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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมใชคําไวพจนของคําวา “พระเจาแผนดิน” 
 1) บดินทร 2) สุบรรณ 3) นโรดม 4) นฤบดี  
2. ขอใดปรากฏทั้งคํามูล และคําประสม 
 1) หมอนขาง  เตียงนอน 2) ผาหม  ผาปูเตียง 
 3) โตะเรียน  เกาอี้   4) หองครัว  ตูเย็น  
3. ขอใดใชตัวการันตผิด 
 1) สวดมนต 2) เสกสรรค 3) โครงการณ 4) การตูน  
4. ขอใดเปนคํามูล 
 1) เลอะเทอะ 2) สะพาน 3) ทรัพยสิน 4) เกะกะ  
5. ขอใดเขียนคําอานผิด 
 1) ฤทัย อานวา รึ-ทัย  2) ฤๅษี อานวา รือ-สี 
 3) บดินทร อานวา บอ-ดิน 4) ปทุม อานวา ปะ-ทุม  
6. ขอใดมีเสียงพยัญชนะสะกดทั้งหมด 
 1) ปาลมบนจุกจิกตลอด 2) สมชายกินขาวในบาน 
 3) กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว 4) หนาหนาวผิวแหงเปนขุย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การปกครองระบอบสังคมนิยมมีลักษณะตามขอใด 
 1)  ประชาชนมีสวนรวมดานการเมืองเทานั้น 
 2)  ประชาชนไมมีอิสระดานความคิด 
 3)  ประชาชนไมมีสิทธิในทรัพยสินสวนตัว 
 4) สังคมเปนเจาของปจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบรวมมือ  
2. ขอใดไมจัดเปนคุณูปการดานการสาธารณูปโภคที่ เกิดขึ้นในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 1) การตั้งโรงพยาบาลศิริราช 2) การกําเนิดการประปา 
 3) การกําเนิดการไฟฟา  4) การตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
3. ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนยังประสบปญหาเรื่องชนกลุมนอย 
 1) ลาว 2) เมียนมาร 3) เวียดนาม 4) กัมพูชา  
4. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 
 1) การทําฟารมทางนิเวศวิทยา 
 2) การใชหลักการเกษตรแบบองครวม 
 3) การใชพันธุพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต 
 4) หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี  
5. การแสดงโอวาทปาติโมกขของพระพุทธเจาแกพระอรหันตหลักธรรมวาดวยเรื่องใด 
 1) อนัตตา คือ ความไมใชตัวตน 
 2) สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นยอมดับไป 
 3) การละชั่ว ทําดี และชําระจิตใหบริสุทธิ์ 
 4) การฝกจิตใหฉลาดสามารถรูเทาทันความจริงของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. การสรางผลงานดานศิลปะในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 แตกตางไปจากในรัชสมัย

รัชกาลที่ 1 และ 2 อยางใด 
 1) เปนศิลปะแบบตะวันตก 
 2) เปนการนําศิลปะแบบจีนมาผสมผสาน 
 3) เปนการนําศิลปะแบบอินเดียมาผสมผสาน 
 4) เปนการผสมผสานศิลปะแบบสุโขทัยและจีน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) สุบรรณ 
   สุบรรณ ไมใชคําไวพจนของคําวา “พระเจาแผนดิน” เพราะสุบรรณ 

แปลวา พญาครุฑ 
  1), 3) และ 4) เปนคําไวพจนของคําวา “พระเจาแผนดิน”  
2. เฉลย 3) โตะเรียน  เกาอี้ 
   โตะเรียน เปนคําประสม คําวา โตะ + เรียน 
   เกาอี้ เปนคํามูล เพราะไมสามารถแยกพยางคจากกันได 
  1), 2) และ 4) เปนคําประสม เพราะเปนคําที่เกิดความหมายใหม  
3. เฉลย 3) โครงการณ 
   โครงการ ไมตองมีตัวการันต  
4. เฉลย 2) สะพาน 
   สะพาน เปนคํามูล 
  1) เลอะเทอะ 
  3) ทรัพยสิน เปนคําซอน 
  4) เกะกะ  
5. เฉลย 1) ฤทัย อานวา รึ-ทัย 
   ฤทัย เขียนคําอานวา รึ-ไท  
6. เฉลย 2) สมชายกินขาวในบาน 
  1) ตลอด (ตะ ไมมีเสียงพยัญชนะสะกด) 
  3) กาล (ละ ไมมีเสียงพยัญชนะสะกด), มา ไมมีเสียงพยัญชนะสะกด 
  4) หนา ไมมีเสียงพยัญชนะสะกด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4)  สังคมเปนเจาของปจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบรวมมือ 
   การปกครองระบอบสังคมนิยม (Socialism) เปนระบบที่รัฐเขาไป

ควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความยุติธรรม
ในการกระจายผลผลิตแกประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลยังเปนผูตัดสินใจในการ
แกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยมีการวางแผนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
จากสวนกลาง ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลจะเปนเจาของปจจัยการผลิต
สวนใหญ แตยังคงใหเอกชนมีสิทธิในการถือครองทรัพยสินสวนตัว เชน ที่พัก
อาศัย 

2. เฉลย 4) การตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
   คุณูปการดานการสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาท-

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ดังนี้ 
   1. การตั้งโรงพยาบาลศิริราช 
   2. การกําเนิดการประปา 
   3. การกําเนิดการไฟฟา 
   4. การตั้งสภาอุณาโลมแดง (สภากาชาดไทยในปจจุบัน) 
   5. การตั้งโอสถศาลา 
   สวนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สรางขึ้นโดยพระราชดําริในพระบาท-

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6)  
3. เฉลย 2) เมียนมาร 
   ชนกลุมนอย หมายถึง ชนเผา หรือคนตางเชื้อชาติ ตางชาติพันธุที่

อาศัยรวมกันกับชนเผาอื่นที่มีจํานวนมากกวา หรือมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ 
ชนกลุมใหญของประเทศ เปนชนกลุมที่มีความแตกตางจากชนสวนใหญในดาน
ตางๆ กลุมชนที่ไดชื่อวาชนกลุมนอยนั้น มักจะเปนกลุมชนที่อพยพมาจาก
ประเทศอื่นและเขามาพักอาศัยอยูชั่วคราว 

   ปจจุบันปญหากลุมชาติพันธุชนกลุมนอยกําลังเปนปญหาของ 
สังคมโลก โดยเฉพาะกระแสการเรียกรองปกครองตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เพราะชน
กลุมนอยมีความเปนชาติพันธุ เชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ 
ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา ประวัติศาสตร เอกลักษณและคานิยมของตน แตตอง
อยูรวมกับชนกลุมใหญหรือกับชนกลุมนอยชาติพันธุอื่น จึงมักเกิดปญหาความ
ขัดแยงในการอยูรวมกันและนํามาซึ่งปญหาตางๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ปจจุบัน
ในภูมิภาคอาเซียน ไดแก ประเทศเมียนมารมีชาติพันธุตางๆ เชน ไทยใหญ 
(Shan) กะเหรี่ยง (Karen) คะฉิ่น (Kachin) ฉิ่น (Chin) วา (Wa) ยะไข 
(Arakanist) และชาวเขาเผาตางๆ เชน มูเซอ อีกอ ลีซอ ปะหลอง จีนโกกัง เปนตน  

4. เฉลย 3) การใชพันธุพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต 
   เกษตรอินทรีย คือ การทําการเกษตรดวยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่

การเกษตรที่ไมมีสารพิษตกคางและหลีกเลี่ยงจากการปนเปอนของสารเคมีทางดิน 
ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อสงเสริมความอุดสมสมบูรณของดินความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระบบนิเวศ และฟนฟูสิ่งแวดลอมใหกลับคืนสูสมดุลธรรมชาติ
โดยไมใชสารเคมีสังเคราะหหรือสิ่งที่ไดมาจากการตัดตอพันธุกรรม ใชปจจัย
การผลิตที่มีแผนการจัดการอยางเปนระบบในการผลิตภายใตมาตรฐานการผลิต 
เกษตรอินทรียใหไดผลผลิตสูง อุดมดวยคุณคาทางอาหาร และปลอดสารพิษ 
โดยมีตนทุนการผลิตต่ําเพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง แกมวลมนุษยชาติ 
และสรรพชีวิต  

5. เฉลย 3) การละชั่ว ทําดี และชําระจิตใหบริสุทธิ์ 
   การแสดงโอวาทปาติโมกขของพระพุทธเจา หลักการเนนที่ไมทํา

ความชั่วทั้งปวง (ศีล) ทําความดีใหถึงพรอม (สมาธิ) และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 
(ปญญา)  

6. เฉลย 2) เปนการนําศิลปะแบบจีนมาผสมผสาน 
   การสรางผลงานดานศิลปะในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 แตกตางกับใน  

รัชสมัยรัชกาลที่ 1 และ 2 จะมีลักษณะเปนแบบจีน เนื่องดวยการติดตอ
สัมพันธระหวางไทยกับจีนมาตั้งแตสมัยสุโขทัย จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-    
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนชวงที่การคาระหวางไทย-จีนรุงเรืองที่สุด ในชวง
นั้นชาวจีนอพยพเดินทางมาพรอมกับเรือสําเภาเขามาอยู ทํามาหากินในเมืองไทย
เปนจํานวนมาก คนจีนจัดวาเปนชาตินิยมมากชาติหนึ่ง มีความผูกพันอยาง
เหนียวแนนกับวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี และศิลปะดานตางๆ ของ
ตนเองอยางมาก ตัวอยางเชน วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ไมวาจะเปนโบสถ 
วิหาร ของประดับภายในบริเวณวัด ลวนเปนสถาปตยกรรมแบบจีนทั้งสิ้น  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


