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ชื่อ.........................................................................สกุล.......................................................... ม.๖/........................ เลขที่.........

แบบฝึ กหัด เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา สานวน สุ ภาษิต
ตอนที่ ๑ : จงเติมสานวน สุ ภาษิต คาพังเพย จากความหมายต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. ผูม้ ีประสบการณ์และความรู ้นอ้ ย แต่สาคัญตนว่ามีความรู ้มาก ตรงกับสานวน กบใน...............................
๒. สุ รุ่ยสุ ร่าย, ไม่รู้จกั เก็บหอมรอมริ บ, ไม่ประหยัด ตรงกับสานวน กระเชอ........................
๓. ผูห้ ญิงที่เคยแต่งงานหรื อผ่านผูช้ ายมาแล้ว ย่อมรู ้จกั ชั้นเชิงทางปรนนิบตั ิ และเอาอกเอาใจผูช้ ายได้ดีกว่า
ผูห้ ญิงที่ยงั ไม่เคยแต่งงาน ตรงกับสานวน กระดังงา...............................................
๔. ทาเรื่ องราวที่สงบอยูแ่ ล้วให้เกิดวุน่ วายขึ้นมา ตรงกับสานวน กวนนา้ ........................
๕. การที่จะพูดหรื อทาอะไรให้ระมัดระวัง แม้จะเป็ นความลับเพียงไร ก็อาจมีคนล่วงรู ้ได้ ตรงกับสานวน
กาแพงมีหู...............................,
๖. เปิ ดเผยเรื่ องที่ทากันในที่ลบั ตรงกับสานวน กินทีล่ บั ..................................
๗. ทาอาการมีพิรุธขึ้นเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง ตรงกับสานวน กินปูน......................................
๘. เกลียดตัวเขา แต่อยากได้ผลประโยชน์จากเขา ตรงกับสานวน เกลียดตัวกินไข่ ...................................
๙. ทาอะไรเกินกาลังความสามารถของตัว ตรงกับสานวน เกีย่ วแฝก...............................
๑๐. มองข้ามหรื อไม่รู้ค่าของดีที่อยูใ่ กล้ตวั ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์แก่ตน กลับไปแสวงหาสิ่ งอื่นที่ดอ้ ยกว่า
ตรงกับสานวน ใกล้เกลือ.................................................
๑๑. หาประโยชน์ให้ส่วนรวม ตรงกับสานวน ขนทราย.................................
๑๒. พอดีกนั จะว่าข้างไหนดีกว่ากันไม่ได้ ตรงกับสานวน ขนมผสม...............................
๑๓. ทาอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ ตวั เอง ตรงกับสานวน ขว้ างงู.......................................
๑๔. โผงผางไม่เกรงใจใคร ตรงกับสานวน ขวาน ...............................................
๑๕. ยอมสละสิ่ งสาคัญเพื่อรักษาชื่อเสี ยงไว้ ตรงกับสานวน ขายผ้า.......................................
๑๖. ทาตามธรรมเนียมประเพณี ตรงกับสานวน เข้ าตามตรอก...............................................
๑๗. ยกย่องแล้วกลับทาลายในภายหลัง ตรงกับสานวน เขียนด้ วยมือ.......................................
๑๘. มีสันดานคดโกง ตรงกับสานวน คดในข้ อ..................................................
๑๙. มีความรู ้ความสามารถ แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้เห็น ตรงกับสานวน คม............
๒๐. มีฐานะดีข้ ึนกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน ตรงกับสานวน เงยหน้ า.................................
๒๑. แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ตอ้ งลงทุน ตรงกับสานวน จับเสื อ..............................................
๒๒. พูดหรื อทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งบังเอิญไปโดนเจ้าตัวเข้า โดยที่ผพู ้ ดู ไม่รู้ตวั ตรงกับสานวน จุดไต้ ............
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๒๓.พูดหรื อทาขวาง ๆ ให้การสนทนาหรื อการงานเขวออกนอกเรื่ องไป ตรงกับสานวน ชักใบ...............
๒๔. พูดจาหว่านล้อมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่ งที่ประสงค์ ตรงกับสานวน ชัก..........................
๒๕. ความชัว่ หรื อความผิดร้ายแรงที่คนรู ้ทวั่ กันแล้ว จะปิ ดอย่างไรก็ไม่มิด ตรงกับสานวน ช้ างตายทั้งตัว......
๒๖. ทาสิ่ งที่ยงั ไม่สมควรแก่วนั หรื อยังไม่ถึงเวลา (มักหมายถึงการลักลอบได้เสี ยกันก่อนแต่งงาน) ตรงกับ
สานวน ชิง.........................................
๒๗. ฉวยประโยชน์จากคนอื่นโดยไม่ได้ลงทุนลงแรง ตรงกับสานวน ชุ บ....................................
๒๘. ซื้ อของไม่คานึงถึงกาลเวลาย่อมได้ของแพง, ทาอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลาย่อมได้รับความเดือดร้อน
ตรงกับสานวน ซื้อควายหน้ านา ..................................................
๒๙. เคยทาบุญกุศลร่ วมกันมาแต่ชาติก่อน จึงมาอยูร่ ่ วมกันในชาติน้ ี ตรงกับสานวน เด็ดดอกไม้ .............
๓๐. ซ้ าเติมเมื่อผูอ้ ื่นเพลี่ยงพล้ า ตรงกับสานวน ได้ ท.ี ........................
๓๑. จาเป็ นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง ตรงกับสานวน ตกกระได....
๓๒. เอาตัวรอดแต่ผเู ้ ดียว ตรงกับสานวน ตัดช่ องน้ อย..............................
๓๓. ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป ตรงกับสานวน ตัดไฟ…………………….
๓๔. ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุม้ ทุน ตรงกับสานวน ตานา้ พริก……………………
๓๕. กังวลทุกข์ร้อนหรื อหวาดกลัวในเรื่ องที่ยงั ไม่เกิดขึ้น ตรงกับสานวน ตีตน…………………..
๓๖. มานะพยายามทางานทุกอย่างเพื่อปากท้องโดยไม่คานึงถึงความเหนื่ อยยาก ตรงกับสานวน ตีนถีบ.......
๓๗. โกรธคนหนึ่งแต่ทาอะไรเขาไม่ได้ ไพล่ไปรังควานอีกคนหนึ่ง ตรงกับสานวน ตีววั …………………
๓๘. คนที่มีฐานะต่าต้อยหรื อยากจน แต่รับภาระเลี้ยงดูคนที่มีฐานะเช่นตนอีกตรงกับสานวน เตีย้ .......
๓๙. ประทุษร้ายต่อสิ่ งที่สูงกว่าตน ตัวเองย่อมได้รับผลร้าย ตรงกับสานวน ถ่ มนา้ ……………
๔๐. ดูเหมือนรอบคอบถี่ถว้ น แต่ไม่รอบคอบถี่ถว้ นจริ ง ตรงกับสานวน ถี่ลอดตาช้ าง ………………….
๔๑. ทาคุณแต่กลับเป็ นโทษ ทาดีแต่กลับเป็ นร้าย ตรงกับสานวน ทาคุณบูชาโทษ ...............................
๔๒. หาผลประโยชน์ใส่ ตนโดยขูดรี ดผูอ้ ื่น ตรงกับสานวน ทานา..........................
๔๓. คนที่ทาตัวฝักใฝ่ เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ ายที่ไม่เป็ นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน ตรงกับสานวน นก........
๔๔. พูดมากแต่ได้เนื้ อหาสาระน้อย ตรงกับสานวน นา้ ท่ วมทุ่ง ...........................
๔๕. ทีใครทีมนั ตรงกับสานวน นา้ มาปลากินมด ............................................
๔๖. คาพูดที่ตรงไปตรงมา อาจไม่ถูกใจผูฟ้ ัง แต่ไม่เป็ นพิษเป็ นภัย คาพูดที่ไพเราะอ่อนหวาน ซึ่ งถูกใจผูฟ้ ัง
แต่อาจเป็ นโทษเป็ นภัยได้ ตรงกับสานวน นา้ ร้ อนปลาเป็ น ....................................
๔๗. รู ้จกั ผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน ตรงกับสานวน บัวไม่ ให้ ช้า ...........................
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๔๘. บุญหรื อบาปที่ทาไว้ในชาติก่อน เป็ นเหตุทาให้รูปร่ างหน้าตาหรื อชี วติ ของคนเราในชาติน้ ี สวยงาม ดี
ชัว่ เป็ นต้น ตรงกับสานวน บุญทา............................
๔๙. มีเงินน้อย, มีไม่มาก ตรงกับสานวน เบีย้ น้ อย...................
๕๐. คนที่มีอานาจหรื อผูใ้ หญ่ที่กดขี่ข่มเหงผูอ้ ่อนแอหรื อผูน้ อ้ ย ตรงกับสานวน ปลาใหญ่ ...........................
๕๑. กระทาสิ่ งซึ่ งล่วงล้ า ก้าวก่ายสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น จะโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์หรื อไม่ก็ตาม ตรงกับสานวน
ปลูกเรือน.......................
๕๒. พูดดีแต่ใจคิดร้าย ตรงกับสานวน ปากปราศรัย......................
๕๓. ยังเป็ นเด็ก ตรงกับสานวน ปาก..............................
๕๔. พูดอย่างหนึ่ง แต่ทาอีกอย่างหนึ่ง ตรงกับสานวน ปาก...........................
๕๕. พึ่งตัวเองได้ (เป็ นคาที่ผใู ้ หญ่มกั ใช้กล่าวเชิงตาหนิ ติเตียนผูน้ อ้ ย) ตรงกับสานวน ปี กกล้า........................
๕๖. ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถน้อย แต่อวดแสดงแข่งกับผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถสู ง ตรงกับสานวน
เป็ ดขัน.....................
๕๗. ถามอย่างหนึ่งตอบไปอีกอย่างหนึ่ง ตรงกับสานวน ไปไหนมา.....................
๕๘. ถูกซ้ าเติมเมื่อพลาดพลั้งลง หรื อเมื่อคราวเคราะห์ร้าย ตรงกับสานวน ผีซ้า........................
๕๙. เสี่ ยงภัยในสงคราม, เสี่ ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด ตรงกับสานวน ฝ่ าคม....................
๖๐. ความทุกข์ยากเกิดซ้อน ๆ เข้ามาในขณะเดียวกัน ตรงกับสานวน พระศุกร์ เข้ า.........................
๖๑. นิ่งเฉย, ไม่รู้สึกยินดียนิ ร้าย ตรงกับสานวน พระอิฐ............................
๖๒. อารมณ์ร้อนรุ่ มที่คุกรุ่ นอยูใ่ นใจ ตรงกับสานวน ไฟ......................
๖๓.พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคาพูดไม่ทนั ตรงกับสานวน มะกอกสามตะกร้ า...................
๖๔. เห่อหรื อตื่นเต้นในสิ่ งที่ตนไม่เคยมีไม่เคยได้จนเกินพอดี ตรงกับสานวน มะพร้ าวตื่นดก .................
๖๕. มากคนก็มากเรื่ อง ตรงกับสานวน มากหมอ..................
๖๖. มักแสดงตัวว่าเป็ นคนมีศีลธรรม แต่กลับประพฤติชวั่ ตรงกับสานวน มือถือสาก ......................
๖๗. ไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางการทางานของผูอ้ ื่น ตรงกับสานวน มือไม่ พาย ....................................
๖๘ โลเล, ไม่แน่นอน ตรงกับสานวน ไม้ หลัก...........................
๖๙. พูดทับถมผูอ้ ื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนื อกว่า ตรงกับสานวน ยกตน...................
๗๐. เดาเอา, นึกคาดเอาเอง; กุเรื่ องขึ้น ตรงกับสานวน ยก..................
๗๑. เยาะเย้ยด้วยกิริยาท่าทาง ตรงกับสานวน ยิม้ ด้ วยปาก ..........................
๗๒. เคี่ยวเข็ญหรื อบีบบังคับเอากับผูท้ ี่ไม่มีจะให้ ตรงกับสานวน รีดเลือด............................
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๗๓. รู ้จกั เอาตัวรอดหรื อปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ ตรงกับสานวน รู้ หลบเป็ นปี ก ...........................
๗๔. คนในเครื อญาติแต่งงานกันทาให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยูก่ บั ผูอ้ ื่น ตรงกับสานวน เรือล่ มในหนอง .......
๗๕. มีอุปสรรคเมื่อใกล้จะสาเร็ จ ตรงกับสานวน เรือล่มเมื่อจอด .....................
๗๖. ของสิ่ งเดียวกัน คนหนึ่งชอบแต่อีกคนหนึ่งกลับไม่ชอบ ตรงกับสานวน ลางเนือ้ .....................
๗๗. พูดจาตลบตะแลงเชื่ อไม่ได้ ตรงกับสานวน ลิน้ ตวัด ........................................
๗๘. ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก ตรงกับสานวน ลูกไม้ หล่ น.................................
๗๙. เลือกนักมักจะได้ที่ไม่ดี (มักใช้พดู ตาหนิผเู ้ ลือกคู่ครอง) ตรงกับสานวน เลือกนัก.......................
๘๐. คนที่มีความผิดติดตัวทาให้มีความหวาดระแวง ตรงกับสานวน วัว.............................
๘๑. ตาหนิผอู ้ ื่นเรื่ องใดแล้วตนก็กลับทาในเรื่ องนั้นเสี ยเอง ตรงกับสานวน ว่าแต่ เขา.....................
๘๒. สอนสิ่ งที่เขารู ้ดีหรื อที่เขาถนัดอยูแ่ ล้ว ตรงกับสานวน สอนจระเข้ ..........................
๘๓. เอาความลับของฝ่ ายตนไปเปิ ดเผยให้คนอื่นรู้เป็ นการประจานตนหรื อพรรคพวกของตน ตรงกับ
สานวน สาวไส้ ...............................
๘๔. ยากไร้, ขัดสนถึงที่สุด, ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว ตรงกับสานวน สิ้นไร้ ........................
๘๕. ทาลวก ๆ, ทาพอเสร็ จไปคราวหนึ่ง ๆ ตรงกับสานวน สุ กเอา.....................
๘๖. ผูท้ ี่มีความเก่งกล้าสามารถแต่ไม่ยอมแสดงออกมาให้ปรากฏ ตรงกับสานวน เสื อ.....................
๘๗. ตอบโต้ดว้ ยวิธีการทานองเดียวกัน ตรงกับสานวน หนามยอก....................................
๘๘. คนที่หวงแหนสิ่ งที่ตนเองกินหรื อใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่น ตรงกับสานวน หมา.................
๘๙. คนที่ทาตัวเข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ ายที่มกั ไม่เป็ นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน ตรงกับสานวน หมา.......
๙๐. คนใกล้ชิดที่อาจคิดร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ ตรงกับสานวน หอก......................................
๙๑. ไม่เข้ากัน, ไม่กลมกลืนกัน ตรงกับสานวน หัวมังกุ...............................
๙๒. ทาเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรื อคนมัง่ มีท้ งั ๆ ที่ตนไม่มีกาลังทรัพย์หรื อความสามารถพอ ตรงกับ
สานวน เห็นช้ างขี้ ...........................................
๙๓. หยิบหย่ง, ทาอะไรไม่จริ งจัง, ไม่เอาการเอางาน ตรงกับสานวน เหยียบขีไ้ ก่ ........................
๙๔. ทาทีเข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ าย เหยียบเรือ..................................
๙๕. โต้ตอบหรื อทะเลาะกับคนพาล หรื อคนที่มีฐานะต่ากว่าเป็ นการไม่สมควร ตรงกับสานวน เอาทอง
.................., เอาพิมเสน.............................
๙๖. แสดงความรู ้หรื ออวดรู ้กบั ผูท้ ี่รู้เรื่ องดีกว่า ตรงกับสานวน เอามะพร้ าวห้ าว...........................
๙๗. หาเรื่ องเดือดร้อนหรื อความลาบากใส่ ตวั โดยใช่ที่ ตรงกับสานวน เอามือ......................
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๙๘. คัดค้านผูใ้ หญ่ ผูท้ ี่มีอานาจมากกว่า หรื อผูท้ ี่มีฐานะสู งกว่า ย่อมไม่สาเร็ จ และอาจได้รับผลร้ายแก่ตวั เอง
อีกด้วย ตรงกับสานวน เอาไม้ ซีก ...................................
๙๙. แสร้งทาเป็ นไม่รู้ไม่เห็น ตรงกับสานวน เอาหูไปนา.............................
๑๐๐. ความสุ ขที่เกิดจากการทาความดี หรื อความทุกข์ที่เกิดจากการทาความชัว่ ย่อมอยูใ่ นใจของผูท้ าเอง ตรง
กับสานวน สวรรค์ อยู่ในอก .................................................
ตอนที่ ๒ จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
๑. “เขารู้สึกน้อยใจที่หวั หน้าเห็นเขาเป็ น........................ ตอนแรกเลือกส่ งเพื่อนของเขาไปประชุมใน
ต่างประเทศ แต่พอเพื่อนไม่ไปก็สั่งให้เขาไปแทน
๑. แพะรับบาป
๒. ไก่รองบ่อน
๓. ตัวตายตัวแทน
๔. หนังหน้าไฟ
๒. “ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคนเลวๆอย่างนั้น มีแต่ผลเสี ยเหมือนเธอ........................”
๑. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
๒. เอาทองไปรู่ กระเบื้อง
๓. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้ อช้าง
๔. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
๓. “พวกเราทารายงานกันแทบตาย ส่ วนเธอไม่ช่วยอะไรเลยแม้แต่จะหาข้อมูล พอเสร็ จแล้วจะมา
........................ ขอลงชื่อว่าทากลุ่มเดียวกับเราได้อย่างไร”
๑. เก็บดอกไม้ร่วมต้น
๒. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
๓. ตกกระไดพลอยโจน
๔. ชุบมือเปิ บ
๔. “ครอบครัวของเขาถูกฟ้ องล้มละลาย แต่ภรรยาและลูกของเขาก็ยงั ใช้ชีวติ หรู หรา ฟุ่ มเฟื อย ขับ
รถยนต์ราคาแพงๆ กินอาหารภัตตาคาร”การกระทานี้ตรงกับสานวนในข้อใด
๑. จมไม่ลง
๒. เห็นช้างขี้ข้ ีตามช้าง
๓. เจ้ายศเจ้าอย่าง
๔. กินข้าวร้อน นอนตื่นสาย
๕. “อ้อยและหวานเป็ นผูห้ ญิงสวยและมีเสน่ห์มาก จอมหลงรักเธอทั้งสองคน จึงไปรับอ้อยที่ที่ทางาน
ทุกวันและไปหาหวานทุกวันเสาร์อาทิตย์” การกระทาของจอมตรงกับสานวนในข้อใด
๑. เหยียบเรื อสองแคม
๒. รักพี่เสี ยดายน้อง
๓. สองฝักสองฝ่ าย
๔. จับปลาสองมือ
๖. “นายคนนี้คงจะยังไม่ยอมเข้าเป็ นสมาชิกของพรรคใดหรอก จนกว่าเขาจะเห็นพรรคไหนมีแนวโน้ม
จะได้ เป็ นรัฐบาล เขาจึงจะตัดสิ นใจ อย่างนี้เข้าทานอง ……..”
๑. ตีสองหน้า
๒. นกสองหัว
๓. นกมีหูหนูมีปีก
๔. เหยียบเรื อสองแคม
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๗. “รายงานฉบับนี้วชิ ยั ทา แบบ…………พอให้มีส่งอาจารย์ เพราะยังมีรายงานอีกหลายฉบับที่ยงั
ไม่ได้ทา ทิ้งไว้จน เข้าตา รา……………..”
๑. ผักชีโรยหน้า – ยุง่ เหมือนยุงตีกนั
๒. สุ กเอาเผากิน – ดินพอกหางหมู
๓. ตาข้าวสารกรอกหม้อ – กองเป็ นภูเขาเลากอ ๔. จับแพะชนแกะ – หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้น
๘. “มยุราถูกตาหนิวา่ ชอบทาอะไรที่เกินความสามารถของตนเอง” การกระทาของมยุราตรงกับสานวน
ในข้อใด
๑. ขี่ชา้ งจับตัก๊ แตน
๒. ตาน้ าพริ กละลายแม่น้ า
๓. เกี่ยวแฝกมุงป่ า
๔. ฝนทัง่ ให้เป็ นเข็ม
๙. สานวนในข้อใดมีความหมายต่างจากกลุ่ม
๑. ปากว่าตาขยิบ
๒. ปากเหยีย่ วปากกา
๓. ปากหวานก้นเปรี้ ยว
๔. ปากปราศรัยน้ าใจเชือดคอ
๑๐. สานวนในข้อใดกล่าวถึงอุปนิสัยของคน
๑. โปรดสัตว์ได้บาป
๒. เงียบเป็ นเป่ าสาก
๓. ผ่อนสั้นผ่อนยาว
๔. กระดังงาลนไฟ
๑๑. สานวนในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการพูด
๑. พอก้าวขาก็ลาโรง
๒. ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
๓. ไปไหนมาสามวาสองศอก
๔. น้ าร้อนปลาเป็ น น้ าเย็นปลาตาย
๑๒. สานวนในข้อใดมีการใช้เหตุผล
๑. ปิ้ งปลาประชดแมว
๒. เกลียดตัวกินไข่
๓. ตบหัวลูบหลัง
๔. พลั้งปากเสี ยศีล
๑๓.สานวนคู่ใดมีความหมายเหมือนกัน
๑. ไม่รู้ทิศรู ้ทาง-ไม่รู้ร้อนรู ้หนาว
๒. ไม่รู้เหนื อรู ้ใต้-ไม่รู้อีโหน่อีเหน่
๓. ไม่เออออห่อหมก-ไม่อินงั ขังขอบ
๔. ไม่ชอบมาพากล-ไม่เป็ นโล้เป็ นพาย
๑๔. ข้อใดเป็ นสานวนที่สร้างมาจากความเชื่อของคนไทย
๑. วันโกนไม่ละวัน พระไม่เว้น
๒. ซื้ อควายหน้านา ซื้ อผ้าหน้าตรุ ษ
๓. ตักน้ าใส่ กะโหลกชะโงกดูเงา
๔. น้ าร้อนปลาเป็ นน้ าเย็นปลาตาย
๑๕. สานวนในข้อใดไม่แสดงความเชื่อเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิด
๑. กรวดน้ าคว่าขัน
๒. เด็ดดอกไม้ร่วมต้น
๓. ต้นร้ายปลายดี
๔. บุญพาวาสนาส่ ง
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๑๖. สานวนในข้อใดไม่เกี่ยวกับการเลือกคู่ครองเรื อน
๑. กิ่งทองใบหยก - เรื อล่มในหนองทองจะไปไหน
๒. ปลูกเรื อนคร่ อมตอ – ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร
๓. เด็ดดอกไม้ร่วมต้น - ปลูกเรื อนตามใจผูอ้ ยู่
๔. หนูตกถังข้าวสาร – ทองแผ่นเดียวกัน
๑๗.ข้อใดใช้สานวนได้ถูกต้อง
๑. ฉันรู ้สึกเหมือนเป็ นกิ้งก่าได้ทอง เพราะได้เครื่ องมือสื่ อสารสมัยใหม่มาแล้วกลับใช้ไม่เป็ น
๒. สมัยที่คุณวินยั ยังรุ่ งเรื องมีคนแวะมาเยีย่ มเยียนตลอดเวลาตามลักษณะของร่ มโพธิ์ ร่มไทร
๓. เพื่อนๆบ่นว่าวินยั ชอบพุง่ หอกเข้ารก เล่นการพนันเสี ยงเงินมากแล้วใช้เพื่อนช่วยใช้หนี้
๔. คุณสมศักดิ์นี่กินน้ าไม่เผื่อแล้งจริ งๆ พอได้เงินปั นผลก็เอามาเลี้ยงเพื่อนหมดไม่เก็บไว้เป็ นค่าเล่า
เรี ยนลูกบ้างเลย
๑๘. ข้อใดใช้สานวนไม่ถูกต้อง
๑.เธออย่านินทาเจ้านายมากนักนะ กาแพงมีรู ประตูมีช่อง
๒. เป็ นพนักงานรับโทรศัพท์แท้ๆ แต่พดู เหมือนมะนาวไม่มีน้ า
๓. ฉันไม่ไปกับเธอหรอก เพราะฉันไม่ใช่ผหู ้ ญิงประเภทยักษ์ลกั มาลิงพาไปหรอกนะ
๔. คุณนายบ้านนั้นแกเกลียดลูกสะใภ้เสี ยจริ งๆ แต่กบั หลานแกรักทูนหัวทูนเกล้าตามใจสารพัด นี่
แหละเขาว่า “เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ าแกง”
๑๙. ข้อใดใช้สานวนไม่ถูกต้อง
๑. วารุ ณีไม่ชอบทางานเพราะเธอเป็ นคนประเภทสนิมสร้อย
๒. ผูใ้ หญ่จะสอนเสมอว่าเวรกรรมนั้นจะส่ งผลต่อผูก้ ระทาเหมือนกงเกวียนกาเกวียน
๓. เขาเอาใจออกห่างโดยไปเข้ากับศัตรู ของเรา
๔. ความรู ้ที่เธอสอนเขานั้นยากเกินไปที่เขาจะรับเหมือนสี ซอให้ควายฟัง
๒๐. ข้อใดใช้สานวนไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
๑. ลูกชายของเขาเรี ยนจบและได้งานทา เป็ นฝั่งเป็ นฝาไปแล้ว
๒. ประชาชนดูตารวจตัดสายชนวนระเบิดด้วยความอกสั่นหวัน่ ไหว
๓. ผูช้ ายคนนี้หน้าไหว้หลังหลอก ดูยมิ้ แย้มแจ่มใส แต่ให้คนออกจากงานเป็ นร้อยแล้ว
๔. สิ่ งที่เขาทา กับเด็กๆ ในวันนี้ วันหนึ่งข้างหน้าก็จะเกิดกับลูกหลานเขาเอง


