
 

 

GED SOCIAL STUDIES 

 

แนวขอ้สอบ GED Social – Answers and Explanation  

 

 

 

 

ตอบ C – It demonstrates a cooperation between Allied Powers / เป็นการแสดงถงึการว่มมอืกนัของ

เหลา่อ านาจพันธมติร  

วธิหีาค าตอบ: สงัเกตประโยคที ่2-3 (highlight สเีขยีว) ซึง่กลา่วถงึการทีป่ระเทศพันธมติรรว่มมอืกนั และ

สมุรวมก าลังกนัเพือ่โจมตปีระเทศเยอรมนั ซึง่วัน D-Day มจีดุส าคญัคอื ประเทศหลายประเทศรว่มแรงรว่ม

ก าลังเพือ่เอาชนะเยอรมนัน่ันเอง  

 

ขอ้ A – ไมถ่กูตอ้งเพราะกลา่วถงึ Germany surrendered หรอื ประเทศเยอรมนัยอมแพ ้ซึง่ใน Passage นี้

ไมไ่ดก้ลา่วถงึการยอมแพแ้ตอ่ยา่งใด  

 

ขอ้ B – ไมถ่กูตอ้งเพราะกลา่วถงึ massive casualty หรอืการสญูเสยีมหาศาลทีฝ่ั่งพันธมติรไดรั้บ ซึง่ใน 

Passage ไมไ่ดก้ลา่วไว ้ 

 

ขอ้ D – ไมถ่กูตอ้งเพราะ Second World War ไมไ่ดจ้บลง ณ วัน D-Day ในปี 1944 แตจ่บลงในปี 1945 

ตา่งหาก ดังนัน้ จงึไมใ่ชค่ าตอบขอ้นี ้ 
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ตอบ A – The changing position of the U.S. in the First World War / การเปลีย่นจดุยนืของ

สหรัฐอเมรกิาในสงครามโลกครัง้ที ่ 1  ประเทศอเมรกิาเปลีย่นจดุยนืของตนจากไมยุ่ง่เกีย่วกบัสงครามโลก สู่

การเขา้รว่มสงครามหลังจากเรอืโดยสาร Lusitania ถกูจมโดยเยอรมนั ซึง่การกระท าดังกลา่วเป็นการรกุราน

อเมรกิาน่ันเอง  

 

วธิหีาค าตอบ: ใหส้งัเกตที ่caption ใตร้ปูซึง่เลา่ถงึ การทีป่ระธนาธบิด ีWoodrow Wilson ก าลังรา่งใบ

ประกาศสงคราม หลังไดท้ราบขา่ววา่เรอืโดยสาร Lusitania ซึง่มชีาวอเมรกินัอยูบ่นเรอืไดถ้กูจมลงโดยเรอืรบ

เยอรมนั  

 

ขอ้ B – The President has the sole authority to declare war / ประธนาธบิด ีมอี านาจในการประกาศ

สงครามแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ค าตอบนีไ้มใ่ชเ้พราะ ผูท้ีป่ระกาศสงครามไดม้เีพยีง Legislative/Congress เทา่นัน้  

ถงึแมว้า่ในการต์นูจะโชว ์Wilson ก าลังรา่งใบประกาศสงครามก็จรงิ แตม่นักเ็ป็นเพยีงการรา่งใบเทา่นัน้ ผูท้ี่

จะลงมตกิารประกาศสงครามคอื Legislative/Congress  

ขอ้ C – The U.S. declared war on Germany by sending the Lusitania into the German’s sea / 

อเมรกิาประกาศสงครามกบัประเทศเยอรมนันโีดยสง่เรอื Lusitania เขา้สูน่่านน ้าของเยอรมนั ค าตอบนีไ้ม่

ถกูตอ้งเพราะ อเมรกิาประกาศสงครามเพราะ Lusitania ถกูจมโดยเยอรมนัตา่งหาก ดังนัน้ค าตอบนีจ้งึไมใ่ช ้ 

ขอ้ D – The U.S. suffered badly from the war / ประเทศอเมรกิาไดรั้บความเสยีหายหนักมากจาก

สงคราม ค าตอบนีไ้มใ่ชเ้พราะ จากขอ้มลูใน caption และ จากตวัรปูเอง อเมรกิายงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มสงครามเลย 

ดังนัน้ค าตอบนีจ้งึไมใ่ช ่ 
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ตอบ D – It helped reduce the difference and inequality among people of different races in 

the country / มนัชว่ยใหล้ดความแตกตา่งและความไมเ่ทา่เทยีมกนัของชนชาตติา่งๆทีอ่าศัยอยูใ่น

ประเทศ  

 

สทิธทิี ่14 (Amendment 14) คอืการมอบสทิธใิหก้บัผูค้นทีถ่อืก าเนดิบนแผน่ดนิอเมรกิาวา่เป็น 

ประชาชน ของประเทศนีอ้ยา่งเต็มตวั และจะรับการคุม้ครองภายใตก้หมายอยา่งเทา่เทยีมกนัไมว่า่ผู ้

ไดรั้บสทิธนิีจ้ะมตีน้ก าเนดิหรอืมเีชือ้ชาตใิดก็ตาม  

 

สทิธทิี ่15 (Amendment 15) – คอืการมอบสทิธกิารโหวตใหก้บัชาว African American หรอื ชาว

อเมรกินัเชือ้ชาตแิอฟรกิาน่ันเอง ซึง่โดยเดมิแลว้ชนชาตนิีไ้มไ่ดเ้คยมสีทิธกิารโหวตเพราะอยูใ่นสถานะ

ของการเป็นทาส  

 

วธิหีาค าตอบ: Amendment ที ่14 กลา่วถงึ granting citizenship, และ received equal protection 

ซึง่หมายความวา่ผูค้นไดรั้บสทิธพิลเมอืงและไดรั้ลการคุม้ครองอยา่งเทา่เทยีมกนั ซึง่เป็นตรงกนัขา้มกบั

ค าวา่ “inequality” หรอื ความไมเ่ทา่เทยีมกนัน่ันเอง และ Amendment ที ่15 กลา่ววา่ชาว African 

American จะไดรั้บการ vote ซึง่สามารถตคีวามไดว้า่ เดมิทไีมเ่คยได ้จงึเกดิความแตกตา่ง แตต่อนนี้

ไดรั้บแลว้ ความแตกตา่งจงึลดลง  

 

ขอ้ A – It freed all African-Americans in the country / มนัชว่ยปลดปลอ่ยชาว African-Americans 

ทกุคนในประเทศ ค าตอบนีไ้มใ่ชเ่พราะตารางนีไ้มไ่ดโ้ชวก์ารปลดปลอ่ยทาสแตอ่ยา่งใด  

ขอ้ B – The amendments led to the end of segregation which had been around American 

society for decades / สทิธเิหลา่นีน้ าไปสูก่ารยตุกิารแบง่แยกสผีวิทีม่ใีนสงัคมอเมรกินัมาหลาย

ทศวรรษ ค าตอบนีไ้มใ่ชเ่พราะไมไ่ดพ้ดูถงึการแบง่แยกสผีวิ  

ขอ้ C – It doubled the U.S. Population because more people became the U.S. citizen  
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ตอบ C – Settling problems between countries / แกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศ  

วธิหีาค าตอบ:ค าถามตอ้งการอ านาจความรับผดิชอบทีท่ัง้สามแผนกนีไ้มส่ามารถท าได ้เมือ่เชค็ในตารางจะ

พบวา่ ไมม่แีผนกไหนมอี านาจรับผดิชอบดา้นนี้  

 

*ขอ้อืน่ๆ สามารถพบเห็นในตารางไดจ้งึไมใ่ชค่ าตอบทัง้ 3 ขอ้  
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ตอบ D – The President can make treaties but with agreement from the Senate / ประธนาธบิดี

สามารถรา่งสญัญาได ้แตต่อ้งไดรั้บการยนิยอมจากสภาผูแ้ทนกอ่น  

 

วธิหีาค าตอบ - ระบบ Check & Balances นัน้ คอืการรักษาสมดลุยอ์ านาจของรัฐบาลเพือ่ไมใ่หบ้คุคล/แผนก

ใดแผนกหนึง่มอี านาจมากเกนิไป การหาค าตอบคอื ตอ้งหาสถานการณ์ใน ตัวเลอืกค าตอบทีแ่สดงถงึ การ

รว่มมอืกนัระหวา่งสองแผนก และเทยีบกบัตารางขา้งบน ตามหลกัการนีแ้ลว้ ประธนาธบิดสีามารถรา่งสญัญา

ได ้แตต่อ้งไดรั้บการยนิยอมจากสภาผูแ้ทนกอ่น ซึง่ตรงกบัในตาราง Executive ทีบ่อกวา่ “sign treaties 

(with Senate consent)” น่ันเอง  

 

ขอ้ A – ไมถ่กูตอ้งเพราะ President ไมส่ามารถ approve judges หรอื อนุมตัผิูพ้พิากษาได ้แตส่ามารถ 

nominate หรอื แตง่ตัง้ไดต้า่งหาก ผูท้ีส่ามารถ approve ไดค้อื Legislative Branch  

  

ขอ้ B - ขอ้นีพ้ดูถงึกรณีทีป่ระธนาธบิดปีระสบเหตรุา้ย เชน่ เสยีชวีติ ป่วย หรอืมเีหตใุหด้ ารงต าแหน่งไมไ่ด ้

ซึง่รองประธนาธบิด ีหรอื Vice President นัน้ ตอ้งรักษาการณ์แทน  

ขอ้ C - ขอ้นีก้ลา่ว Congress หรอื สภาผูแ้ทนจะสามารถน าเสนอกฎหมายไดห้ลังจากฝ่าย Supreme Court 

หรอื ศาลฎกีาสงูสดุไดอ้นุมตักิฎหมายนีเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ไมถ่กูตอ้งเพราะ การที ่Congress จะน าเสนอ

กฎหมายไดนั้น้ ไมต่อ้งใหฝ่้ายใดอนุมตัทิัง้ส ิน้ แตก่ารอนุมตัจิะอยูท่ีป่ระธนาธบิดตีา่งหาก  
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ตอบ B – Capitalism / ระบบทนุนยิม  

ระบบทนุนยิมคอื รัฐบาลจะไมเ่ครง่ครัดกบัการคมุเศรษฐกจิ และจะมอบอ านาจใหป้ระชาชนไดเ้ป็นเจา้กจิการ

ของตนเอง สามารถท าการคา้เสรไีดเ้ต็มที ่ซ ึง่ประเทศอเมรกิาใชร้ะบบนี ้ 

 

ขอ้ A – Socialist Economy / ระบบเศรษฐกจิสงัคมนยิม ซึง่กกค็อื ระบบทีรั่ฐบาลจะควบคมุเศรษฐกจิอยา่ง

เครง่ครัดและจะท าการจัดสรรทรัพยากรใหก้บัประชาชน ระบบนีส้ว่นมากรัฐบาลจะควบคมุนโยบายเศรษฐกจิ

แทบทัง้หมด รวมถงึผลประโยชนข์องผูค้นทีเ่ป็นเจา้ของกจิการดว้ย ซึง่ระบบประเทศอเมรกิาไมไ่ดใ้ชร้ะบบนี ้ 

 

ขอ้ C – Republic / ระบบสาธารณรัฐ รปูแบบนีไ้มเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิ แตเ่ป็นระบบการปกครองมากกวา่ ดังนัน้

ค าตอบนีจ้งึไมเ่กีย่วกบัค าถามนี ้ 

 

ขอ้ D – Communism / ระบบคอมมวินสิต ์เป็นรปูแบบเศรษฐกจิทีรั่ฐบาลจะควบคมุเศรษฐกจิทัง้หมด 

ก าหนดทศิทางการเงนิ ผลผลติ รายไดท้ีป่ระชากรทกุคนควรได ้และความเทา่เทยีมกนัของประชากรทกุคน

ถงึขนาดทีว่า่ไมม่กีารแบง่แยกชนชัน้ ซึง่ประเทศอเมรกิาเป็นระบบตรงกนัขา้มกบั คอมมวินสิต ์ 
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ตอบ B – Protesters started to burn government buildings in response to federal policies / ผู ้

ประทว้งไดท้ าการเผาตกึของรัฐบาล เพือ่เป็นการตอบโตน้โยบายของรัฐ   

ค าถามขอ้นีถ้ามวา่ Amendment 1 ไมร่องรับการกระท าอนัใดตอ่ไปนี ้ ถงึแมว้า่ Amendment 1 จะสนับสนุน

ใหผู้ค้นสามารถประทว้งเรยีกรอ้งความเป็นธรรมได ้แตใ่นเอกสารไมเ่คยกลา่ววา่สามารถท าลายทรัพยส์นิของ

รัฐได ้ซึง่ถา้อา่นใน passage แลว้จะไมพ่บการอนุญาตใหท้ าลายขา้งของได ้จงึเป็นค าตอบ  

 

ขอ้ A – กลา่วถงึการทีป่ระชากร New York ลา่ลายเซน็ออนไลน ์เพือ่เรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลลดภาษี VAT ลง ซึง่

การเรยีกรอ้ง หรอื petition ดังกลา่วถกูพดูถงึใน Passage จงึไมใ่ชค่ าตอบนี ้ 

 

ขอ้ C -  กลา่วถงึการทีส่ านักหนังสอืพมิพล์งขา่ววจิารณ์การกระท าของประธนาธบิดอียา่งโจง่แจง้ ซึง่ส ิง่นีถ้กู

พดูถงึใน passage ก็คอื ‘freedom of speech, or of the press’ หรอื “เสรภีาพในการพดูและการตพีมิพ”์ 

น่ันเอง  

 

ขอ้ D - กลา่วถงึการทีนั่กเรยีนสวมปลอกแขนสดี าเพือ่เป็นการประทว้งสงครามเวยีดนามทีโ่รงเรยีน ซึง่ปลอก

แขนสดี าเป็นสญัลกัษณ์ของการประทว้งและถอืวา่เป็นรปูแบบหนึง่ของ freedom of speech น่ันเอง  
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ตอบ C – The Kansas-Nebraska Act of 1854 allowed each new U.S. territory to choose if they 

wanted to be a free or a slave state / กฎหมาย Kansan-Nebraska ปี 1854 อนุมตัใิหรั้ฐใหม่ๆ ใน

ประเทศมสีทิธใินการเลอืกวา่จะเป็นรัฐทีม่รีะบบการคา้ทาส หรอื เป็นรัฐระบบเสร ี 

 

ค าถามขอ้นีถ้ามวา่ Popular Sovereignty หรอื การปกครองทีเ่นน้เสยีงสว่นมาก นัน้ ใชก้บัเอกสารในขอ้ไหน  

Popular sovereignty หรอื การปกครองทีเ่นน้เสยีงสว่นมาก คอื ระบบปกครองทีจ่ะเนน้ประชาธปิไตยเป็น

หลกั โดยใหผู้ค้นท าการโหวตเพือ่ตัดสนิทศิทางของประเทศ ค าตอบขอ้ C ถกูตอ้งเพราะกลา่วถงึการทีรั่ฐทัง้

สองมสีทิธไิดเ้ลอืกวา่จะเป็นระบบการคา้ทาส หรอื ระบบเสร ีน่ันเอง  

วธิหีาค าตอบ: วลทีีบ่อกวา่ government is created by the will of the people หรอื รัฐบาลถกูสรา้งจาก

เจตนาของผูค้น ซึง่หมายความวา่ ผูค้นเป็นผูต้ดัสนิในเรือ่งตา่งๆ และ วลใีนตอนทา้ยของ Passage กลา่ววา่ 

people have the right to make political decisions for themselves หรอื ผูค้นมสีทิธทิีจ่ะตดัสนิเรือ่ง

การเมอืงดว้ยตนเอง เป็นการยนืยนัความหมายของ Popular Sovereignty  ในขอ้สอบจรงิ หากเราเจอ

ค าศัพทท์ีไ่มคุ่น้เคย ใหอ้า่นตอ่มาประมาณประโยคนงึ จะพบกบัความหมายของค าศพัทด์ังกลา่วได ้ 

 

ขอ้ A - กลา่วถงึ Taft-Hartley ที ่‘prohibited’ หรอื หา้ม ไมใ่หค้นงานประทว้ง สิง่นีเ้ป็นตรงกนัขา้มกบั 

popular sovereignty ทีใ่หผู้ค้นเป็นผูเ้ลอืกและตดัสนิ  

 

ขอ้ B – ขอ้นีก้ลา่วถงึ Amendment 22 ซึง่ระบวุา่บคุคลคนหนึง่ จะไมส่ามารถเป็นประธนาธบิด ีไดเ้กนิ 2 

ครัง้ ซึง่ไมเ่กีย่วกบั Popular sovereignty เลย  

 

ขอ้ D – กลา่วถงึการทีส่หราชอณาจักรเกบ็ภาษีจากชาวอณานคิมอเมรกินั ซึง่ไมเ่กีย่วกบั popular 

sovereignty เชน่กนั  
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ตอบ B – Launching of Sputnik l / การปลอ่ยจานดาวเทยีม Spunik l สูอ่วกาศ  

 

ค าถามขอ้นีถ้ามวา่ เหตกุารณ์ไหนใน Passage นีค้อื เหตกุารณ์แรกทีเ่กดิขึน้ ซึง่วธิดีคู าตอบคอื อา่นประโยค

แรกของยอ่หนา้ทีส่อง (highlight เขยีว) ซึง่เป็นประโยคทีก่ลา่วถงึจดุเริม่ตน้ของ Space Race “The Space 

Race began…” ใหอ้า่นตอ่มาอกีประโยคนงึ จะมกีารเลา่ถงึการปลอ่ยจานดาวเทยีมสูอ่วกาศของประเทศ

สหภาพโซเวยีต ซึง่เป็นกา้วแรกของ Space Race น่ันเอง  
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ประโยคที ่1 และ 2 เป็นความเห็นสว่นตวัหรอื Opinion และประโยคที ่3 เป็น Fact หรอืขอ้เท็จจรงิ  

 

วธิหีาค าตอบ :  

 

Fact หรอื ขอ้เท็จจรงิ คอื ประโยคทีม่ขีอ้มลูเป็นขอ้เท็จจรงิ สามารถพสิจูนไ์ดด้ว้ย ตัวอยา่ง ขอ้มลูสถติ ิเป็น

ตน้ Opinion หรอื ความเห็นสว่นตวั จะเป็นมมุมองหนึง่ ความรูส้กึ และการสมมตุ ิ(ยังไมเ่กดิขึน้จรงิ)  

 

ในการหาค าตอบใหส้งัเกต verb หรอื กริยิา ของประโยค ซึง่ประโยค 1 เป็น ‘believe’ หรอื “เชือ่วา่” ซึง่เป็น

เพยีงมมุมองหนึง่ แตไ่มใ่ชข่อ้เท็จจรงิ และวล ีa strong federal government is what the country needs 

หรอื “รัฐบาลทีแ่ข็งแกรง่คอืสิง่ทีป่ระเทศนีต้อ้งการ” ซึง่หากลองคดิอกีครัง้ เรารูไ้ดอ้ยา่งไรวา่นีค่อืสิง่ที่

ประเทศตอ้งการ มหีลกัฐานรไึม ่ซึง่ประโยคแนวนีจ้ะเป็น Opinion สว่นประโยคที ่2 ม ี“if” หรอื “ถา้” ซึง่เป็น

การสมมตุยิงัไมเ่กดิขึน้จรงิ จงึเป็น opinion เชน่กนั   

 

ประโยคที ่3 กลา่วถงึ “the constitution was written based on ideas from both parties and was 

ratified in 1788” ซึง่หมายความวา่ รัฐธรรมนูญถกูเขยีนขึน้มาโดยอา้งองิจากไอเดยีของทัง้สองฝ่ายและ

ไดรั้บอนุมตัใินปี 1788 เป็นขอ้เท็จจรงิ ซึง่รปูแบบประโยคนีเ้ป็นขอ้เท็จจรงิ โดยอาศัยไดจ้ากการสงัเกตใน

สว่นทีถ่กูกลา่ววา่ “based on ideas from both parties” หรอื “อา้งองิจากไอเดยีสองฝ่ัง” ซึง่การอา้งองิคอื

ขอ้เท็จจรงิ และยงัมปีี 1788 ในการอา้งองิอกีเชน่กนั ซึง่ขอ้มลูปี 1788 ถกูน ามาอา้งองิถงึการถกูอนุมตัใิห ้

ใชไ้ดน่ั้นเองวา่ ใชใ้นปีไหนตอนไหน  


