


วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
(ภาษาไทย)

ข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก) วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   ประกอบด้วย 3 ส่วน 

ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 ในส่วนการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา เรียกกันโดยทั่วไปว่า วิชาภาษาไทย มีลักษณะคล้ายข้อสอบวัดความรู้

วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา และมีข้อพึงสังเกต คือ 

  

- ไม่มีสูตรสำ�เร็จเฉพ�ะตัว

- ไม่เน้นหลักภ�ษ�ไวย�กรณ์

- เน้นก�รใช้ภ�ษ�และก�รสื่อส�ร 

- เน้นก�รคิดวิเคร�ะห์

ไม่ส�ม�รถท่องจำ� เพื่อนำ�คำ�ตอบไปตอบในห้องสอบได้ 

 • การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 • ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย 

 • การจับใจความสำาคัญ 

 • การสรุปความ 

 • การตีความบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 

ขอบเขตเนื้อห�ที่ออกสอบ 



 การสอบผ่านจะคิดคะแนนรวมทั้งหมดของวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงภาษา + เชิง

นามธรรม + เชิงปริมาณ) คะแนนเต็มมีทั้งหมด 100 คะแนน ผู้สอบจะต้องทำาคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

ดังนี้

  • ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี  ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 (60 คะแนน)

  • ระดับปริญญาตรี  ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 (60 คะแนน)

  • ระดับปริญญาโท   ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำากว่าร้อยละ 65 (65 คะแนน)

เกณฑ์ก�รสอบผ่�น 



ก�รสอบวัดคว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไป (ภ�ค ก) วิช�ภ�ษ�ไทย  มีหัวข้อและประเด็นสำ�คัญที่ควรทร�บ ดังนี้

วิช�ภ�ษ�ไทย

ก�รอ่�น

ก�รเรียงลำ�ดับ

ก�รใช้ภ�ษ�บกพร่อง

เรื่องอื่น ๆ (เฉพ�ะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

 • คว�มเข้�ใจในก�รอ่�นบทคว�มสั้นและบทคว�มย�ว

 • ก�รเรียงลำ�ดับประโยคได้ถูกต้อง

 • ก�รใช้ภ�ษ�ไทยให้ถูกต้องรัดกุมต�มบริบทและคว�มหม�ย

 • ก�รใช้คำ�เปรียบเทียบ

 • ก�รใช้คำ�เชื่อม บุพบท / สันธ�น

 • ก�รใช้สำ�นวนภ�ษ�ต่�งประเทศ

 • ลักษณน�ม

 • ก�รสรุปคว�มและตีคว�ม

 • ก�รเรียงลำ�ดับข้อคว�ม

 • ก�รเขียนประโยคได้ถูกต้อง

 • ก�รใช้คำ�ให้ถูกต้องและตรงต�มบริบท

 • ก�รใช้คำ�ฟุ่มเฟือย /ภ�ษ�กะทัดรัด (รัดกุม/ไม่รัดกุม)

 • ก�รเขียนสะกดคำ�

 • ก�รใช้ภ�ษ�กำ�กวม

 • ก�รใช้คำ�ร�ช�ศัพท์



การอ่่าน

ลักษณะข้อสอบ

สิ่งที่ต้องรู้

ข้อสอบก�รอ่�น

1. ก�รอ่�นจับใจคว�มสำ�คัญ 2. ก�รอ่�นเพื่อ คิด วิเคร�ะห์ และประเมินค่�

ประเด็นที่ต้องศึกษา ทบทวน และฝึกทำาข้อสอบ มีดังนี้ คือ 
 • กลุ่มคำาและประโยคที่สมบูรณ์
 • โครงสร้าง/ส่วนประกอบของประโยค
 • การเรียงประโยคแบบภาษาไทยและสำานวนภาษาต่างประเทศ
 • วิเคราะห์แยกส่วนหลักและส่วนขยายในประโยค และในบทความ
 • ลักษณะคำาถามที่พบในข้อสอบ
 • แนวคิด น้ำาเสียง คือ อะไร 
 • ฝึกทำาข้อสอบ
  - หาใจความสำาคัญ ส่วนสรุป จากเรื่องที่อ่าน
  -  คิด วิเคราะห์ ตีความ สรุปความ ประเมินค่า จากเรื่องที่อ่าน
  -  อ่านบทความสั้น แล้วตอบคำาถาม
  - อ่านบทความยาว แล้วตอบคำาถาม
  - อ่านคำาประพันธ์ประเภทร้อยกรอง แล้วตอบคำาถาม

1) แม่น้ำ�เจ้�พระย� ......................  2) วิ่งรวดเร็วม�ก .......................

3) นกบิน  ......................  4) โรงเรียนของเร� ......................

กลุ่มคำ�/ประโยค

ข�ดประธ�น หรือ กริย�

กลุ่มคำ� ประโยค

ตััวอย่่าง

ตัวอย่�ง



ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ข้อคว�มต่อไปนี้ส่วนใดไม่เป็นประโยค 

1) วัฒนธรรมเป็นสมบัติของประเทศที่แสดงคว�มเป็นตัวเร� / 2) เป็นสิ่งที่ช�วไทยแต่โบร�ณสร้�งและ

สืบม� / 3) ก�รทำ�ล�ยวัฒนธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมทำ�ให้วัฒนธรรมทั้งหมดเสื่อมลง / 4) ก�รอนุรักษ์ 

ก�รพัฒน� และหน้�ที่ในก�รสืบส�นวัฒนธรรม / 5) ก�รเฝ้�ระวังท�งวัฒนธรรม คือก�รป้องกันก�ร

ทำ�ล�ยวัฒนธรรม

 1. ส่วนที่ 1   

 2. ส่วนที่ 2    

 3. ส่วนที่ 3  

 4. ส่วนที่ 4     

 5. ส่วนที่ 5

ข้อใดเป็นประโยค 

 1. คว�มยั่งยืนในก�รบริห�รจัดก�รก�กอุตส�หกรรมและขยะชุมชน

 2. ก�รที่ประเทศไทยประสบปัญห�กับก�รจัดก�รขยะจ�กภ�คชุมชน

 3. แนวท�งพัฒน�องค์คว�มรู้เพื่อแก้ปัญห�ขยะล้นเมืองของประเทศ

 4. โรงง�นบริห�รจัดก�รก�กของเสียยุคใหม่ต้องไม่ก่อมลพิษต่อชุมชน

 5. เทคโนโลยีที่แพร่หล�ยโดยมีเป้�หม�ยลดผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม



ทดสอบ

ข้อใดเป็นประโยค 

 1. ก�รพัฒน�ก�รปลูกข้�วและก�รจัดก�รเพื่อเพิ่มมูลค่�ข้�ว 

 2. นโยบ�ยก�รพัฒน�ข้�วโดยก�รจัดทำ�แผนระยะย�ว 10 ปี 

 3. ในระยะที่ผ่�นม�ไทยส่งออกข้�วม�กเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

 4. ก�รผลิตข้�วของไทยซึ่งได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องเพื่อผู้บริโภค 

 5. ภ�วะก�รแข่งขันที่ทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้นทั้งด้�นก�รผลิตและก�รตล�ด

โครงสร้�งประโยค

ส่วนประกอบของประโยค ประกอบด้วยประธ�น ขย�ยประธ�น กริย� กรรม ขย�ยกรรม ขย�ยกริย�

เด็กผู้ช�ยปลูกต้นไม้พันธุ์ใหม่ในสวน

 เด็ก  ....................

 ผู้ช�ย  ....................

 ปลูก  ....................

 ต้นไม้  ....................

 พันธุ์ใหม่ ....................

 ในสวน  ....................

ตััวอย่่าง



ก�รเรียงประโยคในภ�ษ�ไทย

 ก�รแยกส่วนหลักและส่วนขย�ยในประโยค

ก�รเรียงประโยคแบบภ�ษ�ไทย ก�รเรียงประโยคแบบสำ�นวนภ�ษ�ต่�งประเทศ

ทดสอบ จงเรียงลำ�ดับคำ�ในประโยคให้ถูกต้องต�มหลักภ�ษ�ไทย

ทดสอบ

1. ส�มตำ�รวจข่มขืนสองผู้ร้�ย     ................................................................................

2. อมตะวรรณกรรมน่�สะสม      ................................................................................

3. สองหนุ่มออกขโมยของในหมู่บ้�น     ................................................................................

4. ในคว�มคิดของฉัน       ................................................................................

5. คุณช�ยธร�ธรเข้�ใจครูเด่นผิดม�ก     ................................................................................

6. ฝนตกหนักจนมองท�งข้�งหน้�ไม่เห็น    ................................................................................

7. อย่�งจริงใจผมนับถือคุณ      ................................................................................

1.1) ประธ�น/ส่วนหลัก ขึ้นต้นด้วย   คำ�น�ม ....................................................................

         ขึ้นต้นด้วย   อ�ก�รน�ม ....................................................................  

         ขึ้นต้นด้วย   คำ�เชื่อม ....................................................................

1. ส่วนหลัก



เนื่องจ�ก + .................  ใน  + .................  แม้ว่�  + ................. 

ด้วย  + .................  ต�ม   + .................  จ�ก  + .................

เพื่อ   + .................  เมื่อ  + .................  ต�มที่  + ................. 

1.2)  กริย� ..............................................................................................................................

2. ส่วนขย�ย

วิธีก�รสังเกต

2.1) คำ�เชื่อมที่ทำ�หน้�ที่ขย�ย 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.2) คำ�แสดงก�รยกตัวอย่�ง

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................



 2.5) จำ�นวน ตัวเลข สถิติ ฯลฯ 

 2.6) ก�รยกตัวอย่�งขึ้นม�เปรียบเทียบ (อุปม�)

 2.7) ข้อคว�มในเครื่องหม�ยอัญประก�ศ “........” ที่เป็นบทสนทน�ต่�ง ๆ 

 2.8) อื่น ๆ ............................................................................................................

2.3) คำ�ขย�ยคว�มหรือเน้นข้อคว�ม

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.4) คำ�เชื่อมบอกเหตุผล 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ใจคว�มสำ�คัญ อยู่ที่ใด

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................



แบบฝึกแยกส่วนหลักและส่วนขย�ย

แบบฝึึก

1.  แดงไปเที่ยวต�มสวนส�ธ�รณะต่�ง ๆ

2.      ต้นไม้ในกระถ�งกำ�ลังโต

3.      หนังสือพิมพ์เข�มักอ่�นเวล�กินก�แฟ

4.      น้องชอบอ่�นก�ร์ตูนญี่ปุ่น

5.      รถแล่นม�ดี ๆ ก็พลิกคว่ำ�

6.      งูตัวจ้อยเก�ะกิ่งไม้ที่ริมรั้ว

7.      แม่น้ำ�ส�ยย�วไหลเซ�ะตลิ่งพังทล�ย

8.      สมบัติขึ้นรถไฟไปเที่ยวท�งใต้ทุกปี

9.      คุณย�ยตื่นขึ้นม�ทำ�อะไรกุกกักตอนดึกบ่อย ๆ

10.    เรื่องสั้นของวินทร์ มักจะจบแบบหักมุม



แบบฝึึก

11.    คนที่มีสุขภ�พดีม�จ�กคนที่กินอ�ห�รดีถูกหลักโภชน�ก�ร

12.    ก�รทำ�ง�นให้สำ�เร็จลุล่วงอย่�งมีประสิทธิภ�พมิได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว

13.    ขณะนี้ถึงเวล�ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปัญห�เศรษฐกิจของช�ติอย่�งจริงจัง

14.    คว�มมีน้ำ�ใจที่แท้ไม่ได้ม�จ�กคว�มจำ�เป็น ห�กม�จ�กคว�มต้องก�รที่จะให้

15.    สุด�ร้องเพลงไทยเก่งม�ก

16.    สมช�ยกับเพื่อนนัดซ้อมฟุตบอลทุกเย็น

17.    ฐ�นะก�รเงินของเข�ตกต่ำ�ลงอย่�งม�ก

18.    นักกีฬ�พิก�รได้รับคำ�ชมในคว�มอดทน

19.    สมศักดิ์ข�ยรถคันโปรดไปแล้ว

20.    เด็กน้อยร้องเพลงของพี่เบิร์ดได้คล่องแคล่ว



21.    เจ้�แมวดำ�จับลูกนกบนต้นมะม่วงอย่�งว่องไว

22.    คนรู้จักประหยัด จะอยู่รอดในสภ�พเศรษฐกิจเช่นนี้

23.    เจ้�หม�น้อยไม่สบ�ยร้องคร�งทั้งวัน

24.    หล�นส�วตัวน้อยเดินไปโรงเรียนใกล้บ้�น

25.    คนไทยแทบทุกคนรู้จักนักชกเหรียญทองคนนั้น

26.    สมบัติดูหนังสืออย่�งเอ�เป็นเอ�ต�ยม�หล�ยเดือน

28.    กระแสน้ำ�ไหลแรงจนเซ�ะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง

29.    ฉันพบอ�จ�รย์ของลูกที่ตล�ดเสมอ

30.    มะม่วงต้นที่อยู่หลังครัวออกลูกดกม�ก

แบบฝึึก



1. วิธีทำ�ร้�ยตัวเองอย่�งแนบเนียบวิธีหนึ่ง ขอแนะนำ�ให้รับประท�นบุฟเฟ่ต์เนื้อย่�ง เลือกเฉพ�ะเนื้อที่ยังย่�ง  

    ไม่สุกพอ หรือย่�งจนไหม้เกรียมแล้ว เพร�ะจะมีส�รพิษที่เกิดจ�กก�รเผ�ไหม้ไม่สมบูรณ์ชนิดเดียวกับที่ได้   

    จ�กควันธูปหรือควันโรงง�น ซึ่งเพิ่มคว�มเสี่ยงก�รเป็นมะเร็งม�กขึ้น ทั้งนี้ยังไม่นับเรื่องข้อสงสัยที่ว่�ทั้ง   

    เนื้อและเต�ที่ใช้ปิ้งสะอ�ดดีแค่ไหน มีเชื้อโรคปะปนม�ด้วยหรือไม่

2. ไมยร�บยักษ์เป็นวัชพืชที่มีอยู่ม�ก ขึ้นง่�ย และต�ยย�ก ไม่ว่�จะเป็นที่รกร้�งหรือต�มคูคลอง หนอง บึง  

   เมื่อมีจำ�นวนม�ก ก�รกำ�จัดจึงเป็นเรื่องย�ก ทำ�ให้มีก�รนำ�ม�ผลิตเป็นถ่�นอัดแท่ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทน 

   ก�รใช้พลังง�นรูปแบบต่�ง ๆ 

3. ผู้ป่วยโรคโลหิตจ�งควรรับประท�นอ�ห�รที่มีธ�ตุเหล็กเพื่อช่วยสร้�งเซลล์เม็ดเลือดแดง ในร�ยที่มี       

   อ�ก�รรุนแรงอ�จจะต้องถ่�ยเลือด ห�กระบบก�รสร้�งเม็ดเลือดแดงทำ�ง�นไม่สมบูรณ์ หรือใช้วิธีปลูกถ่�ย 

   ไขกระดูกเข้�ม�ช่วยได้ ห�กเม็ดเลือดแดงถูกทำ�ล�ยอย่�งรวดเร็ว อ�จรักษ�โดยใช้พล�สม�หรือตัดม้�มออก  

   เนื่องจ�กม้�มเป็นตัวทำ�ล�ยเม็ดเลือดแดง

 

4. เป็นเรื่องแปลกม�กสำ�หรับบ้�นเร�คือ อะไรที่เป็นท�งวิช�ก�ร เร�มักไม่สนใจเท่�ที่ควร แต่อะไรที่กระช�ก 

   อ�รมณ์หรือวูบว�บฉ�บฉวย เร�จะชื่นชมม�กเป็นพิเศษ จึงไม่น่�แปลกใจที่สังคมไทยยังเต็มไปด้วยคนที่ใช้ 

   แต่อ�รมณ์ในก�รตัดสินปัญห�ม�กกว่�ก�รใช้ร�กฐ�นคว�มคิดที่ม�จ�กคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร

5. เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นิตยส�รที่มีชื่อเสียงระดับโลกลงพิมพ์เรื่องนักวิจัยไทยค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของ 

   โลก ๓ ชนิด คือ “ว่�นแผ่นดินเข�ใหญ่” เป็นกล้วยไม้ดิน พบที่อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ “กล้วยไม้ไร้ใบ         

   เบตง” เป็นกล้วยไม้ที่กินซ�กที่ไม่มีใบ เก็บม�จ�กป่�ดิบบริเวณบ้�นจุฬ�ภรณ์พัฒน� อำ�เภอเบตง “กะเพร� 

   ตะน�วศรี” เป็นไม้ล้มลุกพบต�มเข�หินผุกร่อนแถบเทือกเข�ตะน�วศรี

 

แบบฝึกแยกส่วนหลักและส่วนขย�ยในบทคว�ม



6. อ�ห�รไทยเป็นอ�ห�รสุขภ�พ เร�กินน้ำ�พริกกับผัก ผักเป็นก�กใย ทำ�ให้ลำ�ไส้ทำ�ง�นสะดวก ส�รอ�ห�ร 

   จ�กพืชผักสมุนไพรไม่ว่� กะเพร� มะกรูด ฯลฯ ช่วยให้ร่�งก�ยมีภูมิต้�นท�นโรค แกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลม  

   และแม้แต่ของกินเล่นอย่�งเมี่ยงคำ�ก็มีส�รอ�ห�รครบ

7. คนไม่ช่�งพูดเพร�ะไม่ชอบพูดหรือชอบฟังม�กกว่�พูดก็มีอยู่ ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ไม่พูดเพร�ะไม่มีเรื่องพูด  

   แต่เข�ฟังเป็น และเอ�คว�มได้เปรียบจ�กก�รฟังม�ใช้ เมื่อใดที่เข�พูดจะมีเนื้อห�ส�ระควรแก่ก�รฟังที     

   เดียวเพร�ะเข�เก็บสะสมไว้จ�กก�รฟัง ลักษณะเช่นนี้อ�จใช้เป็นเครื่องผูกมิตรที่ดีได้

8.  อะไรคือคว�มหวัง คว�มหวังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพร�ะอะไร ส่วนตัวแล้วผมคิดว่�คว�มหวังเป็นสัญลักษณ์ 

   ของคว�มไร้เดียงส� เพร�ะคนที่เคยเจ็บปวดกับคว�มผิดหวังม�แล้วย่อมบอกตัวเองว่�ไม่ควรค�ดหวัง หรือ 

   อย่�งน้อยก็ควรลดคว�มค�ดหวังลง แต่คว�มหวังเป็นเรื่องที่ห้�มย�ก มันเกิดขึ้นของมันเอง ที่แปลกก็คือทุก 

   ครั้งที่มีคว�มหวัง เร�จะมีพลังกลับไปเย�ว์วัยอีกครั้ง แววต�เร�จะเปลี่ยนไป หัวใจเต้นแรง เลือดลมสูบฉีด

 “คว�มหวัง” เกิดขึ้นพร้อม “คว�มรัก” เร�รักเร�จึงค�ดหวัง ไม่ว่�กับคนหรือง�นหรือเรื่องต่�ง ๆ ใน 

   ชีวิต เร�รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งนั้น หลอมรวมตัวเองเข้�กับสิ่งนั้นเป็นเนื้อเดียวกัน คว�มหวังในเรื่องนั้นใน 

   สิ่งนั้น ถึงที่สุดแล้วคือคว�มหวังกับตัวเอง ห�กสมหวังเร�ก็จะเป็นคนที่เร�รัก เป็นคนที่เร�อย�กเป็น

9.  คว�มหวังเกิดกับสิ่งที่เร�เชื่อว่�เร�ส�ม�รถสร้�งให้เกิดขึ้นจริงได้ เร�มีผลต่อสิ่งนั้น เปลี่ยนแปลงมันได้  

    ลงมือทำ�มันได้ ทำ�มันให้สำ�เร็จได้ เร�อย�กเห็นมันเป็นจริง เร�รัก “ภ�พสุดท้�ย” นั้น และภ�พสุดท้�ย     

    นั้นมักมีเร�อยู่ในนั้นด้วยเสมอ เมื่อรักแล้ว เร�จึงจะหลอมรวมตัวเองเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่รัก และเมื่อ

    “ภ�พสุดท้�ย” ไม่เป็นไปต�มที่หวังไว้ เร�จึงเจ็บปวด เหมือนตัวตนเร�พังทล�ยไปพร้อม ๆ สิ่งที่หวัง

     คว�มผิดหวังทำ�ให้เร�กลับม�เป็น “ผู้ใหญ่” อีกครั้ง เติบโตจ�กวุฒิภ�วะว่�เร�ไม่ส�ม�รถควบคุม   

    ทุกอย่�งในโลกใบนี้ได้ ใจเต้นช้�ลง แววต�สงบขึ้น มีสติ ไม่เพ้อคลั่งเพร�ะคว�มรักในสิ่งนั้นอีกต่อไป            

    กระทั่งตักเตือนตัวเองว่�อย่�ค�ดหวังให้ม�กนัก และระวังคว�มรักให้ดี กระนั้นเมื่อคว�มรักในใครสักคน 

    หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง ถ้�มันม�กพอ เร�จะกล้�หวังอีกหน แล้วเร�จะเข้�สู่โหมดไร้เดียงส�อีกคร�  

    เร�จะว�ด “ภ�พสุดท้�ย” แบบไม่กลัวเสียใจอีกครั้ง



10.  แต่ถ้�ลองได้ผิดหวังม�หล�ยครั้งแล้ว เร�จะรู้เองว่� “ภ�พสุดท้�ย” ย่อมไม่เป็นไปต�มที่เร�ว�ดไว้  

     ทั้งหมด แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เร�ไม่ควรจินตน�ก�รถึงภ�พสุดท้�ยที่สวยง�มที่สุด มันกลับทำ�ให้เร�ไม่กลัว  

     ที่จะหวัง เพร�ะเข้�ใจธรรมช�ติของคว�มค�ดหวังแล้ว และถึงที่สุด คว�มสำ�คัญไม่ได้อยู่ที่สมหวังหรือ    

     ผิดหวังม�กเท่�กับที่เร�ยังมีคว�มหวัง เพร�ะมันทำ�ให้เร�รู้สึกได้ถึงชีวิต ถึงคว�มหม�ยของก�รมีชีวิต     

     หวังโดยไม่กลัวผิดหวัง ผิดหวังซ้ำ� ๆ จนกล�ยเป็นเรื่องธรรมด� มันไม่ได้เจ็บปวดน้อยลง แต่เร�รับมือมันได้ 

     ดีขึ้น เหมือนยังคงเจ็บตอนหกล้ม แต่ไม่ตกอกตกใจเหมือนตอนล้มครั้งแรก

 สิ่งที่น่�ดีใจที่สุดที่เร�ยังมีคว�มหวังก็คือ มันหม�ยคว�มว่�เร�ยังกล้�ที่จะรัก และก�รที่จะรักแบบหมด   

     หัวใจนั้นต้องใช้คว�มไร้เดียงส�ร�วกับว่�โลกนี้ไม่มีคว�มผิดหวัง

11. “...ก�รทำ�คว�มดีนั้น สำ�คัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง  ผู้อื่นไม่สำ�คัญ และไม่มีคว�มจำ�เป็นอันใดที่จะต้องเป็น      

    ห่วงหรือต้องรอคอยเข�ด้วย   เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำ�แล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ต�ม      

    ผลดีที่ทำ�จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน และยิ่งทำ�ม�กเข้� น�นเข้� ยั่งยืนเข้�  ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนม�กขึ้น และแผ่  

    ขย�ยกว้�งออกไปทุกที  คนที่ไม่เคยทำ�ดีเพร�ะเข�ไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็นและหันเข้�ม�ต�มอย่�ง หลัก 

    ประกันสำ�คัญในก�รทำ�ดีจึงอยู่ที่ว่� แต่ละคนต้องทำ�ใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่ ทร�บ   

    อยู่ ม�กเกินไปจนเกิดคว�มท้อถอย  เมื่อใจมั่นคงแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจสร้�งนิมิตและค่�นิยมใหม่ขึ้น        

    สำ�หรับตัวเอง  ต�มที่พิจ�รณ�เห็นดีด้วยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว  แล้วมุ่งหน้�ปฏิบัติดำ�เนิน     

    ไปให้เต็มกำ�ลังจนบรรลุผลสำ�เร็จ  ในที่สุด คว�มดีคว�มเจริญที่ปร�รถน�ก็จะเกิดทวีขึ้น  และจะเอ�ชนะ 

    คว�มเสื่อมทร�มต่�ง ๆ ได้ไม่น�นเกินรอ...” 

 (พระบรมร�โชว�ท ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   

                    วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๒๑) 

12. คนที่มีเป้�หม�ยในชีวิตแน่นอน แน่วแน่ในก�รทำ�คว�มดี ส�ม�รถใช้ชีวิตช�ติหนึ่งที่มองเห็นเป็นร่�งก�ย  

     ย�วว� หน�คืบ กว้�งศอก เท่�นี้นี่เอง ทำ�สิ่งที่ดีง�มได้ม�กม�ยมห�ศ�ล สร้�งสังคม สร้�งชุมชน สร้�ง 

     ประเทศช�ติ ตลอดจนสร้�งสรรค์อ�รยธรรมของโลก

13. ในยุคเกษตรกรรม อ�วุธ กำ�ลัง กองทัพ คืออำ�น�จ  ในยุคอุตส�หกรรม เงินคืออำ�น�จ แต่ในยุคใหม่ 

     คว�มรู้คืออำ�น�จ



14. ก�รศึกษ�ซึ่งเป็นร�กฐ�นของก�รพัฒน�คนต้องเริ่มต้นด้วยก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและจัดระบบก�รศึกษ�

เพื่อพัฒน�จิตใจคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช้เน้นเพื่อพัฒน�คว�มสำ�เร็จในวิช�ชีพแต่ปร�ศจ�กพื้นฐ�น

ท�งจริยธรรม ก�รศึกษ�ที่เอ� “ศ�สตร์” ม�เป็นตัวตั้ง โดยไม่เข้�ใจคว�มเป็นมนุษย์ “ศ�สตร์” ก็จะกล�ยเป็น 

“ศ�สตร�” ที่มีไว้ทิ่มแทงกัน

 

15. ก�รกินข้�วสีดำ�ซึ่งมีร�ค�ถูกดีกว่�กินบลูเบอร์รี่ซึ่งมีร�ค�แพง ข้�วสีดำ�หุงเป็นข้�วสวยสิบช้อนมีส�รต้�น

อนุมูลอิสระม�กกว่�บลูเบอร์รี่ที่มีปริม�ณเท่�กัน มีน้ำ�ต�ลน้อยกว่� มีใยอ�ห�รและวิต�มินอีม�กกว่� นักวิจัย

แนะนำ�ให้ใช้ข้�วสีดำ�ในก�รเสริมสุขภ�พแทนบลูเบอร์รี่ เพื่อช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ลดคว�มเสี่ยงต่อเบ�หว�น

และอัลไซเมอร์

  

16. กุรข่�เป็นชนเผ่�จ�กเนป�ลซึ่งเป็นนักสู้ที่ทรหดลือลั่นไปทั่วโลก พวกเข�ใช้มีดสั้นเป็นอ�วุธประจำ�ก�ย 

เล่�กันว่�เมื่อใดที่เหลือมีดสั้นด้�มเดียว เข�ก็ยังวิ่งเข้�ใส่ศัตรูที่ถือปืนหรือมีอ�วุธเต็มตัว นักรบกุรข่�ถือคติว่� 

“ต�ยเสียดีกว่�อยู่อย่�งขี้ขล�ด”

 

17. ในครอบครัว ห�กพ่อ แม่ ลูก ก้มหน้�ก้มต�ใช้เครื่องมือสื่อส�รทั้ง ๆ ที่อยู่ในบ้�นหลังเดียวกัน เทคโนโลยี

ที่น่�ชื่นชมก็จะกล�ยเป็นขมขื่น จริงอยู่ที่ทุกคนมีโลกส่วนตัว แต่อย่�อยู่ในโลกของตัวเองจนลืมคำ�นึงถึงคว�ม

รู้สึกของคนรอบข้�งจนเกิดคว�มห่�งเหิน แม้เทคโนโลยีจะทันสมัยม�กเพียงใดก็ไม่ส�ม�รถทดแทนอ้อมกอด

ของคนที่เร�รักได้ 

18. “ท�งก�รของซีเรียประก�ศให้วันที่มีปร�กฏก�รณ์สุริยุปร�ค�เป็นวันหยุด เพร�ะช�วซีเรียคิดว่�แสงแดดที่

ลอดออกม�ตอนเกิดสุริยุปร�ค�เป็นแสงที่มีคว�มจ้�ม�กกว่�ปกติซึ่งอ�จจะเป็นอันตร�ยต่อเด็ก ๆ 

ส่วนใหญ่แล้วในวันนี้ช�วซีเรียมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้�น โดยปิดประตู หน้�ต่�ง และผ้�ม่�นรอบบ้�นเพื่อ

กันแสงเล็ดลอดเข้�ม�”



19. “บุหรี่ไม่เพียงแต่เป็นส�เหตุสำ�คัญของโรคมะเร็งปอด โรคหลอดลมอักเสบ และโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

เท่�นั้น บุหรี่ยังเป็นศัตรูสำ�คัญที่สุดอย่�งหนึ่งของกระเพ�ะ คนสูบบุหรี่จัดมีโอก�สเป็นโรคแผลกระเพ�ะอ�ห�ร

อย่�งม�ก ยิ่งสูบม�กและน�นเท่�ใดก็ยิ่งมีโอก�สเป็นโรคนี้ม�กขึ้นเพียงนั้น นอกจ�กนั้นคนที่เป็นแผลใน

กระเพ�ะอ�ห�รและได้รับก�รรักษ�อยู่ ก�รสูบบุหรี่ยังทำ�ให้แผลห�ยย�กขึ้น”

20.  “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย� ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิสภ� เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ 

ในฐ�นะผู้คร่ำ�หวอดในแวดวงอุตุนิยมวิทย�ม�ย�วน�น ฟันธงว่�วิกฤตน้ำ�ท่วมครั้งนี้ไม่ใช่เป็นผลพวงจ�ก 

“ภัยพิบัติ” แต่เป็นคว�มอ่อนหัดเรื่องก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� พูดอีกคำ�คือ “ไม่เป็น”

21. “โอก�สนั้นไม่ใช่เกิดบ้�งไม่เกิดบ้�งหรือเกิดต�มคว�มบังเอิญ โอก�สนั้นมีอยู่ทั่ว ๆ ไป แต่เร�จะเห็นมัน

หรือเปล่�นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้�ใจเร�ปิดแคบหรือมีวิสัยทัศน์ที่แคบ ๆ ก็จะไม่เห็นโอก�สนั้น คนที่โชคดีจะเป็น

คนที่มองเห็นโอก�สในสถ�นก�รณ์ที่คนทั่วไปคิดว่�ไม่ดีนัก และส�ม�รถ “ทำ�ประโยชน์” จ�กทุกสถ�นก�รณ์  

ในขณะที่คนทั่วไปก็ได้แต่บ่นว่�สถ�นก�รณ์ไม่เป็นใจ”

22.  “อย่�วิจ�รณ์คนอื่น พวกเข�ก็แค่ทำ�อย่�งเดียวกับที่เร�อ�จจะทำ� ถ้�อยู่ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์เดียวกัน”

                    (อับร�ฮัม ลินคอล์น)



23.  สิ่งที่มีค่�สูงสุดในชีวิตมนุษย์ก็คือ “ตัวชีวิตเอง” คำ�กล่�วนี้เป็นคว�มจริงโดยที่ใครไม่อ�จปฏิเสธ แต่

ทั้ง ๆ ที่รู้ มนุษย์ก็ปฏิบัติกับชีวิตเหมือนไม่รู้จักรักชีวิต ห�กจะเปรียบก็คงเป็นเช่นเสน�อำ�ม�ตย์ ข้�ร�ชบริพ�ร

ของพระมห�ชนกที่ชอบรับประท�นมะม่วง แต่ขณะเดียวกันกลับโค่นต้นมะม่วงทิ้ง มนุษย์รักชีวิต แต่ปฏิบัติ

ต่อชีวิตไม่ถูกต้อง ชีวิตอันเป็นสิ่งสูงค่�ยิ่งกว่�สมบัติบรรด�มีใดทั้งหมดของตน ก็เลยพลอยมันแตกหัก บิ่น ร้�ว 

แหลกสล�ยลงไปก่อนวัยอันสมควร

 น่�เสียด�ยชีวิตที่ถูกเหวี่ยงไปอย่�งไร้จุดหม�ยวันแล้ววันเล่� ล่องลอยไปในกระแสกิน ก�ม เกียรติ 

เหมือนขอนไม้แห้งหรือกอสวะที่ไร้อน�คต แทนที่เร�จะเป็นฝ่�ยกำ�หนดชีวิตกลับปล่อยให้ชีวิตถูกกิเลส สังคม 

ก�รง�น วัฒนธรรม คว�มหลงผิดม�เป็นฝ่�ยกำ�หนด แทนที่จะเป็นน�ยของชีวิต กลับกล�ยเป็นท�สของชีวิต 

แทนที่จะเป็นฝ่�ยเลือกใช้ชีวิต กลับถูกชีวิตผลักไสไปต�มยถ�กรรม

 ทำ�ไมไม่อนุญ�ตให้ตัวเองได้อยู่เงียบ ๆ คนเดียวสักระยะหนึ่งแล้วลองไตร่ตรองมองตนดูว่� หล�ยขวบ

ปีที่ผ่�นม�เร�ได้ใช้ชีวิตไปให้คุ้มค่�ม�กหรือน้อยเพียงไร มีสิ่งใดที่ควรแก่คว�มภูมิใจ และมีสิ่งใดควรแก่คว�ม

สลดสังเวชกับก�รกระทำ�ของตัวเอง พินิจตนด้วยตน สอนตนด้วยตน ดีกว่�ให้ใครต่อใครม�กม�ยม�เสี้ยมสอน 

ซึ่งแน่นอนว่�เร�รับฟัง แต่คงไม่มีผลต่อคว�มเปลี่ยนแปลงใด ๆ เหมือนกับก�รสอนตนด้วยตนเอง

 มนุษย์เกิดม�ในโลกอย่�งมีคว�มหม�ย ไม่มีใครเกิดม�ไร้ค่�หรือเกิดม�เพื่อจะถูกลืม ยกเว้นแต่คนที่

พย�ย�มจะทำ�ให้คนอื่นลืมตนเอง ไม้ทุกต้น หญ้�ทุกชนิด ก็เช่นเดียวกับนอตทุกตัวที่ผลิตขึ้นม�เพื่อให้เหม�ะ

สมกับภ�รกิจใดภ�รกิจหนึ่ง ณ เวล�ใดเวล�หนึ่งเสมอ มนุษย์ก็เช่นกัน ต่�งม�สู่โลกนี้เพื่อจะบำ�เพ็ญกรณีย์บ�ง

อย่�งบ�งประก�ร ซึ่งล้วนแต่มีคว�มสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�กัน มนุษย์ทุกคนล้วนมีศักยภ�พแฝงเร้นที่จะ

บรรลุภ�รกิจของตนได้อย่�งงดง�มทั้งสิ้นแต่มนุษย์ตระหนักรู้ถึงศักยภ�พพิเศษของตนตรงนี้หรือไม่

 น้ำ�เน่�อ�จระเหยกล�ยเป็นเมฆฝนหล่อเลี้ยงผืนโลก กรวดทร�ยต่ำ�ต้อยอ�จถูกหล่อหล่อมเป็นศิลป์

สถ�ปัตย์ที่ทรงคุณค่�ระดับส�กล ข้�วเปลือกในน�อ�จกล�ยเป็นสุธ�รสของพระมห�จักรพรรดิ ลูกกุลีอ�จ

กล�ยเป็นเศรษฐีพันล้�น ฯลฯ ขอเพียงมนุษย์ไม่ดูถูกตัวเอง ตระหนักรู้ถึงศักยภ�พพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตน แล้ว

เพียรเจียระไนชีวิตให้แววว�วพร�วพร�ยด้วยก�รศึกษ�เรียนรู้ ซึมซับเก็บรับบทเรียนจ�กก�รง�นและก�รใช้

ชีวิตอย่�งสุขุม ก็ย่อมจะมีชีวิตที่คุ้มค่� สงบ ร่มเย็น และเป็นสุขไม่ย�กเย็น



24.  เดือนเมษ�ยนปีนี้กล่�วได้ว่�เป็นปีเสือดุเพร�ะมีเรื่องร�วร้อนแรงเกิดขึ้นม�กม�ยทั้งในบ้�นเร�และ

บ้�นเข� วันที่ 10 เมษ�ยน เป็นวันที่คนไทยต้องบ�ดเจ็บล้มต�ยจำ�นวนม�กที่สี่แยกคอกวัว จ�กก�รขอคืน

พื้นที่ถนนร�ชดำ�เนิน ส่วนก�รชุมนุมที่แยกร�ชประสงค์ก็ก่อให้เกิดผลกระทบม�กม�ย ทั้งท�งด้�นก�รค้�ข�ย 

ก�รท่องเที่ยว และด้�นอื่นๆ ขณะที่เขียนคอลัมน์นี้ก็ยังมองไม่ออกว่�ปัญห�คว�มขัดแย้งในบ้�นเร�จะจบลง

อย่�งไร  จึงขอพ�คุณผู้อ่�นเปลี่ยนสมองจ�กคว�มเครียดในบ้�นเร�ไปมองดูปัญห�ที่อื่นบ้�ง

 เมื่อสองวันก่อน คือ วันที่ 14 เมษ�ยน ภูเข�ไฟที่ไอซ์แลนด์เกิดระเบิดขึ้นม� ภูเข�ไฟชื่อเรียกย�ก            

(ชื่อว่� Eyjafjallajokull) ลูกนี้พ่นเถ้�ถ่�นจำ�นวนมห�ศ�ลออกม� และถูกกระแสลมพัดพ�ไปปกคลุมเกือบ

ทั่วยุโรป ทั้งประเทศอังกฤษ โรม�เนีย ฮังก�รี สโลเวเนีย โครเอเชีย สวิสเซอร์แลนด์ ตลอดจนประเทศกลุ่ม

สแกนดิเนเวีย และอิต�ลีตอนเหนือ เถ้�ถ่�นจ�กภูเข�ไฟลูกนี้มีลักษณะพิเศษ คือ แทนที่เศษวัสดุที่พวยพุ่งออก

ม�จะเผ�ไหม้หมดจนเป็นผงขี้เถ้�ถ่�นอย่�งภูเข�ไฟลูกอื่น ๆ กลับมีลักษณะเป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะ ซึ่ง

เป็นอันตร�ยม�กต่อเครื่องยนต์และพื้นผิวด้�นนอกของเครื่องบินรวมทั้งกลไกของระบบนำ�ท�ง ดังนั้นเถ้�ถ่�น

จำ�นวนมห�ศ�ลจ�กเจ้� Eyjafjallajokull จึงส่งผลกระทบม�กม�ย ที่สำ�คัญ คือ ทำ�ให้ต้องหยุดก�รบินใน

ยุโรปเกือบครึ่งหนึ่ง นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้สุขภ�พประช�ชนแย่ลง เพร�ะสูดห�ยใจเอ�ผงเถ้�ถ่�นเข้�ไป รวมทั้ง

ทำ�ให้พืชผลก�รเกษตรเสียห�ย เพร�ะถูกเถ้�ถ่�นปกคลุมไปทั่ว 

 ก�รที่ก�รบินในยุโรปต้องหยุดไปอันเป็นผลม�จ�กเถ้�ถ่�นจำ�นวนม�กเช่นนี้ ก่อให้เกิดผลเสียห�ยต�ม

ม�หล�ยประก�ร ที่เห็นผลทันต�ก็คือ ก�รบินสูญเสียร�ยได้มห�ศ�ลถึงวันละกว่� 200 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ 

ประก�รต่อม� คือ ก�รท่องเที่ยว ผู้คนที่เดินท�งไปท่องเที่ยวยุโรปตกค้�งอยู่ที่สน�มบินจำ�นวนม�ก ผู้ที่

ว�งแผนจะไปเที่ยวยุโรปก็ต้องเปลี่ยนแผน ช�วยุโรปที่ไปเที่ยวที่อื่นก็กลับบ้�นไม่ได้ ทำ�ให้ธุรกิจก�รท่องเที่ยว

เสียห�ยม�ก และที่กระทบกระเทือนม�กอีกประก�รหนึ่ง คือ ทำ�ให้ก�รขนส่งสินค้�หยุดชะงัก ทั้งจ�กยุโรปไป

ที่อื่นและจ�กที่อื่นม�ยุโรป

  คว�มเสียห�ยทั้งส�มประก�รดังกล่�วข้�งต้น ทำ�ให้เครดิตและค่�เงินยูโรลดลง และที่น่�เป็นห่วง คือ 

ทำ�ให้ก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้ที่กำ�ลังเริ่มดีขึ้นกลับลดลง จนเกรงกันว่�จะส่งผลกระทบไป

ถึงก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วย 

 คว�มเสียห�ยจ�กภูเข�ไฟระเบิดครั้งนี้ไม่มีใครพย�กรณ์ได้ว่�จะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือจะกลับรุนแรงยิ่ง

ขึ้น เพร�ะเป็นเรื่องของภัยธรรมช�ติที่มนุษย์ไม่อ�จควบคุมได้ แต่คว�มเสียห�ยที่กำ�ลังเกิดขึ้นที่บ้�นเร�เป็น

เหตุก�รณ์ที่เกิดจ�กคว�มขัดแย้งของมนุษย์โดยแท้ ไม่ว่�จะเป็นคว�มขัดแย้งท�งคว�มคิดหรือผลประโยชน์

ใด ๆ ก็ต�ม ผู้ที่จะควบคุมและระงับเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงต่�ง ๆ ได้ก็คือมนุษย์ ดังนั้นคนไทยทุกคนทุกหมู่

เหล่�ต้องพร้อมใจช่วยกันห�ท�งออกให้ได้ โดยยึดประโยชน์ของประเทศช�ติเป็นที่ตั้ง ไม่เช่นนั้น “เร�จะร้อง

เพลงช�ติให้ใครฟัง”



25.  สถ�นบริก�รที่จำ�หน่�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือร้�นเหล้�ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ หรือบริเวณใกล้เคียงสถ�น

ศึกษ� เป็นเรื่องที่พูดกันม�น�นแล้วว่�เป็นแหล่งทำ�ล�ยเย�วชนของช�ติ แทบทุกคืนจะมีนิสิตนักศึกษ�มั่วสุม

ในร้�นเหล้�ใกล้มห�วิทย�ลัยเป็นจำ�นวนม�ก ซึ่งทำ�ให้เกิดผลเสียต�มม�ม�กม�ย ที่เห็นชัดเจนก็คือทำ�ให้

เสียสุขภ�พ และที่น่�กลัวก็คือทำ�ให้เกิดก�รทะเล�ะวิว�ทกันทั้งระหว่�งนักศึกษ�ด้วยกันเองหรือกับวัยรุ่น

กลุ่มอื่นที่ม�ใช้บริก�ร และมีหล�ยครั้งที่รุนแรงจนถึงขึ้นบ�ดเจ็บล้มต�ย ดังเป็นข่�วครึกโครมเมื่อปล�ยเดือน

พฤษภ�คม พ.ศ. 2558 คือนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยรังสิตคนหนึ่งซึ่งเป็นนักฟุตบอลด�วรุ่ง ถูกกลุ่มวัยรุ่นขับรถ

จักรย�นยนต์ไล่ยิงจนเสียชีวิตทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักกันม�ก่อน ส่วนเพื่อนอีก 3 คนบ�ดเจ็บจ�กโดนมีดแทง 1 คน

และถูกฟัน 2 คน     

 ที่จริงมีคว�มพย�ย�มรณรงค์ต่อต้�นร้�นข�ยเครื่องดื่มแอลกฮอล์ใกล้สถ�นศึกษ�ม�น�นแล้ว 

คุณชูวิทย์ จันทรส เลข�นุก�รเครือข่�ยรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) ให้สัมภ�ษณ์สถ�นีวิทยุจุฬ�

เมื่อต้นเดือนกรกฎ�คมที่ผ่�นม�ว่� ครปอ. เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 จ�กก�รรวมตัวของภ�คีองค์กรจำ�นวนม�ก 

เช่น องค์กรผู้ได้รับผลกระทบจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรงดเหล้� ฯลฯ ได้ดำ�เนินก�รรณรงค์ต่อต้�นก�ร

ดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่ต�มม�อย่�งต่อเนื่อง ที่สำ�คัญคือมีก�รผลักดันจนมีก�รประก�ศใช้พระร�ช

บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ข้อดีประก�รหนึ่งของพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ คือ ให้ออก

ประก�ศเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ครปอ. อ�ศัยข้อดีนี้ผลักดันให้เกิดม�ตรก�รขึ้นหล�ยอย่�ง เช่น ห้�ม

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ ห้�มจำ�หน่�ยสุร�ในวันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน� ล่�สุดคือห้�มจำ�หน่�ยสุร�

บนรถไฟและสถ�นีรถไฟ สำ�หรับร้�นเหล้�ใกล้เคียงสถ�นศึกษ�นั้นได้รณรงค์ต่อต้�นม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

พย�ย�มเสนอรัฐบ�ลให้กำ�หนดเขตห้�มข�ยเหล้�รอบสถ�นศึกษ� แต่ไม่มีรัฐบ�ลไหนกล้�ทำ�อย่�งจริงจัง 

 ท�ง ครปอ. ได้ศึกษ�วิจัยผลกระทบม�น�นและต่อเนื่อง พบว่�ร้�นเหล้�เหล่�นี้มีกลยุทธ์หล�ยรูป

แบบที่จะดึงดูให้นิสิตนักศึกษ�ม�อุดหนุนร้�นของตน เช่น มีโปรโมชัน “ลดแลกแจกแถม”  มีก�รแจกใบปลิว

โฆษณ�อย่�งเปิดเผยทั้งหน้�ท�งเข้�มห�วิทย�ลัยกระทั่งในหอพักนักศึกษ� บ้�งก็มุ่งเป้�หม�ยไปที่นักศึกษ�

หญิง เช่น ถ้�รวมกลุ่มกันม� 4 คนจะแถมเหล้�ฟรี 1 ขวด หล�ยร้�นเปิดจนเกือบสว่�งโดยพอเที่ยงคืนก็ปิด

หน้�ร้�นแต่หันไปเปิดหลังร้�นแทน ทำ�ให้นักศึกษ�หล�ยคนเม�จนหัวร�น้ำ� ต้องล�กถูลู่ถูกังกันกลับหออย่�ง

หมดสภ�พ ผลเสียจ�กก�รที่นักศึกษ�มั่วสุมกันในร้�นเหล้�รอบมห�วิทย�ลัยเช่นนี้ นอกจ�กที่กล่�วข้�งต้น ยัง

ทำ�ให้ผลก�รเรียนตกต่ำ�จนบ�งคนเรียนไม่จบ รวมทั้งมีเรื่องร้�ย ๆ ต�มม�คือก�รพนันและย�เสพติด 

ช่วงที่คุณชูวิทย์ให้สัมภ�ษณ์คือต้นเดือนกรกฎ�คมนั้น ท�ง ครปอ. กำ�ลังร่วมมือกับหล�ยกลุ่มช่วยกันเร่งผลัก

ดันให้กำ�หนดเขตห้�มจำ�หน่�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถ�นศึกษ� และในที่สุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี ก็ได้ลงน�มในประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี  เรื่องกำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณห้�มข�ยเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถ�นศึกษ�เมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม พ.ศ. 2558 และอีกสองวันต่อม�คือวันที่ 22 กรกฎ�คม 

พ.ศ. 2558 ก็มีคำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) ที่ 22/2558 เรื่องม�ตรก�รในก�รป้องกัน

และแก้ไขปัญห�ก�รแข่งขันรถยนต์และรถจักรย�นยนต์ในท�ง และก�รควบคุมสถ�นบริก�รหรือสถ�น

ประกอบก�รที่เปิดให้บริก�รในลักษณะที่คล้�ยกับสถ�นบริก�ร 



 คำ�สั่ง คสช. ที่ 22/2558 ครอบคลุมสองเรื่องใหญ่ ๆ คือเรื่องก�รแข่งขันรถยนต์และรถจักรย�นยนต์

กับเรื่องก�รควบคุมสถ�นบริก�ร ซึ่งจะรวมร้�นจำ�หน่�ยสุร�ทั้งหล�ยไม่ว่�จะอยู่ใกล้หรือไกลสถ�นศึกษ� 

สำ�หรับคำ�สั่ง คสช. ที่ 22/2558 ที่เกี่ยวกับก�รควบคุมสถ�นบริก�รประกอบด้วยส�ระสำ�คัญหล�ยข้อที่สำ�คัญ

คือ ห้�มผู้มีอ�ยุต่ำ�กว่�ยี่สิบปีเข้�ไปใช้บริก�ร ข้อนี้จะรวมสถ�นบริก�รทุกประเภท คือไม่ใช่ห้�มเฉพ�ะร้�นข�ย

เหล้�เท่�นั้น เช่นเดียวกับข้อต่อไปคือ ห้�มเปิดทำ�ก�รเกินเวล� ส่วนข้อที่เกี่ยวกับร้�นข�ยเหล้�ก็คือ ห้�มข�ย

สุร�เกินเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด ห้�มข�ยสุร�แก่ผู้ที่อ�ยุต่ำ�กว่�ยี่สิบปี สำ�หรับข้อที่ ครปอ. เรียกร้องม�หล�ย

ปีคือกำ�หนดเขตปลอดร้�นเหล้�รอบสถ�นศึกษ�นั้น ปร�กฏว่�เป็นส�ระสำ�คัญทั้งในคำ�สั่ง คสช. ที่ 22/2558 

และในประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่กล่�วข้�งต้น คือ ห้�มมีสถ�นที่ข�ยสุร�อยู่ใกล้สถ�นศึกษ�หรือหอพัก

ในบริเวณใกล้เคียงสถ�นศึกษ� สำ�หรับประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีมีข้อกำ�หนดด้วยว่�ห้�มข�ยสุร�ในสถ�น

ที่หรือบริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300 เมตร จ�กรั้วหรือแนวเขตของสถ�นศึกษ�ระดับอ�ชีวะศึกษ�หรือสถ�บัน

อุดมศึกษ�ทั้งของรัฐและเอกชน    

 นอกจ�กที่กล่�วม�แล้ว คำ�สั่ง คสช.ที่ 22/2558 ยังมีบทลงโทษผู้ฝ่�ฝืนค่อนข้�งรุนแรง เช่น ให้ปิด

สถ�นบริก�ร 5 ปี ห�กอยู่ใกล้สถ�นศึกษ�ให้ปิดร้�นอย่�งถ�วร ถ้�เจ้�หน้�ที่ปล่อยปละละเลยให้ดำ�เนินก�ร

ลงโทษทั้งท�งแพ่ง อ�ญ� และก�รปกครอง     

 ส�ระสำ�คัญแต่ละข้อดังกล่�วข้�งต้น ย่อมมีผลชัดเจนที่จะลดปัญห�นักศึกษ�มั่วสุมในร้�นเหล้�รอบ

มห�วิทย�ลัย รวมทั้งผลเสียที่ต�มม� และถ้�เย�วชนอันเป็นอน�คตของช�ติมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุร�

และอบ�ยมุขทั้งปวง ปัญห�เหล่�นี้ย่อมหมดไปแน่นอน



คำ�ถ�มที่เกี่ยวข้องกับก�รอ่�นจับใจคว�มสำ�คัญ และก�รอ่�นเพื่อคิดวิเคร�ะห์

คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ�เสียง

1. ใจคว�มสำ�คัญ คือ ...................................................................................................................................
2. ประเด็นสำ�คัญ คือ ...................................................................................................................................
3. สรุปได้ว่� ..................................................................................................................................................
4. อนุม�น .....................................................................................................................................................
5. แนวคิด .....................................................................................................................................................
6. น้ำ�เสียง  .....................................................................................................................................................

 1) เย�ะเย้ย  หม�ยถึง (ก.) ค่อนว่�หรือแสดงกริย�ซ้ำ�เติมให้ได้อ�ย ให้ช้ำ�ใจเจ็บใจ ให้โกรธ
 2) ถ�กถ�ง  หม�ยถึง (ก.) มีเจตน�ว่�ให้เจ็บใจ 
 3) ประชด  หม�ยถึง (ก.) แกล้งทำ�ให้เกินควรเพร�ะไม่พอใจ
 4) ประชดประชัน หม�ยถึง (ก.) พูดหรือทำ�เป็นเชิงกระแทกแดกดัน
 5) กระแทกแดกดัน หม�ยถึง (ก.) กล่�วกระทบกระแทกหรือประชดเพร�ะไม่พอใจ
 6) เสียดสี  หม�ยถึง (ก.) ว่�กระทบกระเทียบด้วยคว�มอิจฉ�
 7) เหน็บแหนม หม�ยถึง (ก.) พูดเสียดสีกระทบกระเทียบเปรียบเปรย
 
 8) โกรธ  หม�ยถึง (ก.) ไม่พอใจอย่�งแรง ขุ่นเคืองใจอย่�งแรง
 9) แค้น  หม�ยถึง (ก.) โกรธเจ็บใจอยู่ไม่ห�ย
 10) เคือง  หม�ยถึง (ก.) ไม่พอใจและรู้สึกโกรธ
 11) เคืองขุ่น/ขุ่นเคือง หม�ยถึง (ก.) โกรธกรุ่น ๆ ใจ
 12) ขัดเคือง  หม�ยถึง (ก.) โกรธเพร�ะถูกขัดใจ
 13) ขุ่นข้องหมองใจ หม�ยถึง (ก.) ผิดใจกัน
 14) ขุ่นมัว/ขุ่นหมอง หม�ยถึง (ว.) ไม่แจ่มใส
 15) ขุ่นแค้น  หม�ยถึง (ก.) โกรธอย่�งเจ็บใจ
 16) เคียดแค้น/เคืองแค้น หม�ยถึง (ก.) โกรธแค้น

 17) ดีใจ  หม�ยถึง (ก.) ยินดี ชอบใจ พอใจ
 18) ชอบใจ  หม�ยถึง (ก.) ถูกใจ
 19) ตื่นเต้น  หม�ยถึง (ก.) แสดงอ�ก�รลิงโลดเพร�ะดีใจ, มีคว�มประหม่�ไม่คุ้นเคย
 20) ประทับใจ  หม�ยถึง (ก.) ติดอกติดใจ ฝังอยู่ในใจ
 21) ภูมิใจ  หม�ยถึง (ก.) กระหยิ่มใจ รู้สึกว่�มีเกียรติยศ
 22) พอใจ  หม�ยถึง (ก.) สมใจ
 23) สมใจ   หม�ยถึง (ก.) เป็นดั่งที่คิดไว้

 24) ตกใจ  หม�ยถึง (ก.) สะดุ้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินเสียงดัง ๆ, ใจห�ย
 25) ประหม่�  หม�ยถึง (ก.) สะทกสะท้�น พรั่นใจ
 26) พรั่นพรึง  หม�ยถึง (ก.) รู้สึกหวั่นกลัว นึกพรั่นใจ



 27) เสียขวัญ  หม�ยถึง (ก.) หมดกำ�ลังใจเพร�ะสิ้นหวังและหว�ดกลัว
 28) ท้อแท้  หม�ยถึง (ก.) อ่อนเปลี้ยเพลียใจ
 29) สิ้นหวัง/หมดหวัง หม�ยถึง (ก.) ไม่มีคว�มหวังเหลืออยู่เลย
 30) หดหู่  หม�ยถึง (ก./ว.) ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบ�น 
 31) สลดใจ  หม�ยถึง (ก.) รู้สึกเศร้�ใจแกมสังเวชใจ, รู้สึกหดหู่ใจ
 32) ใจห�ย  หม�ยถึง (ว.) อ�ก�รตกใจเสียวใจขึ้นทันที
 33) หว�ดหวั่น หม�ยถึง (ก.) สะดุ้งกลัว
 34) หว�ดกลัว  หม�ยถึง (ก.) มีคว�มรู้สึกกริ่งเกรง, รู้สึกสะดุ้งกลัว
 35) หว�ดวิตก  หม�ยถึง (ก.) มีคว�มกังวลใจด้วยคว�มหว�ดกลัว
 36) กังวล  หม�ยถึง (ก.) ห่วงใย, มีใจพะวงอยู่
 37) สังเวชใจ  หม�ยถึง (ก.) รู้สึกเศร้�สลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทน�หรือต�ยไป
 38) สงส�ร  หม�ยถึง (ก.) รู้สึกเห็นใจในคว�มเดือดร้อนหรือทุกข์ของผู้อื่น
 39) สมเพช  หม�ยถึง (ก.) สงส�ร สลดใจ และควรได้รับคว�มกรุณ�
 40) เวทน�  หม�ยถึง (ก.) สังเวชสลดใจ 
 
 41) แนะนำ�  หม�ยถึง (ก.) ชี้แนวท�งให้ทำ�หรือปฏิบัติ
 42) สั่งสอน  หม�ยถึง (ก.) ชี้แจงให้เข้�ใจและบอกให้ทำ�
 43) บอกกล่�ว  หม�ยถึง (ก.) ร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพย�นรับรู้ไว้
 44) ห้�ม  หม�ยถึง (ก.) ไม่ให้กระทำ�ต�มที่กำ�หนดไว้
 45) ขอร้อง  หม�ยถึง (ก.) ขอให้คว�มช่วยเหลือ
 
 46) ตักเตือน  หม�ยถึง (ก.) พูดให้รู้ตัวว่�อย่�ทำ�ผิด
 47) ตำ�หนิ  หม�ยถึง (ก.) ติว่�บกพร่อง
 48) ติเตียน  หม�ยถึง (ก.) ยกโทษขึ้นพูด, กล่�วร้�ย
 49) ว่�กล่�ว  หม�ยถึง (ก.) ตำ�หนิ ตักเตือน
 
 50) ยินดี  หม�ยถึง (ก.) ชอบใจ ดีใจ
 51) ชื่นใจ  หม�ยถึง (ก.) มีคว�มสุข, มีคว�มพอใจ
 52) พอใจ  หม�ยถึง (ก.) สมใจ, ชอบใจ
 53) โล่งใจ  หม�ยถึง (ก.) รู้สึกสบ�ยใจ, ห�ยอึดอัด
 
 54) จรรโลงใจ  หม�ยถึง (ก.) ยกระดับจิตใจ
 55) สอนใจ  หม�ยถึง (ว.) ที่เตือนสติตนเอง
 56) เตือนใจ  หม�ยถึง (ก.) สะกิดใจ, ทำ�ให้ระลึกได้
 57) เตือนสติ  หม�ยถึง (ก.) เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ



 แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่องก�รอ่�นจับใจคว�มสำ�คัญ

ทดสอบ

1. ข้อใดเป็นประเด็นสำ�คัญของข้อคว�มต่อไปนี้

ย�เม็ดหรือย�แคปซูลควรกลืนทั้งเม็ดหรือพร้อมน้ำ� ถ้�ระบุว่�เคี้ยวก่อนกลืนต้องเคี้ยวให้ละเอียด ห�ก

เป็นย�น้ำ�ควรเขย่�ขวดก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อให้ตัวย�กระจ�ยทั่วขวด ถ้�เป็นย�ผงที่ระบุให้ละล�ยน้ำ�ก่อน

รับประท�น ไม่ควรรับประท�นทั้งผงแห้ง ๆ แล้วดื่มน้ำ�ต�ม เพร�ะอ�จทำ�ให้เกิดก�รอุดตันของท�งเดิน

อ�ห�รได้

 1. ข้อแนะนำ�ในก�รรับประท�นย�   

 2. อันตร�ยที่อ�จเกิดจ�กก�รใช้ย�

 3. สรรพคุณของย�แต่ละประเภท   

 4. วิธีก�รเลือกใช้ย�ให้ถูกต้องเหม�ะสม

 5. คว�มแตกต่�งของย�เม็ดและย�น้ำ�

ทดสอบ

2. ข้อใดเป็นประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับเกษตรกรในข้อคว�มต่อไปนี้

เกษตรกร 1.3 ล้�นครัวเรือน ส่วนม�กย�กจน มีหนี้สินเฉลี่ย 60,000 บ�ทต่อครัวเรือน ที่เป็นเช่นนี้เพร�ะ

ต้นทุนก�รผลิตสูง เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย และย�ฆ่�แมลงในร�ค�แพง อีกทั้งบ�งคนไม่มี

ที่ดินทำ�กินเป็นของตนเอง ต้องเช่�ที่ดินทำ�ก�รเกษตร บ�งปีผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไปจึงต้องไป

กู้เงินจ�กน�ยทุน หรือจ�กธน�ค�รเพื่อนำ�ม�ใช้จ่�ยในครอบครัว

 1. ฐ�นะ       

 2. แหล่งเงินกู้

 3. ส�เหตุที่ทำ�ให้มีหนี้สิน    

 4. โอก�สในก�รประกอบอ�ชีพ

 5. มูลค่�ของต้นทุนที่ใช้ในก�รผลิต



ทดสอบ

ทดสอบ

3. ส�ระสำ�คัญของข้อคว�มต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด

1) วัดในมุมมองของผมไม่ใช่เพียงสถ�นที่ที่ใช้ประกอบศ�สนพิธี / 2) ไม่ใช่เพียงที่พระอยู่ ไม่ใช่เพียงที่ที่

ใช้เผ�ศพ / 3)  แต่วัดคือศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสถ�นที่บอกถึงคว�มเป็นมนุษย์ คว�มเป็นช�ติ คว�ม

สงบ / 4)  วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน / 5)  เป็นสถ�นที่ที่สอนอะไรหล�ย ๆ อย่�งแก่มนุษย์

 1. ส่วนที่ 1 และ 2    

 2. ส่วนที่ 2 และ 3

 3. ส่วนที่ 3 และ 4    

 4. ส่วนที่ 4 และ 5

 5. ส่วนที่ 1 และ 5

4. ข้อใดเป็นประเด็นสำ�คัญของข้อคว�มต่อไปนี้

หลักสำ�คัญของแผนน้ำ�ประป�ปลอดภัย เริ่มตั้งแต่ก�รดูแลรักษ�แหล่งน้ำ�ดิบตั้งแต่ต้นท�ง เมื่อน้ำ�ดิบเข้�

สู่โรงง�นผลิตน้ำ�ประป�จะต้องคุมจุดเสี่ยงทั้งระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่�ยท�งท่อ เพื่อดูแลรักษ�

คุณภ�พน้ำ�อย่�งต่อเนื่อง รวมไปถึงก�รควบคุมก�รว�งท่อ ก�รซ่อมท่อ ก�รเปลี่ยนท่อเก่�ที่หมดอ�ยุเพื่อ

คว�มสะอ�ดของน้ำ�จนไปถึงบ้�นเรือนประช�ชน

 1. ก�รควบคุมคุณภ�พน้ำ�ประป�  

 2. กระบวนก�รผลิตน้ำ�ประป�

 3. ก�รตรวจสอบแหล่งน้ำ�ดิบ  

 4. ม�ตรฐ�นก�รดูแลอุปกรณ์

 5. ก�รจ่�ยน้ำ�ประป�สู่ชุมชน



ทดสอบ

ทดสอบ

5. ข้อใดเป็นประเด็นสำ�คัญของข้อคว�มต่อไปนี้

คำ�พูดของพ่อแม่อ�จทำ�ให้ลูกเกิดคว�มเข้�ใจไม่ตรงกัน และทำ�ให้เกิดปัญห�ต�มม�ได้ เช่น พ่อแม่รักและ

เป็นห่วงลูกเรื่องก�รทำ�ก�รบ้�น หรือก�รอ่�นหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ แต่ถ้�คำ�พูดของพ่อแม่เป็นไปใน

ลักษณะพร่ำ�บ่น ลูกอ�จเข้�ใจผิดคิดว่�พ่อแม่เคี่ยวเข็ญและก้�วก่�ยชีวิตส่วนตัวม�กเกินไป จึงต้องมีก�ร

อธิบ�ยเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจซึ่งกันและกัน ลูกจะได้เข้�ใจว่�พ่อแม่หวังดีต่อตน

 1. หน้�ที่ของลูกที่ดี    

 2. ก�รอบรมสั่งสอนลูก

 3. โลกส่วนตัวของเด็ก   

 4. คว�มหวังดีของพ่อแม่

 5. ก�รสื่อส�รในครอบครัว

6. ข้อคว�มต่อไปนี้ผู้เขียนต้องก�รเน้นส�ระเรื่องใดเป็นสำ�คัญ

เมื่อไฟเริ่มไหม้บ้�นเรือน คนแรก ๆ ที่เห็นรีบกดสัญญ�ณแจ้งเตือน เมื่อได้ยินสัญญ�ณพนักง�นดับเพลิง

รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมรถน้ำ� อุปกรณ์และน้ำ�ย�เคมี แล้วเริ่มปฏิบัติก�รดับไฟอย่�งรวดเร็ว แต่โทสะ

ไม่ส�ม�รถใช้สิ่งใด ๆ ดับได้เหมือนไฟ นอกจ�กเจ้�ของโทสะนั้นจะมีขันติ คว�มอดทนอดกลั้น และก�รรู้

อภัยต่อผู้อื่น

 1. เหตุก�รณ์ขณะเกิดไฟไหม้   

 2. ระบบที่ใช้เมื่อเกิดไฟไหม้

 3. ขั้นตอนก�รดับเพลิง   

 4. วิธีระงับคว�มโกรธ

 5. คุณธรรมที่ทุกคนควรมี



  ทดสอบ

ทดสอบ

7. ข้อใดเป็นประเด็นสำ�คัญของข้อคว�มต่อไปนี้

ก�รเที่ยวชมธรรมช�ติในถ้ำ�เป็นกิจกรรมที่น่�ตื่นเต้น ผู้เข้�ชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทย� หินงอก 

หินย้อย และประวัติศ�สตร์จ�กภ�พเขียนสี ถ้ำ�ส่วนใหญ่ส�ม�รถเที่ยวชมได้ตลอดปี ถ้ำ�บ�งประเภทที่มี

น้ำ�ไหลหรือถ้ำ�ธ�รลอดควรเที่ยวเฉพ�ะฤดูร้อนเท่�นั้น ถ้ำ�ที่ติดทะเลบ�งแห่งจะเที่ยวได้เฉพ�ะช่วงน้ำ�ลง 

ห�กต้องไปเที่ยวถ้ำ�ควรศึกษ�ข้อมูลเพื่อคว�มปลอดภัย เช่น ประวัติดินถล่ม น้ำ�ท่วม ไม่ควรเที่ยวถ้ำ�ที่ยัง

ไม่มีก�รสำ�รวจ

 1. ประเภทต่�ง ๆ ของถ้ำ�    

 2. ประโยชน์ของก�รเที่ยวชมถ้ำ� 

 3. คำ�แนะนำ�ในก�รเที่ยวชมถ้ำ�    

 4. ลักษณะของถ้ำ�ที่เป็นอันตร�ย 

 5. คว�มง�มของถ้ำ�ต�มธรรมช�ติ

8. ข้อใดเป็นส�ระสำ�คัญของข้อคว�มต่อไปนี้

เครื่องแต่งก�ยในก�รแสดงโขนมีขนบม�แต่โบร�ณ ประดิษฐ์ให้วิจิตรตระก�รต� โดยเลียนแบบม�จ�ก

เครื่องทรงของพระมห�กษัตริย์ หัวโขนเป็นเครื่องประดับศีรษะ แสดงถึงยศถ�บรรด�ศักดิ์และตำ�แหน่ง

ของตัวละครแต่ละกลุ่ม คือ เทวด� พระ ยักษ์ และลิง สีของเสื้อผ้�จะบ่งบอกถึงสีผิวก�ยของตัวละคร 

เช่น พระร�มและทศกัณฐ์มีก�ยสีเขียวเครื่องนุ่งห่มจึงเป็นสีเขียว หนุม�นมีก�ยสีข�วเครื่องนุ่งห่มจึงเป็น

สีข�ว

 1. มีก�ยของตัวละครในโขนเป็นไปต�มสีเครื่องนุ่งห่ม 

 2. เครื่องแต่งก�ยของตัวละครในโขนมีศิลปะที่งดง�ม 

 3. ก�รแต่งก�ยในก�รแสดงโขนมีลักษณะเฉพ�ะต�มแบบแผนที่กำ�หนด

 4. ฐ�นะและตำ�แหน่งของตัวละครในโขนแต่ละกลุ่มดูได้จ�กเครื่องแต่งก�ย 

 5. โขนเป็นก�รแสดงขั้นสูงจึงใช้เครื่องแต่งก�ยที่เลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริย์ 



ทดสอบ

ทดสอบ

9. ข้อใดเป็นส�ระสำ�คัญของข้อคว�มต่อไปนี้

รถวิ่งย้อนศรสวนท�งกับรถที่ม�อย่�งปกติ คนขับขี่ด้วยคว�มเร็วสูง ฝ่�ไฟแดงอย่�งท้�ท�ย ขับขี่หรือจอด

บนท�งเท้�อย่�งสบ�ยใจ เย�วชนที่ยังไม่มีใบขับขี่ก็ออกท้องถนนชนิดที่พ่อแม่ออกจะภูมิใจด้วยซ้ำ� ใน

ขณะที่คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย บ�งครั้งกลับเป็นเหยื่ออุบัติเหตุจนบ�ดเจ็บหรือถึงกับเสียชีวิต

 1. ก�รขับขี่ย�นยนต์อย่�งผิดกฎหม�ยมีหล�ยลักษณะ 

 2. ก�รบังคับใช้กฎหม�ยควบคุมก�รขับขี่ควรกระทำ�อย่�งจริงจัง 

 3. ก�รแก้ปัญห�ก�รขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง 

 4. ก�รขับขี่อย่�งผิดกฎหม�ยก่อให้เกิดอันตร�ยร้�ยแรงถึงชีวิต

 5. ก�รสร้�งจิตสำ�นึกของพ่อแม่เกี่ยวกับก�รขับขี่ของลูกเป็นเรื่องสำ�คัญ

10. ส่วนใดเป็นก�รสรุปคว�มคิดของผู้เขียนข้อคว�มต่อไปนี้

1) สังคมไทยได้กล�ยเป็นสังคมที่นิยมตะวันตก ของนอก วัฒนธรรมฝรั่ง /2) หล�ยคนยกย่องคว�มเป็น

อยู่และบริโภคเทคโนโลยีและผลผลิตของช�ติตะวันตก / 3) คว�มรู้ที่ไปเรียนจ�กต่�งประเทศ แม้เป็น

วิช�ที่เฉพ�ะเจ�ะจง ไม่มีใครรู้จัก ไม่สัมพันธ์กับชีวิตไทย ก็ได้รับก�รยกย่อง / 4) ใครที่พูดเรื่องเหล่�นี้

กล�ยเป็นนักวิช�ก�รชั้นยอดระดับน�น�ช�ติ 5) แต่คว�มรู้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย ไม่ใช่เพื่อ

ก�รพัฒน�ไทย เพร�ะผู้พูดไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไทยเลย

 1. ส่วนที่ 1 และ 3     

 2. ส่วนที่ 1 และ 4 

 3. ส่วนที่ 2 และ 4     

 4. ส่วนที่ 2 และ 5

 5. ส่วนที่ 3 และ 5



 ก�รอ่�นข้อคว�ม /บทคว�มสั้น

ลักษณะข้อสอบบทคว�มสั้น

 ข้อสอบจะให้อ่านบทความสั้น ๆ โดยบทความอาจมาในรูปแบบของโฆษณา คำาขวัญ บทเพลง เรียงความ

สั้น ข่าว หรือคำาประพันธ์  ส่วนใหญ่มักมีความยาวไม่เกิน 3-4 บรรทัด  ผู้สอบต้องอ่านบทความที่กำาหนดให้เพื่อ

ทำาความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ หรือสรุปความ และหาคำาตอบที่สอดคล้องกับคำาถามข้อสอบ  ตัวอย่างคำาถาม

ข้อสอบมักถามถึง เช่น จุดประสงค์ของผู้เขียน ข้อคิดเห็นของบทความ ใจความสำาคัญของบทความ หรือให้ตีความ 

แปลความ ขยายความ หาความสอดคล้อง เป็นต้น

ลักษณะคำ�ถ�มที่มักออกสอบ

1. ให้สรุปใจคว�มสำ�คัญ เช่น 

 - ข้อใดคือใจความสำาคัญของบทความ 

 - ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 

 - สาระสำาคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด 

 - ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด 

 - ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร 

2. ให้วิเคร�ะห์หรือตีคว�ม เช่น 

 - ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 

 - ข้อใดสอดคล้องกับบทความ 

 - ข้อความข้างต้น มีความหมายตรงกับข้อใด 

3. ให้ห�จุดประสงค์หรือคว�มคิดเห็นของผู้เขียน เช่น 

 - ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียน 

 - ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการเขียนบทความนี้ 

 - จากบทความนี้ผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไร 

 - เป้าหมายของผู้เขียน คืออะไร 

 - ความต้องการของผู้เขียนคืออะไร 

4. คำ�ถ�มอื่น ๆ เช่น 

 - ถามรายละเอียดของบทความ 

 - ถามเกี่ยวกับคำาศัพท์ 

 - ให้ตั้งชื่อเรื่อง 



เทคนิคก�รจับใจคว�มสำ�คัญบทคว�มสั้น

1. ข้อสังเกตของประโยคใจความสำาคัญ มักตามหลังคำาว่า “ทำาให้” “ปรากฏ” “เกิดขึ้น” “เกิดจาก” “บรรลุผล”   

   “สำาเร็จตามเป้าหมาย” “แต่” หรือคำาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำาเหล่านี้

  ตัวอย่�ง 

  “สภาพการแข่งขันที่รุนแรงทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว” 

  จากข้อความด้านบน ใจความสำาคัญคือ “...การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว” เพราะผู้เขียนต้องการ   

  เน้นเรื่องเทคโนโลยี ไม่ใช่เรื่องการแข่งขัน เราอาจคาดเดาได้ว่าข้อความต่อ ๆ ไปอาจเป็นเรื่อง “ผลที่เกิดตามมา”

  จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2. ในบทความอาจมีคำาที่แสดงความขัดแย้งกัน เช่น “แต่”  “ทั้ง ๆ ที่...แต่”  “อย่างไรก็ตาม” “แม้ว่า…แต่...”     

   “ไม่…แต่...”  เป็นต้น   ซึ่งใจความสำาคัญก็มักอยู่หลังคำาเหล่านี้เช่นกัน 

  ตัวอย่�ง 

  “แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่เขาก็ยังไม่ประสบผลสำาเร็จ”

   

   

3. ในกรณีบทความสั้นปรากฏคำากริยาสำาคัญหลายคำาซ้ำากัน ให้ดูกริยาตัวสุดท้าย เช่น ถ้ามีคำาว่า “ทำาให้” อยู่      

   หลายจุด ให้ดูคำาว่า “ทำาให้” ในตำาแหน่งสุดท้าย 

   

   ตัวอย่�ง 

   “ฝนตกทำาให้ถนนลื่น ทำาให้ผู้ขับรถต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้น”  ใจความสำาคัญคือ “การขับ   

   รถด้วยความระมัดระวัง”

4. ถ้าในบทความที่มีคำาว่า “เพราะ” หรือ “เนื่องจาก” แสดงว่าประโยคที่ตามมาไม่ใช่ใจความสำาคัญ 

   ตัวอย่�ง  

   “เขามาโรงเรียนสายเพราะต้องอยู่ช่วยพ่อแม่ขายของในตอนเช้า”  

   ใจความสำาคัญคือ “เขามาโรงเรียนสาย” 



1. สรุปความ จับประเด็นสำาคัญให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก

2. ดูเจตนาของผู้เขียน หรือวัตถุประสงค์ของบทความ

3. คิดต่อยอดจากการสรุปความโดยดูว่า “ถ้าสรุปได้เช่นนี้แล้ว ต่อไปควรเป็นอะไร”

4. ไม่จำาเป็นต้องตอบตรงตามทุกตัวอักษรที่ปรากฏในบทความ

5. ถ้าเหลือคำาตอบที่ตอบได้ 2 ข้อ ให้นำาคำาตอบแต่ละข้อไปวางไว้หน้าบทความแล้วใส่คำาเชื่อมให้สอดคล้อง 

    หลัง จากนั้นให้อ่านเนื้อความทั้งหมด ถ้าดูมีเหตุผล มีความเชื่อมโยงกัน แสดงว่าข้อนั้นถูกต้อง   

6. ข้อควรระวังในการทำาข้อสอบการตีความคือ อย่าตอบคำาถามที่เป็นการสรุปความ เพราะโจทย์ไม่ได้ให้เราสรุป 

    ความ โจทย์ต้องการให้เราตีความ

ตัวอย่�งข้อสอบ ก.พ.

ความเครียดทำาให้ฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือดเพิ่มขึ้น และยังทำาให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึง 

ระบบย่อยอาหารผิดปกติ เกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขาอ่อนแรง ความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็ว 

จ�กบทคว�มข้�งต้น ใจคว�มสำ�คัญคือข้อใด

ก. ความเครียดทำาให้ฮอร์โมนบางชนิดในเลือดเพิ่มสูงขึ้น

ข. อิทธิพลที่ส่งผลต่อการทำางานของหัวใจคือความเครียด

ค. ความเครียดมีส่วนทำาให้ระบบการย่อยอาหารทำางานผิดปกติ

ง. ความเครียดเป็นสาเหตุให้แก่เร็วก่อนวัยอันควร

คำ�ตอบ คือ ง. คว�มเครียดเป็นส�เหตุให้แก่เร็วก่อนวัยอันควร 

เพราะใจความสำาคัญของบทความนี้อยู่ที่ประโยคสุดท้าย ข้อสังเกตคือมีคำาว่า “จึง” ซึ่งเป็นการสรุปสิ่งที่กล่าวมา

ทั้งหมดตั้งแต่ต้น 

เทคนิคก�รตีคว�มบทคว�มสั้น



 • มีความหมายตรงกับข้อใด

 • สาระสำาคัญ คือ

 • ตีความ

 • สรุปความ

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

คำ�ถ�ม

วิธีก�รทำ�

คำ�สั่ง ในแต่ละข้อ จงอ่านข้อความที่กำาหนดให้แล้วตอบคำาถามโดยพิจารณาตัวเลือก 1-4 ที่ถูกต้องที่สุด

แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง ก�รอ่�นบทคว�มสั้น

หน้� กล�ง หลัก

ทดสอบ

1. “นักวิทย�ศ�สตร์ที่ต้องก�รรู้คว�มจริงของเอกภพนั้น เข�จะไม่เปลี่ยนคว�มคิดของเข�เพร�ะเหตุว่�

เข�เพียงเห็นพ้องกับคว�มคิดของคนอื่น”

ข้อคว�มข้�งต้นมีคว�มหม�ยตรงกับข้อใด

 1. นักวิทย�ศ�สตร์ไม่เปลี่ยนคว�มคิดของตน แม้ว่�ตนจะมีคว�มคิดต่�งจ�กคนอื่น

 2. นักวิทย�ศ�สตร์ไม่เปลี่ยนคว�มคิดของตน ด้วยเหตุที่เข�มีคว�มคิดพ้องกับคนอื่น

 3. นักวิทย�ศ�สตร์ไม่เปลี่ยนคว�มคิดของตน ถ้�คว�มคิดของเข�ไปพ้องกับคนอื่น

 4. นักวิทย�ศ�สตร์ไม่เปลี่ยนคว�มคิดของตน แม้ว่�คว�มคิดของเข�จะพ้องกับคนอื่น



ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

2. “คนมิได้ช่วยกันพัฒน�เศรษฐกิจของช�ติอย่�งเดียว แต่คนยังช่วยพัฒน�สังคมให้แก่ช�ติ ก�รที่จะ

พัฒน�ด้�นสังคมของช�ติให้ก้�วหน้�ไปย่อมต้องอ�ศัยก�รศึกษ�อีกเช่นกัน ประช�ชนที่ได้รับก�รศึกษ�

จะมีส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�สังคม”

ส�ระสำ�คัญของข้อคว�มนี้กล่�วถึงเรื่องอะไร

 1. ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ   

 2. ก�รพัฒน�สังคม

 3. ก�รพัฒน�เทคโนโลยี   

 4. ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�

3. “จิตรกรรมของจีนส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของลัทธิเต๋� ซึ่งเน้นก�รยกย่องของก�รมีชีวิต

อยู่ต�มธรรมช�ติ คว�มสมดุลในธรรมช�ติ ดังนั้นง�นด้�นจิตรกรรมจึงต้องแสดงออกซึ่งคว�มงดง�มและ

ธรรมช�ติเป็นส่วนใหญ่”

ข้อใดตีคว�มได้ถูกต้อง

 1. ลัทธิเต๋�มีอิทธิพลต่อจิตรกรรมส่วนใหญ่ของช�วจีน

 2. จิตรกรรมของช�วจีนให้คว�มสำ�คัญของธรรมช�ติม�กกว่�ก�รดำ�เนินชีวิต

 3. จิตรกรรมของช�วจีนเน้นเฉพ�ะคว�มง�มต�มธรรมช�ติเท่�นั้น

 4. คว�มสมดุลท�งธรรมช�ติมีอิทธิพลต่อจิตรกรรมของช�วจีน

4. “รัชก�ลที่ 5 ทรงปฏิรูปก�รศึกษ�โดยโปรดให้ขย�ยก�รศึกษ�ในพระร�ชวังไปยังส่วนกล�งและชนบท

ของประเทศ ทำ�ให้ประช�ชนได้มีโอก�สศึกษ�เล่�เรียนอย่�งกว้�งขว�ง”

ข้อใดตีคว�มได้ถูกต้อง

 1. ก่อนที่จะถึงรัชก�ลที่ 5 คนไทยในส่วนกล�งและชนบทของประเทศไม่มีโอก�สศึกษ�เล่�เรียน

 2. รัชก�ลที่ 5 ทรงว�งร�กฐ�นก�รศึกษ�ของประเทศโดยเริ่มจ�กส่วนกล�ง

 3. รัชก�ลที่ 5 ทรงขย�ยระบบก�รศึกษ�ให้แพร่หล�ยม�กยิ่งขึ้น

 4. ก่อนรัชก�ลที่ 5 คนไทยที่ได้รับก�รศึกษ�จะมีเฉพ�ะผู้ที่อ�ศัยอยู่ในร�ชวังเท่�นั้น



ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

5. “พินัยกรรมคือคำ�สั่งแสดงคว�มตั้งใจครั้งสุดท้�ยที่จะยกทรัพย์สินหรือว�งข้อกำ�หนดใด ๆ เกี่ยวกับ

ทรัพย์สินของตนอันจะให้เกิดผลบังคับได้ต�มกฎหม�ยเมื่อตนต�ยไปแล้ว”

ข้อใดสรุปถูกต้อง

 1. พินัยกรรมคือเอกส�รแสดงเจตน�ในเรื่องทรัพย์สินซึ่งถูกต้องต�มกฎหม�ย

 2. พินัยกรรมคือเอกส�รแสดงสิทธิและหน้�ที่ของผู้รับทรัพย์สินต�มที่ระบุไว้

 3. พินัยกรรมคือบรรด�ทรัพย์สินทั้งปวงที่ผู้ต�ยมอบไว้ให้แก่ผู้รับต�มที่ระบุไว้

 4. พินัยกรรมคือมรดกที่ผู้ต�ยได้มอบไว้ให้แก่ผู้รับต�มเงื่อนไขที่ระบุไว้

6. “เนื่องจ�กอำ�น�จรัฐคืออำ�น�จบริห�รและอำ�น�จนิติบัญญัติเป็นอำ�น�จที่มีผลกระทบต่อสังคม จึงมีคน

ให้คว�มสนใจกันม�ก และมีคว�มคิดเห็นหล�กหล�ยจนเกิดข้อขัดแย้งกันม�กที่สุด”

ข้อใดสรุปถูกต้อง

 1. อำ�น�จรัฐเป็นอำ�น�จที่น่�สนใจ  

 2. อำ�น�จรัฐเป็นอำ�น�จที่มีอิทธิพลต่อสังคม

 3. อำ�น�จรัฐเป็นอำ�น�จที่ม�จ�กสังคม 

 4. อำ�น�จรัฐเป็นอำ�น�จที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมม�กที่สุด

7. “พระที่นั่งจักรีมห�ปร�ส�ทเป็นผลง�นด้�นสถ�ปัตยกรรมในสมัยรัชก�ลที่ 5 ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล

ของช�วตะวันตก ลักษณะอ�ค�รเป็นแบบผสมผส�นระหว่�งศิลปะตะวันตกกับศิลปะดั้งเดิมของไทย โดย

ตัวตึกเป็นแบบตะวันตกแต่หลังค�เป็นแบบไทย”

ข้อคว�มใดตีคว�มได้ถูกต้อง

 1. ไทยรับเอ�ศิลปะต่�งช�ติม�ใช้เป็นแบบอย่�ง

 2. สถ�ปัตยกรรมของไทยบ�งแห่งเกิดจ�กก�รผสมผส�นระหว่�งศิลปะตะวันตกกับศิลปะดั้งเดิม

     ของไทย

 3. ศิลปะของไทยและต่�งช�ติผสมผส�นกล�ยเป็นศิลปะแบบไทย

 4. ผลง�นศิลปะของไทยและต่�งช�ติส�ม�รถแยกจ�กกันโดยเด็ดข�ด



 ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

8. “กรมก�รค้�ภ�ยในเชื่อว่�ภ�วะก�รข�ดแคลนวัตถุดิบในก�รผลิตครั้งนี้คงจะไม่กระทบกระเทือน

ผู้บริโภคม�กนัก เพร�ะปริม�ณน้ำ�มันพืชที่มีอยู่ในสต็อกในขณะนี้ยังมีเพียงพอกับคว�มต้องก�รใน

ประเทศ”

ข้อใดตีคว�มได้ถูกต้อง

 1. ปริม�ณน้ำ�มันพืชในอน�คตจะลดลง          

 2. คว�มต้องก�รน้ำ�มันพืชในประเทศมีไม่ม�กนัก

 3. วัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตน้ำ�มันพืชกำ�ลังข�ดแคลน  

 4. กรมก�รค้�ภ�ยในมีหน้�ที่ในก�รสำ�รวจตล�ดน้ำ�มันพืช

9. “คุณภ�พของประช�กรเป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงภ�วะสังคมและคว�มเจริญของประเทศนั้น ๆ ถ้�คุณภ�พ

ของประช�กรส่วนใหญ่ไม่ดีแล้ว  สังคมย่อมจะเสื่อมโทรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับก�รให้ก�รศึกษ�ที่ถูกต้องตั้งแต่

เย�ว์วัย”

ข้อสรุปใดถูกต้อง

 1. ก�รศึกษ�ของประช�กรแสดงถึงภ�วะของสังคมและคว�มเจริญของประเทศ

 2. ในประเทศที่เจริญแล้วประช�กรทุกคนจะได้รับก�รศึกษ�

 3. ก�รพัฒน�ประเทศคือก�รให้ก�รศึกษ�ที่เหม�ะสมแก่ประช�กร

 4. ภ�ระสังคมที่ดีหม�ยถึงภ�วะที่ประช�กรทุกคนมีก�รศึกษ�

10. “ในระบอบประช�ธิปไตยถือคว�มเห็นของประช�ชนฝ่�ยข้�งม�กเป็นเกณฑ์ในก�รบริห�รร�ชก�ร

 แผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกันสิทธิและคว�มเห็นของปวงชนฝ่�ยข้�งน้อยก็ย่อมได้รับก�รคุ้มครองโดย     

 บทบัญญัติแห่งกฎหม�ย”

 ข้อสรุปใดถูกต้อง

 1. ในระบอบประช�ธิปไตยประช�ชนทั้งฝ่�ยข้�งม�กและฝ่�ยข้�งน้อยมีคว�มสำ�คัญเท่�กัน

 2. ในระบอบประช�ธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่�เทียมกัน

 3. ในระบอบประช�ธิปไตยมีก�รเปิดโอก�สให้ทุกฝ่�ยแสดงคว�มคิดเห็น

 4. ในระบอบประช�ธิปไตยถือว่�ก�รแสดงคว�มคิดเห็นเป็นสิทธิอย่�งหนึ่ง



ลักษณะข้อสอบบทคว�มย�ว

ข้อสอบจะให้อ่านบทความยาว โดยบทความมักมาในรูปแบบของเรียงความ  ข่าวต่าง ๆ  ที่มีเนื้อหามาก  ผู้สอบ

ต้องอ่านบทความที่กำาหนดให้เพื่อทำาความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ หรือสรุปความ และหาคำาตอบที่สอดคล้องกับ

คำาถามข้อสอบ  ตัวอย่างคำาถามข้อสอบมักถามถึง เช่น จุดประสงค์ของผู้เขียน ข้อคิดเห็นของบทความ ใจความ

สำาคัญของบทความ เป็นต้น

บทความยาวมักมีเนื้อความยาวตั้งแต่ 10 บรรทัดขึ้นไป เน้นเรื่องการตีความและการสรุปความเป็นส่วนใหญ่  

ฉะนั้น ผู้ทำาข้อสอบต้องหา คำ�สำ�คัญ หรือ keyword ในข้อสอบให้พบ  ลักษณะคำาถามในข้อสอบมักถามว่า

ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร หรือตีความได้อย่างไร เป็นต้น

ทักษะพื้นฐานที่สำาคัญของการทำาข้อสอบเรื่องนี้ คือ ต้องหัดตั้งคำาถามว่า “ข้อความที่อ่านบอกอะไรเรา” “ข้อความ

ที่อ่านมีประโยชน์กับเราอย่างไร” เช่น ขณะอ่านฉลากหรือข้อความบนบรรจุภัณฑ์ เราจะได้ทราบว่าสินค้านั้นมี

ส่วนประกอบอะไรบ้าง ผลิตขึ้นที่ใด มีคุณประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร หรือกระทั่งหากสินค้าไม่ได้

มาตรฐาน เราจะแจ้งผู้ผลิตผ่านช่องทางใด ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สมองของเราคุ้นเคยกับการวิเคราะห์และประมวล

ผลจากข้อความที่อ่าน

ก�รตีคว�ม

ให้พยายามหาคำาตอบที่มีความหมายเหมือนกับข้อความที่โจทย์ถาม หรือเมื่อถอดคำาออกมาก็ยังมีความหมาย

เหมือนกับข้อความในโจทย์  อย่างไรก็ดี ไม่จำาเป็นต้องตอบให้ตรงตามตัวอักษรที่ปรากฏในบทความก็ได้ เพียงแต่

ข้อความที่ถอดออกมานั้นตรงตามความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของผู้เขียน

ก�รสรุปคว�ม

ให้สรุปความโดยเลือกเฉพาะส่วนที่สำาคัญของข้อความมาตอบ และให้เลือกเฉพาะข้อความที่มีอยู่ในโจทย์เท่านั้น 

ห้ามคิดนอกเหนือไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในโจทย์เด็ดขาด  นอกจากนี้ เมื่อเราสรุปความได้แล้ว ข้อความนั้นต้องสื่อ

ความหมายถึงเนื้อหาในบทความทั้งหมดด้วย

ก�รอ่�นบทคว�มย�ว



หลักก�รทำ�ข้อสอบบทคว�มย�ว

 1. อ่านโจทย์และตัวเลือกก่อน

 2. อ่านย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้าย ถ้าพบคำาตอบ ให้ตอบได้ทันที

 3. อ่านบทความที่เหลือทั้งหมด

 4. ควรใช้เครื่องหมายต่าง ๆ กำากับไว้ ขณะอ่านและหาคำาตอบ ไม่ควรอ่านโดยไม่บันทึกอะไรลงในกระดาษ 

     คำาถาม

ตัวอย่�งข้อสอบ ก.พ.

พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำาริดหุ้มทอง ปางสมาธิ สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 

เซนติเมตร เป็นศิลปะแบบลังกา ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าสีหฬะ พระมหากษัตริย์แห่งลังกาทวีปทรงสร้างขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 700 ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชแห่นครศรีธรรมราชได้ไปขอมาถวายพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย  เมื่อ

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยาได้กรุงสุโขทัยเป็นเมืองขึ้น จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มา

ประดิษฐานที่กรุงศรีอยุธยา ต่อมาก็มีผู้นำาไปไว้ที่เมืองกำาแพงเพชรและเชียงราย  เมื่อพระเจ้าแสนเมืองมา เจ้านคร

เชียงใหม่ยกทัพไปตีเมืองเชียงรายได้ จึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่เชียงใหม่พร้อมกับพระแก้วมรกต  

เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตีเมืองเชียงใหม่ได้เมื่อ พ.ศ. 2205 ก็ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่วัด

พระศรีสรรเพชญ์กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานถึง 105 ปี

จ�กบทคว�ม คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่�พระพุทธสิหิงค์ม�จ�กลังก�เพร�ะเหตุใด

ก. เจ้านครเชียงใหม่ขอมาถวายพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยในสมัยพระเจ้าสีหฬะ

ข. เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำาริด ศิลปะแบบลังกา

ค. เจ้านครเชียงใหม่ยกทัพไปตีเมืองเชียงรายได้จึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่เชียงใหม่

ง. ไทยรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกาตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช

คำ�ตอบ คือ ข. เป็นพระพุทธรูปโบร�ณหล่อด้วยสำ�ริด ศิลปะแบบลังก� 

ข้อนี้สังเกตได้ไม่ยาก จากการเทียบคำาตอบในตัวเลือกกับข้อมูลจริงที่ปรากฏในบทความ ข้อมูลในตัวเลือกข้ออื่น ๆ 

ไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในบทความ จึงไม่ใช่คำาตอบที่ถูกต้อง



คำ�สั่ง  อ่�นบทคว�มที่กำ�หนดให้แล้วตอบคำ�ถ�ม

 

 “ในแต่ละปีประเทศไทยต้องเสียเงินนับพันล้�นบ�ท เนื่องจ�กพลเมืองไทยมีปัญห�อน�มัยในช่องป�ก

และฟันม�กกว่�ร้อยละ 80 ตัวเลขล่�สุดในปี 2557  พบว่� โรคในช่องป�กที่สำ�คัญคือโรคฟันผุและโรคเหงือก

อักเสบ ทำ�ให้ไทยเกิดคว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจประม�ณก�รเป็นมูลค่�ถึง 2,114 ล้�นบ�ทโดยคว�มสูญเสีย

นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 ส่วนที่หนึ่ง  เป็นคว�มสูญเสียที่คิดจ�กต้นทุนก�รรักษ�พย�บ�ลด้�นทันตกรรม ซึ่งรวมตั้งแต่ค่�

ตอบแทนบุคล�กร ค่�ที่ดินและอ�ค�รสิ่งก่อสร้�ง  ค่�ครุภัณฑ์  ค่�วัสดุทันตกรรม  ค่�น้ำ�ประป�และค่�ไฟ 

โดยส่วนนี้ประม�ณมูลค่�รวมทั้งสิ้นได้เป็นเงินถึง 1,358 ล้�นบ�ท

 ส่วนที่สอง เป็นเรื่องของคว�มสูญเสียซึ่งประช�ชนต้องแบกรับภ�ระในก�รจ่�ยเอง นั่นคือในเรื่องของ

ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รเดินท�ง  ค่�อ�ห�ร ค่�เสียโอก�สในก�รทำ�ง�น ทั้งของผู้ม�รับบริก�รและผู้ที่ต้องม�เป็น

เพื่อนหรือผู้ปกครอง  สำ�หรับมูลค่�ในส่วนนี้จะเท่�กับ 768 ล้�นบ�ท ซึ่งคว�มสูญเสียดังกล่�วส�ม�รถที่จะ

ประหยัดได้ห�กมีก�รระดมแผนก�รเพื่อมุ่งเน้นก�รป้องกันก�รเกิดโรคฟันอย่�งจริงจัง”

1. บทคว�มนี้เขียนในลักษณะใด

 1. ชี้ปัญห�

 2. ให้ข้อมูล

 3. วิเคร�ะห์ข่�ว

 4. แฉคว�มผิดพล�ด

2. ข้อใดกล่�วได้ถูกต้อง

 1. ประช�ชนไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยใด ๆ เลยในก�รรักษ�โรคฟัน

 2. รัฐจะให้เอกชนดำ�เนินก�รรักษ�โรคฟันเพื่อลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย

 3. ประช�ชนต้องแบกรับค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดในก�รรักษ�โรคฟัน

 4. ก�รป้องกันโรคฟันทำ�ให้ประหยัดเงินได้

แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง ก�รอ่�นบทคว�มย�ว

บทคว�มที่ 1
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วิธีก�รทำ�



3. สิ่งใดไม่ใช่คว�มสูญเสียต�มบทคว�มนี้

 1. ค่�อ�ห�ร

 2. ค่�เดินท�ง

 3. ค่�โฆษณ�

 4. ค่�ก่อสร้�ง

4. ผู้เขียนให้คว�มสำ�คัญแก่สิ่งใด

 1. ลดต้นทุนก�รรักษ�โรคฟัน

 2. เพิ่มบุคล�กรในก�รรักษ�โรคฟัน

 3. ผลักภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�โรคฟันให้ประช�ชน

 4. ว�งแผนก�รป้องกันก�รเกิดโรคฟันอย่�งจริงจัง

5. ส�ระสำ�คัญของข้อคว�มนี้คืออะไร

 1. ประเทศไทยข�ดแคลนบุคล�กรที่รักษ�โรคฟันในช่องป�ก

 2. ปัญห�อน�มัยในช่องป�กทำ�ให้สูญเสียค่�ใช้จ่�ยทั้งของส่วนรวมและส่วนตัว

 3. ในปัจจุบันคนไทยมีปัญห�เกี่ยวกับโรคช่องป�กม�กขึ้นกว่�เดิม

 4. วิทย�กรในก�รป้องกันปัญห�อน�มัยในช่องป�กของไทยเร�ยังล้�หลัง

คำ�สั่ง  อ่�นบทคว�มที่กำ�หนดให้แล้วตอบคำ�ถ�ม 

 

 “บริษัทใดก็ต�มที่จะเจริญเติบโตและพัฒน�ก�รก้�วหน้�ได้ ย่อมจะต้องฝึกฝนคนเก่งรุ่นใหม่ ๆ เอ�

ไว้เพร�ะมีก�รประดิษฐ์คิดของใหม่และก�รใช้ปฏิภ�ณไหวพริบ จะต้องถ่วงดุลกับก�รรู้จักยับยั้งชั่งใจ ซึ่งอ�จ

มีคุณภ�พยังไม่เพียงพอสำ�หรับนักบริห�รที่เอ�ก�รเอ�ง�น ด้วยเหตุนี้ทุกบริษัทจึงมักมีปัญห�เกี่ยวกับก�ร

พย�ย�มจัดสภ�พแวดล้อมเพื่อให้คว�มคิดใหม่ส�ม�รถพัฒน�ต่อไปได้ โดยในขณะเดียวกันก็ให้หลักประกัน

ได้ว่�เงินของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกใช้อย่�งเสียเปล่�ในโครงก�ร ถึงแม้ดูท่�ว่�จะเข้�ทีดี แต่ก็ข�ดลักษณะที่จะนำ�ไป

ใช้ได้ในท�งปฏิบัติ

 ถึงตอนนี้เองนักบริห�รธุรกิจหนุ่มที่มีคว�มมุ่งมั่นแรงกล้�จะต้องฉวยโอก�สใช้ประโยชน์จ�ก

สถ�นก�รณ์นั้นให้จงได้  ก�รทำ�ง�นในตำ�แหน่งของเจ้�น�ยอ�จสำ�เร็จได้ในหล�ยท�งด้วยกัน แต่เป็นก�ร

สมควรอย่�งยิ่งที่เร�ต้องไม่นึกหวังตำ�แหน่งของเจ้�น�ยด้วยก�รให้ร้�ยไปในท�งที่เป็นเรื่องเศร้� เช่น เกิด

อุบัติเหตุจนถึงต�ย เกิดล้มป่วยกะทันหัน และเหตุก�รณ์อันไม่พึงปร�รถน�แบบอื่น ๆ ถึงแม้ว่�เหตุก�รณ์ 

บทคว�มที่ 2



ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นก�รประกันให้เร�ได้เข้�ถึงตำ�แหน่งง�นของเจ้�น�ยเร�ก็ต�ม เพร�ะเร�ไม่อ�จประกันได้ว่�

เหตุก�รณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงอย่�งที่เร�ต้องก�รได้  โดยปร�ศจ�กก�รเข้�ไปเกี่ยวข้องด้วยอย่�งลึกลับซับซ้อน

ในแบบใดแบบหนึ่ง 

 เมื่อเช่นนั้น สมมติว่�นักบริห�รผู้มีคว�มทะเยอทะย�นนั้นไม่พึงประสงค์จะก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยท�ง

ร่�งก�ยแก่เจ้�น�ยของตน แล้วเข�จะทำ�อย่�งไรจึงจะเป็นหลักประกันได้ว่�เข�จะได้รับก�รเลื่อนตำ�แหน่งขึ้น

ไปจนถึงตำ�แหน่งต�มที่ต้องก�รนั้นได้

 หลักสำ�คัญที่เข�จะต้องฉวยไปใช้ประโยชน์ให้ได้คือหลักคว�มจริงที่ว่� “อำ�น�จกับก�รเปลี่ยนแปลง

เป็นเพื่อนร่วมเตียงนอนที่ไม่ยั่งยืน” ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมด�สำ�หรับผู้มีอำ�น�จที่จะต้องต่อต้�นขัดขว�ง

ข้อเสนอต่�ง ๆ เมื่อเห็นว่�ข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ จะทำ�คว�มอ่อนแอให้แก่โครงสร้�งแห่งอำ�น�จของ

ตนที่มีอยู่ในกรณีของบริษัท เจ้�น�ยเป็น “ผู้มีอำ�น�จ” อยู่แล้ว จึงมักลังเลที่จะยอมรับคว�มเปลี่ยนแปลงที่

เข�มิได้เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดขึ้น แต่นักบริห�รหนุ่มที่ฉล�ดย่อมส�ม�รถเอ�คว�มลังเลของเจ้�น�ยนี้ม�ใช้เป็น

ประโยชน์แก่ตนได้จ�กข้อเท็จจริงที่ว่�เข�รู้ดีถึงคว�มคิดในใจของเจ้�น�ยที่จะต้องต่อต้�นคว�มเปลี่ยนแปลง

ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญม�ก ยกตัวอย่�ง เช่น สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทก�รค้�ใด ๆ ถ้�ห�กบริษัทนั้นได้เคยส่ง

เสริมผลิตภัณฑ์ของตนเข้�สู่ตล�ด เช่น ตล�ดกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวล� 10 ปีที่ล่วงม� ซึ่งกรรมก�รผู้จัดก�ร

ย่อมจะมีคว�มรู้อย่�งลึกซึ้งในเรื่องของตล�ดแห่งใหม่นี้ ทำ�ให้เข�ต้องเข้�ไปเกี่ยวข้องกับท้องที่ซึ่งเข�ไม่เคยมี

ก�รติดต่อสัมพันธ์กันม�ก่อนและไม่มีประสบก�รณ์จะทำ�ง�นในท้องที่ต่�งจังหวัด

 ม�ถึงตอนนี้นักบริห�รหนุ่มอ�จฉวยโอก�สเอ�คว�มลังเลนั้น ด้วยก�รพย�ย�มเข้�ให้ถึงตล�ดในต่�ง

จังหวัดให้จงได้ เข�ไม่เคยมีชื่อเสียงในท�งพิทักษ์ปกป้องเจ้�น�ย เข�ไม่ได้แข่งขันกับเจ้�น�ย แต่เข�ได้รับ

ประโยชน์จ�กก�รเข้�สู่ตล�ดแห่งใหม่ที่เคยริเริ่มและก�รทำ�ง�นอย่�งหนักของเข�มีท่�ทีว่�จะได้ผลตอบแทน

อย่�งคุ้มเหนื่อย

 แต่อีกด้�นหนึ่งห�กนักบริห�รหนุ่มนั้นเอ�แต่พย�ย�มขย�ยตล�ดในกรุงเทพฯ แล้ว เข�ก็มีแต่จะต้อง

เดินต�มรอยของผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ด และคว�มสำ�เร็จใด ๆ ที่เข�อ�จได้รับก็จะกล�ยเป็นสิ่งไปส่งเสริม

เกียรติคุณให้แก่เจ้�น�ยของเข�ไปในฐ�นะที่เป็นผู้ที่เคยแสดงบทบ�ทคว�มส�ม�รถแบบนี้ม�ก่อน

 ก�รเริ่มต้นแบบนี้เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ในทุกสถ�นก�รณ์ของวงก�รธุรกิจ พนักง�นชั้นผู้น้อยของ

บริษัทจะส�ม�รถหวังสร้�งคว�มก้�วหน้�ในบริษัทขึ้นม�ได้ ต่อเมื่อเข�ส�ม�รถพิสูจน์แก่ฝ่�ยจัดก�รที่มีอ�วุโส

เหนือกว่�ได้ว่�เข�ส�ม�รถสร้�งคุณูปก�รอย่�งสำ�คัญให้แก่คว�มเจริญก้�วหน้�และผลกำ�ไรของบริษัทนั้นได้ 

ก�รพิสูจน์เช่นนี้จะจัดให้มีได้ด้วยก�รรู้จักใช้ประโยชน์จ�กจุดอ่อนที่มีอยู่ในระบบและกลยุทธ์ของบริษัท ก�รใช้

ประโยชน์ดังกล่�วนั้นจะต้องกระทำ�ไปในลักษณะที่ให้ฝ่�ยจัดก�รอ�วุโสมีท�งเลือกได้ โดยให้เห็นถึงผลกำ�ไรที่

พึงจะได้รับจ�กก�รเปลี่ยนแปลงต�มที่เสนอเมื่อนำ�ไปเปรียบเทียบกับวิธีก�รเก่�ที่มีอยู่ มันไม่เป็นก�รเพียงพอ

สำ�หรับนักบริห�รหนุ่มที่มีเพียงแต่จะพูดว่� “เร�กำ�ลังทำ�ผิดในเรื่องนี้”เข�จะต้องชี้แจงด้วยว่�วิธีก�รที่เป็นอยู่

นั้นไม่เหม�ะสมอย่�งไร แล้วก็เสนอคำ�แนะนำ�ที่ควรปรับปรุงพร้อมคำ�อธิบ�ยวิธีก�รที่จะทำ�ให้ได้กำ�ไรดีขึ้นจ�ก

ก�รเปลี่ยนแปลงต�มคำ�แนะนำ�ของเข�



 พนักง�นผู้น้อยหล�ยคนมักข�ดคว�มหวังโดยเกรงว่�เข�จะต้องรอให้เจ้�น�ยเข�ต�ยเสียก่อนหรือปลด

เกษียณไปเสียก่อน เข�จึงจะมีหวังได้รับเลื่อนตำ�แหน่งขึ้นไปได้ กรณีเช่นนี้ไม่เป็นจริงเสมอสำ�หรับพนักง�นที่

ชอบริเริ่มในท�งเอ�ก�รเอ�ง�นและมีจิตใจสร้�งสรรค์ซึ่งมักส�ม�รถทำ�ให้ผู้รับฟังเกิดคว�มรู้สึกได้เสมอ แต่

อย่�งไรก็ดีเข�จะต้องมั่นใจว่�ผู้รับฟังจะเกิดคว�มรู้สึกในท�งที่ดีที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ เข�จะต้องแนะนำ�ให้มี

ก�รเปลี่ยนแปลงมิใช่เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงเท่�นั้น เพร�ะก�รกระทำ�เช่นนั้นมีแต่จะสร้�งคว�มรู้สึกเป็นปรปักษ์

ให้เกิดขึ้นกับเจ้�น�ยของเข� เข�จะต้องเสนอข้อแนะนำ�อย่�งมีสมดุลต่อฝ่�ยจัดก�ร โดยในขณะเดียวกันเข�

จะต้องให้หลักประกันว่�ข้อเสนอแนะเช่นนั้นเป็นเกียรติแก่ตัวเข�ม�กกว่�ที่จะกล�ยเป็นเกียรติของผู้บังคับ

บัญช�ไป

 เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่�ยเพร�ะเป็นเรื่องที่ต้องก�รให้นักบริห�รหนุ่มจำ�ต้องประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน

ของผู้บังคับบัญช�ของเข�ต่อเมื่อได้คำ�นวณทุกสิ่งทุกอย่�งอย่�งรอบคอบแล้ว เข�จะต้องตัดสินใจเสนอแนะ

กรณีของเข�นั้น ในที่สุดคว�มจริงก็ปร�กฏขึ้นเช่นเดียวกับในก�รต่อสู้ทั้งหล�ยว่�คว�มเข้มข้นได้ม�ถึงจุดที่คู่

ปรปักษ์จะต้องม�ประจันหน้�กันแล้ว

 ตรงจุดนี้เองที่นักบริห�รหนุ่มจะต้องแสดงตัวว่�เข�แน่แค่ไหนเพร�ะเจ้�น�ยของเข�จะไม่ยอมถอยจ�ก

อำ�น�จให้ง่�ย ๆ นั่นก็คือจะต้องเข้�ปลุกปล้ำ�แย่งชิงอำ�น�จจ�กเข�ม�ให้จงได้ ซึ่งในโลกธุรกิจสิ่งนี้จะกระทำ�

สำ�เร็จได้แต่ด้วยก�รใช้พละกำ�ลัง ซึ่งจะต้องสร้�งกำ�ลังนั้นอยู่ตลอดเวล�และจะบรรลุผลสำ�เร็จได้ก็แต่โดยก�ร

ผ่�นก�รทำ�ง�นหนักม�จนถึงขน�ดรู้จักหลบหลีกผองภัยพิบัติต่�ง ๆ น�น�ม�ได้ด้วยดีอย่�งคนเจนสน�ม”

1. อะไรคือวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทคว�มนี้

 1. เพื่อเสนอวิธีก�รที่จะให้บริษัทเจริญก้�วหน้�

 2. เพื่อเสนอวิธีก�รต่อสู้กับคู่แข่งขันในตล�ด

 3. เพื่อเสนอกลยุทธ์ในก�รขย�ยตล�ดผลิตภัณฑ์ออกไปจ�กตล�ดเดิม

 4. เพื่อเสนอวิธีที่นักบริห�รรุ่นใหม่จะนำ�ใช้เพื่อเลื่อนฐ�นะตำ�แหน่งให้สูงขึ้น

2. อะไรคือเหตุผลที่นักบริห�รหนุ่มรุ่นใหม่จำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติง�นให้ผิดจ�กเดิม เช่น ก�รขย�ย  

    ตล�ดผลิตภัณฑ์ไปยังต่�งจังหวัด

 1. เพื่อพิสูจน์ว่�คว�มคิดของตนดีกว่�ของผู้อื่น

 2. ถ้�ทำ�ต�มวิธีเดิม เครดิตก็จะตกไปเป็นของเจ้�น�ยผู้ซึ่งเคยใช้วิธีนี้อย่�งได้ผลดีม�ก่อน

 3. ก�รริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ จะเป็นที่น่�สนใจแก่ผู้บริห�รระดับสูง และให้ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินทั้งแก่  

     บริษัทและแก่ตนเองได้ดีกว่�

 4. ตล�ดต่�งจังหวัดยังมีช่องว่�งอยู่



3. วิธีก�รที่จะทำ�ให้ผู้บริห�รระดับสูงยอมรับคว�มคิดใหม่ ๆ คือ

 1. ก�รชี้ให้ผู้บริห�รเห็นถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเดิม แต่ขณะ  

            เดียวกันก็ต้องพย�ย�มให้เข�เกิดคว�มรู้สึกที่ดี

 2. อ�ศัยคว�มลังเลใจของเจ้�น�ยให้เป็นประโยชน์ โดยรอให้เกิดผลเสียขึ้นเสียก่อน

 3. ประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของผู้บังคับบัญช� และใช้วิธีประจันหน้�โดยตรง

 4. ตัดท�งเลือกที่ไม่จำ�เป็นออกเพื่อที่เจ้�น�ยจะได้เลือกที่ต้องก�รพิจ�รณ�น้อยลง

4. ข้อใดเกี่ยวกับก�รตัดสินใจของผู้บริห�รระดับสูง

 1. นักบริห�รรุ่นใหม่ควรจะช่วยพิทักษ์ปกป้องเจ้�น�ยโดยก�รช่วยตัดสินใจ

 2. ผู้บริห�รมักลังเลที่จะต้องทำ�ก�รตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้�กับปัญห�ที่จะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลง

 3. นักบริห�รหนุ่มควรจะฉวยโอก�สจ�กคว�มลังเลโดยก�รตัดสินใจเสียเอง

 4. นักบริห�รหนุ่มควรสนับสนุนให้เจ้�น�ยดำ�เนินก�รต�มวิธีเดิมไปก่อนเพื่อให้ผลเสียฟ้องตัวเอง

5. จ�กบทคว�มนี้อะไรมีส่วนสำ�คัญน้อยที่สุดต่อคว�มสำ�เร็จในก�รเสนอแนวคว�มคิดใหม่ ๆ ของ

    นักบริห�รหนุ่ม

 1. ก�รยอมรับของผู้บริห�รระดับสูง

 2. คว�มต้องก�รรักษ�สถ�นะเดิมของเจ้�น�ย

 3. คว�มส�ม�รถในก�รชักจูงเพื่อนร่วมง�นให้เห็นด้วยกับตน

 4. ก�รเสนอข้อแนะนำ�อย่�งมีสมดุลต่อฝ่�ยจัดก�ร



 ก�รอ่�นคำ�ประพันธ์ประเภทร้อยกรอง

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

วิธีก�รทำ�

ศิลปะคำ�ประพันธ์

1. สัมผัสสระ   สัมผัสพยัญชนะ(สัมผัสอักษร)   สัมผัสวรรณยุกต์  

2. ก�รเล่นคำ� = “...............................” คำ�พ้องทั้งรูปทั้งเสียง แต่คว�มหม�ยต่�ง เช่น 

 - เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ เนื้อน้องหรืออ่อนทั้งก�ย 

 - น�งนวลนวลน่�รัก ไม่นวลพักตร์เหมือนทร�มสงวน”

3. ก�รซ้ำ�คำ� = เขียนเหมือนกันและคว�มหม�ยเหมือนกัน

4. ก�รหล�กคำ� =  ................................................................................................................................

5. จินตภ�พ = ใช้คำ�ให้เกิดภ�พในคว�มคิด ได้แก่ จินตภ�พด้�นภ�พ ด้�นเสียง และคว�มเคลื่อนไหว



ภ�พพจน์

1. อุปม� เปรียบเหมือน 

   1.1) เหมือน (ต้องมีก�รเปรียบเทียบเท่�นั้น ห้�มเป็นข้อเท็จจริง)

   1.2) พ่�ง เพียง เพี้ยง เล่ห์ ปูน กล ยิ่ง กว่� เฉก เช่น มิแผก ดุจ ดัง ดั่ง เหมือน เสมอ เทียบ เทียม 

  ประเล่ห์  เปรียบ ดูร�ว ร�วกับ ประหนึ่ง คล้�ย ป�น 

2. อุปลักษณ์  เปรียบเป็น

   2.1) มีคำ�ว่� คือ เป็น (ต้องมีก�รเปรียบเทียบเท่�นั้น ห้�มเป็นข้อเท็จจริง) 

   2.2) ละคำ�เปรียบ  เพชรร�ตรี เพชรน้ำ�ค้�ง พลอยน้ำ�ฝน พิณพ�ทย์ไพร พรมหญ้�

3. บุคคลวัต บุคล�ธิษฐ�น   ................................................................................................................

   มองซิมองทะเล     บ�งครั้งมันบ้�บิ่น

   ทะเลไม่เคยหลับไหล  บ�งครั้งยังสะอื้น  

            

4. สัทพจน์  เลียนเสียงธรรมช�ติ

5. อติพจน์ พูดเกินจริง เช่น คิดถึงใจจะข�ด, คอแห้งเป็นผง  

   

6. อวพจน์ พูดน้อยกว่�คว�มเป็นจริง เช่น  เล็กเท่�ขี้ต�แมว, เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว

7. สัญลักษณ์ .....................................................................................................................................

    เมฆหมอก แทน .......................  สีดำ�  แทน ....................... 

    สีข�ว แทน .......................  กุหล�บแดง แทน ....................... 

8. น�มนัย  .....................................................................................................................................

    เก้�อี้  หม�ยถึง  .......................

    เอวบ�ง  หม�ยถึง .......................

    เนื้อเย็น  หม�ยถึง .......................



1. ข้อใดกล่�วถึงก�รเสียชีวิตของบุคคล

 1. ยักษ์ยกโทษลวงนฤบ�ล ขอทำ�ประจ�น

     จงยิ่งด้วยร�ช�ทัณฑ์

 2. ข้�ยินข่�วพ่อว�ยปร�ณ โดยทัณฑ์ประห�ร

     บ แจ้งประจักษ์ม�เยือน

 3. ฝ่�ยลิงเฆี่ยนถ�มอสุร� ครั้นได้สัจจ�

     ก็นำ�ยุบลทูลพลัน

 4. เดิมจำ�นองภัยม�กมี กล่�วร้�ยกลับดี

     บ เชิงจะชิดเชื้อใจ

 5. แม้ท่�นส่�ยรณเสร็จไป จะปันร�ไชย

        พิภพกึ่งให้ปูนสนอง

2. ข้อใดมีสิ่งที่ปร�กฏอยู่นอกพระร�ชวัง

 1. มีปร�ส�ททั้งส�มต�มฤดู  เสด็จอยู่โดยจินด�อัชฌ�สัย

 2. พระปรัศว์ซ้�ยขว�อ่�โถง  ท้องพระโรงรจน�หน้�หลัง

 3. พระแท่นแก้วกุดั่นบัลลังก์  ก�งกั้งเศวตฉัตรอยู่อัตร�

 4. หอกลองอยู่กล�งเวียงชัย  แม้เกิดไฟไพรีตีสัญญ�

 5. ที่เสวยที่สรงคงค�   ที่นั่งเย็นอยู่หน้�มนเทียรทอง

แบบทดสอบชุดที่ 1

9. ปฏิพ�กษ์ .....................................................................................................................................

    - น่�รักเป็นบ้�   - ปิดกันให้แซด

    - จักรว�ลวุ่นว�ยไร้สำ�เนียง - เกิดแล้วก่อล่อแล้วเร้นเย็นแล้วร้อน

10. คำ�ถ�มที่ไม่ต้องก�รคำ�ตอบ ..........................................................................................................



3. คำ�ประพันธ์ต่อไปนี้ผู้แต่งรังเกียจเรื่องใดม�กที่สุด

  “ได้เคืองแค้นแสนย�กลำ�บ�กบอบ  ไม่สมประกอบทรัพย์สินก็ขัดสน

 แม้นกลับช�ติเกิดใหม่เป็นก�ยคน   ชื่อว่�จนแล้วจงจ�กกำ�จัดไกล”

 1. คว�มขัดสน  

 2. คว�มลำ�บ�ก  

 3. ก�รเกิดใหม่

 4. คว�มเคืองแค้น 

 5. ก�รพร�กจ�กกัน

ใช้คำ�ประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำ�ถ�มข้อ 4 - 5

  “ทั้งสิ้นคือเส้นท�งที่สร้�งได้  เพียงเธอใช้คว�มรักเป็นแรงขับ

 ขับเคลื่อนคว�มฝันอันระยับ   ขึ้นอยู่กับเธอทุ่มเทม�กเท่�ใด

  เหนื่อยแต่อย่�ยอมท้อบนเส้นท�ง ทุกก้�วย่�งยังว�ดหวังยังเคลื่อนไหว

 คว�มสำ�เร็จรอโอบกอดเธอไม่ไกล  เพียงเธอใช้หัวใจรักช่วยผลักดัน”

4. คำ�ประพันธ์ข้�งต้นกล่�วถึงประเด็นใดเป็นสำ�คัญ

 1. คว�มรัก 2. คว�มฝัน 3. คว�มหวัง 4. คว�มอดทน   5. คว�มจริงใจ

5. ศิลปะก�รประพันธ์ต�มข้อใดปร�กฏในคำ�ประพันธ์ข้�งต้น

 1. สัญลักษณ์ 2. บุคคลวัต 3. ก�รเล่นคำ� 4. ก�รหล�กคำ�  5. ก�รเล่นเสียงหนักเบ�

6. ข้อใดไม่มีคว�มเชื่อ

 1. เป็นเคร�ะห์กรรมจำ�พลัดพร�ก เอ็งพ้นจ�กเบญจเพสแล้วหรือหล�น

 2. แล้วทำ�ผงอิทธิเจเข้�เจิมพักตร์ คนเห็นคนทักรักทุกหน้�

 3. จึ่งอ่�นอ�คมขลังตั้งใจ  สะกดให้นิทร�ทั้งธ�นี

 4. วันพฤหัสวันนี้ดีนักหน�  อัยก�จะสอนหนังสือให้

 5. ลูกเอ๋ยเป็นกำ�พร้�พระบิด�  สุริยวงศ์พงศ�ไม่เห็นพักตร์



7. ข้อใดแสดงค่�นิยม

 1. ถึงกูต�ยภ�ยหลังให้ลือชื่อ  ว่�ใจถือสัตย์บริสุทธิ์

 2. ประเพณีตีงูให้หลังหัก  มันก็มักทำ�ร้�ยเมื่อภ�ยหลัง

 3. อันเจ็บปวดยวดยิ่งทุกสิ่งมี  ไม่เท่�ที่เจ็บช้ำ�ระกำ�รัก

 4. คิดคะนึงถึงมิตรแต่ก่อนเก่�  นิจจ�เจ้�เหินห่�งร้�งพิสมัย

 5. ใครจะอยู่ค้ำ�ฟ้�ทั้งต�ปี  ถึงพระศุลีอินทร์จันทร์ย่อมบรรลัย

8. คำ�ประพันธ์ต่อไปนี้มีน้ำ�เสียงอย่�งไร

     “เสียด�ยส�ยสว�ทโอ้ อ�วรณ์

 รักพี่มีโทษกรณ์  กับน้อง

 จำ�จ�กพร�กพลัดสมร  เสมอชีพ เรียมเลย

 เสียนุชดุจทรวงต้อง  แตกฟ้�ผ่�สล�ย”

 1. รันทด 2. ข้องใจ 3. ปลงตก 4.  แค้นใจ 5. กลัวเกรง

ใช้ข้อคว�มต่อไปนี้ตอบคำ�ถ�ม 9 - 10

 1. พระเด็ดดอกก�หลงประยงค์แย้ม  ให้ทร�มวัยใส่แซมมวยผม

 2. อกเอ๋ยไม่เคยเดินไพร   เคยสำ�ร�ญแต่ในพระมูรี

 3. กอพฤกษ�ร�ยท�งหล่นใบผลัด  บ้�งระบัดใบอ่อนออกเต็มต้น

 4. เห็นเล็บน�งแบ่งบ�นตระก�รต�  เหมือนนข�โฉมง�มทร�มวัย

 5. ดูดอกสร้อยฟ้�ระย้�ย้อย   เหมือนส�ยสร้อยประดับทรวงดวงสมร

9. ข้อใดมีถ้อยคำ�ที่แสดงอ�รมณ์

 1. ข้อ 1  2. ข้อ 2 3. ข้อ 3 4. ข้อ 4 5. ข้อ 5

10. ข้อใดมีแต่สัมผัสพยัญชนะภ�ยในวรรคเพียงอย่�งเดียว ไม่มีสัมผัสสระ

 1. ข้อ 1  2. ข้อ 2 3. ข้อ 3 4. ข้อ 4 5. ข้อ 5



11. วรรคใดไม่มีจินตภ�พด้�นคว�มเคลื่อนไหว

 1. ทห�รโจรรบรับบ้�งดับไฟ   

 2. บ้�งอุดช่องสองข้�งเอ�ว�งถัง

 3. ให้น้ำ�ขังด�ดฟ้�ชล�ไหล   

 4. ถึงจะทิ้งเพลิงเผ�สักเท่�ไร

 5. ก็ไม่ไหม้สำ�เภ�เส�กระโดง

12. วรรคใดไม่มีคำ�ที่แสดงจินตภ�พด้�นแสงสี

 1. เห็นเดือนหง�ยฉ�ยแสงแจ้งกระจ่�ง  

 2. ต้องน้ำ�ค้�งซัดส�ดอน�ถหน�ว

 3. น้ำ�กระเซ็นเป็นฝอยดูพร้อยพร�ว   

 4. อร่�มร�วเพชรรัตน์จำ�รัสร�ย

 5. เข�จุดโคมสวยระย�งสว่�งไสว

13. คำ�ประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภ�พพจน์ต�มข้อใด

  “สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด  ง�มละม้�ยคล้�ยอูฐกะหล�ป๋�

 พิศแต่หัวตลอดเท้�ข�วแต่ต�   ทั้งสองแก้มกัลย�ดังลูกยอ”

 1. อุปม� 2. อุปลักษณ์ 3. สัญลักษณ์ 4. สัทพจน์ 5. บุคคลวัต

14. ข้อใดเป็นคำ�ถ�มเชิงว�ทศิลป์

 1. ชี้พระหัตถ์ตรัสบอกพระน้องรัก  ประหล�ดนักสัตว์นี้มันชื่อไร

 2. เมื่อครั้งโฉมยงอยู่ลงก�   ได้เห็นอสุร�หรือห�ไม่

 3. ทั้งสองเจ้�เผ่�พงศ์ผู้ใด   จงแจ้งไปโดยสัจจ�

 4. ครั้งนี้มิชั่วก็เหมือนชั่ว   กรรมของตัวจะโกรธโทษใครได้

 5. ธนูศิลป์ศักด�วิช�ก�ร   ใครเป็นอ�จ�รย์สั่งสอนม�



จงบอกข้อคิดที่ได้จ�กคำ�ประพันธ์ที่กำ�หนดให้

1.   ปล�ร้�พันห่อด้วย   ใบค�

 ใบก็เหม็นค�วปล�         คละคลุ้ง

 คือคนหมู่ไปห�          คบเพื่อน พ�ลน�

 ได้แต่ร้�ยร้�ยฟุ้ง          เฟื่องให้เสียพงศ์

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

2.    ใบพ้อพันห่อหุ้ม     กฤษณ�

 หอมระรวยรสพ�         เพริศด้วย

 คือคนเสพเสน่ห�         นักปร�ชญ์

 คว�มสุขซ�บฤาม้วย   ดุจไม้กลิ่นหอม

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

3.   ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้      มีพรรณ

 ภ�ยนอกแดงดูฉัน          ช�ดบ้�ย

 ภ�ยในย่อมแมลงวัน          หนอนบ่อน

 ดุจดังคนใจร้�ย          นอกนั้นดูง�ม

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

แบบทดสอบชุดที่ 2



4.   ขนุนสุกสล้�งแห่ง      ส�ข�

 ภ�ยนอกเห็นหน�มหน�    หนั่นแท้

 ภ�ยในย่อมรส�          เอมโอช

 ส�ธุชนนั้นแล้           เลิศด้วยดวงใจ

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

5.   คนพ�ลผู้บ�ปแท้       ทุรจิต

 ไปสู่ห�บัณทิต           ค่ำ�เช้�

 ฟังธรรมอยู่เนืองนิตย์       บ่ทร�บ ใจน�

 คือจวักตักเข้�           ห่อนรู้รสแกง

 

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

6.   หมูเห็นสีหร�ชท้� ชวนรบ

 กูสี่ตีนกูพบ           ท่�นไซร้

 อย่�กลัวท่�นอย่�หลบ         หลีกจ�ก กูน�

 ท่�นสี่ตีนอย่�ได้         ว�กเว้ว�งหนี

     

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

 



7.   สีหร�ชร้องว่�โอ้       พ�ลหมู

 ทรช�ติครั้นเห็นกู          เกลียดใกล้

 ฤามึงใคร่รบดนู           มึงม�ศ เองน�

 กูเกลียดมึงกูให้          พ่�ยแพ้ภัยตัว

 

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

8.   กบเกิดในสระใต้       บัวบ�น

 ฤาห่อนรู้รสม�ลย์          หนึ่งน้อย

 ภุมร�อยู่ไกลสถ�น         นับโยชน์ ก็ดี

 บินโบกม�ค้อยค้อย          เกลือกเคล้�เส�วคนธ์

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

9.   ไม้ค้อมมีลูกน้อม       นวยง�ม

 คือสัปบุรุษสอนต�ม         ง่�ยแท้

 ไม้ผุดังคนทร�ม          สอนย�ก

 ดัดก็หักแหลกแล้          ห่อนรื้อโดยต�ม

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................t

 



10.   น�คีมีพิษเพี้ยง  สุริโย

 เลื้อยบ่ทำ�เดโช   แช่มช้�

 พิษน้อยหยิ่งโยโส      แมลงป่อง

 ชูแต่ห�งเองอ้�      อวดอ้�งฤทธี

ข้อคิดที่ได้ ...............................................................................................................................................

ตรงกับสำ�นวน ...............................................................................................................................................

11. จ�กคำ�ประพันธ์ต่อไปนี้ เมื่อคลอดขุนช้�ง น�งเทพทองมีคว�มรู้สึกหล�ยประก�ร ยกเว้นข้อใด 

 น�งเทพทองเหลียวหน้�คว้�ลูกช�ย พลิกคว่ำ�พลิกหง�ยอยู่ตัวสั่น 

 ทดลูกปัดสีเหมือนผีปั้น  หัวล้�นในครรภ์ดังวงเดือน 

 เสียแรงอุ้มท้องประคองม�   ชกโคตรแม่อ้�ยหม�ขี้เรื้อนเปื้อน 

 เลี้ยงมันไว้ไยอ�ยเพื่อนเรือน   หัวเหมือนโคตรข้�งไหนให้เกิดม�

 

 1. ผิดหวัง  2. ขุ่นเคือง 3. รังเกียจ  4. หว�ดกลัว 5. เสียหน้�

12. ข้อใดเป็นแนวคิดสำ�คัญที่ผู้แต่งต้องก�รนำ�เสนอ 

   ก�น้ำ�ดำ�ดิ่งต้น  เอ�ปล� 

 ก�บกคิดใคร่ห�  เสพบ้�ง 

 ลองดำ�สมัจฉ�   ชลช�ติ 

 สวะปะคอค้�ง   ครึ่งน้ำ�จำ�ต�ย

 1. คนเร�ไม่ควรแก่งแย่งชิงดีกับผู้อื่น   

 2. ธรรมด�ของชีวิตมีเกิดแล้วย่อมมีดับ 

 3. แต่ละคนต่�งมีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะตน  

 4. ก�รทำ�สิ่งที่เกินคว�มส�ม�รถอ�จทำ�ให้เกิดผลเสีย 

 5. ก�รดูถูกเหยียดหย�มผู้อื่นที่ต่ำ�ต้อยกว่�ตนทำ�ให้เกิดศัตรู

 



13. คำ�ประพันธ์ต่อไปนี้กล่�วถึงเรื่องใดเป็นสำ�คัญ 

    “บ้�งพุ่งผัดศ�สตร�อ�วุธ อุตลุดสับสนอลหม่�น 

 หักโหมโรมรันประจัญบ�น  ที่ประด�หน้�กระด�นเข้�ไป”

 1. ก�รต่อสู้กัน     

 2. คว�มโกล�หล  

 3. ก�รฝึกหัดอ�วุธ    

 4. ก�รใช้ไม้กระด�นเป็นโล่  

 5. คว�มหล�กหล�ยของอ�วุธ

14. ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดของคำ�ประพันธ์ต่อไปนี้ 

    “พ�ทีผู้เฒ่�สั่ง  จำ�คว�ม แม่นเทอญ

 จะทร�บสิ่งดีง�ม  ทั่วถ้วน”

 1. ผู้ใหญ่สอนสิ่งที่ถูกต้องเสมอ   

 2. เร�ควรเชื่อฟังคำ�สั่งสอนของผู้ใหญ่ 

 3. คำ�สอนของผู้ใหญ่มักมีแต่สิ่งดีง�ม  

 4. สิ่งดีชั่วอ�จพิจ�รณ�ได้จ�กคำ�สอนของผู้ใหญ่ 

 5. ผู้ใหญ่มักจดจำ�ถ้อยคำ�ที่ดีง�มไว้สั่งสอนอย่�งทั่วถึง

15. ข้อใดกล่�วถึงก�รรักษ�ศักดิ์ศรีของสตรี 

 1. อันตัวต่ำ�แล้วอย่�ทำ�ให้ก�ยสูง   ดูเยี่ยงยูงยังมีแววที่วงห�ง 

 2. จะห�คู่สู่สมภิรมย์หวัง   จงระวังชั่วช้�อัชฌ�สัย 

 3. จงรักตัวอย่�ให้มัวร�คีหมอง   ถือทำ�นองแบบโบร�ณท่�นข�นไข 

 4. เป็นส�วแส้แร่รวยสวยสะอ�ด   ก็หม�ยม�ดเหมือนมณีอันมีค่� 

 5. เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่น   อยู่กับต้นอย่�ให้พร�กไปจ�กที่

 



16. ข้อใดเป็นแนวคิดของคำ�ประพันธ์ต่อไปนี้

   “สิ่งหล่อเลี้ยงหัวใจครูหนูรู้ไหม คือศิษย์ได้สิ่งงดง�มต�มฝัน

  ชีวิตครูจะอยู่ได้อย่�งไรกัน   ห�กศิษย์นั้นอ่อนแอแพ้ภัยพ�ล”

 1. ครูทุกคนย่อมปร�รถน�ดีต่อศิษย์   

 2. ศิษย์ย่อมต้องก�รกำ�ลังใจจ�กครู

 3. คว�มสำ�เร็จของศิษย์คือคว�มสุขของครู  

 4. หน้�ที่ของครูคือสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี

 5. ไม่มีครูคนใดปร�รถน�ให้ศิษย์ล้มเหลว

17. ข้อใดมีน้ำ�เสียงชื่นชม

 1. เล็บน�งอย่�งเล็บน้อง  เหลืองดุจทองห�ไหนเทียม

 2. รสสุคนธ์ส่งกลิ่นกลบ  เหมือนน้ำ�อบชโลมองค์

 3. เรือช�ยใกล้ก�หลง   คิดโฉมยงเจ้�ต�มม�

 4. ช้องน�งน�งคลี่ไว้   คิดทร�มวัยเคยสรงสย�ย

 5. กระถินส่งกลิ่นเกลี้ยง  คิดพ่�งเพียงจ�กจำ�นง

18. ข้อใดใช้ภ�พพจน์ชนิดเดียวกับคำ�ประพันธ์ต่อไปนี้

   “สรมุขมุขสี่ด้�น  เพียงวิม�นผ่�นเมฆ�”

 1. เรือม้�หน้�มุ่งน้ำ�  แล่นเฉื่อยฉ่ำ�ลำ�ระหง

 2. เพียงทองง�มดั่งทอง ไม่เหมือนน้องห่มต�ดพร�ย

 3. เรือสิงห์วิ่งเผ่นโผน  โจนต�มคลื่นฝืนฝ่�ฟอง

 4. สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย ง�มชดช้อยลอยหลังสินธุ์

 5. เรือครุฑยุดน�คหิ้ว  ลิ่วลอยม�ผ�ผันผยอง

 



19. ข้อใดไม่แสดงอ�รมณ์เศร้�โศกอ�ลัย

 1. พระองค์ผู้ทรงศักด�เดช  ไม่โปรดเกศแก่ข้�บทศรี

     กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้   ทูลพร�งโศกีรำ�พัน

 2. ลำ�ดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ว ทั้งเกดแก้วพิกุลยี่สุ่นศรี

     จะโรงร้�งห่�งสิ้นกลิ่นม�ลี  จำ�ปีเอ๋ยกี่ปีจะม�พบ

 3. จะตั้งหน้�อ�ส�ออกชิงชัย  มิได้ย่อท้อถอยหลัง

     สู้ต�ยไม่เสียด�ยชีวัง  กว่�จะสิ้นกำ�ลังของข้�นี้

 4. ว่�พล�งท�งชมคณ�นก  โผนผกจับไม้อึงมี่

     เบญจวรรณจับวัลย์ช�ลี  เหมือนวันพี่ไกลส�มสุด�ม�

20. ข้อใดไม่ถูกต้องต�มส�ระจ�กบทกลอนต่อไปนี้

   “รักที่หนึ่งนั้นหรือคือรักเด็ก ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไร้เดียงส� 

  รักที่สองคือรักหลักวิช�   ว่�ด้วยเด็กพัฒน�อย่�งไร

  รักที่ส�มนั้นคือชื่อรักร่วม   ชีวิตรวมกับเด็กแสนแจ่มใส  

  ไม่เลือกชั้นวรรณะหรือเลือกวัย  ถึงย�กจนแต่ไหนหวังให้ดี   

  เด็กเลือกแหล่งเกิดได้ไฉนหรือ  จึงได้ถือเอ�กำ�เนิดประเสริฐศรี  

  แบ่งชั้นเด็กน้อยใหญ่ไพร่ผู้ดี    เรียกเด็กผีเด็กเปรตไม่เมตต�”

 1. ก�รปฏิบัติต่อเด็กที่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งเท่�เทียม

 2. ก�รเลือกที่รักมักที่ชังกับเด็กนักเรียนเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ� 

 3. ก�รมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับพัฒน�ก�รเด็กในแต่ละช่วงวัย 

 4. ก�รมีคว�มหวังดีเมตต� อดทนต่อคว�มไม่รู้เดียงส�ของเด็ก

 5. วิธีก�รอบรมสั่งสอนเด็กควรกระทำ�ให้เหมือนกันในทุกคนทุกวัย

 



แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่องก�รอ่�น

อ่�นข้อคว�มต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 1-3

“ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ ต้องอุทิศเวล�ของตนให้แก่ร�ชก�ร จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้�ที่ร�ชก�รไม่ได้” 

1. “ทอดทิ้ง” หม�ยคว�มว่�อย่�งไร

 ก. ตัวไม่เอ�เป็นธุระ     ข. ตัวไม่สนใจง�น

 ค. ตัวปล่อยให้ง�นคงค้�ง   ง. ตัวอยู่แต่ไม่ทำ�ง�น 

2. “เวล�ของตน” คือเวล�ต�มข้อใด 

 ก. เวล�พักเที่ยง    ข. เวล�ร�ชก�ร 

 ค. นอกเวล�ร�ชก�ร    ง. เวล�หลังเลิกง�น

  

3. “อุทิศ” หม�ยคว�มว่�อย่�งไร

 ก. มอบให้     ข. บริจ�คให้ 

 ค. ถว�ยให้     ง. สละให้  

อ่�นข้อคว�มต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 4-8

 “เนื้อสมันตัวหนึ่งถูกน�ยพร�นไล่ติดต�มทำ�ร้�ย เมื่อจวนตัวเข้�จะหนีต่อไปไม่รอด จึงแอบไปซุ่มตัว

อ�ศัยพุ่มไม้แห่งหนึ่งเป็นที่กำ�บังร่�งและพ้นส�ยต�ของน�ยพร�นได้โดยน�ยพร�นมองไม่เห็น มุ่งต�มไปเสีย

ท�งอื่น เกิดคว�มชะล่�ใจคิดว่�พ้นภัยแล้วจึงแทะเล็มกินใบไม้ที่เป็นพุ่มนั้นจนพุ่มไม้ห�ยทึบ มองเห็นตัวได้

ถนัด พอดีน�ยพร�นย้อนกลับม�ท�งเก่�จึงมองเห็นและสุดที่เนื้อสมันตัวนั้นจะหนีพ้นได้ จึงถูกน�ยพร�นยิง

ด้วยธนูล้มลงต�ย ก่อนจะต�ยนึกถึงโทษที่ตนได้ทำ�ล�ยพุ่มไม้ซึ่งมีคุณ จึงสอนตนเองว่� นี่แหละโทษแห่ง

ก�รทำ�ล�ยสิ่งมีคุณ”

4. ข้อใดควรเป็นลักษณะของก�รสำ�นึกคุณ

 ก. ผู้น้อยควรสำ�นึกคุณของผู้ใหญ่    ข. ผู้ใหญ่ควรสำ�นึกคุณของผู้น้อย

 ค. จะเป็นน�ยเข�ได้ก็ต้องมีบ่�ว   ง. บุคคลที่มีคุณย่อมมีทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย 



5. ข้อคว�มข้�งต้นให้แง่คิดในเรื่องใด

 ก. ก�รทำ�ร้�ยผู้มีอุปก�ระย่อมส่งผลร้�ยถึงตน   

 ข. คร�วมีกรรม กรรมย่อมสนอง 

 ค. ก�รทำ�อะไรไม่ใคร่ครวญย่อมผิดพล�ด  

 ง. คว�มหิวกระห�ยทำ�ให้เกิดคว�มทุกข์และปัญห� 

6. เรื่องนี้ใกล้เคียงกับนิท�นอีสปเรื่องใดม�กที่สุด 

 ก. ไก่ได้พลอย      ข. กระต่�ยกับเต่�  

 ค. สุนัขหลงเง�    ง. ช�วน�กับงูเห่�  

7. เรื่องนี้ควรตั้งชื่ออย่�งไรจึงจะเหม�ะสมที่สุด

 ก. เนื้อสมันอกตัญญ    ข. โชคดีของน�ยพร�น  

 ค. โธ่...ไม่น่�เลย    ง. เนื้อสมันกับพุ่มไม้  

8. ข้อคว�มข้�งต้น เป็นง�นเขียนประเภทใด 

 ก. นิย�ย   ข. เรื่องสั้น  ค. บทคว�ม  ง. นิท�น  

อ่�นข้อคว�มต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 9-11

“คนมิได้ช่วยกันพัฒน�เศรษฐกิจของช�ติอย่�งเดียว แต่คนยังช่วยพัฒน�ด้�นสังคมให้แก่ช�ติ ก�รที่จะพัฒน�

ด้�นสังคมแห่งช�ติไทยให้ก้�วหน้�ไปย่อมต้องอ�ศัยก�รศึกษ�อีกเช่นกัน ประช�ชนที่ได้รับก�รศึกษ�ก็มีส่วน

ช่วยพัฒน�สังคม”

 

9. จ�กข้อคว�มข้�งต้นก�รพัฒน�ประเทศขึ้นอยู่กับสิ่งใด 

 ก. ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ   ข. ก�รพัฒน�สังคม 

 ค. ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�   ง. ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม 

10. ข้อคว�มข้�งต้นมีลักษณะต�มข้อใด

 ก. ชี้นำ�   ข. วิจ�รณ์   ค. แสดงเหตุผล   ง. เสนอแนะ 



11. ใจคว�มสำ�คัญของข้อคว�มข้�งต้นคืออะไร

 ก. ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของช�ติ    

 ข. ก�รพัฒน�สังคมและก�รศึกษ�ของช�ติ

 ค. แนวท�งพัฒน�เศรษฐกิจของช�ติ    

 ง. แนวท�งพัฒน�สังคมแห่งช�ติ 

อ่�นข้อคว�มต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 12-21

 “ขณะที่เข�เดินผ่�นลำ�คลอง ฝูงปล�ก็แตกตื่นดำ�น้ำ�หนีไปหมด แต่ปล�หมอเมื่อดำ�น้ำ�ลงไปพักหนึ่งก็

โผล่ขึ้นม�ฮุบน้ำ�เล่นต�มประส�ปล�ที่อยู่ไม่เป็นสุข เข�จึงเหวี่ยงแหลงไปได้ปล�ม�หล�ยตัว”

12. คำ�ว่� “แตกตื่น” หม�ยคว�มว่�อย่�งไร 

 ก. ตื่นเต้น  ข. ตื่นตัว  ค. ตื่นใจ  ง. ตกใจ

13. คำ�ว่� “พักหนึ่ง” มีคว�มหม�ยตรงกับข้อใด 

 ก. ชั่วโมงหนึ่ง  ข. ระยะหนึ่ง  ค. ชั่วครู่  ง. ชั่วย�ม 

14. “เข�” ในข้อคว�มนี้น่�จะเป็นบุคคลใดม�กที่สุด

 ก. ช�ยหนุ่ม  ข. ช�ยชร�  ค. หญิงส�ว  ง. เด็กน้อย 

15. อ�ก�รที่ปล�ฮุบน้ำ�เปรียบได้กับข้อใด 

 ก. คนกินข้�ว  ข. คนอ�บน้ำ�  ค. คนห�ยใจ   ง. คนดื่มน้ำ�  

16. “อยู่ไม่สุข” หม�ยคว�มว่�อย่�งไร 

 ก. ซุกซน   ข. ร่�เริง  ค. เคลื่อนไหว   ง. ไม่ดูด�ย 

17. ถ้�แหคู่กับปล� เสือจะคู่กับอะไร 

 ก. ป่�    ข. ลั่น     ค. กรง   ง. ต�ข่�ย 

 

18. “เหวี่ยง” มีอ�ก�รเหมือนกับข้อใด 

 ก. ดึง   ข. ขว้�ง   ค. โยน   ง. หว่�น  



19. ควรสรุปเรื่องนี้ว่�อย่�งไร 

 ก. ปล�หมอต�ยเพร�ะป�ก  ข. ปล�เป็นอ�ห�รของคน 

 ค. ชีวิตปล�หมอ   ง. คนเป็นศัตรูของปล�   

20. ข้อคว�มนี้ เขียนในลักษณะใด

 ก. อธิบ�ยคว�ม    ข. ชี้เหตุผล   

 ค. แสดงคว�มเห็น    ง. บรรย�ย  

21. คนไทยทอดแหปล�ก็ฮุบน้ำ� ทั้งคนทั้งปล�มีจุดร่วมกันในเรื่องใด

 ก. ก�รห�กิน     ข. คว�มอยู่รอด   

 ค. ก�รเล่นเกม    ง. ก�รพักผ่อน  

อ่�นคำ�ประพันธ์ประเภทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 1-4

    “อุร�ร�นร้�วแยก   ยลสยบ 

เอนพระองค์ลงทบ   ท่�วดิ้น 

เหนือคอคชซอนซบ   สังเวช

ว�ยชีว�ตม์สุดสิ้น   สู่ฟ้�เสวยสวรรค์” 

1. คำ�ประพันธ์ข้�งต้นดีเด่นในด้�นใด

 ก. บรรย�ยได้เห็นภ�พ   ข. มีคำ�ซ้ำ�แสดงอ�รมณ์   

 ค. บทสนทน�ไพเร�ะ   ง. ก�รใช้อุปม�อุปไมย

2. ตัวเอกของคำ�ประพันธ์ข้�งต้นควรจะเป็นข้อใด 

 ก. เทวด�   ข. คน    ค. ช้�ง   ง. ม้� 

3. เหตุก�รณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด 

 ก. บนหลังม้�   ข. บนหลังช้�ง  ค. บนสวรรค์  ง. บนที่ประทับ 

4. เนื้อคว�มในคำ�ประพันธ์กล่�วถึงอะไร

 ก. ก�รต่อสู้   ข. ก�รสิ้นชีวิต  ค. ก�รขึ้นสวรรค์ ง. ก�รยอมแพ้ 



อ่�นข้อคว�มต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 5-8

     “นกเข�จับเงื้อมเข�แล้วเคล้�คู่    จู้ฮุกกรููจู้ฮุกกรููเฝ้�คูขัน 

อัญชันจับกิ่งต้นชิงชัน    เบญจวรรณจับเจ่�เถ�วัลย์เปรียง” 

5. คำ�ประพันธ์ข้�งต้นมีนกกี่ชนิด 

 ก. 1 ชนิด   ข. 2 ชนิด  ค. 3 ชนิด   ง. 4 ชนิด

6. คำ�ประพันธ์ข้�งต้นใช้กลวิธีใดในก�รแต่งเด่นชัดที่สุด 

 ก. เล่นเสียง  ข. เล่นคำ�  ค. อุปม�อุปไมย   ง. โวห�ร

 7. คำ�ประพันธ์นี้มีสัมผัสในกี่วรรค

 ก. 1 วรรค   ข. 2 วรรค  ค. 3 วรรค  ง. 4 วรรค

 8. คำ�ว่� “เคล้�” ในที่นี้หม�ยถึงข้อใด

 ก. คลุก   ข. คลอเคลีย   ค. กอดรัด  ง. กกไข่ 

อ่�นข้อคว�มต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 9-10

        “ย�มเอ๋ยย�มนี้    ปถพีมืดมัวทั่วสถ�น 

อ�ก�ศเย็นเยือกหน�วคร�ววิก�ล   สงัดป�นป่�ใหญ่ไร้สำ�เนียง 

มีก็แต่จิ้งหรีดกระกรีดกริ่ง   เรไรหริ่งร้องขรมระงมเสียง 

คอกคว�ยวัวรัวเกร�ะเป�ะเป�ะเพียง  รู้ว่�เสียงเกร�ะแว่วแผ่วแผ่วเอย” 

9. ผู้แต่งมีจุดมุ่งหม�ยอย่�งไร

 ก. บรรย�ยคว�มรู้สึก     ข. แสดงคว�มคิด 

 ค. บรรย�ยภ�พที่เห็น    ง. เลียนเสียงธรรมช�ติ 

10. ผู้แต่งมีคว�มรู้สึกอย่�งไร 

 ก. ว้�เหว่   ข. สงบ   ค. เศร้�ใจ   ง. รื่นเริงใจ

 



อ่�นบทคว�มต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 1-10

 น้ำ� ในที่นี้เร�หม�ยถึงน้ำ�ในแม่น้ำ�ลำ�คลองต่�ง ๆ ซึ่งมีคว�มสำ�คัญในท�งก�รเกษตรกรรม ก�ร

คมน�คม และในก�รอุปโภคบริโภคของประช�ชนจำ�นวนไม่น้อยที่ไม่ส�ม�รถจะอ�ศัยน้ำ�ประป�ได้ จึงต้อง

ใช้น้ำ�จ�กแม่น้ำ�ลำ�คลอง ส�เหตุใหญ่ที่ทำ�ให้น้ำ�เสียก็คือ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่�ง ๆ น้ำ�เสียจ�กโรงง�น

อุตส�หกรรมและจ�กบ้�นเรือน ซึ่งถูกระบ�ยลงสู่แม่น้ำ�ลำ�คลองโดยตรง หรือโดยก�รผ่�นท�งท่อระบ�ยน้ำ�

 ก�รระบ�ยสิ่งโสโครกต่�ง ๆ เหล่�นี้ทำ�ให้เกิดผลเสียห�ยหล�ยประก�รแก่คุณภ�พของน้ำ� สิ่งปฏิกูล

ต่�ง ๆ ที่ลอยเน่�เหม็นอยู่ในลำ�น้ำ� ทำ�ให้เกิดคว�มเดือดร้อน รำ�ค�ญ และเป็นภ�พที่ไม่น่�ดู เชื้อโรคต่�ง ๆ 

ในน้ำ� เช่น ไทฟอยด์ ตับอักเสบ จะมีม�กขึ้น น้ำ�เสียจ�กโรงง�นอุตส�หกรรมต่�ง ๆ อ�จจะทำ�ให้น้ำ�มีคว�ม

เป็นกรดด่�งม�กขึ้นกว่�ระดับปกติ อ�จทำ�ให้เกิดสี เกิดคว�มขุ่น หรือเกิดเป็นฟองลอยอยู่บนผิวน้ำ� และสิ่งที่

สำ�คัญที่สุด ก็คือส�รอินทรีย์ต่�ง ๆ ในน้ำ�โสโครกที่ระบ�ยลงสู่ลำ�น้ำ�จะทำ�ให้ระดับของออกซิเจนที่ละล�ยอยู่ใน

น้ำ�ลดลง ถ้�คว�มเข้มข้นของส�รอินทรีย์ในน้ำ�มีม�กเกินไป ออกซิเจนในน้ำ�ก็จะหมดไปได้ ทำ�ให้เกิดก�รเน่�

เหม็น มีสีดำ� เนื่องจ�กก๊�ซซัลไฟด์เหมือนอย่�งที่เร�เห็นอยู่ทั่ว ๆ ไปในคลองต่�ง ๆ ในขณะนี้

 ออกซิเจนที่ละล�ยอยู่ในน้ำ�เป็นเครื่องวัดคุณภ�พของน้ำ�ที่สำ�คัญที่สุด เนื่องจ�กสัตว์น้ำ�ต่�ง ๆ ต้อง

อ�ศัยออกซิเจนในน้ำ�เพื่อดำ�รงชีวิต ปริม�ณของออกซิเจนในลำ�น้ำ�นั้น ไม่ควรจะมีต่ำ�กว่� 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ระดับของออกซิเจนในลำ�น้ำ�จะขึ้นอยู่กับปริม�ณส�รอินทรีย์ต่�ง ๆ ในน้ำ�โสโครกที่ถ่�ยเทลงไป สภ�พของ

ชลศ�สตร์ของลำ�น้ำ� อัตร�ก�รใช้ออกซิเจนโดยจุลชีพในน้ำ� อัตร�ก�รถ่�ยเทออกซิเจนจ�กบรรย�ก�ศ และ

แหล่งออกซิเจนอื่น ๆ สำ�หรับปริม�ณน้ำ�โสโครกหนึ่ง ระดับของออกซิเจนจะลดลงต่ำ�สุดในฤดูร้อน เมื่อ

อุณหภูมิในน้ำ�สูงสุดและปริม�ณน้ำ�ที่ไหลในลำ�น้ำ�ต่ำ�

 1. ลักษณะใดแสดงว่�น้ำ�เสีย 

 ก. น้ำ�เป็นฟอง      ข. น้ำ�มีสีต่�ง ๆ   

 ค. มีคว�มเป็นกรดด่�งม�ก    ง. มีออกซิเจนในน้ำ�น้อย 

2. กรณีใดที่ทำ�ให้เกิดน้ำ�เสียได้ม�กที่สุด 

 ก. ก�รกระทำ�ของคน     ข. ก�รกระทำ�ของสัตว์

 ค. ก�รกระทำ�ของโรงง�น     ง. ก�รกระทำ�ของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท

3. ช่วงเวล�ใดที่ทำ�ให้เกิดน้ำ�เสียม�กที่สุด

 ก. มกร�คม-มีน�คม      ข. เมษ�ยน-มิถุน�ยน  

 ค. กรกฎ�คม-กันย�ยน     ง. ตุล�คม-พฤศจิก�ยน



4. คำ�ว่� “ส�รอินทรีย์” ในบทคว�มนี้หม�ยถึงอะไร

 ก. สิ่งปฏิกูลทั้งหล�ย     ข. ก๊�ซออกซิเจนในน้ำ� 

 ค. สิ่งต่�ง ๆ ที่ผสมอยู่ในน้ำ�    ง. สิ่งที่ระบ�ยจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม 

5. บทคว�มนี้กล่�วเน้นถึงเรื่องใด  

 ก. ส�เหตุที่ทำ�ให้น้ำ�เสีย    ข. ก�รบำ�รุงรักษ�คุณภ�พน้ำ�

 ค. น้ำ�เสียทำ�ให้เกิดโรคต่�ง ๆ    ง. ภัยจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม

6. ก�รที่โรงง�นอุตส�หกรรมระบ�ยน้ำ�เสียลงแม่น้ำ�ลำ�คลอง น่�จะม�จ�กส�เหตุใด

 ก. คว�มมักง่�ย      ข. คว�มเห็นแก่ตัว   

 ค. คว�มข�ดก�รศึกษ�     ง. คว�มรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ 

7. จ�กบทคว�มนี้ ผู้ใดได้รับคว�มเดือดร้อนเรื่องน้ำ�เสียม�กที่สุด 

 ก. ผู้มีอ�ชีพจับปล�ในแม่น้ำ�ลำ�คลอง   ข. ประช�ชนในเขตกรุงเทพมห�นคร

 ค. ผู้ประกอบอ�ชีพท�งเกษตรกรรม    ง. ประช�ชนในจังหวัดภ�คกล�งทั่ว ๆ ไป 

8. ข้อใดที่น่�จะนำ�ม�แก้ไขปัญห�น้ำ�เสียได้ดีที่สุด 

 ก. ขอคว�มร่วมมือประช�ชน    ข. เติมออกซิเจนลงในน้ำ�เสีย 

 ค. ห้�มทิ้งขยะมูลฝอยลงในน้ำ�   ง. ให้โรงง�นอุตส�หกรรมกำ�จัดน้ำ�เสีย 

9. จ�กบทคว�มนี้ เร�ควรช่วยป้องกันไม่ให้น้ำ�เสียโดยยึดภ�ษิตข้อใด 

 ก. กันไว้ดีกว่�แก้     ข. น้ำ�ขึ้นให้รีบตัก   

 ค. บัวไม่ให้ช้ำ� น้ำ�ไม่ให้ขุ่น    ง. น้ำ�พึ่งเรือ เสือพึ่งป่� 

10. ผลจ�กน้ำ�เสียนั้นทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยหล�ยอย่�ง พอจะเทียบกับสำ�นวนไทยในข้อใดได้ 

 ก. ผีซ้ำ�ด้ำ�พลอย     ข. เสียกำ�แล้วซ้ำ�กอบ 

 ค. พลั้งป�กเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้   ง. เสียน้อยเสียย�ก เสียม�กเสียง่�ย 

 



อ่�นข้อคว�มต่อไปนี้แล้วตอบคำ�ถ�มข้อ 1-7

 “ชีวิตเป็นที่รักและหวงแหนของมนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกน�ม ก�รมีชีวิตอยู่นั้น นอกจ�กหม�ยคว�ม

ถึงก�รได้มีโอก�สสัมผัส ชื่นชมในสรรพสิ่งอันน่�พึงใจของโลกนี้แล้ว ยังหม�ยคว�มถึงก�รมีคว�มสัมพันธ์

อันสนิทสนมกับพ่อแม่ พี่น้อง ส�มีภรรย� และญ�ติสนิทมิตรสห�ยทั้งหล�ย คว�มต�ยย่อมทำ�ล�ยเสียสิ้นซึ่ง

โอก�สและคว�มสัมพันธ์ทั้งหล�ยเหล่�นี้ตลอดไป คว�มต�ยจึงเป็นทุกข์ใหญ่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งหล�ยที่

ปร�รถน�จะหลีกหนี และก็ใช้คว�มพย�ย�มทุกวิถีท�งที่จะรักษ�ชีวิตและคว�มสัมพันธ์ทั้งหล�ยกับโลกนี้ไว้

 โดยเหตุที่ชีวิตเป็นที่รักยิ่งนี้เอง ก�รที่บุคคลยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม จึงเป็น

คุณธรรมอันควรแก่ก�รค�รวะ เพร�ะเป็นก�รเสียสละอันสูงสุดที่บุคคลจะกระทำ�ได้ โดยเฉพ�ะเมื่อก�รเสียสละ

นั้นเป็นไปเพื่อช�ติบ้�นเมือง

 เมื่อเร�ทั้งหล�ยหวนระลึกถึงเหตุก�รณ์อันได้ผ่�นม�แล้วครบรอบปีพอดี เร�ย่อมตระหนักถึงคว�ม

ปร�รถน�อันรุนแรงของประช�ชนช�วไทยทั่วไปในอันที่จะให้ช�ติบ้�นเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สภ�พก�ร

ปกครองอันดีและถูกต้อง แต่ละคนที่เสียเลือดเนื้อและชีวิตไปนั้น ได้เป็นตัวแทนคนทั้งช�ติในก�รต่อสู้เรียกร้อง

เพื่อให้ได้ม�ซึ่งวิถีชีวิตของปวงชนต�มระบอบประช�ธิปไตย ท่�นได้ยืนหยัดเรียกร้องสิทธิ เสรีภ�พ และคว�ม

เป็นธรรมเพื่อปวงชน” 

1. สิ่งใดที่ทำ�ให้ “ชีวิตเป็นที่รัก”

 ก. ก�รเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ข. ก�รมีคุณธรรมสูงอันควรแก่ก�รค�รวะ 

 ค. คว�มมีชื่อเสียงเกียรติยศ   ง. คว�มสนิทสนมกลมเกลียวในครอบครัวของตน 

 จ. คว�มผูกพันรักใคร่ในญ�ติและเพื่อนมนุษย์ 

2. บทคว�มนี้กล่�วในโอก�สใด 

 ก. ก�รประก�ศเกียรติคุณ   ข. ก�รเดินขบวนเรียกร้อง 

 ค. ก�รยกย่องชมเชยคุณธรรม   ง. ก�รประชุมสังสรรค์ 

 จ. ก�รเทศน�สั่งสอนหลักธรรม 

3. เมื่ออ่�นข้อคว�มนี้แล้ว ท่�นรู้สึกอย่�งไร 

 ก. ระลึกถึงวันมห�วิปโยค   ข. สงส�รวีรชน 

 ค. รักช�ติไทยม�กขึ้น    ง. ภูมิใจในเกียรติคุณของผู้เสียสละชีวิต 

 จ. อย�กจะมีประช�ธิปไตย



4. ข้อคว�มใดเป็นคว�มมุ่งหวังของคนไทยต่อประเทศช�ติ 

 ก. คว�มเจริญรุ่งเรืองของช�ติ    ข. คว�มเป็นธรรมสำ�หรับประช�ชน 

 ค. สิทธิเสรีภ�พอย่�งเพียงพอ    ง. คว�มเสมอภ�คในสังคมทุกชั้น  

 จ. ประช�ธิปไตยที่ถูกต้อง 

5. วีรชนได้สร้�งคว�มประทับใจแก่คนทั้งช�ติอย่�งไร 

 ก. เสียสละชีวิตเพื่อช�ติ    ข. ประพฤติตนเป็นคนดี 

 ค. เรียกร้องเสรีภ�พ     ง. อุทิศตนเพื่อกิจก�รทุกอย่�ง 

 จ. แสดงคว�มกล้�ห�ญในก�รรบกับศัตรู 

6. บทคว�มนี้ทำ�ให้เร�นึกถึงช�ติในข้อใด 

 ก. ชีวิตเป็นที่รักและเป็นทุกข์    ข. ตัวต�ยดีกว่�ช�ติต�ย 

 ค. คว�มส�มัคคีพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ   ง. กรุงศรีอยุธย�ไม่สิ้นคนดี

 จ. ผู้กระทำ�คว�มดีย่อมได้รับก�รสรรเสริญ 

7. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงว่�ต้องก�รประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง

 ก. ปร�รถน�ให้ช�ติบ้�นเมืองเปลี่ยนแปลงไปสู่ก�รปกครองที่ถูกต้อง 

 ข. ยืนหยัดเรียกร้องสิทธิ เสรีภ�พ และคว�มเป็นธรรมเพื่อปวงชน 

 ค. พย�ย�มทุกวิถีท�งที่จะรักษ�กฎหม�ย 

 ง. เป็นตัวแทนของคนทั้งช�ติในก�รต่อสู้เรียกร้อง 

 จ. ยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 



ก�รเรียงประโยค / เรียงลำ�ดับข้อคว�ม

โจทย์ข้อสอบการเรียงประโยคมักถามหาลำาดับที่ถูกต้องและสอดคล้องกันของประโยคหรือข้อความจากตัวเลือกทั้ง 

4 ข้อ หมายความว่า ตัวเลือกทั้ง 4 ข้อสามารถเรียงต่อกันเป็นประโยคหรือข้อความขนาดยาวที่มีใจความสมบูรณ์

ได้  ตัวอย่างที่ข้อสอบมักถาม เช่น  “ข้อความใดอยู่ในลำาดับที่ 2” หรือ “...ลำาดับที่ 3”  หรือข้อสอบอาจให้ตัว

เลือกที่เรียงลำาดับข้อความมาให้หลาย ๆ แบบ แล้วให้ผู้สอบเลือกตอบข้อที่เรียงได้ถูกต้อง 

หลักก�รทำ�ข้อสอบก�รเรียงประโยค / เรียงลำ�ดับข้อคว�ม 

ในข้อสอบมักจะถามหาลำาดับที่ถูกต้องของประโยคหรือข้อความที่กำาหนดมาให้ ดังนั้น เราจะมีหลักการสังเกตและ

ดูลำาดับได้ ดังนี้

ประโยคลำาดับที่ 1 

เราต้องหาคำาขึ้นต้นให้ได้ สำาหรับคำาขึ้นต้นของประโยคที่ 1 มักขึ้นต้นด้วยคำาว่า การ, ความ, เนื่องจาก...จึง, ด้วย, 

ตามที่ เป็นต้น

ประโยคลำาดับที่ 2 

มักขึ้นต้นด้วยคำาว่า ที่, ซึ่ง, อัน, เพื่อ, สำาหรับ, ของ, จาก, ตาม, ได้แก่, เช่น,  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม  ต้องระวังว่าบางครั้งประโยคข้างต้นอาจไปอยู่ในลำาดับที่ 3 ได้เช่นกัน  จึงต้องอ่านและพิจารณาดี ๆ 

โดยอาจสังเกตเพิ่มเติมจากข้อความบริบทแวดล้อม

ประโยคลำาดับที่ 3 

มักขึ้นต้นด้วยคำาว่า ทำาให้, ส่งผลให้, ดังนั้น อย่าลืมว่าให้สังเกตข้อความบริบทแวดล้อมประกอบด้วย

ประโยคลำาดับที่ 4 

ให้เราสังเกตคำาปิดของท้ายประโยค ซึ่งมักลงท้ายด้วยคำาว่า อีกด้วย, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, อย่างยิ่ง, เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเรียงประโยคลำาดับที่ 2 และประโยคลำาดับที่ 3 ให้ดี เพราะว่าทั้ง

ประโยคที่ 2 และประโยคที่ 3 มักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก อาจนำามาเชื่อมกับประโยคที่ 1 และประโยคที่ 4 

ได้ง่าย ส่งผลให้เกิดการเรียงลำาดับผิดพลาดได้ 

การเรียงลำำาดับข้้อ่ความ



ตัวอย่�งข้อสอบ ก.พ.

ข้อความใดอยู่ลำาดับที่ 3

ก.  ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำารวจ

ข.  การจัดทำาทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ

ค.  ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ

ง.  และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำาเนินงาน

จากตัวอย่างข้างต้น เรานำาตัวเลือกทั้ง 4 ข้อมาเรียบเรียงให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ได้ว่า 

“(ข.) การจัดทำาทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ (ก.) ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำารวจ (ง.) และเป็นประโยชน์ต่อ

การวางแผนดำาเนินงาน (ค.) ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ”  

เท่ากับว่า   ข้อ ข.  คือ ลำาดับที่ 1

  ข้อ ก.  คือ ลำาดับที่ 2 

  ข้อ ง.   คือ ลำาดับที่ 3

  ข้อ ค.  คือ ลำาดับที่ 4   

เมื่อโจทย์ถามหา “ลำาดับที่ 3”  ฉะนั้น คำาตอบของข้อนี้ คือ ข้อ ง. 

เนื่องจากลักษณะข้อสอบเป็นข้อความที่ถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ แล้วแยกกันอยู่ในตัวเลือกโดยไม่ได้เรียงลำาดับ หลัก

พื้นฐานที่สุดในการทำาข้อสอบเรื่องนี้คือ กว�ดส�ยต�อ่�นตัวเลือกให้ครบทั้ง 4 ข้อเพื่อจับใจคว�มคร่�ว ๆ ว่�

ข้อคว�มที่แยกกันอยู่นั้นกำ�ลังพูดถึงเรื่องอะไร

 



 แบบฝึกก�รเรียงลำ�ดับข้อคว�ม/ประโยค

วิธีก�รเรียงลำ�ดับข้อคว�ม มีวิธีก�รสังเกตดังนี้

ส่วนขึ้นต้น คำ�น�ม 

- ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถ�นที่ ฯลฯ

อ�ก�รน�ม

- ก�ร/คว�ม + กริย�/วิเศษณ์  เช่น ก�รพักผ่อน ก�รดำ�เนินง�น
คำ�เชื่อม

- ใน + เวล�

- เมื่อ + เวล�ในอดีต

- เนื่องจ�ก... + จึง

- จ�ก + คำ�น�ม 

- ใน + คำ�น�ม 

- เพื่อ + จุดประสงค์ 

- แม้ว่�.... + แต่ 

- ด้วย + หน่วยง�น

- ต�มที่ + หน่วยง�น/กฎหม�ย/ข้อบังคับ

คำ�เชื่อม

- ที่ ซึ่ง อัน 

- เพร�ะ เนื่องจ�ก

ก�รเน้น

- โดยเฉพ�ะ/โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

- ไม่ว่�จะเป็น

ก�รยกตัวอย่�ง

- เช่น .......... เป็นต้น /- อ�ทิ ..........เป็นต้น

- ... โดยสิ้นเชิง 

- ... ก็ต�ม  

- ...ต่อไป

- ...ต�มลำ�ดับ

- ...เท่�นั้น 

- ... อย่�งยิ่ง

- ...อีกด้วย/อีกต่อไป

ส่วนขย�ย

ส่วนสรุป

ส่วนลงท้�ย

คำ�เชื่อม

- ดังนั้น + จึง



แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่องก�รเรียงลำ�ดับข้อคว�ม

คำ�สั่ง จงพิจ�รณ�คำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อคว�มต่อไปนี้ควรจัดเรียงลำ�ดับต�มข้อใดจึงจะได้คว�มสมบูรณ์

 (1) ดอกแตงโมอ่อนรวมกับผักอื่น ๆ นำ�ม�แกงเลียง

 (2) ยอดแตงโมอ่อนคนมักเก็บม�ต้มกับกะทิจิ้มน้ำ�พริกกิน

 (3) ผลอ่อนเข�ก็เอ�ม�แกงส้ม ใช้ทั้งเนื้อทั้งเมล็ดอร่อยม�ก

 (4) ผลแก่นั้นใช้รับประท�น เนื้อหว�นเย็น ชุ่มคอชื่นใจดี

 1. (1)-(2)-(3)-(4)    2. (1)-(3)-(4)-(2)

 3. (2)-(1)-(3)-(4)    4. (2)-(3)-(4)-(1)

2.  ข้อใดเรียงลำ�ดับข้อคว�มได้เหม�ะสม

 (1) ดังหลักฐ�นภ�พแกะสลักบนแผ่นดินที่ปร�ส�ทหินนครธมกัมพูช�

 (2) ก�รนำ�วัวคว�ยม�ใช้แรงง�นเกิดขึ้นไม่น้อยกว่�ห้�พันปีม�แล้ว

 (3) ห�กไม่มีวัวคว�ยม�ล�กไถก็คงไม่มีใครคิดถึงก�รใช้แรงง�นอื่น ๆ

 (4) ก�รใช้แรงง�นวัวคว�ยจึงเป็นจุดเปลี่ยนของก�รพัฒน�ด้�นแรงง�น

 1. (4)-(3)-(2)-(1)    2. (1)-(2)-(4)-(3)

 3. (2)-(1)-(3)-(4)    4. (3)-(2)-(1)-(4)

3. ข้อใดเรียงลำ�ดับข้อคว�มได้เหม�ะสม

 (1) กำ�แพงทั่วไปที่ใช้ป้องกันเสียงมักเป็นกำ�แพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต

 (2) ท�งด่วนจะต้องสร้�งกำ�แพงป้องกันเสียงที่มีคว�มดังม�กกว่� 67 เดซิเบลขึ้นไป

 (3) เพร�ะเมื่อเสียงผ่�นขึ้นไปถึงยอดกำ�แพง มักจะกระทบขอบและกระจ�ยตัวออกเป็นเสียงดังข้�ม

              กำ�แพงไปได้

 (4) แต่แม้จะสร้�งกำ�แพงสูงลักษณะอื่น กำ�แพงก็จะป้องกันเสียงไว้ได้เพียง 10 เดซิเบล

 1. (1)-(2)-(3)-(4)    2. (1)-(3)-(4)-(2)

 3. (2)-(3)-(1)-(4)    4. (2)-(1)-(4)-(3)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

คำำาแนะนำา



4. ข้อใดเรียงลำ�ดับข้อคว�มได้เหม�ะสม

 (1) ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอ�ก�รต�มัว สูญเสียล�นส�ยต�

 (2) ก�รรักษ�ต้อหินอ�จใช้ย�หยอดต�และย�รับประท�น

 (3) ต้อหินเกิดจ�กคว�มดันในส�ยต�เพิ่มสูงขึ้นจนทำ�ล�ยประส�ทต�

 (4) ถ้�เป็นต้อหินชนิดรุนแรงจะปวดต� ปวดศีรษะม�กและคลื่นไส้อ�เจียน

 (5) ผู้เป็นต้อหินบ�งร�ยอ�จจำ�เป็นต้องรักษ�โดยใช้แสงเลเซอร์หรือโดยก�รผ่�ตัด

 1. (3)-(1)-(2)-(4)-(5)   2. (1)-(2)-(5)-(3)-(4)

 3. (3)-(1)-(4)-(2)-(5)   4. (1)-(3)-(4)-(2)-(5)

5. ข้อใดเรียงลำ�ดับข้อคว�มต่อไปนี้ได้เหม�ะสม

 (1) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรย์ถึงสองสิ่งคือปร�ส�ททัชม�ฮ�ลและมห�ตมะค�นธี

 (2) บ�งคนบอกว่�อินเดียมิได้มีสิ่งมหัศจรรย์อย่�งเดียวเท่�นั้น

 (3) ทั้งสองสิ่งนี้นับว่�เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกต�มที่เข�ว่�จริง

 (4) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่อย่�งหนึ่งคือปร�ส�ททัชม�ฮ�ล

 1. (4)-(2)-(1)-(3)    2. (2)-(1)-(3)-(4)

 3. (3)-(1)-(4)-(2)    4. (1)-(3)-(2)-(4)

6. ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำ�ดับได้เหม�ะสม

 (1) แต่ที่รุนแรงที่สุดคือจังหวัดชุมพร

 (2) เมื่อสองเดือนก่อนมีน้ำ�ท่วมในหล�ยจังหวัด

 (3) จึงก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งมห�ศ�ล

 (4) ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงเวล�ที่เกิดไต้ฝุ่นและพ�ยุโซนร้อน

 (5) ฝนตกหนักติดต่อกันหล�ยวัน

 1. (2)-(5)-(3)-(1)-(4)   2. (5)-(4)-(3)-(2)-(1)

 3. (2)-(1)-(5)-(4)-(3)   4. (5)-(2)-(3)-(1)-(4)

7.  ข้อคว�มต่อไปนี้เรียงลำ�ดับอย่�งไรจึงจะเหม�ะสม

 (1) ส่วนสำ�คัญของหลอดไฟฟ้�คือไส้หลอด ไส้หลอดนี้ทำ�จ�กโลหะ

 (2) ที่ไส้หลอดโลหะ พลังง�นไฟฟ้�จะเปลี่ยนเป็นพลังง�นคว�มร้อนซึ่งจะเผ�ให้ไส้หลอดร้อนจนเปล่ง

              แสงสว่�ง

 (3) เมื่อเร�เปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้�จะไหลผ่�นขั้วหลอดไปต�มส�ยไฟภ�ยในหลอดและไส้หลอด

 (4) หลอดไฟฟ้�เป็นผลิตภัณฑ์ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เร�ใช้กันแทบทุกครัวเรือน

 1. (1)-(2)-(4)-(3)    2. (1)-(4)-(2)-(3)

 3. (3)-(4)-(1)-(2)    4. (4)-(1)-(3)-(2)



คำ�สั่ง จงพิจ�รณ�ข้อคว�มในตัวเลือก 1-4  ว่�ข้อคว�มใดอยู่ลำ�ดับที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 หรือที่ 4 แล้วจึงตอบ  

        คำ�ถ�มของแต่ละข้อ

1. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 2 

 1. เป็นนักรบเร่ร่อนไปในบริเวณภ�คตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลส�บไบค�ล

 2. ซึ่งปกครองจีนอยู่ระหว่�ง พ.ศ. 1211-1449

 3. ในบันทึกเหตุก�รณ์ของร�ชวงศ์ถัง

 4. ได้กล่�วถึงพวกมองโกลว่�

2. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 4

 1. ไพร่หลวงร�มัญฝ่�ยทห�รขึ้นกับกรมกองใด

 2. ซึ่งมีหน้�ที่ควบคุมช�วมอญทั้งหมด

 3. ในสมัยอยุธย�ไม่ปร�กฏหลักฐ�นแน่ชัดว่�

 4. มีเพียงตำ�แหน่งหัวหน้�กองมอญ

3. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 3 

 1. มีลักษณะเป็นก�รผสมผส�นอำ�น�จก�รแต่งตั้ง

 2. ข้อสังเกตเกี่ยวกับก�รบริห�รเมืองพัทย�คือ

 3. กับอำ�น�จก�รเลือกตั้งผู้บริห�รท้องถิ่น

 4. โดยให้สภ�พเมืองพัทย�เป็นผู้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รแต่งตั้งและก�รเลือกตั้ง

4. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 3 

 1. ก�รใช้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่�งที่ให้มีประสิทธิภ�พ

 2. ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เหล่�นั้นเป็นประโยชน์แก่เร�ม�กที่สุด

 3. และให้เป็นประโยชน์แก่เร�นั้น

 4. จำ�เป็นที่ผู้ใช้ต้องเข้�ใจและรู้จักใช้ให้เป็น

5. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 3

 1. ก�รอ่�นและจำ�ไว้เฉย ๆ

 2. ไม่นับว่�เป็นก�รอ่�นที่สมบูรณ์

 3. กล่�วคือต้องนำ�คว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รอ่�นไปคิดต่อไป

 4. ก�รฝึกฝนก�รอ่�นนั้น รวมไปถึงก�รฝึกคิดด้วย



6. ข้อคว�มใดต่อไปนี้เป็นลำ�ดับที่ 4 

 1. จึงจำ�เป็นต้องมีระเบียบแบบแผนซึ่งเรียกว่�กฎหม�ยม�ควบคุมสังคม

 2. ในบ�งครั้งสม�ชิกในสังคมอ�จจะมีคว�มเห็นไม่ลงรอย เกิดคว�มขัดแย้ง นำ�ไปสู่คว�มไม่สงบ

 3. ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดคว�มวุ่นว�ยและเพื่อคว�มสงบเรียบร้อยตลอดจนคว�มอยู่รอดของสังคม

 4. มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกหรืออ�จเรียกได้ว่�สังคมมนุษย์

7. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 3 

 1. ในย�มที่เจ็บป่วยร่�งก�ยจะรับเกลือแร่จ�กรูปน้ำ�เกลือชนิดต่�ง ๆ

 2. ส่วนในภ�วะปกติร่�งก�ยจะขับเกลือแร่ออกม�ท�งเหงื่อ ปัสส�วะ หรืออุจจ�ระ

 3. เกลือแร่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รทำ�ง�นของเซลล์ในร่�งก�ย

 4. ร่�งก�ยจะได้รับเกลือแร่โดยวิธีก�รดื่มหรือก�รรับประท�นผักผลไม้

 8. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 4 

 1. ก�รสอบคัดเลือกบุคคลเข้�รับร�ชก�รเป็นวิธีก�รหนึ่งที่นำ�ม�ปฏิบัตินอกเหนือจ�กก�รสอบแข่งขัน

 2. บ�งตำ�แหน่งมีลักษณะง�นที่ต้องอ�ศัยคว�มรู้คว�มส�ม�รถหรือคว�มชำ�น�ญพิเศษ

 3. ดังนั้นก�รสอบคัดเลือกบุคคลเข้�รับร�ชก�รจึงได้นำ�ม�ใช้กับหน่วยง�นที่ข�ดแคลนบุคล�กร

 4. ทั้งนี้เนื่องจ�กก�รสอบแข่งขันไม่ส�ม�รถคัดเลือกบุคคลที่เหม�ะสมได้

9. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 1 

 1. ในอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รเดินอ�ก�ศเฉพ�ะเวล�สงบ

 2. อธิปไตยของรัฐเหนือพื้นดินแลน่�นน้ำ�หรืออ�ณ�เขตที่เรียกว่�ระว�งอ�ก�ศ

 3. ซึ่งได้ร่วมลงน�มที่กรุงป�รีสเมื่อวันที่ 13 ตุล�คม 2462 นั้น

 4. ได้ตกลงให้รับรองอธิปไตยเหนือพื้นดินตลอดจนเหนือน่�นน้ำ�อ�ณ�เขตโดยไม่จำ�กัด

10. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 3 

 1. ก�รทดลองปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รเป็นส่วนหนึ่งของก�รสรรห�บุคคลเข้�รับร�ชก�ร

 2. ในกรณีที่มีก�รย้�ยหรือโอนในระหว่�งก�รทดลองปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รให้นับเวล�ต่อเนื่อง

 3. และเป็นขั้นตอนที่มีคว�มสำ�คัญม�กซึ่งจะช่วยท�งร�ชก�รเลือกคนได้อย่�งถูกต้องและรอบคอบ

 4. ระยะเวล�ในก�รทดลองปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รกำ�หนดไว้โดยให้มีระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 6 เดือน



11. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 1

 1. และก่อให้เกิดคว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจมิใช่น้อย

 2. แต่ก�รเพิ่มปริม�ณก�รใช้วัคซีนในช่วงเวล� 5 ปีที่ผ่�นม�

 3. สะท้อนให้เห็นว่�โรคพิษสุนัขบ้�เป็นปัญห�ที่ทวีคว�มสำ�คัญ

 4. แม้ว่�สถิติโรคพิษสุนัขบ้�ในประเทศมิได้มีอัตร�เพิ่มขึ้นม�ก

12. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 3 

 1. โดยยึดข้อมูลข่�วส�รที่ได้รับจ�กสิ่งแวดล้อมประกอบก�รนั้น ๆ

 2. ทฤษฎีสมองกลถือว่�คนเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมักทำ�อะไรอย่�งมีจุดหม�ย

 3. ถ้�ห�กไม่กระทบสิ่งเหล่�นั้นก็เพร�ะไม่ทร�บวัตถุประสงค์

 4. หรือไม่ทร�บผลร้�ยที่เกิดขึ้นต�มม�ภ�ยหลัง

13. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 2 

 1. จะเป็นสิ่งกล่อมเกล�นิสัยใจคอและสติปัญญ�ของเข�

 2. ปฐมวัยเป็นวัยแห่งก�รก่อรูปของนิสัยใจคอและบุคลิกภ�พ

 3. ประสบก�รณ์ที่เด็กได้รับจ�กบ้�น โรงเรียน และสังคมในปฐมวัย

 4. กล่�วคือจะทำ�ให้เข�เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่�งใดอย่�งหนึ่ง เช่น เป็นคนขล�ด คนกล้� คนซื่อสัตย์

            หรือคนโกง

14. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 4 

 1. แม้คนไทยจะพูดภ�ษ�ไทยหรือใช้ภ�ษ�ไทยได้

 2. ภ�ษ�ไทยก็เช่นเดียวกัน มีปัญห�อย่�งกว้�งขว�งม�ก

 3. แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�เข�จะไม่มีปัญห�ในก�รใช้ภ�ษ�

 4. ก�รสื่อคว�มคิดไม่ว่�โดยก�รพูดก�รเขียนย่อมเกิดปัญห�ทั้งสิ้น

15. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 3 

 1. และเป็นหลักฐ�นยืนยันคว�มเป็นเจ้�ของในกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย

 2. ที่กำ�หนดให้แทนสิ่งนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อง่�ยแก่ก�รจดจำ�

 3. ในปัจจุบันคำ�ว่�สัญลักษณ์เข้�ม�มีบทบ�ทในสังคมม�กขึ้น

 4. เปรียบเสมือนตร�หรือเครื่องหม�ยของสิ่งต่�ง ๆ



16. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 2 

 1. ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของประเทศอยู่ตลอดเวล�

 2. ไม่ว่�จะเป็นปัญห�ก�รสู้รบภ�ยในประเทศเพื่อนบ้�น ก�รพิพ�ทเรื่องเขตแดน ฯลฯ

 3. ซึ่งเป็นปัญห�ที่ยังต้องได้รับก�รดูแลแก้ไขอย่�งใกล้ชิดต่อไป

 4. สภ�วะคว�มผันแปรท�งสังคมทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

17. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 1 

 1. ช่วยให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รสำ�รวจ

 2. ในก�รอนุรักษ์และพัฒน�ชุมชนโบร�ณ

 3. และเป็นประโยชน์ต่อก�รว�งแผนดำ�เนินก�ร

 4. ก�รจัดทำ�ทะเบียนแหล่งชุมชนโบร�ณ

18. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 4 

 1. เกษตรกรที่จะได้รับคว�มช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมช�ติ

 2. ในอัตร�ไม่เกินร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียห�ย

 3. เป็นเหตุให้พืชผลได้รับคว�มเสียห�ยโดยสิ้นเชิง

 4. จะได้รับพันธุ์พืชอ�ยุสั้นเพื่อนำ�ไปปลูกทดแทน

19. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 3 

 1. หลักฐ�นที่พอจะห�ได้บ้�งมีในสมัยกรุงศรีอยุธย�

 2. คำ�ว่� “ตำ�รวจ” นำ�ม�ใช้กันครั้งแรกเมื่อใดนั้นไม่ปร�กฏหลักฐ�นแน่นอน

 3. ในแผ่นดินพระบรมไตรโลกน�ถโปรดเกล้�ฯ ให้มีก�รตำ�รวจขึ้น โดยให้ขึ้นอยู่กับกรมเวียง

 4. เพียงแต่สันนิษฐ�นว่�คงมีม�ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นร�ชธ�นี

20. ข้อคว�มใดเป็นลำ�ดับที่ 2 

 1. เมื่อได้จัดตั้งกรมตำ�รวจภูธรขึ้นแล้ว

 2. เพื่อให้มีกำ�ลังตำ�รวจสำ�หรับป้องกันปร�บปร�มโจรผู้ร้�ย

 3. ก็ได้พย�ย�มขย�ยกิจก�รตำ�รวจไปยังหน่วยง�นปกครองส่วนภูมิภ�ค ต�มลำ�ดับ

 4. และอำ�นวยคว�มร่มเย็นเป็นสุขแก่ประช�ชนในภูมิภ�ค



การใช้ภาษาบกพร่อ่ง

ลำ�ดับ

4.

1.

2.

3.

5.

6.

8.

9.

10.

7.

ก�รใช้ภ�ษ�บกพร่อง

ใช้คำ�ผิดคว�มหม�ย

ใช้คำ�ที่ขัดแย้งกัน

ใช้สำ�นวนเปรียบเทียบไม่เหม�ะสม

ใช้คำ�ผิดหน้�ที่

ใช้สำ�นวนต่�งประเทศ

ใช้ภ�ษ�ฟุ่มเฟือย

เรียงลำ�ดับคำ�ไม่ถูกต้อง

ข�ดส่วนสรุป

ใช้คำ�เชื่อมผิด

ใช้ภ�ษ�กำ�กวม

ตัวอย่�ง

เธอจงสะกดรอยต�ม อย่�ให้เข�คล�ดเคลื่อนส�ยต�ไปได้

มัน ขึ้นต้นประโยค

รถค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปอย่�งรวดเร็ว

ถูก + สิ่งดี ๆ

คว�มรู้ที่ได้ร่ำ�เรียนม�วันนี้ฉันจำ�จนเข้�หม้อได้หมดแล้ว

คำ�ขย�ย + คำ�หลัก

ผลสืบเนื่องที่ต�มม�ช่�งเลวร้�ยนัก

เวียดกงบุกหมู่บ้�นโจมตีใกล้กรุงพนมเปญ

บ้�นริมคลองที่เคยมีพระม�บิณฑบ�ตตอนเช้� ๆ

1. ทั้ง + ...................  

2. ระหว่�ง + ...................

3. ให้ + ...................           

4. ต่�ง + ................... 

5. สอดคล้อง + ................... 

6. เกี่ยวข้อง + ...................

7. เผชิญ + ...................  

8. ขัดแย้ง + ................... 

9. สมควร + ...................           

10. ตระหนัก + ...................

11. จำ�เป็น + ...................  

12. อุปสรรค + ...................

13. แสดง ยื่น ร�ยง�น + ...................

14. ไม่ว่� + ...................

15. นอกจ�ก  + ...................

ใครต�มหมอม�

เข�กำ�ลังเร่งทำ�ง�นใหญ่

หนังสือพิมพ์หมดแล้ว



ก�รใช้คำ�ให้ถูกต้องต�มบริบทและคว�มหม�ย

ลำ�ดับ ลำ�ดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

คำ� คำ�คว�มหม�ย คว�มหม�ย

ฟัง

ผัด

จุกจิก

สอดส่อง

สอดแทรก

สืบสวน

สอบสวน

คับคั่ง

สรรค์

สรร

สัน

โซม

รับฟัง

ผลัด

จุบจิบ

สอดส่�ย

ไต่สวน

คับขัน

สรรพ

โทรม

หน�แน่น

แน่นหน�

เปลี่ยว

เปล่�เปลี่ยว

กสิกรรม

เหนี่ยวรั้ง

ตกแต่ง

ซึมซ�บ

ยืดเยื้อ

แน่นแฟ้น

แม่นยำ�

ต�คม

ต�แหลม

ต�โต

ต�หว�น

คร่ำ�คร่�

กีดขว�ง

เกษตรกรรม

ยึดเหนี่ยว

ตบแต่ง

ซึมทร�บ

ยืดย�ว

คร่ำ�ครึ

คร่ำ�เครอะ

ขัดขว�ง

ดุษฎี

ดุษณี

คมค�ย

คมสัน

คำ�และคว�มหม�ยคำ�



แนวข้อสอบ ก.พ. ก�รใช้ภ�ษ�บกพร่อง

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

1. ข้อใดใช้คำ�ภ�ษ�ต่�งประเทศโดยไม่จำ�เป็น        

  1) เมื่อไฟดับควรตรวจดูว่�เป็นเพร�ะฟิวส์ข�ดหรือปลั๊กหลุด       

 2) เด็ก ๆ ชอบรับประท�นไอศกรีมช็อกโกแลตม�กกว่�ไอศกรีมกะทิสด   

  3) ก่อนเข้�แบงก์ผู้ขับขี่จักรย�นยนต์ควรถอดหมวกกันน็อกและแว่นต�ดำ�ออก   

 4) นักกอล์ฟหล�ยคนอย�กเปลี่ยนวงสวิงให้คล้�ยกับไทเกอร์วูดส์เพื่อให้ตีลูกได้แม่นและไกล

2. ข้อใดเรียบเรียงต�มลักษณะประโยคภ�ษ�ไทย          

 1) เย�วชนเป็นผู้นำ�ม�ซึ่งคว�มหวังของสังคม       

 2) ปัจจุบันก�รแพร่ระบ�ดของย�บ้�ได้ขย�ยตัวม�กขึ้น        

 3) ผู้บริห�รจำ�เป็นต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญช�     

 4) วัคซีนชนิดนี้แม้ว่�จะมีข้อดี แต่ไม่ควรใช้ในผู้ใหญ่วัยชร�

3. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้�งประโยคแบบภ�ษ�ต่�งประเทศ        

 1) เรื่องนี้ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ           

 2) ง�นเขียนของเข�เป็นที่สนใจของคนหมู่ม�ก        

 3) แม่มีลูกถึง 7 คน จึงต้องรู้จักวิธีบริห�รเงิน       

 4) ทุกสิ่งทุกอย่�งจบลงด้วยคว�มต�ยของตัวเอก



ทดสอบ

ทดสอบ

4. ข้อใดไม่ใช้สำ�นวนภ�ษ�ต่�งประเทศ         

 1) โรคตับอักเสบในผู้ใหญ่มีอ�ก�รรุนแรงและเป็นน�นกว่�ในเด็กเล็ก             

         2) เร�ควรเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนจ�กก�รถูกแมลงกัดกินบ้�งจะดีกว่�      

 3) วิธีทำ�ไม่ย�ก เมื่อผักสุก ตักออกแช่น้ำ�เย็น เพื่อหยุดก�รสุกของผัก       

 4) โรงเรียนควรกระตุ้นผู้ปกครองให้ช่วยกันเอ�ใจใส่เรื่องก�รเรียนของลูกหล�น

5. ประโยคใดไม่ใช้สำ�นวนต่�งประเทศ           

 1) ถ้�เร�ช่วยกันแยกขยะ ก็จะง่�ยต่อก�รนำ�ไปผ่�นกระบวนก�รผลิตใหม่    

 2) ปัญห�สิ่งแวดล้อมเป็นพิษประก�รสำ�คัญคือก�รเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วของขยะที่ย่อยสล�ย  

 3) ก�รที่พล�สติกและโฟมถูกนำ�ม�ผลิตใหม่จะทำ�ให้ขยะที่ย่อยสล�ยย�กมีปริม�ณเพิ่มขึ้น               

         4) ถ้�เร�รู้จักนำ�ถุงพล�สติกและกล่องโฟมกลับม�ใช้ใหม่จะทำ�ให้ปัญห�เรื่องขยะน้อยลง

ทดสอบ

ทดสอบ

6. ประโยคใดไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับคว�มหม�ยของคำ�

 1) อย่�จอดรถขัดขว�งก�รจร�จร

 2) จิ๊บชอบรับประท�นอ�ห�รจุกจิก

 3) ไม่มีใครค�ดคิดว่�เหตุก�รณ์ร้�ยแรงเช่นนี้จะอุบัติขึ้น

 4) กุ้งทะเลเป็นสัตว์น้ำ�จืดที่ร�ค�แพง

7. ประโยคในข้อใดใช้ถ้อยคำ�ได้ถูกต้อง

 1) คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศ�สน�กันทุกคน

 2) เธอบ่นอุบอิบเมื่อทร�บว่�ครูไม่อนุญ�ตให้จัดง�นวันปีใหม่

 3) ก�รเรียนในคณะอักษรศ�สตร์ส่วนม�กจะเรียนเกี่ยวกับภ�ษ�เป็นส่วนใหญ่

 4) น�งแบบคนนี้มีหน้�ต�คมค�ยจริง ๆ



ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

8. ข้อใดใช้ถ้อยคำ�ผิดระดับ

 1) พระเจดีย์ภูเข�ทองมีพระอัฐิของพระพุทธเจ้�บรรจุอยู่

 2) พระสงฆ์ที่วัดนี้ทำ�วัตรเช้�ตั้งแต่ตีสี่  ออกบิณฑบ�ตตั้งแต่เช้�มืดและฉันภัตต�ห�รเพียงมื้อเดียว

 3) ประธ�นสภ�ขอมติจ�กที่ประชุมว่�สมควรจะปิดประชุมหรือไม่

 4) พลเมืองดีต้องรู้จักรักษ�ผลประโยชน์ของตนและส่วนรวมด้วยก�รไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

9. ข้อใดใช้คำ�ได้ถูกต้องตรงคว�มหม�ยที่สุด

 1) คุณต้องจำ�สิ่งนี้ไว้อย่�งแน่นแฟ้น

 2) เข�ถูกมรสุมท�งก�รเมืองกระหน่ำ�จนตั้งตัวไม่ติด

 3) เรือเอียงวูบว�บเพร�ะผู้โดยส�รลุกขึ้นพร้อม ๆ กัน

 4) เมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยเหนี่ยวรั้งตัวให้ติดอยู่กับเก้�อี้

10. ข้อคว�มคู่ใดมีคว�มหม�ยไม่แตกต่�งกัน

 1) เร�ยังเดินทันเข�   เร�เดินยังทันเข�

 2) มีน้ำ�อ�บพอหรือไม่   มีน้ำ�พออ�บหรือไม่

 3) เรื่องนี้ใคร ๆ ก็รู้ ถึงฉันไม่เล่� เรื่องนี้ใคร ๆ ก็รู้ ฉันถึงไม่เล่�

 4) เข�เก่งไม่มีใครเทียบเทียม  ไม่มีใครเก่งเทียบเทียมเข�

11. ข้อคว�มโฆษณ�ใดมีก�รเรียงลำ�ดับคำ�ต�มระเบียบของภ�ษ�ไทย

 1) รถสมบูรณ์แบบระดับส�กล  ที่พิชิตได้ในทุกสภ�พถนน

 2) ง�นเลือกสรร  สรรพันสิ่งสุข  เพื่อบ้�นและครอบครัวของคุณ

 3) สัญลักษณ์นักบริห�ร  รวมคว�มเลิศหรู  ควรค่�สำ�หรับผู้ที่คู่ควร

 4) อมตะวรรณกรรมของทมยันตี  ที่สะเทือนใจผู้หญิงไทยทั้งประเทศ



ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

12. ข้อคว�มคู่ใดคว�มหม�ยเหมือนกัน

 1) ให้ของเข�ยืม    ให้เข�ยืมของ    

 2) เงินเข�ข�ด   เข�ข�ดเงิน

 3) เข�ทำ�ม�ดี     เข�ทำ�ดีม�     

 4) ให้เงินคืน    ให้คืนเงิน

13. ข้อใดใช้คำ�ฟุ่มเฟือย

 1) เข�ทำ�หน้�ตื่นเรียนอ�จ�รย์ว่�เข�ลืมทำ�ข้อสอบหน้�สุดท้�ย

 2) อุบัติเหตุครั้งนี้ทำ�ให้เสียเวล�และทรัพย์สิน  คือทรัพย์สินเสียห�ย

 3) ก�รขับรถยนต์บนท�งด่วนถ้�ขับช้�เกิดอุบัติเหตุได้

 4) เข�เป็นคนขับรถมือใหม่  ดังนั้นจึงไม่ควรให้ขับท�งไกล

14. ประโยคใดกะทัดรัดที่สุด

 1) ข้�พเจ้�คิดว่�ควรจัดนิทรรศก�รเรื่องนี้อีกในปีต่อไป

 2) ข้�พเจ้�คิดเห็นว่�ก�รประชุมเชิงวิช�ก�รครั้งนี้ได้ประโยชน์ม�ก

 3) ข้�พเจ้�มีคว�มคิดว่�ก�รพูดของเข�มีตัวอย่�งประกอบม�ก

 4) ข้�พเจ้�มีคว�มคิดเห็นว่�ไม่ได้เสียสละอะไรเลย

15. ประโยคใดมิได้ใช้คำ�ฟุ่มเฟือย

 1) นิสิตที่ขยันหมั่นเพียร  ไม่เกียจคร้�น  ย่อมประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต

 2) วันที่จะตื่นจ�กชีวิตก็คือวันที่สุดแห่งชีวิตนั่นเอง

 3) เร�ควรเผยแพร่คว�มรู้ต่�ง ๆ ให้ทร�บถึงกันอย่�งแพร่หล�ย

 4) ผู้ที่ตั้งเคหสถ�นบ้�นเรือนอยู่ในเมือง  ย่อมได้รับอ�ก�ศไม่บริสุทธิ์



ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

16. ข้อใดใช้ภ�ษ�ฟุ่มเฟือย

 1) คว�มจริงข้�พเจ้�ไม่ทร�บคว�มจริงเรื่องนี้

 2) เข�ศึกษ�อยู่ที่โอคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์อยู่หล�ยปี

 3) เร�มีคว�มยินดีช่วยเหลือผู้ที่ข�ดทุนทรัพย์แต่มีคว�มขยัน

 4) สถ�นต�กอ�ก�ศแห่งนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของคนเป็นจำ�นวนม�ก

17. ข้อใดใช้ภ�ษ�กระชับที่สุด

 1) เข�เป็นหวัดในทุกครั้งที่ฝนตก   

 2) ท่�นจะได้ซื้อสินค้�ซึ่งร�ค�ถูก

 3) เข�มีคว�มจำ�เป็นต้องรีบเดินท�ง   

 4) น�ยแพทย์ตรวจร่�งก�ยคนไข้

18. ข้อใดใช้คำ�ฟุ่มเฟือย

 1) เข�ทำ�หน้�ต�ยบอกเพื่อนว่�เข�จะไม่ม�สอบวิช�ภ�ษ�ไทย

 2) ก�รขับรถจักรย�นยนต์ด้วยคว�มเร็วสูงทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้

 3) ปัจจุบันเทคโนโลยีและเทคนิควิทย�ก�รเกือบทุกด้�นก้�วหน้�ขึ้นม�ก

 4) คนมือสะอ�ดคือคนที่มีคว�มประพฤติดี  มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต

19. ประโยคใดใช้คำ�ได้กระชับ

 1) โปรดกรุณ�เข้�คิวต�มลำ�ดับ

 2) หนุ่มส�วสมัยนี้ก้�วหน้�กันเร็วม�ก

 3) ผ่�ศพคนต�ยพิสูจน์ที่สถ�บันนิติเวช

 4) เห็นภ�ษ�ไทยพัฒน�ไปในท�งที่ดีแล้วชื่นใจ



ทดสอบ

20. ข้อใดใช้ภ�ษ�กำ�กวม

 1) น้องของนิดที่ถูกสุนัขกัดไม่ม�โรงเรียน

 2) รถคันที่ไปซ่อมร�ค�แพงม�ก

 3) ช�วบ้�นม�ร้องทุกข์ที่บ้�นกำ�นัน

 4) โรคผิวหนังที่เกิดจ�กเชื้อร�รักษ�ย�ก

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

21. ข้อใดมีคว�มหม�ยกำ�กวม

 1) ฉันเพิ่งทร�บข่�วว่�คุณย�ยของนิดเสียชีวิตเมื่อเช้�นี้

 2) เมื่อเช้�นี้ฉันเพิ่งทร�บข่�วว่�คุณย�ยนิดเสียชีวิตแล้ว

 3) ฉันทร�บข่�วเมื่อเช้�นี้ว่�คุณย�ยของนิดเพิ่งเสียชีวิต

 4) ฉันเพิ่งทร�บข่�วเมื่อเช้�นี้ว่�คุณย�ยของนิดเสียชีวิต

22. ประโยคใดคว�มหม�ยไม่กำ�กวม

 1) คนขนขยะออกจ�กบ้�นตั้งแต่เช้�มืด

 2) ย�มเฝ้�ประตูตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

 3) รถบรรทุกของไปตล�ดเมื่อเช้�นี้

 4) หนังสือพิมพ์หมดแล้วหรือยัง

23. ประโยคใดเป็นประโยคที่มีคว�มหม�ยชัดเจนกว่�ประโยคอื่น

 1) วิรัชไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งแต่งง�นเมื่อว�นนี้กับน้องส�วของเข�

 2) วิรัชไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งแต่งง�นกับน้องส�วของเข�เมื่อว�นนี้

 3) เมื่อว�นนี้วิรัชไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งแต่งง�นกับน้องส�วของเข�

 4) เมื่อว�นนี้วิรัชกับน้องส�วของเข�ไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งแต่งง�น



ทดสอบ

24. ประโยคใดไม่กำ�กวม

 1) คนจับเชือกควรจะเป็นคนส�ว

 2) หนังสือพิมพ์ที่คุรุสภ�ข�ยดี

 3) น้องของเข�ที่เพิ่งกลับม�เสียชีวิตแล้ว

 4) น�ยสิงห์ไม่ชอบท�นข้�วมื้อเย็น

ทดสอบ

25. ข้อใดไม่ใช่สำ�นวนภ�ษ�ต่�งประเทศ

 1) ผมเต็มใจให้คว�มช่วยเหลือคุณเต็มที่

 2) ผลง�นของคุณเป็นที่น่�พอใจม�ก

 3) ฉันเสียใจอย่�งยิ่งที่ทร�บข่�วอุบัติเหตุครั้งนี้

 4) มันเป็นก�รย�กที่คนเร�จะเห็นข้อบกพร่องของตนเอง



แนวข้อสอบ ก.พ. ทดสอบก�รใช้ภ�ษ�ให้ถูกต้อง ชุดที่ 1

คำ�สั่ง จงพิจ�รณ�คำ�หรือกลุ่มคำ�ที่ขีดเส้นใต้และมีหม�ยเลข (1), (2) หรือ (3) กำ�กับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้

ตอบ 1  ถ้าคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ 2  ถ้าคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และกลุ่ม (2) ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ 3  ถ้าคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และกลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ 4  ถ้าคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (2) และกลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

1. ก�รบำ�บัดรักษ�ผู้ติดย�เสพติดมิใช่แต่จะต้องใช้วิธีก�รถอนพิษย�เสพติดเท่�นั้น แต่จะต้องฟื้นฟู   

                                        (1)                                 (2)

   สถ�นภ�พท�งด้�นจิตใจหรือสมองให้ส�ม�รถทำ�ง�นต�มปกติได้โดยไม่ต้องใช้ย�เสพติด

        (3) 

2. กฎหม�ยคือข้อบังคับหรือระเบียบที่กำ�หนดขึ้นโดยผู้มีอำ�น�จ เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รบริห�รประเทศ

                                (1)          (2)

    ห�กผู้ใดขัดขืนจะต้องได้รับโทษต�มที่บัญญัติไว้

                (3)

3. ถึงแม้ประเทศอินเดียจะมีทรัพย�กรธรรมช�ติอุดมสมบูรณ์ แต่ก�รที่มีประช�กรม�กทำ�ให้ประเทศ

                                                                (1)    (2)

    อินเดียไม่ส�ม�รถพัฒน�ประเทศได้อย่�งสอดคล้อง

        (3)

4. ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต้องมีคว�มพร้อมต่อก�รปฏิบัติง�น มีทัศนคติที่ดีในก�รปฏิบัติง�น มีคว�มส�ม�รถที่

                  (1)

    ได้จ�กก�รฝึกฝนอย่�งดีเยี่ยม แต่จะต้องมีคว�มประพฤติที่ดีและรักษ�ระเบียบวินัย

         (2)                 (3)

5. เนื่องจ�กประช�กรส่วนใหญ่ของประเทศที่พัฒน�แล้วประกอบอ�ชีพด้�นอุตส�หกรรม แต่อ�ชีพด้�น

        (1)

    เกษตรกรรมยังคงเป็นอ�ชีพที่มีคว�มสำ�คัญไม่น้อยกว่�อ�ชีพอื่น

      (2)                    (3) 



6. ขณะนี้ ประช�กรในทวีปแอฟริก�ประสบคว�มอดย�กเป็นอย่�งม�ก ดังนั้นสหประช�ช�ติจึงได้ส่ง

      (1)                      (2)

    ข้�วส�รจำ�นวน 10,000 ตัน สำ�หรับผู้ประสบภัยในหล�ยประเทศ

                   (3)

7. จิตรกรรมไทยแบบพระร�ชนิยมคือจิตรกรรมฝ�ผนังที่เขียนแบบศิลปะจีน โดยรูปเขียนจีนเครื่อง

                (1)                     (2)                     (3)

    โต๊ะบูช� ทิวทัศน์ เป็นต้น

8. พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวทรงกำ�หนดให้ทำ�ที่ขังน้ำ�ที่คลองเชียงร�กซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำ�

                   (1)

    เต็มขึ้นไม่ถึง แต่ให้ขุดคลองแยกจ�กที่ขังน้ำ�เพื่อให้น้ำ�ไหลไปต�มคลอง  นับเป็นจุดกำ�เนิดครั้งแรกของ

                    (2)                          (3)

    ก�รประป�

9. ระบบทุนนิยมเป็นระบบที่เปิดโอก�สให้ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้�ของและดำ�เนินก�รต่�ง ๆ โดยรัฐจะไม่เข้�

                                                      (1)                               (2)

    ไปถือกรรมสิทธิ์ในกิจก�รนั้น

        (3)

10. โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งอ�ยุของสภ�กรุงเทพมห�นครได้สิ้นสุดลงและผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครได้พ้นจ�ก

              (1)                                                  (2)     

     ตำ�แหน่งต�มว�ระ  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2532

           (3)

11. รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ได้เปิดเผยว่�สินค้�ส่งออกทั้งมันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง

                      (1)                                                                

     มีปัญห�ในก�รส่งออกเพร�ะคุณภ�พไม่ได้ม�ตรฐ�น

                                        (2)                (3)

12. ในกรณีข้�ร�ชก�รพลเรือนผู้ใดไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้บังคับบัญช�แจ้งให้ผู้นั้นทร�บพร้อมกับชี้แจง

                                        (1)                    (2)      

      หลักก�รที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

           (3)



13. ธรรมช�ติได้สร้�งน้ำ�นมแม่ให้เป็นอ�ห�รที่มีคุณภ�พสูงสุดสำ�หรับลูกซึ่งส�ม�รถเลี้ยงลูกตั้งแต่แรกเกิด

                                   (1)            (2)      

     จนถึง 4-6 เดือน ให้เจริญเติบโตแข็งแรงและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

                                   (3)

14. คำ�แสลงเป็นคำ�ที่เพิ่มสีสัน คว�มมีชีวิตชีว� และพลังแห่งคว�มหม�ยของคำ�ม�กขึ้น  อันเป็นเอกลักษณ์

                               (1)                                                               (2)      

     ของภ�ษ�ไทยที่น่�สนใจ  แต่คำ�แสลงก็ไม่ได้รับเกียรติให้เป็นภ�ษ�ระดับม�ตรฐ�น

                                                          (3)

15. ก�รขย�ยขน�ดของกรุงเทพมห�นคร ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจแบบ

         (1)                                                        (2)      

     อุตส�หกรรมและยังข�ดก�รว�งผังเมืองที่เหม�ะสมอีกด้วย

                                            (3)

  



คำ�สั่ง ในแต่ละข้อจงพิจ�รณ�ข้อคว�มที่มีตัวเลข 1-4 กำ�กับอยู่หน้�ข้อคว�มแล้วเลือกตอบว่�ข้อคว�มใดใช้

        ภ�ษ�ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้อง ต�มคว�มหม�ยหรือหลักภ�ษ�

1. 1. โดยประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์หมวดว่�ด้วยก�รจ้�งแรงง�น / 2. ยังกำ�หนดให้น�ยจ้�งที่นำ�

    ลูกจ้�งม�จ�กต่�งถิ่น / 3. ต้องจ่�ยค่�เดินท�งให้แก่ลูกจ้�ง / 4. เพื่อกลับภูมิลำ�เน�อีกด้วย

2. 1. ฟิลิปปินส์มีภูมิอ�ก�ศคล้�ยคลึงกับประเทศไทย / 2. เนื่องจ�กได้รับอิทธิพลจ�กลมมรสุม / 3. จึงทำ�ให้    

   มีอ�ก�ศร้อนชื้นหรือฝนตกชุก / 4. นอกจ�กนี้ฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่ในแนวของพ�ยุไต้ฝุ่นที่มีถิ่นกำ�เนิดใน   

   มห�สมุทรแปซิฟิก

   

    

3. 1. ในขณะนี้ธน�ค�รพ�ณิชย์หล�ยแห่งในไต้หวัน / 2. จึงถูกบีบคั้นจ�กปัญห�สภ�พคล่องสูง / 3. และก�ร

    ลดลงของอัตร�คว�มต้องก�รของเงินกู้ภ�ยในประเทศ / 4. กำ�ลังแสวงห�ลู่ท�งสำ�หรับก�รลงทุนใหม่

4. 1. สินค้�ส่งออกมีแนวโน้มจะขย�ยตัวได้ดีในตล�ดฮ่องกง ได้แก่ / 2. ทุเรียน ลำ�ไย กุ้งสดแช่แข็ง สิ่งทอ 

    และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ / 3. เครื่องทำ�ด้วยไม้และไม้อัด / 4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องปรับอ�ก�ศ

    และตู้เย็น

5. 1. คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีวิทย�ก�รมีจุดเริ่มต้นม�พร้อมกับก�รพัฒน�มนุษย์ / 2. เนื่องจ�กมนุษย์

    เป็นสัตว์โลกที่มีคว�มคิดมีเหตุผล / 3. และมีจินตน�ก�รเหนือกว่�สัตว์โลกอื่น ๆ / 4. ดังนั้นมนุษย์จึง

    ส�ม�รถคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นม�ได้

6. 1. หลังจ�กพระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นรัฐธรรมนูญ / 2. ก�รปกครองของ

    ประเทศก็เป็นระบอบประช�ธิปไตย / 3. ฐ�นะของพระมห�กษัตริย์ได้กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ / 4. 

    พระองค์ทรงอยู่เหนือคว�มรับผิดชอบท�งก�รเมืองเพร�ะก�รเมืองเป็นภ�ระของรัฐบ�ล

7. 1. ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลท�งด้�นภ�ษ�ม�จ�กตะวันตก / 2. ในรัชสมัย

    พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวได้โปรดเกล้�ฯ ให้จัดตั้ง / 3. กระทรวงธรรมก�รขึ้นเพื่อรับผิด

    ชอบง�นด้�นก�รศึกษ� / 4. จึงมีผลกระทบให้ก�รศึกษ�แบบตะวันตกได้เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นม�จนปัจจุบัน

แนวข้อสอบ ก.พ. ทดสอบก�รใช้ภ�ษ�ให้ถูกต้อง ชุดที่ 2



8. 1. ในปัจจุบันขีดขั้นคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีของประเทศไทย / 2. อยู่ในระดับก�รรับเทคโนโลยีท�ง

    ต่�งประเทศ / 3. แล้วนำ�ม�ดัดแปลงเพื่อนำ�ม�ใช้กับอุตส�หกรรมเท่�นั้น / 4. มิได้เกิดจ�กก�รคิดค้นของ

    นักวิทย�ศ�สตร์ช�วไทย

9. 1. มลพิษท�งน้ำ�เป็นปัญห�เกิดจ�กโรงง�นอุตส�หกรรมและแหล่งชุมชนระบ�ยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ� / 2. 

    แม่น้ำ�ที่มีปัญห�ก�รปล่อยของเสียคือแม่น้ำ�ส�ยหลักของประเทศ 4 ส�ย / 3.ซึ่งแม่น้ำ�เจ้�พระย�

    แม่น้ำ�ท่�จีน แม่น้ำ�บ�งประกงและแม่น้ำ�แม่กลอง / 4. โดยเฉพ�ะแม่น้ำ�เจ้�พระย�บริเวณตั้งแต่จังหวัด

    ปทุมธ�นีจนถึงจังหวัดสมุทรปร�ก�ร

 

10. 1. ลัทธิเสรีนิยมหม�ยถึงคว�มเชื่อและก�รยอมรับหลักก�ร / 2. ที่มุ่งสู่จุดหม�ยปล�ยท�งสำ�คัญ

     ที่สุดคือ / 3. ก�รรักษ�และเพิ่มพูนเสรีภ�พให้ม�กที่สุด / 4. โดยเฉพ�ะเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น 

     ส่วนบุคคล

11. 1. ในปัจจุบันก�รปกครองคณะสงฆ์ของไทย / 2. เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 / 3. 

      แก้ไขเพิ่มเติมต�มพระร�ชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 / 4. โดยแบ่งก�รปกครองคณะสงฆ์

      ออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  ก�รปกครองคณะสงฆ์ส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค

12.  1. ภ�ษ�บ�ลีเป็นภ�ษ�ที่ใช้จ�รึกพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ ในพุทธศ�สน� / 2. เป็นกุญแจที่จะใช้เปิด

       คลังแห่งปัญญ�อันยิ่งใหญ่ / 3. ผู้รู้ภ�ษ�บ�ลีเท่�กับมีกุญแจอยู่ในมือ / 4. ห�กไขเปิดคลังแห่งปัญญ�

       และจะก่อเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองหรือผู้อื่น

13. 1. ก�รเปิดเสรีท�งก�รเงินในระยะที่ผ่�นม� / 2. ทำ�ให้มีเงินทุนระยะสั้นจ�กต่�งประเทศเดินท�งเข้�ม�   

     ม�ก / 3. และก�รก่อหนี้ต่�งประเทศของเอกชนเพิ่มขึ้น / 4. ส่งผลต่อเสถียรภ�พท�งก�รเงินของ

     ประเทศอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้

14. 1. ลัทธิเป็นคว�มเชื่อหรือคว�มคิดอย่�งหนึ่งของมนุษย์ / 2. ในบ�งครั้งคำ�ว่�ลัทธิได้นำ�ม�ใช้แทนคำ�ว่�

     ศ�สน�  อ�ทิ / 3. ลัทธิพร�หมณ์  ลัทธิชินโต  เป็นต้น / 4. บ�งครั้งหม�ยถึงโครงสร้�งท�งก�รเมือง เช่น  

     ลัทธิคอมมิวนิสต์

15. 1. กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศหรือ ไอ.เอ็ม.เอฟ. ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหประช�ช�ติ / 2. มีหน้�ที่

     วิเคร�ะห์ท�งด้�นก�รเงิน เช่น / 3. ก�รให้กู้ยืมเงิน  ก�รรักษ�ดุลยภ�พท�งก�รแลกเปลี่ยน / 4. ก�ร

     แนะนำ�และช่วยเหลือท�งด้�นวิช�ก�รแก่ประเทศที่มีปัญห�



16. 1. ก�รบริห�รง�นบุคคลหม�ยถึงก�รบริห�รกำ�ลังคนหรืออัตร�กำ�ลังในองค์กรหรือหน่วยง�น / 2. 

     เขตแดนของก�รบริห�รง�นบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่ดำ�เนินก�รให้มีคนม�ทำ�ง�นในองค์กร / 3. จนถึงดำ�เนิน

     ก�รให้พ้นจ�กง�น / 4. ดังนั้นก�รบริห�รง�นบุคคลจึงมีบทบ�ทสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จหรือคว�มล้มเหลว

     ขององค์กร

17. 1. หลักก�รสำ�คัญที่สุดของก�รบริห�รง�นบุคคล ได้แก่ ระบบคุณธรรม / 2. แม้ก�รบริห�รง�นบุคคลจะ

     ครอบคลุมถึงกิจกรรมตั้งแต่รับคนเข้�ม�ทำ�ง�นจนถึงทำ�ให้พ้นจ�กง�นก็ต�ม / 3. แต่ก�รรับคนเข้�

     ทำ�ง�นเป็นส่วนสำ�คัญต่อประสิทธิภ�พของง�น / 4. เพร�ะก�รจะได้คนที่มีคว�มส�ม�รถเพียงใด ก�ร

     คัดเลือกคนในครั้งแรกจะมีส่วนสำ�คัญม�กที่สุดเพียงนั้น

18.  1. ธรรมนูญเป็นกฎหม�ยหลักหรือกฎหม�ยแม่บท ระเบียบ หรือข้อบังคับ / 2. ธรรมนูญที่ใช้ต�มคว�ม

      หม�ยของกฎหม�ยหลัก เช่น รัฐธรรมนูญ / 3. ประเทศไทยได้นำ�คำ�นี้ม�ใช้หลังจ�กก�รเปลี่ยนแปลงก�ร

      ปกครอง / 4. โดยระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชม�เป็นระบอบประช�ธิปไตย 

19.  1. น�ยกรัฐมนตรีหม�ยถึงหัวหน้�คณะรัฐบ�ลที่มีอำ�น�จและหน้�ที่ในก�รบริห�รประเทศ / 2. เป็นผู้นำ�

      ของประเทศต�มระบอบประช�ธิปไตยที่มีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุข / 3. สำ�หรับอำ�น�จของน�ยก

      รัฐมนตรีในสถ�นภ�พหัวหน้�รัฐบ�ลนั้น / 4. ได้มีประก�ศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 

      กันย�ยน 2515  ว่�ด้วยระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดินกำ�หนดไว้

20. 1. กองทุนรวมเป็นก�รระดมเงินโดยออกหน่วยลงทุน / 2. ข�ยให้ทั้งบุคคลธรรมด� นิติบุคคลและสถ�บัน

     ก�รเงินต่�ง ๆ  / 3. แล้วนำ�เงินที่ได้จ�กก�รข�ยไปลงทุนในทรัพย์สิน / 4. โดยมีบริษัทจัดก�รกองทุนเป็น

     ผู้เกี่ยวข้อง



แนวข้อสอบ ก.พ. ทดสอบก�รใช้ภ�ษ�ให้ถูกต้อง ชุดที่ 3

คำ�สั่ง  ในแต่ละข้อ เลือกตัวเลือก 1-4 ที่มีประโยคที่เรียงถูกต้องและใช้คำ�ได้รัดกุมถูกต้องต�มคว�มหม�ยหรือ

 หลักภ�ษ�

1. 1. ผลกระทบจ�กทำ�ล�ยป่�ไม้ต่อสิ่งแวดล้อมมีมห�ศ�ล

 2. ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถยนต์ พ.ศ.2535 กำ�หนดให้รถยนต์ต้องมีประกัน

 3. สหประช�ช�ติให้เงินอุดหนุนต่อประเทศด้อยพัฒน�

 4. หล�ย ๆ โครงก�รของรัฐบ�ลได้ยกเลิกก็เพร�ะข�ดงบประม�ณ

2. 1. จ�ระไนหม�ยถึงก�รพูดชี้แจงอย่�งละเอียดลออหรือถี่ถ้วน

 2. ศ�ลได้พินิจแล้วเพื่อให้เห็นว่�จำ�เลยไม่มีคว�มผิด

 3. จำ�นวนผู้อพยพลักลอบเข้�ไปอินโดจีนเป็นจำ�นวนม�ก

 4. ก�รปกครองบ้�นเมืองของรัฐบ�ลแต่ละสมัยค่อนข้�งสั้น

3. 1. สมัยก่อนที่ดินและประช�กรเป็นจำ�นวนม�กยังไม่หน�แน่นเท่�ทุกวันนี้

 2. วันนี้หนังสือพิมพ์หมดหรือยัง

 3. โจทก์ได้แสดงหลอกลวงให้จำ�เลยเข้�ใจผิด

 4. เจ้�หน้�ที่แจกของให้ผู้ประสบภัยเป็นจำ�นวนม�ก

4. 1. ของขวัญคือของที่ให้แก่กันเพื่อแสดงคว�มยินดีในโอก�สต่�ง ๆ

 2. พุทธศ�สน�เป็นที่ยอมรับไม่เพียงแต่ประเทศในทวีปเอเชียเท่�นั้น

 3. ก�รจร�จรในกรุงเทพมห�นครเป็นปัญห�ในทุกรัฐบ�ล

 4. ก�รทดลองปฏิบัติหน้�ที่เป็นอย่�งหนึ่งในก�รสรรห�บุคคลเข้�รับร�ชก�ร

5. 1. ผู้ป่วยเป็นโรคคว�มดันโลหิตสูงมักเสียชีวิตเฉียบพลันทันที

 2. เย�วชนจะบรรลุนิติภ�วะเมื่ออ�ยุครบ 20 ปี

 3. น�ยกรัฐมนตรีได้เสนอโอก�สให้ข้�ร�ชก�รแสดงคว�มคิดเห็น

 4. ข้�ร�ชก�รพลเรือนควรรักษ�ระเบียบวินัยอย่�งเคร่งครัด

6. 1. พิธีแรกน�ขวัญเป็นวัฒนธรรมไทยม�น�น

 2. แคน�ด�และเม็กซิโกเป็นประเทศคู่ข�ยที่สำ�คัญของประเทศไทย

 3. ผลง�นของรัฐบ�ลที่สะสมได้คลี่คล�ยแล้ว

 4. นโยบ�ยก�รต่�งประเทศของประเทศไทยคือก�รว�งตัวเป็นกล�ง



7. 1. กลุ่มประเทศอ�เซียนสนับสนุนมติของสหประช�ช�ติ

 2. คู่คว�มส�ม�รถยื่นคำ�ร้องหรือคว�มส�ม�รถคัดค้�นกับศ�ล

 3. ปัญห�อ�ชญ�กรรมต้องแก้จ�กหลักนิติศ�สตร์

 4. กระบวนก�รยุติธรรมจะให้คว�มเป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย

8. 1. ข้�ร�ชก�รทุกคนมีหน้�ที่บริก�รประช�ชน

 2. รัฐบ�ลตระหนักถึงก�รพัฒน�คนม�กกว่�

 3. กรมส�มัญศึกษ�มีนโยบ�ยให้โรงเรียนทั่วประเทศได้แสดงต้นไม้ชนิดต่�ง ๆ ที่มีในวรรณคดี

 4. เข�กลับไปเยี่ยมภรรย�ที่เข�รักเป็นครั้งคร�ว

9. 1. ก�รให้บริก�รประช�ชนต้องเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและปฏิบัติได้

 2. ระบบก�รเมืองและระบบร�ชก�รเป็นระบบที่ผูกพันกันอย่�งใกล้ชิด

 3. ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วกำ�หนดให้ยุบพรรคก�รเมืองทั้งสองพรรค

 4. คณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญประกอบด้วยกรรม�ธิก�รที่เลือกจ�กผู้เป็นสม�ชิกและที่ไม่ได้เป็นสม�ชิก

    สภ�นิติบัญญัติบุคคล

10.  1. คว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวของแต่ละประเทศต้องมุ่งมั่นก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองและสังคมได้

 2. ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองและสังคมที่ดีมีส�เหตุม�จ�กหลักพื้นฐ�น 6 ประก�ร

 3. ก�รปฏิรูปคือก�รเปลี่ยนแปลงที่ทุกฝ่�ยต้องร่วมมือและรองรับผลของก�รกระทำ�นั้นร่วมกัน

 4. ข้�ร�ชก�รต้องพัฒน�ตนเองให้เป็นที่พึ่งของประช�ชนอย่�งแท้จริง

11.  1. ปัญห�ก�รจร�จรเป็นปัญห�หลักในประเทศไทย

 2. ผ้�ไหมมัดหมี่เป็นง�นฝีมือเฉพ�ะท้องถิ่นและกำ�ลังเป็นที่นิยมในขณะนี้

 3. สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่จะเอื้ออำ�นวยให้ช�วน�ส�ม�รถพึ่งตนเองได้

 4. เครื่องปั้นดินเผ�ปันเจียงเป็นเครื่องปั้นที่ได้รับชื่อเสียงม�กของเชียงใหม่

12. 1. ก�รบริห�รร่�งก�ยแบบโยคะช่วยชะลอคว�มชร�

 2. คนที่เป็นโรคข�ดส�รอ�ห�รมักจะมีโรคอื่นแทรกได้ง่�ย

 3. แม่น้ำ�วิปโยคเกิดจ�กอุทกภัยแก่ชุมชนที่อ�ศัยในลำ�น้ำ�แถบนี้เสมอม�

 4. ปัจจุบันนี้อุบัติเหตุจ�กรถยนต์เกิดขึ้นอย่�งทั่วถึง

13. 1. น้ำ�ท่วมกรุงเทพฯ เป็นปัญห�ที่สร้�งคว�มเดือดร้อนให้ประช�ชน ซึ่งเกิดขึ้นประม�ณทุกปี

 2. กรุงเทพฯ ได้มีเค้�โครงแก้ไขปัญห�น้ำ�ท่วมม�โดยตลอด

 3. ก�รจัดก�รปัญห�เหล่�นี้สำ�เร็จลุล่วงอย่�งเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

  4. ก�รแก้ปัญห�น้ำ�ท่วมควรใช้ม�ตรฐ�นที่ผสมผส�นทั้งก�รแก้ไขและก�รป้องกัน



14.  1. โรงเรียนส�ธิตเกิดขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่�งทั้งด้�นก�รสอนหรือก�รบริห�ร

 2. องศ�เป็นหน่วยในก�รกำ�หนดอุณหภูมิต�มชนิดของเครื่องวัด

 3. ศ�สน�ผูกพันกับบุคคลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งต�ย

 4. ถ้�ปิดโรงเรียนวันนี้ต้องสอนชดเชยในวันต่อไป

15.  1. เจ้�หน้�ที่แจกของให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

 2. ตำ�รวจชี้แจงแก่เข�ว่�เข�จอดรถในที่ห้�มจอด

 3. พระองค์ทรงเป็นพระร�ชโอรสของสมเด็จพระเอก�ทศรถ

 4. บรรทัดฐ�นหม�ยถึงแบบแผนสำ�หรับยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติ

  



1. ฎ/ฏ 

 ก....หม�ย  ก....เกณฑ์

 ปร�ก....  กบ....

2. บ�ตร/บ�ต/บ�ท/บ�ด/บ�ศ/บ�ศก์

 บ�........พระ  คว่ำ�บ�........  ตักบ�..........

 บิณฑบ�.........  อุกก�บ�.........  อัสนีบ�.........

 ก�กบ�ท.........

 บ�.........แผล  บ�ด.........ท.........

 บ่วงบ.........  ลูกบ�.........

3. ใหล/ไหล

 หลง..........  หลับ..........  ..........ต�ย

 ปล�..........  เหลว..........  ลื่น..........  เหล็ก..........

4. ใน/ไน/ไนย

 เหล็ก..........  หม�..........  หลับ..........

 ปล�..........  เจียระ..........  พูดจ�ระ..........

 อ�ช�..........

5. ใส/ไส

 สด..........  สุก..........

 ผลัก..........  กบ..........ไม้  น้ำ�แข็ง..........

6. สุก/สุข

 ผ�..........  ส�รทุกข์..........ดิบ

 คว�ม..........

การเขี้ยนสะกดคำา



7. ผลัด/ผัด

 ..........เปลี่ยน  ..........เวร  ..........ผ้�  วิ่ง..........

 ..........ไทย  ..........หน้�  ..........แป้ง  ..........ผ่อน 

 ..........หนี้  ..........วันประกันพรุ่ง

8. เพศ/เภท/เพส/เพช

 ลัก..........  อ�..........

 ประ..........  ..........ภัย

 เบญจ..........

 สม..........

9. สัน/สรร/สรรค์

 คม..........  ..........ขอบ

 จัด..........  คัด..........  เลือก..........  บ้�นจัด..........

 สร้�ง..........  สัง..........

10. เวน/เวร

 ..........คืน  ล�ดตระ..........

 จอง..........  เข้�..........

11. มุก/มุข

 ไข่..........  ..........ตลก

 ประ.......... 

12. ทรี/ทรีย์

 ร่�งก�ย-อิน.......... ปุ๋ยอิน..........

 นกอิน..........  ปล�อิน..........  ต้นนน..........

13. เซน/เซ็น/เซ็นต์

 ..........ติเมตร

 ล�ย..........  ..........ชื่อ

 เปอร์..........



14. ช�ด/ช�ต/ช�ติ

 ก�..........

 อภิ..........บุตร

 รส..........

15. เสียร/เษียณ/เษียร

 กระเบียดกระ.......... 

 ...........อ�ยุ

 ...........สมุทร 

16. ญ�ต/ญ�ติ

 อนุ..........

 ..........พี่น้อง  ฉัน..........

17. เกต/เกตุ

 สัง.......... 

 ด�ว..........  ..........ม�ล�  ธุม..........

18. เวส/เวศ/เวศน์

 พระ..........สันดร

 นิ..........วิทย�  ระบบ..........

 พระที่นั่งน�ร�ยณ์ร�ช..........

19. เทศ/เทศก์

 ปฐม.......... 

 ศึกษ�..........

20. สงค์/สงฆ์/สงส์

 ประ..........  สมประ..........  อเนกประ..........

 พระ..........  พระ..........องคเจ้�

 อ�นิ..........  ผล�นิ..........



21. สะดม/สดมภ์

 ปล้น..........

 จตุ..........

22. ดิด/ดิษฐ์/ดิตถ์

 คิด..........  ง�น..........

 ประ..........ประดอย 

 อุตร..........

 

23. โจทก์/โจทย์ 

 ..........จำ�เลย   

 ..........เลข

24. ไข/ไขย/ขัย

 เทียน..........  ..........มัน

 อสง..........

 อ�ยุ..........

25. เผอ/เผลอ

 ..........เรอ

 ..........สติ  ..........ไผล

26. ว�น/ว�ร/ว�ล 

 เมื่อ..........  วัน..........  เสียงกัง..........

 อธิก..........

 สัง..........

27. ม�ด/ม�ตร

 เรือ..........  ว�ง..........  มุ่ง..........  หม�ย..........

 ..........แม้น  ..........ว่�  ..........แท็กซี่

28. ทะล�ย/ทล�ย

  ..........มะพร้�ว 

 พัง ..........



29. ใย/ไย

 เยื่อ..........  ..........หิน  เส้น..........  ยอง..........

 ลำ�..........  ..........ดี  ..........ไพ

30. เข็น/เข็ญ

 รถ..........  ..........ฝ้�ย  ..........ครกขึ้นภูเข�

 ..........ใจ  ลำ�บ�กแสน..........

31. ศุล/สุล

 กง..........

 ..........ก�กร

32. เปี้ยว/เปรี้ยว

 รส.......... 

 วิ่ง..........

33. กบ/กลบ

 ..........ไสไม้  เลือด..........  ข้�ว..........หม้อ

 ฝัง..........  ดิน..........หน้�  ..........เกลื่อน

34. จัญ/จัน/จัณฑ์/จันท์/จันทน์/จันทร์/จรรย์

 ..........ไร  ประ..........บ�น

 ดอก..........  ประ..........หน้�   ลูก..........  โจษ..........   

 ..........อับ

 น้ำ�..........

 เมือง..........

 ดอกไม้..........

 วัน..........  อัฒ..........

 อัศ..........

35. ทร�บ/ซ�บ

 รับ..........  รู้ละเอียด-ซึม..........

 ..........ซ่�น  ..........ซึ้ง  ซึม..........เข้�สู่ผิวหนัง 



36. เย�/เย�ว์ 

 ย่อม..........  ร�ค�..........

 ..........วัย  อ�ยุ..........

37. กระ

 กระจิริด  กระตือรือร้น  กระเบียดกระเสียร  กระปรี้กระเปร่�  

 กระเพ�ะ  กระหืดกระหอบ กระทะ

38. กะ

 กะทัดรัด  กะทันหัน  กะทิ    กะปริบกะปรอย 

  กะพง   กะเพร�  กะหรี่ปั๊บ   กะโหลก  

39. ข/ขะ

 ขมีขมัน 

 ขะมักเขม้น

 ขะมุกขะมอม 

40. ค/คะ

 ..........ช� (ช้�ง) ..........คน�งค์ (ฟ้�)

 ..........นอง  ..........นึง  ..........ยั้น..........ยอ

41. พ/พะ

 ..........น� (ป่�)

 ..........เน้�..........นอ .........แนง  ..........ยอม

42. ช/ชะ

 ..........ลอ . .........อม  ..........งัด  ..........โงก  ..........ต� 

 ..........ง่อน  .........มด.........ม้อย ..........โลม 

43. ท/ทะ

 ..........โมน  ..........ยอย  ..........แยง   

 ..........นุบำ�รุง  ..........ลึ่ง  ..........มัด..........แมง



44. เหิน/เหิร

 หงส์..........  เดิน..........  บิน..........  ..........ห่�ง  

 ..........ห�ว

45. ร�ง/ล�ง 

 ..........รถไฟ  ภ�พ/เห็น..........ๆ (ไม่ชัด)   เครื่อง.......... 

 เลือน..........  ..........สังหรณ์  โชค..........  ..........ร้�ย 

  ต้น..........ลิง

46. กำ�/กัม

 ของ..........นัล  ..........พืด  ..........มะถัน  ..........มะลอ  

  ..........มะหยี่  ..........เหน็จ

 ..........ปน�ท  ..........ประโด  ..........มันตรังสี ..........มัชว�ต

47. ย�ง/ย�งค์/ย�งศ์

 ..........ใน  ..........มะตอย  ..........อ�ย

 ดุริ..........

 ไตร..........

48. วัด/วัต/วัตร/วัตน์/วัฒน์

 ..........ว�อ�ร�ม ..........ประเมินผล

 ..........ถุดิบ  ..........ถุประสงค์ พล..........

 โลก�ภิ..........

 ทำ�..........  ..........ปฏิบัติ

 วิ.......... (คว�มเจริญรุ่งเรือง)

49. ป่อง/ปล่อง

 แมง..........  พุง..........  โกรธ.......... ๆ

 ..........หนู  ..........ควัน  ตกล่อง..........ชิ้น ยุงก้น..........

50. ไม่ใส่ไม้ทัณฑฆ�ต

 ดำ�รง    จำ�นง    สำ�อ�ง          สังว�ล   สังวร

51. ณ/น  

 ประ.......�ม  ฝีมือ-ประ.......ต ประ.......(น้อมไหว้)  

 ประ.......ประนอม เมตต�ปร�....... ประ.......มมือ



52. พิศ/พิส

 พิ.......วง  พิ.......ว�ส  พิ.......ดู  พิ.......ทธิ์   

 พิ.......มัย  พิ.......มร  พิ.......มัยเรียงหมอน

53. ส�บ/ส�ป

 เหม็น..........  แมลง..........  ..........เสื้อ  ทะเล..........  ..........สูญ

 คำ�..........  ..........แช่ง  ..........สรร (คำ�แช่ง)

54. ก�ร/ก�รณ์ 

 โครง..........  ..........ง�น  กิจ..........

 เหตุ..........  รู้เท่�ไม่ถึง.......... สังเกต..........

55. 

 กเฬวร�ก  ฉะนั้น   ฉะนี้    ฉบับ   

 ครองร�ชย์  แค็ตต�ล็อก  โควต�   จักจั่น  

 จัตุรัส   ทรวดทรง  เช�วน์   ตลบตะแลง 

 ตะกละตะกล�ม ต�นขโมย  เต็นท์   ทำ�บุญสุนท�น 

 เท้�คว�ม  เทิดทูน   น้ำ�มันก๊�ด  นัยน์ต�  

 บิดพลิ้ว  ประหัตประห�ร ปรัศนี   ปะแล่ม  

 ผูกพัน   พลัดพร�ก  พลิ้ว   พึมพำ�  

 เพิ่มพูน  ม่อต้อ   มัสมั่น   มัธยัสถ์  

 ม�ตรฐ�น  ม่�เหมี่ยว  ร้�งร�   ร�ศี  

 ร่ำ�ลือ   รุ่มร่�ม   รุ่ยร่�ย   เรี่ยไร  

 ละมุนละไม  ละโมบ   ละล่ำ�ละลัก  ละเอียดลออ  

 เลิ่กลั่ก   ลิดรอน   ลุกลี้ลุกลน  เล่นพิเรนทร์ 

  เลิกร�   ไล่เลี่ย   วิตถ�ร   สถิต  

 สวมกอด  สะเทินน้ำ�สะเทินบก สัณฐ�น  สับปะรด 

 สัปหงก   ส�รทุกข์สุกดิบ  สำ�มะโนครัว  สิงโต  

 สินเธ�ว์  สีสันวรรณะ  สุกใส   หงส์

 หลุดลุ่ย  หอมหวน  อะลุ่มอล่วย  อัตคัด  

 อัธย�ศัย  อ�เจียน  อำ�มหิต   อุบัติก�รณ์ 

 อุปโลกน์  ไอศกรีม  อุตพิด   บุคล�กร  

 บุคลิก   บุคคล   สัมมน�  ส�ยสิญจน์ 

 ก�นด�   ก�นท์ (บทกลอน) ก�นต์ (ที่รัก)



สำานวนไทยที�มักอ่อ่กข้้อ่สอ่บ

1. กระต่�ยหม�ยจันทร์  ผู้ช�ยหม�ยปองผู้หญิงที่รวยกว่�

2. หนูตกถังข้�วส�ร   ผู้ช�ย................แต่งง�นกับผู้หญิง..................

3. เกลือจิ้มเกลือ   แก้เผ็ดให้ส�สม

4. เพชรตัดเพชร   คนเก่งสู้กับคนเก่ง

5. เก็บเล็กผสมน้อย   เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย

6. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้�น   เก็บเล็กผสมน้อยจนสำ�เร็จเป็นรูปเป็นร่�งขึ้นม�

7. เก็บหอมรอมริบ   เก็บรวมรวบไว้ทีละเล็กละน้อย

8. ก่อร่�งสร้�งตัว   ตั้งตัวได้ เป็นหลักเป็นฐ�น 

9. กิ้งก่�ได้ทอง   ได้ดี รวย แล้วหยิ่งจองหอง ลืมตัว 

10. ว�นรได้แก้ว   ไม่เห็นค่�สิ่งที่ได้ม�หรือมีอยู่

11. หัวล้�นได้หวี    ได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน   

     ต�บอดได้แว่น 

12. ไก่ได้พลอย   ได้สิ่งมีค่�แต่ไม่รู้ค่�

13. ใกล้เกลือกินด่�ง      ไม่รู้ค่� มองข้�ม ของดีใกล้ตัว กลับไปห�สิ่งไกลที่ด้อยค่�

14. ค�งคกขึ้นวอ   คนต่ำ�ต้อยได้ดีแล้วลืมตัว

15. เกี่ยวแฝกมุงป่�   ทำ�อะไรเกินคว�มส�ม�รถของตัว

16. งมเข็มในมห�สมุทร  ห�สิ่งที่ห�ได้ย�ก ทำ�สิ่งที่สำ�เร็จได้ย�ก

17. ขี่ช้�งจับตั๊กแตน   ลงทุนม�กได้ผลน้อย

18. จูงช้�งลอดรูเข็ม   ทำ�สิ่งที่เป็นไปได้ย�กหรือเป็นไปไม่ได้เลย

19. ตำ�น้ำ�พริกละล�ยแม่น้ำ�  ลงทุนม�กแต่ไม่เกิดประโยชน์

20. ฆ่�คว�ยอย่�เสียด�ยพริก  ทำ�ก�รใหญ่ไม่ควรตระหนี่

     ฆ่�คว�ยเสียเกลือ

21. กระเชอก้นรั่ว   สุรุ่ยสุร่�ย 

22. ขนมพอสมน้ำ�ย�   พอ ๆ กันทั้งสองฝ่�ย ไม่มีใครดีกว่�ใคร

23. ขิงก็ร�ข่�ก็แรง   จัดจ้�นพอ ๆ กัน ไม่ยอมลดละกัน

24. ขมิ้นกับปูน   ใกล้กันทะเล�ะกัน ไม่ถูกกัน (ศัตรู) เข้�กันไม่ได้



25. ลิ้นกับฟัน    คนที่ใกล้ชิดกัน กระทบกระทั่งกันแต่ไม่รุนแรง

26. คลื่นกระทบฝั่ง   เกิดเรื่องร�วที่ใหญ่โต อึกทึกครึกโครม แล้วกลับเงียบห�ยไป

27. ไฟไหม้ฟ�ง   ชั่วประเดี๋ยวเดียว 

     ทดสอบ ข่�วลือแพร่สะพัดเหมือน................................................

28. จระเข้ขว�งคลอง   กันท่� ขัดขว�ง ไม่ให้คนอื่นทำ�บ�งสิ่ง

     จระเข้คับคลอง   ว�งตัวใหญ่โตเกินไป ย่อมอยู่ย�ก

29. ก้�งขว�งคอ   ขัดขว�งไม่ให้ทำ�บ�งสิ่งได้สะดวกหรือขัดขว�งให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ 

30. ชักใบให้เรือเสีย   พูดหรือทำ� ให้เขวออกนอกเรื่องไป 

31. ตีปล�หน้�ไซ   ทำ�ให้ผู้อื่นที่กำ�ลังจะได้รับประโยชน์ กลับเสียไป

32. หมูเข�จะห�มอย่�เอ�ค�นเข้�ไปสอด  ขัดขว�งขณะที่ผู้อื่นกำ�ลังจะสำ�เร็จ

33. อ้อยเข้�ป�กช้�ง   สิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วไม่ยอมคืน

34. จับปล�สองมือ   จะเอ�ให้ได้ทั้ง 2 อย่�ง อ�จไม่สำ�เร็จทั้งคู่ 

35. รักพี่เสียด�ยน้อง   ลังเลใจ เลือกไม่ได้

36. เหยียบเรือสองแคม  เข้� 2 ฝ่�ย

37. หม�สองร�ง   ทำ�ตัวเข้� 2 ฝ่�ย

38. นกสองหัว    แกล้งเข้� 2 ฝ่�ย ที่ไม่ถูกกัน เพื่อเอ�ประโยชน์

39. ซื่อเหมือนแมวนอนหวด  ทำ�เป็นซื่อ

40. หน้�ซื่อใจคด   มีสีหน้�ดูซื่อ ๆ แต่มีนิสัยคดโกง

41. หน้�เนื้อใจเสือ   หน้�ต�แสดงคว�มสงส�ร แต่ใจโหดเหี้ยม

42. ข้�งนอกสดใสข้�งในเป็นโพรง ภ�ยนอกดูดี แต่ภ�ยในไม่ดี ไม่เป็นอย่�งที่คิด

43. น้ำ�ร้อนปล�เป็น   คำ�พูดตรงไปตรงม�ไม่ไพเร�ะแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัย

     น้ำ�เย็นปล�ต�ย   คำ�พูดไพเร�ะทำ�ให้ต�ยใจ อ�จเป็นโทษเป็นภัย

44. ป�กปร�ศรัยน้ำ�ใจเชือดคอ พูดดีแต่คิดร้�ย

45. เสือซ่อนเล็บ   มีคว�มส�ม�รถเก่งกล้�แต่ไม่แสดงออกหรือมีเล่ห์กลในใจ

46. คมในฝัก    เก่ง มีคว�มส�ม�รถ แต่ไม่โอ้อวด

47. น้ำ�นิ่งไหลลึก   คนนิ่ง ๆ หงิม ๆ แต่มีคว�มคิดลึกซึ้ง

48. เล็กพริกขี้หนู   เล็กแต่เก่งและมีพิษสง

49. เด็กอมมือ    ผู้ไม่รู้ประสีประส�

50. เด็กเมื่อว�นซืน   (คำ�ดูถูก) มีคว�มรู้ มีประสบก�รณ์น้อย



51. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ   ทำ�อะไรไม่จริงจัง ไม่เอ�ก�รเอ�ง�น

52. ไม้หลักปักเลน   โลเล

53. ตัดเชือก    ตัดคว�มสัมพันธ์ ไม่ช่วยเหลืออีก / รอบสุดท้�ยของก�รแข่งขัน

54. เด็ดบัวไม่ไว้ใย   ตัดข�ด ตัดญ�ติข�ดมิตร ไม่เหลือเยื่อใยต่อกัน

55. กรวดน้ำ�คว่ำ�ขัน   ตัดข�ดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

56. คว่ำ�บ�ตร    ไม่คบค้�สม�คม

57. ต�เป็นนกแขวก   สอดส่องส�ยต� มองไปมองม� ดูซ้�ยดูขว�

58. ต�เป็นสับปะรด   มีพรรคพวกคอยเป็นหูเป็นต�สอดส่องดูแลอยู่รอบข้�ง

59. ต�เล็กต�น้อย   ทำ�ส�ยต�เจ้�ชู้ (ใช้แก่ผู้หญิง)

60. ต�เป็นมัน    จับจ้องอย่�งใจจดใจจ่อ

61. ต�ไม่มีแวว   ไม่รู้ฉล�ด ไม่รู้จักของดี 

62. เต่�ใหญ่ไข่กลบ    ทำ�ผิดแล้วพย�ย�มปกปิด

63. ช้�งต�ยทั้งตัวเอ�ใบบัวปิดไม่มิด คว�มชั่ว คว�มผิดร้�ยแรง จะปิดอย่�งไรก็ไม่มิด

64. นกกระปูด    คนที่ทนเก็บคว�มลับไว้ไม่ได้ (คันป�ก) ชอบพูดคว�มลับผู้อื่น  

65. ฆ้องป�กแตก   ป�กโป้ง เก็บคว�มลับไม่อยู่ 

66. ปัดสวะ    ผลักภ�ระให้พ้นตัว โยนคว�มผิดให้คนอื่น

67. ขว้�งงูไม่พ้นคอ   ทำ�สิ่งไม่ดี ท้�ยสุดย้อนม�ห�ตน

68. พุ่งหอกเข้�รก    ทำ�ให้สำ�เร็จแบบลวก ๆ ไม่คิดถึงผลในอน�คต

69. ลืมต�อ้�ป�ก   มีฐ�นะดีขึ้น ทัดเทียมเพื่อน

     ลืมหน้�อ้�ป�ก

     เงยหน้�อ้�ป�ก

70. ก่อร่�งสร้�งตัว   ตั้งตัวได้มีฐ�นะขึ้นม�

71. เอ�มือซุกหีบ   ห�เรื่อง ห�คว�มเดือดร้อนใส่ตัว (โดยใช่ที่) 

72. แกว่งเท้�ห�เสี้ยน   รน (อยู่นิ่งไม่ได้) ห�เรื่องเดือดร้อน 

73. ห�เห�ใส่หัว   ห�เรื่องเดือดร้อน รำ�ค�ญใจ ม�ใส่ตัว 

74. ล�งเนื้อชอบล�งย�  ของอย่�งเดียวกันถูกกับคนหนึ่ง แต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง

75. น�น�จิตตัง   ต่�งจิตต่�งใจ ต่�งคนต่�งคว�มคิด

76. สู้ยิบต� (สู้จนเย็บต�)  สู้ไม่ถอย 



77. หม�จนตรอก   ฮึดสู้อย่�งสุดชีวิตเพร�ะไม่มีท�งเลือก

78. ตีนถีบป�กกัด   ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเลี้ยงป�กเลี้ยงท้อง

79. หนอนบ่อนไส้   ฝ่�ยตรงข้�มเข้�ม�ทำ�ทีเป็นพวกบ่อนทำ�ล�ย

80. เกลือเป็นหนอน   คนใน คนใกล้ชิด คิดคดทรยศ

81. หม�ในร�งหญ้�   หวงแหนสิ่งที่ตนกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินใช้

     หม�หวงร�ง

82. หม�หวงก้�ง   หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ์ คนกันท่�คนอื่นในสิ่งที่ตนได้ใช้หรือไม่ได้ใช้

      ประโยชน์แล้ว

83. หวังน้ำ�บ่อหน้�   (ทิ้งสิ่งที่ได้แน่ ๆ) มุ่งหวังในสิ่งที่ยังม�ไม่ถึง

84. ไม่เห็นน้ำ�ตัดกระบอก   ด่วนทำ� ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงเวล�อันสมควร 

     ไม่เห็นกระรอก อย่�เพิ่งโก่งหน้�ไม้

85. ตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่ม  ทำ�สิ่งต่�ง ๆ ให้เหม�ะสมกับวัย

     ชิงสุกก่อนห่�ม   ทำ�สิ่งที่ไม่สมควรแก่วัย (ลักลอบได้เสียกันก่อนแต่ง) 

86. กินน้ำ�ใต้ศอก   จำ�ต้องยอมเป็นรองเข� (เมียน้อย)

87. อัฐย�ยซื้อขนมย�ย  เอ�ทรัพย์จ�กผู้ใดผู้หนึ่งไปแลกหรือซื้อของผู้นั้น

     เอ�ทรัพย์ฝ่�ยหญิง ม�เป็นสินสอดทองหมั้นแก่ฝ่�ยหญิง

88. เอ�มะพร้�วห้�วไปข�ยสวน อวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่�

89. สอนหนังสือสังฆร�ช  สอนสิ่งที่เข�รู้ดีอยู่แล้ว

90. สอนจระเข้ให้ว่�ยน้ำ�  สอนสิ่งที่เข้�รู้หรือถนัดอยู่แล้ว (สอนสิ่งไม่ดีที่เข�ทำ�ได้ดีอยู่แล้ว)



แบบทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

คนที่ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็กแต่ไม่ระวังในเรื่องใหญ่ ตรงกับสำ�นวนว่�

1. เห็นช้�งเท่�หมู      2. โลภนักมักล�ภห�ย 

3. เสียน้อยเสียย�กเสียม�กเสียง่�ย    4. ถี่ลอดต�ช้�ง ห่�งลอดต�เล็น 

คนที่มีอ�ก�รภ�ยนอกแสร้งทำ�ใจดี แต่คิดร้�ยอยู่ในใจกล่�วเป็นสำ�นวนว่� 

1. ป�กหว�นก้นเปรี้ยว    2. หว�นนอกขมใน 

3. เสือเฒ่�จำ�ศีล     4. ต่อหน้�มะพลับลับหลังตะโก

คนที่เก็บคว�มรู้สึกไว้ในใจได้เมื่อตนไม่พอใจแต่ก็ไม่แสดงให้ใครรู้ กล่�วเป็นสำ�นวนว่�

1. คมในฝัก      2. หน้�ชื่นอกตรม

3. บัวไม่ให้ช้ำ� น้ำ�ไม่ให้ขุ่น     4. น้ำ�ขุ่นอยู่ข้�งใน น้ำ�ใสอยู่ข้�งนอก 

สำ�นวนไทยที่ว่� “พกหินดีกว่�พกนุ่น” หม�ยคว�มว่� 

1. หินหนักกว่�นุ่น     2. ไปไหนควรเอ�หินไปด้วย 

3. ทำ�ง�นหนักได้ประโยชน์กว่�ง�นเบ�   4. ให้เป็นคนใจหนักแน่นอย่�หูเบ�ใจเบ�

คนที่หวังในสิ่งที่ยังม�ไม่ถึง ตรงกับสำ�นวนว่�

1. สิบเบี้ยใกล้มือ      2. น้ำ�ขึ้นให้รีบตัก 

3. น้ำ�ซึมบ่อทร�ย     4. ไม่ทันเห็นน้ำ�ตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งคันศร



ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ใครที่ไปช่วยสอนสิ่งที่เข�รู้ดีอยู่แล้ว กล่�วโดยอุปม�ว่� 

1. ชี้โพรงให้กระรอก      2. ปล่อยเสือเข้�ป่�

3. บอกหนังสือสังฆร�ช     4. สอนจระเข้ให้ว่�ยน้ำ�

ผู้น้อยที่คอยติดต�มผู้ใหญ่ตลอดเวล� กล่�วโดยอุปม�ว่� 

1. กระโถนท้องพระโรง    2. นกมีหู หนูมีปีก 

3. ลูกขุนพลอยพยัก      4. หนังหน้�ไฟ

ไม่ได้ประโยชน์สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว กล่�วโดยอุปม�ว่� 

1. หม�ในร�งหญ้�     2. ขี้เถ้�กลบเพชร 

3. ใกล้เกลือกินด่�ง     4. เสียเกลือเนื้อเน่�

คนเร�จิตใจต่�งกันไม่เหมือนกัน มักจะพูดเป็นสำ�นวนว่� 

1. ขนมพอสมน้ำ�ย�     2. ล�งเนื้อชอบล�งย� 

3. คอหยัก ๆ สักแต่ว่�คน    4. วัวไม่กินหญ้�อย่�ข่มเข�

“แดงถ้�เธอเรียนจบแล้ว เธอจะทำ�อะไร” “ทำ�ง�นซิ” ก�รตอบของแดงเป็นก�รตอบที่เรียกต�ม

สำ�นวนไทยว่�อย่�งไร 

1. ขว�นผ่�ซ�ก     

2. กำ�ปั้นทุบดิน

3. ชักใบให้เรือเสีย     

4. ปล�หมอต�ยเพร�ะป�ก  

5. ไปไหนม� ส�มว�สองศอก



ทดสอบ

ข้อใดมีคว�มหม�ยแสดงคว�มเสียเปรียบ 

1. กินน้ำ�ใต้ศอก     

2. ต�บอดได้แว่น

3. อ�ภัพเหมือนปูน     

4. ใกล้เกลือกินด่�ง 

5. เอ�ทองไปลู่กระเบื้อง



คำาราชาศััพท์

ดู Subject  ดูประธ�น  ........................................................

Check Verb  ดูกริย�ทุกตัว  ก�รใช้ทรง + คำ�ธรรมด�

      มีเป็น + ร�ช�ศัพท์

      ทรงมี/ทรงเป็น + คำ�ธรรมด�

      เสด็จ/เสด็จฯ

      พระร�ชท�น (ห้�มใช้ทรงนำ�หน้�)

Check Noun  ดูคำ�น�ม  พระบรม พระร�ช พระ

ตัวอย่�ง

จงเลือกร�ช�ศัพท์ที่เหม�ะสมจ�กกลุ่ม ก. และ จ�กกลุ่ม ข. เติมลงในช่องว่�ง (ก) และ (ข) ต�มลำ�ดับ

พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�โสมสวลีฯ.....(ก)......ไปยังสวนอัมพรเพื่อ......(ข).......โล่แก่ผู้ทำ�คุณประโยชน์

แก่สังคม 

 ก. 1. เสด็จ   2. เสด็จฯ   3. ทรงเสด็จ 

  4. เสด็จพระดำ�เนิน  5. เสด็จพระร�ชดำ�เนิน

 

 ข. 1. ประท�น   2. ทรงประท�น  3. ทรงพระประท�น

  4. พระร�ชท�น  5. ทรงพระร�ชท�น

สูตรก�รทำ�ข้อสอบ



แนวข้อสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

คำ�ต่อไปนี้ในข้อใดที่ใช้คำ�ว่� “ทรง” เป็นคำ�ร�ช�ศัพท์ได้ถูกต้อง 

1. ทรงตรัส      2. ทรงประสูติ

3. ทรงประชวร     4. ทรงยินดี

เมื่อคร�วที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

ได้จัดให้มีก�รแสดงละคร..............................

1. เฉพ�ะพระพักตร์     2. หน้�พระพักตร์ 

3. หน้�พระที่นั่ง     4. เบื้องหน้�พระพักตร์

“จดหม�ย” สำ�หรับพระภิกษุใช้คำ�ว่� ...................

1. ส�ร       2. เลข� 

3. ลิขิต      4. บันทึก 

ข้อคว�มที่ขีดเส้นใต้ข้อใดที่ใช้ร�ช�ศัพท์ไม่ถูกต้อง

สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนิน

ไปทรงเยี่ยมคณะมนุษยศ�สตร์ เมื่อเสด็จฯ ถึง คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์ ทูลเกล้�ฯ ถว�ยช่อดอกไม้ และ 

ทูลอัญเชิญไปประทับในห้องรับรอง จ�กนั้นทรงลงพระน�ม�ภิไธยในสมุดเยี่ยม

1. เสด็จพระร�ชดำ�เนิน    2. ทรงเยี่ยม

3. ทูลอัญเชิญ       4. ทรงลงพระน�ม�ภิไธย



5. เมื่อพระสวดมนต์แล้วถว�ยอดิเรก คำ�ที่ขีดเส้นใต้หม�ยถึงข้อใด 

1. สวดมนต์อวยพรพระมห�กษัตริย์    2. ล�พระเจ้�แผ่นดิน 

3. พระภิกษุถว�ยคำ�ล�พระเจ้�แผ่นดิน  4. พระเจ้�แผ่นดินถว�ยไทยท�นภิกษุสงฆ์

ทดสอบ



ลำ�ดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ลำ�ดับ

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

คำ�ส�มัญ

กล้วยไข่

ขนมขี้หนู

ขนมต�ล

ขนมเทียน

เต่�

ปลิง

ช้�งสีดอ

ดอกสลิด

ดอกซ่อนชู้

ดอกนมแมว

ผักบุ้ง

ต้นทองหล�ง

ผักตบ

ถั่วงอก

นกเค้�แมว

คำ�ส�มัญ

อีเห็น

ผู้ต้อนรับ

ปล�สลิด

ปล�ไหล

        ปล�ร้� 

        แตงโม 

      ผักกระเฉด 

       ผักปล�บ 

         กะปิ 

        ไส้เดือน 

        เห็ดโคน 

          ขี้ผึ้ง 

        โลงศพ 

       ปล�ช่อน 

        ฟักทอง 

คำ�สุภ�พ คำ�สุภ�พ

คำ�สุภ�พ



ลัำกษณนาม

กบ (สำ�หรับไสไม้) .................   กบ (เหล�ดินสอ) ................. 

กรด (ส�รเคมี)  .................   กระจก   ................. 

กระจกเง�  .................   กระเช้�   ................. 

กระด้ง   .................   กระดิ่ง   ................. 

กระได, บันได  .................   กระติบข้�ว  ................. 

กระทะ   .................   กริ่ง   ................. 

กลอง   .................   กะกรุด , ตะกรุด ................. 

กี่ (เครื่องทอผ้�)  .................   เกี๊ยว   ................. 

ขนมครก  .................   ขนมจีน  ................. 

ขมิ้น   .................   ขลุ่ย   ................. 

ขว�น   .................   ขัน   ................. 

ข้�วตอก  .................   ข้�วเม่�ทอด  ................. 

ข้�วหล�ม  .................   เข่ง   ................. 

เขียง   .................   คท� (อ�วุธ)   ................. 

ครุฑ   .................   คัมภีร์   ................. 

คัมภีร์ใบล�น  .................   ฆ้อง   ................. 

ง�ช้�ง   .................   จอบ   ................. 

จักร (เย็บผ้�)  .................   จีวร   ................. 

เจดีย์   .................   ช้อน   ................. 

ช้�ง (ช้�งขึ้นระว�ง) .................   ช้�ง (ช้�งบ้�น) ................. 

ช้�ง (ช้�งป่�)  .................   เช็ค   ................. 

ซอ (เครื่องดนตรี) .................   ซุง   ................. 

เณร ส�มเณร  .................   ดอกจัน (เครื่องหม�ย) ................. 

ดอกไม้จันท์   .................   ด้�ย   ................. 

ตร�ไปรษณีย�กรณ์ .................   ต�ลปัตร  ................. 

เต็นท์   .................   เต้�รับ เต้�เสียบ ................. 

เต�รีด (ไฟฟ้�)  .................   ถนน   ................. 

แถลงก�รณ์  .................   ที่ดิน   ................. 



เทียน   .................   เทียนพรรษ�  ................. 

ธง (ผืนธง)  .................   ธง (มีคัน)  ................. 

ธนู   .................   ธรรมม�สน์  ................. 

ธูป   .................   นอต   ................. 

นักบวช  .................   แม่ชี   ................. 

บัตรประช�ชน  .................   บ�ตร   ................. 

เบ็ด   .................   ใบตอง (ที่พับ)  ................. 

ใบตอง (มีก้�น) .................   ปริญญ�บัตร  ................. 

ป�ท่องโก๋  .................   ปิ่นโต   ................. 

ปืน   .................   เปียโน   ................. 

ผ้�ไตร   .................   ผ้�บังสุกุล  ................. 

ฝน   .................   ฝอยทอง  ................. 

พย�น   .................   พระขรรค์  ................. 

พลุ   .................   พู่กัน   ................. 

มณฑป   .................   มนต์, มนตร์  ................. 

ไม้กลัด   .................   ไม้ขีดไฟ  ................. 

ไม้แคะหู, ไม้ควักหู .................   ย�งรถ   ................. 

รุ้งกินน้ำ�  .................   ริบบิ้น   ................. 

ลำ�ธ�ร   .................   โลง (มีศพบรรจุอยู่) ................. 

โลง (ไม่มีศพบรรจุ) .................   ว่�ว   .................

ศพ   .................   สวิง   ................. 

สิว   .................   สิ่ว   ................. 

หน้�ต่�ง  .................   หวี   ................. 

เห็ด   .................   ไห   ................. 

อวน   .................   อัฐบริข�ร  ................. 

ฮวงซุ้ย ฮวงจุ๊ย        .................   เฮลิคอปเตอร์  ................. 

 




