


 

 

สาระความรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
 

จำนวนนบั 
 จำนวนนับคือจำนวนที่เร่ิมต้นต้ังแต่ 1 และนับเพิ่มขึ้นคร้ังละ 1 เรื่อย ๆ ไปไม่มีที่

สิ้นสุดได้แก่ 1,2,3,4,...ซ่ึงจำนวนนับนั้นจะมีทั้งจำนวนคู่และจำนวนคี่ 

 

ขอ้สงัเกต !!  0  ไมใ่ช่จำนวนนับ 
 

ตวัประกอบของจำนวนนบั 

 ตัวประกอบของจำนวนใด ๆ คือ จำนวนนับทีน่ำไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว 

เช่น 

7  หาร 14  ได้ลงตัวเลข เรียกว่า 7 เป็นตัวประกอบของ 14  

4  หาร 20  ไดล้งตวัเลข เรียกว่า 4 เป็นตัวประกอบของ 20 

 จำนวนแต่ละจำนวนอาจมีตัวประกอบได้หลาย ๆ ตวั เช่น  

  3  มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 กบั 3 เพราะทั้ง 1 และ 3 หาร 3 ไดล้งตัว  

  8  มีตัวประกอบ 4 ตัว คือ 1, 2, 4, 8 เพราะทั้ง 1, 2, 4, 8  หาร 8 ไดล้งตัว  

 

ขอ้สงัเกต !!   1 หนึ่งเป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวน                                   

และจำนวนนับใด ๆ มตัีวมันเองเป็นตัวประกอบเสมอ 
 

จำนวนเฉพาะ 

 จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวเท่าน้ัน                                  

คือ 1 กบัตัวของมันเอง เช่น 

  2     เป็นจำนวนเฉพาะ  เพราะมีตัวประกอบ 2 ตัวคือ 1 และ 2 

  3     เป็นจำนวนเฉพาะ  เพราะมีตัวประกอบ 2 ตัวคือ 1 และ 3 

  11   เป็นจำนวนเฉพาะ  เพราะมีตัวประกอบ 2 ตัวคือ 1 และ 11 

  15   ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ  เพราะมีตัวประกอบมากกว่า 2 ตวั คือ 1 กับ 15   

                          แล้วยังมีและ 3, 5  



 

 

ขอ้สงัเกต!! 1. ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ เพราะ 1 มีตัวประกอบเพียงตัวเดยีว  

  2. เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุด 

  3. ในบรรดาเลขคู่ทั้งหมดมีเพียง 2 ตัวเลขเดียวเท่าน้ันที่เป็นจำนวนเฉพาะ 

  4. จำนวนคี่ทุกจำนวน บางจำนวนไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 
 

ตวัประกอบเฉพาะ 

 ตัวประกอบเฉพาะ คือ ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ เช่น ตัวประกอบทั้งหมด

ของ 12 มี 6 ตัว คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12 ในจำนวนตัวประกอบเหล่าน้ีมเีพียง 2 และ 3 เป็น

ตัวประกอบเฉพาะของ 12 เพราะว่า 2, 3  เป็นจำนวนเฉพาะ 
 

การแยกตวัประกอบ 

 การแยกตัวประกอบ หมายถึง การเขียนจำนวนน้ัน ๆ ในรูปผลคูณของตัวประกอบ

เฉพาะ 

 1. แยกโดยวธิคีณู คือ การแยกตัวคูณของจำนวนที่กำหนดให้จนกระทั่งตัวคูณน้ัน

เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมด 
 

ตวัอยา่ง จงแยกตัวประกอบของ 36 

วธิทีำ  36  =   2 x 18      (18 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ) 

   =   2 x 2 x 9      (9 ไมใ่ช่จำนวนเฉพาะ) 

   =   2 x 2 x 3 x 3 

  ดังนั้น  แยกตัวประกอบของ 36 ได้ 36  =   2 x 2 x 3 x 3 
 

2. แยกโดยวธิหีาร คือ การหาจำนวนเฉพาะมาหารจำนวนที่กำหนดให้ โดยต้องหารไป

เร่ือย ๆ จนกระทั่งผลหารตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ เช่น 
 

ตวัอยา่ง  จงแยกตัวประกอบของ 63 

วธิทีำ   3  63 

   3  21 

        7  

  ดังนั้น  แยกตัวประกอบของ 63  ได ้63  =   3 x 3 x 7 

 



 

 

ขอ้สงัเกต 1.  ถ้าเป็นจำนวนน้อย ๆ จำนวนน้ันเกิดจากจำนวนอะไรที่คูณกัน  

  2.  ถ้าเป็นเลขคู่ 2 จะหารลงตัว  

  3.  ถ้าเป็นจำนวนที่ลงทา้ยด้วย 0, 5   5 จะหารลงตัว 
 

ตวัหารรว่ม 

 ตัวหารร่วม หรือตัวประกอบร่วม คือ จำนวนที่นำไปหารจำนวนอื่นอย่างน้อย    

สองจำนวนแล้วลงตวัเช่น  

  ตัวประกอบของ 12  คอื  1, 2, 3, 4, 6, 12 

  ตัวประกอบของ 18  คอื  1, 2, 3, 6, 9, 18 

 ตัวประกอบของ 12  และ 18 ที่เหมือนกันคอื 1, 2, 3, 6                           

เราเรียก 1, 2, 3, 6 ว่าตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ 12 และ 18   
 

ตวัหารรว่มมาก (ห.ร.ม.)  

 ตวัหารรว่มมาก (ห.ร.ม.)  คอื จำนวนที่มากทีส่ดุที่นำไปหารจำนวนอื่นอย่างน้อย

สองจำนวนแล้วลงตวั 

 จากตัวอย่างข้างต้น 1, 2, 3, 6 ต่างก็เป็นตัวหารร่วมของ 12  และ  18             

เพราะทั้ง 1, 2, 3, 6 หาร 12 และ 18 ลงตัว  แต่ 6  จะมีค่ามากท่ีสุด ฉะน้ันจึงเรียก 6     

ว่าเป็นตัวหารร่วมมาก  (ห.ร.ม.)  ของ 12 และ 18  
  

วธิหีา ห.ร.ม.   

  1. วธิกีารแยกตวัประกอบ มหีลักเกณฑ์ดังนี ้ 

  1.1  แยกตัวประกอบจำนวนทุกจำนวนที่กำหนดให้  

  1.2  หาตัวหารร่วมของทุกจำนวนที่ซ้ำกัน 

  1.3  ห.ร.ม. คือ ผลคูณของตัวหารร่วมที่ซ้ำกัน 
 

ตวัอยา่ง  จงหา ห.ร.ม.  ของ 36, 48 

วธิทีำ   36  =  2  x  2  x   3  x   3 

  48  =  2  x  2  x   3  x    2    x   2 

ดังนั้น   ห.ร.ม. ของ 36, 48 คือ   2  x  2  x  3  =  12 

 



 

 

 2.  วธิหีารสัน้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

  2.1 หาจำนวนเฉพาะไปหารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัวทุกจำนวน  

  2.2 หาจำนวนเฉพาะไปหารจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปน้ี จนกระทั่งไม่มี

จำนวนใดหารไดล้งตัวทุกจำนวน  

  2.3 ห.ร.ม.  คือ ผลคูณของตวัหาร 
 

ตวัอยา่ง   จงหา ห.ร.ม. ของ 12, 54, 72 

วธิทีำ  2   12   54   72 

  3     6   27   36 

                           2     9   12 

  ดังนั้น  ห.ร.ม. ของ 12, 54, 72  คือ  2 x 3 = 6 
 

3.  วธิตีัง้หาร   เหมาะสำหรับการหา ห.ร.ม. ของจำนวนมาก ๆ มหีลกัเกณฑ์ดังนี้  

  1.  นำจำนวนที่น้อยกวา่ไปหารจำนวนที่มีค่ามากกว่า จำนวนคร้ังที่ไดใ้ส่ไว้  

                        ข้างนอก (ข้างตัวตั้ง) 

  2.  นำค่าท่ีไดล้บกันเหมือนการลบทัว่ไป  

  3.  นําผลลบไปหารตัวต้ังอีกจำนวนหนึ่ง สลับไปมาจนกระทั่งตัวหารที่   

หาร 

                        ลงตัวคร้ังสุดท้ายคือ  ห.ร.ม. 
 

ตวัอยา่ง จงหา  ห.ร.ม. ของ 1,008  และ 1,200 

 

1. นำ 1,008 หาร 1,200 ได้ 1 เหลือเศษจากการลบ           

เท่ากับ 192  

  2. นำ  192 หาร 1,008  ได ้5 เหลือเศษจากการลบ

เท่ากับ 48 

  3. นำ  48 หาร 192  ได้ 4  ลงตวัพอดีเหลือเศษ          

จากการลบเท่ากับ 0 

ดังนั้น  ห.ร.ม  ของ 1,008  และ 1,200  คือ  48 

 

5 1,008 

  960 

1,200 

1,008 

1 

     48   192 

  192 

4 

       0  



 

 

 

ตวัคณูรว่มนอ้ย (ค.ร.น.)  

 ตวัคณูรว่มนอ้ย (ค.ร.น.) คือ จำนวนที่น้อยที่สุด เมื่อนำจำนวนอย่างนอ้ย                   

สองจำนวนมาหารจำนวนน้ันแล้วลงตัว 

 เช่น  จำนวนที่มี  3 เป็นตัวประกอบ ได้แก่  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,...  

        จำนวนที่ม ี 9 เป็นตัวประกอบ ได้แก่  9,  18,  27,  36,  45,  54, ... 

จะเห็นว่า  9, 18, 27  และจำนวนอื่น ๆ อีก สามารถหารด้วย 6 และ 8                         

ได้ลงตัว แต่  9  จะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุด  ดังน้ัน 9                                              

จึงเป็น ค.ร.น. ของ 3 และ 9  

วธิหีา ค.ร.น.   

1.  วธิแียกตวัประกอบ  มีหลักเกณฑ์ดังนี ้

  1.1  แยกตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้ทกุจำนวน  

  1.2  นำตัวประกอบร่วมของแต่ละชุด คูณกับตัวที่ไม่ใช่ตัวประกอบร่วม 

ของทุกจำนวนผลลัพธ์ท่ีได้ คือ ค.ร.น. 
 

ตวัอยา่ง   จงหา ค.ร.น.  ของ 8  และ  12 

วธิทีำ  8    =   2  x   2   x   2 

  12   =   2  x   2   x   3  

  ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ 8  และ  12  คอื  2 x 2 x 2 x 3  =  24 

  ดังนั้น  ค.ร.น.  ของ 8  และ  12  คือ  24 
 

ตวัอยา่ง   จงหา ค.ร.น.  ของ 9, 12 และ  14 

วธิทีำ  9  =   3  x   3 

  12 =   2  x   2  x   3 

  14  =   2  x   7       

  ดังนั้น  ค.ร.น.  ของ ของ 9, 12 และ  14  คือ  2  x 2 x 3 x 3 x 7 = 252 
 

 

 



 

 

 

2. วธิหีารสัน้  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. นำจำนวนเฉพาะมาหารจำนวนที่กำหนดให้ลงตวัทุกจำนวนหรือ              

อย่างน้อยสองจำนวนจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ท่ีไมม่ีจำนวนใดหารลงตัว                

ถึง2 จำนวน                               

                    2. นำตัวหารและผลลัพธค์ูณกันเป็น ค.ร.น. 
 

ตวัอยา่ง จงหา  ค.ร.น. ของ 12, 32 และ 64 

วธิทีำ   2    12      32      64 

   2      6      16      32 

      2      3        8      16 

   2      3        4       8   

   2      3        2       4 

                3       1        2    

  ดังนั้น  ค.ร.น.  ของ 12, 32 และ 64                                                                        

                             คือ 2  x 2 x 2  x  2  x  2 x  3 x  1  x  2  = 192 
 

ความสมัพนัธข์อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

ตวัอยา่ง  จงหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 12  กับ  18 

วธิทีำ  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 12  กบั  18   

   2    12     18 

   3     6       9 

          2        3 

  ห.ร.ม. ของ  12  กับ  18   คือ 2 x 3 = 6 

  ค.ร.น. ของ 12  กับ  18   คือ 2 x3  2 x 3 = 36   



 

 

  จากตัวอย่าง ถ้าเรานำจำนวนที่หน่ึง คือ 12 คณูกับจำนวนที่สอง  คือ 18    

จะได้ 216  และนำ ห.ร.ม. คือ 6  คูณกับ ค.ร.น.  คือ  36 ก็จะได้ผลลพัธ์ 216  เท่ากัน 

ดังนั้น    

 

 
 

ทศนิยม 

 ทศนิยมเป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแทนจำนวน  โดยการอ่านตัวเลขทีม่ีจดุทศนิยม 

ตัวเลขหน้าจุดทศนิยม ให้อ่านแบบจำนวนนับ  ตัวเลขหลงัจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัว   

 เช่น   0.5   อ่านว่า ศูนย์จุดห้า  เขียนแทนด้วย 
5

10
 

  0.26 อ่านว่า ศูนย์จุดสองหก เขียนแทนด้วย 
26

100
 

  0.456 อ่านว่า ศูนย์จุดส่ีห้าหก เขียนแทนด้วย 
456

1000
 

การเรยีกตำแหนง่ทศนยิม 

 การเรียกตำแหน่งทศนิยม จะยึดจุดทศนิยมเป็นหลัก ถ้ามีตวัเลขหลังจดุทศนิยม            

กีตั่วก็เรียกเท่าน้ันตามตำแหน่ง เช่น 

 0.2   46.3   2,395.4  เรียกว่า ทศนิยม   1   ตำแหน่ง  

 0.56 12.37   451.28  เรียกว่า ทศนิยม   2   ตำแหน่ง  

 0.358   350.624 1,235.358 เรียกว่า ทศนิยม   3   ตำแหน่ง  

ค่าประจำของทศนิยม 

ทศนยิมตำแหนง่ที ่ 1 2 2 4 ... 

หลกั ส่วนสิบ ส่วนร้อย ส่วนพัน ส่วนหมื่น ... 

คา่ประจำหลกั 

 

1

10
 

1

100
 

1

1,000
 

1

10,000
 … 



 

 

ค่าของเลขโดด 

 ค ่าของเลขโดดในแต ่ละหล ักหาได ้จาก ผลค ูณของต ัวเลขในหล ักน้ัน                            

กับค่าประจำหลัก เช่น 

 

การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการณ์บวกค่าของเลขโดด            

ในหลักต่าง ๆ ของทศนิยมน้ัน    
 

ตัวอย่าง จงเขียนจำนวนต่อไปน้ีให้อยู่ในรูปการกระจาย  

วิธีทำ       249.357   =   (2 x 100) + (4 x 10) + (9 x 1) + (3 x 
1

10
) + (5 x 

1

100
)                  

                                     + (7 x 
1

1000
) 

      =   200 + 40 + 9 + 
3

10
  + 

5

100
 + 

7

1,000
 

  หรือ    =   200 + 40 + 9 + 0.3 + 0.05 + 0.007 
 

การเปรียบเทียบทศนิยม                                                               

 1.  ให้เปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อน  ถ้าจำนวนที่อยู่หน้าทศนิยม

จำนวนใด มคี่ามาก  ทศนิยมจำนวนน้ันจะมีคา่มากกว่า    

 2. ถ้าจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมมคี่าเท่ากัน  ให้เปรียบเทียบตัวเลขหลังจุด

ทศนิยมในตำแหน่งที่ 1 (หลักส่วนสิบ) ถ้าตัวเลขในตำแหน่งที่หนึ่งของทศนิยมใด             

มีค่ามากกว่า  ทศนิยมนัน้ก็จะมีค่ามากกว่า ถ้าทศนิยมในตำแหน่งที่ 1 มีค่าเท่ากัน                 

ให้เปรียบเทียบทศนิยมให้ตำแหน่งที่ 2 (หลักส่วนร้อย) ถ้าตัวเลขใน ตำแหน่งที่ 2               

ของทศนิยมใดมีค่ามากกว่า ทศนิยมน้ันจะมคี่ามากกว่า ถ้าทศนิยมในตำแหน่งที่ 2                          



 

 

มีค่าเท่ากันก็ให้เปรียบเทียบทศนิยมในตำแหน่งที่อยู่ถัดไปทางขวามือตามลำดับตัวอย่าง 

เช่น                              

   5.46        >     5.43 

   1.35        <     1.352 

   26.045     >     26.016 

การทำทศนยิมใหเ้ปน็เศษสว่น  

 ทศนิยมสามารถนำมาเขียนเป็น เศษส่วนที่มีตวัส่วนเป็น 10, 100,  1,000, ..... 

ได้  และเศษส่วนจำนวนใดก็ตามที่สามารถทำให้ตัวส่วน เป็น 10, 100,  1,000, ..... 

ได้  ย่อมสามารถเขียนให้อยูใ่นรูปทศนิยมไดเ้ช่นกัน 
 

ตวัอยา่ง                                                         

  0.4     =  
10

4
 

   0.18  =  
100
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หลกัการประมาณคา่ทศนยิม 

 1. การประมาณค่าให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ให้พิจารณาจากทศนิยมตำแหน่ง

ที่ 2  ถ้าเท่ากับ 5 หรือมากกว่า 5 ให้เพิ่มทศนิยม ตำแหน่งที่ 1 ขึ้นอีก 0.1 ถ้าน้อยกว่า 5 

ให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ทิ้งไป  ให้ใช ้เฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่ 1 

 2. การประมาณค่าให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งให้พิจารณาจากทศนิยมตำแหน่ง 

ที่ 3  ถ้าเท่ากับ 5 หรือมากกว่า 5 ให้เพิ่มทศนิยม ตำแหน่งที่ 2 ขึ้นอีก 0.01 ถ้าน้อยกว่า 5 

ให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ทิ้งไป  ให้ใช ้ เฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่ 2   

 3. การประมาณค่าให้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งให้พิจารณาจากทศนิยมตำแหน่ง 

ที่ 4  ถ้าเท่ากับ 5 หรือมากกว่า 5 ให้เพิ่มทศนิยม ตำแหน่งที่ 3 ขึ้นอีก 0.001 ถ้าน้อยกว่า 

5 ให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ทิง้ไป ให้ใช้ เฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่ 3 

 



 

 

+ 

- 

ตวัอยา่ง                                                    

 0.21    ประมาณค่าคือ   0.2 

 0.46    ประมาณค่าคือ   0.5 

 0.321   ประมาณค่าคือ   0.32 

 0.328   ประมาณค่าคือ   0.33 

 0.3249   ประมาณค่าคือ   0.325 

 0.3511   ประมาณค่าคือ  0.351 

การบวกทศนยิม 

 การหาผลบวกของทศนิยมสองจำนวน ใช้ว ิธ ีเด ียวกับการบวกจำนวนนับ                    

โดยต้ังหลักให้ตรงกันและจุดทศนิยมให้ตรงกัน  

ตวัอยา่ง  จงหาผลบวกของ  5.439 + 2.846   

วธิทีำ    5    .    4      3      9 

  2    .    8      4      6 

  8    .    2      8      5 

     ค่าของ  5.439 + 2.846  = 8.285 

การลบทศนยิม 

 การหาผลลบของทศนิยมสองจำนวน ใช้วิธีเดียวกับการลบจำนวนนับ โดยต้ังหลัก

ให้ตรงกันและจุดทศนิยมให้ตรงกัน 

ตวัอยา่ง  จงหาผลบวกของ  3.45 – 1.28   

วธิทีำ  3    .    4       5       

  1    .    2       8       

  2    .    1       7       

     ค่าของ  3.45 – 1.28    =   2.17 



 

 

x 

x 

การคณูทศนยิม  

การคูณทศนิยมกับจํานวนนับ วิธ ีที ่การคูณเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับ               

ผลลัพธ์มีจุดทศนิยมตามจำนวนที่เป็นทศนิยม 

 ตวัอยา่ง หาผลลัพธข์อง 4.317  x 5    

      4 . 3  1  7   

            5   

            2  1 . 5  8  5 

  ดังนั้น   4.314  x 5  =  21.585 

 ว ่าการคูณทศนิยมด้วย 10, 100, 1,000  เราเพ ียงแค่เล ื ่อนจ ุดทศนิยม                       

ไปทางขวามือเท่าน้ันเท่ากับจำนวน 0 ของจำนวนที่นำมาคูณ เช่น 

 536.427   x  10 =    53642.7    (เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามอื 1 ตำแหน่ง) 

 536.427   x  100 =    53642.7    (เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามอื 2 ตำแหน่ง) 

 536.427   x  1,000=   53642.7     (เลื่อนจดุทศนิยมไปทางขวามือ 3 ตำแหน่ง) 
 

การคณูทศนยิมกบัทศนยิม  

  การคูณทศนิยมกับทศนิยม  วิธีการคูณเช่นเดียวกันกับการคูณจำนวนนับ

ด้วยจำนวนนับ เพียงแต่ผลลัพธ์จะมีจำนวนทศนิยมเท่ากับจำนวนทศนิยมของตัวต้ัง             

รวมกับจำนวนทศนิยมของตัวคูณ 

 ตวัอยา่ง หาผลลัพธข์อง 4.7  x  0.3 

วธิทีำ     4  .  7    

              0  .  3    

             1  . 4   8                 (ผลคูณต้องมีเลขทศนิยม 1 + 1 =2 ตำแหน่ง) 

  ดังนั้น   4.7  x  0.3  =  1.48 

 



 

 

การหารทศนยิม 

 การหารทศนิยม ด้วยจำนวนนับมีวิธีการหารเหมือนเลขจำนวนนับเพยีงแต่ ใส่จุด

ทศนิยมให้ตรงกบัจุดทศนิยมของตัวตั้งแล้วหารต่อไปและถ้าหารไม่ลงตัวก็ให้เติม 0 

ต่อท้ายตัวตั้งแลว้หารต่อไปและถ้าหารไม่ลงตวัอีกก็ให้เติม 0 อีกจนกว่าจะหารลงตัว 

หรือได้ผลลัพธ์เป็นทศนิยมที่มีจำนวนตำแหนง่เท่ากับที่โจทย์ต้องการ 

ตวัอยา่ง  จงหาผลหารของ   47.46 ÷ 7 

            6.78 

     7   47.46 

          42      - 

            54       

            49    - 

    56 

    56  - 

      0 

  ดังนั้น  47.46 ÷ 7  = 6.78 

 การหารทศนิยมด้วย 10, 100, 1,000 ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายมือเท่ากับ

จำนวนเลข 0 ทีม่าหาร เช่น 

  6.9          ÷ 10 = 0.69 

  308.75    ÷ 100 = 3.0875 

  486.352  ÷ 1,000 = 0.486352 
 

การหารทศนยิมกบัทศนยิม 

 การหารทศนิยมกับทศนิยม เราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับก่อน โดยการคูณ

ทั้งตัวตั้งและตัวหารด้วย 10, 100, 1,000,... จนตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วจึงหารเหมือน

การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ 

 



 

 

ตวัอยา่ง จงหาผลหารของ   29.7 ÷ 0.8 

วธิทีำ  ต้องทำตัวหาร คอื 0.8 ให้เป็นจำนวนนับก่อนโดยนำ 10 มาคูณ ทั้ง 29.7 

และ 0.8 ดงันี้     
29.7

0.8
×

10

10
   =   

297

8
 

   

                    37.125 

     8   297 

          24      - 

            57      

            56    - 

    10 

      8  - 

      20 

      16   - 

        40 

          40 - 

                      0 

  ดังนั้น  29.7 ÷ 0.8 = 37.125 
 

ตวัอยา่ง จงหาผลหารของ   0.642 ÷ 0.02 

วธิทีำ   
0.642

0.02
×

100

100
   =   

64.2

2
  

   

                    32.1 

       2  64.2 

           64      - 

               2      

               2   - 

      0 

  ดังนั้น  0.642 ÷ 0.02  =  32.1 

 

 



 

 

+ 

โจทยป์ัญหาการบวกและการลบทศนยิม 

ตวัอยา่ง นิสาซ้ือกระดาษห่อของขวัญเป็นเงิน 37.50 บาท  ซ้ือริบบิ้นเป็นเงิน        

                    22.50 บาท นิจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกีบ่าท 

วธิทีำ  เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  37.50 + 22.50  =  

  สาซ้ือกระดาษห่อของขวัญเป็นเงิน  3 7 . 5 0  บาท   

  ซ้ือริบบิ้นเป็นเงิน     2 2 . 5 0  บาท 

  นิจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด   5 9 . 0 0 บาท 

  ดังนั้น  นิจะต้องจ่ายเงนิทั้งหมด 59  บาท 
 

ตวัอยา่ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาว 4.32 เซนติเมตร กว้าง 1.83  เซนติเมตร                

                    รูปสี่เหลีย่มน้ี มดี้านกว้างสั้นกวา่ด้านยาวกี่เซนติเมตร 

วธิทีำ  เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  4.32  -  1.83  =  

  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาว   4  .  3   2   เซนติเมตร 

  ด้านกว้าง               1  .  8   3    -  เซนติเมตร 

  ด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว   2  .  4   9  เซนติเมตร 

  ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยมนี้ด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว  2.49  เซนติเมตร 

โจทยป์ัญหาการคณูและการหารทศนยิม 

ตวัอยา่ง ไข่ไก่ราคาฟองละ 3.25 บาท  ถ้าซ้ือไข่ไก่ 15 ฟอง จะต้องจ่ายเงินกี่บาท 

วธิทีำ  เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  3.25 x 15   =   

  ไข่ไก่ราคาฟองละ   3 . 2 5   บาท   

  ถ้าซ้ือไข่ไก่        1  5    ฟอง 

             1 6  2  5 

             3 2  5  0 

                           4  8 . 7  5  บาท 

      ดังนั้นจะต้องจ่ายเงิน  48.75  บาท   

 

 

× 



 

 

ตวัอยา่ง สมุดราคาเลม่ละ  6.50  บาท มีเงินอยู ่156 บาท  จะซ้ือสมุดได้ก่ีเลม่   

วธิทีำ  เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  156  ÷  6.50   =   

  สมุดราคาเลม่ละ   6.50    บาท 

  มีเงินอยู่   156   บาท 

  จะซ้ือสมุดได ้156 ÷  6.50  เล่ม 
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       65  1560 

            130      - 

               260      

               260   - 

         0 

  ดังนั้น  จะซ้ือสมุดได ้24  เลม่ 

 

 สมการและการแกส้มการ 

สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ (=)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ  

 1. สมการที่เป็นจริง เช่น 5 = 1+ 4 , 6 = 2 + 4 

 2.  สมการที่เป็นเท็จ (ไม่เป็นจริง) เช่น  9 = 0 + 3, 6 = 5 – 1 

 ส่วนประโยคสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเคร่ืองหมาย

มากกว่า (>) น้อยกว่า (<) ไม่เท่ากับ (≠) ไมว่่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ตาม เรียกว่า 

อสมการ 
 

สมการทีม่ตีวัไมท่ราบคา่ 

 สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า คือ สมการที่มีที่ไมส่ามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือ           

เป็นเท็จเพราะมีตัวไม่ทราบค่าอยู่ดว้ย เรียกตัวไม่ทราบค่าน้ันว่า ตัวแปร X + 5 = 20 

เช่น X  เป็นตัวไม่ทราบค่า 

 

 



 

 

คำตอบของสมการ 

 คำตอบของสมการ เป็นจำนวนที่แทนตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรในสมการแล้ว 

ทำให้สมการเป็นจริง เช่น ก + 15 =  40  ถ้าแทน  ก ด้วย 25  จะได้ 25 +15 = 40                       

ซ่ึงเป็นสมการที่เป็นจริง ดังนั้น 25 เป็นคำตอบของสมการ 
 

การแกส้มการ 

 การแก้สมการ คือ การคำนวณหาคำตอบของสมการหรือค่าของตัวไม่ทราบค่า

หรือตัวแปรเพื่อทำให้สมการเป็นจริง 

 วธิกีารทีใ่ชใ้นการแกส้มการจะใชส้มบตักิารเทา่กนัของจำนวน  คอื 

 1. จำนวนเท่ากันบวกดว้ยจำนวนที่เท่ากันผลลพัธ์จะเท่ากัน เช่น  
 

ตวัอยา่ง  จงแก้สมการ A - 2    =  8 

วธิทีำ  A - 2          =     8 

  A – 2 +2    =   8 + 2  นำ  2  มาบวกท้ังสองขา้งของสมการ 

          A       =   10 

  นำ  10  ไปแทนค่า  A  ในสมการ 

  จะได้  10 - 2  =  8  ซ่ึงเป็นสมการที่เป็นจริง 

  ดังนั้น  คำตอบของสมการ คือ 10 

 

2. จำนวนที่เท่ากันลบดว้ยจำนวนที่เท่ากันผลลพัธ์จะเท่ากัน 
 

ตวัอยา่ง  จงแก้สมการ S + 2  = 8 

วธิทีำ  S + 2   =  8 

  S + 2 – 2 = 8 – 2  นำ  2  มาลบออกทัง้สองข้างของสมการ 

   S = 6 

  นำ  6  ไปแทนค่า  S  ในสมการ 

  จะได้  6 + 2  =  8  ซ่ึงเป็นสมการที่เป็นจริง 

  ดังนั้น  คำตอบของสมการ คือ 6 



 

 

3. จำนวนที่เท่ากันคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันผลลัพธ์จะเท่ากัน  

ตวัอยา่ง  จงแก้สมการ A  2  =  5 

วธิทีำ  A  2   =   5 

  2
2


Ä
=   5  2  นำ  2  มาคูณทั้งสองข้างของสมการ 

A =   10 

  นำ  10  ไปแทนค่า  A  ในสมการได ้

  10  2  =  5    ซ่ึงเป็นสมการที่เป็นจริง 

  ดังนั้น  คำตอบของสมการ  คือ  10 

4. จำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่เท่ากันตัวหารไม่เป็น 0 ผลลพัธ์จะเท่ากัน 

ตวัอยา่ง  จงแก้สมการ 7 x B   =  56 

วธิทีำ   7 x B    =   56  

  7 x B    =   56 นำ  7  มาหารทั้งสองขา้งสมการ 

  
7

7 B
  = 

7

56
  

    B = 8 

  นำ  8  ไปแทนค่า  B  ในสมการได ้

  7  x  8  =  56    ซ่ึงเปน็สมการที่เป็นจริง 

  ดังนั้น  คำตอบของสมการ  คือ  8 

 

ขอ้สงัเกต 1.  การแก้สมการ คือ การหาคำตอบของสมการ                                                 

                        หรือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่า 

  2.  การหาค่าตัวไม่ทราบค่า จะต้องจัดรูปสมการให้เหลือเพียง 

                         ตัวไมท่ราบค่าอยูข่้างใดข้างหนึ่งของสมการเพียงตวัเดียว 

    



 

 

  นอกจากการแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันแล้วเรายังสามารถ              

ทำการย้ายข้างโดยให้ย้ายจำนวนที่มีแต่ตัวเลขมาอยู่ฝั่งเดียวกันและจำนวนที่มีตัวแปร 

มาอยู่ฝั่งเดียวกันการย้ายข้างเครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามดังนี ้  

 

    

   ถ้าบวกย้ายไปจะกลายเป็นลบ 

ถ้าลบย้ายไปจะกลายเป็นบวก 

ถ้าคูณย้ายไปจะกลายเป็นหาร 

ถ้าหารย้ายไปจะกลายเป็นคูณ 

 

ตวัอยา่ง  จงแก้สมการ 16A  -  10  =  6A 

วธิทีำ  16A  -  10   =  6A  

  16A  =  6A  +  10  (10 ลบอยู่ย้ายข้างมาอกีข้างจึงเปลี่ยนเป็นบวก) 

  16A  -  6A =   10  (6A บวกอยู่ย้ายข้างมาอีกข้างจึงเปลี่ยนเป็นลบ) 

   10A =   10  (16A  ลบกับ  6A  เหลอื 10A) 

   A =  
10

10
  (10 คูณอยู่กับ A ย้ายมาอีกข้างเปลีย่นเป็นหาร) 

   A =   1 

  นำ  1  ไปแทนค่า  A  ในสมการได ้

  (16 x 1)  -  10  =  6 x 1 

  6    =   6 ซ่ึงเป็นสมการที่เป็นจริง 

  ดังนั้น  คำตอบของสมการ  คือ  1 

 

 

 



 

 

การแกโ้จทยป์ญัหาดว้ยสมการ 

 1.  โจทย์ปัญหาที ่มีตัวไม่ทราบค่าสามารถเขียนเป็นสมการได้โดยวิเคราะห์           

โจทย์ปัญหาว่าเป็นการบวก ลบ คูณ หรือหาร ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวต้ังหรือตัวบวก ตัวลบ 

ตัวคูณ หรือตัวหาร 

 2.  เมื ่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่าให้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้ โดยสมมุติ              

ตัวไม่ทราบค่า วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเขียนสมการจากโจทย์ และแสดงวิธีแก้สมการ

โดยใช้สมบัติการเท่ากันของการบวก การลบ การคูณ และการหาร จากนั้นจึงแทนค่า

คำตอบลงในสมการ เพื่อตรวจสอบว่าได้สมการที่เป็นจริงหรือไม่ 

ตวัอยา่ง กิตติมีเงิน  ค  บาท  เมือ่ใช้ไป  150  บาท จะเหลือเงิน  100  บาท                         

                   เดมิกิตติมีเงินอยู่กีบ่าท 

วธิทีำ  เขียนเป็นสมการได้  ค – 150  =  100   

    ค – 150  =  100 

   ค    =   100  +  150 (150 ลบอยู่ย้ายข้างมาอกีข้างจึงเปลี่ยนเป็นบวก) 

   ค    =    250 

  นำ  250  ไปแทนค่า  ค  ในสมการ  

  ได ้ 250 – 150  =  100   ซ่ึงเป็นสมการที่เป็นจริง 

   ดังนั้น  คำตอบของสมการ  คือ  250 
 

ตวัอยา่ง ครูแบ่งนักเรียน  ก  คน ออกเป็นกลุ่ม กลุม่ละ  5  คนเท่า ๆ  กัน                              

                   ได้ท้ังหมด  8  กลุม่  มีนักเรียนท้ังหมดกีค่น 

วธิทีำ  เขียนเป็นสมการได้ ก ÷ 5  =  8 

  ก ÷ 5   =   8  

  ก   =   8 x 5  (5 หารอยู่ย้ายข้างมาอกีข้างจึงเปลี่ยนเป็นคูณ) 

  ก   =       40  

   



 

 

นำ  40  ไปแทนค่า  ก  ในสมการ  

  ได ้ 40 ÷ 5  =  8 ซ่ึงเป็นสมการที่เป็นจริง 

  ดังนั้น  คำตอบของสมการ  คือ  40 
 

ตวัอยา่ง พ่อหนักเป็น  3  เท่าของน้ำหนักของป้อม ถ้าพอ่หนัก  72  กิโลกรัม                        

                   ป้อมจะหนักกี่กิโลกรัม 

วธิทีำ  สมมุติให้น้ำหนักของป้อม  ก กิโลกรัม 

                     เขียนเป็นสมการได้            3 × ก  =  72      

           จะได ้                  ก       =     
3

72    (3 คูณอยู่ย้ายข้างมาอีกข้างจึงเปลี่ยนเป็นหาร)                                                                             

                                               ก       =     24 

   แทน  ก  ดว้ย  24  ในสมการ 

                     จะได้     3 × 24     =     72     เป็นสมการที่เป็นจริง 

                     คำตอบของสมการ   3 × ก  =  72  คือ  24 

 

ตวัอยา่ง เมื่อ 10 ปีก่อน พ่อมีอายุเป็น 2 เท่าของอายลุูก โดยมีผลรวมของอายขุองพ่อ   

                  และลูกในขณะน้ันเป็นเพียงสามในสี่ของผลรวมของอายขุองบุคคลทัง้สอง  

                 ในปัจจุบัน อยากทราบว่า ขณะน้ีลกูมีอายุเท่าไร 

วธิทีำ  สมมุติให้อายุลูกเมื่อ 10 ปีก่อน    เป็น       x        ปี 

อายุ

ของ 

10 ปีก่อน ปัจจุบัน 

ลูก x  x  + 10 

พ่อ 2 x  2 x  + 10 

    

   ผลรวมของอายุของพ่อและลูก เมือ่ 10 ปีก่อนเป็นเพียงสามในสีข่องผลรวม

ของอายุของบคุคลทั้งสองในปัจจุบัน 

 



 

 

       3 x      =   ( )10102
4

3
+++ xx  

   3 x       =    ( )203
4

3
+x  

   12 x     =     9 x  + 60 

   3 x      =    60   

      x      =   
3

60
     =    20 

  ขณะน้ีลูกอายุ      x  + 10   =   20   +   10   =   30   ปี   

 ตรวจคำตอบโดยการแทนค่า x   ในสมการ  3 x      =   ( )10102
4

3
+++ xx  

           (3 × 20)     =    ( )102010)202{
4

3
+++ } 

                 60       =    ( )10201040
4

3
+++  

                 60       =    80
4

3
    =  60 

    แสดงว่า คำตอบที่ไดถู้กต้อง สมเหตุสมผลแล้ว 

 

  

 

 

  

            

            

            

            

            

            

            



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 



 

 

แบบทดสอบกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

  ระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6  

คำชีแ้จง : ใหน้กัเรียนเลอืกคำตอบทีถ่กูตอ้ง 

1.  จำนวนใดที่มีตวัประกอบเป็น 2,3  

 1.  20     2.  24 

 3.  30     4.  32 

2.  ข้อใดที่เป็นจำนวนเฉพาะทุกจำนวน 

 1.  11,  111    2.  7,  77 

 3.  9,  29    4.  3,  23 

3.  36  มีตัวประกอบเป็นจำนวนนับกี่ตัว 

 1.  2     2.  6 

 3.  9     4.  10 

4.   ตวัประกอบร่วมของ  24  และ  16  มีกี่จำนวน 

 1.  3     2.  4 

 3.  5     4.  8 

5.  ขอ้ใดกล่าวถึง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 12, 18 และ 105 ได้ถูกต้อง 

 1.  ห.ร.ม.  คือ  105   2.  ห.ร.ม.  คือ  3 

 3.  ค.ร.น.  คือ  3   4.  ค.ร.น.  คือ  105 

 

 

 



 

 

6.  พิจารณากลุ่มตัวเลขต่อไปน้ี 

 กลุ่มที่ 1  3,  9,  15 

 กลุ่มที่ 2  3,  6,  9 

 กลุ่มที่ 3  6,  9,  12                                                                     

 กลุ่มที่ 4  4,  9,  12 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

 1.  กลุม่ที่ 1 มี ค.ร.น. เท่ากับกลุ่มที ่2 คือ 18  

 2.  กลุ่มที่ 3 มี ค.ร.น. เท่ากับกลุ่มที ่4 คือ 36  

 3.  กลุ่มที่ 1 มี ค.ร.น. เท่ากับ 3 คือ 45  

 4.  ทุกกลุม่ม ีค.ร.น. เท่ากับ 36 

7.  ถ้า  M  เป็นตัวประกอบของ  12  แลว้   ข้อใดถูกต้อง   

 1. M   หาร  12  ลงตวั  2.  12  หาร M  ลงตวั            

 3. M  หาร 12 แลว้เหลอืเศษ 1 4.  ตัวประกอบของ12 ที่มีค่าน้อยที่สุด คือ  2 

8.  9  เป็น  ห.ร.ม.  ของจำนวนใด        

 1.  1,  9,  18    2.  5,  10,  15 

 3.  9,  27,  42   4.  18,  36,  63  

9.  ค.ร.น.  ของจำนวนในข้อใดมคี่าเท่ากับ  36      

 1.  2,  8,  16    2.  3,  8,  24  

 3.  5,  10,  15   4.  3,  9,  12 

10. จำนวนที่มากที่สุดที่หาร  15,  33  และ  39  แล้วเหลือเศษ  3  ทกุจำนวน                 

      คอืจำนวนในข้อใด   

1.  3     2.  4      

 3.  5     4.  6  

 



 

 

11.  จำนวนนับที่มากทีสุ่ด ที่หาร 60, 85 และ 125 ลงตวัคือจำนวนใด 

  1.  5     2.  10 

 3.  15     4.  20 

12.  จำนวนในข้อใดทีม่ากทีส่ดุที่นำไปหาร 81, 263 และ 549 แลว้เหลือเศษเท่ากัน 

 1.  จำนวนน้ันคือ  6   2.  จำนวนน้ันคือ  13 

 3.  จำนวนน้ันคือ  26  4.  จำนวนน้ันคือ  52 

13.  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น. ของ 22 และ 66 มคีา่ต่างกันเท่าใด 

 1.  22     2.  44 

 3.  66     4.  126 

14.  ดินสอจำนวนหนึ่ง  เมื่อนำมาจัดใส่กล่องไม่ว่าจะจัดใส่กลอ่งคร้ังละ  6  แท่ง    

      12  แท่ง  หรือ  18  แท่ง  แล้วจะหมดพอด ี ดินสอท่ีนำมาจัดใส่กล่องต้อง                     

      มอีย่างน้อยท่ีสุดก่ีแท่ง  

       1.  12  แทง่    2.  24  แท่ง    

 3.  36  แท่ง    4.  48  แทง่  

15.  ต้ังนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรือน เรือนแรกปลุกทุกๆ 10 นาที เรือนที่สองปลุก                      

      ทุกๆ 15 นาที เรือนที่สามปลุกทุกๆ 20 นาที ถ้าคร้ังแรกนาฬิกาปลุกพร้อมกัน                    

      เวลา 8.00 น. นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันอีกคร้ังเวลาเท่าใด 

    1.  9.00 น.    2.  10.00 น. 

 3.  11.00 น.    4.  12.00 น. 

16.  จำนวนที่มากที่สุดที่หาร 88, 67, 46 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากันคือจำนวนใด  

 1.  3     2.  7 

 3.  21     4.  42 

 

 



 

 

17.  มีเชือกอยู่ 5 เส้นซ่ึงแต่ละเส้นมีความยาวดังนี้ 20, 25, 30, 35 และ                      

      40 เซนติเมตร ต้องการตัดเป็นท่อน ๆ โดยแต่ละท่อนมีความยาวเท่ากัน                  

      จะตัดไดก้ี่ท่อนจึงจะได้ว่าแต่ละท่อนมีความยาวมากท่ีสุด 

       

 1.  5     2.  11 

 3.  30     4.  35 

18.  มีนาฬิกาอยู่ 3 เรือนต้ังปลุกทุกๆ 30 นาที 45 นาที 60 นาที ตามลำดับ                          

       ถ้านาฬิกาทั้ง 3 เรือนปลุกพร้อมกันครัง้แรกท่ีเวลา 9.30 น.  จะปลุกพร้อมกัน                         

       เป็นคร้ังที่สองที่เวลาใด 

          1.  10.00 น.    2.  12.30  น. 

 3.  15.30  น.    4.  21.30  น. 

19.  บุ้งตีกลองทุก 9 วนิาที  บิ๋มเป่าแตรทุกๆ 33 วินาที บุม๋ตีฉาบทุกๆ 66 วินาที                 

       ถ้าทุกคนเร่ิมเล่น เคร่ืองดนตรีคร้ังแรกพร้อมกันเมื่อ 8.00 น. ทุกคนจะเล่น                  

       เคร่ืองดนตรีพร้อมกันอีกคร้ังในเวลาใด 

 1.  08.30  นาฬิกา  0  วินาที  2.  08.03  นาฬิกา  18  วินาที 

 3.  08.30  นาฬิกา  18  วินาที  4.  11.18  นาฬิกา  0  วินาที 

20.  แดง, ดำและเขียว สอบวิชาคณิตศาสตร์พร้อมกันเวลา 08.30 น.  เมื่อเร่ิมสอบ 

       ครูแจกกระดาษทดให้ทุกคน  แดงจะขอกระดาษทดทุก 15 นาที ดำจะขอ 

       กระดาษทดทุก 20 นาที  และเขียวจะขอกระดาษทดทุก 30 นาที  เวลาเท่าใด                 

       ทีเ่ด็กทั้งสามจะได้รับกระดาษทดพร้อมกันอีก 

         1.  09.00  น.    2.  09.30  น. 

 3.  10.00  น.    4.  10.30  น. 

21.  เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบจุดศูนย์เก้าเก้า  ตรงกับจำนวนใด    

 1.  999.99    2.  9,990.99                  

 3.  9,990.099   4.  9,999.099  



 

 

22.  ข้อใดไมถ่กูตอ้ง         

 1.  9  ใน  591.46  อยูใ่นหลักสิบ       

 2.  5  ใน  5,620.83  อยู่ในหลักพัน      

 3.  6  ใน  3,578.261  อยู่ในหลักส่วนสบิ     

 4.  3  ใน  60,295.873  อยู่ในหลักส่วนพัน  

23.   43.295 เขยีนในรูปกระจายได้อย่างไร 

 1.   40 + 3 + 0.2 + 0.09 + 0.500 

 2.   40 + 3 + 0.2 + 0.09 + 0.005 

 3.   40 + 3+ 0.2 + 0.9 + 0.5 

 4.   40 + 3 + 0.02 + 0.09 + 0.05 

24.  20,000  +  3,000  + 500  + 1  + 0.8  + 0.009  มีค่ามากกว่าจำนวนในข้อใด

 1.  25,310.809   2.  23,510.809    

 3.  23,501.908   4.  23,501.089   

25. 

 

 

 

 ข้อใดเรียงลำดบัทศนิยมจากมากไปน้อย 

 1.  ข้อ (1), (2)    

 2.  ข้อ (2), (4) 

 3.  ข้อ (3), (5)    

 4.  ข้อ (1), (5) 

 

(1)  3.5  1.2  2.3  5.4  0.9 

(2)  0.1  1.3  4.2  7.5  8.6 

(3)  9.5  7.6  5.4  3.2  0.8 

(4)  2.3  3.3  5.5  6.2  9.4 

(5)  8.8  6.1  4.2  2.1  0.6 

 



 

 

26. ทศนิยมในข้อใดเรียงจากมากไปน้อย 

 1.  0.11, 0.011, 0.1101, 0.1011 

 2.  0.1, 0.021, 0.0033, 0.0004 

 3.  0.04, 0.4, 0.404, 0.4044 

 4.  0.12, 0.0102, 0.2011, 0.2202 

27.  ข้อใดมคี่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่งเท่ากับ   207.48   

  1.  207.499    2.  207.493     

  3.  207.488    4.  207.475 

28.  ข้อใดเป็นทศนิยมที่มีค่าเท่ากับ 20 

 1.  2.0     2.  0.2 

 3.  20.0    4.  0.02 

29. ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ 18.375 คือข้อใด 

 1.  18.38    2.  18.37 

 3.  18.48    4.  18.47 

30. ข้อใดประมาณค่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้ถูกต้อง    

 1.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ  93.657  คือ   93.65  

 2.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ  287.393  คือ  287.40 

 3.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ  358.115  คอื  358.15  

 4.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ  505.423  คือ  505.42 

31.   ข้อใดมีผลลัพธ์น้อยทีสุ่ด        

   1.  54.001  -  19.91  =          

   2.  15.1  +   18.305    =         

   3.  12.1      3.02  =          

   4.  421.704    36    =    



 

 

32. ข้อใดมีผลลัพธม์ากกว่า  40.023   แต่น้อยกว่า  45.001    

   1.  (8.2  -  3.78)     6.9  =        

   2.  (25.316  -  9.56)  +  32.127   =       

   3.  7.19  +  (5.2    6.6)   =        

   4.  63.6  -  (9     4.123)   =   

33.  ข้อใดถูกต้อง          

  1.  9.191   +   0.809       9.999       

  2.  1.009  +  99.99   =   100.999      

  3.  199.998        205.59  -  5.591        

  4   999.009      900  +  90  +  9  +  0.9   

34.  6.56 กบั 7.05 เลขโดด 5 ของทศนิยมตัวแรกกับทศนิยมตัวหลงัต่างกันเท่าไร 

 1.  0.5     2.  0.45 

 3.  0.01    4.  0.9 

35.  ร้านค้ามีพริกไทยป่น 66.5 กิโลกรมั แบง่ใส่ถุงเล็ก ถงุละ 0.7 กโิลกรัม จากน้ัน 

       นำไปขายถุงละ 196.75 บาท ถ้าขายหมด ร้านค้าจะได้รับเงินทั้งหมดกี่บาท     

  1.  9,158.50  บาท   2.  18,691.75  บาท   

 3.  18,691.25  บาท   4.  20,850.50  บาท  

36. แมค่้ามีแป้งมัน  107.5  กโิลกรัม แบง่ไปทำขนมคร้ังละ  4.3  กิโลกรัม                  

       จำนวน 11  คร้ัง  แม่ค้าจะเหลอืแป้งมันอีกเท่าไร       

  1.  47.3  กิโลกรัม     2.  60.2  กิโลกรัม      

  3.  50.5  กิโลกรัม     4.  103.2  กิโลกรัม   

37.  ผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร ต้องการ 

       ผ้าลูกไม้รอบชายผ้าท้ังหมดต้องใช้ผ้าลูกไม้ยาวกี่เมตร 

 1.  2.35 เมตร   2.  4.7 เมตร 

 3.  235 เมตร   4.  470 เมตร 

 



 

 

38.  ห่วงยางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร นำมาวางเรียนต่อกันเป็นแถวยาวได ้

       ระยะทาง 40 เมตร ต้องใช้หว่งยางทั้งหมดกี่ห่วง 

         1.  50 หว่ง    2.  51 ห่วง 

 3.  52 หว่ง    4.  53 หว่ง 

39.  ผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร ต้องการติด 

       ผ้าลูกไม้รอบชายผ้าท้ังหมด ต้องใช้ผ้าลกูไม้ยาวกี่เมตร 

 1.  2.35 เมตร   2.  4.7 เมตร 

 3.  235 เมตร   4.  470 เมตร 

40.  วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 เซนติเมตร และ 53.75 เซนติเมตร นำมาผูก      

       ต่อกันทำให้เสียเชือกท่ีผูกเป็นปม 4.95 เซนติเมตรจะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร 

 1.  87.3 เซนติเมตร   2.  88.3 เซนติเมตร 

 3.  89.3 เซนติเมตร   4.  90.3 เซนติเมตร 

41.  สมการในข้อใดที่มีตัวไม่ทราบค่า       

  1.  175  -  100   =   42  +  33      

  2.  72    9   =     569  -  561      

  3.  225    3   =   675       

  4.  398   =   2     C  

42.  A  =  47   เป็นคำตอบของสมการในข้อใด      

   1.  A    6    =  7   2.  99 – A    =  53    

   3.  A  +  53   =  100  4.  4  A    =  235 

43.  ถ้า 5A + 30 = 75 และ 11B - 20 = 35 แล้วข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด  

 1. A ×  B = 45   2.  B  ÷ A = 5 

 3.  B + A = 8   4.  A - B = 6 

   

 



 

 

44.  มะลิซื้อไข่ไก่มา  ก   ฟอง  นำไปทอดเสีย  7  ฟอง ยงัมีไข่เหลือ อกี 38 ฟอง       

       เดมิมะลิซ้ือไข่มาก่ีฟอง  ขอ้ใดที่เป็นสมการ  

 1.  38 – ก = 7    2.  38 - 7 = ก 

 3.  ก +  38 = 7    4.  ก - 7 = 38 

45.  กำหนดให้ 8 เท่าของ  K  มีค่าเท่ากบั 40 เขียนเป็นสมการได้ตรงกับข้อใด 

 1.   =    

 2.    =  

 3.   = +  

 4    =  

46.  สมชายซื้อสมุด  ก  เลม่  ราคาเล่มละ ข บาท จ่ายธนบัตรฉบับละ ค บาท               

       จำนวนเงินจำนวน  ง ฉบบั จะได้รับเงินทอนเท่าใด 

 1.  (ก x ข)  -  (ค x ง)  บาท  2.  (ค x ง)  -  (ก x ข)  บาท 

 3.  (ก x ค)  -  (ข x ง)  บาท  4.  (ข x ง)  -  (ก x ค)  บาท 

47.  ถ้า 5A + 10 = 20 แล้ว 10A - 7 มคี่าเท่าใด 

 1.  7     2.  10 

 3.  13     4.  17 

48.  คำตอบของ − =    หาได้อย่างไร 

 1.  
−

=  

 2.  
+

=  

 3.  = −   

 4.  = +   



 

 

49.  กำหนดให้ + =    แลว้  +   มีค่าเท่าใด 

 1.  33     2.  34 

 3.  63     4.  64 

50.  กำหนดให ้
+

=   แล้ว  X  มคี่าเท่าใด 

 1.       2.   

 3.       4.   

51.  กำหนดให้   a=8 ,b=5 ,c=12 ,d=4  แล้วค่าของ  
−

 คือข้อใด 

 1.  7     2.  9.25 

 3.  9.5    4.  18.25 

52.  ถ้า A + 2 = 7,  B + 3 = 11,  C + 4 = 17 ค่าของ A + B + C ตรงกบัข้อใด 

 1.  25     2.  26 

 3.  27     4.  28 

53.   
7

8
 X – 2 = 26 ดังนั้น X จะมีค่าเท่าใด 

 1.  30     2.  31 

 3.  32     4.  33 

 

 

 

 



 

 

54.  จากสมการ 480 ÷ X =  20  จะเป็นจริงเมือ่  𝑥  มีค่าเท่าใด 

 1.  20     2.   

 3.  24     4.   

55.  มีขนมจำนวนหนึ่งแบ่งใส่ถงุ 20 ถุงได้ถุงละ 7 ชิ้น  เดิมมขีนมกี่ชิน้                    

เขียนเป็นสมการได้ดังขอ้ใด 

     1.  ข – 21 =  7   2.  21  ÷  ข  =  7 

 3.  ข = 21 ÷ 7   4.  ข = 21 x  7 

56.  คำตอบของสมการ  4น – 25  =  75  หาได้จากข้อใด 

 1. 
−

=    2. 
−

=  

 3. 
+

=     4. 
+

=  

57.  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นรอบรูปยาว  96  เซนติเมตร  มีด้านยาวเป็น  2  เท่า 

      ของด้านกว้าง รูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้ารูปน้ีมีพื้นท่ีเท่าใด 

 1.   542  ตารางเซนติเมตร 2.  512  ตารางเซนติเมตร 

 3.  32  ตารางเซนติเมตร  4.  16  ตารางเซนติเมตร 

58.  จากสมการ a – 0.8 = 2.40 ดงันั้น a มีค่าเท่าไร 

 1.  1.6     2.  2.2 

 3.  2.8    4.  3.2 

 

 

 



 

 

59.  คุณพ่อแบ่งเงิน 4,200 บาท ใหลู้ก 4 คนโดยใหค้นที่ 1 ได้เป็น 2 เท่าของคนที่ 2    

       คนที่ 2 ได้เป็น 3 เท่าของคนที่ 3 และใหค้นที่ 3 ได้เป็น 2 เท่าของคนที่ 4                 

       ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

 1.  คนที่ 1 ได้เงินมากกว่าคนท่ี 3 อยู ่1,200 บาท 

 2.  คนที่ 2 และคนที่ 3 มีเงินรวมกัน 1,600 บาท 

 3.  คนที่ 1 และคนที่ 4 มีเงินต่างกัน 2,000 บาท 

 4.  เงินของคนที่ 2 คนที ่3 และคนที่ 4 รวมกันมีมากกว่าคนที่ 1 อยู่ 600 บาท 

60.  ลุงมีตักน้ำใส่แท็งก์น้ำได้วันละ 260 ลิตร นกตักน้ำออกไป 5 ถัง ถังละ 140 ลิตร  

       ยงัเหลือน้ำในแท็งก์น้ำอยู่ 1,120 ลิตร อยากทราบว่าลุงมีใช้เวลาในการตักน้ำ   

       นานเท่าใด 

 1.  4  วัน    2.  5  วัน 

 3.  6  วัน    4.  7  วัน 



 

 

 

เฉลย  

แบบทดสอบกลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์                                                      

ระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6  

คำชีแ้จง ใหน้กัเรยีนเลอืกคำตอบทีถ่กูตอ้ง 

1.  เฉลย ขอ้  2  เพราะ  

    24  =  2 x 2 x 2 x 3   ตัวประกอบของ 24  =  2, 3 

    20  =  2 x 2 x 5     ตัวประกอบของ 20  =  2, 5 

    30  =  2 x 3 x 5    ตัวประกอบของ 30  =  2, 3, 5 

    32  =  2 x 2 x 2 x 2 x 2 ตัวประกอบของ 32  =  2 

2.  เฉลย ขอ้ 4  เพราะ  

    1. มี111 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบ คอื 1,3,37,111 

    2.  ม ี77 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบคอื1, 7,11,77 

    3.  มี 9  ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ  มีตัวประกอบ คือ 1, 3, 9 

    ดังนั้น   4.  เป็นจำนวนเฉพาะทั้งสองจำนวน    

3.  เฉลย  ขอ้  3  เพราะ 

    ตัวประกอบของ  36  = 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 

    ดังนั้น  36 มีตวัประกอบ 9  ตัว 

4 .เฉลย  ขอ้  2  เพราะ 

    ตัวประกอบของ  24  =   1,  2,  3,  4,  6,  8,  12,  24 

    ตัวประกอบของ 16  =   1,  2,  4,  8  16 

     



 

 

    

    ตัวประกอบร่วมของ  24,  16  =  1,  2, 4, 8 

    ตัวประกอบร่วมของ  24,  16  มี  4  จำนวน 

5.  เฉลย ขอ้  2  เพราะ 

     จำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหาร  12, 18, 45 และ 105                        

                                       ไดล้งตัวคือ  3  มากกว่าน้ีไม่มีแล้ว 

6.  เฉลย ขอ้  2  เพราะ 

     กลุ่มที่ 1  3,  9,  15 หา  ค.ร.น.  ได ้ 45 

     กลุ่มที่ 2  3,  6,  9 หา  ค.ร.น.  ได ้ 18 

     กลุ่มที่ 3  6,  9,  12 หา  ค.ร.น.  ได ้ 36 

     กลุ่มที่ 4  4,  9,  12 หา  ค.ร.น.  ได ้ 36 

     ดังนั้น  ตัวเลขกลุ่มที ่3 มี ค.ร.น. เท่ากับกลุ่มที ่4 คือ 36 

7.  เฉลย     ขอ้  1      เพราะ 

            ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือจำนวนนับที่หารจำนวนน้ัน 

                                      ได้ลง 

8.  เฉลย  ขอ้  4  เพราะ 

จำนวนนับที่หาร  18  ลงตัว  ได้แก่  1,  2,  3,  6,  9,  18 

 จำนวนนับที่หาร  36 ลงตัว  ได้แก่ 1,  2,  3,  4,  6,  9,  12,      

                                                 18,  36 

จำนวนนับที่หาร  63 ลงตัว  ได้แก่ 1,  3,  7,  9,  21,  63 

9.  เฉลย   ขอ้  4  เพราะ 

ตัวคูณของ 3 ได้แก่  3,  6,  9,  12,  15,  18,  21,  24,  27,     

                             30,  33,  36,  39 



 

 

 

ตัวคูณของ  9  ได้แก่  9,  18,  27,  36,  45,  54,  63,  72,              

                               81,  90, 99  

ตัวคูณของ  12  ได้แก่  12,  24,  36,  48,  60,  72,  84,  96,   

                                                                        108, 120 

10.  เฉลย    ขอ้  4     เพราะ  

              หา  ห.ร.ม.  ของ  15,  33,  และ  39  บวกด้วย  3 

           3  15    33     39 

       5    11     13 

                ห.ร.ม.  ของ  15,  33,  และ  39    คือ  3 

             ดงันั้น   จำนวนที่มากที่สุด  =  3  + 3   =  6    

11.  เฉลย   ขอ้  1  เพราะ 

    จากโจทย์  ต้องการทราบ ห.ร.ม. ของ 60, 85 และ 125 

      จะได้ว่า  5)  60      85      125   

                    12     17        25 

       ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 85 และ 125 เท่ากบั 5 

12.  เฉลย ขอ้  2  เพราะ 

     หา  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น. ของ 22 และ 66 

     11     22     66 

     2        2      6 

                 1      3 

     ห.ร.ม.  คือ 11 x  2    =  22 

     ค.ร.น.  คือ 11 x 2 x 1 x 3 =66 



 

 

           

                           

     ดังนั้น ห.ร.ม.และ ค.ร.น.ของ 22และ 66 มีค่าต่างกัน                     

                                       คอื 66 – 22= 44 

14.  เฉลย   ขอ้ 3      เพราะ  

            วิธีทำ  นำดินสอมาจัดใส่กล่องที่หนึ่งจำนวน 6 แท่ง 

                  นำดินสอมาจัดใส่กล่องที่สองจำนวน       12 แท่ง 

            นำดินสอมาจัดใส่กล่องที่สามจำนวน       18 แท่ง 

    หา  ค.ร.น.  ของ    6,    12,    และ  18 

                 2 6        12       18 

                      3         3        6        9 

                1        2        3    

    ค.ร.น.  ของ 6,  12   และ 18    คือ   2 x 2 x 3 x 3 =  36 

    ดังนั้น   ดินสอที่นำมาจดัใส่กล่องต้องมีอย่างนอ้ย   36   แท่ง 

15.  เฉลย   ขอ้  1  เพราะ 

    จากโจทย์ ต้องหา ค.ร.น. ของ 10, 15 และ 20 จะได้ดังน้ี 

     10 =  5 x 2 

           15     =  5 x 3    ค.ร.น.เท่ากับ 5 x 3 x 2 x 2= 60 

     20 = 5 x 2 x 2  

     ดังนั้น นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันเมื่อเวลาผ่านไปอีก 60 นาที                  

     ซ่ึงเป็นเวลา 9.00 น. 

16.  เฉลย   ขอ้  3  เพราะ 

     จำนวนที่หาร 88  เหลือเศษ 4  

                                       ดังนั้นจำนวนน้ันหาร 88-4  =84  ลงตัว 



 

 

      

     จำนวนที่หาร 67 เหลือเศษ 4  

     ดังนั้นจำนวนน้ันหาร 67-4  =63   ลงตวั 

     จำนวนที่หาร 46 เหลือเศษ 4  

     ดังนั้นจำนวนน้ันหาร 46-4  =42   ลงตัว 

     ต้องการจำนวนนับที่มากท่ีสุด น่ันคือ ห.ร.ม. ของ 84, 63, 42 

      7   84    63    42  

     3   12     9      6 

              4     3      2  

     ดังนั้น   ห.ร.ม. ของ 84, 63, 42  =  7  x  3  =  21 

17.  เฉลย   ขอ้  3  เพราะ 

     จะต้องตัดให้แต่ละท่อนยาวที่สุดเท่ากับ ห.ร.ม.                             

                                       ของ 20, 25, 30, 35, 40 

               5     20    25    30    35    40 

              4     5      6      7     8 

     ดังนั้น ตัดได้ท้ังหมด  4 + 5 + 6+7 + 8=  30  ท่อน  

18.  เฉลย   ขอ้  2  เพราะ 

     นาฬิกาอยู่ 3 เรือนต้ังปลุกทุกๆ 30 นาที 45 นาที 60 นาที  

                                       ตามลำดับ0 

              จะปลุกพร้อมกันคือ  ค.ร.น. ของ  30, 45, 60    

 

 

 

 



 

 

                                                               

                                             5      30     45     60 

                     3       6      9     12       

                       2       2      3       4 

                     1     3       2 

     ดังนั้นค.ร.น. ของ 30, 45, 60 = 5 x 3 x 2 x 1 x 3 x 2 =  180 

     น่ันคือ  จะปลุกพร้อมกนัทุก ๆ  180  นาที  หรือ  3  ชั่วโมง 

         ดังนั้น  จะปลุกพร้อมกนัอีกเวลา  09.30 + 3  =  12.30  น. 

19. เฉลย     ขอ้  2  เพราะ 

     หา  ค.ร.น. 

     3     9   33   66 

     11     3   11   22 

                  3    1     2   

     ค.ร.น. ของ 9, 33, และ 66  คือ  3 x 11 x 3 x 2 =198 

     ทุกคนจะเล่นเคร่ืองดนตรีพร้อมกันอีกคร้ังเมือ่เวลาผ่านไป      

                                       198 วินาที เท่ากับ 3 นาที 18 วินาที 

     ถ้าเร่ิมเล่นเครื่องดนตรีพร้อมกันครั้งแรกเวลา 08.00 นาฬิกา  

                                       คร้ังที่สองก็จะเล่นพร้อมกันเวลา 08.00 น 18 วินาที 

20. เฉลย   ขอ้  2  เพราะ 

     หา ค.ร.น.  ของ 15,  20,  30 

     5     15   20   30 

     3      3     4     6 

     2      1     4     2 

             1     2     1 



 

 

     

    ค.ร.น.  ของ 15,  20,  30   =   5 x 3 x 2 x 2  =  60 

    อีก 60 นาทีหรือ 1 ชัว่โมง  แดง, ดำ  และเขยีว   

    จะขอกระดาษทดพร้อมกันถ้าแดงดำและเขียว 

    ได้กระดาษทดเวลาครัง้แรก 08.30 น. 

     เวลาท่ีเด็กทั้งสามจะขอกระดาษทดพร้อมกันอีกคร้ัง 

    คือเวลา 09.30 น 

21. เฉลย   ขอ้  3 เพราะ   

1.  999.99      อ่านว่า  เก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า  

 2.  9,990.99   อ่านว่า เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบจุดเก้าเก้า 

 3.  9,990.099 อ่านว่า เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบจุดศูนย์เก้าเก้า

 4.  9,999.099 อ่านว่า                                                                       

     เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดศูนย์เก้าเก้า 

22. เฉลย   ขอ้  3  เพราะ  

                                        3.  6  ใน  3,578.261  อยูใ่นหลักส่วนร้อย  

23.  เฉลย   ขอ้  2    เพราะ  

     1. เป็นรูปกระจายของ  43.79 

     2. เป็นรูปกระจายของ  43.295 

     3. เป็นรูปกระจายของ  44.6 

     4. เป็นรูปกระจายของ  43.16 

24. เฉลย   ขอ้  4  เพราะ 

20,000 + 3,000 + 500 + 1 +0.8+ 0.009 =  23,501.809 

 ซ่ึง    23,501.809    มากกว่า     23,501.089  



 

 

 

25. เฉลย  ขอ้ 3  เพราะ  

     (1) ไม่มีการลำดบัจำนวน 

     (2)  และ (4) เป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก 

     (3) และ (5) เป็นการเรียงลำดับจากมากไปน้อย 

26. เฉลย         ขอ้ 2 เพราะ 

    1. ไม่ได้เรียงลำดับ  

    2. เรียงจากมากไปน้อย 

     3. เรียงจากน้อยไปมาก   

     4. ไม่ได้เรียงลำดบั 

 27. เฉลย   ขอ้ 4  เพราะ    

     1.  207.499 มคี่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง คือ        

                                          207.50  

        2.  207.493 มคี่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง คือ 

                                           207.49         

     3.  207.488 มคี่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง คือ                   

                                           207.49         

     4.  207.475 มีค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง คือ   

         207.48 

28. เฉลย ขอ้ 3    เพราะ  

      20 เป็นจำนวนนับ สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้                         

                                        เช่น 20.0 หรือ 20.00 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 20 

29. เฉลย   ขอ้  1  เพราะ 

เน่ืองจากหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใหพ้ิจารณา

จากเลขโดดในหลักส่วนพัน ถ้าเท่ากับ 5 



 

 

 

ให้ประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งทีม่ากกวา่จำนวนนับ

ดังนั้น ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ 18.375               

คือ 18.38 

30. เฉลย    ขอ้  4  เพราะ   

       1.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ 93.657                      

                                           คือ  93.66        

       2. ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ 287.393 

                                           คือ 287.39        

       3. ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ  358.115                     

                                           คือ 358.12     

                              4. คา่ประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ  505.423                     

                                          คอื 505.42 

31. เฉลย   ขอ้  4  เพราะ    

    ก.  54.001  -  19.91  =  34.091     

    ข.  15.1  +   18.305    =  33.405     

    ค.  12.1  x  3.02     =  36.405     

    ง.  421.704  ÷  36    =  11.714  

    ดังนั้น  ข้อ ง.  มีผลลัพธน้์อยที่สุด 

32. เฉลย  ขอ้  3 เพราะ   

      1.  (8.2  -  3.78) x 6.9  =  30.498    

      2.  (25.316  -  9.56)  +  32.127   =  47.883   

      3.  7.19  +  (5.2 x 6.6)   =   41.51    

      4.  63.6  -  (9 x 4.123)   =  26.493    

      ดังนั้น  ข้อ  3. 41.51 มากกว่า  40.023  แต่น้อยกว่า  45.001 

 



 

 

 

33. เฉลย   ขอ้  2  เพราะ   

     1.  9.191 + 0.809  >  9.999     

        2.  1.009 + 99.99  =  100.999     

        3.  199.998  <  205.59 – 5.591     

       4.  999.009  <  900 + 90 + 9 + 0.9 

34. เฉลย   ขอ้  2   เพราะ  

     6.56  เลขโดด  5 = 0.5 

     7.05  เลขโดด  5 = 0.05 

     ดังนั้น มคี่าต่างกันอยู่ 0.5 – 0.05 = 0.45 

35. เฉลย   ขอ้  3  เพราะ   

    วิธีทำ  ร้านค้ามีพริกไทยป่น   66.5  กิโลกรัม  

             แบ่งใส่ถุงเล็ก ถุงละ    0.7 กิโลกรัม  

             จะแบ่งพริกไทยได้ทั้งหมด 66.5 ÷ 0.7  =  95  ถุง 

                 นำไปขายถุงละ    196.75    บาท 

      ดังนั้น  ร้านค้าจะได้รับเงินท้ังหมด   

     196.75 x 95  =  18,691.25  บาท  

36.  เฉลย   ขอ้  2  เพราะ  

                                        วิธีทำ   แม่ค้าแบง่แป้งมันไปทำขนมคร้ังละ 4.3  กิโลกรัม 

          จำนวน               11   คร้ัง  

                   แมค่้าใช้แป้งมันทำขนมไปท้ังหมด  

        11 x 4.3 =47.3 กิโลกรัม  

            แม่ค้ามีแป้งมัน         107.5    กิโลกรัม 

     ดังนั้น แม่ค้าจะเหลือแป้งมัน 107.5 – 47.3 = 60.2 กิโลกรัม   

 



 

 

 

37.  เฉลย  ขอ้ 2  เพราะ 

     จากโจทย์ ต้องหาความยาวรอบผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

    ซ่ึงเท่ากับ 0.85 + 0.85 +1.5 +1.5 = 4.7 เมตร 

38.  เฉลย   ขอ้  1    เพราะ  

     ห่วงยางมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง  0.8 เมตร 

     นำมาวางเรียงกันเป็นแถวได้ระยะทาง  40 เมตร 

     ต้องใช้หว่งยางทั้งหมด           40 x 0.8 =  50  ห่วง 

39.  เฉลย   ขอ้  2   เพราะ  

     จากโจทย์ ต้องหาความยาวรอบผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

     ซ่ึงเท่ากับ 0.85 + 0.85 +1.5 +1.5 = 4.7 เมตร 

40.  เฉลย   ขอ้   4  เพราะ  

     วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว  41.50 เซนติเมตร 

     และ              53.75 เซนติเมตร 

     เชือกยาวทั้งหมด   95.25 เซนติเมตร 

                                เสียเชือกผูกเป็นปม            4.95 เซนติเมตร 

              วัดใหม่จะได้เชือกยาว  90.30 เซนติเมตร 

41.  เฉลย   ขอ้  4       เพราะ 

        398  =  2 x C  เป็นสมการที่มีการใช้ตัวอักษรแทนจำนวน                      

เรียกตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้แทนจำนวนในสมการว่า

ตวัไมท่ราบคา่  หรือตวัแปรเรียกสมการเช่นน้ีว่า                     

สมการทีม่ตีวัไมท่ราบคา่ หรือสมการทีม่ตีวัแปร  

 

  

+ 

- 



 

 

 

42.  เฉลย   ขอ้  3       เพราะ 

            1.  A x 6 = 7     จะได้ A = 6 x 7      = 42 

      2.  99 – A  =  53  จะได้ A  =  99 – 53    =  46   

      3.  A + 53 = 100 จะได้ A = 100 – 53   = 47  

    4.  4 x A  =  235 จะได้ A =  2356 x 4   =  58.75 

          ดังนั้น  3.  A + 53 = 100 เป็นคำตอบของสมการ 

43.  เฉลย   ขอ้  1  เพราะ 

    จาก 5A + 30 = 75 

             A   =   9 

     และ  11B – 20   =  35 

               B   =    5 

    พิจารณา   A x B  =  45 

44.  เฉลย   ขอ้  4  เพราะ 

มะลิซื้อไข่ไก่มา    ก    ฟอง   

    นำไปทอดเสีย     7  ฟอง   

    เหลือไข่อีก            38  ฟอง   

    สมการ ก  -  7  =   38 

45.  เฉลย   ขอ้  2  เพราะ 

     8  เท่าของ  K   =    8 × K =  8K 

    8  เท่าของ  K   = 40 

    ดังนั้น        8K   =  40 

 



 

 

 

46.  เฉลย   ขอ้  2  เพราะ 

สมุด  ก  เลม่  ราคาเลม่ละ ข บาท 

    เป็นเงิน   ก x ข  บาท 

    ธนบัตรฉบับละ ค บาท  จำนวนเงินจำนวน ง ฉบับ                          

เป็นเงิน ค x ง  บาท 

    ดังนั้นเงินทอน  (ค x ง)  -  (ก x ข)  บาท 

47.  เฉลย   ขอ้  3 เพราะ 

  จาก      5A + 10 =   20 

                         A =  
−

 

                         A =   2 

  ดังนั้น  10A – 7 =   (10 x 2 ) – 7 

                          =  13 

48.  เฉลย   ขอ้ 2  เพราะ  

+
=  

    จาก − =   

จะได ้ = +  

     
+

=  

 

 



 

 

 

49.  เฉลย   ขอ้ 2  เพราะ  

 จาก + =  

 =  

   


=  

           + = +  

                                                             =  

50.  เฉลย   ขอ้  1    เพราะ 

     จาก 
+

=  

                   25(x+1)  =  (11)(5)  

          5x  +  25 =  55 

                  25x  =  30 

                            = =  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

51.  เฉลย   ขอ้ 1    เพราะ    

                                        
−

 = 
 −

 

                        = 
−

 

      =         

      =         7 

52.  เฉลย   ขอ้  2  เพราะ 

     จาก A + 2 = 7 → A = 7 – 2 = 5 

      B + 3 = 11  → B = 11 – 3 = 8 

       

     C + 4 = 17  → C = 17 – 4 = 13 

     ดังนั้น  A + B + C  =  5 + 8 + 13 = 26 

53.  เฉลย   ขอ้ 3          เพราะ 

    จาก   −  = 26 

                    =    26 + 2 

                 X  =     28 x      

                                                       X      =     32 

 



 

 

 

54.  เฉลย   ขอ้ 3  เพราะ 

       480 ÷  X  =  20   

                    


    =    

                     =   

                        =  

                        =  

55.  เฉลย   ขอ้  4  เพราะ  

ข = 21 x  7 

56.  เฉลย  ขอ้  4  เพราะ   

    4น – 25  =  75   

        4น      =    75 + 25 

            น    =   
+

 

57.  เฉลย   ขอ้  2  เพราะ 

ให้ด้านกว้างยาว ก เซนติเมตร ดังน้ันด้านยาวจะยาวเท่ากับ             

2 ก เซนติเมตร       

     เส้นรอบรูปยาว  =  2  x  (กว้าง + ยาว) 

    จากโจทย์เส้นรอบรูปยาว  96  เซนติเมตร   

 

 



 

 

 

แทนค่า 96   =     2  x  (ก + 2ก) 

               96   =  6ก 

                6ก  =  96 

                ก   =   

                ก   =  16 

58.  เฉลย   ขอ้  4  เพราะ 

     จาก a – 0.8 =  2.40 

                       a  =  2.40 + 0.8 

                       a =  3.2 

 

59.  เฉลย   ขอ้ 2  เพราะ 

กำหนดให ้ คนที่ 4  ได้เงิน  𝑥   บาท 

    ดังนั้น  คนที่ 3  ได้เงิน 2𝑥   บาท 

      คนที่ 2  ได้เงิน 3(2𝑥) = 6𝑥  บาท 

      คนที่ 1  ได้เงิน 2(6𝑥) =12𝑥  บาท 

    เงินของทัง้ 4 คนรวมกนั ได้ 12𝑥+ 6𝑥+ 2𝑥 + 𝑥 = 4,200  บาท 

                  21𝑥  =  4,200 

            𝑥 =    

            𝑥 =  200    

    เพราะฉะน้ัน คนที่ 4  ได้เงิน 200 บาท 



 

 

     

ดังนั้น คนที่ 3  ได้เงิน 400  บาท 

     คนที่ 2  ได้เงิน 1,200   บาท 

     คนที่ 1  ได้เงิน 2,400   บาท 

     คนที่ 2 และคนที่ 3 มีเงนิรวมกัน 1,600 บาท 

60.  เฉลย   ขอ้  4  เพราะ 

กำหนดให้  ลงุมีใช้เวลาตักน้ำ  𝑥   วัน 

    ดังนั้น  น้ำที่ลุงมีตักได ้ คือ           260𝑥 ลิตร 

    นกตักน้ำออกไปทั้งหมด            5 x 140  =   700   ลิตร 

    เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ 

    จะได ้  260𝑥 -  700   =   1,120    

                  260𝑥    =   1,120  +  700 

                                    𝑥     =    1,820  ÷  260 

                 𝑥     =    7 

  







 

  

สื่อสาระความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 1 อาหารและการยอ่ยอาหาร 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(ฉบบัปรบัปรงุ 2560) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2551 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 





  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  เฉลยใบงานหน่วยที่ 1 



 

 

 

  



  



  



 

  



 

  

สื่อสาระความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 2 การแยกสารเนือ้ผสม 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(ฉบบัปรบัปรงุ 2560) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2551 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เฉลยใบงานหน่วยที่ 2 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สื่อสาระความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 3 หินและซากดกึด าบรรพ์ 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(ฉบบัปรบัปรงุ 2560) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2551 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  เฉลยใบงานหน่วยที่ 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

  

สื่อสาระความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที ่4 ปรากฏการณข์องโลกและภัยธรรมชาติ 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(ฉบบัปรบัปรงุ 2560) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2551 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เฉลยใบงานหน่วยที่ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

สื่อสาระความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 5 เงา อปุราคา และเทคโนโลยอีวกาศ 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(ฉบบัปรบัปรงุ 2560) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2551 



 

 



 

 



 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เฉลยใบงานหน่วยที่ 5 



  



 

  



 

  

สื่อสาระความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 6 แรงไฟฟา้และพลงังานไฟฟ้า 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(ฉบบัปรบัปรงุ 2560) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2551 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  เฉลยใบงานหน่วยที่ 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจรญิ 

 

สรุปเนื้อหา 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   
  
 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 
1. ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 

พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ชาวไทยส่วนใหญ่ศรัทธา และนับถือศาสนาพุทธมาช้านาน สืบทอด
ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ชาติไทยได้มาตั้งมั่นอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมินี้ ความผูกพันประสานกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมที่
เป็นวิถีชีวิตของคนไทยกับหลักความเชื่อ หลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาได้เป็นมาตลอดเวลายาวนาน จนฝังลึกในจิตใจ               
ชาวไทย เป็นเครื่องหล่อหลอมนิสัยใจคอให้มีลักษณะเฉพาะตน เรียกว่า เอกลักษณ์ของสังคมไทย เหตุผลที่กล่าวว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ คือ 

-พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ในจ านวนประชากรของประเทศไทยมีผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาประมาณร้อยละ 95 นอกนั้นนับถือศาสนาอื่น ๆ  

- พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย  
- พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ท าให้เกิดความสามัคคีกัน  
- พระพุทธศาสนาเป็นหลักพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ  
 

2. พุทธประวัติ 
 2.1 การปลงอายุสังขาร 

การปลงอายุสังขาร หมายถึง การก าหนดพระทัยเกี่ยวกับการที่จะปรินิพพาน
ของพระพุทธเจ้าล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน 

พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา 45 ปี พุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ได้บรรลุมรรคผลจนถึงเป็นพระอรหันต์มีจ านวนมากมาย พระพุทธศาสนาได้แผ่ไปทั่วดินแดนชมพูทวีป มีความมั่นคง 
ด ารงเป็นหลักฐาน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเกือบจะถึง 80 พรรษา พระองค์อาพาธหนัก ทรงปลงอายุสังขาร 
ณ ปาวาลเจดีย์ เมืองไพศาลี ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา โดยทรงก าหนดเวลาจะปรินิพพาน นับแต่นี้
ต่อไปอีก 3 เดือน 

 
2.2 ปัจฉิมสาวก  
ต่อจากนั้น พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ เดินทางไปยังสาลวันอุทยาน หรือ

สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินารา โดยก าหนดเป็นสถานที่ปรินิพพาน 
ขณะนั้นมีนักบวชนอกศาสนา ชื่อว่าสุภัททะได้ขอโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพ่ือจะทูลถามข้อสงสัย แม้ว่าพระอานนท์
จะห้ามปราม กว็ิงวอนขอ 2 – 3 ครั้ง พระพุทธองค์ทรงทราบถึงอนุญาตให้สุภัททปริพาชกเข้าเฝ้า และทรงแสดงธรรมใน
เรื่องอริยมรรค ท าให้สุภัททะมีความศรัทธาขออุปสมบท แล้วหลีกออกไปบ าเพ็ญสมณธรรม ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใน
คืนนั้น นับเป็นปัจฉิมสาวก หรือสาวกคนสุดท้ายที่ทันพระชนม์ชีพของพระพุทธองค ์
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2.3 พุทธปรินิพพาน การถวายพระเพลิง และวันอัฏฐมีบูชา 
เมื่อใกล้จะปรินิพพาน พระพุทธเจ้าบรรทมอนุฏฐานไสยา คือ บรรทมโดยตั้งพระทัยว่าจะไม่เสด็จลุกขึ้นอีก 

สถานที่บรรทมอยู่ระหว่างใต้ต้นสาละคู่ พระองค์ประทานปัจฉิมโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลาย ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
เราขอเตือนพวกท่านว่า สังขารมีความเสื่อมเป็นธรรมดา ท่านจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”พระพุทธเจ้าเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี จะเห็นได้ว่า วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ
พระองค์ตรงกัน คือ เป็นวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 จึงถือว่า วันนี้เป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า วันวิสาขบูชา 
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว มหาชนทั้งหลายทราบข่าวต่างก็เดินทางมานมัสการบูชาด้วยดอกไม้เครื่องหอม 
โดยมิขาดสายตลอดเวลา 6 วัน ไม่มีหยุด พากันรีบรุดมาท าการสัการบูชาด้วยความเลื่อมใสถวายความเคารพอันสูงสุด 
พอถึงวันที่ 7 มัลลกษัตริย์พร้อมใจกันอัญเชิญพระสรีระของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานถวายพระเพลิง ณ มกุฎพันธเจดีย์ 
ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุสินารา เมื่อมาถึงจิตกาธาน (เชิงตะกอนที่เผาศพ) ซึ่งจัดท าด้วยไม้ จันทน์หอมอันงามวิจิตร 
ได้จัดการห่อพระพุทธสรีระศพด้วยทุกุลพัสตร์ภูษา 500 ชั้น แล้วอัญเชิญประดิษฐานในหีบทอง ซึ่งเต็มไปด้วยน้ ามันหอม
ตามค าของพระอานนท์แจ้งไว้ทุกประการ 

กษัตริย์มัลลราชทั้ง 8 พระองค์ ให้ผู้ที่เป็นประธานกษัตริย์ทั้งปวงน าเอาเพลิงจุด เพ่ือถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระศพ แต่เพลิงไม่ติด แม้จะพยายามจุดหลายครั้ง มัลลกษัตริย์สงสัยจึงเรียนถามพระอนุรุทธเถระ ซึ่งพระเถระตอบว่า
คอยพระมหากัสสเถระมาถึงก่อน ไฟจึงจะติด 

พระมหากัสสปเถระเจ้าน าภิกษุ 500 รูป รีบเร่งเดินทางจากเมืองปาวา เมื่อมาถึงชายแดน เมืองกุสินารา ทราบ
ข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าว่า ได้ผ่านมา 7 วันแล้ว แต่ยังไม่ถวายพระเพลิง ในขณะนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งบวชเมื่อ
แก่ ชื่อ สุภัททะ มีจิตใจดื้อด้าน และย่อหย่อยในพระธรรมวินัย ได้กล่าววาจาจ้วงจาบลบหลู่พระพุทธเจ้าท าให้พระ
มหากัสสปเถระสลดใจมาก คิว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปเพียง 7 วัน เท่านั้น ยังเกิดมีอลัชชีจิตใจสกปรก กล่าว
ร้ายได้ถึงเพียงนี้ ต่อไปเมื่อหน้าจะหาผู้คารวะในพระธรรมวินัยไม่ได้ หากไม่คิดหาวิธีแก้ไขป้องกันให้ทันท่วงที โดยจะต้อง
ท าสังคายนา (การประชุมช าระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน) ยกเว้นพระธรรมวินัยขึ้นไว้เป็นที่เคารพ แทนพระองค์
พระผู้มีพระภาคเจ้าให้จงได้ 

เมื่อพระมหากัสสปเถระมาถึงยังพระจิตกาธานกระท าพระทักษิรเวียนสามรอบเข้าสู่ทางทิศเบื้ องพระยุคลบาท 
น้อมถวายอภิวาทตั้งจิตอธิษฐานค าสักการะแล้ว พระเพลิงจึงติดไฟลุกไหม้ขึ้น 

วันที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากปรินิพพานแล้ว เรียกว่า                    
วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ า เดือน 6 นับถัดจากวันวิสาขบูชาไป 7 วัน 
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2.4 การแจกพระบรมสารีริกธาตุ และสังเวชนียสถาน 4 
เมื่อถวายพระเพลิงแล้ว พวกมัลลกษัตริยืได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่เข้าสู่พระนครไปประดิษฐานบนรัตน

บัลลังก์ ภายใต้เศวตฉัตร จัดสมโภชบูชาอย่างมโหฬารถึง 7 วัน พร้อมทั้งจัดทหารป้องกันรักษาพระบรมสารีริกธาตุอย่าง
มั่นคง 

ในขณะนั้น กษัตริย์ทั้งหลายรวม 7 นคร ผู้ทรงเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ส่งราชทูตไปขอแบ่งพระบรม
สารีริกธาตุเพ่ือจะได้สร้างพระสถูปบรรจุไว้สัการบูชาต่อไป ครั้งแรกเกือบจะท าสงครามแย่งชิงกัน แต่มีอาจารย์ผู้สอน
ไตรเพทแก่กษัตริย์ทั้งหลายชื่อโทณพราหมณ์ ได้ออกมากล่าวของร้องให้สามัคคีกัน และจัดการแบ่งพระบรมสารีริ กธาตุ
เป็น 8 ส่วนให้ทุกเมืองได้น าไปสร้างพระธาตุเจดีย์ที่เมืองของตนทุกฝ่ายก็พอใจ 

สถานที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติเรียกว่า สังเวชนียสถาน มีการสร้างเจดีย์ไว้ เพ่ือเป็นที่เคารพ
สักการะบูชาของพุทธบริษัททั้งหลาย มีอยู่ 4 แห่ง ดังนี้ 

1) สถานที่ประสูติ อยู่ที่ลุมพินีวัน ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ ปัจจุบันเป็นวิหารมายาเทวี    
ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล 

2) สถานที่ตรัสรู้ อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ปัจจุบันสร้างเป็นเจดีย์พุทธค
ยาคู่กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ประทับนั่งใต้ต้นไม้นี้ในคืนที่ตรัสรู้ 

3) สถานที่แสดงปฐมเทศนา อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันสร้างเป็นธัมมเนกขสถูป
ที่เมืองพาราณสี 

4) สถานที่ปรินิพพาน อยู่ที่สาลวโนทยาน (สวนสาละ) เมืองกุสินารา ปัจจุบันสร้างเป็นวิหารประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน และมีมงกุฎพันธนเจดีย์ ตรงสถานที่ถวาพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธองค์ 

 
3. ประวัติพุทธสาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง 

3.1 ประวัติพุทธสาวก “พระราธะเถระ” 
พระราธะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ ในเมืองราชคฤห์ เดิมเป็นเศรษฐี แต่พออายุมาก บุตรภรรยาไม่เลี้ยง 

กลายเป็นคนยากจนต้องไปอาศัยอยู่ตามวัด กินอยู่กับข้าวบาตรพระสงฆ์ มีร่างกายซูบผอม 
วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงด าเนินอยู่ ณ พระเชตะวันมหาวิหารเห็นราชพราหมณ์ จึงตรัสถามว่า อยากบวชไหม 

ราธะทูลว่า อยากบวช แต่ไม่มีใครบวชให้ จึงตรัสถามพระสงฆ์ทั้งหลายว่า ผู้ใดระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ผู้นี้บ้าง มี
พระสารีบุตรกราบทูลว่า ระลึกได้ เพราะราธะเคยตักบาตรท่าน 1 ทัพพี 

พระราธะได้อุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์มาประชุม                 
ครบองค์ก าหนดในเขตสีมากล่าวประกาศความ เรื่องท่ีจะคนคนนั้นเข้าหมู่ และได้รับความยินยอมจากภิกษุทั้งปวงที่เข้า
ประขุมในคณะสงฆ์สั้น ซึ่งเป็นการยกพระสงฆ์ให้เป็นใหญ่ในกิจที่ส าคัญ เป็นการปกครองในคณะสงฆ์ ไม่ทรงให้อ านาจ
แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง และเพ่ือให้ผู้บวชมีพระอุปัชฌาย์ ซึ่งเป็นผู้น าเข้ามาในหมู่สงฆ์ รวมทั้งผู้คอยดูแลรับผิดชอบสงฆ์ที่บวชใหม่
ด้วย แต่เดิมการบวชใช้วิธีติสรณคมนูปสัมปทา ต่อมาน าไปใช้บรรพชาผู้จะเป็นสามเณรแทน 

พระราธะได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยย่อ ๆ เพ่ือน าไปปฏิบัติโดยหลีกไปอยู่ผู้เดียว พระพุทธ
องค์ทรงสอนว่าให้ละเลิกความพอใจในสิ่งที่เป็นมาร คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งไม่เที่ยง และเป็นทุกข์ 
เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดา พระราธะรับพระโอวาทแล้ว ได้เที่ยวจาริกไปกับพระสารีบุตรไม่นานก็ส าเร็จเป็นพระ
อรหันต์ พระอุปัชฌาย์พากลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสถามว่าเป็นอย่างไร พระสารีบุตรกราบทูล ว่าพระราธะ
เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย เมื่อแนะน าสั่งสอนว่า สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า ก็ไม่เคยโกรธเลย 
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พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า จงเป็นผู้ที่สอนง่าย ว่าง่าย เหมือนพระราธะเถิด เมื่ออาจารย์สั่งสอน 
หรือ   ชี้โทษอย่าถือโกรธ ควรคบแต่บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้รู้ และแนะน าสิ่งที่ดี หรือสิ่งที่มีโทษได้การคบบัณฑิตมีคุณประเสริฐ 
ไม่มีโทษเลย ทรงยกย่องสรรเสริญพระราธะว่า “เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการมีปฏิภาณ หรือ มีญาณแจ่มแจ้งใน
พระธรรมเทศนา” 

 
3.2 ชาดกเรื่องเล่าที่ควรรู้ 
     1) ทีฆีติโกสลชาดก “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” พระเจ้าพรหมทัต

ครองแคว้นกาสี ที่เป็นอาณาจักรใหญ่ ได้ยกทัพเข้ายึดแคว้นโกศล ซึ่งเป็นอาณาจักรเล็ก
กว่า มีพระเจ้าทีฆีติเป็นพระราชา เมื่อเสียแคว้นไป พระเจ้าตีฆีติได้พาพระมเหสีที่ก าลัง
ทรงครรภ์ หนีออกจากเมือง ปลอมตัวมาอาศัยอยู่บ้านช่างหม้อ ต่อมาพระมเหสีประสูติ
พระโอรส ผู้มีรูปลักษณะของผู้มีบุญ พระราชบิดาตั้งพระนามว่า “ทีฆาวุ” เมื่อเจ้าชาย
ทรงเจริญวัย พระราชาเกรงว่าจะมีภัยจึงให้ออกไปอยู่นอกเมือง และได้ศึกษาศิลปวิทยาการอย่างเชี่ยวชาญ 

ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตทรงสืบทราบว่า พระเจ้าทีฆีติ และพระมเหสีอาศัยอยู่ที่บ้านช่างหม้อ จึงให้ราษบุรุษไป
จับตัวมัดประจานรอบเมืองก่อนประหารชีวิต ขณะที่ถูกจับตระเวนรอบเมืองไปนั้น เจ้าชายทีฆาวุมาทันเหตุการณ์พอดี 
และได้เดินตามไป พระเจ้าทีฆีติทอดพระเนตรเห็นพระโอรสตามมา จึงตรัสถ้อยค าเป็นปริศนาดัง ๆ สามครั้งว่า “จงเห็น
ยาว อย่าเห็นสั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” เจ้าชายทีฆาวุเข้าใจในค าพูดของ
พระบิดา จึงอดทนอดกลั้นไว้ไม่แสดงตน เพ่ือพระบิดา และพระมารดาถูกประหารชีวิตแล้ว ได้หาทางน าพระศพมาเผา 
ได้ถวายความเคารพพระศพ และกล่าวค าสาบานว่าจะล้างแคนให้ได้ และออกจากที่นั่นเดินทางออกไปอยู่ป่า 

เจ้าชายทีฆาวุคลายความเศร้าโศกแล้วจึงออกจากป่า มาขอเรียนวิชาคชศาสตร์กับนายควาญช้าง ที่โรงช้างใกล้
พระราชวังของพระเจ้าพรหมทัต ตอนเช้าเจ้าชายทีฆาวุทรงขับเพลงประสาน เสียงพิณที่ทรงดีดด้วยความช านาญ พระ
เจ้าพรหมทัตได้ยินทรงพอพระทัยรับสั่งให้เข้าเฝ้า ทรงรับไว้เป็นมหาดเล็ก เจ้าชายปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีจนเป็นที่โปรด
ปราน แต่งตั้งให้เป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิด 

วันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ ทรงให้เจ้าชายทีฆาวุเป็นผู้ขับรถม้าพระที่นั่ง เจ้าชายแกล้งขับ
รถโดยเร็ว ให้แยกจากพวกราชบริพารที่ติดตามด้วยความเหนื่อย พระเจ้าพรหมทัตจึงนอนพระเศียรหนุนตักเจ้าชาย
ทีฆาวุ เจ้าชายเห็นเป็นโอกาสได้แก้แค้น จึงชักดาบหมายจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัต แต่ทรงมีพระสตินึกถึงค าพูดสุดท้ายของ
พระบิดาว่า “จงเห็ฯยาว คือ ไม่ให้สร้างเวรกับศัตรู และจงอย่าเห็นสั้น คือ อย่ารีบท าลายความเป็นมิตรกับผู้อ่ืน”จึงเก็บ
ดาบเข้าฝัก พอเกิดความแค้นก็ชักดาบหมายจะประหารพระราชาอีก คิดถึงโอวาทพระบิดาก็มีสติยับยั้งไว้ ท าเช่นนี้จน
สามครั้งก็ไม่ส าเร็จ จนพระเจ้าพรหมทัตตื่นบรรทม แสดงพระอาการกลัวมาก ตรัสว่า ทรงสุบินเห็นโอรสของพระเจ้าทีฆี
ติเอาดาบมาจ่อที่พระศอ เจ้าชายทีฆาวุจึงแสดงพระองค์และหยิบดาบเงื้อขึ้นหมายจะประหารพระเจ้าพรหมทัตอีกครั้ง
หนึ่ง พระราชาตกพระทัยทูลขอชีวิตไว้ เจ้าชายทรงยินยอมยกโทษ พร้อมทั้งขอประทานอภัยโทษด้วย ทั้งสองพระองค์
ทรงสาบานว่าจะไม่ท าร้ายชีวิตต่อกัน 

เมื่อเสด็จกลับเข้าเมือง พระเจ้าพรหมทัต จึงรับสั่งให้ประชุมเหล่าอ ามาตย์ราชบริพาร และมีพระบรมราช
โองการประกาศว่า พระองค์ได้พบโอรสของพระเจ้าฆีติ และจะท าการปลงพระชนม์พระองค์เพ่ือแก้แค้นแทนพระบิดา 
พระมารดา แต่พระองค์ขอชีวิตไว้ได้ ดังนั้นพระอง๕กับเจ้าชายทีฆาวุจึงเป็นมิตรต่อกัน ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตได้คืน
แคว้นโกศลที่ยึดมาได้ให้แก่เจ้าชายทีฆาวุ และยกพระราชธิดาให้อภิเษกสมรสด้วย เหตุการณ์ที่กลับดีเพราะเจ้าชาย
ทีฆาวุเป็นผู้มีสติ และเชื่อฟังค าสั่งสอนของพระบิดา สามารถข่มใจระงับความโกรธแค้นอาฆาตได้ 
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2) สัพพาทาฐิชาดก “ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได”้ ในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัต พระโพธิสัตว์ได้เป็นปุโรหิต
ของพระองค์ เป็นผู้มีความรู้ทางไตรเพทและศิลปะศาสตร์มาก ทั้งยังรู้ปฐวีวิชัยมนต์ คือ มนต์คาถาที่ท าให้ผู้ได้ยินกลับใจ
ให้หลงใหลได้ วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ท าการท่องมนต์บทนี้ บนหินดาดที่เนินผาแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่เงียบสงบ แต่มีสุนัข
จิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ในโพรงหินบริเวณนั้น ได้นิมนต์นั้นก็จดจ าและท่องได้แคล่วคล่อง จึงแสดงตนว่าท่องจ ามนต์นี้ได้
ต่อพระโพธิสัตว์ แล้ววิ่งหนีไปทกให้พระโพธิสัตว์รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกคิดท าในสิ่งไม่ดี 

สุนัขจิ้งจอกนั่งร่ายปฐวีวิชัยมนต์บังคับสุนัขจิ้งจอกเป็นร้อย ๆ ไว้ในอ านาจ รวมทั้งสัตว์ 4 เท้าทุกชนิด มีช้าง ม้า 
เสือ สิงห์ กระต่าย กวาง หมูป่า เป็นต้น แล้วตั้งตนเป็นพญาสัตว์ เรียกว่า สัพพทาฐะ มีนางสุนัขจิ้งจอกเป็นอัครมเหสี นั่ง
คู่เคียงกันบนหลังราชสีห์ที่ยืนอยู่บนหลังข้างสองเชือก ท าให้พญาสุนัขจิ้งจอกหลงในอ านาจ ส่งสาสน์ไปยังพระราชาว่า 
จะมอบราชสมบัติให้โดยดี หรือจะรบกัน ชาวเมืองพากันหวาดกลัว และปิดประตูพระนครตั้งมั่นอยู่ พระโพธิสัตว์เข้าเฝ้า
พระราชากราบทูลอาสาสู้รบกับสุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะเอง 

พระโพธิสัตว์จึงขึ้นมาบนป้อมประตูเมือง ถามสัพพทาฐะว่า มีวีการจะชิงราชสมบัติอย่างไร สัพพทาฐะตอบว่า
จะให้ราชสีห์เปล่งเสียงค ารามพร้อมกัน ท าให้มนุษย์ตกใจกลัวให้ถึงแก่ความตายได้ทั้งหมด พระโพธิสัตว์จึงให้ทหารตี
กลองประกาศให้ชาวเมืองทุกคนเอาแป้งถั่วปิดหูทั้งสองข้างของตน รวมทั้งหูของสัตว์เลี้ยงที่เป็ นสัตว์สี่เท้าทั้งหมดด้วย 
ทุกคนท าตารมค าสั่งโดยพร้อมเพรียง แล้วพระโพธิสัตว์ก็ขึ้นไปบนป้อมอีก และพูดว่า ท่านจะสั่งให้ราชสีห์เปล่งเสียง
ค ารามนั้น ราชสีห์จะไม่ท าตามค าสั่งของท่านแม่ สุนัขจิ้งจอกต้องการส าแดงเดช จึงบอกว่า เราจะให้ราชสีห์ตัวที่เรานั่ง
อยู่บนหลังแผดเสียงให้ฟังก่อน เพ่ือให้รู้ฤทธิ์ของเรา พระโพธิสัตว์จึงท้าทายว่า ถ้าท าได้จริงก็ให้แผดเสียงดู สุนัขจิ้งจอก
จึงให้สัญญาณด้วยเท้าแก่ราชสีห์ตัวที่นั่งอยู่ ราชสีห์ตัวนั้นได้เปล่งเสียงดังมากที่สุด 3 ครั้ง ท าให้ช้างที่ยืนรองรับราชสีห์
นั้นตกใจ สลัดสุนัขจิ้งจอกตกไปที่โคนเท้า ช้างก็เอาเท้าเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกถึงแก่ความตายทันทีและในขณะนั้นความ
สับสนวุ่นวายได้บังเกิดขึ้น สัตว์ทั้งหลายวิ่งชนกันแทงกันและเหยียบกันตายเกือบทั้งหมด ยกเว้นราชสีห์ทั้งหลายวิ่งเข้า
ป่าไป กองเนื้อสัตว์ทั้งหลายเกลื่อนไปทั่วนอกประตูเมือง 

พระโพธิสัตว์ให้เปิดประตูเมืองแล้วป่าวประกาศให้ชาวเมืองเอาแปงออกจากหูของตน แล้วไปเก็บเอาเสื้อสัตว์มา
บริโภค ที่เหลืออยู่มากก็ให้ตากแห้งท าเป็นเนื้อแผ่นไว้ 

ชาดกเรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้มีบริวารมากก็คิดว่าตนเป็นใหญ่ได้ จึงเกิดความพินาศด้วยประมาทในบริวาร
เหล่านั้นเช่นเดียวกับสุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะ 

 
3.3 ศาสนิกชนตัวอย่าง  
     1) พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ประเทศไทยได้ตั้งมั่นเป็นอาณาจักรสุโขทัยในดินแดนแหลมทองเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 1800 โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง 
และเป็นกษัตริย์พระองค์แรก สมัยกรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรือง
มากที่สุดในรัชสมัยของพ่อขุนตามค าแหงมหาราช  

พระราชประวัติ  
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 

แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงเป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
และนางเสือง เมื่อมีพระชันษา 19 ปี ทรงออกศึกกับพระราชบิดา 
ทรงชนะชนช้าง ชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด พระบิดาจึงตั้งชื่อให้
ว่า รามค าแหง 
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พระราชกรณียกิจ  
พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ คือ  
- ด้านภาษา ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อ พ.ศ. 1826 โดยดัดแปลงมาจากอักษรขอม 
- ด้านประวัติศาสตร์ ทรงสร้างหลักศิลาจารึก บันทึกเรื่องต่าง ๆ ในสมัยของพระองค์ ท าให้ชนรุ่นหลังได้ รู้

เรื่องราวในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างดี 
- ด้านพระศาสนาทรงรับพระพุทธศาสนาจากลังกา เข้ามาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์

มาประดิษฐานที่กรุงสุโขทัย ทรงนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมะให้ชาวเมืองฟัง โดยให้นั่งบนพระแท่นมนังคศิลาในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

- ด้านการท ามาหากิน ให้มีการค้าขายอย่างเสรี ไม่เก็บภาษีอากร สร้างสระน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และสร้างท านบ
กั้นน้ า น าช่างชาวจีนมาสอนให้คนไทยท าถ้วยชามสังคโลก และมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย ชวา            
เป็นต้น 

พ่อขุนรามค าแหงทรงเป็นมหาราชพระองค์แรกของไทย พระองค์เป็นผู้วางรากฐานความเป็นปึกแผ่นของ
ประเทศ และความเจริญด้านวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นมรดกล้ าค่าท่ีมาจากพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ 

 
2) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (สมเด็จพระสังฆราช

องค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2394 - 2396)  
 

พระราชประวัติ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงด ารงต าแหน่ง “สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า” เป็นพระองค์แรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 พระองค์ประสูติในวันเสาร์ขึ้น 5 ค่ า ปีจอ ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 
2333 มีพระนามเมว่า “พระองค์เจ้าวาสุกรี” เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุได้ 
12 พรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จนทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ทรงศึกษาเล่า
เรียนในส านักสมเด็จพระพนรัต วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งท่านเป็นผู้มีเกียรติคุณ มีความรู้
เชี่ยวชาญด้านภาษาอักษรโบราณ จึงท าให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งทรง

ประกอบด้วย พระสติปัญญา และปฏิภาณเฉียบแหลม จึงทรงศึกษาได้แตกฉานทั้งทางคดีธรรม และคดีโลก เมื่อทรง
ผนวชได้พรรษาที่ 3 สมเด็จพระพนรัตพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ได้มรณภาพยังไม่ทันโปรดเกล้าฯให้
พระราชาคณะองค์ใดเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ได้มาณภาพ ยังไม่ทันโปรดเกล้าฯ ให้พระราชาคณะองค์ใดเป็นเจ้า
อาวาส ก็ถึงเวลาที่จะรับพระราชทานกฐินหลวง 

เมื่อออกพรรษา พระบาทสมเด้จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เสด็จไปทอดพระกฐินหลวงที่วัด                  
พระเชตุพน พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระปรมรนุชิตชิโนรส เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และโปรดให้ครอง
ผ้าพระกฐินพระองค์ถวายพระพรว่า มีพรรษาน้อย จึงจขอตัวที่จะไม่ครองผ้าพระกฐิน และการกล่าวค าอุปโลกน์นกรรม
ก็ไม่พร้อม รัชกาลที่ 2 มีรับสั่งว่า พระสงฆ์ผู้ด ารงต าแหน่งสมภารไม่ต้องกล่าวค าอุปโลกน์นกรรม 
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พระราชกรณียกิจ 
สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นพระอาจารย์สอน และให้ความรู้แก่เจ้านายหลายพระองค์ ทรงพระ

ปรีชาสามารถในทางกวีมาก ได้นิพนธ์วรรณคดีส าคัญหลายเรื่อง เช่น สรรพสิทธิ์ค าฉันท์ กฤษณาสอนน้องค าแนท์ ลิลิต
ตะเลงพ่าย มหาชาติ 11 กัณฑ์ (ยกเว้นกัณฑ์มหาพน และกัณฑ์มัทรี) และสมุทรโฆษค าฉันท์ 

สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นบุคคลที่มีความ
ดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก โดยจัดให้มีการฉลองครบ 200 ปี ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2533 นับเป็นบุคคลส าคัญ
ระดับโลกพระองค์ท่ี 7 ของไทย และทรงเป็นพระสงฆ์ไทยพระองค์แรกท่ีได้รับการประกาศยกย่องในเกียรติคุณนี้ 

 
4. ความส าคัญและการเคารพพระรัตนตรัย 

4.1 องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมานานนับเป็นเวลามากกว่า 2,550 ปี  แล้ว สิ่ งที่ เป็นองค์ประกอบที่ท าให้

พระพุทธศาสนาด ารงคงอยู่ได้ คือ 
     1) พระรัตนตรัย หมายถึง แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อันเป็นที่เคารพบูชา 

และนับถือของพุทธศาสนิกชน 
     2) พุทธบริษัท หมายถึง ผู้ที่มีความศรัทธา นับถือ และรับปฏิบัติตามพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 

ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
     3) ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมทางศาสนาที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ ศาสนพิธีของศาสนาพุทธ 

ได้แก่ พิธีอุปสมบท พิธีทอดกฐิน การท าบุญสวดมนต์ ฯลฯ ซึ่งพิธีทางศาสนานับว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย 
     4) ศาสนสถาน หมายถึง สถานที่ก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นโบสถ์ วิหารที่อยู่

ในวัด รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นที่เคารพบูชา เช่น เจดีย์ สถูป 
     5) วันส าคัญทางศาสนาพุทธ คือ วันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มีการท าพิธีทางศาสนาเป็น

พิเศษ เพ่ือระลึกถึงความส าคัญนั้น ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา  
 
4.2 การปฏิบัติตามไตรสิกขา และโอวาท 3 
     1) ไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักในกรศึกษา เพ่ือฝึกอบรมกาย วาจา และจิตใจ หรือปัญญา ให้

มีความดีงาม หรือความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งให้เกิดประโยชนในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติในการศึกษาหรือท าหน้าที่
การงานของตนให้เกิดความส าเร็จ ถูกต้อง และดีงาม มีข้อปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
       1. ศีลสิกขา หรือ ศีล  
       2. จิตตสิกขา หรือ สมาธิ 
       3. ปัญญาสิกขา หรือ ปัญญา  
       2) โอวาท 3 หมายถึงค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีหลักส าคัญ 3 ประการ คือ 

      1. ไม่ท าความชั่วทั้งปวง  
      2. หมั่นท าความดี  
       3. ท าจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบ  
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5. คุณของพระสงฆ ์
 5.1 ความหมายและความส าคัญของพระสงฆ์ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะความเชื่อถือ ยึดมั่น 
ศรัทธา และปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธองค์ ผู้ที่เผยแผ่พระศาสนานี้เรียกว่า พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา 
 ความส าคัญของพระสงฆ์ 
      1) พระสงฆ์มีวิถีการด ารงชีวิตที่สันโดษ  
      2) พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติ 
 
 5.2 ประโยชน์ของการบวชเป็นพระสงฆ์ 
      1) ได้เป็นสาวกและเป็นทายาทของพระพุทธเจ้า  
      2) ได้ศึกษาเล่าเรียน และเก็บรักษาพระไตรปิฎก พระธรรมวินัย  
       3) ได้เป็นผู้น าในการปฏิบัติที่ดี  
      4) ได้เป็นผู้รักษาธรรมเนียม  
      5) ได้เป็นผู้ดูแลศาสนสมบัติที่เป็นถาวรวัตถุ  
 
 5.3 พระสงฆ์ในประเทศไทย  แยกออกเป็นนิกายใหญ่ ๆ 2 นิกาย คือ 
      1) หินยานหรือเถรวาท  
      2) มหายาน หรืออาจริยวาท  

ประเภทของพระสงฆ์มี 2 ประเภท คือ  
     1) สมมติสงฆ์  
     2) อริยสงฆ ์ 
 
5.4 ข้อควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์ 
     1) การเคารพพระสงฆ์ เมื่อท่านนั่งอยู่ให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หากพบปะท่านตามถนน หรือบนรถ                     

ให้ประนมมือไหว้ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม 
     2) การพูดกับพระสงฆ์ ต้องพูดสุภาพ ให้ค าให้ถูกต้อง ไม่พูดล้อเล่น กิริยาท่าทางต้องส ารวม และไม่พูด     

ว่าร้าย  ลับหลัง 
     3) มีความเคารพท่านด้วยจิตใจที่มีเจตนาดี และคิดปรารถนาดีต่อท่านด้วยใจจริง 
     4) มีความเลื่อมใสต่อพระสงฆ์ทุกรูป ไม่เลือกเคารพนับถือ เฉพาะราย เพราะถือว่าพระสงฆ์แต่ละรูปเป็น                     

ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเท่ากัน 
     5) หมั่นหาโอกาสบ ารุงอุปถัมภ์ท่านด้วยสิ่งที่จ าเป็นแก่ชีวิต ได้แก่ อาหาร จีวร เสนาสนะ ยารักษาโรค 
     6) ฟงัธรรม หรือโอวาทจากพระสงฆ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง และดีงาม 
     7) ช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวมที่มีอยู่ในวัด ได้แก่ โบสถ์ วิหาร บริเวณวัด ต้นไม้ในวัด เป็นต้น รวมทั้งมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งนิยาปฏิบัติสืบต่อกันมา 
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     8) หากพบเห็นการบ่อนท าลายสถาบันสงฆ์ ควรช่วยกันหาวิธีแก้ไขโดยใช้ปัญญา เช่น ได้ยินการพูดเกิน
ความจริงว่าวงการสงฆ์ไม่ดี ควรคิดไตร่ตรองเฉพาะกรณีท่ีมีส่วนน้อยมาก อาจจะมีการพูดเตือนสติกัน หรือ เห็นพระสงฆ์
กระท าในสิ่งที่เราคิดว่าผิด ควรแจ้งให้เจ้าอาวาส หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
5.5 มารยาทท่ีแสดงต่อพระสงฆ์ 
     1) รู้จักแสดงความเคารพพระสงฆ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ การเคารพต่อพระสงฆ์ ได้แก่ การ

ประนมมือ การไหว้ การกราบ และการลุกข้ึนต้อนรับ ซึ่งได้เรียนรู้รายละเอียดในชั้นที่ผ่านมาแล้ว 
     2) ไม่นั่งบนอาสนะ (ที่นั่ง) เดียวกับพระสงฆ์ ควรจัดให้พระสงฆ์นั่งสูงกว่าฆราวาส หรือจัดที่นั่งบนพ้ืนที่ทั้ง 

หมดก็ควรปูลาดอาสนะเล็กส าหรับเป็นที่นั่งของพระสงฆ์แต่ละรูปอกีข้ันหนึ่ง 
     3) ควรรู้จักหลีกทางให้พระสงฆ์ หากพระสงฆ์เดินมาข้างหลัง เมื่อรู้สึกตัวควรหลีกชิดด้านซ้ายมือของ

พระสงฆ์ ยืนตรงเมื่อท่านเดินผ่านมาให้น้อมตัวไหว้ ถ้าท่านพูดด้วย ควรประนมมือพูดในอาการที่ส ารวม หากเดินสวน
ทางกับพระสงฆ์ ควรหลีกเข้าชิดทางซ้ายมือของพระสงฆ์ และปฏิบัติเช่นที่กล่าวมาแล้ว 

     4) เมื่อเห็นพระสงฆ์ข้ึนมาบนรถโดยสาร หรือลงเรือต้องลุกให้ที่นั่งแก่ท่านและสตรีจะนั่งที่เดียวกับพระไม่ได้
เด็ดขาด แม้จะเป็นเก้าอ้ียาว นั่งกันคนละมุมก็ตาม ถ้าจ าเป็นต้องมีบุรุษมานั่งคั่นกลาง 

     5) ในการประชุมที่มีพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมด้วย ควรจัดให้ท่านนั่งแถวหน้า หรือจัดที่นั่งให้สูงกว่าฆราวาส 
 
5.6 การถวายภัตตาหารและปัจจัย 
     1) เมื่อตักบาตรควรถอดรองเท้า ให้ตักข้าวและอาหารใส่บาตรด้วยความส ารวม แล้วยกมือไหว้อย่างอ่อนน้อม 
     2) เมื่อถวายอาหารหรือเครื่องอุปโภค บุรุษต้องประเคน คือ ยกของให้ท่านรับด้วยมือ แต่ถ้าเป็นสตรีถวาย

ต้องวางลงบนผ้า หรือสิ่งอื่นที่ท่านจะรับ ห้ามส่งให้กับมือท่านโดยเด็ดขาด 
     3) การน าสิ่งของ หรืออาหารที่เก็บไว้ได้ไปถวายหลังเวลาเที่ยง ไม่ต้องประเคนให้วางไว้เฉย ๆ หรือให้ศิษย์

วัดน าไปเก็บไว้ต่างหาก แล้วค่อยทยอยถวายในวันต่อไป เพ่ือมิให้ท่านละเมิดข้อบัญญัติว่าด้วยการสะสมอาหาร 
     4) การถวายปัจจัย (เงิน) ไม่ต้องประเคนให้ท่านถวายเฉพาะใบปวารณา มอบเงินให้ไวยาจักรหรือศิษย์วัด 

ถ้าไม่มีไวยาวัจกร หรือศิษย์วัด ให้เอาใส่ซองแล้วใส่ลงในย่ามให้ท่าน 
     5) การนิมนต์พระสงฆ์เพ่ือรับสังฆทาน ไม่ควรเจาะจงประสงฆ์ผู้รับ หรือการนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันภัตตาหาร

ที่บ้าน ไม่ต้องระบุชื่ออาหารให้ท่านรับทราบ 
 
5.7 การไปประกอบศาสนพิธีในวัด 
     1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มีสีสันเย็นตา ไม่ฉูดฉาด สตรีควรสวมกระโปรงยาวคลุมเข่า ท าให้ลุกนั่ง

สะดวก ไม่สมควรสวมเสื้อผ้ารัดรูปคอลึก ไม่ควรแต่งอาภรณ์ราคาแพง ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม 
     2) ควรไปก่อนเวลาจะเริ่มพิธี 
     3) หากไปร่วมประกอบพิธีในตอนเช้า ควรมีภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์ด้วย ถ้าเป็นตอนบ่ายควรมีน้ าผลไม้

ไปถวายก็จะเป็นการดี แต่ควรหลีกเลี่ยงการถวายเครื่องดื่ม ที่โฆษณาว่าเป็นยาชูก าลัง หรือจัดว่าเป็นสิ่งเสพติด 
     4) ควรตั้งใจฟังขณะที่พระสงฆ์แสดงธรรม หรือให้ศีลอย่างส ารวม ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อท่านให้ศีลผู้ร่วมพิธีต้อง

ประนมมือกล่าวรับตามอย่างชัดเจน ไม่นั่งเฉย ๆ หรือพูดคุย ซึ่งเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก 
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     5) การกระท าที่เป็นการรบกวนผู้ อ่ืน ไม่ควรกระท าทั้งสิ้น เช่น ส่งเสียดัง พูดคุยกัน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา        
ร้องเพลง หรือน าเด็กอ่อนรวมทั้งเด็กท่ีซุกซนมากไปด้วย 

     6) การสนทนากับพระสงฆ์ ควรมีสัมมาคารวะ รู้จักส ารวมกิริยา และรักษาเวลาด้วย ควรประนมมือขณะที่
พูดกับท่าน ไม่ควรซักถามท่านในเรื่องอ่ืนให้เสียเวลา เพราะท่านย่อมมีภาระต้องปฏิบัติในขณะนั้นค่อนข้างมาก 

 
6. การพัฒนาจิตเพื่อเรียนรู้ และด าเนินชีวิต 

6.1 ความหมาย และความส าคัญของจิต  
จิต หรือจิตใจ คือ ความนึกคิด เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา คิดหลายเรื่อง ตามอาต

นะท้ัง 6 ซึ่งหมายถึงเครื่องรู้ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท าให้เกิดสิ่งที่รู้คู่กัน ดังนี้ 
     - ตา ใช้ดู กระทบรูป ท าให้เกิดการเห็น 
     - หู ใช้ฟัง กระทบเสียง ท าให้เกิดการได้ยิน 
     - จมูก ใช้สูดดม กระทบกลิ่น ท าให้เกิดการได้กลิ่น 
     - ลิ้น ใช้ชิม กระทบรส ท าให้เกิดการรู้รส 
     - กาย ใช้สัมผัส กระทบสิ่งที่มาสัมผัส ท าให้เกิดรู้การสัมผัส 
     - จิตใจ เป็นการรับรู้อารมณ์ทั้ง 5 จากการดู การฟัง การได้กลิ่น การสัมผัสรู้รส และการสัมผัสผิวกาย ท า

ให้จิตใจคิดไปต่าง ๆ อาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้ 
 
6.2 การบริหารจิต และเจริญปัญญา 
การบริหารจิต คือ การฝึกฝนจิตใจของตนเองให้มีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีงาม ให้มีความสงบเยือกเย็น ไม่

ฟุ้งซ่าน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ การบริหารจิตที่ดี และได้ผล คือ การฝึกสมาธิโดยมีสติ และ
สัมปชัญญะ เป็นสิ่งที่ควบคุม และก ากับจิตใจของเราให้เข้มแข็ง และม่ันคง ถูกต้อง 

การเจริญปัญญา คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคงมากขึ้น สามารถอดทนต่อสิ่งที่มากระทบตัวเรา มีเหตุผลที่
สามารถแยกแยะได้อย่างถูกต้องว่า สิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ สิ่งใดเป็นความชั่ว และเกิดโทษได้ และเลือกปฏิบัติให้
เกิดผลดีต่อตนเอง รวมทั้งสังคมด้วย 

 
6.3 วิธีฝึกปฏิบัติเพื่อการบริหารจิต และเจริญปัญญา 
     1) การไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตา  
     2) การฝึกนั่งสมาธิโดยก าหนดลมหายใจเข้าออก  
     3) การฝึกสมาธิในการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 



สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจรญิ 

 

6.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจิต และการเจริญปัญญา 
     1) สามารถจ าเรื่องต่าง ๆ ได้ดี ไม่ลืมง่ายมีหลักในการจ าอย่างแม่นย า มีผลท าให้การเรียน หรือการท างาน

ก้าวหน้า โอกาสที่จะผิดพลาดมีน้อย 
     2) เข้าใจบทเรียนเร็ว มีความรู้ เพราะมีความตั้งใจฟัง ไม่สับสน 
     3) สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือท างานได้ส าเร็จเรียบร้อย และท างานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
     4) มีความสุขุมรอบคอบ อารมณ์เย็น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาอื่น ๆ ได้อย่างมีเหตุผล และ

ไม่เอาแต่ใจตัว 
     5) ไม่เชื่อค าโฆษณา หรือค าชักชวนที่ไร้สาระ รู้จักไตร่ตรอง และยั้งคิดเสมอ 
     6) มีความสุขในการด าเนินชีวิต และมีความส าเร็จในหน้าที่การงาน  
     7) มีท่าทางแคล่วคล่อง ว่องไว ไม่ยืดขาหรือเหม่อลอย 
     8) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความคิดที่สร้างสรรค์ และมุ่งท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 
7. หลักธรรมทางศาสนาเพื่อแก้ปัญหาอบายมุข และสิ่งเสพติด 
 7.1 ความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 

     1) ถวายความเคารพนักการะ แด่พระองค์ท่าน หรือสัญลักษณ์แทนพระองค์ โดยยืนตรง และแสดงความ
เคารพ เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี และสามารถร้องได้ถูกต้อง 

     2) เชิดชูพระเกียรติยศ และพระเกียรติคุณ โดยจัดภาพ หรือประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ในที่อัน
ควร เพ่ือสักการะ 

     3) ศึกษาและบอกความส าคัญ พระราชกรณียกิจตลอดจนบทบาทของพระมหากษัตริย์ในทางการเมืองการ
ปกครองทางทหาร และการพัฒนาประเทศไทย 

     4) โดยเสด็จพระราชกุศลด้วยการบริจาคทรัพย์และสิ่งของ 
     5) ธรรงไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ด ารงอยู่

ตลอดไป 
     6) สอดส่องดูแลและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยแด่พระองค์ท่าน ความสามัคคี

ต่อกัน และไม่เห็นแก่ตัว เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในสังคม หรือประเทศชาติให้เป็นที่หนักพระทัยของพระองค์ท่าน 
 
7.2 มงคล 38  
ค าว่า “มงคล” ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่น ามาซึ่งความสุข ความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติ  
     1) การมีวินัย วินัย คือ ระเบียบปฏิบัติที่เป็นเครื่องรักษาตน และหมู่คระให้อยู่เป็นปกติสุขทั่วถึงกัน ไม่ท า

ความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเอง และสังคม  
     2) การงานไม่มีโทษ คนเราที่ต้องการความส าเร็จของชีวิต ต้องรู้จักท างานให้เป็นหลักฐาน ต้องเตรียมพร้อม

ก่อนท างาน  
     3) การไม่ประมาทในธรรม คนที่ประมาทในการท างาน คือ ท างานอย่างเกียจคร้าน ท า ๆ หยุด ๆ ปล่อยไป

เรื่อย ๆ ตามใจชอบ ไม่เอาใจใส่ที่จะท าให้ดีที่สุด เรียบร้อยและเสร็จเร็วที่สุด 
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7.3 พละ 4  
พละ แปลว่า ก าลัง มี 4 ประการ ดังนี้ 
     1) ปัญญาพล คือ ก าลัง 
     2) วิริยพล คือ ก าลังความเพียร  
     3) อนวัชชะพละ คือ ก าลังในการกระท าท่ีไม่มีโทษ  
     4) สังคหพละ คือ ก าลังในการสงเคราะห์  
 
7.4 ศรัทธา 4 
ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม 
     1) กัมมสัทธา เชื่อว่า กรรมมีอยู่จริง  
     2) วิบากสัทธา เชื่อในผลของกรรมว่ามีจริง  
     3) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่า สัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมของตน 
     4) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 
7.5 พรหมวิหาร 4  
พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจ าใจของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ดุจเป็นพรหม ลักษณะของผู้ที่มีพรหมวิหาร    

มีดังนี ้
     1) เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
     2) กรุณา คือ ความสงสาร ความต้องการช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ 
     3) มุทิตา คือ ความยินดี ชื่นชม เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข  
     4) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง วางใจให้เฉยไม่ยินดียินร้าย  
 
7.6 อบายมุข 6 
อบายมุข คือ ทางแห่งความเสื่อม เป็นเหตุที่ท าให้เกิดความฉิบหาย ทรัพย์สินย่อยยับอีกหมวดหนึ่ง มี 6 อย่าง 

แต่ละอย่างให้โทษ หรือผลของกรรม ดังนี้ 
     1) ติดสุรา และของมึนเมา  
     2) ชอบเที่ยวกลางคืน  
     3) ชอบเที่ยวดูการละเล่น  

       4) ติดการพนัน  
     5) คบคนชั่วเป็นมิตร 
     6) เกียจคร้านการงาน  
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7.7 คารวะ 6  
คารวะ แปลว่า ความเคารพ สิ่งที่พุทธศาสนิกชน แสดงคารวะ หรือรู้จักแสดงความเคารพ มี 6 อย่าง คือ 
     1) พุทธคารวตา คือ ความเคารพใน 
     2) ธมฺมคารวตา คือ ความเคารพในพระธรรม  
     3) สงฺฆคารวตา คือ ความเคารพในพระสงฆ์ 
     4) สิกขาคารวตา คือ ความเคารพในการศึกษา  
     5) อุปฺปมาทคารวตา คือ ความเคาพระในความไม่ประมาท 
     6) ปฏิสนฺถารคารวตา คือ ความเคารพในปฏิสันถาร  
 
7.8 อริยสัจ 4 
อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงนี้ด้วยพระปัญญา อริยสัจ 

4 ประกอบด้วย 
     1) ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก  
     2) สมุทัย คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์  
     3) นิโรธ คือ ความดับทุกช์ โดยก าจัดตัณหาให้สิ้นไป ท าให้จิตสงบว่างจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจ 

และนิวรณ์สิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม นิโรธเป็นภาวะปลอดทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์เกิดขึ้น หมายถึง       
พระนิพพาน 

     4) มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์  
 
7.9 พุทธกิจ 5 
พุทธกิจ หมายถึง กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญ ในแต่ละวันมี 5 อย่าง คือ 
     1) ตอนเช้า เสด็จบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้ที่ประทับ  
     2) ตอนเย็น ทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ 
     3) ตอนค่ า ประทานพุทธโอวาทแก่พระภิกษุทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้า 
     4) ตอนดึก ทรงตอบปัญหาแก่พวกเทวดา หรือบุคคลชั้นสูง  
     5) ตอนเช้ามืดจวนสว่าง ทรงกระท าสมาธิเพื่อตรวจพิจารณาสัตว์โลกว่า 
 
7.10 พุทธศาสนสุภาษิต 

        1) สจฺเจน กิตตึ ปปฺโปติ อ่านว่า สัจ - เจ - นะ – กิต - ตึ -ปัป - โป - ติ (คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ)  
สัจจะ แปลว่า ความจริง ซึ่งหมายถึง การพูดจริง ท าจริง ประกอบไปด้วยประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความ

จริงใจ ไม่โลเล หรือหลอกลวง  
      2) ยถาวาที ตถาการี อ่านว่า ยะ - ถา - วา – ที - ตะ - ถา - กา - รี (พูดเช่นไร ท าเช่นนั้น)  
ผู้ที่พูดอย่างใด และท าตามที่พูด หมายถึง คนตรง ซึ่งคนตรงนั้น เมื่อจะพูดอะไรต้องรู้จักคิดใคร่ครวญให้

รอบคอบก่อนว่า ควรหรือไม่ควร มีโทษหรือไม่ ถ้าเห็นว่าดี และมีประโยชน์จึงพูด และท าตามท่ีพูดออกมา  
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8. หน้าที่ชาวพุทธ 
 8.1 บทบาทของพุทธศาสนิกชนที่พึงกระท าเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 

     1) ต้องรู้จักศึกษาหาความรู้  
     2) ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
     3) รู้และสามารถปฏิบัติตามศาสนพิธีต่าง ๆ 
     4) ช่วยกันรักษาความเป็นพระสงฆ์  
     5) ช่วยกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาโดยการ 
     6) ช่วยในการเผยแผ่พระศาสนา  
 
8.2 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพวัด แต่เดิม วัดที่สร้างในประเทสไทยมี 2 ลักษณะ คือ 
     1) ฝ่ายคันธธุระ เป็นวัดที่อยู่ในก าแพงเมือง เรียกว่า คามวาสี ให้บริการเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาเป็น                

ส่วนใหญ่ มีการรับนิมนต์และสวดมนต์ประกอบพิธีต่าง ๆ 
     2) ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นวัดที่อยู่นอกก าแพงเมือง อยู่ตามป่าเรียกว่า อรัญวาสี มักถือความสงบวิเวก ไม่

เกี่ยวข้องกับกิจธุระของชาวบ้านนัก มุ่งปฏิบัติภาวนาให้บริการในทางพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะ 
 
8.3 ช่วยกันรักษาและพัฒนาวัด 
     1) ทุกวัดจะมีต้นไม้ ดอกไม้ เพ่ือเป็นสถานที่ร่มรื่นสวยงาม ควรช่วยกันปลูกเพ่ิมเติมตามวาระที่มีโอกาส 
     2) ในวัดควรจัดให้มีที่รองรับขยะอย่างเพียงพอ  
     3) ไม่ขีดเขียนตามก าแพงวัด หรือที่ผนังอาการก่อสร้าง  
     4) บางวัดจัดให้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปอยู่นอกอุโบสถ เพ่ือมิให้ควันธูปเปลวเ ทียนไปท าลาย

ศิลปวัตถุ หรือภาพฝาผนัง ป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
     5) การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ของศิลปวัตถุ หรือโบราณวัตถุที่มีอยู่ในวัด 
 

9. ศาสนพิธี และการจัดพิธีกรรมทางศาสนา 
9.1 พิธีกรรมท่ีควรรู้ และฝึกปฏิบัติ 
     1) การจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรม เมื่อมีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนา  
     2) การอาราธนา คือ การเชื้อเชิญ หรือนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีให้ศีล ให้สวดพระปริตร หรือให้แสดงธรรม ซึ่ง

เป็นธรรมเนียมมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่เจ้าภาพงานพิธี หรือฆราวาสที่เป็นพิธีกรต้องอาราธนาก่อน พระสงฆ์จึงจะประกอบ
พิธีกรรมนั้น การอาธนาที่ถือเป็นธรรมเนียม มี 3 กรณี ดังนี้ 
       1. การอาราธนาศีล คือ การนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีให้ศีล หรือเป็นการขอศีลจากพระสงฆ์  

      2. การอาราธนาธรรม คือ การนิมนต์พระสงฆ์ให้แสดงธรรมให้ฟัง โ 
      3. การอาราธนาพระปริตร คือ การนิมนต์พระสงฆ์สวดมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคลของเจ้าภาพ  
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3) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศ หรือแสดงตัวว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งกระท าได้
หลายวิธี เช่น 

    - การบรรพชาแก่เด็กชายที่อายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป เรียกว่า การบวชเณร 
    - การอุปสมบทแก่ชายที่อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป เรียกว่า บวชพระ 
    - ผู้ที่มีศรัทธาตั้งใจแสดงความประสงค์ว่าต้องการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะส าหรับ

โรงเรียนทั่วไปจะมีกิจกรรมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะแก่นักเรียนที่นับถือพระพุทธศาสนา มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป ทั้ง
เด็กชายและเด็กหญิงที่ยังไม่เคยแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาก่อน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนมีความศรัทธา ยึดมั่น
ในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธ๗ รวมทั้งปลูกฝังนิสัยให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา 
   

9.2 ระเบียบพิธีท าบุญ 
     1) พิธีท าบุญงานมงคล  

       2) พิธีท าบุญงานอวมงคล  
     3) พิธีทอดกฐิน  
     4) พิธีทอดผ้าป่า  
 
9.3 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
     1) วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ปีที่มีอธิกมาสเลื่อนเป็นเดือน 7 “วิสาขบูชา” แปลว่า การ

บูชาในวันเพ็ญเดือน 6 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า 
     2) วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ า เดือน 6 หรือเดือน 7 ถ้าเป็นปีอธิกมาส คือ นับต่อจากวันวิสาขบูชา

ไป 8 วัน เป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า 
     3) วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจ

วัคคีย์ หลังจากท่ีได้ตรัสรู้แล้ว 2 เดือน พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  
     4) วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 (ต่อจากวันอาสาฬหบูชา) มีความส าคัญ คือ เป็นวันที่

พระสงฆ์ท าพิธีรับว่าจะอยู่ประจ าที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11) 
     5) วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ถ้าปีใดมีอธิกมาสก็เลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 4 ความส าคัญ

ของวันนี้ คือ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์  
 
9.4 พิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
การเวียนเทียน เป็นพิธีบูชาในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มี 4 วัน คือ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วัน

มาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา โดยพุทธบริษัททั้งหลาย ถือดอกไม้ ธูปเทียนที่จุดแล้วประนมมือเดียเวียนขวา เรียกว่า 
ประทักษิณ รอบปูชนียสถาน หรือในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในวัด 3 รอบ ขณะที่เดินเวียนให้ใจน้อมระลึกถึงคุณของพระ
รัตนตรัย เสร็จแล้วน าดอกไม้ ธูปเทียน ปักปูชาไว้ ณ ที่นั้น เป็นการแสดงถึงความเคารพสูงสุดด้วยเครื่องสักการะบูชา 
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สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัว และชุมชน 
1.1 ความหมาย และความส าคัญของกฎหมาย  
กฎหมาย คือ ค าสั่ง หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล หรือผู้มีอ านาจในประเทศนั้น ก าหนดขึ้น เป็นข้อปฏิบัติ

ของทุกคนในประเทศต้องท าตาม และใช้บังคับความประพฤติของบุคคลให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎหมาย เพ่ือให้เกิด
ความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม หากมีการฝ่าฝืน ไม่ท าตามข้อก าหนด สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ผู้อ่ืน และ
ส่วนรวม ถือว่ามีความผิด ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย 

กฎหมาย และกฎระเบียบ มีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เพราะท าให้
เกิดความสงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ทุกคนต้องรู้จักกฎหมาย เพ่ือจะได้รับรู้สิทธิ และหน้าที่ของ
ตน ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย คนที่ไปท าผิด หรือท าให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย ต้องได้รับการลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
1.2 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงก าหนดข้อบังคับ หรือวิ ธีการจะบังคับใช้ 

โดยมีที่มาของกฎหมายจากศาสนา คตินิยม จารีตประเพณี ฯลฯ  
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรง

ช าระและรวบรวมจัดระเบียนกฎหมายขึ้นใหม่ เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” เพราะระเบียบกฎหมายเดิมในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ถูกข้าศึกศัตรูเผาท าลายเกือบหมดสิ้น และมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นธรรมแก่ราษฎร ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูปกฎหมายครั้งยิ่งใหญ่ จัดปรับปรุงระบบศาล
ยุติธรรม และตั้งกระทรวงยุติธรรม มีการออกกฎหมายที่มาบังคับใช้ โดยให้ผ่านทางรัฐสภาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็น
ได้ว่า ความเป็นมาของกฎหมายไทยในแต่เดิมนั้น มาจากพระมหากษัตริย์ที่เอาพระทัยใส่ต่อราษฎร ออกกฎหมาย ให้
ความยุติธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว  
     1) กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตและครอบครัว กฎหมายส าคัญที่คนไทยทุกคนต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตรงเวลาที่ก าหนด เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวงจรชีวิตที่เป็นอยู่ทุกด้านซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีดังนี้ 
       1. การเกิด เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นถายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด  
       2. การตาย เจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย  
       3. การแจ้งย้ายที่อยู่ มี 2 ลักษณะ คือ การย้ายออก และการย้ายเข้า ซึ่งเจ้าบ้านหรือผู้แทนต้องแจ้งต่อ

นายทะเบียนภายในเวลา 15 วัน 
       4. ทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารส าคัญที่ทางราชการออกให้เพ่ือแสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลเกี่ยวกับวัน 

เดือน ปีเกิด เพ่ือทราบอายุ บอกสัญชาติ บอกชื่อบิดามารดา ตลอดจนบอกหลักแหล่งของที่อยู่  
       5. การศึกษา ให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16 

เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 



สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจรญิ 

 

       6. การท าบัตรประจ าตัวประชาชน บุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรืออายุย่าง
เข้าปีท่ี 7 จนถึงอายุ 70 ปี บริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน โดยไปยื่นค าร้องขอมีบัตร ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต
ที่ตนมีชื่อ 

       7. การสมรส หรือการแต่งงาน จะถือว่าสมบูรณ์ตามกฎหมาย ต้องประกอบด้วย 
        - ชาย มีอายุ 17 ปี และหญิงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นมีเหตุผลอันควร จึงอนุญาตให้สมรสก่อนนั้นได้ 
        - ชายและหญิง มิได้เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป หรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ

ร่วมแต่บิดา หรือมารดา 
       - ชายและหญิง มิได้เป็นคู่สมรสของคนอ่ืน 
       - ชายและหญิง ยินยอมเป็นสามีภรรยากัน 
       - ชายและหญิง มิได้เป็นคนวิกลจริต 
       - ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมมิได้ 
       - ให้มีการจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
     8. การหย่า เป็นการปฏิบัติให้ขาดจากการสมรส มี 2 แบบ คือ 
       - หย่าโดยความยินยอม คือ คู่หย่าไปจดทะเบียนหย่าที่ส านักทะเบียนท้องถิ่น โดยทั้งสองฝ่ายท าหนังสือ

ที่แสดงถึงความยินยอมในการหย่า 
      - หย่าโดยค าพิพากษาของศาล โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นฟ้องต่อศาล และเม่ือศาลมีค าพิพากษาให้หย่ากัน

แล้ว ฝ่ายที่ยื่นฟ้องน าเอาค าพิพากษาของศาลไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการจดทะเบียนหย่าต่อไป 
      9. การขึ้นทะเบียนทหาร ผู้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องขึ้นทะเบียน

ทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของตนในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ หากไม่สามารถ ไปขึ้น
ทะเบียนทหารด้วยตนเอ จะให้พ่อแม่หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ไปแจ้งแทน 

      10. การเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามก าหนด โดยผู้มีรายได้จะต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

      11. การเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานหน้าที่โรคคิดต่อดังกล่าว คือ กาฬโรค ไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค ไข้เหลือง ไข้กาฬหลังแอ่น ไข้รากสาดใหญ่                   
ไข้กลับซ้ า 

3) กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ รัฐบาลของประเทศ มีหน้าที่ส าคัญในการให้ประชาชนมีความรู้ มี
การศึกษาตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น จึงได้มี“พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นกฎหมายที่ก าหนด
เกี่ยวกับการศึกษาที่ส าคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กล่าวไว้ว่า ให้ผู้ปกครองของ
เด็กที่มีอายุย่างเข้าไปในปีที่ 7 ส่งเด็กนั้นเข้าเรียนในโรงเรียน จนกว่าเขาจะมีอายุย่างเข้าปีที่ 16 หรือเมื่อเด็กนั้นสอบได้
ชั้นที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ และยังให้สิทธิส าหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีความสามารถพิเศษด้วย 

ถ้าบิดามารดร หรือผู้ปกครองของเด็ก ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนตามอายุที่ก าหนดไว้นั้น ย่อมมีความผิดเป็นโทษทาง
อาญา โดยจะต้องถูกปรับตามกฎหมาย แต่มีข้อยกเว้นหากมีเหตุหรือลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน เช่น 
เด็กมีความบกพร่องในทางร่างกาย หรือจิตใจ เด็กต้องหาเลี้ยงผู้ปกครองที่ทุพพลภาพ ไม่มีหนทางเลี้ยงชีพ และไม่มีผู้อ่ืน
เลี้ยงดูแทน ซึ่งการขอยกเว้นนี้ ต้องแจ้งร้องขอต่อคณะกรรมการศึกษาอ าเภอในท้องที่ท่ีอาศัยอยู่ 



สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจรญิ 

 

4) กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก ตามกฎหมายฉบับนี้ ค าว่า “รถ” หมายถึง ยานพาหนะทางบกทุกชนิด 
รวมทั้งรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ยกเว้นรถไฟ และรถราง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 ซึ่งก าหนดให้ผู้ขับขี่รถปฏิบัติต่อสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ หรือท าให้เห็นปรากฎใน
เส้นทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ นอกจากนี้กฎหมายยังได้ห้ามผู้ขับขี่รถในบางสภาพ เช่น ห้ามขับรถ
ในขณะเมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอ่ืน ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล และทรัพย์สิน 
กฎหมายจราจรทางบกนี้ ได้บัญญัติให้คนเดินเท้าจะข้ามถนนที่มีสัญญาณไฟจราจร ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่อยู่
ตรงหน้าให้ถูกต้องด้วย 

 
1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมือง 
     1) ต้องรู้จักข้อก าหนดกฎหมายที่จ าเนและส าคัญพร้อมกับปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ เพราะถ้า

หลีกเลี่ยงหรือท าผิดก็ต้องถูกลงโทษ 
     2) เมื่ออายุถึงวัยต้องศึกษาเล่าเรียน และถึงวัยท างานต้องท าหน้าที่ตามก าหนด เพ่ือมิให้เป็นภาระของ

ครอบครัว และสังคม ทั้งได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติด้วย ในการท างานนั้นต้องเป็นอาชีพสุจริต เพ่ือไม่ให้คนอ่ืน
เดือดร้อน และเอาเปรียบสังคม 

     3) เมื่อมีรายได้ต้องเสียภาษีตามก าหนดนอกจากจะเป็นการเสียสละเพ่ือส่วนรวมแล้ว ยังท าให้ชาติ
บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย 

     4) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
 

2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
 2.1 ลักษณะของวัฒนธรรม 

     1) วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดและสร้างขึ้น 
     2) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์ 
     3) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนในสังคมที่เป็นสมาชิกยอมรับ 
     4) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สั่งสมเป็นมรดก และถ่ายทอดได้ 
     5) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
2.2 ประเภทของวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
     1) วัฒนธรรมทางวัตถุ เป็นสิ่งที่มองเห็น สัมผัสจับต้องได้  
     2) วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น สัมผัสจับต้องไม่ได้  
 
2.3 ระดับของวัฒนธรรมไทย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
     1) วัฒนธรรมระดับชาติ เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยเฉพาะ  
     2) วัฒนธรรมระดับท้องถิ่น คือ วัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น 
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2.4 การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมตามกาลเวลา 
     1) ภาษา เราต้องมีการติดต่อกับประเทศอ่ืนในด้านต่าง ๆ จึงต้องใช้ภาษาสากลในการสื่ อสาร เช่น 

ภาษาอังกฤษ  
     2) การแต่งกาย ในปัจจุบันเราแต่งกายตามปกติที่เป็นสากลนิยมทั่วไป ส่วนการแต่งกายแบบไทย จะแต่ง

ในบางโอกาสที่ส าคัญเท่านั้น 
     3) อาหาร ส่วนมากคนไทยก็ยังนิยมกินอาหารไทย แต่บางเวลาที่เร่งด่วน ก็ต้องกินอาหารส าเร็จรูปที่ท า

ง่าย ๆ  
     4) การเดินทางไปมาติดต่อกัน มีความรวดเร็ว และสะดวกมาก โดยใช้ยานพาหนะที่มีหลายรูปแบบ  
     5) การแสดงและดนตรี เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน และบันเทิงใจ มีทั้งส่วนที่เป็นของไทย และ

ต่างชาติ 
     6) ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร ในปัจจุบันการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมาก และมีมากมายหลายวิธี 
 
2.5 การรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
     1) ใช้ภาษาไทยในการพูดด้วยถ้อยค าสุภาพ  
     2) รู้จักช่วยดูแลท านุบ ารุง  
     3) ช่วยกันอนุรักษ์ และปฏิบัติตามประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น  
     4) มีกิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อย  
     5) น าค าสอนที่ดีงามของศาสนามาเป็นข้อคิด และข้อปฏิบัติ  
     6) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
 

3. มารยาทท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 3.1 ความหมาย 

มารยาท คือ ระเบียบแบบแผนในการแสดงออกของกิริยาท่าทางที่เหมาะสมของบุคคลต่อบุคคล ตามเวลาและ
สถานที ่

 
3.2 การแสดงมารยาทท่ีดีงามของคนไทย 
     1) การยืน เราต้องรู้จัก และฝึกกากรยืนตามสถานการณ์ในลักษณะต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ดังนี้ 

       1. การยืนเคารพธงชาติถ้าเคารพธงชาติ 
       2. การยืนให้เกียรติผู้ใหญ่  
       3. การยืนสนทนากับผู้ใหญ่  
       4. การยืนเข้าแถวคอย  

     2) การเดิน เมื่อเราเดินในสถานการณ์ต่าง ๆ ควรรู้จักปฏิบัติตนในการเดินให้ถูกต้อง ดังนี้ 
       1. การเดินผ่านผู้ใหญ่  
       2. การเดินภายในห้องประชุม  
       3. การเดินเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
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     3) การนั่ง มี 2 ลักษณะ คือ 
       1. นั่งพับเพียบที่พ้ืน  
      2. นั่งบนเก้าอ้ีต่อหน้าผู้ใหญ่  

     4) การเคารพ  
       1. ยืนตรง  
       2. การโค้งค านับส าหรับฝ่ายชาย และการถอนสายบัวส าหรับฝ่ายหญิง  
       3. การท าวันทยาหัตถ ์ 
       5) การพูดจาต่อกัน การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
       1. พูดด้วยถ้อยค าสุภาพ ไม่ใช้ค าหยาบคาย  
       2. พูดเรื่องที่เป็นจริง ไม่พูดปด ไม่พูดกล่าวร้ายใส่ความ หรือไม่พูดประชดเปรียบเปรยหรือกล่าวโทษ
ผู้อื่น 
       3. ใช้ค าพูดว่า สวัสดี ขอบคุณ ขอบใจ และขอโทษอยู่เสมอ ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
       4. รู้จักพูดแนะน าประโยชน์ที่ดีต่อผู้อื่น และไม่พูดพร่ าเพรื่อเกินไป 
       5. ขณะที่มีความโกรธ หรือโมโห ยังไม่ควรพูด ให้นิ่ง ตั้งสติก่อน และพูดถามเหตุการณ์ของเรื่อง  
 
4. คุณค่าของวันธรรมท่ีแตกต่างระหว่างกลุ่มคนในสังคม 
 4.1 ความหมาย และประเภทของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของการกระท าเพ่ือด าเนินชีวิตของคนในสังคม รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดและ
สร้างขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ ดังนั้น ความรู้ แนวความคิด และคติความเชื่อต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ศีลธรรมที่ดีงามของกลุ่มคน จึงเป็นวัฒนธรรมทั้งหมด มนุษย์สามารถ
เรียนรู้ เลียนแบบ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และยังเป็นมรดกสืบต่อจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
ได ้

ประเภทของวัฒนธรรม มี 2 ประเภท คือ 
     1) วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางวัตถุที่มองเห็น สัมผัสจับต้องได้ 
     2) วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่มองไม่เห็น ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องได้ 
 
4.2 ความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
     1) อาชีพ มีความแตกต่างกัน เพราะภูมิประเทศและอากาศที่ไม่เหมือนกัน เช่น 

       1. ที่ราบลุ่ม  
       2. ที่สูงมีภูเขา  
       3. ที่ราบริมทะเล  

     2) ที่อยู่อาศัย  
     3) การแต่งกาย  
     4) ภาษา  
 
 



สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจรญิ 

 

     5) ประเพณ ี 
       1. ภาคเหนือ มีประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีแห่โคม และตุง 
       2. ภาคกลาง มีประเพณีการละเล่นพ้ืนเมือง เช่น เพลงเรือ ล าตัด ประเพณีสงกรานต์ 
       3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเพณีทางสังคมของท้องถิ่น เช่น การแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีไหลเรือไฟ 
      4. ภาคใต้ มีคนไทยหลายเชื้อสาย มีประเพณีชักพระ ประเพณีกินผักกินเจ 

 
5. ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และเลือกรับใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ 
 5.1 ความหมายของค า 

     1) ข้อมูล หมายถึง เรื่องของความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ อาชีพการท างาน รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนของบุคคล 

     2) ข่าวสาร คือ การน าเรื่องราวมาบอกเล่า หรือแจ้งเรื่องของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้คนได้รับทราบ 
     3) เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ให้ผลดี และเรื่องที่ให้ผลไม่ดี ท าให้

เกิดผลกระทบต่อบุคคล หรือชุมชนในสังคมนั้น  
     4) การสื่อสาร คือ การถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นความคิด ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อ่ืนรับทราบ โดยการพูด

บอกเล่า หรือการเขียนเป็นข้อความ  
     5) สื่อสารมวลชน หมายถึง การน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ทั้งที่เป็นสารคดี และบันเทิง ให้แก่

ประชาชน  
5.2 การติดต่อสื่อสาร 
การสื่อสารที่เราเป็นทั้งผู้รับ และผู้ส่งข่าว ได้แก่ จดหมาย ธนาณัติ ไปรษณียบัตร ตั๋วแลกเงิน พัสดุภัณฑ์ โดยมี

หน่วยงานที่ให้บริการ คือ ที่ท าการไปรษณีย์ ซึ่งเราต้องไปติดต่อที่ท าการที่อยู่ใกล้บ้าน และเสียค่าธรรมเนียมตาม
ก าหนด ส่วนการติดต่อส่งข่าวที่สะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องยุ่งยากมาก คือ โทรศัพท์ ที่มีทั้งเครื่องโทรศัพท์มีสายอยู่
ประจ าที่ และเครื่องรับโทรศัพท์ไร้สายที่พกถือไปได้ทุกแห่ง หน่วยงานที่ให้บริการ คือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

ในปัจจุบัน การสื่อสารและการน าเสนอข่าวสารข้อมูล มีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามาก เรียกว่า การสื่อสารที่ไร้
พรมแดน หรือโลกของการสื่อสาร เพราะส่งข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และมีขอบข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก 

 
5.3 รูปแบบของการสื่อสาร 
     1) การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปหลายประเทศ 
     2) การใช้โทรศัพท์ทางไกล ทั้งในและนอกประเทศที่มีเครือข่ายกว้างไกล 
     3) การรับและส่งข้อมูลทางโทรสาร 
     4) การรับข้อมูล หรือค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 
     5) การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
     6) การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
     7) การเรียนจากโทรทัศน์การศึกษา 
     8) การประชุมทางไกล 
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6. บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล 
 6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     1) ฝ่ายนิติบัญญัติ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
     2) ฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่ด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎระเบียบที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่าย

นิติบัญญัติ 
สรุปรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่ 

รูปแบบ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. เทศบาล สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารส่วนต าบล 
4. การปกครองรูปแบบพิเศษ 
1) กรุงเทพมหานคร 
2) เมืองพัทยา 

สภากรุงเทพมหานคร 
สภาเมืองพัทยา 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดเมืองพัทยา 

 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและในประเทศ 
 แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย  

    1) มีความเชื่อ และยึดมั่นในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย  
    2) ศึกษาเรียนรู้ข้อก าหนดของกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมาย 
    3) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างม่ันคง  
    4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในทุกระดับ  
    5) ภูมิใจ และยึดมั่นในวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย  
    6) สนใจ เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
    7) ฝึกนิสัยให้เป็นนักประชาธิปไตย  

      8) เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
    9) ปฏิบัติตนตามคุณธรรมของวิถีประชาธิปไตยทัง้ 3 ด้าน คอื 

      1. คารวธรรม หมายถึง การแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน 
      2. สามัคคีธรรม คือ การกระท าท่ีร่วมมือกันในกลุ่มบุคคล  
      3. ปัญญาธรรม คือ การรู้จักใช้เหตุผล และความถูกต้องในการพัฒนางานทั้งส่วนตน และส่วนรวม 
 
8. บทบาทความส าคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

8.1 ความหมายของประชาธิปไตย  
ประชาธิปไตย หมายถึง การยึดถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ เป็นวิถีชีวิตที่ให้ความส าคัญแก่สมาชิกในสังคมทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน การด ารงชีวิตของคนในสังคม การอยู่ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะอยู่กันอย่าง
สงบ และสันติสุข ต้องรู้จักและปฏิบัติตนตามแนวทางประชาธิปไตย 
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8.2 หลักส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
     1) อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  
     2) การเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก  
     3) การรับรอง และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค  

   
8.3 รัฐธรรมนูญ 
     1) ความหมายและความส าคัญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการปกครองประเทศ กฎหมายอ่ืนที่

ตราออกมา ถ้ามีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นใช้บังคับไม่ได้ 
      2) การแบ่งแยกอ านาจตามรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งแยกอ านาจนี้เป็น 3 ฝ่าย คือ 
       1. อ านาจนิติบัญญัติ คืออ านาจในการร่างกฎหมาย และออกกฎหมาย  
       2. อ านาจบริหาร คือ อ านาจในการปกครอง หรือบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 
       3. อ านาจตุลาการ คือ อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย  

     3) คณะบุคคลตามที่ก าหนดในอ านาจอธิปไตย อ านาจอธิปไตยได้ก าหนดให้มีอ านาจ 3 ฝ่าย  
       1. รัฐสภา คือ คณะบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงเป็นผู้แทนของประชาชนที่ใช้อ านาจ
อธิปไตย 
           - วุฒิสภา  
           - สภาผู้แทนราษฎร  

      2. รัฐบาล คือ คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ โดยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 1 คน มี
ประธานสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอีก 35 คน เป็นคณะรัฐมนตรี 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป้นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐบาลใช้อ านาจอธิปไตยในด้านอ านาจบริหาร 
       3. ศาล ประกอบด้วยผู้พิพากษาและตุลาการมีอ านาจเป็นอิสระในการพิจารณา พิพากษาคดี ให้เป็นไป
ตามก าหนดกฎหมาย ซึ่งอ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจบริหารจะมาเกี่ยวข้อง หรือแทรกแซงไม่ได้ ศาลเป็นผู้ชี้ขาด และ
ยุติข้อโต้แย้งต่าง ๆ 
       4) องค์กรอิสระ ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจอธิปไตย  
       1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
      2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
       3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
       4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)  
 

8.4 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
     1) เมื่อมีสิทธิไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องให้ความร่วมมือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง 

       2) การช่วยรณรงค์ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ  
     3) การลงชื่อร่วมกัน เพ่ือถอดถอนนักการเมืองที่ประชาชนเห็นว่ามีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ 
     4) การเขียน แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การติชมการท างานของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี

เจตนาที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 



สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจรญิ 

 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  
 

1. บทบาทของผู้ผลิตที่รับผิดชอบ 
ผู้ผลิต หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่น าทรัพยากรต่าง ๆ มาจัดท า สิ่งที่ทุกคนในชุมชนต้องการ ที่เรียกว่า 

สินค้าและบริการ โดยใช้แรงงานหรือเครื่องจักรที่ช่วยทุ่นแรง มาจัดท าให้ได้ตามที่ต้องการ เรียกว่าผลผลิต 
 1.1 ความหมายของสินค้า และบริการ 

     1) สินค้า หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้ผลิต หรือสร้างข้ึนมาเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ สินค้าเป็นสิ่งที่จับ
ต้องได้ และสินค้าที่ส าคัญ คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค สินค้าโดยทั่วไปแบ่งได้ 
ดังนี้ 
       1. สินค้าได้เปล่าตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ และทุกคนมีสิทธิได้ท่ากัน ได้แก่ อากาศ แสงแดด 
       2. สินค้าที่มีจ านวนจ ากัด เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น เช่น แร่ธาตุ 
ที่ดิน น้ ามัน เสื้อผ้า บ้านเรือนที่อยู่ 
  สินค้าทางเศรษฐกิจ มีทั้งสินค้าทุน และสินค้าบริโภค คือ 
       1. สินค้าทุน เป็นสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าอีกทีหนึ่ง ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร และวัตถุดิบต่าง ๆ 
       2. สินค้าบริโภค เป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องการ แบ่งตามข้ันตอนของการผลิตได้ 2 อย่าง คือ 
     - สินค้าส าเร็จรูป เป็นสินค้าที่น าไปใช้ หรือบริโภคได้ เพราะผ่านขั้นตอนของการผลิตครบถ้วนแล้ว 
เช่น ข้าวสาร ขนมปัง เกลือ น้ าตาล โต๊ะ เก้าอ้ี เสื้อผ้า รถยนต์ ตู้เย็น ฯลฯ 
      - สินค้าระหว่างการผลิต เป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตยังไม่ครบถ้วน ยังน าไปใช้บริโภคไม่ได้  เช่น 
ข้าวเปลือก แป้ง ไม้ซุง เส้นใยผ้า แผ่นเหล็ก ฯลฯ 

     2) การบริการ หมายถึง การผลิตในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เป็นการสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ 
การศึกษา การบันเทิง การกีฬา การรักษาพยาบาล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย การบริการของธนาคารไปรษณีย์ รถโดยสาร 
การทอ่งเที่ยว หรือทัศนศึกษา 

 
1.2 ข้อคิดในการผลิตสินค้า หรือบริการ 
ผู้ผลิตสินค้าและบริการ ต้องคิดและวางแผนก่อนการผลิตย่างรอบคอบ และมีหลักที่เป็นข้อคิดส าคัญของ     

การผลิต ดังนี้ 
     1) สิ่งที่ผลิต สิ่งที่ผู้ผลิตต้องคิดและตัดสินใจว่า จะผลิตสินค้าหรือบริการอะไร  
     2) วิธีการผลิต เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ใช้วิธีการ หรือเทคนิคอย่างไร  
     3) ผู้บริโภค เป็นการคิดพิจารณาถึงผู้บริโภคท่ีเป็นเป้าหมายในการซื้อสินค้าหรือบริการ 
  
1.3 บทบาทและข้อคิดของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ 
     1) ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีควรได้รับอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งผลผลิตควรคุ้มค่าและคุ้มราคา 
     2) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เช่น ไม่ปลอมปนสินค้าที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพต่ า  
     3) ต้องรู้จักใช้และประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
     4) ผู้ผลิตควรศึกษาหาความรู้ และวิทยาการที่ก้าวหน้าเพื่อให้มีผลผลิตที่ดี 
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2. บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
 ผู้บริโภค คือ ผู้ที่มีความต้องการสินค้าและการบริโภค โดยใช้เงินเป็นรายได้ของตน ไปซื้อจ่ายสินค้า และบริการ
ต่าง ๆ ของผู้บริโภค 

2.1 ประเภทของการบริโภค แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
     1) การบริโภคสินค้า เป็นสิ่งของต่าง ๆ ที่มองเห็นจับต้องได้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต มีดังนี้ 

       1. สินค้าสินเปลือง หรือสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ ามัน สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ 
       2. สินค้าท่ีใช้ได้นาน หรือสินค้าคงทน เช่น บ้านเรือน รถยนต์ โต๊ะ เก้าอ้ี เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 

     2) การบริโภคสิ่งที่เป็นบริการ เป็นการใช้บริการต่าง ๆ ที่ให้ความสะดวกสบาย ซึ่งส่วนมากเป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้ เช่น การเดินทางท่ีโดยสารทางรถ เรือ เครื่องบิน การตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดผม การท่องเที่ยว การบันเทิง การ
รักษาพยาบาล หรือดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยว 

 
2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภค 
     1) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริโภค  

       1. รายได ้ 
      2. การศึกษา  
      3. รสนิยม  
      4. อาชีพ  
      5. นิสัยของบุคคลในการใช้จ่าย  
       2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสินค้าและอ่ืน ๆ ได้แก่ 
       1. ราคาของสินค้า  
       2. ฤดูกาล และเทศกาล  
       3. การซื้อขายผ่อนส่ง หรือระบบสินเชื่อ  
 

2.3 บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน  
ในฐานะที่ทุกคนต้องเป็นผู้บริโภค และจ าเป็นต้องมีการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จึงต้องรู้จักการเลือกสินค้า 

และตัดสินใจในการซื้อสินค้าให้เหมาะสมและรู้เท่าทัน โดยมีข้อควรคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจ ดังนี้ 
     1) พิจารณาถึงความจ าเป็น  
     2) เปรียบเทียบราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นประเภทเดียวกัน  
     3) สิ่งที่มีราคาแพง และไม่ได้ซื้อบ่อย ๆ ต้องวางแผนก่อนการซื้อ  
     4) เลือกซ้ือสินค้า และบริการที่มีคุณภาพดี ซึ่งจะมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ควรรู้ คือ 

      1. เครื่องหมายเลขทะเบียน (อย.) เป็นเครื่องหมายส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่ได้คุณภาพและไม่
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกให้แก่ผู้ผลิต 
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      2. เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นเครื่องหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนด
และควบคุมมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย 
เครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ 5 
 

                     
 

       5) การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บริโภคควรค านึง เช่น 
       1. อายุของสินค้า ต้องสังเกตหรือดูวันที่ผลิต และวันที่หมดอายุของสินค้า 
       2. ปริมาณของสินค้า ซื้อให้พอเหมาะแก่การบริโภค  
       3. สถานที่ การซื้อสินค้าจากร้านปลีกท่ีอยู่ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ท างานจะสะดวกกว่า 
       4. เวลา ควรมีการวางแผนของการซื้อล่วงหน้า  
 
3. การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 
 ทรัพยากร หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และให้ประโยชน์แก่มนุษย์                      
ในด้านต่าง ๆ 
 3.1 รู้จักทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 
       1) ทรัพยากรธรรมชาติ (วัตถุดิบ) คือ สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และให้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ มี 2 ประเภท คือ 
       1. ทรัพยากรที่ไม่มีมูลค่า เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อชีวิตทุกคน มีสิทธิได้รับโดยเท่าเทียมกัน คือ อากาศ 
แสงแดด  
       2. ทรัพยากรที่มีมูลค่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง มนุษย์สามารถน ามาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิต
สินค้า เพ่ือสนองความต้องการ และมีมูลค่าเป็นราคา คือ ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า แร่ธาตุที่มีอยู่ในดิน และหิน 
       2) ทรัพยากรมนุษย์ (แรงงาน) คือ ก าลังในการผลิตสินค้า เป็นแรงงานที่มีความหมายเกี่ยวกับแรงงานที่
ใช้ก าลังกายผลิตชิ้นงาน และแรงงานที่ใช้ความคิด สติปัญญา สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งแรงงานที่มีฝีมือดีสามารถผลิตสินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพ ก็จะได้ค่าตอบแทนสูง ส่วนแรงงานที่มีฝีมือธรรมดาก็จะได้รับค่าตอบแทนที่ถูกกว่า 

     3) ทรัพยากรทุน (ทรัพย์สิน) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการท างานให้ความสะดวกในการผลิต
สินค้า หรือช่วยบริการ ได้แก่ ที่ดินท าการเกษตร อาคารโรงงาน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล รถไถนา รถเกี่ยวข้าว 
รถยนต์ขนส่งสินค้า เครื่องสีข้าว เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดท าและเก็บข้อมูล ลื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรทุนที่เป็น
ทรัพย์สิน 

     4) ผู้ประกอบการ (การบริหารจัดการ) หมายถึง ผู้ที่น าทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และ
ทรัพยากรทุน มาด าเนินงานในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ 
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3.2 หลักการเลือกทรัพยากรมาใช้ในการผลิต 
     1) ความจ าเป็น ทรัพยากรนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้เป็นอย่างดี  
     2) ความคุ้มค่า ทรัพยากรที่น ามาใช้บางอย่างเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียน เช่น ดิน น้ า อากาศ 
     3) ไม่เกิดผลเสียกายต่อสภาพแวดล้อมในการผลิตที่มีความเก่ียวข้องกับทรัพยากร  
 
3.3 หลักการใช้ทรัพยากรทั่วไป 

      1) การใช้ทรัพยากรที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ได้แก่ 
       1. อาหารและของกิน ควรซื้อให้พอดีและกินให้หมด ไม่เหลือทิ้ง 
       2. รู้จักใช้น้ า และไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยใช้เท่าที่จ าเป็น และศึกษาวิธีใช้ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
       3. เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ต้องใช้อย่างถูกวิธี รู้จักดูแลรักษาให้ใช้ได้นาน ๆ เมื่อช ารุด ต้องซ่อมแซม 
       4. ของเล่น หรือของใช้บางอย่าง ถ้ารู้จักคิด ประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ ท าให้รู้สึกภูมิใจ และประหยัดเงิน 

     2) การรู้จักช่วยเหลือ และพึ่งตนเอง เมื่อเราเติบโตขึ้น เราช่วยเหลือ และพ่ึงตนเองได้ เรากินข้าว แต่งตัว
ไปโรงเรียน ท างานที่ครูมอบหมาย เรายังช่วยพ่อแม่ท างาน เช่น กวาดถูบ้าน เก็บผ้า เก็บของเข้าที่ ล้างถ้วยชาม  

     3) การฝึกความรับผิดชอบ คนเราทุกคนเกิดมาต้องมีหน้าที่ และรู้จักรับผิดชอบงานในหน้าที่ รวมทั้งมี
น้ าใจต่อกัน งานของเราต้องท าด้วยตัวเอง ไม่เกียจคร้าน ไม่เก่ียงคนอ่ืน 

     4) การฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัย เคารพและท าตามกฎหมาย ผลจากการมีระเบียบวินัยของครอบครัวที่
รู้จักเก็บรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ ไม่ท าสายหาย หรือสูญหาย นับเป็นการประหยัด และฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัยเบื้องต้น 

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 
 ลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

1) การพึ่งพา ชุมชนในท้องถิ่นมีหลายขนาด ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จนถึงจังหวัดและภูมิภาค โดยมี
การพ่ึงพาอาศัยกัน ทั้งในความเป็นอยู่และการท ามาหากิน ในแต่ละชุมชนผู้คนส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรม 
นอกจากนี้ยังมีการท าหัตถกรรมพ้ืนบ้านในครัวเรือน เช่น ทอผ้า ทอเสื่อ จักสาน แกะสลัก ซึ่งท าไว้ใช้สอย และ
แลกเปลี่ยนหรือจ าหน่ายกันในท้องถิ่น 

2) การแข่งขัน ในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้มีปริมาณของ
ผลผลิตที่สูงขึ้น จึงเกิดการแข่งขันในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
  1. การโฆษณา เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้ถึงสรรพคุณ และประโยชน์ที่จะได้จากสินค้านั้น โดยใช้วิธีการโฆษณาใน
รูปแบบต่าง ๆ 
  2. การลดต้นทุนการผลิตสินค้านั้น หรือใช้วัสดุอื่นที่ต้นทุนน้อยทดแทน 
  3. การลดแลกแจกแถม ซึ่งเป็นวีหนึ่งของการโฆษณา 

3) การประสานประโยชน์ ในปัจจุบันการประสานประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายในทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมาก เพราะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมมือร่วมใจให้เศรษฐกิจของชาติเป็นไปอย่างมั่นคง ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอ่างเหมาะสมของทุกฝ่าย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค พ่อค้าคนกลาง ธนาคาร 
และรัฐบาล ซึ่งทุกฝ่ายมีหน้าที่และความสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจ และเป็นส่วนส าคัญในการประสานประโยชน์ให้ได้ผลที่
ต้องการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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5. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
 ตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่น 

   1) การขยายพ้ืนที่ในการเกษตร  
   2) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
   3) การท าสินค้าหัตถกรรม  
   4) แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
   สิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นของผู้มาท่องเที่ยว ได้แก่ 

      1. สภาพภูมิประเทศที่สวยงาม เช่น น้ าตก ภูเขา ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล อ่าว แหลม เกาะ 
      2. แหล่งอารยธรรมโบราณ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก 
      3. ศาสนสถาน ได้แก่ วัดวาอารามที่มีปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
      4. แหล่งที่มีประเพณีท้องถิ่น หรือเทศกาลประจ าปีที่น่าสนใจ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  

 
6. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

6.1 เกษตรกรรม 
การเกษตรที่ส าคัญของไทย ได้แก่ การท านาปลุกข้าว การท าไร่ท าสวน ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าว อ้อย 

มันส าปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ผักและผลไม้ต่าง ๆ ไม้ดอกไม้ประดับนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้บริโภค ใช้
แรงงาน และขายเป็นสินค้า เช่น เป็ด ไก่ หมู วัว ควาย บ่อปลา นากุ้ง 

ผลผลิตจากการเกษตรหลายอย่างมีการแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า นับเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากผลผลิตการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรม ท าให้เกษตรกรมีรายได้และมีการสร้างานให้คนในท้องถิ่นมี
รายได้จากค่าแรงท างาน 
  ปัญหาในการเกษตร  
     1) ปัญหาปลูกพืชได้ผลผลิตต่ า  

   2) ปัญหาราคาขาย 
   3) ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  
   4) ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ  
แนวทางแก้ไขปัญหาและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  

     1) การรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและช่วยเหลือกัน มีการจัดตั้งสหกรณ์การรวมเงินทุน การ
วางแผนการผลิตและการตลาด การต่อรองรารากับพ่อค้าคนกลาง 

   2) การส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหลายแนวทางในการดูแลส่งเสริมและมี
ส่วนรับผิดชอบ  

   3) การส่งเสริมเพิ่มผลผลิตการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรมีเท่าเดิม หรือน้อยลง แต่ผู้เพ่ิมมากขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมผลผลิตการเกษตรให้พอแก่ความต้องการโดยเกษตรกรต้องศึกษาและปฏิบัติให้เกิดผล  
  การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ 

     (1) การจับและท าลายเป็นวิธีกล เช่น ใช้ตะเกียงจุดล่อแมลงให้ตกลงในอ่างน้ าผสมน้ ามัน  
     (2) การใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันท าลาย เช่น ปล่อยกบ หรือคางคกให้กินแมลง ใช้ไวรัสท าลายหนอน 
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6.2 หัตถกรรม และอุตสาหกรรม 
หัตถกรรม คือ การท าสิ่งของเครื่องใช้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น โดยผลิตด้วยฝีมือและกรรมวิธีไม่ซับซ้อน 

เป็นกิจกรรมที่ท าในครัวเรือน ปัจจุบันสินค้าหัตถกรรมได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพสวยงาม มีคุณค่าในการใช้ เช่น ผ้า
ไหม ผ้ามัดหมี่ เครื่องเงิน เครือ่งถม เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา ผ้าฝ้าย ผ้าบาติก ดอกไม้ประดิษฐ์ 

อุตสาหกรรม คือ การผลิตของใช้ของกินที่เป็นสินค้าต่าง ๆ จ านวนมาก โดยใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิต ต้องมี
เงินทุน แรงงาน อาคารโรงงานบนที่ดิน ตลอดจนการตลาดที่ดี แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

     1) อุตสาหกรรมในครอบครัว ใช้แรงงานน้อย และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งพัฒนามาจากหัตถกรรม เพ่ือเป็น
อาชีพหลักส่งไปขายต่างประเทศได้ เช่น ผ้าไทย เครื่องจักสาน เครื่องเขิน 
       2) อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีแรงงานที่จ้างมากขึ้น ใช้เครื่องจักรขนาดเล็กที่ไม่ซับซ้อนผลผลิตส่ งไปขายได้
ทั่วประเทศ และท่ีต่างประเทสด้วย เช่น เครื่องหนัง ผ้าไหม อาหารกระป๋อง 

     3) อุตสาหกรรมโรงงาน ใช้แรงงานมาก มีกรรมวิธีหลายขั้นตอน มีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และช่างฝีมือท่ีมี
ความสามารถเฉพาะงาน เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ เคมีภัณฑ์ 

ความส าคัญ และประโยชน์ของหัตถกรรมและอุตสาหกรรม  
       1) ช่วยให้ผลผลิตการเกษตรมีราคาดีข้ึน  

     2) ช่วยให้คนมีงานท า  
       3) ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น  

ปัญหาของการท าหัตถกรรม และอุตสาหกรรม 
     1) ขาดคนที่มีความรู้ความช านาญ โดยเฉพาะช่างฝีมือที่มีคุณภาพยังมีน้อยมาก ต้องมีการจัดอบรม 
     2) ขาดเงินทุนต่อเนื่อง ต้องขอกู้ยืม  
     3) ขาดแร่เชื้อเพลิงที่ให้พลังงาน และแร่เหล็กท่ีใช้ท าเครื่องจักร ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนสูง 
     4) การคมนาคม และการขนส่งบางแห่งล่าช้า ไม่สะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ หรือขนส่งสินค้าจากโรงงาน      

สู่ตลาด  
     5) ขาดตลาดรับซื้อ ท าให้สินค้าเหลือมาก ท าให้ขาดทุน หรือสินค้ามีคุณภาพ ยังไม่เป็นที่เชื่อถือของตลาด  
     6) การขาดแคลนวัตถุดิบที่บางครั้งผลิตไม่ทัน  
     7) มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับมลภาวะ เช่น โรงงานปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าทันที ไม่มีบ่อพัก  

 
6.3 การค้าขาย  
การค้าขาย คือ การน าสินค้า หรือบริการไปเสนอขายตามความต้องการของผู้บริโภค หรือคนในชุมชน ผู้ค้าขาย

ต้องการผลก าไรเป็นค่าตอบแทน สิ่งที่ควรค านึงในการค้าขาย ได้แก่ 
     1) ปัจจัยและบริการส่งเสริม ได้แก่ เงินทุน ตลาด คุณภาพสินค้า การบริการลูกค้า 
     2) ท าเลที่ตั้ง มีการคมนาคมสะดวก อยู่ในชุมชน มีร้านค้าอยู่ก่อนมากหรือน้อย 
     3) ประเภทสินค้า ควรเป็นที่ต้องการ และนิยมในชุมชน มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ได้มาตรฐาน 
     4) มีจ านวนผู้ซื้อในบริเวณชุมชนมากหรือน้อยเพียงใด 
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ลักษณะของสินค้า ที่จัดหาซื้อมาเพื่อจ าหน่าย ควรมีลักษณะดังนี้ 
     1) มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ราคาพอสมควร 
     2) บรรจุในหีบห่อที่สะอาด สวยงาม น่าซื้อ 
     3) อยู่ในความนิยมของลูกค้าง 
     4) มีแหล่งผลิตที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และขนส่งสะดวก 
     5) สินค้าประเภทอาหารสด ต้องใหม่ สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการขาย ความก้าวหน้ามั่นคงของอาชีพค้าขายและมีก าไรพอควร ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญดังนี้ 
     1) มีเงินทุนเพียงพอ เพ่ือน ามาหมุนเวียนจัดซื้อสินค้าได้ทันเวลา 
     2) ตลาดมีความต้องการ 
     3) การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
     4) มีการโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักสินค้า 
     5) ท าบัญชีเนสดรายรับรายจ่ายทุกวันให้ทันเหตุการณ์ไม่ปล่อยค้างไว้ 
     6) มีหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม 

 
  6.4 อาชีพบริการ 

อาชีพบริการ เป็นอาชีพท่ีสุจริต อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่สังคม ท าให้คนมีรายได้จากความรู้ ความ
ถนัด และควาสามารถของตนเอง 

ประเภทของอาชีพบริการ มีหลายลักษณะ ตัวอย่างกลุ่มอาชีพบริการ ได้แก่ 
     - การจัดน าเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ 
     - การรับใช้ท างาน เช่น ท าความสะอาดบ้าน ขับรถ 
     - การให้บริการเสริมสวย เช่น ตัดแต่งผม ตัดเย็บเสื้อผ้า 
     - การบริโภค เช่น ผู้ปรุงอาหาร พนักงานเสิร์ฟ 
     - การให้นันทนาการ เช่น จัดดนตรี การแสดงต่าง ๆ 
     - การให้ความสะอาด หรือปลอดภัย เช่น เก็บขยะ กวาดถนน ยาม 
ประโยชน์ของอาชีพบริการ คือ ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายไม่กังวลใจต่อสวัสดิภาพ หรือสิ่งที่เป็น

ภาระในด้านอ่ืน ท าให้มั่นใจในการพัฒนางานในส่วนของตนให้มีผลดีและมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ให้บริการได้มีงานท า มี
รายได้เลี้ยงชีพ และภาคภูมิใจในผลงานของตน 

หลักส าคัญในการประกอบอาชีพบริการ  
     1) มีความอดทน อดกลั้น และมีวินัยในตนเอง 
     2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่ได้ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือ 
     3) มีความตรงต่อเวลา ควรให้ความส าคัญแก่เวลาในเรื่อง เวลานัด เวลาประชุม เวลาท างาน  
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สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
 

1. การนับเวลาตามก าเนิดของศาสนา 
การนับศักราชหรือปีโดยยึดเรื่องของศาสนาเป็นหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ 
     1) พุทธศักราช (พ.ศ.) คือ จ านวน ปีที่นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ประเทศไทยเริ่มนับ พ.ศ. 1 เมื่อ

พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พุทธศักราชเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455 แต่เดิมไทยถือว่าวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 
รัฐบาลก าหนดให้วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคมตามแบบสากล โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ดังนั้น ปี พ.ศ. 2483 จึงมี
เพียง 9 เดือน 

ในการเรียนประวัติศาสตร์ อาจจะพบค า “พุทธศตวรรษที่ .........” เช่น พุทธศตวรรษที่ 18 หมายถึง ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 1701 ถึง พ.ศ. 1800 ซึ่งเป็นช่วงเวลา 100 ปี ที่นับตามศาสนาพุทธในระยะนั้น 

     2) คริสต์ศักราช (ค.ศ.) คือ จ านวนปีที่นับตั้งแต่วันประสูติของพระเยซู เป็นการนับปีของผู้ที่นับถือศาสนา
คริสต์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับเนสากลทั่วโลก คริสต์ศักราชเกิดหลังพุทธศักราช 543 ปี ค าว่า “คริสต์ศตวรรษที่ 19”
หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1801 ถึง 1900 เป็นช่วงเวลา 100 ปี ที่นับตามศาสนาคริสต์ 

      3) ฮิจเราะห์ศักราช คือ จ านวนปีที่นับตั้งแต่วันหนีภัยของพระนบีมุฮัมมัด เป็นการนับปีของผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ฮิจเราะห์ศักราชเกิดหลังพุทธศักราช 1124 ปี 

 

 

 

 

 

2. ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความส าคัญ ดังนี้ 

     1) ท าให้มีความเข้าใจเรื่องราว หรือเหตุการณ์ส าคัญในอดีตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนได้
ใกล้เคียงอย่างมีเหตุผล 

     2) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน มั่นใจว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่มีเหตุผลยอมรับได้ 
     3) การรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ มีการตรวจสอบความถูกต้อง และจัดท าข้อมูลเพ่ือน าเสนอในระบบ

แบบใหม่อย่างมีข้ันตอน โดยมีความเป็นกลางในการน าเสนอ 
ล าดับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
     1) ก าหนดหัวข้อเรื่องท่ีต้องการรู้เป็นขั้นตอนแรก  
     2) รวบรวม และต้นคว้าข้อมูลหลักฐานที่เป็นลักษณะทางประวัติศาสตร์  
     3) ตรวจสอบ และประเมินความถูกต้องของหลักฐาน  
     4) จัดล าดับข้อมูลเพื่อแยกประเภท  
     5) ส าเสนอข้อมูลที่ได้มีการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดล าดับเรื่องราวตามขั้นตอน  

 

เรื่องน่าคิดให้รู้ 
ถ้าอยากทราบว่าปีใดเป็นปีอธิกสุรทิน คือ เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ท าดังนี้ 
   1. ให้เอา 4 ไปหารปี พ.ศ. ถ้าเหลือเศษ 3 ปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน หรือเป็นปีอธิกสุรทิน 
   2. ให้เอา 4 ไปหารปี ค.ศ. ถ้าหารลงตัว ไม่มีเศษ ปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน หรือเป็นปีอธิกสุรทิน 
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3. ข้อมูลจากหลักฐานที่ท าความเข้าใจเรื่องราวในอดีต 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการกระท าของมนุษย์ ทั้งในการสร้าง และการท าลายที่เป็น
เหตุการณ์ในอดีต และยังคงมีหลงเหลืออยู่เป็นหลักฐานในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) แบ่งตามลักษณะ มี 2 ประเภท คือ 
  1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ ซึ่งมีการบันทึกไว้ เช่น ศิลาจารึก 
พงศาวดาร จดหมายเหตุ เอกสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  
  2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง หลักฐานที่ไม่ได้บันทึกเป็นตัวหนังสือ แต่เป็นผลงานจาก
การสร้างขึ้นมาของมนุษย์ที่มีทั้งสิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ และสิ่งที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น โบราณสถาน วัดวาอาราม อนุสาวรีย์ 
โบราณวัตถุ อาวุธ เครื่องมือเครื่องใช้ 

2) แบ่งตามความส าคัญของหลักฐาน มี 2 ประเภท คือ 
  1. หลักฐานชั้นต้น เป็นหลักฐานที่ได้บันทึกไว้ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีจริงในระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงในณะนั้น ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ รูปภาพ การบันทึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ซึ่งเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
ที่สุด 
  2. หลักฐานชั้นรอง เป็นหลักฐานที่ท าขึ้นภายหลังการเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อาจได้มาจากค า
บอกเล่า หรือข้อเขียนของผู้อ่ืนอีกต่อหนึ่ง เช่น บทความ ต ารา หนังสือต่าง ๆ จึงเชื่อถือได้น้อยกว่าหลักฐานชั้นต้น 
 
4. สังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน 
 ประเทศเพื่อนบ้านที่ควรสนใจ และเรียนรู้ แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

   1) ประเทศในกลุ่มอาเซียน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คือประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา 

   2) ประเทศในเอเชียตะวันออก คือ ประเทศจีน และญี่ปุ่น 
   3) ประเทศในเอเชียใต้ คือ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา มัลดิฟส์ 
 
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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1. ประเทศมาเลเซีย 
      1.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ทางแหลมมลายูตอนใต้ของไทย มีพ้ืนที่
ประมาณ 328,520 ตารางกิโลเมตร ขนาดเล็กกว่าประเทศไทย อาณาเขตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตกอยู่บน
แหลมมลายู มี 11 รัฐ คือ ปะลิส ไทรบุรี เประ กลันตัน ตรังกานู ปาหัง สลังงอ ยะโฮร์ เนกรีเซมมิลัน มะละกา ปีนัง ส่วน
มาเลเซียตะวันออก อยู่บนเกาะบอร์เนียว มี 2 รัฐ คือ ซาบาร์ และซาราวัก  

ลักษณะภูมิประเทศ มาเลเซียตะวันตกส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา เป็นแนวทาสเหนือลงใต้ เทืองเขาสูงสุด
ชื่อ คาเรรอน มีที่ราบแคบ ๆ ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองข้าง ส่วนมาเลเซียตะวันออกท่ีเกาะบอร์เนียวเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
ยาว พ้ืนที่ด้านในมีแนวภูเขาที่ซาราวัก เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นเป็นประเทศอินโดนีเซีย อากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุก 
อุณหภูมิทั่วไปไม่ต่างกันมาก 
      1.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลุกและผลิตยางพาราได้มากที่สุดในโลก 
นอกจากนี้มีการท าไร่ ปาล์มน้ ามัน สวนมะพร้าว ท านา และการประมง มีการท าเหมืองแร่ดีบุก ที่ท ารายได้มาก 
อุตสาหกรรมของมาเลเซียขยาตัวได้เร็ว มีเศรษฐกิจมั่นคง เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และรัฐบาลสนับสนุน
ในด้านการลงทุน 
      1.3 การปกครอง และประชากร มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เรียกว่า พระราชาธิบดี (ยังดี เปอร์ตอน อากง) ซึ่งจะหมุนเวียนเลือกตั้งจากศุลต่าน หรือเจ้าผู้ครองรัฐอยู่ใน
ต าแหน่งได้คราวละ 5 ปี มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ 
  ประชากรส่วนใหญ่มีเชื่อสายมลายู รองลงมามีจนี อินเดีย ภาษาราชการใช้ภาษามาเลย์ แต่ใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการค้าขาย ศาสนาที่นับถือส่วนมาก คือ ศาสนาอสิลาม  

เมืองหลวงชื่อ กัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ในรัฐสลังงอ 
   
 2. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
      2.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปรมีพ้ืนที่เป็นเกาะ อยู่ปลายทางสุดของแหลม
มลายู ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย โดยมีช่องแคบยะโฮร์กั้นอยู่ มีพ้ืนที่ประมาณ 581 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ
ทางตะวันออกเป็นที่ราบต่ า ตอนกลางและทางตะวันตกเป็นภูเขาเตี้ย ๆ ซึ่งเป็นที่ก าเนิดของแม่น้ าในสิงคโปร์ที่ส าคัญ 
ส่วนอากาศจะร้อนชุ่มชื้นตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล จึงท าให้เย็นสบาย 
      2.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร สิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทสได้อย่างมั่นคง และรวดเร็ว มีท่าเรือ
ใหญ่ ทันสมัยเนอันดับ 4 ของโลก มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น การต่อเรือ และซ่อมเรือ การถลุงแร่ดีบุก ผลิต
เหล็กกล้า การกลั่นน้ ามัน ผลิตเครื่องไฟฟ้า ผลิตปูนซีเมนต์โดยอาศัยวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน รายได้ส่วนใหญ่ของ
ประเทศมาจากการค้าขายระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางรับส่งสินค้าให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแถบนี้ มีท่าเรือ และ
สนามบินที่ทันสมัย เป็นเมืองท่าปลอดภาษี คือ ไม่เก็บภาษีสินค้าที่ผ่านเข้าออก สิงคโปร์จึงเป็นที่รวมของสรรพสินค้า
จากประเทศต่าง ๆ มากมาย 

    2.3 การปกครอง และประชากร สิงคโปร์ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมี
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ทั้งสองต าแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี 
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 ประชากรในสิงคโปร์มีหลายเชื่อชาติ หลายภาษา ทั้งมลายู จีน อินเดีย ปากีสถาน และชาวตะวันตก 
ภาษาท่ีใช้คือภาษาอังกฤษ ศาสนาที่นับถือ ได้แก่ อิสลาม พุทธ ฮินดู ขงจื้อ ฐานะความเป็นอยู่ของประชากรอยู่ในเกณฑ์
ดี จ านวนประชากรเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ มีความหนาแน่นมาก  
 เมืองหลวงชื่อ สิงคโปร์และเป็นเมืองท่าด้วย 
 
 3. ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
      3.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศฟิลิปปินส์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย 
พ้ืนที่ของประเทศเป็นกลุ่มเกาะ จ านวนประมาร 7,100 เกาะ เกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะลูซอน ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด 
นอกจากนั้นมีเกาะมินดาเนา ปาลาวัน ปาไน เนกรอส เซบู ซามาร์ ฯลฯ พื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางกโิลเมตร  
 พ้ืนที่เกือบทุกเกาะเป็นภูเขา และภูเขาไฟ มีป่าไม้และทะเลสาบมากมาย มีที่ราบริมฝั่งทะเล และมีแม่น้ า
สายสั้น ๆ เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อย ๆ อากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก เพราะอยู่ในเขตมรสุม จึงได้รับอิทธิพล
ของดีเปรสชัน หรือพายุใต้ฝุ่นอยู่เสมอ 
      3.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร อาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม ปลูกข้าวเจ้า มะพร้าว อ้อย ป่านอมากา 
และยาสูบ มีการประมงโดยทั่วไป แร่ธาตุส าคัญ คือ เหล็ก ทองแดง แมงกานีส นอกจานี้ยังมีป่าไม้ที่หนาแน่น และ
สมบูรณ์ โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ โรงงานผลิตน้ ามันมะพร้าว ยาสูบ ปูนซีเมนต์ โรงสีข้าว 
      3.3 การปกครอง และประชากร มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และเป็น
หัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ 
  ประชาการโดยมากมีเชื่อสายมาเลย์ นอกจากนั้นเป็นพวกนิกริโต จีน สเปน อเมริกัน ภาษาทางราชการ 
คือ ตากาล็อก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 
  เมืองหลวงชื่อ มะนิลา ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน 
  
 4. ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
      4.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทสอินโดนีเซีย ประกอบด้วยหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชีย
กับทวีปออสเตรเลีย ประมาณ 13,000 เกาะ ตามแนวยาวของเส้นศูนย์สูตร เรียงรายอยู่ในเจตมหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย มีพ้ืนที่ประมาณ 1,882,280 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย 3.6 เท่า เกาะที่ส าคัญ ได้แก่ 
เกาะชวา สุมาตรา บาหลี เซลีเบส บอร์เนียว (ตอนใต้) มาดูรา เซลาม ฯลฯ 
  พ้ืนที่ภูมิประเทศที่มีภูเขามากมาย มีภูเขาไฟยังไม่ระเบิดหลายแห่ง เกิดแผ่นดินไหวบ่อย ๆ การระเบิด
ของภูเขาไฟที่เสียหายมากในปี พ.ศ. 2426 ชื่อ ภูเขาไฟการากาตัว มีคนเสียชีวิตมากกว่า 36,000 คน มีที่ราบบริเวณเชิง
เขา และชายฝั่งทะเล ดินบริเวณภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วเป้นแหล่งเพาะปลูกที่ สมบูรณ์ เพราะมีปุ๋ยและแร่ธาตุมาก ส่วน
อากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม จึงร้อนชื้น และมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี 
      4.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ เป็นผลผลิตทางเกษตร เช่น ข้าวเจ้า 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ซิงโคนา (เปลือกมีควินิน ใช้ท ายาแก้ไข้จับสั่น) มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และท ารายได้ดี คือ 
น้ ามันและแก๊สธรรมชาติ อินโดนีเซียเป็นประเทศสมาชิกองค์การผู้ส่งออกน้ ามัน (OPEC) และส่งดีบุกเป็นสินค้าออก
อันดับ 3 ของโลก อุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ โรงกลั่นน้ ามัน ปูนซีเมนต์ทอผ้า กระดาษ เคมีภัณฑ์ 

    4.3 การปกครอง และประชากร มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ 
และประมุขของรัฐบาล อยู่ในต าแหน่งคราวละ 5 ปี โดยมีสภาประชาชนเป็นผู้เลือก 
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  ประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ - อินโดนีเซีย รองลงไป คือ จีน อินเดีย ยุโรป การที่
ประชากรเพ่ิมขึ้นรวดเร็ว ท าให้มีปัญหาในการพัฒนาประเทศที่ไม่ค่อยทั่วถึง ภาษาประจ าชาติ คือ ภาษาบาฮาซา  
อินโดนีเซีย มีการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาดัตซ์บ้าง นอกจากนี้มีภาษาท้องถิ่นตามแต่ละเกาะต่างกันไป ศาสนาประจ า
ชาติ คือ ศาสนาอิสลาม 
  เมืองหลวงชื่อ จาการ์ตา ตั้งอยู่บนเกาะชวา 
  
 5. ประเทศบรูไน 
      5.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต แลภูมิประเทศ  บรูไนเป็นประเทศเล็ก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ประมาณ 5,700 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดทะเลจีนใต้ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ติดกับรัฐซาราวัก
ของมาเลเซีย 
  ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ทางตะวันออกมีหุบเขา 
และป่าดงดิบปกคลุมหนาแน่น อากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก 
      5.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร บรูไน มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง รายได้เฉลี่ยของประชากรสูงสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพราะมีน้ ามันเป็นทรัพยากรส าคัญ สินค้าออก คือ น้ ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม 
      5.3 การปกครอง และประชากร ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมีสุลต่านเป็นประมุข ท าหน้าที่บริหารประเทศโดยตรง 
  ประชาการส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ นอกนั้นเป็นจีน และชนพ้ืนเมือง มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนา
ประจ าชาติ ภาษาทางราชการใช้ภาษามาเลย์ 
 เมืองหลวงชื่อ บันดาร์เสรีเบกาวัน  
  
 6. ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
      6.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพ้ืนที่ประมาณ 332,559 ตารางกิโลเมตร 
 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงทางตอนเหนือ และเป็นแนวลงมาถึงตอนกลาง มีแม่น้ า
ส าคัญทางเหนือ คือ แม่น้ าแดง ไหลลงสู่อ่าวตังเก๋ีย ท าให้มีที่ราบปากแม่น้ า ส่วนทางตอนใต้มีแม่น้ าโขงไหลลงสู่ทะเลจีน
ใต้ จึงเกิดที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ 
  อากาศร้อนชื้น ซึ่งได้รับลมมรสุมเช่นเดียวกับประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน แต่จะได้รับฝนและพายุ
ดีเปรสชันมากกว่า เพราะอยู่ใกล้จุดก าเนิดพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ 

    6.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่วนมากมีอาชีพในการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวโพด ชา อ้อย พ้ืนที่ด้าน
ตะวันออกมีชายฝั่งทะเลยาว จึงมีอาชีพประมง ส่วนทางตอนเหนือมีป่าไม้และแร่ธาตุส าคัญ คือ ถ่านหินแอนทราไซด์ 
ฟอสเฟต สังกะสี เหล็ก 
      6.3 การปกครอง และประชากร เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส เมื่อได้เอกราชแล้วแบ่งเป็น         
2 ประเทศ จนถึงปี พ.ศ. 2516 จึงมีการรวมเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ไว้ด้วยกัน ปัจจุบันมีการปกครองแบบ
สาธารณรัฐสังคมนิยม มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลบริหารประเทศ  
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 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม ภาษาที่ใช้ทางราชการ คือ ภาษาเวียดนาม แต่ยังมีการใช้ภาษา
ฝรั่งเศสกันอย่างแพร่หลาย ศาสนาที่นับถือมาก คือ ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน รองงมา คือ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน     
คาทอลิก 
 เมืองหลวงชื่อ ฮานอย 
 
  7. ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า 
      7.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโด
จีนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 676,550 ตารางกิโลเมตร 
 ภูมิประเทศด้านเหนือและตะวันออก เป็นเทือกเขาและที่ราบสูง ด้านตะวันตกลงไปทางใต้เป็นชายฝั่ง
ทะเล ภาคกลางและทางใต้เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าส าคัญ คือ แม่น้ าอิระวดี แม่น้ าสาละวิน บริเวณปากแม่น้ าเป็นดินดอนที่
เกิดจากการทับถมของโคลนตม อากาศอยู่ในเขตมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว เช่นเดียวกับประเทศไทย 

    7.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร มีทรัพยากรธรรมชาติส าคัญหลายอย่าง ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียม ดีบุก เงิน 
สังกะสี หยก พลอย ทับทิม ไม้สัก พืชส าคัญที่ปลูกมา คือ ข้าว เคยส่งออกจ าหน่ายมากที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันการผลิต
ลดลง 
      7.3 การปกครอง และประชากร ปกครองแบบสาธารณรัฐสังคมนิยม โดยกลุ่มชนจัดตั้งเป็นรัฐปกครอง
ท้องถิ่นของตนเอง และอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ซึ่งมีอ านาจเต็มในการ
บริหารประเทศ อยู่ในต าแหน่งคราวละ 5 ปี ซึ่งรัฐสภาจะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี 
  ประชากรประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ มากมาย เช่น ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง คะยา คะฉิ่น ประชาชนส่วน
ใหญ ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ ภาษาท่ีใช้ คือ ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ  
  เมืองหลวง ชื่อ ย่างกุ้ง 
 
 8. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

    8 .1 ที่ตั้ ง  อาณาเขต และภู มิประเทศ  ประเทศลาวตั้ งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 236,000 ตารางกิโลเมตร 
 พ้ืนที่ของภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาทางด้านเหนือและด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า                
ล าธาร ไม่มีทางติดต่อกับทะเล มีแม่น้ า โขงไหลผ่าน ท าให้มีที่ราบริมฝั่งแม่น้ า  อากาศอยู่ในเขตมรสุม มี 3 ฤดู 
เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ในฤดูหนาว จะมีอากาศเย็นจัดมากกว่า 
      8.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลุกข้าว ข้าวโพด ยาสูบ มีป่าไม้เป็นทรัพยากร
ที่ส าคัญ ส่วนการท าอุตสาหกรรมยังมีน้อย 
      8.3 การปกครอง และประชากร เดิมมีการปกครองแบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ต่อมาเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยม เมื่อ พ.ศ. 2518 มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล บริหารประเทศตามนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ 
  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวลาวแท้ มีชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวเขาอยู่บ้าง นับถือศาสนาพุทธ ภาษาราชการ 
คือ ภาษาลาว นอกจากนี้ยังใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม 
  เมอืงหลวงชื่อ เวียงจันทน์  
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9. ประเทศกัมพูชา 
      9.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 
181,035 ตารางกิโลเมตร 
 ภูมิประเทศตอนเหนือ ตะวันตก และตะวันออกเป็นที่ราบสูง มีภูเขา และป่าไม้ ตอนกลาง และตอนใต้
เป็นที่ราบลุ่ม แม่น้ าโขง และชายฝั่งทะเล มีทะเลสาบใหญ่ คือ ทะเลสาบเขมร 
 อากาศร้อนชื้นฝนตกชุกแบบมรสุม 
      9.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร อาชีพส าคัญ คือ การเกษตร มีผลผลิต คือ ข้าว ยาสูบ พริกไทย ยางพารา มี
การท าประมงน้ าจืดที่ทะเลสาบเขมร จับปลาได้มากท าเป็นปลากรอบ ปลาแห้ง 
      9.3 การปกครอง และประชากร เดิมปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อ มา
เปลี่ยนแปลงเป็นแบบสังคมนิยม ประชากรส่วนใหญ่เป็นพวกเชื้อสายเขมร ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาเขมร และภาษาฝรั่งเศส 
มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ 
  เมืองหลวงชื่อ พนมเปญ 
 
 10. ประเทศไทย 
      10.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน              
4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย มีพ้ืนที่ประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตร 
 ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงภาคเหนือ มีภูเขาทอดผ่านตั้งแต่ชายแดนพม่าผ่านคอคอดกระและคาบสมุทร
มลายู ที่ราบตอนกลางเป็นพื้นที่ลุ่มซึ่งระบายน้ าโดยแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าสายย่อย อากาศอยู่ในเขตมรสุม มี 3 ฤดู 
      10.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร อาชีพส าคัญ คือ การเกษตร มีผลผลิต คือ ข้าว ยางพารา ปาล์ม มีการท า
ปศุสัตว์ นากุ้ง และประมงทางทะเล  
      10.3 การปกครอง และประชากร ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทย ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาไทย มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ 
  เมืองหลวงชื่อ กรุงเทพมหานคร 
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ประเทศในเอเชียตะวันออก 
 

 
 

 1. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
      1.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
ประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นที่ 2 ของโลก รองจากแคนนาดา 
 ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่กว้างใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศและอากาศจึงแตกต่างกันมาก ภาคตะวันตกเป็น
เทือกเขาสูง และที่ราบสูง เทือกเขาส าคัญ ได้แก่ เทือกเขาเทียนซาน คุรลุน อัลไต มีเทือกเขาหิมาลัยกั้นพรมแดน
ระหว่างจีนกับอินเดีย ที่ราบสูงส าคัญ ได้แก่ ที่ราบสูงธิเบต โกบี มองโกเลีย พ้ืนที่ทางตะวันตกมีที่ราบบ้าง แต่เป็น
ทะเลทราย ภูเขาทางตะวันตกเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าส าคัญของจีน 3 สาย คือ แม่น้ าฮวงโห แยงซีเกียง และซีเกียง ไหล
ผ่านที่ราบลุ่มทางตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่สุด แม่น้ าได้พัดพาโคลนตมมาทับถมเป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่
การเพาะปลูก  อากาศแตกต่างกันมากในแต่ละภาค คือ ทางเหนืออากาศหนาวจัด แห้งแล้ง ลมพัดแรง และมีพายุฝุ่น
จากทะเลทรายด้วย ทางใต้อากาศร้อน มีฝนตกในฤดูร้อน แต่หนาวเย็นในฤดูหนาวตอนกลางของประเทศอากาศคล้าย
ทางใต้ ซึ่งจะเย็นกว่าเล็กน้อย และมีฝนตกน้อยกว่า 
     1.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร อาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม ผลผลิต ได้แก่ ข้าว ข้าวบาเลย์ ข้าวสาลี 
ฝ้าย ชา ยาสูบ ข้าวโพด ผัก ผลไม้ต่าง ๆ แต่ป่าไม้มีน้อย แร่ธาตุส าคัญ คือ ถ่านหิน เหล็ก น้ ามัน วุลเฟรม พลวง 
แมงกานีส ส่วนอุตสาหกรรมส าคัญ คือ การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ท าถ้วยชาม ผลไม้กระป๋อง เครื่องเหล็ก เครื่องจักร เครื่อง
ก่อสร้าง 
  จีนได้รับมอบคือนเกาะฮ่องกงจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งตกอยู่ในอาณานิคมนาน
ถึง 156 ปี ฮ่องกงเป็นศูนย์การค้า การธนาคาร เป็นเมืองท่าเสรี และมีท่าเรือน้ าลึกที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
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      1.3 การปกครอง และประชากร จีนปกครองแบบสาธารณรัฐสังคมนิยม ประชากรของจีนมมีากเป็นอันดับ 
1 ของโลก ส่วนใหญ่เป็นชาวฮ่ัน ภาษาท่ีใช้ทางราชการ คือ ภาษาจีนกลาง แม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติมาก และมีการ
พัฒนาประเทศดี แต่ชาวจีนส่วนใหญ่ยังยากจน เพราะมีจ านวนมาก 
  เมืองหลวงชื่อ ปักกิ่ง เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม และศิลปกรรมของประเทศ และมีเมืองส าคัญ คือ เทียน
สิน เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง 
  2. ประเทศญี่ปุ่น 
      2.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยประมาณ 4,000 เกาะ อยู่ระหว่างชายฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชียกับมหาสมุทรแปซิฟิก 
พ้ืนที่รวมกันประมาณ 370,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะใหญ่ส าคัญ 4 เกาะ ชื่อ ฮอกไกโด ฮอนซู ชิโกกุ และคิวซู  
 ภูมิประเทศของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบชายฝั่งแคบ ๆ มีทะเลสาบและภูเขาไฟหลายแห่ง ภูเขา
ไฟสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก คือ ภูเขาไฟฟูจิยามา มีแผ่นดินไหวบ่อย ๆ มีแม่น้ าสายสั้น ๆ ไหลเชี่ยว เหมาะในการท า
ไฟฟ้าพลังน้ า และชลประทาน ลักษณะอากาศแบบอบอุ่น มี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ 
     2.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร เศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้แก่ประเทศญี่ปุ่น คือ การอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า ท า
ให้มีเศรษฐกิจที่มั่นคงที่สุดในทวีปเอเชีย งานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เคมีภัณฑ์ การต่อเรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ญี่ปุ่นมีพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมน้อย แต่สามารถท าให้ผลผลิตมี
พอเพียง เพราะใช้วิทยาการที่ทันสมัยเพิ่มผลผลิต และมีทรัพยากรส าคัญ คือ ปลาทะเล ซึ่งญี่ปุ่นเป็นแหล่งจับปลาได้มาก
ที่สุดในโลก 
      2.3 การปกครอง และประชากร ญี่ปุ่นปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นประมุข มี
สภาไดเอ็ดที่ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และสภาที่ปรึกษา ท าหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าในการบริหาร
ประเทศ 
  ประชากรของชาวญี่ปุ่นมีคุณภาพมากที่สุดในเอเชีย เพราะขยันขันแข็ งในการท างาน มีความ
กระตือรือร้นในการคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย และรักชาติมาก มีคุณภาพชีวิตสูง ศาสนาประจ าชาติ คือ ศาสนาชินโต 
ภาษาทางราชการ คือ ภาษาญี่ปุ่น 
 เมืองหลวง ชื่อ โตเกียว ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู 
 
 
 
 
 
 
 
       ประเทศจีน           ประเทศญี่ปุ่น 
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ประเทศในเอเชียใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดินแดนในแถบเอเชียใต้นี้สมัยโบราณ เรียกว่า ชมพูทวีป เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมมากมาย และแหล่งก าเนิด
ศาสนาที่ส าคัญของโลก ในปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกเป็นหลายประเทศ ดังนี้ 

 
1. ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

      1.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศอินเดียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปเอเชียอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของประเทศไทย พ้ืนที่ประมาณ 3,287,855 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก รูปร่างของ
ประเทศคล้ายรวงผึ้ง หรือหัวใจ 

 ภูมิประเทศทางตอนเหนือ เป็นเทือกเขาสูง ทอดยาวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เทือกเขาส าคัญ 
คือ เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขา คาราคอรัม เป็นที่ก าเนิดของแม่น้ าคงคา สินธุ และพรหมบุตร ซึ่งเป็นแม่น้ าส าคัญ
ตอนกลาง ส่วนตอนใต้เป็นเขตที่ราบสูงเดคคาน มีเทือกเขาสลับซับซ้อน และแม่น้ าหลายสาย ได้แก่ แม่น้ ากฤษณา มหา
นที โคธาวารี ทางตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าคงคา มีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนทางตะวันตก
เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้ง และกันดาร 

  ลักษณะอากาศ มีความแตกต่างกันมากตามสภาพภูมิประเทศ คือ ตอนเหนือมีอากาสหนาวเย็น มีหิมะ
ตกในฤดูหนาว ทางใต้มีอากาศร้อน แห้งแล้ง ทางตะวันออกอยู่ใกล้ทะเล ได้รับลมมรสุมมีฝนตกชุก ส่วนทางตะวันตก
เป็นทะเลทราย ร้อนและแห้งแล้งมาก 

    1.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูก คือ ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ฝ้าย 
ปอกระเจา ชา กาแฟ มีแร่ธาตุส าคัญ ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส ถ่านหิน ไมก้า อินเดียมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมใน
ด้านสิ่งทอ ปุ๋ยเคมี ผลิตเหล็กกล้า ซีเมนต์ เครื่องจักรกล 

     1.3 การปกครอง และประชากร อินเดียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล 

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ภาษาทางราชการ คือ ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ แต่มีภาษาถ่ิน
มากมาย ท าให้การสื่อสารไม่ค่อยเจริญ ยังมีการแบ่งชั้นวรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร 

  เมืองหลวงชื่อ นิวเดลีและเมืองส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ บอมเบย์ กัลกัตตา มัทราส พาราณสี อักรา  
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2. ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
    2.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศปากีสถาน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

อินเดีย มีพ้ืนที่ประมาณ 877,723 ตารางกิโลเมตร 
 ภูมิประเทศตอนเหนือ และตะวันตกเป็นภูเขาสูงและหุบเขา ซึ่งเกิดจากการบรรจบกันของเทือกเขา

หมิาลัย คาราคอรัม และฮินดูกูช ตอนกลางของประเทศมีเทือกเขาสุไลมาน ทอดเป็นแนวยาวทางตะวันออก และทางใต้
เป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ าสินธุ 

  ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง มีฝนตกน้อย ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวก็หนาวจัด โดยเฉพาะตอน
เหนือจะมีหิมะปกคลุม 

    2.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแห้งแล้ว และกันดาร ท าการเพาะปลูกได้ บริเวณลุ่ม
แม่น้ าสินธุ พ้ืนที่เพาะปลูก ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวโพด อ้อย และฝ้าย มีการเลี้ยงสัตว์แบบเร่รอน มีแร่ธาตุที่ส าคัญ 
ได้แก่ ถ่านหินลิกไนต์ และน้ ามัน 

    2.3 การปกครอง และประชากร เดิม ปากีสถานเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียในอดีต แยกตัวออกมาเพราะ
ขัดแย้งกันทางศาสนา ปัจจุบันมีการปกครองแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 

  ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจ าชาติ โดยใช้ภาษาอูรดู แต่มีการใช้ภาษาอังกฤษด้วย 
  เมืองหลวงชื่อ อิสลามมาบัด ส่วนเมืองส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ การาจี ราวัลปินตีลาฮอร์ 
  

 3. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
    3.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ บังคลาเทศอยู่ติดกับอินเดียทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มี

พ้ืนที่ประมาณ 142,765 ตารางกิโลเมตร 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ าคงคง และพรหมบุตร ท าให้พ้ืนที่เป็นดินดอนสามเหลี่ยม มี
ความอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ลุ่มต่ ากว่าระดับน้ าทะเล ประกอบกับอยู่ในเขตลงมรสุมพัดผ่านอ่าวเบงกอล ท าให้มีฝนตก
ชุก จึงเกิดปัญหาน้ าท่วมเกือบทุกปี จากพายุไซโคลน ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น 
     3.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวสาลี ข้าวเจ้า อ้อย ปอ ยาสูบ 
แต่วิธีการผลิตยังเป็นแบบดั้งเดิม และมีน้ าท่วมอยู่เสมอ ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอ รายได้ของประชากรค่อนข้างต่ า 
     3.3 การปกครอง และประชากร บังคลาเทศปกครองระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล แต่เดิมเป็นประเทศปากีสถาน ตะวันออกท่ีแยกประเทศออกจากอินเดีย ก่อมามี
ปัญหาในการคมนาคม และความแตกต่างของวัฒนธรรมประเพณี และภาษาที่สื่อสาร รัฐบาลกลางดูแลไม่ทั่วถึง จึงเกิด
สงครามกลางมือ ได้ขอแยกออกมาเป็นเอกราช และเปลี่ยนชื่อเป็นบังคลาเทศ 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาประจ าชาติ คือ ภาษาเบงกอลี การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากร ค่อนข้างท าได้ยาก เพราะการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้รับภัยธรรมชาติอยู่เสมอ 
  เมืองหลวงคือ ดักกา  
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4. ประเทศเนปาล 
      4.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ประเทศเนปาลอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียที่เชิงเขาหิมาลัย 
ซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ กั้นพรมแดนระหว่างเนปาล กับทิเบต มีพ้ืนที่ประมาณ 140,797 
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับจีนและทิเบต นอกนั้นพื้นที่ส่วนที่เหลือมีอาณาเขตติดต่อกับอินเดีย 
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา มีที่ราบระหว่างภูเขา มีแม่น้ าไหลผ่านหุบเขา ไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลเลย 
  ภูมิอากาศทางเหนือหนาวเย็น มิหิมะปกคลุมตลอดปี ภาคใต้มีอากาศร้อนชื้น และมีฝนตกชุกในฤดูฝน 
      4.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ชาวเนปาล มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม มีการปลูกข้าวสาลี ข้าวเจ้า อ้อย 
ยาสูบ ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ทรัพยากรส าคัญ คือ ป่าไม้ มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น สิ่งทอ ถ้วยชาม เครื่องแก้ว 
      4.3 การปกครอง และประชากร เนปาลปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลท าหน้าที่บริหารประเทศ 
  ประชากรมีหลายเชื้อชาติ กลุ่มที่มีมาก คือ มองโกเลีย ศาสนาประจ าชาติ คือ ศาสนาฮินดู ที่นับถือ
รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ภาษาท่ีใช้ คือ ภาษาเปลาสี 
 เมืองหลวงชื่อ กาฎมันฑุ  
 
  5. ประเทศภูฏาน 
      5.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ภูฏานตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างจีนกับอินเดีย ด้าน
เหนือติดต่อกับทิเบต ด้านอื่น ๆ ติดต่อกับอินเดีย มีพ้ืนที่ประมาณ 47,000 ตารางกิโลเมตร 
  ภูมิประเทศด้านเหนือเป็นเทือกเขาสูงแนวยาว มีหุบเขามาก ส่วนทางใต้เป็นที่ราบติดต่อกับอินเดีย 
อากาศหนาวเย็นทางเหนือ แต่ทางใต้จะมีอากาศร้อนกว่า 
     5.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ประชากรชาวภูฏานมีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และ
เลี้ยงสัตว์ เช่น จามรี วัว แกะ มีป่าไม้และสัตว์ป่ามาก การท าเหมืองแร่ ทองแดง เหล็ก เงิน มีอุตสาหกรรมทอผ้าและทอ
เสื่อ 
      5.3 การปกครอง และประชากร ภูฎาน มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีกษัตริย์เป็นประมุข 
และสภาที่ปรึกษาช่วยกันบริหารประเทศ 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหาน 
  เมืองหลวงชื่อ ทิมพู  
  
 6. ประเทศศรีลังกา 
      6.1 ท่ีตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ ศรีลังงากตั้งอยู่บนเกาะซีลอน มีพ้ืนที่ประมาณ 65,000 ตาราง
กิโลเมตร ภูมิประเทสเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอิ นเดีย โดยมีช่องแคบ                   
พอร์คก้ันอยู่ มีรูปร่างของพ้ืนที่คล้ายไข่มุก หรือหยดน้ า 
  ภูมิประเทศทางเหนือเป็นเขตที่ราบ และที่ราบชายฝั่งทะเล ทางภาคกลาง และทางใต้ เป็นเขตที่ราบสูง 
และภูเขา มีแม่น้ าสายสั้น ๆ ไหลผ่านตอนกลางของประเทศ 
  ภูมิอากาสในเขตของลมมรสุม และอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร อากาศร้อนชื้นมีฝนตกตลอดปี 
      6.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูก เช่น ข้าวเจ้า ชา ยาสูบ มะพร้าว 
ยางพารา โกโก้ มีการท าประมง และมีแหล่งพลอยที่มีชื่อ ส่งอัญมณีไปขายต่างประเทศ 
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     6.3 การปกครอง และประชากร มีการปกครองแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีรัฐบาล
เพียงพรรคเดียว เรียกว่า สมัชชาแห่งชาติ 
 ประชากรมีหลายเชื้อชาติ เช่น สิงหล ทมิฬ แขกมัวร์ อาฟริกัน มาเลย์ ฐานะของประชากรค่อนข้างดีกว่า
ประเทศอ่ืนในเอเชียใต้ มีศาสนาพุทธนิกายหินยานเป็นศาสนาประจ าชาติ ภาษาท่ีใช้คือ ภาษาสิงหล 
  เมืองหลวงชื่อ โคลัมโบ  
 
 7. ประเทศมัลดีฟ 
     7.1 ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และภูมิประเทศ มัลดีฟส์ เป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ อยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของศรีลังกา มีจ านวนมากกว่า 2,000 เกาะ แต่ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 125 เกาะ มีพ้ืนที่ 298 
ตารางกิโลเมตร 
  ภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่เป็นที่ราบ มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง 
     7.2 เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่วนมากมีอาชีพประมง ปลูกผลไม้เมืองร้อน และมะพร้าว ผลิตเชือกมนิลา 
     7.3 การปกครองและประชากร มัลดิฟส์ ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาท่ีใช้ คือ ภาษาทิเวซี 
  เมืองหลวงชื่อ มาเล 
 
5. ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน 
 อาเซียน มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Association of Southeast Asian Nations” (ASEAN) หมายถึง 
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิกในตอนแรก 5 ประเทศ คือ 
ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน เข้าร่วมในปี 2527 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 
ได้มีการรับรองให้ประเทศเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกลุ่มอาเซียนเป็นประเทศที่ 7 และในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 30 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีมติให้รับประเทศลาว และพม่าเข้าเป็นสมาชิก และประเทศ
กัมพูชาได้เป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2542 รวม 10 ประเทศ การก่อตั้งอาเซียนขึ้น เพ่ือให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันที่จะ
พัฒนาส่งเสริมและช่วยเหลือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 การประชุมของกลุ่มอาเซียนจะมีการเป็นเจ้าภาพ โดยประเทศสมาชิกจะผลักเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามข้อตกลง 
เรื่องท่ีประชุมร่วมกันจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ และร่วมมือกันในเรื่องดังกล่าว 
ข้อส าคัญจะไม่มีการยุ่งเก่ียวในเรื่องการเมือง และการปกครองของประเทศที่เป็นสมาชิก 
 
6. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าที่ได้เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 แต่
ยังต้องต่อสู้ และท าสงครามกับพม่าที่ยกทัพมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแย่งชิงดินแดนของไทยอีกหลายครั้ง ศึกครั้งส าคัญ คือ            
ศึกอแซหวุ่นกี้ แม่ทัพส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ คือ สมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และสมเด็จเจ้าพระยา
สุรสีหนาท ได้แสดงความสามารถในการรบเพื่อป้องกันประเทศ ท าให้ฝ่ายพม่าต้องทอยทัพกลับไป 

ตอนปลายสมัยกรุงธนบุรี เกิดการกบฏโดยพระยาสรรค์ยึดราชบัลลังก์ และควบคุมสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ไว้ 
ในขณะนั้น สมเด็จะจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้เดินทางไปปราบเขมร เมื่อทราบข่าว จึงยกทัพกลับ และปราบพวกกบฏ
ได้ส าเร็จขุนนาง ทหาร และประชาชนได้พร้อมใจกันอันเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชย์แทน         
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สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   
ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ (รัชกาลที่ 1) แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเข้าสู่ยุคสมัยรัตนโกสินทร์ 

ประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มีพัฒนาการต่อเนื่องเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
  6.1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ (รัชกาลที่ 1) ขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายราชธานีจากฝั่ง
กรุงธนบุรี ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา มายังฝั่งกรุงเทพมหานคร ทรงมีเหตุผลหลายประการ คือ 

     1) กรุงธนบุรีเป็นเมืองเล็กไม่สามารถขยายเมืองได้ เพราะมีวัดขนาบอยู่ทั้งสองข้าง คือ วัดแจ้ง และวัดท้าย
ตลาด 

     2) กรุงธนบุรีอยู่ทางฝั่งคุ้งของแม่น้ าเจ้าพระยาจะถูกน้ ากัดเซาะตลิ่งพัง และอยู่ทางตะวันตก ซึ่งพม่าข้าศึก
ยกทัพมาประชิดได้ง่าย 

     3) ฝั่งกรุงเทพฯ เป็นฝั่งแหลม มีพ้ืนที่ทางตะวันออกเป็นทุ่งกว้างขยายเมืองได้มากและใช้ฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าเจ้าพระยา เป็นคูเมืองป้องกันข้าศึกได้ 

รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกรุงเทพมหานครเหมือนกับกรุงศรีอยุธยา สร้างกแพงเมืองรอบวังหลวง ขุดคู
คลองรอบเมือง และสร้างป้อมปราการรอบเมือง 14 ป้อม ปัจจุบันเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุ และป้อมพระกาฬ สมัย               
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้เป็นรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตามล าดับ ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างบ้านเมือง
ตลอดจนสร้าง และบูรณะวัดวาอารามต่าง ๆ ให้สวยสง่างามด้วย เหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในตอนนี้ คือ 

การปกครอง แบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนหัวเมือง ในส่วนกลางมีสมุหนายก หัวหน้าฝ่ายพลเรือน และ               
สมุหกลาโหม หัวหน้าฝ่ายทหาร และมีต าแหน่งเสนาบดี จตุสดมภ์ ท าหน้าที่บริหารอีก 4 ต าแหน่ง คือ นครบาล                     
ธรรมธิกรณ์ โกษาธิบดี เกษตราธิราช ส่วนหัวเมืองแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช 
กฎหมายทีใ่ช้ปกครองประเทศ คือ กฎหมายตรมสามดวง การปกครองแบบนี้ใช้มาจนถึงรัชกาลที่ 5 
 เศรษฐกิจ มีการค้าขายกับต่างประเทศ มากกว่าสมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี โดยเฉพาะชาวจีนมีการค้ากันมา
ตลอด 

สังคม มีสภาพแบบศักดินา พระมหากษัตริย์เป็นชนชั้นสูงสุด ต่อมาเป็นขุนนาง สงฆ์ ไพร่ และทาส ซึ่งมีมาก
ที่สุดคือไพร่ 

การค้าต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับจีนด้านค้าขาย ยุโรปชาติแรกที่มาติดต่อกับไทย คือ โปรตุเกส ต่อมาคือ
อังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีความสัมพันธ์ทางการเมือง และการค้ากับอังกฤษมากแต่ไม่ค่อยราบรื่น ต่อมาไทยมี
ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาด้วย 

 
6.2 การปฏิรูปประเทศไทย 
ระยะของกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงนี้เป็นรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ด้านต่าง ๆ มากมาย เป็นยคุหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญ องค์พระมหากษัตริย์ทอดพระเนตรเห็น
การณืไกล ทรงศึกษาและยอมรับความเจริญของอารยธรรมประเทศ ก่อนที่รัชกาลที่ 4 จะเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงผนวช
แล้วทรงศึกษาด้านภาษา และวิทยาการใหม่ ๆ ทรงน ามาปรับเปลี่ยนสิ่งที่ยังล้าหลังบางอย่างให้ดีขึ้น สมัยรัชกาลที่ 5 ได้
เสด็จประพาสทวีปยุโรป 2 ครั้ง และรัชกาลที่ 6 ทรงไปศึกษาท่ีประเทศอังกฤษ สิ่งที่ได้มีการปฏิรูปในครั้งนั้น คือ 
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การปกครอง  
  1. สมัยรัชกาลที่ 4 ทรงตั้งต ารวนนครบาล ศาลต่างประเทศ และปรับปรุงการทหารเป็นแบบยุโรป 
  2. สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองโดยยกเลิกต าแหน่งอัครเสนาบดี 2 ต าแหน่ง คือ สมุหนายก และ  
สมุหกลาโหม รวมจตุสดมภ์ 4 ต าแหน่ง แล้วทรงจัดตั้งเป็นกระทรวงขึ้นแทน ทรงตั้งสภาการแผ่นดิน 2 สภา คือ สภาที่
ปรึกษาราชการแผ่นดิน และองคมนตรีสภา โปรดให้ช าระตัวบทกฎหมายใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้เลิกทาส 
  3. สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงตั้งสภาป้องกันราชอาณาจักรเนติบัณฑิตยสภา และนครสมมติ ชื่อ ดุสิตธานี เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ข้าราชการ 

เศรษฐกิจ มีการค้าขายกับประเทศทางตะวันตกมากขึ้น ท าให้ผลผลิตต่าง ๆ เปลี่ยนไป จากที่ผลิตใช้ใน
ครอบครัว เป้นการผลิตเพ่ือน าไปขาย มีการปรับปรุงการเก็บภาษีอากรให้รัดกุมขึ้น แก้ไขสนธิสัญญาการค้าที่ไทย
เสียเปรียบให้เท่าเทียมกัน ท าให้ไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้น ราษฎรมีรายได้เพ่ิม 

สังคม การเลิกทาส ในสมัยรัชกาลที่ 5 ท าให้พลเมืองในกลุ่มไพร่ และทาส มีฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ
อย่างสมบูรณ์ ได้ท างานในอาชีพอย่างอิสระ ท าให้ชาติอ่ืนไม่ดูถูกคนไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรง
ออกกฎหมายให้ประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับ โปรดให้มีการตั้งนามสกุล ตั้งกองลูกเสือ และเสือป่า เพ่ือให้เกิด
ความรักวงศ์ตระกูล รวมทั้งฝึกให้ราษฎรมีความเข้มแข็ง อดทน และสามัคคีกัน 

การต่างประเทศ มีการท าสนธิสัญญาทางไมตรี และการค้ากับชาติตะวันตกมากขึ้นหลายประเทศ ในรัชกาลที่ 
4 ขณะนั้นเป็นสมัยล่าอาณานิคมของพวกยุโรป หลายชาติในเอเชยต้องตกเป็นเมืองขึ้น ประเทศไทยก็รับรับอิทธิพลนี้
เช่นนั้น ในรัชกาลที่ 5 ไทยเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส จึงต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนทางเขมรและลาวไป นอกจากนี้ยัง
ยังยกเมืองไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานู ให้อังกฤษ เพ่ือแลกอ านาจทางศาล แต่ไทยเรายังรักษาดินแดนส่วนใหญ่เป็น
เอกราชตลอดมา ในรัชกาที่ 6 ไทยได้ส่งทหารเข้าไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1  จึงท าให้ไทยได้
เจรจา และแก้ไขสนธิสัญญาเรื่องภาษีและอ านาจทางศาลส าเร็จ 

 
2.3 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
ประเทศไทยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาโดยคลอด จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ                  

พระมงกุกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อมีการติดต่อ และรับรู้อารยธรรมของประเทศทางตะวันตก ในยุโรปและอเมริกา 
ท าให้เกิดแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง จะเห็นว่ามีการตั้งดุสิตธานีเป็นเมืองสมมติที่ฝึกการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงเตรียมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยทรง
ต้องการให้ราฎรส่วนใหญ่มีความพร้อมก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง แต่คณะราษฎร์ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายได้ท าการ
ยึดอ านาจ และเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่ง
เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ดังนั้นการปกครองของประเทสไทยจึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ 

 
 
 
 
 



สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจรญิ 

   

 

 

 

 

7. ปัจจัยเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ และการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เจริญรุ่งเรืองมาช้านาน เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ไทยที่ทรงเป็นผู้น า และมีพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ท าให้ประเทศชาติรอดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทรงปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่มากระทบอย่างเหมาะสม และเป็นผลดีต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ เราจึงควรเรียนรู้เหตุการณ์ และพระราชกรณียกิจส าคัญที่เป็นปัจจัยเสริมที่ส าคัญต่อความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ ดังนี้ 
  7.1 การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 

     1) สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือสมัยฟื้นฟูประเทศ ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 – 3 เป็นระยะเวลาที่
พระมหากษัตริย์ทุกประองค์ได้ทรงสร้าง และฟ้ืนฟูบ้านเมืองที่มีความเสียหายให้เกิดความม่ันคงและรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้เหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นการเรียกขวัญและก าลังใจแก่ราษฎรด้วย ท าให้เกิดเหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน 

     2) สมัยปฏิรูปหรือการปรับปรุงประเทศ ตรงกับช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 – 6 เป็นช่วงเวลาที่ชาติ
มหาอ านาจทางตะวันตกในทวีปยุโรปก าลังแสวงหาอาณานิคม ในภูมิภาคเอเชียสร้างอิทธิพลแข่งขันกัน พระมหากษัตริย์
ในช่วยยุคนี้ทรงปรับปรุง และปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ปรับเปลี่ยนพิธีการบางอย่างให้
เหมาะสม น าวิทยาการที่ก้าวหน้ามาใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือให้ทันสมัยเจริญรุ่งเรือง และรักษาเอกราชของชาติ 

     3) สมัยประชาธิปไตย หรือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 – 9 เป็นช่วง
ระยะเวลาที่ประเทศไทยีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ มากมายจนถึง
ปัจจุบัน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศมีความเจริญมั่นคง 
คือ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงแก้ไขปัญหาและสร้างเสริมความเจริญในด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศ 

 
7.2 การท าสนธิสัญญาการค้าครั้งแรก 
แต่เดิมการค้าขายกับท่างประเทศเป็นระบบผูกขาด ห้ามพ่อค้าติดต่อกันเอง โดยมีพระคลังสินค้าเป็นผู้ควบคุม 

และด าเนินการ ท าให้ชาติตะวันตกที่มาค้าขายกับไทย เห็นว่าการค้าและการเก็บภาษีของไทยไม่ยุติธรรม อังกฤษเคยส่ง
ทูตมาเจรจาขอให้ยกเลิกการค้าแบบผูกขาดหลายครั้ง แต่ไม่ไม่ยินยอม 

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทางอังกฤษได้ส่งตัวแทน คือ เซอร์ จอห์น เบาว์ริง มาเจรจาการค้าอีก ทรงเห็นว่าไม่อาจ              
ทัดทานได้ เพราะอังกฤษอาจจะถือเป็นข้ออ้างใช้ก าลังทางเรือบังคับ หรือยึดครองประเทศ อย่างที่เคยท าต่อประเทศ
ใกล้เคียง จึงทรงตัดสินพระทัยท าสนธิสัญญาทางไมตรี และการค้ากับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.  2398 เรียกว่า “สนธิสัญญา     
เบาวร์ริง” มีสาระส าคัญ คือ 

- อนุญาตให้คนในบังคับอังกฤษซื้อขายสินค้าในประเทศอย่างมีเสรี  และได้รับความคุ้มครองจากศาลกงสุล
อังกฤษถ้ามีคดีความ 

- ยกเลิกเก็บภาปากเรือให้เก็บภาษจีากสินค้าขาเข้าทุกชนิด ร้อยละ 3 สินค้าออกให้เก็บภาษีครั้งเดียว 
- อนุญาตให้น าข้าวมาเป็นสินค้าออก และอังกฤษน าฝิ่นเข้ามาขายได้ แต่ต้องขายกับเจ้าภาษีฝิ่น 
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ผลของการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง  
   ผลดี  
      (1) การค้าขายได้ขยายตัวออกไป เศรษฐกิจของประเทศเจริญขึ้น 
      (2) ไทย รอดพ้นจากการถูกคุกตาม ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ 
      (3) ได้รับความรู้ และวิทยาการจากประเทสทางตะวันตกมาปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวกน้า 
   ผลเสีย  
      (1) ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือ ถ้าคนของอังกฤษมีคดีความ ให้ขึ้นศาลกงสุลของอังกฤษ ท าให้

ไทยมีปัญหายุ่งยากในการปกครอง 
      (2) เสียผลประโยชน์การค้า เพราะเก็บภีขาเข้าได้ไม่เกินร้อยละ 3 
      (3) ไม่มีก าหนดสัญญาที่จะเลิกสนธิสัญญา 
 
7.3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการปกครองครั้งส าคัญ 
     ด้านเศรษฐกิจ  
  1) ปฏิรูประบบเงินตรา ก าหนดค่าเงินไทยให้มีหน่วย คือ บาท และสตางค์ พิมพ์ธนบัตรใช้และเทียบ

ค่าเงินบาทกับมาตรฐานทองค า 
2) ปฏิรูประบบการคลัง ให้ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ ท าหน้าที่เก็บภาษีอากร และจัดท างบประมาณ

แผ่นดินเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2433 
3) ส่งเสริมการเกษตร โดยโปรดเกล้าฯ ให้ขุดลอกคลองชลประทานครั้งแรก คือ คลองรังสิต 
4) ตั้งธนาคารพาณิชย์ขึ้นในเมืองไทย โดยมีกลุ่มบุคคลชาวไทยได้ขออนุญาตตั้งธนาคารชื่อสยามกัม

มาจล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ และด าเนินกิจการได้ม่ันคงมาถึงทุกวันนี้ 
ด้านการปกครอง  

1) การปกครองส่วนกลาง ทรงยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ เปลี่ยนการบริหารเป็นกระทรวงต่าง ๆ 
มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงาน ซึ่งยังคงใช้การบริหารราชการแบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

2) การปกครองส่วนภูมิภาค รัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิม เปลี่ยนให้มากขึ้นกับ
ศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด และทรงจัดให้รวมหัวเมืองที่อยู่ใกล้กัน เป็นมณฑลเทศาภิบาล ผู้ท าหน้าที่ดูแลปกครอง
มณฑล เรียกว่า “ข้าหลวงเทศาภิบาล” 

3) การปกครองส่วนท้องถิ่น รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปกครองแบบสุขาภิบาลแห่งแรก   
ที่เมืองสมุทรสาครมีชื่อว่า “การสุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ความสะอาด 
สุขภาพอนามัย การบ ารุงรักษาถนน เพ่ือให้ประชาชนอยู่กันอย่างเป็นสุข 
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7.4 การเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่สมัยประชาธิปไตย 
การปกครองของประเทสไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็น

การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น า และมีอ านาจสูงสุดเรียกว่า การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต่อมา
ใช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นช่วงเวลาที่มีการคิดต่อกับประเทศในยุโรป และ
อเมริกาท่ีมีอารยธรรมการปกครองแบบประชาธิปไตย 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงเตรียมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย แต่มีกลุ่มผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพันเอก พระยา
พหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นผู้น ากลุ่ม “คณะราษฎร” ซึ่งมีฝ่ายพลเรือนและทหารเข้ายึดอกนาจ และได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ส าเร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยินยอมสละพระราชอ านาจท าให้ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรส าหรับปกครอง
ประเทศ ก าหนดให้องค์พระมหากษัตริย์มีฐานะทรงเป็นประมุขของประเทศ อยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
ก าหนดให้รัฐสภาท าหน้าที่ออกกฎหมาย โดยมีสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง และการแต่งตั้ง มีนายกรัฐมนตรีคน
แรกของไทย คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 

ต่อมาเม่ือวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสละราชสมบัติ รัฐบาล
ได้กราบทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองราชย์ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี 

ช่วงระยะวลาที่ผ่านมานานกว่า 70 ปี การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
อีกหลายครั้ง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะที่ผันแปรต่าง ๆ มีเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปของยุคสมัยนี้ที่
ควรทราบไว้บ้าง คือ 

- การเรียกร้องดินแดนของไทยคืน ซึ่ง ไทยเคยเสียให้แก่ฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาก่อน
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการสู้รบบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส เรียกว่า กรณีพิพาทอินโดจีน 
เป็นสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐานตรี เมื่อ พ.ศ. 2483 

- การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2482 – 2488 ระหว่างฝ่ายพันธมิตร คือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา และประเทศที่สนับสนุนกับฝ่ายอักษะ คือ ประเทศเยอรมนี  อิตาลี และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยวางตัวเป็น
กลาง แต่ญี่ปุ่นได้ส่งกองทัพบุกไทยหลายจุดในเดือนธันวาคม 2485 เพ่ือขอให้ไทยเป็นเส้นทางผ่านไปโจมตี พม่า มลายู 
และอินเดีย ซึ่งไทยไม่ต้องการสู้รบให้เสียหายแก่ผู้คนและบ้านเมือง จึงยอมตกลงให้ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นทางผ่าน และต้ อง
ช่วยร่วมรบด้วย แต่มีคนไทยกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วย จึงร่วมกันจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น เพ่ือต่อต้านฝ่ายญี่ปุ่น ผลของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายอักษะแพ้สงคราม แต่ประเทศไทยไม่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้แพ้สงคราม เพราะผลงานของ
ขบวนการเสรีไทย ต่อมาไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติด้วย 

การเมืองของไทยต่อมาจนถึงปัจจุบัน มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นการขัดแย้ง และแย่งชิงอ านาจทางการเมือง
หลายครั้ง ซึ่งท าให้ประชาชนไทยมีความสนใจ และตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น โดยมีความสนใจในสิทธิหน้าที่ของตนใน
ระบอบประชาธิปไตย จึงท าให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมือง และพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนท้องถิ่น และ
ส่วนกลางของประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยท่ีเป็นความต้องการของประชาชน 
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7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. 2475 นโยบายปรับปรุงเศรษฐกิจของ

คณะราษฎรมีแนวโน้มไปทางสังคมนิยม แต่ไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะไม่เหมาะสมกับคนไทย รัฐบาลจึงใช้นโยบาย
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเช่นเดิม 

มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2504 และมีประกาศต่อมาอีกหลายฉบับ ซึ่ง
มีสาระส าคัญ คือ ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศ สร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น สร้าง
ถนน สร้างเขื่อน สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาเมืองและชนบท เน้นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนาประเทสตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้ไทยต้องกู้เงินจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก มาด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตามโครงการ เพ่ือให้คนไทยมีรายได้เพ่ิม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แต่ท าให้ประเทศขาดดุล คือ มีรายจ่ายมากว่า
รายรับ 

ปี พ.ศ. 2540 ไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า เพราะมีการกู้เงินมามาก เป็นการก่อหนี้ที่ไม่เกิดรายได้ ไม่ใช่
การลงทุนที่แท้จริง จงท าให้ไม่สามารถช าระคืนได้ เกิดเป็นปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ รัฐบาลไทยได้พยายามแก้ไข
ปัญหาหลายวิธี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดย
เน้นการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ และเพ่ือให้ประชาชนคนไทยน าวิธีการเศรษฐกิจแบบพอเพียงน าไปเป็นแนวทางปรับปรุง 
เพ่ือด ารงชีวิตในยาททุกข์ยากในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ 

 
8. ผลงานของบุคคลส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ 
 8.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงเป็นแม่ทัพ
ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในการต่อสู้เพ่ือรวบรวมแผ่นดินไทยใน พ.ศ. 2323 เกิดความไม่สงบในเขมร ซึ่งเป็น                 
ประเทศราชของไทย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่ งเป็นต าแหน่งแม่ทัพของ
พระองค์ข้ึนไประงับเหตุการณ์ระหว่างนั้นเกิดการกบฏขึ้นทางกรุงธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นเป็นกษัตริย์ 
ใน พ.ศ. 2525 ทรงย้ายมาสร้างพระนครใหม่ทางฝั่งตะวันออกขอแม่น้ าเจ้าพระยา สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราช
ธานีต่อไป 

สาเหตุการย้ายราชธานีจากรุงธนบุรี ฝั่งตะวันตกมายังฝั่งพระนครทางตะวันออก มีดังนี ้
   (1) ชัยภูมิทางฝั่งตะวันออกเป็นที่แหลมมีล าน้ าเจ้าพระยาเป็นคูเมืองได้ทั้งทางตะวันตก และด้านใต้ 
   (2) กรุงธนบุรีมีลักษณะเป็นเมืองอกแตก คือแม่น้ าผ่านกลางเมือง ยากแก่การป้อกงันเมืองเมื่อมีศึก อีกทั้งยัง

เป็นฝั่งคุ้งน้ าเซาะตลิ่งพังอยู่เสมอ 
   (3) ตัวเมืองและพระราชวังกรุงธนบุรี ไม่สามารถขยายออกได้ เพราะวัดมีกระหนาบอยู่ทั้งสองข้าง คือ วัด

อรุณราชวราราม และวัดโมฬีโลกยาราม 
   (4) ภูมิประเทศฝั่งตะวันออก มีข้อเสีย คือ เป็นที่ลุ่ม น้ าท่วมได้ง่าย 
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พระราชกรณียกิจ  
   (1) ทรงเป็นนักรบต่อสู้ร่วมกู้เอกราชเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ของสมเด็จพระเจ้า

กรุงธนบุรี 
   (2) ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง 
   (3) ทรงป้องกันพระเทศจากการท าสงครากับพม่าถึง 7 ครั้ง และครั้งท่ีส าคัญที่สุด คือสงคราม 9 ทัพ 
   (4) ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา โดยการสังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้องสมบูรณ์ และได้สร้างวัด รวมทั้ง

ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์อีกหลายวัด 
 
8.2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว 

(รัชกาลที่ 4) กับสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปบ้านเมืองต่อจาก

รัชกาลที่ 4 ที่ได้ทรงริเริ่มไว้ทุกด้าน ได้เสด็จประพาสประเทศใกล้เคียง และประเทศในยุโรปเพ่ือทอดพระเนตรแบบ
แผนการปกครองเพ่ือทรงน ามาปรับปรุงประเทศให้เหมาะสม ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาส
ต่างประเทศ 

พระราชกรณียกิจ  
   (1) ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านต่าง ๆ ของประเทศเป้นอย่างมาก เช่น 

     - การเลิกทาสและระบบไพร่ 
     - การถวายค านับแทนการหมอบคลาน 

   (2) ทรงปฏิรูปการศึกษา ทรงจัดตั้งให้มีโรงเรียนส าหรับเด็ก และโรงเรียนฝึกหัดครู 
   (3) ทรงปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค จัดตั้งสุขาภิบาล 
   (4) เสด็จประพาสยุโรปเพ่ือผูกมิตรกับประเทศมหาอ านาจอ่ืน เช่น รัสเซีย และเยอรมนี เป็นการถ่วงดุล

อ านาจของอังกฤษ และฝรั่งเศส ที่จะเข้ามายึดอ านาจในไทย ทรงยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของประเทศ
ไทยไว้ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัวมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง 
ประชาชนทุกหมู่เหลาได้พร้อมใจกันถวายเงินเพ่ือสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เพ่ือแสดงถึงความเทิดทูนและจงรักภักดี 
คือ พระบรมรูปทรงม้า และถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” หมายถึง “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รัก
ยิ่งของปวงชนชาวไทย” 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เมื่อถึงวันนี้ทุกปี 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น าพวงมาลาไปน้อมถวายเพ่ือแสดงความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ลานพระบรมรูปทรงม้า 
เรียกวันส าคัญนี้ว่า “วันปิยมหาราช” 
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8.3 สุนทรภู่ 
สุนทรภู่ เป็นกวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 บิดาเป็นชาวอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

มารดาเป็นพระนมในกรมพระราชวังหลัง สุนทรภู่อยู่กับมารดาตั้งแต่เด็ก จึงได้รับการศึกษาเล่าเรียนจากในวัง ได้แต่ง
นิทานค ากลอน เรื่องแรก คือ โคบุตร ต่อมาสุนทรภู่ได้แต่งงานกับแม่จัน และรับราชการอยู่ในกระมพระอาลักษณ์ ช่วย
ในการพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง รามเกียรติในรัชกาลที่ 2 ได้ความชอบเป็นขุนสุนทรโวหาร สุนทรภู่ชอบดื่มสุราจึง
ขาดสติมีเรื่องถูกจ าคุก ได้แต่งนิยายค ากลอนที่ส าคัญ คือ พระอภัยมณี ในสมัยรัชกาลที่ 3 สุนทรภู่ได้อุปามบท และ
เดินทางท่องเที่ยวไปกับลูกชายเมื่อถึงรัชกาลที่ 4 ได้กลับเข้ารับราชการอีก และได้รับความชอบจากพระบาทสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งให้เป็นพระสุนทรโวหาร 

สุนทรภู่ เป็นกวีเอกที่มีผลงานมากมายหลายด้าน ท่านเป็นนักคิด นักเขียน และนักบันทึก ผลงานของท่านมีทั้ง
นิราศ ค ากลอนสุภาษิต ค ากลอนนทาน บทละคร บทเสภา บทกาพย์ เช่น นิราศเมืองแกลง นิราสพระบาท นิราศภูเขา
ทอง โคบุตร พระอภัยมณี ลักษณะวงศ์ สิงหไตรภพ กลอนสุภาสิตสอนหญิง สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท 

อนุสาวรีย์ของสุนทรภู่ สร้างไว้ที่บ้านกล่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง และมีรูปปั้นตัวละคนเอกในเรื่องพระอภัย
มณี อยู่ใกล้เคียงอนุสาวรีย์ของท่านด้วย คือ พระอภัยมณี นางผีเสือ้สมุทร นางเอก ปัจจุบันนี้ผลงานของสุนทรภู่เป็นที่
รู้จักไปทั่วโลก โดยการยอมรับและประกาศเกียรติคุณจากองค์การยูเนสโกที่ท างานเกี่ยวกับการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ ในโลก ซึ่งเป็นองค์กรส าคัญส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ 

 
8.4 ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร 
ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร เป็นวีสตรีไทยพ่ีน้องที่สามารถป้องกันเมืองถลาง จากกองทัพของพระเจ้าปะ

ดุง กษัตริย์พม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้ในสมัยรัชกาลที่ 1 ขณะนั้น พระยาถลางถึงแก่กรรม คุณหญิงจันผู้เป็นภรรยา 
และคุณหญิงมุก น้องสาวได้ช่วยกันบัญชาการรบตั้งค่ายป้องกันพม่า และลวงข้าศึกว่ามีก าลังมาก ท าให้พวกพม่าขาด
เสบียงต้องถอยกลับไป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบวีรกรรมของคุณหญิงทั้งสอง จึง โปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งคุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณหญิงมุกเป็นท้าวศรีสุนทร อนุสาวรีย์ของท่านทั้งสองตั้งอยู่ที่กลางสี่แยก
ท่าเรือ ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
8.5 ท้าวสุรนารี  
ท้าวสุรนารี เดิมชื่อ คุณหญิงโม เป็นภรรยาของพระยาปลัดเจ้าเมืองนครราชสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ขณะนั้น    

เจ้าอนุวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้ยกทัพใหญ่เข้ามาหมายจะตีกรุงเทพ ได้กวาดต้นผู้คนและเสบียง
อาหารเมื่อผ่านมาถึงนครราชสีมา เจ้าเมืองและพระยาปลัดไม่อยู่ คุณหญิงโมถูกกวาดต้อนไป จึงคิดอุบายวางแผนกับ
เชลยหญิงอ่ืน ๆ เอาสุราอาหารมาเลี้ยงทหารลาว แล้วจึงน าอาวุธ มีดพร้าไม้เสี้ยมแหลมที่ซ่อมเตรียมไว้เข้าโจมตีโดย
ไม่ให้ตั้งตัว ทหารลาวถูกฆ่าตายเกือบหมด 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยกย่องวีรกรรมความกล้าหาญของคุณหญิงโม ทรงประกาศ                      
โปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นท้าวสุรนารี อนุสาวรีย์ของท่านอยู่ที่ประตูชุมพล อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจรญิ 

   

 

  

 

 

9. ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ภูมิปัญญา เป็นความรู้ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยคุณรรมในการพ่ึงพา
อาศัยกัน มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการท ามาหากิน การปฏิบัติทางศาสนา พีกรรม และประเพณีที่ท าให้การด ารงชีวิต
ของคนไทยมีลักษระที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ซึ่งปลูกฝังกันมายาวนานในอดีต สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า วัฒนธรรม                     
ภูมิปัญญาไทย 

วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณค่าสร้างขึ้นจากความรู้ที่มีคุณธรรมของบรรพบุรุษไทย สืบ
ทอดจากคนรุ่นก่อนถึงคนรุ่นต่อมา ระหว่างการสืบทอดนั้น มีการปรับ หรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือประยุกต์ให้เหมาะแก่สภาพ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ความหมายของค าที่คู่ควรเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย  
   1) โบราณสถาน คือ สถานที่ส าคัญที่สร้างมานับร้อยปี เป็นฝีมือการสร้างแบบเก่าของคนโบราณ แสดงถึง

เรื่องราวในอดีต และมีร่องรอยให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปราสาทหิน พระราชวัง แหล่งประกอบอาชีพในอดีต 
   2) ปูชนียสถาน คือ สถานที่ส าคัญ ที่ควรเคารพส่วนมากจะเป็นแหล่งของศาสนสถาน ได้แก่ พระเจดีย์ พระ

บรมธาตุ วัด 
   3) โบราณวัตถุ คือ สิ่งของเก่าแก่ เคลื่อนที่ได้ เป็นวัตถุส าคัญท่ีแสดงหลักฐานเรื่องราวในอดีต เช่น หลักศิลา

จารึก พระแท่นมนังคศิลา โบราณวัตถุบ้านเชียง ชิ้นส่วนโครงกระดูกไดโนเสาร์ 
   4) ปูชนียวัตถุ คือ วัตถุที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรเคารพบูชา เช่น พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช 

     5) ศิลปวัตถ ุคือ สิ่งที่ท าด้วยฝีมือ และเป็นสิ่งที่นิยมกันว่ามีคุณค่าทางศิลปะ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทอง 
   6) อุทยานประวัติศาสตร์ คือ บริเวณที่มีหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยใดสมัยหนึ่งของประเทศ 

หลักฐานและความส าคัญดังกล่าว อาจเป็นวัฒนธรรม การเมือง และสังคมวิทยาก็ได้ เช่น อุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัย 
   7) แหล่งโบราณคดี คือ บริเวณที่มีหลักฐานของพฤติกรรมมนุษย์ในอดีต ทั้งที่อยู่บนดิน ใต้ดิน และใต้น้ า 

เช่น ที่อยู่อาศัย สุสาน ศาสนสถาน แหล่งเรืออับปาง แหล่งประกอบอาชีพ 
   8) พิพิธภัณฑสถาน คือ อาคารสถานที่ เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บโบราณวัตถุ ปูชนียวัตถุ และศิลปวัตถุ 

ของชาติ เพ่ือน าเสนอให้ผู้สนใจไปศึกษา หรือเยี่ยมชม โดยเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมในบางแห่ง ซึ่งรายได้ดังกล่าวน าไป
ดูแลรักษาพิพิธภัณฑสถานต่อไป 

 
9.1 โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีกระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับ

โบราณวัตถุ และโบราณถาน 2 ครั้ง มีความดังนี้ 
“โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นของมีคุณค่า และจ าเป็นแก่การศึกษาค้นคว้า

ในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี เป็นเครื่องแสดงความรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่ในอดีตกาล สมควรจะ
สงวนรักษาไว้ให้คงถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล” 

“โบราณสถานนั้น เป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย 
อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย” 

จากกระแสพระราชด ารัสนี้เป็นการเน้นให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุของไทย 
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  ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ  
   1) เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมาของประเทศชาติ ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
   2) เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ท่ีผ่านมาในอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน แสดงถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
   3) เป็นสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของคนในชาติให้มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   4) เป็นสิ่งที่ใช้อบรมจิตใจในด้านต่าง ๆ ให้แก่คนในชาติ เช่น ความเสียสละ ความกตัญญู ความอดทน และ

ความสามัคคี 
   5) เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยจัดให้เป็นธุรกิจการท่องเที่ยว-วัฒนธรรม เพ่ือหารายได้ให้แก่ท้องถิ่นที่มี

มรดกทางวัฒนธรรมด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งมีรายได้จากกิจกรรมหลายด้านนอกจากค่าเข้าชม ค่าอาหาร ค่า
เดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าซื้อของที่ระลึก ค่าบริการต่าง ๆ 

 
ข้อปฏิบัติในการช่วยอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ  
   1) เมื่อไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งอ่ืน ๆ ควรเคารพบูชา หรือชื่นชม

ด้วยสายตา ไม่ควรแกะลอกขูดขีด หรือหยิบชิ้นส่วนใด ๆ ไปเด็ดขาด 
   2) ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติ ห้ามน าโบราณวัตถุ หรือปูชนียวัตถุไปขายให้แก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งถือว่าผิด

กฎหมาย 
   3) ถ้าขุดพบ หรือพบเห็นโบราณวัตถุ หรือโบราณสถานให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
 

1. ลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศโดยศึกษาจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายต่าง ๆ) 
ในการศึกษาเรียนรู้ลักษณะของพ้ืนที่บนผิวโลกทางกายภาพนั้น มีข้อจ ากัดเรื่องขนาด และระยะทางที่กว้างใหญ่

ไพศาลมาก จึงต้องมีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของพ้ืนที่ได้สะดวก และ
ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นจริง เรียกว่า เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีหลายชนิด ได้แก่ แผนผัง แผนที่ ลูกโลกจ าลอง ภาพถ่าย
จากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เข็มทิศ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แบบส ารวจ       
แบบสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ ต้องค านึงถึงจุดประสงค์ในการใช้ ว่าต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด และเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับวิธีการศึกษา เช่น 

1) การส ารวจข้อมูลของโลก ทวีป หรือประเทศทางด้านภูมิประเทศแหล่งทรัพยากร เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
ลูกโลกจ าลอง แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ 

2) ส ารวจข้อมูลของจังหวัด หรือภูมิภาคของประเทศทางด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การท ามาหากิน เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ แบบส ารวจ แบบสอบถาม ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ควรรู้จัก คือ 
1) แผนผัง คือ แบบที่เขียนย่อ หรือขยายจากสถานที่จริง ที่เป็นบริเวณแคบ ๆ ไม่ต้องใช้สัญลักษณ์ หรือมี

รายละเอียดมาก เพียงแต่บอกที่ตั้ง หรือต าแหน่งของสิ่งที่ต้องการให้ทราบอย่างคร่าว ๆ เท่านั้น เช่น แผนผัง ห้องเรียน 
แผนผังแสดงที่ตั้งอาการเรียนในโรงเรียน แผนผังในชุมชน ซึ่งเราสามารถอ่านและเขียนแผนผังได้ 

2) แผนที่ คือ แบบที่เขียนย่อ เพ่ือจ าลองลักษณะทั้งธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐ์บนพื้นโลก แสดงให้รู้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะพ้ืนทีบนพื้นผิวโลก รวมทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนพื้นผิวโลกด้วย ซึ่งมีดังนี้ 

- ลกัษณะพ้ืนที่บนผิวโลก แผนที่ะบอกลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศบริเวณทรัพยากรธรรมชาติ 
- สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนผิวโลก แผนที่จะบอกท่ีตั้งและขอบเขตของประเทศ เมือง การกระจายตัวของประชากร 

แหล่งเกษตรกรรม เส้นทางการคมนาคม 
 1. ชนิดของแผนที ่แผนที่ที่ใช้ศึกษาและแปลความหมายนั้น ลักษณะของแผนที่มี 4 ชนิด ดังนี้ 
  1.1 แผนที่ภูมิประเทศ หรือแผนที่กายภาพ แสดงบริเวณท่ีเป็นภูเขา ที่ราบ ความสูงของพ้ืนที่ แม่น้ า ทะเล  
  1.2 แผนที่รัฐกิจ แสดงขอบเขตที่ตั้งของประเทศภาครัฐ เมือง จังหวัด 

  1.3 แผนที่เศรษฐกิจ แสดงการกระจายตัวของประชากร บอกบริเวณทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ข้าว ข้าวโพด  
 1.4 แผนที่อากาศและเดินเรือ เป็นแผนที่แสดงเส้นทางการคมนาคม เพ่ือใช้ในสายการบิน หรือการเดินเรือ 
  2. ส่วนประกอบของแผนที่  
  2.1 มาตราส่วน คือ อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริงบนพ้ืนโลก รูปแบบที่
บอกมาตราส่วน มีดังนี้ 
 - บอกเป็นตัวเลข เช่น 1:1,000,000 นิ้ว หมายถึง ระยะทางในแผนที่ 1 นิ้ว = ระยะทางจริงบนพ้ืนโลก 
1,000,000 นิ้ว 
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 - บอกเป็นเส้นบรรทัด เช่น 
 

 
 

 หมายถึงระยะทางจริงบนพ้ืนโลก 50 กิโลเมตร = ระยะทางในแผนที่ 1 ซม. ตามความยาวของเส้นที่
แสดงไว้ 
 - บอกเป็นค าบรรยาย เช่น 1 เซนติเมตร ต่อ 10 กิโลเมตร , 1 นิ้ว ต่อ 100 ไมล์ 
  2.2 ทิศทาง ในแผนที่จะบอกทิศทางที่ให้เข้าใจตรงกัน คือ เมื่อเราดูแผนที่ชนิดใดก็ตาม ทางขวามือ หมายถึง 
ทิศตะวันออก ทางซ้ายมือ คือ ทิศตะวันตก ด้านบนของแผนที่เป็นทิศเหนือ และด้านล่างของแผนที่ เป็นทิศใต้ ซึ่งในการ
ดูแผนที่ของพ้ืนที่ส าคัญ จะบอกทิศทางใกล้เคียงค าต าแหน่งนั้นด้วย 
  2.3 สัญลักษณ์ในแผนที่ คือ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นใช้แสดงเป็นความหมายในแผนที่นั้น เช่น 
 

 
 

 นอกจากใช้แสดงด้วยสัญลักษณ์แล้ว บางแผนที่ใช้สีต่าง ๆ แสดงความสูงของพ้ืนที่ แสดงถึงความลึกของ
ระดับน้ าในทะเลมหาสมุทร แสดงการกระจายของประชากร แสดงแหล่งทรัพยากร หรือแหล่งเกษตรกรรมได้ 

 
  3. การอ่านแผนที่  
  3.1 อ่านชื่อเรื่องท่ีก าหนดไว้ว่าเป็นแผนที่ชนิดใด แสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
  3.2 อ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีก าหนดไว้ 
  3.3 เข้าใจเรื่องทิศทางในแผนที่ ซึ่งอาจไม่มีเครื่องหมายทิศก ากับไว้ โดยด้านบนหมายถึงทิศเหนือ ด้านล่าง
หมายถึงทิศใต้ ขวามือคือทิศตะวันออก และซ้ายมือคือทิศตะวันตก  
  3.4 ศึกษาโดยการสังเกตดูจากแผนที่ ในเรื่องที่ต้องการทราบ เช่น 
  - อาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียง 
  - ที่ตั้งเมืองหลวง หรือจังหวัดที่ส าคัญ 
  - ภูเขา แม่น้ า ระดับความสูงของพ้ืนที่ 
  - เส้นทางคมนาคม ติดต่อ 
  - แหล่งทรัพยากร ปริมาณน้ าฝน ทิศทางของลม 
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3) ลูกโลกจ าลอง คือ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายแผนที่ 
แต่ที่เป็นรูปทรงกลม ลูกโลกจ าลอง แสดงถึงขอบเขตที่ตั้งของพ้ืนดินที่เป็นทวีปและเกาะ
ต่าง ๆ ขอบเขตของพ้ืนน้ าที่เป็นทะเลและมหาสมุทร ลูกโลกจ าลองจะตั้งอยู่บนฐานแกน
ของลูกโลกจะเอียง 23 ½ องศา นอกจากจะแสดงที่ตั้งและขอบเขตของพ้ืนที่บน
พ้ืนผิวโลกแล้ว ลูกโลกยังแสดงถึงการหมุนรอบตัวเองของโลกที่ท าให้เกิดกลางวันกลางคืน 
และการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกท่ีท าให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ ซึ่งท าให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

 
4) แผนที่เล่ม (Atlas) คือลักษณะของหนังสือที่แสดงแบบเขียนย่อของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือให้ศึกษาเรียนรู้

เรื่องแผนที่ได้หลายเรื่องในเล่มเดียวกัน เช่น 
  - แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อ ที่ตั้งของเมืองส าคัญ 
  - แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศและความสูงของพ้ืนที่ 
  - แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศ 
  - แผนที่แสดงแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ 

5) ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ได้ข้อมูลแน่นอนจากสภาพพ้ืนที่ ซึ่งใช้อุปกรณ์การ
ถ่ายภาพโดยเฉพาะที่สามารถถ่ายภาพได้ในมุมกว้าง และถ่ายจากเครื่องบินลงมาในแนวดิ่ง ภาพถ่ายทางอา กาศจะต้อง
น ามาศึกษา และวิเคราะห์ร่วมกันโดยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ ลักษณะภาพถ่ายทาง
อากาศ ท าให้เห็นสภาพโดยรวมของพ้ืนที่ที่เก่ียวกับ 

 - พ้ืนที่ชุมชนในเมือง เส้นทางคมนาคม 
  - พ้ืนที่ชุมชนในชนบท หมู่บ้าน และพ้ืนที่การเกษตร 
  - สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ภูเขา ต้นน้ าล าธาร 
6) การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี จะช่วยให้

กระบวนการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาที่กว้างไกล และได้ทราบข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา คือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะ 
และเว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนกับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาอย่างมากมาย 

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของประเทศกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
 2.1 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
 ความหมาย ลักษณะทางกายภาพ คือ สภาพทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนเอง เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก และ
เป็นองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง พ้ืนที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมทั้งพืชพรรณไม้ และสัตว์ที่
อยู่ตามธรรมชาติอย่างเหมาะสมในท้องถิ่นนั้น 
 เราควรทราบลักษณะทางกายภาพเชิงท าเลที่ตั้งของประเทศไทย ดังนี้ 
 1) ที่ตั้ง การบอกต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่บนผิวโลกบอกได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คือ การบอกที่ตั้งตามก าหนดของเส้นสมมติที่ใช้บอกพิกัด หรือต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทยตั้งอยู่ที่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง เส้นละติจูดที่ 20 องศา 27 ลิปดา
เหนือ และระหว่างเส้นลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก ถึงเส้นลองจิจูดที่ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 
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 2. ที่ตั้งสัมพันธ์ คือ การบอกที่ตั้งของสถานที่ว่าสัมพันธ์กับบริเวณพ้ืนที่ใดโดยรอบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่
ใกล้เคียงประเทศไทยมีท่ีตั้งสัมพันธ์ ดังนี้ 
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 - ทิศใต้ ติดต่อประเทศมาเลเซีย 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และมหาสมุทรอินเดีย 
  
 
 

2) ขนาด ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. แบ่งตามลักษณะภูมิภาค โดยใช้ปัจจัยหลักที่เป็นลักษณะภูมิประเทศ เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง โดยมี 6 
ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่ที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคท่ีมีพ้ืนที่ขนาดเล็กท่ีสุด คือ ภาคตะวันตก 
 2. แบ่งตามลักษณะการปกครอง ซึ่งมีการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็น 76 
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 
 2.2 ภูมิประเทศและภูมิอากาศโดยรวมของประเทศไทย 
      1) ภูมิประเทศ คือ สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ที่เป็นเปลือกโลก มีระดับความสูงต่ าไม่เสมอกัน ท าให้มีลักษณะ
แตกต่างกัน เรียกชื่อต่างกัน ได้แก่ ที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขา ภูเขา เทือกเขา รวามทั้งแหล่งน้ าที่เป็นบึ่ง ละเทสาบ แม่น้ า 
ชายฝั่งทะเล อ่าว แหลม เกาะ 
 ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 

    (1) เขตภูเขาสูงยาวต่อกันเป็นเทือกเขา และที่ราบระหว่างภูเขา อยู่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตก 
ที่เป็นแนวยาวลงไปทางใต ้

    (2) เขตที่ราบสูง เป็นที่ราบกว้างที่ยกตัวขึ้นสูงกว่าระดับท่ีราบธรรมดา อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (3) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า อยู่บริเวณภาคกลาง เป็นที่ราบที่กว้างขวางมาก มีแม่น้ าที่ไหลจากทางภาคเหนือลง

มาหลายสาย 
    (4) เขตภูเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล ที่อยู่ทางภาคตะวันออก เป็นภูเขา และที่ราบแบบลูกฟูก บริเวณ

ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่ง และมีหาดทรายที่สวยงามและส่วนที่อยู่ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรที่แคบยาว
ลงไป เรียกว่า คาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งมีทะเลขนาบทั้งสองด้าน คือ อ่าวไทยต่อเนื่องกับทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามัน 
ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก 

ลักษณะตามสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแบ่งเป็น 6 ภาค คือ 
(1) ภาคเหนือ พ้ืนที่เป็นที่สูง มีเทือกเขายาวหลายเทือก เช่น เขาถนนธงชัย เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาหลวง   

พระบาง เทือกเขาผีปันน้ า และเป็นที่เกิดต้นน้ าล าธารหลายสาย ที่ส าคัญ ชื่อ ปิง วัง ยม น่าน ไหลลงมายังภาคกลางเป็น
แม่น้ าเจ้าพระยา มีที่ราบระหว่างภูเขาเป็นที่ตั้ง จังหวัดหรือเป็นที่เพาะปลูก เทือกเขาส่วนมากจะอยู่ทางเหนือของภาค      
แต่ละพ้ืนที่จะค่อย ๆ ลาดต่ าลงมา ลมหนาวที่ประเทศจีน เรียกว่า ลมมรสุมตะวนออกเฉียงเหนือ 
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  (2) ภาคกลาง พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก               
แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าเหล่านี้ไหลมาจากทางเหนือ ไหลลงสู่ทะเล บริเวณอ่าวไทย อากาสไม่รุนแรงเท่าภาคเหนือ ฤดูร้อน
ได้รับลมจากทะเล มีฝนตกชุก เพราะได้รับลมฝนจากมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่า ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และที่ราบสูง พ้ืนดินส่วนมากเป็นดิน
ปนทราย ท าให้น้ าซึมผ่านไปได้เร็วมาก ภูเขาท่ีส าคัญ ได้แก่ ภูเขาเพชรบูรณ์ ภูเขาดงพญาเย็น ภูเขาพนมดงรัก มีแม่น้ าที่
เกิดจากภูเขาเหล่านี้ไหลลงทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ าโขง คอ แม่น้ าชี แม่น้ ามูล อากาศในภาคนี้ร้อนจัด มีฝนตกพอควร 
แต่พ้ืนดินค่อนข้างแห้งแล้งเพราะเก็บน้ าไม่อยู่ 

(4) ภาคใต้ พ้ืนที่เป็นที่แคบยาวลงไป มีพท้นน้ าขยาบทั้งสองข้าง คือ ทางตะวันออกเป็นอ่าวไทย และทะเลจีน
ใต้ ส่วนทางตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย มีภูเขาสลับกับที่ราบริมทะเล มีภูเขาที่กั้นเขตไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย คือ ภูเขาสันกาลาคีรี อากาศค่อนข้างชื้น มีฝนตกชุก ไม่ร้อนจัด หรือหนาวจัด เพราะได้รับลมจาก
ทะเลทั้งสองด้าน 

(5) ภาคตะวันออก พ้ืนที่เป็นภูเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล มีแม่น้ าสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ภูเขาที่ส าคัญ 
ได้แก่ ภูเขาจันทบุรี และภูเขาบรรทัด มีฝนตกชุก อากาศคล้ายกับทางภาคใต้ 

(6) ภาคตะวันตก พ้ืนที่เป็นเทือกเขายาวที่ต่อจากภาคเหนือลงบมาทางตะวันตกของภาคนี้ คือ เทือกเขาถนน
ธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรี กั้นเขตไทยกับประเทศพม่า มีที่ราบระหว่างหุบเขาเป็นบางตอนอากาศค่อนข้างร้อน แต่มี
ฝนตกชุก 

2) ภูมิอากาศ คือ ลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจ าติดต่อกันเป็นเวลานานของท้องถิ่น ท าให้ก าหนด
ช่วงเวลาของลักษณะอากาศได้ เรียกว่า ฤดูกาล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ ได้แก่ ท าเลที่ตั้งของพ้ืนที่ภูมิประเทศ 
ระยะใกล้ไกลกับพื้นน้ าและพ้ืนดิน ตลอดจนทิศทางลมประจ า องค์ประกอบของภูมิอากาศ ได้แก่ 

 1. อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนหนาวของอากาศตลอดปี เครื่องมือวัดอุณหภูมิ คือ เทอร์มอมิเตอร์ ประเทศ
ไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส 

 2. ปริมาณน้ าฝน ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น มีปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยทั้งประเทศประมาณปีละ 1,700 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร 

 3. ฤดูกาล มีมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตลอดปี ท าให้เกิดฤดูกาลดังนี ้
 3.1 ฤดูฝน เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งพัดพาละออง              

ไอน้ าที่มีความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามายังประเทศไทย ท าให้มีเมฆมาก และฝนตกชุก 
 3.2 ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดย                 

พัดพาความหนาวเย็นจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียที่พัดผ่านแผ่นดินใหญ่ภายในทวีปลงมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีลม
พัดแรงและอากาศหนาวเย็นช่วงระยะนี้ 
  
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือ
มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา จะเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่า สิ่งแวดล้อมจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ หิน ดิน แร่ธาตุ แหล่งน้ า 
อากาศ ป่าไม ้
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2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้าง หรือท าขึ้น เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น บ้านเรือนที่อาศัย สถานที่ก่อสร้าง ถนน สะพาน แหล่งเพาะปลูก 
วัดวาอาราม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ และมีคุณค่าต่อมนุษย์ในการด ารงชีวิต เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีคุณค่าแก่มนุษย์ในการด ารงชีวิต 

ได้แก่ ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ อากาศ น้ า พลังงาน และก าลังแรงงานของมนุษย์ เป็นต้น 
ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งได้ดังนี้  
   1) ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้น หรือทรัพยากรหมุนเวียน  
   2) ทรัพยากรทดแทน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถฟ้ืนคืนสภาพทดแทนได้ 
   3) ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ เมื่อใช้หมดแล้ว  
ลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางสังคม  
   สังคม เป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน เรียกว่า ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยหลายครอบครัวอยู่ร่วมกันในบริเวณ

เดียวกันเป็นชุมชนขนาดเล็กก่อน และมีการรวมกันไปจนถึงชุมชนขนาดใหญ่ ดังแผนภูมิ 
   หลาย ๆ บ้าน หรือครอบครัว       หมู่บ้าน 
   หลาย ๆ หมู่บ้าน       ต าบล หรือแขวง 
   หลาย ๆ ต าบล หรือแขวง     อ าเภอ หรือเขต 
   หลาย ๆ อ าเภอ หรือหลาย ๆ เขต     จังหวัด 
   หลาย ๆ จังหวัด        ภูมิภาค 
   หลายภูมิภาค        ประเทศ 
แต่ละชุมชนมีขอบเขตที่แน่นอน กลุ่มคนในชุมชนจะมีทุกเพศทุกวัย มีอาชีพที่แตกต่างกัน ตามความรู้

ความสามารถ รวมทั้งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ลักษณะสภาพของสังคมไทย มี 2 แบบ คือ 
1) สังคมเมือง ที่มีผู้คน ถนนหนทาง สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภค ให้ความสะดวกมากมาย มีหลายอาชีพ แต่ก็มี

ปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้คนที่อยู่ในเมืองมีความกดดัน และมีความเครียด เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ มีขยะมาก มี
อุบัติภัย โจรผู้ร้าย ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีรายจ่ายสูง 

2) สังคมชนบท เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนอยู่กันไม่หนาแน่น ยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกนัก อาชีพส่วนใหญ่คือ
เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ยังคงสภาพของธรรมชาติ ในปัจจุบันนี้สังคมชนบทได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มี
ความเจริญมีความสะดวกสบายมากขึ้น 

ลักษณะของสังคมที่น่าอยู่  
ไม่ว่าจะเป็นสังคมในเมือง หรือสังคมในชนบท สมาชิกในสังคมนั้น ๆ ต่างก็มีความต้องการที่จะอยู่ในสังคมที่

สงบสุข ไม่วุ่นวาย แม้จะมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ก็สามารถรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ผลดีตามที่ผู้คนส่วนมาก
ต้องการ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมทุกแห่งต้องเข้าใจในสภาพ และตระหนักในปัญหาของชุมชนที่ตนอยู่อาศัย 
ทุกคนมีหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันเสริมสร้างสิ่งที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยยึดมั่นในคุณธรรมของการอยู่
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเจริญ และความผาสุก เป็นการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น 
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ดังนั้น ลักษณะของสังคมที่น่าอยู่ ควรมีลักษณะดังนี้ 
   1) สภาพแวดล้อมสะอาด ผู้คนไม่มักง่ายในการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล 
   2) มีความสะดวก ปลอดภัย ช่วยกันดูแล และป้องกันเหตุร้าย 
   3) คนในสังคม มีอาชีพสุจริต และรับผิดชอบในหน้าที่ 
   4) ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม ไม่ละเมินหรือฝ่าฝืน 
   5) ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม เช่น รักษาความสะอาด ดูแลสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตามกฎจราจร 

ตลอดจนมีน้ าใจไมตรีต่อกัน 
 
4. ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของประเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของประเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เป็น
ผลกระทบหลายด้าน ดังนี้ 

1) ป่าไม้ท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าได้ถูกท าลายอย่างมาก  
2) สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในเมืองเสื่อมโทรม ที่อยู่อาศัยแออัด การจราจรติดชัด เกิดมลพิษทางอากาศ  
3) น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไป เช่น ขุดเจาะน้ ามัน ถ่านหิน และแร่ธาตุต่าง ๆ จนทรัพยากร                  

ธรรม ชาติในบางท้องถิ่นไม่มีเหลืออยู่อีกแล้ว 
4) เกิดขยะจากสิ่งของเหลือใช้ สิ่งของที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
5) เกิดผลเสียแก่ร่างกายและชีวิต เช่น เกิดอุบัติเหตุจากยานพานหะ หรือเครื่ องจักรกล เกิดอุบัติภัย เช่น       

ไฟไหม้  
6) ผู้คนเกิดความเครียด และมีความเห็นแก่ตัว เพราะความรีบเร่ง และการแข่งขัน มีความต้องการทางวัตถุ             

มากขึ้น จึงดิ้นรนท างานหนักเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้คนอย่างมาก  
 7) เกิดการแข่งขัน ต่อสู้ กีดกัน และขัดขวางทางเศรษฐกิจ 

 
5. การวางแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
 5.1 ทรัพยากรในชุมชน มีความหมายเป็น 2 ลักษณะ คือ 

     1) ทรัพยากรที่เกิดข้ึนเองทางธรรมชาติ เป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว 
     2) ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งที่มนุษย์น าทรัพยากรธรรชาติมาสร้างเป็นสิ่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอย  

  
5.2 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร  
     - ป่าไม้ถูกตัดท าลาย เพ่ือท าไร่เลื่อนลอย ท าให้ไม่มีรากพืชดูดซับน้ า มีผลท าให้ต้นล าลธาร แห้งแล้ง แหล่ง

ผลิตอากาศดีน้อยลง ขาดความชุ่มชื้น จากการคายน้ าของพืช 
     - แร่ธาตุต่าง ๆ ถูกขุดขึ้นมาใช้มาก ท าให้ขาดแคลนและหมดไป 
     - แหล่งน้ าที่มีสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จากบ้านเรือน และน าเสียจากโรงงานส่วนมากไหลลงไปรวมกันในแม่น้ า และ

ทะเล ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย สัตว์น้ าและพืชน้ าก็ตายทับถมกัน ท าให้ขาดแคลน้ าใช้ในการท าเกษตรกรรม 
     - การผลิตยานพาหนะต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทาง ต้องใช้พลังงานจากแก๊ส และน้ ามันใน

ประมาณที่มากขึ้น ท าให้เกิดมลภาวะของอากาศ และเสียงในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง มีผลเสียต่อสุขภาพ และ
สภาพแวดล้อมมาก 
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     - ขยะและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมขึ้นมากมาย เพราะมีการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น และแข่งขันกัน รวมทั้งมี
จ านวนประชากรมากข้ึน เกิดปัญหาขยะล้นโลกที่มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง 

 
5.3 การร่วมกันคิดวางแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน  
     1) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพ่ือลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เช่น สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 

ใช้อย่างถูกวิธี เพ่ือให้ได้นาน ๆ การใช้น้ าล้างผ้าที่ซักไว้ล้างพ้ืนบ้าน การเก็บรักษาเครื่องใช้เครื่องมือให้เป็นที่ เพ่ือสะดวก
ในการหาเวลาและใช้ การใช้กระดาษเขียนทั้งสองหน้า การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเป็นต้น 

     2) การใช้ทรัพยากรให้นานที่สุด คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างถนอม เพ่ือให้ใช้ทรัพยากร            
ต่าง ๆ ได้นานที่สุด  

     3) การรู้จักประหยัดของกินและของใช้ต่าง ๆ ของกินและของใช้ในชีวิตประจ าวันของคน ได้มาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ต้องใช้อย่างประหยัด คือใช้เท่าที่จ าเป็น และให้ประโยชน์มากที่สุด  

     4) การน ากลับมาใช้ใหม่ ทรัพยากรบางอย่างที่น าไปใช้แล้วสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรได้ เช่น การหลอมเศษแก้ว เศษโลหะ เศษพลาสติก หรือการน ากระดาษที่ใช้แล้วน า
กลับมาสู่กระบวนการน ามาใช้ใหม่ได้ จึงควรรู้จักแยกขยะที่เป็นประเภทเดียวกันไว้ แม้แต่เศษอาหาร เศษพืชผักผลไม้ 
ซากสัตว์ ก็น ามาท าเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้ ซึงต้องศึกษาวิธีการเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 

     5) การช่วยการวางแผนปรับปรุง หรือบูรณะซ่อมแซม คือ การดูแลรักษา หรือซ่อมแซม สิ่งของเครื่องใช้
บางชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้ท างานได้ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเสื่อมโทรม หรือมีปัญหาบางอย่างในการใช้ ควร
มีการฟ้ืนฟู บูรณะ หรือปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดีกว่าสภาพธรรมชาติ และให้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม หรือดีกว่า
เดิม ซึ่งคนท่ีอยู่ในชุมชนช่วยกันคิด และท าเพ่ือพัฒนาได้  
 

 

 

 

 

 



 
 

แบบทดสอบ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   

 
 
ค าชี้แจง   จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องหรือเหมำะสมที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 
  
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 
1. ศำสนำมีควำมส ำคัญในเรื่องใดมำกท่ีสุด  

ก. เป็นที่พ่ึงทำงใจ 
ข. แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงำม 
ค. ท ำให้สมำชิกในครอบครัวรักกัน 
ง. ส่งผลให้มีสติสัมปชัญญะในกำรท ำงำน 

2. กำรมีสติสัมปชัญญะสอดคล้องกับศีลข้อใด  
ก. ศีลข้อ 2      
ข. ศีลข้อ 3 
ค. ศีลข้อ 4    
ง. ศีลข้อ 5 

3. เรื่องใดต่อไปนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเวรย่อมระงับด้วยกำรไม่จองเวร 
ก. เรื่องพระรำธะ  
ข. เรื่องทีฆีติโกสลชำดก  
ค. เรื่องสัพพทำฐิชำดก  
ง. เรื่องพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  

4. ข้อใดเป็นแบบอย่ำงที่ดีของพระรำธะที่นักเรียนควรน ำไปปฏิบัติมำกที่สุด  
ก. เป็นผู้ว่ำง่ำยสอนง่ำย    
ข. คอยดูแลรับใช้พระสงฆ์  
ค. มีควำมหมั่นเพียร     
ง. มีควำมขยันอดทน 

5. ใครท ำควำมดีได้เหมำะสมที่สุด  
ก. ไหมน ำเสื้อผ้ำของตนไปบริจำคให้แก่คนยำกไร้จนหมด  
ข. ป่ำนช่วยเหลืองำนโรงเรียนตำมก ำลังของตน 
ค. ฝ้ำยตั้งใจฟังที่ครูสอนแต่ปฏิบัติตำมไม่ได้ 
ง. แพรช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองไม่สบำย 

6. หลังจำกตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แล้วพระพุทธเจ้ำประทับจ ำพรรษำแรก ณ สถำนที่ใด 
ก. วัดเวฬุวัน  
ข. พระเชตวันวิหำร  
ค. ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน  
ง. สวนลุมพินีวัน  

 



 
 
7. พิธีกรรมใดท่ีต้องจัดขึ้นภำยในช่วงเวลำ 1 เดือน หลังออกพรรษำ 

ก. พิธีบรรพชำ      
ข. พิธีอุปสมบท  
ค. พิธีทอดผ้ำป่ำ      
ง. พิธีทอดกฐิน  

8. “เอิร์นและเพ่ือน ๆ ก ำลังช่วยกันจัดป้ำยนิเทศในวันส ำคัญทำงศำสนำ โดยมีภำพปัญจวัคคีย์ทั้งห้ำก ำลังนั่ง
ฟังปฐมเทศนำจำกพระพุทธเจ้ำที่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน” จำกข้อควำมดังกล่ำวแสดงว่ำนัทและเพ่ือน ๆ ก ำลัง
จัดป้ำยนิเทศในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำวันใด 

ก. วันอำสำฬหบูชำ  
ข. วันวิสำขบูชำ  
ค. วันมำฆบูชำ 
ง. วันอัฐมีบูชำ 

9. นักเรียนแสดงควำมเคำรพต่อบิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ แสดงว่ำนักเรียนปฏิบัติตำมหลักธรรมใด 
ก. พละ 4  
ข. กุศลมูล 3  
ค. ไตรสิกขำ  
ง. คำรวะ 6  

10. ใครปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนของศำสนำที่ตนนับถือไม่ถูกต้อง 
ก. สุดำท ำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตำมหลักศำสนำพรำหมณ์ – ฮินดู  
ข. มงคลเข้ำร่วมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะตำมหลักศำสนำคริสต์ 
ค. อับดุลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตำมหลักศำสนำอิสลำม   
ง. สิงห์ไว้ผมยำวตำมหลักศำสนำสิข 

11. ข้อใดคือประโยชน์สูงสุดในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
ก. ได้ถวำยอำหำรแก่พระสงฆ์    
ข. ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ   
ค. ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี    
ง. ได้พูดคุยกับเพ่ือน 

12. ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) เรำจะพบเห็นบุคคลมีกำร
แบ่งปันแจกอำหำรให้แก่คนที่ล ำบำกกว่ำตน บุคคลเหล่ำนั้นปฏิบัติตำมหลักธรรมใจ 

ก. อัตถจริยำ     
ข. สมำนัตตตำ  
ค. ทำน    
ง. ปิยวำจำ 

 
 
 
 
 
 



 
 
สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต 
 
13. ข้อใดเป็นหน้ำที่ของพลเมืองไทยทุกคน  

ก. เคำรพกฎหมำย 
ข. แก้ไขปัญหำของประเทศ  
ค. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง     
ง. เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ  

14. กำรปฏิบัติตนของใครเกี่ยวข้องกับศำสนำน้อยที่สุด  
ก. ดินจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
ข. น้ ำกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ 
ค. ลมตั้งจิตอธิษฐำนขอพร   
ง. ไฟกล่ำวอำรำธนำศีล 

15. มีมติตำมเสียงส่วนใหญ่ แต่รับฟังเสียงส่วนน้อย เป็นลักษณะของกำรปกครองแบบใด  
ก. ปิตำธิปไตย      
ข. ประชำธิปไตย  
ค. รำชำธิปไตย     
ง. อัตตำธิปไตย 

16. “แก้วเดินข้ำมถนนในทำงข้ำมที่มีไฟสัญญำณจรำจรรูปคนเป็นสีเขียว เพรำะต้องรีบตำมเพ่ือนที่ข้ำมถนนไป
แล้วให้ทัน” นักเรียนเห็นด้วยกับกำรกระท ำของแก้วหรือไม่ เพรำะอะไร 

ก. เห็นด้วย เพรำะแก้วปฏิบัติตนเป็นคนดี  
ข. เห็นด้วย เพรำะแก้วท ำถูกกฎจรำจร 
ค. ไม่เห็นด้วย เพรำะแก้วปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย 
ง. ไม่เห็นด้วย เพรำะแก้วควรข้ำมตอนที่สัญญำณไฟเป็นสีแดง      

17. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่พลเมือง 
ก. เลือกตั้งผู้แทนรำษฎร    
ข. เสียภำษีให้แก่รัฐ  
ค. กำรประกอบสัมมำอำชีพ    
ง. เสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ 

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยทะเบียนรำษฎร  
ก. ไม่ต้องท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนเมื่อมีอำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์  
ข. กำรย้ำยที่อยู่จะต้องแจ้งย้ำยออกภำยใน 15 วัน  
ค. เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งเกิดภำยใน 30 วัน  
ง. เมื่อมีคนตำยให้แจ้งตำยภำยใน 1 วัน 

19. กำรกระท ำใดต้องด ำเนินกำรภำยใน 24 ชั่วโมง  
ก. กำรแจ้งตำย  
ข. กำรแจ้งเกิด 
ค. กำรแจ้งย้ำยเข้ำ 
ง. กำรแจ้งย้ำยออก 

 



 
 
20. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักในกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำร  

ก. หลีกเลี่ยงข้อมูลข่ำวสำรที่จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ  
ข. เลือกรับข้อมูลข่ำวสำรที่ตนเองสนใจจำกแหล่งเดียวเพ่ือช่วยในกำรจัดสินใจง่ำย  
ค. เลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิต  
ง. ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 

21. ถ้ำทุกคนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  เคำรพกฎหมำย จะเกิดผลดีต่อสังคมอย่ำงไรมำกที่สุด  
ก. เป็นแบบอย่ำงที่ดีน่ำยกย่อง     
ข. ช่วยลดควำมเหลี่อมล้ ำในสังคม  
ค. ประชำชนทุกคนมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยมำกขึ้น    
ง. ท ำให้เกิดควำมสงบสุข มีระเบียบ และมีกำรพัฒนำ 

22. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรเสียภำษีบ ำรุงท้องที่  
ก. ท ำให้คนในท้องถิ่นได้รับสำธำรณูปโภคท่ีเหมำะสม 
ข. ท ำให้ท้องถิ่นมีงบประมำณในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
ค. ท ำให้ท้องถิ่นมีรำยได้ต่อคนมำกขึ้น   
ง. ท ำให้ท้องถิ่นมีรำยได้ 

23. เมื่อลูกมีอำยุถึงเกณฑ์เข้ำเรียน แต่พ่อไม่ให้เข้ำเรียนจะมีผลอย่ำงไร  
ก. พ่อมีควำมผิดตำมกฎหมำย  
ข. ไม่มีผลใด ๆ ตำมกฎหมำย 
ค. พ่อหมดสิทธิ์ในกำรเลี้ยงดูลูก  
ง. ลูกจะต้องไปอยู่สถำนสงเครำะห์ 

24. ประชำชนมีสิทธิเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในทำงใดบ้ำง 
ก. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ  
ข. ไปใช้สิทธิหยั่งเสียงประชำมติ 
ค. กำรรวมกันตั้งพรรคกำรเมือง 
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
 
25. ใครปฏิบัติตนได้เหมำะสมที่สุดในฐำนะผู้ผลิต  

ก. นุชไม่ได้ติดป้ำยรำคำสินค้ำ 
ข. นิดผลิตสินค้ำเฉพำะที่ตนชอบ  
ค. หน่อยใช้สำรฟอกขำวเพ่ือให้อำหำรดูน่ำรับประทำน  
ง. น้อยท ำอำหำรที่คนชอบรับประทำนทำนไปวำงขำย 

26. ผู้บริโภคควรเลือกซ้ือสินค้ำเพรำะเหตุผลในข้อใดมำกท่ีสุด  
ก. รำคำ      
ข. คุณภำพ 
ค. ของแถม    
ง. ควำมสวยงำม 

27. ใครเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรได้เหมำะสมที่สุด  
ก. เหมันต์ซื้อสินค้ำเพรำะมีชิ้นเดียวในโลก 
ข. คิมหันต์ซื้อสินค้ำเพรำะลดรำคำ 
ค. วสันต์ซื้อสินค้ำเพรำะจ ำเป็นต้องใช้ 
ง. อนันต์ซื้อสินค้ำเพรำะมีของแถม 

28. ข้อใดไม่ใช่บทบำทของผู้ผลิตที่มีคุณภำพ  
ก. ค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก  
ข. มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรผลิตสินค้ำ  
ค. มีควำมซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค  
ง. ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

29. ข้อใดไม่ใช่เป้ำหมำยหลักของกำรรวมกลุ่มในกำรผลิตที่ส ำคัญที่สุด  
ก. เพ่ือแก้ปัญหำรำคำสินค้ำ  
ข. เพ่ือรวมตัวกันขึ้นรำคำสินค้ำ  
ค. เพ่ือแก้ไขปัญหำพ่อค้ำคนกลำง 
ง. เพ่ือแก้ปัญหำตลำดรับซื้อสินค้ำ 

30. ใครใช้บริกำรธนำคำรพำณิชย์ได้ไม่ถูกต้อง  
ก. กัลยำขอกู้เงินเพ่ือขยำยกิจกำร  
ข. ลัดดำไปช ำระค่ำน้ ำและค่ำไฟ  
ค. รัมภำสั่งพิมพ์ธนบัตรฉบับใหม่  
ง. อัมรำเช่ำตู้นิรภัยเพื่อเก็บสร้อยเพชร 

31. ข้อใดไม่จัดเป็นทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 
ก. ใช้เท่ำที่จ ำเป็น  
ข. ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ค. ใช้ในกำรผลิตให้คุ้มค่ำท่ีสุด  
ง. ใช้ผลิตสินค้ำเป็นจ ำนวนมำก เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนให้มำกท่ีสุด  



 
 
 

32. บุคคลในข้อใดสำมำรถสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสหกรณ์ประมงได้  
ก. ขุนศึกเพำะเลี้ยงกุ้งกุลำด ำเพ่ือจ ำหน่ำย      
ข. ขุนเดชเลี้ยงห่ำนเพื่อกำรส่งออก  
ค. ขุนช้ำงเลี้ยงนกกระจอกเทศเพ่ือกำรท่องเที่ยว     
ง. ขุนแผนเลี้ยงกบเพ่ือแปรรูปเป็นหนังกบทอดเป็นสินค้ำ OTOP 

33. “กวินเป็นเจ้ำของร้ำนแห่งหนึ่ง มีลูกจ้ำงในร้ำน 4 คน ได้แก่ แม่ครัว 1 คน พนักงำนบริกำรในร้ำน 3 คน 
ร้ำนนี้เป็นควำมใฝ่ฝันของกวินตั้งแต่เด็ก กวินจึงจึงลงทุนตกแต่งร้ำนให้ออกมำสวยงำมที่สุด” จำกข้อมูลนี้            
แม่ครัวคือทรัพยำกรกำรผลิตในข้อใด 

ก. ผู้ประกอบกำร  
ข. แรงงำน  
ค. ที่ดิน     
ง. ทุน 

34. หำกนักเรียนถูกเอำเปรียบจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำร นักเรียนควรจะแจ้งขอควำมช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนใด  

ก. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  
ข. ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
ง. ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  

35. บุคคลในข้อใดมีลักษณะของบุคคลที่ปฏิบัติตนอย่ำงพอเพียง 
ก. สุภำซื้อเสื้อผ้ำใหม่อำทิตย์ละ 1 ชุด  
ข. สุรภีรักษำอำกำรป่วยหนักด้วยตนเองแทนกำรไปพบแพทย์เพ่ือประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
ค. สุวดีงดรับประทำนอำหำรเช้ำ และอำหำรเย็นเพ่ือออมเงินไว้ซื้อรถยนต์  
ง. สุพลซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมำปลูกไว้รับประทำนในครัวเรือน 

36. ข้อใดเป็นกำรน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 
ก. ครูส่งเสริมให้นักเรียนออกก ำลังกำยทุกวัน  
ข. ครูส่งเสริมให้นักเรียนน ำอำหำรมำรับประทำนร่วมกันในโรงเรียน  
ค. ครูส่งเสริมให้นักเรียนซื้อสินค้ำจำกชุมชนจำกชุมชนใกล้เคียงมำขำยในชุมชนของตน 
ง. ครูส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักและเพำะเห็ดในโรงเรียนเพ่ือน ำมำประกอบเป็นอำหำรกลำงวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
 
37. ถ้ำนักเรียนต้องกำรสืบค้นควำมเป็นมำเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง ควรเริ่มต้นสืบค้นจำก

แหล่งข้อมูลใด เพรำะเหตุใด  
ก. ร้ำนค้ำในชุมชน เพรำะเป็นสถำนที่พบปะของคนในชุมชน    
ข. วัดในท้องถิ่น เพรำะเป็นสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น 
ค. โรงเรียนประจ ำจังหวัด เพรำะเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีข้อมูลหลำกหลำย     
ง. ห้องสมุดแห่งชำติ เพรำะมีหนังสือให้สืบค้นจ ำนวนมำก  

38. ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ ใครใช้วิธีกำรศึกษำประวัติศำสตร์ได้ถูกต้องที่สุด  
ก. ดำวเลือกใช้ข้อมูลที่มีผู้วิเครำะห์ไว้แล้ว  
ข. เดือนน ำข้อมูลที่ค้นคว้ำได้มำคัดลอกทันที 
ค. ฟ้ำเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเท่ำนั้น  
ง. ฝนน ำข้อมูลที่สืบค้นมำเปรียบเทียบกันเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 

39. ถ้ำนักเรียนต้องกำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทยสมัยธนบุรี ข้อใดคือขั้นตอนแรกสุดของกำรศึกษำโดยใช้วิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์ 

ก. ก ำหนดหัวข้อที่จะศึกษำ คือ ประเด็นกำรเลือกกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนกรุงศรีอยุธยำ 
ข. รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำมำสรุปเป็นประเด็น  
ค. วำงแผนค้นหำข้อมูลด้ำนวรรณกรรมจำกหอสมุดแห่งชำติ   
ง. น ำข้อมูลที่ได้มำประเมินควำมน่ำเชื่อถือและควำมถูกต้อง  

40. นักเรียนจะศึกษำวิถีชีวิตของคนในยุคก่อนประวัติศำสตร์ได้จำกหลักฐำนในข้อใด 
ก. ศิลำจำรึก    
ข. หลุมฝังศพ  
ค. พงศำวดำร     
ง. จดหมำยเหตุ 

41. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในกำรรวมกลุ่มของอำเซียน 
ก. เพ่ือพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม    
ข. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงประเทศ  
ค. เพ่ือร่วมกันต่อต้ำนกำรเอำรัดเอำเปรียบจำกนักลงทุนต่ำงชำติ    
ง. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยทำงกำรเมือง 

42. ข้อใดถือเป็นอำณำจักรยุคเริ่มต้นของประวัติศำสตร์ชำติไทย  
ก. อำณำจักรทวำรวดี     
ข. อำณำจักรโคตรบูร  
ค. อำณำจักรศรีวิชัย   
ง. อำณำจักรสุโขทัย 

 

 

 

 



 
 
43. “เหตุผลประกำรหนึ่งที่พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชโปรดเกล้ำฯ ให้ย้ำยเมืองหลวง
จำกกรุงธนบุรีมำตั้งทำงฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เพรำะเมืองเป็นเมืองอกแตก” เมืองอกแตก 
หมำยถึงเมืองที่มีลักษณะใด 

ก. เป็นที่ดอนขำดแคลนน้ ำ   
ข. มีแม่น้ ำไหลผ่ำนกลำงเมือง  
ค. เป็นที่ลุ่มมีน้ ำท่วมถึง       
ง. มีแม่น้ ำไหลขนำบ  

44. พระมหำกษัตริย์มีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำควำมเจริญในสมัยรัตนโกสินทร์อย่ำงไร  
ก. เป็นผู้น ำในกำรนับถือศำสนำ    
ข. เป็นผู้น ำพำประเทศให้ผ่ำนพ้นวิกฤติต่ำง ๆ 
ค. ร่วมวำงแผนพัฒนำกำรเมืองของชำติ   
ง. เป็นผู้ติดต่อค้ำขำยกับต่ำงชำติเอง  

45. คุณหญิงจันและคุณหญิงมุก เป็นวีรสตรีที่ช่วยป้องกันประเทศชำติในเหตุกำรณ์ใด 
ก. กำรท ำสงครำขับไล่ขอม    
ข. กำรกอบกู้เอกรำชสมัยธนบุรี  
ค. กำรท ำสงครำมเก้ำทัพกับพม่ำ     
ง. กำรกอบกู้เอกรำชครำวเสียกรุงครั้งที่ 1 

46. กำรยกเลิกระบบทำสของรัชกำลที่ 5 มีผลดีอย่ำงไรต่อกำรพัฒนำประเทศ  
ก. เกิดควำมเท่ำเทียมกันในสังคม  
ข. ประหยัดงบประมำณในกำรเลี้ยงดู  
ค. มีรำยได้จำกกำรเก็บภำษีเพ่ิมข้ึน  
ง. ท ำให้คนอพยพไปอยู่ตำมหัวเมือง      

 
47. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลหลักของกำรตั้งบ้ำนเรือนใกล้แม่น้ ำของคนในอดีต  

ก. มีควำมปลอดภัย     
ข. เดินทำงสะดวก  
ค. ติดต่อกับชุมชนอ่ืนได้ง่ำย    
ง. มีควำมสะดวกในกำรใช้น้ ำ 

48. ใครใช้ภูมิปัญญำไทยในกำรด ำเนินชีวิต 
ก. ผึ้งท ำไร่กระเทียม      
ข. มิ้มวำดภำพบ้ำนเรือนไทยส่งครู  
ค. ต่อโพสต์รูปอำหำรไทยลงในเฟสบุ๊ก     
ง. แตนดื่มน้ ำผึ้งผสมมะนำวเพ่ือบรรเทำอำกำรเจ็บคอ  

 
 
 
 
 
 



 
 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
 
49. ภำคใดของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขำ 

ก. ภำคใต้   
ข. ภำคเหนือ  
ค. ภำคกลำง  
ง. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

50. ข้อใดเป็นจังหวัดที่อยู่ทำงภำคเหนือ และมีพ้ืนที่ติดกับประเทศพม่ำ 
ก. ล ำปำง  
ข. รำชบุรี  
ค. อุตรดิตถ์ 
ง. แม่ฮ่องสอน 

51. กำรประกอบอำชีพใดไม่สัมพันธ์กับสภำพแวดล้อม 
ก. ที่รำบ  ปลูกพืชผัก  ท ำสวน      
ข. ที่ลุ่ม  ปลูกพืชเมืองหนำว  อู่ต่อเรือ  
ค. ที่ดอน  ปลูกพืชไร่  เลี้ยงสัตว์     
ง. ชำยฝั่ง  ประมง  ปลูกมะพร้ำว 

52. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภำพอำกำศแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล ส่งผลให้เกิดประเพณีใด  
ก. ประเพณีบุญบั้งไฟ  
ข. ประเพณีผีตำโขน  
ค. ประเพณีแห่เทียนพรรษำ  
ง. ประเพณีตักบำตรดอกไม้ 

53. ข้อใดไม่ใช่ฤดูกำลของประเทศไทย  
ก. ฤดูฝน  
ข. ฤดูร้อน 
ค. ฤดูใบไม้ร่วง  
ง. ฤดูหนำว  

 
54. ข้อใดเป็นผลงำนสร้ำงบนวัสดุแผ่นรำบเพื่อจ ำลองลักษณะจริงบนผิวโลกให้เล็กลงโดยมีอัตรำส่วนก ำกับ 

ก. แผนที่  
ข. เข็มทิศ 
ค. ลูกโลก  
ง. ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 

55. ถ้ำเรำต้องกำรทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพในบริเวณชุมชน เรำควรศึกษำจำกภำพถ่ำย
ใดจึงจะเหมำะสมที่สุด  

ก. ภำพถ่ำยทำงภูมิศำสตร์ทั่วไป  
ข. ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม  
ค. ภำพถ่ำยสำมมิติ 
ง. ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 



 
 
56. ในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคมประเทศไทยมีฝนตกชุกเป็นผลมำจำกลมมรสุมใด  

ก. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้      
ข. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  
ค. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ    
ง. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

57. กำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อมนุษย์ร้ำยแรงที่สุด  
ก. น้ ำเน่ำเสีย  
ข. อำกำศเป็นพิษ 
ค. สัตว์ป่ำสูญพันธุ์  
ง. ดินเสื่อมคุณภำพ 

58. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ก. เกิดโรคภัยไข้เจ็บ  
ข. เกิดกำรขำดแคลนอำหำร  
ค. เกิดควำมล้ำหลังทำงเทคโนโลยี  
ง. เกิดกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจ 

59. กิจกรรมใดเป็นตัวเร่งให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด  
ก. กำรปลูกพืชหลำยชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน  
ข. กำรทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ ำ  
ค. กำรใช้น้ ำปริมำณมำกของโรงงำนอุตสำหกรรม 
ง. กำรใช้สำรเคมีในปริมำณท่ีเหมำะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

60. ใครช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสม 
ก. กล้ำน ำสัตว์ป่ำมำเลี้ยง  
ข. กิ่งน ำน้ ำจำกกำรซักผ้ำมำล้ำงจำน 
ค. ก้ำนเผำวัชพืชในแปลงเพำะปลูก 
ง. กล้วยน ำขวดแก้วที่ใช้แล้วมำใช้ซ้ ำอีก 



 
เฉลยแบบทดสอบ   

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
 
 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 
1. ตอบ ก. เพราะการนับถือศาสนามีความส าคัญต่อผู้นับถือศาสนาในหลาย ๆ ด้าน เช่นเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ เป็นศูนย์

รวมการท าความดี เป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ เป็นต้น ซึ่งการที่คนในสังคมมีการนับถือศาสนาก็เพ่ือช่วย
เป็นหลักหรือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ ท าให้คลายทุกข์ได้ ส่วนข้อ 2. 3. และ 4. จะเป็นประโยชน์รองลงมาจาก
การนับถือศาสนา 

2. ตอบ ง. เพราะศีลข้อ 5 ให้งดเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาอันจะก่อให้เกิดความประมาทและขาด
สติสัมปชัญญะ 

3. ตอบ ข. เพราะข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรปรากฏในทีฆีติฏกสลชาดกตอนที่ทีฆาวุกุมาร
ระลึกถึงโอวาทที่บิดามารดาให้ไว้ว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร จึงไม่คิดประทุษร้ายต่อพระเจ้า
พรหมทัต และท้ังสองก็เข้าใจและให้อภัยกันในที่สุด 

4. ตอบ ก. พระราธะเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย เมื่อแนะน าสั่งสอนว่า สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า ก็ไม่เคยโกรธเลย 
5. ตอบ ข. การท าความดีควรตั้งใจท า และเมื่อท าแล้วไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเอง ซึ่งการช่วยเหลืองาน

โรงเรียนตามมก าลังของตน จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน และไม่ท าให้ตนเองล าบาก  
6. ตอบ ค. ภายหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จด าเนินไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

เพ่ือจ าพรรษา 
7. ตอบ ง. ทอดกฐิน หรือกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีก าหนดเวลา คือ 

พระสงฆ์สามารถกระท าสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 
เท่านั้น 

8. ตอบ ก. วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม เกิดมีพระภิกษุรูป
แรกในพระพุทธศาสนา และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

9. ตอบ ง. คารวะ 6 คือการแสดงความเคารพ เหตุผล พละ 4 คือธรรมที่เป็นพลังท าให้สามารถด าเนินชีวิตด้วยความ
มั่นใจ ไม่หวั่นไหวต่อภัยต่าง ๆ กุศลมูล 3 เป็นรากเหง้าของความดี ได้แก่ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความ
รอบรู้ รู้จักคิดอย่างมีสติมี ส่วนไตรสิกขา เป็นหลักธรรมเพ่ือพัฒนากาย วาจา ใจ ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่ง 
ดีงาม 

10. ตอบ ข. เพราะการเข้าร่วมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา 
11. ตอบ ค. เพราะเป้าหมายสูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือ การให้ศาสนิกชนได้

ปฏิบัติตนเป็นคนดีนั่นเอง 
12. ตอบ ค. คุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ช่วยให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สุข

คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน เช่น สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกัน เป็น
หลักศร้างความสามัคคีในสังคมมี 4 ประการ ได้แก่ ทาน คือการแบ่งปันสิ่งของ เพ่ือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกัน 
ปิยวาจา คือ การกล่าววาจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่พูดค าหยาบคาย อัตถจริยา คือ การบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อกัน แสดงความมีจิตใจดีงาม มีความปรารถนาต่อกัน และสมานัตตตา คือ การรู้จักวางตนให้
เหมาะสมเพื่อให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ 

 
 



สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต 
 
13. ตอบ ก. หน้าที่ หมายถึง ภาวะที่ทุกคนต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
14. ตอบ ค. การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย การกล่าวอาราธนาศีล และการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เป็น

ขั้นตอนในการอาราธนาศีล ส่วนการตั้งจิตอธิษฐานขอพรเป็นความเชื่อของคนที่เชื่อว่าท าบุญแล้วจะได้
ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนในศาสนพิธี 

15. ตอบ ข. ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ หรือระบอบการปกครองที่ถือเสียง
ข้างมากเป็นใหญ่ 

16. ตอบ ข. เพราะการเดินข้ามถนนในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรรูปคนให้ปฏิบัติ ดังนี้ เมื่อสัญญาณจราจรเป็นสี
แดงให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินถนน หรือในเขตที่ปลอดภัย เมื่อสัญญาณ
จราจรรูปคนเป็นสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามถนนได้ เมื่อสัญญาณจราจรเป็นสีเขียวกะพริบไม่ว่าจะเป็นด้าน
ใดของถนน ให้คนเดินเท้าที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอในที่ปลอดภัย แต่ถ้าก าลังข้ามถนนให้ข้ามโดยเร็ว ดังนั้น
การกระท าของแก้วจึงถูกต้องตามกฎจราจร 

17. ตอบ ง. การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นสิทธิของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา ภายในเวลาอันรวดเร็ว การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์จึงเป็น
สิทธิ ไม่ใช่หน้าที่ 

18. ตอบ ค. เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นถายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด นายทะเบียน
รับแจ้งแล้วจะออกสูติบัตร (ใบแจ้งการเกิด) ให้เป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญที่ต้องเก็บรักษาให้ดี 
เพราะจะใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ หลายเรื่อง  

19. ตอบ ก. การแจ้งตาย ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ นายทะเบียนจะออกใบ             
มรณะบัตรให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน 

20. ตอบ ข. เพราะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารควรรับจากหลาย ๆ แหล่ง แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
21. ตอบ ง. ท าให้เกิดความสงบสุข มีระเบียบ และมีการพัฒนา 
22. ตอบ ค. เพราะการที่คนในท้องถิ่นมีรายได้ต่อคนมากข้ึน ไม่ใช่ผลจากการเสียภาษี 
23. ตอบ ก. เพราะตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ก าหนดให้เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดต้องได้รับการศึกษาจน

อายุย่างเข้าปีที่สิบหก 
24. ตอบ ง. เพราะรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพราะฉะนั้นประชาชนมีสิทธิเข้าไปมีส่วน

ร่วมทางการเมืองได้ทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
 
25. ตอบ ง. เพราะการผลิตสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการ เมื่อน าไปขายจะท าให้สามารถขายสินค้าได้ดี 
26. ตอบ ข. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ควรเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาคุณภาพของสินค้า เป็นหลัก เพ่ือให้ได้สินค้าที่ดี            

มีประโยชน์ และคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป 
27. ตอบ ค. การเลือกสินค้าและบริการ ประการแรกก็คือจะต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้งาน 
28. ตอบ ก. เพราะการค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักอาจท าให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ได้ 
29. ตอบ ข. เพราะการรวมตัวกันขึ้นราคาสินค้าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภค 
30. ตอบ ค. บทบาทหน้าที่ส าคัญของธนาคารพาณิชย์ คือ การรับฝากเงินและให้กู้ยืม และให้บริการอ่ืน ๆ เช่น ให้เช่าตู้

นิรภัย รับช าระค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ส่วนการพิมพ์ธนบัตรไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์                 
แต่การพิมพ์ธนบัตรเป็นอ านาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

31. ตอบ ง. เพราะการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าเป็นจ านวนมาก อาจท าให้ทรัพยากรหมดไปอย่างรวดเร็วได้ 
32. ตอบ ก. วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประมง ด าเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและ

มีคุณภาพในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตว์น้ าแต่สมาชิก  
33. ตอบ ข. จากข้อมูล กวินเป็นผู้ประกอบการ แม่ครัวและพนักงานบริการในร้านเป็นแรงงาน ร้านอาหารและการ

ลงทุนตกแต่งร้านให้สวยงามเป็นทุน ส่วนที่ดินไม่ได้กล่าวถึง 
34. ตอบ ก. เพราะส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคให้

ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวัง
และใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการเลือกซื้อสินคาและบริการ   

35. ตอบ ค. พอเพียง คือ การด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักส าคัญสามประการ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้นการที่สุพลซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกไว้รับประทานใน
ครัวเรือน ถือว่าเป็นผู้ที่มีความพอประมาณ เพราะเป็นการด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งมีความพอประมาณ
ทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย 

36. ตอบ ง. หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอประมาณ แบบพออยู่ พอกิน พอใช้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระดับโรงเรียน โดยครูส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักและเพาะเห็ดในโรงเรียนเพ่ือ
น ามาประกอบเป็นอาหารกลางวัน เป็นการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักท างานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
 
37. ตอบ ข. ควรเริ่มต้นสืบค้นจากวัดในท้องถิ่น เพราะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ 
38. ตอบ ง. ในการศึกษาประวัติศาสตร์ เมื่อสืบข้อมูลได้แล้ว ควรน าข้อมูลมาตรวจสอบเพ่ือแยกแยะความจริงกับ

ข้อเท็จจริงก่อนน าข้อมูลมาใช้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด 
39. ตอบ ก. เพราะขั้นตอนแรกของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ การก าหนดหัวข้อในการศึกษาเพ่ือจะได้ศึกษาค้นคว้า

หาค าตอบของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
40. ตอบ ข. เพราะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หลุมฝังศพในยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ส่วน ข้อ ก. ค. และ ง. เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่พบในสมัย
ประวัติศาสตร์ทั้งหมด 

41. ตอบ ค. วัตถุประสง์ของการต่อตั้งอาเซียน คือ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารง
ไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และ
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 

42. ตอบ ง. อาณาจักรยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ อาณาจักรสุโขทัย เพราะเริ่มมีการบันทึกเรื่องราวเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหง ที่มีการประดิษฐ์ลายสือไทย หรือตัวอักษรไทยในปัจจุบัน 
โดยมีการจาร หรือจารึกลงบนแผ่นศิลา  

43. ตอบ ข. การมีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองท าให้ป้องกันข้าศึกได้ยาก และไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้อีกจึงเรียก
เมืองที่มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองนี้ว่าเมืองอกแตก 

44. ตอบ ข. เพราะพระมหากษัตริย์มีบทบาทในการน าประเทศให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่จะท าให้ประเทศต้อง
สูญเสียเอกราชหรือเกิดความวุ่นวาย เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและความเป็นปกติสุขของผู้คนในชาติ เช่น 
การด าเนินนโยบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อการคุกคามของ
มหาอ านาจตะวันตกในช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) 

45. ตอบ ค. ท้าวเทพกษัตรีหรือคุณหญิงจัน ท้าวศรีสุนทรหรือคุณหญิงมุก เป็นบุคคลส าคัญของจังหวัดภูเก็ต และได้รับ
ยกย่องเป็นวีรสตรีไทยผู้มีความกล้าหาญ เสียสละ และจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง โดยใช้สติปัญญาในการ
แก้ปัญหาเพ่ือปกป้องการรุกรานของข้าศึกในสงครามเก้าทัพ เมื่อ พ.ศ. 2328 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ 

46. ตอบ ก. เพราะการยกเลิกทาสก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ท าให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ไม่ถูกประเทศอ่ืนมองว่าเป็นพวกป่าเถื่อนที่ใช้เป็นข้ออ้างในการยึดประเทศ 
ลดความเหลี่ยมล้ าในสังคม 

47. ตอบ ก. คนในอดีตมักตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ า เพราะใช้ในการเดินทางได้สะดวกติดต่อกับชุมชนอ่ืนได้ง่าย และมี
ความสะดวกในการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ส่วนความปลอดภัยไม่ใช่เหตุผลของการตั้งบ้านเรือนใกล้
แม่น้ าของคนในอดีต 

48. ตอบ ง. การดื่มน้ าผึ้งมะนาวเป็นการน าพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย ซึ่งสามารถท าได้ดังนี้ น า                
น้ าร้อนหนึ่งแก้วใส่น้ าผึ้งสองช้อนโต๊ะและน้ ามะนาวครึ่งลูก จากนั้นผสมให้เข้ากัน รอให้อุ่นก็สามารถดื่มได้
ทันท ี

 
 
 
 
 



สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
 
49. ตอบ ค. ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาและที่ราบหุบเขา ทิวเขาเป็นแหล่งต้นน้ า ป่าไม้ และ

กั้นเขตแดน ซึ่งมีทิวเขาที่ส าคัญในภาคเหนือ ได้แก่ ทิวเขาหลวงพระบางกั้นเขตแดนไทยกับลาวด้าน
จังหวัดพะเยา น่าน และอุตรดิตถ์ ทิวเขาถนนธงชัย เป็นทิวเขาที่ทอดบาวจากภาคเหนือ ถึงจังหวัด
กาญจนบุรีในภาคตะวันตก 

50. ตอบ ง. จังหวัดล าปาง อุตรดิตถ์ และแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือ แต่จังหวัดล าปางไม่มีพ้ืนที่ติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ติดกับประเทศลาว ส่วนแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่ติดกับประเทศพม่า 

51. ตอบ ข. ที่ลุ่มจะเป็นพ้ืนที่ที่น้ าท่วมถึง อากาศร้อน ฝนตกชุก ดังนั้นจึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาวที่ต้องการ
อากาศหนาวเย็น รวมถึงอู่ต่อเรือควรอยู่ริมแม่น้ าหรือชายฝั่งทะเล 

52. ตอบ ก. เพราะประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นความเชื่อของชาวอีสานที่ว่า เมื่อจุดบั้งไฟขึ้นบนฟ้าจะเป็นสัญญาณบอกให้
พญาแถน (เทวดา) บันดาลให้ฝนตกลงมายังโลกมนุษย์ได้ 

53. ตอบ ค.  เพราะฤดูกาลของไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว 
54. ตอบ ก. แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพ้ืนผิวโลกทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่ปรุงแต่งขึ้น โดยแสดงลงในพ้ืน

แบนราบ ด้วยการย่อให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการและอาศัยเครื่องหมายกับสัญลักษณ์ท่ีก าหนดขึ้น 
55. ตอบ ง. เพราะภาพถ่ายทางอากาศจะให้รายละเอียดครอบคลุมเหมาะสม และมีค่าใช้จ่าย 
56. ตอบ ก. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ลมมรสุมนี้

มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศที่ขั้วโลกใต้ โดยพัดพาความชื้นจากมหาสมุทรเข้ามาสู่ประเทศ
ไทย ท าให้เกิดฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใต้ 

57. ตอบ ข. เพราะถ้าอากาศเป็นพิษมาก ๆ จะท าให้มนุษย์ไม่มีอากาศหายใจ ท าให้อาจเสียชีวิตได้ 
58. ตอบ ค. เพราะเทคโนโลยีจะเจริญหรือล้าหลัง ไม่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
59. ตอบ ข. เพราะการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ าจะท าให้แหล่งน้ าเน่าเหม็นและเกิดความเสื่อมโทรมได้ง่าย 
60. ตอบ ง. การน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงจะท าให้สัตว์ป่าถูกล่ามากขึ้น การน าน้ าที่ได้จากการซักผ้ามาล้างจานท าให้เกิด

อันตรายต่อผู้บริโภค และการเผาวัชพืชจะท าให้หน้าดินถูกท าลาย 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู รายวชิาภาษาไทย  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ประกอบดวย 

คําและชนดิของคํา 

ประโยค 

คําท่ีมาจากตางประเทศ 

สํานวนและคําประพันธ 

คําราชาศัพท 

วรรณคดไีทย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนสาระการเรียนรู 

หลักภาษาไทย 

คําและชนดิของคํา 

ประโยค 

คําราชาศัพท 

คําที่มาจากตางประเทศ 

สํานวนและคําประพันธ 

วรรณคด ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิาภาษาไทย 

คําและชนิดของคํา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําและชนิดของคํา 

           คอื เสยีงที่เปลงออกมาแลวมคีวามหมาย จะมีกี่พยางคก็ได 

เชน แมว ขนม พยาบาล คําในภาษาไทยแบงออกเปน 7 ชนดิ คอื 

คํานาม คํากรยิา คําสรรพนาม คําวเิศษณ คําบุพบท คําสันธาน คํา

อุทาน 

คํา 

          ออ เขาใจแลว ดังนัน้  

ชนดิของคํา จงึมทัีง้หมด 7 ชนดิ  

ประกอบไปดวย คํานาม คํากรยิา  

     คําสรรพนาม คําวเิศษณ คําบุพบท       

       คําสันธาน และคําอุทาน นั่นเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาเรียนรู “คํานาม” กันเถอะ

 

คํานาม คือ คําที่ใชเรยีกชื่อคน สัตว สิ่งของ 

สถานที่ รวมทัง้สิ่งที่มีชวีติ และไมมีชวีติ ทัง้ที่

เปนรูปธรรม และนามธรรม เชน เดก็ พอ แม 

นก ชาง บาน โรงเรยีน ความด ีความรัก ฯลฯ 

          สวัสด ีฉนัคอื ไดโนเสาร เราจะมาเรียนรู 

ไปดวยกันนะ คําวา “ไดโนเสาร” ใชคํานามไหมเอย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานามแบงเปน ๕ ชนิด ดังน้ี

 

สามานยนาม 

คอื   คํานามท่ัวไป  ใชเรียกชื่อ  สิ่งตาง ๆ โดยไมชี้เฉพาะเจาะจง  เชน  บาน  คน  รถ  

หนังสอื  กลวย  แมนํ้า  เขื่อน  โรงเรยีน  จังหวัด  คอมพวิเตอร     

ตัวอยางคําสามานยนาม 

        คําสามานยนามใชแทนคน  เชน  เด็ก  คนสวน  ลูกนอง  ขาราชการ  ครู             

        คําสามานยนามใชแทนสิ่งของ  เชน  ชอน  คอมพวิเตอร  หมวก  ปากกา   

        คําสามานยนามใชแทนสัตว  เชน  กวาง  นก  มด  ยรีาฟ  ชาง  ปลา  ควาย   

        คําสามานยนามใชแทนสถานที่  เชน  วัด  บาน  โรงเรยีน  สถานอีนามัย   

        สามานยนามบางคํามคํีายอยเพื่อบอกชนิดยอย ๆ ของสิ่งตาง ๆ เรยีกวา   

        สามานยนามยอย  เชน  คนไทย  หนังสอืเรียน  กลวยหอม  รถจักรยาน   
 
 

วิสามานยนาม 

คอื  คํานามที่เปนชือ่เฉพาะเจาะจงของคน  สัตว  สิ่งของ  สถานที่  หรอืเปนคําเรยีก

ตัวบุคคล  สถานที่เพื่าเจาะจงวาเปนคนไหน  สิ่งใด   

ภาพเคลื่อนไหวตัวอยางคําวสิามานยนามภาพเคลื่อนไหว 

         ชื่อจังหวัด  เชน  อุดรธานี  สุโขทัย  พระนครศรอียุธยา  กรุงเทพมหานคร   

        ชื่อสถานศึกษา  เชน  โนนสะอาดพทิยาสรรค  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   

        ชื่อวรรณคดไีทย  เชน  อเิหนา  พระอภัยมณ ี รามเกยีรติ์  ขุนชางขุนแผน   

        ชื่อคน  เชน  พัชราภา  วรีภาพ  ทักษณิ  อภสิทิธิ์  ยิ่งลักษณ  ชูวทิย                

        ชื่อวัด  เชน  มหาธาตุ  ราชบูรณะ  อภญิญาเทสิตตาราม   

        ชื่อถนน  เชน  มติรภาพ  ราชประสงค  ราชดําเนิน  พหลโยธิน  แจงวัฒนะ   

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานาม ๕ ชนิด 

 

ตัวอยางประโยค ที่มคีํานามวสิามานยนาม

 

ชางเปน สัตวปา 

แมอาน หนังสอื  

ฉันชอบกนิ กลวยหอม 

เราจะไปเที่ยว ทะเล 

นอง ๆ ลองแตประโยคดวย  

คําสามานยนาม กันไดนะ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางประโยค ที่มคีํานามวสิามานยนาม

 

คํานาม ๕ ชนิด 

 

ฉันจะไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ 

พอชอบกนิน้ําอัดลมยี่หอโคก 

 ยาไปทําบุญที่วัดนํ้าออม 

นุมน่ิมชอบวรรณคดเีรื่องอเิหนา 

                                  ฉันชื่อไดโนกรนี  

          ยินดท่ีีไดรูจักนะ เรามาชวยกันแตงประโยค 

                   คําวิสามานยนามกันเถอะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานาม ๕ ชนิด 

 

ลักษณนาม 

          คอื  คํานามที่บอกลักษณะของนาม ทําหนาที่ประกอบนามอื่น เพื่อบอกรูปราง 

ลักษณะ ขนาด หรอืปรมิาณของนามนัน้ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

ตัวอยางคําลักษณนาม 

   คํานาม                 ลักษณนาม                 คํานาม              ลักษณนาม   

   กรอบรูป                     กรอบ,อัน               กระจกเงา                บาน          

   กระดุม                       เม็ด                      กระตาย                    ตัว 

   กบ                            ตัว                       กรรไกร                     เลม 

   ปากกา                       ดาม                    สวงิ                         ปาก 

 

สมุหนาม 

       คือ  คํานามบอกหมวดหมูของนาม  ซึ่งตองอยูหนานาม หรือ 

วสิามานยนามทีอ่ยูรวมกันมาก ๆ เปนคํานามที่บอกหมวดหมูของนามทั่วไปและ

นามเฉพาะ เพ่ือบอกถงึลักษณะที่รวมกันเปนหมู เปนพวก เชน ฝูง โขลง กอง 

กลุม คณะ ฯลฯ 

 

ขอสังเกต…คําบางคําเปนไดทัง้ลักษณนามและสมุหนาม มวีธิสัีงเกตคือ 

ถาเปนลักษณนามจะอยูหลังคํานาม หลังตัวเลขหรือหลังคําบอกจํานวน แตถา

เปน สมุหนามจะอยูหนาคํานาม 
                        
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานาม ๕ ชนิด 

 

ตัวอยางประโยค ที่มคีํานามลักษณะนาม

 

นองทําจานแตก 2 ใบ 

ทองกวาวมีลูกแมว 1 ตัว 

ครูซือ้กรรไกรมา 5 เลม 

แตงโมใหเพื่อนยืมปากกา 1 ดาม 

ฉันไดโนกูด นองชายไดโนกรนี  

จะมาชวยพวกเธอแตงประโยคนะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองยุวกาชาดมาตัง้คายอยูที่นี ่

พวกเราไปตอนรับคณะรัฐมนตรี 

ฝูงปลาแหวกวายในน้ําชางนาด ู

กองทหารฝกซอมกําลังพลดูเขมแข็ง 

ตัวอยางประโยค ที่มคีํานามสมหุนาม

 

คํานาม ๕ ชนิด 

 

เปนอยางไรบางเด็ก ๆ  

ไมยากไปใชไหมละ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการนาม 

            คือ  คํานามที่บอกกริยิาอาการหรือความปรากฏเปนตาง 

คําเรยีกส่ิงที่ไมมรีูปราง  ไมมขีนาด คือคํานามที่ขึ้นตนดวย  "การ" หรือ 

"ความ"  แลวตามดวยคํากรยิา หรือ คําวเิศษณ อยูหลังคํานัน้  

  การ  มักนําหนาคํากรยิา  เชน  การเรียน  การเดนิ  การออกกําลัง  

การขัดขวาง  การพูดคุย  การวาดภาพ  เปนตน 

ความ  มักนําหนาคําวเิศษณ  เชน  ความรัก  ความด ี ความรู  ความคดิ  

ความสะดวกสบาย  ความออนหวาน  เปนตน 

ขอควรจํา  คําวา  "การ" และ "ความ"  ถานําหนาคําชนดิอ่ืนที่ไมใช 

คํากรยิา หรือ คําวเิศษณ  จะไมนับวาเปน  อาการนาม  แตเปน  

สามานยนาม (คํานามทั่วไป)  เชน 

              การบาน (สามานยนาม)  การเมือง (สามานยนาม)   

              การไฟฟา (สามานยนาม)  การเรือน (สามานยนาม)   

              การงาน  (สามานยนาม)  การทางพเิศษ (สามานยนาม)   

คํานาม ๕ ชนิด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางประโยค ที่มคีํานามอาการนาม

 

คํานาม ๕ ชนิด 

 

การเดนิทางในครัง้นี้ปลอดภัยเปนอยางยิ่ง

ความรักทําใหคนตาบอด 

การออกกําลังกาย ทําใหสุขภาแข็งแรง

ความรู มีอยูรอบตัวเรา 

                    

                    เปนอยางไรบาง  

          จบแลวสาํหรับคํานาม  

เด็ก ๆ อยาลมืทบทวนความรูดวยนะคะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

 

ขอใดไมมคํีานาม 

ก. ยิ่งอาลัยแลหานํ้าตานอง 

ข. สะอื้นโอพรอมเดนิเอกา 

ค. ชะนีโหวยโหยหวนรัญจวนใจ  

ง. โอเชยลาออกแลวพอแกวตา 

ชื่อของนักเรยีนทุกคนเปนคํานามชนดิใด 

ก. สามัสามานยนาม 

ข. วสิามานยานาม 

ค. อาการระนาม 

ง. ลักษณะนาม 

ขอใดเปนคําสามานยนามทุกคํา 

ก.ทองหยบิ ทองหยอด ทองม ี

ข. สบู กอนหนิ อรอุมา 

ค. กระถาง ครกกระเดื่อง ปลอก 

ง. ดอกชบา ถนนอุณากรรณ อเิหนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

 

ขอใดไมมคํีานาม 

ก. ยิ่งอาลัยแลหานํ้าตานอง 

ข. สะอื้นโอพรอมเดนิเอกา 

ค. ชะนีโหวยโหยหวนรัญจวนใจ  

ง. โอเชยลาออกแลวพอแกวตา 

เฉลย ตอบข. เพราะ นํ้าตา ชะน ีพอแกวตา เปนคํานาม 

ชื่อของนักเรยีนทุกคนเปนคํานามชนดิใด 

ก. สามัสามานยนาม 

ข. วสิามานยานาม 

ค. อาการระนาม 

ง. ลักษณะนาม 

เฉลย ตอบข. เพราะ วสิามานยนาม คอืคําที่เปนชื่อเฉพาะ 

ขอใดเปนคําสามานยนามทุกคํา 

ก.ทองหยบิ ทองหยอด ทองม ี

ข. สบู กอนหนิ อรอุมา 

ค. กระถาง ครกกระเดื่อง ปลอก 

ง. ดอกชบา ถนนอุณากรรณ อเิหนา 

เฉลย ตอบ ค. เพราะ สามานยนาม คอืคํานามที่ใชเรยีกคําท่ัว ๆ ไป 

        เชน สิ่งของ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาเรียนรูคํา “สรรพนาม” กันเถอะ 

คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานามที่ผูพูดหรือผูเขยีนได

กลาวแลว หรือเปนที่เขาใจกันระหวางผูฟงและผูพดู เพื่อไม

ตองกลาวคํานามซ้ําคําสรรพนามแบงเปน ๖ ชนดิ  

 

สรรพนามมีทัง้หมด ๖ ชนดิดังนี้ 

๑. บุรุษสรรพนาม  ๒. ประพันธสรรพนาม 

๓. วภิาคสรรพนาม  ๔. นยิมสรรพนาม 

๕. อนยิมสรรพนาม  ๖. ปฤจฉาสรรพนาม 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

๑. บุรุษสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนในการพูดจา แบงเปน ๓ พวก  

          - สรรพนามบุรุษที่ ๑ หมายถงึ คําสรรพนามที่ใชแทนตัวผูพูด เชน 

ฉัน ผม กระผม ขาพเจา กู เราอาตมา ขาพระพุทธเจา ฯลฯ 

          - สรรพนามบุรุษที่ ๒ หมายถึง คําสรรพนามที่ใชแทนช่ือผูฟง เชน 

เธอ ทาน คุณ มงึ เอ็ง ลื้อ แกใตเทา พระองค 

          - สรรพนามบุรุษที่ ๓ หมายถึง คําสรรพนามที่ใชแทนช่ือผูที่พูดถึง 

หรือส่ิงทีก่ลาวถงึ เชน เขา มัน แกทาน หลอน พระองค ฯลฯ 

สรรพนาม ๖ ชนิด 

      “ฉันและพ่ีพาเธอไปหาคุณพอ” 

ประโยคน้ีมีบุรุษสรรพนามกี่คํานะ 

๒. ประพันธสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนคํานามหรือคําสรรพนามที่

อยูขางหนา และประโยค ทําหนาที่เช่ือมประโยค ๒ ประโยคใหมี

ความสัมพันธกัน ไดแก คํา ที่ ซึ่ง อัน ผู เชน 

             ตัวอยาง 

                 - ฉันชอบคนที่มมีารยาทดี 

                 - ครูผูเสยีสละเพื่อนักเรยีนสมควรไดรับการยกยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพนาม ๖ ชนิด 

๓. วภิาคสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนคํานามเพื่อแบงพวก หรือรวม

พวก ไดแก คํา บาง ตาง กัน 

            ตัวอยาง 

                 - นักเรยีนบางก็เลนบางก็คุยในช้ันเรยีน 

                 - ชาวบานตางชวยกันเก็บขยะในบรเิวณวัด 

                 - ญาตพิี่นองนั่งคุยกัน 

“สัตวทุกตัวตางก็มีความสุขในปานี้” 

คําไหนนะเปนวภิาคสรรพนาม 

 

๔. นยิมสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนคํานามที่แสดงความ 

ชี้เฉพาะเจาะจง ไดแก คํา นี่ นั่น โนน เชน 

           ตัวอยาง 

                 - นี่คือโรงเรยีนของฉัน 

                 - นั่นเขากําลังเดนิมา 

                 - โนนคือบานของเขา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพนาม ๖ ชนิด 

๕. อนยิมสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนคํานามที่บอกความไม

เจาะจง ไดแก คําวา ใคร อะไร ไหน อยางไร อะไร ๆ ผูใด ๆ ใด ๆ ซึ่ง

ไมใชคําถาม  

           ตัวอยาง 

                 - เขาชอบพูดโกหกจนไมมใีครเช่ือเขาอกีแลว 

                 - อะไรก็ไมสําคัญเทากับการไดพักผอน 

                 - ผูใดไมตองการก็ไมเปนไร 

“อะไรก็ไมสนุกเทาเรยีนภาษาไทย” 

ประโยคนี้มีอนยิมสรรพนามใชไหมเอย 

๖. ปฤจฉาสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนคํานามที่มีความหมาย

เปนคําถาม ไดแก คํา อะไร ใคร อยางไร ทําไม ผูใด 

           ตัวอยาง 

                 - เธอชอบเรยีนอะไรมากที่สุด 

                 - ใครนั่งอยูในหองเรยีนตอนพักกลางวัน 

                 - ทําไมไมเขาหองเรยีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ปฤจฉาสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนคํานามที่มคีวามหมาย

เปนคําถาม ไดแก คํา อะไร ใคร อยางไร ทําไม ผูใด 

           ตัวอยาง 

                 - เธอชอบเรยีนอะไรมากที่สุด 

                 - ใครนั่งอยูในหองเรยีนตอนพักกลางวัน 

                 - ทําไมไมเขาหองเรยีน 

สรรพนาม ๖ ชนิด 

“ใครตอบคําถามไดบางนะ” 

ประโยคนี้มีปฤจฉาสรรพนาม ใชไหมเอย 

อยาลืมทบทวนคําสรรพนามกันดวยนะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

ขอใดคอืความหมายของคําสรรพนาม 

ก.คําที่ใชขยายคําอื่น 

ข.คําที่ใชเปนคําเชื่อม 

ค.คําที่ใชเรยีกชื่อคนสัตวสิ่งของ 

ง.คําที่ใชแทนคํานาม 

ขอใดมคํีาสรรพนาม 

ก. นิข้ีเกยีจอาบนํ้า 

ข. พรนอนตื่นสาย 

ค. เขาจะไปไหน 

ง. พี่ไมอยากทํางาน 

ขอใดไมใชประเภทของคําสรรพนาม 

ก.บุรุษสรรพนาม 

ข.วสิาสรรพนาม 

ค. วภิาคสรรพนาม 

ง.อนิยมสรรพนาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

ขอใดคอืความหมายของคําสรรพนาม 

ก.คําที่ใชขยายคําอื่น 

ข.คําที่ใชเปนคําเชื่อม 

ค.คําที่ใชเรยีกชื่อคนสัตวสิ่งของ 

ง.คําที่ใชแทนคํานาม 

เฉลย ตอบ ง. เพราะ คําสรรพนามคอืคําที่ใชเรยีกแทนคํานาม เชน ฉัน เธอ 

ขอใดมคํีาสรรพนาม 

ก. นิข้ีเกยีจอาบนํ้า 

ข. พรนอนตื่นสาย 

ค. เขาจะไปไหน 

ง. พี่ไมอยากทํางาน 

เฉลย ตอบ ค. เพราะ คําวา “เขา” เปนคําสรรพนาม บุรุษที่ 3 

ขอใดไมใชประเภทของคําสรรพนาม 

ก.บุรุษสรรพนาม 

ข.วสิาสรรพนาม 

ค. วภิาคสรรพนาม 

ง.อนิยมสรรพนาม 

เฉลย ตอบ ข. เพราะ สรรพนามมทัีง้หมด ๖ ชนดิ  

๑. บุรุษสรรพนาม  ๒. ประพันธสรรพนาม ๓. วภิาคสรรพนาม  

๔. นิยมสรรพนาม ๕. อนิยมสรรพนาม ๖. ปฤจฉาสรรพนาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํากริยา 

คํากรยิา  หมายถึง  คําแสดงอาการ  การกระทํา  หรือบอก

สภาพของคํานามหรือคําสรรพนาม  เพื่อใหไดความ  เชนคําวา  

กนิ  เดนิ  นั่ง นอน  เลน  จับ  เขยีน  อาน  เปน  คือ  ถูก  

คลาย  เปนตน 

ชนดิของคํากรยิา 

 คํากรยิาแบงเปน  ๕  ชนดิ 

ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํากริยา ๕ ชนิด 

๑.  อกรรมกรยิา  คือ คํากรยิาที่ไมตองมกีรรมมารับก็ไดความ

สมบูรณ  เขาใจได  เชน 

            -  เขา"ยืน"อยู                     

            -  นอง"นอน" 

๒.  สกรรมกริยา  คือ คํากรยิาที่ตองมกีรรมมารับ  เพราะ

คํากรยิานี้ไมมคีวามสมบูรณในตัวเอง เชน 

            -  ฉัน "กิน"ขาว           (ขาวเปนกรรมที่มารับคําวากนิ) 

            -  เขา"เห็น"นก           (นกเปนกรรมที่มารับคําวาเห็น) 

๓.  วกิตรรถกรยิา  คือ คํากรยิาที่ไมมคีวามหมายในตัวเอง  ใช

ตามลําพังแลวไมไดความ ตองมคีําอ่ืนมาประกอบจงึจะไดความ 

คํากรยิาพวกนี้คือ  เปน  เหมือน  คลาย  เทา คือ  เชน 

            -  เขา"เปน"นักเรยีน                     

            -  เขา"คือ"ครูของฉันเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํากริยา 

๔.  กรยิานุเคราะห  คือ คํากรยิาที่ทําหนาที่ชวยคํากรยิาสําคัญใน

ประโยคใหมคีวามหมายชัดเจนขึ้น  ไดแกคําวา จง  กําลัง  จะ  ยอม  

คง  ยัง  ถูก  นะ  เถอะ  เทอญ ฯลฯ  เชน 

            -  นายดํา"จะ"ไปโรงเรยีน                     

            -  เขา"ถูก"ต ี

๕.  กรยิาสภาวมาลา  คือ คํากรยิาที่ทําหนาที่เปนคํานามจะเปน

ประธาน  กรรม  หรือบทขยายของประโยคก็ได เชน 

             -  "นอน"หลับเปนการพักผอนที่ด ี          

                 (นอน เปนคํากรยิาที่เปนประธานของประโยค) 

             -  ฉันชอบไป"เที่ยว"กับเธอ                          

                 (เที่ยว เปนคํากรยิาที่เปนกรรมของประโยค) 

“ขับ”หรือ “ข่ี”  

ก็เปนกริยาใชไหม? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

ขอใดคอืความหมายของคํากรยิา 

ก.คําที่เรยีกชื่อคนสัตวสิ่งของ 

ข.คําที่ใชขยายคํานาม 

ค.คําที่แสดงอาการการกระทําหรอืสภาพของคํานามหรอืคําสรรพนาม 

ง.ถามที่ทําหนาทีเ่ชื่อมคําในประโยค 

คํกรยิามกีี่ประเภท 

ก. 1 ประเภท 

ข. 2 ประเภท 

ค. 3 ประเภท 

ง. 4 ประเภท 

 

ขอใดใชคําอกรรมกรยิา 

ก. เสอือยูในถ้ํา 

ข. เขาคอืพยาบาล 

ค. พอกนิขาว 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

ขอใดคอืความหมายของคํากรยิา 

ก.คําที่เรยีกชื่อคนสัตวสิ่งของ 

ข.คําที่ใชขยายคํานาม 

ค.คําที่แสดงอาการการกระทําหรอืสภาพของคํานามหรอืคําสรรพนาม 

ง.ถามที่ทําหนาทีเ่ชื่อมคําในประโยค 

เฉลย ตอบ ค. เพราะ คํากรยิา คอืคําที่แสดงอาการ หรอืการกระทํา

เชน น่ัง นอน เดนิ เปนตน 

คํกรยิามกีี่ประเภท 

ก. 1 ประเภท 

ข. 2 ประเภท 

ค. 3 ประเภท 

ง. 4 ประเภท 

เฉลย ตอบ ง. เพราะ คํากรยิา แบงเปน อกรรมกรยิา สกรรมกรยิา 

วกิตรรถกรยิา  และกรยิานุเคราะห 

ขอใดใชคําอกรรมกรยิา 

ก. เสอือยูในถ้ํา 

ข. เขาคอืพยาบาล 

ค.พอกนิขาว 

ง. ยายนอนหลับ 

เฉลย ตอบ ง. เพราะ นอน เปนกรยิา อกรรมกรยิาไมตองมกีรรมมา

ตอทาย ก็สามารถเขาใจความหมายได 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มาเรียนรู “คําบุพบท” กันนะ 

    คําบุพบท คือ คําที่ทําหนาที่เช่ือมโยงคําหนึ่งหรือ 

กลุมคําหนึ่งใหสัมพันธกับคําอ่ืน หรือกลุมคําอ่ืน เพื่อแสดง

ความหมายตาง ๆ เชน ความเปนเจาของ ลักษณะ เหตุผล 

เวลา สถานที่ ประมาณ ความตองการ เปรยีบเทยีบ ฯลฯ 

ไดแก คํา ใน แก แต ตอ สําหรับ โดย ดวย ของ แหง ใกล       

                  ไกล ฯลฯมโยงคําหนึ่งหรือกลุมคํา 

 

คําบุพบทแบงเปน ๒ พวก 

คือ คําบุพบทที่เช่ือมโยงกับ

บทอ่ืน และคําบุพบทที่ไม     

      เช่ือมโยงกับบทอ่ืน  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คําบุพบทที่เชื่อมโยงกับบทอื่น 

    ๑.๑ บุพบทนําหนากรรม ไดแก คํา แก ซึ่ง 

                - อยาเห็นแกตัว 

                - เราตองอาศัยซึ่งกนัและกัน 

    ๑.๒ บุพบทนําหนาคําที่เปนเจาของ ไดแก คํา แหง ของ 

                - สถานีวทิยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย 

                - หนังสอืของนักเรยีน 

    ๑.๓ บุพบทนําหนาคําบอกลักษณะ ไดแก คํา ดวย กับ แก ตอ 

                - ยายกนิขาวดวยมอื 

                - ครูใหรางวัลแกนักเรยีนเรยีนดี 

    ๑.๔ บุพบทนําหนาคําบอกเวลา ไดแก คํา เมื่อ ตัง้แต กระท่ัง จน 

                - เขามาถงึบานเมื่อเชานี้ 

                - พอทํางานจนเที่ยงคนื 

    ๑.๕ บุพบทนําหนาคําบอกสถานที่ ไดแก คํา ที่ ใน เหนอื ใกล จาก แต 

                - เขามาแตบาน 

                - นํ้าอยูในตูเย็น 

    ๑.๖ บุพบทนําหนาคําบอกประมาณ ไดแก คํา ตลอด เกอืบ ทัง้ ราว 

                - ฝนตกหนักตลอดป 

                - นองไปโรงเรยีนเกอืบสาย 

คําบุพบท 

คําบุพบทท่ีเชื่อมโยงกับบทอืน่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. คําบุพบทที่ไมเชื่อมโยงกับบทอื่น สวนมากจะอยูตนประโยค ใชเปนการ

ทักทาย มักใชในคําประพันธ 

           ตัวอยาง 

                - ดูกร ภกิษุทัง้หลาย การปฏบัิติธรรมเปนหลักสําคัญทาง                  

                  ศาสนา 

                - ขาแต พระคุณเจา ขาพเจาความเมตตาจากทาน 

                - ดูกอน ทานผูเจรญิ ความเมตตาตอสรรพสัตวเปนสิ่งพงึ 

                   กระทํา 

คําบุพบท 

คําบุพบทท่ีไมเชื่อมโยงกับบทอื่น 

จบแลวกับคําบุพบทอยาลมื 

ทบทวนดวนนะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําบุพบทมหีนาที่อยางไร 

ก.ใชเชื่อมคํา 

ข.ขยายคํานาม 

ค.แสดงอาการ 

ง.บอกลักษณะของสิ่งของ 

พวกเราอานหนังสอืตัง้แตเชาจนเย็น 

ก.บุพบทบอกเวลา 

ข. บุพบทบอกสถานที่ 

ค.บุพบทบอกความเปนเจาของ 

ง. บุพบทบอกความเกี่ยวของหรอืความประสงค 

เธอสวยเหมอืนแม จากประโยคคือบุพบทประเภทใด 

ก.บอกจุดหมาย 

ข. บอกเวลา 

ค.บอกสถานที่ 

ง. บอกความเปรยีบเทยีบ 

แบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

คําบุพบทมหีนาที่อยางไร 

ก.ใชเชื่อมคํา 

ข.ขยายคํานาม 

ค.แสดงอาการ 

ง.บอกลักษณะของสิ่งของ 

เฉลย ตอบ ก. เพราะ คําบุพบท เปนคําเชื่อมที่ใชเชื่อมคํากับคํา ใหเห็น

ความสอดคลองกัน 

พวกเราอานหนังสอืตัง้แตเชาจนเย็น 

ก.บุพบทบอกเวลา 

ข. บุพบทบอกสถานที่ 

ค.บุพบทบอกความเปนเจาของ 

ง. บุพบทบอกความเกี่ยวของหรอืความประสงค 

เฉลย ตอบ ก. เพราะ ต้ังแต แสดงใหเห็นถงึเวลา วาผานมาระยะหนึ่ง

แลว 

เธอสวยเหมอืนแม จากประโยคคอืบุพบทประเภทใด 

ก.บอกจุดหมาย 

ข. บอกเวลา 

ค.บอกสถานที่ 

ง. บอกความเปรยีบเทยีบ 

เฉลย ตอบ ง. เพราะ เปนการเปรยีบวาสวยเหมอืนกับแม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรามาเรียนรูคํา “สันธาน” กัน 

คําสันธาน คือ คําที่ทําหนาที่เช่ือมคํากับคํา ประโยคกับ

ประโยคขอความกับขอความ หรือ ความใหสละสลวย 

ไดแก และ หรือ แต เพราะ ฯลฯ 

คําสันธานม ี๔ ชนดิ คือ  

- คําสันธานเช่ือมใจความที่คลอยตามกัน  

- คําสันธานเช่ือมใจความที่ขัดแยงกัน 

- คําสันธานเช่ือมใจความที่ใหเลือกเอาอยางใด 

   อยางหนึ่งคําสันธานเช่ือมใจความที ่

              เปนเหตุเปนผลกัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คําสันธานเชื่อมใจความที่คลอยตามกัน ไดแก คํา กับ, และ, ทัง้...และ, ทัง้...ก,็ ครัน้...ก็, 

ครัน้...จงึ, พอ...ก ็

              - พอและแมรักฉันมาก 

              - ฉันอานทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

              - พอมาถงึบานฝนก็ตก 

๒. คําสันธานเชื่อมใจความที่ขัดแยงกัน ไดแก คํา แต, แตทวา, ถงึ...ก,็ กวา...ก็ 

             - นองอานหนังสอืแตพี่ฟงเพลง 

             - ถงึเขาจะปากรายแตเขาก็ใจดี 

             - กวาถั่วจะสุกงาก็ไหมเสยีแลว 

๓. คําสันธานเชื่อมใจความทีใ่หเลอืกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก คํา หรอื, หรอืไมก็, 

มฉิะน้ัน, ไมเชนน้ัน, ไม...ก ็

            - เธอจะอานหนังสอืหรอืฟงเพลง 

            - เราตองขยันเรยีนมฉิะน้ันจะสอบตก 

            - นักเรยีนตองชวยกันทําความสะอาดหองเรยีนหรอืไมก็พฒันาเขตรับผดิชอบ 

๔. คําสันธานเชื่อมใจความที่เปนเหตุเปนผลกัน ไดแก จงึ, เพราะ, เพราะวา, เพราะ.....จงึ, 

ฉะน้ัน...จงึ 

            - นักเรยีนไมต้ังใจเรยีนจงึสอบไมผาน 

            - เพราะเขาเปนคนดจีงึไดรับการยกยอง 

            - สุพศิมคีวามรับผดิชอบดังน้ันจงึไดรับคัดเลอืกเปนประธานนักเรยีน 

คําสันธานม ี๔ ชนดิ คอื 

คําสันธาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสันธานทําหนาที่ได ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

       ๑. ใชเชื่อมคํากบัคํา เชน ฉันและเธอชอบเรียนวชิาภาษาไทย, เธอชอบมะลหิรอืกุหลาบ 

       ๒. ใชเชื่อมขอความ เชน คนเราตองการอาหาร เสื้อผา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยา

รักษาโรคดวยเหตุน้ี เราจงึจําเปนตองประกอบอาชพีเพื่อใหไดเงนิมาซื้อสิ่งจําเปนเหลาน้ี 

       ๓. ใชเชื่อมประโยคกับประโยค เชน แมชอบปลูกไมดอกแตพอชอบปลูกไมประดับ, นอง

ไปโรงเรยีนไมไดเพราะไมสบาย 

       ๔.เชื่อมความใหสละสลวย เชน เขาก็เปนคนจรงิคนหนึ่งเหมอืนกัน, คนเราก็ตองมี

ผดิพลาดบางเปนธรรมดา 

ขอสังเกต 

๑. คําสันธานบางคําใชเขาคูกัน เชน เพราะ......จงึ, กวา......ก็ ฯลฯ 

๒. คําสันธานอาจอยูในตําแหนงตาง ๆ ของประโยค เชน 

         - อยูระหวางคํา ฉันซื้อดอกกุหลาบและดอกบัว 

๓. ประโยคที่มคํีาสันธานเชื่อมจะแยกไดเปนประโยคยอยตัง้แต ๒ ประโยคข้ึนไป 

๔. คําบางคําเปนไดทัง้คําสันธานและคําบุพบท โดยการพจิารณาการแยกประโยคเปนสําคัญ  

         - เราทํางานเพื่อชาติ (เปนบุพบท) 

๕. คําสันธานอาจเปนกลุมคําก็ได 

๖. ประพันธสรรพนาม หรอืสรรพนามเชื่อมประโยค ที,่ ซึ่ง, อัน จัดเปนคําสันธานดวย เชน 

         - สตรผีูมคีวามงามยอมเปนที่สนใจของคนท่ัวไป 

         - เขาทํางานอยูในทองถิ่นซึ่งหางไกลความเจรญิ 

           

คําสันธาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใดมสัีนธานเชื่อมใจความขัดแยงกัน 

ก. ปวยหนักเนยก็ยังไปหาแฟน 

ข. นนทเพลยีมากนอนหลับสนทิ 

ค. เพราะอากาศหนาวตึงใสเสื้อ 

ง. เด็ก ๆ ตองดื่มนมไมเชนนัน้จะไมแข็งแรง 

ขอใดไมมคํีาสันธาน 

ก.ทหารทําเพื่อชาติ  

ข.เจหามคนอื่นแตทําเสยีเอง 

ค. การฝกซอมบอยจงึชนะทุกครัง้ 

ง. พอมาถงึสถานีเมื่อรถไฟออกไปแล 

ประโยคน้ีควรนําสันธานในขอใดมาเตมิจงึจะเหมาะสมที่สุด 

“.....ลูกเกยีจครานแม………ตลูีก” 

ก. ครัน้…. ก็ 

ข. เพราะ….จงึ  

ค. ถงึ….ก็ 

ง. กวา…….ก็ 

แบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

ขอใดมสัีนธานเชื่อมใจความขัดแยงกัน 

ก. ถงึปวยหนักเนยก็ยังไปหาแฟน 

ข. นนทเพลยีมากนอนหลับสนทิ 

ค. เพราะอากาศหนาวจึงใสเสื้อ 

ง. เด็ก ๆ ตองดื่มนมไมเชนนัน้จะไมแข็งแรง  

เฉลย ตอบ ก. เพราะ ถงึปวยหนัก แต เนยก็ยังไปหาแฟน แสดงถงึ

ความขัอแยง 

ขอใดไมมคํีาสันธาน 

ก.ทหารทําเพื่อชาติ  

ข.เจหามคนอื่นแตทําเสยีเอง 

ค. การฝกซอมบอยจงึชนะทุกครัง้ 

ง. พอลมาถงึสถานีเมื่อรถไฟออกไปแลว 

เฉลย ตอบ ก. เพราะ แต  จงึ  เมื่อ เปนคําสันธาน ขอ ก ไมมี 

ประโยคน้ีควรนําสันธานในขอใดมาเตมิจงึจะเหมาะสมที่สุด 

“.....ลูกเกยีจครานแม………ตลูีก” 

ก. ครัน้…. ก็ 

ข. เพราะ….จงึ  

ค. ถงึ….ก็ 

ง. กวา…….ก็ 

เฉลย ตอบ ง. เพราะ จะไดประโยค ที่สมบูรณ “เพราะลูกเกยีจคราน 

แมจงึตีลูก” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําวเิศษณ 

คําวเิศษณ 

คือ คําที่ใชขยายคาํนาม คําสรรพนาม 

คํากรยิา และคําวเิศษณ เพื่อใหไดความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น 

คําวเิศษณแบงเปน ๑๐ ชนิด  

ดังน้ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ลักษณวเิศษณ คือ คําวเิศษณบอกลักษณะ ชนดิ ส ีขนาด สัณฐาน รส กลิ่น เสยีง ความรูสกึ 

ไดแก คํา ใหญ เล็ก เร็ว ชา หอม เหม็น เปรี้ยว หวาน ด ีชั่ว รอน เย็น ฯลฯ 

๒. กาลวเิศษณ คอื คําวเิศษณที่บอกเวลาในอดีต ปจจุบัน อนาคต เชา สาย บาย เย็น 

๓. สถานวเิศษณ คอื คําวเิศษณที่บอกสถานที่ ระยะทาง ไดแก คํา ใกล ไกล บน ลาง เหนอื ใต 

ซาย ขวา หนา หลัง ฯลฯ 

๔. ประมาณวเิศษณ คอื คําวเิศษณที่บอกจํานวนหรอืปรมิาณ ไดแกคํา มาก นอย หนึ่ง สอง 

หลาย ทัง้หมด ฯลฯ 

๕. นิยมวเิศษณ คอื คําวิเศษณที่บอกความชี้เฉพาะ ชอกกําหนดแนนอน ไดแก คํา นี่ น่ัน โนน 

น้ัน โนน เหลาน้ี เฉพาะ แนนอน จรงิ ฯลฯ 

๖. อนิยมสรรพนาม คอื คําวเิศษณทีแ่สดงความไมชี้เฉพาะ ไมแนนอน ไดแก คํา อะไร ทําไม 

อยางไร ไย เชนไร ฉันใด กี่ ฯลฯ 

๗. ปฤจฉาวเิศษณ คอื คําวเิศษณที่บอกเนื้อความเปนคําถามหรอืความสงสัย ไดแก 

คํา อะไร ไหน ทําไม อยางไร ฯลฯ 

๘. ประติชญาวิเศษณ คือ คําวเิศษณที่ใชในการเรยีกขานและโตตอบกัน ไดแก คํา คะ ขา ครับ 

ขอรับ จา จะ พระพุทธเจาขา ฯลฯ 

๙. ประติเสธวเิศษณ คอื คําวเิศษณที่บอกความปฏเิสธ ไดแก คํา ไม ไมใช ไมได หามไิด บ ฯลฯ 

๑๐. ประพันธวเิศษ คอื คําวเิศษณที่ประกอบคํากรยิาหรอืคําวเิศษณ เพื่อทําหนาที่เชื่อม

ประโยค ใหมคีวามเกี่ยวของกัน ไดแก คําที่ ซึ่ง อัน อยางที่ ชนดิที่ ที่วา วา เพราะเหตุวา ฯลฯ 

 

 

 

คําวเิศษณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใดมคํีาวเิศษณบอกลักษณะ 

ก.หองแถวในตลาดคับแคบ 

ข. คุณปูบอกวาอยากใหเขาตองรอ 

ค. ฉันไมเคยนอนตื่นสายเลย 

ง. เครื่องตัดปวดมากถงึจะเปนไข 

ขอใดมปีระมาณวเิศษณ 

ก.ครัง้หนาเธอตองมากอนชนะ 

ข.  3 สาวสวยกําลังยนือยูตรงน้ัน 

ค. ใครก็ไดไปหยบิสุดมาใหครูตี 

ง. อะไรวางเกะกะอยูตรงระเบยีง 

ขอใดมปีฤจฉาวเิศษณ 

ก. ลูกใครเน่ียเกงจรงิ 

ข. ที่ไหนเขากช็อบไปทัง้นัน้แหละ 

ค. หนังสอืของใครก็มคุีณคาทัง้นัน้ 

ง. ใครจะมาพบฉัน 

แบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

ขอใดมคํีาวเิศษณบอกลักษณะ 

ก.หองแถวในตลาดคับแคบ 

ข. คุณปูบอกวาอยากใหเขาตองรอ 

ค. ฉันไมเคยนอนตื่นสายเลย 

ง. เครื่องตัดปวดมากถงึจะเปนไข  

เฉลย ตอบ ก. เพราะ คับแคบเปนการบอกลักษณะของหองแถว 

ขอใดมปีระมาณวเิศษณ 

ก. ครัง้หนาเธอตองมากอนชนะ 

ข.  สามสาวสวยกําลังยนือยูตรงนัน้ 

ค. ใครก็ไดไปหยบิสุดมาใหครูตี 

ง. อะไรวางเกะกะอยูตรงระเบยีง 

เฉลย ตอบ ข. เพราะ สามเปนการบอกปรมิาณ วามสีามคน 

ขอใดมปีฤจฉาวเิศษณ 

ก. ลูกใครเน่ียเกงจรงิ 

ข. ที่ไหนเขากช็อบไปทัง้น้ันแหละ 

ค. หนังสอืของใครกม็คุีณคาทัง้นัน้ 

ง. ใครจะมาพบฉัน 

เฉลย ตอบ ง. เพราะ ใครในที่นี้ ผูถามตองการคําตอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอุทาน 

คําอุทาน 

 คือคําที่เปลงออกมาเพ่ือแสดงอารมณ ความรูสึก

ของผูพูด ซึ่งอาจเปลงออกมาในขณะที่ตกใจ ดีใจ 

เสียใจ ประหลาดใจ คําอุทานสวนมากไมมี

ความหมายตรงตามถอยคํา แตจะมคีวามหมาย

เนนความรูสึก และอารมณของผูพูดเปนสําคัญ 

คําอุทานแบงออกเปน ๒ จําพวก  

                 ดังน้ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอุทาน 

๑. อุทานบอกอาการ เชน โอย อาว วาย โอย โอย ตายจรงิ คุณพระชวย โอโฮ ฯลฯ 

            ตัวอยาง 

                  - โอย ! เจ็บเหลือเกนิ 

                  - ตายจรงิ ! ฉันไมนาลืมเลย 

 

๒. อุทานเสรมิบท เชน อาบน้ํา อาบทา, ไปวัด ไปวา, ผาผอน, เส้ือแสง ฯลฯ 

            ตัวอยาง 

                 - เด็ก ๆ สกปรกมอมแมม รบีไปอาบน้ําอาบทาใหเรยีบรอย 

เรื่องชนดิของคํา จบแลวจา  

หมั่นทบทวนกันดวยนะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใดคอืความหมายของคําอุทาน 

ก. คําที่เปนออกมาแสดงอารมณและความรูสกึตางๆของผูพูด 

ข. ถามชนิดหน่ึงทีใ่ชเรยีกชื่อคนสัตวสิ่งของ 

ค. คํานามชี้เฉพาะเชนผูหญิงใสเสื้อสแีดง 

ง. บอกหมวดหมูสิ่งที่มจีาํนวนมาก 

ขอใดไมมคํีาอุทาน 

ก. วายเลนอะไรพี่เล็กแบบนี้ก็ไมรู 

ข. อุยเดนิกรุณาระมัดระวังหนอยส ิ

ค. เธอปดเทอมเสยีทหีนอยมาตัง้นาน 

ง. กลางคํ่ากลางคืนอยาออกไปเที่ยวไหนกันนะจะ 

....... เราชนะแลว 

ก. วาย! 

ข. ไชโย! 

ค. เอย! 

ง. อุตะ! 

แบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

ขอใดคอืความหมายของคําอุทาน 

ก. คําที่เปนออกมาแสดงอารมณและความรูสกึตาง ๆ ของผูพูด 

ข. ถามชนิดหน่ึงทีใ่ชเรยีกชื่อคนสัตวสิ่งของ 

ค. คํานามชี้เฉพาะเชนผูหญงิใสเสื้อสแีดง 

ง. บอกหมวดหมูสิ่งที่มจีาํนวนมาก 

เฉลย ตอบ ก. เพราะ คําอุทานคอืการแสดงอารมรณของผูพูด 

ขอใดไมมคํีาอุทาน 

ก. วาย! เลนอะไรพี่เล็กแบบนี้ก็ไมรู 

ข. อุย! เดนิกรุณาระมัดระวังหนอยส ิ

ค. เฮอ! ปดเทอมเสยีทหีนอยมาตัง้นาน 

ง. กลางคํ่ากลางคืนอยาออกไปเที่ยวไหนกันนะจะ 

เฉลย ตอบ ง. เพราะ วาย! อุย!  เฮอ! เปนคําอุทาน 

 

....... เราชนะแลว 

ก. วาย! 

ข. ไชโย! 

ค. เอย! 

ง. อุตะ! 

เฉลย ตอบ ข. เพราะ จะไดเปนประโยคทีส่มบูรณ “ไชโย! เราชนะแลว” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิาภาษาไทย 

เร่ือง ประโยค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยค 

สวนประกอบของ 

ประโยค 

ประโยคหนึง่ ๆ มสีวนประกอบสําคญั ๒ สวน ดังนี ้

ประโยค 

 

 

ภาคประธาน                             ภาคแสดง 

 

                                             กรยิา            กรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยค 

โครงสรางของประโยค ๓ ชนดิ ดังนี้ 

๑. ประโยคสามัญ 

ประโยคสามัญหรือประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มปีระธานและกรยิาหลักเพยีง

ตัวเดียว จะมบีทขยายหรือไมมก็ีได 

 

ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยาย 

ประธาน 

กรยิา กรรม ขยาย

กรรม 

ขยาย

กรยิา 

ฉันกิน ฉัน - กิน - - - 

คนผอมลม คน ผอม ลม - - - 

ปาขับรถยนตสี

แดงเร็วมาก 

ปา - ขับ รถยนต สแีดง เร็วมาก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ประโยครวม 

ประโยครวม คือ ประโยคที่นําประโยคสามัญตัง้แต ๒ ประโยคขึ้นไปมา

รวมกัน โดยมคีําสันธานเปนตัวเช่ือม แบงออกเปน ๔ ชนดิ ตามลักษณะ

เนือ้ความ ไดแก 

๑. ประโยครวมที่มเีนือ้ความคลอยตามกัน 

๒. ประโยครวมที่มเีนือ้ความขัดแยงกัน 

๓. ประโยครวมที่มเีนือ้ความเปนเหตุเปนผลกัน 

๔. ประโยครวมที่มเีนือ้ความเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

ประโยค 

โครงสรางของประโยค ๓ ชนดิ ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ประโยคซอน 

ประโยคซอน คือ ประโยคที่มีประโยคหลัก ๑ ประโยค เปน

ใจความสําคัญ และมีประโยคยอยทําหนาที่ขยายเนือ้ความ

ประโยคหลัก โดยมีประพันธสรรพนามหรือคําบุพบทเปน

คําเชื่อม  

 

ขอสังเกต ประโยครวมจะใชคําสันธานเปนคําเชื่อม สวนประโยค

ซอนจะใชประพันธสรรพนามหรือคําบุพบทเปนคําเชื่อม 

ประโยค 

โครงสรางของประโยค ๓ ชนดิ ดังนี ้

ประโยคทั้ง ๓ ชนดิมอีะไรบาง 

ทบทวนกันดวยนะ 



 

 

 

 

  

 

 

 

แบบทดสอบ 

 

ประโยคตอไปนี้เปนประโยคชนดิใด 

1. นกสวยบนิเร็วมาก  

2. ฝนตกนํ้าจงึทวม  

3. พอปลูกตนไมแตแมทํากับขาว  

4. ฉันซื้อหมูปง  

5. แดงซื้อขนมและดําซื้อขนม  

6. สุนัขสขีาวแทะกระดูกไก  

 7. คุณลุงเอ็นดูหลานซึ่งเปนกําพรา

ต้ังแตอายุ ๗ ป 

 

 8. คุณปูฟงเพลงไทยเดมิมันมลีลีาเนบิ

นาบ 

 

 9. ชาวสวนปลูกตนไม ทั้ง ชมพู ลําไย 

นอยหนา 

 

 10. คุณตารับประทานยาที่ไดมาจาก

โรงพยาบาล 

 

 



 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

 

ประโยคตอไปนี้เปนประโยคชนดิใด 

1. นกสวยบนิเร็วมาก ความเดยีว 

 (นก เปนคํานาม บนิ เปนกรยิา) 

2. ฝนตกน้ําจึงทวม ความรวม  

(จงึ เปนคําเช่ือมประโยค) 

3. พอปลูกตนไมแตแมทํากับขาว ความรวม  

(แต เปนคําเช่ือมประโยค) 

4. ฉันซื้อหมูปง ความเดยีว   

(ฉัน เปนคํานาม ซื้อ เปนกริยา) 

5. แดงซื้อขนมและดําซื้อขนม ความรวม  

(และ เปนคําเช่ือมประโยค) 

6. สุนัขสขีาวแทะกระดูกไก ความเดยีว 

(สุนัข เปนคํานาม แทะ เปนกรยิา) 

 7. คุณลุงเอ็นดูหลานซึ่งเปนกําพราตั้งแตอายุ    

     ๗ ป 

ความซอน 

(ซึ่ง เปนคําเช่ือม ประโยคยอย) 

 8. คุณปูฟงเพลงไทยเดมิมันมลีลีาเนบินาบ ความซอน 

(มัน เปนคําเช่ือม ประโยคยอย) 

 9. ชาวสวนปลูกตนไม ทัง้ ชมพู ลําไย  

    นอยหนา 

ความเดยีว 

(ชาวสวน เปนคํานาม ปลูก เปนกรยิา) 

 10. คุณตารับประทานยาที่ไดมาจาก 

      โรงพยาบาล 

ความซอน 

(ที ่เปนคําเช่ือม ประโยคยอย) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิาภาษาไทย 

เร่ือง คํายืม

ภาษาตางประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คํายืมภาษาบาลแีละสนัสกฤต 

มักใชเฉพาะคําศัพททางศาสนาและวรรณคด ีโดยคํายืมภาษาบาลี

และสันสกฤตมีลักษณะดังนี้ 

     ๑. เปนคําหลายพยางค 

     ๒. ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา 

     ๓. นยิมใชตัวการันต 

     ๔. ประสมดวยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ 

     ๕. เปนคําที่มีพยัญชนะสะกด ๒ ตัว แตออกเสยีงเพยีงตัวเดยีว 

 

การอานคํายืมภาษาบาลสีันสกฤต มีหลักดังนี้ 

     ๑. ไมออกเสยีงสระที่กํากับอยูทีต่ัวสะกด 

     ๒. คําหลายพยางค ตองออกเสยีงพยัญชนะทายของพยางคแรก 

คํายมืภาษาตางประเทศ 

ภาษาบาลแีละสันสกฤต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํายมืภาษาตางประเทศ 

๒. คํายืมภาษาเขมร 

ไทยกับเขมรมกีารยืมคํามาใชตัง้แตสมัยโบราณ โดยคํายืมภาษาเขมรมลัีกษณะ

ดังนี้ 

     ๑. มักขึ้นตนดวย บัง บัน บํา และ บรร 

     ๒. มักขึ้นตนดวยเสียงสระ อํา 

การอานคํายืมภาษาเขมร มหีลักดังนี้ 

     ๑. ออกเสียงตามรูปคํา 

     ๒. ออกเสียงพยางคที่ ๒ เหมือนม ีห นาํ 

๓. คํายืมภาษาจนี 

ไทยยืมคําภาษาจนีมาใชผานทางการคาขายตัง้แตสมัยโบราณ โดยคํายืม

ภาษาจนีมลัีกษณะดังนี้ 

     ๑. เปนคําพยางคเดียว 

     ๒. ใชเสียงวรรณยุกตแยกความหมายของคํา 

การอานคํายืมภาษาจนี มหีลักดังนี้ 

     ๑. ออกเสียงใหใกลเคยีงกับภาษาเดิม 

     ๒. ปรับการออกเสียงใหเหมาะสมกับการออกเสียงของคนไทย 

  เชน โตะ  เกาอ้ี  กวยจั๊บ ซอ๊ิีว ซาลาเปา เปนตน 

คํายมืภาษาเขมรและภาษาจีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํายมืภาษาตางประเทศ 

๔. คํายืมภาษาอังกฤษ 

ในสมัยกรุงศรอียุธยา ไทยตดิตอคาขายกับอังกฤษจงึรับคํา

ภาษาอังกฤษเขามาใชเรยีกเทคโนโลยตีาง ๆ โดยลักษณะการนําคํา

ภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทยมีดังนี้ 

     ๑. ใชคําทับศัพท คือ การออกเสยีงเหมือนคําภาษาเดมิโดยตรง 

เพราะยังไมมคีําภาษาไทยใช  เชน ปริ้นเตอร ทวี ีโซฟา เปนตน 

     ๒. ใชคําไทยที่บัญญัตขิึ้นแทนคําภาษาอังกฤษ เชน โทรศัพท 

โทรทัศน เปนตน 

     ๓. ใชทั้งคําภาษาอังกฤษเดมิและศัพทบัญญัต ิแบงเปน ๒ กรณ ี

ดังนี้ 

          ๑) มคีําภาษาไทยใชแลว แตนยิมใชทั้ง ๒ ภาษา 

          ๒) มคีําภาษาไทยใชแลว แตนยิมใชคําภาษาอังกฤษเพราะ

ความคุนเคย 

     ๔. ใชคําไทยแทรกเขาไป 

นอกจากนี้ไทยเรายังยืมคําภาษาอ่ืน ๆ มาใชอกีหลายภาษา เชน ภาษา

ชวา ทมฬิ เปอรเซยี โปรตุเกส พมา 

คํายมืภาษาองักฤษ 



 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

 

ประโยคตอไปนี้คําใดคอืคําท่ียมืมาจากภาษาตางประเทศ 

1. ฉันชอบเลนกฬีา  

2. โตะตัวน้ีสวยจัง  

3. พอซื้อคอมพวิเตอรใหฉัน  

4. ลุงขับรถบรรทุก  

5. กรรมการตัดสนิใหพี่ไดที ่1  

6. ไอศรมีของโปรดนอง  

 7. แมทํากวยจั๊บขาย  

 8. ปูทําวาวจุฬาใหฉันเลน  

 9. ยายทําขนมหวาน  

 10. เพื่อนฉันชอบกนิเบอรร ี  

 



 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

 

ประโยคตอไปนี้คําใดคอืคําท่ียมืมาจากภาษาตางประเทศ 

1. ฉันชอบเลนกฬีา กฬีา   มาจากภาษาบาลี  

2. โตะตัวน้ีสวยจัง โตะ    มาจากภาษาจีน 

3. พอซื้อคอมพวิเตอรใหฉัน คอมพวิเตอร  มาจากภาษาอังกฤษ 

4. ลุงขับรถบรรทุก บรรทุก  มาจากภาษาเขมร  

5. กรรมการตัดสนิใหพี่ไดที ่1 กรรมการ   มาจากภาษาสันสกฤต 

6. ไอศรมีของโปรดนอง ไอศกรมี มาจากภาษาอังกฤษ 

 โปรด มาจากภาษาเขมร 

 7. แมทํากวยจั๊บขาย กวยจั๊บ มาจากภาษาจนี 

 8. ปูทําวาวจุฬาใหฉันเลน จุฬา  มาจากภาษาบาลี 

 9. ยายทําขนมหวาน ขนม มาจากภาษาเขมร 

 10. เพื่อนฉันกนิแอปเปล แอปเปล มาจากภาษาอังกฤษ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานวนไทย 

เร่ือง สํานวนไทย 

และคําประพันธ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานวนไทย 

สํานวน หมายถึง ถอยคําที่เรยีบเรยีงดวยความคมคายสละสลวย 

ใชพูดส่ือสารกันมคีวามหมายเปนนัย กินความลกึซึ้ง มักเปนคํา

เปรยีบเทยีบ   เชน   หัวหกกนขวดิ 

 

         คําพังเพย หมายถงึ  ถอยคําที่แสดงความจรงิ ไมไดสอนโดยตรง 

จะเปนคําที่กลาวไว       ใหตคีวามหมายเขากับเรื่อง   มคีวามหมาย

ทํานองตชิม   การเปรยีบเทยีบ   และใหขอคดิ 

ในการปฏบิัต ิเชน คางคกขึ้นวอ 

  

         สุภาษติ หมายถงึ ถอยคําที่กลาวเปนทํานองใหขอคดิ คต ิส่ังสอน 

เพื่อใหกระทําความดแีละละเวนความช่ัว เชน   ความพยายามอยูที่ไหน     

ความสําเร็จอยูที่นั่น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางสํานวนไทย 

1. หมาหยอกไก   หมายความวา    เรียกอาการที่ชายหยอกลอ 

    หญงิในทํานองชูสาวเปนทเีลนทจีรงิ 

2. ตนีผ ี   หมายความวา    คนขับรถที่ขับรวดเร็วอยางไมคิดกลัว     

    อันตราย. 

3. มือสะอาด    หมายความวา   มคีวามซื่อสัตยสุจรติไมคดโกง 

4. มือขวา    หมายความวา         ผูชวยคนสนทิที่มคีวามสามารถ 

5. จมูกมด      หมายความวา   ไวทันเหตุการณ 

6. นกสองหัว     หมายความวา    คนที่ทําตัวฝกใฝเขาดวยทัง้ 2    

    ฝายที่ไมเปนมติรกันโดยหวังประโยชนเพื่อตนเอง 

7. แขวนนวม     หมายความวา       เลกิหรือหยุดทําในสิ่งที่ทําอยู 

8. ใสไฟ    หมายความวา     ใหรายผูอ่ืนทําใหไดรับความเสียหาย 

9. ใจจืด      หมายความวา    ไมเอือ้เฟอแกใคร 

10. ชักใย     หมายความวา  บงการหรือกํากับอยูเบือ้งหลัง 

11. น้ําทวมปาก    หมายความวา           รูอะไรแลวพูดไมได 

12. แกะดํา       หมายความวา     คนที่ทําอะไรผดิกับผูอ่ืนในกลุม 

 

 

          

 

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางสุภาษติ 

1. ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว   หมายความวา   กระทําส่ิงใดไวก็ไดส่ิงนัน้ 

2. ปากเปนเอก เลขเปนโท   หมายความวา การพูดจาสําคัญกวา   

     วชิาหนังสือ หรือ กระบวนการทํางาน เปนรองการส่ือสาร 

3. รักวัวใหผูก รักลูกใหต ี  หมายความวา  การทําโทษเปนการส่ัง 

     สอนใหดีสอนลูกและทําโทษลูกเมื่อผดิ 

4. อยูบานทานอยานิ่งดูดาย ปนวัวปนความใหลูกทานเลน   

    หมายความวา    เมื่ออาศัยอยูบานใคร ก็อยาอยูเปลา ควรชวย 

    ทํางานทําการใหเปนประโยชนตอเขาบาง 

5. เขาตามตรอก ออกตามประตู  หมายความวา  ทําตาม 

    ธรรมเนยีม ประเพณ ี

6. คนลมอยาขาม   หมายความวา  อยาดูถูกหรือซ้ําเตมิคนที่พลาด   

7. ปลูกเรือนพอตัวหวหัีวพอเกลา  หมายความวา การทําสิ่งใดไม   

    วาหนาที่การงานหรือใชจายใหสมควรกับฐานะของ  ตนเอง 

8. คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม     หมายความวา  คนดีตกอยูใน    

    ที่คับขันอยางไรก็ไมเปนอันตราย 

 

 

 

      

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางคําพังเพย 

1. ตงูีใหกากนิ 

หมายถงึ  ลงทุนทําในสิ่งที่ไมเปนคุณแกตนเอง และอาจไดรับโทษดวย 

2. วัวหายลอมคอก 

หมายถงึ เมื่อเกดิความเสียหายแลว จึงคิดหาทางปองกัน 

3. กนิบนเรือนขี้รดบนหลังคา                

หมายถงึ คนที่เนรคุณคนเปรยีบไดกับคนที่อาศัยพักพงิบานเขาอยูแลว คดิทํา

มดีิมชิอบใหเกดิขึ้นภายในบานนัน้ ทําใหเจาของบานที่ใหอาศัยตองเดือดรอน

คนโบราณเอาลักษณะของแมวที่ไมดี คือกนิแลวไมขี้ใหเปนที่กลับขึ้นไปขี้บน

หลังคาใหเปนที่สกปรกเลอะเทอะเพราะคนสมัยกอนตองการใหหลังคา

สะอาดเพื่อรองน้ําฝนไวกนิ  จงึเอาแมวช่ัวนี้ มาเปรยีบเทยีบกับคนช่ัวที่ไมรูจัก

บุญคุณคน. 



 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

หมาหยอกไก     

มือขวา   

อยูบานทานอยานิ่งดูดาย  

น้ําทวมปาก      

ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว   

กนิบนเรือนขี้รดบนหลังคา                 

เขาตามตรอก ออกตามประตู    

ตงูีใหกากนิ  

คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม       

วัวหายลอมคอก  

 

ขอความตอไปน้ีเปน สํานวน สุภาษติ หรอืคําพังเพย 



 

 

 

 

 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบ 

หมาหยอกไก    สํานวน 

มือขวา  สํานวน 

อยูบานทานอยานิ่งดูดาย สุภาษติ 

น้ําทวมปาก     สํานวน 

ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว  สุภาษติ 

กนิบนเรือนขี้รดบนหลังคา                คําพังเพย 

เขาตามตรอก ออกตามประตู   สุภาษติ 

ตงูีใหกากนิ คําพังเพย 

คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม      สุภาษติ 

วัวหายลอมคอก คําพังเพย 

 

ขอความตอไปน้ีเปน สํานวน สุภาษติ หรอืคําพังเพย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลอนสี่ 

        กลอนสี่   เปนคําประพันธประเภทกลอน ใน ๑ บท มี ๒ บาท ๑ บาท 

ม ี๒ วรรค วรรคละ ๔ คํา กลอน ๔ ตามหลักฐานทางวรรณคดไีทย กลอน 

๔ ที่เกาที่สุดพบในมหาชาตคิําหลวงกัณฑมหาพน (สมัยอยุธยา) แตตอมา

ไมปรากฏในวรรณคดไีทยมากนัก มักแทรกอยูตามกลอนบทละครตาง ๆ 

คณะ กลอน ๔ บทหนึ่งประกอบดวย ๔ บาท บาทละ ๒ วรรค วรรคละ ๔ 

คํา ตามผัง  สัมผัสนอก ในทุกบาท คําสุดทายของวรรคหนา สัมผัสกับคําที่

สองของวรรคหลัง มสัีมผัสระหวางบาทที่สองกับสาม คือ คําสุดทายวรรค

ที่สี่สัมผัสกับคําสุดทายวรรคที่หก สวนสัมผัสระหวางบทนัน้จะแตกตางจาก

แบบแรก เนื่องจากใหคําสุดทายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่

สี่ของบทถัดไป 

ตัวอยางกลอนสี่ 

                 ดวงจันทรวันเพ็ญ          ลอยเดนบนฟา 

         แสงนวลเย็นตา                     พาใจหฤหรรษ 

         ชักชวนเพื่อนยา                    มาเลนรวมกัน 

         เด็กนอยสุขสันต                    บันเทงิเริงใจ 

คําประพันธ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําประพันธ 

 

กลอนแปด 

กลอนแปด บทหนึ่งประกอบดวย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 8 คํา 

(ลองนับ 8 คําจรงิไหม?) ตามผัง ดังนี้ 

  การสัมผัสนอก คือ ใหมีสัมผัสระหวางคําสุดทายวรรคหนากับคําที่

สามของวรรคหลังของทุกบาท และใหมีสัมผัสระหวางบาทคือคําสุดทาย

ของวรรคที่สองสัมผัสกับคําสุดทายวรรคที่สาม สวนสัมผัสระหวางบท 

กําหนดใหคําสุดทายของบทแรก สัมผัสกับคําสุดทายวรรคที่สองของบท

ถัดไป 

  การสัมผัสใน คือ ไมบังคับ แตหากจะใหกลอนสละสลวยควรมสัีมผัส

ระหวางคําที่สามกับคําที่สี่ หรือระหวางคําที่หากับคําที่หกหรือคําที่เจ็ดของ

แตละวรรค 

 

ตัวอยางกลอนแปด   นริาศภูเขาทอง – สุนทรภู 

  ถงึบางพูดพูดดเีปนศรศีักดิ์             มีคนรักรสถอยอรอยจัด 

แมนพูดช่ัวตัวตายทําลายมติร                 จะชอบผดิในมนุษยเพราะพูดจา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

                  

                  

คําประพันธ 

 

                

  

  

  

 

แผนผังกลอนสี่ 

 

แผนผังกลอนแปด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใดกลาวถงึสัมผัสใน ไมถูกตอง 

ก. เปนสัมผัสระหวางคํา 

ข. เปนสัมผัสระหวางบท 

ค. ไมบังคับสัมผัส 

ง. ทําใหกลอนไพเราะ 

แบบทดสอบ 

 กลอนสี่ 1 บท มกีี่วรรค กี่บาท 

ก. 1 วรรค ๒ บาท 

ข. ๒ บาท ๓ วรรค 

ค. ๒ บาท ๔ วรรค 

ง. ๑ บาท ๑ วรรค 

 

กลอนเแปดนิยมเขียนวรรคละกี่คํา 

ก. 5 - 6 คํา 

ข. 8 - 9 คํา 

ค. 9 - 10 คํา 

ง. 6 - 8 คํา 

กลอนแปดเรยีกอกีหนึ่งอยางวาอะไร 

ก. กลอนเสภา 

ข. กลอนดอกสรอย 

ค. กลอนนริาศ 

ง. กลอนสุภาพ 

 

จงเติมคําในชองวางใหถูกตอง 

"จะหักอื่นขนืหักก็จักได หกั............น้ีไมหลุดสุดจะหัก" 

ก. เทาไร 

ข. สิ่งของ 

ค. เยื่อใย 

ง. ความรัก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใดกลาวถงึสัมผัสใน ไมถูกตอง 

ก. เปนสัมผัสระหวางคํา 

ข. เปนสัมผัสระหวางบท 

ค. ไมบังคับสัมผัส 

ง. ทําใหกลอนไพเราะ 

เฉลย ข  เพราะ สัมผัสระหวางบทไมใชสัมผัสใน 

เฉลยแบบทดสอบ 

 กลอนสี่ 1 บท มกีี่วรรค กี่บาท 

ก. 1 วรรค ๒ บาท 

ข. ๒ บาท ๓ วรรค 

ค. ๒ บาท ๔ วรรค 

ง. ๑ บาท ๑ วรรค 

เฉลย ค  เพราะ ตามแผนผังกลอนสี่ ๑ บท ม ี๒ บาท ๔ 

 

 กลอนเแปดนิยมเขียนวรรคละกี่คํา 

ก. 5 - 6 คํา 

ข. 8 - 9 คํา 

ค. 9 - 10 คํา 

ง. 6 - 8 คํา 

เฉลย ข  เพราะ ตามแผนผังกลอนแปด ควรมี

วรรคละ 8 -9 คํา 

กลอนแปดเรยีกอกีหนึ่งอยางวาอะไร 

ก. กลอนเสภา 

ข. กลอนดอกสรอย 

ค. กลอนนริาศ 

ง. กลอนสุภาพ 

เฉลย ง  เพราะ กลอนแปด เรยีกอกีอยางวากลอนสุภาพ 

 

จงเติมคําในชองวางใหถูกตอง 

"จะหักอื่นขนืหักก็จักได หกั............น้ีไมหลุดสุดจะหัก" 

ก. เทาไร 

ข. สิ่งของ 

ค. เยื่อใย 

ง. ความรัก 

เฉลย ค  เพราะ จะหักอื่นขืนหักก็จักได หักเยื่อใย นี้ไมหลุดสุดจะหัก 

ไดความหมาย และถูกตองตามฉันทลักษณ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําราชาศัพท 

 

คําราชาศัพท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําราชาศัพท 

 

คําราชาศัพท 

คําราชาศัพท คือ ถอยคําท่ีใชพูดกับ

พระมหากษัตรยิและพระบรมวงศานุวงศ 

ขาราชการชั้นผูใหญ พระภกิษุสงฆ รวมถึง

คําสุภาพท่ีใชกับสุภาพชนท่ัวไป ซึ่งเราควร

เลอืกใชใหเหมาะสมกับระดับชั้นของบุคคล 

ดังน้ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําราชาศัพท 

 

๑. คําราชาศัพทที่ใชสําหรับพระมหากษัตรยิและพระบรมวงศานุวงศ 

     ๑.๑ คํานามราชาศัพท ใชเรยีกเครือญาต ิอวัยวะและสิ่งที่เกี่ยวกับรางกาย 

เครื่องประดับ เครื่องแตงกาย และของใช 

     ๑.๒ คําสรรพนามราชาศัพท ใชสําหรับบุคคลตางระดับช้ันกัน 

     ๑.๓ คาํกรยิาราชาศัพท มวีธิใีชดังนี้ 

          ๑. เตมิ ทรง หนาคํานามทั่วไปและคํากรยิาสามัญ ทําใหเปนคํากรยิา

ราชาศัพท 

          ๒. เตมิ ทรง หนาคํานามราชาศัพท ทําใหเปนคํากรยิาราชาศัพท 

 

เกร็ดควรรู 

คํากรยิาที่เปนราชาศัพทอยูแลว เชน เสด็จ เสวย จะไมใช ทรง นําหนา แตถา

เปนคํากรยิาสามัญ  เชน จับ วาด สามารถเตมิ ทรง นําหนาเพื่อใหเปนกรยิา

ราชาศัพทได 

สาํหรับพระมหากษัตริย ์

และพระบรมวงศานุวงศ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําราชาศัพท 

คําที่ใชสําหรับพระสงฆ แบงเปน  

  - คําสรรพนามบุรุษที่ ๑(อาตมา,ขาพเจา), ๒(โยม,ฉัน,กระผม) และ ๓

(ทาน โยม ฯลฯ) ตามระดับช้ันของพระสงฆ 

- คําทั่วไปที่เปนคําเฉพาะสําหรับพระสงฆ เชน จําวัด นมินต อาพาธ 

 

คําที่ใชกับบุคคลทั่วไป 

คําที่ใชกับบุคคลทั่วไป คือ คําสุภาพ มลัีกษณะดังนี้ 

๑. ไมเปนคําหยาบ 

๒. ไมใชคําอุทานที่แข็งกระดางหรือเปนคําหวน ๆ 

๓. ไมเปนคําผวนที่มคีวามหมายในทางที่ไมดี 

๔. ไมเปนคําสแลง 

๕. ควรเปนคําที่แสดงถึงความเคารพหรือใหเกียรตผิูอ่ืน 

คาํทีใ่ช้สาํหรับพระสงฆ ์

และบุคคลทั่วไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับของภาษา 

แบงระดับของภาษาออกเปน ๓ ระดับ ไดแก 

๑. ภาษาทางการ คือ ภาษาที่มรีะเบยีบแบบแผน มศีัพทเทคนคิหรือศัพท

วชิาการปะปน มักใชเขยีนตํารา ตดิตอราชการ 

๒. ภาษากึ่งทางการ คือ ภาษาที่ไมเปนทางการมากนัก มศีัพทวชิาการเทาที่

จําเปน มักใชในการอภปิราย การเขยีนขาว เรื่องสัน้ 

๓. ภาษาไมเปนทางการหรือภาษาปาก คือ ภาษาที่ใชทั่วไปในชีวติประจําวัน 

มักใชสนทนาระหวางคนคุนเคย 

 

ภาษาพูดและภาษาเขยีน 

  ภาษาพูด มักไมมรีะเบยีบแบบแผน ไมเครงครัดในการใชถอยคํา แตจะ

มุงใหเกิดความเขาใจอยางรวดเร็วและเปนกันเอง 

  ภาษาเขยีน เปนภาษาที่เขยีนดวยระบบสัญลักษณ ตองใชใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑทางภาษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 

ก.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลนกีฬา 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเลนกฬีา 

ค.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเลนกฬีา 

ง.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกฬีา 

 ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 

ก.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงข่ีชาง 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชาง 

ค.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวข่ีชาง 

ง.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระข่ีชาง 

ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 

ก.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลนดนตรี 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเลนดนตร ี

ค.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดนตรี 

ง.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเลนดนตรี 

ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง 

ก.สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารทีรงดนตรี 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงธนู 

ค.สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารทีรงรถ 

ง.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทํางานอยาง

หนัก 

ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง 

ก.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบาตรทุกเชา 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดนตรีทุกวัน 

ค.สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารทีรงข่ีมาทุกวัน 

ง.สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 

ก.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลนกีฬา 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเลนกฬีา 

ค.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเลนกฬีา 

ง.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกฬีา 

 ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 

ก.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงข่ีชาง 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชาง 

ค.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวข่ีชาง 

ง.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระข่ีชาง 

ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 

ก.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลนดนตรี 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเลนดนตร ี

ค.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดนตรี 

ง.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเลนดนตรี 

ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง 

ก.สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารทีรงดนตรี 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงธนู 

ค.สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารทีรงรถ 

ง.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทํางาน 

ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง 

ก.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบาตรทุกเชา 

ข.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดนตรีทุกวัน 

ค.สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารทีรงข่ีมาทุกวัน 

ง.สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารทีรงพระอักษรทุกวัน 

เฉลย  เนื่องจากคําวา “ทรง “ 

จะไมใชนําหนาคําที่เปนกรยิา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําราชาศัพท 

 

วรรณคดีไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณคดี เรื่องขนุชางขุนแผน 

ตอนการเดินทางของพลายนอย 

เจาพลายงามความแสนสงสารแม ชําเลอืงแลดูหนาน้ําตาไหล 

แลวกราบกรานมารดาดวยอาลัย  ลูกเตบิใหญคงจะมาหาแมคุณ 

แตครัง้นี้มกีรรมจะจําจาก   ตองพลัดพรากแมไปเพราะไอขุน 

เที่ยวหาพอขอใหปะเดชะบุญ   ไมลมืคุณมารดาจะมาเยอืน 

แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก    คนอื่นสักหมื่นแสนไมแมนเหมอืน 

จะกนินอนวอนวาเมตตาเตือน   จะจากเรอืนรางแมไปแตตัว 

แมวันทองของลูกจงกลับบาน   เขาจะพาลวาวุนแมทูนหัว 

จะกมหนาลาไปมไิดกลัว    แมอยามัวหมองนักจงหักใจ ฯ 

๏ นางกอดจูบลูบหลังแลวสั่งสอน  อํานวยพรพลายนอยละหอยไห 

พอไปดศีรสีวัสดกิําจัดภัย   จนเตบิใหญยิ่งยวดไดบวชเรียน 

ลูกผูชายลายมอืนั้นคอืยศ   เจาจงอตสาหทําสมํ่าเสมยีน 

แลวพาลูกออกมาขางทาเกวยีน   จะจากเจยีนใจขาดอนาถใจ 

ลูกก็แลดูแมแมดูลูก    ตางพันผูกเพยีงวาเลอืดตาไหล 

สะอื้นรํ่าอําลาดวยอาลัย    แลวแข็งใจจากนางตามทางมา 

เหลยีวหลังยังเห็นแมแลเขมน   แมก็เห็นลูกนอยละหอยหา 

แตเหลยีวเหลยีวเลี้ยวลับวับวญิญาณ  โอเปลาตาตางสะอื้นยนืตะลึง ฯ 

 



 

 

 

 

 

วรรณคดี เรื่องขนุชางขุนแผน 

ตอนการเดินทางของพลายนอย 

๏  เจาพลายงามตามทางไปกลางทุง เขมนมุงเขาเขนิเดนิสะอื้น 

ออกหลังบานตาลตะคุมเปนพุมพื้น  รมรืน่รังเรยีงเคยีงตะเคยีน 

ตนแคคางกรางกระทุมชอุมออก   ทัง้ชอดอกดูไสวเหมอืนไมเขียน 

เจาพลายเพลนิเดินพลางตามทางเกวยีน  ตลอดเลี่ยนลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยมา 

ถงึโคกฆองหนองสะพานบานกะเหรี่ยง  เห็นโรงเรยีงไรฝายทัง้ซายขวา 

พรกิมะเขอืเหลอืงามอรามตา   สาลกิาแกวกนิแลวบนิฮอื 

เห็นไกเตี้ยเขี่ยคุยที่ขุยไผ    กระโชกไลลดเลี้ยวมันเปรยีวปรื๋อ 

พบนกยูงฝูงใหญไลกระพือ   มันบนิหวอืโหรองคะนองใจ 

จนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยขอใหทอแท   คดิถงึแมวันทองแลวรองไห 

พระสุรยิาสายัณหลงไรไร   เหมอืนจติรใจเจาจะขาดลงรอนรอน 

พอจวนพลบพบฝูงจิ้งจอกนอย   วิ่งรอยรอยตามเขาแลวเหาหอน 

แสยงเสนโลมาใหอาวรณ   ถงึดงดอนแดนบานกาญจนบุร ี

เห็นวัดรางขางเขาดูเกาแก   ยังมแีตรูปพระชินสหี 

โบสถโบราณบานประตูยังดูด ี   พอราตรกีราบไหวอาศัยนอน 

ครัน้รุงเชาเอาขนมทัง้สมลิ้ม   พอกนิอิ่มแลวออกเดนิเนนิสิงขร 

ถงึบานกรางทางคนเขาหาบคอน   เห็นเด็กตอนควายอึงคะนึงไป 

ไมรูความถามเหลาพวกชาวบาน   วาเรอืนทานทองประศรอียูที่ไหน 

เด็กบานนอกบอกเลาใหเขาใจ   แกอยูไรโนนแนะยังแลลับ 

มะยมใหญในบานกนิหวานนัก   กูไปลักบอยบอยแกคอยจับ 

พอฉวยไดไอขกิหยกิเสยียับ   รายเหมอืนกับผีเสื้อแกเหลือตัว 

ถาลูกใครไปเลนแกเห็นเขา   แกจับเอานมยานฟดกระบานหัว 

มาถามหาวาไรชางไมกลัว   แกจับตัวตตีายยายนมยาน ฯ 



 

 

 

 

วรรณคดี เรื่องขนุชางขุนแผน 

ตอนการเดินทางของพลายนอย 

๏  เจาพลายงามถามแจงแลวแกลงวา เอ็งชวยพาเราไปชมมะยมหวาน 

จะขึ้นลักหักหอใหพอการ   มาสูทานทัง้สิ้นกนิดวยกัน 

พวกเด็กเด็กดใีจไปสหิวา   ซอนขาวปลาปลอยควายแลวผายผัน 

บางเหน็บหนาผานุงเกี้ยวพุงพัน   หัวเราะกันกูจะหอใหพอแรง 

พอถงึบานทานยายทองประศรี   พวกเด็กช้ีเรอืนใหแลวแอบแฝง 

เจาพลายงามขามจิตรยังคดิแคลง  คอยลัดแลงเลง็แลมาแตไกล 

ดูเงยีบเชียบเลยีบรอบรมิขอบรัว้   ไมเห็นตัวทานยานาสงสัย 

ประตูหับยับยัง้ยนืฟงไป    เสยีงแตไนออดแอดแรดแรแร 

รูวาคนบนนัน้น่ังปนฝาย    จะอุบายบอกความตามกระแส 

ขึ้นมะยมหมลอทําตอแย    ใหทานแลเห็นเรามาเอาตัว 

จงึจะบอกออกตามเนื้อความลับ   ไดอยูกับยากําเนดิบังเกดิหัว 

แลวเมยีงมองยองดอดเขาลอดรัว้  คอยแฝงตัวขึ้นบนตนมะยม 

แลวพยักกวักเรยีกอายเด็กเด็ก   ลูกเล็กเล็กหลบลอบคอยหมอบกม 

ระวงัตัวกลัวยายเถาเจาคารม   เก็บมะยมซุบซบิกระหยบิตา ฯ 

๏  ครานัน้ทานยายทองประศรี  กับยายปลยีายเปลอยูเคหา 

ใหพวกเหลาบาวไพรไปไรนา   ตามประสาเพศบานกาญจนบุร ี

แตขุนแผนแสนสนทิตองติดคุก   ไมมสีุขเศราหมองทองประศรี 

จนซูบผอมตรอมใจมาหลายป   อยูแตที่ในหองนองน้ําตา 

แตหูไวไดยนิมะยมหลน    เปนทําวนแหวกมองตามชองฝา 

เห็นเด็กเด็กเล็ดดลอดดอดเขามา   แกฉวยควาไมตระบองคอยมองเมยีง 

ลงบันไดอายเด็กเล็กเล็กวิ่ง   แกไลทิ้งดาทอมันลอเถยีง 

ชกโคตรเคาเหลากอเอาพอเพยีง   พอแววเสยีงอยูบนตนมะยม 

มองเขมนเห็นลูกหัวจุกนอย   เหมอายจอยโจรปาดาขรม 

อยาแอบองินิ่งนั่งตัง้เทพนม   ลงมากมหลังลองตระบองกู ฯ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณคดี เรื่องขนุชางขุนแผน 

ตอนการเดินทางของพลายนอย 

๏ เจาพลายงามครามพร่ันขยัน้หยุด ความกลัวสุดแสนกลัวตัวเปนหนู 

จงึวาฉานหลานดอกบอกใหรู   อันที่อยูเมอืงสุพรรณบานวันทอง 

ทองประศรีช้ีหนาวาอุเหม   อายเจาเลหหลานขามันนาถอง 

มาเถดิมายาจะใหไมตระบอง   แกคอยจองจะทําใหหนําใจ 

เจาพลายงามความกลัวจนตัวสั่น หยุดขยัน้อยูไมกลาลงมาได 

แลวนกึวายาตัวกลัวอะไร   โจนลงไปกราบยาที่ฝาตนี ฯ 

๏ ทองประศรตีหีลังเสยีงดังผึง  จะมัดมึงกูไมปรับเอาทรัพยสนิ 

มาแตไหนลูกไทยฤๅลูกจนี   เฝาลักปนมะยมหมหักราน 

เจาพลายนอยคอยหลบแลวนบนอบ  ฉันเจ็บบอบแลวยาเมตตาหลาน 

ขาเปนลูกพอขุนแผนแสนสะทาน   ขางฝายมารดาช่ือแมวันทอง 

จะมาหายาช่ือทองประศรี   อยาเพอตฉีันจะเลาความเศราหมอง 

ยาเขมนเห็นจรงิทิ้งตระบอง   กอดประคองรับขวัญกลัน้น้ําตา 

แลวดาตัวช่ัวเหลอืไมเช่ือเจา   ขนืตเีอาหลานรักเปนหนักหนา 

จนหัวหอยพลอยนอพอนี่นา   แลวพามาขึ้นเรอืนเตอืนยายปล ี

ชวยฝนไพลใหเหลวเร็วเร็วเขา   อเีปลเอาขันลางหนาออกมานี่ 

แกตักน้ํารํ่ารดหมดราคี    ชวยขัดสโีซมขมิ้นสิ้นเปนชาม 

แลวทาไพลใหหลานสงสารเหลอื   มาน่ังเสื่อลันไตปราศรัยถาม 

เจาช่ือไรใครบอกออกเนื้อความ   จึงไดตามขึ้นมาถงึยายาย ฯ 

๏ เจาพลายนอยสรอยเศราแลวเลาเรื่อง แตอยูเมอืงสุพรรณเหมอืนม่ันหมาย 

แมวันทองครองเลี้ยงไวเคยีงกาย   ใหช่ือพลายงามนอยแกวกลอยใจ 

ใหไหวบุญขุนชางเหมอืนอยางพอ  มันลวงลอหลานหลงไมสงสัย 

พาหลานเที่ยวเลี้ยวทางไปกลางไพร  เอาขอนไมทับคอแทบมรณา 

แมจงึบอกออกวาพอช่ือขุนแผน   ขุนชางแคนเคอืงคดิรษิยา 

อยูไมไดในสุพรรณจึงดัน้มา   ขอพึ่งบุญคุณยาประสาจน ฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเพ่ิมเตมิ  

บทเสภาเร่ืองขุนชางขนุแผนตอนกําเนดิพลายงามเปนบทประพันธของสุนทรภู

เมื่อพจิารณาถงึคุณคาทางศลิปะการประพันธอาจกลาวไดวาเปนการสอนที่เปยมไป

ดวยรสแหงวรรณคดีไมวาจะเปนอารมณสะเทือนใจที่เกดิจากการพรรณนาใหความรัก

ความผูกพันระหวางแมกับลูกความสะเทือนใจที่เกดิขึ้นจากความโหดรายรุนแรงของขุน

ชางซึ่งกระทํา ตอพรายงามผูเปนโรคเล้ียงอารมณสะเทือนใจที่เกดิจากความกลัวของ

พรายงามขณะเดินทางโดยลําพังไปในปา เตม็ไปดวยบรรยากาศนาสะพรงึ รวมไปถงึ 

อารมณขันที่แทรกอยูบางชวงบทเสภาเร่ืองขุนชางขุนแผนตอนนี้ จงึเปนเร่ืองทีน่า

ประทับใจเปนอยางย่ิง 

ใจความสําคัญของเรื่อง การเดินทางของพลายนอย 

นางวันทองไดคลอดลูกออกมาเปนชายใหช่ือวาพลายงาม ขุนชางหวาดระแวงวา

พลายงามนัน้คงไมใชลูกของตน  แตเปนลูกทีต่ดิมาเพราะหนาเหมือนขนุแผนมาก ใน

คราวที่ขุนแผนพานางวันทองหน ีขนุชางจงึลวงพรายงามไปฆาทิ้งในปา โชคดีที่ผพีรายที่

ขุนแผนเล้ียงไวมาชวยไวได  ทันนางวันทองเมื่อไมเห็นลูก ก็ออกตามหาพบพรายงามอยู

ในปา เมื่อทราบเร่ืองราวทัง้หมดจากปากของพลายงามแลวนางวันทองจงึใหพลายงาม

ไปอยูกับนางทองประศรผีูเปนญาตทิี่เมืองกาญจนบุร ีโดยที่ตนยังอยูกับขุนชางเพราะ

กลัวขุนชางไปหาแลวทํารายพรายงาม 

 

วรรณคดี เรื่องขนุชางขุนแผน 

ตอนการเดินทางของพลายนอย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกหัด 

1. จากเร่ืองขุนชางขนุแผนตอนนี้ขนุชางแนใจไดอยางไรวาพรายงามไมใชลูกแทๆ

ของตน 

 2. เพราะเหตใุดขุนชางจงึคดิวาพรายงามเปนลูกของตนในตอนแรก 

 3. เมื่อขนชางรูวาพายงามไมใชลูกของตนแลวทําไมตองคดิฆาดวย 

 4. ในที่สุดเมื่อนางวันทองรูความจรงิวาคุณชางลูกไปฆาแลวทําไมนางไมหนจีาก

ขุนชางไปพรอมกับลูกชาย 

 5 จากเนือ้หาในบทเรยีนตอนนี้แสดงใหเห็นวาลักษณะนสัิยโดดเดนของพลายงาม

เปนอยางไรเทยีบกับเด็กในวัยเดียวกัน 

 

 เขยีนคําตอบ 

 1. .................................................................................................................. 

 2. .................................................................................................................. 

 3. .................................................................................................................. 

 4. .................................................................................................................. 

 5 .................................................................................................................. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝกหัด 

1. เพราะหนาตาไมเหมือนตน ย่ิงโตก็ย่ิงเหมือนขุนแผน อีกทัง้นางวันทองยังตัง้ช่ือ

วาพรายงามอีกดวย 

2 .ก็ไมรูวานางวันทองทองกับขุนแผน เพราะมาอยูกับตนแลวทองโตขึ้นมาจงึคดิวา

เปนลูกของตน 

3. เพราะมคีวามเกลียดชังและแคนเคืองขนุแผน ผูเปนพอของพลายงาม 

4 .เพราะวาขุนชางมากคุณชางขี้หึงมาก หากนางนี้คงถูกตดิตามไปไมลดละแน 

5.กลาหาญและเฉลียวฉลาด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดที่ควรรู 

                  ประเภทของภาษา 

        ภาษาแบงตามลักษณะการสื่อสารได  

๒ ประเภท  ไดแก 

๑. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใชถอยคําในการสื่อสาร ไดแก 

ภาษาพูด และภาษาเขยีน 

๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไมใชถอยคําในการสื่อสาร 

ไดแก ภาษาทาทาง ภาษาหนาตา ภาษามือ และภาษา  

              สัญลักษณ 







 
 

ประโยค (Sentence) คือ การน าค ามาเรียงร้อยเข้าด้วยกันเป็นถ้อยค า ซึ่งค าเหล่านี้ต้องแสดง
ความหมายที่สมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษคาแรกของประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ และ ท้ายประโยคต้องมี
เครื่องหมายวรรคตอนตามลักษณะของข้อความในประโยค ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ  

1. period (.)  
2. question mark (?)  
3. exclamation mark (!)  

ประโยคในภาษาอังกฤษ แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดคือ  
1. Declarative Sentence คือ ประโยคบอกเล่าธรรมดาซึ่งเขียนท้ายประโยคด้วย เครื่องหมาย 

period (.) เช่น  
- Ice is frozen water.  
- Ben will not be singing tonight.  

2. Interrogative Sentence คือ ประโยคค าถามและเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เขียนท้ายประโยค
ค าถามคือ เครื่องหมาย question mark (?) เช่น  

- Isn’t ice frozen water?  
- Who rescued the kitten?  

3. Imperative Sentence คือประโยคคสั่งหรือขอร้องและเครื่องหมายวรรคตอน ที่เขียนท้าย
ประโยคค าสั่งและประโยคขอร้องนี้ คือ เครื่องหมาย period (.) เช่น  

- Come in, please.  
- Eat your food.  

4. Exclamatory Sentence คือ ประโยคอุทาน ใช้เมื่อแสดงความรู้สึกของ อารมณ์ เครื่องหมาย
วรรคตอนท่ีใช้เขียนท้ายประโยคคือเครื่องหมาย exclamation mark(!)  
เช่น   - What an easy test that was !  

- These descriptions must end !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Syntax) 
 



 
 
 
 (Basic English Grammar for Primary School Teachers)  
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรมีความรู้เรื่องโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างการใช้
ภาษาท่ีถูกต้อง (accuracy) แก่นักเรียน  
 
 
 
 
1. Singular ในกรณีที่ 1 ประธานเป็นเอกพจน์ Verb to be จะใช้ is เสมอยกเว้น I am,  
You are เช่น  

I am Thongchai.  
I am Somsri.  
I am a student.  
You are a student.  
Thongchai is a student.  
He is a student.  
Somsri is a student.  
A rose is a flower.  
It is a flower.  

2. Plural ในกรณีที่ 1 ประธานเป็นพหูพจน์ Verb to be จะใช้ are เสมอ เช่น  
We are students.  
You are students  
Thongchai and Somsri are students.  
They are students.  
Roses are flowers.  
They are flowers. 

 

 

 

 

 

1. Subject + Verb to be + Noun 
 

LANGUAGE FORMS 
 



3. Contractions with be เวลาเราพูดเรามักนิยมพูดย่อๆ คือรวม 2 ค าเข้าด้วยกันเพ่ือ ความเป็นธรรมชาติ
ยิ่งขึ้นครูควรจะฝึกฝนให้พูดจนคล่องแคล่ว เช่น 

Contractions Examples 
I am=I’m 
He is=He’s 
She is=She’s 
It is=It’s 

I’m a teacher. 
He’s a policeman. 
She’s a nurse. 
It’s a cat. 

You are=You’re 
 
We are=We’re 
They are=They’re 

You’re a doctor. 
You’re doctors. 
We’re students. 
They’re farmers. 

    เครื่องหมาย ’ ที่อยู่ระหว่างประธานกับกริยา be เรียกว่า “apostrophe” 

 

 

สังเกตการใช้ have กับ has ในประโยคต่อไปนี้ 

Singular Plural 
I have a book. 
You have a book. 
He has a book 
She has a book. 
It has a tail. 

We have books 
You have books. 
They have books. 
They have books. 
They have tails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Subject + have/has + Object 



 

My, Our, Your, His, Her, Their ให้ครสูังเกตว่าค าเหล่านี้จะอยู่หน้าค านาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This /That เรียกว่า Demonstrative Pronoun 

This shirt is yellow. 
That pen is blue. 
 

This ใช้ระบุนามที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด 1 สิ่ง 
That ใช้ระบุนามที่อยู่ไกลตัวผู้พูด 1 สิ่ง 
 
 
 

Singular Plural 
My dog is white. 
Our dog is white. 
Your dog is white. 
His dog is white. 
Her dog is white. 
Their dog is white. 

My dogs are white. 
Our dogs are white. 
Your dogs are white. 
His dogs are white. 
Her dogs are white. 
Their dogs  are  white. 

Subject Possessive adjective 
I 

We 
You 
He 
She 
It 

They 

My 
Our 
Your 
His 
Her 
Its 

their 

3. Possessive Adjectives + Nouns 

4. This / That + Noun (Singular) 

สรุป 

สรุป 



 

 

My pens are in my bag. 
These are my pens. 
Your pens are in your bag. 
Those are your pens. 
 

These ใช้ระบุนามที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดมากกว่า 1 สิ่ง 
Those ใช้ระบุนามที่อยู่ไกลตัวผู้พูดมากกว่า 1 สิ่ง 
 

Singular Plural 
This 
That 

These 
Those 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adjective คือ ค าที่ใช้ขยายค านามจะอยู่หน้าค านาม หรือตามหลัง “verb to be” ต่อไปนี้ 

เป็นตัวอย่างค า Adjective ในภาษาอังกฤษ 
round, big, kind, tall, clever, strong, long, 
short, small, light, dark, hot, cold เป็นต้น 
 

A ball is round. 
An elephant is big. 

Our teachers are kind. 
John is tall. 

Andy is clever. 
Andy and Polly are strong. 

5. These/Those + Noun (Plural) 

สรุป 

6. Verb to be + Adjective 

สรุป 

สรุป 



 

เมื่อต้องการท าให้เป็นประโยคปฏิเสธ (negative) ให้เติม not หลัง verb to be (is, am, are) ใน
กรณีท่ีเป็น present tense 
  

This balloon is not round. 
This balloon isn’t round. 

These balloons are not round. 
These balloons aren’t round. 

I am not sleepy. 
I’m not sleepy. 

Contractions ของ Verb to be 
is not = isn’t 

are not = aren’t 
am not = (ไม่มีรูปย่อ) แต่ I am not 

ใช้ค าย่อว่า I’m not. 

7. Verb to be + not + Adjective 

สรุป 



 

Prepositional Phrase คือ ค า preposition ที่ตามด้วย noun เพ่ือใช้ในการบอกสถานที่ เช่น 
in the corner   on the table 
at the library   under the bed 
in her house   near my house 

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาควรพูดและใช้ Prepositional Phrase บ่อยๆใน
สถานการณ์ต่าง ๆ กัน ตามปกตินิยมใช้กับ “Verb to be” เช่น 

 

 

 

Preposition ที่พบบ่อย ๆ เช่น on, in, at, under, between, around 

 

 
การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นค าถาม ให้ย้าย Verb to be ไปข้างหน้าประโยคและเติมเครื่องหมาย

ค าถามที่ท้ายประโยค เช่น 
  

8. Verb to be + Prepositional Phrase 

Somchai is under the tree. 
My pens are on the table. 

Mary is in the room. 

9. Yes / No Questions กับ Verb to be 



การตอบ Yes / No Questions เราสามารถตอบได้ท้ังแบบสั้นและแบบยาว เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

Verb to be เมื่อเป็น Past Tense จะเปลี่ยนรูปเป็น was/were เช่น 
  

10. Verb to be เมื่อเป็น Past Tense 

Is she a teacher? 
- Yes, she is. (she’s a teacher.) 
- No, she isn’t. (she isn’t a teacher.) 
Are they in the classroom? 
- Yes, they are. (they’re in the classroom.) 
- No, they aren’t. (they aren’t in the classroom.) 

I am here today. 
I was here yesterday. 
Somchai is here today. 
Somchai was here yesterday. 
The students are here today. 
The students were here yesterday. 



Verb to be เมื่อเป็นปฏิเสธ เพียงเติม “not” หลัง was / were เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Past tense มักจะมีค าว่า yesterday, yesterday morning, last night, last week  
Verb to be เมื่อเป็นค าถาม Yes / No Questions ท าได้โดย การย้าย was/were มาอยู่หน้าประโยค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกต 

I was not her yesterday 
I wasn’t here yesterday. 
They were not here yesterday. 
They weren’t here yesterday. 

Were you here yesterday? 
Yes, I was / No, I wasn’t. 
Was Somchai here yesterday? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต is, am, are บางที่เรียกว่า กริยาช่วย (Helping Verb) 

เมื่อท าเป็น Yes/No Questions ให้ย้ายกริยาช่วยไปอยู่ข้างหน้าประโยค เช่น 
 

 

 

 

ใช้กับเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปเป็นกิจวัตรประจ าวัน เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต 

กริยาตามหลัง He, She, It (หรือ เอกพจน์บุรุษที่ 3) กริยาต้องเติม s หรือ es ประโยคบอกเล่า 
 
 
 
 

 

 

11. Present Progressive Tense 
(หรือบางท่ีเรียกว่า Present Continuous Tense) 

12. Present Simple Tense 

Is Somchai working ? 
Are you reading a book ? 

I walk to school everyday. 
You eat breakfast everyday. 
We sleep every night. 
They go to work everyday. 
Somchai swims every week. 
He swims every week. 



ตารางเปรียบเทียบ Form ของ Present Simple Tense 
และ Present Progressive Tense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กริยาบางตัวในภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นอดีต เช่น 

come-came 
do-did 
eat-ate 
get-got 
go-went 
have-had 
see-saw 

sleep-slept 

make-made 
meet-met 
run-ran 

sing-sang 
speak-spoke 
swim-swam 

tell-told 
stand-stood 

 

 

 

 

 

ประโยค 
 

Present Simple Tense 
 

Present Progressive Tense 

บอกเล่า 
 

I / We / You / They work. 
 

I am working. 
You / We / They are working. 

ปฏิเสธ 
 
. 

I / We / You / They do not work. 
He / She / It does not work. 

I am not working. 
You / We / They are not 
working. 
He / She / It is not working 

ค าถาม 
 

Do I /you / we / they work? 
Does he / she / it work? 
 

Am I working? 
Are you / we / they working? 
Is he / she / it working? 

13. The Simple Past : Irregular Verbs 



 

 
การท าให้เป็นประโยคปฏิเสธ ให้ did not ระหว่าง Subject กับ main verb เท่านั้น  

Subject did not Verb Adverb of time 
I did not work yesterday 

You did not work yesterday 
Somchai did not work yesterday 

We did not work yesterday 
they did not work yesterday 
 
 

 

    เมื่อต้องการท าเป็นค าถาม ใช้ Did อยู่หน้าประโยค 
Did Somchai work yesterday? 

Yes, he did. 
No, he didn’t 

Did you come here yesterday? 
Yes, I did. 

No, I didn’t 
ข้อสังเกต เมื่อใช้ did แล้ว กริยาหลัก (main verb) จะใช้ base form อย่างเดิม 

 

 

Did you go to school?  
Where did you go?  
Did Somchai get up at six?  
When did Somchai get up?  
What time did Somchai get up?  
Did you run?  
Why did you run?  
 
 
 

14. The Simple Past : Negative 

15. The Simple Past : Yes / No Questions 

16. การตั้งคาถามโดยใช้ Where, When, What time และ Why เมื่อเป็น Past Simple Tense 



 
 
 

Where did you go ?  
I went downtown. (สถานที่)  

When did Somchai get up?  
He got up at six. (เวลา)  

Why did you run?  
I ran because I was late. (เหตุผล)  

โปรดสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างค าตอบกับค าถาม  
ข้อสังเกต การถาม What time?  - At six.  

- Nine o’clock.  
etc.  

 
When? ตอบได้มากข้ึน - At six.  

- On Sunday.  
- On December 25 th  
- Last night.  
etc. 
 

 
 
  

17. การตอบค าถามท่ีถามโดยใช้ Where, When, What time และ Why กับ Past Simple 

18. การใช้ Future Time 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต will ใช้ได้กับประธานทุกตัว และมีการย่อดังนี้  

I shall / I will go = I’ll go.  
You will go = You’ll go.  
He will go = He’ll go  
She will go = She’ll go.  
We will go = We’ll go.  
They will go = They’ll go.  
It will go = It’ll go.  

เมื่อท าเป็นประโยคค าถาม น า will ไว้หน้าประโยค  
Will you go tomorrow? 

 

 

การใช้ How many และ How much ถามเกี่ยวกับจ านวน เช่น  
How many books do you have?  
How many benches are there in the park?  
How much money do you have?  
How much sugar do you want?  

ข้อสังเกต How many ใช้กับ countable nouns (นามนับได)้  
How much ใช้กับ uncountable nouns (นามนับไม่ได)้  

19. การใช้ How many และ How much 



ตัวอย่าง countable nouns :  
cat, dog, book, pen, car, shirt, bird เป็นต้น  

ตัวอย่างของ uncountable nouns :  
coffee, tea, sugar, cream, milk เป็นต้น  

 
 
 
Cardinal Numbers (บอกจ านวน) 

1 one 21 twenty – one  
2 two 22 twenty – two  
3 three 23 twenty - three  
4 four 24 twenty - four  
5 five 25 twenty - five  
6 six 26 twenty - six  
7 seven 27 twenty - seven  
8 eight 28 twenty - eight  
9 nine 29 twenty - nine  
10 ten 30 thirty  
11 eleven 40 forty  
12 twelve 50 fifty  
13 thirteen 60 sixty  
14 fourteen 70 seventy  
15 fifteen 80 eighty  
16 sixteen 90 ninety  
17 seventeen 100 one hundred  
18 eighteen 1,000 one thousand  
19 nineteen 10,000 ten thousand  
20 twenty 100,000 one hundred thousand  
  1,000,000 one million 

  

20 Numbers 



Ordinal numbers (บอกล าดับ) 
1st - the first 21st - the twenty-first 
2nd - the second 22nd - the twenty-second 
3rd - the third 23rd - the twenty-third 
4th - the fourth 24th - the twenty-fourth 
5th - the fifth 25th - the twenty-fifth 
6th - the sixth 26th - the twenty-sixth 
7th - the seventh 27th - the twenty-seventh 
8th - the eighth 28th - the twenty-eighth 
9th - the ninth 29th - the twenty-ninth 
10th - the tenth 30th - the thirtieth 
11th - the eleventh 40th - the fortieth 
12th - the twelfth 50th - the fiftieth 
13th - the thirteenth 60th - the sixtieth 
14th - the fourteenth 70th - the seventieth 
15th - the fifteenth 80th - the eightieth 
16th - the sixteenth 90th - the ninetieth 
17th - the seventeenth 100th - the one hundredth 
18th - the eighteenth 200th - the two hundredth 
19th - the nineteenth 300th - the three hundredth 
20th - the twentieth 400th - the four hundredth 

  



 

ส่วนที่ส าคัญที่สุด คือ ค า (Words) ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ  
1. ค านาม (Noun)  
2. ค าสรรพนาม (Pronoun) 
3. ค าคุณศัพท์ (Adjective)  
4. ค าวิเศษณ์ (Adverb)  
5. ค ากริยา (Verb)  
6. ค าบุพบท (Preposition)  
7. ค าสันธาน (Conjunction)  
8. ค าอุทาน (Interjection) 

1. ค านาม (Noun) คือค าท่ีใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่มีรูปร่างเช่น โต๊ะ สมุด และ ไม่มีรูปร่างเช่น 
วัน เวลา อากาศ รวมทั้งชื่อของคน สัตว์ หรือสิ่งของ 

คน: man father lady 
สัตว์: dog cat bird  
สิ่งของ: city table month  

ชื่อคน: John Mary 
ชื่อสัตว์: Lassie Lucifer 
ชื่อสิ่งของ: Bangkok January 

ประเภทของค านามมีดังนี้ 
1.1 The plural of nouns (ค านามพหูพจน์) 

1.1.1 ค านามที่อยู่ในรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es ท้ายค า 
Singular  Plural   Mean  
boat    boats   เรือ 
hat   hats   หมาก 
house   houses   บ้าน 
1.1.2 ค านามที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะเมื่อต้องการท าเป็นนามพหูพจน์ให้ 

เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es 
Singular  Plural   Mean 
cry   cries   ร้องไห้ 
fly   flies   แมลงวัน 
candy   candies  ลูกกวาด 
city   cities   เมือง 
lady   ladies   สุภาพสตรี 
baby   babies   เด็กทารก 
party   parties   งานเลี้ยง 
 

ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Parts of Speech) 

 



ข้อยกเว้น : ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย 
day   days   วัน 
key   keys   กุญแจ 
monkey  monkeys  ลิง 

1.1.3 ค านามที่ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es 
Singular  Plural   Mean 
tomato   tomatoes  มะเขือเทศ 
mango   mangoes  มะม่วง 
potato   potatoes  มันฝรั่ง 
pamelo  pameloes  ส้มโอ 
hero   heroes   วีระบุรุษ 
buffalo   buffaloes   ควาย 
ข้อยกเว้น : ถ้าหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลย 
Singular  Plural   Mean 
zoo   zoos   สวนสัตว ์
radio   radios   วิทยุ 
studio   studios   โรงถ่ายท า 
ค ายกเว้น แม้ว่าหน้า o จะเป็นพยัญชนะแต่ต้องเติม s ได้เท่านั้น 
photo   photos   รูปถ่าย 
piano   pianos    เปียโน 
casino   casinos   กาซิโน 

1.1.4 ค านามพหูพจน์บางตัวจะเปลี่ยนรูปไปจากนามเอกพจน์ 
Singular  Plural   Mean 
woman   women  ผู้หญิง 
man   men   ผู้ชาย 
child   children  เด็ก 
knife   knives   มีด 
tooth   teeth   ฟัน 
foot   feet   เท้า 
bus   buses   รถบัส 
person   people   คน ประชาชน 
leaf   leaves   ใบไม้ 
wife   wives   ภรรยา 



life   lives   ชีวิต 
loaf   loaves   ก้อน แถว (ขนมปัง) 
box   boxes   กล่อง 
kiss   kisses   จูบ 
fungus   fungi   เชื้อรา 
nucleus  nuclei   นิวเคลียส 
syllabus  syllabi   หลักสูตร 
thesis   theses   วิทยานิพนธ์ 
crisis   crises   วิกฤติการณ์ 
phenomenon  phenomena  ปรากฎการณ์ 
criterion  criteria   บรรทัดฐาน มาตรการ 

1.1.5 ค านามบางค าที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ 
Singular  Plural   Mean 
sheep   sheep   แกะ 
fish   fish   ปลา 
species   species   ชนิด 
deer   deer   กวาง 

1.1.6 ค านามบางค ามีรูปเป็นพหูพจน์แต่ใช้เป็นเอกพจน์ Examples:  
news ข่าว  

The news is on at 6.30 p.m.  
athletics:นักกีฬา นักกรีฑา  

Athletics is good for young people.  
liguistics:ภาษาศาสตร์  

Linguistics is the study of language.  
darts เกมปาเป้า  

Darts is a popular game in England.  
1.1.7 ค านามบางค าเป็นรูปพหูพจน์และใช้เป็นพหูพจน์  
trousers: กางเกงขายาว  

My trousers are too tight. 
jeans: กางเกงยีนส์  

Her jeans are black.  
glasses: แว่นตา  

Those glasses are his.  



scissors กรรไกร 
These scissors are her. 

shorts กางเกงขาสั้น 
There are shorts in the box. 

thanks ขอบใจ  
stairs บันได  
congratulations ขอแสดงความยินดี  
wages ค่าจ้าง ค่าแรง  
spectacles แว่นตา  
goods สินค้า 

1.2 Countable and Uncountable Nouns (นามนับได้และค านามนับไม่ได้) 
1.2.1 Countable nouns (นามนับได้)  
a. ส าหรับสิ่งที่เราสามารถนับได้เช่น one dog สุนัขหนึ่งตัว a cat แมวหนึ่งตัว six men 

ผู้ชายหกคน a house บ้านหนึ่งหลัง 
b. มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น three dogs สุนัขสามตัว ten ducks เป็ดสิบตัว a woman  

ผู้หญิงหนึ่งคน the shops. ร้านค้าหลายร้าน 
1.2.2 Uncountable nouns (นามนับไม่ได้)  

a. คือสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เช่น tea น้ าชา sugar น้ าตาล water น้ า air อากาศ rice ข้าว 
food อาหาร milk นม snow หิมะ dust ฝุ่น wood ไม้ hair ผม money เงิน meat เนื้อ coffee กาแฟ  

b. นามที่บอกอาการ ความรู้สึก สภาพ ลักษณะเช่น richness ความร่ ารวย movement  
ความเคลื่อนไหว beauty ความสวย love ความรัก knowledge ความรู้  

1.3 Compound Nouns (ค านามผสม) ค านามผสมเป็นการเอาค าตั้งแต่สองค าขึ้นไปมาผสมกันซึ่ง
เป็นการผสมระหว่าง 

1.3.1 noun +noun  
girl + friend = girlfriend เพ่ือนหญิง traffic + lights =traffic lights สัญญาณไฟจราจร  
1.3.2 verb + noun  
work + man = workman กรรมกร  
1.3.3 noun + verb  
hair + cut = haircut การตัดผม head + ache = headache ปวดหัว  
1.3.4 verb + prep.  
hold + up = holdup การปล้น  
 
 



1.3.5 adj.+ noun  
green +house = greenhouse เรือนกระจก quick + silver = quicksilver ปรอท  

   1.4 Proper Nouns (นามเฉพาะ) Capital letters อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ :เราใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สาหรับ  
1.4.1 ชื่อ นามสกุล และต าแหน่ง 

Somchai the President of the United States  
1.4.2 ชื่องาน ชื่อภาพยนตร์ ชื่อหนังสือ  

Death in Venice, The Barber of Seville  
1.4.3 ชื่อเดือน ชื่อวัน และชื่อวันหยุด  

Monday, October, Easter  
1.4.4 ค าคุณศัพท์ที่มาจากคานามเฉพาะ  

Thai cooking, a German car  
1.5 ชื่อทางภูมิศาสตร์  

French Alps, the Nile , the Atlantic 
1.6 ชื่อถนน ชื่ออาคารสถานที่ ชื่อสวนสาธารณะ  

Main Street, Central Park, Silom Road 
2. Pronoun (ค าสรรพนาม ) คือคาที่ใช้แทนค านามเพ่ือหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ า เช่น I, we, you, 

he, she, it หรือใช้แทนค านามที่เราไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหรือใคร เช่น someone, something 
แทนค าซ้ า  Mai is a beautiful woman.  Mai is a popular singer.  
เขียนใหม่  = Mai is a beautiful woman.  She is a popular singer.  
ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร Something is missing. ไม่รู้ว่าอะไรหายไป 
Pronoun (ค าสรรพนาม ) แบ่งออกได้เป็น 4 แบบดังนี้ 

2.1 Personal Pronoun ท าหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค ได้แก่ค าว่า 
Subjective ประธาน  Objective กรรม 
I (ฉัน)    me (ฉัน) 
You (คุณ)   you (คุณ) 
We (พวกเรา)   us (พวกเรา) 
They (พวกเขา)   them (พวกเขา) 
He (เขา)   him (เขา) 
She (หล่อน)   her (หล่อน) 
It (มัน)    it (มัน) 

 
 



2.2 Possessive pronoun ท าหน้าที่เป็นค าแสดงความเป็นเจ้าของไม่ต้องมีค านามตามหลัง 
(Possessive adjective) ทาหน้าที่เป็นค าแสดงความเป็นเจ้าของต้องมีค านามตามหลังเสมอ 

Possessive adjective  Possessive pronoun  Mean 
My    mine    ของฉัน 
Your    yours    ของคุณ 
Our    ours    ของพวกเรา 
Their    theirs    ของพวกเขา 
His    his    ของเขา 
Her    hers    ของหล่อน 
Its    -    ของมัน 

ตัวอย่างเช่น  
My wife belongs to the club. 
That car is mine. 
This book is yours. 
Their dog was hit by a car.  

2.3 Reflexive pronoun ท าหน้าที่เป็นกรรมของกริยาโดยเน้นว่าประธานเป็นผู้กระท า 
เอกพจน์    พหูพจน์ 
I – myself    we - ourselves 
you – yourself    you - yourselves 
he – himself    they - themselves 
she - herself 
it - itself 

ตัวอย่างเช่น  
I am working by myself. 
He ate the whole cake by himself. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ดูตารางการเปรียบเทียบ 

Subjective  Objective Possessive  Possessive   Reflexive 
adjective  pronoun   pronoun 

I   me  my  mine   myself 
You   you  your  yours   yourself 
We   us  our  ours   ourselves 
They    them  their  theirs   themselves 
He   him  his  his   himself 
She   her  her  hers   herself 
It   it  its  -   itself 
2.4 Relative Pronoun (ประพันธสรรพนาม) คือ สรรพนามท่ีใช้เป็นตัวเชื่อมประโยคได้แก่ค าว่า 
Who   ผู้ซึ่งใช้แทนคน 
Which   ที่ ซึ่ง อัน ใช้กับสัตว์และสิ่งของ 
That   ที่ ซึ่ง อัน ใช้ได้ทั้งคนและสิ่งของ 
Whom   ผู้ซึ่ง ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยคและใช้ได้เฉพาะคนเท่านั้น 
Whose   ซึ่ง...ของใช้แสดงความเป็นเจ้าของต้องมีค านามตามหลังเสมอ 
What   สิ่งซึ่ง สิ่งที่ ใช้เฉพาะสิ่งเท่านั้น 
Where   ที่ซึ่ง ใช้กับสถานที่ 

The man who is playing chess is blind.  
There is a new pub which you might find interesting.  
The dog that is sleeping under my car is dirty.  
This is Pongsee whom you promoted last year.  
This is the student whose house burned down last night. 

3. Adjectives ค าคุณศัพท์ คือค าที่ท าหน้าที่ขยายคานามหรือค าสรรพนาม บอกลักษณะ คุณภาพ 
ขนาด สี รูปร่าง ของค านามที่มันประกอบแบ่งได้ 6 ประเภทดังนี้ Descriptive adjectives Demonstrative 
adjectives Proper Adjectives Numeral Adjectives Possessive Adjectives Quantitative 
Adjectives 

3.1 Descriptive adjectives 
Beautiful  สวยงาม 
ugly   ขี้เหล่ 
new   ใหม ่
old   เก่า 



big   ใหญ ่
small   เล็ก 
clean   สะอาด 
dirty   สกปรก 
good   ดี 
bad   เลว 

She is beatiful.  
Daeng's room is dirty.  
Tammy is a good tennis player.  

3.1.1 การเรียงล าดับค าคุณศัพท์ที่มีอยู่ในประโยคเรียงได้ดังนี้ 
ค าคุณศัพท์ที่บอกส ี ที่มา(มาจากไหน)     วัสดุ(ท าจากอะไร) จุดประสงค์(เพ่ืออะไร) ค านาม 
Blue   American      leather  sport   shoes 

3.1.2 ถ้ามีค าคุณศัพท์ที่บอกขนาด ความสูง ความยาวจะวางไว้ข้างหน้าค าคุณศัพท ์
ที่บอกสี เช่น a small blue car , a thick glass bottle 

3.1.3 ถ้ามีค าว่า first, last และ next จะวางไว้หน้าจ านวนนับ เช่น the first two  
weeks, the next three men 

3.2 Demonstrative adjectives คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those 
This ใช้กับค านามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)  
That ใช้กับค านามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)  
These ใชักับค านามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้(เหล่านี้)  
Those ใชักับค านามพหูพจน์(เหล่านั้น) 

ตัวอย่างประโยค 
This is my pen.  
That is my motorcycle.  
These books are theirs. 

3.3 Proper Adjectives คือค าคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติเป็นค าศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศ
เช่น 

Thailand  Thai   คนไทย 
Canada   Canadian  คนแคนาดา 
U.S.A.   American  คนอเมริกัน 

3.4 Numeral Adjectives คือคุณศัพท์ที่บอกจ านวนนับ ล าดับที่และจ านวนที่ไม่แน่นอนจ านวนนับ
ได้แก่ one,two, three, four,five,six,seven,eight, nine,ten......  
ล าดับที่ได้แก่ first,second,third,fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth, tenth.....  



บอกจ านวนที่ไม่แน่นอนได้แก่ค าว่า many มาก much มาก double ทั้งสอง few /a few น้อย จานวนน้อย 
สองสาม several หลาย a little/little เล็กน้อย all ทั้งหมด no ไม่มี some มีบ้าง enough. เพียงพอ 

ตัวอย่างประโยค 
I have three dogs.  
That's his second wife.  
I will be away several weeks. 
3.5 Possessive Adjectives คือค าคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่  

my   ของฉัน 
her   ของเธอ 
his   ของเขา 
its   ของมัน 
your   ของคุณ 
our   ของพวกเรา 
their   ของพวกเขา 
ตัวอย่างประโยค 

My book is on the table. 
I lost her coat. 
May I borrow your pen? 
3.6 Quantitative Adjectives คือคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณบอกถึงความมากน้อยของสิ่งนับไม่ได้

ได้แก่ค าว่า some บ้าง much มาก little น้อย enough เพียงพอ all ทั้งหมด no ไม่มี any บ้าง whole 
ทั้งหมด 

ตัวอย่างประโยค 
Give me some food.  
I do not have enough water.  
Do you have any money? 
4. Adverbs คือค ากริยาวิเศษณ์ท าหน้าที่ขยายค าคุณศัพท์ ขยายค ากริยาหรือขยายค ากริยาวิเศษณ์

ด้วยกันซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดต่างดังต่อไปนี้ 
4.1 Adverbs of Frequency คือ adverb ที่บอกความถี่ว่าท าสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อยหรือถี่มากน้อยแค่ไหน

ได้แก่ค าว่า 
Always  สม่ าเสมอ เป็นประจ า 
often  บ่อยๆ 
frequency บ่อย ถี ่
usually  ตามปกติ 



sometimes บางครั้งบางครา 
generally โดยทั่วๆไป 
seldom ไม่ค่อยจะ 
hardly ever แทบจะไม ่
never  ไม่เคยเลย 
การวางต าแหน่ง Adverbs of Frequency  

a.ถ้าประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have ให้วางไว้หลัง verb to be  
หรอื verb to have เช่น  

She is always late.  
He has never traveled by train.  

b. วางไว้หน้าค ากริยาแท้ เช่น  
Daranee often goes to the park. 

4.2 Adverbs of Manner คือ adverb ที่บอกอาการ หรือท่าทาง สถานะ คุณภาพ เช่น 
happily  อย่างมีความสุข 
quickly  อย่างรวดเร็ว 
beautifully อย่างสวยงาม 
late  ล่าช้า 
well  ดี 

เช่น 
She walks slowly.  
The children sing beautifully.  
It is important to write carefully. 
4.3 Adverbs of Time คือ adverb ที่บอกเวลา ได้แก่ ค าว่า 

today  วันนี้ 
tonight  คืนนี้ 
yesterday เมื่อวาน 
finally  ในที่สุด 
last  ครั้งสุดท้าย 
already  เรียบร้อยแล้ว 
soon  ในเร็วๆนี้ 
before  ก่อน 
still  ยังคง 
every week ทุกๆสัปดาห์ 



เช่น  
We'll soon be home.  
When did you last see your family? 

4.4 Adverbs of Place คือ adverb ที่บอกสถานที่ ได้แก่ค าว่า 
here  ที่นี ่
around  รอบๆ 
there  ที่นั่น 
somewhere  ที่ไหนสักแห่ง 
near              ใกล้ ๆ 

เช่น 
We are playing here. 
The boy is sitting there. 
4.5 Adverbs of Degree คือ adverb ที่บอกปริมาณจะวางไว้หน้าค า adj., adv. หรือกริยา

ที่มันขยาย ได้แก่ค าว่า 
very  มาก 
too  มาก(เกินไป) 
quite  มาก(ทีเดียว) 
almost  เกือบจะ 

เช่น 
He is too big to run.  
The bag is very heavy.  
I am almost finished.  

ข้อสังเกต  
1.ในกรณีที่ประโยคหนึ่งมีค ากริยาวิเศษณ์อยู่หลายชนิดให้เรียงล าดับดังนี้ 

Adverbs of manner, Adverbs of place, Adverbs of time เช่น 
The kids go to bed early.  
He works hard every week.  
He sang beautifully at the concert last night. 

2. ค าที่มีรูปเหมือนกันเป็นได้ท้ังค าคุณศัพท์และค ากริยาวิเศษณ์ ได้แก่ค าว่า 
fast  เร็ว 
hard  ยาก แข็ง 
far  ไกล 
pretty  มาก ทีเดียว 



early  เช้า เร็ว แต่เช้า 
เช่น 
He runs fast.  
He is a fast runner.  
She works hard.  
She is a hard worker. 

ค ากริยาวิเศษณ์บางค ามาจากค าคุณศัพท์โดยการเติม ly ท้ายค าโดยมีหลักการท าดังนี้  
1. เอาค าคุณศัพท์มาเติม ly ได้เลย เช่น 
beautiful beautifully อย่างสวยงาม 
quiet  quietly  อย่างเงียบๆ 
wonderful wonderfully อย่างยอดเยี่ยม 
2. ค าคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม ly 
true  truly  อย่างแท้จริง 

3. ค าคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly เช่น 
happy  happily  อย่างมีความสุข 
angry  angrily  อย่างฉุนเฉียว 

4. ค าคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย le ให้ตัด e ออก แล้วเติม y 
simple  simply  ง่ายๆ ชัดเจน 
possible possibly เป็นไปได้ 

ข้อสังเกต: ค าที่ลงท้ายด้วย ly อยู่แล้วแต่เป็นค าคุณศัพท์ได้แก่ค าว่า  
friendly  เป็นมิตร  
lovely   น่ารัก  
lonely   โดดเดี่ยว  
ugly   น่าเกลียด  
silly   งี่เง่า 

5. verb คือค าที่แสดงการกระท าหรือถูกกระท าแบ่งได้ 2 ชนิดดังนี้ 
5.1 อกรรมกริยา (Intransitive verb) เป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง ไม่ต้องมีกรรม 

มารองรับ 
smile   ยิ้ม 
cry   ร้องไห้ 
run   วิ่ง 
speak   พูด 
go   ไป 



come   มา 
sit   นั่ง 
sleep   นอน 
walk   เดิน 

I like to smile.  
My dog runs quickly. 
5.2 สกรรมกริยา (Transitive verb) เป็นกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีกรรมมารอง รับจึงจะท า 

ให้ประโยคสมบูรณ์ 
write   เขียน 
give   ให้ 
buy   ซ้ือ 
look   มอง 
close   ปิด 
kick   เตะ 

He writes novels.  
I bought a car. 

ประเภทของกริยามี 2 ประเภทได้แก่ 
1. รูปธรรมดา (Regular verb) คือเมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สองกับ ช่องที่สามเพียงแค่ 

เติม d หรือ ed ท้ายค า 
walk  walked  walked  เดิน 
like  liked  liked  ชอบ 
play  played  played  เล่น 
love  loved  loved  รัก 
2. กริยารูปพิเศษ (Irregular verb) เมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สอง (Past tense) ช่องที ่

สาม (Past Participle) จะมีรูปที่เหมือนกันและรูปที่แตกต่างกัน 
กริยาที่มีรูปเหมือนกันทั้งสามช่อง 
cut  cut  cut  ตัด 
read  read  read  อ่าน 
hit  hit  hit  ตี 
hurt  hurt  hurt  เจ็บ 
put  put  put  วาง ใส่  



กริยาที่มีรูปที่แตกต่างกัน (กริยา 3 ช่อง) ผันตามกาลเวลา 
eat  ate  eaten  กิน 
fly  flew  flown  บิน 
break  broke  broken  แตก หัก 
build  built  built  สร้าง 
come  came  come  มา 
do  did  done  ท า 
make  made  made  ท า สร้าง 
pay  paid  paid  จ่ายเงิน 
steal  stole  stolen  ขโมย 
think  thought thought คิด 

กริยาที่ใช้กับ to เรียกว่า Infinitives มีลักษณะการใช้ดังนี้คือ 
hope   หวัง 
need   ต้องการ 
prepare  เตรียม 
except   ยอมรับ 
decide   ตัดสินใจ 
appear   ปรากฎ 
ask   ขอร้อง 
plan   วางแผน 
mean   ตั้งใจ 
remind   เตือน 
swear   สาบาน 
pretend  เสแสร้ง 
want   ต้องการ 
promise  สัญญา 
neglect   เพิกเฉย 
learn   เรียนรู้ 
deserve  สมควรได้รับ 
manage  จัดการ 

She didn't ask him to go.   I'm glad to know you.  
She was surprised to hear that.  I don't know how to make a cake.  
 



กริยาที่ไม่ต้องมี to คือมีลักษณะการใช้ดังนี้ 
1. auxiliary verbs(กริยาช่วย) เราใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลังกริยาช่วย will, shall,  

would, should, can, could may, might, had better 
เช่น  
We must clean the room. 
I will study English. 

2.ใช้ infinitive ไม่มี to ตามหลังค ากริยาที่แสดงการรับรู้และสังเกตเห็นได้แก่ค าว่า 
 let  อนุญาต  
make  ท า  
see  เห็น  
hear  ได้ยิน  
feel  รู้สึก  
watch  ดู เฝ้าดู  
notice  สังเกต 
 I saw a boy steal a car. 
6. Prepositions ค าบุพบท มีหน้าที่เชื่อมค ากริยากับส่วนต่างๆ ของประโยคให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์ 

โดยปกติค าบุพบทจะท าหน้าที่เป็น adverb 
6.1 การใช้ in on at กับเวลา 

at ใช้ระบุเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง เช่น 
at noon   เวลาเที่ยงวัน 
at night   เวลากลางคืน 
at midday   เวลาเที่ยงวัน 
at six o'clock   เวลาหกโมงเช้า 
at Christmas   ในวันคริสต์มาส 

at ใช้กับส านวนที่เกี่ยวกับเวลา เช่น 
at first    ในตอนแรก 
at once   ในทันที 
at last    ในท้ายสุด 
at lunch time   ในเวลาอาหารกลางวัน 
at present   ขณะนี้ 

 
 
 



on ใช้กับวันของสัปดาห์ทั้งหมดเช่น 
on Sunday   วันอาทิตย์ 
on Monday   วันจันทร์ 
on Tuesday   วันอังคาร 
on Wednesday   วันพุธ 
on Thursday   วันพฤหัสบดี 
on Friday   วันศุกร์ 
on Saturday   วันเสาร์ 

on ใช้กับวันที่ วันส าคัญทางศาสนาหรือทางราชการ และวันหยุดต่างๆ 
on May 1st   ในวันที่ 1 พฤษภาคม 
on Christmas Day  ในวันคริสต์มาส 
on New Year's day  ในวันขึ้นปีใหม่ 
on holiday   ในวันหยุด 
on vacation   ในวันหยุด 
on time   ตรงเวลา 
on Songkran day  ในวันสงกรานต์ 

in ใช้กับส่วนของวันเช่น   
in the morning   ในตอนเช้า 
in the afternoon  ในตอนบ่าย 
in the evening   ในตอนเย็น 

in ใช้กับเวลาหรือระยะเวลาที่ยาวขึ้นเช่นเดือน ปี และฤดู 
in 2000    ในปี 2000 
in summer   ในฤดูร้อน 
in June 1999   ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1999 
in the 21th century  ในศตวรรษท่ี 21 
in the past   ในอดีต 
in time    ทันเวลา 
in the future   ในอนาคต 
in a few months  ในอีก 2-3 เดือน 
in two hours   ภายในสองชั่วโมง 
in a week's time  ในหนึ่งสัปดาห์ 
 

  



6.2 การใช้ in on at กับสถานที่ at ใช้กับบ้านเลขท่ีเช่น at 224 Mango Street, at 987  
Big Elm Road, at 67 Sukhumvit Road 

at ใช้กับสถานที่ซึ่งเป็นจุดเล็กๆเช่นในระดับเมืองหรือใช้ กับสถานที่เล็กๆหรือระบุ 
ต าแหน่งที่แน่นอนเช่น 

at home   ที่บ้าน 
at the hospital   ที่โรงพยาบาล 
at the airport   ที่สนามบิน 
at the bus station  ที่สถานีขนส่ง 
at the meeting   ที่ประชุม 
at the window   ที่หน้าต่าง 

at ที่ใช้กับส านวนอื่นๆ เช่น 
at work    ขณะท างาน 
at best    อย่างดีที่สุด 
at will    ตามความต้องการ 
at least   อย่างน้อยท่ีสุด 
at loss    ขาดทุน 
at worst   อย่างแย่ที่สุด 
at large   มีอิสระ 

on ใช้เชื่อมต่อระหว่างสองที่เช่น 
on Silom Road   บนถนนสีลม 
on the way home  ในระหว่างทางกลับบ้าน 

on ใช้กับต าแหน่งบนพื้นผิวเช่น 
on the table   บนโต๊ะ 
on the ceiling   บนเพดาน 
on the sidewalk  บนทางข้างถนน 
on the floor   บนพื้น 
on the train   บนรถไฟ 
on a bicycle   บนรถจักรยาน 
on the wall   บนผนัง 
on the coast   บนชายฝั่ง 
on paper   บนกระดาษ 

 
 



on ใช้กับส านวนต่อไปนี้ 
on business   ว่าด้วยเรื่องธุรกิจ 
on tour   ในขณะท่องเที่ยว 
on the radio   ในวิทยุ 
on air    ขณะออกอากาศ 
on television   ในโทรทัศน์ 
on the phone   ทางโทรศัพท ์
on purpose   โดยตั้งใจ 
on fire    ในขณะไฟไหม ้
on the list   ในรายชื่อ 
on pleasure   เพ่ือความสนุกสนาน 
on duty   ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
on guard   เตรียมพร้อม 

in ใช้กับสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่เช่นเมืองจังหวัด ประเทศหรือทวีปเช่น 
in Chiang Mai   ในจังหวัดเชียงใหม่ 
in Asia    ในทวีปเอเชีย 
in the world   ในโลก 
in the army   ในกองทัพ 
in the sky   ในท้องฟ้า 
in the river   ในแม่น้ า 
in the sea   ในทะเล 
in the parking lot  ในลานจอดรถ 
นอกจากนี้ยังยังมีค าว่า  
during แปลว่า ระหว่าง  
till, until ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า จนกระทั่ง จนถึง  
before ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า ก่อน  
after ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า หลัง  
from ใช้กับเวลาหรือสถานที่แปลว่า นับตั้งแต่  
from...to แปลว่า จาก...ถึง  
from...till แปลว่า ตั้งแต่...ถึง  
between... and แปลว่า ระหว่าง...ถึง  
by แปลว่าด้วย(ใช้กับการเดินทางด้วยยานพาหนะแปลว่า) ข้าง ใกล้  
in front of แปลว่า ข้างหน้า  



outside แปลว่า ข้างนอก ภายนอก  
inside แปลว่า ข้างใน ภายใน  
behind แปลว่า ข้างหลัง 

7. Conjunctions ค าสันธานคือค าเชื่อมระหว่างประโยค 
7.1 Coordinating Conjunctions (ค าสันธานที่เชื่อมข้อความที่เท่าเทียมกัน) 

 
 

 
and = และ ใช้เชื่อมข้อความที่คล้อยตามกันท าหน้าที่เชื่อมค าที่เป็นชนิดเดียวกันเช่นกริยากับกริยา 

ค านามกับค านาม  
but = แต่ ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน  
or= หรือ มิฉะนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
yet= แม้กระนั้น ใช้เชื่อมข้อความท่ีขัดแย้งกัน  
so = ดังนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน 
for= เพราะว่า ใช้เชื่อมข้อความท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน  
nor = และ...ไม่ ใช้เชื่อมข้อความท่ีคล้อยตามกัน 
I love Pranee and Pongsee.  
The car is nice, but it is too expensive.  
He seems happy, yet he never smiles.  
You can have a sandwich or fried rice for lunch.  
I was not allowed to eat in the restaurant, for I was not wearing a jacket.  
Somkiet is neither rich nor handsome.  
Direk hates traffic jams, so he decided not to study in Bangkok . 

7.2 Subordinating Conjunctions (ค าสันธานที่เชื่อมอนุประโยคเข้าด้วยกัน) 
After หลังจาก  
although แม้ว่า ถึงแม้ว่า 
 as เนื่องจาก as if ราวกับว่า  
as long as หากว่า ตราบใด 
because เพราะว่า  
before ก่อน 

even if แม้ว่า  
even though แม้ว่า ถึงแม้ว่า  
if ถ้า in order that เพ่ือว่า  
once เมื่อครั้งในอดีต  
since เนื่องจาก ตั้งแต่  
so that เพ่ือที่จะ than กว่า 

though แม้ว่า ถึงแม้ว่า  
till จนกระท่ัง  
unless ถ้า  
until จนกระทั่ง  
when เมื่อ  
whenever เมื่อไหร่ก็ตาม 
where ที่ซึ่ง  
whereas ในขณะที่ 
wherever ที่ไหนก็ตาม  
while ทั้งๆท่ี 

and 
 และ  

but  
แต่  

or 
 หรือ  

yet  
แม้กระนั้น  

for  
เพราะว่า  

nor  
และ...ไม่  

so  
ดังนั้น  



7.3 Correlative Conjunctions (ค าสันธานควบ) เป็นค าสันธานที่ใช้ควบคู่กัน 
both . . . and   

 

ทั้ง...และ 
not only . . . but also ไม่เพียงแต่.....ยังอีกด้วย 
not . . . but ไม่แต่ 
either . . . or ไม่.....ก ็
neither . . . nor ไม่....และ 
whether . . . or หรือไม่ 
as . . . as เท่ากับ 

She led the team not only in statistics but also by virtue of her enthusiasm.  
Polonius said, "Neither a borrower nor a lender be."  
Whether you win this race or lose it doesn't matter as long as you do your best. 

8. Interjection ค าอุทาน คือค าหรือประโยคที่แสดงออกมาทางอารมณ์อย่างฉับพลัน เพ่ือ
แสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น ดีใจ ตื่นเต้น ประหลาดใจ เป็นต้น และเม่ือจบค าอุทานแล้ว
ต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจ (Exclamation mark) คือ ‘!’ ทุกครั้ง 

บางครั้งค าอุทานเป็นเพียงเสียง หรืออาการต่าง ๆ เช่น อ้าปากค้าง ตะโกนออกมาแบบไม่ได้
ศัพท์ หรือเป็นสียงและอาการต่าง ๆ ซึ่งบุคคลนั้น ๆ จะแสดงออกมา ตัวอย่างค าอุทานโดยทั่ว ๆ ไป 
เช่น 

Aha!   Ahem!   All right!   Gadzooks! 
Gee Whiz!  Good!    Gosh!    Yippee! 
Hey!   Hooray!   Indeed!   My Goodness! 
Nuts!   Oh no!    Oops!    Ouch! 
Phew!   Right on!   Ugh!    Dear me! 
Whoopee!  Wow!    Yikes!    Yoo-hoo! 
Yuck!   Tut! tut!   Hey!    Pooh! 

ตัวอย่าง วลี (Phrase) ที่เป็นค าอุทาน เช่น 
Ala! I’m sad. 
Ah! I’m surprised. 
Ah! I’m happy. Ah! I’m disappointed.  
Bravo! Well done. 

Ha! I’m happy. 
Ha! I’m surprised. 
Hurrah! I’m exited. 
Oh! What a surprise! 



 
 

Tense คือรูปกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆ หมายความว่า ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
ก็จะมีรูปกิริยา ที่เป็นอดีต (past tense) ถ้าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ก็จะมีรูปกิริยาที่เป็น
ปัจจุบัน (Present Tense) ถ้าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะมีรูปกิริยาที่ เป็นอนาคต (Future Tense) 
อนาคต โครงสร้างของ Tense ต่าง ๆ มีดังนี้ 
Present Tense  
1. Present Simple Tense  
2. Present Continuous Tense  
3. Present Perfect Tense  
4. Present Perfect Continuous Tense 
Past Tense  
1. Past Simple Tense  
2. Past Continuous Tense  
3. Past Perfect Tense  
4. Past Perfect Continuous Tense 
Future Tense  
1. Future Simple Tense  
2. Future Continuous Tense  
3. Future Perfect Tense  
4. Future Perfect Continuous Tense 
 

Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจ าหรือปกติวิสัย ความจริง
ตลอดไปและมักมี adverb of frequency (ค ากริยาวิเศษณ์ท่ีบอกเวลา) อยู่ด้วย  

adverb of frequency ได้แก่ค าว่า  
always สม่ าเสมอ  
usually โดยปกติ  
often บ่อยๆ  
sometimes บางครั้ง  
seldom ไม่ใคร่จะ  
never ไม่เคย  

เช่น I always go to bed at 10 p.m.  
The sun rises in the east. I never drink coffee.  

Tenses 



โครงสร้าง S+V (s,es) 
He, She, It 

 
plays with a ball. 

comes home. 
 
 
 
 
 
เมื่อเราต้องการท าเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคค าถามให้เอา V to do(do,does)  
มาเป็นกริยาช่วยในประโยคค าถามที่เป็นแบบ yes-no questionsให้เอา do,does วางไว้หน้าประโยค 

Does He, She, It work? 
 
 
 
ให้เอา V to do(do,does)มาช่วยในประโยคคาถามแบบ wh-questions เช่น 
Where do you come from? I come from Surin.  
How do you do?  

 
ประโยคปฏิเสธให้เติม not หลังค า do, does 
 

He, She, It  does not(doesn’t) work. 
 
 

 
Note: เมื่อเอา V to do มาใช้ในประโยคปฎิเสธและประโยคค าถามกริยาแท้ไม่ต้องเติม s หรือ es  
 

Present Continuous Tense (Progressive Tense)  
โครงสร้าง S+ is,am,are +Ving 
ใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือการกระท านั้นๆยังไม่สิ้นสุดลง 

 I'm going to the market now.  
They are watching their favorite television program. 
 
 

 

I, You, We,They read a book. 
drive a car. 

Do I, You, We,They study? 

I, You, We,They  do not(don’t) study. 



I am playing with a ball. 
 
 
 

 
 

 
เมื่อต้องการท าเป็นประโยคค าถามให้น าเอา V to be มาวางไว้หน้าประโยคได้เลย 

Am I  playing with a ball? 
 
 
 

 
 

 

เมื่อต้องการท าเป็นประโยคปฎิเสธก็เติม not หลัง V to be ได้เลย 

 
I am not playing with a ball. 

 
 
 

 
 

 
  

He, She, It is coming home. 

You, We, They are reading a book. 

Is he, she, it  coming home? 

Are you, we, they  reading a book? 

He, She, It is not coming home. 

You, We,They are not reading a book. 



Present Perfect Tense  
โครงสร้าง S+ havs,has +V3 
 

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและด าเนินมาถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะด าเนินต่อไปอีกมักจะเห็น
ค าว่า since กับ for อยู่ด้วย 

การใช้ since กับ for  
since = starting of period (เวลาตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน) 
since 1990, since May, since Monday, since Christmas  
since 3 o'clock, since I was a student 
 
for = period of time (ระยะเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน)  
for 2 days, for 5 months, for 10 years, for 3 hours  
for a week, for 30 minutes, for a long time, for ages  
 
I have studied English since I was 10 years old.  
She has known him since last year.  
 
ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระท าที่เพ่ิงเสร็จสิ้นลงโดยไม่ได้ระบุเวลา 
We have washed our hands. I have just had a snack.  
ใช้ present perfect tense เพ่ือให้ข้อมูลใหม่หรือประกาศให้ทราบกับสิ่งเพ่ิงเกิด  
Ouch! I have just cut myself.  
 
การใช้ just already yet ในประโยค present perfect  
just = เพ่ิงจะ 
Suda has just arrived home.  
already =เรียบร้อยแล้ว 
 
A: Don't forget to phone the restaurant.  
I've already phoned to make a reservation.  
yet =ยัง ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคค าถาม  
She hasn't finished her letter yet.  
Has it stopped raining yet?  
ใช้กับค าว่า today, this morning, this evening กับเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดในขณะที่พูด I've drunk  



three glasses of water today.  
 
เมื่อต้องการท าเป็นประโยคค าถามให้เอา V to have (has, have) มาวางไว้ประโยค ได้เลย 

 

 
 

 
เมื่อต้องการท าเป็นประโยคปฏิเสธให้เติม not หลัง verb "to have" (has, have) 

 
I have not (haven’t) played a game. 

 
 
 

 
 

 

Present Perfect Continuous Tense  
โครงสร้าง S+ have,has +been+Ving 

ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและด าเนินมาจนถึงปัจจุบันหรือพ่ึงสิ้นสุดลง  
I have been studying English for 2 years. 
 
We have been waiting here since 9 o'clock.  
A: How long has it been raining?  
B: It has been raining for an hour.  
 

Past Simple Tense  
โครงสร้าง S+V2 

ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตและมักจะมีค าบอกเวลาอยู่ด้วย เช่นค าว่า 
yesterday, last week, last month, last year, last summer, ago 

เช่น We went to Canada last summer.  
My family came to visit me last week.  

Has he, she, it  worked? 

Have you, we, they, I finished? 

He, She, It has not (hasn’t) read a book . 

You, We, They  have not (haven’t) driven a car. 



เมื่อเราต้องการท าเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคค าถาม ให้น าเอา V to do(did) มาช่วย 
 

 

 

ให้เอา V to do(did)มาช่วยในประโยคค าถามแบบ wh-questions เช่น  
What did you do ?  
I cleaned my car. 
ประโยคปฏิเสธให้เติม not หลัง did ได้เลย 

 
 
 
 

 
Note: เมื่อนาเอา did มาใช้ในประโยคกริยาแท้จะต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่1 เหมือนเดิม 
ค าว่า be กระจายรูปเป็น is am are (present) was were (past) 
I was angry because they were late. 
Was it sunny when you went out? 
 

Past Continuous Tense (Progressive Tense)  
โครงสร้าง S+V to be (was,were) +Ving 
 

ใช้เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในอดีตแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก เหตุการณ์ที่ก าลัง
กระท าหรือก าลังเกิดขึ้นใช้ past continuous เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกใช้ past simple 

While Jeda was eating breakfast, the mailman came.  
It was raining when we arrived.  
As Decha was making his lunch, he cut his hand.  
 
 
 
 

Did  he, she, it  work? 

Did you, we, they, I work? 

He, She, It did not (didn’t) work. 

You, We,They   did not (didn’t) work. 



Note: เราใช้คาว่า when while as เป็นตัวเชื่อมระหว่างสองเหตุการณ์ มีหลักการใช้ดังนี้  
when+ past simple, past continuous  
while+ past continuous, past simple  
as+ past continuous, past simple 

 

แต่ถ้าค าว่า when while as วางอยู่ตรงกลางประโยคไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) 

Past Perfect tense  
โครงสร้าง S+ had+V3  

ใช้แสดงความสัมพันธ์ของสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วไปแล้วในขณะที่ก าลังพูด ซึ่งเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นก่อนเราใช้ Past Perfect tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเราใช้เป็น past simple tense เช่น 
When Paul arrived, Mary had just left. It rained after we had finished playing football.  
 
Note: การใช้ after และ when เชื่อมระหว่างสองประโยค  
after ตามด้วย past perfect แล้วตามด้วย past simple  
(after + past perfect,past simple)  
when ตามด้วย past simple แล้วตามด้วย past perfect  
(when+ past simple,past perfect)  
 

Past Perfect Continuous Tense  
โครงสร้าง S+had+been+ Ving 
 

ใช้พูดถึงการกระท าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช้าๆหรือตลอดเวลาในอดีตและได้สิ้นสุดลงไปก่อนเวลา
หนึ่งเวลาใดในอดีต  

She had been working hard all day.  
He had been smoking for 20 years. 

 
Future Simple tense  

โครงสร้าง S + will, shall + V1 
I will/shall play tomorrow. 
We will/shall cook next week. 
He/she it will move next year. 
You will work tonight. 
They will leave next month. 



ใช้แสดงถึงการกระท าหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมักจะมีค า adverb of time อยู่ด้วยเช่น 
tomorrow, next week, next month, next year, tonight, an hour  

 
Who do you think will win the game next week?  
I will go to the park tomorrow.  
การใช้ to be going to เมื่อเราได้ตัดสินใจท าบางสิ่งแล้ว หรือตั้งใจว่าจะท าและใช้กับ การคาดคะเน 

เช่น I'm going to the bank tomorrow.  
 

Future Continuous Tense  
โครงสร้าง S+will,shall +be+Ving 
 

ใช้เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระท าที่กาลังกระท าอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต โดยมีค าบอก
เวลาอยู่ด้วยเช่น  

this time next week, at 9 o'clock tomorrow  
this time tomorrow At 9 o'clock tomorrow, we will be traveling to New York. 
 

Future Perfect Tense  
โครงสร้าง S+ will,shall +have +V3 
 

ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระท าซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
The show will already have started by the time we arrived.  
They will have finished by tomorrow. 

 
Future Perfect Continuous Tense 
   โครงสร้าง S+ will,shall +have been +Ving 

ใช้เพื่อเน้นการกระท านั้นๆ ยังคงด าเนินอยู่ในอนาคต  
By 2001 the company will have been operating in Bangkok for 20 years. 

  



 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
 

GRAMMAR AND VOCABULARY 1- 60 
1. Which pair of words has the same final sound?  

1. call – corn     2. last - fast  
3. base - best     4. stand – stop  

2. Which word has the different vowel sound as “been”?  
1. head     2. bean  
3. clean     4. meat  

3. Which word begins with the same sound as “Scotland”?  
1. scan     2. scent  
3. scene     4. Science 

4. Which pair of words has 3 syllables? 
1. helicopter – happy   2. bicycle - dangerous 
3. skateboard – enjoyable  4. motorbike – automatic 

5. Which pair of words has the same initial sounds? 
1. photo – fish    2. singer - shelf 
3. shampoo – chalk   4. volleyball – waterfall 

6. Which word has the same final sound as “climb”? 
1. lab  2. camp  3. clean  4. dream 

7. On the way to a train station yesterday, Alan and Kathy_________some oranges and 
 a papaya. 

1. buy  2. buys   3. bought   4. have bought 
8. Which sentence has the correct punctuation mark? 

1. May I have it.   2. No I haven’t.  
3. You may have it?   4. You may have them. 

9. Which sentence is not correct? 
1. Can I help you?   2. Can you help me? 
3. Can she help you?   4. Can you help she? 
 
 
 
 
 



10. Situation: Nancy is looking for a souvenir for her close friend at Chatuchak market. 
 
    She saw _____ beautiful ring. _____ ring was very colourful 
   But she didn’t buy it. She got ______ watch, instead. 
 
 Choose the correct article for each blank. 

1. a / A / a    2. a / The / a 
3. a / The/ the    4. the / The / the 

11. Situation: Michael is asking Nick for help. 
 Michael: Please go to the stationery shop and buy a pen, erasers and______paper. 

  Nick: Ok, I’ll be right back. 
 Choose the correct article. 

1. a  2. an   3. any    4. some 
22.  Dad: Has mom cooked dinner for us? 

 Daughter: ______________________ 
1. Yes, she did.   2. Yes, she has. 
3. No, she is not.   4. No, she will not. 

13. Situation: Nakin wants to join the football club at school. 
 Nakin: ______________________ 

  The teacher: Yes, you may. 
1. I may join the football club. 2. May I join the football club? 
3. Should I join the football club? 4. I can join the football club. 

14. Situation: Somsri asked Pom about food he doesn’t like. 
  Somsri: Do you like pancake? 
  Pom: _________________ 

1. Sure.  2. Certainly.  3. Not really.  4. Of course. 
15. After having the meal and paying the bill, what will the customers do to the waiter? 
 
 
 
 
 

1. They will tip.   2. They will order food.  
3. They will have dinner.  4. They will have a ride. 

16. You see a child crossing a lawn and you want to warn him not to do that.  
 What should you say? 

1. be careful, please.   2. keep off the grass, please. 
3. beware of the grass, please. 4. stay away from the lawn, please. 



17. In Ben’s free time, he always rides a bike his mother bought him. He rides it for 30 
minutes or 10 kilometers every day. What is his hobby? 

1. sailing. 2. cycling.  3. cooking.  4. collecting stamps. 
18.  Patty: What do you do in your free time? 
  David: I love eating so I love ___________. 
  Patty: Oh really? I love doing exercises.  
 What is David’s hobby? 

1. jogging    2. dancing 
3. cooking    4. diving 

19. Situation: Dao doesn’t have a watch. She wants to ask about the time now. 
  Dao: Excuse me. Do you have the time, please? 
  The man: Yes. ________________, mam. 
 
 

1. It’s half past one   2. It’s half past three 
3. It’s a quarter to one  4. It’s a quarter past one 

20. Look at the calendar. (20-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
What is the date of the third Tuesday?  

1. January the fifteenth, 2019  2. January the first, 2019 
3. January the twenty-ninth, 2019 4. January the twenty-second, 2019 

21. How many days off, including the weekends, are there in the month? 
1. Two days    2. Eight days 
3. Ten days    4. Thirty-one days 

22. What is not the food made with? 
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1. Bread 2. Steak   3. Sausage  4. Lettuce 
 



23.  Pin: What would you like to eat? 
  Pao: I’m not hungry yet. I feel a bit thirsty. 
  Pin: Ok, wait. I’ll be right back. 
 What will Pin serve to Pao? 

1. Pizza 2. Noodles  3. Lemonade  4. Scrambled eggs 
24. Read the passage and answer the question. 
 

Today, Paul and his friends have a plan to make food and drinks. They 
bought carrots, tomatoes, oranges, corns, cucumbers, chicken, eggs, and 
dressings. 

 

What will they make? 
1. Fruit salad and carrot juice  2. Beef salad and tomato juice 
3. Vegetable salad and orange juice 4. Salad dressing and cucumber juice 

25. At the first aid room 
Anny: I’ve got a stomachache. ___________________ 
 Staff: Sure, but you should take some medicine first. 

  Anny: Okay.  
1. Can I get some rest?  2. Can I go to the class?  
3. Can I get some drink?  4. Can I go to the canteen? 

26. Look at the picture. 
 
 
 
 
If you have a plan to go to America in this season. Which clothes will you wear? 

1. blouses / skirts / boots  2. t-shirts / hats / gowns  
3. coats / scarves / gloves   4. suits / swimsuits / sunglasses 

27. In ___________, many people often have sunbathing. There are many people at the 
beaches. 

1. spring 2. winter  3. summer   4. autumn 
28. Last year, Anusorn went to the countries where there were no any snows on Christmas. 
Which the two countries did he go? 

1. Russia and Poland   2. America and Canada 
3. England and France   4. Australia and New Zealand 
 
 
 
 



29. 
 
 
From the picture, what is promoted to save the Earth? 

1. Growing more trees   2. Recycling resources 
3. Using clean energies  4. Reducing use of wind 

30. Look at the picture. 
 
 
 
 
What will happen if someone follows the instruction? 

1. He will be intelligent.  2. He will lose some money. 
3. He will get special discounts. 4. He will keep the environment. 

31. In the classroom 
  New student: Tom, where is our homeroom teacher right now? 
  Tom: I think she is ______________________________. 

 New student: Thank you. I will walk to the library. 
1. eating outside    2. checking exercises  
3. reading somewhere   4. playing hide and seek in the room 

32. A lot of American people _____________ surfing on vacation. 
1. enjoy 2. enjoys  3. enjoying  4. to enjoy 

33. Suda lives in the countryside in the north of Thailand. Her father________ on farm. 
1. work  2. works  3. working  4. to work 

34. Situation: Kitti is interviewing Mario, a Thai superstar. 
  Kitti: How long have you been in this career? 
  Mario: I _______________ an actor since 2010.  

1. am  2. was   3. will be  4. have been 
35. Situation: Mary is talking to her son. 
  Mary: David, where were you last night? 
  David: ___________________________ 

1. I am at my friend’s house.    
2. I was at the beach with John. 
3. I am playing football with friends.   
4. I was going to the cinema with Ann. 

36. If it rains today, Jane ______________ go swimming. 
1. will not    2. would not 
3. will not have   4. would not have 



Directions: Look at the chart and choose the best answers for item. (37-38) 
 The popular sports among grade 6 students at Darun Wittaya School. 
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37. From the chart, tennis is_____ (37) _____ gymnastics.  

1. popular 2. as popular as 3. most popular 4. more popular than 
38. The most popular sport among them is ______(38)______. 

1. track  2. tennis  3. soccer  4. Gymnastics 
39. John has three daughters. Donna is ten years older than Laura while Tina is two  years 
older than Donna. So, Laura is ______________. 

1. John’s youngest sister  2. John’s eldest daughter 
3. Tina and Donna’s eldest sister 4. Tina and Donna’s youngest sister 

40. Put the words in correct order. 
a. do    b. me    c. could    d. a    e. you    f. please    g. favor    h. ? 
1. f a e c b d g h   2. c e a b d g f h 
3. e a b d f c g h   4. a b d g f e c h 

Directions: Read the conversation and choose the correct words for item. (41-43) 
Situation: Helen and Sarah are talking about vocation to Sahara Desert. 
Helen: I don’t like summer because ____41_____. 
Sarah: Me too. I don’t like hot weather because it turns my skin into red. 
Helen: Alright, it also ____42_____. 
Sarah: You know? During the season, I feel bored and lazy. 
Helen: I think so. I feel ____43_____ all the time. 
41.  1. I love the sea   2. I hate the rain 

3. I hate the sun   4. I enjoy sightseeing 
42.  1. burns my skin   2. lightens my skin 

3. makes my skin soft   4. makes my skin healthy 
43.  1. tired  2. active  3. excited  4. Energetic 
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44. What should you do when you see the sign? 
 
 
 

 
1. You park your car here.  2. You get in the park quickly. 
3. You find another park to visit. 4. You find another car park somewhere else. 

45. Look at the picture. 
 
 
 
 
What does the boy feel?  

1. sad  2. scared  3. amazed  4. surprised 
46. At the park 
  Marry: You smile a lot today, anything special? 
  Peter: Yes, of course. I got my new sneakers from my mom so ___________. 

1. I feel hopeful   2. I’m pretty happy 
3. I lost my mind now   4. I’m terribly sorry for that 

47. Bob takes a shower at 7 a.m. Then, he puts on his school uniform and goes to school. 
 The underlined word means____________. 

1. buy  2. wear   3. wash  4. change 
48. Look at the picture. 
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Joseph and Hannah are painting some eggs. They are going to celebrate the holiday.  
 What holiday is it? 

1. Easter    2. New Year’s Day  
3. April Fools’ Day   4. Valentine’s Day 
 
 
 
 
 



 49. Look at the picture. 
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 What is the picture about? 

1. Sports event   2. User manual 
  3. Personal data   4. Birthday party 
50. Suda is in Paris. She wants to send her mom a pair of shoes, a handbag and some 
postcards. So she goes to_____________. 

1. school     2. the hospital 
3. the post office   4. the police station 

51. Look at the picture. 
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From the picture, where are they? 
1. At the hospital   2. At the post office 
3. At the police station   4. At the railway station 

52. Someone gives you a gift for your birthday. What should you say? 
1. Thank you so much. I really like it!  2. Happy birthday! I wish you happy. 
3. Congratulations! You are so smart.  4. That's really sad. What a pity you are. 

53. Situation: Linda is buying a pair of shoes. 
  Sales assistant: May I help you, madam? 

 Linda: Yes. How much do these shoes cost? 
 Sales assistant: 1,200 baht and it is a 40% discount. 

  Linda: Really? How Good! 
 How much does Linda have to pay for her new shoes? 

1. 40 baht 2. 100 baht  3. 720 baht  4. 1200 baht 
 
 
 
 
 
 
 



Directions: Complete the text with suitable word. (54-55) 
  Halloween is one of Mary’s favorite___ (54) ____. She dresses up as a witch.  
She had a hat and a mask. Then, she visited her neighbors and they gave her ___ (55) ____.       
She was really happy. 
54.  1. season  2. festival  3. weather  4. weekend 
55.  1. candies  2. a turkey  3. chocolate  4. painted eggs 
56. In Miss Penny’s class 
  Miss Penny: Joy, tell me what you should do if you can’t hear me while I’m 
teaching. 
  Joy: Yes. I think ______________________________ 

1. I shouldn’t ask you again.   2. I should go out of the room. 
3. I should raise my hand and tell you. 4. I shouldn’t do anything to disturb 

others. 
57. Situation: The student council is presenting the way to keep our school clean.  
  Good morning everyone, we think our school should be clean but there is a lot of 
garbage around our school. To make our school clean and have good environment,  
_______________. 

1. we should come to school on time   
2. we should refuse drugs and cigarette 
3. we have to reuse, reduce and recycle   
4. we have to turn on the lights when we need 

58.  
 Lisa enters the room and she sees a lot of things. On her left hand side,  
 there are an electric rice cooker, a blender, a toaster on the cupboard.  

 
From the text above, where is Lisa? 

1. In the kitchen   2. In the bedroom 
3. In the bathroom   4. In the living room 

59.  
 
 
 
 

ที่มา: www.rider.edu 
From the picture, Mike will get a 80% discount if he buys textbooks at the________. 

1. barber’s  2. drugstore  3. bookstore  4. restaurant  
 
 



60. A doctor recommended you to reduce Carbohydrate. What kind of food should you take 
less? 

 
1.      2.  
 
 
 
 
 
3.      4.  
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ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ 
1 2 21 3 41 3 
2 1 22 2 42 1 
3 1 23 3 43 1 
4 2 24 3 44 4 
5 1 25 1 45 2 
6 4 26 3 46 2 
7 3 27 3 47 2 
8 4 28 4 48 1 
9 4 29 3 49 1 
10 2 30 4 50 3 
11 4 31 3 51 1 
12 2 32 1 52 1 
13 2 33 2 53 3 
14 3 34 4 54 2 
15 1 35 2 55 1 
16 2 36 1 56 3 
17 2 37 4 57 3 
18 3 38 3 58 1 
19 4 39 4 59 3 
20 1 40 2 60 3 

 
 

 
 
 
 



1. ตอบข้อ 2  last – fast มีเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกันคือเสียง /st/ (รวมทั้งเสียงสระด้วย) 
โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ไหนมีเสียงท้ายเหมือนกัน 
ข้อ 1 เสียง /l/ - /n/ 
ข้อ 3 เสียง /s/ - /st/ 
ข้อ 4 เสียง /nd/ - /p/  

2. ตอบข้อ 1  head มีเสียงสระเป็นเสียง “เอ” อ่านว่า “เฮด”  
โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ไหนมีเสียงสระต่างจากค าว่า bean 
ข้อ 2 อ่านว่า “บีน” 
ข้อ 3 อ่านว่า “คลีน” 
ข้อ 4 อ่านว่า “มีท” 

3. ตอบข้อ 1  scan เพราะมีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /sk/  
โจทย์ถามว่า ค าศัพท์ใดที่เสียงต้นเหมือนกับค าว่า Scotland /skɒlənd/  
ข้อ 2 มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 
ข้อ 3 มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 
ข้อ 4 มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 

4. ตอบข้อ 2  bicycle – dangerous มี 3 พยางค์ทั้ง 2 ค า 
โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ใดมี 3 พยางค์ 
ข้อ 1 helicopter – happy มี 4 – 2 พยางค์  
ข้อ 3 skateboard – enjoyable มี 2 – 4 พยางค์ 
ข้อ 4 motorbike – automatic มี 3-4 พยางค์ 

5. ตอบข้อ 1  photo – fish มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียง /f/ ทั้งคู่ 
โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ใดมีเสียงต้นเหมือนกัน 
ข้อ 2 singer – shelf ออกเสียง /s/ - /sh/ 
ข้อ 3 shampoo – chalk ออกเสียง /sh/ - /ch/ 
ข้อ 4 volleyball – waterfall ออกเสียง /v/ - /w/ 

6. ตอบข้อ 4  dream มีเสียงท้ายเป็นเสียง /m/ (bท้ายค าไม่ออกเสียง) 
โจทย์ถามว่า ค าศัพท์ใดมีเสียงท้าย เหมือนกับค าว่า climb /klaɪm/ 
ข้อ 1 lab มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /b/ 
ข้อ 2 camp มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /mp/ 
ข้อ 3 clean มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /n/ 

7. ตอบข้อ 3  bought ซื้อ (กริยาช่อง 2)  
โจทย์บอกว่า เมื่อวานนี้ขณะเดินทางไปสถานีรถไฟ Alan และ Kathy ซื้อส้มและมะละกอ 
“yesterday” บ่งบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในอดีดซึ่งต้องใช้Past simple tense 
ข้อ 1 buy ท าให้โครงสร้างประโยคกลายเป็น Present simple tense 
ข้อ 2 buys ท าให้โครงสร้างประโยคกลายเป็น Present simple tense (ที่มีประธาน 
เป็นเอกพจน์) 
ข้อ 4 have bought ท าให้โครงสร้างประโยคกลายเป็น Present perfect tense 
 



8. ตอบข้อ 4  You may have them. เพราะประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย “.” 
โจทย์ถามว่า ประโยคใดใช้เครื่องหมายได้ถูกต้อง 
ข้อ 1 May I have it ต้องใช้ “?” ท้ายประโยคเพราะเป็นประโยคค าถาม (เพ่ือขออนุญาต) 
ข้อ 2 No I have not. ต้องมี “,” หลังค าว่า No เพราะยังไม่จบประโยค 
ข้อ 3 You may have it ต้องใช้ “.” ท้ายประโยคเพราะเป็นประโยคบอกเล่า(อนุญาต) 

9. ตอบข้อ 4  Can you help she? ค าสรรพนามที่ตามหลังค ากริยาต้องเป็นกรรม ต้องใช้ “her” 
โจทย์ถามว่า ประโยคในข้อใดไม่ถูกต้อง 

10. ตอบข้อ 2  a / The / a  
สถานการณ์ Nancy ก าลังดูของที่ระลึกที่ตลาดจตุจักรฝากเพ่ือนสนิท 
หล่อนเห็นแหวนวงหนึ่งที่สวยงาม แหวนวงนั้นมีสีสันสดใส แต่หล่อนก็ไม่ได้ซื้อ  

   หล่อนซื้อนาฬิกาเรือนนึงแทน  
   - a beautiful ring ถูกต้อง เพราะพูดถึงแหวนทั่วไป 1 วง เป็นครั้งแรก 
   - The ring ถูกต้อง เพราะ แหวนวงนี้ถูกกล่าวซ้ าเป็นครั้งที่ 2 (เป็นต้นไป) 
   - a watch ถูกต้อง เพราะนาฬิกาเรือนนี้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก 

ข้อ 1 a / A / a แหวนวงนี้ถูกกล่าวซ้ าเป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงตอ้งใช้ The 
ข้อ 3 a / The / the นาฬิกาถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก จึงต้องใช้ a 
ข้อ 4 the / The / the แหวนและนาฬิกาถูกล่าวถึงครั้งแรก จึงต้องใช้ a 

11. ตอบข้อ 4  some บ้าง/ บางส่วน (สามารถใช้ได้กับค านามนับได้และค านามนับไม่ได้เพ่ืออธิบายปริมาณ 
   หรือจ านวนที่ไม่ชัดเจนใช้กับประโยคบอกเล่าและอาจพบในประโยคค าถาม) 

สถานการณ์ Michael ก าลังขอความช่วยเหลือจาก Nick  
Michael พูดว่า ช่วยไปท่ีร้านเครื่องเขียนหน่อย และซื้อปากกา ยางลบ และกระดาษหน่อย 
โจทย์ให้เลือกค าน าหน้านามข้อไหนถูก 
ข้อ 1 a ใช้น าหน้าค านามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ และขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ 
ข้อ 2 an ใช้น าหน้าค านามที่เป็นเอกพจน์และขึ้นต้นด้วยสระ (a, e, i, o, u) 
ข้อ 3 any ใช้ในประโยคปฏิเสธหรือค าถาม และสามารถใช้ได้กับค านามนับได้และค านาม 

   นับไม่ได้เพ่ืออธิบายปริมาณหรือจ านวนที่ไม่ชัดเจน 
12. ตอบข้อ 2  Yes, she has. ค่ะ ปรุงแล้ว (เป็นรูปแบบ Present Perfect Tense) 

บทสนทนาพ่อถามลูกสาวว่า แม่ปรุง (แล้ว) อาหารค่า ส าหรับเราแล้วใช่ไหม ลูกสาวตอบว่า  
   ค่ะ ปรุงแล้ว 

ข้อ 1 Yes, she did. ใช้รูปแบบการตอบค าถาม Past Simple Tense 
ข้อ 3 No, she is not. ใช้รูปแบบการตอบค าถาม Present Simple Tense  
ข้อ 4 No, she will not. ใช้รูปแบบการตอบค าถาม Future Simple Tense 

13. ตอบข้อ 2  May I join the football club? ผมขอเข้าชมรมฟุตบอลได้ไหม 
สถานการณ์ Nakin ต้องการเข้าร่วมชมรมฟุตบอลของโรงเรียน 
Nakin ควรจะถามครูว่า ผมขอเข้าชมรมฟุตบอลได้ไหม ครู ตอบว่า ได้ 
ข้อ 1 I may join the football club. ผมอาจจะเข้าร่วมชมรมฟุตบอล (ประโยคบอกเล่า) 
ข้อ 3 Should I join the football club? ผมควรจะเข้าร่วมชมรมฟุตบอลไหม  

   (ประโยคค าถามเชิงขอความคิดเห็น) 



ข้อ 4 I can join the football club. ผมสามารถเข้าร่วมชมรมฟุตบอล (ประโยคบอกเล่า)  
14. ตอบข้อ 3  Not really. ก็ไม่เชิง 

สถ านก ารณ์ Somsri ถาม Pom เกี่ยวกับอาหารที่เขาไม่ชื่นชอบ 
Somsri ถาม Pom ว่า เธอชอบขนมแพนเค้กไหม และ Pom ตอบว่า ก็ไม่เชิงนะ (ไม่ถึงกับ
ชอบและไม่ได้เกลียด) 
ข้อ 1 Sure. แน่นอน 
ข้อ 2 Certainly. แน่นอน 

   ข้อ 4 Of course. ใช่เลย 
15. ตอบข้อ 1  They will tip. เพวกขาจะให้เงินสมนาคุณ เป็นวัฒนธรรมชาวตะวันตกที่จะต้องให้  

“tip”หรือเงินสมนาคุณแก่ผู้ให้บริการ  
โจทย์ถามว่า หลังจากทานอาหารและจ่ายค่าอาหารแล้ว ลูกค้าจะท าอะไรกับบริกร 
ข้อ 2 They will order food. พวกเขาจะสั่งอาหาร 
ข้อ 3 They will have dinner. พวกเขาจะรับประทานอาหาร  
ข้อ4 They will ask the waiter for a ride. พวกเขาจะขอให้บริกรขับรถไปส่ง  

16. ตอบข้อ 2  Keep off the grass, please. อย่าเดินลัดสนามหญ้า 
โจทย์บอกว่า ถ้าเราเห็นเด็กก าลังเดินลัดสนามหญ้าและเราต้องการเตือนไม่ให้เขาท าอย่างนั้น 
ควรพูดว่าอย่างไร 
ข้อ 1 Be careful, please. เดินอย่างระมัดระวัง 
ข้อ 3 Beware of the grass, please. ระวังอันตรายจากหญ้า 
ข้อ 4 Stay away from the lawn, please. อยู่ห่างๆ สนาม เป็นค าพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ  

17. ตอบข้อ 2  Cycling ขี่จักรยาน 
ในเวลาว่างของ Ben เขาชอบขี่จักรยานซึ่งแม่ซ้ือให้ เขาขี่จักรยานเป็นเวลา 30 นาที หรือ  
10 กิโลเมตรทุกๆ วัน โจทย์ถามว่า งานอดิเรกของ Ben คืออะไร 
ข้อ 1 Sailing ล่องเรือ  
ข้อ 3 Cooking ท าอาหาร 
ข้อ 4 Collecting stamps สะสมแสตมป์ 

18. ตอบข้อ 3  Cooking ท าอาหาร 
บทสนทนา Patty ถาม David ว่า คุณท าอะไรในเวลาว่าง ซึ่งเขาตอบว่า ผมชอบกิน ดังนั้น  
ผมเลยรักการท าอาหาร Patty ตอบว่า จริงเหรอ ฉันชอบออกก าลังกาย โจทย์ถามว่า งาน 
อดิเรกของ David คืออะไร 
ข้อ 1 jogging วิ่ง 
ข้อ 2 dancing เต้น 
ข้อ 4 diving ด าน้ า 

19. ตอบข้อ 4  It’s a quarter past one ตามรูปนาฬิกาคือเวลา 1.15 น. หรือ 13.15 น. (quarter past = 
ผ่านมาแล้ว 15 นาที) 
สถานการณ์ Dao ไม่มีนาฬิกา เขาต้องการถามถึงเวลาในตอนนี้ 
Dao ถามว่า ขอโทษค่ะ ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วผู้ชายคนนึงตอบว่า เวลา 1.15 น.หรือ 13.15น. 
 



ข้อ 1 It’s half past one 1.30 น. หรือ 13.30 น. 
ข้อ 2 It’s half past three 3.30 น. หรือ 15.30 น. 
ข้อ 3 It’s a quarter to one 12.45 น. หรือ 00.45 น 

20. ตอบข้อ 1  January the fifteenth, 2019 วันที่ 15เดือนมกราคม 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 3 ของ
เดือน 
จากปฏิทิน โจทย์ถามว่า วันอังคารที่สามของเดือนตรงกับวันที่เท่าไหร่ 
ข้อ 2January the first, 2019 วันที่ 1 เดือนมกราคม 2562 
ข้อ 3 January the twenty-ninth, 2019 วันที่ 29 เดือนมกราคม 2562 
ข้อ 4 January the twenty-second, 2019 วันที่ 22 เดือนมกราคม 2562 

21. ตอบข้อ 3  Ten days 10 วัน (ในเดือนตามปฏิทินนี้ มีวันหยุดรวมกันทั้งหมด 10 วัน) 
โจทย์ถามว่า เดือนมกราคมมีวันหยุดพิเศษและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยทั้งหมดก่ีวัน  

   ข้อ 1 Two days 2 วัน (นับเฉพาะวันหยุดพิเศษ แต่ไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์) 
   ข้อ 2 Eight days 8 วัน (ยังไม่ได้นับรวมวันหยุดพิเศษ) 
   ข้อ 4 Thirty – one days 31 วัน (เป็นจ านวนวันในเดือนนี้ทั้งหมด) 
22. ตอบข้อ 2  Steak สเต็ก  

โจทย์ถามว่า ฮ็อตด็อกไม่ใช้ข้อใดเป็นส่วนประกอบ 
 ข้อ 1 Bread ขนมปัง 

   ข้อ 3 Sausage ไส้กรอก 
   ข้อ 4 Lettuce ผักกาด 
23. ตอบข้อ 3  Lemonade น้ ามะนาว 

บทสนทนา ระหว่าง Pin และ Pao ซ่ึง Pin ถามว่า เธออยากกินอะไร Pao ตอบว่า  
ฉันยังไม่หิวเลย แต่กระหายน้ าเล็กน้อย Pin พูดว่า ได้ รอสักครู่ เดี๋ยวฉันกลับมา โจทย์ถามว่า  
Pin จะเสิร์ฟอะไรให้แก่ Pao 

   ข้อ 1 Pizza พิซซ่า 
   ข้อ 2 Noodles บะหมี่  
   ข้อ 4 Crambled egg ไข่คน 
24. ตอบข้อ 3  Vegetable salad and orange juice ผักสลัดและน้ าส้ม 

จากบทความ วันนี้ Paul และเพ่ือนๆ มีแผนที่จะท าอาหารและเครื่องดื่ม พวกเขาซื้อแครอท  
มะเขือเทศ ส้ม ข้าวโพด แตงกวา ไก่ ไข่และน้ าสลัด โจทย์ถามว่าพวกเขาก าลังจะท าอะไร 

   ข้อ 1Fruit salad and carrot juice สลัดผลไม้กับน้ าแครอท  
ข้อ 2 Beef salad and orange juice สลัดเนื้อวัวกับน้ าส้มคั้น  

   ข้อ 4 Salad dressing and cucumber juice สลัดเดรสซิ่งกับน้ าแตงกวา 
25. ตอบข้อ 1  Can I get some rest? ฉันขอไปนอนพักได้ไหม 

บทสนทนาที่ห้องปฐมพยาบาล Anny ก าลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ โดย Anny พูดว่า  
ฉันปวดท้อง ฉันขอนอนพักได้ไหม เจ้าหน้าที่ตอบว่า ได้ แต่เธอต้องทานยาก่อนจะไปนอน 

   ข้อ 2 Can I go to the class? ฉันขอไปห้องเรียนได้ไหม  
   ข้อ 3 Can I get some drink? ฉันขอเครื่องดื่มสักอย่างได้ไหม 

 ข้อ 4 Can I go to the canteen? ฉันขอไปโรงอาหารได้ไหม 



26. ตอบข้อ 3  coats / scarves / gloves เสื้อคลุมกันหนาว ผ้าพันคอ ถุงมือ 
จากภาพ ถ้าคุณมีแผนที่จะไปอเมริกาในฤดูนี้ (ตามภาพ) คุณจะสวมใส่เครื่องนุ่งห่มในข้อใด 

   ข้อ 1 blouses / skirts / boots เสื้อผู้หญิง / กระโปรง / รองเท้าบู้ท 
ข้อ 2 t-shirt / hats / gown เสื้อแขนสั้น / หมวก / ชุดเสื้อคลุมยาว 

   ข้อ 4 suits / swimsuits / sunglasses ชุดสูท / ชุดว่ายน้ า / แว่นกันแดด 
27. ตอบข้อ 3  Summer ฤดูร้อน 

โจทย์กล่าวว่า ในฤดูร้อน ผู้คนส่วนมากนิยมอาบแดด ดังนั้นจึงมีผู้จ านวนมากที่ชายหาด 
   ข้อ 1 Spring ฤดูใบไม้ผลิ ถึงแม้ช่วงท้ายๆของฤดูใบไม้ผลิผู้คนจะเริ่มอาบแดดกันแล้ว  
   แต่ก็ได้รับความนิยมน้อยกว่าฤดูร้อน 
   ข้อ 2 Winter ฤดูหนาว อากาศหนาวไม่มีใครอาบแดด ฤดูนี้ผู้คนนิยมเล่นกีฬาหรือกิจกรรม 

ที่เก่ียวข้องกับหิมะ เช่น สกี สเก็ตน้ าแข็ง เป็นต้น  
   ข้อ 4 Autumn ฤดูใบไม้ร่วง เพราะอากาศเริ่มเย็นลงผู้คนจึงไม่นิยมอาบแดดในฤดูนี้ 
28. ตอบข้อ 4  Australia and New Zealand ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์(2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกใต้ 

ซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูร้อน) 
โจทย์กล่าวว่า ปีที่แล้ว Anusorn เดินทางไปหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่มีหิมะตก 
ในช่วงคริสต์มาสเลย โจทย์ถามว่า ประเทศ 2 ประเทศ ในข้อใดที่เขาเดินทางไป 
ข้อ 1 Russia and Poland รัสเซีย และ โปแลนด์ 2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกเหนือซึ่งช่วงปลายปี 

   เป็นฤดูหนาว 
ข้อ 2 America and Canada อเมริกา และ แคนาดา 2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกเหนือ 

   ซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูหนาว 
ข้อ 3 England and France อังกฤษ และ ฝรั่งเศส 2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกเหนือ 

   ซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูหนาว 
29. ตอบข้อ 3  Using clean energies ใช้พลังงานสะอาด (การใช้ลมหมุนกังหันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าไม่ก่อ

มลภาวะ) 
จากภาพที่ก าหนด ข้อใดเป็นการส่งเสริมในการอนุรักษ์โลก) 

   ข้อ 1 Growing more trees ปลูกต้นไม้เพ่ิม 
   ข้อ 2 Recycling resources แปรรูปทรัพยากรแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
   ข้อ 4 Reducing use of wind ลดใช้(พลังงาน)ลมไม่สอดคล้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า  
   และไม่มีความจ าเป็นจะต้องลดการใช้(พลังงาน)ลมแต่อย่างใด 
30. ตอบข้อ 4  He will keep the environment. เขาจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จากภาพที่ก าหนด โจทย์ถามว่าอะไรจะเกิดข้ึนหากคนท าตามค าแนะน าในภาพ 
   ข้อ 1 He will be intelligent. เขาจะฉลาดขึ้น 
   ข้อ 2 He will lose some money. เขาจะเสียเงินบางส่วน 
   ข้อ 3 He will get special discounts. เขาจะได้ส่วนลด(จากร้านค้า) 
31. ตอบข้อ 3  reading somewhere อ่านหนังสืออยู่ที่ใดที่หนึ่ง  

จากสถานการณ์ในชั้นเรียน นักเรียนใหม่ถาม Tom ว่า ตอนนี้คุณครูประจ าชั้นของพวกเรา 
อยู่ที่ไหน Tom จึงตอบว่า ฉันคิดว่า _____ ต าแหน่งที่ว่างในช่องว่างนั้นคือสถานที่ เพราะ 



ค าถามขึ้นต้นด้วยค าว่า where แปลว่าที่ไหน นักเรียนใหม่ได้พูดว่า ขอบคุณมาก ฉันจะเดิน
ไป  ที่ห้องสมุด ดังนั้นค าที่เติมลงในช่องว่างนอกจากเป็นสถานที่แล้ว ค าว่า library ใน
ประโยคสุดท้ายนี้ ยังเป็นค าท่ีบอกให้รู้ว่า ครูประจ าชั้นก าลังอ่านหนังสืออยู่ จึงตอบ reading 
somewhere แปลว่า อ่านหนังสืออยู่ที่ใดท่ีหนึ่ง เพราะสอดคล้องกับบริบทในบทสนทนานี้ 

   ข้อ 1 eating outside ทานอาหารข้างนอก  
   ข้อ 2 checking exercise ตรวจแบบฝึกหัด  
   ข้อ 4 playing hide and seek in the room เล่นซ่อนหาในห้อง  
32. ตอบข้อ 1  enjoy ชอบ ชื่นชอบ  

ผู้คนอเมริกาจ านวนมากชอบเล่นโต้คลื่นวันหยุด 
จากประโยค ประธาน คือ people เป็นค านามพหูพจน์ ในประโยค Present Simple  
tense ถ้าประธานเป็น plural noun ค ากริยาไม่มีการเติม S หรือเปลี่ยนรูป 

   ข้อ 2 enjoys (present form) ใช้กับประธานที่เป็น singular noun และ สรรพนาม  
 he/ she/ it 

   ข้อ 3 enjoying (present participial) 
ข้อ 4 To enjoy (to infinitive) 

33. ตอบข้อ 2  works ท างาน  
Suda อาศัยในชนบททางตอนเหนือของประเทศไทย พ่อของเขาท างานในฟาร์ม 
จากประโยค Her father __________ on farm ประธาน คือ father  

   เป็นค านามเอกพจน์ รูปประโยคเป็น Present simple tense ฉะนั้นค ากริยาต้องเติม S  
   ข้อ 1 work ค ากริยาที่ไม่การผันตามประธาน 
   ข้อ 3 working ค านาม (gerund) 

ข้อ 4 to work กริยา to infinitive ซึ่งเป็น main verb ไม่ได้ 
34. ตอบข้อ 4  have been  

สถานการณ์ Kitti ก าลังสัมภาษณ์ Mario ในฐานะนักแสดงที่มีชื่อเสียงของไทย 
จากบทสนทนา Kitti ถาม Mario ว่า คุณท างานนี้นานแค่ใหนแล้ว Mario ตอบว่า ผมเป็น 
นักแสดงตั้งแต่ปี 2010 ค าถามอยู่ในรูป Present perfect tense ค าตอบจึงต้องอยู่ในรูป 
ของ present perfect tense คือ subject + has/have + v3 

   ข้อ 1 am (present simple tense) 
   ข้อ 2 was (past simple tense) 
   ข้อ 3 will be (future simple tense) 
35. ตอบข้อ 2  I was at the beach with John. ฉันอยู่ที่ชายหาดกับจอห์น  

สถานการณ์ Mary ก ำลังคุยกับลูกช าย 
จากบทสนทนา Mary ถาม David ว่า เมื่อคืนไปไหนมา David ตอบว่า อยู่ที่ชายหาดกับ 
John ประโยคนี้ใช้ค าถามที่อยู่ในรูป past simple tense เพราะมีค าบอกเวลา last night  
ฉะนั้นประโยคค าตอบต้องอยู่ในรูปของ past simple tense เช่นกัน 

   ข้อ 1 I am at my friend’s house. เป็นรูปแบบประโยค present simple tense  
   ข้อ 3 I am playing football with friends. เป็นรูปแบบประโยค present continuous  

tense 



ข้อ 4 I was going to thecinema with Ann. เป็นรูปแบบประโยค past continuous 
tense 

36. ตอบข้อ 1  will not จะไม่ 
โจทย์กล่าวว่า ถ้าฝนตกวันนี้ Jane จะไม่ไปว่ายน้ า 

   ประโยคนี้เป็น conditional Sentence แบบที่ 1 future possible ประโยค if clause  
   เป็น present simple tense ประโยคหลักต้องเป็น future simple tense 

(subject will/shall + v infinitive) 
   ข้อ 2 would not ผิดโครงสร้างไวยากรณ์ 
   ข้อ 3 will not have ผิดโครงสร้างไวยากรณ์ 
   ข้อ 4 Would not have ผิดโครงสร้างไวยากรณ์ 
37. ตอบข้อ 4  more popular than ได้รับความนิยมกว่า  

โจทย์กล่าวว่า จากแผนภูมิ กีฬาเทนนิส ได้รับความนิยมมากกว่า กีฬายิมนาสติก 
จากประโยค มีการเปรียบเทียบกีฬา 2 ประเภท ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบขั้น comparative  
degree (การเปรียบเทียบขั้นกว่า) adjective ที่มีมากกว่า 2 พยางค์จะมี โครงสร้างดังนี้  
more + adjective + than  

   ข้อ 1 popular ไม่มีการเปรียบเทียบ 
   ข้อ 2 as popular as เปรียบเทียบขั้นเท่า 
   ข้อ 3 most popular เปรียบเทียบขั้นสุด 
38. ตอบข้อ 3  soccer ฟุตบอล 

โจทย์กล่าวว่า กีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือฟุตบอล (จากแผนภูมิ ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับ 
ความนิยมสูงสุดถึง 30% ในบรรดากีฬาทั้งหมด) 

   ข้อ 1 track กีฬาประเภทลู่ ได้รับความนิยม 20% 
   ข้อ 2 tennis กีฬาเทนนิส ได้รับความนิยม 12% 
   ข้อ 4 gymnastics กีฬายิมนาสติก ได้รับความนิยม 11% 
39. ตอบข้อ 4  Tina and Donna’s youngest sister น้องสาวคนเล็กของทีน่าและดอนน่า  

โจทย์กล่าวว่า John มีลูกสาว 3 คน Donna มีอายุมากกว่า Laura 10 ปีTina มีอายุมากกว่า 
Donna 2 ปีดังนั้น Laura อายุน้อยที่สุดจึงเป็นน้องของทั้งสองคน 

   ข้อ 1 John’s youngest sister เป็นน้องสาวคนเล็กของจอห์น 
   ข้อ 2 John’s eldest daughter เป็นลูกสาวคนเล็กของจอห์น 
   ข้อ 3 Tina and Donna’s eldest sister เป็นพี่สาวคนโตของทีน่าและดอนน่า 
40. ตอบข้อ 2  c e a b d g f h = Could you do me a favor, please? คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม 
41 – 43 อ่านบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกค าตอบเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ 

สถานการณ์ การพูดคุยเก่ียวกับการเดินทางไปเที่ยวทะเลทรายซาฮาราในวันหยุด 
Helen: ฉันไม่ชอบฤดูร้อนเพราะ ___41______ 
Sarah: ฉันเหมือนกัน ฉันไม่ชอบอากาศร้อนเพราะมันท าให้ผิวฉันกลายเป็นสีแดง  
(ผิวไหม้จากแสงแดด) 
Helen: ใช่เลย มันก็_____42_____ ด้วยเหมือนกัน 
Sarah: เธอรู้ไหม? ช่วงฤดูร้อนนี้ ฉันรู้สึกเบื่อและขี้เกียจ 



Helen: ฉันก็คิดเหมือนกับเธอ ____43____ 
41. ตอบข้อ 3  I hate the sun ฉันไม่ชอบพระอาทิตย์ (แสงแดด) 

จากบทสนทนา Helen บอกว่า ฉันไม่ชอบฤดูร้อน ดังนั้นเหตุผลที่น ามาเติมท้ายค าว่า  
because จึงควรสอดคล้องกับความคิดท่ีให้มา จึงตอบ I hate the sun แปลว่า ฉันไม่ชอบ 
พระอาทิตย์ (แสงแดด) 
ข้อ 1 I love the sea ฉันรักทะเล  
ข้อ 2 I hate the rain ฉันไม่ชอบฝน  
ข้อ 4 I enjoy sightseeing ฉันสนุกกับการไปชมธรรมชาติ 

42. ตอบข้อ 1  burns my skin (แสงแดด) ไหม้ผิวของฉัน 
จากบทสนทนา จะเห็นว่า Sarah พูดว่า I don’t like hot weather because it turns  
my skin into red แปลว่า ฉันเหมือนกัน ฉันไม่ชอบอากาศร้อนเพราะมันท าให้ผิวฉัน 
กลายเป็นสีแดง (ผิวไหม้จากแสงแดด) ซึ่ง Helen ก็เห็นด้วย ว่า Alright แปลว่า ใช่เลย it  
also ______ แปลว่า มันก็_____ ด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าทั้ง Sarah และ Helen        
ต่างก็ถูกแสงแดดไหม้ผิวของทั้งสองคนดังที่ Sarah ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้น Helen จึง
ควรพูดว่า it also burns my skin แปลว่า (แสงแดด) มันก็ไหม้ผิวของฉันด้วยเหมือนกัน 
ข้อ 2 lighten my skin ท าให้ผิวกระจ่างใส  
ข้อ 3 makes my skin soft ท าให้ผิวนุ่ม  
ข้อ 4 makes my skin healthy ท าให้ผิวสุขภาพดี  

43. ตอบข้อ 1  tired เหนื่อย 
จากบทสนทนา จะเห็นว่า Sarah พูดว่า เธอรู้ไหม? ช่วงฤดูร้อนนี้ ฉันรู้สึกเบื่อและขี้เกียจ  
Helen จึงตอบว่า ฉันก็คิดเหมือนกับเธอ ค าในช่องว่างจึงต้องเป็นค าที่สื่อความหมาย 
สอดคล้องกันกับความคิดของ Sarah นั่นคืออาการเหนื่อย เมื่อยล้า ขี้เกียจ 
ข้อ 2 active กระตือรือร้น  
ข้อ 3 excited ตื่นเต้น  
ข้อ 4 energetic กระฉับกระเฉง  

44. ตอบข้อ 4  You find another car park somewhere else. คุณ(ควรจะ)หาที่จอดรถท่ีอ่ืน 
   ข้อ 1 You park your car here. คุณจอดรถที่นี่ 

ข้อ 2 You get in the park quickly. คุณเขา้สวนสาธารณะโดยเร็ว 
   ข้อ 3 You find another park to visit. คุณหาสวนสาธารณะอ่ืนเพื่อเยี่ยมชม 
45. ตอบข้อ 2  scared กลัว จากภาพสื่ออารมณ์ชัดเจนว่าตกใจกลัว 

โจทย์ถามว่า จากภาพเด็กผู้ชายรู้สึกอย่างไร 
   ข้อ 1 sad เศร้า  
   ข้อ 3 amazed ประหลาดใจ 
   ข้อ 4 surprised ประหลาดใจ  
 
 
 
 



46. ตอบข้อ 2  I’m pretty happy ฉันมีความสุขมาก 
สถานการณ์ สวนสาธารณะ 
จากบทสนทนา Mary พูดว่า วันนี้เธอยิ้มมากมายเลยนะ และ Peter พูดตอบว่า ฉันได้รับ 
รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่จากแม่ ฉะนั้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ Peter มีความสุขมากๆ 
ข้อ 1 I feel hopeful ฉันรู้สึกมีความหวัง 
ข้อ 3 I lost my mind now. ฉันเสียสติแล้ว  
ข้อ 4 I’m terribly sorry for that. ฉันเสียใจมากๆ  

47. ตอบข้อ 2  wear สวมใส่  
   โจทย์บอกว่า Bob อาบน้ าเวลา 7 นาฬิกา และเขาสวมใส่ (puts on) ชุดนักเรียน  

และไปโรงเรียน โจทย์ถามว่า ค าท่ีขีดเส้นใต้ (underlined word) นั่นคือค าว่า put on  
มีความหมายว่าอย่างไร จากบริบท รอบๆ ค าว่า put on มีค าศัพท์ค าว่า school uniform  
แปลว่า ชุดนักเรียน อยู่ นั่นแสดงว่าเขาต้องสวมใส่ชุดนักเรียนแล้วไปโรงเรียนสรุปว่า put on 
มีความหมายว่าสวมใส่ ซึ่งตรงกับค าว่า wear ที่แปลว่าสวมใส่เช่นกัน  
ข้อ 1 buy ซื้อ  
ข้อ 3 wash ซัก 
ข้อ 4 change เปลี่ยน 

48. ตอบข้อ 1  Easter วันอีสเตอร์ 
โจทย์บอกว่า Joseph และ Hanah ก าลังระบายสีไข่ พวกเขาก าลังจะจัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลโจทย์ถามว่า เทศกาลที่หมายถึงนั้นคือเทศกาลอะไร 
ข้อ 2 New Year’s Day วันขึ้นปีใหม่ 
ข้อ 3 April Fools’ Day วันโกหก  
ข้อ 4 Valentine’s Day วันวาเลนไทน์  

49. ตอบข้อ 1  Sports Event กิจกรรมกีฬา 
จากประกาศแจ้งว่าจะมีการแข่งฟุตบอลในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน โจทย์ถามว่า ภาพนี้ 
เกี่ยวกับอะไร ในภาพนั้นมีค าศัพท์ที่จะท าให้เรารู้ค าตอบได้ คือ ค าว่า event แปลว่า  
เหตุการณ์ หรือการแข่งขัน ค าว่า football แปลว่า กีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็น กีฬาชนิดหนึ่ง และ 
มีการระบุวันที่แข่งขัน จึงท าให้รู้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬา จึงตอบ Sport Event  
ข้อ 2 User manual คู่มือการใช้งาน  
ข้อ 3 Personal data ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อ 4 Birthday party งานเลี้ยงวันเกิด 

50. ตอบข้อ 3  the post office ที่ท าการไปรษณีย์  
โจทย์บอกว่า Suda อยู่ที่ปารีส เธอต้องการส่งรองเท้า กระเป๋าถือ และโปสการ์ดไปให้แม่  
ดังนั้นเธอจึงควรไปที่ ..... ค าที่ควรน ามาเติมคือค าว่า post office แปลว่า ที่ท าการไปรษณีย์  
ข้อ 1 school โรงเรียน 
ข้อ 2 The hospital โรงพยาบาล  
ข้อ 4 The police station สถานีต ารวจ  
 
 



51. ตอบข้อ 1  At the hospital โรงพยาบาล 
จากภาพจะเห็นว่าเป็นภาพของคณะแพทย์ก าลังรักษาคนไข้ โจทย์ถามว่า จากภาพพวกเขา 
อยู่ที่ไหน  
ข้อ 2 At the post office ที่ท าการไปรษณีย์ 
ข้อ 3 At the police station สถานีต ารวจ  
ข้อ 4 At the railway station สถานีรถไฟ 

52. ตอบข้อ 1  Thank you so much. I really like it! ขอบคุณ ฉันชอบมันจังเลย 
โจทย์บอกว่า มีใครบางคนให้ของขวัญวันเกิดกับคุณ โจทย์ถามว่า คุณควรพูดว่าอย่างไร  
ข้อ 2 Happy birthday! I wish you happy. สุขสันต์วันเกิด ฉันขอให้เธอมีความสุข  
ข้อ 3 Congratulations! You are so smart. ยินดีด้วย เธอเก่งมากๆ 
ข้อ 4 That's really sad. What a pity you are. มันช่างน่าเศร้าจริงๆ เธอช่างน่าสงสาร
เหลือเกิน  

53. ตอบข้อ 3  720 baht 720 บาท 
สถานการณ์ ลินดา ก าลังเลือกซ้ือรองเท้า 
พนักงานขาย “มีอะไรให้ช่วยไหมคะคุณผู้หญิง” 
ลินดา “ใช่ค่ะ รองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่คะ” 
พนักงานขาย “1,200 บาท และมีส่วนลด 40% ค่ะ” 
ลินดา “จริงๆ หรอคะ ดีจังเลย” 
โจทย์ถามว่า ลินดา ต้องจ่ายค่ารองเท้าทั้งหมดกี่บาท  
จากบทสนทนา รองเท้าราคา 1,200 บาท และมีส่วนลด 40% ดังนั้นรองเท้าคู่นี้มีราคาสุทธิ 
เพียง 720 บาท 

54 – 55 เติมค าที่เหมาะสมลงในข้อความต่อไปนี้ 
ฮาโลวีน เป็นหนึ่งใน........54........ที่ชื่นชอบของแมรี่ เธอแต่งตัวคล้ายกับแม่มด เธอสวมหมวก   
แม่มดและสวมหน้ากาก แล้วเธอก็ไปที่บ้านเพ่ือนบ้านและพวกเขาได้ให้......55...... 
กับเธอ เธอมีความสุขมากๆ 

54. ตอบข้อ 2  festival วันหยุด วันหยุดเทศกาล 
จากบทอ่านฮาโลวีนเป็นหนึ่งใน........ที่ชื่นชอบของแมรี่ จะมีค าว่าวันฮาโลวีนที่เป็นตัวก าหนด 
ค าท่ีจะน ามาเติม นั่นคือค าว่า holiday แปลว่าวันหยุดเทศกาล  
ข้อ 1 season ฤดู  
ข้อ 3 weather อากาศ  
ข้อ 4 weekend วันหยุดสุดสัปดาห์  

55. ตอบข้อ 1  candies ลูกอม  
โจทย์บอกว่า เธอก็ไปที่บ้านเพ่ือนบ้านและพวกเขาได้ให้..........กับเธอ นั่นก็คือ candies  
แปลว่า ลูกอม เพราะในวันฮาโลวีน เมื่อเด็กๆไปเคาะประตูบ้านใดแล้ว เจ้าของบ้าน 
ก็จะให้ลูกอมแก่เด็กๆ  
ข้อ 2 A turkey ไก่งวง  
ข้อ 3 Chocolate ช็อคโกแล็ต  
ข้อ 4 painted eggs ไข่ที่ถูกระบายสี 



56. ตอบข้อ 3  I should raise my hand and tell you. หนูคิดว่า พวกเราควรยกมือและบอกคุณครูค่ะ 
สถานการณ์ ในชั้นเรียนของ Miss Penny  
Miss Penny: “Joy ช่วยบอกเพื่อนๆ ได้ไหมจ๊ะ ถ้าเธอไม่ได้ยินในขณะที่ครูสอน  

   เธอควรท าอย่างไร” 
   Joy: หนูคิดว่า ………………………………………… 

จากบทสนทนาข้างต้น สิ่งที่ควรท าเมื่อไม่ได้ยิน ไม่เข้าใจ หรือเกิดปัญหาใดๆ ในณะที่ 
นักเรียนก าลังเรียนอยู่ควรที่จะยกมือ แจ้งครูผู้สอนให้ทราบ และสอบถามครูผู้สอน ดังนั้น 
จึงตอบ I should raise my hand and tell you. แปลว่า หนูคิดว่า พวกเราควรยกมือและ 
บอกคุณครูค่ะ 
ข้อ 1 I shouldn’t ask you again. หนูคิดว่าพวกเราไม่ควรถามครูอีกครั้งค่ะ  
ข้อ 2 I should go out of the room. หนูคิดว่าพวกเราควรเดินออกนอกห้องเรียน 
ข้อ 4 I shouldn’t do anything to disturb others. หนูคิดว่าพวกเราไม่ควรท าอะไร 

   ที่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
57. ตอบข้อ 3  we have to reuse, reduce and recycle พวกเราต้องรู้จักการน าขยะกลับมาใช้ใหม่  

ลดขยะ และการรีไซเคิลขยะ 
สถานการณ์ สภานักเรียนน าเสนอวิธีการรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
“สวัสดีเพื่อนๆ นักเรียนทุกคน พวกเราคิดว่าโรงเรียนของพวกเราควรที่จะสะอาด แต่มีขยะ 
มากมายบริเวณโรงเรียน เพ่ือเป็นการท าให้โรงเรียนของเราสะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่
ดี___” ดังนั้นข้อความที่น ามาเติมลงในช่องว่างจึงควรเป็นวิธีการรักษาความสะอาด  
การท าความสะอาดหรือการลดปริมาณขยะ จึงตอบ We have to reuse, reduce and  
recycle the garbage แปลวา่ พวกเราต้องรู้จักการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ ลดขยะ             
และการรรไซเคิลขยะ ซึ่งสัมพันธ์กับบริบทที่ก าหนดให้ 
ข้อ 1 we should come to school on time พวกเราควรมาโรงเรียนให้ทันเวลา  
ข้อ 2 we should refuse drugs and cigarette พวกเราควรปฏิเสธยาเสพติดและบุหรี่  
ข้อ 4 we have to turn on the lights when we need พวกเราควรเปิดไฟเมื่อเราจ าเป็น  

58. ตอบข้อ 1  In the kitchen อยู่ในห้องครัว 
จากบทอ่าน Lisa เข้ามาในห้องและเธอเห็นสิ่งของมากมาย ด้านซ้ายมือของเธอมีหม้อหุงข้าว 
ไฟฟ้า เครื่องปั่น และเครื่องปิ้งขนมปัง ในตู้กับข้าว 
โจทย์ถามว่า จากบทความข้างบน Lisa อยู่ที่ใด 
จากเนื้อความจะเห็นว่าสิ่งที่ Lisa เห็นนั้น เช่นหม้อหุงข้าว เครื่องปั่น เครื่องปิ้งขนมปัง          
อ่างล้าจาน เตาอบ และเตาแก๊ส คืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่อยู่ในครัว  
ข้อ 2 In the bedroom ห้องนอน  
ข้อ 3 In the bathroom ห้องน้ า  
ข้อ 4 In the living room ห้องรับแขก 
 
 
 
 



59. ตอบข้อ 3  bookstore ร้านหนังสือ 
จากภาพ Mike จะได้รับส่วนลด 80% ถ้าเขาซื้อหนังสือเรียนที่................. ค าที่จะน ามาเติม 
ในช่องว่างที่สัมพันธ์กับภาพคือ ค าว่า bookstore (ร้านหนังสือ) เพราะในภาพคือร้านหนังสือ 
ข้อ 1 barber’s ร้านตัดผม  
ข้อ 2 drugstore ร้านขายยา  
ข้อ 4 restaurant ร้านอาหาร 

60. ตอบข้อ 3  bread ขนมปัง 
จากประโยค หมอแนะน าให้ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต โจทย์ถามว่า คุณควรลดอาหารชนิดใด  
คาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจ าพวก แป้ง ข้าว ขนมปังท ามาจากแป้ง ดังนั้นคุณควรลดอาหาร 
กลุ่มขนมปัง  
ข้อ 1 milk นม  
ข้อ 2 meat เนื้อสัตว์  
ข้อ 4 vegetable ผัก 

 
 
 

  



 

  
Hi (ไฮ ) สวัสด ีสวัสด ี(ไม่เป็นทางการ)  
Hello (เฮลโล)่ สวสัดี (ไม่เป็นทางการ)  
Good morning ( กึด มอร์นิ่ง) สวสัดีตอนเช้า  
Good afternoon (กึดอาฟเตอร์นูน) สวสัดีตอนบ่าย  
Good evening (กึด อฟินิ่ง) สวัสดีตอนเย็น 

  

A: Hi. How are you? 
(ฮาย อาว อาร์ ยู) 
สวัสดี คณุสบายดไีหม 
B: Fine, thanks. And you? 
(ฟาย แตงซ์ แอนด์ ยู๊) 
สบายดี ขอบใจ แล้วคณุล่ะ 
A: Fine. Nice to meet you. 
(ฟาย ไนซ์ ทู มีท ยู) 
สบายดี ยินดีที่ได้รู้จัก 
B: Nice to meet you, too. 
(ไนซ์ ทู มีท ยู ทู่) 
ยินดีที่ไดรู้้จักเช่นกัน 

A: Hello. How are you? 
(เฮลโล่ อาว อาร์ ยู) 
สวัสดี คณุสบายดไีหม 
B: Fine, thank you. And you? 
(ฟาย แตงซ์กิว แอนด์ ยู๊) 
สบายดี ขอบคณุ แล้วคณุละ่ 
A: I’m good. Nice to meet you. 
(อาม กึด ไนซ์ ทู มีท ยู) 
สบายดี ยินดีที่ได้รู้จัก 
B: Nice to see you, too. 
(ไนซ์ ทู ซี ยู ทู่) 
ยินดีที่ไดรู้้เจอเช่นกัน 

A: Good morning. How are you doing? 
(ฮาย อาว อาร์ ยู ดู๊อ่ิง) 
สวัสดี คณุสบายดไีหม 
B: I’m great, thanks. And how areyou? 
(อาม เกรท แตงซ์ แอนด์ ฮาว อาร์ ยู๊) 
ยอดเยี่ยมเลย ขอบใจ แล้วคุณล่ะ 
A: Not bad. Good to see you. 
(น็อต แบด กูด ทู ซี ยู) 
ไม่เลวนะ ยินดีทีไ่ด้เจอกัน 
B: Good to see you, too. 
(กึด ทู ซี ยู ทู่) 
ยินดีที่ไดเ้จอเช่นกัน 

A: Good afternoon. How have you been doing? 
(กึด อาฟเตอร์นูน ฮาว แฮฟ ยู บีน ดู๊วิง) 
สวัสดี คณุสบายดไีหม 
B: Awesome, thank you. And you? 
(อ๊อซั่ม แตงซ์กิว แอนด์ ยู๊) 
แจ๋วเลย ขอบคณุ แล้วคณุละ่ 
A: So so. Glad to see you. 
(โซ โซ แกลด ทู ซี ยู) 
ก็ง้ัน ๆ แหละ ยินดีทีไ่ด้เจอกัน 
B: Glad to see you, too. 
(แกลด ทู ซี ยู ทู่) 
ยินดีที่ไดรู้้เจอเช่นกัน 

การกล่าวค าทักทายภาษาอังกฤษ 



  

  
การถามชื่อและที่อยู่เป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากเราต้องท าความรู้จักกับบุคคลอื่นเป็นครั้งแรก
เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกัน 

 

  

A: What’s your name? ( วอส ยัว เนม? )  
คุณช่ืออะไร?  
B: I am …(ช่ือ)…(ไอ แอม……..) ฉันช่ือ………………..  
A:Where are you from? (แวร์ อาร์ ยู ฟรอม?์)  
คุณมาจากท่ีไหน?  
B: ….(ช่ือเมือง/จังหวัด/ประเทศ)  
A: Where do you live? (แวร์ ดู ยู ลีฟ?)  
คุณอาศัยอยู่ทีไ่หน?  
B: …..(ช่ือหมู่บ้าน/อ าเภอ).. 

A: What’s your nickname? ( วอส ยัว นิคเนม? )  
ช่ือเล่นของคุณว่าอะไร?  
B: My nickname’s (ช่ือเล่น)… (มาย นิคเนมส์..……..)  
ช่ือเล่นของฉันคือ………………..  
A: Where do you come from? (แวร์ ดู ยู คัม ฟรอม?์)  
คุณมาจากท่ีไหน?  
B: I come from…(ช่ือเมือง/จังหวัด/ประเทศ)… 
 (ไอ คัม ฟรอม์...................) ฉันมาจาก......  
A :What’s your address? (วอส ยัว แอ็ดเดรส?)  
ที่อยู่ของคุณคืออะไร?  
B: My address is 22 Ban Khok Sung, Namphong, 
Khonkaen. (มาย แอ็ดเดรส อีส ทเวนตี้ทู บ้านโคกสูง น้ า
พอง ขอนแก่น) ที่อยู่ของฉันคือบ้านเลขท่ี 22 บ้านโคกสูง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

A: What’s your surname? ( วอส ยัว เซอร์เนม? )  
ช่ือสกุลของคุณคืออะไร?  
B: My surname’s …(ช่ือสกุล)… (มาย เซอร์เนมส์..……..) 
ช่ือสกุลของฉันคือ………………..  
A: Where do you come from? (แวร์ ดู ยู คัม ฟรอม?์) 
คุณมาจากท่ีไหน?  
B: I come from…(ช่ือเมือง/จังหวัด/ประเทศ)  
(ไอ คัม ฟรอม์.......) ฉันมาจาก...... 
 A: Where are you staying now? 
 (แวร์ อาร์ ยู สเตย์อิ้ง นาว?) ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน?  
B: I’m staying at 22 Ban Khok Sung, Namphong, 
Khonkaen. (อาร์ม สเตย์อิ้ง แอ็ท ทเวนตี้ทู บ้านโคกสูง น้ า
พอง ขอนแก่น) ตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านเลขท่ี 22 บ้านโคกสูง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

A: What’s your family name? ( วอส ยัว แฟมิลี่ เนม )  
ช่ือสกุลของคุณคืออะไร?  
B: My family name’s …(ช่ือสกุล)… 
 (มาย แฟมิลี่ เนมส์..……..) ช่ือสกุลของฉันคือ………………..  
A: Where do you come from? 
 (แวร์ ดู ยู คัม ฟรอม์) คุณมาจากที่ไหน?  
B: I come from…(ช่ือเมือง/จังหวัด/ประเทศ)  
(ไอ คัม ฟรอม์............) ฉันมาจาก..... 
 A: May I have your address?  
(เม ไอ แฮฟ ยัว แอ็ดเดรส ?) ขอทราบที่อยู่ของคุณได้ไหม?  
A: Could you tell me your address? (คูด ยู เทล มี 
ยัว แอ็ดเดรส ?) กรุณาบอกท่ีอยู่ของคุณไดไ้หม?  
B: Yes,my address is 22 Ban Khok Sung, 
Namphong, Khonkaen. (เยส มายแอ็ดเดรส อีส ทเวนตี้
ทู บ้านโคกสูง น้ าพอง ขอนแก่น) 

Asking about name and address : (การถามชื่อและท่ีอยู่) 



 
 

  
เวลาพบกันครั้งแรก ก่อนที่จะแนะน าชื่อตัวเอง ควรพูดว่า May I introduce 
myself? มีความหมายว่า "ผม/ดิฉันขอแนะน าตัวเอง" เพ่ือเป็นการแสดงมารยาท 
แล้วตามด้วยชื่อ เช่น 
May I introduce myself? My name is Wichai. 
(ผมขอแนะน าตัวเอง ผมชื่อวิชัยครับ) 
May I introduce myself? My name is Jenny. 
(ดิฉันขอแนะน าตัวเอง ดิฉันชื่อเจนนี่ค่ะ) 
เมื่อแนะน าตัวเอง ไม่ต้องมี Miss, Mr. หรือ Mrs. น าหน้าชื่อ 
May I introduce myself? My name is Jenny. 
(ไม่ใช่ Miss Jenny) 

  
Nadet : What’s your name ? 

ว็อทส ยัวร์ เนม ? 
(คุณช่ืออะไร) 

Yaya:  I’m Yaya. 
แอม ญาญ่า 
(ฉันช่ือญาญ่า) 

Yaya:  Nice to meet you. 
ไนซ์ ทู มีท ยู 
(ดีใจที่ได้พบคณุ) 

Mario :  What’s your name? 
ว็อทส ยัวร์ เนม 
(คุณชื่ออะไร) 

Mai:  I’m Mai, and you? 
แอม ใหม่ แอ่นด์ ยู ? 
(ฉันชื่อใหม่ , และคุณชื่ออะไร?) 

Mario :  I’m Mario. 
แอม มาริโอ ้
(ฉัน ชื่อ มาริโอ้) 

Mario :  Where are you from ? 
แวร์ อาร์ ย ูฟรอม 
(คุณมาจากที่ไหน ?) 

Mai :  I’m from Khonkaen. 
(แอม ฟรอม ขอนแก่น ) 
(ฉันมาจากขอนแก่น) Ploy :  I’d like to introduce myself. 

(ไอ วูด ไล้ท์ ทู อินโทรดิ้ว มายเซ้ลฟ์) 
(ฉันขอแนะนาตัวเองนะคะ) 

Ploy:  My name is Ploy. 
มาย เนม อี้ส พลอย 
(ฉันชื่อพลอย) 

Dome :  Where do you live? 
แวร์ ดู ยู ลีฟ ? 
(คุณอาศัยอยู่ท่ีไหน ?) 

Ploy :  I live in Khonkaen,and how about you? 
ไอ ลีฟ อิน ขอนแก่น แอ่นด์ ฮาว อะเบ้าท์ ยู ? 
(ฉันอาศัยอยู่ท่ีขอนแก่น และคุณอาศัยอยู่ท่ีไหน?) 

Dome :  My name is Dome. I live In Khonkaen ,too. 
มาย เนม อิ้ส โดม.ไอ ลี้ฟ อิน ขอนแก่น ทู 
(ฉันชื่อโดม ฉันอาศัยอยู่ท่ีขอนแก่นเหมือนกัน) 

Patty :  May I introduce myself? 
เมย์ ไอ อินโทรด้ิว มายเซ้ลฟ์ ? 
(ฉันจะแนะนาตัวเองได้ไหม) 
My name is Angsumalin. 
มาย เนม อี้ส อังศุมาลิน 
(ฉันชื่ออังศุมาลิน) 
My nickname is Patty. 
มาย นิคเนม อี้ส แพ็ตตี ้
(ชื่อเล่นของฉัน คือ แพ๊ตตี้) 
I’m 13 years old. 
แอม เทอทีน เยียร์ส โอลด ์
(ฉันอาย ุ13 ปี) 
I’m in Matthayomsuksa 2. 
แอม อิน มัธยมศึกษา ท ู
(ฉันเรียนอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2) 

Introducing oneself and others (การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน) 



 
 

  
การกล่าวอ าลาอย่างสุภาพโดยทั่ว ๆไปใช้ Goodbye หรือ Bye แต ่
ก็มีค าและส านวนอื่น ๆ อีกที่ใช้กันในการกล่าวอาลา เช่น Have a nice 
day! เป็นการกล่าวค าอ าลาและค าอวยพรอย่างไม่เป็นทางการ  
ขอให้อีกฝ่ายมีความสุขในวันนั้น ๆ 
See you soon. / See you later.  
เป็นการกล่าวค าอ าลาอย่างไม่เป็นทางการ ใช้กับเพื่อนฝูง เป็นต้น  

A : Goodbye, Panya. 
( กึดบาย, ปัญญา ) 
ลาก่อน ปัญญา 
B : Goodbye, Renoo.See you again. 
(กึดบาย,เรณู) ( ซี ยู อเกน) 
ลาก่อน เรณู แล้วเจอกันใหม่ 
A : See you again, too. 
( ซี ยู อเกน,ทู) 
แล้วพบกันใหม่เช่นกัน 

A : I’ve to go to now. Goodbye. 
( ไอฟ ทู โก ทู นาว กึดบาย ) 
ฉันจะต้องไปแล้ว ลาก่อน 
B : Goodbye,hope to see you soon. 
(กึดบาย โฮพ ทู ซี ยู ซูน) 
ลาก่อน คงได้เจอกันใหม่ 
A : Hope to see you soon, 
too. ( โฮพ ทู ซี ยู ซูน, ทู่) 
ลาก่อน คงได้เจอกันใหม่ 

A : I really must go ow.Goodbye. 
(ไอ เรียลลี่ มัสท โก นาว.กึดบาย) 
ฉันจะต้องไปแล้ว, ลาก่อน 
B: See you later . 
(ซี ยู เลเทอร์) 
แล้วพบกันใหม่ 
A : See you then. 
(ซี ยู เธน) 
เดี๋ยวเจอกันใหม่ 

A: I’m afraid I have to be going.Goodbye. 
( อาม อเฟรด ไอ แฮฟ ทู บี โกอ่ิง ,กึดบาย ) 
ฉันเกรงว่าฉันจะต้องไปแล้ว, ลาก่อน 
B : Goodbye, Have a nice day. 
(กึดบาย, แฮฟ อะ ไนซ์ เดย์) 
ลาก่อน , ขอให้มีความสุขนะ 
A : See you then. 
(ซี ยู เธน) 
เดี๋ยวเจอกันใหม่ 

Leave taking (การอ าลาหรือการกล่าวลา) 



 

  
เมื่อมีใครท าสิ่งใดให้เราแม้ว่าจะเป็นการกระท าเล็กๆน้อยๆ 
ตลอดจนการกระท าทีท่ าให้เรารู้สึกซาบซึ้ง เราควรจะกลา่ว 
แสดงความขอบคณุแกค่นผู้นั้น ซึ่งจะท าให้ผู้ฟงัรู้สึกได้ด ี
เช่นกัน และการกล่าวค าตอบรับค าขอบคุณเพือ่เป็น 
การแสดงถึงการมมีารยาทที่ด ี
  

A: May I sit here please? 
(เม ไอ ซิท เฮีย พลีส) 
ฉันขอน่ังตรงนี้หน่อยไดไ้หม? 
B: Yes. 
(เยส) 
ได้ซ ิ
A:Thank you. 
(แธ็งค์ ก่ิว) 
ขอบคุณ 
B: That’s O.K. 
(แด็ท’ส โอ เค) 
ไม่เป็นไร 

A: May I borrow your pen please? 
(เม ไอ บอโรว์ ยัว เพ็น พลสี) 
ฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ไหม? 
B: Yes. Here you are 
(เยส เฮีย ยู อาร์) 
ได้ซินีไ่ง 
A:Thank you very much. 
(แธ็งค์ ก่ิว เวรี่มัช) 
ขอบคุณ 
B: That’s all right. 
(แด็ส ซอ ไรท์) 
ไม่เป็นไร 

A: Renoo, could you open the window,please? 
(เรณู คดู ยู โอเพ็น เดอะ วินโดว์ พลีส ) 
เรณูช่วยเปิดหน้าตา่งหน่อยได้ไหม? 
B: Yes, of course. 
(เยส ออฟ คอร์ส)  
ได้เลย 
A: Thanks for your help. 
(แธ็งค์ส ฟอร์ ยัว เฮล) 
ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ 
B:You’re welcome.  
(ยัวร์ เวลคัม) 
ด้วยความยินด ี

A: Panya, can I borrow your digital camera? 
(ปัญญา แคน ไอ บอโรว์ ยัว ดิจิทอล แคมเออร่า) 
ปัญญาฉันขอยืมกล้องดิจิตอลหน่อยไดไ้หม? 
B: Sure. Here you are? 
(ชัวร์ เฮีย ยู อาร์)  
ได้เลย นี่ไง 
A: Thanks for your kindness. 
(แธ็งค์ส ฟอร์ ยัว ไคด์เนส) 
ขอบคุณส าหรับความกรณุา 
B: It was my pleasure. 
(อิท วอส มาย เพลสชัวร์) 
ด้วยความยินด ี

Giving Thank (การขอบคุณ) 



 

  
การพูดคุยสนทนาเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นข้อมูลส่วนตัว  
ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะเริ่มสนทนากันเบื้องต้นได้ เช่น 
1. การถามชื่อ – สกุล ชื่อเล่น 
2. การถามตอบเกี่ยวกับอายุ 
3. การถามตอบเกี่ยวกับครอบครัว 
4. การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ 

 

  

 A: How old are you?  
(ฮาว โอล อาร์ ยู)  
คุณอายุเท่าไร  
B: Five years old.  
(ฟายว เยียร์ซ โอล)  
5 ปี  
A: How tall are you?  
(ฮาว ทอล อาร ์ยู)  
คุณสูงเท่าไร  
B: 70 cm  
(เซเว่นต ิเซ็นติเมตเถอะซ)์  
70 เซนตเิมตร 

A: How old are you?  
(ฮาว โอล อาร์ ยู)  
คุณอายุเท่าไร  
B: I’m 7 years old.  
(อาม เซเวน เยียร์ซ โอล)  
ฉันอายุ 7 ปี  
A: How tall are you?  
(ฮาว ทอล อาร ์ยู)  
คุณอายสุูงเท่าไร  
B: I’m 110 centimeters tall.  
(อามวันฮันเดร็ดแอนเท็น เซ็นติเมตเถอะซ ์ทอล)  
ฉันสูง 110 เซนติเมตร 

 
 A: How old is your father?  
( ฮาว โอลด อีส ยัว ฟาเทอะ)  
คุณพ่อของคุณอายุเท่าไร  
B: My father is 46 years old.  
(มาย ฟาเทอะ อิส ฟอติซิก เยียร์ส โอลด)์  
คุณพ่อของฉันอายุ 46 ปี  
A: How tall is he?.  
(ฮาว ทอล อิส ฮ)ี  
เขาสูงเท่าไร  
B: He is 173 centimeters tall.  
(ฮี อิส วันฮันเดร็ดแอนเซเว่นติทร ีเซ็นติเมตเถอะซ์ทอล) 
เขาสูง 173 เซ็นตเิมตร 

 A: How old is your grandmother?  
( ฮาว โอลด อีส ยัว แกรนมาเทอะ)  
คุณยายของคุณอายุเท่าไร  
B: My grandmother is 82 years old.  
(มาย แกรนมาเทอะ อิส เอ้ทติเยียร์ส โอลด์)  
คุณยายของฉันอายุ 82 ปี 
A: How tall is she?.  
(ฮาว ทอล อิส ชี)  
หล่อนสูงเท่าไร  
B: She is 140 centimeters tall.  
(ชี อิส วันฮันเดรทแอนฟอติ เซ็นติเมตเถอะซ์ทอล)  
หล่อนสูง 140 เซ็นติเมตร 

Giving and asking for personal information 
(การให้ข้อมูลส่วนบุคคล) 



 

  
การถามเกี่ยวกับการเรยีนและงาน  
เป็นการสอบถามขอ้มลูที่ทาให้เราได้รู้จักกับ 
เพื่อนใหม่ สร้างความสนิทสนมเพิ่มขึ้น  
แต่ในการถามค าถามต่างๆต้องค านึง  
ถึงความเหมาะสมด้วย 

  

 

 A: Where do you study?  
(แวร ์ด ูยู สตัสดี?้)  
คุณเรียนอยู่ท่ีไหน?  
B: I study at…Namphong School.  
(ไอ สตัสดี ้แอ็ท น้ าพอง สกูล)  
ฉันเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนน้ าพอง 

 

 A: What is your school’s name?  
(วอส อีส ยัว สกูลส ์เนม?)  
โรงเรียนของคุณชื่อว่าอะไร?  
B: My school’s name is Namphong School  
(มาย สกูลส ์เนม อีส น้ าพอง สกูล)  
โรงเรียนของฉันชื่อโรงเรียนน้ าพอง 

A: What is your school’s name?  
(วอท อีส ยัว สกูลส์ เนม?)  
โรงเรียนของคุณชื่อว่าอะไร?  
B: My school’s name is Namphong School. 
(มาย สกูลส์ เนม อีส น้ าพอง สกูล)  
โรงเรียนของฉันชื่อโรงเรียนน้ าพอง 

A: What grade are you in?  
(วอท เกรด อาร์ ยู อิน?)  
คุณเรียนอยู่ชั้นอะไร?  
B: I’m in Mathayom 1. 
(อาร์ม อิน มัธยม วัน )  
ฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
A: Do you have a part- time job? 
(ดู ยู แฮฟ อะ พาร์ท ไทม์ จ๊อบ) 
คุณท างานนอกเวลารึเปล่า? 
B: Yes, I do. 
(เยส ไอ ดู)  
ท าค่ะ 

Asking about study and work : การถามเกี่ยวกับการเรียนและงาน 



 

  
Suda invites Nida to her birthday party. 
Suda: Would you like to go to my birthday party? 
Nida: Thank you, I’d love to. 

 

 

 

  

การเชิญ (inviting) 
การตอบรับ 
Thank you. 
(แธ้งค คิว ) 
ขอบคุณตกลง 
Thanks a lot. That sounds great! 
(แธ้งส อะลอต แด็ด ซาวด์ เกรท) 
ขอบคุณฟังดูเยี่ยมเลย 
--------------------------------------------- 
การปฏิเสธคาเชิญ 
I'm sorry. 
(อาม ซอรี่) 
ผมเสียใจ 

Would you like to go to my birthday party? 
(วู้ด ยู ไล้ ทู โก ทู มาย เบริ์ธ เดย์ ปาตี ) 
ไปงานปาร์ตี้ วันเกดิฉันไหม 
Thank you. I'd love to. 
(แธ้งค คิว ไอ ด เลิฟ ทู) 
ขอบคุณตกลง 
Thanks a lot. That sounds great! 
(แธ้งส อะลอต แด็ด ซาวด์ เกรท) 
ขอบคุณฟังดูเยี่ยมเลย 
I'm sorry.  
(อาม ซอรี่) 
ผมเสียใจ 

การเชิญ (inviting) 
Would you like to join the ride? 
(วู้ด ยู ไล้ ทู จอย เดอะ ไรด์) 
คุณจะนั่งรถไปด้วยกันไหม 
Do you want to go swimming? 
(ดู ยู ว้อน ทู โก สวิมมิ่ง) 
คุณอยากไปว่ายน้ าไหม 
การตอบรับ 
Thanks a lot. That sounds great! 
(แธ้งส อะลอต แด็ด ซาวด์ เกรท) 
ขอบคุณฟังดูเยี่ยมเลย 
การปฏิเสธค าเชิญ 
I'm sorry. I'm so busy.  
(อาม ซอรี่ อาม โซ บิซิ)  
ฉันเสียใจผมไม่ว่าง 

How about playing football? 
(ฮาว อะ เบ้า เพลอิ่ง ฟุตบอล) 
เล่นฟุตบอลกันไหม 
Thanks. That sounds fun. I'd love to. 
(แธ้งคส แด็ด ซาวส ฟัน ไอ ด เลิฟ ทู) 
ขอบคุณฟังดูน่าสนุกนะ 
I'm sorry. I can't. I have something to do. 
(อาม ซอรี่ ไอ ค้าน ไอ แฮฟ ซัมติง ทู ดู) 
ฉันเสียใจฉันมีอะไรต้องท า 

Inviting (การเชิญ) 



 

  
โดยทั่วไปเมื่อเราต้องการเสนอให้ความช่วยเหลือ ส านวนที่มักใช้ ได้แก่ 
- Can I help you? มีอะไรให้ผมช่วยไหม 
- Would you like me to help you? คุณอยากให้ฉันช่วยไหม 
- Let me help you with this. ขอให้ผมช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ 
- Can I give you a hand? ฉันขอช่วยคุณได้ไหม 
การตอบรับความช่วยเหลือ 
- Thank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรุณามาก 
- Thanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลย 
การปฏิเสธความช่วยเหลือ 
- Thanks a lot. But I think I should do that myself. 
ขอบคุณมาก แต่ผมคิดว่าผมควรท าเอง 
- Thank you very much. But I should be responsible for that. 
ขอบคุณมาก แต่ผมควรรับผิดชอบมันเอง 

  

A : May I help you? 
เมย์ ไอ เฮ็ลพ ยู ?  
(ให้ฉันช่วยอะไรไหมครับ / คะ) 
B : Thank you. 
แธง คิว  
(ขอบคุณ) 
A : Can I help you?  
แคน ไอ เฮล็พ ยู ? 
(ฉันสามารถช่วยอะไรไหม) 
B : No, thank you.  
โน. แธงค์ ก่ิว 
 (ไม่. ขอบคุณ) 

A : What can I do for you? 
ว็อท แคน ไอ ดู ฟอร ยู 
(ให้ฉันช่วยอะไรไหมครับ / คะ) 
B : Thanks a lot.  
แธง อะ ล็อท 
(ขอบคุณมากๆ) 
------------------------------------------ 
A : Do you need any help? 
ดู ยู นีด แอนนี่ เฮล็พ 
(คุณต้องการให้ช่วยไหมครบั / คะ) 
B : Thanks. I think I can do. 
แธงค์ซ. ไอ ธิงค ไอ แคน ดู 
(ขอบคุณ. ฉันคิดว่า ฉันสามารถท าได้) 

A : What can I do for you? 
ว็อท แคน ไอ ดู ฟอร ยู ? 
(ให้ฉันช่วยอะไรไหมครับ / คะ) 
B : Thanks. That very kind of you. 
แธงค์ซ. แด็ท เวรี่ ไคนด์ ออฟ ย ู
(ขอบคุณในความกรณุาของคุณ) 
------------------------------------------ 
A : Can you give me a hand? 
แคน ยู กิฟ มี อะ แฮนด 
(ฉันขอช่วยคุณไดไ้หมครับ / คะ) 
B : Thanks. But I can do by myself. 
แธงค์ซ. บัท ไอ แคน ดู บาย มาย เซลฟ 
(ขอบคุณ. แต่ฉันสามารถท าด้วยตวัเองได้) 

Offering (การเสนอให้ความช่วยเหลือ) 



 

  
บทสนทนาในร้านอาหารการสั่งอาหารถือเป็นเรื่องส าคัญเมื่อคณุต้องเดินทางไปยังต่างประเทศคณุคงตอ้งทานอาหารตาม
ร้านอาหารแทบทุกมื้อเพราะฉะนัน้ลองมาศึกษาบทสนทนาภาษาอังกฤษ เช่น 
Can I get some pizza? 
What is the famous food in your restaurant? 
- What would you like to drink? 
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners) 
1. ในงานเลี้ยงเจ้าภาพจะก าหนดที่น่ังให้แก่ท่านหรือพาท่าน 
ไปนั่งแต่ในการรับประทานอาหารอย่างกันเองท่านจะเลือกที่น่ังตรงไหนก็ได้ 
2. ท่านควรรอให้เจ้าภาพคลีผ่้าเชด็ปาก (napkin) ออกก่อนจึงค่อยคลี ่
ผ้าเช็ดปากของท่านเป็นการเริม่ตน้รับประทานอาหารและควรวางผา้เช็ดปาก 
ไว้บนตักของท่านเมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้จับตรงกลาง 
ผ้าเช็ดปากหยิบขึ้นมาวางไว้ข้างบนโต๊ะอาหารโดยไม่ต้องพับ 

  

A :Do you want any fries? 

(ดู ยู วอน แอนนี้ ไฟร์ส) 
คุณต้องการอาหารทอดไหม 

B : Yes, some chicken fried please. 

(เยสซัม ซิคเค็น ไฟร์ด พลีส) 
ใช่ ขอไก่ทอดด้วย 

A : Can I get some pizza? 

(แคน ไอ เก็ต ซัม พิสซ่า) 
ฉันสามารถกินพิซซ่าได้ไหม 

B : Yes, You can. 

ใช่ได้เลย 

A: What do you want for dessert, sir? 
(วอท ดู ยู ว้อนท ฟอดีสเซ่อ เซ่อ)  
คุณต้องการจะรับอะไรเป็น ของหวานด้วยไหมค่ะ 
B : Yes, I want some Ice cream. 
(เยส ไอ ว้อนท ซัม ไอศกรีม) 
ใช่ ฉันต้องการไอศกรีม 

A : What would you like to order? 
(วอท วุด ยู ไล้ค ทู ออร์เด่อร์) 
คุณต้องการจะสั่งอะไร 
B : I would like to get cheeseburger. 
(ไอ วุด ไล้ค ทู เก็ต ซสีเบอเก่อร์) 
ฉันขอกินเบอเกอร์เนย 
A : What would you like some dessert ? 
(วอท วุด ยู ไล้ค ซัม ดสีเซ่อ) 
คุณต้องการของหวานอะไร 
B : I would like to get some cake. 
(ไอ วูด ไลน์ ทู เก็ต ซมั เค้ก) 
ฉันต้องการกินขนมเค้ก 

A: Would you like anything to drink? 
(วูด ยู ไล้ค แอนนิติง ทู ดริงค) 
คุณต้องการเครื่องดื่มอะไรไหมครบั 
B: I want a glass of pepsi? 
(ไอ วอน อะกลาส อีอฟ เป๊บซี่) 
ฉันขอแปปซี่แก้วนึงค่ะ 
A: Would you like any coffee or tea ? 
(วูด ยู ไล แอนนิ ค็อฟฟี่ ออ ที) 
คุณต้องการเครื่องดื่มกาแฟ หรือ ชาครับ 
B: I want a cup of coffee? 
(ไอ ว้อน อะกลาส อ๊อฟ ค็อฟฟ่ี)  
ฉันขอกาแฟแก้วหนึง่ค่ะ 

Food Ordering (การสั่งอาหาร) 



 
 

  
บทสนทนาเพื่อการถามราคาสินค้าท าให้ผู้เรียนขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคา พูดและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับราคาสินค้าและเป็นการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
การถามเกี่ยวกับราคาสิ่งต่างๆ ในร้านค้า เราจะใช้ How much (เท่าไร) ขึ้นต้นประโยคค าถาม ตามโครงสร้าง
ประโยคดังนี้ 
How much is (it/ค านามเอกพจน์) ? 
How much are (they/ค านามพูพจน์) ? 
การตอบคาถามดังกล่าว เราจะตอบตามโครงสร้างประโยคดังนี้ 
It’s/They’re + __(ราคา)__ baht. 
  

A : How much is it? 
(ฮาวมัช อีส อิท) 
ราคาเท่าไร 
B : It’s ten bath. 
(อิส เท็น บาท) 
ราคาอันละสิบบาท 
A : How much are they? 
(ฮาวมัช อา เดย์) 
ราคาเท่าไร 
B : They’re fifty baht. 
(เด อาร์ ฟิฟติบาท) 
ราคาห้าสิบบาท 

A : How much is salt? 
(ฮาวมัช อีส ซ้อลท) 
เกลือราคาเท่าไร 
B : one baht a bag. 
(วัน บาท อะ แบก) 
ถุงละหนึ่งบาท 
A : How much are eggs? 
(ฮาวมัช อา เอกซฺ) 
ไข่ราคาเท่าไร 
B : Twenty baht a dozen. 
(ทะเว็นติ้ บาท อะ โดเซ็น) 
โหลละยีส่ิบบาท 

A :How much are those oranges? 
(ฮาว มัช อาร์ โดส ออเร็นส) 
ส้มราคาเท่าไร 
B : Sixty baht a kilo. 
(ซิกตี้ บาท อะคิโล) 
กิโลกรมัละหกสิบบาท 
A : How much is this candy? 
(ฮาว มัช อีส ดีส แคนดี้) 
ลูกอมราคาเท่าไร 
B : Eleven baht a bag. 
(อีเลฟเว่น บาท อะแบก) 
ถุงละสิบเอด็บาท 

A : How much is a piece of cake ? 
(ฮาว มัช อีส อะ พีช อ๊อฟ เค้ก) 
เค้กช้ินนี้ราคาเท่าไร 
B : Twenty- five baht. 
(ทเว็นตี้ ฟาย บาท) 
ยี่สิบห้าบาท 
A : How much does this cost? 
(ฮาว มัช ดาส อิส คอสท ) 
นี้ราคาเท่าไร 
B : One hundred baht. 
(วันฮันเดรด บาท) 
หนึ่งร้อยบาท 

การถามราคาสินค้า ( How much ? ) 



  

  
การแสดงความคิดเห็นใช้พูดเมื่อเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ 
เหตุการณ์นั้นๆ 
Situation: 
Nipa and Naree will have the test next week. 
Nipa: Let’s study for the test, Naree. 
Naree: That’s a good idea. 
  

Good idea! 
(กู้ด ไอดีย)  
ความคิดเยี่ยม  
I agree. 
(ไอ อะกรี)  
ผมเห็นด้วย  
I’m not sure. 
(อัม น๊อต ชัว)  
ฉันไม่แน่ใจ 

Good idea!  
(กู้ด ไอเดีย)  
ความคิดเยี่ยม  
I agree.  
(ไอ อะกรี)  
ผมเห็นด้วย  
Wonderful.  
(วันเดอฟูล)  
วิเศษ!  
I’m not sure. 
(อัม น๊อต ชัว)  
ฉันไม่แน่ใจ 

Wonderful.  
(วันเดอฟูล)  
วิเศษ!  
That’s sound great! 
(แด๊ด ซาวด์ เกร็ท) 
ฟังดูเยี่ยมเลย  
That’s a good idea! 
(แด๊ด อะ กู้ด ไอ เดยี)  
เป็นความคิดทีด่ ี
I don’t think so.  
(ไอ ด้น ธิงค โซ)  
ผมไม่คิดเช่นนั้น 

That’s sound great! 
(แด๊ด ซาวด์ เกร็ท)  
ฟังดูเยี่ยมเลย  
That’s a good idea! 
(แด๊ด อะ กู้ด ไอ เดยี) 
เป็นความคิดทีด่ ี
I think you’re wrong. 
(ไอธิงค ยูเออะ วรอง) 
ผมคิดว่าไม่ใช่  
I wouldn’t do that. 
(ไอ วู้ดดึ่น ดู แด็ด)  
ผมจะไม่ท าเช่นนั้น 

Expressing and Opinion: (การแสดงความคิดเห็น) 



 

  
การแสดงความยินดีใช้พูดเมื่อต้องการแสดงความยินดีในโอกาสท่ี 
คู่สนทนาประสบผลส าเร็จในด้านต่างๆ 
Situation 3: 
In school, Nid and Noi are talking about the examination. 
Nid: Congratulations on your examination. 
Noi: Thank you, you too. 
  

Congratulations! 
(คอนเกรททูเลชั่น) 
ขอแสดงความยินดีด้วย 
Happy birthday. 
(แฮปปี้เบิร์ทเดย์) 
สุขสันต์วันเกิด 
การตอบรับ 
Thank you. 
Thanks. 
Thank you very much. 

Congratulations! 
(คอนเกรททูเลชั่น) 
ขอแสดงความยินดีด้วย 
Happy birthday. 
(แฮปปี้เบิร์ทเดย์) 
สุขสันต์วันเกิด 
Thank you. 
Thanks. 
Thank you very much. 

Congratulations on your success. 
(คอนเกรททูเลชั่น ออน ยัวร์ ซัคเซส) 
ขอแสดงความยินดีกับความส าเร็จของคุณ 
Please give her my congratulations. 
(พลีส กี้ฟ เฮอ มาย คอนเกรททูเลชั่น) 
ขอฝากแสดงความยินดีกับเธอด้วย 
Thank you very much. 

Congratulations on your winning the prize. 
(คอนเกรททูเลชั่น ออน ยัวร์ วินนิ่ง เดอะ ไพร้ส) 
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล 
Please accept my congratulations. 
(พลีส แอ๊คเซ็พ มายคอนเกรททูเลชั่น) 
โปรดรับความยินดีของผมด้วย 
Thank you so much. 

Congratulations (การแสดงความยินด)ี 



  

  
การกล่าวค าขอโทษ หรือกล่าวแสดงความเสียใจ จะมีวิธี 
การพูดแตกต่างกันไป เช่น “sorry” ใช้กล่าวเพื่อ 
แสดงความเสียใจในส่ิงท่ีตัวเองได้กระท าลงไป  
แล้วคิดได้ว่า ไม่น่าท าไปแบบนั้นเลย หรือการนั้น 
ยังไม่เกิดขึ้นแต่รู้สึกเสียใจส่วน excuse me ใช้กล่าว 
เพื่อขออภัยเมื่อต้องการกระท ากริยา หรือ อาการท่ี 
อาจจะรบกวนผู้อื่น เช่น เมื่อจะขอพูดคุยซักถาม  
ขอร้อง หรือ เมื่อต้องการเดินผ่านหน้าผู้อื่น หรือ  
การแสดงกริยา ไอ จาม เพื่อแสดงออกถึงการมารยาทท่ีดี 
 

  

A : Sorry, I’m late. 
(ซอริ แอม เลท) 
ขอโทษครับที่มาสาย 
B : That’s all right. 
(แดทส์ ออไรท์) 
ไม่เป็นไร 

A : Sorry, I’m late. 
May I come in please? 
( ซอริ แอม เลท เม ไอ คัมอินพลีส) 
ขอโทษครับที่มาสายผมขออนุญาตเข้าห้องเรียนได้ไหมครับ 
B : That’s all right. 
But don’t do it again. 
( แดทส์ ออไรท์ บัท โด้นท์ ดู อิท อะเกน) 
ไม่เป็นไร แต่อย่าท าอีก 

A : You don’t do your home work again. 
(ยู โด้นท์ ดู ยัวร์ โฮม เวริค อะ เกน) 
คุณไม่ท าการบ้านอีกแล้ว 
B : I’m really sorry. Please forgive me. 
(ไอม เรียลลิ ซอริ พลีส ฟอร์กีฟ มี) 
ผมเสียใจจริงๆครับ กรุณายกโทษให้ผมด้วยนะครับ 

A : Excuse me. May I sit here ? 
(เอ็กซ์ คิวส์ มี เม ไอ ซิท เฮียร์) 
ขอโทษครับผมขอนั่งตรงนี้ ได้ไหมครับ 
B : Yes, of course. 
(เยส ออฟ คอส) 
ได้เลยครับ 

Apologizing (การกล่าวค าขอโทษ) 



 

  
การขอรอ้งทั่วไป ย่อมถอืเป็นมารยาทของผู้ขอที่จะ 
ไม่ขอให้ผูอ้ื่นกระท าสิ่งที่อยู่ในภาวะทีท่ าไม่ได้ 
หากต้องการปฏิเสธค าขอร้องด้วยเหตุจ าเป็น 
จริงๆ ผู้ตอบควรรักษาน้ าใจของอีกฝ่ายด้วย 

  

ส านวนที่ใช้ตอบรับค าขอร้อง(เต็มใจช่วย) 
O.K. ไดเ้ลย 
Certainly. ได้ส ิ
No problem.ไม่มีปัญหา 
Of course. ได้ค่ะ 
Of course not.ไม่รังเกียจค่ะ 
Certainly I would be glad to. 
ได้เลย เต็มใจท าให้นะ 

A : Help me please ? 
เฮ็ลพ มี พลีส ? 
ช่วยด้วยครับ / คะ่ 
B : OK. / Sorry. 
โอเค. / ซอรี่. 
ตกลง/ เสียใจ 
A : Can you help me? 
แคน ยู เฮ็ลพ มี ? 
(คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม) 
B : Yes, please. 
เยส พลสี 
(ได้ครับ / ค่ะ) 

A : Will you help me please ? 
วิล ยู เฮล็พ มี พลีส ? 
(คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม) 
B : Yes. of course.  
เยส. ออฟ คอรซ 
(ได้ครับ / ค่ะ) 
A :Could you help me please ? 
คู๊ด ยู เฮล็พ มี พลสี ? 
(คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม) 
B : sorry, I have to go. 
ซอรี่, ไอ แอฟ ทู โก 
(ขอโทษครับ / ค่ะฉันต้องไปแล้ว) 

A : Would you mind helping me? 
วู๊ด ยู มายด เฮ็ลพิ่ง มี ? 
(คุณรังเกียจที่จะช่วยฉันไหม) 
B : Of course not.. 
ออพ ครอสน้อท 
(ไม่รังเกียจครับ/ค่ะ) 
A : Do you mind helping me? 
ดู ยู มายด เฮล็พิ่ง มี ? 
(คุณรังเกียจที่จะช่วยฉันไหม) 
B : Sorry, I’m afraid I can’t. 
ซอรี่, อาม อะเฟรด ไอ ค้านท. 
(ขอโทษ, เกรงว่าจะช่วยไมไ่ด้) 

Requesting (การขอร้อง) 

ส านวนที่ใช้ตอบปฏิเสธค าขอร้อง 
Sorry เสียใจ/ขอโทษ(ช่วยไมไ่ด้) 
Sorry, I’m afraid I can’t. 
(ขอโทษ, เกรงว่าจะช่วยไมไ่ด้) 
I wish I could help you.  
But I really have a lot of work to 
do already. 
ฉันอยากช่วยคุณนะ แตต่อนนี ้ 
ฉันมีงานท่ีต้องท าเยอะมากแล้ว 



 

  
1. Season(ซีซัน) ฤดูกาล :ฤดูกาลในต่างประเทศ มี 4 ฤดูกาล คือ  
1.1. spring (สปริง): ฤดูใบไม้ผลิ  1.2. summer (ซัมเมอร์): ฤดูร้อน  
1.3. fall (ฟอล): ฤดูใบไม้ร่วง   1.4. winter (วินเทอร์): ฤดูหนาว 
 2. Season in Thailand (ซีซัน อิน ไทยแลนด์) ฤดูกาลในประเทศไทย  
ในประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ 
2.1winter (วินเทอร์) : ฤดูหนาว 2.2 summer (ซัมเมอร์) : ฤดูร้อน 
2.3 rainy (เรนนี่) : ฤดูฝน  
3. Weather สภาพอากาศ  
Sunny (ซันนี่) – แดดจัด   Stormy (สตรอมมี่) – มีพายุจัด  Rainy(เรนนี่) –ฝนชุก   
Foggy (ฟอกกี่) – มีหมอกมาก Snowy(สโนวี่) – หิมะตกหนัก  Windy (วินดี่) – ลมแรง  
Icy(ไอซี่) – มีน้ าแข็งมาก   Blizzard (บลิซซาร์ด) – พายุหิมะ  Clear(เคลียร์) – แจ่มใส   
Breeze (บรีซ) – ลมพัดเบาๆ  Cloud(คลาว) – เมฆ   Hurricane (เฮอริเคน) – พายุเฮอริเคน  
Cloudy(คลาวดี่) – มีเมฆมาก  Smog(สมอก) – ควัน หมอก   Lighting(ไลทิ่ง) – ฟ้าแลบ 

  
A: What is the weather like today? 
(วอท อิส เดอะ เวธเธอะ ไล้ค ทูเดย์?) 
อากาศวันน้ีเป็นอย่างไร?  
B: It’s hot.  
(อิท’ส ฮอท)  
อากาศร้อน 

A: What is the weather like today? 
(วอท อิส เดอะ เวธเธอะ ไล้ค ทูเดย์?)  
อากาศวันน้ีเป็นอย่างไร?  
B: It’s hot.  
(อิท’ส ฮอท)  
อากาศร้อน 
A: How do you think about the weather ? 
(ฮาว ดู ยู ติ้ง อะเบ้า เดอะ เวธเธอะ?) 
คุณคิดอยา่งไรกับอากาศ?  
B: I don’t like it. 
(ไอ โด้น ไล อิท) 
ฉันไม่ชอบมัน 

A: How’s the weather like today? 
(ฮาว’สึ เดอะ เวธเธอะ ไล้ค ทูเดย?์) 
อากาศวันน้ีเป็นอย่างไร?  
B: It’s rainy.  
(อิท’ส เรนนี่)  
ฝนตก 
A: How do you think about the weather? 
(ฮาว ดู ยู ติ้ง อะเบ้า เดอะ เวธเธอะ?) 
คุณคิดอยา่งไรกับอากาศ?  
B: I like it so much. 
ฉันชอบมันมาก 

A: How’s the weather like today?  
(ฮาว’สึ เดอะ เวธเธอะ ทูเดย?์) 
อากาศวันน้ีเป็นอย่างไร?  
B: It's really cold.  
(อิท’สึ เรียวลี่ โคล) มันเย็นมากๆ  
A: How do you think about the weather ? 
(ฮาว ดู ยู ติ้ง อะเบ้า เดอะ เวธเธอะ?)คุณคิดอยา่งไรกับอากาศ?  
B: I love cold weather ? 
(ไอ เลิฟ โคล เวธเธอะ)ฉันชอบอากาศหนาว  
A: What's the temperature? 
(วอท อิส เดอะ เท็มเพอเจอร?์)อุณหภมูิเท่าไร? 
B: It's 30 degrees now. 
(อิท’สึ เต้อตี้ ดีกรีสึ นาว ?)มันอยู่ท่ี 30 องศาตอนนี?้ 

Talking about Weather (การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ) 



 

  
การถามเวลา จะมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันออกไป 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น ใช้เมื่อผู้พูดไม่มีนาฬิกา  
ต้องการทราบเวลานัดหมาย เวลาปิด-เปิด 
วันท าการของสถานที่นั้นๆ เวลา ออก – ถึง  
ของรถโดยสาร หรือ เครื่องบิน ฯลฯ  
ในบทนี้น าเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ 
สื่อสารบางสถานการณ์ดังน้ี 

  
A : What time is it ? 
(วอท ไทม ์อีส อิท) 
กี่โมงแล้วครับ 
B : It’s nine o’clock. 
(อิท’ส ไนน์ โอ คล็อค) 
เวลา 9 โมงแล้วครับ 
B : Thank you. 
(แธงค์ กิว) 
ขอบคุณ 

A : Do you have a time ? 
(ดู ยู แฮพ อะ ไทม์) 
กี่โมงแล้วครับ 
B : It’s three fifty-five. 
( อิท’ส ทรี ฟิฟทิ ฟายว) 
เวลา 3 นาฬิกา 55 นาที ครับ 
A : Thank you very much.. 
(แธงค์ กิว เวริ มัช) 
ขอบคุณมากครับ 

A : Could you tell me the time please.? 
( คูด ยู เทล มี เดอะ ไทม์ พลสี) 
ขอโทษครับกี่โมงแล้ว 
B : It’s a quarter past eight. 
( อิส อะ ควอเตอร์ พาส เอ้ท) 
เวลา 8 นาฬิกา 15 นาที 
A : Thank you very much. 
(แธงค์ กิว เวริ มัช) 
ขอบคุณมากครับ 
B : You’re welcome. 
(ยัวร์ เวล คัม)  
ด้วยความยินดีครับ 

Asking for the time (การถามเวลา) 



 

  
ในการท่องเที่ยวเราควรจะเตรียมความพร้อม ด้วยการ 
วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า โดยศึกษารายละเอียด 
ของสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางที่จะไปเพื่อให้ทุก 
อย่างผ่านไปได้ดี แต่ถ้าหากไม่สามารถหาข้อมูล 
รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ที่ไปได้ ก็ควรสอบถาม 
จากผู้รู้หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 

A: Where is the Thai temple? 
( แวร์ อีส เดอะ ไท เทมเพิล? )  
วัดไทยอยู่ที่ไหนครับ?  
B: Go straight. It’s near the school. 
(โก สเตรท อิท’ส เนีย เดอะ สกลู)  
เดินตรงไป วัดอยู่ใกลโ้รงเรยีนค่ะ 

A: How can I get to Khonkaen? 
( ฮาว แคน ไอ เก็ต ทู ขอนแก่น? )  
ผมจะไปขอนแก่นอย่างไรครับ?  
B: By bus. 
(บาย บัส)  
ไปรถโดยสารคะ่  
A:Where is the bus stop?  
(แวร์ อีส เดอะ บัส สต็อป?)  
ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ?  
B: Go along this road. It’s on your left.  
(โก อะลอง ดีส โรด อิท ออน ยัว เล็ฟ)  
เดินไปตามถนนเส้นนี้ ป้ายรถโดยสารอยู่ทางซ้ายมือค่ะ 

A: I would like to visit the Khonkaen museum. 
( ไอ วูด ไล ทู วิซิท เดอะ ขอนแก่น มิวเซียม? )  
ผมอยากจะไปพิพิธภณัฑ์ขอนแก่น 
B: Go along this road. It’s on your right. 
(โก อะลอง ดีส โรด อิท’ส ออน ยัว ไร้ท)  
เดินไปตามถนนเส้นนี้พิพิธภณัฑ ์อยู่ทางขวามือค่ะ  
A: What time is it open?  
(วอส ไทม์ อีส อิท โอเพ่น?)  
เปิดเวลาไหนครับ?  
B: 10 o’clock. 
(เท็น โอ’คลอค) 
10 โมงเช้าค่ะ 

A: Are there any interesting places in this city? 
(อา แดร์ เอนนี อินเทอเรสทิง เพลสเซส อิน ดิส ซิทิ? )  
ในเมืองนี้มีสถานท่ีที่น่าสนใจอะไรบ้างไหมครับ?  
B: Yes. we have many interesting places 
such as Wat Pra Baht Poo Pan Kam. 
(เยส วี แฮฟ เมนนี่ อินเทอเรสติง เพลส ซัซ แอส วัดพระบาทภูพานค า) 
ค่ะ เรามีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ เช่นวัดพระบาทภูพานค า  
A: How can I get there?  
(ฮาว แคน ไอ เก็ต แดร?์)  
ผมจะไปท่ีนั่นอย่างไร?  
B: Go along this road. It’s on your left. 
(โก อะลอง ดีส โรด อิท ออน ยัว เล็ฟ)  
เดินไปตามถนนเส้นนี้วัดอยู่ทางซ้ายมือค่ะ 

Let’s Tour (ไปเที่ยวกันเถอะพวกเรา) 




