
เฉลย เรื�อง สํานวน  หน้า ๑๓๐ – ๑๓๘ 
 

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�ชา้งจบัตั9กแตน 
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 สํานวน หน้า ๑๓๙ – ๑๕๓ 
 

ขนหน้าแข้งไม่ร่วงไมก่ระทบเรื�องเงิน   ของกลาง ของที�ใช้ร่วมกนั  ของที�ได้มาโดย 

ของร้อน ของที�มีผู้ขโมยเอามาฝากไว้     กระทําความผิด 

  ของผิดกฎหมาย    ของหลวง ของที�เป็นของพระมหากษัตริย์ 

ของไหว้  ของที�ผู้ น้อยนําไปไหว้ผู้ ใหญ่  เครื�องเซน่ ขัดจังหวะ ขวางเข้ามาเพื�อให้พดูหรือทําไมส่ะดวก 

ขัดดอก  สง่ลกูหรือเมียให้รับใช้แทนสง่ดอกเบี .ย ขัดตาทพั ยกทพัไปตั .งชั�วคราว แก้ไขไปพลางๆ ก่อน 

ขับเคี�ยว  เร่งรัด  ตอ่สู้หรือแข่งขนักนัไปจนถงึที�สดุ ข้าง ๆ คู  ๆ แสดงเหตผุลอย่างไมส่มเหตสุมผล 

ขาดมือ  เคยมีแล้วหมดไป  ไมมี่เป็นการชั�วคราว ข้ามนํ "าข้ามทะเลต้องฝ่าฟันความลําบากกว่าได้มาซึ�ง 

ขาดลอย เดด็ขาด  เช่นชนะขาดลอย     ความสําเร็จ 

ขอไปที  ทําพอเอาตวัรอดให้พ้น ๆ ไป  ของว่าง  ของกินนอกเวลากินข้าว 

ของสงฆ์ ของที�เป็นของวดั    ขัดคอ  พดูแย้งขวางเข้ามา 

ขัดใจ  ไมย่อมทําตามใจ    ขัดหู  ฟังไมเ่พราะห ู

ขันอาสา เสนอตวัเข้ารับทําโดยเตม็ใจ  ข้ามหน้าข้ามตา ทําโดยไมไ่ว้หน้าผู้ ใด 

ข้ามหวั  ทําโดยพลการไมบ่อกกลา่วหรือ  ข่าวกรอง ข่าวที�ตรวจสอบแล้ววา่เชื�อถือได้ 

  ปรึกษาผู้ใหญ่    ข้าวใหม่ปลามัน สามีภรรยาที�เพิ�งแตง่งานกนัใหม ่ๆ  

 

 

 



ขี "ก้อนใหญ่ให้เดก็เหน็    ทําสิ�งที�ไมส่มควรให้ผู้ น้อยเห็น เข้าฝัน  มาบนัดาลให้ฝันเหน็ 

เข้าเวร  เข้าอยู่รักษาหน้าที�ตามเวลาที�กําหนด ขี "ยา  คนติดยาเสพติด 

ขี "ราดโทษร่อง ทําผิดเองแล้วโทษผู้ อื�น   ขี "หดตดหาย กลวัมาก 

เข้าห ู  มาให้ได้ยิน  มกัใช้เชิงปฏิเสธ  พดูไมเ่ข้าห ู ขีดเส้นตาย กําหนดวนั  เวลาสดุท้ายให้ 

ขึ "นใจ  จําได้แมน่ยํา    ขึ "นชื�อ  ลือชื�อ 

ขึ "นเสียง  ออกเสียงดงัตอนโกรธ   ขุดคุ้ย  ค้นเอาเรื�องเก่าขึ .นมาเปิดเผย 

เข้าฌาน ทําสมาธิ   หลบั    เข้าตัว  ของขลงัหรือคําพดูที�ให้ร้ายผู้ อื�น 

เข้าไต้เข้าไฟ เริ�มมืดต้องใช้แสงไฟ     แล้วย้อนเข้ามาหาตวัเอง 

เข้าท ี  มีชั .นเชิงดี   มีท่วงทีดี   ขายหน้า อบัอาย 

ข่าวยกเมฆ ข่าวที�ไมมี่มลู    ข้าวเหลือเกลืออิ�มบ้านเมืองที�อดุมสมบรูณ์ 

เข้าเนื "อ  ขาดทนุ     ขี "ผง  เลก็น้อยไมส่ําคญั 

เข้าแว่น  ถงึวยัที�ต้องใสแ่วน่   ขี "ไม่ให้หมากนิ ขี .เหนียว 

เข้าหน้า  เผชิญหน้า    เข้าหม้อ ลืมวิชาความรู้ที�เรียนมา 

ขี "ใหม่หมาหอม เห่อของใหม ่    เขียม  ประหยดั 

เขี "ยวเล็บ กําลงั  อํานาจ  ความเก่ง   ไข่ในหนิ ของที�ต้องระวงัทะนถุนอมอย่างยิ�ง 

 

 

 



ขึ "นไม้ขึ "นมือ เวลาโกรธจะทบุตี    ขึ "นหน้าขึ "นตา มีชื�อเสียง 

ขุนไม่ขึ "น เลี .ยงไมเ่ชื�องมีแตเ่นรคณุ   เข้าตาํรา ถกูแบบแผน 

เข้าท่า  เหมาะสม 

คงแก่เรียน ที�ได้ศกึษาเลา่เรียนมามาก   คนจริง  ผู้ ที�ทําอะไรทําจริงโดยไมท้่อถอย 

คบคดิ  ร่วมคิดกนัทําการอย่างหนึ�งโดยไมเ่ปิดเผย คราส  กิน  จนัทรคราส  สริุยคราส 

ควันหลง เรื�องราวที�เกิดขึ .นแล้ว  แล้วกลบั  คว้านํ "าเหลว ไมไ่ด้ผลตามต้องการ 

  กระเสน็กระสาย    ความชอบ คณุความดีที�ควรได้รับบําเหน็จ 

เคยมือ  ทําอย่างนั .นเสมอ ๆ  จนเป็นนิสยั  คอตก  อาการที�งบุหวัลงมาแสดงอาการผิดหวงั 

คอเป็นเอ็น เถียงเก่ง     คดิการใหญ่ คิดจะทําการใหญ่เกินตวั 

คดิตก  พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ คดิเล็กคิดน้อย คิดละเอียดเกินไป  ไม่ยอมเสียเปรียบใคร 

คดิสั "น  คิดทําลายตนเองเพราะหาทางออกไมไ่ด้ คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล    ออกทะเลอย่าประมาท 

คุมเชงิ  คอยระวงั  ท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ�ง  คู่ชีพ  ประจําตวั   ไปไหนไปด้วยกนั 

คงเส้นคงวา เสมอต้นเสมอปลาย   คบชู้  มีชู้  

ครํ�าหวอด มีประสบการณ์สงู    ครํ�าครึ  เก่าเกินไปไมท่นัสมยั 

ความหลัง เรื�องราวในอดีต    ควํ�าบาตร ไมย่อมคบค้าสมาคมด้วย 

โคมลอย ไมมี่มลู    เหลวไหล   คอทองแดง ดื�มเหล้าเก่ง   ไมเ่มาง่าย  ๆ  

 

 



คอสะพาน สว่นของถนนที�ต่อกบัเชิงสะพาน  คดิหน้าคิดหลัง คิดอย่างรอบคอบ 

คดิมาก  คิดเกินเหต ุ  รู้สกึสะเทือนใจง่าย  คู่คี�  ไลเ่ลี�ยกนั 

คุณ  อาถรรพณ์  เช่นทําคณุ  ถกูคณุ  คู่ใจ  คนสนิทที�รู้ใจและวางใจได้ 

คู่ทุกข์คู่ยาก ผวัเมียที�รักกนั    คู่ชีวิต  ผู้ ร่วมเป็นร่วมตาย  ผู้ ร่วมทกุข์ร่วมสขุ 

คู่บ้านคู่เมือง ที�เป็นของประจําเมืองถือว่ามีค่า  เคยปาก  พดูอย่างนั .นเสมอ ๆ 

คู่ปรับ  คูต่อ่สู้ ที�เคยขบัเคี�ยวกนัมา   เคยตัว  ติดเป็นนิสยัประจําตวั  

ฆ้องปากแตก ปากโป้งเก็บความลบัไม่อยู่ 

งมโข่ง  ไมท่นัเหตกุารณ์    งอหาย  อาการที�ร้องไห้หรือหวัเราะจนเสียง 

เงาตามตัว ผู้ ที�ไปไหนด้วยกนัเสมอ     เงียบหาย 

  ขึ .นราคาเป็นเงาตามตวั   งามหน้า  น่าขายหน้า 

จนแล้วจนรอด เป็นอยู่อย่างนั .นเรื�อยไป   จมไม่ลง  คนมั�งมีเวลาจนแล้วยงัติดรวยอยู ่

จมูกมด  ที�ไหวตวัรู้ทนัเหตกุารณ์   จับจด  ลกัษณะที�ทําไม่จริงจงั 

จุดยืน  ภาวะและฐานของตน   เจ้ามือ  ผู้ตั .งต้นวงพนนั  ผู้ รับออกเงินในการเลี .ยง 

เจียมสังขาร รู้จกัประมาณร่างกาย  มกัใช้ไม่เจียม  จนด้วยเกล้า หมดปัญญาคิด 

  สงัขาร     จมปลัก  ไมก้่าวหน้า 

 

 

 



จัดเจน  มีประสบการณ์มาก   จุดจบ  ความตาย 

เจ้าประคู้น คําเรียกสิ�งศกัดิ;สิทธิ;ขอให้มาช่วย  ใจปํ" า  กล้าได้กล้าเสีย 

แฉโพย  เปิดเผยความลบั 

ชักใย  บงการอยู่เบื .องหลงั   ชายตา  ชําเลือง  ดทูางหางตา 

ชี "นิ "ว  ได้แตช่อบสั�งผู้ อื�นแตต่วัเองไมทํ่า  ชุบตัว  ไปศกึษาอบรมเพิ�มเติมให้มีความรู้สงูขึ .น 

ชักหน้าไม่ถงึหลังมีรายได้ไมพ่อกบัรายจ่าย   เชื "อไม่ทิ "งแถว เป็นไปตามเผ่าพนัธุ์ 

ชูโรง  ตวัแสดงที�ทําให้คณะดีขึ .น   ซักฟอก  ซกัถามให้ได้ความจะแจ้ง 

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

ดักคอ  พดูสกดัไว้ลว่งหน้า   ดีแตก    เคยดีแล้วแตก่ลบัเสียในภายหลงั 

ดีดลูกคดิรางแก้วคิดถึงผลที�จะได้ทางเดียว   ดูดาย  เพิกเฉย 

เดก็เมื�อวานซืน กลา่วดหูมิ�นว่ามีประสบการณ์น้อย  เดด็ดอกไม้ร่วมต้น     เคยทําบญุกนัมาก่อนจงึมาเจอกนัอีก 

ได้ความ  ได้เรื�อง     ได้ที�  พอดี   ถึงที�เหมาะ 

ได้เสียกัน เป็นผวัเมียกนัแล้ว    ดาลโทสะ บงัเกิดความโกรธถงึขนาด 

ดีไม่ดี  แสดงความไม่แน่    ดื "อแพ่ง  ขดัขืนไม่ยอมปฏิบติัตาม 

ดูไปก่อน รอไว้ก่อน    ได้การ  ใช้ได้ 

ได้ใจ  เหิมใจ   ย่ามใจ   ชะลา่ใจ   ได้สติ  กลบัรู้สกึตวัได้ 

 

 



ตกที�นั� ง  ตกอยู่ในฐานะ    ตกล่องปล่องชิ "น ตดัสินใจร่วมมือหรือร่วมชีวิตกนั 

ตราหน้า  หมายหน้าไว้   สบประมาท   ตกเครือ  ออกเครือ 

ตระบัดสัตย์ ไมรั่กษาคํามั�นสญัญา   ต้องตา  ถกูตา   น่าด ู

ตัดใจ  ห้ามใจไมใ่ห้คิดในเหตทีุ�เกิดขึ .น  ตัดรอน  ตดัขาด  ตดัไมตรี 

ตาสีตาสา ผู้ มีอายทีุ�ได้รับการศกึษาน้อย  ตานขโมย โรคอย่างหนึ�ง 

ตามยถากรรม เป็นไปตามกรรมสดุแตจ่ะเป็นไป  ตายดาบหน้า มุง่เสี�ยงไปข้างหน้า 

ตายฝังยังเลี "ยง เลี .ยงดไูปตามบญุตามกรรม   ตายอดตายอยาก อดอยากมานาน 

ตดิมือ  ถือหรือนําไปด้วย    ตีฉิน  ฉวยโอกาสเอาประโยชน์ที�ไมค่วรจะได้ 

ตีท้ายครัว เข้าติดต่อชู้สาวกบัภรรยาคนอื�น  เตม็คราบ เต็มแทบจะล้นกระเพาะ 

แตงเถาตาย หญิงม่ายที�มีอายุมาก   ตัดบท  พดูให้ยติุเรื�องกนั 

ตัวเปล่า  ยงัไมมี่ครอบครัว    ตาลอย  อาการที�ตกเหม่อ 

ตามลําพัง โดดเดี�ยว     ตายใจ  หลงเชื�อ 

ตายเป็นเบือ ตายมากเหมือนถูกยาเบื�อ   ตายพราย ตายเสียยงัไมอ่อกผล 

ตาลยอดด้วน คนที�ไมมี่บตุรสืบสกุล   ตีจาก  ทําตวัออกห่าง 

ตีตื "น  คอ่ยดีขึ .น     ตีฝีปาก  อวดแสดงคารม 

เตะจมูก  ได้กลิ�นอย่างแรง 

 

 



ถวายหวั  ทําจนสดุความสามารถ   ถอดหัวโขน พ้นจากตําแหน่งหรือยศถาบรรดาศกัดิ; 

ถีบหวัส่ง ไลไ่ปให้พ้น    ถงึขนาด ได้ขนาด   เต็มที�   มากพอ 

ถงึเป็นถงึตาย เอาจริงเอาจงัเกินไป   ถือกาํเนิด เกิด 

ถือดี  อวดดี     ถือสา  ยดึเอาเป็นเรื�องเป็นราว 

ถูกโฉลก เป็นมงคล    ถอดสี  แสดงอาการหวาดหวั�น  เช่นหน้าถอดส ี

ถอนหงอก พดูว่าให้เสียผู้ ใหญ่   ถงึกัน  ไปมาหาสูก่นัอยู่เสมอ 

ถงึฆาต  ตาย     ถงึลูกถงึคน รุนแรง 

ถือเขาถือเรา แบ่งพรรคแบ่งพวก    ถือตัว  หยิ�งในศกัดิ;หรือฐานะของตน 

ถือปูน  เอาปนูโบกอิฐ    ถูกปาก  อร่อย 

ทนายหน้าหอ ผู้ รับหน้าแทนเจ้านาย   ทองไม่รู้ร้อน เฉยเมยไมก่ระตือรือร้น 

ท้องสาว  ท้องลกูคนแรก    ทอดตัว  เอนตวัลงนอน 

ทอดอาลัย ปลอ่ยไปตามบญุทั .งที�มีใจผกูพนั  ทั "งขึ "นทั "งล่อง มกัใช้ในทํานองไมดี่โดนหมดเลย 

ทนักนิ  คิดทําสิ�งใดทนัท่วงที  (ไมท่นักิน)  ท่านั"นท่านี " โยกโย้ 

ทางออก  ทางรอด   วิธีแก้ปัญหา   ทุกเมื�อเชื�อวัน ตลอดเวลาไมว่า่งเว้น 

ทุกหย่อมหญ้า ทกุหนทกุแห่ง    ทุกขลาภ การที�ต้องรับทกุข์เสียก่อนจงึมีลาภ 

 

 

 



ท้ายครัว  ทางภรรยา  เชน่  เข้าท้ายครัว  ทารุณกรรม การกระทําอย่างโหดร้าย 

  หมายความวา่เข้าทางภรรยา   ทวนสาบาน ไมทํ่าตามสาบาน 

ท้องกาง  อิ�มเกินขนาด    ท้องแห้งฝืดเคือง 

ทอดรวง  ออกรวง     ทั "งเนื "อทั "งตัว ทั .งหมดเท่าที�มีติดตวัอยู ่

ทนัควัน  ฉบัพลนั     ทนัตา  ทนัตาเห็นในปัจจบุนั 

ทางใน  การหยั�งรู้ด้วยจิต    ทฆีายุ  อายยืุน 

ทาสปัญญา ความคิดตํ�า    ทาํคุณ  ประกอบพิธีเพื�อทําร้ายฝ่ายตรงข้าม 

ทาํตัว  วางตวั   ประพฤติดี  เชน่ทําตวัดี  ทําตวัไมดี่   โดยใช้เวทมนต์คาถา 

ทาํท ี  แสดงกริยาหรืออาการให้ผู้ อื�นสําคญัผิด ทาํเวลา  ทําให้ได้เวลาตามกําหนด 

ทิ "งทวน  ทําอย่างไว้ฝีมือ   ทําจนสดุความสามารถ ทเีดียว  ฉบัพลนั   ทนัที 

  ไมทํ่าอีกตอ่ไป   ฉวยโอกาสทําเป็น  เทกระเป๋า ใช้จ่ายจนเงินหมดกระเป๋าหรือเทา่ที� 

  ครั .งสดุท้ายก่อนจะหมดอํานาจ    ติดตวัไป 

ที�เท่าแมวดิ "นตาย ที�ดินหรือเนื .อที�เลก็น้อย   ทุบหม้อข้าว ตดัอาชีพ  ทําลายอาชีพ 

เทนํ "าเทท่า คลอ่ง    รวดเร็ว   มกัใช้ประกอบการขาย แทงใจดาํ พดูตรงกบัความในใจของผู้ ฟัง 

  เป็นขายดีอย่างเทนํ .าเทท่า   ไทยทาน  ของสําหรับทําทาน 

แทรกแผ่นดนิ     หลกีหนีไปให้พ้นไมอ่ยากให้ใครพบหน้า ไทยธรรม ของทําบญุตา่ง  ๆของถวายพระ 

                               เพราะอบัอาย 

 



ธนสมบัต ิ การถงึพร้อมแห่งทรัพย์  ทรัพย์สมบติั  ธรรมาธิปไตย การถือธรรมเป็นใหญ่  การถือความ 

ธุดงควัตร กิจอนัภิกษุผู้ ถือธุดงค์ควรทํา    ถกูต้องเป็นหลกั 

นพรัตน์  แก้ว  ๙   อย่าง    นอกครู  ประพฤติไมต่รงตามคําสั�งสอนของ 

นอนกนิ  ไมต้่องทํางานก็มีกิน  โดยมีผลประโยชน์   ครูบาอาจารย์  ประพฤติไมต่รงตาม 

  เป็นรายได้  เชน่  นอนกินดอกเบี .ย    แบบฉบบัที�นิยมกนัมา 

นอนตีพุง ได้ผลประโยชน์โดยไมต้่องทําอะไรสบายใจ นํ "าลายสอ อาการที�อยากมาก 

  หมดกงัวล    นํ "าอดนํ "าทน ความอดทน 

นุ่งเจียมห่มเจียม แตง่ตวัพอสมกบัฐานะ   ในไส้  เรียกลกูที�เกิดจากตน 

บทบาทมาก เรื�องมาก  ทําอะไรชกัช้า   บอกศาลา ตดัขาดไมติ่ดตอ่กนัอีก 

เบาแรง  ผ่อนหรือช่วยให้เราไมห่นกัมาก  เบื "องบน  ผู้ มีอํานาจเหนือกวา่ 

แบะท่า  ทําท่าเปิดโอกาสให้   บอกยี�ห้อ ทําตวัให้รู้วา่มีสนัดานอะไร 

เบี "ยน้อยหอยน้อยมีเงินน้อย    เบี "ยล่าง  เป็นรอง    เสียเปรียบ 

เบื "องหลัง สิ�งที�แอบแฝงอยู ่

ปลงตก  ปลอ่ยไปตามสภาพ   ปลดระวาง ปลดจากตําแหน่ง 

ปลดแอก ทําให้เป็นอิสระ    ไปวัดไปวาได้ มีรูปร่างหน้าตาดี    พอจะอวดได้ 

 

 

 



ปวดท้องทุ่ง ต้องการถ่ายอจุจาระ   ปากเป็นชักยนต์ วา่กลา่วสั�งสอนไมรู้่จกัหยดุ 

ปีมะโว้  เวลานานมาแล้วจนไมรู้่วา่เมื�อใด  เป็นคุ้งเป็นแคว ยืดยาว    ตา่ง ๆ  นานา 

เปิดเปิง  อาการที�ไปอย่างไมมี่ที�หมาย   เปิดโปง  เปิดเผย 

ไป ๆ มา  ๆ ในที�สดุ     ปล่อยตัว  ไมเ่อาธรุะในการแตง่ตวั 

ปากหนัก ไมท่นัได้พดู   ไมท่กัทายใคร   ปิดประตูตีแมว รังแกคนไมมี่ทางสู้ 

เป็นกอบเป็นกาํ เป็นผลดี     เป็นตุเป็นตะ อย่างเป็นจริงเป็นจงั 

เป็นบ้าเป็นหลัง เอาจริงเอาจงัเกินไป   เป็นโล้เป็นพาย เอางานเอาการหรือไมเ่ป็นโล้เป็นพาย 

เปลี�ยนมือ เปลี�ยนเจ้าของ    เป็นวรรคเป็นเวร ไมรู้่จกัจบสิ .น 

เปิดฉาก  เริ�มต้นแสดง   เริ�มต้นทํา 

ผสมโรง  ช่วยด้วย     ผิดตา  แปลกไปจากที�เคยเห็น 

ผิดฝาผิดตัว ไมเ่ข้าคูก่นั   ไมเ่ข้าชดุกนั   ผู้น้อย  ผู้ ที�อยู่ใต้บงัคบับญัชา 

เผาจริง  จดุไฟเผาศพ    ผัวหาบเมียคอน ช่วยกนัทํามาหากิน 

ผิดผู้ผิดคน ไมเ่หมือนคนทั�วไป    ผิดสังเกต ไมเ่ป็นไปตามปกติที�เคยเห็น 

แผ่นดนิกลบหน้า ตาย     เผาหลอก นําดอกไม้จนัทน์วางก่อนเผาจริง 

ฝากผีฝากไข้ ขอยดึเป็นที�พึ�งจนตาย   ฝากไว้ก่อน ผกูใจเจบ็   ตั .งใจจะแก้แค้นภายหลงั 

 

 

 



พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก    ความลําบากที�เกิดพร้อม  ๆกนั พริบตาเดียว  เร็วมาก 

พลอยฟ้าพลอยฝน ไมไ่ด้เกี�ยวข้องก็เป็นตามไปด้วย พลิกแผ่นดนิ ตามหาเท่าไรกไ็มพ่บ 

พอกันท ี เลิกกนั 

มืดฟ้ามัวดนิ มากมายจนนบัไมถ้่วน   มือสะอาด มีความสจุริต 

ไม่กี�นํ "า  ไมช้่า   ไมน่าน  ไมเ่ท่าไร   มือเยน็  คนที�ปลกูต้นไม้งอกงามดีเจริญ 

แม่แปรก หญิงสาวแก่ที�จดัจ้าน   ไม่ดูดาํดูแดง เลิกเกี�ยวข้องอย่างเดด็ขาด 

ยกนิ "ว  ยอมให้เป็นเยี�ยม    ยาไส้  ประทงัความหิว 

ยกหางตัวเอง ยกตนเองวา่เก่ง 

ร้อนผ้าเหลือง อยากสกึ     ร้อนอาสน์ มีเหตหุรือมีเรื�องเดือดร้อน 

ร้อยลิ "นกระลาวน ชอบพดูจาตลบตะแลง     ทําให้อยู่เฉยไมไ่ด้ 

รับมือ  ตอ่ต้าน     รู้เช่นเหน็ชาต ิ รู้กําพืด   รู้นิสยัใจคอ 

เรียนผูกกต้็องเรียนแก้     รู้จกัทําก็ต้องรู้จกัวิธีแก้ไข  ร้อนตัว  กลวัวา่โทษจะมาถงึตวั 

รัดเขม็ขัด ประหยดั     รู้มาก  เอาเปรียบ 

โรคาพยาธิ  เจ็บไข้ได้ป่วย 

ล้างอาย  ทําอย่างหนึ�งเพื�อแก้หน้า   ลืมต้น  เอาผลไม้มาเกบ็ให้นานเพื�อคลายความเปรี .ยว 

 

 

 



ลูกผู้หญิง ผู้หญิงที�รักนวลสงวนตวั   เรียบร้อย  กลุสตรี    

เล่นกับไฟ เลน่กบัความรัก    ลูกผู้ชาย ผู้ชายที�มีความเดด็เดี�ยวรับผิดชอบ 

เล่นพเิรนทร์ อตุริทําสิ�งที�ไมค่วรทํา 

วัดพื "น  หกล้มตวันอน   ทาบลง   วันยังคํ�า  เสมอ    ทกุคราวไป 

ไว้หน้า  รักษาไมใ่ห้ได้รับความอบัอาย  วันดีคืนดี โอกาสเหมาะ 

  ไมย่อมฉีกหน้า 

สกุลรุนชาต ิ ตระกลูผู้ ดี    ไมมี่สกลุรุนชาติ  ส่งภาษา  เจรจาภาษาอื�นกบัเจ้าของภาษา 

สามวันดีสี�วันไข้ เจ็บออด  ๆแอด  ๆอยู่เสมอ   สายตัว  ทํางานสายตวัแทบขาด 

สิ "นเชงิ  ทั .งหมด     สุดวิสัย  พ้นกําลงัความสามารถ 

เส้นเลือด เส้นทางนําไปสูค่วามเจริญ   เสียงแขง็  คําพดูที�กลา่วออกมาไมยํ่าเกรง 

  เช่น   แมนํ่ .าเจ้าพระยา   เสียแรง  น้อยใจที�ลงแรงไปแล้วแตไ่มไ่ด้ประโยชน์ 

ส่งเดช  มกัง่าย    ลวก  ๆ    สมพรปาก คํารับพรจากผู้หวงัดีที�อวยพร 

สามเพลงตกม้าตาย   แพ้เร็ว   ยติุเร็ว    สาวเท้า  เร่งฝีเท้าให้เร็ว 

สุดเสียงสังข์ สะโพกผู้หญิงที�ใหญ่ผาย   สุมหวั  มั�วสมุในทางไมดี่ 

เสียรอย  ทําให้หลงเข้าใจรอยผิด 

หน่วยก้าน ท่าทาง    ท่าที    หนาห ู  ได้ยินลือกนัมาก 

 

 



หมายหวั  จําหน้าไว้  ตราหน้าไว้  หลุดปาก  พลั .งปาก 

หกัใจ  ห้ามใจไมใ่ห้คิดในเหตทีุ�เกิดขึ .น  หายใจไม่ทั�วท้อง เป็นห่วงกงัวลด้วยความไมส่บายใจ 

หิ "วท้อง  ทนหิว     เหลือขอ  เอาไว้ไมอ่ยู ่

หนังหน้าไฟ ผู้ รับความเดือดร้อนก่อนผู้ อื�น  หมายตา  มองไว้ 

หลงลม  เชื�อลมปาก    หลังยาว  ขี .เกียจ 

หาตัวจับยาก หาคนเทียมได้ยาก    เหน็ดาํเหน็แดง ถงึขั .นแตกหกั 

เหยียบจมูก บงัอาจลบเหลี�ยม 

อมพะนํา นิ�งอึ .งไมพ่ดูไมจ่า    อ่อนข้อ  ยอมให้ 

อีหรอบเดียวกัน ทํานองเดียวกนั    อยู่ไม่สุข อยู่นิ�งไมไ่ด้ 

ออกลาย เริ�มแสดงความไมดี่ให้เหน็   เอาเป็นว่า สรุปวา่   ตกลงวา่ 

ก้นกุฏิ  ที�สนิทเป็นที�วางใจได้   กู่ไม่กลับ ห้ามไมอ่ยู่ 

ก้นหนัก  ไปนั�งคยุอยู่นานไมย่อมกลบัง่าย ๆ   เกนิกนิ  กินไมดี่เพราะแก่เกินไป 

กบดาน  หลบซอ่นตวัไมอ่อกมา   เกนิตัว  เกินฐานะ  เกินความสามารถ 

ก้มหน้า  จําทน     เกี�ยวดอง นบัเป็นญาติกนัทางเขยหรือสะใภ้ 

ก้มหวั  ยอมออ่นน้อม (มกัใช้ในเชิงปฏิเสธ)  แก่วัด  อยู่วดันาน  ไมท่นัโลก 

 

 

 



กนิกัน  ใช้ในวงพนนัคือเอาเงินกนั   แก้เผ็ด  ทําตอบแทนแก่ผู้ ที�เคยทําความเจ็บปวด 

กนิขาด  ชนะเดด็ขาด    แก้หน้า  ทําให้พ้นอาย 

ไพร่กระดุมพี ชนชั .นตํ�า    ไก่แก่แม่ปลาช่อน หญิงคอ่นข้างมีอายมุากมีมารยามาก 

ก้อร่อก้อตกิ แสดงอาการเจ้าชู้     ไก่รองบ่อน ผู้ ที�อยู่ฐานะตวัสํารอง 

กาคาบพริก คนผิวดําแตง่ตวัด้วยเสื .อผ้าสีสด  กระดูกขัดมัน ตระหนี�มาก 

กาํลังกนิกาํลังนอน อยู่ในวยัเจริญเติบโต   กนิตา  ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป 

กาํลังกนิ เหมาะที�จะกิน    กระต่ายสามขา ยืนกรานไมย่อมรับ 

กนิขวา,กนิซ้าย วา่วหรือเรือเอียงไปขวาหรือซ้าย  กนิทาง  ลํ .าทาง   เช่นขบัรถกินทาง 

กระดุมพี คนมั�งมี     กระเป๋าหนัก มีเงินมาก 

กนิดบิ  ชนะโดยง่าย    กระพือข่าว แพร่ข่าวให้ครึกโครม 

กนิใจ  สะดดุใจ   ซาบซึ .งใจ   กระบอกเสียง ผู้ เป็นปากเป็นเสียงแทน 

กระดี�ได้นํ "า อาการแสดงความดีอกดีใจจนตวัสั�น  กนิเปล่า ได้ประโยชน์เปลา่ ๆ ไมต้่องตอบแทน 

กนิตัว  ผหุรือขาดกร่อน  เชน่ ผ้ากินตวั  กระหม่อมบาง เจ็บป่วยง่าย 

กระดูกร้องได้ ผลสะท้อนของฆาตกรรมที�ทําให้  กรานกฐิน ขงึไม้สะดงึ   ภิกษุรับจีวรมาครอง 

  จบัผู้ ทําผิดมาลงโทษได้   กลับตาลปัตร ผิดคาดพลิกหน้ามือเป็นหลงัมือ 

 

 

 



กนิตาํแหน่ง ได้ครองตําแหน่ง    กล้านักมักบิ�น กล้าเกินไปมกัเป็นอนัตราย 

กนิโต๊ะ  รุมทําร้าย    กวาดล้าง กําจดัให้หมดไป 

กระต่ายหมายจันทร์    ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที�มีฐานะดีกวา่ ก่อร่างสร้างตัว ตั .งเนื .อตั .งตวัได้เป็นหลกัฐาน 

กระโถนท้องพระโรง    ผู้ ที�ถกูใคร ๆ รุมใช้อยู่คนเดียว  กนิอยู่พูวาย กินอย่างอิ�มหนําสําราญ 

กนิที�ลับไขที�แจ้ง เปิดเผยเรื�องที�ทํากนัในที�ลบั  เกลียวหวาน ชํารุดไมกิ่นเกลียว 

กนินํ "า  เรือกินนํ .าตื .นคือมีท้องเรือจมลกึลง  เกนิงาม  มากไปจนหมดงาม 

กนิผัว  มีผวักี�คนก็ตายจากไปก่อน   เกนิหน้า เดน่กวา่   ดีกวา่ 

กนิเมีย  มีเมียกี�คนก็ตายจากไปก่อน  แก่ตัว  ย่างเข้าวยัแก่ 

กนิไม่ลง เอาชนะไมไ่ด้    แก้ขัด  แก้ข้อขดัข้องให้ลลุว่งไปชั�วคราว 

กนิรังแตน มีอารมณ์เสียแล้วโวยวายเกินกวา่เหต ุ แก้มือ  ขอสู้ใหม ่

กนิแรง  เอาเปรียบผู้ อื�นในการทํางาน  แกะดาํ  คนที�ทําอะไรผิดเพื�อนผิดฝงูในกลุม่ 

กนิเวลา  ใช้เวลามาก    ไก่อ่อน   ออ่นหดั 

กนิแหนง แคลงใจ   สงสยั    ไก่โห่  เวลารุ่งสาง , มาก่อนเวลา 

 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย เรื�อง ชนิดของประโยค หน้า ๑๘๓   
 

๑. ประโยคความรวม 

๒. ประโยคความเดียว 

๓. ประโยคความรวม 

๔. ประโยคความรวม 

๕. ประโยคความซ้อน 

๖. ประโยคความรวม 

๗. ประโยคความรวม 

๘. ประโยคความรวม 

๙. ประโยคความเดียว 

๑๐. ประโยคความรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลย เรื�องคาํพ้องทั&งรูปพ้องทั&งเสียง หน้า ๑๘๔-๑๘๖ 
 

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 
 
 
 
 



เฉลยเรื�อง คาํพ้องเสียง หน้า ๑๘๗-๑๙๓  
 
ให้นักเรียนเติมความหมายของคาํต่อไปนี4 
กด (กช)ดอกบัว (กฎ)กฎเกณฑ ์

 (กด)ชื�อปลา 

กอ-ระ-กด (กรกฎ)ปู (กรกช)ดอกบัว 

กนั (กรรณ)หู (กณัฐ์)คอ 

 (กณัฑ)์เรื�อง,หมวด,ตอน (กนั) คาํใช้แทนผู้พูดเพศชาย 

 (กนัต์)ตัด (กนัย์) เรียกว่าราศีกนัย์ 

 (กลัป์)ระยะเวลาอนันาน  

กนั-นิ-กา (กรรณกิา)ดอกไม้ (กรรณกิาร์)ชื�อต้นไม้ขนาดเลก็ 

กรี-ทา (กรีฑา)กฬีา (กรีธา)เคลื�อน,ยก 

กลด (กลด)ร่ม (กลศ)ภาชนะใส่นํ4ามนตร์ 

กาน (กาญจน์)ทอง (กาน)ตัด 

 (กานต์)ที�รัก (กานท)์บทกลอน 

 (การ)งาน (การณ)์เหต ุ

 (กาล)เวลา (กาฬ)ดาํ 

กํา-นนั (กาํนัน)ผู้ปกครองลูกบ้าน (กาํนัล)ให้ของกนั 

กุน (กุล)ตระกูล (กุน)ปีนักษัตร 

เกด (เกด)ลูกองุ่นแห้ง (เกตุ) ชื�อดาว 

 (เกศ)ผม  
กะ-เสียน (เกษียณ)สิ4นไป (เกษียน)ข้อความที�เขียนแทรกไว้ 

 (เกษียร)นํ4านม  

โกด (โกฏ)ิสบิล้าน (โกฐ)ชื�อเครื�องยาสมุนไพรจาํพวกหนึ�ง 

 (โกศ)โกศศพ  
ขนั (ขรรค)์อาวุธ (ขัณฑ์)ส่วน,ตอน 

 (ขัน)ภาชนะสาํหรับตักนํ4า,เสยีงไก่ร้อง (ขันธ์)ตัว,หมู่,กอง 
ขั�น (ขั4น)ลาํดับ,ตอน (คั�น)แทรก 

ขอ้ย (ข้อย)คาํสรรพนามบุรุษที�๑ (ค่อย)เบา,ช้า 
ไข (ขัย)ความสิ4นไป (ไข)นํ4ามัน 

ขั�ว (ขั4ว)ก้านดอกไม้  (คั�ว)ใส่กระทะตั4งไฟ 



คนั (ครรภ์)ท้อง (คัน)แนวดิน 

คราด (คราด)เครื�องมือทาํไร่ (คราส)กนิ 

ควาน (ควาญ)ผู้เลี4 ยงช้าง (ควาน)เอามือค้นหา 

คาด (คาด)พันโดยรอบ (ฆาต)การฆ่า 

จกั (จัก)ผ่า (จักร)อาวุธ 

จนั (จัณฑ์)สรุา (จัน)ชื�อต้นไม้ 

 (จันทน์)พรรณไม้ (จันทร์)พระจันทร์ 

จิด (จิต)ใจ (จิตร)วาดเขียน 

โจด (โจทก)์ผู้กล่าวหา (โจทย์)คาํถาม 

 (โจษ)เล่าลือ  

ไจ (ใจ)ใจ (ไจ)ด้ายหรือไหม 

ฉนั (ฉัน)ข้าพเจ้า (ฉันท)์คาํประพันธ ์

ชน (ชน)ชื�อไก่ชนิดหนึ�ง (ชนม์)การเกดิ 

 (ชล)นํ4า  

ชดั (ชัฏ)ป่า (ชัด)ประจักษ์ 

ชาด (ชาด)วัตถุสแีดง (ชาติ)การเกดิ, ประเทศ 

สอ้ม (ซ่อม)ทาํให้คืนดี (ส้อม)คู่กบัช้อน 

ซบั (ซับ)ทาบลงที�นํ4าเพื�อให้แห้ง (ทรัพย์)เงิน 

สิ� น (ซิ�น)ผ้าถุง (สิ4น)หมด 

ซุบ (ซุบ)อาหารยาํ (ซุป)อาหาร 

เสน้ (เซ่น)สงัเวยผี,เจ้า (เส้น)สาย 

สบ (ศพ)ผ ี (สบ)พบ 

สะ-หยาม (ศยาม)ดาํ (สยาม)ประเทศไทย 

ไส (ใส)แจ่ม (ไส)ลูกชายคนที� ๔ 

สาด (ศาสตร์)วิชา (สาด)เสื�อ 

 (สาสน์)พระราชหัตถเลขาทางราชการ (สารท)เทศกาลทาํบุญ 
สี (ศรี)ศิริมงคล (ส)ีถู 

 (สห์ี)สงิโต  
สอ (ศอ)คอ (สอ)ปูนขาว 
สกั (ศักดิM)อาํนาจ (ศักย์)หลังงาน 

 (สกั)ชื�อต้นไม้  



   

สบั (ศัพท)์เสยีง (สรรพ)ทุกสิ�ง 

 (สบั)เอาของมีคมฟัน  

สนั (ศัล)เปลือกไม้ (สรร)คัด 

 (สรรค์)สร้าง (สณัฑ์)ป่า 

 (สณัห์)อ่อนนุ่ม (สนั)แนวยาว 

 (สนัต์)เงียบ  

สาน (สาร)แก่น,ถ้อยคาํ (ศานต์)สงบ 

 (ศาล)ที�ชาํระความ (สาน)ขัดกนั 

สิน (ศิลป์)ฝีมือ (สญิจน์)สายสญิจน์ 

 (สนิ)ทรัพย์,ตัด  

สึก (ศึก)ต่อสู้ (สกึ)กร่อน 

สุก (ศุกร์)ชื�อวัน (สกุ)อาหารสกุ 

 (สขุ)สงบ  

สูด (ศูทร)วรรณะที�๔ ของอนิเดีย (สดู)หายใจ 

 (สทู)คนครัว (สตูร)ข้อความที�แต่งขึ4นเป็นแบบแผน 

สูน (ศูนย์)ว่างเปล่า (สญู)ทาํให้หายสิ4นไป 

 (สรูย์)สริุยุปราคา  

เสด (เศรษฐ์)ดีเลิศ (เศษ)ส่วนที�เหลือ 

เสา (เสาร์)ชื�อวัน (เสา)ไม้ใช้ตั4งเป็นหลัก 

สะหมุด (สมุด)กระดาษ (สมุทร)ทะเล 

สวม (สรวม)ขอ (สวม)นุ่ง 

สวน (สรวล)หัวเราะ (สวน)ที�ปลูกต้นไม้ 

สดั (สจั)จริง (สดั)ร่วมสบืพันธุ์ 

 (สตั)เจด็ (สตัย์)ซื�อตรง 

 (สตัว์)สตัว์  

สิง (สงิ)อยู่ (สงิห์)สตัว์ 

โสด (โสด)ไม่มีคู่ (โสต)หู 

 (โสรจ)ทาํให้สะอาด  

ไส (ใส)แจ่ม (ไส)เสอืกไป,ผลักไป,ดันไป 

 (ไสย)ไสยศาสตร์ 



   

ยาด (ญาติ)คน (ยาด)ชื�อปลา 

 (ยาตร)เดิน  

ยน (ยนต์,ยนตร์)เครื�องจักร (ยล)มอง 
ยกั (ยัก)ยักคิ4 ว (ยักษ์)อมนุษย์ 

ย่า (ย่า)แม่ของพ่อ  (หญ้า)ชื�อไม้ล้มลุก 

เยา (เยา)เบา (เยาว์)รุ่นสาวหนุ่ม 

ไย (ใย)เส้นเลก็ๆบางๆ  (ไย)อะไร 

ทนั (ทณัฑ์)โทษ (ทนั)เป็นไปตามเวลาที�กาํหนด 

 (ทนัต์)ฟัน,งาช้าง (ธญั)รุ่งเรือง 

ทดั (ทดั)ชื�อกลอง (ทศั)ครบ,ถ้วน 

 (ทศัน์)ความเหน็ (ธชั)ธง 

ทาด (ทาส)ทาสรับใช้ (ธาตุ)กระดูกพระพุทธเจ้า 

ทํา (ทาํ)ดาํเนินงาน (ธรรม)คุณความดี 

ทิด (ทดิ)ชื�อสกึจากพระ (ทศิ)ด้าน 

โท-ระ-ทดั (โทรทรรศน์)กล้องส่องทางไกล (โทรทศัน์)ทวีี 

นบ (นบ)ไหว้ (นพ)เก้า 
ไน (นัย)ข้อความสาํคัญ (นัยน์)ตา 

 (ใน)ตรงข้ามกบันอก (ไน)เครื�องสาํหรับกรอฝ้าย 
น่า (น่า)น่าจะ  (หน้า)ใบหน้า 
นาด (นาฏ)นางละคร (นาด)ทอดแขนให้อ่อนงาม 

 (นาถ)ที�พึ�ง (นาท)เสยีง 

 (นาศ)พินาศ  

บอ-พิด (บพิตร)พระองค ์ (บพิธ)สร้าง 
บนั (บรรณ)ปีก,หนังสอื,ใบไม้ (บรรพ์)ก่อน 

 (บัน)หน้าบัน (บัล)ชื�อมาตรานํ4าหนัก 

บนั-เดาะ (บัณเฑาะก์)กะเทย (บัณเฑาะว์)กลอง 

บาด (บาด)แผล (บาต)ตก 

 (บาตร)ภาชนะ (บาท)เท้า 

 (บาศ)บ่วง (บาศก)์ลูกเต๋า 

บาน (บาน)เผยออก (บาล)เลี4ยง 



   

ปะ-หรอด (ปรอด)ชื�อนก (ปรอท)ธาตุ 

ประ-นม (ประณม)การน้อมไหว้ (ประนม)ยกกระพุ่มมือ 

ประ-ทาน (ประทาน)ให้ (ประธาน)หัวหน้า 
ประ-พาด (ประภาส)แสงสว่าง (ประพาส)ไปเที�ยว 

 (ประภาษ)ตรัส  
ประ-สบ (ประสบ)พบ (ประสพ)การเกดิผล 

ปราง (ปราง)แก้ม (ปรางค์)สิ�งก่อสร้าง 

ปัด (ปัฏ)แผ่นผ้า (ปัด)ทาํให้หมดไป 

 (ปัทม์)ชื�อบัวหลวง  
พง (พง)ดงหญ้า  (พงศ์)เชื4 อสาย 
พบ (พบ)เหน็ (ภพ)โลก 
พะ-ยกั (พยัก)หน้าขึ4นลง (พยัคฆ์)เสอืโคร่ง 
พกั (พรรค)หมู่คน (พัก)หยุด 

 (พักตร์)หน้า (ภัค)ย้อน 

 (ภักษ์)อาหาร  

พนั (พรรณ)ผิว  (พัญจน์)การล่อลวง 

 (พัน)เรียกจาํนวน (พันธ์)ผูก 

 (พันธุ์)พวกพ้อง (ภัณฑ)์สิ�งของ 

พดั (พรรษ)ฝน, ปี (พัช)คอกสตัว์ 

 (พัด)โบก (พัตร,พัสตร์)ผ้า 

 (พัทธ)์ผูก (ภัทร)ด ี

 (ภัตร)อาหาร  
พาก (พาก)ชื�อโรคระบาด (พากย์)คาํพูด 

 (ภาค)ส่วน, ข้าง (ภาคย์)โชคดี 

พาน (พาล)อ่อน, เดก็ (พาน)ภาชนะ 

พาด (พาด)เกี�ยว, ก่าย (พาทย์)เครื�องประโคม 

 (พาธ)ความทุกข์ (พาส)อยู่ 

 (ภาษณ์,ภาสน์)พูด (ภาส)แสง 
พิด (พิชญ์)นักปราชญ์ (พิตร)ทรัพย์ 

 (พิทย์)ความรู้  (พิศ)เพ่ง 

 (พิษ)สิ�งที�ร้าย   (ภิส)เหง้า 



พืด (พืช)พันธุไ์ม้ (พืด)ติดกนั 

พุด (พุฒ)ผู้ใหญ่ (พุด)ชื�อไม้ 

 (พุทธ)ผู้รู้, ผู้ตื�น (พุธ)ชื�อดาวเคราะห์ 

 (ภชุ)แขน  
พูด (พูด)เปล่งเสยีง (ภตู)ผ ี

เพด (เพตร)หวาย (เพท)ความรู้  

 (เพศ)หญิงหรือชาย (เพส)ยี�สบิ 

 (เภท)แตก, หัก  
แพด (แพทย์)หมอ (แพศย์)คนในวรรณะที�๓ ของอนิเดีย 

โพ (โพ)ชื�อต้นไม้ (โพธิM)ชื�อต้นไม้เป็นที�ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
มน (มล)ความมัวหมอง (มน)กลมๆ  

 (มนต์,มนตร์)คาํศักดิMสทิธิM  
มกั (มรรค)ทาง (มัก)ชอบ,พอใจ 

มาด (มาด)ชื�อเรือขุดชนิดหนึ�ง (มาตร)เครื�องวัดต่างๆ 

 (มาศ)ทอง (มาส)เดือน 

มุก (มุก)ชื�อหอย (มุข)หน้า 

 (มุคธ)์เขลา  

รด (รด)เท (รถ)ยานพาหนะ 

 (รท)ฟัน (รส)รสชาติ 

ระ-หดั (รหัท)ห้วงนํ4า (รหัส)ความลับ 

 (ระหัด)เครื�องวิดนํ4า  

รกั (รัก)ชื�อไม้ (รักข์)รักษา 

 (รักษ์)ระวัง  

รดั (รัช) ความเป็นพระราชา (รัฐ)บ้านเมือง 

 (รัด)พันให้กระชับ (รัต)ยินดี,ชอบใจ 

 (รัตน์)แก้ว (รัถ)รก 

ราด (ราช)พระเจ้าแผ่นดิน (ราชย์)ราชสมบัติ 

 (ราด)เท  (ราต)ให้มาแล้ว 

 (ราษฏร์)พลเมือง  
ลิด (ลิด)เดด็หรือตดั (ลิตร)ชื�อหน่วยมาตรา 

เลก (เลก)ชายฉกรรจ์ (เลข)ตัวเลข 



   

วดั (วรรช)โทษ,ความผิด (วัจน์)ที�ควรเว้น 

 (วัช)คอกสตัว์ (วัตร)ถ้อยคาํ 

 (วัด)สถานที�ศาสนา  

วนั (วัลย์)เถาวัลย์ (วัณ)แผล 

 (วัน)วัน เดือน ปี  

วา-นิด (วานิช)พ่อค้า (วาณชิย์)การค้าขาย 

วาน (วาน)เมื�อวาน (วาร)วันหนึ�งๆ 

 (วาล)หาง (วาฬ)สตัว์ร้าย 

วิ-พาก (วิพากษ์)พิจารณา (วิภาค)การแบ่ง 

วิ-ไล (วิลัย)การสลาย (วิไล)งาม 

วิ-เสด (วิเศษ)ยอดเยี�ยม (วิเศษณ์)คาํที�ใช้ขยาย  

 (วิเสท)ผู้ทาํกบัข้าวของวัง  

เวด (เวช)หมอรักษาโรค (เวทย์)ผ้าโผก 

 (เวท)ความรู้   

เวน (เวน)มอบหรือย้าย (เวร)ความปองร้าย 

หย่า (หย่า)เลิก (อย่า)ห้าม 

หดั (หัช)น่ารัก (หัด)โรคติดต่อ 

 (หัต)ทาํลาย (หัตถ,์หัสต์)มือ 

 (หัส)การหัวเราะ  

หาน (หาญ)กล้า (หาร)หารเลข 

โหน (โหน)เหนี�ยวห้อย (โหร)ผู้พยากรณ์ 

อง (อง)ชื�อตาํแหน่งญวณ (องก)์ตอนหนึ�ง 

 (องค์)ส่วนของร่างกาย (องศ์)ส่วน 

อดั (อดั)ดัน,ยัด (อรรถ)ครึ�งหนึ�ง 

 (อตัถ)์เนื4อความ (อฐั)เงิน 

อาด (อาจ)กล้า (อาด)ผึ�งผาย 

 (อาสน์)ที�นั�ง  

อิน-ซี (อนิทรี)ชื�อนกชนิดหนึ�ง, (อนิทรีย์)ร่างกาย 

 




