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การอ่านวิเคราะห์สาร
1. ข้อใดเป็นประโยคใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้
(1) ภาวะโภชนาการเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างมากในวัย 50 ปี /
(2) เพราะการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนสมดุล / (3) โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่จะมีส่วนช่วย
ให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทาน ไม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่าย /
(4) ร่างกายจะสามารถต้านโรคร้ายต่าง ๆ รวมถึงป้องกันและ  

ชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจได้
1. ข้อ (1)  2. ข้อ (2)  3. ข้อ (3)  4. ข้อ (4) 



2. ใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด
(1) พลาสติกเป็นวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน / 
(2) ภาชนะพลาสติกนิยมใช้บรรจุสิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าร้อนหรือเย็น /   
(3) ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลายช้าและยังมีผลท าให้โลกร้อน
ยิ่งขึ้น / (4) ขยะพลาสติกที่ลอยในมหาสมุทรมีจ านวนถึง 
46,000 ชิ้นต่อ 2.6 ตารางกิโลเมตร

1. ส่วนท่ี 1 และ 2            2. ส่วนท่ี 1 และ 3                                   
3. ส่วนที่ 2 และ 4            4. ส่วนที่ 3 และ 4



3. ใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด
(1) คนที่มีเป้าหมายในชีวิตแน่นอน แน่วแน่ในการท าความดี 
สามารถใช้ชีวิตชาติหนึ่ง / (2) ที่มองเห็นเป็นร่างกายยาววา หนา
คืบ กว้างศอกเท่าน้ีน่ีเอง / (3) ท าสิ่งที่ดีงามได้มากมายมหาศาล /
(4) สร้างสังคม สร้างชุมชน สร้างประเทศชาติ / (5) ตลอดจน
สร้างสรรค์อารยธรรมของโลก

1. ส่วนที่ 1 และ 2 2. ส่วนที่ 2 และ 3
3. ส่วนท่ี 1 และ 3 4. ส่วนท่ี 2 และ 4
5. ส่วนที่ 4 และ 5



4. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคัญ

1) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น การล้างท าความสะอาดแผลจะท าให้แผล
หายเร็วและลดการอักเสบจากการติดเชื้อได้ / 2) กรณีบาดแผล
เล็กแต่ลึก การท าความสะอาดส าคัญมาก / 3) แผลเล็กลึกเช่นตะปู
ต าต้องท าความสะอาดลึกลงไป / 4) บางครั้งปากแผลปิดแต่ข้าง
ในยังไม่หายอาจจะอักเสบหรือเป็นบาดทะยักได้



5. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคัญ

1) ข้าวหอมมะลิไทยเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ว่ามีคุณภาพ เยี่ยม / 2) อุดมด้วยสารอาหารนานาชนิด /
3) ชื่อพันธุ์ข้าวบ่งบอกลักษณะเด่นของข้าวชนิดนี้ / 
4) ค าว่าหอม มาจากกลิ่นหอมของข้าวที่หุงขึ้นหม้อ / 
5) ส่วนค าว่า มะลิ มาจากสีของเมล็ดข้าวทีข่าวเหมือนดอกมะลิ 



6. ข้อความต่อไปนี้มีใจความส าคัญอยู่ที่ส่วนใด

1) การกินข้าวสีด าซึ่งมีราคาถูกดีกว่ากินบลูเบอร์รี่ซึ่งมีราคาแพง
/ 2) ข้าวสีด าหุงเป็นข้าวสวยสิบช้อนมีสารต้านอนุมูลอิสระ
มากกว่าบลูเบอร์ร่ีท่ีปริมาณเท่ากัน / 3) มีน้ าตาลน้อยกว่า มีใย
อาหารและวิตามินอีมากกว่า / 4) นักวิจัยแนะน าให้ใช้ข้าวสีด าใน
การเสริมสุขภาพแทนบลูเบอร์ร่ี / 5) เพื่อช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
ลดความเสี่ยงต่อเบาหวานและอัลไซเมอร์



7. ใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด

1) อาหารไทยเป็นอาหารสุขภาพ / 2) เรากินน้ าพริกกับผัก 
ผักเป็นกากใย ท าให้ส าไส้ท างานสะดวก / 3) สารอาหารจาก
พืชผักสมุนไพรไม่ว่ากะเพรา มะกรูด ฯลฯ ช่วยให้ร่างกายมีภูมิ
ต้านทานโรค / 4) แกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลม / 5) และแม้แต่
ของกินเล่นอย่างเมี่ยงค าก็มีสารอาหารครบ



8. ย่อหน้าต่อไปนี้ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนใด
อาการนอนไม่หลับเกิดได้จากหลายสาเหตุ กรณีนอนไม่หลับเรื้อรัง
อาจเกิดจากโรคประจ าตัวที่ส่งผลต่อการท างานของระบบประสาท
ส่วนคนที่มีอาการชั่วคราวเกิดได้จากความเครียด วิตกกังวล การ
พักผ่อนที่ไม่เพียงพอต่อเนื่อง ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มที่ไป
กระตุ้นการท างานของหัวใจมากเกินจ าเป็น

1. ตอนต้น           2. ตอนกลาง                                  
3. ตอนท้าย 4. ตอนต้นและตอนท้าย                
5. ตอนกลางและตอนท้าย



ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 9 – 10
1) ปัจจุบันหัตถกรรมที่ผลิตจากกระดาษเส้นใยพืชก าลังได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง นอกจากกระดาษสาแล้ว ยังมีเส้นใย
จากพืชอื่น ๆ อีกเช่น ใยสับปะรด กาบกล้วย เปลือกข้าวโพด
มูลช้าง ฟางข้าว ผักตบชวา ฯลฯ / 2) เพราะเป็นผลิตภัณฑ์
ที่แลเห็นความสวยงามของเส้นใยจากธรรมชาติ / 3) วัสดุ
จากธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่มากมายในเมืองไทย เป็นการเพิ่มมูลค่า

ด้วยวิธีง่าย ๆ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น / 4) ลงทุนน้อยเกิด
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น



9. ส่วนใดเป็นสาระส าคัญของข้อความข้างต้น

1. ส่วนท่ี 1 และ 2
2. ส่วนที่ 2 และ 3                                   
3. ส่วนที่ 3 และ 4
4. ส่วนท่ี 1 และ 4                                   



10. ผู้เขียนมุ่งจะสนับสนุนการพัฒนาในด้านใด

1. การผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ         
2. ศิลปะของงานหัตถกรรม
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                       
4. อาชีพของชุมชน



11. ข้อใดเป็นค าส าคัญของข้อความต่อไปนี้
ผู้มีสติปัญญามักมองว่าศัตรูและปรปักษ์ท าให้เรามีปัญญาและ
ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมท าให้เรามีโอกาสได้ ประกอบคุณธรรมอันสูง
ยิ่งขึ้นด้วยความอดกลั้น ความอดทนและความเสียสละ ศัตรูท าให้
เรามีความหนักแน่นมั่นคงและมีความกรุณาขั้นสูงที่คนธรรมดามี
ไม่ได้

1. ผู้มีสติปัญญา 2. ศัตรูและปรปักษ์
3. ความก้าวหน้า 4. คุณธรรมอันสูง
5. ความหนักแน่นมั่นคง



12. ข้อใดเป็นใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้
ความตายเป็นเพียงการเดินทางไปสู่บ้านหลังใหม่ ไม่มีใครเคย 
“ตาย” ไปจากหัวใจของคนที่รัก ตราบใดที่เรายังระลึกถึงคนที่
เรารักก็ยังคง “มีชีวิต” อยู่ตราบนั้น ไม่มีวันแตกดับไปตามกาลเวลา

1. ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ              
2. การตายเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่                       
3. ผู้ตายยังคงอยู่ในใจของผู้ที่รักเขา              
4. ผู้ที่ตายแล้วยังมีผู้ระลึกถึงอยู่เสมอ                  



13. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความต่อไปนี้
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัว ยังคงอยากได้อะไรท่ีมากขึน้ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงหรือความรักและก็มักจะไม่ได้ดังใจนึก 
ความทุกข์ก็ย่ิงมีมากข้ึนตามวัยท่ีมากข้ึนดว้ย

1. คนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ย่อมมีความอยากได้มากขึ้นตามวัย
2. ถ้าคนเรามีความอยากได้ไม่มีท่ีส้ินสุดก็จะย่ิงมีความทุกข์
3. คนส่วนใหญ่อยากได้ของบางอย่างแล้วไม่ได้ จึงเกิดความทุกข์ใจ                

4. ส่วนใหญ่ความทุกข์ของคนเกิดจากความอยากได้เงินทอง
เกียรติยศ



14. ข้อความต่อไปนี้มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การท านุบ ารุงประเทศชาตินั้น
มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความ
รับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระท าหน้าที่ของ
ตนให้ดีที่สุด เพื่อธ ารงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและ
ผาสุกร่มเย็น

1. ความรับผิดชอบของผู้น า      2. ความสามัคคีของคนในสังคม                      
3. ความเจริญมั่นคงของประเทศ  4. ความส านึกรู้หน้าที่ของคนไทย



15. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความต่อไปนี้
ครัวซองตม์ีปริมาณแป้งขัดขาวมากและอุดมไปด้วยไขมันซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้พลังงานในการย่อย เมื่อรับประทานครัวซองตเ์ข้า
ไปร่างกายจะดึงเลือดจากสมองไปที่กระเพาะเป็นจ านวนมาก เมื่อ
สมองมีเลือดหล่อเล้ียงไม่เพียงพอก็จะท าให้ง่วงนอน ดังนั้นถ้า
ต้องท างานเร่งด่วนก็ไม่ควรรับประทานครัวซองตเ์กินหนึ่งชิ้นเล็กๆ



1. ส่วนประกอบของครัวซองต์    
2. คุณสมบัติของครัวซองต์
3. ประโยชน์ของครัวซองต์ 
4. ข้อเสียของการบริโภคครัวซองต์
5. ปริมาณการบริโภคครัวซองต์



16. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความต่อไปนี้
เอทิลีนเป็นฮอร์โมนของพืชชนิดหนึ่ง มีสถานะเป็นก๊าซไม่มีสี
เกิดขึ้นในผลไม้และ เร่งการสุกของผลไม้ท าให้เสียเร็วขึ้น เพื่อยืด
อายุของผลไม้ควรเก็บผลไม้ต่างชนิดไว้แยกกันเพื่อมิให้ผลไม้ที่
สุกเร็วกว่าสร้างเอทิลีนก่อนแล้วกระตุ้นให้ผลไม้อ่ืนสุกเร็วตามไป
ด้วย การท าให้บรรจุภัณฑ์หรือห้องเก็บผลไม้มีปริมาณออกซิเจน
ต่ าและคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะช่วยยับยั้งการสร้างเอทิลีนได้         



1. ลักษณะของเอทิลีน
2. คุณและโทษของเอทิลีน
3. วิธีเก็บรักษาผลไม้ด้วยเอทิลีน
4. การก าจัดเอทิลีนในผลไม้
5. วิธีควบคุมปริมาณเอทิลีนในผลไม้



17. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความต่อไปนี้
ในต ารายากล่าวถึงเกลือ ๒ แบบ คือ เกลือตัวผู้ซึ่งเม็ดเกลือมี
ลักษณะยาวแหลมน าไปผสมน้ ามะนาวใช้แก้ไอได้ หรือใช้อุดฟันแก้
ปวด ส่วนเกลือตัวเมียนั้นเม็ดเกลือมีลักษณะแบนเป็นเหลี่ยม ใช้
บริโภค ดองผัก หมักปลา ท าน้ าปลา และใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

1. ประโยชน์ของเกลือ 2. สรรพคุณทางยาของเกลือ
3. ผลึกเกลือมี ๒ เพศ          4. การใช้เกลือในครัวเรือน
5. เกลือเป็นภูมิปัญญาไทย



18. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความต่อไปนี้
ในขณะที่เราเป็นหวัดอาจมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยโอกาสที่ระบบ
ภูมิคุ้มกันก าลังอ่อนแอเข้าไปร่วมแพร่เชื้อกับไวรัสด้วย ท าให้เกิด
การอักเสบลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง อาจท าให้เกิดไซนัส
อักเสบ หลอดลมอักเสบ และหอบหืดตามมาได้



1. โรคหวัดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
2. โรคหวัดเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ
3. โรคหวัดเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย
4. โรคหวัดท าให้หลอดลมอักเสบได้
5. โรคหวัดท าให้อวัยวะในร่างกายอักเสบ



19. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความต่อไปนี้
คนเราเกิดมาแล้วไม่ควรมีชีวิตอยูอ่ย่างเลื่อนลอยแล้วก็ตายไป
เปล่าๆ แต่ควรอยู่อย่างมีจุดหมายที่เป็นอรรถะ คือเป็นประโยชน์
อย่างแท้จริง

1. เมื่อเกิดเป็นคนแล้วต้องไม่ตายไปเปล่าๆ
2. คนท่ีมีประโยชน์อย่างแท้จริงต้องไม่ตายเปล่า
3. เมื่อเกิดมาแล้วคนเราควรอยู่อย่างมีประโยชน์
4. คนท่ีเกิดแล้วตายโดยไม่ท าประโยชน์เรียกว่าคนเล่ือนลอย
5. คนที่อยู่อย่างมีจุดหมายถือว่าเป็นคนมีประโยชน์แท้จริง



20. ข้อใดเป็นใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้
อาหารญี่ปุ่นที่เด่น ๆ คือ ปลาซึ่งมีโปรตีนที่ดีกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น
เพราะมีโอเมก้า 3 ซึ่งช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรค
หลอดเลือด และยังมีวิตามิน เกลือแร่มาก อีกทั้งอาหารญี่ปุ่นมัก
ใช้สาหร่ายเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีทั้งโปรตีน ไอโอดีน และใย
อาหารสูงช่วยเรื่องย่อยและระบบขับถ่าย



1. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง        
2. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น
3. อาหารญี่ปุ่นช่วยรักษาโรคต่าง ๆ 
4. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ าหนักได้



21. ใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้ตรงกับข้อใด
จงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดจะกลายเป็นความ
ประพฤติ จงระวังความประพฤติ เพราะความประพฤติจะ
กลายเป็นความเคยชิน จงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินจะ
กลายเป็นอุปนิสัย จงระวังอุปนิสัย เพราะอุปนิสัยจะก าหนดชะตา
กรรมของเธอชั่วชีวิต



1. อุปนิสัยของมนุษย์ส าคัญที่สุด                                
2. ความคิดของมนุษย์ส าคัญที่สุด
3. ชะตากรรมของมนุษย์ส าคัญที่สุด                         
4. ความเคยชินของมนุษย์ส าคัญที่สุด
5. ความประพฤติของมนุษย์ส าคัญที่สุด



22. ข้อใดเป็นประเด็นส าคัญข้อความต่อไปนี้
ขณะนี้สารวัตรนักเรียนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากครู
อาจารย์มีอุปสรรคด้านงบประมาณ และก าลังเจ้าหน้าที่มีน้อย 
ส่งผลให้นักเรียนนักเลงไม่เกรงกลัว อีกทั้งสถานที่บางแห่งไม่ให้
ความร่วมมือในการตรวจค้นหรือว่ากล่าวตักเตือน จึงเสนอ
แผนงานให้พิจารณาด้านงบประมาณจัดอบรมก าลังเจ้าหน้าที่
สารวัตรนักเรียนเพิ่มเติม



1. การเพิ่มก าลังสารวัตรนักเรียน                
2. การเพ่ิมงบประมาณในการจดัอบรม                       
3. การกวาดล้างนักเรียนนักเลง                     
4. การกวดขันให้สารวัตรนักเรียนดูแลสถานที่ต่าง ๆ



23. ข้อใดเป็นประเด็นส าคัญของข้อความต่อไปนี้
ผู้ป่วยโรคโลหิตจากควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเพื่อช่วย
สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะต้องถ่าย
เลือด หากระบบการสร้างเม็ดเลือดแดงท างานไม่สมบูรณ์ หรือใช้
วิธีปลูกถ่ายไขกระดูกเข้ามาช่วยได้ หากเม็ดเลือดแดงถูกท าลาย
อย่างรวดเร็ว อาจรักษาโดยใช้พลาสมาหรือตัดม้ามออก
เนื่องจากม้ามเป็นตัวท าลายเม็ดเลือดแดง



1. อาหารที่สร้างเม็ดเลือดแดงให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
2. วิธีการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางท่ีมีอาการรุนแรง
3. การปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดง
4. การตัดม้ามเพื่อรักษาโรคโลหิตจางรุนแรง
5. วิธีท าให้เม็ดเลือดแดงท างานสมบูรณ์



24. ข้อใดเป็นประเด็นส าคัญของข้อความต่อไปนี้
คนไม่ช่างพูดเพราะไม่ชอบพูดหรือชอบฟังมากกว่าพูดก็มีอยู่ 
ไม่ได้หมายความว่าไม่พูดเพราะไม่มีเรื่องจะพูด แต่เขาฟังเป็น 
และเอาความได้เปรียบจากการฟังมาใช้ เมื่อใดที่เขาพูดจะมีเนื้อหา
สาระควรแก่การฟังทีเดียว เพราะเขาเก็บสะสมไว้จากการฟัง
ลักษณะเช่นนี้อาจใช้เป็นเครื่องผูกมิตรที่ดีได้

1. มารยาทในการฟัง 2. ลักษณะของผู้ฟังที่ดี
3. วิธีการสร้างมิตรไมตรี 4. ประโยชน์ของการพูดน้อย
5. ประโยชน์ของการรู้จักฟัง



25. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความต่อไปนี้
ในอดีตเราคิดว่าคนที่มีสติปัญญาดีจะประสบความส าเร็จในชีวิต
แต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น คนเก่งอาจล้มเหลวในการท างาน 
ไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ หรือ
ไม่มีคุณธรรม ใช้ความเก่งของตนท าร้ายผู้อื่นและท าร้ายสังคม
ด้วยเหตุนี้ความฉลาดทางอารมณ์จึงเข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนให้
ชีวิตประสบความส าเร็จ



1. เราควรมีจริยธรรมในการท างาน
2. เราควรรู้จักรับผิดชอบต่อคนในสังคม
3. คนเก่งอาจจะไม่ประสบความส าเร็จในการท างาน
4. เราควรมีความฉลาดทางอารมณ์เม่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
5. คนเก่งที่ควบคุมอารมณ์ได้จะประสบความส าเร็จในชีวิต



26. จากข้อความต่อไปนี้เรื่องใดส าคัญที่สุด
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนัน้ ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะทางภาษา
อยู่เสมอ นักศึกษาต้องฟังค าบรรยาย ถ้ามีทักษะการฟังดีก็จะ
กล่ันกรองความรู้ได้ดี สามารถจดบันทึกสาระความรู้ท่ีได้ฟัง
พร้อมแสดงความคิดเห็นได้

1. การจดบันทึก                                              
2. การฟังให้เป็น
3. การกลั่นกรองความรู้                                 
4. การแสดงความคิดเห็น



27. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีท าให้เกิดอันตราย
ถึงชีวิต นักวิจัยพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
โดยเฉพาะการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงแล้วทดแทนด้วย
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือนมไขมันต่ าจะช่วยให้ความดัน
โลหิต



1. ปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง                  
2. อาหารเสริมแก้โรคความดันโลหิตสูง
3. การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง                        
4. สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
5. อันตรายของโรคความดันโลหิตสูง



28. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ
ไมยราบยักษ์เป็นวัชพืชที่มีอยู่มาก ขึ้นง่าย และตายยาก 
ไม่ว่าจะเป็นที่รกร้างหรือตามคูคลอง หนอง บึง เมื่อมีจ านวนมาก 
การก าจัดจึงเป็นเรื่องยาก ท าให้มีการน ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง  
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้พลังงานรูปแบบต่าง ๆ



1. ความจ าเป็นในการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน
2. ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นไมยราบยักษ์
3. กรรมวิธีการผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นไมยราบยักษ์
4. การใช้เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งแทนพลังงานรูปแบบอื่น
5. วิธีก าจัดไมยราบยักษ์ด้วยการท าเป็นเช้ือเพลิงทดแทน



29. ข้อใดแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของข้อความต่อไปนี้
ขวานท่ีไม่มีด้ามน าไปใชย่้อมไร้พลัง คนไทยไม่เคยแบ่งข้างไทย 
แขก จีน ฝรั่งที่เกิดเมืองไทยใต้ร่มโพธิสมภาร พระเจ้าอยู่หัว 
พระราชินีทรงห่วงใย ลูกเอยหลานเอยล้วนคนไทย มาสร้างฝัน
วันใหม่ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

1. ชี้ให้เห็นความส าคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน  
2. ย้ าให้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ                     
3. กระตุ้นให้คนไทยมีความหวัง                         
4. เตือนให้คนไทยรักสามัคคี



30. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
การจัดการพลังงานในอาคารให้ได้ผลดีนั้น เจ้าของอาคาร 
พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เข้าไปติดต่อในอาคารต้องให้ความ
ร่วมมือ โดยตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
และที่ส าคัญต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด

1. ชี้แจง              2. ตักเตือน                                         
3. โน้มน้าว             4. เสนอแนะ                            
5. บอกกล่าว



31. ข้อใดเป็นความรู้สึกของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
ไม่น่าเช่ือว่าสมัยน้ีความเห็นแก้ได้จะท าให้คนเราไม่เกรงกลัวต่อบาป
บุญคุณโทษแม้แต่น้อย ขนาดอาหารเจ ยังปลอมปนเนื้อสัตว์เอา
มาขายกันได้ ช่างท าร้ายจิตใจคนที่หวังจะสร้างบุญกุศลด้วยการ
ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ได้ลงคอ

1. ทุกข์ใจ            2. หดหู่ใจ                                  
3. อึดอัด                   4. ผิดหวัง                     
5. ระอาใจ



32. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
วิธีท าร้ายตัวเองอย่างแนบเนียนวิธีหนึ่ง ขอแนะน าให้รับประทาน
บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง เลือกเฉพาะเนื้อที่ยังย่างไม่สุกพอหรือย่างจน
ไหม้เกรียมแล้ว เพราะจะมีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์ชนิดเดียวกับที่ได้จากควันธูปหรือควันโรงงาน 
ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งมากขึ้น ทั้งนี้ยังไม่นับเรื่องข้อ
สงสัยที่ว่าทั้งเนื้อและเตาที่ใช้ปิ้งสะอาดดีแค่ไหน มีเชื้อโรคปะปนมาด้วยหรือไม่



1. เตือนให้ระวังพิษภัยจากการรับประทานบุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง
2. ต้องการให้มีการควบคุมร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง
3. ชี้ให้เห็นถึงอันตรายจากการรับประทานบุฟเฟ่ต์
4. แนะน าการรับประทานบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างที่ถูกวิธี
5. อธิบายสาเหตุที่อาหารบุฟเฟ่ต์ท าให้เป็นมะเร็ง



33. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้เน้นเรื่องใดเป็นส าคัญ
“ขอให้พวกเรามีความเข้มแข็งที่จะกระท าเรื่องที่สมควรกระท า

มีความอดทนและเข้าใจเรื่องที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมี
ความฉลาดพอที่จะแยกแยะได้ว่าเรื่องใดเราจะท าได้หรือเรื่องใด
เหนือความสามารถที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้”

1. พลังและความสามารถ                              
2. ความมุ่งมั่นและสติปัญญา                       
3. เรื่องที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า             
4. เรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแปลงไม่ได้



34. ในข้อความต่อไปนี้ “หัวใจของธุรกิจนี้” มีความหมายตามข้อใด
หัวใจของธุรกิจนี้แตกต่างจากที่อื่นซึ่งอาจจะสนใจพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศบ้างขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวางบ้างส่วนเรา
ต้องยืนหยัดให้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

1. ความม่ันคงขององค์กร                                       
2. คุณภาพของสินค้า
3. ความมีสัมพันธภาพท่ีดี
4. การเติบโตของธุรกิจ



35. “อ านาจ” ในข้อความต่อไปนี้มีความหมายตามข้อใด
ในยุคเกษตรกรรม อาวุธ ก าลัง กองทัพ คืออ านาจ
ในยุคอุตสาหกรรม เงินคือ อ านาจ แต่ในยุคใหม่ ความรู้คืออ านาจ

1. สิทธิ เช่น มอบอ านาจ
2. การบังคับ เช่น ขออ านาจศาล
3. ความรุนแรง เช่น ชอบใช้อ านาจ
4. ความบังคับบัญชา เช่น อยู่ใต้อ านาจ
5. ความสามารถบันดาลให้เกิดสิ่งใด ๆ เช่น อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์



36. ผู้เขียนเจตนาจะให้แนวคิดตามข้อใด
ธรรมดาภาษาของชาติที่ก าลังเจริญย่อมจะเดินไปข้างหน้าเสมอ 
แต่ถ้าเดินเข้าป่าเข้ารกหนักเข้าก็ถ่วงความเจริญลงไป
1. ธรรมชาติของภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง
2. ความเจริญของชาติบ้านเมืองอยู่ที่ภาษา                 
3. ภาษาเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องมีขอบเขต
4. ชาติที่ก าลังพัฒนาควรพัฒนาภาษาด้วย



37. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
วัยรุ่นจะรักเพื่อนมาก เพราะมองเห็นว่าเพื่อนมีปัญหาคล้ายกับตนเอง 
จึงมักเห็นอกเห็นใจกันและมักคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจจึงได้พยายามเกาะ
กลุ่มกันเอง พูดคุยกันเอง ปรึกษากันเอง พ่อแม่หลายคนไม่เข้าใจ 
ไปต าหนิว่าเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อแม่ จึงท าให้น้อยใจและโต้ตอบกลับมา
เกิดเป็นความขัดแย้งในครอบครัว

1. ให้ผู้ใหญ่เข้าใจวัยรุ่น             
2. แสดงความเห็นใจวัยรุ่น                       
3. แสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นในแง่ลบ 
4. แก้ปัญหาการคบเพื่อนของวัยรุ่น



38. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด
ต้นไม้น้อย ๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อย ๆ ยังให้
ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเส้ือและนกกาบินไปมายังให้ความสบาย
ตาแก่ผู้พบเห็น เราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินที่เราเกิด
มาบ้างหรือ

1. ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในโลก            
2. ให้รู้จักบุญคุณของธรรมชาติ                       
3. ให้ท าตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ให้เห็นประโยชน์ของสรรพสิ่งในโลก



39. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
เวลาเกิดอุบัติเหตุให้บอกตัวเองว่านี่คือค าเตือนว่าจงอย่า
ประมาทซ้ าอีกเป็นอันขาดเวลาพบศัตรูที่คอยกลั่นแกล้ง 
ให้บอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบว่า “มารไม่มีบารมีไม่เกิด”

1. ให้เตือนตนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
2. ให้รู้จักสร้างความสุขแก่ชีวิต
3. ให้รู้ว่าเรื่องร้ายย่อมกลายเป็นดี
4. ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ
5. ให้เรียนรู้จากอุปสรรค



40. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
ถุงพลาสติกแต่ละใบใช้เวลาย่อย 400 – 1,000 ปี การใช้
ถุงพลาสติกน้อยลงเพียง 10 % จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เก็บและจัดการขยะของรัฐได้ถึง 650 ล้านบาทต่อปี และลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1 ล้านตันต่อปี



1. ชักชวนให้ลดการใช้ถุงพลาสติก
2. แสดงให้เห็นโทษของขยะถุงพลาสติก
3. แจ้งให้ทราบว่าการจัดการขยะถุงพลาสติกต้องใช้งบประมาณมาก
4. อธิบายว่าขยะถุงพลาสติกย่อยสลายตามธรรมชาติได้
5. เปรียบเทียบให้เห็นว่าถุงขยะถุงพลาสติกมีจ านวนมากกว่าขยะ

ประเภทอื่น



41. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
เมื่องานล้มเหลว ควรหรือไม่ที่จะปล่อยให้ใจล้มเหลวด้วย 
งานล้มแต่อย่าให้ใจล้มระหว่างคนที่หัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่องาน
ล้มเหลวกับคนที่ยิ้มได้เมื่อพบความล้มเหลวคนไหนที่เป็นสุขและ
ฉลาดกว่ากัน

1. สนับสนุนให้มีก าลังใจ 2. แนะน าวิธีต่อสู้กับอุปสรรค
3. ตักเตือนไม่ให้อารมณ์เสีย 4. เห็นด้วยกับผู้ที่ยิ้มสู้แม้พ่ายแพ้
5. ต าหนิผู้ที่ล้มเหลวแล้วไม่สู้ต่อ



42. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
จุลินย์โพรไบโอติกที่อยู่ในล าไส้ใหญ่ของมนุษย์มีหน้าที่ช่วยใน
การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย การรับประทานอาหารหรือ
ยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้โรคกรดไหลย้อน หรือมีการ
เปล่ียนแปลงฮอร์โมนในร่างกายโดนเฉพาะในผู้หญิงจะท าให้
จุลินทรีย์โพรไบโอติกถูกท าลายให้เสียสมดุล ท าให้ท้องผูก

1. บอกให้รู้ 2. เตือนให้ระวัง                                  
3. แนะให้ปฏิบัติ 4. โน้มน้าวใจให้เชื่อ                     
5. พรรณนาให้เห็นภาพ



43. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
จิตสาธารณะเป็นจิตที่พัฒนาแล้ว เยาวชนควรได้รับการฝึก
อย่างยิ่ง เพราะผู้ที่ฝึกจิต และฝึกตนดีแล้วเท่านั้น จึงจะเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ถ้าจิตสาธารณะเกิดขึ้นในจิตใจของคนไทยมาก
ข้ึน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึนประเทศไทยจะม่ันคงและสงบสุข    



1. ชื่นชมเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ                              
2. ชี้ให้เห็นจิตสาธารณะในกลุ่มเยาวชน 
3. สนับสนุนการสร้างเยาวชนให้มีจิตสาธารณะ      
4. แนะน าเยาวชนให้รู้จักท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม                             
5. เสนอแนวทางสร้างความสงบสุขในประเทศไทย



44. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
ในครอบครัว หากพ่อ แม่ ลูก ก้มหน้าก้มตาใช้เครื่องมือส่ือสาร
ทั้ง ๆ ที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเทคโนโลยีที่ น่าชื่นชมก็จะ
กลายเป็นขมข่ืน จริงอยู่ท่ีทุกคนมีโลกส่วนตัว แต่อย่าอยู่ในโลก
ของตัวเองจนลืมค านึงถึงความรู้สึกของ  คนรอบข้างจนเกิด
ความห่างเหิน แม้เทคโนโลยีจะทันสมัยมากเพียงใดก็ไม่สามารถ
ทดแทนอ้อมกอดของคนที่เรารักได้



1. ต้องการให้คนลดการใช้เทคโนโลยีลง
2. ชี้ให้เห็นถึงโทษของการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป
3. แนะวิธีการปรับตัวส าหรับคนในครอบครัวเดียวกัน
4. อธิบายวิธีการด าเนินชีวิตของครอบครัวในยุคปัจจุบัน
5. ให้ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสัมพันธภาพ

ในครอบครัว



45. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้
ไม่ส าคัญหรอกว่าชีวิตนี้เคยล้มหรือไม่เคยล้ม แต่อยู่ที่ว่า
สามารถลุกข้ึนได้ทุกคร้ังท่ีล้มหรือไม่ บางคนเพราะล้มจงึได้รู้
ข้อผิดพลาด แล้วน าจุดที่เคยพลาดพลั้งนั้นมาท าก าไรให้ชีวิตใน
อนาคต จนลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง



1. ทุกคนล้วนแต่เคยสมหวังและผิดหวังในชีวิตมาแล้ว                                                   
2. การยอมแพ้อุปสรรคย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร                                         
3. การน าข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนท าให้ชีวิตประสบ

ความส าเร็จได้                                              
4. การฟื้นฟูกิจการที่ล้มเหลวให้ได้ก าไรไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่จะ

กระท า



46. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้
ค าว่า “ขอโทษ” เป็นค าท่ีแสดงความส านึก ความนอบน้อม

และความมีมารยาทเราจึงควรหัดพูดไว้ให้ติดปาก ด้วยขึ้นชื่อว่า
มนุษย์ ต่อให้ยิ่งใหญ่หรือมีต าแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมี
โอกาสกระท าผิดด้วยกันทั้งนั้น

1. การขออภัย                                                
2. การถ่อมตน                  
3. การยอมรับผิด                                            
4. การท าตามค่านิยมของสังคม



47. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้
ความเป็นมิตรย่อมไม่มีในคนพาล
ดุจดั่งลมที่เป็นเพื่อน ช่วยพัดไฟให้ไหม้ป่า
แล้วลมน้ันแหละย่อมพัดดวงประทีปให้ดับลง

1. คนไม่จริงใจกับเพื่อนเป็นคนพาล
2. การคบคนพาลย่อมท าให้เราพินาศได้
3. การคบมิตรที่เป็นพาลย่อมเหมือนลมพัดไฟป่า
4. คนพาลเปรียบเหมือนลมย่อมพัดไปได้ทุกทิศทาง
5. การคบคนพาลจะพาให้เรากลายเป็นคนพาลดว้ย



48. ข้อความต่อไปนี้แสดงแนวคิดเรื่องใด
ต้นไม้เกิดจากดิน ต่อให้ล าต้นเติบโตสูงเสียดฟ้า รากก็ยังคงยึด
เกาะติดดิน ผลแต่ละผล ใบแต่ละใบ กิ่งก้านแต่ละกิ่ง ทุกส่วนของ
ล าต้นนอกเหนือจากประโยชน์ที่มนุษย์ หรือสัตว์อ่ืนต้องการแล้ว
มันย่อมร่วงสู่ดินกลายเป็นปุ๋ย เป็นอาหาร และเป็นเนื้อเดียวกับดิน
ทดแทนที่มันดูดซึมมาเลี่ยงล าต้นให้มีชีวิตอย่างที่เป็นอยู่

1. ความเสียสละ 2. ความเอื้อเฟื้อ                                         
3. ความไม่ลืมตัว 4. ความไม่แน่นอน                            
5. ความกตัญญูกตเวที



49. ข้อใดเป็นแนวคิดจากข้อความต่อไปนี้
ชีวิตผมมีวันนี้ได้ก็เพราะความล้มเหลว จริงอยู่คนมักจะเอา
เรื่องของที่ประสบความส าเร็จมาเป็นกรณีศึกษา แต่ผมเชื่อการ
เรียนรู้จากกรณีของความผิดพลาดมากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมี
ใครพูดถึง เคล็ดลับของการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็
คือ เราอย่าไปท าแบบเดิมอีกเพราะมันจะกลับไปเหมือนเดิม       



1. ความส าเร็จคือยาชูก าลัง     
2. อุปสรรคไม่ใช่เรื่องน่ากลัว
3. คนที่โชคร้ายคือคนที่ไม่รู้ว่าตนโชคดี                   
4. คนฉลาดเท่านั้นที่ประสบความส าเร็จ
5. ชีวิตรุ่งเรืองได้ถ้ารู้จักใช้อดีตเป็นบทเรียน



50. ข้อความต่อไปนี้มีแนวคิดตรงตามข้อใด
ความกลมเกลียวกันของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นเองที่ท าให้
มีชัยชนะเหนือศัตรูได้ แม้แต่หญ้าที่ใช้มุงหลังคาก็ยังสามารถกัน
ฝนได้ 

1. น้ าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า                                            
2. เกี่ยวแฝกมุงป่า
3. ก่อร่างสร้างตัว                                                     
4. สามัคคีคือพลัง                             
5. เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน



51. ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้
ป่าหญ้าเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหญ้าเป็นส่วนใหญ่ เกิดจากการ
ท่ีป่าเดิมถูกท าลาย เช่น จากการถางป่าหรือเกิดไฟไหม้ป่า ป่าหญ้า
มีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ บริเวณนี้มักมีต้นไม้ขึ้นห่าง ๆ 
หรือเป็นบริเวณที่โล่งกลางแจ้ง



1. พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหญ้าเรียกว่าป่าหญ้า
2. พื้นที่ป่าที่ถูกท าลายจะเกิดเป็นป่าหญ้า
3. พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้จะเกิดเป็นป่าหญ้า
4. พื้นที่ป่าหญ้าอาจมีต้นไม้อื่นหรือไม่มีก็ได้
5. พื้นที่ป่าหญ้าอาจมีต้นไม้หลายชนิดขึ้นอยู่



52. ข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปน้ี
การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาคนต้องเริ่มต้นด้วย
การก าหนดเป้าหมายและจัดระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจคนให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ไม่ใช่เน้นเพ่ือพัฒนาความส าเร็จในวิชาชพี
แต่ปราศจากพื้นฐานทางจริยธรรม การศึกษาที่เอา “ศาสตร”์ 
มาเป็นตัวต้ัง โดยไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์ “ศาสตร”์ ก็จะ
กลายเป็น “ศาสตรา” ที่มีไว้ทิ่มแทงกัน



1. การจัดการศึกษาต้องถือเอาความรู้เป็นสิ่งส าคัญที่สุด
2. คนท่ีมีความรู้และมีคุณธรรมจงึจะถือได้ว่ามีความเป็นมนุษย์
3. การศึกษาต้องท าให้คนมีความรู้และยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
4. ผู้มีความรู้ที่ขาดจริยธรรมอาจใช้ความรู้ท าลายผู้อยู่ร่วมใน

สังคม
5. การที่จะพัฒนาคนได้ต้องมีจุดประสงค์ที่แน่ชัดในการจัด

การศึกษา



53. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ “ชวนชม” ในข้อความต่อไปนี้
ชวนชมเป็นไม้ประดับที่สวยทั้งใบและดอก เดิมเป็นไม้แถบ
แอฟริกาจึงขึ้นได้ในทุกสภาวะอากาศล าต้นสีเขียวอ่อนอมเทา
บิดงออย่างสวยงาม ดอกมีรูปทรงคล้ายแตร มีหลายสี เช่น ชมพู
แดง ฯลฯ ยางของไม้นี้มีพิษ จึงไม่ควรให้เข้าปากหรือเข้าตาเด็ก

1. การบ ารุงรักษา 2. ประเภทของพันธุ์ไม้
3. สีของล าต้นและดอก 4. อันตรายจากพันธุ์ไม้
5. ลักษณะเด่นของล าต้น



54. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพวก “กุรข่า”
กุรข่าเป็นชนเผ่าจากเนปาลซึ่งเป็นนักสู้ที่ทรหดลือลั่นไปทั่วโลก
พวกเขาใช้มีดสัน้เป็นอาวุธประจ ากาย เล่ากันว่าเม่ือใดท่ีเหลือเพียง
มีดสั้นด้ามเดียว เขาก็ยังวิ่งเข้าใส่ศัตรูที่ถือปืนหรือมีอาวุธเต็มตัว
นักรบกุรข่าถือคติว่า “ตายเสียดีกว่าอยู่อย่างขี้ขลาด”

1. อดทน 2. มีสัจจะ
3. เด็ดเดี่ยว 4. กล้าหาญ
5. มีศักดิ์ศรี



55. ตามรายงานต่อไปนี้ ข้อใดไมใ่ช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วน
ผลส ารวจล่าสุดในจีนพบว่า หนึ่งในสี่ของเด็กวัยรุ่นชายใน
เมืองใหญ่ได้กลายสภาพเป็นเด็กอ้วนไปแล้ว อันเป็นผลมาจาก
ความนิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนอยู่
ดีกินดีขึ้นเด็กต้องคร่ าเคร่งกับการเรียนจนไม่มีเวลาได้ออกก าลังกาย  
นโยบายจ ากัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียว
ของทางการจีนก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อโรคอ้วนใน
เด็กชาย เพราะลูกชายโทนจะได้รับการปรนเปรอเย่ียง 

“จักรพรรดิน้อย”



1. เด็กคร่ าเคร่งเรียนหนังสือมากเกินไป       
2. เด็กไม่ได้ออกก าลังเพียงพอ                       
3. เด็กอยู่ดีกินดีมากเกินไป               
4. เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์



56. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความนี้
เส้นใยอาหารหรือที่เรียกว่าไฟเบอร์ แม้จะไม่ใช่สารอาหารแต่

เป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกายมีอยู่มาก ในพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช      
ต่าง ๆ ในพืชแต่ละชนิด จะมีปริมาณและชนิดของเส้นใยอาหาร
ต่างกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับเส้นใยอาหารอย่างสม่ าเสมอจึงควร
รับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบด้วยผักเป็นประจ า และควร
รับประทานผลไม้สดซึ่งจะให้เส้นใยอาหารมากกว่าการดื่มน้ าผลไม้

นอกจากนี้ควร รับประทานอาหารประเภทถั่วเมล็ดแห้ง และข้าว
ซ้อมมือเป็นประจ า



1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอาหารที่มีไฟเบอร์จ านวนมาก                                       
2. อธิบายประโยชน์ของเส้นใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้
3. แนะน าอาหารที่ท าให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง                                              
4. เชิญชวนให้คนทุกวัยรับประทานผลไม้สดแทนการดื่มน้ าผลไม้



57. คุณสุชัยบอกลูกค้าว่า “บางคนบอกผมว่าอยากจะติดตั้งก๊าซ
เอ็นจีวี แต่กลัวจะมีปัญหาอื่น ๆ ตามมา ความจริงแล้วถ้ารถของ
คุณได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานโดยคนติดตั้งที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วละก็ รับรองไม่มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา”
ข้อใดตรงกับค ากล่าวของคุณสุชัย

1. อย่าเพิ่งกลัว ถ้ายังไม่ได้ลองติดตั้ง
2. ไม่มีปัญหา ถ้าผู้เชี่ยวชาญติดตั้งให้ตามมาตรฐาน
3. อย่าลังเลใจ เชิญติดตั้งได้ทันที                 
4. ไม่มีปัญหา แต่ต้องให้เราติดตั้งให้



58. ตามสาระของข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวผิด
การเรียบเรียงล าดับข้อความผิดท่ีในประโยคเป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่
ท าให้อ่านยากและก ากวม จะเห็นกันอยู่เสมอถ้าผู้เขียนหรือผู้พิสูจน์
อักษรอ่านทบทวนและจัดล าดับเสียใหม่ก่อนปล่อยผ่านออกไปก็จะ
ช่วยให้การอ่านราบรื่นไม่สะดุด



1. ความก ากวมของข้อความเกิดจากการเรียงล าดับความผิด
ต าแหน่ง                                                 

2. ผู้เขียนสามารถขจัดความก ากวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง                     
3. การตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีการเรียงล าดับความได้                         
4. ความบกพร่องด้านการเรียงล าดับข้อความเกิดขึ้นเป็นประจ า

จนแก้ไขไม่ได้



59. ข้อใดอาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปน้ี
พอมีทรัพย์ก็มีเพื่อนมาก
พอมีทรัพย์ก็มีญาติมาก
พอมีทรัพย์เขาก็เห็นว่าเป็นมนุษย์
และพอมีทรัพย์เขาก็เห็นว่าเป็นบัณฑิต

1. คนมีเพื่อนมากคือคนมีทรัพย์ 2. คนมีญาติมากคือคนมีทรัพย์
3. คนมีทรัพย์ต้องได้เป็นบัณฑิต  4. มนุษย์เห็นความส าคัญของทรัพย์
5. มนุษย์เห็นความส าคัญของบัณฑิต



60. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
ความสะดวกสบายในการอยู่หอพักของนักศึกษาเป็นไปตาม
ก าลังเงิน อยู่หอพักที่สถานศึกษาจัดให้อาจสะดวกสบายน้อยกว่า
เสียเงินน้อยกว่า แต่มีสิ่งหนึ่งที่หอพักเอกชนไม่มีให้ คือการรู้จัก
อยู่ร่วมกันรู้จักอดทนต่อความไม่พอใจคนอื่น เป็นการฝึกให้มี
มนุษย์สัมพันธ์ได้อย่างดี



1. หอพักของสถานศึกษามีความปลอดภัยมากกว่าหอพักเอกชน                            
2. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้                      
3. หอพักเอกชนมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของ

สถานศึกษา                     
4. สถานศึกษามีงบประมาณจ ากัดในการสร้างหอพัก จึงไม่อาจ

แข่งขันกับเอกชนได้




