อน ผูที้�อยูฐ่านะตวัสาํรอง 

กาคาบพริก คนผิวดาํแต่งตวัดว้ยเสื.อผา้สีสด  กระดูกขัดมนั ตระหนี�มาก 

กาํลงักนิกําลงันอน อยูใ่นวยัเจริญเติบโต   กนิตา  ลวงตาใหเ้ห็นขนาดผิดไป 

กาํลงักนิ เหมาะที�จะกิน     กระต่ายสามขา ยืนกรานไม่ยอมรับ 

กนิขวา,กนิซ้าย วา่วหรือเรือเอียงไปขวาหรือซา้ย  กนิทาง  ล ํ.าทาง   เช่นขบัรถกินทาง 

กระดุมพ ี คนมั�งมี     กระเป๋าหนัก มีเงินมาก 

กนิดบิ  ชนะโดยง่าย    กระพอืข่าว แพร่ข่าวใหค้รึกโครม 

กนิใจ  สะดุดใจ   ซาบซึ. งใจ   กระบอกเสียง ผูเ้ป็นปากเป็นเสียงแทน 

กระดี�ได้นํ�า อาการแสดงความดีอกดีใจจนตวัสั�น  กนิเปล่า ไดป้ระโยชนเ์ปล่า ๆ ไม่ตอ้งตอบแทน 

กนิตวั  ผหุรือขาดกร่อน  เช่น ผา้กินตวั  กระหม่อมบาง เจบ็ป่วยง่าย 

กระดูกร้องได้ ผลสะทอ้นของฆาตกรรมที�ทาํให ้  กรานกฐิน ขึงไมส้ะดึง   ภิกษุรับจีวรมาครอง 

  จบัผูท้าํผิดมาลงโทษได ้   กลบัตาลปัตร ผิดคาดพลิกหนา้มือเป็นหลงัมือ 

 

 

 



กนิตาํแหน่ง ไดค้รองตาํแหน่ง    กล้านักมกับิ�น กลา้เกินไปมกัเป็นอนัตราย 

กนิโต๊ะ  รุมทาํร้าย    กวาดล้าง กาํจดัใหห้มดไป 

กระต่ายหมายจนัทร์    ผูช้ายหมายปองผูห้ญิงที�มีฐานะดีกวา่ ก่อร่างสร้างตวั ตั.งเนื.อตั.งตวัไดเ้ป็นหลกัฐาน 

กระโถนท้องพระโรง    ผูที้�ถกูใคร ๆ รุมใชอ้ยูค่นเดียว  กนิอยู่พูวาย กินอยา่งอิ�มหนาํสาํราญ 

กนิที�ลบัไขที�แจ้ง เปิดเผยเรื�องที�ทาํกนัในที�ลบั  เกลยีวหวาน ชาํรุดไม่กินเกลียว 

กนินํ�า  เรือกินนํ.าตื.นคือมีทอ้งเรือจมลึกลง  เกนิงาม  มากไปจนหมดงาม 

กนิผวั  มีผวักี�คนกต็ายจากไปก่อน   เกนิหน้า  เด่นกวา่   ดีกวา่ 

กนิเมยี  มีเมียกี�คนกต็ายจากไปก่อน   แก่ตวั  ยา่งเขา้วยัแก่ 

กนิไม่ลง  เอาชนะไม่ได ้    แก้ขัด  แกข้อ้ขดัขอ้งใหลุ้ล่วงไปชั�วคราว 

กนิรังแตน มีอารมณ์เสียแลว้โวยวายเกินกวา่เหตุ  แก้มอื  ขอสูใ้หม่ 

กนิแรง  เอาเปรียบผูอื้�นในการทาํงาน  แกะดาํ  คนที�ทาํอะไรผิดเพื�อนผิดฝงูในกลุ่ม 

กนิเวลา  ใชเ้วลามาก    ไก่อ่อน   อ่อนหดั 

กนิแหนง แคลงใจ   สงสยั    ไก่โห่  เวลารุ่งสาง , มาก่อนเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย เรื�อง สํานวน หน้า ๑๓๑-๑๓๙ 
 

๑. กินนํ.าพริกถว้ยเก่า   
๒. กินนํ.าไม่เผื�อแลง้   
๓. กินนํ.าเห็นปลิง    
๔. กินบนเรือนขี.บนหลงัคา   
๕. เกบ็เบี.ยใตถุ้นร้าน   
๖. เกลือจิ.มเกลือ    
๗. เกลือเป็นหนอน  
๘. เกี�ยวแฝกมุงป่า   
๙. แกวง่เทา้หาเสี. ยน   
๑๐. ไก่แก่แม่ปลาช่อน   
๑๑. ไกลปืนเที�ยง    
๑๒. ไก่เห็นตีนงู   งูเห็นนมไก่   
๑๓.  ขนมผสมนํ.ายา    
๑๔. ข่มเขาโคขืนใหกิ้นหญา้   
๑๕. ขวา้งงูไม่พน้คอ 
๑๖.  ขวานผา่ซาก 
๑๗.  ขายผา้เอาหนา้รอด 
๑๘.  ขิงกร็า   ข่ากแ็รง 
๑๙.  ขี�ชา้งจบัตัNกแตน 
๒๐.  ขดุดว้ยปาก    ถากดว้ยตา 
๒๑.  ขดุบ่อล่อปลา 
๒๒.  เขน็ครกขึ.นภูเขา 
๒๓.  เขา้ดา้ยเขา้เขม็ 
๒๔.  เขา้ตามตรอก    ออกตามประตู 
๒๕.  เขา้เถื�อนอยา่ลืมพร้า 
๒๖.  เขา้เมืองตาหลิ�ว   ตอ้งหลิ�วตาตาม  
๒๗.  เขียนเสือใหว้วักลวั 
๒๘.  คดในขอ้งอในกระดูก 
๒๙.  คบคนใหดู้หนา้   ซื.อผา้ใหดู้เนื.อ 

๓๐.  คลื�นกระทบฝั�ง 
๓๑.  คลุมถุงชน 
๓๒.  ความรู้ท่วมหวั  เอาตวัไม่รอด 
๓๓.  คอหอยกบัลูกกระเดือก 
๓๔.  คางคกขึ.นวอ 
๓๕.  คาหนงัคาเขา  (คาหลงัคาเขา) 
๓๖.  โคแก่ชอบกินหญา้อ่อน 
๓๗.  ฆอ้งปากแตก 
๓๘.  ฆ่าควายอยา่เสียดายพริก 
๓๙.  งมเขม็ในมหาสมุทร 
๔๐.  เงยหนา้อา้ปาก 
๔๑.  จบังูขา้งหาง 
๔๒.  จบัแพะชนแกะ 
๔๓.  จบัเสือมือเปล่า 
๔๔.  จุดไตต้าํตอ 
๔๕.  ชกัใบใหเ้รือเสีย 
๔๖.  ชกัแม่นํ.าทั.งหา้ 
๔๗.  ชกัหนา้ไม่ถึงหลงั 
๔๘.  ชั�วช่างชี   ดีช่างสงฆ ์
๔๙.  ชา้  ๆไดพ้ร้าสองเล่มงาม 
๕๐.  ชา้งตายทั.งตวั   เอาใบบวัมาปิด 
๕๑.  ผวัหาบเมียคอน  
๕๒.  ชี.นกบนปลายไม ้  
๕๓.  ชุบมือเปิบ   
๕๔.  ซื�อเหมือนแมวนอนหวด  
๕๕.  ซื.อควายหนา้นาซื.อผา้หนา้ตรุษ (หนา้หนาว) 
๕๖.  ดีดลูกคิดรางแกว้   
๕๗.  ไดที้ขี�แพะไล่    
๕๘.  ตกกระไดพลอยโจน   



๕๙.  ตกันํ.ารดหวัตอ    
๖๐.  ตกับาตรอยา่ถามพระ   
๖๑.  ตดัหางปล่อยวดั   
๖๒.  ตาบอดคลาํชา้ง   
๖๓.  ตาบอดไดแ้วน่    
๖๔.  ตาลยอดดว้น    
๖๕.  ตาํขา้วสารกรอกหมอ้   
๖๖.  ตาํนํ.าพริกละลายแม่นํ.า   
๖๗.  ติเรือทั.งโกลน    
๖๘.  ตีงูใหก้ากิน    
๖๙.  ตีงูใหห้ลงัหกั    
๗๐.  ตีตนไปก่อนไข ้    
๗๑.  ตีนถีบปากกดั    
๗๒. ตีปลาหนา้ไซ    
๗๓.  ตีววักระทบคราด   
๗๔.  ตื�นแต่ดึก   สึกแต่หนุ่ม   
๗๕.  เตี.ยอุม้ค่อม    
๗๖.  ถอดเขี.ยวถอดเลบ็   
๗๗. ถอยหลงัเขา้คลอง   
๗๘.  ถี�ลอดตาชา้ง  ห่างลอดตาเลน็  
๗๙.  ทาํนาออมกลา้   ทาํปลาออมเกลือ  
๘๐.  นกสองหวั    
๘๑.  นายวา่ขี.ขา้พลอย   
๘๒.  นํ.าขึ.นใหรี้บตกั   
๘๓.  นํ.าซึมบ่อทราย   
๘๔.  นํ.าท่วมทุ่ง   ผกับุง้โหรงเหรง  
๘๕.  นํ.าท่วมปาก    
๘๖.  นํ.าลดตอผดุ    
๘๗.  บนขา้วผ ี ตีขา้วพระ   
๘๙.  เบี.ยบา้ยรายทาง 
๙๐.  ปลาติดร่างแห  (ติดหลงัแห) 

๙๑.  ปากปราศรัย   ใจเชือดคอ 
๙๒.  ปากวา่ตาขยบิ 
๙๓.  ปากหวานกน้เปรี. ยว 
๙๔.  ปิดทองหลงัพระ 
๙๕.  ไปไหนมาสามวาสองศอก 
๙๖.  ผกัชีโรยหนา้ 
๙๗.  ผซีํ. าดํ.าพลอย 
๙๘.  ผถึีงป่าชา้ 
๙๙.  ฝนตกไม่ทั�วฟ้า 
๑๐๐.  ฝนทั�งใหเ้ป็นเขม็ 
๑๐๑.  พบไมง้ามเมื�อขวานบิ�น 
๑๐๒.  พออา้ปากกเ็ห็นลิ.นไก่ 
๑๐๓.  พดูเป็นต่อยหอย 
๑๐๔. พดูไปสองไพเบี.ย  นิ�งเสียตาํลึงทอง 
๑๐๕.  พดูอยา่งมะนาวไม่มีนํ.า 
๑๐๖.  มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก 
๑๐๗.  มากหมอมากความ 
๑๐๘.  มือถือสาก   ปากถือศีล 
๑๐๙.  มือห่าง  ตีนห่าง 
๑๑๐.  ไม่ดูตามา้ตาเรือ 
๑๑๑.  ไม่รู้จกัหวันอนปลายตีน 
๑๑๒.  ไม่เห็นนํ.าตดักระบอก  

ไม่เห็นกระรอกก่งหนา้ไม ้
๑๑๓.  ไมใ้กลฝั้�ง 
๑๑๔.  ไมห้ลกัปักเลน 
๑๑๕.  ยกตนข่มท่าน 
๑๑๖.  ยกภูเขาออกจากอก 
๑๑๗.  ยื�นแกว้ใหว้านร 
๑๑๘.  รักยาวใหบ้ั�น   รักสั.นใหต่้อ 
๑๑๙.  รีดเลือดกบัปู 
๑๒๐.  ละเลงขนมเบื.องดว้ยปาก 



๑๒๑.  ลางเนื.อชอบลางยา 
๑๒๒.  ลูกขนุพลอยพยกั 
๑๒๓.  ลูกผลูีกคน 
๑๒๔.  ลูบหนา้ปะจมูก 
๑๒๕.  เล่นเอาเถิดเจา้ล่อ  
๑๒๖.  เลือดขน้กวา่นํ.า  
๑๒๗.  ววัใครเขา้คอกคนนั.น  
๑๒๘.  วา่ยนํ.าหาจระเข ้  
๑๒๙.   ศรศิลป์ไม่กินกนั  
๑๓๐.  สร้างวมิานในอากาศ  
๑๓๑.  สวรรคใ์นอก   นรกในใจ  
๑๓๒.  สองฝักสองฝ่าย  
๑๓๓.  สอนจระเขใ้หว้า่ยนํ.า  
๑๓๔.  สาวไส้ใหก้ากิน  
๑๓๕.  สิ.นไร้ไมต้อก  
๑๓๖.  สิบเบี.ยใกลมื้อ  
๑๓๗.  สุกเอาเผากิน   
๑๓๘.  เส้นผมบงัภูเขา  
๑๓๙.  หงิม ๆ   หยบิชิ.นปลามนั  
๑๔๐.  หญา้ปากคอก    
๑๔๑.  หนงัหนา้ไฟ    
๑๔๒.  หนา้เนื.อใจเสือ   
๑๔๓.  หนามยอก   เอาหนามบ่ง 
๑๔๔.  หนา้สิ�วหนา้ขวาน 
๑๔๕.  หมาในรางหญา้ 
๑๔๖.  หมาสองราง 
๑๔๗.  หยกิเลบ็เจบ็เนื.อ 
๑๔๘.  หอกขา้งแคร่ 
๑๔๙.  หกัดา้มพร้าดว้ยเข่า 
๑๕๐.  หวัแกว้หวัแหวน 
๑๕๑.  หวัมงักทุา้ยมงักร 

๑๕๒.  หวัหลกัหวัตอ 
๑๕๓.  เหยยีบเรือสองแคม 
๑๕๔.  เอามะพร้าวหา้วไปขายสวน 
๑๕๕.  เอาเนื.อหนูไปปะเนื.อชา้ง 
๑๕๖.  เอามือซุกหีบ 
๑๕๗.  เอาไมซี้กไปงดัไมซุ้ง 
๑๕๘.  เอาหูไปนา   เอาตาไปไร่ 
๑๕๙.  หูผจีมูกมด 
๑๖๐.  หาเหาใส่หวั 
๑๖๑.   กงเกวยีนกาํเกวยีน   
๑๖๒.  กบในกะลาครอบ   
๑๖๓.  กรวดนํ.าคว ํ�าขนั  (คว ํ�ากะลา)  
๑๖๔.  กระเชอกน้รั�ว    
๑๖๕.  กระดี�ไดน้ํ.า    
๑๖๖.  กระต่ายขาเดียว    
๑๖๗.  กระต่ายตื�นตูม    
๑๖๘.  กระต่ายหมายจนัทร์   
๑๖๙.  กระโถนทอ้งพระโรง   
๑๗๐.  กลบัเนื.อกลบัตวั  
๑๗๑.  กลบัหนา้มือเป็นหลงัมือ   
๑๗๒. กลา้นกัมกับิ�น   
๑๗๓. กวา่ถั�วจะสุกงากไ็หม ้   
๑๗๔. ก่อร่างสร้างตวั  
๑๗๕. กาคาบพริก    
๑๗๖. กาํขี. ดีกวา่กาํตด   
๑๗๗. กาํแพงมีหูประตูมีช่อง  (ประตูมีตา)  
๑๗๘. กิ�งทองใบหยก    
๑๗๙. กินที�ลบัไขที�แจง้  
๑๘๐. กินนํ.าใตศ้อก



เฉลย เรื�อง ลกัษณนาม หน้า ๑๔๙-๑๕๖ 
เกวยีน  เรียกเป็น เล่ม   ขวาน  เรียกเป็น เล่ม 

กระท่อม เรียกเป็น หลงั   สร้อย  เรียกเป็น เส้น 

ภูเขา  เรียกเป็น ลูก   เขื�อน  เรียกเป็น เขื�อน 

จะเข ้(ดนตรี) เรียกเป็น ตัว   แคน  เรียกเป็น เต้า 

จกัรเยบ็ผา้ เรียกเป็น คัน,หลงั   งาชา้ง   เรียกเป็น กิ�ง 

ชุมทางรถไฟ เรียกเป็น ชุมทาง   ชอลก์  เรียกเป็น แท่ง 

เช็ค  เรียกเป็น ใบ,ฉบับ   เชิงเทียน เรียกเป็น คู่ 

ซุง  เรียกเป็น ต้น,ท่อน  เซียมซี  เรียกเป็น ใบ,แผ่น 

ตาํหนกั  เรียกเป็น หลงั   โดม  เรียกเป็น โดม 

ตู ้  เรียกเป็น ใบ,ลูก,หลงั  เตน็ท ์  เรียกเป็น หลงั 

ทองหยอด เรียกเป็น เม็ด ,ลูก   ที�ดิน  เรียกเป็น แปลง , ผนื 

บายศรี  เรียกเป็น สํารับ   นาฬิกาทราย เรียกเป็น อนั 

ปฏิทิน  เรียกเป็น แผ่น ,ฉบับ ,อนั  ใบตอง (มีกา้น) เรียกเป็น ทาง 

ปิ� นโต  เรียกเป็น ใบ ,ลูก ,เถา  เปียโน  เรียกเป็น หลงั 

ผา้ถุง    เรียกเป็น ถุง , ตัว   ผา้ป่า  เรียกเป็น กอง , ต้น 

พระธาตุ  เรียกเป็น องค์   พยาน  เรียกเป็น คน , ปาก 

พระที�นั�ง เรียกเป็น องค์   พวงหรีด เรียกเป็น พวง 

ไพ ่  เรียกเป็น ใบ, สํารับ  ฟาง  เรียกเป็น ฟ่อน , กอง 

ยางลบ  เรียกเป็น ก้อน , แท่ง  ลูกคิด  เรียกเป็น ราง 

แวน่ตา  เรียกเป็น อนั   ศพ  เรียกเป็น ศพ 
ออ้ย  เรียกเป็น ลาํ   ขา้วเม่าทอด เรียกเป็น แพ 

ทองหยบิ เรียกเป็น หยบิ,ดอก  ขนมจีน  เรียกเป็น จับ,หัว 

ขา้วโพด  เรียกเป็น ดอก,ฝัก   ไมร้วก  เรียกเป็น มัด 

เสื�อ  เรียกเป็น ผนื   พรม  เรียกเป็น ผนื 

เลื�อย  เรียกเป็น ปื� น   กระเบื.อง เรียกเป็น แผ่น 

หนา้ต่าง  เรียกเป็น บาน   เขม็ขดั  เรียกเป็น เส้น 

ปืน  เรียกเป็น กระบอก  ระนาด  เรียกเป็น ราง 
ลูกปืน  เรียกเป็น ตับ   ประทดั  เรียกเป็น ตับ 

ธูป  เรียกเป็น ดอก   เทียน  เรียกเป็น เล่ม 

ยกัษ ์  เรียกเป็น ตน   ฤาษี  เรียกเป็น ตน 

ภิกษุ  เรียกเป็น รูป   นาฬิกา  เรียกเป็น เรือน 

ปากกา  เรียกเป็น ด้าม   กุญแจ  เรียกเป็น ดอก 



ตะขอ  เรียกเป็น ตัว   ขิม  เรียกเป็น ตัว 

ไข่  เรียกเป็น ใบ , ฟอง , ลูก  เจดีย ์  เรียกเป็น องค์ 

ชิงชา้  เรียกเป็น อนั   ซากศพ  เรียกเป็น ซาก 

แสตมป์  เรียกเป็น ดวง   ตะเกียง  เรียกเป็น ดวง 

นกหวดี  เรียกเป็น ตัว   นรก  เรียกเป็น ขุม 

บาตร  เรียกเป็น ใบ , ลูก   ใบตอง  เรียกเป็น พบั , แหนบ 

ปราสาท เรียกเป็น องค์   ผา้ไตร  เรียกเป็น ไตร 

เผอืก  เรียกเป็น หัว   พวงมาลยั เรียกเป็น พวง 

ยางรถ  เรียกเป็น เส้น   วา่ว  เรียกเป็น ตัว 

เห็ด  เรียกเป็น ดอก   ดาบ  เรียกเป็น เล่ม 

ขนมปัง    เรียกเป็น แผ่น   ส้ม  เรียกเป็น ลูก 

ขา้วหลาม เรียกเป็น กระบอก  ฝอยทอง เรียกเป็น แพ 

พิมเสน  เรียกเป็น เกลด็   ถั�ว  เรียกเป็น เม็ด 

ด่างทบัทิม เรียกเป็น เกลด็   กบัขา้ว  เรียกเป็น สํารับ 

ปลายา่ง  เรียกเป็น ตับ   พลู  เรียกเป็น จีบ 
ขา้วตม้ผดั เรียกเป็น มัด,กลบี   บุหรี�   เรียกเป็น มวน 
แหวน  เรียกเป็น วง   ผกั  เรียกเป็น กาํ 

มุง้  เรียกเป็น หลงั   กระดาษ  เรียกเป็น แผ่น 

พาย ุ  เรียกเป็น ลูก   ฟัน  เรียกเป็น ซี� 
บา้น  เรียกเป็น หลงั   กระดาน  เรียกเป็น แผ่น 

อิฐ   เรียกเป็น ก้อน   ประตู  เรียกเป็น บาน 
กระจกเงา เรียกเป็น บาน   แห  เรียกเป็น ปาก 

กรอบรูป เรียกเป็น บาน   อวน  เรียกเป็น ปาก 
ดินสอ  เรียกเป็น แท่ง   ซุง  เรียกเป็น ต้น 
แม่นํ.า  เรียกเป็น สาย   ร่ม  เรียกเป็น คัน 
เชือก  เรียกเป็น เส้น   จาน  เรียกเป็น ใบ 

ไฟฉาย  เรียกเป็น กระบอก  ลูกสุนขั  เรียกเป็น ครอก 

ชอ้น  เรียกเป็น คัน   จดหมาย เรียกเป็น ฉบับ 

ส้อม  เรียกเป็น คัน   เขา้ยาม  เรียกเป็น กะ 

รองเทา้  เรียกเป็น คู่   ปี�   เรียกเป็น เลา 

ถุงเทา้  เรียกเป็น คู่   ขลุ่ย  เรียกเป็น เลา 

ชา้งบา้น  เรียกเป็น เชือก   เขม็  เรียกเป็น เล่ม 

ชา้งป่า  เรียกเป็น ตัว    



ลกัษณนาม 
 

ต่อไปนี. เป็นคาํลกัษณนามที�แบ่งเป็นหมวดหมู่โดยอาศยัเคา้โครงที�พระยาอุปกิตศิลปสารไดร้วบรวมไว ้
 

๑.  ลกัษณนามบอกสัณฐาน 
ลกัษณนาม     ตวัอย่าง 

วง     แหวน  วงกลม  ตะกร้อ   สักวา  มโหรี   เพลง 
หลงั     เรือน  ตึก   กบู   ประทุน  เก๋ง  บุษบก  มุง้ 
แผน่     ขนมปัง   กระดาษ  กระดาน   กระเบื.อง  อิฐ 
ผนื     ผา้   เสื�อ  พรม  กระแชง  หนงัสัตว ์(ที�ใชป้)ู  ธง 
บาน     ประตู   หนา้ต่าง  กระจกเงา  กรอบรูป 
ลูก     ส้ม   ฟุตบอล   พายุ 
ใบ     บตัรประจาํตวั  ถาด  จาน 
แท่ง     เหล็ก  ตะกั�ว  ดินสอ   ทอง  ครั�ง 
กอ้น       สบู่   ถ่าน   อิฐ   เนื.อ 
คนั     ร่ม  ฉตัร   ธนู   หนา้ไม ้  ชอ้น  ส้อม  ซอ  เบด็ (ที�มีคนั)  แร้ว  
ไถ 
ตน้     ส้ม  เสา ซุง  เทียนพรรษา 
ลาํ       ไมไ้ผ ่ ออ้ย  เครื�องบิน   จรวด   เรือ 
เครื�อง     วทิย ุ  โทรทศัน์  คอมพิวเตอร์   พดัลม 
ดวง     รอยด่าง  ตรา  พระอาทิตย ์ พระจนัทร์  ดาว  ไฟฟ้า  ดาวเทียม 
กระบอก    ปลอ้งไมไ้ผ ่ ขา้วหลาม  พลุ  ปืน  ไฟฉาย 
เส้น     เชือก  ลวด  ดา้ย  ผม  สร้อย  เขม็ขดั 
สาย     ถนน  ทาง  แม่นํ.า  สร้อย  แคว  เขม็ขดั 
ปาก     แห  อวน  สวงิ  โพงพาง  เปล 
ปื. น     ตอก (ที�มีขนาดกวา้ง)  เลื�อย 
ซี�     ฟัน  กา้นร่ม  ลูกกรง 
แพ     ฝอยทอง  ขา้วเม่าทอด 
เกล็ด     พิมเสน  ด่างทบัทิม 
ราง     ลูกคิด  ระหดั  ระนาด 
เมด็     ยา  กระดุม  กรวด  ถั�ว  สิว 
ตบั     พลุ  ลูกปืน  ประทดั  ปลายา่ง  จาก 

 

 



 

 

๒. ลกัษณนามบอกการจําแนก 

 
ลกัษณนาม     ตวัอย่าง 

กอง      ลูกเสือ  อิฐ  ทราย  ผา้ป่า 
พวก     คน  สัตว ์
เหล่า     ทหาร  เวไนยสัตว ์
หมวด     วชิา  ทหาร  ลูกเสือ  ศพัท ์
หมู่     คน  สัตว ์ ของ 
ฝงู     ววั  ควาย  ปลา  นก 
โขลง     ชา้ง 
คณะ     คน  พระสงฆ ์
นิกาย     ลทัธิ   ศาสนา 
สาํรับ     กระดุม  กบัขา้ว  เครื�องเรือน   เครื�องแต่งกาย 
ชุด     เครื�องแต่งกาย   การแสดง  ขอ้สอบ 
ขอ้     เลข  คาํแนะนาํ  สัญญา  กติกา 
โรง       ละคร   โขน  หนงั 
ครอก     ลูกสุนขั  ลูกปลา  ลูกแมว  ลูกหนู 
ประเด็น     ปัญหา  ขอ้โตแ้ยง้  เรื�องราว  ขอ้ความ 
รูปแบบ     กวนิีพนธ์  งานประพนัธ์  วิธีสอน  การสอน  การพฒันา 
ลกัษณะ     อุปนิสัย  การกระทาํ  งาน 
แบบ     ทรงผม  เครื�องแต่งกาย  ตวัอกัษร  ตวัพิมพ ์
ชนิด     เชื.อโรค  ยา  ผลิตภณัฑ ์ คน  พืช  สัตว ์
ประเภท      อาหาร  กบัขา้ว  ดนตรี  อาคาร 
ประการ     พร   ความสาํเร็จ  เหตุผล  ความจาํเป็น 
อยา่ง      กบัขา้ว  เครื�องปรุง  การกระทาํ 
จาํพวก     มนุษย ์ เปรต  สัตว ์ พืช 
ระดบั       ภาษา  ขา้ราชการ  การศึกษา 
ขั.น     ตาํแหน่ง  ความรุนแรง  การเตรียมพร้อม  การปฏิบติั  ยศ 
ฉบบั     จดหมาย  เอกสาร  นิตยสาร  วารสาร  หนงัสือพิมพ ์

 

 

 



 

 

๓. ลกัษณนามบอกปริมาณ 
ลกัษณนาม     ตวัอย่าง 

คู่     รองเทา้  ถุงเทา้  แจกนั  เชิงเทียน  ชอ้น  ส้อม  เขาสัตว ์
โหล     ดินสอ  สมุด  ไมห้นีบผา้  ของใช ้
กุลี     ผา้ลาย  ผา้พื.น  ผา้ขาวมา้  ผา้โสร่ง (ผา้ห่อหนึ�งที�รวมกนั ๒๐ ผนื) 
บาท     เงิน  ทองคาํ  เครื�องยาไทย 
ชั�ง  กิโลกรัม    แป้ง  ทองคาํ  ถั�ว 
ชอ้น  ถว้ย  ลิตร  ตุ่ม  ไห  แป้ง  ถั�ว  นํ.าปลา  นํ.า 
โยชน์  กิโลเมตร   ระยะทาง 
กล่อง     นม  ของขวญั 
หยด     นํ.า  ยานํ.า  เหงื�อ 
หีบ      นม   เสื.อผา้ 
ขวด     นํ.าอบ  นํ.าหอม   นํ.าปลา 
ชะลอม     ผลไม ้

 

๔.  ลกัษณนามบอกเวลา 
ลกัษณนาม     ตวัอย่าง 

นาที   ชั�วโมง      เวลา 
วนั  เดือน  ปี    เวลา 
ยก     การชกมวย  การต่อสู้ 
รอบ     การแสดง  การแข่งขนั  อาย ุ
ครั. ง     การประกวด  การชกมวย  การประชุม  การแสดง 
คราว     การประชุม  การจดังาน 
สมยั     การประชุม  ระยะเวลา 
ยคุ     ช่วงเวลา 
หน     การกระทาํ  ความผดิ  การเตือน 
ที     การตี 
ช่วง     บทเรียน  คลื�นเสียง  คลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ศตวรรษ    เวลา 
กะ     การทาํงาน  การเขา้ยาม 

 

 



๔. ลกัษณนามบอกวธีิทาํ 
ลกัษณนาม     ตวัอย่าง 

จีบ     พลู 
มวน     บุหรี�  
มดั     ฟืน  ขา้วตม้ผดั  ออ้ย  ไมร้วก 
พบั      ผา้  กระดาษ 
มว้น     ผา้  กระดาษ  แพร  ริบบิ.น  ฟิลม์  เชือก 
กาํ (ฟ่อน)    ผกั  ช่อดอกไม ้ ธูป ฯลฯ 
ห่อ     ขนม  เสื.อผา้  ของขวญั 
หยบิ     ทองหยบิ 
จบั     ขนมจีน 
ผกู      ใบลาน 
 

๕. ลกัษณนามอื�น ๆ  
มีลกัษณนามอยูอี่กเป็นจาํนวนมาก   ซึ� งไม่สามารถจดัเขา้พวกได ้ เช่น 

ลกัษณนาม     ตวัอย่าง 
พระองค ์    พระเจา้แผน่ดิน   เจา้นายชั.นสูง 
องค ์     เจดีย ์ พระทนต ์ พระบรมราโชวาท 
รูป       ภิกษุ   สามเณร  ชี 
ตน     ยกัษ ์ ภูตผปีีศาจ  ฤาษี  วทิยาธร 
คน     นกัเรียน  กรรมกร  กรรมการ  เจา้หนา้ที� 
ตวั     สุนขั  แมว  โตะ๊  เกา้อี.   มา้นั�ง 
ใบ     ส้ม  ตู ้ หมอ้  กระโถน  ตุ่ม  หมอน 
เรื�อง     นิทาน  นวนิยาย  ภาพยนตร์  ละคร  ธุระ 
สิ�ง     กบัขา้ว  ของ  สิ�งของ 
อนั     ไมบ้รรทดั   คีม   แปรงสีฟัน   ที�เขี�ยบุหรี�  
เลา     ปี�   ขลุ่ย 
เชือก     ชา้งบา้น (ชา้งป่าเรียกวา่ตวั) 
เรือน     นาฬิกา 
คนั     จกัรเยบ็ผา้   รถ 
เล่ม     หนงัสือ  เกวยีน  เทียน  เขม็  กรรไกร  สิ�ว  ดาบ  ขวาน  หอก 
ชิ.น     ขนม  งาน  บทประพนัธ์  ผา้ 
ดา้ม     ปากกา 
 
 



เฉลย คาํอ่านที�ต้องระวงั หน้า ๑๗๖-๑๘๔ 
 

๑๑๙. ทนั – ตะ - กาํ 
๑๒๐. ทนั - ทะ - คาด 
๑๒๑. ทา – รุน – นะ - กาํ 
๑๒๒. ทาด - สะ - กาํ - มะ - กอน 
๑๒๓. ทาด – สะ – ปัน - ยา 
๑๒๔. ทิด - ถิ 
๑๒๕. ทุก – ขะ – เว – ทะ - นา 
๑๒๖. ทุก - กะ - ระ - กิ - ริ - ยา 
๑๒๗. ทุก – คะ - ติ 
๑๒๘. ทุด - จะ - หริด 
๑๒๙. ทุน - ซบั, ทุน – นะ - ซบั 
๑๓๐. ทุบ - พน - ละ - พาบ 
๑๓๑. ทุบ - พิก – ขะ – ไพ 
๑๓๒. ทูน - เกลา้ - ทูน - กระ - หม่อม 
๑๓๓. เท – วะ - นา – คะ - รี 
๑๓๔. เทด - สะ - หนา 
๑๓๕. โซม - มะ - นดั 
๑๓๖. ทา - ตุ - คบั 
๑๓๗. ทาด - เจ - ดี 
๑๓๘. นะ - รก – กะ - พมู 
๑๓๙. นะ - ระ - กาน 
๑๔๐. นอ้ม - เกลา้  - นอ้ม – กระ - หม่อม 
๑๔๑. นกั - สดั 
๑๔๒. นาด - ตะ - กาํ 
๑๔๓. นา - ตะ - ดน – ตรี 
๑๔๔. นาด – ตะ- สิน 
๑๔๕.  นาม – มะ – ทาํ 
๑๔๖. นาม – สม – ยา 
๑๔๗. นิก – คะ – หิด 
๑๔๘. บนั – พะ- ชา, บบั – พะ – ชา 
๑๔๙. บนั – เดาะ  
๑๕๐. บดั – พะ – ลี 
๑๕๑. บาบ – กาํ 
๑๕๒. บาบ – ปะ – เคราะ 
๑๕๓. บาํ – หราบ 
๑๕๔. บาํ – ราด 
๑๕๕. บุน – ดะ – ริก , บุน – ทะ – ริก 

๑๕๖. ปะ – กะ – ติ , ปก – กะ – ติ 
๑๕๗. ปะ – ถม – มะ – ยาม 
๑๕๘. ปะ – ถม – มะ – เริก 
๑๕๙. ปะ – ถม – มะ -  ไว 
๑๖๐. ปรก – กะ – ติ 
๑๖๑. ปะ – ระ – ไน , ปอ – ระ – ไน 
๑๖๒. ปะ – หรวด 
๑๖๓. ประ - เทด – สะ – ราด 
๑๖๔. ประ – สบ – กาน 
๑๖๕. ปรัก 
๑๖๖. ปะ – หรัก 
๑๖๗. ปรัด – ยา , ปรัด – ชะ – ยา 
๑๖๘. ปะ – รํา – ปะ - รา 
๑๖๙. ปะ – รา – ไช 
๑๗๐. ปะ – หริด 
๑๗๑. ปัก – กะ – เป้า 
๑๗๒. ปัก – เป้า 
๑๗๓. ปัด – ฉิม – มะ – ยาม 
๑๗๔. ปัด – ฉิม – ลิ – ขิต 
๑๗๕. ปัด – ฉิม – มะ – ไว 
๑๗๖. ปัด – ตะ – หนิ 
๑๗๗. โปรด – เกลา้ – โปรด – กระ – หม่อม 
๑๗๘. ผะ – รุ – สะ – วาด, ผะ – รุด – สะ -  วาด 
๑๗๙. ผน – กาํ 
๑๘๐. ผน – ผะ – หลิด 
๑๘๑. ผะ – หลิด – ตะ – ผน 
๑๘๒. ผะ – เหยบิ – ผะ – หยาบ 
๑๘๓. พะ – ยา – ทิ 
๑๘๔. พะ – ยาด  
๑๘๕. พรม – มะ – ลิ – ขิ , พรม – ลิ – ขิด 
๑๘๖. พรม – มะ – โลก 
๑๘๗. พระ – ราด – ชะ – สาด 
๑๘๘. พะ – ละ – กาน 
๑๘๙. พน – ละ – ขบั 
๑๙๐. พน – ละ – รบ, พน – รบ 
๑๙๑. พน – ร่ม  
๑๙๒. พน – ละ – โลก 
๑๙๓. พะ – ลี – กาํ 



๑๙๔. พลี – ชีบ 
๑๙๕. พะ – เยบิ – พะ – ยาบ 
๑๙๖. พิ – ชิด – มาน 
๑๙๗. พี – ชะ – คะ – นิด 
๑๙๘. พืด – ชะ – มง – คน, พืด – มง – คน 
๑๙๙. พา – ชะ – นะ , พาด – ชะ – นะ 
๒๐๐. พา – รด 
๒๐๑. พา – ระ – ตะ 
๒๐๒. พมู – ถาน 
๒๐๓. พมู – ทาํ 
๒๐๔. พ ู– มิ – ประ – เทด 
๒๐๕. พมู – ปัน – ยา 
๒๐๖. พมู – มิ – พาก , พ ู– มิ – พาก 
๒๐๗. พมู – ลาํ – เนา , พ ู– มิ – ลาํ – เนา 
๒๐๘. พ ู– มิ – สาด 
๒๐๙. มะ – กะ – รา – คม, มก – กะ – รา – คม 
๒๑๐. มน – ดบ 
๒๑๑. มนั – ยาด 
๒๑๒. มอ – ละ – โค 
๒๑๓. มน – ละ – พิด 
๒๑๔. มะ – หาด – ตะ – มะ 
๒๑๕. มา – นุด – สะ – ยะ – วดิ – ทะ - ยา 

                มา – นุด – วดิ – ทะ – ยา 
๒๑๖. มาน – ยา 
๒๑๗. มา – ระ – ยาด 
๒๑๘. มาน – ระ – ว ิ– ไช, มา – ระ – ว ิ– ไช 
๒๑๙. มาน – สา 
๒๒๐. มูน – ละ – ค่า, มูน – ค่า 
๒๒๑. มูน – โค 
๒๒๒. มูน – ละ – ถาน, มูน – ถาน 
๒๒๓. มูน – นาย 
๒๒๔. มูน – ละ – นิ – ทิ,  มูน – นิ – ทิ 
๒๒๕. เมน 
๒๒๖. เม – รุ – มาด 
๒๒๗. แม่ – ปะ – แหรก 
๒๒๘. ยดุ – ติ 
๒๒๙. รด – ชาด 
๒๓๐. รด – สะ – นิ – ยม, รด – นิ – ยม 
๒๓๑. รอม – มะ – ร่อ 
๒๓๒. รัส – สะ – สะ – หระ 

๒๓๓. ราด – ชะ – สาด 
๒๓๔. ราด – ชะ – สาน 
๒๓๕. รูบ – กาน 
๒๓๖. รูบ – ปะ – ชาน 
๒๓๗. รูบ – ปะ – ทาํ 
๒๓๘. รูบ – ปะ – พนั 
๒๓๙. โร – คา – พะ – ยา – ทิ 
๒๔๐. ลน้ – เกลา้ – ลน้ – กระ – หม่อม 
๒๔๑. ละ – ละ – นา 
๒๔๒. โลก – กะ – ทาํ 
๒๔๓. โลก – กะ – ทาด 
๒๔๔. วดั – ตระ – ปะ – ติ – บดั 
๒๔๕. ไว – ยะ – วดุ – ทิ, ไว – ยะ – วดุ 
๒๔๖. วา – ทะ – ยะ – กอน, วาด – ทะ – ยะ กอน 
๒๔๗. ว ิ– ตก – กะ – จะ – หริด, ว ิ– ตก – จะ   หริด 
๒๔๘. วดิ – ถาน 
๒๔๙. วดิ – ทะ – ย ุ
๒๕๐. ว ิ– ปะ – หริด, วบิ – ปะ – หริด 
๒๕๑. ว ิ– ปะ – ลาด, วบิ – ปะ – ลาด 
๒๕๒. วดุ – ทิ 
๒๕๓. เว – ทะ – นา 
๒๕๔. เวด – ทะ – นา 
๒๕๕. สะ – ตะ – วดั 
๒๕๖. สิง – คาน, สะ – หริง – คาน 
๒๕๗. สีน – ทาํ, สีน – ละ – ทาํ 
๒๕๘. เส – นี 
๒๕๙. สะ – เหวด 
๒๖๐. สดั – ตรี 
๒๖๑. สะ – มะ – กาน, สม – มะ – กาน 
๒๖๒. สะ – มะ – ดุน, สม – ดุน 
๒๖๓. สม – มาด 
๒๖๔. สม – มุด – ติ – ถาน 
๒๖๕. สะ – มะ – มูน, สม – มูน 
๒๖๖. สะ – มะ – รง 
๒๖๗. สะ – มดั – ถะ – นะ 
๒๖๘. สะ – มดั – ถะ – พาบ, สะ – หมดั – ถะ  พาบ 
๒๖๙. สะ – มา – นะ – ฉนั, สะ – หมาน – นะ  ฉนั 
๒๗๐. สะ – หมาน – ไม – ตรี 
๒๗๑. สะ – หมุด – ถาน 
๒๗๒. สะ – หมุน – ละ – แวง้ 



๒๗๓. สะ – ระ – พนั – ยะ, สอ – ระ – พนั – ยะ 
๒๗๔. สบั – พะ – สา – มิด, สนั – พะ – สา – มิด 
๒๗๕. สนั – ระ – พาง 
๒๗๖. สนั – เสิน, สนั – ระ – เสิน 
๒๗๗. ส่าง 
๒๗๘. สะ – หลา 
๒๗๙. สะ – หวนั – คด 
๒๘๐. สดั – บุ – หรุด 
๒๘๑. สดั – ทาํ 
๒๘๒. สนั – นิด – ถาน 
๒๘๓. สบั – ปะ – คบั 
๒๘๔. สบั – ปะ – ดน 
๒๘๕. สบั – ดา, สบั – ปะ – ดา 
๒๘๖. สบั – ปะ – ทน 
๒๘๗. สบั – ปุ – หรุด 
๒๘๘. สบั – พะ – ยอก 
๒๘๙. สาม – มะ – เนน 
๒๙๐. สาด  
๒๙๑. สาด 
๒๙๒. สุก – สา – ลา 
๒๙๓. สุ – คะ – ติ, สุก – คะ – ติ 
๒๙๔. สุด – จะ – หริด 
๒๙๕. สุด – จะ – หนี� 
๒๙๖. เส – วก 
๒๙๗. เส – วะ – กา – มาด 
๒๙๘. สะ – แหม 
๒๙๙. หิ – หริ – โอด – ตบั – ปะ 
๓๐๐. เห – รา 
๓๐๑. เหลา 
๓๐๒. อะ – ดีด – ตะ – ชาด 
๓๐๓. อะ – ถบั – พะ – เวด, อะ – ถนั – พะ – เวด 
๓๐๔. อะ – พิ – ชาด – ตะ – บุด 
๓๐๕. อดั – ถะ – คะ – ดี 
๓๐๖. อะ – วดิ – ชา 
๓๐๗. อะ – หิ - วา – ตะ – กะ – โรก 
๓๐๘. อกั – คระ – ชา – ยา 
๓๐๙. อกั – คระ – ราด – ชะ – ทูด 
๓๑๐. อดั – ถะ – บอ – ริ –ขาน 
๓๑๑. อดั – ลม 
๓๑๒. อดั – ถิ 

๓๑๓. อนั – ตะ – ระ – ทาน, - อนั – ตระ – ทาน 
๓๑๔. อา – กาด – สะ – ทาด 
๓๑๕. อา – ขะ – หยาน, อา – ขะ – ยาน 
๓๑๖. อาด – ยา, อาด – ชะ – ยา 
๓๑๗. อิน – ทะ – ผะ – ลาํ 
๓๑๘. อิน – ทะ – นู 
๓๑๙. อิน – ทระ – ว ิ– เชียน – ฉนั 
๓๒๐. อุน – หะ – พมู 
๓๒๑. อุด – ตะ – รา – วดั 
๓๒๒. อุด – ตะ – หริ 
๓๒๓.  อุด – ทอน 
๓๒๔. เอิก – กะ – เหริก 

  
 

************************************* 


