
ตัว
อย
่าง



 

 

คู่มือเตรียมสอบนกัประชาสมัพนัธป์ฏิบติัการ  

ส ากดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั  

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย..... 
 

 ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER 

  

หา้มตดัต่อหรือคดัลอกส่วนใดส่วนหนึง่ของเนื้ อหา 

 

สงวนลิขสทิธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537 

 

ราคา 270 บาท 

 

 

 

 

  จดัพิมพแ์ละจ าหน่ายโดย 
 

The Best Center InterGroup Co., Ltd. 
บริษทั เดอะเบสท ์เซ็นเตอร ์อนิเตอรก์รุป๊ จ ากดั 

บริหารงานโดย ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและอาจารย์จันทนี บัวชุม (ติวเตอร์กุ้ง ย่าน ม. ราม) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เลขที่ 2145/7 ซอยรามค าแหง 43/1 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท.์081-496-9907,0-2314-1492, 0-2318-6868 โทรสาร. 0-2718-6274  line id: @thebestcenter 
               www.thebestcenter.com หรอื www.facebook.com/bestcentergroup  

ตัว
อย
่าง

http://www.facebook.com/bestcentergroup


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

คู่มือเตรียมสอบ 
นกัประชาสมัพนัธป์ฏิบตักิาร  

ส ากดัส  านกังานศึกษาธิการจงัหวดั 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

ราคา  270.- 
 

 

ตัว
อย
่าง



 

 

 

 
ค ำน ำ 

 
 

    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ ส ากดัส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดั ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER 
และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน 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 

ฝ่ายวชิาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

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

แนวข้อสอบความสามารถในด้านภาษาไทย 
ความเข้าใจในการใช้ภาษา 

ค าสั่ง จงพิจารณาเลือกค าหรือกลุมค ามาเติมลงในชองวางใหถูกตอง 
1. ขาราชการตอง_____การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 1.  เลือ่มใส  2.  ยอมรับ  3.  สงเสริม  4.  ยึดมั่น  

ตอบ 1. เลื่อมใส 
ขาราชการตอง (เลื่อมใส) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
เลื่อมใส มีความเชื่อถือ เชน เลื่อมใสศาสนา, เห็นชอบดวย เชน เล่ือมใสในความรู

ความสามารถ เลื่อมใสในแนวการประพฤติปฏิบัติของเขา 
ยอมรับ  = เห็นดวยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
สงเสริม = ชวยเหลือ, เกื้อหนุน 
ยึดมั่น = ยึดถืออยางมั่นคง ไมเปลี่ยนแปลงงาย ๆ เชน ยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในตัวบุคคล 

2. ระบบหมายถึงระเบียบท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ซึ่งมลีักษณะท่ีซับซอนใหเขาล าดับ    _____กันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิธีการ 

 1.  ผูกพัน  2.  ประสาน  3.  ผสม   4.  ประสม 
ตอบ 2. ประสาน 
ระบบหมายถึงระเบียบท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ซึ่งมลีักษณะท่ีซับซอนใหเขาล าดับ (ประสาน) กันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิธีการ 
ประสาน ท าใหเขากันสนิท, เชื่อม 

ผูกพัน  = มีความเป็นหวงกังวลเพราะรักใคร, กอใหเกิดพันธะท่ีตองปฏิบัติตาม 
ผสม = รวมกันเขา 
ประสม = รวมกันเขา (เป็นค าใชไดท่ัว ๆ ไป) 

3. การกระท าทุกอยางในพระพุทธศาสนาสอนใหมีความฉลาดในวิธีการท่ีเรียกวา “อุบายโกสลา” ดวยไมใชนึกจะ
ท าอะไรก็ท าไปโดยไมพิจารณาหรือเตรียมการให_____ 

 1.  ถองแท  2.  รอบคอบ  3.  ครบถวน  4.  เรียบรอย 
ตอบ 2. รอบคอบ 
การกระท าทุกอยางในพระพุทธศาสนาสอนใหมีความฉลาดในวิธีการท่ีเรียกวา “อุบายโกสลา” ดวยไมใชนึกจะ
ท าอะไรก็ท าไปโดยไมพิจารณาหรือเตรียมการให (รอบคอบ) 
รอบคอบ ถวนถี่ เชนพิจารณาอยางรอบคอบ, ไมเผอเรอ เชน ดูแลใหรอบคอบ 

ถองแท  = ชัดเจนแจมแจง, ถูกแน, แนนอน 
ครบถวน = เต็มจ านวนท่ีก าหนดไว 
เรียบรอย = เป็นระเบียบ เชน จัดหองเรียบรอย, ประณีต เชน เย็บผาเรียบรอย 
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------------------------------------------------------------------------------- 

4. _____ทางสังคม ท าใหทุกคนด้ินรนที่จะมุงศึกษาใหสูงขึ้นถึงขั้นระดับปริญญาโท 
 1.  ความเจริญ  2.  คานิยม  3.  ความเปลี่ยนแปลง 4.  ความกาวหนา 

ตอบ 2. คานิยม 
(คานิยม) ทางสังคม ท าใหทุกคนด้ินรนที่จะมุงศึกษาใหสูงขึ้นถึงขั้นระดับปริญญาโท 
คานิยม สิ่งท่ีสังคมถือวามีคาพึงปรารถนาตองการใหเป็นเปูาหมายของสังคมและ

ปลูกฝังใหสมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเปูาหมายในการด าเนินชีวิต 
เจริญ = เติบโต, งอกงาม, ท าใหงอกงาม 
เปลี่ยนแปลง = ท าใหลักษณะตางไป 
กาวหนา = เปลี่ยนแปลงของเดิมใหดีขึ้นตามล าดับ, เจริญวัฒนาเร็วกวาปกติ 

5. ความส าเร็จของการพฒันาประเทศตองขึ้นอยูกับ_____ระหวางประชาชน รัฐบาล และเอกชน 
1.  การประสานงาน 2.  ความเขาใจ  3.  ความสามารถ  4.  ความรวมมือ  
ตอบ 4. ความรวมมือ 
ความส าเร็จของการพฒันาประเทศตองขึ้นอยูกับ (ความรวมมือ) ระหวางประชาชน รัฐบาล และเอกชน 
ความรวมมือ ความพรอมใจรวมกัน 

ประสานงาน = ท าใหงานของแตละฝุายเป็นไปดวยกันอยางสอดคลอง 
6. พระไตรปิฎกคือต าราหรือหนังสือซึ่ง_____ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไวเป็นหลักฐาน 

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

แสดง = ชี้แจง, อธิบาย, บอกขอความใหรู เชน แสดงธรรม แสดงปาฐากถา 
จัดท า = ท าใหเรียบรอย 
เรียบเรียง = แตง เชน เรียบเรียงขอความ เรียบเรียงถอยค า, ตกแตงถอยค าใหสละสลวยและเรียงล าดับความ
ใหชัดเจน เชน แปลและเรียบเรียงหนังสือ 

7. รัฐบาลจะ_____ใหประชาชนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนอยางทัดเทียมกัน 
1.  จัดสรร  2.  ปรับปรุง  3.  สนับสนุน  4.  แกไข  
ตอบ 3. สนับสนุน 
รัฐบาลจะ (สนับสนุน) ใหประชาชนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชวีิตของตนอยางทัดเทียมกัน 
สนับสนุน สงเสริม, ชวยเหลือ, อุปการะ เชน สนับสนุนการกีฬา สนุนการศึกษา 

จัดสรร = แบงสรรไวโดยเฉพาะ, ปันไวเพื่อประโยชน์โดยเจาะจง 
ปรับปรุง = แกไขใหเรียบรอยย่ิงขึ้น 
แกไข = ท าสวนเสียใหคืนดีอยางเดิม, ดัดแปลงใหดีขึ้น 

8. ขณะนี้ต ารวจก าลัง_____เพื่อหาตัวคนรายอยู 
 1.  สืบสวน  2.  สอบสวน  3.  ไตสวน  4.  ตรวจสอบ  

ตอบ 1. สืบสวน 
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------------------------------------------------------------------------------- 

ขณะนี้ต ารวจก าลัง (สืบสวน) เพื่อหาตัวคนรายอยู 
สืบสวน แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานและเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด 

สอบสวน = ถามเพื่อเทียบขอเท็จจริงวาจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอยางไรหรือไม 
ไตสวน  = ถามไปทีละขั้นเพื่อใหไดขอเท็จจริง 
ตรวจสอบ = พิจารณาดูความเรียบรอย, พิจารณาดูวาถูกหรือผิด 

9. ในทรรศนะของศิลปิน_____เป็นเรื่องที่ส าคัญมากท่ีจะชวย_____ศิลปะขึ้นในโลก 
 1.  ความคิด   จรรโลง    2.  ความคิด   สรางสรรค ์   

3.  จินตนาการ   จรรโลง    4.  จินตนาการ   สรางสรรค์  
ตอบ 4. จินตนาการ สรางสรรค์ 
ในทรรศนะของศิลปิน (จินตนาการ) เป็นเรื่องท่ีส าคัญมากท่ีจะชวย (สรางสรรค์) ศิลปะขึ้นในโลก 
จินตนาการ การสรางภาพขึ้นในใจ 
สรางสรรค ์ สรางใหมีใหเป็นขึ้น, เนรมิต 

จรรโลง = จูง, พยุงไวไมใหเซหรือไมใหลมลง 
10. เสียงเรไรรอง_____ตลอดคืน 

1.  ระงม  2.  โหยหวน  3.  เซ็งแซ  4.  กึกกอง 
ตอบ 3. เซ็งแซ   
เสียงเรไรรอง (เซ็งแซ) ตลอดคืน 
เซ็งแซ ดังอื้ออึงแซไปหมด     

ระงม = เสียงรองแสดงความเศราโศกเสียใจของคนเป็นจ านวนมาก    
โหยหวน = วังเวงใจ     
กึกกอง = ดังสนั่น 

11. นายกรัฐมนตรี_____แกหนังสือพิมพ์ เมื่อถูกโจมตีวาท าไมถูกตอง 
1.  แถลง  2.  ชี้แจง  3.  เปิดเผย  4.  อธิบาย 
ตอบ 1. แถลง   
นายกรัฐมนตรี (แถลง) แกหนังสือพิมพ์ เมื่อถูกโจมตีวาท าไมถูกตอง 
แถลง แจงใหทราบเป็นทางการ (แถลงขาว) 

ชี้แจง = พูดขยายความใหเขาใจชัดเจน    
เปิดเผย = ไมปิดบัง      
อธิบาย = ขยายความ, ชี้แจง 

12. ต าหนักของพระองค์ไดกลายเป็นท่ี_____ของคนไทยท่ีผานไปผานมา และนักเรียนไทยท่ีไปศึกษาในเมืองนั้น 
 1.  อาศัย  2.  พักพิง  3.  ใชสอย  4.  อยูกิน 

ตอบ 2.  พักพิง 
ต าหนักของพระองค์ไดกลายเป็นท่ี (พักพิง) ของคนไทยท่ีผานไปผานมา และนักเรียนไทยท่ีไปศึกษาในเมืองนั้น 
พักพิง อาศัยอยูชั่วคราว 

อาศัย = พึ่ง     
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ใชสอย = ท าใหเกิดประโยชน์   
อยูกิน = ชีวิตฉันผัวเมีย 

13. ถาหากความจริงเป็นวาเจาหนาที่ได_____อ านาจ ก็เป็นการกระทบตอความรูสึกของประชาชนเป็นอยางยิ่ง 
 1.  ฝุาฝืน  2.  ละเมิด  3.  ลุแก   4.  ลวงล้ า 

ตอบ 3. ลุแก 
ถาหากความจริงเป็นวาเจาหนาที่ได (ลุแก) อ านาจ ก็เป็นการกระทบตอความรูสึกของประชาชนเป็นอยางยิ่ง 
ลุแกอ านาจ ลวงอ านาจ, ตกอยูในอ านาจ     

ฝุาฝืน = ขัดขืน     
ละเมิด = ลวงเกินหรือฝุาฝืนจารีตประเพณี     
ลวงล้ า = ผานพนเกินเขาไป, บุกรุก, ละเมิด 

การอ่านจับใจความส าคัญ 
1.   บุคคลในขอใดไมมีพื้นฐานในการอานจับใจความ 
 ก. กอนอานหนังสือทุกครั้งเกงจะตองศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ภายในหนังสือ 
 ข. นอยไมชอบวรรณคดีไทยเมื่ออานเรื่องพระอภัยมณีจึงไมคอยเขาใจ 
 ค. แดงอานเรื่องลูกชาวนาไดอยางรวดเร็วและเขาใจ เพราะเคยชวยปูุท านา 
 ง. นารีไดฉายาวา หนอนหนังสือ เพราะชอบอานหนังสือเกือบทุกประเภท 
เฉลย  ข.   เพราะไมมีพื้นฐานทางการอาน 
2.   บุคคลในขอใดสามารถอานจับใจความเรื่องแมศรีเรือนไดงายท่ีสุด 
 ก.  ปูุกับยาของนิดชอบเลาเรื่องสมัยเด็ก ๆ ของทานใหฟัง 
 ข.  หนอยชอบท าอาหารและขนมอบ เชน คุกกี้  เคก 
 ค.  หนูชอบเลนหมอขาวหมอแกง 
 ง.   ยาดาไดรับการสอนเรื่องการบานการเรือนจากคุณยาทวด 
เฉลย ง.  เพราะหมั่นฝึกฝนสม่ าเสมอ 
3.   ขอใดคือจุดมุงหมายของการอานจับใจความ 
 ก.  เมื่ออานแลวสามารถสรุปหรือยอเรื่องได   
 ข.  เมื่ออานแลวสามารถปฏิบติัตามค าสั่งและค าแนะน าได 
 ค.  เมื่ออานแลวสามารถคาดการณ์ และหาความจริงแสดงขอคิดเห็น 
 ง.  เมื่ออานแลวสามารถจ าค าประพันธ์ชนิดตาง ๆ ได 
เฉลย ก.  ตองสามารถสรุปหรือยอเรื่องไดชัดเจน 
 
 
 
4.  ขอความนี้กลาวถึงสัตว์ชนิดใด 
  ก.  นกพิราบสีเทา  ข.  นกพิราบสีชมพ ู ค.  นกพิราบสีขาว ง.   นกพิราบพันธุ์ใหม 
เฉลย ข.  นกพิราบสีชมพูมีถิ่นฐานอยู...... 

นกพิราบสีชมพมีูถ่ินฐานอยูบ่นเกาะมอริตสัในทวปีแอฟริกา อาศยัอยูใ่นป่า  ละเมาะ อาหารของพวก
มนัคือ ดอกไม ้ผลไม ้และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบสีชมพมีูจ านวนลดลงเป็นอยา่งมาก  เน่ืองมาจากการ
ล่าของมนุษย ์ ปัจจุบนันกพิราบสีชมพมีูอยูใ่นป่าประมาณ  ๒๕  ตวั และในสวนสัตวป์ระมาณ  ๒  ตวั 
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5.  ขอความนี้กลาวถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ 
  ก.   อาหารของนกพริาบสีชมพู   ข.   ที่อยูอาศัยของนกพิราบสีชมพ ู
  ค.   ประวัติของนกพิราบสีชมพู   ง.   ปริมาณจ านวนนกพิราบ 
เฉลย ค.  บรรทัดท่ี ๑ 
6.  “...ปูาสมศรีเป็นแมคาขายถาน  รานของแกเป็นหองแถวสองหองติดกัน  อยูตลาดริมคลอง 
 หางจากหองแถวของฉันไปเพียงรอยกวาเมตรเทานั้นเอง...”   
 ขอความใดเป็นใจความส าคัญ 
 ก.  อยูตลาดริมคลอง    ข.  ปูาสมศรีเป็นแมคาขายถาน 
 ค.  รานของแกเป็นหองแถวสองหองติดกัน  ง.  หางจากหองแถวของฉันไปเพียงรอยกวาเมตร 
เฉลย ข.  “...ปูาสมศรีเป็นแมคาขายถาน .......... 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  7-10 
 “.....ตนอากาเวมีขึ้นอยูท่ัวไปในบริเวณท่ีมีภูมิอากาศแหงแลงทางซีกโลกดานตะวันตก  แตมี มากเป็นอันดับหน่ึง
ในประเทศเม็กซิโก  ไปท่ีไหนท่ีไหนก็ไดพบ และมีอยูถึง  ๒๐๐  กวาพันธ์ุ  เป็นพืชท่ีทนแดดทนลมไดดี  แลวยังมีหนาตา
นากลัวไมนอย  สวนใหญแลวตรงปลายใบจะมี หนามยาวแหลมเป๊ียบ  ไมเทานั้นตามขอบใบซึ่งมีลักษณะเหมือนกาบยัง
มีหนามแข็งเป็นรูปจะงอยแหลมเรียงรายอยูโดยรอบ  ใบของอากาเวจะเป็นกอติดพื้นดิน (ลักษณะโดยท่ัวไปของตน
คลายกับตนหางจระเขและตนศรนารายณ์มาก) เวลามีดอก ชอดอกก็จะแทงขึ้นมาตรงกลางกอเลยทีเดียว  แทงขึ้นไปสูง
ราว  ๓-๖  เมตร  มีดอกเป็นกระจุก เริ่มบานจากขางลางขึ้นไปหาขางบนในดอกมีน้ าหวานอรอยเป็นท่ีชื่นชอบของแมลง
ทะเลทราย…” 
7.   ควรต้ังชื่อขอความขางบนน้ีวาอยางไร 
 ก.  อากาเว  ข.  พืชเม็กซโิก  ค.  ประโยชน์ของพืช ง.  คุณคาพฤกษาชาติ 
เฉลย ก.  บรรทัดท่ี 1 .... “.....ตนอากาเวมีขึ้นอยูท่ัวไปในบริเวณ...... 
8.   พืชชนิดใดในประเทศไทยท่ีคลายกับตนอากาเว 
 ก.  ตนหางจระเข  ข.  ตนศรนารายณ์ ค.  ตนหนามรอบขอ ง.  ถูกท้ังขอ ก และ ข 
เฉลย ง.  ใบของอากาเวจะเป็นกอติดพื้นดิน (ลักษณะโดยท่ัวไปของตนคลายกับตนหางจระเขและตนศรนารายณ์
มาก)........ 
9.   ขอความใดกลาวถูกตองตามความเป็นจริง 
 ก.  อากาเวเป็นพืชใหน้ าหวาน   ข.  อากาเวชอบอากาศหนาวจัด 
 ค. อากาเวออกดอกครั้งละดอก   ง.  ขอบใบอากาเวเหมือนกาบกลวย 
เฉลย ก. ...............เริ่มบานจากขางลางขึ้นไปหาขางบนในดอกมีน้ าหวานอรอยเป็นท่ีชื่นชอบของแมลงทะเลทราย…” 
10.   ชาวเม็กซิกันนาจะสกัดน้ าหวานจากสวนไหนของตนอากาเว 
 ก.  ทุกสวน  ข.  โคนตน  ค.  ชอดอก  ง.  หนามแข็ง ๆ ท่ีขอบใบ 
เฉลย ค.  .........ชอดอกก็จะแทงขึ้นมาตรงกลางกอเลยทีเดียว  แทงขึ้นไปสูงราว  ๓-๖  เมตร  มีดอกเป็นกระจุก เริ่ม
บานจากขางลางขึ้นไปหาขางบนในดอกมีน้ าหวานอรอยเป็นท่ีชื่นชอบของแมลงทะเลทราย…” 
11.  โดยท่ัวไปประโยคใจความส าคัญจะอยูสวนใดของยอหนา 
 ก.ตนยอหนา  ข. กลางยอหนา  ค. สวนทายยอหนา ง. ตนหรือทายยอหนา 
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เฉลย ก. เพราะงายในการหา 
12.  การอานจับใจความและเขาใจเรื่องที่อานอยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับคุณสมบัติส าคัญขอใด 
 ก. รูศัพท์มาก     ข. มีสมาธิในการอาน 
 ค. มีความมุงหมายใครรูเรื่อง    ง. อานในใจโดยไมตองเคลื่อนไหวริมฝีปาก 
เฉลย  ก.  ยิ่งเขาใจศัพท์ภาษาไทย ยิ่งอานไดเร็ว 
ค าชี้แจง อ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 13-17 
 โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญตอการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในระยะต้ังครรภ์  ความตองการของโปรตีน
จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ระยะการใหนมบุตรก็มีความตองการโปรตีนดวย ขณะเดียวกันเด็กที่อยูในวัยท่ีก าลังเจริญเติบโตจะ
มีความตองการโปรตีนมากกวาผูใหญ  ดังนั้น   อาหารท่ีมีโปรตีนสูงจึงเป็นอาหารท่ีควรไดรับ 
 อาหารท่ีมีโปรตีนสูง ไดแก เนื้อสัตว์ตาง ๆ ไข  นม  ถั่วเหลือง  เชน  เนื้อไก  เนื้อเป็ด  ปลาทู   เนื้อวัวไมติดมัน 
จะมีโปรตีนประมาณ ๒๐ ตอ ๑๐๐ กรัมของอาหาร สวนไขจะมีโปรตีนประมาณ    ๑๓ กรมั ตอ ๑๐๐ กรัมของอาหาร 
และถั่วเหลืองเป็นพืชท่ีมีโปรตีนสูงถึงรอยละประมาณ ๓๔ 
 การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง โดยเฉพาะคนท่ีอยูในประเทศท่ีพัฒนาแลว พบวา ไดรับโปรตีน  ปริมาณสูงกวาคนใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งคนสวนใหญจะขาดอาหาร การไดรับโปรตีนสูง เกินไปจะไมมีประโยชน์  ตรงกันขามจะเพิ่ม
ความเสี่ยง เชน อาจเป็นโรคอวน  เนื่องจากอาหารท่ีมีโปรตีนสูงมักจะเป็นเนื้อสัตว์ติดมัน  ถาเป็นเด็กหรือทารกรางกาย
ไมสามารถที่จะปรับตัวกับปริมาณ  โปรตีนสูง ๆ ท่ีกินเขาไป 
 การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะท าใหกินอาหารอื่นไดนอยลง โอกาสท่ีจะท าใหเกิดการขาด สารอาหารชนิดอื่น
เป็นไปไดสูง และการกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงท าใหรางกายตองกินแคลเซียมสูงดวย เพราะท าใหรางกายเพิ่มการก าจัด
แคลเซียมออกจากรางกาย 
 ดังนั้น การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ 

                                                                        (ขวัญเรือน ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม ๒๕๔๖) 
13.  ประโยคใจความส าคัญของเรื่องนี้คือขอใด 
 ก. การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงท าใหอิ่มเร็วขึ้น  ข.ควรกินอาหารท่ีมีโปรตีนในปริมาณพอเหมาะ 
 ค. โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญตอการเจริญเติบโต 
 ง. อาหารท่ีมีโปรตีนสูง ไดแก เนื้อสัตว์ตาง ๆ ไข นม ถั่วเมล็ดแหง 
เฉลย ค. .......โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญตอการเจริญเติบโต......ยอหนาท่ี ๑ 
14.  ใจความส าคัญของยอหนาที่ ๔ คือขอใด 
  ก.รางกายเพิ่มการก าจัดแคลเซยีมไดมากขึ้น  ข.โอกาสขาดสารอาหารชนิดอื่น ๆ เป็นไปไดสูง 
  ค.การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะท าใหกินอาหารอื่นไดนอยลง 
  ง.การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงท าใหรางกายตองกินแคลเซียมสูงดวย 
เฉลย ค.........ตนยอหนาท่ี ๔ การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะท าใหกินอาหารอื่นไดนอยลง........ 
15. ขอใดเรียงล าดับจากเรื่องท่ีอานไดถูกตอง 
 ๑)  การกินอาหารจึงควรมโีปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ 
 ๒)  การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะท าใหกินอาหารอื่นไดนอยลง 
 ๓)  การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง ท าใหรางกายตองกินแคลเซียมสูงดวย 
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 ๔)  การท่ีไดรับโปรตีนสูงเกินไปจะไมมีประโยชน์ จะเพิ่มความเสี่ยงอาจเป็นโรคอวนได 
  ก.   ๒  ๑  ๔  ๓  ข.   ๔  ๒  ๓  ๑   ค.   ๑  ๒  ๔  ๓   ง.   ๔  ๓  ๒  ๑ 
เฉลย ข. ........เรียงตามยอหนา ๑-๔ 
16.  จากเนื้อความขางตนผูเขียนมีจุดประสงค์อยางไร 
  ก.   แนะน า  ข.   ชี้แจง  ค.   สั่งสอน  ง.   ใหขอคิด 
เฉลย  ข.  ชี้แจงอธิบาย 
           แนะน า=บอกสิ่งดี           สั่งสอน=บอกวาอะไรดีหรือไมดี  ใหขอคิด=มีคติเตือนใจ 
17.  ความคิดส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
  ก. สตรีมีครรภค์วรทานอาหารประเภทโปรตีนมาก ๆ ข. ผูท่ีอยูในวัยเด็กควรทานอาหารประเภทโปรตีน 
  ค. ผูท่ีกินอาหารประเภทโปรตีนมากมีโอกาสเป็นโรคอวน 
  ง. โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญตอการเจริญเติบโต 
เฉลย   ง.  ยอหนาที่ ๑ โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญตอการเจริญเติบโต.... 
อ่านบทความเรื่อง ผูกขวัญ แล้วตอบค าถามข้อ 18-20 
 การรับขวัญหรือผูกขวัญท่ียังพอมีผูปฏิบัติกันอยูบางนั้น คิดวา เป็นกิจกรรมแบบฉบับท่ี นาสนใจ และนานิยม 
ควรแกการปรับปรุงมาใชใหมใหกวางขวางเหมาะสมกับกาลสมัย เพราะเป็นกิจกรรมท่ีใหคุณคาแกชีวิตเสริมสุขภาพจิต
อยางดียิ่ง โดยเฉพาะเสริมสุขภาพจิตและเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ผูใหญใหความรัก ความอบอุนแกลูกหลาน นับแต
เกิดจนสิ้นวัยเรียนอันเป็นพื้นฐานส าคัญ ของชีวิต  โอกาสท่ีเด็กจะมีปัญหาสุขภาพจิตจะนอยเมื่อโตขึ้น  การผูกขวัญ
ทารกเมื่อแรกเกิดจะจด เวลาตกฟาก วัน เดือน ปีเกิดของทารกไว  ค าวา ขวัญ ตามพจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง สิ่งหนึ่งท่ีไมมีตัวตน (Unmatter) แตประจ าวันอยูในตัวคนทุกคน  ถาขวัญอยูกับตัวจะมี
ความสุข ไมเป็นทุกข์ ไมเจ็บไข  ผูใหญรับขวัญ หรือท าขวัญใหเด็กเมื่อใดบาง  เมื่อแรกเกิดได ๓ วัน  เมื่อเกิดไดครบ
เดือน  เมื่อโกนจุก จะเห็นไดวาผูใหญใหความส าคัญแกเด็กมาก โดยพอประกาศตน ยอมรับตอหนาผูคน  
ณ ที่น้ันวา เขารับทารกเป็นลูกตองรับผิดชอบเลี้ยงดู 
 เมื่อทารกมีชีวิตได  ๓  วัน  พอแมท าขวัญอีกครั้ง เรียกวา  รับขวัญวัน ซึ่งมีพิธีซับซอนขึ้น ดวยการบอกเจาหนาที่
จัดเครื่องบูชาและเครื่องสังเวย  ผูกขอมือดวยสายสิญจน์ และเมื่อทารกอายุ   ๑  เดือน จะท าขวัญเดือน โดยโกนผมไฟ
และไวจุก  แกละ หรือโก฿ะ  ญาติมิตรมาแสดงความยินดี มีพิธีพุทธเมื่อเจริญวัยขึ้น  จะซุกซนตามประสาเด็ก  เด็กอาจ
พบสิ่งใดท่ีตกใจกลัว  เกิดอาการ ขวัญหนี หรือขวัญหาย  ผูใหญก็จะปลอบขวัญเป็นคราว ๆ ไป หรือเป็นไขแลวเกรงไข
จะกลับ จึงท าพิธีผูกขวัญประกันไว  สวนในพิธีโกนจุกซึ่งเป็นพิธีใหญท้ังพุทธ และพราหมณ์  เด็กจะไดรับ 
     การผูกขวัญอีกดวย  อันเป็นการรับขวัญครั้งสุดทายในชวงวัยเด็ก กอนจะเขาสูวัยรุน และวัยผูใหญ  ตอไป      
การรับขวัญในโอกาสตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชวงวัยเด็ก เห็นวา นาจะเป็นการเสริม  พฒันาการและเสริม 
สุขภาพจิตของเด็กเป็นอยางดี  แสดงใหเห็นความเขาใจชีวิตจิตใจเด็ก  เราไมหวังใหผูใหญในปัจจุบันรับขวัญเด็กดัง 
ตัวอยางท่ียกมานี้ทุกประการ  เพียงใหประยุกต์ภูมิปัญญา  ผูใหญสมัยกอนตามสมควรเทานั้น 

       (จิตวิทยา กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์) 
18.  ขอใดท่ีมีลักษณะเป็นขอคิดเห็น 
 ก. เมื่อทารกมีอายุหนึ่งเดือน จะท าขวัญเดือนใหโดยโกนผมไฟและไวจุก 
 ข. หากเป็นไขหนัก เมื่อหายแลวเกรงไขกลับจึงท าพิธีผูกขวัญประกันไว 
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 ค. เมื่อทารกมีชีวิตอยูได ๓ วัน พอแมจะท าขวัญใหอีกครั้ง เรยีกวา ท าขวัญวัน 
 ง. การรับขวัญหรือผูกขวัญท่ียังพอมีผูปฏิบัติกันอยูบางนั้น คิดวาเป็นกิจกรรมแบบฉบับท่ีนาสนใจและนานิยม 
เฉลย ง.   เพราะไมปรากฎในเนื้อเรื่อง 
19.  ขอใดมีลักษณะเป็นขอเท็จจริง 
 ก. การรับขวัญเด็กในโอกาสตาง ๆ เห็นวา นาจะเป็นการเสริมพัฒนาการและเสริมสุขภาพจิตของเด็กเป็นอยางดี 
 ข. เราไมหวังใหผูใหญในปัจจุบันนี้รับขวัญเด็กดังกลาวมาทุกประการ เพียงใหประยุกต์ใชตามสมควรเทานั้น 
 ค. ในพิธีโกนจุกซึ่งเป็นพิธีใหญท้ังพุทธและพราหมณ์ เด็กไดรับการผูกขวัญอีก อันเป็นการรบัขวัญครั้งสุดทาย
ในชวงวัยเด็ก 
 ง.การรับขวัญหรือผูกขวัญท าใหมองเห็นวา ผูใหญไทยแตโบราณนั้นให ความรัก ความอบอุนแกลูกหลานอยาง
ผสมผสานลึกซึ้งตลอดชวงวัยเด็ก 
เฉลย ค.   จากเนื้อเรื่อง........สวนในพิธีโกนจุกซึ่งเป็นพิธีใหญท้ังพุทธ และพราหมณ์  เด็กจะไดรับ 
      การผูกขวัญอีกดวย  อันเป็นการรับขวัญครั้งสุดทายในชวงวัยเด็ก กอนจะเขาสูวัยรุน และวัยผูใหญ ตอไป   
20.   ทารกที่มีอายุ  ๓  วัน พอแมจะท าขวัญเรียกวาอะไร 
 ก. การท าขวัญวัน  ข. รับขวัญวัน  ค. รับขวัญไฟ  ง. รับขวัญลูก 
เฉลย ข.  ยอหนาท่ี ๒ .........เมื่อทารกมีชีวิตได  ๓  วัน  พอแมท าขวัญอีกครั้ง เรียกวา  รับขวัญวัน....... 
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ  21-25 
         ในสังคมผูชาย  ผูชายใดไมกินเหลาเขาวาไมเอาไหนหรือหนาตัวเมีย  เวลากินเหลาก็ตองนั่งกันอยูนาน ๆ  ดวย   
ใครขอตัวกลับกอนก็วาไมรักกันจริงอีก   กติกาอันนี้ไมรูใครบัญญัติ จึงเห็นไดวาคนไทยเวลากินเหลากับแกลมเต็มโต฿ะ 
โซดาเป็นตับ เมากันนาน  กินกันยืดใครกินนอยก็ตอวากัน  เพื่อนมาเย่ียมท่ีบานมีเงินหรือไมมีเงินตองมีเหลาเลี้ยงเพื่อน  
และที่บานคนพอมีฐานะหนอยจะท าตูโชว์ แทนท่ีจะโชว์สิ่งดีใครเห็นเจริญหูเจริญตาสรรเสริญเจาของบานกลับโชว์เหลา    
ใครมีเหลาฝรั่งมากยี่หอกวารูสกึโกเหลือเกิน 
21.   จากขอความนี้  ใครล าบากมากที่สุด 
 ก.  เพื่อนฝูง           ข.  สามี             ค.  บุตร  ภรรยา        ง.  ญาติพี่นอง 
เฉลย ค. จากประโยค.......ผูชายใดไมกินเหลาเขาวาไมเอาไหนหรือหนาตัวเมีย ...... 
22.   ใจความส าคัญของขอความนี้คอือะไร 
 ก.  ผูชายทุกคนตองด่ืมเหลา                        ข.  ผูชายสวนมากนิยมด่ืมเหลา 
 ค.  ใครด่ืมเหลาคนนั้นโกมาก                          ง.  เหลาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิต 
เฉลย ข.   จากประโยค....ในสังคมผูชาย  ผูชายใดไมกินเหลาเขาวาไมเอาไหนหรือหนาตัวเมีย.... 
23.   ขอความนี้พูดถึงสังคมใด 
      ก.  สังคมไทย              ข.  สังคมฝรั่ง  ค.  สังคมชาวตะวันออก     ง.  สังคมท่ัว ๆ ไป 
เฉลย ก.    จากประโยค....ในสังคมผูชาย.... 
24.   ถาผูชายคนใดไมด่ืมเหลา  จะถูกสบประมาทวาอยางไร 
      ก.  ขี้ขลาด             ข.  กลัวเมีย              ค.  ไมเอาไหน                ง.  โง 
เฉลย ค.    จากประโยค......ในสังคมผูชายผูชายใดไมกินเหลาเขาวาไมเอาไหนหรือหนาตัวเมีย......  
25.   ลักษณะใดท่ีแสดงถึงความ  “หนาใหญ” 
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      ก.  ท าตูโชว์เหลาไวท่ีหนาบาน                           ข.  เวลาดื่มเหลาตองนั่งนาน ๆ 
      ค.  เวลาด่ืมเหลาตองมีกับแกลมบนโต฿ะ                ง.  มีเงินหรือไมมีตองเลี้ยงเหลาเพื่อน 
เฉลย ง.    จากประโยค.....เพื่อนมาเยี่ยมท่ีบานมีเงินหรือไมมีเงินตองมีเหลาเลี้ยงเพื่อน.....  
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้ว  ตอบค าถามข้อ  26-30 
          “ฝรั่งนะดูถูกชาวตะวันออก   เพราะคิดวาคนไมรูภาษาอันศิวไิลซ์  ความจริงพวกเขาแหละรูภาษาตัวเอง  ไมรู
ภาษาอื่นเลย แลวจะคิดวาตัวเองมีอารยธรรมสูงกวาชาติอื่นไดอยางไร  คนตะวันออกเสียอีกมักรูขนบธรรมเนียมคน
ตะวันตก  แตคนตะวันตกไมคอยรูขนบธรรมเนียมตะวันออก”   (จากเรื่อง  โสมสองแสง  ของ  ทมยันตี) 
26.   “ชาวตะวันออก”  หมายถึงประเทศใด 
      ก.  รัสเซีย             ข.  อิสราเอล                ค.  ไทย                 ง.  เม็กซิโก 
เฉลย ค.  ไทยอยูทิศตะวันออก 
27.    “ศิวิไลซ์”  หมายถึงอะไร  
 ก.  ความแปลกใหม       ข.  ความยิ่งใหญ  ค.  ความสวยงาม     ง.  ความเจริญ 
เฉลย ง. เจริญรุงเรือง 
28.    ผูเขียนขอความนี้มีจุดประสงค์ใด 
       ก.  กนประณาม            ข.  แนะน า          ค.  ชี้ใหเห็น              ง.  แกตัว 
เฉลย ค. ฝรั่งนะดูถูกชาวตะวันออก   เพราะคิดวาคนไมรูภาษาอันศิวิไลซ์......เป็นการชี้ใหเห็น   
29.   เมื่อไดอานขอความนี้  นักเรียนรูสึกอยางไร 
     ก. เกลียดฝรั่ง                   ข.ภูมิใจในชาติตะวันออก  
 ค. ดูถูกตนเอง                    ง.  ฮึกเหิม 
เฉลย ข.  จากประโยค.....คนตะวันออกเสียอีกมักรูขนบธรรมเนียมคนตะวันตก..... 
30.    เหตุใดฝรั่งจึงดูถูกชาวตะวันออก 
      ก.  คิดวาชาวตะวันออกไมรูภาษาของเขา               ข.  คิดวาชาวตะวันออกปุาเถื่อน 
        ค.  คิดวาชาวตะวันออกรูแตเรื่องในชาติของตนเอง      ง.  คิดวาชาวตะวันออกดอยพัฒนา 
เฉลย  ก.  จากประโยค....ฝรั่งนะดูถูกชาวตะวันออก   เพราะคิดวาคนไมรูภาษาอันศิวิไลซ์..... 
31.  ใจความส าคัญของเรื่องคืออะไร 
 ก.ขอความท้ังหมดในแตละยอหนา   ข.ขอความท่ีมีสาระหลายอยางในแตละยอหนา 
 ค.ขอความท่ีมีสาระคลุมขอความท้ังหมดในยอหนา ง.ขอความท่ีมีสาระคลุมขอความท้ังหมดของทุกยอหนา 
เฉลย ง.    ครอบคลุมท่ีสุด 
32.  ใจความส าคัญในแตละยอหนา  มักปรากฏอยูในลักษณะใดมากท่ีสุด 
 ก. ถอยค า      ข. ประโยค 
 ค. ส านวนโวหารตาง ๆ    ง. ทั้งถอยค า  ประโยคและส านวนโวหารตาง ๆ 
เฉลย ข.  ตองมีประธานเสมอ 
33.  ใจความส าคัญของเรื่อง  เราจะพบไดในสวนใดของเรื่อง 
 ก. ตอนตนของเรื่อง     ข. ตอนทายของเรื่อง 
 ค. ตอนกลางของเรื่อง    ง. ทั้งตอนตน ตอนกลาง และตอนทายของเรื่อง 
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เฉลย ง.   ตอนตน  ตอนกลาง  ตอนทาย 
การอ่านและท าความเข้าใจบทความ 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 3  
 “เมื่อเห็นเพื่อนของคุณใชเครื่องประดับท่ีท าดวยงาชาง ขอไดปรานีเขาและปรานีชางพอท่ีจะเลาใหเขาฟังวา ชาง
แอฟริกาไดถูกท าลายลงไปอยางนาใจหาย จะเลาดวยก็ไดนะครับวาชางนั้นเป็นสัตว์สังคมอยางหนึ่ง คือตองอยูกันเป็น
โขลงและมีความสัมพันธ์กันอยางมาก ตัวท่ีแกและมีงายาวจะถูกฆาตายกอน โขลงชางท่ีเหลือจึงเป็นสังคมของชางที่ขาด
ความสมดุลของวัยเพราะเหลือแตชางหนุมชางสาว โอกาสท่ีจะเอาชีวิตรอดในธรรมชาติก็นอยลง เขาประมาณกันวาชาง
ซึ่งมีอายุไมถึง 10 ปี รอยละ 40 จะตายลง เมื่อพอแมมันถูกฆาตายไปแลว เพียงแตคุณยุติการใชงาชางไดสักคนหนึ่ง บาง
ทีก็ไดรักษาชีวิตชางไวไดเชือกหนึ่งแลว” 
1. จุดมุงหมายของผูเขียนขอความขางตนคือขอใด 
 1. ใหเห็นใจชางปุาท่ีถูกท าลายชีวิต   2. เสนอใหชวยกันอนุรักษ์ชางปุา  
 3. ใหความรูเกี่ยวกับการลดจ านวนของชาง  4. ใหความเขาใจเรื่องสังคมและธรรมชาติของชาง 
 5. รณรงค์ใหงดใชเครื่องประดับจากงาชาง  
ตอบ  5. รณรงค์ใหงดใชเครื่องประดับจากงาชาง 
2. “ปรานีเขา” ในขอความขางตนมีความหมายตามขอใด 
 1. ชวยมิใหเพื่อนมีสวนในการท าลายชีวิตสัตว์  2. ชวยใหเพื่อนมีความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาง 
 3. ชวยมิใหเพื่อนมีคานิยมท่ีผิด ๆ ในการใชเครื่องประดับ 
 4. ชวยใหเพื่อนเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติ 
  5. ชวยใหเพื่อนเขาใจเกี่ยวกับคานิยมการใชเครื่องประดับ 
ตอบ  1. ชวยมิใหเพื่อนมีสวนในการท าลายชีวิตสัตว์ 
3. ขอใดท่ีผูเขียนไมไดกลาวถึงในขอความขางตน 
 1. ชางชอบอยูรวมกันเป็นโขลง   2. ชางเป็นสัตว์ท่ีชอบอาศัยอยูกับมนุษย์ 
 3. ชางจะเกื้อกูลกันเพื่อความอยูรอดในธรรมชาติ 4. ชางโขลงเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส 
 5. การใชเครื่องประดับจากงาชางจะสงผลตอชีวิตและสังคมของชาง 
ตอบ  2. ชางเป็นสัตว์ท่ีชอบอาศัยอยูกับมนุษย์ 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 4 – 7  
 ตลาดตราสารหนี้ในขณะนี้มีแนวโนมดีขึ้น  อีกท้ังยังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมเนื่องจากสภาพคลองมีการ
ปรับตัวดีขึ้น  ประกอบกับมาตรการตรึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อชวยในการควบคุมภาวะเงินเฟูอ
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสงเสริมการตลาดตราสารหนี้ดวย  ดังนั้นคาดวาอีก 3 ปี ตลาดตราสารหนี้คงเป็นท่ียอมรับของ
สถาบันการเงินตาง ๆ ในการระดมทุนอยางแนนอนรวมไปถึงแหลงออมเงินของบริษัทประกันและกองทุนตาง ๆ ในระยะ
ยาวอีกดวย 
 การท่ีจะใหตราสารหนี้มีการพฒันาและเติบโตขึ้นนั้นทางรัฐบาลเองจะตองเขามาชวยเหลือดวย     โดยเฉพาะใน
สวนของการปรับลดหรือการยกเวนอัตราภาษีจนกวาตลาดจะมีการพัฒนาในระดับท่ีนาพอใจ  อยางไรก็ตามในการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ก็ขึ้นอยูกับภาคเอกชนดวยเชนกัน เชน เรื่องของอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินตางๆ 
ท่ีออกตราสารหนี้  

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัประชาสมัพนัธป์ฏิบติัการ ส ากดั สนง.ศึกษาธิการจงัหวดั สนง.ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 11 

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

4. ชื่อเรื่องท่ีเหมาะสมคือ 
 1.  ตราสารหนี้กับสถาบันการเงิน   2.  ตราสารหนี้กับภาวะเงินออมของประชาชน 
 3.  ประโยชน์ของตราสารหนี้กับการชวยเหลือของรัฐบาล  
 4.  ตราสารหนี้กับสภาพคลองในระบบการเงิน  5.  สภาพคลองในระบบการเงิน 
ตอบ  4.  ตราสารหนี้กับสภาพคลองในระบบการเงิน 
5. สาระส าคัญของยอหนาที่ 1 คือเรื่องใด 
 1.  การควบคุมภาวะเงินเฟูอของธนาคารแหงประเทศไทย     
 2.  สภาพคลองทางการเงินของประเทศไทยดีขึ้น 3.  การระดมทุนของสถาบันการเงิน   
 4.  บทบาทของตราสารหนี้ในระบบการเงิน  5.  ความนิยมของตราสารหนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
ตอบ  5.  ความนิยมของตราสารหนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
6. ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถควบคุมภาวะเงินเฟูอโดยใชสิ่งใดเป็นกลไก 
 1.  ตราสารหนี ้     2.  อัตราดอกเบี้ย 
 3.  สถาบันการเงิน     4.  อัตราภาษี 
 5.  การระดมทุน 
ตอบ  2.  อัตราดอกเบี้ย 
7.  ปัจจัยขอใดไมมีผลตอการเจริญเติบโตของตลาดตราสารหนี้ 
 1.  อัตราดอกเบี้ย     2.  อัตราภาษี 
 3.  สถาบันการเงิน     4.  คานิยม 
 5. สภาพคลองทางการเงิน 
ตอบ  4.  คานิยม 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 8 – 11  
 ทามกลางกระแสโลกท่ีตองการรักษาสิ่งแวดลอมก็ยังมีการท าลายส่ิงแวดลอมอยูตลอดเวลา ท้ังท่ีจงใจและไมจงใจ 
ท้ังจากผลพวงของการพัฒนาโดยขาดทิศทางไมไดค านึงถึงผลเสียท่ีตามมา และรวมถึงความเห็นแกตัวของกลุมคนบาง
กลุม แตขณะเดียวกันก็ยังมีกลุมคนที่ท าลายสิ่งแวดลอมโดยรูเทาไมถึงการณ์ และเพื่อความอยูรอดของชีวิต เราคง
ปฏิเสธกลุมคนที่ดอยโอกาสเหลานี้ไมได เราคงไมมีก าลังคนจ านวนมหาศาลที่จะไปเฝูาดูแลปุาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู  และเราคงจะไมสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไว โดยปลอยใหคนดอยโอกาส คนยากจน 
ตองลมตายไปตอหนาตอตา แตเราจะตองปรับแนวทางการอนุรักษ์โดยใหคนเหลานี้ไดมีสวนรวมในการอนุรักษ์หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเหมือนเป็นสมบัติของเขาที่จะตองเฝูารักษาสืบไปใหแกลูกหลานในอนาคต แตใน
ขณะเดียวกัน คนเหลานี้จะตองอยูดีกินดี มีอาชีพ มีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับประโยชน์จากสิ่งท่ีเขาดูแลหวงแหน 
8.  ขอความนี้กลาวถึงความส าคัญของสิ่งใด 
 1. การมคีุณภาพชีวิตท่ีดี    2. การอนุรักษ์สิ่งแวดลอม 
 3. การหวงแหนประโยชน์ของตนเอง   4. การขจัดความยากจนของประชาชน 
 5. กลุมคนดอยโอกาสในสังคม 
ตอบ  2. การอนุรักษ์สิ่งแวดลอม 
9.  สิ่งใดที่ขอความนี้ไมไดกลาวถึง 
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 1. อนาคต      2. การอนุรักษ ์   
 3. ความร่ ารวย     4. คนดอยโอกาส 
 5. กลุมคนที่เห็นแกตัว 
ตอบ  3. ความร่ ารวย 
10.  ผูเขียนมีวัตถุประสงค์อยางไร 
 1. สงเสริมการพัฒนา    2. ต าหนิคนท าลายสิ่งแวดลอม 
 3. แสดงความหวงใยคนยากจน   4. ชี้แนะแนวทางการอนุรักษ์สิง่แวดลอม 
 5. แสดงทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ตอบ  4. ชี้แนะแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม 
11.  ขอใดสรุปไดถูกตอง 
 1. คนยากจนมักหวงแหนส่ิงแวดลอม   2. ลูกหลานในอนาคตจะอยูดีกินดีขึ้น 
 3. คนที่ท าลายสิ่งแวดลอมจะมีรายไดดี  4. มนุษย์มีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม 
 5. คุณภาพชีวิตท่ีดีมาจากการมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
ตอบ  5. คุณภาพชีวิตท่ีดีมาจากการมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
12.  ค าท่ีมีพยัญชนะตนสองตัวเรียงกันประสมสระเดียว เรียกพยัญชนะตัวแรกวา “อักษรน า” และพยัญชนะตัวหลัง
วา “อักษรตาม” เวลาอานออกเสียงวรรณยุกต์จะออกเสียงตามตัวท่ีเป็นอักษรน า เชน ค าวา “ตลก” และพยางค์
หลังจากออกเสียงวรรณยุกต์เอกตามอักษร “ต”   
สาระส าคัญของขอความนี้กลาวถึงเรื่องอะไร 
 1.ความแตกตางในการออกเสียงพยัญชนะตามอักษรน าและอักษรตาม 
 2.ความส าคัญของอักษรน าและอักษรตามในการออกเสียง 
 3.การออกเสียงวรรณยุกต์ตามอักษรน าและอักษรตาม 
 4.การประสมสระโดยใชอักษรน าและอักษรตาม 5.ค าวา “ตลก” เป็นค าที่อานออกเสียงแบบอักษรน า 
ตอบ  3.การออกเสียงวรรณยุกต์ตามอักษรน าและอักษรตาม 
13.  “การอานหนังสือเป็นการสอนตนเองอีกแบบหนึ่ง เพราะบางทีเราท าไมดี พอคนอื่นมาสอนเราอาจโกรธหรือไม
พอใจ แตถาเราไดอานหนังสือท่ีบอกถึงความบกพรองของตน ซึ่งอาจมาตรงกับเราพอดีเรากจ็ะเกิดการเรียนรูวาสิ่งที่เรา
ท าไปคือขอบกพรองจะไดหาหนทางแกไขตอไปและไมท าสิ่งนั้นอีก จึงนับวาหนังสือเป็นเสมือนกระจกสองใหเราหันมา
มองตัวเอง ระลึกไดวาสิ่งท่ีเราเคยท า เขาไมท ากัน เรียกไดวาหนังสือสรางสติใหผูอานก็วาได” 
ขอใดคือใจความส าคัญ ของขอความขางตน 
 1. การอานหนังสือท าใหเรารูขอบกพรองของตนเอง  2. การอานหนังสือเป็นการเตือนสติผูอาน 
 3. การอานหนังสือเป็นกระจกเงาสะทอนภาพสังคม 4. การอานหนังสือเป็นการสอนตนเอง 
 5. การอานหนังสือเป็นการเรียนรูแบบหนึ่ง 
ตอบ  4. การอานหนังสือเป็นการสอนตนเอง 
14.  ขอใดสรุปใจความของขอความนี้ไดถูกตองมากท่ีสุด 
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 “โรคนอนไมหลับชั่วคราว มักมสีาเหตุมาจากเมื่อมีปัญหาหรือสิ่งกระตุนทางจิตใจ หรือสิ่งแวดลอม ท าใหเกิดนอน
ไมหลับชั่วคราวขึ้น เชน ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นตน เมื่อหมดปัญหาหรือสิ่งกระตุนนั้นๆ ก็จะกลับมานอนหลับ
ไดปกติเหมือนเดิม” 
 1.สิ่งกระตุนทางจิตใจมีผลตอการนอนไมหลับชั่วคราว 
 2.โรคนอนไมหลับอาจเกิดจากปัจจัยบางประการ แตก็ไมใชโรคที่รายแรงแตอยางใด 
 3.การนอนไมหลับชั่วคราวอาจเกิดจากปัจจัยตางๆ แตโรคนี้สามารถหายได 
 4.โรคนอนไมหลับ อาจเกิดจากปัญหา หรือ สิ่งกระตุนอารมณ์ ท าใหผูเป็นโรคนี้เกิดความเครียดหรือวิตก กังวล
ตามมา 
 5.สิ่งแวดลอมและอารมณ์เชน ความเครียด ความกังวลท่ีมากระทบอาจสงผลท าคนเราเป็นโรคนอนไมหลับ
ชั่วคราวได 
ตอบ  3.การนอนไมหลับชั่วคราวอาจเกิดจากปัจจัยตางๆ แตโรคนี้สามารถหายได 
15.  การใชเทียนไขเป็นส่ือหมายถึงแสงสวางในชีวิตใหลองลอยไปในสายน้ าจะไดรับความชุมเย็น กลาวคือ ความเชื่อ
ของคนไทยท่ีเปรียบชีวิตเหมือนแสงเทียนท่ีวับๆแวมๆ แตงประดับรับกับความสวยงามของพระจันทร์  
ขอความนี้ผูเขียนใชกลวิธีการสื่อดวยวิธีใด 
 1. สาธกโวหาร     2. อุปมาโวหาร   
 3. บรรยายโวหาร     4.พรรณนาโวหาร 
  5. เทศนาโวหาร 
ตอบ  2. อุปมาโวหาร 
16.  ละครในเป็นละครที่แสดงกันในวังเริ่มมีในสมัยอยุธยาโดยใชตัวแสดงเป็นผูหญิงลวน สวนละครนอกนั้นแสดงนอก
วังและใชตัวแสดงเป็นชายจริงหญิงแท 
สาระส าคัญในบทความนี้กลาวถึงเรื่องใด 
 1. เพศท่ีแสดงระหวางละครนอกกับละครใน  2. สถานที่แสดงละครนอกและละครใน 
 3. ประวัติของละครนอกและละครใน   4. ความแตกตางของละครนอกกับละครใน 
 5. ท่ีมาของละครนอกและละครใน 
ตอบ 4. ความแตกตางของละครนอกกับละครใน 
17.  ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ต้ังอยูบนท่ีราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500  
กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี 8,813 ตารางกิโลเมตรหรือ 5.6 ลานไร ทิศเหนือจดจังหวัดยโสธรและจังหวัดรอยเอ็ด  
ทิศใตจดประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกจดจังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตกจดจังหวัดสุรินทร์ 
ขอความนี้กลาวถึงจังหวัดศรีสะเกษในดานใด 
       1. อาณาเขต           2. สภาพภูมิประเทศ 
       3. ขอมูลทางเศรษฐกิจ          4. ลักษณะทางภูมิศาสตร ์
 5. ขนาดของพื้นท่ี 
ตอบ 4. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
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18.  ชื่อหมูบานในจังหวัดมหาสารคามเป็นชื่อท่ีต้ังจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดลอม บริเวณท่ีต้ังหมูบาน ซึ่ง
พบเห็นเดนชัดเป็นพิเศษ เชน บริเวณหนองน้ า เป็นปุาหรือมีพืชมีสัตว์ส าคัญใหเป็นท่ีสังเกตเป็นตนวาบานโนนนกทา 
บานหนองอีแหนบ เป็นตน 
ขอความขางตนมีความหมายตรงกับขอใด 
       1. จังหวัดมหาสารคามมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
       2. จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดลอมท่ีเห็นเดนชัด 
 3. การต้ังชื่อหมูบานของจังหวัดมหาสารคามบงบอกถึงสภาพธรรมชาติ 
       4. การต้ังชื่อหมูบานของจังหวัดมหาสารคามเป็นประเพณีท่ีท ากันมานาน 
 5. จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่สวนใหญเป็นธรรมชาติ พืช และสัตว์ 
ตอบ 3. การต้ังชื่อหมูบานของจังหวัดมหาสารคามบงบอกถึงสภาพธรรมชาติ 
19.  การแกไขปัญหาเงินเฟูอ รัฐบาลจะใชมาตรการโดยมีนโยบายลดปริมาณการหมุนเวียนเงินตราในมือของ
ประชาชนโดยท่ัวไปนโยบายท่ีน ามาใชมีอยู 3 ประการ คือ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู การลดการปลอย
สินเชื่อของสถาบันการเงิน และการขายพันธบัตรรัฐบาลใหแกประชาชน 
ขอความขางตนตีความไดอยางไร 
 1. การเพิม่อัตราดอกเบี้ยเป็นการแกปัญหาเงินเฟูอไดดีท่ีสุด 
 2. ปัญหาเงินเฟูอจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ถาประชาชนยังคงใชสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
 3. การแกปัญหาเงินเฟูอไมสามารถกระท าไดดวยมาตรการใดมาตรการหนึ่ง 
 4. ปัญหาเงินเฟูอเกิดจากปริมาณเงินตราในมือของประชาชนมีมากเกินไป 
 5. นโยบายส าคัญในการแกปัญหาเงินเฟูอคือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ตอบ 4. ปัญหาเงินเฟูอเกิดจากปริมาณเงินตราในมือของประชาชนมีมากเกินไป 
20.  ในกาแฟมีสารเคมีชื่อคาเฟอีน ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุนท้ังดานจิตใจ ทางประสาท และทางกายท าใหเกิดการ
กระปรี้กระเปรา คลองแคลววองไว ไมซึมไมงวง แตเป็นสภาพชั่วคราว บางคนด่ืมกาแฟแลวถึงนอนไมหลับ เกิดการปวด
ศีรษะและระบบยอยอาหารไมดี 
ขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด 
 1. ความรูเรื่องกาแฟ    2. คุณและโทษของการด่ืมกาแฟ 
 3. ขอควรระวังในการด่ืมกาแฟ   4. สวนประกอบของกาแฟท่ีส าคัญ 
 5. สารเคมีในกาแฟ 
ตอบ 2. คุณและโทษของการด่ืมกาแฟ 
21.  ระบบชลประทานเขื่อนกั้นน้ าและอางเก็บน้ า กรมชลประทานคิดแตเพียงปริมาณน้ าฝนในรอบปีซึ่งไดอิทธิพลจาก
พายุโซนรอน แตหลงลืมไปวาถาขาดปุาและภูเขาซึ่งเป็นผูใหก าเนิดอยางแทจริง ความชุมชื่นท่ีพัดผานมาก็ผานเลยไป 
และถาเปลี่ยนเป็นหาฝนก็จะสาดกระหน่ าเรียกสวนไรนากอนจะแหงเหือดไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบชลประทานใน
ทศวรรษใหมตองค านึงถึงระบบนิเวศ ซึ่งสอดคลองกับแผนฟื้นฟูการเกษตร นั้นคือการสรางปุาสวนครัวท่ีกินได และไวใช
สอยโดยเก็บกักน้ าไวในตนพืชและไรนาของเกษตรกรเอง 
สาระส าคัญของขอความขางตนคือ 
 1. กรมชลประทานควรใหความส าคัญตอแผนฟื้นฟูการเกษตร 
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 2. กรมชลประทานควรค านึงถงึผลเสียในการสรางเขื่อน 3. การสรางเขื่อนกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี 
 4. การสรางเขื่อนตองค านึงถึงระบบนิเวศ  5. ระบบชลประทานมีผลกระทบตอการเกษตร 
ตอบ 4. การสรางเขื่อนตองค านึงถึงระบบนิเวศ 
22.  ความรูทางเกษตรกรรมจะชวยใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น รัฐบาลควรจะจัดสรรทุนการศึกษาใหแก
นักเรียนท่ีมาจากครอบครัวเกษตรกรรม ดวยการใหทุนการศึกษาในทุกระดับชั้นต้ังแตประถมจนถึงมหาวิทยาลัย และมี
เงื่อนไขใหเลือกวิชาเกี่ยวกับการเกษตรเทานั้น 
จากบทความผูเขียนมีความคิดเห็นอยางไร 
 1. การศกึษาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตรท าใหประเทศพัฒนา 
 2. การใหทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีมีพื้นฐานดานการเกษตร 
 3. ความรูทางการเกษตรจะชวยเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกร 
 4. เสนอเงื่อนไขใหเรียนเฉพาะวิชาท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
 5. ผูเรียนท่ีเป็นชาวเกษตรกรรมควรศึกษาวิชาเกี่ยวกับการเกษตร 
ตอบ 3. ความรูทางการเกษตรจะชวยเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกร 
23. คนสวนมากมักลืมนึกไปวาเมื่อเราพบสิ่งท่ีเรียกวาขยะหรือสิ่งของเหลือใช ความเสียหายไดเกิดขึ้นแลวและจะกลับไป
เป็นอยางเดิมไมได เมื่อตนไมถูกตัดมาท ากระดาษโดยกระบวนการตาง ๆ เราจะใชทรัพยากรนั้นมาแปรรูปใหกลับมาเป็น
อยางเดิมยอมท าไมได ในแงของการค านึงถึงทรัพยากรแลวเราจ าเป็นตองลดปริมาณการบริโภคหรือใชสิ่งของตาง ๆ ท่ีใช
ทรัพยากรเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหนอยลง 
บทความนี้ควรตั้งชื่อเรื่องวาอยางไร 
 1. ปริมาณการเพิ่มขึ้นของขยะ   2. การตัดตนไมกอใหเกิดขยะ 
 3. ขยะกับทรัพยากรธรรมชาต ิ   4. ขยะมาจากวัตถุดิบเหลือใช 
 5. การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
ตอบ 5. การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
24.  อสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ทางเศรษฐกิจ มีราคาสูงเป็นท่ีตองการมาก หากใหซื้อขายกันโดยงาย ก็อาจมีการคด
โกงหรือสัญญาบิดพลิ้วกันได ดังนั้นกฎหมายจึงไดก าหนดระบบการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐทุกครั้งท่ีมี
การซื้อขาย 
ขอความนี้ตีความไดอยางไร 
 1. ทุกครั้งท่ีมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ 
 2. การซื้อขายท่ีตองจดทะเบียนเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เทานั้น 
 3. ทรัพย์สินท่ีมีราคาสูงโดยสวนมากแลวจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 4. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการซื้อขายท่ียากล าบาก 
 5. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการซื้อขายท่ีมักมีการคดโกงกัน 
ตอบ 1. ทุกครั้งท่ีมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี 
25.  พินัยกรรมคือค าสั่งแสดงความต้ังใจครั้งสุดทายท่ีจะยกทรัพย์สินหรือวางขอก าหนดใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน 
อันจะใหเกิดเป็นผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตายแลว  
ขอความนี้สรุปวาอยางไร 
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      1. พินัยกรรมคอืเอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพย์สินซึ่งถูกตองตามกฎหมาย 
      2. พินัยกรรมคอืบรรดาทรัพย์สินท้ังปวงท่ีผูตายไดมอบไวแกผูรับตามท่ีก าหนด 
      3. พินัยกรรมคอืเอกสารแสดงสิทธิและหนาท่ีของผูรับทรัพย์สินของผูตายตามท่ีระบุไว 
      4. พินัยกรรมคอืมรดกที่ผูตายไดมอบไวใหแกผูรับตามเงื่อนไขท่ีไดระบุไวทุกประการ 
 5. พินัยกรรมคอืสิ่งท่ีแสดงถึงความตองการของผูตายเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน 
ตอบ 1. พินัยกรรมคือเอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพย์สินซึ่งถูกตองตามกฎหมาย 
26.  ภาวการณ์ตลาดของยางพารามั่นคงกวาราคาพืชชนิดอื่นท่ีปลูกอยูเดิมและยังเป็นไมยืนตนท่ีจะทดแทนปุาไมที่
นับวันจะหมดไปจากภูมิภาคนี้  ขอสรุปใดถูกตอง 
       1. อัตราการซื้อขายยางพาราคอนขางคงที่        2. ภูมิภาคนี้ยางพาราเป็นไมยืนท่ีใหประโยชน์สม่ าเสมอ 
       3. การปลูกยางพาราใหผลดีแกผูปลูกและพื้นท่ีการเพาะปลูก 
       4. ยางพาราเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ในภูมิภาคนี้ทั้งทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม 
 5. ภูมิภาคนีร้าคาพืชชนิดอื่นไมมั่งคงเหมือนยางพารา 
ตอบ 4. ยางพาราเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ในภูมิภาคนี้ทั้งทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม 
27.  จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบวาเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรองรอยของภูเขาไฟในอดีตและมีหินภูเขาไฟ
หรือหินอัคคีปรากฏอยูเป็นจ านวนมาก บนยอดเขามีแองน้ าซึ่งสันนิษฐานวาในอดีตเคยเป็นปากปลองภูเขาไฟ 
ขอความขางตนตีความไดอยางไร 
       1. หินอัคนีจะพบอยูท่ีบริเวณท่ีเป็นภูเขาไฟเทานั้น 
       2. ปากปลองภูเขาไฟทุกแหงท่ีดับไปแลวจะกลายมาเป็นแองน้ าในปัจจุบัน 
       3. ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นท่ีต้ังของภูเขาไฟที่ดับไปแลว 
       4. หินอัคนีเป็นหลักฐานท่ีท าใหทราบวาบริเวณใดคือภูเขาไฟ 
 5. หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท าใหเราทราบปรากฏการณ์ในอดีต 
ตอบ 3. ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นท่ีต้ังของภูเขาไฟที่ดับไปแลว 
28.  เนื่องจากการสื่อสารซึ่งอาศัยสายโลหะเป็นสื่อท่ีมีอุปสรรคตางๆมากมาย เชน การปักเสาพาดสายไปในทองที่ซึ่งมี
ความทุรกันดารตลอดจนอุปสรรคในการหาโลหะท่ีเหมาะสมมาใชเป็นสื่อ ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารมีความ
เจริญขึ้นจนสามารถน าเอาคลื่นวิทยุมาใชเป็นสื่อแทน อุปสรรคตางๆท่ีกลาวมาก็หมดสิ้นไป  
ขอความขางตนตีความไดอยางไร 
       1. ราคาของโลหะท่ีใชเป็นสื่อจะมีราคาถกูลง เนื่องจากการน าเอาคลื่นวิทยุมาใชแทนท่ี 
       2. การสื่อสารดวยคลื่นวิทยุไมมีอุปสรรคเหมือนการสื่อสารท่ีตองอาศัยสายโลหะ 
       3. เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น การสื่อสารท่ีอาศัยสายโลหะก็หมดสิ้นไป 
       4. การสื่อสารดวยคลื่นวิทยุมีประโยชน์ในถิ่นทุรกันดารซึ่งปัดเสาพาดสายไฟฟูาไปไมถึง 
 5. การปักเสาพาดสายไฟเป็นอุปสรรคในการสื่อสารท่ีอาศัยสายโลหะ 
ตอบ 2. การสื่อสารดวยคลื่นวิทยุไมมีอุปสรรคเหมือนการสื่อสารท่ีตองอาศัยสายโลหะ 
29.  อุตสาหกรรมสวนใหญภายในประเทศยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดยอมท่ีมีการลงทุนไมมาก เนื่องมาจากปัญหา
หลายประการประกอบกัน ไมวาจะเป็นเงินลงทุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและปัญหาตลาดยังไมกวางขวาง
เทาที่ควร 
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ขอความขางตนตีความไดอยางไร 
       1. อุตสาหกรรมภายในประเทศยังมีการลงทุนไมมากเนื่องจากปัญหาหลายประการ 
 2. อุตสาหกรรมในประเทศจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญไดตองใชเงินทุนมากขึ้น 
       3. อุตสาหกรรมขนาดยอมจะไมสามารถเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญได 
       4. อุตสาหกรรมในประเทศมีแตอุตสาหกรรมขนาดยอม ไมมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
       5. ปัญหาเงินทุน วิทยากร และการตลาดท าใหอุตสาหกรรมในประเทศไมสามารถขยายตัวได 
ตอบ 5. ปัญหาเงินทุน วิทยากร และการตลาดท าใหอุตสาหกรรมในประเทศไมสามารถขยายตัวได 
30.  อาหารบางประเภทไมวาจะเป็นผลไม เชน ทุเรียน หรือของสด เชน ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ท าใหสาย
การบินท้ังในและตางประเทศพากันล าบากใจในการรับขนสง จึงจ าเป็นตองมีเท่ียวบินพิเศษเพื่อรับขนสงสิ่งเหลานี้
โดยเฉพาะ   
สาระส าคัญของขอความขางตนคือขอใด 
  1. อาหารบางประเภทไมเหมาะกับการขนสง  2. การขนสงอาหารบางประเภทตองใชเท่ียวบินพิเศษ 
  3. การขนสงอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน 
  4. สายการบินสวนใหญไมอยากรับขนสงอาหารท่ีมีปัญหาในเรื่องกลิ่น 
 5. อาหารบางประเภท เชน ทุเรียน มีปัญหาในการขนสง 
ตอบ 2. การขนสงอาหารบางประเภทตองใชเท่ียวบินพิเศษ 

การสรุปความและการตีความจากบทความ 
1.     มนุษย์ใชสารเคมีฆาแมลงกอผลใหเกิดการตายของสัตว์กินแมลง ท าใหแมลงท่ีไดสารเคมีนอย  ไมถึงกับตายมี
โอกาสขยายพันธุ์ท่ีตานสารเคมีไดตอไปและเพิ่มจ านวนมากขึ้น กอใหเกิดผลกระทบไปยังผูผลิตและผูบริโภคอื่น ๆ   
ขอใดสรุปความไดถูกตอง 
 1.  ปัจจัยทางกายภาพมีผลตอสิ่งมีชีวิต  2.  สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอาจถูกท าลายได 
 3.  ภาวะสมดุลของระบบนิเวศอาจถูกท าลายได 4.  มนุษย์เป็นผูท าลายภาวะสมดุลของระบบนิเวศ 
ตอบ 4.  
 ดูจากขอความ “มนุษย์ใชสารเคมีฆาแมลง” และ “กอใหเกิดผลกระทบไปยังผูผลิตและผูบริโภคอื่น ๆ” 
 ขอ 1. ปัจจัยทางกายภาพมีผลตอสิ่งมีชีวิต 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงปัจจัยทางกายภาพ   
 ขอ 2. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอาจถูกท าลายได 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาววาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศถูกท าลาย แตกลาววากอใหเกิดผลกระทบ 
 ขอ 3. ภาวะสมดุลของระบบนิเวศอาจถูกท าลายได 
  ผิด เพราะค าตอบไมสมบูรณ์ ตองกลาวถึงผูกระท าคือมนุษย์ดวย 
2.    ประชาธิปไตยของไทยขาดความมั่นคงและไมสามารถพัฒนาได เพราะคนไทยเป็นคนท่ีมีความ   เกรงอก 
เกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟังผูที่เขามามีอ านาจทางการเมือง และขาดความสามารถในการท างานเป็นกลุม   
ขอใดสรุปความไดถูกตอง 
 1.  ประชาธิปไตยของไทยไมสมบูรณ์แบบเพราะประชาชนยังไมเขาใจเรื่องประชาธิปไตย 
 2.  ลักษณะของสังคมไทยเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธปิไตย   
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 3.  โครงสรางทางสังคมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตย 
 4.  อุดมการณ์ทางการเมืองเปน็ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย    
ตอบ 2.  
 ดูจากขอความจะเห็นวา ลักษณะของสังคมไทยคือ เป็นคนท่ีมีความเกรงอกเกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟังผูที่เขามา
มีอ านาจทางการเมือง และขาดความสามารถในการท างานเป็นกลุม 
ผลท่ีเกิดขึ้นคือ ประชาธิปไตยของไทยขาดความมั่นคงและไมสามารถพัฒนาได   
 ขอ 1. ประชาธิปไตยของไทยไมสมบูรณ์แบบเพราะประชาชนยังไมเขาใจเรื่องประชาธิปไตย 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงประชาชนยังไมเขาใจเรื่องประชาธิปไตย 
 ขอ 3. โครงสรางทางสังคมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตย 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงโครงสรางทางสังคม 
 ขอ 4. อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงอุดมการณ์ทางการเมือง    
3.    การดูแลรักษาสุขภาพใหสมบูรณ์แข็งแรงโดยการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอและ
พักผอนอยางเพียงพอ จะท าใหการท างานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกายเป็นไป   อยางปกติ รางกายเมื่อแข็งแรงจะมีภูมิ
ตานทานไมเจ็บปุวยงาย   
ขอใดตีความไดถูกตอง 
 1.  ควรตรวจสุขภาพเป็นประจ าเพื่อปูองกันการเป็นโรค   
 2.  การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงท าใหมีภูมิตานทานโรค 
 3.  สุขภาพท่ีไมสมบูรณ์แข็งแรงจะท าใหภูมิตานทานลดลง  
 4.  การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอจะชวยใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี 
ตอบ 2.  
 ดูจากขอความ “การดูแลรักษาสุขภาพใหสมบูรณ์แข็งแรงโดย....รางกายเมื่อแข็งแรงจะมีภูมิตานทานไม
เจ็บปุวยงาย” 
 ขอ 1. ควรตรวจสุขภาพเป็นประจ าเพื่อปูองกันการเป็นโรค 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงการตรวจสุขภาพ   
 ขอ 3. สุขภาพที่ไมสมบูรณ์แข็งแรงจะท าใหภูมิตานทานลดลง 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงสุขภาพที่ไมสมบูรณ์แข็งแรง  
 ขอ 4. การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอจะชวยใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี 
  ผิด เพราะรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีตองประกอบดวยท้ัง 3 ประการ คือ การกินอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอ และพักผอนอยางเพียงพอ  
4.     การรับประทานอาหารท่ีไมสะอาด ไมถูกสุขลักษณะ มีสารเคมีหรือเชื้อโรคปนเป้ือน จะท าใหเกิดโรคตาง ๆ ได   
ขอใดสรุปความไดถูกตอง 
 1.  รับประทานอาหารท่ีไมสะอาดจะท าใหเกิดโรคตาง ๆ ได  
 2.  อาหารท่ีมีสารเคมีเป็นอาหารท่ีไมสะอาด   
 3.  อาหารท่ีมีเชื้อโรค มีสารเคมี เป็นอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ 
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 4.  โรคตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากรับประทานอาหารท่ีไมสะอาด 
ตอบ 1.  
 สาเหตุคือ การรับประทานอาหารท่ีไมสะอาด ไมถูกสุขลักษณะ มีสารเคมีหรือเชื้อโรคปนเปื้อน 
 ผลลัพธ์คือ จะท าใหเกิดโรคตาง ๆ ได 
 จากค าตอบขอ 2. รับประทานอาหารท่ีไมสะอาด (สาเหตุ) จะท าใหเกิดโรคตาง ๆ ได (ผลลัพธ์) เป็นการอาง
จากสาเหตุไปหาผลลัพธ์ตามขอความก าหนด ขอนี้จึงถูกครับ 
 ขอ 2. อาหารท่ีมีสารเคมีเป็นอาหารท่ีไมสะอาด 
  ผิด เพราะในขอความกลาวถึงการรับประทานอาหารท่ีมีสารเคมี   
 ขอ 3. อาหารท่ีมีเชื้อโรค มีสารเคมี เป็นอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ 
  ผิด เพราะในขอความบอกวาอาหารท่ีมีเชื้อโรค มีสารเคมี เปน็อาหารท่ีท าใหเกิดโรคตางหาก 
 ขอ 4. โรคตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากรับประทานอาหารท่ีไมสะอาด 
  ผิด เพราะตองบอกวาโรคตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น (ผลลัพธ์) เนื่องจากสาเหตุ 3 ประการคือ รับประทาน
อาหารท่ีไมสะอาด ไมถูกสุขลักษณะ มีสารเคมีหรือเชื้อโรคปนเป้ือน แตในตัวเลือกนี้มีเพียงสาเหตุเดียว จึงผิดครับ 
5.     สภาพการแขงขันธุรกิจการคาปลีกไทยปัจจุบันพบวา กระแสการจับจายซื้อสินคาของผูบริโภค    เริ่มเปลี่ยนไป
จากที่เคยซื้อสินคาในดีพาร์ตเมนต์สโตร์มาจับจายซื้อหาสินคาอุปโภคบริโภค         ในซุปเปอร์สโตร์มากขึ้น เนื่องจากมี
สินคาใหเลือกหลายชนิดและราคาถูกกวา 
ขอใดตีความไดถูกตอง 
 1.  ผูประกอบการคาปลีกกลุมดีพาร์ตเมนต์สโตร์ตองประสบภาวะขาดทุน   
 2.  สินคาอุปโภคบริโภคกลุมดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีคุณภาพและราคาสูงกวากลุมซุปเปอร์สโตร์  
 3.  ธุรกิจการคาปลีกกลุมซุปเปอร์สโตร์ประสบผลส าเร็จมากกวากลุมดีพาร์ตเมนต์สโตร์ เพราะสะดวกและ
ประหยัด 
 4.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคาในซุปเปอร์สโตร์มากกวาดีพาร์ตเมนต์สโตร์ 
ตอบ 3.  
 ดูจากขอความ “เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยซื้อสินคาในดีพาร์ตเมนต์สโตร์มาจับจายซื้อหาสินคาอุปโภคบริโภคใน
ซุปเปอร์สโตร์มากขึ้น” และขอความ “เนื่องจากมีสินคาใหเลือกหลายชนิดและราคาถูกกวา” 
 ขอ 1. ผูประกอบการคาปลีกกลุมดีพาร์ตเมนต์สโตร์ตองประสบภาวะขาดทุน 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาววากลุมดีพาร์ตเมนต์สโตร์ประสบภาวะขาดทุน  
 ขอ 2. สินคาอุปโภคบรโิภคกลุมดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีคุณภาพและราคาสูงกวากลุมซุปเปอร ์ สโตร์ผิด เพราะใน
ขอความไมไดบอกวาสินคากลุมดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีคุณภาพสูงกวา 
 ขอ 4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคาในซปุเปอร์สโตร์มากกวาดีพาร์ตเมนต์สโตร์ 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาววาภาวะเศรษฐกิจตกต่ า แตกลาวถึงการแขงขันธุรกิจการคาปลีกไทย 
6.   อัตราการตายจากโรคความดันโลหิตสูงจะสูงขึ้นทุกปี และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 4 ของกลุมประชาชนท่ี
เสี่ยงตอการเกิดโรค คนที่เป็นโรคนี้ 100 คนจะรูตัววาเป็นเพียง 10 คน และจะเป็นกับคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป   
ขอใดตีความไดถูกตอง 
 1.  โรคความดันโลหิตสูงจะเกิดกับกลุมคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปโดยไมทราบสาเหตุ  
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 2.  คนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไปเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโดยไมรูตัวจ านวนมากจึงเป็นสาเหตุของการ
ตายอันดับท่ี 4 
 3.  โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอันตรายอันดับท่ี 4 ส าหรับคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป   
 4.  ประชาชนเพียงรอยละ 10 ที่รูตัววาเป็นโรคความดันโลหิตสูงยากท่ีจะปูองกันอันตรายจากโรคนี้ 
ตอบ 2.  
 จากขอความ “คนที่เป็นโรคนี้ 100 คนจะรูตัววาเป็นเพียง 10 คนและจะเป็นกับคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป” 
 ขอ 1. โรคความดันโลหิตสูงจะเกิดกับกลุมคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปโดยไมทราบสาเหตุ 
  ผิด เพราะในขอความบอกวาเป็นกลุมประชาชนท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคตางหาก ไมใช      ไมทราบ
สาเหตุ  
 ขอ 3. โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอันตรายอันดับท่ี 4 ส าหรับคนท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึง “โรคที่มีอันตราย” อันดับท่ี 4   
 ขอ 4. ประชาชนเพียงรอยละ 10 ที่รูตัววาเป็นโรคความดันโลหิตสูงยากท่ีจะปูองกันอันตรายจากโรคนี้ 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาววายากที่จะปูองกันอันตรายจากโรคนี้ 
7.    เด็กหญิงกอนวัยรุนและผูใหญ รวมทั้งหญิงมีครรภแ์ละหญิงใหนมบุตรตองการแคลเซียมวันละ 1,000 – 1,300 
มิลลิกรัม สวนหญิงในวัยหมดระดูตองการแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรมั 
ขอใดตีความไดถูกตอง 
 1.  ผูหญิงตองการแคลเซียมสูงกวาผูชาย  2.  ผูหญิงตองการแคลเซียมสูงในวัยหมดระดู   
 3.  แคลเซียมมีความส าคัญมากตอผูหญิงทุกวัย 4.  ผูหญิงกอนวัยรุนตองการแคลเซียมนอยกวาผูใหญ 
ตอบ 2.  
 เมื่อดูจากขอความจะเห็นวาหญิงในวัยหมดระดูตองการแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรัม ซึ่งสูงกวาวัยอื่น ๆ ที่
ตองการแคลเซียมวันละ 1,000 – 1,300 มิลลิกรัม 
 ขอ 1. ผูหญิงตองการแคลเซียมสูงกวาผูชาย 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงผูชาย   
 ขอ 3. แคลเซียมมคีวามส าคัญมากตอผูหญิงทุกวัย 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงผูหญิงวัยชรา  
 ขอ 4. ผูหญิงกอนวัยรุนตองการแคลเซียมนอยกวาผูใหญ 
  ผิด เพราะในขอความไมไดบอกวาผูหญิงกอนวัยรุนตองการแคลเซียมนอยกวาหรือมากกวาผูใหญ 
8.     ผูลากมากดีประกอบดวยค าวา ผู ลาก มาก และดี ค าวาลาก ในท่ีนี้นาจะหมายความวามากมีค าวาหลาก ใน
เพลงชานอง ซึ่งเป็นเพลงกลอมเด็กของภาคใต มีความหมายวามาก ฉะนั้นค าวาหลากนาจะตรงกับค าวาลาก ใน
ผูลากมากดี   
ขอใดตีความไดถูกตอง 
 1.  ผูลากมากดีนาจะหมายถึงผูท่ีมีความดีมาก   2.  ผูลากมากดีในเพลงชานองหมายถึงผูดี 
 3.  ผูลากมากดีนาจะหมายถึงผูท่ีเกิดในตระกูลดี 4.  ค าวาหลากในเพลงชานองมาจากค าวาลาก 
ตอบ 4.  
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 มีค าวาหลาก ในเพลงชานอง ซึ่งเป็นเพลงกลอมเด็กของภาคใต มีความหมายวามาก ฉะนั้นค าวาหลากนาจะ
ตรงกับค าวาลาก 
 ขอ 1. ผูลากมากดีนาจะหมายถึงผูท่ีมีความดีมาก    
  ผิด เพราะ “ผูท่ีมีความดีมาก” ตีความเกินจริง  
 ขอ 2. ผูลากมากดีในเพลงชานองหมายถึงผูดี 
  ผิด เพราะผูลากมากดีในเพลงชานองหมายถึงมาก   
 ขอ 3. ผูลากมากดีนาจะหมายถึงผูท่ีเกิดในตระกูลดี 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึงผูท่ีเกิดในตระกูลดี  
9.    ไขเลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมียุงลายเป็นตัวน าเชื้อ เมื่อยุงกัดและดูดเลือดผูปุวย เชื้อโรค
จากผูปุวยจะเขาไปอยูและเพิ่มจ านวนในตอมน้ าลายยุง เมื่อยุงไปกัดคนปกติก็อาจ  ท าใหปุวยเป็นโรคไขเลือดออกได   
ขอใดตีความไดถูกตอง  
 1.  โรคไขเลือดออกติดตอไดโดยผูท่ีถูกยุงกัด  2.  ยุงลายน าเชื้อไวรัสจากผูปุวยไปสูคนปกติเทานั้น   
 3.  โรคไขเลือดออกปูองกันไดโดยมิใหยุงลายกัด 
 4.  โรคไขเลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะ 
ตอบ 4.  
ดูจากขอความ “ไขเลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมียุงลายเป็นตัวน าเชื้อ”  
 ขอ 1. โรคไขเลือดออกติดตอไดโดยผูท่ีถูกยุงกัด 
  ผิด เพราะเมื่อยุงไปกัดคนปกติก็ไมจ าเป็นท่ีทุกคนจะตองเป็นโรคไขเลือดออก  
ดูจากขอความ “เมื่อยุงไปกัดคนปกติก็อาจท าใหปุวยเป็นโรคไขเลือดออกได” ยังใชวา “อาจ” เลยครับ 
 ขอ 2. ยุงลายน าเชื้อไวรัสจากผูปุวยไปสูคนปกติเทานั้น   
  ผิด ยุงลายอาจน าเชื้อไวรัสจากผูปุวยไปสูผูปุวยก็ได   
 ขอ 3. โรคไขเลือดออกปูองกันไดโดยมิใหยุงลายกัด 
  ผิด เพราะไมไดบอกวิธีปูองกันโรคไขเลือดออก  
10.    ภูมิประเทศของยุโรปเหนือสวนใหญเป็นภูเขา สภาพภูมิอากาศมีชวงหนาวเย็นนาน ท าใหเพาะปลูกไดเพราะที่
ราบแคบ ๆ ชายฝ่ัง เชน ทางใตของสวีเดน ทางตะวันออกเฉียงใตของนอรเวย์ พืชท่ีส าคัญคือ ขาวโอ฿ด ขาวบาร์เลย์ และ
มั่นฝรั่ง   
ขอใดตีความไดถูกตอง   
 1.  ที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่งของยุโรปเหนือมีการเพาะปลูกหนาแนน   
 2.  สภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศของยุโรปเหนือไมเอื้ออ านวยตอเกษตรกรรม   
 3.  ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชาติแตกตางกันไปตามสภาพภูมิอากาศและภมูิประเทศ  
 4.  ยุโรปเหนืออุดมไปดวยพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เชน ขาวโอ฿ด ขาวบาร์เลย์ มั่นฝรั่ง เป็นตน   
ตอบ 2.   
 เนื่องจากยุโรปเหนือมีภูมิประเทศสวนใหญเป็นภูเขาและสภาพภูมิอากาศมีชวงหนาวเย็นนาน ท าใหเพาะปลูก
ไดเฉพาะที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่ง 
 ขอ 1. ที่ราบแคบ ๆ ชายฝ่ังของยุโรปเหนือมีการเพาะปลูกหนาแนน 
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  ผิด เพราะในขอความไมไดบอกวามีการเพาะปลูกหนาแนน   
 ขอ 3. ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชาติแตกตางกันไปตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ 
  ผิด เพราะในขอความไมไดบอกวามีพืชพรรณธรรมชาติแตกตางกันไป 
 ขอ 4. ยุโรปเหนืออุดมไปดวยพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เชน ขาวโอ฿ด ขาวบาร์เลย์ มั่นฝรั่ง เป็นตน   
  ผิด เพราะในขอความไมไดบอกวาอุดมไปดวยพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ   
11.    พลอยโทปาซสวนใหญมีความโปรงแสง วาว คลายแกวเจียระไน และมีคุณสมบัติในการกระจายแสงสูง ท าให
เจียระไนแลวมีความแวววาวและสะทอนแสงไดอยางดงามมากชนิดหนึ่ง 
ขอใดสรุปความไดถูกตอง  
 1.  การเจียระไนพลอยโทปาซท าใหความงดงามมีมากขึ้นกวาเดิม   
 2.  พลอยโทปาซท่ียังมิไดเจียระไนก็แวววาวและกระจายแสงไดสูงอยูแลว   
 3.  พลอยโทปาซสวนใหญเมื่อเจียระไนแลวจะแวววาวงดงามมากกวาเมื่อยังมิไดเจียระไน 
 4.  พลอยโทปาซสวนใหญเมื่อเจียระไนแลวจะแวววาวงดงามมากเนื่องจากเป็นพลอยท่ีโปรงแสงและกระจาย
แสงไดสูง   
ตอบ 4.  
 ขอนี้ค าตอบตองเป็นขอ 3. หรือไมก็ขอ 4. เทานั้น เพราะมีค าวา “สวนใหญ” ในค าตอบเป็นการบงบอกถึง
ปริมาณ (ส าคัญมากนะครับ) ซึง่ตรงกับขอความท่ีก าหนดให 
 ขอ 3. พลอยโทปาซสวนใหญเมื่อเจียระไนแลวจะแวววาวงดงามมากกวาเมื่อยังมิไดเจียระไน 
  ผิด เพราะในขอความไมมีค าวาเมื่อเจียระไนแลวจะแวววาวงดงามมากกวาเมื่อยังมิไดเจียระไน 
 ขอ 1. การเจียระไนพลอยโทปาซท าใหความงดงามมีมากขึ้นกวาเดิม   
  ผิด เพราะในขอความไมมีค าวามากขึ้นกวาเดิม 
 ขอ 2. พลอยโทปาซที่ยังมิไดเจียระไนก็แวววาวและกระจายแสงไดสูงอยูแลว   
  ผิด เพราะในขอความไมมีค าวาพลอยโทปาซที่ยังมิไดเจียระไน 
12.    ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนดินไหวไดชี้วา ประเทศไทยมิไดปลอดภัยดังท่ีเคยเชื่อกัน แตกลับ
มีความเสี่ยงในระดับปานกลางในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก  
ขอใดสรุปความไดถูกตอง  
 1.  โอกาสเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยมีคอนขางมาก   
 2.  แผนดินไหวมีโอกาสเกิดไดในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 3.  ประเทศไทยไมปลอดภัยจากการเกิดแผนดินไหวอีกตอไป   
 4.  ประเทศไทยมีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวในระดับปานกลาง 
ตอบ 2.  
 จากขอความหลังค าวา “แต” ท่ีวา “กลับมีความเสี่ยงในระดับปานกลางในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก”  
 ขอ 1. โอกาสเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยมีคอนขางมาก 
  ผิด เพราะในขอความบอกวามีความเสี่ยงในระดับปานกลางตางหาก   
 ขอ 3. ประเทศไทยไมปลอดภัยจากการเกิดแผนดินไหวอีกตอไป   
  ผิด เพราะในขอความบอกเพียงวาประเทศไทยมีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหว   
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 ขอ 4. ประเทศไทยมีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวในระดับปานกลาง 
  ผิด เพราะค าตอบตองบอกวาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกมีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวใน
ระดับปานกลางจึงจะถูกตองกวาครับ 
13. ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสใหคนพิการนอยมาก ท้ังนี้เพราะการเผยแพรความรู   ความเขาใจจาก
หนวยงานของภาครัฐบาลไปสูสาธารณชนยังไมกวางขวางเพียงพอ 
สาระส าคัญของขอความนี้คือขอใด 
 1.  ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ  2.  สาเหตุท่ีคนพิการดอยโอกาส 
 3.  การแกไขปัญหาสังคมของรฐับาล  4.  การเผยแพรความรูจากหนวยงานของภาครัฐบาล 
ตอบ 2.  
 ดูไดจากค าวา “เพราะ” ขอความ “ท้ังนี้เพราะการเผยแพรความรูความเขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาล
ไปสูสาธารณชนยังไมกวางขวางเพียงพอ” 
 ขอ 1. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ  
  ผิด เพราะในขอความไมมีค าวาทางเลือก 
 ขอ 3. การแกไขปัญหาสังคมของรัฐบาล 
  ผิด เพราะในขอความไมมีค าวาการแกไขปัญหาสังคม 
 ขอ 4. การเผยแพรความรูจากหนวยงานของภาครัฐบาล 
  ผิด เพราะไมมีค าวา “คนพิการ” ในค าตอบ 
14. จริยศาสตร์หมายถึงวิชาที่วาดวยการศึกษาถึงเรื่องของความประพฤติวาอะไรถูก อะไรผิด อะไรชั่ว  อะไรดี แต
จริยธรรมหมายถึงหลักความประพฤติท่ีดีงามหรือคุณธรรม 
สาระส าคัญของขอความนี้คือขอใด 
 1.  การศกึษาจริยศาสตร์กับจรยิธรรม  2.  หลักเกณฑ์ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
 3.  ความเหมือนกันของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 4.  ความแตกตางกันของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
ตอบ 4.  
 ในขอความมีค าวา “แต” ใหตอบวา “ความแตกตาง” 
 ขอ 1. การศึกษาจริยศาสตร์กบัจริยธรรม  
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึง “การศึกษา” จริยศาสตร์กับจริยธรรม 
 ขอ 2. หลักเกณฑ์ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
  ผิด เพราะในขอความไมไดกลาวถึง “หลักเกณฑ์” ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
 ขอ 3. ความเหมือนกันของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
  ผิดเพราะในขอความไมไดกลาวถึง “ความเหมือนกัน” ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม 
15. วิทยาศาสตร์จะสนใจศึกษาความจริงในเรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาดานการขนสง การพฒันา
ดานเครื่องอ านวยความสะดวก เป็นตน สวนพุทธศาสนาจะเนนการศึกษาความจริงแหงจิตใจ ชีวิตท่ีมีความสันโดษ 
ความพอเพียงในสิ่งท่ีควร  สาระส าคัญของขอความนี้คือขอใด 
 1.  วิทยาศาสตร์มีการศึกษาที่เจริญกาวหนามากกวาศาสนาพทุธ 
 2.  วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีมากกวาดานจิตใจ 
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 3.  ความแตกตางระหวางวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา 
 4.  พุทธศาสนาเนนการศึกษาดานจิตใจเพียงอยางเดียว 
ตอบ 3.  
 ในขอความมีค าวา “สวน” ใหตอบวา “ความแตกตาง” 
 ขอ 1. วิทยาศาสตร์มีการศึกษาที่เจริญกาวหนามากกวาศาสนาพุทธ 
  ผิด เพราะในขอความไมมีค าวา “มากกวา” หรือ “นอยกวา” เปรียบเทียบกัน 
 ขอ 2. วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีมากกวาดานจิตใจ 
  ผิด เพราะในขอความไมมีค าวา “มากกวา” หรือ “นอยกวา” เปรียบเทียบกัน 
 ขอ 4. พุทธศาสนาเนนการศึกษาดานจิตใจเพียงอยางเดียว 
  ผิด เพราะในขอความ พุทธศาสนาไมไดใชเนนเฉพาะการศึกษาดานจิตใจเพียงอยางเดียว 
16. การท าสมาธิคือการท าใจสงบนิ่งซึ่งมีวิธีท าไดหลายวิธี แตมีอยูวิธีหนึ่งเรียกวาบริกรรม โดยผูท าสมาธิจะนึกถึงค า
ใดค าหนึ่ง เชน พุทโธ อรหันต์ เป็นตน แลวนึกในใจซ้ า ๆ ขณะเดียวกันก็เอาสติควบคุมจิตของตนใหนึกอยูในบริกรรมนั้น
จนจิตสงบแลว จึงปลอยวางค าบริกรรมนั้นเสีย 
    สาระส าคัญของขอความนี้คือขอใด 
 1.  การท าบริกรรมเป็นทางหนึ่งของการท าสมาธิ 2.  การท าสมาธินั้นท าไดหลายวิธี   
 3.  การท าสมาธิตองอาศัยสิ่งหน่ึงสิ่งใดเป็นแนวทางจึงจะเขาสูสมาธิได 
 4.  ค าวา พุทโธ อรหันต์ เป็นหัวใจของการบริกรรมซึ่งจะชวยใหใจสงบได  
ตอบ 1.  
 สังเกตวาในขอความ “แตมีอยูวิธีหนึ่งเรียกวาบริกรรม” แสดงวาขอความนี้ตองการเนน  ค าวา “การบริกรรม” 
นั่นเอง  
 ขอ 2. การท าสมาธินั้นท าไดหลายวิธี   
  ผิด เพราะ “การท าสมาธินั้นท าไดหลายวิธี” เป็นการกลาวท่ัว ๆ ไป จึงไมใชสาระส าคัญ 
 ขอ 3. การท าสมาธิตองอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแนวทางจึงจะเขาสูสมาธิได 
  ผิด เพราะการบริกรรมตางหากที่ตองอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแนวทางจึงจะเขาสูสมาธิได ไมใชการท า
สมาธ ิ
 ขอ 4. ค าวา พุทโธ อรหันต์ เป็นหัวใจของการบริกรรมซึ่งจะชวยใหใจสงบได  
  ผิด เพราะ พุทโธ อรหันต์ เป็นการยกตัวอยางบางค าเทานั้น เราดูไดจาก “เชน พุทโธ อรหันต์ เป็น
ตน” ซึ่งจะถือวาเป็นหัวใจของการบริกรรมไมได         
17. ภาชนะกระเบ้ืองเคลือบหรือเซรามิก มีสีสดใสนาดู ชวนใหเลือกซื้อมาไวใชหรือไวชม หากซื้อมาเพียงไวชม 
เลือกใหไดสีและลวดลายท่ีถูกใจ จัดวางไวในต าแหนงท่ีตองการ นาน ๆ ก็หยิบขึ้นมาชดเชย เช็ดฝุุนเป็นครั้งคราว ก็จะไม
มีอันตรายแตอยางใด แตหากเลือกซื้อไวใชควรพิถีพิถันสักนิด   เพราะภาชนะเซรามิกเหลานี้มีตะกั่วท่ีเจือปนอยูในน้ ายา
เคลือบ ซึ่งอาจจะมีผลตอสุขภาพ          ในระยะยาว   
ผูเขียนตองการเนนสาระส าคัญเรื่องใด 
 1.  เชิญชวนใหมาใชภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ  2.  วิธีเลือกซื้อภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ 
 3.  อันตรายของสารตะกั่วในภาชนะกระเบ้ืองเคลือบ 
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57. ไมมงคล 9 ตนของไทยไดแก 
 1. ชัยพฤกษ์     2. ราชพฤกษ์ 
 3. ทองหลาง     4. ถูกทุกขอ 
 ตอบ 4 
58. พิธีแรกนาขวัญจัดในเดือนใดของทุกปี 
 1. พฤษภาคม     2. เมษายน 
 3. มกราคม     4. มิถุนายน 
 ตอบ 1 
59. แหลงผลิตไขไกใหญที่สุดในไทยอยูท่ีไหน 
 1. สุโขทัย     2. ฉะเชิงเทรา 
 3. สุพรรณบุรี     4. ลพบุรี 
 ตอบ 2 
60. องค์การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีส านักงานใหญอยูที่ไหน 
 1. กรุงลอนดอน     2. กรุงปารีส 
 3. กรุงโรม     4. ไมมีขอใดถูกตอง 
 ตอบ 1 
 
 

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

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
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