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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีความหมายตางไปจากขออื่น 
 1) เหยียบเรือสองแคม  2) สองฝกสองฝาย 
 3) นกสองหัว   4) จับปลาสองมือ  
2. ขอใดมีคําประสมและคําซอน 
 1) คนผอมจะมีหุนที่ดี  2) คนอวนจะกินอาหารเกง 
 3) คนดีจะมีน้ําใจตอผูอื่น 4) คนเราควรหาความรูเพิ่มเติม  
3. “ฉันนําของขวัญมอบให .................... อาจารย ทานจึงใหขนม .................... ฉัน” 

ควรเติมคําใดลงในชองวางจึงจะถูกตอง 
 1) แก / แด 2) แด / แก 3) ตอ / ตอ 4) แก / ตอ  
4. ขอใดมีคําที่ใชตัวการันตผิด 
 1) คุณพออานหนังสือพิมพทุกวัน 2) เราเลนสาดน้ําวันสงกรานต 
 3) คุณพอไปดูภาพยนต 4) เราไปซื้อตุกตาไดโนเสาร  
5. ขอใดเขียนคําอานถูกตอง 
 1) คมนาคม อานวา คม-มะ-นา-คม 
 2) กรมพระ อานวา กรม-มะ-พระ 
 3) กรมพระยา อานวา กรม-มะ-พระ-ยา 
 4) กรรมกร อานวา กรรม-มะ-กอน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การทําบัตรประจําตัวประชาชนของคนไทยจะไมปรากฏขอมูลใด 
 1) วุฒิการศึกษา   2) ที่อยูของผูถือบัตร 
 3) ภาพถายของผูถือบัตร 4) หมายเลขประจําตัว 13 หลัก  
2. ตามกฎของอุปสงค กําหนดไววาผูบริโภคจะมีอุปสงคในสินคามากหรือนอย

ขึ้นอยูกับขอใด 
 1) ปจจัยการผลิต   2) กลไกของตลาด 
 3) ราคาของสินคา   4) ขอ 2) และ 3) ถูก  
3. การแกปญหาจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยหามรถที่มีผูนั่งคนเดียวผานถนน

ที่มีมลภาวะเปนพิษมาก ตองตราเปนกฎหมายประเภทใด 
 1) พระราชบัญญัติ   2) พระราชกําหนด 
 3) กฎจราจร   4) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
4. ปญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจคือขอใด 
 1) ผลิตอะไร  ผลิตเทาใด  ผลิตเมื่อใด 
 2) ผลิตอะไร  ผลิตอยางไร  ผลิตเมื่อใด 
 3) ผลิตอะไร  ผลิตอยางไร  ผลิตเพื่อใคร 
 4) ผลิตอะไร  ผลิตอยางไร  ผลิตเทาใด  
5. ขอใดไมใชประโยชนของรีโมทเซนซิง 
 1) การสํารวจแหลงปาไม 2) การพยากรณอากาศ 
 3) การใชประโยชนจากที่ดิน 4) การทําแบบจําลองเชิงลึกเปนตัวเลข 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) จับปลาสองมือ 
   จับปลาสองมือ หมายถึง ทําอะไรสองอยางพรอมกันผลที่ออกมา  

จะไมดี 
  1), 2) และ 3) หมายถึง เขาดวยทั้งสองฝายที่ไมเปนมิตรกัน โดยหวัง

ประโยชนเพื่อตนเอง  
2. เฉลย 4) คนเราควรหาความรูเพิ่มเติม 
   มีทั้งคําประสมและคําซอน  
   คําประสม คือ ความรู 
   คําซอน คือ เพิ่มเติม  
3. เฉลย 2) แด / แก 
   จะไดขอความ “ฉันนําของขวัญมอบใหแดอาจารย ทานจึงใหขนม

แกฉัน” 
   การมอบของใหผูใหญตองใชคําวา “แด” แตถาผูใหญใหของแกเด็ก

ตองใชคําวา “แก”  
4. เฉลย 3) คุณพอไปดูภาพยนต 
   ภาพยนต ที่ถูกตอง คือ ภาพยนตร  
5. เฉลย 2) กรมพระ อานวา กรม-มะ-พระ 
  1) คมนาคม อานวา คะ-มะ-นา-คม 
  3) กรมพระยา อานวา กรม-พระ-ยา 
  4) กรรมกร อานวา กํา-มะ-กอน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) วุฒิการศึกษา 
   บัตรประจําตัวประชาชนของคนไทยจะตองระบุที่อยูของผูถือบัตร 

ภาพถายของผูถือบัตร และหมายเลขประจําตัว 13 หลัก วันออกบัตร และวัน
หมดอายุของบัตร ยกเวนวุฒิการศึกษา  

2. เฉลย 3) ราคาของสินคา 
   กฎของอุปสงค คือ ความสัมพันธระหวางปริมาณความตองการ

สินคาและบริการของผูบริโภคแปรผกผันกับระดับราคาของสินคาและบริการ
ชนิดนั้นเสมอ กลาวคือ ถาราคาสินคาและบริการมีระดับราคาสูงขึ้น จะทําให
ผูบริโภคมีความตองการซื้อสินคาและบริการลดลง แตถาระดับราคาสินคาและ
บริการลดลง จะทําใหผูบริโภคมีความตองการซื้อสินคาและบริการเพิ่มขึ้น 

   อุปสงคหรือปริมาณความตองการซื้อสินคาหรือบริการ จะขึ้นอยูกับ
ราคาของสินคาและบริการ รายไดของผูบริโภค รสนิยมของผูบริโภค ราคาของ
สินคาอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งฤดูกาลของสินคาดวย 

3. เฉลย 4) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
   ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หมายถึง กฎหมายที่กรุงเทพมหานคร

ออกเพื่อใชบังคับในเขตกรุงเทพมหานคร เหตุที่จะตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เปนไปตามมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

   ผูเสนอรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 โดยกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอไดตองมีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครลงนามรับรองไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 

   ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนั้นจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติ 
ไวดวยก็ได แตไดหามกําหนดโทษจําคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 
บาท ผูพิจารณา ไดแก สภากรุงเทพมหานคร ผูตรา ไดแก ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

   ในระหวางที่ไมมีสภากรุงเทพมหานครหรือในกรณีฉุกเฉิน ที่มี
ความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะใหทันทวงทีไมได 
ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
จะออกขอกําหนดกรุงเทพมหานครใชบังคับขอบัญญัติ และเมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได เชน กรณีการแกปญหาจราจรของกรุงเทพมหานคร 
โดยหามรถที่มีผูนั่งคนเดียวผานถนนที่มีมลภาวะเปนพิษมาก ตองตราเปน
กฎหมายประเภท ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

4. เฉลย 3) ผลิตอะไร  ผลิตอยางไร  ผลิตเพื่อใคร 
   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Basic Economic Problems) 

เนื่องจากทรัพยากรมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอที่จะบําบัดความตองการทุกอยาง
ของทุกคนในสังคมได ดังนั้น ทุกสังคมจึงตองประสบกับปญหาอยางเดียวกัน 
คือ ผลิตอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร ซึ่งรวมเรียกวา ปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ไดแก 

   1. ปญหาผลิตอะไร (What) เปนปญหาการตัดสินใจวาควรจะ
ผลิตสินคาอะไร ผลิตเปนจํานวนเทาไร ปญหานี้เกิดจากทรัพยากรการผลิตมี
จํากัด จึงตองเลือกผลิตเฉพาะที่จําเปน 

   2. ปญหาผลิตอยางไร (How) เปนการพิจารณาวาจะผลิตสินคา
และบริการดวยเทคนิคการผลิตแบบไหนและใชปจจัยการผลิตอะไรบาง แตละ
ชนิดใชเปนสัดสวนเทาไร จึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือเสียตนทุนต่ําที่สุด 

   3. ปญหาผลิตเพื่อใคร (For Whom) เปนการพิจารณาวาสินคา
และบริการที่ผลิตไดจะจัดสรรใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดในสังคม ดวย
วิธีการอยางไร  

5. เฉลย 4) การทําแบบจําลองเชิงลึกเปนตัวเลข 
   รีโมทเซนซิง (Remote Sensing) หรือการสํารวจขอมูลระยะไกล 

(การรับรูระยะไกล) เปนศัพทเทคนิคที่ใชเปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา
ใน พ.ศ. 2503 หมายถึง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง ที่บันทึก
คุณลักษณะของวัตถุ (Object) หรือปรากฏการณ (Phenomena) ตางๆ จาก
การสะทอนแสง/หรือการแผรังสีพลังงานแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic 
Energy) โดยเครื่องวัด/อุปกรณบันทึกที่ติดอยูกับยานสํารวจ การใชรีโมทเซนซิง 
เริ่มแพรหลายนับตั้งแตสหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรก 
LANDSAT-1 ขึ้นสูอวกาศในป พ.ศ. 2515 

   ประโยชนของรีโมทเซนซิง ดังนี้ 
   1. การสํารวจแหลงปาไม 
   2. การพยากรณอากาศ 
   3. การใชประโยชนจากที่ดิน 
   4. การวางผังเมือง เชน สํารวจการสรางรถไฟฟา BTS เปนตน 
   5. การสํารวจทางธรณีวิทยา 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


