
1. ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมืองซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยสร้างให้มีประตูสามช่อง 

และ  มียอดทั้งสามช่อง นับต้ังแต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเรียกประตูนั้นว่า “ประตูสามยอด” 

 ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

 ก. “ประตูสามยอด” ได้ชื่อจากลักษณะของการสร้าง 

 ข. รัชกาลที่ 5 เป็นผู้สร้างประตูสามยอด 

 ค. กำแพงเมืองมักสร้างให้มีสามยอด 

 ง. ประตูสามยอดเป็นศิลปะสมัยอยุธยา 

2. ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รัฐจะให้เอกชนมีเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง 
  กว้างขวาง และการกำหนดปริมาณการผลิตจะข้ึนอยู่กับกลไกแห่งราชอาณาจักร หรือข้ึนอยู่กับ  
  ความต้องการซ้ือและความต้องการขาย  สาระสำคัญของข้อความข้างต้น คือ 

 ก. ระบบทุนนิยมกลไกการตลาดไม่ได้ข้ึนอยู่กับรัฐบาล 
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 ข. ระบบทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอกชนต้องการ 

 ค. ปริมาณการผลิตในระบบทุนนิยมจะเป็นส่ิงที่กำหนดกลไกราคาตลาด 

 ง. ระบบทุนนิยมเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจที่เป็นการผลิต 

3. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา  
  โดยมีเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน และกำลังพัฒนาตนเองไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม 

 สาระสำคัญของข้อความข้างต้น คือ 

 ก. ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาทางอุตสาหกรรม โดยมีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรม 

 ข. ประเทศไทยเห็นว่าประเทศไม่สามารถพัฒนาด้วยเศรษฐกิจทางด้านภาคเกษตรกรรม 

 ค. เม่ือประเทศพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมแล้ว จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนา 

 ง. การพัฒนาประเทศจะต้องทำควบคู่ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
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4. การกำหนดอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการนั้น นอกจากจะตอ้งใหม้รีายไดท้ี่เพยีงพอในการยงัชพี

แลว้ ยังต้องคำนึงถึงศักด์ิศรีและสถานภาพในสังคม ตลอดจนอุดมการณ์และความรับผิดในการใช้  
  วิชาชีพสำหรับการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย  ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด 

 ก.  วิธีการกำหนดเงินเดือน 

 ข. ข้อจำกัดในการกำหนดเงินเดือน 

 ค. ข้ันตอนในการกำหนดเงินเดือน 

 ง.  ข้อพิจารณาในการกำหนดเงินเดือน 
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5. ก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ปี สินค้านำเข้าที่สูงที่สูงของไทย คือ ปูนซีเมนต์ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก  
  ประเทศมาเลเซีย  ทั้งนี้ เพราะมีโครงการก่อสร้างเกิดข้ึนมากจนเกิดการขาดแคลนปูนซีเมนต์ข้ึน 

 ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร 

  ก. เม่ือ 2-3 ปีก่อนไทยเกิดการขาดแคลนปูนซีเมนต์ จนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 

 ข. การขาดแคลนปูนซีเมนต์ทำให้โครงการก่อสร้างต่างๆ หยุดชะงัก 

 ค. สินค้านำเข้าสูงสุดเม่ือ 2-3 ปีก่อน คือ ปูนซีเมนต์จากมาเลเซีย 

 ง. สินค้านำเข้าจากมาเลเซียชนิดหนึ่ง เมือ 2-3 ปีก่อน คือ ปูนซีเมนต์ 

6. ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุด เพราะทุกหน่วยพลังงานที่ได้จากก๊าซ  
  ธรรมชาติทำให้เกิดการแพร่กระจายของคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครึ่งหนึ่งของถ่านหินและหนึ่ง

ในส่ีของน้ำมันเท่านั้น  นอกจากนั้น ก๊าซธรรมชาติยังปลอดสารกำมะถันซ่ึงเป็นต้นเหตุให้เกิดฝน

กรดเช่นเดียวกับถ่านหินและน้ำมัน ข้อความนี้ตีความได้อย่างไร 
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  ก. น้ำมันและถ่านหินเป็นต้นเหตุให้เกิดฝนตก 

 ข. สารกำมะถันจะไม่เจือปนอยู่ในก๊าซธรรมชาติ 

 ค. น้ำมันทำลายส่ิงแวดล้อมมากกว่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 

 ง. ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตว์หลายล้านปี 

7. ในสภาพปัจจุบันที่ภาวการณ์แข่งขันระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทาง 
  เทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การทำงานอย่างทันต่อเหตุการณ์  
  โดยมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีเทคโนโลยีข้ันสูงเป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งมีโครงสร้างองค์กร  
  ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว จึงเป็นเง่ือนไขในความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ทั้งในภาคเอกชนและ  
  ภาคราชการ ข้อใดสรุปถูกต้อง 

 ก. ภาคราชการและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันปรับกลยุทธ์ในการทำงาน 

 ข. สภาพการแข่งขันที่รุนแรงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
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 ค. ภาวการณ์แข่งขันระหวา่งประเทศเปน็เง่ือนไขของความสำเรจ็ของภาคเอกชนและภาคราชการ 

 ง. ความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ทันต่อเหตุการณ์  
   ในปัจจุบัน 

8. ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องส่งผลให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะสังคม  
  ในเมืองหลวงปรับตัวสูงข้ึน จะเห็นได้จากมีความพิถีพิถันในการแต่งกายมากข้ึน 

 ข้อความข้างต้นให้ความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. ลักษณะการแต่งกายของคนไทยเป็นส่ิงที่แสดงถึงมาตรฐานการดำรงชีวิต 

 ข. ความพิถีพิถันในการแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

 ค. การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีผลต่อมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนไทยสังเกตจากการแต่งกาย 

 ง. คนไทยในเมืองหลวงมีความพิถีพิถันในการแต่งกายมากข้ึนเพราะมีฐานะที่ดีข้ึน 
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9. ระบบชลประทานเข่ือนกักน้ำและอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทานคิดแต่เพียงปริมาณน้ำฝนในรอบ

ปีซ่ึงได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน แต่หลงลืมไปว่าถ้าขาดป่าและภูเขาซ่ึงเป็นผู้ให้กำเนิด  
อย่างแท้จริงความชุ่มชื่นที่พัดผ่านมาก็ผ่านเลยไป และถ้าเปลี่ยนเป็นห่าฝนก็จะสาดกระหน่ำ 
เรียกสวนไร่นาก่อนจะแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบชลประทานในทศวรรษใหม่  
ต้องคำนงึถงึระบบนเิวศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนฟื้นฟกูารเกษตร นั้นคือ การสรา้งปา่สวนครวัที่กนิได้  
และไว้ใช้สอยโดยเก็บกักน้ำไว้ในต้นพืชและไร่นาของเกษตรกรเอง สาระสำคัญของข้อความ  
  ข้างต้นคือ 

 ก. กรมชลประทานควรให้ความสำคัญต่อแผนฟื้นฟูการเกษตร 

 ข. กรมชลประทานควรคำนึงถึงผลเสียในการสร้างเข่ือน 

 ค. การสร้างเข่ือนก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

 ง. การสร้างเข่ือนต้องคำนึงถึงระบบนิเวศ 
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10. ส่วนใหญ่ทะเลแคสเปียนอยู่ในเขตสหภาพโซเวียต ยกเว้นทางชายฝั่งด้านใต้ซ่ึงอยู่ในเขต 
  ประเทศอิหร่านมี แม่น้ำสายใหญ่ๆ หลายสายที่ไหลลงสู่ทะเลนี้ ที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำโวลกา  
  และแม่น้ำยูราล แต่น้ำในทะเลแคลเปียนไม่มีทางระบายไปสู่ทะเลหรือมหาสมุทรภายนอก 

 ข้อใดตีความได้จากข้อความ 

 ก. ประเทศอิหร่านอยู่ทางทิศใต้ของสหภาพโซเวียต 

 ข. อาณาเขตของประเทศอิหร่านบางส่วนติดต่อกับสหภาพโซเวียต 

 ค. ประเทศอิหร่านไม่มีบริเวณที่ติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทรภายนอก 

 ง. แม่น้ำโวลกา และแม่น้ำยูราล ส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพโซเวียต และไหลลงทะเลแคสเปียนที่

ประเทศอิหร่าน 

11. “หลักแห่งความเสมอภาค” ในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป ย่อมครอบคลุมไปถึง  
  การมีโอกาสเสมอกันในการที่จะได้รับประโยชน์ และหลักประกันต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ในฐานะ  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  ที่เป็นพลเมืองโดยเสมอภาค ภายใต้เง่ือนไขบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ความเสมอภาค  
  ในการศึกษา ความเสมอภาคในการสมัครเข้ารับเลือกต้ัง เป็นต้น  สาระสำคัญของข้อความ  
  ข้างต้นคือ 

 ก. ภายใต้กฎหมายพลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตาม “หลักแห่งความเสมอภาค” 

 ข. พลเมืองทุกคนมีหลักประกันจากรัฐบาลที่เหมือนกันตาม “หลักแห่งความเสมอภาค” 

 ค. ประชาชนสามารถทำทุกส่ิงทุกอย่างได้ตาม “หลักแห่งความเสมอภาค” 

 ง. ตาม “หลักแห่งความเสมอภาค” ประชาชนทุกคนต้องยึดถือในระบอบประชาธิปไตย 

12. จุดเด่นของกาแฟกระป๋องเม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องด่ืมบำรุงกำลัง คือ มีคาเฟอีนมากกว่า แต่

ราคา ใกล้เคียงกันกรณีของเครื่องด่ืมบำรุงกำลัง ทางราชการได้กำหนดไม่ให้มีคาเฟอีนกินขวดละ  

50 มก. แต่กรณีของกาแฟกระป๋องไม่ได้กำหนดขีดสูงสุดเอาไว้ เนื่องจากถือว่าเป็นคาเฟอีน  
ตามธรรมชาติซ่ึงส่วนใหญ่กาแฟกระป๋องที่จำหน่ายในประเทศไทยจะมีคาเฟอีนประมาณ  
กระป๋องละ 100 มก. เนื่องจากใช้ส่วนผสมที่เป็นคาเฟอีนพันธ์ุรบัสต้า ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
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 ก. กาแฟพันธ์ุโรบัสต้าเป็นกาแฟชนิดที่มีคาเฟอีนในปริมาณมากที่สุด  

 ข. ผู้บริโภคเครื่องด่ืมบำรุงกำลังกับกาแฟกระป๋องน่าจะเป็นผู้บริโภคกลุ่มเดียวกัน 

 ค. สารคาเฟอีนที่ได้จากธรรมชาติมีอันตรายน้อยกว่าสารคาเฟอีนที่ได้จากการสังเคราะห์ 

 ง. สารคาเฟอีนตามธรรมชาติในกาแฟมีราคาถูกกว่าสารคาเฟอีนสังเคราะห์ในเครื่องด่ืมบำรุง  
   กำลัง 

13. การปฏริปูราชการ มีเปา้หมายหลกัที่จะทำใหร้ะบบราชการเปน็เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของ

รฐั  ในการสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยของประทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกินดี

อยู่ดีของประชาชน การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และการเป็นประเทศที่มีระดับความสามารถในการ 

แข่งขันสูง ทั้งระดับคุณภาพและระหว่างประเทศ  สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด 

 ก. วิธีการปฏิรูประบบราชการ 

 ข. แนวคิดในการปฏิรูปราชการ 

 ค. วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปราชการ 
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 ง. จุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศ 

14. เอกสารหรือหลักฐานซ่ึงผู้สมัครสอบรายได้นำมายื่นหลังจากผ่านข้อเขียนหากกรรมการตรวจ  
  คุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศที่รับสมัครสอบจะถือว่า  
  ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาแต่ต้น  ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร 

 ก.  ไม่มีสิทธิสมัครสอบ   ข. ไม่มีสิทธิได้ข้ึนบัญชี 

 ค. ไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  ง.  ไม่มีสิทธิได้รับ 
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15. “ภาษาเป็นส่ิงที่ซับซ้อนเท่ากับชีวิตมนุษย์ แม้แต่ละคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน  
  มีประสบการณ์เกือบทุกอย่าง จนเกือบจะเหมือนกัน ก็ยังแตกต่างกันที่จะเรียนและใช้ภาษา”   
  ข้อความดังกล่าวหมายถึง 

 ก. แต่ละคนมีความสามารถในการเรียนและใช้ภาษาที่แตกต่างกัน 

 ข. ภาษาซับซ้อนมากจนยากที่จะเข้าใจ 

 ค. ประสบการณ์เหมือนกัน การใช้ภาษาที่ยังต่างกัน 

 ง. ชีวิตมนุษย์ซับซ้อน แม้แต่การเรียนภาษายังเรียนไม่เหมือนกัน 

16. หญา้แฝกที่ปลกูในนำ้จะเปน็กำแพงกกักั้นสิ่งสกปรกและสารพษิที่ถกูปลอ่ยมากบัทอ่ระบายนำ้ทิ้ง

โดยช่วยป้องกันมิให้ของเสียเหล่านี้ไหลปะปนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  อีกทั้ง ระบบรากของ หญา้

แฝกยงัมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุโลหะหนกัและสารเคมีบางอยา่งได้ดีกวา่พชืชนดิอื่น  หญ้า
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แฝกจึงเป็นทางเลือกที่น่าลองสำหรับการทำระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ   
  ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 

 ก. ถ้าการทำระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้หญ้าแฝก 

 ข. ประโยชน์ของหญ้าแฝกในด้านการบำบัดน้ำเสีย 

 ค. ลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกที่ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย 

 ง. กระบวนการกำจัดน้ำเสียด้วยหญ้าแฝกตามวิธีทางธรรมชาติ 

17. “เมื่อใดที่นักอ่านพัฒนาตนเองจนมีประสิทธิภาพสูง การอ่านของเขาก็มีส่วนควบคุมการ

ทำงานของนักเขียนไปด้วยในตัว แต่ถ้าหากการอ่านยังดำเนินไปตามยถากรรม มิได้ปรับปรุงและ

พัฒนาให้ดียิ่งข้ึน นักเขียนก็อาจจะหลงงมงาม ด้วยขาดกระจกส่งที่ดีและเที่ยงธรรม จึงสร้างงาน

ออกมาโดยไม่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะคอยช่วยแนะนำ”  ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร 

 ก. นักอ่านที่ดีย่อมต้องการอ่านหนังสือที่ดี 

 ข. การอ่านหนังสือจะต้องมีการปรับปรุงและการพัฒนาด้วย 
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 ค. นักเขียนส่วนมากไม่ยอมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อ่าน 

 ง. ผลงานของนักเขียนจะดีหรือเลวข้ึนอยู่กับนักอ่านด้วย 

18. คณะกรรมการกฤษฎีกา และศาลปกครอง ไม่ใช่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการ  
  กฎหมาย  ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหน้าที่ต้องตีความกฎหมาย ส่วนศาลปกครอง  
  เป็นศาลที่ต้ังข้ึนเพื่อทำหน้าที่ตัดสินกรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

 สาระสำคัญในบทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 

 ก. ความสำคัญของคณะกรรมการกฤษฎีกา และศาลปกครอง 

 ข. คณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ 

 ค. ข้ันตอนการจัดต้ังคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง 

 ง. ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกากับศาลปกครอง 
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19. “คนที่หนา้ตาเหมือนคนไทย แต่พดูภาษาไทย เชน่ คนฟลิปิปนิส์ อนิโดนเีซีย มาเลเซีย บางคน

เกดิในเมืองไทย แม้หน้าตาจะไม่เหมือนคนไทย แต่ก็เป็นคนไทย เพราะเกิดในเมืองไทย” 

 ข้อใดเป็นการสรุปความข้างต้นที่ดีที่สุด 

 ก.  คนต่างชาติถ้าเกิดในเมืองไทยก็เป็นคนไทย 

 ข. คนไทยต้องเกิดในเมืองไทยและพูดภาษาไทย 

 ค. คนที่หน้าตาไม่เป็นคนไทยก็นับว่าเป็นคนไทย 

 ง.  คนไทยต้องเกิดในเมืองไทย และหน้าตาเหมือนคนไทย 

20. “ความเคารพอ่อนน้อมนั้น ถ้าจะพิจารณากันในแง่สังคมมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะ  
 เป็นระเบียบวินัยที่ดีงามของคนเรา เป็นเครื่องร้อยรัดให้คนรวมกันเป็นหมู่คน ก่อให้เกิด  
 ความสามัคคี และรักษาสามัคคีไว้ได้ เพราะเป็นเหตุให้รักใคร่เมตตากรุณาต่อกัน ข้อสำคัญ  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 อยู่ที่วา่การแสดงความเคารพออ่นนอ้มต่อกนันั้น ต้ องแสดงด้วยความบรสุิทธ์ิใจ จึ งจะบงัเกดิผลดี”  

 ข้อใดเป็นการสรุปความข้างต้นที่ดีที่สุด 

 ก.  ความเคารพอ่อนน้อมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

 ข. ความเคารพอ่อนน้อมสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม   

 ค. ความเคารพอ่อนน้อมเป็นเครื่องร้อยรัดให้คนรวมกันเป็นหมู่คณะ 

 ง.  ความเคารพอ่อนน้อมด้วยความบริสุทธ์ิใจจะเกิดผลดีต่อสังคม 

21. ในกาแฟมีสารคามีชื่อคาเฟอีน ซ่ึงมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจ ทางประสาท และทางกาย  
  ทำให้เกิดการกระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่วว่องไว ไม่ซึมไม่ง่วง แต่เป็นสภาพชั่วคราว บางคน  
  ด่ืมกาแฟแล้วถึงนอนไม่หลับ คาเฟอีนช่วยหลอดเลือดเล็กน้อยทำให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจและ  
  สมองได้ดีข้ึน บางคนไม่ถูกกับกาแฟ ด่ืมกาแฟแล้วเกิดการปวดศีรษะและระบบย่อยอาหารไม่ได้  

ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด 

 ก. ควรรู้เรื่องกาแฟ 
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 ข. คุณและโทษของการด่ืมกาแฟ 

 ค. ข้อควรระวังในการด่ืมกาแฟ 

 ง. ส่วนประกอบของกาแฟที่สำคัญ 

22. ในขณะที่กระแสวัฒนธรรมสากลได้ขยายเข้ามามาก โดยอาศัยส่ือที่ไร้พรมแดน ความสามารถ  
  ที่จะเป็นตัวของตัวเอง ไม่ถูกกระแสพัดพาไป ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากข้ึน การรู้จักตนเอง  
  รู้จักวัฒนธรรมของตนเองโดยมีความเข้าใจอย่างเพียงพอที่จะใช้สร้างเป็นพลังแห่งตน  
  โดยเฉพาะความสามารถในการหาความสมดุลระหว่างความเป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  กลายเป็นส่ิงจำเป็น สำหรับความอยู่รอดของตนเอง สังคม และประเทศชาติ   

  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียน 

 ก. เสนอแนะวิธีการป้องกันการไหล่ปาของวัฒนธรรมต่างชาติ 

 ข. ให้ตระหนักถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ค. แสดงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคม 
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 ง. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมเพื่อให้สังคมดำรงอย่างมีเสถียรภาพ 

23. คนส่วนมากมักลืมนึกไปว่าเม่ือเราพบส่ิงที่เรียกว่าขยะหรือส่ิงของเหลือใช้ ความเสียหาย  
  ได้เกิดข้ึนแล้วจะกลับไปเป็นอย่างเดิมไม่ได้ เม่ือต้นไม้ถูกตัดมาทำกระดาษโดยกระบวนการ 
  ต่างๆ เราจะใช้ทรัพยากรนั้นมาแปรรูปให้กลับมาเป็นอย่างเดิมย่อมทำไม่ได้ ในแง่ของ  
  การคำนึงถึงทรัพยากรแล้วจำเป็นต้องลดปริมาณการบริโภค หรือใช้ส่ิงของต่างๆ ที่ใช้  
  ทรัพยากรเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้น้อยลง 

 บทความนี้ควรตั้งชื่อว่าอย่างไร 

 ก. ปริมาณการเพิ่มข้ึนของขยะ 

 ข. การตัดต้นไม้ก่อให้เกิดขยะ 

 ค. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ง. ขยะมาจากวัตถุดิบเหลือใช้ 
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24. ในอนาคตปญัหานำ้ทว่มและภยัแลง้จะมีความรนุแรงมากยิ่งข้ึน  ทั้งนี้ เพราะมีการทำลายพื้นที่

ปา่  บริเวณต้นน้ำซ่ึงอยู่บนภูเขา  ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 

 ก. ถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วมจะทำให้เกิดภัยแล้วได้ในอนาคต 

 ข. ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งจะไม่เกิด หากไม่มีการทำลายป่าไม้ในบริเวณต้นน้ำ 

 ค. ในปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งยังมีน้อยเพราะยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

 ง. ในอนาคตพื้นที่ป่าไม้จะลดลงเพราะมีการทำลายมากข้ึน 

25. การจัดการความรู้มิใช่การจัดการกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับสารนิเทศเข้าด้วยกัน หากแต่  
  การจัดการความรู้ในตัวของบุคคลเพราะความรู้เกิดจากการกลั่นกรองและวิเคราะห์ด้วยสมอง  
  ของมนุษย์ จุดนี้เองทำให้ความรู้เป็นทรัพย์สินอันมีมูลค่าที่สูงมาก ต่างจากสารนิเทศหรือข้อมูล  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  ที่สามารถประมวลได้ด้วย เทคโนโลยีสารนิเทศซ่ึงเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียง “เครื่องมือ” ที่ใช้  
  ในการจัดการความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป หรือแฝงอยู่ในตัวของบุคคลให้สามารถนำมาใช้  
  ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการเขียนข้อความนี้ 

 ก. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

 ข. ชี้ให้บุคคลตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้ 

 ค. อธิบายการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้อง 

 ง. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้อง 

26. ความรู้ทางเกษตรกรรมจะช่วยให้เกษตรกรเพื่อผลผลิตได้มากข้ึน รัฐบาลควรจะจัดสรร  
  ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มาจากครอบครัวเกษตรกรรม ด้วยการให้ทุนการศึกษา  
  ในทกุระดับชั้นต้ังแต่ประถมจนถงึมหาวทิยาลยั และมีเง่ือนไขใหเ้ลอืกวชิาเกี่ยวกบัการเกษตรเทา่นั้น 

 จากบทความผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
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 ก. การศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตรทำให้ประเทศพัฒนา 

 ข. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีพื้นฐานด้านการเกษตร 

 ค. ความรู้ทางการเกษตรจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร 

 ง. เสนอเง่ือนไขให้เรียนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร 

27. การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ รัฐบาลจะใช้มาตรการโดยมีนโยบายลดปริมาณการหมุนเวียนเงินตรา  
  ในมือของประชาชนโดยทั่วไปนโยบายที่นำมาใช้มีอยู่ 3 ประการ คือ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยฝาก  
  และเงินกู้การลดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และการขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่  
  ประชาชน 

 ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

 ก. การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ดีที่สุด 

 ข. ปัญหาเงินเฟ้อจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ถ้าประชาชนยังคงใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน 

 ค. การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อไม่สามารถกระทำได้ด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่ง 
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 ง. ปัญหาเงินเฟ้อเกิดจากปริมาณเงินตราในมือของประชาชนมีมากเกินไป 
  

28. อุดมการณ์ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุง  
  แต่ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักศึกษาด้วย 

 สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ 

 ก. คุณธรรมต้องมีความสำคัญมากกว่าการศึกษา 

 ข. จริยธรรมและความรู้ เป็นส่ิงที่ควบคู่กันไป 

 ค. การสอน คือหน้าที่หลัก การปลูกฝังคุณธรรมคือหน้าที่รอง 

 ง. หากขาดการปลูกฝังคุณธรรม การสอนจะขาดคุณธรรม 
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29. ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ซ่ึงเป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์นั้น กล่าว

ถึง  นักบวชไม่ควรปฏิบัติตนเคร่งจนเกินไป หากแต่ควรดำเนินชีวิตตามทางสายกลางที่เรียกว่า  

มัชฌิมาชาปฏิปทาเพื่อทางแห่งความสุข  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

 ก. ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เคร่งหรือหย่อนจนเกินไป 

 ข. ปัญจวัคคีย์ คือ ผู้ที่ยึดม่ันในการดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง  

 ค. ปฐมเทศนา คือ คำส่ังสอนเพื่อให้ชีวิตพบทางแห่งความสุข 

 ง. ทางแห่งความสุขสามารถแสวงหาได้จากการเป็นนักบวช 

30. ในรัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากรที่รัชกาลที่ 3 ทรงจัดต้ังข้ึน โดยจัดต้ังเป็น  
  หอรัษฎากรพิพัฒน์ข้ึนแทน เพื่อให้การจัดเก็บอากรมีการดำเนินการที่เป็นระบบมากข้ึนกว่าเดิม   
  ทั้งนี้ เพราะแต่เดิมมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษี ประชาชนเดือดร้อนจากการขูดรีดภาษี  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  โดยเจ้าภาษีนายอากร รายได้จากภาษีอากรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย การจัดระบบใหม่ทำให้  
  รายได้จากการจัดเก็บภาษีมากยิ่งข้ึน  

 ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

 ก. การจัดเก็บภาษีในรัชกาลที่ 5 ดำเนินการตามแบบสากลนิยมมากกว่าในรัชกาลที่ 3 

 ข. การจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน์ ทำให้การขูดรีดภาษีอากรจากประชาชนหมดไป 

 ค. ภาษีเก็บได้ในสมัยรัชกาลที่ 5 นำไปพัฒนาประเทศมากกว่าในสมัยรัชการที่ 3 

 ง. การจัดเก็บภาษีโดยหอรัษฎากรพิพัฒน์ มีผลดีกว่าการจัดเก็บโดยเจ้าภาษีนายอากร 

1. ก. รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยต่อนิสิตนักศึกษา 

 ข. ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม 

 ค. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  

 ง.  ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เสนอข่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่เห็นความสำคัญของ  
   ประชาชน 
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2. ก. เขาขับรถด้วยความเร็วสูง 

 ข. เธอมีความจัดเจนในด้านคอมพิวเตอร์ 

 ค. คุณพ่อเชิญพระสงฆ์มารับสังฆทานเม่ือวานนี้ 

 ง.  การจัดงานเฉลิมฉลองได้รับชัยชนะในการแข่งขัน 

3. ก. เขาขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 

 ข. เม่ือวานฉันเห็นคนออกลูกบนแท็กซ่ี 

 ค. เขาเดินผ่านทางสามแพร่งก่อนที่จะถึงบ้าน 

 ง.  มีพระภิกษุสององค์กำลังเดินบิณฑบาตอยู่หน้าบ้าน 

  
4. ก. ฝูงช้างกำลังเดินไปที่หนองน้ำ 

 ข. หลวงตาบัวกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในกุฏิ 
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 ค. เขาเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบผลุนผลันออกไป 

 ง.  คณะรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมเยือนชมกิจกรรมฟาร์มโคนม 

  

5. ก. เขาซ้ือพรมแผ่นนั้นในราคาที่ถูกมาก 

 ข. คนไข้ถูกสอบประวัติก่อนตรวจร่างกาย 

 ค. ครอบครัวเป็นหลักฐานแห่งแรกในการสร้างชีวิตมนุษย์ 

 ง.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์มีพระดำรัสแก่ผู้เข้ามาเฝ้าฯ 

  
6. ก. พิธีแรกนาขวัญเป็นวัฒนธรรมของชาติไทยมานาน 

 ข. แคนาดาและเม็กซิโกเป็นประธานคู่ขายที่สำคัญของประเทศไทย 

 ค. ผลงานของรัฐบาลที่สะสมได้คลี่คลายแล้ว  

 ง.  นโยบายการต่างประเทศของประเทศไทยคือการวางตัวเป็นกลาง 
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7. ก. เขายอมรับผิดโดยดุษฎี 
 ข. ดำจะอุปสมบทเป็นสามเณรในวันพรุ่งนี้ 
 ค. ทุกคนที่ผ่านไปมองดูความงามของเธออย่างไม่ขาดสาย 
 ง.  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้กระเป๋าย่านลิเก 
  
8. ก. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมเพรียง 
 ข. เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จส้ินในเวลาอันรวดเร็ว 
 ค. ผู้จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินให้เข้มงวด 
 ง.  การดูแลรักษาอย่างดีจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ 
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9. ก. ฉันขยับข้ึนลุกนั่งขณะที่เธอเปิดประตูห้องเข้ามา 

 ข. ประชาธิปไตยที่แท้จริงย่อมไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ใด 

 ค. เวลาของรายการ “โลกใบเล็ก” ได้หมดเวลาลงแล้ว 

 ง. ผู้จัดการธนาคาร ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่ยากจน 

10. ก. คนม่ังมีเป็นคนใจบุญบางคน 

 ข. เขากำลังเล่นกีฬาเม่ือวานนี้ 

 ค. ภาษาจีนพูดยากภาษาญี่ปุ่นก็พูดยาก 

 ง.  หนังสืออ้างอิงมีไว้สำหรับการค้นคว้า 

11. ก. อาหารเป็นส่ิงจำเป็นอย่างหนึ่งในจตุปัจจัยส่ี 

 ข. ปัจจุบันนี้อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งมีมากกว่าสมัยก่อน 
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 ค. บุหรี่เป็นแต่เพียงตัวช่วยเหลือให้เกิดโรคมะเร็งในปอดเท่านั้น 

 ง.  การประมาณจำนวนผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยทำได้ยาก 

12. ก. ธรรมะเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้คนมีสติ 

 ข. กรมการแพทย์ได้ส่ังเก็บนมที่ปนสารกัมมันตภาพรังสี 

 ค. สหประชาชาติได้เริ่มดำเนินการเม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง 

 ง.  อริยสัจส่ีเป็นหลักความจริงที่ทำให้ผู้รู้หลุดพ้นจากความทุกข์ 

  

13. ก. เขาช่วยกันปั่นฝ้ายเป็นกลุ่มแล้วจึงนำไปทอ 

 ข. ทุกหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 ค. เขาเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกพูดตรงอย่างไม่เกรงใจใคร 

 ง.  มีรายงานข่าวหลายข่าวแจ้งมาว่ามีกลุ่มคนไปชุมนุมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 
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14. ก. มีตำรวจท่านหนึ่งยืนถือปืนจ้องคนร้ายอยู่ 

 ข. รูปร่างของเธอบอบบางแทบปลิวตามลม 

 ค. ธรรมชาติที่ดอยสุเทพสามารถชักจูงนักท่องเที่ยว 

 ง.  คนไทยมักจะงมโข่งอยู่กับเรื่องไสยศาสตร์ 

15. ก. ดาบอันนี้ทำด้วยเหล็กน้ำพี้ 

 ข. จ้อยได้ซักซ้อมดนตรีมาเป็นเวลานาน 

 ค. คุณแม่นิมนต์พระมารับสังฆทาน 

 ง.  เขาขับรถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวัง 

16. ประเทศไทยสร้างป้อมหรือหอสำหรับรบข้ึนมาใช้เป็นที่ม่ันเพ่ือต่อสู้ต่อข้าศึกศัตรต้ัูงแต่ 
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          (1)           (2) 

 ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเอาอย่างมาจากป้อมปืนไฟของโปรตุเกส 

          (3) 

17. กฎหมายคือข้อบังคับหรือระเบียบที่ตราขึ้นโดยผู้มีอำนาจ เพื่อเป็นอุปกรณใ์นการบริหาร 

                   (1)           (2) 

  ประเทศ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่ได้บัญญัติไว้ 

              (3) 

18. การทำงานเช่นนี้เป็นการสร้างสำนึกให้รู้จักหยัดยืนอยู่ด้วยกำลังความสามารถแทนที่  
           (1) 

  จะอ้างอิงอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ตลอดไป 
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        (2)       (3) 

  

19. ดนตรีเป็นวัฒนธรรมอันสูงส่งอย่างหนึ่งของชาติที่ชี้แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและ 

           (1)         (2) 

  อารยธรรมของชาติเจ้าของดนตรีได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์การดนตรี 

  ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์การดนตรีเป็นส่ิงสำคัญประการหนึ่ง  

                  (3) 

  เพราะช่วยให้ได้รู้ได้เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของตนได้ดียิ่งข้ึน 
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20. จิตรกรรมไทยแบบพระราชนิยม คือ จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนแบบศิลปะจีน โดยรูปเซียนจีน  
                           (1)      (2)             (3) 

  เครื่องโต๊ะบูชาทิวทัศน์ เป็นต้น 

21. ต้องทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงบประมาณได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเรื่อง 

                (1) 

  ส่วนราชการที่ทำหนา้ที่เกี่ยวกบัการกำหนดตำแหนง่ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที่ 7 มกราคม 2533 

                  (2)            (3)  

22. การประชาสัมพันธ์คือการให้ข้อเท็จจริงแพร่ขยายไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการต่างๆ  

                  (1) 
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  ที่เหมาะสมเพ่ือใหป้ระชาชนเกดิความรู้ความเข้าใจและใหค้วามรว่มมือสนบัสนนุแกก่นัและกนั 
           (2)                    (3) 

  ต่อไป 

23. คำวา่มงคลมีความหมายวา่ความสุขความเจรญิหรอืส่ิงที่นำความสุขความเจรญิมาสู่ตน มงคลนี้  
  ทุกคนปรารถนากันเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นศรีเป็นม่ิง ตรงข้ามกับคำว่าอัปมงคลหรืออวมงคล 

           (1)                        (2) 

  ซ่ึงมีความหมายถึงส่ิงที่ไม่เป็นมงคลไม่มีความเจริญหรือส่ิงที่เป็นลางร้ายและบอกเหต ุ

                                                  (3) 

24. พาหะที่สำคัญที่สุดซ่ึงนำเชื้อกาฬโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก ่ตัวหมัดที่เกาะกินเลือดของหนู  ดังนั้น 

     (1)                          (2) 

   การกำจัดหนูจึงช่วยลดการระบาดของโรคนี้ได้ 
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     (3) 

  

25. การยิงสลุดเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติและบุคคล จำนวนนัดที่ยิงมีเกณฑ์ตามควรแก่ 

           (1)             (2) 

  เกียรติภูมขิองผู้หรือส่ิงที่ควรรับการเคารพ 

  (3) 

26. การศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างทางพัฒนาการของนักเรียน ทำให้เราทราบว่านักเรียน 

     (1) 

  สามารถทำงานเกี่ยวข้องกบัการรบัรู้หรอืการใชค้วามคดิได้แตกต่างกนั  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในวยัและวฒุภิาวะ 

        (2)                    (3) 

  ตลอดช่วงเวลา 
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27. กฎหมายใหม่ได้รวบรวมและปรับปรุงบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความผิดในเรื่องเครื่องหมาย 

      (1)        (2) 

  การค้าเพื่อให้สามารถให้ความปกป้องแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ดียิ่งข้ึน 

      (3) 

28. รูปเสมาธรรมจักรมีหน่วยราชการ 2 แห่ง ในประเทศไทยที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายคือ 

         (1)          (2) 

   กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

        (3) 

  

29. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมิใช่แต่จะต้องใช้วิธีการถอนพิษยาเสพติเท่านั้นและจะต้อง 

               (1)          (2) 

  ฟื้นฟสูภาพทางด้านจติใจหรอืสมองใหส้ามารถทำงานตามระบบปกติได้โดยไมต่อ้งใชย้าเสพตดิ 
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                        (3) 

  

30. เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลงและผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้พ้นจากตำแหน่ง 
          (1)       (2) 

  ตามระเบียบวาระเม่ือวันที่14 กันยายน พ.ศ. 2551 

     (3) 

  

31. ถึงแม้ประเทศอินเดียจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์แต่การที่มีประชากรมาก ทำให้ 

               (1)          (2) 

  ประชาชนอินเดียไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้อง 

                   (3) 
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32. โลกาภิวัตนห์รือการผันแปรตามโลกมีความหมายว่าการติดตามข่าวสารให้ทันต่อ 

    (1)             (2) 

  ความผันแปรและสถานการณข์องโลก 

    (3) 

  

33. คณะรัฐมนตรีอนุญาตการทำความตกลงละเว้นการตรวจลงตราหนังสือการทูตกับสาธารณรัฐ 

          (1)          (2) 

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว และความตกลงยกเวน้หนงัสือเดินทางทตูและราชการกบับราซิล 

  

 และอาเจนตินา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

          (3) 
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34. ศิลปะไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอนิเดียเปน็ส่วนใหญโ่ดยเฉพาะอยา่งยิ่งชาวอนิเดียได้เดินทาง 
             (1)       (2) 

  เข้ามาต้ังรกรากอยู่ตามเมืองต่างๆ และได้เผยแพรว่ัฒนธรรมอินเดียให้แก่ชาวไทย 

                  (3) 

35. ภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพราะภาษามีบทบาทกฎเกณฑ์ มีการถ่ายทอดมีการพัฒนา 

        (1)              (2) 

  และมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย 

        (3) 

1. 1) ระเบียบนั้นจักได้ช่วยประคับประคองส่งเสริมให้ตนทำงานดีข้ึน 

 2) ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ 
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 3) ได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำ 

 4) ข้าราชการจึงจำเป็นต้องฝึกระเบียบในตนเองข้ึน 

 5) คนทำดีคือคนมีระเบียบ 

  ก. 5, 1, 2, 4, 3    ข. 4, 1, 3, 5, 2 

   ค. 5, 3, 2, 1, 4    ง. 4, 3, 1, 5, 2 

2. 1) มนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิดออกมาเป็นตัวเขียน 

 2) คือ เรื่องการใช้ภาษา 

 3) ความแตกต่างของมนุษย์ และสัตว์ 

 4) คือ เป็นภาษาสำหรับอ่านและทำความเข้าใจกัน 

 5) สัตว์จะทำเสียงเพื่อความรู้สึก เช่น หิว โกรธ เจ็บปวด เท่านั้น 

!  40



  ก. 3, 2, 5, 1, 4    ข. 3, 2, 1, 4, 5 

   ค. 1, 4, 5, 3, 2    ง. 3, 2, 1, 5, 4 

3. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 

 ก. โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

 ข. ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสเปน 

 ค. เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฟิลิปปินส์ 

 ง. เริ่มข้ึนตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือ พ.ศ. 2141 
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4. 1) ทุกคนมีสิทธิที่จะรัก 
 2) การแสดงความรักโดยชอบด้วยทำนองคลองธรรม 
 3) เป็นส่ิงที่ประจำตัวมนุษย์ทุกรูปทุกนาม 
 4) ความรักเป็นยอดปรารถนาของหัวใจ 
 5) ความรักเป็นยอดปรารถนาของหัวใจ 
  ก. 4, 5, 1, 2, 3    ข. 2, 3, 4, 5, 1 
   ค. 2, 5, 1, 4, 3    ง. 4, 3, 1, 2, 5 
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5. 1) ความรักชาติแสดงออกได้ง่าย 

 2) ความรักชาติคือความรักในเพื่อนร่วมชาติ 

 3) สำหรับเยาวชนนั้น การต้ังใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในภายหน้า ก็เป็นความรักชาติ

อย่างหนึ่ง 

 4) ความรักในผืนแผ่นดินไทยซ่ึงเป็นที่อาศัยอันแสนสุข 

 5) แตกต่างกันตามแต่วัยและความสามารถ 

  ก. 2, 4, 1, 5, 3    ข. 2, 5, 1, 3, 4 

   ค. 1, 5, 2, 4, 3    ง. 3, 4, 5, 2, 1 
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6. 1) ตัวปลวกเป็นสัตว์ชนิดเล็กและไม่มีสติปัญญาเหมือนคน 

 2) จงนึกไว้ว่า ถ้าไม่รู้ไม่เลือกจะได้ไม่อายปลวกมัน 

 3) เราก็ควรนึกถึงตัวปลวกเป็นตัวอย่าง และต้ังหน้าพากเพียรเล่าเรียนให้สำเร็จจงได้ 

 4) มันยงัสามารถทำกจิการที่ใหญเ่กนิตัวสำเรจ็ได้ คนเรามีรา่งกายใหญโ่ต ทั ้งมีสติปญัญา

พเิศษ 

 5) ถ้าไม่มีความเพียรทำงานให้สำเร็จก็น่าจะอายปลวกแน่ ด้วยเหตุนี้เมื่อเราจะเรียน

หนังสือ 

  ก. 1, 4, 3, 2, 5    ข. 4, 2, 1, 3, 5 

   ค. 4, 3, 1, 5, 2    ง. 1, 4, 5, 3, 2 

  

7. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 

 ก. ก่อให้เกิดสารมลพิษในท้องถนน และฟุ้งกระจายเข้าสู่อาคารบ้านเรือน 2 ฟากทาง 
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 ข. วกิฤตจราจรได้สรา้งความเสียหายทางเศรษฐกจิ ทั ้งส่วนบคุคล และแกป่ระเทศเปน็อยา่ง

มาก 

 ค. เนื่องจากในเมืองมีอาคารอยู่ชิดกันหนาแน่นและมีความสูง จึงทำให้การกระจายตัวและ 

การเจือจางสารพิษในอากาศไม่สะดวก 

 ง.  การที่รถเคลื่อนตัวได้ช้าหยุดชะงักบ่อย ทำให้การเผาไหม้พลังงานฟอสซิลไม่สมบูรณ์ 

  

8. 1) อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซ่ึงถึงความเป็นมนุษย์ 
 2) เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า 
 3) ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ 
 4) เพื่อการสร้างสรรค์และความเป็นก้าวหน้า 
 5) และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก 
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  ก. 3, 5, 2, 1, 4    ข. 1, 4, 5, 2, 3 
   ค. 2, 1, 4, 3, 5    ง. 1, 2, 3, 4, 5 

9. 1) ความขาดตกบกพร่อง 
 2) ยังอาจจะแก้ไขให้ดีได้ 
 3) อย่ามองดูด้วยความท้อแท้ใจ 
 4) ที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรา 
 5) ไม่ว่าจะเป็นด้านใด 
  ก. 1, 5, 4, 2, 3    ข. 3, 1, 4, 2, 5 
   ค. 3, 2, 1, 5, 4    ง. 5, 4, 1, 2, 3 
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10. 1) เม่ือข้าศึกกรูเข้ามาก็ต้องผงะหงายเพราะคมดาบ 
 2) บ้างก็ถลาล้มเพราะแรงเท้าถีบด้วยชั้นเชิงของเพลงมวย 
 3) ท่านกวัดแกว่งดาบที่คมกริบทั้งสองมือ 
 4) เข้ารุกไล่ฟันข้าศึกรวดเร็วจนมองแทบไม่ทัน 
  ก. 1, 3, 2, 4    ข. 3, 2, 1, 4 
   ค. 3, 4, 1, 2    ง. 2, 3, 4, 1 
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11. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3 

 ก. ทำให้เกิดอาการอักเสบ 

 ข. แล้วมีอาการปวดตามข้อ และมีตุ่มข้ึนตามบริเวณข้อ 

 ค. สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเกลือของกรดยูริกในบริเวณต่างๆ เกิดตกตะกอนข้ึนมา 

 ง. คนที่มีกรดยูริกในร่างกายสูง ซ่ึงมีผลทำให้เม่ืออายุมากข้ึนจะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่า  
   “โรคเกาต์” 
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12. 1) เม่ือข้าพเจ้าไปยุโรป ข้าพเจ้าถูกถามเนืองๆ ว่า 

 2) ที่แม่น้ำอิราวดีอันงดงามนั้นอยู่ในประเทศบ้านเมืองของข้าพเจ้า 

 3) เมืองไทยเป็นเมืองประเทศราชในอินเดียใช่หรือไม่ 

 4) เม่ือข้าพเจ้าไปอเมริกามีคหบดีผู้หนึ่งได้แสดงความชื่นชนยินดีต่อข้าพเจ้า 

 5) ความจริงนั้นประเทศทางยุโรปเขาไม่สู้จะรู้จัก 

  ก. 5, 1, 3, 4, 2    ข. 1, 3, 4, 2, 5 

   ค. 4, 5, 2, 3, 1    ง. 4, 1, 5, 2, 3 

13. 1) ความหมายของ “เผลอ” มีเพียงว่าหลงลืม ไม่ระวังตัว 

 2) ถ้าจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่า 
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 3) คำว่า “เผลอ” กับคำว่า “เผอเรอ” มีความหมายใกล้เคียงกันมาก 

 4) ความหมายของ “เผอเรอ” บ่งบอกถึง ความหลงลืมหรือความไม่ระมัดระวังตัวอย่าง

มาก 

  ก. 3, 2, 1, 4    ข. 2, 3, 4, 1 

   ค. 2, 3, 1, 4    ง. 3, 2, 4, 1 

  

14. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 

 ก. กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ข. และเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตำแหน่ง 

 ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
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 ง. ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด 

15. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2 

 ก. ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงบประมาณ 

 ข. เรื่องส่วนราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง 

 ค. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวน 

 ง. ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2535 
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16. 1) แพร่ขยายไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม 

 2) เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อถือ 

 3) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 4) และให้ความร่วมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกันต่อไป 

 5) การประชาสัมพันธ์คือ การทำให้ข้อเท็จจริง 

  ก. 5, 3, 1, 2, 4    ข. 5, 3, 2, 1, 4 

   ค. 5, 1, 2, 3, 4    ง. 5, 1, 3, 2, 4 
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17. 1) บรษิทัหา้งรา้นและบคุคลตา่งพยายามที่จะใหส้นิคา้ ผลติภณัฑภ์าพยนตรห์รอืธรุกจิของ

ตน เป็นที่น่าสนใจของประชาชน 

 2) ไม่ว่าจะลงทุนไปมากน้อยเท่าไหร่ 

 3) ต่างก็โฆษณาชวนเชื่อกันทั้งนั้น 

 4) ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่า 

 5) ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ภาพยนตร์ หรือธุรกิจ 

  ก. 4, 1, 2, 5, 3    ข. 4, 5, 3, 1, 2 

   ค. 4, 5, 2, 3, 1    ง. 4, 1, 5, 2, 3 
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18. 1) นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งระหว่างประเทศ และภายในประเทศ 

 2) การขยายตัวทางอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ช้าลงไปด้วย 

 3) การขาดแคลนน้ำมันและน้ำมันมีราคาแพง 

 4) ค่าขนส่งแพงข้ึน รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มลดลง 

  ก. 3, 2, 1, 4    ข. 3, 2, 4, 1 

   ค. 3, 1, 4, 2    ง. 3, 1, 2, 4 

19. 1) ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจันทร์ กลิ่นกฤษณา หรือกลิ่นมะลิวัลย์ 

 2) ย่อมหอมหวานทวนลมข้ึนได้ 
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 3) กลิ่นหอมของดอกไม้ทวนลมข้ึนไปไม่ได้ 

 4) แต่กลิ่นคุณงามความดีของคุณ 

 5) และย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ 

  ก. 1, 3, 4, 2, 5    ข. 3, 1, 4, 2, 5 

   ค. 4, 2, 5, 3, 1    ง. 4, 2, 5, 1, 3 

20. 1) ความประมาทเป็นทางไปสู่ความตาย 

 2) ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย 

 3) ความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่ความไม่ตาย 

 4) ผู้ประมาทเป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว 
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  ก. 1, 2, 3, 4    ข. 3, 4, 1, 2 

   ค. 3, 1, 2, 4    ง. 1, 3, 4, 2 

21. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 

 ก. เพื่อให้มีกำลังตำรวจป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้าย 

 ข. ก็ได้พยายามขยายกิจการตำรวจไปยังหน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคตามลำดับ 

 ค. เม่ือได้จัดต้ังกรมตำรวจภูธรข้ึนแล้ว 

 ง. และเพื่ออำนวยความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 

!  56



22. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3 

  ก. ความสามารถของนักบริหารข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การเป็นหลัก 

 ข. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของนักบริหาร มุ่งที่ผลงาน 

 ค. คนจงึเปน็องคป์ระกอบที่สำคญัที่สดุที่จะบนัดาลใหอ้งคก์ารประสบความสำเรจ็หรอืลม้

เหลว 

 ง. และความสัมฤทธิผลตามเป้าหมายขององค์การเป็นที่ต้ัง 
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23. 1) ถ้าส้ินสามัคคี 
 2) แล้วเผ่าไทย 
 3) จะส้ินชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 4) จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรกัน 
  ก. 1, 2, 3, 4    ข. 2, 1, 3, 4 
   ค. 1, 3, 2, 4    ง. 3, 2, 1, 4 
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24. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3 

 ก. เพื่อให้สามารถเป็นกลไกของรัฐ 

 ข. ให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ค. ระบบราชการไทยต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง 

 ง.  นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

25. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3 

 ก. จึงเป็นสาเหตุในนมผึ้งมีราคาแพงมากประมาณกิโลกรัมละ 5,000 บาท 

 ข. มีลักษณะเหมือนครีมข้นสีขาว ผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงค์ของผึ้งงาน 

 ค. รอแยลเจลลี่ หรือที่เรียกว่า นมผึ้ง คืออาหารตัวอ่อนของผึ้งนางพญา 

 ง.  ในรงัผึ้งหนึ่งรงัจะมีผึ้งงานประมาณ 60,000 ตั ว และสามารถผลตินมผึ้งได้เพยีงวนั 10 

กรมั 
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26. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 

 ก. เป็นส่ิงสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 

 ข. ในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ 

 ค. เพราะการยึดม่ันดังกล่าว จะทำให้มีจิตใจม่ันคงเด็ดเด่ียว 

 ง. การยึดม่ันในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม 

27. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3 

 ก. ยังเป็นระบบที่ไม่เปิดโอกาสในการแก้ไขเรื่องการกระจายโภคทรัพย์อีกด้วย 

 ข. โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการข้ันมูลฐานของระบบศักดินา 

 ค. ซ่ึงนอกจากจะขาดความเป็นธรรมการกระจายโภคทรัพย์แล้ว 

 ง.  เศรษฐกิจระบบสังคมนิยมขัดกับระบบศักดินา 

28. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3 

 ก. ยูนานเป็นดินแดนแห่งทิวเขาที่สลับซับซ้อน 
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 ข. และเคยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากถึง 26 เชื้อชาติ 

 ค. ในอดีตได้ถูกปิดกั้นจากภายนอกด้วยเง่ือนไขทางธรรมชาติ 

 ง. ทำใหช้นกลุ่มนอ้ยกลุ่มต่างๆ ยงัคงรกัษาประเพณีและวฒันธรรมของตนเองไวอ้ยา่งเหนยีวแนน่ 

  

29. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2 

 ก. ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศอยู่ตลอดเวลา 

 ข. ซ่ึงเป็นปัญหาที่ยังต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 ค. สภาวะความผันแปรทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ง.  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสู้รบภายในประเทศ การพิพาทเรื่องเขตแดน ฯลฯ 
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30. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2 

 ก. เพราะไม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์อยู่เลย 

 ข. พลังงานที่แฝงอยู่ในเบียร์เป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าเกือบว่างเปล่า 

 ค. แต่อวัยวะต่างๆ หรือกล้ามเนื้อกลับไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสามารถทำงานได้ 

 ง.  พลังงานนี้ถ้าไม่ได้นำไปใช้โดยการออกกำลังกาย จะทำให้มีน้ำหนักตัวมาก 

31. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3 

 ก. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 ข. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ค. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจตราหนังสือการทูต 

 ง. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและข้าราชการกับบราซิลและอาเจนติน่า 

32. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1 
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 ก. ทั้งในรูปของการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น 

 ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 

 ค. เพื่อเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน 

 ง.  ได้ดำเนินนโยบายเปิดทางการเงิน 

33. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 

 ก. ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากธรรมรักษาปลูกเลี้ยงง่าย 

 ข. ที่กำลังเป็นที่สนใจกันมากทั้งในวงการไม้ตัดดอกและวงการตกแต่งสวนไทย 

 ค. มีดอก สี ขนาด รูปทรงต่างๆ ที่สวยงาม และคงทน 

 ง. ธรรมรักษาหรือเฮลิโคเนีย เป็นไม้ดอกเขตร้อนชนิดหนึ่ง 

34. 1) เสียงที่ส่ังอย่างเฉียบขาดนั้นเป็นเสียงผู้หญิง 
 2) เขาเคยเห็นผู้หญิงหลายคนฆ่าตัวตาย 
 3) ซ่ึงไม่ได้ทำให้เขาสบายใจเลยแม้แต่นิดเดียว 
 4) “ยืนอยู่นิ่งยังง้ันแหละ” 
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  ก. 2, 1, 4, 3    ข. 1, 4, 2, 3 
   ค. 2, 3, 4, 1    ง. 4, 1, 3, 2 

35.		 1.	พระประธานองค์ใหญ่ทรงไว้ซึ่งรัศมีอันไพโรจน์	
2.	ภาพในพระอุโบสถนี้เป็นภาพที่แปลกกว่าความงามใดใด
ทั้งสิ้น	
3.	เทียนขี้ผึ้งเล่มใหญ่หลายสิบเล่มล้วนถูกห่อด้วยดอกไม้สดสี
ต่าง	ๆ	
4.	สิ่งเหล่านี้รวมกันเข้าแล้วดูเป็นภาพที่สดใสตระการตาน่า
ชมยิ่งนัก	
ก.	1-2-3-4		 	 ข.	2-1-3-4		 	 ค.	3-1-2-4		 	 ง.	

4-2-1-3	
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