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“สังเกตและวิเคราะห์ข้อสอบ ก.พ. 58 (วิชาภาษาไทยและอุปมาอุปไมย)” 

 

การสอบ ก.พ. นั้นเป็นก้าวแรกของเส้นทางการเข้าสู่ข้าราชการ โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จะ

แบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  

1. ภาค ก (ปกติ ก.พ. เปิดสอบทุกปี) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาค ข (หน่วยงานเป็นคนเปิด) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค สอบสัมภาษณ์ 

ในการสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนทุกภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หากไม่ผ่านภาคใดภาค

หนึ่งจะไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคต่อไป ดังนั้นหากใครอยากรับข้าราชการ ก็ต้องไปสอบผ่าน ก ให้ผ่านทุก

วิชาเสียก่อน เมื่อหน่วยงานเปิดสอบถึงจะไปสมัครภาค ข ต่อไป การสอบ ก.พ. ภาค ก. นั้น ประกอบไปด้วย 3 วิชาหลัก 

นั่นคือ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยในปี 2558 นี้ ได้มีการจัดสอบ 2 รอบ คือ รอบแรกในวันที่ 12 

กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา และรอบที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558   ส าหรับบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเนื้อหาและแนว

ข้อสอบวิชาภาษาไทยและข้อสอบอุปมาอุปไมยที่เพิ่งมีการจัดสอบไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา   

ข้อวิชาภาษาไทยมีทั้งหมด 20 ข้อ เริ่มจากการสรุปข้อความสั้น 5 ข้อ  การเติมค าในช่องว่าง 5 ข้อ การหาค ารัดกุม ค า

เหมาะสม ค าหรือค าที่ใช้ผิดที่ไม่รัดกุม และการล าดับข้อความ  5 ข้อ และการอ่านสรุปและตีความข้อความยาว 5 ข้อ ดังนี้  

การสรุปความส้ัน ถือเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายเพราะว่าสามารถอ่านแล้วตอบได้เลยโดยไม่ต้องมีหลักการซับซ้อน 

ลักษณะของโจทย์มักจะถามวา่ “ข้อใดสรุปถูกต้อง” หรือ “ข้อใดตีความถูกต้อง” ถ้าเจอโจทย์ประเภทน้ีแล้วผู้สอบควรรีบท า

เสียก่อน เพราะหากกลับมาท าทีหลังก็จะเกิดอาการมึนงง จับต้นชนปลายไม่ถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท าวิชา

คณิตศาสตร์มาแล้วด้วย สมองก็จะเกิดอาการล้ามึนงงได้ หลักการท าข้อสอบสรุปความนั้นมีโครงสร้างของการท าข้อสอบ 

3 แบบ คือ การย่อเรื่องให้ส้ันลง การอ่านแล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์ และการน าสาระส าคัญมาเป็นส่วนสรุป โดยข้อควร

ระวังในการท าข้อสอบประเภทนี้คือ เมื่ออ่านข้อความทั้งหมดแล้วหากจะสรุปห้ามใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาตอบเป็น

เด็ดขาด (ห้ามคิดเอาเอง) เพราะโจทย์ต้องการแค่การสรุปที่มีอยู่ในบทความ ไม่ได้ให้เอาประสบการณ์ที่ส่วนตัวมาเป็น

ข้อสรุป จงจ าไว้ว่าเลือกค าตอบเฉพาะที่มีอยู่ในบทความ หรือห้ามคิดเพิ่ม และส่ิงส าคัญที่ค าตอบจะต้องมีคือ ค าส าคัญ 

นั่นคือ ส่ิงที่บทความต้องการจะกล่าวถึง หากหาค าส าคัญไม่ได้ ลองตัดค าใดค าหนึ่งในบทความออก ถ้าความหมาย

หายไปแสดงว่าค านั้นคือค าส าคัญนั่นเอง ถ้าบทความไม่มีการเสนอแนะ กล่าวคือ ในบทความไม่มีการเสนอแนะส่ิงใดจาก

ผู้เขียน ให้สังเกตค าว่า ควร, ควรจะ, จะ, ต้อง, จะต้อง, ฯลฯ ถ้าในบทความไม่มีค าเหล่านี้ ค าตอบก็จะต้องไม่เสนอแนะ 

เช่น ถ้าบทความกล่าวว่า “การกินไขมันมาก ๆ เป็นส่ิงไม่ดี” แล้วค าตอบตอบว่า “เราไม่ควรกินไขมันมาก” ถ้าเป็นเช่นนี้

ตัดทิ้งได้เลยเพราะผิดแน่นอน  และห้ามน าเอาปฏิเสธมาซ้อนในบทความ กล่าวคือ ถ้าบทความไม่มีค าว่า ‚ไม่, ห้าม, หาก 
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ฯลฯ แล้วในค าตอบมีค าดังกล่าว ก็ตัดทิ้งได้เลยเหมือนกัน เช่น ถ้าบทความกล่าวว่า “ทรัพยากรธรรมชาติก าลังถูกทาลาย” 

แล้วค าตอบตอบว่า “ขณะนี้เราห้ามทาลายทรัพยากรธรรมชาติ” ถ้าค าตอบเป็นเช่นน้ีไม่ถูกต้องควรตัดทิ้งได้เลย 

การเติมค าในช่องว่าง โจทย์จะให้เลือกค าเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความตามบริบทของประโยค ความยากของ

ข้อสอบประเภทนี้ไม่ได้อยู่ที่การคิด แต่อยู่ที่การท าความเข้าใจในความหมายของค าในข้อสอบ เพราะหากไม่เข้าใจก็ไม่

สามารถจะท าข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้อง ค าหรือข้อความต่าง ๆ ที่โจทย์น ามาออกเป็นข้อสอบนั้นจะมีอยู่ 3 รูปแบบใหญ่ๆ  

คือ ค าที่ใช้กันอยู่ในปจจจุบันซึ่งมักจะใช้กันไม่ถูกต้อง เมื่อโจทย์น ามาถาม ผู้สอบก็จะตอบค าตามความเคยชินที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เป็นเหตุให้ค าตอบข้อน้ันผิด ค าศัพท์จากบทกฎหมายต่างๆ ค าศัพท์ทางวิชาการ หรือค าศัพท์เฉพาะ ซึ่งหาก

ผู้สอบไม่ได้เรียนหรือท างานทางด้านนั้นๆ ก็ไม่สามารถตอบได้เช่นกัน และค าเชื่อมต่าง ๆ อาจเป็นค าสันธาน เช่น 

นอกจากนี้ และ หรือ ไม่..ก็ แม้แต่ จึง ดังนั้น ฯลฯ หรือค าบุพบท เช่น กับ แก่ แต่ ต่อ เพื่อ ส าหรับ ฯลฯ ซึ่งผู้สอบจะต้องรู้

หลักการใช้ว่าค าใดควรใช้กับรูปประโยคหรือตามบริบทแบบใด ดังนั้น การท าข้อสอบประเภทนี้ ผู้สอบจะต้องรู้ความหมาย

ของค าต่าง ๆ และวิธีใช้ค าเหล่านั้นอย่างถูกต้องตรงตามความหมายให้ได้มากที่สุด การท าข้อสอบประเภทนี้ผู้สอบต้อง

พยายามท าความเข้าใจดูบริบทหรือภาพรวมของประโยคที่ให้มาว่าส่ือความหมายถึงส่ิงใด โดยใช้ประสบการณ์หา

ความหมายของตัวเลือกในแต่ละข้อ (แต่ต้องมั่นใจว่าเป็นประสบการณ์ที่ถูกต้อง) จากนั้นดูค าหลังช่องว่าง  (.............) ที่

ข้อสอบต้องการให้เติมหรือบริบทของประโยคว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเลือกใด ในกรณีท่ีไม่ทราบความหมายของค าเลยให้

เลือกเติมโดยดูความเหมาะสมของค ากับประโยค 

การหาค ารัดกุม ค าเหมาะสม ค าหรือค าที่ใช้ผิดที่ไม่รัดกุม ข้อสอบประเภทนี้ ผู้สอบต้องใช้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของ

การใช้ค าและกลุ่มค าให้ถูกต้องตามความหมาย จะต้องรู้ว่าค าในประโยคใช้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือตรงตามบริบท

ในประโยคหรือไม่ เพราะโจทย์ต้องการจะให้หาค าหรือกลุ่มค าที่ผิดหลักภาษาไทยหรือข้อบกพร่องทางภาษาจากประโยค

หรือข้อความนั้นๆ ข้อสอบประเภทนี้จะมีลักษณะการถาม 2 แบบ คือ การหาค ารัดกุม ค าเหมาะสม ค าหรือค าที่ใช้ผิดที่ไม่

รัดกุม หรือข้อบกพร่องทางภาษาอยู่หลายลักษณะซึ่งยากง่ายพอๆ กัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการท าข้อสอบของผู้สอบ 

ข้อบกพร่องทางภาษาที่มักจะท ามาออกข้อสอบมีดังนี้ ประการแรก ประโยคที่ใช้ค าผิดความหมาย เช่น อาหารรสชาติ

กลมกลืนมาก กลมกลืน = เข้ากันได้ดี,ไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งไม่เข้ากับบริบทของประโยค จะต้องใช้ค าว่า กลมกล่อม = ที่เข้ากัน

ได้ (ใช้กับรสหรือเสียง) เป็นต้น ประการที่สอง การใช้ค าเชื่อมอันได้แก่ บุพบท หรือสันธาน ไม่ถูกต้อง ค าเชื่อมที่จะน ามา

ออกนั้นมีอยู่จ านวนมาก เช่น กับ, แก่ แต่, ต่อ, ด้วย, โดย, ของ, แห่ง, ใน, จาก, ตาม, เพราะ, จึง ฯลฯ ซึ่งแต่ละค าผู้สอบ

ต้องจ าหลักให้ได้ว่า ค าใดใช้เชื่อมกับค าหรือประโยคประเภทใด เช่น “แก่” จะใช้น าหน้านามฝ่ายรับ เช่น เขาให้ของแก่

เพื่อน จะไม่ใช้เขาให้ของกับเพื่อน เป็นต้น ประการที่สาม การใช้ส านวนต่างประเทศ หลักสังเกตมีอยู่หลายรูปแบบ ดังนี้  

มักพบค าว่า “ปราศจาก” “ง่ายต่อการ” “ยากต่อการ” จ านวนนับอยู่หน้าค านาม อาทิ 2 โจรบุกปล้นธนาคาร ที่ถูกต้องจะใช้

ว่า โจร 2 คนบุกปล้นธนาคาร  มัก “ถูก” ตามด้วยด้านบวก เช่น “เขาถูกเลือกเป็นประธานกรรมการ” ที่ถูกต้องจะต้องใช้ว่า 

“เขาได้รับรับเลือกเป็นประธานกรรมการ” ประการที่ส่ี การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ซึ่งข้อความที่มันเยิ่นเย้อ มากความ ผู้สอบ

สามารถตัดค าออกได้โดยที่ไม่เสียความ มักพบค าเดียวกัน หรือความหมายเดียวกันอยู่ในประโยค และพบค าว่า มีการ, มี



3 
 

ความ, ท าการ, ท าความ, เพื่อการ, เพื่อความ น าหน้าค ากริยา โดยเมื่อตัดออกแล้วความหมายคงเดิม ก็ถือว่าเป็นค า

ฟุ่มเฟือย ประการที่ห้า การใช้ภาษาก ากวม ซึ่งหมายถึงประโยคที่สามารถแปลความหมายได้มากกว่า 1 ความหมาย เช่น  

พ่อเลี้ยงฉันดี สามารถแปลได้ 2 ความหมาย คือ “พ่อ (ของฉัน) เล้ียง(ดู) ฉันดี” หรือ “พ่อเลี้ยง (ไม่ใช่พ่อตัว) (ของ) ฉัน (เป็น

คน) ดี” เป็นต้น ประการสุดท้าย การเรียงล าดับค าในประโยคไม่ถูกต้อง การเรียงประโยคของไทยที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีดังนี้ 

ประโยคกรรตุ จะมีประธานขึ้นก่อน ภาคประธาน + ภาคแสดง เช่น แมวกัดหนู, ฉันกินข้าว หากต้องการเน้นกรรมต้องใช้ 

ประโยคกรรม นั่นคือประโยคที่นากรรมมาขึ้นต้นประโยค เช่น หนูถูกแมวกัด, ข้าวถูกฉันกิน (มักเป็นเรื่องไม่ดี) หากต้องการ

เน้นกริยา ต้องใช้ประโยคกริยา คือ ประโยคที่น าคากริยามาขึ้นต้นประโยค ซึ่งใช้ค ากริยาได้ 3 ค า คือ เกิด มี ปรากฏ เช่น 

เกิดเหตุการณ์น่าสยดสยองขึ้นในบ้านหลังเก่าของฉัน  มีรายงานข่าวว่า.....................  ปรากฏเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น 

ณ............... เป็นต้น และประโยคการิต คือประโยคประธานหรือประโยคกรรม ที่มีผู้รับใช้เข้ามาแทรก เช่น แม่ใช้ฉันไปซื้อ

กับข้าว เป็นต้น ทั้ง 6 รูปแบบที่กล่าวมาคือข้อบกพร่องที่ข้อสอบมักเอามาออก ผู้สอบาต้องหาให้ได้ว่าในประโยคหรือ

ข้อความนั้น ๆ มีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วตอบค าถามให้ตรงตามเงื่อนไขที่ข้อสอบก าหนด โดยในปีนี้ข้อสอบได้ออกเรื่องค า

ก ากวม โดยมีค าถามดังนี้  

ข้อใดมีความหมายไม่ก ากวม  

1. รถชนสุนัขตายคว่ าทับคน 2 ศพ  2. อาศัยป้ายรถยังตกน้ าตาย   

3. ประชุมกรรมการจัดงานโรคหัวใจเด็กทั่วโลก 4. คัดนักชกเป็นตัวยืนไปแข่งที่อินโดนีเซีย 

จากข้อสอบจะพบว่า ข้อที่ 1 มีความหมายก ากวมอย่างแน่นอน เพราะเข้าใจได้ว่า “รถชนสุนัขที่ตายแล้ว คว่ าทับคน

ตายไป 2 ศพ” หรือ “รถชนสุนัข (ที่ยังไม่ตาย) จนตายแล้วคว่ าทับคนตายไป 2 ศพ “ ข้อที่ 2 มีความหมายก ากวมอีกเช่นกัน 

เพราะสามารถเข้าใจได้ว่า “อาศัย (นอนพัก) ป้ายรถ (อาจหมายถึงป้ายรถประจ าทาง) ยังตกน้ าตาย(ไปได้)” หรือ “อาศัย

ป้ายรถ (อาจหมายถึง ป้ายทะเบียนรถ) ยังตกน้ าตาย (ไปได้)” ข้อ 3 มีความหมายก ากวมไม่ต่างกัน เพราะเข้าใจได้ว่า 

“ประชุมกรรมการ (ทั่วโลกที่) จัดงานโรคหัวใจเด็ก หรือ “ประชุมกรรมการจัดงานโรคหัวใจเด็ก (ที่จัดท า) ท่ัวโลก” ส่วนข้อ 4 

มีความหมายไม่ก ากวม เพราะ “คัดนักชกเป็นตัวยืนไปแข่งที่อินโดนีเซีย” เข้าใจได้เพียงอย่างเดียวว่า “คัดนักชก(มวย)เป็น

ตัวยืน (ตัวหลัก) ไปแข่งที่อินโดนีเซีย” ดังนั้น ข้อนี้จึงตอบข้อ 4. อย่างแน่นอน 

ส่วนรูปแบบที่สอบจะต่างจากรูปแบบแรกเนื่องจากข้อสอบจะมีเงื่อนไขมาให้ 4 ข้อ ผู้สอบต้องระวังในเรื่องค าส่ัง จง

พิจารณาคาหรือกลุ่มค าที่ขีดเส้นใต้และมีหมายเลข (1), (2)หรือ (3) กากับอยู่แล้วเลือกตอบดังนี้ ตอบ 1 ถ้าค าหรือกลุ่มค า

ที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา ตอบ 2 ถ้าค าหรือกลุ่มค าที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และ 

กลุ่ม (2) ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา  ตอบ 3 ถ้าค าหรือกลุ่มค าที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และ กลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุม

ถูกต้องตามหลักภาษา ตอบ 4 ถ้าค าหรือกลุ่มคาที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (2) และ กลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลัก

ภาษา การตอบค าถามอาจจะพลาดตอบไม่ตรงเงื่อนไขผู้สอบต้องอ่านให้ละเอียด 
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การล าดับข้อความ ลักษณะข้อสอบการล าดับข้อความ เป็นการน าข้อความ,บทความ, ข่าว, เนื้อหาต่างๆ ฯลฯ มาแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน แล้วนามาเรียงสลับกัน หลักจากนั้นให้น ามาเรียงกันให้ได้ใจความพร้อมตอบค าถามที่โจทย์ถาม เช่น ข้อ

ใดเป็นล าดับที่ 2 ข้อสอบประเภทนี้ถ้าผู้สอบมีความสามารถในการท าความเข้าใจข้อความก็ไม่ใช่เรื่องยากนัก แต่ถ้าผู้สอบ

ไม่สามารถท าความเข้าใจแต่ละข้อความได้ ก็ต้องมีใช้หลักการช่วย ซึ่งหลักการล าดับข้อความให้ถูกต้องด้วยความรวดเร็ว 

พร้อมทั้งตัดตัวเลือกที่ไม่น่าจะใช่ออกถ้าใกล้หมดเวลาท าข้อสอบให้ท าดังนี้ ประการแรก การหาข้อความล าดับที่ 1 ให้หา

จากค านาม หรือค าว่า การ ความ –กริยา หรือ คาวิเศษณ์ เช่น ความรัก การกิน การท างาน ฯลฯ  หาค าว่า ใน, เมื่อ ตาม

ด้วยระยะเวลา เช่น ในปจจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ฯลฯ ค าเชื่อมบางค า เช่น หลังจาก, แม้, แม้ว่า, หาก น าหน้าค านามหรือหนังสือ

ราชการขึ้นต้นด้วยค าว่า ตาม, ตามที่, ด้วย ประการท่ีสอง หาล าดับท่ี 4 ได้จากข้อความที่แสดงถึงการสรุป ค าปิดประโยค

สังเกตได้จากค าว่า อีกก็ด้วย ก็ตาม นั่นเอง ต่อไป เท่านั้น ฯลฯ ค าเหล่านี้มักจะอยู่ค าสุดท้ายของล าดับที่ 4 ประการที่สาม 

เมื่อได้ล าดับที่ 1 และ 4 ก็จะเหลือ 2 กับ 3 ซึ่งจะต้องใช้ทักษะในการท าความเข้าใจบทความโดยมักจะขึ้นด้วยค าเชื่อม เช่น 

กับ และ แล้วจึง ด้วยจาก ตาม ที่ ซึ่ง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ในการท าข้อสอบการล าดับข้อความ ดังนี้  

โครงสร้างประโยคที่มักจะออกสอบข้อสอบบ่อย คือ ทั้ง.......และ........รวมทั้ง (ตลอดจน), นอกจาก......แล้วยัง (ยังต้อง), 

ไม่.....แต่........, แม้.....แต่......, ดังนั้น + นาม + จึง, ถ้า..........แล้ว (ยัง) เป็นต้น ค านามที่เป็นชื่อเฉพาะจะต้องบวกด้วย

ค ากริยา เช่น ประเทศสมาชิกอาเซียนหารือ....... เป็นต้น หากมีข้อใดขึ้นต้นด้วย ‚และ ‚หรือ ให้ใช้เทคนิคหาค าที่มี

ความหมายใกล้เคียงกัน  หากมีข้อใดขึ้น ด้วย ‚กับ ‚ต่อ ให้หาค ากริยาที่ใช้คู่กัน เช่น “ประสานกับ” “ชี้แจงกับ”  “ผลต่อ” 

เปน็ต้น ในการล าดับความหากเหลือ 2 ข้อ ให้พิจารณากริยาใดเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดทีหลัง เมื่อเจอโจทย์การล าดับข้อความ 

ให้ขีดเส้นใต้ค าแรก เพื่อหาล าดับที่ 1 ล าดับอื่นๆ พร้อมกับค าส าคัญ เพื่อน ามาพิจารณาว่าเหตุการณ์ใดหรือค าใดเกิดขึ้น

ก่อน จะสามารถน ามาเรียงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น และเวลาจะน าข้อความใดมาต่อกัน ผู้สอบจงจ าไว้ว่า “พูดเรื่องไหน ท าเรื่องนั้น

ให้จบ” เช่น  “ข้อความแรกกล่าวถึงเวลา ถ้ายังมีข้อความที่เกี่ยวกับเวลาก็เอามาต่อกัน อย่าเพิ่งเอาข้อความที่เป็นเรื่อง

นาฬิกามาต่อมัน” เป็นต้น 

การอ่านสรุปและตีความข้อความยาว ดังที่กล่าวข้างต้น โครงสร้างของการท าข้อสอบเรื่องการสรุปความจะมี 3 แบบ

นั่นคือ การย่อเรื่องให้ส้ันลง การอ่านแล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์ และการน าสาระส าคัญมาเป็นการสรุป ข้อควรระวังที่

ส าคัญคือ ห้ามใช้ประสบการณ์ส่วนตัวคิดเอาเองเด็ดขาด (กลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งในหัวข้อ “การสรุปความส้ัน”) ส่วน

การตีความก็คือ การวิเคราะห์บทความที่มีอยู่แล้ววิเคราะห์ต่อว่าจะสามารถเป็นอย่างไรต่อไปได้บ้างซึ่งในการอ่านตีความ

นั้นจะต้องใช้สติปจญญาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้สอบจะต้องอ่านแล้วสามารถเข้าใจเจตนา และสรุปความคิด จับใจความ

ส าคัญ และอธิบายขยายความให้ได้ การตีความจึงยากกว่าการสรุปความอย่างแน่นอน  นั่นหมายถึง ผู้สอบต้องสรุป

ข้อความนั้นให้ได้เสียก่อน แล้วคิดวิเคราะห์เพิ่มอีก แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คิดเลยไปไกล เช่น สมมติว่าบทความกล่าวถึง

การโคจรของดวงจันทร์ แต่ผู้สอบไปตีความว่าดวงจันทร์มีกระต่ายอยู่แบบนี้คือการคิดเลยไปไกล ไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น 

ส่ิงส าคัญของการอ่านตีความอยู่ที่การใช้ความคิดตีความหมายของค าหรือข้อความทั้งหมดรวมทั้งค าแวดล้อมหรือบริบท

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่อ่านนั้นได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ผู้สอบจะตีความเรื่องที่อ่านได้ลึกซึ้งเพียงใด ขึ้นอยู่กับวัย 
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ประสบการณ์ สติปจญญา และการฝึกฝนเป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้สอบจึงควรฝึกฝนให้มาก ซึ่งหลักการท าข้อสอบการตีความมี

ดังนี้ ประการแรก สรุปความ จับประเด็นส าคัญให้ได้เสียก่อน ประการที่สอง ดูเจตนาของผู้เขียนว่าต้องการบอกส่ิงใด 

ประการท่ีสาม คิดเพิ่มจากการสรุปความ (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า) แต่อย่าคิดเพิ่มมากเกินไป หากบทความ

หรือเนื้อหาบอกข้อมูลไว้ 10 ค าตอบที่คิดเพิ่มนั้นเนื้อหาต้องไม่เกิน 15 ค าตอบ ประการท่ีส่ี พึงเข้าใจว่า ไม่จ าเป็นต้องตอบ

ตรงตามตัวอักษรท่ีมีอยู่ในบทความก็ได้ ประการสุดท้าย หากเหลือค าตอบที่สามารถตอบได้ 2 ข้อ ให้น าคาตอบแต่ละข้อ

ไปวางไว้หน้าบทความแล้วใส่ค า เชื่อมให้สอดคล้อง หลังจากนั้นให้อ่านเนื้อความทั้งหมด ถ้าดูสมเหตุสมผล มี

ความสัมพันธ์กันแสดงว่าข้อนี้เป็นค าตอบที่ถูกต้อง และข้อควรระวังในการท าข้อสอบการตีความคือ จงจ าไว้ว่า อย่าตอบ

ค าถามที่เป็นการสรุปความ เพราะโจทย์ไม่ได้ให้ผู้สอบสรุปความ แต่ต้องการให้ผู้สอบตีความ  

ลักษณะของข้อสอบที่เป็นบทความยาวในปจจจุบันนั้น ความยาวจะไม่มากประมาณไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ เมื่อ

ผู้สอบเห็นข้อสอบแล้วต้องอ่านให้ละเอียด เพราะค าตอบจะอยู่ในบทความนั่นเอง บทความยาว ลักษณะข้อสอบน้ันจะเป็น

งานเขียนประเภทร้อยแก้ว หากผู้สอบมีประสบการณ์ในการอ่านหนังสือ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ทั่วไปมักจะได้เปรียบ เพราะ

ย่อมจะท าความเข้าใจบทความนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีลักษณะนิสัยที่ชอบอ่านหนังสือ แต่เข้าใจ

หลักการท า ก็อาจท าข้อสอบแบบนี้ได้ดีเช่นกัน โดยมีหลักการดังนี้ ประการแรกอ่านโจทย์ แล้วขีดเส้นใต้ค าถามหรือค าที่

ผู้สอบสังเกตได้ง่าย เผ่ือจะน ามาเป็นค าตอบได้โดยไม่ต้องอ่านบทความทั้งหมดก็เป็นได้   ประการที่สอง อ่านบทความ

คร่าวๆ พร้อมขีดเส้นใต้ค าส าคัญไว้ จะได้ไม่ต้องกลับมาอ่านทั้งหมดอีกรอบเพื่อจับใจความส าคัญของเรื่อง โดยใจความ

ส าคัญหรือสาระส าคัญของบทความยาวนั้นจะสามารถหาได้ 2 ลักษณะ คือ มักจะว่างไว้ 4 ต าแหน่ง ได้แก่ ส่วนต้นของ

ข้อความ ส่วนกลางของข้อความ ส่วนท้ายของข้อความ และส่วนต้น+ส่วนท้ายของข้อความ หรือใจความส าคัญปรากฏอยู่

ในแต่ละย่อหน้าซึ่งท่านจะต้องสามารถสรุปรวบยอดความคิดทั้งหมดด้วยตนเอง ประการที่สุดท้าย เมื่อผู้สอบอ่านเสร็จ 

จะต้องทราบว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร และใจความส าคัญของเรื่องคืออะไร  

อนึ่ง ข้อสอบอุปมาอุปไมย แม้จะไม่ใช่วิชาภาษาไทยโดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลทางภาษา ดังนั้น จึงได้มีการ

น ามารวบรวม พร้อมตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์ ดังนี้ วิธีการท าข้อสอบชุดนี้ โดยทั่วไปโจทย์จะก าหนด 2 แบบ แบบแรก 

โจทย์จะก าหนดชื่อมาให้ 3 ชื่อ โดยชื่อที่ 1 และชื่อที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหน่ึงให้หาชื่อที่ 4 ซึ่งมีความสัมพันธ์

กับชื่อที่ 3 ในท านองเดียวกับชื่อที่ 1 สัมพันธ์กับชื่อที่ 2 เช่น   

ข้อสอบ “ภาคเหนือ : เชียงราย ภาคใต้ : ?”   

ก) ภูเก็ต   ข) ระนอง  ค) ขอนแก่น  ง) ยะลา  

ค าตอบคือ ง ยะลา เพราะ คู่แรก ชื่อ 1 ภาคเหนือ สัมพันธ์กับ ชื่อที่ 2 คือ เชียงราย เพราะเชียงรายอยู่ภาคเหนือและ

เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ส่วนคู่หลัง ชื่อที่ 3 ภาคใต้ สัมพันธ์กับ ชื่อที่ 4 ยะลา เพราะยะลาอยู่ภาคใต้และ

เป็นดินแดนที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย) เป็นต้น  
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แบบที่ 2 โจทย์ก าหนดชื่อมาให้ 2 ชื่อ เป็นคู่แรก โดยชื่อที่ 1 และชื่อที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วหา

ชื่อ 3 และ 4 เป็นคู่หลังที่มีความสัมพันธ์แบบเดียวกัน เช่น  

ข้อสอบ “นักกีฬา : การฝึกซ้อม ? : ?” 

ก) ต ารวจ: จับผู้ร้าย     ข) นักเรียน : เกียจคร้าน 

ค) นักเรียน : ความขยัน    ง) หมอเถื่อน : ยา 

ค าตอบคือ ค เพราะ คู่แรก (โจทย์) เป็นความสัมพันธ์แบบความปรารถนาเพื่อน ามาสู่ความส าเร็จ นั่นคือ นักกีฬา

ต้องการการฝึกซ้อม (เพื่อน ามาซึ่งชัยชนะ) คู่หลัง นักเรียนย่อมต้องการความขยัน (เพื่อน ามาซึ่งความส าเร็จทางการ

ศึกษา) 

จากลักษณะของข้อสอบที่กล่าวมามีเคล็ดลับง่ายๆ ในการท าข้อสอบอุปมาอุปไมยดังนี้ ประการแรกต้องมีความรู้

รอบตัว  คือมีความรู้ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคน (อาชีพ หน้าที่ เพศ) ประเทศต่างๆ (ที่ตั้ง ทวีป 

สภาพภูมิประเทศ) สัญลักษณ์ (สี สัตว์สัญลักษณ์) และลักษณะนามของส่ิงต่าง ๆ  เป็นต้น ประการที่สอง ต้องมอง

ความสัมพันธ์ให้ออก กล่าวคือ การประยุกต์ความรู้ที่มีมาแก้โจทย์ให้ได้ โดยมองหาความสัมพันธ์ของโจทย์ ทั้งต่อตัวมัน

เองกับตัวเลือก และระหว่างตัวมันเองทั้งสอง เช่น กวาง : ควาย ความสัมพันธ์ที่เหมือนกันคือ กวางและความต่างก็เป็น

สัตว์บก มีเขา เป็นสัตว์ส่ีขา และเป็นสัตว์กินพืช ส่วนความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกันคือ กวางอาศัยอยู่ในป่า แต่ควายอาศัยอยู่

ในบ้าน เป็นต้น  ประการที่สามต้องสังเกตต าแหน่งค าให้ออก ดังตัวอย่าง พระ : ชี , ............. : ............ ซึ่งเป็น

ความสัมพันธ์ของสี แสดงให้เห็นว่า ด้านหน้าต้องเป็น "สีเหลือง" ด้านหลังต้องเป็น "สีขาว" ส่ิงนี้ต้องสังเกตให้ดี เพราะ

ตัวเลือกอาจหลอกโดยให้ค าตอบที่ถูกต้องและชัดเจนแต่สลับต าแหน่งกัน ห้ามสลับต าแหน่งกันโดยเด็ดขาด ซึ่งในปี 58 นี้

ข้อสอบอุปมาอุปไมยได้ถามว่า น้ า : ออกซิเจน :: ? : ? 

ก) โปรตีน : กรดอะมิโน  ข) ดิน : ปุ๋ย  ค) รถ : ยาง  ง) มนุษย์ : สมอง 

ค าตอบคือ ข้อ ก) เพราะ คู่แรก เป็นความสัมพันธ์ในเรื่ององค์ประกอบทางเคมี กล่าวคือ น้ า มี ออกซิเจน เป็น

องค์ประกอบ (H2O) ทางเคมี คู่หลัง โปรตีน มี กรดอะมิโน เป็นองค์ประกอบทางเคมี ขณะที่ข้อ ข) ปุ๋ย ไม่ได้เป็น

องค์ประกอบของดิน แต่ปุ๋ยน าไปผสมในดินทีหลังเพื่อให้ต้นไม้เติบโต ข้อ ค) ยาง เป็นองค์ประกอบของรถยนต์ แต่ไม่ได้อยู่

ภายในหรือเป็นส่วนผสมทางเคมีกับรถยนต์ และข้อ ง) สมอง เป็นองค์ประกอบของมนุษย์ แต่สมองอวัยวะ ไม่ใช่ธาตุหรือ

องค์ประกอบทางเคมี ข้อสอบอุปมา อุปไมย น้ี หากลองท าความเข้าใจดี ๆ หาความสัมพันธ์ให้พบและละเอียดในเรื่องของ

ต าแหน่งค า คิดว่าคงไม่ยากมากจนเกินไปนักพอท่ีจะสามารถเรียกคะแนนได้เป็นอย่างดี 
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จากลักษณะข้อสอบ ก.พ. ปี 58 ภาษาไทยและอุปมาอุปไมยที่ผ่านมา ข้อสอบมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับปีที่ผ่านๆ 

มา ท าให้สามารถเก็งข้อสอบได้ไม่ยาก  ขอแนะน าว่าผู้ที่จะสอบในปีต่อไปจึงศึกษา ท าความเข้าใจ และฝึกท าโจทย์ให้มาก 

แน่นอนว่าความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลหากตั้งใจฝึกฝนสม่ าเสมอ. 


