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    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ ส ากดัส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดั ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER 
และฝ่ายวิชาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการ
สอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวิชาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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------------------------------------------------------------------------------- 

แนวข้อสอบความสามารถในด้านภาษาไทย 
ความเข้าใจในการใช้ภาษา 

ค าสั่ง จงพิจารณาเลือกค าหรือกลุ่มค ามาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1. ข้าราชการต้อง_____การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 1.  เลือ่มใส  2.  ยอมรับ  3.  ส่งเสริม  4.  ยึดมั่น  

ตอบ 1. เลื่อมใส 
ข้าราชการต้อง (เลื่อมใส) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
เลื่อมใส มีความเชื่อถือ เช่น เลื่อมใสศาสนา, เห็นชอบด้วย เช่น เล่ือมใสในความรู้

ความสามารถ เลื่อมใสในแนวการประพฤติปฏิบัติของเขา 
ยอมรับ  = เห็นด้วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ส่งเสริม = ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน 
ยึดมั่น = ยึดถืออย่างมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ เช่น ยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในตัวบุคคล 

2. ระบบหมายถึงระเบียบท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมลีักษณะท่ีซับซ้อนให้เข้าล าดับ    _____กันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิธีการ 

 1.  ผูกพัน  2.  ประสาน  3.  ผสม   4.  ประสม 
ตอบ 2. ประสาน 
ระบบหมายถึงระเบียบท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมลีักษณะท่ีซับซ้อนให้เข้าล าดับ (ประสาน) กันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิธีการ 
ประสาน ท าให้เข้ากันสนิท, เชื่อม 

ผูกพัน  = มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่, ก่อให้เกิดพันธะท่ีต้องปฏิบัติตาม 
ผสม = รวมกันเข้า 
ประสม = รวมกันเข้า (เป็นค าใช้ได้ท่ัว ๆ ไป) 

3. การกระท าทุกอย่างในพระพุทธศาสนาสอนให้มีความฉลาดในวิธีการท่ีเรียกว่า “อุบายโกสลา” ด้วยไม่ใช่นึกจะ
ท าอะไรก็ท าไปโดยไม่พิจารณาหรือเตรียมการให้_____ 

 1.  ถ่องแท้  2.  รอบคอบ  3.  ครบถ้วน  4.  เรียบร้อย 
ตอบ 2. รอบคอบ 
การกระท าทุกอย่างในพระพุทธศาสนาสอนให้มีความฉลาดในวิธีการท่ีเรียกว่า “อุบายโกสลา” ด้วยไม่ใช่นึกจะ
ท าอะไรก็ท าไปโดยไม่พิจารณาหรือเตรียมการให้ (รอบคอบ) 
รอบคอบ ถ้วนถี่ เช่นพิจารณาอย่างรอบคอบ, ไม่เผอเรอ เช่น ดูแลให้รอบคอบ 

ถ่องแท้  = ชัดเจนแจ่มแจ้ง, ถูกแน่, แน่นอน 
ครบถ้วน = เต็มจ านวนท่ีก าหนดไว้ 
เรียบร้อย = เป็นระเบียบ เช่น จัดห้องเรียบร้อย, ประณีต เช่น เย็บผ้าเรียบร้อย 
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------------------------------------------------------------------------------- 

4. _____ทางสังคม ท าให้ทุกคนด้ินรนที่จะมุ่งศึกษาให้สูงขึ้นถึงขั้นระดับปริญญาโท 
 1.  ความเจริญ  2.  ค่านิยม  3.  ความเปลี่ยนแปลง 4.  ความก้าวหน้า 

ตอบ 2. ค่านิยม 
(ค่านิยม) ทางสังคม ท าให้ทุกคนด้ินรนที่จะมุ่งศึกษาให้สูงขึ้นถึงขั้นระดับปริญญาโท 
ค่านิยม สิ่งท่ีสังคมถือว่ามีค่าพึงปรารถนาต้องการให้เป็นเปูาหมายของสังคมและ

ปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเปูาหมายในการด าเนินชีวิต 
เจริญ = เติบโต, งอกงาม, ท าให้งอกงาม 
เปลี่ยนแปลง = ท าให้ลักษณะต่างไป 
ก้าวหน้า = เปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีขึ้นตามล าดับ, เจริญวัฒนาเร็วกว่าปกติ 

5. ความส าเร็จของการพฒันาประเทศต้องขึ้นอยู่กับ_____ระหว่างประชาชน รัฐบาล และเอกชน 
1.  การประสานงาน 2.  ความเข้าใจ  3.  ความสามารถ  4.  ความร่วมมือ  
ตอบ 4. ความร่วมมือ 
ความส าเร็จของการพฒันาประเทศต้องขึ้นอยู่กับ (ความร่วมมือ) ระหว่างประชาชน รัฐบาล และเอกชน 
ความร่วมมือ ความพร้อมใจร่วมกัน 

ประสานงาน = ท าให้งานของแต่ละฝุายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง 
6. พระไตรปิฎกคือต าราหรือหนังสือซึ่ง_____ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐาน 

1.  แสดง  2.  จัดท า  3.  บันทึก  4.  เรียบเรียง  
ตอบ 3. บันทึก 
พระไตรปิฎกคือต าราหรือหนังสือซึ่ง (บันทึก) ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐาน 
บันทึก ข้อความท่ีจดไว้เพื่อช่วยความทรงจ าหรือเพื่อเป็นหลักฐาน 

แสดง = ชี้แจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้ เช่น แสดงธรรม แสดงปาฐากถา 
จัดท า = ท าให้เรียบร้อย 
เรียบเรียง = แต่ง เช่น เรียบเรียงข้อความ เรียบเรียงถ้อยค า, ตกแต่งถ้อยค าให้สละสลวยและเรียงล าดับความ
ให้ชัดเจน เช่น แปลและเรียบเรียงหนังสือ 

7. รัฐบาลจะ_____ให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนอย่างทัดเทียมกัน 
1.  จัดสรร  2.  ปรับปรุง  3.  สนับสนุน  4.  แก้ไข  
ตอบ 3. สนับสนุน 
รัฐบาลจะ (สนับสนุน) ให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชวีิตของตนอย่างทัดเทียมกัน 
สนับสนุน ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ เช่น สนับสนุนการกีฬา สนุนการศึกษา 

จัดสรร = แบ่งสรรไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้เพื่อประโยชน์โดยเจาะจง 
ปรับปรุง = แก้ไขให้เรียบร้อยย่ิงขึ้น 
แก้ไข = ท าส่วนเสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น 

8. ขณะนี้ต ารวจก าลัง_____เพื่อหาตัวคนร้ายอยู่ 
 1.  สืบสวน  2.  สอบสวน  3.  ไต่สวน  4.  ตรวจสอบ  

ตอบ 1. สืบสวน 

ตัว
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ขณะนี้ต ารวจก าลัง (สืบสวน) เพื่อหาตัวคนร้ายอยู่ 
สืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานและเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

สอบสวน = ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไรหรือไม่ 
ไต่สวน  = ถามไปทีละขั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบ = พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด 

9. ในทรรศนะของศิลปิน_____เป็นเรื่องที่ส าคัญมากท่ีจะช่วย_____ศิลปะขึ้นในโลก 
 1.  ความคิด   จรรโลง    2.  ความคิด   สร้างสรรค ์   

3.  จินตนาการ   จรรโลง    4.  จินตนาการ   สร้างสรรค์  
ตอบ 4. จินตนาการ สร้างสรรค์ 
ในทรรศนะของศิลปิน (จินตนาการ) เป็นเรื่องท่ีส าคัญมากท่ีจะช่วย (สร้างสรรค์) ศิลปะขึ้นในโลก 
จินตนาการ การสร้างภาพขึ้นในใจ 
สร้างสรรค ์ สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, เนรมิต 

จรรโลง = จูง, พยุงไว้ไม่ให้เซหรือไม่ให้ล้มลง 
10. เสียงเรไรร้อง_____ตลอดคืน 

1.  ระงม  2.  โหยหวน  3.  เซ็งแซ ่  4.  กึกก้อง 
ตอบ 3. เซ็งแซ ่  
เสียงเรไรร้อง (เซ็งแซ)่ ตลอดคืน 
เซ็งแซ ่ ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด     

ระงม = เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจ านวนมาก    
โหยหวน = วังเวงใจ     
กึกก้อง = ดังสนั่น 

11. นายกรัฐมนตรี_____แก่หนังสือพิมพ์ เมื่อถูกโจมตีว่าท าไม่ถูกต้อง 
1.  แถลง  2.  ชี้แจง  3.  เปิดเผย  4.  อธิบาย 
ตอบ 1. แถลง   
นายกรัฐมนตรี (แถลง) แก่หนังสือพิมพ์ เมื่อถูกโจมตีว่าท าไม่ถูกต้อง 
แถลง แจ้งให้ทราบเป็นทางการ (แถลงข่าว) 

ชี้แจง = พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน    
เปิดเผย = ไม่ปิดบัง      
อธิบาย = ขยายความ, ชี้แจง 

12. ต าหนักของพระองค์ได้กลายเป็นท่ี_____ของคนไทยท่ีผ่านไปผ่านมา และนักเรียนไทยท่ีไปศึกษาในเมืองนั้น 
 1.  อาศัย  2.  พักพิง  3.  ใช้สอย  4.  อยู่กิน 

ตอบ 2.  พักพิง 
ต าหนักของพระองค์ได้กลายเป็นท่ี (พักพิง) ของคนไทยท่ีผ่านไปผ่านมา และนักเรียนไทยท่ีไปศึกษาในเมืองนั้น 
พักพิง อาศัยอยู่ชั่วคราว 

อาศัย = พึ่ง     

ตัว
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ใช้สอย = ท าให้เกิดประโยชน์   
อยูก่ิน = ชีวิตฉันผัวเมีย 

13. ถ้าหากความจริงเป็นว่าเจ้าหน้าที่ได้_____อ านาจ ก็เป็นการกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 
 1.  ฝุาฝืน  2.  ละเมิด  3.  ลุแก่   4.  ล่วงล้ า 

ตอบ 3. ลุแก่ 
ถ้าหากความจริงเป็นว่าเจ้าหน้าที่ได้ (ลุแก่) อ านาจ ก็เป็นการกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 
ลุแก่อ านาจ ล่วงอ านาจ, ตกอยู่ในอ านาจ     

ฝุาฝืน = ขัดขืน     
ละเมิด = ล่วงเกินหรือฝุาฝืนจารีตประเพณี     
ล่วงล้ า = ผ่านพ้นเกินเข้าไป, บุกรุก, ละเมิด 

การอ่านจับใจความส าคัญ 
1.   บุคคลในข้อใดไม่มีพื้นฐานในการอ่านจับใจความ 
 ก. ก่อนอ่านหนังสือทุกครั้งเก่งจะต้องศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในหนังสือ 
 ข. น้อยไม่ชอบวรรณคดีไทยเมื่ออ่านเรื่องพระอภัยมณีจึงไม่ค่อยเข้าใจ 
 ค. แดงอ่านเรื่องลูกชาวนาได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ เพราะเคยช่วยปูุท านา 
 ง. นารีได้ฉายาว่า หนอนหนังสือ เพราะชอบอ่านหนังสือเกือบทุกประเภท 
เฉลย  ข.   เพราะไม่มีพื้นฐานทางการอ่าน 
2.   บุคคลในข้อใดสามารถอ่านจับใจความเรื่องแม่ศรีเรือนได้ง่ายท่ีสุด 
 ก.  ปูุกับย่าของนิดชอบเล่าเรื่องสมัยเด็ก ๆ ของท่านให้ฟัง 
 ข.  หน่อยชอบท าอาหารและขนมอบ เช่น คุกกี้  เค้ก 
 ค.  หนูชอบเล่นหม้อข้าวหม้อแกง 
 ง.   ย่าดาได้รับการสอนเรื่องการบ้านการเรือนจากคุณย่าทวด 
เฉลย ง.  เพราะหมั่นฝึกฝนสม่ าเสมอ 
3.   ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ 
 ก.  เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเรื่องได้ 
 ข.  เมื่ออ่านแล้วสามารถปฏิบติัตามค าสั่งและค าแนะน าได้ 
 ค.  เมื่ออ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริงแสดงข้อคิดเห็น 
 ง.  เมื่ออ่านแล้วสามารถจ าค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้ 
เฉลย ก.  ต้องสามารถสรุปหรือย่อเรื่องได้ชัดเจน 
 
 
 
4.  ข้อความนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใด 
  ก.  นกพิราบสีเทา     ข.  นกพิราบสีชมพ ู
  ค.  นกพิราบสีขาว    ง.   นกพิราบพันธุ์ใหม่ 

นกพิราบสีชมพมีูถ่ินฐานอยูบ่นเกาะมอริตสัในทวปีแอฟริกา อาศยัอยูใ่นป่า  ละเมาะ อาหารของพวก
มนัคือ ดอกไม ้ผลไม ้และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบสีชมพมีูจ านวนลดลงเป็นอยา่งมาก  เน่ืองมาจากการ
ล่าของมนุษย ์ ปัจจุบนันกพิราบสีชมพมีูอยูใ่นป่าประมาณ  ๒๕  ตวั และในสวนสัตวป์ระมาณ  ๒  ตวั 
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เฉลย ข.  นกพิราบสีชมพูมีถิ่นฐานอยู่...... 
5.  ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ 
  ก.   อาหารของนกพริาบสีชมพู   ข.   ที่อยู่อาศัยของนกพิราบสีชมพ ู
  ค.   ประวัติของนกพิราบสีชมพู   ง.   ปริมาณจ านวนนกพิราบ 
เฉลย ค.  บรรทัดท่ี ๑ 
6.  “...ปูาสมศรีเป็นแม่ค้าขายถ่าน  ร้านของแกเป็นห้องแถวสองห้องติดกัน  อยู่ตลาดริมคลอง 
 ห่างจากห้องแถวของฉันไปเพียงร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเอง...”   
 ข้อความใดเป็นใจความส าคัญ 
 ก.  อยู่ตลาดริมคลอง    ข.  ปูาสมศรีเป็นแม่ค้าขายถ่าน 
 ค.  ร้านของแกเป็นห้องแถวสองห้องติดกัน  ง.  ห่างจากห้องแถวของฉันไปเพียงร้อยกว่าเมตร 
เฉลย ข.  “...ปูาสมศรีเป็นแมค่้าขายถ่าน .......... 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  7-10 
 “.....ต้นอากาเวมีขึ้นอยู่ท่ัวไปในบริเวณท่ีมีภูมิอากาศแห้งแล้งทางซีกโลกด้านตะวันตก  แต่มี มากเป็นอันดับหน่ึง
ในประเทศเม็กซิโก  ไปท่ีไหนท่ีไหนก็ได้พบ และมีอยู่ถึง  ๒๐๐  กว่าพันธ์ุ  เป็นพืชท่ีทนแดดทนลมได้ดี  แล้วยังมีหน้าตา
น่ากลัวไม่น้อย  ส่วนใหญ่แล้วตรงปลายใบจะมี หนามยาวแหลมเป๊ียบ  ไม่เท่านั้นตามขอบใบซึ่งมีลักษณะเหมือนกาบยัง
มีหนามแข็งเป็นรูปจะงอยแหลมเรียงรายอยู่โดยรอบ  ใบของอากาเวจะเป็นกอติดพื้นดิน (ลักษณะโดยท่ัวไปของต้น
คล้ายกับต้นหางจระเข้และต้นศรนารายณ์มาก) เวลามีดอก ช่อดอกก็จะแทงขึ้นมาตรงกลางกอเลยทีเดียว  แทงขึ้นไปสูง
ราว  ๓-๖  เมตร  มีดอกเป็นกระจุก เริ่มบานจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนในดอกมีน้ าหวานอร่อยเป็นท่ีชื่นชอบของแมลง
ทะเลทราย…” 
7.   ควรต้ังชื่อข้อความข้างบนน้ีว่าอย่างไร 
 ก.  อากาเว     ข.  พืชเม็กซโิก   
 ค.  ประโยชน์ของพืช    ง.  คุณค่าพฤกษาชาติ 
เฉลย ก.  บรรทัดท่ี 1 .... “.....ต้นอากาเวมีขึ้นอยู่ท่ัวไปในบริเวณ...... 
8.   พืชชนิดใดในประเทศไทยท่ีคล้ายกับต้นอากาเว 
 ก.  ต้นหางจระเข้     ข.  ต้นศรนารายณ์ 
 ค.  ต้นหนามรอบข้อ    ง.  ถูกท้ังข้อ ก และ ข 
เฉลย ง.  ใบของอากาเวจะเป็นกอติดพื้นดิน (ลักษณะโดยท่ัวไปของต้นคล้ายกับต้นหางจระเข้และต้นศรนารายณ์
มาก)........ 
9.   ข้อความใดกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง 
 ก.  อากาเวเป็นพืชให้น้ าหวาน   ข.  อากาเวชอบอากาศหนาวจัด 
 ค. อากาเวออกดอกครั้งละดอก   ง.  ขอบใบอากาเวเหมือนกาบกล้วย 
เฉลย ก. ...............เริ่มบานจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนในดอกมีน้ าหวานอร่อยเป็นท่ีชื่นชอบของแมลงทะเลทราย…” 
10.   ชาวเม็กซิกันน่าจะสกัดน้ าหวานจากส่วนไหนของต้นอากาเว 
 ก.  ทุกส่วน     ข.  โคนต้น 
 ค.  ช่อดอก     ง.  หนามแข็ง ๆ ที่ขอบใบ 
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เฉลย ค.  .........ช่อดอกก็จะแทงขึ้นมาตรงกลางกอเลยทีเดียว  แทงขึ้นไปสูงราว  ๓-๖  เมตร  มีดอกเป็นกระจุก เริ่ม
บานจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนในดอกมีน้ าหวานอร่อยเป็นท่ีชื่นชอบของแมลงทะเลทราย…” 
11.  โดยท่ัวไปประโยคใจความส าคัญจะอยู่ส่วนใดของย่อหน้า 
 ก.ต้นย่อหน้า     ข. กลางย่อหน้า 
 ค. ส่วนท้ายย่อหน้า     ง. ต้นหรือท้ายย่อหน้า 
เฉลย ก. เพราะง่ายในการหา 
12.  การอ่านจับใจความและเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส าคัญข้อใด 
 ก. รู้ศัพท์มาก     ข. มีสมาธิในการอ่าน 
 ค. มีความมุ่งหมายใคร่รู้เรื่อง    ง. อ่านในใจโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวริมฝีปาก 
เฉลย  ก.  ยิ่งเข้าใจศัพท์ภาษาไทย ยิ่งอ่านได้เร็ว 
ค าชี้แจง อ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 13-17 
 โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในระยะต้ังครรภ์  ความต้องการของโปรตีน
จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ระยะการให้นมบุตรก็มีความต้องการโปรตีนด้วย ขณะเดียวกันเด็กที่อยู่ในวัยท่ีก าลังเจริญเติบโตจะ
มีความต้องการโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่  ดังนั้น   อาหารท่ีมีโปรตีนสูงจึงเป็นอาหารท่ีควรได้รับ 
 อาหารท่ีมีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่  นม  ถั่วเหลือง  เช่น  เนื้อไก่  เนื้อเป็ด  ปลาทู   เนื้อวัวไม่ติดมัน 
จะมีโปรตีนประมาณ ๒๐ ต่อ ๑๐๐ กรัมของอาหาร ส่วนไข่จะมีโปรตีนประมาณ    ๑๓ กรมั ต่อ ๑๐๐ กรัมของอาหาร 
และถั่วเหลืองเป็นพืชท่ีมีโปรตีนสูงถึงร้อยละประมาณ ๓๔ 
 การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง โดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว พบว่า ได้รับโปรตีน  ปริมาณสูงกว่าคนใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งคนส่วนใหญ่จะขาดอาหาร การได้รับโปรตีนสูง เกินไปจะไม่มีประโยชน์  ตรงกันข้ามจะเพิ่ม
ความเสี่ยง เช่น อาจเป็นโรคอ้วน  เนื่องจากอาหารท่ีมีโปรตีนสูงมักจะเป็นเนื้อสัตว์ติดมัน  ถ้าเป็นเด็กหรือทารกร่างกาย
ไม่สามารถที่จะปรับตัวกับปริมาณ  โปรตีนสูง ๆ ท่ีกินเข้าไป 
 การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะท าให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง โอกาสท่ีจะท าให้เกิดการขาด สารอาหารชนิดอื่น
เป็นไปได้สูง และการกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงท าให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงด้วย เพราะท าให้ร่างกายเพิ่มการก าจัด
แคลเซียมออกจากร่างกาย 
 ดังนั้น การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ 

                                                                        (ขวัญเรือน ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม ๒๕๔๖) 
13.  ประโยคใจความส าคัญของเรื่องนี้คือข้อใด 
 ก. การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงท าให้อิ่มเร็วขึ้น 
 ข.ควรกินอาหารท่ีมีโปรตีนในปริมาณพอเหมาะ 
 ค. โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต 
 ง. อาหารท่ีมีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง 
เฉลย ค. .......โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต......ย่อหน้าท่ี ๑ 
14.  ใจความส าคัญของย่อหน้าที่ ๔ คือข้อใด 
  ก.ร่างกายเพิ่มการก าจัดแคลเซยีมได้มากขึ้น 
  ข.โอกาสขาดสารอาหารชนิดอื่น ๆ เป็นไปได้สูง 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ ส ากดั สนง.ศึกษาธิการจงัหวดั สนง.ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 7 

------------------------------------------------------------------------------- 

  ค.การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะท าให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง 
  ง.การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงท าให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงด้วย 
เฉลย ค.........ต้นย่อหน้าท่ี ๔ การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะท าให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง........ 
15. ข้อใดเรียงล าดับจากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
 ๑)  การกินอาหารจึงควรมโีปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ 
 ๒)  การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะท าให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง 
 ๓)  การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง ท าให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงด้วย 
 ๔)  การท่ีได้รับโปรตีนสูงเกินไปจะไม่มีประโยชน์ จะเพิ่มความเสี่ยงอาจเป็นโรคอ้วนได้ 
  ก.   ๒  ๑  ๔  ๓  ข.   ๔  ๒  ๓  ๑   ค.   ๑  ๒  ๔  ๓   ง.   ๔  ๓  ๒  ๑ 
เฉลย ข. ........เรียงตามย่อหน้า ๑-๔ 
16.  จากเนื้อความข้างต้นผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร 
  ก.   แนะน า  ข.   ชี้แจง  ค.   สั่งสอน  ง.   ให้ข้อคิด 
เฉลย  ข.  ชี้แจงอธิบาย 
           แนะน า=บอกสิ่งดี           สั่งสอน=บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดี  ให้ข้อคิด=มีคติเตือนใจ 
17.  ความคิดส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
  ก. สตรีมีครรภค์วรทานอาหารประเภทโปรตีนมาก ๆ ข. ผู้ท่ีอยู่ในวัยเด็กควรทานอาหารประเภทโปรตีน 
  ค. ผู้ท่ีกินอาหารประเภทโปรตีนมากมีโอกาสเป็นโรคอ้วน 
  ง. โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต 
เฉลย   ง.  ย่อหน้าที่ ๑ โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต.... 
อ่านบทความเรื่อง ผูกขวัญ แล้วตอบค าถามข้อ 18-20 
 การรับขวัญหรือผูกขวัญท่ียังพอมีผู้ปฏิบัติกันอยู่บ้างนั้น คิดว่า เป็นกิจกรรมแบบฉบับท่ี น่าสนใจ และน่านิยม 
ควรแก่การปรับปรุงมาใช้ใหม่ให้กว้างขวางเหมาะสมกับกาลสมัย เพราะเป็นกิจกรรมท่ีให้คุณค่าแก่ชีวิตเสริมสุขภาพจิต
อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะเสริมสุขภาพจิตและเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ผู้ใหญ่ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน นับแต่
เกิดจนสิ้นวัยเรียนอันเป็นพื้นฐานส าคัญ ของชีวิต  โอกาสท่ีเด็กจะมีปัญหาสุขภาพจิตจะน้อยเมื่อโตขึ้น  การผูกขวัญ
ทารกเมื่อแรกเกิดจะจด เวลาตกฟาก วัน เดือน ปีเกิดของทารกไว้  ค าว่า ขวัญ ตามพจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง สิ่งหนึ่งท่ีไม่มีตัวตน (Unmatter) แต่ประจ าวันอยู่ในตัวคนทุกคน  ถ้าขวัญอยู่กับตัวจะมี
ความสุข ไม่เป็นทุกข์ ไม่เจ็บไข้  ผู้ใหญ่รับขวัญ หรือท าขวัญให้เด็กเมื่อใดบ้าง  เมื่อแรกเกิดได้ ๓ วัน  เมื่อเกิดได้ครบ
เดือน  เมื่อโกนจุก จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่ให้ความส าคัญแก่เด็กมาก โดยพ่อประกาศตน ยอมรับต่อหน้าผู้คน  
ณ ที่น้ันว่า เขารับทารกเป็นลูกต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู 
 เมื่อทารกมีชีวิตได้  ๓  วัน  พ่อแม่ท าขวัญอีกครั้ง เรียกว่า  รับขวัญวัน ซึ่งมีพิธีซับซ้อนขึ้น ด้วยการบอกเจ้าหน้าที่
จัดเครื่องบูชาและเครื่องสังเวย  ผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ และเมื่อทารกอายุ   ๑  เดือน จะท าขวัญเดือน โดยโกนผมไฟ
และไว้จุก  แกละ หรือโก๊ะ  ญาติมิตรมาแสดงความยินดี มีพิธีพุทธเมื่อเจริญวัยขึ้น  จะซุกซนตามประสาเด็ก  เด็กอาจ
พบสิ่งใดท่ีตกใจกลัว  เกิดอาการ ขวัญหนี หรือขวัญหาย  ผู้ใหญ่ก็จะปลอบขวัญเป็นคราว ๆ ไป หรือเป็นไข้แล้วเกรงไข้
จะกลับ จึงท าพิธีผูกขวัญประกันไว้  ส่วนในพิธีโกนจุกซึ่งเป็นพิธีใหญ่ท้ังพุทธ และพราหมณ์  เด็กจะได้รับ 
     การผูกขวัญอีกด้วย  อันเป็นการรับขวัญครั้งสุดท้ายในช่วงวัยเด็ก ก่อนจะเข้าสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่  ต่อไป      
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การรับขวัญในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดช่วงวัยเด็ก เห็นว่า น่าจะเป็นการเสริม  พฒันาการและเสริม 
สุขภาพจิตของเด็กเป็นอย่างดี  แสดงให้เห็นความเข้าใจชีวิตจิตใจเด็ก  เราไม่หวังให้ผู้ใหญ่ในปัจจุบันรับขวัญเด็กดัง 
ตัวอย่างท่ียกมานี้ทุกประการ  เพียงให้ประยุกต์ภูมิปัญญา  ผู้ใหญ่สมัยก่อนตามสมควรเท่านั้น 

       (จิตวิทยา กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์) 
18.  ข้อใดท่ีมีลักษณะเป็นข้อคิดเห็น 
 ก. เมื่อทารกมีอายุหนึ่งเดือน จะท าขวัญเดือนให้โดยโกนผมไฟและไว้จุก 
 ข. หากเป็นไข้หนัก เมื่อหายแล้วเกรงไข้กลับจึงท าพิธีผูกขวัญประกันไว้ 
 ค. เมื่อทารกมีชีวิตอยู่ได้ ๓ วัน พ่อแม่จะท าขวัญให้อีกครั้ง เรยีกว่า ท าขวัญวัน 
 ง. การรับขวัญหรือผูกขวัญท่ียังพอมีผู้ปฏิบัติกันอยู่บ้างนั้น คิดว่าเป็นกิจกรรมแบบฉบับท่ีน่าสนใจและน่านิยม 
เฉลย ง.   เพราะไม่ปรากฎในเนื้อเรื่อง 
19.  ข้อใดมีลักษณะเป็นข้อเท็จจริง 
 ก. การรับขวัญเด็กในโอกาสต่าง ๆ เห็นว่า น่าจะเป็นการเสริมพัฒนาการและเสริมสุขภาพจิตของเด็กเป็นอย่างดี 
 ข. เราไม่หวังให้ผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้รับขวัญเด็กดังกล่าวมาทุกประการ เพียงให้ประยุกต์ใช้ตามสมควรเท่านั้น 
 ค. ในพิธีโกนจุกซึ่งเป็นพิธีใหญ่ท้ังพุทธและพราหมณ์ เด็กได้รับการผูกขวัญอีก อันเป็นการรบัขวัญครั้งสุดท้าย
ในช่วงวัยเด็ก 
 ง.การรับขวัญหรือผูกขวัญท าให้มองเห็นว่า ผู้ใหญ่ไทยแต่โบราณนั้นให้ ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูกหลานอย่าง
ผสมผสานลึกซึ้งตลอดช่วงวัยเด็ก 
เฉลย ค.   จากเนื้อเรื่อง........ส่วนในพิธีโกนจุกซึ่งเป็นพิธีใหญ่ท้ังพุทธ และพราหมณ์  เด็กจะได้รับ 
      การผูกขวัญอีกด้วย  อันเป็นการรับขวัญครั้งสุดท้ายในช่วงวัยเด็ก ก่อนจะเข้าสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ต่อไป   
20.   ทารกที่มีอายุ  ๓  วัน พ่อแม่จะท าขวัญเรียกว่าอะไร 
 ก. การท าขวัญวัน  ข. รับขวัญวัน  ค. รับขวัญไฟ  ง. รับขวัญลูก 
เฉลย ข.  ย่อหน้าท่ี ๒ .........เมื่อทารกมีชีวิตได้  ๓  วัน  พ่อแม่ท าขวัญอีกครั้ง เรียกว่า  รับขวัญวัน....... 
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ  21-25 
         ในสังคมผู้ชาย  ผู้ชายใดไม่กินเหล้าเขาว่าไม่เอาไหนหรือหน้าตัวเมีย  เวลากินเหล้าก็ต้องนั่งกันอยู่นาน ๆ  ด้วย   
ใครขอตัวกลับก่อนก็ว่าไม่รักกันจริงอีก   กติกาอันนี้ไม่รู้ใครบัญญัติ จึงเห็นได้ว่าคนไทยเวลากินเหล้ากับแกล้มเต็มโต๊ะ 
โซดาเป็นตับ เมากันนาน  กินกันยืดใครกินน้อยก็ต่อว่ากัน  เพื่อนมาเย่ียมท่ีบ้านมีเงินหรือไม่มีเงินต้องมีเหล้าเลี้ยงเพื่อน  
และที่บ้านคนพอมีฐานะหน่อยจะท าตู้โชว์ แทนท่ีจะโชว์สิ่งดีใครเห็นเจริญหูเจริญตาสรรเสริญเจ้าของบ้านกลับโชว์เหล้า    
ใครมีเหล้าฝรั่งมากยี่ห้อกว่ารู้สกึโก้เหลือเกิน 
21.   จากข้อความนี้  ใครล าบากมากที่สุด 
 ก.  เพื่อนฝูง           ข.  สามี             ค.  บุตร  ภรรยา        ง.  ญาติพี่น้อง 
เฉลย ค. จากประโยค.......ผู้ชายใดไม่กินเหล้าเขาว่าไม่เอาไหนหรือหน้าตัวเมีย ...... 
22.   ใจความส าคัญของข้อความนี้คอือะไร 
 ก.  ผู้ชายทุกคนต้องด่ืมเหล้า                        ข.  ผู้ชายส่วนมากนิยมด่ืมเหล้า 
 ค.  ใครด่ืมเหล้าคนนั้นโก้มาก                          ง.  เหล้าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิต 
เฉลย ข.   จากประโยค....ในสังคมผู้ชาย  ผู้ชายใดไม่กินเหล้าเขาว่าไม่เอาไหนหรือหน้าตัวเมีย.... 
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23.   ข้อความนี้พูดถึงสังคมใด 
      ก.  สังคมไทย              ข.  สังคมฝรั่ง  ค.  สังคมชาวตะวันออก     ง.  สังคมท่ัว ๆ ไป 
เฉลย ก.    จากประโยค....ในสังคมผู้ชาย.... 
24.   ถ้าผู้ชายคนใดไม่ด่ืมเหล้า  จะถูกสบประมาทว่าอย่างไร 
      ก.  ขี้ขลาด             ข.  กลัวเมีย              ค.  ไม่เอาไหน                ง.  โง ่
เฉลย ค.    จากประโยค......ในสังคมผู้ชายผู้ชายใดไม่กินเหล้าเขาว่าไม่เอาไหนหรือหน้าตัวเมีย......  
25.   ลักษณะใดท่ีแสดงถึงความ  “หน้าใหญ่” 
      ก.  ท าตู้โชว์เหล้าไว้ท่ีหน้าบ้าน                           ข.  เวลาดื่มเหล้าต้องนั่งนาน ๆ 
      ค.  เวลาด่ืมเหล้าต้องมีกับแกล้มบนโต๊ะ                ง.  มีเงินหรือไม่มีต้องเลี้ยงเหล้าเพื่อน 
เฉลย ง.    จากประโยค.....เพื่อนมาเยี่ยมท่ีบ้านมีเงินหรือไม่มีเงินต้องมีเหล้าเลี้ยงเพื่อน.....  
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้ว  ตอบค าถามข้อ  26-30 
          “ฝรั่งนะดูถูกชาวตะวันออก   เพราะคิดว่าคนไม่รู้ภาษาอันศิวไิลซ์  ความจริงพวกเขาแหละรูภ้าษาตัวเอง  ไม่รู้
ภาษาอื่นเลย แล้วจะคิดว่าตัวเองมีอารยธรรมสูงกว่าชาติอื่นได้อย่างไร  คนตะวันออกเสียอีกมักรู้ขนบธรรมเนียมคน
ตะวันตก  แต่คนตะวันตกไม่ค่อยรู้ขนบธรรมเนียมตะวันออก”   (จากเรื่อง  โสมส่องแสง  ของ  ทมยันตี) 
26.   “ชาวตะวันออก”  หมายถึงประเทศใด 
      ก.  รัสเซีย             ข.  อิสราเอล                ค.  ไทย                 ง.  เม็กซิโก 
เฉลย ค.  ไทยอยู่ทิศตะวันออก 
27.    “ศิวิไลซ์”  หมายถึงอะไร  
 ก.  ความแปลกใหม่       ข.  ความยิ่งใหญ่  ค.  ความสวยงาม     ง.  ความเจริญ 
เฉลย ง. เจริญรุ่งเรือง 
28.    ผู้เขียนข้อความนี้มีจุดประสงค์ใด 
       ก.  ก่นประณาม            ข.  แนะน า          ค.  ชี้ให้เห็น              ง.  แก้ตัว 
เฉลย ค. ฝรั่งนะดูถูกชาวตะวันออก   เพราะคิดว่าคนไม่รู้ภาษาอันศิวิไลซ์......เป็นการชี้ให้เห็น   
 
29.   เมื่อได้อ่านข้อความนี้  นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
     ก. เกลียดฝรั่ง                   ข.ภูมิใจในชาติตะวันออก  
 ค. ดูถูกตนเอง                    ง.  ฮึกเหิม 
เฉลย ข.  จากประโยค.....คนตะวันออกเสียอีกมักรู้ขนบธรรมเนียมคนตะวันตก..... 
30.    เหตุใดฝรั่งจึงดูถูกชาวตะวันออก 
      ก.  คิดว่าชาวตะวันออกไม่รู้ภาษาของเขา               ข.  คิดว่าชาวตะวันออกปุาเถื่อน 
        ค.  คิดว่าชาวตะวันออกรู้แต่เรื่องในชาติของตนเอง      ง.  คิดวา่ชาวตะวันออกด้อยพัฒนา 
เฉลย  ก.  จากประโยค....ฝรั่งนะดูถูกชาวตะวันออก   เพราะคิดว่าคนไม่รู้ภาษาอันศิวิไลซ์..... 
31.  ใจความส าคัญของเรื่องคืออะไร 
 ก.ข้อความท้ังหมดในแต่ละย่อหน้า   ข.ข้อความท่ีมีสาระหลายอย่างในแต่ละย่อหน้า 
 ค.ข้อความท่ีมีสาระคลุมข้อความท้ังหมดในย่อหน้า ง.ข้อความท่ีมีสาระคลุมข้อความท้ังหมดของทุกย่อหน้า 
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เฉลย ง.    ครอบคลุมท่ีสุด 
32.  ใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้า  มักปรากฏอยู่ในลักษณะใดมากท่ีสุด 
 ก. ถ้อยค า      ข. ประโยค 
 ค. ส านวนโวหารต่าง ๆ    ง. ทั้งถ้อยค า  ประโยคและส านวนโวหารต่าง ๆ 
เฉลย ข.  ต้องมีประธานเสมอ 
33.  ใจความส าคัญของเรื่อง  เราจะพบได้ในส่วนใดของเรื่อง 
 ก. ตอนต้นของเรื่อง     ข. ตอนท้ายของเรื่อง 
 ค. ตอนกลางของเรื่อง    ง. ทั้งตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้ายของเรื่อง 
เฉลย ง.   ตอนต้น  ตอนกลาง  ตอนท้าย 

การอ่านและท าความเข้าใจบทความ 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 3  
 “เมื่อเห็นเพื่อนของคุณใช้เครื่องประดับท่ีท าด้วยงาช้าง ขอได้ปรานีเขาและปรานีช้างพอท่ีจะเล่าให้เขาฟังว่า ช้าง
แอฟริกาได้ถูกท าลายลงไปอย่างน่าใจหาย จะเล่าด้วยก็ได้นะครับว่าช้างนั้นเป็นสัตว์สังคมอย่างหนึ่ง คือต้องอยู่กันเป็น
โขลงและมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ตัวท่ีแก่และมีงายาวจะถูกฆ่าตายก่อน โขลงช้างท่ีเหลือจึงเป็นสังคมของช้างที่ขาด
ความสมดุลของวัยเพราะเหลือแต่ช้างหนุ่มช้างสาว โอกาสท่ีจะเอาชีวิตรอดในธรรมชาติก็น้อยลง เขาประมาณกันว่าช้าง
ซึ่งมีอายุไม่ถึง 10 ปี ร้อยละ 40 จะตายลง เมื่อพ่อแม่มันถูกฆา่ตายไปแล้ว เพียงแต่คุณยุติการใช้งาช้างได้สักคนหนึ่ง บาง
ทีก็ได้รักษาชีวิตช้างไว้ได้เชือกหนึ่งแล้ว” 
1. จุดมุ่งหมายของผู้เขียนข้อความข้างต้นคือข้อใด 
 1. ให้เห็นใจช้างปุาท่ีถูกท าลายชีวิต   2. เสนอให้ช่วยกันอนุรักษ์ช้างปุา  
 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดจ านวนของช้าง  4. ให้ความเข้าใจเรื่องสังคมและธรรมชาติของช้าง 
 5. รณรงค์ให้งดใช้เครื่องประดับจากงาช้าง  
ตอบ  5. รณรงค์ให้งดใช้เครื่องประดับจากงาช้าง 
2. “ปรานีเขา” ในข้อความข้างต้นมีความหมายตามข้อใด 
 1. ช่วยมิให้เพื่อนมีส่วนในการท าลายชีวิตสัตว์  2. ช่วยให้เพื่อนมีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของช้าง 
 3. ช่วยมิให้เพื่อนมีค่านิยมท่ีผิด ๆ ในการใช้เครื่องประดับ 
 4. ช่วยให้เพื่อนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติ 
  5. ช่วยให้เพื่อนเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมการใช้เครื่องประดับ 
ตอบ  1. ช่วยมิให้เพื่อนมีส่วนในการท าลายชีวิตสัตว์ 
3. ข้อใดท่ีผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงในข้อความข้างต้น 
 1. ช้างชอบอยู่รวมกันเป็นโขลง   2. ช้างเป็นสัตว์ท่ีชอบอาศัยอยู่กับมนุษย์ 
 3. ช้างจะเกื้อกูลกันเพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติ 4. ช้างโขลงเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส 
 5. การใช้เครื่องประดับจากงาช้างจะส่งผลต่อชีวิตและสังคมของช้าง 
ตอบ  2. ช้างเป็นสัตว์ท่ีชอบอาศัยอยู่กับมนุษย์ 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 4 – 7  
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 ตลาดตราสารหนี้ในขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น  อีกท้ังยังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากสภาพคล่องมีการ
ปรับตัวดีขึ้น  ประกอบกับมาตรการตรึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยในการควบคุมภาวะเงินเฟูอ
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งเสริมการตลาดตราสารหนี้ด้วย  ดังนั้นคาดว่าอีก 3 ปี ตลาดตราสารหนี้คงเป็นท่ียอมรับของ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ในการระดมทุนอย่างแน่นอนรวมไปถึงแหล่งออมเงินของบริษัทประกันและกองทุนต่าง ๆ ในระยะ
ยาวอีกด้วย 
 การท่ีจะให้ตราสารหนี้มีการพฒันาและเติบโตขึ้นนั้นทางรัฐบาลเองจะต้องเข้ามาช่วยเหลือด้วย     โดยเฉพาะใน
ส่วนของการปรับลดหรือการยกเว้นอัตราภาษีจนกว่าตลาดจะมีการพัฒนาในระดับท่ีน่าพอใจ  อย่างไรก็ตามในการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนด้วยเช่นกัน เช่น เรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินต่างๆ 
ท่ีออกตราสารหนี้  
4. ชื่อเรื่องท่ีเหมาะสมคือ 
 1.  ตราสารหนี้กับสถาบันการเงิน   2.  ตราสารหนี้กับภาวะเงินออมของประชาชน 
 3.  ประโยชน์ของตราสารหนี้กับการช่วยเหลือของรัฐบาล  
 4.  ตราสารหนี้กับสภาพคล่องในระบบการเงิน  5.  สภาพคล่องในระบบการเงิน 
ตอบ  4.  ตราสารหนี้กับสภาพคล่องในระบบการเงิน 
5. สาระส าคัญของย่อหน้าที่ 1 คือเรื่องใด 
 1.  การควบคุมภาวะเงินเฟูอของธนาคารแห่งประเทศไทย     
 2.  สภาพคล่องทางการเงินของประเทศไทยดีขึ้น 3.  การระดมทุนของสถาบันการเงิน   
 4.  บทบาทของตราสารหนี้ในระบบการเงิน  5.  ความนิยมของตราสารหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ตอบ  5.  ความนิยมของตราสารหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
6. ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถควบคุมภาวะเงินเฟูอโดยใช้สิ่งใดเป็นกลไก 
 1.  ตราสารหนี ้     2.  อัตราดอกเบี้ย 
 3.  สถาบันการเงิน     4.  อัตราภาษี 
 5.  การระดมทุน 
ตอบ  2.  อัตราดอกเบี้ย 
7.  ปัจจัยข้อใดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตลาดตราสารหนี้ 
 1.  อัตราดอกเบี้ย     2.  อัตราภาษี 
 3.  สถาบันการเงิน     4.  ค่านิยม 
 5. สภาพคล่องทางการเงิน 
ตอบ  4.  ค่านิยม 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 8 – 11  
 ท่ามกลางกระแสโลกท่ีต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ยังมีการท าลายส่ิงแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ท้ังท่ีจงใจและไม่จงใจ 
ท้ังจากผลพวงของการพัฒนาโดยขาดทิศทางไม่ได้ค านึงถึงผลเสียท่ีตามมา และรวมถึงความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนบาง
กลุ่ม แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มคนที่ท าลายสิ่งแวดล้อมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เราคง
ปฏิเสธกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ไม่ได้ เราคงไม่มีก าลังคนจ านวนมหาศาลที่จะไปเฝูาดูแลปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู่  และเราคงจะไม่สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ โดยปล่อยให้คนด้อยโอกาส คนยากจน 
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ต้องล้มตายไปต่อหน้าต่อตา แต่เราจะต้องปรับแนวทางการอนุรักษ์โดยให้คนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นสมบัติของเขาที่จะต้องเฝูารักษาสืบไปให้แก่ลูกหลานในอนาคต แต่ใน
ขณะเดียวกัน คนเหล่านี้จะต้องอยู่ดีกินดี มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับประโยชน์จากสิ่งท่ีเขาดูแลหวงแหน 
8.  ข้อความนี้กล่าวถึงความส าคัญของสิ่งใด 
 1. การมคีุณภาพชีวิตท่ีดี    2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. การหวงแหนประโยชน์ของตนเอง   4. การขจัดความยากจนของประชาชน 
 5. กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม 
ตอบ  2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9.  สิ่งใดที่ข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึง 
 1. อนาคต      2. การอนุรักษ ์   
 3. ความร่ ารวย     4. คนด้อยโอกาส 
 5. กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัว 
ตอบ  3. ความร่ ารวย 
10.  ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
 1. ส่งเสริมการพัฒนา    2. ต าหนิคนท าลายสิ่งแวดล้อม 
 3. แสดงความห่วงใยคนยากจน   4. ชี้แนะแนวทางการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
 5. แสดงทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ตอบ  4. ชี้แนะแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
11.  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
 1. คนยากจนมักหวงแหนส่ิงแวดล้อม   2. ลูกหลานในอนาคตจะอยู่ดีกินดีขึ้น 
 3. คนที่ท าลายสิ่งแวดล้อมจะมีรายได้ดี  4. มนุษย์มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม 
 5. คุณภาพชีวิตท่ีดีมาจากการมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ตอบ  5. คุณภาพชีวิตท่ีดีมาจากการมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
12.  ค าท่ีมีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียว เรียกพยัญชนะตัวแรกว่า “อักษรน า” และพยัญชนะตัวหลัง
ว่า “อักษรตาม” เวลาอ่านออกเสียงวรรณยุกต์จะออกเสียงตามตัวท่ีเป็นอักษรน า เช่น ค าว่า “ตลก” และพยางค์
หลังจากออกเสียงวรรณยุกต์เอกตามอักษร “ต”   
สาระส าคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 
 1.ความแตกต่างในการออกเสียงพยัญชนะตามอักษรน าและอักษรตาม 
 2.ความส าคัญของอักษรน าและอักษรตามในการออกเสียง 
 3.การออกเสียงวรรณยุกต์ตามอักษรน าและอักษรตาม 
 4.การประสมสระโดยใช้อักษรน าและอักษรตาม 
 5.ค าว่า “ตลก” เป็นค าที่อ่านออกเสียงแบบอักษรน า 
ตอบ  3.การออกเสียงวรรณยุกต์ตามอักษรน าและอักษรตาม 
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13.  “การอ่านหนังสือเป็นการสอนตนเองอีกแบบหนึ่ง เพราะบางทีเราท าไม่ดี พอคนอื่นมาสอนเราอาจโกรธหรือไม่
พอใจ แต่ถ้าเราได้อ่านหนังสือท่ีบอกถึงความบกพร่องของตน ซึ่งอาจมาตรงกับเราพอดีเรากจ็ะเกิดการเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรา
ท าไปคือข้อบกพร่องจะได้หาหนทางแก้ไขต่อไปและไม่ท าสิ่งนั้นอีก จึงนับว่าหนังสือเป็นเสมือนกระจกส่องให้เราหันมา
มองตัวเอง ระลึกได้ว่าสิ่งท่ีเราเคยท า เขาไม่ท ากัน เรียกได้ว่าหนังสือสร้างสติให้ผู้อ่านก็ว่าได้” 
ข้อใดคือใจความส าคัญ ของข้อความข้างต้น 
 1. การอ่านหนังสือท าให้เรารู้ขอ้บกพร่องของตนเอง  2. การอ่านหนังสือเป็นการเตือนสติผู้อ่าน 
 3. การอ่านหนังสือเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพสังคม 4. การอ่านหนังสือเป็นการสอนตนเอง 
 5. การอ่านหนังสือเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่ง 
ตอบ  4. การอ่านหนังสือเป็นการสอนตนเอง 
14.  ข้อใดสรุปใจความของข้อความนี้ได้ถูกต้องมากท่ีสุด 
 “โรคนอนไม่หลับชั่วคราว มักมสีาเหตุมาจากเมื่อมีปัญหาหรือสิ่งกระตุ้นทางจิตใจ หรือสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดนอน
ไม่หลับชั่วคราวขึ้น เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น เมื่อหมดปัญหาหรือสิ่งกระตุ้นนั้นๆ ก็จะกลับมานอนหลับ
ได้ปกติเหมือนเดิม” 
 1.สิ่งกระตุ้นทางจิตใจมีผลต่อการนอนไม่หลับชั่วคราว 
 2.โรคนอนไม่หลับอาจเกิดจากปัจจัยบางประการ แต่ก็ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่อย่างใด 
 3.การนอนไม่หลับชั่วคราวอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ แต่โรคนี้สามารถหายได้ 
 4.โรคนอนไม่หลับ อาจเกิดจากปัญหา หรือ สิ่งกระตุ้นอารมณ์ ท าให้ผู้เป็นโรคนี้เกิดความเครียดหรือวิตก กังวล
ตามมา 
 5.สิ่งแวดล้อมและอารมณ์เช่น ความเครียด ความกังวลท่ีมากระทบอาจส่งผลท าคนเราเป็นโรคนอนไม่หลับ
ชั่วคราวได้ 
ตอบ  3.การนอนไม่หลับชั่วคราวอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ แต่โรคนี้สามารถหายได้ 
15.  การใช้เทียนไขเป็นส่ือหมายถึงแสงสว่างในชีวิตให้ล่องลอยไปในสายน้ าจะได้รับความชุ่มเย็น กล่าวคือ ความเชื่อ
ของคนไทยท่ีเปรียบชีวิตเหมือนแสงเทียนท่ีวับๆแวมๆ แต่งประดับรับกับความสวยงามของพระจันทร์  
ข้อความนี้ผู้เขียนใช้กลวิธีการสื่อด้วยวิธีใด 
 1. สาธกโวหาร     2. อุปมาโวหาร   
 3. บรรยายโวหาร     4.พรรณนาโวหาร 
  5. เทศนาโวหาร 
ตอบ  2. อุปมาโวหาร 
16.  ละครในเป็นละครที่แสดงกันในวังเริ่มมีในสมัยอยุธยาโดยใช้ตัวแสดงเป็นผู้หญิงล้วน ส่วนละครนอกนั้นแสดงนอก
วังและใช้ตัวแสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ 
สาระส าคัญในบทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 
 1. เพศท่ีแสดงระหว่างละครนอกกับละครใน  2. สถานที่แสดงละครนอกและละครใน 
 3. ประวัติของละครนอกและละครใน   4. ความแตกต่างของละครนอกกับละครใน 
 5. ท่ีมาของละครนอกและละครใน 
ตอบ 4. ความแตกต่างของละครนอกกับละครใน 
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17.  ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่บนท่ีราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500  
กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี 8,813 ตารางกิโลเมตรหรือ 5.6 ล้านไร่ ทิศเหนือจดจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทิศใต้จดประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกจดจังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตกจดจังหวัดสุรินทร์ 
ข้อความนี้กล่าวถึงจังหวัดศรีสะเกษในด้านใด 
       1. อาณาเขต           2. สภาพภูมิประเทศ 
       3. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ          4. ลักษณะทางภูมิศาสตร ์
 5. ขนาดของพื้นท่ี 
ตอบ 4. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
18.  ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคามเป็นชื่อท่ีต้ังจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีต้ังหมู่บ้าน ซึ่ง
พบเห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ เช่น บริเวณหนองน้ า เป็นปุาหรือมีพืชมีสัตว์ส าคัญให้เป็นท่ีสังเกตเป็นต้นว่าบ้านโนนนกทา 
บ้านหนองอีแหนบ เป็นต้น 
ข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับข้อใด 
       1. จังหวัดมหาสารคามมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
       2. จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นเด่นชัด 
 3. การต้ังชื่อหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามบ่งบอกถึงสภาพธรรมชาติ 
       4. การต้ังชื่อหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามเป็นประเพณีท่ีท ากันมานาน 
 5. จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติ พืช และสัตว์ 
ตอบ 3. การต้ังชื่อหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามบ่งบอกถึงสภาพธรรมชาต ิ
19.  การแก้ไขปัญหาเงินเฟูอ รัฐบาลจะใช้มาตรการโดยมีนโยบายลดปริมาณการหมุนเวียนเงินตราในมือของ
ประชาชนโดยท่ัวไปนโยบายท่ีน ามาใช้มีอยู่ 3 ประการ คือ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ การลดการปล่อย
สินเชื่อของสถาบันการเงิน และการขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ประชาชน 
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
 1. การเพิม่อัตราดอกเบี้ยเป็นการแก้ปัญหาเงินเฟูอได้ดีท่ีสุด 
 2. ปัญหาเงินเฟูอจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้าประชาชนยังคงใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน 
 3. การแก้ปัญหาเงินเฟูอไม่สามารถกระท าได้ด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่ง 
 4. ปัญหาเงินเฟูอเกิดจากปริมาณเงินตราในมือของประชาชนมีมากเกินไป 
 5. นโยบายส าคัญในการแก้ปัญหาเงินเฟูอคือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ตอบ 4. ปัญหาเงินเฟูอเกิดจากปริมาณเงินตราในมือของประชาชนมีมากเกินไป 
20.  ในกาแฟมีสารเคมีชื่อคาเฟอีน ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นท้ังด้านจิตใจ ทางประสาท และทางกายท าให้เกิดการ
กระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่วว่องไว ไม่ซึมไม่ง่วง แต่เป็นสภาพชั่วคราว บางคนด่ืมกาแฟแลว้ถึงนอนไม่หลับ เกิดการปวด
ศีรษะและระบบย่อยอาหารไม่ดี 
ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด 
 1. ความรู้เรื่องกาแฟ    2. คุณและโทษของการด่ืมกาแฟ 
 3. ข้อควรระวังในการด่ืมกาแฟ   4. ส่วนประกอบของกาแฟที่ส าคัญ 
 5. สารเคมีในกาแฟ 
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ตอบ 2. คุณและโทษของการด่ืมกาแฟ 
21.  ระบบชลประทานเขื่อนกั้นน้ าและอ่างเก็บน้ า กรมชลประทานคิดแต่เพียงปริมาณน้ าฝนในรอบปีซึ่งได้อิทธิพลจาก
พายุโซนร้อน แต่หลงลืมไปว่าถ้าขาดปุาและภูเขาซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดอย่างแท้จริง ความชุ่มชื่นที่พัดผ่านมาก็ผ่านเลยไป 
และถ้าเปลี่ยนเป็นห่าฝนก็จะสาดกระหน่ าเรียกสวนไร่นาก่อนจะแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบชลประทานใน
ทศวรรษใหม่ต้องค านึงถึงระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูการเกษตร นั้นคือการสร้างปุาสวนครัวท่ีกินได้ และไว้ใช้
สอยโดยเก็บกักน้ าไว้ในต้นพืชและไร่นาของเกษตรกรเอง 
สาระส าคัญของข้อความขา้งต้นคือ 
 1. กรมชลประทานควรให้ความส าคัญต่อแผนฟื้นฟูการเกษตร 
 2. กรมชลประทานควรค านึงถงึผลเสียในการสร้างเขื่อน 
 3. การสรา้งเขื่อนก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
 4. การสรา้งเขื่อนต้องค านึงถึงระบบนิเวศ 
 5. ระบบชลประทานมีผลกระทบต่อการเกษตร 
ตอบ 4. การสรา้งเขื่อนต้องค านึงถึงระบบนิเวศ 
22.  ความรู้ทางเกษตรกรรมจะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น รัฐบาลควรจะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนท่ีมาจากครอบครัวเกษตรกรรม ด้วยการให้ทุนการศึกษาในทุกระดับชั้นต้ังแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย และมี
เงื่อนไขให้เลือกวิชาเกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้น 
จากบทความผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
 1. การศกึษาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตรท าให้ประเทศพัฒนา 
 2. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีมีพื้นฐานด้านการเกษตร 
 3. ความรู้ทางการเกษตรจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร 
 4. เสนอเงื่อนไขให้เรียนเฉพาะวิชาท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
 5. ผู้เรียนท่ีเป็นชาวเกษตรกรรมควรศึกษาวิชาเกี่ยวกับการเกษตร 
ตอบ 3. ความรู้ทางการเกษตรจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร 
23. คนส่วนมากมักลืมนึกไปว่าเมื่อเราพบสิ่งท่ีเรียกว่าขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วและจะกลับไป
เป็นอย่างเดิมไม่ได้ เมื่อต้นไม่ถูกตัดมาท ากระดาษโดยกระบวนการต่าง ๆ เราจะใช้ทรัพยากรนั้นมาแปรรูปให้กลับมาเป็น
อย่างเดิมย่อมท าไม่ได้ ในแง่ของการค านึงถึงทรัพยากรแล้วเราจ าเป็นต้องลดปริมาณการบริโภคหรือใช้สิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้
ทรัพยากรเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้น้อยลง 
บทความนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร 
 1. ปริมาณการเพิ่มขึ้นของขยะ   2. การตัดต้นไม่ก่อให้เกิดขยะ 
 3. ขยะกับทรัพยากรธรรมชาต ิ   4. ขยะมาจากวัตถุดิบเหลือใช้ 
 5. การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 
ตอบ 5. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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24.  อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ทางเศรษฐกิจ มีราคาสูงเป็นท่ีต้องการมาก หากให้ซื้อขายกันโดยง่าย ก็อาจมีการคด
โกงหรือสัญญาบิดพลิ้วกันได้ ดังนั้นกฎหมายจึงได้ก าหนดระบบการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกครั้งท่ีมี
การซื้อขาย 
ข้อความนี้ตีความได้อย่างไร 
 1. ทุกครั้งท่ีมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2. การซื้อขายท่ีต้องจดทะเบียนเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 
 3. ทรัพย์สินท่ีมีราคาสูงโดยส่วนมากแล้วจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 4. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการซื้อขายท่ียากล าบาก 
 5. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการซื้อขายท่ีมักมีการคดโกงกัน 
ตอบ 1. ทุกครั้งท่ีมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
25.  พินัยกรรมคือค าสั่งแสดงความต้ังใจครั้งสุดท้ายท่ีจะยกทรัพย์สินหรือวางข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน 
อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว  
ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร 
      1. พินัยกรรมคอืเอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพย์สินซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย 
      2. พินัยกรรมคอืบรรดาทรัพย์สินท้ังปวงท่ีผู้ตายได้มอบไว้แก่ผู้รับตามท่ีก าหนด 
      3. พินัยกรรมคอืเอกสารแสดงสิทธิและหน้าท่ีของผู้รับทรัพย์สินของผู้ตายตามท่ีระบุไว้ 
      4. พินัยกรรมคอืมรดกที่ผู้ตายได้มอบไว้ให้แก่ผู้รับตามเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ทุกประการ 
 5. พินัยกรรมคอืสิ่งท่ีแสดงถึงความต้องการของผู้ตายเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน 
ตอบ 1. พินัยกรรมคือเอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพย์สินซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย 
26.  ภาวการณ์ตลาดของยางพารามั่นคงกว่าราคาพืชชนิดอื่นท่ีปลูกอยู่เดิมและยังเป็นไม้ยืนต้นท่ีจะทดแทนปุาไม้ที่
นับวันจะหมดไปจากภูมิภาคนี้  ข้อสรุปใดถูกต้อง 
       1. อัตราการซื้อขายยางพาราค่อนข้างคงที่ 
       2. ภูมิภาคนี้ยางพาราเป็นไม้ยืนท่ีให้ประโยชน์สม่ าเสมอ 
       3. การปลูกยางพาราให้ผลดีแก่ผู้ปลูกและพื้นท่ีการเพาะปลูก 
       4. ยางพาราเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ในภูมิภาคนี้ทั้งทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม 
 5. ภูมิภาคนีร้าคาพืชชนิดอื่นไม่มั่งคงเหมือนยางพารา 
ตอบ 4. ยางพาราเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ในภูมิภาคนี้ทั้งทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม 
27.  จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่าเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ มีร่องรอยของภูเขาไฟในอดีตและมีหินภูเขาไฟ
หรือหินอัคคีปรากฏอยู่เป็นจ านวนมาก บนยอดเขามีแอ่งน้ าซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ 
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
       1. หินอัคนีจะพบอยู่ท่ีบริเวณท่ีเป็นภูเขาไฟเท่านั้น 
       2. ปากปล่องภูเขาไฟทุกแห่งท่ีดับไปแล้วจะกลายมาเป็นแอ่งน้ าในปัจจุบัน 
       3. ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นท่ีต้ังของภูเขาไฟที่ดับไปแล้ว 
       4. หินอัคนีเป็นหลักฐานท่ีท าให้ทราบว่าบริเวณใดคือภูเขาไฟ 
 5. หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท าให้เราทราบปรากฏการณ์ในอดีต 
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ตอบ 3. ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นท่ีต้ังของภูเขาไฟที่ดับไปแล้ว 
28.  เนื่องจากการสื่อสารซึ่งอาศัยสายโลหะเป็นสื่อท่ีมีอุปสรรคต่างๆมากมาย เช่น การปักเสาพาดสายไปในท้องที่ซึ่งมี
ความทุรกันดารตลอดจนอุปสรรคในการหาโลหะท่ีเหมาะสมมาใช้เป็นสื่อ ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารมีความ
เจริญขึ้นจนสามารถน าเอาคลื่นวิทยุมาใช้เป็นสื่อแทน อุปสรรคต่างๆท่ีกล่าวมาก็หมดสิ้นไป  
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
       1. ราคาของโลหะท่ีใช้เป็นสื่อจะมีราคาถกูลง เนื่องจากการน าเอาคลื่นวิทยุมาใช้แทนท่ี 
       2. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุไม่มีอุปสรรคเหมือนการสื่อสารท่ีต้องอาศัยสายโลหะ 
       3. เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น การสื่อสารท่ีอาศัยสายโลหะก็หมดสิ้นไป 
       4. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุมีประโยชน์ในถิ่นทุรกันดารซึ่งปัดเสาพาดสายไฟฟูาไปไม่ถึง 
 5. การปักเสาพาดสายไฟเป็นอุปสรรคในการสื่อสารท่ีอาศัยสายโลหะ 
ตอบ 2. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุไม่มีอุปสรรคเหมือนการสื่อสารท่ีต้องอาศัยสายโลหะ 
29.  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ภายในประเทศยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมท่ีมีการลงทุนไม่มาก เนื่องมาจากปัญหา
หลายประการประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัญหาตลาดยังไม่กว้างขวาง
เท่าที่ควร 
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
       1. อุตสาหกรรมภายในประเทศยังมีการลงทุนไม่มากเนื่องจากปัญหาหลายประการ 
 2. อุตสาหกรรมในประเทศจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ต้องใช้เงินทุนมากขึ้น 
       3. อุตสาหกรรมขนาดย่อมจะไม่สามารถเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ 
       4. อุตสาหกรรมในประเทศมีแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อม ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
       5. ปัญหาเงินทุน วิทยากร และการตลาดท าให้อุตสาหกรรมในประเทศไม่สามารถขยายตัวได้ 
ตอบ 5. ปัญหาเงินทุน วิทยากร และการตลาดท าให้อุตสาหกรรมในประเทศไม่สามารถขยายตัวได้ 
30.  อาหารบางประเภทไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ท าให้สาย
การบินท้ังในและต่างประเทศพากันล าบากใจในการรับขนส่ง จึงจ าเป็นต้องมีเท่ียวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้
โดยเฉพาะ   
สาระส าคัญของข้อความขา้งต้นคือข้อใด 
  1. อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง 
  2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เท่ียวบินพิเศษ 
  3. การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน 
  4. สายการบินส่วนใหญ่ไม่อยากรับขนส่งอาหารท่ีมีปัญหาในเรื่องกลิ่น 
 5. อาหารบางประเภท เช่น ทุเรียน มีปัญหาในการขนส่ง 
ตอบ 2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เท่ียวบินพิเศษ 

การสรุปความและการตีความจากบทความ 
1.     มนุษย์ใช้สารเคมีฆ่าแมลงก่อผลให้เกิดการตายของสัตว์กินแมลง ท าให้แมลงท่ีได้สารเคมีน้อย  ไม่ถึงกับตายมี
โอกาสขยายพันธุ์ท่ีต้านสารเคมีได้ต่อไปและเพิ่มจ านวนมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภคอื่น ๆ   
ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง 
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 1.  ปัจจัยทางกายภาพมีผลต่อสิ่งมีชีวิต   
 2.  สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอาจถูกท าลายได้ 
 3.  ภาวะสมดุลของระบบนิเวศอาจถูกท าลายได้  
 4.  มนุษย์เป็นผู้ท าลายภาวะสมดุลของระบบนิเวศ 
ตอบ 4.  
 ดูจากข้อความ “มนุษย์ใช้สารเคมีฆ่าแมลง” และ “ก่อให้เกิดผลกระทบไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภคอื่น ๆ” 
 ข้อ 1. ปัจจัยทางกายภาพมีผลต่อสิ่งมีชีวิต 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยทางกายภาพ   
 ข้อ 2. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอาจถูกท าลายได้ 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศถูกท าลาย แต่กล่าวว่าก่อให้เกิดผลกระทบ 
 ข้อ 3. ภาวะสมดุลของระบบนิเวศอาจถูกท าลายได้ 
  ผิด เพราะค าตอบไม่สมบูรณ์ ต้องกล่าวถึงผู้กระท าคือมนุษย์ด้วย 
2.    ประชาธิปไตยของไทยขาดความมั่นคงและไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะคนไทยเป็นคนท่ีมีความ   เกรงอก 
เกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟังผู้ที่เข้ามามีอ านาจทางการเมือง และขาดความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม   
ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง 
 1.  ประชาธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์แบบเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตย 
 2.  ลักษณะของสังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธปิไตย   
 3.  โครงสร้างทางสังคมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตย 
 4.  อุดมการณ์ทางการเมืองเปน็ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย    
ตอบ 2.  
 ดูจากข้อความจะเห็นว่า ลักษณะของสังคมไทยคือ เป็นคนท่ีมีความเกรงอกเกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟังผู้ที่เข้ามา
มีอ านาจทางการเมือง และขาดความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 
ผลท่ีเกิดขึ้นคือ ประชาธิปไตยของไทยขาดความมั่นคงและไม่สามารถพัฒนาได้   
 ข้อ 1. ประชาธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์แบบเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตย 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตย 
 ข้อ 3. โครงสร้างทางสังคมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตย 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงโครงสร้างทางสังคม 
 ข้อ 4. อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ทางการเมือง    
3.    การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ จะท าให้การท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเป็นไป   อย่างปกติ ร่างกายเมื่อแข็งแรงจะมีภูมิ
ต้านทานไม่เจ็บปุวยง่าย   
ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
 1.  ควรตรวจสุขภาพเป็นประจ าเพื่อปูองกันการเป็นโรค   
 2.  การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงท าให้มีภูมิต้านทานโรค 
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 3.  สุขภาพท่ีไม่สมบูรณ์แข็งแรงจะท าให้ภูมิต้านทานลดลง  
 4.  การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี 
ตอบ 2.  
 ดูจากข้อความ “การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงโดย....ร่างกายเมื่อแข็งแรงจะมีภูมิต้านทานไม่
เจ็บปุวยง่าย” 
 ข้อ 1. ควรตรวจสุขภาพเป็นประจ าเพื่อปูองกันการเป็นโรค 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงการตรวจสุขภาพ   
 ข้อ 3. สุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงจะท าให้ภูมิต้านทานลดลง 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง  
 ข้อ 4. การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี 
  ผิด เพราะร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีต้องประกอบด้วยท้ัง 3 ประการ คือ การกินอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ  
4.     การรับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ มีสารเคมีหรือเชื้อโรคปนเป้ือน จะท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้   
ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง 
 1.  รับประทานอาหารท่ีไม่สะอาดจะท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้  
 2.  อาหารท่ีมีสารเคมีเป็นอาหารท่ีไม่สะอาด   
 3.  อาหารท่ีมีเชื้อโรค มีสารเคมี เป็นอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
 4.  โรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากรับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด 
ตอบ 1.  
 สาเหตุคือ การรับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ มีสารเคมีหรือเชื้อโรคปนเป้ือน 
 ผลลัพธ์คือ จะท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ 
 จากค าตอบข้อ 2. รับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด (สาเหตุ) จะท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ (ผลลัพธ์) เป็นการอ้าง
จากสาเหตุไปหาผลลัพธ์ตามข้อความก าหนด ข้อนี้จึงถูกครับ 
 ข้อ 2. อาหารท่ีมีสารเคมีเป็นอาหารท่ีไม่สะอาด 
  ผิด เพราะในข้อความกล่าวถึงการรับประทานอาหารท่ีมีสารเคมี   
 ข้อ 3. อาหารท่ีมีเชื้อโรค มีสารเคมี เป็นอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
  ผิด เพราะในข้อความบอกว่าอาหารท่ีมีเชื้อโรค มีสารเคมี เปน็อาหารท่ีท าให้เกิดโรคต่างหาก 
 ข้อ 4. โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากรับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด 
  ผิด เพราะต้องบอกว่าโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น (ผลลัพธ์) เนื่องจากสาเหตุ 3 ประการคือ รับประทาน
อาหารท่ีไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ มีสารเคมีหรือเชื้อโรคปนเป้ือน แต่ในตัวเลือกนี้มีเพียงสาเหตุเดียว จึงผิดครับ 
5.     สภาพการแข่งขันธุรกิจการค้าปลีกไทยปัจจุบันพบว่า กระแสการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภค    เริ่มเปลี่ยนไป
จากที่เคยซื้อสินค้าในดีพาร์ตเมนต์สโตร์มาจับจ่ายซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภค         ในซุปเปอร์สโตร์มากขึ้น เนื่องจากมี
สินค้าให้เลือกหลายชนิดและราคาถูกกว่า 
ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
 1.  ผู้ประกอบการค้าปลีกกลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์ต้องประสบภาวะขาดทุน   
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 2.  สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีคุณภาพและราคาสูงกว่ากลุ่มซุปเปอร์สโตร์  
 3.  ธุรกิจการคา้ปลีกกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ประสบผลส าเร็จมากกว่ากลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์ เพราะสะดวกและ
ประหยัด 
 4.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าในซุปเปอร์สโตร์มากกว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ 
ตอบ 3.  
 ดูจากข้อความ “เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยซื้อสินค้าในดีพาร์ตเมนต์สโตร์มาจับจ่ายซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ซุปเปอร์สโตร์มากขึ้น” และข้อความ “เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลายชนิดและราคาถูกกว่า” 
 ข้อ 1. ผู้ประกอบการค้าปลีกกลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์ต้องประสบภาวะขาดทุน 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวว่ากลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์ประสบภาวะขาดทุน  
 ข้อ 2. สินค้าอุปโภคบรโิภคกลุม่ดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีคุณภาพและราคาสูงกว่ากลุ่มซุปเปอร ์ สโตร์ผิด เพราะใน
ข้อความไม่ได้บอกว่าสินค้ากลุ่มดีพาร์ตเม้นต์สโตร์มีคุณภาพสูงกว่า 
 ข้อ 4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าในซปุเปอร์สโตร์มากกว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ า แต่กล่าวถึงการแข่งขันธุรกิจการค้าปลีกไทย 
6.   อัตราการตายจากโรคความดันโลหิตสูงจะสูงขึ้นทุกปี และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 4 ของกลุ่มประชาชนท่ี
เสี่ยงต่อการเกิดโรค คนที่เป็นโรคนี้ 100 คนจะรู้ตัวว่าเป็นเพียง 10 คน และจะเป็นกับคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป   
ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
 1.  โรคความดันโลหิตสูงจะเกิดกับกลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  
 2.  คนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัวจ านวนมากจึงเป็นสาเหตุของการ
ตายอันดับท่ี 4 
 3.  โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอันตรายอันดับท่ี 4 ส าหรับคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป   
 4.  ประชาชนเพียงร้อยละ 10 ที่รู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงยากท่ีจะปูองกันอันตรายจากโรคนี้ 
ตอบ 2.  
 จากข้อความ “คนที่เป็นโรคนี้ 100 คนจะรู้ตัวว่าเป็นเพียง 10 คนและจะเป็นกับคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป” 
 ข้อ 1. โรคความดันโลหิตสูงจะเกิดกับกลุ่มคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไปโดยไม่ทราบสาเหตุ 
  ผิด เพราะในข้อความบอกว่าเป็นกลุ่มประชาชนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างหาก ไม่ใช่      ไม่ทราบ
สาเหตุ  
 ข้อ 3. โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอันตรายอันดับท่ี 4 ส าหรับคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึง “โรคที่มีอันตราย” อันดับท่ี 4   
 ข้อ 4. ประชาชนเพียงร้อยละ 10 ที่รู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงยากท่ีจะปูองกันอันตรายจากโรคนี้ 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวว่ายากที่จะปูองกันอันตรายจากโรคนี้ 
7.    เด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ รวมทั้งหญิงมีครรภแ์ละหญิงให้นมบุตรต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 – 1,300 
มิลลิกรัม ส่วนหญิงในวัยหมดระดูต้องการแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรมั 
ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
 1.  ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้ชาย   
 2.  ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงในวัยหมดระดู   
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 3.  แคลเซียมมีความส าคัญมากต่อผู้หญิงทุกวัย  
 4.  ผู้หญิงก่อนวัยรุ่นต้องการแคลเซียมน้อยกว่าผู้ใหญ่ 
ตอบ 2.  
 เมื่อดูจากข้อความจะเห็นว่าหญิงในวัยหมดระดูต้องการแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรัม ซึ่งสูงกว่าวัยอื่น ๆ ที่
ต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 – 1,300 มิลลิกรัม 
 ข้อ 1. ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้ชาย 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงผู้ชาย   
 ข้อ 3. แคลเซียมมคีวามส าคัญมากต่อผู้หญิงทุกวัย 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงผู้หญิงวัยชรา  
 ข้อ 4. ผู้หญิงก่อนวัยรุ่นต้องการแคลเซียมน้อยกว่าผู้ใหญ่ 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้บอกว่าผู้หญิงก่อนวัยรุ่นต้องการแคลเซียมน้อยกว่าหรือมากกว่าผู้ใหญ่ 
8.     ผู้ลากมากดีประกอบด้วยค าว่า ผู้ ลาก มาก และดี ค าว่าลาก ในท่ีนี้น่าจะหมายความว่ามากมีค าว่าหลาก ใน
เพลงชาน้อง ซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้ มีความหมายว่ามาก ฉะนั้นค าว่าหลากน่าจะตรงกับค าว่าลาก ใน
ผู้ลากมากดี   
ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
 1.  ผู้ลากมากดีน่าจะหมายถึงผู้ท่ีมีความดีมาก    
 2.  ผู้ลากมากดีในเพลงชาน้องหมายถึงผู้ดี 
 3.  ผู้ลากมากดีน่าจะหมายถึงผู้ท่ีเกิดในตระกูลดี  
 4.  ค าว่าหลากในเพลงชาน้องมาจากค าว่าลาก 
ตอบ 4.  
 มีค าว่าหลาก ในเพลงชาน้อง ซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้ มีความหมายว่ามาก ฉะนั้นค าว่าหลากน่าจะ
ตรงกับค าว่าลาก 
 ข้อ 1. ผู้ลากมากดีน่าจะหมายถึงผู้ท่ีมีความดีมาก    
  ผิด เพราะ “ผู้ท่ีมีความดีมาก” ตีความเกินจริง  
 ข้อ 2. ผู้ลากมากดีในเพลงชาน้องหมายถึงผู้ดี 
  ผิด เพราะผู้ลากมากดีในเพลงชาน้องหมายถึงมาก   
 ข้อ 3. ผู้ลากมากดีน่าจะหมายถึงผู้ท่ีเกิดในตระกูลดี 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึงผู้ท่ีเกิดในตระกูลดี  
9.    ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมียุงลายเป็นตัวน าเชื้อ เมื่อยุงกัดและดูดเลือดผู้ปุวย เชื้อโรค
จากผู้ปุวยจะเข้าไปอยู่และเพิ่มจ านวนในต่อมน้ าลายยุง เมื่อยุงไปกัดคนปกติก็อาจ  ท าให้ปุวยเป็นโรคไข้เลือดออกได้   
ข้อใดตีความได้ถูกต้อง  
 1.  โรคไข้เลือดออกติดต่อได้โดยผู้ท่ีถูกยุงกัด   
 2.  ยุงลายน าเชื้อไวรัสจากผู้ปุวยไปสู่คนปกติเท่านั้น   
 3.  โรคไข้เลือดออกปูองกันได้โดยมิให้ยุงลายกัด  
 4.  โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะ 
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ตอบ 4.  
ดูจากข้อความ “ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมียุงลายเป็นตัวน าเชื้อ”  
 ข้อ 1. โรคไข้เลือดออกติดต่อได้โดยผู้ท่ีถูกยุงกัด 
  ผิด เพราะเมื่อยุงไปกัดคนปกติก็ไม่จ าเป็นท่ีทุกคนจะต้องเป็นโรคไข้เลือดออก  
ดูจากข้อความ “เมื่อยุงไปกัดคนปกติก็อาจท าให้ปุวยเป็นโรคไข้เลือดออกได้” ยังใช้ว่า “อาจ” เลยครับ 
 ข้อ 2. ยุงลายน าเชื้อไวรัสจากผู้ปุวยไปสู่คนปกติเท่านั้น   
  ผิด ยุงลายอาจน าเชื้อไวรัสจากผู้ปุวยไปสู่ผู้ปุวยก็ได้   
 ข้อ 3. โรคไข้เลือดออกปูองกันได้โดยมิให้ยุงลายกัด 
  ผิด เพราะไม่ได้บอกวิธีปูองกันโรคไข้เลือดออก  
10.    ภูมิประเทศของยุโรปเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขา สภาพภูมิอากาศมีช่วงหนาวเย็นนาน ท าให้เพาะปลูกได้เพราะที่
ราบแคบ ๆ ชายฝ่ัง เช่น ทางใต้ของสวีเดน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนอรเวย์ พืชท่ีส าคัญคือ ข้าวโอ๊ด ข้าวบาร์เลย์ และ
มั่นฝรั่ง   
ข้อใดตีความได้ถูกต้อง   
 1.  ที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่งของยุโรปเหนือมีการเพาะปลูกหนาแน่น   
 2.  สภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศของยุโรปเหนือไม่เอื้ออ านวยต่อเกษตรกรรม   
 3.  ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและภมูิประเทศ  
 4.  ยุโรปเหนืออุดมไปด้วยพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เช่น ข้าวโอ๊ด ข้าวบาร์เลย์ มั่นฝรั่ง เป็นต้น   
ตอบ 2.   
 เนื่องจากยุโรปเหนือมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและสภาพภูมิอากาศมีช่วงหนาวเย็นนาน ท าให้เพาะปลูก
ได้เฉพาะที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่ง 
 ข้อ 1. ที่ราบแคบ ๆ ชายฝ่ังของยุโรปเหนือมีการเพาะปลูกหนาแน่น 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้บอกว่ามีการเพาะปลูกหนาแน่น   
 ข้อ 3. ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้บอกว่ามีพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกันไป 
 ข้อ 4. ยุโรปเหนืออุดมไปด้วยพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เช่น ข้าวโอ๊ด ข้าวบาร์เลย์ มั่นฝรั่ง เป็นต้น   
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้บอกว่าอุดมไปด้วยพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ   
11.    พลอยโทปาซส่วนใหญ่มีความโปร่งแสง วาว คล้ายแก้วเจียระไน และมีคุณสมบัติในการกระจายแสงสูง ท าให้
เจียระไนแล้วมีความแวววาวและสะท้อนแสงได้อย่างดงามมากชนิดหนึ่ง 
ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง  
 1.  การเจียระไนพลอยโทปาซท าให้ความงดงามมีมากขึ้นกว่าเดิม   
 2.  พลอยโทปาซท่ียังมิได้เจียระไนก็แวววาวและกระจายแสงได้สูงอยู่แล้ว   
 3.  พลอยโทปาซส่วนใหญ่เมื่อเจียระไนแล้วจะแวววาวงดงามมากกว่าเมื่อยังมิได้เจียระไน 
 4.  พลอยโทปาซส่วนใหญ่เมื่อเจียระไนแล้วจะแวววาวงดงามมากเนื่องจากเป็นพลอยท่ีโปร่งแสงและกระจาย
แสงได้สูง   
ตอบ 4.  
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 ข้อนี้ค าตอบต้องเป็นข้อ 3. หรือไม่ก็ข้อ 4. เท่านั้น เพราะมีค าว่า “ส่วนใหญ่” ในค าตอบเป็นการบ่งบอกถึง
ปริมาณ (ส าคัญมากนะครับ) ซึ่งตรงกับข้อความท่ีก าหนดให้ 
 ข้อ 3. พลอยโทปาซส่วนใหญ่เมื่อเจียระไนแล้วจะแวววาวงดงามมากกว่าเมื่อยังมิได้เจียระไน 
  ผิด เพราะในข้อความไม่มีค าว่าเมื่อเจียระไนแล้วจะแวววาวงดงามมากกว่าเมื่อยังมิได้เจียระไน 
 ข้อ 1. การเจียระไนพลอยโทปาซท าให้ความงดงามมีมากขึ้นกว่าเดิม   
  ผิด เพราะในข้อความไม่มีค าว่ามากขึ้นกว่าเดิม 
 ข้อ 2. พลอยโทปาซที่ยังมิได้เจียระไนก็แวววาวและกระจายแสงได้สูงอยู่แล้ว   
  ผิด เพราะในข้อความไม่มีค าว่าพลอยโทปาซที่ยังมิได้เจียระไน 
12.    ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผ่นดินไหวได้ชี้ว่า ประเทศไทยมิได้ปลอดภัยดังท่ีเคยเชื่อกัน แต่กลับ
มีความเสี่ยงในระดับปานกลางในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก  
ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง  
 1.  โอกาสเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยมีค่อนข้างมาก   
 2.  แผ่นดินไหวมีโอกาสเกิดได้ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 3.  ประเทศไทยไม่ปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหวอีกต่อไป   
 4.  ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับปานกลาง 
ตอบ 2.  
 จากข้อความหลังค าว่า “แต”่ ท่ีว่า “กลับมีความเสี่ยงในระดับปานกลางในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก”  
 ข้อ 1. โอกาสเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยมีค่อนข้างมาก 
  ผิด เพราะในข้อความบอกว่ามีความเสี่ยงในระดับปานกลางต่างหาก   
 ข้อ 3. ประเทศไทยไม่ปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหวอีกต่อไป   
  ผิด เพราะในข้อความบอกเพียงว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว   
 ข้อ 4. ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับปานกลาง 
  ผิด เพราะค าตอบต้องบอกว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวใน
ระดับปานกลางจึงจะถูกต้องกว่าครับ 
13. ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้คนพิการน้อยมาก ท้ังนี้เพราะการเผยแพร่ความรู ้  ความเข้าใจจาก
หน่วยงานของภาครัฐบาลไปสู่สาธารณชนยังไม่กว้างขวางเพียงพอ 
สาระส าคัญของข้อความนี้คือขอ้ใด 
 1.  ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ  2.  สาเหตุท่ีคนพิการด้อยโอกาส 
 3.  การแก้ไขปัญหาสังคมของรฐับาล   
 4.  การเผยแพรค่วามรู้จากหนว่ยงานของภาครัฐบาล 
ตอบ 2.  
 ดูได้จากค าว่า “เพราะ” ข้อความ “ท้ังนี้เพราะการเผยแพรค่วามรู้ความเข้าใจจากหน่วยงานของภาครัฐบาล
ไปสู่สาธารณชนยังไม่กว้างขวางเพียงพอ” 
 ข้อ 1. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ  
  ผิด เพราะในข้อความไม่มีค าว่าทางเลือก 
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 ข้อ 3. การแก้ไขปัญหาสังคมของรัฐบาล 
  ผิด เพราะในข้อความไม่มีค าว่าการแก้ไขปัญหาสังคม 
 ข้อ 4. การเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานของภาครัฐบาล 
  ผิด เพราะไม่มีค าว่า “คนพิการ” ในค าตอบ 
14. จริยศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาถึงเรื่องของความประพฤติว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรชั่ว  อะไรดี แต่
จริยธรรมหมายถึงหลักความประพฤติท่ีดีงามหรือคุณธรรม 
สาระส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด 
 1.  การศกึษาจริยศาสตร์กับจรยิธรรม  
 2.  หลักเกณฑ์ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
 3.  ความเหมือนกันของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
 4.  ความแตกต่างกันของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
ตอบ 4.  
 ในข้อความมีค าว่า “แต”่ ให้ตอบว่า “ความแตกต่าง” 
 ข้อ 1. การศึกษาจริยศาสตร์กบัจริยธรรม  
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึง “การศึกษา” จริยศาสตร์กับจริยธรรม 
 ข้อ 2. หลักเกณฑ์ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึง “หลักเกณฑ์” ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
 ข้อ 3. ความเหมือนกันของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
  ผิดเพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึง “ความเหมือนกัน” ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
15. วิทยาศาสตร์จะสนใจศึกษาความจริงในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาด้านการขนส่ง การพฒันา
ด้านเครื่องอ านวยความสะดวก เป็นต้น ส่วนพุทธศาสนาจะเน้นการศึกษาความจริงแห่งจิตใจ ชีวิตท่ีมีความสันโดษ 
ความพอเพียงในส่ิงท่ีควร  สาระส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด 
 1.  วิทยาศาสตร์มีการศึกษาที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าศาสนาพทุธ 
 2.  วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีมากกว่าด้านจิตใจ 
 3.  ความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา 
 4.  พุทธศาสนาเน้นการศึกษาด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว 
ตอบ 3.  
 ในข้อความมีค าว่า “ส่วน” ให้ตอบว่า “ความแตกต่าง” 
 ข้อ 1. วิทยาศาสตร์มีการศึกษาที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าศาสนาพุทธ 
  ผิด เพราะในข้อความไม่มีค าว่า “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” เปรียบเทียบกัน 
 ข้อ 2. วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากกว่าด้านจิตใจ 
  ผิด เพราะในข้อความไม่มีค าว่า “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” เปรียบเทียบกัน 
 ข้อ 4. พุทธศาสนาเน้นการศึกษาด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว 
  ผิด เพราะในข้อความ พุทธศาสนาไม่ได้ใช่เน้นเฉพาะการศึกษาด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว 
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16. การท าสมาธิคือการท าใจสงบนิ่งซึ่งมีวิธีท าได้หลายวิธี แต่มีอยู่วิธีหนึ่งเรียกว่าบริกรรม โดยผู้ท าสมาธิจะนึกถึงค า
ใดค าหนึ่ง เช่น พุทโธ อรหันต์ เป็นต้น แล้วนึกในใจซ้ า ๆ ขณะเดียวกันก็เอาสติควบคุมจิตของตนให้นึกอยู่ในบริกรรมนั้น
จนจิตสงบแล้ว จึงปล่อยวางค าบริกรรมนั้นเสีย 
    สาระส าคัญของข้อความนี้คือขอ้ใด 
 1.  การท าบริกรรมเป็นทางหนึ่งของการท าสมาธิ 
 2.  การท าสมาธินั้นท าได้หลายวิธี   
 3.  การท าสมาธิต้องอาศัยสิ่งหน่ึงสิ่งใดเป็นแนวทางจึงจะเข้าสู่สมาธิได้ 
 4.  ค าว่า พุทโธ อรหันต์ เป็นหัวใจของการบริกรรมซึ่งจะช่วยให้ใจสงบได้  
ตอบ 1.  
 สังเกตว่าในข้อความ “แตม่ีอยู่วิธีหนึ่งเรียกว่าบริกรรม” แสดงว่าข้อความนี้ต้องการเน้น  ค าว่า “การบริกรรม” 
นั่นเอง  
 ข้อ 2. การท าสมาธินั้นท าได้หลายวิธี   
  ผิด เพราะ “การท าสมาธินั้นท าได้หลายวิธี” เป็นการกล่าวท่ัว ๆ ไป จึงไม่ใช่สาระส าคัญ 
 ข้อ 3. การท าสมาธิต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแนวทางจึงจะเข้าสู่สมาธิได้ 
  ผิด เพราะการบริกรรมต่างหากที่ต้องอาศัยสิ่งหน่ึงสิ่งใดเป็นแนวทางจึงจะเข้าสู่สมาธิได้ ไม่ใช่การท า
สมาธ ิ
 ข้อ 4. ค าว่า พุทโธ อรหันต์ เป็นหัวใจของการบริกรรมซึ่งจะชว่ยให้ใจสงบได้  
  ผิด เพราะ พุทโธ อรหันต์ เป็นการยกตัวอย่างบางค าเท่านั้น เราดูได้จาก “เช่น พุทโธ อรหันต์ เป็น
ต้น” ซึ่งจะถือว่าเป็นหัวใจของการบริกรรมไม่ได้         
17. ภาชนะกระเบ้ืองเคลือบหรือเซรามิก มีสีสดใสน่าดู ชวนให้เลือกซื้อมาไว้ใช้หรือไว้ชม หากซื้อมาเพียงไว้ชม 
เลือกให้ได้สีและลวดลายท่ีถูกใจ จัดวางไว้ในต าแหน่งท่ีต้องการ นาน ๆ ก็หยิบขึ้นมาชดเชย เช็ดฝุุนเป็นครั้งคราว ก็จะไม่
มีอันตรายแต่อย่างใด แต่หากเลือกซื้อไว้ใช้ควรพิถีพิถันสักนิด   เพราะภาชนะเซรามิกเหล่านี้มีตะกั่วท่ีเจือปนอยู่ในน้ ายา
เคลือบ ซึ่งอาจจะมีผลต่อสุขภาพ          ในระยะยาว   
ผู้เขียนต้องการเน้นสาระส าคัญเรื่องใด 
 1.  เชิญชวนให้มาใช้ภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ   
 2.  วิธีเลือกซื้อภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ 
 3.  อันตรายของสารตะกั่วในภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ 
 4.  รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเกี่ยวกับภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ 
ตอบ 3.  
 เพราะมีค าว่า “แต่หาก” เพื่อต้องการเน้นว่าภาชนะเซรามิกมตีะกั่วท่ีเจือปนอยู่ในน้ ายาเคลือบซึ่งอาจจะมีผล
ต่อสุขภาพในระยะยาว   
 ผู้เขียนต้องการบอกว่า “ภาชนะกระเบ้ืองเคลือบหรือเซรามิกท่ีมีสารตะกั่วเจือปนท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ได้”    
 ข้อ 1.  เชิญชวนให้มาใช้ภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ   
  ผิด เพราะในข้อความไม่ได้กล่าวถึง “เชิญชวน” ให้มาใช้ภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ 
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 ค)  วิธีประกวดราคา    ง)  วิธีพิเศษ 
 จ)  วิธีกรณีพิเศษ  
43. กรณีท่ีการซื้อหรือการจ้างของส่วนราชการครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 200,000 ให้ใช้วิธีใดในการจัดหา 
ตอบ ข. 
44. กรณีท่ีหน่วยราชการต้องการจัดซื้อพัสดุท่ีใช้เร่งด่วนหากล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการควรจัดหาด้วยวิธีใด 
ตอบ ง. 
45. กรณีท่ีการจัดซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้ท าหรือผลิตพัสดุขึ้นเอง และนายกรัฐมนตรี
อนุมัติให้ซื้อหรือจ้างได้ โดยใช้วิธีใดในการจัดหา 
ตอบ จ. 

 
 

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

 

ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 
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