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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 6/6)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดสะกดถูกตอง 
 1) ดํารงค 2) นัยตา 3) ซักไซ 4) ทะโมน  
2. พยัญชนะในขอใดไมใชเปนตัวสะกด 
 1) ฉ  ฌ  ผ  ฝ   2) ซ  ฆ  ณ  ภ 3) ว  ม  ฟ  ย 4) ญ  ฎ  ท  ก  
3. คําวา “เสนห” เกิดจากการประสมอักษรกี่สวน 
 1) 5 สวน 2) 4 สวนพิเศษ 3) 3 สวน 4) 3 สวนพิเศษ  
4. ขอใดมีคําครุ 
 1) เตะ 2) จับ 3) เกาะ 4) แปะ  
5. คําที่ขีดเสนใตในขอใดทําหนาที่ตางจากขออื่น 
 1) กันไมชอบไปกับนายเลยนะ 
 2) เขากันเธอใหพนเสนทางรัก 
 3) คุณพอชอบกันจอนผมอยูเสมอ 
 4) ตํารวจกันประชาชนใหออกนอกเขตอันตราย  
6. “คนที่ตองไปกับครูคือวินัย” คําสันธานในขอความนี้ทําหนาที่ตามขอใด 
 1) เชื่อมคํากับคํา   2) เชื่อมขอความกับขอความ 
 3) เชื่อมคํากับขอความ  4) เชื่อมประโยคกับประโยค 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. สาเหตุจากภาวะโลกรอนขอใดที่เกิดจากการปลอยแกสพิษของประเทศไทยที่

เปนอันดับ 2 ของโลก 
 1) แกสมีเทนจากนาขาว 
 2) แกสคารบอนไดออกไซดจากรถยนต 
 3) สารไดออกซินจากเตาเผาศพและขยะ 
 4) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  
2. ขอใดจัดเปนปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 1) ผลิตอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2) ผลิตอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร 
 3) รัฐบาลจะผลิตอะไรและเขาควบคุมเอกชนอยางไร 
 4) ผลิตอะไร และจะทําอยางไรใหเปนไปตามกลไกราคา  
3. พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 เปนปาอนุรักษที่กําหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใด 
 1) รักษาพันธุปลาหายาก 
 2) รักษาแหลงตนน้ําลําธาร 
 3) รักษาพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม 
 4) รักษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาของปา  
4. ขอใดไมเปนการกระทําผิดตามกฎหมายอาญา 
 1) แดงขับรถชนคนตายโดยประมาท 
 2) เหลืองขโมยเงินเพื่อนเพื่อไปรักษาแมที่ปวย 
 3) ชมพูไมชําระหนี้คืนเพื่อนตามสัญญาเพราะไมมีเงิน 
 4) ฟา ขาว และดํา นัดหมายกันไปขโมยของที่รานสะดวกซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 คิดเปนกี่ทศวรรษ 
 1) 1 ทศวรรษ 2) 2 ทศวรรษ 3) 3 ทศวรรษ 4) 4 ทศวรรษ  
6. “สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค” มีหนาที่คุมครองผูบริโภคมิให  

ถูกเอาเปรียบจากผูประกอบการ ขอใดไมเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

 1) การขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 
 2) การโฆษณาสินคาเกินความจริง 
 3) การทําสัญญาซื้อขายบานจัดสรร 
 4) การจัดทําฉลากบรรยายสรรพคุณสินคาเกินความจริง  
7. พระพุทธเจาทรงสอนใหปฏิบัติอยางไรกับสมุทัย 
 1) ใหละทิ้ง   2) ใหนํามาใชแกปญหา 
 3) ใหรูทันตามความจริง 4) ใหเขาใจอยางถองแท 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ซักไซ 
  1) ดํารงค ที่ถูกตอง คือ ดํารง 
  2) นัยตา ที่ถูกตอง คือ นัยนตา 
  4) ทะโมน ที่ถูกตอง คือ ทโมน  
2.  เฉลย 1) ฉ  ฌ  ผ  ฝ 
   พยัญชนะที่ไมใชเปนตัวสะกด ไดแก ฉ  ฌ  ผ  ฝ  ห  อ  ฮ 
  2) ซ (แมกด), ฆ (แมกก), ณ (แมกน), ภ (แมกบ) 
  3) ว (แมเกอว), ม (แมกม), ฟ (แมกบ), ย (แมเกย) 
  4) ญ (แมกน), ฎ ท (แมกด), ก (แมกก)  
3. เฉลย 2) 4 สวนพิเศษ 
   คําวา “เสนห” เกิดจากการประสมอักษร 4 สวนพิเศษ ประกอบดวย 

พยัญชนะตน สระ ตัวการันต และวรรณยุกต  
4. เฉลย 2) จับ 
   คําครุ คือ คําที่มีเสียงหนัก มีตัวสะกด และประสมดวยสระเสียงยาว

และสระเกินทั้ง 4 คํา คือ สระอํา สระใอ สระไอ และสระเอา (สระอํา อาจเปน
ครุหรือลหุก็ได) 

  1), 3) และ 4) เปนคําลหุทั้งหมด  
5. เฉลย 1) กันไมชอบไปกับนายเลยนะ 
   กัน ทําหนาที่เปนประธาน 
  2), 3) และ 4) กัน ทําหนาที่เปนกริยา  
6. เฉลย 3) เชื่อมคํากับขอความ 
   คําวา “ที่” เชื่อมคําวา “คน” กับขอความ “ตองไปกับครู” 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) แกสมีเทนจากนาขาว 
   มลภาวะทางอากาศของประเทศไทยในปจจุบันอยูในสถานการณที่เปน

ปญหาอยางรุนแรง เนื่องจากการปลอยแกสมีเทนจากนาขาว ซึ่งประเทศไทย
ปลอยแกสมีเทนจากนาขาวเปนอันดับ 2 ของโลก (รอยละ 11.6 ของมีเทนทั่วโลก
รองจากจีนที่เปนอันดับ 1)  

2. เฉลย 2) ผลิตอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร 
   จากปญหาที่วามนุษยมีความตองการอยางไมจํากัดแตทรัพยากรจํากัด 

ดังนั้นทุกๆ ประเทศจึงมีปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหมือนกัน คือ การ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัด ไปผลิตสินคาอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร  

3. เฉลย 2) รักษาแหลงตนน้ําลําธาร 
   พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 เปนปาอนุรักษที่กําหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค    

ในการรักษาแหลงตนน้ําลําธารไมใหหมดไปและยังคงสภาพเดิม  
4. เฉลย 3) ชมพูไมชําระหนี้คืนเพื่อนตามสัญญาเพราะไมมีเงิน 
   กรณีชมพูไมชํ า ร ะหนี้ คืน เ พื่อนตามสัญญา เพราะไม มี เ งิ น          

เปนความผิดทางแพงพาณิชยเกี่ยวของกับทรัพยที่ตองชดใชคาเสียหายหรือ    
คาสินไหมทดแทน 

   ความผิดทางอาญามีหลักเกณฑการพิจารณา คือ 
   - ตองมีการกระทํา 
   - มีการกระทําโดยเจตนา 
   - ผูกระทําตองมีความรูผิดชอบหรือบังคับตนเองได 
   - การกระทํานั้นมีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว 
   - การกระทํานั้นไมมีเหตุที่กฎหมายยกเวนโทษให  
5. เฉลย 1) 1 ทศวรรษ 
   ทศวรรษ คือ ชวงเวลาในรอบ 10 ป เริ่มนับตั้งแตปที่ขึ้นตนดวย

เลข 0 เปนปแรกของทศวรรษ และ นับไปสิ้นสุดที่เลข 9 เปนชวง 1 ทศวรรษ เชน 
    ทศวรรษที่ 1 เริ่มนับตั้งแตป พ.ศ. 0-9 
    ทศวรรษที่ 242 เริ่มนับตั้งแตป พ.ศ. 2420-2429 
    ทศวรรษที่ 244 เริ่มนับตั้งแตป พ.ศ. 2440-2449 
    ทศวรรษที่ 255 เริ่มนับตั้งแตป พ.ศ. 2550-2559 
   ดังนั้นการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2550-2559 คิดเปน 1 ทศวรรษ   

และตรงกับทศวรรษที่ 255  
6. เฉลย 1) การขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 
   กรมทรัพยสินทางปญญา กําหนดกรอบบังคับคดี จดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา เกี่ยวกับการขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  
   สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทําหนาที่ คุมครอง

ผูบริโภคเกี่ยวกับการโฆษณาสินคาเกินจริง การทําสัญญาซื้อขายบานจัดสรร 
การจัดทําฉลากบรรยายสรรพคุณ  

7. เฉลย 1) ใหละทิ้ง 
   พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องหลักอริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ   

4 ประการ เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูและใชเปนแนวทางแกไขปญหา
ชีวิตของชาวพุทธ ดังนี้ 

   1. ทุกข คือ ความไมสบายกาย ไมสบายใจ ความโศกเศราเสียใจ 
(สภาวะที่ตองรู) 

   2. สมุทัย คือ สาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข สวนใหญเกิดจากตัณหา 
(สภาวะที่ตองละทิ้ง) 

   3. นิโรธ คือ ความดับทุกข สภาวะที่ทุกขหมดสิ้น (สภาวะที่บรรลุ) 
   4. มรรค คือ ขอปฏิบัติที่ทําใหทุกขดับ เรียกวา มรรคมีองค ๘ 

(สภาวะที่ตองเจริญหรือทําใหมี)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


