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การอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

ค าชี้แจง  จงอ่านข้อความแล้วตอบค าถามโดยพิจารณาตัวเลือกท่ีถูกที่สุด 
 

1.  คนมิได้ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างเดียว แต่คนยังช่วยพัฒนาสังคมให้แก่ชาติ การนี้จะ 
    พัฒนาด้านสังคมของชาติให้ก้าวหน้าไป ย่อมต้องอาศัยการศึกษาอีกเช่นกัน ประชาชนที่ได้รับ 
     การศึกษาจะมีสวนส าคัญในการพัฒนาสังคม สาระส าคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 
     1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     2. การพัฒนาสังคม 
     3. การพัฒนาการศึกษา 
     4. การพัฒนาเทคโนโลยี 
     5. การพัฒนาชาติ 
 

2.  รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการศึกษาโดยโปรดให้ขยายการศึกษาในพระราชวังไปยังส่วนกลาง และชนบท  
    ของประเทศ ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเล่าเรียนอย่างกว้างขวาง ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
    1. ก่อนจะถึงรัชกาลที่ 5 คนไทยในส่วนกลางและชนบทไม่มีการศึกษาเล่าเรียน 
    2. รชักาลที่ 5 ทรงวางรากฐานการศึกษาของประเทศไทยเริ่มจากส่วนกลาง 
    3. รชักาลที่ 5 ทรงขยายระบบการศึกษาให้แพร่หลายมากยิ่งข้ึน 
    4. ก่อนรัชกาลที่ 5 คนไทยได้รับการศึกษาเฉพาะผู้ที่อยู่ในราชวัง 
    5. รชักาลที่ 5 ใช้ส่วนกลางเป็นรากฐานการศึกษา 
 

3.  ในระบอบประชาธิปไตย ถือความเห็นของประชาชนฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ในการบริหารราชการ 
     แผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกันสิทธิและความเห็นของปวงชนข้างฝ่ายน้อยก็ย่อมได้รับการคุ้มครองโดย  
     บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
     1.  ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนทั้งฝ่ายข้างมากและฝ่ายข้างน้อยมีความส าคัญเท่ากัน 
     2.  ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
     3.  ในระบอบประชาธิปไตยมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น 
     4.  ในระบอบประชาธิปไตยถือว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง 
     5.  ในระบอบประชาธิปไตยสิทธิมีความส าคัญ 
 
4.  ประเทศท่ีมีประชาชนด้อยการศึกษา นิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปออกความเห็นในสภา แต่ประเทศ 
    ที่เจริญพลเมืองมีการศึกษา นิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาส าคัญ ข้อใดตีความ 
    ถูกต้อง 
    1.  ประเทศท่ีพลเมืองมีการศึกษาจะไม่มีการเลือกผู้แทน 
    2.  ประเทศท่ีประชาชนด้อยการศึกษาจะใช้วิธีแสดงประชามติไม่ได้ 
    3.  ในการตัดสินปัญหาบางเรื่อง การแสดงประชามติดีกว่าการให้ผู้แทนออกเสียง 
    4.  พลเมืองที่มีการศึกษาดี จะแสดงความเห็นได้ดีกว่าผู้แทนในสภา 
    5.  ประชามติดีกว่าการออกเสียงของผู้แทน 
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5.  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาตาม 
    ที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป        
    สาระส าคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 
    1.  ระเบียบวิธีปฏิบัต ิ
    2.  ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
    3.  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
    4.  หลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
    5.  ประมวลกฎหมายอาญา 
 

6.  บิดามารดา ไม่ควรหรือส่งเสริมให้เด็กหัดยืนเร็วเกินไป คือ ไม่ควรก่อนอายุ 1 ขวบ เพราะจะท าให้ 
     เท้า เด็กแบนราบ แทนที่จะโค้งเป็นแหนบ อนึ่งเด็กที่อ้วนเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เท้า 
     แบนราบ เช่นเดียวกัน ข้อใดตีความถูกต้อง 
     1.  โดยทั่วไปควรหัดให้เด็กยืนเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ 
     2.  เด็กท่ีอ้วนเกินไปไม่ควรหัดยืนเร็วกว่าเด็กท่ีรูปร่างปกติ 
     3.  โดยทั่วไปเท้าคนจะแบนราบ 
     4.  ไม่ว่าเด็กจะมีเท้าแบนราบ หรือมีรูปร่างอ้วน บิดามารดาไม่ควรหัดยืนเร็วไป 
     5.  เด็กอ้วนจะมีเท้าแบนราบ 
 

7.  ในกาแฟมีสารเคมีที่เรียกว่า “คาเฟอีน” ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจ ประสาท และร่างกาย  
    ท าให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ง่วงซึม เพราะคาเฟอีนมีผลท าให้ 
    หลอดเลือดขยาย เลือดเข้าสู่หัวใจ ไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น แต่ร่างกายจะกระฉับกระแฉง ชั่วคราว 
    เท่านั้น บางคนจะนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ และระบบย่อยอาหารท างานผิดปกติ สาระส าคัญของ 
    ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 
    1.  ส่วนประกอบของกาแฟ 
    2.  คุณ และโทษของกาแฟ 
    3.  สภาพร่างกายเมื่อดื่มกาแฟ 
    4.  ข้อความระวังในการดื่มกาแฟ 
    5.  คุณสมบัติของกาแฟ 
 

8.  ผู้เขียนต าราต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี ถ้าผู้รู้ภาษาไม่ดี คนอ่านไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ ข้อใดตีความได้ 
    ถูกต้อง 
    1.  ผู้เขียนต าราต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดี 
    2.  ภาษาเป็นสื่อส าคัญในการท าความเข้าใจ ระหว่างมนุษย์ 
    3.  คนอ่านจะได้รับประโยชน์ในด้านการใช้ภาษา นอกจากความรู้ในต ารา 
    4.  ผู้อ่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านต ารา ถ้าผู้เขียนไม่มีความสามารถในการใช้ภาษา 
    5.  ผู้เขียนต าราต้องรู้ภาษาดี 
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9.  แพทย์ที่ท าการศึกษา สรีระวิทยาของการยิ้ม พบว่าการยิ้ม และการหัวเราะมีผลดีต่อคนเราอย่างมาก  
    เช่นเดียวกับการออกก าลังกาย แบบวิ่งจ๊อกก้ิง หรือแอโรบิคแบบอ่ืน ๆ ข้อใดประเมินค่าได้ถูกต้อง 
    1.  การยิ้มและการหัวเราะมีผลดี เช่นเดียวกับการออกก าลังกาย 
    2.  ถ้าคนเรายิ้มและหัวเราะแล้วไม่จ าเป็นต้องวิ่งจ๊อกกิ้ง หรือแอโรบิค 
    3.  การยิ้ม การหัวเราะ การวิ่งจ๊อกกิ้ง ควรกระท าควบคู่กัน 
    4.  การยิ้ม และการหัวเราะมีผลดีต่อการออกก าลังกาย 
    5.  การยิ้ม การหัวเราะ การวิ่งจ๊อกกิ้ง มีผลดีกับคนเรา 
 

10.  จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ 
      ติดต่อกัน และจะต้องจัดอัตราส่วนของจ านวน ราษฎรกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะพึงมีได้  
      ในแต่ละเขตให้ใกล้เคียงกัน สาระส าคัญของข้อความนี้จัดอยู่ในหัวข้อใด 
      1.  หลักการ 
      2.  นโยบาย 
      3.  ข้อบังคับ 
      4.  มาตรการ 
      5.  แผนงาน 
11.  เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ลักษณะและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ  
      จะต้องเน้นไปที่การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม และการบริการมากขึ้นโดยที่โครงสร้างการ 
      ผลิตด้านการเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง สาระส าคัญของข้อความนี้จัดอยู่ในหัวข้อใด 
      1.  หลักการ 
      2.  นโยบาย 
      3.  ข้อบังคับ 
      4.  มาตรการ 
      5.  แผนงาน 
 

12.   ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และสารระเหย หวนกลับไป 
       กระท าผิดซ้ าภายหลัง พ้นการคุมประพฤติมากกว่า ผู้ถูกควบคุมความประพฤติในความผิดอื่น ๆ  
       ข้อสรุปใดถูกต้อง 
       1. ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมักกระท าผิดซ้ า 
       2. ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีจ านวนมากที่สุด 
       3. ผู้กระท าความผิดอ่ืน ๆ จะไม่ถูกควบคุม ความประพฤติ 
       4. ผู้กระท าความผิดอ่ืน ๆ ไม่หวนกลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 
       5. ผู้กระท าความผิดมีทั้งยาเสพติด และความผิดอ่ืน ๆ 
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13.  ภาวการณ์ตลาดของยางพารามั่นคงกว่า ราคาพืชชนิดอ่ืน ที่ปลูกอยู่เดิมและยังเป็นไม้ยืนต้นที่ 
      ทดแทน ป่าที่นับวันจะหมดไปจากภูมิภาคนี้ ข้อใดประเมินค่าได้ถูกต้อง 
      1.  อัตราการซื้อขายยางพาราค่อนข้างคงที่ 
      2.  ภูมิภาคนี้ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่มีประโยชน์สม่ าเสมอ 
      3.  การปลูกยางพาราให้ผลดีแก่ผู้ปลูกและพ้ืนที่การเพาะปลูก 
      4.  ยางพาราเป็นพืชที่มีประโยชน์ในภูมิภาคนี้ทั้งทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
      5.  ยางพาราเป็นพืชดี มีประโยชน์หลายด้าน 
 

ค าสั่ง  อ่านบทความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถาม ข้อ 14 -18 
  “ ในแต่ละปีประเทศไทยต้องเสียเงินนับพ้นล้านบาท เนื่องจากพลเมืองไทยมีปัญหา
อนามัยในช่องปาก และฟันมากกว่าร้อยละ 80 ตัวเลขล่าสุดในปี2547 พบว่าโรค ในช่องปากท่ีส าคัญคือ 
โรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ ท าให้ไทยเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณการเป็นมูลค่าถึง 
2,114 ล้านบาท โดยความสูญเสียนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่หนึ่ง เป็นความสูญเสียที่คิดจากต้นทุนการรักษาพยาบาล ด้านทันตกรรมซึ่งรวม
ตั้งแต่ค่าตอบแทน บุคลากร ค่าที่ดิน และอาคาร สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าน้ าประปา 
และค่าไฟฟ้า โดยส่วนนี้ประมาณมูลค่ารวมทั้งสิ้นได้เป็นเงินถึง 1,358 ล้านบาท 
  ส่วนที่สอง เป็นเรื่องของความสูญเสีย ซึ่งประชาชนต้องแบกรับภาระในการจ่ายเอง 
นั้นคือ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพ่ือการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเสียโอกาสในการท างานทั้งของผู้มารับบริการ 
และผู้ที่ต้องมาเป็นเพ่ือน หรือผู้ปกครอง ส าหรับมูลค่าในส่วนนี้จะเท่ากับ 768 ล้านบาท ซึ่งความสูญเสีย
ดังกล่าวสามารถที่จะประหยัดได้ หากมีการระดมแผนการ เพ่ือมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดโรคฟันอย่าง
จริงจัง” 
 

14.  บทความนี้เขียนในลักษณะใด 
      1.  ชี้ปัญหา 
      2.  ให้ข้อมูล 
      3.  วิเคราะห์ข่าว 
      4.  แฉความผิดพลาด 
      5.  ไขข้อข้องใจ 
 

15. ข้อใดกล่าวใดถูกต้อง 
     1.  ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยในการรักษาโรคฟัน 
     2.  รัฐจะให้เอกชนด าเนินการรักษาโรคฟันเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย 
     3.  ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพ่ือรักษาโรคฟัน 
     4.  การป้องกันโรคฟันท าให้ประหยัดเงินได้ 
     5.  โรคฟันประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมาก 
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16.  สิ่งใดไม่ใช่ความสูญเสียความบทความนี้ 
      1. ค่าอาหาร 
      2. ค่าเดินทาง 
      3. ค่าโฆษณา 
      4. ค่าก่อสร้าง 
      5. ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
 

17.  ผู้เขียนให้ความส าคัญแก่สิ่งใด 
      1. ลดต้นทุนการรักษาโรคฟัน 
      2. เพ่ิมบุคลากรในการรักษาโรคฟัน 
      3. ผลักภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคฟันอย่างจริงจัง 
      4. วางแผนในการป้องกันการเกิดโรค ฟันอย่างจริงจัง 
      5. การพัฒนาการรักษาโรคฟันให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
18.  จากข้อมูลดังกล่าว บุคคลที่สมควรได้ประโยชน์มากที่สุดคือ ในกระทรวงสาธารณสุข 
      1.  เจ้าหน้าที ่
      2.  ผู้อ านวยการ 
      3.  อธิบดี 
      4.  รัฐมนตร ี
      5.  ประชาชนทั่วไป 
 

ค าสั่ง  อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 19 - 22  
  “การบูชาพระรัตนตรัย ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เรียกว่า อามิสบูชา ศรัทธา ในการนี้
ย่อมมีผลานิสงส์ไม่น้อยไปกว่าวิธีปฏิบัติบูชา ที่นับเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ชาวไทยปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาเนิ่นนาน อามิสบูชาที่พุทธศาสนิกชนไทย ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจ ามีตั้งแต่การน าดอกไม้ 
ธูป เทียน ถวายพระสงฆ์ พร้อมกับการตักบาตรในตอนเช้า การตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายที่บ้าน รวมถึงการ
กระท าที่ออกจะเป็นพิเศษเช่น ในวันพระ จนกระทั่งวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วัน มาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา  แต่ในบางแห่ง การถวายดอกไม้บูชาพระจะกระท ากัน
เป็นพิธีใหญ่ และสืบทอดปฏิบัติติดต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี ประจ าถิ่นที่เรียกขานกันว่า “ 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้” ที่นิยมจัดกันในวันเข้าพรรษา อันเป็นวาระที่ชาวพุทธจะมาร่วมสร้างกุศลกัน
มากกว่าปรกติ  และประเพณีตักบาตรดอกไม้ เช่นนี้ในกรุงเทพฯ มีเพียงแห่งเดี่ยวที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร 
 

19.  ใจความส าคัญ ของบทความนี้อยู่ที่ย่อหน้าใด 
      1.  ย่อหน้าที่ 1  และ 2 
      2.  ย่อหน้าที่ 2  และ 3 
      3.  ย่อหน้าที่ 1  และ 3 
      4.  ย่อหน้าที่ 1 , 2  และ 3 
      5.  อยู่ตอนต้นของทุกย่อหน้า 
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20.  บทความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ 
      1.  การบูชาพระรัตนตรัย 
      2.  ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 
      3.  ความเชื่อทางพุทธศาสนา 
      4.  ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  
      5.  การท าบุญของชาวพุทธ  
 
21.  บทความนี้สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
      1.  วันพระ 
      2.  วันเข้าพรรษา         
      3.  วันมาฆบูชา       
      4.  วันออกพรรษา          
      5.  วันอาสาฬหบูชา      
22.  ผู้เขียนบทความนี้มีจุดประสงค์อย่างไร   
      1.  ชักชวนให้บูชาพระรัตนตรัย 
      2.  ส่งเสริมให้มีศรัทธาในพุทธศาสนา 
      3.  แนะน าให้รู้จักประเพณีไทย 
      4.  เรียกร้องให้รักษาประเพณีไทย 
      5.  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
ค าสั่ง  อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 23 - 25  
 อย่างไรจึงจะเรียกว่าอ่านดีและเขียนดี  เรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาษาได้ให้ทรรศนะว่า  “ผู้เขียน
แสดงความคิดอย่างไร  ผู้อ่านได้ความคิดอย่างนั้น  เอนเอียงไปตามนั้นหรือปฏิบัติตามนั้น”  อย่างนี้
เรียกว่าเขียนดี  และ  “ผู้เขียนแสดงความคิดอย่างไร  ผู้อ่านเข้าใจทั้งหมด  รู้เท่าทันทุกความคิด  แต่
ผู้อ่านมีความคิดเป็นของตนเอง  รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์  เลือกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์ขจัด
ความคิดไร้สาระออกไปอย่างมีวิจารณญาณ”  อย่างนี้เรียกว่าอ่านดี 
 

23. ที่กล่าวว่า  “อ่านดี”  หมายความว่าอย่างไร 
 1.  อ่านเอาจริงเอาจัง      
 2.  อ่านแล้วได้ความรู้ ความคิด     
 3.  อ่านแล้วได้ความรู้สึกคล้อยตาม 
 4.  เลือกอ่านเฉพาะบางตอนที่ดีและมีสาระ 
 5.  อ่านอย่างตั้งใจ      
 

24. สาระส าคัญของบทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร  
 1.  การเขียนหนังสือ        
 2.  การเป็นนักอ่านที่ดี            
 3.  การเขียนกับการอ่าน 
 4.  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ          
 5.  การอ่านดีและอ่านเป็น    
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25. การเขียนที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร         
 1.  ภาษาท่ีใช้ต้องสละสลวย   
 2.  ความคิดท่ีแสดงออกมาต้องทันสมัยและเป็นจริง 
 3.  ผู้เขียนใช้เหตุผลและหลักฐานต่างๆ ประกอบการเขียน 
 4.  ผู้อ่านเข้าใจความหมายและข้อเขียนได้ตรงกับผู้เขียน 
 5.  ผู้เขียนเขียนได้ถูกใจผู้อ่าน 
 

26.  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นภาษาระดับทางการ 
      1.  บ้านหลังนี้ออกแบบได้เข้าท่าดี 
      2.  ปัจจุบันภาวการณ์ผลติด้านการเกษตรมีปัญหามากขึ้น 
      3.  คณะรัฐมนตรีคิดไม่ตกเรื่องงบประมาณปี2554 
      4.  ฝูงชนหลั่งไหลมาดูงานโอทอปที่เมืองทองธานีจนล้นหลาม 
      5.  เมื่อคืนอากาศดีนะ คุณชอบไหม 

 

27.  “ไม่อยากท างานนี้เลย มันเป็นอะไรที่ยากเหลือเกิน” ค าว่า “มันเป็นอะไรที่”  
       เป็นค าประเภทใด 

   1.  ค าตลาด 
   2.  ค าสแลง 
   3.  ค าโฆษณา 
   4.  ค าวัยรุ่น 
   5.  ค าเฉพาะกลุ่ม 
 

28.  ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
  1.  เขาถูกมองอย่างดูถูกจากเพ่ือนๆ 
  2.  สองนักโทษค้ายาบ้าถูกประหารชีวิตเมื่อวานนี้ 
  3.  เราไปเยี่ยมคนเจ็บด้วยกัน  เมื่อไปถึงคนไข้อาการดีขึ้นแล้ว 
  4.  วัดนี้มีพระภิกษุจ าพรรษาเพียง 10 รูปเท่านั้น 
  5.  องค์การโทรศัพท์ก าลังปรับปรุงการบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
 

29.  “ดินที่มีความเป็นกรดสูงหรือดินเปรี้ยวไม่เหมาะกับการเพาะปลูก เพราะดินเปรี้ยวท าให้ธาตุ 
      อาหารของพืชไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้”  ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 

  1.  ดินเปรี้ยวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชมากกว่าดินที่มีความเป็นกรดสูง 
  2.  ดินที่มีกรดสูงไม่เหมาะกับการเพาะปลูก 
  3.  ดินเปรี้ยวสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารพืชได้ 
  4.  ดินที่มีความเป็นกรดสูงและดินเปรี้ยวมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
  5.  ดินที่มีธาตุของพืชควรเป็นดินกรดและด่างต่ า 
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30.  “ภาษา เป็นสิ่งที่ซับซ้อนเท่ากับชีวิตมนุษย์  แม้แต่คนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน   
 มีประสบการณ์เกือบทุกอย่าง  จนเกือบจะเหมือนกันก็ยังแตกต่างกันที่จะเรียนและใช้ภาษา”   
 ข้อความดังกล่าวหมายถึงอะไร 

      1.  ภาษาซับซ้อนมากจนยากท่ีจะเข้าใจ 
      2.  ประสบการณ์เหมือนกัน  การใช้ภาษาก็ยังต่างกัน 
      3.  ชีวิตมนุษย์ซับซ้อน  แม้แต่การเรียนภาษายังเรียนไม่เหมือนกัน 
      4.  แต่ละคนมีความสามารถในการเรียนและใช้ภาษาที่แตกต่างกัน 
      5.  ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้จึงมีความซับซ้อน 

 

31.  “ประตูสามยอดเป็นประตูก าแพงเมือง  ซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 5 โดยสร้างให้มีประตูสามช่องและ 
      มียอดทั้งสามช่อง  นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเรียกประตูนั้นว่า “ประตูสามยอด” 

 1.  ประตูสามยอดได้ชื่อจากลักษณะของการสร้าง 
 2.  รัชกาลที่ 5 เป็นผู้สร้างประตูสามยอด 
 3.  ก าแพงเมืองมักสร้างให้มีสามยอด 
 4.  ประตูสามยอดเป็นศิลปะสมัยอยุธยา 
 5.  ประตูสามยอดเป็นประตูเมืองที่ชาวบ้านสร้าง 
 

32.  “ละครใน  เป็นละครที่แสดงกันในวังเริ่มมีในสมัยอยุธยาโดยใช้ตัวแสดงเป็นผู้หญิงล้วน  ส่วนละคร 
      นอกนั้นแสดงนอกวัง  และใช้ตัวแสดงเป็นชายจริงหญิงแท้”      
      สาระส าคัญใบบทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 

 1.  เพศท่ีแสดงระหว่างละครนอกกับละครใน 
 2.  สถานที่แสดงละครนอก 
 3.  ประวัติของละครนอกและละครใน 
 4.  ความแตกต่างของละครนอกและละครใน 
 5.  เล่าเรื่องความเป็นมาของละครนอกและละครใน 
 

33.  “เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงฝนลักษณะพออยู่พอกิน”  เป็นการขึ้นค าน า 
      ในการเขียนบทความด้วยวิธีใด 
      1.  ค ากล่าวอย่างเป็นทางการ 
      2.  เรียกร้องความสนใจ 
      3.  บอกให้ทราบ 
      4.  ให้ค าจ ากัดความ 
      5.  ค าพูดที่สละสลวย 
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34   “ประเพณีลือก้อง  ทองโบราณ  ย่านผ้าซิ่น  ถิ่นมรดกโลก”  ข้อความนี้เป็นการขึ้นต้นค า 
      น าในการเขียนเรียงความโดยวิธีใด 
       1.  บทประพันธ์สั้นๆ 
       2.  ค าขวัญ 
       3.  ให้ค าจ ากัดความ 
       4.  บอกเล่าเรื่องราว 
       5.  ยกค าพูดของบุคคลส าคัญมากล่าว 

 

35.  “การมีก าเนิดทีด่ี  การได้รับการอบรมและการศึกษาถึงขนาดหนึ่งเป็นปัจจัยให้บุคคลเป็นผู้ดี 
      ได้ง่ายขึ้น  และการศึกษาเพ่ือให้บุคคลรู้จักว่าการเป็นผู้ดีนั้นเป็นอย่างไร  เพราะการศึกษา 
      ท าให้เกิดปัญญา  ช่วยให้บุคคลรู้จักที่ควรที่ไม่ควร”    บทความนี้สรุปใจความส าคัญได้ 
      อย่างไร 
      1.  การศึกษาช่วยบ่มเพาะให้เป็นผู้ดี 
      2.  คนที่ชาติตระกูลไม่ดีย่อมเป็นผู้ดีได้ยาก 
      3.  คนที่เป็นผู้ดีจะต้องมีการศึกษาและชาติตระกูลดี 
      4.  คนที่มีปัญญาและการศึกษาจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี 
      5.  ปัญญาคู่กับการศึกษาช่วยให้บุคคลรู้จักที่ควรไม่ 

 

36.  “คนมีหรือคนจนมีความซื่อสัตย์พอๆกัน  หรือไม่มีความซื่อสัตย์พอๆกัน  แต่คนจนมองโลกจาก 
      แง่มุมทางศีลธรรม  ในขณะที่คนมีมองโลกจากแง่มุมของเหตุผลของทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย”     
      บทความบทนี้มีแนวคิดส าคัญอย่างไร 
       1.  คนมกีับคนจนไม่แตกต่างกัน 
       2.  คนมีกับคนจนมองโลกจากแง่มุมที่ต่างกัน 
       3.  คนมีหรือคนจนเป็นทั้งคนดีและไม่ดีเท่าๆกัน 
       4.  คนมีเป็นคนมีเหตุผลในขณะที่คนจนมีศีลธรรม 
       5.  คนจนและคนมีมองโลกจากมุมมองของเหตุผลทางเศรษฐกิจและกฎหมาย 
 

37  จงพิจารณาว่าข้อความท่ีให้มาข้อใดเรียงล าดับได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
     ก.  เพ่ือให้มีก าลังต ารวจส าหรับป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้าย    
     ข.  ก็ได้พยายามขยายกิจการต ารวจ        
     ค.  เมื่อได้จัดตั้งกรมต ารวจภูธรขึ้นแล้ว   
     ง.  และเพ่ืออ านวยความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค       
     จ.  ไปยังหน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคตามล าดับ 

1.  ก   ง   ค   ข   จ 
2.  ก   ข   ค   ง   จ 
3.  ค   ข   ก   ง   จ 
4.  ค   ง   ก   ข   จ 
5.  ค   ก   ง   จ   ข 
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38.  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้  ข้อใดควรจัดเป็นล าดับที่ 5 
      1.  และยังมีสารประกอบของก ามะถันและฟอสฟอรัส 
      2.  ที่ส าคัญก็มีดินและทราย 
      3.  ซึ่งจะน าไปเจือปนอยู่ในโลหะที่ถลุง 
      4.  ในเนื้อของถ่านหินมีสารอนินทรีย์เจือปนอยู่หลายอย่าง 
      5.  ซึ่งจะกลายเป็นขี้เถ้าหลังจากถ่านหินเผาไหม้ 

 

39   ก.  อันเป็นผลเนื่องจากภัยธรรมชาติ       ข.  ก่อให้เกิดความเสียหาย        ค  ประเทศไทยอาจ 
      เกิดสาธารณภัยอย่างกว้างขวางและรุนแรง        ง  และรัฐบาลเป็นจ านวนมาก        
      จ  ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      ข้อใดเรียงล าดับใจความสมบูรณ์ที่สุด 

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

 
40.  ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างการเขียนจดหมายราชการกับบันทึกข้อความ 
      1.  จดหมายราชการใช้กระดาษตราครุฑส่วนบันทึกข้อความใช้กระดาษเอ4 
      2.  จดหมายราชการมีค าลงท้ายส่วนบันทึกข้อความไม่มีค าลงท้าย 
      3.  จดหมายราชการมีค าขึ้นต้นส่วนบันทึกข้อความไม่มีค าขึ้นต้น 
      4.  ผู้ลงนามในจดหมายราชการเป็นข้าราชการระดับ3ขึ้นไป 
      5.  ผู้ลงนามในบันทึกข้อความต้องเป็นผู้อ านวยการเท่านั้น 
 

41.  หนังสือราชการประเภทใดคือบันทึกข้อความ 
      1.  หนงัสือภายนอก 
      2.  หนังสือประทับตรา 
      3.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น 
      4.  หนังสือสั่งการ 
      5.  หนังสือภายใน 

 

42.  เหตุใดเมื่อท ารายงานทางวิชาการเสร็จสิ้นแล้วต้องเขียนแหล่งที่มาของข้อมูล 
      1.  เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องพิสูจน์ 
      2.  เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้ทราบถึงความสามารถของผู้จัดท า 
      3.  เพราะเปน็ตัวก าหนดขอบเขตของเรื่อง 
      4.  เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโครงร่าง 
      5.  เพราะเป็นส่วนประกอบมาตรฐานในการท ารายงาน 
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43.  ข้อใดส าคัญที่สุดที่ท าให้เรียงความมีคุณค่า 
      1.  มีเนือ้หาที่บริบูรณ์ 
      2.  ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมายดี 
      3.  ใช้ถ้อยค าไพเราะสละสลวย 
      4.  มีเนื้อเรื่องท่ีสนุกชวนติดตาม 
      5.  โครงเรื่องได้มาตรฐาน 
 

44.  การบันทึกที่คัดลอกข้อความมาและใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศคือการบันทึกแบบใด 
      1.  บันทึกแบบย่อความ 
      2.  บันทึกแบบคัดลอกข้อความ 
      3.  บันทึกแบบถอดความ 
      4.  บันทึกแบบเสริมความ 
      5.  บันทึกแบบอธิบายความ 
 
45.  การน าขอ้มูลมาเรียบเรียงด้วยส านวนภาษาของตนเองเป็นการบันทึกแบบใด 
      1.  บันทึกแบบย่อความ 
      2.  บันทึกแบบคัดลอกข้อความ 
      3.  บันทึกแบบถอดความ 
      4.  บันทึกแบบเสริมความ 
      5.  บันทึกแบบอธิบายความ 
 

46.  ข้อมูลที่มีความส าคัญมากหรือเป็นค าคม ค าสุภาษิต ควรจดบันทึกแบบใด 
      1. บันทึกแบบย่อความ 
      2. บันทึกแบบคัดลอกข้อความ 
      3. บันทึกแบบถอดความ 
      4. บันทึกแบบเสริมความ 
       5. บันทึกแบบอธิบายความ 
 

47.  การจัดท ารายงานควรท าสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก 
      1. เลือกหัวข้อเรื่อง 
      2. แยกข้อมูล 
      3. จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ 
      4. วางโครงเรื่อง 
      5. ค้นคว้าข้อมูล 
 

48.  ข้อใดเป็นอุปมาโวหาร 
      1.  คนบ้านนอกคอกนาอยู่ไกลปืนเที่ยง 
      2.  เธอเลยตกกระไดพลอยโจนจ าเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง 
      3.  ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังไทยทั้งชาติ 
      4.  กินข้าวร้อนนอนตื่นสายมีชีวิตอยู่อย่างสบาย 
      5.  ตื่นแต่ไก่โห่คือตื่นแต่เช้า 
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49.  สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ที่ผู้คนมีการด ารงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆ ศรัทธาใน 
      พระพุทธศาสนา วัดจึงเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน มีพระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง 
      ว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมและความรู้ ชาวบ้านจึงนิยมน าบุตรหลานมาถวายเป็นลูกศิษย์จากลักษณะ 
      เช่นนี้ท าให้โอกาสในการศึกษาจ ากัดอยู่ในหมู่เด็กชายเท่านั้น” 
      ข้อความนี้จัดเป็นโวหารใด 
       1. อุปมาโวหาร 
       2. เทศนาโวหาร 
       3. พรรณนาโวหาร  
       4. บรรยายโวหาร 
       5. สาธกโวหาร 

 

50.  แม่นกและพ่อนกบินถลาเข้ามาด้วยความโกรธ มันบินวนเวียนเหนือยอดไม้และส่งเสียงร้อง 
      ดังสะท้านคล้ายหัวใจจะแตกสลาย 
      1. อุปมาโวหาร 
      2. เทศนาโวหาร 
      3. พรรณนาโวหาร 
      4. บรรยายโวหาร 
      5. สาธกโวหาร 
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เฉลย ปวช. 
 
ข้อ 1. ตอบ 2      ข้อ 26. ตอบ  2 
ข้อ 2. ตอบ 3      ข้อ 27. ตอบ  2    
ข้อ 3. ตอบ 3      ข้อ 28. ตอบ  4   
ข้อ 4. ตอบ 3      ข้อ 29. ตอบ  2 
ข้อ 5. ตอบ 4      ข้อ 30. ตอบ  4 
ข้อ 6. ตอบ 1      ข้อ 31. ตอบ  1 
ข้อ 7. ตอบ 2      ข้อ 32. ตอบ  4 
ข้อ 8. ตอบ 4      ข้อ 33. ตอบ  4 
ข้อ 9. ตอบ 5      ข้อ 34. ตอบ  2 
ข้อ 10. ตอบ 3      ข้อ 35. ตอบ  3 
ข้อ 11. ตอบ 2      ข้อ 36. ตอบ  2 
ข้อ 12. ตอบ 1      ข้อ 37. ตอบ  1 
ข้อ 13. ตอบ 4      ข้อ 38. ตอบ  3 
ข้อ 14. ตอบ 2      ข้อ 39. ตอบ  4 
ข้อ 15. ตอบ 4      ข้อ 40. ตอบ  2 
ข้อ 16. ตอบ 5      ข้อ 41. ตอบ  3 
ข้อ 17  ตอบ 5      ข้อ 42. ตอบ  1 
ข้อ 18. ตอบ 4      ข้อ 43. ตอบ  1 
ข้อ 19. ตอบ 3      ข้อ 44. ตอบ  2 
ข้อ 20. ตอบ 4      ข้อ 45. ตอบ  1 
ข้อ 21. ตอบ 2      ข้อ 46. ตอบ  2 
ข้อ 22. ตอบ 3      ข้อ 47. ตอบ  1 
ข้อ 23. ตอบ 2      ข้อ 48. ตอบ  3 
ข้อ 24. ตอบ 3      ข้อ 49. ตอบ  4 
ข้อ 25. ตอบ  4      ข้อ 50. ตอบ   3 

 
 

 
 

 
 


