เฉลย เรือง สํ านวน หน้ า ๑๓๐ – ๑๓๘
๑. กินนําพริ กถ้วยเก่า
๒. กินนําไม่เผือ แล้ง
๓. กินนําเห็นปลิง
๔. กินบนเรื อนขีบนหลังคา
๕. เก็บเบียใต้ถุนร้าน
๖. เกลือจิมเกลือ
๗. เกลือเป็ นหนอน
๘. เกียวแฝกมุงป่ า
๙. แกว่งเท้าหาเสี ยน
๑๐. ไก่แก่แม่ปลาช่อน
๑๑. ไกลปื นเทียง
๑๒. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
๑๓. ขนมผสมนํายา
๑๔. ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า
๑๕. ขว้างงูไม่พน้ คอ
๑๖. ขวานผ่าซาก
๑๗. ขายผ้าเอาหน้ารอด
๑๘. ขิงก็รา ข่าก็แรง
๑๙. ขีชา้ งจับตัก9 แตน
๒๐. ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา
๒๑. ขุดบ่อล่อปลา
๒๒. เข็นครกขึนภูเขา
๒๓. เข้าด้ายเข้าเข็ม
๒๔. เข้าตามตรอก ออกตามประตู
๒๕. เข้าเถือนอย่าลืมพร้า
๒๖. เข้าเมืองตาหลิว ต้องหลิวตาตาม
๒๗. เขียนเสื อให้ววั กลัว
๒๘. คดในข้องอในกระดูก

๒๙. คบคนให้ดูหน้า ซือผ้าให้ดูเนือ
๓๐. คลืนกระทบฝัง
๓๑. คลุมถุงชน
๓๒. ความรู ้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด
๓๓. คอหอยกับลูกกระเดือก
๓๔. คางคกขึนวอ
๓๕. คาหนังคาเขา (คาหลังคาเขา)
๓๖. โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน
๓๗. ฆ้องปากแตก
๓๘. ฆ่าควายอย่าเสี ยดายพริ ก
๓๙. งมเข็มในมหาสมุทร
๔๐. เงยหน้าอ้าปาก
๔๑. จับงูขา้ งหาง
๔๒. จับแพะชนแกะ
๔๓. จับเสื อมือเปล่า
๔๔. จุดไต้ตาํ ตอ
๔๕. ชักใบให้เรื อเสี ย
๔๖. ชักแม่น าํ ทังห้า
๔๗. ชักหน้าไม่ถึงหลัง
๔๘. ชัว ช่างชี ดีช่างสงฆ์
๔๙. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
๕๐. ช้างตายทังตัว เอาใบบัวมาปิ ด
๕๑. ผัวหาบเมียคอน
๕๒. ชีนกบนปลายไม้
๕๓. ชุบมือเปิ บ
๕๔. ซือเหมือนแมวนอนหวด
๕๕. ซือควายหน้านาซือผ้าหน้าตรุ ษ (หน้าหนาว)
๕๖. ดีดลูกคิดรางแก้ว

๕๗. ได้ทีขีแพะไล่
๕๘. ตกกระไดพลอยโจน
๕๙. ตักนํารดหัวตอ
๖๐. ตักบาตรอย่าถามพระ
๖๑. ตัดหางปล่อยวัด
๖๒. ตาบอดคลําช้าง
๖๓. ตาบอดได้แว่น
๖๔. ตาลยอดด้วน
๖๕. ตําข้าวสารกรอกหม้อ
๖๖. ตํานําพริ กละลายแม่น าํ
๖๗. ติเรื อทังโกลน
๖๘. ตีงูให้กากิน
๖๙. ตีงูให้หลังหัก
๗๐. ตีตนไปก่อนไข้
๗๑. ตีนถีบปากกัด
๗๒. ตีปลาหน้าไซ
๗๓. ตีววั กระทบคราด
๗๔. ตืนแต่ดึก สึ กแต่หนุ่ม
๗๕. เตียอุม้ ค่อม
๗๖. ถอดเขียวถอดเล็บ
๗๗. ถอยหลังเข้าคลอง
๗๘. ถีลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น
๗๙. ทํานาออมกล้า ทําปลาออมเกลือ
๘๐. นกสองหัว
๘๑. นายว่าขีขา้ พลอย
๘๒. นําขึนให้รีบตัก
๘๓. นําซึมบ่อทราย
๘๔. นําท่วมทุ่ง ผักบุง้ โหรงเหรง
๘๕. นําท่วมปาก
๘๖. นําลดตอผุด
๘๗. บนข้าวผี ตีขา้ วพระ

๘๙. เบียบ้ายรายทาง
๙๐. ปลาติดร่ างแห (ติดหลังแห)
๙๑. ปากปราศรัย ใจเชือดคอ
๙๒. ปากว่าตาขยิบ
๙๓. ปากหวานก้นเปรี ยว
๙๔. ปิ ดทองหลังพระ
๙๕. ไปไหนมาสามวาสองศอก
๙๖. ผักชีโรยหน้า
๙๗. ผีซ าํ ดําพลอย
๙๘. ผีถึงป่ าช้า
๙๙. ฝนตกไม่ทวั ฟ้ า
๑๐๐. ฝนทัง ให้เป็ นเข็ม
๑๐๑. พบไม้งามเมือขวานบิน
๑๐๒. พออ้าปากก็เห็นลินไก่
๑๐๓. พูดเป็ นต่อยหอย
๑๐๔. พูดไปสองไพเบีย นิงเสี ยตําลึงทอง
๑๐๕. พูดอย่างมะนาวไม่มีน าํ
๑๐๖. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
๑๐๗. มากหมอมากความ
๑๐๘. มือถือสาก ปากถือศีล
๑๐๙. มือห่าง ตีนห่าง
๑๑๐. ไม่ดูตาม้าตาเรื อ
๑๑๑. ไม่รู้จกั หัวนอนปลายตีน
๑๑๒. ไม่เห็นนําตัดกระบอก
ไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้
๑๑๓. ไม้ใกล้ฝัง
๑๑๔. ไม้หลักปักเลน
๑๑๕. ยกตนข่มท่าน
๑๑๖. ยกภูเขาออกจากอก
๑๑๗. ยืน แก้วให้วานร
๑๑๘. รักยาวให้บนั รักสันให้ต่อ

๑๑๙. รี ดเลือดกับปู
๑๒๐. ละเลงขนมเบืองด้วยปาก
๑๒๑. ลางเนือชอบลางยา
๑๒๒. ลูกขุนพลอยพยัก
๑๒๓. ลูกผีลูกคน
๑๒๔. ลูบหน้าปะจมูก
๑๒๕. เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ
๑๒๖. เลือดข้นกว่านํา
๑๒๗. วัวใครเข้าคอกคนนัน
๑๒๘. ว่ายนําหาจระเข้
๑๒๙. ศรศิลป์ ไม่กินกัน
๑๓๐. สร้างวิมานในอากาศ
๑๓๑. สวรรค์ในอก นรกในใจ
๑๓๒. สองฝักสองฝ่ าย
๑๓๓. สอนจระเข้ให้วา่ ยนํา
๑๓๔. สาวไส้ให้กากิน
๑๓๕. สิ นไร้ไม้ตอก
๑๓๖. สิ บเบียใกล้มือ
๑๓๗. สุ กเอาเผากิน
๑๓๘. เส้นผมบังภูเขา
๑๓๙. หงิม ๆ หยิบชินปลามัน
๑๔๐. หญ้าปากคอก
๑๔๑. หนังหน้าไฟ
๑๔๒. หน้าเนือใจเสื อ
๑๔๓. หนามยอก เอาหนามบ่ง
๑๔๔. หน้าสิ วหน้าขวาน
๑๔๕. หมาในรางหญ้า
๑๔๖. หมาสองราง
๑๔๗. หยิกเล็บเจ็บเนือ
๑๔๘. หอกข้างแคร่
๑๔๙. หักด้ามพร้าด้วยเข่า

๑๕๐. หัวแก้วหัวแหวน
๑๕๑. หัวมังกุทา้ ยมังกร
๑๕๒. หัวหลักหัวตอ
๑๕๓. เหยียบเรื อสองแคม
๑๕๔. เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน
๑๕๕. เอาเนือหนูไปปะเนือช้าง
๑๕๖. เอามือซุกหีบ
๑๕๗. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
๑๕๘. เอาหูไปนา เอาตาไปไร่
๑๕๙. หูผจี มูกมด
๑๖๐. หาเหาใส่ หวั
๑๖๑. กงเกวียนกําเกวียน
๑๖๒. กบในกะลาครอบ
๑๖๓. กรวดนําควํา ขัน (ควํา กะลา)
๑๖๔. กระเชอก้นรัว
๑๖๕. กระดีได้น าํ
๑๖๖. กระต่ายขาเดียว
๑๖๗. กระต่ายตืนตูม
๑๖๘. กระต่ายหมายจันทร์
๑๖๙. กระโถนท้องพระโรง
๑๗๐. กลับเนือกลับตัว
๑๗๑. กลับหน้ามือเป็ นหลังมือ
๑๗๒. กล้านักมักบิน
๑๗๓. กว่าถัว จะสุ กงาก็ไหม้
๑๗๔. ก่อร่ างสร้างตัว
๑๗๕. กาคาบพริ ก
๑๗๖. กําขีดีกว่ากําตด
๑๗๗. กําแพงมีหูประตูมีช่อง (ประตูมีตา)
๑๗๘. กิงทองใบหยก
๑๗๙. กินทีลบั ไขทีแจ้ง
๑๘๐. กินนําใต้ศอก

เฉลย สํ านวน หน้ า ๑๓๙ – ๑๕๓
ขนหน้ าแข้ งไม่ ร่วงไม่กระทบเรื องเงิน
ของร้ อน

ของกลาง

ของทีมีผ้ ขู โมยเอามาฝากไว้

ของทีใช้ ร่วมกัน ของทีได้ มาโดย
กระทําความผิด

ของผิดกฎหมาย

ของหลวง

ของทีเป็ นของพระมหากษัตริ ย์

ของไหว้

ของทีผู้น้อยนําไปไหว้ ผ้ ใู หญ่ เครื องเซ่น

ขัดจังหวะ

ขวางเข้ ามาเพือให้ พดู หรื อทําไม่สะดวก

ขัดดอก

ส่งลูกหรื อเมียให้ รับใช้ แทนส่งดอกเบี .ย

ขัดตาทัพ

ยกทัพไปตังชั
. วคราว แก้ ไขไปพลางๆ ก่อน

ขับเคียว

เร่ งรัด ต่อสู้หรื อแข่งขันกันไปจนถึงทีสุด

ข้ าง ๆ คู ๆ

แสดงเหตุผลอย่างไม่สมเหตุสมผล

ขาดมือ

เคยมีแล้ วหมดไป ไม่มีเป็ นการชัวคราว

ข้ ามนํา" ข้ ามทะเลต้ องฝ่ าฟั นความลําบากกว่าได้ มาซึง

ขาดลอย

เด็ดขาด เช่นชนะขาดลอย

ขอไปที

ทําพอเอาตัวรอดให้ พ้น ๆ ไป

ของว่ าง

ของกินนอกเวลากินข้ าว

ของสงฆ์

ของทีเป็ นของวัด

ขัดคอ

พูดแย้ งขวางเข้ ามา

ขัดใจ

ไม่ยอมทําตามใจ

ขัดหู

ฟั งไม่เพราะหู

ขันอาสา

เสนอตัวเข้ ารับทําโดยเต็มใจ

ข้ ามหน้ าข้ ามตา ทําโดยไม่ไว้ หน้ าผู้ใด

ข้ ามหัว

ทําโดยพลการไม่บอกกล่าวหรื อ

ข่ าวกรอง

ปรึกษาผู้ใหญ่

ข้ าวใหม่ ปลามัน สามีภรรยาทีเพิงแต่งงานกันใหม่ ๆ

ความสําเร็ จ

ข่าวทีตรวจสอบแล้ วว่าเชือถือได้

ขีก" ้ อนใหญ่ ให้ เด็กเห็น ทําสิงทีไม่สมควรให้ ผ้ นู ้ อยเห็น
เข้ าเวร

เข้ าอยู่รักษาหน้ าทีตามเวลาทีกําหนด

ขีร" าดโทษร่ อง ทําผิดเองแล้ วโทษผู้อืน

เข้ าฝั น

มาบันดาลให้ ฝันเห็น

ขีย" า

คนติดยาเสพติด

ขีห" ดตดหาย

กลัวมาก

เข้ าหู

มาให้ ได้ ยิน มักใช้ เชิงปฏิเสธ พูดไม่เข้ าหู

ขีดเส้ นตาย

กําหนดวัน เวลาสุดท้ ายให้

ขึน" ใจ

จําได้ แม่นยํา

ขึน" ชือ

ลือชือ

ขึน" เสียง

ออกเสียงดังตอนโกรธ

ขุดคุ้ย

ค้ นเอาเรื องเก่าขึ .นมาเปิ ดเผย

เข้ าฌาน

ทําสมาธิ หลับ

เข้ าตัว

ของขลังหรื อคําพูดทีให้ ร้ายผู้อนื

เข้ าไต้ เข้ าไฟ

เริ มมืดต้ องใช้ แสงไฟ

เข้ าที

มีชนเชิ
ั . งดี มีท่วงทีดี

ขายหน้ า

ข่ าวยกเมฆ

ข่าวทีไม่มีมลู

ข้ าวเหลือเกลืออิมบ้ านเมืองทีอุดมสมบูรณ์

เข้ าเนือ"

ขาดทุน

ขีผ" ง

เข้ าแว่ น

ถึงวัยทีต้ องใส่แว่น

ขีไ" ม่ ให้ หมากิน ขี .เหนียว

เข้ าหน้ า

เผชิญหน้ า

เข้ าหม้ อ

ลืมวิชาความรู้ ทีเรี ยนมา

เขียม

ประหยัด

ไข่ ในหิน

ของทีต้ องระวังทะนุถนอมอย่างยิง

ขีใ" หม่ หมาหอม เห่อของใหม่
เขีย" วเล็บ

กําลัง อํานาจ ความเก่ง

แล้ วย้ อนเข้ ามาหาตัวเอง
อับอาย

เล็กน้ อยไม่สําคัญ

ขึน" ไม้ ขนึ " มือ

เวลาโกรธจะทุบตี

ขึน" หน้ าขึน" ตา มีชือเสียง

ขุนไม่ ขนึ "

เลี .ยงไม่เชืองมีแต่เนรคุณ

เข้ าตํารา

ถูกแบบแผน

เข้ าท่ า

เหมาะสม

คงแก่ เรี ยน

ทีได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนมามาก

คนจริง

ผู้ทีทําอะไรทําจริ งโดยไม่ท้อถอย

คบคิด

ร่ วมคิดกันทําการอย่างหนึงโดยไม่เปิ ดเผย คราส

กิน จันทรคราส สุริยคราส

ควันหลง

เรื องราวทีเกิดขึ .นแล้ ว แล้ วกลับ

คว้ านํา" เหลว

ไม่ได้ ผลตามต้ องการ

กระเส็นกระสาย

ความชอบ

คุณความดีทีควรได้ รับบําเหน็จ

เคยมือ

ทําอย่างนันเสมอ
.
ๆ จนเป็ นนิสยั

คอตก

อาการทีงุบหัวลงมาแสดงอาการผิดหวัง

คอเป็ นเอ็น

เถียงเก่ง

คิดการใหญ่

คิดจะทําการใหญ่เกินตัว

คิดตก

พิจารณาจนเห็นจริ งแล้ วปล่อยไปตามสภาพ คิดเล็กคิดน้ อย คิดละเอียดเกินไป ไม่ยอมเสียเปรี ยบใคร

คิดสัน"

คิดทําลายตนเองเพราะหาทางออกไม่ได้

คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล ออกทะเลอย่าประมาท

คุมเชิง

คอยระวัง ท่วงทีของอีกฝ่ ายหนึง

คู่ชีพ

ประจําตัว ไปไหนไปด้ วยกัน

คงเส้ นคงวา

เสมอต้ นเสมอปลาย

คบชู้

มีช้ ู

ครํ าหวอด

มีประสบการณ์สงู

ครํ าครึ

เก่าเกินไปไม่ทนั สมัย

ความหลัง

เรื องราวในอดีต

ควําบาตร

ไม่ยอมคบค้ าสมาคมด้ วย

โคมลอย

ไม่มีมลู เหลวไหล

คอทองแดง

ดืมเหล้ าเก่ง ไม่เมาง่าย ๆ

คอสะพาน

ส่วนของถนนทีต่อกับเชิงสะพาน

คิดหน้ าคิดหลัง คิดอย่างรอบคอบ

คิดมาก

คิดเกินเหตุ รู้ สกึ สะเทือนใจง่าย

คู่ค ี

ไล่เลียกัน

คุณ

อาถรรพณ์ เช่นทําคุณ ถูกคุณ

คู่ใจ

คนสนิททีรู้ ใจและวางใจได้

คู่ทุกข์ ค่ ูยาก

ผัวเมียทีรักกัน

คู่ชีวิต

ผู้ร่วมเป็ นร่ วมตาย ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข

คู่บ้านคู่เมือง

ทีเป็ นของประจําเมืองถือว่ามีค่า

เคยปาก

พูดอย่างนันเสมอ
.
ๆ

คู่ปรั บ

คูต่ อ่ สู้ทีเคยขับเคียวกันมา

เคยตัว

ติดเป็ นนิสยั ประจําตัว

ฆ้ องปากแตก

ปากโป้งเก็บความลับไม่อยู่

งมโข่ ง

ไม่ทนั เหตุการณ์

งอหาย

อาการทีร้ องไห้ หรื อหัวเราะจนเสียง

เงาตามตัว

ผู้ทีไปไหนด้ วยกันเสมอ

เงียบหาย

ขึ .นราคาเป็ นเงาตามตัว

งามหน้ า

น่าขายหน้ า

จนแล้ วจนรอด เป็ นอยู่อย่างนันเรื
. อยไป

จมไม่ ลง

คนมังมีเวลาจนแล้ วยังติดรวยอยู่

จมูกมด

ทีไหวตัวรู้ ทนั เหตุการณ์

จับจด

ลักษณะทีทําไม่จริ งจัง

จุดยืน

ภาวะและฐานของตน

เจ้ ามือ

ผู้ตงต้
ั . นวงพนัน ผู้รับออกเงินในการเลี .ยง

เจียมสังขาร

รู้ จกั ประมาณร่ างกาย มักใช้ ไม่เจียม

จนด้ วยเกล้ า

หมดปั ญญาคิด

สังขาร

จมปลัก

ไม่ก้าวหน้ า

จัดเจน

มีประสบการณ์ มาก

จุดจบ

ความตาย

เจ้ าประคู้น

คําเรี ยกสิงศักดิ;สิทธิ;ขอให้ มาช่วย

ใจปํ " า

กล้ าได้ กล้ าเสีย

แฉโพย

เปิ ดเผยความลับ

ชักใย

บงการอยู่เบื .องหลัง

ชายตา

ชําเลือง ดูทางหางตา

ชีน" ิว"

ได้ แต่ชอบสังผู้อืนแต่ตวั เองไม่ทํา

ชุบตัว

ไปศึกษาอบรมเพิมเติมให้ มีความรู้ สงู ขึ .น

ชักหน้ าไม่ ถงึ หลังมีรายได้ ไม่พอกับรายจ่าย

ซักฟอก

ซักถามให้ ได้ ความจะแจ้ ง

ซํา" ร้ าย

ร้ ายขึ .นไปอีก

ดีแตก

เคยดีแล้ วแต่กลับเสียในภายหลัง

ดีดลูกคิดรางแก้ วคิดถึงผลทีจะได้ ทางเดียว

ดูดาย

เพิกเฉย

เด็กเมือวานซืน กล่าวดูหมินว่ามีประสบการณ์น้อย

เด็ดดอกไม้ ร่วมต้ น เคยทําบุญกันมาก่อนจึงมาเจอกันอีก

ชูโรง

ตัวแสดงทีทําให้ คณะดีขึ .น

เชือ" ไม่ ทงิ " แถว เป็ นไปตามเผ่าพันธุ์

ซือ" ความรําคาญ เสียเงินเพือตัดความรํ าคาญ
ดักคอ

พูดสกัดไว้ ลว่ งหน้ า

ได้ ความ

ได้ เรื อง

ได้ ท ี

พอดี ถึงทีเหมาะ

ได้ เสียกัน

เป็ นผัวเมียกันแล้ ว

ดาลโทสะ

บังเกิดความโกรธถึงขนาด

ดีไม่ ดี

แสดงความไม่แน่

ดือ" แพ่ ง

ขัดขืนไม่ยอมปฏิบตั ิตาม

ดูไปก่ อน

รอไว้ ก่อน

ได้ การ

ใช้ ได้

ได้ ใจ

เหิมใจ ย่ามใจ ชะล่าใจ

ได้ สติ

กลับรู้ สกึ ตัวได้

ตกทีน ัง

ตกอยู่ในฐานะ

ตกล่ องปล่ องชิน" ตัดสินใจร่ วมมือหรื อร่ วมชีวิตกัน

ตราหน้ า

หมายหน้ าไว้ สบประมาท

ตกเครื อ

ออกเครื อ

ตระบัดสัตย์

ไม่รักษาคํามันสัญญา

ต้ องตา

ถูกตา น่าดู

ตัดใจ

ห้ ามใจไม่ให้ คิดในเหตุทีเกิดขึ .น

ตัดรอน

ตัดขาด ตัดไมตรี

ตาสีตาสา

ผู้มีอายุทีได้ รับการศึกษาน้ อย

ตานขโมย

โรคอย่างหนึง

ตามยถากรรม เป็ นไปตามกรรมสุดแต่จะเป็ นไป

ตายดาบหน้ า

มุง่ เสียงไปข้ างหน้ า

ตายฝั งยังเลีย" ง เลี .ยงดูไปตามบุญตามกรรม

ตายอดตายอยาก

อดอยากมานาน

ติดมือ

ถือหรื อนําไปด้ วย

ตีฉิน

ฉวยโอกาสเอาประโยชน์ทีไม่ควรจะได้

ตีท้ายครั ว

เข้ าติดต่อชู้สาวกับภรรยาคนอืน

เต็มคราบ

เต็มแทบจะล้ นกระเพาะ

แตงเถาตาย

หญิงม่ายทีมีอายุมาก

ตัดบท

พูดให้ ยตุ ิเรื องกัน

ตัวเปล่ า

ยังไม่มีครอบครัว

ตาลอย

อาการทีตกเหม่อ

ตามลําพัง

โดดเดียว

ตายใจ

หลงเชือ

ตายเป็ นเบือ

ตายมากเหมือนถูกยาเบือ

ตายพราย

ตายเสียยังไม่ออกผล

ตาลยอดด้ วน

คนทีไม่มีบตุ รสืบสกุล

ตีจาก

ทําตัวออกห่าง

ตีตืน"

ค่อยดีขึ .น

ตีฝีปาก

อวดแสดงคารม

เตะจมูก

ได้ กลินอย่างแรง

ถวายหัว

ทําจนสุดความสามารถ

ถอดหัวโขน

พ้ นจากตําแหน่งหรื อยศถาบรรดาศักดิ;

ถีบหัวส่ ง

ไล่ไปให้ พ้น

ถึงขนาด

ได้ ขนาด เต็มที มากพอ

ถือกําเนิด

เกิด

ถึงเป็ นถึงตาย เอาจริ งเอาจังเกินไป
ถือดี

อวดดี

ถือสา

ยึดเอาเป็ นเรื องเป็ นราว

ถูกโฉลก

เป็ นมงคล

ถอดสี

แสดงอาการหวาดหวัน เช่นหน้ าถอดสี

ถอนหงอก

พูดว่าให้ เสียผู้ใหญ่

ถึงกัน

ไปมาหาสูก่ นั อยู่เสมอ

ถึงฆาต

ตาย

ถึงลูกถึงคน

รุ นแรง

ถือเขาถือเรา

แบ่งพรรคแบ่งพวก

ถือตัว

หยิงในศักดิ;หรื อฐานะของตน

ถือปูน

เอาปูนโบกอิฐ

ถูกปาก

อร่ อย

ทองไม่ ร้ ู ร้อน

เฉยเมยไม่กระตือรื อร้ น

ทนายหน้ าหอ ผู้รับหน้ าแทนเจ้ านาย
ท้ องสาว

ท้ องลูกคนแรก

ทอดตัว

เอนตัวลงนอน

ทอดอาลัย

ปล่อยไปตามบุญทังที
. มีใจผูกพัน

ทัง" ขึน" ทัง" ล่ อง

มักใช้ ในทํานองไม่ดีโดนหมดเลย

ทันกิน

คิดทําสิงใดทันท่วงที (ไม่ทนั กิน)

ท่ านัน" ท่ านี "

โยกโย้

ทางออก

ทางรอด วิธีแก้ ปัญหา

ทุกเมือเชือวัน ตลอดเวลาไม่วา่ งเว้ น

ทุกหย่ อมหญ้ า ทุกหนทุกแห่ง

ทุกขลาภ

การทีต้ องรับทุกข์เสียก่อนจึงมีลาภ

ทางภรรยา เช่น เข้ าท้ ายครัว

ทารุ ณกรรม

การกระทําอย่างโหดร้ าย

หมายความว่าเข้ าทางภรรยา

ทวนสาบาน

ไม่ทําตามสาบาน

ท้ องกาง

อิมเกินขนาด

ท้ องแห้ งฝื ดเคือง

ทอดรวง

ออกรวง

ทัง" เนือ" ทัง" ตัว

ทังหมดเท่
.
าทีมีติดตัวอยู่

ทันควัน

ฉับพลัน

ทันตา

ทันตาเห็นในปั จจุบนั

ทางใน

การหยังรู้ ด้วยจิต

ทีฆายุ

อายุยืน

ทาสปั ญญา

ความคิดตํา

ทําคุณ

ประกอบพิธีเพือทําร้ ายฝ่ ายตรงข้ าม

ทําตัว

วางตัว ประพฤติดี เช่นทําตัวดี ทําตัวไม่ดี

ทําที

แสดงกริ ยาหรื ออาการให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด

ทําเวลา

ทําให้ ได้ เวลาตามกําหนด

ทิง" ทวน

ทําอย่างไว้ ฝีมือ ทําจนสุดความสามารถ

ทีเดียว

ฉับพลัน ทันที

ไม่ทําอีกต่อไป ฉวยโอกาสทําเป็ น

เทกระเป๋า

ใช้ จ่ายจนเงินหมดกระเป๋ าหรื อเท่าที

ท้ ายครั ว

โดยใช้ เวทมนต์คาถา

ครัง. สุดท้ ายก่อนจะหมดอํานาจ
ทีเท่ าแมวดิน" ตายทีดินหรื อเนื .อทีเล็กน้ อย
เทนํา" เทท่ า

ติดตัวไป
ทุบหม้ อข้ าว

ตัดอาชีพ ทําลายอาชีพ

คล่อง รวดเร็ ว มักใช้ ประกอบการขาย

แทงใจดํา

พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง

เป็ นขายดีอย่างเทนํ .าเทท่า

ไทยทาน

ของสําหรับทําทาน

ไทยธรรม

ของทําบุญต่าง ๆ ของถวายพระ

แทรกแผ่ นดิน หลีกหนีไปให้ พ้นไม่อยากให้ ใครพบหน้ า
เพราะอับอาย

ธนสมบัติ

การถึงพร้ อมแห่งทรัพย์ ทรัพย์สมบัติ

ธุดงควัตร

กิจอันภิกษุผ้ ถู ือธุดงค์ควรทํา

นพรั ตน์

แก้ ว ๙ อย่าง

นอนกิน

ไม่ต้องทํางานก็มีกิน โดยมีผลประโยชน์

ครู บาอาจารย์ ประพฤติไม่ตรงตาม

เป็ นรายได้ เช่น นอนกินดอกเบี .ย

แบบฉบับทีนิยมกันมา

นอนตีพุง

ธรรมาธิปไตย การถือธรรมเป็ นใหญ่ การถือความ
ถูกต้ องเป็ นหลัก
นอกครู

ประพฤติไม่ตรงตามคําสังสอนของ

ได้ ผลประโยชน์โดยไม่ต้องทําอะไรสบายใจ

นํา" ลายสอ

อาการทีอยากมาก

หมดกังวล

นํา" อดนํา" ทน

ความอดทน

ในไส้

เรี ยกลูกทีเกิดจากตน

นุ่งเจียมห่ มเจียม แต่งตัวพอสมกับฐานะ
บทบาทมาก

เรื องมาก ทําอะไรชักช้ า

บอกศาลา

ตัดขาดไม่ติดต่อกันอีก

เบาแรง

ผ่อนหรื อช่วยให้ เราไม่หนักมาก

เบือ" งบน

ผู้มีอํานาจเหนือกว่า

แบะท่ า

ทําท่าเปิ ดโอกาสให้

บอกยีห้อ

ทําตัวให้ ร้ ู วา่ มีสนั ดานอะไร

เบีย" ล่ าง

เป็ นรอง เสียเปรี ยบ

เบีย" น้ อยหอยน้ อยมีเงินน้ อย
เบือ" งหลัง

สิงทีแอบแฝงอยู่

ปลงตก

ปล่อยไปตามสภาพ

ปลดระวาง

ปลดจากตําแหน่ง

ปลดแอก

ทําให้ เป็ นอิสระ

ไปวัดไปวาได้

มีรูปร่ างหน้ าตาดี พอจะอวดได้

ปวดท้ องทุ่ง

ต้ องการถ่ายอุจจาระ

ปากเป็ นชักยนต์ ว่ากล่าวสังสอนไม่ร้ ู จกั หยุด

ปี มะโว้

เวลานานมาแล้ วจนไม่ร้ ู วา่ เมือใด

เป็ นคุ้งเป็ นแคว ยืดยาว ต่าง ๆ นานา

เปิ ดเปิ ง

อาการทีไปอย่างไม่มีทีหมาย

เปิ ดโปง

ไป ๆ มา ๆ

ในทีสุด

ปล่ อยตัว

ปากหนัก

ไม่ทนั ได้ พดู ไม่ทกั ทายใคร

ปิ ดประตูตีแมว รังแกคนไม่มีทางสู้

เปิ ดเผย
ไม่เอาธุระในการแต่งตัว

เป็ นกอบเป็ นกํา เป็ นผลดี

เป็ นตุเป็ นตะ

อย่างเป็ นจริ งเป็ นจัง

เป็ นบ้ าเป็ นหลัง เอาจริ งเอาจังเกินไป

เป็ นโล้ เป็ นพาย เอางานเอาการหรื อไม่เป็ นโล้ เป็ นพาย

เปลียนมือ

เปลียนเจ้ าของ

เปิ ดฉาก

เริ มต้ นแสดง เริ มต้ นทํา

ผสมโรง

ช่วยด้ วย

ผิดตา

แปลกไปจากทีเคยเห็น

ผิดฝาผิดตัว

ไม่เข้ าคูก่ นั ไม่เข้ าชุดกัน

ผู้น้อย

ผู้ทีอยู่ใต้ บงั คับบัญชา

เผาจริง

จุดไฟเผาศพ

ผัวหาบเมียคอน ช่วยกันทํามาหากิน

ผิดผู้ผิดคน

ไม่เหมือนคนทัวไป

ผิดสังเกต

ไม่เป็ นไปตามปกติทีเคยเห็น

เผาหลอก

นําดอกไม้ จนั ทน์วางก่อนเผาจริ ง

ฝากไว้ ก่อน

ผูกใจเจ็บ ตังใจจะแก้
.
แค้ นภายหลัง

แผ่ นดินกลบหน้ าตาย
ฝากผีฝากไข้

ขอยึดเป็ นทีพึงจนตาย

เป็ นวรรคเป็ นเวร ไม่ร้ ู จกั จบสิ .น

พระศุกร์ เข้ าพระเสาร์ แทรก ความลําบากทีเกิดพร้ อม ๆ กัน
พลอยฟ้าพลอยฝน

ไม่ได้ เกียวข้ องก็เป็ นตามไปด้ วย

พริบตาเดียว

เร็ วมาก

พลิกแผ่ นดิน

ตามหาเท่าไรก็ไม่พบ

พอกันที

เลิกกัน

มืดฟ้ามัวดิน

มากมายจนนับไม่ถ้วน

มือสะอาด

มีความสุจริ ต

ไม่ ก ีนํา"

ไม่ช้า ไม่นาน ไม่เท่าไร

มือเย็น

คนทีปลูกต้ นไม้ งอกงามดีเจริ ญ

แม่ แปรก

หญิงสาวแก่ทีจัดจ้ าน

ไม่ ดูดาํ ดูแดง

เลิกเกียวข้ องอย่างเด็ดขาด

ยกนิว"

ยอมให้ เป็ นเยียม

ยาไส้

ประทังความหิว

ยกหางตัวเอง

ยกตนเองว่าเก่ง
ร้ อนอาสน์

มีเหตุหรื อมีเรื องเดือดร้ อน

ร้ อนผ้ าเหลือง อยากสึก
ร้ อยลิน" กระลาวน ชอบพูดจาตลบตะแลง
รั บมือ

ต่อต้ าน

เรี ยนผูกก็ต้องเรี ยนแก้ รู้ จกั ทําก็ต้องรู้ จกั วิธีแก้ ไข
รั ดเข็มขัด

ประหยัด

โรคาพยาธิ

เจ็บไข้ ได้ ป่วย

ล้ างอาย

ทําอย่างหนึงเพือแก้ หน้ า

ทําให้ อยู่เฉยไม่ได้
รู้ เช่ นเห็นชาติ รู้ กําพืด รู้ นิสยั ใจคอ
ร้ อนตัว

กลัวว่าโทษจะมาถึงตัว

รู้ มาก

เอาเปรี ยบ

ลืมต้ น

เอาผลไม้ มาเก็บให้ นานเพือคลายความเปรี ย. ว

ลูกผู้หญิง

ผู้หญิงทีรักนวลสงวนตัว เรี ยบร้ อย กุลสตรี

เล่ นกับไฟ

เล่นกับความรัก

เล่ นพิเรนทร์

อุตริ ทําสิงทีไม่ควรทํา

วัดพืน"
ไว้ หน้ า

ลูกผู้ชาย

ผู้ชายทีมีความเด็ดเดียวรับผิดชอบ

หกล้ มตัวนอน ทาบลง

วันยังคํา

เสมอ ทุกคราวไป

รักษาไม่ให้ ได้ รับความอับอาย

วันดีคืนดี

โอกาสเหมาะ

ส่ งภาษา

เจรจาภาษาอืนกับเจ้ าของภาษา

สามวันดีส ีวันไข้ เจ็บออด ๆ แอด ๆ อยู่เสมอ

สายตัว

ทํางานสายตัวแทบขาด

สิน" เชิง

ทังหมด
.

สุดวิสัย

พ้ นกําลังความสามารถ

เส้ นเลือด

เส้ นทางนําไปสูค่ วามเจริ ญ

เสียงแข็ง

เช่น แม่นํ .าเจ้ าพระยา

เสียแรง

น้ อยใจทีลงแรงไปแล้ วแต่ไม่ได้ ประโยชน์

มักง่าย ลวก ๆ

สมพรปาก

คํารับพรจากผู้หวังดีทีอวยพร

สาวเท้ า

เร่ งฝี เท้ าให้ เร็ ว

สุมหัว

มัวสุมในทางไม่ดี

หนาหู

ได้ ยินลือกันมาก

ไม่ยอมฉีกหน้ า
สกุลรุ นชาติ

ส่ งเดช

ตระกูลผู้ดี ไม่มสี กุลรุ นชาติ

สามเพลงตกม้ าตาย แพ้ เร็ ว ยุติเร็ ว
สุดเสียงสังข์

สะโพกผู้หญิงทีใหญ่ผาย

เสียรอย

ทําให้ หลงเข้ าใจรอยผิด

หน่ วยก้ าน

ท่าทาง ท่าที

คําพูดทีกล่าวออกมาไม่ยําเกรง

จําหน้ าไว้ ตราหน้ าไว้

หมายหัว

พลังปาก
.

หลุดปาก

หักใจ

ห้ ามใจไม่ให้ คิดในเหตุทีเกิดขึ .น

หายใจไม่ ท วั ท้ อง เป็ นห่วงกังวลด้ วยความไม่สบายใจ

หิว" ท้ อง

ทนหิว

เหลือขอ

เอาไว้ ไม่อยู่

หนังหน้ าไฟ

ผู้รับความเดือดร้ อนก่อนผู้อนื

หมายตา

มองไว้

หลงลม

เชือลมปาก

หลังยาว

ขี .เกียจ

หาตัวจับยาก

หาคนเทียมได้ ยาก

เห็นดําเห็นแดง ถึงขันแตกหั
.
ก

เหยียบจมูก

บังอาจลบเหลียม

อมพะนํา

นิงอึ .งไม่พดู ไม่จา

อีหรอบเดียวกัน ทํานองเดียวกัน

อ่ อนข้ อ

ยอมให้

อยู่ไม่ สุข

อยู่นิงไม่ได้

ออกลาย

เริ มแสดงความไม่ดีให้ เห็น

เอาเป็ นว่ า

สรุปว่า ตกลงว่า

ก้ นกุฏิ

ทีสนิทเป็ นทีวางใจได้

กู่ไม่ กลับ

ห้ ามไม่อยู่

ก้ นหนัก

ไปนังคุยอยู่นานไม่ยอมกลับง่าย ๆ

เกินกิน

กินไม่ดีเพราะแก่เกินไป

กบดาน

หลบซ่อนตัวไม่ออกมา

เกินตัว

เกินฐานะ เกินความสามารถ

ก้ มหน้ า

จําทน

เกียวดอง

นับเป็ นญาติกนั ทางเขยหรื อสะใภ้

ก้ มหัว

ยอมอ่อนน้ อม (มักใช้ ในเชิงปฏิเสธ)

แก่ วัด

อยู่วดั นาน ไม่ทนั โลก

กินกัน

ใช้ ในวงพนันคือเอาเงินกัน

แก้ เผ็ด

ทําตอบแทนแก่ผ้ ทู ีเคยทําความเจ็บปวด

กินขาด

ชนะเด็ดขาด

แก้ หน้ า

ทําให้ พ้นอาย

ไพร่ กระดุมพี

ชนชันตํ
. า

ก้ อร่ อก้ อติก

แสดงอาการเจ้ าชู้

ไก่ รองบ่ อน

กาคาบพริก

คนผิวดําแต่งตัวด้ วยเสื .อผ้ าสีสด

กระดูกขัดมัน ตระหนีมาก

กําลังกินกําลังนอน อยู่ในวัยเจริ ญเติบโต
กําลังกิน

เหมาะทีจะกิน

กินขวา,กินซ้ าย ว่าวหรื อเรื อเอียงไปขวาหรื อซ้ าย

ไก่ แก่ แม่ ปลาช่ อน

กินตา

หญิงค่อนข้ างมีอายุมากมีมารยามาก
ผู้ทีอยู่ฐานะตัวสํารอง

ลวงตาให้ เห็นขนาดผิดไป

กระต่ ายสามขา ยืนกรานไม่ยอมรับ
กินทาง

ลํ .าทาง เช่นขับรถกินทาง

กระดุมพี

คนมังมี

กระเป๋าหนัก

มีเงินมาก

กินดิบ

ชนะโดยง่าย

กระพือข่ าว

แพร่ ข่าวให้ ครึกโครม

กินใจ

สะดุดใจ ซาบซึ .งใจ

กระบอกเสียง ผู้เป็ นปากเป็ นเสียงแทน

กระดีได้ นํา"

อาการแสดงความดีอกดีใจจนตัวสัน

กินเปล่ า

กินตัว

ผุหรื อขาดกร่ อน เช่น ผ้ ากินตัว

กระหม่ อมบาง เจ็บป่ วยง่าย

กระดูกร้ องได้ ผลสะท้ อนของฆาตกรรมทีทําให้
จับผู้ทําผิดมาลงโทษได้

กรานกฐิน

ได้ ประโยชน์เปล่า ๆ ไม่ต้องตอบแทน

ขึงไม้ สะดึง ภิกษุรับจีวรมาครอง

กลับตาลปั ตร ผิดคาดพลิกหน้ ามือเป็ นหลังมือ

กินตําแหน่ ง

ได้ ครองตําแหน่ง

กล้ านักมักบิน กล้ าเกินไปมักเป็ นอันตราย

กินโต๊ ะ

รุ มทําร้ าย

กวาดล้ าง

กําจัดให้ หมดไป

กระต่ ายหมายจันทร์ ผู้ชายหมายปองผู้หญิงทีมีฐานะดีกว่า ก่ อร่ างสร้ างตัว ตังเนื
. .อตังตั
. วได้ เป็ นหลักฐาน
กระโถนท้ องพระโรง ผู้ทีถูกใคร ๆ รุ มใช้ อยู่คนเดียว

กินอยู่พูวาย

กินอย่างอิมหนําสําราญ

กินทีลับไขทีแจ้ ง เปิ ดเผยเรื องทีทํากันในทีลับ

เกลียวหวาน

ชํารุ ดไม่กินเกลียว

กินนํา"

เรื อกินนํ .าตื .นคือมีท้องเรื อจมลึกลง

เกินงาม

มากไปจนหมดงาม

กินผัว

มีผวั กีคนก็ตายจากไปก่อน

เกินหน้ า

เด่นกว่า ดีกว่า

กินเมีย

มีเมียกีคนก็ตายจากไปก่อน

แก่ ตัว

ย่างเข้ าวัยแก่

กินไม่ ลง

เอาชนะไม่ได้

แก้ ขัด

แก้ ข้อขัดข้ องให้ ลลุ ว่ งไปชัวคราว

กินรั งแตน

มีอารมณ์เสียแล้ วโวยวายเกินกว่าเหตุ

แก้ มือ

ขอสู้ใหม่

กินแรง

เอาเปรี ยบผู้อืนในการทํางาน

แกะดํา

คนทีทําอะไรผิดเพือนผิดฝูงในกลุม่

กินเวลา

ใช้ เวลามาก

ไก่ อ่อน

อ่อนหัด

กินแหนง

แคลงใจ สงสัย

ไก่ โห่

เวลารุ่ งสาง , มาก่อนเวลา

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

เฉลย เรือง ชนิดของประโยค หน้ า ๑๘๓
๑. ประโยคความรวม
๒. ประโยคความเดียว
๓. ประโยคความรวม
๔. ประโยคความรวม
๕. ประโยคความซ้ อน
๖. ประโยคความรวม
๗. ประโยคความรวม
๘. ประโยคความรวม
๙. ประโยคความเดียว
๑๐. ประโยคความรวม

เฉลย เรืองคําพ้ องทั&งรู ปพ้ องทั&งเสี ยง หน้ า ๑๘๔-๑๘๖
กบ (กบ)

กร(กอน)
กรรม(กํา)

กระทง(กระ-ทง)
กระบี(กระ-บี)
กล้วย(กล้ วย)
กลอน(กลอน)
กล้า(กล้ า)
กัน(กัน)
กา(กา)

กากี(กา-กี)
กํานัล(กํา-นัน)
กําพร้า(กํา-พร้ า)
กําลัง(กํา-ลัง)
กี(กี)

๑. แม่หรือมาตรา กบ

๒. สัตว์สเี ท้ า

๓. ชือปลา
๕. ทุเรียนพันธุ์
๗. ประกบ
๑. ผู้กระทํา
๓. แสง
๑. การกระทํา
๓. ตาย
๕. เวรกรรม
๑. ใบตองเย็บ
๑. ลิง
๑. ไม้ ล้มลุก
๑. ไม้ ขัดประตู
๓. คําประพันธ์
๑. ต้ นข้ าว

๔. เครืองมือไสไม้
๖. เต็ม
๘. ช่องตรงบานหน้ าต่างประตู
๒. มือ

๒. ชายแตกเนื4อหนุ่ม
๒. ดาบ
๒. ปลาทะเล
๒. ไม้ ทพี าดบนแป
๔. ลูกคลี
๒. ไม่กลัว

๑. สรรพนามบุรุษที ๑

๒. วิภาคสรรพนาม

๓. กีดขวาง
๑. นกชนิดหนึง
๓. ปลานํา4 จืด
๕. คํากํากับชือปี ในวิธนี ับศักราชของไทย
เหนือตรงกับเลข ๐
๑. กาเพศเมีย

๔. โกน
๒. ชือดาวฤกษ์ธนิษฐา
๔. ภาชนะ
๖. กากบาท

๒. บาป
๔. พิธกี รรม

๒. หญิงหลายผัว

๓. สีนาํ4 ตาล
๑. ให้ ของกัน

๒. ผู้รับใช้ ฝ่ายใน

๑. หนังทีเป็ นชั4นนอก

๒. ไร้ พ่อแม่

๓. ไม้ เถา
๑. พลัง

๒. เลขยกกําลัง

๑. เครืองทอผ้ า

๒. พระแสง

๓. เท่าไหร่

กุลี(กุ-ลี)
กู(้ กู้)
เก็บ(เก็บ)

เกี ยว(เกี4ยว)
แก้ว(แก้ ว)

แกะ(แกะ)
ขน(ขน)
ขวัญ(ขวัน)
ขอ(ขอ)
ขัด(ขัด)

ขัน(ขัน)

ขา(ขา)
ข้า(ข้ า)
ขุน(ขุน)

๑. ผู้ใช้ แรงงาน
๓. ๒๐ ผืน
๑. ทําให้ ดี
๓. ยืมเงิน
๑. นํามา
๓. สะสม
๕. เก็บรักษา
๑. เครืองประดับจุก
๓. จีบสาว
๑. เพชร
๓. ชือนก
๕. ชือปลาทะเล
๗. ชือมะม่วง
๑. สัตว์
๓. เหมือนกัน
๑. ขนตามผิวหนัง
๓. ชือหญ้ า
๑. ผม
๓. ขวัญติดตัวคนตั4งแต่เกิด
๑. ตะขอใช้ เกียว
๓. ว่านชนิดหนึง
๑. ไม่ให้ หลุดออก
๓. ถูให้ ข4 ึนเงา
๕. คาด
๑. ภาชนะ
๓. อาการร้ อง
๕. ชือไม้ ต้น
๑. อวัยวะ
๓. คําขานรับ
๑. คนใช้
๑. ตําแหน่ง

๒. กลี
๒. เอาเครืองดักสัตว์นาํ4 ขึ4น
๒. นําเข้ าที
๔. เรียกเก็บ
๖. ทางดนตรี
๒. ให้ แน่น
๔. คานหามของจีน
๒. ภาชนะดืมนํา4
๔. ชือตัวหนอน
๖. ต้ นไม้
๒. ทําให้ หลุดออก
๒. นําของจากทีหนึงไปทีหนึง
๒. มิงมงคล
๒. อ้ อนวอน
๒. ไม่ลงรอยกัน
๔. ฝื ดเคือง
๒. ทําให้ ตึง
๔. หัวเราะ
๒. ฝ่ าย
๔. ขาไพ่
๒. แทนตัวผู้พูด
๒. เลี4ยง

เขา(เขา)

เขิน(เขิน)

ไข(ไข)
คน (คน)
คบ (คบ)
คม (คม)
ค้อน (ค้ อน)
คัน (คัน)

ค้าง (ค้ าง)

คํา (คํา)
คืน (คืน)
คุณ (คุณ)
เคล็ด (เคล็ด)
เคี ยว (เคี4ยว)
โคลง (โคลง)

๑. ภูเขา
๓. ชือนกชนิดหนึง
๕. เถาวัลย์
๑. คนไทยเผ่าหนึง
๓. ตื4นเขิน
๕. สั4นหรือสูงเกินไป
๑. นํา4 มันสัตว์
๓. ให้ แน่น
๑. มนุษย์
๑. ง่ามต้ นไม้
๑. ไหว้
๑. เครืองมือ
๓. ไม่พอใจ
๑. แนวดิน
๓. ลักษณนาม
๕. ชือไม้ ต้นขนาดกลางชนิดหนึงขึ4นตาม
ชายนํา4 ขันก็เรียก
๑. ติด
๓. ไม่เสร็จ
๕. ไม้ สาํ หรับเถาขึ4นเกาะ
๑. ทองคํา
๑. กลางคืน
๓. กลับดังเดิม
๑. ความดี
๓. เรียกคน
๑. พลิก
๓. กลเม็ด
๑. เคี4ยวอาหาร
๑. คําประพันธ์

๒. เขาสัตว์
๔. สรรพนาม
๒. เครืองเขิน
๔. กระดากอาย
๖. เข้ ากันไม่สนิท
๒. เปิ ด
๔. อธิบาย
๒. กวน
๒. คบเพือน
๒. มีดคม
๒. เครืองมือการจับปลา
๒. ไม้ ยาวๆ
๔. อยากเกา

๒. อ้ าปากค้ าง
๔. หุบไม่ได้
๖. ถัวค้ าง
๒. ลายลักษณ์อกั ษร
๒. กลับเหมือนเดิม
๒. ประโยชน์
๔. คุณไสย
๒. ทําเพือให้ ดีข4 ึน
๔. อาการทีกล้ ามเนื4อแพลง
๒. ลดเลี4ยว
๒. เอียงไปเอียงมา

เฉลยเรือง คําพ้ องเสี ยง หน้ า ๑๘๗-๑๙๓
ให้ นักเรียนเติมความหมายของคําต่อไปนี4
กด

(กช)ดอกบัว

(กฎ)กฎเกณฑ์

(กด)ชือปลา
กอ-ระ-กด (กรกฎ)ปู
กัน

(กรกช)ดอกบัว

(กรรณ)หู

(กัณฐ์)คอ

(กัณฑ์)เรือง,หมวด,ตอน

(กัน) คําใช้ แทนผู้พูดเพศชาย

(กันต์)ตัด

(กันย์) เรียกว่าราศีกนั ย์

(กัลป์ )ระยะเวลาอันนาน
กัน-นิ-กา

(กรรณิกา)ดอกไม้

(กรรณิการ์)ชือต้ นไม้ ขนาดเล็ก

กรี-ทา

(กรีฑา)กีฬา

(กรีธา)เคลือน,ยก

กลด

(กลด)ร่ม

(กลศ)ภาชนะใส่นาํ4 มนตร์

กาน

(กาญจน์)ทอง

(กาน)ตัด

(กานต์)ทีรัก

(กานท์)บทกลอน

(การ)งาน

(การณ์)เหตุ

(กาล)เวลา

(กาฬ)ดํา

กํา-นัน

(กํานัน)ผู้ปกครองลูกบ้ าน

(กํานัล)ให้ ของกัน

กุน

(กุล)ตระกูล

(กุน)ปี นักษัตร

เกด

(เกด)ลูกองุ่นแห้ ง

(เกตุ) ชือดาว

กะ-เสียน

(เกศ)ผม
(เกษียณ)สิ4นไป
(เกษียร)นํา4 นม

(เกษียน)ข้ อความทีเขียนแทรกไว้

โกด

(โกฏิ)สิบล้ าน

(โกฐ)ชือเครืองยาสมุนไพรจําพวกหนึง

ขัน

(โกศ)โกศศพ
(ขรรค์)อาวุธ

(ขัณฑ์)ส่วน,ตอน

ขัน

(ขัน)ภาชนะสําหรับตักนํา4 ,เสียงไก่ร้อง
(ขั4น)ลําดับ,ตอน

(ขันธ์)ตัว,หมู่,กอง
(คัน)แทรก

ข้อย
ไข

(ข้ อย)คําสรรพนามบุรุษที๑
(ขัย)ความสิ4นไป

(ค่อย)เบา,ช้ า
(ไข)นํา4 มัน

ขัว

(ขั4ว)ก้ านดอกไม้

(คัว)ใส่กระทะตั4งไฟ

คัน

(ครรภ์)ท้ อง

(คัน)แนวดิน

คราด

(คราด)เครืองมือทําไร่

(คราส)กิน

ควาน

(ควาญ)ผู้เลี4ยงช้ าง

(ควาน)เอามือค้ นหา

คาด

(คาด)พันโดยรอบ

(ฆาต)การฆ่า

จัก

(จัก)ผ่า

(จักร)อาวุธ

จัน

(จัณฑ์)สุรา

(จัน)ชือต้ นไม้

(จันทน์)พรรณไม้

(จันทร์)พระจันทร์

จิ ด

(จิต)ใจ

(จิตร)วาดเขียน

โจด

(โจทก์)ผู้กล่าวหา

(โจทย์)คําถาม

(โจษ)เล่าลือ
ไจ

(ใจ)ใจ

(ไจ)ด้ ายหรือไหม

ฉัน

(ฉัน)ข้ าพเจ้ า

(ฉันท์)คําประพันธ์

ชน

(ชน)ชือไก่ชนิดหนึง

(ชนม์)การเกิด

(ชล)นํา4
ชัด

(ชัฏ)ป่ า

(ชัด)ประจักษ์

ชาด

(ชาด)วัตถุสแี ดง

(ชาติ)การเกิด, ประเทศ

ส้อม

(ซ่อม)ทําให้ คืนดี

(ส้ อม)คู่กบั ช้ อน

ซับ

(ซับ)ทาบลงทีนาํ4 เพือให้ แห้ ง

(ทรัพย์)เงิน

สิ น

(ซิน)ผ้ าถุง

(สิ4น)หมด

ซุบ

(ซุบ)อาหารยํา

(ซุป)อาหาร

เส้น

(เซ่น)สังเวยผี,เจ้ า

(เส้ น)สาย

สบ

(ศพ)ผี

(สบ)พบ

สะ-หยาม

(ศยาม)ดํา

(สยาม)ประเทศไทย

ไส

(ใส)แจ่ม

(ไส)ลูกชายคนที ๔

สาด

(ศาสตร์)วิชา

(สาด)เสือ

(สาสน์)พระราชหัตถเลขาทางราชการ
(ศรี)ศิริมงคล
(สีห์)สิงโต
(ศอ)คอ
(ศักดิM)อํานาจ

(สารท)เทศกาลทําบุญ
(สี)ถู

สี
สอ
สัก

(สัก)ชือต้ นไม้

(สอ)ปูนขาว
(ศักย์)หลังงาน

สับ

(ศัพท์)เสียง

(สรรพ)ทุกสิง

(สับ)เอาของมีคมฟั น
สัน

(ศัล)เปลือกไม้

(สรร)คัด

(สรรค์)สร้ าง

(สัณฑ์)ป่ า

(สัณห์)อ่อนนุ่ม

(สัน)แนวยาว

(สันต์)เงียบ
สาน
สิน

(สาร)แก่น,ถ้ อยคํา

(ศานต์)สงบ

(ศาล)ทีชาํ ระความ

(สาน)ขัดกัน

(ศิลป์ )ฝี มือ

(สิญจน์)สายสิญจน์

(สิน)ทรัพย์,ตัด
สึก

(ศึก)ต่อสู้

(สึก)กร่อน

สุก

(ศุกร์)ชือวัน

(สุก)อาหารสุก

(สุข)สงบ
สูด
สูน

(ศูทร)วรรณะที๔ ของอินเดีย

(สูด)หายใจ

(สูท)คนครัว

(สูตร)ข้ อความทีแต่งขึ4นเป็ นแบบแผน

(ศูนย์)ว่างเปล่า

(สูญ)ทําให้ หายสิ4นไป

(สูรย์)สุริยุปราคา
เสด

(เศรษฐ์ )ดีเลิศ

(เศษ)ส่วนทีเหลือ

เสา

(เสาร์)ชือวัน

(เสา)ไม้ ใช้ ต4ังเป็ นหลัก

สะหมุด

(สมุด)กระดาษ

(สมุทร)ทะเล

สวม

(สรวม)ขอ

(สวม)นุ่ง

สวน

(สรวล)หัวเราะ

(สวน)ทีปลูกต้ นไม้

สัด

(สัจ)จริง

(สัด)ร่วมสืบพันธุ์

(สัต)เจ็ด

(สัตย์)ซือตรง

(สัตว์)สัตว์
สิง

(สิง)อยู่

(สิงห์)สัตว์

โสด

(โสด)ไม่มีคู่

(โสต)หู

(โสรจ)ทําให้ สะอาด
ไส

(ใส)แจ่ม
(ไสย)ไสยศาสตร์

(ไส)เสือกไป,ผลักไป,ดันไป

ยาด

(ญาติ)คน

(ยาด)ชือปลา

(ยาตร)เดิน
ยน
ยัก

(ยนต์,ยนตร์)เครืองจักร
(ยัก)ยักคิ4ว

(ยล)มอง
(ยักษ์)อมนุษย์

ย่า

(ย่า)แม่ของพ่อ

(หญ้ า)ชือไม้ ล้มลุก

เยา

(เยา)เบา

(เยาว์)รุ่นสาวหนุ่ม

ไย

(ใย)เส้ นเล็กๆบางๆ

(ไย)อะไร

ทัน

(ทัณฑ์)โทษ

(ทัน)เป็ นไปตามเวลาทีกาํ หนด

(ทันต์)ฟั น,งาช้ าง

(ธัญ)รุ่งเรือง

(ทัด)ชือกลอง

(ทัศ)ครบ,ถ้ วน

(ทัศน์)ความเห็น

(ธัช)ธง

ทาด

(ทาส)ทาสรับใช้

(ธาตุ)กระดูกพระพุทธเจ้ า

ทํา

(ทํา)ดําเนินงาน

(ธรรม)คุณความดี

ทิด

(ทิด)ชือสึกจากพระ

(ทิศ)ด้ าน

โท-ระ-ทัด

(โทรทรรศน์)กล้ องส่องทางไกล

(โทรทัศน์)ทีวี

นบ
ไน

(นบ)ไหว้
(นัย)ข้ อความสําคัญ

(นพ)เก้ า
(นัยน์)ตา

น่า
นาด

(ใน)ตรงข้ ามกับนอก
(น่า)น่าจะ
(นาฏ)นางละคร

(ไน)เครืองสําหรับกรอฝ้ าย
(หน้ า)ใบหน้ า
(นาด)ทอดแขนให้ อ่อนงาม

(นาถ)ทีพึง

(นาท)เสียง

ทัด

(นาศ)พินาศ
(บพิตร)พระองค์
(บรรณ)ปี ก,หนังสือ,ใบไม้

(บพิธ)สร้ าง
(บรรพ์)ก่อน

(บัน)หน้ าบัน

(บัล)ชือมาตรานํา4 หนัก

บัน-เดาะ

(บัณเฑาะก์)กะเทย

(บัณเฑาะว์)กลอง

บาด

(บาด)แผล

(บาต)ตก

(บาตร)ภาชนะ

(บาท)เท้ า

(บาศ)บ่วง

(บาศก์)ลูกเต๋า

(บาน)เผยออก

(บาล)เลี4ยง

บอ-พิด
บัน

บาน

ปะ-หรอด

(ปรอด)ชือนก

(ปรอท)ธาตุ

ประ-นม

(ประณม)การน้ อมไหว้

(ประนม)ยกกระพุ่มมือ

ประ-ทาน
ประ-พาด

(ประทาน)ให้
(ประภาส)แสงสว่าง

(ประธาน)หัวหน้ า
(ประพาส)ไปเทียว

ประ-สบ

(ประภาษ)ตรัส
(ประสบ)พบ

(ประสพ)การเกิดผล

ปราง

(ปราง)แก้ ม

(ปรางค์)สิงก่อสร้ าง

ปั ด

(ปัฏ)แผ่นผ้ า
(ปัทม์)ชือบัวหลวง
(พง)ดงหญ้ า
(พบ)เห็น
(พยัก)หน้ าขึ4นลง
(พรรค)หมู่คน

(ปัด)ทําให้ หมดไป
(พงศ์)เชื4อสาย
(ภพ)โลก
(พยัคฆ์)เสือโคร่ง
(พัก)หยุด

(พักตร์)หน้ า

(ภัค)ย้ อน

พง
พบ
พะ-ยัก
พัก

(ภักษ์)อาหาร
(พรรณ)ผิว

(พัญจน์)การล่อลวง

(พัน)เรียกจํานวน

(พันธ์)ผูก

(พันธุ์)พวกพ้ อง

(ภัณฑ์)สิงของ

(พรรษ)ฝน, ปี

(พัช)คอกสัตว์

(พัด)โบก

(พัตร,พัสตร์)ผ้ า

(พัทธ์)ผูก

(ภัทร)ดี

(ภัตร)อาหาร
(พาก)ชือโรคระบาด

(พากย์)คําพูด

(ภาค)ส่วน, ข้ าง

(ภาคย์)โชคดี

พาน

(พาล)อ่อน, เด็ก

(พาน)ภาชนะ

พาด

(พาด)เกียว, ก่าย

(พาทย์)เครืองประโคม

(พาธ)ความทุกข์

(พาส)อยู่

(ภาษณ์,ภาสน์)พูด
(พิชญ์)นักปราชญ์
(พิทย์)ความรู้
(พิษ)สิงทีร้าย

(ภาส)แสง
(พิตร)ทรัพย์
(พิศ)เพ่ง
(ภิส)เหง้ า

พัน

พัด

พาก

พิด

พืด

(พืช)พันธุไ์ ม้

(พืด)ติดกัน

พุด

(พุฒ)ผู้ใหญ่

(พุด)ชือไม้

(พุทธ)ผู้ร้ ,ู ผู้ต ืน

(พุธ)ชือดาวเคราะห์

พูด

(ภุช)แขน
(พูด)เปล่งเสียง

(ภูต)ผี

เพด

(เพตร)หวาย

(เพท)ความรู้
(เพส)ยีสบิ

แพด

(เพศ)หญิงหรือชาย
(เภท)แตก, หัก
(แพทย์)หมอ

โพ
มน

(โพ)ชือต้ นไม้
(มล)ความมัวหมอง

(โพธิM)ชือต้ นไม้ เป็ นทีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ า
(มน)กลมๆ

มัก

(มนต์,มนตร์)คําศักดิMสทิ ธิM
(มรรค)ทาง

(มัก)ชอบ,พอใจ

มาด

(มาด)ชือเรือขุดชนิดหนึง

(มาตร)เครืองวัดต่างๆ

(มาศ)ทอง

(มาส)เดือน

(มุก)ชือหอย

(มุข)หน้ า

มุก

(แพศย์)คนในวรรณะที๓ ของอินเดีย

(มุคธ์)เขลา
รด
ระ-หัด

(รด)เท

(รถ)ยานพาหนะ

(รท)ฟั น

(รส)รสชาติ

(รหัท)ห้ วงนํา4

(รหัส)ความลับ

(ระหัด)เครืองวิดนํา4
รัก

(รัก)ชือไม้

(รักข์)รักษา

(รักษ์)ระวัง
(รัช) ความเป็ นพระราชา

(รัฐ)บ้ านเมือง

(รัด)พันให้ กระชับ

(รัต)ยินดี,ชอบใจ

(รัตน์)แก้ ว

(รัถ)รก

(ราช)พระเจ้ าแผ่นดิน

(ราชย์)ราชสมบัติ

(ราด)เท

(ราต)ให้ มาแล้ ว

ลิด

(ราษฏร์)พลเมือง
(ลิด)เด็ดหรือตัด

(ลิตร)ชือหน่วยมาตรา

เลก

(เลก)ชายฉกรรจ์

(เลข)ตัวเลข

รัด

ราด

วัด

(วรรช)โทษ,ความผิด

(วัจน์)ทีควรเว้ น

(วัช)คอกสัตว์

(วัตร)ถ้ อยคํา

(วัด)สถานทีศาสนา
วัน

(วัลย์)เถาวัลย์

(วัณ)แผล

(วัน)วัน เดือน ปี
วา-นิด

(วานิช)พ่อค้ า

(วาณิชย์)การค้ าขาย

วาน

(วาน)เมือวาน

(วาร)วันหนึงๆ

(วาล)หาง

(วาฬ)สัตว์ร้าย

วิ-พาก

(วิพากษ์)พิจารณา

(วิภาค)การแบ่ง

วิ-ไล

(วิลัย)การสลาย

(วิไล)งาม

วิ-เสด

(วิเศษ)ยอดเยียม

(วิเศษณ์)คําทีใช้ ขยาย

(วิเสท)ผู้ทาํ กับข้ าวของวัง
เวด

(เวช)หมอรักษาโรค

(เวทย์)ผ้ าโผก

(เวท)ความรู้
เวน

(เวน)มอบหรือย้ าย

(เวร)ความปองร้ าย

หย่า

(หย่า)เลิก

(อย่า)ห้ าม

หัด

(หัช)น่ารัก

(หัด)โรคติดต่อ

(หัต)ทําลาย

(หัตถ์,หัสต์)มือ

(หัส)การหัวเราะ
หาน

(หาญ)กล้ า

(หาร)หารเลข

โหน

(โหน)เหนียวห้ อย

(โหร)ผู้พยากรณ์

อง

(อง)ชือตําแหน่งญวณ

(องก์)ตอนหนึง

(องค์)ส่วนของร่างกาย

(องศ์)ส่วน

(อัด)ดัน,ยัด

(อรรถ)ครึงหนึง

(อัตถ์)เนื4อความ

(อัฐ)เงิน

(อาจ)กล้ า

(อาด)ผึงผาย

อัด
อาด

(อาสน์)ทีนัง
อิน-ซี

(อินทรี)ชือนกชนิดหนึง,

(อินทรีย์)ร่างกาย

