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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. คําขวัญขอใดใชหลักเหตุและผล 
 1) สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง 2) เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา 
 3) หัวเราะวันละนิด ชีวิตจะยืนยาว 4) กินรอน ชอนกลาง ลางมือ   
2. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทุกเสียง 
 1) มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท 2) อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค 
 3) เมื่อมีนอยใชนอยคอยบรรจง 4) อยาจายลงใหมากจะยากนาน  
3. ขอใดเปนภาษาบาลีทุกคํา 
 1) อริยะ  ปญญา 2) ศาสนา  ฤกษ 3) ลําเนา  เสาร 4) หัตถ  กรีฑา  
4. ขอใดใชคําอุทานไมเหมาะสม 
 1) คุณพระชวย! สุนัขตัวนั้นถูกรถชน 2) โอย! อะไรตกใสหัวผมเนี่ย 
 3) อาว! ตัดผมมาใหม สวยจัง 4) อุย! ขอโทษคะ ถอยชนรถของคุณ  
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เหตุใดประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเขารวมกับฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ทั้งที่สหรัฐอเมริกาไดประกาศนโยบายเปนกลางตามหลักการมอนโร  
 1) เยอรมนีสงเรือดําน้ําโจมตีเรือลูซิตาเนียของอังกฤษ 
 2) ปรารถนาใหสงครามยุติโดยเร็ว 
 3) ตองการตั้งองคการสันนิบาตชาติ 
 4) หวังสรางสัมพันธกับอังกฤษเพื่อผลการคาระหวางสงคราม  
2. “เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิต รัฐบาลดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจดานสาธารณูปโภค” เปนลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบใด 
 1) แบบผสม 2) แบบทุนนิยม 3) แบบสังคมนิยม 4) แบบคอมมิวนิสต  
3. สาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหชาวยุโรปมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหม

ดานตางๆ จนผลิตสินคาไดรวดเร็วอันเปนจุดเริ่มตนของการผลิตดวย
เครื่องจักรในศตวรรษที่ 18 

 1) การใชเครื่องจักรพลังไอน้ํา 
 2) การใชแกสและน้ํามันปโตรเลียมกับเครื่องจักร 
 3) การใชพลังงานธรรมชาติกับเครื่องจักร 
 4) การใชจักรยานในการปนเครื่องจักร  
4. “ทวีปออสเตรเลียประกอบดวย ประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด และหมูเกาะ

ในมหาสมุทรแปซิฟกหรือโอเชียเนีย” ขอมูลในขอตอไปนี้ ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) ชนพื้นเมืองเดิมของนิวซีแลนดเรียกวา “เมารี” เปนสังคมที่รูจักเพาะปลูก

และเลี้ยงสัตว 
 2) ประชากรของออสเตรเลียและนิวซีแลนดมีรายไดสูง มีสวัสดิการและ

มาตรฐานการดํารงชีพที่ดี 
 3) ชาวอะบอริจินเปนชนพื้นเมืองเดิมของออสเตรเลียยังดําเนินชีวิตที่เชื่อมโยง

กับอดีต 
 4) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)    

ยกยองออสเตรเลียเปนประเทศผูนําของโลก (First World) เพียงประเทศ
เดียวที่เปนตัวอยางของความสําเร็จดานวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) หัวเราะวันละนิด ชีวิตจะยืนยาว 
   เหตุ คือ หัวเราะวันละนิด 
   ผล คือ ชีวิตจะยืนยาว  
2. เฉลย 1) มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท 
   เสียงสามัญ ไดแก มี, พึง, บรร เสียงเอก ไดแก ส(ลึง), จบ, บาท 
   เสียงโท ไดแก ให เสียงตรี ไดแก ครบ 
   เสียงจัตวา ไดแก (ส)ลึง 
  2) อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค 
   เสียงสามัญ ไมปรากฏ เสียงเอก ไดแก อยา, ขาด, สิ่ง, ประ 
   เสียงโท ไดแก ให, ตอง เสียงตรี ไมปรากฏ 
   เสียงจัตวา ไดแก ของ, สงค 
  3) เมื่อมีนอยใชนอยคอยบรรจง 
   เสียงสามัญ ไดแก มี, บรร, จง เสียงเอก ไมปรากฏ 
   เสียงโท ไดแก เมื่อ, คอย เสียงตรี ไดแก นอย, ใช 
   เสียงจัตวา ไมปรากฏ 
  4) อยาจายลงใหมากจะยากนาน 
   เสียงสามัญ ไดแก ลง, นาน เสียงเอก ไดแก อยา, จาย, จะ 
   เสียงโท ไดแก ให, มาก, ยาก เสียงตรี ไมปรากฏ 
   เสียงจัตวา ไมปรากฏ  
3. เฉลย 1) อริยะ  ปญญา 
   เปนคําภาษาบาลีทั้งสองคํา 
  2) ศาสนา, ฤกษ เปนคําภาษาสันสกฤต 
  3) ลําเนา เปนคําภาษาเขมร, เสาร เปนคําภาษาสันสกฤต 
  4) หัตถ เปนคําภาษาบาลี, กรีฑา เปนคําภาษาสันสกฤต  
4. เฉลย 3) อาว! ตัดผมมาใหม สวยจัง 
   ที่เหมาะสมควรจะเปน “แหม!”, “โอโฮ!”, “วาว!” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) เยอรมนีสงเรือดําน้ําโจมตีเรือลูซิตาเนียของอังกฤษ 
   ลัทธิมอนโรหรือหลักการมอนโร (Monroe Doctrine) เจมส มอนโร 

(James Monroe) ประธานาธิบดีคนที่ 5 ของสหรัฐอเมริกาไดประกาศในป 
ค.ศ. 1823 มีจุดมุงหมายใหสหรัฐอเมริกาอยูอยางสงบ หลักการสําคัญ คือ  

   1. สหรัฐอเมริกาจะไมยุงเกี่ยวกับอาณานิคมของสเปนในทวีปเอมริกา 
   2. หากชาติยุ โรปเข ามาแทรกแซงประเทศในทวีปอเมริกา

สหรัฐอเมริกาจะถือวาการกระทํานั้นเปนภัยคุกคามตอประเทศสหรัฐอเมริกาดวย 
   3. สหรัฐอเมริกาจะไมยอมใหประเทศใดในทวีปยุโรปเขามา

แสวงหาอาณานิคมในทวีปอเมริกาอีกตอไป 
   4. สหรัฐอเมริกาจะไมยุงเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศใน

ทวีปยุโรป 

   ในระยะแรกของสงครามโลกครั้งที่ 1 สหรัฐอเมริกาประกาศตัว 
เปนกลาง แตเมื่อฝายสัมพันธมิตรเริ่มเสียเปรียบ เยอรมนีสงเรือดําน้ําโจมตีเรือ
โดยสารลูซิตาเนียของอังกฤษ มีผลทําใหชาวอเมริกันเสียชีวิตจํานวนมาก สหรัฐ- 
อเมริกาจึงประกาศสงครามตอฝายมหาอํานาจกลาง เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1917 

   ผลของสงครามฝายสัมพันธมิตรมีชัย สหรัฐอเมริกามีสวนผลักดัน
ใหเกิดองคการระหวางประเทศ คือ องคการสันนิบาตชาติที่ตั้งขึ้นตาม
สนธิสัญญาแวรซายและสนธิสัญญาอื่นๆ ตอนเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 
โดยมีจุดมุงหมายใหโลกมีสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ แต
สหรัฐอเมริกาไมไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการ องคการสันนิบาตชาติสิ้นสุด
ลงในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946  

2. เฉลย 1) แบบผสม 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  

ลักษณะสําคัญ ขอดี ขอเสีย 
1. เอกชนมีสิทธิ์ในปจจัย

การผลิตและทรัพยสิน 
โดยมีรัฐเขาไปควบคุม
การใชทรัพยากรที่
สําคัญๆ เชน ปาไม  
แรธาตุ แหลงน้ํา เปนตน 

1. ประชาชนมีเสรีภาพ
ในการประกอบ
อาชีพ 

1. เปนระบบ
เศรษฐกิจที่ยังเนน
ไปทางทุนนิยม 

2. เอกชนมีสิทธิ์ในการ
ดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ แตกิจการ
สาธารณูปโภคสวนใหญ 
รัฐจะเปนผูดําเนินการเอง 

2. รัฐเขามาคุมครอง
ผลประโยชนใหกับ
ประชาชน 

2. การบริหารจัดการ
ของรัฐบาลไม
แนนอน ชัดเจน
เฉพาะในบาง
โอกาส 

3. กลไกราคาและการ
แขงขันยังคงมีอยู    
รัฐจะเขามาแทรกแซง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บางเรื่องเทานั้น 

3. รัฐเปนผูสรางความ
เปนธรรมใหกับ
ประชาชน เชน ออก
กฎหมาย ปองกัน
การผูกขาดการคา  
ควบคุมราคาสินคา 

3. ไมสามารถสราง
ความเปนธรรม
อยางแทจริงได 

 
3. เฉลย 1) การใชเครื่องจักรพลังไอน้ํา 
   การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต

สินคาจากการใชแรงงานคน แรงงานสัตว และพลังงานธรรมชาติ มาผลิตโดยใช
เครื่องจักร จุดเริ่มตนของการผลิตดวยเครื่องจักร คือ การใชพลังไอน้ําทําใหมี
ความเจริญกาวหนาในการผลิตสินคาไดอยางรวดเร็ว สวนการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ขั้นที่สองมีการเปลี่ยนแปลงจากพลังไอน้ํามาใชแกส น้ํามันปโตรเลียมและไฟฟา
แทนที่การใชเครื่องจักรพลังไอน้ํา  

4. เฉลย 4) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
ยกยองออสเตรเลียเปนประเทศผูนําของโลก (First World) เพียงประเทศเดียว
ที่เปนตัวอยางของความสําเร็จดานวัฒนธรรม 

   ลักษณะเดนของออสเตรเลีย คือ การอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม สภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและมีพันธุพืชและพันธุสัตวที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ทําใหชาวออสเตรเลียมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมสูง รัฐบาล
ออสเตรเลียมีนโยบายกรีนออสเตรเลีย (Green Australice) เปนนโยบาย
อนุรักษสิ่งแวดลอม ยูเนสโกจึงยกยองออสเตรเลียเปนประเทศผูนําของโลก 
(First World) เพียงประเทศเดียวที่เปนตัวอยางของความสําเร็จดานการอนุรักษ
สภาพแวดลอม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


