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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 3/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําในขอใดอานออกเสียงได 2 วิธี 
 1) โฆษณา 2) ทุกขเวทนา 3) ปรัชญา 4) สมรรถนะ  
2. คําในขอใดอานไมถูกตอง 
 1) ประดิษฐาน  อานวา  ประ-ดิด-ถาน 
 2) เสนง  อานวา  สะ-เหนง 
 3) มิตรจิตมิตรใจ  อานวา  มิด-ตระ-จิด-มิด-ตระ-ใจ 
 4) โปรดเกลาฯ  อานวา  โปรด-เกลา-โปรด-กระ-หมอม  
3. ขอใดมีคํานามชี้เฉพาะ 
 1) โรงเรียนนี้นาอยู   2) แมอานหนังสือ  
 3) ขนมจานนี้มีรสหวาน 4) สมชายรีบกลับบาน  
4. ขอใดเปนประโยคสามสวน 
 1) เรื่องเลาเชานี้   2) ฝนตกหนักตลอดคืน 
 3) คุณยายรอยมาลัยพวงนี้ 4) แจวนั่งเลนริมน้ํา  
5. คําในขอใดพยัญชนะตนเปนอักษรสูงทุกคํา 
 1) ดาน  เผ็ด  ฝาย   2) ศพ  สถิติ  ถาด 
 3) ชอกช้ํา  บาดแผล  พุทธ 4) คราง  เขลา  ระฆัง  
6. ขอใดกลาวถึงสัมผัสในไมถูกตอง 
 1) เปนสัมผัสระหวางคํา 2) เปนสัมผัสระหวางบท 
 3) ไมบังคับสัมผัส   4) ทําใหไพเราะมากยิ่งขึ้น  
7. ขอใดจับกลุมคูความหมายของคําราชาศัพทไมถูกตอง 
 1) หมอน - พระวิสูตร  2) หมวก - พระมาลา 
 3) กางเกง - พระสนับเพลา 4) น้ําดื่ม - พระสุธารส 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตรงกับขอใด 
 1) การยอมใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
 2) การยอมใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอยางเต็มที่ 
 3) การยอมใหประชาชนไดเลือกตั้งผูแทนราษฎรโดยตรง 
 4) การใหอํานาจอธิปไตยกับพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมาก  
2. โครงการแกมลิงเกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
 1) การสรางเขื่อนปองกันน้ําทวม 2) การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 3) การสรางอางเก็บน้ํา  4) การระบายน้ําหลาก  
3. ขอใดไมใชองคประกอบของตลาด 
 1) ผลิตภัณฑ   2) สถานที่ 
 3) การประกันภัย   4) การสงเสริมการขาย  
4. แผนที่มาตราสวน 1 : 500,000 วัดระยะทางในแผนที่ได 2 เซนติเมตร      

อยากทราบวาระยะทางจริงในพื้นที่ผิวโลกเปนเทาใด 
 1) 1 กิโลเมตร 2) 2.5 กิโลเมตร 3) 10 กิโลเมตร 4) 100 กิโลเมตร  
5. สัญลักษณของอาเซียนคืออะไร 
 1) รวงขาว 10 รวง   2) รวงขาว 11 รวง 
 3) ตนขาว 10 ตน   4) ตนขาว 11 ตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะสําคัญที่สุดในเรื่องใด 
 1) การรวมอํานาจการบริหารเขาสูสวนกลาง 
 2) การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค 
 3) การใหเจาเมืองตางๆ มีอํานาจในการสั่งการมากขึ้น 
 4) การใหอํานาจการปกครองแกทองถิ่นในการตัดสินปญหาตางๆ  
7. บุคคลทานใดเปนผูปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลไทยจนไดรับการยกยอง

เปนบิดาแหงกฎหมายไทย 
 1) กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 2) พระยามโนปกรณนิติธาดา 
 3) กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 4) หลวงประดิษฐมนูธรรม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ปรัชญา 
   ปรัชญา  อานวา  ปรัด-ยา หรือ ปรัด-ชะ-ยา 
  1) โฆษณา  อานวา  โคด-สะ-นา 
  2) ทุกขเวทนา  อานวา  ทุก-ขะ-เว-ทะ-นา 
  4) สมรรถนะ  อานวา  สะ-มัด-ถะ-นะ  
2. เฉลย 1) ประดิษฐาน  อานวา  ประ-ดิด-ถาน 
   ประดิษฐาน  ที่ถูกตอง อานวา  ประ-ดิด-สะ-ถาน   
3. เฉลย 4) สมชายรีบกลับบาน 
   คํานามชี้เฉพาะ คือ คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของคน สัตว สถานที่   

วาเปนคนไหน สิ่งใด 
   คําวา “สมชาย” เปนชื่อเฉพาะของคน  
4. เฉลย 3) คุณยายรอยมาลัยพวงนี้ 
   ประโยคสามสวน คือ ประโยคที่มีกรรม คือ พวงมาลัย 
  1) เปนกลุมคํา 
  2) และ 4) เปนประโยคสองสวน คือ ไมมีกรรม  
5. เฉลย 2) ศพ  สถิติ  ถาด 
   ศพ สถิติ และถาด มีพยัญชนะตนของคํา คือ ศ, ส และ ถ อยูใน

อักษรสูง 
  1) ดาน มีพยัญชนะตนของคําเปนอักษรกลาง 
  3) บาดแผล มีพยัญชนะตนของคําเปนอักษรกลาง  
   ชอกช้ํา, พุทธ มีพยัญชนะตนของคําเปนอักษรต่ํา 
  4) คราง, ระฆัง มีพยัญชนะตนของคําเปนอักษรต่ํา  
6. เฉลย 2) เปนสัมผัสระหวางบท 
   สัมผัสระหวางบท เรียกวา สัมผัสนอก  
7. เฉลย 1) หมอน - พระวิสูตร 
   ผิด เพราะหมอน คําราชาศัพท คือ พระเขนย, พระวิสูตร คือ มาน มุง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) การยอมใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
   ลักษณะการปกครองระบบประชาธิปไตย สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ   

การยินยอมใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย หรือใชอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศทั้งในสวนที่เปนอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดย
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง 

2. เฉลย 3) การสรางอางเก็บน้ํา 
   โครงการแกมลิงเปนโครงการพระราชดําริ พ.ศ. 2538 เปนการ

แกปญหาน้ําทวมรุนแรงในฤดูน้ําหลาก ซึ่งตองมีการขุดคลองขึ้นใหม และสราง
อางเก็บน้ํา เชน ทุงมะขามหยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนพื้นที่ริมน้ําเพื่อ
ชะลอน้ําที่จะไหลเขาไปทวมกรุงเทพฯ  

3. เฉลย 3) การประกันภัย 
   ตลาด หมายถึง สถานที่ที่ เปนชุมชนหรือเปนที่ชุมนุมเพื่อซื้อ    

และขายสินคา ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเปนประจําเปนครั้งคราว 
หรือตามวันที่กําหนด โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ตั้งอยู
ใกลกันในบริเวณที่มีทําเลเหมาะสม เชน เปนศูนยกลางของชุมชน และเหมาะจะ
เปนที่นัดพบ หรือเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ ของคนในชุมชนนั้นๆ 
ดวยเหตุนี้เมื่อมีชุมชนอยู ณ ที่ใด ก็มักจะมีตลาดอยู ณ ที่นั้น 

   องคประกอบตลาด 
   1. สินคา (Goods) เชน สินคาบริโภคอุปโภคตางๆ สินคาที่ผลิตจาก

โรงงาน เปนตน 
   2. บริการ (Services) เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก สุขภาพ 

รานคา รานอาหาร หรือ สิ่งบันเทิง ที่อํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน 
เปนตน 

   3. บุคคล (Persons) เชน การอบรม ฝกฝนทักษะ แรงงาน บุคลากร 
เปนตน 

   4. สถานที่ (Place) เชน ตลาดสามยาน วัด สนามกีฬา เปนตน 
   5. องคกร (Organizations) เชน ธนาคาร ธุรกิจเอกชน องคกร

อิสระ เปนตน 
   6. แนวความคิด (Ideas) / Services (บริการ) คือ กิจกรรมหรือ

ผลประโยชนที่บุคคล หรือกลุมบุคคลนําเสนอนโยบายการขาย 
   7. อื่นๆ โดยเปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองได ตัวอยางเชน บริการ

เสริมสวย ซอมรถ ทําความสะอาด หรือ บริการรักษาความปลอดภัย เปนตน   
4. เฉลย 3) 10 กิโลเมตร 
   สูตร มาตราสวน =  ูมิประเทศระยะทางในภ

ผนที่ระยะทางในแ  

   แทนคา  = งระยะทางจริ
เซนติเมตร 2  

    ระยะทางจริง = 2 × 500,000 เซนติเมตร 
     = 1,000  100

500,000  2
×

×  กิโลเมตร 
    ระยะทางในพื้นที่จริง = 10 กิโลเมตร  
5. เฉลย 3) ตนขาว 10 ตน 
   สัญลักษณของอาเซียน คือ รูปตนขาวสีเหลืองบนพื้นสีแดง

ลอมรอบดวยวงกลมสีขาวและสีน้ําเงิน ตนขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง, สีแดง หมายถึง 
ความกลาหาญและความกาวหนา, สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ําเงิน 
หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง   

6. เฉลย 1) การรวมอํานาจการบริหารเขาสูสวนกลาง 
   การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะสําคัญที่สุด 

คือ การรวมอํานาจบริหารเขาสูสวนกลาง ยกเลิกสมุหกลาโหมและสมุหนายก 
ปฏิรูปองคการบริหารในสวนกลางใหม ดังนี้ เดิมมีอยู 6 กรม ไดแก กรม
มหาดไทย กรมกลาโหม กรมเมือง กรมวัง กรมทา และกรมนา ตั้งขึ้นใหม 6 
กรม ไดแก กรมพระคลัง กรมยุติธรรม กรมธรรมการ กรมโยธาธิการ กรม
ยุทธนาธิการ และกรมมุรธาธร รวมเปน 12 กรม ตอมายกฐานะขึ้นเปน
กระทรวง ภายหลังไดยุบกระทรวงยุทธนาธิการเขากับกระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงมุรธาธรรวมเขากับกระทรวงวัง คงเหลือ 10 กระทรวง  

7. เฉลย 1) กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
   กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เปนผูปฏิรูประบบกฎหมายและการ 

ศาลไทย เพื่อใหเปนแบบตะวันตก จนไดรับการยกยอง เปนบิดาแหงกฎหมายไทย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


