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แนวข้อสอบ ก.พ. 2563 (วิชาภาษาไทย) 

อบรมโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
เนื้อหาในการสอบ ก.พ. ทางด้านความเข้าใจภาษา แบ่งได้ดังนี้ 

 ความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ 
 ความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความสั้น 
 ความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความยาว 

 
‘ข้อควรระวัง’ ในการท าข้อสอบท่ีเป็นการสรุปความ มีดังนี้  

1. อ่านข้อความทั้งหมดแล้วถ้าจะสรุป ห้ามใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นอันขาดห้ามคิดเอาเอง เพราะเขา
ต้องการแค่การสรุปที่มีอยู่ในบทความ ไม่ได้ให้เราเอาประสบการณ์ที่เราผ่านมาเป็นข้อสรุป 

2. เลือกค าตอบเฉพาะที่มีอยู่ในบทความ หรือห้ามคิดเพ่ิม เด็กประถมจะท าข้อสอบแบบนี้ได้ เพราะเขาอ่าน
แล้ว รู้แค่ไหนเขาก็ตอบแค่นั้น ไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่ต้องคิดเพ่ิม ซึ่งมันก็จะผิดให้อ่านในใจซัก 3 รอบ แล้ว
หลับตานึกว่ามันมีอะไรบ้าง ตอบค าถามตัวเองว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรเอาแค่นั้นแหละมาตอบ  

3. สิ่งส าคัญที่ค าตอบจะต้องมีคือค าส าคัญ คือสิ่งที่บทความต้องการจะกล่าวถึง หากหาค าส าคัญไม่ได้ ลองตัด
ค าใดค าหนึ่งในบทความออก ถ้าความหมายมันหายไป แสดงว่าค านั้นคือค าส าคัญ 

4. ถ้าบทความไม่มีการเสนอแนะ หมายความว่า ในบทความไม่มีการเสนอแนะ สิ่งใดจากผู้เขียน โดยให้สังเกต
ค าว่า ควร, ควรจะ, จะ, ต้อง, จะต้อง ฯลฯ ถ้าในบทความไม่มีค าเหล่านี้ ค าตอบก็จะต้องไม่เสนอแนะ เช่น 
ถ้าบทความกล่าวว่า “การกินไขมันมาก ๆ เป็นสิ่งไม่ดี” แล้วค าตอบตอบว่า “เราไม่ควรกินไขมันมาก” ถ้า
เป็นเช่นนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะผิดแน่นอน  

5. ห้ามเอาปฏิเสธมาซ้อนในบทความ คือ ถ้าบทความไม่มีค าว่า “ไม่, ห้าม, หาก” ฯลฯ แล้วในค าตอบมีค า
ดังกล่าวก็ตัดทิ้งได้เลยเหมือนกัน เช่น ถ้าบทความกล่าวว่า “ทรัพยากรธรรมชาติก าลังถูกท าลาย” แล้ว
ค าตอบตอบว่า “ขณะนี้เราห้ามท าลายทรัพยากรธรรมชาติ” ถ้าค าตอบเป็นเช่นนี้ตัดทิ้งได้เลย  

ทั้ง 5 ข้อข้างต้นนี้ สามารถน าไปใช้ในหลักในการตอบข้อสอบได้ในทุกๆ ข้อ  ที่ถามว่า ข้อความข้างต้นสรุปว่า
อย่างไร ทุกครั้งที่ท าข้อสอบที่เป็นบทความ ต้องขีดเส้นใต้ค าส าคัญทุกครั้ง เพ่ือความรวดเร็ว เพราะหากไม่ขีดเส้นใต้
ค าส าคัญก็จะไม่สามารถสรุปสาระส าคัญได้รวดเร็ว จะเสียเวลาในการบทความหลายรอบจึงจะได้ค าตอบ 
 

โจทย์ถาม “สรุปอย่างไร” 
 

ค าถาม 1. อาหารนมจ าเป็นต้องมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตแปรรูป และการจ าหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ เพราะ
จุลินทรีย์สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ หรือน าเชื้อโรคมาสู่คนได้ ท านองเดียวกัน จุลินทรีย์บางอย่าง ก็มี
ประโยชน์ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้สี กลิ่น หรือรสชาติที่ตลาดต้องการได้ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่
ร่างกายได้ ข้อใดสรุปถูกต้อง  

1) อาหารที่มีคุณภาพสูงจะต้องไม่มีจุลินทรีย์ปะปนอยู่  
2) จุลินทรีย์ในนมบางชนิดท าลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบางชนิดก็ให้ประโยชน์  
3) จลุินทรีย์ทุกชนิดในอาหารสามารถสร้างประโยชน์ให้ร่างกายได้  
4) อาหารนมต่างจากอาหารประเภทอ่ืน เนื่องจากมีการท าลายไม่ให้จุลินทรีย์ปะปน 
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ค าถาม 2. ในภาษาไทย มีค าว่า “บัณฑิตย์” อีกค าหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต ค านี้ไม่ค่อยใช้โดด ๆ ในภาษาไทย 
มักจะใช้กับค าอ่ืนในรูปของค าสมาส มีความหมายเกี่ยวข้องกับ สถานที่ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน  
เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร  
  1) บัณฑิตย์ มักใช้ในความหมายเกี่ยวกับสถานที่  

2) บัณฑิตและบัณฑิตย์มีการใช้และความหมายที่แตกต่างกัน  
3) ค าท่ีอ่านว่า บัน-ดิด มักใช้คู่กับค าอ่ืนในรูปของค าสมาส  
4) บัณฑิต ใช้โดดๆ ได้ แต่บัณฑิตย์ใช้โดดๆ ไม่ได้  

ค าถาม 3. เด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ รวมทั้งหญิงมีครรภ์ และให้นมบุตร ต้องการแคลเซียมวันละ 1,000-1,300 
มิลลิกรัม ส่วนหญิงในวัยหมดระดู ต้องการแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรัม ข้อใดสรุปถูกต้อง  

1) ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้ชาย   
2) ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงในวันหมดระดู  
3) แคลเซียมมีความส าคัญมากต่อผู้หญิงทุกวัย  
4) ผู้หญิงมีครรภ์และให้นมบุตรต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้หญิงก่อนวัยรุ่น  
 
โจทย์ถาม “สาระส าคัญ” 
 

ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น 
โจทย์ข้อสอบที่เป็นเรื่องบทความสั้น ถือว่ายังไม่ยากนัก เนื่องจากสามารถหาค าตอบได้เลยไม่ต้องคิด 

เพียงแต่ต้องใช้สมาธิในการท าให้มาก เพราะหากวอกแวก ค าตอบที่ได้อาจเปลี่ยนไปตามความคิดของท่านเอง  
ลักษณะของข้อสอบที่เป็นบทความสั้น คือ โจทย์จะมีเนื้อเรื่องที่มีความยาวไม่เกิน  10 บรรทัด แล้วก็จะมี ค าถาม
ตามมา ซึ่งค าถามในบทความสั้นก็จะมีดังนี้  

สาระส าคัญ หรือใจความส าคัญของบทความคืออะไร ค าตอบที่ได้ก็จะต้องประกอบไปด้วยค าส าคัญ+  สรุป
ความ (มักอยู่ส่วนต้นและส่วนท้าย) ซึ่งเมื่อโจทย์ถามสาระส าคัญกับใจความส าคัญ  หากค าตอบไม่มีค าส าคัญ  ท่าน
สามารถตัดท้ิงได้เลย ซึ่งค าตอบจะมีดังนี้  

1) ให้ข้อคิด คือ อ่านแล้วได้อะไรไปปฏิบัติ  
2) เตือนสติ จะเหมือนกับให้ข้อคิด แต่ก็มีการยกตัวอย่างประกอบ  
3) เสนอแนะ ชี้แนะ แนะน า ซึ่งเราก็จะพบค าว่า ควร ควรจะ จะ ต้อง น่า ฯลฯ  
4) จรรโลงใจ คือ อ่านแล้วสบายใจ  
5) โน้มน้าวใจ คือ ข้อความมีการชักจูงใจให้เราปฏิบัติตาม  
6) ให้ข้อมูลจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราว มีสถิติ ตัวเลขต่าง ๆ  
7) ชี้แจง เป็นการอธิบายเรื่องท่ีมีการเข้าใจผิดหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการแก้ตัว  
8) ให้ความรู้ คือ ถ้าหาในข้อ 1-7 ไม่มี ให้ตอบให้ความรู้  

ค าถาม 4. “ละครในเป็นละครที่แสดงกันในวังเริ่มมีในสมัยอยุธยาโดยใช้ตัวแสดงเป็นผู้หญิงล้วน ส่วนละครนอกนั้น
แสดงนอกวังและใช้ตัวแสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ สาระส าคัญในบทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 
 1) ประวัติของละครนอกและละครใน  2) สถานที่แสดงละครนอกและละครใน 
 3) ความแตกต่างของละครนอกและละครใน 4) เพศท่ีแสดงระหว่างละครนอกกับละครใน 
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ค าถาม 5. คณะกรรมการกฤษฎีกา และศาลปกครอง ไม่ใช่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการตรากฎหมาย 
ทั้งนี้เพราะกรรมการกฤษฎีกา มีหน้าที่ต้องตีความกฎหมาย ส่วนศาลปกครองเป็นศาลที่ตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ตัดสิน
กรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐสาระส าคัญในบทความกล่าวถึงเรื่องใด 

1) ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกากับศาลปกครอง 
2) ขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง 
3) คณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองไม่สามารถท างานร่วมกันได้ 
4) ความส าคัญของคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง 

ค าถาม 6. ปัจจุบันคลองต่างๆ หนาแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืช รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัยได้มีการก าจัด แต่ไม่
เป็นผล ท าให้สภาพน้ าในคลองต่างๆ เน่าเสีย เพราะน้ าไม่ไหลถ่ายเท สาระส าคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด 

1) ผักตบชวามีจ านวนมากขึ้น จนไม่สามารถก าจัดได้ 
 2) ผักตบชวาและวัชพืชในล าคลองเป็นสาเหตุท าให้สภาพน้ าเน่าเสีย 
 3) ผักตบชวาและวัชพืชในล าคลองไม่สามารถก าจัดได้ 
 4) รัฐบาลไม่สามารถหาวิธีก าจัดผักตบชวา 
 
ค าถาม 7. อาหารบางประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ท า
ให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันล าบากใจในการรับขนส่ง จึงจ าเป็นต้องมีเท่ียวบินพิเศษ เพ่ือรับขนส่งสิ่ง
เหล่านี้โดยเฉพาะ สาระส าคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด 

1) สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น 
 2) การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน 
 3) การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ 
 4) อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง 
 
ค าถาม 8. ปัจจุบันขยะที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้เกิดปัญหาทางสภาพแวดล้อมอย่างมาก มาจากหลายสาเหตุ เช่น การทิ้ง
ขยะที่ถูกที่ ความต้องการที่จะซื้อสินค้าท่ีมากเกินความจ าเป็น ถุงพลาสติกที่ติดมากับสินค้า การไม่คัดแยกขยะก่อน
ทิ้ง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใด  

1) ปัญหาขยะ     2) ปัญหาสภาพแวดล้อม  
3) ขยะที่ไม่สามารถก าจัดให้หมดได้  4) ขยะท าให้สภาพแวดล้อมไม่สวยงาม 

ค าถาม 9. การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ โรงเรียนในปัจจุบันท า
หน้าที่แทนครอบครัว ซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สาระส าคัญของข้อความ
ข้างต้นคือข้อใด 

1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน 
2) ในปัจจุบันการศึกษาทั่วไปกระท าเฉพาะในโรงเรียน 
3) แต่เดิมการศึกษากระท ากันในเฉพาะครอบครัว 
4) ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนให้เป็นคนดีมีความสามารถ 
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ค าถาม 10. เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท า ควรเต็มใจท าโดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่อง
กีดขวาง คนที่ท างานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์
สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึ้น (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530) ข้อความนี้มีใจความส าคัญว่า
อย่างไร  

1) การท างานอย่างตั้งข้อแม้    2) เมื่อมีโอกาสท างานคนเต็มใจท า  
3) การท างานควรตั้งใจท าเอาใจใส่ซื่อสัตย์สุจริต  4) การท างานจะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต  

 
เทคนิคการตีความบทความสั้น  
1. สรุปความ จับประเด็นส าคัญให้ได้ก่อนเป็นประการแรก 
2. ดูเจตนาของผู้เขียน หรือของบทความ 
3. คิดเพ่ิมเติมต่อจากการสรุปความ โดยดูว่า ถ้าสรุปได้เช่นนี้แล้ว ต่อไปควรจะเป็นอะไร 
4. ไม่จ าเป็นต้องตอบตรงตามตัวอักษร ที่มีอยู่ในบทความก็ได้ 
5. ถ้าเหลือค าตอบที่สามารถตอบได้ 2 ข้อ ให้น าค าตอบแต่ละข้อไปวางไว้หน้า บทความแล้วใส่ค าเชื่อมให้สอดคล้อง 
หลังจากนั้นให้อ่านเนื้อความทั้งหมด ถ้าดูมีเหตุผล มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าข้อนั้นถูกต้อง 
6. ข้อควรระวังในการท าข้อสอบการตีความคือ อย่าตอบค าถามที่เป็นการสรุปความ เพราะเขาไม่ได้ให้เราสรุปความ 
เขาให้เราตีความ 
 
ค าถาม 11. การดูแลรักษาสุขภาพ ให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
และพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะท าให้การท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างปกติ เมื่อร่างกายแข็งแรง 
จะมีภูมิต้านทาน ไม่เจ็บป่วยง่าย ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
  1) ควรตรวจสุขภาพเป็นประจ า เพ่ือป้องกันการเป็นโรค  
  2) สุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง จะท าให้ภูมิต้านทานลดลง  
  3) การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี 
  4) การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ท าให้มีภูมิต้านทานโรค 

ค าถาม 12. กรมการค้าภายในเชื่อว่า ภาวการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี้ คงจะไม่กระทบกระเทือน
ประชาชนผู้บริโภคมากนัก เพราะปริมาณน้ ามันพืชที่มีอยู่ในสต็อกในขณะนี้ ยังมีพอเพียงกับความต้องการใน
ประเทศ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

1) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ ามันพืชก าลังขาดแคลน  
2) ความต้องการน้ ามันพืชในประเทศมีไม่มากนัก 

 3) กรมการค้าภายในมีหน้าที่ส ารวจตลาดน้ ามันพืช  
4) ปริมาณน้ ามันพืชในอนาคตจะลดลง 

ค าถาม 13. ในอนาคตปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะมีการท าลายพ้ืนที่ป่า
บริเวณต้นน้ าซึ่งอยู่บนภูเขา ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 

1) ในอนาคตพ้ืนที่ป่าไม้จะลดลง เพราะมีการท าลายมากยิ่งขึ้น   
2) ถ้าเกิดปัญหาน้ าท่วมจะท าให้เกิดภัยแล้งได้ในอนาคต 

 3) ในปัจจุบันปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งยังมีน้อยเพราะยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  
4) ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งจะไม่เกิด หากไม่มีการท าลายป่าไม้ในบริเวณต้นน้ า 
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ค าถาม 14. การวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมายเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตย 
ไม่สามารถกระท าได้ จึงต้องเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ข้อใดตีความได้ถูกต้อง  

1) ความขัดแย้งของกฎหมายเกิดจากการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหาร  
2) ฝ่ายบริหารไม่มีอ านาจในการวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมาย  
3) ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกิดจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
4) ฝ่ายบริหารและศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกันในการหาข้อยุติในข้อขัดแย้ง  

 
ค าถาม 15. ประตูสามยอดเป็นประตูก าแพงเมือง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง มียอดทั้ง
สามช่อง นับตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวว่า “ประตูสามยอด” ข้อใดตีความได้ถูกต้อง  

1) ชาวบ้านเป็นผู้สร้างประตูเมือง       
2) ก าแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอด  
3) “ประตูสามยอด” ได้ชื่อจากลักษณะของการสร้าง  
4) เริ่มมีการสร้างก าแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5  

ค าถาม 16  ในกาแฟมีสารเคมีชื่อคาเฟอีน ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจ ทางประสาท และทางกายท าให้เกิด
การกระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่วว่องไว ไม่ซึมไม่ง่วง แต่เป็นสภาพชั่วคราว บางคนดื่มกาแฟแล้วถึงนอนไม่หลับ 
คาเฟอีนช่วยขยายหลอดเลือดเล็กน้อย ท าให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจและสมองได้ดีขึ้น บางคนไม่ถูกกับกาแฟ ดื่มกาแฟ
แล้วเกิดการปวดศีรษะและระบบย่อยอาหารไม่ดี ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด 

1) ความรู้เรื่องกาแฟ    2) คุณและโทษของการดื่มกาแฟ 
3) ข้อควรระวังในการดื่มกาแฟ   4) ส่วนประกอบของกาแฟที่ส าคัญ 

 
ข้อสังเกต 

1. ลักษณะของบทความ เช่น บทความ ข่าว พงศาวดาร สาร คดี ฯลฯ  
2. ตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร (ชื่อจะต้องสื่อถึงเรื่องทั้งหมด)  
3. น้ าเสียงของผู้แต่ง เช่น หดหู่ สงสาร เศร้าใจ มีความสุข ฯลฯ  
4. ทรรศนะ ความคิดเห็น คืออะไร (ให้สังเกตเนื้อหาจากค าว่า ควร ควรจะ จะ ต้อง น่า น่าจะ คิดว่า)   

 
ค าถาม 17. ล าไย ต้นมีสีน้ าตาลอ่อนหรือเทา มีรสฝาด ใช้ต้มเป็นยาหม้อแก้ท้องร่วง เนื้อไม้มีสีแดงและแข็ง สามารถ
ใช้ท าเครื่องใช้ประดับบ้านได้ เนื้อล าไยกินสดเป็นผลไม้ ท าเป็นอาหารหวานตากแห้ง สามารถท าเป็นชาชงดื่ม  เป็น
ยาบ ารุงก าลัง ช่วยให้หลับสบาย เจริญอาหาร ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอย่างไร  

1) การปลูกล าไย     2) ลักษณะของล าไย      3) ประโยชน์ของล าไย      4) ความหมายของล าไย  
 
ค าถาม 18. “การอยู่ใกล้คนฉลาดนั้น แม้จะอยู่ในนรกก็ยังดีกว่าอยู่ร่วมกับคนโง่บนสวรรค์ เพราะคนฉลาดย่อม
แสวงหาความสุขได้ แม้ในเรื่องหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นทุกข์ มองในมุมกลับ คนโง่ย่อมประสบความทุกข์ แม้ใน
เรื่องท่ีน่าจะสุข” ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความนี้ 

1) เสนอให้เปลี่ยนมุมมอง   2) สอนให้เลือกคบคน  
3) แนะให้หาความสุข   4) เตือนให้รู้จักปรับตัว  
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ค าถาม 19. วัยรุ่นอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปจากผู้ใหญ่ หากผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรม
และใกล้ชิดบุตรหลาน อาจจะท าให้เกิดความรู้สึกสับสนและหาทางออกด้วยการพ่ึงสิ่งเสพติด ข้อความนี้แสดงว่า
ผู้เขียนต้องการอะไร  

1) วัยรุ่นมักจะรู้สึกสับสน    2) ให้วัยรุ่นอยู่ใกล้ผู้ปกครอง  
3) วิธีการแก้ปัญหาของวัยรุ่น   4) ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลาน  

 
ค าถาม 20. ความรู้ทางเกษตรกรรมจะช่วยให้เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น รัฐบาลควรจะจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มาจากครอบครัวเกษตรกรรม ด้วยการให้ทุนการศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ประถมจนถึง
มหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไขให้เลือกศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร เท่านั้น ข้อความข้างต้น ผู้เขียนมีความคิด
อย่างไร 

1) ความรู้ทางการเกษตรจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร  
2) การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีพ้ืนฐานด้านการเกษตร 

 3) การศึกษาวิชาที่เก่ียวกับการเกษตรท าให้ประเทศพัฒนา 
4) การเสนอเงื่อนไขให้เรียนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร 

 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 21 - 22 
  “การสะกดค าได้ถูกต้องเป็นเครื่องหมายส าคัญอย่างหนึ่งของผู้ได้รับการศึกษาอย่างดีแล้ว ผู้ที่เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาแล้วไม่ควรเขียนสะกดค าผิด เพราะหากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจค าใดก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูได้ คนที่
เขียนผิดน่าจะเป็นคนท่ีมีการศึกษาน้อย หรือคนท่ีมักง่ายเท่านั้น” 
ค าถาม 21. ข้อใดเป็นทรรศนะของผู้เขียนบทความนี้  

1) คนที่เรียนมาน้อย ส่วนมากเขียนภาษาไทยถูกต้อง    
3) คนที่ใส่ใจมักเขียนภาษาไทยถูกต้องเสมอ  
2) คนที่เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องเป็นผู้มีการศึกษาสูง   
4) คนมักง่ายท าอะไรก็ผิด  

ค าถาม 22. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความข้างต้นมากที่สุด  
1) ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ    2) ส าเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล  
3) เมื่อเล็กใฝ่ศึกษาเม่ือหน้าเติบใหญ่จะมีผล  4) คนไทย ค าไทย เขียนให้ได้ใช้ให้ถูก  

 
ค าถาม 23. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าใหญ่ดึกด าบรรพ์ มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น
และชุ่มฉ่ าตลอดท้ังปี มีมอส เฟิร์น และพืชอิงอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ใครที่เดินทางมาเที่ยวจะรู้สึกประทับใจ ผู้เขียน
มีความรู้สึกอย่างไร  

1) ยินดี    2) ชื่นชม   3) ชื่นชอบ   4) แนะน า 

ค าถาม 24.  “พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพ่ือจะได้มีพลังงานใช้ต่อไป เพราะถ้าเราไม่ประหยัด 
กิจการทุกอย่างในบ้านเมืองก็ชะงักงันไปหมด ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทั่วไป ทุกระดับของสังคม” 
ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น  

1) โน้มน้าวใจ   2) ขอร้อง   3) เชิญชวน   4) แนะน า  
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ข้อสังเกต 

1. ข้อใดถูกต้อง ข้อใดไม่ถูกต้องตามบทความ ซึ่งจะต้องอ่านอย่างละเอียด  
2. ถามรายละเอียดในบทความ  
3. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความข้างต้น การอนุมานหมายถึงการคาดคะเนตามหลักเหตุผล ซึ่งในที่นี้ ให้ยึด

เหตุผลที่กล่าวในบทความเป็นหลัก ไม่เอาประสบการณ์ ส่วนตัวมาใส่เด็ดขาด 
 

ค าถาม 25. อาหารหมักดองมีส่วนประกอบของเกลือและน้ าตาล จึงท าให้อาหารหมักดองมีโซเดียมสูง และเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หากรับประทานเข้าไปเป็นประจ า โซเดียมจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย ท าให้เสี่ ยงต่อการเป็น
โรคความดันโลหิตสูง ระบบปัสสาวะได้รับผลกระทบ และที่เป็นอันตรายที่สุดอาจเป็นโรคไหลตาย ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง  

1) สารอาหารที่มีเกลือและน้ าตาลเยอะๆ มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไหลตาย  
2) อาหารหมักดองมีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคความดันต่ า  
3) เกลือและน้ าตาลมีส่วนประกอบของโซเดียม  
4) อาหารหมักดองอาจเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง  

ค าถาม 26.  มลภาวะส่วนใหญ่นั้นมาจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ดังนั้นการปิดโรงไฟฟ้าย่อมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการเปลี่ยนใช้พลังงานอย่างก๊าซธรรมชาติทดแทนก็จะสะอาดกว่าการใช้ถ่านหิน 
แม้ว่าอาจจะมีต้นทุนท่ีสูงขึ้นเล็กน้อย ข้อใดไม่ถูกต้อง  

1) เชื้อเพลิงจากถ่านหินต้นทุนต่ ากว่าก๊าซธรรมชาติ  
2) มลภาวะส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  
3) ก๊าซธรรมชาติให้มลภาวะน้อยกว่าถ่านหิน  
4) ก๊าซธรรมชาติมีต้นทุนน้อยกว่าเชื้อเพลิงจากถ่านหิน 

 
ค าถาม 27. “บุหรี่ 1 มวน มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด สารพิษอ่ืนๆ 250 ชนิด สารทั่วไปที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง
สะสมและท าให้เกิดโรคมากถึง 7,000 ชนิด ส่วนควันบุหรี่มือสอง มือสาม มีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่ ท าลาย
สิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง ในเด็กท่ีได้รับควันมือสอง ตั้งแต่เล็กๆ อย่างสม่ าเสมอ โตขึ้นจะท าให้เป็นโรคเบาหวานได้ 
ส่วนควันบุหรี่มือสาม จะติดตามเสื้อผ้า ผิวหนัง เส้นผม สภาพแวดล้อมในห้อง อย่างเช่น พรม โซฟา เป็นต้น หาก
ได้รับสม่ าเสมอในปริมาณมากจะก่อให้เกิดโรคได้เช่นกัน ข้อใดไม่ถูกต้อง  

1) ควันบุหรี่มือสองมือสามมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่  
2) กลิ่นบุหรี่ที่ติดตามเสื้อผ้า ไม่ท าให้เกิดสารพิษ  
3) บุหรี่ท าให้เกิดโรคได้มากถึง 7,000 ชนิด  
4) หากได้รับควันบุหรี่สม่ าเสมอ จะมีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้ 

 
ค าถาม 28. วันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 3 ซึ่งเป็นวันส าคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จ านวน 1,250 รูป ณ วัด
เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งพระสงฆ์ต่างมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ข้อใดไม่ถูกต้อง  

1) พระสงฆ์มาประชุมในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 3  2) พระสงฆ์ทุกรูปเป็นพระอรหันต์  
3) พระอรหันต์ทุกรูปมาชุมนุมท่ีวัดเวฬุวัน   4) วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  
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ค าถาม 29. สมัยก่อน มีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ าข้าวในนาของชาวบ้าน ท าให้ได้รับความเดือดร้อน พระพุทธเจ้าจึงได้
อนุญาตให้ภิกษุสามเณรอยู่จ าพรรษาท่ีวัดเป็นเวลา 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา ประชาชนจะน าเทียนไปถวายพระภิกษุ 
เพราะเชื่อว่าจะท าให้ตนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณประดุจขี้ผึ้งที่ใช้ท าเทียน ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใด 

1) การถวายเทียนวันเข้าพรรษา   2) สิ่งที่ได้รับจากการถวายเทียน  
3) การปฏิบัติตนให้ในวันเข้าพรรษา  4) พระภิกษุต้องจ าวัดช่วงเข้าพรรษา  

ค าถาม 30. “ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่ท าจากไข่ ตีกับน้ าหรือน้ าซุปปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อย และใส่เครื่องต่างๆ ตามใจ
ชอบนึ่งให้สุก รับประทานกับข้าวหรือจะรับประทานเปล่าๆ ร้อนๆ ก็คล่องคอดี” ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น  

1) รสชาติไข่ตุ๋น        2) วิธีท าไข่ตุ๋น        3) วิธีรับประทานไข่ตุ๋น        4) ประโยชน์ของไข่ตุ๋น  

ค าถาม 31 “รถไฟเป็นยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปตามรางเหล็กที่สร้างคู่ขนานกัน เพ่ือการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสาร 
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ปัจจุบันรถไฟมีพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ที่ให้ก าเนิดรถไฟคนแรกก็คือ นายจอร์จ สตีเฟน
สัน (Mr. George Stephenson) ชาวอังกฤษที่คิดค้นรถจักรไอน้ า ซึ่งเป็นรถต้นแบบของรถไฟในปัจจุบัน” รถไฟคัน
แรกเป็นรถไฟชนิดใด  

1) รถจักรไอน้ า   2) รถจักรดีเซล   3) รถจักรเบนซิน  4) รถจักรระบบมือ 

ค าถาม 32. “อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด  
1) หากไม่มีโรคก็ไม่มีลาภ   
2) ร่างกายไม่เจ็บป่วยท าให้ได้ลาภมาก  
3) ร่างกายส าคัญกว่าทรัพย์สินเงินทอง   
4) ทรัพย์สินหรือลาภยศใดๆ ก็ไม่ส าคัญเท่ากับการมีสุขภาพกายที่ดี  

ค าถาม 33. ซุนวูกล่าวไว้ว่า “เมื่อประจันหน้าข้าศึกต้องชิงความได้เปรียบ ต้องแปลเส้นทางอ้อมให้เป็นทางลัด และ
ความด้อยให้เป็นความได้เปรียบ ข้อใดไม่ถูกต้อง  

1) เมื่อเจออุปสรรคในชีวิตต้องไม่ท้อถอยต้องหาทางผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะทางลัดหรือทางอ้อม 
2) เมื่อมีเส้นทางที่ยากล าบากก็พยายามแก้ไขให้กลายเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จ  
3) เมื่อเสียเปรียบคู่ต่อสู้ให้หนีไปเส้นทางอ้อม  
4) เมื่อรู้ตัวว่ามีจุดอ่อนด้านใดก็หาทางเปลี่ยนจุดอ่อนนั้นให้เป็นจุดแข็ง 

ค าถาม 34.  “ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง 
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง  จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง”  
ค าประพันธ์ข้างต้นมีผู้เขียนต้องการสื่อความตามข้อใด  
1) ให้ผลิตก าลังสามัคคี     2) ให้ส านึกในความเป็นชาติ  
3) ให้เห็นความส าคัญของเพลงชาติไทย   4) ให้ตระหนักว่ามีศึกมาประชิดเขตแดน 

ค าถาม 35.ค าประพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้แสดงแนวคิดตรงข้อใด 
“ฉันอยู่เพื่อเยื่อใยในมนุษย์ บริสุทธิ์สอดประสานงานผสม 

เป็นเกลียวมั่นขันแกร่งแรงกลืนกลม พายุร้ายสายลมมิอาจรอน 
1) ความจริงใจต่อกัน     2) ความสามัคคีกลมเกลียว  
3) ความอุตสาหะ อดทน    4) ความกลัวเผชิญอันตราย 
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ข้อสังเกตการอ่านจับใจความงานเขียนประเภทบทความให้ไดถู้กต้องและรวดเร็ว 
 ดังนี้  1.จุดชี้แนะใจความส าคัญของบทความที่สามารถค้นคว้าได้เร็วที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ชื่อเรื่อง เพราะบทความ 
โดยทั่วไปมุ่งเสนอทรรศนะและเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา ชื่อเร่ืองจึงมักไม่ซับซ้อน และบ่งชี้หัวใจส าคัญ หรือแก่นเร่ืองไว้เป็น
ส่วนมาก  

ถ้าชื่อเร่ืองยังท าให้จับใจความได้ไม่ชัดเจน จึงค่อยค้นหาจากรายละเอียดในเร่ืองต่อไป  
2.บทความเร่ืองหนึ่งถ้ามีหลายย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคัญอย่างหนึ่ง เมื่อน าใจความส าคัญในแต่ละ

ย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกัน จะมองเห็นใจความส าคัญที่สุดของเร่ืองได้ง่ายขึ้น  
3.งานเขียนประเภทบทความมักเกี่ยวข้องกับข่าวและสถานการณ์ที่ทันสมัย อยู่ในความสนใจของ  ประชาชน การ

พิจารณาความหมายและใจความส าคัญของบทความให้ได้ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว จึงควรมีประสบการณ์หรือภูมิหลัง
เก่ียวกับข่าวของเหตุการณ์ในเร่ืองนั้นด้วย บทความส่วนมากจึงนิยมเขียน นิยมอ่านในหนังสือพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอื่น  

4.บทความบางเร่ืองผู้เขียนไม่เสนอทรรศนะหรือสาระส าคัญอย่างตรงไปตรงมา จึงควรสังเกต หางเสียงหรือน้ าเสียง
ของผู้เขียนไปพร้อมกันด้วย เพื่อสรุปให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการเสนอแก่นเร่ืองที่แท้จริงอย่างไร หรือในบางเร่ืองมีการเลือกขนาด
ตัวพิมพ์ เพื่อเน้นจุดส าคัญเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะมีส่วนชี้แนะใจความส าคัญของบทความได้บ้างเหมือนกัน 
หลักในการท าข้อสอบบทความยาว 

1. อ่านโจทย์ก่อนเลย แล้วขีดเส้นใต้ค าถาม หรือค าที่สังเกตได้ง่าย เพราะเวลาไปอ่านบทความจะได้สังเกตค า
เหล่านั้น เผื่อจะน ามาเป็นค าตอบได้ โดยไม่ต้องอ่านบทความทั้งหมดก็เป็นได้  

2. อ่านบทความคร่าวๆ พร้อมขีดเส้นใต้ค าส าคัญไว้ จะได้ไม่ต้องกลับมาอ่านทั้งหมดอีกรอบ เพื่อจับใจความส าคัญ
ของเรื่อง โดยใจความส าคัญหรือสาระส าคัญของบทความยาวนั้น จะสามารถหาได้ 2 ลักษณะ คือ  (1) มักจะวางไว้ 4 
ต าแหน่ง ได้แก่ ส่วนต้นของข้อความ, ส่วนกลางของข้อความ, ส่วนท้ายของข้อความ, ส่วนต้น+ส่วนท้ายของข้อความ  (2) 
ใจความส าคัญปรากฏอยู่ในแต่ละย่อหน้า ซึ่งจะต้องสามารถสรุปรวบยอดความคิดทั้งหมดด้วยตนเอง  

3. เมื่ออ่านจบจะต้องทราบว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไร อย่างไร และใจความส าคัญของเร่ืองคืออะไร 
 

อ่านบทความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามตอนท้ายบทความนั้น (ข้อ 36-40)  
“การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นการลงทุนอย่างทรงคุณค่า หากมองในแง่การเพ่ิมผลผลิต และคง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติมคุณภาพให้คนในองค์กรถือเป็นปัจจัยหนุนน ามาสู่ความส าเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตื่นตัว
ในเรื่องนี้มีอยู่หลายประเภท เช่น สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี โรงแรม อุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ บุคลากรในองค์กรที่
มีโอกาส คือ พนักงานเพศชาย อายุน้อย มีต าแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ส่วนใหญ่ท างานในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ การพัฒนาทรัพยากรในบริษัทไทย ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะมีเป้าหมายคือ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรจะแตกต่างกันตามสไตล์ของแต่ละชาติ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรแบบไทยจะพยายามทุกวิถีทางที่จะ
สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้เวลาและความพยายามของตนให้มากที่สุด มิใช่เพียงแต่รอให้องค์กรหยิบยื่นหรือวางแผน
อย่างเดียวเท่านั้น ตัวเองก็มีส่วนอย่างมากในการปลุกกระแสดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องแยกให้ชัดเจนว่าด าเนินการกับกลุ่มใดบ้าง ที่ผ่านมามีการแยกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ ผู้บริหารระดับสูง 
พนักงานวิชาชีพ พนักงานเทคนิค และพนักงานระดับ อันจะท าให้สามารถเน้นหรือเพ่ิมทักษะตามเนื้องาน หรือ
ภารกิจที่รับผิดชอบได้ตรงจุด มิใช่การปูพรมแบบไร้เป้าหมาย ส าหรับองค์กรต่างประเทศที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในบ้าน
เราอย่างญี่ปุ่นก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง ญี่ปุ่นเน้นเรื่อง “ออนเดอะจ๊อบเทรนนิ่ง” ซ่ึงท าอย่างจริงจังมากกว่าใคร โดยจะมี
รุ่นพ่ีคอยสอนงานให้อย่างเป็นรูปแบบชัดเจน ดังนั้นการเติบโตในแต่ละสายงานมีส่วนบีบคั้นมาจากการยกระดับ
ตัวเองของแต่ละคนด้วย เพราะว่ามีการประยุกต์เอาเรื่องค่าตอบแทนในส่วนรายได้ ต าแหน่งที่ก้าวหน้ามาเป็นตัวจูง
ใจให้พนักงานขวนขวายพัฒนาเองตนเอง หากใครไม่ใส่ใจหรือกระตือรือร้น โอกาสจะไต่เต้าขึ้นสูงย่อมเป็นไปได้ยาก 
หรือไม่มีโอกาสเลย ส่วนบริษัทสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุด เนื่องจากเป็น
การแข่งขันกับเทคโนโลยีตลอดเวลา หากปล่อยให้คุณภาพของตนเองทรงตัวอยู่อย่างเดิ ม โอกาสที่จะมีทางรอดใน
ธุรกิจจึงเป็นยาก จะเห็นได้ว่าบริษัทสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราหรือแถบใดก็ตาม มักจะทุ่มทุนเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง แม้ไม่มากครั้งแต่ต้องได้ผลอย่างยอดเยี่ยมจริง ๆ  
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ค าถาม 36. ชื่อเรื่องท่ีเหมาะสมที่สุดคือข้อใด 
1) การพัฒนาบุคลากรกับการพัฒนาประเทศ  2) ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร     4) เทคโนโลยีกับการพัฒนาบุคลากร  

ค าถาม 37. การพัฒนาบุคลากรสไตล์ญี่ปุ่นโดยเน้นเรื่อง “ออนเดอะจ๊อบเทรนนิ่ง” มีความหมายว่าอย่างไร 
1) เน้นการศึกษาทฤษฎีก่อนลงมือปฏิบัติจริง   
2) เน้นการสอนงานให้ปฏิบัติจริงโดยผู้ที่มีความช านาญ  
3) เน้นการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการฝึกอบรม  
4) เน้นการปฏิบัติจริงโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

ค าถาม 38. บริษัทของประเทศใดที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุด  
1) สหรัฐอเมริกา   2) ไทย   3) ญี่ปุ่น  4) เท่าเทียมกันทุกประเทศ  

ค าถาม 39. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการพัฒนาบุคลากร  
1) เพ่ิมทักษะให้แก่บุคลากร   2) เพ่ิมผลผลิตให้แก่องค์กร  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดองค์กร  4) เพ่ิมความกระตือรือร้นในการท างานให้แก่พนักงาน  

ค าถาม 40. สิ่งท่ีเหมือนกันส าหรับการพัฒนาบุคลากรของไทย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาคือเรื่องใด  
1) วิธีการพัฒนาบุคลากร    2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  
3) ความถี่ในการพัฒนาบุคลากร   4) วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร  

อ่านบทความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามตอนท้ายบทความนั้น (ข้อ 41 - 45)  
จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ าน้อยและแม่น้ า

เจ้าพระยา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพท านา ซึ่งต้องพ่ึงพาธรรมชาติ ถ้าปีใดฝนตกน้อยหรือมากไป ผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวก็จะลดน้อยลงตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2518 เป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกันที่ชาวบ้านต าบล
บ้านวัดตาล (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นต าบลบางเสด็จ) อ าเภอป่าโมก ได้รับผลกระทบจากภัย    น้ าท่วมจนแทบ
สิ้นเนื้อประดาตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงเสด็จพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2518 ด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ที่ทรงด าริให้มีการฝึกฝนอาชีพการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียวให้แก่กลุ่มแม่บ้านให้ท าเป็นงาน
อดิเรกเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ และทรงรับเป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยในปี พ.ศ. 2519 พระองค์ท่านได้ส่ง
อาจารย์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมาสอนที่วัดสระแก้ว สอนสัปดาห์ละ 2 วัน แต่เรียนได้เพียง 3 สัปดาห์ ชาวบ้าน
เกิดความหวาดกลัวเพราะการปั้นตุ๊กตาชาววังถือเป็นศิลปะชั้นสูง ถ้าเรียนโดยไม่มีการท าพิธียกครูอาจไม่เป็นมงคล 
ประกอบกับในช่วงเวลานั้น มีลูกเด็กเล็กแดงเจ็บป่วยบ่อยๆ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาท าพิธีครอบครู 
ซึ่งเป็นพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจึงคลายความกังวลลงได้ 
  กรรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววังมีหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการเตรียมดิน ซึ่งช่างปั้นต้องเป็นคนไปหาเอง เพ่ือให้
ดินเหนียวเหมาะกับงานปั้นตุ๊กตา เมื่อเผาออกมาแล้วจะมีสีแดงสวยงามตามธรรมชาติ ดินที่ได้มานั้น ต้องน ามา
ละลายน้ าและผ่านกรองเอาเศษกรวด เศษหิน ออกให้หมดเสียก่อน จึงจะน ามาปั้นได้ ด้วยฝีมือที่ช านาญท าให้การ
ปั้นใช้เวลาไม่มาก บางชิ้นส่วน เช่น ศีรษะตุ๊กตาหรือผลไม้ที่มีความละเอียดมากจะใช้แม่พิมพ์ปูนพาสเตอร์ดินเหนียว
ออกมา ช่วงที่ยากและท าให้ตุ๊กตาเสียหายมากที่สุดคือการเผา เนื่องจากที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จึงต้อง
ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะอยู่เป็นวันๆ ถ้าเพ่ิมความร้อนเร็วหรือช้าจนเกินไปจะท าให้ตัวตุ๊กตาแตกหัก บางทีเผาเสร็จ
เหลือตุ๊กตาไม่ถึงครึ่ง ลงท้ายด้วยการระบายสี ที่ต้องมีการรองพ้ืนด้วยสีโปสเตอร์ขาวก่อนตามด้วยสีน้ ามันขาวอีกที 
ก่อนจะระบายเสื้อผ้าและวาดหน้าตาได้ แต่ละข้ันตอนมีกระบวนการที่จุกจิก ยุ่งยาก ต้องพิถีพิถัน ท าให้เสียเวลามาก 
คนท าต้องอดทนและใจเย็น 
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ตุ๊กตาชาววังนอกจากจะท าตามขั้นตอนตอนข้างต้นแล้ว ยังมีการปั้นอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า การปั้นเหมือน
จริง ซึ่งจะมีความละเอียดเหมือนคนจริงๆ มากกว่า สีผิวจะเป็นสีของดินเผาแท้ จะลงสีเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น ใบหน้าก็
จะไม่มีการหล่อพิมพ์ แต่จะใช้อุปกรณ์แกะเป็นหน้าตา ตุ๊กตาแบบนี้จะแพงกว่าแบบแรก เพราะมีกรรมวิธียากกว่า
มาก 
ค าถาม 41. ค าว่า “ราชินูปถัมภ์” ในย่อหน้าที่ 3 หมายความว่าอย่างไร 
 1) พระราชทานโดยพระราชินี  2) ราชินีทรงห่วงใย   

3) ความกังวลของราชินี   4) ราชินีทรงเกื้อหนุน  

ค าถาม 42. หากจะให้ตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านต าบลบางเสด็จ มีการจ าหน่ายมากข้ึนควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่อง
ใด 
 1) เงินทุนที่มากขึ้นกว่าเดิม 2) การตลาดที่กว้างขวางขึ้น 
 3) การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 4) วิทยาการสมัยใหม่ในการเผา 

ค าถาม 43. ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความข้างต้นคือข้อใด 
1) อ่างทองดินแดนแห่งความสมบูรณ์ 2) ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ 

 3) กรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววัง  4) ตุ๊กตาชาววังกับรายได้เสริม 

ค าถาม 44. ขั้นตอนการท าตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านต าบลบางเสด็จมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน 
1) 2 ขั้นตอน 2) 3 ขั้นตอน 3) 4 ขั้นตอน 4) 5 ขั้นตอน 

ค าถาม 45. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
1) ตุ๊กตาชาววังต าบลบางเสด็จสามารถจ าหน่ายได้ในราคาแพงกว่าตุ๊กตาชาววังที่อ่ืนๆ  
2) การปั้นเหมือนจริงเป็นการปั้นตุ๊กตาชาววังแบบหนึ่ง 

 3) การท าตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านต้องซ้ือดินจากหน่วยราชการ  
4) ประชาชนในจังหวัดอ่างทองทุกพื้นที่ประสพความส าเร็จในการท านา 

 
เนื้อหาในการสอบ ก.พ. ทางด้านการใช้ภาษา แบ่งได้ดังนี้ 

 การเลือกใช้ค า กลุ่มค า 
 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
 การเรียงข้อความ 

 
ค าถาม 46. จะอาลัย ... ไปไยกับรูป ... ของสตรี 
 1) อาวรณ์, วิลัย    2) อาวรณ์, วิไล 
 3) อาวร, วิไล    4) อาวร, วิลัย 

ค าถาม 47. ไฟไหม้ป่าอย่างร้ายแรง … ในประเทศออสเตรเลียเร็วๆ นี้ 
 1) ปรากฏ    2) วิบัติ 
 3) อุบัติ     4) อุบัติภัย 

ค าถาม 48. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ... แล้วในวัย 98 ปี 
1) ถึงแก่อสัญกรรม   2) ถึงแก่อนิจกรรม 

 3) ถึงแก่พิราลัย    4) สิ้นชีพิตักษัย 
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ค าถาม 49. เขาชื่นชมกับ ... ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรที่ได้รับ
พระราชทานอย่างย่ิง 

1) ลายพระหัตถ์    2) ลายพระนาม 
 3) พระนามาภิไธย   4) พระปรมาภิไธย 

ค าถาม 50. เขาชื่นชมกับ ... ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ที่ได้รับ
พระราชทานอย่างย่ิง 

1) ลายพระหัตถ์    2) ลายพระนาม 
 3) พระนามาภิไธย   4) พระปรมาภิไธย 

ค าถาม 51. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง 
1) วิกรมไปซื้อไม้บรรทัดสามอันที่สหกรณ์   2) ในห้องมีเปียโนอยู่หนึ่งหลัง 

 3) ปีนี้โรงเรียนถวายเทียนพรรษาให้กับวัดหลายต้น  4) แม่ซื้อซอหนึ่งตัวไว้เป็นของขวัญให้น้อง 

ค าถาม 52. ค าซ้ าในประโยคใดต้องใช้เป็นค าซ้ าเสมอ เพื่อไม่ให้เสียความ 
1) สมหมายเธออย่าซื้อผักมาแล้วล้างแบบลวกๆขอไปที 2) สมบัติบอกว่าข้อสอบข้อนี้ หมูๆ มาก 

 3) อะไรๆ ก็เอาแต่โทษฉันไปซะทุกเรื่องเลย   4) หนังสือภาษาไทยวางอยู่แถวๆ โต๊ะท างาน 

ค าถาม 53. ข้อใดใช้ภาษาก ากวม 
 1) ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้น ถ้าได้ท าดีที่สุดแล้ว ก็ไม่ต้องเสียใจ     

2) เขาขอร้องคนข้างบ้านช่วยเลี้ยงสุนัขเม่ือวานนี้ 
 3) สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มิได้เป็นไปตามความอยากของคน   
 4) คนพิการทางกายกับคนพิการทางใจใครท าความเดือนร้อนให้แก่สังคมมากกว่ากัน 

ค าถาม 54. ข้อใดเปน็ประโยคก ากวม 
1) เขานั่งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืน    2) กลิ่นน้ าหอมอบอวลทั้งห้องประชุม 

 3) การบ้านข้อนี้ครูสั่งให้นักเรียนท าเอง   4) ต ารวจนายนั้นวิ่งปรี่เข้าจับคนร้าย 

ค าถาม 55. ข้อใดถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 
1) ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ล้วนให้ประโยชน์แก่ผู้เรียน   
2) ฝิ่นเป็นสารตั้งต้นที่น ามาผลิตเฮโรอีน 

 3) การผูกขาดสามารถกระท าได้แต่เพียงล าพัง  
4) หนังสือลักษณะนี้เป็นประเภทที่ผลิตออกมาจ าหน่ายมากมาย 

ค าถาม 56. ข้อใดถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 
  1) ฝนดาวตกครั้งนี้มีจ านวนไม่มากอย่างที่คิด  

2) แม่ครัวท าต้มย าปลาช่อนเมื่อวานนี้อร่อยมาก 
 3) พ่อค้าขายอาหารตามสั่งเป็นอาชีพท่ีมีรายได้ดีและไม่ตกงาน    
 4) ครูท าการซ้อมมวยให้เด็กนักเรียน 
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ค าถาม 57. ข้อใดถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 
1) ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นต ารับแรกเริ่มของบะหมี่ส าเร็จรูป  
2) ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่สกัดมาจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย 

 3) คู่มือการปฏิบัติงานมีให้บริการด้วยตนเองแล้ว      
 4) เกษตรกรขาดความมั่นคงต่อรายได้ที่ได้รับ 

ค าถาม 58. ประโยคใดเขียนถูกทุกค า 
 1. เนื่องจากอากาศวิปริต ท าให้เกิดอาเภทต่างๆ นานา 
 2. เขารับประทานอาหารด้วยช้อนส้อมอย่างขะมักเขม้น 
 3. พวกท่านอย่ามารังเกียจเดียจฉันท์กรรมการออกข้อสอบ 
 4. พัศดีคนนี้มีร่างกายทุพลภาพเสียแล้ว  

ค าถาม 59. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในตัวเลือกใดมีค าท่ีเขียนผิดปรากฏอยู่ 
1) หงส์ฟ้าเป็นบทเพลงของแอน  มิตรชัย 
2) หญ้าฝรั่นจัดเป็นเครื่องเทศและเครื่องยาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
3) หมูหย็องของกินท าด้วยหมูเนื้อแดงต้มเค่ียวให้เปื่อยจนงวดตีให้ฝอยแล้วน าไปขั้วจนแห้งปรุงรสให้มีรส
หวาน 
4) อาจารย์อุดมเป็นคนที่มีผมหยักโศก 

ค าถาม 60. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในตัวเลือกใดมีค าท่ีเขียนผิดปรากฏอยู่ 
1) เด็กรุ่นใหม่ควรใส่ใจเรียนศิลปะ 
2) เราภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
3) วิชาศิลปศึกษาติดอันดับ 1 ที่นักเรียนชอบเรียน 
4) สามีของดาราท่านนี้เข้าใจบทบาทว่าเป็นศิลปะการแสดง 

ค าถาม 61. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในตัวเลือกใดมีค าท่ีเขียนผิดปรากฏอยู่ 
1) แมลงสาบชอบอยู่ในห้องน้ า    2) ใยแมงมุมของไอ้แมงมุมมีความเหนียวมาก 
3) ไม่มหียากไย่ในบ้านของวิกานดา    4) เพลงคุณล าใยโด่งดังมาก 

ค าถาม 62. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในตัวเลือกใดมีค าท่ีเขียนผิดปรากฏอยู่ 
1) ไม่มีเทพเจ้าใดจะมาดลบันดาลให้เราส าเร็จ         2) บันลือเป็นค ากริยาแปลว่าเปลี่ยนเสียงดังก้อง 
3) ถ้าเราถูกของมีคมบาดให้ฉีดยากันบาดทะยัก         4) วันนี้คณะนักเรียนได้มาใส่บาตรพระสงฆ์ 

ค าถาม 63. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในตัวเลือกใดมีค าท่ีเขียนผิดปรากฏอยู่ 
1) ข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จและบ านาญ  2) พระสงฆ์ออกบิณฑบาตแต่เช้า 
3) เราเกิดมาต้องไม่เบียดเบียนบีฑากัน  4) วันนี้ท่านประธานอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลากร 

ค าถาม 64. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในตัวเลือกใดมีค าท่ีเขียนผิดปรากฏอยู่ 
1) สมบูรณ์เป็นคนชอบผัดเวลาจนท างานไม่ส าเร็จ 
2) เจ๊แดงมีหนี้สินมากในแต่ละวันต้องผลัดหนี้ผลัดสินเจ้าหนี้เสมอ 
3) ในที่สุดอาณาจักรแห่งนี้ก็บังเกิดความผาสุกตลอดไป 
4) คณะเชิญยิ้มอยู่ร่วมกันด้วยความรักความผูกพัน 
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ค าถาม 65. ข้อใดอ่านผิด 
1) ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา    2) โฆษณา อ่านว่า โค-สะ-นา 
3) ศาสตราจารย์ อ่านว่า สาด-ตรา-จาน   4) ศัลยแพทย์ อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-แพด 

ค าถาม 66. คนร้ายวิ่งราวสร้อยคอทองค า ผู้เสียหายมีรอยแผลถลอกเกิดข้ึนที่ล าคอจากการ…. ของผู้ก่อเหตุ 
1) ฉุด   2) กระตุก  3) กระชาก  4) ดึง 

ค าถาม 67. ค าใดที่มีความหมายแตกต่างไปจากค าอ่ืน 
1) กรุณา         2) เมตตา        3) สงสาร        4) ชมเชย 

ค าถาม 68. ข้อใดใช้ค าเชื่อมแล้วใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน 
 1) เขาไม่อ่านหนังสือจึงสอบตก  2) นายจะบอกหรือไม่บอก 
 3) เขาไปเที่ยว แต่ฉันท างาน  4) พ่อนอนหลับส่วนแม่เลี้ยงน้อง 

ค าถาม 69. ข้อใดใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 
 1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบ าเพ็ญกุศล  

2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบ าเพ็ญพระกุศล 
 3) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชกุศล  

4) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล 

ค าถาม 70. ตัวเลือกใดที่ใช้ค าหรือกลุ่มค าได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
 1) เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า  
 2) บางพื้นที่ในประเทศไทยถูกระเบิดเสียหายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 
 3) รัฐบาลได้พิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าซึ่งให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
 4) การสร้างเขื่อนช่วยตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนหรือช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิง 

ค าถาม 71. ตัวเลือกใดที่ใช้ค าหรือกลุ่มค าได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
 1) นักดนตรีบ าบัดจะให้การตอบสนองโดยใช้ดนตรีให้เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ข้างใน   
 2) ดนตรีบ าบัดเป็นการน าดนตรีมาใช้ในทางการแพทย์เพ่ือรักษาผู้ป่วยและคนไข้ 
 3) ดนตรีสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกทางบวกและผ่อนคลายความตึงเครียดได้  
 4) ในเวลาขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่การเล่นดนตรีจะช่วยให้ลืมความเจ็บปวดได้ชั่วขณะ 

ค าถาม 72. ข้อใดใช้ค าผิดหน้าที่ 
 1) โจรกรรมเครื่องเพชรมูลค่ามหาศาล 
 2) อุทัยมีอัธยาศัยดีเพื่อนจึงรักใคร่ 
 3) ชมพู่โดดเดี่ยวตนเองหลังจากชายคนรักไปแต่งงานกับหญิงอ่ืน 
    4) คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดเรียน 10 วัน เพ่ือป้องกันการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่  
 
ค าถาม 73. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 3  
 1) แต่เป็นการสร้างการยอมรับจากคนท้ังประเทศได้อีกด้วย     

2) จะสามารถสร้างการยอมรับจากประชาชนไม่เพียงแต่เฉพาะท้องถิ่นของตนเท่านั้น 
 3) ควรชูประเด็นหาเสียงด้วยลักษณะชีวิตของตนเองพร้อมกับความรู้ความสามารถ  
 4) นักการเมืองที่ปรารถนาการยอมรับอย่างแท้จริงจากประชาชน 
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ค าถาม 74. ข้อความใดควรอยู่ในล าดับสุดท้าย  
 1) อนาคต แปลว่า “กาลที่ไม่รู้จักมาถึง” ชีวิตก็ด าเนินไปไม่ถึง   

2) เมื่อจุดที่สมมติว่าเป็นผลในอนาคต คือ ชรา มรณะ นั้นมาถึง 
 3) ที่ว่าจะด าเนินไปไม่ถึงนั้น        
 4) หรือชีวิตไปถึงจุดนั้นเมื่อไร จุดที่ว่านั้นก็กลายเป็นปัจจุบัน 

ค าถาม 75. ข้อใดเรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 
 1) เมื่อป่าไม้ลดลงความชุ่มชื้นจะค่อยๆ สูญสลายไปจากพิภพ 
 2) เพราะต้องน าไปหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
 3) ป่าไม้นั้นคือแหล่งศูนย์รวมความชุ่มชื้นของโลก 
 4) จนในที่สุดเหลือเพียงความรกร้างว่างเปล่าที่ช่วยเพิ่มความแห้งแล้งให้แก่โลก 
 5) ในท านองเดียวกันพ้ืนดินที่ถูกแยกออกมาจากห่าให้เป็นทองทุ่งเกษตรกรรมก็ค่อยๆลดความอุดมสมบูรณ์
ของธาตุอาหารในดินไป 

ก.1-5-2-4-3  ข.3-1-2-5-4  ค.3-1-5-2-4  ง.1-2-5-3-1 

ค าถาม 76. ข้อใดเรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 
1) การจราจร    2) สร้างความเบื่อหน่าย 
3) ให้แก่ชาวต่างจังหวัด   4) ในเมืองหลวง 
5) ที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ 
ก.1-4-2-3-5  ข.1-2-5-3-4  ค.1-4-3-5-2  ง.4-2-1-3-5 

ค าถาม 77. จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ได้ใจความที่ถูกต้อง 
1) ผิวกายค่อนข้างขาว 
2) ลีซอเป็นชนเผ่าที่มีบุคลิกภาพงดงาม 
3) ชาวเขาเผ่านี้ยังชีพด้วยการปลูกข้าวปลูกข้าวโพด 
4) มีร่างระหงและมีใบหน้าเป็นรูปไข่ 
ก.2-4-3-1  ข.2-4-1-3  ค.2-3-1-4  ง.2-1-4-3 

ค าถาม 78. ข้อใดเป็นล าดับที่ 1 
   1) ขณะที่ประชากรสูงวัยกลับมีเพ่ิมมากขึ้น 
   2) การมีรายได้เพ่ิมข้ึนของประชากรวัยท างานจึงเป็นความจ าเป็นอย่างมาก 
   3) ท าให้แรงงานหนึ่งคนมีภาระต้องเลี้ยงดูคนอย่างน้อย 2 คน คือ ตนเอง และคนสูงวัยอีก 1 คน 
   4) โครงสร้างประชากรไทยก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีคนหนุ่มสาวเข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง 

ค าถาม 79. เมื่อน าข้อความในแต่ละข้อมาเรียงล าดับข้อความใดอยู่ล าดับที่ 2 
1) ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของสังคมออนไลน์จะอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปีคิดเป็นสัดส่วนถึง 42 เปอร์เซ็นต์ 
2) ที่มีกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่นเริ่มท างานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  กลุ่มสินค้าที่นิยมโฆษณาในเว็บไซต์ 
3) เครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
4) การโฆษณาส่วนใหญ่จึงเน้นรูปแบบการสร้างกระแสนิยมในตราสินค้า  
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ค าถาม 80. ข้อใดเป็นล าดับที่ 3 
   1) มีพัฒนาการความเป็นสถาบันที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย 
   2) และครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ ทั้งในทางกว้างและในเชิงลึก 
   3) ระบบราชการเป็นกลไกของรัฐที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนยาวนาน 
   4) ในการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาคราชการจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ง 

ค าถาม 81-90 ให้หาค าที่สะกดผิด/ข้อใดเขียนผิด 
81. ก.กะเทย  ข.กะโหลก  ค.กะพริบ  ง.กะเพาะ 

82. ก.สังสรรค์  ข.คัดสรร  ค.จัดสรรค์  ง.สุขสันต์ 

83. ก.ตักบาตร  ข.บ่วงบาศก์  ค.บาทหลวง  ง.บาดทะยัก  

84. ก.เสื้อเชิ้ต  ข.สมุดโน๊ต  ค.ไม้ก๊อก  ง.ขนมเค้ก  

85. ก.ซาบซึ้ง  ข.ซาบซ่าน  ค.ซมซาน  ง.ซุดโซม 

86.ก.ปรากฏ                  ข.กฎกระทรวง             ค.กฎเกณฑ์     ง.กฎหมาย      

87.ก.ฝรั่งเศส             ข.เบญจเพศ             ค.รัศมี       ง.อาศรม  

88.ก.จระเข้                    ข.จราจล                 ค.จราจร                 ง.จะละเม็ด       

89.ก.จาระไน            ข. เจียระไน             ค.นัยตา       ง.เหล็กใน       

90.ก.โจทย์เลข          ข.โจทก์จ าเลย           ค.โจษจัน       ง.โจทก์ปัญหา    

     
ค าถาม 91-92 ค าในข้อใดเขียนถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทุกค า 
ค าถาม 91.  1) ก าเหนิด  ก าหนัด   2) ทักษิน อาจิณ 
      3) กวยจั๊บ จักจั่น    4) กังวาล  กังวล 

ค าถาม 92.  1) อะลุ้มอะหล่วย  อะร้าอะร่าม  2) อเนจอนาถ อาเพศ 
     3) เอรดอร่อย อีหลักอีเหลื่อ  4) อารมย์  อร่าม 

ค าถาม 93. ข้อใดเขียนถูกต้องเพียง 1 ค า 
1) อนุญาติ  กาละเทศะ  กะทะ   2) ผลลัพท์  ประณีต  บิดพริ้ว 
3) บรรเทา  โน้ต  แท็กซี่    4) ดาดฟ้า  ทโมน  เกษร 

ค าถาม 94. ข้อใดต่อไปนี้มีค าที่สะกดผิด 
1) กันดาร  กะลา  ตงิด    2) ตะเฆ่  ตาลโตนด  ผลัดเวร 
3) พุดตาล รากเง่า  ลาดหน้า   4) โอกาส  หอยแครง  สารพัด 

ค าถาม 95. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกค า 
1) เครื่องยนต์  ภาพยนตร์  จรเข้   2) เซ็นชื่อ  เซ็นติเมตร  ลายเซ็นต์ 
3) เหม็นสาป  แมลงสาป   มุขเด็ด   4) ภาคภูมิ พยาน  ฝรั่งเศส 
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ค าถาม 96. ข้อใดมีค าที่เขียนผิดทั้งหมด 
1) พืชพันธุ์, ผิวพรรณ    2) ผาสุข,เผลอเรอ 
3) โศกเศร้า,ปราศรัย    4) บันเทิง, บันดาล 

ค าถาม 97. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด 
1) สังเกต, อานิสงค์    2) มหาหิงคุ์ ,สิงโต 
3) บังสุกุล,มัคทายก    4) บรรทัด, บรรดาล 

ค าถาม 98. ข้อใดเขียนถูกต้องเพียง 1 ค า 
1) การบูร  กังวาน  กะพง    2) ดาดฟ้า  เดินเหิน  เดียรดาษ 
3) พัสดี  พัศดุ  พิษสง    4) มณฑป  มณฑล  มนเทียร 

ค าถาม 99. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกค า 
1) กฏ  กฏหมาย  กบฏ    2) เกษียณอายุ  เกษียนหนังสือ เกษียรสมุทร 
3) กันไกร  กรรเชียง  กันโชก   4) มูลค่า  มูลเหตุ  มูลนิทิ 

ค าถาม 100. ข้อใดอ่านผิด 
1) ขัดสมาธิ   อ่านว่า  ขัด-สะ-หฺมาด           2) ขะมักเขม้น  อ่านว่า  ขะ-หฺมัก-ขะ-เม่น 

     3) เข้าสมาธิ   อ่านว่า  เข้า-สะ-หฺมาด           4) ขยุกขยิก     อ่านว่า  ขะ-หฺยุก-ขะหฺยิก 
 
 

 
 

 
 


