
แบบฝึกหัด 
1. สํานวนในข้อใดมีความหมายหลักต่างกัน 

 1.  จับปลาสองมือ / เหยียบเรือสองแคม              2.  เพชรตัดเพชร / เกลือจิ้มเกลือ  

 3.  ขี่ช้างจับตกแตน / ฆ่าช้างเอางา                     4.  ขายผ้าเอาหน้ารอด / ตกบันไดพลอยโจน 

2. ความหมายของสํานวนคู่ใดไม่เป็นไปในทํานองเดียวกัน 

 1.  ขิงก็รา ข่าก็แรง - ขนมผสมน้ํายา                                2.  ยุให้รําทําให้รัว - เสียมเขาควายให้ชนกัน  

 3.  ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา - ตําข้าวสารกรอกหม้อ            4.  แกว่งเท้าหาเสี้ยน-เอามือซุกหีบ 

3. สํานวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสต ิ

 1.  เงาตามตัว                          2.  ไว้เนื้อเชื่อใจ  3.  คอขาดบาดตาย            4.  บ้านเมืองมีขอมีแป 

4. สํานวนในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่างของข้อความต่อไปนี ้

" แม่เตือนแล้วเตือนอีกจน__________________ ว่าให้ตั้งใจเรียน อย่าเกเร แต่ก็ไม่เคยฟัง จนเกิดเรื่อง 

ฐานะเราก็ไม่ด_ี______________ กว่าแม่จะ_______________ กับเขาได้ ก็ต้อง______________ มาตลอดชีวิต  

 1.  ปากเปื่อยปากแฉะ ลืมตาอ้าปาก ปากกัดตีนถีบ  

 2.  ปากเปียกปากแฉะ เงยหน้าอ้าปาก ตีนถีบปากกัด  

 3.  ปากเปียกปากแฉะ ลืมตาอ้าปาก ปากกัดตีนถีบ 

 4.  ปากเปื่อยปากแฉะ เงยหน้าอ้าปาก ตีนถีบปากกัด  

5. นายแดงถูกกล่าวหาว่ารักหลานไม่เท่ากัน คือรักหลานชายมากกว่าหลานสาว นายแดงเถียงว่ารักเท่ากัน 

เพราะแบ่งความรักให้ฝ่ายละครึ่ง หลานชายมีคนเดียวก็ได้รับเต็มครึ่ง แต่หลานสาวมีหลายคน 

ก็ต้องเอาครั้งนั้นไปแบ่งกันอีกที คําพูดของนายแดงเป็นการกระทําในลักษณะใด 

 1.  แก้เก้อ                       2.  แก้หน้า                        3.  แก้ต่าง                           4.  แก้เกี้ยว 

6. " จรรยาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง เพื่อนชวนไปซื้อหุ้น แตเ่ธอไม่สนใจ เธอได้นําเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรับ 

พิมพ์งานทั่วไป เงินอีกส่วนยังคงฝากไว้ที่ธนาคาร " การบริหารเงินของจรรยาตรงกับสํานวนข้อใด  

 1.  น้ําซึมบ่อทราย 2.  น้ําขึ้นให้รีบตัก  3.  หมายน้ําบ่อหน้า 4.  น้ําบ่อน้อย  

7. “งานจะสําเร็จได้ทุกคนต้องร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมทํางานกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทํา ถ้าเป็นเช่นนี ้

ย่อมประสบความสําเร็จได้ยาก" การทํางานที่ไม่ประสบความสําเร็จตรงกับสํานวนในข้อใด  

 1.  พายเรือคนละที่             2.  พายเรือทวนน้ํา                  3.  พายเรือในหนอง       4.  พายเรือในอ่าง 

8. เขาควรจะได้รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ ฉันก็ตั้งใจจะเลือกเขา แต่แอบไปได้ยินมาว่า เขามีพฤติกรรม 

เบื้องหลังไม่สะอาดนัก ฉันก็เลยต้องคิดหนัก มีความรู้สึกเหมือน__________________________ 

สํานวนข้อใดที่เหมาะสมจะนํามาเติมลงในช่องว่าง  

 1.  กินปูนร้อนท้อง 2.  กินน้ําเห็นปลิง  3.  กินน้ําไม่เผื่อแล้ง 4.  กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง  

9.สํานวนในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่างของข้อความต่อไปนี ้

"นายคนนั้นคงจะยังไม่ยอมเข้าเป็นสมาชิกของพรรคใดหรอก 

จนกว่าเขาจะเห็นว่าพรรคไหนมีแนวโน้มจะได้เป็นรัฐบาล เขาจึงจะตัดสินใจ อย่างนี้เข้าทํานอง………….."  

 1.  ตีสองหน้า  2.  นกสองหัว   3.  นกมีหูหนูมีปีก ใน  4.  เหยียบเรือสองแคม  

 

 

 



10. สํานวนในข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเติมในข้อความข้างล่างนี ้

“นายกฯ ขอร้องให้ทุกฝ่ายรัดเข็มขัด เพราะถ้าเรายังขึ้นทําทุกอย่างแบบ............กันอยู่อย่างนี้ 

บ้านเมืองคงไปไม่รอดแน่นอน” 

  1.  ฆ่าช้างเอางา                   2.  ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา 3.  ขี่ช้างจับตกแตน               4.  ฆ่าควายเสียดายพริก  

11. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสํานวนใด 

"ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีแทนนายเชี่ยวชาญนั้น 

น่าจะเป็น การปล่อยข่าวเพื่อต้องการทราบว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไร”  

 1.  กวนน้ําให้อุ่น                   2.  โยนหินถามทาง   3.  หว่านพืชหวังผล           4.  ปากคนยาวกว่าปากกา  

12 สํานวนใดไม่สามารถใช้ได้ในตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนี ้

“ตั้งแต่เจ้าโตเป็นหนุ่มมักทําความเดือดร้อนและสร้างปัญหาให้ฉันแสนสาหัสทุกวัน 

ฉันอยากจะ……………ไปเลยจะได้ พ้นทุกข์พ้นร้อนเสียที  

 1.  ตัดเชือก                          2.  ตัดหางปล่อยวัด  3.  ตัดไฟต้นลม                   4.  ตัดเป็นตัดตาย 

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 13 - 14 

พ่อค้าข้าวสาร : "นี่คุณ! เมื่อวานผมซื้อเนื้อหมูคุณ 1 กิโล แต่พอกลับไปชั่งได้ 9 ขีดเอง" 

พ่อค้าหมู : “ไม่ใช่ความผิดของผม เพราะผมใช้ข้าวสาร 1 กิโล ที่ซื้อมาจากคุณแทนลูกตุ้มในตาชั่ง" 

 13. ข้อใดเป็นแนวคิดที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนาข้างต้น 

 1.  ขนมผสมน้ํายา        2.  จุดใต้ตําตอ        3.  เกลือจิ้มเกลือ           4.  ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่  

14. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากบทสนทนาข้างต้น 

 1.  อุปนิสัยของพ่อค้าหมู่    2.  อุปนิสัยของพ่อค้าข้าวสาร   

 3.  ความเที่ยงตรงของตาชั่ง   4.  การรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้อื่น 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 15 – 16 

 "ผู้มีตําแหน่งสูงต้องมีแผลให้น้อยที่สุด ไม่มีเลยยิ่งดี และต้องมีศัตรูให้น้อยที่สุด แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

เพราะกว่าจะขึ้นมาถึงที่สงู อาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว ศัตรูที่น่ากลัวมากคือคนใกล้ชิด ดังมีคํากล่าวว่า 

คนที่ไว้ใจไม่ได้มากที่สุดคือคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด มหาบุรุษที่แท้จริงนอกจากจะรู้จักใช้คนแล้ว 

ยังต้องรู้จักเลือกไว้ใจคนอีกด้วย”  

15. ข้อเตือนใจในข้อความข้างต้นใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด 

 1.  ยิ่งสูง ยิ่งหนาว                                           2.  ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากําลัง 

  3.  อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง     4.  ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก สี่สิ่งนี้ไม่ควรไว้ใจ  

16. จากข้อความข้างต้นอนุมานได้ว่าผู้เขียนเป็นคนอย่างไร 

 1.  รอบคอบ     2.  วิตกกังวล      3.  หวาดระแวง      4.  รู้เท่าทันชีวิต 

17. สาระสําคัญของคําประพันธ์ต่อไปนี้ใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด 

“ขณะผู้มีบุญท่านขุ่นเคืองไปหาเรื่องเท่ากับว่าไปหาหวาย” 

 1.  กล้านักมักบิน           2.  เอามือไปซุกหีบ        3.  จระเข้ขวางคลอง        4.  น้ําเชี่ยวอย่าขวางเรือ 

18. คนเคยคบกันมาประสาเพื่อนกลับคิดเฉือนเชือดกันกระนั้นหรือ 

เป็นเจ้าถ้อยร้อยความตามเสียงลือให้เสียชื่อเพื่อนทํายํายับลง  

พฤติกรรมของ "เพื่อน" ตรงกับสํานวนตามข้อใด 

  1.  หน้าฉากหลังฉาก 2.  หน้าชื่อใจคด  3.  หน้าเนื้อใจเสือ 4.  หน้าไหว้หลังหลอก 



 

19. ถึงว่ากษัตริย์ทั้งสี่กรุงจะมาช่วยรบพุ่งเป็นศึกใหญ ่

กูก็ไม่ครันคร้ามขามใครจะหักให้เป็นภัสม์ธุลีลง 

ผู้กล่าวข้อความนี้อยู่ในภาวะอารมณ์ตรงกับสํานวนข้อใด  

 1.  เลือดเข้าตา      2.  เลือดขึ้นหน้า     3.  เลือดร้อน     4.  เลือดเดือด 

20. ทั้งการบ้านการเมืองเรื่องใหญ่น้อย มิควรปล่อยอารมณ์แรงแกล้งเหยียดหยาม 

ถ้าถ้อยที่โอนอ่อนค่อยผ่อนตามไม่รู่วามงานสัมฤทธิ์สมจิตเอย 

คําประพันธ์นี้ตรงกับสํานวนไทยว่าอะไร 

 1.  บัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุน่     2.  น้ําขุ่นไว้ใน น้ําใสไว้นอก 

 3.  พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้   4.  ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ 

21. “มะเร็ง” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น 

 1. เขาเป็นมะเร็งที่กราม     2. คอรัปชันเป็นมะเร็งของสังคม 

 3. มะเร็งในระยะเริ่มแรกรักษาให้หายขาดได ้  4. สถาบันมะเร็งจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล 

22. ข้อใดใช้คําได้ถูกต้องตรงความหมาย 

 1. ผู้เขียนได้นําปัญหาต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู ้

 2. เป็นที่น่าเสียดายสําหรับคนรุ่นหลังที่ได้เห็นเพียงซากปรักหักพัง 

 3. นิสัยของสัตว์โลกที่ได้ชื่อว่ามนุษย์รักหรือชอบอะไรก็ว่าสิ่งนั้นดีที่สุด 

 4. ต่อไปนี้เป็นมาตรฐานแก้ไขและปรับปรุงการจราจรตามความเห็นของผู้มีประสบการณ ์

23. ข้อใดมีคําที่ใช้ผิดความหมาย 

 1. เด็ก ๆ เหล่านี้เล่นกีฬาจนเหงื่อไหลโทรมตัว 

 2. ผู้จัดละครสํารองที่นั่งไว้เพื่อแขกพิเศษ 10 ที่นั่ง 

 3. ข้าวต้มยังร้อนอยู่ เด็ก ๆ อย่าตะกรุมตะกรามกินเข้าไป ลิ้นจะพอง 

 4. ผู้จัดการมีท่าทีแข็งกร้าวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพนักงานยื่นข้อเสนอขอขึ้นค่าแรง 

24. ข้อใดใช้คําตรงตามความหมาย 

 1. งานเลี้ยงอย่างนี้อย่าไปให้เนิ่นนักเลย 

 2. เขาเดินเตร่เข้ามาหาฉันทันทีที่รถไฟจอดสนิท 

 3. รู้ว่าเขาเจ็บไข้ก็ควรจะไปดูดายเขาบ้าง เป็นการแสดงน้ําใจ 

 4. หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้อ่านจะอ่านวางมือไม่ลงทีเดียว 

25. ข้อใดใช้คําได้ตรงตามความหมาย 

 1. ไม่เคยมีแพทย์คนใดในโรงพยาบาลนี้ถูกตําหนิวา่ไม่มีจรรยาบรรณแพทย ์

 2. เด็กคนนี้ดื้อเหลือเกิน คุณยายซึ่งใจเย็นมากยังเอ่ยปากเลย 

 3. เธอสบายใจเมื่อได้ตกแต่งลูกสาวเรียบร้อยแล้ว 

 4. เขาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยผูกพันกับคดีเช่นนี ้

  

 


