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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. สระที่ใชรูปสระประกอบกัน 5 รูป มีทั้งหมดกี่เสียง 
 1) 10 เสียง 2) 5 เสียง 3) 3 เสียง 4) 2 เสียง  
2. ขอใดเปนคําที่มาจากภาษาเขมรทุกคํา 
 1) ดําเนิน  บํารุง   2) ตํารวจ  บอรด 
 3) มัจฉา  กัลยา   4) วัลลภ  พระสงฆ  
3. คําใดสะกดไมถูกตอง 
 1) คุกกี้ 2) มักโรนี 3) ไอศกรีม 4) ช็อกโกแลต  
4. ขอใดมีคํานามมากที่สุด 
 1) ภารโรงตัดหญาที่สนามหนาโรงเรียน 
 2) คุณหมอรักษาโรคใหคนไขที่เจ็บปวย 
 3) นักกีฬายิงปนอยูที่สนามใกลๆ นี้ 
 4) เสือมีลวดลายสวยกวาแมว  
5. ขอใดเปนคําประสมทั้งหมด 
 1) มะมวงกวน  มะมวงเนา 2) ลูกน้ํา  ลูกกรง 
 3) เสื้อยืด  เสื้อขาด  4) พัดลม  พัดพา  
6. ขอใดใชศัพทบัญญัติถูกตอง 
 1) ฟรี - ไดมาก   2) เชียร - สนับสนุน 
 3) เทป - แถบกาว   4) ออฟฟศ - ที่ทํางาน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดเปนกฎหมายที่ออกมาใชในกรณีฉุกเฉิน 
 1) พระราชบัญญัติ   2) พระราชกําหนด 
 3) พระราชกฤษฎีกา  4) กฎกระทรวง  
2. องคกรเอกชนขอใดดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
 1) UNICEF   2) GREENPEACE 
 3) IMF   4) WHO  
3. กิจกรรมใดที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจนสง  

ผลกระทบตอการผลิตทางดานการเกษตรมากที่สุด 
 1) การทําไรเลื่อนลอยในภาคเหนือ 
 2) การทํานาเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) การขยายตัวเมืองและเขตอุตสาหกรรมในภาคกลาง 
 4) การทําเหมืองแรและธุรกิจการทองเที่ยวในภาคใต  
4. ขอใดแสดงการปฏิบัติตนเปนผูบริโภคที่ดีที่สุดในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
 1) จงรักซื้อสินคาที่นําเขาจากตางประเทศเพราะคุณภาพดี 
 2) จริงใจทําอาหารจํานวนมากเก็บไวในตูเย็นเพื่อประหยัดเวลาและคาใชจาย 
 3) จินตนาเดินสํารวจสินคาในตลาดกอนตัดสินใจซื้อสินคา และตอรองสินคา

ทุกครั้ง 
 4) จิตราวางแผนกอนตัดสินใจซื้อสินคา จดบันทึกรายรับ-รายจายประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ขอใดเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ป 2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
 3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป 4) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดป  
6. เด็กชายขยัน อายุ 7 ขวบ ขโมยขนมจากรานสะดวกซื้อ การกระทําของเด็กชาย

ขยันมีผลตามกฎหมายอยางไร 
 1) ไมมีความผิดตามกฎหมาย 
 2) มีความผิด แตไมตองไดรับโทษตามกฎหมาย 
 3) ไมมีความผิด แตศาลอาจใชวิธีการสําหรับเด็กได 
 4) ไมตองรับโทษตามกฎหมาย แตศาลอาจลดมาตราสวนลงโทษลงกึ่งหนึ่งได 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) 2 เสียง 
   เสียงสระที่มีรูปสระประกอบกัน 5 รูป มีทั้งหมด 2 เสียง ไดแก   

เ ียะ, เ ือะ    
2. เฉลย 1) ดําเนิน  บํารุง 
   ภาษาเขมรสามารถแผลงสระ อํา เขาไปได อยางคําวา เดิน เปน 

ดําเนิน, ปรุง เปน บํารุง 
  2) ตํารวจ เปนคําภาษาเขมร แผลงมาจากคําวา ตรวจ, บอรด เปน    

คําภาษาอังกฤษ 
  3) มัจฉา กัลยา เปนคําภาษาบาลี 
  4) วัลลภ พระสงฆ เปนคําภาษาบาลี  
3. เฉลย 2) มักโรนี 
   คําวา “มักโรนี” สะกดผิด ที่ถูกตอง คือ “มะกะโรนี”  
4. เฉลย 1) ภารโรงตัดหญาที่สนามหนาโรงเรียน 
   มีคํานาม 4 คํา คือ ภารโรง, หญา, สนาม, โรงเรียน 
  2) มีคํานาม 3 คํา คือ หมอ, โรค, คนไข 
  3) มีคํานาม 3 คํา คือ นักกีฬา, ปน, สนาม 
  4) มีคํานาม 3 คํา คือ เสือ, ลวดลาย, แมว  
5. เฉลย 2) ลูกน้ํา  ลูกกรง 
   ลูกน้ํา  ลูกกรง เปนคําประสม 
   คําประสม คือ การนําคํามูลตั้งแต 2 คําขึ้นไปมาประสมกันแลวเกิด

เปนคําใหมที่มีความหมายใหม   แตยังคงมีเคาความเดิม 
  1) มะมวงกวน 
  3) เสื้อยืด เปนคําประสม 
  4) พัดลม 

6. เฉลย 2) เชียร - สนับสนุน 
   คําวา “เชียร” ใชศัพทบัญญัติวา “สนับสนุน” 
  1) ฟรี ที่ถูกตอง ใชศัพทบัญญัติวา ไดเปลา 
  3) เทป ที่ถูกตอง ใชศัพทบัญญัติวา แถบบันทึกเสียง 
  4) ออฟฟศ ที่ถูกตอง ใชศัพทบัญญัติวา สํานักงาน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) พระราชกําหนด 
   พระราชกําหนดเปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นตาม

คําแนะนําของคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ใชในกรณีจําเปน
รีบดวนหรือเรื่องที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยของ
ประเทศ แตตองเสนอตอรัฐสภาโดยเร็ว เชน คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหออก
แถลงประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอพระประแดง อําเภอ
พระสมุทรเจดีย เปนตน  

2. เฉลย 2) GREENPEACE 
   กรีนพีซ (Greenpeace) เปนองคกรสาธารณประโยชน (NGO)   

ที่ดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและสันติภาพ กอตั้งในประเทศแคนาดา     
เมื่อป พ.ศ. 2514 การรณรงคโดยใชวิธีการเผชิญหนาอยางสันติวิธี โดยวิธีการ
สรางสรรค ไดแก การปกปองมหาสมุทร เชน การจับปลาผิดกฎหมาย       
การจับปลามากเกินไป การตอตานการตัดตอพันธุกรรมพืชจีเอ็มโอ การหยุดยั้ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกรอน)  

3. เฉลย 3) การขยายตัวเมืองและเขตอุตสาหกรรมในภาคกลาง 
   การขยายตัวเมืองและเขตอุตสาหกรรมในภาคกลาง ทําใหเกิดความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจนสงผลกระทบตอการผลิตทางดาน
การเกษตรมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ภาคกลางเปนเขตเกษตรกรรมเมื่อมีการนํา
พื้นที่มาขยายเปนเขตอุตสาหกรรมและตัวเมืองจึงไมเหมาะสมกับพื้นที่ ทําให
พื้นที่เกษตรกรรมลดจํานวนลง  

4. เฉลย 4) จิตราวางแผนกอนตัดสินใจซื้อสินคา จดบันทึกรายรับ-รายจาย
ประจําวัน 

   การบริโภค (Consumption) หมายถึง การกินหรือการใชสินคาและ
บริการเพื่อสนองตอบความตองการของมนุษย ผูบริโภคตองเผชิญกับการที่มี
ทรัพยากรจํากัดและตองใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด หลักในการ
บริโภคตองวางแผนการใชจาย จดบันทึกรายรับ-รายจายในแตละวัน จึงจะ
เปนไปตามหลักการบริโภคที่ถูกตองและดีที่สุด  

5. เฉลย 2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเปนกฎหมาย

การศึกษาฉบับแรกของไทยที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแก
ประชาชนชาวไทยใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ มาตรา 10 ระบุวา 
“การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ตองจัดใหทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย”  

6. เฉลย 2) มีความผิด แตไมตองไดรับโทษตามกฎหมาย 
   มาตรา ๗๓ เด็กอายุยังไมเกินสิบป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ

เปนความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


