
วิชา ภาษาไทย
ม. ปลาย ตอนที่ 15

เรื่อง ค าประสม
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ค าประสม



ค าประสม
1. ข้อใดเป็นค าประสมทุกค า

1. บ้านเรือน พ่อแม่ ลูกหลาน                         
2. ขาดเหลือ บ้านนอก   อ้วนพี
3. ห่อหมก ชั่วดี       บ้านพัก                                  
4. กล้วยไม้ เสื้อคลุม    แผ่นเสียง



2. ข้อใดมีค าประสมทุกค า

1. ค าขาด ค าคม ค าราม                          
2. เดินแต้ม เดินรถ เดินสะพัด
3. น้ าป่า น้ าไหล น้ ามือ                           
4. ติดลม ติดใจ ติดขัด



3. ค าประสมทุกค าในข้อใดมีโครงสร้างเหมือนค าว่า “เครื่องซักผ้า”

1. ผ้าขาวม้า หม้อหุงข้าว                                
2. แปรงสีฟัน ตู้กับข้าว                                                 
3. รถไถนา น้ าพริกเผา                                  
4. ยาหยอดตา ไม้จิ้มฟัน



4. ข้อใดมีค าที่มีโครงสร้างเหมือนกับค า “งูกินหาง” ทุกค า

1. ตัวเป็นเกลียว บัตรเติมเงิน ไขสันหลัง
2. จุดเยือกแข็ง ไก่รองบ่อน ผู้ดูแล
3. ผ้าพันแผล เงินก้นถุง สนามบินน้ า
4. เครื่องสูบน้ า น้ าซาวข้าว ไฟไหม้ฟาง
5. หม้อแปลงไฟ ของเล่นเด็ก ผลพลอยได้                                               



5. ข้อใดมีค าที่ไม่ใช่ค าประสมปนอยู่

1. ทางข้าม ทางด่วน ทางผ่าน ทางหลวง                                                
2. ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ
3. ของเก่า ของโจร ของร้อน ของไหว้
4. น้ ากรด น้ าเกลือ น้ าข้าว น้ าเหลือง



6. ข้อใดเป็นค าประสมทุกค า

1. เสียเปรียบ เสียผี เสียเงิน                  
2. กินดิบ กินใจ กินจุ
3. ใจหิน ใจลอย ใจเสาะ                           
4. ให้การ ให้ท่า ให้พร
5. ตกทอง ตกน้ า ตกลง



7. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีค าประสมทั้ง 2 ส่วน
1) บริเวณสวนกว้างขวาง / 2) มีสนามที่ได้รับการดูแลจาก
เทศบาลเมือง / 3) มีประติมากรรมเป็นรูปเทพธิดาแสนงาม / 
4) มุมหน่ึงมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา

1. ส่วนที่ 1 และ 4
2. ส่วนท่ี 2 และ 3                                      
3. ส่วนที่ 1 และ 3
4. ส่วนท่ี 2 และ 4                                      



8. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีค าประสมน้อยท่ีสุด
1) การห่อขนมเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการท าอาหารไทย /
2) คนไทยมีฝีมืออันประณีต รู้จักน าใบตองมาห่อขนม / 
3) รู้จักท ากระทงและเหลาก้านมะพร้าวท าไม้กลัด / 4) ไม่ได้ใช้ลวด
เย็บกระดาษที่เป็นอันตรายอย่างในสมัยนี้ 

1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2               
3. ส่วนที่ 3          
4. ส่วนที่ 4         



9. ข้อความต่อไปนี้มีค าประสมกี่ค า (ไม่นับค าซ้ า)
ในน้ ามันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือ วิตามินอี แต่
นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้ค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญอีกชนิด
หนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบมากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิว
ของข้าวกล้องที่เรียกว่า ร าข้าว

1. 3 ค า                                                        
2. 4 ค า                      
3. 5 ค า                                                       
4. 6 ค า



10. ข้อใดมีค าประสมมากที่สุด

1. ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุกเช่นเดียวกับทานตะวันและบานชื่น
2. ชาวบ้านมักเชื่อกันว่าต้นตะเคียนมีนางไม้อยู่ประจ าจึงไม่ตัดโค่น
3. ช้างกระเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอม ดอกมีสีขาว

ประม่วง
4. ผู้สูงอายุบางคนกินสมอเป็นยาระบายเพราะไม่มีพิษและเป็นยา

อายุวัฒนะ
5. ใบตองใช้ห่อข้าวเหนียวใส่กล้วยไว้ข้างใน แล้วน าไปนึ่ง

เรียกว่า ข้าวต้มมัด



ค าซ้อน
1. ข้อใดเป็นค าซ้อนทุกค า

1. ซ้ าซ้อน ซ่อนรูป ซักฟอก                     
2. ถ่องแท้ ถี่ถ้วน ถากถาง
3. บีบค้ัน เบียดเบียน   เบาความ               
4. แปรผัน เป่าหู โปรยปราย



2. ข้อใดเป็นค าซ้อนทุกค า

1. ลักลอบ โลดแล่น ลูกเล่น                                               
2. ว่างเว้น วอดวาย วนเวียน
3. แจกจ่าย จับจด จืดจาง
4. มั่งมี มุ่งมั่น มอบหมาย



3. ข้อใดเป็นค าซ้อนทุกค า

1. ขอบเขต แลกเปลี่ยน แบ่งปัน                  
2. กดดัน ปรองดอง ลักลอบ
3. อบรม ทรงเครื่อง มุ่งมั่น                           
4. คุ้มครอง ฟันธง สู้รบ
5. เปิดเผย ข้อมูล มัวหมอง



4. ข้อใดเป็นค าซ้อนทุกค า

1. ปรับปรุง เจ็บแค้น แทรกซ้อน
2. ชุกชุม ปกปิด ทดลอง
3. โกรธเคือง ทวนน้ า ปลูกฝัง
4. ท้อถอย จ ายอม ต่อเติม
5. ป่าดง แห้งแล้ง อุ่นใจ



5. ข้อใดมีค าซ้อนมากท่ีสุด

1. ดูเหย้าเรือนหาเหมือนอย่างไทยไม่
2. แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ
3. ออกแออัดผู้คนอยู่ล้นหลาม
4. ในแหล่งหล้าใครไม่มีเสมอเหมือน
5. มาคับค่ังน่ังล้อมอยู่พร้อมพร่ัง



6. ข้อใดไม่มีค าซ้อน

1. กินข้าวเสร็จแล้วต้องช่วยกันเก็บถ้วยชามให้เรียบร้อย                          
2. ประชาชนก าลังยื้อแย่งกันซื้อเสื้อเหลืองที่เมืองทองธานี
3. เด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ชอบกินเหล้าเมายาประพฤติตนเหลวแหลก                                 
4. รัฐบาลยอมให้ราคาน้ ามันลอยตัวได้จึงท าให้น้ ามันมีราคาแพง



7. ข้อความต่อไปนี้มีค าซ้อนกี่ค า
ข้าวเป็นธัญญาหารที่มีประโยชน์อยู่ทุกอณูของเม็ดข้าว เนื้อ

ข้าว ร าข้าว และจมูกข้าว เราจึงควรกินข้าวให้ครบทุกส่วนของ
เมล็ด เพื่อชีวิตที่แข็งแรงสดใสห่างไกลจากโรคร้ายต่าง ๆ และมี
สุขภาพดีอายุยืนยาว

1. 3 ค า 2. 4 ค า                 
3. 5 4. 6 ค า



8. ข้อความต่อไปนี้มีค าซ้อนกี่ค า
การระเบิดของภูเขาไฟท าให้หินร้อนจากใต้พิภพดันตัวขึ้นมา

เหนือผิวโลก ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ถาโถม เข้าท าลายบ้านเรือนและ
ชีวิต ท้องทะเลปั่นป่วน ท้องฟ้ามืดมิด ท าให้ผู้คนหวาดกลัวคิดว่า
โลกจะแตก  

1. 4 ค า                 2. 5 ค า                  
3. 6 ค า                  4. 7 ค า



9. ข้อใดใช้ค าซ้อนถูกต้อง

1. แม่เร่งรัดให้ลูกแต่งตัวเร็ว ๆ เพราะวันนี้ลูกตื่นสาย
2. พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะน าพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี                       
3. หน้าหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขั้วหัวใจ               
4. ฝีมือในการท าอาหารของร้านนี้ตกต่ า ลูกค้าจึงลดลงอย่างมาก



ค าซ้ า

1. ค าซ้ าในข้อใดต้องใช้เป็นค าซ้ าเสมอ
1. คนงานใหม่ขยันเป็นพัก ๆ เอาแน่ไม่ได้
2. นักเรียนอนุบาลหกล้มหัวเข่าแตกเลือดไหลซิบ ๆ                        
3. งานนี้ถึงจะได้เงินเดือนน้อย ก็ท าไปพลาง ๆ ก่อนแล้วกัน               
4. ถ้าเราวางแผนให้ดีต้ังแต่แรก ๆ โครงการน้ีคงส าเร็จไปแล้ว



2. ค าซ้ าในข้อใดต้องใช้เป็นค าซ้ าเสมอ

1. ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้า ๆ บอ ๆ                             
2. คนท่ีท าความผิดก็ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่ให้ต ารวจจบัได้                      
3. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ ท าให้ฉันตกใจไม่หาย                     
4. ผู้หญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึก ๆ ดื่น ๆ จะไม่ปลอดภัย



3. ค าซ้ าในข้อใดต้องใช้เป็นค าซ้ าเสมอ

1. พอฝนตก   น้ าท่วม   รถก็จะติดมาก ๆ จนน่าเบื่อ                                               
2. ฉันซ่อมบ้านคราวนี้คิดคร่าว ๆ แล้วก็เป็นเงินหลักแสน
3. แม่บอกให้รีบ ๆ ท างานวันเสาร์อาทิตย์จะได้ไปต่างจังหวัด
4. ถ้านักเรียนวางแผนการลงทะเบียนให้ดี ๆ การเรียนก็จะ

ไม่หนักมาก



4. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นค าซ้ าเสมอ

1. มีขนมอะไรก็กินๆ แก้หิวก่อนแล้วกัน
2. ละครเรื่องนี้ท าไมถึงจบเอาดื้อๆ ก็ไม่รู้นะ
3. เร็วๆ หน่อยลูก เดี๋ยวจะไปไม่ทันโรงเรียนเข้า
4. เห็นประกาศรับสมัครงานที่ไหนกส็มัครๆ ไปก่อนเถอะ
5. ถึงเขาจะอธิบายวิธีใช้กล้องตั้งสองครั้งแล้วแต่ฉันก็ยังงงๆอยูเ่ลย



5. ประโยคใดละค าที่ใช้ซ้ าได้

1. คนที่มีผมแห้งควรใช้แชมพูที่มีส่วนผสมบ ารุงเส้นผม เช่น โปรตีน
2. น้ าย่อยโปรตีนจะย่อยโปรตีนให้กลายเป็นโมเลกุลท่ีเล็กท่ีสุดท่ี

เรียกว่ากรดอะมีโน
3. เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้วควรใส่ปุ๋ยคอก หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน

จึงใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์



4. การออกก าลังกายจะท าให้กล้ามเนื้อดึงรั้งกระดูกท่ีมันเกาะอยู่ 
ท าให้กระดูกแข็งแรง

5. คนที่กินเนยเทียมเป็นประจ ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่า
คนท่ีกินเนยเทียมไม่บ่อย



6. ข้อใดใช้ไม้ยมกเขียนแทนค าที่ซ้ ากันได้

1. เขาขายที่ที่ระยองไปแล้ว                              
2. รถเมืองเลยเลยเลยไปเลย
3. รีบเก็บของให้หมดหมดนะ                            
4. เรื่องที่บนบนศาลเจ้าพ่อนั้นคือเรื่องเงินหาย



7. ค าซ้ าในข้อใดไมส่ามารถใช้เป็นค าเดีย่วได้

1. กับข้าวพื้น ๆ ใครก็ท าได้                                 
2. แท็กซ่ีคันไหน ๆ ก็ไม่รับฉนัสักคัน                                                 
3. หาซื้อเมล็ดพันธุ์ดี ๆ มาเพาะปลูก                    
4. จุดตะเกียงกระป๋องเล็ก ๆ ท่องหนังสือ                                             



8. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้เคร่ืองหมายไม้ยมกไม่ได้

1. มีอะไรก็กินกินไปเถอะ                                                      
2. โปรดนั่งตามที่ที่จัดไว้
3. ขนมนี่ออกเค็มเค็มฉันไม่ชอบ                                                  
4. แม่ท าอาหารอร่อยอร่อยไว้ให้กินเสียก่อนสิ



9. ค าซ้ าในข้อใดไมมี่ความหมายเป็นพหูพจน์

1. น้อง ๆ ของเขารักใคร่กันดี                              
2. เขาป่วยต้องนอนพักเป็นเดือน ๆ 
3. ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยไปอยู่ต่างจังหวัด                 
4. สาว ๆ สมัยนี้รูปร่างอ้อนแอ้นกันทั้งนั้น



10. ค าซ้ าในข้อใดแสดงความหมายแยกจ านวน

1. คนงานสร้างบ้านเสร็จเป็นหลัง ๆ ไป
2. กล้วยไม้พันธ์ุน้ีอยู่ได้เป็นอาทิตย์ๆ
3. งูเหลือมอดอาหารได้เป็นสิบ ๆ วัน
4. เขาไปต่างประเทศครั้งละเป็นเดือน ๆ
5. แผ่นดินไหวครั้งนี้มีคนตายเป็นพัน ๆ คน



11. ข้อใดใช้ค าขยายผิดความหมาย

1. ฉันชอบกินข้าวแกงที่ราดน้ าโชก ๆ
2. ในตอนเช้ารถประจ าทางจะมาถี่ ๆ
3. กระแสน้ าไหลแรงจนสะพานไหวยวบ ๆ
4. เด็กคนนี้พูดห้วน ๆ ไม่มีหางเสียงเลย
5. บ้านหลังน้ันมีแสงไฟเพียงเลือน ๆ



12. ค าซ้ าในข้อใดไม่ได้มีความหมายว่าเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง

1. แม่เคยได้ยินแต่เสียงเจ้าเจรจาแจ้ว ๆ                  
2. ทั้งเวลาก็เย็นลงเย็นลงไร ๆ จะค่ าแล้ว
3. ทั้งจักจั่นพรรณลองไนเรไรร้องอยู่หริ่ง ๆ ระเรื่อยโรย                           
4. เธอกราบทูลพระราชสามีสักเท่าใด ๆ ท้าวเธอมิได้ตรัสปราศรัย
5. พระโสดฟังให้หวาดแว่วว่าส าเนียงเสียงพระลูกแก้วเจ้าบ่นงึม ๆ




