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วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนบทพรรณนาความงามตางจากพวก 
 1) เพียนทองงามดั่งทอง    ไมเหมือนนองหมตาดพราย 
 2) น้ําเงินคือเงินยวง    ขาวพรายชวงสีสําอาง 
 3) สัตวานาเอ็นดู    คอยหาคูอยูเอกา 
 4) ชะแวงแฝงฝงแนบ    ชะวาดแอบแปบปลอมปน  
2.  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี .........ก......... ใหเปดประชุมสภาสมัยสามัญ 

และ .........ข......... ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร      
เปนผูแทนพระองคเปดการประชุม” 

 จงเลือกคําในขอ ก และขอ ข ที่เหมาะสมเติมลงในชองวาง  
 ก. 1. พระบัณฑูล   2. พระบัญชา 
  3. พระราชบัณฑูร  4. พระบรมราชโองการ 
 ข. 1. โปรดเกลา   2. โปรดเกลาฯ 
  3. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 4. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
 1) ก-2 / ข-2   2) ก-2 / ข-1 
 3) ก-4 / ข-1   4) ก-4 / ข-2  
3. ประกาศตอไปนี้ ขาดความชัดเจนในเรื่องใด  
   กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมนิทรรศการ ในงานวัน

ข้าราชการพลเรือน วนัที่ 1-4 เมษายน 2557 ตั้งแตเ่วลา 
10.00-19.00 น. ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ   
ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 1) กลุมเปาหมาย   2) วัน เวลา 
 3) ผูดําเนินการ   4) สถานที่  
4.  “เมื่อมีสมาชิก ..........ก.......... ประธานก็เปดประชุมโดยดําเนินไปตาม

..........ข..........” 
 จงเลือกคําในขอ ก. และขอ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในชองวาง 
 ก. 1. พรอม   2. ครบ 
  3. มาครบ   4. ครบองคประชุม 
 ข. 1. หัวขอ   2. ขอเสนอ 
  3. วาระ   4. ระเบียบวาระ 
 1) ก-1 / ข-2   2) ก-2 / ข-3 
 3) ก-4 / ข-4   4) ก-3 / ข-4  
5.  “เทคโนโลยีคอมเพรสเซอรอินเวอรเตอรแบบแนวนอนในตูเย็นสงผลให    

ลดการเคลื่อนที่และการเสียดสีภายในคอมเพรสเซอรชวยประหยัดพลังงานสูง
ถึง 41% ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมเพิ่มความทนทานของคอมเพรสเซอร
ทํางานเงียบ ไมสงเสียงดังรบกวนเวลาพักผอน” 

 ขอความขางตน ไมใชกลวิธีการโนมนาวใจตามขอใด 
 1) ใชคําเราอารมณ   2) มีเหตุผลหนักแนน 
 3) นําเสนอจุดเดนของสินคา 4) แสดงความนาเชื่อถือของขอมูล 

 
 
 
 
 
 
  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ในการแกปญหาเศรษฐกิจซบเซา และคนวางงานสูงรัฐบาลควรใชนโยบายการคลัง

อยางไร 
 1) คาใชจายของรัฐบาลเทากับรายไดที่จัดเก็บได 
 2) คาใชจายของรัฐบาลสูงกวารายไดจากภาษีอากร 
 3) คาใชจายของรัฐบาลเทากับรายไดที่จัดเก็บไดและเงินกูยืม 
 4) คาใชจายของรัฐบาลเทากับรายไดจากภาษีอากรและรัฐวิสาหกิจ  
2. เหตุใดรัฐบาลตองกําหนดคาจางขั้นต่ํา 
 1) ไมตองการใหเกิดปญหาขาดแคลนแรงงาน 
 2) ไมตองการใหเกิดอุปทานสวนเกินของแรงงาน 
 3) ไมตองการใหระดับคาจางสูงกวาระดับดุลยภาพ 
 4) ตองการใหกลไกราคาทํางานไดอยางสมบูรณ  
3. ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนการบริโภค (Consumption) 
 1) พุทธศาสนิกชนนําเทียนพรรษาไปถวายวัดเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา 
 2) พระภิกษุนําผาอาบน้ําฝนที่ญาติโยมนํามาถวายมาใชผลัดอาบน้ํา 
 3) สดสีและสดใสชอบเปดอินเทอรเน็ตคนหาสาระความรูตางๆ 
 4) สมศักดิ์และสมชายศึกษาผลงานรัฐบาลจากการฟงรายการวิทยุ  
4. ถาสมศรีโทรศัพทไปหาเพื่อนที่นิวยอรก ซึ่งตั้งอยูลองจิจูด 75 องศาตะวันตก 

เมื่อเวลา 08.00 นาฬิกา วันเสาร อยากทราบวา เพื่อนที่นิวยอรกรับโทรศัพท
เวลาและวันอะไร 

 1) เวลา 20.00 นาฬิกา วันศุกร 2) เวลา 20.00 นาฬิกา วันเสาร 
 3) เวลา 13.00 นาฬิกา วันศุกร  4) เวลา 13.00 นาฬิกา วันเสาร  
5. ขอใดเปนเอกลักษณของพระพุทธศาสนา 
 1) ภาวนา   2) อนัตตา 
 3) กรรม   4) นรกสวรรค 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) สัตวานาเอ็นดู    คอยหาคูอยูเอกา 
   พรรณนาความงามของนก 
  1), 2) และ 4) พรรณนาความงามของปลา  
2. เฉลย 4) ก-4 / ข-2 
   ก. 4. พระบรมราชโองการ 
   ข. 2. โปรดเกลาฯ  
3. เฉลย 1) กลุมเปาหมาย 
   ประกาศนั้นขาดความชัดเจนในสวนของ “กลุมเปาหมาย” ที่ไมไดแจงไว 
  2) วัน เวลา - 1-4 เมษายน 2557, 10.00-19.00 น. 
  3) ผูดําเนินการ - กรมประชาสัมพันธ 
  4) สถานที่ - อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทาอากาศยานดอนเมือง 

4. เฉลย 3) ก-4 / ข-4 
   “เมื่อมีสมาชิกครบองคประชุม ประธานก็เปดประชุมโดยดําเนินไป

ตามระเบียบวาระ”  
5. เฉลย 1) ใชคําเราอารมณ 
   ใชคําเราอารมณ - ไมปรากฏวาใชเปนกลวิธีโนมนาวใจในขอความ

ที่กําหนด 
  2) มีเหตุผลหนักแนน - ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) นําเสนอจุดเดนของสินคา - ทํางานเงียบ ไมสงเสียงดังรบกวนเวลา

พักผอน 
  4) แสดงความนาเชื่อถือของขอมูล - ชวยประหยัดพลังงานสูงถึง 41% 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) คาใชจายของรัฐบาลสูงกวารายไดจากภาษีอากร 
   ถาเกิดปญหาเศรษฐกิจซบเซา และคนวางงานสูงเปนลักษณะของ

ปญหาเงินฝด รัฐบาลจะตองแกปญหานี้ดวยการเพิ่มปริมาณเงินเขามาในระบบ
เศรษฐกิจ โดยการเพิ่มคาใชจายภาครัฐใหสูงขึ้นมากกวารายไดที่เก็บไดจากภาษี
อากรลักษณะเชนนี้ เรียกวา งบประมาณขาดดุล  

2. เฉลย 2) ไมตองการใหเกิดอุปทานสวนเกินของแรงงาน 
   ตลาดแรงงาน อุปสงค หมายถึง ผูจางแรงงานหรือความตองการ

แรงงาน 
   อุปทานแรงงาน หมายถึง ลูกจาง หรือความตองการขายแรงงาน 

เมื่อเกิดอุปทานสวนเกิน ก็หมายความวา มีลูกจางตองการทํางานมากกวาการ
จางงาน ซึ่งทําใหเกิดการวางงาน รัฐบาลจึงตองกําหนดคาแรงขั้นต่ํา  

3. เฉลย 1) พุทธศาสนิกชนนําเทียนพรรษาไปถวายวัดเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา 
   การบริโภค (Consumption) คือ การใชประโยชนจากผลผลิต 

ไดแก สินคาและบริการ แตการนําเทียนพรรษาไปถวายในชวงเทศกาล
เขาพรรษานั้น จัดเปนการกระจาย หรือการจําหนายจายแจกนั่นเอง   

4. เฉลย 1) เวลา 20.00 นาฬิกา วันศุกร 
   เวลาของประเทศไทยกําหนดจากเสนลองจิจูดที่ 105 องศาตะวันออก 

ถานิวยอรกตั้งอยูลองจิจูดที่ 75 องศาตะวันตก สถานที่ของเมืองทั้งสอง      
ตั้งหางกัน 180 องศา (105 + 75) เพราะเมืองทั้งสองตั้งอยูกันคนละซีกโลก 
ดังนั้นจะมีเวลาตางกัน 12 ชั่วโมง โดยที่ประเทศไทยมีเวลาเร็วกวาเพราะตั้งอยู     
ซีกโลกตะวันออก  

5. เฉลย 2) อนัตตา 
   อนัตตา แปลวา ความไมมีตัวตน ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา

เชื่อวาสรรพสิ่งตางๆ ในโลกลวนเปนอนัตตา คือ ไมมีตัวตน สรรพสิ่งในโลก
ลวนเกิดจากสิ่งที่เปนธาตุและปจจัยตางๆ มาประชุมรวมกัน   ถาแยกธาตุหรือ
ปจจัยตางๆ ออกจากกันก็จะไมพบตัวตน ซึ่งหมายถึงความไมมีตัวตนนั่นเอง 

   ตัวอยางเรื่องอนัตตาจากกฎไตรลักษณมี 3 ประการ คือ อนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา มุงสอนใหชาวพุทธ ไมควรยึดติดกับสิ่งที่ตนรักจนเกิดความทุกข 
เมื่อตองสูญเสียไปก็ตองยอมรับความจริง คนที่เขาใจเรื่องอนัตตา ชีวิตจะสุข
สงบหรือมีความทุกขนอยลง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


