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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคําสรรพนาม 
 1) ฉันชอบกางเกงตัวนั้น 2) ลูกจางบริษัทนี้ไดรับโบนัส 
 3) ฉันไปเที่ยวเมืองนั้นบอยมาก 4) เขาชอบไปโนนมานี่เสมอ  
2. ขอใดมีคําประสม 2 คํา 
 1) ลูกเสือทําการแสดงอยางมีลูกเลน 
 2) นกสองหัวอยางเธอไมมีใครชอบหรอก 
 3) อางเก็บน้ําคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุน 
 4) มือถือสีดําลายน้ําตาลขอบสีเขียวเรียวยาว  
3. “เวลาและวารีไมคอยใคร”  ขอความนี้สอดคลองกับสํานวนใด 
 1) ตักน้ํารดหัวตอ   2) ออยเขาปากชาง 
 3) น้ําขึ้นใหรีบตัก   4) เก็บเล็กผสมนอย  
4. คําใดไมมีคําสุภาพใช 
 1) เกวียน 2) กะป 3) ปลาสลิด 4) แตงโม  
5. ขอใดสะกดถูกตอง 
 1) พลาสติค 2) เสริฟ 3) แสลง 4) สปริง  
6. “คุณพอเปลี่ยนหลอดนีออนในหองนอน”  คําที่ขีดเสนใตในประโยคเปลี่ยนเปน

คําไทยไดตรงกับขอใด 
 1) หลอดประหยัดไฟ  2) หลอดเรืองแสง 
 3) หลอดตะเกียบ   4) หลอดไฟฉาย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ระบบเศรษฐกิจที่รัฐเขาควบคุมการจัดสรรทรัพยากร และกําหนดราคาหรือ

ผลตอบแทนการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการเปนระบบเศรษฐกิจแบบใด 
 1) แบบทุนนิยม   2) แบบเสรีนิยม 
 3) แบบผสม   4) แบบสังคมนิยม  
2. การออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาที่ของประชาชนทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคใดเปน

สําคัญที่สุด 
 1) การทําประโยชนใหสังคม 2) การทําหนาที่ของประชาชน 
 3) การมีสวนรวมทางการเมือง 4) การพัฒนาประชาธิปไตย  
3. ขอใดไมใชองคประกอบของสถาบันเศรษฐกิจ 
 1) การบริโภค 2) การบริการ 3) การลงทุน 4) การผลิต  
4. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของโลกคือขอใด 
 1) Thaicom 2) SPOT 3) LANDSAT 4) IRS  
5. การลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดใหกับประชาชนโดยสวนรวม รัฐบาล

ควรนําหลักระบบเศรษฐกิจแบบใดมาใชในประเทศ 
 1) แบบทุนนิยม   2) แบบผสม 
 3) แบบสังคมนิยม   4) แบบคอมมิวนิสต 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. แมน้ํานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแมน้ําสายใดมีความยาวที่สุด 
 1) แมน้ําอิระวดี   2) แมน้ําโขง 
 3) แมน้ําแดง   4) แมน้ําเจาพระยา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) เขาชอบไปโนนมานี่เสมอ 
   คําวา “นี่” ใชเรียกแทนสถานที่ ที่ไมไดเฉพาะเจาะจง  
2. เฉลย 1) ลูกเสือทําการแสดงอยางมีลูกเลน 
   ลูกเสือ ลูกเลน เปนคําประสม 
  2) นกสองหัว 
  3) อางเก็บน้ํา เปนคําประสม 
  4) มือถือ  
3. เฉลย 3) น้ําขึ้นใหรีบตัก 
   “เวลาและวารีไมคอยใคร” มีใจความหมายถึง วันเวลาที่หมุน

เคลื่อนไปกับสายน้ําที่ไหลผานไป ยอมไมหยุดอยูกับที่เพราะฉะนั้นตองรีบ
กระทําการตางๆ ใหทันทวงที จะไดไมเกิดความเสียหายกับกิจการตางๆ ได    
จึงสอดคลองกับสํานวนที่วา “น้ําขึ้นใหรีบตัก” ซึ่งมีความหมายวา “มีโอกาสดี
ควรรีบทํา”  

4. เฉลย 1) เกวียน 
  2) กะป คําสุภาพใชวา เยื่อเคย 
  3) ปลาสลิด คําสุภาพใชวา ปลาใบไม 
  4) แตงโม คําสุภาพใชวา ผลอุลิด  
5. เฉลย 4) สปริง 
  1) พลาสติค ที่ถูกตอง คือ พลาสติก 
  2) เสริฟ ที่ถูกตอง คือ เสิรฟ 
  3) แสลง ที่ถูกตอง คือ สแลง  
6. เฉลย 2) หลอดเรืองแสง 
   คําวา “หลอดนีออน” เปนคําทับศัพทภาษาตางประเทศ คําไทย    

ใชคําวา “หลอดเรืองแสง” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) แบบสังคมนิยม 
   ระบบเศรษฐกิจ (Economic System) หมายถึง กลุมบุคคลของ

สังคมที่รวมตัวกันเปนกลุมของสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติ
แนวทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค
รวมกัน คือ อํานวยความสะดวกในการที่จะแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เปนระบบเศรษฐกิจที่รัฐเปน
เจาของปจจัยการผลิต วางแผนและควบคุมการผลิตบางประเภท โดยเฉพาะ
การผลิตที่เปนผลประโยชนรวมกันของประชาชน เชน การสาธารณูปโภคตางๆ 
สถาบันการเงิน ปาไม เอกชนถูกจํากัดเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะสวนที่เปนผลประโยชนของสวนรวม ดําเนินการไดเพียงอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมขนาดยอม ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาความแตกตางดานฐานะ
ระหวางคนรวยและคนจน 

   ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ไดแก 
   - รัฐคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ 
   - ไมมีการแขงขันเกิดขึ้น 
   - รัฐสั่งการผลิตคนเดียว 
   - มีการวางแผนจากสวนกลาง  
2. เฉลย 3) การมีสวนรวมทางการเมือง 
   การออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาที่ของประชาชน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค

ใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยที่วา การปกครอง
ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน  

3. เฉลย 3) การลงทุน 
   สถาบันเศรษฐกิจเปนสถาบันที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต การ

บริโภค และการใหบริการ เพื่อใหสมาชิกในสังคมดํารงชีพอยูได โดยทําหนาที่
ในการกระจายสินคาและบริการไปสูสมาชิก สรางอาชีพและรายไดใหสมาชิก 
และผลิตสินคาและบริการทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคตางๆ ใหการครองชีพ    
มีมาตรฐานเจริญกาวหนา  

4. เฉลย 3) LANDSAT 
   ดาวเทียม LANDSAT สํารวจทรัพยากรธรรมชาติที่ขึ้นสูวงโคจร 

และทําการบันทึกขอมูลพื้นผิวโลกมาเกือบ 3 ทศวรรษ เปนดาวเทียมดวงแรก
ของโครงการ ถูกสงขึ้นสูอวกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 1972 และตอมา
ดาวเทียมถูกเรียกวา LANDSAT ในป 1975 โดยในระยะแรกโครงการอยู
ภายใตการจัดการขององคการ NOAA ของสหรัฐ แลวโอนใหอยูภายใตการ
จัดการของ Earth Observing Satellite Company (EOSAT) ในป 1984 
และตอมารัฐบาลสหรัฐไดกําหนดใหเปนพันธกิจของรัฐบาลในการที่จะมีการ
สํารวจทรัพยากรดวยดาวเทียมอยางตอเนื่อง  

5. เฉลย 3) แบบสังคมนิยม 
   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่รัฐเขาไปควบคุม

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความยุติธรรมในการ
กระจายผลผลิตแกประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลยังเปนผูตัดสินใจในการแกปญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยมีการวางแผนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจจากสวนกลาง 
ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลจะเปนเจาของปจจัยการผลิตสวนใหญ แตยังคง
ใหเอกชนมีสิทธิในการถือครองทรัพยสินสวนตัว  อาทิ ที่พักอาศัย  

6. เฉลย 2) แมน้ําโขง 
   แมน้ําโขงเปนแมน้ําที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

มีตนกํา เนิดจากที่ราบสูงทิ เบต ไหลผานประเทศจีน ประเทศเมียนมาร    
ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


