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ค าน า 
 

  มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ได้จัดทําชุดสื่อความรู้ จํานวน 22  ชุด ภายใต้โครงการยุวทูต
รวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิท 19 ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทัดเทียมการจัดการเรียนการสอนในภาวะปกติ 
  ทั้งนี้ ได้จัดทําชุดสื่อความรู้สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 5 วิชา 
ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ โดย
ผู้เรียนสามารถนําชุดสื่อความรู้ไปใช้ ด้วยวิธีศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระแต่ละวิชา 
  มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดสื่อความรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
 

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
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Conversation in Daily Life 

 
 

  Greeting (การทักทาย) 
 ค าทักทายค าแรกเมื่อพบปะกันที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่ค าว่า Hello ซึ่งหมายถึง “สวัสดี 
และค าว่า Hi ซึ่งมีความหมายเดียวกันนั้น จะใช้ทักทายกับเพ่ือนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยเท่านั้น 
 การทักทายแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การทักทายแบบเป็นทางการ เรียกว่า Formal 
Greeting ใช้ส าหรับทักทายคนที่ไม่สนิทสนม หรือผู้ที่อาวุโสกว่า และการทักทายแบบไม่เป็น
ทางการ ที่เรียกว่า Informal Greeting ใช้ส าหรับทักทายเพื่อนหรือคนที่สนิทสนมกัน 
 
   ตารางตัวอย่างค าทักทาย 
Formal Greeting Meaning Formal Greeting Meaning 

Hello สวัสดี How are you doing? สบายดีไหม 

Hi สวัสดี I’m fine. ฉันสบายดี 

Good morning สวัสดีตอนเช้า I’m great. ฉันสบายดีมาก 

Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย I’m not very well. ฉันไม่สบาย 

Good evening สวัสดีตอนเย็น Nice to see you ยินดีที่ได้รู้จัก 

How are you? สบายดีไหม Good to see you ยินดีที่ได้รู้จัก 
*How are you doing? ใช้ถามผู้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน, ตอบกลับด้วย How are you doing. เช่นกัน 
   ตัวอย่าง การทักทายแบบเป็นทางการ(Formal Greeting)  
 A : Good morning, Mr. Watson, how are you?  
     สวัสดีครับ คุณวัตสัน สบายดีหรือ  
 B : I'm fine, thank you, And how are you?  
  สบายดีครับ คุณล่ะ  
 A : Very well, thank you.  
  สบายดีครับ ขอบคุณ 
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    ประโยค How are you? (คุณสบายดีไหม) เราสามารถตอบกลับได้หลายแบบ เช่น 

ค าตอบ ค าอ่าน ค าแปล 
Not very well. น็อท เวรี ่เวลล์ ไม่ดีเท่าไหร่ 
Not much. น็อท มัช ไม่ดีเท่าไหร่ 
Pretty good. เพรตติ่ กู๊ด ค่อนข้างดี 
I’m good. อายมฺ กู๊ด สบายดี 

I’m very well. อายมฺ เวรี่ เวลล์ สบายดีมาก 
Wonderful! วันเดอร์ฟูล เย่ียมไปเลย 

 
 
 

    การแนะน าตัวเอง (Introduce one’s self) 
เม่ือเราต้องการจะแนะน าตัวเอง  
Excuse me, my name is ............... ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันชื่อ........... 
Excuse me. I don't think we've been met before.  ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันว่าเรายังไม่เคยพบ
 กันมาก่อนนะ  
May I introduce myself? ขอแนะตัวเองนะ 
Let me introduce myself. My name is John. ขอแนะตัวเองนะ ฉันชื่อ John 
I'd like to introduce myself. I'm John. ขอแนะตัวเองนะ ฉันชื่อ John 
 
เม่ือเราต้องการจะแนะน าผู้อื่น 
This is Lisa. นี่คือลิซ่า 
Let me introduce you to Lisa. ขอแนะน าให้คุณรู้จักกับลิซ่า 
May  I  introduce  Lisa ? ขอแนะน าให้คุณรู้จักกับลิซ่า 
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   ส านวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่ 
Thanks you (very much).  ขอบคุณ (มาก)  
Thanks (a lot).  ขอบใจ (มาก) 
Thank you for......... ขอบคุณส าหรับ...........  
Thank you for your present.  ขอบคุณส าหรับของขวัญ  
Thank you for everything.  ขอบคุณส าหรับทุกอย่าง  
Thank you for your help.  ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือของคุณ 
I really appreciate that.  ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ 
 
   การตอบรับค าขอบคุณ ได้แก่ 
You’re welcome.  ไม่เป็นไร, ด้วยความยินดี 
Don't mention it.  ไม่เป็นไร 
Not at all.  ไม่เป็นไร 
That's all right. ไม่เป็นไร 
It's a pleasure.  ด้วยความยินดี 
My pleasure. ด้วยความยินดี 
With pleasure.  ด้วยความยินดี 
 
   ส านวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่  
I’m sorry.  ผมขอโทษ   
I’m sorry. I’m late.  ขอโทษที่มาข้า  
I’m sorry I troubled you.  ขอโทษที่ท าให้ต้องส าบาก  
Excuse me, please.  ขอโทษครับ/ค่ะ  
Excuse me for interrupting.  ขอโทษที่รบกวน 
 
   การตอบรับค าขอโทษ ได้แก ่
That’s all right.  ไม่เป็นไร (ตอบรับค าขอโทษ) 
Never mind.  ไม่เป็นไร 
No problem.  ไม่มีปัญหา 
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Festivals  

 
   การถามและพูดคุยเกี่ยวกับวัน เดือน ปี และวันที่นั่นอาจถามในกรณีที่ต้องการอยากทราบว่า
วันนี้คือวันอะไร หรือวันที่เท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งการเรียกวันต่างๆ ตามล าดับเหตุการณ์ก่อนหลัง 
หากเราต้องการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วันและวันที่ สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ได้  
   
What’s the date today? วอทส เธอะ เดท ทูเดย์ วันนี้วันที่เท่าไหร่ 
What day is it today? วอท เดย์ อีส อิท ทูเดย์ วันนี้วันอะไร 
Is it…..... today? อีส อิท… ทูเดย์ วันนี้ (วัน)… ใช่ไหม 
What day yesterday was? วอท เดย์ เยสเทอะเดย์ วอส เมื่อวานนี้เป็นวันอะไร 
It is November 2nd. อิท อีส โนเวมเบอะ เธอะ เซเคิ้น วันนี้วันที่ 2 พฤศจิกายน 
Today is Wednesday. ทูเดย์ อีส เวนซเดย์ วันนี้เป็นวันพุธ 
It’s 5th of August. อิทส เธอะ ฟิฟธ ออฟ ออกัสท มันเป็นวันที่ 5 สิงหาคม 
 
   

Today ทูเดย์ วันนี ้

Yesterday เยสเทอะเดย์ เม่ือวาน 

Tomorrow ทูมอร์โรว พรุ่งนี้ 

Week วีค สัปดาห์ 

Month มันทฺ เดือน 

Year เยียร์ ปี 

 
   ตัวอย่างประโยค  
 A:   When were you born? 
     เวน เวอร์ ยู บอร์น 
     เธอเกิดเมื่อไหร่เหรอ 
 B:   I was born on 1st of August 2009. 
     ไอ วอส บอร์น ออน เธอะ เฟิร์สท ออฟ ออกัสท ทูเธาซ่ันแอนด์ไนน์ 
     ฉันเกิดวันที่ 1 สงิหาคม 2009 ค่ะ 
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         ค าศัพท์วันส าคัญต่างๆ 
    New Year’s Day  วันขึ้นปีใหม่  
    Christmas Day  วันคริสต์มาส  
    Valentine’s Day  วันวาเลนไทน์  
    Children's Day  วันเด็กแห่งชาติ  
    Buddhist Lent Day  วันเข้าพรรษา  
    Songkran Festival  วันสงกรานต์  
    Mother’s Day  วันแม่  
    Father’s Day วันพ่อ 
    Teacher’s appreciation day วันไหว้ครู(ไทย) 
    New Year’s Eve  วันสิ้นป ี
 
    เม่ือเราพูดถึงวันที่ในภาษาอังกฤษ เรามักจะใช้เลขบอกล าดับที่ แทนที่จะใช้เป็นเลขบอก
จ านวน มาท าความรู้จักเลขบอกล าดับที่กันค่ะ 
    

เลขบอกล าดับที่ ค าอ่าน เลขบอกล าดับที่ ค าอ่าน 
1st – first เฟิร์ส 10th – tenth เท็นธ 
2nd – second เซเค้ิน 11th – eleventh อิเลเว่นธ 
3rd – third เธิร์ด 20th – twentieth ทเวนที้ธ 
4th – fourth โฟรธ 21st – twenty-first ทเวนที้ธ เฟิร์ส 
5th – fifth ฟิฟธ 30th – thirtieth เธอร์ที้ธ 
6th – sixth ซิกธ 31st – thirty-first เธอร์ที้ธ เฟิร์ส 
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Go shopping 
 
 
 
     Go shopping หมายถึงการไปจับจ่ายซื้อของทั่วไปหรือซ้ือเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งเรามัก
พูดทับศัพท์ว่า ช้อปปิ้ง เช่น I go shopping every other day. (ฉันไปช้อปป้ิงวันเว้นวัน) และ
ถ้าอยากบอกว่า ฉันอยากไปช้อปปิ้ง พูดไปเลยค่ะว่า “I want to go shopping” 
    
      เม่ือเราไปซ้ือสินค้า ผู้ขาย (Stockeeper/Shopkeeper) มักจะใช้ประโยคต่อไปนี้ เพ่ือถาม
ความต้องการของลูกค้าหรือเสนอความช่วยเหลือ ดังนี้ 
  

Hello! May I help you? สวัสดีค่ะ/ครับ มีอะไรให้ช่วยม้ัยคะ? 

Good morning! How can I help you? สวัสดีค่ะ/ครับ ฉันพอจะช่วยอะไรคุณได้บ้างมั้ย? 

Would you like any help? คุณต้องการให้ช่วยอะไรมั้ย? 

What are you looking for? คุณก าลังมองหาสินค้าอะไรเป็นพิเศษมั้ย? 

How many apples do you want? คุณต้องการแอปเปิ้ลเท่าไหร่ (ปริมาณ) 

What size do you want? คุณต้องการขนาดอะไร  

  
     ลูกค้าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ใช้ประโยคเหล่านี้ 
  

Yes, please มีค่ะ 

I would like to buy + (n.) ฉันต้องจะซื้อ … 

Do you have + (n.) คุณมี … ขายไหมคะ? 

I’m looking for + (n.) ฉันก าลังมองหา … 
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    การใช้ How much และ How many 
***How much ถามราคาหรือปริมาณ(จ านวนที่นับไม่ได้) 
***How many ถามจ านวน 
 
    หลักการใช้ How much  
 
 

  โครงสร้าง How much + นามนับไม่ได้ 
 

 
     ตัวอย่างประโยค 
       A:   How much money do you have? 
           ฮาว มัช มั๊นนิ ดุ ยุ แฮฝ (คุณมีเงินเท่าไหร่) 
 
       B:   One baht. 
           วัน บาท (บาทเดียว) 
 
     ตัวอย่างประโยค 
       A:   How much sugar do you want? 
           ฮาว มัช ชู๊กะ ดุ ยุ ว็อนท (คณุต้องการน้ าตาลเยอะแค่ไหน) 
        
       B:   Two kilos, please. 
           ทู คิโลส พลีส (สองกิโลครับ) 
 
    หลักการใช้ How many 
 
 

โครงสร้าง How many + นามพหูพจน ์
 
 
     ตัวอย่างประโยค 
       A:   How many sisters do you have? 
           ฮาว เม๊นนิ ซิสเตอส ด ุยุ แฮฝ (คุณมีพ่ีสาวก่ีคน) 
       B:   I have two sisters. 
           อาย แฮฝ ทู ซิสเตอส (ผมมีพ่ีสาวสองคน) 
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     ตัวอย่างประโยค 
       A:   How many oranges do you want? 
           ฮาว เม๊นนิ อ๊อรินเจส ดุ ยุ ว็อนท (คุณต้องการส้มกี่ผล) 
       B:   I want ten oranges. 
           อาย ว็อน เท็น อ๊อรินเจส (ผมต้องการส้มสิบผล) 
 
 
 
 
 

 

Comparison of Adjectives 
 
     การเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษโดยใช้ค าคุณศัพท์ มีอยู่ 3 ขั้นคือ ขั้นปกติ ขั้นกว่า และ
ขั้นสูงสุด ซึ่งจะมีโครงสร้างและวิธีการใช้ ดังนี้ 
 
การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบมีอยู่ 3 ขั้น คือ 
    การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive/Regular Adjectives) 
 โครงสร้างประโยค : S + V. to be + as  adjective  as 
 เราใช้ as…as ในการเปรียบเทียบของสองสิ่งทีเ่ท่ากันหรือเหมือนกันทุกประการ โดย
ค าคุณศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบในขั้นธรรมดานี้จะไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเติมค าใด ๆ หลัง adjective 
นั้น ๆ  เช่น 

Harry is as tall as his brother. 
(แฮรี่สูงเท่ากันกับน้องชายของเขา) 

 
This pig is as fat as that pig. 
(หมูตัวนี้อ้วนเท่ากันกับหมูตัวนั้น) 

 
     การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Adjectives) 
 โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + adj. +er + than 
 การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ข้ันกว่านี้มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะมีการเติม -er ท้าย
ค าคุณศัพท์ (adjective) นั้น ๆ และตามด้วย than เพ่ือเปรียบเทียบว่า สิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่ง
หนึ่ง เช่น 
            A pig is smaller than an elephant 
                   (หมูตัวเล็กกว่าช้าง) 
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 โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + more + adj. + than 
 รูปแบบที่สองจะเติมค าว่า  more ไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยค าคุณศัพท์ (adjective) นั้น ๆ 
และตามด้วย than เพ่ือเปรียบเทียบว่า สิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่งหนึ่ง เช่น 

Math is more difficult than English. 
(วิชาคณิตศาสตรย์ากกว่าวิชาภาษาอังกฤษ) 

 
    การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives) 
 โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + the + adj. + est 
 การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนี้มี 2 รูปแบบ คือ รปูแบบแรกจะใช้ the น าหน้า adj. ที่มีการ
เติม -est ท้ายค านั้น ๆ เพ่ือเปรียบเทียบว่า สิ่งนั้น … ที่สุด เช่น 

She was the cleverest girl I have ever known. 
(หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉลาดทีสุ่ดที่ฉันเคยรู้จักมา) 

 
 โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + the + most + adj. 
 รูปแบบที่สอง จะใส่ the most ไว้ด้านหน้า adj. นั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งนั้น … 
ที่สุด เช่น 

Amanda is the most beautiful woman in this world. 
(อแมนด้าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้) 

 

 
 
    การท าค าคุณศัพท์ให้เป็นข้ันกว่าและขั้นสูงสุด 
1. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวส่วนใหญ่ท าให้เป็นรูป Comparative (ขั้นกว่า) โดยการเติม -er ท้าย
ค า และท าให้เป็นรูป Superlative (ขั้นสูงสุด) โดยการเติม -est ท้ายค า เช่น 
   

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด 

cold colder coldest 
hard harder hardest 
tall taller tallest 

2. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและตามด้วยพยัญชนะตัวเดียว ให้เติมพยัญชนะตัวสุดท้าย
ของค าซ้ าก่อนเติม -er ในการท าให้เป็นขั้นกว่า และก่อนเติม -est ในการท าให้เป็นข้ันสูงสุด 
เช่น big – bigger – biggest 
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3. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ท้ายค าออกหนึ่งตัว ก่อนจะเติม -er หรือ 
-est เช่น nice – nicer – nicest 
 
4. ค าคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย  y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนจะเติม -er หรือ -est เช่น  
dry – drier – driest, easy – easier – easiest 
 
5. ค าคุณศ พท์สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย –ed, -ing, -ful, -less, -ous ท าให้เป็นรูป 
Comparative โดยการเติม more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the 
most หน้าค า เช่น 
   

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด 
worried more worried the most worried 
expensive more expensive the most expensive 
dangerous more dangerous the most dangerous 
usefull more usefull the most usefull  

 
6. ค าคุณศัพท์บางค าที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนรูปไปตามโครงสร้างดังที่กล่าวข้างต้น โดยเมื่อเป็นการ
เปรียบเทียบในข้ันกว่าและขั้นสูงสุด ค าคุณศัพท์นั้น ๆ จะเปลี่ยนรูปไปเลย (จ านวนไม่เยอะ ไม่
ต้องตกใจนะคะ) เช่น 
   

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด 
good better The best 
bad worse The worst 
little less The least 
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Map and Traffic sign 
 
 

 
 
 
 

    ค าที่ใช้ในการอธิบายเส้นทางการเดินทาง 
 
     ระหว่าง = Between  
     ตรงข้าม =  Opposite  
     ถัดจาก = Next to   
     เลี้ยวซ้าย = Turn left 
     เลี้ยวขวา = Turn right. 
     ข้ามถนน = Cross over the road 
     เดินผ่าน = walk past 
     เดินตรงไป = walk along the road / Walk straight on / Go straight on 
     เดินผ่านโรงเรียน = Walk pass the school / Go pass the school 
     ไฟจราจร = Traffic lights 
     สดุถนน = at the end of the road. 
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    ป้ายจราจรน่ารู้ 
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Test (แบบทดสอบ) 
 
 
 
1-4. Situation: Natty meets Butter and his friend 
at the park. 
Butter:   Good afternoon, Natty. 
Natty:    Good afternoon, Butter. 
Butter:   How are you? 
Natty:    I’m very well, thank you.(1)___________ 
Butter:   I’m fine, thanks. 
Natty,    (2)_____________, she is my sister. 
and Nancy, (3)_____________, she is my friend 
from London. 
Nancy:   How do you do? 
Natty:    (4)_____________ 
Nancy:   Glad to meet you. 
Natty:    Glad to meet you, too. 

1.   a. How do you do?  
      b. I’m very well. 
      c. How about you?  
      d. What is your name? 
2.    a. Nice to meet you.   
      b. I’d like you to meet Nancy. 
      c. How have you been?  
      d. I am Nancy. 
3.   a. May I introduce myself?  
     b. Nice to meet you. 
     c. This is Natty.  
    d. She is Nancy. 
4.  a. Goodbye.      
 b. I am O.K. 
 c. How about you?  
 d. How do you do? 
 
Mrs. Davis : I would like to introduce a friend of 
mine , Carol Winters. 
Carol , This is Mr. Green devis. 
Carol : ………(5)……………. 
Mr. davis : …………(6)……………. 
 

 
5.  a. How are you? 
 b. How are you doing? 
 c. I haven’t seen you for ages. 
 d. How do you do? 
6.  a. Fine , thanks. 
 b. Not very well today. 
 c. How do you do? 
 d. What about you?  
 
A : Thanks for your kindness. 
B : ________________________ 
 
 
7.  a. I'm all right. 
 b. Certainly. 
 c. You're welcome. 
 d. Yes, of course. 
 
Anus : Would you mind if I close the window? 
Amara : ____________________________ 
 
8. a. I wish I could but I can't. 
 b. I'm afraid I can't. 
 c. I'm afraid you can't. 
 d. I'm sorry. 
 
Wittaya : ________________ I forget to tell you 
about that. 
Pong : Don’t worry 
 
 
9. a. Excuse me. 
 b. I'm sorry. 
 c. Alright. 
 d. Certainly. 
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Miss Kaewta : Why are you so late? 
Anus : _______________ I had an accident. 
 
 
10. a. All right. 
 b. Good morning. 
 c. Excuse me. 
 d. I'm sorry 
 

 
11. When should Clara give her aunt the card? 
 a. The last day in October 
 b. The fourteenth of February 
 c. The twenty-fifth of December 
 d. The fourth Thursday in November 
 
12. On Songkran day, most Thai people go to their hometown to visit their parents. On which holiday do 
British people do the same? 
 a. Easter    
 b. Halloween 
 c. Christmas   
 d. Valentine’s day 
 
13. What are you going to do on Christmas Day? 
 a. Give some flowers and a card to your mother. 
 b. Wear masks and dress like a ghost. 
 c. Give a handmade card to your father. 
 d. Sing Silent Night Song. 
 
14. When is Christmas Eve? 
 a. December 23rd 
 b. December 24th 
 c. December 25th 
 d. December 26th 
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Yesterday was the special day. Jimmy woke up and found a large present at the end of his bed. It was 
wrapped in brown paper. Jimmy’s brother, John, and his parents came into his bedroom. They brought a 
big cake with candles and sang a song for him. 
 
15. Why yesterday was special for this family? 
 a. It was Father’s Day.  
 b. It was Mother’s Day. 
 c. It was John’s birthday.  
 d. It was Jimmy’s birthday. 
 
Many people are taking photos with big pine trees. The trees are decorated with lights, stars, bells, gifts, 
and red stockings. They’re verybeautiful. You can see them on ________. 
 
 
16.  a. Easter  
 b. Halloween 
 c. Christmas  
 d. Valentine’s Day 
 
 
Children knock neighbors’ doors from house to house and say “________” on 31st of October. 
 
 
17.  a. Trick or Treat  
 b. Happy birthday 
 c. Merry Christmas  
 d. Happy New Year 
 
18. Shopkeeper :.......................... ? 
     Jenny :I want a medium Pepsi , please. 
    a. What would you like to drink ? 
    b. Would you like to drink Coke? 
   c. I think you want something to drink.  
    d. Which size of drinks do you want? 
 
19. A : How much is this shirt ?  
     B : It's 600 baht. 
     A : ..................... . How about 500 baht. 
    a. How much do I owe you ? 
    b. I'll take it . 
    c. That's rather expensive. 
    d. That's nice. 
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20.  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.  
 a. Let’s move  
 b. Let’s eat now  
 c. Let’s drink some tea  
 d. Let’s order some more  
 
21. Situation: At the party     
Tim: Hello. Would you like some coke?  
Nan: _________. Water, please.  
 a.  Yes, please.  
 b.  No, I’m not.  
 c.  No, thanks.  
 d.  Yes, thank you.  
 

22.  A: I  want  to buy the tickets. How much do they cost? 
 B: ………………… 
  a. I want to go for a walk. 
  b. Good bye. See you tomorrow. 
  c. I come here to ask you about that.  
  d. Under 12 years old, 50 bahts per person. 
 
23. There are _______________ in the boat. 
 a. many girl 
 b. much girl 
 c. much girls 
 d. many girls 
 
24. How __________ money have you got? 
 a. many 
 b. much 
 c. do 
 d. did 
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25.              Smith                      Candy 

 
 
 
 
 
Which of the following sentences is the correct answer?  
 a. Candy is fatter than Mr.Smith.  
 b. Mrs. Smith is fatter than Candy.  
 c. Candy is shorter than Mr.Smith.  
 d. Mrs. Smith is thinner than Candy. 
 
Questions 26 – 28 

 
 
 
 
 

 
26. How many kids chose volleyball as their favorite sports? 
 a. 15  
 b. 18  
 c. 13  
 d. 20 
 
27. How many more kids like tennis than 
football? 
 a. 5 
 b. 4 
 c. 3 
 d. 2 
 
28. What is the third most popular sport? 
 a. Football 
 b. Rugby 
 c. Volleyball 
 d. Tennis 
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Questions 29 – 31 

 
29. What does the graph show? 
 a. Jack’s and Barbara’s salaries. 
 b. Jack’s and Barbara’s monthly savings. 
 c. Jack’s and Barbara’s monthly expenses. 
 d. Jack’s and Barbara’s annual savings. 
 
30. Which sentence is correct? 
 a. Jack always saves more than Barbara. 
 b. Jack saves the least in April. 
 c. Jack’s saving is always increasing. 
 d. The gap between Jack’s saving and 
 Barbara’s saving is widest in April. 
 
Questions 31-32 
 

 
 

 
31. Which of the following numbers are NOT equal? 
 a. Jack’s saving in February 
 and Jack’s saving in May. 
 b. Barbara’s saving in 
 February and Barbara’s saving in April. 
 c. Jack’s saving in January and 
 Barbara’s saving in May. 
 d. Jack’s saving in February and 
 Barbara’s saving in March. 
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32. How many students chose pink as their 
favorite color? 
 a. 7 
 b. 8 
 c. 9 
 d. 10 
 
33. How many more students chose red 
than green? 
 a. 8 
 b. 6 
 c. 4 
 d. 2 
 
34.   
 
 
 
What does the sign mean?    
 a . No entry.  
     b. No U-Turn. 
 c . No turn left.  
 d. No turn right. 
 
35.  
 
 
 
 
 
 
 
Sutee is at school. How can he get to the post office ? 
 a. Take First Street and turn right at the library. 
 b. Take Main Street and turn left at the supermarket. 
 c. Walk along First Street. The post office is on the corner. 
 d. Walk along Main Street. The post office is straight ahead. 
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Question 36 – 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Where is the temple? 
 a. It is on the corner of Main street. 
 b. It is opposite the amusement park. 
 c. It is next to the restaurant. 
 d. It is between the train station and the library. 
 
37. Which place is on the Pink street? 
 a. The amusement park  
 b. The restaurant 
 c. The train station  
 d. The bakery shop 
 
38. A : Where is the pay phone? 
B : It is _________ the school. 
 a. next to  
 b. behind  
 c. in front of  
 d. opposite 
 
39. Bakery shop is on ___________. 
 a. Main street  
 b. Pink street  
 c. Red street  
 d. Blue street 
 
40. ______________ is on Main street. It’s opposite the train station. 
 a. The cinema  
 b. The restaurant  
 c. The drug store  
 d. The library 
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41. At the bus stop 
 A : Excuse me,________________? 
 B : Just turn right at Blue Street. And then turn left at Pink street. It’s on your left. 
 a. How can I get to the shopping center?  
 b. Where is the shopping center? 
 c. How can I get to the toys shop? 
 d. Where is the toys shop? 
 
42. At the train station 
A : Excuse me, could you please tell me the way to the restaurant? 
B : Sure. ______________________ 
 a. Walk along main street, and then turn left to Blue street. It’s on your right. 
 b. Walk along main street, and then turn right to Blue street. It’s on your left. 
 c. Turn left to Red street, and then turn right to Pink street. It’s on your left. 
 d. Turn left to Red street, and then turn left to Pink street. It’s on your left. 
 
43. John likes playing football. He plays football at …………… 
 a. field  
 b. lab 
 c. canteen  
 d. library 
 
44. John likes reading book. He read a book at …………… 
 a. field  
 b. lab 
 c. canteen  
 d. library 
 
45. This period is English subject. The students study in ………………. 
 a. language lab  
 b. science lab 
 c. music room  
 d. computer room 
 
46. When you see traffic sign and you get red, You ______________? 
 a. You will park your car. 
 b. You must stop your car. 
 c. You must drive your car. 
 d. You have to drive your car. 
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47. When you see this sign, you __________? 

 
 a. You will not smoke there 
 b. You should not smoke there. 
 c. You must not smoke there. 
 d. You have to smoke there. 
 
48. Situation : At the restaurant. 
Waiter : _____________? 
 Customer : Yes, please. 
 a. Can you help me? 
 b. May I come in? 
 c. Would you help me? 
 d. Can I help you? 
 
49. This year the weather is not …………………it was last year. 
     a. as cold 
     b. so cold as 
    c. colder than 
     d. the coldest 
 
50. Jack is my ………………….. friend in the class. 
    a. best 
     b. gooder 
     c. better 
     d. the best 
 
51. Whose job is …………………dangerous, a policeman’s or a fireman’s      
 a. as 
     b. much 
     c. so 
     d. more 
 
52. His job is ……………….. than my last one. 
     a. hard 
     b. as hard as 
     c. harder 
     d. the hardest 
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53. Who is ………………….. man in your country ? 
     a. the most famous 
     b. as famous as 
     c. the famousest 
     d. more famous than 
 
54. 1. Situation: It rains heavily and the wind blows. What should the teacher say to the students. 
 a. Please come to the front. 
 b. Please close the windows. 
 c. Please stand up by the windows. 
 d. Please walk to the windows. 
 
 
55. 
 
 
Grandma: Look at the sky! You should bring ______________ with you. 
 Mook: Okay, thank you. 
 a. a scarf 
 b. a swimsuit 
 c. an umbrella 
 d. a pair of gloves 
 
Question 56 - 60 

 
 One day in summer, a grasshopper was hopping, dancing and singing happily in a 
field. Then the grasshopper saw an ant was carrying an ear of a nut to its nest. He asked, 
“Why don’t come and chat with me? You don’t have to do that hard work.” The ant 
answered the grasshopper, “I have to prepare my food for the winter and you should do 
the same.” 
 The grasshopper didn’t care about the ant’s advice and said, “We have plenty of 
food at the present” The ant went away and worked. When the winter came, the 
grasshopper had no food so it was very hungry while the ant had much more food to survive 
from winter to summer. 
 
56. What animals were there in this story? 
 a. A fox and a crow 
 b. A rabbit and a turtle 
 c. A goose and a mouse 
 d. An ant and a grasshopper 
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57. In summer, how did the grasshopper feel? 
 a. Sad 
 b. Happy 
 c. Scared 
 d. Worried 
 
58. From the passage, in which season did the grasshopper have no food? 
 a. Spring 
 b. Winter 
 c. Autumn 
 d. Summer 
 
59. Which of the following is correct? 
 a. The ant was very lazy but the grasshopper was diligent. 
 b. In winter, the ant had no food but the grasshopper had enough food. 
 c. The grasshopper had enough food when the ant stayed in its nest happily. 
 d. In winter, the grasshopper was sad and hungry but the ant was happy and full. 
 
 
60. What is the moral of the story? 
 a. Easy comes, easy goes. 
 b. Never waste the time. 
 c. Honesty is always rewarded. 
 d. Actions speak louder than words. 
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Key 
 
1. ตอบ c. How about you? = คุณล่ะ (เม่ือมีคนถามเราสบายดีไหม เราจึงต้องถามกลับเช่นกัน)   
2.    ตอบ  b. I’d like you to meet Nancy. = ฉันอยากแนะนําให้คุณรู้จักแนนซี่   
3.   ตอบ c. This is Natty. = นี่คือแนนซี่  
4.  ตอบ d. How do you do? = คุณสบายดีไหม (เมื่อถาม how do you do? เราจึงตอบกลับด้วย how do you 
do? เช่นกัน) 
5.  ตอบ d. How do you do? = Mr. Green devis และ Carol Winters ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน   
6.  ตอบ c. How do you do? = Mr. Green devis และ Carol Winters ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน 
7. ตอบ c. You're welcome. = ยินดีที่ได้ทําให้ ใช้ตอบรับคําขอบคุณ (Thanks for your kindness = ขอบคุณ
สําหรับความเมตตาของคุณ) 
8. ตอบ c. I'm afraid you can't. = ฉันเกรงว่าคุณจะทําไม่ได้ (Would you mind if I close the window? = คุณ
จะว่าอะไรไหมถ้าฉันปิดหน้าต่าง) 
9. ตอบ a. Excuse me. แปลว่า ขอโทษ ใช้ในกรณีต้องการเรียกให้ผู้อื่นสนใจเรา (ส่วน sorry แปลว่า ขอโทษ 
หรือ เสียใจ ใช้ในกรณีต้องการแสดงความขอโทษหรือแสดงความเสียใจต่อผู้อ่ืน) 
10. ตอบ d. I'm sorry = ฉันขอโทษ(ที่มาสาย)  
11. ตอบ b. The fourteenth of February = วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ (ตรงกับวันวาเลนไทน์) 
12. ตอบ c. Christmas (On Songkran day, most Thai people go to their hometown to visit their parents. On 
which holiday do British people do the same? = ในวันสงกรานต์ คนไทยส่วนมากกลับบ้านเกิดเพ่ือเยี่ยมพ่อ
แม่ วันหยุดใดในอังกฤษที่ทําแบบนี้เช่นกัน...คนอังกฤษจะกลับบ้านเกิดเพ่ืออยู่กับครอบครัวในวันคริสต์มาส)  
13. ตอบ d. Sing Silent Night Song. = ร้องเพลง Sing Silent Night 
14. ตอบ b. December 24th = Christmas Eve  
15. ตอบ c. It was John’s birthday. = วันเกิดของจอร์น 
16. ตอบ c. Christmas = ผู้คนจะตกแต่งไฟ ดาว ลูกบอล และถุงเท้าแดงที่ต้นสน 
17. ตอบ a. Trick or Treat = จะให้หลอกหรือจะเลี้ยง เป็นคําถามในวันฮาโลวีน 31st of October 
18. ตอบ a. What would you like to drink ?= คุณต้องการเครื่องดื่มไหม   
19. ตอบ c. That's rather expensive. = มันแพงเกินไป (How about 500 baht. ลดเหลือ 500 บาทได้ไหม) 
20.  ตอบ a. Let’s move = ไปกันเถอะ (เพราะพวกเขาไม่ชอบพิซซ่า) 
21. ตอบ c. No, thanks. ไม่ล่ะ ขอบคุณ 

 22.  ตอบ d. Under 12 years old, 50 bahts per person. ต่ํากว่า 12 ปี จ่าย 50 บาทต่อคน (I  want  to buy 
the tickets. How much do they cost? = ฉันต้องการซื้อตั๋ว มันราคาเท่าไหร่) 

 23.  ตอบ d. many girls (โครงสร้าง many+คํานามพหูพจน์) 
24. ตอบ b. much (โครงสร้าง much+คํานามนับไม่ได้ = how much money have you got?) 
25. ตอบ b. Mrs. Smith is fatter than Candy. = นางสมิธอ้วนกว่าแคนดี้ 
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26. ตอบ c. 13 (How many kids chose volleyball as their favorite sports? มีเด็กกี่คนที่ชอบวอลเลย์บอล) 
27. ตอบ a. 5 (How many more kids like tennis than football? มีเด็กที่ชอบเทนนิสมากกว่าฟุตบอลก่ีคน) 
28. ตอบ a. Football (What is the third most popular sport? = กีฬาที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับสามคืออะไร) 
29. ตอบ b. Jack’s and Barbara’s monthly savings. = การออมแต่ละเดือนของแจ็คและบาร์บารา 
30. ตอบ d. The gap between Jack’s saving and Barbara’s saving is widest in April. = ความแตกต่างระหว่าง
การออมของแจ็คและบาร์บารากว้างมากท่ีสุดในเดือนเมษายน 
31. c. Jack’s saving in January and Barbara’s saving in May การออมของแจ็คในเดือนมกราคมและการออม
ของบาร์บาราในเดือนพฤษภาคม) 
32. ตอบ c. 9 (How many students chose pink as their favorite color? = นักเรียนกี่คนชอบสีชมพู) 
33. ตอบ b. 6 (How many more students chose red than green? = นักเรียนชอบสีแดงมากกว่าสีเขียวกี่คน) 
34. ตอบ c. No turn left. = ห้ามเลี้ยวซ้าย 
35. ตอบ c. Walk along First Street. The post office is on the corner. = ใช้ถนน First street ไปรษณีย์จะอยู่
หัวมุม 
36.  ตอบ d. It is between the train station and the library. = อยู่ระหว่างสถานีรถไฟและห้องสมุด 
37. ตอบ b. The restaurant อยู่บนถนนพิ้งค์ 
38. ตอบ d. opposite = ตรงข้าม 
39. ตอบ d. Blue street อยู่บนถนนบลู 
40. ตอบ a. The cinema (is on Main street. It’s opposite the train station. = อยู่บนถนนหลัก และอยู่ตรงข้าม
กันสถานีรถไฟ) 
41. ตอบ d. Where is the toys shop? = ร้านของเล่นอยู่ที่ไหน 
42. ตอบ c. Turn left to Red street, and then turn right to Pink street. It’s on your left. = เลี้ยวซ้ายที่ Red 
street เลี้ยวขวาไป Pink street มันจะอยู่ทางซ้ายมือ (Excuse me, could you please tell me the way to the 
restaurant? = คุณช่วยบอกทางไปร้านอาหารหน่อย) 
43. ตอบ a. field = สนาม 
44. ตอบ d. library = ห้องสมุด 
45. ตอบ a. language lab = ห้องภาษา 
46. ตอบ b. You must stop your car. = คุณต้องจอดรถ (When you see traffic sign and you get red, You .... 
เมื่อเห็นไฟแดง คุณต้อง....) 
47. ตอบ c. You must not smoke there. = ห้ามสูบบุหรี่ที่นี่ 
48. ตอบ d. Can I help you? = มีอะไรให้ช่วยไหม 
49. ตอบ b. so cold as ( not + so + adj + as) 
50. ตอบ a. best = ดีที่สุด  
51. ตอบ d. more = มากกว่า 
52. ตอบ c. harder = ยากกว่า, หนักกว่า 
53. ตอบ a. the most famous = มีชื่อเสียงมากท่ีสุด 
54. ตอบ b. Please close the windows. = กรุณาปิดหน้าต่าง 
55. ตอบ c. an umbrella = ร่ม 
56. ตอบ d. An ant and a grasshopper มดและตั๊กแตน 
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57. ตอบ b. Happy = มีความสุข 
58. ตอบ b. winter = ฤดูหนาว 
59. ตอบ d. In winter, the grasshopper was sad and hungry but the ant was happy and full. = ในฤดูหนาว 
ตั๊กแตนเศร้าและหิวโหย แต่มดมีความสุขและอ่ิม) 
60. ตอบ b. Never waste the time. = อย่าเสียเวลา 
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 เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระสําคัญท้ัง 5 สาระในรายวิชาสังคมศึกษา และเพ่ือให้
นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ หาคําตอบและทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
 1. เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแบบฝึกชุดนี้ ประกอบด้วย 

 1.1 เนื้อหาสาระสําคัญ 
 1.2 แบบทดสอบจํานวน 60 ข้อ พร้อมคําอธิบาย 

 2. นักเรียนศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจก่อนการลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 อ่านรายละเอียดของเอกสารประกอบการเรียนก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 
 2.2 ปฏิบัติตามคําสั่งของกิจกรรมในทุกข้อ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ศาสนา 

หน้าที่พลเมือง 

เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

วิชาสังคมศกึษา 
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1. ศาสนา 
 1.1 ศาสนา หมายถึง หลักคําสอนที่ยึดเหี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติ และงดเว้นบางอย่างเพ่ือให้พ้นทุกข์ โดย
มุ่งหวังจุดมุ่งหมายสูงสุกของชีวิต 

 - Religion  หมายถึง  ความผูกพันระหว่างมนุษย์ กับพระเจ้า 
 - สาเหตุของการเกิดศาสนา  
  1. ความไม่รู้ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
  2. ความกลัว 
  3. ความต้องการที่พ่ึงทางใจ 
  4. ความต้องการความสงบสุขของสังคม เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ 

 

 1.2 ประเภทจัดตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า - ศาสนาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เทวนิยม 
และอเทวนิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 

นับถือพระเจ้า แบ่งเป็น 
 

เอกเทวนิยม (นับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียว) 
เช่น ยิว คริสต์ อิสลาม 

 

พหุเทวนิยม (นับถือเทพเจ้าหลายองค์) 
เช่น พราหมณ์ – ฮินดู 

 

ไม่นับถือพระเจ้า แบ่งเป็น 
 

เช่น พุทธ เชน 
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1.3 องค์ประกอบของศาสนา  
 

ศาสนา พระเจ้า ศาสดา คัมภีร์ สัญลักษณ์ 
ภาพตัวแทน
สัญลักษณ์ 

พุทธ
 

ไม่มีพระเจ้า พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก
 

ธรรมจักร
 

 

อิสลาม
 

พระอัลเลาะห์ นบีมุฮัมมัด
 

อัลกุรอาน
 

พระจันทรเ์สี้ยวกับดาว  
 
 

คริสต์
 

พระยโฮวา พระเยซู
 

ไบเบิล
 

ไม้กางเขน
 

 
 
 

ฮินดู
 

พระพรหม > ผู้สร้าง
โลก 
พระนารายณ์ > 
ผู้รักษาโลก 
พระศิวะ >ผู้ทําลาย
โลก 

ไม่มีพระ
ศาสดา 

พระเวท
 

โอม 
 

 
 1.4 ศาสนาส าคัญของโลก 
  ศาสนาใหญ่ ๆ ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 6 ประการ คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ ส่วนศาสนา
พราหมณ์ขาดองค์ประกอบที่ไม่ปรากฏศาสดา เพราะเชื่อว่าคัมภีร์พระเวทเป็นคําสอนที่ออกจากโอษฐ์ของพระ
เจ้า แต่ก็ยังจัดเป็นศาสนา ทั้งนี้อาจให้เหตุผลได้ว่า ผู้ก่อตั้งศาสนาไม่ใช่มนุษย์หากแต่เป็นพระเจ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97
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ศาสนาพุทธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“พุทธประวัติ” 
- พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า -> “สิทธัตถะ” 
- พระบิดา นามว่า -> พระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครอง กรุงกบิลพัสดุ์ 
- พระมารดา นามว่า -> พระนางสิริมหามายา พระธิดาแห่ง กรุงเทวทหะ 
- วันที่ประสูติ -> 15 ค่ํา เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) ประสูติ, ตรัสรู้, ปรินิพพาน )  
- สถานที่ประสูติ -> ใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน ทรงดําเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว 
- เปล่งพระวาจาหลังเดินได้ 7 ก้าว ว่า  ->  “เราเป็นเลิศท่ีสุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้ง   
 นี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรา” 
- อสิตดาบสได้ทํานายว่า -> “ถ้าพระกุมารอยู่ครองฆราวาสจะได้เป็นจักรพรรดิ ถ้าออกบวชจะได้เป็น
 ศาสดาเอกของโลก” 
- หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติกาลได้แล้ว 7 วัน ->  พระมารดาสิ้นพระชนม์ 

 

     
- ชื่อพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 -> โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยา มหานามะ อัสสชิ  
- ผู้ถวายข้าวมธุปายาส คนแรก-> นางสุชาดา 
- ผู้ถวายหญ้ารองนั่งแก่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนการตรัสรู้-> นาย โสตถิยะ  
- พระพุทธเจ้าตรัสรู้-> ในวัน 15 ค่ํา เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)  
- สถานที่ตรัสรู้ -> ใต้ต้น “พระศรีมหาโพธิ์” ริมแม่น้ํา เนรันชรา 
- พระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า->  เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เมื่อตรัสรู้แล้วทรงเสด็จไป- 
- โปรดปัญจวัคคี-> พระโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรม เป็นคนแรก 
- เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ->  ใต้ต้นสาละ ณ สวน สาลวโนทยาน กรุงกุสินารา มีพระชนม์พรรษาได้ 
80 พรรษา  
- เริ่มต้นของพุทธศักราช (พ.ศ.1) เมื่อ->  พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 
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คัมภีร์พระไตรปิฎก – ฉบับดั้งเดิมเขียนด้วยภาษาบาลี ไทยเขียนในใบลาน พิมพ์เป็นอักษรไทย 

ครั้งแรกรัชกาลที่ 5 แบ่งได้ 3 หมวด คือ  
 

พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก 
- ว่าด้วยสิกขาบทภิกษุ ภิกษุณี 
- แบ่งได้ 3 หมวด เช่น  
       สุตตวิภังค์ - ข้อห้าม  
       วินัย 
       ขันธกะ – พิธีกรรม  
                 – ความเป็นอยู่สงฆ์  

- รวบรวมพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้า แบ่งเป็น 5 ส่วน 
(นิกาย) เช่น สังยุตตนิกาย – 
เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ 

- เป็นธรรมขั้นสูงในแง่วิชาการล้วน 
ๆ แบ่งเป็น 7 คัมภีร์ 

 
หลักค าสอนส าคัญ 
 อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ถือเป็นหัวใจของพุทธศาสนา มีดังนี้ 

1. ทุกข์ แปลว่า สภาพที่ทนได้ยาก หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ แบ่งเป็น 
1.1 สภาวทุกข์ ทุกข์เกิดจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
1.2 ปกิณกทุกข์ คือ ทุกข์จร ทุกข์ 

2. สมุทัย คือ เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ คือ ตัณหา แบ่งเป็น 
2.1 กามตัณหา คือ ความอยากได้ อยากมี เพลิดเพลินยินดีในสิ่งน่าใคร่ แบ่งได้ 2 อย่าง คือ กิเลศ

กาม ได้แก่ ความใคร่ ความรัก ความพอใจ วัตถุกาม ได้แก่ วัตถุหรือสิ่งที่ชวนให้รู้สึกพอใจ 
เกิดจากอายาตนะภายใน 

2.2 ภวตัณหา ได้แก่ ความอยากให้อยู่ในสภาพนั้นนาน ๆ 
2.3 วิภวตัณหา ได้แก่ ความอยากไม่เป็น อยากไม่มี ในสภาพที่เป็นอยู่ 

3. นิโรธ คือ การดับทุกข์ หมายถึงนิพพาน 
4. มรรค แปลว่า ทางหรือวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งการดับทุกข์ คือ อริยมรรคซึ่งเป็นหนทางเดียวที่ทําให้

หลุดพ้นจากทุกข์ได้ เรียกเต็ม ๆ ว่า ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา ได้แก่  
- สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ  - สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ 
- สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ  - สัมมาวายามะ คือ เพียรชอบ 
- สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ  - สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ 
- สัมมากัมมันตะ คือ กระทําชอบ  - สัมมาสมาธิ คือ ตั้งใจมั่นชอบ 
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ขันธ์ 5  หมายถึง องค์ประกอบชีวิตมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 รูป คือ ส่วนเห็นได้ด้วยตา เช่น ร่างกาย ประกอบด้วยธาตุ 4 ดิน น้ํา ลม ไฟ 
 นาม คือ ส่วนที่เห็นและสัมผัสไม่ได้ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

1. เวทนา  ได้แก่ ความรู้สึก 3 อย่าง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา 
2. สัญญา  ได้แก่ การกําหนดหมายรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ความจํา) 
3. สังขาร  ได้แก่ สภาพที่ปรุงแต่งจัดให้คิดดี ชั่ว กลาง 
4. วิญญาณ  ได้แก่ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส โดยมีสื่อท่ีเรียกว่า อายตนะ 6 

ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
 ความเป็นมา – เป็นศาสนาเก่าแก่ที่สุดของโลก ชาวอารยันนําติดตัวเข้ามาประยุกต์ความเชื่อของชาว
พ้ืนเมืองดราวิเดียน (มิลักขะ,ฑราวิท) มีวิวัฒนาการแบบวิญญาณนิยม (Animism) 
 วิวัฒนาการ 

1. ยุคพระเวท (1000-100 ปีก่อน ค.ศ.) 
 เริ่มตั้งแต่คัมภีร์พระเวท 
 เทพเจ้ามี 3 กลุ่ม ๆ ละ 11 องค์ แบ่งเป็น 

เทพพื้นดิน – พระอัคนี พระพฤหัสบดี 
เทพบนอากาศ – พระอินทร์ พระวายุ 
เทพบนสวรรค์ – พระวิษณุ พระสูรยะ 

 เป็นยุคพหุเทวนิยม 
  

 

มรรคมีองค์ 8  แบ่งได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา 
 ศีล  ประกอบด้วย  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
 สมาธิ ประกอบด้วย  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ 
 ปัญญา ประกอบด้วย  สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ 
ไตรลักษณ์  แปลว่า ลักษณะ 3 อย่าง หมายถึง สามัญลักษณะตามธรรมชาติ 
  3 สิ่ง คือ  

1. อนิจจตา ความไม่เที่ยง เมื่อมีเกิดย่อมมีดับ 
2. ทุกขตา  ความทนอยู่ไม่ได้ ไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ (เหตุที่ทําให้

เปลี่ยนแปลง) 
3. อนัตตตา ความไม่มีตัวตน ในพุทธศาสนาถือว่าทุกอย่างในโลกเป็น

อนัตตา เป็นสภาวะที่ 
เกิดข้ึนและดําเนินไปตามเหตุตามปัจจัย (ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าสภาพที่แปรเปลี่ยนไป
ต้องมีอะไรเป็นตัวควบคุมการแประสภาพ) มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้น 
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2. ยุคพราหมณ์ 

 ยกย่องพระพรหมเป็นเทพสูงสุด 
 เริ่มปลายยุคพระเวท 
 เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง 
 เมื่อเกิดจากพรหมจะกลับสู่พรหมจึงเชื่อเรื่อง การ

เวียนว่ายตายเกิด 
 เกิดระบบวรรณะ 4 

3. ยุคมหากาพย์ 
 เป็นยุคเกิดพุทธศาสนา 
 มีคัมภีร์มหาภารตะและรามายณะ 
 วิวัฒนาการนับถือเทพ ตรีมูรติ 3 องค์ คือ 

พระพรหม – เทพผู้สร้าง 
พระวิษณุ – เทพผู้รักษา 
พระศิวะ – เทพผู้ทําลาย 

 การบูชาเทพทั้ง 3 เปล่งวาจา “โอม” 
 
คัมภีร์ – พระเวท แบ่งเป็น 4 คัมภีร์ คือ  

 ฤคเวท – บทสวดสรรเสริญพระเจ้า (โศลก) 
 ยชุรเวท – ใช้พิธีบูชายัญ มีทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง 

 สามเวท – ใช้ในพิธีถวายน้ําโสมแก่พระอินทร์ ขับกล่อมเทพเจ้าเป็นฉันท์ 
 อาถรรพเวท – เวทมนตร์คาถา 

 

หลักความเชื่อ – คําสอน – ปฏิบัติ 
 หลักปรมาตมัน – โมกษะ 
 ปรมาตมัน (อาตมันสากล) เป็นวิญญาณสากล ต้นกําเนิดสรรพสิ่ง 

 อาตมัน (ชีวาตมัน) เป็นวิญญาณย่อยแยกมาจากปรมาตมัน จะรวมกับปรมาตมันได้ เมื่อ
เข้าถึงโมกษะ (การหลุดพันสังสารวัฏ) 
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หลักอาศรม 4  เป็นการยกระดับชีวิตฮินดูให้สูงขึ้น มีหลักปฏิบัติ คือ 
 พรหมจารี – เด็กชาย 3 วรรณะแรกได้เรียนหนังสือ 
 คฤหัสถ์ – การครองเรือน 
 วานปรัสถ์ – ฝึกจิตให้บริสุทธิ์โดยออกสู่ปุา 
 สันยาสี – มุ่งแสวงหาปรมัตถธรรม 
หลักปุรุษารถะ  เป็นรากฐานสังคมฮินดู ได้แก่ 
 ธรรม – หลักศีลธรรมในสังคม 
 กาม – การหาความสุขในแนวทางศาสนา 
 อรรถ  การแสวงหาทรัพย์ สวัสดิภาพของชีวิต 
โมกษะ –  การหลุดพ้น 
นิกาย 

 นิกายพรหม – นับถือพระพรหมเป็นใหญ่ 
 นิกายไวษณพ – นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ 
 นิกายไศวะ – นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ 

พิธีกรรม 
 พิธีเกี่ยวกับวรรณะ 

 พิธีสังสการ – พิธีทําให้บริสุทธิ์ เช่น อุปนยัน วิวาห์ 
 พิธีศราทธ์ – การทําพลีกรรมให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ 
 พิธีบูชาเทวดา – เช่น ศิวาราตรี 

ศาสนาคริสต์ 
ความเป็นมา – ตามคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงชนชาติยิว โมเสส บัญญัติ 10 ประการ ประวัติพระเยซู

คริสต์ประจําชาติของโรมัน ปี ค.ศ.391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนาคริสต์ -> เป็นศาสนาแห่ง “ความรัก”   
พระเจ้า-> “พระยโฮวา”  
พระศาสดา -> พระเยซู ทรงเปน็ ชาวยิว หรือมีเชื้อสายยิว 
พระมารดา บิดา นามวา่ -> พระแม่มาเรีย (มารดา) โยเซฟ (บิดา) 
วันที่ประสูติ -> 25 เดือนธันวาคม ค.ศ.1 (วันคริสต์มาส) 
ศักราช-> ใช้ “คริสต์ศักราช”(ค.ศ.) เริ่มนับ ค.ศ.1 เม่ือพระเยซูประสูติ 
คัมภีร์ทางศาสนา ->  คัมภีร์ไบเบิล 
สาเหตุการสิ้นพระชนม-์> พระองค์ถูกกล่าวหาว่า “ตรัสถ้อยคําไม่สมควรต่อพระเจ้า” จึงถูกลงโทษโดยการ ตรึงไม้
กางเขน จนสิน้พระชนม ์
วันสิ้นพระชนม์ -> เรียกว่า “วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์” (Good Friday) ก่อนวันอีสเตอร์ 
การฟื้นคืนชพีของพระเยซู -> เรียกว่า วันอีสเตอร์ เป็นวันทีพ่ระเยซู ฟื้นคืนชีพ 2 วันหลังจากสิน้พระชนม์บนไม้กางเขน  
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คัมภีร์ไบเบิล หลักค าสอนส าคัญ 

ผู้เขียนได้รับการดลใจจากพระเจ้า มี 2 ภาค  คือ 
พันธะสัญญาเดิม 
- กฎหมาย (โตรา) 
- การสร้างโลก ชาวยิว 
- บทสวด สดุด ี
พันธะสัญญาใหม่ 
- ประวัติ คําสอนของพระเยซูและสาวก 
ชาวคริสต์นับถือทั้ง 2 ภาค 

1. ความรัก คําสอนที่เป็นหัวใจของศาสนาคริสต์ เน้น
รัก 2 ประการ คือ พระเจ้า – มนุษย์ 
2. พระตรีเอกานุภาพ พระเจ้าองค์เดียว ประกอบด้วย 
3 พระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร พระจิต 
3. อาณาจักรพระเจ้า อาณาจักรแห่งความรัก ผู้มี
จิตใจบริสุทธิ์จะได้เป็นสมาชิกในอาณาจักรพระเจ้า 

 
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์  
 เรียก ศีลศักดิ์สิทธิ์ คาทอลิกมี 7 ศีล โปรเตสแตนท์มี 2 ศีล คือ ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท 

โรมันคาทอลิก เรียกว่า พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ คือ  
 

1. ศีลล้างบาป (ศีลจุ่ม) เป็นการชําระล้างบาปทางจิต นับเป็นศีลที่สําคัญที่สุด ที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคน
จะต้องได้รับก่อนเข้าอยู่ในศาสนจักร 

2. ศีลกําลัง พิธีกระทําหลังจากได้รับศีลล้างบาปแล้วมักทํากับเด็กโตแล้ว เพื่อเป็นการยืนยัน
ว่าตนยอมรับนับถือคริสต์ศาสนาจริง ๆ เป็นการอัญเชิญพระจิตสถิตในใจ 

3. ศีลมหาสนิท (มิสซา) เป็นพิธีมุ่งให้คริสต์ศาสนิกชนเกิดความรู้สึกว่า เลือดเนื้อของตนรวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับพระเยซู 

4. ศีลแก้บาป  
(สารภาพบาป) 

การสารภาพบาปของตนต่อบาทหลวง ผู้กระทําบาปจะต้องทําความดีเพ่ือชดใช้
โทษบาปที่ได้กระทําลงไป 

5. ศีลเจิมคนไข้ พิธีนี้กระทําแก่คนไข้เจ็บปุวย เป็นการลดโทษบาป และช่วยให้สติกําลังสามารถ
ต่อสู้กับมารร้ายได้ 

6. ศีลบวช (ศีลอนุกรม) เป็นพิธีบวชบุคคลให้เป็นบาทหลวง 
7. ศีลสมรส เป็นพิธีสําหรับคู่แต่งงานที่กระทําต่อหน้าพระสงฆ์ ทั้งนี้เพ่ือขอพรจากพระเจ้าให้

คู่บ่าวสาวอยู่ร่วมกันด้วยความสุขตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 พระราชาคณะคริสต์ศาสนาชาวไทยรูปแรกที่ได้รับเลือกเป็น
พระคาร์ดินัล คือ อัครสังฆราช ไมเคิล (มีชัย กิจบุญชู, 2524) พิธีกรรมที่
ระลึกถึงชีวิตและคําสอนของพระเยซู คือ ศีลมหาสนิท โดยการรับแผ่น
ขนมปัง + เหล้าองุ่นเป็นตัวแทนของร่างกายและเลือด ศีลที่สังฆราช
เท่านั้นเป็นผู้กระทํา คือ ศีลกําลัง และศีลบวช 
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โรมันคาทอลิก กรีกออร์โธดอกซ์ โปรเตสแตนท์ (ศตวรรษที่ 16 ) 

ศูนย์กลาง 
- วาติกัน กรุงโรม สันตะปาปาองค์
แรกนักบุญปีเตอร์ 

- แยกจากโรมด้วยเหตุผลการเมือง
ในศตวรรษท่ี 5 

- มาร์ตินลูเธอร์แยกจากโรมใน
ศตวรรษท่ี 16 

- พระเยซู มี 2 สภาวะ คือ มนุษย์
กับพระเจ้า 

- พระเยซู มี 2 สภาวะที่รวมเป็น
หนึ่งเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์ 

- 

- ยกย่องพระแม่มาเรีย แม่พระ - พระนางมาเรีย เป็นมนุษย์ - ไม่ได้กล่าวไว้ 
- ยกย่องผู้ทําดี นักบุญ เคารพรูป
ปั้น รูปแกะสลัก ไม้กางเขนมีร่าง
พระเยซู 

- ไม่กล่าวถงึ 
- ไม่มีการเคารพรูปปั้น เคารพ
ภาพวาด 2 มิติ 

- ไม่นับถือนักบุญ 
- เคารพไม้กางเขนที่ไม่มีพระเยซู 

- พระ - ไม่แต่งงาน - พระชั้นผู้น้อยแต่งงานได้ 
- พระชั้นผู้ใหญ่แต่งงานไม่ได้ 

- ไม่มีนักบวช มีศาสนาจารย์ 
ผู้สอนศาสนาจึงมีครอบครัวได้ 

- วิญญาณแยกจากร่าง บาปหนัก
ไปนรก บาปน้อยไปไฟชําระก่อน 
วันสิ้นโลกทุกคนจะฟ้ืนคืนชีพ ฟัง
คําพิพากษาอีกครั้ง 

- ไม่เชื่อในไฟชําระ 
- วิญญาณจะรอพร้อมกันถึงวัน
พิพากษา ภายหลังวันสิ้นโลก 

- ไม่เชื่อในไฟชําระ 
 

- - - เชื่อว่าทุกคนติดต่อกับพระเจ้าได้ 
โดยไม่ต้องอาศัยนักบวช 

อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน โมนาโค ยุโรปตะวันออก - รัสเซีย ยุโรปตะวันตก - เหนือ 
 

นิกายย่อยจากโปรเตสแตนท์ คือ คัลวิน เพรสไบทีเรียน แองกลิกัน แบบติส แอดเวนติส มอร์มอน 
 

ศาสนาอิสลาม 
ความหมาย “อิสลาม” แปลว่า การยินยอม ผู้ยินยอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า จะนํามาซึ่งสันติ

แห่งชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนาอิสลาม -> อิสลาม แปลว่า “สันต”ิ   
พระเจ้า-> “พระอัลเลาะห”์ 
พระศาสดา -> ท่าน นบีมฮูัมหมัด  
ผู้ที่นบัถือศาสนาอิสลาม-> จะเรียกว่า ชาวมสุลิม การนมัสการพระเจ้า จะเรียกว่า การ ละหมาด ทําวนัละ 5 เวลา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา-> พระจนัทร์เสี้ยว และ รปูดาว 
ศักราช-> ใช้ “ฮิจเราะห์ศักราช” (ฮ.ศ.) เร่ิมนับ ฮ.ศ.1 เมื่อท่าน นบีมูฮัมหมัด นําเหล่า สาวกอพยพจากเมืองเมกกะไป
ยังเมืองเมดินา ปัจจบุัน ฮ.ศ.1441 
คัมภีร์ทางศาสนา ->  คัมภีร์ อัลกุรอาน 
ต้นกําเนิดศาสนา-> ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่ถือกําเนิดขึ้นใน นครเมกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
สิ่งที่นบัถือสูงที่สดุ-> “พระอัลเลาะห”์ ผู้ใดมาเทียบไมไ่ด้ ห้ามนับถือสิ่งอ่ืนเหนือ“พระอัลเลาะห์ 
ผู้นําในการนมัสการพระเจ้า-> เรียกว่า อิหม่าม 
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ความเป็นมา เกิดในคาบสมุทรอาหรับ นบีมูฮําหมัดได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสดาเมื่อพระชนมายุ 40 ปี 

(ตามการคํานวณเชื่อว่า ประสูติ 20 เมษายน พ.ศ.1113) ที่นครเมกกะ 
คัมภีร์อัลกุรอ่าน เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นโองการพระเจ้ามอบให้นบีมูฮําหมัด 

  ความสําคัญ – เป็นบทบัญญัติของศาสนา 
   - กล่าวถึงพระเจ้า ผู้สร้างจักรวาล ระเบียบแบบแผนจักรวาล – มนุษย์ 
   - วิถีชีวิตเพ่ือความสงบสุข เป็นรากฐานกฎหมายอิสลาม 
   - รวมวิทยาการต่าง ๆ ทั้ง นิติศาสตร์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
   - รวมเรื่องศาสดาองค์ก่อน ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลฉบับเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักค าสอนส าคัญ  
1. หลักศรัทธา 6 ประการ ได้แก ่

1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ผู้มีพระนามว่า อัลเลาะห์ (ซุปห์) เพียงพระองค์เดียว ห้ามบูชาสิ่ง
ใด ตั้งภาคีเสมอพระองค์ 

2. ศรัทธาในมลาอิกะห์ คือ บรรดาบริวารของพระผู้เป็นเจ้า เช่น เทวทูตญิบรออีล รับใช้
พระเจ้า 

3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ทั้งหมด (104 เล่ม)  
ที่พระเจ้าประทานมาให้ 

เช่น เตารอด มอบให้มูซา (โมเสส) 
- ชาบูร์ มอบให้ ดาวูด (เดวิด) 
- อินญีล มอบให้ อีชา (เยซู) 
- อัลกุรอ่าน มอบให้ นบีมูฮําหมัด 

4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต (รอซูล) ของอัลเลาะห์ 25 องค์ 
5. ศรัทธาในวันพิพากษา (กิยามะห์) ซึ่งเป็นวันที่มนุษย์ทุกคนทั้งที่อยู่และที่ตายไปแล้วจะได้รับการ

พิพากษาการกระทําของตน และทุกชีวิตจะเกิดใหม่หลังการ
พิพากษา คงอยู่นิรันดร์ โลกใหม่นี้เรียกว่า โลกอาคึวัต 

6. ศรัทธาในกฎสภาวะ (พระลิขิต) พระเจ้ากําหนดกฎสําหรับโลก + มนุษยชาติ คือ 
- กฎตายตัว – ชาติพันธุ์ รูปรา่ง ธรรมชาติ 
- กฎไม่ตายตัว – ดําเนินตามเหตุ ปัจจัย ความดี – ชั่ว 
- มนุษย์มีสตปิัญญา มีเหตุผลที่จะเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

 

   

 

 

  ศาสนาอิสลาม ไม่มีรูปเคารพ เครื่องหมาย 
หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็นสิ่งแทนศาสนา แต่มี
สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาคือ รูป ดาวกับจันทร์
เสี้ยว 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 40 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
1. หลักปฏิบัติ 5 ประการ ได้แก่ 

1. การปฏิญาณตน ยอมรับพระอัลเลาะห์เป็นก้าวแรกนําไปสู่ความเป็นมุสลิมอย่าง
สมบูรณ์ 

2. การละหมาด คือ การแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งร่างกายและจิตใจ 
นมัสการสรรเสริญพระเจ้าวันละ 5 ครั้ง ทุกครั้งให้หันหน้าไปทาง
ที่ตั้งของวิหารกะบะห์ในนครเมกกะ 

3. การบริจาค (ชะกาต) หรือการจ่ายทาน เป็นการเตือนการสอนให้มนุษย์ไม่ตกเป็นทาส
ของวัตถุ ลดความเห็นแก่ตัว ต้องบริจาค 2.5 % 

4. การถือศีลอด คือ การงดเว้นการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาส การ
รักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทําความชั่ว ตั้งแต่รุ่งสางจน
ตะวันตกดิน ทําในเดือน 9 (รอมาดอน) ทําให้รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน ฝึก
ตนด้านร่างกาย จิตใจ ความอดทน 

5. พิธีฮัจญ์ การไปประกอบศาสนกิจ ณ วิหารกะบะห์ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ถ้าหากมีความสามารถท่ีจะไปได้ไม่บังคับแก่
มุสลิมทุกคน ทําในเดือนที่ 12 ของศาสนาอิสลาม 

 
นิกายส าคัญ 

นิกายชุนนี ยึดถือคําสอนแบบแผนโอวาทของพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และเห็นว่าพระศาสดา
จะเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกเป็นรอซูล แต่ยังเป็นปุถุชน ให้ความเคารพกาหลิบ 4 คือ 
อาบูบาก โอมาน โอถมาน อาลี นับถือในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

นิกายชีอะห์ เห็นว่าผู้นํามุสลิมจะต้องเป็นทายาทโดยการสืบสายเลือดจากพระศาสดา นับถือ
เฉพาะ อาลี มีนิกายเจ้าเซ็นเป็นนิกายย่อย นับถือในอิหร่าน อิรัก อินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
สัตว์โลก – สัตว์สังคม 
 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
1. ต้องการอาหาร น้ํา อากาศ สืบพันธุ์ 1. มีร่างกายตั้งตรง สัตว์โลกโดยทั่วไปจะขนานกับพ้ืนโลก 
2. คล้ายบรรพบุรุษ 2. มีดวงตาด้านหน้าทั้ง 2 ดวง 
3. ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด 3. ใช้มืออย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมได้ 4. มีสมองที่ใหญ่กว่า สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ สร้าง

ความก้าวหน้าที่สัตว์ทําไม่ได้ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม 
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สัตว์สังคม มีลักษณะสําคัญ คือ 

1. อยู่รวมเป็นกลุ่ม 
2. มีการกระทําระหว่างกัน (Social Interaction) การแบ่งงานกันทํา 

มนุษย์ต่างจากสัตว์สังคมอ่ืน = มีการจัดระเบียบที่ชัดเจนกว่า     วัฒนธรรม 
ลักษณะพิเศษของมนุษย์  

1. สามารถสร้างและใช้สัญลักษณ์ เช่น กิริยาท่าทาง ภาษา วัตถุ 
สัญลักษณ์ท่ีสําคัญ คือ ภาษา 
สัญลักษณ์จึงเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ 
สัญลักษณ์มิได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เกิดจากการเรียนรู้ผ่านการะบวนการที่เรียกว่า 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
2. วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต แบบแผนในการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่

มนุษย์ 
สร้างสรรค์ข้ึน 
 กลุ่มคน หรือกลุ่มสังคมจะดํารงอยู่ได้ต้องทําหน้าที่หรือกิจกรรมหลายด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษา แบบแผนการดําเนินชีวิตหลายแบบเช่นนี้ รวมเปน็วิถีชีวิตของกลุ่ม 
 ลักษณะร่วมของวัฒนธรรม 

1. ได้จากการเรียนรู้   
2. เป็นมรดกทางสังคม 
3. เปลี่ยนแปลงได้ 
4. เป็นวิถีชีวิตหรือแบบแผนดํารงชีวิต 

ประเภทวัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น สิ่งประดิษฐ์ 
- วัฒนธรรมทางจิตใจ เช่น ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างสังคม 

วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
 คติธรรม (Moral) คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดํารงชีวงิตส่วนใหญ่เปูนื่อง
ของจิตใจ และได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของสังคม เช่น ความ
เสียสละ ความขยัน หมั่นเพียร การประหยัดอดออกม ความกตัญญู ความอดทน ทําดีได้ดี 
เป็นต้น 
 เนติธรรม (Legal) คือวัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับ
นับถือกันว่ามีความสําคัญพอ ๆ กับกฎหมาย เพ่ือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 สหธรรม (Social) คือวัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทต่าง ๆ ที่จะติดต่อ
เก่ียวข้องกับสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคล
ต่าง ๆ ในสังคม 
 วัตถุธรรม (Material) คือวัฒนธรรมทางงวัตถุ เช่น เคราองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ สะพาน ถนน รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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องค์ประกอบ 

 
การจัดระเบียบทางสังคม = กระบวนการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม   สถาบันทาง
สังคม 
 
กลุ่มคน (เป็นระเบียบ)     กระบวนการการจัดระเบียบ 
- ครอบครัว 
- ชุมชน   บรรทัดฐาน   สถานภาพ   บทบาท 
- สมาคม  (มาตรฐานในการปฏิบัติควบคม (ตําแหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่ม)
 (สิทธิ/หน้าที่) 
- โรงเรียน  พฤติกรรมของสมาชิกในแบบเดียวกัน) 
   - วิถีชาวบ้าน   - สถานภาพติดตัวมา เช่น  
   - จารีต    เพศ สีผิว เชื้อชาติ ฯลฯ 
   - กฎหมาย   - ได้มาภายหลัง/ความสามารถ เช่น 
       อาชีพ สามีภรรยา บิดามารดา 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันทางสังคม 
 ความหมาย = แบบแผนกฎเกณฑ์เป็นแนวทางในการประพฤติ การกระทํา ความคิด เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่จําเป็นของสังคม 

กลุ่มคน หน้าที ่ แบบแผน สัญลักษณ์ 
องค์การทางสังคม 
- สถานภาพ บทบาท 
- การควบคุม 
- การจัดระเบียบ 
- ค่านิยม 

เพ่ือสนองความต้องการที่
จําเป็น 
- การเลี้ยงดูบุตร 
- รักษาความสงบ
บ้านเมือง 
- สร้างความม่ังคั่ง 
- อบรมให้มีความรู้เป็น
พ้ืนฐานพัฒนาประชากร 
- สั่งสอนอยู่ในศีลธรรม 

แนวทางการปฏิบัติ เช่น  
- บรรทัดฐาน 
- ความเชื่อ เลี้ยงดูพ่อแม่ 
- กฎหมาย ศาล 
- แผนการศึกษาชาติ 
- พิธีกรรม 

- ปูายจราจร 
- พระพุทธรูป 
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สังคมไทย 
 ลักษณะสังคมไทย – เป็นสังคมเกษตร มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว การศึกษาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ํา มี
การเคลื่อนย้ายถิ่น ใช้ปัจจัยสังคม- เศรษฐกิจแบ่งชนชั้น 

สังคมเมือง สังคมชนบท 
1. ครอบครัวเดี่ยว (ขนาดเล็ก) 1. ครอบครัวใหญ่ (ขยาย) 
2. ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ 2. ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ 
3. เป็นเมืองขนาดใหญ่ ศูนย์กลางการศึกษา 
อุตสาหกรรม พาณิชย์ บริการ 

3. เป็นเมืองขนาดเล็ก สังคมเกษตร 

4. มีความแตกต่างด้านอาชีพ ศาสนา ภาษา ประเพณี 4. มีความคล้ายกันด้านอาชีพ ศาสนา ภาษา 
ประเพณี 

5. มาตรฐานการดํารงชีวิตสะดวกสบาย 5. มาตรฐานการดํารงชีวิตต่ํา 
6. จํานวนคนมาก แข่งขันกันมาก 6. จํานวนคนน้อย แข่งขันกันน้อย 
7. วัฒนธรรมจิตใจอยู่ใต้อิทธิพลตะวันตก 7. ยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมไทย

มากกว่า 
8. การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 8. การเปลี่ยนแปลงช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการ รูปแบบ แบ่งได้ 2 ประเภท 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ 
ขนาด ประเภท สถานภาพ ฐานะ 

หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ บรรทัดฐาน เทคโนโลยี 

 
 
สิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย ์
 พลเมืองดี ความหมาย ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยตามกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย คือ ตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติรับรอง สิทธิ
เสรีภาพ หน้าที่ของประชาชน หลักนิติธรรม หลักเหตุผล หลักเสมอภาค หลักถือเสียงข้างมาก 
 สิทธิมนุษยชน ความหมาย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคของบุคคล 
 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความหมาย สภาพความเป็นมนุษย์ ไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานภาพ 
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ระบอบการเมืองการปกครอง 

รัฐและการปกครอง 
รัฐ หมายถึง ชุมชนทางการเมืองที่ประกอบด้วยดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรจํานวนหนึ่ง 

มีรัฐบาลเป็นผู้ให้อํานาจภายในรัฐ มีเอกราชอิสรภาพ 
องค์ประกอบของรัฐ 

ดินแดน อาณาเขตแน่นอน น่านน้ํา (ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล) น่านฟูา แผ่นดิน ไม่มีกฎเกณฑ์กําหนด
ขนาดและเนื้อที่ติดกัน ควรมีอาณาเขตติดต่อเป็นผืนเดียว 

ประชากร  ผู้มีสัญชาติของรัฐ ที่มีสิทธิ หน้าที่ในฐานะสมาชิกของรัฐ รวมถึงชนกลุ่มน้อย  
(ชาวไทยภูเขา) และคนต่างด้าว 

อ านาจอธิปไตย อํานาจสูงสุดในการปกครองตนเอง เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุด ทําให้รัฐมีอิสระ เสรีภาพ 
เอกราช 

รัฐบาล คณะบุคคลที่ใช้อํานาจปกครองเป็นอิสระ ไม่ข้ึนกับรัฐอื่น บริหารให้ประชาชนอยู่อย่างสงบ
มั่นคง ไม่ได้กําหนดที่มาของอํานาจ 

 
ประเภทของรัฐ 
 

รัฐเดี่ยว รัฐรวม (สหพันธรัฐ) 
มีรฐับาลเพียงแห่งเดียวที่ปกครอง รวมอํานาจไว้
ส่วนกลาง โดยรัฐอาจกระจายอํานาจให้ท้องถิ่น 
โดยทั่วไปมีขนาดเล็ก 

มีรัฐบาล 2 ระดับ คือ 
- รัฐบาลกลาง ใช้อํานาจอธิปไตยที่เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ของรัฐทั้งหมด เช่น การต่างประเทศ 
การทหาร การคลัง 
- รัฐบาลมลรัฐ มีอํานาจในการดําเนินกิจการ เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย 
รัฐธรรมนูญของประเทศจะบัญญัติไว้ชัดเจน 

ไทย อังกฤษ ญี่ปุุน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ สเปน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินเดีย สหภาพเมียนม่า 
ออสเตรเลีย แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ 

 

 แนวคิด  เริ่มตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน 
 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง  เกิดหลังปฏิวัติ
ฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1789 ถือเป็นเอกสารรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และเป็นแม่บทของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ 10 ธ.ค. สหประชาชาติถือเป็นวันสิทธิ
มนุษยชนของโลก 
 รัฐธรรมนูญ 2540 ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพ่ิมข้ึน ส่งผล
ต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญ 2560 เช่น สิทธิในความเป็น
มนุษย์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระ 
มีหน้าที่คุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน 
 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 45 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
 
ประเภทของระบบการเมืองการปกครอง 
ปกครองคนเดียว สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เผด็จการ กษัตริย์, ผู้เผด็จการ เช่น นโปเลียน 

คนส่วนน้อย อภิชนาธิปไตย, คณาธิปไตย, 
คอมมิวนิสต์ 

ชนชั้นสูง เช่น โรมัน หรือเป็นคณะ
บุคคล เพ่ือประโยชน์กลุ่ม เช่น 
สปาร์ต้า พรรคคอมมิวนิสต์ 

คนส่วนมาก ประชาธิปไตย กษัตริย์, ประธานาธิบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งแยกอ านาจ (ภูมิภาค) 
- ส่วนกลางส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ให้อํานาจบริหารบางอย่างแก่เจ้าหน้าที่ 
- จังหวัด เป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ ตราเป็น พ.ร.บ. จว. 
- อําเภอ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

กระจายอ านาจ (ท้องถิ่น) 
- ประชาชนท้องถิ่นมีอํานาจบริหารกิจการในการปกครองตนเอง 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
- องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
- เทศบาลแบบพิเศษ คือ กทม., พัทยา 

 
หลักการของระบอบประชาธิปไตย ที่สําคัญ คือ 
1. หลักความเสมอภาค คือ ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม (เท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ 

ในศักดิ์ศรี) ทั้งทางกฎหมาย, การเมือง เศรษฐกิจ และได้รับโอกาส เช่น การศึกษา 
2. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ 

สิทธิ คือ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ 
เสรีภาพ คือ โอกาสที่บุคคลเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตน 
หน้าที่ คือ สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักการใช้อ านาจการปกครองและการจัดระเบียบการปกครองภายใน
รัฐ 
 รวมอ านาจ (ส่วนกลาง) 

- กระทรวง กรม เป็นศูนย์กลางบริหารประเทศ 
- ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน โยกย้ายตามความเหมาะสม 
- หน่วยงานอิสระเทียบเท่ากรม เช่น ราชบัณฑิตยสถาน 

สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขา  
สํานักงานอัยการสูงสุด สนง.เลขาธิการสภาผู้แทน, วุฒิสภา สนง.ทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ สํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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3. หลักนิติธรรม คือ การยึดกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ของประเทศ หลักกฎหมายเป็นหลักสําคัญใน

ระบอบประชาธิปไตย 
4. หลักการยอมรับเสียงส่วนมาก และต้องไม่ละเมิดสิทธิของเสียงส่วนน้อย 
5. อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน รัฐบาล คือ กลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกทําหน้าที่บริหารประเทศ 

รัฐบาลที่ 
ดีจึงต้องเป็นของประชาชน เพ่ือประชาชน การเลือกทําได้โดยตรงและโดยอ้อม 

6. หลักแห่งการใช้เหตุผล คือ การใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา ไม่ใช่กําลังหรือความรุนแรง 
 

เปรียบเทียบระบบประชาธิปไตย – เผด็จการ 

ประชาธิปไตย เผด็จการ 
หลักการ 

- อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
- ให้สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค แก่ประชาชน 
- ใช้หลักเหตุผลตัดสินปัญหา 
- ยึดหลักนิติธรรม 

- อํานาจอยู่ที่บุคคลหรือคณะ 
- ไม่ยอมรับสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคของประชาชน 
- เน้นการใช้อํานาจเด็ดขาด โดยรวมอํานาจอยู่
ส่วนกลาง 

- ใช้หลักเสียงข้างมากตัดสินไม่ละเมิดเสียงข้างน้อย - เน้นความม่ันคง ปลอดภัยของชาติ, ยึดแนวคิด
ผู้ปกครอง 

อุดมการณ์ 
- ให้คุณค่าแก่ประชาชนจึงมีสิทธิ เสรีภาพ รัฐเกิดมา
เพ่ือมนุษย์ 

- ให้คุณค่ารัฐ ผู้นําเป็นสําคัญ 
- มนุษย์เกิดมาเพ่ือรัฐ 

ใครสร้าง 
- ผู้นําอยู่ในตําแหน่งตามวาระ 
- มีพรรคการเมืองหลายพรรค 
- แนวทางเศรษฐกิจ เอกชนเป็นเจ้าของได้มากกว่า 

- องค์การการเมือง (รัฐธรรมนูญ รัฐสภา การเลือกตั้ง) 
เป็นฐาน รองรับอํานาจผู้นํา 
- พรรคการเมืองพรรคเดียว หรือไม่มี 
- แนวทางเศรษฐกิจถูกควบคุมโดยรัฐ 
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ระบอบประชาธิปไตย แบ่งได้ 3 รูปแบบ 

รัฐสภา (อังกฤษ) ประธานาธิบดี (U.S.A.) กึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี (FR) 
ประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง 
กษัตริย์ 
อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 
นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ไทย ญี่ปุุน 
มาเลเซีย 
ประธานาธิบดี 
เยอรมัน อิตาลี อินเดีย สิงคโปร์  
บังคลาเทศมาจากการเลือกตั้งโดย
อ้อม 

ประธานาธิบดีเป็นประมุข + 
หัวหน้าฝุายบริหาร มาจากการ
เลือกตั้งโดยอ้อม วาระ 4 ปี (8ปี) 
รับผิดชอบทางการเมือง 

ประธานาธิบดี – ประมุข 
- หัวหน้าฝุายบริหารมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง 

หัวหน้าฝุายบริหาร – นายกรัฐมนตรี ไม่มีนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี  + ค.ร.ม. 

ไม่ยึดหลักแบ่งแยกอํานาจ ยึดหลักแบ่งแยกอํานาจ ประธานาธิบดียุบสภาได้ และทํา
หน้าที่อนุญาโตตุลาการระหว่าง 
ค.ร.ม.กับรัฐสภา 

- ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับ 
ค.ร.ม. ใกล้ชิดตามหลักการเชื่อม
อํานาจ ค.ร.ม.มาจากพรรคการเมืองที่
มีเสียงข้างมากในรัฐสภา 
รัฐสภามีอ านาจสูงสุดเพราะ 
- ค.ร.ม. ต้องบริหารประเทศโดย
รับผิดชอบต่อรัฐสภา 
- ค.ร.ม. จะเข้าดํารงตําแหน่งและ
บริหารได้ตราบเท่าที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากรัฐสภาพ 
- รัฐสภาควบคุมบริหารโดยเปิด
อภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 

- รัฐสภามาจากการเลือกตั้ง 
สภาสูง – วาระ 6 ปี 
สภาล่าง – วาระ 2 ปี 
- ประธานาธิบดีและรัฐสภาอยู่ใน
ตําแหน่งจนครบวาระ 
- ประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐมนตรี
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ค.ร.ม. ไม่เป็นสมาชิกสภา
ในเวลาเดียวกัน 

- นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รับผิดชอบต่อรัฐสภา 
- หากรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี + รัฐมนตรี พ้น
จากตําแหน่งเท่านั้น 

นายกรัฐมนตรียุบสภาได้ด้วยเหตุผล 
- รัฐสภาไม่รับรองนโยบายของ ค.ร.ม. 
หรือขัดแย้งใน ค.ร.ม.  
- รัฐบาลแพ้คะแนนเสียงในการลงมติ
รับรองกฎหมายที่ ค.ร.ม. เสนอ 

- รัฐสภามีอํานาจออกกฎหมาย
และอนุมัติงบประมาณ 
- รัฐสภาอาจใช้วิธี อิมพิจ-เม้นต์
ให้ ประธานาธิบดีออกจาก
ตําแหน่งก่อนวาระได้ 
- ประธานาธิบดียุบสภาไม่ได้ 

 

อังกฤษ ไทย ญี่ปุุน อินเดีย ฯ อเมริกา ผรั่งเศส ไอร์แลนด์ ออสเตรีย 
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รูปแบบระบบเผด็จการ 
อ านาจนิยม - ควบคุมสิทธิเสรีภาพทางการเมือง 

- ให้เสรีภาพทางสังคม เศรษฐกิจ เช่น สิทธิในครอบครัว นับถือศาสนา ประกอบอาชีพใน
แอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต้ 

เบ็ดเสร็จนิยม - ควบคุมท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ ครอบครัว การศึกษา 
- ประชาชนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งรัฐอย่างเคร่งครัด 
- รัฐใช้วิธีการลงโทษรุนแรง โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนศรัทธาจงรักภักดีต่อผู้นํา  
- สิทธิ เสรีภาพ ประชาชนถูกละเมิด 

ความเหมือน ผู้ปกครอง – คนเดียว หรือคณะบุคคล 
อํานาจรัฐ – ยกย่องให้ความสําคัญ ประโยชน์รัฐมากกว่าบุคคล 
ประชาชน – ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
- ใช้ความรุนแรงกับประชาชน 

 
 
ความแตกต่าง อ านาจนิยม เบ็ดเสร็จนิยม 

1. ควบคุมกิจกรรมการเมืองของบุคคล 1. ควบคุมท้ังการเมืองและทุกด้าน 
2. ไม่ควบคุมสถาบัน องค์การ เช่น ครอบครัว 2. ควบคุม 
3. ประชาชนมีหน้าที่เคารพเชื่อฟังคําสั่งรัฐ – 
ผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด เน้นการแสดงออกท่ี
จงรักภักดี 

3. ประชาชนต้องปฏิบัติตามคําสั่งรัฐอย่าง
ไม่จํากัดเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

 
ระบบเบ็ดเสร็จนิยม มีทั้งเผด็จการขวาจัด (Fascist) และซ้ายจัด (Communist) 

เผด็จการฟาสซิสต์ 

- เน้นลัทธิชาตินิยมรุนแรง 
- มีอุดมการณ์บูชารัฐและผู้นําที่เข้มแข็ง เช่น มุสโสลินี ฮิตเลอร์ 
- ฟ้ืนฟูระบบทหารเพ่ือขยายดินแดน เพราะเชื่อว่ารัฐเป็นสิ่งมีชีวิต (เติบโต) 
- ผู้นําได้รับการสนับสนุนจากกองทัพและนักธุรกิจ 
- ระบบนี้ต่อต้านประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ 

เผด็จการคอมมิวนิสต์ 
- เกิดจากการผสมผสานแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์และเลนิน 
- พรรคคอมมิวนิสต์ มีอํานาจสูงสุด ควบคุมกิจการทุก ๆ ด้าน 
- ใช้ในสหภาพโซเวียต จีน คิวบา เวียดนาม ลาว เกาหลีเหนือ 
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1. ที่ดิน---ผลตอบแทนเป็น---(ค่าเช่า)---------ที่ดินรวม “ทรัพยากรที่อยู่ในดิน”ด้วย 
2. ทุน...---ผลตอบแทนเป็น---(ดอกเบี้ย)-----เช่น เครื่องจักร,อุปกรณ์การผลิต ฯลฯ*
ในทางเศรษฐศาสตร์เงินไม่ใช่ทุน 

3. แรงงาน---ผลตอบแทนเป็น---(ค่าจ้าง)---------เป็น “แรงงานคน” 
4. ผู้ประกอบการ---ผลตอบแทนเป็น---(กําไร)---------เจ้าของธุรกิจ หรือ กิจการ 

1. สินค้าเอกชน-----สินค้าที่เป็นเจ้าของเอง “สามารถกีดกัน”ไม่ให้ผู้อื่นใช้ได้(ซ้ือขายตามตลาดทั่วไป เช่น สบู่,เสื้อ) 
2. สินค้าสาธารณะ---สินค้าที่เป็นเจ้าของร่วมกัน“ไม่สามารถกีดกัน”ไม่ให้ผู้อื่นใช้ได้(การปูองกันประเทศ,ช่องทีวี) 

 
 
 
 
 
 เศรษฐศาสตร ์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดไปใช้ในทางเลือกต่างๆเพ่ือให้
ประชาชนเกิดความพอใจมากที่สุดทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัดขณะที่ความต้องการของมนุษย์มีไม่
จํากัด 
 บิดาเศรษฐศาสตร์โลก   

- อดัม สมิธ (Adam Smith) เป็น บิดาเศรษฐศาสตร์ ชาวสกอตแลนด์ 
- อัลเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall) เป็น บิดาเศรษฐศาสตร์จุลภาค ชาวอังกฤษ 
- จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) เป็น บิดาเศรษฐศาสตร์มหภาค ชาวอังกฤษ 

 
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ :  
  ความขาดแคลน --> เกิดจาก “ทรัพยากรมีไม่เพียงพอ”ต่อความต้องการ 
 ปัญหาการเลือก --> ว่าจะ “ผลิตอะไร”(What)    “ผลิตอย่างไร”(How)   “ผลิตเพ่ือใคร”(For whom) 
 ต้นทุนค่าเสียโอกาส --> คือ “มูลค่าสูงสุดที่เราไม่ได้เลือก” เช่น ที่ดินแปลงหนึ่งเจ้าของตัดสินใจปลูก 
มะม่วงขาย ได้เดือนละ 8,000 บ.แต่ถ้านําไปปลูก ดอกได้จะได้เดือนละ 20,000 บ. **เงิน 20,000 คือ ค่าเสีย
โอกาส** 
 เศรษฐศาสตร์มี 2 สาขาคือ 
  เศรษฐศาสตร์จุลภาค --> เป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ใน “ระดับย่อย”หน่วยเล็ก หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “ทฤษฎีราคา”ราคาสินค้า   การบริโภค  ตลาด 

 

  เศรษฐศาสตร์มหภาค --> เป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ใน “ระดับใหญ่” หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “ทฤษฎีรายได้ประชาชาติ” เช่น เงินเฟูอ  เงินฝืด  วา่งงาน  ดอกเบี้ย 

กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ --> ได้แก่การ “ผลิต”, “กระจาย” ,  “แลกเปลี่ยน” , “บริโภค” , “แปรรูป” 
  การผลิต --> เป็นขั้นตอน “พ้ืนฐาน” ก่อให้เกิดเป็น “สินค้า”(สบู่,ยาสีฟันฯลฯ) และ “บริการ” (รถแท็กซี,
ร้านอาหารฯลฯ)  
   สินค้ามี 2 ประเภท คือ 
    > “ทรัพย์เสรี”  สินค้าท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ (สายลม,แสงแดด) 
    > “เศรษฐทรัพย์” สินค้าที่มีราคา แบ่งออกเป็น 
 
 
   อรรถประโยชน์ 5 --> คือ “---แปรรูป—เปลี่ยนสถานที่---บริการ---เลื่อนเวลาการใช้สอย---
โอนกรรมสิทธิ์---“ 
 
ปัจจัยพื้นฐานในการผลิต -->  
 
 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
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- มีทรัพยากร 
  จํากัด 
- ใช้เทคโนโลย ี
  อย่างม ี
  ประสิทธภิาพ 

- สินค้า “เหมือนกัน”ทุกประการ 
- ผู้ซื้อผู้ขายมี “จํานวนมาก” 
- มี “กลไกตลาด” เป็นตัวกําหนด “ราคา
สินค้า” 
- ผู้ซื้อและผู้ขาย มี “ความรู้สินค้า”เป็น
อย่างดี 
- เข้าออกตลาดอย่าง “เสรี” 

จริงๆแล้วไม่มีตลาดแบบนี้
บนโลกความจริงแต่มีแบบ 
“ใกล้เคียง”  
คือ “สินค้าทาง
การเกษตร” เช่น ผัก 
ผลไม้ 

ล าดับขั้นตอนในการผลิต -->  มี 3 ขั้น คือ “ขั้นปฐมภูม”ิ(เกษตรกรรม)---“ขั้นทุติยภูมิ”(แปรรูป)---“ขั้นตติยภูม”ิ
(ขนส่งและบริการ) 
  ฟังก์ชันการผลิต --> เป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง “ปริมาณการผลิต”  และ  “ผลผลิต” 
  ระยะเวลาในการผลิต --> “การผลิตระยะสั้น” -----มี “ปัจจัยคงท่ี” และ “ปัจจัยแปรผัน”  
          > “การผลิตระยะยาว”----มี “ปัจจัยแปรผัน” อย่างเดียวเท่านั้นเพราะเป็นการ 
*ขยายกิจการ  
  เส้นความเป็นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Curve : PPC)---คือ “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย”์ และ เทคโนโลยี เป็นการแสดง “โอกาส” และ “ข้อจํากัด” ในการเลือก “ผลิตสินค้าและบริการ” โดย
มีเงื่อนไขว่า โดย หากเส้น PPC เลื่อนไปทาง  “ซ้าย”(ปริมาณการผลิตลดลง) “ขวา”(เพ่ิมขึ้น) 
   *สรุป—เส้น PPC เป็นเส้นแสดงแนวคิด 3 แนวคิดคือ “การมีอยู่อย่างจํากัด” – “การเลือก”
  การกระจายมี 2 รูปแบบ  
   การกระจายสินค้าและบริการ --> จาก “ผู้ผลิต” ไปยัง “ผู้บริโภค””  
   กระจายรายได้ --> คือ “เงินจากการซื้อ” กลับไปยัง “ผู้ผลิต”  
    ** การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม --> คือการกระจายรายได้ให้ “ใกล้เคียง
กัน”-----**ไม่ใช่ให้เท่ากัน**  
 
การแลกเปลี่ยน  
  วิวัฒนาการการแลกเปลี่ยน --> “ระบบของแลกของ”(Barter System)----แลกสินค้ากัน “โดยตรง”
แต่ “ไม่คล่องตัว”  
       --> “ระบบเงินตรา” ใช้เงินเป็น “สื่อกลาง” ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
  การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นที่ตลาด --> โดยตลาดในที่นี้ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อขายกันที่ตลาดกันจริงๆ 
ซึ่งประกอบด้วย--- 
 องค์ประกอบของตลาด  ผู้ซื้อ + ผู้ขาย + สินค้า + ราคา 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของตลาด --> แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1.ตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์ (Perfect Competition Market) 
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- โฆษณา 
- ฉลาก 
- สัญญา 

- อาหาร 
- ยา 
- เครื่องสําอาง 
- เครื่องเวชภัณฑ์ 
- ยาเสพติด(บางประเภท) 

2.ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfect Competition Market) --> ประกอบด้วย 
  - “ตลาดผูกขาด”----มี “ผู้ผลิต”เพียง “รายเดียว” เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็น “รัฐบาล”หรือส่วนที่รัฐบาล
อนุญาต “เป็นผู้ผลิต” เช่น ไฟฟูา   รถไฟ   ยาสูบ 
  - “ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด”----มีผู้ผลิต “จํานวนมาก” สินค้ามี “หลายยี่ห้อ”หลายราคา จะ
แข่งขันกันที่ “คุณภาพ ราคา    การโฆษณา ฯลฯ” ให้นึกถึงสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ 
  - “ตลาดผู้ขายน้อยราย”---เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ แต่มี“น้อยราย” การปรับ “ราคา”หรือ “คุณภาพ” 
ของผู้หนึ่งจะส่งผลต่อ “คู่แข่งเจ้าอื่น” ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าลงทุนสูง เช่น ระบบมือถือ แข่งขันทาง โปรโมชั่น 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
  การบริโภค --> จะต้องมีความ “พึงพอใจ” หรือ “อรรถประโยชน์” 
 ปัจจัยในการบริโภค --> ได้แก่ “ราคา , รสนิยม , ปริมาณ , ฤดูกาล , การโฆษณา , คุณภาพ , ความเชื่อ
ทางศาสนา ฯลฯ” 
การคุ้มครองผู้บริโภค --> โดย รัฐ จะต้องคุ้มครอง “ผู้บริโภค” เพราะว่า “ตลาด”มีการแข่งขันกันแบบ “ไม่
สมบูรณ์”  
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค --> ตาม “พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522” **(แก้ไขเพ่ิมเติม 2541) 
  ตาม พ.ร.บ. ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  5 ประการดังต่อไปนี้***(สิทธิผู้บริโภค) 
    1. ได้รับ “ข่าวสาร” ที่ถูกต้อง 
    2. มี “อิสระ”ในการเลือกซ้ือสินค้า 
    3. ได้รับ “ความปลอดภัย” 
    4. ได้รับ “ความเป็นธรรม” ในการทําสัญญา 
    5. ได้รับ “พิจารณาเยียวยา”ค่าเสียหาย 
หน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภค  
 > “สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”(สคบ.)------ทําหน้าที่ “ดูแล” คุ้มครองผู้บริโภคด้าน- 
 > “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”(อย.)----ดูแลด้าน “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ”ได้แก่  ------------ 
 > “กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์”----ดูแลด้าน “ราคา—ปริมาณ—คุณภาพ(ชั่ง , ตวง ,วัด)” 
 > “สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”(สมอ.)---ดูแลมาตรฐานสินค้า “อุตสาหกรรม”โดยการ
รับรอง “ฉลากเขียว , เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) , ISO” เป็นต้น 
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ราคา--“เพ่ิม”----อุปสงค์----“ลด”  
ราคา--“ลด”-----อุปสงค์----“เพ่ิม”  

**แปรผันในทิศทางตรงกันข้าม** 

ราคา--“เพ่ิม”----อุปทาน----“เพ่ิม”  
ราคา--“ลด”-----อุปทาน----“ลด”  

**แปรผันในทิศทางเดียวกัน** 

เลข1 --> เรียกว่า “อุปทานส่วนเกิน”อยู่ “เหนือ”จุดดุลยภาพ 
 -----(S>D)---สินค้า “ล้นตลาด” 
เลข2 --> เรียกว่า “อุปสงค์ส่วนเกิน”อยู่ “ใต”้จุดดุลยภาพ 
 -----(D>S)---สินค้า “ขาดตลาด” 
E --> จุดราคา “ดุลยภาพ”  

กลไกตลาด (Market Force) --> หรือ “กลไกราคา” ซึ่งก็หมายถึง “อุปสงค”์และ “อุปทาน”นั้นเองหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มือที่มองไม่เห็น”(Invisible Hand) โดยปรากฏในหนังสือ The Wealth of Nations ของ
บิดาแห่ง  เศรษฐศาสตร์ “อดัม สมิธ” 
  อุปสงค์(Demand) --> คือ ความต้องการ--“ซ้ือ”(ผู้บริโภค)--โดยต้องมี ความพึงพอใจ และ กําลังซื้อ 
      
   >กฎอุปสงค์---- 
 
 
  อุปทาน(Supply) --> คือ ความต้องการ--“ขาย”(ผู้ขาย,ผู้ผลิต) 
 
    
   >กฎอุปทาน---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาวะดุลยภาพ(Equilibrium) --> ภาวะที่ทั้ง “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” มีความ “พอใจ”ในการซื้อสินค้า 
   > ค่าจ้างข้ันต่ํา-----ค่าจ้างท่ี “รัฐบาล” กําหนด 
   > อุปทานแรงงาน-----ความต้องการเสนอ “ขายแรงงาน”   ***คนอยากทํางาน 
   > อุปสงค์แรงงาน-----ความต้องการเสนอ “ซื้อแรงงาน”     ***นายจ้างต้องการรับคนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

การควบคุมราคา 
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   อุปสงค์ส่วนเกิน --> เป็นภาวะสินค้า “ขาดตลาด” ต่อมาสินค้าจะปรับราคา “สูงขึ้น” ส่งผล
ให้ “ผู้บริโภค”เดือดร้อน 
   อุปทานส่วนเกิน --> เป็นภาวะสินค้า “ล้นตลาด” สินค้าขายไม่ได้ราคาปรับตัว“ลดลง” 
ส่งผลให้ “ผู้ขาย--ผู้ผลิต”เดือดร้อน 
  มาตรการแก้ไขปัญหา --> โดย “รัฐบาล” เข้ามาควบคุมไม่ให้เกิดความเดือดร้อน มี 2 มาตรการ คือ 
   การควบคุมราคาขั้นต่ า --> เพ่ือช่วยเหลือ “ผู้ผลิต”หรือ “เกษตรกร” เมื่อเกิด “อุปทาน
ส่วนเกิน”โดยห้ามซื้อขายสินค้าท่ี“ราคาต่ํากว่า”ที่รัฐบาลกําหนด โดยกําหนดราคาไว้ “สูงกว่าจุดดุลยภาพ” 

วิธีที่ใช้ส่วนใหญ่คือรัฐจะ ----ประกันราคา---ผลผลิต “พยุงราคา”รับซื้อส่วนเกิน 
   การควบคุมราคาขั้นสูง --> เพ่ือช่วยเหลือ “ผู้บริโภค” เมื่อเกิด “อุปสงค์ส่วนเกิน” ราคา
สินค้า “แพง” โดยรัฐกําหนดห้ามซื้อสินค้า “สูงกว่า” ที่รัฐกําหนด โดยรัฐจะกําหนดราคาไว้ “ต่ํากว่าราคาดุลย
ภาพ”เป็นการกําหนด “เพดานราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน่วยทางเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบเศรษฐกิจโลก 
 1. แบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม --> โดยให้เสรีภาพ “ภาคเอกชน”เป็นจ้าของและทําหน้าที่ในการ “ผลิต
สินค้าและบริการ” 
  > กลไก “ราคา”มีบทบาท เป็นตัว “กําหนด”ราคาสินค้าและบริการ 
  > มีการ “แข่งขัน”ผลิตสินค้าและบริการอย่างเสรี   --   -
        > มี “ประชาชน”เป็น “เจ้าของ”ทรัพย์สินที่หามาได้ 
 
 
 
 

หน่วยรัฐบาล 
ทําหน้าที่ “คุ้มครอง”และกํากับดูแล”การ

ผลิต” 

หน่วยธุรกิจ 
ทําหน้าที่ในการ“การผลิต” สินค้าและ

บริการ 

หน่วยครัวเรือน 
เป็นเจ้าของปัจจัย “การผลิต” และ”

ผู้บริโภค” 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 54 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 

ข้อดี 

ข้อเสี
ย 

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เงินเดือน,ค่าจ้าง,แรงงาน , 26,000 Up /เดือน ) 
- ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล (บริษัท,ห้างร้าน) 
- ภาษีมรดก 
- ภาษีดอกเบีย้ 

- ภาษีปูาย 
- ภาษีรางวัล 
- ภาษีโรงเรียน 
- ภาษีสนามบิน 

 
- เกิดการ ไม่เป็นธรรม“กระจายรายได้” 
- เกิดการ ทําลายทรัพยากร  ธรรมชาติ “เพ่ือการผลิต 
 
- ประชาชนมีอิสระในการเลือกซ้ือสินค้า 
- เกิดแรงจูงใจในการผลิต 

 2. แบบคอมมิวนิสต์ --> โดยเป็นแนวคิด “ตรงข้ามกับ”ระบบทุนนิยม ภายใต้การควบคุมของ “รัฐบาล
คอมมิวนิสต์” 
  > รัฐบาลเป็น“เจ้าของทรัพยากรทั้งหมด”รวมทั้งปัจจัยการผลิตทุกชนิด  
  > ประชาชน “ไม่มีกรรมสิทธิ์”ตลอดจนเสรีภาพที่จะเลือกใช้ ปัจจัยการผลิตได้  
  > ประชาชนมีหน้าที่ทําตาม “คําสั่งเท่านั้น” 

 
 
 
 
 
       3. แบบผสม --> เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบ “ทุนนิยม”กับแบบ “สังคม
นิยม”    > เป็นการทํางานระหว่าง “รัฐบาล” และ “เอกชน” ปัจจัยการผลิตมีทั้งของรัฐและเอกชน 
      > ส่วนที่เป็นแบบทุนนิยม คือ เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบางอย่าง มีเสรีภาพในการเลือกผลิตและ
บริโภค 
  > ส่วนที่เป็นแบบสังคมนิยม คือ รัฐบาลเข้ามาควบคุมกิจการขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญกับประชาชน  
เช่น  ไฟฟูา- ประปา- การคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
ภาษี (tax) --> เป็น “เงิน”ที่รัฐ เรียกเก็บจาก“บุคคล”(คนที่มีชีวิต) และ “นิติบุคคล”(บุคคลที่กฎหมายสมมติ
ขึ้น เช่น บริษัท,ห้างร้านฯลฯ)  
   เพ่ือนําเงินมาใช้ในการบริหารประเทศ  โดยภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 ภาษีทางตรง  --> จัดเก็บใน “อัตราก้าวหน้า” โดยเก็บจากผู้มี “รายได้โดยตรง” (เงินเดือน,ค่าจ้าง,ค่าแรง) 
และผู้เป็นเจ้าของ “ทรัพย์สิน”  
   “เกินที่กฎหมายกําหนด” เช่น   
  
 
 
  
 

ข้อ
ดี 

ข้อเสีย 
- ลดความเหลื่อมล้ําในเรื่อง 
    รายได ้
- ประชาชนได้สวัสดิการจาก
รัฐอย่างเท่าเทียมกัน 

- ขาดแรงจูงใจในการผลิต 
- ผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์เลือก 

ข้อดี ข้อเสีย 
- ลดปัญหาการ
กระจายรายได้ 
- มีแรงจูงใจและ
เสรีภาพในการผลิต 

- รัฐบาลอาจเข้ามา
แทรกแซงการผลิตของ
เอกชนได้ 
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 ภาษีทางอ้อม --> เป็นภาษีท่ีสามารถ “ผลักภาระ”ให้ผู้อื่นจ่ายแทนจัดเก็บใน “อัตราคงที่” ไม่ว่าจะมี
รายได้มากหรือน้อยก็ “เก็บเท่ากัน”  
  ภาษีศุลกากร --> เป็นภาษีท่ีเก็บจาก “การนําเข้า” และ “ส่งออก” สินค้า  

ภาษีสรรพสามิต --> เป็นภาษีที่เก็บจาก “การผลิต” หรือ “จําหน่าย” สินค้าบางชนิดเช่น น้ํามัน
เชื้อเพลิง,แก๊ส,บุหรี่,เครื่องดื่ม,สุรา,เบียร์  
ภาษีสรรพากร --> เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือเรียกว่า Vat 7% จากมูลค่าสินค้าหรือบริการ เป็นภาษีท่ี
เกี่ยวกับการ “ใช้จ่ายใน ชีวิตประจําวัน” เช่น -- ค่าอาหาร,ค่าโทรศัพท์,ค่าของใช้ส่วนตัว -- ค่าไฟฟูา
,ประปา (มักปรากฏเป็นใบแจ้งจ่าย(ใบกํากับภาษีอย่างย่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ ขั้นตอนหรือวิธีการที่เราใช้เพ่ือศึกษาค้นคว้า เเละเรียบเรียงเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆ มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. การก าหนดหัวข้อที่สนใจ เป็นการกําหนดหัวข้อที่เราสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความ
เป็นมาของชาติเเละท้องถิ่น โดยอาจตั้งคําถามกว้างๆ 
  2. การรวบรวมหลักฐาน เป็นการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรา
ต้องการศึกษาค้นคว้า หลักฐานเเบ่งเป็น 2 ชั้น ดังนี้ 

 - หลักฐานชั้นต้น -> เป็นหลักฐานร่วมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต 
เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นจริงๆ เช่น ภาพถ่าย พระพุทธรูป สถาปัตยกรรม ฯลฯ 
 - หลักฐานชั้นรอง -> เป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นมาในภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดย
ใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้น เช่น หนังสือ อัตชีวประวัติ ฯลฯ 
 
 
 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
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  3. การตรวจสอบหลักฐาน เป็นการตรวจสอบหลักฐานที่หามาได้ว่ามีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือเพียงใด  
  4. การตีความหลักฐาน เป็นการนําข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องเเละ
ความน่าเชื่อถือ แล้วนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ 
  5. การเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูล เป็นการนําข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาเรียบเรียงให้เป็น
เรื่องราว เพ่ือตอบข้อสงสัยหรือประเด็นที่ตั้งไว้       
 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ 
 หลักฐานชั้นต้น 
  หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• พระพุทธไตรรัตนนายก 
• พระพุทธไสยาสน์ 

โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ 

• วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
• พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 

จารึก • จารึกตํารายา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ 

พงศาวดาร 
• พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
• พระราชพงศาวดารกรุงสยามจนถึง

ต้นรัชกาลที่ ๕ 
• พงศาวดารท้องถิ่น 

จดหมายเหตุ • จดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวันในรัชกาล
ที่ ๕ 

•

กฎหมาย • กฎหมายตราสามดวง 
• รัฐธรรมนูญ 
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ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย
ประเทศทั้งหมด 11 ประเทศ แยกเป็น 2 กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรหรือแผ่นดินใหญ่  

ประเทศเมียนมา  

ประเทศไทย 

ประเทศลาว 

ประเทศกัมพูชา 

ประเทศเวียดนาม 

ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศที่เป็นเกาะหรือหมู่เกาะ 

ประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศบรูไน 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศติมอร์-เลสเต 
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ความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน 
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา และลักษณะการเมืองการ
ปกครอง แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันหลาย ด้าน เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีรากฐานอารยธรรมจีนและอินเดียเหมือนกัน 

มีทรัพยากรธรรมชาติคล้ายคลึงกัน เช่น เป็นแหล่ง
ปลูกข้าวของโลก มีปุาไม้ ยางพารา เครื่องเทศ แร่
ต่างๆ เช่น ดีบุก ทอง เงิน อัญมณี เป็นต้น โดย
ประชากรส่วนใหญ่ทําเกษตรกรรม 

ศาสนาหลักในภูมิภาค คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลามและ
ศาสนาคริสต์ 

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความร่วมมือกันเป็น สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เพ่ือร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

เมียนมาร์  

ลาว 

เวยีดนาม 

ไทย 

มาเลเซีย 

กมัพูชา 

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย 
 ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน
หลายประเทศ ได้เเก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เเละมาเลเซีย 
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 1. สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมา 
  เมืองหลวง -> คือ เนปิดอว์ 
  ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ -> เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ ได้แก่ อาณาจักรพยู
หรือศรีเกษตร นับถือพระพุทธศาสนา ทางตอนเหนือเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุกาม ทางใต้เป็นอาณาจักรมอญ 
อาณาจักรพุกามมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ คือ พระเจ้าอโนรธาหรืออนิรุทธ์ ทรงขยายอํานาจได้กว้างใหญ่ และทรง
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาพม่าได้ทําสงครามกับอังกฤษหลายครั้งจนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษใน พ.ศ. 
2429 และได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2491 หลังจากได้รับเอกราช พม่าก็ได้มีปัญหาทางการเมืองมา
โดยตลอดและในปัจจุบันกําลังเข้าสู่กระบวนการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านอย่างเข้มข้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

สังคมและวัฒนธรรม 
 เนื่องจากความหลากหลายทางเชื้อชาติทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศ และ
ยังมีเรือ่งปัญหายาเสพติดที่สืบเนื่องมาจากปัญหาชนกลุ่มน้อยตามบริเวณชายแดน 
ศาสนาประจ าชาติ –> พระพุทธศาสนา 
ภาษาที่ใช้ –> ภาษาเมียนมา และภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อย 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม –> ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสูง พุทธศาสนิกชนชาวพม่านิยมไป
ทําบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจํา ทั้งในวันธรรมดา และวันสําคัญทางศาสนา สถานที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของ ชาวเมียนมา 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 เมืองหลวง คือ เวียงจันทน์ 
 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ -> เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านช้าง ที่ต่อมาได้แยกออกเป็น 3
ส่วน คือ หลวงพระบาง (ตอนเหนือ) เวียงจันทน์ (ตอนกลาง) และจําปาสัก (ตอนใต้) ลาวได้ตกเป็นอาณานิคม
ของฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2441 ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุุนและได้รับเอกราชในพ.ศ. 
2497 หลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ลาวก็ได้มีปัญหาภายในประเทศ เช่น การแย่งชิงอํานาจทาง
การเมือง จนใน พ.ศ.2519 พรรคประชาชนปฏิวัติได้ปกครองลาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
  
 
 
 

การเมืองการปกครอง 
 ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดี
เป็นประมุขของประเทศและหัวหน้าฝุายบริหาร 
ด้านเศรษฐกิจ 
 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจขึ้นกับภาคเกษตรกรรมเป็น
หลัก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันตก
มีภูเขาและปุาไม้อุดมสมบูรณ์ ส่วนทางชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันตกและภาคใต้ทําการประมง 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 60 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
 การเมืองการปกครอง 
 ปกครองในระบอบสังคมนิยม มีประธานประเทศเป็นประมุขของประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้ารัฐบาล 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สังคมและวัฒนธรรม ---* มีหลากหลายเชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวลาว ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อย เช่น 
ละว้า ไท ม้ง เย้า 
 ศาสนาประจ าชาติ ---* พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท 
 ภาษาที่ใช้ ---* ภาษาลาว และภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อย 
 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม --* เป็นประเทศที่มีความสงบสุขมีความเป็นมิตร มีวิถีชีวิตเรียบง่าย และ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์เด่นของชาวลาวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 เมืองหลวง คือ พนมเปญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก มีพืชที่สําคัญ เช่น 
ข้าว ข้าวโพด ฝูาย ไม้สัก ยาสูบ เป็นต้น                           

•  มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก สังกะสี เป็นต้น 
• มีแม่น้ําสําคัญ คือ แม่น้ําโขง มีทรัพยากรปุาไม้อุดมสมบูรณ์ มีนักลงทุน

ต่างชาติเข้าไปลงทุนทําอุตสาหกรรมไม้เเปรรูปเเละผลิตภัณฑ์จากไม้ 
• ปัจจุบันลาวเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟูาจากการลงทุนสร้างเขื่อนใน

หลายพื้นที่ 

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
  เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนัน ซึ่งเกิดความแตกแยกภายใน อาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณ
จึงเข้ามามีอํานาจแทน กัมพูชาได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2406 เเละใน พ.ศ. 2495 เจ้าสีหนุ 
ประมุขในขณะนั้นได้ทําการเคลื่อนไหวกดดันเพ่ือเรียกร้องเอกราชคืนจากฝรั่งเศส โดยมีเวียดนามเป็นกําลัง
หลักในการต่อสู้ นั่นคือ “สงครามเดียนเบียนฟู” กัมพูชาจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ใน พ.ศ. 2496ใน 
พ.ศ. 2498 มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ โดยพรรคสังคมราษฎร์นิยมของเจ้าสีหนุชนะการเลือกตั้ง ทําให้เจ้าสีหนุ
ได้เป็นผู้นําสูงสุดติดต่อกันมายาวนานกว่า 10 ปี แต่ถูกกดดันจากพรรคคอมมิวนิสต์ จนต้องลี้ภัยไปยัง
ประเทศฝรั่งเศส  
  กัมพูชาจึงได้เปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบสาธารณรัฐใน พ.ศ.2518 เขมรเเดงภายใต้การนํา
ของพอลพตได้ขึ้นมาเป็นผู้นําใน พ.ศ. 2435  กองกําลังสหประชาชาติจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นซึ่งนับเป็นการ
เลือกตั้งครั้งเเรกของกัมพูชา มีเจ้ารณฤทธิ์เเละฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาฮุนเซนทําการยึดอํานาจจาก
เจ้ารณฤทธิ์ จนได้ครองอํานาจการปกครองกัมพูชามาจนถึงปัจจุบัน 
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การเมืองการปกครอง 

• ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีเป็น
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สังคมและวัฒนธรรม ---* มีหลากหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาหรือเขมร ที่เหลือเป็นชาวจีน 
เวียดนาม และอ่ืนๆ 

ศาสนาประจ าชาติ---* พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท 
 ภาษาที่ใช้---* ภาษาเขมร และภาษาฝรั่งเศส 

•  
 
 
 
 
 
 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 
เมืองหลวง คือ กัวลาลัมเปอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 การเมืองการปกครอง 
 ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสุลต่านหรือผู้ปกครอง
รัฐจาก 9 รัฐ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดํารงตําแหน่งประมุขของประเทศองค์ละ 5 ปี และมีนายกรัฐมนตรี
เป็นหัวหน้ารัฐบาล 

ด้านเศรษฐกิจ 
 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของกัมพูชาขึ้นกับเกษตรกรรม พืชหลัก คือ ข้าว
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหล็ก ทองแดง อัญมณี ปุาไม้   เป็นต้น 
 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ ปราสาทหิน จํานวนมาก โดยเฉพาะ
นครวัด ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็น
หนึ่งในรายได้สําคัญของกัมพูชา ปัจจุบันกัมพูชาส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยการให้
เอกชนทําธุรกิจ   และเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าไปลงทุน ประเทศไทยได้เข้าไป
ลงทุนในกิจการหลายประเภท เช่น การสื่อสาร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมปุา
ไม้ เป็นต้น 

 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
 มีอารยธรรมเก่าแก่ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 
คือ ปราสาทหินจํานวนมาก เเละโบราณวัตถุต่างๆ เช่น นครวัดนครธม 
ปราสาทตาพรม เป็นต้น เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกัมพูชาที่เป็น
มรดกของชาติเเละของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทนครวัดได้รับการ
ยกย่องด้านความงดงามของสถาปัตยกรรม 

 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
 เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ เช่น อาณาจักรศรีวิชัย และ
อาณาจักรลังกาสุกะ เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าเป็นอย่าง
มาก มาเลเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษใน พ.ศ. 2329 เเละได้รับเอกราช
อย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ.2500 โดยมีตนกู อับดุล ราห์มาน พุตราอัลฮัจ เป็น
นายกรัฐมนตรีคนแรก 
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 ด้านเศรษฐกิจ 
  มาเลเซียมีเศรษฐกิจที่มั่นคง ขึ้นอยู่กับทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรที่สําคัญ 
คือ มะพร้าว น้ํามันปาล์ม ยางพารา ผลไม้ พริกไทย ไม้แปรรูป ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ คือ น้ํามัน
ปิโตรเลียมและดีบุก 
  ในส่วนภาคอุตสาหกรรม มาเลเซียส่งออกรถยนต์ เหล็กกล้า และซีเมนต์ นอกจากนี้ มีการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เพราะมีแหล่งธรรมชาติทั้งทะเลและปุาไม้ รวมทั้งแหล่งประวัติศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ประเทศมาเลเซียมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ จึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น วัฒนธรรมของชาว
มาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมของชาวมาเลย์เชื้อสายไทย วัฒนธรรมของชาวมาเลย์เชื้อสายจีน หรือ
ที่เรียกว่า ชาวเปอรานากัน  พูดภาษามาเลย์ผสมกับจีน มีเครื่องแต่งกาย อาหาร และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
วัฒนธรรมจีนผสมตะวันตก เห็นได้จากอาคารต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบตะวันตก ประดับประดาด้วย
ลวดลายปูนปั้นเป็นรูปต่างๆ โดยเฉพาะดอกไม้ หรือกระเบื้องแบบจีน เป็นรูปแบบอาคารที่มีชื่อว่า ชิโน-โปร
ตุกีส เช่น อาคารที่เมืองมะละกาเป็นเมืองมรดกโลก เมืองปีนัง เป็นต้น 
 
การพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
 การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ 
  ในปลายสมัยธนบุรีหลังจากท่ีปราบกบฏพระยาสรรค์แล้ว สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้
สถาปนา  ราชวงศ์จักรี และปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงพระนามว่า
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่า 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการเมืองการปกครอง 

สังคมและวัฒนธรรม 
• ประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์ ที่เหลือเป็นชาวจีน 

อินเดีย และอ่ืนๆ 
ศาสนาประจ าชาติ 
• ศาสนาอิสลาม 
ภาษาที่ใช้ 
• ภาษามาเลย์หรือบาฮาซา ภาษามลายู ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาทมิฬ 

และภาษาถ่ิน 
•  

 

สาเหตุที่ย้ายเมืองหลวงมายังฝั่งกรุงเทพฯ  
•  เพราะมีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า เเละอยู่ในบริเวณที่มีเเผ่นดินงอก ส่วน

ฝั่งธนบุรีถูกน้ํากัดเซาะตลิ่งพังไปทุกปี ฝั่งกรุงเทพฯ จึงเหมาะแก่การขยาย
บ้านเมืองในอนาคต นอกจากนี้ยังมีทําเลที่ตั้งที่ดีสําหรับการติดต่อค้าขายกับ
ชาวต่างชาติ เพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวไทย ทําให้เรือเดินสมุทรสามารถเข้ามา
ได้สะดวกรวดเร็ว ทําให้ได้รับความเจริญในหลายด้าน โดยเฉพาะการค้าขาย
ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
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 หลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้จัดระเบียบการปกครองโดยยึดตามรูปแบบ
สมัยอยุธยา คือ เหมือนสมัยอยุธยาในยามเจริญรุ่งเรือง ได้เเก่ สมุหนายกปกครองหัวเมืองฝุายเหนือ เเละสมุห
พระกลาโหมปกครองหัวเมืองฝุายใต้ กรมท่าปกครองหัวเมืองชายทะเลบริเวณอ่าวไทย และโปรดให้ชําระ
กฎหมายให้มี   ความถูกต้องยุติธรรมที่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง 
 
 
 
 
 
 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก รวมทั้งสร้างและ
บูรณะวัด นอกจากนี้ ยังได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรม เช่น นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 
เเละโปรดให้มีการแปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทย เช่น พงศาวดารจีน 2 เรื่อง คือ ไซฮ่ัน และ สามก๊ก 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่อง อิเหนา รามเกียรติ์ สังข์ทอง 
ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน (หลายเรื่องทรงเเต่งบางตอน) และทรงอุปถัมภ์กวี เช่น พระยาสุนทรโวหาร หรือสุนทร
ภู่    ผู้มีผลงานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น พระอภัยมณี สิงหไกรภพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พัฒนาการในสมัยปฏิรูปประเทศ  
  ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองหลาย
อย่างเช่น ทรงอนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝูารับเสด็จ ทรงอนุญาตให้ราษฎรมองพระพักตร์พระเจ้าแผ่นดิน ทรงให้
ราษฎรถวายฎีกาแก่พระเจ้าแผ่นดินได้โดยตรง เป็นต้น 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน โดยรวมอํานาจการ
ปกครองหัวเมืองเข้าสู่ศูนย์กลาง แบ่งงานออกเป็นกระทรวงเเละกรม ส่วนภูมิภาคได้จัดระบบการปกครองเป็น 
มณฑลเทศาภิบาล โดยรวมเมืองต่างๆ หลายเมืองเข้าเป็นมณฑล แต่ละเมืองแบ่งการปกครองเป็นระดับอําเภอ 
ตําบล เเละหมู่บ้าน 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เศรษฐกิจเป็นแบบพ่ึงตนเอง โดย
ประชาชนทําการเกษตรเป็นหลัก มีการค้าขายภายในอาณาจักรและ
การค้าทางทะเลกับชาวต่างชาติ เช่น ชาติตะวันตก มลายู จีน เป็นต้น 
 มีการค้าในระบบบรรณาการกับจีน ซึ่งทํารายได้เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการทําสนธิสัญญา
ทางการค้ากับอังกฤษและอเมริกา ทําให้มีพ่อค้าต่างชาติเข้ามาค้าขาย
มากขึ้น 
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1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
 แผนที่ --* เป็นเครื่องมือแสดงพ้ืนผิวโลกโดยการย่อส่วน และใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่าง ๆ ลงบนวัสดุ
แบนราบ แผนที่แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แผนที่อ้างอิง    แผนที่เฉพาะเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปถ่ายทางอากาศ 
 รูปถ่ายทางอากาศ เป็นรูปที่ถ่ายจากอากาศยาน เช่น เครื่องบิน บอลลูน โดรน มีทั้งรูปที่ถ่ายลงมาใน
แนวดิ่งและแนวเฉียงกับพ้ืนผิวโลก ใช้แสดงข้อมูลที่มองจากท่ีสูง เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจนตามความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
 

แผนที่อ้างอิง แผนที่เฉพาะเรื่อง 

รูปถ่ายทางอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต 
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 ภาพจากดาวเทียม 
 ภาพจากดาวเทียม เป็นภาพที่ได้จากการบันทึกด้วยดาวเทียม แล้วแปลข้อมูลและส่งสัญญาณมายังพ้ืน
โลก ภาพที่ได้ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง หรือถ่ายเน้นเฉพาะบางพ้ืนที่ก็ได้ ภาพจากดาวเทียมมีความ
ถูกต้อง แม่นยํา และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
 ข้อมูลทั่วไป ประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณคาบสมุทรอิน
โดจีนและคาบสมุทรมลายู มีเนื้อท่ี 513,115 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทั้งหมดยาวประมาณ 8,666 กิโลเมตร 
แบ่งเป็น พรมแดนทางบกประมาณ 5,656 กิโลเมตร    พรมแดนทางทะเลประมาณ 3,010 กิโลเมตร 
 

 ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
 ประเทศไทยแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์เป็น 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาค
กลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  ภาคใต้ 
 ภาคเหนือ 
 ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
อุตรดิตถ์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับกับหุบเขาและที่ราบลุ่ม
แม่น้ําขนาดเล็ก มีภูเขากระจายอยู่ท่ัวทั้งภาค 
ทิวเขาส าคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาผีปัน
น้ํา ทิวเขาหลวงพระบาง 
แม่น้ าส าคัญ เช่น แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน 
แม่น้ํากก แม่น้ําปาย แม่น้ํายวม 

 แผนท่ีลกัษณะ
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 ภาคกลาง 
 ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร และ 21 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย 
มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อํานาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ  
 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่ แบ่งเป็นท่ีราบภาค
กลางตอนบน ที่ราบภาคกลางตอนล่าง และบริเวณขอบของ
ที่ราบภาคกลาง  
 แม่น้ําสําคัญ เช่น แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําสะแกกรัง 
แม่น้ําท่าจีน แม่น้ําลพบุรี แม่น้ําปุาสัก 
 
 

แผนท่ี

ลักษณะภูมิประเทศ  
 เป็นแอ่งที่ราบทางตอนกลาง และยกตัวสูงขึ้น
บริเวณขอบด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ มีแอ่งที่ราบ 2 แอ่ง
ใหญ่ ๆ คือ แอ่งโคราช และแอ่งสกลนครทิวเขาสําคัญ คือ 
 ทิวเขาเพชรบูรณ์ตะวันออก ทิวเขาดงพญาเย็น ทิว
เขาสันกําแพง ทิวเขาพนมดงรัก ทิวเขาภูพาน 
 แม่น้ําสําคัญ เช่น แม่น้ํามูล แม่น้ําชี แม่น้ําสงคราม 
 

 
ภาคตะวันออก 
 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ซึ่ง
แบ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําทางตอนเหนือและที่ราบลุ่มแม่น้ํา
ทางตอนใต้ และที่ราบชายฝั่งทะเล  
 ทิวเขาสําคัญ คือ ทิวเขาจันทบุรี ทิวเขาบรรทัด 
 แม่น้ําสําคัญ เช่น แม่น้ําปราจีนบุรี แม่น้ําบางปะกง 
แม่น้ําระยอง แม่น้ําจันทบุรี 
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3.ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีลกัษณะภูมิ  ภาคตะวันตก 
 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นทิวเขาท่ีต่อเนื่องมาจาก
ภาคเหนือ เป็นแนวยาวจาก     ทิศเหนือไปใต้ มีที่ราบลุ่ม
แม่น้ําและที่ราบชายฝั่งทะเล  
 ทิวเขาสําคัญ คือ ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาตะนาวศรี 
 แม่น้ําสําคัญ เช่น แม่น้ําแควใหญ่ แม่น้ําแควน้อย 
แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําเพชรบุรี แม่น้ําปราณบุรี 
 

ทรัพยากรป่าไม้ 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปุาไม้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 ป่าไม้ผลัดใบ 
 อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความชื้นตลอดทั้งปี ผลัดใบในฤดูร้อน 
และผลิใบใหม่ในฤดูฝน ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ไม้ที่พบ เช่น สัก 
แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ไผ่ไร่ ไผ่บง  ป่าเต็งรัง ไม้ที่พบ เช่น 
พลวง เหียง เต็ง รัง แสมสาร ก่อ ปรง 

 ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิระหว่าง 10-40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
 ฤดูมี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน 
 

  
ภาคใต ้
ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา 
กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต สตูล สงขลา ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส 
 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นคาบสมุทร มีทิวเขาเป็นแนวยาว
จากเหนือไปใต้ ขนาบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเล
อันดามัน  
 ทิวเขาสําคัญ คือ ทิวเขาตะนาวศรี ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขา
นครศรีธรรมราช ทิวเขาสันกาลาคีรี 
 แม่น้ําสําคัญ เช่น แม่น้ําตาปี แม่น้ําชุมพร แม่น้ําปัตตานี 
แม่น้ําสายบุรี แม่น้ําโก-ลก 
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ป่าไม้ไม่ผลัดใบ 
 อยู่ในพื้นที่สูง มีความชื้นตลอดทั้งปี ปุาเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ได้แก่ป่าดิบแล้ง ไม้ที่พบ เช่น ตะแบก ไม้
ไผ่ปุา ป่าดิบชื้น ไม้ที่พบ เช่น ยางนา ยางแดง ป่าพรุ ไม้ที่พบ เช่น ตีนเป็ดพรุ หมากแดง ป่าดิบเขา ไม้ที่พบ 
เช่น ก่อ กุหลาบแดงปุาสน ไม้ที่พบ เช่น สนสองใบ สนสามใบ ป่าชายเลน ไม้ที่พบ เช่น โกงกาง โปรงปุา
ชายหาด ไม้ที่พบ เช่น สนทะเล หูกาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย 
 1. อุทกภัย  --* เป็นภัยธรรมชาติมีท้ังอุทกภัยแบบฉับพลัน เช่น น้ําปุาไหลหลาก และอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ช้า ๆ จากน้ําล้นตลิ่ง 
  สาเหตุ --* การตัดไม้ทําลายปุาทําให้ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ําฝน 

   ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานจนไม่สามารถระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ได้ทัน 
   การระบายน้ําไม่ดี หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ําเช่น สร้างบ้านเรือนขวางทางน้ําไหล  
ถนนไม่มีท่อระบายน้ํา 

 
 2. สึนามิ --* เป็นภัยธรรมชาติ เป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่พัดเข้าหาชายฝั่งด้วยความรวดเร็วและรุนแรง 

 สาเหตุ --*  สึนามิมีต้นกําเนิดจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร ดินถล่มใต้มหาสมุทร ภูเขาไฟ
ระเบิดใต้มหาสมุทร หรือมีอุกกาบาตตกลงกลางมหาสมุทร ทําให้มวลน้ําในมหาสมุทรได้รับ
แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เกิดเป็นคลื่นกระจายตัวออกไปและเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรแร่ 
 แร่โลหะ เป็นแร่ที่มีสมบัติเป็นตัวนําไฟฟูาและนําความร้อนได้ดี 
มีจุดเดือดและ   จุดหลอมเหลวสูง เมื่อแข็งตัวจะมีผิวมันวาว เป็นเงา เช่น 
ดีบุก  ทอง  เหล็ก  ทองแดง แมงานีส 
 แร่อโลหะ เป็นแร่ที่มีสมบัติไม่นําไฟฟูา มีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวต่ํา มีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลวและแก๊ส เช่น 
ฟอสเฟต ดินขาว โพแทช ฟลูออไรต์      หินอ่อน หินปูน เกลือหิน รัตน
ชาติ ทรายแก้ว ยิปซัม 
 
 

ฟอ ฟลูโดิ หิ

รัตเกหิ ทร ยิ

 

3. วาตภัย 
 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมพัดอย่างรุนแรง
จนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ประสบภัย 
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 สาเหตุ -- * วาตภัยมีสาเหตุมาจากการเกิดพายุฤดูร้อน ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร
ส่งผลให้มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงในฤดูร้อน เมื่อมวลอากาศร้อน    ยกตัวสูงขึ้น มวลอากาศเย็นจะ
พัดเข้ามาแทนที่ และเมื่ออากาศร้อนและอากาศเย็นเคลื่อนที่มาปะทะกัน ทําให้เกิดความแปรปรวน
ของอากาศก่อให้เกิดพายุ 

  4. ภัยแล้ง  
   เป็นภัยธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

 สาเหตุ ---* การตัดไม้ทําลายปุา ภาวะฝนไม่ตกตามฤดูกาล การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิทําให้
เกิดภาวะโลกร้อน บริเวณท่ีเป็นพื้นที่เขตอับฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. แผ่นดินไหว 
 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ทําให้บริเวณรอยเลื่อนต่างๆ ของเปลือก
โลกเกิดการเคลื่อนตัว จนเกิดแรงสั่นสะเทือน 
 สาเหตุ -- * แผ่นดินไหวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยา ทําให้เกิดการสั่นสะเทือน 
จุดเริ่มต้นของแผ่นดินไหวมักจะอยู่ลึกลงไปใต้ดินหรือใต้มหาสมุทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ดินโคลนถล่ม  
 เป็นภัยธรรมชาติที่มักจะเกิดควบคู่กับฝนตกหนัก
หรือฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ดิน หรือ
หินหลุด หรือพังทลายลงมา 

สาเหตุ 
 ดินโคลนถล่ม มีสาเหตุมาจากการมีฝนตก
ติดต่อกันเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ําฝนมาก ทําให้ดินและ
พืชไม่สามารถอุ้มน้ําได้ทั้งหมด ส่งผลให้ดินกลายสภาพเป็น
ดินโคลน ไหลถล่มลงมาตามความลาดชันของพ้ืนที่    ลง
มายังพ้ืนที่เบื้องล่าง 
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ค าชี้แจง 1. แบบทดสอบวิชาภาษาสังคมศึกษาฉบับนี้มีจํานวน 60 ข้อ 
  2. ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
  3. นักเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบได้จากเฉลย 
 
 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการละหมาด 
ก. ต้องปฏิบัติทุกวัน วันละ 5 เวลา 
ข. ต้องปฏิบัติในเดือนเราะมะฎอน 
ค. ต้องปฏิบัติพร้อมกับการบริจาคซะกาต 
ง. ต้องละเว้นการกินตลอดทั้งวันที่ละหมาด 
 

2. การแต่งกายด้วยชุดไทยไปทําบุญที่วัดถือเป็นการธํารงรักษาวัฒนธรรมประเภทใด 
ก. คติธรรม 
ข. สหธรรม 
ค. วัตถุธรรม 
ง. เนติธรรม 
 

3. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของหน่วยครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ 
ก. การจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล 
ข. การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 
ค. การนําเงินออมไปให้หน่วยธุรกิจกู้ยืม 
ง. การเป็นผู้บริโภคและเป็นผู้ประกอบการในเวลาเดียวกัน 
 

4. ข้อใดเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ก. รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อน 
ข. กํากับดูแลสินค้าหลังออกสู่ตลาดและการโฆษณาสินค้า 
ค. ตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ 
ง. ดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
 

5. บุคคลใดปฏิบัติตนเหมาะสมต่อศาสนสถานที่สุด 
 ก. แมนจ้างวงดนตรีมาเล่นในพิธีแห่นาคเข้าโบสถ์ 

ข. นิดใส่ชุดไทยประยุกต์เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา 
ค. น้อยเก็บดอกไม้จากต้นไม้ในวัดเพ่ือนําไปบูชาพระ 
ง. ตั้มใส่กางเกงลําลองขาสั้นสีสุภาพไปทําบุญที่วัดใกล้บ้าน 
 
 
 

แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของพิธีศีลล้างบาปในศาสนาคริสต์ 
 ก. เพ่ือเป็นการลบล้างบาปที่เคยได้ปฏิบัติไว้ 

ข. เพ่ืออุทิศตนสําหรับงานของพระผู้เป็นเจ้า 
ค. เพ่ือแสดงถึงการยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า 
ง. เพ่ือแสดงตนเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์รับใช้คริสตชน 
 

7. บุคคลใดปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารได้เหมาะสมที่สุด 
 ก. แอนใช้ช้อนของตนตักข้าวให้ผู้อ่ืน 

ข. แนนวางแก้วน้ําไว้ด้านขวามือของตนเอง 
ค. บิวคุยโทรศัพท์เบา ๆระหว่างรับประทานอาหาร 
ง. พลพูดคุยเพ่ือสร้างบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหาร 
 

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยเศรษฐกิจ 
 ก. หน่วยครัวเรือนมีบทบาทเป็นผู้บริโภคเท่านั้น 

ข. ธนาคารกู้ยืมเงินจากหน่วยครัวเรือนเพ่ือไปลงทุน 
ค. รัฐบาลมีหน้าที่เก็บภาษีจากหน่วยครัวเรือนเท่านั้น 
ง. หน่วยธุรกิจขายสินค้าและบริการให้หน่วยครัวเรือน 
 

9. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภค 
ก. สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างอิสระ 
ข. สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ 
ค. สามารถทดลองใช้สินค้าหรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อ 
ง. สามารถฟูองร้องผู้ผลิตหากได้รับอันตรายจากการใช้สินค้า 
 

10. ข้อใดจัดอยู่ในศาสนาประเภทเดียวกัน 
 ก. ฮินดู  คริสต์  อิสลาม    ข. ยูดาย  พุทธ  พราหมณ์ 
 ค. ขงจื้อ  ฮินดู  อิสลาม    ง. คริสต์  พุทธ  ซิกข์ 
 

11. ศาสนาในข้อใดจัดเป็นศาสนาเทวนิยมทั้งหมด 
 ก. คริสต์  ยูดาย  อิสลาม    ข. พุทธ  อิสลาม  คริสต์ 
 ค. ขงจื้อ  พุทธ  พราหมณ์-ฮินดู   ง. พราหมณ์-ฮินดู  ซิกข์  พุทธ 
 

12. องค์ประกอบของศาสนาที่สําคัญที่สุดที่จะขาดมิได้ได้แก่ข้อใด 
 ก. ศาสดา     ข. คําสอน 
 ค. ศาสดา     ง. นักบวช 
 

13. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดที่ศาสนาอ่ืนมีแต่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไม่มี 
 ก. พิธีกรรม     ข. คัมภีร์ 
 ค. ศาสดา     ง. จุดมุ่งหมายสูงสุด 
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14. การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดูคืออะไร 
 ก. การได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้า ข. ความหลุดพ้นจากทุกข์ 
 ค. การมีชีวิตเป็นนิรันดร์ในสวรรค์   ง. ประสบการณ์ทางจิตซึ่งเป็นผลจากการภาวนา 
 

15. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร 
 ก. การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส   ข. ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้ 
 ค. การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข  ง. วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด 
 

16. ข้อใดที่กล่าวถึงลัทธิตรีมูรติของศาสนาฮินดูถูกต้อง 
 ก. พระพรหมสร้างสรรค์  พระวิษณุบํารุงเลี้ยงดู  พระอัคนีทําลาย 
 ข. พระพิฆเนศวรผู้สร้าง  พระนารายณ์บํารุงเลี้ยงดู  พระกฤษณะทําลาย 
 ค. พระพรหมสร้างสรรค์  พระวิษณุบํารุงเลี้ยงดู  พระศิวะทําลาย 
 ง. พระอิศวรสร้างสรรค์  พระพรหมบํารุงเลี้ยงดู  พระศิวะทําลาย 
 

17. ศาสนาใดไม่มีศาสดา 
 ก. ศาสนาสิข   ข. ศาสนาอิสลาม 
 ค. ศาสนาคริสต์   ง. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
 

18. เพราะเหตุใด ผู้บริโภคจึงต้องดูฉลากหรือเครื่องหมายก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า  
 ก. เพราะมั่นใจว่าได้สินค้าตามคําโฆษณา 
 ข. เพราะม่ันใจว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ 
 ค. เพราะม่ันใจว่าได้รับสินค้าไม่เกินรายรับ 
 ง. เพราะม่ันใจว่าได้รับสินค้าตามท่ีวางแผนไว้ 
 

19. ภาษีใดเป็นภาษีทางอ้อม          
 ก. ภาษีมรดก   ข. ภาษีเงินได้  
 ค. ภาษีทรัพย์สิน   ง. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

20. . ในแผนที่ใช้สัญลักษณ์ใดแทนภูเขา 

   ก.    ข.       

   ค.    ง.        
 
21. ปัญหาน้ําปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม เป็นปัญหาที่พบมากในพื้นที่ลักษณะใด 
 ก. แอ่งที่ราบ     ข. ที่ราบหุบเขา 
 ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ํา    ง. ที่ราบชายฝั่งทะเล 
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22. “หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําทุกปีสาเหตุหลักเกิด    
จากไฟปุา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบ ทําให้ฝุุนละอองและควันถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมไป
ทั่ว” จากข้อมูลนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาใดต่อประชาชนในภาคเหนือมากท่ีสุด  
 ก. ปวุยเป็นโรคทางผิวหนังมากข้ึน  
 ข. ขาดแคลนอากาศหายใจและตายในทันที  
 ค. ปุวยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น  
 ง. ขาดแคลนแหล่งน้ําสะอาด เพราะฝุุนละอองปนเปื้อนในน้ํา 
 
 

23. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่สําคัญที่สุดในด้านใด 
 ก. การดํารงชีวิต    ข. การตั้งถ่ินฐาน 
 ค. วัฒนธรรมประเพณี   ง. การประกอบอาชีพ 
 

24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคซะกาต 
ก. เป็นหลักปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
ข. เป็นการให้ทานตามความสมัครใจของผู้บริจาค 
ค. การหลีกเลี่ยงถือเป็นบาปใหญ่และเป็นการเนรคุณต่อพระเจ้า 
ง. ต้องบริจาคซะกาตด้วยความบริสุทธิ์ใจเพ่ือพระเจ้าอย่างแท้จริง 
 

25. บทบาทใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 
ข. การให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ค. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในประเทศ 
ง. การกําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 
 

26. ข้อใดเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่นักเรียนโดยตรงจากรัฐบาล 
ก. การให้บริการด้านสาธารณะ 
ข. การรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ค. การให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ง. การจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในระดับพื้นฐาน 
 

27. ใครปฏิบัติตนเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยได้เหมาะสมที่สุด 
ก. มีนาเลือกรับฟังคนที่มีความคิดเห็นเดียวกับตนเอง 
ข. สายรุ้งเลือกพรรคการเมืองที่ให้ค่าตอบแทนในการช่วยสนับสนุน 
ค. ต้นน้ําประกาศเชิญชวนสมาชิกชุมชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน 
ง. ใบตองโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การทํางานของผู้นําชุมชนโดยใช้ความเห็นส่วนตน 
 

28. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย 
ก. ดูแลรักษาสิ่งของที่เป็นของตนเอง 
ข. เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงทุกครั้ง 
ค. เสนอแนะแนวทางที่ตนเองได้ประโยชน์เท่านั้น 
ง. ติดตามข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
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29. ข้อใดเป็นการปูองกันภัยแล้งในระยะยาวที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ก. การชดเชยเงินเยียวยารวมถึงการสร้างอาชีพเสริมสําหรับผู้ประสบภัย 
ข. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  
ค. เพ่ิมจํานวนสถานีสูบน้ําเพ่ือจัดส่งน้ําให้กับพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง  
ง. ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ประสบปัญหาเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา 

 

 
อ่านข้อความ และตอบคําถามข้อ 30 - 31 
  
 
 
 
 
 
 

30. จากข้อความข้อใดเป็นสมุทัย สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ 
ก. ภวตัณหา การดื่มสุราเพื่ออยากเข้าสังคม 
ข. วิภวตัณหา การอยากพ้นจากความเครียด 
ค. กามตัณหา ความชอบและความต้องการดื่มสุรา 
ง. ความระลึกชอบ การนึกอยู่เสมอว่าอยากจะดื่มสุรา 
 

31. จากข้อความไม้ควรปฏิบัติตาม มรรค เพ่ือที่จะให้ถึงความดับทุกข์ในข้อใดมากท่ีสุด 
ก. ความดําริชอบ การเจรจาชอบ 
ข. ความเห็นชอบ การกระทําชอบ 
ค. ความตั้งมั่นชอบ ความเพียรชอบ 
ง. การเลี้ยงชีพชอบ ความระลึกชอบ 
 

32. หลังจากแต่งงานได้ระยะหนึ่งวาธีได้ออกบวช บําเพ็ญสมาธิในปุาเพ่ือฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วจึงกลับสู่
ครอบครัว จากข้อความวาธีปฏิบัติสอดคล้องกับหลักอาศรม 4 ในข้อใด 

ก. คฤหัสถ์    ข. สันนยาสี 
ค. พรหมจารี    ง. วานปรัสถ์ 
 

33. ข้อใดเป็นความสําคัญของหลักตรีเอกานุภาพในศาสนาคริสต์ 
ก. เชื่อมั่นในการทําความดี 
ข. ศรัทธาในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว 
ค. ระลึกถึงถึงบุญคุณของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างโลก 
ง. การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้กําหนด 
 
 
 
 
 

 ไม้ติดการดื่มสุรา หลงใหลในรสชาติ และกลิ่น จึงต้องดื่มเป็นประจําทุกวัน ซึ่งภรรยาอยากให้
เลิกดื่มเพ่ือครอบครัว แต่ไม้ก็คิดเข้าข้างตนเองว่า “ถึงจะดื่มก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนใคร เพราะดื่มอยู่คน
เดียวจนวันหนึ่งไม้ปุวยด้วยโรคมะเร็งตับ ครอบครัวเสียใจมากเพราะไม้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยง
ครอบครัวเป็นหลัก 
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34. ข้อใดเป็นหลักศรัทธา 6 ประการในศาสนาอิสลามท่ีเป็นหลักสําคัญมากท่ีสุด 

ก. ศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์ 
ข. ศรัทธาในลิขิตของพระเจ้า 
ค. ศรัทธาในวันพิพากษาโลก 
ง. ศรัทธาต่อพระคัมภีร์ทั้งหลาย 
 

35. นามิเป็นภัยที่เกิดจากสาเหตุใด 
ก. การเกิดน้ําขึ้นน้ําลงที่ผิดปกติในทะเล 
ข. พายุหมุนในโซนร้อนที่เกิดขึ้นกลางทะเลหรือมหาสมุทร 
ค. การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดข้ึนใต้มหาสมุทร 
ง. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในมหาสมุทรช่วงฤดูฝน 

36. ข้อใดเป็นวิธีการปูองกันการเกิดดินถล่ม 
ก. การทําเหมืองแร่    ข. การทําไร่เลื่อนลอย 
ค. การสร้างเขื่อนเก็บน้ํา    ง. การสร้างฝายชะลอน้ํา 
 

37. ในการผลิตสินค้า ควรทําสิ่งใดเป็นอันดับแรก 
ก. การคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. การสํารวจหรือศึกษาความต้องการของผู้บริโภค 
ค. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า 
ง. การคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้สินค้า 
 

38. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
ก. ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า 
ข. ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดี มีประโยชน์ 
ค. ช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า 
ง. ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดรายจ่ายในการซื้อสินค้า 
 

39. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ก. การกําหนดหัวข้อ    ข. การรวบรวมข้อมูล 
ค. การนําเสนอข้อมูล    ง. การสร้างหลักฐานขึ้นเอง 
 

40. ใครอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ก. ทินกรค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด    ข. นารีรัตน์นําเสนอข้อมูลที่หน้าชั้นเรียน 
 ค. นันทรัตน์กาลังตีความข้อมูลอยู่กับเพ่ือน   ง. กันยารัตน์กําลังตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา 
 

41. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 ก.เข้าใจความเป็นมาของชาติ   ข.เข้าใจพัฒนาการของประเทศ 
 ค.เข้าใจการเลือกแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ  ง.เข้าใจเหตุการณ์สําคัญของประเทศที่เกิดขึ้น 
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42. ประชาชนในประเทศลาวนับถือศาสนาใดเป็นส่วนใหญ่ 
 ก. พุทธ      ข. คริสต์ 
 ค. อิสลาม     ง. พราหมณ์ – ฮินดู 
 

43. บุคคลสําคัญท่านใดไม่ได้มีผลงานในสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ก.สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  ข.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 ค.หมอบรัดเลย์     ง.สุนทรภู่ 
44. วรรณกรรมและวรรณคดีในข้อใดเป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทั้งหมด 
 ก.อิเหนา     สังข์ทอง     ไกรทอง 
 ข.สังข์ทอง     รามเกียรติ์      ไกลบ้าน 
 ค.ศกุนตลา     พระร่วง     เทศนาเสือปุา 
 ง.เงาะปุา     ไกลบ้าน     พระราชพิธีสิบสองเดือน 
 
45. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเป็นหน้าที่ของใคร 
 ก.กํานันและผู้ใหญ่บ้าน    ข.หน่วยงานราชการ 
 ค.ครูและนักเรียน    ง.คนไทยทุกคน 
 

46. สิ่งใดที่ไม่เป็นผลดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 ก.ความเป็นเหตุเป็นผล    ข.ความเป็นกลาง  
 ค.ความน่าเชื่อถือ     ง.ความมีอคติ 
 

47. “กมลสงสัยว่า  ทําไมหมู่บ้านของเขาจึงมีชื่อว่าหมู่บ้านหนองบัวบาน กมลจึงไปสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่
ในหมู่บ้าน จากนั้นเขาจึงสรุปข้อเท็จจริงจากข้อมูล แล้วนําข้อมูลไปจัดทําเป็นรายงาน” จากข้อความข้างต้น 
ขาดข้ันตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ก.ขั้นนําเสนอข้อมูล  
 ข.ขั้นวิเคราะห์หลักฐาน 
 ค.ขั้นกําหนดหัวข้อที่จะศึกษา  
 ง.ขั้นสืบค้นและรวบรวมหลักฐาน 
 

48. ประเทศใดไม่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 
 ก.เวียดนาม  ข.พม่า   ค.ลาว   ง.กัมพูชา 
 

49. นครวัด เป็นมรดกโลกท่ีสําคัญของประเทศใด 
 ก.พม่า   ข.กัมพูชา  ค.ลาว   ง.เวียดนาม 
 

50. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของประเทศมาเลเซีย 
 ก.มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
 ข.มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข 
 ค.มีภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ 
 ง.เป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สําคัญ 
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51. กฎหมายที่ชําระในสมัยรัชกาลที่ 1 มีชื่อว่าอะไร 
 ก.กฎหมายหลวง     ข.กฎหมายตราตั้ง 
 ค.กฎหมายบัวแก้ว    ง.กฎหมายตราสามดวง 
 

52. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่รัชกาลที่ 1  ทรงตัดสินพระทัยย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปฝั่งตะวันออก ของแม่น้ํา
เจ้าพระยา 
 ก.ฝั่งตะวันออกมีความงดงามกว่า   ข.เป็นชัยภูมิที่ปูองกันข้าศึกได้ 
 ค.กรุงธนบุรีมีความคับแคบ   ง.ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่กว้าง 
 

53. พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคนจะต้องไปฟังมิสซาและสวดมนต์ในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ 
 ก. ศีลจุ่ม  ข. ศีลกําลัง  ค. ศีลอนุกรม  ง. ศีลมหาสนิท 
 

54. ครอบครัวของยุทธอาศัยอยู่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นภาคตะวันตก จะเดินทางไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดระยอง   
ครอบครัวนี้จะต้องเดินทางไปทิศใด  
 ก. ทิศใต้      ข. ทิศตะวันออก 
 ค. ทิศตะวันตก     ง. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

55. ลักษณะภูมิลักษณ์ใดที่เด่นชัดที่สุดของภาคเหนือ 
 ก. เป็นเกาะและหมู่เกาะ    ข. เป็นที่ราบลุ่มน้ําขนาดใหญ่ 
 ค. เป็นหาดและอ่าวขนาดใหญ่   ง. เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน 
 

56. ภูมิลักษณ์ท่ีเป็นชายหาด อ่าว และแหลม มีผลดีอย่างไร  
 ก. เป็นสถานที่ท่องเที่ยว    ข. เป็นที่ราบเพาะปลูก  
 ค. เป็นภูมิลักษณ์ท่ีสวยงาม   ง. เป็นสถานที่จอดเรือประมง 
 

57. ข้อความใดไม่สัมพันธ์กัน 
 ก. พระเยซู : ไบเบิล    ข. พระพุทธเจ้า : ถือศีลอด 
 ค. นบีมุฮัมมัด : อัลกุรอาน   ง. พระพุทธเจ้า : พระไตรปิฎก 
 

58. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย มีที่ใดบ้าง 
 ก. กรุงเทพมหานคร เมืองโคราช   ข. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
 ค. กรุงเทพมหานคร เมืองเชียงใหม่   ง. กรุงเทพมหานคร เมืองหาดใหญ่ 
 

59. ปัจจัยการผลิต หมายถึงอะไร 
 ก. เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า   ข. ราคาสินค้า ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ค. กําลังความคิดที่ใช้ในการผลิตสินค้า  ง. วัตถุดิบและสิ่งต่างๆ ที่นํามาแปรรูปเป็นสินค้า 
 

60. ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีเด่นชัดที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือลักษณะใด  
 ก. เป็นที่ราบสูง      ข. เป็นหมู่เกาะ  
 ค. เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล     ง. เป็นภูเขาเกือบทั้งหมด 
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1. ตอบ  ก. ต้องปฏิบัติทุกวัน วันละ 5 เวลา 
     การละหมาดเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ ซึ่งจะต้องปฏิบัติทุกวัน วันละ 5 เวลา 
 

2. ตอบ ค. วัตถุธรรม 
    การแต่งกายด้วยชุดไทยเป็นการธํารงรักษาวัฒนธรรมประเภท วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ   
ที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้  เช่น  บ้านเรือน  อาหาร  เครื่องแต่งกาย  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และเครื่อง
อํานวยความสะดวก 
 

3. ตอบ ค. การนําเงินออมไปให้หน่วยธุรกิจกู้ยืม 
    บทบาทของหน่วยครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจได้แก่ เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ผู้ประกอบการ เป็นผู้บริโภคและจ่ายภาษีให้กับภาครัฐ ส่วนการนําเงินไปให้หน่วยธุรกิจกู้ยืมเป็นบทบาทของ
ธนาคาร 
 

4. ตอบ  ก. รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อน 
    อํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คือ   

1.  รับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนทั้งจากทางสินค้าและบริการ 
2.  ตรวจสอบผู้ประกอบการใหม่หรือทดสอบสินค้าใหม่ที่มีข้อสงสัยว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
3. ศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผู้บริโภค  
4. ส่งเสริมการให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งข้อมูลและสิทธิของผู้บริโภคท่ีพึงได้รับ 
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  
6. เมื่อเกิดการร้องทุกข์จากผู้บริโภคหน่วยงานจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

5. ตอบ ข. นิดใส่ชุดไทยประยุกต์เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา 
    ก. แมนจ้างวงดนตรีมาเล่นในพิธีแห่นาคเข้าโบสถ์ ไม่ถูก เพราะการส่งเสียงดังรบกวนกิจของพระสงฆ์เป็น
การปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนสถาน 
 

6. ตอบ ค. เพ่ือแสดงถึงการยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า 
    ความหมายของการล้างบาปไม่ได้หมายถึงการล้างบาปทั้งหมดออกไปจากตัว เหมือนคนไม่มีบาปมาก่อน 
แต่การล้างบาปในศาสนาคริสต์ หมายถึง การยอมรับ พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเพ่ือเป็นหลักในการดําเนินชีวิต
ของตนเอง และพิธีศีลล้างบาปสามารถทําได้ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น แม้ผู้ที่ผ่านพิธีศีลล้างบาปแล้วจะเปลี่ยนไป
นับถือศาสนาอ่ืน และต่อมาได้กลับมานับถือศาสนาคริสต์อีกก็ไม่ต้องรับศีลล้างบาปอีก 
 

7. ตอบ ข. แนนวางแก้วน้ําไว้ด้านขวามือของตนเอง 
    มารยาทในการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม ให้ใช้มือขวาจับช้อน มือซ้ายจับส้อม 
วางแก้วน้ําไว้ด้านขวามือ ก่อนรับประทานอาหาร ให้ผู้อาวุโสที่ร่วมโต๊ะลงมือรับประทานอาหารก่อน ควรใช้

เฉลยแบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ทัพพีตักข้าวให้ผู้อ่ืน ใช้ช้อนกลางในการตักกับข้าว ไม่ส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร และไม่ควรปฏิบัติ
กิจกรรมอ่ืนระหว่างการรับประทานอาหาร 
 

8. ตอบ ง. หน่วยธุรกิจขายสินค้าและบริการให้หน่วยครัวเรือน 
    หน่วยธุรกิจกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือนําไปลงทุน หน่วยรัฐบาลจัดเก็บภาษีจากหน่วยครัวเรือนและหน่วย
ธุรกิจ หน่วยครัวเรือนมีบทบาทเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ผู้บริโภค และจ่ายภาษี และหน่วยธุรกิจจะนําปัจจัย
การผลิตจากหน่วยครัวเรือนมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อจําหน่ายสินค้าและบริการให้กับหน่วยครัวเรือน 
 

9. ตอบ ค. สามารถทดลองใช้สินค้าหรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อ 
    สิทธิของผู้บริโภคมี 5 ประการ ได้แก่  

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 

10. ตอบ ก. ฮินดู  คริสต์  อิสลาม 
 ศาสนา ฮินดู  คริสต์  อิสลาม ประเภทเทวนิยม นับถือพระเจ้า แบ่งเป็น เอกเทวนิยม (นับถือเทพเจ้า
เพียงองค์เดียว)เช่น ยิว คริสต์ อิสลาม และ พหุเทวนิยม (นับถือเทพเจ้าหลายองค์) เช่น พราหมณ์ – ฮินดู 
 

11. ตอบ ก. คริสต์  ยูดาย  อิสลาม  
 ศาสนา ยูดาย  คริสต์  อิสลาม ประเภทเทวนิยม นับถือพระเจ้า แบ่งเป็น เอกเทวนิยม (นับถือเทพเจ้า
เพียงองค์เดียว)เช่น ยิว คริสต์ อิสลาม และ พหุเทวนิยม (นับถือเทพเจ้าหลายองค์) เช่น พราหมณ์ – ฮินดู 
 

12. ตอบ ข. คําสอน 
 หลักธรรม คือ ตัวคําสั่งสอน ที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ทางศาสนา มีความสําคัญและถือเป็นหัวใจสําคัญทาง
ศาสนาเช่นเดียวกัน 
 

13. ตอบ ค. ศาสดา 
 ศาสนาฮินดู จัดอยู่ในประเภท เทวนิยม ประเภทย่อย พหุเทวนิยม (นับถือเทพเจ้าหลายองค์) และไม่มี
ศาสดา 
 

14. ตอบ การมีชีวิตเป็นนิรันดร์ในสวรรค์ 
 เมื่อ อาตมัน (ชีวาตมัน) เป็นวิญญาณย่อยแยกมาจากปรมาตมัน จะรวมกับปรมาตมันได้ เมื่อเข้าถึง
โมกษะ (การหลุดพันสังสารวัฏ) 
 

15. ตอบ ง. วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด 
 เมื่อ อาตมัน (ชีวาตมัน) เป็นวิญญาณย่อยแยกมาจากปรมาตมัน จะรวมกับปรมาตมันได้ เมื่อเข้าถึง
โมกษะ (การหลุดพันสังสารวัฏ) 
 

16. ตอบ ค. พระพรหมสร้างสรรค์  พระวิษณุบํารุงเลี้ยงดู  พระศิวะทําลาย 
 ตรีมูรติ ภาพประกฏของเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาม 

- พระพรหม เทพผู้สร้างและรังสรรค์ 
- พระวิษณุ เทพผู้ปกปูองและคุ้มครองบํารุงเลี้ยงดู   
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- พระศิวะ มหาเทพผู้ทําลายล้าง 
 

17. ตอบ ง.ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู   
 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู นับถือเทพเจ้าเป็นที่สักการบูชา ซึ่งมีเพียง 3 องค์ที่ยิ่งใหญ่ ได้แก่ พระพรหม 
พระวิษณุ และพระศิวะ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 3 องค์ เป็นองค์เดียวกันแต่แบ่งภาคเป็น 3 องค์ ทําหน้าที่ต่างกัน 
 

18. ตอบ ข. เพราะมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ   
 การที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและมีประโยชน์ต่อตนเอง ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟูา
ให้เลือกที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ส่วนความปลอดภัยจากการกินหรือการใช้สินค้าผู้บริการควรดูฉลาก 
ส่วนผสม และวันหมดอายุของสินค้า  
 

19. ตอบ ง. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นภาษีทางอ้อม 

20. ตอบ  ค.   
  สัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์แทน ภูเขา 
 

21. ตอบ  ข.ที่ราบหุบเขา 
 ปัญหาน้ําปุาไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เป็นลักษณะของน้ําที่เกิดจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน 
น้ําไหลจากที่สูงซึ่งเป็นภูเขาสู่ที่ราบ ดินที่อุ้มน้ําไม่มีรากไม้ยึดเกาะตามธรรมชาติ จะทําให้น้ําไหลอย่างรวดเร็ว 
รุนแรง และพัดพาต้นไม้ บ้านเรือนตามไปกับกระแสน้ํา 
 

22. ตอบ ค.ปุวยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น   
 เมื่อมีไฟปุาเกิดขึ้นจะส่งผลให้มีปัญหาฝุุนละอองและหมอกควันตามมา ทําให้ประชาชนได้รับฝุุน
ละอองและหมอกควันจากการหายใจ ส่งผลให้ปุวยเป็นโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจมากข้ึน 
 

23. ตอบ  ก. การดํารงชีวิต 
 มนุษย์ต้องนําทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เช่น นําพืชและสัตว์มาปรุง
อาหาร ทําเครื่องนุ่งห่ม สร้างที่อยู่อาศัย และทํายารักษาโรค นําน้ํามาใช้ดื่ม ใช้ดินในการเพาะปลูก 
 

24. ตอบ ข. เป็นการให้ทานตามความสมัครใจของผู้บริจาค 
 การบริจาคซะกาต เป็นการให้ทานที่เป็นพระบัญญัติ เป็นหน้าที่ของชาวมุสลิมทุกคนที่มีฐานะเพ่ือ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ทําให้รู้จักเอ้ือเฟ้ือ คลายความตระหนี่ถี่เหนี่ยว ในทางศาสนาอิสลามการจ่ายซะกาตเป็น
วินัยบัญญัติสําคัญหนึ่งใน 5 ประการ สําหรับมุสลิมจะต้องปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงถือเป็นบาปใหญ่และเป็นการ
เนรคุณต่อพระเจ้ามารยาทของการบริจาคซะกาต 
 

25. ตอบ ค. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งในประเทศ 
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง เป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม 
 

26. ตอบ ง. การจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในระดับพื้นฐาน 
 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลที่จัดสวัสดิการให้แก่นักเรียนโดยตรง คือ การจัดการศึกษาโดยไม่มีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายในระดับพื้นฐาน 
 

27. ตอบ ค. ต้นน้ําประกาศเชิญชวนสมาชิกชุมชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน 
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 ก. มีนาเลือกรับฟังคนที่มีความคิดเห็นเดียวกับตนเอง ไม่ถูก เพราะกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
ควรรับฟังความคิดเห็นของทุกคน 
 ข. สายรุ้งเลือกพรรคการเมืองที่ให้ค่าตอบแทนในการช่วยสนับสนุน ไม่ถูก เพราะเป็นการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียงของตนเอง 
 ง. ใบตองโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การทํางานของผู้นําชุมชนโดยใช้ความเห็นส่วนตน ไม่ถูก 
เพราะไม่ควรโพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงผู้อ่ืนในแง่ลบเป็นการทําให้ผู้อื่นเสียหาย ซึ่งการวิจารณ์การทํางานของผู้อื่น
ไม่ควรใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นการแสดงถึงอคติส่วนตัว แต่ควรใช้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอ่ืน ๆ สนับสนุน และ
ควรมีการเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพราะการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เท่านั้นจึงจะนําไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และ
เกิดการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
 
 

28. ตอบ ง. ติดตามข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย คือการให้สมาชิกสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าถูกต้อง
และเหมาะสม และควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

29. ตอบ ข. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 ส่วน ก. การชดเชยเงินเยียวยารวมถึงการสร้างอาชีพเสริมสําหรับผู้ประสบภัย และ ค. เพ่ิมจํานวน
สถานีสูบน้ําเพื่อจัดส่งน้ําให้กับพื้นท่ีเพาะปลูกอย่างทั่วถึง เป็นมาตรการระยะสั้น ง. ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่
ประสบปัญหาเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา เป็นมาตรการเร่งด่วน 
 

30. ตอบ ค. กามตัณหา ความชอบและความต้องการดื่มสุรา 
     จากโจทย์ ต้นเหตุ คือ ไม้ติดการดื่มสุรา หลงใหลในรสชาติ และกลิ่น จึงต้องดื่มเป็นประจําทุก ซึ่งตรง
กับ กามตัณหา ในสมุทัย คือ ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้กามคุณ คือสิ่งสนองความต้องการทาง
ประสาททั้งห้า 
 

31. ตอบ ข. ความเห็นชอบ การกระทําชอบ 
     มรรค หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติเพ่ือที่จะให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งประกอบด้วย  8 ประการ  
ซึ่งไม้ควรยึดหลักความเห็นชอบ คือ รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี และควรกระทําชอบคือการกระทําสิ่งที่ดี ไม่ดื่มสุราที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนในครอบครัว 
 

32. ตอบ ง. วานปรัสถ์ 
      วานปรัสถ์ เป็นช่วงเวลาในการทําประโยชน์ เพ่ือสังคมและประเทศชาติ คือ การออกบวชเข้าสู่ปุา 
เพ่ือฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ การเข้าปุาเพ่ือหาความสงบนี้ อาจทําเป็นครั้งคราวแล้วกลับสู่เรือนอีกได้ 
 

33. ตอบ ข. ศรัทธาในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว 
     หลักตรีเอกานุภาพ เป็นหลักคําสอนที่ให้เกิดการศรัทธาในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่จะมีทั้งหมด 
3 บุคคล ได้แก่ 1. พระบิดา (พระเยโฮวาห์) คือ ผู้สร้างโลก และผู้ใหกําเนิดแก่ทุกชีวิต2. พระบุตร (พระเยซู) 
เป็นผู้ที่เกิดมาเพ่ือทําการไถ่บาปให้กับมนุษย์ 3. พระจิต (พระวิญญาณศักดิ์ของพระบิดาและพระบุตรรวมกัน) 
คือ วิญญาณอันบริสุทธิ์ เพ่ือมอบความรักและช่วยให้มนุษย์ประพฤติดี 
 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 82 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
34. ตอบ . ก. ศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์ 
     มุสลิมต้องศรัทธาพระอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียว ความศรัทธานี้เป็นหลักสําคัญที่สุดในศรัทธา
ทั้งหมด เพราะเป็นที่รวมแห่งศรัทธาทั้งหลายและทําให้เกิดศรัทธาในข้ออ่ืน ๆ ตามมา ความศรัทธานี้แสดงให้
เห็นถึงความเป็นเอกเทวนิยมของอิสลามอย่างแท้จริงและแสดงถึงความเชื่อมั่น ตลอดจนความจงรักภักดี นอบ
น้อมถ่อมตนอย่างสิ้นเชิงต่อพระอัลลอฮ์ 
 

35. ตอบ ค. การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกท่ีเกิดข้ึนใต้มหาสมุทร 
     คลื่นสึนามิ เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกท่ีเกิดขึ้นใต้มหาสมุทร หรืออาจจะเกิดจากภูเขา
ไฟระเบิด 
36. ตอบ ง. การสร้างฝายชะลอน้ํา 
     การสร้างฝายชะลอน้ํา เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ํา หากเกิดน้ําปุาไหลหลาก จะช่วยลดความรุนแรงของ
กระแสน้ําและดินที่อาจถล่มลงมาได้ 
 

37. ตอบ ข. การสํารวจหรือศึกษาความต้องการของผู้บริโภค 
     ก่อนที่ผู้ผลิตจะตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการ ควรศึกษา สํารวจ หรือวิจัยความต้องการของผู้บริโภค
ก่อน เพ่ือให้การผลิตสินค้าและบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็นเปูาหมาย 
 

38. ตอบ ง. ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดรายจ่ายในการซื้อสินค้า 
      ผู้บริโภคประหยัดรายจ่ายในการซื้อสินค้า ไม่ใช่ประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
 

39. ตอบ ง เพราะวิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 
1. กําหนดหัวข้อ 2. รวบรวมหลักฐาน 3. ตรวจสอบหลักฐาน 
4. ตีความข้อมูล 5. เรียบเรียงและนําเสนอข้อมูล 
 

40. ตอบ ข เพราะการนาเสนอข้อมูลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
 

41. ตอบ ค เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์ทําให้เข้าใจความเป็นมาของชาติ พัฒนาการของประเทศ และ
 เหตุการณ์สําคัญที่เกิดข้ึนได้  ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 

42. ตอบ ก เพราะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อผู้คนในประเทศลาวมากกว่าศาสนาอ่ืนๆ 
 

43. ตอบ เพราะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุด ในสมัยอยุธยา   
 และทรงมีบทบาทสําคัญในการรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็น      อันหนึ่งอันเดียวกันกับอยุธยา 
 

44. ตอบ ก เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (รัชกาลที่ 2)  ทรงเป็นกวี  พระองค์ทรงมีพระ
 อัจฉริยภาพในการแต่งกลอน  ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้มากมาย เช่น  อิเหนา  สังข์ทอง  
 ไกรทอง  ขุนช้างขุนแผน รามเกียรติ์   เป็นต้น 
 

45. ตอบ ง ภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของชาติไทย จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกัน 
 

46. ตอบ ง เพราะความมีอคติอาจทําให้มีใจลําเอียงในการตีความหลักฐาน  ซึ่งอาจก่อให้เกิด ผลเสียต่อ
 การศึกษาประวัติศาสตร์ได้ 
 

47. ตอบ ข เพราะก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงจะต้องผ่านขั้นตอนวิเคราะห์หลักฐานก่อน 
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48. ตอบ ก เพราะพม่า ลาว และกัมพูชามีพรมแดนติดกับประเทศไทย ส่วนเวียดนามไม่มีพรมแดนติดกับ
 ประเทศไทย เนื่องจากลาวและกัมพูชาขวางกั้นอยู่ 
 

49 ตอบ ข เพราะนครวัดตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา 
 

50 ตอบ ก เพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลาม 
 

51. ตอบ ง ในสมัยรัชกาลที่ 1  โปรดเกล้าฯ  ให้ชําระกฎหมายให้มีความถูกต้อง  ยุติธรรม  และให้ประทับตรา
 สําคัญ  3  ดวง  จึงเรียกว่า  กฎหมายตราสามดวง 
 

52.ตอบ  ก เพราะฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นชัยภูมิที่ปูองกันข้าศึกได้ มีพ้ืนที่กว้างขวาง  และมี
 ทําเลที่ดีในการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ   ส่วนกรุงธนบรุีมีความคับแคบ   เนื่องจากมีอาณาเขต
 ติดวัดจึงไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ 
53. ตอบ ง.ศีลมหาสนิท 
 ศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคนต้องไปฟังมิสซาและสวดมนต์ในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ 
เพ่ือเป็นการระลึกถึงชีวิตและคําสอนของพระเยซู 
 

54. ตอบ ข. ทิศตะวันออก 
 จังหวัดระยองตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

55. ตอบ ง. เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน   
 ภาคเหนือมีทวิเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นจํานวนมาก 
 

56. ตอบ ก. เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
 ชายหาด อ่าว และแหลม มีหาดทรายที่สวยงามเป็นส่วนใหญ่ นอกจากบางแห่งจะเป็นโขดหิน และปุา
ชายเลน แต่ทุกที่ก็เหมาะแก่การท่องเที่ยว 
 

57. ตอบ ข. พระพุทธเจ้า : ถือศีลอด 
 พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา แต่การถือศีลอดเป็นหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 
 

58. ตอบ ข. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งใน
ประเทศไทยมีเพียง 2 แห่งเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 

59. ตอบ ง. วัตถุดิบและสิ่งต่างๆ ที่นํามาแปรรูปเป็นสินค้า 
 ความหมายของปัจจัยการผลิต คือ วัตถุดิบหรือสิ่งต่างๆ ที่นํามาใช้ในกระบวนการแปรรูปออกมาเป็น
สินค้าและบริการ  
 

60. ตอบ ก. เป็นที่ราบสูง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิลักษณ์เป็นที่ราบสูง  
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 เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ หาคําตอบและทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
 1. เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแบบฝึกชุดนี้ ประกอบด้วย 

 1.1 เนื้อหาสาระสําคัญ 
 1.2 แบบทดสอบจํานวน 60 ข้อ พร้อมคําอธิบาย 

 2. นักเรียนศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจก่อนการลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 อ่านรายละเอียดของเอกสารประกอบการเรียนก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 
 2.2 ปฏิบัติตามคําสั่งของกิจกรรมในทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิชาภาษาไทย 
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เร่ืองที่ ๑ 
       ความหมายของค า  

 
 
 
 
 
 

ค า คือ เสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมาย จะมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ เช่น 
   บ้าน       1    พยางค์ 

ประโยชน์      2    พยางค์ 
วิทยุ                3    พยางค ์

ความหมายของค ามีอยู่ ๒ แบบ ได้แก่ 
๑. ค าที่มีความหมายโดยตรง คือ คําที่มีความหมายตรงตัว ไม่ต้องตีความ เช่น  

กล้วย คือ ผลไม้ชนิดหนึ่ง เมื่อผลสุกจะมีสีเหลือง  
ดาว   คือ สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงสว่างในท้องฟ้าเวลามืด

นอกจากนี้คําที่มีความหมายโดยตรง ยังสามารถแบ่งออกเป็น 
 - คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน เช่น 
       แม่น้ํา  ความหมายเหมือนคําว่า   คงคา ธารา สายชล วาร ี
    นก     ความหมายเหมือนคําว่า   ปักษี สกุณา วิหค ปักษา 
    เด็ก    ความหมายเหมือนคําว่า   กุมาร ผู้เยาว์ เยาวชน  ดรุณ 
    คําพูด  ความหมายเหมือนคําว่า   วจี วาจา พจมาน 
- คําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น 

                           ตัด  มีความหมายใกล้เคียงคําว่า หั่น,ปาด,เฉือน,เชือด,แล่ 
- คําท่ีมีความหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของคํา เช่น 
 

ขัน มัน 
- คํากริยา เช่น ไก่ขัน (ร้อง, ส่งเสียง) 
- คํากริยา เช่น คุณพ่อขันนอตให้แน่น  
  ( หมุน, ทําให้แน่น ) 
- คํานาม เชน่ แม่ใช้ขันตักนํ้า ( ภาชนะใส่นํา้ )  
- คําวิเศษณ์ เช่น คุณครูเล่าเร่ืองขําขัน               (บอก

ความรู้สึก) 
 

- คํานาม เช่น ฉันชอบกินมันแกว 
   ( ไม้เถาหัวใช้รับประทานได้ ) 
- คําสรรพนาม เช่น ขโมยมันชอบมาดึก ๆ  

( คําใช้เรียกผู้อื่นอย่างไม ่ยกย่อง ) 
- คําวิเศษณ์ เช่น ขนมหวานร้านนี้หอมมันมาก 

(รสชาติ) 
 

 
- คําที่มีความหมายตรงขา้มกัน 
  ดี  ความหมายตรงข้ามกับ ชั่ว 
  มืด        ความหมายตรงข้ามกับ สว่าง 
  กลัว  ความหมายตรงข้ามกัน กล้า 
  กลางคืน  ความหมายตรงข้ามกัน กลางวัน 
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๒. คําที่มีความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝง (โดยนัย) คือ คําที่มีความหมายไม่ตรงตามตัว           

ต้องอาศัยการตีความ เช่น 

ค า ความหมายตรง ความหมายเปรียบเทียบ(แฝง) 

หิน เขาขว้างก้อนหิน แบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้หินจริง ๆ 

หมู แม่พาฉันไปกินหมูกระทะ แบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้หมูมาก ๆ 

ลิง ลิงตัวนั้นเกาะอยู่บนต้นไม้ เด็กพวกนี้ซนเป็นลิงเลย 
 
 หิน   ความหมายตรง หมายถึง ก้อนหิน 

       ความหมายแฝง หมายถึง เรื่องท่ียาก ไม่ง่าย อาการหนักเหมือนยกหิน 
หมู   ความหมายตรง หมายถึง สัตว์ที่เรากินเนื้อของมัน  
       ความหมายแฝง หมายถึง เรื่องท่ีง่าย สบาย ๆ 
ลิง    ความหมายตรง หมายถึง สัตว์ชนิดหนึ่ง  
       ความหมายแฝง หมายถึง ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง 

ตัวอย่างเพิ่มเติม 

 

ค า ความหมายตรง ความหมายแฝง 

ดาว ดวงดาว คนที่กําลังเจริญรุ่งเรือง  โดดเด่น 

ดํา สีดํา สิ่งชั่วร้าย  สิ่งไม่ดี 

ขาว สีขาว สิ่งที่ดี  สิ่งที่บริสุทธิ์ 

แกะดํา แกะที่มีขนสีดํา คนที่แปลกแยกแตกต่างจากคนอื่น 

เต่า เต่าที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา คนที่ทํางานช้า 

กิน  เคี้ยวแล้วกลืนลงกระเพาะ ฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอรัปชั่น 
เพชร ชื่อแก้วหรือหินที่แข็งที่สุด             

และมีลักษณะแวววาวใช้ทํา
เครื่องประดับ 

สิ่งที่มีค่ามาก 

เก้าอ้ี เก้าอ้ีที่ให้สําหรับนั่ง ตําแหน่ง 
แพะ แพะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง คนบริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้าย 
ควาย ควายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง คนโง่ 
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เร่ืองที่ 2 
ชนิดของค าในภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
ชนิดของค าในภาษาไทยมี ๗ ขนิด คือ 
๑. คํานาม ๒. คําสรรพนาม ๓. คํากริยา ๔. คําวิเศษณ์ 
5. คําบุพบท ๖. คําสันธาน ๗. คําอุทาน 
 
เรามาเรียนรู้ค าทั้ง 7 ชนิดกันเลย 
๑. ค านาม คือ คําเรียกชื่อคน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรืออาการต่าง ๆ เช่น ช้าง พ่อ บ้าน  
คํานามแบ่งได้ ๕ ชนิด ดังนี้ 

๑. สามานยนาม คือ คํานามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น รถ ขนม ครู นก โรงเรียน  เป็นต้น 
๒. วิสามานยนาม คือ คํานามที่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น ครูลูกน้ํา นกแก้ว จังหวัดยโสธร เปน็ต้น 
๓. ลักษณนาม คือ คํานามที่บอกลักษณะของคําด้านหน้า เช่น ฟัน ๑ ซี ่บ้าน ๑ หลัง เป็นต้น 
๔. สมุหนาม คือ คํานามที่บอกหมวดหมู่หรือความเป็นกลุ่ม เช่น กองทหาร ฝูงนก เป็นต้น 
5. อาการนาม คือ คํานามที่บอกกิริยาอาการของคน สัตว์ และสิ่งของ 
    - การ + คํากริยา เพ่ือบอกการกระทํา เช่น การเดิน การวิ่ง การพูด เป็นต้น 
    - ความ + คําวิเศษณ์ เพ่ือบอกความรู้สึก เช่น ความดี ความรัก ความรู้ เป็นต้น 

 

๒. ค าสรรพนาม คือ คําที่ใช้แทนคํานามที่กล่าวมาแล้ว เพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวซํ้าอีก  
แบ่งได้ ๖ ชนิด ดังนี้ 

๑. บุรุษสรรพนาม คือ คําสรรพนามท่ีใช้เรียกบุคคล แบ่งได้ ๓ ลักษณะ ได้แก่ 
- บุรุษที่ ๑ แทนผู้พูด เช่น ฉัน ผม ข้าพเจ้า เรา อาตมา  เป็นต้น 
- บุรุษที่ ๒ แทนผู้ฟงั เช่น ท่าน คุณ เธอ เอ็ง โยม เป็นต้น 
- บุรุษที่ ๓ แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น เขา มัน แก หล่อน  เป็นต้น 

๒. ปฤจฉาสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใช้แสดงคําถาม มักใช้คําว่า ใคร อะไร ที่ไหน  เป็นต้น 
            ๓. วิภาคสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้ชี้ซํ้าหรือแยกส่วนคํานามที่อยู่ด้านหน้าใช้คําว่า ต่าง 
บ้าง กัน เช่น  นักเรียนบ้างเรียนบ้างเล่น  เด็กๆต่างอ่านหนังสือ  แมวกัดกัน เป็นต้น 

    ๔. อนิยมสรรพนาม คือ คําสรรพนามท่ีใช้คําแสดงคําถามมาแทนคํานาม โดยไม่กําหนดชี้เฉพาะ 
และไม่ใช่ประโยคคําถาม เช่น ใครจะไปอ่านหนังสือจนจบเล่ม  ใครๆก็อยากรวย  เป็นต้น 
              ๕. นิยมสรรพนาม คือ คําสรรพนามท่ีใช้แทนคํานามเพ่ือบอกระยะใกล้-ไกล มักใช้คําว่า นี่ นั่น โน่น 
นี้ นั้น โน้น เช่น นี่คือโรงเรียนของฉัน  โน้นคือบ้านเพ่ือนฉัน  เป็นต้น 
              ๖. ประพันธสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใช้แทนคํานามด้านหน้าเพ่ือเชื่อมกับอีกประโยค หนึ่งให้
ต่อเนื่องกัน มักใช้คําว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน เช่น ครูชอบคนที่มีมารยาทดี 
 

**เกร็ดควรรู้ ประพันธสรรพนาม ใช้ในประโยคความซ้อน 
๓. ค ากริยา คือ คําท่ีแสดงการกระทํา เช่น กิน เดิน นอน นั่ง ยิ้ม ร้องไห้ แบ่งได้ ๔ ชนิด  ได้แก ่



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 88 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
๑. อกรรมกริยา คือ คํากริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ ไม่ต้องมีกรรมมารับ เช่น ฝนตก  

หินหล่น  ลมพัด  น้องนอน  นกบิน  เป็นต้น 
๒. สกรรมกริยา คือ คํากริยาที่ต้องมีกรรมมารับความหมายจึงจะสมบูรณ์ เช่น ครูกินข้าว  

พ่อตัดผม  น้องดื่มนม  เป็นต้น 
๓. กริยานุเคราะห์ หรือกริยาช่วย คือ คําท่ีวางไว้หน้าคํากริยา เพื่อเสริมกริยาให้มีความ 

หมายชัดเจนขึ้น มักมีคําว่า กําลัง คง ต้อง อาจ ถูก เช่น สุนัขกําลังเห่า  แม่กําลังไปตลาด   เป็นต้น 
๔. วิกตรรถกริยา คือ คํากริยาที่ไม ่สมบูรณ์ ต้องใช้ส่วนเติมเต็ม ได้แก่ คํานาม คําสรรพนาม หรือ

คําวิเศษณ์มาทําให้มีใจความสมบูรณ์มักมีคําว่า เป็น เหมือน คล้าย เท่าเช่นเขาเป็นนักร้อง น้องเหมือนแม่ 
๔. ค าวิเศษณ์ คือ คําที่ทําหน้าที่เป็นบทขยายส่วนต่าง ๆ ของประโยค แบ่งได้หลายชนิด ดังนี้  

                 ๑. ลักษณวิเศษณ์  ใช้บอกลักษณะชนิด  สี  ขนาด  รส  กลิ่น  เสียง  ได้แก่เปรี้ยว  หวาน เล็ก 
ใหญ่ หอม เหม็น ดัง ดี ร้อน เย็น  เป็นต้น 

๒. กาลวิเศษณ์ ใช้บอกเวลา เช้า สาย บ่าย เย็น คํ่า วันนี้ เมือ่วาน เป็นต้น 
๓. สถานวิเศษณ์  ใช้บอกสถานที่ ใกล้ ไกล บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง  เป็นต้น  
๔. ประมาณวิเศษณ์  ใช้บอกจํานวนมาก น้อย หลาย หรือลําดับ หนึ่ง สอง สาม เป็นต้น 
๕ . ปฤจฉาวิเศษณ์ ใช้ถามคําถาม มักมีคําว่า ใคร อะไร ที่ไหน ทําไม อย่างไร เป็นต้น 
๖. ประติชญาวิเศษณ์ ใช้แสดงการขานรับคํา คะ ขา ครับ ขอรับ จํา จ๊ะ เป็นต้น 
๗. ประติเษธวิเศษณ์ ใช้บอกความปฏิเสธ ไม ่ ไมใ่ช่ ไม่ได้ เป็นต้น 
๘. นิยมวิเศษณ์ ใช้บอกความชี้เฉพาะ นี้ นั้น โน่น ทั้งนี้ ทั้งนั้น  เป็นต้น 
๙. อนิยมวิเศษณ์ ใช้บอกความไม ่ชี้เฉพาะ มักมีคําว่า อะไร ใด ไหน ใคร แต่ไมใช่ประโยค 

คําถาม 
๑๐. ประพันธวิเศษณ์ เป็นคําที่ทําหน้าที่เชื่อมคําหรือประโยคให้มีความเกี่ยวช้องกัน มักมี คําว่า ที่ 

ซึ่ง อัน ดังที่ เพื่อว่า อย่างที่ ชนิดที่ 
๕. ค าบุพบท คือ คําท่ีใช้เชื่อมคําหรือกลุ่มคําเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ภายในประโยค ดังนี้  

๑. บอกความเกี่ยวข้องและสถานะของผู้พูดและผู้รับ มักใช้คําว่า กับ แก่ แด่ ต่อ  
๒. บอกตําแหน่งที่ตั้ง มักใช้คําว่า หน้า หลัง นอก ใน ใกล้  ไกล บน ล่าง  
๓. บอกความเป็นเจ้าของ มักใช้คําว่า ของ แห่ง  
๔. บอกช่วงเวลา มักใช้คําว่า ตั้งแต่ จน เมื่อ กระทั่ง  
๕. บอกความประสงค์ มักใช้คําว่า เพื่อ สําหรับ  
๖. บอกความเปรียบเทียบ มักใช้คําว่า เท่า เท่ากับ กว่า 

๖. ค าสันธาน คือ คําที่ใช้เชื่อมประโยคให้มีความสัมพันธ์กัน แบ่งได้  
๔ ประเภท ตาม เนื้อความของประโยค ได้แก่ 

๑. เชื่อมเนื้อความคล้อยตามกัน มักใช้คําว่า และ พอ...ก็ แล้ว...ก็ เมื่อ...จึง  
๒. เชื่อมเนื้อความขัดแย้งกัน มักใช้คําว่า แต่ แต่ก็ กว่า...ก็ แต่ทว่า  
๓. เชื่อมเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน มักใช้คําว่า จึง เพราะ เพราะฉะนั้น  
๔. เชื่อมเนื้อความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง มักใช้คําว่า หรือ หรือไม ่ก็ มิฉะนั้น 

มิฉะนั้น...ก็ 
**เกร็ดควรรู้ ค าสันธานจะใช้โนประโยคความรวม 
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            7.ค าอุทาน คําท่ีเปล่งออกมาเพ่ือแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พูด 
หลักภาษาไทยได้แบ่งค าอุทานออกเป็น ๒ ชนิด  ดังนี้ 

๑. อุทานบอกอาการ  คือ  คําท่ีบอกอารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พูด   
คําอุทานชนิดนี้มักอยู่หน้าประโยค  และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์  ( ! )  กํากับอยู่ท้ายคําอุทาน  แบ่งเป็น 
                       ๑.๑  อาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัว    เช่น  นี่แน่ะ !   เฮ้ย !  โว้ย ! 
                       ๑.๒  อาการโกรธเคือง                      เช่น  ดูดู๋ !     ชะๆ  !    ชิๆ ! 
                       ๑.๓  อาการประหลาดใจหรือตกใจ       เช่น  เอ๊ะ !     ว๊าย !     แม่เจ้าโว้ย !    
                       ๑.๔  อาการสงสารหรือปลอบโยน        เช่น  อนิจจา !     พุธโธ่ !    
                       ๑.๕  อาการเข้าใจหรือรับรู้                เช่น  เออ !     เออน่ะ !     อ้อ !    
                       ๑.๖  อาการเจ็บปวด                       เช่น  โอย !   โอ๊ย !    
                       ๑.๗  อาการจากสิ่งธรรมชาติ             เช่น  ตูม !   โครม !   เปรี้ยง !    
               ๒. อุทานเสริมบท  คือ  คําท่ีนํามาเสริมเพ่ือให้เกิดความสละสลวยขึ้น  
                   ๒.๑  มักเป็นคําคู่ที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน  เช่น  
                          หนังสือหนังหา  
                          อาบน้ําอาบท่า  
                          กินข้าวกินปลา    
                   ๒.๒  ไม่นิยมใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์  ( ! )  กํากับ 
                   ๒.๓  คําสร้อยในบทร้อยกรองก็จัดเป็นคําอุทานเสริมบท  ได้แก่คําว่า   
แฮ  เอย  เทอญ  นา  ฤา  โอ้ว่า  แล  เฮย  เช่น 
                          เสียงลือเสียงเล่าอ้าง  อันใด  พ่ีเอย 
หน้าที่ของค าอุทาน 
               ๑. ทําหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูด  เช่น  
                       โธ่ !  เธอคงหนาวมากนะ 
               ๒. ทําหน้าที่เพ่ิมน้ําหนักของคํา  ซึ่งได้แก่คําอุทานเสริมบท  เช่น  
                       เมื่อไรลูกจะไปอาบน้ าอาบท่าเสียทีนะ 
               ๓. ทําหน้าที่ประกอบข้อความในคําประพันธ์  เช่น 

                       กอ  เอ๋ย  กอไก่ 
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เร่ืองที่ 3 
การใช้ค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 

 

 

ค าราชาศัพท์ 
คําราชาศัพท์ คือ ถ้อยคําท่ีใช้พูดกับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงคําสุภาพที่ใช้กับสุภาพชนทั่วไป ซึ่งเราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระดับชั้นของบุคคล 
ดังนี้ 

๑. ค าราชาศัพท์ท่ีใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จะต่างกันตามล าดับขั้น 

 
 
 
 
 

ค าสามัญ ค าราชาศัพท ์ ใช้กับ 
              

  พระราชทาน - พระมหากษัตริย์ , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
  - สมเด็จพระบรม 

            ให ้  - สมเด็จเจ้าฟ้า 

  ประทาน - พระองคเ์จ้า 

  - หม่อมเจ้า 

ไป  เสด็จพระราชดําเนิน - พระมหากษัตริย์ , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  - สมเด็จพระบรม 

  เสด็จ - สมเด็จเจ้าฟ้า 

  - พระองคเ์จ้า 

  - หม่อมเจ้า 

ตาย  สวรรคต , เสด็จสวรรคต - พระมหากษัตริย์ , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  ทิวงคต , เสด็จทิวงคต - สมเด็จพระบรม 

  สิ้นพระชนม์ - สมเด็จเจ้าฟ้า 

  - พระองคเ์จ้า 

  สิ้นชีพิตักษัย - หม่อมเจ้า 
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การใช้ค าว่า “ทรง”  
๑. ใช้คําหน้านามและคํากริยาทั่วไป เพื่อให้เป็นคํากริยาราชาศพัท์ เช่น 

- ทรงขลุ่ย แปลว่า เป่าขลุ่ย 
- ทรงกีฬา แปลว่า เล่นกีฬา 

๒. ใช้นําหน้าคํานามราชาศัพท์ เพ่ือให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เช่น 
- ทรงพระโอสถ แปลว่า กินยา 
- ทรงพระประชวร แปลว่า ป่วย 

๓.ห้ามใช้ทรงนําหน้ากริยาราชาศัพท์ ได้แก่ เสด็จ  ทอดพระเนตร เสวย  บรรทม โปรด ตรัส  
ยกเว้น คําว่า ผนวช ใช้ว่า ทรงผนวช ได้ 

ค าสามัญ ค าราชาศัพท ์ ใช้กับ 

อายุ  พระชนมพรรษา...พรรษา - พระมหากษัตริย์ , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
  พระชนมายุ...พรรษา - สมเด็จพระบรม 
  พระชันษา...ปี - สมเด็จเจ้าฟ้า 

  - พระองค์เจ้า 

  ชันษา...ป ี - หม่อมเจ้า 

คําพูด  พระราชดํารัส , - พระมหากษัตริย์ , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  พระราชกระแส - สมเด็จพระบรม 

  พระดํารัส , รับสั่ง - สมเด็จเจ้าฟ้า 

  - พระองค์เจ้า 

  รับสั่ง - หม่อมเจ้า 

คําสอน  พระบรมราโชวาท - พระมหากษัตริย์ , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  พระราโชวาท - สมเด็จพระบรม 

  พระโอวาท - สมเด็จเจ้าฟ้า 

  - พระองค์เจ้า 

  โอวาท - หม่อมเจ้า 

สรรพนามบุรุษที่ ๒  ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท - พระมหากษัตริย์ , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  ใต้ฝ่าละอองพระบาท - สมเด็จพระบรม 

  ใต้ฝ่าพระบาท - สมเด็จเจ้าฟ้า 

  ฝ่าพระบาท - พระองค์เจ้า 

  - หม่อมเจ้า 
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๒. ค าที่ใช้ส าหรับพระสงฆ์ แบ่งเป็น 

- คําสรรพนามบุรุษที่ ๑, ๒ และ ๓ ตามระดับชั้นของพระสงฆ ์
สรรพนามบุรุษท่ี 1 ที่พระภิกษุใช้ 

ค าที่ใช้ โอกาสที่ใช้ 
อาตมา พระภิกษุใช้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีฐานะตําแหน่งสูงในโอกาสที่ไม่เป็นทางการ 
อาตมาภาพ พระภิกษุใช้กับพระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป และใช้ในโอกาสที่เป็นทางการ เช่น           

การแสดงพระธรรมเทศนา 
เกล้ากระผม พระภิกษุใช้กับพระภิกษุท่ีเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์หรือที่ดํารงสมณศักดิ์สูงกว่า 
ผม,กระผม พระภิกษุใช้กับพระภิกษุด้วยกันโดยทั่ว ๆ ไป 
 
          สรรพนามบุรุษที่ 2 ที่พระภิกษุใช้ 

ค าที่ใช้ โอกาสที่ใช้ 
มหาบพิตร พระเจ้าแผ่นดิน 
บพิตร พระราชวงศ์ 
คุณโยม บิดา, มารดา, ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสสูง 
คุณ,เธอ ใช้กับบุคคลทั่วไป 

           สรรพนามบุรุษท่ี 2 ที่ฆราวาสใช้ 

ค าที่ใช้ โอกาสที่ใช้ 
พระคุณเจ้า ฆราวาสใช้กับสมเด็จพระราชาคณะ, รองสมเด็จพระราชาคณะ 
พระคุณท่าน ฆราวาสใช้กับพระราชาคณะชั้นรองลงมา 
ท่าน ใช้กับพระภิกษุทั่วไป 

            ค าขานรับที่พระภิกษุใช้ 

ค าที่ใช้ โอกาสที่ใช้ 
ขอถวายพระพร พระราชวงค์ 
เจริญพร ฆราวาสทั่วไป 
ครับ,ขอรับ ใช้กับพระภิกษุด้วยกัน 
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ศัพท์ส าหรับพระภิกษุที่พบบ่อย 

ค าที่ใช้ โอกาสที่ใช้ 
รูป ลักษณะนามสําหรับพระภิกษุสงฆ์ 
อาราธนา ขอเชิญ 
เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ 
ภัตตาหาร อาหาร 
ประเคน ยกของ(ด้วยมือ)ให้พระ 
ฉัน กิน 
ถวาย มอบให้ 
เครื่องไทยธรรม ของถวายพระ, ของทําบุญต่าง ๆ 
อนุโมทนา ยินดีด้วย 
อาสนะ, อาสน์สงฆ์ ที่นั่ง 
ธรรมาสน์ ที่แสดงธรรม 
เสนาสนะ สถานที่ที่ภิกษุใช้ 
จําวัด นอน 
สรง อาบน้ํา 
มรณภาพ ตาย 
ปลงผม โกนผม 
กุฏิ เรือนพักในวัด 
จําพรรษ อยู่ประจําวัด 
อุปสมบท บวช (บวชเป็นพระภิกษุ) 
บรรพชา บวช (บวชเป็นสามเณร) 
ลาสิกขา สึก 
คิลานเภสัช ยารักษาโรค 
ลิขิต จดหมาย 
ครองผ้า แต่งตัว 
ถวายอดิเรก กล่าวบทอวยพรพระมหากษัตริย์ 
บิณฑบาต รับของใส่บาตร 
ปลงอาบัติ แจ้งความผิดให้ทราบ 
ปัจจัย เงิน 
ทําวัตร สวดมนต์ 

สุผ้า ซักผ้า, ย้อมผ้า 
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            ๓. ค าที่ใช้กับบุคคลทั่วไป คือ คําสุภาพ มีลักษณะดังนี ้

๑. ไม่เป็นคําหยาบ 
๒. ไม่ใช้คําอุทานที่แข็งกระด้างหรือเป็นคําห้วน ๆ  
๓. ไม่เป็นคําผวนที่มีความหมายในทางท่ีไม่ดี  
๔. ไม่เป็นคําสแลง 
๕ .  ควรเป็นคําที่แสดงถงึความเคารพหรือให้เกียรติผู้อื่น 

 
ระดับของภาษา 

ระดับภาษา เป็นการใช้ภาษาให้ถูกต้องสัมพันธ์กับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ระดับของภาษา         
ที่นิยมมักแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

๑. ภาษาทางการ คือ ภาษาท่ีมีระเบียบแบบแผน มีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์วิชาการปะปน มัก ใช้
เขียนตํารา ติดต่อราชการ 
      2. ภาษากึ่งทางการ คือ ภาษาท่ีไม่เป็นทางการมีศัพท์วิชาการเท่าที่จําเป็น มักใช้ในการอภิปราย 
การเขียนข่าว  เรื่องสั้น  การกล่าวคําปราศรัย 

  ๓. ภาษาไม่เป็นทางการหรือภาษาปาก คือ ภาษาท่ีใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน มักใช้สนทนา 
ระหว่างคนคุ้นเคย 

 

ภาษาพูดและภาษาเขียน  
ภาษาพูด มักไม ่มีระเบียบแบบแผน ไม ่เคร่งครัดในการใช้ถ้อยคํา แต่จะมุ่งให้เกิดความเข้าใจ       

อย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง 
ภาษาเขียน เป็นภาษาท่ีเคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคํา ต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา 

      ตัวอย่างเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียน 
 ๑. ภาษาพูดเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะวัย เช่น 

                  วัยโจ ๋ = วัยรุ่น 
             เจ๋ง     = เยี่ยมมาก 
            แห้ว     = ผิดหวัง 
            เดี้ยง    = พลาดและเจ็บตัว 
           มั่วนิ่ม    = ทําไม่จริงจังและปิดบัง 

 ๒. ภาษาพูด มักเป็นภาษาไทยแท้ คือ ภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายเป็นภาษาก่ึงแบบแผน  เชน่ 
         ผัวเมีย    = สามี ภรรยา 
        ดาราหนัง = ดาราภาพยนตร์ 
       ปอดลอย  = หวาดกลัว 
   ๓. ภาษาพูดมักเปลี่ยนแปลงเสียงสระและเสียงพยัญชนะ รวมทั้งนิยมตัดคําให้สั้นลง เช่น 
        เริ่ด   = เลิศ 
         เพ่     = พ่ี 
       จิงอะป่าว   = จริงหรือเปล่า  

          ๔. ภาษาพูด ยืมคําภาษาต่างประเทศ และมักตัดคําให้สั้นลง เช่น 
           เว่อร์ (Over) = เกินควร เกินกําหนด 
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          จอย (Enjoy) = สนุก เพลิดเพลิน 

ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 
          เป็นการยากที่จะตัดสินว่าคําใดเป็นภาษาพูด   คําใดเป็นภาษาเขียน  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกาลเทศะในการใช้
คํานั้นๆบางคําก็ใช้เป็นภาษาเขียนอย่างเดียว    บางคําก็ใช้พูดอย่างเดียว   และบางคําอยู่ตรงกลางคือ   อาจ
เป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ได้  ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนพออธิบายได้ดังนี้ 

๑. ภาษาเขียนไม่ใช้ถ้อยคําหลายคําที่เราใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เช่น เยอะแยะ โอ้โฮ จมไปเลยฯลฯ 
๒. ภาษาเขียนไม่มีสํานวนเปรียบเทียบหรือคําสแลงที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาเช่น  ชักดาบ  พลิก

ล็อค  โดดร่ม เป็นต้น 
๓. ภาษาเขียนมีการเรียบเรียงถ้อยคําที่สละสลวยชัดเจน  ไม่ซ้ําคําหรือซ้ําความโดยไม่จําเป็น  ใน

ภาษาพูดอาจจะใช้ซ้ําคําหรือซ้ําความได้  เช่น   การพูดกลับไปกลับมา เป็นการย้ําคําหรือเน้นข้อความนั้นๆ 
๔. ภาษาเขียน   เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผู้เขียนไม่มีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้าเป็น

ภาษาพูด ผู้พูดมีโอกาสชี้แจงแก้ไขในตอนท้ายได้   นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
อีกหลายประการ คือ 
  ๑) ภาษาเขียนใช้คําภาษามาตรฐาน หรือภาษาแบบแผน ซึ่งนิยมใช้เฉพาะในวงราชการหรือใน
ข้อเขียนที่เป็นวิชาการท้ังหลายมากกว่าภาษาพูด เช่น 
 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด             ภาษาเขียน – ภาษาพูด             ภาษาเขียน - ภาษาพูด 
สุนัข               หมา                 สุกร              หมู                     กระบือ           ควาย 
แพทย์            หมอ                 เครื่องบิน         เรือบิน                เพลิงไหม ้        ไฟไหม้ 
ภาพยนตร์        หนัง                รับประทาน      ทาน,กิน               ถึงแก่กรรม       ตาย,เสีย 
ปวดศีรษะ        ปวดหัว             เงิน               ตัง(สตางค์)             อย่างไร          ยังไง 
ขอบ้าง            ขอมั่ง               กิโลกรัม , เมตร     โล,กิโล   
    

๒) ภาษาพูดมักจะออกเสียงไม่ตรงกับภาษาเขียน คือ   เขียนอย่างหนึ่งเวลาออกเสียงจะเพ้ียนเสียงไป
เล็กน้อย    ส่วนมากจะเป็นเสียงสระ เช่น 

 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด             ภาษาเขียน – ภาษาพูด             ภาษาเขียน - ภาษาพูด 
ฉัน              ชั้น                    เขา                 เค้า                      ไหม             ไม้(มั้ย) 
เท่าไร           เท่าไหร่              หรอ                เร้อะ                  แมลงวัน          แมงวัน 
สะอาด         ซาอาด              มะละกอ             มาลากอ                 นี่               เนี่ยะ 
 

๓) ภาษาพูดสามารถแสดงอารมณ์ของผู้พูดได้ดีกว่าภาษาเขียน คือ   มีการเน้นระดับเสียงของคําให้
สูง-ตํ่า-สั้น-ยาว ได้ตามต้องการ เช่น 

 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด             ภาษาเขียน – ภาษาพูด             ภาษาเขียน – ภาษาพูด 
ตาย               ต๊าย                    บ้า                บ๊า                    ใช่                 ช่าย 
เปล่า              ปล่าว                  ไป                 ไป๊                    หรือ               รึ(เร้อะ) 
ลุง                 ลุ้ง                     หรอก            หร้อก                  มา                 ม่ะ 
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๔) ภาษาพูดนิยมใช้คําช่วยพูดหรือคําลงท้าย    เพ่ือช่วยให้การพูดนั้นฟังสุภาพและไพเราะ

ยิ่งขึ้น  เช่น   ไปไหนคะ  ไปตลาดค่ะ   รีบไปเลอะ   ไม่เป็นไรหรอก  นั่งนิ่งๆ ซิจ๊ะ 
๕) ภาษาพูดนิยมใช้คําซ้ํา  และคําซ้อนบางชนิด  เพ่ือเน้นความหมายของคําให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   เช่น 

คําซ้ํา             ด๊ีดี  เก๊าเก่า  ไปเปย  อ่านเอ่ิน  ผ้าห่มผ้าเหิ่ม  กระจกกระเจิก  อาหงอาหาร 
คําซ้อน           มือไม้  ขาวจั้ะ ดํามิดหมี  แข็งเป็ก  เดินเหิน  ทองหยอง…… 
  

ภาษาพูด ภาษาเขียน 
        ๑.   เป็นไง 

๒.  เอาไงดี 
๓. จริง ๆ  แล้ว 
๔. งานยุ่งชะมัด 
๕. ขนุนลูกนี้อร่อยจัง 
๖. ที่ริมคลองมีต้นไม้เยอะแยะเลย 

  
๗.  ข้อสอบนี้กล้วยมาก 

๑.เป็นอย่างไร 
๒.ทําอย่างไรดี 
๓.อันที่จริง 
๔.มีงานมาก 
๕.ขนุนลูก (ผล) นี้อร่อยมาก 
๖.ที่ริมคลองมีต้นไม้มากมาย 

      หลายชนิด 
   ๗.ข้อสอบนี้ง่ายมาก 
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เร่ืองที่ 4 
ค าไทยแท้และค าทีม่าจากภาษาต่างประเทศ 

 
 

 

 
ค าไทยแท ้คือ คําภาษาไทยดั้งเดิม มีลักษณะดังนี้ 

๑. เป็นคําพยางค์เดียวที่มีความหมายสมบูรณ์  
๒. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา  
๓. มีรูปวรรณยุกต์กํากับ เพ่ือเปลี่ยนความหมายของคํา  
๔. ไม่นิยมใช้ตัวการันต์และคําควบกลํ้า  
5. ไ ม่ ใ ช้ พ ยั ญ ช น ะ  ฆ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ธ  ภ  ศ  ษ  ฬ                   

**ยกเว้น ฆ่า เฆี่ยน ระฆัง ฆ้อง ตะเฆ่ ใหญ่ หญ้า เฒ่า ณ ธ ธง เธอ สําเภา ภาย เศร้า ศก ศอก ศอ ศก 
๖. ใช้สระ “ใ” (ไม้ม้วน) ๒๐ คํา 
บทกลอนช่วยจ า 

 

                              ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่                      ใหส้ะใภ้ใช้คล้องคอ 
                            ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ                            มิหลงใหลใครขอดู 
                            จะใคร่ลงเรือใบ                           ดูน้ําใสและปลาปู 
                            สิ่งใดอยู่ในตู้                               มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง 
                           บ้าใบ้ถือใยบัว                              หูตามัวมาใกล้เคียง 
                           เล่าท่องอย่าละเลี่ยง                        ยี่สิบม้วนจําจงดี 
ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

ภาษาบาลีและสันสกฤต เป็นภาษาท่ีใช้ในวรรณคดีและคําศัพท์ทางศาสนา มีลักษณะดังนี้ 
๑. เป็นคําหลายพยางค์  
๒. ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
๓. นิยมใช้ตัวการันต์ 
๔. ป ร ะ ส ม ด้ ว ย พ ยั ญ ข น ะ  ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ   
๔. เป็นคําที่มีพยัญขนะ ๒ ตัว แต่ออกเสียงตัวเดียว 
 

 

ตัวอย่างค าภาษาบาลีในภาษาไทย 

บาป บุญ ปัญญา พยากรณ์ 

ปฏิกิริยา ปฏิกูล พยาบาท พายุ 
ปฏิบัติ ปัจจัย พิพาท ภาค ี

มงคล มต ิ มิจฉาชีพ รถ 

รส รังสี รูป ลัทธิ 
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ภาษาเขมร คนไทยยืมภาษาเขมรมาใช้แต่สมัยโบราณ ภาษาเขมรมีลักษณะดังนี้  

๑. สะกดด้วย จ  ญร ล เช่น เผด็จ บําเพ็ญ กําธร                                                                               
๒. เป็นคําควบกลํ้า เช่น ไกร ขลัง ปรุง  
๓. มักขึ้นต้นด้วยคําว่า บัง บัน บํา และบรร  
๔. นิยมใช้อักษรนํา เช่น สนุก สนาน เสด็จ ถนน เฉลียว เปน็ต้น  
๕. มักแผลงคําได้ เช่น ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน เป็น กระดาน ขจอก เป็น กระจอก 

ตัวอย่างค าภาษาบาลีในภาษาไทย 

ลาภ โลก โลหิต วัฏสงสาร 
    วาจา วิชา สงสัย สติ 

สนทนา สบาย สังเขป สันติ 

สาหัส สุข สุสาน หทัย 
    

เหมันต์ อคติ อดีต  
อนุสรณ์ อเนจอนาถ อวสาน  

 

 ตัวอย่างค าภาษาสันสกฤตในภาษาไทย  

กัลป์ กุศล กัลปาวสาน โกรธ 

คณาจารย์ เคารพ เคหสถาน โคตร 

โฆษก โฆษณา จรรยา โจรกรรม 

ชัชวาล ตรี, ไตร ดนตรี ทรัพย์ 

ทักษิณ เศรษฐี เทพบุตร นาฏศิลป์ 

นามธรรม นิรภัย นิเทศ บรรยาย 

บุตรี บูรพา บุรุษ ปฏิปักษ์ 

ประมาณ ปรากฏ ประโยขน์ ปราชญ์ 

พรรณนา พิสดาร พรหมลิขิต แพทย์ 

วิทยา ฤทธิ์ รักษา ราษฎร 
    ฤกษ์ ไมตรี นักบวช วิเคราะห์ 

    
         มรรยาท ศึกษา วินาศ ศักดา 

    หรรษา โทษ สงเคราะห์ สตรี 
แสนยานภาพ วิเศษ อธิษฐาน อนุเคราะห์ 
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ภาษาอังกฤษ 
วิธีการยืมคําภาษาอังกฤษมาใช้สื่อสารในภาษาไทย โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น ๓ วิธี คือ          
 

ตัวอย่างภาษาเขมรในภาษาไทย 

กระชับ กระโดง กระเดียด กระบอง 

กระบือ กระท่อม กระโถน กระพัง, ตระพัง, 
ตะพัง 

กระเพาะ กระแส กังวล ก าจัด 
o    ก าเดา รัญจวน ลออ สกัด 

สนอง สนุก สดับ สบง 
สังกัด สไบ ส าราญ สรร 

ส าโรง แสวง แสดง ก าแพง 
ก าลัง ขนาน ขจี โขมด 

จัด เฉพาะ ฉบับ เชลย 

โดย ทรวง ถนน บายศรี 
ประกายพรึก ปรับ ประจาน โปรด 

           
             

ภาษาจีน คนไทยยืมภาษาจีนมาใช้ผ่านการค้าขาย คํายืมภาษาจีนมีลักษณะดังนี้ 
 

ตัวอย่างภาษาจีนในภาษาไทย 

           ก๊ก 
ก 

กงสี กงเต๊ก กวยจั๊บ 

กังฉิน ก๋วยเตี๋ยว กุ๊ย กวางตุ้ง 

กุยช่าย กาน้า กุยเฮง กะหล ่า 

          เก๊ 
เก 

เกี้ยมไฉ่ เกาเหลา เกี้ยว 

ขงจื้อ ขึ้นฉ่าย จับยี่กี โจ๊ก 

จับฉ่าย เจ เจ๊า เฉาก๊วย 

ซวย เซียน ซาลาเปา เซียมซี 
ซินแส แซ่ เซ้ง แซยิด 

ตงฉิน เต้าเจี้ยว ตังเก เต้าส่วน 

ต๋ัว เต้าหู้ยี้ ตั้วโผ เต้าฮวย 

ไต๋ ไต้ก๋ง ถัว            ฮวงซุ้ย 
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๑. การแปลศัพท์ 

  การยืมคําที่เราไม่เคยมีหรือไม่เคยรู้จักมาแปลเพื่อใช้สื่อสาร 
 

 
 

 
 
 
 

ค าภาษาอังกฤษ ค าภาษาไทย 

tea spoon ช้อนซา 

table spoon ช้อนโต๊ะ 

electricity ไฟฟ้า 
electric fan พัดลม 

airplane เครื่องบิน 

typewriter เครื่องพิมพ์ดีด 

war ship เรือรบ 

blackboard กระดานด า 

short story เรื่องสั้น 

๒. การบัญญัติศัพท์ 
การยืมคําจากภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคําใหม่ เพ่ือใช้สื่อสาร โดยวิธีการบัญญัติศัพท์ 

 
ค าภาษาอังกฤษ ศัพท์บัญญัติ 

telegraph โทรเลข 
telephone โทรศัพท์ 

telescope โทรทรรศน์ 

television โทรทัศน์ 

teletype โทรพิมพ์ 

telecommunication โทรคมนาคม 

ecology นิเวศวิทยา 

globalization โลกาภิวัตน์ 
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๓. การทับศัพท์ 

การทับศัพท์เป็นวิธีการยืมคํามาใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยการถ่ายเสียง และถอดอักษร 
 

ค าภาษาอังกฤษ ค าทับศัพท์ 
graph กราฟ 

captain กัปตัน 
clinic คลินิก 

quota โควตา 

chimpanzee ชิมแปนซี 

draft ดราฟต์ 

dinosaur ไดโนเสาร์ 

transistor ทรานซิสเตอร์ 

technology เทคโนโลยี 
nuclear นิวเคลียร์ 

bungalow บังกะโล 
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เร่ืองที่ 5 
เร่ือง  ประโยค 

 
 
 
 
 

ประโยคแบ่งตามโครงสร้างได้ ๓ ชนิด 
- ประโยคสามัญ - ประโยครวม - ประโยคซ้อน 
 

๑. ประโยคสามัญ คือ ประโยคท่ีกล่าวถึงสิ่งใด สิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว และสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรือ           

อยู่ในสภาพเดียว 

ตัวอย่างประโยคสามัญ 

-  ลมพัดแรง 

-  สุนัขกัดไก ่

-  สมคิดเป็นนักกีฬา 
 
๒. ประโยคความรวม คือ ประโยคที่มีประโยคสามัญมารวมกัน ๒ ประโยคขึ้นไป โดยมีคําเชื่อมประโยค 
เพ่ือให้มีใจความต่อเนื่องเป็นประโยคเดียวกัน 
***ประโยคความรวมมี ๔ ประเภท ได้แก่ 

๒.1 ประโยคที่มีความคล้อยตามกัน สันธานที่ใช้เชื่อม คือ และ , ทั้ง...และ , พอ...ก็            
ตัวอย่างประโยครวม 

      -  น้องหวีผม - น้องร้องเพลง  
นํา ๒ ประโยคมารวมกันจะได้ น้องหวีผมและร้องเพลง 

        -  ครูเขียนกระดานคํา - แดงรีบจดตามทันท ี
                  นํา ๒ ประโยคมารวมกันจะได้ พอครูเขียนกระดานคําแดงก็รบีจดตามทันที 

๒.๒ ประโยคที่มีความขัดแย้งกัน สันธานที่ใช้เชื่อม คือ แต่ , กว่า...ก็ , ถึง...ก็  
ตัวอย่างประโยครวม 

- ฉันชอบภาษาไทย          - น้องชอบคณิตศาสตร์ 
                  นํา ๒ ประโยคมารวมกันจะได้  ฉันชอบภาษาไทยแต่น้องชอบคณิตศาสตร์ 
         ๒.๓ ประโยคที่มีความให้เลือก สันธาน,ที่ใช้เชื่อม คือ หรือ , ไม่...ก็                                                       
ตัวอย่างประโยครวม 
                   -  เธอต้องออกไปหน้าห้อง        - ฉันต้องออกไปหน้าห้อง 

        นํา ๒ ประโยคมารวมกันจะได้ ไม่เธอก็ฉันต้องออกไปหน้าห้อง 
        -  เธอต้องการชา - เธอต้องการกาแฟ  
        นํา ๒ ประโยคมารวมกันจะได้  เธอต้องการชาหรือกาแฟ 
๒.๔ ประโยคที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน สันธาน,ที่ใช้เชื่อม คือ จึง   เพราะ…..จึง    ฉะนั้น…..จึง

ตัวอย่างประโยครวม 
-  เขาทุจริตในการสอบ  - เขาถูกปรับตกทุกวิชา  
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นํา ๒ ประโยคมารวมกันจะได้ เขาทุจริตในการสอบจึงถูกปรับตกทุกวิชา 

 

3.ประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว ประกอบด้วยประโยคความเดียวที่มี
ใจความสําคัญ เป็นประโยคหลัก (มุขยประโยค) และมีประโยคความเดียวที่มีใจความเป็นส่วนขยายส่วนใดส่วน
หนึ่งของประโยคหลัก เป็นประโยคย่อยซ้อนอยู่ในประโยคหลัก (อนุประโยค) โดยทําหน้าที่แต่งหรือประกอบ
ประโยคหลัก ประโยคความซ้อนนี้เดิม เรียกว่า สังกรประโยค  
อนุประโยคหรือประโยคย่อยมี 3 ชนิด ทําหน้าที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้  
               3.1 ประโยคย่อยที่ทําหน้าที่แทนนาม (นามานุประโยค) อาจใช้เป็นบทประธานหรือบทกรรม 
หรือส่วนเติมเต็มก็ได้ ประโยคย่อยนี้เป็นประโยคความเดียวซ้อนอยู่ในประโยคหลักไม่ต้องอาศัยบทเชื่อมหรือ
คําเชื่อม ตัวอย่างประโยคความซ้อนที่เป็นประโยคย่อยทําหน้าที่แทนนาม  
                    • คนทําดีย่อมได้รับผลดี  
                    คน...ย่อมได้รับผลดี : ประโยคหลัก  
                    คนทําดี               : ประโยคย่อยทําหน้าที่เป็นบทประธาน  
                    • ครูดุนักเรียนไม่ทําการบ้าน  
                    ครูดุนักเรียน         : ประโยคหลัก  
                    นักเรียนไม่ทําการบ้าน : ประโยคย่อยทําหน้าที่เป็นบทกรรม 
               3.2 ประโยคย่อยที่ทําหน้าที่เป็นบทขยายประธานหรือบทขยายกรรมหรือบทขยายส่วนเติมเต็ม
(คุณานุประโยค) แล้วแต่กรณี มีประพันธสรรพนาม (ที่ ซึ่ง อัน ผู้) เชื่อมระหว่างประโยคหลักกับประโยคย่อย  
ตัวอย่างประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทําหน้าที่เป็นบทขยาย  
                    • คนที่ประพฤติดีย่อยมีความเจริญในชีวิต ที่ประพฤติ ขยายประธาน คน  
                    - คน...ย่อมมีความเจริญในชีวิต : ประโยคหลัก  
                    - (คน) ประพฤติดี                 : ประโยคย่อย                     
                    • ฉันอาศัยบ้านซึ่งอยู่บนภูเขา ซึ่งอยู่บนภูเขา ขยายกรรม บ้าน  
                    - ฉันอาศัยบ้าน                    : ประโยคหลัก  
                    - (บ้าน) อยู่บนภูเขา              : ประโยคย่อย 
               3.3 ประโยคย่อยที่ทําหน้าที่เป็นบทขยายคํากริยา หรือบทขยายคําวิเศษณ์ในประโยค
หลัก (วิเศษณานุประโยค) มีคําเชื่อม (เช่น เมื่อ จน เพราะ ตาม ให้ ฯลฯ) ซึ่งเชื่อมระหว่างประโยคหลักกับ
ประโยคย่อย  
ตัวอย่างประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทําหน้าที่เป็นบทกริยาหรือบทขยายวิเศษณ์  
                    • เขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียน  
                    เขาเรียนเก่ง                      : ประโยคหลัก  
                    (เขา) ตั้งใจเรียน                 : ประโยคย่อยขยายกริยา  
                    • ครูรักศิษย์เหมือนแม่รักลูก  
                    ครูรักศิษย์                        : ประโยคหลัก  
                    แม่รักลูก                          : ประโยคย่อย (ขยายส่วนเติมเต็มของกริยาเหมือน)  
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เร่ืองที่ 6 
เร่ือง  การอ่านจับใจความจากนิทาน 

 
 
 
 

 ความหมาย  

 นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา มุ่งให้เห็นความบันเทิง แทรกแนวคิด คติสอนใจจนเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ่ง อาจเรียกนิทานพ้ืนบ้าน นิทานพ้ืนเมือง นิทานชาวบ้าน เป็นต้น 
 นิยาย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายของนิยายไว้ว่าหมายถึง 
เรื่องท่ีเล่าต่อกันมา หมายถึงความไม่แน่นอนหรือไม่ใช่ความจริงทั้งหมด  มีการแต่งเติมเสริมต่อบางตอน
เรื่องราวนั้นจะต่างไปจากชีวิตจริง เช่น เกิดเป็นลูกสัตว์ แล้วมาใช้เวทมนตร์คาถาให้กลายเป็นมนุษย์ได้ใน
ภายหลัง เป็นต้น จากความหมายของนิทาน นิยาย ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน จนบางครั้ง
แยกกันไม่ออก   
 
  ที่มาของนิทาน  

๑.  มาจากความต้องการให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิง จึงผูกเรื่องขึ้นหรือ นําเรื่องไปผสมผสานกับ 
เรื่องท่ีมีอยู่เดิม 
  ๒.  มาจากความต้องการอบรมสั่งสอนในแง่ของพุทธศาสนาให้ความรู้ ด้านคติธรรม เพ่ือให้การอบรม
สั่งสอนให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในกฎระเบียบของสังคม เช่น นิทานธรรมบท นิทานอีสป         
เป็นต้น 
  ๓.  มาจากการยกตัวอย่างประกอบคําอธิบาย จึงมีการสมมุติเรื่องราวขึ้นมา เพ่ือให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 ประเภทของนิทาน  ประเภทของนิทานแบ่งออกตามรูปแบบได้ ๕ ประเภท คือ 

๑. นิทานปรัมปรา (Fairy tale) เป็นนิทานที่มีเรื่องค่อนข้างยาว เป็นเรื่องสมมุติว่า 

เกิดข้ึนในที่ใดท่ีหนึ่ง ไม่กําหนดชัดเจนว่าที่ไหน ตัวเอกของเรื่องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษประการใดประการ
หนึ่ง เช่น เป็นผู้มีอํานาจ มีบุญ มีฤทธิ์เดช ทําให้ศัตรูพ่ายแพ้ได้ ถ้าเป็นหญิงมักได้แต่งงานกับชายสูงศักดิ์      
เช่นปลาบู่ทอง สโนว์ไวท์ และซินเดอเรลล่าและมักนิยมข้ึนต้นว่า“ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...”หรือ                   
“ในกาลครั้งหนึ่ง...” 

๒. นิทานท้องถิ่น (Legend) เป็นนิทานที่มีเรื่องสั้นกว่านิทานปรัมปรา มักเป็นเรื่อง 

เกี่ยวกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี โชคลาง หรือคตินิยม แต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือมีเค้า     
ความจริง มีบุคคลจริงๆ มีสถานที่จริงๆ  

๓. นิทานเทพนิยาย (Myth) เป็นนิทานที่มีเทวดา นางฟ้า เป็นตัวเอกของเรื่อง เช่น  
เมขลา รามสูร ท้าวมหาสงกรานต์ 

๔. นิทานเรื่องสัตว์ (Animal tale) เป็นนิทานที่มีตัวเอกเป็นสัตว์ และมีความคิด 

และการกระทําต่างๆ ตลอดจนพูดจาอย่างคน หรืออาจมีคนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ทั้งคนทั้งสัตว์ สามารถพูดจา
โต้ตอบและปฏิบัติต่อกันได้ นิทานประเภทนี้แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 

๔.๑  นิทานเรื่องสัตว์ประเภทคติธรรม (Fable) ได้แก่ นิทานอีสป ชาดกต่างๆ 
๔.๒  นิทานเรื่องสัตว์ประเภทเล่าซ้ํา หรือเล่าไม่รู้จบ (Commutative tale) เช่น  
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เรื่อง ยายกะตา 

5.  นิทานตลกขบขัน (Jest) เป็นนิทานเรื่องสั้นๆ จุดสําคัญของเรื่องอยู่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
ต่างๆ อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโง่ กลโกง การแก้เผ็ด การแสดงปฏิภาณไหวพริบ 

 
 คุณค่าของนิทาน  

๑. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การเล่านิทานในโอกาสต่างๆ ทําให้เกิดความเพลิดเพลิน       
ช่วยผ่อนคลายความเครียดขณะทํางาน หรือหลังจากการทํางานหนักมา 

๒. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ ทําให้ผู้ใหญ่และเด็ก หรือแม้แต่ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ด้วยกัน  ก็ได้
ใกล้ชิดสนิทสนมกัน 

๓. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจิตนาการ เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะมนุษย์จากตัวละครใน
นิทาน เรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรคตลอดจนการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต นิทานที่มีเรื่องนางฟ้า อภินิหาร
ต่างๆ ยังช่วยเสริมสร้างจิตนาการของเด็กๆ ทําให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๔. นิทานให้ข้อคิดและคติเตือนใจ นิทานไม่ได้ให้แต่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แก่ผู้ฟังเท่านั้น        
มีนทิานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะนิทานคติ จะให้ข้อคิดแง่ใดแง่หนึ่ง เป็นการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึง
ประสงค์แก่ผู้ฟังด้วย 

๕. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น วิถีชีวิตตลอดจนประเพณี 
ค่านิยม ความเชื่อ เป็นต้น ถ้าผู้ฟังรู้จักสังเกต วิเคราะห์นิทานต่างๆ เหล่านั้น ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจสภาพ
วิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ อย่างแท้จริง 
 
 
                การอ่านจับใจความ 
  
 การอ่านจับใจความ คือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละ
เล่มที่เป็นส่วนใจความสําคัญ และส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่อง 
 
              ข้อความหนึ่งย่อหน้า 
 
 ข้อความหนึ่งย่อหน้าประกอบด้วย 
 ๑.  ประโยคใจความสําคัญหรือประโยคหลัก ที่สรุปความคิดของข้อเขียนตอนนั้นไว้ทั้งหมด ประโยค
ทํานองนี้จะอยู่ส่วนใดของย่อหน้าก็ได้  แต่ที่นิยมมากคือ อยู่ต้นหรือท้ายย่อหน้า   อย่างไรก็ตามข้อเขียนบาง
ย่อหน้าอาจไม่มีประโยคใจความสําคัญเลยก็ได้  ในกรณีนี้ผู้อ่านจะต้องสรุปใจความสําคัญเอง 
 ๒.  ประโยคขยายความ เป็นข้อความขยายสนับสนุนประโยคใจความสําคัญให้ชัดเจนขึ้น 
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             หลักการพิจารณาหาใจความส าคัญ 
 
 ๑. พิจารณาความทลีะย่อหน้า  ใจความสําคัญส่วนมากจะมีลักษณะเป็นประโยค ซึ่งอาจปรากฏอยู่ใน
ส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้าก็ได้ ดังนี้ 
  ๑.๑  ประโยคที่อยู่ตอนต้นย่อหน้า เป็นจุดที่พบใจความสําคัญของเรื่องในแต่ละ ย่อหน้ามากที่สุด 
เพราะผู้เขียนมักบอกประเด็นสําคัญไว้ก่อน แล้วจึงขยายรายละเอียดให้ชัดเจน  
 

 
 ในเกาะเกร็ดมีวัดและสถานที่ที่น่าศึกษามากมาย สําหรับวัดในเกาะเกร็ดมีถึง ๖ วัด คือ          
วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี  วัดป่าเลไลยก์ และวัดศาลากุล นอกจากวัดแล้วยังมี
เตาเครื่องปั้นดินเผาโบราณหลายเตา โรงปั้นกระถางและโรงปั้นครก ศูนย์ผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
     ( ศิลปะโบราณคดีของเกาะเกร็ดและนนทบุรี : หวน  พินธุพันธ์ ) 
 ใจความส าคัญ : ในเกาะเกร็ดมีวัดและสถานที่ท่ีน่าศึกษามากมาย 

   
 
 ๑.๒  ประโยคที่อยู่ตอนท้ายย่อหน้า เป็นจุดที่พบใจความสําคัญของเรื่องในแต่ละย่อหน้ารองลงมา
โดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นย่อยก่อน แล้วจึงสรุปด้วยประโยคท่ีเป็นประเด็นไว้ภายหลัง 
 
  
            เมื่อขุดคลองลัดแม่น้ําเจ้าพระยาได้แล้ว เรียกคลองนี้ในสมัยนั้นว่า คลองเกร็ดน้อย ต่อมานิยม 

เรียกกันว่า คลองลัดเกร็ด ต้นคลองหรือปากคลองเรียกกันว่าปากเกร็ด ต่อมาคลองลัดเกร็ดได้ถูกความ                 
แรงของกระแสน้ําตลิ่งพัง จนกว้างขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นแม่น้ําไป บริเวณท่ีดินที่เป็นเกาะเกร็ดจึงมีลักษณะ
เป็นเกาะ เรียกกันว่า เกาะเกร็ด 

      ( ศิลปะโบราณคดีของเกาะเกร็ดและนนทบุรี : หวน  พินธุพันธ์ ) 
 ใจความส าคัญ : บริเวณท่ีดินที่เป็นเกาะเกร็ดมีลักษณะเป็นเกาะ เรียกกันว่า เกาะเกร็ด 
 
   
 ๑.๓  ประโยคตอนกลางย่อหน้า เป็นจุดที่พบใจความสําคัญยากขึ้น ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้ความสังเกต
และพิจารณาให้ดี  
 
  
            ขณะนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ  ที่ใด  ที่ในบ้าน  บนรถไฟ  รถเมล์  ในห้องทํางาน  บนสถานที่ 

ราชการหรือท่ีใดก็ตาม  ท่านจะต้องใช้สายตา “อ่าน” อยู่ตลอดเวลา  ซึ่งแน่ละเราต้องยกเว้นในกรณีที่     
ท่านตาบอด เพราะท่านย่อมจะอ่านหนังสือในเล่มนี้ไม่ได้แน่  ยกเว้นแต่จะมีใครอ่านให้ท่านฟัง 

        (ศิลปะการอ่านหนังสือ : ครรชิต  มาลัยวงศ์) 
  ใจความส าคัญ : ท่านจะต้องใช้สายตา “อ่าน” อยู่ตลอดเวลา 
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 ๑.๔  ไม่ปรากฏในประโยคใดอย่างชัดเจน  อาจอยู่ในหลายประโยคหรืออยู่รวม ๆ  ในย่อหน้า  ซึ่ง
ผู้อ่านจะต้องสรุปออกมาเอง นับเป็นการจับใจความสําคัญที่ยากกว่าอย่างอ่ืน อาจจะใช้วิธีการตั้งคําถามแล้ว
ตอบตัวเองให้ได้ว่า ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  ทําไม ซึ่งจะทําให้มองเห็นส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญ 
และส่วนที่เป็นประเด็นเสริม หรือการขยายความได้ง่ายขึ้น 
 
 ๒. การใช้กลวิธีการจับใจความสําคัญอย่างง่าย ๆ ด้วยการตัดประโยค หรือข้อความที่เป็นส่วนขยาย 
หรือไม่จําเป็นในแต่ละย่อหน้าออกไปให้หมด ในที่สุดก็จะเหลือส่วนที่เป็นใจความสําคัญของย่อหน้าได้เช่นกัน 
ส่วนที่ไม่ใช่ใจความสําคัญซึ่งควรตัดออกไปในแต่ละย่อหน้า ได้แก่  สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
  ๑.  ส่วนขยายหรือรายละเอียดต่าง ๆ 
  ๒. ข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ 
  ๓.  ตัวอย่างประกอบ 
  ๔.  คําศัพท์  สํานวน  หรือโวหารที่ยกมาประกอบ 
       ๕.  ตัวเลข  สถิติที่เป็นรายละเอียด 
      ๖.  คําถามและคําอธิบายของผู้เขียน 
  ๗.  ชื่อบุคคลที่ผู้เขียนอ้างอิงโดยไม่เน้นความสําคัญ 
  ๘.  ย่อหน้าพิเศษบางย่อหน้าที่เป็นส่วนขยายความหรือตัวอย่างของเรื่อง 
   ฯลฯ 
  
  (๑)  สิ่งที่เราจะต้องอ่านในทุกวันนี้มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนัก 
  (๒)  หนังสือพิมพ์รายวันบ้าง หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์บ้าง  วารสารจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ 
บ้าง  หนังสือปกอ่อนราคาถูกบ้าง  หนังสือเล่มขนาดใหญ่บ้าง  ต่าง ๆ ขนาด 
  (๓)  เฉพาะในส่วนที่เป็นภาษาไทยก็มีอยู่มาก ขนาดที่คนธรรมดาจะใช้เวลาตลอดเวลาอ่านอย่าง
เดียวก็ไม่อาจจะอ่านหนังสือท่ีพิมพ์ขึ้นในวันนั้นได้หมด 
  (๔)  ทั้งนี้ยังไม่ต้องนับหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ซึ่งพิมพ์มากกว่าภาษาไทยด้วยซ้ําไป 
        (ศิลปะการอ่านหนังสือ : ครรชิต  มาลัยวงศ์) 
  ใจความส าคัญ : สิ่งที่เราจะต้องอ่านในทุกวันนี้ มีมากข้ึนกว่าแต่ก่อนมากนัก 
 
  
 จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าข้อความตอนที่ (๒) เป็นส่วนขยายข้อความตอนที่ (๑) ข้อความตอนที่ (๓) 
และ (๔) ขยายข้อความตอนที่ (๒) เมื่อตัดข้อความขยายตอนที่ (๒) (๓) และ (๔) ออกไป จึงเหลือข้อความตอน
ที่ (๑) เป็นใจความสําคัญของย่อหน้านี้ 
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แบบทดสอบวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

 
 
 
ค าชี้แจง  

1. แบบทดสอบวิชาภาษาไทยฉบับนี้มีจํานวน 60 ข้อ  
2. ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
3. นักเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบได้จากเฉลย 

๑. ประโยคใดใช้ค าที่มีความหมายโดยตรง 
๑. เขาเป็นแกะดําในหมู่พ่ีน้อง       ๒. งานชิ้นนี้กล้วยมากสําหรับเธอ 
๓. พระอภัยมณีเป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่     ๔. เจ้าหน้าที่ตํารวจคอยดักจับพวกตีนผีบนท้องถนน 

๒. ข้อใดไม่มีค าที่มีความหมายแฝง 
๑. พนักงานบัญชีคนใหม่ทํางานเป็นเต่าจึงถูกหัวหน้าตําหนิ 
๒. อริศราเป็นดาวเด่นของงานเลี้ยงชมรมศิษย์เก่าในคํ่าคืนนี้ 
๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ 
๔. ในวันเด็กแห่งชาติรัฐบาลจะเปิดทําเนียบรัฐบาลให้เด็ก ๆ นั่งเก้าอ้ีของนายกรัฐมนตรี 

๓. ค าที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายโดยตรงเพียงอย่างเดียว 
๑. เล่นเป็นลูกลิงลูกค่างอย่างนี้ของพังหมด  
๒. น้องชายวิ่งไล่ลูกหมาลูกแมวรอบบ้านจนเหงื่อซก  
๓. ไม่ควรเอาลูกเสือลูกตะเข้มาเลี้ยง ระวังจะเดือดร้อน  
๔. อย่าไปคิดมากเลย นึกว่าปล่อยลูกนกลูกกาก็แล้วกัน 

๔. ข้อใดอธิบายความหมายของค าไม่ถูกต้อง 
๑. “แม่จะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก” สรร หมายถึง เลือก 
๒. “สุขสันต์วันเกิด” สันต์ หมายถึง ขอความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดในชีวิต 
๓. “วิชาศิลปะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” สร้างสรรค์ หมายถึง สร้างให้มี สร้างให้เป็นขึ้น 
๔. “แมงกระพรุน เป็นสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง” สัน หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึน้ 

๕ .  ค าใดมีความหมายเหมือนกับค าว่า “พสุธา” 
 

     เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย 
 

๑. หาว       ๒. นภา        ๓.เวหา       ๔. ธรณ ี
๖. ข้อใดใช้ค าที่ขีดเส้นใต้ผิดความหมาย 

 ๑. ผู้ชายคนนั้นท่าทางไม่ปกตินะ มองเราตาขวางพิกล 
 ๒. นางนพมาศปีนี้สวยมาก หนุ่ม ๆ พากันจ้องจนตาค้าง 
 ๓. พ่อทําตาแดงใส่ลูกชายที่กลับบ้านดึกเพราะหนีไปเที่ยว  
 ๔. เธอตาถั่วหรือไง ขี้ข้างกองเบ้อเร่อมองไม่เห็น เหยียบไปได้ 
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๗. ข้อใดอธิบายความหมายของค าตามบริบทได้ถูกต้อง 
 

 

๑. แม่พิมพ์ หมายถึง  แม่ตัวอย่าง  
๒. ธรรมชาติ หมายถึง  สภาพภูมิประเทศ  
๓. รวงทอง หมายถึง  ดอกไม้ที่มีสีเหลือง  
๔. จุดไฟ หมายถึง การก่อกองไฟ 

๘. ค าที่เกี่ยวกับ “รส” ในข้อใดบอกความหมายนัยตรงได้ 
๑. นี่เธอจ๋า อย่าเปรี้ยวนักเลยเดี๋ยวมะนาวจะเรียกพ่ีนะ 
๒. แหมไม่ไหว จืดชืดไม่เป็นสัปปะรด รู้อย่างนี้นอนดูทีวีอยู่กับบ้านดีกว่า 
๓. โอย เจ้าหล่อนหวานเสียจนหนุ่ม ๆ น้ําลายหยด 
๔. ตายจริง เค็มออกอย่างนี้ระวังโรคความดันโลหิตสูงกับโรคไตนะ 

๙. “เก้าอ้ี” ข้อใดมีความหมายโดยนัย 
๑. เก้าอ้ีตัวนี้เก่าครํ่าคร่า   ๒. ฉันว่าเขากําลังถูกเลื่อยขาเก้าอ้ี  
๓. ใครไม่รู้ย้ายที่เก้าอ้ีตัวนี้เรื่อยเลย  ๔. นั่งดี ๆ นะ ขาเก้าอ้ีจะหักแล้ว 

๑๐. ค าที่มีความหมายโดยนัยท่ีพิมพ์ตัวหนาในประโยคต่อไปนี้ มีความหมายตรงกับข้อใด 

“ นายเด๋อพูดจี้เส้นดีจัง” 

 

๑. ทําให้หายเมื่อย                         ๒. ทําให้จักจี้ 
3. ทําให้ตื่นเต้น                            ๔. ทําให้ขบขัน 

๑1. ข้อใดเป็นกลุ่มค าที่ข้ึนต้นด้วยค าวิเศษณ์ 
      ๑. ชี้นกบนปลายไม ้    ๒. ชักใบให้เรือเสีย 
      ๓. ชัว่ช่างชีดีช่างสงฆ์                      ๔. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด 
1๒. ค าว่า “ที”่ ข้อใดเป็นค านาม 
      ๑. ฉันมทีีผ่ืนใหญ่ใกล้แม่น้ํา                                                                                                                    

๒. พ่อกําลังดูคนงานทีร่ดน้ําต้นไม้ในบ้านของเรา                                                                                      
๓. เราจะไปชมการแสดงทีโ่รงละครแห่งชาติเร็ว ๆ นี้                                                                                   
๔. เพ่ือนของลัดดาให้เงินขอทานทีน่ั่งอยู่เชิงสะพานลอย 

13. ค าที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นค าสันธาน 
      ๑. คดในข้องอในกระดูก 
      ๒. พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น 
      ๓. กินบนเรือนข้ีบนหลังคา 
      ๔. หักด้ามพร้าด้วยเข่า 

ทําหน้าที่เป็นแม่พิมพ์งามตามบทบาท พอใจกับธรรมชาติถิ่นที่อยู่ 
มีรวงทองเต็มท้องนามีปลาปู มีมิตรผู้คอยจุดไฟให้พลัง 
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๑4. ข้อใดมีค ากริยาที่ต่างชนิดจากพวก 
      ๑. งูกินหาง                                 ๒. ผ้าขี้ร้ิวห่อทอง  
      ๓. ดินพอกหางหมู      ๔. เกลือเป็นหนอน 

๑5. ประโยคในข้อใด ใช้กริยาอกรรมทั้งหมด 
๑. ฉันออกกําลังกายด้วยการว่ายนํ้า     ๒. พ่อมักดื่มกาแฟขณะอ่านหนังสือพิมพ์ 

      ๓. แม่เก็บดอกมะลิมาร้อยพวงมาลัย     ๔. ปูบ่ริจาคเงินเพ่ือสร้างโรงเรียน 
๑6. ข้อใดมีนามรวมหมู่ 

1. โตโน่เห็นช้างโขลงหนึ่งเดินที่ชายป่า    
๒. ยูกิเห็นฝูงนกบินโฉบเฉี่ยวบนท้องฟ้า  
๓. นิดหน่อยเห็นนักดนตรีวงโปงลางสะออน  
๔. ตูมตามเห็นแฟนคลับของตนโบกมือให้ 

๑7. ค าในข้อใดใช้ค านามบอกลักษณะของนาม (ลักษณนาม) เหมือนกันทุกค า 

 

๑8. ประโยค “พ่อคือบุคคลที่เป็นแบบอย่างของฉัน” มีค ากริยาและค าบุพบทอย่างละกี่ค า 
๑. มีคํากริยา ๑ คํา และคําบุพบท ๑ คํา 
๒. มีคํากริยา ๑ คํา และคําบุพบท ๒ คํา 
๓. มีคํากริยา ๒ คํา และคําบุพบท ๑ คํา 
๔. มีคํากริยา ๒ คํา และคําบุพบท ๒ คํา 

๑9. ค าที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีชนิดของค าแตกต่างจากข้ออื่น 
๑. ด.ญ.พอใจ ร้องเพลงเสียงดัง 
๒. ด.ช. พอเพียง สวมกางเกงใหม่  
๓. ด.ญ. พอดี ชอบกินผลไม้เปรี้ยว  
๔. ด.ช. พอพล อ่านหนังสือหลายเล่ม 

20. ค าว่า “ขึ้น” ในข้อใดไม่ใช่ค ากริยา 
๑. มีดเล่มนี้ทิ้งไว้นานจนขึ้นสนิม                                    
๒. รัฐบาลประกาศข้ึนราคาก๊าซหุงต้ม                                     
๓. เด็กจะมีฟันแท้ขึ้นตอนอายุประมาณ ๖- ๗ ปี     
๔. โรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น ๑ สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

๑. เบ็ด แห อวน สวิง 
๒. ยักษ์    ฤาษี ปิศาจ วานร 
๓. ถนน แม่น้ํา สายสร้อย สะพาน 
4. เสื้อ เก้าอ้ี เข็มกลัด นกหวีด 
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21. ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่างจึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์และได้ความหมายถูกต้อง 
      

         “ นิทานทองอิน……………………………พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอย่หัว ” 
 
 

๑. เป็นพระราชนิพนธ์ใน                     ๒. มีลักษณะไม่เหมือนนิทาน  
๓. วรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวน       ๔. สะท้อนสภาพชีวิตและสังคมขณะนั้น 

 

22. ข้อใดใช้ค าราชาศัพท์ถูกต้อง 
๑. สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว               

มีพระจริยวัตรงดงาม 
๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงทํางานเป็นพระอาจารย์ 

พิเศษสอนวิชาพิษวิทยาแก่นิสิตแพทย์ 
๓. เจ้าหน้าที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส

ราช นครินทร์หน้าพระโกศพระศพ 
๔. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 23 
 

เจ้าอาวาสไปเป็นประธานในงานทําบุญบ้านของชาวบ้าน ทั้ง ๆ ที่กําลัง…….. .... (ก)………..…     
เมือ่กลับมาถึงวัดในตอนบ่ายจึงได้…………..(ข)……………เพ่ีอพักผ่อน จากนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจที่
ต้องทําทุกวันคือ…………..(ค)………………สวดมนต์ในเวลาเย็น 

 
23. ข้อใดคือค าที่เติมลงในช่องว่างได้ถูกต้องทุกค า 
 

๑. (ก) อาพาธ (ข) จําวัด (ค) ทําวัตร 
๒. (ก) ป่วย (ข) ทําวัตร (ค) จําวัด 
๓. (ก) ประชวร (ข) จําวัด (ค) ทําวัตร 
๔. (ก) อาพาธ (ข) ทําวัตร (ค) จําวัด 
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24. ข้อใดคือค าที่เติมในช่องว่าง (๑) - (๔) จากข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้องทุกค า 
 
  ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ไป……………….(1) ……………….พระสงฆ์ 9 …….(2) ……….มาเจริญ 
         พระพุทธมนต์ที่โรงเรียนและได้เป็นผู้…….(3) ……….เครื่องไทยทาน…….(4) ……….พระสงฆ์ 
 
 
 

 

๒๕. ข้อใดเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้อง 
๑. ตํารวจมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน  
๒. คนเกียจคร้านจะไม่ประสบผลสําเร็จในการทํางาน  
๓. บิดาของชาญชัยจะไปประชุมที่เมืองนอกในเดือนหน้า 
๔. เนื่องจากดิฉันไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมากจึงขอลาป่วย 

๒6.  ข้อใดใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง 
๑. “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  เป็นหลักปฏิบัติง่าย ๆ ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ                

หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม ่ ๒๐๐๙ 
๒. ตังเม มีอาการปวดหัว ตัวร้อน จาม ไอ มีนํ้ามูกและเจ็บคอมาก จึงสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไข้หวัด 

ใหญ่สายพันธุ์ใหม ่ ๒๐๐๙ 
๓. หากนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัด  ต้องหยุดเรียนพักผ่อนอยู่กับบ้านและไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คน 

มากมายจนกว่าจะหายดีแล้ว 
๔. ไขห้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙  เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมีอาการรุนแรงกว่าโรค 

    ไข้หวัดธรรมดา  และปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อจากสุกรมาสู่คน 
27.  ค าในข้อใดเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง 

 
 
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่แพร่………..ได้อย่างรวดเร็ว 

 
  

๑. หลาย ๒. สะพัด 
๓. ลุกลาม ๔. ระบาด 

28. ข้อใดต้องใช้ภาษาระดับกึ่งทางการในการสื่อสาร 
๑. การเขียนตําราวิชาการ ๒. การกล่าวคําปราศรัย 
๓. การบรรยายในชั้นเรียน ๔. การสนทนากับเพ่ือนสนิท 

๑. (๑) นิมนต์ (๒) รูป (๓) ประเคน (๔) แก่ 
๒. (๑) อาราธนา (๒) องค์ (๓) ถวาย (๔) แด่ 
๓. (๑) อาราธนา (๒) รูป (๓) ประเคน (๔) แก่ 
๔. (๑) นิมนต์ (๒) รูป (๓) ถวาย (๔) แด่ 
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29. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการทุกค า 

๑. นํ้าเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ 
๒. นํ้าตาลไม่แค่ปราศจากวิตามิน แถมยังทําลายสารอาหารในร่างกายอีกด้วย 
๓. นมวัวมีวิตามินเกือบทุกอย่าง แต่ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู 
๔. การกินน้ํามีประโยชน์มากเลย แต่หากกินแต่น้ําที่ไม่มีคุณภาพก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดี 
 

30. ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
๑. ทุเรียนปีนี้มีราคาแพง ทําให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
๒. การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วย ๆ ที่ใคร ๆ ทุกคนก็สามารถทําได ้
๓. ปลาจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ํา บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด 
๔. ป่าที่อุดมสมบูรณ์คือป่าที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จํานวนมาก 

31. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ 
๑. ผัดกะเพราเป็นเมนูยอดฮิตที่มีข้ันตอนการทําไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
๒. ส่วนผสมและเครื่องปรุงของผัดกะเพรามีไม่เยอะแถมหาได้ง่าย ๆ  
๓. ผัดกะเพราหนึ่งจานมีสารอาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย  
๔. ในปัจจุบันผัดกะเพราเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายต่อหลายคน 

3๒. ค าบาลี สันสกฤต ข้อใด มีความหมายเหมือนกันทุกค า 
 

๑. สุริยา    อาทิตย์ อัมพร 
๒. นภา     อัศว จันหรา 
๓. กันยา     นาร ี  ธารา 
๔. คชา     หัตถ ี กุญชร 

 

๓3. ค าทุกค าในข้อใดไม่มีศัพท์บัญญัติใช้ในภาษาไทย 
       ๑. อีเมล แสตมป์     ๒. มอร์เตอร์ไซค์  รถแท็กซี่ 
      ๓. ไกด์  เทคโนโลยี    ๔.  เว็ปไซต์  คอมพิวเตอร์ 
 

3๔. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาต่างประเทศทั้งหมด 
 

๑. ขนมเข่ง โรตี โดนัท 
๒. เค้ก ปัน้สิบ แซนด์วิช 
๓. พะแนง มะกะโรนี แฮ่กึ๊น 

4. สลัด เปาะเปี๊ยะ ซ่าหริ่ม 
 

3 5 .  ค าภาษาต่างประเทศค าใด ที่มีความหมายต่างกับค าอ่ืน 
๑. ภมร                                    ๒. วิหค 
๓. บุหรง                                  ๔. ปักษา 
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 3๖. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาต่างประเทศทุกค า 
         ๑. อัมพร  ท้องฟ้า นภาลัย           ๒. แผ่นดิน พสุธา ธรณี  

๓.บุหรง   สกุณา  วิหค                 ๔. ตะวัน    สุริยะ ดวงอาทิตย์ 
3๗. ค าที่ขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน 

๑. รุกขชาติดาษดื่นในพนา              ๒. วารีใสไหลกระเซ็นเห็นมัจฉา  
๓. เภตราน้อยคล้อยเคลื่อนในสาคร  ๔. นั่งชมวิหค อยากโผนผกสกณุา 

3๘. ข้อใดไม่มคีําภาษาต่างประเทศ 
         ๑. วันหนึ่งฉันไปเที่ยวป่า                ๒. เพลินชมพฤกษาคชาพาชี  

  ๓. อีกบุหงาฝูงปลาและราชสีห์        ๔. มองดวงจันทร์ที่อยู่ในอัมพร 
 

จงใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 3๙ 
 
 

งานวันเกิดคุณพ่อในปีนี้ คุณแม่ทําอาหารหลายอย่าง เช่น ซุปผักโขม ผัดหมี่ทะเล สเต๊กปลา   
ไก่อบและยังมีของหวานเป็นไอศกรีม เฉาก๊วย และเต้าฮวย 

 
 
3๙. ข้อความข้างต้นมีค าภาษาอังกฤษและค าภาษาจีนอย่างละกี่ค า 

          ๑. คําภาษาอังกฤษ ๒ คํา คําภาษาจีน ๒ คํา                              
๒. คําภาษาอังกฤษ ๒ คํา คําภาษาจีน ๓ คํา  

          ๓. คําภาษาอังกฤษ ๓ คํา คําภาษาจีน ๓ คํา  
          ๔. คําภาษาอังกฤษ ๓ คํา คําภาษาจีน ๔ คํา 
    40. ค ายืมภาษาต่างประเทศที่มีความหมายว่า “นก” ไม่มีปรากฏอยู่ในข้อใด 

  ๑. เดินท่องเที่ยวในพนาลี ชมปักษีนานาพันธุ์  
  ๒. วหิคน้อยหลากสีสัน ส่งเลียงพลันเจื้อยแจ้ว  
 ๓. บุหรงอยู่เคียงเรียงราย มีมากมายเป็นทิวแถว  
 ๔. อีกบุหลันอันสง่าเพริศแพร้ว คิดถึงน้องแก้วจับใจ 

    4๑. ข้อใดเป็นประโยคความรวม 
    ๑. บีมไม่มาทํางานหลายวันแล้ว          
    ๒. แดนดีทูบีเป็นนักร้องทีมีชื่อเสียง 

       ๓. มอสแสดงเรื่องฟ้าจรดทราย          
         ๔. กอล์ฟและไมค์ไปช่วยงานกาชาด 
    4๒. ข้อใดเป็นประโยคสามัญ 

    ๑. พ่อแม่ภูมิใจที่ลูกประพฤติดี  
    ๒. ครูตั้งใจสอนเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
    3. เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด        
    4. เขาเป็นทหารเพราะต้องการรับใช้ชาติ 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 115 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
4๓. ข้อใดน าประโยคสามัญที่ก าหนดให้มาสร้างเป็นประโยคซ้อนได้อย่างถูกต้อง 

 
๑. คุณยายทําขนมหม้อแกง 
 ๒. ขนมหม้อแกงอร่อย 

 
 

     ๑. คุณยายทําขนมหม้อแกงอร่อย 
     ๒. ขนมหม้อแกงที่คุณยายทําอร่อย 
     ๓. ขนมหม้อแกงอร่อยที่คุณยายทํา 
     ๔. คุณยายทําขนมหม้อแกงและขนมหม้อแกงอร่อย 

    4๔. ประโยครวมข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน 
     ๑. หนังสือนิทานกับซีดีเพลง อยากได้อะไร  
     ๒. อาทิตย์นี้อยากไปทะเลหรือไปช้อปปิ้ง 
     ๓. ระหว่างของกินกับของใช้ จะซื้ออะไรให้คุณปู่  
     ๔. ทั้งคุณย่าและคุณยายชอบกินมะม่วงอกร่อง 

 
    4 ๕ .  ข้อใดเป็นประโยครวม 

        ๑. เด็กคนนี้ชอบทําการบ้านแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วย  
        ๒. ระยะนี้น้ําในแม่น้ําลําคลองจะเอ่อล้นตลิ่งทุก ๆ วัน  
        ๓. ดอกไมใ้นสวนนี้ล้วนเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสทั้งนั้น  
        ๔. เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ชอบทานอาหารไทยทุกชนิด 

       4๖. ข้อใดเป็นประโยคสามัญ 
๑. คนไข้รับประทานยาครั้งละ ๑ เม็ดทุกวัน     
๒. คุณต้องรับประทานยานี้ทุกวันจนยาหมด  
๓. น้องต้องเลือกระหว่างรับประทานยาหรือฉีดยา  
๔. นักกีฬาต้องรับประทานอาหารและดื่มน้ําสะอาด 

       4๗. ข้อใดเป็นประโยคสามัญ 
         ๑. โจรหนีไปเม่ือตํารวจมา  
         ๒. หมอทํางานหนักจนป่วย 
         ๓. บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายในตอนเช้า  
         ๔. นางพยาบาลที่ใส่ชุดสีขาวเป็นเพื่อนของฉัน 

        4๘. ข้อใดมีชนิดของประโยคแตกต่างจากข้ออ่ืน 
        ๑. โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงฤดูร้อน 
        ๒. สัตว์ที่เปน็โรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการดุร้าย 
        ๓. ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น 
        4. ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากน้ําลายของสัตว์ 
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        4๙. ข้อใดเป็นประโยครวม 
               ๑. แม่ดูแลฉันเมื่อฉันป่วยหนัก 
               ๒. นกน้อยส่งเสียงร้องในตอนเช้า 

      ๓. คุณครูสอนเด็กนักเรียนอย่างตั้งใจ 
               ๔. วันหยุดฉันอยู่บ้านแต่พ่อของฉันไปทํางาน 
       5๐. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
               ๑. แมวเป็นสัตวท์ี่รักความสะอาด  
               ๒. คุณครูรักและห่วงใยนักเรียนทุกคน  
               ๓. นายอําเภอคนใหม่พัฒนาชุมชนด้วยความตั้งใจ  
               ๔. เพ่ือน ๆ ชอบเล่นกีฬากลางแจ้งในเวลาพักกลางวัน 

 
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ  ๕๑ – ๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5๑.  นิทานเรื่องนี้จัดเป็นนิทานประเภทใด 
 1. นิทานปรัมปรา 2. นิทานประเภทคติธรรม 
 3. นิทานท้องถิ่น  4. นิทานเทพนิยาย 
5๒. ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการเขียน 
 1. เพ่ือให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน  

2. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 
 3. เพื่อเสียดสี คนที่ชอบใช้ผู้อ่ืน 

4. เพื่อเตือนให้ดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท 
 
 
 

    มีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งได้เร็วมาก จนหลงตัวเองว่าไม่มีใครวิ่งเร็วชนะตนได้    
วันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าคลานต้วมเตี้ยม กระต่ายจึงหัวเราะเยาะเย้ยว่า “มัวแต่คลาน
ต้วมเตี้ยมอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะถึงล่ะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า” เต่ารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดจาแบบนั้น
ใส่ตน จึงพูดว่า “กระต่ายหลงตัวเองอย่างเจ้า ไม่เห็นว่าจะเก่งตรงไหน ดีแต่โม้ไปวันวัน” 
กระต่ายผู้ทะนงในตนเองเห็นเต่าพูดจาอย่างนั้น จึงท้าวิ่งแข่งกับเต่า เมื่อการแข่งขันเริ่ม
ขึ้น กระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านําเต่าไปก่อน พอถึงกลางทางหันกลับไปมองข้าง
หลังไม่เห็นแม้แต่เงาของเต่า เจ้ากระต่ายจึงนั่งพักท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางจนเผลอหลับไป 
ส่วนเจ้าเต่ายังคงคลานต้วมเตี้ยมๆอย่างไม่ย่อท้อ เจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเจ้า
เต่าคลานจะถึงเส้นชัยแล้ว มันรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหวังจะไล่ให้ทัน แต่ก็สายไป
เสียแล้ว เพราะเต่าสามารถเอาชนะกระต่ายได้  ในการวิ่งแข่งขัน  

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความประมาท น ามาซึ่งความล้มเหลว 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ  5๓ – 5๕ 
 
  
          “ชาวสวนมีลูกมากคนหนึ่ง เมื่อเจ็บใกล้จะตายใคร่จะสอนลูกให้รู้จักบํารุงสวน ครั้นจะสอนตรงๆ             

ก็เกรงว่าลูกจะไม่ทําจึงคิดสอนในทางอ้อม บอกกับลูกว่า สมบัติของพ่อฝังไว้ในสวนให้เจ้าไปขุดเอาเองเถิด 
แล้วชาวสวนก็ตายไป พวกลูกๆ อยากได้สมบัติของพ่อ จึงพากันไปขุดหาดูจนทั่วสวนก็ไม่พบ พอสิ้นปีนั้น
ต้นไม้ในสวนเมื่อได้รับการพรวนดินก็งอกงามออกผลดก ลูกของชาวสวนได้เก็บเอาไปขายได้เงินมากกว่า        
ปีก่อนๆ” 

  
5๓. เรื่องนี้เป็นนิทานประเภทใด 

  1. นิทานขบขัน   2. นิทานเทพนิยาย 
  3. นิทานสุภาษิต   4. นิทานปรัมปรา 
 
 5๔. ควรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร 
  1. ชาวสวนเจ้าปัญญา  2. ชาวสวนกับลูก 
  3. ชาวสวนลูกมาก  4. สมบัติชาวสวน 
 ๕๕. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไร 
  1. ควรสอนคนโลภโดยทางอ้อม 
  2. ควรสอนคนโง่โดยทางอ้อม 
  3. ควรมีความเพียรจึงจะประสบความสําเร็จ 
  4. ควรมีความสามัคคีจึงจะประสบความสําเร็จ 
 

อ่านนิทานต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 5๖ – 5๗ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
5๖. จากข้อความนี้ข้อใดคือความหมายของค าว่า “เถาวัลย์” 

  1. ใบไม้  2. รากไม้ 
  3. กิ่งไม้  4. เครือไม้ 
 
 
 

  
           “ณ ชายป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่มากมายหลายชนิด มีกวางตัวหนึ่งมันจะชื่นชมและ
ภาคภูมิใจในเขาอันสวยงามของมันมาก มันจะเที่ยวอวดใครต่อใครว่า มันมีเขาที่สวยงามกว่าสัตว์
ทุกตัวในป่า และมันจะเกลียดเท้าของมันมาก เพราะมันคิดว่าเท้าของมันน่าเกลียด ไม่สวยงาม จน
อยู่มาวันหนึ่งมีนายพรานออกล่าสัตว์ สัตว์ทั้งหลายต่างวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต กวางตัวนั้นก็วิ่งหนีเข้า
ไปในป่า เขาของมันติดกับเถาวัลย์  ทําให้มันหนีได้ช้ากว่าสัตว์อ่ืนๆ มันจึงคิดได้ว่าเขาที่สวยงามของ
มันทําให้เกือบตาย  แต่เท้าท่ีน่าเกลียดของมันทําให้มันรอดชีวิตมาได้” 
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5๗. จากข้อความนี้มีความหมายตรงกับส านวนใด 
 1. วานรได้แก้ว  2. ผักชีโรยหน้า 
 3. เส้นผมบังภูเขา   4. สวยแต่รูปจูบไม่หอม 
 

อ่านนิทานต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 5๘ - 6๐ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
5๘. พฤติกรรมของไก่ทั้งสองตัวเปรียบได้กับส านวนในข้อใด 
 1. หัวเราะทีหลังดังกว่า 

2. แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 
3. เสือสองตัวอยู่ถํ้าเดียวกันไม่ได้ 
4. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด 

 5๙. ไก่ตัวท่ีชนะเป็นเหยื่อของนกอินทรีเพราะอะไร 
1. ทะนงตน   
2. หลงตัวเอง 
3. ประมาท   
4. เย่อหยิ่ง 

 6๐. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือข้อใด 
1. ไม่ควรรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า   
2. ไม่ควรยึดติดกับอํานาจวาสนา 
3. ควรผูกมิตรดีกว่าสร้างศัตรู   
4. ควรมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
ไก่ตัวผู้สองตัวอยู่ในเล้าเดียวกัน ในเล้านั้นมีไก่ตัวเมียอยู่หลายตัว แต่วิสัยของไก่ตัวผู้         

พ่อเล้า ซึ่งมักไม่ยอมจะก้มหัวให้แก่กันมันจึงมักจะตีกันอยู่เสมอ เพราะสาเหตุที่จะแย่งเป็นพ่อเล้า
ครอบครองไก่ตัวเมียทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว วันหนึ่งไก่ตัวผู้ทั้งคู่ก็เกิดปะทะกันอย่างหนัก ถึงขนาด
แพ้ชนะ ไก่ตัวที่แพ้ต้องหนีไป หลบๆ ซ่อนๆ อยู่ในมุมมืด ไม่กล้าออกมาตีอีกส่วนไก่ตัวที่ชนะนั้น       
ก็ลิงโลดใจว่าตนเองเป็นผู้ชนะถึงกับกระโดดขึ้นไปยืนเกาะอยู่บนเสารั้วเล้า แล้วตีปีกส่งเสียงดังลั่น 
บอกความเป็นผู้ชนะนกอินทรีตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้า ก็บินลงมาโฉบเอาไก่พ่อเล้าตัวนั้นด้วย         
กรงเล็บแหลมคมของมันขึ้นไปทันที แล้วพาไปจากที่นั่นไก่ตัวที่แพ้เลยได้เป็นพ่อเล้าแทน 
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เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
  
 
 
 

๑. ตอบ  ๓ พระอภัยมณีเป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่  ชิ้นเอกมีความหมายโดยตรงคือดีเด่น  ยอดเยี่ยม 
                 ส่วนแกะดําคือคนที่ต่างจากคนอ่ืน  กล้วยคือง่ายและตีนผีคือคนที่ขับรถเร็วมากซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นคําที่มีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง 
2. ตอบ  4  เก้าอ้ี มีความหมายโดยตรงคือเก้าอ้ีที่ใช้สําหรับนั่ง  นอกนั้นเป็นคําท่ีมีความหมายโดยนัยหรือ

ความหมายแฝง  เต่า หมายถึง ช้า  ดาว  หมายถึง  โดดเด่น  ประตู หมายถึง ช่อง  ทาง โอกาส 
3. ตอบ  2   ลูกหมาลูกแมว เป็นคําที่มีความหมายโดยตรงคือสัตว์เลี้ยง  นอกนั้นเป็นคําที่มีความหมาย

โดยนัย    หรือความหมายแฝง  ลูกลิงลูกค่าง หมายถึง ซุกซน   ลูกเสือลูกตะเข ้หมายถึง เนรคุณ
ทําร้ายคนเลี้ยง     ลูกนกลูกกา  หมายถึง  น่าสงสาร 

4. ตอบ  2  สันต์  หมายถึง เงียบ  สงบ  สงัด 
5. ตอบ  4  ธรณี  หมายถึง  แผ่นดิน  พสุธา  หมายถึง แผ่นดิน  ส่วนหาว  หมายถึง  ท้องฟ้า  อากาศ 
                นภา   หมายถึง  ฟ้า  เวหา หมายถึง  ฟ้า  อากาศ 
6. ตอบ  3  ตาแดง   หมายถึง  โรคชนิดหนึ่งเกี่ยวกับตา   
                 ตาขวาง    หมายถึง  คลุ้งคลั่ง 
                 ตาค้าง      หมายถึง  อาการที่ตาไม่กระพริบ   
                 ตาถั่ว       หมายถึง  เซ่อ  มองไม่เห็นทั้งที่อยู่ตรงหน้า       
7. ตอบ  2   ธรรมชาติ หมายถึง  สภาพภูมิประเทศ  ส่วน แม่พิมพ์ หมายถึง  ครู  รวงทอง หมายถึง  ข้าว 
                  จุดไฟ หมายถึง ให้กําลังใจ 
8. ตอบ  4   ตายจริง เค็มออกอย่างนี้ระวังโรคความดันโลหิตสูงกับโรคไตนะ  เค็ม ความหมายโดยตรงคือ   

บอกรสชาติอาหาร 
 - เธอจ๋า อย่าเปรี้ยวนักเลยเดี๋ยวมะนาวจะเรียกพ่ีนะ   เปรี้ยวความหมายแฝงคือ  ปราดเปรียว  

โฉบเฉี่ยวนําสมัย 
                - แหมไม่ไหว จืดชืดไม่เป็นสัปปะรด รู้อย่างนี้นอนดูทีวีอยู่กับบ้านดีกว่า   จืดความหมายแฝงคือ  

ไม่มีรสโดดเด่น 
       - โอย เจ้าหล่อนหวานเสียจนหนุ่ม ๆ น้ําลายหยด หวานความหมายแฝงคือน่ารัก  น่ามอง  สวย   

9. ตอบ  2  เก้าอี้ ความหมายแฝงคือตําแหน่ง  ส่วนเก้าอี้ในตัวเลือกข้อ1 , 3 , 4  มีความหมายโดยตรง 
10.ตอบ 4   จี้เส้น  หมายถึง  การพูดให้ตลกขบขัน 
๑1. ตอบ ๓ ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์     ชั่ว เป็นคําวิเศษณ์                  
            ชี้นกบนปลายไม้  ชี้  เป็นคํากริยา    
                ชักใบให้เรือเสีย        ชัก เป็นคํากริยา 
                ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด  ช้าง เป็นคํานาม 
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1๒. ตอบ ๑ ฉันมทีีผ่ืนใหญ่ใกล้แม่น้ํา    ที ่ เป็นคํานาม  หมายถึง แหล่ง  ถิ่น  บริเวณ                                                                                                                     

พ่อกําลังดูคนงานทีร่ดน้ําต้นไม้ในบ้านของเรา  ที ่ เป็นคําสรรพนาม  
 
                 เราจะไปชมการแสดงทีโ่รงละครแห่งชาติเร็ว ๆ นี้       ที ่ เป็นคําบุพบท                                                                             

เพ่ือนของลัดดาให้เงินขอทานทีน่ั่งอยู่เชิงสะพานลอย  ที ่ เป็นคําสรรพนาม 
13. ตอบ ๒ พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น    เป็นคําสันธาน 
                คดในข้องอในกระดูก      เป็นคําบุพบท 
                กินบนเรือนข้ีบนหลังคา   เป็นคําบุพบท 
                หักด้ามพร้าด้วยเข่า       เป็นคําบุพบท 
๑4. ตอบ ๔ เกลือเป็นหนอน    เป็นคํากริยาชนิด วิกตรรถกริยา 

               งูกินหาง             เป็นคํากริยาชนิด สกรรมกริยา                  
               ผา้ขี้ร้ิวห่อทอง      เป็นคํากริยาชนิด สกรรมกริยา                  
               ดินพอกหางหมู     เป็นคํากริยาชนิด สกรรมกริยา      

๑5. ตอบ ๑ ฉันออกกําลังกายด้วยการว่ายนํ้า        เป็นคํากริยาชนิด อกรรมกริยา 
      พ่อมักดื่มกาแฟขณะอ่านหนังสือพิมพ์   เป็นคํากริยาชนิด สกรรมกริยา 

             แม่เก็บดอกมะลิมาร้อยพวงมาลัย        เป็นคํากริยาชนิด สกรรมกริยา 
               ปู่บริจาคเงินเพ่ือสร้างโรงเรียน            เป็นคํากริยาชนิด สกรรมกริยา 
๑6. ตอบ ๒ ยูกิเห็นฝูงนกบินโฉบเฉี่ยวบนท้องฟ้า    ฝูงเป็นคํานามรวมหมู่หรือสมุหนาม 
๑7. ตอบ 4 เสื้อ  เก้าอ้ี  เข็มกลัด  นกหวีด  มีลักษณนามเหมือนกันคือตัว 
๑8. ตอบ ๓ มีคํากริยา ๒ คํา และคําบุพบท ๑ คํา  
                ประโยค “พ่อคือบุคคลที่เป็นแบบอย่างของฉัน” มีคํากริยาและคําบุพบทดังนี ้
                คือ เป็นคํากริยา       เป็น เป็นคํากริยา   ของ  เป็นคําบุพบท 
๑9. ตอบ ๔  ด.ช. พอพล อ่านหนังสือหลายเล่ม      เล่ม      เป็นคําลักษณนาม  
                 ด.ญ.พอใจ ร้องเพลงเสียงดัง             ดัง       เป็นคําวิเศษณ์ 
                 ด.ช. พอเพียง สวมกางเกงใหม ่         ใหม ่     เป็นคําวิเศษณ์ 

          ด.ญ. พอดี ชอบกินผลไม้เปรี้ยว         เปรี้ยว   เปน็คําวิเศษณ์ 
20. ตอบ ๔ โรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น ๑ สัปดาห์   
                คําว่า “ขึ้น”ในข้อนี้ไม่ใช่คํากริยาแต่เป็นคําวิเศษณ์   
                 ส่วนตัวเลือกข้อ 1,2,3  คําว่า “ขึ้น”เป็นคํากริยา     มีดเล่มนี้ทิ้งไว้นานจนขึ้นสนิม                                        

รัฐบาลประกาศขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม     เด็กจะมีฟันแท้ขึน้ตอนอายุประมาณ ๖- ๗ ปี      
21. ตอบ 1 เป็นพระราชนิพนธ์ใน   ในคือ แห่ง  ของ  เช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
22. ตอบ 1 สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว                

มีพระจริยวัตรงดงาม 
      ข้อ ๒  ผิดเป็นพระอาจารย์ ที่ถูกควรเป็นอาจารย์ 
     ข้อ๓ ผิด เพราะใช้คําว่า  พระบรมรูป   ที่ถูกควรเป็นพระรูป    
      ข้อ ๔. ผิด เพราะใช้คําว่า  ประสูติ  ที่ถูกควรใช้เสด็จพระราชสมภพ 
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23. ตอบ 1   อาพาธคือป่วย   จําวัดคือนอน   ทําวัตรคือสวดมนต์ 
24. ตอบ 4   นิมนต์คือเชิญ   รูปเป็นลักษณนามของพระสงฆ์   ถวายคือมอบให้   แด่ ใช้กับบุคคลที่มีความ

อาวุโสกว่าแสดงถึงความเคารพ 
๒๕. ตอบ ๒ คนเกียจคร้านจะไม่ประสบผลสําเร็จในการทํางาน  
                สว่นข้อ ๑ ตํารวจมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน   คําว่า  ทุกข์สุข  เป็นภาษาพูด 
                สว่นข้อ ๓ บิดาของชาญชัยจะไปประชุมที่เมืองนอกในเดือนหน้า   คําว่า  เมืองนอก เป็นภาษา  

พูด  ควรใช้คําว่า ต่างประเทศ    ข้อ ๔. เนื่องจากดิฉันไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมากจึงขอลาป่วย 
ปวดหัวตัวร้อนมาก  เป็นภาษาพูด 

๒6. ตอบ ๔ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙  เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมีอาการรุนแรงกว่าโรค 
                ไข้หวัดธรรมดา  และปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อจากสุกรมาสู่คน 

   ส่วนข้อ ๑. “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  เป็นหลักปฏิบัติง่าย ๆ ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ                 
หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่  ๒๐๐๙    หลักปฏิบัติง่าย ๆเป็นภาษาพูด 

    ส่วนข้อ ๒. ตังเม มีอาการปวดหัว ตัวร้อน จาม ไอ มีนํ้ามูกและเจ็บคอมาก จึงสงสัยว่าอาจจะ ติด
เชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่  ๒๐๐๙     หัว  เป็นภาษาพูด  ให้เปลี่ยนเป็นศีรษะ 

    ส่วนข้อ ๓. หากนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัด  ต้องหยุดเรียนพักผ่อนอยู่กับบ้านและไม่เข้าไปใน
สถานที่ที่มีผู้คนมากมายจนกว่าจะหายดีแล้ว       กับ  ให้เปลี่ยนเป็น  ที่   สถานที่ที่มีผู้คน
มากมาย ให้เปลี่ยนเป็น  ชุมชน 

๒7. ตอบ ๔  ระบาด  หมายถึง  กระจัดกระจาย  เรียกโรคติดต่อที่แพร่ไปอย่างรวดเร็ว 
                ข้อ ๑ หลาย หมายถึง  มาก  เยอะ     ข้อ ๒ สะพัด  หมายถึงเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว 

และ ข้อ๓ ลุกลาม  หมายถึง แผ่กว้างออกไปโดยเร็วใช้กับเพลิง  เชื้อ 
28. ตอบ ๒ การกล่าวคําปราศรัย  เป็นภาษาระดับกึ่งทางการ 
                ส่วนการเขียนตําราวิชาการ  การบรรยายในชั้นเรียน   เป็นภาษาระดับทางการ  และ 

การสนทนากับเพ่ือนสนิท  เป็นภาษาไม่เป็นทางการหรือภาษาปาก 
29. ตอบ 1 นํ้าเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายมนุษย์   เป็นภาษาระดับทางการทุกคํา   
                สว่นข้อ ๒ ,3, 4 เป็นภาษาไม่เป็นทางการ  มีคําว่า  ไม่แค่   แถมยัง  นมวัว  การกินน้ํา 
30. ตอบ ๒ การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วย ๆ ที่ใคร ๆ ทุกคนก็สามารถทําได้   กล้วย ๆ คือเรื่องง่ายๆ 
31. ตอบ 3 ผัดกะเพราหนึ่งจานมีสารอาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ส่วนข้อ ๒ ,3, 4 มีคําเป็นภาษาไม่เป็นทางการ  มีคําว่า  เมนูยอดฮิต      
แถมหาได้ง่าย ๆ หลายต่อหลายคน 

3๒.ตอบ ๔  คชา  หัตถ ี  กุญชร  ทั้ง 3  คํามีความหมายเหมือนกันคือช้าง 
๓3. ตอบ ๒ มอร์เตอร์ไซค์   รถแท็กซี่   ไม่มีศัพท์บัญญัติใช้ในภาษาไทย 
3๔. ตอบ 1 ขนมเข่ง  เป็นคํามาจากภาษาจีน  โรตี เป็นคํามาจากภาษามลายู  โดนัท เป็นคํามาจาก    

ภาษาอังกฤษ    ส่วนข้อ ๒ ,3, 4  มีคําไทยแท้คือคําว่า  ปั้นสิบ  พะแนง   ซ่าหริ่ม 
3 5 . ตอบ 1 ภมร   ความหมาย   ผึ้ง   
                 ส่วน  วิหค   บหุรง   ปักษา   ความหมาย  นก 
3๖. ตอบ 3  บุหรง   สกุณา  วิหค  เป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศทุกคํา 
                 ส่วนข้อ 1.๒ ,4  มีคําไทยแท้คือคําว่า  ท้องฟ้า  แผ่นดิน  ตะวัน   
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3๗. ตอบ ๔ นั่งชมวิหค อยากโผนผกสกุณา   คําท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายเหมือนกันคือนก 
38. ตอบ ๑ วันหนึ่งฉันไปเที่ยวป่า   เป็นคําไทยแท้ทั้งหมด   
                ส่วนข้อ ๒ ,3, 4  มีที่มาจากภาษาต่างประเทศคือคําว่า   พฤกษา  ราชสีห ์ ดวงจนัทร ์
 
3๙. ตอบ ๓  คําภาษาอังกฤษ ๓ คํา คําภาษาจีน ๓ คํา  
                 คําภาษาอังกฤษ ๓ คํา   มีคําว่า  ซุป  สเต็ก  ไอศกรีม 
                 คําภาษาจีน ๓ คํา       มีคําว่า  ผัดหมี่  เฉาก๊วย  เต้าฮวย 
40.ตอบ ๔   อีกบุหลันอันสง่าเพริศแพร้ว คิดถึงน้องแก้วจับใจ     บุหลัน   หมายถึง  พระจันทร์ 
                 ส่วนข้อ 1,2,3  มีคําทีม่ีความหมายว่า “นก”  คือ  ปักษี   วิหค  บุหรง 
4๑.ตอบ ๔   กอล์ฟและไมค์ไปช่วยงานกาชาด    เป็นประโยคความรวมแบบคล้อยตามกัน มีคําว่าและเป็น 

สันธานเชื่อม   
4๒.ตอบ 3  เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด       เป็นประโยคสามัญเพราะมีประธานและกริยา 

เพียงหนึ่ง 
4๓.ตอบ ๒  ขนมหม้อแกงที่คุณยายทําอร่อย  เป็นประโยคซ้อนโดยมีคําว่าที่เป็นสันธานเชื่อม   
4๔.ตอบ ๔  ทั้งคุณย่าและคุณยายชอบกินมะม่วงอกร่อง   เป็นประโยคความรวมแบบคล้อยตามกัน 

          ส่วนข้อ 1หนังสือนิทานกับซีดีเพลง อยากได้อะไร  ข้อ ๒ อาทิตย์นี้อยากไปทะเลหรือไปช้อปปิ้ง 
          ข้อ ๓ ระหว่างของกินกับของใช้ จะซื้ออะไรให้คุณปู่  เป็นประโยคความรวมแบบแบบให้เลือกอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง 
4 ๕ . ตอบ ๑ เด็กคนนี้ชอบทําการบ้านแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วย  เป็นประโยครวมแบบคล้อยตามกัน 
4๖.  ตอบ ๑ คนไข้รับประทานยาครั้งละ ๑ เม็ดทุกวัน    เป็นประโยคสามัญ 

  ส่วนข้อ ๒ คุณต้องรับประทานยานี้ทุกวันจนยาหมด   ข้อ ๓ น้องต้องเลือกระหว่างรับประทาน   
ยาหรือฉีดยา ข้อ๔ นักกฬีาต้องรับประทานอาหารและดื่มน้ําสะอาดเป็นประโยคความรวม 

 4๗. ตอบ ๓ บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายในตอนเช้า  เป็นประโยคสามัญ 
           ส่วนข้อ ๑ โจรหนีไปเม่ือตํารวจมา   ข้อ ๒ หมอทํางานหนักจนป่วย เป็นประโยคความรวม  
           ข้อ ๔ นางพยาบาลที่ใส่ชุดสีขาวเป็นเพื่อนของฉัน    เป็นประโยคความซ้อน 

4๘.ตอบ ๒  สัตว์ที่เปน็โรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการดุร้าย  เป็นประโยคความซ้อน 
               สว่นข้อ ๑ โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงฤดูร้อน  ข้อ ๓ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

มากขึ้น   ข้อ 4 ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากน้ําลายของสัตว์  เป็นประโยคสามญั 
4๙. ตอบ ๔ วันหยุดฉันอยู่บ้านแต่พ่อของฉันไปทํางาน     เป็นประโยคความรวม 
                สว่นข้อ  ๑   แมดู่แลฉันเมื่อฉันป่วยหนัก      เป็นประโยคความซ้อน 
                ข้อ ๒  นกน้อยส่งเสียงร้องในตอนเช้า          เป็นประโยคสามัญ 
             ข้อ๓ คุณครูสอนเด็กนักเรียนอย่างตั้งใจ      เป็นประโยคสามญั 
5๐. ตอบ ๑ แมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด                            เป็นประโยคความซ้อน 
                สว่นข้อ ๒  คุณครูรักและห่วงใยนักเรียนทุกคน         เป็นประโยคความรวม 
                ข้อ ๓ นายอําเภอคนใหม่พัฒนาชุมชนด้วยความตั้งใจ     เป็นประโยคสามัญ 
                 ข้อ  ๔ เพื่อน ๆ ชอบเล่นกีฬากลางแจง้ในเวลาพกักลางวัน  เป็นประโยคสามัญ 
51. ตอบ 2  นิทานประเภทคติธรรม    นิทานประเภทคติธรรม (Fable) ได้แก่ นิทานอีสป ชาดกต่างๆ 
52. ตอบ 4  เพ่ือเตือนให้ดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท 
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53. ตอบ 3   นิทานสุภาษิต  
54. ตอบ 4   สมบัติชาวสวน 
55. ตอบ  3  ควรมีความเพียรจึงจะประสบความสําเร็จ 
56. ตอบ  ๔     เครือไม้ 
57. ตอบ  1     วานรได้แก้ว 
58. ตอบ  3     เสือสองตัวอยู่ถ้ําเดียวกันไม่ได้ 
59. ตอบ  3     ประมาท 
6๐. ตอบ  4     ควรมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
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 เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ หาคําตอบและทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
 1. เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแบบฝึกชุดนี้ ประกอบด้วย 

 1.1 เนื้อหาสาระสําคัญ 
 1.2 แบบทดสอบจํานวน 60 ข้อ พร้อมคําอธิบาย 

 2. นักเรียนศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจก่อนการลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 อ่านรายละเอียดของเอกสารประกอบการเรียนก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 
 2.2 ปฏิบัติตามคําสั่งของกิจกรรมในทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิชาวิทยาศาสตร ์
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อาย ุ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 

ส่วนที ่1 : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
  จ านวน 30 ขอ้ (ขอ้ 1-30) ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 
 
ตัวช้ีวดั อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่ (ว 1.1 ป.6/1) 

1. จากกราฟการเจริญเติบโตของมนุษย ์ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 ช่วงท่ี 1 มีการเจริญเติบโตเร็วมาก 
 2 ช่วงท่ี 2 มีการเจริญเติบโตเร็วมาก 
 3 ช่วงท่ี 3 มีการเจริญเติบโตเร็วมาก 
 4 ทั้ง 3 ช่วงมีการเจริญเติบโตเร็วเท่ากนั 
 
2. “กลา้มเน้ือมีความแขง็แรงลดลง ผวิหนงัเร่ิมเห่ียวยน่” เป็นการกล่าวถึงวยัใด 
 1 วยัเด็ก 
 2 วยัชรา 
 3 วยักลางคน 
 4 วยัหนุ่มสาว 
 
ตัวช้ีวดั อธิบายการท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ และระบบไหลเวยีนเลือด 

ของมนุษย ์(ว 1.1 ป.6/2) 

ส่ว
นสู

งห
รือ
มว

ล 

ช่วงท่ี 1 
(แรกเกิด-12 ปี) 

ช่วงท่ี 2 
(13-20 ปี) 

ช่วงท่ี 3 
(21-60 ปี) 
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3. ถา้ม้ือกลางวนัรับประทานขา้วผดักุง้ อวยัวะขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการยอ่ย 
 1 ปาก 
 2 ล าไส้เล็ก 
 3 หลอดอาหาร 
 4 กระเพาะอาหาร 
 
4. หวัใจหอ้งใดท าหนา้ท่ีบีบตวัใหเ้ลือดไหลเขา้สู่หลอดเลือดแดงไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 1 หวัใจหอ้งล่างซา้ย 
 2 หวัใจหอ้งล่างขวา 
 3 หวัใจหอ้งบนขวา 
 4 หวัใจหอ้งบนซา้ย 
 
5. การจบัชีพจรเป็นการตรวจสอบการท างานของอวยัวะในระบบใด 
 1 ระบบหายใจ 
 2 ระบบขบัถ่าย 
 3 ระบบสืบพนัธ์ุ 
 4 ระบบไหลเวยีนเลือด 
 
6. หนา้ท่ีส าคญัของไตตรงกบัขอ้ใด 
 1 ป้องกนัเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกาย 
 2 ขบัถ่ายของเสียท่ีเป็นสารละลายออกจากร่างกาย 
 3 ล าเลียงแก๊สออกซิเจนไปเล้ียงเซลลต่์าง ๆ ของร่างกาย 
 4 สลายกรดอะมิโนในตบัแลว้ล าเลียงไปตามกระแสเลือด 
 
ตัวช้ีวดั วเิคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหารในสัดส่วนท่ีเหมาะสม

กบัเพศและวยั (ว 1.1 ป.6/3) 

7. A รับประทานเผือกตม้เป็นอาหารวา่ง     A จะไดรั้บสารอาหารประเภทใด 

 1 ไขมนั 
 2 แร่ธาตุ 
 3 โปรตีน 
 4 คาร์โบไฮเดรต 
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8. อาหารชนิดใดเม่ือหยดสารละลายไอโอดีนลงไปจะเปล่ียนเป็นสีน ้าเงินม่วง 
 1 ไข่ตม้ 
 2 ถัว่งอกดิบ 
 3 ขา้วเหนียวน่ึง 
 4 เน้ือไก่สับตม้สุก 
 
9. ขอ้ปฏิบติัในการรับประทานอาหารขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1 รับประทานอาหารใหอ่ิ้มทุกม้ือ 
 2 รับประทานอาหารเฉพาะท่ีชอบ 
 3 รับประทานอาหารใหค้รบทุกรสชาติ 
 4 รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่อยา่งเพียงพอ 
 
 
ตัวช้ีวดั ส ารวจและอภิปรายความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวติในแหล่งท่ีอยูต่่าง ๆ (ว 2.1 ป.6/1) 

10. ขอ้ใดจดัเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวติในบริเวณหนองน ้า 
 1 กอบวัในหนองน ้า 
 2 ไข่กบบริเวณผวิน ้าในหนองน ้า 
 3 ลูกออ๊ดก าลงัวา่ยน ้าในหนองน ้า 
 4 ปลาหางนกยงู จอก แหนในหนองน ้า 
 
ตัวช้ีวดั อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร (ว 2.1 ป.6/2) 
 
11. 
 

                                                                          โซ่อาหาร 
 A ไดแ้ก่สัตวข์อ้ใด 

1 เต่า 
2 ก้ิงก่า 

 3 กระต่าย 
 4 ตัก๊แตน 

ขา้ว A กบ งู นกเคา้แมว 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         แผนภาพ สายใยอาหาร 

 ส่ิงมีชีวติขอ้ใดเป็นผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 3 
 1 งู 
 2 เหยีย่ว 
 3 หนู 
 4 นก 
 
ตัวช้ีวดั สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ในทอ้งถ่ิน (ว 2.1 ป.6/3) 

13. ส่ิงมีชีวติคู่ใดมีความสัมพนัธ์กนัแบบภาวะการไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
 1 นกเอ้ียงกบัควาย 
 2 กาฝากกบัตน้ไม ้
 3 เสือกบักวาง 
 4 เห็บกบัแมว 
14. พืชชนิดใดมีการเปล่ียนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน ้า 
 1 เฟ่ืองฟ้า 
 2 ไมยราบ 
 3 โป๊ยเซียน 
 4 กระบองเพชร 

เหยีย่ว งู 

นก 

ตน้ขา้ว 

หนู 
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15. การพรางตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของสัตวเ์พื่อประโยชน์ในดา้นใดมากท่ีสุด 
 1 บ่งบอกแหล่งท่ีอยู ่
 2 หลบหลีกศตัรู 
 3 กินอาหาร 
 4 สืบพนัธ์ุ 
 
 
ตัวช้ีวดั   สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ 

     ต่อการด ารงชีวติ (ว 2.2 ป.6/1) 
    วเิคราะห์ผลของการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยต่์อการใชท้รัพยากรธรรมชาติ (ว 2.2 ป.6/2) 
    อภิปรายผลต่อส่ิงมีชีวิตจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย ์ 
                    (ว 2.2 ป.6/3) 

16. ขอ้ใดท าใหเ้กิดปัญหาจากการใชดิ้นผิดวธีิ 
 1 ใส่ปุ๋ยคอกลงในแปลงเพาะปลูก 
 2 มีหญา้ข้ึนรกในท่ีดินวา่งเปล่า 
 3 ใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณมาก 
 4 ปลูกพืชแบบไร้ดิน 
 
17. ปัจจุบนัพื้นท่ีทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทยลดลงเป็นผลมาจากขอ้ใด 
 1 ความตอ้งการของมนุษยมี์มากข้ึน 
 2 การศึกษาของประชากรสูงข้ึน 
 3 เกิดภยัธรรมชาติน ้าท่วม 
 4 เทคโนโลยสูีงข้ึน 
 
18. แร่ขอ้ใดเป็นอินทรียสาร 
 1 ดีบุก  ยปิซมั 
 2 ตะกัว่  สังกะสี 
 3 เพชร  ทองแดง 
 4 ถ่านหิน  หินน ้ามนั 
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ตัวช้ีวดั   อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ว 2.2 ป.6/4) 
    มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน (ว 2.2 ป.6/5) 

19. ขอ้ใดเป็นการรักษาคุณภาพแหล่งน ้าอยา่งถูกวธีิ 
 1 ทิ้งขยะลงน ้าใหน้อ้ยลง 
 2 ขดุดินกลบแหล่งน ้าเสีย 
 3 ปล่อยสัตวเ์ล้ียงลงในแหล่งน ้า 
 4 บ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า 
 
20. วธีิการใดเป็นการอนุรักษป่์าไม ้
  A.  ตดัตน้ไมใ้หญ่เฉพาะบริเวณท่ีห่างจากตน้น ้า 
  B.  เขา้ร่วมโครงการปลูกสวนป่าของชมรมส่ิงแวดลอ้ม 
  C.  เลือกใชเ้คร่ืองเรือนท่ีท าจากไมส้ัก 

 1 เฉพาะขอ้ A 
 2 เฉพาะขอ้ B 
 3 ขอ้ A และ B 
 4 ขอ้ B และ C 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายสมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส (ว 3.1 ป.6/1) 

21. น ้าแขง็และน ้ามีสมบติัของสารขอ้ใดท่ีเหมือนกนั 
 1 ระเหิดได ้
 2 รูปร่างคงตวั 
 3 ปริมาตรคงตวั 
 4 อนุภาคเรียงตวักนัอยา่งเป็นระเบียบ 
 
 
ตัวช้ีวดั จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดเอง (ว 3.1 ป.6/2) 

22. ขอ้ใดไม่สอดคลอ้งกนั 
 1 อากาศบริสุทธ์ิ - แก๊ส 
 2 น ้าตาลทราย - ของแขง็ 
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 3 ไอน ้าเดือด - ของเหลว 
 4 แป้งมนัส าปะหลงั - ของแขง็ 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายวธีิการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนั โดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง  
                การระเหิด การระเหยแหง้ (ว 3.1 ป.6/3) 

23. การตกตะกอนเหมาะในการแยกสารขอ้ใด 
 1 แยกตะกอนดินออกจากน ้าคลอง 
 2 แยกผงชอลก์ออกจากการบูร 
 3 แยกน ้าตาลออกจากน ้าเช่ือม 
 4 แยกเกลือออกจากน ้าเกลือ 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
 ถา้ตอ้งการแยกก่ิงไม ้ทราย กรวด น ้า และเกลือออกจากกนัจะใชว้ธีิการในขอ้ใดจึงเหมาะสมท่ีสุด  

  A.   การร่อน               B.   การระเหยแหง้               C.   การกรอง               D.   การหยิบออก 

 1 A B C D 
 2 B C D A 
 3 C B D A 
 4 D C A B 
 
ตัวช้ีวดั ส ารวจและจ าแนกประเภทของสารต่าง ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยใชส้มบติัและการใชป้ระโยชน์ 

ของสารเป็นเกณฑ ์(ว 3.1 ป.6/4) 
 

 

 

 

ก่ิงไม ้

น ้าเกลือ 
ทราย 
กรวด 
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25. ตาราง   ช่ือสารและการใชป้ระโยชน์จากสารรอบตวับางชนิด 

ช่ือสาร การใช้ประโยชน์จากสาร 
ยาแดง 
ปุ๋ยยเูรีย 
น ้าปลา 
ผงซกัฟอก 
น ้าส้มสายชู 
สบู ่
แก๊สหุงตม้ 

ทารักษาแผลถลอก 
ท าใหพ้ืชเจริญเติบโต 
ท าใหอ้าหารมีรสเคม็ 
ท าความสะอาดเส้ือผา้ 
ท าใหอ้าหารมีรสเปร้ียว 
ท าความสะอาดร่างกาย 
ใหพ้ลงังานความร้อน 

 ถา้การใชป้ระโยชน์จากสารเป็นเกณฑ ์สารขอ้ใดจ าแนกประเภทของสารไม่ถูกตอ้ง 
 1 ยาแดง - สารท่ีใชใ้นการรักษาโรค 
 2 ปุ๋ยยเูรีย แก๊สหุงตม้ - สารท่ีใชใ้นการเกษตร 
 3 น ้าปลา น ้าส้มสายชู - สารท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร 
 4 ผงซกัฟอก สบู่ - สารท่ีใชใ้นการซกัลา้ง 
ตัวช้ีวดั อภิปรายการเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั (ว 3.1 ป.6/5) 

26. ขอ้ความใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
 1 ก่อนใชส้ารตอ้งอ่านฉลากใหเ้ขา้ใจ 
 2 การเลือกใชส้ารควรค านึงถึงคุณภาพ 
 3 สารท่ีใชใ้นการเกษตรทุกชนิดไม่มีอนัตราย 
 4 สารไวไฟควรเก็บไวท่ี้แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก 
 
ตัวช้ีวดั  ทดลองและอธิบายสมบติัของสาร เม่ือสารเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ (ว 3.2 ป.6/1) 
 

27. 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมอุณหภูมิใหส้าร 

E 

A 

D 

B 

C 

ของแขง็ ของเหลว 
F 

ลดอุณหภูมิใหส้าร 

แก๊ส 
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 การควบแน่นเกิดข้ึนในการเปล่ียนสถานะของสารขอ้ใด 
 1 A และ E 
 2 B และ D 
 3 C และ F 
 4 D และ A 
 
 
28. 
 
 
  

                  น ้า                                     น ้าตาลทราย                                                  น ้าเช่ือม 
 สารขอ้ใดเป็นตวัละลายและตวัท าละลาย 

        ตัวละลาย              ตัวท าละลาย 

 1 น ้า น ้าตาลทราย 
 2 น ้าตาลทราย น ้า 
 3 น ้าเช่ือม น ้า 
 4 น ้าและน ้าเช่ือม น ้าตาลทราย 
 
 
ตัวช้ีวดั วเิคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่และมีสมบติัเปล่ียนแปลงไป   
                 (ว 3.2 ป.6/2) 

29. ขอ้ใดเป็นการเปล่ียนแปลงของสารท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่ 
 1 ละลายผงซกัฟอกในน ้า    หลอมเหลวน ้าแขง็เป็นน ้า 
 2 เหลาดินสอไม ้   ดดัลวดเป็นพวงกุญแจ 
 3 จุดเทียน    พบักระดาษเป็นเคร่ืองบิน 
 4 ไข่ตุ๋น    ตะปูเกิดสนิม 
 
 

+ 
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ตัวช้ีวดั อภิปรายการเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อใหเ้กิดผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม (ว 3.2 ป.6/3) 

30. การกระท าขอ้ใดไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการใชส้าร 
 1 เทน ้าผงซกัฟอกลงคลอง 
 2 ใชช้ามแกว้ใส่น ้าส้มสายชู 
 3 แต่งกายมิดชิดก่อนพน่ยาฆ่าแมลง 
 4 เก็บขวดแกว้และขวดยาสระผมไวข้ายใหร้้านรับซ้ือของเก่า 
 
 

ส่วนที ่2 : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 2 ค าตอบ จ านวน 10 ขอ้ (ขอ้ 31-40) ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน  
                 ตอบถูก 1 ค าตอบ ได ้1 คะแนน ตอบถูก 2 ค าตอบ ได ้2 คะแนน 
 

ตัวช้ีวดั      อธิบายการท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ และระบบไหลเวยีนเลือด 
     ของมนุษย ์(ว 1.1 ป.6/2) 

 

31. 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพ ถา้             คือ ปอด ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1 F - เลือดท่ี O2 สูง 
 2 D - เลือดท่ี O2 สูง 
 3 C - ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 4 G - เลือดแดงท่ีแลกเปล่ียน O2  มาจากปอด 
32. อวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการยอ่ยโปรตีนคือขอ้ใด 

 1 ปาก 
 2 ล าไส้เล็ก 
 3 หลอดอาหาร 
 4 กระเพาะอาหาร 
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33. สารขอ้ใดจะถูกก าจดัออกสู่ภายนอกพร้อมกบัการหายใจออก 

 1 น ้า 
 2 ยเูรีย 
 3 โปรตีน 
 4 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
 

34. เม่ือหายใจออก กลา้มเน้ือกะบงัลมและกระดูกซ่ีโครงเคล่ือนท่ีอยา่งไร 

 1 กลา้มเน้ือกะบงัลมหดตวัต ่าลง 
 2 กลา้มเน้ือกะบงัลมยกตวัสูงข้ึน 
 3 กระดูกซ่ีโครงหดตวัต ่าลง 
 4 กระดูกซ่ีโครงยกตวัสูงข้ึน 
 

 

ตัวช้ีวดั วเิคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหารในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
                กบัเพศและวยั (ว 1.1 ป.6/3) 

35. ถา้วนัน้ีด่ืมนมสดรสจืดพร่องมนัเนยร่วมกบัอาหารเชา้ นมสดรสจืดพร่องมนัเนยใหส้ารอาหารหลกั 
 ประเภทใดแก่ร่างกาย 
 1 น ้า 
 2 โปรตีน 
 3 วติามิน 
 4 คาร์โบไฮเดรต 
 
36. ตาราง   ผลของการละลายวติามินบางชนิด 

ชนิดของวติามิน ผลการละลาย 
M ละลายในน ้า 
N ละลายในน ้ามนั 
O ละลายในน ้า 
P ละลายในน ้ามนั 

 วติามินซีควรเป็นวิตามินขอ้ใด 
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 1 M 
 2 N 
 3 O 
 4 P 
 
ตัวช้ีวดั ส ารวจและอภิปรายความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวติในแหล่งท่ีอยูต่่าง ๆ (ว 2.1 ป.6/1) 

 
37.  ปัญหา : ส่ิงมีชีวติมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
  สถานท่ี : สวนหลงัโรงเรียน 

ถา้ตอ้งการส ารวจความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มของปัญหาขา้งตน้ จะตอ้งเลือกใช ้
วสัดุอุปกรณ์ขอ้ใดในการส ารวจ 

 1 แวน่ขยาย 
 2 ถว้ยยเูรกา 
 3 กระดาษวดั pH 
 4 สารละลายไอโอดีน 
 
 
ตัวช้ีวดั อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร (ว 2.1 ป.6/2) 
 
38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       สายใยอาหาร 
 หาก A ตายหมด เหตุการณ์ใดเกิดข้ึน 
 1 D ลดลง 

C 

D B 

A E 
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 2 B ลดลง 
 3 E เพิ่มข้ึน 
 4 C เพิ่มข้ึน 
 
ตัวช้ีวดั   อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ว 2.2 ป.6/4) 
    มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน (ว 2.2 ป.6/5) 
 
39. 
 

 
 
 
 ถา้วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ไดไ้ปเขา้ค่ายกบัชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแลว้ไดช่้วยเก็บขยะบริเวณชายหาด 
        ขยะขอ้ใดท่ีเม่ือเก็บแลว้ควรแยกทิ้งในถงัขยะรีไซเคิล 
 1 ขวดพลาสติกน ้าชาเขียว 
 2 กระป๋องสีสเปรย ์
 3 เศษก่ิงไมใ้บไม ้
 4 หนงัสือพิมพ ์
 
 
ตัวช้ีวดั   ทดลองและอธิบายสมบติัของสาร เม่ือสารเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ (ว 3.2 ป.6/1) 
    วเิคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่และมีสมบติัเปล่ียนแปลงไป  
     (ว 3.2 ป.6/2) 

40. การเปล่ียนแปลงของสารขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 1 น ้าตาลทรายใส่ลงในน ้าแลว้คนเป็นน ้าเช่ือม - การเกิดสารใหม่ 
 2 ไอน ้าในอากาศควบแน่นเป็นเมด็ฝน - การเปล่ียนสถานะ 
 3 เน้ือปลาน ามาหมกัใหเ้ป็นแหนมปลา - การเกิดสารใหม่ 
 4 ถงัแก๊สหุงตม้เกิดสนิม - การเปล่ียนสถานะ 
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ส่วนที ่3 : แบบอตันยั เขียนค าตอบใหถู้กตอ้ง จ านวน 2 ขอ้ (ขอ้ 41-42) ขอ้ละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน 
 
ตัวช้ีวดั สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  ในทอ้งถ่ิน (ว 2.1 ป.6/3) 
 
41. ชายผา้สีดากบัตน้ไมใ้หญ่ และกาฝากบนตน้ไมใ้หญ่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติขา้งตน้ 

มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายวธีิการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนั โดยการร่อน  การตกตะกอน  การกรอง  
  การระเหิด  การระเหยแหง้ (ว 3.1 ป.6/3) 
 
42.  การบูรหกใส่ถว้ยน ้าตาลทราย    วธีิการใดสามารถแยกสารทั้งสองชนิดใหอ้ยูใ่นสถานะของแขง็เช่นเดิม 
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ชุดที ่1 
เฉลย 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเตรียมสอบ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 
ส่วนที ่1 

           

 

 

 

ข้อ เฉลย เหตุผล 

1 2 กราฟการเจริญเติบโตของมนุษยแ์บ่งเส้นโคง้ได ้3 ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1  เส้นกราฟมีลกัษณะชนัเล็กนอ้ย เพราะเป็นช่วงท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตนอ้ยมาก  
ช่วงท่ี 2  เส้นกราฟมีลกัษณะชนัข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพราะเป็นระยะท่ีส่ิงมีชีวติ 
              มีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  
ช่วงท่ี 3  เส้นกราฟมีลกัษณะคลา้ยเส้นตรงขนานกบัแกนนอน เพราะร่างกายเจริญเติบโต
 เตม็ท่ีแลว้ จึงมีอตัราการเจริญเติบโตนอ้ยมาก 

2 3 วยักลางคนเป็นวยัท่ีกลา้มเน้ือมีความแขง็แรงลดลง ผวิหนงัเร่ิมเห่ียวยน่ เน่ืองจาก
ความเส่ือมของเซลล ์

3 3 หลอดอาหารท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของอาหาร อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบยอ่ยอาหาร 
ไดแ้ก่ 
ปาก : มีการยอ่ยเชิงกล (ฟันบดเค้ียว) และยอ่ยคาร์โบไฮเดรต (ขา้ว) 
กระเพาะอาหาร : ยอ่ยโปรตีน (กุง้) 
ล าไส้เล็ก : ยอ่ยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมนั (อาหารทุกประเภท)  

4 1 หวัใจห้องล่างซา้ย ท าหนา้ท่ี บีบตวัให้เลือดไหลเขา้สู่หลอดเลือดแดงไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย  
ส่วน   2   หวัใจห้องล่างขวา  :  ท าหนา้ท่ี รับเลือดจากห้องบนขวาแลว้บีบตวัให้เลือด
ไหลเขา้สู่หลอดเลือดไปยงัปอด 
   3   หวัใจหอ้งบนขวา  :  ท  าหนา้ท่ี รับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
   4   หวัใจหอ้งบนซา้ย  :  ท  าหนา้ท่ี รับเลือดจากปอดแลว้บีบตวัใหเ้ลือดไหลผา่น 
ล้ินหวัใจลงสู่หอ้งล่างซา้ย 

5 4 การหดตวัและคลายตวัของหลอดเลือดมีจงัหวะเดียวกบัการหดตวัและคลายตวั 
ของหวัใจ ดงันั้น การจบัชีพจรจึงเป็นการตรวจสอบการท างานของอวยัวะใน 
ระบบไหลเวยีนเลือด 
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ข้อ เฉลย เหตุผล 

6 2 ไตท าหนา้ท่ี ขบัถ่ายของเสียท่ีเป็นสารละลายออกจากร่างกาย 

7 4 คาร์โบไฮเดรต พบมากในอาหารประเภท ขา้ว แป้ง น ้าตาล เผอืก และมนั 
8 3 สารละลายไอโอดีน ใชต้รวจสอบอาหารท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบ โดยจะเปล่ียน

จากสีน ้าตาลเหลืองเป็นสีน ้าเงินม่วง ดงันั้น ขา้วเหนียวน่ึง มีแป้งเป็นส่วนประกอบ 
จึงสามารถเปล่ียนสีของสารละลายไอโอดีนได ้

9 4 ขอ้ปฏิบติัในการรับประทานอาหาร ตอ้งรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ และไดรั้บ
สารอาหารครบทั้ง 6 ประเภท 

10 4 ส่ิงมีชีวติตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปอาศยัอยูใ่นท่ีเดียวกนัในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เรียกวา่ 
กลุ่มของส่ิงมีชีวติ เช่น ในหนองน ้า ประกอบดว้ย ปลาหางนกยงู จอก แหน 

11 4 โซ่อาหาร คือ การกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ของส่ิงมีชีวิต ดงันั้น โซ่อาหาร ไดแ้ก่ 

   ขา้ว                ตัก๊แตน        กบ                      งู                  นกเคา้แมว 

12 2 เหยีย่วเป็นผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 3 ของโซ่อาหาร ดงัน้ี 

    ตน้ขา้ว                     นก                       งู                     เหยีย่ว        โซ่อาหาร 1 

      ผูผ้ลิต       ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 1   ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 2  ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 3 

    ตน้ขา้ว          หนู           งู                    เหยีย่ว        โซ่อาหาร 2 

      ผูผ้ลิต       ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 2  ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 3 
13 1 ภาวะการไดป้ระโยชน์ร่วมกนั เป็นการอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติ 2 ชนิด ซ่ึงต่างได้

ประโยชน์ร่วมกนัทั้ง 2 ฝ่าย แต่สามารถแยกออกจากกนัได ้โดยด าเนินชีวิตตามปกติ 
เช่น นกเอ้ียงกบัควาย  
ส่วน   2   กาฝากกบัตน้ไม ้ :  มีความสัมพนัธ์ แบบภาวะปรสิต  
  3    เสือกบักวาง  :  มีความสัมพนัธ์ แบบภาวะล่าเหยือ่  
  4    เห็บกบัแมว  :  มีความสัมพนัธ์ แบบภาวะปรสิต 

14 4 กระบองเพชร มีการปรับตวัโดยเปล่ียนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน ้าและจะเก็บน ้า
ไวใ้นล าตน้เป็นจ านวนมาก และใชต้ลอดระยะเวลาท่ีแหง้แลง้ 

15 2 สัตวต์อ้งมีการปรับโครงสร้างและปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการด ารงชีวติ 
ดงันั้น การพรางตวัจึงเป็นวธีิหลบหลีกศตัรูของสัตว ์
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ข้อ เฉลย เหตุผล 

16 3 การใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณมากท าใหดิ้นขาดความสมบูรณ์ เส่ือมสภาพ 

17 1 เม่ือจ านวนประชากรมีมากข้ึน ท าใหค้วามตอ้งการของมนุษยมี์มากข้ึน จึงท าให้
พื้นท่ีทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทยลดลง 

18 4 แร่เช้ือเพลิง จดัเป็นพวกอินทรียสาร ซ่ึงก าเนิดจากส่ิงมีชีวิต ตวัอยา่งแร่เช้ือเพลิง 
ท่ีส าคญั คือ ถ่านหิน หินน ้ามนั ปิโตรเลียม  
ส่วน   1   ดีบุก  :  เป็นแร่โลหะ   ยปิซมั  :  เป็นแร่ประกอบหิน 
 2   ตะกัว่ สังกะสี  :  เป็นแร่โลหะ 
 3   เพชร  :  เป็นแร่รัตนชาติ   ทองแดง  :  เป็นแร่โลหะ 

19 4 บ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า เป็นการรักษาคุณภาพแหล่งน ้าอยา่งถูกวธีิ
เน่ืองจากน ้าเสียจะไดรั้บการบ าบดัใหมี้คุณภาพกลายเป็นน ้าดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า 

20 2 เขา้ร่วมโครงการปลูกสวนป่าของชมรมส่ิงแวดลอ้มเป็นวธีิการอนุรักษป่์าไม ้
21 3  

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพเปรียบเทียบสมบติัระหวา่งน ้าแขง็กบัน ้า 
22 3 ไอน ้าเดือด เป็นสารท่ีมีสถานะแก๊ส 
23 1 การตกตะกอน เป็นวธีิท าให้อนุภาคเล็ก ๆ ท่ีแขวนลอยอยูใ่นน ้าตกลงสู่กน้ภาชนะ

เร็วข้ึน ดงันั้น วธีิการตกตะกอนจึงเหมาะในการแยกตะกอนดินออกจากน ้าคลอง 
ส่วน   2   แยกผงชอลก์ออกจากการบูร  :  ใชว้ธีิการระเหิด 
  3   แยกน ้าตาลออกจากน ้าเช่ือม  :  ใชว้ธีิการระเหยแหง้ 
  4   แยกเกลือออกจากน ้าเกลือ  :  ใชว้ธีิการระเหยแหง้ 

 
 
 

น า้แข็ง น า้ 

    - รูปร่างคงตวั 

- อนุภาคเรียงตวักนั 

  อยา่งเป็นระเบียบ 

         - รูปร่างไม่คงตวั 

          - อนุภาคมีการ    
           เคล่ือนไหวและ 

           ไหลไปตาม 

       ช่องวา่ง 
 

ปริมาตรคงตวั 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 172 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 

ข้อ เฉลย เหตุผล 

24 4  
 
 
 
 
  
   
   
   
   

 

แผนภาพ วธีิการแยกก่ิงไม ้น ้ าเกลือ ทราย และกรวด ออกจากกนั 
25 2 ปุ๋ยยเูรีย-สารท่ีใชใ้นการเกษตร   แก๊สหุงตม้-สารท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 
26 3 สารท่ีใชใ้นการเกษตรเป็นสารท่ีมีอนัตราย และไม่มีอนัตราย ดงันั้น ก่อนใชส้าร 

ทุกชนิด จึงตอ้งอ่านฉลาก และวธีิใชใ้หเ้ขา้ใจทุกคร้ัง เพื่อความปลอดภยั 
27 3  

 
 
 
 
 
 

28 2 การละลายเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน าสารตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปมาผสมกนั
แลว้สารท่ีผสมละลายเป็นเน้ือเดียวกนั เรียกวา่ สารละลาย โดยสารท่ีมีปริมาณ
มากกวา่เรียกวา่ ตวัท าละลาย และสารท่ีมีปริมาณนอ้ยกวา่เรียกวา่ ตวัละลาย  
ดงันั้น  น ้า (ตวัท าละลาย) ผสมกบัน ้าตาลทราย (ตวัละลาย) ไดน้ ้าเช่ือม (สารละลาย) 

29 4 ไข่ตุ๋น ตะปูเกิดสนิม เป็นการเปล่ียนแปลงของสารท่ีท าให้เกิดสารใหม่ โดยสารบางชนิด
เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงแลว้ ท าใหก้ลบัเป็นสารเดิมไดย้าก ทั้งน้ี เพราะสารเกิดการ
เปล่ียนแปลงจนกลายเป็นสารใหม่ท่ีมีสมบติัแตกต่างไปจากเดิม 

30 1 เทน ้าผงซกัฟอกลงคลอง ท าใหแ้หล่งน ้ามีการปนเป้ือนของสารเคมี ท าใหอ้อกซิเจน
ในแหล่งน ้ าลดลง สัตวน์ ้าอาจตายได ้เป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการใชส้าร 

ก่ิงไม ้   น ้าเกลือ    ทราย     
กรวด การหยบิ

ออก 
ก่ิงไม ้ น ้าเกลือ ทราย 

กรวด

ทราย 
กรวด

น ้าเกลื
อ

ทรา
ย 

กรวด น ้า เกลือ 

การร่อน 

การ
กรอง 

การระเหย
แหง้ 

เพิ่มอุณหภูมิใหส้าร 
E การระเหิด 

A  

การเยอืกแขง็ 

B 

การควบแน่น 
ของเหลว 

ลดอุณหภูมิใหส้าร 

แก๊ส D C 
F การควบแน่น 

การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ 

ของแขง็ 
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ข้อ เฉลย เหตุผล 

31 1     3 F - เลือดท่ี O2 สูงเป็นเลือดแดงท่ีออกจากหวัใจ 
C - ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เน่ืองจากร่างกายใชเ้ลือด แลว้น าเลือดเขา้หวัใจและน า
เลือดไปฟอกท่ีปอด 

32 2     4 ล าไส้เล็ก ยอ่ยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมนั 
กระเพาะอาหาร ยอ่ยโปรตีน 

33 1     4 น ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นสารท่ีถูกขบัออกสู่ภายนอกโดยการหายใจออก
ซ่ึงเป็นการก าจดัของเสียทางปอดของระบบขบัถ่าย 

34 2     3  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพเปรียบเทียบ การหายใจเขา้และการหายใจออก 
35 1     2 นมสดรสจืดพร่องมนัเนยมีสารอาหารหลกัประเภทโปรตีน และน ้า 
36 1     3 วติามินซี เป็นวติามินท่ีละลายในน ้า 
37 1     3 แวน่ขยาย และกระดาษวดั pH เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส ารวจความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วน   2   ถว้ยยเูรกา  :  ใชใ้นการหาปริมาตรของวตัถุ  
  4    สารละลายไอโอดีน  :  ใชใ้นการตรวจสอบแป้ง 

38 2     3 ถา้หาก A ตายหมด จะท าให้ B ลดลง เน่ืองจาก A เป็นอาหารของ B  
และท าให ้E เพิ่มข้ึน เน่ืองจาก E เป็นอาหารของ A 

39 1     4 ถงัขยะรีไซเคิล ใชทิ้้งขยะรีไซเคิล ซ่ึงเป็นขยะท่ีน าไปผา่นกระบวนการแปรสภาพ
แลว้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น พลาสติก กระดาษ แกว้ โลหะ  
ส่วน   2    กระป๋องสีสเปรย ์ :  ควรทิ้งในถงัขยะอนัตราย 
  3    เศษก่ิงไมใ้บไม ้ :  ควรทิ้งในถงัขยะยอ่ยสลาย 

หายใจเข้า หายใจออก 

    1. กลา้มเน้ือกะบงัลม   
        หดตวัต ่าลง 

    2. กระดูกซ่ีโครง 

        ยกตวัสูงข้ึน 

 3.ช่องอก
ขยายตวั 

   1. กลา้มเน้ือกะบงั
ลม 

       ยกตวัสูงข้ึน 

   2. กระดูกซ่ีโครง 

       ลดต ่าลง 

3. ช่องอกแคบลง 

ระบบหายใจ 
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ข้อ เฉลย เหตุผล 

40 2     3   2   ไอน ้าในอากาศควบแน่นเป็นเมด็ฝน - การเปล่ียนสถานะ  
เน่ืองจาก ไอน ้าในอากาศ (สถานะแก๊ส)      ควบแน่น    เม็ดฝน (สถานะของเหลว) 
  3   เน้ือปลาน ามาหมกัใหเ้ป็นแหนมปลา - การเกิดสารใหม่ 
เน่ืองจาก เน้ือปลามีการเปล่ียนแปลงเป็นแหนม ซ่ึงเป็นสารใหม่  
ส่วน   1   น ้าตาลทรายใส่ลงในน ้าแลว้คนเป็นน ้าเช่ือม  :  เป็นการละลาย  
  4   ถงัแก๊สหุงตม้เกิดสนิม  :  เป็นการเกิดสารใหม่ คือ สนิมเกิดข้ึนท่ีถงัแก๊สหุงตม้ 
ท่ีเป็นโลหะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 175 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
 

                                                                    ชุดที ่2 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 
ส่วนที ่1 :  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
   จ านวน 30 ขอ้ (ขอ้ 1-30) ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย (ว 5.1 ป.6/1) 

สังเกตภาพ ใช้ตอบค าถามข้อ 1-2 
 
 
 
                             A.                             B.                                C.                                   D. 
 
1. การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขอ้ใด 
 1 A   B และ C 
 2 A   C และ D 
 3 B   C และ D 
 4 B   A และ D 
 
2. เซลลไ์ฟฟ้าไดแ้ก่ขอ้ใด 
 1 A 
 2 B 
 3 C 
 4 D 
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3. อุปกรณ์ขอ้ใดใชส้ าหรับปิด-เปิดวงจรไฟฟ้า 
 
 1 
 
  
 2 
 
 
 3 
 
 
 4 
 
 
4. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดท าใหห้ลอดไฟฟ้าสวา่ง 
  
 
 1 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 4 
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ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายตวัน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (ว 5.1 ป.6/2) 
 

5. วสัดุใดท่ียอมใหป้ระจุไฟฟ้าไหลผา่น 
 1 ยาง 
 2 แท่งคาร์บอน 
 3 กระเบ้ืองเคลือบ 
 4 แผน่พลาสติกใส 
 

6. วสัดุขอ้ใดเป็นฉนวนไฟฟ้า 
 1 เงิน 
 2 นิกเกิล 
 3 ทองแดง 
 4 ไมแ้หง้ 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (ว 5.1 ป.6/3) 
 

สังเกตภาพ ใช้ตอบค าถามข้อ 7-9 
 
 
 
 
 
                                A.                                                     B.                                                    C. 
 
 
 
 

                                 D.                                                    E. 

7. ขอ้ใดเป็นการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมและท าใหห้ลอดไฟฟ้าสวา่ง 
 1 ขอ้ A และ C 
 2 ขอ้ B และ D 
 3 ขอ้ C และ E 
 4 ขอ้ D และ A 
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8. หากตอ้งการใหห้ลอดไฟฟ้าสวา่งมากท่ีสุดควรต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบใด 
 1 ขอ้ A 
 2 ขอ้ C 
 3 ขอ้ D 
 4 ขอ้ E 
 

9. การต่อเซลลไ์ฟฟ้าขอ้ใดท าใหห้ลอดไฟฟ้าไม่สวา่งทั้งหมด 
 1 ขอ้ A และ B 
 2 ขอ้ B และ C 
 3 ขอ้ C และ D 
 4 ขอ้ D และ E 
 

ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนานและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
  (ว 5.1 ป.6/4) 

10. การต่อหลอดไฟฟ้าขอ้ใดเม่ือน าหลอดไฟฟ้าหน่ึงหลอดออกจากวงจร หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือก็ยงัสวา่งอยูไ่ด ้

 1 
  
 
 
 

 2 
 
 
 
 

 3 
 
 
 
 
 4 
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11. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการต่อหลอดไฟฟ้า 
 1 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะมีความสวา่งไม่เท่ากนั 
 2 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมมีความสวา่งมากกวา่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน 
 3 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานมีความสวา่งมากกวา่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 
 4 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานมีความสวา่งเท่ากนั 
 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่นและน าความรู้ 
  ไปใชป้ระโยชน์ (ว 5.1 ป.6/5) 

12. วตัถุขอ้ใดไม่สามารถสังเกตการแสดงอ านาจแม่เหล็กได ้
 1 ตะปู 
 2 นอต 
 3 ไขควง 
 4 ตะเกียบ 
 

13. การขบัเคล่ือนในขอ้ใดน าความรู้เร่ืองแม่เหล็กไฟฟ้ามาใชป้ระโยชน์ 
 1 รถเขน็ 
 2 รถสามลอ้ถีบ 
 3 รถไฟความเร็วสูง 
 4 รถใชแ้ก๊สธรรมชาติ 
 
 

14. ขอ้ใดเกิดสนามแม่เหล็กท่ีมีความเขม้มากท่ีสุด 
 1 เซลลไ์ฟฟ้า 5 เซลล ์แกนเหล็กยาว 15 เซนติเมตร จ านวนรอบของขดลวด 5 รอบ 
 2 เซลลไ์ฟฟ้า 3 เซลล ์แกนเหล็กยาว 15 เซนติเมตร จ านวนรอบของขดลวด 10 รอบ 
 3 เซลลไ์ฟฟ้า 4 เซลล ์แกนเหล็กยาว 10 เซนติเมตร จ านวนรอบของขดลวด 20 รอบ 
 4 เซลลไ์ฟฟ้า 5 เซลล ์แกนเหล็กยาว 10 เซนติเมตร จ านวนรอบของขดลวด 20 รอบ 
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ตัวช้ีวดั อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใชล้กัษณะของหิน สมบติัของหินเป็นเกณฑแ์ละน าความรู้ 
ไปใชป้ระโยชน์ (ว 6.1 ป.6/1) 

15. การแบ่งประเภทของหินตามลกัษณะการเกิดของหิน ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 1 หินแปร 
 2 หินอคันี 
 3 หินน ้ามนั 
 4 หินตะกอน 
 
16. หินชนิดใดใชท้  ากระดานเขียนหนงัสือได ้
 1 หินปูน 
 2 หินอ่อน 
 3 หินทราย 
 4 หินชนวน 
 
17. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะผลึกของหินหลงัจากภูเขาไฟปะทุคือขอ้ใด 
 1 ความสูงของภูเขาไฟ 
 2 ความแรงของการปะทุ 
 3 ความกวา้งของภูเขาไฟ 
 4 ระยะเวลาการเยน็ตวัของลาวา 
 
18. หินชนิดใดแปรสภาพมาจากหินปูน 
 1 หินไนส์ 
 2 หินอ่อน 
 3 หินชนวน 
 4 หินแกรนิต 
 
19. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเกิดหินตะกอน 
 1 เกิดจากการแขง็ตวัของหินหนืดร้อนหลอมเหลว 
 2 เกิดจากการทบัถมของซากพืช ซากสัตวแ์ละตะกอนต่าง ๆ 
 3 เกิดจากการสึกกร่อนผพุงัของหินอคันีหรือหินอ่ืน ๆ เป็นเวลานาน 
 4 เกิดจากตะกอนต่าง ๆ ถูกกระแสน ้าและกระแสลมพดัพามาสะสมหรือถูกแรงอดัเป็นระยะเวลานาน 
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ตัวช้ีวดั   ส ารวจและอธิบายการเปล่ียนแปลงของหิน (ว 6.1 ป.6/2) 
    สืบคน้และอธิบายธรณีพิบติัท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน (ว 6.1 ป.6/3) 

20. ผลกระทบจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกไม่ก่อใหเ้กิดส่ิงใด 
 1 แผน่ดินไหว 
 2 ภูเขาและภูเขาไฟ 
 3 ฝนตกและน ้าท่วม 
 4 แผน่เปลือกโลกบางส่วนหายไป 
 
21. ผลกระทบจากกระแสน ้าท าใหเ้กิดส่ิงใด 
 1 ภูเขา    การกร่อน    ภูเขาไฟ 
 2 หินงอก    การทบัถม    น ้าท่วม 
 3 แผน่ดินไหว    ธารน ้าแขง็    น ้าท่วม 
 4 การกร่อน    การพดัพา    การทบัถม 
 
22. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของแผน่ดินถล่ม 
 1 ลมพาย ุ
 2 ดินอ่อนตวั 
 3 ฝนตกหนกั 
 4 ตน้ไมม้ากเกินไป 

ตัวช้ีวดั สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึน ขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และน าความรู้ 
ไปใชป้ระโยชน์ (ว 7.1 ป.6/1) 

23. ขอ้ใดเป็นสาเหตุท าให้เกิดฤดูกาลข้ึนบนโลก 
 1 แกนของโลกเอียง 
 2 โลกหมุนรอบตวัเอง 
 3 ดวงอาทิตยโ์คจรรอบโลก 
 4 ดวงจนัทร์เป็นบริวารของโลก 
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24. ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัดวงจนัทร์ทั้งหมด 
 1 สุริยปุราคา และฤดูกาล 
 2 ฤดูกาล และโลกหมุนรอบตวัเอง 
 3 ขา้งข้ึน ขา้งแรม และจนัทรุปราคา 
 4 กลางวนั กลางคืน และการข้ึนตกของดวงดาว 
 
25. การเกิดสุริยปุราคาสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
 1 เกิดในเวลากลางคืน 
 2 เกิดในวนัข้ึน 15 ค ่า 
 3 เกิดในวนัแรม 15 ค ่า 
 4 เกิดกลางวนัในวนัแรม 8 ค ่า 
 
26. จนัทรุปราคาเตม็ดวงจะเกิดข้ึนในวนัใด 
 1 วนัข้ึน 8 ค ่า 
 2 วนัแรม 8 ค ่า 
 3 วนัข้ึน 15 ค ่า 
 4 วนัแรม 15 ค ่า 
 
27. ขอ้ใดสอดคลอ้งกนั 
 1 วนัข้ึน 8 ค ่า เป็นขา้งแรม 
 2 วนัแรม 8 ค ่า เป็นคืนวนัเพญ็ 
 3 วนัแรม 8 ค ่า เป็นคืนจนัทร์ดบั 
 4 วนัข้ึน 15 ค ่า เป็นคืนวนัเพญ็ 
 
ตัวช้ีวดั สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ (ว 7.2 ป.6/1) 

28. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวตัถุบนทอ้งฟ้า 
 1 ยานอวกาศ 
 2 กระสวยอวกาศ 
 3 กลอ้งจุลทรรศน์ 
 4 กลอ้งโทรทรรศน์ 
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29. ขอ้ใดคือวตัถุประสงคห์ลกัของดาวเทียมธีออส 
 1 ดาวเทียมทหาร 
 2 ดาวเทียมส่ือสาร 
 3 ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา 
 4 ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร 
 
30. ดาวเทียมขอ้ใดเป็นดาวเทียมส่ือสารดวงแรกของประเทศไทย 
 1 ไทรอส 
 2 สปุตนิก 
 3 ไทยคม 
 4 เอกซ์พลอเรอร์ 
 
ส่วนที ่2 : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 2 ค าตอบ จ านวน 10 ขอ้  (ขอ้ 31-40) ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน  
                 ตอบถูก 1 ค าตอบ ได ้1 คะแนน ตอบถูก 2 ค าตอบ ได ้2 คะแนน 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย (ว 5.1 ป.6/1) 

31. ขอ้ความใดสัมพนัธ์กนั 
 1 วงจรไฟฟ้า - เส้นทางเดินของประจุไฟฟ้า 
 2 ประจุบวก - ประจุไฟฟ้าของวตัถุท่ีไดรั้บอิเล็กตรอนเพิ่มข้ึน 
 3 กระแสไฟฟ้า - พลงังานไฟฟ้าท่ีสะสมอยูบ่นวตัถุท่ีมีประจุไฟฟ้า 
 4 ตวัตา้นทาน - วสัดุท่ีตา้นทานการไหลของประจุไฟฟ้า แต่ยอมใหไ้ฟฟ้าไหลผา่น 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายตวัน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (ว 5.1 ป.6/2) 

32. 
 
 
 
 
      การทดลอง การน าไฟฟ้าของวตัถุบางชนิด 

 วตัถุ A ไดแ้ก่ขอ้ใด จึงท าให้หลอดไฟฟ้าสวา่ง 

A 
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 1 เขม็เยบ็ผา้ 
 2 ไมจ้ิ้มฟัน 
 3 แผน่ฟอยลห่์ออาหาร 
 4 แผน่ฟิวเจอร์บอร์ด 
 
ตัวช้ีวดั ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนานและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

(ว 5.1 ป.6/4) 

33. 
 
 
 
 
 
                              วงจร A                                          วงจร B 
 จากภาพ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1 วงจร A มีกระแสไฟฟ้านอ้ยกวา่วงจร B 
 2 หลอดไฟฟ้าวงจร A สวา่งมากกวา่วงจร B 
 3 ความสวา่งของหลอดไฟฟ้าวงจร A และวงจร  B สวา่งเท่ากนั 
 4 ความสวา่งของหลอดไฟฟ้าวงจร A และวงจร B สวา่งไม่เท่ากนั 
34. 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพ ขอ้ใดเป็นจริง 
 1 เม่ือหลอดไฟฟ้า A ไม่สวา่ง หลอดไฟฟ้า B ตอ้งไม่สวา่ง 
 2 เม่ือหลอดไฟฟ้า C ไม่สวา่ง  หลอดไฟฟ้า B ตอ้งไม่สวา่ง 
 3 เม่ือหลอดไฟฟ้า D ไม่สวา่ง หลอดไฟฟ้า C ตอ้งไม่สวา่ง 
 4 เม่ือหลอดไฟฟ้า D        ไม่สวา่ง หลอดไฟฟ้า A B และ C สวา่ง 

A B 

C 

D 
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ตัวช้ีวดั อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใชล้กัษณะของหิน สมบติัของหินเป็นเกณฑ ์และน าความรู้ 
                ไปใชป้ระโยชน์ (ว 6.1 ป.6/1) 

35. หินขอ้ใดเป็นหินท่ีเกิดจากการเยน็ตวัของลาวา 
 1 หินปูน 
 2 หินพมัมิซ 
 3 หินบะซอลต ์
 4 หินดินดาน 
 
36. หินชนิดใดน ามาใชท้  าครกหิน 
 1 หินปูน 
 2 หินทราย 
 3 หินไนส์ 
 4 หินแกรนิต 
 
 
ตัวช้ีวดั   ส ารวจและอธิบายการเปล่ียนแปลงของหิน (ว 6.1 ป.6/2)  
    สืบคน้และอธิบายธรณีพิบติัท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน (ว 6.1 ป.6/3) 

37. 
หน้าผาหิน 

 จากการส ารวจหนา้ผาหินสูง มีการสัมภาษณ์บุคคลรุ่น ปู่ ยา่ ตา ยาย  
และภาพถ่ายเดิมปรากฏวา่ บริเวณหนา้ผาหิน มีความเวา้ลึกและลกัษณะพื้นผวิ 
ท่ีแตกต่างไปจากเดิมในบางส่วน 

  
 ปัจจยัขอ้ใดเป็นสาเหตุท่ีท าใหห้นา้ผาหินสูงเกิดการเปล่ียนแปลง 
 1 เกิดจากการชะลา้งของฝน 
 2 เกิดจากการพดัพาของกระแสน ้า 
 3 เกิดจากรากของพืชท่ีข้ึนอยูใ่นบริเวณนั้น 
 4 เกิดจากการเคล่ือนตวัของแมกมาใตเ้ปลือกโลก 
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38. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัแผน่ดินไหว 
 1 รอยแตกท่ีเกิดจากหินเคล่ือนตวัเรียกวา่ รอยเล่ือน 
 2 รอยเล่ือนพบเฉพาะส่วนลึกภายในโลกเพียงเท่านั้น 
 3 ความรุนแรงขนาด 1-2 แสดงวา่เกิดแผน่ดินไหวนอ้ย 
 4 ทุกคร้ังท่ีมีแผน่ดินไหวก าลงัเกิดข้ึนจะมีการสั่นสะเทือนเกิดข้ึน 
 
 
ตัวช้ีวดั สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึน ขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และน าความรู้

ไปใชป้ระโยชน์ (ว 7.1 ป.6/1) 

39. 
 
  
 
 
                       ดวงจนัทร์                    โลก                                 ดวงอาทิตย ์
 

ก าหนดใหด้วงจนัทร์ โลก และดวงอาทิตย ์อยูใ่นระนาบเดียวกนั แบบจ าลองขา้งตน้แสดงการเกิด
ปรากฏการณ์ใด 

 1 ฤดูหนาว 
 2 สุริยปุราคา 
 3 จนัทรุปราคา 
 4 วนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า 
 
 
ตัวช้ีวดั สืบคน้ อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ (ว 7.2 ป.6/1) 

40. ขอ้ใดเป็นภารกิจของยานขนส่งอวกาศ 
 1 น าดาวเทียมข้ึนไปยงัวงโคจรของโลก 
 2 น าดาวเทียมท่ีช ารุดมาซ่อมเพื่อน ากลบัไปใชใ้หม่ 
 3 เป็นยานพกัอาศยัของมนุษยอ์วกาศท่ีท างานวจิยันอกโลก 
 4 ส ารวจกาแล็กซีเพื่อนบา้นท่ีไกลออกไปจากกาแล็กซีท่ีโลกอยู ่
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ข้อ เฉลย เหตุผล 

1 2 วงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายจะมีส่วนประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน คือ 
1. แหล่งพลงังานไฟฟ้า ในท่ีน้ีคือ ถ่านไฟฉาย (C) 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้า ในท่ีน้ีคือ หลอดไฟฟ้า (A) 
3. สายไฟ (D) 
ส่วน B (สวติช์) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า 

2 3 เซลลไ์ฟฟ้า คือ C (ถ่านไฟฉาย) 
3 2 สวติช์ เป็นอุปกรณ์ใชส้ าหรับปิด-เปิดวงจรไฟฟ้า 
4 1  เป็นแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย โดยเป็นวงจรปิด 

 ท าใหห้ลอดไฟฟ้าสวา่ง 

ส่วน   2 
 เป็นแผนภาพท่ีมีเฉพาะหลอดไฟฟ้าและสายไฟ 
 ไม่มีแหล่งพลงังานไฟฟ้า  ดงันั้น หลอดไฟฟ้าไม่สวา่ง 

 3 เป็นแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย โดยเป็นวงจรเปิด 
 ท าใหห้ลอดไฟฟ้าไม่สวา่ง 

 4 เป็นแผนภาพท่ีมีเฉพาะเซลลไ์ฟฟ้าและสายไฟ  ไม่มีหลอดไฟฟ้า 
 ดงันั้น หลอดไฟฟ้าไม่สวา่ง 

5 2 แท่งคาร์บอน โลหะ ส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ียอมใหป้ระจุไฟฟ้าไหลผา่นเรียกวา่ ตวัน าไฟฟ้า 
ส่วน   1   ยาง    3    กระเบ้ืองเคลือบ  และ   4   แผน่พลาสติกใส  :  เป็นวสัดุท่ีไม่ให้
ประจุไฟฟ้าไหลผา่น เรียกวา่ ฉนวนไฟฟ้า 

ชุดที ่2 
 

เฉลย 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 

ส่วนที ่1 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 188 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 

ข้อ เฉลย เหตุผล 

6 4 ไมแ้หง้ เป็นฉนวนไฟฟ้า ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีไม่ใหป้ระจุไฟฟ้าไหลผา่น 
ส่วน   1   เงิน    2   นิกเกิล  และ    3   ทองแดง  :  เป็นตวัน าไฟฟ้า ซ่ึงเป็นวสัดุท่ียอมให้
ประจุไฟฟ้าไหลผา่น 

7 3 การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม คือ การน าเอาเซลลไ์ฟฟ้ามาต่อเรียงกนั โดยน า 
ขั้วของไฟฟ้าต่างกนัมาต่อเขา้ดว้ยกนั แลว้น าเอาขั้วไฟฟ้าท่ีเหลืออยูไ่ปใชง้าน 

8 4 การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมจะช่วยเพิ่มความต่างศกัย ์หรือแรงดนัไฟฟ้า ท าใหมี้
กระแสไฟฟ้าผา่นอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรเพิ่มข้ึน ดงันั้น หลอดไฟฟ้าท่ีต่อกบั
เซลลไ์ฟฟ้า 3 เซลลท่ี์ต่อแบบอนุกรม  จะมีความสวา่งมากท่ีสุด 

9 1 การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ A และ B ท าใหห้ลอดไฟฟ้าไม่สวา่ง เน่ืองจากเป็นการน า
เซลลไ์ฟฟ้ามาต่อเรียงกนั โดยน าขั้วของไฟฟ้าเหมือนกนัมาต่อเขา้ดว้ยกนั 
ท าให้หลอดไฟฟ้าไม่สวา่ง 

10 2 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน หากน าหลอดไฟฟ้าบางหลอดออกจากวงจร กระแสไฟฟ้า 
ยงัสามารถไหลผา่นหลอดไฟฟ้าหลอดอ่ืนได ้ดงันั้น หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือยงัคงสวา่ง
อยูไ่ด ้ 
ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าในขอ้    1     3   และ   4   เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 
หากน าหลอดไฟฟ้าบางหลอดออกจากวงจร จะท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร
ไม่ผา่นหลอดไฟฟ้าหลอดอ่ืน ๆ หลอดไฟฟ้าทุกหลอดในวงจรจึงดบัหมด 

11 3 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดไม่ตอ้งแบ่งพลงังานกนัใช้
หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดสามารถใชพ้ลงังานไดเ้ตม็ท่ี ดงันั้น การต่อหลอดไฟฟ้า
แบบขนานจึงมีความสวา่งมากกวา่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 

12 4 ตะเกียบท าจากไมเ้ป็นฉนวนไฟฟ้า ท าให้ไม่สามารถสังเกตการแสดงอ านาจแม่เหล็กได ้ 
ส่วน    1   ตะปู    2   นอต และ   3   ไขควง  :  ท าจากโลหะเป็นตวัน าไฟฟ้า   
ท าใหส้ามารถสังเกตการแสดงอ านาจแม่เหล็กได ้

13 3 รถไฟความเร็วสูงจะมีแม่เหล็กไฟฟ้าติดอยูข่า้งใต ้ซ่ึงเคล่ือนท่ีไปบนรางท่ีมีแม่เหล็ก 
แม่เหล็กเกิดแรงผลกัซ่ึงกนัและกนั ท าใหร้ถไฟลอยเหนือราง 

14 4 การเพิ่มความเขม้ของสนามแม่เหล็ก ท าไดโ้ดยเพิ่มจ านวนรอบของขดลวด  
และเพิ่มจ านวนเซลลไ์ฟฟ้า  
ส่วน   1     2   และ   3    :  จ  านวนเซลลไ์ฟฟ้าและจ านวนรอบของขดลวดนอ้ยกวา่
ค าตอบใน   4 
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15 3 นกัธรณีวทิยาแบ่งประเภทของหินตามลกัษณะการเกิดของหิน เป็น 3 ประเภท คือ 
หินอคันี หินตะกอน และหินแปร  
ดงันั้น หินน ้ ามนั ซ่ึงเป็นหน่ึงในชนิดของหินตะกอน จึงไม่ใช่ประเภทของหิน 
ตามลกัษณะการเกิด 

16 4 หินชนวน เป็นหินท่ีแปรสภาพมาจากหินดินดาน มีเน้ือละเอียด สามารถน ามาท า
กระดานชนวน ส าหรับเขียนหนงัสือได ้

17 4 ระยะเวลาการเยน็ตวัของลาวา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะผลึกของหินอคันี  
ถา้ลาวาเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็วท าใหผ้ลึกแร่ท่ีเกิดข้ึนในหินมีขนาดเล็ก  
แต่ถา้ลาวาเยน็ตวัลงอยา่งชา้ ๆ ท าใหผ้ลึกแร่มีขนาดใหญ่ 

18 2 หินอ่อนแปรสภาพมาจากหินปูน 
ส่วน   1   หินไนส์  :  แปรสภาพมาจากหินแกรนิตและหินอ่ืน ๆ  
   3   หินชนวน  :  แปรสภาพมาจากหินดินดาน 
   4   หินแกรนิต  :  เป็นหินอคันี ซ่ึงเกิดจากการเยน็ตวัของหินหนืดอยา่งชา้ ๆ  

19 1  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ วฏัจกัรของหิน 
ดงันั้น หินตะกอน เกิดจากการทบัถมของซากพืช ซากสัตวแ์ละตะกอนต่าง ๆ หรือ
เกิดจากการสึกกร่อน ผพุงัของหินอคันี หรือหินอ่ืน ๆ เป็นเวลานานหรือเกิดจากการท่ี
ตะกอนต่าง ๆ ถูกกระแสน ้าและกระแสลมพดัพามาเม่ือสะสมแลว้ถูกแรงอดันาน ๆ 
จะประสานตวักนัจนแน่นกลายเป็นหิน 

20 3 ฝนตกและน ้าท่วม เป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 
21 4 กระแสน ้าท าใหเ้กิดการกร่อน การพดัพา และการทบัถม 
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22 4    
   
   
   
 
  แผนภาพกา้งปลา สาเหตุของการเกิดแผน่ดินถล่ม 

23 1 ฤดูกาลเกิดจากการท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์โดยท่ีแกนหมุนของโลกเอียง 

ท ามุม  23     องศา จากแนวตั้งฉากกบัระนาบวงโคจรของโลก 

24 3 ข้างขึน้ ข้างแรม เกิดจากดวงจนัทร์โคจรรอบโลกในขณะท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์
จันทรุปราคา เกิดจากดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีมาอยูร่ะหวา่งโลกกบัดวงอาทิตยใ์นระนาบ
เดียวกนั  
ส่วนฤดูกาลเกิดจากการท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์โดยท่ีแกนหมุนของโลกเอียง 
ท ามุม 23     องศา จากแนวตั้งฉากกบัระนาบวงโคจรของโลก 
กลางวนั กลางคืน เกิดจากโลกหมุนรอบตวัเองโดยดา้นท่ีหนัรับแสงอาทิตยเ์ป็นเวลา
กลางวนั และดา้นตรงขา้มท่ีไม่ไดรั้บแสงอาทิตยเ์ป็นเวลากลางคืน 

25 3 สุริยปุราคา เกิดข้ึนเวลากลางวนั และมกัจะเกิดใน วนัแรม 15 ค ่า หรือ วนัข้ึน 1 ค ่า 
26 3 จนัทรุปราคา เกิดข้ึนเวลากลางคืน และมกัจะเกิดในวนัข้ึน 14-15 ค ่า หรือวนัแรม 1 ค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

1 
2 

ลมพาย ุ ดินอ่อนตวั 
สาเหตุ 

ฝนตก
หนกั 

แผน่ดิน
ถล่ม 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 191 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
 

ข้อ เฉลย เหตุผล 

27 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ การเกิดขา้งข้ึน ขา้งแรม 
คืนท่ีมองเห็นแสงจากดวงจนัทร์เตม็ดวง เรียกวา่ คืนวนัเพญ็  
คืนท่ีมองไม่เห็นแสงจากดวงจนัทร์ เรียกวา่ คืนเดือนมืด หรือ คืนจันทร์ดับ  
ช่วงเวลาระหวา่งคืนเดือนมืดถึงคืนวนัเพญ็ โดยใชด้า้นสวา่งของดวงจนัทร์ 
เป็นตวัก าหนด เรียกวา่ ข้างขึน้  
ช่วงเวลาระหวา่งคืนวนัเพญ็ถึงคืนเดือนมืด โดยใชด้า้นมืดของดวงจนัทร์ 
เป็นตวัก าหนด เรียกวา่ ข้างแรม  
ดงันั้น วนัข้ึน 15 ค ่า เป็นคืนวนัเพญ็ จึงสอดคลอ้งกนั 

28 3 กลอ้งจุลทรรศน์ ใชศึ้กษาส่ิงท่ีมีขนาดเล็กท่ีตาเปล่ามองไม่เห็น ไม่เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาวตัถุบนทอ้งฟ้า 

29 4 ดาวเทียมธีออส เป็นดาวเทียมส ารวจขอ้มูลระยะไกล (Remote Sensing) เพื่อใช้
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย 

30 3 ไทยคม เป็นดาวเทียมส่ือสารดวงแรกของประเทศไทย  
ส่วน   1   ไทรอส  :  เป็นดาวเทียมเพื่อการพยากรณ์อากาศ  
  2    สปุตนิก  :  เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก  
  4    เอกซ์พลอเรอร์  :  เป็นดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐอเมริกา 
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31 1     4 วงจรไฟฟ้า  :  เส้นทางเดินของประจุไฟฟ้า 
ตวัตา้นทาน  :  วสัดุท่ีตา้นทานการไหลของประจุไฟฟ้าแต่ยอมใหไ้ฟฟ้าไหลผา่น 
ส่วน   2   ประจุบวก  :  ประจุไฟฟ้าของวตัถุท่ีสูญเสียอิเล็กตรอนไป  
  3   กระแสไฟฟ้า  :  การไหลของประจุไฟฟ้า 

32 1     3 เขม็เยบ็ผา้  แผน่ฟอยลห่์ออาหาร ท าจากโลหะเป็นตวัน าไฟฟ้า  ท าใหห้ลอดไฟฟ้าสวา่ง 
ส่วน   2   ไมจ้ิ้มฟัน ท าจากไมเ้ป็นฉนวนไฟฟ้า  ท าใหห้ลอดไฟฟ้าไม่สวา่ง 
  4    แผน่ฟิวเจอร์บอร์ด ท าจากพลาสติกเป็นฉนวนไฟฟ้า  ท าใหห้ลอดไฟฟ้าไม่สวา่ง 

33 2     4 วงจร A เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน 
หลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดไม่ตอ้งแบ่งพลงังานกนัใช ้หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดสามารถ
ใช ้
พลงังานไดเ้ตม็ท่ี จึงมีความสวา่งเท่ากบัเม่ือมีหลอดไฟฟ้าเพียงหลอดเดียว  
วงจร B เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม  
หลอดไฟฟ้าในการต่อแบบอนุกรมแต่ละหลอด มีความสวา่งนอ้ยกวา่เม่ือมีหลอด
ไฟฟ้า 
เพียงหลอดเดียวในวงจร 
ดงันั้น   2    หลอดไฟฟ้าวงจร A สวา่งมากกวา่วงจร B 
  4    ความสวา่งของหลอดไฟฟ้าวงจร A และวงจร B สวา่งไม่เท่ากนั 

34 1     4   1   เม่ือหลอดไฟฟ้า A ไม่สวา่ง หลอดไฟฟ้า B ตอ้งไม่สวา่ง เพราะกระแสไฟฟ้า
ไหลผา่น หลอดไฟฟ้า A ก่อนถึงหลอดไฟฟ้า B และเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 
  4    เม่ือหลอดไฟฟ้า D ไม่สวา่ง หลอดไฟฟ้า A  B  และ C ยงัคงสวา่ง  เพราะหลอดไฟฟ้า D 
ต่อแบบขนานกบัหลอดไฟฟ้า C และหลอดไฟฟ้า A  B 

35 2     3 หินอคันี เกิดจากการเยน็ตวัลงของหินหลอมเหลวร้อนภายในโลก  
ตวัอยา่งหินอคันี ไดแ้ก่ หินพมัมิซ  หินบะซอลต ์ 
ส่วน   1   หินปูน  :  เป็นหินตะกอน 
  4   หินดินดาน  :  เป็นหินตะกอน 

36 3     4 ครกส่วนใหญ่ท าจากหินแกรนิต และหินไนส์ 
 

ส่วนที ่2 
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37 1     3 ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าใหห้นา้ผาหินสูงเกิดการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การชะลา้งของฝน 
และรากของพืชท่ีข้ึนอยูใ่นบริเวณนั้น  
ส่วน    2     เกิดจากการพดัพาของกระแสน ้า  :  เป็นการพดัพาของกระแสน ้าในพื้นท่ีราบลุ่ม    
  4   เกิดจากการเคล่ือนตวัของแมกมาใตเ้ปลือกโลก  :  จะส่งผลใหแ้ผน่ธรณีภาค 
เกิดการทรุดตวั กลายเป็นหุบเขาทรุด 

38 1     3   1   รอยแตกท่ีเกิดจากหินเคล่ือนตวั เรียกวา่ รอยเล่ือน 
  3   ความรุนแรงขนาด 1-2 แสดงวา่ เกิดแผน่ดินไหวนอ้ย แต่ถา้วดัไดค้วามรุนแรง
ตั้งแต่ขนาด 5 ข้ึนไป แสดงวา่ เกิดแผน่ดินไหวท่ีรุนแรง 

39 3     4 จนัทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากโลกเคล่ือนท่ีอยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยก์บั 
ดวงจนัทร์ในระนาบเดียวกนั  
วนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า เป็นปรากฏการณ์ขา้งข้ึน ขา้งแรม เกิดจากดวงจนัทร์โคจรรอบโลก
ในขณะท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์ 
ส่วน    1    ฤดูหนาว  :  เป็นหน่ึงในปรากฏการณ์การเกิดฤดูกาล เน่ืองจากแกนหมุนของ
โลกเอียงท ามุม 23     องศา จากแนวตั้งฉากกบัระนาบวงโคจรของโลก ท าให้ต าแหน่ง
ต่าง ๆ บนพื้นโลกไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั บริเวณท่ีไดรั้บแสงนอ้ย
ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน เรียกวา่ ฤดูหนาว ส่วนบริเวณท่ีไดรั้บแสงมากต่อเน่ืองกนั
เป็นเวลานาน เรียกวา่ ฤดูร้อน  
  2   สุริยปุราคา  :  เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีอยูร่ะหวา่งโลกกบั 
ดวงอาทิตยใ์นระนาบเดียวกนั 

40 1     2 ภารกิจของยานขนส่งอวกาศ ไดแ้ก่ น าดาวเทียมข้ึนไปยงัวงโคจรของโลก  
และน าดาวเทียมท่ีช ารุดมาซ่อมเพื่อน ากลบัไปใชใ้หม่  
ส่วน   3   เป็นยานพกัอาศยัของมนุษยอ์วกาศท่ีท างานวิจยันอกโลก  :  เป็นภารกิจของ
สถานีอวกาศ  
  4   ส ารวจกาแล็กซีเพื่อนบา้นท่ีไกลออกไปจากกาแล็กซีท่ีโลกอยู ่ :  เป็นภารกิจของ
ยานอวกาศ 

 
 
 
 
 

1 
2 
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 เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระสําคัญ และเพ่ือให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ หา
คําตอบและทําแบบทดสอบด้วยตนเอง 
 1. เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแบบฝึกชุดนี้ ประกอบด้วย 

 1.1 เนื้อหาสาระสําคัญ 
 1.2 แบบทดสอบจํานวน 60 ข้อ พร้อมคําอธิบาย 

 2. นักเรียนศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจก่อนการลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 อ่านรายละเอียดของเอกสารประกอบการเรียนก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 
 2.2 ปฏิบัติตามคําสั่งของกิจกรรมในทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาคณิตศาสตร ์
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1. ล าดับการค านวณ 
 
2 + 3 x 4 = ?   ถ้าคํานวณ บวก ก่อนจะได้คําตอบ 20 ดังนี้ 
2 + 3 x 4 = 5 x 4 

 
= 20 

ถ้าคํานวณ คูณ ก่อนจะได้คําตอบ 14 ดังนี้ 
2 + 3 x 4 = 2 + 12 

 
= 14 

คําตอบที่ถูกคือ 20 หรือ 14 ? 
 

 
 
 

 

 

ใช้เครื่องคิดเลขคํานวณโจทย์ข้อนี้ได้คําตอบเท่าไร ? 
เครื่องคิดเลขทุกยี่ห้อคํานวณโจทย์ข้อนี้ได้คําตอบเท่ากันหรือไม่ ? 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท spreadsheet คํานวณโจทย์ข้อนี้ได้คําตอบ
เท่ากับคํานวณจากเครื่องคิดเลขหรือไม่ ? 
 
โจทย์เลขข้อเดียวกันแต่จัดลําดับการคํานวณต่างกัน ได้คําตอบต่างกัน ลําดับ
การคํานวณจึงมีความสําคัญต่อคําตอบ เพื่อให้โจทย์ข้อเดียวกันได้คําตอบ
เท่ากันทุกครั้งที่คํานวณ ไม่ว่าจะให้ใครคํานวณ หรือใช้เครื่องคิดเลข เครื่อง
คอมพิวเตอร์ยี่ห้อใด จึงต้องมีข้อตกลงที่เป็นสากลใช้เหมือนกันทั่วโลก ผู้ผลิต
เครื่องคิดเลข โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างยึดข้อตกลงเดียวกัน อุปกรณ์ใดๆ ที่
คํานวณโจทย์ข้อเดียวกันจึงได้คําตอบเท่ากัน 

 
ล าดับการค านวณที่ตกลงกันเป็นสากลใช้เหมือนกันทั่วโลก เป็นดังนี้ 

 
ล าดับที่ 1 คํานวณใน ( ) ถ้ามี ( ) ซ้อนกันหลายวงเล็บ คํานวณจากชั้นในสุดออกมา 

 
ล าดับที่ 2 คํานวณ เลขยกกําลัง และ กรณฑ์( ) จากซ้ายไปขวา 

 
ล าดับที่ 3 คํานวณ คูณและหาร จากซ้ายไปขวา 

 
ล าดับที่ 4 คํานวณ บวกและลบ จากซ้ายไปขวา 

 
 ข้อตกลงนี้ถูกน ามาใช้ในการท าโจทย์ข้อสอบด้วย โจทย์ระคนที่มี บวก ลบ คูณ หาร อยู่ในข้อ
เดียวกัน ถ้านักเรียนไม่จัดลําดับการคํานวณตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ผลลัพธ์ที่คํานวณได้จะถูกตัดสินว่า
เป็นคําตอบที่ผิด เพราะได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลข หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
คําตอบที่ถูกต้องของ 2 + 3 x 4 คือ 14 เพราะตามข้อตกลงที่เป็นสากล ต้องคํานวณ คูณ ก่อน แล้วจึงคํานวณ 
บวก 
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ตัวอย่าง 
  10 + (2 + 1)2 + (7 - 2)3 + 5(3 - 7) ÷ 2 - 2 = ? 
จัดลําดับการคํานวณตามข้อตกลงดังนี้ 

ล าดับที่ 1 คํานวณใน ( ) 

 
10 + (2 + 1)2 + (7 - 2)3 + 5(3 - 7) ÷ 2 - 2 

 
= 10 + (3)2 + (5)3 + 5(-4) ÷ 2 - 2 

ล าดับที่ 2 คํานวณเลขยกกําลัง 

 
= 10 + (3)2 + (5)3 + 5(-4) ÷ 2 - 2 

 
= 10 + 9 + 125 + 5(-4) ÷ 2 - 2 

ล าดับที่ 3 คํานวณ คูณและหาร 

 
= 10 + 9 + 125 + 5(-4) ÷ 2 - 2 

 
= 10 + 9 + 125 - 10 - 2 

ล าดับที่ 4 คํานวณ บวกและลบ 

 
= 132 

กฏระบุว่า 
  ในแต่ละลําดับ หากมีจํานวนที่ต้องคํานวณหลายจํานวน ให้คํานวณทีละจํานวนจากซ้ายไป
ขวา  ถ้าปฏิบัติตามกฏจะได้คําตอบถูกต้องเสมอ  แต่ในทางปฏิบัติ ถ้าเข้าใจคุณสมบัติการคํานวณ
แล้ว ในแต่ละลําดับ ไม่จําเป็นต้องยึดหลักการคํานวณจากซ้ายไปขวา สามารถเลือกคํานวณจํานวนใด
ก่อนหลังก็ได้ ซึ่งผลสุดท้ายจะได้คําตอบเท่ากัน แต่ความยากง่ายต่างกัน ทําให้ใช้เวลาคํานวณต่างกัน   
จากตัวอย่างข้างบน การคํานวณในลําดับที่ 4 เป็นการคํานวณ บวกและลบ หากยึดตามกฏคํานวณ
จากซ้ายไปขวาจะป็นดังนี้ 
 10 + 9 + 125 - 10 - 2 
 = 19 + 125 - 10 - 2 
 = 144 - 10 - 2 
 = 134 - 2 
 = 132 
 หากจัดลําดับการคํานวณใหม่โดยคํานวณจํานวนที่คํานวณง่ายก่อนจะทําให้ใช้เวลาคํานวณ
น้อยลง โดยที่คําตอบยังคงถูกต้อง 
10 + 9 + 125 - 10 - 2 
 เลือกคํานวณ 10 - 10 = 0 ก่อน เพราะตัวตั้งเท่ากับตัวลบ จึงลบเลขง่าย 
  = 9 + 125 - 2 
 เลือกคํานวณ 9 - 2 = 7 ก่อน เพราะเป็นเลขหลักเดียวคํานวณง่ายกว่าเลข 3 หลัก 
  = 7 + 125 
  = 132 
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จ านวนนับ 

 
 การคํานวณ คูณและหาร ก็สามารถจัดลําดับใหม่เพ่ือให้คํานวณง่ายข้ึนใช้เวลาน้อยลง โดยที่คําตอบ
ยังคงถูกต้อง  
 

 
 
 
 จํานวนนับ คือจํานวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป ตัวประกอบของจํานวนนับใดๆ คือจํานวนนับที่
หารจํานวนนั้นได้ลงตัว 
 ตัวประกอบของ 6 มีทั้งหมดกี่จ านวน ? จ านวนใดบ้าง ? 
เลข 1 เป็นตัวประกอบของ 6 หรือไม่ ? 

 
ทดสอบโดยนํา 1 ไปหาร 6 
ถ้าหารลงตัว แสดงว่า 1 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 1 หารลงตัว ได้ผลหารคือ 6 ดังนั้น 1 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 1 = 6  6 = 1 x 6 

เลข 2 เป็นตัวประกอบของ 6 หรือไม่ ? 

 
ทดสอบโดยนํา 2 ไปหาร 6 
ถ้าหารลงตัว แสดงว่า 2 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 2 หารลงตัว ได้ผลหารคือ 3 ดังนั้น 2 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 2 = 3  6 = 2 x 3 

เลข 3 เป็นตัวประกอบของ 6 หรือไม่ ? 

 
ทดสอบโดยนํา 3 ไปหาร 6 
ถ้าหารลงตัว แสดงว่า 3 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 3 หารลงตัว ได้ผลหารคือ 2 ดังนั้น 3 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 3 = 2  6 = 3 x 2 

เลข 4 เป็นตัวประกอบของ 6 หรือไม่ ? 

 
ทดสอบโดยนํา 4 ไปหาร 6 
ถ้าหารลงตัว แสดงว่า 4 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 4 หารไม่ลงตัว ดังนั้น 4 ไม่เป็นตัวประกอบของ 6 

เลข 5 เป็นตัวประกอบของ 6 หรือไม่ ? 

 
ทดสอบโดยนํา 5 ไปหาร 6 
ถ้าหารลงตัว แสดงว่า 5 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 5 หารไม่ลงตัว ดังนั้น 5 ไม่เป็นตัวประกอบของ 6 
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เลข 6 เป็นตัวประกอบของ 6 หรือไม่ ? 

 
ทดสอบโดยนํา 6 ไปหาร 6 ถ้าหารลงตัว แสดงว่า 6 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 6 หารลงตัว ได้ผลหารคือ 1 ดังนั้น 6 เป็นตัวประกอบของ 6 

 
6 ÷ 6 = 1  6 = 1 x 6 

ตัวประกอบทั้งหมดของ 6 คือจํานวนนับทั้งหมดที่หาร 6 ลงตัว ได้แก้ 1, 2, 3, 6 
ข้อสังเกต 
  ทุกจํานวนจะมี 1 และตัวมันเองเป็นตัวประกอบ เพราะ 1 หารจํานวนใด ได้ผลหารคือ
จํานวนนั้น 
 
ตัวอย่างที่ 1 ตัวประกอบของ 12 มีทั้งหมดกี่จํานวน ? จํานวนใดบ้าง ? 
  ถ้าใช้วิธีข้างต้น ต้องทดสอบตัวเลขตั้งแต่ 1 - 12 เพ่ือหาว่ามีเลขจํานวนใดบ้างที่หาร 12 ลง
ตัว วิธีข้างต้น เป็นการคิดแบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย แต่ไม่เหมาะกับเลขที่มีขนาดใหญ่ เพราะต้อง
ใช้เวลามาก 
วิธีที่จะแนะนําต่อไปนี้หาตัวประกอบทั้งหมดของ 12 ได้เร็วกว่าวิธีแรก แต่การคํานวณมีความซับซ้อน
มากกว่า ในการทําข้อสอบ ขอแนะนําให้ใช้วิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้ เพราะสามารถหาคําตอบได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยใช้เวลาไม่มาก 
วิธีหาตัวประกอบ 
  โดยเขียนจ านวนนับในรูปผลคูณของตัวประกอบ 

 

 

 

เขียน 12 ในรูปผลคูณของตัวประกอบ 2 จํานวน 
12 = 2 x 6 
วางตัวเลข ในรูปผังต้นไม้ โดยวางผลคูณไว้ข้างบน และวางตัวประกอบ 2 ตัวที่คูณกัน ไว้
ข้างล่าง 

 

 

 

ตรวจตัวเลขที่อยู่ในระดับล่าง 
จํานวนใดที่สามารถเขียนในรูปผลคูณของตัวประกอบ 2 จํานวน 
6 สามารถเขียนเป็น 6 = 2 x 3 
ลากเส้นใต้ 6 ลงมา 2 เส้น ให้เส้นหนึ่งเป็น 2 อีกเส้นหนึ่งเป็น 3 
หมายถึง 2 x 3 ได้ผลคูณเป็น 6 
รูปผังต้นไม้จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่มีตัวเลขในระดับล่างที่สามารถเขียนเป็นผลคูณของตัว
ประกอบ 2 จํานวน (ไม่นับกรณี 1 x ตัวมันเอง) 
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มองรูปทางซ้ายมือนี้เป็นรูปต้นไม้ แต่ละเส้นคือกิ่งไม้ 
นําตัวประกอบที่อยู่ปลายกิ่งทุกก่ิงคูณกัน ได้ผลคูณเท่ากับตัวเลขที่อยู่ที่ตําแหน่ง
บนสุด  
12 = 2 x 2 x 3 
ตัวประกอบของ 12 ที่อยู่ปลายกิ่งได้แก่ 2, 2, 3 
หาตัวประกอบอื่นของ 12 โดยสร้างตัวประกอบเหล่านั้นขึ้นมาจากตัวประกอบที่อยู่
ปลายกิ่ง ตัวประกอบอ่ืนของ 12 ที่สร้างจากตัวประกอบที่อยู่ปลายกิ่ง 2 ตัวคูณกัน 
ได้แก่ 
2 x 2 = 4 
2 x 3 = 6 
ทุกจํานวนมี 1 และตัวมันเองเป็นตัวประกอบ 
ตัวประกอบทั้งหมดของ 12 มี 6 จํานวน ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 12 

 
ตัวอย่างที่ 2 ตัวประกอบของ 36 มีทั้งหมดกี่จํานวน ? จํานวนใดบ้าง ? 
 

 
 
 36 = 6 x 6 
 6 = 2 x 3 
 36 = 2 x 2 x 3 x 3 
ตัวประกอบของ 36 ที่อยู่ปลายกิ่งของผังรูปต้นไม้ได้แก่ 2, 2, 3, 3 
หาตัวประกอบอื่นของ 36 โดยสร้างตัวประกอบเหล่านั้นขึ้นมาจากตัวประกอบที่อยู่ปลายกิ่ง 
ตัวประกอบของ 36 ที่เกิดจากตัวประกอบที่อยู่ปลายกิ่ง 2 จํานวนคูณกันได้แก่ 
 2 x 2 = 4 
 2 x 3 = 6 
 3 x 3 = 9 
ตัวประกอบของ 36 ที่เกิดจากตัวประกอบที่อยู่ปลายกิ่ง 3 จํานวนคูณกันได้แก่ 
 2 x 2 x 3 = 12 
 2 x 3 x 3 = 18 
ทุกจํานวนมี 1 และตัวมันเองเป็นตัวประกอบ 
ตัวประกอบทั้งหมดของ 36 มี 9 จํานวน 
 ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 
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ตัวอย่างที่ 3 ตัวประกอบของ 330 มีทั้งหมดก่ีจํานวน ? จํานวนใดบ้าง ? 
 

 
 
 330 = 33 x 10 
 10 = 2 x 5 
 33 = 3 x 11 
 330 = 2 x 3 x 5 x 11 
ตัวประกอบของ 330 ที่อยู่ปลายกิ่งของผังรูปต้นไม้ได้แก่ 2, 3, 5, 11   
(ให้สังเกตว่าตัวประกอบทั้ง 4 ตัวไม่ซ้ํากัน ต่างจากตัวอย่างที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวประกอบบางตัว
ซ้ํากัน) หาตัวประกอบอื่นของ 330 โดยสร้างตัวประกอบเหล่านั้นขึ้นมาจากตัวประกอบที่อยู่
ปลายกิ่ง ตัวประกอบของ 330 ที่เกิดจากตัวประกอบที่อยู่ปลายกิ่ง 2 จํานวนคูณกันได้แก่ 
 2 x 3 = 6 
 2 x 5 = 10 
 2 x 11 = 22 
 3 x 5 = 15 
 3 x 11 = 33 
 5 x 11 = 55 
ตัวประกอบของ 330 ที่เกิดจากตัวประกอบที่อยู่ปลายกิ่ง 3 จํานวนคูณกันได้แก่ 
 2 x 3 x 5 = 30 
 2 x 3 x 11 = 66 
 2 x 5 x 11 = 110 
 3 x 5 x 11 = 165 
 ถ้าตัวประกอบที่อยู่ปลายกิ่งไม่ซ้ํา จะสร้างตัวประกอบอื่นได้มากกว่ากรณีท่ีตัว
ประกอบที่ปลายกิ่งซ้ํากันบางตัว 
 ทุกจํานวนมี 1 และตัวมันเองเป็นตัวประกอบ 
ตัวประกอบทั้งหมดของ 330 มี 16 จํานวน   

  ได้แก่ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 30, 33, 55, 66 , 110, 165, 330 
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วิธีตรวจความถูกต้องครบถ้วนของค าตอบ 

ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคําตอบ จากตัวอย่างที่ 1 
 

 

 

ตัวประกอบทั้งหมดของ 12 มี 6 จํานวน ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 12 
ตรวจว่าคําตอบนี้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
นําตัวประกอบของ 12 ทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมาก 
จับคู่ระหว่างตัวประกอบทางซ้ายและตัวประกอบทางขวา 
จับทีละคู่จากชั้นนอก เข้าไปหาชั้นใน  ถ้าคําตอบถูกต้องครบถ้วน ทุกคู่ต้อง
ได้ผลคูณเป็น 12 

ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคําตอบ จากตัวอย่างที่ 2 
 
 

  

ตัวประกอบทั้งหมดของ 36 มี 9 จํานวน 
ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 
ตรวจว่าคําตอบนี้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
นําตัวประกอบของ 36 ทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมาก 
จับคู่ระหว่างตัวประกอบทางซ้ายและตัวประกอบทางขวา 
จับทีละคู่จากชั้นนอก เข้าไปหาชั้นใน 
ถ้าคําตอบถูกต้องครบถ้วน ทุกคู่ต้องได้ผลคูณเป็น 36 
จํานวนที่เกิดจาก จํานวนนับยกกําลังสอง 
เช่น 36 = 62 = 6 x 6 
มีจํานวนตัวประกอบทั้งหมดเป็นจํานวนคี่ 
ตัวอย่าง 36 มีตัวประกอบทั้งหมด 9 จํานวน 
เมื่อจับคู่ตัวประกอบทีละคู่ จะเหลือตัวกลางไม่มีคู่ 
ให้นําตัวกลางจับคู่กับตัวมันเอง (ยกกําลังสอง) 
ถ้าได้ผลคูณเป็น 36 แสดงว่าคําตอบถูก 

ความหมายของ ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) 
 ให้ M เป็นจํานวนที่นําไปหารด้วย 2 และ 3 ลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร 
M มีค่าน้อยที่สุดเท่าใด ?  M เป็นจํานวนใดได้บ้าง ?  M = 30 ได้ไหม ? 
 ทดสอบโดยนํา 2 และ 3 ไปหาร 30 
30 ÷ 2 หารลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร 
30 ÷ 3 หารลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร 
ทั้ง 2 และ 3 สามารถหาร 30 ลงตัว 
ดังนั้น M = 30 ได้ 
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  M = 24 ได้ไหม ? 
ทดสอบโดยนํา 2 และ 3 ไปหาร 24 
24 ÷ 2 หารลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร 
24 ÷ 3 หารลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร 
ทั้ง 2 และ 3 สามารถหาร 24 ลงตัว 
ดังนั้น M = 24 ได้ 
 
 24 คือ ค่าท่ีน้อยที่สุดของ M ใช่ไหม ? 
ไม่ใช่ เพราะ 12 มีค่าน้อยกว่า 24 
12 เป็นจํานวนที่นํา 2 และ 3 ไปหารลงตัว 
12 คือ ค่าท่ีน้อยที่สุดของ M ใช่ไหม ? 
ยังไม่ใช่ เพราะยังมี 6 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 12 
6 เป็นจํานวนที่นํา 2 และ 3 ไปหารลงตัว 
 
 6 คือ ค่าที่น้อยที่สุดของ M ใช่ไหม ? 
ใช่ เพราะไม่มีจํานวนอ่ืนอีกแล้วที่น้อยกว่า 6 ที่นํา 2 และ 3 ไปหารลงตัว 
เรียก 6 ว่า ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) ของ 2 และ 3 
 

ค.ร.น. คือ จ านวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยท่ีสุดซึ่งน าไปหารด้วยจ านวนเต็มบวกอ่ืนๆ ตั้งแต่ 2 จ านวนขึ้นไป
แล้วได้ผลหารลงตัวพอดี ไม่มีเศษเหลือจากการหาร 
 วิธีหา ค.ร.น. ค.ร.น. 

การหา ค.ร.น. ทําได้ 2 วิธี 
1) หา ค.ร.น. โดยวธิีแยกตัวประกอบ 
2) หา ค.ร.น. โดยวธิีตั้งหาร 

 หา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ 

 ตัวอย่างที่ 1 
 ค.ร.น. ของ 4 และ 6 คือจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่นําไปหารด้วย 4 และ 6 ลงตัว ไม่มีเศษเหลือจาก
การหารขั้นตอนการหา ค.ร.น. ของ 4 และ 6 โดยวิธีแยกตัวประกอบ 
 

1) นํา 4 และ 6 มาแยกตัวประกอบ โดยแยกจนตัวประกอบทุกตัวเป็นจํานวนเฉพาะ 
 4 = 2 x 2 
 6 = 2 x 3 
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2) นําตัวประกอบร่วมออกมา 
 ตัวประกอบร่วมคือ ตัวประกอบที่ 4 และ 6 ใช้ร่วมกัน ทั้ง 4 และ 6 ต่างใช้ 2 เป็นตัวประกอบร่วม 

3) นําตัวประกอบอื่นออกมา 
 ตัวประกอบอื่นคือตัวประกอบของ 4 และ 6 ที่ไม่ใช่ตัวประกอบร่วม 
 ตัวประกอบอื่นของ 4 คือ 2 

( 2 ที่เป็นสีแดงคือตัวประกอบร่วม, 2 ที่เป็นสีดําคือตัวประกอบอ่ืน) 
 ตัวประกอบอื่นของ 6 คือ 3 

4) ค.ร.น. คือผลคูณของตัวประกอบร่วมและตัวประกอบอื่นของ 4 และ 6 
 ค.ร.น. = (ตัวประกอบร่วมของ4และ6) x (ตัวประกอบอื่นของ4และ6) 
 ค.ร.น. = 2 x 2 x 3 
 ค.ร.น. = 12 

 ข้อสังเกต 
  ตัวประกอบที่ใช้ร่วมกันจะนํามาเพียง 1 จํานวน 
  2 ที่เป็นสีแดงมี 2 จํานวน แต่นํามาเพียง 1 จํานวน 

ความหมายของ ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) 

 ให้ D เป็นจํานวนที่หาร 12 และ 18 ลงตัว 
 D มีค่าได้มากท่ีสุดเท่าใด ? 
 D เป็นจํานวนใดได้บ้าง ? 

D = 2 ได้ไหม ? 
 

ทดสอบโดยนํา 2 ไปหาร 12  12 ÷ 2 หารลงตัว 

  
ทดสอบโดยนํา 2 ไปหาร 18  18 ÷ 2 หารลงตัว 

2 หาร 12 และ 18 ลงตัว ดังนั้น D = 2 ได ้
2 คือจํานวนที่มากท่ีสุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ? 
  ไม่ใช่ เพราะมีจํานวนอื่นที่มีค่ามากกว่า 2 และหาร 12 และ 18 ลงตัว เช่น 3 

D = 3 ได้เพราะ 
 

12 ÷ 3 หารลงตัว 

  
18 ÷ 3 หารลงตัว 

3 คือจํานวนที่มากท่ีสุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ? 
ยังไม่ใช่ เพราะยังมี 6 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3 และหาร 12 และ 18 ลงตัว 
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D = 6 ได้เพราะ 

 
12 ÷ 6 หารลงตัว 

  
18 ÷ 6 หารลงตัว 

 6 คือจํานวนที่มากท่ีสุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ?  
 ใช่ เพราะไม่มีจํานวนที่มากกว่า 6 และหาร 12 และ 18 ลงตัว ค่าท่ีมากที่สุดของ D คือ 6 
 6 คือจํานวนที่มีค่ามากท่ีสุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัว 
 เรียก 6 ว่า ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) ของ 12 และ 18 
 
 ห.ร.ม. ของจ านวนเต็มสองจ านวนซึ่งไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน คือจ านวนเต็มที่มากที่สุดที่หารทั้งสอง
จ านวนนั้นลงตัว 
 

 

วิธีหา ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) 
การหา ห.ร.ม. ทําได้ 3 วิธี 
1) หา ห.ร.ม. ด้วยวธิีแยกตัวประกอบ 
2) หา ห.ร.ม. ด้วยวธิีตั้งหาร โดยหารตัวตั้งทุกตัวด้วยตัวประกอบร่วม 
3) หา ห.ร.ม. ด้วยวธิีตั้งหารแบบยูคลิด 

 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ 
ตัวอย่างที่ 1 
  ห.ร.ม. ของ 42 และ 154 คือจํานวนที่มีค่ามากท่ีสุด ที่สามารถหาร 42 และ154 ลงตัว 
   ขั้นตอนการหา ห.ร.ม. ของ 42 และ 154 ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ 
 

1) นํา 42 และ154 มาแยกตัวประกอบ 
โดยแยกจนตัวประกอบทุกตัวเป็นจํานวนเฉพาะ 

 42 = 2 x 7 x 3 
 154 = 2 x 7 x 11 
2) นําตัวประกอบร่วมออกมา กลุ่มละ 1 ตัว 

จากตัวประกอบร่วม 2 กลุ่มคือ 2 และ 7 
3) ห.ร.ม. = ผลคูณของตัวประกอบร่วม 
 ห.ร.ม. = 2 x 7 
 ห.ร.ม. = 14 

 
 ตัวอย่างที่ 2 
 ค.ร.น. ของ 420, 630 และ 735 คือจํานวนที่มีค่ามากที่สุด ที่สามารถหาร 420, 630 และ 735 ลงตัว 
ขั้นตอนการหา ห.ร.ม. ของ 420, 630 และ 735 ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ 
 

1) นํา 420, 630 และ 735 มาแยกตัวประกอบ 
โดยแยกจนตัวประกอบทุกตัวเป็นจํานวนเฉพาะ 
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 420 = 5 x 3 x 7 x 2 x 2 
 630 = 5 x 3 x 7 x 2 x 3 
 735 = 5 x 3 x 7 x 7 
2) นําตัวประกอบร่วมออกมา กลุ่มละ 1 ตัว 

จากตัวประกอบร่วม 3 กลุ่มคือ 5, 3 และ 7 
3) ห.ร.ม. = ผลคูณของตัวประกอบร่วม 
 ห.ร.ม. = 5 x 3 x 7 
 ห.ร.ม. = 105 

 
 
 

ความแตกต่างระหว่าง ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 
ค.ร.น. ของ 10 และ 14 คือ ตัวตั้งที่มีค่าน้อยท่ีสุด  ที่ หารด้วย 10 และ 14 ลงตัว 
ห.ร.ม. ของ 10 และ 14 คือ ตัวหารที่มีค่ามากที่สุด ที่นําไปหาร 10 และ 14 ลงตัว 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 
ค.ร.น. ของ 10 และ 14 คือ 70 
ห.ร.ม. ของ 10 และ 14 คือ 2 
 

เลข 2 จํานวนคูณกัน = ค.ร.น. x ห.ร.ม. ของสองจํานวนนั้น 
10 x 14 = 70 x 2 

140 = 140 
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 

   
 นักเรียนหลายคนทําโจทย์ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. โดยไม่ได้วิเคราะห์โจทย์ แต่สังเกตคําว่า 'น้อยที่สุด' 
หรือ 'มากที่สุด' ในโจทย์ ถ้าพบคําว่า 'น้อยที่สุด' ในโจทย์ข้อใด จะทําโจทย์ข้อนั้นด้วย ค.ร.น. เพราะคิดแค่ 
'น้อยที่สุด' คือ คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ถ้าพบคําว่า 'มากที่สุด' ในโจทย์ข้อใด จะทําโจทย์ข้อนั้นด้วย ห.ร.ม. 
เพราะคิดแค่ 'มากที่สุด' คือ หารร่วมมาก (ห.ร.ม.)    
  วิธีคิดแบบนี้มีโอกาสที่จะทําโจทย์ผิดเพราะ 'น้อยที่สุด' ในโจทย์บางข้อต้องคํานวณคําตอบด้วย ห.ร.ม. 
และ 'มากที่สุด' ในโจทย์บางข้อต้องคํานวณคําตอบด้วย ค.ร.น. การเลือกใช้ ค.ร.น หรือ ห.ร.ม. ในโจทย์แต่ละ
ข้อ ต้องวิเคราะห์จากเนื้อหาของโจทย์เป็นหลัก ไม่ใช่ยึดติดกับคําว่า 'น้อยที่สุด' หรือ 'มากที่สุด' 
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1. ทศนิยม 

ทศนิยม หมายถึง การเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนเป็น 10 หรือ 10 ยกกําลัง ต่าง ๆ แต่เปลี่ยนรูป
จากเศษส่วนมาเป็นรูปทศนิยม โดยใช้เครื่องหมาย . (จุด)แทน 
2. การอ่านทศนิยม 

เลข ที่อยู่หน้าทศนิยมเป็นเลขจํานวนเต็ม อ่านเช่นเดียวกับตัวเลขจํานวนเต็มทั่วไป ส่วนตัวเลขหลังจุด
ทศนิยมเป็นเลขเศษของเศษส่วนซึ่งมีค่าไม่ถึงหนึ่ง อ่านตามลําดับตัวเลขไปเช่น 635.1489 อ่านว่า หกร้อย
สามสิบห้าจุดหนึ่งสี่แปดเก้าถ้าเลขจํานวนนั้นไม่มีจํานวนเต็ม จะเขียน 0 (ศูนย์) ไว้ตําแหน่งหลักหน่วยหน้าจุด
ได้ เช่น .25 เขียนเป็น 0.25 ก็ได้ 
3. การกระจายทศนิยม 

457.35 =400 + 50 + 7 + 0.3 + 0.05 
4. การเรียกต าแหน่งทศนิยม 

ถ้ามีตัวเลขหลังจุดทศนิยมกี่ตัว ก็เรียกเท่านั้นตําแหน่ง เช่น 
1. 0.4 , 15.3 , 458.6 เรียกว่า ทศนิยม 1 ตําแหน่ง  
0.25 , 25.36 , 25.18 เรียกว่า ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

5. การปัดเศษทศนิยม มีหลักดังนี้ 
5.1 ถ้าตัวเลขทศนิยมที่พิจารณา มีค่าตั้งแต่ 6 ขึ้นไป จะปัดทบเข้ากับตัวเลขหน้า เช่น 56.38 = 56.4 
5.2 ถ้าตัวเลขทศนิยมที่พิจารณา มีค่าตั้งแต่ 4 ลงมา จะปัดตัวเลขนั้นทิ้งไป เช่น 56.32 = 56.3 
5.3 ถ้าตัวเลขทศนิยมที่พิจารณา มีค่าเท่ากับ 5 มีวิธีปัดทศนิยม 2 วิธีคือ 
5.4 ถ้าทศนิยมหน้าเลข 5 เป็นเลขคู่ ก็ตัดตัวเลข 5 ทิ้ง เช่น 4.65= 4.6 
5.5 ถ้าทศนิยมหน้าเลข 5 เป็นเลขค่ี ให้ปัดทศนิยมข้ึน เช่น 0.75 = 0.8 

6. ทศนิยม และเศษส่วน 

 6.1 การเขียนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน 

ตัวอย่าง  จงเขียน 2.5 ให้เป็นเศษส่วน 

วิธีทํา 2.5 = 2 กับ 5 ใน 10 

ดังนั้น     

 

 

 

ทศนิยม 

https://sites.google.com/site/khnitsastrbeuxngtnp6/thsniym/2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/khnitsastrbeuxngtnp6/thsniym/2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/khnitsastrbeuxngtnp6/thsniym/2.png?attredirects=0


โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 207 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 
6.2 การเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยม 

        1.) เศษส่วนที่มีส่วนเป็น 10 หรือ 100 หรือ 10 ยกกําลัง สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เลย 
เช่น 75/100 = 0.75 

        2.) เศษส่วนที่ไม่มีส่วนเป็น 10 หรือ 100 หรือ 10 ยกกําลัง ให้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่มีส่วน
เป็น 10 หรือ 100  

หรือ 10 ยกกําลังก่อนเช่น    

การบวกและการลบทศนิยม 
 หลักเกณฑ์การบวกหรือลบทศนิยม 
 1.  ต้องตั้งจุดทศนิยมของจํานวนที่จะบวกหรือลบกันให้ตรงกัน 
 2.  ในกรณีท่ีตําแหน่งของทศนิยมไม่ว่าจะเป็นตัวตั้ง ตัวบวก หรือตัวลบไม่เท่ากันให้เติมศูนย์ลงไปให้
แหน่งเท่ากันได้ เพ่ือไม่ให้ผิดพลาดในการยืมเลข 
 3.  การหาผลบวกระหว่างทศนิยมที่เป็นบวก ให้นําค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน  แล้วตอบเป็นจํานวนบวก 
 4. การหาผลบวกระหว่างทศนิยมที่เป็นลบ ให้นําค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจํานวนลบ   
 5. การหาผลบวกระหว่างทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกกับทศนิยมที่เป็นลบ ให้นําค่าสัมบูรณ์มาลบกันโดย
ให้เอาตวัที่มีค่ามากกว่าตั้ง  แล้วตอบเป็นจํานวนบวกหรือลบตามจํานวนค่าสัมบูรณ์ท่ีมีค่าสมบูรณ์มากกว่า 
หมายเหตุ  การเติมศูนย์  ข้างท้ายทศนิยมนี้  ค่าของทศนิยมจะไม่เปลี่ยนไป   เศษส่วนทุกจํานวนสามารถเขียน
ในรูปทศนิยมซ้ําได้เสมอ 
            เช่น  2.8  เราสามารถเติม 0 ต่อท้ายเลข 8 ได้โดยค่าไม่เปลี่ยนจะเป็น  2.800  ได ้0  เรียกว่า
ทศนิยมซ้ํา 
 
 การบวกทศนิยม    
 จะมี 3 กรณี  คือ           
 กรณีท่ี 1  การบวกทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกกับจํานวนบวก 
 ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลบวกของ  17.26  กับ  205.357 
 แนวคิด    ตามหลักการข้อ1 ข้างบน คือตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันจะได้ 
                        17.26  +  205.357 

จะเห็นว่าตัวตั้งจํานวนทศนิยมน้อยกว่าเพ่ือไม่ให้การบวกคลาดเคลื่อน  เราสามารถเติม 0  ท้าย
เลข  6  ได้จะเป็น 
                                  17.260+ 
                                205.357 
                                222.617 
              ตอบ  222.617 
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 กรณีท่ี 2  การบวกทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกกับจํานวนลบ 
 ตัวอย่างที่ 2   จงหาผลบวกของ  -21.14 + 17.258 
 แนวคิด        ให้ใช้หลักเกณฑ์การบวกลบทศนิยมข้อ 5  คือ เอาค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็น
จํานวนบวกหรือลบตามจํานวนค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า  นั่นคือ 
                   - ค่าสัมบูรณ์ของ    -21.14   คือ       21.14 
                   - ค่าสัมบูรณ์ของ    17.258   คือ      17.258 

                จะได้                          21.140    -             เติม 0 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 
                                                17.258 
                                                  3.882 
               - เนื่องจาก - 21.14 มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 17.258 แสดงว่าข้อนี้ตอบเป็นลบ   
  คือตอบ  = -3.882 
                  ตอบ  -3.882  

 
 กรณีท่ี 3  การบวกทศนิยมที่เป็นจํานวนลบกับจํานวนลบ 
 ตัวอย่างที่ 3   จงหาผลบวกของ  (-121.14) + (-107.258) 
 แนวคิด   ให้ใช้หลักเกณฑ์การบวกลบทศนิยมข้อ 4  คือ เอาค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน  แล้วตอบเป็น
จํานวนลบ  นั่นคือ 
                     - ค่าสัมบูรณ์ของ    -121.14   คือ    121.14 
                     - ค่าสัมบูรณ์ของ    -107.258   คือ  107.258 
                       จะได้                   121.140 +     เติม 0 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 
                                                107.258 
                                                138.398 
                   นั่นคือ   (-121.14) + (-107.258) =  -138.698 
                   ตอบ  -138.398 
 การลบทศนิยม   
 จะมี  3  กรณี  คือ 

กรณีท่ี 1  การลบทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกกับจํานวนบวก 
ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลลบของ  32.266 - 21.45 
แนวคิด        ให้ใช้หลักเกณฑ์การลบเลขจํานวนเต็มตามปกติ  เพราะตัวตั้ง 
                 มีค่ามากกว่าตัวลบอยู่แล้ว  นั่นคือ 
วิธีทํา                       32.266 - 
                              21.450           เติม 0 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 
                              10.816 

ตอบ  10.816 
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ตัวอย่างที่ 2   จงหาผลลบของ  32.27 - 19.489 
 แนวคิด       ใช้วิธีการเดียวกันตัวอย่างที่ 1   นั่นคือ 
                             32.270 -          เติม 0 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 
                             19.489 
                             12.781 

ตอบ  12.781 
 

 กรณีท่ี 2  การลบทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกกับจํานวนลบ   
ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลลบของ  32.266 - (-21.45) 
แนวคิด   จากโจทย์จะเห็นว่ามีเครื่องหมายลบซ้อนกันคือ ลบด้วยลบ 21.45  หลักการคือ
การลบกับการลบให้เปลี่ยนเป็นการบวก  นั่นคือ  จะได้   32.266 + 21.45  
วิธีทํา                         32.266  + 
                                21.450              เติม 0 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 
                                53.716 

ตอบ  53.716 
 

ตัวอย่างที่ 2  จงหาผลลบของ  12.26 - (-28.459) 
แนวคิด   จากโจทย์จะเห็นว่ามีเครื่องหมายลบซ้อนกันคือ ลบด้วยลบ 28.459   หลักการคือ
การลบกับการลบให้เปลี่ยนเป็นการบวก  นั่นคือ  จะได้   12.26 + 28.459  
วิธีทํา                         12.260   + 
                                28.459              เติม 0 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 
                                40.419 

ตอบ  40.419 
 
 กรณีท่ี 3  การลบทศนิยมที่เป็นจํานวนลบกับจํานวนลบ 

ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลลบของ  -12.26 - 28.459 
แนวคิด     ให้ใช้หลักเกณฑ์การบวกลบทศนิยมข้อ 4  คือ เอาค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน  แล้ว
ตอบเป็นจํานวนลบ  นั่นคือ 
                     -     ค่าสัมบูรณ์ของ    -12.26    คือ    12.26 
                     -     ค่าสัมบูรณ์ของ    -28.459   คือ  28.459 
                       จะได้                  12.260    +     เติม 0 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 
                                                28.459 
                                                40.719 
                   นั่นคือ   -12.26 -28.459 =  -40.719 

ตอบ  -40.719 
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ตัวอย่างที่ 2  จงหาผลลบของ  -312.26 - 218.4059 
แนวคิด     ให้ใช้หลักเกณฑ์การบวกลบทศนิยมข้อ 4  คือ เอาค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน  แล้ว
ตอบเป็นจํานวนลบ  นั่นคือ 
                     -     ค่าสัมบูรณ์ของ    -312.26   คือ    312.26 
                     -     ค่าสัมบูรณ์ของ    -218.4059   คือ  218.4059 
                       จะได้                  312.2600 +      เติม 0 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 
                                                218.4059 
                                                530.6659 
                   นั่นคือ   -312.26 - 218.4059 =  -530.6659 

ตอบ  -530.6659 
 

การบวกและลบทศนิยมระคน 
 แนวคิด  
        การบวกลบระคนหมายถึงในโจทย์ข้อเดียวจะมีทั้งการบวกและการลบปนกันอยู่  มีหลักการว่าให้เอา
จํานวนที่เป็นบวกมารวมกับจํานวนที่เป็นบวก และจํานวนที่เป็นลบมารวมกับจํานวนที่เป็นลบ จากนั้นนําค่า
สมบูรณ์ทั้งสองจํานวนมาลบกันโดยให้เอาจํานวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าตั้งลบด้วยจํานวนที่น้อยกว่า การตอบ
จํานวนใดที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าเครื่องหมายจะเป็นของจํานวนนั้น   เช่น 
 

ตัวอย่างที่ 1 จงทําให้เป็นผลสําเร็จ -312.26 + 218.4059- 20.5687+325.451 
 วิธีทํา       จากแนวคิดให้นําเครื่องหมายเดียวกันมารวมกันจะได้ ดังนี้ 
                = {(-312.26) + (-20.5687)} + {(21.4059+325.451)}    
                = {-332.8287} + {346.8569} 
                = -332.8287+346.8569 
 

 มาถึงตรงนี้จะไปเข้าหลักเกณฑ์ข้อที่ 5 ข้างบน ที่ว่า.- (5. การหาผลบวกระหว่างทศนิยมที่เป็นจํานวน
บวกกับทศนิยมที่เป็นลบ ให้นําค่าสัมบูรณ์มาลบกันโดยให้เอาตัวที่มีค่ามากกว่าตั้ง แล้วตอบเป็นจํานวนบวก
หรือลบตาม  จํานวนค่าสัมบูรณ์ที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่า )   จะได้                                         

-     ค่าสัมบูรณ์ของ    -332.8287   คือ    332.8287 
-     ค่าสัมบูรณ์ของ    346.8569    คือ    346.8569 
                              346.8569 -     เอาตัวที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าตั้ง 

                                         332.8287 
                                           14.0282 

นั่นคือ   -332.8287+346.8569  =  14.0282 
     - ข้อนี้ตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์ของ +346.8569 มากกว่า -332.8287 

ตอบ  14.0282 
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ตัวอย่างที่ 2 จงทําให้เป็นผลสําเร็จ -312.26 + 218.4059- 20.5687-325.451 
 วิธีทํา       จากแนวคิดให้นําเครื่องหมายเดียวกันมารวมกันจะได้ ดังนี้.- 
             =  {(-312.26)+(-20.5687)+(-325.451)}+218.4059 
             =   {-658.2797}+218.4059 
             =  -658.2797+218.4059 

  ถึงตรงนี้นําค่าสัมบูรณ์มาลบกันเอาค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าตั้งจะได้ 
                     -     ค่าสัมบูรณ์ของ    -658.2797   คือ    658.2797 
                     -     ค่าสัมบูรณ์ของ     218.4059   คือ    218.4059 
                                         658.2797 -  เอาตัวที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าตั้ง 
                                         218.4059 
                                         409.8738 

นั่นคือ -658.2797+218.4059 =   -409.8738 
     - ข้อนี้ตอบเป็นลบเพราะค่าสัมบูรณ์ของ -658.2797 มากกว่า 218.4059 

ตอบ  -409.8738 
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   แบบทดสอบให้กาเครื่องหมาย    ทับตัวอักษรหน้าค าตอบท่ีถูกต้อง (จ านวน 60 ข้อ) 

1. เจี๊ยบซื้อเงาะ  5  กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  35  บาท  ซื้อมะม่วง  3  กิโลกรัม  ถ้าเจี๊ยบให้ธนบัตร 

  ฉบับละ  1,000  บาท และได้รับเงินทอน  705  บาท  อยากทราบว่าเจี๊ยบซื้อมะม่วงไปเป็นเงิน 

  ทั้งหมดก่ีบาท       

  ก.  120  บาท ข.  175  บาท   

  ค.  295  บาท ง.  705  บาท    

2.  ข้อใดต่อไปนี้ใช้การประมาณได้       

  ก.  หมายเลขโทรศัพท์       

  ข.  รหัสไปรษณีย์       

  ค.  ทะเบียนรถยนต์       

  ง.  ประชากรของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง        

3. จังหวัดแห่งหนึ่งมีประชากรทั้งหมด  989,056  คน   เป็นประชากรหญิง  569,831  คน   

  ที่เหลือเป็นประชากรชายประมาณกี่คน  โดยประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่น   

  ก.  420,000      คน ข.  419,225      คน  

   ค.  419,200      คน ง.  419,000      คน  

  4.  ข้อใดถูกต้อง       

  ก.  514  +  (321  -  116)    =    (514 - 321)  +  116       

  ข.   367    512    =     512  +  367       

  ค.  453    (762    46)  =   (453    762)    16       

  ง.  (859  -  512)  +  226   =   859  -  (512  -  226)       

 5.  ค่าของ  (300    168) + (300    132)  ตรงกับข้อใด       

  ก.  300  -  300 ข.  300    300   

  ค.  300    300 ง.  300  +  300    

6.  สมการในข้อใดที่แทนค่า  b  ด้วย  17  แล้วทําให้สมการเป็นจริง      

  ก.  11 +  b  =   30 ข.  b   3   =   51  

   ค.  b  -  11  =   5 ง.  153    b   =    8  

 

   แบบทดสอบ 



โครงการยุวทตูรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 :  หน้า 213 
มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนบุาลเลิงนกทา 

 

 7.  การแก้สมการ  7    ก  =  21  ใช้สมบัติในข้อใด       

  ก.  สมบัติการบวก ข.  สมบัติการลบ   

  ค.  สมบัติการคูณ ง.  สมบัติการหาร   

 8.  มานพมีเงินอยู่จํานวนหนึ่ง  ซื้อเครื่องเขียน  41  บาท  และเหลือเงินอยู่  95  บาท  เดิมมานพ 

  มีเงินทั้งหมดกี่บาท     

  ก.  95  บาท ข.  100  บาท   

  ค.  136  บาท ง.  190  บาท   

 9. ถ้า  C  เป็นจํานวนเฉพาะ  ข้อใดกล่าวถูกต้อง       

  ก.  C  มีตัวประกอบคือ  C  เพียงตัวเดียวเท่านั้น       

  ข.  C  มีตัวประกอบคือ 1  และ C เท่านั้น       

  ค.  C  ต้องมีตัวประกอบคือ 1  , 2  และ  C         

  ง.  C  มีตัวประกอบคือ 2  และ C  เท่านั้น       

 10. 9  เป็น  ห.ร.ม.  ของจํานวนใด       

  ก.  1,  9,  18 ข.  5,  10,  15   

  ค.  9,  27,  42 ง.  18,  36,  63   

 11. ค.ร.น.  ของจํานวนในข้อใดมีค่าเท่ากับ  36       

  ก.  2,  8,  16 ข.  3,  8,  24   

  ค.  5,  10,  15 ง.  3,  9,  12    

12.ส่วนของเส้นตรงในข้อใดขนานกัน       

  ก.     ข.        

 

 

 

 

  ค.     ง.   
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 13.   

 

 
จากรูปใช้สมบัติใด  ในการแสดงว่า 

          กข  ขนานกับ  คง      

  ก.  เส้นขนานและมุมแย้ง       

  ข.  เส้นขนานและมุม       

  ค.  เส้นขนานและมุมประชิด       

  ง.  เส้นขนานและมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกัน        

14.  ข้อใดเป็นทิศหลักทั้งหมด       

  ก.  ทิศใต้ ,  ทิศตะวันตก ,  ทิศเหนือ ,  ทิศตะวันออก       

  ข.  ทิศใต้ ,  ทิศตะวันตก ,  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ,  ทิศเหนือ      

  ค.  ทิศใต้ ,  ทิศเหนือ ,  ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ,  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ      

  ง.  ทิศใต้ ,  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ,  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ,  ทิศเหนือ         

   จากแผนผังที่ก าหนดให้    ตอบค าถามข้อ 15. – 16.  
 

แผนผังที่ตั้งบ้านของจอย 
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15.โรงเรียนอยู่ทางทิศใดของบ้านจอย         

 ก.  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ         

  ข.  ทิศตะวันออกเฉียงใต้         

  ค.  ทิศเหนือ         

  ง.  ทิศใต้         

 16.  ข้อใดถูกต้อง         

  ก.  โรงเรียนอยู่ทางทิศเหนือของวัด  และอยู่ห่างวัด  100  เมตร     

  ข.  วัดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตลาด  และอยู่ห่างตลาด  200  เมตร   

  ค.  ตลาดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียน  เป็นระยะทาง    300  เมตร  

   ง.  บ้านของจอยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตลาด  และอยู่ห่างตลาด  150  เมตร 

 17.   

  

 

 

 

   

 

  จากแผนผัง  ข้อใดไม่ถูกต้อง         

  ก.  ความยาวจริง  1  เซนติเมตร   แทนความยาวในแผนผัง  100  เมตร    

  ข.  ความยาวจริง  300  เซนติเมตร   แทนความยาวในแผนผัง  3  เซนติเมตร   

  ค.  ความยาวจริง  200  เซนติเมตร   แทนความยาวในแผนผัง  2  เซนติเมตร   

  ง.  ความยาวจริง  1  เซนติเมตร   แทนความยาวในแผนผัง  100  เซนติเมตร   

 18.  ข้อใดไม่เท่ากับ             

  ก.       ข.    

             

  ค.       ง.   

 

 

แผนผงัตูเ้ส้ือผา้ 

300  ซม. 

200  ซม.  มาตราส่วน  1  :  
100 
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 19.  ข้อใดถูกต้อง         

  ก.      +        =      ข.        -       =      

   

  ค.          11   =      ง.                  =      

 

 20. (      +     )           =    ตรงกับผลลัพธ์ในข้อใด  

  ก.  156    ข.  157   

  ค.  160    ง.  162   

 21.  ( 6     + 4    )          =    ตรงกับผลลัพธ์ในข้อใด 

  ก.   149    ข.   150     

  ค.   151    ง.    152       

 22.  หนังสือเล่มหนึ่งมี  256  หน้า  วันแรกหญิงอ่านได้       ของเล่ม   วันที่สองอ่านได้   

  ของที่เหลือ  หญิงอ่านหนังสือไปแล้วทั้งหมดกี่หน้า       

  ก.  64  หน้า   ข.  128  หน้า   

  ค.  192  หน้า   ง.  256  หน้า 

 23.  เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบจุดศูนย์เก้าเก้า  ตรงกับจํานวนใด       

  ก.  999.99   ข.  9,990.99   

  ค.  9,990.099   ง.  9,999.099    

24.ข้อใดไม่ถูกต้อง         

  ก.  9  ใน  591.46  อยู่ในหลักสิบ         

  ข.  5  ใน  5,620.83  อยู่ในหลักพัน        

  ค.  6  ใน  3,578.261  อยู่ในหลักส่วนสิบ       

  ง.  3  ใน  60,295.873  อยู่ในหลักส่วนพัน       

 25.  20,000  +  3,000  +  500  +  1  +  0.8  +  0.009  มีค่ามากกว่าจํานวนในข้อใด  

   ก.  25,310.809   ข.  23,510.809   

       ค.  23,501.908   ง.  23,501.089  

     

26.  500  +  50  +  5  +  0.05  +  0.005  เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไร  
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 27.   ข้อใดประมาณค่าเป็นทศนิยมสองตําแหน่งได้ถูกต้อง       

  ก.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตําแหน่งของ  93.657  คือ   93.65     

  ข.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตําแหน่งของ  287.393  คือ  287.40     

  ค.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตําแหน่งของ  358.115  คือ  358.15     

  ง.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตําแหน่งของ  505.423  คือ  505.42 

 28. ข้อใดมีผลลัพธ์น้อยที่สุด         

  ก.  54.001  -  19.91  =           

  ข.  15.1  +   18.305    =           

  ค.  12.1      3.02  =           

  ง.  421.704    36    =           

 29.  ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า  40.023   แต่น้อยกว่า  45.001       

  ก.  (8.2  -  3.78)     6.9  =           

  ข.  (25.316  -  9.56)  +  32.127   =         

  ค.  7.19  +  (5.2    6.6)   =          

  ง.  63.6  -  (9     4.123)   =   

 30.  ปูานอมมีเงินอยู่  1,639,363  บาท  ให้เงินลูก  250,000  บาท  ส่วนเงินที่เหลือแบ่งให้หลาน  6  คน  

  คนละเท่าๆ กัน  หลานแต่ละคนจะได้รับเงินคนละกี่บาท       

  ก.  250,000  บาท    

  ข.  231,560.50  บาท     

  ค.  231,560.25  บาท    

  ง.  231,560   บาท     

 31.  เส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมรูปใดที่ไม่สามารถแบ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นออกเป็น  

  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีพ้ืนที่เท่ากัน        

  ก.  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส    

  ข.  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน     

  ค.  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน    

  ง.  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
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 32.   

 

 

 

 

 

 

   

  กําหนดให้   AC  =  6.7   เซนติเมตร         และ  BD  =  6.7   เซนติเมตร   

   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพ้ืนที่เท่าไร         

    ก.  12.145        ตารางเซนติเมตร       

    ข.  14.245        ตารางเซนติเมตร       

    ค.  22.445        ตารางเซนติเมตร       

    ง.  25.205         ตารางเซนติเมตร        

33.  ห้องนั่งเล่นมีขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  6  เมตร  ต้องการปูด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

  ซึ่งมีด้านยาวด้านละ  25  เซนติเมตร  จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดก่ีแผ่น    

  ก.  480   แผ่น   ข.  500   แผ่น   

  ค.  580   แผ่น   ง.  600   แผ่น   34. 

ถ้ากําหนดให้แต่ละด้านยาว  3  เซนติเมตร  จะสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดได้   

        ก.  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   ข.  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  

  ค.  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   ง.  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  

 

  35.  วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว  14  หน่วย    จะมีความยาวรอบรูปวงกลมกี่หน่วย    

  (เม่ือกําหนดให้    =       )         

  ก.  44 หน่วย   ข.  88    หน่วย   

  ค.  154  หน่วย   ง.  616   หน่วย   

 36.   รูปวงกลมวงหนึ่ง  ถ้าเพ่ิมรัศมีเป็นสองเท่า  พ้ืนที่จะเพ่ิมข้ึนเป็นกี่เท่าของพ้ืนที่เดิม  

  ก.  2   เท่า   ข.  4   เท่า   

  ค.  6   เท่า   ง.  8   เท่า 

A B 

D C 
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 37.  สนามหญ้าเป็นรูปวงกลม  วัดโดยรอบยาวประมาณ  264  เมตร  สนามหญ้าแห่งนี้มีรัศมียาวเท่าไร 

  ก.  42  เมตร   ข.  48  เมตร   

  ค.  84  เมตร   ง.  88  เมตร   

 38.  มีส้มโอทั้งหมด 700 ผล เป็นพันธุ์ขาวทองดีร้อยละ 45 ของส้มโอทั้งหมด ที่เหลือ 

  เป็นพันธุ์ขาวน้ําผึ้งก่ีผล    

  ก.  315  ผล   ข.  385  ผล   

  ค.  450  ผล   ง.  500  ผล   

 39.  ร้านค้าติดราคาขายแปรงสีฟัน  30  บาท   เมื่อลดให้อันละ  2.5%  อยากทราบว่าถ้าซื้อ  

  หนึ่งโหลครึ่ง  จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร       

  ก.  165  บาท   ข.  330  บาท   

  ค.  495  บาท   ง.  526.50  บาท    

40.  ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า   ร้อยละ 3.25  ต่อปี     มีความหมายตรงกับข้อใด 

  ก.  ฝากเงินธนาคาร  1  ปี  ได้รับดอกเบี้ย  3.25  บาท       

  ข.  ฝากเงินธนาคาร  100  บาท  ได้รับดอกเบี้ย  3.25  บาท       

  ค.  ฝากเงินธนาคาร  100  บาท   ในระยะเวลา  1  ปี  ได้รับเงินคืน  103.25  บาท    

  ง.  กู้เงิน  1,000  บาท  ในระยะเวลา  1  ปี  ต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมด  103.25  บาท  

  41.  หน้าข้างทุกหน้าของพีระมิดฐานหกเหลี่ยมเป็นรูปใด       

  ก.  รูปสามเหลี่ยม   ข.  รูปสี่เหลี่ยม   

  ค.  รูปห้าเหลี่ยม   ง.  รูปหกเหลี่ยม 

 
  42.  จากรูปเมื่อนํามาประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะได้รูปใด 

        

ก.  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก              ข.  ลูกบาศก์  
                ค.  ปริซึมสามเหลีย่ม                      ง.  พีระมิดฐาน
สี่เหลี่ยม  

  43.   กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง  5   เซนติเมตร  ยาว  8  เซนติเมตร  สูง  12  เซนติเมตร 
   ใช้ตวงน้ําตาลทรายใส่โถรูปทรงกระบอกลูกหนึ่ง  ต้องตวง  21  กล่อง  จึงจะเต็มพอดี  
  โถใบนี้มีความจุเท่าไร         
  ก.  25   ลูกบาศก์เซนติเมตร             ข.  480   ลูกบาศก์เซนติเมตร 
  ค.  1,080   ลูกบาศก์เซนติเมตร             ง.  10,080     ลูกบาศก์เซนติเมตร 
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จ านวน (บาท) 

 
 44.  แท็งก์น้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่ง  กว้าง  4  เมตร ยาว  5  เมตร  ใส่น้ําลงไป  70  ลูกบาศก์เมตร
  จะได้น้ําครึ่งแท็งก์พอดี  อยากทราบว่าแท็งก์ใบนี้สูงเท่าไร     
   ก.  6  เมตร  ข.  7  เมตร ค.  8  เมตร  ง.  9  เมตร  
 45.  การนําเสนอข้อมูลอุณหภูมิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของจังหวัดนนทบุรี    
  ในปี พ.ศ. 2555  ควรใช้แผนภูมิชนิดใดเหมาะสมที่สุด      
  ก.  แผนภูมิรูปวงกลม         
  ข.  แผนภูมิรูปภาพ          
   ค.  แผนภูมิแท่ง          
   ง.  กราฟเส้น          

   ใช้กราฟต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 46. - 47. 
จ านวนเงินในแต่ละวันที่เด็กชายวัลลภ    มีมานะ  ได้รับเงินจากการพับถุงกระดาษขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 46.   ข้อใดไม่ ถูกต้อง  
         
 ก.  ตั้งแต่วัน อาทิตย์ถึงวันเสาร์
เด็กชายวัลลภได้รับเงินจากการพับถุงกระดาษขายทั้งหมด       465  บาท
             ข.  ในวันอังคารและ
วันพฤหัสบดีเด็กชายวัลลภได้รับเงินจากการพับถุงกระดาษขายเท่ากัน    ค.  ในวัน
อาทิตย์เด็กชายวัลลภได้รับเงินจากการพับถุงกระดาษขายน้อยกว่าวันเสาร์  9  บาท   
 ง.  ในวันจันทร์เด็กชายวัลลภได้รับเงินจากการพับถุงกระดาษขายน้อยที่สุด จํานวน  51  บาท   

47.  วันใดบ้างที่เด็กชายวัลลภได้รับเงินจากการพับถุงกระดาษขายมากกว่าวันอาทิตย์   
  ก.  วันจันทร์   วันอังคาร   และวันพุธ        
  ข.  วันอังคาร  วันพุธ   และวันพฤหัสบดี       
  ค.  วันพุธ  วันพฤหัสบดี   และวันศุกร์        
  ง.  วันพฤหัสบดี   วันศุกร์   และวันเสาร์        
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ใช้เหตุการณ์ที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ  48. - 49.      
    

   (1)   สุราให้โทษต่อผู้ดื่ม         
   (2)  สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน       
   (3)  กล่องบรรจุลูกปิงปองสีส้ม 5  ลูก    ถ้าหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก  จะได้สีขาว   
   (4)  จิ้งจกออกลูกเป็นตัว         
   (5)  มีบัตรภาพรูปลิง  3  ใบ  รูปสุนัข  2  ใบ  ถ้าสุ่มหยิบบัตรภาพครั้งละ 1 ใบ  จ านวน 2 ครั้ง   
     จะหยิบได้บัตรภาพรูปสุนัขทั้ง 2  ครั้ง       
  

 

 48.  เหตุการณ์ในข้อใดบ้างที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน       
   ก.  (1),  (2)      ข.  (3),  (4)   
   ค.  (1),  (5)      ง.  (2),  (3)   
 49.  เหตุการณ์ในข้อใดบ้างที่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน      
   ก.  (1),  (2)      ข.  (3),  (4)   
   ค.  (1),  (5)      ง.  (2),  (3)   
 50.  5,   13,  21,  29,   ………   จํานวนที่  99  คือจํานวนใด     
   ก.  789       ข.  797    
   ค.  987       ง.   978 

 51.  ติ๊กซ้ือโทรทัศน์  14,500  บาท  ขายให้อ๋ิวขาดทุน  20%  อ๋ิวนําไปขายต่อให้อ้นได้กําไร  5% 
 อ๋ิวขายโทรทัศน์ไปกี่บาท          

        ก.  12,180  บาท       
  ข.  11,600  บาท            
  ค.  10,875  บาท       
  ง.  9,565  บาท   
  
  52.  อุ้มกู้เงินจากธนาคารจํานวน  120,000  บาท  มาลงทุนตัดเสื้อขายในระยะเวลา  150  วัน 

 ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  9.5  ต่อปี  เมื่อครบกําหนดอุ้มจะต้องนําเงินไปชําระ 
 ทั้งหมดเท่าไร           

         ก.  4,683.93  บาท       
  ข.  11,400  บาท            
  ค.  131,400  บาท       
  ง.  124,684.93  บาท 
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 53.  บ่อน้ํากว้าง  10  เมตร  ยาว  12  เมตร  ลึก  5  เมตร  ถ้ามีน้ําอยู่ครึ่งบ่อ  น้ําในบ่อมีปริมาตรเท่าไร

 ก.  600   ลูกบาศก์เมตร         
 ข.  300   ลูกบาศก์เมตร                
 ค.  150   ลูกบาศก์เมตร         
 ง.  75   ลูกบาศก์เมตร  

 54.  แท่งโลหะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแท่งหนึ่งกว้าง  2  เซนติเมตร  ยาว  3  เซนติเมตร หนา  1.5  เซนติเมตร  
เมื่อนําไปชั่งมีน้ําหนัก  325.8  กรัม  อยากทราบว่าโลหะ 1  ลูกบาศก์เซนติเมตร  จะหนักประมาณก่ีกรัม
 ก.  36   กรัม      ข.  37   กรัม          
 ค.  38   กรัม      ง.  39   กรัม    

 55.  หน้าข้างของปริซึมห้าเหลี่ยมเป็นรูปใด        
       ก.  รูปหกเหลี่ยม      ข.  รูปห้าเหลี่ยม          

 ค.  รูปสี่เหลี่ยม      ง.  รูปสามเหลี่ยม 
 56.  ถ้าตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจํานวน  5  ชิ้น  ตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยม  ซึ่งทุกด้าน   
มีความยาวเท่ากับด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จํานวน  2  ชิ้น  เมื่อนําทุกชิ้นมาประกอบกัน   
  จะได้รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด  
  ก.  ปริซึมสามเหลี่ยม        
  ข.  ปริซึมห้าเหลี่ยม            
  ค.  พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม        
  ง.  พีระมิดฐานหกเหลี่ยม  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 57.  จากแผนภูมิรูปวงกลม  ข้อใดไม่ถูกต้อง       
  ก.  ถ้ามีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  50  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีเหลือง  15  คน   
  ข.  ถ้ามีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีส้ม  30  คน          
  ค.  ถ้ามีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีฟูา  16  คน   
  ง.  ถ้ามีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  120  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีชมพู  6  คน    
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58.  การนําเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  ควรใช้กับข้อมูลในข้อใด   
  ก.  ข้อมูลจํานวนกางเกงของร้านค้าแห่งหนึ่งที่ขายได้ในช่วง  6  เดือน    
  ข.  ข้อมูลจํานวนไข่ไก่และไข่เป็ดที่ร้านค้าจําหน่ายได้ในช่วง  5  เดือน           
  ค.  ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน     
  ง.  ข้อมูลส่วนสูงของเด็กชายชานนท์  ช่วงอายุ  9 – 13  ปี      

59.  ในกระเป๋ากางเกงมีเหรียญ  50  สตางค์  2  เหรียญ  มีเหรียญบาท  1  เหรียญ  มีเหรียญสองบาท  
 3  เหรียญ  ถ้าต้องการหยิบเหรียญในกระเป๋าโดยไม่มอง  3  เหรียญ  โอกาสที่เหตุการณ์อาจจะ 
 เกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้ในข้อใดไม่ถูกต้อง        
   ก.  หยิบได้เหรียญบาท  1  เหรียญ        
  ข.  หยิบได้เหรียญสองบาท  3  เหรียญ              
  ค.  หยิบได้เหรียญห้าสิบสตางค์  3  เหรียญ       
  ง.  หยิบได้เหรียญสองบาท  2  เหรียญ  และเหรียญห้าสิบสตางค์  1  เหรียญ   

 60.  เมื่อนํารูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากัน  มาเรียงต่อกัน  ดังรูป     
   

 

 

   

 

  ถ้าต้องการจัดเรียงรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากัน  13  ชั้น   จะต้องใช้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดก่ีรูป
   ก.  91   รูป      ข.  81   รูป     
         ค.  71   รูป      ง.  61   รูป 

 

 

 

 

 

 

 

1  ชั้น 2  ชั้น 3  ชั้น 4  ชั้น 
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 1.    ตอบ  ก  เพราะจากโจทย์ปัญหาสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์      
      (1,000 - 705)  -  (5  35)  =     
       วิธีทํา  เจี๊ยบซื้อเงาะ     5  กิโลกรัม 
 ราคากิโลกรัมละ    35  บาท 
     เจี๊ยบซื้อเงาะเป็นเงิน          5    35    =    175  บาท 
     ถ้าเจี๊ยบให้ธนบัตรฉบับละ   1,000  บาท 
     ได้รับเงินทอน     705  บาท 
      เจี๊ยบซื้อมะม่วงเป็นเงิน    1,000 -  705 -  175  =   120 บาท 
      ตอบ  ๑๒๐   บาท 
 2.    ตอบ   ง     เพราะหมายเลขโทรศัพท์  รหัสไปรษณีย์  และทะเบียนรถยนต์  เป็นตัวเลขเฉพาะที่    
     ใช้ระบุตําแหน่งและตัวบุคคล   จึงไม่สามรถนํามาหาค่าประมาณได้  ตัวเลขที่นํามา 
     หาค่าประมาณได้ต้องเป็นตัวเลขที่ใช้ในการคิดคํานวณ   เช่น  ราคาสินค้า  ส่วนสูง 
     น้ําหนัก  จํานวนเงิน  จํานวนประชากร       
 3.   ตอบ  ก เพราะจากโจทย์ปัญหาสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์     

     989,056 – 569,831 =         
     วิธีทํา  จังหวัดแห่งหนึ่งมีประชากรทั้งหมด                  989,056   คน
       เป็นประชากรหญิง                                  569,831    คน  
       ที่เหลือเป็นประชากรชาย  989,056 – 569,831  =      419,225 คน 
      419,225   อยู่ระหว่าง  410,000   และ   420,000    
      419,225   อยู่ใกล้  420,000   มากกว่า    410,000    
     ดังนั้น   ค่าประมาณเป็นจ านวนเต็มหม่ืนของ  419,225  คือ   420,000    
  4.  ตอบ  ง เพราะ  ก.  514  +  (321 - 116)  =  (514 - 321) + 116  
             514  +  205  =     193  +  116    

                                719   =     309       
       ข.  367    512    =     512  +  367    

             187,904           =     879                             

       ค.  453    (762    46)  =     (453    762)    16   
              453    35,052 =     345,186    16    
                15,878,556       =     5,522,976                      

เฉลยอย่างละเอยีด 
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      ง.  (859  -  512)  +  226   =    859  -  (512  -  226)  
           347  +  226           =    859  -  286    
         573 =    573     

5.  ตอบ ข เพราะ  (300    168) + (300    132)    แจกแจงมาจาก  300    (168  +  132)
      ซึ่ง   300    (168  +  132)   =     300  +  300     

6.  ตอบ ข เพราะ  ก.  11 + 17    =   30        
                28      =   30    เป็นสมการที่เป็นเท็จ    
       ข.  17    3    =   51     
                   51      =   51   เป็นสมการที่เป็นจริง    

       ค.  17  - 11    =   5     

                 6       =   5       เป็นสมการที่เป็นเท็จ    

       ง.  153   17      =   8     
         9      =   8    เป็นสมการที่เป็นเท็จ     

7.  ตอบ ง เพราะจากสมการ    7    ก     =     21      
     น า  7  มาหารจ านวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับของสมการ  
                              =         
                              ก      =    3    
 8.  ตอบ ค เพราะ  วิธีทํา   สมมุติให้มานพมีเงินอยู่     ฝ  บาท 
                ซื้อเครื่องเขียน  41   บาท 
                เหลือเงินอยู่                           ฝ  -  41  บาท 
                เนื่องจากโจทย์กําหนดให้ว่า   เหลือเงินอยู่ 95             บาท 
         เขียนเป็นสมการได้                        ฝ  -  41      =      95 

                                นํา  41  มาบวกจํานวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับของสมการ 
     ฝ  -  41 +  41         =      95   +  41 
                ฝ       =      136 
       คําตอบของสมการ                    ฝ  -  41    =   95   คือ  136 
       ดังนั้น  เดิมมานพมีเงินทั้งหมด   136  บาท 
      ตอบ  ๑๓๖  บาท 

 9. ตอบ   ข เพราะจํานวนเฉพาะ  คือ  จํานวนนับที่มีตัวประกอบเพียง  2  ตัวเท่านั้น  
     คือ  1  กับจํานวนนับนั้น        
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10. ตอบ  ง เพราะจํานวนนับที่หาร  18  ลงตัว  ได้แก่  1,  2,  3,  6,  9,  18   
               จํานวนนับที่หาร  36  ลงตัว  ได้แก่  1,  2,  3,  4,  6,  9,  12,  18,  36 
                จํานวนนับที่หาร  63  ลงตัว  ได้แก่  1,  3,  7,  9,  21,  63
 11. ตอบ  ง เพราะตัวคูณของ  3  ได้แก่  3,  6,  9,  12,  15,  18,  21,  24,  27,  30,  33,  36,  39 
            ตัวคูณของ  9  ได้แก่  9,  18,  27,  36,  45,  54,  63,  72,  81,  90,  99  
      ตัวคูณของ  12  ได้แก่  12,  24,  36,  48,  60,  72,  84,  96,  108,  120   

12. ตอบ  ค เพราะเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง  มุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน   

13. ตอบ  ข เพราะเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง   ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้าง 
     เดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้  180  องศา      

14. ตอบ  ก เพราะทิศหลักมีทั้งหมด  4  ทิศ  ดังนี้      
               1.  ทิศเหนือ  หรือทิศอุดร      
               2.  ทิศใต้  หรือทิศทักษิณ      
                 3.  ทิศตะวันออก   หรือทิศบูรพา     
               4.  ทิศตะวันตก   หรือทิศประจิม  

15. ตอบ ขเพราะใช้บ้านจอยเป็นหลักเพ่ือระบุตําแหน่งทิศของโรงเรียน  โดยระบุทิศเหนือ  
   ที่บ้านจอย  จะเห็นว่า   โรงเรียนอยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้     
   ดังนั้น  โรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านจอย 

 16. ตอบ ค เพราะ  ก.  โรงเรียนอยู่ทางทิศใต้ของวัด  และอยู่ห่างวัด  100  เมตร  
     ข.  วัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตลาด  และอยู่ห่างตลาด  200  เมตร   
      ค.  ตลาดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียน  เป็นระยะทาง   300  เมตร  
        ง.  บ้านจอยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตลาด   และอยู่ห่างตลาด  150  เมตร  
 17. ตอบ ก เพราะ  ก.  ความยาวจริง  1  เซนติเมตร  แทนความยาวในแผนผัง  100  เซนติเมตร
 18. ตอบ ค  

19. ตอบ ก     
 20. ตอบ ก       
  21. ตอบ  ค   
 22. ตอบ ค เพราะ  วิธีทํา   หนังสือเล่มหนึ่งมี     256    หน้า 
       วันแรกหญิงอ่านได้         ของเล่ม
       วันแรกหญิงอ่านหนังสือได้          ×  256   =   64    หน้า 
       เหลือหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านอีก    256  -  64    =  192  หน้า 
       วันที่สองอ่านได้               ของที่เหลือ 
       วันที่สองหญิงอ่านหนังสือได้        ×  192  =  128   หน้า 
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       หญิงอ่านหนังสือไปแล้วทั้งหมด      64  +  128     = 192  หน้า 
         ตอบ  ๑๙๒   หน้า    

23.ตอบ ค เพราะ  ก.  999.99   อ่านว่า  เก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า    
                ข.  9,990.99   อ่านว่า   เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบจุดเก้าเก้า   
                ค.  9,990.099   อ่านว่า   เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบจุดศูนย์เก้าเก้า  
      ง.  9,999.099   อ่านว่า  เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดศูนย์เก้าเก้า   

 24. ตอบ ค เพราะ  ค.  6  ใน  3,578.261  อยู่ในหลักส่วนร้อย     

25. ตอบ ง เพราะ  20,000  +  3,000  +  500  +  1  +  0.8  +  0.009    =  23,501.809 
    ซึ่ง    23,501.809    มากกว่า   ง.  23,501.089     

26.ตอบ  ค เพราะ  500  +  50  +  5  +  0.05  +  0.005    =  555.055   
     เขียน  555.055  ให้อยู่ในรูปเศษส่วน     
   วิธีทํา   555.055      =      555  +        
              
                =         555       
              
             ตอบ   ๕๕๕         
  

27.ตอบ ง เพราะ  ก.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตําแหน่งของ  93.657  คือ   93.66  
      ข.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตําแหน่งของ  287.393  คือ  287.39 
      ค.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตําแหน่งของ  358.115  คือ  358.12 
      ง.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  505.423  คือ  505.42 
 28. ตอบ ง เพราะ  ก.  54.001  -  19.91  =  34.091     
       ข.  15.1  +   18.305    =  33.405    
        ค.  12.1  ×   3.02  =  36.405    
        ง.  421.704  ÷  36    =  11.714   
       ดังนั้น  ข้อ ง.  มีผลลัพธ์น้อยที่สุด    
 29. ตอบ ค เพราะ  ก.  (8.2  -  3.78)  ×  6.9  =  30.498     
      ข.  (25.316  -  9.56)  +  32.127   =  47.883    
      ค.  7.19  +  (5.2  ×  6.6)   =   41.51     
      ง.  63.6  -  (9  ×  4.123)   =  26.493     
  ดังนั้น  ข้อ  ค.  41.51   มากกว่า  40.023   แต่น้อยกว่า  45.001 

๕๕ 
๑๐๐๐ 
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 30. ตอบ ข เพราะจากโจทย์ปัญหาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์      

    (1,639,363 -  250,000 )  ÷  6  =        
    วิธีทํา  ปูานอมมีเงินอยู่     1,639,363    บาท   
               ให้เงินลูก       250,000   บาท 
     ปูานอมเหลือเงิน   1,639,363 -  250,000   =    1,389,363 บาท 
     ส่วนเงินที่เหลือแบ่งให้หลานคนละเท่าๆ กัน           6      คน 
     หลานแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ   1,389,363  ÷   6  =    231,560.50   บาท
                                         ตอบ  ๒๓๑,๕๖๐.๕๐  บาท   

31.ตอบ งเพราะเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน    
   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน   และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น  
    รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีพื้นที่เท่ากัน       

32.ตอบ ค เพราะ  วิธีทํา  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   =     ×  ผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุม 
                  
             =       ×  (6.7 ×  6.7) ตารางเซนติเมตร 
            =        ×  48.89 ตารางเซนติเมตร  
            =   22.445  ตารางเซนติเมตร  
        ตอบ  ๒๒.๔๔๕  ตารางเซนติเมตร    

33.ตอบ ก เพราะ  วิธีทํา  ห้องนั่งเล่นมีขนาดกว้าง  เท่ากับ 500       เซนติเมตร             
                                ยาว       เท่ากับ 600       เซนติเมตร     
    ห้องนั่งเล่นมีพ้ืนที่      500   ×  600   =  300,000       ตารางเซนติเมตร   
     ต้องการปูด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ  25  เซนติเมตร   
     กระเบื้องแต่ละแผ่นมีพ้ืนที่     25  ×  25  =  625        ตารางเซนติเมตร  

     จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด       300,000   625     =    480  แผ่น  
       ตอบ  ๔๘๐  แผ่น      

34.ตอบ ก เพราะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน   

35.ตอบ ก เพราะ  วิธีทํา   รูปวงกลมมีรัศมี         =    7  หน่วย   

                 ความยาวรอบรูปวงกลม        =    2r    

                     2  ×        ×  7 หน่วย   
                              44  หน่วย   
       ตอบ  ๔๔  หน่วย  
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36.ตอบ ข เพราะ  ถ้ากําหนดให้รูปวงกลมมีรัศมียาว       4    เซนติเมตร  

     พ้ืนที่ของรูปวงกลม                =        r         

                         3.14  ×  4  ×  4            ตารางเซนติเมตร 
                                    50.24   ตารางเซนติเมตร  
     ให้รูปวงกลมมีรัศมีเพ่ิมเป็นสองเท่า  เท่ากับ     2 ×  4   เซนติเมตร  
     พ้ืนที่ของรูปวงกลม                       3.14  ×  8  ×  8            ตารางเซนติเมตร
                       200.96   ตารางเซนติเมตร        
   ดังนั้น  พื้นที่ของวงกลมจะเพ่ิมเป็น  200.96  ÷  50.24     =    4 เท่าของพ้ืนที่เดิม 
 37. ตอบ ก เพราะ  วิธีทํา  สนามหญ้าเป็นรูปวงกลม  วัดโดยรอบยาวประมาณ  264  เมตร 

       ความยาวรอบรูปวงกลม       =        2r   

       264         2  ×   ×  r     เมตร  

                 ×  r   เมตร  

        132           ×  r   เมตร  

       132  ×  1/            r   เมตร  

                42        r    เมตร  

   ดังนั้น  สนามหญ้าแห่งนี้มีรัศมียาว   42  เมตร     
         ตอบ  ๔๒  เมตร   

 38. ตอบ ข เพราะ  วิธีทํา   มีส้มโอทั้งหมด             700    ผล   
                เป็นพันธุ์ขาวทองดีร้อยละ          45            ของส้มโอทั้งหมด
       เป็นพันธุ์ขาวทองดี                ×  700   =   315 ผล  
       ทีเ่หลือเป็นพันธุ์ขาวน้ําผึ้ง    700  -  315  =  385 ผล  
        ตอบ  ๓๘๕  ผล      

39.ตอบ ง เพราะ  วิธีทํา  ลดราคาให้อันละ 2.5%  หมายความว่า ลดราคา                  ของราคาท่ีติดไว้
     ร้านค้าติดราคาขายขายแปรงสีฟันไว้  30         บาท   
     ดังนั้น   ร้านค้าลดราคาแปรงสีฟันอันละ                         × 30  =  0.75        บาท
     ถ้าซื้อ    1    อัน  จะต้องจ่ายเงิน       30  -  0.75    =  29.25      บาท  
    ถ้าซื้อ  18    อัน  จะต้องจ่ายเงิน            18 × 29.25  =  526.50     บาท  
       ตอบ   ๕๒๖.๕๐  บาท  
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40.ตอบ ค เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า   ร้อยละ 3.25  ต่อปี  หมายความว่า    
    ฝากเงินธนาคาร  100  บาท  ในระยะเวลา  1  ปี  ได้รับเงินคืน  103.25  บาท  

41.ตอบ ก เพราะพีระมิดฐานหกเหลี่ยม   มีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม  และมีฐานเป็นรูป  
   หกเหลี่ยม          

42.ตอบ ข เพราะจากรูปคลี่ที่กําหนดให้   เมื่อนํามาประกอบกันจะได้รูปลูกบาศก์    

43.ตอบ ง เพราะ  วิธีทํา ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  =  ความกว้าง × ความยาว × ความสูง 
                  =  5  ×  8  × 12   ลูกบาศก์เซนติเมตร 
                  =    480             ลูกบาศก์เซนติเมตร
     ใช้ตวงน้ําตาลทรายใส่โถรูปทรงกระบอกลูกหนึ่ง  ต้องตวง    21   กล่อง   จึงจะเต็มพอดี
   ดังนั้น  โถใบนี้มีความจุ        21  ×  480    =      10,080     ลูกบาศก์เซนติเมตร 
       ตอบ  ๑๐,๐๘๐  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

44.ตอบ ข เพราะ  วิธีทํา   เมื่อใส่น้ําลงไป  70  ลูกบาศก์เมตร  จะได้น้ําครึ่งแท็งก์พอดี  
        ดังนั้น  ถ้าต้องการให้น้ําเต็มแท็งก์จะต้องใส่น้ําลงไป  70 × 2   =  140  ลูกบาศก์เมตร 
           สมมุติให้แท็งก์ใบนี้มีความสูง         ถ เมตร   
   ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  =  ความกว้าง  ×  ความยาว  ×  ความสูง  
           =  4 ×  5  ×  ถ  ลูกบาศก์เมตร  
           =    20  ×  ถ             ลูกบาศก์เมตร 
     น้ําในแท็งก์มีปริมาตรทั้งหมด   20  ×  ถ ลูกบาศก์เมตร   
   เนื่องจากเราทราบว่า  น้ําในแท็งก์มีปริมาตรทั้งหมด   140     ลูกบาศก์เมตร  
       เขียนเป็นสมการได้     140           =    20  ×  ถ   
      นํา  20  มาหารจํานวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับของสมการ  
                     140    =    20  ×  ถ 

                                =    ถ     
 
                  7   =    ถ    
      ดังนั้น   แท็งก์ใบนี้สูง    7   เมตร    
     ตอบ   ๗   เมตร    
     45.   ตอบ   ง     เพราะ  เรานิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง   

     ตามลําดับก่อนหลังของเวลา ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิเป็นข้อมูลที่มี  
           การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ควรนําเสนอด้วยกราฟเส้นเหมาะสมที่สุด  
     46.   ตอบ   ง    เพราะในวันจันทร์เด็กชายวัลลภได้รับเงินจากการพับถุงกระดาษขายน้อยที่สุด  
                                จํานวน 50  บาท        
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     47.   ตอบ   ง      เพราะวันอาทิตย์พับถุงกระดาษขายได้เงิน  64  บาท 
    วันจันทร์พับถุงกระดาษขายได้เงิน  50  บาท 
    วันอังคารพับถุงกระดาษขายได้เงิน  79  บาท 
    วันพุธพับถุงกระดาษขายได้เงิน  51  บาท 
    วันพฤหัสบดีพับถุงกระดาษขายได้เงิน  79  บาท 
                             วันศุกร์พับถุงกระดาษขายได้เงิน  69  บาท 
                    วันเสาร์พับถุงกระดาษขายได้เงิน  73  บาท 
      ดังนั้น   ง.  วันพฤหัสบดี   วันศุกร์   และวันเสาร์   เป็นคําตอบที่ถูกต้อง 
    48.   ตอบ   ก      เพราะ  (1)   สุราให้โทษต่อผู้ดื่ม    (เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน) 
            (2)  สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน   (เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน) 
 (3)  กล่องบรรจุลูกปิงปองสีส้ม 5  ลูก    ถ้าหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก  จะได้สีขาว 
          (เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน) 
 (4)  จิ้งจกออกลูกเป็นตัว   (เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน) 
 (5)  มีบัตรภาพรูปลิง  3  ใบ  รูปสุนัข  2  ใบ  ถ้าสุ่มหยิบบัตรภาพครั้งละ 1 ใบ  
                              จ านวน 2 ครั้ง    จะหยิบได้บัตรภาพรูปสุนัขทั้ง 2  ครั้ง 
                                       (เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้) 
    49.   ตอบ   ข   เพราะ  (3),  (4)   เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดข้ึนอย่างแน่นอน  
    50.   ตอบ   ก     เพราะ   5,   13,  21,  29,   ………   จากแบบรูปเป็นแบบรูปของจํานวนที่มี 

   ความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้ึนทีละ  8  ของจํานวนที่กําหนดให้ต่อไปนี้ 
   แนวคิด   

     จํานวนที่  1   คือ   5 =  5   =  5 
 
     จํานวนที่  2 คือ   13 =  5 + 8   =  5 + (1× 8) 
 
     จํานวนที่  3 คือ   21 =  5 + 8 + 8  =  5 + (2× 8) 
 
     จํานวนที่  4 คือ   29 =  5 + 8 + 8 + 8  =  5 + (3× 8) 
 
               
               
               

         จํานวนที่  99 คือ    =  5 + 8 + 8 + 8 + 8 =  5 + (98× 8)    =  789 

 
                   ดังนั้น  จํานวนที ่ 99  คือ  789 
                     ตอบ  ๗๘๙ 
51.ตอบ ก เพราะ  ครั้งที่ 1 ติ๊กขายให้อ๋ิวขาดทุน   20%   หมายความว่า   
     ทุน   100       บาท    ขายไป           100 -  20  =  80    บาท 
     ทุน   100       บาท    ขายไป    80    บาท  
    ทุน  14,500   บาท    ขายไป    14,500  ×    80/100       =  11,600   บาท 
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      ติ๊กขายโทรทัศน์ไปราคา           11,600   บาท   
    หรือ  อ๋ิวซื้อโทรทัศน์ไปราคา           11,600   บาท    
      ครั้งที่ 2       อ๋ิวขายต่อได้กําไร   5%   หมายความว่า     
    ทุน   100       บาท     ขายไป            100 +  5  =  105   บาท  
     ทุน   100       บาท     ขายไป    105   บาท  
     ทุน   11,600  บาท     ขายไป    11,600  ×   105/100  =  12,180   บาท
     อ๋ิวขายโทรทัศน์ไปราคา                12,180   บาท  
       ตอบ  ๑๒,๑๘๐  บาท     

52.ตอบ ง เพราะ  วิธีทํา  อัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ  9.5  ต่อปี   หมายความว่า    
   เงินต้น   100           บาท   ในเวลา  1  ปี   จ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร   9.5  บาท 
   เงินต้น  120,000     บาท   ในเวลา  1  ปี   จ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร     
      120,000  ×    9.5/100           = 11,400              บาท  
   ในเวลา  365  วัน   จ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร          11,400          บาท  
   ในเวลา  150  วัน   จ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร        =  4,684.93           บาท  
   ดังนั้น  อุ้มจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารทั้งหมด         4,684.93            บาท  
  เมื่อครบกําหนดอุ้มจะต้องนําเงินไปชําระท้ังหมด         
      120,000 +  4,684.93  = 124,684.93       บาท     
    ตอบ  ๑๒๔,๖๘๔.๙๓  บาท    

53.ตอบ ข เพราะ  วิธีทํา           
   ความจุของบ่อน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก     =     ความกว้าง × ความยาว × ความสูง 
    บ่อน้ํามีความจุ           10 × 12 × 5  =     600  ลูกบาศก์เมตร     
    ถ้ามีน้ําอยู่ครึ่งบ่อน้ําจะมีปริมาตร     600 ÷ 2  =  300  ลูกบาศก์เมตร  
       ตอบ  ๓๐๐  ลูกบาศก์เมตร              

 54. ตอบ ก เพราะ  วิธีทํา         
    ปริมาตรของแท่งโลหะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  =  ความกว้าง× ความยาว× ความสูง 
   แท่งโลหะแท่งนี้มีปริมาตรทั้งหมด  2 × 3 × 1.5       =    9      ลูกบาศก์เซนติเมตร 
    เมื่อนําไปชั่งมีน้ําหนัก        325.8        กรัม    
   โลหะ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร  จะหนัก  325.8  ÷ 9   =  36.2    กรัม   
                                    หรอืประมาณ              36        กรัม  
       ตอบ  ๓๖   กรัม  
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 55. ตอบ ค เพราะจากรูปแสดงให้เห็นว่า หน้าข้างของปริซึมห้าเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 

               

56.ตอบ ข เพราะปริซึมห้าเหลี่ยม   ประกอบมาจาก 

 

 

 

 

 57. ตอบ ข เพราะ  ก.  ถ้ามีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  50  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีเหลือง  15 คน
       หาได้จาก     50 ×                  =  15     คน  
    ข.  ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีส้ม  30  คน  
      หาได้จาก       80  ×               =  20     คน   
     ค.  ถ้ามีจํานวนนักเรียนทั้งหมด   80   คน  จะมีนักเรียนชอบสีฟูา   16   คน   
                      หาได้จาก      80 ×         =  16     คน   
   ง.   ถ้ามีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  120  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีชมพู  6  คน    
                           หาได้จาก      120  ×              =   6      คน        

  58. ตอบ ข เพราะแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  เป็นการแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลของสิ่งเดียวกัน
 ตั้งแต่สองชุดขึ้นไปและต้องมีสัญลักษณ์ระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมชุดใดแสดงข้อมูลชุดใด   
 59. ตอบ ค เพราะ  ก.  หยิบได้เหรียญบาท  1  เหรียญ ( มีโอกาสที่เหตุการณ์อาจจะเกิดข้ึน 
    หรือไม่ก็ได้   เพราะมีเหรียญบาทจํานวน   1   เหรียญ )      
        ข.  หยิบได้เหรียญสองบาท  3  เหรียญ    ( มีโอกาสที่เหตุการณ์อาจจะ   
           เกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้     เพราะมีเหรียญสองบาทจํานวน  3  เหรียญ )    
             ค.  หยิบได้เหรียญห้าสิบสตางค์ 3 เหรียญ (มีโอกาสที่เหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้น  
                    อย่างแน่นอน   เพราะมีเหรียญห้าสิบสตางค์จ านวน  2  เหรียญ)  
       ง.   หยิบได้เหรียญสองบาท  2  เหรียญ และเหรียญห้าสิบสตางค์  1  เหรียญ  
                    (มีโอกาสที่เหตุการณ์อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้  เพราะมีเหรียญสองบาท  
           จํานวน  3  เหรียญ  และเหรียญห้าสิบสตางค์จํานวน   2   เหรียญ) 
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 60. ตอบ ก เพราะแนวคิด          

    จัดเรียง  1  ชั้น  ใช้รูปสามเหลี่ยมจํานวน 1 รูป  คิดได้จาก  1  
    จัดเรียง  2  ชั้น  ใช้รูปสามเหลี่ยมจํานวน 3 รูป  คิดได้จาก  1 + 2   
    จัดเรียง  3  ชั้น  ใช้รูปสามเหลี่ยมจํานวน 6 รูป  คิดได้จาก  1 + 2 + 3 
    จัดเรียง  4  ชั้น  ใช้รูปสามเหลี่ยมจํานวน 10 รูป  คิดได้จาก  1 + 2 + 3 + 4 

    จัดเรียง 13 ชั้น  ใช้รูปสามเหลี่ยมจํานวน  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7  + 8 + 9
                    + 10 + 11 + 12 + 13 
                    =  91  รูป  
      ดังนั้น  จะต้องใช้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมด       91  รูป   
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