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ตวัอยา่ง คาํตรงขา้มกนั ที�ใชบ้อ่ย

1. กม้
ตรงขา้มกบั เงย

2. กระทอ่ม
ตรงขา้มกบั ปราสาท

3. กลม
ตรงขา้มกบั เบี�ยว

4. กลวั
ตรงขา้มกบั กลา้

5. กลางคนื
ตรงขา้มกบั กลางวนั

6. กลนื
ตรงขา้มกบั คาย

7. กวา้ง
ตรงขา้มกบั แคบ

8. กอ่น
ตรงขา้มกบั หลงั

9. กา้วหนา้
ตรงขา้มกบั ถอยหลงั

10. กาํไร
ตรงขา้มกบั ขาดทนุ

11. ใกล้
ตรงขา้มกบั ไกล

12. ไกล
ตรงขา้มกบั ใกล ้

13. ขม
ตรงขา้มกบั หวาน
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14. ขยนั
ตรงขา้มกบั เกยีจครา้น

15. ขา้งขึ�น
ตรงขา้มกบั ขา้งแรม

16. ขาว
ตรงขา้มกบั ดํา

17. ขุน่
ตรงขา้มกบั ใส

18. แข็ง
ตรงขา้มกบั นิ�ม

19. แข็งแรง
ตรงขา้มกบั ออ่นแอ

20. คดโกง
ตรงขา้มกบั ซื�อสตัย์

21. คม
ตรงขา้มกบั ทื�อ

22. ควํ�า
ตรงขา้มกบั หงาย

23. เงยีบ
ตรงขา้มกบั ดงั

24. จอด
ตรงขา้มกบั แลน่

25. แจง้
ตรงขา้มกบั มดื

26. ใจดี
ตรงขา้มกบั ใจรา้ย

27. ฉลาด
ตรงขา้มกบั โง่

28. เฉย
ตรงขา้มกบั โวยวาย
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29. ชม
ตรงขา้มกบั ติ

30. ชา้
ตรงขา้มกบั เร็ว

31. เชื�องชา้
ตรงขา้มกบั คลอ่งแคลว่

32. ใช่
ตรงขา้มกบั ไม่

33. ดาํ
ตรงขา้มกบั ขาว

34. ดี
ตรงขา้มกบั เลว

35. ดใีจ
ตรงขา้มกบั เสยีใจ

36. ดื�อ
ตรงขา้มกบั วา่งา่ย

37. ตกลง
ตรงขา้มกบั ปฏเิสธ

38. ตาย
ตรงขา้มกบั ฟื�น

39. ตื�น
ตรงขา้มกบั หลบั

40. โต
ตรงขา้มกบั เล็ก

41. ถาม
ตรงขา้มกบั ตอบ

42. ถกู
ตรงขา้มกบั ไม่

43. ถกูตอ้ง
ตรงขา้มกบั ไม่
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44. ถกูแลว้
ตรงขา้มกบั ไม่

45. ทะลึ�ง
ตรงขา้มกบั สภุาพ

46. นาน
ตรงขา้มกบั เร็ว

47. แนน่
ตรงขา้มกบั หลวม

48. โน
ตรงขา้มกบั ใช่

49. บ่
ตรงขา้มกบั ใช่

50. บา้
ตรงขา้มกบั ดี

51. บาย
ตรงขา้มกบั ใช่

52. บดิ
ตรงขา้มกบั ตรง

53. บญุ
ตรงขา้มกบั บาป

54. เบา
ตรงขา้มกบั หนัก

55. ประหยดั
ตรงขา้มกบั ฟุ่ มเฟือย

56. ปลิ�นปลอ้น
ตรงขา้มกบั จรงิจัง

57. ปกั
ตรงขา้มกบั ถอน

58. เปราะ
ตรงขา้มกบั เหนยีว
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59. เปรี�ยว
ตรงขา้มกบั เค็ม

60. เปียก
ตรงขา้มกบั แหง้

61. ไป
ตรงขา้มกบั มา

62. พระ
ตรงขา้มกบั มาร

63. มติร
ตรงขา้มกบั ศตัรู

64. มดื
ตรงขา้มกบั สวา่ง

65. เมื�อวาน
ตรงขา้มกบั วนันี�

66. แม่
ตรงขา้มกบั พอ่

67. ไม่
ตรงขา้มกบั ใช่

68. ไมเ่อา
ตรงขา้มกบั ใช่

69. ยิ�ม
ตรงขา้มกบั บึ�ง

70. ยดื
ตรงขา้มกบั หด

71. ยนื
ตรงขา้มกบั นั�ง

72. ยุง่
ตรงขา้มกบั เรยีบ

73. รวย
ตรงขา้มกบั จน
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74. รอ้น
ตรงขา้มกบั เย็น

75. เรยีบรอ้ย
ตรงขา้มกบั ลุม่ลา่ม

76. โลง่
ตรงขา้มกบั รก

77. วิ�ง
ตรงขา้มกบั หยดุ

78. เศรษฐ ี
ตรงขา้มกบั ยาจก

79. เศรา้
ตรงขา้มกบั เบกิบาน

80. สกปรก
ตรงขา้มกบั สะอาด

81. สมหวงั
ตรงขา้มกบั ผดิหวงั

82. สรา้งสรรค์
ตรงขา้มกบั ทําลาย

83. สวย
ตรงขา้มกบั ขี�เหร่

84. สวา่ง
ตรงขา้มกบั ดํา

85. สะอาด
ตรงขา้มกบั สกปรก

86. สามคัคี
ตรงขา้มกบั แตกแยก

87. สาว
ตรงขา้มกบั หนุ่ม

88. สขุ
ตรงขา้มกบั ทกุข์
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89. สภุาพ
ตรงขา้มกบั หยาบคาย

90. ใส
ตรงขา้มกบั ดํา

91. หมด
ตรงขา้มกบั มี

92. หลอ่
ตรงขา้มกบั อปัลกัษณ์

93. หลดุ
ตรงขา้มกบั ตดิ

94. หวาน
ตรงขา้มกบั ขม

95. หอม
ตรงขา้มกบั เหม็น

96. หวัเราะ
ตรงขา้มกบั รอ้งไห ้

97. หื�อ
ตรงขา้มกบั ใช่

98. แหง้
ตรงขา้มกบั เปียก

99. แหลม
ตรงขา้มกบั ทู่

100. อว้น
ตรงขา้มกบั ผอม
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