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สารบัญ 
 

                                  หน้า 
ค าน า               ก 
สารบัญ               ข 
ค าช้ีแจงการใช ้ 
 แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ 
ค าแนะน าส าหรับครู          ๒ 
ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน         ๓ 
ขั้นตอนในการใช ้
 แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๔ 
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และ ตวัช้ีวดั        ๕ 
วตัถุประสงค ์
 แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๖ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้          ๖ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่๔ เร่ือง ถอ้ยค าส านวน       ๗ 
ใบความรู้ เร่ือง ถอ้ยค าและส านวน                   ๑๑ 
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาภาษาไทยในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕                 
 ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยค าและส านวน                   ๓๙ 
  ตอนที่ ๑ อธิบายลกัษณะของส านวนไทย                 ๔๐ 
  คอนที่ ๒ จบัคู่ส านวนโวหารและความหมาย                 ๔๑ 
  ตอนที่ ๓ ค  าไหนส านวน                    ๔๒ 
  ตอนที่ ๔ เติมส านวน                    ๔๖ 
  ตอนที่ ๕ ส านวนชวนส่ือสาร                  ๔๗ 
  ตอนที่ ๖ ตะลุยโจทย ์เร่ืองถอ้ยค าและส านวน                ๔๘ 
แบบทดสอบหลงัเรียน ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยค าส านวน                  ๖๕ 
เฉลยแบบฝึกทกัษะ  
 รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕ ชุดที่ ๔ เร่ืองถอ้ยค าและส านวน             ๖๙ 
สรุปผลการเรียน                      ๗๘ 
บรรณานุกรม                      ๗๙ 
ประวตัิและผลงานผูจ้ดัท  า                                ๘๐ 

 

(ข) 



ค ำน ำ 
 
 แบบฝึกทกัษะ รายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั ท๓๐๑๐๕ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา               
ปีที่  ๖ ชุดที่ ๔ เร่ืองถ้อยค าและส านวน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียน
วทิยาศาสตร์ภูมิภาค) จดัท าขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม
หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และ
ตวัช้ีวดัที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ดา้นหลกั
ภาษาไทย ความสามารถใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการสอบเขา้
มหาวทิยาลยั 
 เน้ือหาของแบบฝึกทกัษะฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ไดแ้ก่ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน  
 ๒. ใบความรู้ เร่ืองถอ้ยค าและส านวน  
 ๓. แบบฝึกทกัษะ มี ๖ ตอน 
  ตอนที่ ๑ อธิบายลกัษณะของส านวนไทย       
  คอนที่ ๒ จบัคู่ส านวนโวหารและความหมาย      
  ตอนที่ ๓ ค  าไหนส านวน         
  ตอนที่ ๔ เติมส านวน         
  ตอนที่ ๕ ส านวนชวนส่ือสาร        
  ตอนที่ ๖ ตะลุยโจทย ์เร่ืองถอ้ยค าและส านวน 
 ๔.แบบทดสอบหลงัเรียน  
 ๕ เฉลยแบบฝึกทกัษะ  
 ๖. สรุปผลการเรียน 
 หวังเ ป็นอย่างยิ่งว่า  แบบฝึกทักษะ รายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจ าว ัน  ท๓๐๑๐๕                            
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ืองถอ้ยค าและส านวน น้ี จะเป็นส่ือการเรียน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้ผูเ้รียน
ได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวช้ีว ัด และมาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชาหลักภาษาไทย                           
ในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕ ต่อไป 
 

         ณัฐณิชา  ศรีสุขสวสัด์ิ 
 

(ก) 



  

 
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
ค าช้ีแจง แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕ ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ่๖   
ชุดที ่๔ เร่ือง ถ้อยค าและส านวน 

 
   แบบฝึกทกัษะ รายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั  ท๓๐๒๐๕ สําหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ ถอ้ยคาํและสาํนวนมีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ช่ือแบบฝึกทกัษะ 
 ๒. สาระสาํคญั  มาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั 
 ๓. แบบทดสอบก่อนเรียนเพือ่ประเมินตนเอง 
 ๔. เน้ือหา เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน 
 ๕. แบบฝึกทกัษะ มี ๖ ตอน 
  ตอนที่ ๑ อธิบายลกัษณะของสาํนวนไทย     
  คอนที่ ๒ จบัคู่สาํนวนโวหารและความหมาย     
  ตอนที่ ๓ คาํไหนสาํนวน        
  ตอนที่ ๔ เติมสาํนวน        
  ตอนที่ ๕ สาํนวนชวนส่ือสาร      
  ตอนที่ ๖ ตะลุยโจทย ์เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน 
 ๖.แบบทดสอบหลงัเรียน  
 ๗ เฉลยแบบฝึกทกัษะ  
 ๘. สรุปผลการเรียน 
     
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 
 
 
 

ค าแนะน าส าหรับครู 
 
 
 ๑. ครูศึกษาแบบฝึกทกัษะ รายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั ท๓๐๑๐๕ สําหรับ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ืองถอ้ยคาํและสาํนวนใหเ้ขา้ใจ 
 ๒. แจกแบบฝึกฝึกทักษะ รายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั ท๓๐๑๐๕ สําหรับ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน ใหน้กัเรียนทุกคน 
 ๓. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนรายบุคคลเพือ่ประเมินความรู้เดิมของนกัเรียน 
 ๔. แจง้มาตรฐานการเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 ๕. ให้นักเรียนทาํแบบฝึกทักษะ รายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั ท ๓๐๑๐๕ 
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสํานวน ตามกิจกรรมที่กาํหนดไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู้ 
 ๖. ขณะที่นักเรียนทาํแบบฝึกทักษะ ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการทาํงาน ช่วยช้ีแนะ
ช่วยเหลือ 
 ๗. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพือ่ประเมินการพฒันา ความกา้วหน้า หากไม่ผ่าน
เกณฑ ์ครูควรจดัซ่อมเสริมใหอี้กคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 
 

 
ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 

 
 
 การทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาหลกัภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั ท๓๐๑๐๕ สาํหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน นกัเรียนควรปฏิบติัดงัน้ี  
 ๑. ศึกษาขั้นตอนการใชแ้บบฝึกทกัษะ รายวิชาหลกัภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั ท๓๐๑๐๕                      
สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน 
 ๒. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๓. ศึกษาเน้ือหา เร่ืองถอ้ยคาํและสาํนวน 
 ๔. ทาํแบบฝึกทกัษะในแต่ละตอนดว้ยความซ่ือสัตย ์ไม่เปิดดูเฉลย 
 ๕. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 ๖. ตรวจคาํตอบ 
 ๗. สรุปผลการเรียนของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 
 
 

ขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕  
ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ่๖ ชุดที ่๔ เร่ือง ถ้อยค าและส านวน 

 
 
 
 ในการใช้แบบฝึกทกัษะ รายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั ท ๓๐๑๐๕ สําหรับ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน นกัเรียนควรปฏิบติัตน ดงัน้ี  
 ๑. อ่านคาํช้ีแจงในแบบฝึกทักษะ รายวิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั ท๓๐๑๐๕ 
สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวนใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือทาํ 
 ๒. ศึกษาใบความรู้ ก่อนทาํแบบฝึกทกัษะ 

๓. ทาํแบบฝึกทกัษะ และกิจกรรมตามลาํดบั หากสงสยัไม่เขา้ใจใหถ้ามครูผูส้อนทนัที 
๔. การทาํแบบฝึกทกัษะ นกัเรียนจะตอ้งตั้งใจ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และซ่ือสัตยต่์อ

ตนเอง 
๕. นกัเรียนสามารถนาํแบบฝึกทกัษะไปทาํต่อนอกเวลาเรียนไดต้ามความเหมาะสม 
๖. นักเรียนควรตรวจแบบฝึกทกัษะทุกคร้ัง ตามเฉลยตาํคอบแบบฝึกของครูผูส้อน หากมี

ขอ้สงสยัใหซ้กัถามทนัที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และ ตัวช้ีวดั 
                                        
              

                             
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 นักเรียนสามารถ 
  ๑. อธิบายความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวนสุภาษิตไทย 
  ๒. บอกความหมายของสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
  ๓. อธิบายการใชส้าํนวนใหต้รงกบัความหมาย 

  ๔. ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  ๕. ใชส้าํนวนสร้างประโยค 
 

 
 
 

สาระที ่๔ หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา 
และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิ
ของชาติ 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์
 

 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 ๘. ใชส้าํนวน สุภาษิตและคาํพงัเพยไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 



๖ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที ่๔ เร่ือง ถ้อยค าและส านวน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ถอ้ยคาํหรือขอ้ความที่มีความหมายเป็นคติ เราเรียกวา่อะไร 

 ก. โวหาร      

 ข. วาทศิลป์ 

ค. ภาษิต      

ง. สุนทรพจน์ 
๒. ขอ้ใดเป็นสาํนวนเปรียบเทียบ 

 ก. นํ้ าตาตกใน     

 ข. นํ้ าพกันํ้ าแรง 

 ค. นํ้ าหน่ึงใจเดียว    

 ง. นํ้ าซึมบ่อทราย 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์

 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 ๘. ใชส้าํนวน สุภาษิตและคาํพงัเพยไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
 ๑. อธิบายความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัถอ้ยคาํ สาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๒. บอกความหมายของสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๓. อธิบายการใชส้าํนวนใหต้รงกบัความหมาย 

 ๔. ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ๕. ใชส้าํนวนสร้างประโยค 

ค าช้ีแจง   

 ๑.  แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตวัเลือก จาํนวน  ๑๕ ขอ้  ขอ้ละ ๑ คะแนน 
รวม ๑๕  คะแนน  

๒. ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมายกากบาท    ทบัคาํตอบที่ถูกตอ้ง เพยีงคาํตอบเดียวลงในแบบทดสอบ 
๓. เวลาที่ใชใ้นการทาํแบบทดสอบ ๑๕ นาที  



๗ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 

๓. ขอ้ใดใชส้าํนวนไทยถูกตอ้ง  
ก. โจรปลน้แบงกเ์ลือดเขา้ตาสูไ้ม่ถอย  
ข. กางเกงยนีส์ตวัน้ีมีใชใ้ส่ไปวดัไปวาไดเ้ท่านั้น แต่ไปไดท้ัว่ 
ค. สงัคมปัจจุบนัดูไม่จริงใจต่อกนั ใส่หนา้ยกัษเ์ขา้หากนัตลอดเวลา  
ง. หน่วยงานน้ีทาํงานเหมือน หุ่นกระบอก ที่ถูกชกัใยอยูข่า้งหลงัไม่มีผดิ  

๔. “พูดอะไรไม่มีหูรูด ไม่ควรที่จะพูดก็เผย รู้เร่ืองของใครไม่เคย จะเฉยเลยละโพนทะนา” 
พฤติกรรมการพดูของบุคคลตามคาํประพนัธข์า้งตน้ ตรงกบัสาํนวนไทยในขอ้ใด  

ก. ฆอ้งปากแตก 
ข. ปากหอยปากปู  
ค. ปลาหมอตายเพราะปาก 
ง. ต่อความยาวสาวความยดื  

๕. สาํนวนในขอ้ใดจะเติมลงในช่องวา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
“ขอ้สอบน้ีดูดีๆ แลว้ไม่ยากหรอก ตวัเลือกมนัลวงอยูนิ่ดเดียว เฉลยแลว้จะตอ้งร้องอ๋อ น่ีมนั…แท้ๆ ”  

ก. ผบีงัตา 
ข. หญา้ปากคอก  
ค. ใกลเ้กลือกินค่าง 
ง. เสน้ผมบงัภูเขา  

๖. ขอ้ใดใชส้าํนวนผิด 
ก. เขาเอาใจออกห่างโดยไปเขา้กบัศตัรูของเรา  
ข. วารุณีไม่ชอบทาํงานเพราะเธอเป็นคนประเภทถนิมสร้อย 
ค. ความรู้ที่เธอสอนเขานั้นยากเกินที่เขาจะรับไดเ้หมือนกบัสีซอใหค้วายฟัง  
ง. ผูใ้หญ่จะสอนเสมอวา่เวรกรรมนั้นจะส่งผลต่อผูท้าํเหมือนกงเกวยีนกาํเกวยีน 

๗. สาํนวนใดใชก้ล่าวเพือ่เตือนสติ  
ก. เงาตามตวั 
ข. ไวเ้น้ือเช่ือใจ 
ค. คอขาดบาดตาย 
ง. บา้นเมืองมีขื่อมีแป 
 
 



๘ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๘. ขอ้ใดใชส้าํนวนถูกตอ้ง 
ก. ลูกสาวฉนัเป็นคนที่เรียกว่ากระเชอกั้นร่ัวจริงๆ  ขา้วของที่เก็บไวไ้ม่เคยจาํไดว้่าเก็บไวท้ี่ไหน  
ข. ทาํอะไรควรคิดให้รอบคอบ ผูใ้หญ่ว่ากล่าวตกัเตือนก็ควรปฏิบัติตาม เพราะผูใ้หญ่

อาบนํ้ าร้อนมาก่อน  
ค. เขาชอบทาํงานแบบขายผา้เอาหนา้รอด วนัน้ีก็เช่นกนั พอรู้ว่าเจา้นายจะมาตรวจโรงงาน

ก็รีบทาํความสะอาดทนัที  
ง. ข่าวเหตุการณ์ระเบิดในห้างเม่ือเดือนก่อน ขณะน้ียงัไม่รู้ผลการสอบสวนเร่ืองเงียบ

หายไปเหมือนคล่ืนใตน้ํ้ า  
๙. ขอ้ใดเป็นสาํนวนที่สร้างจากความเช่ือของคนไทย 

ก. วนัโกนไม่ละ วนัพระไม่เวน้  
ข. ซ้ือควายหนา้นา ซ้ือผา้หนา้หนาว  
ค. ตกันํ้ าใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา  
ง. นํ้ าร้อนปลาเป็น นํ้ าเยน็ปลาตาย 

๑๐. ขอ้ความในขอ้ใดไม่เก่ียวกบัการเลือกคู่และการครองเรียน 
ก. ก่ิงทองใบหยก เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน 
ข. ปลูกเรือนคร่อมตอ ชายขา้วเปลือก หญิงขา้วสาร 
ค. เด็ดดอกไมร่้วมตน้ ปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู ่สอยดอกฟ้า 
ง. หนูตกถงัขา้วสาร ทองแผน่เดียวกนั คลุมถุงชน 

๑๑. ขอ้ใดใชส้าํนวนไม่ถูกต้อง 
ก. เขาตอ้งเสียเงินไปทีละเล็กทีละนอ้ย เบี้ยบา้ยรายทางไปเร่ือยๆ 
ข. เขาชอบยคุนโนน้แหยค่นน้ีเป็นการเส้ียมเขาควายใหช้นกนัแท้ๆ   
ค. ถามอะไรก็ไม่ตอบ กลวัดอกพกิุลจะร่วงหรืออยา่งไร  
ง. เขาเป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียว เก็บเบี้ยใตถุ้นร้านอยูเ่สมอ 

๑๒. “งานจะสาํเร็จไดทุ้กคนตอ้งร่วมปรึกษาหารือกนั ร่วมทาํงานกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคน
ต่างทาํถ้าเป็นเช่นน้ีย่อมประสบความสําเร็จได้ยาก” การทาํงานที่ไม่ประสบความสาํเร็จ ตรงกับ
สาํนวนในขอ้ใด  

ก. พายเรือคนละที 
ข. พายเรือในหนอง  
ค. พายเรือทวนนํ้ า 
ง. พายเรือในอ่าง  



๙ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๑๓. สาํนวนคู่ใดมีความหมายเหมือนกนั 
ก. ไม่รู้ทิศรู้ทาง - ไม่รู้ร้อนรู้หนาว   
ข. ไม่รู้เหนือรู้ใต ้- ไม่รู้อิโหน่อีเหน่  
ค. ไม่เออออห่อหมก-ไม่อินงัขงัขอบ 
ง. ไม่ชอบมาพากล-ไม่เป็นโลเ้ป็นพาย  

๑๔. ขอ้ความต่อไปน้ี สรุปความไดต้ามขอ้ใด 
“การสัง่งาน การตดัสินใจ ควรจะมาจากนายเพยีงคนเดียว มีหลายคาํสัง่ก็แย ่สมมติถา้มีมา้ 

ลากเกวยีนตวัเดียว แต่มีคนขบัสองคน คนหน่ึงสะบดัแสใ้หเ้ดินทางขวา อีกคนใหไ้ปซา้ย มา้มนัไม่รู้
จะไปทางไหน”  

ก. ชกัใบให้เรือเสีย 
ข. ล่ามมา้สองปาก  
ค. มากหมอมากความ 
ง. ขา้สองเจา้บ่าวสองนาย  

๑๕.ขอ้ใดสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือที่เป็นปรัชญาพทุธศาสนา  
 ก. ผซีํ้ าดํ้าพลอย  
 ข. ปิดทองหลงัพระ 
 ค. ววัใครเขา้คอกคนนั้น 
 ง. ต่ืนแต่ตึก สึกแต่หนุ่ม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้ ............... คะแนน 



๑๐ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ใบความรู้ เร่ือง ถ้อยค าและส านวน 
 

 

 คนไทยนิยมใชภ้าษาถอ้ยคาํสาํนวนที่สละสลวย ไพเราะ เสนาะหู และสะดวกแก่การออก
เสียง ลักษณะนิสัยคนไทยเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนอยู่แล้ว เวลาพูดหรือเขียน จึงนิยมใช้ ถ้อยคาํ
สาํนวนปนอยู่เสมอ ถ้อยคาํสํานวนต่างๆ เหล่าน้ีช่วยให้การส่ือสารความหมายชัดเจน ได้ความ
ไพเราะ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ไดดี้ บางคร้ังใชเ้ป็นการส่ือสาร ความหมายเพือ่เปรียบเปรย
ไดอ้ยา่งคมคายลึกซ้ึง เหมาะสมกบัวฒันธรรมความเป็นอยู ่ของคนไทยซ่ึงแสดงถึงอธัยาศยัที่ดีต่อ
คนอ่ืนเป็นพื้นฐาน 

 
 

ถ้อยค า 

 

 ความหมายของถ้อยค า  
 ถอ้ยคาํ  หมายถึง  คาํกล่าว  เสียงพดูและลายลกัษณ์อกัษร  ที่มนุษยใ์ชส่ื้อสารกนัทั้ง ในดา้น
กิจธุระและ ในดา้นกิจการอ่ืน ๆ มีรูปลักษณ์ต่างกนัไป ผูท้ี่มีความรู้เร่ืองถอ้ยคาํ  รู้จกัถ้อยคาํและ
เข้าใจ ความหมายของถ้อยคาํได้ดี  ก็จะสามารถเลือกใช้ถ้อยคาํมาใช้ในการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 การใช้ถ้อย 

 การใชถ้อ้ยคาํ ใหมี้ประสิทธิผลมีขอ้ควรคาํนึง ดงัน้ี 
 ๑. การออกเสียงใหถู้กตอ้ง 
 หากออกเสียงไม่ถูกตอ้งอาจจะทาํใหค้วามหมายผดิไปได ้เช่น  เขาไม่ชอบปา (ปลา)   หา้ม
ยนืทางฝา (ขวา)  ที่น่ีมีคูมากมาย (ครู)  เป็นตน้ 
 ๒.การเขียนใหถู้กตอ้ง 
 หากเขียนสะกดผิดอาจจะทาํให้ความหมายผิดไปได้ เช่น เมืองอู่ทองไม่เคยเป็นเมืองหน้า
ดา้น (หนา้ด่าน) เธอช่วยขลิบปลอกหมอนสีฟ้าใหฉ้นัหน่อย (ขริบ) นกเป็ดนํ้ าใกลจ้ะสูญพรรณแลว้ 
(พนัธุ)์ เป็นตน้ 
 
 
 



๑๑ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๓.ใชค้าํใหถู้กตอ้งตามความหมาย 
 ถา้ใชค้าํผดิความหมายก็จะผดิไปและคาํบางคาํอาจมีความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย 
มีหลายความหมาย  มีความหมายใกลเ้คียงกนั  ควรคาํนึงถึงบริบทและพจิารณาก่อนใช ้ เช่น 
 ขบวนการน้ีเป็นภยัแห่งนกัศึกษาทั้งหมด (ควรใช ้ต่อ)  
 บนถนนราชดาํเนินมีรถอยูแ่ออดั (ควรใช ้คบัคัง่)   
 ฉนักลวัเสือมาก/เขาทาํตวัเป็นเสือ (ความหมายโดยตรง/โดยนยั)  
 ฉนัถูกต่อต่อย/เขาต่อเวลาใหเ้รา/เธอขอต่อราคาลงอีก/พีต่่อใหเ้ขาวิง่ไปก่อนหา้นาที  
 (คาํหลายความหมาย)  
 เขาอนุมตัิใหเ้ธอกลบับา้นได ้(ควรใช ้อนุญาต) 
 ๔. ใชค้าํใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา และหนา้ที่ของคาํ   
 เช่น  การใชค้าํอาการนาม  การใชล้กัษณะนาม  การใชค้าํบุพบท  การใชค้าํสนัธาน  เป็นตน้ 
 ๕.ใชค้าํใหเ้หมาะสมบุคคล 
 เช่น  เขามีหมายกาํหนดการการอบรมแลว้หรือยงั (ควรใช ้กาํหนดการ) เม่ือชาติชาย ไดย้นิ
ก็โกรธ กระฟัดกระเฟียดออกไป (ควรใช ้ปึงปัง)  แม่เชิญพระสงฆ์ จาํนวน  ๙  รูปมาที่บา้น (ควรใช ้
นิมนต)์ เป็นตน้ 
 ๖.ใชค้าํใหเ้หมาะสมกบัโอกาส  
           เช่น โอกาสที่เป็นทางการ  ควรหลีกเล่ียงการใชค้าํต่างประเทศ  คาํหยาบ  คาํสแลง ภาษาพูด  
ภาษาหนงัสือพมิพ ์คาํยอ่  คาํต่างระดบั  และภาษาถ่ิน และโอกาสที่ไม่เป็นทางการ ใชค้าํระดบัภาษา
ปาก และคาํระดบัภาษาก่ึงแบบแผนได ้
 ๗. ใชค้าํที่ชดัเจนไม่กาํกวม 
          ใช้คาํที่ผู ้รับสารรู้ความหมาย ไม่ใช้คาํที่ที่ มีความหมายกว้าง และคาํที่มีความหมาย                      
ไม่แน่นอน  เพราะอาจทาํใหเ้กิดอุปสรรคในการส่ือสารได ้ เช่น  ฉันไม่เคยไปที่บา้นหลงันั้น  (ไม่รู้
วา่หลงัไหน)  นอ้งซ้ือหนงัสือ เล่มน้ีเพราะดีกวา่เล่มอ่ืน ๆ ในร้าน (ไม่รู้ว่าดีอยา่งไร)  ลุงปลูกตน้ไม ้
๒ ตน้ (ไม่รู้วา่ตน้อะไร)  บา้นเขาอยูใ่กลม้าก (อีกคนอาจคิดว่าไกล) นิดตกลงมาหรือไม่ (ตกลงใจ
หรือตกลงมาจากบนัได)  เป็นตน้ 
 ๘.ใชค้าํไม่ซํ้ าซากหรือรู้จกัการหลากคาํ 
 ไม่ควรใชค้าํเดียวกนัซํ้ าซาก  ควรเลือกใชค้าํที่มีความหมายคลา้ยคลึงกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
แต่ยงัคง ความหมายเดิม  เช่น  พอใจ – ชอบ -  มีความสุข - เพลิดเพลิน  คนเดียว - ตามลําพงั                     
เป็นตน้ 
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สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๙.ใชค้าํใหต้รงตามความนิยมของผูใ้ชภ้าษาเดียวกนั 
 ซ่ึงขึ้นอยูก่บับริบทดว้ย  เช่น  คาํความหมาย ว่า มาก  อาจใช ้ชุก  ชุม  ดก  หนัก  บริบูรณ์  
อุดมสมบูรณ์  ลน้หลาม  แน่นขนดั  เจ่ิง เป็นตน้ 
 ๑๐.ใชค้าํใหเ้ห็นภาพ 
 เช่น  ดาํทะมึน ขาวโพลน แดงแจ๋ ขาวผอ่ง ดงัลัน่ ดงัเปร้ียง เงียบกริบ เงียบสงดั หอมหวาน 
หอมเยน็ เหม็นคลุง้ เหม็นหืน หวานจ๋อย ขมป๋ี เคม็ป๋ี เปร้ียวจ๊ีด  จืดชืด อ่อนนุ่ม อ่อนพล้ิว อ่อนละมุน 
นุ่มนวล  ใหญ่โต กวา้งใหญ่ไพศาล  เล็กนอ้ย เล็กกระจิริด เกะกะเกง้กา้ง 
 ๑๑. ใชค้าํที่เป็นคาํไทย 
 ไม่ควรใชค้าํต่างประเทศหรือใชค้าํไทยปนคาํต่างประเทศ  เช่น กรุณาดาดเซฟต้ีเบลทด์ว้ย
ค่ะ (ควรใช ้เขม็ขดันิรภยั)  วนัน้ีมีสอบไฟแนล  (ควรใช ้ปลายภาค)     กลุ่มคนเส้ือแดงแอนต้ีรัฐบาล 
(ควรใช ้ต่อตา้น)  เป็นตน้ 
 ๑๒. ใชค้าํที่ก่อใหเ้กิดไมตรีจิตและมนุษยสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั  
   -ใชค้าํสรรพนามที่แสดงความสุภาพ เช่น คุณ ผม ดิฉนั กระผม 
      -ใชค้าํขยายเพือ่ใหสุ้ภาพ เช่นคาํวา่ กรุณา ขอโทษ โปรด อนุเคราะห์ เป็นตน้ 
       -ใชค้าํลงทา้ย หรือคาํเรียกขานทุกคร้ังที่จบคาํถามหรือคาํตอบ คาํเหล่าน้ี  
        เช่นคาํวา่ ครับ ค่ะ ขา เป็นตน้ 
       -ไม่เป็นคาํหยาบ เช่น ขี้  เยีย่ว อา้ย อี การใชว้า่ อุจจาระ ปัสสาวะ ส่ิงน้ี ส่ิงนั้น   
        โรคกลาก(ขี้กลาก)  นางเห็น( อีเห็น ) 
       -ไม่เป็นคาํผวนคือคาํที่พดูกลบัเสียงเดิมแลว้เป็นคาํที่ไม่สุภาพ                               
 ๑๓.ใชค้าํที่เป็นรูปธรรม 
 ผูพ้ดูที่ดีควรหลีกเล่ียงถอ้ยคาํที่เป็นนามธรรมเพราะการใชถ้อ้ยคาํ ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้
ผูฟั้ง เขา้ใจง่าย และเห็นภาพพจน์   
 ๑๔.ใชค้าํราชาศพัทใ์หถู้กตอ้ง 
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ส านวน 
 

ส านวน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๑๑๘๗ ได้ให้
ความหมายไวว้่า “ถอ้ยคาํที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใชว้่า สาํนวนโวหาร; คดี;  ถอ้ยคาํหรือ
ขอ้ความที่กล่าวสืบต่อกนัมา ชา้นานแลว้ มีความหมายไม่ตรงตามตวัหรือความหมายอ่ืนแฝงอยู,่ 
ถอ้ยคาํที่แสดงออกมาเป็นขอ้ความพิเศษเฉพาะภาษาหน่ึงๆ, ชั้นเชิงหรือท่วงทาํนองในการแต่ง
หนังสือหรือพูด; ลกัษณนามใชเ้รียกขอ้ความ หรือบทประพนัธ์รายหน่ึงๆ อาทิ สาํนวนที่ใชใ้น
การเปรียบเทียบในภาษาไทย เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

โดยปกติแลว้เราจะไม่แยกสาํนวนสุภาษิตออกจากกนั เรามกัเรียกว่าเป็นสาํนวนหรือ
เป็น คาํพงัเพย หรือเรียกรวมๆ วา่เป็นสาํนวนไทย ดงันั้น 

 

ส านวน คือ ถอ้ยคาํที่เรียบเรียงโดยไม่เคร่งครัดในหลกัไวยากรณ์ แต่ก็ถือว่าเป็นภาษา
ที่ถูกตอ้ง และมักมีความหมายไปในเชิงเปรียบเทียบ หรืออธิบายเร่ืองราวโดยเฉพาะ สุภาษิต                
คาํพงัเพย ลว้นเป็นสาํนวนที่น่าศึกษาในภาษาไทย อาทิ 

สาํนวนที่เป็นคาํเดียว  ไดแ้ก่  หมู หิน เคม็ เปร้ียว ฯลฯ 

สาํนวนที่เป็น ๒ คาํ  ไดแ้ก่  ยกเมฆ แก่แดด ตาขาว ฯลฯ 

สาํนวนที่เป็น ๓ คาํ  ไดแ้ก่  เสือติดจัน่ ไก่ไดพ้ลอย ฯลฯ 

สาํนวนที่เป็น ๔ คาํ  ไดแ้ก่  แกวง่เทา้หาเส้ียน กล้ิงครกขึ้นเขา ฯลฯ 

สาํนวนที่เป็น ๕ คาํ  ไดแ้ก่  สีซอใหค้วายฟัง นํ้ าขึ้นใหรี้บตกั ฯลฯ 

สาํนวนที่เป็นวลีหรือประโยค ไดแ้ก่ เดินตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั ปากปราศรัย
นํ้ าใจเชือดคอ ฯลฯ 

 

กินจนพงุแตก 

กินเหมือนหมู อยูเ่หมือนหมา 

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 

ขาวเหมือนสาํลีเม็ดใน 

งงเป็นไก่ตาแตก 

ใจดาํเหมือนอีกา 

คาํเยน็เป็นใหญ่ คาํไฟเป็นนอ้ง 

งุ่มง่ามเหมือนป ู

เงียบเหมือนป่าชา้ 

ใจกวา้งเหมือนแม่นํ้ า 



๑๔ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

สุภาษิต 

 

สุภาษิต หมายถึง ถอ้ยคาํที่เป็นคติเตือนใจ มุ่งสอนใหล้ะเวน้หรือใหป้ฏิบติั มกัมีคาํว่า 
อย่า ให้ อยูด่ว้ย คาํสอนนั้นอาจเป็นคาํตรง ๆ เขา้ใจไดท้นัที หรือมีความหมายแฝงไวใ้ห้ขบคิด              
ก็ได ้สุภาษิตมกัใชค้าํสั้นๆ กะทดัรัด กินใจ อาจมีสมัผสัคลอ้งจองได ้

สุภาษิตที่ ใช้กันในสังคมไทย ส่วนมากจะคัดมาจากคําสอนในศาสนาหรือ                  
วรรณคดีต่างๆ อาทิ อิศรญาณภาษิต สุภาษิตสอนหญิง เพลงยาวถวายโอวาท โคลงโลกนิติ 
สุภาษิตพระร่วง ฯลฯ 

สุภาษิตที่มาจากค าสอนในศาสนา อาทิ 
อโรคยา ปรมา ลาภา : ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ 
กลฺยาณการี กลฺยาณ ํ: ทาํดีไดดี้ 
ปาปการี จ ปาปก ํ: ทาํชัว่ไดช้ัว่ 
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
 

สุภาษิตที่เป็นค ากล่าวของโบราณาจารย์ อาทิ 
น า้ขึน้ให้รีบตกั สอนใหรี้บทาํเม่ือมีโอกาสดี 
น า้เช่ียวอย่าขวางเรือ สอนว่าอยา่ไปคา้นหรือขดัขวางคนที่กาํลงัโกรธ หรือผูท้ี่กาํลงั 

มีอาํนาจ เพราะเม่ือทาํแลว้จะเป็นอนัตรายแก่ตวัเอง 
อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน สอนมิใหเ้ช่ือใครง่ายๆ 
รักววัให้ผกู รักลกูให้ตี สอนวา่เพือ่ใหลู้กเป็นคนดีตอ้งเฆ่ียนตีสัง่สอนใหห้ลาบจาํ 
 

ค าพังเพย 
ค าพังเพย เป็นถอ้ยคาํที่มีลกัษณะติชม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นสาํนวนที่กล่าวให้

เป็นขอ้คิด คาํพงัเพยกล่าวถึงพฤติกรรม การกระทาํ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อาจนํามาจาก
ตาํนาน นิทาน วรรณคดี อาทิ 

ก าแพงมีหู ประตมีูช่อง ใชใ้นความหมายวา่ ความลบัไม่มีในโลก 
ก่ิงทองใบหยก ใชใ้นความหมายวา่ หญิงชายที่มีฐานะดีเสมอกนั มีช่ือเสียงเกียรติยศ 

เสมอกนัมาแต่งงานกนั 
จุดไต้ต าตอ ใช้ในความหมายว่า พูดหรือทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงกับเจา้ของเร่ืองนั้นเอง                

โดยผูพ้ดูหรือผูท้าํไม่รู้ตวั 
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ต าน า้พริกละลายแม่น า้ ใชใ้นความหมายว่า จดังานฟุ่มเฟือยแต่ไดผ้ลไม่คุม้ ใชจ่้าย
ทรัพยไ์ปในทางที่ไม่มีประโยชน์ 

 
ที่มาของส านวน 
๑. เกิดจากลักษณะหรือการกระท าที่เป็นไปตามธรรมชาติ อาทิ 

คล่ืนใตน้ํ้ า  หมายถึง   เหตุการณ์ที่กรุ่นอยู่ภายใน แต่ภายนอกดูเสมือน
สงบเรียบร้อย 
ต่ืนแต่ไก่โห่  หมายถึง   ต่ืนตั้งแต่เชา้มืด 
นํ้ าซึมบ่อทราย หมายถึง   หาไดม้าเร่ือย ๆ 
 

๒. เกิดจากพฤติกรรมของคนหรือสัตว์ อาทิ 
กระด่ีไดน้ํ้ า หมายถึง   การแสดงความดีอกดีใจจนตวัสัน่ 
กระต่ายต่ืนตูม  หมายถึง   อาการต่ืนตกใจง่ายโดยไม่ทนัพจิารณาใหร้อบคอบ 
กดัหางตวัเอง  หมายถึง   พดูวกไปวนมา 
 

๓. เกิดจากการเล่นกีฬา อาทิ 
แกเ้บี้ย   หมายถึง   ทาํตอบแทน 
แฉโพย   หมายถึง   เปิดเผยขอ้ที่ปิดบงัหรือความลบั 
สูจ้นยบิตา  หมายถึง   สูไ้ม่ถอย, สูจ้นถึงที่สุด 
 

๔. เกิดจากวัฒนธรรมประเพณ ีอาทิ 
ขนทรายเขา้วดั  หมายถึง   หาประโยชน์ใหส่้วนรวม 
คลุมถุงชน  หมายถึง   ลกัษณะการแต่งงานที่ผูใ้หญ่จดัการให้โดยที่เจา้ตวั
       ไม่รู้จกั ไม่เห็นดว้ย 

            ราชรถมาเกย  หมายถึง   โชคลาภหรือยศตาํแหน่งมาถึงโดยไม่รู้ตวัหรือคาด
       ฝันมาก่อน 
 

๕. เกิดจากลัทธิศาสนา อาทิ 
คว ํ่าบาตร  หมายถึง   ไม่ยอมคบคา้สมาคมดว้ย 
กรวดนํ้ าคว ํ่าขนั  หมายถึง   ตดัขาดไม่เก่ียวขอ้งดว้ย 
ปิดทองหลงัพระ  หมายถึง   ทาํความดีแต่ไม่ไดรั้บการยกยอ่งเพราะไม่มีใคร 
       เห็นคุณค่า 
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๖. เกิดจากอุบัติเหตุหรือการเผชิญสภาวะล าบาก อาทิ 
ตกมา้ตาย  หมายถึง    แพเ้ร็ว ยตุิเร็ว 
ตกหลุมพราง  หมายถึง   เสียรู้ หลงกล 
ตกกระไดพลอยโจน หมายถึง จาํเป็นที่จะตอ้งยอมเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์
          ที่เกิดขึ้นเม่ือไม่มีทางเล่ียง 
 

๗. เกิดจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ 
หอกขา้งแคร่  หมายถึง   ส่ิงที่เป็นอนัตรายอยูใ่กลต้วั 
ติเรือทั้งโกลน  หมายถึง   ตาํหนิส่ิงที่ยงัทาํไม่เสร็จ, ติพล่อยๆ 
จวกัตกัแกง  หมายถึง   ทาํอยูก่บัมือแต่ไม่ไดรั้บความรู้จากส่ิงนั้น 
 

๘. เกิดจากธรรมชาติของพืช อาทิ 
เด็ดบวัไม่ไวใ้ย  หมายถึง   ตดัญาติขาดมิตร 
นํ้ าท่วมทุ่งผกับุง้โหรงเหรง   หมายถึง   พดูมากแต่ไดเ้น้ือหานอ้ย 
แตงร่มใบ  หมายถึง   ผวิขาวเป็นนวลใยในวยัสาว 
 

๙. เกิดจากเหตุการณ์เร่ืองราวในนิทาน ต านาน วรรณคดี อาทิ 
ก้ิงก่าไดท้อง  หมายถึง   เหิมเกริม ลืมตวั 
งอมพระราม  หมายถึง   มีความทุกขย์ากลาํบากเตม็ที่ 
ปากพระร่วง  หมายถึง   วาจาศกัด์ิสิทธ์ิ พดูอยา่งไรก็เป็นเช่นนั้น 
 

๑๐. เกิดจากเหตุการณ์ เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ อาทิ 
ขอมดาํดิน  หมายถึง   มาอยา่งล้ีลบั 
ไกลปืนเที่ยง  หมายถึง   ไม่รู้อะไรเพราะอยูห่่างไกลความเจริญ 
ขา้เก่าเต่าเล้ียง  หมายถึง   คนเก่าคนแก่ 
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แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 

ลักษณะของส านวนไทย 

สํานวนไทย มีจาํนวนมากมายสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ  สํานวนไทย                     
มีลกัษณะดงัน้ี 

  ๑.  ถอ้ยคาํที่ใชเ้ป็นสาํนวนอาจเป็นเพียงคาํเดียว  หรือประกอบดว้ยถอ้ยคาํที่เรียงกัน
ตั้งแต่ ๒ คาํขึ้ นไปซ่ึงบาง สํานวนเป็นกลุ่มคาํ บางสํานวนเป็นประโยค ซ่ึงมีทั้งความเดียวและ
ประโยคความซอ้น 

๒. สํานวนไทยบางสํานวนมีทั้งมีเสียงสัมผสัและไม่มีเสียงสัมผสั   ที่มีเสียงสัมผสั              
มีเสียงสมัผสัในและสมัผสันอก  จะมีตั้งแต่ ๔ ถึง ๑๒  คาํ  ส่วนที่ไม่มีเสียงสัมผสั  จะมีตั้งแต่ ๒ ถึง 
๘  คาํ  บางสาํนวนมีการใชค้าํซํ้ าและเล่นคาํ 

๓. เน้ือความของสาํนวนมีทั้งที่มีเน้ือความตอนเดียว  และมีเน้ือความสองตอนขึ้นไป 

๔. เน้ือหาของสาํนวนจะมีหลากหลาย  ดงัน้ี  
           ๔.๑ เน้ือหาเก่ียวกบัรูปร่าง หนา้ตา ผวิพรรณ และกิริยาท่าทาง 

           ๔.๒ เน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะนิสยั  กิริยาอาการและพฤติกรรม 

           ๔.๓ เน้ือหาเก่ียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก  
           ๔.๔ เน้ือหาเก่ียวกบัการพดู  
           ๔.๕ เน้ือหาเก่ียวกบัความรัก  การมีคู่  และการครองเรือน  
           ๔.๖ เน้ือหาเก่ียวกบัการศึกษาหาความรู้ และการอบรมสัง่สอน  
           ๔.๗ เน้ือหาเก่ียวกบัความเป็นอยู ่อาชีพ การทาํงาน การทาํมาหากิน และการ 

             ดาํรงชีวติ  
           ๔.๘ เน้ือหาเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัในสงัคม การเมือง การปกครอง  
           ๔.๙ เน้ือหาเก่ียวกบัคุณธรรม การเตือนสติและคาํสอนต่าง ๆ 

           ๔.๑๐ เน้ือหาเก่ียวกบัเหตุการณ์  สถานการณ์ เวลา  ระยะทางและสถานที่ 
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 คุณค่าทางภาษาของส านวนไทย 

 ๑. สาํนวนไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยที่สะทอ้นความเป็นมาของชาติ ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี การดาํเนินชีวติที่เป็นจริงของคนไทยมาแต่โบราณ จึงควรที่จะช่วยกนัรักษา
ไวเ้ป็นสมบตัิของชาติสืบไป 

 ๒. สาํนวนไทยช่วยเสริมปัญญา พฒันาตนและสงัคม 
 

 วิธีการใช้ส านวน 
 การใชส้าํนวนที่ถูกตอ้งเหมาะสมจะช่วยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น สามารถ
ส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน  ถูกตอ้ง  และรวดเร็ว โดยทัว่ไปเราใชส้าํนวนเพื่อการส่ือสารในกรณี
ต่อไปน้ี 
 ๑. ใชใ้นการจูงใจ เช่น ทาํดีไดดี้  ทาํชัว่ไดช้ัว่  รักดีหามจัว่  รักชัว่หามเสา  ธรรมะยอ่มชนะ
อธรรม  คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล  แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร                   
เป็นตน้  
 ๒. ใชย้อ่ขอ้ความยาวๆ เช่น  ขิงก็รา  ข่าก็แรง   ตดัหางปล่อยวดั   จบัปลาสองมือ   กินเปล่า  
ชุบมือเปิบ  ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า  เป็นตน้ 
 ๓.ใชข้ยายความหรือเนน้ความเขา้ใจ  เช่น  ปิดทองหลงัพระ  หนีเสือปะจระเข ้  ทาํคุณบูชา
โทษ  กินนํ้ าใตศ้อก  เรือล่มในหนองทองจะไปไหน หนูตกถงัขา้วสาร เป็นตน้  
 ๔. ใชแ้ทนถอ้ยคาํที่ไม่ตอ้งการกล่าวตรงๆ เช่น เฒ่าหวังู  ส้ินบุญ เจา้โลก บา้นเล็ก ไก่แก่แม่
ปลาช่อน โคแก่กินหญา้อ่อน ววัเคยขามา้เคยขี่  เป็นตน้ 
 ๕. ใช้เพิ่มสีสันและความสละสลวยของถ้อยคาํในการส่ือสาร  เช่น ขา้วแดงแกงร้อน                   
อยูเ่ยน็เป็นสุข  ร้ัวรอบขอบชิด  คลุกคลีตีโมง  ขดุบ่อ ล่อ ปลา  เป็นตน้ 
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แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 
 

 

 ๑. กลุ่มค าว่า “เบีย้” 
 

 - พดูไปสองไปเบี้ย น่ิงเสียตาํลึงทอง  
  หมายถึง ถา้พดูไปแลว้ไม่มีประโยชน์ก็น่ิงเสียดีกวา่ 
 - แจงส่ีเบี้ย  
  หมายถึง แจกแจงอยา่งละเอียด 

 - สิบเบี้ยใกลมื้อ  
  หมายถึง ส่ิงใดอยูใ่กลมื้อ ก็ควรควา้เอาไวก่้อน 

 - เก็บเบี้ยใตถุ้นร้าน 

   หมายถึง ทาํงานชนิดที่ไดเ้งินเล็กนอ้ยก็เอา 

 - เบี้ยหวัแตก  
  หมายถึง เงินที่ไดก้ระจดักระจายไม่เป็นกอบเป็นกาํ 

 - เบี้ยนอ้ยหอยนอ้ย  
  หมายถึง มีเงินนอ้ย 

 - เบี้ยบา้ยรายทาง หมายถึง- เงินที่เสียไประหวา่งการติดต่อธุรการงาน 

 

 ๒. กลุ่มสองใจ 

 - รักพีเ่สียดายนอ้ง  
  หมายถึง ลงัเลใจ, ตดัสินใจไม่ถูกวา่จะเลือกอยา่งไหนดี 

 - จบัปลาสองมือ  
  หมายถึง โลภ ทาํนองรับงานไวห้ลายฝ่าย แต่ทาํอะไรไม่ทนัสกัอยา่ง 

 - เหยยีบเรือสองแคม  
  หมายถึง หวงัผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทาํทีเขา้ดว้ยทั้งสองฝ่าย 

 - ตีสองหนา้ / ตีหลายหนา้  
  หมายถึง ตลบตะแลง, กลบักลอก, ทาํใหท้ั้งสองฝ่ายเขา้ใจผดิวา่เป็นพวกตน 

 - นกสองหวั / หมาสองราง  
  หมายถึง  คนที่ท ําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกัน โดยหวัง
ประโยชน์เพือ่ตน 

ตัวอย่าง ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
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 - สองฝักสองฝ่าย  

  แปลเหมือน “นกสองหัว” แต่ในพจนานุกรมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองบา้นเมือง 
เช่น ประเทศเล็กที่ช่วยตวัเองไม่ได ้มกัตอ้งทาํตวัสองฝักสองฝ่ายกับประเทศใหญ่เพื่อความอยู่
รอด ของตน (ฝักฝ่าย เป็นคาํซอ้น แปลวา่ พวก, ขา้ง, เขา้พวก, เขา้ขา้ง) 

 

 ๓. กลุ่มไม่ดูกาลเทศะ 

 - เอามะพร้าวหา้วไปขายสวน  
  หมายถึง แสดงความรู้หรืออวดรู้กบัผูท้ี่รู้เร่ืองดีกวา่ 

 - สอนหนงัสือสงัฆราช (บอกหนงัสือสงัฆราช)  
  หมายถึง สอนส่ิงที่เขารู้ดีอยูแ่ลว้ 

 - สอนจระเขว้า่ยนํ้ า  
  หมายถึง สอนส่ิงที่เขารู้ดีหรือที่เขาถนดัอยูแ่ลว้ 

 - เป็ดประชนัไก่  
  หมายถึง ผูท้ี่ มีความรู้ความสามารถน้อย แต่อวดแสดงแข่งกับผูท้ี่ มีความรู้
ความสามารถสูง 

 

 ๔. กลุ่ม “กินกงสี” 

 - อฐัยายซ้ือขนมยาย 

  หมายถึง  
  ๑) เอาทรัพยจ์ากผูป้กครองหญิงที่จะขอแต่งงานดว้ย มอบให้เป็นสินสอดของ
หมั้นแก่ผูป้กครองหญิงนั้นโดยสมรู้กนั 

  ๒) การเอาทรัพยจ์ากผูใ้ดผูห้น่ึงซ้ือหรือแลกส่ิงของมีค่าของผูน้ั้น 

 - เน้ือเต่ายาํเต่า 

  หมายถึง นาํเอาทรัพยสิ์นส่วนที่เป็นกาํไรหรือดอกเบี้ยกลบัไปลงทุนต่อไปโดย
ไม่ตอ้งใชทุ้นเดิม 

 

 ๕. กลุ่มบ้านแตกและสาแหรก 

 - ร้องเสียงบา้นแตก 

  หมายถึง ร้องเสียงดงัลัน่ (ไม่ตอ้งเติมวา่ “ร้องเสียงบา้นแตกสาแหรกขาด”) 
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 - บา้นแตกสาแหรกขาด 

  หมายถึง ลักษณะหรืออาการที่ครอบครัวหรือบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์อย่าง
ร้ายแรง ถึงทาํใหต้อ้งกระจดักระจายพลดัพรากจากกนั 

 - ผูดี้แปดสาแหรก 

     หมายถึง ญาติที่สืบสายกนัเป็นชั้น ๆ ตั้งแต่ตน้วงศ์สกุล คือบิดามารดาของปู่
และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘ โดยปริยายหมายถึง คนที่ทาํกรีดกราย                
เอาอยา่งผูดี้ 

 

 ๖. กลุ่มไม่ประมาณตน 

 - เอาไมซี้กงดัไมซุ้ง 

    หมายถึง คดัคา้นผูใ้หญ่ ผูมี้ฐานะสูงกว่า หรือผูมี้อาํนาจมากกว่า ยอ่มไม่สาํเร็จ 
และอาจไดรั้บ ผลร้ายแก่ตวัอีกดว้ย (เนน้ความมีกาํลงัหรือบารมีนอ้ย) 

 - นํ้ านอ้ยแพไ้ฟ 

    หมายถึง ฝ่ายขา้งนอ้ยยอ่มแพฝ่้ายขา้งมาก (เนน้ความมีจาํนวนคนนอ้ย) 

 - เห็นชา้งขี้ขี้ตามชา้ง (เห็นเขาขึ้นคามหาน เอามือประสานกนั) 

          หมายถึง ทาํเลียนแบบคนใหญ่คนโต หรือคนมั่งมีทั้งๆที่ตนไม่มีกาํลังทรัพย์
หรือความสามารถพอ 

 

 ๗. กลุ่มหมดตัว 

 - ส้ินเน้ือประดาตวั 

    หมายถึง ตกทุกขไ์ดย้าก หมดส้ินทรัพยส์มบติั เพราะเล่นการพนนัหรือถูกโกง 

 - ส้ินไร้ไมต้อก 

     หมายถึง ยากไร้, ขดัสนถึงขีดสุด, ไม่มีทรัพยส์มบติัติดตวั 

 

 ๘. กลุ่มเกี่ยวกับโอกาส 

 - นํ้ าขึ้นใหรี้บตกั 

  หมายถึง มีโอกาสดีควรรีบทาํ 

 -ต่ืนแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม 

  หมายถึง เร่งรัดการทาํงานใหเ้หมาะสมแก่วยัและเวลา 

 -รวบหวัรวบหาง 

    หมายถึง รวบรัดใหส้ั้น, ทาํใหเ้สร็จโดยเร็ว, ฉวยโอกาสเม่ือมีช่องทาง 



๒๒ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 -กวา่ถัว่จะสุก งาก็ไหม ้

     หมายถึง ลักษณะของการทํางานที่มีความลังเลใจ ทําให้แก้ปัญหาได้ไม่
ทนัท่วงที เม่ือไดอ้ยา่ง หน่ึง แต่ตอ้งเสียอีกอยา่งหน่ึงไป 

 -ชา้ ๆ ไดพ้ร้าเล่มงาม 

    หมายถึง ค่อยๆ คิดค่อยๆ ทาํแลว้จะสาํเร็จผล 

 -ชา้เป็นการ นานเป็นคุณ 

    หมายถึง ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทาํดีกวา่ด่วนทาํ 

 -สิบเบี้ยใกลมื้อ 

      หมายถึง ของหรือประโยชน์ที่ควรได ้(แมจ้ะนอ้ยนิดหรือไม่เลอเลิศ) ก็เอาไวก่้อน 

  

 ๙. กลุ่มฝ่ายตรงข้าม 

 - หนามยอกอก 

    หมายถึง คนหรือเหตุการณ์ที่ทาํใหรู้้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงอยูใ่นอกตลอดเวลา 

 -หอกขา้งแคร่ 

     หมายถึง คนใกลชิ้ดที่อาจคิดร้ายขึ้นมาเม่ือไรก็ได ้มกัใชแ้ก่ลูกเล้ียงที่ติดมากบั
พอ่หรือแม่, ศตัรูที่อยูข่า้งตวั 
 

 ๑๐. กลุ่มฟุ่ มเฟือยโดยใช่เหตุ 
 - ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า 

  หมายถึง 
  ๑) ลงทุนไปโดยไดผ้ลประโยชน์ไม่คุม้ทุน 

  ๒) ใชจ่้ายทรัพยใ์นทางที่ไม่เกิดประโยชน์ 
     ๓) เสียทรัพยไ์ปโดยไม่ไดรั้บประโยชน์อะไร 

 - ขี่ชา้งจบัตัก๊แตน 
  หมายถึง 

   ๑) ลงทุนมากแต่ไดผ้ลนิดหน่อย 

    ๒) เร่ืองเล็กทาํใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่ ทาํใหไ้ดผ้ลไม่คุม้ 

 - เก่ียวแฝกมุงป่า 

    หมายถึง ทาํอะไรเกินกาํลงัความสามารถของตวั 

 
 



๒๓ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 -ฆ่าชา้งเอางา 

    หมายถึง ทําลายส่ิงที่ใหญ่โต เพื่อให้ได้ของสําคัญเพียงเล็กน้อยมาเป็น
ประโยชน์ของตน โดยไม่ คิดวา่ที่ทาํลงไปนั้นเป็นการสมควรหรือไม่ 

 -กระเชอกน้ร่ัว 

     หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย, ไม่รู้จกัเก็บหอมรอมริบ, ขาดการประหยดั 

 -จบัเสือมือเปล่า 

  หมายถึง แสวงหาประโยชน์โดยตวัเองไม่ตอ้งลงทุน 

 -ชุบมือเปิบ 

  หมายถึง ฉวยประโยชน์จากคนอ่ืนโดยไม่ไดล้งทุนลงแรง 

 -ฆ่าควายเสียดายพริก 

    หมายถึง เตือนใหรู้้วา่ ทาํการใหญ่ไม่ควรตระหน่ี 

 

 ๑๑. กลุ่มรับเคราะห์ 

 - แพะรับบาป 

    หมายถึง คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผูอ่ื้นที่ทาํกรรมนั้น (ต่อให้อยูไ่กลแค่ไหนก็
  รับเคราะห์ได)้ 

 - หนงัหนา้ไฟ 

    หมายถึง ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนก่อนผูอ่ื้น เช่น ลูกทาํความผดิมา พอ่แม่ก็ตอ้ง 
  เป็นหนงัหนา้ไฟ 

 - กระโถนทอ้งพระโรง 

    หมายถึง ผูท้ี่ใคร ๆ ก็ใชไ้ดห้รือผูท้ี่ใคร ๆ ก็พากนัรุมใชอ้ยูค่นเดียว 

 - ปลาติดหลงัแห (ปลาติดร่างแห) 

    หมายถึง คนที่พลอยไดรั้บเคราะห์กรรมร่วมกบัผูอ่ื้นทั้ง  ๆที่ไม่ไดมี้ส่วนพวัพนัดว้ย 

 - พลอยฟ้าพลอยฝน 

    หมายถึง ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งก็เป็นตามไปดว้ย 

 - ตกกระไดพลอยโจน 

    หมายถึง จาํเป็นที่จะตอ้งยอมเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเม่ือไม่มีทางเล่ียง 

 
 
 
 



๒๔ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๑๒. กลุ่มเกี่ยวกับการขู่ ประชด 

 - เขียนเสือใหว้วักลวั 

    หมายถึง ทาํอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้อีกฝ่ายหน่ึงเสียขวัญหรือเกรงขาม                  
  (เนน้เก่ียวกบัการขู่) 

 - เชือดไก่ใหลิ้งดู 

    หมายถึง ทาํโทษคนหน่ึงใหอี้กคนหน่ึงกลวั (เนน้การขู่ที่ตอ้งมีการทาํโทษหรือฆ่า) 
 - ตีววักระทดคราด 

    หมายถึง โกรธคนหน่ึงแต่ทาํอะไรไม่ได ้ไพล่ไปรังควานอีกคนหน่ึงที่เก่ียวขอ้ง
  และตนสามารถ ทาํได ้(เนน้เก่ียวกบัการประชด) 

 - หุงขา้วประชดหมา ป้ิงปลาประชดแมว 

    หมายถึง ทาํประชดหรือแดกดนั ซ่ึงรังแต่จะเสียประโยชน์ 
 

 ๑๓. กลุ่มท าอะไรลวก ๆ 

 - สุกเอาเผากิน 

    หมายถึง ทาํลวก ๆ , ทาํพอเสร็จไปคราวหน่ึง  ๆเพราะไม่มีเวลาพอ คล้ายกับสํานวนว่า               
  “ขอไปที” (ไม่เก่ียวกบันิสยัหรือการอาํพราง) 
 - ผกัชีโรยหนา้ 

   หมายถึง การกระทาํส่ิงใดเพยีงเล็กนอ้ยเป็นการฉาบหนา้ เพือ่จะลวงใหเ้ห็นวา่ 
  ทุกส่ิงทุกอยา่งเรียบร้อยสมบูรณ์ 

 - ขายผา้เอาหนา้รอด 

  หมายถึง 

   ๑) ยอมเสียสละแมแ้ต่ของจาํเป็นที่ตนมีอยู ่เพือ่รักษาช่ือเสียงของตนไว ้

       ๒) ทาํใหส้าํเร็จลุล่วงไป เพือ่รักษาช่ือเสียงของตนไว ้

 - จบัแพะชนแกะ 

    หมายถึง ทาํอยา่งขอไปที ไม่ไดอ้ยา่งน้ีก็เอาอยา่งนั้นเขา้แทนที่เพือ่ใหลุ้ล่วงไป 

 - ผกัตม้ขนมยาํ 

   หมายถึง ผสมผเสปนเปกนัยุง่ 

 - ปัดสวะ 

    หมายถึง ทาํอยา่งขอไปที 
 
 



๒๕ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 - มือห่างตีนห่าง 

    หมายถึง มีความหมายเนน้เก่ียวกบันิสัยที่สุรุ่ยสุร่าย สะเพร่า เลินเล่อ ทาํลวก ๆ 
  ไม่ระมดัระวงั 

 - หวัมงักุทา้ยมงักร 

    หมายถึง ไม่เขา้กนั, ไม่กลมกลืนกนั, มาหลายแบบอยา่งปนเปกนั 

 

 ๑๔. กลุ่มจับโน่นชนน่ี 

 - จบัพลดัจบัผลู 

    หมายถึง จบัผดิ ๆ ถูก ๆ, บงัเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ 

 - ผดิฝาผดิตวั 

    หมายถึง ไม่เขา้ชุดกนั ไม่เขา้คู่กนั 

 

 ๑๕. กลุ่มคดิรอบคอบ 

 - คิดสะระตะ 

   หมายถึง คิดถึงผลดีผลเสีย 

 - คิดหนา้คิดหลงั 

     หมายถึง ตรึกตรองอยา่งรอบคอบ 

 - ดีดลูกคิดรางแกว้ 

    หมายถึง คิดถึงผลกาํไรที่จะไดท้างเดียว 

 - บวกลบคูณหาร 

     หมายถึง คิดถึงผลกาํไรขาดทุนอยา่งรอบคอบ 

 

 ๑๖. กลุ่มท าเป็นไม่สนใจ 

 - ทองไม่รู้ร้อน 

    หมายถึง ไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือยนิดียนิร้าย 

 - ทาํหูทวนลม 

    หมายถึง แสร้งทาํเป็นไม่ไดย้นิ 

 
 
 
 
 



๒๖ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๑๗. กลุ่มยากเย็นแสนเข็ญ 

 - งมเขม็ในมหาสมุทร 

    หมายถึง คน้หาส่ิงที่ยากจะคน้หาได,้ ทาํกิจที่สาํเร็จไดย้าก 

 - เขน็ครกขึ้นภูเขา 

    หมายถึง ทาํงานที่ยากลาํบากอยา่งยิง่โดยใชค้วามเพียรพยายามและอดทนอยา่ง
มากหรือบางทีก็ เกินกาํลงัความสามารถหรือสติปัญญาของตน 

 - ฝนทัง่ใหเ้ป็นเขม็ 

    หมายถึง เพยีรพยายามสุดความสามารถจนกวา่จะสาํเร็จผล 

 

 ๑๘. กลุ่มเกี่ยวกับน ้า 

 - นํ้ าซึมบ่อทราย 

    หมายถึง หามาไดเ้ร่ือย ๆ, ของที่ค่อย ๆ เกิดอยูเ่สมอไม่ขาด 

 - นํ้ าลอดใตท้ราย 

   หมายถึง ทาํอยา่งล้ีลบั ไม่มีใครเห็น เช่น สายลบั จารชน 

 

 ๑๙. กลุ่มไม่หวังดี 
 - ปากหวานกน้เปร้ียว 

    หมายถึง พดูจาอ่อนหวาน แต่ไม่จริงใจ 

 - ปากปราศรัย นํ้ าใจเชือดคอ 

    หมายถึง พดูดีแต่ใจคิดร้าย 

 - ปากอยา่งใจอยา่ง 

    หมายถึง ปากพดูอยา่ง แต่ใจคิดอยา่ง (สาํนวนน้ีใชเ้ป็นกลาง ๆ ไดว้่า ปากกบัใจ
ไม่ตรงกนั โดยไม่เนน้เร่ืองไม่หวงัดี ไม่จริงใจ) 

 - ปากวา่ตาขยบิ 

   หมายถึง 
  ๑) พดูอยา่งหน่ึงแต่ทาํอีกอยา่งหน่ึง 

    ๒) ปากกบัใจไม่ตรงกนั 

 - หนา้เน้ือใจเสือ 

    หมายถึง มีหนา้ตาแสดงความเมตตา แต่ใจโหดเห้ียม 

 
 



๒๗ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 - มือถือสาก ปากถือศีล 

    หมายถึง มกัแสดงตวัวา่เป็นคนมีศีลมีธรรม แต่กลบัประพฤติชัว่ 

 - ปากวา่มือถึง 

    หมายถึง พอพดูก็ทาํเลย 

 

 ๒๐. กลุ่มแส่หาเร่ืองเดือดร้อน 

 - แกวง่เทา้หาเส้ียน 

    หมายถึง รนหาเร่ืองเดือดร้อน ทาํนองหาเร่ืองทาํใหผู้อ่ื้นขดัเคืองโดยใช่เหตุ เช่น 
  นินทาหวัหนา้ให ้หวัหนา้ไดย้นิ 

 - เอามือซุกหีบ 

    หมายถึง หาเร่ืองเดือดร้อนหรือความลาํบากใส่ตวัโดยใช่ที่ 
 - หาเหาใส่หวั 

    หมายถึง รนหาเร่ืองเดือดร้อนมาใส่ตน ทาํนองหาภาระใหต้อ้งกงัวลใจ 
 

 ๒๑. กลุ่มร้อนตัว 

 - ววัสนัหลงัหวะ (ววัสนัหลงัขาด) 

   หมายถึง คนที่มีความผดิติดตวัทาํใหมี้ความหวาดระแวง 

 - กินปูนร้อนทอ้ง 

    หมายถึง ทาํอาการมีพรุิธขึ้นเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง 

 

๒๒. กลุ่มเร่ืองง่าย ๆ 

 - หญา้ปากคอก 

    หมายถึง สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุง่ยาก 

 - เสน้ผมบงัภูเขา 

    หมายถึง เร่ืองง่าย ๆ แต่คิดไม่ออกเหมือนมีอะไรมาบงัอยู ่
 - ใกลเ้กลือกินด่าง 

  หมายถึง 

  ๑) มองขา้มหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยูใ่กลต้วั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ตน กลบัไป 
  แสวงหาส่ิงอ่ืนที่ดอ้ยกวา่ 

    ๒) อยูใ่กลผู้ใ้หญ่ แต่กลบัไม่ไดดี้ 

 



๒๘ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๒๓. กลุ่มจับจด เหยาะแหยะ 

 - เหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ 

    หมายถึง หยบิหยง่, ทาํอะไรไม่จริงจงั, ไม่เอาการเอางาน 

 - สนิมสร้อย 

    หมายถึง หนกัไม่เอาเบาไม่สู,้ บอบบาง 

 

 ๒๔. กลุ่มร้ายพอ ๆ กัน 

  - ขนมพอสมนํ้ ายา 

    หมายถึง พอดีกนั จะวา่ขา้งไหนดีกวา่กนัไม่ได ้

 - ขม้ินกบัปูน 

    หมายถึง ชอบววิาทกนัอยูเ่สมอ เม่ืออยูใ่กลก้นั, ไม่ถูกกนั 

 - ไมเ้บื่อไมเ้มา 

    หมายถึง ขดักนัตะพดื เพราะใจโกรธกนัมาก่อน (สาํนวนน้ีไม่เนน้เร่ืองการ 
  ทะเลาะววิาทกนั) 

 - ขิงก็รา ข่าก็แรง 

    หมายถึง ต่างก็จดัจา้น พอ ๆ  กนั, ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอ ๆ  กนั, ต่างไม่ยอมลดละกนั 

 - ล้ินกบัฟัน 

    หมายถึง การกระทบกนับา้งแต่ไม่รุนแรงของคนที่ใกลชิ้ดกนั เช่น ระหว่างสามี
  ภรรยาหรือคนที่ ทาํงานร่วมกนั 

 - ฝนตกขี้หมูไหล (คนจญัไรมาพบกนั) 

    หมายถึง พลอยเหลวไหลไปดว้ยกนั 

 

 ๒๕. กลุ่ม “ไม่ถูกกัน” 

 - ไม่ลงโบสถ ์/ ไม่กินเกลียว 

    หมายถึง เขา้กนัไม่ได ้(เช่น นิสยัใจคอ อธัยาศยัไม่ตอ้งกนั) 

 - ปีนเกลียว 

    หมายถึง มีความเห็นไม่ลงรอยกนั, ขดัแยง้กนั, แตกพวกหรือไม่ถูกกนั 

 - ศรศิลป์ไม่กินกนั 

    หมายถึง ไม่ถูกกัน, ไม่ลงรอยกัน, ไม่ชอบหน้ากัน เช่น พี่น้องคู่น้ีศรศิลป์ไม่กินกัน                    
  เจอหนา้กนัเม่ือใดตอ้งทะเลาะกนัเม่ือนั้น 

 



๒๙ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 - ถูกเสน้ 

    หมายถึง เขา้กนัได,้ ชอบพอกนั, ถูกอกถูกใจ 

 - เป็นป่ีเป็นขลุ่ย 

    หมายถึง ถูกคอกนั, เขา้กนัไดดี้ เช่นพดูเขา้กนัเป็นป่ีเป็นขลุ่ย 

 - ช้ีนกเป็นนก ช้ีไมเ้ป็นไม ้

    หมายถึง ไม่วา่ผูมี้อาํนาจจะวา่อยา่งใด ผูน้อ้ยก็ตอ้งคลอ้ยตามไปอยา่งนั้น เพราะ
  กลวัหรือประจบ 

 - ลูกขนุพลอยพยกั 

    หมายถึง ผูท้ี่คอยวา่ตามหรือเห็นดว้ยกบัผูใ้หญ่เป็นเชิงสอพลอประจบ 

 

 ๒๖. กลุ่มพฤติกรรมที่แต่ทางเสีย 

 - เอาทองไปรู่กระเบื้อง / เอาพมิเสนไปแลกเกลือ / เอาเน้ือไปแลกหนงั 

   หมายถึง โตต้อบหรือทะเลาะกบัคนพาล หรือคนที่มีฐานะตํ่ากวา่ เป็นการไม่สมควร 

 - เอาไมส้ั้นไปรันขี้  
    หมายถึง โตต้อบหรือทะเลาะกบัคนพาล มีแต่ทางเสีย 

 - คบเด็กสร้างบา้น 

    หมายถึง ทาํอะไรกบัเด็กยอ่มไม่เป็นผล 

 - เอาเน้ือหนูไปปะเน้ือชา้ง 

   หมายถึง เอาทรัพยห์รือส่ิงของจากคนที่มีนอ้ยไปใหแ้ก่ผูท้ี่มีมากกวา่ 
 

 ๒๗. กลุ่มหยิ่ง จองหอง 

 - ก้ิงก่าไดท้อง 

    เยอ่หยิง่เพราะไดดี้หรือมีทรัพยข์ึ้นเล็กนอ้ย 

 - คางคกขึ้นวอ แมงปอใส่ตุง้ต้ิง 

    หมายถึง คนที่มีฐานะตํ่าตอ้ย พอไดดิ้บไดดี้ก็มกัแสดงกิริยาอวดดีลืมตวั 

 - จองหองพองขน 

    หมายถึง เยอ่หยิง่ลบหลู่ผูมี้คุณ 

 
 
 
 
 



๓๐ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๒๘. กลุ่มว่าด้วยพระว่าด้วยชี 

 - ชัว่ช่างชีดีช่างสงฆ ์

   หมายถึง ปล่อยไปตามเร่ืองตามราว ไม่เอาเป็นธุระ (มกัใชแ้ก่พระสงฆ)์ 

 - วนัพระไม่ไดมี้หนเดียว 

          หมายถึง วนัหนา้ยงัมีโอกาสอีก (มกัใชพ้ดูเป็นเชิงอาฆาต ประมาณวา่ความแคน้
  น้ีฝากไวก่้อน) 

 - ชายสามโบสถ ์

    หมายถึง ผูท้ี่บวชแลว้สึกถึง ๓ หน (ใชพ้ดูเป็นเชิงตาํหนิวา่เป็นคนที่ไม่น่าคบ) 

 - แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร 

      หมายถึง การยอมแพท้าํใหเ้ร่ืองสงบ การไม่ยอมแพท้าํใหเ้ร่ืองไม่สงบ 
 

 ๒๙. กลุ่มรังแกคนไม่มีทางสู้ 

 - ตอ้นหมูเขา้เลา้ 

    หมายถึง บงัคบัคนที่ไม่มีทางสู ้

 - ปิดประตูตีแมว 

    หมายถึง รังแกคนไม่มีทางสูแ้ละไม่มีทางหนีรอดไปได ้

 

 ๓๐. กลุ่ม เบียดบัง 

 - รีดเลือดกบัปู 
    หมายถึง เคี่ยวเขญ็หรือบีบบงัคบัเอากบัผูท้ี่ไม่มีจะให ้

 - หาเศษหาเลย 

  หมายถึง 
  ๑) หาประโยชน์เล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

    ๒) เบียดบงัเอาส่วนที่เหลือเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไว ้เช่น แม่ครัวมกัหาเศษหาเลย จาก 
  เงินที่นายมอบใหไ้ปจ่ายตลาด 

    ๓) ใชใ้นทางชูส้าว ประมาณวา่แต่งงานแลว้ ยงัดอดไปหาเศษหาเลย  
  (กินนํ้ าพริกถว้ยอ่ืน) นอกบา้น 

 
 
 
 
 



๓๑ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๓๑. กลุ่มตัดความสัมพันธ์ 

 - ตดัเชือก 

    หมายถึง ตดัความสมัพนัธไ์ม่ยอมใหค้วามช่วยเหลืออีกต่อไป 

 - ตดัญาติขาดมิตร 

    หมายถึง ตดัขาดจากกนั 

 - ตดัเป็นตดัตาย 

    หมายถึง ตดัขาดจากกนัอยา่งเด็ดขาด 

 - เด็ดบวัไม่ไวใ้ย 

    หมายถึง ตดัขาด ตดัญาติขาดมิตรกนัเด็ดขาด 

 - ตดัหางปล่อยวดั 

    หมายถึง ตดัขาดไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป 

 - บอกศาลา 

    หมายถึง ประกาศไม่รับผดิชอบ หรือตดัขาดไม่ใหค้วามอุปการะเล้ียงดูอีกต่อไป 

 - คว ํ่าบาตร 

    หมายถึง ไม่ยอมคบคา้สมาคมดว้ย (แต่เดิมหมายถึงสงัฆกรรมที่พระสงฆ ์
  ประกาศลงโทษคฤหัสถ ์ผูป้ระทุษร้ายต่อศาสนาดว้ยการไม่คบ ไม่รับบิณฑบาต เป็นตน้) 
 - ฆ่าไม่ตาย ขายไม่ขาด 

    หมายถึง ตดัไม่ขาด (มกัใชแ้ก่พอ่แม่ที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอยา่งไรก็ตดัไม่ขาด) 
 

 ๓๒. กลุ่มว่าด้วย “เสือ” 

 - เสือซ่อนเล็บ 

  หมายถึง 

  ๑) ผูท้ี่มีความเก่งกลา้สามารถแต่ไม่ยอมแสดงออกมาใหป้รากฏ 

    ๒) ผูท้ี่มีเล่ห์กลอยูใ่นใจ 

    ๓) ผูเ้ก็บความรู้สึกไวไ้ดดี้ 

 - เสือเฒ่าจาํศีล 

    หมายถึง คนที่มีท่าทีสงบเสง่ียม แต่มีเล่ห์เหล่ียมมาก 

 - เสือนอนกิน 

    หมายถึง คนที่ไดรั้บผลประโยชน์หรือผลกาํไร โดยไม่ตอ้งลงทุนลงแรง 

 
 



๓๒ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 - เสือลากหาง 

  หมายถึง 

  ๑) คนที่ทาํท่าทีเป็นเซ่ืองซึม เป็นกลอุบายใหผู้อ่ื้นตายใจ แลว้เขา้ทาํการอยา่งใด
  อยา่งหน่ึงโดยไม่ทนัใหรู้้ตวั 

    ๒) คนที่ทาํอยา่งเสือลากหาง เพือ่ขู่ใหก้ลวั 
 

 ๓๓. กลุ่มสอนใจเตือนสติ 

 - เขา้เถ่ือนอยา่ลืมพร้า 

    หมายถึง สอนใหมี้สติอยา่ประมาท เช่นเดียวกบัเวลาเขา้ป่าจะตอ้งหามีดติดตวัไปดว้ย 

 - กินนํ้ าไม่เผือ่แลง้ 

    หมายถึง สอนใหรู้้จกัคิดถึงวนัขา้งหนา้ ไม่ใช่มีอะไร แค่ไหนก็ใชห้มดทนัที 
 - จบังูขา้งหาง 

    หมายถึง สอนอยา่ทาํส่ิงที่เส่ียงต่ออนัตราย 

 - ชิงสุกก่อนห่าม 

    หมายถึง สอนหรือเตือนสติวา่อยา่ทาํส่ิงที่ยงัไม่สมควรแก่วยัหรือยงัไม่ถึงเวลา 
  โดยเฉพาะเร่ืองการลกัลอบไดเ้สียกนัก่อนแต่งงาน 

 - ดูตามา้ตาเรือ 

   หมายถึง เตือนใหรู้้จกัพจิารณาใหร้อบคอบ (มกัใชใ้นความปฏิเสธ) 

 ๓๔. กลุ่มเกี่ยวกับการพูด 

 - ชกัใบใหเ้รือเสีย 

    หมายถึง พดูหรือทาํขวาง ๆ ใหก้ารสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเร่ืองไป 

 - ชกัแม่นํ้ าทั้งหา้ 

    หมายถึง พดูจาหวา่นลอ้มยกยอบุญคุณเพือ่ขอส่ิงที่ประสงค ์

 - นํ้ าร้อนปลาเป็น นํ้ าเยน็ปลาตาย 

    หมายถึง คาํพดูที่ตรงไปตรงมาแบบขวานผา่ซาก อาจไม่ถูกใจผูฟั้ง แต่ไม่เป็น 
  พษิเป็นภยั ขณะที่คาํพดูไพเราะอ่อนหวานซ่ึงถูกใจผูฟั้ง แต่อาจเป็นโทษเป็นภยัได ้

 - เอานํ้ าเยน็เขา้ลูบ 

    หมายถึง ใชค้าํพดูอ่อนหวานหวา่นลอ้ม 

 - ปากเปียกปากแฉะ 

    หมายถึง เรียกการวา่กล่าวตกัเตือนซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าก็ยงัไม่ไดผ้ลตามที่มุ่งหมาย 

 



๓๓ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 - ไปไหนมา สามวาสองศอก 

    หมายถึง ถามอยา่งหน่ึงตอบไปอีกอยา่งหน่ึง 

 - ไปอยา่งนํ้ าขุ่น ๆ 

    หมายถึง พดูเขา้ตวัหลบเล่ียงไปอยา่งขา้ง ๆ คู ๆ 

 

 ๓๕. กลุ่มค าว่า “กิน” 

 - กินนํ้ าเห็นปลิง 

    หมายถึง รู้สึกตะขิดตะขวงใจเหมือนจะกินนํ้ าเห็นปลิงอยูใ่นนํ้ าก็กินไม่ลง 

 - กินบา้นกินเมือง 

   หมายถึง เป็นเจา้เมือง (แต่ถา้ “นอนกินบา้นกินเมือง” ใชป้ระชดวา่นอนต่ืนสาย
  ดว้ยความเกียจคร้าน) 

 - กินเศษกินเลย 

    หมายถึง กินกาํไร, ยกัเอาเพยีงบางส่วนที่มีจาํนวนเล็กนอ้ยไว,้ ยกัเอาส่วนที่เหลือ
  ไวเ้ป็นของตน, เอาเพยีงบางส่วนไวเ้ป็นของตน 
 

 ๓๖. กลุ่มว่าด้วยมารยาท 

 - มา้ดีดกะโหลก 

    หมายถึง มีกิริยากระโดดกระเดกลุกลนหรือไม่เรียบร้อย (มกัใชแ้ก่ผูห้ญิง) 

 - กระดางลาง 

    หมายถึง มรรยาทหยาบ 
 

 ๓๗. กลุ่มค าว่า “หา” 

 - หาตวัจบัยาก 

    หมายถึง เก่งมาก, หาคนเทียบเท่าไดย้าก 

 - หาทาํยายาก 

    หมายถึง หากไดย้ากเพราะไม่ค่อยมี ทาํนองเดียวกบัสมุนไพรบางอยา่งในที่บาง
  แห่งหาไดย้ากมาก 

 
 
 
 
 



๓๔ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๓๘. กลุ่มหายตัว 

 - หายเขา้กลีบเมฆ 

    หมายถึง หายลบัไปไม่ไดพ้บอีก 

 - หายวบัไปกบัตา 

    หมายถึง หายไปอยา่งฉบัไวต่อหนา้ต่อตา 
 

 ๓๙. กลุ่มตีงู 

 - ตีงูใหก้ากิน 

    หมายถึง ทาํส่ิงใด ๆ ไวแ้ลว้ แต่ผลไปตกแก่ผูอ่ื้น, ทาํส่ิงที่ตนควรจะไดรั้บ 
  ประโยชน์ แต่กลบัไม่ได ้

 - ตีงูใหห้ลงัหกั 

    หมายถึง กระทาํการส่ิงใดแก่ศตัรูโดยไม่เด็ดขาดจริงจงั ยอ่มจะไดรั้บผลร้ายในภายหลงั 

 

 ๔๐. กลุ่มว่าด้วยบรรดาสาวแก่แม่ม่าย 

 - แตงเถาตาย 

    หมายถึง หญิงม่ายที่มีอายมุาก 

 - ไก่แก่แม่ปลาช่อน 

    หมายถึง หญิงค่อนขา้งมีอายทุี่มีมารยาและเล่ห์เหล่ียมมาก และมีกิริยาจดัจา้น 

 - กระดงังาลนไฟ 

    หมายถึงหญิงที่เคยแต่งงานหรือผา่นผูช้ายมาแลว้ ยอ่มรู้จกัชั้นเชิงทางปรนนิบติั
  เอาอกเอาใจผูช้ายไดดี้กวา่หญิงที่ยงัไม่เคยแต่งงาน 

 - เสน่ห์ปลายจวกั 

    หมายถึง เสน่ห์ที่เกิดจากฝีมือปรุงอาหารใหโ้อชารส (สาํนวนน้ีใชส้อนผูห้ญิง 
  ในเร่ืองการครองเรือนใหรู้้จกัผกูใจสามีดว้ยฝีมือการทาํครัว ปรนนิบตัิใหถู้กใจ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

   

  นอกจากน้ี สาํนวนที่คิดวา่นกัเรียนควรจะไดรู้้ไว ้เผือ่ขอ้สอบจะนาํมาถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ไมห้ลกัปักเลน    โลเล, ไม่แน่นอน  
    (ใชเ้ปรียบกบัผูใ้หญ่ที่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได)้ 

   ไมใ้กลฝ่ั้ง     แก่ใกลจ้ะตาย 

   ไมล้ม้เงาหาย /นกไร้ไมโ้หด  คนที่เคยมีวาสนาเม่ือตกตํ่าลง ผูท้ี่มาพึ่งบารมี
    ก็หายหนา้ไป 

 

๒) ลูบหนา้ปะจมูก    ทาํอะไรเด็ดขาดจริงจงัไปไม่ได ้เพราะเกรง 
    จะไปกระทบกระเทือนพวกพอ้ง 

 

๓) พร้าคดั (งดั)     ปากไม่ออก น่ิง ไม่ค่อยพดู ไม่ช่างพดู 

   ดอกพกิุลร่วง     เรียกอาการที่น่ิงไม่พดู วา่กลวัดอกพกิุลจะร่วง 
 

๔) มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี  เห่อหรือต่ืนเตน้ในส่ิงที่ตนไม่เคยมี ไม่เคยได ้

    จนเกินพอดี 
 

๕) ถ่ีลอดตาชา้ง ห่างลอดตาเล็น  ๑) ดูเหมือนรอบคอบถ่ีถว้น แต่ไม่รอบคอบถ่ี
    ถว้นจริง 

    ๒) ประหยดัในส่ิงที่ไม่ควรประหยดั  
    ไม่ประหยดัในส่ิงที่ควรประหยดั 

 

๖) งูกินหาง     เก่ียวโยงกนัไปเป็นทอด ๆ 
 

๗) เง้ือง่าราคาแพง   จะทาํอะไรก็ไม่กลา้ตดัสินใจทาํลงไป ดีแต่ 
    ทาํท่าหรือวางท่าวา่จะทาํเท่านั้น (ง่า เป็นคาํ 
    ไทยโบราณ แปลวา่ เบื้อ ในวรรณคดีมกัใช ้
    เป็นคาํเด่ียว เช่น เลียงผาง่าเทา้โผน เป็นตน้) 



๓๖ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘) ช้ีตาไม่กระพริบ    ด้ือมาก, สูส้ายตาไม่ยอมแพ ้
 

๙) ตกันํ้ ารดหวัตอ    แนะนาํพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ไดผ้ล เช่น  
    นํ้ ารดหวัสาก สอนเด็กปากมาก เล้ียงลูกใจแข็ง 
    (ไม่ใช่เก่ียวแก่สติปัญญาของเด็ก) 

๑๐) เต้ียอุม้ค่อม     คนที่มีฐานะตํ่าตอ้ยหรือยากจน แต่รับภาระ 
    เล้ียงดูคนท่ีมีฐานะเช่นตนอีก 

 

๑๑) ปลูกเรือนคร่อมตอ    กระทาํส่ิงซ่ึงล้วงลํ้ า ก้าวก่ายหรือทบัสิทธิของ
    ผูอ่ื้น จะโดยรู้เท่าถึงการณ์ หรือไม่ก็ตาม 

 

๑๒) ตน้ร้ายปลายดี   ตอนแรกประพฤติตวัไม่ดี แต่ภายหลงักลบั 
    สาํนึกตวัไดแ้ลว้ประพฤติดีตลอดไป, ตอนตน้
    ไม่ดีไปดีเอาตอนหลงั ท่าดีทีเหลว มีท่าทางดี 
    แต่ทาํอะไรไม่ไดเ้ร่ือง 

 

๑๓) ปลาตาํนํ้ าตวัโต   ส่ิงท่ีเสียหรือสูญหายไป มกัดูมีค่ามากเกินความ
    เป็นจริง 

๑๔) พบไมง้าม เม่ือยามขวานบิ่น   พบหญิงสาวที่ตอ้งใจเม่ือแก่ 
 

๑๕) เอาปูนหมายหวั   ๑) ผกูอาฆาตไว ้

    ๒) คาดโทษไว ้

    ๓) เช่ือแน่วา่จะเป็นไปตามที่คาดหมายไว ้

    ๔) ประมาทหนา้วา่ไม่มีทางจะเอาดีได ้

๑๖) ขวา้งงูไม่พน้คอ   ทาํอะไรแลว้ผลร้ายกลบัมาสู่ตวัเอง 

    ถ่มนํ้ าลายรดฟ้า   ประทุษร้ายต่อส่ิงที่สูงกว่าตน ตวัเองยอ่มไดรั้บ
    ผลร้าย 



๓๗ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เร่ืองที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกเร่ือง  
 นักเรียนอย่าจ าส านวนผิด หรือเขียนส านวนผิด  
 ส่วนใหญ่เป็นส านวนที่คนทั่วไปใช้กันผิดๆ  
 มาโดยตลอด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗) ตกับาตรอยา่ถามพระ   จะใหอ้ะไรแก่ผูท่ี้เตม็ใจรับอยูแ่ลว้ ไม่ควรถาม 
 

๑๘) ปลํ้าผลุีกปลุกผนีัง่    พยายามทาํใหมี้เร่ืองมีราวขึ้นมา 
 

๑๙) ไมง้ามกระรอกเจาะ    หญิงสวยมกัไม่บริสุทธ์ิ 
 

๒๐) เถรตรง     ซ่ือหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จกั
    ผอ่นผนัสั้นยาว, ไม่รู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบา 

    เถรส่องบาตร    คนที่ทาํอะไรตามเขา ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เร่ืองรู้ราว 
 



๓๘ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

แบบฝึกทกัษะ รายวชิาภาษาไทยในชีวติประจ าวนั ท๓๐๑๐๕ 

ชุดที ่๔ เร่ือง ถ้อยค าและส านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์

 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 ๘. ใชส้าํนวน สุภาษิตและคาํพงัเพยไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 
 ๑. อธิบายความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๒. บอกความหมายของสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๓. อธิบายการใชส้าํนวนใหต้รงกบัความหมาย 

 ๔. ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ๕. ใชส้าํนวนสร้างประโยค 

ค าช้ีแจง  

 แบบฝึกทกัษะ รายวิชาภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั ท๓๐๑๐๕ ชุดท่ี ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสํานวน แบ่ง
ออกเป็น ๖ ตอน 

 ตอนท่ี ๑ อธิบายลกัษณะของสาํนวนไทย  

  เป็นแบบอตันยั   จาํนวน ๑ ขอ้  ๔ คะแนน 
 คอนท่ี ๒ จบัคู่สาํนวนโวหารและความหมาย  
     จาํนวน ๒๐ ขอ้   ๒๐ คะแนน 

 ตอนท่ี ๓ คาํไหนสาํนวน  
  แบ่งเป็น ๔ หัวขอ้ 

  ก. สาํนวน ๑ คาํ  จาํนวน ๒๐ ขอ้    ๒๐ คะแนน 
  ง. สาํนวน ๔ คาํ  จาํนวน ๒๐ ขอ้    ๒๐ คะแนน 
  ข. สาํนวน ๒ คาํ  จาํนวน ๒๐ ขอ้    ๒๐ คะแนน 
  ค. สาํนวน ๓ คาํ  จาํนวน ๒๐ ขอ้    ๒๐ คะแนน 
      รวม    ๘๐ คะแนน 
 ตอนท่ี ๔ เติมสาํนวน   จาํนวน ๓๐ ขอ้     ๓๐ คะแนน 

 ตอนท่ี ๕ สาํนวนชวนส่ือสาร 

  เป็นแบบอตันยั  จาํนวน ๑ ขอ้   ๑๐ คะแนน 

 ตอนท่ี ๖ ตะลุยโจทย ์เร่ืองถอ้ยคาํและสาํนวน เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  ๔ ตวัเลือก 
      จาํนวน  ๘๐ ขอ้    ๘๐  คะแนน  
      รวม  ๘๐ คะแนน 



๓๙ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ตอนที่๑ อธิบายลักษณะของส านวนไทย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอธิบายลกัษณะของสาํนวนไทยใหเ้ขา้ใจชดัเจน (๔ คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนที่ ๑ อธิบายลกัษณะของสาํนวนไทย ได ้............... คะแนน 



๔๐ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ตอนที่ ๒ จับคู่ส านวนโวหารและความหมาย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๒. บอกความหมายของสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจบัคู่สํานวนกับความหมาย และนาํตวัอักษรหน้าความหมาย เติมลงใน
ช่องวา่ง หลงัสาํนวนที่กาํหนดให ้ขอ้ละ ๑ คะแนน  (๒๐ คะแนน) 
 

 ส านวน      ความหมาย 
๑. นํ้ าท่วมปาก  ……….   ก. เมียหลวง 
๒. ปากวา่มือถึง  ……….   ข. การที่ตามหาเท่าไหร่ๆ ก็ไม่พบ 
๓. ฝากผฝีากไข ้  ……….   ค. คนมัง่มีแต่งตวัซอมซ่อ 
๔. ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็ ……….   ง. เลิกกิจการเพราะขาดทุน 
๕. บา้นใหญ่  ……….   จ. หมดวติกกงัวล 
๖. พลิกแผน่ดิน  ……….   ฉ. พดูไม่ออกเพราะเกรงจะมีภยัต่อตน และผูอ่ื้น 
๗. ผา้ขี้ ร้ิวห่อทอง  ……….   ช. ขอยดึเป็นที่พึ่งจนวนัตาย 
๘. ยกภูเขาออกจากอก ……….   ซ. พอพดูก็ทาํเลย. 
๙. ร่มไมช้ายคา  ……….   ฌ. ร้ือฟ้ืนเร่ืองเก่าที่จบลงไปแลว้ 
๑๐. มว้นเส่ือ   ……….   ญ. กินแลว้ใหผู้อ่ื้นจ่าย 
๑๑. ฤๅษีแปลงสาร  ……….   ฎ. เล่นชูก้บัชายอ่ืนที่มิใช่สามีตน 
๑๒.ววัลืมตีน  ……….   ฏ. ทาํใหเ้สียท่าหรือเสียเหล่ียม 
๑๓. สวมเขา   ……….   ฐ. คนที่ไดดี้แลว้ลืมตวั 
๑๔. ลม้ทบั   ……….   ฑ. ที่พึ่งอาศยั 
๑๕. หกัลาํ   ……….   ฒ. การแปลงเร่ืองร้ายใหเ้ป็นเร่ืองดี 
๑๖. แทรกแผน่ดิน  ……….   ณ. ขยนัทาํงานอยูต่ลอดเวลา 
๑๗. เด็กอมมือ  ……….   ด. หา้มไม่อยู ่
๑๘. จบังูขา้งหาง  ……….   ต. ทาํส่ิงที่เส่ียงอนัตราย 
๑๙. ตวัเป็นเกลียว  ……….   ถ. ผูไ้ม่รู้ประสีประสา 
๒๐. ชา้งเหลือขอ  ……….   ท. หลีกหนีไปใหพ้น้เพราะอนัตราย 
 

 
ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนที่ ๒จบัคู่สาํนวนโวหารและความหมาย ได ้............... คะแนน 



๔๑ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ตอนที่ ๓ ค าไหนส านวน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนขีดเส้นใตค้าํที่เป็นสํานวนโวหารให้ถูกตอ้งมี ๔ ชุด ชุดละ ๒๐ ขอ้ ๒๐ 
คะแนน รวม ๔ ชุด ๘๐ คะแนน 
ก. ส านวน ๑ ค า         
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนขีดเส้นใตส้ํานวนโวหารที่ถูกต้องที่สุด ๑ สํานวน ขอ้ละ ๑ คะแนน (๒๐ คะแนน)
 ๑. กรุบ   กรวย   กรอบ   

 ๒. กร่อย  กร้าน   กร่าย 

 ๓. บว้น   บว๊ย   บ่วง   

 ๔. เขยือ้น  เขยง่   เขม่น 

 ๕. ปอม   ปอด   ปอป   

 ๖. เผา   เผด็   เผย 

 ๗. ฝ่ัง   ฝอย   ฝ่ิน   

 ๘. พะยนู  พะแนง   พะโล ้

 ๙. ฟืน   ฟัน   ฟูก   

 ๑๐.มาร   มาก   มอบ 

 ๑๑.ฮุบ   โฮ่ง   ฮองเฮา   

 ๑๒.สวงิ   สวาปาม   สวาท 

 ๑๓.แหว้  ห้ิง   หว้ย   

 ๑๔.ปุ๋ ย   ป๋ิว   ป๋อ 

 ๑๕.หมาง  หมอน   หมู   

 ๑๖.สาม   เสียบ   สุงสิง 

 ๑๗.หิน   ห่าน   หุน้   

 ๑๘.เขมร  แขม   เขมือบ 

 ๑๙.เส็งเคร็ง  สอบสวน  สัง่เสีย    

 ๒๐.เฮว้   เฮง   เฮย้ 

ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนท่ี ๓  คาํไหนสาํนวน ก.สาํนวน ๑ คาํ ได ้............... คะแนน 



๔๒ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ข. ส านวน ๒ ค า        
  
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตส้าํนวนโวหารที่ถูกตอ้งที่สุด ๑ สาํนวน ขอ้ละ ๑ คะแนน (๒๐ คะแนน)  

 ๑. นกนอ้ย  นกยงู   นกรู้    

 ๒. เทกระเป๋า  เทวดา   เทปูน 

 ๓. บีบคอ  บีบนํ้ าตา  บีบนวด    

 ๔. นกสบั  นกตุ่ม   นกต่อ 

 ๕. บานปลาย  บานเชา้   บานเยน็    

 ๖. ปล่อยปลา  ปล่อยไก่  ปล่อยนก 

 ๗. มุมฉาก  มุมป้าน   มุมมืด    

 ๘. นอนนก  นอนเล่น  นอนควํ่า 

 ๙. เทพา   เทง้เตง้   เทครัว    

 ๑๐.บุกเบิก  เบี้ยล่าง   บอบบาง 

 ๑๑.เอาหนา้  เอาเถอะ   เอาแน่    

 ๑๒.แหบแหง้  แหม่มกะปิ  แหนมสด 

 ๑๓.เหะหะ  เหวอะหวะ  เหวีย่งแห   

 ๑๔.ไสต่ิ้ง  ไสแ้หง้   ไสเ้ล่ือน 

 ๑๕.เล่นนํ้ า  เล่นละคร  เล่นวา่ว    

 ๑๖.ออกลูก  ออกเวร   ออกง้ิว 

 ๑๗.เล้ียงตอ้ย  เล้ียงดู   เล้ียงผ ี    

 ๑๘.สนัเขา  สวมเขา   ส่ีขา 

 ๑๙.แหกคอก  หาค่า   หกบท    

 ๒๐.รวบรัด  รอบจดั   เร่งรีบ 

 

 
 
 ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนท่ี ๓  คาํไหนสาํนวน ข.สาํนวน ๒ คาํ ได ้............... คะแนน 

 



๔๓ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ค. ส านวน ๓ ค า         

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตส้าํนวนโวหารที่ถูกตอ้งที่สุด ๑ สาํนวน ขอ้ละ ๑ คะแนน (๒๐ คะแนน) 
 ๑. นํ้ าท่วมปาก   นํ้ ากระดา้ง   นํ้ ากระแส 

 ๒. เบิกอรุณ   เบี้ยต่อไส ้   เบา้หวัไหล่ 

 ๓. บา้หอบฟาง   เบอ้เร่ิมเทิ่ม   เบาฝีจกัร 

 ๔. นํ้ าตะไคร้   นํ้ าดอกไม ้   นํ้ าบ่อทราย 

 ๕. ทาํเป็นเล่น   แทงใจดาํ   ทารุณกรรม 

 ๖. นกสองหวั   นกกางปีก   นกแอ่นลม 

 ๗. ทองคาํเปลว   ทุบหมอ้ขา้ว   ทหารรับจา้ง 

 ๘. ถว้ยรางวลั   ถลอกปอกเปิก   ถ่านไฟเก่า 

 ๙. ถีบหวัส่ง   ถํ้ายาดม    ถ่างตาคอย 

 ๑๐.แตกเน้ือหนุ่ม  แตงเถาตาย   ตามลาํพงั 

 ๑๑.เงาตามตวั   งอขี้กลอ้ง   งมมะงาหรา 

 ๑๒.จา้ละหวัน่   จรกาหนา้หนู   จาํลองทอง 

 ๑๓.จิกกะลาหวั   จิกหวัใช ้   จระเขฟ้าดหาง 

 ๑๔.เงินปากถุง   งูกินหาง    เงื่อนเวลา 

 ๑๕.ชา้งเทา้หลงั   ชา้งตกมนั   ชา้นางนอน 

 ๑๖.ชุบนํ้ าใจ   ชายสามโบสถ ์   เชิงตะกอน 

 ๑๗.ชิงชา้ชาลี   ชุดราตรี    ชุบมือเปิบ 

 ๑๘.ดอกมะขาม   ดาบสองคม   ตดัสนัดาน 

 ๑๙.ตกตุ่มขา้วสาร  ตกพุม่ม่าย   ตกตะกอน 

 ๒๐.ตน้ตระกูล   ตรงกนัขา้ม   ตม้จนเป่ือย 

 
 
 
 
 

ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนท่ี ๓  คาํไหนสาํนวน ค.สาํนวน ๓ คาํ ได ้............... คะแนน 

คะแนน)คะแนน 



๔๔ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ง. ส านวน ๔ ค า       
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตส้าํนวนโวหารที่ถูกตอ้งที่สุด ๑ สาํนวน ขอ้ละ ๑ คะแนน (๒๐ คะแนน) 
 

 ๑. ตีนเท่าฝาหอย   ตีโพยตีพาย   ตุก๊ตาลม้ลุก 

 ๒. โตงเตงโตงเวา้  ตีววักระทบคราด  ตืดเป็นตงัเม 

 ๓. แต่ก่อนแต่ก้ี   เต้ียตะแมะแคระ   เต่าใหญ่ไข่กลบ 

 ๔. ถอนรากถอนโคน  ถลอกปอกเปิก   ถ่วงความเจริญ 

 ๕. ถะมดัถะแมง   ถ่มนํ้ าลายรดฟ้า   ถวายอดิเรก 

 ๖. ทะเลาะเบาะแวง้  ทกัทายปราศรัย   ทอ้งยุง้พงุกระสอบ 

 ๗. ทาํปลาออมเกลือ  ทิ้งมะพร้าวหา้ว   ทาํนองคลองธรรม 

 ๘. นอกเหนือไปจาก  นมยานกล้ิงอก   นอนไม่เตม็ต่ืน 

 ๙. ขา้เก่าเต่าเล้ียง   ขาดพีข่าดนอ้ง   ขายบา้นขายเมือง 

 ๑๐.ขนลุกขนพอง  ขนทรายเขา้วดั   ขนลุกขนชนั 

 ๑๑.ไก่แก่แม่ปลาช่อน  เกา้อ้ีดนตรี   เกาะชายกระโปรง 

 ๑๒.คอขาดบาดตาย  คอทัง่สนัหลงัเหล็ก  คอพบัคออ่อน 

 ๑๓.โฆษณาชวนเช่ือ  ฆ่าแลว้ตอ้งฝัง   ฆ่าชา้งเอางา 

 ๑๔.งูเง้ียวเขี้ยวขอ  เงยหนา้อา้ปาก   หงุดหงิดงุ่นง่าน 

 ๑๕.ดีดลูกคิดรางแกว้  ดกัหนา้ดกัหลงั   ดอกไมท้ะเล 

 ๑๖.ใจหายใจคว ํ่า   จบังูขา้งหาง   โจ่งแจง้แดงแจ๋ 

 ๑๗.จุดไตต้าํตอ   เจา้จอมหม่อมหา้ม  เจอพระเจอเจา้ 

 ๑๘.ช่วยเหลือเจือจาน  โชติช่วงชชัวาล   ชกัแม่นํ้ าทั้งหา้ 

 ๑๙.ดอกเบี้ยทบตน้  ดินพอกหางหมู   ดดัแขง้ดดัขา 

 ๒๐.ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ  เทศกต์ามเน้ือผา้   ทองเสาชิงชา้ 

 
 
 
 ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนท่ี ๓  คาํไหนสาํนวน ง.สาํนวน ๔ คาํ ได ้............... คะแนน 

คะแนน 



๔๕ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ตอนที่ ๔ เติมส านวน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเติมสาํนวนโวหารต่อไปน้ีลงในช่องว่างที่กาํหนด ให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ขอ้ละ ๑ คะแนน 

(๓๐ คะแนน) 
 ๑. กระจอก........................   ๒. โกหก........................ 

 ๓. ขุ่นขอ้ง........................   ๔. เขา้ตามตรอก........................ 

 ๕.เคราะห์หาม........................   ๖. เคร่ืองดอง........................ 

 ๗. เจา้จอม........................   ๘.ใจบุญ........................ 

 ๙. ฉกชิง........................    ๑๐.ซกัไซ.้....................... 

 ๑๑.เซ่นวกั.......................    ๑๒.ตกระกาํ........................ 

 ๑๓.ตระหน่ี........................   ๑๔.ดุเดือด........................ 

 ๑๕.ด่าพอ่........................    ๑๖.........................ลามไห 

 ๑๗.........................หาความ   ๑๘.........................อกพร่อง 

 ๑๙.........................ตามไฟ   ๒๐.........................รักษา 

 ๒๑.........................คอแตก   ๒๒.........................เราะร้าย 

 ๒๓.........................ก่ายกอง   ๒๔.........................มีผวักวนใจ 

 ๒๕.........................ฝนแลง้ก็ด่า   ๒๖.........................หยอ่นใจ 

 ๒๗.........................จินดา    ๒๘.........................ใบบงั 

 ๒๙.........................ซ่อนเง่ือน   ๓๐.........................ตาํใหร่ั้ว 

 

 
ตอนที่ ๕ ส านวนชวนส่ือสาร ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนที่ ๔ เติมสาํนวน............... คะแนน 



๔๖ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๓. อธิบายการใชส้าํนวนใหต้รงกบัความหมาย 

 ๔. ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ๕. ใชส้าํนวนสร้างประโยค 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกสาํนวนที่สนใจ ๕ สาํนวนมาแต่งประโยค สาํนวนละ ๑ ประโยค พร้อมทั้ง
อธิบายความหมายของสาํนวนเหล่านั้น คาํตอบละ ๒ คะแนน (๑๐คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 

ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนที่ ๕ สาํนวนชวนส่ือสาร............... คะแนน 



๔๗ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ตอนที่ ๖ ตุยโจทย์ เร่ืองถ้อยค าและส านวน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 
 ๑. อธิบายความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๒. บอกความหมายของสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๓. อธิบายการใชส้าํนวนใหต้รงกบัความหมาย 

 ๔. ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ๕. ใชส้าํนวนสร้างประโยค 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมายกากบาท  ทบัคาํตอบที่ถูกตอ้ง เพยีงคาํตอบเดียวลงใน   
  แบบทดสอบ ขอ้ละ ๑ คะแนน (๘๐ คะแนน) 
 

๑. ถอ้ยคาํหรือขอ้ความที่มีความหมายเป็นคติ เราเรียกวา่อะไร 

 ก. โวหาร      

 ข. วาทศิลป์ 

ค. ภาษิต      

ง. สุนทรพจน์ 
๒. ถอ้ยคาํหรือขอ้ความที่กล่าวสืบต่อกนัมาเพือ่ตีความใหเ้ขา้กบัเร่ือง เราเรียกวา่อะไร 

ก. ภาษิต  

ข. สาํนวน  

ค. คาํพงัเพย   

ง. สุนทรพจน์ 
๓. “สาํนวน” มีความหมายสอดคลอ้งกบัใครใดได ้

 ก. คติ   

 ข. คดี    

 ค. วลี   

 ง. ประโยค 

๔. สาํนวนในขอ้ใดมีความหมายคา้นกบัสาํนวน “น ้าขึน้ให้รีบตัก” 

 ก. เวลาเป็นเงินเป็นทอง     

 ข. ชา้ ๆ ไดพ้ร้าเล่มงาม 

 ค. นํ้ านอ้ยยอ่มแพไ้ฟ     

 ง. ไม่เห็นนํ้ าตดักระบอก 



๔๘ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๕. สาํนวนในขอ้ใดถือเป็นสาํนวนที่แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของคู่สนทนาที่ดี 

 ก. ดูตามา้ตาเรือ      

 ข. ขวานผา่ซาก 

 ค. เจา้ถอ้ยหมอความ     

 ง. ลูกขนุพลอยพยกั 

๖. สาํนวนใดมีความหมายแตกต่างไปจากขอ้อ่ืน 

 ก. เกลือจ้ิมเกลือ     

 ข. ขนมผสมนํ้ ายา 

 ค. ขิงก็ราข่าก็แรง     

 ง. ป้ิงปลาประชดแมว 

๗. ในขอ้ใดใชส้าํนวนถูกต้อง 

 ก. จอ้ยพยายามใส่ไคล้วา่พีช่ายเป็นขโมย 

 ข. จุติพรใส่ไฟเพือ่นบา้นจนเกิดอคัคีภยั 

 ค. อรปรียาถูกใส่ความวา่เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม 

 ง. มาลินีใส่จริตเตม็ที่ในการหลอกล่อใหเ้ด็กหยดุร้องไห ้

๘. สาํนวนในขอ้ใดมีความหมายแตกต่างกนั 

 ก. หญา้ปากคอก  เสน้ผมบงัภูเขา   

 ข. หาเห่าใส่หวั  แกวง่เทา้หาเส้ียน 

 ค. รอยโครอยเกวยีน  กงเกวยีนกาํเกวยีน   

 ง. งมเขม็ในมหาสมุทร  เขน็ครกขึ้นภูเขา 

๙.  ขอ้ใดมีความหมายต่างไปจากกลุ่ม 

 ก. หนามแหลมไม่มีคนเส้ียม    

 ข. สาํเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล 

 ค. มะนาวกลมเกล้ียงไม่มีคนกลึง    

 ง. เช้ือไม่ทิ้งแถวแนวไม่ทิ้งตระกูล 

๑๐.  ลกัษณะในขอ้ใดเป็นลกัษณะของคนที่ไวใ้จไม่ได ้

 ก. ปากวา่ตาขยบิ     

 ข. คดในขอ้งอในกระดูก 

 ค. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก    

 ง. ขา้งนอกสุกใสขา้งในเป็นโพรง 



๔๙ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๑๑.  ขอ้ความที่เป็นตวัดาํในขอ้ใดที่มีความหายเชิงเปรียบเทียบไดอ้ยา่งเดียว 

 ก. “ฉนัเช่ือวา่เขาล้วงคองูเห่าได”้    

 ข. “ระวงัดี ๆ นะ อยา่เพิง่เหวี่ยงแห” 

  ค. “ดูซิเขาเข้าฌาณเสียแลว้ แทนที่จะฟังคาํบรรยาย” 

 ง. “เธออุตส่าห์ทอดสะพานใหแ้ลว้ ทาํไมแกไม่เดินไปล่ะ” 

๑๒.  ขอ้ใดเป็นสาํนวนเปรียบเทียบ 

 ก. นํ้ าตาตกใน      

 ข. นํ้ าพกันํ้ าแรง 

 ค. นํ้ าหน่ึงใจเดียว     

 ง. นํ้ าซึมบ่อทราย 

๑๓.  สาํนวนใดที่เหมาะสมจะเติมลงในช่องวา่งต่อไปน้ี 

         “ถา้เธอทาํขนมเป็นจริง ฉนัคงไม่ตอ้ง...................บอกวธีิทาํโดยละเอียดอยา่งน้ี” 

 ก. แจงส่ีเบี้ย      

 ข. ชกัแม่นํ้ าทั้งหา้ 

 ค. สีซอใหค้วายฟัง     

 ง. บอกหนงัสือสงัฆราช 

๑๔.  “ฉนัไม่กูเ้งินเขามาซ้ือรถใหม่ตามเพือ่นบา้นหรอก อยา่งนั้นเขาเรียกวา่...............................” 

 ก. เต้ียอุม้ค่อม      

 ข. เก่ียวแฝงมุงป่า 

 ค. ขี่ชา้งจบัตัก๊แตน     

 ง. เขน็ครกขึ้นภูเขา 

๑๕. “การพจิารณาวา่คนดีเป็นอยา่งไร คนชัว่เป็นอยา่งไร เวลาเป็นเคร่ืองตดัสิน” 

ขอ้ความน้ีตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด 

 ก. กงเกวยีน กาํเกวยีน     

 ข. ววัของใครเขา้คอกคนนั้น 

 ค. คบคนเช่นไรเป็นเช่นนั้น    

 ง. ระยะทางพสูิจน์มา้ กาลเวลาพสูิจน์คน 

 
 
 
 



๕๐ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๑๖. สาํนวนในขอ้ใดมีความหมายแตกต่างไปจากขอ้อ่ืน 

 ก. ใกลเ้กลือกินด่าง     

 ข. รักพีเ่สียดายนอ้ง 

 ค. จบัปลาสองมือ     

 ง. เหยยีบเรือสองแคม 

๑๗. คาํในขอ้ใดมีความหมายเก่ียวขอ้งหรือมีความหมายใกลเ้คียงกบัสาํนวน “น ้าลดตอผุด” มากที่สุด 

 ก. ความชัว่      

 ข. วาสนา 

 ค. อุปสรรค      

 ง. ความอาภพั 

๑๘. ขอ้ใดเป็นสาํนวนเปรียบเทียบที่เหมาะสมกบัช่องวา่งต่อไปน้ี 

 “ระววิรรณบริสุทธ์ิเหมือน...............” 

 ก. พระจนัทร์วนัเพญ็     

 ข. เพชรในตม 

 ค. หยาดนํ้ าคา้งกลางหาว    

 ง. แตงร่มใบ 

๑๙. “ยพุาวดีเที่ยวบอกใหผู้อ่ื้นทราบความไม่ดีของคนในครอบครัวของตน” 

ขอ้ความน้ีตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด 

 ก. ตีงูใหก้ากิน      

 ข. สาวไสใ้หก้ากิน 

 ค. ยใุหร้าํตาํใหร่ั้ว     

 ง. ปากคนยาววา่ปากกา 

๒๐. “ถา้พดูจาหรือทาํอะไรรุนแรง คนก็ไม่เกรงใจ แต่ถา้พดูจาอ่อนหวาน คนก็ทั้งรักทั้งกลวั” 

ควรใชส้าํนวนไทยขอ้ใดจึงจะตรงกบัขอ้ความขา้งตน้ 

 ก. ปากวา่ตาขยบิ     

 ข. ปากหวานกน้เป้ียว 

 ค. มือถือสากปากถือศีล    

 ง. นํ้ าร้อนปลาเป็นนํ้ าเยน็ปลาตาย 

 



๕๑ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๒๑. ขอ้ความต่อไปน้ีตรงกบัสาํนวนไทยในขอ้ใด “ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาเร่ืองเดียวกนั 
การเขา้มาช่วยเหลือกนัก็เท่ากบัวา่คนกาํลงัจะจมนํ้ าตาย ช่วยคนที่กาํลงัจะจมนํ้ าตายดว้ยกนั” 

 ก. เต้ียอุม้ค่อม      

 ข. กอดคอกนัตาย 

 ค. เคียงบ่าเคียงไหล่     

 ง. ร่วมทุกขร่์วมสุข 

๒๒. ผูมี้อาชีพที่คนทัว่ไปนับถือ คอยแนะนําสั่งสอนให้คนเป็นคนดี แต่กลับปฏิบติัตนเองทาง
ตรงกนัขา้มคนลกัษณะน้ีตรงกบัสาํนวนใด 

 ก. หนา้เน้ือใจเสือ     

 ข. มือถือสากปากถือศีล 

 ค. ปากหวานกน้เปร้ียว     

 ง. ปากปราศรัย นํ้ าใจเชือดคอ 

๒๓. “พ่อแม่ตอ้งไม่เล้ียงลูกอย่างตามใจ แต่ควรฝึกให้อดทนต่อความยากลําบากบา้ง ลูกจะไม่
กลายเป็นคนประเภท.............” 

 ก. ใส่สาแหรกแขวนไว ้    

 ข. ท่าดีทีเหลว 

 ค. เหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ    

 ง. ไม่ปักหลกัเลน 

๒๔. “ถา้จะมีสองมือไมถื้อสาก อยา่อายหากปากจะด้ือวา่ถือศีล 

และถา้มีหวัใจไวป่้ายปีน  จงมีตีนไวเ้พือ่จะกระทืบคน” 

จากคาํประพนัธน้ี์สองวรรคหลงัน่าจะตรงกบัสาํนวนโวหารในขอ้ใด 

 ก. เหยยีบจมธรณี     

 ข. แกวง่ตีนหาเส้ียน 

 ค. ปัดแขง้ปัดขา     

 ง. ถีบหวัส่ง 

๒๕. “บุญมาวาสนาส่ง” มีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากที่สุด 

 ก. หากบุญและวาสนาช่วยก็จะไดเ้ป็นผูแ้ทน 

 ข. หากโชคและวาสนามีจริงก็จะไดเ้ป็นผูแ้ทน 

 ค. เม่ือมีบุญไดเ้ป็นผูแ้ทน อาํนาจและวาสนาก็จะมาเอง 

 ง. เม่ือทาํดีแลว้บุญและวาสนาก็จะช่วยใหไ้ดเ้ป็นผูแ้ทน 



๕๒ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๒๖.“ปลาร้าพนัห่อดว้ย  ใบคา 

ใบก็เหม็นคาวปลา  คละคลุง้ 

คือคนหมู่ไปหา   คบเพือ่น พาลนา 

ไดแ้ต่รายร้ายฟุ้ง   เฟ่ืองใหเ้สียคน” 

คาํประพนัธบ์ทน้ี มีความหมายตรงกบัสาํนวนขอ้ใด 

 ก. ปลาติดหลงัแห     

 ข. ปลาขอ้งเดียวกนั 

 ค. เขา้ฝงูกาเป็นกา     

 ง. ขนมพอสมนํ้ ายา 

๒๗. สาํนวนโวหารในขอ้ใดไม่ถูกต้อง 

 ก. สุดาจาํคาํพอ่ไวเ้สมอวา่ “ซ่ือกินไม่หมด คดกินไม่นาน” 

 ข. สุเทพอยูท่ี่ไหนก็ได ้เพราะถือคติวา่   “หวานเป็นลม ขมเป็นกลืน” 

 ค. สุภาพรบ่นเสียดายที่ไม่ไดต้ามตอ้งการดนัจบัดาํถลาํแดงไปเสียได ้

 ง. สุทศัน์ไม่แน่ใจวา่ “ดูชา้งใหดู้ที่หางดูนางใหดู้ที่แม่” ยงัใชใ้นปัจจุบนัไดห้รือเปล่า 

๒๘. ถา้จะใชค้าํพงัเพยสรุปคาํที่กล่าวว่า “เรามกัจะเอาคาํพงัเพยและคาํสุภาษิตไปใชป้ะปนกนัจน
หมดจนทาํใหไ้ขวเ้ขวสบัสน” ควรใชข้อ้ใด 

 ก. หวัก่ายทา้ยเกย     

 ข. จบัแพะชนแกะ 

 ค. ขนมพอสมนํ้ ายา     

 ง. หวัมงักุทา้ยมงักร 

๒๙. สาํนวนในขอ้ใดที่ความหมายอยูใ่นแนวเดียวกนัทั้งหมด 

 ก. ดาบสองคม  หนามยอกอก  หอกขา้งแคร่ 

 ข. ตาบอดไดแ้วน่ ไก่ไดพ้ลอย  ก้ิงก่าไดท้อง 

 ค. ขนมพอสมนํ้ ายา  ผซีํ้ าดํ้าพลอย  หนีเสือปะจระเข ้

 ง. หนา้เน้ือใจเสือ  ปากหวานกน้เปร้ียว  ชีปล่อยปลาแหง้ 

๓๐. สาํนวน “หนามยอกอก” มีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากที่สุด 

 ก. นพพรไม่เขา้ใจคาํพดูของนิภาวา่ติหรือชม  
 ข. อรอุมาเก็บความลบัไวเ้ร่ืองหน่ึงยงัไม่ยอมเปิดเผย 

 ค. วมิลมีปัญหาคา้งอยูใ่นใจและยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้

 ง. สนัติภาพอยากพบผูจ้ดัการเป็นส่วนตวัสกัคร้ังแต่ยงัไม่สมใจ    



๕๓ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๓๑. ขอ้ใดใชส้าํนวนไทยถูกตอ้ง  
ก. โจรปลน้แบงกเ์ลือดเขา้ตาสูไ้ม่ถอย  
ข. กางเกงยนีส์ตวัน้ีมีใชใ้ส่ไปวดัไปวาไดเ้ท่านั้น แต่ไปไดท้ัว่ 
ค. สงัคมปัจจุบนัดูไม่จริงใจต่อกนั ใส่หนา้ยกัษเ์ขา้หากนัตลอดเวลา  
ง. หน่วยงานน้ีทาํงานเหมือน หุ่นกระบอก ที่ถูกชกัใยอยูข่า้งหลงัไม่มีผด  

๓๒. สาํนวนในขอ้ใดไม่เหมาะสมที่จะเติมในขอ้ความขา้งล่างน้ี “นายกฯ” ขอร้องให้ทุกฝ่าย
รัดเขม็ขดั เพราะถา้เรายงัขึ้นทาํทุกอยา่งแบบ อยา่งน้ี บา้นเมืองคงไปไม่รอดแน่นอน”  

ก. ฆ่าชา้งเอางา 
ข. ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า  
ค. ขี่ชา้งจบัตัก๊แตน 
ง. ฆ่าควายเสียคายพริก  

๓๓. “พูดอะไรไม่มีหูรูด ไม่ควรที่จะพูดก็เผย รู้เร่ืองของใครไม่เคย จะเฉยเลยละโพนทะนา” 
พฤติกรรมการพดูของบุคคลตามคาํประพนัธข์า้งตน้ ตรงกบัสาํนวนไทยในขอ้ใด  

ก. ฆอ้งปากแตก 
ข. ปากหอยปากปู  
ค. ปลาหมอตายเพราะปาก 
ง. ต่อความยาวสาวความยดื  

๓๔. ขอ้ใดใชส้าํนวนถูกตอ้ง  
ก. ถึงฉนัจะเคยทาํความผดิมามากแต่คราวน้ีเธอจะมาตีขลุมวา่ฉนัผดิอีกไม่ไดน้ะ  
ข. ผูใ้หญ่บางคนพอหมดอาํนาจก็ไม่มีบริวารหอ้มลอ้มเขา้ทาํนองนกไวไ้มโ้หด  
ค. หมอยงัไม่ไดล้งความเห็นวา่เธอเป็นโรคร้าย อยา่ทาํเป็นกระต่ายต่ืนตูมไปเลย  
ง. ถูกนอ้งวา่แค่น้ีทาํไมตอ้งโกรธจนตาลุกพองดว้ย  

๓๕. ขอ้ใดเป็นสาํนวนที่ไม่มีความหมายของคาํวา่ “หนา้”  
ก. หนา้ช่ือใจคอ  
ข. หนา้เน้ือใจเสือ  
ค. หนา้ช่ืนอกตรม  
ง. หนา้ส่ิวหนา้ขวาน 
 
 
 



๕๔ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๓๖. ขอ้ใดใชส้าํนวนถูกตอ้ง 
ก. คราวน้ีมาดูเร่ืองตน้ทุนการผลิตที่ยงัเถียงกนัไม่ตกฟาก  
ข. รีบรวบรัดตดัความเขา้นะจวนหมดเวลาอภิปรายแลว้  
ค. ชาวสวนนํ้ าผลไมม้าประกวดประขนักนัอยา่งมากมายในงานน้ี 
ง. “กอ้งฟ้า” พีช่ายในไสข้อง “กอ้งสมุทร” จะขึ้นชิงแชมป์โลก 

๓๗. สาํนวนในขอ้ใดนาํมาเติมลงในช่องวา่งไดเ้หมาะสมที่สุด “รายงานฉบบัน้ีวิชยัทาํแบบ……….
พอใหมี้ส่งอาจารย ์เพราะยงัมีรายงานอีกหลาย ฉบบัที่ยงัไม่ไดท้าํ ทิ้งไวจ้นเขา้ตาํรา………”  

ก. ผกัชีโรยหนา้ ยุง่เหมือนยงุตีกนั  
ข. สุกเอาเผากิน ดินพอกหางหมู  
ค. ตาํขา้วสารกรอกหมอ้ กองเป็นภูเขาเลากา 
ง. จบัแพะชนแกะ หวัไมไ้ดว้าง หางไม่ไดเ้วน้  

๓๘. ขอ้ความต่อไปน้ี ตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด 
“เขาโชคดีที่ไดรั้บจดหมายเรียกตวัเขา้ทาํงานทั้ง ๒ แห่งพร้อมๆ กนั จึงตดัสินใจไม่ไดว้่า จะเลือกทาํ
ที่ไหนดี”  

ก. จบัปลาสองมือ 
ข. รักพีเ่สียดายนอ้ง  
ค. สองฝักสองฝ่าย 
ง. เหยยีบเรือสองแคม  

๓๙. สาํนวนใดที่ควรเติมในบทสนทนาต่อไปน้ี 
 “ฉนัวา่เขาพดูไม่จริงนะ” 
 “ก็เร่ืองมนัแลว้ไปแลว้อยา่………เลยนะ”  

ก. มากหมอมากความ 
ข. แกวง่เทา้หาเส้ียน  
ค. เอามือไปซุกหีบ 
ง. ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็  

๔๐. ขอ้ใดใชส้าํนวนไม่ถูกต้อง 
ก. เขาตอ้งเสียเงินไปทีละเล็กทีละนอ้ย เบี้ยบา้ยรายทางไปเร่ือยๆ 
ข. เขาชอบยคุนโนน้แหยค่นน้ีเป็นการเส้ียมเขาควายใหช้นกนัแท้ๆ   
ค. ถามอะไรก็ไม่ตอบ กลวัดอกพกิุลจะร่วงหรืออยา่งไร  
ง. เขาเป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียว เก็บเบี้ยใตถุ้นร้านอยูเ่สมอ 



๕๕ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๔๑. สาํนวนในขอ้ใด เติมลงในช่องวา่งไดเ้หมาะสม  
“คุณเทิด งานช้ินน้ีผมลงทุนไปหลายล้านนะครับ คุณจะทาํแบบ……….อย่างที่ผ่านมา

ไม่ไดน้ะ”  
ก. หมายนํ้ าบ่อหนา้ 
ข. สุกเอาเผากิน  
ค. ผกัชีโรยหนา้  
ง. เหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ 

๔๒. สาํนวนในขอ้ใดจะเติมลงในช่องวา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
“ขอ้สอบน้ีดูดีๆ แลว้ไม่ยากหรอก ตวัเลือกมนัลวงอยูนิ่ดเดียว เฉลยแลว้จะตอ้งร้องอ๋อ น่ีมนั…แท้ๆ ”  

ก. ผบีงัตา 
ข. หญา้ปากคอก  
ค. ใกลเ้กลือกินค่าง 
ง. เสน้ผมบงัภูเขา  

๔๓. “งานจะสาํเร็จไดทุ้กคนตอ้งร่วมปรึกษาหารือกนั ร่วมทาํงานกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคน
ต่างทาํถ้าเป็นเช่นน้ีย่อมประสบความสําเร็จได้ยาก” การทาํงานที่ไม่ประสบความสาํเร็จ ตรงกับ
สาํนวนในขอ้ใด  

ก. พายเรือคนละที 
ข. พายเรือในหนอง  
ค. พายเรือทวนนํ้ า 
ง. พายเรือในอ่าง  

๔๔. ความหมายของสาํนวนคู่ใดไม่เป็นไปในทาํนองเดียวกนั 
ก. ขิงก็รา ข่าก็แรง – ขนมผสมนํ้ ายา  
ข. ยใุหร้าํ ทาํใหร่ั้ว - เส้ียมเขาควายใหช้นกนั  
ค. ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า - ตาํขา้วสารกรอกหมอ้ 
ง. แกวง่เทา้หาเส้ียน - เอามือซุกหีบ  

๔๕. ขอ้ใดใชส้าํนวนพงัเพยไดถู้กตอ้ง 
ก. พอลืมตาอา้ปากได ้ทุกคนก็รู้สึกหิวขา้วทนัที  
ข. หลงัเลิกเรียนแม่จะเตรียมขา้วใหม่ปลามนัไวใ้หลู้กกิน  
ค. คนสมยัน้ีชอบกินขา้วแดงแกงร้อนเพราะเป็นอาหารสุขภาพ 
ง. การลงทุนตอ้งดูจงัหวะ เม่ือโอกาสดีนํ้ าขึ้นใหรี้บตกัจะไดก้าํไรงาม  



๕๖ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๔๖. ขอ้ใดใชส้าํนวนผิด 
ก. เขาเอาใจออกห่างโดยไปเขา้กบัศตัรูของเรา  
ข. วารุณีไม่ชอบทาํงานเพราะเธอเป็นคนประเภทถนิมสร้อย 
ค. ผูใ้หญ่จะสอนเสมอวา่เวรกรรมนั้นจะส่งผลต่อผูท้าํเหมือนกงเกวยีนกาํเกวยีน  
ง. ความรู้ที่เธอสอนเขานั้นยากเกินที่เขาจะรับไดเ้หมือนกบัสีซอใหค้วายฟัง 

๔๗. ขอ้ใดใชส้าํนวนพงัเพยไม่ถูกต้อง 
.  ก. อยา่ทาํงานอยา่งแกผ้า้เอาหนา้รอด 

ข. เขาทาํตวัเหมือนงูเห่าที่เนรคุณคนที่เคยช่วยเหลือ  
ค. พวกหมาเห่าใบตองแหง้พอเจอของจริงก็หนีหมด 
ง. นกัเรียนมีหนงัสือดีแต่ไม่ยอมอ่าน ก็เหมือนไก่ไดพ้ลอย  

๔๘. สาํนวน “จบัตวัวางตาย” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด  
ก. จบัใหไ้ดแ้มต้อ้งจบัตาย 
ข. หาบุคคลที่สามารถตายแทนได ้
ค. หย ัง่รู้วนัเวลาที่จะจากโลกน้ีไป 
ง. กาํหนดตวับุคคลใหป้ระจาํหนา้ที่โดยเฉพาะ  

๔๙. ขอ้ใดใชส้าํนวนไทยถูกตอ้ง 
ก. ลูกสาวเธอโชคดีนะ ตกถงัขา้วสารไดแ้ต่งงานกบัเศรษฐีที่ดิน สบายไปเลย 
ข. แกงชามน้ีเติมเกลือแลว้รสดีขึ้นมาก เห็นไหมล่ะแกงจืดจึงรู้คุณเกลือ 
ค. คนบา้นใกลเ้รือนเคียงตอ้งมีนํ้ าใจไมตรีแบ่งปันกนัแบบหมูไปไก่มา 
ง. เชิญคุณเลือกทาํเลและแบบบา้นเองดีกวา่ครับ เพราะเด๋ียวจะเขา้ตาํราปลูกเรือนผิดคิดจน
เรือนทลาย 

๕๐. สาํนวนใดใชก้ล่าวเพือ่เตือนสติ  
ก. เงาตามตวั 
ข. ไวเ้น้ือเช่ือใจ 
ค. คอขาดบาดตาย 
ง. บา้นเมืองมีขื่อมีแป 
 
 
 
 



๕๗ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๕๑. ขอ้ใดใชส้าํนวนไทยไดถู้กตอ้ง  
ก. พนกังานพวกน้ีพอเจา้นายไม่อยูก่็ไม่ทาํงาน ทาํตวัเป็นลิงหลอกเจา้อยูไ่ด ้
ข. ตาํรวจที่ดีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ไม่คิดหาเศษหาเลยจากหนา้ที่  
ค. เป็นลูกผูห้ญิงตอ้งเดินเหินใหเ้รียบร้อยสง่างามไม่เดินมือห่างตีนห่าง  
ง. เด็กคนน้ีเอางานเอาการ ท่าทางเป็นโลเ้ป็นพายดีมาก  

๕๒. สาํนวนขอ้ใดไม่สามารถใชไ้ดใ้นตวัอยา่งสถานการณ์ต่อไปน้ี 
“ตั้งแต่เจา้โตเป็นหนุ่มมกัทาํความเดือดร้อนและสร้างปัญหาให้ฉันแสนสาหัสทุกวนั ฉัน 

อยากจะ……….ไปเลยจะไดพ้น้ทุกขพ์นัร้อนเสียที”  
ก. ตดัเชือก 
ข. ตดัหางปล่อยวดั  
ค. ตดัไฟตน้ลม  
ง. ตดัเป็นตดัตาย 

๕๓. ขอ้ใดใชส้าํนวนไทยถูกตอ้ง 
ก. ทาํอะไรไม่อดทนเลยนะเธอ ใจปลาซิวเหลือเกิน 
ข. เขาโกรธนอ้งชายมากจนเลือดเขา้ตา แต่ทาํอะไรไม่ได ้
ค. พอเธอหายป่วยก็ปีกกลา้ขาแขง็ ขบัรถไปต่างจงัหวดัคนเดียว 
ง. หลงัจากซ้ือของเสร็จแลว้ เขากบัเธอก็เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กนัออกมาจากร้าน 

๕๔. ขอ้ใดใชส้าํนวนไม่ถูกต้อง 
 ก. เขารับจะเป็นทนายหนา้หอวา่ความคดียกัยอกทรัพยข์องธนาคาร 

ข. เพือ่นๆ คิดวา่เขาเป็นนกสองหวั จึงพากนัรังเกียจไม่คบคา้สมาคมดว้ย 
ค. ทั้งๆ ที่ถูกกล่าวหาวา่เป็นนางกลางเมือง หล่อนก็มิไดข้ดัเคืองโตต้อบใดๆ 
ง. กีฬามหาวทิยาลยัแต่ละคร้ัง สถาบนัที่ไม่มีทีมชาติมกัเป็นหมูสนามใหเ้ขาตอ้น  

๕๕. ขอ้ใดใชส้าํนวนไดถู้กตอ้ง 
ก. ลูกทาํกิจการขาดทุนหลายคร้ัง แต่แม่ก็ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ใหเ้งินช่วยทุกคร้ัง 
ข. ตอนน้ีเขารํ่ารวย แต่เม่ือหนุ่มๆ ยากจนแทบไม่มีจะกิน เขา้ทาํนองตีนถีบปากกดั 
ค. เธอบอกวา่ไม่ชอบสมศกัด์ิ แต่พอเขาชวนไปเที่ยวก็ไป เขา้ตาํราปากวา่ตาขยบิ 
ง. คุณปู่ เล่าวา่แต่ก่อนเรามีฐานะดีมากขนาดที่เรียกวา่ขา้วเหลือเกลืออ่ิม 
 
 
 



๕๘ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๕๖. ขอ้ความต่อไปน้ี ตรงกบัสาํนวนใด 
“ข่าวความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการปรับเปล่ียนตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งนายก 

รัฐมนตรีแทนนายเช่ียวชาญนั้น น่าจะเป็นการปล่อยข่าวเพือ่ตอ้งการทราบวา่จะมีปฏิกิริยา อยา่งไร” 
ก. กวนนํ้ าใหขุ้่น  
ข. โยนหินถามทาง 
ค. หวา่นพชืหวงัผล  
ง. ปากคนยาวกวา่ปากกา  

๕๗. สาํนวนคู่ใดมีความหมายเหมือนกนั 
ก. ไม่รู้ทิศรู้ทาง-ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ใน  
ข. ไม่รู้เหนือรู้ใต-้ ไม่รู้อิโหน่อีเหน่า  
ค. ไม่เออออห่อหมก-ไม่อินงัขงัขอบ 
ง. ไม่ชอบมาพากล-ไม่เป็นโลเ้ป็นพาย  

๕๘. สาํนวนในขอ้ใดมีนํ้ าเสียงต่างจากขอ้อ่ืน 
ก. ไมห้ลกัปักเลน 
ข. ก้ิงก่าไดท้อง 
ค. ววัหายลอ้มคอก 
ง. นํ้ าซึมบ่อทราย 

๕๙. ขอ้ใดใชส้าํนวนถูกตอ้ง 
ก. เร่ืองมนัล่วงเลยมาตั้งนานแลว้ คุณจะแกว่งเทา้หาเส้ียนให้กลับเป็นเร่ืองราวขึ้นมาอีก

ทาํไม 
ข. มีข่าวความไม่สงบเกิดขึ้นทีไร ชาวบา้นก็ซ้ือสินคา้ไปตนกนัจนแทบหมดห้าง วนัน้ีห้าง

เลย เงียบเป็นเป่าสาก  
ค. เป็นลูกผูห้ญิงตอ้งละเมียดละไม จะหยิบจบัอะไรก็ให้เบามือหน่อย ขา้วของจะไดไ้ม่

เสียหายเหมือนที่วา่บวัไม่ใหช้ํ้า นํ้ าไม่ใหขุ้่น a 
ง. คุณมีตาํแหน่งใหญ่ขึ้นมาอยา่งน้ี อยา่เช่ือคาํพดูหรือคาํสนบัสนุนของคนที่อยูแ่วดลอ้มให้

มากนกั พวกลูกขนุพลอยพยกัจะทาํใหคุ้ณลาํบาก 
 
 
 
 



๕๙ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๖๐. ขอ้ใดใชส้าํนวนถูกตอ้ง 
ก. ลูกสาวฉนัเป็นคนที่เรียกว่ากระเชอกั้นร่ัวจริงๆ ขา้วของที่เก็บไวไ้ม่เคยจาํไดว้่าเก็บไวท้ี่

ไหน  
ข. ทาํอะไรควรคิดให้รอบคอบ ผูใ้หญ่ว่ากล่าวตกัเตือนก็ควรปฏิบัติตาม เพราะผูใ้หญ่

อาบนํ้ าร้อนมาก่อน  
ค. เขาชอบทาํงานแบบขายผา้เอาหนา้รอด วนัน้ีก็เช่นกนั พอรู้ว่าเจา้นายจะมาตรวจโรงงาน

ก็รีบทาํความสะอาดทนัที  
ง. ข่าวเหตุการณ์ระเบิดในห้างเม่ือเดือนก่อน ขณะน้ียงัไม่รู้ผลการสอบสวนเร่ืองเงียบ

หายไปเหมือนคล่ืนใตน้ํ้ า  
๖๑. สาํนวนไทยในขอ้ใดมีความหมายใกลเ้คียงกนัมากที่สุด  

ก. ลิงไดแ้กว้ ก้ิงก่าไดท้อง  
ข. นกสองหวั เหยยีบเรือสองแคม  
ค.ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็ กวนนํ้ าใหขุ้่น  
ง. ขม้ินกบัปูน ขิงก็ราข่าก็แรง  

๖๒. ขอ้ใดมีสาํนวนไม่ถูกต้อง  
ก. จบัพลดัจบัผลู มา้คิดกะโหลก หวัมงักุทา้ยมงักร  
ข. กงกาํกงเกวยีน จุดไตต้าํตอ กระต่ายต่ืนตูม 
ค. หมายนํ้ าบ่อหนา้ เบี้ยบา้ยรายทาง หมาหวงกา้ง 
ง. จบัปลาสองมือ เลือกนกัมกัไดแ้ร่ ตกกระไดพลอยโจน  

๖๓. ขอ้ใดเป็นสาํนวนที่สร้างจากความเช่ือของคนไทย 
ก. วนัโกนไม่ละ วนัพระไม่เวน้  
ข. ซ้ือควายหนา้นา ซ้ือผา้หนา้หนาว  
ค. ตกันํ้ าใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา  
ง. นํ้ าร้อนปลาเป็น นํ้ าเยน็ปลาตาย 

๖๔. ขอ้ความในขอ้ใดไม่เกี่ยวกบัการเลือกคู่และการครองเรียน 
ก. ก่ิงทองใบหยก เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน 
ข. ปลูกเรือนคร่อมตอ ชายขา้วเปลือก หญิงขา้วสาร 
ค. เด็ดดอกไมร่้วมตน้ ปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู ่สอยดอกฟ้า 
ง. หนูตกถงัขา้วสาร ทองแผน่เดียวกนั คลุมถุงชน 

 



๖๐ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๖๕. กลุ่มสาํนวนในขอ้ใดมีที่มาแตกต่างกัน 
ก. คว ํ่าบาตร  แก่วดั  ชายสามโบสถ ์ 
ข. แจงส่ีเบี้ย  จนแตม้  ชุบมือเปิบ  
ค. ตกนรกทั้งเป็น  ฟาดเคราะห์   ผซีํ้ าดํ้าพลอย 
ง. กินปูนร้อนทอ้ง   จองหองพองขน   ตดัหางปล่อยวดั  

๖๖. สาํนวนในขอ้ใดมุ่งสอนคุณธรรม  
ก. กินนํ้ าเห็นปลิง 
ข. ขา้วแดงแกงร้อน  
ค. วนัพระไม่มีหนเดียว 
ง. เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตาตาม  

๖๗.ขอ้ใดสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือที่เป็นปรัชญาพทุธศาสนา  
 ก. ปิดทองหลงัพระ 
 ข. ผซีํ้ าดํ้าพลอย  
 ค. ววัใครเขา้คอกคนนั้น 
 ง. ต่ืนแต่ตึก สึกแต่หนุ่ม  
๖๘. สาํนวนในขอ้ใดมีความหมายต่างกบัสาํนวนในขอ้อ่ืน ๆ 
 ก. น้ิวดว้นไดแ้หวน  
 ข. ตาบอดไดแ้วน่ 
 ค. หวัลา้นไดห้ว ี 
 ง. วานรไดแ้กว้  
๖๙. “คนที่รู้อะไรดา้นเดียวแลว้เขา้ใจวา่ส่ิงนั้นเป็นอยา่งนั้น” ตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด 
 ก. ตาบอดตาใส  
 ข. ตาบอดคลาํชา้ง  
 ค. ตาบอดไดแ้วน่ 
 ง. ตาบอดสอดตาเห็น  
 
 
 
 
 



๖๑ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๗๐. ขอ้ใดใชส้าํนวนไม่ถูกต้อง 
 ก. หนงัสือพมิพล์งข่าวการจบัผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ ไม่นานขา่วก็เงียบหายกลายเป็นคล่ืน
กระทบฝ่ัง  
 ข. เด็กคนนั้นรูปร่างแคระแกร็น แต่ต่อสูก้บัคนตวัโต ๆ ได ้เพือ่นๆ เรียกเล็กพริกขี้หนู  
 ค. เขาทาํตวัราวกบัเป็นอศัวนิมา้ขาว มาช่วยเราไวท้นัเหตุการณ์พอดี 
 ง. วนัหน่ึงๆ ไม่ทาํอะไร ทาํตวัลอยไปลอยมาเหมือนวา่วติดลม  
๗๑. สถานการณ์ต่อไปน้ีตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด 

“ครอบครัวของเขาถูกฟ้องลม้ละลาย แต่ภรรยาและลูกของเขาก็ยงัใชชี้วติหรูหราฟุ่มเฟือย 
ขบัรถยนต ์ราคาแพงๆ กินอาหารภตัตาคาร” 
 ก. จมไม่ลง 
 ข. เจา้ยศเจา้อยา่ง  
 ค. เห็นชา้งขี้  ขี้ตามชา้ง 
 ง. กินขา้วร้อน นอนต่ืนสาย  
๗๒. ขอ้ความต่อไปน้ีตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด  
“มยรุาถูกตาํหนิวา่ชอบทาํอะไรที่เกินความสามารถของตนเอง” 
 ก. ขี่ชา้งจบัตัก๊แตน 
 ข. ฝนทั้งให้เป็นเขม็ 
 ค. เก่ียวแฝกมุงป่า 
 ง. ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า  
๗๓. สาํนวนใดที่ควรเติมในบทสนทนาต่อไปน้ี 
 “ฉนัวา่เขาพดูไม่จริงนะ” 
 “ก็เร่ืองมนัแลว้ไปแลว้ อยา่ …… เลยนะ”  
 ก. มากหมอมากความ 
 ข. เอามือไปซุกหีบ  
 ค. แกวง่เทา้หาเส้ียน 
 ง. ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็  
 
 
 
 



๖๒ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๗๔. ขอ้ความต่อไปน้ี สรุปความไดต้ามขอ้ใด 
“การสัง่งาน การตดัสินใจ ควรจะมาจากนายเพยีงคนเดียว มีหลายคาํสัง่ก็แย ่สมมติถา้มีมา้ 

ลากเกวยีนตวัเดียว แต่มีคนขบัสองคน คนหน่ึงสะบดัแสใ้หเ้ดินทางขวา อีกคนใหไ้ปซา้ย มา้มนั            
ไม่รู้จะไปทางไหน”  

ก. ชกัใบให้เรือเสีย 
ข. ล่ามมา้สองปาก  
ค. มากหมอมากความ 
ง. ขา้สองเจา้บ่าวสองนาย  

๗๕. คาํประพนัธต่์อไปน้ีตรงกบัสาํนวนไทยขอ้ใด 
 “ความรักขนุแผนก็แสนรัก ดว้ยร่วมยากมานกัไม่เดียดฉนัท ์
สูล้าํบากบุกป่ามาดว้ยกนั       สารพนัอดออมถนอมใจ 
ขนุชา้งแต่อยูด่ว้ยกนัมา    คาํหนกัหาไดว้า่ใหเ้คืองไม่ 
เงินทองกองไวมิ้ใหใ้คร   ขา้ไทใชส้อยเหมือนของตวั” 
 ก. เหยยีบเรือสองแคม 
 ข. จบัปลาสองมือ  
 ค. รักพีเ่สียดายนอ้ง 
 ง. ไมห้ลกัปักเลน  
๗๖. สาํนวนในขอ้ใดผิดทั้งหมด  
 ก. ขนมพอสมนํ้ายา    จุดไตต้าํตอ   บวับานใตน้ํ้ า  
 ข. เต้ียอุม้คร่อม   หวัมงักุทา้ยมงักร   กงกาํกงเกวียน  
 ค. นํ้ าลดตอโผล่   กรวดนํ้ าคว ํ่ากะลา   หญา้ปากครอก  
 ง. ติดหลงัแห   เบี้ยใบร้ายทาง   ต่อหนา้มะพลบัลบัหลงัตะโก ้
 

ใชค้าํประพนัธต่์อไปน้ี ตอบคาํถามขอ้ที่ ๗๗ – ๗๘ 
 

สงัคามาระตา :  ยนืมา้อยูต่รงหนา้วหิยาสะกาํ แสร้งทาํเป็นเยย้หยนั 
 แลว้วา่ใครไม่คิดแก่ชีว ี   จะชิงตุนาหงนัพระธิดา 
 จงมาเล่นทวนดว้ยกนัก่อน  ใหเ้ห็นฤทธิรอนแกลว้กลา้ 
 แมค้วรคู่กบัวงศเ์ทวา   จึงยกกลัยาใหไ้ป 
 
 



๖๓ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

วหิยาสะกาํ:  ดูก่อนเจา้ผูเ้รืองฤทธิรงค ์  รูปทรงงามสมคมสนั 
 เช้ือชาติญาติวงศพ์งศพ์นัธุ ์  อยูเ่ขตขณัฑธ์านีบุรีไร  
 หรือเป็นวงศอ์สญัแดหวา    ในส้ินคราเป็นไฉน 
 จึงป้ันหนา้มาต่อฤทธิไกร   ไม่กลวัชีวาลยัจะมรณา  
๗๗. ลกัษณะคาํพดูของสงัคามาระตาตรงกบัอกุศลบถกรรมขอ้ใดมากที่สุด  
 ก. กล่าวปดและลดเล้ียว 
 ข. พดูจาที่เพอ้เจอ้   
 ค. พดูหยาบกระทบคน 
 ง. ส่อเสียดเพราะเกลียดชงั  
๗๘. ลกัษณะการโตต้อบของสงัคามาระตาและวหิยาสะกาํตรงกบัสาํนวนตามขอ้ใด 
 ก. ขิงก็ราข่าก็แรง 
 ข. สาวไสใ้หก้ากิน 
 ค. เกลือจ้ิมเกลือ 
 ง. ชาติเสือไม่ส้ินลาย  ชาติชายตอ้งไวช่ื้อ 
 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ ๗๙ –๘๐  
 “ในอดีตพระสงฆ์เป็นแบบอย่างการดาํรงชีวิตอันประเสริฐและเป็นผูน้ําสติปัญญาของ
ชุมชน ปัจจุบนัพระสงฆ์จาํนวนมากไม่มีบทบาทอ่ืนใดนอกเหนือจากเร่ืองพิธีกรรม สร้างวดัวา
อาราม ใหญ่โต มุ่งโภคทรัพยม์ากกวา่เจริญไตรสิกขา ฆราวาสเองก็ไม่เก้ือหนุนคํ้าจุนใหพ้ระสงฆ ์
ประพฤติพรหมจรรย ์กลบัไปส่งเสริมในทางวตัถุเพือ่ย ัว่ยกิุเลส"  
๗๙. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวเป็นสาํนวนไดต้ามขอ้ใด 
 ก. สมนํ้ าสมเน้ือ 
 ข. เป็นป่ีเป็นขลุ่ย  
 ค. ขนมพอสมนํ้ ายา 
 ง. นํ้ าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า 
๘๐. สาระสาํคญัของคาํประพนัธต่์อไปน้ีใกลเ้คียงกบัขอ้ใดมากที่สุด 
 ก. กลา้นกัมกับิ่น 
 ข. เอามือไปซุกหีบ 
 ค. จระเขข้วางคลอง 
 ง. นํ้ าเช่ียวอยา่เอาเรือขวา้ง 
 ผลการทาํแบบฝึกทกัษะ ตอนที่ ๖ ตะลุยโจทย ์เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน ได ้............... คะแนน 



๖๔ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่๔ เร่ือง ถ้อยค าส านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สาํนวนใดใชก้ล่าวเพือ่เตือนสติ  
ก. เงาตามตวั 
ข. ไวเ้น้ือเช่ือใจ 
ค. คอขาดบาดตาย 

 ง. บา้นเมืองมีขื่อมีแป 

๒. ขอ้ใดเป็นสาํนวนเปรียบเทียบ 

 ก. นํ้ าหน่ึงใจเดียว     

 ข. นํ้ าซึมบ่อทราย 

 ค. นํ้ าพกันํ้ าแรง    

 ง. นํ้ าตาตกใน 

 
 
 

ค าช้ีแจง   

 ๑.  แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตวัเลือก จาํนวน  ๑๕ ขอ้  ๑๕ คะแนน  
๒. ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมายกากบาท    ทบัคาํตอบที่ถูกตอ้ง เพยีงคาํตอบเดียวลงในแบบทดสอบ 
๓. เวลาที่ใชใ้นการทาํแบบทดสอบ ๑๕ นาที  

 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์

 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 ๘. ใชส้าํนวน สุภาษิตและคาํพงัเพยไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 
 ๑. อธิบายความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวนสุภาษิตไทย 
 ๒. บอกความหมายของสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๓. อธิบายการใชส้าํนวนใหต้รงกบัความหมาย 

 ๔. ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ๕. ใชส้าํนวนสร้างประโยค 



๖๕ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๓. ขอ้ความในขอ้ใดไม่เก่ียวกบัการเลือกคู่และการครองเรียน 
ก. ก่ิงทองใบหยก เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน 
ข. ปลูกเรือนคร่อมตอ ชายขา้วเปลือก หญิงขา้วสาร 
ค. หนูตกถงัขา้วสาร ทองแผน่เดียวกนั คลุมถุงชน 
ง. เด็ดดอกไมร่้วมตน้ ปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู ่สอยดอกฟ้า 

๔. ขอ้ใดใชส้าํนวนถูกตอ้ง 
ก. ลูกสาวฉนัเป็นคนที่เรียกว่ากระเชอกั้นร่ัวจริงๆ  ขา้วของที่เก็บไวไ้ม่เคยจาํไดว้่าเก็บไวท้ี่ไหน  
ข. เขาชอบทาํงานแบบขายผา้เอาหนา้รอด วนัน้ีก็เช่นกนั พอรู้ว่าเจา้นายจะมาตรวจโรงงาน

ก็รีบทาํความสะอาดทนัที  
ค. ทาํอะไรควรคิดให้รอบคอบ ผูใ้หญ่ว่ากล่าวตกัเตือนก็ควรปฏิบัติตาม เพราะผูใ้หญ่

อาบนํ้ าร้อนมาก่อน 
ง. ข่าวเหตุการณ์ระเบิดในห้างเม่ือเดือนก่อน ขณะน้ียงัไม่รู้ผลการสอบสวนเร่ืองเงียบ

หายไปเหมือนคล่ืนใตน้ํ้ า  
๕. สาํนวนในขอ้ใดจะเติมลงในช่องวา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
“ขอ้สอบน้ีดูดีๆ แลว้ไม่ยากหรอก ตวัเลือกมนัลวงอยูนิ่ดเดียว เฉลยแลว้จะตอ้งร้องอ๋อ น่ีมนั…แท้ๆ ”  

ก. ผบีงัตา 
ข. หญา้ปากคอก  
ค. เสน้ผมบงัภูเขา 
ง. ใกลเ้กลือกินค่าง  

๖. ขอ้ใดใชส้าํนวนผิด 
ก. เขาเอาใจออกห่างโดยไปเขา้กบัศตัรูของเรา  
ข. วารุณีไม่ชอบทาํงานเพราะเธอเป็นคนประเภทถนิมสร้อย 
ค. ความรู้ที่เธอสอนเขานั้นยากเกินที่เขาจะรับไดเ้หมือนกบัสีซอใหค้วายฟัง  
ง. ผูใ้หญ่จะสอนเสมอวา่เวรกรรมนั้นจะส่งผลต่อผูท้าํเหมือนกงเกวยีนกาํเกวยีน 

๗. ถอ้ยคาํหรือขอ้ความที่มีความหมายเป็นคติ เราเรียกวา่อะไร 

 ก. ภาษิต      

 ข. โวหาร 

ค. วาทศิลป์     

ง. สุนทรพจน์ 



๖๖ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 ๘.  “พูดอะไรไม่มีหูรูด ไม่ควรที่จะพูดก็เผย รู้เร่ืองของใครไม่เคย จะเฉยเลยละโพนทะนา” 
พฤติกรรมการพดูของบุคคลตามคาํประพนัธข์า้งตน้ ตรงกบัสาํนวนไทยในขอ้ใด  

ก. ปากหอยปากปู  
ข. ฆอ้งปากแตก 
ค. ปลาหมอตายเพราะปาก 
ง. ต่อความยาวสาวความยดื  

๙. ขอ้ใดเป็นสาํนวนที่สร้างจากความเช่ือของคนไทย 
ก. ซ้ือควายหนา้นา ซ้ือผา้หนา้หนาว  
ข. นํ้ าร้อนปลาเป็น นํ้ าเยน็ปลาตาย 
ค. ตกันํ้ าใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา  
ง. วนัโกนไม่ละ วนัพระไม่เวน้ 

๑๐. ขอ้ใดใชส้าํนวนไทยถูกตอ้ง  
ก. หน่วยงานน้ีทาํงานเหมือน หุ่นกระบอก ที่ถูกชกัใยอยูข่า้งหลงัไม่มีผดิ  
ข. สงัคมปัจจุบนัดูไม่จริงใจต่อกนั ใส่หนา้ยกัษเ์ขา้หากนัตลอดเวลา  
ค. กางเกงยนีส์ตวัน้ีมีใชใ้ส่ไปวดัไปวาไดเ้ท่านั้น แต่ไปไดท้ัว่ 
ง. โจรปลน้แบงกเ์ลือดเขา้ตาสูไ้ม่ถอย 

๑๑. ขอ้ใดใชส้าํนวนไม่ถูกต้อง 
ก. เขาตอ้งเสียเงินไปทีละเล็กทีละนอ้ย เบี้ยบา้ยรายทางไปเร่ือยๆ 
ข. เขาชอบยคุนโนน้แหยค่นน้ีเป็นการเส้ียมเขาควายใหช้นกนัแท้ๆ   
ค. ถามอะไรก็ไม่ตอบ กลวัดอกพกิุลจะร่วงหรืออยา่งไร  
ง. เขาเป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียว เก็บเบี้ยใตถุ้นร้านอยูเ่สมอ 

๑๒. “งานจะสาํเร็จไดทุ้กคนตอ้งร่วมปรึกษาหารือกนั ร่วมทาํงานกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคน
ต่างทาํถ้าเป็นเช่นน้ีย่อมประสบความสําเร็จได้ยาก” การทาํงานที่ไม่ประสบความสาํเร็จ ตรงกับ
สาํนวนในขอ้ใด  

ก. พายเรือในหนอง  
ข. พายเรือคนละที 
ค. พายเรือทวนนํ้ า 
ง. พายเรือในอ่าง  
 
 



๖๗ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

๑๓. สาํนวนคู่ใดมีความหมายเหมือนกนั 
ก. ไม่รู้ทิศรู้ทาง - ไม่รู้ร้อนรู้หนาว  
ข. ไม่รู้เหนือรู้ใต ้- ไม่รู้อิโหน่อีเหน่  
ค. ไม่เออออห่อหมก - ไม่อินงัขงัขอบ 
ง. ไม่ชอบมาพากล - ไม่เป็นโลเ้ป็นพาย  

๑๔. ขอ้ความต่อไปน้ี สรุปความไดต้ามขอ้ใด 
“การสัง่งาน การตดัสินใจ ควรจะมาจากนายเพยีงคนเดียว มีหลายคาํสัง่ก็แย ่สมมติถา้มีมา้ 

ลากเกวยีนตวัเดียว แต่มีคนขบัสองคน คนหน่ึงสะบดัแสใ้หเ้ดินทางขวา อีกคนใหไ้ปซา้ย มา้มนัไม่รู้
จะไปทางไหน”  

ก. ล่ามมา้สองปาก  
ข. ชกัใบใหเ้รือเสีย 
ค. มากหมอมากความ 
ง. ขา้สองเจา้บ่าวสองนาย  

๑๕.ขอ้ใดสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือที่เป็นปรัชญาพทุธศาสนา  
 ก. ผซีํ้ าดํ้าพลอย  
 ข. ปิดทองหลงัพระ 
 ค. ต่ืนแต่ตึก สึกแต่หนุ่ม 
 ง. ววัใครเขา้คอกคนนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียนได้ ............... คะแนน 



๖๘ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะ  
รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจ าวัน ท๓๐๑๐๕ 

 ชุดที่ ๔ เร่ือง ถ้อยค าและส านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
แบบฝึกทกัษะ ชุดที ่๔ เร่ือง ถ้อยค าและส านวน 

 
 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 
ตอบ ค ก ง ก ง ค ง ข ก ข ง ก ข ข ค 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
แบบฝึกทกัษะ ชุดที ่๔  เร่ือง ถ้อยค าและส านวน 

 
ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 
ตอบ ง ง ข ค ค ค ก ข ง ก ง ข ข ก ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
  ๑๒ – ๑๕   ดีมาก 
     ๘ – ๑๑   ดี 
     ๑ – ๗    พอใช ้

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ (๑๒ คะแนนขึน้) 

 



๗๐ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 

เฉลยตอนที่๑ อธิบายลักษณะของส านวนไทย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอธิบายลกัษณะของสาํนวนไทยใหเ้ขา้ใจชดัเจน (๔ คะแนน) 
 

(แนวค าตอบ) 
 

 ๑. เป็นถ้อยคาํสั้ นๆ  แต่คมคาย บางสํานวนมีเสียงสัมผสัคล้องจอง เช่น ลดราวาศอก  
สาวไสใ้หก้ากิน บางสาํนวนไม่มีเสียงสมัผสัคลอ้งจอง เช่น เหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เรียนผกูตอ้งเรียนแก ้
 

 ๒.มีความหมายลึกซ้ึงกินใจ เช่น มดแดงแฝงพวงมะม่วง หมายถึง ชายที่ปองรักหญิงบา้น
ใกลห้รือที่อยูใ่กลก้นั และคอยกีดกนัไม่ใหช้ายอ่ืนมารัก 
 

 ๓. เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนไทย เช่น ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า เก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิตคน
ไทย คือ คนไทยนิยมรับประทานนํ้ าพริก และสมยัก่อนนิยมสร้างที่อยูอ่าศยัใกลแ้หล่งนํ้ า เพราะเป็น
เสน้ทางคมนาคมสายหลกั 
 

 ๔.ให้ขอ้คิดคาํสอนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและช้ีให้เห็นความจริงของส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะ
มนุษยแ์ละการดาํเนินชีวิต เช่น ววัลืมตีน ช้ีให้เห็นถึงคนที่ไดดี้แลว้ลืมฐานะเดิมของตนว่ามีอยูใ่น
สงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
       ๔  ดีมาก 
       ๓  ดี 
       ๒   พอใช ้
        ๑  ปรับปรุง 

 



๗๑ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
เกณฑ์การประเมนิ 

การประเมินแบบฝึกทกัษะ ตอนที่ ๑ อธิบายลกัษณะของสาํนวนไทย ใหพ้จิารณาจากเกณฑ์
การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดงัน้ี 
 

         ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

อธิบายลกัษณะของ
สาํนวนไทย 

อธิบายลกัษณะ 
ของสาํนวนไทย 
ไดล้ะเอียด  
ชดัเจน ถูกตอ้ง 
ทุกประเด็น 
ยกตวัอยา่งประกอบ
ทุกประเด็น 
ที่อธิบาย 
ทาํใหเ้ขา้ใจชดัเจน
และตวัอยา่งที่ยก 
มานั้นนอกเหนือ 
จากในบทเรียน 
 

อธิบายลกัษณะ 
ของสาํนวนไทย 
ไดล้ะเอียด  
ชดัเจน ถูกตอ้ง 
ทุกประเด็น 
 ยกตวัอยา่ง
ประกอบทุก
ประเด็น 
ที่อธิบาย 
ทาํใหเ้ขา้ใจ
ชดัเจน 
 แต่ตวัอยา่งที่ยก 
มานั้น เป็น
ตวัอยา่ง 
จากในบทเรียน 

อธิบายลกัษณะ 
ของสาํนวนไทย 
ไดห้ลายประเด็น
และถูกตอ้ง แต่ยงั 
ไม่ครบถว้น
ทั้งหมด อธิบาย
ไดดี้ 
ในบางประเด็น 
ที่ตนเองเขา้ใจ 
และมีการ 
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
ในประเด็นนั้น  
ซ่ึงเป็นตวัอยา่ง 
จากในบทเรียน 

อธิบายลกัษณะ 
ของสาํนวนไทย 
บางประเด็น  
เป็นการอธิบาย
สั้นๆ ไม่มีการ
ยกตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 

เฉลยตอนที่ ๒ จับคู่ส านวนโวหารและความหมาย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
 ๒. บอกความหมายของสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจบัคู่สํานวนกับความหมาย และนาํตวัอักษรหน้าความหมาย เติมลงใน
ช่องวา่ง หลงัสาํนวนที่กาํหนดให ้ขอ้ละ ๑ คะแนน  (๒๐ คะแนน) 
 

 ส านวน     ความหมาย 

๑. นํ้ าท่วมปาก  ……ฉ.…. ก. เมียหลวง 
๒. ปากวา่มือถึง  ……ซ.…. ข. การที่ตามหาเท่าไหร่ๆ ก็ไม่พบ 
๓. ฝากผฝีากไข ้  ……ช.…. ค. คนมัง่มีแต่งตวัซอมซ่อ 
๔. ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็ ……ฌ.…. ง. เลิกกิจการเพราะขาดทุน 
๕. บา้นใหญ่  ……ก.…. จ. หมดวติกกงัวล 
๖. พลิกแผน่ดิน  ……ข.…. ฉ.พดูไม่ออกเพราะเกรงจะมีภยัต่อตนและผูอ่ื้น 
๗. ผา้ขี้ ร้ิวห่อทอง ……ค.…. ช. ขอยดึเป็นที่พึ่งจนวนัตาย 
๘. ยกภูเขาออกจากอก ……จ.…. ซ. พอพดูก็ทาํเลย. 
๙. ร่มไมช้ายคา  ……ฑ.…. ฌ. ร้ือฟ้ืนเร่ืองเก่าที่จบลงไปแลว้ 
๑๐. มว้นเส่ือ  ……ง.…. ญ. กินแลว้ใหผู้อ่ื้นจ่าย 
๑๑. ฤๅษีแปลงสาร ……ฒ…. ฎ. เล่นชูก้บัชายอ่ืนที่มิใช่สามีตน 
๑๒.ววัลืมตีน  ……ฐ…. ฏ. ทาํใหเ้สียท่าหรือเสียเหล่ียม 
๑๓. สวมเขา  ……ฎ…. ฐ. คนที่ไดดี้แลว้ลืมตวั 
๑๔. ลม้ทบั  ……ญ…. ฑ. ที่พึ่งอาศยั 
๑๕. หกัลาํ  ……ฏ…. ฒ. การแปลงเร่ืองร้ายใหเ้ป็นเร่ืองดี 
๑๖. แทรกแผน่ดิน ……ท…. ณ. ขยนัทาํงานอยูต่ลอดเวลา 
๑๗. เด็กอมมือ  ……ถ…. ด. หา้มไม่อยู ่
๑๘. จบังูขา้งหาง  ……ต…. ต. ทาํส่ิงที่เส่ียงอนัตราย 
๑๙. ตวัเป็นเกลียว ……ณ…. ถ. ผูไ้ม่รู้ประสีประสา  
๒๐. ชา้งเหลือขอ ……ด…. ท. หลีกหนีไปใหพ้น้เพราะอนัตราย 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
๑๘  - ๒๐  ดีมาก 
๑๒ – ๑๖  ดี 
   ๘ – ๑๑   พอใช ้
   ๐ –    ๗  ปรับปรุง 

 



๗๓ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

เฉลยตอนที่ ๓ ค าไหนส านวน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนขีดเส้นใตค้าํที่เป็นสํานวนโวหารให้ถูกตอ้งมี ๔ ชุด ชุดละ ๒๐ ขอ้ ๒๐ 
คะแนน รวม ๔ ชุด ๘๐ คะแนน 
ก. ส านวน ๑ ค า         
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนขีดเส้นใตส้ํานวนโวหารที่ถูกต้องที่สุด ๑ สํานวน ขอ้ละ ๑ คะแนน (๒๐ คะแนน)
 ๑. กรุบ   กรวย   กรอบ   

 ๒. กร่อย  กร้าน   กร่าย 

 ๓. บว้น   บ๊วย   บ่วง   

 ๔. เขยือ้น  เขยง่   เขม่น 

 ๕. ปอม   ปอด   ปอป   

 ๖. เผา   เผด็   เผย 

 ๗. ฝ่ัง   ฝอย   ฝ่ิน   

 ๘. พะยนู  พะแนง   พะโล้ 

 ๙. ฟืน   ฟัน   ฟูก   

 ๑๐.มาร   มาก   มอบ 

 ๑๑.ฮุบ   โฮ่ง   ฮองเฮา   

 ๑๒.สวงิ   สวาปาม  สวาท 

 ๑๓.แห้ว  ห้ิง   หว้ย   

 ๑๔.ปุ๋ ย   ป๋ิว   ป๋อ 

 ๑๕.หมาง  หมอน   หมู   

 ๑๖.สาม   เสียบ   สุงสิง 

 ๑๗.หิน   ห่าน   หุน้   

 ๑๘.เขมร  แขม   เขมือบ 

 ๑๙.เส็งเคร็ง  สอบสวน  สัง่เสีย    

 ๒๐.เฮว้   เฮง   เฮย้ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
๑๘  - ๒๐  ดีมาก 
๑๒ – ๑๖  ดี 
   ๘ – ๑๑   พอใช ้
   ๐ –    ๗  ปรับปรุง 

 



๗๔ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ข. ส านวน ๒ ค า        
  
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตส้าํนวนโวหารที่ถูกตอ้งที่สุด ๑ สาํนวน ขอ้ละ ๑ คะแนน (๒๐ คะแนน)  

 ๑. นกนอ้ย  นกยูง   นกรู้    

 ๒. เทกระเป๋า  เทวดา   เทปูน 

 ๓. บีบคอ  บีบน ้าตา  บีบนวด    

 ๔. นกสบั  นกตุ่ม   นกต่อ 

 ๕. บานปลาย  บานเชา้   บานเยน็    

 ๖. ปล่อยปลา  ปล่อยไก่  ปล่อยนก 

 ๗. มุมฉาก  มุมป้าน   มุมมืด    

 ๘. นอนนก  นอนเล่น  นอนควํ่า 

 ๙. เทพา   เทง้เตง้   เทครัว    

 ๑๐.บุกเบิก  เบีย้ล่าง   บอบบาง 

 ๑๑.เอาหน้า  เอาเถอะ   เอาแน่    

 ๑๒.แหบแหง้  แหม่มกะปิ  แหนมสด 

 ๑๓.เหะหะ  เหวอะหวะ  เหวี่ยงแห   

 ๑๔.ไสต่ิ้ง  ไส้แห้ง   ไสเ้ล่ือน 

 ๑๕.เล่นนํ้ า  เล่นละคร  เล่นวา่ว    

 ๑๖.ออกลูก  ออกเวร   ออกงิว้ 

 ๑๗.เลีย้งต้อย  เล้ียงดู   เล้ียงผ ี    

 ๑๘.สนัเขา  สวมเขา   ส่ีขา 

 ๑๙.แหกคอก  หาค่า   หกบท    

 ๒๐.รวบรัด  รอบจัด   เร่งรีบ 

 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
๑๘  - ๒๐  ดีมาก 
๑๒ – ๑๖  ดี 
   ๘ – ๑๑   พอใช ้
   ๐ –    ๗  ปรับปรุง 

 



๗๕ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 
ค. ส านวน ๓ ค า         

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตส้าํนวนโวหารที่ถูกตอ้งที่สุด ๑ สาํนวน ขอ้ละ ๑ คะแนน (๒๐ คะแนน) 
 ๑. น ้าท่วมปาก   นํ้ ากระดา้ง   นํ้ ากระแส 

 ๒. เบิกอรุณ   เบีย้ต่อไส้   เบา้หวัไหล่ 

 ๓. บ้าหอบฟาง   เบอ้เร่ิมเทิ่ม   เบาฝีจกัร 

 ๔. นํ้ าตะไคร้   นํ้ าดอกไม ้   น ้าบ่อทราย 

 ๕. ทาํเป็นเล่น   แทงใจด า   ทารุณกรรม 

 ๖. นกสองหัว   นกกางปีก   นกแอ่นลม 

 ๗. ทองคาํเปลว   ทุบหม้อข้าว   ทหารรับจา้ง 

 ๘. ถว้ยรางวลั   ถลอกปอกเปิก   ถ่านไฟเก่า 

 ๙. ถีบหัวส่ง   ถํ้ายาดม    ถ่างตาคอย 

 ๑๐.แตกเน้ือหนุ่ม  แตงเถาตาย   ตามลาํพงั 

 ๑๑.เงาตามตัว   งอขี้กลอ้ง   งมมะงาหรา 

 ๑๒.จา้ละหวัน่   จรกาหน้าหนู   จาํลองทอง 

 ๑๓.จิกกะลาหวั   จิกหวัใช ้   จระเข้ฟาดหาง 

 ๑๔.เงินปากถุง   งูกินหาง   เงื่อนเวลา 

 ๑๕.ช้างเท้าหลัง   ชา้งตกมนั   ชา้นางนอน 

 ๑๖.ชุบนํ้ าใจ   ชายสามโบสถ์   เชิงตะกอน 

 ๑๗.ชิงชา้ชาลี   ชุดราตรี    ชุบมือเปิบ 

 ๑๘.ดอกมะขาม   ดาบสองคม   ตดัสนัดาน 

 ๑๙.ตกตุ่มข้าวสาร  ตกพุม่ม่าย   ตกตะกอน 

 ๒๐.ตน้ตระกูล   ตรงกนัขา้ม   ต้มจนเป่ือย 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
๑๘  - ๒๐  ดีมาก 
๑๒ – ๑๖  ดี 
   ๘ – ๑๑   พอใช ้
   ๐ –    ๗  ปรับปรุง 

 



๗๖ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ง. ส านวน ๔ ค า       
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตส้าํนวนโวหารที่ถูกตอ้งที่สุด ๑ สาํนวน ขอ้ละ ๑ คะแนน (๒๐ คะแนน) 
 

 ๑. ตีนเท่าฝาหอย   ตีโพยตีพาย   ตุก๊ตาลม้ลุก 

 ๒. โตงเตงโตงเวา้  ตีวัวกระทบคราด  ตืดเป็นตงัเม 

 ๓. แต่ก่อนแต่ก้ี   เต้ียตะแมะแคระ   เต่าใหญ่ไข่กลบ 

 ๔. ถอนรากถอนโคน  ถลอกปอกเปิก   ถ่วงความเจริญ 

 ๕. ถะมดัถะแมง   ถ่มน ้าลายรดฟ้า   ถวายอดิเรก 

 ๖. ทะเลาะเบาะแวง้  ทกัทายปราศรัย   ท้องยุ้งพุงกระสอบ 

 ๗. ท าปลาออมเกลือ  ทิ้งมะพร้าวหา้ว   ทาํนองคลองธรรม 

 ๘. นอกเหนือไปจาก  นมยานกลิง้อก   นอนไม่เตม็ต่ืน 

 ๙. ข้าเก่าเต่าเลีย้ง   ขาดพีข่าดนอ้ง   ขายบา้นขายเมือง 

 ๑๐.ขนลุกขนพอง  ขนทรายเข้าวัด   ขนลุกขนชนั 

 ๑๑.ไก่แก่แม่ปลาช่อน  เกา้อ้ีดนตรี   เกาะชายกระโปรง 

 ๑๒.คอขาดบาดตาย  คอทั่งสันหลังเหล็ก  คอพบัคออ่อน 

 ๑๓.โฆษณาชวนเช่ือ  ฆ่าแลว้ตอ้งฝัง   ฆ่าช้างเอางา 

 ๑๔.งูเงีย้วเขีย้วขอ  เงยหนา้อา้ปาก   หงุดหงิดงุ่นง่าน 

 ๑๕.ดีดลูกคดิรางแก้ว  ดกัหนา้ดกัหลงั   ดอกไมท้ะเล 

 ๑๖.ใจหายใจคว ํ่า   จับงูข้างหาง   โจ่งแจง้แดงแจ๋ 

 ๑๗.จุดไต้ต าตอ   เจา้จอมหม่อมหา้ม  เจอพระเจอเจา้ 

 ๑๘.ช่วยเหลือเจือจาน  โชติช่วงชชัวาล   ชักแม่น ้าทั้งห้า 

 ๑๙.ดอกเบี้ยทบตน้  ดินพอกหางหมู   ดดัแขง้ดดัขา 

 ๒๐.ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ  เทศก์ตามเนื้อผ้า   ทองเสาชิงชา้ 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
๑๘  - ๒๐  ดีมาก 
๑๒ – ๑๖  ดี 
   ๘ – ๑๑   พอใช ้
   ๐ –    ๗  ปรับปรุง 

 



๗๗ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

เฉลยตอนที่ ๔ เติมส านวน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเติมสาํนวนโวหารต่อไปน้ีลงในช่องว่างที่กาํหนด ให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ขอ้ละ ๑ คะแนน 

(๓๐ คะแนน) 
 ๑. กระจอกงอกง่อย    ๒. โกหกพกลม 

 ๓. ขุ่นขอ้งหมองใจ    ๔. เขา้ตามตรอกออกตามประตู 
 ๕.เคราะห์หามยามร้าย    ๖. เคร่ืองดองของเมา 

 ๗. เจา้จอมหม่อมห้าม    ๘.ใจบุญสุนทาน 

 ๙. ฉกชิงวิ่งราว     ๑๐.ซกัไซไ้ล่เลียง 

 ๑๑.เซ่นวกัต๊ักแตน    ๑๒.ตกระกาํล าบาก 

 ๑๓.ตระหน่ีถี่เหนียว    ๑๔.ดุเดือดเลือดพล่าน 

 ๑๕.ด่าพอ่ล่อแม่     ๑๖.ถ้วยชามลามไห 

 ๑๗.ถือสาหาความ    ๑๘.นมตกอกพร่อง 

 ๑๙.น่ังยามตามไฟ    ๒๐.ปกปักรักษา 

 ๒๑.บ้าบอคอแตก    ๒๒.ปากเปราะเราะร้าย 

 ๒๓.มากมายก่ายกอง    ๒๔.มีลูกกวนตัวมีผวักวนใจ 

 ๒๕.ฝนตกก็แช่งฝนแลง้ก็ด่า   ๒๖.พักผ่อนหยอ่นใจ 

 ๒๗.เพชรนิลจินดา    ๒๘.ร่มไม้ใบบงั 

 ๒๙.ซับซ้อนซ่อนเง่ือน    ๓๐.ยุให้ร าตาํใหร่ั้ว 

 

 

 

 

 
 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
   ๒๕ – ๓๐  ดีมาก 
  ๑๘  –   ๒๔ ดี 
  ๑๒  –  ๑๗  พอใช ้
     ๐ –  ๑๑  ปรับปรุง 

 



๗๘ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ตอนที่ ๕ ส านวนชวนส่ือสาร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถ 

 ๓. อธิบายการใชส้าํนวนใหต้รงกบัความหมาย 

 ๔. ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ๕. ใชส้าํนวนสร้างประโยค 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกสาํนวนที่สนใจ ๕ สาํนวนมาแต่งประโยค สาํนวนละ ๑ ประโยค พร้อมทั้ง
อธิบายความหมายของสาํนวนเหล่านั้น ขอ้ละ ๒ คะแนน (๑๐คะแนน) 
 

(แนวค าตอบ) 
 

๑. เล็กพริกขี้หนู    เด็กคนน้ีเล็กพริกขี้หนูจริง ๆ เรียนก็เก่ง เล่นดนตรี เล่น
     กีฬาก็เยีย่มมากเป็นผูน้าํเพือ่น ๆ ทาํกิจกรรมทุกอยา่ง 
ความหมาย    เล็กแต่เก่งกลา้สามารถหรือมีพษิสง 
๒. ทาํคุณบูชาโทษ   ฉนัอุตส่าห์แนะนาํช่องทางทาํมาหากิน เขาไม่ตั้งใจทาํให้
     สาํเร็จกลบักล่าวหาวา่เป็นเพราะฉนั ทาํคุณบูชาโทษแท้ๆ  
ความหมาย    ทาํดีแต่กลบัเป็นร้าย ทาํคุณแต่กลบัเป็นโทษ 
๓. สาํเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล  พ่อแม่สอนลูก ๆ เสมอให้พูดจาไพเราะอ่อนหวานและ
     รู้จกัวางตวัใหเ้หมาะสม เพราะสาํเนียงส่อภาษา กิริยาส่อ
     สกุล 
ความหมาย    คาํพดูและกิริยาบอกใหรู้้ถึงการเล้ียงดูอบรมศึกษา 
๔. อา้ปากก็เห็นล้ินไก่   พีน่อ้งคลานตามกนัมาแค่อา้ปากก็เห็นล้ินไก่แลว้ ทาํไม
     พีจ่ะไม่รู้วา่เธอตอ้งการอะไร 
ความหมาย    รู้เท่าทนัถอ้ยคาํที่พดูออกมา 
๕. ฟังไม่ไดศ้พัท ์จบัไปกระเดียด  คนที่ฟังคร่ึงๆ กลางๆ เม่ือฟังไม่ไดศ้พัท ์จบัไปกระเดียด
     ก็นาํมาพดูต่อผดิๆ ทาํใหผู้อ่ื้นเสียหาย 
ความหมาย    ฟังเร่ืองราวไม่ชดัเจน แลว้นาํไปพดูหรือทาํอยา่ง 
     ผดิพลาด 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
  ๙ – ๑๐  ดีมาก 
  ๗ – ๘  ดี 
  ๕ – ๖   พอใช ้
  ๐ – ๔  ปรับปรุง 

 



๗๙ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

เกณฑ์การประเมนิ 
การประเมินแบบฝึกทกัษะ ตอนที่ ๕ สาํนวนชวนส่ือสารใหพ้จิารณาจากเกณฑ ์                  

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดงัน้ี 
 

         ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๒ ๑ 

สาํนวนชวนส่ือสาร เขียนสาํนวนที่จะ
นาํมาแต่งประโยค  
ใชส้าํนวนนั้น 
สร้างประโยค 
ไดต้รงตาม
ความหมาย 
และส่ือความหมาย
ชดัเจน พร้อมให้
ความหมายของ
สาํนวนนั้น  
 

เขียนสาํนวนที่จะ
นาํมาแต่งประโยค  
ใชส้าํนวนนั้น 
สร้างประโยค 
ไดต้รงตาม
ความหมาย 
แต่ส่ือความหมายไม่
ชดัเจน ไม่ให้
ความหมายของ
สาํนวนนั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

เฉลยตอนที่ ๖ ตุยโจทย์ เร่ืองถ้อยค าและส านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 

๑ ค ๑๑ ก ๒๑ ก ๓๑ ง 
๒ ค ๑๒ ก ๒๒ ข ๓๒ ง 
๓ ข ๑๓ ก ๒๓ ค ๓๓ ก 
๔ ข ๑๔ ข ๒๔ ก ๓๔ ข 
๕ ก ๑๕ ง ๒๕ ค ๓๕ ง 
๖ ง ๑๖ ก ๒๖ ข ๓๖ ข 
๗ ก ๑๗ ข ๒๗ ข ๓๗ ข 
๘ ก ๑๘ ค ๒๘ ง ๓๘ ข 
๙ ข ๑๙ ข ๒๙ ง ๓๙ ง 

๑๐ ข ๒๐ ง ๓๐ ค ๔๐ ง 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
๔๑ ข ๕๑ ข ๖๑ ค ๗๑ ก 
๔๒ ง ๕๒ ค ๖๒ ข ๗๒ ค 
๔๓ ก ๕๓ ก ๖๓ ก ๗๓ ง 
๔๔ ค ๕๔ ก ๖๔ ข ๗๔ ข 
๔๕ ง ๕๕ ค ๖๕ ข ๗๕ ค 
๔๖ ง ๕๖ ข ๖๖ ข ๗๖ ข 
๔๗ ก ๕๗ ข ๖๗ ค ๗๗ ค 
๔๘ ง ๕๘ ง ๖๘ ง ๗๘ ก 
๔๙ ง ๕๙ ง ๖๙ ข ๗๙ ค 
๕๐ ง ๖๐ ข ๗๐ ง ๘๐ ง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน               ระดบัคุณภาพ 
   ๖๔ – ๘๐  ดีมาก 
   ๔๘ – ๖๓  ดี 
   ๓๒ – ๔๗  พอใช ้
       ๐ –  ๓๑  ปรับปรุง 

 



๘๑ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

 

สรุปผลการเรียน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตอนที่  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๔   

๒ ๒๐   

๓ ๘๐   

๔ ๓๐   

๕ ๑๐   

๖ ๘๐   

รวม ๒๒๔   

 
 
 
 
 
 

ก่อนเรียน 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑๕   

หลังเรียน 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑๕   



๘๒ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

บรรณานุกรม 
 

กาญจนา  นาคพนัธ.์(๒๕๒๒). ส านวนไทย เล่ม ๑ .พมิพค์ร้ังที่ ๓ .กรุงเทพฯ : บาํรุงสาส์น. 

_______. (๒๕๒๒) . ส านวนไทย เล่ม ๒ .พมิพค์ร้ังที่ ๒ .กรุงเทพฯ : บาํรุงสาส์น. 

จงจิต นิมมานนรเทพ .(๒๕๕๑). คู่มือหลักการใช้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์).กรุงเทพฯ :บริษัท 

 สาํนกัพมิพเ์ดอะบุคส์ จาํกดั.  

จงชยั  เจนหตัถการกิจ.(๒๕๔๙) . ภาษาไทยใช้ส าหรับเตรียมสอบ O-NETและA-NET .กรุงเทพฯ: 

 อมรินทร์พร้ินต้ิง. 

_______. (๒๕๔๙) .เสริมปรีชาญาณ วิชาภาษาไทย ม.๓ .กรุงเทพฯ: บริษทั ธนาเพรส จาํกดั. 

พรทิพย ์ แฟงสุด.(๒๕๕๒) . หลักภาษาไทย ม.๒ .กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 

ราชบัณฑิตยสถาน.(๒๕๔๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ:                  

 นานมีบุค๊ส์ พบัลิเคชัน่ส์ . 

ศึกษาธิการ,กระทรวง.(๒๕๔๕). ส านวนไทย .กรุงเทพฯ : โรงพมิพคุ์รุสภา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๕๒). หลักภาษาและ                 

 การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ .กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ์สกสค. ลาดพร้าว. 

อมัพร  ทองใบ และมาลี  พนัธุป์ระเสิฐ.(๒๕๕๑) . หลักภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ธิงค ์บียอนด ์

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๓ 

  

  
แบบฝึกทกัษะ รายวชิาหลกัภาษาไทยในชีวติประจาํวนั ท๓๐๒๐๕  
สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ชุดที่ ๔ เร่ือง ถอ้ยคาํและสาํนวน

ประวตัิและผลงานผู้จดัท า 
 
ช่ือ - สกุล    นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวสัด์ิ 
วนั เดือน ปีเกิด   ๓ มีนาคม ๒๕๒๘ 
สถานที่ทาํงาน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช  
    (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) ตาํบลบางจาก 
    อาํเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐ 
    สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 
ประวัติการศึกษา 
 

พทุธศกัราช ๒๕๕๒  ครุศาสตร์บณัฑิต (ค.บ.)  ภาษาไทย เกียรตินิยมอนัดบั ๒  
    มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 

พทุธศกัราช ๒๕๕๘  ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 

ประวัติการท างาน 
 

พทุธศกัราช ๒๕๕๒ - ปัจจุบนั ครูผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช  
    (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) อาํเภอเมือง   
    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ผลงานและรางวลัเกียรติยศ 
 ๑. เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. รางวลัครูผูส้อนยอดเยีย่ม เหรียญทอง ด้านบริหารจดัการยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษา             
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัประเทศ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 
 ๓. รางวลัครูผูส้อนนกัเรียน เกียรติบตัรเหรียญเงิน ระดบัชาติ กิจกรรมการประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๔. รางวลัวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประเภทครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวลัเหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการ
มธัยมศึกษา คร้ังที่ ๒๗ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๕. รางวัลครูผู ้สอนยอดเยี่ยม  เหรียญทอง ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา             
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัประเทศ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๐ 




	ปกนวัตกรรม
	สารบัญชุดที่ 4
	คำนำชุดที่4
	ถ้อยคำสำนวน แก้ไขครั้งที่1
	ปกนวัตกรรม

