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ค าและความหมาย



ตัวอย่างการใช้ภาษาก ากวม
1. เจ้าหน้าทีเ่ข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
2. เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก
3. ควาญช้างเล่าว่าช้างของเขาเหยียบแกว้แตก
4. ฉันอ่านข่าวแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้
5. เมื่อวานฉันพบเพื่อนของคุณเฉดิโฉมทีเ่ป็นผู้อ านวยการ



ค าและความหมาย 
1. ค าทุกค าในข้อใดใช้ไดท้ั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา

1. ปีนเกลียว   ปิดฉาก     ถูกขา       
2. ปิดตา   เฝ้าไข้      เปล่ียนมือ
3. วางใจ     เป่าปี่        แก้เคล็ด     
4. ปั่นหัว     กินตะเกียบ   ลงคอ



2. ค าทุกค าในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา

1. ตกเบ็ด        ปลดแอก          ยกยอ                                               
2. ลอยแพ          รูดซิป             แข็งใจ
3. เดินเรื่อง         ตีปีก              ขึ้นใจ
4. ล้วงกระเป๋า       ออกโรง          ตาฝาด



3.  ค าในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทั้ง 2 ค า

1. วางใจ หน้าชา
2. ล้างตา ขัดขวาง
3. อมยิ้ม น้ าใจ
4. งูพิษ ชักใย
5. แก้แค้น มือเย็น



4. ค าในข้อใดสามารถใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทุกค า

1. แก้วตา เพื่อนบ้าน แม่พิมพ์
2. ทองแท้ ลูกเลี้ยง เรือพ่วง
3. งูพิษ แถวหน้า รถยก
4. มือตก เสาหลัก เรือจ้าง
5. ขายเสียง เปิดใจ ร้อนตัว



5. ค าในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทุกค า

1. ตาปลา ปากกา ลวดลาย                  
2. แก้เผ็ด มืออ่อน ชักจูง 
3. เต็มปาก ตาลาย เผาขน                                                       
4. ม้วนเส่ือ ร าพัด น้ าป่า
5. ลิ้นห้อย น้ าจิ้ม รกราก                 



6. ข้อใดใช้ค าถูกต้อง

1. เธอได้รับค าชมว่าท างานเก่งมากจนใคร ๆ ยกมือให้                                                  
2. การแสดงดนตรีกว่าจะยกเลิกก็เกือบสองทุ่ม
3. ผู้มีรายได้ต่ าได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้                                       
4. ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะได้รับการยกโทษลงครึ่งหนึ่ง



7. ข้อใดใช้ค าถูกต้องตามความหมาย

1. ปีนี้อากาศร้อนเหลือเกิน วันไหนไม่ได้เปิดแอร์ก็ร้อนตัวมาก ๆ เลย                               
2. วัยรุ่นข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังใคร ๆ ได้ฟังก็ร้อนหูไปหมด
3. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยาก

แสดงให้คนรู้                            
4. บ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไป

ต่างประเทศแล้ว



8. ข้อใดใช้ค าได้ถูกความหมาย

1. เจ้าหมาน้อยตัวนี้ลอดรั้วเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืน                  
2. ลูกๆ สมรู้ร่วมคิดกันซื้อของขวัญให้คุณแม่ 
3. นิภาชอบนุ่งกระโปรงยาวติดลูกไม้กรีดกราย                                                       
4. พอบวชครบเดือน พระปัญญาตั้งใจจะลาสิกขาบท
5. ร้านขายของแขวนสินค้าห้อยโทงเทงเต็มไปหมด



9. ข้อใดใช้ค าผิดความหมาย

1. เวลาไปเย่ียมเพ่ือนท่ีบ้านเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย
2. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา                      
3. ช่างไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ฉันเรียบร้อยแล้ว                                  
4. กองทหารก าลังบุกเข้าโจมตีและรบติดพันกันกว่า  3  วันแล้ว



10. ข้อใดใช้ค าผิดความหมาย

1. เขาเป็นคนใจเสาะ เพ่ือนล้อเล่นนิดหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ                                                
2. ตอนที่รถเสียอยู่นอกเมือง ฉันรู้สึกใจชื้นเมื่อเห็นมีรถผ่านมา                
3. พอหมอบอกว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันคุณยายก็

ใจแป้ว                                          
4. เด็กคนนี้ใจแข็ง ถึงจะเจ็บแผลแค่ไหนก็ไม่ร้องเลยสักนิด



11. ข้อใดใช้ค าผิดความหมาย

1. แก้วน้ าตกแตก น้ ากระเซ็นไปท่ัวห้อง                 
2. เสื้อตัวเล็กใส่กระชับจนอึดอัด                                         
3. เขาเหยียบจอบท าให้ด้ามมันกระดกขึ้นมา                
4. เมื่อปลากินเหยื่อเขารีบกระตุกสายเบ็ด



12. ข้อใดใช้ค าผิดความหมาย

1. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว                      
2. บางคนบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอยู่ท้องดี
3. คนขายของพูดจนอ่อนใจ แม่บ้านก็ยังไม่ยอมซื้อ
4. เขานัดกับฉันหลายครั้งแล้ว  แต่มีอันต้องแคล้วคลาดกันทุกที



13.  ค าท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดใช้ผิดความหมาย
1. พอเธอไว้ผมสั้นรังสีดาราก็จับ
2. นักพนันวิ่งกันกระเจิดกระเจิงเมื่อเห็นต ารวจบุกเข้ามา
3. ฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าอย่ากลับบ้านดึกมันอันตราย 

ลูกก็ไม่น าพา
4. ปัจจุบันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก

เรื่องรักสามเส้า
5. ไปอาศัยอยู่บ้านเขาก็อย่านั่ง ดูดาย ควรช่วยเขาท างานเล็ก ๆ

น้อย ๆ บ้าง



14. ข้อใดใช้ภาษาก ากวม

1. ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ  
2. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
3. ผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้                                               
4. เมื่อท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดท าตาม

ขั้นตอน



15. ข้อใดใช้ภาษาก ากวม

1. เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก                    
2. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหน้าที่
3. ก๋วยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายร้าน  
4. พวงมาลัยแบบนี้แม่ค้าขายฉันพวงละ  10  บาท




