


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�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

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

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

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

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
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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
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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 
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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 

การเรียงลำำาดับข้้อความ



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)

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

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

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

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

คำำ�แนะนำ�



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




