วิชาภาษาไทย
โดย

อ.วรธน อนันตวงษ์

แนวข้ อสอบ เรื่องการใช้ ภาษาไทย
คําและความหมาย
1. คําทุกคําในข้อใดใช้ได้ท้ งั ความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา
1. ปี นเกลียว ปิ ดฉาก ถูกขา
2. ปิ ดตา เฝ้ าไข้ เปลี่ยนมือ
3. วางใจ เป่ าปี่ แก้เคล็ด
4. ปั่ นหัว กินตะเกียบ ลงคอ
2. คําทุกคําในข้อใดใช้ได้ท้ งั ความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา
1. ตกเบ็ด
ปลดแอก
ยกยอ
2. ลอยแพ
รู ดซิป
แข็งใจ
3. เดินเรื่ อง
ตีปีก
ขึ้นใจ
4. ล้วงกระเป๋ า ออกโรง
ตาฝาด
3. คําในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทั้ง 2 คํา
1. วางใจ หน้าชา
3. อมยิม้ นํ้าใจ
5. แก้แค้น มือเย็น

2. ล้างตา
4. งูพษิ

ขัดขวาง
ชักใย

4. คําในข้อใดสามารถใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทุกคํา
1. แก้วตา
เพื่อนบ้าน แม่พิมพ์
2. ทองแท้
3. งูพิษ
แถวหน้า
รถยก
4. มือตก
5. ขายเสี ยง เปิ ดใจ
ร้อนตัว

ลูกเลี้ยง
เสาหลัก

เรื อพ่วง
เรื อจ้าง

5. คําในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทุกคํา
1. ตาปลา
ปากกา
ลวดลาย
3. เต็มปาก ตาลาย
เผาขน
5. ลิ้นห้อย นํ้าจิ้ม
รกราก

มืออ่อน
รําพัด

ชักจูง
นํ้าป่ า

2. แก้เผ็ด
4. ม้วนเสื่ อ

6. ข้อใดใช้คาํ ถูกต้อง
1. เธอได้รับคําชมว่าทํางานเก่งมากจนใครๆ ยกมือให้
2. การแสดงดนตรี กว่าจะยกเลิกก็เกือบสองทุ่ม
3. ผูม้ ีรายได้ต่าํ ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
4. ผูต้ อ้ งขังที่มีความประพฤติดีจะได้รับการยกโทษลงครึ่ งหนึ่ง
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7. ข้อใดใช้คาํ ถูกต้องตามความหมาย
1. ปี นี้อากาศร้อนเหลือเกิน วันไหนไม่ได้เปิ ดแอร์กร็ ้อนตัวมากๆ เลย
2. วัยรุ่ นข้างบ้านเปิ ดเพลงเสี ยงดังใครๆ ได้ฟังก็ร้อนหูไปหมด
3. เขาเพิ่งเรี ยนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู ้
4. บ้านสวยหลังนั้นปิ ดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ว
8. ข้อใดใช้คาํ ได้ถูกความหมาย
1. เจ้าหมาน้อยตัวนี้ลอดรั้วเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืน
2. ลูกๆ สมรู ้ร่วมคิดกันซื้อของขวัญให้คุณแม่
3. นิภาชอบนุ่งกระโปรงยาวติดลูกไม้กรี ดกราย
4. พอบวชครบเดือน พระปั ญญาตั้งใจจะลาสิ กขาบท
5. ร้านขายของแขวนสิ นค้าห้อยโทงเทงเต็มไปหมด
9. ข้อใดใช้คาํ ผิดความหมาย
1. เวลาไปเยีย่ มเพื่อนที่บา้ นเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย
2. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา
3. ช่างไฟฟ้ ามาติดตั้งเครื่ องซักผ้าให้ฉนั เรี ยบร้อยแล้ว
4. กองทหารกําลังบุกเข้าโจมตีและรบติดพันกันกว่า 3 วันแล้ว
10. ข้อใดใช้คาํ ผิดความหมาย
1. เขาเป็ นคนใจเสาะ เพื่อนล้อเล่นนิดหน่อยก็โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ
2. ตอนที่รถเสี ยอยูน่ อกเมือง ฉันรู ้สึกใจชื้นเมื่อเห็นมีรถผ่านมา
3. พอหมอบอกว่าจะต้องอยูโ่ รงพยาบาลหลายวันคุณยายก็ใจแป้ ว
4. เด็กคนนี้ใจแข็ง ถึงจะเจ็บแผลแค่ไหนก็ไม่ร้องเลยสักนิด
11. ข้อใดใช้คาํ ผิดความหมาย
1. แก้วนํ้าตกแตก นํ้ากระเซ็นไปทัว่ ห้อง
3. เขาเหยียบจอบทําให้ดา้ มมันกระดกขึ้นมา

2. เสื้ อตัวเล็กใส่ กระชับจนอึดอัด
4. เมื่อปลากินเหยือ่ เขารี บกระตุกสายเบ็ด

12. ข้อใดใช้คาํ ผิดความหมาย
1. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว
2. บางคนบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอยูท่ อ้ งดี
3. คนขายของพูดจนอ่อนใจ แม่บา้ นก็ยงั ไม่ยอมซื้อ
4. เขานัดกับฉันหลายครั้งแล้ว แต่มีอนั ต้องแคล้วคลาดกันทุกที
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13. คําที่ขีดเส้นใต้ขอ้ ใดใช้ผดิ ความหมาย
1. พอเธอไว้ผมสั้นรังสี ดาราก็จบั
2. นักพนันวิง่ กันกระเจิดกระเจิงเมื่อเห็นตํารวจบุกเข้ามา
3. ฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าอย่ากลับบ้านดึกมันอันตราย ลูกก็ไม่นาํ พา
4. ปั จจุบนั อาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่ วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่ องรักสามเส้า
5. ไปอาศัยอยูบ่ า้ นเขาก็อย่านัง่ ดูดาย ควรช่วยเขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้าง
ภาษากํากวม
1. ข้อใดใช้ภาษากํากวม
1. ผูป้ ่ วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ
2. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
3. ผูท้ ี่บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
4. เมื่อท่านประสงค์จะใช้บริ การของโรงพยาบาล โปรดทําตามขั้นตอน
2. ข้อใดใช้ภาษากํากวม
1. เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก
2. คนขับรถถูกสัง่ พักงานฐานละเลยหน้าที่
3. ก๋ วยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายร้าน
4. พวงมาลัยแบบนี้แม่คา้ ขายฉันพวงละ 10 บาท
3. ข้อใดใช้ภาษากํากวม
1. ควาญช้างเล่าว่าช้างของเขาเหยียบแก้วแตก
2. ตํารวจสอบสวนหาคนร้ายลอบวางระเบิด
3. ทหารเกณฑ์กาํ ลังฝึ กเดินแถวอย่างเข้มแข็ง
4. เด็กคนนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงไทย
4. ข้อใดใช้ภาษากํากวม
1. ก๋ วยเตี๋ยวร้านนี้ใช้ลูกชิ้นที่ทาํ เอง
2. ฉันอ่านข่าวแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้
3. ฉันไม่ชอบกาแฟที่ชงแบบโบราณหรอก
4. เด็กส่ งหนังสื อพิมพ์เป็ นเด็กมาใหม่
5. ผ้าที่เธอซื้อมาคนขายวัดขาดไปเกือบ 10 ซม.
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5. ข้อใดใช้ภาษากํากวม
1. เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดจัดหนังสื อในตูไ้ ด้เรี ยบร้อย
2. เขาไม่สบายมาหลายวันแล้วแต่กไ็ ม่ยอมไปหาหมอ
3. นักเรี ยนที่จะจบการศึกษาได้จะต้องฝึ กงานอย่างน้อย 1 เดือน
4. เมื่อวานฉันพบเพื่อนของคุณเฉิดโฉมที่เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
5. ชาวสวนยางยืน่ ข้อเสนอให้รัฐบาลประกันราคายางพารากิโลกรัมละ 100 บาท
6. การสื่ อความในข้อใดไม่ ชดั เจน
1. ข้อสอบชุดนี้ไม่ค่อยยากแต่กย็ ากทีเดียว
2. เธอมักจะตื่นเช้าแต่กไ็ ปโรงเรี ยนสายทุกวัน
3. เทพีของจังหวัดเราแม้ผวิ จะคลํ้าแต่กด็ ูเนียนใส
4. พนักงานอธิบายเรื่ องการดูงานให้หวั หน้าฟังสั้นๆ แต่กช็ ดั เจนดี
5. นักเรี ยนคนนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 2.80 เท่านั้น แต่กเ็ ป็ นที่ 1 ของห้อง
7. ประโยคใดไม่ กาํ กวม
1. ใครตามหมอมา
3. ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสี ยใจ
8. ข้อใดใช้ภาษาไม่ กาํ กวม
1. เขากําลังเร่ งทํางานใหญ่
3. เขาไปเที่ยวกับลูกน้องเมีย
5. เขาไปเยีย่ มเพื่อนที่ถกู รถชนที่โรงพยาบาล

2. เขาเหยียบแก้วแตก
4. เขาไปเชียงใหม่กบั เพื่อนอีกสองคน

2. เงินหมดแล้วอย่ามาขออีก
4. แพทย์สมั มนาเรื่ องโรคหัวใจ

9. ข้อใดวางส่ วนขยายผิดที่
1. บริ ษทั สัง่ ให้เรี ยกเก็บรถที่เครื่ องยนต์มีปัญหาโดยด่วน
2. ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ดีสาํ คัญกว่าเงินทอง
3. ผูห้ ญิงมีบทบาทสําคัญในการสอนลูกหลานเรื่ องการใช้เงิน
4. เพื่อนๆ ช่วยปลอบเธอให้คลายเศร้าได้ในเวลาเพียงไม่กี่วนั
5. อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้คนป่ วยด้วยระบบทางเดินหายใจได้ง่าย
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10. ข้อใดวางส่ วนขยายไม่ เหมาะสม
1. หมึกพิมพ์จะมีโลหะหนัก เช่น ตะกัว่ แคดเมียม ฯลฯ เป็ นส่ วนประกอบ
2. การใช้ถุงพลาสติกต้องดูประเภทว่าเป็ นถุงสําหรับใส่ ของร้อนหรื อของเย็น
3. ถุงพลาสติกที่จะนํามาใส่ อาหารปรุ งสําเร็ จควรเป็ นพลาสติกที่สงั เคราะห์ใหม่
4. ถุงพลาสติกที่ได้จากการหลอมถุงเก่าผิวหน้าจะไม่เรี ยบและถ้ามีสีกเ็ ป็ นสี ข่นุ
5. ถุงกระดาษที่ใช้ใส่ อาหารไม่ควรใช้กระดาษที่มีตวั หนังสื อโดยเฉพาะของทอด
ภาษาฟุ่ มเฟื อย
1. ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับ
1. ผูร้ ้ายถูกฆ่าตายที่หน้าตลาดเมื่อคืนวานนี้
2. ขอเชิญทุกท่านได้โปรดกรุ ณาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยด้วย
3. ในการพัฒนาชาติรัฐบาลควรส่ งเสริ มการศึกษาเป็ นประการแรก
4. อนุชนคนรุ่ นหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูส่ ื บไป
2. ข้อใดใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย
1. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหล่ผ่งึ
2. คุณยายขอให้ฉนั กับญาติที่บุกรุ กที่ดินเลิกแล้วต่อกัน
3. ฉันต้องทนฟังเขาชี้แจงเหตุผลแม้จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
4. พ่อแม่ชื่นชมปี ติยนิ ดีท่ีลูกสาวสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
3. ประโยคในข้อใดใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย
1. เขาคงจะหูแว่วได้ยนิ ไปเองว่าฉันเรี ยกเขา
2. สาววัยรุ่ นบางคนชอบสวมสร้อยเล็กๆ ที่ขอ้ เท้า
3. ครี มนี้มีสรรพคุณในการที่จะทําการลบเลือนรอยแผลเป็ น
4. นักข่าวรุ มล้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณ์เรื่ องเครื่ องบินตก
4. ข้อความส่ วนใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด
1) ผูบ้ ริ หารของทั้งสองบริ ษทั ทําการชี้แจงว่าได้มีการทดสอบระบบต่างๆ ของสนามบิน
ดอนเมืองเรี ยบร้อยแล้ว / 2) เมื่อสนามบินเปิ ดให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ได้ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ /
3) จะสามารถรองรับปริ มาณเที่ยวบินได้ชวั่ โมงละ 60 เที่ยวบินต่อชัว่ โมง / 4) หรื อเฉลี่ยประมาณราวๆ
250 เที่ยวต่อวัน / 5) และสามารถรองรับปริ มาณผูโ้ ดยสารได้ปีละกว่า 12 ล้านคน
1. ส่ วนที่ 1
2. ส่ วนที่ 2
3. ส่ วนที่ 3
4. ส่ วนที่ 4
5. ส่ วนที่ 5
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การใช้ สํานวนไทย
1. สํานวนในข้อใดไม่ เกี่ยวกับการพูด
1. พอก้าวขาก็ลาโรง
3. ไปไหนมาสามวาสองศอก

2. ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
4. นํ้าร้อนปลาเป็ น นํ้าเย็นปลาตาย

2. สํานวนในข้อใดกล่าวถึงอุปนิสยั ของคน
1. โปรดสัตว์ได้บาป
3. ผ่อนสั้นผ่อนยาว

2. เงียบเป็ นเป่ าสาก
4. กระดังงาลนไฟ

3. สํานวนในข้อใดมีความหมายต่างจากกลุ่ม
1. ปากว่าตาขยิบ
3. ปากหวานก้นเปรี้ ยว

2. ปากเหยีย่ วปากกา
4. ปากปราศรัยนํ้าใจเชือดคอ

4. ข้อความต่อไปนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
“หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น”
1. การได้รับของที่พน้ สมัย
3. การได้รับของที่ไม่เป็ นประโยชน์แก่ผไู ้ ด้

2. การได้รับของที่ผไู ้ ด้รับรังเกียจ
4. การได้รับของที่ปราศจากคุณค่า

5. สํานวนในข้อใดใช้เติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ไม่ได้
“ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคนเลวๆ อย่างนั้น มีแต่ผลเสี ย เหมือนเธอ.............”
1. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
2. เอาทองไปรู่ กระเบื้อง
3. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
4. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
6. สํานวนในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้
พวกเราทํารายงานกันแทบตาย ส่ วนเธอไม่ช่วยทําอะไรเลยแม้แต่จะหาข้อมูล พอเสร็ จแล้วจะมา
..........................ขอลงชื่อว่าทํากลุ่มเดียวกับเราได้อย่างไร
1. เก็บดอกไม้ร่วมต้น
2. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3. ตกกระไดพลอยโจน
4. ชุบมือเปิ บ
7. สํานวนในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้
ตอนแรกเลือกส่งเพื่อนของเขาไปประชุมใน
เขารู ้สึกน้อยใจที่หวั หน้าเห็นเขาเป็ น
ต่างประเทศ แต่พอเพื่อนไม่ไปก็มาสัง่ ให้เขาไปแทน
1. แพะรับบาป
2. ไก่รองบ่อน
3. ตัวตายตัวแทน
4. หนังหน้าไฟ
ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วิชาภาษาไทย อ.วรธน อนันตวงษ์
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8. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับสํานวนในข้อใด
เมื่อวานนี้คุณสมศรี อธิบายวิธีให้บริ การบนเครื่ องบินให้คุณสายใจฟัง แม้คุณสายใจเป็ นแอร์โฮสเตส
แต่เธอก็นิ่งฟังอย่างตั้งใจ
1. นํ้านิ่งไหลลึก
2. จุดไต้ตาํ ตอ
4. เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน
3. สอนจระเข้ให้วา่ ยนํ้า
9. ข้อความต่อไปนี้สรุ ปความได้ตามข้อใด
การสัง่ งาน การตัดสิ นใจ ควรจะมาจากนายเพียงคนเดียว มีหลายคําสัง่ ก็แย่ สมมุติถา้ มีมา้ ลากเกวียน
ตัวเดียว แต่มีคนขับสองคน คนหนึ่งสะบัดแส้ให้เดินทางขวา อีกคนให้ไปซ้าย ม้ามันไม่รู้จะไปทางไหน
1. มากหมอมากความ
2. ล่ามม้าสองปาก
3. ชักใบให้เรื อเสี ย
4. ข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย
10. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับสํานวนในข้อใด
ครอบครัวของเขาถูกฟ้ องล้มละลาย แต่ภรรยาและลูกของเขาก็ยงั ใช้ชีวิตหรู หราฟุ่ มเฟื อย ขับรถยนต์
ราคาแพงๆ กินอาหารภัตตาคาร
1. จมไม่ลง
2. เจ้ายศเจ้าอย่าง
3. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
4. กินข้าวร้อน นอนตื่นสาย
11. คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้อง
1. นารี ตกกระไดพลอยโจนกับบุรุษหลังจากดูใจกันมานาน
2. วาฬโลมาเป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่ตกลูกครั้งละตัว
3. ปี นี้ฝนทิ้งช่วงนาน ปลาจํานวนมากจึงตกคลัก่ อยูใ่ นหนองที่น้ าํ งวด
4. เพื่อนมาชวนเขาไปเรี ยนต่อที่กรุ งเทพฯ เขาจึงตกล่องปล่องชิ้นทันที
12. ข้อใดใช้สาํ นวนถูกต้อง
1. ฉันรู ้สึกเหมือนเป็ นกิ้งก่าได้ทองเพราะได้เครื่ องมือสื่ อสารลํ้าสมัยมาแล้วกลับใช้ไม่เป็ น
2. สมัยที่คุณวินยั ยังรุ่ งเรื องมีคนแวะมาเยีย่ มเยียนตลอดเวลาตามลักษณะของร่ มโพธิ์ร่มไทร
3. เพื่อนๆ บ่นว่าวินยั ชอบพุง่ หอกเข้ารก เล่นการพนันเสี ยเงินมากแล้วให้เพื่อนช่วยใช้หนี้
4. คุณสมศักดิ์นี่กินนํ้าไม่เผือ่ แล้งจริ งๆ พอได้เงินปันผลก็เอามาเลี้ยงเพื่อนหมดไม่เก็บไว้เป็ นค่าเล่าเรี ยน
ลูกบ้างเลย
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13. ข้อใดใช้สาํ นวนไม่ ถูกต้อง
1. คุณสุ นียท์ ะนุถนอมลูกสาวราวกับไข่ในหิน
2. คุณสุ เนตรได้ทีขี่แพะไล่ ซื้อหุ น้ ธนาคารไว้เก็งกําไรหลายพันหุน้
3. คุณสุ ภาเป็ นห่ วงสุ ขภาพสามีจึงมักติดตามไปไหนมาไหนด้วยเสมอเป็ นเงาตามตัว
4. คุณสุ พรเป็ นฆ้องปากแตกชอบนําเรื่ องที่ไม่ควรเปิ ดเผยของสมาคมเราไปโพนทะนา
14. ข้อใดใช้สาํ นวนไม่ ถูกต้อง
1. หนังสื อพิมพ์ลงข่าวการจับผูค้ า้ ยาเสพติดรายใหญ่ ไม่นานข่าวก็เงียบหายกลายเป็ นคลื่นกระทบฝั่ง
2. เด็กคนนั้นรู ปร่ างแคระแกร็ นแต่ต่อสูก้ บั คนตัวโตๆ ได้ เพื่อนๆ เรี ยกเล็กพริ กขี้หนู
3. เขาทําตัวราวกับเป็ นอัศวินม้าขาวมาช่วยพวกเราไว้ทนั เหตุการณ์พอดี
4. วันหนึ่งๆ ไม่ทาํ อะไร ทําตัวลอยไปลอยมาเหมือนว่าวติดลม
15. คําประพันธ์ต่อไปนี้ตรงกับสํานวนไทยในข้อใด
ความรักขุนแผนก็แสนรัก
ด้วยร่ วมยากมานักไม่เดียดฉันท์
สูล้ าํ บากบุกป่ ามาด้วยกัน
สารพันอดออมถนอมใจ
ขุนช้างแต่อยูด่ ว้ ยกันมา
คําหนักหาได้วา่ ให้เคืองไม่
เงินทองกองไว้มิให้ใคร
ข้าไทใช้สอยเหมือนของตัว
1. ปากอย่างใจอย่าง
2. รักพี่เสี ยดายน้อง
3. ไม้หลักปั กเลน
4. เลือกนักมักได้แร่
5. บัวไม่ให้ช้ าํ นํ้าไม่ให้ข่นุ
16. ความหมายของสํานวนใดไม่ เกี่ยวกับการพูด
1. สาดนํ้ารดกัน
3. เอานํ้าเย็นเข้าลูบ
5. ตักนํ้าใส่ กะโหลก ชะโงกดูเงา

2. ชักแม่น้ าํ ทั้งห้า
4. นํ้าท่วมทุ่ง ผักบุง้ โหรงเหรง

17. สํานวนในข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
เศร้าโศกเสี ยใจอย่างมากแต่ไม่แสดงให้ปรากฏ
1. ไฟสุ มขอน
2. นํ้าตาตกใน
3. หวานอมขมกลืน
4. สวรรค์ในอก นรกในใจ
5. นํ้าขุ่นไว้ใน นํ้าใสไว้นอก
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18. สํานวนในข้อใดบอกเจตนาตําหนิ
1. ก่อแล้วต้องสาน
3. ได้คืบจะเอาศอก
5. ตกนํ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

2. ตัดไฟแต่ตน้ ลม
4. แพ้เป็ นพระ ชนะเป็ นมาร

19. สํานวนในข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
ลงแรงทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแต่ปรากฏว่าไม่เป็ นคุณแก่ตน มิหนําซํ้าผลประโยชน์ยงั กลับไปได้แก่ผอู ้ ื่น
1. ฆ่าช้างเอางา
2. ตีงูให้กากิน
3. ชักหน้าไม่ถึงหลัง
4. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
5. ตํานํ้าพริ กละลายแม่น้ าํ
การใช้ พจนานุกรม
1. ข้อใดไม่ ปรากฏในคําอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้
ตะปู น. สิ่ งที่ทาํ ด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบบ ขนาดต่าง ๆ กัน สําหรับตรึ งสิ่ งอื่นให้แน่น
โดยใช้คอ้ นเป็ นต้นตอกลงไป, ตาปู ก็เรี ยก
1. ชนิดของคํา
2. ตัวอย่างการใช้คาํ
3. คําที่เขียนต่างไป
4. คําอธิบายศัพท์
2. จากคําอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้ คําว่า “ชุ่มใจ” จัดอยูใ่ นข้อใด
ชุ่ ม ก. มีน้ าํ หรื อของเหลวซึมซาบหรื อเอิบอาบอยู่ เช่นชุ่มคอ. ชุ่ มใจ, ชุ่มอกชุ่ มใจ
ก. อิ่มเอิบใจ.
1. ตัวอย่างการใช้คาํ
2. ความหมายของคํา
3. คําที่ใช้เฉพาะแห่ ง
4. ลูกคํา
3. จากคําอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้ ข้อใดไม่ ปรากฏ
เดิม ว. แรก เช่นแต่เดิม, เก่า เช่น บ้านเดิม พระราชวังเดิม, ก่อน เช่น เหมือนเดิม (ข. เฎิมว่าต้น)
เดิมที ว. แต่แรกเริ่ ม
1. ชนิดของคํา
3. ที่มาของคํา
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4. ใช้ขอ้ ความในพจนานุกรมต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
คํานัล (กลอน) ก. เฝ้ าเจ้านาย. (ข. คนาล).
คํานึง ก. คิดทบทวน, นึกตรอง, คะนึง ก็วา่ .
คํานูณ ก. คูณ, ทบ, ทําให้มากขึ้นตามส่ วน.
คําโบล (โบ) ก. ลูบ, ลูบคลํา, ลูบไล้, (ดู กําโบล)
คําฝอย น. ชื่อไม้ลม้ ลุกชนิด Carthamus tinctorius L. ในวงศ์ Compositae ดอกใช้ทาํ ยาได้.
คําเพลิง [-เพลิง] น. ปี น. (ข. กําเภลิง)
ก. คําที่ใช้เฉพาะแห่งมีกี่คาํ
1. 1 คํา
2. 2 คํา
3. 3 คํา
4. 4 คํา
ข. คําที่ต่อจาก “คําเพลิง” ต้องเป็ นคําใด
1. คํ่า
2. คําแหง
3. คาง
4. คํารน
ใช้ ข้อความในพจนานุกรมต่ อไปนีต้ อบคําถามข้ อ 5 – 6
จวัก [จะหฺ วกั ] น. เครื่ องใช้ตกั แกงหรื อตักข้าว ทําด้วยกะลามะพร้าว มีดา้ มถือ, กระจ่า จ่า หรื อ ตวัก ก็วา่ .
จอ ๑ น. ชื่อปี ที่ ๑๑ ของรอบปี นักษัตร มีหมาเป็ นเครื่ องหมาย
จอ ๒ น. ผ้าขาวที่ขึงไว้สาํ หรับเชิดหนังหรื อฉายภาพยนตร์ เป็ นต้น; โดยปริ ยายเรี ยกสิ่ งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
เช่นนั้น เช่น จอโทรทัศน์.
จ่อ ๑ ก.เอาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเข้าไปใกล้หรื อเกือบจดสิ่ งอื่น เช่น เอายาดมจ่อจมูก; มุ่งอยูเ่ ฉพาะสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมักใช้เข้า
คู่กบั คํา จด เป็ น จดจ่อ เช่น เขามีใจจดจ่อกับงาน.
จ่อคิว (ปาก) ว.ใกล้ถึงลําดับที่จะได้หรื อจะเป็ น เช่นเขาจ่อคิวขึ้นเป็ นหัวหน้า.
จ่อ ๒ (ถิ่น-อีสาน) น. ภาชนะสานชนิดหนึ่ง รู ปร่ างอย่างกระด้งมีไส้สานเป็ นช่องโค้งอยูภ่ ายใน ใช้เลี้ยงตัวไหม.
5. มีคาํ ที่เป็ นคําตั้งหรื อแม่คาํ กี่คาํ
1. 3 คํา
3. 5 คํา

2. 4 คํา
4. 6 คํา

6. มีคาํ ที่ระบุวา่ ใช้เฉพาะแห่ งกี่คาํ
1. 1 คํา
3. 3 คํา

2. 2 คํา
4. 4 คํา
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7. ใช้ขอ้ ความในพจนานุกรมต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
คิลาน-, คิลานะ [คิลานะ-] น. คนเจ็บ. (ป.). คิ-ลานปัจจัย น. ปัจจัยสําหรับคนไข้, วัตถุเป็ นเครื่ องอาศัย
ของผูเ้ จ็บไข้, ยารักษาโรค. (ป.). คิลานเภสัช น. ยารักษาโรค. (ป. คิลาน + เภสชฺ ช).
คิว ๑ (ปาก) น. ลูกบาศน์ เช่น นํ้า ๕ คิว, เรี ยกเต็มว่า คิวบิก เช่น คิวบิกเมตร คิวบิกฟุต. (อ. cubic).
คิว ๒ น. แถวตามลําดับก่อนหลัง เช่น เข้าคิว คิวรถ. (อ. queue).
คิ้ว น. ส่ วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น; ไม้ที่ช่างลอกเป็ นลวดสําหรับประกอบขอบหรื อ
ริ มประตูหน้าต่างเป็ นต้น, เรี ยกสิ่ งอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คิว้ รถยนต์; เรี ยกพายที่ทาํ เป็ น
ลวดในใบพายว่า พายคิว้ .
ก. ข้อใดไม่ ปรากฏในคําอธิบายในพจนานุกรมข้างต้น
1. ลูกคํา
3. คําที่บอกที่มาของคํา
5. คําที่บอกหนังสื ออ้างอิง
ข. คําที่อยูต่ ่อจากคําว่า “คิว้ ” ทันทีตอ้ งเป็ นคําใด
1. คีตะ
3. คีบ
5. คึก

2. คําที่ใช้เฉพาะแห่ ง
4. คําที่ยกตัวอย่างการใช้คาํ

2. คิรี
4. คี่

8. ใช้ขอ้ ความในพจนานุกรมต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
เลบง [ ละเบง ] (กลอน) ก. แต่ง. ประพันธ์. (ข. เลบง ว่า การเล่น).
เลป-. เลปน์ [ เลปะ-, เลบ ] น. การไล้, การทา, เครื่ องลูบไล้ เช่น เฉวียงสายพรรณรายสู ตรวิภูสนพัตร
มาลัยเลปน์เกามา ตระศัก. (เสื อโค). (ป.,ส.).เลปกร [ เลปะกอน ] น. ช่างอิฐ, ช่างปูน. (ป.)
ก. ข้อใดไม่ปรากฏในคําอธิบายในพจนานุกรมข้างต้น
1. คํานิยาม
3. ตัวอย่างการใช้คาํ
5. คําบอกที่มาของศัพท์
ข. คําที่อยูห่ ลัง “เลป-“ คือคําใด
1. ล่ม
3. ลินิน
5. ลุก

ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วิชาภาษาไทย อ.วรธน อนันตวงษ์

2. คําที่ใช้เฉพาะแห่ง
4. คําที่บอกหนังสื ออ้างอิง

2. แล้ง
4. ล้วน
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9. ใช้ขอ้ ความในพจนานุกรมต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
อประมาท, อัประมาท [อะปฺระหมาด, อับปฺระหฺ มาด] น. ความไม่มึนเมา ; ความไม่เลินเล่อ,ความระวัง,
ความเอาใจใส่ . (ส., ป. อปฺปมาท)
ก. ข้อใดไม่ ปรากฏในคําอธิบายข้างต้น
1. ลูกคํา
3. เสี ยงอ่าน
5. ที่มาของคํา
ข. คําที่อยูก่ ่อน “อประมาท” คือคําใด
1. อเปหิ
3. อมาตย์
5. อัปมงคล

ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วิชาภาษาไทย อ.วรธน อนันตวงษ์

2. คํานิยาม
4. ชนิดของคํา

2. อพยพ
4. อนาคต
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