
ค ำน ำ 

ด้วยมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ก าหนดด าเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 เพ่ือ
ร่วมแรงร่วมใจขยายผลการท าดีสู่สังคม ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบ จาก
สถานการณ์โควิด 19 ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงแนวการเรียนการสอนผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ 
รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน มูลนิธิยุวทูตความดีฯ จึงร่วมมือกับโรงเรียน
ในเครือข่ายที่แข็งขันและมีความพร้อมในเวลาอันจ ากัดด าเนินโครงการที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย 
โดยเฉพาะโอกาสที่เข้าถึงวิชาความรู้ให้กับนักเรียนขาดแคลนที่อยู่ห่างไกลของโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน ระหว่างวันที่ 17 -28 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิยุวทูตความดี 
ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดท าสื่อสาระความรู้ใน ๕ วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  
เพ่ือสร้างความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมั่นใจและทัดเทียมกับการเรียนการสอนในภาวะปกติ ส่งผลถึง
การร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างมูลนิธิ กับโรงเรียนในเครือข่ายภายใต้โครงการดังกล่าว ยังช่วยกระชับ
ความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดและสะท้อนถึงแบบอย่างที่ดีของบรรดาโรงเรียนที่เข้าร่วม รวมทั้ง
ยืนยันความแข็งขันจริงของบโรงเรียนที่ร่วมสร้างความดีสู่สังคมและชุมชน 

 

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 

อ่านข้อมูลในตาราง  แล้วตอบค าถาม ข้อ 1 

ตารางแสดงพลังงานจากอาหารที่ควรได้รับใน  1  วัน 

 

เพศ อายุ  (ปี) พลังงาน  (กิโล

แคลอรี) 

 

ชาย 

10 - 12 1,850 

13 - 15 2,300 

16 - 19 2,400 

 

หญิง 

10 - 12 1,700 

13 - 15 2,000 

16 - 19 1,850 

 

 1.  ใน  1  วัน  ด.ญ. นีรา  อายุ  14 ปี  ได้รับพลังงานจากการรับประทานอาหารมื้อเช้า   

  700  กิโลแคลอรี  มื้อกลางวัน  800  กิโลแคลอรี  มื้อเย็น  515  กิโลแคลอรี   

  ด.ญ. นีราได้รับพลังงานในปริมาณมากหรือน้อยกว่าที่ควรได้รับเท่าไร 

ตอบ  มากกว่า  15  กิโลแคลอรี  

เหตุผลเพราะ  ใน  1  วัน  นรีาต้องการพลังงาน  2,000  กิโลแคลอรี  เธอรับประทานอาหาร 3  มื้อ  ได้รับ

พลังงาน  700 + 800 + 515  =  2,015  กิโลแคลอรี  แสดงว่าเธอได้รับ 

พลังงานในปริมาณที่มากกว่าร่างกายต้องการ  15  กิโลแคลอรี   

 

2.ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงกับเพลี้ยแป้งบนต้นส้มเป็นแบบใด 

ตอบ  ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน 

เหตุผลเพราะ  มดแดงจะพาเพลี้ยแป้งไปยังพ้ืนที่หาอาหารและคอยป้องกันอันตรายไม่ให้ศัตรูมาท าร้ายเพลี้ยแป้ง  

ส่วนเพลี้ยแป้งจะปล่อยหยดน้ าหวานออกมาให้มดแดงเป็นอาหาร 

 

 

 

 

 

 



 

    ใช้ข้อมูลในแผนภาพตอบค าถาม ข้อ 3– 4 

  

                                                                 นก      

       แมลง 

           พืช                            หนอน 

              หมาจิ้งจอก 

                                          กระต่าย       

                                                                                     เหยี่ยว 

                                       หอยทาก 

  

3.จากแผนภาพ  ผู้บริโภคในข้อใดกินอาหารได้หลายชนิด 

  ตอบ นก 

เหตุผลเพราะ  จากแผนภาพนกกินพืช  หนอน  และแมลง  เป็นอาหาร 

 

4.จากแผนภาพ  เมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใดลดจ านวนลง  จะมีผลต่อการถ่ายทอดพลังงานมากท่ีสุด 

  ตอบ พืช 

เหตุผลเพราะ  พืชเป็นผู้ผลิตอาหารในโซ่อาหาร  ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด  และเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอด

พลังงานในโซ่อาหาร 

 ใช้ข้อมูลจากตารางตอบค าถามข้อที่ 5 

    

กลุ่มของสาร ชนิดของสาร 

A แอลกอฮอล์    เบนซิน    น้ าเชื่อม 

B ไฮโดรเจน    ออกซิเจน    มีเทน 

C น้ าตาล    ถ่านไม้    ผงชูรส 

 

  5.อยากทราบว่า จากตารางใช้เกณฑ์ใดในการจ าแนกสาร   

  ตอบ ใช้สถานะเป็นเกณฑ์ 

  เหตุผลเพราะ  กลุ่ม A  เป็นสารที่เป็นของเหลว  กลุ่ม B  เป็นสารที่เป็นแก๊ส  กลุ่ม C  เป็นสารที่เป็น

ของแข็ง  จึงกล่าวได้ว่า  ใช้สถานะเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกสาร  

 

 

 



6.ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์  ครูเตรียมของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วย  เกลือ  ผงถ่าน   

และผงตะไบเหล็ก  มาให้นักเรียนท าการแยกสารโดยแยกเฉพาะเกลือ  นักเรียนจะใช้วิธีใด 

  ตอบ  ละลายน้ า – กรอง - ต้มจนแห้ง 

เหตุผลเพราะ  เมื่อน าของผสมมาละลายน้ า  เกลือจะละลายน้ า  ส่วนผงถ่านและผงตะไบเหล็กไม่ละลายน้ า  

จากนั้นจึงใช้กระดาษกรองเอาผงถ่านและผงตะไบเหล็กออกเหลือน้ าเกลือจึงน าไประเหยแห้งจนเหลือแต่เกลือ 
 
ใช้ข้อมูลจากตารางตอบค าถามข้อที่ 7 
 
 
 
 
7.จากข้อมูล  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนสถานะของสารได้ถูกต้อง 
ตอบ ของแข็ง  -  ของเหลว -  ของแข็ง 
เหตุผลเพราะ  เทียนไขเป็นของแข็ง  เมื่อถูกความร้อนจะหลอมเหลวเป็นของเหลว และเมื่อคายความร้อนจะ
เปลี่ยนกลับเป็นของแข็ง 
 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถาม ข้อ 8 – 9 
 
 
 
 
8.สารในข้อใดต่อไปนี้เมื่อผสมกันแล้วไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดสารใหม่ 
ตอบ น้ าขี้เถ้าและน้ าสบู่ 
เหตุผลเพราะ  ผงตะไบเหล็กกับน้ าอัดลม  ท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สไฮโดรเจน    
 น้ าส้มสายชูกับผงฟู  ท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์     
 น้ ามะนาวกับหินปูน  ท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์    
 ส่วนน้ าขี้เถ้าเป็นเบสไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกับสบู่        
9.สารในข้อใดต่อไปนี้เมื่อผสมกันแล้วท าให้เกิดสารใหม่เพราะอะไร 
ตอบ  1.ผงตะไบเหล็กกับน้ าอัดลม เพราะท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สไฮโดรเจน    

2.น้ าส้มสายชูกับผงฟู เพราะท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์    
3.น้ ามะนาวกับหินปูน เพราะ ท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์    

เหตุผลเพราะ  ผงตะไบเหล็กกับน้ าอัดลม  ท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สไฮโดรเจน    
 น้ าส้มสายชูกับผงฟู  ท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์     
 น้ ามะนาวกับหินปูน  ท าปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดเกลือและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์    
 ส่วนน้ าขี้เถ้าเป็นเบสไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกับสบู่    
 
10.ถ้าต้องการต่อวงจรไฟฟ้าให้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  จะต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกัน 
ตอบ จ านวนเซลล์ไฟฟ้า 
เหตุผลเพราะ  การน าเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์มาต่อเข้าด้วยกันจะท าให้แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  
 

    สถบดีท าการทดลองโดยสังเกตลักษณะของเทียนไข  จากนั้นจุดเทียนไขแล้วเอียงเทียนไข   
เขาสังเกตเห็นของเหลวสีเหลืองใส  เมื่อดับไฟทิ้งไว้สักครู่  ของเหลวสีเหลืองใสมีการ 
เปลี่ยนแปลงไป 

ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์  ครูให้นักเรียนทดลองผสมสารแต่ละคู่เข้าด้วยกันแล้วดูการเปลี่ยนแปลง 
   1.  ผงตะไบเหล็กกับน้ าอัดลม 2.  น้ าส้มสายชูกับผงฟู 
   3.  น้ ามะนาวกับหินปูน  4.  น้ าขี้เถ้ากับน้ าสบู่ 



จากแผนภาพใช้ตอบค าถามในข้อ11 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.จากแผนภาพวงจรไฟฟ้าสัญลักษณ์ใดแทนแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
ตอบ สัญลักษณ์ A 
เหตุผลเพราะ  A เป็นสัญลักษณ์แทนเซลล์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้า  
 
12.การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉายโดยน าถ่านไฟฉายมาต่อเรียงกัน  2  ก้อน  สามารถเขียนเป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้า
ได้อย่างไร 
 
ตอบ  
 
 
 
เหตุผลเพราะ  การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉายเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  เขียนแสดงได้ดังนี้ 
 
13.ในเวลาเที่ยงวันของวันหนึ่ง  มาลีมีความรู้สึกว่าบรรยากาศมืดลงผิดปกติ  เมื่อมองไปที่ดวงอาทิตย์พบเงามืด
บนดวงอาทิตย์บางส่วน  เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุข้อใด 
ตอบ เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์จึงท าให้เกิดปรากฎการณ์ สุริยุปราคา 
เหตุผลเพราะ  การเกิดสุริยุปราคาเกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์  
โดยมีดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก  ท าให้เงาของดวงจันทร์ไปปรากฏบนโลก  คนบนโลกที่อยู่บริเวณ
เงาของดวงจันทร์จะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดลงไปชั่วขณะหนึ่ง 
 
 
 
จากข้อมูลที่ก าหนดให้ใช้ตอบค าถามข้อ 14 
 
 
 
 
 
 
14.หากนักเรียนอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีลาดเชิงเขา  ในระยะนี้ควรระมัดระวังภัยธรรมชาติอะไรมากท่ีสุด 
ตอบ น้ าท่วมฉับพลัน  โคลนถล่ม  น้ าป่าไหลหลาก  

       กรมอุตุนิยมวทิยารายงานลกัษณะอากาศประจ าวนัท่ี  10  พ.ค. 2563  วา่มรสุมตะวนัตก-
เฉียงใตก้ าลงัอ่อนพดัปกคลุมทะเลอนัดามนัและประเทศไทย  ท าใหท้ัว่ทุกภาคของประเทศ    
มีฝนนอ้ยลง  แต่ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัตามท่ีลาดเชิงเขาใกลท้างน ้าไหลผา่นยงัคงตอ้ง 
ระวงัอนัตรายจากฝนตกสะสมบริเวณเทือกเขา  ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิด ..... 



เหตุผลเพราะ  ภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และโคลนถล่มโดยสาเหตุของการเกิด
ภัยพิบัติเหล่านี้ คือ การเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง ส่วนการเกิดแผ่นดินไหวนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการ
เคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก หรือเกิดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน 
 
15.แผนภาพล าดับการเกิดข้างขึ้นข้างแรม  เป็นดังนี้ 

 
 
 
   

จากแผนภาพ  ลักษณะของดวงจันทร์ในช่อง              ควรเป็นอย่างไร 
ตอบ  
 
 
  
เหตุผลเพราะ  ภาพ                เป็นภาพที่ดวงจันทร์โคจรออกมาโดยไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันกับโลกและดวง
อาทิตย์  จะหันด้านเว้าไปทางทิศตะวันตก  และภาพต่อไปดวงจันทร์จะสว่างข้ึนเรื่อยๆ จนมองเห็นดวงจันทร์เต็ม
ดวง  เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่แนวเดียวกับโลกและดวงอาทิตย์  จะมองไม่เห็นดวงจันทร์  เมื่อดวงจันทร์โคจรมา
อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก  

 

16.หากพบหินที่มีร่องรอยของฟอสซิลปรากฏอยู่  ควรสันนิษฐานว่าหินชนิดนั้นเป็นหินชนิดใด 
ตอบ หินตะกอน 
เหตุผลเพราะ  หินตะกอนเป็นหินที่เกิดจากตะกอนของสิ่งมีชีวิตหรือเศษหินต่างๆ ที่ผุกร่อน  ถูกพัดพามาโดยลม  
น้ า  หรือธารน้ าแข็ง  แล้วสะสมและทับถมอัดกันแน่น  มักจะมีซากพืชหรือซากสัตว์ที่กลายเป็นหิน  เรียกว่า  
ฟอสซิล  ฝังอยู่ด้วยเสมอ 
 
 
 

  ใช้แผนภาพวงจรไฟฟ้า  ตอบค าถาม ข้อ 17 – 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.สัญลักษณ์           ในวงจรไฟฟ้าหมายถึงอะไร 
ตอบ หลอดไฟ 

A 
B 

C D 



เหตุผลเพราะ  จากสัญลักษณ์   A   เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งก าเนิดไฟฟ้าหรือถ่านไฟฉาย ซึ่งต่อสายไฟ  
(สัญลักษณ์    B  )  มายังหลอดไฟ  (สัญลักษณ์   D  )  และสัญลักษณ์   C    คือ สวิตช์ไฟฟ้านั่นเอง 
 
18.หากสัญลักษณ์  C  ในแผนภาพเป็นสัญลักษณ์นี้           จะท าให้วงจรไฟฟ้านี้เป็นอย่างไร 
ตอบ กระแสไฟฟ้าเดินทางได้ครบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถท างานได้ 

  เพราะเหตุผลเพราะ  เดินทางจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าได้ครบวงจร  และเรียกวงจรไฟฟ้าลักษณะนี้ว่า  วงจร

ปิด 

 

19.                              จากสิ่งมีชีวิตที่ก าหนด  ให้เรียงล าดับสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารให้ถูกต้อง 

 

ตอบ ต้นไม้        หนอน          นก             งู             เหยี่ยว  

เหตุผลเพราะ  เรียงล าดับสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารได้ถูกต้อง  โดยเริ่มจากผู้ผลิตอยู่ข้างหน้า และผู้บริโภคอยู่ข้างหลัง

ต่อกันไปเรื่อยๆ  และเขียนลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง  โดยให้

หัวลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภคเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลที่ก าหนดให้ใช้ตอบค าถามข้อ 20 

 
 
 
 
20.จากข้อมูล  สิ่งมีชีวิตคู่ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันในแง่บวกกับศูนย์ 
ตอบ (1),  (4),  (5)   
เหตุผลเพราะ  เหาฉลามกับปลาฉลาม  พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่  และหมาไฮยีนากับสิงโตมีความสัมพันธ์กันแบบ
ภาวะอิงอาศัย  โดยเหาฉลาม  พลูด่าง  และหมาไฮยีนาต่างได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์  จึงถือเป็น  (+)  
ส่วนปลาฉลาม  ต้นไม้ใหญ่ และสิงโต  ต่างก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์  แต่ก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร  
จึงถือเป็น  (0) ส่วนแมงมุมกับไส้เดือน  เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะเป็นกลาง  (ศูนย์กับศูนย์)ปลาเสือตอกับ
ตั๊กแตน  เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะล่าเหยื่อ  (บวกกับลบ)กาฝากกับต้นไทร  เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต  
(บวกกับลบ) 
 
21. น าโลหะ A, B และ C  จุ่มในบีกเกอร์ที่มีน้ าเดือดเป็นเวลา  2  นาที  พบว่า โลหะ A  B  C  และ  D  มี
อุณหภูมิต่างกัน ดังตาราง 

 งู   หนอน   ตน้ไม ้  เหยีย่ว   นก 

(1)  เหาฉลามกบัปลาฉลาม    (2)  แมงมุมกบัไส้เดือนดิน 

(3)  ปลาเสือตอกบัตัก๊แตน   (4)  พลูด่างกบัตน้ไมใ้หญ่ 

(5)  หมาไฮยนีากบัสิงโต    (6)  กาฝากกบัตน้ไทร 



ตาราง อุณหภูมิของโลหะชนิดต่างๆ ก่อนจุ่มและหลังจุ่มในน้ าเดือด 
ชนิดของโลหะ อุณหภูมิของโลหะ 

A 30 80 
B 30 50 
C 30 35 
D 30 95 

ในการผลิตภาชนะหุงต้ม จะเลือกใช้โลหะชนิดใดจึงเหมะสมมากที่สุด 
ตอบ      D 
เหตุผลเพราะ เป็นโลหะที่เป็นตัวกลางให้ความร้อนเคลื่อนที่ผ่านได้ดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. การทดลองน าวัตถุ  A  B  และ  C  ใส่ลงไปในอ่างที่มีน้ า ผลการทดลองเป็นดังภาพ 

 
วัตถุ  A   B  และ  C   ควรเป็นวัตถุใดได้บ้าง 
 
 
ตอบ ควรเป็นวัตถุ เช่น A เป็น โฟม    
                          B เป็น น้ าแข็ง    
                          C เป็น ยางลบ 
เหตุผลเพราะ  น้ ามีความหนาแน่น = 1 น้ าแข็ง  =  0.92   และยางลบมีความหนาแน่นมากกว่าน้ า จึงท าให้  โฟ
มลอยน้ า น้ าแข็งไม่จมน้ า ส่วนยางลบจะจมน้ า 
 
23. ตารางมวลและปริมาตรของวัตถุ 4  ชนิด 

วัตถ ุ มวล(กรัม) ปริมาตร (ลบ.ซม.) 
A 44 66 
B 32 22 
C 40 30 



D 35 38 
จากตารางเมื่อน าวัตถุท้ัง 4 ชนิดไปลอยน้ า ผลการทดลองควรเป็นอย่างไร 
ตอบ     วัตถุ A และวัตถุ D  จะลอยน้ า 
เหตุผลเพราะ สูตรความหนาแน่น 
   =  มวล        
       ปริมาตร 
ถ้าผลที่ได้มากกว่า  1  วัตถุจะจมน้ า เพราะความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. เมื่อคว่ าแก้วที่บรรจุก้อนส าลีไว้ที่ก้นแก้วลงในอ่างน้ าในแนวดิ่ง กดให้แก้วอยู่ใต้ระดับน้ า  ดังภาพ 

 
จะเกิดผลอย่างไร  เพราะเหตุใด 
ตอบ  จะเกิดส าลีไม่เปียกเพราะอากาศในแก้วต้องการที่อยู่และมีแรงดัน 
เหตุผล อากาศต้องการที่อยู่และมีแรงดันท าให้น้ าไม่สามารถเข้าไปได้ 
 
25. ถ้าชายคนที่ 1  ออกแรง 5 นิวตัน  สามารถผลักตู้เสื้อผ้าไปตามพ้ืนราบได้ไกลเป็นระยะทางหนึ่ง  ดังนั้นถ้ามี
ชายคนที่ 2 มาช่วยออกแรง  4  นิวตัน  ผลักตู้เสื้อผ้าพร้อมกันกับชายคนที่ 1 ไปในทิศทางเดียวกัน ควรสรุปการ
เคลื่อนที่ของตู้เสื้อผ้า 
ตอบ     ตู้เสื้อผ้าจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลขึ้นด้วยแรง 2 แรง 
เหตุผล แรงลัพธ์จะมีทิศทางไปทางเดียวกัน ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
 
26. เด็กหญิงล ายองทดลองวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าที่เป็นชนิดและแบบเดียวกัน 3 หลอด 
 
 
 
 
 
สายไฟและถ่านไฟฉาย ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้า ดังรูป 
เด็กหญิงล ายองจะเห็นหลอดไฟหลอดใดสว่างที่สุด 
ตอบ     A 



เหตุผลเพราะ  A  เป็นการต่อหลอดไฟแบบอนุกรม  ซึ่งการต่อแบบอนุกรมจะมีความต้านทานน้อยกว่าการต่อ
แบบขนาน จึงท าให้หลอดไฟ A สว่างที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. น าแก้ว  4  ใบที่มีรูปร่าง  ขนาดและมวลเท่ากันมาใส่น้ าในปริมาณต่างกัน ดังรูป  เมื่อเคาะแก้วทั้ง  
4  ใบ   จะเกิดเสียงที่ต่างกัน 

 
แก้วใบไหนเกิดเสียงที่มีความถี่น้อยที่สุด 
ตอบ      B 
เหตุผลเพราะ เสียงที่เกิดขึ้นจากการเคาะแก้วในระดับน้ าที่ต่างกัน เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศภายในแก้ว
น้ า  ซึ่งแก้วน้ าที่มีช่องว่างของอากาศมาก จะท าให้เกิดเสียงที่มีความถี่น้อย จากรูปจะเห็นว่ารูป B มีช่องว่างของ
อากาศมากที่สุด เสียงที่เกิดขึ้นจึงมีความถ่ีน้อยที่สุด 
 
28. จากรูปแสดงการเกิดฤดูกาล 

 
ถ้าโลกอยู่ที่ต าแหน่ง B ประเทศท่ีอยู่บริเวณใกล้ขั้วโลกใต้เป็นฤดูกาลใด 
ตอบ     ฤดูหนาว 
เพราะขั้วโลกใต้บริเวณต าแหน่ง B ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นบางส่วน 
 
29. กราฟแสดงการเจริญเติบโตของมนุษย์  โดยแบ่งเป็น  5  ช่วงอายุ 

 
 



อัตราการเจริญเติบโตสูงสุดของมนุษย์อยู่ในช่วงอายุใด 
ตอบ     2 
เหตุผลเพราะ ช่วงอายุที่ 2  มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด โดยสังเกตจากความชันของเส้นกราฟที่เพ่ิมสูงขึ้น
มากกว่าช่วงอ่ืนๆ 
 
 
30. ตารางชนิดของอาหารที่รับประทานในมื้อต่าง ๆ ของแต่ละวันของนักเรียน  4  คน  ดังนี้ 

นักเรียน 
ชนิดของอาหารในมื้อต่างๆ ของแต่ละวัน 

เช้า กลางวัน เย็น อาหารว่าง 
ก ข้าวไข่เจียว ข้าวไข่พะโล้ ข้าวหมูแดง ไอศรีม 
ข ข้าวไก่ทอด ข้าวเหนียวไก่ย่าง ลูกชิ้นทอด ขนมปังไส้กรอก 
ค ข้าวแกงจืดต าลึงหมูสับ ข้าวไข่เจียว เส้นใหญ่ราดหน้าหมู ส้ม  มะละกอ 
ง ข้าวหมกไก่ ข้าวขาหมู หมี่กรอบ เค้ก 

ใครรับประทานอาหารได้ครบทุกหมู่ที่สุด 
ตอบ     ค 
เหตุผลเพราะ 
ม้ือเช้า  
- คาร์โบไฮเดรต 
ม้ือกลางวัน  
- คาร์โบไฮเดรต 
- โปรตีน 
- ไขมัน 
ม้ือเย็น 
- คาร์โบไฮเดรต 
- โปรตีน 
- วิตามิน, เกลือแร่ 
อาหารว่าง 
- วิตามิน 
รวมแล้วได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 
 
31. ตารางปริมาณแร่ธาตุในอาหาร  4  ชนิด 

ชนิด
อาหาร 

ปริมาณแร่ธาตุ (มิลลิกรัม) 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 

A 
B 
C 
D 

126 
141 
49 
7 

30 
165 
27 
63 

4.6 
0.9 
2.0 
2.5 

จากตาราง  ถ้าต้องการป้องกันโรคโลหิตจากต้องเลือกรับประทานอาหารชนิดใด 
ตอบ     A 
เหตุผลเพราะ  อาหารชนิด A  มีแร่ธาตุเหล็กสูงกว่าอาหารชนิดอื่น เหล็กเป็นส่วนช่วยสร้างฮีโมโกลบินของเลือด 
การที่เลือดหรือโลหิตจางเกิดจากขาดธาตุเหล็ก     



 
32. นักเรียนคนหนึ่งวิ่งออกก าลังกายโดยวิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา  30  นาที  จึงรู้สึกเหนื่อยและหายในเร็วขึ้น  
อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเต้นของชีพจรสัมพันธ์กันอย่างไร 
ตอบ หัวใจเต้นเร็วขึ้น  ชีพจรเต้นเร็วขึ้น 
เหตุผลเพราะ  เมื่อหัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดสูบฉีดได้เร็วขึ้นส่งผลให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นด้วย 
 
33. น าก้อนน้ าตาลที่มีมวลเท่ากันไปละลายในของเหลว 4  ชนิด ที่มีปริมาตรและอุหภูมิเท่ากัน บันทึกเวลาที่
น้ าตาลละลายจนหมดก้อน  ได้ผลดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
ของเหลวชนิดใดเป็นตัวท าละลายที่ดีที่สุด 
ตอบ A 
เหตุผลเพราะ  ของเหลว   A  ใช้เวลาในการละลายน้ าตาลน้อยที่สุด 
ความสามารถในการละลายของสาร ณ อุณหภูมิเดียวกัน สารแต่ละชนิดละลายไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยดังนี้คือ 
1.  ชนิดของตัวท าละลาย  
2.  ชนิดของตัวถูกละลาย  
3.  ความดัน ในกรณีที่ตัวถูกละลายมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้าความดันเพ่ิมจะละลายได้มากขึ้น   
4.  อุณหภูมิความสามารถในการละลายของสารบางชนิดเพ่ิมขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพ่ิม แต่บางชนิดละลายได้
น้อยลง (ตกตะกอนผลึกออกมา)  เมื่ออุณหภูมิเพ่ิม  
 
 
34. ตารางระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยสลายขยะบางชนิด 
 
 
 
 
 
ควรจัดกระป๋องนมข้นหวานเป็นขยะชนิดใด 
ตอบ B. 
เหตุผลเพราะ กระป๋องนมคือกระป๋องอะลูมิเนียม ใช้เวลาในการย่อยสลาย 80 – 100 ปี 
 
 
35. นักเรียนท าการทดลองโดยน าขวดพลาสติกแข็ง เจาะรูเล็ก ๆ ไว้ที่ข้างขวด ที่ปากขวดใส่ลูกโป่งโดยพับปาก
ลูกโป่งออกด้านนอก แล้วรัดปากลูกโป่งกับปากขวดให้แน่น จากนั้นดูดลมออกจากขวดทางรูเล็ก ๆ แล้วใช้นิ้วปิด
รูไว้ทันท ีจะเกิดผลอย่างไรกับลูกโป่ง  
 
 
 
 



 
 
ตอบ ลูกโป่งพองตัวออกภายในขวด 
เหตุผลเพราะ  เนื่องจากปริมาตรอากาศภายในขวดมีอย่างจ ากัด เมื่อดูดลมออกจากขวดทางรูเล็ก ๆ ข้างขวด     
ท าให้ความดันอากาศภายในขวดลดต่ าลง  อากาศภายนอกขวดมีค่าความดันอากาศมากกว่าภายในขวด จึงดัน
เข้ามาในขวดผ่านทางลูกโป่ง  ส่งผลให้ลูกโป่งพองตัวออกภายในขวด 
 
36. ท าการทดลองโดยน าขวดที่เหมือนกัน 3 ใบ คือขวด A,B และ C มาเจาะรู  เล็ก ๆ ขนาดเท่ากันที่ด้านข้าง
ของขวด ขวดละ 1   รู แต่ละรูอยู่สูงจากก้นขวดเท่า ๆ กัน จากนั้นปิดรูแต่ละรูไว้ด้วยเทป  แล้วเทน้ าใส่ขวดแต่
ละใบจนท่วมต าแหน่งที่เจาะรูไว้ทั้ง 3 ขวด โดยมีระดับความสูงของน้ าที่อยู่ในขวดแต่ละขวดไม่เท่ากัน แล้ววาง
ขวดทั้ง 3 ใบไว้ที่ระดับเดียวกัน เมื่อดึงเทปที่ปิดรูไว้ออกพร้อม ๆ กันทั้ง 3 รู พบว่า น้ าในขวด  B พุ่งออกไปใน
แนวระดับได้ไกลที่สุด ถัดมาคือ C และ A ตามล าดับ 
จากข้อมูลข้างบนนี้ ข้อใดเปรียบเทียบระดับความสูงของน้ าในขวดก่อนที่จะดึงเทปออกได้ถูกต้อง (เรียงจากสูงไป
ต่ า) 
ตอบ B > C > A 
เหตุผลเพราะ ความดันของของเหลวชนิดเดียวกัน ที่ระดับความลึกเดียวกันจะมีค่าเท่ากันเสมอ  แต่ถ้าระดับ
ความลึกต่างกัน ของเหลวที่อยู่ระดับลึกกว่า จะมีความดันมากกว่า 
      จากข้อมูลน้ าในขวด  B พุ่งออกไปในแนวระดับได้ไกลที่สุดนั่นคือ B จะต้องมีแรงดันน้ ามากที่สุด แสดงว่าน้ า
ในขวด B ต้องมีปริมาณมากท่ีสุด (ความสูงของน้ าสูงที่สุด) ถัดมาคือ C และ A ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. เมื่อน าวัตถุ A มาใส่ในน้ า จะลอยอยู่ใต้ผิวน้ าดังรูป ก  และถ้าน าของเหลว B ซึ่งไม่ละลายน้ า ค่อย ๆ เทลงใน
น้ า จะเห็นแยกชั้นชัดเจน ดังรูป ข 
 

 
 
     ถ้าน าวัตถุ A ใส่ในของเหลว B ที่มีปริมาตรเท่ากับน้ าในรูป ก.  วัตถุ A จะอยู่ในสภาพใด 
ตอบ   



 
 
เหตุผลเพราะ 

การที่ของเหลวB ซึ่งไม่ละลายน้ า  ลอยอยู่ด้านบนของน้ า แสดงว่าของเหลว B  มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า  
วัตถุ A   จมอยู่กึ่งกลางน้ าแสดงว่าวัตถุ A มีความหนาแน่นมากกว่าน้ า 

     วัตถุ A มีความหนาแน่นมากกว่าน้ า และน้ ามีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว B 
      ดังนั้น เมื่อน าวัตถุ A ใส่ลงไปในของเหลว B  วัตถุ A จึงต้องจมอยู่ด้านล่างสุด 
 
38. ในการส ารวจพืชในโรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนได้มีการแบ่งพืชออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ หญ้า พุทธรักษา 
    กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ทานตะวัน ถั่วลิสง 
    กลุ่มท่ี 3 ได้แก่ เฟินข้าหลวงหลังลาย มอส 
ข้อใดคือเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกพืชเป็น 3 กลุ่ม 
ตอบ  พืชมีดอกหรือไม่มีดอก และการเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ 
เหตุผลเพราะ  
กลุ่มท่ี 1 เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
กลุ่มท่ี 2 เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ 
กลุ่มท่ี 3 เป็นพืชไม่มีดอก 
 
 
 
39. พิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูป 
 
 
 
 
 
เมื่อสับสวิตช์ของวงจรไฟฟ้านี้ลง  จะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟทั้งสาม 
ตอบ หลอดไฟ  1 สว่าง  แต่หลอดไฟ 2 และหลอดไฟ  3  ดับ 
เหตุผลเพราะ เมื่อสับสวิตช์ลงหลอดไฟ 1 สว่างเพราะเป็นการต่อแบบอนุกรม  ส่วนหลอดไฟ 2 และหลอดไฟ 3 
ดับ เพราะเมื่อสับสวิตช์ลงกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าจะไม่ไหลผ่านไปยังหลอดไฟ 2 และหลอดไฟ 3 หลอดไฟจึงดับ 
 
40. รูปแสดงระบบสุริยะ (ขนาดของดาวในรูปและระยะวงโคจรไม่ใช่ขนาดและระยะจริง) 



 
 
ดาวเคราะห์หมายเลขใด เป็นดาวเคราะห์หิน 
ตอบ ดาวเคราะห์ หมายเลย 3  4  5 
เหตุผลเพราะ  ดาวเคราะห์ชั้นในของระบบสุริยะได้แก่  ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร ดาวเคราะห์
เหล่านี้   มีพ้ืนผิวแข็งหรือเป็นหินแบบเดียวกับโลก   จึงเรียกว่า ดาวเคราะห์หิน หรือดาวเคราะห์แบบโลก นัก
ดาราศาสตร์ประมาณว่าคงใช้เวลาไม่น้อยกว่า 100 ล้านปี   จึงเกิดเป็นดาวเคราะห์ชั้นใน   ซึ่งเกิดจากการพอก
พูนมวล 
 

41. พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถามต้นไม้ใหญ่โค่นเอนลงในแม่น้ าดังภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ ส่วนของต้นไม้ที่ต าแหน่งใด ไม่สามารถท าหน้าที่ได้  

ตอบ ต าแหน่ง A 
เหตุผลเพราะ  A คือส่วนของใบซึ่งจมอยู่ใต้น้า ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงและหายใจได้



  
42. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 

   
บริเวณท่ีมีการจราจรคับค่ัง ในเมืองใหญ่ ๆ พบว่า คาร์บอนไดออกไซดมีปริมาณแก๊ส 

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และฝุ่นละอองมาก ท าให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนมีน้อยกว่ามาตรฐาน 
จึงมีโครงการปลูกต้นไม้ริมถนนและสวนหย่อมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองใหญ่ 

 
จากข้อมูลโครงการปลูกต้นไม้ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อพ้ืนที่บริเวณนี้อย่างไร 
ตอบ  เพ่ือให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 
เหตุผลเพราะ  พืชมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วคาย แก๊สออกซิเจน
ออกมา 
 

 
43. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม แดงปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันในบริเวณบ้านไว้4 ต าแหน่งเป็น

เวลา  
1 เดือนดังภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกไว้ต าแหน่งหมายเลขใดจะเจริญงอกงามท่ีสุดเพราะเหตุใด 
ตอบ  ต าแหน่ง 4 

     เหตุผลเพราะ  ต าแหน่ง 4 เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ า มีความชุ่มชื้นสูงและได้รับแสงเต็มที่ 
 

 
 
  

44. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
นักเรียน 4 คน บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของพืช เมื่อสิ่งเร้า มา

กระตุ้น ได้ข้อมูลดังนี้ 
มานะ   : กระถินจะหุบใบเมื่อมีการสัมผัส 



มาลี   : ดอกทานตะวัน จะหันดอกเข้ารับแสง 
ปีต ิ  : ต้นไม้บางชนิดผลัดใบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
ชูใจ  : ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จะหุบฝา เมื่อมีแมลงบินเข้าในหม้ 

 
จากข้อมูลผลการสังเกตและบันทึกข้อมูลของบุคคลใดถูกต้อง 
ตอบ  มาลีและชูใจ 
เหตุผลเพราะ  มาลีรายงานว่าดอกทานตะวัน จะตอบสนองต่อแสงซึ่งเป็นสิ่งเร้าโดยการหันดอกเข้ารับแสง ส่วนชูใจ
รายงานว่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงตอบสนองต่อสัมผัส โดยจะหุบฝาเมื่อม ีแมลงบินเข้าในหม้อ 
  

45. พิจารณาการทดลองต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
 

มาลีสังเกตการบานของดอกไม้ชนิดหนึ่ง จะเริ่มบานเมื่อตอนสายๆของจึงสงสัยว่า
อะไรเป็นสาเหตุท าให้ดอกไม้ชนิดนี้บานในตอนสาย มาลีจึงน าถุงกระดาษหนาๆ ไปหุ้มดอก
ที่ก าลังจะบานในตอนเช้าสังเกตเห็นว่าเวลาสายดอกอื่นๆที่ไม่ได้หุ้มกระดาษบานทุกดอก 
พอเปิดกระดาษที่พบว่า ดอกไม้ยังตูมอยู่เหมือนเดิม  

วันต่อมา จึงใช้ถุงพลาสติกใสหุ้มดอกตูมในตอนเช้าแทนถุงกระดาษ พบว่าดอกไม้
บานทุกดอก 
จากข้อมูลข้อใดเป็นปัจจัยที่ท าให้ดอกไม้บาน 

ตอบ   ปริมาณแสง 
เหตุผลเพราะ  เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นท าให้ดอกไม้บาน แต่เมื่อควบคุมแสงท าให้ดอกไม้ไม่บาน 
  

46. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม   
สุดา ส ารวจพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ ได้ข้อมูลดังนี้ 
ข้อมูลก : ไก่ขันตอนเช้า 
ข้อมูลข : แมลงเม่า บินเข้ากองไฟ 
ข้อมูลค : จระเข้ นอนผึ่งแดดข้างสระน้ า 
ข้อมูลง : ควาย นอนแช่โคลนตอนกลางวัน 
ข้อมูลจ : ผึ้งนางพญา บินสูงขึ้นไปบนฟ้าเพ่ือผสมพันธุ์ 

 
ข้อมูลที่ส ารวจได้ในข้อใดเป็นการตอบสนองของสัตว์ที่มีต่อแสง 
ตอบ   ก และ ข  
เหตุผลเพราะ  การขันของไก่ และแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเป็นการตอบสนองต่อแสง 
 

47. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม   
แม่ออกแบบร้านขายดอกไม้ไว้ 4 แบบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพที่1 ภาพที่2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่3 ภาพที่4 
 
 
 

ถ้าต้องการให้ภายในร้านดูกว้างข้ึนควรตกแต่งร้านตามภาพใด 
ตอบ   ภาพที่ 1 
เหตุผลเพราะ  กระจกเงาช่วยสะท้อนแสงท าให้เมื่อมองในกระจกเงาแล้วท าให้มองเห็นเป็นพื้นที่เพ่ิม มากข้ึน (ภาพที่
เห็นในกระจกเงา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
สุชาติทดลองจ าแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งก าเนิดแสงด้วยวัสดุโดยน าวัสดุต่างชนิดกันมา

ประกอบเป็นกล่องดังภาพ 
ด้านA   

 ด้านC 
ด้านB  

 
 
 

การมองเห็นวัตถุผ่านแต่ละด้านเป็นดังนี้  
ด้านA ด้านB ด้านC 

 
 

 



 
 
จากข้อมูล ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง 

ตอบ   ด้าน C เป็นกระดาษไข 
เหตุผลเพราะ  C เห็นเทียนไขบางส่วนจึงต้องเป็นตัวกลางโปร่งแสง 

   
49. พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม   

เหนือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากภาพ ถ้าต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ประโยชน์ภายในบ้าน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ในการรับแสงของ
แผงโซลาเซลล์ควรออกแบบและติดตั้งตามข้อใด 

ตอบ   หมายเลข 3 หันแผงรับแสงตามแนวทิศตะวันออก–ทิศตะวันตก 
เหตุผลเพราะ  แผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงตลอดทั้งวัน                         

50. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
 

สมเดชนั่งรถยนต์ไปกับครอบครัว สังเกตเห็นว่า เส้นกลางถนนส่วนใหญ่ใช้สีขาวและเหลือง สมเดชจึง
ถามคุณพ่อ คุณพ่อตอบว่า“เพ่ือให้ผู้ขบัขี่รถยนต์มองเห็นช่องจราจรได้อยู่” 

 
เหตุผลในข้อใดที่สนับสนุนค าตอบของคุณพ่อของสมเดชได้ดีที่สุด 

ตอบ   สีขาวและสีเหลืองสะท้อนแสงได้ดี 
เหตุผลเพราะ  สีขาวและสีเหลืองสามารถสะท้อนแสงได้ดี 
 
51. พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม   

สมศักดิ์และเพ่ือน ส ารวจดินในบริเวณชุมชนAและBดังภาพ   
ที่ตรงนี้ไม่มีหญ้าขึ้น เหมาะส าหรับ
เป็นสนามฟุตบอลของพวกเรา 

 
 
 
 
 



 
 

 
ชุมชนA ชุมชนB 

 
จากภาพลักษณะการเกิดดินในบริเวณโรงเรียนนี้ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องมากท่ีสุด 

ตอบ   ดินในชุมชนB เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์และหิน 
เหตุผลเพราะ  เพราะดินบริเวณBมีพืชขึ้นมากแสดงว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงเกิดจากการทับถม ของซากพืชซาก
สัตว์  
52.พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม   

ลุงดี ปลูกมะนาวในสวน 4 แปลง ดังนี้ 
แปลงที่1 ลักษณะดินมีการจับตัวกันอย่างแน่นหนา น้ าซึมได้ยาก  
แปลงที่2 ลักษณะดินมีสีด าอากาศในดินถ่ายเทได้ง่าย แปลงที่3 ลักษณะดินแข็ง มีก้อน
หินสีแดงแทรกอยู่มากมาย แปลงที่4 ลักษณะดินมีเนื้อดินไม่จับตัวกันน้าซึมผ่านได้
รวดเร็ว 

 
จากข้อมูลผลผลิตของมะนาวที่ปลูกในแปลงใดให้ผลผลิตดีที่สุด 

ตอบ   แปลงที่2 
เหตุผลเพราะ  เป็นดินที่มีธาตุอาหารเนื้อดินไม่แน่น เหมาะกับการปลูกมะนาว  
 

 
53. พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
 

ถ้ามีกระจกใสวางไว้ แล้วมีชายคนหนึ่งเดินผ่านด้านหลังกระจกตามภาพ    
 
 
 
 

 กระจกใส  ?  
     
     
     

 
ถ้าเราอยู่ด้านหน้าของกระจก จะเห็นภาพแบบใด   

 
ค าตอบ 

 
 
 

เหตุผลเพราะ  กระจกใสเป็นตัวกลางโปร่งใสท าให้มองเห็นคนที่เหมือนจริงทั้งหมด 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม   
 
 
 
 
 
 

ดาวเคราะห์น้อย 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพถ้าBเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ให้นักเรียนพิจารณ ข้อความต่อไปนี้ว่าอธิบายถึงดาวเคราะห์ดวง
อ่ืนได้ถูกต้องหรือไม่ระบายคถ้าอธิบาว่า“ใช่”ถูกต้องให้  

    ถ้าอธิบายไม่ถูกต้องให้ระบายค าว่า“ไม่ใช่” 
 

ข้อ    ข้อมูลที่ก าหนด ใช่ หรือ ไม่  
          

1  ดาว  A เป็นดาวทม ีขนาดเล็กที่สุด ใช่  ไม่ใช่  
          

2  ดาว  B มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากที่สุด ใช่  ไม่ใช่  
          

3  ดาว  C เป็นดาวที่สวยงาม มีวงแหวนล้อมรอบ ใช่  ไม่ใช่  
          

4  ดาว  D เป็นดาวที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด ใช่  ไม่ใช่  



       
 

ค าตอบและเหตุผล     

1  ไม่ใช่ เพราะA เป็นดาวอังคารเนื่องจากดาวเคราะห์น้อยโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคาร 

     กับดาวพฤหัสบดี ซึ่งดาวที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในระบบสุริยะคือดาวพุธ 

2  ใช่ เพราะB คือดาวพฤหัสบดี เนื่องจากมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ และมีดวงจัน 

     เป็นบริวารมากที่สุด     

3  ใช่ เพราะC เป็นดาวเสาร์ เนื่องจากเป็นดาวที่มีวงโคจรอยู่ถัดจากดวงอาทิตย์มากท่ี 

     อุณหภูมิของดาวจึงควรต่ ากว่าดาวอื่น ๆ     

4  ไม่ใช่ เพราะD เป็นดาวที่มีวงโคจรห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวอุณหภูม ิสูงที่สุดถึง 

     ดาวพุธ และดาวที่เล็ก ซึ่งอาจเป็นดาวยูเรนัสหรือเนปจูน   
 
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล วตอบค าถามข้อ55 - 56  

 
เกษตรกรทดลองเลี้ยงกบสายพันธุ์เดียวกันอาหารชนิดเดียวกันและให้ ปริมาณเท่ากันควบคุมปัจจัยส 

าหรับการด ารงชีวิตอ่ืนๆ เหมือนกันในแหล่งอาศัย 2 แบบ โดยแบ่งกบไปเลี แบบละ 30 ตัวเมื่อเวลาผ่านไป 1 
เดือน กบมีลักษณะต่างกัน ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อน ากบไปชั่งน้ าหนักได้ผลดังกราฟต่อไปนี้  

น้ าหนัก น้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 

เวลา 
 
เวลา 

แบบที่ 1 แบบที่2 
 
55. การเลี้ยงกบของเกษตรกรข้างต้นมีการปัจจัยการด ารงชีวิตของกบตามข้อใด 

ตอบ   ควบคุมปริมาณอาหารไม่ควบคุมพ้ืนที่อาศัย 



เหตุผลเพราะ             พ้้ืนที่อาศัยเป็นตัวแปรต้น 
 
56. จากข้อมูลกบที่ใช้เลี้ยงเป็นกบต่างสายพันธุ์กัน ใช่หรือไม่ 
ตอบ   ใช ่
เหตุผลเพราะ        เลี้ยงกบพันธุ์เดียวกัน 

 
  



57.  พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม   
การปลูกพืชกลับหัวเหมาะส าหรับพืชที่มีอายุสั้นการทดลองปลูกต้นมะเขือเทศในดิน และใช้

กระถางแบบเดียวกัน จัดสภาพแวดล้อมเหมือนกันทุกประการ  
ผลปรากฏว่าการปลูกพืชทั้งสองแบบ ให้ผลผลิตออกมาใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

 
วิธีที่ 1 วิธีที่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากข้อมูลข้อความต่อไปนี้เป็นจริงตามข้อมูลที่ก าหนดหรือไม่ถ้าเป็นจริงให้ระบายค าว่า“ใช่” ถ้าไม่เป็นจริง
ให้ระบายค าว่า“ไม่ใช่”  

ข้อ ข้อความ ใช่ หรือ ไม่ใช่ 
    

1 วิธีปลูกพืชทั้งสองแบบป้องกันศัตรูพืชได้เหมือนกัน ใช่ ไม่ใช่ 
    
2 พืชผักสวนครัวทุกชนิดสามารถปลูกแบบกลับหัวได้ ใช่ ไม่ใช่ 
    
3 แรงโน้มถ่วงของโลกมีผลต่อการล าเลียงน้ าของพืช ใช่ ไม่ใช่ 
    
4 ชนิดของกระถางเป็นปัจจัยหลักในการทดลองเรื่องนี้ ใช่ ไม่ใช่ 
    

 
ค าตอบและเหตุผล 
1 ไม่ใช่ เพราะ วิธีการดังกล่าวไม่สามารถป้องกันศัตรูพืชได้ 
2 ใช่  เพราะ พืชยังคงสามารถเจริญเติบโตได้ 
3 ใช่  เพราะ แรงดึงดูดของโลก ช่วยให้การล าเลียงน้ าของพืชเกิดได้สะดวกข้ึน 
4 ไม่ใช่ เพราะชนิดของกระถางเป็นตัวแปรควบคุม



58. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 
   

เมื่อถึงฤดูหนาว พบว่า ต้นไม้ส่วนใหญ่ มีการสลัดใบทิ้งจนหมดต้น เนื่องจากอากาศหนาว มีปริมาณไอ
น้ าในอากาศน้อย หลังจากนั้นถ้าอากาศอาก็จะแตกยอดและใบอีกครั้ง 

 
 
จากข้อมูลข้อความต่อไปนี้เป็นจริงตามข้อมูลที่ก าหนดหรือไม่ถ้าเป็นจริงให้ระบายค าว่า“ใช่” ถ้าไม่เป็นจริง
ให้ระบายค าว่า“ไม่ใช่” 

 
ข้อ ข้อความ ใช่ หรือ ไม่ใช่ 

    
1 อุณหภูมิของอากาศมีผลท าให้ต้นไม้ผลัดใบ ใช่ ไม่ใช่ 
    
2 ความชื้นของอากาศมีผลท าให้ต้นไม้ทุกชนิดผลัดใบ ใช่ ไม่ใช่ 
    
3 ปริมาณไอน้ าในอากาศเป็นสาเหตุท าให้ต้นไม้ผลัดใบ ใช่ ไม่ใช่ 
    
4 การผลัดใบของต้นไม้เกิดขึ้นกับพืชทุกชนิด ใช่ ไม่ใช่ 
    

 
ค าตอบและเหตุผล 
1 ใช่ เพราะในข้อมูลกล่าวว่าต้นไม้หลายชนิดจะผลัดใบในฤดูหนาว  
2, 3 ใช่ เพราะต้นไม้จะผลัดใบเมื่อมีไอน้ าในอากาศน้อยแสดงว่าความชื้นของอากาศ มีผลต่อการผลัดใบ 
4 ไม่ใช่ เพราะการผลัดใบของต้นไม้จะพบในพืชบางชนิด เช่นพืชในเขตอบอุ่นหรือเขตหน 
 
 



 
 

 
59. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
 

บ้านของสมบูรณ์ปลูกอยู่ในสวนหลังคาบ้านมีนกมายจ านวนมากก่อให้เกิดความ สกปรกเต็มไปด้วยขี้นก 
เชื้อโรคอาจแพร่กระจายในบ้านได้ เขาจึงชวนน้องหาวิธีไล่ไม โดยตั้งสมมุติฐานว่า นกที่มาเกาะถ้าเห็นสิ่งของที่
ใหญ่กว่าแล้วจะกลัวและบินหนีไป 

 
 

จากภาพ การทดลองในข้อต่อไปนี้สามารถใช้ทดสอบสมมติฐานว่าขวดน้ าพลาสติกใส่น้ าไป
ผูกห้อยที่ระเบียนบ้าน ได้หรือไม่ 

ตอบ   ได ้
เหตุผลเพราะ     ถุงพลาสติกใส่น้ าและขวดใสใส่น้ าเมื่อมีแสงผ่านจะท ให้เกิดการหักเหและการสะท้อนของแสง ท าให้นก
เห็นภาพของนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

         
 

60.ลุงมีได้ส ารวจดูพื้นที่ของตนเองเพ่ือทสวนมะม่วงาพบว่ามีดินแข็ง สีแดง มีเม็ดเล็ก ลงุมีจึงได้
ใช้รถขุดดินโดยขุดเป็นหลุมล ึกไปราว 50 เซนติเมตรเพ่ือปลูกต้นมะม่วง  
จากข้อมูลการที่ลุงมีขุดหลุมลึก50เซนติเมตรก่อนปลูกต้นมะม่วงเพราะเหตุใด 

 
ตอบ    เพ่ือให้รากของต้นมะม่วงหาอาหารได้ดี 
เหตุผลเพราะ     การขุดหลุมลึกเซนติเมตร50เป็นการพรวนดินซึ่งมีสภาพแข็งให้ร่วนซุยบริเวณราก ของต้นมะม่วง
สามารถหาอาหารได้ดี 



แบบทดสอบวชิาคณติศาสตร์ 

 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบแบบถามตอบ  จ านวน  60  ขอ้  ขอ้ละ   1  คะแนน  รวมทั้งหมด  60  คะแนน 
 
 
1)    

อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์ (ต่อ 1 เหรียญ) ใน 1 สัปดาห์ เป็นดงัน้ี  
 31.662  31.617  31.671  31.658 
 
 จงเรียงล าดับอตัราแลกเปลี่ยนเงินจากน้อยไปมาก 3 ล าดับ 
ตอบ               
    
2)  

ถนนสามสายมีความยาวดงัน้ี  ถนนสายท่ีหน่ึงยาว  4.65  กิโลเมตรถนน 

สายท่ีสองยาว 4 
5

8
  กิโลเมตรถนนสายท่ีสามยาว 4.572 กิโลเมตร 

 
 เรียงล าดับความยาวของถนนทั้งสามสายเป็นกโิลเมตร  จากส้ันทีสุ่ดไปยาวทีสุ่ดได้อย่างไร 
ตอบ              
 
3)  50+6+0.7+0.009  เป็นทศนิยมไดอ้ยา่งไร 
ตอบ              
 

4)    
9

8
 x 

10

21
 x 

14

25
   มีค่าเท่ากบัเท่าไร 

ตอบ              
 

5)  11
11

100
  -  1

1

10
  มีผลลพัธ์เท่าใด 

ตอบ              
        
 

6)   (3
1

4
   +  0.25  )  ÷  

7

10
  เท่ากบัเท่าใด 

ตอบ              



7)  ชุมชนบา้นสวนป่า วางแผนปลูกตน้ไมใ้นสวนป่าในเวลา 2 เดือน เดือนแรกปลูกตน้ไม ้6 
1

8
  ไร่ 

     เดือนท่ีสองปลูกตน้ไม ้5 
3

16
  ไร่ ปลูกตน้ไมส้องเดือนไดก่ี้ไร่ 

ตอบ              
 
8)  ฉนัซ้ือหนงัสือเล่มหน่ึง ใหเ้งินผูข้ายไป 200 บาท ฉนัไดรั้บเงินทอนจากผูข้าย 12 บาท 75 สตางค ์หนงัสือเล่มน้ี

ราคาก่ีบาท  
ตอบ              
 
9)  ( 6.5 x 1.6 ) + ( 6.5 x 3.2 ) เท่ากบัเท่าใด  
ตอบ              
 
10)  ซ้ือท่ีดินราคาไร่ละ 400,000 บาท จ านวน 6 ไร่ แลว้ซ้ือท่ีดินขา้งเคียงเพิ่มข้ึนอีก 8 ไร่  ราคาไร่ละ  450,000 

บาท แลว้น ามาจดัสรรขายทั้งหมดไดเ้งิน 9,100,000 บาทจะไดก้ าไรประมาณก่ีบาท 
ตอบ              
 

11)  สวนแห่งหน่ึงปลูกผลไมไ้ว ้4 ชนิด  
1

3
 ของจ านวนผลไมท่ี้ปลูกเป็นมะม่วง  

3

8
  เป็นมงัคุด  

 และ  
1

6
 เป็นส้มโอ นอกนั้นเป็นเงาะ 6 ตน้ จงหาจ านวนตน้ผลไมท้ั้งหมด 

ตอบ              
 
12)  แม่ท าขนมโดยน าแป้ง 3.342 กิโลกรัม ผสมกบัน ้าเช่ือม 5.718 กิโลกรัม แลว้น ามาเทใส่ถาดท่ีเป็นชนิดและ

ขนาดเดียวกนั 5 ใบ  และน าถาดท่ีใส่ขนมแลว้ทั้งหมดมาชัง่ไดน้ ้าหนกั 10.125 กิโลกรัม  ถาดแต่ละใบมี
น ้าหนกัเท่าใด 

ตอบ              
 
13)   กระเป๋าใบหน่ึงติดราคาไว ้1,200 บาท เบนซ้ือกระเป๋าใบน้ีโดยพอ่คา้ลดให ้30% ของราคาท่ี 

ติดไว ้จากนั้นเบนใชคู้ปองลดราคาอีก 200 บาท หลงัจากลดราคาทั้งหมดแลว้ เบนจะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
ตอบ              
 
14)   ปี 2556 ประเทศเวยีดนามมีประชากรหญิง 43,655,991 คน ประชากรชาย 43,141,533 คน 
       ค่าประมาณใกลเ้คียงเตม็แสนของจ านวนประชากรทั้งหมดในปี 2556  เป็นเท่าไร 
ตอบ              



15)   ปี 2553  พอ่มีรายได ้ 457,392  บาท  ปี 2554 พอ่มีรายได ้ 591,684  บาท  พอ่มีรายไดเ้พิ่มข้ึนเท่าไร  
(ตอบเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืน) 

ตอบ              
 
16)   เม่ือน าค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็ลา้นของ 3,512,345 และ 3,600,000  มาเปรียบเทียบกนั  ต่างกนัเท่าไร 
ตอบ              
 
17)   ผลบวกของ 5,909,050  กบั  3,755,049  มีค่าประมาณจ านวนเตม็แสนเป็นเท่าไร 
ตอบ              
 
18)   ห.ร.ม.  ของ  30 , 48  และ   66  เป็นเท่าใด 
ตอบ              
 
19)  ค.ร.น.  ของ  15   และ   40 
ตอบ              
 
20)  แบ่งมะม่วง  72  ผล  ส้ม  120  ผล  โดยใหแ้ต่ละถุงมีผลไมจ้  านวนเท่า ๆ กนั และเป็นผลไมช้นิดเดียวกนัใหไ้ด้

มากท่ีสุด  จะไดผ้ลไมท้ั้งหมดก่ีถุง   แต่ละถุงมีผลไมถุ้งละก่ีผล   
ตอบ              
 
21)   ตอ้งการแบ่งท่ีดินรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง  20  เมตร  ยาว  44  เมตร  ออกเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสใหมี้พื้นท่ีมาก

ท่ีสุด  จะไดท้ั้งหมดก่ีแปลง 
ตอบ              
 
22)   ตูป้ลาทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง  30  เซนติเมตร  ยาว  40  เซนติเมตร  สูง  20 เซนติเมตร  

       ถา้ใส่น ้า  
3

4
  ของความสูง  น ้าในตูป้ลาจะมีปริมาตรก่ีลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

ตอบ              
 
  



23)   แผนผงัแสดงเส้นทางการข่ีจกัรยานจากจุดเร่ิมตน้ถึงศาลาท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้วนิยัเดินทางจากท่ีจุดเร่ิมตน้ไปยงัศาลาเป็นระยะทางเท่าไร 
ตอบ              
 
24) 
        ก าหนดให ้ รูปวงกลมมีเส้นผา่นศูนยก์ลางยาว  28  เซนติเมตร  และรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีดา้นหน่ึงยาว  25  

เซนติเมตร  ดงัรูป  
 
 
 
 
 
 
 
ถา้ความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากบัความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  แลว้รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีพื้นท่ีประมาณก่ีตาราง

เซนติเมตร  (ก าหนดให ้ π =
22

7
 ) 

ตอบ              
 
  

28 ซม. 
25 

ซม. 



25)   ก าหนดให ้  กขค  เป็นรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ซ่ึงมี  ขก̂ค  เป็นมุมยอด   
       กข̂ค มีขนาด 45o และ กค̅  ยาว  10  เซนติเมตร  ดงัรูป 
      
 
 
 
 
 
รูปสามเหลีย่ม  กขค  มีมุมยอดขนาดเท่าใด 
ตอบ              
 
26)   ก าหนดให ้  กขค  เป็นรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่และรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  งขจ  เป็นรูปสามเหล่ียมหนา้

จัว่ และ ขง̂จ มีขนาด 100o   ดงัรูป 
 
  
 
 
 
 
  
 รูปสามเหลีย่ม  ขคฉ  มีขนาดของ  ฉข̂ค  เป็นเท่าใด 
ตอบ              
 
27)  สวนแห่งหน่ึงออกแบบแปลงดอกไม ้ดงัรูป 
      

 
 
 
 
 
สวนดอกไม้แห่งนีม้ีพืน้ทีท่ั้งหมดเท่าใด 

ตอบ              



28)  สระวา่ยน ้าของโรงแรมแห่งหน่ึง ขอบสระเป็นรูปวงกลมมีความยาวของเส้นผา่นศูนยก์ลาง  28 เมตร 

พนกังานท าความสะอาดสระวา่ยน ้าเดินรอบขอบสระ 2 รอบ คิดเป็นระยะทางก่ีเมตร  ( π =  
22

7
) 

ตอบ              
 

29)  พรมรูปวงกลม มีรัศมี 35 เซนติเมตร พรมผนืน้ีมีความยาวโดยรอบพรมเท่าใด    ( π =  
22

7
) 

ตอบ              
 
30)   ดอยปุยสูง 1.658 กิโลเมตร ดอยอินทนนทสู์ง 2.565 กิโลเมตร ดอยอินทนนทสู์งกวา่ดอยปุยก่ีกิโลเมตร 
ตอบ              
 
31)  จากรูปท่ีก าหนด  มีส่วนของเส้นตรงขนานกนัก่ีคู่ 
 
  
 
 
 
 
ตอบ              
 
32)  รูปท่ีก าหนดใหเ้ป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
  
  
   
ตอบ              
 
33)  รูปส่ีเหล่ียมในขอ้ใดมีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งเป็นรูปส่ีเหล่ียมออกเป็นสามเหล่ียมสองรูป 
      ท่ีเท่ากนั 
ตอบ              
 
34)  รูปส่ีเหล่ียมใดมีเส้นทแยงมุมตดักนัเป็นมุมฉาก และแบ่งคร่ึงซ่ึงกนัและกนั 
ตอบ              



35)  รูปส่ีเหล่ียมใดท่ีเส้นทแยงมุมตดักนัแลว้ท าใหเ้กิดเป็นสามเหล่ียมมุมฉาก 
ตอบ              
 
36)  จากช้ินส่วนเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให ้ ขอ้ใดสามารถน ามาประกอบกนัเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
       สามมิติไดต้รงตามท่ีก าหนด 
 

 
รูปทรงเรขาคณติสามมิติ 

ทีก่ าหนด 
ช้ินส่วนเรขาคณติสองมิติ 

A ทรงกลม  

B ทรงกระบอก  

C ปริซึมส่ีเหล่ียม  

D พีระมิดฐานหกเหล่ียม 
 

 
ตอบ              
 
จงบอกช่ือของรูปเรขาคณติต่อไปนี ้ (ข้อ  37 -42)  
 

  37)      38)      39) 

                                      
              

 
  40)      41)      42) 

         
 

             
 
 



43)  จากแบบรูปท่ีก าหนด  ถา้ต่อแบบรูปออกไป  ใหเ้ขียนรูปท่ีอยูถ่ดัไป จะมีสีด าก่ีรูปและสีขาวก่ีรูป 
 
 
 
 
 
ตอบ              
 
44) 
 
 
 
 

โอมตดักระดาษรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  4  รูป  วางเรียงกนั  ไดแ้บบรูปของความยาวรอบรูปเป็น 
4,  12,  20,  28,  …  เซนติเมตร  ถา้โอมตดักระดาษรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสวางเรียงต่อไปอีก 1 รูป 
รูปน้ีความยาวรอบรูปก่ีเซนติเมตร 

ตอบ              
 
45)  เด็กชายชา้ง เขียนตวัอกัษรใหอ้ยูใ่นแบบรูป  ดงัน้ี 
 
 A  B  B  C  C  D  A  B  B  C  C  D  A  B  B  C  C  D  … 
 
 ถา้เขาเขียนตวัอกัษรต่อไปเร่ือยๆ  แลว้ตวัอกัษรในล าดบัท่ี  49  คือตวัอกัษรใด 
ตอบ              
 
  



 กราฟเส้นแสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
 
จากกราฟให้ตอบค าถามข้อ  46 – 49 
 
46)  เดือนกุมภาพนัธ์ผลิตไฟฟ้าลดลงจากเดือนมกราคมก่ีลา้นหน่วย 
ตอบ              
 
47)  เดือนมีนาคมผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพนัธ์ก่ีลา้นหน่วย 
ตอบ              
 
48)  เดือนเมษายนผลิตไฟฟ้าลดลงจากเดือนมีนาคมก่ีลา้นหน่วย 
ตอบ              
 
49)  เดือนพฤษภาคมผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายนก่ีลา้นหน่วย 
ตอบ              
       
  



แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงเป็นชาย 100 คน และหญิง 100 คน ท่ีสอบวชิา
คณิตศาสตร์ไดร้ะดบัคะแนนต่างๆ 

 
 
จากแผนภูมิ จงตอบค าถามข้อ  50 - 53 
 
50)  นกัเรียนท่ีไดร้ะดบัคะแนน 1 มีนกัเรียนชายมากกวา่นกัเรียนหญิงก่ีคน 
ตอบ              

 
51)   นกัเรียนท่ีไดร้ะดบัคะแนน 4 มีนกัเรียนชายมากกวา่นกัเรียนหญิงก่ีคน 
ตอบ              
 
52)   นกัเรียนท่ีไดร้ะดบัคะแนน 1 และ 2 รวมกนั มีนกัเรียนชายนอ้ยกวา่หรือมากกวา่นกัเรียนหญิงก่ีคน 
ตอบ              
 
53)  นกัเรียนท่ีไดร้ะดบัคะแนน 3 และ 4 รวมกนั มีนกัเรียนชายนอ้ยกวา่หรือมากกวา่นกัเรียนหญิงก่ีคน 
ตอบ              
 
 
  



 
ชมรมแห่งหน่ึงรับสมคัรนกัเรียนเขา้ค่ายฤดูร้อนเป็นสองกลุ่ม ขณะน้ีมีนกัเรียนท่ีสมคัรเขา้ค่ายใน  

 แต่ละกลุ่มแลว้ดงัแผนภูมิแท่ง 

 
 
จากแผนภูมิแท่งตอบค าถามข้อ  54 - 56    
54)  จ านวนนกัเรียนกลุ่มท่ี 1  ต่างจากกลุ่มท่ีสองก่ีคน 
ตอบ              
 
55)  นกัเรียนท่ีสมคัรเขา้ค่ายฤดูร้อนมีทั้งหมดก่ีคน 
ตอบ              
 
56)  หากชมรมน้ีตอ้งการให้มีนกัเรียนมาเขา้ค่ายทั้งหมด 160 คน จะตอ้งรับสมคัรนกัเรียนเพิ่มอีกก่ีคน 
ตอบ              

 



แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจ านวนหนงัสือประเภทต่าง ๆ ท่ีมีในหอ้งสมุดจ านวนทั้งส้ิน 120 เล่ม 

 
 
  

 
 
 
 
 
จากแผนภูมิวงกลมตอบค าถามข้อ  57 - 59    
 
57)  ในหอ้งสมุดมีหนงัสือประเภท  A  จ านวนก่ีเล่ม 
ตอบ              
 
58)  ในหอ้งสมุดมีประเภทหนงัสือท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดต่างกนัก่ีเล่ม 
ตอบ              
 
59)  ในหอ้งสมุดมีประเภทหนงัสือท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดรวมกนัก่ีเล่ม 
ตอบ              
 
60)    แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจ านวนครอบครัวท่ีเล้ียงสุนขัจ านวนต่าง ๆ  ทั้งหมด 120 ครอบครัวในหมู่บา้นแห่งหน่ึง 

 
         หมู่บา้นแห่งน้ีมีครอบครัวท่ีเล้ียงสุนขั 4 ตวั ก่ีครอบครัว 
ตอบ              
  



เฉลยแบบทดสอบวชิาคณติศาสตร์ 

 
1)   ตอบ 31.617  31.658  31.662         
    แนวคิด  การเปรียบเทียบทศนิยมให้เปรียบเทียบจ านวนนับท่ีอยู่หน้าทศนิยมก่อนถ้าเท่ากนัให้เปรียบเทียบ
จ านวนนบัหลงัจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 1 ในหลกัส่วนสิบและหลกัต่อไป     
    

2)   ตอบ  ถนนสาวยท่ีสอง  4 
5

8
   กิโลเมตร  ถนนสายท่ีหน่ึง  4.65  กิโลเมตร  ถนนสายท่ีสาม  4.572   กิโลเมตร   

        แนวคิด   1. เปล่ียนจ านวนคละใหเ้ป็นทศนิยมสองต าแหน่ง  ดงัน้ี     

     4 
5

8
    =   4 + (

5 𝑥125

8𝑥125
)  =  4+ 

625

1000
  =  4+0.625 = 4.625    

  2.  ใช้หลักการเปรียบเทียบทศนิยม   คือ  จ  านวนนับท่ีอยู่หน้าทศนิยมก่อนถ้าเท่ากันให้
เปรียบเทียบจ านวนนบัหลงัจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 1 ในหลกัส่วนสิบและหลกัต่อไป    
 
3)  ตอบ    56.709  
 แนวคิด    56.709  เขียนในรูปกระจายได ้ 50 + 6 + 0.7 + 0.009      
     

4)    ตอบ 
3

10
   หรือ  0.3           

 แนวคิด     
9

8
 x 

10

21
 x 

14

25
             =     

9

8
 x 

10

21
 x 

14

25
     

  
 

        =    
3

10
 =  0.3         

 

5)    ตอบ 
1001

100
   หรือ  10.01          

 แนวคิด  11
11

100
  -  1

1

10
    =  

1111

100
   -  

11

10
       

      =  
1111

100
   -  (

11 x 10

10 x 10
)        

      =  
1111

100
   -   

110

100
        

      =  
1001

100
   หรือ  10.01     

 
  

2 

5 

2 

3 4 

3 
1 

2 

1 



6)   ตอบ   5          

 แนวคิด  (3
1

4
   +  0.25  )  ÷  

7

10
  =  (

13

4
   +  0.25) ÷  

7

10
   

            =  (
13 𝑥 25

4 x 25
)  + 

25

100
)  ÷  

7

10
 

            =  (
325

100
  + 

25

100
)  ÷  

7

10
 

            =  
350

100
 ÷ 

7

10
 

 

            =  
350

100
  x 

10

7
 

            = 5 
 

7)    ตอบ   
181

16
   หรือ  11.31   ไร่          

 แนวคิด ชุมชนบา้นสวนป่า  วางแผนปลูกตน้ไมใ้นสวนป่าเวลา   2   เดือน 

  เดือนแรกปลูกตน้ไม ้     6 
1

8
   ไร่ 

  เดือนท่ีสองปลูกตน้ไม ้     5 
3

16
   ไร่  

  ปลูกตน้ไมส้องเดือนได ้  6 
1

8
   +   5 

3

16
   =     

49

8
   +  

83

16
   

        =     (
49 x 2

8 x 2
)  +  

83

16
   

        =     
98

16
 +  

83

16
   

        =     
98

16
 +  

83

16
   

        =     
181

16
   หรือ  11.31   ไร่ 

 
8)  ตอบ  187  บาท  25  สตางค ์
 แนวคิด  ฉนัซ้ือหนงัสือเล่มหน่ึงใหเ้งินผูข้ายไป     200 บาท    00   สตางค ์
        ฉนัไดรั้บเงินทอนจากผูข้าย       12 บาท    75   สตางค ์
        หนงัสือเล่มน้ีราคา      187      บาท    25   สตางค ์
 ตอบ  หนงัสือเล่มน้ีราคา  ๑๘๗  บาท  ๒๕  สตางค ์
 
9)  ตอบ  31.2 
 แนวคิด   ( 6.5 x 1.6 ) + ( 6.5 x 3.2 )  =   10.4  +  20.8 
         =   31.2 
 ตอบ    ๓๑.๒ 

1 

5 



10)   ตอบ  3,100,000 บาท 
 แนวคิด ซ้ือท่ีดินราคาไร่ละ      400,000  บาท 
   จ านวน                 6    ไร่ 
   เป็นเงิน   400,000 x 6   =        2,400,000 บาท 
   แลว้ซ้ือท่ีดินขา้งเคียงเพิ่มข้ึนอีก              8  ไร่ 
   ราคาไร่ละ     450,000  บาท 
   เป็นเงิน   450,000  x  8 =         3,600,000 บาท 
   รวมซ้ือท่ีดินเป็นเงิน  2,400,000  +  3,600,000  =   6,000,000 บาท 
   แลว้น ามาจดัสรรขายทั้งหมดไดเ้งิน               9,100,000 บาท 
   จะไดก้ าไรทั้งหมด       9,100,000  -  6,000,000  =  3,100,000 บาท  
 ตอบ    จะไดก้ าไรทั้งหมด       ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 
11)   ตอบ  48  ตน้ 
 แนวคิด สวนแห่งหน่ึงปลูกผลไมไ้ว ้ 4  ชนิด   ไดแ้ก่  มะม่วง  มงัคุด  ส้มโอ  และ เงาะ 

   ปลูกมะม่วง      
1

3
   ของผลไมท่ี้ปลูก 

   ปลูกมงัคุด      
3

8
   ของผลไมท่ี้ปลูก 

   ปลูกส้มโอ      
1

6
   ของผลไมท่ี้ปลูก 

   ท่ีเหลือเป็นเงาะ        6 ตน้ 
   ปลูกผลไมท้ั้งหมดคิดเป็น      1  ส่วน 
  จะได ้ ปลูกผลไมท้ั้งหมด   = มะม่วง + มังคุด + ส้มโอ + เงาะ 

    1  =  
1

3
  +   

3

8
  +   

1

6
  +      ;  หาตวัส่วนท่ีเท่ากนั 

    1  =  (
1 𝑥 8

3 𝑥 8
)  +   (

3 𝑥 3

8 𝑥 3
)  +   (

1 𝑥 4

6 𝑥 4
) +  

24
 

    
24

24
  = 

8

24
  +   

9

24
  +   

4

24
  +  

24
   

    
24

24
  = 

21

24
  +   

3

24
   

  ดงันั้น ปลูกเงาะ        3  ส่วน   คิดเป็น    จ านวน   6  ตน้ 

  ถา้ปลูกตน้ไมท้ั้งหมด   24  ส่วน  คิดเป็น  จ านวน  
6 𝑥 24

3
  =  48  ตน้ 

 ตอบ  ปลูกตน้ไมท้ั้งหมดจ านวน  ๔๘  ตน้ 
      400,000  บาท 

  



12) ตอบ    0.213     กิโลกรัม 
 แนวคิด แม่ท าขนมโดยน าแป้ง       3.342  กิโลกรัม 
   ผสมกบัน ้าเช่ือม       5.718  กิโลกรัม 
   ขนม  มีปริมาตร  3.342 + 5.718  =    9.060    กิโลกรัม 
   ขนมใส่ถาด 5 ใบหนกั        10.125  กิโลกรม 
   จะไดถ้าด 5 ใบหนกั 10.125 - 9.060 =   1.065  กิโลกรัม 
   ถาด 1 ใบหนกั               1.065 ÷5 = 0.213              กิโลกรัม 
 ตอบ  ถาดแต่ละใบมีน ้าหนกั ๐.๒๑๓  กิโลกรัม 
 
13)   ตอบ 640 บาท 
 แนวคิด กระเป๋าใบหน่ึงติดราคาไว ้   1,200   บาท 
   เบนซ้ือกระเป๋าใบน้ีโดยพอ่คา้ลดให ้      30%  ของราคาท่ีติดไว ้
   ลดราคา  30%  หมายถึง   
   ถา้กระเป๋าราคา        100   บาท  ขายจริง                   70 บาท 

   กระเป๋าใบน้ีติดราคาไว ้  1,200 บาท   ขายจริง   
1,200 𝑥 70

100
  =  840   บาท 

   จากนั้นเบนใชคู้ปองลดราคาอีก                 200  บาท 
   เบนตอ้งจ่ายเงินทั้งหมด  840  -  200 = 640 บาท 
 ตอบ เบนตอ้งจ่ายเงินทั้งหมด  ๖๔๐ บาท 
 
14)   ตอบ   86,800,00   คน 
 แนวคิด ประชากรหญิง             43,655,991  คน 
   ประชากรชาย               43,141,533  คน 
   ประชากรทั้งหมดเป็น     43,655,991 + 43,141,533   =  86,797,524    คน 
   ค่าประมาณใกลเ้คียงเตม็แสนของจ านวนประชากรทั้งหมด         86,800,00   คน 
 
15)   ตอบ   130,000  บาท 
   แนวคิด ปี  2553  พอ่มีรายได ้    457,392  บาท 
   ปี  2554  พอ่มีรายได ้    591,684  บาท 
   พอ่มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 591,684 -  457,392  =  134,292 บาท 
   ค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็หม่ืน   134,292  คือ  130,000  บาท 
 
  



16)   ตอบ  0 
 แนวคิด ค่าประมาณจ านวนเตม็ลา้นของ  3,512,345  คือ  4,000,000 
   ค่าประมาณจ านวนเตม็ลา้นของ  3,600,000  คือ  4,000,000 
   ค่าประมาณจ านวนเตม็ลา้นของ  3,512,345  และ  3,600,000   ต่างกนั  0 
 
17)   ตอบ  9,700,000   
 แนวคิด 5,909,050  +  3,755,049  =  9,664,099 
   ค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็แสนของ  9,664,099  คือ  9,700,000   
 
18)   ตอบ  6 
           แนวคิด                    3    )   30             48            66 
                                              2  ) 10            16            22   
                                                       5              8            11  
                     ห.ร.ม.  ของ   30  ,  48    และ  66    คือ      623       
 
19)  ตอบ  120 
           แนวคิด                     5     )    15             40 
                                                       3               8 
                     ค.ร.น.  ของ   15  และ  40    คือ     120      
 
20)  ตอบ  24    ผล 
 แนวคิด      จ  านวนผลไมท่ี้แบ่งไดโ้ดยไม่ใหผ้ลไมป้ะปนกนัและมากท่ีสุด  คือ  ห.ร.ม.  ของ  72 และ  120                    
                       หา  ห.ร.ม.   ของ    72   และ   120 
                                              2   )     72          120   
                                                  2   ) 36            60 
                                                     3 ) 18           30     
                                                       2 )  6          10 
                                                              3           5  
                  ห.ร.ม.  ของ  72  และ  120  คือ   242322   
  ดงันั้น         แบ่งมะม่วงได ้  32472    ถุง    แบ่งส้มได ้ 524120    ถุง   
                     ไดท้ั้งหมด    853    ถุง 
                      ผลละไมใ้นแต่ละถุงมี    24    ผล  



21)    ตอบ  55  แปลง 
         วธีิท า       ขนาดของท่ีดินรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีไดจ้ะมีความยาวเท่ากบั  ห.ร.ม.ของ  20  และ  44 
                                            2  )   20            44 
                                                2 ) 10           22 
                                                       5            11 
                            ห.ร.ม.  ของ   20   และ   44   เท่ากบั    422   
                  ดงันั้น   ขนาดของรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสคือ    44   ตารางเมตร 

                               จะไดพ้ื้นท่ีทั้งหมด      55
44

4420




     แปลง 

 
22)   ตอบ    1,800 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 แนวคิด    ตูป้ลาทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง    30 เซนติเมตร 
   ยาว       40 เซนติเมตร 
   สูง       20 เซนติเมตร 
   ตูป้ลามีปริมาตร          =     กวา้ง  x  ยาว  x  สูง 
         =      30  x  40  x  20 
         =      2,400      ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

   ถา้ใส่น ้า       
3

4
 ของความสูง 

   น ้าในตูป้ลาจะมีปริมาตร    2,400  x   
3

4
    =   1,800 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 ตอบ   น ้าในตูป้ลาจะมีปริมาตร   ๑,๘๐๐  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร    
 
23)   ตอบ  30  กิโลเมตร 

แนวคิด จุดท่ี 1 +  จุดท่ี 2 +  จุดท่ี 3  +  จุดท่ี 4  +  จุดท่ี 5  +  จุดท่ี  6  =  1 + 2 + 1 + 2 + 4 
         =  10  เซนติเมตร 
  มาตราส่วน  1  เซนติเมตร  ระยะทางจริง  3  กิโลเมตร 
 ดงันั้น  10  เซนติเมตร   ระยะทางจริง  10 x 3  =  30  กิโลเมตร 
 ตอบ  วนิยัเดินทางจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัศาลาเป็นระยะทาง  ๓๐  กิโลเมตร 

 
  



24)   ตอบ   375  ตารางเซนติเมตร 
 แนวคิด   หาเส้นรอบวงของวงกลม   จากสูตร =   2 πr 

       =   2 x 
22

7
 x 14 

       =   88  เซนติเมตรา 
 จะได ้ เส้นรอบวงของวงกลมมีค่าเท่ากบั  88  เซนติเมตร 
  ความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากบัความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
  หาดา้นของรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   

จากสูตร  ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ =  (กวา้ง x 2) + (ยาว x 2) 
    88 =  (กวา้ง x 2) + (25 x 2)  
    88 =  (กวา้ง x 2) + 50 
    กวา้ง =  (80 – 50) ÷ 2 
    กวา้ง =  15  เซนติเมตร 

  หาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้   จากสูตร  =   กวา้ง  x  ยาว 
       =    15  x  25 
       =    375  ตารางเซนติเมตร 
 ดงันั้น  พื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีค่าเท่ากบั  375  ตารางเซนติเมตร 
 
25)   ตอบ  90  องศา 
 แนวคิด  กขค  เป็นรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่  กข̂ค มีขนาด 45o 
   สมบติัรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่  มุมท่ีฐานมีขนาดเท่ากนั  และมุมยอดอยูต่รงขา้มกบัฐาน 
   จาก  มุมภายในของรูปสามเหล่ียม  มีขนาดรวมกนั  180  องศา 
   ดงันั้น  มุมยอดคือ  มุม  ก  =  180 – (45 + 45) 
       =  180 – 90 
       =  90  องศา 
   
26  ตอบ  45  องศา 
 แนวคิด  กขค  เป็นรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่   มุมท่ีฐานจะมีขนาดเท่ากนั 
   จาก  มุมภายในของรูปสามเหล่ียมรวมกนัเท่ากบั 180  องศา  
  จะได ้     มุม จข̂ง     =   (180  -  110)  ÷  2 
      =  35  องศา 
  มุม  กขค  มีขนาดเท่ากบั  90  องศา  เน่ืองจากโจทยไ์ดก้  าหนดให้ 
  ดงันั้น  ฉข̂ค  มีขนาดเท่ากบั  90 – 35  =  45  องศา 



 
27)  ตอบ  12.5  ตารางเมตร 

แนวคิด จากสูตรการหาพื้นท่ีรูปสามเหล่ียม   คือ  
1

2
  x ฐาน  x  สูง 

  หาพื้นท่ีแปลงท่ี  1  =   
1

2
  x ฐาน  x  สูง   

=  
1

2
  x 5 x 3  

      =  7.5  ตารางเมตร 

  หาพื้นท่ีแปลงท่ี  2  =   
1

2
  x  ฐาน  x  สูง   

      =   
1

2
  x 5  x  2 

      =  5  ตารางเมตร 
  ดงันั้นสวนดอกไมมี้พื้นท่ีทั้งหมด  7.5  +  5  =  12.5  ตารางเมตร 
 
28)  ตอบ  176  เมตร 
  แนวคิด หาเส้นรอบวงของวงกลม   จากสูตร =   2 πr 

       =   2 x 
22

7
 x 14 

       =  88  เมตร 
  พนกังานเดินวนรอบสระ  2  รอบคิดเป็นระยะทาง  88 x 2  =  176  เมตร 
 
29)  ตอบ  220  เซนติเมตร 
 แนวคิด หาเส้นรอบวงของวงกลม   จากสูตร =   2 πr 

       =   2 x 
22

7
 x 35 

       =  220  เซนติเมตร 
  
30)   ตอบ    0.907  กิโลเมตร 
 แนวคิด   ดอยปุยสูง   1.658 กิโลเมตร 
   ดอยอินทนนทสู์ง  2.565 กิโลเมตร 
   ดอยอินทนนทสู์งกวา่ดอยปุย   2.565 – 1.658    =  0.907  กิโละเมตร 
  ตอบ  ดอยอินทนนทสู์งกวา่ดอยปุย  0.907  กิโลเมตร      
    
 
 



31)  ตอบ   6  คู่ 
แนวคิด     เส้นขนานคือ เส้นตรงสองเส้นท่ีอยูบ่นระนาบเดียวกนั ไม่ตดักนั และมีระยะห่างระหวา่งเส้น

ทั้งสองเท่ากนัเสมอ เส้นขนานอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้ก็ได ้ เส้นตรงท่ีตั้งฉากกบัเส้นตรงเดียวกนัยอ่มขนาน
กนั และเส้นตรงท่ีขนานกบัเส้นตรงเดียวกนัยอ่มขนานกนั 
 
32)  ตอบ  พีระมิดฐานหกเหล่ียม 

แนวคิด พีระมิดฐานหกเหล่ียม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปหกเหล่ียม มียอดแหลมท่ีไม่อยูบ่น
ระนาบเดียวกนักบัฐาน และหนา้ทุกหนา้เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีจุดยอดร่วมกนัท่ียอดแหลมนั้น 
 
33)  ตอบ  รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส   รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

แนวคิด เส้นทแยงมุม หมายถึง เส้นตรงท่ีลากผ่านจุดยอดสองจุดท่ีไม่อยู่ติดกนับนรูปหลายเหล่ียมหรือ
ทรงหลายหนา้ หรือในบริบทอ่ืนจะหมายถึงเส้นตรงท่ีเฉียงข้ึนหรือเฉียงลง ค าวา่ diagonal ในภาษาองักฤษ มีท่ีมา
จากภาษากรีก διαγωνιος (diagonios) ประกอบด้วย dia- แปลว่า "ทะลุหรือขา้ม" และ gonia แปลว่า "มุม" 
จากนั้นจึงมีการยมืไปใชไ้ปเป็นภาษาละติน diagonus แปลวา่ "เส้นเอียง"  
 
34)  ตอบ  รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

แนวคิด เส้นทแยงมุม หมายถึง เส้นตรงท่ีลากผ่านจุดยอดสองจุดท่ีไม่อยู่ติดกนับนรูปหลายเหล่ียมหรือ
ทรงหลายหนา้ หรือในบริบทอ่ืนจะหมายถึงเส้นตรงท่ีเฉียงข้ึนหรือเฉียงลง ค าวา่ diagonal ในภาษาองักฤษ มีท่ีมา
จากภาษากรีก διαγωνιος (diagonios) ประกอบด้วย dia- แปลว่า "ทะลุหรือขา้ม" และ gonia แปลว่า "มุม" 
จากนั้นจึงมีการยมืไปใชไ้ปเป็นภาษาละติน diagonus แปลวา่ "เส้นเอียง"  
 
35)  ตอบ   รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

แนวคิด เส้นทแยงมุม หมายถึง เส้นตรงท่ีลากผา่นจุดยอดสองจุดท่ีไม่อยูติ่ดกนับนรูปหลายเหล่ียมหรือ
ทรงหลายหนา้ หรือในบริบทอ่ืนจะหมายถึงเส้นตรงท่ีเฉียงข้ึนหรือเฉียงลง ค าวา่ diagonal ในภาษาองักฤษ มีท่ีมา
จากภาษากรีก διαγωνιος (diagonios) ประกอบดว้ย dia- แปลวา่ "ทะลุหรือขา้ม" และ gonia แปลวา่ "มุม" 
จากนั้นจึงมีการยมืไปใชไ้ปเป็นภาษาละติน diagonus แปลวา่ "เส้นเอียง"  
 
36)  ตอบ รูป  C  และ  D 
แนวคิด    ปริซึมส่ีเหล่ียม หรือ รูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีหน้าตดั (ฐาน) ทั้งสองขา้ง
เป็นรูปส่ีเหล่ียมทั้งสองอยูใ่นระนาบท่ีขนานกนั มีหนา้ขา้งเป็น รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  

   พีระมิดฐานหกเหล่ียม  เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปหกเหล่ียมมียอดแหลมท่ีไม่อยู่บน
ระนาบเดียวกนักบัฐาน และหนา้ทุกหนา้เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีจุดยอดร่วมกนัท่ียอดแหลมนั้น 



37)  ตอบ   ปริซึมฐานส่ีเหล่ียมมุมฉาก  หรือ  ปริซึมฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส  หรือ  ลูกบาศก ์ 
 แนวคิด  ปริซึม(Prism) เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานทั้งสองเป็นรูปเหล่ียมท่ีเท่ากนัทุกประการ ฐานทั้ง
สองอยูบ่นระนาบท่ีขนานกนั และดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน เรียกวา่ ปริซึม 

คุณสมบติัของปริซึม   รูปทรงสามมิติท่ีมีหนา้ตดัหวัทา้ยเป็นรูปเหล่ียม  พื้นท่ีหนา้ตดัหวัทา้ยมีขนาด
เท่ากนั  ดา้นขา้งของรูปทรงสามมิติเป็นรูปส่ีเหล่ียมทุกรูป  ช่ือเรียกของปริซึมเรียกตามรูปพื้นท่ีหนา้ตดั เช่น 
ปริซึมรูปสามเหล่ียม ปริซึมรูปส่ีเหลียม ปริซึมรูปหา้เหล่ียม เป็นตน้ 

 
38)  ตอบ  ปริซึมฐานสามเหล่ียม 
 แนวคิด  ปริซึม(Prism) เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานทั้งสองเป็นรูปเหล่ียมท่ีเท่ากนัทุกประการ ฐานทั้ง
สองอยูบ่นระนาบท่ีขนานกนั และดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน เรียกวา่ ปริซึม 

คุณสมบติัของปริซึม   รูปทรงสามมิติท่ีมีหนา้ตดัหวัทา้ยเป็นรูปเหล่ียม  พื้นท่ีหนา้ตดัหวัทา้ยมีขนาด
เท่ากนั  ดา้นขา้งของรูปทรงสามมิติเป็นรูปส่ีเหล่ียมทุกรูป  ช่ือเรียกของปริซึมเรียกตามรูปพื้นท่ีหนา้ตดั เช่น 
ปริซึมรูปสามเหล่ียม ปริซึมรูปส่ีเหลียม ปริซึมรูปหา้เหล่ียม เป็นตน้ 
 
39)  ตอบ  พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 

แนวคิด  พีระมิด(Pyramid)คือ รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติท่ีมีพื้นท่ีฐานเป็นรูปหลายเหล่ียม (สามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียม หา้เหล่ียม ….. รูป n เหล่ียม)    และมียอดเป็นจุดยอดแหลม 

คุณสมบติัของพีระมิด  รูปทรงสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปเหล่ียมใดๆ  มียอดแหลม และไม่อยูใ่นระนาบ
เดียวกบัฐาน  ดา้นขา้งของรูปทรงสามมิติเป็นรูปสามเหล่ียมทุกรูป  ช่ือเรียกของปริซึมเรียกตามรูปหนา้ตดัฐาน 
เช่น พีระมิดฐานสามเหล่ียม พีระมิดฐานส่ีเหลียม พีระมิดฐานหา้เหล่ียม เป็นตน้ 
 
40)  ตอบ  ทรงกระบอก 

แนวคิด  ทรงกระบอก(Cylinder) คือ รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติท่ีมีพื้นท่ีฐานเป็นวงกลมทั้งสองดา้น
คุณสมบติัของทรงกระบอก    รูปทรงสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปวงกลมทั้งสองดา้น  เม่ือตดัรูปทรงสามมิติน้ี
ในระนาบท่ีขนานกบัฐาน จะไดร้อยตดัเป็นรูปวงกลม  เม่ือตดัรูปทรงสามมิติน้ีในระนาบท่ีตั้งฉากกบัฐาน 
จะไดร้อยตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียม 

 
41)  ตอบ  กรวย  หรือ  ทรงกรวย 

แนวคิด  ทรงกรวย (cone) คือ รูปทรงในเรขาคณิต3 มิติ ท่ีมีรูปร่างเป็นกรวย ส่วนปลายดา้นหน่ึงจะแหลม 
ท่ีอยูต่่อกนัระหวา่งจุดยอดและจุดใดๆบนขอบฐานเป็นส่วนเส้นตรงท่ีเรียกวา่ สูงเอียง 

คุณสมบติัของทรงกรวย  รูปทรงสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปวงกลม  มียอดเป็นมุมแหลม 
 



42)  ตอบ  ปริซึมฐานหา้เหล่ียม 
แนวคิด  ปริซึม(Prism) เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานทั้งสองเป็นรูปเหล่ียมท่ีเท่ากนัทุกประการ ฐานทั้ง

สองอยูบ่นระนาบท่ีขนานกนั และดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน เรียกวา่ ปริซึม 
คุณสมบติัของปริซึม   รูปทรงสามมิติท่ีมีหนา้ตดัหวัทา้ยเป็นรูปเหล่ียม  พื้นท่ีหนา้ตดัหวัทา้ยมีขนาด

เท่ากนั  ดา้นขา้งของรูปทรงสามมิติเป็นรูปส่ีเหล่ียมทุกรูป  ช่ือเรียกของปริซึมเรียกตามรูปพื้นท่ีหนา้ตดั เช่น 
ปริซึมรูปสามเหล่ียม ปริซึมรูปส่ีเหลียม ปริซึมรูปหา้เหล่ียม เป็นตน้ 
 
43)  ตอบ  สีด า  10  รูป  สีขาว  15  รูป 
 
 
 

แนวคิด แบบรูป  หมายถึง  รูปร่างหรือลกัษณะของส่ิงต่างๆ ท่ีน ามาประกอบกนัตามความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงเหล่านั้น 
 แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะส าคญับางอยา่งร่วมกนัอยา่งมีเง่ือนไข  ซ่ึง
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์เหล่านั้นไดโ้ดยการสังเกต  การวเิคราะห์หาเหตุผลสนบัสนุน  จนไดบ้ทสรุปอนัเป็น
ท่ียบอมรับได ้
 
44)   ตอบ   36  เซนติเมตร 

แนวคิด  จากแบบรูป  จะได ้
   รูปท่ี  1   :   1 x 4 = 4  เซนติเมตร 
   รูปท่ี  2   :   3 x 4 = 12  เซนติเมตร 
   รูปท่ี  3  :    5 x 4 = 20  เซนติเมตร 
   รูปท่ี  4  :    7 x 4 = 28  เซนติเมตร 

ดงันั้น  รูปท่ี  5  :    9 x 4 = 36  เซนติเมตร 
  
45)  ตอบ A 
 แนวคิด จากแบบรูปท่ีก าหนดให ้ อกัษรจะวนซ ้ าทุก 6 ตวัอกัษร 
   จะได ้  49 ÷  6 =  8  เหลือ  1 
   ดงันั้น  ตวัอกัษรตวัท่ี 1  คือ  A 
 
 



 
46)   ตอบ  1,200   ลา้นหน่วย 
47)   ตอบ  3,700   ลา้นหน่วย 
48)   ตอบ  1,400   ลา้นหน่วย 
49)   ตอบ  1,300   ลา้นหน่วย 
50)   ตอบ 5  คน 
51)   ตอบ  5  คน 
52)   ตอบ  นกัเรียนชายมีมากกวา่นกัเรียนหญิง  5  คน 
53)   ตอบ  นกัเรียนชายมีนอ้ยกวา่นกัเรียนหญิง  5  คน 
54)   ตอบ  20  คน 
55)   ตอบ  130  คน 
56)   ตอบ  30  คน 
57)   ตอบ  48  เล่ม 
 แนวคิด  หนงัสือ  A  มี  40%  หมายถึง  มีหนงัสือทั้งหมด 100  เล่ม จะมีหนงัสือประเภท A จ านวน 40  เล่ม 

  ดงันั้น   ถา้มีหนงัสือ  120  เล่ม  จะมีหนงัสือประเภท A  จ านวน  
40 𝑥 120

100
  =  48  เล่ม 

58)  ตอบ  36  เล่ม 
แนวคิด  หนงัสือ  A  มี  40%   เป็นหนงัสือท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด 

หนงัสือ  B  มี  23%   
หนงัสือ  C  มี  15%   
หนงัสือ  D  มี  10%   เป็นหนงัสือท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
หนงัสือท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดรวมกนั  40% - 10% = 30% 
จะได ้  30%  หมายถึง  มีหนงัสือทั้งหมด  100  เล่ม  จะมีหนงัสือประเภท A  จ านวน 30  เล่ม 

  ดงันั้น   ถา้มีหนงัสือ  120  เล่ม  จะมีหนงัสือประเภท A  จ านวน  
30 𝑥 120

100
  =  36  เล่ม 

59)  ตอบ  60  เล่ม  
แนวคิด  หนงัสือ  A  มี  40%   เป็นหนงัสือท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด 

หนงัสือ  B  มี  23%   
หนงัสือ  C  มี  15%   
หนงัสือ  D  มี  10%   เป็นหนงัสือท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
หนงัสือท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดรวมกนั  40% + 10% = 50% 
จะได ้  50%  หมายถึง  มีหนงัสือทั้งหมด  100  เล่ม  จะมีหนงัสือประเภท A  จ านวน 50  เล่ม 

  ดงันั้น   ถา้มีหนงัสือ  120  เล่ม  จะมีหนงัสือประเภท A  จ านวน  
50 𝑥 120

100
  =  36  เล่ม 



 
60)  ตอบ  6  ครอบครัว 

แนวคิด  เล้ียงสุนขั  4  ตวั  มี 5%   ของทั้งหมด  120  ครอบครัว 
จะได ้  5%  หมายถึง  มีครอบครัวท่ีเล้ียวสุนขัอยู ่ 100  ครอบครัว เล้ียงสุนขั 4 ตวั   
จ านวน 5  ครอบครัว 

    ถา้มีมีครอบครัวท่ีเล้ียวสุนขัอยู ่ 120  ครอบครัว เล้ียงสุนขั 4 ตวั 

จ านวน  
5 𝑥 120

100
  =  6  ครอบครัว 

 



Lesson 1 

โครงสร้างพยางค ์/ ค า เทยีบกบั

ภาษาไทย  
โครงสร้าง พยางค์ / ค า ในภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับภาษาไทย จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 
ได้แก ่

1  2  3 
อักษรต้น - สระ - อักษรท้าย 

Beginning Letter - Vowel - Ending Letter 

     

 

 Beginning Vowel Ending 
An (แอน) ไม่มีอักษรต้น A (แ-) N (น) 

Man (แมน) M (ม) A (แ-) N (น) 

Van (แวน) V(ว) A (แ-) N (น) 

At (แอท) ไม่มีอักษรต้น A (แ-) T (ท) 

Hat (แฮท) H (ฮ) A (แ-) T (ท) 

Cat (แคท) C (ค) A (แ-) T (ท) 

 

     

 

 Beginning Vowel Ending 
Set (เซ็ท) S (ซ) E (เ-ะ) T (ท) 

Wet (เว็ท) W (ว) E (เ-ะ) T (ท) 

Pen (เพ็น) P (พ) E (เ-ะ) N (น) 

     

 

 Beginning Vowel Ending 
It (อิท) ไม่มีอักษรต้น I (อ)ิ T (ท) 

Hit (ฮิท) H (ฮ) I (อ)ิ T (ท) 

Tip (ทิพ) T (ท) I (อ)ิ P (พ) 

Big (บิ๊ก) B (บ) I (อ)ิ G (ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beginning Vowel Ending 
Hot (ฮอท) H (ฮ) O (ออ) T (ท) 

A 
 

E 
 

I 
 

O 
 



 

Dog (ด๊อก) D (ด) O (ออ) G (ก) 

Top (ท๊อพ) T (ท) O (ออ) P (พ) 

 

 

 

 Beginning Vowel Ending 
Bus (บัส) B (บ) U (-ะ) S (ส) 

Cup (คัพ) C (ค) U (-ะ) P (พ) 

Sun (ซัน) S (ซ) U (-ะ) N (น) 

Bug (บั๊ก) B (บ) U (-ะ) G (ก) 

 

 อกัษรที่เป็นสระ ในภาษาอังกฤษ มี 5 ตัว คือ 

A E I  O  U 

 อกัษรพยัญชนะกึ่งสระ ท าหน้าที่คล้ายสระ มี 

W  คล้ายกบั  U 

Y คล้ายกบั  I 

R, L เมื่ออยู่ในต าแหน่งอักษรทา้ย (Ending) จะผสมกับสระท าให้มีผลต่อแนวเสียง
ของสระด้วย 

ดังนั้นในที่นี้จึงยังไม่กล่าวถึงอักษรเหล่านี้ในบทอักษรท้าย (Ending Letter) 

 

 

          ลองมาท าแบบฝกึหดัทบทวนกนัเถอะ 

 

 

 

 

 

 

 
Exercise 1.1 : Circle the Beginning Letter (ให้วงกลมล้อมรอบอกัษรตน้) 

   
Sun Drum Pin 

U 
 



Lesson 2 

เสยีงอกัษรตน้ (Beginning Letter) 

 

   
Hut Pen Wig 

Exercise 1.2 : Circle the Vowel (ให้วงกลมล้อมรอบสระ) 

   

Cat Hen Fish 

   

Bus Dog Frog 
Exercise 1.3 : ให้กระจายพยางค์ / ค าศัพท์ต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง   อักษรต้น สระ  อักษรท้าย 

 Plan = PL  A  N 

1. Van  =…………………………………………………………………………. 

2. Cap  =…………………………………………………………………………. 

3. Grip =…………………………………………………………………………. 

4. Crop =…………………………………………………………………………. 

5. Flat =………………………………………………………………………….  

6. God  =…………………………………………………………………………. 

7. Pet  =…………………………………………………………………………. 

8. Zip  =…………………………………………………………………………. 

9. When =…………………………………………………………………………. 

10. Sit =…………………………………………………………………………. 

  

 
ค าที่ไม่มีอกัษรต้นน า ขึ้นด้วยสระ A  E  I  O  U  เทียบเสียง “อ” 

An (แอน) As (แอส) At (แอท) Egg (เอ๊ก) Eye (อาย) Eel (อีล) 

Is (อีส)  In (อิน)  Ink (อิ๊ง) On (ออน) Ox (อ๊อก)

 Odd (ออด) 

Us (อัส) Up (อัพ) Ugly (อักลี่) 

อกัษรตน้ เทยีบเสยีง ฝกึอา่นค า 



B  บ Boy (บอย) Bat (แบท) Bin (บิน) 

C  ค  Can (แคน) Cat (แคท) Cut (คัท) 

    ซ Cent(เซนท์) City (ซิที) Cell (เซล) 

D  ด Do (ดู) Dad (แดด) Duck (ดั๊ค) 

F  ฟ Fan (แฟน) Fin (ฟิน) Fun (ฟัน) 

G  ก Gun (กัน) Get (เก็ท) Gas (แก๊ส) 

    จ Gel (เจล) Giant (ไจแอนท์) Giraffe (จีราฟ) 

H  ฮ Hat (แฮท) Hen (เฮ็น) Hot (ฮอท) 

J  จ Jam (แจม) Jet (เจ็ท) Joy (จอย) 

K  ค Key (คีย์) Kite (ไคท์) King (คิง) 

L  ล Leg (เล็ก) Lid (ลิด) Lip (ลิพ) 

M  ม Man (แมน) Moon (มูน) Mop (ม๊อพ) 

N  น No (โน) Not (นอท) Net (เน๊ท) 

P   พ Pen (เพ็น) Pin (พิน) Put (พุท) 

Qu  คว Queen (ควีน) Quit (ควิท) Quiz (ควิซ) 

R  ร Rat (แรท) Ring (ริง) Rock (ร๊อค) 

S   ซ / ส Sun (ซัน) Set (เซ๊ท) Sad (แซด) 

T  ท To (ทู) Ten (เท็น) Tap (แทพ) 

V   ว (กัดรมิฝีปาก) Van (แวน) Vet (เว็ท) Vase (เวส) 

W   ว Wax (แวกซ์) Wig (วิ๊ก) Wing (วิง) 

X   ซ Xylophone (ไซโลโฟน) Xerox (ซีรอกซ์) 

Y  ย Yes (เยส) Yoyo (โยโย) Yet (เย็ท) 

Z  ซ Zoo (ซู) Zebra (ซีบรา) Zip (ซิพ) 

“อักษร 2 ตัว ซึ่งมักพบคู่กัน โดยจะปรากฏอยู่พร้อมๆ กันในค า / พยางค์ ออกเสียงเดียว 

เป็นอักษรคู่ (Digraph) อาจอยูใ่นส่วน อักษรต้น หรือ อักษรทา้ย” 

อกัษรคู ่ เทยีบเสยีง ฝกึอา่นค า 

Ch  ซ Chin (ชิน) Chip (ชิพ) Chat (แชท) 

 ค Christ (คริสต์) School (สคูล)  

Sh   ช She (ชี) Shop (ชอพ) Shut (ชัท) 

Th   ท, ธ Thin (ทิน) Thai (ไทย) Thick (ทิค) 

 ด That (แดท) Then (เด็น) This (ดิส) 

Wh  ว When (เว็น) Why (วาย) What (วอท) 

 ฮ Who (ฮู) Whose (ฮูส) Whom (ฮูม) 

Ph  ฟ Phone (โฟน) Photo (โฟโต) Physics (ฟิสิกส์) 

Gh   ก Ghost (โกสท์) Spaghetti (สพาเกทที) 

Exercise 2.1 ให้เติมอักษรอังกฤษ (Beginning Letter) ซึ่งสัมพันธ์กับเสียงอ่าน
ภาษาไทย เพ่ือให้ค าศัพท์สมบูรณ์ 

อกัษรคู ่: Digraph 

 



Lesson 3 

อกัษรท้าย (Ending Letter) 

 

 
  

………in (บิน) ………et (เน็ท) ………og (ล๊อก) 
  

 

 

 
 

 

………at (แฮท) ………eg (เล็ก) ………un (รัน) 
  

 

 

   

………og (ด๊อก) ………ox (ฟ๊อก) ………ee (บี) 
  

 

 

 

 
 อกัษรทา้ย เป็นส่วนที่มีผลต่อเสียงของพยางค์ คล้ายส่วน “อกัษรตวัสะกด” ใน

ภาษาไทย 
 แบ่งพยัญชนะเป็นกลุ่มตามการออกเสียงของอกัษรท้าย เทียบกับ “มาตรา

ตัวสะกด” ในภาษาไทย ได้ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 อักษร C   G   K   X  เทียบเสียงสะกด แม่ “กก” สะกดด้วย “ก” 

Ox (ออกซ์) Flag (แฟลก) Six (ซิกซ์) Big (บิ๊ก)   Lick (ลิค) 

กลุ่มที่ 2 อักษร D   T   S   Z เทียบเสียงสะกด แม่ “กด” สะกดด้วย “ด” 

Add (แอด) Fat (แฟท) Plus (พลัส) Not (นอท)  Bed (เบด) 

กลุ่มที่ 3 อักษร B   P   F   V เทียบเสียงสะกด แม่ “กบ” สะกดด้วย “บ” 

Tab (แทบ) Zip (ซิพ) Of (ออฟ) Rub (รับ)   Web (เว็บ) 

กลุ่มที่ 4 อักษ N เทียบเสียงสะกด แม่ “กน” สะกดด้วย “น” 

Fan (แฟน) Pen (เพ็น) Bin (บิน) Sun (ซัน)   When (เว็น) 

กลุ่มที่ 5 อักษร M เทียบเสียงสะกด แม่ “กม” สะกดด้วย “ม” 

Jam (แจม) Them (เด็ม) Dim (ดิม) Sum (ซัม)  Tram (แทรม) 

B N L 

H L R 

D F B 



Lesson 4 

ค านาม (Nouns) 

 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอักษร NG   NK เทียบเสียงสะกด แม่ “กง” สะกดด้วย “ง” 

Hang (แฮ๊ง) Ink (อิงค์) Sting (สทิง) Tank (แทงค์)  Ring (ริง) 

 

Exercise 3.1 Fill in the blank with the Ending letter: D, G, N, T  
(ให้เติมส่วนอักษรต้น D, G, N, T ซึ่งสอดคล้องกบัเสียงอ่านที่ก าหนด) 

1. S E ……… (เซท) 2. R E ………… (เรด)  3. B E ……… (เบก)   

4. V E ………… (เวท) 5. H E ……… (เฮ็น)  6. D E ………… (เด็น) 

7. N E ……… (เนท) 8. L E ………… (เลท)  9. WH E ……… (เว็น)   

10. P E ………… (เพท) 

Exercise 3.2: Fill in the blank with the ending letter :P, M, N, T  
(ให้เติมอักษรท้าย P, M, N, T ให้สอดคล้องกับเสียงอ่านที่ก าหนดให้) 

1. HA…………  (แฮม)  2. RA…………  (แรท) 3. CA…………  (แคท)   

4. TA…………  (แทพ)  5. BA…………  (แบท) 6. VA…………  (แวน) 

 

 

 
ค านามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 ค านามทัว่ไป (Common Noun) คือ ค านามทั่วไปที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ
และสถานที่  

เช่น Cat (แมว), School (โรงเรียน), Table (โต๊ะ), Man (ผู้ชาย) เป็นต้น 

 ค านามชีเ้ฉพาะ (Proper Noun) คือ ค านามที่ใช้เรียก “ช่ือเฉพาะ” ของ
ค านามต่าง ๆ และขึ้นต้นดว้ยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่  

เช่น Thailand (ประเทศไทย), James (เจมส์), Megan (เมเกน), Maehongson 
(แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brother  
(บราเทอร์) พี่ชาย /

น้องชาย 

Doctor 
(ดอกเตอร์) แพทย์ 

Student 
(สทิวเดนท์) นักเรียน 

Policeman 
(โพลิสแมน) ต ารวจ 

Library 
(ไลบรารี่) ห้องสมุด 

Person 
(บุคคล) 

Place 
(สถานที)่ 

Hospital 
(ฮอสปิทัล) โรงพยาบาล 

Market 
(มาร์เก็ต) ตลาด 

School 
(สคูล) โรงเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher 
(ทีเชอร์) ครู 

Temple 
(เทมเพิล) วัด 

Book 
(บุ๊ค) หนังสือ 

Bicycle 
(ไบซิเคิล) รถจักรยาน 

Car 
(คาร์) รถยนต์ 

Basket 
(บาสเก็ท) ตะกร้า 

Pencil 
(เพ็นซิล) ดินสอ 

Snake 
(สเน็ก) งู 

Thing 
(สิง่ของ) 

Animal (สตัว)์ 

Monkey 
(มังคี) ลิง 

Giraffe 
(จีราฟ) ยีราฟ 

Elephant 
(แอลเลเฟน) ช้าง 

Rabbit 
(แรบบิท) กระต่าย 

ค านามเอกพจน ์(Singular Noun) 

และค านามพหพูจน ์(Plural Noun) 



ค านามเอกพจน์ คอื ค านามที่แสดงถึงส่ิงของที่มีเพียงช้ินเดียว คน ๆ เดียว หรอืสัตว์ตัว

เดียว เช่น 

  กระเป๋า 1 ใบ (a bag)    ผู้ชาย 1 คน (a man) 
ค านามพหูพจน์ คือ ค านามที่แสงดถึงส่ิงของที่มากกว่า 1 ชิ้น เช่น 

  กระเป๋า 2 ใบ (2 bags)   ผู้ชาย 4 คน (4 men) 

 

     ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, 

x, sh, ch, zz, และ z ให้เติม –es 
เช่น  

bus (บัส)   buses (บัสซิส) รถประจ าทาง 

 ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้

เติม –es เช่น 

  buffalo – buffaloes (บัฟฟาโล = ควาย) 

  mango – mangoes (แมงโก = มะม่วง) 

  tomato – tomatoes (โทเมโท = มะเขือเทศ) 

 ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นสระ ให้เติม -

s เช่น 

  radio – radios (เรดิโอ = วิทยุ) 

  bamboo – bamboos (แบมบู = ไม้ไผ่) 

 ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้

เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -es เช่น 

  baby – babies (เบบี้ = เด็กทารก) 

  copy – copies (ก๊อปปี = คัดลอก / ส าเนา) 

 ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ ให้เติม -

s เช่น 

  toy – toys (ทอย = ของเล่น) 

  boy – boys (บอย = เด็กผู้ชาย) 

 ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe 

เป็น v แล้วเติม -es 

  knife – knives (ไนฟ์ = มีด) 

หลักการเปลี่ยนค านาม

เอกพจน์ เป็นพหูพจน์ 



  leaf – leaves (ลีฟ = ใบไม้) 

 

 

 ค านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe และหน้า f หรือ fe 

เป็นสระ ให้เติม –s ได้เลย เช่น 

  roof – roofs (รูฟ = หลังคา)  

 safe – safes (เซฟ = ตู้นิรภัย) 

 ค านามเอกพจน์เปลี่ยนรูปไปเลย เมื่อเป็นพหูพจน์ 
  man (แมน) – men (เม็น)  = ผู้ชาย  

  woman (วูแมน) – women (วีเมน)  = ผู้หญิง 

  tooth (ทูธ) – teeth (ทีธ)  = ฟัน 

  ox (อ๊อก) – oxen (อ๊อกเซน)  = วัวตัวผู้ 

  child (ไชด์) – children (ชิลเดรน)  = เด็ก 

  mouse (เมาส์) – mice (ไมซ์)  = หนู 

  person (เพอซึน) – people (พีเพิล)  = คน / ประชาชน

  

 ค านามมีรูปเหมือนกันท้ังค านามเอกพจน์และพหูพจน์ 
  dear – dear (เดียร์)  = กวาง  

  fish – fish (ฟิช)  = ปลา 

  sheep – sheep (ชิฟ)  = แกะ 

  salmon – salmon (แซลมอน)  = ปลาแซลมอน 

 

  

  

  

 

 
Exercise 4.1 : เปลี่ยนค านามเอกพจน์ที่ก าหนดให้ เป็นค านาม

พหูพจน์ 



Lesson 5 

Using a, an 

 

 

One bee 

 
 

One cat 

 

Two …………… 

 

Two …………… 

    

 

One fish 

 
 

One man 

 
Two …………… 

 

Four …………… 

    

 

One ox 

  

One mango 

 
Two …………… 

 
Two …………… 

    

 

One orange 

  

One bus 

 
Two …………… 

 
Two …………… 

    

 

One baby 

  

One bus 

 
Three ……… 

 
Two …………… 

    

 

 

  
 

 

fish men 

bees cats 

oxen mangoes 

babies buses 

oranges buses 



 

a, an เป็นค าน าหน้านามไม่ชี้เฉพาะ ท่ีเป็นเอกพจน์ (มี
เพียงแคห่นึ่งสิ่ง) 

a  =  ใช้กับค านามท่ีมีเพียง 1 (เอกพจน์) ขึ้นต้นด้วย

พยัญชนะ  

an  =  ใช้กับค านามท่ีมีเพียง 1 (เอกพจน์) ขึ้นต้นด้วยสระ a, 

e, i, o  
และ u ท่ีออกเสียง “ออ”  

Exercise 5.1 เติมช่องว่างด้วยค าน าหน้าค านามท่ีถูกต้อง (a / 

an) 

    
……………pen ……………baby ………orange ……………ox 

    

    
……………leg …………mango ………bee ……………crab 

    

    
……………egg …………bed ………apple ……………hen 

    

    
……………ant …………bag ………van ……monkey 

    

a a a a 

a an a an 

an a a an 

an a a a 



Lesson 6 

Pronoun: Subject Pronoun 

 

 
 

 

 

Subject Pronoun คือ ค าสรรพนามท่ีเป็นประธานใน

ประโยค ซึ่งจะอยู่หน้าค ากริยาเสมอ ได้แก่ I, you, we, they, he, 

she และ it โดยท่ี 

 
I ใช้แทนตัวเราเอง เช่น  I am a boy. 

(ไอ แอม อะ บอย) 

ฉันเป็นเด็กผู้ชาย 

 

 

 
You ใช้แทนคนท่ีเราพูดด้วย เช่น  

You are my friend. (ยู อาร์ มาย เฟรน) 

คุณเป็นเพ่ือนของฉัน 

 

 

 
We ใช้แทนกลุ่มคนที่มีตัวเราอยู่ด้วย 

 เช่น  We are students.(วี อาร์ สทิวเดนส์) 
    พวกเราเป็นนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

I (ไอ) 
ฉัน 

 

You (ยู) 
เธอ, คุณ 

We (วี) 
พวกเรา 

 



He ใช้แทนคนท่ีเราพูดถึง (ผู้ชาย 1 คน) เช่น 

  

He is a teacher. 
(ฮี อิส อะ ทีเชอร์) 

เขา เป็นครู 

 

 
She ใช้แทนคนท่ีเราพูดถึง (ผู้หญิง 1 คน) เช่น  

She is pretty. (ชี อิส พริททิ) 

หล่อนน่ารัก 

 

 

 
It ใช้แทนสัตว์ สิ่งของหรือสถานท่ี  

 เช่น  It is a cat. (อิท อิส อะ แคท) 

   มันคือแมว 

 

 
They ใช้แทนกลุ่มคน สัตว์ สิ่งของ ที่มีมากกว่า 

1  

 เช่น  They are cats. (เด อาร์ แคทส์) 

พวกมันคือแมว 

     
   They are my friends. (เด อาร์ มาย เฟรนส์) 
   พวกเขาคือเพ่ือนของฉัน 

 

Exercise 6.1 : Fill in the blanks with the correct 
subject pronoun. (จงเติมค าสรรพนามลงในช่องว่าง) 

He (ฮี) 
เขา (ผู้ชาย) 

 

She (ช)ี 
หล่อน 

(ผู้หญิง) 

It (อิท) 
มัน 

 

They (เด) 
พวกเขา / พวกมัน 

 



Lesson 7 

Pronoun: Object Pronoun 

 

1. 

 

………………………is an ant. 
(มันคือมด) 

 

2. 

 

………………………is a vet. 
(เขาคือสัตวแพทย์) 
 

3. 

 

………………………are men. 
(พวกเขาคือผู้ชาย) 

 

4. 

 

………………………is a teacher. 
(หล่อนคือครู) 
 

5. 

 

………………………are happy. 
(พวกเรามีความสุข) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

It   

He   

They   

We   

She   

Your 

point:……. 



Lesson 8 

Possessive Adjective 

 

Object Pronoun คือ ค าสรรพนามท่ีท าหน้าท่ีเป็น 

“กรรม” ในประโยค ซึ่งจะอยู่หลังค ากริยา (Verb) หรือค าบุพบท 

(Preposition) เสมอ ได้แก่ me, you, us, them, him, her, it 

ดังนี้ 

Subject Pronoun Object pronoun ความหมาย 

I (ไอ) Me (มี) ฉัน 

You (ยู) you (ยู) เธอ / คุณ 

We (วี) us (อัส) พวกเรา 

They (เด) them (เด็ม) พวกเขา, พวกมัน 

He (ฮี) him (ฮิม) เขา 

She (ชี) her (เฮอ) หล่อน 

It (อิท) it (อิท) มัน 

 

Exercise 7.1: Fill in the blanks with the correct object 
pronoun. เติมค าสรรพนามท่ีท าหน้าท่ีเป็น “กรรม” ให้ถูกต้อง 

1. 

 

I love………………………. 
(ฉันรักคุณ) 
 

2. 

 

He sits near………………………. 
(เขานั่งใกล้ฉัน) 

 

 

 

 

Possessive adjective คือ ค าคุณศัพท์แสดงความเป็น

เจ้าของ ใช้วางหน้าค านาม เพ่ือบอกความเป็นเจ้าของ ได้แก่ 

me   

you   



Lesson 9 

Verb to be : is /am/ are 

 

  my (มาย) แปลว่า ของฉัน    

 your (ยัว) แปลว่า ของเธอ 

  our (เอาเออร์) แปลว่า ของพวกเรา  

 their (แดร์) แปลว่า ของพวกเขา (คน) ของพวกมัน (สัตว์ / 

สิ่งของ) 

 his (ฮีส) แปลว่า ของเขา (ผู้ชาย) 

 her (เฮอร์) แปลว่า ของเธอ ของหล่อน (ผู้หญิง) 

 its (อิทส์) แปลว่า ของมัน (สัตว์ / สิ่งของ / สถานท่ี) 

Exercise 8.1 : Fill in the blanks with the correct 
Possessive Adjective. (จงเติมค าคุณศัพท์แสดงความเป็น

เจ้าของ) 

1. 

 

………………………name is John. 
(ช่ือของเขา คือ จอนท์) 
 

2. 

 

This is……………………….dog. 
(นี่คือสุนัขของฉัน) 
 

3. 

 

She is……………………….wife. 
(หล่อนคือภรรยาของเขา) 

 

 

 
 

 

Verb to be : is / am/ are แปลว่า “เป็น อยู่ คือ” ใช้กับ
ประธานที่ต่างกัน ดังนี้ 

  I  am (I’m)   He is (He’s) 

his   

His   

my   



  You  are (You’re)  she  is (She’s) 

  We are (We’re)  It  is (It’s) 

  They are (They’re) 

เม่ือเป็นประโยคปฏิเสธ จะใช้ค าว่า not ตามหลัง is / am/ 

are 

Subject 
(ประธาน) 

Verb to be Adjective / noun 

I am not a student. (นักเรียน) 

tall. (สูง) 

a teacher. (ครู) 

small. (เล็ก) 

a doctor. (แพทย์) 

ready. (พร้อม) 

my friend. (เพื่อนของฉัน) 

You 
are not 
(aren’t) We 

They 

He 
is not (isn’t) She 

It 

 

 
 

 

  

 

I am a dragon. 

(ฉันคอืมังกร) 



 
 

 
  เฉลย: 1) is  2) is   3) are      4) are  5) is   

6) are   7) is      8) are        9) is   10) are 



 

 

การอ่านจับใจความส าคัญ 

ช้ันประถมศกึษาปีที ่6   

 

ความรู้ 

ตัวอย่าง 

แบบทดสอบ 

เฉลย  

 

 

 

รุ่งอรุณ  เวยีงชัย 

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 



 





































 

 

 



21.  

 

 

สิ่งที่มีความหมายไม่สอดคล้องกับข้อความที่ขีดเส้นใต้คือ 
เฉลย ผู้ที่เก็บรวบรวมและสะสมของเสีย 
เพราะ “ผู้ที่เก็บรวบรวมและสะสมของเสีย” หมายถึง ผู้ที่รวบรวมของเสียที่ตกค้างอยู่ในล าไส้มาเก็บไว้โดย 
          ไม่ก าจัดออกไป จึงไม่สอดคล้องกับข้อความที่ขีดเส้นใต้ที่เน้นให้มีการก าจัดของเสียเหล่านั้นออกจาก 
          ร่างกายด้วย 
อ่านหัวข้อข่าวแล้วตอบค าถาม ข้อ 2-3 
 
 
 
 
22. ข้อที่มีความหมายตรงกับข้อความนี้คือ 
เฉลย เฝ้าติดตามเรื่องของสภาวะอากาศ 
เพราะ “เฝ้าติดตามเรื่องของสภาวะอากาศ” หมายถึง การจับตาดูสภาพของอากาศในช่วงฤดูหนาว  
          ซึ่งเป็นความหมายของข้อความข้างต้น 
23. สาระจากข้อความนี้ น าไปใช้ในการจัดเตรียมสิ่งใดเป็นอันดับแรก 
เฉลย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
เพราะ สอดคล้องกับสาระส าคัญขอข้อความ ที่บอกให้ทราบว่าอากาศจะหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นจึงควรเตรียม   
         สิ่งของเครื่องใช้เพ่ือให้ร่างกายอบอุ่นเป็นอันดับแรกให้พร้อมเพ่ือป้องกันความหนาวเย็น 

24.  ปัจจัยส าคัญท่ีสุดที่ท าให้เขาไกรลาสได้ชื่อว่า “ภูเขาสีเงิน” คือ 
เฉลย แสงแดส่องกระทบกับหิมะและน้ าแข็ง 
เพราะ ค าว่า “ภูเขาสีเงิน” เป็นค าเปรียบให้เห็นถึงความงามของเขาไกรลาสที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ าแข็ง 
         เมื่อต้องแสงอาทิตย์จะมองเห็นเป็นสีน้ าเงิน 

25.  ข้อที่เป็นค าอวยพรที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้ที่สุดคือ 
เฉลย ขอให้ประสบความส าเร็จ และเดินทางโดยปลอดภัย 
เพราะ “ขอให้ประสบความส าเร็จ และเดินทางโดยปลอดภัย” เป็นค าอวยพรให้เพ่ือนซึ่งต้องเดินทางไปแข่งขัน  
          ได้ประสบชัยชนะในการแข่งขัน และเดินทางอย่างปลอดภัย 

กล้วยเป็นผลไม้ท่ีเกิดขึ้นมาเพ่ือดูแลท้องไส้โดยเฉพาะ ไม่ว่าท้องเสีย ท้องผูก เป็นโรค
กระเพาะ นอกจากนี้ หยวกกล้วยและปลีกล้วย เป็นอาหารที่มีเส้นใย ท าหน้าที่เป็นพนักงาน      
เก็บกวาดขยะของแข็งที่ตกค้างในล าไส้ให้ออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี 

จับตา ลมหนาวรอบใหม่ หลัง 20 มกราคม นี้ 
คาด...หนาวแรงสุด นานที่สุดกว่า 2 สัปดาห์ 

 เขาไกรลาสลูกนี้จะปกคลุมด้วยหิมะและน้ าแข็งตลอดปี หิมะที่จับขาวโพลนเมื่อต้อง
แสงอาทิตย์ ท าให้ดูประดุจแผ่นเงินหรือหน้าผาสีขาว จึงได้ชื่ออีกอย่างว่า “ภูเขาสีเงิน” 

 สุวรรณีเป็นคนร้องเพลงได้ไพเราะ คุณแม่จึงส่งเสริมให้ไปประกวดร้องเพลงตามเวทีต่าง ๆ 
และเคยได้รับรางวัลมาบ้างแล้ว ในวันนี้ก็เช่นกันเธอเดินทางไปประกวดร้องเพลงที่เวทีชิงช้าสวรรค์ 
พวกเราต่างเอาใจช่วยเธอในการประกวดครั้งนี้ 



 
 
 
 
 

26.  ภัทรธิดาต้องเขียนค าอวยพรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้คือ 
เฉลย ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอ านวยพรให้คุณลุงปราศจากโรคภัยทั้งปวง 
เพราะ “ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอ านวยพรให้คุณลุงปราศจากโรคภัยทั้งปวง” เป็นการอวยพรผู้ใหญ่  
           ญาติผู้ใหญ่ ต้องอ้างถึงสิ่งที่เป็นมงคล หรือสิ่งที่เคารพนับถือมาใช้ในการอวยพร 

 
 
 
 
 
 

27.  หากพิจารณาจากโฆษณาข้างต้น ข้อมูลที่ท าให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุดคือ 
เฉลย ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้ว 
เพราะ เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรั่มลดฝ้าบนผิวหน้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองจาก 
         หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งโฆษณาอ้างอิงการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ 
         หรือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ 
 

 
 
28.  ข้อมูลผงซักฟอกที่ก าหนดในข้อความ หมายเลขที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้จริงคือ 
เฉลย  หมายเลข 5,6 
เพราะ ข้อความ “ถนอมสีผ้า” และ “เสื้อผ้าสะอาด ผอม” มีความเป็นไปได้ ไม่เกินจริง เพราะเสื้อผ้าที่ผ่าน
การซักจากผงซักฟอกจะท าให้เสื้อผ้าสะอาด มีกลิ่นหอม และช่วยถนอมสีผ้าได้ด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
 

ภัทรธิดาได้เป็นตัวแทนของครอบครัว น าของขวัญปีใหม่ไปอวยพรคุณลุง พร้อมทั้งได้เขียน 
ค าอวยพร ดังนี้ 
 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ หลาน....................................................................... 

เซรั่มลดฝ้าอย่างได้ผลและปลอดภัย 
ใหม่ เอเอ อี ไวท์ เบบี้เฟซ เซรั่ม 

ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่า ฝ้าแลดูจางลงใน 4 สัปดาห์ ปลอดภัย 
และไม่ท าร้ายผิวเหมือนไฮโดรคิวโนน (Hydroquinone) อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว 



29.  จากข้อมูลโฆษณาสินค้าดังกล่าว ข้อความหมายเลขที่เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้น่าเชื่อถือมากท่ีสุด 
เฉลย หมายเลข 2 
เพราะ ข้อความ “ได้จากสวนมะพร้าวที่ได้มาตรฐานสากล ผ่านการประเมินแล้ว” สามารถตรวจสอบข้อมูล 
         การตรวจ การประเมิน ได้จากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้า 
         เช่น กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์สมาคมผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ และ จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
30.  ค าถามเชิงเหตุผลที่สัมพันธ์กับรูปภาพคือ  
เฉลย เพราะเหตุใดน้ าจึงท่วมหลายแห่ง 
เพราะ “เพราะเหตุใดน้ าจึงท่วมหลายแห่ง” เป็นค าถามที่ต้องการค าตอบ 
           เพ่ือบอกถึงสาเหตุของน้ าท่วมหลายแห่ง 
 
 

 
 
 
 
 

31.  ชนิดของค านามในข้อความนี้คือ 
เฉลย ค านามชี้เฉพาะ ค านามบอกอาการ 
เพราะ ข้อความข้างต้นมีค านามชี้เฉพาะ คือ ค าว่า “ฟ้า” และค านามบอกอาการ คือ ค าว่า “การท างาน”   
         “ความเชื่อ” “ความส าเร็จ” 
 

 
 
 

32.  ประโยคที่มีชนิดของค าสรรพนามเหมือนประโยคที่ขีดเส้นใต้คือ 
เฉลย อะไรฉันก็กินได้ทุกอย่าง 
เพราะ “อะไรฉันก็กินได้ทุกอย่าง” ค าว่า “อะไร” เป็นอนิยมสรรพนามเหมือนค าว่า “ใคร ๆ” 
 
 
 

น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของบริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในการโฆษณา ดังนี้ 
1. น้ ามนัมะพร้าวออร์แกนิก (สกัดเย็น) ผลิตจากเนื้อมะพร้าวสดคุณภาพดี 
2. ได้จากสวนมะพร้าวที่ได้มาตรฐานสากล ผ่านการประเมินแล้ว 
3. มีกลิ่นหอม ๆ เหมือนมะพร้าวสด 
4. บรรจุในขวดแก้วใสเก็บได้นาน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เหม็นเปรี้ยว 
5. ผู้ป่วยความดัน ผู้ป่วยเบาหวาน สามารถรับประทานได้ 

 

ฟ้ากล่าวถึงสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจในการท างานโดยสรุปว่า สิ่งที่เธอท าอยู่ขณะนี้ เกิดจาก 
ความเชื่อว่า หากไม่เริ่มต้นโอกาสประสบความส าเร็จเท่ากับศูนย์ 

         แม่สอนว่า “ใคร ๆ ก็เคยท าผิดกันทั้งนั้น” แต่เมื่อท าผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด 



 
 
 
 

33.  พนักงานของบริษัทควรตอบค าถามที่เหมาะสมกับข้อความความข้างต้นคือ 
เฉลย ขอตรวจสอบก่อนนะคะ หมายเลขอะไรคะ 
เพราะ “ขอตรวจสอบก่อนนะคะ หมายเลขอะไรคะ” เป็นการสื่อสารของพนักงานที่จะตอบปัญหาของ 
           ผู้ใช้บริการได้ครบถ้วน ใช้ภาษาสุภาพ ชัดเจน ไม่แฝงน้ าเสียงต าหนิผู้ใช้บริการ 

 
 
 

34.  ข้อที่มีลักษณะประโยคเหมือนประโยคที่ก าหนดคือ 
เฉลย เขาป่วยเป็นไข้หวัดจึงไม่มาโรงเรียน 
เพราะ “เขาป่วยเป็นไข้หวัดจึงไม่มาโรงเรียน” เป็นประโยครวมที่เกิดจากประโยค 2 ประโยครวมกัน 
          คือ “เขาป่วยเป็นไข้หวัด” กับ “เขาไม่มาโรงเรียน” โดยมีค าว่า “เพราะ...จึง” เป็นค าเชื่อม  
          ซึ่งเป็นประโยคร่วมเช่นเดียวกับประโยคที่ก าหนด 

 
 
 
 

35.  บทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด 
เฉลย กตัญญูต่อผู้ให้ก าเนิด 
เพราะ ให้ข้อคิดเรื่องความกตัญญูจากวรรคสุดท้ายที่ว่า “จงรู้ค่าหาโอกาสทดแทนคุณ” 
 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม ข้อ 36 - 37 

 
 
 

ผู้ใช้บริการก าลังสื่อสารกับพนักงานของบริษัทว่า “โทรศัพท์ของผมหาย ไม่ได้ใช้มาหลาย 
เดือน ได้แจ้งความไว้แล้วที่โรงพัก และยังได้รับใบแจ้งหนี้ให้มาจ่ายเงิน ผมจะท าอย่างไรดี” 

                             สุดาจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาไทย 

ครูคนแรกคือพ่อแม่จงจ าไว้ ครูผู้ให้การเลี้ยงดูคู่ศึกษา 
 ครูพ่อแม่เปี่ยมล้นด้วยเมตตา  จงรู้ค่าหาโอกาสทดแทนคุณ   

ดวงดาววับวาว เคยเด่นพราวยังหล่น เมฆลอยเบื้องบนยังตกลงสู่ดิน 
หมู่มวลนกกามีปีก หลีกปืนของพรานโผบิน ไม่วายร่วงดินลงไป 

ทะเลลึกมีมวลหมู่ปลามากหมู่ ทั่วบึงหนองคูมีหมู่ปลามากมาย 
ก็ยังมิวายโดนเบ็ด  เด็ดชีวิตมันถึงตาย ละม้ายคล้ายชีวิตคน 

มืดมัวเด่นดีเพียงใด ร่ ารวยหรอืเข็ญใจอับจน 
ไม่มีวันพ้นความตาย สู่จุดหมายเดียวกัน 

เป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์ บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทัน 
อย่ามัวระเริงความสุข  ส่วนตัวเห็นเป็นส าคัญ  ชีวิตคนสั้นนิดเดียว 



36. จุดเด่นที่สุดของเพลงนี้คือ  
เฉลย การเปรียบเทียบชัดเจน 
เพราะ บทเพลงนี้เปรียบเทียบให้เห็นสัจธรรมของชีวิตคนอย่างชัดเจน ชี้ให้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิตคน 
         กับสิ่งต่าง ๆ รอบกายซึ่งมีข้ึนและดับไปทั้งสิ้น 
 
37. บทเพลงนี้มุ่งให้ไปปรับใช้ในเรื่องใด 
เฉลย การท าตัวให้มีคุณค่าต่อสังคม 
เพราะ สอดคล้องกับบทสรุปของเพลง ที่ชี้ให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนไม่สามารถหนีความตายได้  
         ดังนั้น เกิดเป็นคนท้ังทีควรให้มีประโยชน์ 

 
 
 
 

38.  จากข้อความ ผู้ที่สามารถน าข้อคิดไปปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุดคือ 
เฉลย ศักดา มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยไม่โดยไม่เคยรับอามิสสินจ้าง 
เพราะ เป็นการปฏิบัติตนที่มีคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ตรงกับความหมายของบทร้อยกรองที่ว่า  
         “คนใจสูงได้เพราะมี “ธรรม”” 
 

      การเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร  ซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง 
ที่ประหยัด  เป็นความลับและสะดวกพอสมควร  การเขียนจดหมายได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมย่อมช่วยให้
การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์  มี 4 รูปแบบ คือจดหมายส่วนตัว  จดหมายกิจธุระ  จดหมายธุรกิจ   จดหมาย
ราชการ 

หลักท่ัวไปของการเขียนจดหมาย  มีดังนี้ 
1. เขียนให้ถูกรูปแบบตามที่นิยมใช้กัน เช่น ที่อยู่  วันที่  ค าข้ึนต้น  เนื้อเรื่อง   

ค าลงท้าย 
                2.  ใจความจดหมายต้องชัดเจน  สมบูรณ์ครบถ้วน 
                3.  เลือกใช้กระดาษส าหรับเขียนจดหมาย  และซองจดหมายสีสุภาพเหมาะสมกับระดับ 
                     บุคคล(ผู้รับ) 
                4.  เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อย   
                5.  ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษา  และตามความนิยม  ค านึงถึงความสุภาพ 
                     ถูกกาลเทศะ 
.................39.................. 
             หลานได้ร้ับหนังสือสารานุกรมท่ีคุณลุงส่งมาให้แล้วครับ หลานดีใจเหลือเกิน หนังสือชุดนี้
ให้ความรู้ดีมาก หลานอยากได้มานานแล้ว............40......................... 
 
                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 

นกบินสูงได้  เพราะมีปีก 
คนใจสูงได้    เพราะมี “ธรรม” 



39. ควรเขียนค าขึ้นต้นว่าอย่างไร 
    เฉลย  กราบเท้า.คุณลุง..ที่เคารพ  
    เพราะ ค าข้ึนต้นจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่จะใช้เช่นเดียวกับจดหมายถึงบิดามารดา 

40. ควรเขียนต่อเนื้อเรื่องอย่างไร 
    เฉลย  ขอบพระคุณนะครับ หลานจะเก็บรักษาอย่างดีและใช้ใัห้เกิดประโยชน์มากที่สุด    
    เพราะ การใช้ถ้อยค า สุภาพ ใจความเหมาะสม แสดงว่า เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ ผู้ให้ย่อมรู้สึกชื่นใจ 

                
41.จากสถานการณ์ หากนักเรียนเป็นเพื่อนของชุติมาควรเขียนจดหมายให้มีใจความใดจึงเหมาะสมที่สุด 
เฉลย เราทราบข่าวว่าน้ าท่วมบ้านเพื่อนรู้สึกเป็นห่วงมากมีอะไรให้เราช่วยบอกได้เลยนะ 
เพราะ “เราทราบข่าวว่าน้ าท่วมบ้านเพ่ือนรู้สึกเป็นห่วงมากมีอะไรให้เราช่วยบอกได้เลยนะ” เป็นการเขียน 
          จดหมายถึงเพ่ือน เพ่ือแสดงความรู้สึกเห็นใจ ห่วงใยที่เพ่ือนประสบภัยน้ าท่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. ลักษณะการเขียนจดหมายที่ต่างจากเพ่ือนคือ 
เฉลย น้ า  
เพราะ “ดิฉันปวดศีรษะเป็นไข้ ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาหยุดเรียน 1 วัน” เป็นการเขียนจดหมายกิจธุระ  
          ซ่ึงต่างจากการเขียนจดหมายส่วนตัว 
 
         นายเรืองโรจน์ สุขสวสัดิ์ ................................................น าคณะบุคคลเข้ัาเฝ้าทูลละอองพระบาท 
         เพ่ือทูลเกล้ัาฯ ถวายหนังสือแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 
43.  ค าใดน ามาเติมในช่องว่างจึงจะถูกต้อง 
เฉลย  ขอพระราชทานพระราชานุญาต  
เพราะ  เป็นค าราชาศัพท์ที่ใช้ส าหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
          กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 
 

 บ้านของชุติมา เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย และ
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อน ๆ ของเธอที่เขียนจดหมายมาให้
ก าลังใจกันอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียน 4 คน เขียนจดหมายซึ่งมีใจความดังนี้ 
นิ่ม : หนุ่มเพื่อนรัก ฉันขอแสดงความดีใจกับเธอด้วยนะที่ได้รับรางวัลเรียนดี 
นิด : น้อย วันอาทิตย์นี้พี่ไม่ได้กลับบ้าน ช่วยรดน้ าต้นไม้แทนพี่ด้วยนะ 
นุ่น : คุณลุงสบายดีไหมคะ หลานเป็นห่วง ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงช่วงปิดเทอมนี้ 
น้ า : ดิฉันปวดศีรษะเป็นไข้ ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาหยุดเรียน 1 วัน 



อ่านพระราชด ารัส แล้วตอบค าถามข้อ 44 – 45 
 
“...ในการด าเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระท าสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว  ว่าเสื่อม 
เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกบัธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่น 
ที่จะกระท า สิ่งที่เราทราบว่า เป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม...” 
                                                      พระราชด ารัสพระราชทานเพ่ือเชิญไปอ่านในพิธีเปิด 
                                                      การประชุมยุวพุทธิกสมาคมทัว่ประเทศครั้งที ่12 
                                                      ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2513 
44. พระราชด ารัสองคน์ี้สอนเรื่องใด 
เฉลย  ให้รู้จักการผิดชอบชั่ว ดี   
เพราะ การรู้จักผิดชอบชั่วดี ย่อมไม่ประพฤติในทางที่ผิด และประพฤติในทางที่ถูกต้องดีงาม 
 
45. ถ้าคนในสังคมยึดถือพระราชด ารัสนี้ในการอยู่ร่วมกนั สังคมจะเป็นอย่างไรเด่นชัดที่สุด 
เฉลย  สังคมจะร่มเย็น ปลอดภัย   เมื่อทุกคนรู้จักผดิชอบชั่ว ดี มุ่งท าดื เว้นท าชั่ว สังคมย่อมร่มเย็นปลอดภัย 
        อย่รู่วมกันอย่างผาสุก 
 
            ผู้จัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังต้องการเฟ้นหาดาวฉายแสงดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิง 
            หนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี รูปร่างหน้าตาดีและมีความฝัน รีบสมัครเข้ามา 
            โดยส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติส่วนตัวมาท่ี  www.pen.ao.th โอกาสดีๆ รอคุณอยู่ 
 
46. เรื่องนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
เฉลย  ไม่น่าเชื่อถือ 
เพราะ  ข้อมูลที่ให้ไม่ชัดเจนและไม่สามารถตรวจสอบได้    ไม่มีการระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานใดเลยข้อมูล 
          ที่ให้ก็ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการขอรับข้อมูลฝ่ายเดียวของผู้ประกาศไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรือ 
          ที่อยู่แน่นอนให้ติดต่อกลับได้ 
 
           นิทานเรื่องนี้มีโครงเรื่องน่าสนใจ เหตุการณ์ชวนให้ติดตามตลอดเรื่อง ตัวละครหลากหลาย 
           สะท้อนให้เห็นนิสัยทั้งด้านดีและด้านไม่ดีการใช้ภาษาถูกต้องและเหมาะสมกับตัวละคร........45....... 
           แต่ตอนจบของเรื่องควรน าเสนอให้ชัดเจนว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว............46...... 
 
47. ควรเติมข้อความใดในช่องว่าง 
เฉลย จัดเป็นงานเขียนที่ดีเรื่องหนึ่ง   
เพราะ สื่อความหมายในเชิงสร้ัางสรรค์ ให้ก าลังใจและสอดคล้องกับเนื้อความข้างต้น 
 
48. ควรเติมข้อความใดในช่องว่าง 
เฉลย  จะท าให้เรื่องนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
เพราะ เป็นถ้อยค า ที่ให้ก าลังใจและไม่เกินจริง 



49. หมายเลขใดเป็นประโยคสามัญ 
     1.เป็นยามเช้าวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิ 
     2. สายลมอ่อนพัดโชยแผ่วเบา 
     3. พืชพรรณก าลังผลิใบใหม่เป็นสีเขียวอ่อนงดงาม 
     4. ชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานบนทางเท้า 
     5. ป้ายกระดาษข้างหน้าขอทานเขียนว่า “ผมตาบอด” 
เฉลย  หมายเลข  2,3,4   
เพราะ ทั้ง 3 ประโยคมีใจความเพียงอย่างเดียวแต่เป็นประโยคสามัญที่มีส่วนขยาย 
  
พิจารณาภาพและเนื้อหาแล้วตอบค าถาม 
ไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “COVID-19 
         ค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ. 1960 ท าให้เกิดไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก ล่าสุดพบที่เมืองอู่ฮ่ัน 
มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 
         ในประเทศไทยผู้ป่วยรายแรกท่ีพบนั้นเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 61 ปีจากเมืองอู่ฮ่ัน ซึ่งมีอาการ
ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะและเจ็บคอ  
 
วิธีสังเกตอาการ 
       หากได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 1 วัน ถึง 2 สัปดาห์ มีอาการเริ่มแรกมีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจหอบเหนื่อย ถ่ายเหลวท้องเสีย หากผู้ป่วยมีร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต่ า 
จะท าให้มีความรุนแรงถึงข้ันวิกฤตและเสียชีวิตได้ 

 
เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดังนี ้

                                                
เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ   เลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง    ระวังการสัมผัสพ้ืนผิวที่ไม่สะอาด 
 จาม น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ    โดยเฉพาะเมืองอู่ฮ่ันที่เป็นรังโรค     และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ 
                                                และเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศจีน 
                                                ที่มีการระบาด   



การอ่านแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

ความหมายของค าว่า “ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น” 

ค าว่า “ข้อเท็จจริง” หมายถึงข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง   

เช่น  ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน ซึ่งช่วยป้องกันโรคคอพอกได้ 

ค าว่า  “ข้อคิดเห็น” หมายถึง ความเห็น   เช่น นักเรียนที่เรียนไม่เก่งทุกคน จะไม่มีโอกาสประสบความ 

ส าเร็จในชีวิตเลยเพราะคิดอะไรไม่เป็นคอยแต่จะท า ตามเขาอย่างเดียว 

 

 

                        
 
ควรล้างมือให้สม่ าเสมอด้วยสบู่           งดจับตา จมูก ปาก                    เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ 
หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย            ขณะที่ไม่ได้ล้างมือ                    โดยที่ไม่มีการป้องกัน  
20 วินาท ี

               
 
ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง    ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 
ไม่ทานอาหารที่ท าจากสัตว์หายาก      ไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรง  ควรใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน 
                                               เชิ้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา อนามัย 
                                               หรือใส่แว่นตานิรภัย 
 
50. ค าถามที่สามารถหาค าตอบได้จากความรู้จากโรคไวรัสโคโรนา 
เฉลย  วิธีป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
เพราะ เป็นค าถามที่ค้นหาค าตอบได้จากสื่อที่ก าหนดให้ที่ระบุถึงวิธีป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา   
         เช่น ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย ๒๐ วินาที เป็นต้น       
 
51. ถ้านักเรียนมีความจ าเป็นที่จะเดินทางออกไปนอกบ้าน ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสม และสอดคล้อง  
     กับข้อความในแผ่นป้าย ได้อย่างไร (ตอบมา 3 ข้อ) 
เฉลย  1. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 
        2. งดจับตา จมูก ปาก ขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือ 
        3. ไม่สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยไม่มีการป้องกัน       
 
 
 
 
 
 

 ผู้เขียน : อ. พญ.รพีพรรณ 
รัตนวงศ์นรา มอร์ด  สาขาวิชา 
โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



52. จากข้อความเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 บอกข้อเท็จจริงอาการของโรค 
เฉลย ถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 1 วัน ถึง 2 สัปดาห์ มีอาการเริ่มแรกมีไข้ ไอ เจ็บคออ่อนเพลีย  
       ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจหอบเหนื่อย ถ่ายเหลวท้องเสีย 
เพราะ  เป็นข้อมูลที่น าเสนอองค์ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในข้อความท่ีมาจากหน่วยงานทางราชการที่เชื่อถือได้ 
 
“การเจ็บป่วยจากสารเคมีของคนไทยเราจะน้อยลง ถ้าพวกเรารู้จักกินสาหร่ายทะเลกันให้มากขึ้น 
เพราะสาหร่ายทะเลหลายชนิดและหลายตระกูล มีสรรพคุณช่วยต่อต้านและลดการสะสม 
พิษในตัวผู้ป่วยได้” 
 
53. จากข้อความที่อ่าน ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น 
เฉลย  ถ้าพวกเรารู้จักกินสาหร่ายทะเลกันจะช่วยลดสารพิษได้ 
เพราะ   มีค าที่แสดงการคาดคะเน คือ ถ้า,จะช่วย ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียน 

 
 54. จากแผนภาพข้างบน  ให้ระบุข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
เฉลย  สถาณการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยกลุ่มท่ีเดินทางจากต่างประเทศและกักกันในพื้นที่ที่รัฐก าหนด  
        ณ วันที่ 9 พ.ค.63 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิต   

สถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
                      วันที่ 9 พฤษภาคม 2563          เวลา 21.00 น. 

             ผู้ป่วยยืนยัน (คน)                        ผู้เดินทางทีค่ัดกรองสะสม (คน) 

สะสม          รายใหม ่     upเสียชีวิต=u;b      สนามบิน           4,423,980 
3,004             4                  56 
 
ผู้ป่วยยืนยันกลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศ                 ท่าเรอื              142,590 

กักกันในพ้ืนที่ที่รัฐก าหนด (คน)                                                         
สะสม          รายใหม ่       pเสียชีวิต            ด่านพรมแดน      1,888,307 

87                 0                  0                 

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (คน)                                     สตม.แจ้งวฒันะ    172,033 

สะสม                รายใหม่                         

96,995               3,311 
 



 
                                                          
  
 
 

55.  ให้นักเรียนแต่งบทร้อยกรองวรรคสุดท้าย ให้มีสัมผัสถูกต้องตามฉันทลักษณ์และมีเนื้อหาสอดคล้อง 
       สมบูรณ์ 
เฉลย   ต้องร่วมใจปลอดภัยทั่วกัน   เป็นวรรคที่มีสัมผัสถูกต้องตามฉันทลักษณ์และมีเนื้อหาสอดคล้องสมบูรณ์ 
 
 
       “การด ารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรประพฤติปฏิบัติ 
        ในสภาพสังคมปัจจุบัน”  
  
56. จากข้อความข้างต้นนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร 
เฉลย  ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ใช้จ่ายอย่างประหยัด ปลูกพืชผักบริเวณสวนครัวหลังบ้าน   
         ประกอบและปรุงอาหารเอง  งดออกไปนอกบ้านถ้าไม่จ าเป็น  ติดตามข่าวสารและป้องกันตนเอง 
         อย่างถูกวิธี   
 
ส านวน หมายถึง ถ้อยค าที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวย ใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นนัย กิน
ความลึกซึ้ง มักเป็นค าเปรียบเทียบ เช่น หัวหกก้นขวิด 
ค าพังเพย หมายถึง ถ้อยค าท่ีแสดงความจริง ไม่ได้สอนโดยตรง จะเป็นค าที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่อง 
มีความหมายท านองติชม การเปรียบเทียบ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติ เช่น คางคกขึ้นวอ 
สุภาษิต หมายถึง ถ้อยค าที่กล่าวเป็นท านองให้ข้อคิด คติ สั่งสอน เพ่ือให้กระท าความดีและละเว้นความชั่ว 
เช่น ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 
    
 

 
 
57.  ส านวนใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส านวนเปรียบเทียบ   
      แพะรับบาป   ฉกชิงวิ่งราว   ผักชีโรยหน้า  เกลือจิ้มเกลือ 
เฉลย  ฉกชิงวิ่งราว  เพราะหมายถึง ขโมยเอาไปซึ่ง ๆ หน้าแล้ววิ่งหนี 
 
 

โควิดสิบเก้าเข้ามารุกราน                ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติไทย     

 ชว่ยป้องกันตนเองและใครใคร          .................................................   



58. ประโยชน์ที่ได้รับจากส านวน สุภาษิต และค าพังเพย 
เฉลย  น าหลักค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง    
 
59.  ที่พวกเราผ่านพ้นปัญหาพวกนั้นมาได้เพราะ เรามีความสามัคคี ไม่ทิ้งกัน ตรงกับส านวนใด 
เฉลย   คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย  หมายถึง การจะท าอะไรที่มีความเสี่ยง ถ้าไปคนเดียวอาจจะเป็น 
         อันตรายถึงแก่ชีวิต ถ้าไปกันสองคนจะได้สามารถช่วยกันได้ 
 
60. "ลงทุนท าในสิ่งที่ไม่เป็นคุณแก่ตัวเองและอาจได้รับโทษด้วย" เป็นความหมายของข้อใด 
เฉลย   ตีงูให้กากิน  เป็นการลงทุนลงแรงเพ่ือท าอะไรบางอย่าง แต่ตนเองไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
         กลับต้องปล่อยให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ไป   
 

 



 



1.  

 

 

สิ่งที่มีความหมายไม่สอดคล้องกับข้อความที่ขีดเส้นใต้คือ 
เฉลย ผู้ที่เก็บรวบรวมและสะสมของเสีย 
เพราะ “ผู้ที่เก็บรวบรวมและสะสมของเสีย” หมายถึง ผู้ที่รวบรวมของเสียที่ตกค้างอยู่ในล าไส้มาเก็บไว้โดยไม่
ก าจัดออกไป จึงไม่สอดคล้องกับข้อความที่ขีดเส้นใต้ที่เน้นให้มีการก าจัดของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายด้วย 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.6/2 อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
 
อ่านหัวข้อข่าวแล้วตอบค าถาม ข้อ 2-3 
 
 
 
 
2. ข้อที่มีความหมายตรงกับข้อความนี้คือ 
เฉลย เฝ้าติดตามเรื่องของสภาวะอากาศ 
เพราะ “เฝ้าติดตามเรื่องของสภาวะอากาศ” หมายถึง การจับตาดูสภาพของอากาศในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็น
ความหมายของข้อความข้างต้น 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.6/2 อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
 
3. สาระจากข้อความนี้ น าไปใช้ในการจัดเตรียมสิ่งใดเป็นอันดับแรก 
เฉลย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
เพราะ สอดคล้องกับสาระส าคัญขอข้อความ ที่บอกให้ทราบว่าอากาศจะหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นจึงควรเตรียม
สิ่งของเครื่องใช้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเป็นอันดับแรกให้พร้อมเพ่ือป้องกันความหนาวเย็น 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.6/5 อธิบายการน าความรู้ความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 
4. 

ปัจจัยส าคัญท่ีสุดที่ท าให้เขาไกรลาสได้ชื่อว่า “ภูเขาสีเงิน” คือ 
เฉลย แสงแดส่องกระทบกับหิมะและน้ าแข็ง 
เพราะ ค าว่า “ภูเขาสีเงิน” เป็นค าเปรียบให้เห็นถึงความงามของเขาไกรลาสที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ าแข็ง 
เมื่อต้องแสงอาทิตย์จะมองเห็นเป็นสีน้ าเงิน 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.6/2 อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
 

กล้วยเป็นผลไม้ท่ีเกิดขึ้นมาเพ่ือดูแลท้องไส้โดยเฉพาะ ไม่ว่าท้องเสีย ท้องผูก เป็นโรค
กระเพาะ นอกจากนี้ หยวกกล้วยและปลีกล้วย เป็นอาหารที่มีเส้นใย ท าหน้าที่เป็นพนักงาน      
เก็บกวาดขยะของแข็งที่ตกค้างในล าไส้ให้ออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี 

จับตา ลมหนาวรอบใหม่ หลัง 20 มกราคม นี้ 
คาด...หนาวแรงสุด นานที่สุดกว่า 2 สัปดาห์ 

 เขาไกรลาสลูกนี้จะปกคลุมด้วยหิมะและน้ าแข็งตลอดปี หิมะที่จับขาวโพลนเมื่อต้อง
แสงอาทิตย์ ท าให้ดูประดุจแผ่นเงินหรือหน้าผาสีขาว จึงได้ชื่ออีกอย่างว่า “ภูเขาสีเงิน” 



5.  
 
 
 
ข้อที่เป็นค าอวยพรที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้ที่สุดคือ 
เฉลย ขอให้ประสบความส าเร็จ และเดินทางโดยปลอดภัย 
เพราะ “ขอให้ประสบความส าเร็จ และเดินทางโดยปลอดภัย” เป็นค าอวยพรให้เพ่ือนซึ่งต้องเดินทางไปแข่งขัน 
ได้ประสบชัยชนะในการแข่งขัน และเดินทางอย่างปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด ท 2.1 ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
 
6.  
 
 
 
 
ภัทรธิดาต้องเขียนค าอวยพรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้คือ 
เฉลย ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอ านวยพรให้คุณลุงปราศจากโรคภัยทั้งปวง 
เพราะ “ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอ านวยพรให้คุณลุงปราศจากโรคภัยทั้งปวง” เป็นการอวยพรผู้ใหญ่ 
ญาติผู้ใหญ่ ต้องอ้างถึงสิ่งที่เป็นมงคล หรือสิ่งที่เคารพนับถือมาใช้ในการอวยพร 
ตัวช้ีวัด ท 2.1 ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
 
7.  
 
 
 
 
จากสถานการณ์ หากนักเรียนเป็นเพื่อนของชุติมาควรเขียนจดหมายให้มีใจความใดจึงเหมาะสมที่สุด 
เฉลย เราทราบข่าวว่าน้ าท่วมบ้านเพื่อนรู้สึกเป็นห่วงมากมีอะไรให้เราช่วยบอกได้เลยนะ 
เพราะ “เราทราบข่าวว่าน้ าท่วมบ้านเพ่ือนรู้สึกเป็นห่วงมากมีอะไรให้เราช่วยบอกได้เลยนะ” เป็นการเขียนจด
หมายถึงเพ่ือน เพ่ือแสดงความรู้สึกเห็นใจ ห่วงใยที่เพ่ือนประสบภัยน้ าท่วม 
ตัวช้ีวัด ท 2.1 ป.6/6 เขียนจดหมายส่วนตัว 
 
 

 สุวรรณีเป็นคนร้องเพลงได้ไพเราะ คุณแม่จึงส่งเสริมให้ไปประกวดร้องเพลงตามเวทีต่าง ๆ 
และเคยได้รับรางวัลมาบ้างแล้ว ในวันนี้ก็เช่นกันเธอเดินทางไปประกวดร้องเพลงที่เวทีชิงช้าสวรรค์ 
พวกเราต่างเอาใจช่วยเธอในการประกวดครั้งนี้ 

ภัทรธิดาได้เป็นตัวแทนของครอบครัว น าของขวัญปีใหม่ไปอวยพรคุณลุง พร้อมทั้งได้เขียน 
ค าอวยพร ดังนี้ 
 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ หลาน....................................................................... 

 บ้านของชุติมา เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย และ
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อน ๆ ของเธอที่เขียนจดหมายมาให้
ก าลังใจกันอย่างต่อเนื่อง 



8.  
 
 
 
 
 
 
ลักษณะการเขียนจดหมายที่ต่างจากเพ่ือนคือ 
เฉลย น้ า  
เพราะ “ดิฉันปวดศีรษะเป็นไข้ ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาหยุดเรียน 1 วัน” เป็นการเขียนจดหมายกิจธุระ 
ซ่ึงต่างจากการเขียนจดหมายส่วนตัว 
ตัวช้ีวัด ท 2.1 ป.6/6 เขียนจดหมายส่วนตัว 
 
9.  
 
 
 
 
 
หากพิจารณาจากโฆษณาข้างต้น ข้อมูลที่ท าให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุดคือ 
เฉลย ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้ว 
เพราะ เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรั่มลดฝ้าบนผิวหน้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งโฆษณาอ้างอิงการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ 
ตัวช้ีวัด ท 3.1 ป.6/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผงซักฟอกที่ก าหนดในข้อความ หมายเลขท่ีมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้จริงคือ 
เฉลย  หมายเลข 5,6 

นักเรียน 4 คน เขียนจดหมายซึ่งมีใจความดังนี้ 
นิ่ม : หนุ่มเพื่อนรัก ฉันขอแสดงความดีใจกับเธอด้วยนะที่ได้รับรางวัลเรียนดี 
นิด : น้อย วันอาทิตย์นี้พี่ไม่ได้กลับบ้าน ช่วยรดน้ าต้นไม้แทนพี่ด้วยนะ 
นุ่น : คุณลุงสบายดีไหมคะ หลานเป็นห่วง ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงช่วงปิดเทอมนี้ 
น้ า : ดิฉันปวดศีรษะเป็นไข้ ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาหยุดเรียน 1 วัน 

เซรั่มลดฝ้าอย่างได้ผลและปลอดภัย 
ใหม่ เอเอ อี ไวท์ เบบี้เฟซ เซรั่ม 

ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่า ฝ้าแลดูจางลงใน 4 สัปดาห์ ปลอดภัย 
และไม่ท าร้ายผิวเหมือนไฮโดรคิวโนน (Hydroquinone) อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว 

ผงซักฟอก ทันใจ ................ “ทันใจ” 
1. เพียงแค่แช่ก็สะอาด 

2. พลังซักมากกว่าผงซักฟอกท่ัวไปถึง 5 เท่า 

3. ให้ผ้าขาวใสดุจมีออร่า 

4. ป้องกันแบคทีเรีย 

5. ถนอมผ้าสี 
6. ผ้าขาวสะอาด หอม 

************ลองดูสิจ๊ะ*********ราคาประหยัด  



เพราะ ข้อความ “ถนอมสีผ้า” และ “เสื้อผ้าสะอาด ผอม” มีความเป็นไปได้ ไม่เกินจริง เพราะเสื้อผ้าที่ผ่าน
การซักจากผงซักฟอกจะท าให้เสื้อผ้าสะอาด มีกลิ่นหอม และช่วยถนอมสีผ้าได้ด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
ตัวช้ีวัด ท 3.1 ป.6/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
 
11.  
 
 
 
 
 
 
 
จากข้อมูลโฆษณาสินค้าดังกล่าว ข้อความหมายเลขท่ีเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้น่าเชื่อถือมากที่สุดคือ 
เฉลย หมายเลข 2 
เพราะ ข้อความ “ได้จากสวนมะพร้าวที่ได้มาตรฐานสากล ผ่านการประเมินแล้ว” สามารถตรวจสอบข้อมูล
การตรวจ การประเมิน ได้จากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เช่น กรม
วิชาการเกษตรและสหกรณ์สมาคมผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ และ จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัด ท 3.1 ป.6/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
 
12. ค าถามเชิงเหตุผลที่สัมพันธ์กับรูปภาพคือ 

 

เฉลย เพราะเหตุใดน้ าจึงท่วมหลายแห่ง 

เพราะ “เพราะเหตุใดน้ าจึงท่วมหลายแห่ง” เป็นค าถามที่ต้องการค าตอบเพื่อบอกถึงสาเหตุของน้ าท่วม    
หลายแห่ง 
ตัวช้ีวัด ท 3.1 ป.6/2 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
 
13.  
 
 
 
ชนิดของค านามในข้อความนี้คือ 
เฉลย ค านามชี้เฉพาะ ค านามบอกอาการ 
เพราะ ข้อความข้างต้นมีค านามชี้เฉพาะ คือ ค าว่า “ฟ้า” และค านามบอกอาการ คือ ค าว่า “การท างาน” 
“ความเชื่อ” “ความส าเร็จ” 

น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของบริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลในการโฆษณา ดังนี้ 
1. น้ ามนัมะพร้าวออร์แกนิก (สกัดเย็น) ผลิตจากเนื้อมะพร้าวสดคุณภาพดี 
2. ได้จากสวนมะพร้าวที่ได้มาตรฐานสากล ผ่านการประเมินแล้ว 
3. มีกลิ่นหอม ๆ เหมือนมะพร้าวสด 
4. บรรจุในขวดแก้วใสเก็บได้นาน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เหม็นเปรี้ยว 
5. ผู้ป่วยความดัน ผู้ป่วยเบาหวาน สามารถรับประทานได้ 

ฟ้ากล่าวถึงสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจในการท างานโดยสรุปว่า สิ่งที่เธอท าอยู่ขณะนี้ เกิดจาก 
ความเชื่อว่า หากไม่เริ่มต้นโอกาสประสบความส าเร็จเท่ากับศูนย์ 



ตัวช้ีวัด ท 4.1 ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 
14.  
 
 
ประโยคที่มีชนิดของค าสรรพนามเหมือนประโยคที่ขีดเส้นใต้คือ 
เฉลย อะไรฉันก็กินได้ทุกอย่าง 
เพราะ “อะไรฉันก็กินได้ทุกอย่าง” ค าว่า “อะไร” เป็นอนิยมสรรพนามเหมือนค าว่า “ใคร ๆ” 
ตัวช้ีวัด ท 4.1 ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 
15.  
 
 
 
พนักงานของบริษัทควรตอบค าถามที่เหมาะสมกับข้อความความข้างต้นคือ 
เฉลย ขอตรวจสอบก่อนนะคะ หมายเลขอะไรคะ 
เพราะ “ขอตรวจสอบก่อนนะคะ หมายเลขอะไรคะ” เป็นการสื่อสารของพนักงานที่จะตอบปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้ครบถ้วน ใช้ภาษาสุภาพ ชัดเจน ไม่แฝงน้ าเสียงต าหนิผู้ใช้บริการ 
ตัวช้ีวัด ท 4.1 ป.6/2 ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
 
16. 
 
 
ข้อที่มีลักษณะประโยคเหมือนประโยคที่ก าหนดคือ 
เฉลย เขาป่วยเป็นไข้หวัดจึงไม่มาโรงเรียน 
เพราะ “เขาป่วยเป็นไข้หวัดจึงไม่มาโรงเรียน” เป็นประโยครวมที่เกิดจากประโยค 2 ประโยครวมกัน คือ “เขา
ป่วยเป็นไข้หวัด” กับ “เขาไม่มาโรงเรียน” โดยมีค าว่า “เพราะ...จึง” เป็นค าเชื่อม ซึ่งเป็นประโยตร่วม
เช่นเดียวกับประโยคที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัด ท 4.1 ป.6/4 ระบุลักษณะของประโยค 
 
17.  
 
 
 
บทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดในเรื่อง 
เฉลย กตัญญูต่อผู้ให้ก าเนิด 
เพราะ ให้ข้อคิดเรื่องความกตัญญูจากวรรคสุดท้ายที่ว่า “จงรู้ค่าหาโอกาสทดแทนคุณ” 
ตัวชี้วัด ท 5.1 ป.6/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 

         แม่สอนว่า “ใคร ๆ ก็เคยท าผิดกันทั้งนั้น” แต่เมื่อท าผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด 

ผู้ใช้บริการก าลังสื่อสารกับพนักงานของบริษัทว่า “โทรศัพท์ของผมหาย ไม่ได้ใช้มาหลาย 
เดือน ได้แจ้งความไว้แล้วที่โรงพัก และยังได้รับใบแจ้งหนี้ให้มาจ่ายเงิน ผมจะท าอย่างไรดี” 

                             สุดาจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาไทย 

ครูคนแรกคือพ่อแม่จงจ าไว้ ครูผู้ให้การเลี้ยงดูคู่ศึกษา 
 ครูพ่อแม่เปี่ยมล้นด้วยเมตตา  จงรู้ค่าหาโอกาสทดแทนคุณ   



อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม ข้อ 18-19  

 
18. จุดเด่นที่สุดของเพลงนี้คือ  
เฉลย การเปรียบเทียบชัดเจน 
เพราะ บทเพลงนี้เปรียบเทียบให้เห็นสัจธรรมของชีวิตคนอย่างชัดเจน ชี้ให้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิตคนกับ
สิ่งต่าง ๆ รอบกายซึ่งมีขึ้นและดับไปทั้งสิ้น 
ตัวช้ีวัด ท 5.1 ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน 
 
19. บทเพลงนี้มุ่งใหไ้ปปรับใช้ในเรื่องใด 
เฉลย การท าตัวให้มีคุณค่าต่อสังคม 
เพราะ สอดคล้องกับบทสรุปของเพลง ที่ชี้ให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนไม่สามารถหนีความตายได้ ดังนั้น 
เกิดเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด ท 5.1 ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
20.  
 
 
 
จากข้อความ ผู้ที่สามารถน าข้อคิดไปปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุดคือ 
เฉลย ศักดา มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยไม่โดยไม่เคยรับอามิสสินจ้าง 
เพราะ เป็นการปฏิบัติตนที่มีคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ตรงกับความหมายของบทร้อยกรองที่ว่า “คนใจสูงได้
เพราะมี “ธรรม”” 
ตัวช้ีวัด ท 5.1 ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ดวงดาววับวาว เคยเด่นพราวยังหล่น เมฆลอยเบื้องบนยังตกลงสู่ดิน 
หมู่มวลนกกามีปีก หลีกปืนของพรานโผบิน ไม่วายร่วงดินลงไป 

ทะเลลึกมีมวลหมู่ปลามากหมู่ ทั่วบึงหนองคูมีหมู่ปลามากมาย 
ก็ยังมิวายโดนเบ็ด  เด็ดชีวิตมันถึงตาย ละม้ายคล้ายชีวิตคน 

มืดมัวเด่นดีเพียงใด ร่ ารวยหรอืเข็ญใจอับจน 
ไม่มีวันพ้นความตาย สู่จุดหมายเดียวกัน 

เป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์ บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทัน 
อย่ามัวระเริงความสุข  ส่วนตัวเห็นเป็นส าคัญ  ชีวิตคนสั้นนิดเดียว 

นกบินสูงได้  เพราะมีปีก 
คนใจสูงได้    เพราะมี “ธรรม” 



1. 
หลักการหรือค าสอน 6 /แห่งพระพุทธศาสนา 

ธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายท่ีได้ทรงตรัสรู้ไว้ ถ้านับเป็นธรรมขันธ์ แล้วมี 
จ านวนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ ท้ังนี้เพื่อให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยใจคอ จริต ฐานะ หรือ ระดับ 
สติปัญญาของผู้ฟัง ของผู้ประพฤติในรายละเอียดอาจมีต่าง ๆกันไป แต่ในหลักการใหญ่หัวข้อ 
ธรรมเหล่านั้นท้ังหมดแม้จะมีมากมายเท่าไหร่ก็พอรวมลงได้ในหลักทั่วๆ ไป 3 ประการ คือ 
ละเว้นความชั่ว หลักประพฤติความดี หลักทาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนปรินิพพาน 
พระพุทธองค์ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทไว้ว่า “สังขารท้ังหลาย มีความเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา 
 

ท่านท้ังหลายจงท ากิจท้ังปวงให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความไม่ประมาทเถิด” 
ข้อใดเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สอดคล้องกับหลักการทางพุทธศาสนา 
เฉลย  การแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ 
เพราะ การแย่งชิงไม่สอดคล้องกับหลักประพฤติความดี 
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป 6/2 
 

2.       
 บ้านเด็กชายแดงถูกไฟไหม้ หัวหน้าห้องจึงขอรับบริจาคส่ิงของ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 
จากเพื่อน ๆ ในโรงเรียน 
 

จากเหตุการณ์ ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
เฉลย  แก้ว น าเสื้อผ้าที่ตนเองใช้แล้วแบ่งให้แดง 
เพราะ การปฏิบัติของแก้ว เป็นการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป 6/4 
 

3. 
 แม่ของน้อยมีอาชีพร้อยมาลัยขาย ทุกเย็นน้อยจะช่วยนามาลัยไปขายตามร้านอาหาร 
 

การปฏิบัติตนของน้อยสอดคล้องกับหลักธรรมใดมากที่สุด 
เฉลย   อิทธิบาท 4 
เพราะ เป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จเป็นแนวทางการทางานและการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป 6/4 
4. 
   ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ในศาสนาพุทธจะมีหลักโอวาท 3 ซึ่งถือวา่ 

เป็นหัวใจของพุทธศาสนา 
 

เฉลย   บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ 
เพราะ บัญญัต ิ10 ประการ เป็นการประมวลค าสอนของศาสนาคริสต์ (หลักโอวาท 3 



เป็นการประมวลหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า) 
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป 6/8 
 

5. 
 บุคคลทุกคนย่อมมีบทบาทหน้าท่ีของตนแตกต่างกันออกไปขึ้นกับสถานภาพของตน 
 

เฉลย  ครูสมใจ รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันส าคัญโดยพานักเรียนไปเวียนเทียนท่ีวัดใกล้โรงเรียน 
เพราะ ครูสมใจ ทาหน้าท่ีครูท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ซึ่งเหมาะสมกับ 
สถานภาพและบทบาทของครู 
ตัวชี้วัด ส 2.1 ป 5/1 
 

6. 
  มานะและแม่ย้ายไปอยู่กับยายในต่างจังหวัด ขณะนั้นยายซึ่งเป็นเจ้าบ้านป่วย
เดินทางไม่สะดวก 
 

จากข้อความ ถ้ามานะและแม่ต้องการท าเรื่องการย้ายเข้าบ้านยาย จะต้องน าเอกสารใด 
เพ่ือไปติดต่องานทะเบียนราษฎร์ 
เฉลย   ทะเบียนบ้านของยายและหนังสือยินยอมจากยาย 
เพราะ  ตามกฎหมายว่าด้วยการย้ายชื่อในทะเบียนบ้านต้องได้รับการยินยอมของ 
เจ้าของบ้าน ถ้ากรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองให้ทาหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้า 
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน 
ตัวชี้วัด ส 2.1 ป 6/1 
 

7 
มีีชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเพื่อนของ แนน จุ๋ม หน่อย และนิด ได้มาประเทศไทย  

ซึ่งแต่ละคนได้พาเพ่ือนไปยังสถานท่ีต่างๆ ดังต่อไปนี้  
แนน ไปเย่ียมชมวัดพระแก้ว 
จุ๋ม ไปเท่ียวพิพิธภัณฑ์ 
หน่อย ไปขายของที่ตลาดน้ า 
นิด ไปเย่ียมคุณยายที่โรงพยาบาล 

 

การปฏิบัติตนของใครเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีชัดเจนที่สุด 
เฉลย นิด เพราะเป็นการแสดงความกตัญญู 
เพราะ การแสดงความกตัญญูเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทย (วัฒนธรรม หมายถึง   
ระเบียบแบบแผนการด าเนินชีวิตที่สั่งสมสืบทอดและปฏิบัติสืบทอดกันมา) 
ตัวชี้วัด ส 2.1 ป 6/2 
 

8 



     หนังสือพิมพ์ ก ฉบับวันที่ 5 เม .ย . 2559 
สภาพน้ าภายในล าตะคอง อ .สีคิ้ว นครราชสีมา  
ยังคงวิกฤติลดระดับลงต่อเนื่อง มองเห็นเนินดิน 
โผล่ขึ้นมา ดินเริ่มแห้งแตกระแหงเห็นได้ชัดเจน 
 
หนังสือพิมพ์ ข ฉบับวันที ่6 เม .ย . 2559 
สภาพน้ าภายในล าตะคอง อ .สีคิ้ว นครราชสีมา   
ยังไม่วิกฤติ ถึงแม้ระดับน้ าลดลงบ้างจนมองเห็น 
ดินที่เริ่มแห้งแตกบ้า 
 

เปรมอ่านข่าวเรือ่งเดียวกันจากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ แต่รายละเอียดข้อความข่าวไม่ตรงกัน 
ควรท าอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลท่ีถูกต้องน่าเชื่อถือที่สุด 
เฉลย   สอบถามจากเพื่อนท่ีอาศัยอยู่ริมล าตะคอง 
เพราะ เป็นแหล่งข่าวปฐมภูมิเป็นบุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
ตัวชี้วัด  ส 2.1 ป 6/5 
 

9 
การชุมนุมแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาและประชาชนท่ีหน้าศาลากลางจังหวัดมีการส่ง 
ตัวแทนมาเจรจากับรัฐบาล เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยให้ก าหนดวันเลือกตั้ง 

 

จากข้อความ เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสอดคล้องกับการใช้อ านาจใด  
เฉลย  อธิปไตย 
เพราะ อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดมาจากประชาชน มี 3 ด้าน 1. อ านาจนิติบัญญัต ิ
2. อ านาจบริหาร 3.อ านาจตุลาการ การก าหนดวันเลือกตั้งเป็นการใช้อ านาจนิติบัญญัติโดย 
ผ่านรัฐสภาเพื่อออกกฎหมายก าหนดวันเลือกตั้ง 
ตัวชี้วัด ส 2.2 ป 4/1 
 

11 
นายทองดีได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีนโยบายแจกนม  

แจกไข่ให้กับคุณแม่หลังคลอดบุตร และฉีดวัคซีนใหก้ับทารก 
 

จากข้อความ นายทองดีได้แสดงบทบาทหน้าท่ีการบริหารในด้านใด 
เฉลย   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพราะ การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการให้ความส าคัญกับสุขภาพ การออกก าลังกาย  
การบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การด าเนินการสามารถด าเนินการได้ทันทีตามเง่ือนไขท่ี 
ก าหนด 
ตัวชี้วัด ส 2.2 ป 6/1 



 

11 
 สมชายไม่ชอบเรื่องการเมืองท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ แต่เขาก็ไปใช้สิทธิใน 
การเลือกตั้งทุกครั้งท่ีมีการจัดการเลือกตั้ง 
 

จากข้อความ แสดงว่าสมชายยังให้ความส าคัญในเร่ืองใด 
เฉลย   สิทธิและหน้าท่ีทางการเมือง 
เพราะ สมชายให้ความส าคัญของสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนไทย คือหน้าท่ีในการใช้สิทธิ 
ในการเลือกตั้งโดยสุจริต 
ตัวชี้วัด ส 2.2 ป 6/3 
 

12 
 ปัจจุบันเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้เกษตรกรพบปัญหาการขาดแคลนน้ าไม่สามารถปลูกพืชได้  
   แต่มีเกษตรกรบางรายน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยเลือกวิธีการ 
   ปลูกข้าวในยางรถยนต์ก็สามารถปลูกข้าวได้อย่างสมบูรณ์ 
จากสถานการณ์ การปลูกข้าวในยางรถยนต์แสดงว่าเกษตรกรได้น าหลักการปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงข้อใด มาปรับใช้ในภาวะภัยแล้งนี้ 
เฉลย ความมีเหตุผล 
เพราะ สอดคล้องกับหลักการของความมีเหตุผลในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
1. เป็นการประหยัดน้ าและประหยัดค่าใช้ในการดูแล 
2. ไม่มีการแย่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก 
3. เป็นการหาแนวทางแก้ปัญหา 
4. เป็นการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด ส 3.1 ป 4/3 
 

13 
แม่ของบอยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน ฝากเงินสะสมเป็นรายเดือนมาเป็น

เวลานานต่อมาแม่ต้องการใช้เงินเพื่อน าไปใช้ซื้ออุปกรณ์ส าหรับขายข้าวแกง จึงไปกู้เงินจาก
สหกรณ์โดยจ่ายดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 
แม่ของบอยได้รับประโยชน์จากสหกรณ์ตามข้อใด 
เฉลย ได้เงินน าไปลงทุนประกอบอาชีพ 
เพราะ  เป็นการใช้สิทธิของสมาชิกเพื่อการส่งเสริมอาชีพ 
ตัวชี้วัด ส 3.1 ป 5/3 
 

11 
แดงจะผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดขาย จึงไปขอเครื่องหมาย อย  .จากส านักงานคณะกรรมการ  

   อาหารและยา 



 

เพราะเหตุใดแดงต้องไปขอเครื่องหมาย อย. 
เฉลย ต้องการรับรองคุณภาพน้ าดื่ม 
เพราะ เป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพส าหรับการบริโภค 
ตัวชี้วัด ส 3.1 ป 6/1 
 

 
 
 
11 
        ร้อยละของปริมาณที่แนะน าต่อวัน 

ไขมัน  
โปรตีน  
คาร์โบไฮเดรต  
น้ าตาล  
โซเดียม  

6 กรัม 
1 กรัม 
16 กรัม 
5 กรัม 
150 มิลลิกรัม 

“บริโภคแต่น้อย และออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ” 
สายด่วนผู้บริโภค    วันท่ีผลิต 1 ก .พ.  
0 – 2023 – 4677        ควรบริโภคก่อน 15 เม .ย  
 

     จากข้อความ ข้อความส่วนใดมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สดุ 
เฉลย ควรบริโภคก่อน 15 เม .ย.  
เพราะ เป็นการบอกวันผลิต และวันหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุด 
ตัวชี้วัด ส 3.1 ป 6/2 
 

11 
             บริษัทแห่งหนึ่งน าจุกฝาเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคส่งมาชิงโชคไปดัดแปลงเป็นขาเทียม 
        เพ่ือมอบให้กับผู้พิการ 
 
การกระท าดังกล่าวสอดคล้องกับตัวเลือกใดมากที่สุด 
เฉลย การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เพราะ ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คือการแปรสภาพ 
กลับมาใช้ใหม่ (หลักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด มี 4 วิธี คือ ลดการใช้ ใช้ซ้ าๆ ซ่อมแซม และ 
แปรสภาพกลับมาใช้ใหม)่  
ตัวชี้วัด ส 3.1 ป 6/3  
 



11 
ร้านค้าติดป้ายราคาตามสกุลเงินต่าง ๆ ดังนี้ หน้ากากจ าลอง 290 เยน หุ่นยนต์ 50 

ดอลลาร์ ขนม 1,000 วอน   
จากสถานการณ์ ข้อใดเป็นหน้าท่ีส าคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
เฉลย เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
เพราะ ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก และท าเกิดการแบ่งอาชีพท่ีตนมีความถนัดมากท่ีสุด  
เพ่ือน าไปซื้อสินค้าและบริการอื่น 
ตัวชี้วัด ส 3.2 ป 4/2 
 

11 
  โรงเรียนกุ๊กไก่ ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดบริการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ 
    ฝึกประสบการณ์ตรงด้านการเงินการธนาคาร 
     

การบริการข้อใดสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น 
ตัวชี้วัด ส 3.2. ป 5/1 
เฉลย  บริการการออมทรัพย 
เพราะ การบริการออมทรัพย์เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการฝึกประสบการณ์ตรงและสร้าง 
นิสัยการออมส าหรับนักเรียนและเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งธนาคารออมสิน 
 

11 
สมยศต้องการเปิดร้านขายของช า แล้วตัดสินใจเช่าห้องแถวของประเสริฐ จึงไปกู้เงินจาก 

   ธนาคารมาเป็นทุนในการเปิดร้าน โดยจ้างศรีนวลเป็นพนักงานขาย 
 

จากสถานการณ์ ข้อความใดสรุปได้ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด ส 3.2 ป 6/1 
เฉลย ธนาคารเป็นผู้บริการ 
เพราะ จากสถานการณ์มีบทบาทและหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน 
 

21 
เด็กชายมานะได้ท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องในอ าเภอของตน โดยรวบรวมข้อมูล 

   จากการสอบถามผู้อาวุโสในชุมชน และค้นคว้าข้อมูลจากต าราพระเคร่ือง ตลอดจนศึกษาข้อมูล 
   จากบันทึกประวัติของวัดดังประจ าอ าเภอ โดยมีท่านเจ้าอาวาสคอยให้ค าแนะน าและเป็นที 
 

จากข้อความ เพราะเหตุใดเด็กชายมานะจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
 
เฉลย เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ 
เพราะเป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องรวบรวมหลักฐานท้ังชั้นต้น  



ชั้นรองท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ท่ีสุด 
ก่อนท่ีจะด าเนินการในขั้นต่อไป (วิธีการทางประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ตั้งประเด็น 
สืบค้น 2.รวบรวมข้อมูล 3.ตรวจสอบข้อมูล 4.สรุปข้อมูล 5.น าเสนอข้อมูล) 
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป 6/1 
 

21 
  วัลยาเป็นคนสงขลามีคุณย่าเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน คุณปู่เป็นคนมาเลเซียซึ่งอาศัย 
   อยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
 

จากข้อความ วัลยาได้น าชุดร ามโนราห์ไปฉลองวันเกิดคุณปู่ท่ีประเทศสิงคโปร์ การกระท าของ 
วัลยาเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
เฉลย เหมาะสม เพราะเป็นการเผยแพร่ศิลปะท้องถิ่น 
เพราะ วัลยามีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลาภาคใต้ของไทยท่ีมีศิลปะท้องถิ่น ท่ีโดดเด่น คือ 
ร ามโนราห์ 
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป 6/2  
 

22 
ตามหลักศิลาจารึกหลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหง “...เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง  

           เพ่ือนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า...” 
 

จากข้อความ แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในด้านใดมากที่สุด 
เฉลย ค้าขาย 
เพราะ ตามหลักศิลาจารึกหลักท่ี 1 ตามข้อความกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าขาย 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ป 4/1 
 

23 
แอนและเพื่อนไปชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้พบเห็นซากปรักหักพังของ 
  วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และถูกพม่าท าลายเมื่อครั้งเสีย
กรุงคร้ังท่ี 2 
 
จากสถานการณ์ แสดงว่าอาณาจักรอยุธยาในสมัยพระเจ้าปราสาททองมีความเจริญรุ่งเรือง 
ในด้านใดมากที่สุด 
เฉลย ด้านศาสนา 
เพราะ ในสมัยพระเจ้าปราสาททองซึ่งเป็นประมุของค์แรกของราชวงศ์ปราสาททอง เป็น 
กษัตริย์ท่ีเล่ือมใสพุทธศาสนามีการสร้างวัดและปฏิสังขรณ์เจดีย์หลายแห่งจึงนับว่าเป็นสมัยท่ีมี 
ความรุ่งเรืองด้านศาสนาท่ีสุด 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ป 5/1 



 

21 
ดวงแก้วไปฝึกเรียนการท าเคร่ืองประดับมาจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ .พระนครศรีอยุธยา  

   เธอพัฒนาฝีมือจนได้รับเชิญไปแสดงผลงานท่ีต่างประเทศ 
 

จากข้อความ การกระท าของดวงแก้วส่งผลต่อความภาคภูมิใจของคนไทยได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
เฉลย  ได้ เพราะเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพราะ เป็นการแสดงท าเครื่องประดับแบบไทย (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรส่งเสริมการประก อบ 
อาชีพมีพื้นฐานจากความเป็นไทย) 
ตัวชี้วัด ส 4.3 ป 5/4 
 

21 
ในการแสดงสินค้า OTOP ของจังหวัด ก าหนดให้มีการแสดงสินค้าท่ีเป็นภูมิปัญญา 
เพ่ือเสนอให้มีการต่อยอดพัฒนาผลิตเป็นสินค้าส่งออก 
ตุ้ม : น าเสนอเรือนไทยจ าลอง 
ต้อม  :น าเสนอตุ๊กตาปูนปั น  
ต๋อม  :น าเสนอการท าน้ าหอม 
แต๋ม  :น าเสนอการท าสวนครัวลอยฟ้า  

 

จากข้อความ ใครเป็นผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยได้เหมาะสมที่สุด 
เฉลย ตุ้ม 
เพราะ ตุ้มน าเสนอเรือนไทยจ าลอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย และสามารถน าไปเป็นสินค้าต่อไป
ได ้
ตัวชี้วัด ส 4.3 ป 6/4 
21    

ชื่อ ที่พักอาศัย 
แก้วตา จ .สิงห์บุรี  
มาลี จ .บึงกาบ  
สาลี จ .กระบี่  
ชมพ ู จ .ระยอง  

แก้วตา มาลี ส าลี และชมพู อยู่ทางภาคใดของประเทศไทย เรียงตามล าดับ 
เฉลย ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก 
เพราะ เรียงล าดับได้ถูกต้อง จ .สิงห์บุรีอยู่ในภาคกลาง จ.บึงกาบอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือ   
จ .กระบี่อยู่ในภาคใต้ จ.ระยองอยู่ในภาคตะวันออก  
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป 5/1 
 



21 
  ปิ่นไปเท่ียวบ้านเพื่อนซึ่งเป็นบ้านไม้ทรงไทยท่ีมีลักษณะบานประตูเล็ก ๆ แคบ ๆ  

     และมีเสาเรือนเป็นไม้ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต จึงสอบถามได้ความว่าเป็นเพราะ 
     สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอากาศร้อนชื้น และมีฝนตกชุกตลอดปี ไดร้ับอิทธิพล 
     ลมมรสุม พายุใต้ฝุ่นและมีลมแรงอยู่เสมอ จึงต้องปลูกบ้านลักษณะเช่นนี้ 
 

บ้านของเพื่อนป่ินน่าจะปลูกอยู่ในภูมิประเทศแบบใด เพราะเหตุใด 
เฉลย อยู่ใกล้ทะเล เพราะมีลมแรงอยู่เสมอ 
เพราะ เป็นการสร้างท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลมีพายุฝนลม 
แรงจะต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป 5/2 
 

21 
ในช่วงปิดเทอมชิดชนกต้องการจะไปเท่ียวพักผ่อนในสถานท่ีท่องเท่ียว ในภูมิภาคท่ีมีลักษณะ 
    ภูมิประเทศท่ีมีน้ าตกและป่าไม้ 
 

จากข้อความ ชิดชนกควรศึกษาข้อมูลจากเครื่องมือใดจึงเหมาะสมที่สดุ 
เฉลย  แผนที ่
เพราะ แผนที่เป็นเคร่ืองมือท่ีหาง่ายและมีหลายชนิด เช่น แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีอากาศ  
แผนที่แสดงการคมนาคม 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป 6/1 
 

21 
หมู่บ้านสวัสดีตั้งอยู่บริเวณท่ีลาดเชิงเขา มีเพียงต้นไม้เล็ก ๆ และต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกขาย 
 

จากข้อความ ถ้าเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ปรากฏการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้
มากที่สุด 
เฉลย ดินถล่ม 
เพราะ ดินถล่มเกิดจากการเคลื่อนท่ีของดินหรือพ้ืนท่ีเคล่ือนตัวตามท่ีลาดชัน ด้วยอิทธิพล 
ของแรงโน้มถ่วงโลกประกอบกับดินอุ้มน้ าจนอิ่มตัวและไม่มีต้นไมดู้ดซับน้ า 
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป 6/2 
 

31 
บ้านของต้นตาลสร้างอยู่ท่ีราบเชิงเขาในจังหวัดกระบี่ มีอาชีพท าสวนปาล์ม เมื่อปีท่ีผ่านมา 

   หมู่บ้านของต้นตาลเกิดดินถล่ม เนื่องจากสภาพดินอิ่มตัว และไม่มีต้นไม้ที่จะคอยยึดดินเอาไว้ 
ส่งผลท าให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนและสวนปาล์ม 
 

ชุมชนของต้นตาลควรใช้แนวทางป้องกันข้อใดเหมาะสมที่สุด 



เฉลย รณรงค์ไม่ตัดไม้ท าลายป่า 
เพราะ การรณรงค์ไม่ตัดไม้ท าลายป่าเป็นกิจกรรมท่ีชุมชนร่วมกันได้ โดยไม่ใช้งบประมาณมาก 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป 5/3 
 

31.  
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ 

เพราะทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ 
ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย แต่ขณะเดียวกัน การกระท าของมนุษย์
เอง ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเนือ่งจากความจ ากัด
ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากร ได้มีผลท าให้เกิด
การแก่งแย่งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ย่ิงไปกว่านั้น มนุษย์ยังได้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างฟุ่มเฟือย และไม่มีแผนการจัดการโดยมุ่งหวังผลก าไร
สูงสุด แต่เพียงอย่างเดียว จึงมีผลท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม และการขาดแคลนทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือการแพร่กระจายของภาวะมลพิษ 
จากขบวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ ด้วย 

ว ิธีการจัดการทร ัพยากรและสิ่งแวดล้อมใหย้ ั่งยืน ควรป้องกันดีกวา่การแก้ไขรวมถึงการปลูกฝัง
จิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชน 

ใครมีส ่วนร ่วมในการจ ัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได ้ยั่งย ืนที่สุด 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป 6/1 
เฉลย 
3) ถูก เพราะ การปลูกหญ ้าแฝกริมตลิ่งเป็นการป ้องก ันการพังทลายของด ินและเป็นแนว

ป้องกัน การกัดเซาะของหน้าได ้ในระยะเวลาท่ียาวนานและชุมชนสามารถมีส่วนร่วม 
 

32.  
พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม 

ต้อมมีโอกาสไปท่องเท ี่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนั่งรถเลียบริมฝ ั่งแม่น้ าโขง 
เขาสังเกตเห็นการตั้งบ้านเรือนของชาวบ ้านจะอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ า บริเวณร ิมฝั ่งแม่น้ าจะ
เป็นพื้นท ี่รกร ้างว่างเปล ่า 

จากข้อความ เหตุใดประชากรส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืจึงไม ่นิยมตั้งบ้านเร ือน 
ชิดริมแม่น้ า 
ตัวชี้วัด ส 5.2 ป 6/1 
เฉลย 
4) ถูก เพราะ ริมแม่น้ าเป ็นดินทรายเป็นสาเหตุให้ม ีน้ ากัดเซาะริมฝั่งแม่น้ า บ้านเร ือน

ไม่ สามารถต ั้งอยู่ได้ 
 



33.  
ศาสนพิธี  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่ถือปฎิบัติในศาสนา  เมื่อน ามาใช้

ในพระพุทธศาสนา  จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างท่ีพึงปฎิบัติในพระพุทธศาสนา 
ศาสนพิธีต่างๆ  ช่วยท าให้ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนิกชนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นสิ่งตอกย้ า
ใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเย่ียม  จึงเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามท่ีควรรักษาไว้
คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป 

 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบคำถาม 
ฟาริสชวนทวีซึ่งเป ็นชาวพุทธไปมสัยิดในว ันศุกร์ ขณะท่ีฟาริสก าลังละหมาดให้พิจารณาว ่า

ข้อความท่ีก าหนดให้ในแต่ละรายการเป็นการปฏิบัติทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับ ข้อความขา้งต้น
หรือไม ่ถ้าใชใ่ห้ตอบลงในช่อง ใช่ และถ้าไม ่สอดคล้องให ้ตอบลงในช่อง ไม่ใช ่ 

รายการ ใช ่ ไม่ใช่ 
33.1 ทว ีท ่องบทสวดมนต์ไปกับฟาริสด้วย   

33.2 ทวีพยายามปฏิบัติตนตามฟาริสท ุกอย่าง   

33.3 ทวีนัง่อยูใ่นพิธีด้วยความเร ียบร ้อย โดยไม่มีส่วนรว่มในพิธี   

ตัวชี้วัด ส 1.1 ป 6/9 
เฉลย 
33.1 และ 33.2  ไม่ใช่ เพราะไม่ใช ่ศาสนพิธีของชาวพุทธ 

 33.3 ใช่ เพราะเป ็นการเคารพสถานท ี่ของศาสนาอื่น 
 

34.   
สหกรณ์การเกษตร  คือ สหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการะเกษตร โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น  
พิจารณาข้อความ แล้วตอบคำถาม 

 
หมู ่บ ้านแห ่งหนึ่งทำนาปล ูกข ้าวเป ็นหล ัก แต ่เก ิดการแพร ่ระบาดของเพลี้ย 2 ป ี

ต ิดต ่อก ัน ท าให ้ไม ่ได ้ผลผล ิต ม ีรายได ้ไม ่พอรายจ ่าย เก ิดป ัญหาหนี้ส ิน จ ึงได ้ม ีการรวมกลุ ่ม
เพ่ือประกอบ อาช ีพเสร ิม ผล ิตแชมพ ูสม ุนไพร และปล ูกพ ืชสม ุนไพรขาย เนื่องจากสภาพ
อากาศท่ีเอื้ออำนวยต่อการปลูกพืชสมุนไพร  เช่น  มะกรูด ดอกอัญชัน และว่านหางจระเข้ 
ให้พิจารณาว ่าข้อความท่ีก าหนดให้ในแต่ละรายการเกี่ยวข้องกับข้อความข้างต้นหรือไม่ 
ถ้าเกี่ยวข้องให ้ตอบลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่เกี่ยวข้องให้ตอบลงในช่อง ไม่ใช ่  



รายการ ใช ่ ไม่ใช่ 
34.1 การรวมกลุ่มท าให้สมาชิกภายในกลุ่มมรีายได ้เลี้ยงตนเองได้   

34.2 สมาชิกมีความร ู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น   

34.3 สมาชิกเปลีย่นอาชพีจากทำนาเป็นทำสมุนไพรขาย   
  
 
ตัวชี้วัด ส 3.2 ป 6/2 
เฉลย  34.1 และ 34.2 ใช ่เพราะเกิดจากความรว่มมือและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
34.3 ไม่ใช่ เพราะ สมาช ิกรวมกลุม่กันเพื่อประกอบอาชีพเสร ิมเทานั้น 

 

35.  
สังคมมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ในสภาพท่ีหยุดนิ่ง หากแต่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นแนวโน้ม

โดยท่ัวไปของสังคมจึงอยู่ในสภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยความหมายของการเปลี่ยนแปลง
แล้วเราพิจารณาในลักษณะของการเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่ง ๆ หนึ่งในเวลาต่างกัน การ
เปลี่ยนแปลงจึงเกี่ยวข้องกับเวลาหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนี้เรา
พิจารณาในแง่การเปรียบเทียบความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งในเวลาท่ีผ่านไป 

 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบคำถาม 
หมู ่บ ้านใหม ่พ ัฒนา ในอด ีตเป ็นหมู ่บ ้านท่ีห ่างไกลความเจร ิญมาก แต ่ป ัจจ ุบ ันมี 

การเปลี ่ยนแปลงจากอด ีต เช ่น ภ ูม ิป ัญญาชาวบ ้านได ้ร ับการส ่งเสร ิมให ้เป ็นส ินค ้า OTOP, 
ชาวบ ้านศ ึกษาทางไกลผ ่านดาวเทียม , สตร ีได ้ร ับการส ่งเสร ิมให ้เป ็นผู ้นำทางการเม ือง , 
การต ิดต ่อสือ่สารทำได ้รวดเร ็วด ้วยใช ้โทรศ ัพท์ม ือถ ือ คนหน ุ่มสาวเข ้าไปทำงานในเม ืองและมี
ความเชื่อทางไสยศาสตร์น้อยลง 
 

จากข้อความ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมม ีผลต่อสังคมไทยอยา่งไร  
ตัวชี้วัด ส 2.1 ป 6/2 
เฉลย สามารถบอกผลท ี่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เช่น 

- สตรีได ้รบัการส ่งเสร ิมให้เป็นผู้นำทางการเมือง  - ชาวบ้านได ้รบัการศึกษาทางไกลจากดาวเท ียม 
- คนหนุ่มสาวเข้าไปทำงานในเมือง   - ภูมิปัญญาชาวบ ้านได้รับการส่งเสริมให ้เป็นสินค้า OTOP 
- หมู่บา้นมีการพัฒนา   - มีผลผลิตและรายได ้มากขึ้น 
- การศึกษามกีารพัฒนาและมีความหลากหลาย - มีการใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารได ้รวดเร ็ว
ขึ้น 
 

36. 



พระมหากษัตริย์ไทย เป็นประมุขของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ถึงแม้ว่าพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์จะลดลงหลังการปฏิวัติสยาม พ .ศ.2475 และถูกจ ากัดโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนชาว
ไทยส่วนใหญ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 กับท้ังรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกฉบับว่า พระมหากษัตริย์ ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ ผู้ใด"
นอกจากนั้น พระมหากษัตริย์ยังทรงได้รับความคุ้มครองด้วยกฎหมายอาญา ท าให้ "จะละเมิดมิได้
การวิพากษ์วิจารณ์พระองค์เป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ 
 

คนไทยเราอยู ่และคุ ้นเคยก ับสถาบ ันพระมหากษ ัตร ิย์ พระมหากษ ัตร ิย ์ไทยทรง
บ าเพ ็ญ พระราชกรณ ียก ิจนาน ัปการ อาทิเช ่น ด ้านการจ ัดการสิ ่งแวดล ้อม การแพทย์ 
การศ ึกษา ความส ัมพ ันธ ์ก ับต ่างประเทศ ด ้านภาษาและวรรณกรรม ฯลฯ เพ่ือให ้พสกน ิกร
อยู ่เย ็นเป ็นส ุข สถาบ ันพระมหากษ ัตร ิย ์จ ึงหมายถ ึงสถาบ ันส ูงส ุด โดยทรงเป ็นพระประม ุข
ของชาติ ทรงเป ็น ศ ูนย ์รวมแห ่งความจงร ักภ ักด ีทรงเป ็นเครือ่งย ึดเหนี่ยวจ ิตใจคนไทยท ั้ง
ชาต ิและทรงเป ็นท่ีเคารพรักเท ิดทูนอย่างสูงย ิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

 
จากข้อความ แสดงถึงบทบาทความสำคัญของพระมหากษัตริย ์ไทยในด้านใด  

 
ตัวชี้วัด  ส 2.2 ป 4/3 

เฉลย   1) ศูนยร์วมจิตใจและความสามัคคี  2) ด้านความสัมพันธ ์อนัดีระหวา่งประเทศ 
3) ด้านการพัฒนาประเทศ  4) ด้านภาษาและวรรณกรรม 
5) ด้านอื่นๆ ท ี่เกี่ยวข้องกับข้อความและสมเหตุสมผล 

 

37. 
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
         สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ดิน หิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นสิ่งท่ี
มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ รวมเรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ 
มนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น สร้างท่ีอยู่อาศัย การอุปโภค 
บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม ตลอดจนการค้า เมื่อประชากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มขึ้น ตามจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นกับท้องถิ่นนั้นๆ ลองส ารวจและค้นหาดูซิ
ว่าท้องถิ่นของเรานั้นมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และจะใช้
ทรัพยากรอย่างไรจึงจะประหยัดและคุ้มค่ามีใช้ได้นานตลอดไป 
 

เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน ้ีชมภู เป็นความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของคน 
ในชุมชน โดยปลูกฝังจ ิตสำนึกใหท้ ุกคนเห็นความสำค ัญของทรัพยากรธรรมชาติท ี่มีผลต่อชีวิต



ความเป็นอยู่และการทำมาหากิน 
การกระทำของเครือข่ายข ้างต้นถ ูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 
ตัวชี้วัด  ส 3.1 ป 6/3 
เฉลย ตอบถูกต้อง  พร้อมบอกเหตุผลประกอบ เช่น 

- เพราะเป็นการวางแผนบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติให้มีใช้ได ้อยา่งยัง่ยืน 
- เพราะเป็นการลดจ านวนขยะ ทาให้สภาพอากาศดี - เพราะเป็นการพัฒนาคนในชุมชน 
- เพราะเป็นการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติอย ่างรู้ค ุณค่า - เพราะเป็นการปลูกฝงัจิตสานึกที่ด ี
- เพราะเป็นการช่วยอน ุรักษ์สิ่งแวดล้อม  - เพราะช่วยให้ชุมชนเจร ิญมากขึ้น 
- หรือคำตอบอื่นท ี่เหมาะสม 
 

38. 
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี 

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุบาโลกมหาราช ทรงปราบจลาจลภายในกรุง
ธนบุรีและสร้างความมั่นคงภายในประเทศแล้ว พระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีซึ่งอยู่ทาง
ฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาและตั้งชื่อใหม่ว่ากรุงเทพฯ ท้ังนี้เนื่องด้วย
สาเหตุหลายประการ 

“กร ุงร ัตนโกส ินทร ์ม ีช ัยภ ูม ิท่ีเหมาะสมกว ่ากร ุงธนบ ุร ีท่ีอยู ่ฝั ่งตะว ันออก ม ีแม ่น ้ี
เจ ้าพระยา ผ ่านกลาง เป ็นเม ืองอกแตก ข ้าศ ึกยกท ัพเร ือเข ้ามาถ ึงกลางเม ืองได ้โดยง ่าย ส ่วน
ทางฝั ่งตะว ันออกเป็นท ี่ราบลุ่มกว ้างใหญ ่นับเป็นชัยภูมิท ี่ดีในการป้องกันข้าศกึ” 

จากข้อความ ปัจจ ัยใดบ้างท ี่มีผลต่อการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  
ตอบ   
ตัวชี้วัด  ส 4.3 ป 6/1 
เฉลย  - ปัจจยัด้านภูมิศาสตร์  - ด้านการป้องกันข้าศึก 

- ด้านย ุทธศาสตร์   - ชัยภูมิสถานท ี่ตั้ง 
 
39. 
        เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ หมายถึง เครื่องมือในการตรวจสอบและศึกษาสิ่งท่ีอยู่บน
พื้นผิวโลก และบรรยากาศของโลก จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางด้าน
ภูมิศาสตร์ ท้ังทางด้านข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลทางคุณภาพ เช่น การก าหนดพิกัดบนพื้นผิวโลก 
การวัดทิศทางการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในพื้นท่ีต่าง ๆ หรือใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์  
 



ในการเข้าค ่ายลูกเสือหมู่พญาวานร ได ้ใบค าส ั่งให ้เดินไปทางด้านท ิศตะวันตก และจะพบกับ
ภารกิจท่ีต้องปฏิบัติตามจุดต ่างๆ แล้วต้องกลับมายังจุดเดิมภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

จากบทความ ลูกเสือหมูพ่ญาวานรควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดช่วยในการเดินทาง  
ตอบ  
ตัวชี้วัด ส 5.1 ป 6/1 
เฉลย 

- เข็มทิศ   - แผนที ่    - GPS 
- โทรศพัท ์เคลื่อนท่ี  - เครื่องมืออื่น ๆ ท ี่ลูกเสือสามารถนามาใช้ได ้จริง 
 

40. 
ผลจากการเรียนรู้ศาสนพิธี  ผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนพิธีดีแล้วย่อมเป็นผู้ฉลาด

ในการจัดท าพิธีกรรมต่างๆ ในทางศาสนา เป็นผู้สามารถในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ ได้ถูกต้อง
ตามแบบแผนท่ีนิยมกันท่ัวไป เป็นเหตุให้ผู้ได้พบเห็นเกิดศรัทธาในผู้นั้นว่าเป็นผู้ช่ าชองได้รับการ
ฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว ไม่มีความเคอะเขินในการจัดท าเป็นการเพิ่มเสน่ห์และบุคลิกภาพให้แก่ตัวเอง
อย่างหนึ่ง และนอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าช่วยสืบต่ออายุพระศาสนาโดยปริยายด้วยเพราะแบบอย่าง
หรือธรรมเนียมท่ีดีงามมีเหตุมีผลเป็นพิธีกรรมนั้นๆ เมื่อยังรักษากันไว้ได้เพียงใด ตัวศาสนาก็ยังชื่อ
ว่าได้รับการรักษาอยู่เพียงนั้น เหมือนเปลือกกระพี้ของต้นไม้ยังคงสดอยู่ตราบใดต้นไม้นั้นก็จะยังมี
ชีวิตอยู่ตราบนั้น 
 

วันนีเ้ป็นว ันเข้าพรรษา สมชายพาบุญทวีซึ่งนับถือศาสนาต่างกันมาเข ้าร ่วมพธิ ีกรรม
ทาง ศาสนาในศาสนสถานแห่งหน่ึง ขณะเร่ิมพิธ ีทางศาสนา บุญทวีปฏิบัติตน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามสมชายท ุกอย่าง 
2. สอบถามเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างศาสนากบัสมชายตลอดเวลา 

 
จากข้อความ การปฏิบัต ิตนในขณะร่วมพธีิต่างศาสนาของบุญทว ีท ั้ง 2 ข้อนั้น เหมาะสม
หร ือไม่ เพราะเหตุใด พร้อมท ั้งบอกแนวทางการปฏิบัติตนท ี่ถูกต ้อง 
ตัวชี้วัด  ส 1.2 ป 6/3 
เฉลย  ไม่เหมาะสม เพราะ   

1. เพราะการปฏิบัต ิตามพิธีกรรมท ุกอย ่าง บางพิธกีรรมอาจมีข้อห้ามสำหรับบุคคลต่าง
ศาสนา หรือเหตุผลอื่นๆ ท ี่สมเหต ุสมผล 

2. เพราะการสอบถามเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างศาสนาตลอดเวลานั้นเป็นการรบกวนผูร้ ่วมพิธี 
หรือเหตุผลอื่นๆ ท ี่สมเหต ุสมผล 

 

41. 



ความหมายของหลักธรรม  หลักธรรมประกอบด้วยค าศัพท์ 2 ค า คือ หลัก และธรรม ซึ่งสามารถ
ให้นิยาม ความหมาย ของแต่ละค าไดด้ังนี้ 
     1. หลัก หมายถึง  เสาท่ีปักไว้ ท่ีผูก ท่ีมั่น เครื่องหมาย เคร่ืองยึดเหนี่ยว เครื่องจับยึด 
 สาระที่มั่นคงอันเป็นท่ีตั้ง (ราชบัณฑิตยสถาน.2546 : 1271) 
     2. ธรรม มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆกัน 
พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 
“...มนุษย์เราทุกคนต้องได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบ โดยการ
ฝึกอบรมทางกาย วาจา ใจ และปัญญา เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการดาเนินชีวิต ซึ่งบุคคล
ท่ีมีศีล สมาธิ และปัญญา สามารถเป็นผู้รู้แจ้งและหลุดพ้นจากทุกข์ได้ดีที่สุด...” 
จากข้อความ ใครสามารถนาหลักธรรมดังกล่าวมาปฏิบัติตนไดถู้กต้องเหมาะสมมากที่สุด 
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป 1/5 
เฉลย  3) ถูก เพราะ เป็นการนาความรู้ท่ีได้ไปแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน ซึ่งตรงกับความเป็นผู้มี
ปัญญาในทางพระพุทธศาสนา 
 

42. 
พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 

มารท่ีเกิดกับพระพุทธองค์หมายถึง สิ่งท่ีเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ ซึ่งเป็นตัวขัดขวาง 
มิให้ตรัสรู้ อันได้แก่การต่อสู้ทางความคิดของพระองค์ระหว่างมุ่งจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า แต่อีก 
ด้านยังคิดถึงความสบายในอดีต และความทุกข์ทรมานในการบ าเพ็ญเพียร 
 
จากข้อความ การต่อสู้ทางความคิดของพระพุทธเจ้า หมายถึงสิ่งใด 
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป 2/5 
เฉลย  3) ถูก เพราะ พระองค์มีกิเลสทางจิตที่ยังคิดถึงความสุขสบายในอดีตแต่ก็ทรงใช้ธรรมเพื่อ
หาเหตุของปัจจัยให้พบ 
 

43. 
การยอมรับความต่างทางศาสนา (อังกฤษ: Religious toleration) คือภาวะของการ

ยอมรับหรือการอนุญาตความเชื่อหรือการปฏิบัติของศาสนาอื่นท่ีแตกต่างไปจาศาสนาของตนเอง 
ในประเทศท่ีมีศาสนาประจ าชาติ “การยอมรับ” หมายความว่ารัฐบาลอนุญาตการปฏิบัติสักการะ
ของศาสนาหรือความเชือ่ท่ีแตกต่างไปจากศาสนาประจ าชาติ และไม่เบียดเบียนผู้ถือศาสนาอื่น
เหล่านั้น หลักการนี้เป็นหลักการฝักฝ่ายซึ่งอาจจะยังคงตามมาด้วยการเลือกปฏิบัติทาง
ศาสนา (การยอมรับความต่างทางศาสนาเพียงแต่หมายถึงการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้ถือ
ปฏิบัติศาสนาท่ีต่างออกไปจากศาสนาประจ าชาติ ซึ่งแตกต่างจากเสรีภาพทางศาสนา ซึ่งถือว่าทุก
ศาสนามีความเท่าเทียมกัน( การยอมรับในบางสถานการณ์เป็น “เอกสิทธิ์” ท่ีมอบให้โดยรัฐบาล 



วัน สถานที ่ อาหารกลางวัน 
เสาร์ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ข้าวมันไก่ 
อาท ิตย์ สวนส ัตว์ด ุสิต พระท ี่นั่งวิมานเมฆ ข้าวมันไก่ 
เสาร์ สวนส ัตว์ด ุสิต พระท ี่นั่งวิมานเมฆ ก๋วยเตี๋ยวเนื ้อ 
อาท ิตย์ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก๋วยเตี๋ยวเนื ้อ 

 

)ท่ีอาจจะออกมาเป็นกฎหมายหรือใบอนุญาต( ไม่ถือว่าเป็น สิทธิ รัฐบาลมักจะยอมรับศาสนาบาง
ศาสนาเท่านั้น และไม่ยอมรับศาสนาบางศาสนาหรือลัทธิ 
พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 
นายพุทธิกร นับถือศาสนาพุทธ วางแผนจะไปเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห์กับเพื่อน คือ 
นางสาวมิเชล นายชารีฟ และนางสาวกมลา ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม และฮินด ูตามล าดับ 
จากข้อความ พุทธิกร ควรเลือกแผนการท่องเท่ียวอย่างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 
 
 

1) 
2) 
3) 
4)   

 
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป 3/10 
เฉลย  3) ถูก เพราะ วันเสาร์เป็นวันสะดวกของทุกศาสนา สถานท่ี และอาหารก็ไม่ขัดกับทุก
ศาสนา 
44. 

ครเูผด็จ เป็นคุณครูท ี่ใจดี เป็นท ี่ชื่นชอบของเด็ก ๆ เนื่องจากครเูผด็จจะม ีวิธีการสอน การ
อบรม  ท ี่ละมุนละม่อม มีความยดืหยุ่น ทำให้นักเรียนไม่ต ่อต้านครเูผด็จเวลาอบรมเมื่อกระทำผ ิด 

จากข้อความ การปฏิบ ัติของครเูผด็จไม ่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
ตัวชี้วัด  ส 2.1 ป 2/2 
เฉลย 3)  ถูก เพราะ การอบรมน ักเร ียนไม่เกีย่วข้องกับเสรีภาพ แต ่เป็นหนา้ท ี่และครูจะต ้องมที ั้ง 
บทบาท หน้าท่ี และสถานภาพของการเป็นครู 

 

45. 
สาเหตุและปัญหา 
  1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเป็นค่านิยมใหม่ ๆ ท าให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น 
  2. เกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีสังคมวางไว้ เช่น เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย เกิดความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  
  3. เกิดจากการท่ีกลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความคิดเห็นความต้องการและผลประโยชน์ขัดกันไม่ยอม
ร่วมมือแก้ไขปัญหา ของสังคม เช่น การเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น   

จากปัญหาข ้างต้น ควรแก ้ปัญหาอย่างไรและควรเป็นบทบาทหน้าท่ีของสถาบันทางสังคมใด
มากท ี่สุด 



ตัวชี้วัด  ส 2.1 ป 2/3 
เฉลย โจทย์ ถามถึงสถาบ ันทางสังคม ซึ่งมีบทบาทต ่อการขัดเกลาเยาวชนมากท ี่สุด ซึ่งก็คือ
สถาบัน ครอบครัว 
4)  ถูก เพราะ การอบรมสั ่งสอนเบื้องต้นจะต ้องมาจากครอบคร ัวเป็นหลัก 

 

46. 
ประเพณ ีสงกรานต ์ในประเทศก ัมพ ูชา เริม่ตั้งแต ่ว ันท่ี 14-16 เมษายนของท ุกปี ว ันแรกเป ็น

ว ันแห ่ง การทำบ ุญต ักบาตร ม ีการขนทรายเข ้าว ัดเพ่ือเตร ียมก ่อเจด ีย ์ทราย ว ันท ี่สองเป ็นว ัน
ครอบคร ัวท่ีล ูกๆ อยู ่ก ับพ ่อแม ่ม ีการให ้เง ินหร ือซื้อเสือ้ผ ้าใหม ่ให ้เป ็นของขว ัญ และว ันท ี่สามจะ
ม ีการละเล ่นรืน่เร ิงต ่างๆ ท ี่น ิยมก ัน เช ่น การโยนล ูกบอลท ี่คล ้ายล ูกสะบ ้าของไทย ม ีการสรง
น ้ีพระพ ุทธร ูป และรดนำดำห ัว ญาติผู้ใหญ่ 

จากข้อความ เหตุใดประเพณ ีสงกรานต์ในประเทศกัมพูชามีความคล ้ายคลึงกับประเทศไทย 
ตัวชี้วัด  ส 2.1 ป 2/4 
เฉลย 3)  ถูก เพราะ สถานการณ์ท ี่ก าหนดให ้เป็นว ัฒนธรรมร ่วมซึ่งมีพื้นฐานจากพระพุทธศาสนา 

 

47.  
กระแสเกาหลีฟีเวอร์ ท่ียังคงแรงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มวัยรุ่นไทย ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารา 

นักร้อง นักแสดง หรือแม้แต่ซีรีส์เกาหลี ท่ีเข้ามามีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน 
เป็นอย่างมาก ส่งผลให้สินค้าจากเกาหลี หรือสินค้าท่ีมีสไตล์เกาหลี วัฒนธรรมความเป็นเกาหลี
ได้รับความนิยมมากขึ้น 

จากข้อความ บุคคลใดปฏิบัติตามกระแสของสังคมและวัฒนธรรมข้างต้นได ้เหมาะสมท ี่สุด 
ตัวชี้วัด ส 2.1 ป 3/3 
เฉลย  3)  ถูก เพราะ เป็นไปตามหลักการเลือกรับวัฒนธรรมและรองรับกระแสของสังคม 

 

48. 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมืองไทยยังมีน้อย มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

บ่อยครั้ง รัฐบาลแต่ละชุดอยู่ไม่นาน มีการทุจริตคอร์รัปชัน การแข่งขันเข้าสู่การเมืองนักการเมือง
บางคนต้องการอ านาจ เงินทอง และการยก ย่องจากผู้อื่น มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
พรรคการเมืองต่างๆ และกลุ่มบุคคล 

จากข้อความ ส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยอยา่งไรมากท ี่สุด 
ตัวชี้วัด ส 2.2 ป 2/2 
เฉลย 1)  ถูก เพราะ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เปลี่ยนแปลงร ัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง 

 

49.  



ประชาธิปไตย (อังกฤษ: democracy) เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหาร
อ านาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อ านาจ
ของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนท่ีเลือกไปใช้อ านาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติท่ีว่า
พลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และก าหนดให้พลเมืองทุก
คนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน 

 
การเมืองการปกครองของสิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็น 

กฎหมายสูงสุด แบ่งอ านาจการปกครองเป็น 3 ส่วน 1) สภาบริหาร ประกอบด้วยประธานาธิบดี 
และคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีบริหารประเทศ 2) รัฐสภา มาจากการเลือกตั้ง 3) สภาตุลาการ 
แบ่งเป็น 2 ระดับไดแ้ก ่ศาลชั้นต้น และศาลฎีกา 

จากข้อความ ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองแบบประชาธ ิปไตยท่ีเหมือนและแตกต่างกับ
ประเทศไทย อย่างไร 

ตัวชี้วัด ส 2.2 ป 3/2 
เฉลย  4)  ถูก เพราะ ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ปกครองระบบร ัฐสภาเหมือนกันแต่
ประเทศไทยมี พระมหากษัตริย์ทรงเป ็นประมุข สว่นประเทศสิงคโปร ์มีประธานาธ ิบดีเป ็นประมุข 

 

50. 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ชุดเฉพาะกิจป้องปรามการซื้อสิทธิ 

ขายเสียงต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกาลังได้จับกุมนายทองฮวย บุญชู อายุ 45 ปี 
พร้อมของกลางธนบัตรฉบับละ 500 บาท 1 ใบ และธนบัตรฉบับละ 100 บาท 1 ใบรวมเป็นเงิน 
600 บาท ขณะก าลังแจกเงินให้ชาวบ้านบริเวณภายในลานวัด 

จากข้อความ ปัญหาใดเป็นปัญหาส าคัญและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ไทยมากที่สุด 
ตัวชี้วัด ส 2.2 ป 3/4 
เฉลย 4) ถูก เพราะ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ในเร่ืองการซื้อสิทธิขายเสียง ทาให้
ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกตั้งของตนเบี่ยงเบนไปจากระบอบประชาธิปไตย 
 

51. 
ในด้านการบริการนั้น พบว่าพาณิชยกรรมมีสัดส่วนสูงมาก แสดงว่านักธุรกิจไทยเก่งในด้าน 

การค้าย่ิงกว่าการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่งในการขายสินค้าท่ีนาเข้าจากต่างประเทศ ส่วนการ 
ขายสินค้าในตลาดต่างประเทศ สู้ชาวสิงคโปร์ไม่ได้เลย 
จากข้อความ จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร 
ตวัชีว้ดั ส 3.1 ป 1/2 
เฉลย 



2) ถูก เพราะ ไทยใช้สินค้านาเข้าจากต่างประเทศมากกว่า ท่ีจะมีรายได้จากมูลค่าการส่ง
สินค้าออก แสดงว่าไทยขาดดุลการค้า 
 
52. 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี  

โครงการผักข้างทางของเทศบาลต าบลปลายพระยาท่ีใช้ไหล่ทางเป็นแปลงปลูกผัก โดย
เจ้าของบ้านท่ีอยู่ริมถนนเป็นผู้ดูแล เพาะปลูกพืชหมุนเวียนเป็นอาชีพเสริม 
โครงการดังกล่าวข้างต้นตรงกับหลักการใดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตวัชีว้ดั ส 3.1 ป 1/3 
เฉลย 
3) ถูก เพราะ การหารายได้เพิ่มเติมจากการปลูกผักข้างทางเป็นการเพิ่มเงินออมเพื่อการเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
 

53. 
มาตรการส่งเสรมิการลงทุนระดบัทอ้งถิน่ 
บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
ในท้องถิ่น โดยเดินหน้านโยบาย 1 ต าบล 1 โรงงานแปรรูปเกษตร 1 แหล่งท่องเท่ียว เปิดทางให้ 
ผู้สนใจยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ภายในปี 2559 
 
จากข้อความ ข้อใดที่ส่งผลต่อความส าเร็จตามมาตรการนี้น้อยทีสุ่ด 



ตวัชีว้ดั ส 3.1 ม 2/1 ป.2/2 
เฉลย 4) ถูก เพราะ จานวนผู้ประกอบการไม่ส่งผลต่อความส าเร็จมากนัก ท่ีส าคัญคือ
คุณภาพของผู้ประกอบการ 
 

54. 
นายแดง มีความจาเป็นต้องใช้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้กับบุตร 2 คน 

ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.2 และ ม.3 แต่นายแดง มีเงินไม่เพียงพอ 
 

จากข้อความ สถาบันการเงินใดท่ีจะช่วยให้ได้เงินอย่างรวดเร็วและมีความยุ่งยากน้อยทีสุ่ด 
ตวัชีว้ดั ส 3.2 ป 1/1 
เฉลย 2) ถูก เพราะ เป็นโรงรับจานาของรัฐที่สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดกรม
ประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทย เป็นสถาบันการเงินท่ีช่วยให้ได้เงินอย่างรวดเร็ว และไม่
ยุ่งยากมาก เพราะมีสิ่งของไปประกันก็ได้รับเงิน 
 

55.  
... อินโดนีเซียถือเป็นคู่แข่งในตลาดรถยนต์ของไทยในอาเซียน เนื่องจากมีบริษัทผลิตรถยนต์ 
รายใหญ่จากญี่ปุ่นไปสร้างฐานการผลิตใหม่ เพราะค่าจ้างแรงงานชาวอินโดนีเซียถูกกว่าและกาลัง 
ซื้อมากกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็น 1 ใน 
12 อุตสาหกรรมอันดับแรกที่ถูกสร้างให้อยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน… 
 

จากข้อความ การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนส่งผลดีต่อธุรกิจยานยนต์ของไทยอย่างไร 
ตวัชีว้ดั ส 3.2 ป 3/3 
เฉลย 2) ถูก เพราะ ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน แต่อินโดนีเซียมีกาลังซื้อ
มากกว่าทาให้ไทยขายรถยนต์ในอินโดนีเซียได้มากขึน้ 
 

11. 
“จากการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ส่งสัญญาณไม่ดีนัก สะท้อน 
ได้จากระดับอัตราเงินเฟ้อท่ีปรับตัวลดลงติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น 
ว่าภาคครัวเรือนมีความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมและหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง 
และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทาให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือนซบเซา 
เกิดการชะลอตัวในอุปสงค์ภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้... 
จากข้อความ หากบทวิเคราะห์เศรษฐกิจของไทยดังกล่าวเป็นจริง สิ่งใดต่อไปนี้น่าจะเกิดขึ้นได ้
มากทีสุ่ด 

ตวัชีว้ดั ส 3.2 ป 3/4 



เฉลย 4) ถูก เพราะ เป็นการนาเข้าเงินจากต่างประเทศ ทาให้ภายในประเทศมีเงิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
 

11.  
ประวัติศาสตร์ (อังกฤษ: history; รากศัพท์ภาษากรีก ἱστορία หมายถึง การ"

 เป็นการค้นพบ ค้นหา )"สอบถามหาความรู้ท่ีได้มาโดยการสอบสวนรวบรวม จัดระเบียบและ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตประวัติศาสตร์ยังอาจหมายถึงช่วงเวลาหลังมีการประดิษฐ์
ตัวอักษรขึ้น นักวิชาการผู้เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรียกนักประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์เป็น
สาขาการวิจัยซึ่งใช้การบรรยายเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ล าดับของเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้น และ
บางครั้งพยายามสอบสวนรูปแบบของเหตุและผลซึ่งมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์อย่างยุติธรรม นัก
ประวัติศาสตร์ถกเถียงกันเรื่องธรรมชาติของประวัติศาสตร์และประโยชน์ของมัน ซึ่งรวมท้ังถกเถียง
การศึกษาสาขาวิชาเป็นจุดจบในตัวมันเองและเป็นเสมือนวิถีการให้ ต่อปัญหาในปัจจุบัน "มุมมอง"
เร่ืองเล่าซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง แต่ไม่มีการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูล
เช่น ต านานเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์( ภายนอก) มักจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากกว่า การ"
ท่ีจ าเป็นตามสาขาประวัติศาสตร์ "สอบสวนอย่างไม่น าพา เหตุการณ์ในอดีตก่อนมีบันทึกลาย
ลักษณ์อักษรเรียกว่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 

“เคร่ืองประดบัจากโลหะ” จดัอยูใ่นขั้นตอนใดของการศึกษาเร่ืองราวประวติัศาสตร์ 
โดยวธีิการทางประวติัศาสตร์ 

ตวัชีว้ดั ส 3.2 ป 3/4 
เฉลย 4) ถูก เพราะ เป็นการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 

58.  
.....กาลังทหารของพระยาตาก ได้เดินทางรอนแรมมาเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน พักค้างแรม 
และกร าฝนท่ีตกชุกทุกวัน เมื่อถึงบ้านทุ่งใหญ่ พระยาตากก็พบกองทัพเรือ 50 ลา ท่ีลงมารออยู่ 
พระยาตากจึงลงเรือเดินทางมุ่งไปยังเมืองจันทบุรีต่อไป..... 
จากข้อความ มีความน่าเช่ือถือได้หรือไม่ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพราะเหตุใด 
ตวัชีว้ดั ส 4.1 ป 2/1 
เฉลย 2) ถูก เพราะ ยังเชื่อถือไม่ได ้เพราะต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานท่ีมีอยู่ก่อน 
เนื่องจากหลักฐานท่ีได้มามีน้อยเกินไป 
 

11.  
กฎหมายทะเบียนราษฎร 

           กฎหมายทะเบียนราษฎร เป็นกฎหมายลักษณะหนึ่งที่ส าคัญต่อความเป็นปึกแผ่นของ



ประเทศแต่ไม่ได้รับการพัฒนาในคณะนิติศาสตร์ ก็คือกฎหมาย ทะเบียนราษฎร ไม่มีชื่อวิชา
กฎหมายทะเบียนราษฎรเรื่องราวของกฎหมายนี้อาจจะได้รับการกล่าวบ้างในวิชากฎหมาย
ปกครองหรือวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระหว่างประเทศท าให้เกิดปัญหาคือจะไม่มีนัก
กฎหมายท่ีเชียวชาญเร่ืองนี้เลยแต่ละกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเบียนราษฎร   จะใช้เวลาใน
การพิจารณามากและแนวคิดทางกฎหมาย 

ครอบครัวธงชัยมีสมาชิกหลายคน พี่สาวนุ่นจะไปเรียนต่อที่เชียงใหม่โดยย้ายไปอยู่ 
กับคุณป้าที่จังหวัดเชียงใหม่วันท่ี 15 สิงหาคม 2558 ในขณะเดียวกัน คุณแม่ปวดท้องไปคลอด 
น้องท่ีโรงพยาบาล วันท่ี 1 กันยายน 2558 และคุณตาได้เสียชีวิตลง 
จากข้อความนี้ ใครปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ได้ถูกต้อง 
ตวัชีว้ดั ส 4.1 ป 2/1 
เฉลย 2) ถูก เพราะ เจ้าบ้านจะต้องแจ้งการย้ายออกภายใน 15 วันหลังจากย้ายออกจาก
บ้าน หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
 

11. 
คุณภาพการศึกษา ค านี้เป็นค าท่ี กล่าวถึงกันมาเนิ่นนานเกี่ยวกับความหมายของ คุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ ได้ ร่วมกันระดมความคิดเห็น หาวิธีการและ แนวทางท่ีจะทาง
อย่างไรให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้นทัดเทียมกับ นานาชาติ 
ความหมายของค าว่า คุณภาพ การศึกษา เป็นนามธรรม หากเข้าใจความหมาย ไม่ตรงกันแล้ว เมื่อ
น าลงมาสู่การปฏิบัติก็จะแตก ออกไปในแต่ละทิศทาง สุดท้ายก็อาจวนอยู่ใน อ่างในสังคมไทยยังมี
ความสับสนระหว่างค าว่า “คุณภาพคน” กับค าว่า “คุณภาพการศึกษา” ท่ี ผ่านมาสังคมมักจะ
กล่าวโทษกันว่า คนดีหรือคน ไม่ดีเป็นเพราะการศึกษา แท้จริงแล้ว การศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างคุณภาพคน เนื่องจาก คุณภาพคนเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยท่ี เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม 
 

รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือพัฒนาประเทศ 
และท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เช่น การดูแลความมั่นคงของประเทศ การดูแลความปลอดภัย 
ของราษฎร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ใครได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามข้อความนี้ 
ตัวชี้วัด ส 3.2 ป 6/1 
เฉลย สมใจ เพราะ  ได้รับแจกเคร่ืองแบบและอุปกรณ์การเรียน  
 


