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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 4/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงสระแททั้งหมด 
 1) กระดี่ชะโดดุ ที่น้ําพุมีปลาหมู 
 2) ปลากาคือกาดํา กระโหพากระแหเห 
 3) นทีมีปลาทู นําหมูไปในทะเล 
 4) ปลาตีนปนตีนลื่น ปะทะคลื่นอลวน  
2. สระในขอใดถือวาเปนสระเกิน 
 1) อะ  อิ 2) อํา  ไอ 3) เอะ  แอะ 4) โอะ  เอาะ  
3. ขอใดมีการใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ 
 1) สายธารดั่งนาฬิกาแกว 2) ลมทะเลยะเยือกเย็น 
 3) บานขาอยูบนดอย  4) เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงฟารอง  
4. คําในขอใดเขียนสะกดคําผิดทั้งหมด 
 1) กงสุล  ขึ้นฉาย   2) กระตือรือรน  คํานวน 
 3) ซาละเปา  กระทัดรัด 4) จักรพรรดิ  คนโท  
5. คําในขอใดอานออกเสียงมีจํานวนพยางคไมเหมือนคําวา “อัฒจันทร” 
 1) เดรัจฉาน 2) ติณชาติ 3) รกชัฏ 4) นรชาติ  
6. “พวกมดขยันขันแข็ง” คําวา “พวก” จัดเปนคําชนิดใด 
 1) คํานามทั่วไป   2) คํานามชี้เฉพาะ 
 3) คํานามบอกหมวดหมู 4) คํานามบอกลักษณะ  
7. การกระทําของบุคคลในขอใดสอดคลองกับสํานวน “ละเลงขนมเบื้องดวยปาก” 
 1) นิชาชอบบอกกับเพื่อนวาตนเองวิ่งเร็ว แตเมื่อถึงเวลาแขง นิชาไมเคยได

เหรียญรางวัลเลย 
 2) เอกชัยเปลี่ยนโทรศัพทตามเพื่อน เพราะคิดวาเทห 
 3) ธนินกลัวสอบตกจนนอนไมหลับ ทั้งๆ ที่ยังไมไดเริ่มสอบ 
 4) นภนตไมชอบทําการบาน เมื่อใกลสอบจึงมีงานคางมากมายจนทําไมทัน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พิธีศราทธของศาสนาพราหมณ-ฮินดูคือพิธีกรรมเรื่องใด 
 1) การจัดกิจกรรมบูชาเทพเจาตางๆ 
 2) การทําบุญใหกับเปรต และภูตผี 
 3) การทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษผูลวงลับ 
 4) การจัดงานรื่นเริงในเทศกาลเกี่ยวกับเทพเจา  
2. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่โดยตรงของกรุงเทพมหานคร 
 1) จัดการศึกษาและงานอนามัย 2) รักษาความสะอาดของบานเมือง 
 3) บํารุงรักษาทางเทาและทางน้ํา 4) ปราบปรามผูคายาเสพติด  
3. การถวายผาอาบน้ําฝนใหพระสงฆชวงจําพรรษาเกิดจากการขออนุญาตตอ

พระพุทธเจาของอุบาสิกาทานใด 
 1) นางสุชาดา 2) นางวิสาขา 3) นางยโสธรา 4) นางจูฬสุภัททา  
4. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 1) การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกคนในประเทศ 
 2) การจัดการศึกษาโดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดหลักสูตร 
 3) การจัดการศึกษาโดยประชาชนสามารถสรางหลักสูตรของตนเองได 
 4) การจัดการศึกษาแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลิตภัณฑประเภทใดที่จะไดรับฉลากเขียว 
 1) ผลิตภัณฑที่ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 
 2) ผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
 3) ผลิตภัณฑที่ประหยัดการใชทรัพยากรการผลิตมากที่สุด 
 4) ผลิตภัณฑที่มีระบบการผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอม  
6. แนวทางปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดลอมดวยการนําถุงผาไปใสของเมื่อจายตลาด

จัดเปนการจัดการ 1A3R ขอใด 
 1) Avoid 2) Reduce 3) Recycle 4) Reuse  
7. การกระทําใดมีความหมายตรงกับ “กตเวที เปนเครื่องหมายของคนดี” 
 1) มีความละอายตอความชั่ว 2) ทําดีตอบแทนผูมีพระคุณตอเรา 
 3) สามารถทนตอความยากลําบาก 4) นึกถึงบุญคุณที่เคยชวยเหลือเรา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ปลาตีนปนตีนลื่น    ปะทะคลื่นอลวน 
   มีเสียงสระแททั้งหมด 
  1) คําวา น้ํา มีเสียงสระเกิน 
  2) คําวา ดํา มีเสียงสระเกิน 
  3) คําวา นํา มีเสียงสระเกิน  
2. เฉลย 2) อํา  ไอ 
   อํา  ไอ  เปนสระที่เหมือนมีพยัญชนะ ม, ย อยูดวย (สระเกิน คือ 

สระที่มีเสียงของพยัญชนะปนอยูมี 8 เสียง ดังนี้ อํา ไอ ใอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ)  
3. เฉลย 4) เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงฟารอง 
   คําวา “เปรี้ยง เปรี้ยง” เปนการเลียนเสียงธรรมชาติ  
4. เฉลย 3) ซาละเปา  กระทัดรัด 
   ซาละเปา ที่ถูกตอง คือ ซาลาเปา 
   กระทัดรัด ที่ถูกตอง คือ กะทัดรัด 
  1) และ 4) ถูกทุกคํา 
  2) คํานวน ที่ถูกตอง คือ คํานวณ  
5. เฉลย 3) รกชัฏ 
   มี 2 พยางค คือ รกชัฏ  อานวา  รก-ชัด 
   อัฒจันทร มี 3 พยางค คือ อัฒจันทร  อานวา  อัด-ทะ-จัน 
  1) มี 3 พยางค คือ เดรัจฉาน  อานวา  เด-รัด-ฉาน 
  2) มี 3 พยางค คือ ติณชาติ  อานวา  ติน-นะ-ชาด, ติ-นะ-ชาด 
  4) มี 3 พยางค คือ นรชาติ  อานวา  นอ-ระ-ชาด  
6. เฉลย 3) คํานามบอกหมวดหมู 
   สมุหนาม คือ คํานามที่ใชแสดงชื่อหมวดหมูของคน สัตว สิ่งของ 

และสถานที่ มักประกอบหนาคํานาม เชน คําวา “พวก, ทีม, กอง และ ฝูง” 
เปนตน   

7. เฉลย 1) นิชาชอบบอกกับเพื่อนวาตนเองวิ่งเร็ว แตเมื่อถึงเวลาแขง นิชาไมเคย
ไดเหรียญรางวัลเลย 

   ละเลงขนมเบื้องดวยปาก หมายถึง ดีแตพูด 
  2) สอดคลองกับสํานวน เห็นชางขี้ ขี้ตามชาง 
  3) สอดคลองกับสํานวน ตีตนไปกอนไข 
  4) สอดคลองกับสํานวน ดินพอกหางหมู 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) การทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษผูลวงลับ 
   พิธีศราทธ เปนพิธีบุญที่ลูกหลานทําบุญอุทิศใหแกบิดามารดาหรือ

บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว การทําบุญอุทิศใหผูลวงลับนี้ เรียกวา “ทําปณฑะ” 
หมายถึง กอนขาวที่จะถวายอุทิศใหแกผูลวงลับ  

2. เฉลย 4) ปราบปรามผูคายาเสพติด 
   อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครที่สําคัญ คือ 
   1. รักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
   2. ควบคุมอาคาร สิ่งกอสราง ดูแลสาธารณะตางๆ 
   3. จัดใหมีการศึกษา การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล 
   4. จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
   5. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไฟไหม-น้ําทวม)  
3. เฉลย 2) นางวิสาขา 
   การถวายผาอาบน้ําฝนในสมัยพระพุทธเจาเสด็จประทับอยูใน

พระเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี วันนั้นเปนวัน 8 ค่ํา นางวิสาขาถือเครื่อง
สักการะไปสํานักพระพุทธเจา เมื่อถวายเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยแลว 
บังเอิญฝนตกพระภิกษุไดเปลือยกายอาบน้ําฝน นางวิสาขาเห็นเชนนั้นแลวก็เกิด
ความละอาย และคิดในใจวาพระภิกษุไมมีผาสําหรับอาบน้ําฝน จึงมีจิตศรัทธา
คิดจะสรางผาอาบน้ําฝนถวายเปนทาน แลวถวายผาอาบน้ําฝนนั้นแดพระพุทธเจา
พรอมทั้งพระภิกษุ  

4. เฉลย 3) การจัดการศึกษาโดยประชาชนสามารถสรางหลักสูตรของตนเองได 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญ คือ 
   1. การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
   2. การจัดการศึกษาโดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดหลักสูตร 
   3. การจัดการศึกษาแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ การศึกษา       

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
5. เฉลย 4) ผลิตภัณฑที่มีระบบการผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอม 
   โครงการฉลากเขียว คือ โครงการที่จะมอบใหกับผลิตภัณฑ

ประเภทที่มีระบบการผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนวิธีการที่ตองการรักษา
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ถาผลิตภัณฑใดไดฉลากเขียวจะทําใหเกิดการ
แขงขันการลดการทําลายสิ่งแวดลอม ไดแก ตูเย็น เครื่องสุขภัณฑประหยัดน้ํา 
เครื่องปรับอากาศ เปนตน  

6. เฉลย 1) Avoid 
   Avoid หมายถึง หลีกเลี่ยง หรืองดใชของที่ไมจําเปน ของที่ใช  

ครั้งเดียวแลวทิ้งเลย ของที่ใชเปนธรรมเนียมไมตองใชก็ได เชน หลอดกาแฟ 
ถุงพลาสติก ขวดน้ําอัดลมวันเวย จานชามถวยที่ใชแลวทิ้งเลย กระดาษ      
หอของขวัญที่ยอยสลายไมได การดอวยพรตางๆ มีดโกนพลาสติก         
กลองยูเอชที (UHT) รวมถึงของกระจุกกระจิกที่ซื้อมาแลวทําประโยชนอะไร
ไมไดตองทิ้งกลายเปนขยะ  

7. เฉลย 2) ทําดีตอบแทนผูมีพระคุณตอเรา 
   พระพุทธเจาตรัสวา “บุพการี คือ บุคคลผูกระทําอุปการะกอน และ

กตัญูกตเวที คือ บุคคลผูรูอุปการะที่ผูอื่นทําแกตนแลวทําตอบแทน        
เปนบุคคลหาไดยากยิ่ง” หมายถึง บิดามารดาเปนบุคคลผูมีพระคุณตอเราเลี้ยงดู
ตั้งแตคลอดจนสามารถเลี้ยงตนเองได ดังนั้นสมควรที่บุตรจะพึงกตัญูกตเวที
ตอบิดามารดา บุคคลที่มีความกตัญูจึงไดรับการยกยองนับถือวาเปนคนดี 
สมควรคบหาสมาคมดวย ดังพุทธภาษิตที่วา “ความกตัญูกตเวที เปน
เครื่องหมายของคนดี”  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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