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  มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนมุกดาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดท าชุดสื่อความรู้และชุดถุงยังชีพ จ านวน 50 ชุด ภายใต้โครงการ  

ยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิท 19 เพ่ือสร้างเสริมความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมั่นใจทัดเทียมการเรียนการ

สอนในภาวะปกติและนักเรียนยากจนในพ้ืนที่ได้เข้าถึงวิชาความรู้และเครื่องอุปโภคบริโภคได้เคยได้รับ  

จ า ก โ ร ง เ รี ย น   ซึ่ ง โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด ท า ชุ ด สื่ อ ค ว าม รู้ ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะดั บ ชั้ น ป ร ะถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6   

จ านวน 5 วิชา ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทยและวิชา

ภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนสามารถน าชุดสื่อความรู้ไปใช้ ด้วยวิธีศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้ง

แบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจในสาระเนื้อหา 

  มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนมุกดาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หวังว่าชุดสื่อความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  

หากมีข้อเสนอแนะประการใด มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนมุกดาลัย ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง  

 

         โรงเรียนมุกดาลัย 
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กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน 

กำรพูด 

๑. ควำมหมำยของกำรพูด 

การพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ผู้พูดสามารถใช้ทั้งวจนะภาษาและอวัจนะภาษาในการส่ง

สารติดต่อไปยังผู้ฟังได้ชัดเจนและรวดเร็วการพูด หมายถึง การสื่อความหมายของมนุษย์โดยการใช้เสียงและกิริยา

ท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิด และความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง 

วาทการ เป็นค าศัพท์หนึ่ง ซึ่งทางวิชาการนิยมใช้แทน การพูด พจนานุกรมราช-บัณฑิตยสถาน (๒๕๑๓:๘๓๑) ได้ให้

ความหมายของค าว่า “วาท” หมายถึง ค าพูด ถ้อยค า,ลัทธิรวมกันเข้าเป็นวาทการ “วาทการ” หมายถึง กิจพูดหรือ

กิจเก่ียวกับถ้อยค า, งานพูดหรืองานเกี่ยวกับถ้อยค าในการสื่อสาร การพูด หมายถึง การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง รวมทั้ง

กิริยาอาการถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง ในการ

ติดต่อสื่อสารด้วยการพูด ผู้พูดจะต้องระลึกว่าไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นจะต้องรู้จักพูดให้ดีด้วย ดังนั้นการพูดที่ดีมี

ความหมายดังนี้ การพูดที่ดี คือ การใช้ถ้อยค า น้ าเสียงรวมทั้งกิริยาอาการอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม

จรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคม เพ่ือถ่ายทอดความคิดความรู้ ความรู้สึกและความต้องการ ที่เป็น

ประโยชน์ ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดมีนักการศึกษาหลายคนให้

ความหมายของการพูดไว้พอจะสรุปได้ ดังนี้ การพูดคือกระบวนการสื่อสารความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

หรือกลุ่มหนึ่ง โดยมีภาษาน้ าเสียงและอากัปกิริยาเป็นสื่อการพูดคือการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกโดยใช้

ภาษาและเสียงสื่อความหมายการพูด เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอานุภาพมากท่ีสุดในโลกการพูด เป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

กำรอ่ำน 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรอ่ำน 

การอ่านเป็นหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษาที่จ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และไม่มีวันสิ้นสุดสามารถฝึกได้เรื่อย ๆ ตามวัย

และประสบการณ์ของผู้อ่าน เพราะการอ่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะ

ช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิด และความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์ ดังค ากล่าวของ เซอร ์

ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษท่ีว่า “การอ่านท าคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ 

๑. ควำมหมำยของกำรอ่ำน 

การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ ฟัง ปัจจุบันมีผู้รู้นักวิชาการและนักเขียนน าเสนอ

ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์ ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ มาก นอกจากนี้แล้วข่าวสารส าคัญ ๆ 
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หลังจากน าเสนอด้วยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์รักษาไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่านในชั้น

หลัง ๆความสามารถในการอ่านจึงส าคัญและจ าเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพใน สังคมปัจจุบัน 

๒. ควำมส ำคัญของกำรอ่ำน 

ในสมัยโบราณที่ยังไม่มีตัวหนังสือใช้ มนุษย์ได้ใช้วิธีเขียนบันทึกความทรงจ าและเรื่องราวต่าง ๆ เป็นรูปภาพไว้ตาม

ฝาผนังในถ้ า เพ่ือเป็นทางออกของอารมณ์ เพ่ือเตือนความจ าหรือเพ่ือบอกเล่าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ด้วยแสดงถึงความ

พยายาม และความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเป็นสัญลักษณ์ที่คงทนต่อ

กาลเวลาจากภาพเขียนตาม ผนังถ้ า ได้วิวัฒนาการมาเป็นภาษาเขียนและหนังสือ ปัจจุบันนี้หนังสือกลายเป็นสิ่งที่

ส าคัญยิ่งต่อมนุษย์จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น ปัจจัยอันหนึ่งในการด ารงชีวิตคนที่ไม่รู้หนังสือแม้จะด ารงชีวิตอยู่ได้ก็ เป็น

ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีความเจริญ ไม่สามารถประสบความส าเร็จใด ๆ ในสังคมได้หนังสือและการอ่านหนังสือจึงมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง 

๓. จุดประสงค์ของกำรอ่ำน 

ในการอ่านบุคคลแต่ละคนจะมีจุดประสงค์ของตนเอง คนที่อ่านข้อความเดียวกันอาจมีจุดประสงค์หรือความคิด

ต่างกัน โดยทั่วไปจุดประสงค์ของการอ่านมี ๓ ประการ คือ 

๑)  กำรอ่ำนเพื่อควำมรู้ ได้แก่ การอ่านหนังสือประเภทต ารา สารคดี วารสาร หนังสือพิมพ์ และข้อความต่าง ๆ 

เพ่ือให้ทราบเรื่องราวอันเป็นข้อความรู้ หรือเหตุการณ์บ้านเมือง การอ่านเพ่ือความรอบรู้เป็นการอ่านที่จ าเป็นที่สุด

ส าหรับครู เพราะความรู้ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ทุกขณะ แม้จะได้ศึกษามามากจากสถาบันการศึกษา

ระดับสูง ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่รู้และต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมให้ทันต่อความก้าวหน้าของ โลกข้อความรู้ต่าง ๆ อาจมิได้ปรากฏ

ชัดเจนในต ารา แต่แทรกอยู่ในหนังสือประเภทต่าง ๆแม้ในหนังสือประเภทบันเทิงคดีก็จะให้เกร็ดความรู้ควบคู่กับ

ความบันเทิงเสมอ 

๒)  กำรอ่ำนเพื่อควำมคิดแนวควำมคิด ทำงปรัชญำ วัฒนธรรม จริยธรรม และควำมคิดเห็นทั่วไป มักแทรกอยู่

ในหนังสือแทบทุกประเภท มิใช่หนังสือประเภทปรัชญา หรือจริยธรรมโดยตรงเท่านั้น การศึกษาแนวคิดของผู้อ่ืน

เป็นแนวทางความคิดของตนเองและอาจน ามาเป็นแนว ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตหรือแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตผู้อ่าน

จะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกน าความคิดที่ได้อ่านมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ในบางเรื่องผู้อ่านอาจเสนอความคิด

โดยยกตัวอย่างคนที่มีความคิด ผิดพลาดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้อ่านได้ความยั้งคิด เช่น เรื่องพระลอแสดงความรัก

อันฝืนท านองคลองธรรมจึงต้องประสบเคราะห์กรรมในที่สุด ผู้อ่านที่ขาดวิจารณญาณมีความคิดเป็นเรื่องจูงใจให้

คนท าความผิดนับว่าขาด ประโยชน์ทางความคิดที่ควรได้ไปอย่างน่าเสียดายการอ่านประเภทนี้จึงต้องอาศัย 

การศึกษาและการชี้แนะที่ถูกต้องจากผู้มีประสบการณ์ในการอ่านมากกว่าครูจึง ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านเพื่อ

ความคิดของตนเองและเพ่ือชี้แนะหรือสนับสนุน นักเรียนให้พัฒนาการอ่านประเภทนี้ 
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๓)  กำรอ่ำนเพื่อควำมบันเทิงเป็นกำรอ่ำนเพื่อฆ่ำเวลา เช่น ระหว่างที่คอยบุคคลที่นัดหมาย คอยเวลารถไฟออก 

เป็นต้น หรืออ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีในเวลาว่าง บางคนที่มีนิสัยรักการอ่านหากรู้สึกเครียดจากการอ่าน

หนังสือเพ่ือความรู้ อาจอ่านหนังสือประเภทเบาสมองเพ่ือการพักผ่อน หนังสือประเภทที่สนองจุดประสงค์ของการ

อ่านประเภทนี้มีจ านวนมาก เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย การ์ตูน วรรณคดีประเทืองอารมณ์เป็นต้นจุดประสงค์ในการ

อ่านทั้ง ๓ ประการดังกล่าว อาจรวมอยู่ในการอ่านครั้งเดียวกันก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแยกจากกันอย่างชัดเจน 

๔)  คุณค่ำของกำรอ่ำน ในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน ครูควรชี้ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน ซึ่งจะเป็นแนวทางใน

การเลือกหนังสือด้วย คุณค่าดังกล่าวมามีดังนี้ 

• คุณค่าทางอารมณ์หนังสือที่ให้คุณค่าทางอารมณ์ ได้แก่ วรรณคดีที่มีความงามทั้งถ้อยค า น้ าเสียง ลีลาในการ

ประพันธ์ ตลอดจนความงามในเนื้อหา อาจเรียกได้ว่ามี “รส” วรรณคดี 

ซ่ึงต าราสนัสกฤต กล่าววา่ มีรส ๙ รส คือ 

๑. รสแห่งความรักหรือความยินดี  ๒.รสแห่งความรื่นเริง 

๓. รสแห่งความสงสาร   ๔. รสแห่งความเกรี้ยวกราด 

๕. รสแห่งความกล้าหาญ   ๖. รสแห่งความน่ากลัวหรือทุกขเวทนา 

๗. รสแห่งความเกลียดชัง   ๘. รสแห่งความประหลาดใจ 

๙. รสแห่งความสงบสันติในวรรณคดีไทยก็แบ่งเป็น ๔ รส คือ 

–  เสาวจนี การชมความงาม 

–  นารีปราโมทย์ การแสดงความรัก 

–  พิโรธวาทัง การแสดงความโกธรแค้น 

–  สัลลาปังคพิไสย การคร่ าครวญ 

หลายท่านคงเคยได้ศึกษามาแล้ว หนังสือที่มิใช่ต าราวิชาการโดยตรง มักแทรกอารมณ์ไว้ด้วยไม่มากก็น้อย ทั้งนี้

เพ่ือให้น่าอ่านและสนองอารมณ์ของผู้อ่านในด้านต่าง ๆ 

• คุณค่าทางสติปัญญาหนังสือดีย่อมให้คุณค่าทางด้านสติปัญญา อันได้แก่ ความรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์ มิใช่

ความคิดในเชิงท าลายความรู้ในที่นี้นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วยังรวม ถึงความรู้ทางการเมือง สังคม ภาษา 

และสิ่งต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเสมอ แม้จะหยิบหนังสือมาอ่านเพียง 2-3 นาทีผู้อ่านก็จะได้รับคุณค่าทาง

สติปัญญาไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหนังสืออาจจะ ปรากฏในรูปของเศษกระดาษถุงกระดาษ แต่ก็จะ “ให้ ” บาง สิ่ง
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บางอย่างแก่ผู้อ่านบางครั้งอาจช่วยแก้ปัญหาที่คิดไม่ตกมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ย่อมสุดแต่วิจารณญาณและพ้ืนฐาน

ของผู้อ่านด้วยบางคนอาจมองผ่านไปโดย ไม่สนใจแต่บางคนอาจมองลึกลงไปเห็นคุณค่าของหนังสือนั้นเป็นอย่างยิ่ง

คุณค่า ทางสติปัญญาจึงมิใช่ขึ้นอยู่กับหนังสือเท่านั้นหากข้ึนอยู่กับผู้อ่านด้วย 

• คุณค่าทางสังคม การอ่านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแต่เป็นโบราณกาล หากมนุษย์ ไม่มีนิสัยในการ

อ่าน วัฒนธรรมคงสูญสิ้นไป ไม่สืบทอดมาจนบัดนี้ วัฒนธรรมทางภาษา การเมือง การประกอบอาชีพ การศึกษา 

กฎหมาย ฯลฯ เหล่านี้อาศัยหนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และพัฒนาให้คุณ ค่าแก่สังคม

นานัปการ หนังสืออาจท าให้การเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้หากมีคนอ่านเป็นจ านวนมาก หนังสือและผู้อ่านจึงอาศัยกัน

และกันเป็นเครื่องสืบทอดวัฒนธรรมของมนุษย์ในสังคมที่เจริญแล้ว จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มคนที่ไม่มีภาษาเขียน ไม่มี

หนังสือไม่มีการอ่านวัฒนธรรมของสังคมนั้นมักล้าหลัง ปราศจากการพัฒนา การอ่านจึงให้คุณค่าทางสังคมในทุก

ด้าน 

๕. กำรอ่ำนสะกดค ำ 

การอ่านในใจเรามักไม่ค านึงถึงการสะกดค า เพราะมุ่งอ่านเนื้อความอย่างรวดเร็วแต่ในการอ่านออกเสียงนั้น การ

สะกดค า มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้อ่านจ าเป็นต้องอ่านให้ถูกต้องตามพจนานุกรม หรือการอ่านชื่อเฉพาะใน

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ก าหนดค าอ่านไว้โดยอาศัยการเทียบแนวภาษาเดิมที่เป็นค าบาลี-

สันสกฤต หรือค าท่ีอ่านตามความนิยมมาจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปก็อนุโลมให้อ่านได้เป็นบาง กรณี แต่มิใช่จะอ่านตาม

ความสะดวกได้เสมอไปขอยกตัวอย่างเพ่ือให้เป็นแนวทางในการ อ่านและเพ่ือให้เกิดความระมัดระวังในการอ่านค า

อ่ืน หากค าใดไม่แน่ใจให้นิสิต เปิดดูค าอ่านในพจนานุกรมได้ 

๖. บทบำทของกำรอ่ำนที่มีต่อมนุษย์ 

การอ่านหนังสือมีบทบาทส าคัญในยุคปัจจุบันนี้มาก อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาเล่าเรียน การ

ประกอบอาชีพ ด้านบุคลิกภาพนี้ 

๑) บทบาทด้านการศึกษา 

๒) บทบาทด้านอาชีพ 

๓) บทบาทด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

๔) บทบาทด้านนันทนาการ 

๕) บทบาทด้านพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ 

๗. องค์ประกอบที่มีต่อการอ่าน 
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๘. การอ่านทางวิทยุโทรทัศน์และในที่ชุมชน 

๙. การอ่านวินิจสาร การวิเคราะห์ข้อความ การจับใจความ และการตีความ 

๑) การอ่านวินิจ หมายถึง การดูอย่างตั้งใจ เอาใจใส่อย่างถี่ถ้วน 

สาร หมายถึง ใจความส าคัญของข้อความท่ีผู้เขียนต้องการที่จะสื่อมายังผู้อ่าน 

การวินิจฉัยสาร หมายถึง การวิเคราะห์ข้อความ การจับใจความ และการตีความ ซึ่งจะใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งหรือสอง-

สามวิธีก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อความ 

๒) การวิเคราะห์ข้อความ หมายถึง การพิจารณาแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏหรือมีอยู่ในงานเขียนเรื่องหนึ่ง ๆ 

ว่ามีลักษณะอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร หรือมีข้อควรสังเกตอย่างไรบ้าง 

ผู้อ่านต้องแยกแยะให้ออกว่าก่อนว่า ข้อความที่อ่านนั้นผู้เขียนต้องการสื่อข้อเท็จจริงหรือสื่อความรู้สึกนึกคิด ให้

ผู้อ่านทราบ 

– การสื่อข้อเท็จจริง คือ การบอกให้รู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเป็นค าตอบส าหรับค าถามที่ว่าอะไร 

ใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เป็นต้น 

– การสื่อความรู้สึกนึกคิด เป็นการสื่อความรู้หรือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏ สิ่งที่เกิดข้ึนอาจกระทบความรู้สึกของผู้ที่

พบเห็น จนท าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจได้ต่าง ๆ กันเช่น รู้สึกตระหนก รู้สึกสลดใจ บางครั้งอาจมีความคิด ซึ่งเกิด

จากการใช้สติปัญญาใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนนั้นด้วย 

๓) การจับใจความ หมายถึง การแยกแยะเรื่องที่อ่านให้ได้ว่า ส่วนใดเป็นใจความหรือข้อความท่ีส าคัญที่สุดและส่วน

ใดเป็นพลความหรือข้อความ ประกอบ การจับใจความจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ถูกต้อง 

กำรเขียน 

การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์ คือ ตัวอักษร 

เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจจากความข้างต้น ท าให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น นักเรียน ใช้การเขียนบันทึกความรู้ ท าแบบฝึกหัดและตอบข้อสอบบุคคลทั่วไป 

ใช้การเขียนจดหมาย ท าสัญญา พินัยกรรมและค้ าประกัน เป็นต้น พ่อค้า ใช้การเขียนเพ่ือโฆษณาสินค้า ท าบัญชี 

ใบสั่งของ ท าใบเสร็จรับเงิน แพทย์ ใช้บันทึกประวัติคนไข้เขียนใบสั่งยาและอ่ืนๆ เป็นต้น 

ความส าคัญของการเขียนและประโยชน์ที่ได้รับ 

นอกจากมีความจ าเป็นดังกล่าวแล้ว อาจกล่าวถึงความส าคัญของการเขียนโดยสรุปได้ดังนี้ 



7 

 
๑) เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่ต้องการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง

ออกเสนอผู้อ่าน 

๒) เป็นการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล ที่ตนได้มีประสบการณ์มาก่อน 

๓) เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง ในเรื่องที่ผู้เขียนเกิดความรู้สึกประทับใจหรือมีประสบการณ์ 

๔) เป็นเครื่องถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรม เช่น ถ่ายทอดสมัยหนึ่งไปสู่อีกสมัยหนึ่ง เป็นต้น 

๕) เป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญา เนื่องจากการเรียนรู้ทุกอย่างต้องอาศัยการเขียนเป็นเครื่องมือส าหรับบันทึก สิ่งที่

ได้ฟังและได้อ่านและน าไปสู่การพัฒนาสืบไป 

๖) เป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ตามจุดประสงค์ 

กำรฟัง 

การฟัง  คือ  การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน  เป็นการรับรู้สารทางหู  ในชีวิตประจ าวันของเรา  เราใช้เวลาน

การฟัง ทั้งที่ฟังจากบุคคลโดยตรง    และฟังจากจากสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ  เพราะข่าวสาร    ความรู้และศิลปะ

วิทยาการต่องๆ ที่มนุษย์ถ่ายทอดกันตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง ปัจจุบัน  ยังใชว้ิธีการพูดอธิบายให้ฟังแม้จะมีหนังสือ

บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตาหลักการฟังที่ดี    การฟังที่ดีมีหลักส าคัญคือ 

๑. ฟังให้ตรงตามความมุง่หมาย  โดยทั่วไปแล้หลักการฟังมีความมุ่งหมายหลัก  ๓  ประการ 

๑.๑    ฟังเพ่ือความเพลิดเพลิน   ได้แก่   การฟังเรื่องราวที่สนุกสนาน 

๑.๒    ฟังเพ่ือความรู้   ได้แก่ การฟังเรื่องราวทางวิชาการ ข่าวสารและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

๑.๓   ฟังเพ่ือให้ได้คติชีวิตหรือความจรรโลงใจ  ได้แก่  การฟังท่ีก่อให้เกิดสติปัญญา  ความสุขุมและวิจารณญาณ

เพ่ือเชิดชูจิตใจให้สูงขึ้น ประณีตขึ 

๒. ฟังโดยมีความพร้อม  ความพร้อมในที่นี้  หมายถึง  ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  และความพร้อมทาง

สติปัญญา 

ความพร้อมทางร่างกาย หมายถึง การมีสุขภาพทางร่างกายเป็นปกติ  ไม่เหนื่อย  ไม่อิดโรย 

ความพร้อมทางจิตใจ หมายถึง การมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ๓.ฟังโดยมีสมาธิ  หมายถึง  ฟังด้วย

ความตั้งใจมั่น  จดจ่ออยู้กับเรื่องที่ฟัง  ไม่ปล่อยจิตใตให้เลื่อนลอยไปท่ีอ่ืน 

๔. ฟังด้วยความกระตือรือร้น   ผู้ที่ฟังด้วยความกระตือรือร้นมักจะเป็นผู้ฟังที่มองเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่าจึง

สนใจเรื่องท่ีตนจะฟัง 
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๕. ฟังโดยไม่อคติ   ผู้ฟังโดยไม่อคติต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน  ไม่เป็นโทษ
แก่ผู้อื่น 
 

หลักภำษำไทยและกำรใช้ภำษำไทย 
 

หลักภำษำไทย 
อักขระวิธี ได้แก่ อักษร แปลว่า ตัวหนังสือ 
ลักษณะอักษร 
เสียงในภาษาไทย มีอยู่ 3 อย่าง คือ 
1. เสียงแท้ ได้แก่ สระ 
2. เสียงแปร ได้แก่ พยัญชนะ 
3. เสียงดนตรี ได้แก่ วรรณยุกต์ 
สระ 
สระในภาษาไทย ประกอบด้วยรูปสระ 21 รูป และเสียงสระ 32 เสียง 
พยัญชนะ 
รูปพยัญชนะ มี 44 ตัว คือ 
1. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 
2. อักษรกลาง มี 9 ตัว ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 
3. อักษรต่ า มี 24 ตัว คือ 
3.1 อักษรคู่ คืออักษรต่ าที่เป็นคู่กับอักษรสูง มี 14 ตัว คือ ค ค ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ 
ท ธ พ ภ ฟ ฮ 
3.2 อักษรเดี่ยว คืออักษรต่ าที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่กัน มี 10 ตัว คือ ง ญ ณ น ม 
ย ร ล ว ฬ 
วรรณยุกต์ 
วรรณยุกต์ มี 4 รูป ได้แก่ 
1. ไม้เอก 2. ไม้โท 
3. ไม้ตรี  4. ไม้จัตวา 
 
เสียงวรรณยุกต์ที่ใช้อยู่ในภำษำไทย มี 5 เสียง 
1. เสียงสามัญ คือเสียงกลาง ๆ เช่น กา มา ทา เป็น ชน 
2. เสียงเอก ก่า ข่า ป่า ดึก จมูก ตก หมด 
3. เสียงโท เช่น ก้า ค่า ลาก พราก กลิ้ง สร้าง 
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4. เสียงตรี เช่น ก๊า ค้า ม้า ช้าง โน้ต มด 
5. เสียงจัตวา เช่น ก๋า ขา หมา หลิว สวย หาม ปิ๋ว จิ๋ว 
 
ค ำเป็นค ำตำย 
ค าเป็น คือ คือเสียงที่ประสมทีฆสระ (สระเสียงยาว) ในแม่ ก กา เช่น กา กี กื กู 
ค าตาย คือ คือเสียงที่ประสมรัสสระ (สระเสียงสั้น) ในแม่ ก กา เช่น กะ กิ กุ 
ค ำสนธิ คือ กำรต่อค ำตั้งแต่สองค ำขึ้นไปให้ติดเนื่องกัน โดยมีกำรเพิ่มสระใน
แทรกระหว่างค าหรือเพ่ิมค าเพ่ือติดต่อกันให้สนิท เช่น 
ปิตุ + อิศ เป็น ปิตุเรศ ธนู + อาคม เป็น ธันวาคม มหา + อิสี เป็น มเหสี 
ค ำสมำส คือ กำรน ำค ำประสมตั้งแต่ 2 ค ำขึ้นไปให้เป็นค ำเดียวค ำที่ใช้น ำมำจากภาษาบาลีและสันสกฤต  
เมือ่รวมกันแล้วความหมายเปลี่ยนไปก็มความหมายคงเดิมก็มี เช่น 
ราช + โอรส เป็น ราชโอรส สธุา + รส เป็น สุธารส คช + สาร เป็น คชสาร 
ค ำเป็น คือ พยางค์ทีประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา และพยางค์ท่ีมีตัน
สะกดใน แม่ กน กง กม เกย และสระ อ า ไอ ใอ เอา 
ค ำตำย คือ พยางค์ท่ีประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา กก กด กบ แต่ยกเว้นสระ อ า ไอ ใอ เอา 
อักษรควบ คือพยัญชนะ 2 ตัว ควบกล้ าอยู่ในสระตัวเดียวกัน เช่น เพลา เขมำ 
อักษรควบแท้ คือค าท่ีควบกับ ร ล ว เช่น ควาย ไล่ ขวิด ข้าง ขวา คว้า ขวาน มา ไล่ ขว้าง ควาย ไป 
ควาย ขวาง วิ่ง วน ขวักไขว่ กวัดแกว่ง ขวาน ไล่ ล้ม คว่ า ขวาง ควาย. 
อักษรควบไม่แท้ คือ อักษร 2 ตัวที่ควบกล้ ากันได้แก่ตัว ร แต่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าแต่ไม่ออกเสียง ร หรือบางตัว
ออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นพยัญชนะอ่ืน เช่น เศร้า ทราย จริง ไซร้ ปราศรัย สร้อย เสร็จ เสริม ทรง สร้าง สระ 
อักษรน ำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวรวมอยู่ในสระเดียวกัน บางค าออก 
เสียงร่วมกันเช่น หนู หนอ หมอ หมี อย่า อยู่ อย่าง อยาก หรือบางค าออก
เสียงเหมือน 2 พยางค์ เนื่องจากต้องออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ารวมกับตัวหลัง 
แต่พยัญชนะ 2 ตัว นั้นประสมกันไม่สนิทจึงฟังดูคล้ายกับมีเสียงสระอะ ดัง
ออกมาแผ่ว ๆ เช่น 
กนก ขนม จรัส ไสว ฉมวก แถลง ฝรั่ง ผนวก 
ค ำมูล คือ ค าที่เราตั้งขึ้นเฉพาะค าเดียว เช่น ชน ตัก คน วัด หัด ขึ้น ขัด 
ค ำประสม คือ การน าค ามูลมาประสมกันเป็นอีกค าหนึ่ง เช่น แม่ + น้ า = แม่น้ า แปลว่า ทางน้ าไหล 
หาง + เสือ = หางเสือ แปลว่า ที่บังคับเรือ ลูก + น้ า = ลูกน้ า 
 
พยำงค์ คือ ส่วนหนึ่งของค าหรือหน่วยเสียงประกอบด้วยสระตัวเดียวจะมี
ความหมายหรือไม่มีก็ได้ พยางค์หนึ่งมีส่วนประสมต่าง ๆ คือ 
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1. พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ เช่น ตา ดี ไป นา 
2. พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด เช่น คน กิน ข้าว หรือ
พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวการันต์ เช่น โลห์ เล่ห์ 
3. พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด + ตัวการันต์ เช่น รักษ์ สิทธิ์ 
โรจน ์
พยำงค์แบบนี้เรียกว่ำ ประสม 5 ส่วน 
วลี คือ กลุ่มค าที่เรียงติดต่อกันอย่างมีระเบียบ และมีความหมายเป็นที่รู้กัน 
เช่น กำรเรียนหลักภำษำไทยมีประโยชน์มำก 
ประโยค คือ กลุ่มค าที่น ามาเรียงเข้าด้วยกันแล้วมีใจความสมบูรณ์ เช่น 
1. ประโยค 2 ส่วน ประธาน + กริยา 
นก บิน 
2. ประโยค 3 ส่วน ประธาน + กริยา + กรรม 
ปลา กิน มด 
กำรสะกดค ำ กำรเขียนค ำ 
พยางค์ที่ออกเสียงสระ ออ ได้แก่ (นิรันดร จรลี ทรชน นรสิงห์ วรลักษณ์ หรดี บริวาร) 
พยางค์ที่ออกเสียง อ า ได้แก่ (อมฤต อ ามฤต อมหิต อมรินทร์) 
พยางค์ที่ออกเสียง ใอ (ไม้ม้วน) นอกเหนือจาก 20 ค านี้ให้ใช้ สระ ไอ (ไม้
มลาย) 
อ่ำนอย่ำงไร เขียนอย่ำงไร 
ค า – วิธีเขียน วิธีอ่าน 1 วิธีอ่าน 2 ความหมาย 
เกษตรศาสตร์ กะ – เสด – ตระ – สาด – วิชาว่าด้วยเกษตรกรรม 
เกษียน กะ – เสียน – ข้อความที่เขียนแทรก 
เกษียณ กะ – เสียน – เกษียณอายุราชการ 
เกียรติประวัติ เกียด – ติ – ประ – หวัด เกียด – ประวัติ – 
ขยุกขยิก ขะ – หยุก – ขะ – หยิก – ไม่อยู่นิ่ง ๆ 
คมนาคม คะ – มะ – นา – คม คม – มะ – นา – คม 
คฤหัสถ์ คะ – รึ – หัด – ผู้ครองเรือน 
คฤหาสน์ คะ- รึ – หาด – เรือนอันสง่าผ่าเผย 
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วิชำ ภำษำไทย หลักภำษำและกำรใช้ภำษำ   ป. 6  จ ำนวน  60  ข้อ 

ให้กาเคร่ืองหมาย    ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้อง 
 1. ประโยคในขอ้ใดมีค ำท่ีมีพยญัชนะตน้ 2 ตวั ออกเสียงควบกล ้ำ 
  ก. จึงสระสรงองคส์ ำอำงอินทรีย ์  
  ข. หวเีกศกนัไรใส่กรอบหนำ้ 
  ค. เม่ือเสร็จจ่ึงเสด็จลีลำ                 
  ง. ทรงสุคนธ์ปนทองอุไรเรือง 
 2. ขอ้ใดมีค ำอกัษรน ำมำกท่ีสุด 
  ก. วำรีช ำระรดจนหมดหมอง  
  ข. อร่ำมเรืองรุ้งดงัดวงดำว 
  ค. ขดัขมิ้นแน่นเน้ือนวลละออง  
  ง.    บรรจงทรงภูษำสีเศวตร 
 3. ขอ้ใดอ่ำนไม่ถูกต้อง 
  ก. ลกัษณ์         อ่ำนวำ่       ลกั 
  ข. สำส์น          อ่ำนวำ่       สำน 
  ค. คอนเสิร์ต    อ่ำนวำ่       คอน – เสิด  
  ง.   พรำหมณ์     อ่ำนวำ่       พรำ – หม 
 4. ขอ้ใดใชเ้คร่ืองหมำยวรรคตอนไม่ถูกต้อง 
  ก. ดชันี            อ่ำนวำ่       ดดั – ชะ – นี  
  ข. กรุงเทพฯ  เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย 
  ค. พรรณทิวำ  มีช่ือเล่นวำ่ จอย !  
  ง.   แม่ถำมวำ่  “ลูกไปไหนมำจะ๊” 
 5.     พอ่อ่ำน นสพ. เดลินิวส์       จำกประโยค  ขอ้ใดอ่ำนถูกตอ้ง 
  ก. พอ่ – อ่ำน – หนงั – สือ – พิม – เด – ลิ – นิว  
  ข.   พอ่ – อ่ำน – นอ – สอ – พอ – จุด – เด – ลิ – นิว 
  ค. พอ่ – อ่ำน – นอ – สอ – พอ – เด – ลิ – นิว  
  ง.   พอ่ – อ่ำน – หนงั – สือ – พระ – เด – ลิ – นิว  
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 6.    อ่ำนวำ่อยำ่งไร 
 
  ก. วนัจนัทร์  เดือนอำ้ย  ข้ึนหำ้ค ่ำ  ปีเถำะ  
  ข. วนัจนัทร์  เดือนอำ้ย  แรมหำ้ค ่ำ  ปีเถำะ 
  ค. วนัองัคำร  เดือนอำ้ย  ข้ึนหำ้ค ่ำ  ปีเถำะ  
  ง.   วนัองัคำร  เดือนหน่ึง  ข้ึนหำ้ค ่ำ  ปีเถำะ 
 7. ขอ้ใดใชส้ ำนวน  “ขวำนผำ่ซำก”  ไดถู้กตอ้งและเหมำะสม 
  ก. จอยอยำ่น ำขวำนผำ่ซำก  เพรำะขวำนอำจหกัได ้ 
  ข. ชีวติไม่มีควำมหวงั  ท ำใหทิ้นตอ้งอยูเ่หมือนกบัขวำนผำ่ซำกไปวนัๆ 
  ค. แบบฝึกหดัวชิำภำษำไทยชุดน้ี  กวำ่เขำจะท ำเสร็จตอ้งท ำแบบขวำนผำ่ซำกทีเดียว  
  ง.   อยำ่ไปถือสำค ำพูดของแนนเลย  เพรำะเธอเป็นคนพูดจำขวำนผำ่ซำกมำตั้งนำนแลว้ 
 8.      
 
 
 

  จำกค ำประพนัธ์  ตรงกบัส ำนวนใด 
  ก. ปำกดี  
  ข. ปำกวำ่มือถึง 
  ค. ปำกเป็นเอก  เลขเป็นโท  
  ง.   ปำกปรำศรัย  น ้ำใจเชือดคอ 
 9. หำกใชพ้จนำนุกรมคน้หำควำมหมำยของค ำ  จะพบค ำใดต่อไปน้ีเป็นค ำสุดทำ้ย 
  ก. ทนำย                ข.    ทุจริต 
  ค. ทรัพย ์                 ง.    ทะเบียน   
 10. ขอ้ใดเรียงล ำดบัค ำถูกตอ้งตำมพจนำนุกรม 
  ก. ถำกถำง  ธุดงค ์ ธนู  น ้ำตำล  
  ข. ระคำย  ละคร  วนัทำ  ฤดู 
  ค. มรกต  รำงวลั  ฤทยั  ล ำดบั  
  ง.   ทำรุณ  มรรยำท  ปริมำณ  ปรำสำท 
 
 

        ๕ 

๒     ฯ      ๑    ค ่ำ  ปี

เถำะ 

ถึงบำงพดูพดูดีเป็นศรีศกัดิ ์           มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 

แม้พดูชัว่ตวัตำยท ำลำยมิตร           จะชอบผิดในมนษุย์เพรำะพดูจำ 

                                                                                                                            นิรำศภเูขำทอง  :  

สนุทรภู ่
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 11.   
   
 
 
 
  จำกขอ้เขียนเชิงอธิบำยท่ีก ำหนด  ใครปฏิบติัตนไม่เหมาะสม 
  ก. มดช่วยเพื่อนท ำควำมสะอำดหอ้งเรียนจนสะอำด  
  ข.  แกม้ท ำงำนกลุ่มตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งตั้งใจ 
  ค. หญิงช่วยคุณครูถือหนงัสือมำไวใ้นหอ้งเรียน  
  ง.    รุตกล่ำวถอ้ยค ำลอ้เลียนจอยอยูเ่สมอ  
 12. ขอ้ใดควรปฏิบติัเป็นอนัดบัแรกหลงัจำกท่ีอ่ำนขอ้ควรปฏิบติัในกำรใชส้ถำนท่ีสำธำรณะ 
  ก. สอบถำมจำกผูรู้้หรือคุณครู 
  ข. ท ำควำมเขำ้ใจขอ้เขียน  
  ค. ปฏิบติัตำมขอ้เขียน 
  ง. ท ำเฉยๆ  
 13. สัญลกัษณ์ในขอ้ใดมกัพบในพิพิธภณัฑม์ำกท่ีสุด 
   
 
 
    ก.    ข.   
   
 
   
   
 
 
 
    ค.    ง.  
         

ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนชัน้ ป.6 

     มีน ำ้ใจและให้เกียรตผิู้ อ่ืน  

     รักษำควำมสะอำดของห้องเรียน 

     ตัง้ใจเรียนและรับผิดชอบงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
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แผนภูมแิสดงจ านวนนกัเรียนช้ัน ป.6/1 

ทีช่อบรับประทานอาหารกลางวนัชนิดต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
   
  จำกขอ้มูลท่ีก ำหนด  ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
  ก. นกัเรียนท่ีชอบรับประทำนรำดหนำ้มีจ ำนวนเท่ำกบันกัเรียนท่ีชอบรับประทำนเยน็ตำโฟ  
  ข. นกัเรียนชั้น ป.6/1  ชอบรับประทำนขำ้วรำดแกงเป็นอำหำรกลำงวนัมำกท่ีสุด 
  ค. นกัเรียนชั้น ป.6/1  ชอบรับประทำนรำดหนำ้เป็นอำหำรกลำงวนันอ้ยท่ีสุด  
  ง. นกัเรียนชั้น ป.6/1  มีจ  ำนวนทั้งหมด  45  คน 
15.  หนงัสือสำรคดีลกัษณะใดไม่ควรเลือกอ่ำน 
  ก. ใหค้วำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์                 
  ข.   ไม่บอกแหล่งท่ีมำของขอ้มูล              
  ค.   เน้ือหำมีควำมน่ำเช่ือถือ                 
  ง.    เน้ือหำไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
16.  นิดอ่ำนออกเสียงนิทำนใหเ้พื่อนฟังในห้องสมุด  นิดมีมำรยำทในกำรอ่ำนหรือไม่  เพรำะเหตุใด 
  ก. มี  เพรำะถือวำ่มีน ้ำใจต่อเพื่อน 
  ข. มี  เพรำะจะไดฝึ้กอ่ำนออกเสียง 
  ค. ไม่มี  เพรำะเป็นกำรรบกวนสมำธิผูอ่ื้น  
  ง. ไม่มี  เพรำะควรอ่ำนออกเสียงใหผู้อ่ื้นฟังดว้ย 
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 17. ขอ้ใดเป็นกำรคดัลำยมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัท่ีถูกตอ้งและสวยงำม 
  ก.   
 
  ข.         
 
  ค.  
  
  ง.  
  
 18. ขอ้ใดเป็นกำรเขียนค ำขวญั 
        ก. ควำมพยำยำมอยูท่ี่ไหน  ควำมส ำเร็จอยูท่ี่นัน่ 
  ข. คิดจะด่ืมน ้ำ  ด่ืมตำตำ้  น ้ำแร่จำกธรรมชำติ 
  ค. ควรอ่ำนฉลำกยำก่อนรับประทำนทุกคร้ัง  
  ง. น ้ำไฟมีนอ้ย  ร่วมใจใชส้อยอยำ่งประหยดั   
 19. ขอ้ใดเขียนอวยพรผูใ้หญ่อยำ่งเหมำะสม                                
  ก. ขออ ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยประทำนพรใหคุ้ณยำยปรำศจำกโรคภยั   
  ข. ขอใหคุ้ณตำโชคดี มีอ ำนำจวำสนำ ขำ้ทำสบริวำรสมบูรณ์พร้อม 
  ค. ขอประทำนพรใหคุ้ณยำ่มีควำมสุขมำกๆ และเป็นท่ีรักตลอดไป 
  ง. ขออ ำนวยพรใหคุ้ณปู่มีควำมสุข  ควำมเจริญ และสมปรำรถนำ 
 20. กุ๊กตอ้งกำรเขียนบทควำมเร่ือง สถำนท่ีส ำคญัในชุมชน  กุ๊กควรเลือกเขียนแผนภำพโครงเร่ือง 
  แบบใด 
  ก. แบบเหตุกำรณ์ 
  ข. แบบจดักลุ่ม 
  ค. แบบโครงสร้ำง 
  ง. แบบจดัควำมคิดเป็นหมวดหมู่ 
 21.  ขอ้ใดเป็นประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรเขียนแผนภำพโครงเร่ือง 
   ก. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไดง่้ำย                       
   ข.   ท ำใหจ้บัใจควำมส ำคญัของเร่ืองได ้    
   ค. ท ำใหเ้ร่ืองท่ีจะเขียนมีรำยละเอียดมำกข้ึน               
   ง.    ท ำใหเ้รียงล ำดบัเน้ือเร่ืองท่ีจะเขียนไดอ้ยำ่งเป็นขั้นตอน 
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 22.    กำรท ำควำมดีไม่ใช่เร่ืองยำก  หำกคุณคิดจะท ำ            
  จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด  ควรอยูใ่นส่วนใดของเรียงควำม 
  ก. ค ำน ำ                ข.    เน้ือเร่ือง 
  ค. ส่วนเพิ่มเติม                  ง.    สรุป 
 23. ผูใ้ดปฏิบติัไม่ถูกต้องในกำรเขียนยอ่ควำม 
  ก. มดเขียนอำ้งอิงท่ีมำของนิทำนลงในส่วนท่ีเป็นเน้ือควำม  เพื่อเป็นกำรใหเ้กียรติผูแ้ต่ง 
  ข. จอยอ่ำนเร่ืองท่ีจะยอ่จนจบ  และท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองก่อนจะเขียนยอ่ควำม  
  ค. หญิงเขียนเรียบเรียงเร่ืองใหม่โดยใชส้ ำนวนของตนเอง 
  ง. แกม้เขียนยอ่ควำมโดยไม่ใชส้รรพนำมบุรุษท่ี 1 
 24. ใครเขียนจดหมำยส่วนตวั 
  ก. เดือนเขียนจดหมำยหำคุณป้ำ  เพื่อขอบคุณท่ีคุณป้ำส่งหนงัสือมำให ้ 
  ข. ตู๋เขียนจดหมำยเพื่อสมคัรสมำชิกหนงัสือพิมพร์ำยสัปดำห์ 
  ค. ทินเขียนจดหมำยบอกคุณครูถึงสำเหตุท่ีตนเองหยุดเรียน  
  ง. เกดเขียนจดหมำยติดต่อกบัหน่วยงำนรำชกำร 
 25. ใครปฏิบติัตนไม่เหมาะสมในกำรกรอกแบบรำยกำร 
  ก. หญิงอ่ำนช่ือแบบรำยกำรและรำยละเอียดก่อนกรอกแบบรำยกำร  
  ข. รุตกรอกขอ้มูลในแบบรำยกำรใบสมคัรเรียนต่ออยำ่งครบถว้น  
  ค. หนิงกรอกขอ้มูลในแบบรำยกำรผดิจึงขีดฆ่ำแลว้เขียนใหม่  
  ง. นกแนบส ำเนำทะเบียนบำ้นประกอบแบบรำยกำร 
                 ใบสมคัรเรียนต่อตำมท่ีโรงเรียนตอ้งกำร 
 26. งำนเขียนในขอ้ใดไม่ใช่กำรเขียนเร่ืองตำมจินตนำกำร 
  ก. สำรคดีเร่ือง  เมืองโบรำณ  
  ข. นวนิยำยเร่ือง  ผเีส้ือและดอกไม ้
  ค. กวนิีพนธ์เร่ือง  จำรึกไวใ้นแผน่ดิน  
  ง. เร่ืองสั้นเร่ือง  เสำหินแห่งกำลเวลำ    
 27. กำรปฏิบติัอยำ่งไรจดัวำ่ไม่มีมำรยำทในกำรเขียน 
  ก. เขียนดว้ยตวับรรจง  เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
  ข. เม่ือเขียนผดิใหล้บใหส้ะอำดก่อนจะเขียนใหม่ 
  ค. เขียนเวน้วรรคตอนอยำ่งเหมำะสม  เพื่อใหส้ะดวกในกำรอ่ำน  
  ง. น ำขอ้มูลของผูอ่ื้นมำใชใ้นกำรเขียนโดยไม่บอกแหล่งท่ีมำของขอ้มูล 
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  ฟังครูอ่านข้อความทีก่ าหนด  แล้วตอบค าถาม ข้อ 28 - 31 
  28. ขอ้ควำมท่ีฟังมีเจตนำอยำ่งไร 
  ก. ต ำหนิ ข. สั่งสอน 
  ค. ปลอบโยน ง. เกล้ียกล่อม 
 29. ใครควรปฏิบติัตำมขอ้ควำมน้ี 
  ก. ผูน้ ำ ข. คนจน 
  ค. เศรษฐี ง. คนทุกคน 
 30. เพรำะเหตุใดเรำจึงตอ้งเรียนหนงัสือตั้งแต่ตอนเด็กและท ำงำนเม่ือเป็นผูใ้หญ่ 
  ก. เพื่อน ำวชิำควำมรู้ไปใชใ้นกำรท ำงำนเม่ือเป็นผูใ้หญ่ 
  ข. เพรำะเด็กมีควำมจ ำดีกวำ่ผูใ้หญ่ 
  ค. เพรำะตอนเด็กเรำยงัท ำงำนไม่ได ้
  ง. เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศต์ระกูล 
 31. เหตุใดคนเรำจึงตอ้งท ำมำหำกิน 
  ก. เพื่อใหมี้ฐำนะร ่ ำรวยเป็นเศรษฐี  
  ข. เพื่อควำมมีหนำ้มีตำของวงศต์ระกูล 
  ค. เพื่อด ำรงชีวติอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งผูอ่ื้น  
  ง. เพื่อสร้ำงสมบำรมีไวก่้อนจะจำกโลกน้ีไป 
 32. ขอ้ใดมีควำมน่ำเช่ือถือท่ีสุด  
  ก. หมำกฝร่ังตรำยกึยกั  คึกคกัทุกคร้ังท่ีเค้ียว                   
  ข.    นมสดรสชำติดี  ตอ้งท่ีฟำร์มโมลีเท่ำนั้น                     
  ค.   หำกผลไมไ้ม่สดจริง  เรำคดัทิ้งไม่บรรจุ                 
  ง.    ด่ืมนมทุกวนั  ร่ำงกำยแขง็แรง 
 33. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัในกำรพูดรำยงำน 
  ก. ใชว้ธีิกำรหลำกหลำยในกำรพูด  เพื่อไม่ใหผู้ฟั้งเบ่ือหน่ำย 
  ข. พูดโดยใชเ้วลำมำกกวำ่ก ำหนด  เพื่อให้รำยละเอียดท่ีชดัเจน  
  ค. พูดดว้ยเสียงดงัพอเหมำะและออกเสียงใหถู้กตอ้ง 
  ง. ศึกษำขอ้มูลใหเ้ขำ้ใจก่อนพูดรำยงำน   
 
 
 34. ในกำรโตว้ำทีตอ้งใชก้ำรพูดลกัษณะใดเป็นส่วนใหญ่ 



18 

 

  ก. กำรพูดโนม้นำ้ว 
  ข. กำรพูดขอร้อง  
  ค. กำรพูดต่อรอง 
  ง. กำรพูดประชำสัมพนัธ์ 
 35. กำรปฏิบติัตนตำมส ำนวนในขอ้ใด  จดัวำ่มีมำรยำทในกำรพูดมำกท่ีสุด 
  ก. ชกัใบใหเ้รือเสีย 
  ข. ละเลงขนมเบ้ืองดว้ยปำก  
  ค. น ้ำท่วมทุ่ง  ผกับุง้โหรงเหรง 
  ง. พูดไปสองไพเบ้ีย  น่ิงเสียต ำลึงทอง 
  อ่านข้อความทีก่ าหนด  แล้วตอบค าถาม ข้อ 36 - 37 

 
   แม่ไปรับนิดำท่ีโรงเรียนเม่ือนิดำท ำกำรบำ้นเสร็จ  2  วชิำ  แลว้จึงไปซ้ือกบัขำ้วท่ีตลำด 
  ก่อนกลบับำ้น 
 
 36. จำกขอ้ควำม  นิดา  เป็นค ำชนิดใด  และท ำหนำ้ท่ีใด 
  ก. เป็นค ำนำมสำมญั  ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนของประโยค 
  ข. เป็นค ำนำมวสิำมญั  ท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมของประโยค 
  ค. เป็นค ำสรรพนำมช้ีเฉพำะ  ท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมของประโยค  
  ง. เป็นค ำสรรพนำมแทนบุคคล  ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนของประโยค 
 37. จำกขอ้ควำม  ขอ้ใดเป็นค ำกริยำทุกค ำ 
  ก. ไปรับ   ท่ี   เม่ือ   ท ำกำรบำ้น   ไปซ้ือ   ก่อน 
  ข. ไปรับ   ท ำกำรบำ้น   เสร็จ   ไปซ้ือ   กลบับำ้น   
  ค. ไปรับ   เม่ือ   ท ำกำรบำ้น   จึง   ไปซ้ือ   กลบับำ้น 
  ง. ไปรับ   ท ำกำรบำ้น   จึง   ไปซ้ือ   ก่อน   กลบับำ้น 
 38.      __________คุณครูเดินเขำ้มำในหอ้ง  นกัเรียน__________เลิกคุยกนั 
  ควรเติมค ำสันธำนในขอ้ใด 
  ก. เพรำะ ... จึง ข. พอ ... ก ็
  ค. เพรำะ ... ก็ ง. พอ ... จึง 
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 39.     เรำทั้งหลำยตอ้งร่วมมือกนัท ำงำนน้ี                                   
  จำกประโยคท่ีก ำหนด  ค ำวเิศษณ์ท ำหนำ้ท่ีใด    
  ก. ขยำยค ำสรรพนำม  
  ข. ขยำยค ำนำม 
  ค. ขยำยค ำวเิศษณ์ 
  ง. ขยำยค ำกริยำ 
 40. ประโยคในขอ้ใดไม่มีค  ำอุทำน 
  ก. นอ้งกินขนมจนมือไมเ้ลอะเทอะ  
  ข. อำ้ว !  ท  ำไมจึงไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะ 
  ค. บำ้นหลงัน้ีใหญ่โตมโหฬำรมำก 
  ง. เธอสวยพอไปวดัไปวำได ้
 41. ขอ้ใดใชค้  ำรำชำศพัทแ์ละค ำสุภำพไม่ถูกต้อง 
  ก. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสใหค้ณะบุคคลเขำ้เฝ้ำ 
  ข. ดวงใจเขำ้เฝ้ำทูลเกลำ้ฯ ถวำยเงินโดยเสด็จพระรำชกุศล 
  ค. หลวงพอ่ออกธุดงคไ์ปทำงภำคเหนือตั้งแต่เม่ือวำน 
  ง. คณะรัฐมนตรีให้เงินกบัพระภิกษุท่ีประสบอุทกภยั  
 42. ใครตอ้งใชภ้ำษำแบบแผน 
  ก. มำนะเขียนใบสมคัรศึกษำต่อระดบัมธัยมศึกษำ 
  ข. สุดำเขียนประกำศรับสมคัรสมำชิกชมรมรักกำรอ่ำน 
  ค. นิชำเขียนค ำอวยพรปีใหม่ให้คุณปู่ 
  ง. เมธำเขียนบนัทึกประจ ำวนั 
 43.    กินขำ้วหรือยงั  ก ำลงัเฮด็หยงันอ้อำ้ย  คิดฮอดหลำยๆ 
  จำกเพลงท่ีก ำหนด  ขอ้ใดเป็นภำษำถ่ินทั้งหมด 
  ก. ยงั   นอ้   อำ้ย   หลำยๆ 
  ข. เฮด็หยงั   อำ้ย   คิดฮอด   หลำยๆ  
  ค. เฮด็หยงั   นอ้   อำ้ย   ฮอด   หลำยๆ 
  ง. เฮด็หยงั   นอ้   คิดฮอด   หลำยๆ 
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 44. ประโยคในขอ้ใดมีค ำภำษำต่ำงประเทศมำกท่ีสุด 
  ก. ภรรยำของคุณอำไปตรวจครรภทุ์กเดือน 
  ข. ควำญชำ้งอยูใ่นสถำนท่ีท่ีจดัไว ้
  ค. เธอใหก้ ำเนิดทำรกตวัเล็กน่ำรัก 
  ง. นอ้งชอบเล่นกีฬำฟุตบอลมำก 
 45. ค ำในขอ้ใดไม่ใช่ค ำภำษำต่ำงประเทศ 
  ก. จุฬำ   ศำลำ 
  ข. เตำ้หู ้  ปัญญำ 
  ค. ขอ้ศอก   เศร้ำ 
  ง. สลดั   ภำษำ 
 46. ประโยคในขอ้ใดแตกต่างจำกขอ้อ่ืน 
  ก. แมวจบัหนูตวัเล็ก 
  ข. นอ้งร้องไห้เสียงดงั 
  ค. พี่ด่ืมน ้ำหวำนเยน็เจ๊ียบ 
  ง. เขำเล่นกีฬำเก่งมำก 
 47. ขอ้ใดเป็นประโยคควำมซ้อน 
  ก. เธอมำจำกจงัหวดันนทบุรีหรือนครปฐม 
  ข. ฉนัและครอบครัวจะไปเท่ียวทะเล   
  ค. ยำยอำยมุำกแลว้แต่ยงัแขง็แรงมำก 
  ง. แม่ใหข้องขวญัลูกท่ีสอบไดท่ี้หน่ึง 
 48. เรียงล ำดบัขอ้ควำมท่ีก ำหนดใหเ้ป็นกลอนสุภำพท่ีถูกตอ้ง 
   1)  คบเพื่อนดีมีหน่ึงถึงจะนอ้ย 
   2)  เหมือนมีน ้ำจืดนิดหน่อยดอ้ยรำคำ 
   3)  ดีกวำ่ร้อยเพื่อนคิดริษยำ 
   4)  ยงัดีกวำ่น ้ำเคม็เตม็ทะเล 
  ก. 1)   2)   3)   4)    
  ข. 1)   3)   2)   4)    
  ค. 1)   4)   2)   3)    
  ง. 4)   1)   2)   3)    
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 49.    นอ้งชำยเธอท ำไมถึง_____________ไม่เคยอยูเ่ฉยบำ้งเลย 
  ควรเติมส ำนวนใดลงในช่องวำ่ง 
  ก. ซนเหมือนลิง 
  ข. เบำเหมือนปุยนุ่น 
  ค. กลมเหมือนมะนำว 
  ง. บริสุทธ์ิเหมือนหยำดน ้ำคำ้ง 
 50. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของนิทำนพื้นบำ้น 
  ก. เล่ำต่อกนัมำแบบปำกต่อปำก 
  ข. จดบนัทึกเร่ืองรำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
  ค. มีโครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น  ด ำเนินเร่ืองง่ำยๆ 
  ง. แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเช่ือของชำวบำ้น 
 51. ประโยคในขอ้ใดมีค ำควบกล ้ำมำกท่ีสุด 

  ก. คุณยำยบริจำคทรัพยเ์พื่อช่วยเหลือผูท่ี้ขำดแคลนเสมอ 
  ข. นกอินทรีโผลงโฉบปลำในสระน ้ำอยำ่งรวดเร็ว 
  ค. ชำวบำ้นช่วยกนัรักษำควำมสะอำดของหำดทรำย                 
  ง.    เศรษฐีสวมสร้อยไปท ำบุญท่ีวดั 
 52.    คุณแม่ซ้ือกลว้ยสีเหลืองอร่ำมขนำดใหญ่มำจำกตลำดหน่ึงหวี 
  จำกประโยคท่ีก ำหนด   มีค  ำอกัษรน ำก่ีค  ำ 
  ก. 5   ค  ำ                      ข.  6   ค  ำ             ค.  7   ค  ำ       ง.   8   ค ำ 
 53.    แม่พำนอ้งไปดู__________เก่ียวกบัเร่ือง______________ 
  ควรเติมค ำในขอ้ใดลงในช่องวำ่ง 
  ก. ภำพยนตร์ / หุ่นยนต ์ ข. ภำพยนตร์ / หุ่นยนตร์ 
  ค. ภำพยนต ์/ หุ่นยนต ์ ง.  ภำพยนต ์/ หุ่นยนตร์ 
 54.    เขำไปกรุงเทพฯ  เม่ือเชำ้น้ี 
  อ่ำนวำ่อยำ่งไร 
  ก. เขำ – ไป – กรุง – เทบ – เม่ือ – เชำ้ – น้ี  
  ข. เขำ – ไป – กรุง – เทบ – ไป – ยำน – เม่ือ – เชำ้ – น้ี 
  ค. เขำ – ไป – กรุง – เทบ – ไป – ยำน – นอ้ย – เม่ือ – เชำ้ – น้ี  
  ง.   เขำ – ไป – กรุง – เทบ – มะ – หำ – นะ – คอน – เม่ือ – เชำ้ – น้ี 
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 55.     14  ก.พ.      อ่ำนวำ่อยำ่งไร 
  ก. สิบ – ส่ี – กุม – พำ  
  ข. สิบ – ส่ี – กอ – พอ 
  ค. สิบ – ส่ี – กุม – พำ – พนั  
  ง.   สิบ – ส่ี – กอ – จุด – พอ – จุด   
 56.  วนัจนัทร์   เดือนแปด   แรมเจด็ค ่ำ   ปีมะเส็ง  
  จำกขอ้ควำม  ตรงกบักำรเขียนวนั เดือน ปี  แบบไทยในขอ้ใด 
  ก. ๒    ฯ    ๘   ปีมะเส็ง ข. ๒    ฯ    ๗    ปีมะเส็ง 
                                 
  ค.             ง.     
                  
 57.    ขอ้สอบวชิำน้ีง่ำยเหมือน_____________ 
  ควรเติมส ำนวนใดลงในช่องวำ่ง 
  ก. หมูตอน ข. กินกลว้ย 
  ค. หมูในอวย ง.   ปอกกลว้ยเขำ้ปำก 
 58.    ใหเ้จำ้เป็นเด็กดี   ให้เจำ้มีพลงั  ใหเ้จำ้เป็นควำมหวงัของแม่ต่อไป 
                                                                                        เพลงอ่ิมอุ่น  :  ศุ  บุญเล้ียง 

  จำกบทเพลง  เป็นโวหำรประเภทใด 
  ก. สำธกโวหำร ข. เทศนำโวหำร 
  ค. พรรณนำโวหำร ง. บรรยำยโวหำร 
 59. ขอ้ใดเป็นพรรณนำโวหำร 
  ก. หนำ้ฝน  ตน้ไมใ้บหญำ้เขียวสดไปหมด                       
  ข.   เรียนลูกเสือน่ีดีจงั  มีกิจกรรมมำกมำยจริงๆ  
  ค. บุคคลท่ีมีอำย ุ 18  ปี บริบูรณ์  จึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง                  
  ง.    เขำเป็นคนรูปหล่อ  ตำคม  จมูกโด่ง  และสูงสง่ำ   
 60. หำกตอ้งกำรคน้หำควำมหมำยของค ำจำกพจนำนุกรม  ตอ้งดูส่ิงใดก่อนเป็นอนัดบัแรก 
  ก. พยญัชนะตน้ ข. สระ 
  ค. วรรณยกุต ์ ง.   ตวัสะกด 
 
 

๗                                        

๗                                        ๘                                       

๘                                        

 

       ๒    ฯ    ๗    ปีมะเส็ง                                       

                  

       ๒    ฯ    ๘   ปีมะเส็ง                                       
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เฉลยแบบฝึกหัดวิชำภำษำไทย 

เฉลยอย่างละเอียด 

1.ตอบ ข ค ำท่ีมีพยญัชนะตน้  2  ตวั  ออกเสียงควบกล ้ำ  เป็นค ำควบกล ้ำแท ้   
      ขอ้ ข. มีค  ำควบกล ้ำแท ้คือ กรอบ    
      ส่วนขอ้ ก.  สระ  สรง  อินทรีย ์ เป็นค ำควบไม่แท ้
      ขอ้ ค.  เสร็จ  เป็นค ำควบไม่แท ้
      ขอ้ ง.  ทรง  เป็นค ำควบไม่แท ้

 2. ตอบ ก ขอ้ ก.  มีค  ำอกัษรน ำ  2  ค  ำ  คือ  หมด  หมอง      
     ขอ้ ข.  มีค  ำอกัษรน ำ  1  ค  ำ  คือ  อร่ำม     
     ขอ้ ค.  มีค  ำอกัษรน ำ  1  ค  ำ  คือ  ขมิ้น    
     ขอ้ ง.  มีค  ำอกัษรน ำ   1  ค  ำ  คือ  เศวตร 

 3. ตอบ ง พรำหมณ์  อ่ำนวำ่  พรำม  ตวักำร์รันต ์ คือ  ห_ณ์ 
 4. ตอบ  ค ควรใชเ้คร่ืองหมำยอญัประกำศ   “           ”   คร่อมค ำท่ีตอ้งกำรเนน้  คือ  พรรณทิวำ   
      มีช่ือเล่นวำ่  “จอย” 

 5. ตอบ ก กำรอ่ำนอกัษรยอ่ตอ้งอ่ำนค ำเตม็  คือ  อ่ำนวำ่  พ่อ – อ่ำน – หนงั – สือ – พิม –  
     เด – ลิ – นิว 
 6. ตอบ ก กำรอ่ำนวนั เดือน ปี แบบไทย  จะอ่ำนช่ือวนั  อ่ำนเดือน  อ่ำนขำ้งข้ึนหรือขำ้งแรม   
     แลว้จึงอ่ำนช่ือปี  ซ่ึงเลข ๒  แทนวนัจนัทร์   เลข ๕  อยูบ่นเคร่ืองหมำย  ฯ  หมำยถึง   
     ข้ึน ๕ ค ่ำ   เลข ๑  แทนเดือนท่ี ๑  หรือเดือนอำ้ย  อ่ำนไดว้ำ่  วนัจนัทร์  เดือนอำ้ย   
     ข้ึนหำ้ค ่ำ  ปีเถำะ 
 7. ตอบ ง ขวำนผำ่ซำก  หมำยถึง  โผงผำงไม่เกรงใจใคร  (ใชแ้ก่กิริยำพูด)  ขอ้ ง.  ใชว้ำ่ ...  พูดจำ 
     ขวำนผำ่ซำก ...  จึงถูกตอ้ง 
 8. ตอบ ค จำกค ำประพนัธ์ตรงกบัส ำนวน  ปำกเป็นเอก  เลขเป็นโท  หมำยถึง  กำรพูดจำเป็นเร่ือง 
     ส ำคญัท่ีคนเรำควรพูดใหดี้ 
 9. ตอบ ข จำกค ำตอบท่ีก ำหนด  สำมำรถเรียงตำมพจนำนุกรมได ้ดงัน้ี  ทนำย  ทรัพย ์ ทะเบียน   
     ทุจริต 
 10. ตอบ ค มรกต  รำงวลั  ฤทยั  ล ำดบั  เรียงล ำดบัถูกตอ้งตำมพจนำนุกรม 
 11. ตอบ ง รุตลอ้เลียนจอย  แสดงวำ่  รุตไม่ใหเ้กียรติจอย  ซ่ึงเป็นกำรปฏิบติัตนท่ีไม่เหมำะสม   
     และไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงในกำรอยูร่่วมกนั 
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 12. ตอบ ข เม่ืออ่ำนขอ้ควรปฏิบติัในกำรใชส้ถำนท่ีสำธำรณะแลว้  ควรท ำควำมเขำ้ใจขอ้เขียนก่อน 
     เป็นอนัดบัแรก  แลว้จึงปฏิบติัตำมขอ้เขียน 
 
 13. ตอบ ง ในพิพิธภณัฑม์กัจะพบสัญลกัษณ์                 มำกท่ีสุด  ซ่ึงหมำยถึง  หำ้มสมัผสั 
     ส่ิงของต่ำงๆ     
     ส่วนขอ้ ก.  เป็นสัญลกัษณ์อำเซียน       
     ขอ้ ข.  เป็นสัญลกัษณ์หำ้มเล้ียวขวำ    
     ขอ้ ค.  เป็นสัญลกัษณ์หำ้มรถจกัรยำนยนตผ์ำ่นเส้นทำงน้ี 
 14. ตอบ  ก จำกแผนภูมิ  นกัเรียนท่ีชอบรับประทำนรำดหนำ้  มีจ  ำนวน  5  คน  นอ้ยกวำ่นกัเรียน 
     ท่ีชอบรับประทำนเยน็ตำโฟ  ซ่ึงมีจ ำนวน  7  คน 
 15. ตอบ ข หนงัสือท่ีดีท่ีควรเลือกอ่ำน  คือ  หนงัสือท่ีให้ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์  บอกแหล่งท่ีมำ 
     ของขอ้มูล  เน้ือหำมีควำมน่ำเช่ือถือ  และเน้ือหำไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
 16. ตอบ ค กำรอ่ำนหนงัสือในห้องสมุดไม่ควรอ่ำนเสียงดงั  เพรำะจะเป็นกำรรบกวนผูอ่ื้น 
 17. ตอบ ค กำรคดัลำยมือท่ีถูกตอ้งและสวยงำม  ควรเขียนตวัหนงัสือสูงเท่ำกนั  เวน้ช่องไฟ 
     ระหวำ่งตวัอกัษรให้เท่ำๆ กนั  และเขียนดว้ยลำยมือท่ีสวยงำม 
 18. ตอบ ง น ้ำไฟมีนอ้ย  ร่วมใจใชส้อยอยำ่งประหยดั  เป็นค ำขวญั  ส่วน ขอ้ ก.  เป็นส ำนวน     
     ขอ้ ข.  เป็นโฆษณำ     ขอ้ ค.  เป็นฉลำกยำ 
 19. ตอบ ก กำรเขียนอวยพรผูใ้หญ่  ควรอำ้งถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูอ่้ำนนบัถือ  และใชถ้อ้ยค ำท่ี 
     เหมำะสม 
 20. ตอบ ข เร่ือง สถำนท่ีส ำคญัในชุมชน เป็นบทควำม  จึงควรเขียนแผนภำพโครงเร่ือง 
     แบบจดักลุ่ม 
 21. ตอบ ง กำรเขียนแผนภำพโครงเร่ือง  จะท ำใหเ้รียงล ำดบัเน้ือเร่ืองท่ีจะเขียนไดอ้ยำ่งเป็น 
     ขั้นตอน 
 22. ตอบ  ง จำกขอ้ควำมท่ีก ำหนด  ควรเป็นส่วนสรุปของเรียงควำม  เพรำะเป็นกำรสรุปควำม 
     เร่ืองกำรท ำควำมดี 
 23. ตอบ ก กำรเขียนยอ่ควำม  จะเขียนบอกท่ีมำของหนงัสือท่ีแบบของยอ่ควำม  จึงไม่จ  ำเป็น 
     ตอ้งเขียนท่ีมำลงในเน้ือควำมอีก 
 24. ตอบ ก กำรเขียนจดหมำยส่วนตวั  เป็นกำรเขียนจดหมำยเพื่อส่ือสำรกบัเพื่อนหรือญำติพี่นอ้ง   
     ส่วน ขอ้ ค.  เป็นกำรเขียนจดหมำยลำครู   ขอ้ ข. และ ง.  เป็นกำรเขียนจดหมำยกิจธุระ   
     คือ  จดหมำยท่ีเขียนเพื่อส่ือสำรกบัหน่วยงำนต่ำงๆ  เพื่อกิจธุระอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
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 25. ตอบ ค ในกำรกรอกแบบรำยกำร  หำกเขียนผดิควรลบใหส้ะอำดแลว้จึงเขียนใหม่ 
 26. ตอบ ก กำรเขียนเร่ืองตำมจินตนำกำรเป็นกำรเขียนเร่ืองจำกควำมคิดและจินตนำกำรของ 
     ผูเ้ขียน  ซ่ึงกำรเขียนสำรคดีเป็นกำรเขียนท่ีเรียบเรียงข้ึนจำกควำมเป็นจริง  ไม่ใช่ 
     จำกจินตนำกำร 
 27. ตอบ ง ในกำรเขียนทุกคร้ัง  หำกน ำขอ้มูลของผูอ่ื้นมำใชป้ระกอบงำนเขียน  ควรบอก 
     แหล่งท่ีมำของขอ้มูลทุกคร้ัง  เพื่อเป็นมำรยำทในกำรเขียน 
 28. ตอบ ข จำกขอ้ควำมท่ีครูอ่ำน  ผูเ้ขียนมีเจตนำเพื่อสั่งสอน  ซ่ึงทรำบไดจ้ำกขอ้ควำม  “...คนควร 
     จะตอ้งคิดท ำโดยละเอียด  ไม่ใหพ้ลำดพลั้ง...” 
 29. ตอบ ง ขอ้ควำมท่ีครูอ่ำน  เหมำะส ำหรับคนทุกคน 
 30. ตอบ ก จำกขอ้ควำมท่ีครูอ่ำน  เม่ือเรำเป็นผูใ้หญ่  เรำตอ้งใชว้ชิำควำมรู้ท่ีเรียนมำในกำรท ำงำน 
     เพื่อหำเล้ียงชีพ   
 31. ตอบ  ค จำกขอ้ควำมท่ีครูอ่ำน คนเรำควรท ำมำหำกินเพื่อใหด้ ำรงชีวติอยูไ่ด ้
 32. ตอบ ง ขอ้ ง.  เป็นค ำขวญั  ท่ีใชข้อ้ควำมท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง 
     ส่วนขอ้ ก.  ข.  และ ค.  เป็นค ำโฆษณำ  ท่ีอำจใชข้อ้ควำมเกินจริงเพื่อดึงดูดควำมสนใจ 
 33. ตอบ ข กำรพูดรำยงำน  ควรพูดตำมเวลำท่ีก ำหนด  ไม่ควรพูดเกินเวลำท่ีก ำหนด 
 34. ตอบ ก ในกำรโตว้ำที  ตอ้งใชก้ำรพูดโนม้นำ้วเป็นส่วนใหญ่  เพื่อใหผู้ฟั้งคลอ้ยตำม 
 35. ตอบ ง พูดไปสองไพเบ้ีย  น่ิงเสียต ำลึงทอง  หมำยถึง  พูดไปไม่มีประโยชน์  น่ิงเสียดีกวำ่   
     กำรปฏิบติัตนตำมส ำนวนน้ีจดัวำ่มีมำรยำทในกำรพูด  คือ  ฟังผูท่ี้พูดดว้ย  และหำก 
     กำรพูดจะท ำใหเ้กิดปัญหำก็ควรเงียบไม่โตต้อบ   
     ส่วน ขอ้ ก.  หมำยถึง  พูดขวำงๆ  ใหก้ำรสนทนำออกนอกเร่ือง    
     ขอ้ ข.  หมำยถึง  ดีแต่พูด  แต่ท ำไม่ได ้   
     ขอ้ ค.  หมำยถึง  พูดมำกแต่ไดเ้น้ือหำสำระนอ้ย 
 36. ตอบ ข นิดำ  เป็นค ำนำมวสิำมญั  คือ  เป็นค ำท่ีใชเ้รียกเป็นช่ือเฉพำะของบุคคล  ซ่ึงนิดำ 
     เป็นกรรมของประโยค 
 37. ตอบ ข ไปรับ   ท ำกำรบำ้น   เสร็จ   ไปซ้ือ   กลบับำ้น   เป็นค ำกริยำทุกค ำ   
     ส่วน ขอ้ ก.  ท่ี  เป็นค ำวเิศษณ์    เม่ือ เป็นค ำนำม    ก่อน  เป็นค ำวเิศษณ์    
     ขอ้ ค.  เม่ือ  เป็นค ำนำม    จึง  เป็นค ำสันธำน   
     ขอ้ ง.  จึง  เป็นค ำสันธำน    ก่อน  เป็นค ำวเิศษณ์ 
 38. ตอบ ข ควรเติม  พอ...ก็  เป็น  พอคุณครูเดินเขำ้มำในหอ้ง  นกัเรียนกเ็ลิกคุยกนั  
 39. ตอบ ก จำกประโยคท่ีก ำหนด  ค ำวเิศษณ์คือค ำวำ่  ทั้งหลำย  ท ำหนำ้ท่ีขยำยค ำสรรพนำม  เรำ 
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 40. ตอบ ค บำ้นหลงัน้ีใหญ่โตมโหฬำรมำก  ไม่มีค  ำอุทำน   
     ส่วน ขอ้ ก.  มือไม ้ เป็นค ำอุทำนเสริมบท    
     ขอ้ ข. อำ้ว !  เป็นค ำอุทำนบอกอำกำร 
     ขอ้ ง. ไปวดัไปวำ  เป็นค ำอุทำนเสริมบท 
 41. ตอบ ง กำรใหเ้งินกบัพระสงฆท่ี์ถูกตอ้งใชว้ำ่  ถวำยปัจจยัแด่พระสงฆ ์  
 42. ตอบ  ก กำรเขียนใบสมคัรศึกษำต่อตอ้งใชภ้ำษำแบบแผน  ส่วนขอ้ ข.  ค.  ง. ใชภ้ำษำ 
     ก่ึงแบบแผน 
 43. ตอบ ข เฮด็หยงั  หมำยถึง  ท ำอะไร     อำ้ย  หมำยถึง  พี่ชำย     คิดฮอด  หมำยถึง  คิดถึง   
     หลำยๆ  หมำยถึง  มำกๆ  ซ่ึงค ำทั้งหมดน้ีเป็นค ำภำษำถ่ินอีสำน  
 44. ตอบ ก ภรรยำคุณอำไปตรวจครรภทุ์กเดือน  มีค ำภำษำต่ำงประเทศ  4  ค  ำ  คือ  ภรรยำ (ภำษำ 
     สันสกฤต)  คุณ (ภำษำบำลี สันสกฤต)  ตรวจ (ภำษำเขมร)  ครรภ ์(ภำษำสันสกฤต) 
     ขอ้ ข.  มี  2  ค  ำ  คือ  ควำญ (ภำษำเขมร)   สถำน (ภำษำบำลี สันสกฤต)   
     ขอ้ ค.  มี  2  ค  ำ  คือ  ก ำเนิด (ภำษำเขมร)   ทำรก (ภำษำบำลี สันสกฤต)   
     ขอ้ ง.   มี  2 ค  ำ  คือ  กีฬำ (ภำษำบำลี สันสกฤต)  ฟุตบอล (ภำษำองักฤษ)   
 45. ตอบ ค ขอ้ศอก  เศร้ำ  เป็นค ำไทยแท ้  
     ส่วน  ก. จุฬำ เป็นภำษำบำลี  ศำลำ เป็นภำษำบำลี สันสกฤต 
     ข. เตำ้หู ้เป็นภำษำจีน  ปัญญำ เป็นภำษำบำลี 
     ง. สลดั เป็นภำษำองักฤษ  ภำษำ เป็นภำษำบำลี สันสกฤต 
 46. ตอบ ข นอ้งร้องไห้เสียงดงั  เป็นประโยค  2  ส่วน คือ ประโยคท่ีมีประธำนและกริยำ  
       ส่วน ขอ้  ก.   ค.   ง.  เป็นประโยค  3  ส่วน  คือ  ประโยคท่ีมีประธำน  กริยำ  และกรรม
 47. ตอบ ง แม่ใหข้องขวญัลูกท่ีสอบไดท่ี้หน่ึง  เป็นประโยคควำมซ้อน  โดยมีค ำวำ่  ท่ี   

     เป็นค ำเช่ือม  ส่วน ขอ้  ก.   ข.   ค.  เป็นประโยคควำมรวม  
 48. ตอบ ข ควรเรียงล ำดบัเป็น 
     คบเพื่อนดีมีหน่ึงถึงจะนอ้ย                    ดีกวำ่ร้อยเพื่อนคิดริษยำ 
     เหมือนมีน ้ำจืดนิดหน่อยดอ้ยรำคำ         ยงัดีกวำ่น ้ำเคม็เตม็ทะเล 
     จึงจะถูกตอ้ง 
 49.  ตอบ ก จำกประโยคท่ีก ำหนด  แสดงใหเ้ห็นวำ่  นอ้งชำยซนมำกเพรำะไม่เคยอยูเ่ฉย   
     จึงควรเติมค ำวำ่  ซนเหมือนลิง 
 50. ตอบ ข นิทำนพื้นบำ้น  จะเล่ำกนัแบบปำกต่อปำก  ไม่ไดบ้นัทึกเร่ืองรำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
     มีโครงเร่ืองง่ำยๆ ไม่ซบัซอ้น และแสดงถึงควำมเช่ือของชำวบำ้น 
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 51. ตอบ ข นกอินทรีโผลงโฉบปลำในสระน ้ำอยำ่งรวดเร็ว มีค ำควบกล ้ำ 3 ค  ำ คือ อินทรี ปลำ สระ   
     ส่วน ขอ้ ก.  มีค  ำควบกล ้ำ  2  ค  ำ  คือ  ทรัพย ์ แคลน    
     ขอ้ ค.  มีค  ำควบกล ้ำ  2  ค  ำ  คือ  ควำม  ทรำย 
     ขอ้ ง.  มีค  ำควบกล ้ำ  2  ค  ำ  คือ  เศรษฐี  สร้อย       
 52. ตอบ ค จำกประโยคท่ีก ำหนด  มีค ำอกัษรน ำ  7  ค  ำ  คือ  เหลือง  อร่ำม  ขนำด  ใหญ่  ตลำด   
     หน่ึง  หวี 
53. ตอบ ก ควรเติมค ำวำ่  ภำพยนตร์ / หุ่นยนต ์ เพรำะเขียนสะกดกำรันตถู์กตอ้ง 
54. ตอบ  ง กำรอ่ำนค ำท่ีมีเคร่ืองหมำย ฯ  ก ำกบัอยูห่ลงัค ำ  ตอ้งอ่ำนให้เตม็ค ำ  ดงัน้ี 
      เขำ – ไป – กรุง – เทบ – มะ – หำ – นะ – คอน – เม่ือ – เชำ้ – น้ี 

 55. ตอบ ค กำรอ่ำนอกัษรยอ่  ตอ้งอ่ำนค ำเตม็ของอกัษรยอ่นั้น ๆ ดงัน้ี   
       14  ก.พ.    อ่ำนวำ่  สิบ – ส่ี – กุม – พำ – พนั         
 56. ตอบ ก จำกขอ้ควำม วนัจนัทร์ แทนดว้ย  ๒  แรมเจด็ค ่ำ  ตอ้งเขียนเลข  ๗  อยูใ่ตเ้คร่ืองหมำย ฯ   
     เดือนแปด  แทนดว้ย  ๘  ดงัน้ี     ๒    ฯ    ๘   ปีมะเส็ง 
     
 57. ตอบ ง ปอกกลว้ยเขำ้ปำก  เป็นส ำนวน  หมำยถึง  ง่ำย,  สะดวก 
 58. ตอบ ข บทเพลงท่ีก ำหนดให ้ เป็นเพลงท่ีใหข้อ้คิดเตือนสติ  และท ำใหเ้กิดควำมจรรโลงใจ   
     จึงเป็นกำรใชโ้วหำรประเภทเทศนำโวหำร 
 59. ตอบ ง พรรณนำโวหำร  เป็นโวหำรท่ีใหค้วำมแจ่มแจง้   สอดแทรกอำรมณ์  ควำมรู้สึกลงไป   
     เพื่อโนม้นำ้วใจให้ผูรั้บสำรเกิดภำพพจน์  เกิดอำรมณ์คลอ้ยตำม    
     ซ่ึงขอ้ ง.  พรรณนำลกัษณะของเขำอยำ่งละเอียด 
 60. ตอบ ก กำรคน้หำควำมหมำยของค ำจำกพจนำนุกรม  ตอ้งดูพยญัชนะตน้ของค ำเป็นส่ิงแรก   
     แลว้จึงดูรูปสระ  และตวัสะกด  ซ่ึงหำกเป็นค ำท่ีมีพยญัชนะตน้  และสะกดกำรันต์ 
     เหมือนกนัจึงจะดูล ำดบัตำมวรรณยกุต ์
 
 

 

 

 

 

๗ 
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         วิชำสังคมศึกษำ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่  ๑ วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 

    

 วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 

                             ชาวพุทธควรเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ได้เกิดข้ึนในวันส าคัญทางศาสนา  

 เพ่ือจะได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

                            ๑. วันมำฆบูชำ   

 

 

 

 

  

      ขอบคุณที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/orataibumbim/bthi-4-wan-sakhay-thang-

phraphuthth- 

                                sasna/wan-makhbucha                                

                   วันมำฆบูชำ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน ๘  

สองหน   วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า  เดือน  ๔  

                            ประวัติ   พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์  ซึ่งถือเป็นหัวใจ 

ของพระพุทธศาสนา  คือการไม่ท าความชั่ว  ท าแต่ความดี  และท าจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์  และในวันนั้นได้เกิด 

สิ่งมหัศจรรย์ขึ้น  ๔ประการ  ได้แก่ 

                               ๑)  พระสงฆ์ ๑,๒๕๐  องค์  มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย 

                               ๒) พระสงฆ์ทุกองค์เป็นพระอรหันต์ 

                               ๓)  พระสงฆ์ทุกองค์เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ 

                               ๔) วันนั้นดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (เพ็ญเดือนสาม) 

 

 

https://sites.google.com/site/orataibumbim/bthi-4-wan-sakhay-thang-phraphuthth-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sasna/wan-makhbucha
https://sites.google.com/site/orataibumbim/bthi-4-wan-sakhay-thang-phraphuthth-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sasna/wan-makhbucha
https://sites.google.com/site/orataibumbim/bthi-4-wan-sakhay-thang-phraphuthth-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sasna/wan-makhbucha
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                                  ๒.  วันวิสำขบูชำ 

  

  

 

                             

 

                                 

                          

                                           ขอบคุณท่ีมา

ภาพ :  https://board.postjung.com/966180 

 

                               วันวิสำขบูชำ  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ ำ  เดือน ๖  (หากปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อน

ไป 

เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า  เดือน ๗ 

                                ประวัติวันวิสาขบูชา  เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  

 ซึ่งทั้งสามวันนั้นตรงกันอย่างน่ามหัศจรรย์  วันวิสาขบูชาถือเป็นวันส าคัญท่ีชาวพุทธควรน้อมจิตระลึกถึง 

สังเวขนียสถาน  ๓  แห่งที่เก่ียวข้องกับวันวิสาขบูชา  ดังต่อไปนี้ 

                                ๑)  สถานที่ประสูติ คือ สวนลุมพินี  อยู่ในเขตประเทศเนปาล 

                                ๒) สถานที่ตรัสรู้  คือ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์   ปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยา   

อยู่ในเขตประเทศอินเดีย    

                                ๓) สถานที่ปรินิพพาน  คือ สาลวโนทยาน  อยู่ในประเทศอินเดีย 

 

 

 

https://board.postjung.com/966180
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                             ๓.  วันอำสำฬหบูชำ  

 

 

 

 

                                                                 

                   

                   ขอบคุณท่ีมาภาพ :  

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19791 

                              วันอำสำฬหบูชำ  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๘ (ถ้าปีใด มีเดือน ๘ สองหน  ให้เลื่อน 

            เป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ หลัง)  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เรื่อง อริยสัจ ๔ ให้แก่ปัญจ

วัคคีย์  

             ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

                              ประวัติ  วันอาสาฬหบูชามีความส าคัญ  ๓  ประการ  คือ 

                             ๑)  พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

                            ๒)  มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ 

                            ๓)  มีพระรัตนตรัย  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ 

                            ส าหรบัสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสี   

          แคว้นกาสี  ซึ่งมีธัมเมขสถูปเป็นอนุสรณ์สถาน 

 

 

 

 

 

 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19791
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                            ๔.  วันเข้ำพรรษำและวันออกพรรษำ 

 

 

 

                                    

                              

                       ขอบคุณที่มาภาพ :  https://e-library.siam.edu/the-buddhist-lent-day/ 

                             วันเข้ำพรรษำ  คือ  วันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ที่ใดท่ีหนึ่งตลอดช่วงฤดูฝน 

ที่มีก าหนด ๓ เดือน  โดยไม่ไปค้างแรมที่อ่ืนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า  จ าพรรษา   โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑  ค่ า 

เดือน ๘  ของทุกปี  (หรือเดือน ๘  หลัง  ถ้าปีนั้นมีเดือน ๘  สองหน) และสิ้นสุดลงในวันแรม ๑ ค่ า เดอืน ๑๑ 

หรือวันออกพรรษา 

                            ประวัติ  สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์อยู่จ าพรรษา  

พระสงฆ์จึงได้พากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาว  ฤดูฝน และฤดูร้อน  ต่อมา

ชาวบ้านได้พา 

กันติเตียนว่า  การที่พระสงฆ์เดินทางในฤดูฝนได้ไปเหยียบย่ าข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหาย และเม่ือ

พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่อง  จึงทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์อยู่จ าพรรษาตั้งแต่นั้นมา 

                           วันออกพรรษำ 

 

                                          ขอบคุณที่มาภาพ :  http://www.dhammathai.org/day/orkpansa.php 

 

 

https://e-library.siam.edu/the-buddhist-lent-day/
http://www.dhammathai.org/day/orkpansa.php
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                                 วันออกพรรษำ   หมายถึง วันที่พ้นจากข้อก าหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจ าที่ 
หรือในวัดแห่งเดียวตลอด  ๓ เดือน ในฤดูฝนกล่าวคือ เมื่อพระภิกษุได้อธิฐานอยู่จ าพรรษาในวันแรม ๑ ค่ า 
เดือน ๘ 
 (หรือ เดือน ๙ กรณีเข้าพรรษาหลัง) แล้วอยู่ประจ าที่หรือวัดนั้นเรื่อยไป จนสิ้นสุดในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ 
 (หรือเดือน ๑๒ ในกรณี เข้าพรรษาหลัง)  หลังจากนี้ก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อ่ืนได้ 

                                  วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหำปวำรณำ" ค าว่า"ปวารณา" 
แปลว่า "อนุญำต" หรือ "ยอมให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ 
 ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จ าพรรษาอยู่ด้วยกัน ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระท าก็คือ  
การบ าเพ็ญกุศล เช่น ท าบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา 

                                  ๕.  วันอัฐมีบูชำ  

 

                ขอบคุณที่มาภาพ :  https://sites.google.com/site/wansakhaythangsasnad/wan-xatth-mi-

bucha 

                                    วันอัฐมีบูชำ  คือ  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า ตรงกับวันแรม ๘ ค่ า  เดือน ๖ 

                                     ประวัติ  หลังจากท่ีพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ ๘ วันจึงถวายพระเพลิง  

ณ มกุฏพันธนเจดีย์  เมืองกุสินารา ของมัลลกษัตริย์ซึ่งในครั้งมีกษัตริย์ถึง  ๗  เมือง ได้ส่งทูตมาขอแบ่งปัน 

พระบรมสารีริกธาตุเพื่อน ากลับไปสักการะบูชาที่บ้านเมืองของตนด้วย 

 

 

https://sites.google.com/site/wansakhaythangsasnad/wan-xatth-mi-bucha
https://sites.google.com/site/wansakhaythangsasnad/wan-xatth-mi-bucha
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  ค ำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ 

   

๑. วันใดเป็นวันที่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 

 …………………………………………………………………………….. 

๒. หัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา คือหลักธรรมใด 

……………………………………………………………………………… 

๓. วันวิสาขบูชา  มีความส าคัญอย่างไร 

……………………………………………………………………………… 

๔. สังเวชนียสถาน 3 แห่งที่เก่ียวข้องกับวันวิสาขบูชา  คือสถานที่ใด  

……………………………………………………………………………… 

๕.  วันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา  

……………………………………………………………………………… 

๖. ในวันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องใดให้แก่ปัญจวัคคีย์ 

………………………………………………………………………………  

๗. ปฐมนิเทศที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัจจัคคีย์ มีชื่อว่าอะไร 

……………………………………………………………………………… 

๘. วันเข้าพรรษามีความส าคัญอย่างไร  

……………………………………………………………………………… 

๙. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ ที่ใด 

……………………………………………………………………………… 

๑๐.  วันคล้ายวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า คือวันใด 
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   เฉลยค ำถำมท้ำยหน่วยท่ี ๑ 

๑. วันใดเป็นวันที่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐  องค์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 

ตอบ  วันมำฆบูชำ 

๒. หัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา คือหลักธรรมใด 

ตอบ  โอวำทปำฏิโมกข์ 

๓. วันวิสาขบูชา  มีความส าคัญอย่างไร 

 ตอบ  เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพำนของพระพุทธ 

๔. สังเวชนียสถาน 3 แห่งที่เก่ียวข้องกับวันวิสาขบูชา  คือสถานที่ใด 

 ตอบ   ๑) สถำนที่ประสูติ  คือ  สวนลุมพินี  อยู่ในเขตประเทศเนปำล 

           ๒) สถำนที่ตรัสรู้  คือ ใต้ต้นพระศรีมหำโพธิ์  ปัจจุบันเรียกว่ำ  พุทธคยำ   

                อยู่ในประเทศอินเดีย 

           ๓) สถำนที่ปรินิพพำน  คือ  สำลวโนทยำน  อยู่ในประเทศอินเดีย 

๕.  วันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา  

 ตอบ  วันอำสำฬหบูชำ 

๖. ในวันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องใดให้แก่ปัญจวัคคีย์  

 ตอบ   อริยสัจ ๔ 

๗. ปฐมนิเทศที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัจจัคคีย์ มีชื่อว่าอะไร 

 ตอบ    ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

๘. วันเข้าพรรษามีความส าคัญอย่างไร 

 ตอบ  วันที่พระสงฆ์อธิฐำนว่ำจะพักประจ ำอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝนที่มีก ำหนด 

           ๓  เดือน  โดยไม่ไปค้ำงแรมที่อ่ืน 

         ๙.  พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ ที่ใด 

                 ตอบ  มกุฏพันธเจดีย์  เมืองกุสินำรำ 

      ๑๐.  วันคล้ายวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า คือวันใด 

                ตอบ   วันอัฏฐมีบูชำ 

 

                       

 

 

 



36 

 
 

  หน่วยที่  ๒  กฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 

 

                  

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนคนและทะเบียนบ้าน  เป็นกฎหมาย

ส าคัญที่ก าหนดระเบียบในการแจ้งเกิด  การแจ้งตาย  เป็นกฎหมายส าคัญท่ีก าหนดระเบียบ 

ในการแจ้งเกิด  การแจ้งตาย  และการย้ายที่อยู่  การจัดทะเบียนราษฎร   จึงเป็นกฎหมายที่ใกล้ตัว  

เกี่ยวข้องกับตนเอง  และสังคมเป็นอย่างมาก  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 

                ๑)  กำรแจ้งเกดิ   เมื่อมีคนเกิดในบ้าน  เจ้าบ้านจะต้องท าการแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มี

คนเกิดภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เกิด 

 

 
     ขอบคุณที่มาภาพ :  http://www.kalasin-

mu.go.th/sj/index.php/component/content/article 

                                    /100 service1/235-2014-07-27-08-46-19 

 

 หลักฐานที่ต้องน าไปแจ้ง ได้แก่  ทะเบียนบ้าน  เมื่อแจ้งเกิดแล้ว  นายทะเบียน 
จะออกสูติบัตร  (ใบแจ้งเกิด)  ให้ไว้เป็นหลักฐาน  สูติบัตรเป็นเอกสารส าคัญ  แสดงสัญชาติ  
ชื่อ วันเดือนปีเกิด ชื่อและสัญชาติของบิดามารดา จึงต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี  เพราะจะต้องใช้เป็นหลักฐาน
ส าคัญต่อไป 
                      ๒) กำรแจ้งตำย  เมื่อมีคนตายในบ้าน จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ท่ีผู้ตายมีชื่อ
อยู่ 
ในทะเบียนบ้านราษฎร  ภายใน ๒๔  ชัว่โมง  และจะได้รับใบมรณบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

http://www.kalasin-mu.go.th/sj/index.php/component/content/article%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/100%20service1/235-2014-07-27-08-46-19
http://www.kalasin-mu.go.th/sj/index.php/component/content/article%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/100%20service1/235-2014-07-27-08-46-19
http://www.kalasin-mu.go.th/sj/index.php/component/content/article%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/100%20service1/235-2014-07-27-08-46-19
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                                 ๓)  กำรแจ้งย้ำยที่อยู่   เมื่อมีการย้ายที่อยู่จะต้องมีการย้ายออกจากทะเบียนบ้าน
เดิม 

 แล้วจะต้องแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งผู้นั้นย้ายไปอยู่  การแจ้งย้ายที่อยู่มีดังนี้ 

(๑)  กำรแจ้งย้ำยออก  เมื่อมีการย้ายที่อยู่ออกจากบ้านใด  กฎหมายก าหนดให้เป็น 

หน้าที่ของเจ้าบ้านหรือผู้แทนที่จะต้องย้ายที่อยู่ดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง  ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน
นับแต่วันย้ายออก 
                                       (๒)  กำรแจ้งย้ำยเข้ำ  เมื่อมีการย้ายเข้าบ้าน  เจ้าบ้านหรือผู้แทน ต้องแจ้งต่อ
นายทะเบียนที่เจ้าบ้านอยู่ภายใน ๑๕  วัน  นับแต่วันย้ายเข้า 
                                       การย้ายที่อยู่  สามารถแจ้งย้ายปลายทางได้  โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้ย้ายที่อยู่
เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน 
                                       หากมอบหมายแจ้งย้ายปลายทางจะมีหนังสือมอบหมายปรากฏข้อความชัดเจนว่า 
บุคคลใดได้มอบหมายให้มาแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางแทน  และมอบหมายให้ย้ายที่อยู่ของบุคคลใดบ้าง และ 
จะท าการย้ายเข้าบ้านเลขท่ีใด 
                                       หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในการแจ้งย้ายที่อยู่ได้แก่ 
                                        (๑)  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประสงค์จะย้ายปลายทาง 
                                        (๒) บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 
                                        (๓)  หนังสือค ายินยอมของเจ้าบ้าน 
                                        (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
                                 ๔)  ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนตำมกฎหมำยทะเบียนรำษฎร  มีดังนี ้
                                        (๑)  ท าให้ทราบข้อมูลของจ านวนประชากรในแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดเป็น
ปัจจุบัน  ท าให้รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  เช่น  ด้านการศึกษา 
ด้านการคมนาคมเป็นต้น 
                                         (๒) ท าให้การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม 
                                          (๓)  เป็นประโยชน์ด้านความสงบเรียบร้อยของสังคม  ในกรณีมีปัญหาใด ๆ 
เกิดข้ึน 
เกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรม  เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองสามารถติดตามตัวบุคคลตามข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง 
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  ค าถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
 

๑. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด 

 ………………………………………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………………………………………. 

๒.  เมื่อแจ้งเกิดแล้ว  นายทะเบียนจะออกเอกสารใด ให้ไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งเกิด 

……………………………………………………………………………………………………. 

๓. การแจ้งตายของบุคคล ต้องแจ้งภายในเวลาเท่าไร นับแต่พบศพ 

……………………………………………………………………………………………………. 

๔. เอกสารใดที่ทางราชการออกให้เมื่อมีการแจ้งตาย 

……………………………………………………………………………………………………. 

     ๕. การแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออกจากบ้านใด  เจ้าบ้านต้องแจ้งภายในกี่วัน 

           ……………………………………………………………………………………………………. 
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         เฉลยค ำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้หน่วยที่ ๒ 
 

๑. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด 

ตอบ  กฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎรเป็นกฎหมำยที่เกี่ยวกับทะเบียนคนและทะเบียนบ้ำน  เป็น

กฎหมำยส ำคัญที่ก ำหนดระเบียบในกำรแจ้งเกิด  กำรแจ้งตำย  เป็นกฎหมำยส ำคัญท่ีก ำหนดระเบียบ 

ในกำรแจ้งเกิด  กำรแจ้งตำย  และกำรย้ำยท่ีอยู่ 

๒.  เมื่อแจ้งเกิดแล้ว  นายทะเบียนจะออกเอกสารใด ให้ไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งเกิด 

ตอบ  สูติบัตร  (ใบแจ้งเกิด) 

๓. การแจ้งตายของบุคคล ต้องแจ้งภายในเวลาเท่าไร นับแต่พบศพ 

ตอบ   ภำยใน  ๒๔  ชั่วโมง 

๔. เอกสารใดที่ทางราชการออกให้เมื่อมีการแจ้งตาย 

ตอบ   ใบมรณบัตร 

     ๕. การแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออกจากบ้านใด  เจ้าบ้านต้องแจ้งภายในกี่วัน 

           ตอบ    ภำยใน  ๑๕   วัน 
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                              หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓   อำณำจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

 

 

 ขอบคุณท่ีมาภาพ :  

http://panuaaaaa.weebly.com/3611361936323623363336053636358836233 

                                                          6343617364836113655360936173634.html 

     สมัยรัตนโกสินทร์เป็นช่วงสมัยที่มีความส าคัญมากช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจาก 

เป็นช่วงเชื่อมต่อจากสมัยอยุธยาและธนบุรีจึงสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมไทย  

คร้ัง  “บ้านเมืองดีไว้ และพัฒนาต่อเนื่องมาถึงสมัย ปัจจุบัน”  

กำรสถำปนำอำณำจักรรัตนโกสินทร์  

    หลังจากปราบกบฏพระยาสรรค์ได้ส าเร็จ และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตแล้ว  

สมเด็จเจ้าฟ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๖  เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕   

เมื่อพระชนมายุได้ ๔๖ พรรษา ทรงพระนามว่า “พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก”   

                พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งยังฝั่งตะวันออก 

ของแม่น้ าเจ้าพระยา แล้วสร้างพระราชวังใหม่โดยก่อก าแพงรอบพระนครและสร้างป้อมไว้เป็นระยะ ๆ  

โดยสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (นิยมเรียกกันว่า วัดพระแก้ว มีพระพุทธรูปที่ส าคัญมาประดิษฐานอยู่ คือ 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือนิยมเรียกกัน ว่า พระแก้วมรกต)   และพระราชมนเทียรอยู่ในบริเวณเดียวกัน  

 การสร้างราชธานีแห่งใหม่  ทรงยึดแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา ทั้งรูปแบบของพระนครและการสร้าง

พระบรมมหาราชวัง ซึ่งแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๘ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เดียวกัน  

http://panuaaaaa.weebly.com/3611361936323623363336053636358836233%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%206343617364836113655360936173634.html
http://panuaaaaa.weebly.com/3611361936323623363336053636358836233%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%206343617364836113655360936173634.html
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การสร้างราชธานีแห่ง 

ใหม่  ทรงยึดแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา ทั้งรูปแบบของพระนครและการสร้างพระบรมมหาราชวัง ซึ่งแล้วเสร็จใน 

พ.ศ. ๒๓๒๘ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

และสมโภชพระนคร พร้อมทั้งพระราชทานนามราชธานีแห่งใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร  อมรรัตนโกสินทร์  

มหินทราอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศมหาสถาน บวรพิมานอวตารสถิต  

สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”   (ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนค าว่า  “บวร” เป็น 

“อมร”)  

 สำเหตุที่ย้ำยรำชธำนีจำกรุงธนบุรีไปท่ีฝั่งตะวันออก มีดังนี้ 

                ๑. พระราชวังสมัยธนบุรีคับแคบ ไม่สามารถขยายให้กว้างขึ้นได้เพราะมีวัดขนาบอยู่ทั้ง  ๒ ข้าง 

คือวัดแจ้ง  (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด  (วัดโมลีโลกยาราม)อีกท้ังฝั่งแม่น้ ามักพังทลายเพราะ 

ต้องถูกน้ าเซาะอยู่เสมอ 

                ๒. ภูมิประเทศทางฝั่งตะวันออก(ฝั่งกรุงเทพฯ)ขยายตัวเมืองให้กว้างใหญ่ได้ในวันข้างหน้า เพราะ 

อยู่ในบริเวณท่ีมีแผ่นดินงอก  ส่วนฝั่งธนบุรีถูกน้ ากัดเซาะตลิ่งพังไปทุกปี 

                ๓. ฝั่งกรุงเทพฯ มีท าเลที่ตั้งที่ดีส าหรับการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ เพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวไทย 

ท าให้เรือเดินสมุทรสามารถเข้ามาได้สะดวกรวดเร็ว  ส่งผลให้กรุงเทพมหานครได้รับความเจริญในหลายด้าน 

สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

การแบ่งช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ เกิดข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์สามารถแบ่งช่วงสมัยตนโกสินทร์ได้  

 ๓  ยุค ดังนี้  

                     ๑. ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑-๓  เป็นช่วงเวลาทีพ่ระมหากษัตริย์ 

ในสมัยนี้ทรงพยายามสร้าง บ้านเมืองให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ ให้เหมือนในสมัยอยุธยาและก่อให้เกิด

เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใน ด้านต่าง ๆ 

                       ๒. ยุคการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔-๗  เป็นช่วงที่ 

ชาติมหาอ านาจตะวันตก ก าลังขยายอิทธิพลเพื่อแสวงหาอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นทรงปรับปรุงประเทศ ให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษา 

เอกราช และปรับปรุงชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองโดยใช้วิทยาการ สมัยใหม่ของชาติตะวันตก  

  ๓. ยุคประชาธิปไตย ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๗ - ปัจจุบัน  เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ท าให้เกิดการพัฒนาประเทศใน ด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน  
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 ค ำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ 

๑. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี……………………………... 

๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีพระนามเดิมว่าอย่างไร …………………………………… 

๓. สาเหตุที่ย้ายราชธานีจากรุงธนบุรีไปที่ฝั่งตะวันออก คือสาเหตุใด 

      ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………… 

๔. วัดขนาบอยู่ทั้ง  ๒ ข้าง พระราชวังสมัยธนบุรี ท าให้ไม่สามารถขยายพระราชวังให้กว้างขึ้นได้ 

     คือวัดอะไร………………………………………………………………… 

๕. วัดที่สร้างคู่กับพระบรมมหาราชวังคือวัดอะไร ………………………………………… 

๖.  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นิยมเรียกกันว่าวัดอะไร…………………………………… 

๗.  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร ……………………… 

๘.  ในสมัยรัตนโกสินทร์สามารถแบ่งช่วงสมัยตนโกสินทร์ได้กี่ยุค  ยุคใดบ้าง                

      …………………………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………… ……………………………….  

๙.   ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ตรงกับสมัยรัชกาลใด …………………………………… 

๑๐. ประเทศไทยปกครองในระบอบใดมาก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย  

        อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  …………………………………………………………………. 
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 เฉลยค ำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ 

 

๑. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี 

      ตอบ  พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก 

๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีพระนามเดิมว่าอย่างไร  

       ตอบ  สมเด็จเจ้ำฟ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก 

๓.  สาเหตุที่ย้ายราชธานีจากรุงธนบุรีไปที่ฝั่งตะวันออก คือสาเหตุใด 

     ตอบ    ๑. พระรำชวังสมัยธนบุรีคับแคบ ไม่สำมำรถขยำยให้กว้ำงขึ้นได้เพรำะมีวัดขนำบอยู่ทั้ง  ๒ ข้ำง 

                 ๒. ภูมิประเทศทำงฝั่งตะวันออก(ฝั่งกรุงเทพฯ) ขยำยตัวเมืองให้กว้ำงใหญ่ได้ 

ในวันข้ำงหน้ำ เพรำะอยู่ในบริเวณที่มีแผ่นดินงอก  ส่วนฝั่งธนบุรีถูกน้ ำกัดเซำะตลิ่งพังไปทุกปี 

                   ๓.  ฝั่งกรุงเทพฯ มีท ำเลที่ตั้งที่ดีส ำหรับกำรติดต่อค้ำขำยกับชำวต่ำงชำติ เพรำะอยู่ใกล้

ปำกอ่ำวไทย 

ท ำให้เรือเดินสมุทรสำมำรถเข้ำมำได้สะดวกรวดเร็ว  ส่งผลให้กรุงเทพมหำนครได้รับควำมเจริญในหลำยด้ำน

สืบต่อมำจนถึงปัจจุบัน 

๔. วัดขนาบอยู่ทั้ง  ๒ ข้าง พระราชวังสมัยธนบุรี ท าให้ไม่สามารถขยายพระราชวังให้กว้างขึ้นได้ 

     คือวัดใด 

      ตอบ   วัดแจ้ง  (วัดอรุณรำชวรำรำม) และวัดท้ำยตลำด  (วัดโมลีโลกยำรำม) 

๕.  วัดที่สร้างคู่กับพระบรมมหาราชวังคือวัดใด  
     ตอบ   วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 
๖. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นิยมเรียกกันว่าวัดอะไร 
      ตอบ  วัดพระแก้ว 
๗. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร 
      ตอบ   พระแก้วมรกต 
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๘. ในสมัยรัตนโกสินทร์สามารถแบ่งช่วงสมัยตนโกสินทร์ได้กี่ยุค  ยุคใดบ้าง 
       ตอบ  ๓  ยุค  คือ  ๑. ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น 
                                  ๒. ยุคกำรปรับปรุงประเทศตำมแบบตะวันตก 
                                  ๓. ยุคประชำธิปไตย ตรงกับสมัยรัชกำลที่ ๗-ปัจจุบัน 
 
๙.  ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ตรงกับสมัยรัชกาลใด 
        ตอบ  รัชกาลที่ ๑-๓   
 

๑๐.  ประเทศไทยปกครองในระบอบใดมาก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย  

           อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

           ตอบ     ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่  ๔     ลักษณะทำงกำยภำพของประเทศไทย 

 

 

                           ขอบคุณที่มาภาพ :  
https://free3645.files.wordpress.com/2015/12/13462346421.jpg?w=665 

ที่ตั้งและขนำดของประเทศไทย 

               ๑) ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
ในเขตซีกโลกภาคเหนือ ระหว่างเส้นละติจูด ๕-๒๐ องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูด ๙๗-๑๐๕ องศาตะวันออก 
               ๒) ประเทศไทยมีพ้ืนที่ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซียและพม่า 
               ๓) ความยาวของประเทศ วัดจากบริเวณที่อยู่เหนือสุด คือ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จนถึง
บริเวณใต้สุดที่ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาวประมาณ ๑,๖๒๐ กิโลเมตร 
              ๔) ความกว้างของประเทศ วัดจากบริเวณท่ีอยู่ตะวันออกสุด คือ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ไปถึงบริเวณที่กว้างตะวันตกสุด คือ ด่านเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีความกว้างประมาณ 
๗๘๐ กิโลเมตร 

 

https://free3645.files.wordpress.com/2015/12/13462346421.jpg?w=665
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                        ๕) ส่วนแคบที่สุดของประเทศ คือ พ้ืนที่ ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 วัดจากพรมแดนประเทศพม่าถึงชายฝั่งอ่าวไทย มีความกว้างเพียง ๑๐.๖ กิโลเมตร 
                         ๖) ส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรอินโดจีน คือ บริเวณท่ีเรียกว่า “คอคอดกระ” อยู่ระหว่าง 
อ าเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง กับ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีความกว้างประมาณ ๖๔ กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
               ลักษณะภูมิประเทศของไทย  สามารถแบ่งตามการแบ่งเขตโครงสร้างทางธรณีวิทยาออกเป็น ๖ เขต  
หรือ  ๖  ภูมิภาค ดังนี้ 

             ๑. ภำคเหนือ  ประกอบด้วยพื้นที่ ๙ จังหวัด   ได้แก่  แม่อ่องสอน  เชียงใหม่   เชียงราย   ล าพูน  

ล าปาง  พะเยา  แพร่  น่าน และอุตรดิตถ์ 

 

                                                           ขอบคุณที่มาภาพ : 

http://www.happymath.co.th/Main/Contactus2_3    

 

            ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับกับที่ราบหุบเขา ทิวเขาที่ส าคัญคือ ทิวเขาหลวง พระบาง  

ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาผีปันน้ า ทิวเขาขุนตาล และเทือกเขา เพชรบูรณ์    ยอดเขาที่สูงที่สุด ใน

ภาคเหนือและ สูงที่สุดของประเทศ คือดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ าปิง วัง 

 ยม น่าน 

http://www.happymath.co.th/Main/Contactus2_3
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                     ๒. ภำคกลำง  ประกอบด้วย  ๒๒  จังหวัด   ได้แก่  สุโขทัย  พิษณุโลก  ก าแพงเพชร  พิจิตร 

เพชรบูรณ์ อุทัยธานี  นครสวรรค์ ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  อ่างทอง  สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุธยา  

นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  นครนายก  กรุงเทพมหานคร    สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  และสมุทรสงคราม 

 

 

 

                          ขอบคุณที่มำภำพ :   https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-

phakh-klang 

 

               ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า แบ่งเป็นภาคกลางตอนบนและ ภาคกลางตอนล่าง

ภาคกลางตอนบน มีลักษณะภูมิประเทศสูง ๆ ต่ าๆ  แบบลูกฟูกมีแม่น้ าปิง  แม่น้ าน่าน ไหลมาบรรจบที่ 

ต าบลปากน้ าโพ  เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าเจ้าพระยาภาคกลางตอนล่างเป็นที่ราบกว้างเกิดจากดิน ตะกอน 

โดยมีแม่น้ าปิง วัง ยม น่าน ไหลมารวมกัน ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 

 

 

https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-klang
https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-klang
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              ๓. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประกอบด้วย  ๒๐ จังหวัด  ได้แก่  เลย หนองบัวล าภู  อุดรธานี  

หนองคาย บึงกาฬ  สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร ยโสธร  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  

บุรีรัมย์  และนครราชสีมา 

 

                     ขอบคุณที่มำภำพ :   https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-

phakh-tawan-xxk- 

                                          cheiyng-henux 

             

                              ภูมปิระเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และทิวเขา คือทิวเขาดงพญาเย็น  ทิวเขาเพชรบูรณ์ 

ทิวเขาพนมดงรัก  ทิวเขาสันก าแพง แม่น้ าชีและแม่น้ ามูลเป็นแม่น้ าสาย ส าคัญจะไหลลงสู่แม่น้ าโขง 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-tawan-xxk-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cheiyng-henux
https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-tawan-xxk-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cheiyng-henux
https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-tawan-xxk-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cheiyng-henux
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   ๔. ภำคตะวันออก  ประกอบด้วย ๗  จังหวัด  ได้แก่  ปราจีนบุรี   สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  

         ระยองจันทบุรี  และตราด 

 

 

                     ขอบคุณที่มำภำพ :   https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-

phakh-    tawan-xxk 

 

                   ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าและท่ีราบชายฝั่งทะเล โดยมีทิวเขาบรรทัดและทิวเขา จันทบุรี 

อยู่บริเวณ ตอนกลางของภาค ชายฝั่งทะเลมีลักษณะ ไม่เว้าแหว่งมาก มีสภาพ เป็นเกาะเรียงราย เช่น เกาะช้าง 

 เกาะกูด เกาะสีชัง เกาะล้าน บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้วไม่มีอาณาเขตจดทะเล ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ 

ของภาคมีทางออกทะเลทั้งหมด 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-%20%20%20%20tawan-xxk
https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-%20%20%20%20tawan-xxk


50 

 
                ๕. ภำคตะวันตก  ประกอบด้วย  ๕  จังหวัด  ได้แก่  ตาก  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ์  

                                                           
                      

                         ขอบคุณที่มำภำพ :   https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-

tawan-tk   

    ภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับที่ราบหุบเขาคล้ายกับภาคเหนือ บริเวณท่ีติดต่อกับชายฝั่งทะเล 

คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรี  เป็นต้นก าเนิด  ของแม่น้ าแควน้อย 

(ไทรโยค) แม่น้ าแควใหญ่(ศรีสวัสดิ์)ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรีก่อนไหลลงสู่ทะเล 

    ๖.    ภำคใต้  ประกอบด้วย  ๑๔  จังหวัด  ได้แก่  ชุมพร  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  กระบี่ 

นครศรีธรรมราช  ตรัง  พัทลุง  สตูล  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส 

 
   ขอบคุณที่มำภำพ :  https://icons.co.th/area.asp?lang=TH&page=area&area=southern 

https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-tawan-tk
https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-tawan-tk
https://icons.co.th/area.asp?lang=TH&page=area&area=southern
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         ภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูง แนวยาวตามคาบสมุทร ทิวเขาท่ีส าคัญๆ ทิวเขาภูเก็ต 

ทิวเขานครศรีธรรมราช  และ ทิวเขาสันกาลาคีรีที่ เป็นเส้นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่าง  

ไทยกับมาเลเซีย แม่น้ าส่วนใหญ่เป็นสายสั้นๆ สายยาวที่สุด คือแม่น้ าตาปีจุดเด่นของภูมิประเทศ 

ในภาคใต้ มีทะเลสาบเปิด (Lagoon)  ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือทะเลสาบสงขลา 

  

ลักษณะภูมิอำกำศของประเทศไทย 
                   ๑. อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อน 
                   ๒. ความใกล้ไกลของทะเลจึงมีอากาศต่างจากบริเวณตอนล่าง 
                   ๓. ทิศทางลมประจ า ลมประจ าที่พัดผ่านประเทศไทยมี ๒ ชนิดคือ 
                         ๓.๑. ลมมรสุมฤดูร้อน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) 
ลมชนิดนี้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย เข้าสู่ไทยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือระหว่าง
เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน ในช่วงที่ลมนี้พัดผ่านจะมีฝนตกชุก 
และจะมีฝนตกมาก 
                        ๓.๒. ลมมรสุมฤดูหนาว(ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ลมชนิดนี้พัดมาจากแถบไซบีเรียทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ระหว่าง  
เดือนพฤศจิกายน-เมษายน เวลาประมาณ ๖ เดือน จะน าความแห้งแล้งค่อนข้าง หนาวเย็น ภูมิภาค 
ที่ได้รับอิทธิพลจากลมนี้คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                       ๓.๓. พายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทย พายุไต้ฝุ่น  พายุโซนร้อน พายุ
ดีเปรสชั่น ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 
ทรัพยำกรธรรมชำติของแต่ละภำค 
  ภำคเหนือ 
         - น้ า 
                เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ า มีแหล่งน้ าธรรมชาติ กว๊านพะเยามีเขื่อนขนาดใหญ่ใช้ผลิต ไฟฟ้า 
พลังน้ าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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        - ดิน 

                พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จะมีอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าและ 

 ที่ราบหุบเขาป่าไม้ ป่าไม้ที่ส าคัญคือ ป่าเบญจพรรณกับป่าแดงไม้ที่ส าคัญมีชื่อเสียงทั่วโลกคือไม้สัก 

         - แร่ธาตุ 

                ถ่านลิกไนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตไฟฟ้าดินขาวใช้ท าเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดล าปาง

แมงกานีส ใช้ท าถ่านไฟฉายมีที่จังหวัดเชียงราย 

 ภำคกลำง 

        - น้ า 

           มีแม่น้ าล าคลองเป็นจ านวนมากจึงมีน้ าที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ าเจ้าพระยาที่ได้ชื่อว่าเป็น เส้นเลือด

ใหญ่มีบึงบอระเพ็ดแหล่งน้ าตามธรรมชาติขนาดใหญ่ 

       -  ดิน 

           มีแม่น้ าล าธารกระจายอยู่ดินส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนที่แม่น้ าน ามาทับถมกัน 

       -  ป่าไม้ 

           เนื่องจากมีพ้ืนที่เป็นที่ราบ ถูกน าพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงท า ให้มีเนื้อที่ 

ป่าไม้น้อย 

      

        -  แร่ธาตุ 
           มีแร่ธาตุที่ส าคัญไม่มากนัก  หินปูนมีมากที่สระบุรี  นครสวรรค์    หินอ่อนที่สระบุรี  ชัยนาท 
        - น้ ามันและก๊าซธรรมชาติที่อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     - น้ า    
          เป็นภาคท่ีขาดแคลนน้ ามากที่สุดส่วนใหญ่มีหินทรายรองรับอยู่ น้ าซึมผ่านได้ง่าย เขื่อนหลายแห่ง 
เขื่อนอุบลรัตน์ ที่จังหวัดขอนแก่น, เขื่อนสิรินธร ที่จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ ที่จังหวัดชัยภูมิ  
เขื่อนล าปาว ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
     - ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ประสบปัญหาดินเค็ม 
     - ป่าไม้   ป่าไม้เพียงเล็กน้อยมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้น้อยที่สุดของประเทศ 
     -  แร่ธาตุ  มีแร่เกลือหินและแร่โพแทซ จ านวนมากน ามาใช้ท าโซดาไฟและปุ๋ยเคมี 
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ภำคตะวันออก 
    -  น้ าแม่น้ าของภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นสายสั้นๆ สายยาวเพียงสายเดียว คือ แม่น้ าบางปะกง 
   -   ดินบริเวณท่ีภาคนี้ใช้ดินมาท าประโยชน์ทางการเกษตร คือ แม่น้ าเขตจังหวัดปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทรา 
   -  ป่าไม้ปัจจุบันถูกถางท าลายป่าเพื่อท าการเกษตร จึงท าให้มีเนื้อที่ของป่าน้อยลงป่าไม้ที่มีใน ภาคนี้ 
ได้แก่ ป่าดงดิบ    ป่าเขตร้อนผลัดใบ   ป่าชายเลน 
  -   แร่ธาตุ 
       เป็นภาคท่ีไม่มีทรัพยากรแร่ที่ส าคัญแร่รัตนชาติมีมากที่จังหวัดจันทบุรี   ตราด ทรายแก้วที่น ามา 
ท ากระจกพบมากที่จังหวัดระยอง   จันทบุรี   อัญมณีที่จังหวัดจันทบุรี 
 
ภำคตะวันตก 
    - น้ า   น้ าตามธรรมชาติน้อยเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อับฝนได้รับปริมาณฝนน้อยสร้างอ่าง เก็บน้ า 
ขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล  เขื่อนศรีนครินทร์   เขื่อนเขาแหลม อ่างเก็นน้ าเขื่อนแก่งกระจาน 
    - ดินภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงเป็นส่วนมาก ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
    -  ป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เป็นที่สองรองจากภาคเหนือจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มาก ที่สุดคือ 
จังหวัดตาก   แร่ธาตุ  สังกะสีที่จังหวัดตาก   แร่ฟลูออไรด์ที่จังหวัดกาญจนบุรี   เพชรบุรี 

ภำคใต ้
   -  น้ า  มีฝนตกชุกจึงมีแม่น้ าอยู่จ านวนมากแม่น้ าส่วนใหญ่เป็นสายสั้นๆจึงท าให้ประสบปัญหาขาด แคลน
น้ าในช่วงฤดูแล้ง 
   -  ดิน  ดินคุณภาพต่ าเนื่องจากสภาพของภูมิประเทศที่เป็นภูเขา 
   -  ป่าไม้ ภูมิประเทศที่มีภูเขาและมีฝนตกชุกจึงท าให้มีเนื้อที่ป่ามาก ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและ  
ป่าชายเลน 
    -  แร่ธาตุ  ภาคนี้เป็นแหล่งแร่ที่ข้ึนชื่อมากที่สุดเป็นแหล่งผลิตดีบุกท่ีใหญ่ที่สุดของภาคและประเทศ 
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รายวชิาคณิตศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
   จ ำนวนเฉพำะ เป็นจ ำนวนนับที่มี 1 และตัวมันเองเป็นตัวประกอบ ซึ่งตัวประกอบของจ ำนวนนับที่เป็น
จ ำนวนเฉพำะ จะเรียกว่ำ ตัวประกอบเฉพำะ และตัวประกอบของจ ำนวนนับใด  ๆ เป็นกำรหำจ ำนวนที่น ำมำหำร
จ ำนวนนับนั้นได้ลงตัว ส่วนกำรแยกตัวประกอบของจ ำนวนนับ เป็นกำรเขียนในรูปกำรคูณของตัวประกอบเฉพำะ  
   ส ำหรับจ ำนวนนับตั้งแต่สองจ ำนวนขึ้นไป จะมีตัวประกอบร่วมหลำยจ ำนวน ซึ่ง ห.ร.ม. เป็นตัว
ประกอบร่วมที่มำกที่สุดของจ ำนวนนับนั้น ส่วนตัวคูณร่วมน้อย เป็นจ ำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีจ ำนวนนับอย่ำงน้อย
สองจ ำนวนเป็นตัวประกอบร่วมกัน นอกจำกนี้เรำยังสำมำรถน ำควำมรู้เรื่อง  ห.ร.ม. และค.ร.น. มำใช้ในกำรแก้
โจทย์ปัญหำได้อีกด้วย 

 
เร่ือง ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ  

ตัวประกอบ (Factor) 
“ตวัประกอบของจ ำนวนนบัใดๆ คือ จ ำนวนนบัท่ีหำรจ ำนวนนบันั้นไดล้งตวั” 

 เช่น a เป็นตวัประกอบของ b ก็ต่อเม่ือ b หำรดว้ย a ลงตวั หรือกล่ำวอีกนยัหน่ึงก็คือ a หำร b ลงตวั  
ตัวอย่าง 1 จงหำตวัประกอบทั้งหมดของ 36 
วธีิท า     ใหน้ ำจ  ำนวนนบัตั้งแต่ 1 ไปหำร 36 จ ำนวนนบัตวัใดหำร 36 ลงตวั 
              จ ำนวนนบันั้นและผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรหำรจะเป็นตวัประกอบของ 36 เช่น 
                1 )  36       ==> จะได ้1 และ 36 เป็นตวัประกอบของ 36 
                      36 
                2 )  36       ==> จะได ้2 และ 18 เป็นตวัประกอบของ 36 
                      18 
                3 )  36       ==> จะได ้3 และ 12 เป็นตวัประกอบของ 36 
                      12 
                4 )  36       ==> จะได ้4 และ 9 เป็นตวัประกอบของ 36 
                        9 
                6 )  36       ==> จะได ้6 เป็นตวัประกอบของ 36 

                        6 
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ดังน้ัน     ตวัประกอบทั้งหมดของ 36 ไดแ้ก่  1 และ 36 ,  2 และ 18 ,  3 และ 12 ,  4 และ 9 , 6 และ 6  
(ใช ้6 ตวัเดียว) 

จะได้     ตวัประกอบทั้งหมดของ 36 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36  ตอบ. 

ตัวอย่าง 2     จงหำตวัประกอบทั้งหมดของ 144 
                     จะได ้ตวัประกอบทั้งหมดของ 144 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 และ 144  ตอบ. 
ตัวอย่าง 3     จงหำตวัประกอบทั้งหมดของ 56 
                     จะได ้ตวัประกอบทั้งหมดของ 56 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 และ 56  ตอบ. 
ข้อสังเกต จ ำนวนนบัทุกจ ำนวนจะมีตวัประกอบอยำ่งนอ้ย 2 ตวั (สังเกต สีชมพู) คือ 1 และตวัมนัเอง โดยท่ี 1 
เป็นตวัประกอบตวัแรกและตวัมนัเองเป็นตวัประกอบตวัสุดทำ้ย 
 
การหาจ านวนตัวประกอบทั้งหมดของจ าวนนับ 
  1.  แยกตวัประกอบของจ ำนวนนบันั้น  และเขียนในรูปเลขยกก ำลงั 
  2.  ใหน้ ำ 1 ไปบวกกบัเลขช้ีก าลังของแต่ละตวัของเลขยกก ำลงั 
  3.  น ำผลบวกของเลขช้ีก ำลงัท่ีได ้มำคูณกนั 
 
ตัวอย่าง 1  จงหำจ ำนวนของตวัประกอบทั้งหมดของ 50 
            50  =  2  x  5  x  5    =  21 x 52 
             น ำ 1 ไปบวกกบัเลขช้ีก าลงัของแต่ละตวัของเลขยกก ำลงั  ดงัน้ี 
                    21  จะได ้ 1 + 1  =  2 
                    52  จะได ้ 2 + 1  =  3 
            ดงันั้น  ตวัประกอบทั้งหมดของ 50 มี  2 x 3 = 6  จ ำนวน    ตอบ. 
ตัวอย่าง 2  จงหำจ ำนวนของตวัประกอบทั้งหมดของ 144 
            144  =  2  x  2  x  2  x  2  x  3  x  3     =  24 x 32 
             น ำ 1 ไปบวกกบัเลขช้ีก าลงัของแต่ละตวัของเลขยกก ำลงั  ดงัน้ี 
                    24  จะได ้ 4 + 1  =  5 
                    32  จะได ้ 2 + 1  =  3 
            ดงันั้น  ตวัประกอบทั้งหมดของ 50 มี  5 x 3 = 15  จ ำนวน    ตอบ.จ านวนเฉพาะ 
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          "จ านวนเฉพาะ" หรือ ไพรม์ นัมเบอร์ (Prime number) คือ จ ำนวนธรรมชำติท่ีมีตวัหำรท่ีเป็นบวกอยู ่2 
ตวั คือ 1 กบัตวัมนัเอง เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13 และ 17 เป็นตน้ และส ำหรับเลข 1 นั้น ใหต้ดัทิ้ง เพรำะ 1 ไม่เป็น

จ ำนวนเฉพำะ เซตของจ ำนวนเฉพำะทั้งหมดมกัเขียนแทนดว้ย  เน่ืองจำก 2 เป็นจ ำนวนเฉพำะตวัเดียวท่ี
เป็นเลขคู่ ดงันั้นค ำวำ่ จ านวนเฉพาะคี ่จะถูกใชเ้พื่อหมำยถึงจ ำนวนเฉพำะทั้งหมดท่ีไม่ใช่ 2 
วธีิการหาจ านวนเฉพาะ 
          สมมติเขำถำมวำ่ 331 เป็นจ ำนวนเฉพำะรึเปล่ำ ทุกคนก็คงจะเร่ิมดว้ยกำรประมำณค่ำรำกท่ีสองของ 331 ซ่ึง
ไดป้ระมำณเกือบ ๆ 18 จำกนั้นก็เร่ิมเอำจ ำนวนเฉพำะไปหำร 331 ดู โดยเร่ิมจำก 2 3 5 7 ไปเร่ือย ๆ แต่พอเรำลอง
ไปจนถึง 17 แลว้ยงัไม่มีจ  ำนวนเฉพำะสักตวัหำร 331 ลงตวั เรำก็หยดุและสรุปวำ่ 331 เป็นจ ำนวนเฉพำะ โดยไม่
ตอ้งลองเอำจ ำนวนเฉพำะอ่ืนๆ ไปหำร 331 อีกต่อไป  มีวธีิคิดดงัน้ีคือ ให ้n เป็นจ ำนวนนบัใด ๆ (n เป็นจ ำนวน
เฉพำะหรือไม่ก็เป็นจ ำนวนประกอบเพียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง) 
              - สมมติวำ่ n เป็นจ ำนวนประกอบ 
              - จ ำนวนประกอบคือจ ำนวนท่ีมีจ ำนวนอ่ืนนอกจำก 1 และตวัมนัเองท่ีหำรมนัลงตวั 
              - ดงันั้นมีจ ำนวนนบั a โดย a หำร n ลงตวั และ 1 < a < n 
              - นัน่คือจะมีจ ำนวนนบั b ท่ี 1 < b < n และ n = a * b 
              - โดยไม่เสียนยัส ำคญัก ำหนดให ้a <= b (ถำ้ a > b ก็ใหส้ลบัค่ำ a กบั b) 
              - สังเกตวำ่ a = รำกท่ีสองของ (a^2) <= รำกท่ีสองของ (a*b) = รำกท่ีสองของ n  
ตอนที ่1 แรเงำช่องท่ีเป็นจ ำนวนเฉพำะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
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91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

ตอนที ่2 เติมตวัประกอบและตวัประกอบเฉพำะของจ ำนวนท่ีก ำหนดให้ 

จ านวน ตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ 

2   

5   

7   

14   

18   

20   

24   

42   

50   

55   

60   

72   

81   

124   
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การแยกตัวประกอบ 

                กำรแยกตวัประกอบ หมำยถึง กำรเขียนในรูปกำรคูณของตวัประกอบเฉพำะของจ ำนวนนบันั้น ๆ 

              ตัวอย่าง 

12 สำมำรถแยกตวัประกอบไดเ้ป็น 2 x 2 x 3 

                จำกตวัอยำ่งจะพบวำ่ 2 และ 3 เป็นตวัประกอบเฉพำะของ 12 ซ่ึงอำจมีกำรคูณซ ้ ำกนัหลำยคร้ังก็ได ้และ

กำรคูณซ ้ ำกนัหลำยคร้ัง สำมำรถเขียนในรูปของเลขยกก ำลงัได ้กล่ำวคือเรำจะแยกตวัประกอบของ 12 เป็น x 3 

แทน 2 x 2 x 3 ก็ได ้( อ่ำนวำ่ 2 ยกก ำลงั 2 ) 

                ตวัอยำ่งเพิ่มเติม 

                75 สำมำรถแยกตวัประกอบไดเ้ป็น 5 x 5 x 3 หรือ x 3 

                100 สำมำรถแยกตวัประกอบไดเ้ป็น 5 x 5 x 2 x 2 หรือ x  

                กำรแยกตวัประกอบสำมำรถกระท ำไดด้งัน้ี 

                วธีิท่ี 1 วธีิเขียนในรูปกระจำยของผลคูณของตวัประกอบ 

                กำรแยกตวัประกอบโดยวธีิน้ี เป็นกำรน ำจ ำนวนนบัท่ีก ำหนดมำเขียนในรูปผลคูณของตวัประกอบที

ละ 2 จ  ำนวน โดยเขียนไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่กลำยเป็นผลคูณของตวัประกอบเฉพำะ 

                ตวัอยำ่ง จงแยกตวัประกอบของ 80 

                               80 = 8 x 10 

                                         = 2 x 4 x 2 x 5 

                                                    = 2 x 2 x 2 x 2 x 5 

                       ดงันั้น 80 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5                                    

                วธีิท่ี 2 วธีิตั้งหำร 

                กำรแยกตวัประกอบโดยวธีิตั้งหำร ใชว้ธีิหำรสั้น ซ่ึงมีขั้นตอนง่ำย ๆดงัน้ี 

                1) หำรจ ำนวนนบัท่ีก ำหนดใหด้ว้ยตวัประกอบเเฉพำะของมนั 

                2) หำรผลหำรท่ีไดจ้ำกขอ้ 1 ดว้ยตวัประกอบเฉพำะ 

                3) ด ำเนินกำรเช่นเดียวกบัขอ้ 2 จนกระทัง่ผลหำรสุดทำ้ยมีค่ำเท่ำกบั 1 
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                4) น ำตวัหำรทั้งหมดคูณกนั จะกลำยเป็นกำรแยกตวัประกอบของจ ำนวนในขอ้ 1 

ตวัอยำ่ง จงแยกตวัประกอบของ 80 

                                       2 )80          

                                       2 )40            

                                       2 )20            

                                       2 )10            

                                       5 ) 5            

                                            1 

                       ดงันั้น 80 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5 

 

ตัวหารร่วม 

ตวัหำรร่วมหรือตวัประกอบร่วม หมำยถึง จ ำนวนท่ีสำมำรถหำรจ ำนวนนบัท่ีก ำหนดให้ตั้งแต่ 2 จ  ำนวนลงตวั 

ขั้นตอนในกำรหำตวัหำรร่วมจะตอ้งเร่ิมจำก 

1) หำตวัประกอบของจ ำนวนท่ีก ำหนดให้ 

2) พิจำรณำตวัวำ่ตวัประกอบในขอ้ 1 ซ ้ ำกนัหรือไม่ 

3) น ำตวัประกอบท่ีซ ้ ำกนัเป็นตวัหำรร่วม 

ตวัอยำ่ง   จงหำตวัหำรร่วมของ 12 , 18 

         ตวัประกอบของ 12 คือ 1 , 2 , 3 , 4 ,6 , 12 

          ตวัประกอบของ 18 คือ 1 , 2 , 3 , 6 , 9 ,18 

ดงันั้น ตวัประกอบร่วมของ 12 และ 18 คือ 1 , 2 , 3 , 6 
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ใบงานที่ 1.2 
เรื่อง การแยกตัวประกอบ 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตรวจสอบวิธีกำรแยกตัวประกอบที่ก ำหนด จำกนั้นท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง  
หำกไม่ถูกต้องให้แก้ไขลงในช่องที่ก ำหนด 
1. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 1,938      2. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 484 
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง     ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นตัวประกอบของ 1,938 คือ ______________ ดังนั้นตัวประกอบของ 484 คือ _________ 

3. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 630      4. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 360 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง     ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นตัวประกอบของ 630 คือ ______________  ดังนั้นตัวประกอบของ 360 คือ _________ 

5. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 990      6. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 3,465 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง     ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

1,938 2 

 969 3 

323 

แก้ไขเป็น 

2 360 
170 
85 
17 
1 

2 
5 

17 

2 484 
242 
121 
11 
1 

2 
11 
11 

2 
3 
3 
5 
7 

630 
315 
105 
35 
7 
1 

2 
5 
9 

11 

990 
495 
99 
11 
1 

แก้ไขเป็น 

แก้ไขเป็น 

แก้ไขเป็น 

แก้ไขเป็น แก้ไขเป็น 
3 
3 
5 
7 

11 

3,45

6 1,15

5 385 
77 
11 
1 
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ดังนั้นตัวประกอบของ 990 คือ ______________  ดังนั้นตัวประกอบของ 3,465 คือ _________ 

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  

ห.ร.ม. บำงทีเรียกวำ่ หำรร่วมมำก หมำยถึง ตวัหำรร่วมท่ีมีค่ำมำกท่ีสุด 

ห.ร.ม. จะเกิดข้ึนเม่ือมีจ ำนวนนบัตั้งแต่ 2 จ  ำนวนข้ึนไป 

                กำรหำร ห.ร.ม. สำมำรถหำไดห้ลำยวธีิ ดงัน้ี 

                วธีิที ่1 วธีิหาตัวประกอบ มีขั้นตอนดังนี้ 

                1) หำตวัประกอบของจ ำนวนนบัท่ีก ำหนดให้ 

                 2) หำตวัประกอบร่วม (ตวัหำรร่วม) ของจ ำนวนนบัในขอ้ 1 

                 3) น ำตวัหำรร่วมท่ีมีค่ำมำกท่ีสุดในขอ้ 2 เป็น ห.ร.ม. 

                 ตวัอยำ่ง จงหำ ห.ร.ม.ของ 12 , 18 

                         ตวัประกอบของ 12 คือ 1 , 2 , 3 , 4 ,6 , 12 

                         ตวัประกอบของ 18 คือ 1 , 2 , 3 , 6 , 9 ,18 

                         ตวัประกอบร่วมของ 12 และ 18 คือ 1 , 2 , 3 , 6 

                         ดงันั้น ห.ร.ม. ของ 12 และ 18 คือ 6 

                วธีิที ่2 วธีิแยกตัวประกอบ มีขั้นตอนดังนี้ 

                 1) แยกตวัประกอบของจ ำนวนนบัท่ีก ำหนดให้ 

                 2) พิจำรณำผลในขอ้ 1 วำ่มีจ  ำนวนใดซ ้ ำกนัทุกบรรทดับำ้ง 

                 3) น ำจ ำนวนท่ีซ ้ ำกนัในขอ้ 1 คูณกนั 

                 4) ผลคูณท่ีไดจ้ำกขอ้ 3 เป็น ห.ร.ม.          

                 ตวัอยำ่ง   จงหำ ห.ร.ม.ของ 12 , 18 

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

                วธีิที ่3 วธีิตั้งหาร มีขั้นตอนดังนี้ 
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1) หำรจ ำนวนนบัท่ีก ำหนดใหด้ว้ยตวัประกอบเฉพำะของมนั 

2) หำรผลหำรท่ีไดจ้ำกขอ้ 1 ดว้ยตวัประกอบเฉพำะ 

3) ในกรณีท่ีไม่มีตวัประกอบเฉพำะใดหำรผลหำรไดล้งตวัทั้งหมด จะหยดุท ำกำรหำรทนั 

4) น ำตวัหำรทั้งหมดคูณกนั ผลคูณท่ีไดคื้อ  ห.ร.ม. 

ตวัอยำ่ง   จงหำ ห.ร.ม.ของ 12 , 18 

                                 2 ) 12 , 18 

                                  3 )  6 ,  9 

                                        2 , 3 

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

วธีิท่ี 4 วธีิยคูลิก เป็นวธีิกำรหำ ห.ร.ม. ท่ีเหมำะในกรณีท่ีมีจ ำนวนนบั 2 จ  ำนวน และจ ำนวนนบันั้นมีค่ำมำก ๆ ซ่ึง

มีขั้นตอนดงัน้ี 

                 1) น ำจ ำนวนนบัท่ีมีค่ำนอ้ยไปหำรจ ำนวนนบัท่ีมีค่ำมำก 

                 2) จำกขอ้ 1 ถำ้มีเศษ ใหน้ ำเศษไปหำรจ ำนวนนบัท่ีเป็นตวัหำรในขอ้ 1 

                 3) ปฏิบติัเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่พบวำ่จ ำนวนนบัใดท่ีเหลือจำกกำรหำรแลว้หำรลงตวั  

จ ำนวนนั้นแหละคือ ห.ร.ม 
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ใบงำนที่ 1.3 
ห.ร.ม. 

ค าชี้แจง แสดงวิธีการหา ห.ร.ม. ของจ านวนที่ก าหนด โดยใช้วิธีใดก็ได้  

1. 45, 33 2. 70, 28 3. 60, 72 
 
 
 
 

ตอบ  ตอบ ตอบ 
  

4. 77, 98 5. 91, 98 6. 12, 80 
 
 
 
 
ตอบ  ตอบ 7 ตอบ  

 

 

7. 56, 32, 48 8. 52, 24, 60 9.  24, 60, 48 
 
 
 
 
ตอบ  ตอบ  ตอบ  
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10. 35, 42, 49 11. 18, 20, 44 12. 42, 28, 56 
 
 
 
 
ตอบ  ตอบ  ตอบ  

ตัวอย่าง “กิจกรรมแผ่นพับหรรษาหา ห.ร.ม.”   

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวหารร่วมมาก 
(ห.ร.ม.) 

 
ชื่อ ............................................................. 

ให้หา ห.ร.ม. ของ 12, 24 และ 40 
วิธีท า ......................................................... 
.................................................................... 

....................................................................... 
ตอบ ........................................................... 

ให้หา ห.ร.ม. ของ 15, 25 และ 50 
วิธีท า ......................................................... 
.................................................................... 

....................................................................... 
ตอบ ........................................................... ให้หา ห.ร.ม. ของ 16, 20 และ 60 
วิธีท า ......................................................... 
.................................................................... 

....................................................................... 
ตอบ ........................................................... 

ให้หา ห.ร.ม. ของ 20, 48 และ 64 
วิธีท า ......................................................... 
.................................................................... 

....................................................................... 
ตอบ ........................................................... 

ตัวหารร่วมมาก 
(ห.ร.ม.) 

 
ชื่อ ............................................................. 

ให้หา ห.ร.ม. ของ 12, 24 และ 40 
วิธีท า ......................................................... 
.................................................................... 

....................................................................... 
ตอบ ........................................................... 

ให้หา ห.ร.ม. ของ 15, 25 และ 50 
วิธีท า ......................................................... 
.................................................................... 

....................................................................... 
ตอบ ........................................................... 

ให้หา ห.ร.ม. ของ 16, 20 และ 60 
วิธีท า ......................................................... 
.................................................................... 

....................................................................... 
ตอบ ........................................................... 

ให้หา ห.ร.ม. ของ 20, 48 และ 64 
วิธีท า ......................................................... 
.................................................................... 

....................................................................... 
ตอบ ........................................................... 
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ตวัคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) 

 ค.ร.น. บางทีเรียกว่า คูณร่วมน้อย หมำยถึง ตวัคูณร่วมท่ีมีค่ำนอ้ยท่ีสุด 

                ค.ร.น.. จะเกิดข้ึนเม่ือมีจ ำนวนนบัตั้งแต่ 2 จ ำนวนข้ึนไป 

                กำรหำร ค.ร.น.สำมำรถหำไดห้ลำยวธีิ ดงัน้ี 

                วธีิที ่1 วธีิหาตัวประกอบ มีขั้นตอนดงัน้ี 

                1) หำวำ่จ ำนวนนบัท่ีก ำหนดมำใหเ้ป็นตวัประกอบของจ ำนวนใดบำ้ง 

                2) หำตวัคูณร่วมของขอ้ 1 

                3) น ำตวัคูณร่วมท่ีมีค่ำนอ้ยท่ีสุดในขอ้ 2 เป็น ค.ร.น. 

                 ตวัอยำ่ง จงหำ ค.ร.น. ของ 12 , 18 

                         12 เป็นตวัประกอบของ 12 , 24 , 36 , 48 , 60 , 72 , ... 

                         18 เป็นตวัประกอบของ 18 , 36 , 54 , 72 , 90 , ... 

                         ตวัคูณร่วมของ 12 และ 18 คือ 36 ,72 , ... 

                         ดงันั้น ค.ร.น.. ของ 12 และ 18 คือ 36 

                วธีิที ่2 วธีิแยกตัวประกอบ มีขั้นตอนดงัน้ี 

                1) แยกตวัประกอบของจ ำนวนนบัท่ีก ำหนดให้ 

                2) พิจำรณำผลในขอ้ 1 วำ่มีจ ำนวนใดซ ้ ำกนัทุกบรรทดับำ้ง ในกรณีท่ีไม่มีจ  ำนวนซ ้ ำ

กนัทุกบรรทดั สำมำรถลดหลัน่ลงได ้

                3) น ำจ ำนวนท่ีไดใ้นขอ้ 2 คูณกนั 

                4) ผลคูณท่ีไดจ้ำกขอ้ 3 เป็น ค.ร.น.          

                 ตวัอยำ่ง จงหำ ห.ร.ม.ของ 12 , 18 

                       12 = 2 x 2 x 3 

                       18 = 2 x 3 x 3 

                       ดงันั้น ห.ร.ม. ของ 12 และ 18 คือ 2 x 3 x 2 x 3 = 36 

                       หรือ ห.ร.ม. ของ 12 และ 18 คือ x  

                วธีิที ่3 วธีิตั้งหาร มีขั้นตอนดงัน้ี 

                 1) หำรจ ำนวนนบัท่ีก ำหนดใหด้ว้ยตวัประกอบเเฉพำะของมนั 

                 2) ในกรณีท่ีหำรไม่ลงตวัทั้งหมด สำมำรถลดหลัน่ไดต้ำมล ำดบั 

                 3) หำรไปเร่ือย ๆ จนผลหำรของทุกจ ำนวนมีค่ำเท่ำกบั 1 
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                 4) น ำตวัหำรทั้งหมดคูณกนั ผลคูณท่ีไดคื้อ ค.ร.น. 

                 ตวัอยำ่ง จงหำ ห.ร.ม.ของ 12 , 18 

                                 2 ) 12 , 18 

                                  3 )  6 ,  9 

                                     2 )2 , 3 

                                      3 )1 , 3 

                                           1 , 1 

                  ดงันั้น ห.ร.ม. ของ 12 และ 18 คือ 2 x 3 x 2 x 3 = 36 

                  หรือ ห.ร.ม. ของ 12 และ 18 คือ x  

ใบงำนที่ 1.4 
ค.ร.น. 

ค าชี้แจง แสดงวิธีหำค ำตอบอย่ำงละเอียด 
1. จ ำนวนที่น้อยท่ีสุดที่ 30, 45 และ 60 สำมำรถหำรลงตัวคือจ ำนวนใด 
  
 
 
 
ตอบ  
2. จ ำนวนสองจ ำนวนมีห.ร.ม เท่ำกับ 3 และ ค.ร.น.คือ 45 จงหำจ ำนวนสองจ ำนวนนั้น 
 
 
 
 
ตอบ  

3. จ ำนวนที่น้อยท่ีสุดทีห่ำรด้วย 18, 30 และ 84 แล้วเหลือเศษ 7 คือจ ำนวนใด 
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เฉลย 

ตอบ  

4. จ ำนวนหนึ่งเป็นจ ำนวนเต็มบวก เมื่อหำรด้วย 14 จะเหลือเศษ 13 หำรด้วย 18 จะเหลือเศษ 17 และหำรด้วย 
20 จะเหลือ 19 หำจ ำนวนนั้นที่มีค่ำน้อยที่สุดเท่ำท่ีจะได้ 

 
 
 
 
 
 

ตอบ  
 

 
ใบงานที่ 1.1 

เร่ือง ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ 

ตอนที ่1 แรเงำช่องท่ีเป็นจ ำนวนเฉพำะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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ตอนที ่2 เติมตวัประกอบและตวัประกอบเฉพำะของจ ำนวนท่ีก ำหนดให้ 

จ านวน ตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ 

2 1 , 2 2 

5 1 , 5 5 

7 1 , 7 7 

14 1 , 2 , 7 , 14 2 , 7 

18 1 , 2 , 3 , 6 , 9 , 18 2 , 3 

20 1 , 2 , 4 , 5 , 10 , 20 2 , 5 

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

42 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 14 , 21 , 42 2 , 3 , 7 

50 1 , 2 , 5 , 10 , 25 , 50 2 , 5 

55 1 , 5 , 11  5 , 11 

60 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 10 , 12 , 15 , 20 , 30 , 60   2 , 3, 5 

72 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 12 , 18 , 24 , 36 , 72 2 , 3 

81 1 , 3 , 9 , 27 , 81 3 

124 1 , 2 , 4 , 31 , 62 , 124 2 , 31 
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 เฉลย ใบงานที่ 1.2 

เรื่อง การแยกตัวประกอบ 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตรวจสอบวิธีกำรแยกตัวประกอบที่ก ำหนด จำกนั้นท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง  
หำกไม่ถูกต้องให้แก้ไขลงในช่องที่ก ำหนด 
1. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 1,938      2. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 484 
 ถูกต้อง  ไมถู่กต้อง     ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
ดังนั้นตัวประกอบของ 1,938 คือ ______________ ดังนั้นตัวประกอบของ 484 คือ _________ 

3. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 630      4. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 360 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง     ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นตัวประกอบของ 630 คือ ______________  ดังนั้นตัวประกอบของ 360 คือ _________ 

5. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 990      6. วิธีกำรแยกตัวประกอบของ 3,465 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง     ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นตัวประกอบของ 990 คือ ______________  ดังนั้นตัวประกอบของ 3,456 คือ ________ 

1,938 2 1,938 
969 

19 
323 

1 

2 × 3 × 17 × 19 

 969 3 

323 

3 
17 
19 

แก้ไขเป็น 

2 

 

 
2 
2 
2 
3 
3 
5 

360 
180 
90 
45 
15 
5 

1 

2 360 
170 
85 
17 
1 

2 
5 

17 

2 484 
242 
121 
11 
1 

2 
11 
11 

2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 

2 
3 
3 
5 
7 

630 
315 
105 
35 
7 
1 

2 
5 
9 

11 

990 
495 
99 
11 
1 

 

2 
5 
3 
3 
11 

990 
495 
 99 
33 
11 
1 

2 × 3 × 3 × 5 × 11 

 

 

 

2 × 2 × 11 × 11 

2 × 3 × 3 × 5 × 7 

แก้ไขเป็น 

แก้ไขเป็น 

แก้ไขเป็น 

แก้ไขเป็น แก้ไขเป็น 
3 
5 
7 
3 

11 

3,456 
1,155 

231 
33 
11 
1 

3 × 3 × 5 × 7 × 11 
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 เฉลย ใบงำนที่ 1.3 

ห.ร.ม. 

ค าชี้แจง แสดงวิธีการหา ห.ร.ม. ของจ านวนที่ก าหนด โดยใช้วิธีใดก็ได้  

1. 45, 33 2. 70, 28 3. 60, 72 
 
 
 
 

ตอบ 3 ตอบ 14 ตอบ 
12  

4. 77, 98 5. 91,98 6. 12, 80 
 
 
 
 
ตอบ 7 ตอบ 7 ตอบ 4 

7. 56, 32, 48 8. 52, 24, 60 9.  24, 60, 48 
 
 
 
 
ตอบ 8 ตอบ 4 ตอบ 12 

10. 35, 42, 49 11. 18, 20, 44 12. 42, 28, 56 
 
 
 
 
ตอบ 7 ตอบ 2  ตอบ 14   

กำรแสดงวิธีท ำมีหลำกหลำยแบบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน 

กำรแสดงวิธีท ำมีหลำกหลำยแบบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน 

กำรแสดงวิธีท ำมีหลำกหลำยแบบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน 

กำรแสดงวิธีท ำมีหลำกหลำยแบบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน 
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เฉลย 

 

 

ใบงำนที่ 1.4 
ค.ร.น. 

ค าชี้แจง แสดงวิธีหำค ำตอบอย่ำงละเอียด 
1. จ ำนวนที่น้อยท่ีสุดที่ 30, 45 และ 60 สำมำรถหำรลงตัวคือจ ำนวนใด 
 ค.ร.น. ของ 30, 45 และ 60 คือ 5 x 3 x 2 x 3 x 2 = 180 
 
ตอบ 180 
2. จ ำนวนสองจ ำนวนมีห.ร.ม เท่ำกับ 3 และ ค.ร.น.คือ 45 จงหำจ ำนวนสองจ ำนวนนั้น 

ตัวประกอบของ 45 คือ 1, 3, 5, 9 ,15, 45  
เมื่อพิจำรณำจะเห็นว่ำ  ห.ร.ม. ของ 9 และ 15 มีค่ำเท่ำกับ 3  
  ค.ร.น. ของ 9 และ 15 มีค่ำเท่ำกับ 45 
ดังนั้นจ ำนวนสองจ ำนวนคือ 9 และ 15  

ตอบ 9 และ 15 

3. จ ำนวนที่น้อยท่ีสุดทีห่ำรด้วย 18, 30 และ 84 แล้วเหลือเศษ 7 คือจ ำนวนใด 
หำจ ำนวนที่น้อยท่ีสุดซึ่งหำรด้วย 18, 30 และ 84 ลงตัว หรือ ค.ร.น. จำกนั้นน ำไปบวกกับ 7 เพ่ือให้
เหลือเศษ 7 จำกกำรหำร 
จะได้ว่ำ ค.ร.น. ของ 18, 30 และ 84 คือ 1260 + 7 = 1,267 
ดังนั้นจ ำนวนนั้นคือ 1,267 

ตอบ 1,267 

4. จ ำนวนหนึ่งเป็นจ ำนวนเต็มบวก เมื่อหำรด้วย 14 จะเหลือเศษ 13 หำรด้วย 18 จะเหลือเศษ 17 และหำรด้วย 
20 จะเหลือ 19 หำจ ำนวนนั้นที่มีค่ำน้อยที่สุดเท่ำท่ีจะได้ 

สมมุติให้จ ำนวนนั้นเป็น A  จำกโจทย์ A  หำรด้วย 14 แล้วเหลือเศษ 13 ซึ่งเกิดจำก 14 - 1 
  หำรด้วย 18 แล้วเหลือเศษ 17 ซึ่งเกิดจำก 18 - 1 
  หำรด้วย 20 แล้วเหลือเศษ 19 ซึ่งเกิดจำก 20 – 1 
จะได้ว่ำ A คือจ ำนวนที่น้อยที่สุดทีห่ำรด้วย 14, 18 และ 20 ลงตัว และน ำมำลบออกด้วย  1  
และจ ำนวนที่น้อยที่สุดซึ่งหำรด้วย 14, 18 และ 20 ลงตัว หรือค.ร.น. คือ 2 x 7 x 3 x 3 x 5 x 2 
ดังนี้ 1,260 - 1 = 1,259 

ตอบ 1,259 
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ตอนที ่1 เรื่อง หัวใจ 

ในปี พ.ศ. 2171 นายแพทย์วิลเลียม ฮาร์วี แพทย์ชาวอังกฤษเป็นคนแรกท่ีตั้งข้อสรุปว่า “เลือดมีการ 

ไหลวนเป็นวงกลม” ซึ่งในสมัยนั้นนับเป็นข้อสรุปที่ค่อนข้างแปลกเอามากๆ เพราะว่าในเวลานั้นมนุษย์เรายังไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบเส้นเลือด และออกซิเจนแต่อย่างใด 

1. หน้ำที่ 

หัวใจ (heart หรือ cardiac) เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สาคัญคือ การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ 

ร่างกาย หัวใจทาให้เลือดมีการหมุนเวียน นาออกซิเจนจากอากาศจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ทุกชนิดทางหลอดเลือด
แดง และนาคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ของร่างกาย กลับมาทางหลอดเลือดดาเพ่ือปล่อยออกไปกับลมหายใจ
ออก ทั้งนี้หัวใจจะทาหน้าที่ร่วมกับปอดเสมอ โดยหัวใจเต้นเฉลี่ย 72 ครั้ง/นาท ีหรือใน 1 วันหัวใจเต้น 

100,000 ครั้ง ตลอดชีวิตของเราหัวใจเต้นไม่น้อยกว่า 2 พันล้านครั้ง ปริมาณเลือดที่ผ่านหัวใจ เท่ากับ 

70 ml/ครั้ง ดังนั้น 1 นาท ีมีเลือดผ่านหัวใจ 5 ลิตร/นาที วันละ 9,400 ลิตร/วัน 

2. ตำแหน่งที่อยู่ 

หัวใจเป็นอวัยวะที่อยู่ในทรวงอกด้านซ้าย ต้ังอยู่ระหว่างปอดซ้ายและปอดขวาค่อนมาทางด้านซ้าย 

ขอบขวาของหัวใจอยู่ด้านหลังของกระดูกหน้าอก และขอบซ้ายสุดของหัวใจอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางของกระดูก 

ไหปลาร้าข้างซ้ายตัดกับแนวช่องซี่โครงช่องที่ห้า 

3. โครงสร้ำง 

หัวใจเป็นอวัยวะที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อ โดยหัวใจมีขนาดประมาณใหญ่กว่ากาปั้น 

มือของเจ้าของเล็กน้อยน้าหนักของหัวใจปกติอยู่ในช่วง 200 ถึง 425 กรัม ขึ้นอยู่กับขนาดร่างกายของเจ้าของ 

มีเยื่อบุเป็นถุงหุ้มรอบเรียกว่า เยื่อหุ้มหัวใจ (pericardium) 

3.1 ห้องขวำบน (right atrium)ท าหน้าที่รับเลือดจากหลอดเลือดดาใหญ่ 2 เส้น คือซุพีเรียเวนาคาวา 
(superior vena cava)นาเลือดดาจากส่วนหัวและแขน และอินฟีเรียเวนาคาวา (inferior vena cava) นาเลือดดา
จากส่วนลาตัวและขาและฉีดเลือดลงสู่หัวใจห้องล่างขวา 

3.2 ห้องขวำล่ำง (right ventricle)ท าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปที่ปอด โดยจะรับเลือดดาจากหัวใจห้องบน
ขวาผ่านลิ้นหัวใจ แล้วส่งไปยังปอดโดยผ่านลิ้นหัวใจอีกลิ้น เข้าสู่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เข้าสู่ปอดที่ชื่อ พัลโมนารี
อาร์เตอร์รี(pulmonary artery) 
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3.3 ห้องซ้ำยบน (left atrium)รับเลือดแดงที่ฟอกแล้วจากปอดซ้ายและขวา 

3.4 ห้องซ้ำยล่ำง (left ventricle)รับเลือดแดงจากห้องซ้ายบนผ่านทางลิ้นหัวใจชื่อ และบีบตัวส่งเลือด

แดงออกเลี้ยงร่างกายโดยผ่านทางลิ้นหัวใจอีกลิ้น เข้าไปสู่ท่อเลือดแดงใหญ่ชื่อเอออร์ตา ซึ่งจะแตกแขนงเป็นหลอด

เลือดแดงขนาดต่างๆไปจนถึงเป็นหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกาย ซึ่งหัวใจห้องซ้ายล่างนี้มีผนังหนาที่สุดในหัวใจทั้ง 4 

ห้อง 

3.5 ลิ้นหัวใจ 

ลิ้นหัวใจคือ แผ่นพังผืด ที่ประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน ลกัษณะเป็นแผ่นแบนที่สามารถทน 

ต่อแรงดันสูงเวลาหัวใจบีบตัวโดยไม่ฉีกขาด ทาหน้าที่ไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ ซึ่งลิ้นหัวใจมีทั้งหมด 4 ลิ้น ได้แก่ 

3.5.1 ลิ้นเอตริโอเวนตริคูลาร์ มีสองลิ้น คือ กั้นระหว่าง หัวใจห้องบนขวา กับ ห้องล่างขวาและ 

กั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับล่างซ้าย ทาหน้าที่ป้องกันการย้อนกลับของเลือด 

3.5.2 ลิ้นเซมิลูนาร์ มีสองลิ้นคือ กั้นระหว่าง หัวใจห้องล่างขวา กับหลอดเลือดที่ไปยังปอด 

กับก้ันระหว่างหัวใจห้องล่างซ้าย กับท่อเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับสู่หัวใจห้องล่าง 
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รูปที่ 2.1 แสดงโครงสร้างและทิศทางการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจ 

 

 

 

4. กำรหมุนเวียนเลือดผ่ำนเข้ำออกของหัวใจ 

จากรูปที่ 2.2 เริ่มจากหัวใจห้องบนขวารับเลือดดา จากส่วนหัวและแขนทางซุพีเรียเวนาคาวา(superior 
venacava) ส่วนเลือดดาจาก ลาตัวและขาเข้าทางอินฟิเรียเวนาคาวา (inferior venacava) เข้าสู่หัวใจห้องบนขวา 
เช่นกัน เมื่อหัวใจห้องบนขวาบีบตัวเลือดไหลลงสู่ห้องล่างขวา โดยผ่านลิ้นหัวใจ เมื่อหัวใจห้องล่างขวาบีบตัวเลือด
จะเข้าสู่ พัลโมนารีอาร์เตอรี (pulmonary artery) โดยผ่านลิ้นเซมิลูนาร์(semilunar valve) หลอดเลือดนี้นา
เลือดไปแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับปอดแล้วรับออกซิเจนจากปอดท าให้เลือดที่มี
ออกซิเจนสูงไหลกลับเข้าสู่หัวใจทาง พัลโมนารีเวน (pulmonaryvein) ส่งไปสู่ห้องบนซ้าย เมื่อห้องบนซ้ายบีบตัว
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เลือดจะไหลผ่าน ลงสู่ห้องล่างซ้าย เมื่อห้องล่างซ้ายบีบตัวเลือดจะไหลออกทางเอออร์ตา ไปยังส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารอาหารที่บริเวณหลอดเลือดฝอย เสร็จแล้วจะกลายเป็นเลือดเสีย กลับเข้าสู่
หัวใจห้องบนขวาทางเวนาคา 
วาอีกครั้ง 
 

5.1 โรคหลอดเลือดหัวใจ (myocardial infarction) 
หัวใจก็ต้องการเลือดไปเลี้ยงเซลล์ของหัวใจเช่นกัน โดยหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเรียกว่า 

โคโรนารีอาร์เตอรี (coronary artery) ซึ่งเป็นแขนงแยกออกมาจากท่อเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา ทั้งนี ้ส่วนต้นของ
หลอดเลือดหัวใจ จะแยกเป็นสาขา ซ้าย ขวา หน้า หลัง ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของหัวใจ ซึ่งถ้าหลอดเลือดเหล่านี้มีการ
อุดตัน จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด 

5.1.1 อาการ   
คือ โรคเกิดจากหลอดเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจซึ่งมีชื่อเรียกว่า โคโรนารีอาร์เตอรี ตีบแคบเล็กลงหรือ ตีบตัน 

จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจจึงทางานผิดปกติส่งผลถึงอวัยวะต่างๆ ขาดเลือด
ไปด้วย จึงเกิดมีอาการต่างๆ ได้มากมาย โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงใน
ผู้สูงอายุ โดยพบได้สูงตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ พบโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ชายได้สูงกว่าใน
ผู้หญิง แต่หลังจากวัยหมดประจาเดือนถาวรแล้ว ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ใกล้เคียง
กัน 

5.1.2 สาเหตุของโรค 
การมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจที่เรียกว่า พลาค (plaque) จึงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งหนา 

(หลอดเลือดแดงแข็ง) ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบลง และเมื่อพลาคนี้ก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด 
หรือผนังหลอดเลือดบาดเจ็บเสียหาย ร่างกายจะซ่อมแซมผนังส่วนเสียหายโดยการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดเลือด
และเม็ดเลือดขาว จึงยิ่งส่งผลให้ช่องในหลอดเลือดตีบแคบลงอีก เลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงจึงเกิดเป็น
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และบ่อยครั้งการซ่อมแซมจากร่างกายนี้ก่อให้หลอดเลือดถึงอุดตันจึงส่งผลให้เกิดโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด ซึ่งอาจเกิดได้อย่างเฉียบพลันและเม่ือรุนแรงจะเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดทางาน
ทันที จึงเสียชีวิตได้ทันทีกะทันหัน 

5.1.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
1) มีไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้หลอดเลือดอักเสบ โรคความดันโลหิตสูงจาก

ผนังหลอดเลือดแข็งตัว (หลอดเลือดแดงแข็ง) และมักเกิดร่วมกับโรคเรื้อรังอ่ืนๆเช่น เบาหวานและไขมันในเลือดสูง 
2) สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ทาลายเซลล์ของหลอดเลือดโดยตรง ก่อให้หลอดเลือดแข็งและยังทา

ลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงด้วย 
3) อ้วน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงขาดการออกกาลัง

กาย เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วน กินอาหารไม่มีประโยชน์และกินอาหารไขมันสูง จึงมีผลต่อสุขภาพของเซลล์
ต่างๆ ทั่วร่างกายรวมทั้งของหลอดเลือดหัวใจ 
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4) ความเครียด เพราะส่งผลให้หลอดเลือดต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองบีบหด

ตัว ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบ กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมองจึงขาดเลือดได้ 
5) พันธุกรรม เพราะพบโรคได้สูงกว่าในคนมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ 
5.1.3 การรักษา 

แพทย์มักจะต้องให้การรักษาทางยาก่อนเป็นอันดับแรก หากอาการรุนแรงกว่านั้นหรือไม่ดีขึ้น จึงใช้วิธีการขยาย
หลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (balloon angioplasty) แต่ถ้าไม่สามารถใช้วิธีการรักษาทางยาและขยายหลอด
เลือดได้ แพทย์จึงจะพิจารณาใช้วิธีการผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ(bypass surgery)  

 
5.2 โรคลิ้นหัวใจ (valvular heart disease) 
หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ซึ่งมักเกิดพร้อม 

กัน คือ อาการลิ้นหัวใจรั่ว และอาการลิ้นหัวใจตีบ ซึ่งลักษณะทั้ง 2 กรณี จะมีอาการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งแพทย์จะทา
การวินิจฉัยประเภทของโรค ได้แก่ การซักประวัติคนไข้ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง การเอกซเรย์ และการตรวจสวนหัวใจลักษณะของลิ้นหัวใจตีบ หมายถึง สภาวะที่ลิ้นหัวใจมีอาการบวม
โตจนตีบปิดรูลิ้นหัวใจ ทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่เปิด-ปิดห้องหัวได้ตามปกติ ทาให้เลือดไหลผ่าน และไปเลี้ยง
อวัยวะต่างๆ ไม่เพียงพอลักษณะของโรคลิ้นหัวใจรั่ว หมายถึง ภาวะที่เลือดสามารถไหลย้อนกลับผ่านลิ้นหัวใจที่ทา
งานผิดปกติขณะที่ลิ้นหัวใจปิด หากเกิดมากับกาเนิดแพทย์จะสามารถวินิจฉัย และทาการผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้
ง่าย ส่วนหากเกิดมีอาการของลิ้นหัวใจตีบหรือหัวใจรั่วในคนสูงวัย ผู้ป่วยมักจะไม่ค่อยสังเกตความผิดปกติของโรค
ได้ง่าย เพราะอาการต่างๆ จะค่อยๆ เป็นค่อยไปจนอาการกาเริบและผิดปกติมาก จึงมักสังเกตเห็นความผิดปกติ 
และอาการของโรคออกมาในช่วงอายุมากแล้ว 

5.2.1 สาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่ว และลิ้นหัวใจตีบ 
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1) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดที่ก่อให้เกิดไข้ ข้ออักเสบ เกิดผื่นตามตัว ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาจะ

ทาให้เชื้อเข้าสู่หัวใจ ส่งผลทาให้ลิ้นหัวใจติดเชื้อ และเกิดอาการของลิ้นหัวใจอักเสบ และพองตัวหนา ไม่สามารถทา
งานได้ตามปกติ 

2) เกิดจากความผิดปกติท่ีมาแต่กาเนิดซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัยขณะตั้งครรภ์หรืออาจมีสาเหตุมา
จากพันธุกรรม 

3) เกิดจากร่างกายได้รับหินปูนมาก ทาให้บางส่วนไปเกาะตามลิ้นหัวใจมากเกินปกติจนทาให้ลิ้นหัวใจไม่
ทางานหรือทางานได้ไม่ตามปกติ 

4) เกิดจากการเสื่อมของลิ้นหัวใจตามอายุการทางาน ซึ่งมักเกิดกับผู้มีอายุมากแล้วร่วมด้วยสาเหตุอื่นๆ 
เช่น การบวมโตของลิ้นหัวใจ และการมีหินปูนมาเกาะบริเวณลิ้นหัวใจ 

5.2.2 การรักษา 
1) การรักษาด้วยยา ตามอาการ เช่น ยาควบคุมปัสสาวะ ยาควบคุมการเต้นของหัวใจ ยาขยายหลอด

เลือด และยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
2) การขยายลิ้นหัวใจ ซึ่งจะใช้ในกรณีลิ้นหัวใจตีบ และไม่มีอาการลิ้นหัวใจร่วมด้วย 
3) การผ่าตัดโดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ ด้วยการผ่าตัดขยายรูของลิ้นหัวใจหากมีการ

ตีบ การเย็บรูของลิ้นหัวใจที่มีการรั่ว รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมแทนลิ้นหัวใจที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
5.3 หัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) 
คือ การที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ซึ่งเป็นผลจากการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทาให้การสูบฉีดเลือดไปยัง 
ส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ
หลอดเลือดสมองอุดตันเพ่ิมมากข้ึน 

5.3.1 สาเหตุ 
มีความแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย โดยการที่หัวใจจะเต้นเร็วหรือช้าลงขึ้นกับพฤติกรรมในการดา

เนินชีวิต ประวัติสุขภาพ และปัจจัยแวดล้อมของผู้ป่วยแต่ละราย โดยสาเหตุสาคัญท่ีทาให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะ ได้แก่ 

1) ความผิดปกติแต่กาเนิดหรือความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติแต่กาเนิด 
ลิ้นหัวใจรั่ว ผนังหัวใจหนาผิดปกติ หลอดเลือดหัวใจตีบ 

2) ความผิดปกติของร่างกายที่มีผลต่อการทางานของหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง 
เบาหวาน ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ อิเล็กโทรไลต์ในร่างกายผิดปกติ 

3) ยาและสารบางชนิด เช่น ยาที่มีส่วนประกอบของแอมเฟตามีน คาเฟอีนที่อยู่ในชา กาแฟ หรือน้าอัดลม 
4) ความเครียดและความวิตกกังวล 
5.3.2 การป้องกัน 
1) หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียดการสูบบุหรี่ 
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2) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
3) ออกกาลังกายสม่าเสมอ 
4) ตรวจสุขภาพและพบแพทย์สม่าเสมอ 

 
 

ตอนที่ 2 หลอดเลือด 
1. ระบบหมุนเวียนเลือด (circulatory system ) 
ทาหน้าที่นาอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย และนาของเสียจากกระบวนการเมแทบอลิซึม

เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขับออกนอกร่างกายผ่านปอด ระบบหมุนเวียนเลือดแบ่งออกเป็น 
1.1 ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิด (closed circulatory system) 
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิด ระบบนี้เลือดจะไหลเวียนอยู่ในท่อของหลอดเลือดตลอดเวลา 

มีหลอดเลือดฝอยเชื่อมระหว่างหลอดเลือดอาร์เตอร์รีและเวน พบในไส้เดือนดิน ทากดูดเลือดปลาหมึกสัตว์มี
กระดูกสันหลังทุกชนิด (ปลา สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก สัตวเ์ลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม) 

1.2 ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิด (open circulatory system) 
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิด ระบบนี้เลือดไหลออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือด แล้วไหลออกจาก

หลอดเลือดผ่านช่องว่างระหว่างลาตัว และท่ีว่างระหว่างอวัยวะต่างๆ ลักษณะเช่นนี้พบในสัตว์พวกแมลง แมง กุ้ง 
กั้ง ปู ตะขาบ และกิ้งกือ หอยต่างๆ ยกเว้นปลาหมึก 

 

 
รูปที่ 2.4 แสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดในตั๊กแตนและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดในปลา 

 

2. ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์  ประกอบไปด้วย หัวใจ หลอดเลือดและน้าเลือด ดังนี้คือ 
2.1 หัวใจ (heart ) ได้กล่าวไปแล้วในบทเรียนตอนที่ 1 
2.2 หลอดเลือดแดง (artery) 
หมายถึง หลอดเลือดที่นาเลือดออกจากหัวใจ ซึ่งจะเป็นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงเป็นเลือดที่มีสีแดง

สด ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ยกเว้นหลอดเลือดท่ีไปสู่ปอดชื่อพัลโมนารีอาร์เตอรี(pulmonary artery) ซ่ึง
จะนาเลือดดาจากหัวใจที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงไปฟอกท่ีปอด 
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2.2.1 ลักษณะของหลอดเลือดแดง 
มีผนังหนา โดยจะมีลักษณะเป็นชั้นกล้ามเนื้อที่หนาและยืดหยุ่น ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น คือเนื้อเยื่อ

ด้านในสุดเป็นเนื้อเยื่อบุผิว ชั้นกลางเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่สามารถยืดหยุ่นได้ เนื้อเยื่อชั้นนอกเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ที่ยืดหยุ่นได้ หลอดเลือดแดงมี 3 ขนาด เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก คือ 

1) เอออร์ตา (aorta) หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่สุด ทาหน้าที่ลาเลียงเลือดแดงที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ
ห้องล่างซ้ายโค้งไปทางด้านหลัง ทอดผ่านช่องอกและช่องท้อง ขนาดใหญ่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว 

2) อาร์เตอรี (artery) หลอดเลือดแดง ทาหน้าที่นาเลือดไปเลี้ยวส่วนต่างๆ ของร่างกายหลอดเลือดมีผนัง
กล้ามเนื้อหนาเพ่ือให้ทนต่อแรงดันเลือด 

3) อาร์เตอริโอล (arteriole ) หลอดเลือดแดงเล็ก ซึ่งสามารถจะขยายตัวหรือหดตัวได้เพ่ือบังคับการไหล
ของเลือด 

2.3 หลอดเลือดดำ (vein) 
หมายถึง หลอดเลือดที่นาเลือดที่มีของเสีย และคาร์บอนไดออกไซด์ (เลือดดา) ที่ร่างกายใช้แล้วจากส่วน

ต่างๆ ของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา (right atrium) เพ่ือนากลับไปฟอกที่ปอด ยกเว้นหลอดเลือดดาปอด
ที่ชื่อพัลโมนารีเวน (pulmonary vein) ซึ่งจะนาเลือดแดงที่ผ่านการฟอกจากปอดแล้วนากลับเข้าสู่หัวใจ ห้องบน
ซ้าย ภายในหลอดเลือดดาจะมีความดันต่า ถ้าหลอดเลือดดาฉีกขาด เลือดที่ไหลออกมาจะไหลรินๆ คงท่ี และสม่า
เสมอ ห้ามเลือดหยุดได้ง่ายกว่าหลอดเลือดแดงฉีกขาด และหลอดเลือดดาจะอยู่ตื้นกว่า ผนังบางกว่า แรงดัน
เลือดต่ากว่าหลอดเลือดแดง ดังนั้นการให้น้าเกลือ การฉีดยา การบริจาคเลือด จึงใช้หลอดเลือดดา หลอดเลือดดามี 
3 ขนาด เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก คือ 

1) เวนาคาวา (vena cava) เป็นหลอดเลือดที่นาเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจ 
2) เวน (vein) เป็นหลอดเลือดดาที่นาเลือดมาจากอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
3) เวนูล (venule) เป็นหลอดเลือดดาที่มีขนาดเล็ก ติดกับเส้นเลือดฝอย 
ลักษณะของเส้นเลือดดำ 
1) มีผนังบาง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น เช่นเดียวกับหลอดเลือดแดงแต่บางกว่า 
2) ผนังมีความยืดหยุ่นได้น้อย เพราะมีเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันน้อย 
3) มีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ 
2.3 หลอดเลือดฝอย (capillary)__ 

หมายถึง หลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก ไปยังหลอดเลือดดาขนาดเล็ก โดยจะ
แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ สมอง และอวัยวะอ่ืนๆ ยกเว้น กระจกตา เส้นผม 
และเล็บจะไม่มีหลอดเลือดฝอย ลักษณะของเส้นเลือดฝอย 

1) หลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกายมีทั้งเส้นเลือดแดงฝอย และเส้นเลือดดา
ฝอย 
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2) มีเนื้อเยื่อบางมาก มีจานวนมากเพราะเป็นส่วนที่ต้องแยกไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีผนังบาง มี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 ไมโครเมตร 
3) ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียว มีหน้าที่เป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ และสารต่างๆระหว่างเลือด

กับเซลล์ของร่างกายโดยวิธีการแพร่พบว่าถ้านาหลอดเลือดทั้งหมดมาต่อกันจะมีความยาวรวมกันทั้งสิ้น 96,500 
กิโลเมตร 

 
รูปที่ 2.5 แสดงหลอดเลือดในร่างกาย 

3. ควำมดันเลือด (blood pressure) 
คือ แรงดันของเลือดที่กระทาต่อผนังหลอดเลือด หมายถึงความดันในหลอดเลือดแดงเป็นส่วนใหญ่ 

เกิดจากบีบตัวของหัวใจ ที่ดันเลือดให้ไหลไปตามหลอดเลือดความดันของหลอดเลือดแดงที่อยู่ใกล้หัวใจ จะมี 
ความดันสูงกว่าหลอดเลือดแดงที่อยู่ไกลหัวใจ ส่วนในหลอดเลือดดาจะมีความดันต่ากว่าหลอดเลือดแดงเสมอ 
ความดันเลือดมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท (mmHg) เป็นตัวเลข 2 ค่า คือ 

1) ค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว และค่าความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว เช่น 120/80 
มิลลิเมตรปรอท ค่าตัวเลข 120 แสดงค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวให้เลือดออกจากหัวใจ เรียกว่าความดัน
ระยะหัวใจบีบตัว (systolic pressure) 

2) ส่วนตัวเลข 80 แสดงความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว เพ่ือรับเลือดเข้าสู่หัวใจเรียกว่า ความดันระยะ
หัวใจคลายตัว (diastolic pressure)เครื่องมือวัดความดันเลือดเรียกว่า “ มาตรความดันเลือด จะใช้คู่กับสเตตโตส



83 

 
โคป (stetoscope)”โดยจะวัดความดันที่หลอดเลือดแดงปกติความดันเลือดสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวให้เลือดออก
จากหัวใจมคี่า 100 + อายุ และความดันเลือดขณะหัวใจรับเลือดไม่ควรเกิน 90 มิลลิเมตรปรอท ถ้าเกินจะเป็นโรค
ความดันเลือดสูง ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่น หลอดเลือดตีบตัน คอเลสเตอรอลในเลือดสูง โกรธง่ายหรือเครียด
อยู่เป็นประจา พบมากในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีจิตใจอยู่ในสภาวะเครียด นอกจากนี้ยังเกิดจากอารมณ์โกรธทาให้
ร่างกายผลิตสารชนิดหนึ่งออกมา ซึ่งสารนี้จะมีผลต่อการบีบตัวของหัวใจโดยตรง 

 
รูปที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ความเร็ว ในหลอดเลือด 

4. ชีพจร 
หมายถึง การหดตัวและการคลายตัวของหลอดเลือดแดง ซึ่งตรงกับจังหวะการเต้นของหัวใจคนปกติ 

หัวใจเต้นเฉลี่ยประมาณ 72 ครั้งต่อนาที การเต้นของชีพจรแต่ละคนจะแตกต่างกันปกติอัตราการเต้นของ 
ชีพจรในเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิงปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือด มีดังนี้ 

1) อายุ ผู้สูงอายุมีความดันเลือดสูงกว่าเด็ก 
2) เพศ เพศชายมีความดันเลือดสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้นเพศหญิงที่ใกล้หมดประจาเดือนจะมีความดันเลือด

ค่อนข้างสูง 
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3) ขนาดของร่างกาย คนที่มีร่างกายขนาดใหญ่มักมีความดันเลือดสูงกว่าคนที่มีร่างกายขนาดเล็ก 
4) อารมณ์ ผู้ที่มีอารมณ์เครียด วิตกกังวล โกรธหรือตกใจง่ายทาให้ความดันเลือดสูงกว่าคนที่อารมณ์ปกติ 
5) คนทางานหนักและการออกกาลังกาย ทาให้มีความดันเลือดสูง 

 
รูปที่ 2.7 แสดงการไหลของเลือดเข้าสู่หัวใจผ่านหลอดเลือดดา 

5. โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด 
5.1 ควำมดันโลหิตสูง (hypertension) 

เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ ทาให้หัวใจต้องบีบตัวมากข้ึนเพ่ือสูบ
ฉีดเลือดให้หมุนเวียนไปตามหลอดเลือด ความดันเลือดประกอบด้วยสองค่า ได้แก่ ความดันในหลอดเลือดขณะที่
หัวใจบีบตัว (ความดันช่วงหัวใจบีบเรียกว่า systole) และ ความดันในหลอดเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว (ความดัน
ช่วงหัวใจคลายเรียกว่า diastole) ความดันเลือดปกติขณะพักอยู่ในช่วง 100-140 มิลลิเมตรปรอท 
ในช่วงหัวใจบีบ และ 60-90 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจคลาย ดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันเลือดสูง จึงหมายถึงผู้ที่มี
ความดันเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทความดันโลหิตสูง แบ่งออกได้เป็นความดันโลหิตสูงแบบ
ไม่ทราบสาเหตุพบว่ามี 90-95% ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด และชนิดทราบสาเหตุ ซึ่งพบได้ประมาณ 
5-10% ของโรคนี้ ดังนั้น โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง “โรคความดันเลือดสูง” จึงหมายถึง “โรคความดันโลหิตสูงชนิดยัง
ไม่ทราบสาเหตุ”ความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญของโรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด 
หัวใจวาย หลอดเลือดโป่งพอง (เช่นหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง) โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย และเป็น
สาเหตุของโรคไตเรื้อรังการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินอาหารสามารถช่วยลดความดันเลือดและลด
ความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังกล่าวได้ แต่สาหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วไม่ได้ผล
หรือไม่เพียงพอจาเป็นต้องรักษาด้วยยาวิธีป้องกันโรคนี้คือ กินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบทุกวัน ในปริมาณท่ี
เหมาะสม กล่าวคือไม่ให้เกิดโรคอ้วน และน้าหนักตัวเกิน และจากัดอาหารไขมัน แป้ง น้าตาล และอาหารเค็ม เพ่ิม
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ผัก และผลไม้ชนิดไม่หวานให้มากๆ ออกกาลังกายสม่าเสมอทุกวันตามสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษา
สุขภาพจิต ตรวจสุขภาพประจาปี (การตรวจสุขภาพ) ซึ่งรวมถึงตรวจวัดความดันเลือด เริ่มได้ตั้งแต่อายุ 18-20 ป ี
หลังจากนั้นตรวจสุขภาพบ่อยตามแพทย์ พยาบาลแนะนา 

5.2 โรคหลอดเลือดสมองตีบ (cerobrovascular disease) 
ท าให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต (แขนและขาอ่อนแรงครึ่งซีก) มีปัญหาทางด้านความคิด สูญเสียความจา มี

ปัญหาทางด้านการพูด อารมณ์แปรปรวน การเกิดภาวะสมองขาดเลือดเป็นประสบการณ์ที่ร้ายแรงมาก ภาวะ
สมองขาดเลือดที่มีเนื้อสมองตาย มักเกิดจากการขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง โดยทั่วไปเกิดจากการอุดตันของ
หลอดเลือดแดงในสมองปัจจัยเสี่ยง 

1) ความดันเลือดสูง ทาให้หลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ทาให้
ผนังหลอดเลือดเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่น และแตกเปราะง่าย พบว่ากว่า 35 – 73 % ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง มีภาวะคามดันเลือดสูงร่วมด้วย 

2) เบาหวาน เป็นปัจจัยสาคัญ รองมาจากภาวะความดันเลือดสูง 
3) ความอ้วน ผู้ที่มีน้าหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวาน และความดันเลือดสูง หรืออาจเป็นไปได้ทั้ง 2 

อย่าง 
4) ไขมันในเลือดสูง ทาให้ผนังเส้นเลือดแดงไม่ยืดหยุ่น เกิดการตีบตันง่าย เลือดจึงไหลผ่านไปเลี้ยงอวัยวะ

ต่างๆ ได้น้อย ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จะทาให้สมองขาดเลือดและเป็นอัมพาตในที่สุด 
5) การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา การดื่มสุราจะทาให้หลอดเลือดเปราะ หรือเลือดออกง่ายเช่นเดียวกับผู้ที่

สูบบุหรี่จะพบว่ามีอัตราการเกิดโรคลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 
6) อายุที่มากขึ้น จะมีความสัมพันธ์ต่อการเสื่อมของหลอดเลือด 
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จงวง   ล้อมรอบตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง ที่เป็นค ำตอบท่ีถูกต้อง 

  

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

1. กำรยอ่ยอำหำรเร่ิมจำกอวยัวะใดเป็นอนัดบัแรก 
ก. ปำก ข. ล้ิน 
ค. น ้ำลำย ง. หลอดอำหำร 

2. น ้ำลำยในปำกมีประโยชน์อยำ่งไร 
ก. ช่วยใหอ้ำหำรละลำย 
ข. ช่วยใหอ้ำหำรอร่อย 
ค. ช่วยใหก้ลืนอำหำรไดง่้ำยข้ึน  
ง. ช่วยหล่อเล้ียงฟันใหแ้ขง็แรง 

3. กำรตรวจชีพจร เป็นกำรตรวจสอบกำรท ำงำน
ของอวยัวะในระบบใด 
ก. ระบบหำยใจ 
ข. ระบบยอ่ยอำหำร 
ค. ระบบขบัถ่ำย 
ง. ระบบหมุนเวยีนเลือด 

4. กำรท ำงำนของหวัใจ มีลกัษณะคลำ้ยกบั
เคร่ืองมือในขอ้ใด 
ก. เคร่ืองตดัหญำ้  
ข.   เคร่ืองสูบน ้ำ 
ค. เคร่ืองบดอำหำร  
ง.   เคร่ืองป้ิงขนมปัง 

5. เพรำะเหตุใดเวลำท่ีกินอำหำรจ ำพวกแป้ง เม่ือ
เค้ียวนำนๆ เรำจึงรู้สึกวำ่มีรสหวำน 
ก. เพรำะน ้ำลำยมีรสหวำน  
ข. เพรำะในแป้งมีรสหวำน 

 ค. เพรำะน ้ำยอ่ยในปำกมีรสหวำน ง.
 เพรำะน ้ำยอ่ยในน ้ำลำยช่วยยอ่ย 
  แป้งใหเ้ป็นน ้ำตำล 
 
 
 

6. ขอ้ใดกล่ำวถึงกำรท ำงำนของระบบในร่ำงกำย
ไม่ถูกต้อง 

 ก. ก่อนออกก ำลงักำย อตัรำกำรหำยใจ 
   จะชำ้เป็นปกติ 
 ข. ก่อนออกก ำลงักำย กำรเตน้ของหวัใจ 
   จะถ่ีและเร็ว 
 ค. หลงัออกก ำลงักำย จะมีปริมำณ 
   เหง่ือออกมำก 
 ง. หลงัออกก ำลงักำย อตัรำกำรหำยใจเขำ้-

ออกจะถ่ีและเร็วข้ึน 
7. อวยัวะส่วนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรหำยใจเขำ้-

ออก 
ก. มำ้ม ข. ตบั 
ค. ไต ง. กะบงัลม 

8. ระบบหำยใจมีกำรท ำงำนท่ีสัมพนัธ์กบัระบบ
อวยัวะในขอ้ใดมำกท่ีสุด 
ก. ระบบขบัถ่ำยเหง่ือ  
ข. ระบบยอ่ยอำหำร 
ค. ระบบหมุนเวยีนเลือด  
ง. ระบบขบัถ่ำยอุจจำระ 

9. อวยัวะใดท ำหนำ้ท่ีกรองของเสียภำยในร่ำงกำย
ออกมำในรูปปัสสำวะ 
ก.   ตบั    ข.   ล ำไส้  
ค.   มำ้ม      ง.   ไต 

10. เคร่ืองมือใดท่ีใชฟั้งกำรเตน้ของหวัใจ 
 ก. สเตตโทสโคป  
 ข. คำไรโดสโคป 

ค. เทเลสโคป   
ง. เปอริสโคป 
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  เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)  

 1. ก 2. ค 3. ง 4. ข 5. ง 

 6. ข 7. ง 8. ค 9. ง 10. ก 
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ใบควำมรู้เร่ืองระบบขับถ่ำยของเสีย 

เมื่อร่างกายเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงาน ร่างกายมีเกิดของเสียส่วนเกินขึ้น กลไกของ
ร่างกายจะขับของเสียเหล่านั้น ผ่านระบบ การขับถ่ายของเสีย ในรูปต่างๆ 

ระบบขับถ่ายของเสีย เป็นระบบท่ีร่างกายขับถ่ายของเสียออกจากระบบต่างๆ ในร่างกาย โดย
ขับของเสียออกในหลายรูปแบบ ได้แก่ ของเสียในรูปแก๊ส คือ ลมหำยใจออก ของเหลว คือ เหงื่อ
และปัสสำวะ ของเสียในรูปของแข็ง คือ อุจจำระ 

กำรขับถ่ำยของเสียทำงล ำไส้ใหญ่ 

 

การย่อยอาหารจะสิ้นสุดลงบริเวณรอยต่อระหว่างล าไส้เล็กกับล าไส้ใหญ่ เนื่องจากอาหารท่ีล าไส้เล็ก

ย่อยแล้วจะเป็นของเหลว หน้าท่ีของล าไส้ใหญ่ส่วนต้น (Cecum) คือดูดซึมของเหลว น้ า เกลือแร่ และ

น้ าตาลกลูโคส ท่ีตกค้างอยู่ในกากอาหาร ส่วนล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Colon) จะเป็นท่ีพักกากอาหารซึ่ง

มีลักษณะกึ่งของแข็ง ล าไส้ใหญ่จะขับเมือกออกมาหล่อลื่นเพื่อให้อุจจาระเคล่ือนไปตามล าไส้ใหญ่ได้

ง่ายขึ้น ถ้าล าไส้ใหญ่ดูดน้ ามากเกินไป เนื่องจากกากอาหารตกค้างอยู่ในล าไส้ใหญ่หลายวัน จะท าให้

กากอาหารแข็งจนน าไปสู่อาการท้องผูก  
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กำรขับถ่ำยของเสียทำงปอด 

 

ปอดคืออวยัวะท่ีท าหน้าท่ีแลกเปลี่ยนก๊าซ น้ า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียจากการเผา

ผลาญพลังงานระดับเซลล์ โดยอาศัยหลักการแพร่เข้าสู่ในเส้นเลือดฝอย แล้วล าเลียงด้วยระบบ

หมุนเวียนโลหิตไปยังปอด เกิดการแพร่ของน้ าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูถุ่งลมปอด แล้ว

เคล่ือนผา่นหลอดลมออกจากร่างกายทางจมูก 

กำรขับถ่ำยของเสียทำงผิวหนัง 

 

เหงื่อเป็นของเสียท่ีถูกขับออกทางผิวหนังของมนุษย์ผ่านทางรูขุมขน เหงื่อท่ีถูกขับออกมาทางต่อม
เหงื่อประกอบด้วยน้ าประมาณร้อยละ 99 สารประกอบอื่นๆ อีกร้อยละ 1 ไดแ้ก่ โซเดียมคลอไรด์ 
สารอินทรีย์พวกยูเรีย แอมโมเนีย กรดแล็กติก และกรดอะมิโนอีกเล็กน้อย 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://nilubonjune.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2/&psig=AOvVaw3CiQJ1cZs0wfNzTvYMo9gQ&ust=1589516831355000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICJg-rBsukCFQAAAAAdAAAAABAa
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กำรขับถ่ำยของเสียทำงไต 

ไต (Kidney) ท าหน้าท่ีก าจัดของเสียในรูปของน้ าปัสสาวะ ไตมีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วด า วางตัว
อยู่ในช่องท้องสองข้างของกระดูกสันหลังระดับเอว ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือ เปลือกไตชั้นนอก
กับเปลือกไตชั้นใน มีขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร และหนา        
3 เซนติเมตร บริเวณตรงกลางของไตมีส่วนเว้าเป็นกรวยไต มีท่อไตต่อไปยังกระเพาะปัสสาวะ       ไต
แต่ละข้างประกอบด้วยหน่วยไตนับล้านหน่วย เป็นท่อท่ีขดไปมาโดยมีปลายท่อข้างหนึ่งตัน     เรียก
ปลายท่อท่ีตันนี้ว่า โบว์แมนส์แคปซูล (Bowman’s Capsule) ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายถ้วย ภายใน
แอ่งจะมีกลุ่มหลอดเลือดฝอยพันกันเป็นกระจุก เรียกว่า โกลเมอรูลัส (Glomerulus) ซึ่งท าหน้าท่ี
กรองของเสียออกจากเลือดที่ไหลผ่านไต 

 

บริเวณของหน่วยไตมีการดูดซึมสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แร่ธาตุ น้ าตาลกลูโคส        
กรดอะมิโน รวมท้ังน้ า กลับคืนสู่หลอดเลือดฝอยและเข้าสู่หลอดเลือดด า ส่วนของเสียอื่นๆ ท่ีเหลือก็
คือ ปัสสาวะ จะถูกส่งมาตามท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งมีความจุประมาณ 500 ลูกบาศก์-
เซนติเมตร แต่กระเพาะปัสสาวะสามารถท่ีจะหดตัวขับปัสสาวะออกมาได้ เมื่อมีปัสสาวะมาขังอยู่
ประมาณ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในแต่ละวันร่างกายจะขับปัสสาวะออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตร 
เมื่อไตผิดปกติจะท าให้สารบางชนิดออกมาปนกับปัสสาวะ เช่น เม็ดเลือดแดง กรดแอมิโน น้ าตาล
กลูโคส ปัจจุบันแพทย์มีการใช้ไตเทียมหรืออาจจะใช้การปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยท่ีไตไม่สามารถท างาน
ปกติได ้
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ใบงำนวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  เร่ืองระบบขับถ่ำย 

ตอนที่ 1 จงเลือกตัวอักษรหน้ำข้อควำมทำงขวำมือมำเติมใน (   ) หน้ำข้อควำมทำงซ้ำยมือ ที่มี
ควำมสัมพันธ์กัน 

(    ) 1. ขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง     ก. ต่อมเหงื่อ 

(    ) 2. ขับของเสียท่ีถูกส่งมาจากหลอดไต    ข. เหงื่อ 

(    ) 3. เป็นท่อขดเป็นกลุ่มอยู่ใต้ผิวหนัง    ค. ล าไส้ใหญ่ 

(    ) 4. ขับถ่ายของเสียในรูปแก๊ส     ง. กระเพาะปัสสาวะ 

(    ) 5. ช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกาย    จ. ไต 

(    ) 6. ของเสียท่ีถูกขับออกทางผิวหนัง    ฉ. ปอด 

(    ) 7. อาหารส่วนท่ีเหลือท่ีร่างกายไม่สามารถย่อยได้   ช. ผิวหนัง 

(    ) 8. มีการกรองของเสียจากเลือด     ซ. อุจจาระ 

(    ) 9. มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วด า      ฌ. หน่วยไต 

(    ) 10. ส่วนประกอบคล้ายเหงื่อ     ญ. น้ าปัสสาวะ 
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ตอนที่ 2 จงเติมค ำตอบให้ถูกต้อง 

1.ปอดขับถ่ายสารใดออกมา 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
2.แก๊สคารบ์อนไดออกไซดท่ี์ขับออกมาทางลมหายใจออกเกิดจากกระบวนการใดในร่างกาย 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
3.การขับถ่ายของเสียทางผิวหนัง เป็นการขับสารที่เรียกว่าเหง่ือ ซึ่งประกอบด้วยสารชนิดใดบ้าง 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.ชั้นของผิวหนังท่ีพบต่อมเหงื่อคือชั้นใด 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
5.เพราะเหตุ ใดหลงัจากท่ีเราออกก าลังกายใหม่ๆร่างกายจึงรู้สึกเย็น 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
6.ต่อมเหงื่อท าหน้าท่ีอะไร  
ตอบ.............................................................................................................................................. 
7.สารต่างๆทีป่ระกอบในเหงื่อเกิดจากกระบวนการใดในร่างกาย 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
8.เพราะเหตุ ใด เหงื่อจึงมีรสเค็มและเปร้ียว 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
9.ผูท่ี้ออกก าลังกายมากๆจะเสียน้ าและโซเดียมคลอไรด์ ทางเหงื่อเขาจึงควรท าอย่างไร เพ่ือให้ 
ร่างกายเกิดความสมดุล 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
10.เราควรดูแลรักษาปอดและผิวหนังอย่างไร 
ตอบ.............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
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เฉลยค ำตอบ  ตอนที่ 1 
1. ค 2. ง 3. ก 4. ฉ 5. ช 
6. ข 7. ซ 8. ฌ 9. จ 10. ญ 
เฉลยค ำตอบ  ตอนที่ 2 
1.ปอดขับถ่ายสารใดออกมา 
แนวค าตอบ น้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
2.แก๊สคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ขับออกมาทางลมหายใจออกเกิดจากกระบวนการใดในร่างกาย 
แนวค าตอบ กระบวนการหายใจ 
3.การขับถ่ายของเสียทางผิวหนัง เป็นการขับสารที่เรียกว่าเหงื่อ ซึ่งประกอบด้วยสารชนิดใดบ้าง 
แนวต าตอบ เหงื่อประกอบด้วยน้ าร้อยละ 99  อีกร้อยละ 1 เป็นสารพวกเกลือแร่  เป็นเกลือโซเดียม
คลอไรด์  นอกจากนีเ้ปน็สารพวกยูเรีย กรดยูรกิ แอมโมเนีย น้ าตาล กรดแลกติก 
4.ชั้นของผิวหนังท่ีพบต่อมเหงื่อคือชั้นใด 
แนวค าตอบ ชั้นหนังแท้ 
5.เพราะเหตุ ใดหลังจากท่ีเราออกก าลังกายใหม่ๆร่างกายจึงรู้สึกเย็น 
แนวค าตอบ  เพราะการขับเหงื่อ เป็นการช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ ประมาณร้อยละ 
87.5 
6.ต่อมเหงื่อท าหน้าท่ีอะไร 
แนวค าตอบ ขับของเสยีในรูปเหงื่อและช่วยระบายความร้อน 
7.สารต่างๆที่ประกอบในเหงื่อเกิดจากกระบวนการใดในร่างกาย 
แนวค าตอบ เกิดจากกระบวนการสลายสารและการสังเคราะห์ สารต่างๆภายในเซลล์ ของร่างกายที่ 
เรียกว่ า กระบวนการเมนทะบอลิซึม 
8.เพราะเหตุ ใดเหงื่อจึงมีรสเค็มและเปร้ียว 
แนวค าตอบ  เหงื่อมีรสเค็มเพราะมี เกลือโซเดียมคลอไรด์  มีรสเปรี้ยวเพราะมี กรดแลคติก 
9.ผู้ท่ีออกก าลังกายมากๆจะเสียน้ าและโซเดียมคลอไรด์ ทางเหงื่อเขาจึงควรท าอย่างไร เพ่ือให้ 
ร่างกายเกิดความสมดุล 
แนวค าตอบ ดื่มน้ าและเกลือโซเดียมคลอไรด์ ทดแทน 
10.เราควรดูแลรักษาปอดและผิวหนังอย่างไร 
แนวค าตอบ ดื่มน้ าวันละ 6-8 แก้ว พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่   
งดสูบบุหร่ี หม่ันดูแลรักษาความสะอาดในร่างกาย หลีกเลี่ยงอากาศมลพิษ 
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องค์ประกอบในเลือด 

น้ า – 50% 
เม็ดเลือดแดง – 44% 
โปรตีนและเกล็ดเลือด – 5% 
เม็ดเลือดขาว – 1% 

ค ำสั่ง 

1. ให้นักเรียนระบายสีและเขียนส่วนประกอบของเลือดลงในแผนภูมิวงกลมให้ถูกต้อง 
2. ใช้สีระบายเพ่ือแยกความแตกต่างขององค์ประกอบแต่ละส่วน โดยนักเรียนกาหนดสีเอง 
น้ า เป็นสี _______________ 
เม็ดเลือดแดงเป็นสี _______________ 
โปรตีนและเกล็ดเลือดเป็นสี _______________ 
เม็ดเลือดขาวเป็นสี ______________ 
3. อะไรที่มีมากท่ีสุดในเลือด _____________________ 
4. อะไรที่มีน้อยที่สุดในเลือด ______________________ 
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ค ำชี้แจง 1. ให้นักเรียนสารวจและสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้เขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
1. หลอดเลือดใดที่นาเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ตอบ .................................................................................................................... ...................................... 
 
2. หลอดเลือดใดเลือดมีแรงดันต่าที่สุด 
ตอบ ............................................................................................................................. ............................. 
 
3. หลอดเลือด มี 3 ชนิดคือ 
ตอบ ......................................................................................................................... ... .............................. 
 
4. หลอดเลือดใดที่มีผนังหนา และรับแรงดันเลือดมากท่ีสุด 
ตอบ ......................................................................................................................... .................................  
 
5. หลอดเลือดใดที่มีการแลกเปลี่ยนอาหารและแก๊สกับเซลล์ในร่างกาย 
ตอบ ............................................................... ............................................................... ............................  
6. หลอดเลือดใดที่มีลิ้นกั้น 
ตอบ ............................................................................................................................. ............................. 
7. ชีพจรหมายถึง 
ตอบ ......................................................................................................................... ... .............................. 
........................................................ ....................................................................... ...................................  
 
8. อาหารประเภทใดที่ส่งผลทาให้ความดันเลือดสูง 
ตอบ .................................................................................................. ........................................................ 
.............................................................................................................................  ..................................... 
 
9. ความดันเลือดหมายถึงอะไร 
ตอบ ......................................................................................................................... ...... ........................... 
....................................................................................................... ........................................................... 
 
10. เมื่อวัดความดันมีค่า 149/98 แปลผลว่าอย่างไร 
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ตอบ ............................................................................................................................. ............................. 

เฉลย 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนสารวจและสืบค้นข้อมูลโดยอ่านคาถามและเขียนคาตอบ 

ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
1. หลอดเลือดใดที่นาเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ตอบ หลอดเลือดแดงใหญ่เรียกว่ำ  เอออร์ตำ 
2. หลอดเลือดใดเลือดมีแรงดันต่าที่สุด 
ตอบ หลอดเลือดด ำใหญ่ เรียกว่ำ  เวนำคำวำ 
3. หลอดเลือด มี 3 ชนิดคือ 
ตอบ หลอดเลือดด ำ  หลอดเลือดแดง  หลอดเลือดฝอย 
4. หลอดเลือดใดที่มีผนังหนา และรับแรงดันเลือดมากท่ีสุด 
ตอบ หลอดเลือดแดงใหญ่ 
5. หลอดเลือดใดที่มีการแลกเปลี่ยนอาหารและแก๊สกับเซลล์ในร่างกาย 
ตอบ หลอดเลือดฝอย 
6. หลอดเลือดใดที่มีลิ้นกั้น 
ตอบ หลอดเลือดด ำ   
7. ชีพจรหมายถึง 
ตอบ กำรหดตัวคลำยตัวของหลอดเลือดแดง  ซ่ึงตรงกับจังหว่ะกำรเต้นของหัวใจ 
8. อาหารประเภทใดที่ส่งผลท าให้ความดันเลือดสูง 
ตอบ อำหำรที่มีไขมันสูงและเค็มจัด 
9. ความดันเลือดหมายถึงอะไร 
ตอบ คือแรงดันของเลือดที่กระท ำต่อผนังหลอดเลือด  ที่เกิดจำกหัวใจบีบตัวและคลำยตัว 
10. เมื่อวัดความดันมีค่า 149/98 แปลผลว่าอย่างไร 
ตอบ ควำมดันเลือดสูง 
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ระบบย่อยอำหำร  ( Digestive  system) 

 

ควำมหมำยของระบบย่อยอำหำรและกำรย่อยอำหำร 

ระบบย่อยอาหาร  (Digestive  system) เป็น การท าให้สารอาหารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่

กลายเป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กลงจนกระทั่งแพร่ผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ได้ การย่อยอาหารในร่างกายมี 

2 วิธี คือ 

      1. กำรย่อยเชิงกล (Mechanical digestion)   คือการบดเคี้ยวอาหารโดยฟัน เป็นการ

เปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลท าให้สารอาหารมีขนาดเล็กลง 

      2. กำรย่อยเชิงเคมี (Chemical digestion)     คือการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของ

สารอาหารโดยใช้เอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องท าให้โมเลกุลของสารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้

โมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กลง  

 

โครงสร้ำงและหน้ำที่ของระบบทำงเดินอำหำร 

 ทางเดินอาหารของคน  ท่ีอาหารจะผ่านเข้าไปเพื่อเกิดการย่อยอาหาร  การดูดซึมอาหารและ

บางส่วนจะถูกก าจัดออกไป  ประกอบด้วย 

 

                ปำก  คอหอย    หลอดอำหำร กระเพำะอำหำร   

                               ล ำไส้เล็ก ล ำไส้ใหญ่ ทวำรหนัก  
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ภาพท่ี 1  แสดงระบบทางเดินอาหารของคน 

ท่ีมา: http://school.obec.go.th/schoolvit/chapter/unit1/pic/foodsys.jpg 

ส่วนประกอบและหน้ำที่ของระบบทำงเดินอำหำร 

ส่วนประกอบของทางเดินอาหาร หน้าท่ี 

1. ปาก - บดเคี้ยวอาหารด้วยฟัน  คลุกเคล้าอาหารด้วยลิ้นและย่อย

แป้งให้เป็นน้ าตาลโดยน้ าย่อยจากน้ าลาย 

2. คอหอย - เป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่หลอดอาหารและอากาศเข้าสู่

หลอดลม 

3.  หลอดอาหาร - เป็นทางผ่านของอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร ไม่มีต่อมสร้าง

น้ าย่อย แต่มีต่อมขับเมือกช่วยหล่อลื่นอาหารให้ผ่านได้

สะดวก 

4.  กระเพาะอาหาร 

 

- ผลิตกรดไฮโดรคลอริก(HCL)น้ าย่อยอาหารประเภทโปรตีน 

และน้ าเมือกท่ีช่วยเคลือบผิวหนังชั้นในของกระเพาะอาหาร 

5.  ล าไส้เล็ก 

 

- ผลิตน้ าย่อยท่ีย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน และ 

  ดูดซึมอาหารเข้าสู่เซลล์ 

6.  ล าไสใ้หญ่ 

 

-  ดูดน้ า แร่ธาตุ วิตามินบางชนิด และกลูโคสออกจาก 

    กากอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ า 

7.  ทวารหนัก - ขับกากอาหาร 

1. ปำก ( Mouth)  มีการย่อยเชิงกล โดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยทางเคมีโดย

เอนไซม์อะไมเลสหรือไทยาลีน ซึ่งท างานได้ดีในสภาพท่ีเป็นเบสเล็กน้อย  

  แป้ง      น้ าตาลมอลโตส (maltose)  

     ต่อมน้ าลายมี 3 คู่ ได้แก่   ต่อมน้ าลายใต้ลิ้น 1 คู่ ต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่าง 1 คู ่  

http://school.obec.go.th/schoolvit/chapter/unit1/pic/foodsys.jpg
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ต่อมน้ าลายใต้กกหู 1 คู ่  ต่อมน้ าลายจะผลิตน้ าลายได้วันละ  1 – 1.5 ลิตร  

 2. คอหอย (Pharynx)    เป็นทางผ่านของอาหาร ซึ่งไม่มีการย่อยใดๆ ท้ังสิ้น  

   3. หลอดอำหำร  (Esophagus) มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบมีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัว

ของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร เป็นช่วงๆ เรียกว่า “ เพอริสตัสซิส (peristalsis)” เพ่ือให้อาหาร

เคล่ือนท่ีลงสู่กระเพาะอาหาร 

4.  กระเพำะอำหำร (Stomach)   มีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดิน

อาหารและมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์เพปซิน (pepsin) ซึ่งจะท างานได้ดีในสภาพท่ีเป็นกรด โดย

ชั้นในสุดของกระเพาะจะมีต่อมสร้างน้ าย่อยซึ่งมีเอนไซม์เพปซินและกรดไฮโดรคลอริก เป็น

ส่วนประกอบเอนไซม์  เพปซินจะย่อยโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide)ในกระเพาะอาหารนี้ยังมี

เอนไซม์อยู่อีกชนิดหนึ่งชื่อว่า “ เรนนิน”  ท าหน้าท่ีย่อยโปรตีนในน้ านม ในขณะท่ีไม่มีอาหาร กระเพาะ

อาหารจะมีขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร  แต่เมื่อมีอาหารจะมีการขยายได้อีก 10 -40 เท่า 

          สรุป    กำรย่อยที่กระเพำะอำหำรจะมีกำรย่อยโปรตีนเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น  

 

 

ภาพท่ี  3  กระเพาะอาหาร 

     ท่ีมา: http://school.obec.go.th/schoolvit/chapter/unit1/pic/foodsys.jpg 

 

 

 

http://school.obec.go.th/schoolvit/chapter/unit1/pic/foodsys.jpg


101 

 
5.  ล ำไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณที่มีการย่อยและการดูดซึมมากที่สุด โดย

เอนไซม์ในล าไส้เล็กจะท างานได้ดีในสภาพท่ีเป็นเบส ซึ่งเอนไซม์ท่ีล าไส้เล็กสร้างขึ้น ได้แก่  

1. มอลเทส (Maltase) เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยน้ าตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส  
2. ซูเครส (Sucrase) เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยน้ าตาลทรายหรือน้ าตาลซูโครส (sucrose) ให้เป็นกลูโคส

กับฟรักโทส (Fructose)  
3. แล็กเทส (Lactase) เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยน้ าตาลแล็กโทส (lactose) ให้เป็นกลูโคสกับกา

แล็กโทส (Galactose)      
 

การย่อยอาหารที่ล าไส้เล็กใช้เอนไซม์จากตับอ่อน (Pancreas) มาช่วยย่อย เช่น  

 ทริปซิน (Trypsin) เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยโปรตีนหรือเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโน  
  อะไมเลส (Amylase) เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาลมอลโทส  
 ไลเปส (Lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล      

 

 

ภาพท่ี  4  ภาพตัดขวางล าไส้เล็ก 

              ท่ีมา : http://www.bknowledge.org/human_body/digestive/crsectintestine.jpg 

 

 วิลลัส ( Villus) คือ  ผนังด้านในของล าไส้เล็กซึ่งมีลักษณะคล้ายนิ้วมือย่ืนออกมาจากผนังล าไส้เล็ก 

ท าหน้าท่ีเพ่ิมพื้นท่ีผิวในการดูดซึมอาหาร 

 



102 

 
น้ ำดี (bile)  เป็นสารท่ีผลิตมาจากตับ (Liver) แล้วไปเก็บไว้ท่ีถุงน้ าดี (Gall bladder) น้ าดีไม่ใช่

เอนไซม์เพราะไม่ใช่สารประกอบประเภทโปรตีน น้ าดีจะท าหน้าท่ีย่อยโมเลกุลของโปรตีนให้เล็กลง

แล้วน้ าย่อยจากตับอ่อนจะย่อยต่อท าให้ได้อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดที่สามารถแพร่เข้าสู่เซลล์  

 สรุป กำรย่อยสำรอำหำร  

 

       

 

 

 

 

 

 

6. ล ำไส้ใหญ่ (Large intestine ) ท่ีล าไส้ใหญ่ไม่มีการย่อย แต่ท าหน้าท่ีเก็บกากอาหารและ

ดูดซึมน้ าออกจากกากอาหาร ดังนั้น ถ้าไม่ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันจะท าให้เกิดอาการ

ท้องผูก ถ้าเป็นบ่อยๆจะท าให้เกิดโรคริดสีดวงทวาร  
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ภาพท่ี  5  ล าไส้ใหญ่ 

                                            ค ำถำมชวนคิด 

 

ตอนที่  1   ค ำชี้แจง   จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง   

 

1.  หมายเลข 1-5 คือส่วนประกอบของทางเดินอาหารมีล าดับ ดังนี้ 

1.1............................................................................... 

1.2............................................................................... 

1.3............................................................................... 

1.4............................................................................... 

1.5.............................................................................. 

 

 

   1 

ตับ 

     ถุ งน ้ำดี 

2 

3 

4 
ตับอ่อน 

5 



104 

 
ตอนที่ 2  ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

  1.  ข้อใดอธิบายความหมายของการย่อยได้ถูกต้อง 

 ก.  การเปลี่ยนเนื้อท่ีของอาหารให้ลดน้อยลง 

 ข.  การเปลี่ยนอนุภาคของสารอาหารให้มีขนาดเล็กลง 

 ค.  การเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานโดยการสันดาป 

 ง.  การเปลี่ยนขนาดของชิ้นอาหารให้เล็กลงโดยการเคี้ยว 

   

    2.  ข้อใดเรียงล าดับการย่อยอาหารตั้งแต่อันดับแรกจนถึงอันดับสุดท้ายได้ถูกต้อง 

 ก.  ปาก              กระเพาะอาหาร          ล าไส้เล็ก          

 ข.  หลอดอาหาร           กระเพาะอาหาร         ล าไส้เล็ก          ล าไส้ใหญ่  

 ค.  หลอดอาหาร         กระเพาะอาหาร           ตับ          ล าไส้เล็ก         ล าไส้ใหญ่ 

 ง.  ปาก         หลอดอาหาร          กระเพาะอาหาร          ล าไส้เล็ก          ล าไส้ใหญ่   

    3.  สารอาหารประเภทใดท่ีไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย 

 ก.   วิตามิน  แร่ธาตุ    ข.   โปรตีน  แร่ธาตุ 

 ค.   คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน   ง.   วิตามิน   คาร์โบไฮเดรต 

    4.  จากภาพการย่อยอาหารทุกประเภทเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่ีอวัยวะใด   

 ก.  E      ข.  F 

 ค.  G      ง.  H 
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     5. อาหารท่ีถูกย่อยจะเป็นอนุภาคท่ีเล็กที่สุดจะดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดที่บริเวณใดของทางเดินอาหาร 

ก.  ปาก 

 ข.  ล าไส้เล็ก 

 ค.  หลอดอาหาร 

 ง.  กระเพาะอาหาร   

 

 

 

 

 

 

 

  A 

  E 

            F 

                

6 

B 

C 

D 
G 

H 

J 

  I 
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    เฉลยค ำถำมชวนคิด ตอนที่  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หมายเลข 1-5 คือ  ส่วนประกอบของทางเดินอาหารมีล าดับ ดังนี้ 

1.1  ปาก    

1.2  คอหอย 

1.3  หลอดอาหาร   

1.4  กระเพาะอาหาร 

1.5  ล าไส้เล็ก  

เหตุผล  ระบบย่อยอาหารมีทางเดินอาหารเรียงตามล าดับดังนี้ 

    ปาก  คอหอย    หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร   

                               ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ ทวารหนัก 

   1 

ตบั 

     ถงุน ำ้ดี 

2 

3 

4 
ตบัออ่น 

5 
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เฉลยค ำถำมชวนคิด ตอนที่  2 

 

ข้อ  1  ตอบ  ข   เหตุผล การย่อยอาหาร คือ  การเปลี่ยนอนุภาคของสารอาหารให้มี   

                          ขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได ้

ข้อ  2  ตอบ  ก  เหตุผล การยอ่ยอาหารทั้งเชิงกลและเชิงเคมี เกิดขึ้นที่ปากย่อยแป้ง 

                     ให้เป็นน้ าตาล  จากนั้นกระเพาะอาหารจะย่อยโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ 

                     ส่วนล าไส้เล็กเป็นส่วนย่อยอาหารล าดับสุดท้ายให้มีโมเลกุลเล็กท่ีสุด 

                     จนดูดซมึไปใช้ได้  มีเอนไซม์หลายชนิด   ส่วนอวัยวะอื่นๆ เช่น   

                     หลอดอาหาร  คอหอย  ล าไส้ใหญ่ เป็นเพียงทางเดินอาหารไม่มีการย่อย 

                     เกิดขึ้น  

ข้อ  3  ตอบ  ก  เหตุผล  สารอาหารที่ต้องผ่านการย่อยได้แก่  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  

                      (แป้ง)  และไขมัน  ส่วนวิตามินและแร่ธาตุ  ร่างกายสามารถดูดซึม 

                      ไปใช้ไดเ้ลยโดยไม่ต้องมีการย่อย 

ข้อ  4  ตอบ  ง  เหตุผล  H  คือ  ล าไส้เล็ก เป็นอวัยวะสุดท้ายท่ีมีการย่อยสารอาหาร 

                     ทุกประเภทและดูดซึมไปใช้โดยวิลลัสท่ีอยู่ในผนังล าไส้เล็ก 

ข้อ  5  ตอบ  ข  เหตุผล  สารอาหารที่ถูกย่อยจนเสร็จสมบูรณ์จะถูกดูดซึมโดย 

                      หลอดเลือดฝอยท่ีอยู่ในวิลลัส ซึ่งเป็นผนังของล าไส้เล็ก   
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วิชำภำษำอังกฤษ 
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กำรทักทำยและกำรตอบรับค ำทักทำย (Greeting) 

   เรื่องท่ี 1 การทักทายในช่วงเวลาต่างๆ 

   เรื่องท่ี 2 การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก 

   เรื่องท่ี 3 การทักทายบุคคลที่รู้จักกันมาก่อน 

 

                 เร่ืองที่ 1 กำรทักทำยช่วงเวลำต่ำง ๆ 

 

การทักทายและตอบรับการทักทายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

ในการทักทายมีช่วงเวลา ดังนี้  

Good morning     สวัสดีตอนเช้า     (หลังเที่ยงคืน ถึงเที่ยงวัน) 

Good afternoon    สวัสดตีอนบ่าย   (หลังเที่ยงวัน ถึงเวลา 18.00 น.) 

Good evening      สวสัดีตอนเย็น/ค่ า  (หลัง 18.00 น. ถึงเท่ียงคืน) 

Good night ราตรีสวัสดิ์  (เป็นค าใช้กล่าวลาในตอนกลางคืนไม่ใช่ค าทักทายหรือ ตอบรับค าทักทาย) 

กำรตอบรับค ำทักทำย 

Good morning     ผู้กล่าวตอบใช้      Good morning 

Good afternoon   ผู้กล่าวตอบใช้      Good afternoon 

Good evening      ผู้กล่าวตอบใช้      Good evening 

Good night          ผู้กล่าวตอบใช้      Good night 

ตัวอย่ำงประโยค 

Mr. Bob : Good morning, Mr. Smith. 

Mr. Smith : Good morning, Mr. Bob. 
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เรื่องท่ี 2 กำรทักทำยบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก 

ในการทักทายเมื่อพบกันครั้งแรกกับบุคคลที่เราไม่รู้จักคุ้นเคย หรือเพ่ิงพบกัน  

จะใช้ประโยคดังนี้ 

How do you do? 

Nice to meet you. 

I’m glad to meet you. 

Nice to know you. 

How do you do?  มักใช้กับคนที่รู้จักกันครั้งแรกหรือไม่คุ้นเคยกัน ประโยคนี้มีความหมายเหมือนค าว่า สวัสดี 

แต่ไม่ต้องการค าตอบ ผู้กล่าวตอบจึงใช้ประโยค How do you do? ตอบกลับได้เช่นเดียวกัน 

  ตัวอย่ำงประโยค 

  Mr. Joe : Good morning, Mr. Mick. I’m glad to meet you. 

  Mr. Mick : Good morning, Mr. Joe. I’m glad to meet you, too. 

เรื่องท่ี 3 กำรทักทำยบุคคลที่รู้จักกันมำก่อน 

กำรทักทำยกับบุคคลที่เรำรู้จักคุ้นเคย ปกติเรำจะใช้ค ำพูดไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปกำรทักทำยมี 2 แบบ ดังนี้ 

1) กำรทักทำยแบบเป็นทำงกำร (Formal Greeting) ใช้กับบุคคลที่อำวุโสกว่ำ หรือในวงกำรธุรกิจ รำชกำร 

ตัวอย่ำงประโยค 

Mr. Jacky : Good morning Mr. Tony. 

Mr. Tony : Good morning Mr. Jacky How are you today? 

Mr. Jacky : Fine, thank you. And how are you? 

Mr. Tony : Fine, thank you. 

หรือหลังค ำทักทำย อำจเป็นค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องดิน ฟ้ำ อำกำศ ในขณะนั้น เช่น 

It’s a lovely day, isn’t it. (วันนี้อำกำศดีนะ) 

It’s isn’t very nice today, is it? (วันนี้อำกำศไม่ดีเลยนะ) 
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กำรตอบรับ (Responding) 

Yes, it is. (ค่ะ วันนี้อำกำศดี) 

Yes, it’s lovely. (ค่ะ วันนี้อำกำศดี) 

Yes, it’s beautiful. (ค่ะ วันนี้อำกำศดี) 

No, it isn’t. (วันนี  ้อำกำศไม่ดีเลย) 

No, it’s terrible. (วันนี  ้อำกำศไม่ดีเลย) 

2) กำรทักทำยแบบไม่เป็นทำงกำร (Informal Greeting) จะใช้กับเพื่อนสนิท หรือคนที่เรำคุ้นเคย ซ่ึงจะใช้  

Hi หรือHello น ำก่อนชื่อเพื่อนหรือไม่ต้องมีชื่อเพื่อนก็ได้ แล้วตำมด้วยประโยคต่อไปนี้ 

Hi, Jame. / Hello Joe. (สวัสดี) 

Hi, Jame. How are things? (เป็นอย่ำงไรบ้ำง) 

Hello, Joe. How’re you doing? (เป็นอย่ำงไรบ้ำง) 

Hi, How’s everything? (เป็นอย่ำงไรบ้ำง) 

Hi, What’s new? (มีอะไรใหม่ ๆ ไหม) 

กำรตอบรับค ำทักทำย (Responding) ค ำตอบท่ัว ๆ ไปก็จะเป็น 

So so. (ก็เรื่อย ๆ, ก็งัน ๆ) 

All right, thank you. (สบำยดี ขอบคุณ) 

Very well, thank you. (สบำยดีจริง ๆ ขอบคุณ) 

Not bad. (ไม่เดือนร้อน, ก็ไม่เลว) 

Not much. (ไม่มีอะไรพิเศษ) 

Nothing special. (ไม่มีอะไรพิเศษ) 

 

 

 



112 

 
ตัวอย่ำงประโยค 

Sam: Hello, Liz. How’s life? 

Liz : Hello, Sam. All right, thank you. What’s new? 

Sam: Nothing special. 

หลังค ำทักทำยจะเป็นค ำถำมเกี่ยวกับสุขภำพ เช่น 

How are you? 

How are you today? 

How are you this morning? 

How are you this afternoon? 

กำรตอบรับ (Responding) 

ถ้ำสบำยดีจะตอบว่ำ 

I’m fine, thank you. And how are you? (สบำยดี แล้วคุณล่ะ) 

Fine, thank you. And you? (สบำยดี แล้วคุณล่ะ) 

Very well, thank you. (สบำยดี ขอบคุณ) 

ถ้ำไม่สบำยจะตอบว่ำ 

I’m not so well today. (วันนี้ฉันไม่ค่อยสบำย) 

Not so well. I have a fever. (วันนี้ฉันไม่สบำย เป็นไข้) 

คู่สนทนำจะตอบว่ำ 

I’m sorry to hear that. (เสียใจด้วยนะ) 

Take care of yourself. (ดูแลสุขภำพคุณด้วยนะ) 

That’s too bad. (แย่จังเลย) 
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ตัวอย่ำงประโยค 

Jane : Hi ,Ben. How are you today? 

Ben : Hi, Jane. Not so well. I have a fever. 

Jane : Take care of yourself. 

Ben : Thank you. 

 

ประโยคที่ใช้ในกำรกล่ำวลำ (Leave Taking) 

1. See you again. (ซี ยู อะเกน) แล้วพบกันใหม่อีกครั้ง (มักใช้ลาแบบทางการ) 

2. See you. (ซี ยู ) แล้วพบกันนะ (ใช้ลาแบบไม่เป็นทางการ) 

3. See you soon. (ซี ยู ซูน) แล้วพบกันนะ (ใช้ลาแบบไม่เป็นทางการ) 

4. See you then. (ซี ยู เดน) แล้วเจอกัน (ใช้ลาเมื่อมีการนัดหมาย เพ่ือเจอกันอีกใน 

ไม่ช้าหรืออีกครั้ง) 

5. See you next time. (ซียู เน็กซ์ไทม์) แล้วเจอกันคราวหน้านะ 

6. Have a nice day. (แฮ็ฟ อะ ไนซ์ เดย์) โชคดีนะ วันนี้ขอให้มีความสุข 

7. Have a good day. (แฮ็ฟ อะ กึด เดย์) ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะ 

8. Have a nice weekend. (แฮ็ฟ อะ ไนซ์ วีคเค็นด์) เสาร์- อาทิตย์นี้ ขอให้มีความสุข 

9. Have a good trip. (แฮ็ฟ อะ กึด ทริพ/อะ ไนซ์ ทริพ) ขอให้เดินทาง 

โดยสวัสดิภาพ 

10. Have a good time. (แฮ็ฟ อะ กึด ไทม์) ขอให้มีความสุขนะ 

11. Take care / Take care of yourself. (เทคแคร์/เทคแคร์ อ็อฟ ยัวร์เซ็ลฟ) ดูแลตัวเองด้วย/รักษาตัวด้วย 

12. I must be on my way. (ไอ มัส บี ออน มายด์ เวย์) ฉันต้องไปแล้ว 

13. Oh, it’s time to go. (โอ อิทส์ ไทม์ ทู โก) โอ้ ได้เวลากลับแล้ว / ได้เวลาออกเดินทางแล้ว 
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14. I think it’s time to go. (ไอ ธิงค์ อิทส์ ไทม์ ทู โก) ฉันคิดว่า ได้เวลากลับแล้วนะ 

15. I have to go now. (ไอ แฮ็ฟ ทู โก นาว) ฉันจะต้องไปแล้วนะ 

16. I’ll see you sometime. (ไอ วิล ซี ยู ซัมไทม์) หวังว่าคงจะได้พบคุณอีก (โดยไม่มีการนัดหมายกันล่วงหน้า) 

17. Ok, talk later. (โอเค ท็อค เลทเทอร์) เอาไว้คุณกันครั้งหน้านะ (ใช้ในโอกาสที่คุณเร่งรีบหรือไม่มีเวลาคุย) 

18. I must go. (ไอ มัสท์ โก) ฉันจะต้องไปแล้ว 

19. Good luck . (กึด ลัค) โชคดี 

20. Good night. (กึด ไนท์) ราตรีสวัสดิ์ ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน) 

21. Goodbye /Bye (กึด บาย) (บาย) แปลว่า ไปแล้วนะ/ไปล่ะ 

ตัวอย่ำงประโยค 

Ben : Goodbye, Mike. See you soon. 

Mike : Goodbye, my friend. See you . 

Students : Thank you ,teacher. Goodbye. See you again. 

Teacher : Goodbye. See you again next time. 

Joe : I’m going to Bangkok. I have to go now. 

Jane : Have a good trip. 

Joe : Thank you. Goodbye. See you soon 

Jane : Bye. See you. 
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Wh Question 

 

Wh Questions คือ ประโยคค ำถำมที่ข้ึนต้นด้วย wh 

 What   วอท   อะไร 

 When   เว็น   เมื่อไหร่ 

 Where   แวร์   ที่ไหน 

 Why   วาย   ท าไม 

 Who   ฮู   ใคร 

 Whose   ฮูส   ของใคร 

 Whom   ฮูม   ของใคร 

 How   ฮาว   อย่างไร 

หลักกำรใช้ 

Who ฮู ใคร ถำมว่ำ ใคร ค ำำตอบต้องตอบเป็นบุคคล เช่น 

- Who is this? นี่ คือ ใคร This is John. นี่ คือ จอน 

- Who ate my cake? ใคร กินเค้กของฉัน Tom! ทอม 

- Who are they? พวกเขา เป็น ใคร They are my friends. พวกเขา เป็น เพ่ือน ของฉัน 

What ว็อท อะไร ถำมว่ำ อะไร ค ำตอบต้องเป็น สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น 

- What is this? นี่ คือ อะไร This is a cat. นี่ คือ แมว 

- What is your name? ชื่อ ของคุณ คือ อะไรMy name is Tom. ชื่อ ของผม คือ ทอม 

- What do you eat? คุณ กิน อะไร I eat rice. ฉัน กิน ข้าว 

Where แว ที่ไหน ถำมว่ำ ที่ไหน ค ำตอบต้องเป็นสถำนที่ เช่น 
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- Where do you come from? คุณ มา จาก ไหน 

I’m from a small town. ผมมาจากเมอืงเล็กๆ 

- Where will you go for your holiday? คุณ จะ ไป ไหน ส าหรับ วันหยุด ของคุณ (วันหยุดพักผ่อน) 

I’ll go to London. ฉันจะไปลอนดอน 

- Where are you going? คุณ ก าลังไป ไหน 

To the market. ไปตลาด 

When เว็น เม่ือไหร่ ถำมว่ำ เมื่อไหร่ ค ำตอบต้องเป็นเวลำ เช่น 

- When were you born? คุณ เกิด เมื่อไหร่ 

I was born in January. ฉันเกิดเดือนมกราคม 

- When will you come back to Thailand? คุณ จะ กลับ ไทย เมื่อไหร่ 

I’ll go back next week. ฉันจะกลับอาทิตย์หน้า 

- When will I see you again? ฉัน จะ พบ คุณ อีกครั  ้ง เมื่อไหร่ On Monday. วันจันทร์ 

Why วำย ท ำไม ถำมว่ำ ท ำไม ค ำตอบต้องเป็นเหตุผล เช่น 

- Why do we have to go? ท าไม พวกเรา ต้อง ไป 

To see our boss. เพ่ือพบเจ้านาย 

- Why are they crying? ท า ไม พวกเขา ก าลัง ร้องไห้ 

They lost the game. พวกเขาแพ้การแข่งขัน 

Whom ฮูม ใคร ถำมว่ำ ใคร ค ำตอบต้องเป็นบุคคล 

แต่ Whom ใช้เป็นกรรม ส่วน Who ใช้เป็นประธาน เช่น 

- Whom do you love? คุณ รัก ใคร 

I love Jo. ฉันรักโจ 

- Who loves you? ใคร รัก คุณ 



117 

 
Jo loves me. โจรักฉัน 

- Whom did she see at the party? หล่อน เห็น ใคร ที่ งานปาร์ตี  ้ 

She saw Jo. หล่อนเห็นโจ 

Whose ฮูส ของใคร ถำมว่ำ ของใคร ค ำตอบเป็นอะไรก็ได้ 

- Whose is this pen? ปากกา ด้ามนี้ คือ ของใคร 

My pen. ปากกาของฉัน 

- Whose house is that? นั่น คือ บ้าน ของใคร 

John’s house. บ้านของจอห์น 

- Whose dog is running? หมา ของใคร ก าลังวิ่ง 

His dog. หมาของเขา 

 

 

How ฮำว อย่ำงไร ถำมว่ำ อย่ำงไร ค ำตอบเป็นวิธีกำร 

- How are you? คุณ เป็น อย่างไร 

I’m good. ฉันสบายดี 

- How does she feel? หล่อน รู้สึก อย่างไร 

She feels good. หล่อนรู้สึกดี 

- How does she go to school? หล่อน ไป โรงเรียน อย่างไร 

She goes to school by bus. หล่อนไปโรงเรียนโดยรถบัส 

กำรใช้ Yes-No Question 

ในการสนทนากับคู่สนทนาที่เรามีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว และเราต้องการถามเพียง 

เพ่ือต้องการค าตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” รูปประโยคค าถามเช่นนี้ในภาษาอังกฤษก็คือ Yes-No Question ซ่ึง

การสร้างประโยคมีหลักง่ายๆดังนี้ 
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1. ถามน าขึ้นต้นด้วย Verb to be 

ถ้าประโยคนั้นมี Verb to be ให้น ามาวางข้างหน้าได้เลย ดังเช่นรูปประโยคต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ถำมขึ้นต้นด้วย Verb to do 

ถ้าประโยคที่เราจะถามไม่มี Verb to be ให้น า Verb to do มาใช้น าหน้าประโยค โดยใช้รูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

ตามประธาน ดังเช่นรูปประโยคต่อไปนี้ 
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3. ถำมข้ึนต้นด้วยกริยำช่วย 

หากประโยคนั้นมีกริยาช่วยตัวอ่ืน ๆ เช่น Can, Could, Will, Would, Shall, Should ให้เอาค ากริยาเหล่านี้ 

ขึ้นต้นแล้วตามด้วยประโยคค าถาม เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ 

การพูดแทรก ขณะที่ผู้ฟังก าลังสนทนากับคนอ่ืน หรือ ต้องการถามข้อมูลบางอย่าง เช่น ถามทาง ถามเวลา 

ใช้ Excuse me (ขอโทษ / ขออนุญาต) น าหน้าประโยค 

เช่น Excuse me, Can you tell me the way to the Prathat temple ? 

ขอโทษนะคะ คุณสามารถบอกทางไปวัดพระธาตุได้ไหม 

Excuse me, How Can get to the police station ? 

ขอโทษนะครับ ผมสามารถไปสถานีต ารวจได้อย่างไร 

Excuse me, Could you tell me the time ? 

ขอโทษนะครับ รบกวนถามเวลาหน่อยครับ 

Excuse me, May I come in ? 

ขอโทษนะคะ ขออนุญาตเข้าห้องค่ะ 
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Excuse me, May I go out ? 

ขอโทษนะคะ ขออนุญาตออกจากห้องค่ะ 

การตอบอนุญาตพูดว่า 

Yes. / Yes, you may. 

ถ้าไม่อนุญาต ก็พูดว่า 

No. / No, you may not. 

ตัวอย่างประโยค 

Sandy : Excuse me. May I go out, please. ขออนุญาตออกจากห้องค่ะ 

Teacher : Yes, you may. ได้ค่ะ 

กำรขอควำมช่วยเหลือ Asking for help 

Could you…? คุณช่วย…ได้ไหม 

Would you please…? คุณจะกรุณา…ได้ไหม 

Would you mind..[verb-ing]..? คุณจะว่า อะไรไหมถ้า … 

Could you possibly…? เป็นไปได้ไหมที่คุณจะ… 

Okay, no problem. ได้ ไม่มีปัญหา 

Sure, I’d be glad to. แน่นอน ฉันยินดี 

Sorry, I’m kind of busy now. ขอโทษทีนะ แต่ตอนนี้ฉันยังยุ่งอยู่ 

I’m sorry. I don’t have time right now. ฉันขอโทษด้วย ตอนนี้ฉัน ไม่มีเวลา 

Do you have a minute? คุณมีเวลาสักนิดไหม 

Can you spare a few minutes? คุณช่วยสละเวลาสักหน่อยได้ไหม 

Could you do me a favor? คุณพอจะช่วยฉัน หน่อยได้ไหม 

Could I ask you a favor? ฉันขอความช่วยเหลือคุณหน่อยได้ไหม 
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Can I ask you to…? ฉันขอให้คุณ…ได้ไหม 

I need some help if you have time. ฉันอยากได้ ความช่วยเหลือ ถ้าหากคุณมีเวลา 

การขอความช่วยเหลือ เรียงจากสุภาพน้อย ไปสุภาพมาก 

Can you open the door for me? 

Will you hand me a pencil? 

Would you turn on the air conditioner? 

Could you help me with these boxes? 

Would you please turn down the music? 

Would you mind taking a picture for us? 

การตอบรับ หลังจากไดร้บความช่วยเหลือ 

Thanks for your help 

Thank you so much. 

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ 

Excuse me, could you do me a favor? 

Sure, what is it? 

Could you help me move these tables? 

I’d be glad to.    Thanks a lot. 
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ประโยคค ำสั่ง-ค ำขอร้องและค ำขออนุญำต 

1. ประโยคค ำสั่ง (Orders) 

1. ประโยคค ำสั่งนิยมใช้กับผู้ที่เด็กกว่ำ หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชำ และแสดงได้โดยกำรใช้ค ำกริยำแท้ (Main 

Verb) 

ขึ้นต้นประโยค เช่น 

(1) Stop! (สต๊อพ) หยุด 

(2) Come here! (คัม เฮียร์) มานี่ซิ 

(3) Go away! (โก อเวย์) ออกไป 

(4) Shut the door! (ชัท เธอะ ดอร์) ปิดประตูซะ 

(5) Open the door. (โอเพ่ิน เธอะ ดอร์) เปิดประตู 

(6) Speak English. (สปีค อิงลิช) จงพูดภาษาอังกฤษ 

2. ใช้ Verb ‘be’ ขึ้นต้นประโยค เช่น 

(1) Be careful. (บี แคร์ฟุล) ระวังนะ 

(2) Be quiet. (บี ไควเอ็ท) เงียบหน่อย 

(3) Be a good boy. (บี อะกึด บอย) จงเป็นเด็กดี 

(4) Be kind to children. (บี คาย ทู ชิลเดรน) จงมีเมตตาต่อเด็ก ๆ 

3. ถำ้ต้องกำรสั่งห้ำม ให้เติม Don’t ไว้ข้ำงหน้ำค ำกริยำแท้ เช่น 

(1) Don’t go! (โด้นท์ โก) อย่าไป 

(2) Don’t go there. (โด้นท โก แธร์) อย่าไปที่นั่น 

(4) Don’t touch. (โด้นท ทัช) อย่าแตะ/ห้ามสัมผัส 

(3) Don’t talk too much. (โด้นท ทอค ทู มัช) อย่าพูดมากไปเลย 
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(5) Don’t swim in this canal. (โด้นท สวิม อิน ดิส คะแนล) อย่าว่ายน้ าในคลองนี้ 

4.ถ้ำประโยคขึ้นต้นด้วย be ให้วำง don’t หน้ำกริยำ be เช่น 

Don’t be noisy. (โด้นท บี น๊อยซี่) (อย่าส่งเสียงดัง) 

2. ประโยคขอร้อง (Requests) 

1. เราสามารถใช้ ในเชิงขอร้องได้ โดยเพียงเติม Please เข้าไปวางไว้หน้าหรือท้ายประโยคก็ได้ เพื่อให้ดูสุภาพขึ้น 

เช่น 

Please sit down. หรือ Sit down, please. (กรุณานั่งลง) 

Please wait here. (กรุณารอตรงนี  ้) 

Please give me chocolate. (เอาช็อกโกแลตให้ฉันหน่อยค่ะ) 

Be quiet, please. (กรุณาเงียบ) 

Please don’t smoke here. (กรุณาอย่าสูบบุหรี่ตรงนี้) 

ประโยคค าสั่ง : Shut the door! (ชัท เธอะ ดอร์) ปิดประตู 

ประโยคค าขอร้อง : (1) Please shut the door (พลีส ชัท เธอะ ดอร์) กรุณาปิดประตูหน่อย 

3. ประโยคขออนุญำต 

ใช้โครงสร้ำงประโยคดังนี้ 

May I …?(เมย์ ไอ …) ฉันขออนุญาต…ได้ไหม 

Can I …? (แคน ไอ …)  ฉันขออนุญาต…ได้ไหม 

Would you mind if I …?(วูด ยู ไมนด์ อิฟ ไอ …) คุณจะว่าอะไรไหม…ถ้าฉัน 

ตัวอย่ำงประโยคภำษำอังกฤษ กำรขออนุญำต (Asking for permission) 

May I borrow your pen, please? เมย์ ไอ บอโรว ยัว เพ็น พลีส  ฉันขอยืมปากกาของคุณได้ไหม 

Yes, you may. เยส ยู เม  ได้ 

May I go out, please? เมย์ ไอ โก เอ้าท์ พลีส  ฉันขออนุญาตออกไปข้างนอก 

Yes, you may. เยส ยู เม  ได้ 
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Can I go to the restroom, please? แคน ไอ โก ทู เดอะ เรสรูม พลีส  ผมขอไปห้องน้ าได้ไหมครับ 

Yes, you can. เยส ยู แคน  ได้ค่ะ 

Do you mind if I use your phone? ดู ยู ไมนด์ อิฟ ไอ ยูส ยัวร โฟน 

คุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอยืมโทรศัพท์คุณหน่อย 

No, not at all. โน นอท แอท ออล  ไม่เลยค่ะ/ไม่รังเกียจค่ะ/ได้เลยค่ะ 

Would it be okay if I open the window? It is hot in here. 

วูด อิท บี โอเค อิฟ ไอ โอเพน เธอะ วินโดว อิท อีส ฮอท อิน เฮียร์ 

จะโอเคไหมถ้าผมเปิดหน้าต่าง ในนี้ค่อนข้างร้อนครับ 

No problem. โน พลอบเบลม   ไม่มีปัญหาค่ะ 

ตัวอย่ำงบทสนทนำ 

1. ประโยคค าสั่ง A : Close the door.  B. : Yes, sir. 

2. ประโยคขอร้อง A : Will you please close the door?  B : Certainly. 

3. ประโยคขออนุญาต A : Would you mind if I closed the door. B : Not at all. 

กำรกล่ำวค ำขอโทษ กำรขอบคุณ กำรชมเชย 

กำรขอโทษ (Apologizing) 

I’m sorry. ฉันขอโทษ 

I’m very sorry. ฉันขอโทษ 

I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า/ มาสาย 

I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ท าให้ต้องล าบาก 

Sorry for my mistake ขอโทษด้วยที่ท าพลาด 

I’m apologize for that. ฉันขอโทษกับเรื่องนั้นด้วย 

Sorry, blame it on me. ขอโทษด้วย ผมเป็นคนผิดเอง คุณโทษผมได้เลย 
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กำรตอบรับค ำขอโทษ 

Not at all. ไม่เป็นไร 

It’s nothing. / It’s nothing at all. ไม่เป็นไร 

That’s all right. / That’s O.K. ไม่เป็นไร 

Don’t worry about it. อย่ากังวลไปเลย 

No problem. ไม่มีปัญหา 

I accept your apologies. ฉันรับค าขอโทษของคุณ 

Saying sorry 

ตัวอย่ำงประโยคกำรกล่ำวค ำขอโทษ 

A : Ouch! You are stepping on my foot. 

อุ๊ย คุณก าลังเหยียบเท้าผม 

B : Oh. I'm sorry. 

โอ้ ขอโทษจริงๆค่ะ 

 

A : Little bit. 

เล็กๆ น้อยๆ 

B : I didn't mean to. I'm deeply apologized. 

ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะ ขอโทษจริงๆนะคะ 

A : It's OK. But please mind your step. 

ไม่เป็นไรครับ แต่ช่วยเดินระมัดระวังด้วย 

กำรขอบคุณ 

Thanks    ขอบคุณ 
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Thank you   ขอบคุณ 

Thank you so much  ขอบคุณมาก 

Thank you very much  ขอบคุณมาก 

Thank you for your help ขอบคุณส าหรับการช่วยเหลือของคุณ 

กำรตอบรับค ำขอบคุณ 

You’re welcome.  ด้วยความยินดี 

กำรชมเชย 

Good   ดี/เก่ง 

Nice   ดี 

Well   ดี 

Very good  ดีมาก 

Very nice  ดีมาก 

Very well  ดีมาก 

Great   ยอดเยี่ยม 

Excellent  ยอดเยี่ยม 

การตอบรับค าชมเชย  

Thank you   ขอบคุณ 

ตัวอย่ำงประโยคกำรขอบคุณ 

Ann : Thank you so much for helping my work. 

Jane : You’re welcome. 

ตัวอย่ำงประโยคกำรชมเชย 

Teacher : Your report is excellent . 

Jane : Thank you, teacher 
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Seasons ฤดูกำล 
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ค ำศัพท์เกี่ยวกับสภำพอำกำศ 

clouds  (คลาวดสฺ) (n.)   เมฆ 

cloudy  (คลาวดี) (adj.)   เต็มไปด้วยเมฆ, มืดครึ้ม 

gloomy  (กลูมมี) (adj.)   มืดครึ้ม 

foggy   (ฟอกกี) (adj.)   เต็มไปด้วยหมอก 

overcast  (โอเวอรฺแคสทฺ) (adj.)  มีเมฆมาก,มืดครึ้ม 

clear   (เคลียรฺ) (adj.)   สดใส,ไม่มีเมฆหมอก 

temperature  (เท็มเพรอะเชอ) (n.)  อุณหภูมิ 

hot   (ฮอท) (adj.)   ร้อน 

warm   (วอรฺม) (adj.)   อบอุ่น 

cool   (คูล) (adj.)   เย็น 

cold   (โคลดฺ) (adj.)   หนาว 

freezing  (ฟรีซซิง) (adj.)   การท าให้เย็นจัด 

cold   (โคลดฺ) (adj.)   หนาว 

hail   (เฮล) (n.)   ลูกเห็บ 

sleet   (สลีท) (n.)   แผ่นน้ าแข็งบางที่ปกคลุมตามพ้ืน    

  หรือต้นไม้, ฝนลูกเห็บ 

snow   (สโนว) (n.)   หิมะ 

snowflake  (สโนวเฟลคฺ) (n.)  เกล็ดหิมะ 

blizzard  (บลิซเซิรฺด) (n.)   พายุหิมะ 

wind   (วินดฺ) (n.)   ลม 

breeze   (บรีซ) (n.)   สายลมที่พัดเบาๆ 

blustery  (บลัสเทอรี) (adj.)  ซึ่งมีลมพัดแรง 
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windy   (วินดดี) (adj.)   ซึ่งมีลมแรง 

gale   (เกล) (n.)   ลมแรง 

hurricane  (เฮอริเคน) (n.)  พายุเฮอริเคน 

ค ำศัพท์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

forecast  (ฟอรฺแคสทฺ) (n.)   พยากรณ์อากาศ 

drought  (เดราทฺ) (n.)   ความแห้งแล้ง 

lightning  (ไลทฺนิง) (n.)   สายฟ้า,ฟ้าแลบ 

thunder  (ธันเดอรฺ) (n.)   ฟ้าร้อง 

rainbow  (เรนโบวฺ) (n.)   รุ้งกินน้ า 

ค ำถำมเกี่ยวกับสภำพอำกำศ 

What’s it like outside?  (วัทสฺ อิท ไลคฺ เอาทไซดฺ)    

ข้างนอกมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง 

How’s the weather?  (ฮาวสฺ เดอะ เวเธอรฺ)    

อากาศเป็นอย่างไรบ้าง 

What’s the weather like?  (วัทสฺ เดอะ เวเธอรฺ ไลคฺ)    

อากาศเป็นอย่างไรบ้าง 

What’s the temperature?  (วัทสฺ เดอะ เทมพฺเพระเชอ)   

ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ 

What’s the weather forecast?  (วัทสฺ เดอะ เวเธอรฺ ฟอรฺเคสทฺ) พยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้าง 

Is it hot or cold?   (อิส อิท ฮอท ออรฺ โคลดฺ)  มันร้อนหรือหนาวกันแน่ 

Is it sunny? / raining?   (อิส อิท ซันนี /เรนนี)  แดดจ้ามั๊ย หรือ ฝนตกมั้ัย 

Beautiful day, isn’t it?   (บิวทิฟูล เด อิสซึนทฺ อิท)  วันนี้อากาศดีว่ามั้ย 
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ค ำตอบเกี่ยวกับสภำพอำกำศ 

Today is warm and sunny out.  (ทูเด อิส วอรฺม แอนดฺ ซันนี เอาทฺ) วันนี้อากาศอบอุ่นและมีแดดออก 

It’s cold out there. (อิทสฺ โคลดฺ เอาทฺ แด) ข้างนอกอากาศค่อนข้างหนาว 

It’s not raining, but it’s cloudy   (อิทสฺ นอท เรนนิง บัท อิทสฺ คลาวดี)  

ฝนไม่ตก แต่ฟ้าครึ้มๆ 

ตัวอย่ำงประโยค 

A : What’s the weather like? 

B : It is cold. 

A : What’s the weather like today? 

B : Today is sunny. 
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แบบฝึกหัดวิชำภำษำอังกฤษ    จ ำนวน 60 ข้อ 

ค าส่ัง: อ่านสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกค าตอบที่ดีท่ีสุดในแต่ละข้อ 
 

 1.  Situation:  At the restaurant.     
  Waiter:   _____________?  

  Customer:  Yes, please.  

   1. May I come in  2.  May I help you  

   3.  Can you help me  4.  Would you help me  

 

 2.  Situation: At home.     

  A: Let’s go to the movie.  

  B: ____________. I’ll go with you  

   1.  It’s boring for me.  2.  It’s a good idea  

   3.  I’m busy now.  4.  I’m ill today.  

 

 3.  Situation: You’re on the bus, looking for a seat.   

  A: ______________?  

  B: Yes, you may.  

   1.  Could you help me  2.  Can I smoke here  

   3.  Could you move  4.  May I sit here  

 

 4.  A: How many people are there in your family?   

  B: _____________.  

   1.  There are two boys.  2.  There are two girls.  

   3.  There are three people.  4.  There are two younger sisters.  

 

 5.  A: ____________________?     

  B: I was born on 25th December 1969.  

   1.  When is your birthday  2.  Where is your birthday 

   3.  Whose birthday is it  4.  What day is your birthday  
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 6.  John: Excuse me, __________________?   

  Mary: Sure. No problem.  

   1.  could you help me move this table   

   2. do you mind moving this table  

   3.  did you move this table  

   4.  do you move this table  

 

 7.  Situation: On Christmas day.     
  A: What do you have for your parents?  

  B: ____________.  

   1.  I made a card  2.  I bought a pumpkin  

   3.  I got a red rose  4.  I went to the temple  

 

 8.  Nick: Thank you for your help.     

  Mary: ______________.  

   1.  With pleasure.  2.  Of course.  

   3.  Good job!  4.  Well done!  

 

 9.  Tom: I’m sorry. I must go now. ____________.   

  Tum: Bye.  

   1.  Okay  2.  See you  

   3.  Good night  4.  It’s all right  

 

 10.  A: What do people do on Christmas day?    

  B: ____________________.  

   1.  They play trick or treat at night.  

   2.  They hang socks on the wall.  

   3.  They give roses to the others.  

   4.  They write sweet poems.  

 

 11.  Situation: At the hospital.    

  A: _________________?  

  B: I have a cold.  

   1.  Who’s with you  2.  What do you do  

   3.  What’s the matter  4.  How did you get here  
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 12.  A: How old are you ?     

  B: ________________.  

   1.  I am twenty – first  2.  I am fourteen  

   3.  I am fifteenth  4.  I am eleventh  

 

 13.  Situation: In a park     

  Som: Do you mind if I have a picnic here?  

  Num: __________________.  

  Som: Thank you.  

   1.  Certainly not  2.  Of course.  

   3.  Yes, I do.  4.  No, you don’t.  

 

 14.  Situation: At the party     

  Tim: Hello. Would you like some coke?  

  Nan: _________. Water, please.  

   1.  Yes, please.  2.  No, I’m not.  

   3.  No, thanks.  4.  Yes, thank you.  

 

 15.  Situation: In the kitchen.     

  Mother: ____________?  

  Suda: Here you are.  

   1.  Could you pass me a knife  2.  Are you holding a knife  

   3.  Would you like a knife  4.  Will you use a knife  

 

Situation: A secretary is talking to a caller. (16-17)  

 

  Caller:  This is Jim Smith. Can I talk to Mr. Johnson, please?  

  Secretary:  _____16_____  

  Caller: Can  I leave a message, please?  

  Secretary:  _____17_____.  

 

 16.   1.  He wants to see you.     

   2.  Sorry, I don’t know him.  

   3.  I’m afraid he’s just gone out.   

   4.  Sorry. He doesn’t want to speak to you.  

 

 17.   1.  Yes, I am.  2.  Yes, I can.  
   3.  Yes, you are  4.  Yes, of course.  
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Situation: On the sidewalk.  

 

  Sunisa: Excuse me, __18__ the hotel?  

  A man: __19__  

  Sunisa: Thank you very much.  

 

 18.   1.  did this bus stop at    

   2.  would you kindly take me to  

   3.  could you tell me how to get to  

   4.  do you know when this bus stops at  

 

 19.   1.  I don’t know where it is.     

   2.  Go straight, and turn left  

   3.  It doesn’t stop at the hotel.   

   4.  You can buy a ticket on the bus.  

 

Situation: Nisa is offering Betty some cake.  

 

  Nisa: My mother made a cake for me. ______?  

  Betty: ________. It looks very good.  

 

 20.   1.  Do you eat cake  2.  Can you eat cake   

   3.  Would you like some  4.  Have you ever tried this  

 

 21.   1.  I don’t like that  2.  Certainly I will  

   3.  Yes, please  4.  Sure, it is  

 

 22.  Jane: Peter, this is Kate.     

  Kate: Nice to meet you.  

  Peter: ______________.  

   1.  You look nice  2.  Fine, thank you  

   3.  I’m happy with you  4.  Nice to meet you, too  

 

 23.  Bob: It’s time to go now. See you later.     

  Billy: ______________.  

   1.  Goodbye  2.  Thank you  

   3.  Not at all  4.  You’re welcome  

(20) 

(21) 
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24.  Lilly: Would you pass me the pepper, please?   

  Marry: ____________________  

   1.  I like it. 2.  Put it there.  

   3.  Here you are.  4.  Bring me some.  

 

 25. Situation: Marry and her sister are playing with a doll.   

  Marry:  This is my doll. It’s very beautiful and lovely.  

  Her sister:  I want it! I want it!  

  Mommy:  Give it to her. Don’t worry.____________________.  

   1.  It belongs to her.  2.  I won’t tell your father.  

   3.  She is your lovely sister.  4. I will buy a new one for you.  

 

 26.  Situation: Talking on the phone     

  The girl:  Hello, Bella’s speaking.  

  Ben:  Errr, may I talk to Peter, please?  

  The girl:  Peter? I don’t know him.  

  Ben:  __________________.  

   1.  Don’t worry, I do  2.  Ok, I will talk to him  

   3.  Thank you very much  4.  I’m sorry, I have a wrong number  

 

 27.  Situation: At a tennis court.     

  Wilai:  Hey Wichai, let’s have a break for a moment.  

   I can’t hit the ball anymore!  

  Wichai:  Well, why?  

  Wilai:  _____________________.  

   1.  I’m busy.  2.  I’m angry.  

   3.  I’m so tired.  4.  I’m worried.  

 

 28.  Situation: Yajai and Ampan are surfing the internet   

  Yajai:  What websites are you visiting?  

  Ampan:  Google  

  Yajai:  ______________________?  

  Ampan:  I’m looking for dogs training.  

   1.  When are you looking for it  2.  What are you looking for  

   3.  How are you looking for it  4.  Who are you looking for  
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29.Situation: In a classroom     

 

  Pranee: Aree, may I borrow your colored pencils, please?  

  Aree:  I have only water colors. Do you want them?  

  Pranee:  Ok, today we will have fun with art.  

 

  What are they going to do?  

   1.  Reading  2.  Writing  

   3.  Painting  4.  Drawing  

 

 30.  Situation: In a library     

 

  Dom:  Hey Linda! This way, our friends are here.  

  Librarian: Dom, look at the sign please. Be quiet  

 

  What does the sign mean?  

   1.  Don’t litter  2.  Keep off the books.  

   3.  Keep the room clean 4.  Don’t make a loud noise  

 

 31.  Situation: The man and Kim are standing on the bus.   

  The man:  This seat is free. You can sit down.  

  Kim:   That’s fine. I’m getting off at the next stop.  

  The man:  Me, too.  

  Who will finally sit down?  

   1.  The man  2.  Kim  

   3.  None  4.  Both of them  

 

 32.  Situation: At the cinema     

  Kate: I’d like to watch Harry Potter.  

  Mike: Umm, I think Transformer is better.  

  Kate: But I’m afraid we can’t. It starts at 11 p.m. It’s a very late at night.  

  Mike: If you say Harry Potter, I won’t agree.  

  Kate: Well, better look at other movie programs then.  

  Mike: Good idea.  

  What movie will they probably watch?  

   1.  Harry potter  2.  Transformer  

   3.  Both of them  4.  Another movie  
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33. Situation: At a restaurant     

  Nit:  Can we have a table for 2, please?  

  Waiter:  Yes, of course. This way, please. Here is the menu.  

  Nit:  We only need some drinks. We want__________________.  

  Waiter:  Well, I will be right back.  

  What do they probably order?  

   1.  fruit salad  2.  fried rice  

   3.  lemonade  4.  steak  

 34. Situation: Mark is introducing Ben to Justin.  

  Mark:  Justin, this is my friend, Mr. Ben.  

  Ben,  this is my boss, Justin.  

  Ben:  How do you do?  

  Justin: _____________  

   1.  Oh, really!  2.  Never mind.  

   3.  How do you do?  4.  I am fine, thank you.  

 

 35.  Situation: At a food shop.     

  Sarawut:  My pizza is too thick. I don’t like it.  

  Amarin:  Neither do I.______________ to another shop.  

  Sarawut:  Ok.  

   1. Let’s move  2.  Let’s eat now  

   3.  Let’s drink some tea  4.  Let’s order some more  

 

 36.  Situation: At a bus stop.     

  The woman:  Excuse me. When does the next bus arrive?  

  Nittaya:  In about 20 minutes.  

  The woman:  Well, what time is it now?  

  Nitaya:  It is 11.30 a.m.  

  The woman:  ______________________, right?  

   1. The bus will come before noon  2.  The bus won’t stop here  

   3.  You arrive at 11.50 a.m.  4.  I will wait for the bus  

 37.  Situation:  On “A Big Cleaning Day” at school after the flood 

  Ladda:  ____________________________?  

  Her friend: Well, we should clean our classroom.  

  Ladda:  Ok, Let’s do it now.  

   1.  Who will clean first  2.  What should we do first  

   3.  Where should we go first  4.  Where are our class members  
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 38.  Situation: Prakit and Wirat are singing karaoke.   

  Prakit:  I don’t like this song, please skip it.  

  Wirat:  Ok, what about this song?  

  Prakit:  I like it.  

  Wirat:  Let’s sing together.  

   1.  It’s too fast.  2.  That’s great.  

   3.  That’s boring.  4.  It’s hard to sing.  

 

 39.  Situation: Tin is buying a dictionary.     

  Tin:  Excuse me, I’m looking for a dictionary.  

  Storekeeper:  We have two kinds of dictionaries here.  

   One is 580 baht and the other is 300.  

  Tin:  I want the cheaper one. Here is 1000 baht.  

  Storekeeper:  Thank you. ________________.  

   1. Here you are  2.  Anything else?  

   3.  Here is your change.  4.  What about this new one?  

 

 40.  Situation: A tourist is asking Paul to take photos.  

  A tourist:  Excuse me, could you take a photo for us please?  

  Paul:  Sure. Ready? Say cheese. Is it ok?  

  A Tourist: Errrr, not quite clear.____________________  

  Paul:  Sure.  

   1.  I don’t like it.   

   2.  You are not smart.  

   3.  Would you like to take it again?   

   4.  Could you please take it once again?  

 

 41.  You are late for the English class.     

  What should you say to your teacher?  

   1.  Am I so late?  2.  See you soon.  

   3.  Sorry, I’m late.  4.  May I come in, please?  

 

 42.  What are you going to do on VisakhaBucha Day?   

   1.  I’m going to give some money to the monks.  

   2.  I’m going to give big candles to the monks.  

   3.  I’m going to go to the Wien Tien ceremony at the temple.  

   4.  1 and 3 are correct.  
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  A : What would you like to eat for breakfast?  

  B : I would like to have some bread and butter, please.  

 

 43. From the dialogue, they are talking to each other ______.   

   1.  in the morning  2.  in the afternoon  

   3.  in the evening  4.  at night  

 

 44.  A: What’s your telephone number?     

  B: It is___________________ .  

   1.  06:30  2.  Room 211  

   3.  26/18 Soi 13  4.  0-2487-19063  

 

  A : Excuse me, are you ready to order?  

  B : Yes, I would like to have some soup, please  

 

 45. From the dialogue, where are they?     

   1.  At home  2.  At school  

   3.  In a restaurant  4.  In a hospital  

 

  A: Peter, I heard that Johnny is in the hospital.  

  B: Yes, he broke his leg.  

  A: __________________.  

  B: Let’s go to see him now.  

  A: That’s a good idea.  

 

 46.  1.  I can’t believe it.     

   2.  Ah! I don’t think so   

   3.  I’m sorry to hear that   

   4.  I think it's better to know  

 

  A: Jim, You look pale.________?  

  B: I feel like throwing up, Jill.  

 

 47.  1.  Are you all right  2.  How is your life   

   3.  How are you  4.  What’s up  
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  The telephone is ringing.  

  Linda is sitting in the backyard.  

  Linda’s mother is answering the phone.  

  Frank: Hello. May I speak to Linda, please?  

  Linda’s mother: __________________.  

 

 48.   1.  You can call later.  2.  Just a moment   

   3.  She’s busy.  4.  She’s out.  

 

  Lek: I’ve left my dictionary at home._______________________  

  Bill: Yes. Here you are.  

 

 49.  1. Can I borrow yours?  2.  I’ll go to buy one.   

   3.  Could you read for me?  4.  Please spell the words.  

 

  In the hospital  

  Doctor: ____________________?  

  Ben: I have a fever.  

 

 50.   1.  What’s today  2.  What are you   

   3.  What do you do  4.  What’s wrong with you  

 

 51.  Situation: A teacher is carrying many textbooks   

  Naree:  May I help you?  

  Teacher: Yes, thanks. That’s very kind of you.  

  Naree:  ______________________.  

   1.  All right  2.  No problem  

   3.  You’re welcome  4.  I’m glad to hear that  
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 52.  Situation: At the airport     

  Malee:  Where are you going?  

  Mana:  I’m going on vacation to Phuket,  

  Malee:  ________________?  

  Mana:  For a week.  

   1.  How many people are there  2.  How long will you stay there  

   3.  How can you get there  4.  How about the airplane  

 

 53.  Situation: Tom is asking for the direction.  

  Tom:  Excuse me! Could you tell me the way to Dusit Hotel, please?  

  Jenny:  Just go straight on and turn right at the corner.  

   The hotel is on your left.  

  Tom:  __________.  

  Jenny:  You’re welcome.  

   1.  Yeah! I hope so  2.  Everything will be ok  

   3.  Thank you very much  4.  Ah! Come on, take it easy  

 

Directions: Look at each picture and sigh carefully.  

Choose the correct answer to each question.  

ดูภาพท่ีก าหนดให้และเลือกค าตอบที่ดีท่ีสุดในแต่ละข้อ  
 

 54.       

    

 

 

 

  This sign means “.................................. .”  

   1.  It’s comfortable.  2.  It’s dangerous.  

   3.  It’s horrible.  4.  It’s safe.  
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 55.        

 

 

 

  This sign means “.................................. .”  

   1.  Be careful! Children cross the road here.  

   2.  Speed up! Children cross the road here.  

   3.  Keep off! Children walk along the path.  

   4.  Drive on! Children cross the road here.  

 

 

 

 56.        

 

 

  They finished their class in the evening. They will say …………………… .  

   1. Good morning.  2.  Good afternoon.  

   3.  Good evening.  4.  Goodbye.  

 

 

 

 

 

 

 

 57.        

 

   

 

  Which of the following things could be in this building?  

   1.  Some sheep.  2.  Some magazines.  

   3.  A swimming pool.  4.  A telephone box.  
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58.         

 

 

   1. The door is open.  2.  The door is shut. 

   3. The door is wide.  4.  The door is narrow.  

 

 

 

 59.        

 

 

   1.  Bob is cooking rice.  2.  Bob is sitting on the chair.  

   3.  Bob is sleeping in bed.  4.  Bob is doing his homework.  

 

 60.  Today is windy.     

 

 

 

   1.   2.  

 

 

 

 

 

   3.   4.  
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ใบงำน COVID 19 

โปรดเลอืกค ำตอบที่ถูกต้องที่สดุเพียงข้อเดียว 

1. การประกาศห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน ตามเวลาและพ้ืนที่ที่ก าหนด เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร 

 a.  Cartoon   b.  Garfield 

 c. Curfew   d. Curry 
2. การท างานจากท่ีบ้าน โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก เพ่ือลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า

อะไร 

 a. Work At Home   b. Work By Home 

 c. Work From Home  d. Work In Home 

3. การรักษาระยะห่างทางสังคม คือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดการพบปะหรือเข้าสังคมในที่ที่มีคนจ านวน

มาก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ต้นตอของโรคโควิด-19 มีชื่อเรียกว่าอะไร 

 a. Social distancing  b. Social disease 

 c. Social diversity   d. Social discipline 

4. ชื่อเต็มของ Covid-19 คือข้อใด 

 a. CO : Corona, VI: Virus, D: Describe และ 19: 2019 

 b. CO : Corona, VI: Virus, D: Design และ 19: 2019 

 c. CO : Corona, VI: Virus, D: Decide และ 19: 2019 

 d. CO : Corona, VI: Virus, D: Disease และ 19: 2019 

5. หน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย

ของทุกคนบนโลก เรียกว่าอะไร 

 a. World Health Organization b. World Heart Organization 

 c. World Hero Organization d. World Heal Organization 
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เฉลยแบบทดสอบและค ำอธิบำยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  

 
1. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาเพ่ือเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าที่ถูกต้อง 

 ข้อ 1 เป็นการขออนุญาตเข้าห้อง 

 ข้อ 3 เป็นการขอความช่วยเหลือของลูกค้าเอง 

 ข้อ 4 เป็นการขอความช่วยเหลือจากลูกค้าเอง 

2. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการตอบรับค าชักชวน เป็นการสนับสนุนความคิดที่เห็นด้วย  

 ข้อ 1 เป็นการตอบปฏิเสธว่าภาพยนต์นั้นน่าเบื่อ 

 ข้อ 3 เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองก าลังมีธุระ 

 ข้อ 4 เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองไม่สบาย 

3. ตอบข้อ 4 เพราะว่าเป็นการถามขออนุญาตนั่งบนรถโดยสาร และค าตอบตรงโครงสร้างประโยคของค าถาม 

 ข้อ 1 เป็นการถามขอความช่วยเหลือทั่วไป 

 ข้อ 2 เป็นการขอนุญาตสูบบุหรี่ 

 ข้อ 3 เป็นการขอให้ผู้สนทนาด้วยขยับที่ไป โดยไม่ได้ถามขออนุญาต 

4. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่บอกจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ถูกต้องเหมาะสม  

 ข้อ 1 เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงเด็กผู้ชายภายในบ้าน 

 ข้อ 2 เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงเด็กผู้หญิงภายในบ้าน 

 ข้อ 4  เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงน้องสาวภายในบ้าน 

5. ตอบข้อ 1 เพราะค าตอบ ตอบเกี่ยวกับเวลา ค าถามจึงต้องขึ้นต้นด้วย when ซึ่งเป็นการถามเวลา 

 ข้อ 2 เป็นค าถามที่ไม่สมเหตุสมผล (ถามถึงสถานที่ของวันเกิด) 

 ข้อ 3 เป็นค าถามว่าวันเกิดของใคร (แสดงความเป็นเจ้าของ) 

 ข้อ 4 เป็นค าถามที่ต้องการระบุวันที่เกิด เช่น วันจันทร์ หรือ วันพุธ 

6. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ 

 ข้อ 2 เป็นการขอร้องอย่างสุภาพเช่นกันแต่ไม่ตรงกันสถานการณ์เพราะค าตอบรับเป็น sure  

         (ค าถามคือ “คุณรังเกียจไหมท่ีจะย้ายโต๊ะให้หน่อย” ค าตอบคือ “รังเกียจ”  

                             จึงไม่เหมาะสม) 

 ข้อ 3 เป็นการถามถึงเหตุการณ์ในอดีต (“คุณย้ายโต๊ะตัวนี้ใช่หรือไม่” แต่ค าตอบรับคือ  

                            “ไม่มีปัญหา” จึงไม่สัมพันธ์กัน) 
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 ข้อ 4 เป็นการถามว่า “คุณย้ายโต๊ะตัวนี้ทุกวันใช่หรือไม่” จึงไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือ 

7. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นไปตามวัฒนธรรมทางภาษาที่ท ากิจกรรมเหมาะสมกับเทศกาล  

 ข้อ 2 “ฉันซื้อฟักทอง” ไม่ตรงกับเทศการที่ก าหนดให้ 

 ข้อ 3 “ฉันมอบดอกกุหลาบแดง” ไม่ตรงกับเทศการที่ก าหนดให้ 

 ข้อ 4 “ฉันไปวัด” ไม่ตรงกับเทศการที่ก าหนดให้ 

8. ตอบข้อ 1 เพราะตามวัฒนธรรมทางภาษาที่ตอบรับค ากล่าวขอบคุณจากผู้อ่ืน 

 ข้อ 2 เป็นการตอบรับเมื่อยินดีให้ความช่วยเหลือ 

 ข้อ 3 เป็นการกล่าวชมเชย 

 ข้อ 4 เป็นการกล่าวชมเชย  

9. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการกล่าวลาตามบทสนทนาที่ถูกต้องตามเวลาในบทสนทนา 

 ข้อ 1 เป็นการตอบตกลงหรือเห็นด้วย 

 ข้อ 3 เป็นการบอกลาในช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้อง (เวลากลางคืน) 

 ข้อ 4 เป็นการตอบรับค าขอโทษ  

10. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในวัน Christmas 

 ข้อ 1 เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวัน Halloween 

 ข้อ 3 เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

 ข้อ 4 เป็นวัฒนธรรมในวัน Valentine’s Day (การเขียนกลอนรัก) 

11. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าถามที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 

 ข้อ 1 เป็นการถามถึงบุคคลที่เดินทางมาด้วย จึงไม่มีความสัมพันธ์ที่กับบทสนทนา 

 ข้อ 2 เป็นการถามถึงอาชีพ 

 ข้อ 4 เป็นการถามถึงการเดินทางมาที่โรงพยาบาล 

12. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการถามถึงอายุ ค าตอบจึงต้องตอบเป็นอายุ 

 ข้อ 1 เป็นการตอบที่เป็นล าดับที่ไม่ใช่จ านวนเลขอายุ 

 ข้อ 3 เป็นการตอบที่เป็นล าดับที่ไม่ใช่จ านวนเลขอายุ 

 ข้อ 4 เป็นการตอบที่เป็นล าดับที่ไม่ใช่จ านวนเลขอายุ 

13. ตอบข้อ 1 เพราะค าว่า Do you mind ….ต้องตอบเชิงปฏิเสธ ซึ่งแปลว่า “ไม่รังเกียจ” จึงจะเป็นการ 

 ตอบรับที่แสดงออกถึงการยินดีท าให้ 

 ข้อ 2 เป็นการตอบว่า รังเกียจ จึงไม่สัมพันธ์กับค าขอบคุณในประโยคถัดไป 
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 ข้อ 3 เป็นการตอบว่า รังเกียจเช่นกัน จึงไม่สัมพันธ์กับค าขอบคุณในประโยคถัดไป 

 ข้อ 4 เป็นการตอบที่ไม่ถูกต้องในการสื่อสาร คือผู้ถามไม่เกิดความรังเกียจ 

14. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่ปฏิเสธข้อเสนอ และบอกสิ่งที่ตนเองต้องการ 

 ข้อ 1 เป็นการตอบรับสิ่งที่ได้รับเสนอ จึงไม่สัมพันธ์กับทสนทนา 

 ข้อ 2 เป็นการตอบที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ค าตอบจะเป็น No, I wouldn’t 

 ข้อ 4 เป็นการตอบรับสิ่งที่ได้รับเสนอ จึงไม่สัมพันธ์กับทสนทนา 

15. ตอบข้อ 1 เพราะค าถามเป็นการร้องขอสิ่งของ หรือขอความช่วยเหลือ 

 ข้อ 2 “คุณถือมีดอยู่ใช่ไหม” ไม่ใช่ค าถามในการขอความช่วยเหลือ  

 ข้อ 3 “คุณต้องการมีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 4 “คุณจะใช้มีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

16. ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อมีการฝากข้อความ นั่นหมายถึง บุคคลที่ต้องการคุยด้วย ไม่อยู่ 

 ข้อ 1 “เขาต้องการพบคุณ” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 2 “เสียใจด้วย ฉันไม่รู้จักเขา” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 4 “เสียใจด้วย เขาไม่อยากคุยกับคุณ” จึงไม่สัมพันธ์กับสนทนา 

17. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการตอบรับที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์คือ เมื่อค าถามมีลักษณะของการขออนุญาต  

                   ค าตอบจึงควรเป็นการตอบรับที่ถูกต้องเช่น yes /no หรือ of course / of course not 

 ข้อ 1 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, I am ควรเป็น yes, you can 

 ข้อ 2 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, I can ควรเป็น yes, you can 

 ข้อ 3 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, you are ควรเป็น yes, you can 

18. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอข้อมูลที่สุภาพ 

 ข้อ 1 เป็นการถามข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 2 เป็นการขอความช่วยเหลือให้พายังสถานที่ใดที่หนึ่งจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 4 เป็นการถามถึงเวลาที่รถประจ าทางจะมาจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

19. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการบอกเส้นทางตามที่ผู้ถามขอความช่วยเหลือ 

 ข้อ 1 เป็นการตอบปฏิเสธที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนาที่มีการตอบรับไม่ใช่การปฏิเสธ 

 ข้อ 3 เป็นการบอกถึงการเดินรถประจ าทางจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 4 เป็นการบอกถึงการเดินทางโดยรถประจ าทางจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

20. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการใช้ประโยคเสนอแนะน าที่สุภาพ 
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 ข้อ 1 เป็นการถามถึงเรื่องราวที่เป็นกิจวัตรประจ าวันจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 2 เป็นการถามถึงความสามารถในการรับประทานเค๊กจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 4 เป็นการถามประสบการณ์เก่ียวกับการรับประทานเค๊กจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

21. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบรับข้อเสนอ 

 ข้อ 1 เพราะเป็นการตอบปฏิเสธซึ่งไม่สัมพันธ์กับประโยคที่ตามมา 

 ข้อ 2 เป็นการตอบรับตกลงแต่ไม่สัมพันธ์กับประโยคสนทนาก่อนหน้า คือ การถามความ 

        ต้องการด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Would you…? ดังนั้นค าตอบควรเป็น Yes, I would. 

 ข้อ 4 เป็นการตอบรับ แต่ประโยค Sure it is.  ไม่สอดคล้องกับค าถามที่ข้ึนต้นด้วย  Would 

        ซึ่งควรจะเป็น Yes, I would. 

22. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นวัฒนธรรมในการตอบรับในการแนะน าให้รู้จักกัน 

 ข้อ 1 เพราะเป็นการแสดงความรู้สึกเกียวกับลักษณะของบุคคลจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 2 เป็นการใช้ประโยคในการขอบคุณจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 3 เพราะเป็นการแสดงความรู้สึกถึงเรื่องที่ได้รับรู้จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

23. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการกล่าวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 ข้อ 2 เพราะเป็นการกล่าวขอบคุณ 

 ข้อ 3 เพราะเป็นกล่าวตอบรับค าขอบคุณ 

 ข้อ 4 เพราะเป็นกล่าวตอบรับค าขอบคุณ 

24. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบรับเมื่อมีคนร้องขอสิ่งของ 

 ข้อ 1 เพราะเป็นการบอกถึงความชอบของตน 

 ข้อ 2 เพราะป็นการสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ข้อ 4 เพราะเป็นการสั่งให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามค าสั่ง 

25. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่คล้อยตามกับค าว่า Don’t worry 

 ข้อ 1 เพราะเป็นการบอกถึงผู้เป็นเจ้าของจึงไม่สัมพันธ์กับประโยคก่อนหน้านี้ 

 ข้อ 2 “ฉันจะไม่บอกพ่อของเธอ” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 3  “เขาเป็นพี่สาวของเธอน่ะ” จึงไม่สัมพันธ์กับประโยคก่อนหน้านี้ 

26. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่ขอโทษท่ีโทรมาผิดหมายเลข 

 ข้อ 1 “ไม่ต้องกังวล” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 2 “ตกลงครับ เดี๋ยวผมจะคุยกับเขาเอง”เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
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 ข้อ 3 “ขอบคุณมากครับ” เป็นการพูดขอบคุณหลังจากได้รับความช่วยเหลือ แต่ยังไม่ได้รับ 

                            การช่วยเหลือจึงยังไม่ควรพูด 

27. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่คล้อยตามกับสถานการณ์ขณะนั้น 

 ข้อ 1 “ฉันยุ่งมาก” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 2 “ฉันโมโหมาก” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 4 “ฉันกังวลจัง” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนท 

ตอบข้อ 2 เป็นประโยคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

 ข้อ 1 เป็นการถามถึงเวลา จึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 3 เป็นการถามถึงวิธีการจึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ 4 เป็นการถามถึงบุคคลจึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

28. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้คือ ดินสอสี  

 ข้อ 1 เป็นการอ่าน 

 ข้อ 2 เป็นการเขียน 

 ข้อ 4 เป็นการวาดภาพแรเงาทั่วไป 

29. ตอบข้อ 4 เพราะ แปลว่า “อย่างส่งเสียงดัง” มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าเงียบ 

 ข้อ 1 “อย่าท าสกปรก” 

 ข้อ 2 “อยู่ห่างจากหนังสือ 

 ข้อ 3 “ช่วยรักษาความสะอาด” 

31. ตอบข้อ 3 เพราะว่าจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ผู้พูดลงจากรถทั้งสองคน 

32. ตอบข้อ 4 เพราะในบทสนทนาไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะดูหนังเรื่องใด จึงชักชวนกันดูเรื่องอ่ืน 

 another movie หนังเรื่องอ่ืน 

 ข้อ 3 both of them  หนังทั้ง 2 เรื่อง 

33. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่ตอบเป็นเครื่องดื่ม คล้อยตามกับบทสนทนาก่อนหน้าที่กล่าวว่าต้องการ 

 เพียงแค่เครื่องดื่มเท่านั้น 

34. ตอบข้อ 3 เป็นการกล่าวทักทายที่เหมาะสมในวัฒนธรรมทางภาษา 

 ข้อ 1 “จริงเหรอ” 

 ข้อ 2 “ไม่เป็นไร” 

 ข้อ 4 “ผมสบายดี ขอบคุณมาก” 
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35. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการชักชวนในการเปลี่ยนร้านอาหารตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

 ข้อ 2 “เรากินที่นี้กันเถอะ” 

 ข้อ 3 “เราสั่งชาดื่มกันดีกว่า” 

 ข้อ 4 “เราสั่งอาหารเพ่ิมกันเถอะ” 

36. ตอบข้อ 1 เพราะเวลาของค าตอบสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ 

 ข้อ 2 “รถประจ าทางไม่จอดที่นี่ใช่ไหม” 

 ข้อ 3  “คุณมาถึงท่ีนี่ตอน 11.50 ใช่ไหม” 

 ข้อ 4  “ฉันจะรอรถประจ าทาง” 

37. ตอบข้อ 2 เพราะเพ่ือนตอบลัดดาว่า “เราควรท าความสะอาดที่ห้องเรียนก่อน” แสดงว่าลัดดาต้องถามว่า 

                  ควรเริ่มท าอะไรก่อน “What should we do first?” 

ข้อ 1 แปลว่า “ใครจะเป็นคนท าความสะอาดก่อน” ไม่สัมพันธ์กับค าตอบ 

ข้อ 3 แปลว่า “เราควรไปที่ไหนก่อน” ไม่สัมพันธ์กับค าตอบ 

ข้อ 4 แปลว่า “เพ่ือนๆ ในห้องเราอยู่ที่ไหนกัน” ไม่สัมพันธ์กับค าตอบ 

38. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าตอบที่แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย 

ข้อ 1 แปลว่า “เร็วเกินไป” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

ข้อ 3 แปลว่า “มันน่าเบื่อ” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

ข้อ 4 แปลว่า “มันร้องยาก” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

39. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบของการคืนเงินทอนที่ถูกต้องตามบทสนทนา 

ข้อ 1 แปลว่า “นี่ไงล่ะ” มักใช้กรณียื่นสิ่งของให้ 

ข้อ 2 แปลว่า “ต้องการอะไรเพ่ิมอีกหรือไม่” ก็สามารถใช้ได้แต่ยังไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

ข้อ 4 แปลว่า “สนใจอันใหม่หรือไม่” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

40. ตอบข้อ 4 เพราะจากบทสนทนา นักท่องเที่ยว บอกว่า ภาพที่ถ่ายไมช่ัด แล้วจงึขอร้องให้พอลถ่ายให้อีกครั้ง 

ข้อ 1 แปลว่า “ฉันไม่ชอบมัน” ตอบค าถาม “Is it ok?” ได้ แต่ไม่สุภาพในการสนทนา 

ข้อ 2 แปลว่า “คุณไม่เก่งเลย” ไม่สุภาพในการสนทนา 

ข้อ 3 แปลว่า “คุณอยากจะถ่ายอีกครั้งไหม” ควรเป็นค าพูดของพอล คล้ายที่พอลถามว่า  

                            “Is it ok?” 

41. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอโทษในการมาสายที่สุภาพ 

ข้อ 1 แปลว่า “ฉันมาสายหรือ” ไม่สุภาพในการสนทนา 
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ข้อ 2 แปลว่า “แล้วเจอกัน” ไม่เข้ากับบทสนทนา 

ข้อ 4 แปลว่า “ขออนุญาตเข้าห้องได้ไหม” สามารถใช้ได้เมื่อกล่าวขอโทษที่มาสายเสียก่อน 

42. ตอบข้อ 4  เพราะเป็นกิจกรรมที่ท าในวันวิสาขบูชาของศาสนาพุทธ ต้องท าบุญและเวียนเทียน 

43. ตอบข้อ 1 เพราะ breakfast หมายถึง อาหารมื้อเช้า จึงควรเป็นเวลาเช้า หากเป็น lunch – อาหารกลางวนั – 

at noon , dinner – อาหารค่ า – in the evening หรือ  at night 

44. ตอบข้อ 4  เพราะเป็นตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์และการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ อ่านตามเลขที่เห็น ไม่ใส่ค่า

ประจ าหลัก  

45. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นบทสนทนาเก่ียวกับการสั่งอาหาร จึงสรุปได้ว่าต้องอยู่ในร้านอาหาร 

46. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่แสดงการเป็นห่วงในการเจ็บป่วยตามมารยาททางวัฒนธรรม 

ข้อ 1 แปลว่า “ฉันไม่เชื่อหรอก” ใช้ไม่ได้เพราะ A ทราบแล้วว่า Johnny อยู่โรงพยาบาลแล้ว  

ข้อ 2 แปลว่า “อา...ฉันไม่คิดอย่างนั้น”  มักใช้ในกรณีแสดงความคิดเห็นเชิงขัดแย้ง ไม่เห็น   

                            ด้วยกับสิ่งที่คู่สนทนาพูดถึง 

ข้อ 4 แปลว่า “คงจะดีกว่าถ้าได้รู้ ” จะพูดเมื่อต้องการทราบความจริง หรือรายละเอียด 

47. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นส านวนที่ใช้ถามแสดงความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพ  

ข้อ 2,3,4 เป็นการถามไถ่ทุกข์สุขทั่วไป 

48. ตอบข้อ 2 เพราะ ลินดาอยู่แค่ในสวนหลังบ้าน สามารถมารับโทรศัพทไ์ด้ คุณแม่จึงบอก แฟรงคค์ให้รอซักครู่  

ข้อ 1 แปลว่า “แล้วค่อยโทรมาใหม่” หมายถึง คนที่ต้องการพูดสายด้วยไม่อยู่ คนรับโทรศัพท์   

                            ที่อาวุโสมากกว่า จึงพูดเช่นนี้ 

ข้อ 3 แปลว่า “เธอยุ่งอยู่” ก็หมายถึง คนที่ต้องการพูดสายด้วยไม่ว่างมารับโทรศัพท์ 

ข้อ 4 แปลว่า “เธอออกไปข้างนอก” สรุปต่อได้ว่า ให้โทรมาหาใหม่ (You can call later)  

                            หรือฝากข้อความไว้ (Could you leave a message?) 

49. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นประโยคที่เก่ียวกับการขอยืมสิ่งของจากผู้อ่ืน 

ข้อ 2 แปลว่า “ฉันจะออกไปซื้อเล่มใหม่” สามารถใช้แสดงความต้องการขงตนเองได้ แต่ตาม 

                           วัฒนธรรมของค าถาม นิยมให้ขอยืมเพ่ือน 

ข้อ 3 แปลว่า “อ่านให้ฟังหน่อย” รบกวนเพ่ือน ไม่เหมาะสม ตามมารยามสังคม 

ข้อ 4 แปลว่า “สะกดให้ฟังหน่อย” รบกวนเพ่ือน ไม่เหมาะสม ตามมารยามสังคม 

50. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการถามเก่ียวกับสุขภาพ หรืออาการของผู้ป่วยตามสถานการณ์  

ข้อ 1 ถามวัน ว่าเป็นวันใดในสัปดาห์ เช่น วันจันทร์ อังคาร ฯลฯ 
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ข้อ 2 ไม่นิยมใช้กับคน ใช้ถามเฉพาะสัตว์หรือสิ่งของ- What is it?/ What are they? 

ข้อ 3 ใช้ถามอาชีพ เหมือนค าว่า What is your job? 

51. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบรับค ากล่าวขอบคุณตามวัฒนธรรมทางภาษาที่สุภาพเหมาะสม 

ข้อ 1 เป็นการตอบรับ เหมือน Yes (ครับ/ ค่ะ) ไม่สื่อความหมายทางใดทางหนึ่ง 

ข้อ 2 “ไม่มีปัญหา” เมื่อตอบรับว่ายินดีให้ความช่วยเหลือ 

ข้อ 4 “ยินดีที่ได้ฟัง” มักใช้เมื่อได้ฟังข่าวดี เช่น เพ่ือนได้รับทุนการศึกษา 

52. ตอบข้อ 2 เพราะ “for a week” เป็นการระบุระยะเวลา ตามหลักควรถามว่า “How long…” 

ข้อ 1 สอบถามจ านวนคน 

ข้อ 3 สอบถามเส้นทาง 

ข้อ 4 การใช้ “How about…?” เป็นการย้อนถามคู่สนทนาด้วยค าถามเดิม เป็นปรับภาษา 

                            เพ่ือความเหมาะสม ซึ่ง “How about the airplane?” แปลว่า “แล้วเครื่องบินล่ะ” 

53. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอบคุณผู้อื่นที่ให้ค าแนะน า 

ข้อ 1 เป็นการตอบรับเมื่อมีคนให้ก าลังใจเรา เช่น เรารอฟังผลสอบ และเพ่ือนบอกว่าผ่านแน่    

                            เราก็ตอบกลับว่า “I hope so.” 

ข้อ 2 เป็นการพูดให้ก าลังใจผู้อ่ืน (เม่ือคู่สนทนาสิ้นหวัง) 

ข้อ 4 Come on เสมือนค าสร้อย คล้าย “เอาเถอะ” แล้วแต่บริบท ค าหลักของข้อความอยู่ที่  

                           “take it easy”(ตามสบาย) 

54. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นประโยคที่สัมพันธ์กับภาพวัตถุอันตราย ซึ่งหมายถึงเป็นอันตราย 

ข้อ 1 มันสะดวกสบาย ไม่สัมพันธ์กับภาพ 

ข้อ 3 มันดูสยดสยอง ไม่สัมพันธ์กับภาพ 

ข้อ 4 มันปลอดภัย ไม่สัมพันธ์กับภาพ 

55. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่หมายถึงให้ระวังเด็กข้ามถนน ตามท่ีโจทย์ก าหนดให้ 

ข้อ 2 “เร่งๆ เข้า นักเรียนข้ามตรงนี้”  

ข้อ 3 “อยู่ห่างๆ ไว้ นักเรียนเดินตามทางนี้”  

ข้อ 4 “ขับต่อไป นักเรียนข้ามถนนตรงนี้” 

56. ตอบข้อ 4 เพราะจากภาพเป็นน่าจะเป็นการกล่าวลากัน จากสถานการณ์ท่ีนักเรียนสองคนเรียนเสร็จ 

                  ในตอนเย็น ข้อ 1,2,3 เป็นการกล่าวทักทายเมื่อเจอกันในเวลาต่างๆ 

57. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าตอบที่สัมพันธ์กับรูปภาพ ซึ่งค าถาม ถามว่า สิ่งใดควรอยู่ในบ้าน 
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58. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่มีความหมายสัมพันธ์กับรูปภาพ ไม่ได้บรรยายลักษณะของประตู 

59. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบมี่มีความหมายตรงกับรูปภาพ  

60. ตอบข้อ 4 เพราะความหมายของภาพตรงกับท่ีโจทย์ก าหนดให้ windy แปลว่า มีลมแรง 

 

ใบงำน COVID 19 

โปรดเลอืกค ำตอบทีถู่กต้องที่สดุเพียงข้อเดียว 

1. การประกาศห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน ตามเวลาและพ้ืนที่ที่ก าหนด เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร 

 a.  Cartoon   b.  Garfield 

 c. Curfew   d. Curry 
2. การท างานจากท่ีบ้าน โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก เพ่ือลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า

อะไร 

 a. Work At Home   b. Work By Home 

 c.  Work From Home  d. Work In Home 

3. การรักษาระยะห่างทางสังคม คือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดการพบปะหรือเข้าสังคมในที่ที่มีคนจ านวน

มาก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ต้นตอของโรคโควิด-19 มีชื่อเรียกว่าอะไร 

 a. Social distancing  b. Social disease 

 c. Social diversity   d. Social discipline 

4. ชื่อเต็มของ Covid-19 คือข้อใด 

 a. CO : Corona, VI: Virus, D: Describe และ 19: 2019 

 b. CO : Corona, VI: Virus, D: Design และ 19: 2019 

 c. CO : Corona, VI: Virus, D: Decide และ 19: 2019 

 d.  CO : Corona, VI: Virus, D: Disease และ 19: 2019 
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5. หน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย

ของทุกคนบนโลก เรียกว่าอะไร 

 a.  World Health Organization b. World Heart Organization 

 c. World Hero Organization d. World Heal Organization 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


