
 

 

 

กําหนดการอบรม 

โครงการเตรียมความพรอมสอบ ก.พ. (ภาค ก) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2562  

วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2562  
ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร  ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

**************************************************** 
      เวลา    กิจกรรม 

วันเสารท่ี 1 มิถุนายน 2562 

07.30-08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.31-09.00 น. ทดสอบก.พ.  ภาค ก. กอนอบรม 

09.10 - 09.30 น. พิธีเปด 

09.30 -12.00 น.   บรรยายเรื่อง การทดสอบวิชาความสามารถท่ัวไป ก.พ.  ภาค ก.  

                                          - ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ 

                                               1. อนุกรม 

                                               2. โจทยคณิตศาสตร 

                                               3. การวิเคราะหขอมูล    โดย อาจารย สัญฐิติ  บุญศรี 

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.01-14.00 น.   บรรยายเรื่อง การทดสอบวิชาความสามารถท่ัวไป ก.พ.  ภาค ก.  

                                          - ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ โดย อาจารย สัญฐิติ  บุญศรี (ตอ) 

14.01-17.00 น.    บรรยายเรื่อง การทดสอบวิชาความสามารถท่ัวไป ภาค ก. ของ ก.พ. 

                                          ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ โดย อาจารย เจม่ี เสนะวัต เอ้ียงสําอาง 

วันอาทิตยท่ี 2 มิถุนายน 2562 

08.30-11.30 น.    บรรยายเรื่อง การทดสอบวิชาความสามารถท่ัวไป ภาค ก. ของ ก.พ. (ตอ)                                                                       

                                          -  ความสามารถทางดานเหตุผล 

                           1. อุปมาอุปไมย 

        2. การสรุปความจากภาษา 

                           3. การสรุปความจากสัญลักษณ 

                           4. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ โดย อาจารย ไพโรจน  กานอินทร 

11.30-12.00 น.   ทดสอบก.พ.  ภาค ก. หลังอบรม 

12.05 น.   ปดการอบรม 



คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ 

หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก)





 
 
  
 

 

      นายสัณฐิติ บุญศรี (อ.พี่แจ๊ก) 

      Mr. Santiti Boonsri 

      - ป.ตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล มข. (วศ.บ.) 

      - ป.โท  วิศวกรรมเคร่ืองกล มข. (วศ.ม.) 

         

 

ผลงานและประสบการณ์สอน 

1. ทุนเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ทุนวิจยั Hard Disk Drive จาก NECTEC กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. ประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) และฟวิิชาสิกส์ 

ที่สถาบันกวดวิชา J Knowledge มากกว่า 17 ปี 

4. ผู้ก่อต้ังสถาบันกวดวิชา J Knowledge TUTOR , J ก พ TUTOR และ J ครู TUTOR 

5. อาจารย์รับเชิญสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) และวิชาฟิสิกส์ 

ทั่วประเทศไทย 

 

  

 



ข้อสอบจริง ก.พ. 60-61 

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 40 ข้อ

1. ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ

1.1 อนุกรม   5  ข้อ 

1.2 โจทยค์ณิตศาสตร์  5  ข้อ 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 5  ข้อ 

1.4 สดมภ์   5  ข้อ 

2. ความสามารถทางด้านเหตุผล

2.1 อุปมาอุปไมย  5  ข้อ 

2.2 การสรุปความจากภาษา  5  ข้อ 

2.3 การสรุปความจากสัญลักษณ์ 5  ข้อ 

2.4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ  5  ข้อ 

2. วิชาภาษาไทย 20 ข้อ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

3. วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

1



อนกุรม ก.พ. 60-61 

1. 15,  19,  25,  35,  53,  ......

1. 93 2. 84

3. 97 4. 87

2. 11,  13,  18,  42,  73,  133,  …..

1. 174 2. 248

3. 293 4. 482

3. 1,  32,  81,  64,  25,  6,  …….

1. 18 2. 0

3. 1 4. 8
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4. 
4

5
, 

9

13
, 

22

31
, 

53

75
,  ….. 

1. 
128

181
2.  

128

92

3.  
182

181
4.   

128

182

5. 94,  92,  96, 88,  104,  72,  136, …..

1. 4 2. 8

3.  52 4. 56
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คณิตศาสตร์ทั่วไป ก.พ. 60-61 

1. นางสาวบี ฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี ปรากฏว่า

ได้ดอกเบ้ียเท่ากับเงนิต้น อยากทราบว่าธนาคารคดิดอกเบ้ียในอัตราเท่าใด 

1. ร้อยละ 10 2. ร้อยละ 12

3. ร้อยละ 15 4. ร้อยละ 18

2. ถ้า 4x – 3y = 8 แล้ว 6y – 8x มีค่าเท่ากบัข้อใดต่อไปนี้

1. -8 2. 8

3. -16 4. 16
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3. หมู่บ้านมีหมอต่อประชากร 1 : 5,000 ถ้ามีประชากร 850,000 คน หมู่บ้านมีหมอ 120

คน ต้องมีหมอเพิม่อกีกี่คน 

1. 40 2. 50

3. 180 4. 270

4. ขับรถไปต่างจังหวัด ด้วยความเร็ว 60 กม./ชม.  เป็นระยะทาง  540 กม. แต่ขากลับ ขับ

ด้วยความเร็ว  100  กม./ชม. และต้องกลับรถอีก 60 กม.  อยากทราบว่า  ความเร็วเฉล่ีย

ไปกลับ เป็นเท่าไร 
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5. ถ้า 4 * 3 = 10 และ 3 * 7 = 17 แล้ว 1 * 9  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 12 2. 15

3. 17 4. 19

6. ถ้า 7 * 5 = 37 และ 6 * 2 = 16 แล้ว 8 * 3  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 27 2. 28

3. 29 4. 30

 แล้ว 1 * 9 = ? 
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สดมภ์ ก.พ. 60-61 

ค าส่ัง ปัญหาแต่ละข้อต่อไปนี้จะมีปริมาณทีก่ าหนดให้ 2 ปริมาณ ปริมาณแรกอยู่ในสดมภ์ ก 
และอีกปริมาณอยู่ในสดมภ์ ข จงเปรียบเทียบ 2 ปริมาณนี้ และตอบโดยเลือกตัวเลือกดังนี ้

ตอบ 1. ถ้าปริมาณในสดมภ์ ก มากกว่าปริมาณในสดมภ์ ข 

ตอบ 2. ถ้าปริมาณในสดมภ์ ข มากกว่าปริมาณในสดมภ์ ก 

ตอบ 3. ถ้าปริมาณในสดมภท์ั้งสองเท่ากนั 

ตอบ 4. ถ้าข้อมูลที่ก าหนดให้ไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบ 

ข้อ สดมภ์ ก สดมภ์ ข สดมภ์ ค 

1 𝑏2 + 𝑎2 -3 (𝑎 –  𝑏) (𝑎 +  𝑏) > 3 

2 X 90 
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3 𝑃

6

3

2𝑄

𝑃𝑄 =  9 

4 𝑥2 𝑦2 𝑦 –  𝑥 =  1 

5 
√𝑎63 1

𝑎−2
𝑎 > 0 
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เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ. 60-61 

จงใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ตอบค าถาม ข้อ 1 – 3 

1. จากเงื่อนไขท่ีก าหนด

ข้อสรุปท่ี 1   B   ≠   D

ข้อสรุปท่ี 2  G   >   O

ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อสรุปท้ังสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

2. ข้อสรุปท้ังสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

3. ข้อสรุปท้ังสองไม่แน่ชัด

4. ข้อสรุปท้ังสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ถูกต้องเป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัด

2. จากเงื่อนไขท่ีก าหนด

ข้อสรุปท่ี 1   D   <   A

ข้อสรุปท่ี 2  M   >   G

ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อสรุปท้ังสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

2. ข้อสรุปท้ังสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

3. ข้อสรุปท้ังสองไม่แน่ชัด

4. ข้อสรุปท้ังสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ถูกต้องเป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัด

3. จากเงื่อนไขท่ีก าหนด

ข้อสรุปท่ี 1   A   >   C

ข้อสรุปท่ี 2  M   <   N

ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อสรุปท้ังสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

2. ข้อสรุปท้ังสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

3. ข้อสรุปท้ังสองไม่แน่ชัด

4. ข้อสรุปท้ังสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ถูกต้องเป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัด

เง่ือนไข A  ≯   B    =   C   ≠    D 

 M    <    O   ≤   N   <    G 
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แนวข้อสอบ ก.พ. แบบยาก 

1. รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสรูปหนึ่ง มีด้านยาวด้านละ 10 ม. หากก าหนดให้แต่ละด้านยาวเพ่ิมขึน้

อีก 10% อยากทราบว่า พื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสจะเพิ่มขึ้นเท่าไร

1. 11% 3. 20%

2. 21% 4. 10%

2. รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีด้านยาวยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 3 เซนติเมตร เส้นรอบ
รูปของรูปส่ีเหล่ียมรูปนี้เท่ากับ 30 เซนติเมตร ถ้าความยาวของด้านยาวลดลง 50%
และความยาวของด้านกว้างเพิม่ขึ้น 50% แล้วรูปส่ีเหล่ียมรูปใหม่มีพื้นที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
กี่เปอร์เซ็นต์

1. มีพื้นที่เพิ่มขึน้จากรูปเดิม 50%

2. มีพื้นที่ลดลงจากรูปเดิม 50%

3. มีพื้นที่เพิม่ขึ้นจากรูปเดิม 25%

4. มีพื้นที่ลดลงจากรูปเดิม 25%
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ค าส่ัง ปัญหาแต่ละข้อต่อไปนี้จะมีปริมาณทีก่ าหนดให้ 2 จ านวน ปริมาณแรกอยูใ่นสดมภ์ ก 
และอีกปริมาณอยู่ในสดมภ์ ข จงเปรียบเทียบ 2 ปริมาณนี้ และตอบโดยเลือกดังนี ้

ตอบ 1. ถ้าปริมาณในสดมภ์ ก มากกว่าปริมาณในสดมภ์ ข 

ตอบ 2. ถ้าปริมาณในสดมภ์ ข มากกว่าปริมาณในสดมภ์ ก 

ตอบ 3. ถ้าปริมาณในสดมภท์ั้งสองเท่ากนั 

ตอบ 4. ถ้าข้อมูลที่ก าหนดให้ไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบ 

ข้อ สดมภ์ ก สดมภ์ ข สดมภ์ ค 

1 ถ้ารัศมีของวงกลม

เพิ่มขึ้น 10% อยาก

ทราบว่าพ้ืนที่ของ

วงกลมเพิม่ขึ้นกี่

เปอร์เซ็นต์ 

ถ้ารัศมีของวงกลม

ลดลง 10% อยาก

ทราบว่าพ้ืนที่ของ

วงกลมลดลงกี่

เปอร์เซ็นต์ 

11





1

 

เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

ขอ้มลูวทิยากร 
ชือ่ – สกลุ 

นายไพโรจน์ ก้านอนิทร์ (พี่ไพ) 
Mr. Pairote  Kanin (Pai)  

ตดิตอ่ 

สถานที่ท างาน : โรงเรียนประสาทวทิยาคาร  ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท 
 จังหวัดสุรนิทร ์32140 

โทร. 08 5316 8507 Facebook : อินทีวร   การสอนไทย 
ID Line : pairote_kn Email : pairotekanin@gmail.com 

การศกึษา   

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.80 

ประสบการณส์อนและการเปน็พธิกีร 

 วิทยากรรับเชิญแก่สถานศึกษาเพื่อให้ความรู้ด้านภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนยโสธร
พิทยาคม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม โรงเรียน
ดงหลวงวิทยาคาร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ที่ 50 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม โรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนบึงบูรพ์ โรงเรียนสังขะ โรงเรียนสุ
รพินท์พิทยาและโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 วิทยากรรับเชิญของหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื ่อให้ความรู้ด้านภาษาไทยและการสอน

ภาษาไทย แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 วิทยาบรรยายเกี ่ยวกับว ิชาภาษาไทย ก.พ. ให้ความรู ้แก่ ผู ้สนใจทั ่วประเทศ เช ่น จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
มหาสารคาม และ จังหวัดขอนแก่น 
 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสอบใน “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 วิทยากรโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุรินทร์  
 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในยุคดิจิทัล” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปัจจุบันรับราชการครู ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 
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ประสบการณ์ด้านการเป็นกรรมการตัดสินความสามารถด้านภาษาไทย 

 กรรมการตัดสินการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย รายการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
 กรรมการตัดสินการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย รายการพินิจวรรณคดีไทย ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
 กรรมการตัดสินการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย รายการวรรณกรรมพิจารณ์ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
 

ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ  

 รางวัลชนะเลิศการประกวดการสอน ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ของครูใน ศตวรรษที่ 21”  
 รางวัลผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558 ด้าน การสอนและการผลิต

สื่อการสอน   
 สอบได้ล าดับที่ 1 ในการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู ้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  
 รางวัลเหรียญทอง “การน าเสนอผลงานเรื ่อง การผลิตสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
 รางวัลเหรียญทอง “การน าเสนอผลงานเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 33 
 รางวัลเหรียญทอง “การน าเสนอผลงานเรื ่อง การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู ้ ” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
 รางวัลเหรียญทอง “การน าเสนอคลิปวิดีโอการสอนและการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้” ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
 ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการน าเสนอบทความทางวิชาการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายอีสานตอนล่าง 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 
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อุปมาอุปไมยทางภาษาไทย 
  

 
เป็นข้อสอบการเปรียบเทียบสัมพันธ์ของคู่ค าที่ก าหนดให้ แล้วให้ผู ้เข้าสอบหาความสัมพันธ์

เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ท่ีก าหนดให้  
 

 วิธีการท าข้อสอบประเภทอุปมาอุปไมย  

1. ให้สังเกตความสัมพันธ์ของคู่ค า   
2. ดูทิศทางความสัมพันธ์ของค าว่าเป็นความสัมพันธ์จากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา   
3. ใส่ค าตรงกลางคู่ค า เช่น “ท าให้เกิด”, “เป็นชนิดของ”, “เป็นส่วนประกอบของ” เป็นต้น แล้วน าค า

ดังกล่าวไปใส่ในตรงกลางคู่ค า 
 4. บางข้อค าตอบจะถูกมากกว่าหนึ่ง ดังนั้นผู้เข้าสอบจะต้องพิจารณาข้อที่ถูกที่สุด โดยพิจารณา
จากโจทย์ เช่น โจทย์ก าหนดเป็นสัตว์ ตัวเลือกที่ควรตอบควรเป็นสัตว์เช่นเดียวกับโจทย์ 
 
 ความสัมพันธ์ของคู่ค า 

 1. ความสัมพันธ์แบบความหมายของค า ได้แก่ ความหมายเหมือนกัน ความหมายคล้ายกัน และ
ความหมายตรงข้าม หรือบางครั้งผู้เข้าสอบจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับความหมายเชิงบวกและความหมายเชิง
ลบประกอบด้วย เช่น 
  1) อ่อนโยน : กระด้าง  ? : ? 
   ก. ยิ้ม : หัวเราะ    ข. ยินดี : ดีใจ 
   ข. ทุกข์ : เศร้า    ง. สุข : โศก 
   
  2) ตระหนี่ : สุรุ่ยสุร่าย  ? : ? 
   ก. อดทน : อดกลั้น   ข. มัธยัสถ์ : อดออม 
   ค. ประหยัด : ฟุ่มเฟือย   ค. สันโดษ : พอเพียง 
 

2. ความสัมพันธ์แบบองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ คือ การพิจารณาค าหน้ากับค าหลังว่าเป็น
ส่วนใหญ่ - ย่อย เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนผสม เป็นชนิด เป็นพวกหรือประเภทเดียวกันหรือไม่ เช่น 

1) น ้าดอกไม้ : เขียวเสวย  ? : ? 
 ก. ทุเรียน : เงาะ    ข. แก้ว : อกร่อง 
 ค. ก้านยาว : หมอนทอง   ค. แรด : โรงเรียน 
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3. ความสัมพันธ์แบบเหตุผล คือ ความสัมพันธ์ที่ค าหน้าและค าหลังส่งผลต่อกันในเชิงเหตุผล 

วิธีการท าคือการเติมท าบางค าที่บ่งบอกความสัมพันธ์ลงไประหว่างคู่ค า เช่น 
  1) ความพยายาม : ความส าเร็จ  ? : ? 
   ก. ความมุ่งมั่น : ความรัก   ข. ความประมาท : ความปลอดภัย 
   ค. ความขยัน : ความร ่ารวย  ค. ความยากจน : ความเกียจคร้าน 

 
4. ความสัมพันธ์แบบการเปรียบเทียบ คือ การเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง หรือระดับ

ความเข้ม – ความจาง เช่น  
  1) แดง : ชมพู  ? : ? 
   ก. เขียว : น ้าเงิน    ข. ด า : เทา 
   ค. โง่ : ฉลาด    ง. แก่ : หนุ่ม 
 

5. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  คือ ค าหน้ากับค าหลัง จะมีความสัมพันธ์กันด้านอาชีพ 
หน้าที่ของอาชีพ สถานที่ท างาน รวมถึงความสัมพันธ์ด้าน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น  

 1) ครู : สอน  ? : ? 
  ก. แพทย์ : คลินิก   ข. ทหาร : ป้องกัน 
  ค. พิจารณาคดี : ผู้พิพากษา  ง. ต ารวจ : ผู้ร้าย 
 
6. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้ ผู้ใช้ และการใช้ คือ ค าหน้ากับค าหลังมี

ความสัมพันธ์กันด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ผู้ใช้ และวิธีการใช้ เช่น 
 1) ช้อน : ส้อม  ? : ? 
  ก. ครก : สาก     ข. จาน : แก้ว 
  ค. ค้อน : เลื่อย    ง. ถุงมือ : ถุงเท้า 
 
7. ความสัมพนัธ์ที่เกี่ยวข้องกับล าดับเวลา เหตุการณ ์ประเพณี เทศกาล และวันเวลา  คือ ค า

หน้ากับค าหลังมีความสัมพันธ์กันด้านล าดับของเวลา เหตุการณ์ที่สอดคล้องกับช่วงเวลา เช่น 
 1) ชวด : กุน  ? : ? 
  ก. ฉลู : จอ    ข. ขาล : ระกา 

ค. มกราคม : ธันวาคม   ง. กุมภาพันธ์ : พฤศจิกายน 
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8. ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัค านามและค าลกัษณนาม คือ ค าหน้ากับค าหลังมีความสัมพันธ์กนั
ด้านค าและลักษณนามมทั้งลักษณนามและสมุหนาม เช่น 
  1) มะพร้าว : ทะลาย  ? : ? 
   ก. งาช้าง : กิ่ง    ข. ปลา : ฝูง 
   ค. สายรุ้ง : ตัว    ง. ช้าง : เชือก 

 
9. ความสมัพันธท์ีเ่กีย่วข้องกับอวัยวะ คือ ค าหน้ากับค าหลังมีความสัมพันธ์กันด้านอวัยวะ การใช้

อวัยวะ หน้าที่อวัยวะ และผลที่เกิดขึ้นจากการรับสัมผัสผ่านอวัยวะ เช่น  
1) หู : ปอด  ? : ? 

    ก. จมูก : ปาก    ข. แขน : ขา 
    ค. กระเพาะ : ตับ   ง. ตา : หัวใจ 
 

10. ความสัมพันธ์แบบการเรียงล าดับ คือ การน าตัวอักษรมาเรียงล าดับ แล้วดูต าแหน่งก่อนหลัง 
เช่น  

1)  ABC : GHI  ? : ? 
 ก. DEF : MNO     ข. JKL : WXY 
 ค. PQR : STU     ง. NOP : TUV 
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ตะลุยโจทย์ อุปมา – อุปไมย 
 
ค าสั่ง จงเลือกคู่ของค าจากตัวเลอืก 1) – 4) ที่มีความสมัพันธ์กันโดยใหส้อดคล้องกับคู่ค าที่ก าหนดให้  
 

1. ฟาง   :   นางฟ้า   ::   ?   :    ? 
1) ผักกาด   :   ผักชี 
2) หูหนู     :   โคน 

3) ข้าวโพด   :   ข้าวฟ่าง 
4) ผักตบชวา :   ผักสามหาว 

 
2. ทุจริต   :   ลงโทษ   ::   ?   :   ?  

1) มะเร็ง   :   โรคร้าย 
2) ชื่อเสียง   :   โชคร้าย 

3) ประมาท   :   อุบัติเหต ุ
4) ทะเล   :   แม่น ้า 

 
3. ปารีส   :   ปักกิ่ง   ::   ?   :   ? 

1) ลอนดอน   :   กรุงเทพฯ 
2) มาดรดิ   :   ฮานอย 

3) มะนิลา   :   โตเกียว 
4) เวียงจันทร์   :   เวียนนา 

 
4. กระปรี้กระเปร่า : เนิบนาบ  ::  ? :  ? 

1) อาหาร   :   ผงชูรส 
2) ป่วย   :   อ่อนแอ 

3) ทุเรียน   :   น ้าเชื่อม 
4) ทันสมัย   :   ล้าหลัง 

 
5. แกรนิต   :   หิน   ::   ?   :   ? 

1) เครื่องเขียน   :   ปากกา 
2) ดอกไม้   :   มะล ิ

3) ฮีเลียม   :   ก๊าซ 
4) โปรตีน   :   เนื้อสัตว ์

 
6. หนอน   :   ผีเสื้อ    ::   ?   :   ? 

1) ไอน ้า   :    เมฆ 
2) น ้าตาล   :    อ้อย 

3) ฟ้าร้อง   :   ฟ้าแลบ 
4) เมฆ   :   ท้องฟ้า 

 
7. ล าธาร   :   แม่น ้า   ::   ?   :   ? 

1) ทะเล   :   เรือ 
2) ลูกน ้า   :    ยุง 

3) อ่าว    :    ฝั่ง 
4) ตาราง   :   หมากรุก 
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8. สาคู   :   มันส าปะหลัง   ::   ? : ? 

1) ฟักทอง   :   มันเทศ 
2) ข้าว   :   ยางพารา 

3) มะพร้าว    :    ละหุ่ง 
4) ตาล   :   หมาก 

 
9. คน   :   อาหาร   ::    ?   :   ? 

1) ข้าว   :   รวง 
2) ข้าว   :    อาหาร 

3) พืช    :    ปุ๋ย 
4) ต้นไม้   :   น ้าราก 

 
10. ก้มหน้าก้มตา   :    ตั้งใจ    ::  ? : ? 

1) น่าเบ่ือ    :    น่าด ู
2) ดูตามา้ตาเรือ   :   มุ่งมั่น 

3) หูตาลุกพอง    :    สนใจ 
4) น่ารักน่าชัง   :   เสน่ห์ 

 
11. เวียงจันทร์   :   เวียนนา   ::   ? : ? 

1) ปารีส   :   ไซง่อน 
2) พนมเปญ   :   กรุงเทพฯ 

3) มอสโคว   :    ปักกิ่ง 
4) มะนิลา   :   ลอนดอน 

 
12. ราก   :   ยอด   ::   ?   :   ? 

1) เสาเข็ม   :   หลังคา 
2) พ้ืน   :    เพดาน 

3) กาฝาก    :    ต้นไม้ 
4) ดักแด้   :   ผีเสื้อ 

 
13. ปู่    :   ตา   ::   ?   :   ? 

1) บุตร   :   ธิดา 
2) สะใภ้   :   ยาย 

3) ย่า   :   ลูกเขย 
4) น้า   :   ลุง 

 
14. โอเอซิส   :   ทะเลทราย   ::   ? : ? 

1) อูฐ    :   สัมภาระ 
2) อ่างน ้า   :   ทราย 

3) น ้า   :   มะพร้าว 
4) เกาะ   :    มหาสมุทร 

 
15. เรียบร้อย   :   รุงรัง   ::   ?  :  ? 

1) เมื่อยล้า   :   สว่างไสว 
2) ปลาบปลื้ม   :   ยินดี 

3) สะอาด   :   สกปรก 
4) ทุกข์   :   เสียใจ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 
16. บรรพต   :   ภูเขา   ::   ?   :   ? 

1) บอบบาง   :    ผอมแห้ง 
2) อธิบาย   :   อภิปราย 

3) บริจาค   :   แจก 
4) อ้วน   :   แข็งแรง    

 
17. น ้ามันเช้ือเพลิง : เบนซิน   ::  ? :   ? 

1) พาหนะ   :   เครื่องบิน 
2) ก๊าซธรรมชาติ   :   ถ่านหิน 

3) โซล่า   :   ดีเซล 
4) ร้อน   :   หนาว 

 
18. ฟิสิกส์   :   วิทยาศาสตร์   ::   ? : ? 

1) ดวงอาทิตย์   :   ระบบสุริยะ 
2) วิทยาศาสตรป์ระยุกต์ :   คณิตศาสตร์ 

3) เคมี   :   ห้องทดลอง 
4) ชีววิทยา   :   ต้นไม ้

 
19. เรือนจ า   :   พัศดี   ::   ?   :   ? 

1) นักโทษ   :   ผู้คุม 
2) โรงเรียน   :   นักเรียน 

3) โรงพัก   :   ต ารวจ 
4) หมอ   :   โรงพยาบาล 

 
20.  นม   :   เนย   ::   ?   :   ? 

1) น ้าตาล   :   อ้อย 
2) วุ้นเส้น   :   ถั่วเขียว 

3) ดีเซล   :   เบนซิน 
4) มันส าปะหลัง   :   เอทานอล 

 
21. เกาะ   :   ทะเล   ::   ?   :   ? 

1) หาดทราย   :   ชายฝั่ง 
2) ภูเขา   :   มหาสมุทร 

3) ชายฝั่ง   :   อ่าว 
4) ทราย   :   ทะเลทราย 

 
22.  ซื่อสัตย์ : หลอกลวง   ::   ? : ? 

1) ยากจน   :   อดทน 
2) กล้าหาญ   :   พ่ายแพ้ 

3) อ่อนโยน   :   แข็งกระด้าง 
4) ชัยชนะ   :   อุปสรรค 

 
23.  นครราชสีมา : นครศรีธรรมราช :: ? : ? 

1) นครสวรรค์   :   นครปฐม 
2) อุบลราชธานี   :   อุดรธาน ี

3) สุรินทร์   :   สุราษฎร์ธาน ี
4) สกลนคร   :   ชุมพร
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 
24. บุหรี่ : มะเร็ง   ::  ความรัก  :  ? 

1) ผิดหวัง 
2) สนใจ 

3) ยินด ี
4) ส าเร็จ 

 
25. ปีก   :   นก   ::   ?   :   ? 

1) ขา   :   ปู 
2) หาง   :   ไก ่

3) คน   :   แขน 
4) ครีบ   :   ปลา 

 
26. จมูก   :   กลิ่น   ::   ?   :   ? 

1) มือ   :   จับ 
2) ตา   :   มอง 

3) หู   :   ยิน 
4) เท้า   :   เดิน 

 
27.  หมวก   :   ศรีษะ   ::   ?   :   ? 

1) ก าไล   :   มือ 
2) สร้อย   :   คอ 

3) เนคไท   :   เสื้อ 
4) รองเท้า   :   ถุงเท้า 

 
28.  แมว   :   หนู   ::   ?   :   ? 

1) มด   :   ช้าง 
2) นก   :   ผึ้ง 

3) เสือ   :   กวาง 
4) เต่า   :   กระต่าย 

 
29.  กล้วย   :   เครือ   ::   ?   :   ? 

1) ไผ่ : กอ 
2) มะม่วง : ช่อ 

3) มะพร้าว   :   ลูก 
4) หมาก   :   ทะลาย 

 
30. ถนน   :   รถยนต์   ::   ?   :   ? 

1) น ้ามัน   :   ยางมะตอย 
2) แม่น ้า   :   เรือยาว 
3) รถไฟ   :   ราง 
4) สะพาน   :   อุโมง
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

เงื่อนไขทางภาษา 
 
 

 

วิธีการท า 

ให้ผู้เข้าสอบพยายามคิดอย่างมีขั้นตอน โดยพยายามเขียน วาดภาพ และตีตารางจ าแนกให้ชัดเจน 
อีกทั้งจะต้องฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากเป็นข้อสอบที่วัดเชิงตรรกะที่ต้องอาศัยความเข้าใจและต้องใช้
ระยะเวลาในการคิดค่อนข้างนาน ส่งผลให้ท าแบบทดสอบไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ผู้เข้าสอบจึงจ าเป็นต้อง
ฝึกอย่างสม ่าเสมอเพ่ือการเกิดความช านาญและท าข้อสอบประเภทนี้ได้เร็วขึ้น  
 
ก าหนดในการตอบ 

ตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเง่ือนไข 
ตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงไปตามเง่ือนไข 
ตอบข้อ 3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด (หมายความว่า เมื่อเราพิจารณาแล้วไม่สามารถสรุปว่าจริง

หรือไม่จริง) 
ตอบข้อ 4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดสรุปหนึ่งที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด (หมายความ

ว่า ข้อสรุปทั้งสองไม่เหมือนกัน)  
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

เงื่อนไขที ่1 (ออกสไตลข์อ้สอบ 2560 ภาคพเิศษ) 

 
ค าสั่ง อ่านข้อก าหนดต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 1 – 5 

- กรณ์ ไอออน และสกาย เป็นเพ่ือนกัน 
- ทั้งสามคนชอบปลูกไม้ดอก เล่นกีฬา ประกอบอาชีพและชอบอ่านหนังสือไม่ซ ้ากนั 
- ไม้ดอกและอาชีพของแต่ละคนจะมีพยัญชนะหน้าเหมือนกับพยัญชนะตัวหน้าของชื่อของเขา 
- ไม้ดอกที่เขาชอบปลูกคอื กุหลาบ อินทนิล และสาละ 
- อาชีพของเขาคือ กสิกร อาจารย์ และสัตวแพทย์ 
- หนังสือที่พวกเขาชอบอ่านคอื วรรณคดี นิยาย และการ์ตูน 
- กีฬาที่เขาชอบเล่นคอื วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และฟุตบอล 
- สกายชอบอ่านวรรณคดีและชอบเล่นฟุตบอล 
 

ค าตอบ 

1.  ข้อสรุปที ่1 กรณ์ชอบอ่านการต์ูน 
ข้อสรุปที ่2 ไออนชอบอา่นนิยาย 

ตอบ ................... 
 

2.   ข้อสรุปที ่1 สกายเป็นอาจารย์และชอบอ่านวรรณคดี 
ข้อสรุปที ่2 ไอออนเป็นกสิกร  และชอบอ่านนิยาย 

ตอบ ................... 
 

3.   ข้อสรุปที ่1 ถ้ากรณ์ชอบอ่านนิยาย ไอออนจะชอบอ่านการ์ตูน 
ข้อสรุปที ่2 ถ้ากรณ์เล่นวอลเลย์บอล  ไอออนจะชอบเล่นบาสเกตบอล 

ตอบ ................... 
 

4.   ข้อสรุปที ่1 กรณ์และไอออน อาจชอบอ่านนิยายเหมือนกันก็ได ้
ข้อสรุปที ่2 ไอออนชอบปลูกอินทนิล  และเล่นวอลเลย์บอล 

ตอบ ................... 
 

5.   ข้อสรุปที ่1 ไอออนไม่ชอบอ่านวรรณคดีและสกายไม่ชอบอา่นการ์ตูน 
ข้อสรุปที ่2 กรณ์ไม่ชอบเล่นฟุตบอล แตช่อบเล่นวอลเลย์บอล หรอืบาสเกตบอล 

ตอบ ................... 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

เงื่อนไขทื ่2 (ออกสไตลข์อ้สอบ 2559) 

 
ค าสั่ง อ่านข้อก าหนดต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 6 – 10 

- ชมรมอนรุักษ์สตัว์ป่ามีสมาชิก 4 คน คือ กอล์ฟ กัปตัน กาฟิว และกินเนอร์ สมาชิกแต่ละคนจะ
ได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าคนละ 3 ชนิด จากจ านวนสัตว์ป่าทั้งหมด 6 ขนิด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี 
ควายป่า ละมั่ง และเลียงผา  

- กินเนอร์และกัปตัน ถ่ายภาพกระซู่และเลียงผา แต่ไม่ถ่ายภาพละมั่งและกูปรี 
- มี 2 คนที่ถ่ายภาพควายป่า 
- กอล์ฟกับกาฟิวถ่ายภาพสัตว์ไม่ซ ้ากันเลย 
- กาฟิวถ่ายภาพแรดและกูปรี แต่ไม่ถ่ายภาพกระซู่กับควายป่า 
- กูปรีกับละมั่งอยู่ไกลกัน เลือกถ่ายได้แคต่ัวเดียว  

 
ค าตอบ 
 6.  ข้อสรุปที่ 1 กอล์ฟถ่ายภาพควายป่า 
  ข้อสรุปที่ 2 มีคนถ่ายภาพละมั่งเพียงคนเดียว   

ตอบ ................... 
 
 7.  ข้อสรุปที่ 1 กัปตันถ่ายภาพแรด 
  ข้อสรุปที่ 2 กินเนอร์ถ่ายภาพควายป่า  

ตอบ ................... 
 
 8.  ข้อสรุปที่ 1 มีคนถ่ายภาพเลียงผา 3 คน 
  ข้อสรุปที่ 2 มีคนถ่ายภาพแรด 2 คน 

ตอบ ................... 
 
 9.  ข้อสรุปที่ 1 กาฟิวถ่ายภาพควายป่า  
  ข้อสรุปที่ 2 กอล์ฟถ่ายภาพกูปร ี

ตอบ ................... 
 
 10. ข้อสรุปที่ 1 กินเนอร์ถ่ายภาพแรด   
  ข้อสรุปที่ 2 มีคนถ่ายภาพกูปรีเพียงคนเดียว  

ตอบ ................... 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

เงือ่นไขทื่ 3 ขอ้สอบ (ขอ้สอบสไตล์ ก.พ. ภาค ก 2 ก.ค. 60) 

ค าสั่ง อ่านข้อก าหนดต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 11 – 15 
- บริษัทแห่งหน่ึงส่งพนักงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน 6 คน ได้แก่ กัปตัน ข้าวตัง คัตเตอร์ จิ๊ก

ซอร์ ชอปเปอร์ และเซนจิ  
- แต่ละคนจะได้ซื้อกระเป๋าเดินทางสีต่างกัน ได้แก่ ม่วง น ้าเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง และทั้ง 6 คน 

จะต้องซื้อของที่ระลึกมอบให้แกห่น่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน 
- ของที่ระลึกที่จะต้องซื้อมี 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าไหมไทย เครื่องประดับเงิน และกรอบรูปไม้สักทอง ซึ่งแต่ละ

ชนิดจะมีคนซื้อจ านวน 2 คน 
- กัปตันไม่ได้ซื้อกระเป๋าสีม่วง หรือสีเขียว หรือสีส้ม ส่วนชอปเปอร์ซ้ือกระเป๋าสีน ้าเงิน 
- เซนจิและจิ๊กซอร์ไม่ได้ซื้อกระเป๋าสีเหลืองและสีม่วง 
- คนที่ซ้ือเครื่องประดับเงินจะมีกระเป๋าสีเขียวและน ้าเงิน 
- ข้าวตังซื้อผ้าไหมไทยซึ่งแตกต่างจากกัปตัน 
- คัตเตอร์ซ้ือกระเป๋าสีแดงและซื้อของที่ระลึกเหมือนกับกัปตัน 

ค าตอบ 
 11.  ข้อสรุปที่ 1 คัตเตอร์ซ้ือกรอบรูปไม้สักทอง 
  ข้อสรุปที่ 2 จิ๊กซอร์ซ้ือเครื่องประดับเงิน   

ตอบ ................... 
 
 12.  ข้อสรุปที่ 1 ข้าวตังซื้อกระเป๋าสีเขียวและผ้าไหมไทย  
  ข้อสรุปที่ 2 เซนจิซื้อกรอบรูปไม้สักทองและกระเป๋าสีส้ม   

ตอบ ................... 
 
 13.  ข้อสรุปที่ 1 ถ้าจิ๊กซอซื้อกระเป๋าสีส้ม เซนจิจะต้องซื้อกระเป๋าสีเขียวเท่าน้ัน  
  ข้อสรุปที่ 2 ถ้าเซนจิซื้อเครื่องประดับเงิน จิ๊กซอจะต้องซื้อผ้าไหมไทยเท่าน้ัน  

ตอบ ................... 
 

14.  ข้อสรุปที่ 1 ถ้ากัปตันซื้อกรอบรูปไม้สักทองเป็นของที่ระลึกคัตเตอร์ก็จะต้องซื้อกรอบรูปไมส้ักทอง
เช่นกัน   

  ข้อสรุปที่ 2 จิ๊กซอซื้อกระเป๋าสีเขียวและเครื่องประดับเงิน  
ตอบ ................... 

 
 15. ข้อสรุปที่ 1 ชอปเปอร์ไม่ได้ซื้อผ้าไหม    

ข้อสรุปที่ 2 คัตเตอร์ไม่ได้ซื้อเครื่องประดับเงิน  
ตอบ ................... 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

การเรียงล าดับประโยค 
 
ประโยค 

 
  

  
 
 

 
การสังเกตประโยคขึ้นต้น 

 1.  ค านาม ทั้งนามทั่วไปและนามเฉพาะ รวมทั้ง การ + กริยา, ความ + วิเศษณ์ 
 2. ค าที่บ่งบอกช่วงเวลา เช่น กาลครั้งหนึ่งนามมาแล้ว, ในสมัยพุทธกาล, อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต, 
เมื่อครั้ง ..., แต่ก่อน, ตั้งแต่, เมื่อ, ปี พ.ศ. ..., ใน (ช่วงเวลาบางทีสามารถอยู่ท้ายประโยคได้เช่นกัน) 
 3. ค าเชื่อมบางชนิด ได้แก่ เนื่องจาก, แม้ว่า, ด้วย, เนื่องด้วย, ตาม, ตามที,่ หาก, ถ้า, จาก, ใน แล้ว
ตามด้วยค านาม สังเกตค าเชื่อมเหล่านี้จะบอก......................................... ............ 
 4. ค าว่า “ตาม” “ตามที่” “ด้วย” สามารถขึ้นต้นประโยคในหนังสือราชการได้  
  ตาม + กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย 
  ตามที่ + หน่วยงานที่ต้องการอ้างถึง 
  ด้วย + หน่วยงาน 
 5. ประโยคสาเหตุ กล่าวคือ เป็นประโยคที่บอกสาเหตุ บอกที่มาของเรื่อง หรือสังเกตวลีที่บอกที่มา 
เช่น “จากการศึกษา” “จากการวิจัย” “จากสถิติ” 
 6. ประโยคที่มีการล าดับช่วงเวลา เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์อดีต หรือบอกล าดับแรกหรือล าดับต้น
จะมาก่อน 
 7. ประโยคบอกความหมาย หรือประโยคใหค้ านิยาม สังเกต................................................... ..... 
 
การสังเกตประโยคตรงกลาง 

 1. ค าเชื่อมที่ท าหน้าที่ข้อความขยาย ได้แก่ ที่ ซึ่ง อัน ว่า ให้ จน เพื่อ โดย ด้วย ส าหรับ ของ จาก 
ตาม  
 2. ค าเชื ่อมในประโยคความรวม ได้แก่ และ, หรือ, แต่, รวมทั ้ง, รวมถึง, นอกจาก... ยัง ..., 
นอกจากนี้ ..., ค าเชื่อมดังกล่าว จะมีประโยคก่อนหน้าและประโยคตามหลัง จึงเหมาะที่จะเป็นประโยคที่อยู่
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

ตรงกลาง อีกทั้งให้ผู้เข้าสอบสังเกตว่า เป็นประโยคในเชิงคล้อยตาม ให้เลือก ขัดแย้ง หรือเป็นเหตุเป็นผล จะ
ช่วยให้ผู้เข้าสอบพิจารณาประโยคก่อนหน้าและประโยคถัดไปได้ง่ายขึ้น  
 3. ประโยคที่เป็นการยกตัวอย่าง โดยอาจจะสังเกตค าที่แสดงตัวอย่าง ได้แก่ เช่น ได้แก่ อาทิ เป็น
อาทิ เป็นต้น ประกอบด้วย มี ที่ส าคัญคือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
 4. วลีแสดงการเพ่ิมเติมข้อมูล เช่น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี นอกจากนี้ นอกจากนั้น นอกจากนี้ยัง
ม ีฯลฯ  
 
การสังเกตประโยคลงท้าย 

 1. ค าที่แสดงการจบของประโยค ซึ่งจะอยู่ท้ายสุดของประโยค ท าหน้าที่เช่นเดียวกับจุด full stop 
ในประโยคภาษาอังกฤษ ได้แก่ อีกด้วย, ก็ตาม, นั่นเอง, ต่อไป, เท่านั้น, ตามล าดับ, อีกต่อไป, ทั้งสิ้น, เทอญ   
 2. ค าเชื่อมที่แสดงการสรุป ได้แก่ จึง, ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, เพราะฉะนั้นจึง, กล่าวโดยสรุป, 
สรุป, สุดท้าย, ประการสุดท้าย, และ (จะวางไว้ก่อนประโยคสรุป) 
 3. วลีที่แสดงการจบข้อความ ซึ่งจะวางไว้หน้าประโยคท้าย เช่น ในที่สุด, ที่สุดแล้ว, ตลอดจน, และ, 
ท าให้, ส่งผลให้ 
 4. ประโยคเสนอแนะ ให้สังเกตค าว่า “ควร, ต้อง, น่า” เป็นการเสนอแนะถัดจากผลที่เกิดขึ้น 
 
เทคนิคเพิ่มเติม 

 1. ต้องดูว่าประโยคใดคือใจความส าคัญ ซึ่งใจความส าคัญจะวางได้ทั้งตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย 
และทั้งต้นและท้ายได้ 
 2. ดูประโยคว่า ประโยคใดเป็นเหตุ และประโยคใดเป็นผล ข้อความโดยรวมน่าจะเหตุมาก่อนผล 
หรือจากผลมาก่อนเหตุ ทั้งนี้ให้สังเกตค าเชื่อมประกอบด้วย 
 3. ให้สังเกตล าดับขั้นตอนก่อน – หลัง, ช่วงเวลาหรือล าดับเหตุการณ์ก่อน - หลัง  
 4. การพิจารณาความต่อเนื่องของข้อความ หรือพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อความ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

ตะลุยโจทย์การเรยีงประโยค  
 
ค าช้ีแจง พิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4  จัดเรียงล าดับให้ถูกต้อง และตอบค าถามแต่ละข้อ 
 

1. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 2 
1) นอกจากการใชค้ าพากย์และค าเจรจาด าเนินเรื่องแล้ว 
2) การแสดงโขนของกรมศิลปากรแต่โบราณ 
3) ส าหรับใช้บรรเลงประกอบอิริยาบถและความรู้สกึ 
4) ต้องประกอบด้วยวงดนตรีชนดิหนึ่งเรียกว่า วงปี่พากย์ 

 
 

2. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 3 
1) เพ่ือเป็นที่เสด็จประภาส 
2) วังพญาไทสร้างขึ้นในสมัยรัชการที ่5  
3) ตลอดจนประกอบราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
4) และใช้ที่ในบริเวณวังเป็นที่เพาะปลูกธัญพืชต่างๆ 

 
 

3. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 3 
1) เป็นตัวหมุนและขับเคลื่อนเครือ่งยนต ์
2) ก็ต้องพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย 
3) รถยนต์ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัน ้ามัน 
4) เมื่อมาถึงยุคของน ้ามันมีราคาแพง 

 
 

4. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 4 
1) ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ 
2) การจัดท าทะเบียนสตัว์น ้า 
3) ในการอนุรักษแ์ละพัฒนาสายพันธุ์ 
4) และเป็นประโยชนต์่อการวางแผน 

 



17  

 
 

 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

5. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 3 
1) แพร่ขยายไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสม 
2) เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
3) การประชาสมัพันธ์คือการใหข้้อเท็จจริง 
4) และใหค้วามร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป 

 
 

6. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 3 
1) ท าให้สัตว์ป่าจ านวนมากถูกล่าได้ง่ายขึ้น ทั้งโดยสัตว์ป่าด้วยกันเองและจากมนุษย ์
2) การบุกรุกท าลายป่าท าให้สัตว์ป่าบางชนดิสูญพันธุ์หรือลดจ านวนลง 
3) จะมีสตัว์ป่าเพียงจ านวนน้อยที่สามารถอพยพหนจีากถิ่นเดิมได้ 
4) เพราะป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านและแหล่งอาหารได้ถูกท าลายไป 

 
 

7. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 3 
1) แล้วถมด้วยน ้ายาถมซึ่งเป็นโลหะผสมสีด า 
2) เครื่องถมเป็นภาชนะเครื่องใช้หรอืเครื่องประดับท าด้วยเงินหรือทอง 
3) ท าให้เกิดลวดลายภาชนะเครื่องใช้หรอืเครื่องประดับท าด้วยเงินหรือทอง 
4) มีลวดลายประดับซึ่งเกิดจากการแกะสลักเป็นร่องลึก 

 
 

8. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 2 
1) หรือไปขัดขวางหรือไปท าลายจุลชีพกลุม่นั้น 
2) ยาปฏิชีวนะเป็นสารประกอบทางเคมีใดๆที่ผลติหรือสร้างโดยจุลชีพ 
3) เช่น กลุ่มยาเพนนิซิลิน เดตราซัยคลิน เป็นต้น 
4) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพอีกกลุ่มหนึ่ง 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 
9. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 2 

1) และเคยมชีนกลุ่มนอ้ยที่อาศัยอยูม่ากถึง 26 ชาต ิ
2) ท าให้ชนกลุ่มนอ้ยกลุม่ต่างๆยังคงรักษารูปแบบประเพณี วัฒนธรรมตนเองไว้เหนียวแน่น 
3) ในอดีตได้ถูกปิดกั้นจากภายนอกด้วยเง่ือนไขธรรมชาติ 
4) ยูนานเป็นดินแดนแห่งทิวเขาที่สลับซับซ้อน 

 
 

10. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 4 
1) เป็นสิ่งที่แนบแน่นมิอาจแยกออกจากกันได ้
2) อันให้ความหมายในนยัตรงกับค าว่า “รัฐเป็นสมบัติของเทพ” 
3) “รัฐ”ตามความเข้าใจของคนไทยแต่โบราณนั้นถอืเป็นส่วนหนึ่งของพระมหากษตัริย ์
4) ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงหรือพระธรรมศาสตร์ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 

 
 
การพิจารณาข้อบกพร่องในการใช้ภาษา มีข้อควรพิจารณา ดังนี้  
1. การใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมาย 

1) ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน   
  กระบวนการ – ขบวนการ 

   กระบวนการ  = ……………………………………………………………  

   ขบวนการ  = …………………………………………………………… 

 
  สอบถาม – สอบสวน 

   สอบถาม  = ……………………………………………………………… 

   สอบสวน   = ……………………………………………………………… 

 
2) ค าที่มีความหมายหลักเหมือนกัน แต่มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น  

  ใช้ของรวมกัน – ใช้ของร่วมกัน  
   รวม  = ……………………………………………………………………… 

   ร่วม  = ……………………………………………………………………… 

 
3. ค าบางค ามีความหมายแฝงของค าต่างกัน เช่น 

  เคลื่อน – กระเถิบ – ขวักไขว่ – กรู 

   เคลื่อน  = ……………………………………………………………………… 

   กระเถิบ = ……………………………………………………………………… 

   ขวักไขว่ = ……………………………………………………………………… 

   กรู  = ……………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

4) การใช้ค าควรให้ตรงกับความต้องการ หมายถึง การเลือกใช้ค าให้ถูกต้องตามความเข้าใจและ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ค าในภาษาไทยปรากฏค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน  หรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่
สามารถใช้แทนกันได้ เช่น 
  นิสิตไม่ควรงมงายกับเกมคอมพิวเตอร์อย่าง  
 
2. การซ้ าค าในประโยค 

 การใช้ค าเดียวกันตั้งแต่ 2 ที่ขึ้นไป 
  พนักงานถูกสงสัยว่ายักยอกเงินบริษัท และพนักงานสงสัยว่าน่าจะมีผู้ใส่ร้าย  
 
3. การใช้ส านวนต่างประเทศ  

1) การเรียงประโยคแบบ Passive Voice ในภาษาอังกฤษ  
 - นิยายนี้แปลโดยณิชา 
 - ครูไพโรจน์ถูกเชิญโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
2) การใช้ลักษณนาม 

- นักวิชาการเห็นด้วยกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บางนโยบายของรัฐบาล  
  - วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มี 4 เป้าหมาย  
  - กลยุทธ์การตลาดเพ่ือต่อต้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กวัยรุ่น  
 
 3.) ใช้ค าที่ไม่มีความหมายทางไวยากรณ์  
  - มันเป็นวันท่ีอากาศร้อนจัด 
  - มันมีความจ าเป็นที่เราต้องขออนุญาตลาไปสอบ  
 
 4) ถูก + สิ่งดี  
  - อาจารย์ไพถูกเชิญไปบรรยาย  
 
 5) มี, ใน, ให้, ท า X การ, ความ 
  - เขาท าการกินข้าว 
  - นักเรียนให้ความสนใจ 
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 6) ส านวนที่พบบ่อยคร้ังในส านวนต่างประเทศ 
 

- มาพร้อมกับ    – เพ่ือที่จะน ามาซึ่ง   - อันที่จริง 
- ใช้ชีวิต    - อยู่ภายใต้การน า   - ต่อข้อซักถาม 
- ในอนาคตอันใกล้นี้   - โดยส่วนตัวแล้ว   - โดยปกติแล้ว 
- เต็มไปด้วย                  - มันเป็นอะไรที่...                   - เป็นที่... 
- ในความคิดของ               - รักษาไว้ซึ่ง                           - มันเป็นการยากที่... 
- ก่อให้เกิด 

 
ตัวอย่าง 

- พ่ีให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในการท าการบ้าน 
- นักศึกษาจะต้องสอบในอนาคตอันใกล้นี้ 
- ความประมาทน ามาซึ่งความหายนะ 
- ศูนย์การค้าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว 
- มันเป็นอะไรที่ยากแก่การเข้าใจ 
- โทรศัพท์รุ่นนี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น 
- ในความคิดของผมวิชาภาษาไทยง่ายมาก 

 
4. การใช้ภาษาต่างประเทศ  

ถ้าค าภาษาต่างประเทศมีศัพท์บัญญัติ หรือมีค าในภาษาไทยใช้แทน ไม่ควรเขียนทับศัพท์ 
ตัวอย่างเช่น  

 - ครูไม่ค่อยแคร์การท างานของผู้เรียนเท่าที่ควร   
- อาจารย์สั่งให้นักเรียนท าเปเปอร์ ไม่น้อยกว่า 50 เพจ พร้อมทั้งให้ออกมาพรีเซ้น วีกหน้า  

 
5. การใช้ค าให้เหมาะสมกับระดับ  

 ระดับค าสูง เป็นค าที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
บุคคลที่เคารพนับถือ ค าที่ใช้จะเป็นค าราชาศัพท์และค าสุภาพ  
 ระดับค าสามัญ เป็นระดับค าที่ใช้กับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่เราไม่รู ้จักมาก่อน ดังนั้น ควรใช้
ถ้อยค าที่สุภาพ 
 ระดับค าต ่า มักพบการใช้กับบุคคลสนิท เช่น ค าหยาบ หรือค าผรุสวาท ค าสแลง หรือโบราณเรียก
ค าคะนอง ซึ่งค าระดับนี้ไม่เหมาะสมกับงานเขียนเชิงวิชาการ 
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 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 นอกจากนี้ภาษาแบ่งออกตามรูปแบบ ได้ 5 ระดับ ได้แก่ พิธีการ ทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็น
ทางการ และสนทนา 
 ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงการใช้ภาษาที่ผิดระดับ 
 - ระบบการศึกษาของไทย มีปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน อันเป็น
ปัญหาที่รัฐควรเร่งแก้ไขโดยไม่ต้องรีรอ  
 - นักส่วนหนึ่งที่บริโภคอาหารที่มีรสหวานแล้วติดใจ  
 - สะเต็มศึกษา เป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่น่าจับตามอง  
 - ผู้เขียนสอบถามผู้เรียนเพ่ือให้ทราบว่าผู้ปกครองมีรายรับรายจ่ายเดือนหนึ่ง ๆ เท่าไหร่  
 - สุรินทร์ เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและมีอัตลักษณ์  
 - ผู้เขียนเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารในองค์กรโดยไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัว  
 
6. การใช้ค าให้คงระดับ 

 - แต่เดิมบุรุษท างานนอกบ้าน ส่วนผู้หญิงจะดูแลบุตรและธิดาอยู่ที่บ้าน  
 
7. การใช้ค ากะทัดรัด ความกะทัดรัดของการใช้ค า มีข้อควรค านึง ดังนี้  

1) ไม่เขียนซ้ าข้อความในค าความหมายเดียวกัน   

  - ในอดีตกาลที่ผ่านพ้นไป  
  - ผลการวิจัยมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  - ในอนาคตข้างหน้า นวัตกรรมนี้จะมีประโยชน์มาก  
  - กรมอนามัยควรจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมนันทนาการแก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนได้มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม  
  - ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความเชื่อมั่นว่า ....  
  - ครัวเรือนของผู้เรียนที่ศึกษา มีรายได้อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน  
  - การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ ....  

2) การเขียนที่เกินความจ าเป็น เช่น 
  การใช้อาการนาม (การ, ความ + กริยา) ส่วนใหญ่จะท าให้ประโยคฟุ่มเฟือย เช่น 
  - คุณครูก าลังท าการสอน   
  - นักเรียนให้การต้อนรับผู้อ านวยการคนใหม่   
  - นักเรียนมีความเสียใจที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จ   

  - ผู้วิจัยท าการขออนุญาตผู้เรียนก่อนท าการสัมภาษณ์   
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3) ค าทีเ่ขยีนเพิม่เตมิเขา้มาแลว้ท าใหป้ระโยคฟุม่เฟอืย กล่าวคือ น ามาวางไว้หน้าประโยคโดยไม่
มีหน้าที่ใด ๆ ทางไวยากรณ์ ถือเป็นการใช้ค าเกินความจ าเป็นท าให้ประโยคเยิ่นเย้อโดยไม่สื่อความหมาย
เพ่ิมเติม เช่น  - ส าหรับเรื่องนี้   

- ในส่วนขององค์กรเอกชน  
- ทางมหาวิทยาลัย  
 

8. การใช้ลักษณนามให้ถูกต้อง  

การใช้ลักษณนาม ค าลักษณนาม คือ ค านามที่ท าหน้าที่ประกอบค าอื่นเพ่ือแสดงรูปลักษณะ ขนาด 
หรือปริมาณของนามนั้นให้ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปจะวางค านามไว้หลังค าบอกจ านวน 

 

ค า ลกัษณนาม 

กติกา  

ข้อคิด  

ข้อคิดเห็น  

คติ  

ค าขวัญ  

เครือข่าย  

โครงการ  

เง่ือนไข  

ต าหนิ  

บทกลอน  

บทความ  

แบบสอบถาม, แบบข้อค าถาม  

ปัญหา  

พระบรมราโชวาท  

พระราชด ารัส  

พระราโชวาท  

แฟ้ม   

รายงาน  
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9. การใช้ค าบุพบท   

บุพบท คือค าที่น าหน้าบทเพ่ือเชื่อมระหว่างค าหน้ากับค าหลังให้มีเนื้อความต่อเนื่องกัน ซึ่งควรใช้ให้
ถูกต้องตามความหมายและโอกาส เช่น  
  

1) “กับ”  

- ใช้ในความหมายเหมือนค าว่า “ด้วย” ให้แสดงเครื่องมือในการกระท า เช่น ได้ยินกับหู หูเป็น
เครื่องมือท าให้ได้ยิน 

   - ใช้แสดงอาการร่วม เช่น พ่ีไปโรงเรียนกับน้อง 
  - ใช้แสดงอาการเทียบกัน เช่น ขาวกับด า 
  

2) “แก่”  

- ใช้ในกรณีที่มีผู้กระท าฝ่ายหนึ่ง ผู้รับอีกฝ่ายหนึ่ง อาทิ ใช้กับกิริยาบอก หรือกิริยาให้ เช่น 
คุณแม่ให้เงินแก่ลูก “แก่” เป็นค าบุพบทรับอาการให้จากผู้ใหญ่ 

  - โปรดบริจาคทรัพย์สินแก่ผู้ยากไร้ “แก่” เป็นค าบุพบทรับอาการกระท า 
  - พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน “แก่” เป็นค าบุพบทแสดงอาการรับกัน 
 

3) “แด่”  

- ใช้แทนค าค าว่า “แก่” ในการให้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่ควรเคารพ เช่น นักเรียนกล่าวอวยพรแด่
อาจารย์ 

 

 4) “แต่”  

- บอกที่มา เช่น น้องมาแต่บ้าน 
- บอกเวลา เช่น แม่ออกจากบ้านแต่เช้า 
- บอกความเฉพาะ เช่น พ่ีกินแต่ขนม 

 
 5) “ต่อ”  

- ใช้ในความเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ต่อคนหมู่มาก เช่น ประธานรัฐสภาแจ้งปิด
การประชุมต่อที่ประชุม 

  - ใช้ในความเกี่ยวกับการยื่นเรื่องราวต่อเจ้าหน้าที่ เช่น ต ารวจยื่นเรื่องฟ้องร้องต่ออัยการ 
  - ใช้ในความเกี่ยวกับการแสดงความซื่อตรง เช่น ธนาคารของเราซื่อตรงต่อลูกค้า 
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 6) “เพื่อ”, “ส าหรับ” 

- ใช้เกี่ยวกับการให้และการรับหรือการสัมพันธ์กัน เช่น คนไทยทุกคนท าดีเพื่อในหลวง 
บริษัทมีบริการพิเศษส าหรับลูกค้าหลังการขาย 

 
 7) “ด้วย”  

  - บอกเครื่องมือ, อุปกรณ์ท่ีท า เช่น เขาวาดรูปด้วยดินสอสี 
  - บอกส่วนผสม, ส่วนประกอบ  
 
 8) “โดย” ความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ตาม” ใช้แสดงอาการที่เป็นไป อาการที่คล้อยตามและ
บอกความสัมพันธ์  

- คุณพ่อจะจัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด  
- ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปตามที่ได้คาดหมายไว้ 

 

 9) “ของ”, “แห่ง”, “ใน” บอกความเป็นเจ้าของ  
  - ของ 
  - แห่ง 
  - ใน 
 
 10) “เช่น”, “อาทิ”, “ได้แก่” บอกตัวอย่าง แสดงรายละเอียด  
  - เช่น 
  - อาท ิ
  - ได้แก่ 

ตัวอย่าง 
สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด 

หลักการใช้ภาษา และวรรณคดีและวรรณกรรม  
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10. การใช้ค าสันธาน  

 เมื่อต้องการเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดงความคิดไปในท านองเดียวกัน เพื่อเชื่อมความให้
ต่อเนื่องเป็นความเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเชื่อมในระดับประโยคเพื่อให้ประโยคสัมพันธ์กันและมีความ
สละสลวย 

อาจใช้สันธานว่า และ, กับ, ก็...จึง, ครั้น ... จึง, เม่ือ ....ก็, พอ .... ก็, ก็ได้, ก็ดี, ทั้ง ... ก็, ทั้ง ... 
และ อีก ด้วย  

อาจใช้วลีว่า ยิ่งกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประการแรก ประการที่สอง ประการต่อไป และ
ประการสุดท้าย นอกจากนี้ นอกจากนั้น ครั้นแล้ว สอดคล้องกับ เป็นต้น 
 เมื่อต้องการเชื่อมประโยคเพ่ือแสดงจุดมุ่งหมาย เช่น เพื่อที่จะ ด้วยเหตุนี ้ 
 เมื ่อต้องการเชื่อมประโยคหรือข้อความให้ต่อเนื่องกันเพื่อสนองเหตุผล อาจจะใช้ค าว่า ดังนั้น 
เพราะฉะนั้น เพราะว่า   
 เมื่อต้องการสรุปข้อมูล อาจใช้ว่า ในที่สุด กล่าวโดยย่อ ด้วยเหตุดังกล่าว กล่าวโดยสรุป คือ  
 เมื่อต้องการแสดงเหตุผล อาจะใช้ว่า จึง, ฉะนั้น, ฉะนี้, ฉะนั้น...จึง, เพราะฉะนั้น, เพราะฉะนี้, 
ดังนั้น 
 เมื่อต้องการแสดงความขัดแย้ง อาจใช้สันธานว่า แต่, แต่ ... ยังคง, ทว่า, อนึ่ง, แต่ทว่า, ถึง...ก็, 
กว่า...ก็ หรือใช้วลีต่อไปนี้ อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ตาม อีกประการหนึ่ง ตรงกันข้าม    
 เมื่อต้องการแสดงความแตกต่างกัน เช่น ฝ่าย, ส่วน, ฝ่ายว่า, อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง 
 เมื่อต้องการเชื่อมประโยคหรือข้อความให้ต่อเนื่องกันเพื่อแสดงเวลาและสถานที่ อาจใช้ว่า ก่อน
หน้านี้ ขณะนั้น ทันใดนั้น ในที่สุด สมัยนั้น หลังจากนั้น ต่อมา   
 เมื่อต้องการเปรียบเทียบ อาจใช้ว่า ดุจ ประดุจ ราวกับ หรืออาจใช้วลี เช่น เช่นเดียวกับ ในท านอง
เดียวกัน  
 ถ้าต้องการขยายความโดยการยกตัวอย่าง อาจใช้ว่า เช่น ได้แก่ ตัวอย่าง อาทิ 
 เมื่อต้องการเชื่อมประโยคหรือข้อความให้ต่อเนื่องกันให้ใช้สรรพนามแทนค านามที่กล่าวแล้ว เช่น 
เขา ท่าน หรือใช้ประพันธสรรพนาม ที่ ซึ่ง อัน แทนค านามที่กล่าวแล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อความกระชับ ชัดเจน 
เนื้อความเรียงร้อยสละสลวย  
 เมื่อต้องการให้เกิดความสละสลวย เช่น อันว่า, อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

แบบฝึกหัดเร่ือง การใช้ค า 
 
  

 
1. ออเจ้าถูกต่อยจนเลือด (กบ, กลบ) ปาก 

 
 
 
 2. ผู้โชคดี (โปรด, กรุณา) ไปรับเงินรางวัลโดยดว่น 
 
 
 
 3. ครูและวิธีการสอนของครูเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น (ขบวนการ, 
กระบวนการสอน) ควรส่งเสริมให้นักเรยีนเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 
 
 
 4. พ่ีชายเขาชอบ (กีดขวาง, กีดกัน) ไม่ให้เราพบกัน 
 
 
 
 5. พนักงานสอบสวนพยายามจะ (เกลี้ยกล่อม, ไกล่เกลี่ย) ให้คู่กรณียอมความกัน 
 
 
 
 6. ฉันมีส่วน (เกี่ยวดอง, เกี่ยวข้อง) ในการจัดงานครั้งนี้ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 
7. นักเรียนชอบพูดแทรกในขณะที่ครูก าลังพูด เพ่ือน ๆ จึงตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นเจ้าจอม (ขดับท ขัด

คอ ขัดจังหวะ ขดัขวาง ขัดใจ) 
 
 
 
 8. เจมมีต่้องขอ (ผอ่นปรน, ผ่อนผัน) การเกณฑ์ทหารให้ได้ 
 
 
 
 9. ครูไพ (ประกาศ, แจ้ง) หน้าเสาธง ให้นักเรียนมารับหนังสือยมืเรียนที่อาคาร 12 
 
 
 
 10. พ่ีแจ๊ค (ไว้ใจ, วางใจ) ให้คาร์บอมเป็นคนเก็บเงินของค่าย 
 
 
 
 11. เขามีธรรมะไว้ (ยดึเหนี่ยว, เหนี่ยวรั้ง) จติใจไม่ให้ท าชั่ว 
 
 
 
 12. พ่ีเปิ้ลเป็นคนชอบกิน (จุกจิก จุบจิบ) 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

ตะลุยโจทย์การเลือกใช้ค าและกลุ่มค า  

ประเภทการเติมค าในช่องว่าง 
 
 
ค าช้ีแจง อ่านข้อความที่ก าหนดให้ แล้วพิจารณาเลือกตัวเลือก 1), 2), 3) หรือ 4) เติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและความหมายสอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้  
 

1. ภายในห้อง........................ไปด้วยกลิ่นดอกไม้นานาพรรณ 
1) คละคลุ้ง 
2) อบอวล 
3) ฟุ้งเฟ่ือง 
4) กระจาย 

 
2. การประเมินผลหมายถึงการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ..................

ประเมินผล หลังจากที่ได้เริม่ปฏิบัติงานไปแล้ว 
1) เพราะ 
2) โดยเฉพาะ 
3) ต่อเนื่องจาก 
4) ส่งผลต่อ 

 
3. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความส าคัญของข้อมูลเบื้องต้น............สิ่งนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ

บริหาร 
1) เพราะ 
2) และ 
3) ทั้งๆที ่
4) อย่างไรก็ตาม 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

4. ลาวโชคดีทีม่ีทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบูรณ์มี..........ในการพัฒนาได้สูง.........สิ่งที่ลาวยังขาดอยู่
ในขณะนี้คือ ทุนเทคโนโลยีและความรู้ความช านาญนการน าทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ 

1) คุณภาพ   เพราะ 
2) ศักยภาพ   แต่ 
3) สมรรถภาพ   ทว่า 
4) ประสิทธิภาพ   ดังนั้น 

 
5. รัฐบาลได้ถือเอาความผาสุกของประชาชนชาวไทยเป็น.........สูงสุดในการบรหิารประเทศ 

1) จุดหมาย 
2) นโยบาย 
3) มาตรการ 
4) แนวทาง 

 
6. ภาษาเป็น...........อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ใชใ้นการติดตอ่สื่อสารกัน โดยสมมติขึ้นเป็น..........ใช้แทน

สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ไดต้กลงกัน 
1) วิธีการ อุปกรณ ์
2) อุปกรณ์ เครื่องมือ 
3) หลักฐาน ภาพลักษณ์ 
4) เครื่องมือ สัญลักษณ์ 

 
7. พุทธจริยธรรมบ่งถึงความประพฤติที่เรียกว่า “จาริตตะ” อันกลายมาเป็นจรีตในภาษาไทย.........การ

ควรเว้นที่เรียกว่า “วาริตตะ”.............. “วรัติ” 
1) และ   และ 
2) และ   หรือ 
3) หรือ   หรือ 
4) หรือ   และ 

 
8. เจ้าหน้าที่ต ารวจก าลัง............ผู้ต้องหาคดีลักทรพัย์อย่างเคร่งเครียด 

1) สืบสวน 
2) ไต่สวน 
3) สอบสวน 
4) สอบถาม 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 
9. ..................ให้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นั้น ให้ออกให้เฉพาะแก่บคุคลผูม้ีภูมิรูส้อบได้ ประโยค

มัธยม 6 หรือมีภูมคิวามรู้รอบตัวเป็นที่พอใจของเจ้าพนักงานผู้ออก 
1) ใบรับรอง 
2) ใบอนุมัต ิ
3) ใบอนุญาต 
4) ใบประกาศนียบัตร 

 
10. การอุทิศดวงตาให.้..........เพ่ือนมนุษย์........ตาบอด...........ให้ดวงตาของเขากลับมองเห็นได้อีก

.........เป็นการท าคุณประโยชน.์...........ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง 
1) กับ   ซึ่ง   โดย   ถือว่า   ที่ 
2) แก่   คน   เพ่ือ   คิดว่า   อัน 
3) ต่อ   ที่   โดย   ถือว่า   ซึ่ง 
4) แก่   ผู้   เพ่ือ   นับว่า   ที่ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

แบบฝกึหดัเรือ่งประโยคกระชบั รดักมุ  

(การใชค้ ากระชบั รดักมุ = การใชค้ าไมฟุ่ม่เฟอืย) 
 
ค าสั่ง  ให้พิจารณาตัวเลือกแล้วตอบค าถามที่ก าหนด 
1. ข้อใดใช้ประโยคได้กระชับ   

1. ทางเดินขึ้นภูเขาขรุขระไม่เรียบท าให้เดินล าบาก     
2. เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบ้านหลังหนึ่ง     
3. เขาถูกฆ่าตายที่หลังสวนเมื่อคืนวานนี้     
4. ขอท่านได้โปรดกรุณารับทราบเรื่องนี้ด้วย     

 

2. ข้อใดใช้ประโยคได้กระชับ  
1. อนุชนรุ่นหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย     
2. นักเรียนเข้าห้องสอบตั้งแต่ 8 โมงเช้า     
3. ฝนตกตลอดวันตั้งแต่เช้าจดเย็นจึงท าให้น ้าท่วม     
4. ผู้คนก าลังกระท าการรณรงค์เรื่อง การออกก าลังกาย 

 

3. ข้อใดใช้ประโยคได้กระชับ  
1. ท่านจะซื้อสินค้าซึ่งมีราคาถูก     
2. เขาเป็นหวัดในทุกครั้งที่ฝนตก     
3. นักกีฬาจีนวิ่งชนะเพ่ือนร่วมชาติ 
4. ข. เขามีความจ าเป็นต้องรีบเดินทาง     

 

4. ข้อใดใช้ประโยคได้กระชับ   
1. กล้วยสุกนั้นน ามาท าเป็นขนมได้หลายชนิด     
2. คุณควรเอาใจใส่ดูแลกับใบหน้าของคุณให้ดีที่สุด     
3. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามล าตัวอยู่ริมถนนวิภาวดี     
4. นักธุรกิจชาวเดนมาร์กให้ความสนใจที่จะมาร่วมลงทุนกับนักธุรกิจไทย 
 

5. ข้อใดใช้ประโยคได้รัดกุม  
1. ผลสืบเนื่องอันเลวร้ายคือกรุงเทพฯ น ้าท่วมทั้งเมือง     
2. พ่อค้าต่างก็หลบเลี่ยงในเรื่องของการตั้งราคาสินค้า     
3. อันที่จริงเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริง ๆ     
4. โรงแรมขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการให้บริการของเรา 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

6. ข้อใดใช้ค ากระชับรัดกุม 
1. ความจริงข้าพเจ้าไม่ทราบความจริงที่เกิดขึ้นเลย 
2. เขาใช้เงินสุลุ่ยสุร่ายเกินความจ าเป็น 
3. เขาเป็นคนที่เพ่ือนฝูงมีความรักใครแ่ละให้ความนับถือ 
4. ต ารวจผ่าศพคนตายที่เกิดจากการฆาตกรรม 

 
7. ข้อใดใช้ค ากะทัดรัด 

1. เขาเล่าเรื่องทั้งสิ้นให้เราฟังทั้งหมด 
2. การสลายกลุม่ผู้ชมุนุมประท้วงท าใหต้ ารวจบาดเจ็บหลายนาย 
3. เขามีหลายได้อยา่งน้อยไม่ต า่กว่า 20,000 บาท 
4. ผลสืบเนื่องที่ตามมาหลังจากน ้าท่วมคือชาวบ้านเป็นโรคติดต่อทางผิวหนัง 

 
8. ข้อใดใช้ค าไม่ฟุ่มเฟือย 

1. ชาวชนบทส่วนใหญม่ักเป็นคนยากจนทีข่ัดสนเงินทอง 
2. นักหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวได้มีความกล้าหาญทีไ่ม่เคยหยดุนิ่งหรือยอมจ านน 
3. ข้าราชการที่ดตี้องซื่อสตัย์สจุริต เสียสละ และอุทศิตนเพ่ือประชาชน 
4. เขาท าดีเพ่ือที่จะให้ผู้บังคับบัญชามีความไว้เนื้อเชื่อใจ 

 
9. ข้อใดใช้ค าไม่ฟุ่มเฟือย 

1. เขากระซิบท่ีข้างหูต ารวจว่า เจอคนร้ายแล้ว 
2. ปีนี้บริษัทได้ก าไรไม่ขาดทุนเมื่อปฏิบัตติามระเบียบที่วางไว้ 
3. นักกีฬาจีนแสดงความดีใจกับเพ่ือนร่วมชาติประเทศเดียวกันเมื่อได้เหรียญทอง 
4. สมัยโบราณนับถือผู้ที่สามารถตอบค าถามทุกอยา่งแก่ทุกคนได้ ว่าผู้นั้นคือ “นักปราชญ”์ 

 
10. ข้อใดใชค้ าไม่ฟุ่มเฟือย 

1. เด็กน้อยร้องตะโกนเสยีงดังลั่น 
2. บ้านเรือนผู้คนมอียู่เป็นระยะ ๆ 
3. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามล าตัวนอนตายอยู่รมิถนน 
4. ประชาชนที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย ต้องรักชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 
 

แนวขอ้สอบประโยครดักมุและถกูตอ้งตามหลกัภาษา 
 
ค ำสั่ง จงพิจารณาค าหรือกลุ่มค าท่ีขีดเส้นใต้และมีหมายเลข (1), (2), หรือ (3) ก ากับอยู่แล้วเลือกตอบดังนี้ 

ตอบ 1 ถ้าค าหรือกลุ่มค าท่ีขีดเส้นใต้ท้ัง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
ตอบ 2 ถ้าค าหรือกลุ่มค าท่ีขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2) ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา 
ตอบ 3 ถ้าค าหรือกลุ่มค าท่ีขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และ กลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา 
ตอบ 4 ถ้าค าหรือกลุ่มค าท่ีขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (2) และ กลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา 

 

1. การศึกษาเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงทำงพัฒนำกำรของนักเรียน ท าให้เราทราบว่านักเรียนสามารถท างาน

เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้หรือกำรใช้ควำมคิดได้แตกต่าง ท้ังนี้ขึ้นอยูใ่นวัยและวุฒิภำวะตลอดช่วงเวลา ต้ังแต่

ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. การด าเนินงานของธนำคำรข้ำวถือเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีเป็นการช่วยเหลือกับประชาชนและเป็น

กิจกรรมท่ีประชาชนเป็นผู้ด ำเนินกำรในลักษณะชุมชนช่วยชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. สมาชิกวุฒิสภามีหน้าท่ีกลั่นกรองกฎหมำยก่อนให้ความเห็นชอบหรือหยุดยั้งร่างกฎหมายท่ีผ่านมาการ

พิจารณาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากเห็นว่าจะท าให้เกิดผลเสียหาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. หนังสือเป็นแหล่งส ำคัญท่ีเรียบเรียงความรู้ความคิดและวิทยาการทุกด้านของมนุษย์ได้ค้นคว้าและพยายาม

บันทึกไว้เปน็ลำยลักษณ์อักษรให้ชนรุ่นหลังได้อ่านกันต่อมา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

5. กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดระบบกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนสังกัดใน

กรุงเทพมหานครให้ทันสมัยและไม่ล้ำหลัง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. พำหะที่ส ำคัญที่สุดซึ่งน าเช้ือกาฬโรคมาสู่มนุษย์  ได้แก่ ตัวหมัดท่ีเกาะกินเลือดของหนู ดังนั้นการก าจัดหนู

จึงช่วยลดกำรระบำดของโรคนี้ได้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การบ าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดมิใช่แต่จะต้องใช้วิธีการถอนพิษสารเสพติดเท่านั้นและจะต้องฟื้นฟูสภาพ

ทางด้านจิตใจหรือสมองให้สามารถท างานตามระบบปกติได้โดยไม่ต้องใช้สำรเสพติด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. กฎหมายคือข้อบังคับหรือระเบียบท่ีตรำขึ้นโดยผู้มีอ ำนำจ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการบริหารประเทศหากผู้ใด

ฝ่ำฝืนจะต้องได้รับโทษตามท่ีบัญญัติไว ้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. ถึงแม้ประเทศอินเดียจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่การมีประชากรมากท าให้ประเทศอินเดียไม่

สามารถพัฒนาประเทศได้อย่ำงสอดคล้อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภาณิชย์ได้เปิดโปงว่ำสินค้าส่งออกทั้งมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังมี

ปัญหาในการส่งออกเพราะคุณภาพไม่ได้มำตรฐำน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

 

11. เม่ืออายุของสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้พ้นจากต าแหน่งตำม

ระเบียบวำระ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. อุตสาหกรรมผงซักฟอกนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีขบวนกำรผลิตท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

เนื่องจำกวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตจะมีสารเคมีบางชนิดท่ีก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ า 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. กำรขยำยขนำดของกรุงเทพมหานครไม่ได้สอดคล้องสัมพันธ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบ

อุตสาหกรรมและยังขาดการวางผังเมืองท่ีเหมำะสมอีกด้วย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. กำรก ำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าต้องชัดเจน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ธรรมชาติได้สร้างน้ านมแม่ให้เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์สูงสุดส ำหรับลูก ซึ่งสามารถเล้ียงลูกต้ังแต่แรกเกิด

จนถึง 4 – 6 เดือน ใหเ้จริญเติบโตแข็งแรง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

การอา่นบทความ 
 
 บทความที่ออกข้อสอบ ก.พ. จะเป็นบทความขนาดสั้น และขนาดยาว ซึ่งจะใช้เทคนิคเดียวกัน 
ค าถามที่โจทย์ถามจะเหมือนกัน เพียงแต่บทความขนาดสั้นผู้อ่านจะจับใจความได้ง่ายและเร็วกว่าบทความ
ขนาดยาว  
 
สิ่งทีโ่จทยถ์าม 

 การสรุปความ 
 การตีความ / การตีความค าศัพท ์
 ความสอดคลอ้ง / ไม่สอดคล้อง 
 สาระส าคัญ / สิ่งที่บทความเน้น 
 จุดประสงค์ / เจตนา /จดุมุ่งหมาย 
 แนวคิดส าคัญ 
 ทรรศนะ  
 น ้าเสียง / บุคลิกของผู้เขียน 
 การอนุมาน 
 ประเภทของงานเขียน 
 การตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับบทความ 

 

สิ่งทีค่วรค านึงในการท าขอ้สอบประเภทการอา่น  

 ยึดข้อความที่อ่านเป็นหลัก อย่าใช้ทรรศนะส่วนตัวตัดสิน 
 หาค าส าคัญในบทอ่าน ให้สงัเกตค าที่บทอ่านกล่าวถึงบ่อย ๆ, กล่าวซ ้า, เน้นย า้ 
 ใจความส าคัญ หรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะบอก มักอยู่หลักค าว่า แต่, ส่วน, เพื่อ, จึง, ดังนั้น, 

เพราะฉะนั้น, ประโยคขัดแย้ง และประโยคสรุป 
 หลังค าว่า กล่าวคือ, เช่น, อาทิ, ได้แก่, ดังนี้, นอกจากนี,้ นอกจากนั้น เป็นข้อความขยาย 

หรือเป็นการใหข้้อมลูเพ่ิมเติม จึงไม่ใช่ใจความส าคัญ 
 หลังค าเชื่อม ผู,้ ที่, ซึ่ง, อัน, ว่า, ให้, จน จะตามด้วยข้อความขยาย 
 ค าว่า “ชัดเจนที่สุด” หรือ “เด่นที่สุด” คือ สิ่งนั้นต้องกล่าวถึงมากที่สุด  
 พยายามขีดเส้นจากตัวเลือกโยงขึ้นไปหาข้อความในบทความที่สอดคล้อง 
 ข้อความทีต่้องตีความ เป็นข้อความที่ผู้เขยีนไม่ได้สื่อตรง ๆ แต่ต้องคิดต่อจากบทความ ดังนั้น 

ผู้อ่านต้องเข้าใจบริบทว่า ผู้เขียนกล่าวถึงสิ่งใดอยู่ เช่น ข้อความใช้ค าว่า “ดอกไม”้ แต่ค าว่า 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

“ดอกไม”้ อาจไม่ไดห้มายถึง Flower แต่อาจจะหมายถึง “ผู้หญิง” ก็ได้ ซึ่งผู้อ่านจะต้องจับ
ใจความให้ได ้

 ทรรศนะ คือ ข้อคิดเห็น ให้สังเกต น่า, น่าจะ, ควร, ควรจะ, คง, คงจะ, ต้อง, ถ้อยค าแสดง
อารมณ์ เช่น นิยม, โหด, โรงเรียนดัง ฯลฯ 

 อนุมาน คือ การคาดเดาอย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่มีอยู่ การอนุมาน ส่วนใหญ่ในบทความจะ
ถามความสอดคล้อง, ไม่สอดคล้อง ให้ผู้อ่านโยงเส้นจากตัวเลือกไปหาข้อความในบทความที่
สอดคล้อง 

 บทความขนาดยาวจะมีสิ่งที่เพ่ิมมาจากบทความขนาดสั้น คือ ยอ่หน้ามากกว่า 1 ย่อหน้า ถาม
การตั้งชื่อเรื่อง  

 การตั้งชื่อเรื่อง ควรเป็นชื่อที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด สังเกตจากค าส าคัญที่ผู้เขยีนกล่าวถึง
บ่อย ๆ ผู้เขียนเน้นย ้า หรือให้สังเกตจากใจความส าคัญ 

 ใน 1 ย่อหน้า จะมีเพียงแค่ 1 ใจความค าส าคัญเสมอ  
 ใจความส าคัญปรากฏได้ 4 ที่ ได้แก่ ตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย และทั้งต้นและท้าย ให้

สังเกต เพราะ, จึง, ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, แต่ จะเป็นใจความส าคัญ 
 น ้าเสียงของผู้เขียนที่ต้องการจะสื่อ ให้ดูเนื้อความว่า สื่อด้านบวกหรือด้านลบ แล้วค่อย

ตัดสินน ้าเสยีงของผู้เขียน 
 ตีความ = ชี้หรือก าหนดความหมาย, ให้ความหมายหรืออธิบาย, ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา

และความมุ่งหมายเพื่อความถูกต้อง, วิเคราะห์ถ้อยค าหรือถ้อยความที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มี
ความหมายไม่ชัดเจน เพ่ือก าหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยค าหรือข้อความนั้น 

 แนะน า = ชี้แจงให้ท าหรือปฏิบัติ, บอกให้รู้จักตามธรรมเนียม 
 เสนอแนะ = เสนอ - ยื่นเรื่องราวความเห็นเพ่ือให้ทราบให้พิจารณา หรือให้สั่งการ แสดงให้เห็น

, แนะ - ชี้ทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อม 
 บอก = พูดให้รู้,  ล่าให้ฟัง, บ่งให้รู้ 
 บอกกล่าว = ร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้ 
 อธิบาย = ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง 
 ประเมินค่า = ประเมิน - กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น    
 ขมขื่น = รู้สึกช ้าใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้  
 ตัดพ้อ = พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ, พ้อก็ได้    
 เตือนสติ = เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ  
 ตักเตือน = สั่งสอนให้รู้ส านึกตัว   
 สั่งสอน = ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ท า 
 ประชด = แกล้งท าให้เกินควรหรือพูดแดกดัน เพราะความไม่พอใจ 
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 บันเทิงคดี = เน้นความบันเทิง สนุกสนาน ความเริงรมย์ บันเทิงใจ เช่น นิยาย นวนิยาย นิทาน 
วรรณคดี เรื่องสั้น  

 สารคดี = เน้นเน้ือหาสาระเป็นส าคัญ มีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 ข่าว = ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลัก 
 บทความ = เน้นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
 บทความวิชาการ = เน้นเนื้อหาสาระ เป็นทางการเท่านั้น ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาระดับทางการ

ทั้งหมด มีศัพท์ทางวิชาการ  
 โฆษณา = เน้นการโน้มน้าวใจ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

เทคนคิการอา่นวเิคราะห ์

 

 สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง 

 กล่าวถึง / ไม่ได้กล่าวถึง 
 

  แนวคิดส าคัญ 

 ประเด็นส าคัญ 

 สาระส าคัญ 

 

 ใจความส าคัญ (Main idea / Topic sentence) คือ  ............................................................... 

 ส่วนประกอบหลักของบทความ ................................................................................................................ 

 ต าแหน่งของใจความส าคัญ 

1. ใจความส าคัญท่ีอยู่ตอนต้น  

Main Idea + supporting detail sentence 
 

2. ใจความส าคัญท่ีอยู่ตอนกลาง 

Supporting detail sentence + Main Idea + supporting detail sentence  
 

3. ใจความส าคัญท่ีอยู่ตอนท้าย 

Supporting detail sentence + Main Idea 
 

4. ใจความส าคัญท่ีอยู่ตอนต้นและตอนท้าย 

Main Idea + supporting detail sentence + Main Idea 
 

5. ไม่ปรากฏในบทความ  

ใช้วิธีการหาค าส าคัญ (Key Word) และสรุปเอง 

 

*** วิธีการสังเกตใจความส าคัญ คือ .....................................................................................................................  
 

 จุดประสงค์ / จุดมุ่งหมาย / เจตนา  

 น  าเสียง / อารมณ์ความรู้สึก 

 การตีความ 

 การสรุปความ 

 การอนุมาน 

 อนุมานได้ / อาจอนุมานได้ 

 อนุมานไม่ได้จากบทอ่าน  
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

ตะลุยโจทยก์ารอา่นบทความ 

 
1. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้ 

ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ช่วยลดโลกร้อนและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถที่มี
ขนาดเล็ก การติดตั้งระบบก๊าซ CNG LPG เป็นเชื ้อเพลิงทดแทน การผลิตรถใช้พลังงานไฟฟ้า และมี
เทคโนโลยีที่ก าลังเป็นที่สนใจเรียกว่า ไฮบริด (Hybrid) ซึ่งผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
น ้ามันในการขับเคลื่อน 

1. การเลือกซื้อรถยนต์                             
2. การประหยัดน ้ามัน 
3. การลดภาวะโลกร้อน                  
4. การใช้พลังงานทดแทน 
5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

 
2. ข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้    

งานของบ็องบ็องเป็นที่กล่าวขวัญถึงทุกกลุ่มอายุมาตลอดนับสิบปี กังวานเสียงของเขาในอัลบั้มที่
ออกมาจ าหน่ายมียอดถล่มทลาย และยังกวาดถ้วยรางวัลไปนับสิบ บางคนถึงกับพูดว่าถ้าได้ฟังตัวจริงเสียง
จริงในรายการสดของบ็องบ็องก็จะนอนตายตาหลับได้แล้ว 

1. บ็องบ็องเป็นที่ชื่นชอบในบรรดาเด็กและผู้ใหญ่ 
2. บ็องบ็องทุ่มเทเวลาให้กับการจัดท าอัลบั้มทุกครั้ง 
3. ปัจจุบันบ็องบ็องมีรายได้สูงจากผลงานจ านวนมากของเขา 
4. คนเป็นจ านวนมากพอใจกับการร้องเพลงของบ็องบ็อง 
5. ผลงานของบ็องบ็องมีคุณภาพเหนือกว่าคนอื่น ๆ ในสมัยเดียวกัน 

 
3. ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักที่รัฐจัดที่พักชั่วคราวให้คนไร้บ้าน 

ในกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรียมีคนไร้บ้านประมาณ 9,000 คน บางคนต้องอาศัย
ในท้องถนน เพราะค่าเช่าที่พักแพงมาก สาเหตุที่เขาเหล่านี้กลายเป็นคนไร้บ้านเพราะตกงานบ้าง มีหนี้สูง
บ้าง หรือบางคนติดยาเสพติด ป่วย ฯลฯ รัฐด าริให้มีนโยบายพาคนออกจากท้องถนน โดยจัดที่พักชั่วคราวให้
ระยะหนึ่งเพ่ือให้คนไร้บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับไปสู่ชีวิตปกติอย่างคนธรรมดาได้โดยเร็วที่สุด 
 1. สงเคราะห์คนยากจน                  2. แก้ปัญหาประชาชนตกงาน 

3. จัดระเบียบท้องถนนให้ดีขึ้น       4. ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 
5. ช่วยคนที่มีปัญหาให้ฟ้ืนตัวได้ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

4. จากข้อความต่อไปนี้ฝรั่งเศสภูมิใจในการปล่อยเรือซีบับเบิ้ลด้วยคุณสมบัติตามข้อใด 
ฝรั่งเศสภูมิใจมากเมื่อปล่อยเรือแท็กซี่ตน้แบบชื่อ ซีบับเบิ้ล (Sea bubble) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบแอ

โรไดนามิก คือ ยกตัวลอยเหนือน ้าได้ เรือนี้ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานที่ส าคัญท าด้วยวัตถุเบา รูปร่างแปลกตา 
เพรียวลม  ทั้งหมดนี้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและไม่ท าให้เกิดคลื่น ซีบับเบิ้ลจึงเป็นตัวอย่างของการ
ขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับทั่วโลก 

1.  เป็นเรือต้นแบบท่ีมีรูปร่างแปลก ไม่เหมือนใคร 
2.  เคลื่อนที่อย่างเงียบสงบ รวดเร็ว และสะดวกสบาย 
3.  เป็นที่ยอมรับของทุกประเทศเรื่องระบบการท างาน 
4.  ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนต่างกับเรือรุ่นเก่า 
5.  ขับเคลื่อนด้วยระบบแอโรไดนามิกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
5. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความต่อไปนี้ 

คนไทยบางท้องถิ่นเชื่อกันว่าไผ่ออกดอกเป็นลางร้าย เพราะดอกและเมล็ดไผ่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อต้นไผ่
หมดอายุ เมื ่อออกดอกและเมล็ดแล้วต้นไผ่กอนั้นก็จะยืนต้นตาย ส่วนเมล็ดก็จะงอกขึ้นเป็นไผ่รุ ่นต่อไป 
ชาวบ้านเรียกเมล็ดไผ่ว่า ขุยไผ่ และเรียกต้นไผ่ที่ยืนต้นตายหลังจากออกดอกและเมล็ดแล้วว่าไผ่ตายขุย ถือ
กันว่าบ้านไหนต้นไผ่ออกดอกมักจะเกิดเคราะห์ร้ายกับผู้อาศัยในบ้านนั้น ต้องท าบุญเพ่ือสะเดาะเคราะห์ 

1. ธรรมชาติของต้นไผ่เมื่อมีดอกและเมล็ดจะยืนต้นตาย 
2. ไผ่ตายขุยคือต้นไม้ที่ยืนต้นตายเมื่อออกดอกและเมล็ด 
3. เมล็ดไผ่ที่จะงอกเป็นต้นไผ่ต่อไปชาวบ้านเรียกว่าขุยไผ่ 
4. บ้านใดที่ปลูกต้นไผ่ต้องท าบุญสะเดาะเคราะห์ให้ผู้อยู่อาศัย 
5. คนไทยบางถิ่นเชื่อว่าเมื่อต้นไผ่ออกดอกคนในบ้านจะเคราะห์ร้าย 

 
6. ข้อใดเป็นประเด็นส าคัญของข้อความต่อไปนี้ 
              วิชาการช่างของไทยตั้งแต่ครั้งอดีตมักไม่มีการจดบันทึกเป็นต าราเอาไว้ การสอนจึงเป็นไปตาม
ความเหมาะสมระหว่างครูกับศิษย์แต่ละคนและแต่ละสกุลช่างที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป สังคมไทย
โบราณเป็นสังคมเกษตรกรรม ผู้คนพ่ึงพาอาศัยเหมือนเครือญาติ  การสืบทอดวิชาช่างส่วนใหญ่จึงเป็นแบบ
เครือญาติเช่นเดียวกันโดยเฉพาะครอบครัวช่างมักถ่ายทอดวิชาช่างให้บุตรหลานหรือญาติพี่น้องใน
ครอบครัวก่อน หากบุตรหลานไม่สนใจวิชาช่างดังกล่าวจึงจะถ่ายทอดให้แก่บุตรหลานของผู้ที่น ามาฝากตัว
เป็นศิษย์ต่อไป 
 1. ประเพณีการสืบทอดวิชาช่างของไทย           2. ระบบเครือญาติที่ปรากฏในสังคมไทย 

3. ความสนใจศึกษาวิชาช่างของเด็กไทย           4. วิธีเรียนวิชาช่างของเด็กไทยแต่โบราณ 
5. ความแตกต่างระหว่างช่างไทยแต่ละสกุลช่าง  
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7. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ 
ในการมีชีวิตอยู่ มีสิ่งที่ควรค านึง 2 ประการ คือ เรื่องเงินกับความสุข บางคนมองว่าเงินมีค่ายิ่งยวด 

เงินเป็นเสมือนลมหายใจของชีวิต บางคนมองว่าเงินเป็นเพียงเครื่องอ านวยความสะดวกสบายเท่านั้น ไม่ใช่
ค าตอบสุดท้ายของชีวิต เงินจะมากมายเพียงใดถ้าใจไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มแล้ว ชีวิตจะเหนื่อยดิ้นรนเร่าร้อน
หาเงินจนตัวตาย 

1.  สอนให้คนเรารู้จักวิธีด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายความ “เงินเป็นเสมือนลมหายใจของชีวิต” 
3.  เปรียบเทียบให้เห็นความส าคัญของเงินกับความสุข 
4.  บอกกล่าวว่าคนบางคนคิดว่าเงินท าให้ชีวิตสุขสบาย 
5.  เตือนว่ามีชีวิตที่พอเพียงเป็นความสุขกว่าการมุ่งหาเงิน 
 

8. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ 
หญ้าแม้เป็นพืชต้นเล็ก ๆ แต่เพราะมีความทนทรหด จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกฉันใด คนเรา

แม้ก าลังทรัพย์ ก าลังความรู้ความสามารถจะยังน้อย แต่ถ้ามีความตั้งใจจริงและไม่ย่อท้อแล้ว ย่อมสามารถ
ฝึกฝนตนเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ฉันนั้น 
 1. แนะน าวิธีการท างาน         

2. อธิบายสัจธรรมของชีวิต 
3. ชื่นชมผู้ที่ประสบความส าเร็จ         
4. สอนให้คนมีความมุ่งมั่นอดทน 
5. เปรียบเทียบต้นหญ้ากับชีวิตคน 

 
9. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของข้อความต่อไปนี้ 
       บริษัทน ้ามัน ปตท. เบนเข็มขยายธุรกิจ “นอนออยล์” (ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่น ้ามัน) เพราะ
ในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวท าก าไรชั้นแนวหน้า  เพราะสินค้าและบริการไม่มีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของราคาเหมือนกับน ้ามัน เช่น เพิ่มจ านวนร้านสะดวกซื้อภายในปัมมน ้ามัน โดยจะเพิ่มสินค้าประเภท
อาหารพร้อมรับประทานและเครื่องดื่มให้มากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นยังเพิ่ม
บริการเพ่ือความสะดวกสบายแก่ลูกค้า เช่น ห้องน ้าสะอาด สวนพักผ่อน ฯลฯ 
 1. เปรียบเทียบผลก าไรของการท าธุรกิจน ้ามันกับธุรกิจนอนออยล์ 

2. ชี้แจงสาเหตุที่ ปตท. เปลี่ยนแนวทางไปขยายและพัฒนาธุรกิจนอนออยล์ 
3. โน้มน้าวให้เห็นว่าสินค้าและบริการนอนออยล์ให้ผลตอบแทนท่ีน่าสนใจ 
4. ตั้งข้อสังเกตว่าธุรกิจน ้ามันมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นจากความผันผวนของราคา 
5. ท านายอนาคตที่ก าลังก้าวหน้าของธุรกิจนอนออยล์ประเภทร้านสะดวกซื้อห้องน ้า และสวน 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

10. ข้อใดอาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ 
น ้าเสียในประเทศไทยจะเกิดขึ้นราว 15 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่สามารถบ าบัดได้เพียง 2 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ที่เหลือปล่อยลงแม่น ้าล าคลอง ทะเล ซึ่งเป็นผลเสียต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มาก ชุมชนบางแห่งที่มีน ้าเสียและยังไม่ได้รับการบ าบัดจะมีสิ่งสกปรกมาก เป็นพาหะน าเชื้อโรคมาสู่ร่างกาย 
อาทิ โรคท้องเดิน ไข้เลือดออก รวมทั้งมีปัญหาเรื่องกลิ่นอีกด้วย 
 1. ประเทศไทยไม่มีมาตรการบ าบัดน ้าเสีย 

2. คนไทยขาดจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
3. ปัญหาน ้าเสียส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
4. ชุมชนส่วนมากไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหาน ้าเสีย 
5. ปริมาณน ้าเสียเพ่ิมมากขึ้นทุกวันเพราะไม่ได้บ าบัดต่อเนื่อง 

 
 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 11 – 12 
 เคยได้ยินเรื่องนี้ไหม “ถ้าไม่อยากเสียเพื่อนก็อย่าท าธุรกิจร่วมกับเพื่อนเป็นอันขาด” เลยอยากถาม
กลับไปว่า  “แล้วในตอนเริ่มต้นธุรกิจเราจะไว้ใจใครได้มากกว่าญาติและเพื่อน” จริงอยู่หลายคนบาดหมาง
กับเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนจนไม่มีวันกลับมามองหน้ากันอีก ลองส ารวจดูเถิด  ต้นเหตุมักมาจากการแบ่ง
ผลประโยชน์ไม่ยุติธรรม ถ้าเรารักเพ่ือนมากพอ ควรหันมาจับเข่าคุยกันดีไหม แล้วช่วยกันแก้ไขต้นเหตุก่อน
จะแตกหักกันไป 
 
11. ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีเจตนาอย่างไร 
          1. สั่งสอน                 

2. เสนอแนะ          
3. ตอบค าถาม 

          4. ตั้งข้อสงสัย      
5. วิพากษ์วิจารณ์ 

 

12. ข้อใดเป็นความคิดส าคัญของผู้เขียนข้อความข้างต้น 
      1. ถ้าเลือกได้ควรหลีกเลี่ยงการท าธุรกิจกับเพ่ือนเพราะจะโกรธกันในที่สุด 
      2. ในการท าธุรกิจควรเลือกเพ่ือนที่สามารถไว้ใจได้จริง ๆ มาเป็นหุ้นส่วน 
      3. คนเราจะไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของเพ่ือนจนกว่าจะได้ท างานร่วมกัน 
      4. ความรักระหว่างเพ่ือนสามารถท าลายอุปสรรคทุกอย่างในการท าธุรกิจ 
      5. เมื่อเกิดปัญหากับเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจน่าจะหารือกันเพื่อก าจัดต้นเหตุที่อาจน าไปสู่ความ
บาดหมาง 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 13 - 14 
ชาวบ้านชุมชนดอกล าโพงตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง มาตั้งแต่รัชกาลไหนจ าไม่ได้ สืบทอดลูกหลาน

มาสิบรุ่น  ยังมีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน พวกเขาจับปลากันในคลองเพ่ือไว้กิน  เหลือกินก็ขาย มาในยุคก่อสร้าง
รุ่งเรืองมีธุรกิจดูดทรายในคลองไปขาย บ้านเมืองเจริญขึ้น  มีหลายคนใช้เรือวิ่งเร็วเพื่อความสะดวก  มี
กระทั่งพานักท่องเที่ยวเข้าไปดูวิถีริมน ้า ด้วยเหตุเหล่านี้ท าให้น ้าเซาะตลิ่งเข้าไปถึงใต้ถุนบ้าน เรื่องราวนี้กลับ
ตาลปัตร เป็นชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าปลูกบ้านรุกล ้าล าน ้า 
 
13. ข้อใดเป็นแนวคิดส าคัญของข้อความข้างต้น 
       1. บ้านดอกล าโพงเป็นชุมชนโบราณริมน ้าที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม 
       2. ธุรกิจและการด าเนินชีวิตบางอย่างที่เปลี่ยนไปท าให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านริมน ้าประสบชะตา
กรรม 
       3. การกล่าวหาชาวบ้านที่มีบ้านเรือนริมคลองมาแต่โบราณว่าบุกรุกทางน ้าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม  
       4. เวลานับร้อยปีกลืนกินชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวบ้านจนไม่อาจยื้อให้หวนคืน 
       5. วิถีชีวิตตลอดจนบ้านเรือนของชาวบ้านริมน ้าถูกท าลายเพราะการกระท าของคนบางกลุ่มโดยไม่มี
คนรับผิดชอบ 
 
14. ข้อความข้างต้นมีเจตนาอย่างไร 
          1. บอกเล่า    

2. เสนอแนะ    
3. กระตุ้นให้คิด 

          4. ตั้งข้อสงสัย    
5. เตือนให้ระวัง 

 
15. ข้อความต่อไปนี้เสนอแนวคิดเรื่องใดเป็นส าคัญ 

หนังสือเป็นเครื่องมือส าคัญเพราะเป็นสิ่งสามารถเพ่ิมทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับน าไปถ่ายทอดแก่
ผู้ประสงค์จะรับไว้โดยสะดวกกว้างขวางในระยะเวลาอันยาวนานไม่จ ากัด จึงถือเป็นหลักฐานแห่งอารยธรรม
ของชาติ 

1. เครื่องมือที่ส าคัญ   
2. คุณค่าของหนังสือ          
3. ทรัพย์สินทางปัญญา 
4. หลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของชาติ     
5. การถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกว้างขวางและยาวนาน 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ส าหรับตอบค าถามข้อ 16 ถึง 17 
“การส ารวจกลุ่มผู้หญิงโสดที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปถึงสาเหตุหลักของการไม่แต่งงาน คือ “การที่ตนยัง

ไม่เจอคนที่ใช่” มีคนโสดหลายคนระบุว่า “การเลือกที่จะอยู่เป็นโสด” เป็นทางเลือกที่ยินดีและเต็มใจของเขา
เอง ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นโสดท าให้คนกลุ่มนี้มีเวลาได้ดูแลพ่อแม่ในวัยชราหรือไดดู้แลคนอื่นๆ ในครอบครวั 
ส าหรับคนโสดที่ประสงค์จะแต่งงานมักเลือกที่จะแต่งงานกับคนที่มีอายุมากกว่าตนเอง โดยหลายต่อหลาย
คนให้ข้อมูลว่า หากตนตัดสินใจที่จะแต่งงานก็ต่อเมื่อมั่นใจว่า การแต่งงานต้องไม่ท าให้พวกเธอตกอยู่ใน
ความยากล าบากมากกว่าเดิม หรือมีความสุขในชีวิตที่ลดลง ทั้งนี้กลุ่มผู้ได้รับการส า รวจบางส่วนมีการ
เตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตทั้งการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การพัฒนาทักษะความสามารถและรายได้
หลังจากการเกษียณ 
 
16. จากข้อความข้างต้นผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปที่เป็นโสดมีความเชื่ออย่างไร 

1. ชายกับหญิงเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กัน 
2. ผู้หญิงต้องฝากชีวิตให้ผู้ชายเป็นผู้ดูแล 
3. การพ่ึงพาตนเองได้เป็นความสุขของการด ารงชีวิต 
4. การท าตนให้เป็นประโยชน์เป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่ง 
5. การมีชีวิตครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก คือ ชีวิตที่สมบูรณ์ 
 
 

17. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงกลุ่มโสดเหล่านี้คิดว่าจะต้องเร่งด าเนินการ 
1. เตรียมที่อยู่อาศัยและความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 
2. ออกไปท ากิจกรรมทางสังคมเพ่ือหาโอกาสพบเนื้อคู่ 
3. ดูแลสุขภาพออกก าลังกายและพบหมอประจ าปี 
4. ท างานจิตอาสาเพ่ือชุมชน ดูแลเด็กหรือคนชรา 
5. ปฏิบัติธรรมและเดินทางท่องเที่ยวทัศนศึกษา 
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เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาไทย (สอบ ก.พ.) 

 ก.พ. วิทยากร : นายไพโรจน์   ก้านอินทร์ (ครูไพ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ส าหรับตอบค าถามข้อ 18 ถึง 20 
“ธัญพืช” เป็นค าที่ใช้เรียกพืชที่ให้เมล็ดส าหรับใช้เป็นอาหารอันม ีข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวไรน์ 

ข้าวฟ่าง ข้าวโอ๊ด ข้าวบาเล่ย์ เป็นต้น ธัญพืชเป็นพืชจ าพวกหญ้า แต่มนุษย์ได้อาศัยประโยชน์จากมันมาก 
เป็นอาหารยังชีวิตกันมาแต่โบราณ พวกอินเดียนแดงกินข้าวโพดมาตั้งแต่ก่อนคนผิวขาวไปตั้งรกรากในอเม
ริกา ข้าวโพดมีหลายชนิด บางชนิดเมล็ดใหญ่เน้ือหยาบ ใช้เลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ดเป็นธัญพืชเก่าแก่ที่คน
ใช้กินมาตั้งแต่โบราณ ข้าวโอ๊ดปลูกในที่หนาวได้ดีกว่าธัญพืชอื่นๆ ข้าวบาเล่ย์ ก็เป็นที่นิยมกันมาตั ้งแต่
โบราณ ใช้ท าขนมปัง ปัจจุบันก็ยังใช้เป็นอาหารอยู่ แต่ความนิยมลดลงหันมาใช้ข้าวสาลีท าขนมปังแทน ข้าว
บาเล่ย์น ามาใช้ในการท าเบียร์ ท าข้าวมอลท์ และผสมอาหารสัตว์มากกว่า ข้าวไรน์ ปลูกในถิ่นที่ดินไม่ดีที่
ปลูกข้าวสาลีไม่ได้ และใช้เป็นอาหารได้ ท าขนมปังก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเท่าข้าวสาลี ข้าวเจ้าเป็นอาหาร
หลักของคนตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย มีปลูกในอียิปต์ บราซิล แอฟริกาบางส่วน และใน
อเมริกาบางส่วน ส่วนข้าวฟ่างนิยมใช้เลี้ยงสัตว์ 
 
18. ข้อใดถูกต้อง 

1. ธัญพืชทุกชนิดสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาค 
2. ธัญพืชเป็นอาหารที่ส าคัญทั้งคนและสัตว์ 
3. ธัญพืชใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่มาจากการแปลงเป็นผลิตภัณฑ์แป้ง 
4. ธัญพืชเป็นอาหารของคนตะวันออกมากกว่าตะวันตก 
5. ธัญพืชส่วนใหญ่เป็นพืชน ้า 
 

19. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
1. ธัญพืชเป็นพืชประเภทหญ้า 
2. ส่วนของธัญพืชที่น ามารับประทาน คือ เมล็ด 
3. ข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักของคนในภูมิภาคต่าง ๆ 
4. ธัญพืชเป็นอาหารของมนุษย์มาตั้งแต่การตั้งรกรากในอเมริกา 
5. ข้าวเป็นอาหารที่รับประทานได้ทั้งแปรรูปและไม่ได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
 

20. ผู้เขียนข้อความดังกล่าว ต้องการสื่อประเด็นส าคัญในข้อใดให้กับผู้อ่าน 
1. ลักษณะของธัญพืชชนิดต่าง ๆ 
2. ประโยชน์ของธัญพืชชนิดต่าง ๆ 
3. แหล่งท่ีปลูกธัญพืชแต่ละประเภท 
4. ธัญพืชเป็นอาหารหลักของมนุษย์ในทุกภูมิภาค 
5. ควรอนุรักษ์พันธุ์ธัญพืชชนิดต่าง ๆ ให้คงอยู่เป็นอาหารต่อไป 
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Situational Dialogue    5 ¢éÍ 
Sentence Completion Vocabulary  5 ¢éÍ 
Sentence Completion Grammar   5 ¢éÍ  
Announcement Reading    5 ¢éÍ  
Paragraph Reading     5 ¢éÍ  

  At market 
  Yaya    :  I want some oranges, please. 
              How much are those? 
  Fruit seller : ................1.................. . 

 1. 1) Those are some oranges. 
  2) There are twenty-five oranges per kilo. 
  3) They are twenty-five baht a kilo. 
  4) Twenty-five baht. 
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ENGLISH 
P R O F I C I E N C Y

Situational Dialogue
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  Ellen : Have you got any fresh meat? 
  Seller : ................2.................. ? 
  Ellen : I’ll have two kilos and a half beef, please. 

  
 2. 1) Yes, please. 
  2) Yes, anything else? 
  3) Yes, how much? 
  4) Yes, how much would you like? 

  
  At school 

  Teacher : Hello, Micheal. ................3.................. ? 
  Micheal : Good afternoon, Mr. James. I’m fine, thank you. 

 3. 1) How nice to see you.    
  2) How are you?  
  3) What’s up?  

       4) How’ve you been?  

                                                                                                                                                                                                          

  Damrong : Hi, Sombat. How are you doing? 
  Sombat : ................4.................. .I’ve got a bad flu. 
  Damrong : ................5.................. .  

  
 4. 1) Not so good.  2) Oh, great. 
  3) Oh. Pretty good.  4) I’m fine.  

 5. 1) I’m fine.  2) I’m sorry to hear that. 
  3) I’m glad to know from you.  4) I’m so sorry. 
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  Paul :  Hi, Debbie. How’s everything? 

  Debbie :  Oh hi, Paul. ................6.................. . 

  Paul :  How was your weekend, Deb? 

  Debbie :  It was awesome. I went to the beach.  

  Paul :  ................7.................. . 

  
 6. 1) Excuse me. 2) All right. 
  3) Fine, thanks. 4) There are a lot of things.  

 7. 1) Have a nice trip. 2) Oh, really? 
  3) You are lucky. 4) Lucky you! 

  Dang : It’s nearly five. I’ve got to run. 

  Dumrong : Me too. See you tomorrow. 

  Dang : ................8.................. .  

 8. 1) Go ahead. 2) Have a nice day. 
  3) See you. 4) Here we go. 

  Ann : Kate, I’d like to introduce Bob. 
  Kate : How do you do, Bob? 
  Bob : ................9............. ? Nice to meet you. 

 9. 1) I’m okay. 2) I’m fine, thanks. 
  3) How are you? 4) How do you do? 
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  Pierr: Hello, my name’s Pierre. What’s your name? 

  Claire: Hello. ................10.................. . 

  Pierre: Claire? And ................11.................. ? 

  Claire: I’m from France. 

 10. 1) Certainly, I’m Claire. 2) My name’s Claire. 
  3) Claire, please. 4) Claire, I think 

 11. 1) Where would you like? 2) Where do you like? 
  3) Where are you from? 4) Where is it?  

  Siriporn : You look unhappy. ..............12............... ? 

  Phanomsri : I don’t feel well today. I catch a cold. 

  Siriporn : …………….13.................. ? 

  Phanomsri : Two days now. 

  Siriporn :  You should see the doctor. 

  Phanomsri :  .....14........ I’ll do that on my way home. 

  
 12. 1) What time? 2) What’s wrong? 
  3) What do you get? 4) When do you have it?  

 13. 1) Nothing’s serious. 2) Really? 
  3) How long have you had it? 4) When do you have it?  

 14. 1) No, thank you. 2) Thank you. 
  3) Okay. 4) I don’t think so. 
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Instruction : Select the most appropriate choice for each item (Q15 - Q19)  

A:  ______15____ What’s happened?  
B:    Well, ______16____ .  

A:  When?  

B:   This morning. I believed I dropped it on a cab  

A:  Oh, ______17____. That’s why I couldn’t reach you when I called.  

B:  Yes. I regret it. You know, I just bought it a week ago.  

A:  I see. I think  ______18____You might get it back real soon. 

B:  ______19____I’m going to the police office right now. 

 15. a. Are you ok?   b. You look so bad. 
  c. Good morning?   d. How are you? 
  
 16.  a. I have headache.  b. I lost my telephone. 
  c. I had a car accident.  d. I broke up with my girlfriend.  

 17.  a. You are so careless  b. I’m sorry to hear that. 
  c. You should tell the police  d. You should go back to work.  

 18.  a. You should buy a new one. b. You should find the cab. 
  c. You should tell the police. d. You should go back to work. 

 19.  a. I don’t agree.   b. I’m too busy. 
  c. That’s a good idea.   d. I don’t think so.  
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Interviewer:  Good afternoon, please have a seat. 
Interviewee: (20) _________. 
Interviewer: How are you doing? 
Interviewee: I’m fine, thank you. 
Interviewer: (21) _________? 
Interviewee: No, sir, I had no trouble at all. 
Interviewer: Could you tell me a little about your (22) _________? 
Interviewee: I graduated from UCLA in 1995,  
  with a Bachelor’s degree in Journalism. 
Interviewer: Any post-graduate degrees? 
Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program  
  for journalism and (23) _________. 
Interviewer: How about your (24) _________? 
Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily. 

20. 1. Yes, please    2. Thank you 
 3. With Pleasure   4. Sit down, please 

21.  1. What is the problem at your office 
 2. Did you like the office you worked  
 3. Was there any problems at the office 
 4. Did you have any trouble finding us  

22.  1. hobbies     2. private life 
 3. previous experience   4. educational background  

23. 1. didn’t finish    2. dropped out in 1998 
 3. earned a degree   4.  took a break  

24.  1. previous job    2. post education 
 3. work experience    4. other qualifications  
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1. Some teens are openly stubborn and can be considered very _______  by adults. 

  1. aggressive    2. observant 

  3. respectful   4. insecure  

2. His business _______ over a period of two years, earning more than 20,000 dollars 
a day. 

  1. relaxed    2. grew  

  3. changed    4. spread 

3. It was a surprise to see that last season my _______ had become my teammate. 

  1. attacker    2. opponent  

  3. evaluator    4. colleague 

4. Because of the earthquake, all activities had to be _______ temporarily. 

  1. selected   2. postponed 

  3. forgiven   4. checked  
 

5. Please _______  this magazine and put it in my suitcase. 

  1. collapse   2. consume 

  3. hit    4. fold 
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Sentence Completion

Observe  Reserve 
Conserve  Preserve 
Deserve

Resume  Consume 

Assume  Presume



6. The Prime Minister will be leaving today to _______ the Asia-Europe Meeting. 

  1. visit    2. enter 

  3. attend   4. report 

 
7. There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain. 

  1. risk    2. threat 

  3. danger    4. warning 

8. Maria is no longer with us. She moves to the united states ________. 

  1. sometimes   2. permanently  

  3. temporarily  4. Some weeks 
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Hazard   Menace 
Peril    Harmful 
Endangerment  Dangerous
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Preposition  

9.  An Australian tourist died in Russia after _______ from swine flu. 

  1. suffer   2. to suffer 

  3. suffering   4. was suffered 

10. I can wait for you here. Please go on ________.  

  1. writing    2. to write 

  3.  wrote    4. written  

11. Peter is never afraid of _______ out of his comfort zone.  

  1. step   2. stepping  
  3. to step    4. stepped  
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Ex1 It’s  so  cloudy  I  think  it’s …………….rain.

a.will b.would c.going  to   d.was

Ex2 The  government  has  recently …….. a number of  domestic policies  
a.introduce b.introduces

c.introduced d.introducing



Quantity Words  

Much       Many  

Some       Any  

Few       Little  

Every       All 

12.  We still have ___________ copies left. 

 1. few     2. little  
 3. much    4. every 

13. Would you like to spend __________ time with me? 

 1. some     2. any  
 3. many     4. few 

14.  The question is very difficult so _________ boys will be able to answer it. 

 1. few     2. little  

 3. much    4. many 

15.  Although the weather was bad,  ________ (few/little) people came. 

 1. few     2. little  
 3. much     4. many  
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Direction: Choose the best answer for each question. 

Computer chips have changed our way of life. We can make very small 

computers. Space scientists use these small computers in satellites and space 

ships. Large companies use these small computers for business. We can make 

very small calculators with computer chips. Some calculators are as small as a 

credit card, and these calculators are not very expensive. Computer chips are 

used for making digital watches. A normal watch has a spring and moving hands, 

but a digital watch has no moving parts. A digital watch shows the time and 

the date with numbers and some digital watches even has an alarm watch. The 

computer chips make all of these possible

1. The passage is mostly about ________. 

 a. small computers b. uses of computer chips 
 c. digital watches d. uses of computers 

2. The main Idea of this passage is ________. 

 a. We can make small computers with computer chips 
 b. Computer are very useful in business 
 c. We can use computers in satellites and space ships 
 d. We can use computer chips in different 
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READING COMPREHENSION



3. Which one of these has the same size as a credit card? 

 a.  a small computer b. a digital watch 
 c.  a calculator d. computers 

4. Which one is correct? 

 a. Computer chip can make our live are comfortable 
 b. A digital watch works with its spring and moving hand 
 c. Normal watch shows the time with number. 
 d. A credit card can also be a company. 

5. “The computer chips make all of these possible” The bold typed word means ________.” 

 a. small computer b. A watch 
 c. business d. Our way of life 
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 The most remarkable weapon invented by primitive man is a boomerang. 

It is still used by the natives of Australia. Made of hard wood, it is shaped 

into a curve over hot coals. It is form two to four feet long, flat on one 

side and rounded on the other, with a sharp edge. There are several kinds of 

boomerangs. They are used for war, for hunting, and for amusement. The well-

known "return" boomerang is really a toy. Instead of going straight forward, it 

slowly rises in the air. It whirls around in a curved line until it reaches a 

certain height, after which it returns to the thrower. This effect is produced 

by the action of the air on the boomerang. The other types are effective 

weapons because of their size and irregular motion. It is said that with one 

of these weapons a native can cut a small animal almost into two at a 

distance of 400 feet. 

6. According to Reading 2, what is not the purpose of 
  using a boomerang? 
 1 For war  2 For hunting.                   3 For fun  4  For motion 

7 ‘They’ (line 4) refers to 
 1 the weapons. 2 the boomerangs.                3 the natives.       4  the hot coals. 

8 The word ‘whirls’ (line 5) means to  
 1 move quickly round and round. 
 2 move slowly round and round. 
 3 move upwards and downwards very quickly. 
 4 move upwards and downwards very slowly. 

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¾ÔªÔµ ¡¾ Ë¹éÒ 014 J¡¾ X AJ JAMIE



ÊÙµÃà ḉ´à¾ªÃ¦Òµ 

6. Bamboo is strong enough for building furniture and houses, yet it is actually  
a kind of grass. There are more than 6,000 different grasses in the world.  
Some of the most important are those that provide food.  
The plants that give us wheat, oatmeal, popcorn, and rice are all grasses.  
  
 The paragraph tells mainly… 
 a. where bamboo is found 
 b. why foods from grasses are important 
 c. what the different kinds of grasses are 

7. Isn’t it strange that many of the words we use to describe sounds 
are like the sounds themselves? Cannons boom. Leaves rustle. Baby birds peep. Balloons 
pop. Mice squeak. The wind whistles. These are words. They are also sounds. 
  
 The paragraph tells mainly… 
 a. how many sounds there are  
 b. why people make sounds 
 c. how some words are sounds 
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