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 ภาษาไทย 
วรรณคดี หมายถึง หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี ส่วน การวิจักษ์ หมายถึง ที่รู้แจ้ง ที่เห็นแจ้ง 
ฉลาดมีสติปัญญา เชี่ยวชาญ ช านาญ โดยรวม การวิจักษ์วรรณคดี จึงหมายถึง การอ่านวรรณคดีโดยใช้
ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง กลั่นกรอง แยกแยะและแสวงหาเหตุผลเพ่ือประเมินคุณค่าของวรรณคดีอย่างมี
เหตุผล และพิจารณาได้ว่าหนังสือแต่ละเรื่องแต่งดีแต่งด้อยอย่างไร ใช้ถ้อยค าส านวนภาษาได้ไพเราะหรือ
ลึกซึ้งเพียงใด ให้คุณค่า ความรู้ ข้อคิดและคติสอนใจหรือถ่ายทอดให้เห็นสภาพชีวิต ความคิด ความเชื่อขอคน
ในสังคมอย่างไร ส่วนการวิจารณ์วรรณคดีนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน แล้วสามารถ
บอกได้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบด้วยเหตุผลใด 

เนื้อหาในวรรณคดี 
            เนื้อหาในวรรณคดี มีหลากหลาย อาจจ าแนกได้ตามเนื้อหาและเรื่องราวดังต่อไปนี้ 
        ๑. วรรณคดีศาสนา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างศรัทธาและสั่งสอนให้เข้าใจสาระของศาสนา เนื้อเรื่องมีทั้งที่
น ามาจากศาสนาโดยตรงและที่น าเค้าโครงหรือแนวคิดของศาสนามาผูกเป็นเรื่อง เช่น ร่ายยาวมหาเวสสันดร
ชาดก ไตรภูมิพระร่วง สามัคคีเภทค าฉันท์ ธรรมาธรรมะสงคราม ลิลิตนารายณ์สิบปาง เป็นต้น 
        ๒. วรรณคดีค าสอน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปประพฤติปฏิบัติ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลจากหลักธรรมทางศาสนา เช่น สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ สุภาษิตสอนหญิง สวัสดิรักษาค ากลอน 
โคลงพาลีสอนน้อง เป็นต้น 
        ๓. วรรณคดีขนบธรรมประเพณีและพิธีกรรม มี ๒ ลักษณะ คือ เป็นบทที่น าไปใช้ในการประกอบพิธี มี
เนื้อหาและการใช้ภาษาท่ีไพเราะ สร้างอารมณ์ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธี เช่น กาพย์เห่เรือ โองการ
แช่งน้ า ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง มหาชาติกลอนเทศน์ เป็นต้น 
        ๔. วรรณคดีประวัติศาสตร์ มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกสงคราม การสดุดีวีรชนที่กล้าหาญ และเล่าถึง
เหตุการณส าคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เช่น ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ลิลิตรชยวนพ่าย ลิลิตตะเลง
พ่าย เสภาพระราชวงศาวดารชร โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ เป็นต้น 
        ๕. วรรณคดีบันทึกการเดินทาง มักมีเนื้อหาพรรณนาความรักความอาลัยของกวีที่ต้องจากนางอันเป็น 
ที่รักและเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง การบรรยายสถาพสังคม วัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงทัศนะต่อ
เหตุการณ์ที่กวีพบเห็นตลอดเส้นทาง เช่น นิราศนรินทร์ นิราศพระบาท นิราศนครสวรรค์ เป็นต้น 
        ๖. วรรณคดีเพ่ือความบันเทิง มักมีเนื้อหามาจากนิทานประเภทจักรๆวงศ์ๆหรือนิยายท้องถิ่นที่มีเค้า
เรื่องจริง เนื้อหาซึ่งเป็นนิทานนั้นกับการแต่งเป็นวรรณคดี เพราะมีครบทุกอรรถรสและอารมณ์ และมักแต่ง
เพ่ือใช้ประกอบการแสดงมหรสพต่าง ๆ เช่น บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา สังข์ทอง รามเกียรติ์  ขุน
ช้างขุนแผน อิเหนา เป็นต้น   
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ความรู้เรื่องวรรณคดีไทย 

1. กลบท คือ ค าประพันธ์ที่บัญญัติให้ใช้ค าหรือสัมผัสเป็นชั้นเชิงยิ่งกว่าธรรมดา เป็นการเล่นค า เช่น กลอน
กลบทสะบัดสะบิ้ง (ในแต่ละวรรคใช้ค าได้ตั้งแต่ 9-10 ค า สัมผัสในมี 2 คู่ อยู่ที่ 4 ค าท้ายของวรรค ให้คู่
ที ่1 เป็นค าซ้ ากัน เช่น สุด__สุด คู่ท่ี 2 เป็นค าสัมผัสอักษร 

2. กวี ผู้แต่งหนังสือวรรณคดีไทยแบ่งกวีออกเป็น 4 ประเภท คือ 
2.1 อรรถกวี หมายถึง กวีซึ่งแต่งเรื่องราวจากเหตุการณ์และความเป็นจริงเช่น นิราศ 
2.2 จินตกวี หมายถึง กวีที่แต่งเรื่องโดยคิดโครงเรื่องเอง เช่น พระอภัยมณ ี
2.3 สุตกวี หมายถึง กวีที่แต่งเรื่องจากท่ีได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมา เช่น รามเกียรติ์ 
2.4 ปฏิภาณกวี หมายถึง กวีที่ประพันธ์บทร้อยกรองได้ฉับพลันและสามารถโต้เป็น 
     บทร้อยกรองสดได้ เช่น ศรีปราชญ์ สุนทรภู่ 

3. ฉันทลักษณ์ คือ ลักษณะแบบแผนค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 
4. นามนัย คือ การใช้ชื่อส่วนประกอบที่เด่นของสิ่งหนึ่งๆแทนสิ่งนั้นๆทั้งหมด เช่น ฉัตร หมายถึงความเป็น
กษัตริย์ เก้าอ้ี คือ ต าแหน่ง 
5. นัยประหวัด คือ การใช้ค าเป็นนัยเชิงเปรียบเทียบเพ่ือให้นึกถึงความหมายของค าๆนั้นก่อนแล้วจึงน ามา
ประกอบเพื่อให้เข้าใจในความหมายใหม่ของส านวน ผู้รับสารจึงควรรู้จักความหมายของค านั้นมาก่อนจึงจะท า
ให้เข้าใจความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น “สนิมมันกัดกินหัวใจของเขาจนอ่อนล้าหมดก าลังใจที่จะท าอะไรอีก
ต่อไป” 
6. แนวคิด คือ ความคิดหลักของกวีหรือผู้เขียนที่มีอยู่ในเรื่องที่เขียน เช่น แนวคิดเรื่อง “ผู้ดี” คือ ผู้ที่ประพฤติ
ดีทั้งกาย วาจา ใจ 
7. รสวรรณคดี คือ อารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่านวรรณคดีท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีได้อ่านวรรณคดี 
7.1 รสวรรณคดีแบบไทย มี 4 รส ได้แก่ เสาวรจณี (บทชมโฉม ชมความงาม) นารีปราโมทย์ 
(บทเก้ียวพาราสี) พิโรธวาทัง (บทแสดงความโกรธ เกรี้ยวกราด) สัลลาปังคพิสัย (บทคร่ าครวญ ตัดพ้อต่อว่า) 
7.2 รสวรรณคดีแบบสันสกฤต มี 9 รส ได้แก่ 

7.2.1 ศฤงคารรส (รสแห่งความรัก แบ่งเป็นความรักของผู้ที่อยู่ห่างจากกันซึ่งอาจจะพบรักแล้วแต่ยัง
ไม่รู้ความในใจของกันและกันและความรักของผู้ที่อยู่ใกล้กัน) 

7.2.2 รุทรส (รสแห่งความโกรธหรือการกระท าที่รุนแรงของตัวละครท าให้ผู้อ่านรับรู้ความทุกข์ของ
ตัวละครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือรองรับอารมณ์อยู่) 

7.2.3 วีรรส (รสแห่งความกล้า ซึ่งอาจเป็นการต่อสู้ การเสียสละ การปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง) 
7.2.4 พีภัตสรส (รสแห่งความน่ารังเกียจ เบื่อระอาและน่ากลัว) 

7.2.5 ศานตรส (รสแห่งความสงบ) 
7.2.6 หาสยรส (รสแห่งความสนุกสนาน ขบขัน แบ่งเป็นการพูดหรือท าให้ผู้อ่ืนขบขันและความรู้สึก

ที่ตัวละครขบขันขึ้นมาเองหรือมีคนท าให้ตัวละครขบขัน) 
7.2.7 กรุณารส (เป็นอารมณ์ร่วมของผู้อ่านที่เห็นผู้อื่นทุกข์ก็เกิดความสงสารอยากจะช่วย) 
7.2.8 ภยานกรส (รสแห่งความหวาดกลัว ผู้อ่านจะรับรู้ความหวาดกลัวของตัวละครและในบางครั้ง

ก่อให้เกิดรสวรรณคดีอย่างอ่ืนตามมา เช่นเกิดความสงสาร) 
7.2.9 อัทภูตรส (รสแห่งความอัศจรรย์ พิศวงที่เกิดจากการที่ได้เห็นในสิ่งที่เป็นทิพย์ วิมานการไป

เทีย่วในสวรรค์วิมาน การได้รับสิ่งที่ปรารถนา การไปเที่ยวในสถานที่ที่งดงาม) 
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8. เล่นค า การใช้กลการประพันธ์ในการแต่งบทร้อยกรองด้วยการซ้ าค าหรือซ้ าอักษร เพ่ือให้เกิดเสียงเสนาะ 
หรือให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจและได้ความหมายที่ต่างกันในค าค าเดียว เช่น นกแก้วจับแก้วพาที เหมือนวัน
พ่ีจากสามสุดามา(แก้ว หมายถึง นกและต้นไม้) 
9. วรรณคดี คือ วรรณคดีที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี 
10. วรรณศิลป ์คือ ศิลปะในการแต่งหนังสือ 
11. วิจักษ์วรรณคดี คือ การท าความเข้าใจในวรรณคดีที่อ่านอย่างแจ่มแจ้งจนตระหนักในคุณค่าของ
วรรณคดี 
12. วิจารณ์วรรณคดี คือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี 
13. โวหาร คือชั้นเชิงหรือส านวนในการแต่งเพ่ือก่อให้เกิดจินตภาพ ความรู้สึกและอารมณ์แก่ผู้อ่าน 
บางที่เรียกว่า “ภาพพจน์” 
14. ไวพจน์ คือ ค าท่ีเขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน 
15. ศุภมัสดุ เป็นค าขึ้นต้นลงท้ายในประกาศหรือข้อความส าคัญ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ 
16. บุคลาธิษฐาน(บุคคลวัต,บุคคลสมมุติ) เป็นการสมมุติให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นเหมือนมนุษย์ 
17. ปฏิพากย ์เป็นค าที่ความหมายตรงกันข้ามอยู่ในบทประพันธ์ 
18. สัญลักษณ์ คือค าที่ก าหนดขึ้นใช้แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นที่รับรู้กันในสังคมกลุ่มนั้นๆ เช่น สีขาว 
หมายถึง ความริสุทธิ์ 
19. สัทธพจน์ คือ การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ 
20. อธิพจน์ คือ ค าหรือส านวนที่กล่าวเกินจริง บางทีเรียกว่า “อติพจน์” 
21. อัพภาส การใช้ค าซ้ าโดยการกร่อนค า 
22. อุปมา ส านวนหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจน มักใช้ค าว่า ดัง ดุจ แม้น เพี้ยง  
เหมือน ราว ปาน ประหนึ่ง 
23. อุปลักษณ์ ลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียง นิยมใช้ค าว่า คือ เป็น 
24.วรรณคดี 
24.1 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ผู้แต่ง ไม่ปรากฏ รูปแบบ กลอนเสภา 
24.2 สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง(หน)ความเรียงอธิบาย 
24.3 กาพย์เห่เรือ ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ ไชยเชษฐ์สุริวงศ์(เจ้าฟ้ากุ้ง) รูปแบบ บทเห่เรือ 4 ตอนแต่ละตอน
น าด้วยโคลงสี่สุภาพ 1 บทและตามด้วยกาพย์ยานี 11 ไม่จ ากัดจ านวน 
24.4 สามัคคีเภทค าฉันท์ ผู้แต่ง ชิต บุรทัต รูปแบบ บทร้อยกรองประเภทฉันท์ 
24.5 ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ผู้แต่ง พระมหาธรรมราชาที่ 1พญาลิไทย รูปแบบ เป็นร้อยแก้วที่ใช้
ถ้อยค ามีจังหวะและมีสัมผัสคล้องจอง 
24.6 กาญจนกานท์(บทร้อยกรองอันสูงค่า มี 10 บท กวี 6 ท่าน) 
24.7 พระครูวัดฉลอง(สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ)นิทานร้อยแก้ว 
24.8 นิราศพระบาท(สุนทรภู่) แต่งเรื่องนี้ในโอกาสที่ได้ตามเสด็จพระภิกษุพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ ซึ่งเสด็จไป
นมัสการพระพุทธบาทสระบุรี เมื่อ พ.ศ. 2350 
24.9 สายใยธรรมชาติคือสายใยชีวิต(นงพงา สุขวนิช)เป็นสารคดี เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกรักและหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติของมนุษยชาติ 
24.10 มอม(หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช)เป็นร้อยแก้วประเภทเรื่องสั้น 
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24.11 พระบรมราโชวาท (รัชกาลที่ 5) เพ่ือพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์เมื่อเสด็จไปทรง
ศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศครั้งทรงพระเยาว์ เพ่ือปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ดีงามในขณะที่ศึกษาหาความรู้ที่
ต่างประเทศ 
24.12 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)เพ่ือแสดงแนว
พระราชด าริเกี่ยวกับบทกวีของไทยเทียบกับกวีของจีนซึ่งแสดงถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนาที่ด าเนิน
มาไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะต่างกันถึงพันปี 
24.13 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (เจ้าพระยาพระคลัง(หน)) ให้คติธรรมเรื่องการบริจาคทานอันเป็นสิ่ง
ประเสริฐ 
24.14 ลิลิตตะเลงพ่าย(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในงานพระราชพิธีฉลองตึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
24.15 บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัธนะพาธา (รัชกาลที่ 6) บทละคร 
24.16 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์(รัชกาลที่ 5) กาพย์ยานี 11 
24.16 โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน (รัชกาลที่ 6) เป็นบทความที่มีส านวนคมคาย อ่านเข้าใจง่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ข้อสอบ                                             
กลุ่มสาระ ภาษาไทย 
วิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม   ป. 6 จ านวน 40 ข้อ 

ให้กาเครื่องหมาย    ทับตัวอักษรหน้าค าตอบท่ีถูกต้อง       
     
 1.  
 
 
 
 
  
  จากเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม  ที่ยกมานี้  เพราะเหตุใดขุนช้างจึงคิดร้าย 
  กับพลายงาม 
  ก. เพราะขุนช้างไม่ชอบที่หน้าพลายงามเหมือนขุนแผน 
  ข. เพราะขุนช้างเกลียดนางวันทองจึงเกลียดพลายงามด้วย    
  ค. เพราะขุนช้างไม่ชอบทีน่างวันทองตั้งชื่อลูกว่าพลายงาม 
  ง. เพราะขุนช้างเกลียดขุนแผนจึงพลอยเกลียดพลายงามไปด้วย 
  2. 
   
 
  
  จากเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม  ที่ยกมานี้  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนิสัยของ 
  พลายงาม 
  ก. เด็ดเดี่ยว ข. กล้าหาญ 
  ค. ขี้ขลาด ง. กล้าตัดสินใจ 
 3. จากเรื่อง การเดินทางของพลายงาม การที่เด็กๆ จะจัดงานวันสุนทรภู่ให้ส าเร็จ ไม่ควรปฏิบัติ 
  อย่างไร 
  ก. วางแผนการท างานก่อนท างานเสมอ 
  ข. เร่งท างานของตนโดยไม่สนใจผู้อื่น 
  ค. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
  ง. แบ่งหน้าที่กันท างาน 
     4. การที่ขุนช้างทุบตีลูกเลี้ยง คือ พลายงาม มีความผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ก. ผิด เพราะเป็นการท าร้ายผู้อ่ืน 
  ข. ผิด เพราะพลายงามยังเป็นเด็ก 
  ค. ไม่ผิด เพราะขุนช้างเลี้ยงดูพลายงามมา 
  ง. ไม่ผิด เพราะพลายงามประพฤติตัวไม่ดี 
 

     ฝ่ายขนุชา้งหมางจิตใหคิ้ดแคน้   ลูกขนุแผนมัน่คงไม่สงสัย 
เม่ือกระนั้นเหมือนกคูร้ันดูไป   ก็กลบัไพล่เหมือนพอ่อา้ยทรพี 
อีแม่มนัวนัทองก็สองจิต    ช่างประดิษฐช่ื์อลูกใหถู้กท่ี 
เรียกพอ่พลายคลา้ยผวัอีตวัดี   ทุกราตรีตรึกตราจะฆ่าฟัน 

     เจา้พลายงามถามซกัตระหนกัแน่  พลางบอกแม่ลูกแสนแคน้หนกัหนา 
อา้ยคนน้ีมิใช่พอ่จะขอลา    ไปหายา่อยูบ่า้นกาญจน์บุรี 
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5. จากบทอาขยาน ขุนช้างขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม ที่ยกมานี้ ให้ข้อคิดอย่างไร 

  ก. ลูกรู้ว่าแม่รักลูกทุกคน 
  ข. เมื่อลูกโตขึ้นก็ต้องจากแม่ไป 
  ค. แม่และลูกไม่เคยห่างไกลกัน 
  ง. ไม่มีใครรักเราเท่าแม่ของเรา 
      6.จากเรื่อง นักสืบทองอิน ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง นิทานทองอิน 
  ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ข. นวนิยายเรื่อง เชอร์ลอกโฮลมส์ 
  ค. การ์ตูนยอดนักสืบจิ๋วโคนัน 
  ง. นากพระโขนงที่สอง 
     7. 
 
 
 
   
   
   
 
  จากเรื่อง นิทานทองอิน  ตอน  นากพระโขนงที่สอง  ที่ยกมานี้  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนายทองอิน 
  ก. รู้จักคิดไตร่ตรอง ข. ช่างสังเกต 
  ค. ละเอียดรอบคอบ ง. เชื่อคนง่าย 
   8. หากทินต้องการเป็นนักสืบ ทินไม่ควรปฏิบัติตนอย่างไร 
  ก. หาความรู้อยู่เสมอ 
  ข. หมั่นสังเกตสิ่งต่างๆ 
  ค. ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ ได้ 
  ง. ให้ผู้อื่นหาข้อมูลเรื่องต่างๆ ให้ 
 9. จากเรื่อง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
  ก. นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง ไม่มีภูตผีปีศาจ 
  ข. นายทองอินมีความช านาญในการปราบภูตผีปีศาจ 
  ค. นายทองอินมีความช านาญในการปลอมตัว       
  ง. ผู้เล่าเรื่อง นากพระโขนงที่สอง คือ นายวัด 
  
 
 

     แม่รักลูกลูกก็รู้อยูว่า่รัก                          คนอ่ืนสักหม่ืนแสนไม่แมน้เหมือน 
จะกินนอนวอนวา่เมตตาเตือน                จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตวั 
 

     “พอ่วดัน้ีเม่ือไรแกถึงจะรู้จกัฉนัดีเสียทีหนอ  ก็ฉนัจะไปรู้อยา่งไรได ้ นอกจากฟังตาม      
คนเขาพดูกนั  แกก็คงรู้ในเร่ืองน้ีเท่ากบัฉนัเหมือนกนั  แต่ไม่ไดต้ริตรองเท่านั้นเอง  คิดดูเถอะ  
เจา้ผน่ีีมีผูเ้ห็นมาหลายวนัแลว้  เห็นอยูใ่กล้ๆ   บา้นพนัโชติเสมอ  ตามท่ีเล่ากนันั้น  ตวัพนัโชติ
เองก็เช่ือวา่เป็นผขีองเมียแกท่ีตาย  คนอ่ืนก็เช่ือเช่นน้ีทุกคน  ก็ถา้เจา้คนท่ีท าหลอกนัน่   
มนัตั้งใจขโมยพนัโชติ  มนัมิขโมยเสียนานแลว้หรือ  เพราะคนคงไม่คิดจบั ...” 
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10.ใครปฏิบัติตนตามข้อคิดท่ีได้จากเรื่อง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง 
  ก. กุ๊กคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อเรื่องต่างๆ 
  ข. มดอ่านเรื่องสืบสวนสอบสวนบ่อยๆ 
  ค. แก้มเชื่อข่าวลือที่มีคนเล่าให้ฟัง 
  ง. จอยเชื่อว่าภูตผีปีศาจมีจริง 
 11.   
 
 
 
  จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ ที่ยกมานี้ กล่าวถึงตัวละครใด 
  ก. มัจฉาน ุ ข. หนุมาน 
  ค. ไมยราพ ง. พิรากวน 
 12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ 
  ก. หนุมานแปลงกายเป็นใยบัวติดสไบนางพิรากวน 
  ข. มัจฉานุเป็นบุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา 
  ค. ไมยราพจะฆ่าไวยวิกลูกนางพิรากวนพร้อมกับพระราม 
  ง. มัจฉานุบอกทางเข้าเมืองบาดาลแก่หนุมานอย่างละเอียด 
 13. 
 
 
 
 
 
 
   
 
  จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ  ที่ยกมานี้  คุณลักษณะข้อใดของหนุมานที่ไม่ควร 
  ยึดถือเป็นแบบอย่าง 
  ก. จงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชา 
  ข. ยึดถือในเรื่องที่ถูกต้อง 
  ค. มีปฏิภาณไหวพริบดี 
  ง. ถือดีว่ามีก าลังมาก 
 14. การที่ไมยราพถูกหนุมานสังหารได้ทั้งท่ีถอดดวงใจไว้ในแมลงภู่แล้ว ตรงกับสัจธรรมใด  
  ก. ผู้ที่ท าผิดย่อมได้รับผลในสิ่งที่ตนเองท า  
  ข. ผู้ที่อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแรงกว่า 
  ค. การมีมนตร์วิเศษไม่สามารถช่วยให้เป็นอมตะได ้
  ง. ผู้ที่จะเอาชนะผู้อ่ืนได้ ต้องเก่งและมีความสามารถมาก 
  

     หาวเป็นดาวเดือนทินกร                  เขจรสวา่งเวหา 
เสร็จแลว้ก็กลบัลงมา                       ยงัพื้นพสุธาทนัที 
 

     เม่ือนั้น    พญาไมยราพใจหาญ 
ผวาต่ืนจากแท่นอลงการ   ขนุมารก็เหลือบแลไป 
เห็นวานรเขา้มาถึงปราสาท  องอาจกล่าวค าหยาบใหญ่ 
โกรธาฉวยควา้พระขรรคช์ยั  ผดุลุกข้ึนไดก้็ร้องมา 
เหม่เหม่ดูดู๋อา้ยชาติลิง   เยอ่หยิง่อวดฤทธ์ิวา่แกลว้กลา้ 
ตวักผููท้รงศกัดา    ใตฟ้้าไม่มีใครเทียมทนั 
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15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากวรรณคดีเรื่อง  รามเกียรติ์  ตอน  ศึกไมยราพ  ที่ยกมานี้  เราควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เกิด 
  เหตุการณ์แบบการต่อสู้ระหว่างหนุมานและมัจฉานุ 
  ก. พูดจากับผู้อื่นดว้ยถ้อยค าสุภาพ นุ่มนวล  ไม่ใช้ความรุนแรง 
  ข. ยอมให้ผู้อื่นท าในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ห้ามปราม 
  ค. ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 
  ง. ไม่ยุ่งเก่ียวกับผู้อ่ืน 
 16. จากวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง ข้อใดเป็นการสอนเรื่องการท างาน 
  ก. สงวนงามตามระบอบให้ชอบกล     จึ่งจะพ้นภัยพาลการนินทา     
  ข. ถ้าแม้นท าสิ่งใดให้ตลอด                 อย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผล 
  ค. แม้นจะเรียนวิชาทางค้าขาย             อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย 
  ง. ระวังดูเรือนเหย้าแลข้าวของ            จะบกพร่องอะไรที่ไหนนั่น 
 
  

     ถึงท่ีขอบสระก็หยดุอยู ่  แลดูไปทัว่ทุกสถาน 
เห็นวานรเผอืกผูอ้หงัการ   ล่วงด่านผา่นทางเขา้มา 
โกรธาขบฟันกระทืบบาท   ท าอ านาจออกยนืขวางหนา้ 
แลว้ร้องประกาศดว้ยวาจา  เหวยอา้ยพาลาใจฉกรรจ ์
ตวัเอง็มาน้ีจะไปไหน   ไม่กลวัชีวาจะอาสัญ 
องอาจล่วงด่านกุมภณัฑ์   กจูะหัน่ใหย้บัลงกบักร 
     บดันั้น    ค าแหงหนุมานชาญสมร 
เห็นลิงนอ้ยข้ึนจากสาคร   อา้งอวดฤทธิรอนอหงัการ์ 
จ่ึงคิดวา่วานรน้ี    เหตุใดมีหางเป็นมจัฉา 
รูปทรงองอาจประหลาดตา  ถอ้ยค าหยาบชา้ทะนงใจ 
จ่ึงร้องวา่เหวยอา้ยลิงเล็ก   จะเจียมตวัวา่เด็กก็หาไม่ 
มึงอยา่ขวางหนา้กไูว ้   ถอยไปใหพ้น้ไอส้าธารณ์ 
     บดันั้น    มจัฉานุฤทธิไกรใจหาญ 
ไดฟั้งกร้ิวโกรธคือไฟกาล  ตบมือฉดัฉานแลว้ตอบไป 
ถึงตวักนูอ้ยเท่าน้ี    จะกลวัฤทธีเองก็หาไม่ 
อยา่พกัอาจองทะนงใจ   ใครดีจะไดเ้ห็นกนั 
วา่แลว้ส าแดงเดชา   พสุธาบาดาลไหวหวัน่ 
โลดโผนโจนรุกบุกบนั   เขา้ไล่โรมรันราวี 
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17.    
 
 
   
  จากวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง  ที่ยกมานี้  ตรงกับส านวนในข้อใด 
  ก. อย่าท างานด้วยความรีบร้อน  
  ข. ต้องนึกถึงพ่อแม่อยู่เสมอ 
  ค. อย่าชิงสุกก่อนห่าม 
  ง. จงหักห้ามใจ 
18.  
   
   
  ใครปฏิบัติตนตามค าสอนจากวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง ที่ยกมานี้ 
  ก. มดได้ยินเสียงดังจึงหลบไปให้พ้นจากบริเวณนั้น 
  ข. แก้มถามกุ๊กเรื่องการท างานต่างๆ อยู่เสมอ 
  ค. จอยเชื่อเรื่องที่รุตพูดโดยไม่ซักถามใดๆ 
  ง. หญิงหาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ก่อนจะเชื่อ 
 19. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติตนตามค าสอนจากวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง  
  ก. ท าให้เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล 
  ข. ท าให้มีคนนิยมชมชอบ  
  ค. ท าให้มีฐานะดีขึ้น 
  ง. ท าให้มีเพ่ือนมาก 
 20. การอ่านวรรณคดีค าสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรปฏิบัติอย่างไร 
  ก. นิดท าความเข้าใจวรรณคดีที่อ่าน แล้วปฏิบัติตาม 
  ข. หน่อยอ่านวรรณคดีให้เพ่ือนฟังหลายๆ คน 
  ค. นุ่นอ่านวรรณคดีแล้วจดบันทึกค าสอน 
  ง. แนนอ่านวรรณคดีอย่างตั้งใจ 
 21. จากวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ตอน ก าเนิดมะกะโท  การที่มะกะโทคิดในใจหลังจากเห็นปราสาท 
  ราชมนเทียรขณะเกิดฟ้าแลบว่า  “ ... เหตุใหญ่เป็นมหัศจรรย์ถึงเพียงนี้  ฝ่ายลูกค้าทั้งปวงก็มิเป็น 
  อันตราย  จึงคิดว่าตัวกูนี้เห็นจะมีวาสนาไปภายหน้า ... ”   ไม่ได้แสดงลักษณะนิสัยของมะกะโท 
  ในข้อใด 
   ก. มีปฏิภาณไหวพริบ 
  ข. รู้จักใช้โอกาสที่ได้รับให้เป็นประโยชน์ 
  ค. มักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นใหญ่เป็นโต 
  ง. มีวุฒิภาวะ หรือมีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัย 
  
 
  

จงรักนวลสงวนงามหา้มใจไว ้            อยา่หลงใหลจ าค าท่ีพร ่ าสอน 
คิดถึงหนา้บิดาแลมารดร                     อยา่รีบร้อนเร็วนกัมกัไม่ดี 
 

อะไรฉาวกราวเกรียวอยา่เหลียวแล              ฟังใหแ้น่เน้ือความค่อยถามกนั 
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22.จากวรรณคดเีรื่อง ราชาธิราช ตอน ก าเนิดมะกะโท  เมื่อผู้รู้ท านายนิมิตได้บอกมะกะโทว่า  ให้น า 
  ทรัพย์มากองสูงเท่าศีรษะก่อน  ท่านจึงจะท านายนิมิตให้  แล้วมะกะโทน าเงินวางบนจอมปลวก 
  เพ่ือเป็นค่าบูชาให้ช่วยท านายนิมิต จากเหตุการณ์นี้แสดงความสามารถในด้านใดของมะกะโท 
  ก. ความอุตสาหะ 
  ข. ความเฉลียวฉลาด 
  ค. ความซื่อสัตย์สุจริต 
  ง. ความขยันหมั่นเพียร 
 23. ความประพฤติและการปฏิบัติตนของมะกะโทในข้อใดที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
  ก. เชื่อในเรื่องดวงชะตา 
  ข. ไม่ย่อท้อต่องานหนัก 
  ค. มีความเมตตาต่อผู้อื่น 
  ง. ทะเยอทะยาน 
 24. จากเรื่อง ก าเนิดมะกะโท การที่คนเราจะเป็นผู้น าตั้งแต่อายุยังน้อย ควรมีคุณสมบัติข้อใดมากท่ีสุด 
  ก. ตั้งใจท างาน 
  ข. กระตือรือร้น 
  ค. มีความรับผิดชอบ 
  ง. ท าจิตใจให้สดชื่น 
 25. หากนักเรียนอยากมีฐานะและหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต ไม่ควรปฏิบัติตามบุคคลในข้อใด 
  ก. หน่องไม่ย่อท้อต่องานหนัก 
  ข. โหน่งเลือกท างานที่ตนเองถนัด 
  ค. หนุ่มท างานที่ถูกกฎหมายโดยไม่เกี่ยงงอน 
  ง. หนุ่ยเลือกท าเฉพาะงานที่ไม่ต้องเหนื่อยมา 
26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 

     เสียสินสงวนศกัด์ิไว ้   วงศห์งส์ 
เสียศกัด์ิสู้ประสงค ์   ส่ิงรู้ 
เสียรู้เร่งด ารง    ความสัตย ์ ไวน้า 
เสียสัตยอ์ยา่เสียสู้   ชีพมว้ยมรณา 
     ความรู้ดูยิง่ล  ้า    สินทรัพย ์
คิดค่าควรเมืองนบั   ยิง่ไซร้ 
เพราะเหตุจกัอยูก่บั   กายอาต - มานา 
โจรจกัเบียนบ่ได ้   เร่งรู้เรียนเอา 
     เวน้วิจารณ์วา่งเวน้   สดบัฟัง 
เวน้ท่ีถามอนัยงั    ไป่รู้ 
เวน้เล่าลิขิตสัง -     เกตวา่ง  เวน้นา  
เวน้ดงักล่าววา่ผู ้    ปราชญไ์ดฤ้ๅมี      
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  จาก โคลงโลกนิติ  ของ  กรมพระยาเดชาดิศร  ที่ยกมานี้   ให้ข้อคิดต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด 
  ก. หากเรามีความรู้ โจรจะไม่ปล้น 
  ข. คนเราควรมีความซื่อสัตย์สุจริต  
  ค. ความรู้มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง 
  ง. การจะเป็นผู้รู้ต้องหมั่นฟังและสังเกตสิ่งต่างๆ 
 27.  
 
 
  จากบทร้อยกรอง เป็นมนุษย์หรือเป็นคน  ที่ยกมานี้  คนที่เป็นมนุษย์ไม่ควรมีลักษณะอย่างไร 
  ก. รู้แจ้ง ข. นิ่งเฉย 
  ค. ไม่ฟุ้งซ่าน ง. คิดด ี
อ่านบทร้อยกรอง ผู้ชนะ  แล้วตอบค าถาม ข้อ  28 - 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28. จากบทร้อยกรอง ผู้ชนะ ให้แง่คิดตรงกับหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนา 
  ก. อิทธิบาท 4 ข. ศีล 5 
  ค. โอวาท 3 ง. พรหมวิหาร 4 
 29. ใครปฏิบัติตนตามข้อคิดท่ีได้จากบทร้อยกรอง ผู้ชนะ 

ก. รุตตั้งใจท างานเพ่ือให้งานส าเร็จ 
  ข. จอยตั้งใจถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ 

ค. แก้มด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ง. มดหมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้อยู่เสมอ 

 30. การลาจากกันของนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาในระดับชั้น ป.6  แสดงให้เห็นถึงความจริง 
  ในชีวิตคนเราอย่างไร 
  ก. คนเราไม่สามารถอยู่ร่วมกันไปได้ตลอด 
  ข. การจากกันท าให้คนเราเติบโตขึ้น 
  ค. ลาจากกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต 
  ง. เมื่อมีพบย่อมมีพลัดพราก 
 

ใจสะอาด   ใจสว่าง   ใจสงบ   ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสา 
เพราะท าถูกพูดถูกทุกเวลา   เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง 

     เมื่อท าการสิ่งใดด้วยใจรัก  ถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่ง 
ด้วยใจรักเป็นแรงที่เร้ารึง   ให้มุ่งม่ันฝันถึงซึ่งปลายทาง 
     เมื่อท าการสิ่งใดใจบากบั่น  ไม่ไหวหวั่นอุปสรรคเป็นขวากขวาง 
ถึงเหนื่อยยากพากเพียรไม่ละวาง  งานทุกอย่างเสร็จเพราะกล้าพยายาม 
     เมื่อท าการสิ่งใดใจจดจ่อ  คอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขาม 
ท าด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตาม  บังเกิดผลงอกงามตามต้องการ 
     เมื่อท าการสิ่งใดใคร่ครวญคิด  เห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่าน 
ใช้สมองตรองตริคิดพิจารณ์  ปรากฏงานก้าวไกลไม่ล าเค็ญ 
     ความส าเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่  จะว่าไกลฤาก็มีอยู่ให้เห็น 
ถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็น   และจะเป็นผู้ชนะตลอดกาล 
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  เฉลยข้อสอบ 
 
 1. ง 2. ค 3. ข 4. ก 5. ง 
 6. ค 7. ง 8. ง 9. ข 10. ก 
 11. ข 12. ง 13. ง 14. ก 15. ก 
 16. ค 17. ค 18. ง 19. ง 20. ก 
 21. ค 22. ข 23. ข 24. ค 25. ง 
 26. ก 27. ข 28. ก 29. ค 30. ง 
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เฉลยข้อสอบอย่างละเอียด 

 1. ตอบ ง ขุนช้างคิดร้ายกับพลายงามเพราะเกลียดขุนแผนพ่อของพลายงาม จึงพลอยเกลียด 
     พลายงามไปด้วย 
 2. ตอบ ค พลายงามมีนิสัยเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เพราะเม่ือรู้ว่าขุนช้างเกลียดตนก็กล้าตัดสินใจไปหา 
     ย่าตามล าพังท้ังที่ตนเองยังเป็นเด็ก  พลายงามจึงไม่ได้ขี้ขลาด 
 3. ตอบ ข การจะท างานใดๆ ให้ส าเร็จ ควรมีความสามัคคีในการท างาน ช่วยเหลือและแบ่งหน้าที่ 
     ในการท างานอย่างเหมาะสม โดยควรวางแผนก่อนท างานด้วย แต่ไม่ควรท างาน 
     ของตนโดยไม่สนใจผู้อื่น 
 4. ตอบ ก การทุบตีลูกเลี้ยงเป็นการท าความผิด เพราะเป็นการท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
 5. ตอบ ง บทอาขยาน ขุนช้างขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม ให้ข้อคิดว่า ไม่มีใครรักเราเท่าแม่ 
     ของเรา  
   6. ตอบ ค นิทานทองอิน แต่งโดย นายแก้วนายขวัญ ซึ่งเป็นพระนามแฝงของพระบาทสมเด็จ- 
     พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์จากนวนิยาย 
     สืบสวนสอบสวนเรื่องเชอร์ลอกโฮลมส์ ซึ่งนิทานทองอิน มี 15 ตอน ตอนแรก คือ  
     ตอน นากพระโขนงที่สอง 
 7. ตอบ ง นายทองอินเป็นคนมีความรู้มาก ช่างสังเกต ช่างสงสัย ละเอียดรอบคอบ แต่ไม่เชื่อ 
     อะไรง่ายๆ ต้องพิสูจน์หาความจริงให้ได้ก่อนจะเชื่อ 
 8. ตอบ ง หากต้องการเป็นนักสืบควรหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ควรให้ผู้อ่ืนหาข้อมูลให้ 
 9. ตอบ ข นายทองอินและนายวัดไม่ได้มีความช านาญในการปราบภูตผีปีศาจ แต่แกล้งบอกผู้อื่น 
     ว่า นายวัดมีความช านาญ เพ่ือจะได้สืบเรื่องราวต่อไปได้ 
 10. ตอบ ก ข้อคิดจากเรื่อง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง คือ ควรคิดพิจารณาก่อนที่จะ 
     เชื่ออะไรง่ายๆ ตรงกับการกระท าของกุ๊ก 
 11. ตอบ  ข หนุมานมีลักษณะพิเศษ คือ หาวเป็นดาวเป็นเดือน ตรงกับบทกลอนที่ก าหนด 
 12. ตอบ ง มัจฉานุไม่ได้บอกทางเข้าเมืองบาดาลแก่หนุมาน ได้แต่บอกใบ้ว่า 
     บิดาลงมาทางไหน          ทางนั้นจะไปยังมีอยู่ 
     จงเร่งพินิจพิจดู                ก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญ 
 13. ตอบ ง การถือดีว่ามีก าลังมาก อาจท าให้เผลอไปท าร้ายผู้อ่ืนได้ จึงไม่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 
 14. ตอบ ก การที่ไมยราพถอดดวงใจไว้ในแมลงภู่แล้ว แต่ยังถูกหนุมานสังหาร ตรงกับสัจธรรม 
     ที่ว่า ผู้ที่ท าผิดย่อมได้รับผลในสิ่งที่ตนเองท า คือ ไมยราพท าผิดโดยไปลักพาตัว 
     พระรามมา ท าให้ได้รับผลที่ก่อไว้ 
 15. ตอบ ก เราควรพูดจากับบุคคลอื่นด้วยถ้อยค าสุภาพ นุ่มนวล เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง 
     ตามมา 
 16. ตอบ  ข ถ้าแม้นท าสิ่งใดให้ตลอด         อย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผล 
     เป็นการสอนให้ท างานอย่างขยันขันแข็ง และตั้งใจ  
 17. ตอบ ค จากวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง ที่ยกมานี้ ตรงกับค าสอนว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม  
     หมายถึง ไม่ควรท าสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลา (มักหมายถึงการลักลอบ 
     ได้เสียกันก่อนแต่งงาน) 
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 18. ตอบ ง จากวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง ที่ยกมานี้ สอนให้มีสติ อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ ตรงกับ 
     การกระท าของหญิง 
 19. ตอบ ง การปฏิบัติตามค าสอนของวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง จะท าให้มีความส าเร็จ 
     ในการท างาน ท าให้มีฐานะดีจากการประหยัดอดออม ท าให้มีคนชื่นชม และเป็น 
     เกียรติแก่วงศ์ตระกูล 
 20. ตอบ ก การอ่านวรรณคดีค าสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรอ่านแล้วท าความเข้าใจ  
     คิดวิเคราะห์ แล้วปฏิบัติตาม ตรงกับการกระท าของนิด 
 21. ตอบ  ค มักกะโทไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นใหญ่เป็นโต แต่เป็นผู้มีสติปัญญาดี  
     และขยันหมั่นเพียร ท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
 22. ตอบ ข การที่มะกะโทน าเงินไปวางบนจอมปลวก แสดงให้เห็นว่า มะกะโทเป็นผู้มีสติปัญญา 
     เฉียบแหลม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 
 23. ตอบ ข การไม่ย่อท้อต่องานหนัก ท าให้คนเราประสบความส าเร็จในชีวิต 
 24. ตอบ ค การที่จะเป็นผู้น าตั้งแต่อายุยังน้อย ควรมีความรับผิดชอบต่องานต่างๆ ได้ดี 
 25. ตอบ ง การเลือกท าแต่งานเบา อาจท าให้อนาคตไม่ได้มีฐานะที่ดีข้ึน 
 26. ตอบ ก หากเรามีความรู้ โจรจะไม่ปล้น ไม่ใช่ข้อคิดท่ีได้จากโคลงโลกนิติ 
 27. ตอบ ข คนที่เป็นมนุษย์ควรมีใจสะอาด คือ ใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง  
     ใจสว่าง คือ ใจที่รู้แจ้ง    และใจสงบ คือ ใจที่นิ่งระงับ ไม่ฟุ้งซ่าน 
 28. ตอบ ก บทร้อยกรองผู้ชนะ ให้แง่คิดและแนวทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ สอดคล้องกับหลัก 
     อิทธิบาท 4  ได้แก่  ฉันทะ (ความรักหรือความพอใจ)  วิริยะ (ความเพียร)   
     จิตตะ (ความสนใจ เอาใจใส่)  และวิมังสา (การใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผล)  
 29. ตอบ ก บทร้อยกรองผู้ชนะ ให้ข้อคิดในการปฏิบัติตน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 
 30. ตอบ ง การลาจากแสดงให้เห็นความจริงในชีวิตคนเราว่า เมื่อมีพบย่อมมีการพลัดพราก 
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หลักการใช้ภาษาไทย 
ธรรมชาติของภาษา 
1. ภาษาในความหมายอย่างแคบ คือ ภาษาพูดของคน 
2. ทุกวันนี้ ยังมีอีกหลายภาษาที่ไม่มีภาษาเขียน 
3. แต่ละกลุ่มก าหนดภาษากันเอง เสียงในแต่ละภาษาจึงมีความหมายไม่ตรงกัน 
4. ลักษณะของภาษาทั่ว ๆ ไป 
    1. มีเสียงสระและพยัญชนะ (วรรณยุกต์มีบางภาษาเช่น ไทย,จีน) 
    2. ขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ 
    3. มีค านาม, กริยา, ค าขยาย 
    4. เปลี่ยนแปลงได้ 
    5. ภาษาเปลี่ยนแปลงได้ เพราะสาเหตุหลายข้อ เช่น สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน เช่น ขายตัว ศักดินา จริต ส าส่อน 
แกล้ง ห่ม การพูด ได้แก่ การกร่อนเสียง และกลมกลืนเสียง 
    กร่อนเสียง เช่น"หมากพร้าว" กร่อนเป็น"มะพร้าว" 
    กลมกลืนเสียง เช่น"อย่างไร" กลืนเสียงเป็น "ยังไง" 
เสียงในภาษาไทย 
อักษรควบ - อักษรน า 
อักษรควบ มี 2 แบบ คือ 
ควบแท้ -> ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 เสียง เช่น ปลา ครีม เป็นต้น 
ควบไม่แท้ -> ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกตัวเดียว มี 2 กรณี ดังนี้ 
    - แสร้ง จริง เศรษฐี เศร้า 
    - ออกเสียง ทร เป็นซ เช่น ไทร ทราย ทรุด 
อักษรน า คือ ค าท่ี 
    - อ่านหรือเขียนแบบ มี "ห" น าพยัญชนะต้นอีกตัว เช่น หลอก หรู หนี หวาด ตลาด(ตะ-หลาด) ปรอท(ปะ-
หรอด) ตลก(ตะ-หลก) ดิเรก(ดิ-เหรก) 
    - รวมทั้งค าว่า " อย่า อยู่ อย่าง อยาก” 
เสียงพยัญชนะต้น 
เสียงพยัญชนะต้น คือ เสียงที่น าเสียงสระ 
เสียงพยัญชนะต้น มีอยู่ 2 ประเภท คือ 
  1. เสียงพยัญชนะเดี่ยว = ออกเสียงเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียว เช่น มา วิน ตี นุก หมู 
  2.เสียงพยัญชนะประสม ออกเสียงเสียงพยัญชนะต้นสองเสียงควบกัน เช่น กราบ ความ ปราม ไตร 
   - ผิ ออกเสียงพยัญชนะต้น 1 เสียง คือ /ผ/ 
   - ผลิ ออกเสียงพยัญชนะต้น 1 เสียง คือ /ผล/ 
   - ผลิต ออกเสียงพยัญชนะต้น 2 เสียง คือ /ผ/ , /ล/ (คือเวลาออกต้องแยกว่า ผะ-หลิด).เสียงพยัญชนะ
ตัวสะกด (พยัญชนะท้าย) 
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เสียงพยัญชนะท้าย เสียงพยัญชนะท่ีอยู่หลังเสียงสระ 
เสียงพยัญชนะท้าย มี 8 เสียง คือ 
แม่กก แทนด้วยเสียง /ก/ แม่กด แทนด้วยเสียง /ต/ แม่กบ แทนด้วยเสียง /ป/ แม่กม แทนด้วยเสียง /ม/ แม่
กน แทนด้วยเสียง /น/ แม่กง แทนด้วยเสียง /ง/ แม่เกย แทนด้วยเสียง /ย/ แม่เกอว แทนด้วยเสียง /ว/ 
เช่น นาค เสียงพยัญชนะท้าย ช /ก/ รด เสียงพยัญชนะท้าย = /ต/ 
 
เสียงสระ 
1.เสียงสระสั้น ยาวให้ดูตอนที่ออกเสียงอย่าดูที่รูปเช่น วัด ออกเสียงสระสั้น ช่าง สระสั้น เท้า สระยาว เน่า 
สระสั้น น้ า สระยาว ช้ า สระสั้น 
2.เสียงสระ มี 2 ประเภท คือ 
สระประสม มี 6 เสียง คือ อัวะ อัว เอือะ เอือ เอียะ เอีย 
สระเดี่ยว มี 18 เสียง คือ สระที่ไม่ใช่ อัวะ อัว เอือะ เอือ เอียะ เอีย 
5.เสียงวรรณยุกต์ มี 5 ระดับ คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
6.พยางค์ คือ เสียงที่ออกมา 1 ตรั้ง มี 2 ประเภท คือ 
พยางค์เปิด พยางค์ท่ีไม่มีตัวสะกด เช่น เธอ มา ลา สู่ 
พยางค์ปิด พยางค์ท่ีมีเสียงตัวสะกด เช่น ไป รบ กับ เขา 
 
ค า 
1.ค ามูล = ค าดั้งเดิม เช่น กา เธอ วิ่ง วุ่น ไป มา 
2.ค าซ้ า = ค ามูล 2 ค าท่ีเหมือนกันทุกประการ ค าท่ีสองเราใส่ไม้ยมกแทนได้ เช่น วิ่งวิ่ง (วิ่งๆ) น้องน้อง 
(น้องๆ) บางทีค าท่ีเหมือนกันมาชิดกัน ไม่ใช่ค าซ้ าเพราะความหมายไม่เหมือนกัน เช่น เขามีท่ีที่บางนา 
3.ค าซ้อน (ค าคู่) ค ามูลที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายไม่ก็ตรงข้ามมารวมกัน เช่น เก็บออก จิตใจ ผู้คน 
สร้างสรรค์ ขนมนมเนย ถ้วยชาม แข็งแรง เด็ดขาด ตัดสิน ดึงดัน ชั่วดี ถี่ห่าง 
4.ค าประสม ค ามูล 2 ค ามารวมกันเป็นค าใหม่ และค าใหม่นั้นมีเค้าความของค าเดิมที่น ามารวมกันเช่น น้ าพริ
ปลาทู ขนมปัง ไส้กรอก ไก่ย่าง ผ้าพันคอ เข็มฮีกยา เลือกตั้ง เจาะข่าว โหมโรง ปากหวาน 
5.ค าสมาส ค าบาลี+สันสกฤต 2 ค ามารวมกัน (บาลีทั้งคู่ก็ได้ สันสกฤตท้ังคู่ก็ได้ ค าบาลี+สันสกฤตก็ได้) ถ้าค า
ที่เอามารวมกันเป็นค าภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาบาลี สันสกฤต ก็จะไม่ใช่ค าสมาส 
วิธีสังเกตค าสมาสอย่างง่าย คือค าสมาสจะอ่านเนื่องเสียงระหว่างค า ก็คือเวลาอ่านตรงกลางจะออกเสียงสระ
ด้วย เช่น ราช(ชะ)การ อุบัติ(ติ)เหตุ 
6.ค าสนธิ ค าสมาสประเภทที่เราเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของค าหน้าไปแทนที่"อ"ตัวแรกของค าหลัง เช่น 
ชล+อาลัย = ชลาลัย ศิลป + อากร = ศิลปากร 
วิธีการจะดูว่าค าไหนเป็นค าสมาสหรือสนธิ คือแยกค า 2 ค าออกจากกัน 
- ถ้าแยกออกเป็นค าได้เลย = ค าสมาส 
- ถ้าแยกแล้วต้องเติม"อ" ไปที่ค าหลัง = ค าสนธิ 
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ชนิดของค า 
1.ค านาม คือค าที่ใช้เรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ เช่นตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี 
2.ค ากริยา คือ ค าแสดงการกระท า เช่น เดิน นั่ง วิ่ง นอน คุย กิน 
4.ค าวิเศษณ์ คือค า ขยาย เช่น แดง ด า สูง ต่ า เปรี้ยว หวาน 
5.ค าเชื่อม มี 2 ประเภท คือ บุพบท สันธาน วิธีดูให้ดูข้อความท่ีตามมา 
สันธานจะต้องตามด้วยประโยค เช่น ปลาหมอตายเพราะปากไม่ดี 
บุพบทจะตามด้วยข้อความที่ไม่ใช่ประโยค เช่น ปลาหมอตายเพราะปาก 
 
โครงสร้างของค า ชนิดของค าเอามารวมกัน เช่น 
แม่บ้าน = แม่ + บ้าน = นาม + นาม 
ทองแดง = ทอง + แดง = นาม + วิเศษณ์ 
ต้มย า = ต้ม + ย า = กริยา + กริยา 
สามล้อ = สาม + ล้อ =วิเศษณ์ + นาม 
ห้องรับแขก = ห้อง + รับ +แขก = นาม + กริยา + นาม 

ประโยค 
1.เจตนาประโยคมี 3 อย่าง = แจ้งให้ทราบ (บอกเล่า) ถามให้ตอบ (ค าถาม) บอกให้ท า (ค าสั่ง) 
2.โครงสร้างของประโยค หมายถึง ส่วนประกอบของประโยค คือ ประธาน กริยา กรรม ส่วนขยาย 
เช่น พ่อฉันกันข้างเก่งมาก ( ประธาน ขยาย(พ่อ) กริยา กรรม ขยาย(กิน) ขยาย(เก่ง) ) 
3.ชนิดของประโยค มี 3 ชนิด 
-ประโยคความเดียว : มีประธาน กริยา กรรม อย่างละตัว 
-ประโยคความซ้อน : มี 2 ประโยคมารวมกัน ใช้ค าเชื่อว่า ที่ ซึ่ง อัน ว่า ให้ 
-ประโยคความรวม : มี 2 ประโยคมารวมกันด้วยค าเชื่อมค าใดก็ได้ ยกเว้น ที่ ซึ่ง อัน ว่า ให้ (ถ้าใช้ ที่ ซึ่ง อัน 
ว่า ให้ เชื่อม จะเป็นประโยคความซ้อน) 
4.จ านวนประโยค 
-ปกติจบ 1 ประโยค = นับเป็น 1 ประโยค 
-ถ้ามีค าเชื่อมเราคือว่าประโยคนั้นยังเป็นประโยคเดียวกับข้างหน้า 
เช่น เขากินข้าวแล้ว 1 , เขากินข้าวแล้ว ตอนนี้เขาเข้านอนแล้ว 2 , เขากินข้าวก่อนจะเข้านอน 1 
5.วลี คือ กลุ่มค าท่ีไม่ใช่ประโยค บางทีก้อยาวจนเกือบจะเป็นประโยค แต่ก้อไม่ใช่ประโยค 
วิธีดูว่าจะเป็นวลี หรือประโยค ถ้าอ่านแล้วเหมือนจะไม่จบ (ประมาณว่ารู้สึกต้องมีอะไรต่อนะ) แสดงว่าเป็นวลี 
แต่ถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันจบก็ คือประโยค เช่น 
แม้นเราจะอ่านหนังสือสอบมากขนานไหน = วลี 
เธอวิ่งซะจน = วลี 
กระดาษท่ีวางบนโต๊ะตัวนั้น = วลี 
เธอกลับบ้านไปแล้ว = ประโยค 
ทุกทุกคราวที่มองฟ้า = วลี 
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ระดับภาษา 
1.ระดับภาษามี 5 ระดับ 
    1.พิธีการ ใช้ในพิธี ค าพูดจะดูหรูหรา อลังการ ดูเป็นพิธี เช่น ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
    2.ทางการ ใช้ในเชิงวิชากร ประชุมใหญ่ๆ เรื่องที่ต้องการแบบแผน ค าพูดจะเป็นภาษาเขียน เช่น ท่านเคย
คิดหรือไม่ว่า การท าเช่นนั้นจะมีผลเช่นไร 
    3.กึ่งทางการ ใช้ในที่ประชุมเล็ก ๆ เรื่องที่ต้องมีแบบแผนบ้าง ค าพูจะมีทั้งภาษาเขียนและภาษาพุโปน ๆ 
กัน 
    4.สนทนา ใช้คุยกันทั่ว ๆ ไปแต่ก้อมีความสุภาพด้วยภาษาก็จะเป็นภาษาที่เราใช้คุยกัน 
    5.กันเอง ใช้คุยกันกับคนซี้ ๆ 
 
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอินเตอร์เน็ต 
1.ใช้ค าให้ถูกต้องตรงตามความหมาย กล่าวคือ ก่อนน าค าไปเรียงเข้าประโยค ควรทราบความหมายของค าค า
นั้นก่อน เช่น ค าว่า “ปอก” กับ “ปลอก” สองค านี้มีความหมายไม่เหมือนกัน ค าว่า “ปอก” เป็นค ากริยา 
แปลว่า เอาเปลือกหรือสิ่งที่ห่อหุ้มออก แต่ค าว่า “ปลอก” เป็นค านาม แปลว่า สิ่งที่ท าส าหรับสวมหรือรัดของ
ต่างๆ เป็นต้น ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ 
     “วันนี้ได้พบกับท่านอธิการบดี ผมขอฉวยโอกาสอันงดงามนี้เลี้ยงต้อนรับท่านนะครับ” (ท่ีจริงแล้วควรใช้ 
ถือโอกาส เพราะฉวยโอกาสใช้ในความหมายที่ไม่ดี 
2. ใช้ค าให้เหมาะสม เลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะและเหมาะสมกับบุคคล เช่นโอกาสที่เป็นทางการ 
โอกาสที่เป็นกันเอง หรือโอกาสที่เป็นภาษาเขียน เช่น 
     “ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านจะคิดยังไง” (ค าว่า “ยังไง” เป็นภาษาพูด ถ้าเป็นภาษาเขียนควรใช้ “อย่างไร” 
3. การใช้ค าลักษณนาม ใช้ค าที่บอกลักษณะของนามต่างๆ ให้ถูกต้อง เช่น ปากกา มีลักษณนามเป็น ด้าม 
เลื่อย มีลักษณะนามเป็น ปื้น ฤๅษี มีลักษณะนามเป็น ตน เป็นต้น 
4. การเรียงล าดับค า เป็น เรื่องท่ีส าคัญมากในภาษาไทย หากเรียงผิดที่ความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย ทั้งนี้ 
เพราะค าบางค าอาจมีความหมายได้หลายความหมายซึ่งขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่จัด เรียงไว้ในประโยค เช่น 
     แม่เกลียดคนใช้ฉัน ฉันเกลียดคนใช้แม่ 
     คนใช้เกลียดแม่ฉัน แม่คนใช้เกลียดฉัน 
     ฉันเกลียดแม่คนใช้ แม่ฉันเกลียดคนใช้ 
ข้อบกพร่องในการเรียงล าดับค ามักปรากฏดังนี้ 
- เรียงล าดับค าผิดต าแหน่ง เช่น เขาไม่ทราบสิ่งที่ดีงามนั้น ว่า คืออะไร 
  (ควรเรียงว่า เขาไม่ทราบ ว่า สิ่งที่ดีงามนั้นคืออะไร) 
- เรียงล าดับค าขยายผิดที่ เช่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย เป็นอย่างสูง 
  (ควรเรียงว่า ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย) 
5. แต่งประโยคให้จบกระแสความ หมายถึงแต่งประโยคให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งส่วนที่เป็นภาคประธาน
และภาค แสดง ซึ่งประโยคที่จบกระแสความนั้นจะต้องตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ได้ชัดเจน สาเหตุที่ท าให้
ประโยคไม่จบกระแสความอาจเกิดจากขาดค าบางค าหรือขาดส่วนประกอบ ของประโยคบางส่วนไป เช่น 
     เมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่ บัดนี้เขาอายุยี่สิบกว่าแล้ว 
     (ควรแก้เป็น เมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่ บัดนี้เขาอายุยี่สิบกว่าแล้วก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิม) 
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6. ใช้ภาษาให้ชัดเจน ใช้ ภาษาท่ีให้ความหมายเพียงความหมายเดียว เป็นความหมายที่ไม่สามารถจะแปล
ความเป็นอย่างอ่ืนได้ เช่น “คุณแม่ไม่ชอบคนใช้ฉัน” อาจแปลได้ 2 ความหมายคือ คุณแม่ไม่ชอบใครก็ตามที่
ใช้ให้ฉันท าโน่นท านี่ หรือคุณแม่ไม่ชอบคนรับใช้ของฉัน ทั้งนี้เพราะค าว่า “คนใช้” เป็นค าที่มีหลาย
ความหมายนั่นเอง 
 

7. ใช้ภาษาให้สละสลวย ใช้ภาษาอย่างไพเราะราบรื่น ฟังไม่ขัดหู และมีความกะทัดรัด 
   - ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย หมายถึง การใช้ค าที่ไม่จ าเป็น หรือใช้ค าท่ีมีความหมายซ้ าซ้อน เช่น 
     “วันนี้อาจารย์ไม่มาท าการสอน” 
     ค าว่า “ท าการ” เป็นค าที่ไม่จ าเป็น เพราะแม้จะคงไว้ก็ไม่ได้ช่วยให้ความหมายชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น
จึงควรแก้ไขเป็น “วันนี้อาจารย์ไม่มาสอน” 
   - ใช้ค าให้คงที่ หมายถึง ในประโยคเดียวกัน หรือในเนื้อความเดียวกัน ควรใช้ค าเดียวกันให้ตลอด ดัง
ประโยคต่อไปนี้ 
     “หมอถือว่าคนป่วยทุกคนเป็นคนไข้ของหมอเหมือนกัน” 
     ควรแก้เป็น “หมอถือว่าคนไข้ทุกคนเป็นคนไข้ของหมอเหมือนกัน” 
   - ไม่ใช้ส านวนต่างประเทศ เช่น 
     “มันเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องจากไป” 
     ควรแก้เป็น “เขาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจากไป” 
ภาษาแชทที่มักใช้ผิด 
๑. ค าท่ีสะกดผิดได้ง่าย เป็นรูปแบบของค าที่มีการสะกดผิด ซึ่งเกิดจากค าท่ีมีการผันอักษรและเสียงไม่ตรงกับ
รูปวรรณยุกต์ เช่น 
  สนุ้กเกอร์ = สนุ๊กเกอร์ 
  โน้ต = โน๊ต 
๒. ค าท่ีสะกดผิดเพ่ือให้แปลกตา หรือ ง่ายต่อการพิมพ์ (ท าให้พิมพ์ได้เร็วขึ้น) เช่น 
  หนู=นู ๋
  ผม = ป๋ม 
 ใช่ไหม = ชิมิ 
  เป็น = เปง 
  ก็ = ก้อ 
  ค่ะ,ครับ = คร่ะ,คับ 
๓. การลดรูปค า เป็นรูปแบบของค าที่ลดรูปให้สั้นลงมีใช้ในภาษาพูด เช่น 
  มหาวิทยาลัย = มหา’ลัย ,มหาลัย 
  โรงพยาบาล = โรงบาล 
๔. ค าท่ีสะกดผิดเพ่ือให้ตรงกับเสียงอ่าน เช่น 
  ใช่ไหม = ใช่มั้ย 
๕. ค าท่ีสะกดผิดเพ่ือแสดงอารมณ์ เช่น 
  ไม่ = ม่าย 
  ไปไหน = ปายหนาย 
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  นะ = น้า 
  ค่ะ,ครับ =คร่า,คร๊าบ 
  จ้ะ = จร้า 
    นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ใช้ในการพูด และกลุ่มที่ใช้ในการเขียน 

๑. กลุ่มท่ีใช้เวลาพูด 
     เป็นประเภทของภาษาวิบัติที่ใช้ในเวลาพูดกัน ซึ่งบางครั้งก็ปรากฏขึ้นในการเขียนด้วย แต่น้อยกว่า
ประเภทกลุ่มที่ใช้ในเวลาเขียน โดยมักพูดให้มีเสียงสั้นลง หรือยาวขึ้น หรือไม่ออกเสียงควบกล้ าเลย ประเภทนี้
เรียกได้อีกอย่างว่ากลุ่มเพ้ียนเสียง เช่น ตัวเอง - ตะเอง 
๒. กลุ่มท่ีใช้ในเวลาเขียน 
    รูปแบบของภาษาวิบัติชนิดนี้ โดยทั้งหมดจะเป็นค าพ้องเสียงที่หลายๆค ามักจะผิดหลักของภาษาอยู่เสมอ 
โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะใช้ในเวลาเขียนเท่านั้น โดยยังแบ่งได้เป็นอีกสามประเภทย่อย 
๒.๑ กลุ่มพ้องเสียง 
     รูป แบบของภาษาวิบัติชนิดนี้ จะเป็นค าพ้องเสียง โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะใช้ในเวลาเขียนเท่านั้น และค าท่ี
น ามาใช้แทนกันนี้มักจะเป็นค าที่ไม่มีในพจนานุกรม 
  เธอ = เทอ 
  ใจ = จัย 
  ไง = งัย 
  กรรม = ก า 
๒.๒ กลุ่มท่ีรีบร้อนในการพิมพ์ 
    กลุ่ม นี้จะคล้ายๆกับกลุ่มค าพ้องเสียง เพียงแต่ว่าบางครั้งการกด Shift อาจท าให้เสียเวลา เลยไม่กด แล้ว
เปลี่ยนค าที่ต้องการเป็นอีกค าที่ออกเสียงคล้ายๆกันแทน เช่น 
  รู้ = รุ ้
  เห็น = เหน 
  เป็น = เปน 
๒.๓ กลุ่มท่ีใช้สื่อสารในเกมส์ (ใช้ตัวอักษรภาษาอื่นที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรไทย) 
 เทพ = Inw 
 นอน = uou 
 เกรียน = เกรีeu 
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ข้อสังเกตและจดจ าในการเขียนภาษาไทย 
1. หลักการประวิสรรชนีย์ในภาษาไทย 
  - ค าท่ีขึ้นต้นด้วยกระ/กะ ในภาษาไทยให้ประวิสรรชนีย์ เช่น กระเช้า กระเซ้า กระแส กระโปรง กระทรวง 
กระทะ กระพริบ กะปิ เป็นต้น 
2. ค าที่เป็นค าประสมที่ค าหน้าก่อนเป็นเสียงอะ ให้ประวิสรรชนีย์ 
  - เช่น ตาวัน เป็น ตะวัน, ฉันนั้น เป็น ฉะนั้น, ฉันนี้ เป็นฉะนี้, หมากม่วง เป็น มะม่วง, สาวใภ้ เป็น สะใภ้, 
วับวับ เป็น วะวับ, เรื่อยเรื่อย เป็น ระเรื่อย เป็นต้น 
3. ค าที่ยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ตัวท้ายที่ออกเสียง อะ ต้องประวิสรรชนีย์ 
  - เช่น ศิลปะ มรณะ สาธารณะ วาระ เป็นต้น 
4. ค าที่พยัญชนะต้น ออกเสียงอะ แต่ไม่ใช่อักษรน า ต้องประวิสรรชณีย์ 
  - เช่น ขะมุกขะมอม ขะมักเขม้น ทะเล่อทะล่า เป็นต้น 
 
การใช้ค า ให้เหมาะสม 
    การใช้ค าในภาษาไทยใช้ต่างกันตามความเหมาะสม ประกอบด้วยเสียงและความหมาย การรู้ จักเลือกค า
มาใช้ให้ถูกต้อง ควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
๑. การใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมาย ความหมายของค า ที่จะกล่าวถึงมีดังนี้คือ 
    ๑.๑ ค าท่ีมีความหมายตรงและความหมายโดยนัย - ความหมายตรง คือ ความหมายที่เป็นที่รับรู้ เข้าใจ
ตรงกันในหมู่ผู้ใช้ภาษาไม่ต้องตี ความเป็นอย่างอ่ืน - ความหมายแฝง คือ ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ใน
ความหมายของค านั้นๆ เป็นความ หมายที่เพ่ิมข้ึนจากความหมายตรง จะเข้าใจตรงกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับพ้ืน
ฐานความรู้ประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล ตลอดจนค าแวดล้อม 
    ๑.๒ ค าบางค าอาจมีได้หลายความหมาย คือ เมื่ออยู่ในประโยคหนึ่ง ค าบางค าอาจมี ความแตกต่างไปจาก
เมื่ออยู่ในอีกประโยคหนึ่ง ๑.๓ ค าบางค ามีความหมายใกล้เคียงกัน อาจท าให้ผู้ใช้ภาษาเกิดความสับสนได้ ...
ตัวอย่างค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน>> 
๒. การใช้ค าให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ ไวยากรณ์ หมายถึง หลักว่าด้วยรูป และระเบียบวิธีการประกอบรูปค า
ให้เป็นประโยค ชนิดของค าแบ่งออกเป็น ๗ ชนิด ได้แก่ 
    - ค านาม 
    - ค าสรรพนาม 
     - ค ากริยา 
    - ค าวิเศษณ์ 
    - ค าบุพบท 
    - ค าสันธาน 
    - ค าอุทาน 
๓. การเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง การเขียนสะกดค าเนเรื่องส าคัญ เพราะถ้าเขีนยสะกดบกพร่องหรือผิดค
วามาหมายก็อาจจะ เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้น ในการเขียนจึงต้องอาศัยการสังเกตและการจดจ าหลักการ
เขียนค าประเภท ต่างๆ ดังนี้ 
    - ค าสมาส 
    - ค าพ้องเสียง 
    - ค าท่ีใช้ ซ, ทร 
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    - ค าท่ีใช้ ใ-, ไ- - ค าท่ีออกเสียง อะ 
    - การใช้วรรณยุกต์ - ค าท่ีมีตัวการันต์ 
    - ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 
๔. การออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน พยางค์หนึ่งๆ ในภาษาไทยประกอบด้วย พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ ถ้าเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์เปลี่ยนไป ความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งจะท าให้สื่อ
ความหมายผิดพลาดได้ เรื่องนี้ต้องอาศัยการสังเกตและจดจ าเป็นส าคัญ ...ตัวอย่างการออกเสียงให้ถูกต้อง
และชัดเจน>> การใช้ค าในภาษาไทยใช้ต่างกันตามความเหมาะสมหรือตามระดับของค า เวลาน าค าไปใช้
จะต้อง ค านึงถึงความเหมาะสมของบุคคล กาลเทศะ โอกาส และความรู้สึก ระดับของภาษาแบ่งอย่างกว้างๆ 
ได้ ๓ ระดับคือ 
    ๑. ภาษาปาก เป็นภาษาท่ีใช้พูดหรือเขียน เพื่อความเข้าใจในกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม กัน ถ้อยค า
ที่ใช้ไม่ต้องพิถีพิถันกันมากนัก 
    ๒. ภาษาก่ึงแบบแผน เป็นภาษาท่ีใช้ทั้งในการพูดและเขียน 
    ๓. ภาษาแบบแผน เป็นภาษาท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่าถูกต้องและประณีต มักใช้ในการพูดและ เขียนที่
เป็นทางการ ...ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่าง ๆ การใช้ค าให้เหมาะสม ควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
       ๑. การใช้ค าให้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ การใช้ค าที่สุภาพหรือค าท่ีเหมาะสมกับบุคคลเป็น 
เรื่องท่ีคนไทยถือเป็นเรื่องส าคัญ ควรใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
       ๒. การใช้ค าให้เหมาะสมกับความรู้สึก ค าบางค าในภาษาไทยจะแสดงความรู้สึกของผู้ใช้ภาษาได้ ว่า
รู้สึกเช่นใด ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้รับสารได้เช่นกัน หวังว่า ท่านจะน าหลักการเหล่านี้ไป
เป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้ อย่างถูกต้อง 

  



24 

 

ส านวน  โวหาร  สุภาษิต  ค าพังเพย 
ส านวน  หมายถึง  ถ้อยค าที่เรียบเรียง ,โวหาร, บางทีก็ใช้ว่า ส านวนโวหาร  เช่นสารคดีเรื่องนี้ส านวนโวหารดี 
ส านวน คือ ถ้อยค าหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว  มีความหมายไม่ตรงตัวหรือมีความหมายอ่ืน
แฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายน้ า,ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง,ถ้อยค าที่แสดงออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะ
หนึ่งๆ 
โวหาร  น.   หมายถึง  ชั้นเชิงหรือส านวนแต่งหนังสือหรือพูด,ถ้อยค าเป็นส าบัดส านวน , ถ้อยค าหรือส านวน  
การใช้ภาษาท่ีพูดเกินกว่าเหตุ  ไม่น่าจะเป็นไปได้  แต่จะได้ความหมายในเชิงเรียนเทียบ 
สุภาษิต     หมายถึง  ถ้อยค าหรือค าพูดที่ดีงามเป็นคติ  เป็นความสัจจริง   รักยาวให้บั่น  รักสั้นให้ต่อ 
น้ าเชี่ยวอย่าขวางเรือ(ส. ป.  สุภาษิตว่า ถ้อยค าที่กล่าวดีแล้ว) 
ค าพังเพย  หมายถึง ค าพูดหรือถ้อยค าที่กล่าวขึ้นลอย ๆ เป็นกลาง เพ่ือให้ตีความเข้ากับเรื่องอ่ืน  ดังนั้นจึง- 
เป็น ค ากล่าวเปรียบเทียบและมีความหมายลึกซึ้ง  โดยมากน าเอาความจริงที่แลเห็นได้มากล่าว 
  ตัวอย่างโวหาร 
ส านวนว่าด้วยวัยคน  เป็นส านวนโบราณ  
สิบปีอาบน้ าบ่หนาว    ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่สนใจสิ่งใด 
ยี่สิบปีเว้าสาวบ่เบื่อ    สนใจในความรัก 
สามสิบปีซิเมือก่อนไก่    ขวนขวายท างาน 
สี่สิบปีมือก่ายหน้าผาก    ตรองเห็นความทุกข์สุข 
ห้าสิบปีไปบ่อถึงมาทอดหุ่ย   เหนื่อยง่าย 
หกสิบปีเป่าขลุ่ยบ่อดัง    ก าลังถอยลง 
เจ็ดสิบปีเนื้อหนังลุกลวก    เนื้อหนังเหี่ยวย่น 
แปดสิบปีหนักหนวกมาหู     หูตึงฟังอะไรไม่ค่อยได้ยิน 
เก้าสิบปีลูกหลานดูนั่งไห้    หลงลืม  ลูกหลานสงสาร 
หนึ่งร้อยปีไข้ก็ตาย บ่ไข้ก็ตาย   ถึงท่ีสุดแห่งชีวิต 
  
    ตัวอย่างสุภาษิต 
พุทธสุภาษิต   

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
ตนชนะตนนั่นแหละดี 
ความพร้อมเพรียงของคณะย่อมเกิดสุข 
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 

สุภาษิตพระร่วง 
 ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง   สร้างกุศลอย่ารู้โรย 
 ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน   การเรือนตนเร่งคิด 
 เข้าเถ่ือนอย่าลืมพร้า   ได้หน้าอย่าลืมหลัง 
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ค าพังเพย 
กาในฝูงหงส์   คนชั่วในหมู่คนดี 
กาตาแววเห็นธนู   คนขวาดกลัว 
ไก่แก่แม่ปลาช่อน   ว่าผู้หญิงมีชั้นเชิงมาก มีความช านาญมากเพราะอายุมาก 
ไก่ได้พลอย   ไม่รู้จักของมีค่า  คนได้ของดีแต่หารู้คูณค่าของนั้นไม่ 
ไก่รองบ่อน   เป็นตัวส ารองเวลาทีขาดแคลน 
ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่  ต่างฝ่ายต่างรู้เล่ห์เหลี่ยมซึ่งกันและกัน,ต่างฝ่ายต่างรู้ก าพืดของกันและกัน 
กระดี่ได้น้ า   แสดงกิริยาดีใจจนออกนอกหน้า 
กระโถนท้องพระโรง  ถูกใช้มาก,  ผู้รับบาป 
กลับหน้ามือเป็นหลังมือ  ตรงกันข้าม 
กลิ้งครกขึ้นภูเขา   ท างานเกินวิสัยที่จะท าให้ส าเร็จได้ 
เกลือเป็นหนอน   เกิดเรื่องเพราะคนภายใน   มีผู้ทรยศ 
ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า  ฝืนใจหรือบังคับให้ท าท าโดยเขาไม่เต็มใจ 
ขายผ้าเอาหน้ารอด   รักษาชื่อเสียงไว้ขั้นหนึ่งพอหมดเรื่องไป 
ขี่ช้างจับตั๊กแตน   ลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย 
เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า  ท าดีแล้วกลับท าชั่งในภายหลัง 
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด มีความรู้แต่ขาดศีลธรรมจึงได้ไม่ดี 
คาหนังคาเขา   จับได้ทันทีพร้อมหลักฐาน  
ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน   ประเดี๋ยวได้ดี  ประเดี่ยวตกทุกข์ 
ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม  จงระมัดระวัง  อย่าผลุนผลัน แล้วจะได้ผลดี 
ชี้โพรงให้กระรอก  บอกทางให้  ใบ้ให้เห็น เพ่ือท าในสิ่งไม่ดี 
ตกน้ าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้  ของดีหรือคนดีย่อมไม่พ้องภัย 
ตักน้ าใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ให้พิจารณาฐานะของตน 
ตักบาตรถามพระ   จะให้อะไรเขา ยังต้องถามว่าเขาอยากได้หรือไม่ 
น้ าร้อนปลาเป็นน้ าเย็นปลาตาย ให้เอาน้ าเย็นเข้าลูบ ถ้ารุนแรงแก่ใครเขาก็รุนแรงตอบ 
ปลูกเรือนคร่อมตอ  ท าอะไรที่จะเกิดภัยภายหลัง 
ผีซ้ าด้ามพลอย    ถูกผีอื่นเล่นงานยังถูกผีเรือนซ้ าเติมเข้าอีก 
ผู้ดีเดินตรอก  ขี้ครอกเดินถนน  ผู้ดีเดินสงบเสงี่ยม ขี่ข้าโอ่อ่าเพราะมีอ านาจ 
พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก  มีทุกข์สองประการในเวลาเดียวกัน 
พายเรือในอ่าง    วนเวียนในที่แคบ  ความรู้น้อย 
พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่งเสียต าลึงทอง  ถ้าพูดมากก็ไม่มีประโยชน์ แต่นิ่งไว้ได้ประโยชน์กว่า 
วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน  คนเห็นแก่ได้ 
หว่านพืชหวังผล    ท าอะไรย่อมหวังผลตอบแทน 
เหยียบเรือสองแคม   เกาะทั้งสองฝ่าย เพราะตัดสินใจไม่ถูก 
เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง   คนก าลังน้ไปต่อสู้กับคนก าลังมาก  
ก าแพงมีหู  ประตูมีช่อง  จะพูดจะท าอะไรให้ระมัดระวังแม้จะเป็นความลับเพียงใดก็อาจมีคนล่วงรู้ 
คนรกเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ  คนรักมีน้อยคนชังมีมาก  
ไม่มีมูล  หมาไม่ขี้    ไม่มีเหตุ  ย่อมไม่มีผล 
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เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่งตาตาม ปรับพฤติกรรมตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มือพายเอาเท้าราน้ า  ไม่ช่วยท าแล้วยังขัดขวางการท างานของคนอ่ืน 
ปากปราศรัย  น้ าใจเชือดคอ ปากพูดดีแต่ใจคิดร้าย 
งมเข็มในมหาสมุทร  ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้, ท ากิจที่ส าเร็จได้ยาก 
คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จะคบใครให้พิจารณาเสียก่อน 
หนีเสือ  ปะจระเข้  หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งแล้วต้องพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่ง 
ต าข้าวสารกรอกหม้อ  หาเลี้ยงชีพแต่พอกินไปมื้อหนึ่งๆ,ท าพอให้ส าเร็จไปชั่วครั้งหนึ่งๆ 
ตีวัวกระทบคราด   โกรธอีกคนหนึ่งแต่ท าอะไรเขาไม่ได้ไปรังควานอีคนหนึ่ง 
ยืนกระต่ายขาเดียว  ยืนยันเป็นอย่างเดียว 
กระต่ายหมายจันทร์  หมายปองหญิงสูงศักดิ์หรือฐานะสูงกว่า 
กบเลือกนาย   เลือกหานายใหม่ย่อยๆจนได้ที่ไม่ดี 
กบในกะลาครอบ   ไม่รู้กว้างขวาง 
กบเฝ้ากอบัว   โง่  ไม่รู้คุณค่าของดีที่อยู่ใกล้ 
ก าปั้นทุบดิน   พูดรวมๆไม่แน่ชัดเจาะจง 
กินแกงร้อน   ท าอะไรต่อเมื่อจวนตัว 
กินน้ าเห็นปลิง   ตะขิดตะขวงใจ 
กินปูนร้อนท้อง   ท าผิดไว้รู้สึกร้อนตัวเอง 
ใกล้เกลือกินด่าง   อยู่ใกล้ของดีแต่ไม่รู้จักใช้ประโยชน์ 
กงเกวียนก าเกวียน  เวรสนองเวร  หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพ 
ขว้างงูไม่พ้นคอ   ปัดเรื่องร้ายไม่พ้นตัว 
ขุดบ่อล่อปลา   ท าอุบายล่อลวงให้เชื่อ 
เขียนเสือให้วัวกลัว  ขู่ให้กลัว 
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  สอนไม่จ า 
ขนทรายเข้าวัด   ร่วมแรงร่วมใจกันท าบุญ 
ขนมผสมน้ ายา   พอเหมาะพอสมกัน 
ขม้ินกับปูน   ไม่ถูกกัน 
ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก  ความเดือดร้อนเกิดซ้ าขึ้นมาอีก 
คนตายขายคนเป็น  เดือดร้อนเพราะคนที่ตายไปแล้ว 
คดในข้องอในกระดูก  มีสันดานคดโกง  ไม่ซื่อตรง 
คลุมถุงชน   แต่งงานโดยผู้ใหญ่เลือกให้ไม่สนิทกันมาก่อน 
คว่ าบาตร   เลิกติดต่อคบหาสมาคมด้วย 
คาบลูกคาบดอก   ครึ่งๆกลางๆสองแง่สองมุม 
คมในฝัก    ซ้อนความรู้ความสามารถไว้ภายใน 
ฆ่าควายเสียดายเกลือ  เสียดายเล็กๆน้อยๆจนเสียหายมาก 
ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด  ตัดกันไม่ขาด 
ฆ้อนใส่สันหลัง   ก่อเรื่องให้ตนเองเจ็บตัว 
ฆ้องกลองไม่ดี  ตีก็ไม่ดัง  คนเลวจะเก้ือหนุนอย่างไรก็ไม่ดีไปได้ 
งมเข็มในมหาสมุทร  งานซึ่งท าส าเร็จได้ยาก 
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งอมพระราม   ตกทุกข์ได้ยาก  ล าบากมาก 
เงาตามตัว   ไปด้วยกันเสมอ 
โง่แกมหยิ่ง   คนโง่ท่าทางหยิ่ง 
จับปลาสองมือ   มุ่งจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน แต่ไม่ได้สักอย่าง 
จับปูใส่กระด้ง   ซุกซนไม่อยู่นิ่ง 
ใจดีสู้เสือ   ท าใจกล้าผจญกับสิ่งที่น่ากลัว 
จุดไต้ต าตอ   พูดกับตัวเจ้าของเรื่องโดยตัวเองไม่รู้ 
จนตรอก   ไม่มีทางออก 
จนมุม    เข้าท่ีอับจน 
จนแต้ม    อับจน  ไม่มีทางแก้ 
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด  ปิดบังความผิดที่ใหญ่หลวงย่อมไม่มิด 
ชักแม่น้ าทั้งห้า   พูดจาหว่านล้อม 
ชักซุงตามขวาง   ท าขัดขวางผู้มีอ านาจย่อมเดือดร้อน 
ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ ์  ใครจะอย่างไรก็ช่างไม่เอาเป็นธุระ 
เชื้อไม่ทิ้งแถว  แนวไม่ทิ้งเหล่า ลูกย่อมเป็นไปตามพ่อแม่หรือเชื้อสายวงศ์ตระกูล 
ดินพอกหางหมู   สิ่งที่พอกพูนขึ้นทีละน้อยจนท าให้ยุ่งยากเดือดร้อน 
ดาบสองคม   มีทั้งผลดีและผลเสีย 
ดีดลูกคิดรางแก้ว   คิดแต่ผลที่จะได้ 
ตาลยอดด้วน   ไม่มีผู้สืบสกุล 
ตีตนไปก่อนไข้   ทุกข์ร้อนหวาดกลัวเกินการไปก่อนเหตุ 
เตี้ยอุ้มค่อม   อยู่ในฐานะไม่ดีเกื้อหนุนกัน 
ตีปลาหน้าไซ   ท าลายผลประโยชน์ที่จะได้อย่างนิ่มนวลด้วยใจร้อน 
ตบมือข้างเดียว   ท าอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล 
ตักน้ ารดหัวตอ   พูดกับคนไม่รับรู้ไม่เกิดผล 
ทะลุกลางปล้อง   พูดสอดขึ้นในเวลาที่เขาพูดค้างกันอยู่ 
เทศน์ไปตามเนื้อผ้า  พูดตามแบบแผนไม่พลิกแพลงให้เหมาะกับโอกาส 
นายว่าขี้ข้าพลอย   พลอยผสมว่าตามผู้ที่อยู่เหนือกว่า 
นุ่งเจียมห่มเจียม   เป็นคนมัธยัสถ์ 
นกมีหู  หนูมีปีก   กลับกลอกว่าเป็นสอนสองพวก 
นกไร้ไม้โหด   ไม่เป็นที่ร่มเยน็  ไม่มีผู้พึ่งพาอาศัย 
บ้าหอบฟาง   ท่าทางหอบข้าวของพะรุงพะรัง 
บัวเกิดในตม   คนดีมาจาดตระกูลต่ าได้ 
เบี้ยหอยน้อย   มีเงินน้อย 
บัวไม่ให้ช้า  น้ าไม่ให้ขุ่น  ถนอมน้ าใจไม่ให้กระทบกระเทือน 
ปลากระดี่ได้น้ า   อาการระริระรี่ดีใจจนเกินงาม 
ปลาข้องเดียวกัน   พวกเดียวกันถ้ามีใครท าไม่ดีก็เสียหมด 
ปลาตกน้ าตัวโต   สิ่งที่หลุดมือไปมีค่ามาก,เสียผลประโยชน์ 
ปลาติดหลังแห   พลอยเดือดร้อนไปด้วย 
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ปลาหมอตายเพราะปาก  เป็นอันตรายเพราะค าพูดของตัวเอง 
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม   มานะพากเพียรอย่างยิ่ง 
พุ่งหอกเข้ารก   ท าการที่มีแต่ทางเสียมากกว่า 
แพะรับบาป   รับเคราะห์แทน,รับผิด 
ฟังหูไว้หู    รู้จักคิดไม่เชื่อง่าย 
มือถือสากปากถือศีล  ท าชั่วแต่พูดท าแสดงตนเป็นคนดี 
ไม้ซีกงัดไม้ซุง   ผู้น้อยท าการโต้แย้งหรือขัดแย้งผู้มีอ านาจกว่า 
ไม้หลักปักเลน   โลเลไม่แน่นอน 
ยกภูเขาออกจากอก  พ้นจากความหนักใจหรือทุกข์ร้อน 
ยกตนข่มท่าน   ยกย่องตนเองว่าเหนือกว่า 
ยื่นแก้วให้วานร   เอาของมีค่าให้กับผู้ที่ไม่รู้คุณค่า 
รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ  รักจะคบกันอย่าทะเลาะโต้เถียงให้ยืดยาวความ 
รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา ท าดีจะสบาย  ท าชั่วจะล าบาก 
รู้ไว้ใช่ว่า  ใส่บ่าแบกหาม  มีความรู้มากๆเป็นสิ่งดีไม่เสียหาย 
รีดเลือดกับปู   เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีให้ 
เล็กพริกขี้หนู   เล็กแต่มีพิษสงมาก 
ลากงูตามหลัง   คบคนชั่วเป็นมิตร 
ล้วงคองูเห่า   ท าล่วงอ านาจของผู้ที่อยู่เหนือกว่า 
วางยา    ท าอุบายล่อลวงให้เสียที 
วัวพันหลัก   พัวพันเกี่ยวอยู่กับต้นเรื่อง 
วัวลืมตีน   คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว 
วัวหายล้อมคอก   คิดป้องกันเมื่อเสียหายไปแล้ว 
ศรศิลป์ไม่กินกัน   ไม่ถกกัน 
ศรัทธาหัวเต่า  ผลุบเข้าผลุบออก  กลับไปกลับมาไม่แน่นอน 
สอนหนังสือสังฆราช  สอนผู้ที่รู้ดีกว่าตัว 
เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน  ยุยงสองฝ่ายให้มีเรื่องกัน 
สาวไส้ให้กากิน   เปิดเผยความลับของตนให้คนอ่ืนรู้ 
หอกข้างแคร่   อันตรายที่อยู่ใกล้ชิด 
หักด้ามพร้าด้วยเข่า  ท าอะไรหักโหมวู่วามไม่รอบคอบ 
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว  เห็นชั่วเป็นดี 
หน้าเนื้อใจเสือ   หน้าตาดีแต่จิตใจโหดร้าย 
หนอนบ่อนไส้   มีคนทรยศอยู่ในพวกเดียวกัน 
เห็นช้างข้ีขี้ตามช้าง  ท าตามอย่างเขาเรื่อยๆไป  
หมาเห่าใบตองแห้ง  ดีแต่พูดแต่ไม่ท าจริง 
อ้อยเข้าปากช้าง   ของที่ผู้อื่นได้ไปแล้วเอาคืนยาก 
.................................................................................................................. .............................................. 
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ค าท่ีใช้    ญ  เป็นตัวสะกด 
 ล าเค็ญคราญเข็ญใจ    ควาญช้างไปหานงคราญ 
เชิญขวัญเพ็ญส าราญ     ผลาญร าคาญราญระทม 
 เผอิญเผชิญหาญ    เหรียญร าบาญอัญขยม 
รบราญสราญชม      ดอกอัญชันอัญเชิญเทอญ 

ประจญประจัญบาน    ผจญการกิจบังเอิญ 
ส าคัญหมั่นเจริญ     ถือกุญแจรัญจวนใจ 
 รามัญมอญจ าเริญ     เขาสรรเสริญไม่จัญไร 
ช านาญชาญเกรียงไกร     เร่งผจัญตามบัญชา 

จรูญบ าเพ็ญยิ่ง     บ านาญสิ่งสะคราญตา 
ประมวญชวนกันมา     สูบกัญชาไม่ดีเลย 
                                         ....................................... 
ตัว  ทร  ออกเสียง  ซ 
 ทรวดทรงทราบทรามทราย   ทรุดโทรมหมายนกอินทรี 
มัทรี  อินทรีย์มี      เทริด นนทรี พุทราเพรา 
 ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด    โทรมนัสย์ฉะเชิงเทรา 
ตัว  ทร  เหล่านี้เรา     ออกส าเนียงเป็นเสียง  ซ 
    ....................................... 
ค าไทยที่ใช่  บัน  น าหน้า 
 บันดานลงบันได     บันทึกให้จ าจงดี 
บันเทิงรื่นเริงมี      บันลือลั่นสนั่นดัง 
 บันโดยบันโหยไห้    บันเหินไปจากรวงรัง 
บันทึงถึงความหลัง     บันเดินนั่งนอนบันดล 
 บันกวดเอารวดรัด    บันจวบจัดตกแต่งตน 
ค า  บัน  นั้นฉงน      ระวังปน กับ  รร  หัน 
    ......................................... 
ค าไทยที่ใช้  จ  สะกด 

ต ารวจตรวจคนเท็จ    เสริมส าเร็จระเห็จไป 
สมเด็จเสด็จไหน      ตรวจตราไวดุจนายงาน 
 อ านาจอาจบ าเหน็จ    จรวจเท็จเผด็จการ 
ฉกาจรังเกียจวาน     คนเกียจคร้านไม่สู้ดี 
 แก้วเก็จท าเก่งกาจ    ประดุจชาติทรพี  
โสรจสรงลงวาร ี      ก าเหน็ดนี้ใช้ตัว  จ 
    ..........................................  
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ค าไทยที่ใช้ตัว  ล  สะกด 
 ต าบลยุบลสรวล     ยลส ารวลนวลกังวล 
บันดาลในบันดล      ค่าก านลของก านัล 
 ระบิล  กบิลแบบ     กลทางแคบเข้าเคียมคัล 
ดลใจให้รางวัล      ปีขาลบันเดินเมิลมอง  
 
    .........................................      
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ข้อสอบ                                                กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
วิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา   ป. 6   จ านวน  30  ข้อ 

ให้กาเครื่องหมาย    ทับตัวอักษรหน้าค าตอบท่ีถูกต้อง 
 1. ประโยคในข้อใดมีค าควบกล้ ามากที่สุด 
  ก. คุณยายบริจาคทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเสมอ 
  ข. นกอินทรีโผลงโฉบปลาในสระน้ าอย่างรวดเร็ว 
  ค. ชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดของหาดทราย                 
  ง.    เศรษฐีสวมสร้อยไปท าบุญที่วัด 
 2.    คุณแม่ซ้ือกล้วยสีเหลืองอร่ามขนาดใหญ่มาจากตลาดหนึ่งหวีจากประโยคที่ก าหนด มีค าอักษรน ากี่ค า 
  ก. 5   ค า ข. 6   ค า 
  ค. 7   ค า ง.   8   ค า 
 3.    แม่พาน้องไปดู__________เกี่ยวกับเรื่อง______________ 
  ควรเติมค าในข้อใดลงในช่องว่าง 
  ก. ภาพยนตร์ / หุ่นยนต์  
  ข. ภาพยนตร์ / หุ่นยนตร์ 
  ค. ภาพยนต์ / หุ่นยนต์ 
  ง.  ภาพยนต์ / หุ่นยนตร์ 
 4.    เขาไปกรุงเทพฯ  เมื่อเช้านี้  อ่านว่าอย่างไร 
  ก. เขา – ไป – กรุง – เทบ – เมื่อ – เช้า – นี้  
  ข. เขา – ไป – กรุง – เทบ – ไป – ยาน – เมื่อ – เช้า – นี ้
  ค. เขา – ไป – กรุง – เทบ – ไป – ยาน – น้อย – เมื่อ – เช้า – นี้  
  ง.   เขา – ไป – กรุง – เทบ – มะ – หา – นะ – คอน – เมื่อ – เช้า – นี้ 
     5. ประโยคในข้อใดมีค าที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงควบกล้ า 
  ก. จึงสระสรงองค์ส าอางอินทรีย์  
  ข. หวีเกศกันไรใส่กรอบหน้า 
  ค. เมื่อเสร็จจึ่งเสด็จลีลา                 
  ง. ทรงสุคนธ์ปนทองอุไรเรือง 
 6. ข้อใดมีค าอักษรน ามากท่ีสุด 
  ก. วารีช าระรดจนหมดหมอง  
  ข. อร่ามเรืองรุ้งดังดวงดาว 
  ค. ขัดขมิ้นแน่นเนื้อนวลละออง  
  ง.    บรรจงทรงภูษาสีเศวตร 
 
 
 
 



32 

 

 7. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 
  ก. ลักษณ์         อ่านว่า       ลกั 
  ข. สาส์น          อ่านว่า       สาน 
  ค. คอนเสิร์ต    อ่านว่า       คอน – เสิด  
  ง.   พราหมณ์     อ่านว่า       พรา – หม 
 8. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง 
  ก. ดัชนี            อ่านว่า       ดดั – ชะ – น ี  
  ข. กรุงเทพฯ  เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย 
  ค. พรรณทิวา  มีชื่อเล่นว่า จอย !  
  ง.   แม่ถามว่า  “ลูกไปไหนมาจ๊ะ” 
 9.  วันจันทร์   เดือนแปด   แรมเจ็ดค่ า   ปีมะเส็ง  
  จากข้อความ  ตรงกับการเขียนวัน เดือน ปี  แบบไทยในข้อใด 
  ก. ๒    ฯ    ๘   ปีมะเส็ง ข. ๒    ฯ    ๗    ปีมะเส็ง 
                                 
  ค.             ง.     
                  
 10.    ข้อสอบวิชานี้ง่ายเหมือน_____________ 
  ควรเติมส านวนใดลงในช่องว่าง 
  ก. หมูตอน ข. กินกล้วย 
  ค. หมูในอวย ง.   ปอกกล้วยเข้าปาก 
 11.    ให้เจ้าเป็นเด็กดี   ให้เจ้ามีพลัง  ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป 
  เพลงอิ่มอุ่น  :  ศุ  บุญเลี้ยง 
  จากบทเพลง  เป็นโวหารประเภทใด 
  ก. สาธกโวหาร ข. เทศนาโวหาร 
  ค. พรรณนาโวหาร ง. บรรยายโวหาร 
 12. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร 
  ก. หน้าฝน  ต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดไปหมด                       
  ข.   เรียนลูกเสือนี่ดีจัง  มีกิจกรรมมากมายจริงๆ  
  ค. บุคคลที่มีอายุ  18  ปี บริบูรณ์  จึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง                  
  ง.    เขาเป็นคนรูปหล่อ  ตาคม  จมูกโด่ง  และสูงสง่า 
13.ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ 
  ค าท่ีพิมพ์ตัวหนาเป็นค าชนิดใด  (ตามล าดับ) 
  ก. ค ากริยา / ค ากริยา 
  ข. ค านาม / ค ากริยา 
  ค. ค ากริยา / ค าวิเศษณ์ 
  ง. ค านาม / ค าวิเศษณ์ 
  
 

๗                                        

๗                                        ๘                                       

๘                                        

 

       ๒    ฯ    ๗    ปีมะเส็ง                                       
                  

       ๒    ฯ    ๘   ปีมะเส็ง                                       
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 14.    พระสงฆ์_____________เช้าในอุโบสถ              
  ควรเติมค าใดลงในช่องว่าง 
  ก. จ าวัด ข. ท าวัตร 
  ค. นมัสการ ง. นิมนต์ 
 15. หากต้องการค้นหาความหมายของค าจากพจนานุกรม ต้องดูสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก 
  ก. พยัญชนะต้น ข. สระ 
  ค. วรรณยุกต์ ง.   ตัวสะกด 
 16. หากเปิดพจนานุกรม  ค าในข้อใดอยู่ก่อนค าว่า  คิมหันต์ 
  ก. เคหะ ข.  โคจร 
  ค. ครุศาสตร์ ง.    คุณูปการ 
 17. หากนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด  ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
  ก. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน ข. ไม่น าอาหารมารับประทาน  
  ค. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ง. แต่งกายตามสบาย 
  18. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหลังจากอ่านข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  ก. มดท าความเข้าใจข้อเขียนที่อ่าน 
  ข.  รุตท าเป็นเฉยๆ และไม่พูดจากับผู้อ่ืน 
  ค. จอยปฏิบัติตนตามที่ข้อเขียนระบุไว้ 
  ง.    แก้มไม่เข้าใจข้อเขียนที่อ่าน  จึงไปสอบถามจากผู้รู้ 
  19.   
                เรามักพบสัญลักษณ์นี้อยู่บริเวณสถานที่ใด 
   
  
  ก. ห้องเรียน ข.  หอประชุม 
  ค. ห้องน้ า ง.    ห้องสมุด 
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 อ่านแผนที่ที่ก าหนด แล้วตอบค าถาม ข้อ 20   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 20.  จากแผนที่ที่ก าหนดไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลใด 
  ก. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร 
  ข. เส้นทางเดินรถและสถานีรถไฟ 
  ค. อ าเภอในจังหวัดชุมพร 
  ง. ภูเขาในจังหวัดชุมพร 
 21. งานเขียนในข้อใดไม่ใช่การเขียนสื่อสาร 
  ก. การเขียนอวยพร  
  ข. การเขียนนิทาน 
  ค. การเขียนค าขวัญ 
  ง. การเขียนประกาศ 
  22. ใครเลือกอ่านหนังสือได้ไม่เหมาะสม 
  ก. รุตอ่านบันทึกประจ าวันของจอย 
  ข. มดอ่านการ์ตูนที่ระบุชื่อผู้เขียนอย่างชัดเจน 
  ค. แก้มอ่านนวนิยายที่มีเนื้อหาไม่ขัดต่อศีลธรรมจรรยา 
  ง. นิดอ่านวรรณกรรมที่ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  และเหมาะสม 
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23.ในการคัดลายมือควรเขียนเว้นระยะช่องไฟให้เหมาะสม  หมายความว่าอย่างไร 
  ก. เขียนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 
  ข. เขียนตัวอักษรให้ชิดติดกันทุกตัว 
  ค. เขียนเว้นระยะระหว่างตัวอักษรเท่าๆ กัน ทุกตัว  
  ง. เขียนตัวอักษรแต่ละตัวให้ห่างกันมากๆ เพื่อให้อ่านง่าย 
   24.  เรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบจัดความคิดเป็นหมวดหมู่ 
  ก. เจ้าชายน้อย 
  ข. ต้นส้มแสนรัก 
  ค. แมวน้อยนักตกปลา   
  ง. นกเพนกวินจักรพรรดิ 
 25. ข้อใดนิยมใช้ปิดท้ายในการเขียนเรียงความ 
  ก. เกร็ดความรู้ต่างๆ 
  ข. ส านวน สุภาษิต 
  ค. ค าถาม 
  ง. บทเพลง 
 26. ข้อใดคือหลักส าคัญที่สุดในการเขียนย่อความ 
  ก. รักษาสาระส าคัญของเรื่องเดิมไว้เสมอ  
  ข. เขียนแบบของย่อความเพียงแบบเดียวทุกครั้ง 
  ค. เขียนชื่อผู้ย่อความทุกครั้ง  
  ง. เขียนย่อความให้สั้นมากท่ีสุด 
27.ข้อใดไม่ใช่การพูดโน้มน้าวใจ 
  ก. การโต้วาท ี
  ข. การรณรงค์รักษาความสะอาด 
  ค. การหาเสียงเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  
  ง. การพูดล าดับเหตุการณ์ท่ีได้ประสบมา 
 28. ข้อใดแสดงถึงการมีมารยาทในการพูด 

  ก. พูดด้วยถ้อยค าสุภาพ  ไม่หยาบ 
  ข. พูดสอดขณะที่คู่สนทนาก าลังพูด 
  ค. พูดถึงบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นในทางเสื่อมเสีย 
  ง. พูดคนเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้คู่สนทนาพูดบ้าง  
 29. หากเราอ่านหนังสือไม่จบแล้วต้องการอ่านอีกในภายหลัง  ควรปฏิบัติอย่างไร 
  ก. ใช้ดินสอหรือปากกาท าเครื่องหมายที่เลขหน้าหนังสือ  
  ข. พับมุมหน้าที่อ่านค้างไว้ 
  ค. วางหนังสือคว่ าหน้าลง  
  ง. ใช้ที่คั่นหนังสือคั่นไว้ 
 
 
 



36 

 

 30. เรียงล าดับข้อความท่ีก าหนดให้เป็นกลอนสุภาพที่ถูกต้อง 
   1)  คบเพ่ือนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย 
   2)  เหมือนมีน้ าจืดนิดหน่อยด้อยราคา 
   3)  ดีกว่าร้อยเพ่ือนคิดริษยา 
   4)  ยังดีกว่าน้ าเค็มเต็มทะเล 
  ก. 1)   2)   3)   4)    
  ข. 1)   3)   2)   4)    
  ค. 1)   4)   2)   3)    
  ง. 4)   1)   2)   3)    
 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
” 
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   เฉลยข้อสอบหลักภาษาและการใช้ภาษา 
 
 1. ข 2. ค 3. ก 4. ง 5. ข 
 6. ก 7. ง 8. ค 9. ก 10. ง 
 11. ข 12. ง 13. ข 14. ข 15. ก 
 16. ค 17. ง 18. ข 19. ค 20. ง 
 21. ข 22. ก 23. ค 24. ง 25. ข 
 26. ก 27. ง 28. ก 29. ง 30. ข 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



38 

 

 
เฉลยข้อสอบ 
เฉลยอย่างละเอียด 

  
1.     ตอบข นกอินทรีโผลงโฉบปลาในสระน้ าอย่างรวดเร็ว มีค าควบกล้ า 3 ค า คือ อินทรี ปลา สระ   
     ส่วน ข้อ ก.  มีค าควบกล้ า  2  ค า  คือ  ทรัพย์  แคลน    
     ข้อ ค.  มีค าควบกล้ า  2  ค า  คือ  ความ  ทราย 
     ข้อ ง.  มีค าควบกล้ า  2  ค า  คือ  เศรษฐี  สร้อย       
 2. ตอบ ค จากประโยคที่ก าหนด  มีค าอักษรน า  7  ค า  คือ  เหลือง  อร่าม  ขนาด  ใหญ่  ตลาด   
     หนึ่ง  หว ี

 3. ตอบ ก ควรเติมค าว่า  ภาพยนตร์ / หุ่นยนต์  เพราะเขียนสะกดการันต์ถูกต้อง 
 4. ตอบ  ง การอ่านค าท่ีมีเครื่องหมาย ฯ  ก ากับอยู่หลังค า  ต้องอ่านให้เต็มค า  ดังนี้ 
      เขา – ไป – กรุง – เทบ – มะ – หา – นะ – คอน – เมื่อ – เช้า – นี ้
 5. ตอบ ข ค าท่ีมีพยัญชนะต้น  2  ตัว  ออกเสียงควบกล้ า  เป็นค าควบกล้ าแท้    
      ข้อ ข. มีค าควบกล้ าแท้ คือ กรอบ    
      ส่วนข้อ ก.  สระ  สรง  อินทรีย์  เป็นค าควบไม่แท้ 
      ข้อ ค.  เสร็จ  เป็นค าควบไม่แท้ 
      ข้อ ง.  ทรง  เป็นค าควบไม่แท้ 

 6. ตอบ ก ข้อ ก.  มีค าอักษรน า  2  ค า  คือ  หมด  หมอง      
     ข้อ ข.  มีค าอักษรน า  1  ค า  คือ  อร่าม     
     ข้อ ค.  มีค าอักษรน า  1  ค า  คือ  ขม้ิน    
     ข้อ ง.  มีค าอักษรน า   1  ค า  คือ  เศวตร 

 7. ตอบ ง พราหมณ์  อ่านว่า  พราม  ตัวการ์รันต์  คือ  ห_ณ์ 
 8. ตอบ  ค ควรใช้เครื่องหมายอัญประกาศ   “           ”   คร่อมค าที่ต้องการเน้น  คือ  พรรณทิวา   
      มีชื่อเล่นว่า  “จอย” 

   9. ตอบ ก จากข้อความ วันจันทร์ แทนด้วย  ๒  แรมเจ็ดค่ า  ต้องเขียนเลข  ๗  อยู่ใต้เครื่องหมาย ฯ   
     เดือนแปด  แทนด้วย  ๘  ดังนี้     ๒    ฯ    ๘   ปีมะเส็ง 
     
 10. ตอบ ง ปอกกล้วยเข้าปาก  เป็นส านวน  หมายถึง  ง่าย,  สะดวก 
 11. ตอบ ข บทเพลงที่ก าหนดให้  เป็นเพลงที่ให้ข้อคิดเตือนสติ  และท าให้เกิดความจรรโลงใจ   
     จึงเป็นการใช้โวหารประเภทเทศนาโวหาร 
 12. ตอบ ง พรรณนาโวหาร  เป็นโวหารที่ให้ความแจ่มแจ้ง   สอดแทรกอารมณ์  ความรู้สึกลงไป   
     เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารเกิดภาพพจน์  เกิดอารมณ์คล้อยตาม    
     ซึ่งข้อ ง.  พรรณนาลักษณะของเขาอย่างละเอียด 
13. ตอบ ข บางพูด เป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่ง เป็นค านาม  พูด  หมายถึง  กริยาที่เปล่งเสียงออกมา 
     เป็นถ้อยค า  เป็นค ากริยา 
14.   ตอบ  ข ควรเติมค าว่า  ท าวัตร  หมายถึง  การสวดมนต์ 
 

๗ 
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15.   ตอบ ก การค้นหาความหมายของค าจากพจนานุกรม  ต้องดูพยัญชนะต้นของค าเป็นสิ่งแรก   
     แล้วจึงดูรูปสระ  และตัวสะกด  ซึ่งหากเป็นค าที่มีพยัญชนะต้น  และสะกดการันต์ 
     เหมือนกันจึงจะดูล าดับตามวรรณยุกต์ 
 16. ตอบ ค ค าว่า  ครุศาสตร์  อยู่ก่อนค าว่า  คิมหันต์ 
 17. ตอบ ง การใช้บริการห้องสมุด  ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ไม่ควรแต่งกายตามสบาย   
     เพราะถือว่าไม่ให้เกียรติสถานที่ 
18.   ตอบ ข เมื่ออ่านข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว  ควรท าความเข้าใจข้อเขียนที่อ่าน   
     แล้วปฏิบัติตาม  หากไม่เข้าใจควรสอบถามจากผู้รู้  แต่ไม่ควรท าเฉยๆ 
 19. ตอบ  ค สัญลักษณ์ท่ีก าหนด คือ สัญลักษณ์ห้องน้ าสตรี  จึงมักอยู่บริเวณห้องน้ า 
 20. ตอบ ง จากแผนที่ที่ก าหนดไม่ได้กล่าวถึงภูเขาในจังหวัดชุมพร 
21.   ตอบ ข การเขียนสื่อสาร  เป็นการเขียนเพ่ือถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และความรู้สึก  เพื่อให้ 
     ความรู้  ความเข้าใจ  ได้แก่  การเขียนค าขวัญ  การเขียนค าอวยพร  และการเขียน      
22.   ตอบ ก บันทึกประจ าวันเป็นการเขียนบันทึกซึ่งถือเป็นเรื่องส่วนตัว  ผู้อื่นไม่ควรอ่าน   
     เพราะถือว่าไม่มีมารยาท  เนื่องจากละเมิดสิทธิของผู้เขียนบันทึก 
23.   ตอบ ค ในการคัดลายมือ  ควรเขียนเว้นระยะช่องไฟให้เหมาะสม  คือ  เว้นระยะระหว่าง 
     ตัวอักษรพอประมาณเท่าๆ กันทุกตัว 
24.  ตอบ  ง แผนภาพโครงเรื่องแบบจัดความคิดเป็นหมวดหมู่  เหมาะกับการเขียนสารคดีหรือ 
     ข้อเท็จจริงต่างๆ  จากการวิเคราะห์ชื่อเรื่อง  นกเพนกวินจักรพรรดิ  น่าจะเป็นสารคดี   
     ส่วน ข้อ ก.   ข.   ค.  เป็นเรื่องสั้นและนิทานส าหรับเด็ก 
 25. ตอบ ข ในการเขียนเรียงความ  นิยมใช้ส านวน  สภุาษิตปิดท้ายเป็นบทสรุป 
 26. ตอบ ก หลักส าคัญท่ีสุดในการเขียนย่อความ คือ ต้องรักษาสาระส าคัญของเรื่องเดิมไว้เสมอ 
27.   ตอบ ง การพูดโน้มน้าวใจ  เป็นการพูดให้ผู้ฟังคล้อยตาม  ได้แก่  การโต้วาที  การพูดรณรงค์ 
     ในเรื่องต่างๆ  การพูดหาเสียง 
 28. ตอบ ก ในการพูดควรพูดด้วยถ้อยค าสุภาพ  ไพเราะ  เหมาะสม  จึงจะจัดว่ามีมารยาท 
     ในการพูด 
29.   ตอบ ง หากอ่านหนังสือไม่จบ  แล้วต้องการอ่านอีกในภายหลัง  ควรใช้ที่ค่ันหนังสือคั่นไว้   
     หนังสือจะได้ไม่เกิดความเสียหาย 
30.   ตอบ ข ควรเรียงล าดับเป็น 
     คบเพ่ือนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย                    ดีกว่าร้อยเพ่ือนคิดริษยา 
     เหมือนมีน้ าจืดนิดหน่อยด้อยราคา         ยังดีกว่าน้ าเค็มเต็มทะเล 
     จึงจะถูกต้อง   

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 

 

 



40 

 

  คณิตศาสตร์ 
พื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ 

 
สรุปสาระส าคัญ 
 

 พื้นที่รูปสามเหลี่ยม 

 พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมใดๆ  =   
1

2
  ฐาน  สูง 

 พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมใดๆ   =  √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑐)   

                                               เมื่อ 𝑠 =
𝑎+𝑏+𝑐

2
 

 พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  =   
1

2
  ผลคูณของด้านประกอบมุมฉาก 

 พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  =   √
3(ด้าน)2

4
 

 พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานยาว b ด้านประกอบมุมยอดยาว a =  
𝑏√4𝑎2−𝑏2

4
 

 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม 

 พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   =   ด้าน  ด้าน 

 พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   =   กว้าง  ยาว 

 พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน   =   ฐาน  สูง 

 พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   =   
1

2
  ผลคูณของเส้นทแยงมุม 

 พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู   =   
1

2
  สูง  ผลบวกของด้านคู่ขนาน 

 พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว   =   
1

2
  ผลคูณของเส้นทแยงมุม 

 พ้ืนทีรู่ปสี่เหลี่ยมใดๆ   =   
1

2
  เส้นทแยงมุม  ผลบวกของเส้นกิ่ง 
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 พื้นที่รูปเรขาคณิตอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

 พื้นที่รูปวงกลม   =   𝜋𝑟2  หรือ 𝜋  𝑟  𝑟  

 ความยาวรอบรูปวงกลม   =   2𝜋𝑟  หรือ  2  𝜋  𝑟 

 
พื้นฐานทางเรขาคณิต 

 
สรุปสาระส าคัญ 
 

 รูปสามเหลี่ยม 

 เส้นตรงสองเส้นตัดกัน มุมตรงข้ามย่อมเท่ากัน 

 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมใดๆ รวมกันได้ 180 

 รูปสามเหลี่ยมมีมุมเท่ากันสองมุม ก็ต่อเมื่อ รูปสามเหลี่ยมนั้นมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน 

 เส้นตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลางด้านที่หนึ่งขนานกับด้านที่สองของรูปสามเหลี่ยมใดๆ ย่อมแบ่งครึ่งด้านที่
สามของรูปสามเหลี่ยมนั้น 

 

 รูปสี่เหลี่ยม 

 มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ รวมกันได้ 360 

 รูปสี่เหลี่ยมใดๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ก็ต่อเมื่อ มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน 

 รูปสี่เหลี่ยมใดๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ก็ต่อเมื่อ มีมุมตรงข้ามกางเท่ากัน 

 เส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางด้านที่ไม่ขนานกันของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ย่อมยาวเป็นครึ่งหนึ่งของผลบวกของด้าน
คู่ขนาน 

 เส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ย่อมยาวเป็นครึ่งหนึ่งของผลต่างของด้าน
คู่ขนาน 
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 รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามมุเท่า 

 ผลบวกของมุมภายในทุกมุมของรูป n เหลี่ยม  =   180n – 360  องศา 

 มุมภายในแต่ละมุมของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  =   
180(𝑛−2)

𝑛
  องศา  

 ผลบวกของมุมภายนอกของรูป n เหลี่ยม    =   360  องศา 

 จ านวนเส้นทแยงมุมของรูป n เหลี่ยม    =   
𝑛(𝑛−3)

2
  เส้น 
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ตัวประกอบของจ านวนนับ 
 
สรุปสาระส าคัญ 
 

 ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ และ การแยกตัวประกอบ 

 ตัวประกอบของจ านวนนับใด ๆ คือจ านวนนับที่หารจ านวนนับนั้นได้ลงตัว 

 จ านวนเฉพาะ เป็นจ านวนนับที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ 1 และตัวเอง   

 จ านวนประกอบ คือ จ านวนนับที่สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นผลคูณของจ านวนเฉพาะตั้งแต่สอง
จ านวนขึ้นไป  

 ตัวประกอบที่เป็นจ านวนเฉพาะ เรียกว่า ตัวประกอบเฉพาะ 

 การแยกตัวประกอบของจ านวนนับใด คือ ประโยคที่แสดงการเขียนจ านวนนับนั้นในรูปการคูณของตัว
ประกอบเฉพาะ 

 
 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

 การหา ห.ร.ม. ของจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไป เป็นการหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมที่มาก
ที่สุดของจ านวนนับเหล่านั้น 

 จ านวนนับที่หารด้วยจ านวนนับที่ก าหนดให้ลงตัว เรียกว่า พหุคูณของจ านวนนับนั้น 

 การหา ค.ร.น. ของจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไป เป็นการหาพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของจ านวนนับ
เหล่านั้น 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับสองจ านวนใดๆ 

 
ผลคูณของ ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.  =  ผลคูณของสองจ านวนนั้น 
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ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
 

1.  เลข 2 ในจ านวน 256,708 และเลข 4 ในจ านวน 754,066 มีค่าต่างกันเท่าใด 
1.   2      2.   99,000 
3.   106,000     4.   196,000 

2.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1.   เศษเกินมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วน  2.   1 เป็นจ านวนเฉพาะ 
 3.   12 เป็นตัวประกอบของ 108   4.   111 เป็นจ านวนประกอบ 
3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4,240 คน สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
     จ านวน 350 คน อยากทราบว่ามีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมด 
 1.   8.25     2.   82.54  
 3.   91.75     4.   94.10 
4.  จังหวัดหนึ่งมีพลเมืองหญิง 570,416 คน เป็นชาย 413,721 คน จังหวัดนี้มีพลเมืองรวมกันเป็นค่าใกล้เคียง 
     จ านวนเต็มหมื่นกี่คน 

1.   980,000     2.   984,000  
 3.   985,000     4.   990,000 
5.  น้ าหนักของใจดีต่อน้ าหนักของเมตตาเป็น 3 : 5 และน้ าหนักของกรุณาต่อน้ าหนักของใจดีเป็น 3: 2  
    ถ้ากรุณาหนัก 63 กิโลกรัม แล้วเมตตาจะหนักก่ีกิโลกรัม 
 1.   37.8 กิโลกรัม    2.   56.7 กิโลกรัม 
 3.   70 กิโลกรัม     4.   105 กิโลกรัม 
6.  ผลบวกของ 1 + 2 + 3 + ... + 50 มีค่าเท่าใด 
 1.   1,250     2.   1,275   
 3.   2,500     4.   2,550 
7.  สีทองหนัก 73.5 กิโลกรัม สีชมพูหนัก 40 กิโลกรัม และสีม่วงหนัก 50.5 กิโลกรัม อยากทราบว่าถ้าเอา 
    น้ าหนักของสีชมพูกับสีม่วงรวมกันจะหนักเป็นก่ีเท่าของสีทอง 
 1.   1.22     2.   1.23  
 3.   1.24     4.   1.25   
8.  สุจริตขายที่ดินแปลงหนึ่งในราคา 880,000 บาท ได้ก าไร 10% ถ้าเขาต้องการก าไร 120% เขาจะต้องขาย 
     ในราคาก่ีบาท 

 1.   960,000     2.   1,056,000 
 3.   1,560,000     4.   1,760,000 

9.  แม่ค้ามีแป้งมัน 107.5 กิโลกรัม  แบ่งไปท าขนมครั้งละ 4.3 กิโลกรัม  จ านวน 11 ครั้ง  แม่ค้าจะเหลือ 

    แป้งมันอีกเท่าไร             
1.   47.3  กิโลกรัม      2.   60.2  กิโลกรัม   
3.   50.5 กิโลกรัม      4.   103.2  กิโลกรัม    
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10.  เรือลาดตระเวน 3 ล า เข้าฝั่งในเวลา 8 วัน 10 วัน และ 15 วัน ตามล าดับ ถ้าเรือทั้ง 3 ล า ออกจากท่า 
      พร้อมกันอีกก่ีวันจึงกลับเข้าฝั่งพร้อมกันเป็นครั้งแรก 

 1.   14 วัน     2.   33 วัน   
3.   80 วัน     4.   120 วัน 

 
11.  ซื้อเป็ดมา 150 ตัว ราคาตัวละ 57.50 บาท ขายไปตัวละ 75.25 บาท ถ้าขายเป็ดได้ทั้งหมดจะได้ก าไร 
      เท่าใด 

 1.   2,662.50 บาท    2.   8,625 บาท  
3.   11,287.50 บาท    4.   19,912.50 บาท 

12.  กะรัตมีเงินอยู่ 480 บาท ซื้อขนมให้ลูก 5% ที่เหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวกะรัตยังมีเงินเหลือไว้ใช้จ่าย 
      ในครอบครัวเท่าไร 

1.   24  บาท     2.   240 บาท  
3.   456 บาท     4.   475 บาท 

13.  ข้อใดเขียนในรูปการกระจายได้ถูกต้อง 
 1.   27,023 = 20,000 + 7,000 + 200 + 20 + 3  

2.   43,829 = 40,000 + 800 + 20 + 9 
 3.   51,322 = 50,000 + 1,000 + 300 + 20 + 2 
 4.   62,854 = 60,000 + 2,800 + 800 + 50 + 4 

14.  พ่อค้าติดราคาของไว้สูงกว่าทุน 20% แต่เวลาขายลดให้ผู้ซื้อ 20% พ่อค้าได้ก าไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
 1.   ขาดทุน 4%     2.   ก าไร 4%  
 3.   ขาดทุน 7%      4.   ก าไร 7% 

15.  ( 6
9

1  + 4
8

3     )    
72

5       =    ตรงกับผลลัพธ์ในข้อใด 

 1.   149     2.   150 
 3.   151     4.   152 
16.  แสนดีซื้อปลาแห้ง 3 ขีด ราคาขีดละ 20 บาท กะปิ 4 ขีด ราคากิโลกรัมละ 85 บาท กุ้งแห้งครึ่งกิโลกรัม 
      ราคากิโลกรัมละ 270 บาท ให้ธนบัตรใบละ 500 บาท หนึ่งใบ แสนดีจะได้รับเงินทอนกี่บาท 

1.   261 บาท     2.   251 บาท 
3.   361 บาท     4.   351 บาท 

17.  จากรูป ก าหนดให้  พอ  ยาว  4  เซนติเมตร  ยล  ยาว  6.5  เซนติเมตร  รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  พลอย   

      มีพ้ืนที่เท่าไร      
1.   26  ตารางเซนติเมตร  

       2.   21  ตารางเซนติเมตร  
       3.   13   ตารางเซนติเมตร   
       4.   10.5  ตารางเซนติเมตร  
 
 
 

ย 

พ 

ล 

อ 
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18.  ข้อใดกล่าวผิด 
 1.   มุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180° 
  2.   ถ้าต่อด้านใดก้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไป มุมภายนอกที่เกิดข้ึนเท่ากับมุมภายใน 
        รูปสามเหลี่ยมรวมกัน 
  3.   รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละมุมมีขนาด 60° 
  4.   เส้นที่ลากจากจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาตั้งฉากกับฐาน ย่อมแบ่งครึ่งมุมยอดด้วย 
19.  ค่าประมาณเป็นจ านวนเต็มสิบของ 3,353,996 คือจ านวนใด 

1.   3,353,000     2.   3,354,000 
3.   3,354,990     4.   3,353,990 

20.  มีลูกแก้วสีเขียว 72 ลูก ลูกแก้วสีแดง 108 ลูก แบ่งใส่ถุง ถุงละเท่าๆ กัน ให้แต่ละถุงมีจ านวนลูกแก้วมาก 
    ที่สุด โดยไม่คละสีกัน จะต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ใบ 

1.   5      2.   9 
3.   36      4.   72 

21.  แอ๊ดสร้างแป้นหมุน 4 แบบดังนี้ 

 
     การหมุนแป้นหมุนแบบใด ลูกศรชี้เศษส่วนที่มีค่ามากกว่าหนึ่งแน่นอน 

 1.   แบบที่ 1     2.   แบบที่ 2 
 3.   แบบที่ 3     4.   แบบที่ 4 

22.  แม่ค้ามีส้ม 390 ผล ขายไปวันแรก 
3

2  ของทั้งหมด วันที่สองขายได้ 
5

3  ของที่เหลือ แม่ค้าจะคงมีส้มเหลือ 

      อีกก่ีผล 
1.   52      2.   78 
3.   130     4.   260 

23.  รูปสี่เหลี่ยม STAR มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน และตัดกันเป็นมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยม STAR  
      คือรูปสี่เหลี่ยมในข้อใด  

1.   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน    2.   รูปสี่เหลี่ยมด้ านขนาน  
3.   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า     4.   รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 

 
24.  สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามคีวามยาวรอบสนาม  520  เมตร วัดความกว้างได้ 100 เมตร ด้านยาวจะยาว 
      เท่าไร 

1.   50  เมตร         2.   100  เมตร 
3.   160  เมตร      4.   320  เมตร 
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25.  สวนดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 เมตร  ยาว 15 เมตร  ต้องการท าถนนกว้าง 2 เมตร  รอบนอก 
      สนาม จงหาพื้นที่ของถนน 

1.   116  ตารางเมตร    2.   150  ตารางเมตร 
3.   260  ตารางเมตร    4.   410  ตารางเมตร 

26.  วงกลมวงหนึ่งบรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยมดังรูป พื้นที่ส่วนที่เหลือจากวงกลม มีค่าเท่าไร     
1.   148 ตารางนิ้ว 
2.   154  ตารางนิ้ว 
3.   302  ตารางนิ้ว 
4.   456  ตารางนิ้ว 

 
 
27.  พ้ืนห้องกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 20 เซนติเมตร ต้องใช้ 
      กระเบื้องกี่แผ่น 
     1.   15  แผ่น     2.   75  แผ่น 
 3.   375  แผ่น      4.   575  แผ่น   
28.  รูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านคู่ใดขนานกันเลยคือข้อใด  

1.   สี่เหลี่ยมรูปว่าว  สี่เหลี่ยมด้านขนาน    
      2.   สี่เหลี่ยมผืนผ้า  สี่เหลี่ยมด้านขนาน    
     3.   สี่เหลี่ยมรูปว่าว  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า    
     4.   สี่เหลี่ยมคางหมู  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน    
29.  รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีขนาดของมุมทั้งสามเป็นอัตราส่วน 2 : 3 : 4  จงหาว่ามุมที่ใหญ่ที่สุดบวกกับมุมที่ 
      มีขนาดเล็กท่ีสุดมีขนาดกี่องศา 

1.   100     2.   120 
3.   140     4.   150 

30.  กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 18.5 ซม.  ยาว 22 ซม.  จะมีความยาวรอบรูปกี่ ซม. 
1.   40.5  เซนติเมตร    2.   40.7  เซนติเมตร 
3.   81  เซนติเมตร    4.   407  เซนติเมตร 

31.  จากรูปมุม A กางเท่าไร   
1.   52 องศา 
2.   45 องศา 
3.   33 องศา 
4.   57 องศา 

 
32.  รูปเรขาคณิตในข้อใดมีแกนสมมาตร มากที่สุด 

1.   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   2.   รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
3.   รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า   4.   รูปครึ่งวงกลม 

 
 

14 นิ้ว 

14 นิ้ว 

30 นิ้ว 
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33.  ก าหนดให้ 060ACB,DE//BC 
 และ 040EDA 

 ดังนั้น CAB
 กางก่ีองศา 

       
       1.   50 องศา  
       2.   60 องศา 
       3.   70 องศา   

4.   80 องศา 
 
34.  ข้อใดประมาณค่าเป็นทศนิยมสองต าแหน่งได้ถูกต้อง 

1.   ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  93.657  คือ   93.65  
2.   ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  287.393  คือ  287.40 
3.   ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  358.115  คือ  358.15 
4.   ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  505.423  คือ  505.42 

35.  ฉันขายส้มเบอร์ 1 ได้มากกว่าส้มเบอร์ 2 อยู่ 70 กิโลกรัม ถ้าฉันขายส้มได้ทั้งหมด 256 กิโลกรัม  
      ฉันขายส้มเบอร์ 2 ได้ก่ีกิโลกรัม 

1.   93      2.   116 
3.   163     4.   326 

36.  โรงเรียนหมูน้อยมีนักเรียนทั้งหมด 785 คน  มีนักเรียนหญิง 
3

5
 ของนักเรียนทั้งหมด หลังจากนั้นมีนักเรียน 

      เข้าใหม่เป็นนักเรียนหญิง 2 คน นักเรียนชาย 3 คน ปัจจุบันมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายกี่คน 
1.   155 คน     2.   156 คน 
3.   157 คน      4.   158 คน 

37.  วิรัตน์กู้เงิน 50,000 บาท เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9 ต่อปี  ถ้ากู้เงิน 292 วัน จะส่งเงินต้นและดอกเบี้ย 
      รวมเป็นเงินเท่าไร 

1.   53,200 บาท    2.   53,500 บาท 
3.   53,600 บาท    4.   54,500  บาท 

38.  สยามพารากอนประกาศลดราคาสินค้าทุกอย่าง 30 % ถ้าเครื่องเสียงติดป้ายราคา 4,500 บาท  
      ราคาที่ลดแล้วเป็นเงินเท่าไร 

1.   3,150 บาท     2.   3,200 บาท  
3.   3,350 บาท     4.   3,500 บาท 

39.  กุ๊กไก่ต้องการซื้อรถจักรยานคันหนึ่งราคา 1,650 บาท แต่เก็บเงินได้เพียง 550 บาท จึงขอให้แม่ออกเงิน 
      สว่นที่เหลือให้ก่อน ถ้ากุ๊กไก่ผ่อนจ่ายเงินคืนให้แม่เดือนละ 100 บาท ต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะคืนเงิน 
      ได้ครบ 

1.   22 เดือน     2.   16 เดือน  
3.   11 เดือน     4.   10 เดือน 

40.  ถ้า M เป็นตัวประกอบของ 12 แล้วข้อใดถูกต้อง       
1.   M หาร 12 ลงตัว    2.   12   หาร  M  ลงตัว   
3.   M หาร 12 แล้วเหลือเศษ 1   4.   ตัวประกอบของ 12 ที่มีค่าน้อยท่ีสุด คือ 2 
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41.  ถ้า C เป็นจ านวนเฉพาะ ข้อใดกล่าวถูกต้อง        
1.   C มีตัวประกอบคือ C เพียงตัวเดียวเท่านั้น 2.   C มีตัวประกอบคือ 1 และ C เท่านั้น  
3.   C ต้องมีตัวประกอบคือ 1,2 และ C            4.   C มีตัวประกอบคือ 2 และ C เท่านั้น 

42.  จ านวนที่มากที่สุดที่หาร 15, 33 และ 39 แล้วเหลือเศษ 3 ทุกจ านวน คือจ านวนในข้อใด  
1.   3      2.   4 
3.   5      4.   6 

43.  ในการเข้าค่ายพักแรมครั้งหนึ่งมีลูกเสือ 216 คน มีเนตรนารี 135 คน ถ้าจะแบ่ง กลุ่มลูกเสือและ      เนตร
นารี ให้มีสมาชิกแต่ละกลุ่มมากท่ีสุด และเท่าๆ กัน จะจัดได้กลุ่มละก่ีคน 

1.   9      2.   18 
3.   27      4.   40 

44.  เขียน 
100

5
4  เป็นทศนิยมได้อย่างไร    

1.   4.500     2.   4.50 
3.   4.05     4.   4.005  

45.  ปู่นอมมีเงินอยู่ 1,639,363 บาท  ให้เงินลูก 250,000  บาท  ส่วนเงินที่เหลือแบ่งให้หลาน  6  คน   
      คนละเท่าๆ กัน  หลานแต่ละคนจะได้รับเงินคนละกี่บาท 
 1.   250,000  บาท    2.   231,560.50  บาท 
 3.   231,560.25  บาท    4.   231,560   บาท 
46.  สนามหญ้าเป็นรูปวงกลม วัดโดยรอบยาวประมาณ 264  เมตร สนามหญ้าแห่งนี้มีรัศมียาวเท่าไร 
 1.   42  เมตร     2.   48  เมตร    
 3.   84  เมตร     4.   88  เมตร 

47.  ปัจจุบันก้องมีอายุ 24 ปี อีก 4 ปี แก้วจะมีอายุเป็น 
3

4
 เท่าของอายุก้อง ปัจจุบันแก้วมีอายุเท่าใด 

 1.   17 ปี     2.   21 ปี  
 3.   24 ปี     4.   28 ปี 
 

 
48.  จากแผนภาพ                     ข้อใดสอดคล้อกับ  
 
 
 1.   6      2.   7  
 3.   8      4.   9  
 
 
 
 
 
 
 

1 2 5
3 4 7
7 □ 11

 ? 
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 49.  จากแผนภูมิรูปวงกลม  ข้อใดไม่ถูกต้อง  
               1.   ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  50  คน  จะมีนักเรียนที่ 

     ชอบสีเหลือง  15  คน 
2.   ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน  จะมีนักเรียนที่ 
     ชอบสีส้ม  30  คน 
3.   ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน  จะมีนักเรียนที่ 
     ชอบสีฟ้า  16  คน   
4.   ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน  จะมีนักเรียนที่ 
     ชอบสีชมพู  6  คน  

 
 

 

 

ใช้แผนผังหมู่บ้านตอบค าถามในข้อ 50. – 51.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.  วัดอยู่ทางทิศใดของบ้านฝ้าย         
 1.   วัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านฝ้าย      
 2.   วัดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านฝ้าย      
 3.    วัดอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านฝ้าย       
 4.   วัดอยู่ทางทิศใต้ของบ้านฝ้าย        
51.  ถ้าเดินทางจากโรงพยาบาลไปตลาด  โดยต้องแวะส่งลูกท่ีโรงเรียนก่อน  คิดเป็นระยะทางจริงเท่าไร 
 1.   500  เมตร     2.   700  เมตร    
 3.   750  เมตร     4.   1  กิโลเมตร  
 
 

5  ซม. 
บ้านฝ้าย 

2.5  ซม. 

2.5  ซม. 

2  ซม. 2  ซม. 

5  ซม. 

มาตราส่วน 1 ซม. :  100 ม. 
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52.             จากกราฟแสดงจ านวนผู้ใช้รถโดยสารประจ าทางใน 
    เวลา 6 เดือนแรกของปี จ านวนผู้ใช้รถโดยสารในรอบ  
    2 เดือน ต่อกันที่แตกต่างกันมากที่สุดแตกต่างกันเท่าใด 

1.   1,500 คน 
2.   2,000 คน 
3.   2,500 คน 
4.   3,000 คน 

 
 
53.  การน าเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นเหมาะสมกับข้อมูลประเภทใด 

1.   ข้อมูลที่แตกต่างกันมากๆ   2.   ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์กับเวลา 
3.   ข้อมูลที่แตกต่างกันไม่มากนัก   4.   ข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปร้อยละ 

54.  ดาวน าเหรียญบาทวางเรียงกันเป็นแบบรูป ซึ่งมีลักษณะดังนี้  
 

  
 

    เมื่อดาวต่อแบบรูปต่อไป จนถึงรูปที่แถวล่างมีเหรียญบาท 6 เหรียญ รูปดังกล่าวใช้เหรียญบาททั้งหมดกี่เหรียญ 
1.   15 เหรียญ     2.   21 เหรียญ 
3.   20 เหรียญ     4.   18 เหรียญ 

55.  มีกล่อง 4 ใบ แต่ละใบใส่ลูกแก้วสีด าและสีขาว จ านวนแตกต่างกันดังรูป ถ้าต้องการสุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูก  
      ให้ได้สีด า ควรจะสุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องใบใด จึงจะมีโอกาสมากที่สุด 
 

 
 
 
 

1.   กล่องใบท่ี 1     2.   กล่องใบท่ี 2  
3.   กล่องใบท่ี 3     4.   กล่องใบท่ี 4 

56.  จ านวนประชากรที่ประกอบอาชีพต่างๆ 

             

ใบที่ 1 ใบที่ 2 ใบที่ 3 ใบที่ 4 
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      จากแผนภูมิรูปวงกลม ถ้ามีประชากรรวม 200 คน จะมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมก่ีคน 
1.   25 คน     2.   30 คน  
3.   45 คน     4.   85 คน 

57.  รูปคลี่ด้านล่างนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด  
1.   ปริซึมสี่เหลี่ยม 
2.   พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม 
3.   ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
4.   พีระมิดฐานสามเหลี่ยม 

 
 
 
 
 
58.  รูปเรขาคณติสามมิติใดแตกต่างจากข้ออ่ืนๆ 

                       
59.  ถังน้ าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 2 เมตร  ยาว 5 เมตร  สูง 3 เมตร  ถ้ามีน้ าอยู่สองในห้าของถัง จะต้อง  
      เติมน้ าอีกก่ีลูกบาศก์เมตรจึงจะเต็มถัง  

1.   12   ลูกบาศก์เมตร    2.   14  ลูกบาศก์เมตร 
3.   16   ลูกบาศก์เมตร    4.   18  ลูกบาศก์เมตร 
 

60.   
 

      จากแบบรูปที่ก าหนดให้ รูปในล าดับต่อไปอีก 2 รูป คือรูปในข้อใด ตามล าดับ 

1.       2.    
 

3.       4.    
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เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  
 

1.  เฉลยข้อ 4 
  แนวคิด  เลข 2 ในจ านวน 256,708  มีค่า 200,000 
   เลข 4 ในจ านวน 754,066 มีค่า 4,000 
   มีค่าต่างกัน 200,000 – 4,000 = 196,000 
2.  เฉลยข้อ 2 
3.  เฉลยข้อ 3 
  แนวคิด  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4,240 คน สอบผ่าน 350 คน 
  นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน 4,240 – 350 =3890 คน 
  นักเรียนที่สอบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 75.91100

4240

3890
  

4.  เฉลยข้อ 1 
แนวคิด ค่าใกล้เคียงจ านวนเต็มหมื่น ของ 570,416 คือ 570,000 
ค่าใกล้เคียงจ านวนเต็มหมื่น ของ 413,721 คือ 410,000 
ผลบวกเป็น 570,000+ 410,000 = 980,000 

5.  เฉลยข้อ 3 
  แนวคิด กรุณาต่อน้ าหนักของใจดีเป็น 3: 2 นั่นคือ 

2

3   

   กรุณาหนัก 63 กิโลกรัม ใจดี หนัก 2 x 21 = 42 กิโลกรัม 
   ใจดีต่อน้ าหนักของเมตตาเป็น 3 : 5 นั่นคือ 

5

3  

   เมตตาจะหนัก 42 x
3

5   = 70 กิโลกรัม 

6.  เฉลยข้อ 1 
  แนวคิด 1 + 2 + 3 + ... + 50 
  สูตร 12755125)150(

2

50
)1(

2
 n

n  

7.  เฉลยข้อ 1 
  แนวคิด น้ าหนักของสีชมพูกับสีม่วงรวมกันจะหนัก =  40 + 50.5 = 90.5 กิโลกรัม 
   จะหนักเป็น 90.5   73.5 = 1.23 เท่าของสีทอง 
 
8.  เฉลยข้อ 4 

  แนวคิด ขาย 110 บาท จากทุน 100 บาท 
  ขายที่ดินแปลงหนึ่งในราคา 880,000 บาท จากทุน 000,800880000

110

100
  บาท 

  เขาต้องการก าไร 120% นั่นคือทุน 100 ขาย 220 บาท 
  ทุน 800,000 บาท ขาย 000,760,1800000

100

220
  บาท 
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9.  เฉลยข้อ 2 
  แนวคิด แม่ค้าแบ่งแป้งมันไปท าขนมครั้งละ   4.3   กิโลกรัม  
    จ านวน      11   ครั้ง  
   แม่ค้าใช้แป้งมันท าขนมไปทั้งหมด   11  ×  4.3   =  47.3 กิโลกรัม  
    แม่ค้ามีแป้งมัน               107.5    กิโลกรัม  
  ดังนั้น  แม่ค้าจะเหลือแป้งมัน   107.5 –  47.3  =  60.2   กิโลกรัม 
10.  เฉลยข้อ 4 
  แนวคิด หา ค.ร.น. ของ 8, 10, 15 ซึ่งคือ 120 
11.  เฉลยข้อ 1 
  แนวคิด ซื้อเป็ดมา 150 ตัว ราคาตัวละ 57.50 บาท เป็นเงินทั้งหมด 8625 บาท 
  ขายไปตัวละ 75.25 บาทได้เงิน 11,287.5 บาท 
  ขายเป็ดได้ทั้งหมดจะได้ก าไร 11,287.5 – 8625 = 2662.5 บาท 
12.  เฉลยข้อ 3 
 แนวคิด ซื้อขนมให้ลูก 5% หมายความว่ามีเงินเหลือ 95% 

 มีเงิน 100 บาท   มีเงินเหลือ 95 บาท 
 ถ้ามีเงิน480 บาท   มีเงินเหลือ 456

100

48095


 บาท 

13.  เฉลยข้อ 3 
14.  เฉลยข้อ 1 
  แนวคิด ติดราคาของไว้สูงกว่าทุน 20% ทุน 100 บาท ติดราคาไว้ 120 บาท 
   เวลาขายลดให้ผู้ซื้อ 20% ขายไป 96120

100

80
  

   พ่อค้าขาดทุน 100 – 96 = 4% 
15.  เฉลยข้อ 3 

  แนวคิด   ( 6
9

1  + 4
8

3     )    
72

5   =     (  
9

55   +  
8

35   )  ÷  
72

5   

            
       =                                    ÷ 

72

5  

            
       =      (                   )  ÷

72

5     

            
       =         

72

755   ÷
72

5    

            
        =              ×    =      151 
 
 
 

72

755

5

72

1 

1 151 

440  + 315

72

 855  +  935

72
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2

1

2

1

16.  เฉลยขอ้ 1 
แนวคิด  ซื้อปลาแห้ง 3 ขีด ราคาขีดละ 20 บาท เป็นเงินรวม 3 x 20 = 60 บาท 
กะปิ 4 ขีด ราคากิโลกรัมละ 85 บาท เป็นเงิน 3485

10

4
 บาท 

กุ้งแห้งครึ่งกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 270 บาทเป็นเงิน 135 บาท 
รวมซื้อของทั้งหมด 60 +34 +135 = 239 บาท 
ให้ธนบัตรใบละ 1,000 บาท หนึ่งใบ แสนดีจะได้รับเงินทอน 500 – 239 = 261 

 
17.  เฉลยข้อ 3 
  แนวคิด  พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  =     × ผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุม 
        =    × 4 × 6.5 ตารางเซนติเมตร   
       
                                                                =  13  ตารางเซนติเมตร  
18.  เฉลยข้อ 2 
19.  เฉลยข้อ 2 
20.  เฉลยข้อ 3 

แนวคิด หา ห.ร.ม. ของ 72, 108 ได้ 36 
21.  เฉลยข้อ 4 

แนวคิด  
จากแป้น แบบที่ 4 จะเห็นว่า 

4

1
2

4

9
  และ 

5

1
1

5

6
  ดังนั้นทุกจ านวนบนแป้นมีค่ามากกว่าหนึ่งแน่นอน 

22.  เฉลยข้อ 1 
แนวคิด 
แม่ค้ามีส้ม 390 ผล ขายไปวันแรก 

3

2  ของทั้งหมด วันแรกขายไป 260390
3

2
 ผล 

เหลือส้ม 390 – 260 = 130 ผล 
วันที่สองขายได้ 

5

3  ของที่เหลือวันที่สองขายไป 78130
5

3
 ผล 

แม่ค้าจะคงมีส้มเหลืออีก 130 – 78 = 52 ผล 
 
23.  เฉลยข้อ 1 

แนวคิด 
 สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  
  เส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูป  
  เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน  
  เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก 
 
 
 



56 

 

24.  เฉลยข้อ 3 
แนวคิด ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = 2(กว้าง + ยาว) = 520 
    2 (100 + ยาว) = 520 
    ด้านยาว จะยาว = 160 ม. 

25.  เฉลยข้อ 1 
แนวคิด 
พ้ืนที่สวนดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก = 10 x 15 = 150 ตร.ม. 
พ้ืนที่สวนดอกไม้รวมกับถนน = (10 + 4) x (15 + 4) = 14 x 19 = 266 ตร.ม. 
พ้ืนที่ของถนนอย่างเดียว = 266 -150 = 116 

26.  เฉลยข้อ 2 
แนวคิด พ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 30814)3014(

2

1
 ตารางนิ้ว 

พ้ืนที่วงกลม 15477
7

222  r ตารางนิ้ว 

พ้ืนที่ส่วนที่เหลือจากวงกลม = 308 – 154 = 154ตารางนิ้ว 
27.  เฉลยข้อ 3 

แนวคิด พ้ืนห้องมีพ้ืนที่ = 3 x 5 = 15 ตร.ม. 
พ้ืนที่กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = 0.2 x 0.2 = 0.04 ตร.ม. 
ต้องใช้กระเบื้อง 37504.015  แผ่น 

28.  เฉลยข้อ 3 
29.  เฉลยข้อ 2 

แนวคิด รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีขนาดของมุมทั้งสามเป็นอัตราส่วน 2 : 3 : 4 รวมเป็น 9 ส่วน คิดเป็น 
180 องศา 
แต่ละส่วนมีขนาด 20 องศา มุมที่ใหญ่ที่สุดมีขนาด 80 องศา มุมที่มีขนาดเล็กท่ีสุดมีขนาด 40 องศา 
มุม ที่ใหญ่ที่สุดบวกกับมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดมีขนาด 120 องศา 

30.  เฉลยข้อ 3 
แนวคิด ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = 2(กว้าง + ยาว) = 2(18.5 + 22) =81 ซ.ม. 

31.  เฉลยข้อ 4  แนวคิด มุม A กาง = 180 – (90 + 33) = 57o 

32.  เฉลยข้อ 3  แนวคิด รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร 3 แกน 
33.  เฉลยข้อ 4 
34.  เฉลยข้อ 4 
 แนวคิด  1.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  93.657  คือ   93.66   
   2.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  287.393  คือ  287.39   
   3.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  358.115  คือ  358.12   
   4.  ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ  505.423  คือ  505.42 
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35.  เฉลยข้อ 1 

แนวคิด ให้ฉันขายส้มเบอร์ 2 ได้ x กิโลกรัม 
ขายส้มเบอร์ 1 ได้มากกว่าส้มเบอร์ 2 อยู่ 70 กิโลกรัมนั่นคือ x + 70 กิโลกรัม 
ขายส้มได้ทั้งหมด 256 กิโลกรัมนั่นคือx + (x + 70) = 256กิโลกรัม 
ดังนั้นฉันขายส้มเบอร์ 2 ได้ 93กิโลกรัม 

36.  เฉลยข้อ 2 
แนวคิด มีนักเรียนทั้งหมด 785 

นักเรียนหญิง
3

5
 ของนักเรียนทั้งหมด = 471785

5

3
 คน 

เดิมมีนักเรียนชาย 785 – 471 = 314 คน 
นักเรียนเข้าใหม่เป็นนักเรียนหญิง 2 คน นักเรียนชาย 3 คน  
จะได้ นร.หญิงใหม่เป็น 471 + 2 = 473 คน 
นร.ชายใหม่เป็น 314 + 3 = 317คน 
นักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 473 – 317 = 156 คน 

37.  เฉลยข้อ 3 
แนวคิด กู้เงิน 100 บาท   เสียดอกเบี้ย 9 บาทต่อปี 

กู้เงิน 50,000 บาท  เสียดอกเบี้ย 4500
100

500009


  บาทต่อปี 

กู้เงิน 365 วัน   เสียดอกเบี้ย 4,500 บาท 
กู้เงิน 292 วัน   เสียดอกเบี้ย 3600

365

4500292


 บาท 

ดังนั้น ต้องส่งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 50,000 + 3,600 = 53,600 บาท 
38.  เฉลยข้อ 1 

แนวคิด 
สินค้าราคา 100 บาท  ลดราคา 30 บาท 
ถ้าสินค้าราคา 4,500 บาท   ลดราคา 350,1

100

450030


 บาท 

ดังนั้น เครื่องเสียงติดป้ายราคา4,500 บาท จะขายราคา 4,500 – 1,350 = 3,150 บาท 
39.  เฉลยข้อ 3 

แนวคิด 
รถจักรยานคันหนึ่งราคา 1,650 บาท เก็บเงินได้เพียง 550 บาท  
เหลือที่ต้องจ่ายอีก 1,650 – 550 = 1,100 บาท 

                  ผ่อนจ่ายเงินคืนให้แม่เดือนละ 100 บาท ต้องใช้เวลา 1,100 11100  เดือน 
40.  เฉลยข้อ 1 
 แนวคิด  ตัวประกอบของจ านวนนับใดๆ คือจ านวนนับที่หารจ านวนนั้นได้ลงตัว 
41.  เฉลยข้อ 2 

แนวคิด จ านวนเฉพาะ คือ จ านวนนับที่มีตัวประกอบเพียง  2 ตัวเท่านั้นคือ 1 กับจ านวนนับนั้น 
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100

30

100

25

42.  เฉลยข้อ 4 
แนวคิด หา  ห.ร.ม.  ของ  15,  33,  และ  39  บวกด้วย  3 

          3 15       33       39 
       5      11       13 
       ห.ร.ม.  ของ  15,  33,  และ  39    คือ  3 
       ดังนั้น   จ านวนที่มากที่สุด  =  3  + 3   =  6    
43.  เฉลยข้อ 3 

แนวคิด หา  ห.ร.ม. ของ  216 และ 135 คือ 27 
44.  เฉลยข้อ 3 
45.  เฉลยข้อ 2 

แนวคิด จากโจทย์ปัญหาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์  (1,639,363 -  250,000 ) ÷ 6  =   
  วิธีท า  ปู่นอมมีเงินอยู่     1,639,363   บาท     
        ให้เงินลูก    250,000   บาท   
  ปู่นอมเหลือเงิน   1,639,363 -  250,000   =    1,389,363 บาท   
  ส่วนเงินที่เหลือแบ่งให้หลานคนละเท่าๆ กัน           6   คน 

 หลานแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ   1,389,363  ÷   6  =    231,560.50   บาท 
46.  เฉลยข้อ 1 

แนวคิด สนามหญ้าเป็นรูปวงกลม  วัดโดยรอบยาวประมาณ  264  เมตร   
    ความยาวรอบรูปวงกลม       =        2r    
    264        2 ×     ×  r     เมตร    
    42         r  เมตร    
  ดังนั้น  สนามหญ้าแห่งนี้มีรัศมียาว   42  เมตร   
 
47.  เฉลยข้อ 1 

 แนวคิด  ปัจจุบันก้องมีอายุ 24 ปี อีก 4 ปี ก้องมีอายุ 24+ 4 = 28 ปี 

 แก้วจะมีอายุเป็น 
3

4
 เท่าของอายุก้อง แก้วจะมีอายุ 2128

4

3
  

 ปัจจุบันแก้วมีอายุ 21 – 4 = 17 ปี 
48.  เฉลยข้อ 3 
49.  เฉลยข้อ 2 
  แนวคิด  1.  ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  50  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีเหลือง  15 คน  
      หาได้จาก     50 ×                  =  15     คน 
    
                               2.  ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีส้ม  30  คน  
    หาได้จาก       80  ×               =  20     คน   
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100

20

100

5

 3.  ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด   80   คน  จะมีนักเรียนชอบสีฟ้า   16   คน 
      หาได้จาก      80 ×                 =  16     คน 
    
                              4.   ถ้ามีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  120  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีชมพู  6  คน  
      หาได้จาก      120  ×              =   6      คน        
50.  เฉลยข้อ 2 

 แนวคิด ใช้บ้านฝ้ายเป็นหลักเพ่ือระบุต าแหน่งของวัด  โดยระบุทิศเหนือที่บ้านฝ้าย   จะเห็นว่า  วัดอยู่
  ระหว่างทิศใต้กับทิศตะวันตก  ดังนั้น  วัดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านฝ้าย 
51.  เฉลยข้อ 4 
     แนวคิด โรงพยาบาลอยู่ห่างจากวัด  5  ×  100      =    500     เมตร 
  วัดอยู่ห่างจากโรงเรียน     2.5  ×  100     =    250     เมตร 
  โรงเรียนอยู่ห่างจากตลาด  2.5  ×  100    =    250    เมตร          
ดั้งนั้น ระยะทางทั้งหมดจากโรงพยาบาลไปตลาด  500 × 250 × 250 = 1,000 เมตรหรือ 1 กิโลเมตร 
52.  เฉลยข้อ 3 
53.  เฉลยข้อ 2 
54.  เฉลยข้อ 2 
แนวคิด  1+2+3+4+5+6 = 21 เหรียญ 
55.  เฉลยข้อ 1 

แนวคิด  กล่องใบที่ 3 เพราะมีจ านวนลูกแก้วสีด ามากท่ีสุด 
56.  เฉลยข้อ 2 

แนวคิด  ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม = 100 – (25+10+20+30) = 100 – 85 = 15% 
 คิดเป็นจ านวน 30200

100

15
 คน 

57.  เฉลยข้อ 2 
58.  เฉลยข้อ 2 
  แนวคิด  ข้อ 2 เป็นพีระมิด  ส่วนข้ออ่ืนๆ เป็นปริซึม 
59.  เฉลยข้อ 4 

แนวคิด ปริมาตรถังน้ าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = 2 x 5 x 3 = 30 ลบ.ม. 
มีน้ าอยู่ สองในห้าของถัง จะต้องเติมน้ าอีก 1830

5

3
 ลบ.ม. 

60.  เฉลยข้อ 2 
แนวคิด 

                     รูป เรียงตามล าดับ ดังนั้น รูปต่อไปคือ และ  
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  วทิยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา 
อาหาร สารอาหาร และพลังงาน  

สารอาหาร แหล่งของ
สารอาหาร 

ประโยชน์ของสารอาหาร ประเภทของสารอาหาร 

หมู่1 โปรตีน เนื้อสัตว์ นม ไข่  
ถั่วเมล็ดแห้ง 
 

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และกระดูก ท า
ให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 

 
 
สารอาหารที่ให้พลังงาน 

หมู่ 2 คาร์โบไฮเดรต ข้าว แป้ง  น้ าตาล   ควบคุมการท างานของร่างกาย ท าให้ร่างกาย
เจริญเติบโต แข็งแรงมีสุขภาพดี 

หมู่3 เกลือแร่ ผักต่างๆ ช่วยควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ  
 
 
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

-แคลเซียม ผักต่างๆ เสริมสร้างกระดูกและฟัน 
-ฟอสฟอรัส ผักต่างๆ เสริมสร้างกระดูกและฟัน 
-เหล็ก ผักต่างๆ ป้องกันโรคโลหิตจาง 
-ไอโอดีน ผักต่างๆ ป้องกันโรคคอพอก 
-โซเดียม ผักต่างๆ ควบคุมความสมดุลของน้ าภายในและ

ภายนอกเซลล์ 
หมู่4 วิตามิน ผลไม้ต่างๆ ควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ 

สร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ 
-วิตามิน บี1 ผลไม้ต่างๆ ป้องกันโรคเหน็บชา  

    วิตามินที่ละลายในน้ า -วิตามิน บี2 ผลไม้ต่างๆ ป้องกันโรคปากนกกระจอก 
-วิตามินซ ี ผลไม้ต่างๆ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันหรือโรค

ลักปิดลักเปิด 
-วิตามิน เอ ผลไม้ต่างๆ ช่วยบ ารุงสายตา   

  วิตามินที่ละลายในไขมัน -วิตามิน ดี ผลไม้ต่างๆ ช่วยให้กระดูก ฟันแข็งแรง 
-วิตามินอี ผลไม้ต่างๆ ควบคุมการท างานระบบสืบพันธุ์ 
-วิตามินเค ผลไม้ต่างๆ ช่วยให้เลือดแข็งตัว 
หมู่ 5 ไขมัน ไขมันพืชและสัตว์ ให้พลังงาน ท าให้ร่างกายอบอุ่น ละลาย

วิตามินบางชนิด 
สารอาหารที่ให้พลังงาน 

น้ า  ควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 
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ระบบย่อยอาหาร 
 การย่อยอาหาร  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารให้เล็กลง แบ่งเป็น 2 ประเภท 

 1. การย่อยเชิงกล เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารให้เล็กลง โดยการบดเคี้ยวของฟัน การบีบตัวของ
กล้ามเนื้อทางเดินอาหาร  
 2. การย่อยเชิงเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงของขนาดอาหาร โดยมีเอนไซม์ที่เป็นน้ าย่อยเข้ามาเกี่ยวข้อง ท า
ให้อาหารมีขนาดเล็กลงที่สุด เพ่ือที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ 

 อวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหาร 
 ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร   ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่  

 หน้าที่ของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหาร 

อวัยวะ หน้าที ่

ปาก 
ฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง และมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ าลาย ในน้ าลาย
มีเอนไซม์ย่อยแป้งให้น้ าตาล จากนั้นอาหารจะผ่านลงสู่หลอดอาหาร 

หลอดอาหาร ล าเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร 

กระเพาะอาหาร มีการย่อยโปรตีน โดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะอาหาร 

ล าไส้เล็ก มีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังล าไส้เล็กเอง และจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
และไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมันที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็ก
เข้าสู่กระแสเลือดเพ่ือล าเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และมีน้ าดีที่สร้างจากตับ แล้วส่ง
มายังล าไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัว ส่วนกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมสารอาหารจะถูก
ส่งไปยังล าไส้ใหญ่ 

ล าไส้ใหญ่ ไม่ได้ท าหน้าที่ย่อยอาหาร แต่ท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร่เป็นบริเวณที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้
หรือย่อยไม่หมดเป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกก าจัดออกทางทวารหนัก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การแยกสารผสม                                                             
วิธีการแยกสารเนื้อผสม 

 การกรอง 
       เป็นวิธีการแยกสารออกจากกันระหว่างของแข็งกับของเหลว หรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ า 

การกรองนั้นจะต้องเทสารผ่านกระดาษกรอง หรืออาจใช้วัสดุต่างๆนอกเหนือจากกระดาษกรองก็ได้ เช่น ผ้าขาว
บางหรือผ้าชนิดต่างๆ  เซลโลเฟนหรือกระดาษแก้ว เป็นต้น อนุภาคของแข็งที่ลอดผ่านรูกระดาษกรองไม่ได้จะอยู่
บนกระดาษกรอง ส่วนน้ าและสารที่ละลายน้ าได้จะผ่านกระดาษกรองลงสู่ภาชนะ 

 การระเหยแห้ง 
     การแยกสารด้วยวิธีนี้เหมาะส าหรับใช้แยกสารผสมที่เป็นของแข็งละลายอยู่ในของเหลว จนท าให้ได้

สารผสม มีลักษณะ เป็นของเหลวใส ซึ่งเราเรียกสารผสมนี้ว่า สารละลาย เช่น น้ าทะเล น้ าเชื่อม น้ าเกลือ     เป็น
ต้น การแยกสารโดยวิธีการระเหยแห้ง นิยมใช้ในการแยกเกลือออกจากน้ าทะเล โดยชาวนาเกลือจะเตรียมแปลง
นาแล้วใช้กงัหันฉุดน้ าทะเลเข้าสู้แปลงนาเกลือหลังจาก นั้นปล่อยให้น้ าทะเลได้รับแสงแดดเป็นเวลานานจนกระทั่ง
น้ าระเหยจนแห้ง จะเหลือเกลืออยู่ในนา เกลือที่ได้นี้เรียกว่า เกลือสมุทร ซึ่งเป็นเกลือที่น ามาใช้ปรุงอาหาร ท า
เครื่องดื่ม 

 การระเหิด 
      การระเหิดเป็นเทคนิคของการท าสารให้บริสุทธิ์อีกหนทางหนึ่ง ซึ่งอาศัยสมบัติการเปลี่ยนสถานะของสารจาก
ของแข็งให้กลายเป็นไอ โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว โดยสารประกอบดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นสารประกอบที่มีความ
ดันไอสูง และส่วนของสิ่งเจือปน จะต้องมีความดันไอต่ า เมื่อการลดความดันลงจนถึงจุดสมดุล ระหว่างสถานะ
ของแข็งและก๊าซ จะเกิดการระเหิด ของอนุภาคของสารนั้น การระเหิดเกิดขึ้นได้เพราะอนุภาคในของแข็งมีการสั่น 
และชนกับอนุภาคข้างเคียงตลอดเวลา ท าให้มีการถ่ายเทพลังงานจลน์ระหว่างอนุภาค เช่นเดียวกับ ในของเหลวและ
แก๊ส 
 การใช้แม่เหล็กดูด 

        เป็นการแยกของผสมเมื่อสารชนิดหนึ่งสามารถถูกดูดด้วยแม่เหล็กได้ เช่น การแยกผงตะไบเหล็ก
ออกจากสาร 

 การใช้มือหยิบออก 
        เป็นการแยกของผสมที่มีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัด เช่น แยกเมล็ดข้าวเปลือกท่ีปนกับข้าวสาร 

 การใช้กรวยแยก 
        ใช้แยกสารที่เป็นของเหลวที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันออกจากกัน การใช้กรวยแยกจะเหมาะกับสารที่

เป็นของเหลวและแยกคนละชั้น หรือมีข้ัวต่างกัน เช่น น้ ากับน้ ามัน จะแยกชั้นกันอยู่ เพราะน้ ามีขั้วแต่น้ ามันไม่มีขั้ว 
ซึ่งกรวยแยกจะมีลักษณะเป็นกรวยให้เราใส่ของเหลวลงไป ของเหลวนั้นจะแยกชั้นกันอยู่ จากนั้นให้เราไขก๊อก
ของเหลวส่วนล่างก็จะไหลออกมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเราเห็นว่าของเหลวส่วนล่างใกล้หมดแล้วเราก็ค่อย ๆ ไขก๊อก
ปิด แล้วก็เปลี่ยนบีกเกอร์เพื่อมารองรับสารละลายส่วนบนที่เหลืออยู่ต่อไป 
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 การร่อน         
เป็นวิธีการแยกสารที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากกัน ซึ่งองค์ประกอบของสารนั้นจะต้องมีขนาดที่ แตกต่าง

กัน จึงจะสามารถแยกสารโดยวิธีการร่อนได้ เช่นการแยกทรายละเอียดและทรายหยาบออกจากกันเพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้าง การร่อนทอง เป็นต้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้า  

แรงไฟฟ้า 
 แรงไฟฟ้า คือ แรงที่เกิดข้ึนระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวก และ

ประจุไฟฟ้าลบ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน ต่างชนิดกันดูดกัน 

   
การน าวัตถุมาขัดถูกันจะท าให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้น บริเวณที่มีการขัดถูวัตถุนั้น เรียกแรงไฟฟ้านี้ว่า  “ไฟฟ้าสถิต”  

     
 
 
 

 
 
 
 

วงจรไฟฟ้า  

 วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลจากแหล่งก าเนิดผ่านตัวน า และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว  
ไหลกลับไปยังแหล่งก าเนิดเดิม ประกอบด้วย  เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวน าไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

 
 
 
 
  

     
ภาพตัวอย่างการเกิดไฟฟ้าสถิต 

 

ตัวน าไฟฟ้า คือ วัสดุที่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ ส่วนมากเป็นโลหะ เช่น เงิน 
ทองแดง อะลูมิเนียม 
ฉนวนไฟฟ้า คือ วัสดุที่ไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่าน เช่น ยาง ผ้า แก้ว พลาสติก 
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 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า 
ส่วนประกอบ สัญลักษณ์ 

1. เซลล์ไฟฟ้า  

2. แบตเตอรี่  

3. สายไฟฟ้า  

4. สวิตซ์ไฟ  

5. แอมมิเตอร์  

6. โวลต์มิเตอร์  

7. หลอดไฟฟ้า  

 ชนิดของวงจรไฟฟ้า 
1. วงจรปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร ท าให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรนั้นๆ 
ท างาน 

 
2. วงจรเปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจร ซึ่งเป็นผลท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจร
ไม่สามารถจ่ายพลังงาน ออกมาได้ สาเหตุของวงจรเปิด อาจเกิดจากสายหลุด สายขาด สายหลวม สวิตซ์ไม่ต่อวงจร 
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุด เป็นต้น 

 
 

 แหล่งพลังงานไฟฟ้า 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
  

เซลลไ์ฟฟ้าเคมี เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม) เซลลสุ์ริยะ 
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การต่อวงจรไฟฟ้า 
1. การต่อแบอนุกรม คือ การน าอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามาต่อๆ กัน 
2. การต่อแบบขนาน คือ การน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อให้ขนานกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
3. การต่อแบบผสม คือ การน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อแบบอนุกรมและต่อแบบขนาน 

  
อนุกรม 

 
ขนาน 

 
 
 
 
 
การต่อ
เซลล์ 
ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
o การน าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อๆกัน โดยเรียงกันขั้ว + - 

และ ขั้ว + - ไป 
o ถ้าต่อหันขั้วผิดด้านจะท าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าลดลง 
o หลอดไฟสว่างกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน 
o อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นกว่าการต่อแบบขนาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
o การน าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อๆกันแบบขนาน 
o แรงดันไฟฟ้าจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์

เดียว โดยทั่วไปควรจะเลือกใช้เซลล์ไฟฟ้าที่มี
ขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน 

o หลอดไฟสว่างน้อยกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม  

o อายุการใช้งานยาวกว่าการต่อแบบอนุกรม 
 
 
 
 
 
การต่อ
เครื่องใช้
ไฟฟ้า 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
o การน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเรียงต่อๆกัน 
o หลอดไฟที่น ามาต่อแบบอนุกรมจะมีความสว่าง

น้อยกว่าต่อแบบขนาน 
o ถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งช ารุด อุปกรณ์ที่เหลือจะใช้

งานไม่ได้ เกิดเป็น “วงจรเปิด” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o การน าอุปกรณ์มาต่อๆกันแบบขนาน 
o หลอดไฟที่น ามาต่อแบบขนานจะมีความสว่าง

มากกว่าต่อแบบอนุกรม เนื่องจากกระแสไฟ
ในวงจรแบบขนานจะมากกว่า 

o ถ้าอุปกรณ์ใดช ารุด อุปกรณ์ท่ีเหลือที่ต่อขนาน
ยังใช้งานได้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลก 
เงามืดและเงามัว  เงาเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุก้ันแสง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เงามืด และเงามัว                                 
1. เงามืด เป็นเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึง ท าให้บริเวณนั้นมืดสนิท 
2. เงามัว เป็นเงาบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนผ่านไปถึง และท าให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิท 

 

การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากดวงจันทร์โคจรผ่านดวงอาทิตย์ ท าให้ดวง

อาทิตย์มืดลงชั่วขณะ 

 

สุริยุปราคาแบ่งเป็น 
o เต็มดวง เกิดข้ึนเมื่อผู้สังเกต การณ์อยู่บริเวณเงามืด 
o บางส่วน เกิดข้ึนเมื่อผู้สังเกต การณ์อยู่บริเวณเงามัว 
o วงแหวน เกิดข้ึนเมื่อดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมาก ท าให้ไม่เกิดเงาบนโลก แต่จะไปบังดวงอาทิตย์ 

แต่ไม่มืดจนเห็นดวงอาทิตย์เป็นรูปวงแหวน 
จันทรุปราคา จันทรุปราคา หรือ จันทรคราส คือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงาของโลก 

 
จันทรุปราคาแบ่งเป็น 

o จันทรุปราคาเต็มดวง เกิดเม่ือดวงจันทร์ทั้งดวงเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลก 
o จันทรุปราคาบางส่วน เกิดเม่ือบางส่วนของดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดของโลก 
o จันทรุปราคาเงามัว เกิดเม่ือดวงจันทร์โคจรผ่านเงามัวของโลก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีอวกาศ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 

 จรวด 
เป็นเครื่องยนต์พลังสูงที่สามารถเพ่ิมความเร็วจนสามารถส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศออกไปโคจรรอบโลกได้ 

ถ้าความเร็วของจรวดไม่สูงมากพอหัวจรวดจะตกกลับมายังผิวโลกคล้าย ๆ การเคลื่อนที่ของ ลูกกระสุนปืน 
 
 ดาวเทียม 
ดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่มนุษย์สร้างขึ้น  และใช้จรวดหรือยานขนส่งอวกาศส่งขึ้นไปโคจร

รอบโลก ปัจจุบันมีดาวเทียมหลายประเภทและท าหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น ดาวเทียมที่ ใช้ประโยชน์ ในการ
ติดต่อสื่อสารเรียกว่า ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมท่ีใช้ส ารวจทรัพยากรโลกเรียกว่า ดาวเทียมส ารวจพิภพ ดาวเทียม
ที่ถ่ายภาพและส่งข้อมูลเกี่ยวกับเมฆ ตลอดลมฟ้าอากาศ เรียกว่า ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ยังมี ดาวเทียม
ดาราศาสตร์ ที่ใช้ส ารวจศึกษาดวงดาวอีกมากมาย 

 
 ยานอวกาศ 

  ยานอวกาศ หมายถึงยานที่ออกไปนอกโลก โดยมีมนุษย์ขึ้นไปด้วยพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ส าหรับ
การส ารวจหรือไม่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไป แต่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น จึงอาจแยกยานอวกาศ
ออกเป็น 2 พวกคือ ยานอวกาศที่มีมนุษย์ขับคุม และยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ขับคุม 
 

 สถานีอวกาศ 
สถานีอวกาศ หมายถึงสถานีหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งเคลื่อนรอบโลกในระดับต่ า เช่น สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซีย 

สถานีอวกาศฟรีดอมของสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือขององค์การอวกาศยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดาและรัสเซียการ
ออกไปนอกโลก ความเร็วต่ าสุดที่จะพาดาวเทียมหรือยานอวกาศออกไปนอกโลกได้ต้องไม่ต่ ากว่า  7.91 กิโลเมตร
ต่อวินาที หรือ 28,476 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าออกไปเร็วมากกว่านี้ยานจะออกไปไกลจากผิวโลกมากข้ึน เช่น ถ้าไป
เร็วถึง 38,880 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไปอยู่สูงถึง 35,880 กิโลเมตร และเคลื่อนรอบโลกรอบละ 24 ชั่วโมง เร็ว
เท่ากับการหมุนรอบตัวเองของโลก ดาวเทียมท่ีอยู่ในวงจรเช่นนี้จะอยู่ค้างฟ้า ณ ที่เดิมตลอด 24 ชั่วโมง 
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ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 การสื่อสาร 

ดาวเทียมสื่อสาร  เป็นดาวเทียมท่ีท าหน้าที่เป็นสถานีรับส่งคลื่น วิทยุเพ่ือการสื่อสารและโทรคมนาคม  ทั้ง
ที่เป็นการสื่อสารภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ  ส่วนใหญ่ใช้ส ารับกิจการโทรศัพท์  โทรเลข  โทรสาร  
รวมทั้ง การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณวิทยุ 

 การพยากรณ์อากาศ 
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ท าหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศท่ี ประกอบด้วยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา  

เช่น  จ านวนและชนิดของเมฆ  ความแปรปรวน ของอากาศ  ความเร็วลม  ความชื้น  อุณหภู มิ  ท าให้สามารถ
เตือนภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะการเกิดลาพายุ 

 
 การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นดาวเทียมที่ถูกใช้เป็นสถานี เคลื่อนที่ส ารวจดูพ้ืนที่ผิวโลกและ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ท าให้ทราบข้อมูลทั้งทางด้านธรณีวิทยา  นิเวศวิทยา  เป็น ประโยชน์ด้าน
การเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินในท้องถิ่น 
ประเภทของหินและการเกิด 

ประเภทหิน การเกิด หิน การใช้ประโยชน์ 
 
 
หินอัคนี 

เกิดจากการเย็นตัวของแมกมา  
หรือลาวา 

หินแกรนิต ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ตกแต่งและปูพ้ืน
อาคารบ้านเรือน ท าหินแกะสลัก 

หินบะซอลต์ ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ใช้ท าวัสดุกัน 
ความร้อน 

หินพัมมิซ ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ใช้ท าวัสดุกรองน้ า 
ผลิตเป็นผงขัดพ้ืน 

 
 
หินตะกอน 

เกิดจากการทับถมของตะกอน เมื่อ
ถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อม
ประสานจนกลายเป็นหิน 

หนิกรวด ใช้ก่อสร้าง ใช้ท าหินประดับอาคาร 
สวนหย่อม 

หินทราย ใช้ท าหนประดับอาคาร สวนหย่อม หิน
แกะสลัก หินลับมีด 

หินปูน ใช้ท าปูนซีเมนต์ ปูนขาว และ
อุตสาหกรรมเคมี ประดับอาคาร  
ส่วนหย่อม ปูพื้นวางรางรถไฟ 

หินดินดาน ใช้ท าเครื่องปั้นดินเผา ผลิตเครื่องเซรา
มิก ใช้เป็นส่วนประกอบปูนซีเมนต์ 

 
 
หินแปร 

เกิดจากการแปรสภาพจากหินเดิม 
ซึ่งอาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือ
หินแปร โดยการกระท าของความ
ร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี ท า
ให้เลี่ยนสภาพกลายเป็นหินอีกชนิด 

หินไนส์ ใช้ท าหินแกะสลักประดับสวน ใช้
ก่อสร้าง 

หินชนวน ใช้หนประดับ และวัสดุก่อสร้าง เช่น 
กระเบื้องปูพ้ืน 

หินอ่อน ใช้ท าหินประดับ หินแกะสลัก 
หินควอร์ตไซต์ ใช้ท าหินก่อสร้าง ผลตกระจก และแก้ว 

 
วัฏจักรหิน 

 
  

ซากดึกด าบรรพ์ 
 ซากดึกด าบรรพ์ คือ ซากหรือร่องรอย
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในอดีตอันยาวนาน 
ซึ่งถูกเก็บรักษาอยู่ในชั้นหินเปลือกโลกโดยวิธี
ทางธรรมชาติ สมารถพบได้ในหินตะกอน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  7  ลม  ภัยธรรมชาติ  และปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 

 ลมบกและลมทะเล 

 

 
 
 

 มรสุมกับการเกิดฤดูของประเทศไทย 
1. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ 
 2. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากเหนือของทวีปบริเวณประเทศ
มองโกเลียและจีนลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วง ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมี
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง  ส่วนภาคใต้เฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุก 

 
 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

 เป็นปรากฏการณ์จากแก๊สเรือนกระจก  ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ  ในชั้นบรรยากาศโลก  แก๊สเหล่านี้มีหน้าที่
กักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์  แล้วคลายความร้อนบางส่วนกลับสู่โลก  มนุษย์พัฒนาอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  การผลิตไฟฟ้า  การคมนาคม  ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก
เพ่ิมมากข้ึน  ท าให้การถ่ายโอนความร้อนภายในชั้นบรรยากาศโลกเสียดุลไปจนอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ช้าๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลมบก  ในเวลากลางคืนพ้ืนดินคลายได้เร็วกว่าพ้ืนน้ า ท าให้อากาศ
เหนือพ้ืนดินมีอุณหภูมิต่ ากว่าอากาศเหนือ พ้ืนน้ า หรืออากาศเหนือ
พ้ืนดินมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพ้ืนน้ า เป็นผลให้อากาศ
เหนือพ้ืนดิน ที่มี ความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าหาพ้ืนน้ าที่มีความ
กดอากาศต่ ากว่า หรือเกิดลมพัดจากบกออกสู่ฝั่งทะเลใน เวลากลางคืน 
ลมทะเล ในเวลากลางวันพื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ า ท าให้
อากาศเหนือพ้ืนดิน มีอุณหภูมิสูงกว่า อากาศเหนือพ้ืนน้ า  อากาศเหนือ
พ้ืนน้ าหรืออากาศเหนือพ้ืนน้ า มีความกดอากาศสูงกว่าอากาศ เหนือ
พ้ืนดิน เป็นผลให้อากาศเหนือพ้ืนน้ ามีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อน ที่
เข้าเข้าหา บริเวณพ้ืนดิน ที่มีความกดอากาศต่ ากว่าหรือเกิดลมพัดจาก
ทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวัน 
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 ภัยธรรมชาติ 
ภัยธรรมชาต ิ สาเหตุ 

และลักษณะการเกิด 
ผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติตน 

ให้ปลอดภัย 
น้ าท่วมหรือ
อุทกภัย 

- ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลาย
วัน 
- ขยะมูลฝอยอุดตันทางระบายน้ า 
- การระบายน้ าของเขื่อน ในกรณีท่ี
เขื่อนกักเก็บน้ าไว้เกินปริมาณ 

- ความเสียหายต่อชีวิต 
  และทรัพย์สิน 
-พ้ืนที่ทางเกษตรกรรมเสียหาย 
-สถานที่ส าคัญถูกท าลาย 

-ติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศ 
-จัดเตรียมและขนย้าย
ทรัพย์สิน 
-ฝึกซ้อมการหนีภัยน้ าท่วม 
-จัดท าเขื่อนดินตาม
ธรรมชาติ 

การกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

-พายุหรือมรสุมที่มีคลื่นลมแรงพักพา
ทรายบริเวณฝั่งออกไป 
-น้ าขึ้นน้ าลงตามธรรมชาติก็มีส่วนพัก
พาทราย 
-การท าท่าเรือ ถนน โรงแรม หรือพ้ืนที่
เศรษฐกิจต่างๆ ก็มีส่วนท าให้ชายฝั่ง
เกิดความเสียหาย 

-พ้ืนที่ชายฝั่งถูกท าลาย 
-ทัศนียภาพถูกท าลาย 
 

-ปลูกป่าชายเลนช่วยลด
แรงปะทะ 

ดินถล่ม การเลื่อนไหลของพ้ืนดิน -โครงสร้างชั้นดินบริเวณนั้น
เสียหาย 
-ดินถล่มทับอาคารบ้านเรือน 

-ติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศ 
-เก็บสิ่งของทรัพย์สินมีค่า
ไว้ 

แผ่นดินไหว การสะเทือนซึ่งเป็นการปลดปล่อย
พลังงานที่สะสมในพ้ืนผิวโลก 

- ความเสียหายต่อชีวิต 
  และทรัพย์สิน 
 

-ก้มตัวราบลงกับพ้ืน 
-สวมรองเท้าขณะวิ่งหนี 
-หากขับรถอยู่ให้จอดรถ 

สึนามิ การเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของเปลือกโลก ท าลายชีวิต  ทรัพย์สิน  อาคาร
บ้านเรือน 

ให้อพยพขึ้นที่สูง แข็งแรง  
และปลอดภัย 

 
 

  



72 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา 
1. สารอาหาร หมายถึงอะไร    
 ก.  สิ่งที่ให้พลังงาน   ข.  สิ่งที่ไม่ให้พลังงาน  
 ค.  สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร     ง.  สิ่งที่กินได้และก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย 
2. ถ้าพลังงานที่เราได้รับจากอาหารใน 1 วัน เกินความต้องการของร่างกายเราควรท าอย่างไร  
 ก.  ออกก าลังกาย  ข. งดกินอาหาร  
 ค.  กินอาหารเพิ่ม   ง.  นั่งนิ่งๆ  
3. ใครน่าจะต้องการสารอาหารคาร์โบไฮเดรตมากท่ีสุด 
    ก.  แสงเทียนชอบเล่นคอมพิวเตอร์       ข.  แววดาชอบวาดภาพ 
    ค.  สธุีชอบอ่านหนังสือ             ง.  ภูรชิอบเล่นกีฬา 
4. การย่อยอาหารเริ่มต้นที่อวัยวะใดและสิ้นสุดที่อวัยวะใด 
    ก. ปาก-กระเพาะอาหาร  ข. ปาก-ล าไส้เล็ก 
    ค. ปาก-ล าไส้ใหญ่  ง. กระเพาะอาหาร-ล าไส้ใหญ่ 
5. ข้อใดคือหน้าที่ของน้ าดี 
    ก. ชว่ยย่อยไขมัน  ข. ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร 
    ค. ชว่ยให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลง       ง. ช่วยย่อยโปรตีน  
6. ถ้าตัดถุงน้ าดีทิ้ง ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด 
    ก. ข้าวมันไก่  ข. สลัดผลไม้ 
    ค. นมพร่องมันเนย  ง. ข้าวผัดกุ้ง 
7. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย 

1: ปาก 
2: หลอดอาหาร 
3: กระเพาะอาหาร 
4: ล าไส้เล็ก 
5: ล าไส้ใหญ่ 

อาหารที่เรารับประทานจะไม่ถูกย่อยในอวัยวะใด 
   ก. 1 และ 2  ข. 2 และ 5 
   ค. 3 และ 4  ง. 4 และ 5 
8. หน้าที่ของลิ้นในระบบย่อยอาหารตรงกับตัวเลือกใด  
   ก. รับรส    ข. ช่วยส่งอาหารไปยังหลอดอาหาร  
   ค. คลุกเคล้าอาหาร   ง. ผลิตน้ าย่อย 
9. บริเวณใดของทางเดินอาหารที่อาหารทุกชนิดจะถูกย่อยจนมีขนาดเล็กและดูดซึมเข้าสู่ กระแสเลือดได้  
   ก. ปาก                  ข. กระเพาะอาหาร  
   ค. ล าไส้ใหญ่  ง. ล าไส้เล็ก 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารผสม 
1.  ข้อใดไม่ใช่การแยกสารผสม 
 ก. การกรอง    ข. การระเหยแห้ง 
 ค. การหยิบออก    ง. การคัดกรอง 
2.  การแยกสารผสมด้วยวิธีใช้แม่เหล็กดูด ใช้ได้กับข้อใด 
 ก. การแยกผงตะไบเหล็กออกจากสาร ข. แยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากข้าวสาร 
 ค. แยกน้ ากับน้ ามัน   ง. การแยกทรายละเอียดและทรายหยาบ 
3. การกรอง เป็นวิธีที่เหมาะกับข้อใด 
 ก. สารระหว่างของแข็งกับของแข็ง  ข. สารระหว่างของแข็งกับของเหลว 
 ค. สารระหว่างของเหลวกับของเหลว  ง. สารระหว่างของเหลวกับแก๊ส 
4. การแยกเมล็ดข้าวเปลือกท่ีปนกับข้าวสารควรใช้วิธีใด 
 ก. การกรอง    ข. การระเหยแห้ง 
 ค. การะเหิด    ง. การใช้มือหยิบออก 
5. การร่อนใช้ส าหรับสารในข้อไหน 
 ก. สารที่มีสถานะเป็นของแข็งกับของแข็ง  ข.  สารที่มีสถานะเป็นของเหลวกับของแข็ง 
 ค. สารที่มีสถานะเป็นของเหลวกับของเหลว  ง. สารที่มีสถานะเป็นของเหลวกับแก๊ส 
6. การแยกเกลือออกจากน้ าทะเลควรใช้วิธีใด 
 ก. การระเหิด    ข. การระเหยแห้ง 
 ค. การกรอง    ง. การใช้กรวยแยก 
7. ขนาดของสารนั้นจะต้องมีลักษณะแบบใดจึงจะใช้วิธีการแยกสารโดยการร่อน 
 ก. สารมีขนาดเท่ากัน   ข. สารมีลักษณะคล้ายกัน 
 ค.  สารมีขนาดแตกต่างกัน  ง.  สารมีอนุภาคแตกต่างกัน 
8.  การกรองเป็นเทคนิคท่ีสามารถใช้แยกสารใดออกจากกันได้ 
 ก. น้ ากลั่น    ข. น้ าคลอง  

ค. น้ าเกลือ    ง. น้ าหวานสีแดง 
9.  การแยกสารผสมในข้อใดต้องใช้วิธีการระเหิด 
 ก. การบูรและเกลือแกง   ข. น้ าเชื่อม  

ค.น้ าทะเล    ง.น้ ากับน้ ามันพืช 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้า  
1. การแบ่งกลุ่มใดถูกต้อง 

ข้อ ตัวน าไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า 
ก เหล็ก ทองแดง ทอง กระดาษ 
ข ทอง สังกะสี กระดาษ ผ้า 
ค ซิลิกอน ผ้า พลาสติก กระดาษ 
ง เหล็ก ทองเหลือง พลาสติก แกรไฟต์ 

    
2. วัตถุชนิดใดเมื่อน ามาค่ันวงจรไฟฟ้า พบว่าไฟฟ้าสามารถไหลผ่านครบวงจรได้  
    ก. ยางลบ     ข. กระดาษ  
    ค. เหรียญบาท    ง. ไม้บรรทัดพลาสติก 
3. ท าไมสายไฟฟ้าจึงต้องมีฉนวนไฟฟ้าหุ้ม  
   ก. ป้องกันไฟฟ้าดูด     ข. ป้องกันการลื่นมือ  
   ค. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร    ง. ข้อ ก. และข้อ ค. ถูกต้อง 
4. วัสดุชนิดใดเป็นตัวน าไฟฟ้าได้  
   ก. สายยาง                           ข. แท่งแก้ว  
   ค. ไม้จิ้มฟัน     ง. ลวดทองแดง 
5. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย 
   ก. หลอดไฟ สายไฟ เซลล์ไฟฟ้า   ข. หลอดไฟ มอเตอร์ ออดไฟฟ้า 
   ค. สายไฟ สวิตช์     ง. เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่มอเตอร์เซลล์ไฟฟ้า 
6. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะท างานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร 
   ก. วงจรลัด    ข. วงจรสั้น  
   ค. วงจรปิด    ง. วงจรเปิด 
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า 
    ก. ประจุไฟฟ้านิดเดียวกันจะดูดกัน       ข. ประจุชนิดเดียวกันจะผลักกัน 
    ค. ประจุต่างชนิดกันจะผลักกัน            ง. ถูกทุกข้อ 
8. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายไฟฟ้า 
    ก. หลอดไฟ    ข. แบตเตอรี่ 
    ค. เครื่องจ่ายไฟฟ้า     ง. ถ่านไฟฉาย 
9. วัตถุชนิดใดเมื่อน ามาต่อในวงจรไฟฟ้า แล้วท าให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 
    ก. ตะเกียบไม้    ข. ไส้ดินสอ 
    ค. คลิปหนีบกระดาษ    ง. เข็มเย็บผ้า 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  4 ปรากฏการณ์ของโลก 
1.  เงาเกิดจากอะไร 
 ก. เมื่อมีวัตถุมาก้ันแสง   ข. เมื่อแสงสว่างลดลง    

ค. เมื่อแสงสว่างเพ่ิมมากข้ึน    ง. วัตถุอยู่ใกล้แสง 
2. เงาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทอะไรบ้าง 
 ก. เงามืด เงาสว่าง   ข. เงามืด เงามัว   

ค. เงามัว  เงาชัด    ง. เงามืด เงาชัด 
3. เงามืด หมายถึงข้อใด 
 ก. เงาบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนผ่านไปถึง และท าให้บริเวณนั้นมืดสนิท 
 ข. เงาบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนผ่านไปถึง และท าให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิท 
 ค.  เงาบริเวณท่ีแสงผ่านไปถึง  ท าให้บริเวณนั้นมืด 
 ง.  เงาในบริเวณท่ีไม่มีแสงผ่านไปถึง ท าให้บริเวณนั้นมืดสนิท 
4. เงามัว หมายถึงข้อใด 
 ก. เงาบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนผ่านไปถึง และท าให้บริเวณนั้นมืดสนิท 
 ข. เงาบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนผ่านไปถึง และท าให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิท 
 ค.  เงาบริเวณท่ีแสงผ่านไปถึง  ท าให้บริเวณนั้นมืด 
 ง.  เงาในบริเวณท่ีไม่มีแสงผ่านไปถึง ท าให้บริเวณนั้นมืดสนิท 
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเงามืด 
 ก. หนังตะลุง    ข. ใช้ในแง่ของการให้ความร่มรื่น 
 ค. การบอกเวลาด้วยนาฬิกาแดด  ง. การฉายหนังภาพยนตร์ 
6.  สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 ก. ดวงจันทร์บังโลก      ข. ดวงอาทิตย์บังดวงจันทร์    

ค. ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์    ง. โลกบังดวงจันทร์ 
7. โลกบังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ท าให้เกิดปรากฏการณ์ใด 
 ก. จันทรุปราคา    ข. สุริยุปราคา  

ค. รุ้งกินน้ า    ง.น้ าขึ้นน้ าลง 
8.      A. สุริยุปราคาเกิดขึ้นในตอนกลางวัน    
        B.จันทรุปราคาเกิดขึ้นในตอนกลางคืน 
            ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
          ก.  ข้อ A ถูก ข้อ B ผิด     ข.   ข้อ A ถูก ข้อ B ถูก    
 ค.  ข้อ A ผิด ข้อ B ผิด     ง.    ข้อ A ผิด ข้อ B ถูก 
9. ข้อใดไม่มีส่วนในการเกิด สุริยุปราคา และจันทรุปราคา 
          ก. ดวงอาทิตย์    ข. ดวงจันทร์   

ค. ดาวอังคาร      ง. โลก 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เทคโนโลยีอวกาศ 
1.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของดาวเทียม 
 ก.  ดาวเทียมสื่อสาร   ข. ดาวเทียมส ารวจพิภพ    

ค. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ง.ดาวเทียมทางไกล 
2. ยานอวกาศมี 2 ประเภท อะไรบ้าง 
 ก. ยานอวกาศที่มีมนุษย์ขับคุม และยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ขับคุม 
 ข. ยานอวกาศที่มีมนุษย์ขับคุม 1คน  และยานอวกาศท่ีมนุษย์ขับคุม 2 คน 
  ค.  ยานอวกาศแบบพลังงานแสงอาทิตย์  ยานอวกาศแบตเตอรี่ 
 ง.  ยายอวกาศแบบทรงกระบอก  ยานอวกาศแบบแยกส่วน 
3. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีอวกาศ 
 ก. เครื่องบิน   ข. ดาวเทียม  

ค. ยานอวกาศ   ง. สถานีอวกาศ 
4. สถานีหริสิ่งก่อสร้างซึ่งเคลื่อนรอบโลก  หมายถึงข้อใด 
 ก. จรวด    ข. ดาวเทียม  

ค. ยานอวกาศ   ง. สถานีอวกาศ 
5. การส่งจรวดไปในอวกาศ เมื่อใช้เชื้อเพลิงแต่ละท่อนหมดไปจึงต้องสลัดทิ้งเพราะเหตุใด 

 ก.ลดแรงโน้มถ่วงของโลก        ข.  ลดขนาดให้สั้นลง  
 ค.ลดมวลให้น้อยลง       ง.  ลดแรงเสียดทาน 

6. ความเร็วที่พาวัตถุไปได้ไกลจนพ้นอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก คืออะไร 
 ก.ความเร็วกิริยา   ข.  ความเร็วหลุดพ้น 
 ค.  ความเร็วปฏิกิริยา   ง.ความเร็วโคจรรอบโลก 

7. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ส่งภาพถ่ายพายุไต้ฝุ่นลงมายังโลกโดยวิธีใด 
 ก.เอาภาพถ่ายทิ้งลงมากับร่มชูชีพ   ข.  ใช้จรวดส่งภาพถ่ายมายังผู้รับบนพื้นดิน 
 ค.  ส่งแสงเป็นแบบไฟฉาย ฉายมายังพ้ืนดิน ง. ส่งสัญญาณวิทยุมายังสถานีรับภาคพ้ืนดิน 

8.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
     ก. การสื่อสาร      ข.การพยากรณ์อากาศ   
 ค. การส ารวจธรรมชาติ     ง.การลดการเกิดภาวะเรือนกระจก 
9. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศ 
     ก. รุ้งกินน้ า           ข. จ านวนและชนิดของเมฆ    
  ค. ความเร็วลม         ง. อุณหภูมิ 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินในท้องถิ่น 
1. หินประเภทใดที่ไม่ใช่หินใน 3 ประเภทที่นักธรณีวิทยาแบ่ง 

ก. หินหนืด   ข. หินอัคนี 
ค. หินแปร  ง. หินชั้น 

2. ซากดึกด าบรรพ์หรือฟอสซิลมักจะพบในหินชนิดใด 
    ก. หินอัคนี  ข. หินแปร 
    ค. หินตะกอน  ง. ถูกทุกข้อ 
3. องค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงหินตะกอนไปเป็นหินอัคนีคือ 

ก. ความร้อนและความดัน ข. การหลอมเหลวและการตกผลึก 
ค. การกัดเซาะและการทับถม ง. ความดันและการกัดเซาะ 

4. สภาวะใดที่ท าให้หินอัคนีกลายเป็นหินแปร 
ก. การผุพังและทับถม  ข. การหลอมเหลวและตกผลึก 
ค. ความร้อนและความดัน ง. การกร่อนและการพัดพา 

5. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหินอัคนี 
 ก. หินแกรนิต  ข. หินพัมมิซ 
 ค. หินบะซอลล์  ง. หินดินดาน 

6. การท าเครื่องปั้นดินเผาจะต้องใช้หินประเภทใด 
   ก. หินดินดาน  ข. หินชนวน 
   ค. หินปูน   ง. หินกรวด 
7. หินอัคนีเกิดจากสาเหตุใด 
   ก. เกิดจากการเย็นตัวของแมกมา หรือลาวา 
   ข. เกดจากการทับถมของตะกอน 
   ค. เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม 
   ง. ถูกทุกข้อ 
8. ในการจ าแนกหินอออกเป็นประเภทต่างๆ นิยมใช้เกณฑ์อะไร 
   ก. ส ี       ข. มวล  
   ค. ความหนาแน่น        ง. ลักษณะการเกิด 
9. หินหนืดที่อยู่ในแผ่นเปลือกโลกเรียกว่าอะไร 
   ก. ลาวา  ข. แมกมา 
   ค. หินภูเขาไฟเหลว ง. หินหลอมเหลว 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลม ภัยธรรมชาติ  และปรากฏการณ์เรือนกระจก 
1.  การเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอาจก่อให้เกิดธรณีพิบัติภัยในข้อใดตามมา 
 ก.ไฟป่า               ข.  สึนามิ              
 ค.วาตภัย    ง.  พายุฝนฟ้าคะนอง 
2. ลมบก หมายถึงข้อใด 
 ก. ลมพัดออกสู่ทะเลในเวลากลางคืน     ข. ลมพัดออกสู่ทะเลในเวลากลางวัน 
    ค. ลมพดัเข้าสู่แผ่นดินในเวลากลางคืน    ง. ลมพัดเข้าสู่แผ่นดินในเวลากลางวัน 
3. ธรณีพิบัติภัยในข้อใดไม่มีน้ ามาเก่ียวข้อง 
 ก.สึนามิ                  ข.  อุทกภัย 
 ค.โคลนถล่ม   ง.  แผ่นดินไหว 
4. หากเกิดแผ่นดินไหวขณะที่อยู่บนอาคารสูง ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ 
 ก. ใช้ลิฟต์เพ่ือลงไปชั้นล่าง                ข.  ควบคุมสติไม่ให้ตื่นตกใจ 
 ค. หมอบแอบอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง          ง.  รีบหาทางออกจากอาคารทันที 
5. ปรากฏการณ์ในข้อใดที่มักเกิดข้ึนหลังจากภูเขาไฟปะทุ 
 ก.น้ าท่วม   ข.  ลมพายุ  

 ค.แผ่นดินไหว  ง.  เกิดภูเขาใหม่ 
6. แก๊สเรือนกระจกมีหน้าที่อะไร 
 ก. กักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้วคลายความร้อนบางส่วนสู่โลก 
 ข. เพ่ิมออกซิเจนให้กับโลก 
 ค. ป้องกันอุกกาบาทที่จะมาพุ่งชนโลก 
 ง. ท าให้ฤดูในโลกเป็นไปอย่างเหมาะสม 
7. ข้อใดที่เป็นเหตุท าให้ชั้นบรรยากาศโลกเสียดุล 
 ก. การทิ้งขยะลงในแม่น้ า 
 ข.  การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
 ค.  การฆ่าสัตว์เพ่ือเอาหนังมาท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
 ง.  การใช้น้ าอย่างไม่ประหยัด 
8. แนวทางในการป้องปันการกัดเซาะชายฝั่งคือข้อใด 
   ก. เก็บของทรัพย์สินมีค่า  ข. ปลูกป่าชายเลน  
   ค.จัดท าเขื่อนดินธรรมชาติ            ง. อพยพขึ้นทีสู่ง 
9. มรสุมในข้อใดที่ท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของไทยมีฝนตกชุก 
   ก. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ข. มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ  
   ค. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ            ง. มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 
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    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา  
ข้อ ค าตอบ ค าอธิบาย 
1 ค สารอาหาร ( nutrients) คือ สารเคมีท่ีประกอบอยู่ในอาหารที่ให้คุณค่าต่อร่างกายในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และน้ า  
2 ก เมื่อร่างกายได้รับพลังงานเกินความต้องการ จะท าให้เกิดการสะสมและท าให้อ้วน ดังนั้นจึง

ควรออกก าลังกาย  
3 ง เนื่องจากภูริชอบเล่นกีฬา จะต้องใช้พลังงานมาก   
4 ข ปาก-ล าไส้เล็ก 
5 ค ช่วยให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลง        
6 ก เนื่องจากน้ าดีช่วยให้ไขมันแตกตัว และข้าวมันไก่มีส่วนประกอบของไขมัน เพราะฉะนั้นถ้าถุง

น้ าดีถูกตัดทิ้งจะส่งผลให้การแตกตัวของไขมันลดน้อยลง 
7 ข เนื่องจากหลอดอาหาร ท าหน้าที่ล าเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร 

ล าไส้ใหญ่ ไม่ได้ท าหน้าที่ย่อยอาหาร แต่ท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร่เป็นบริเวณท่ีมีอาหารที่
ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมดเป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกก าจัดออกทางทวารหนัก 

8 ค ลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ าลาย 

9 ง ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังล าไส้เล็กเอง และจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตและไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมันที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหาร
ขนาดเล็กเข้าสู่กระแสเลือดเพ่ือล าเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย 

      
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารผสม 

ข้อ ค าตอบ ค าอธิบาย 
1 ง. การแยกสารผสม มี 7 วิธี ได้แก่ การกรอง การระเหยแห้ง การระเหิด การใช้แม่เหล็กดูด  การ

ใช้มือหยิบออก การใช้กรวยแยก และการร่อน ไม่มีการคัดกรอง 
2 ก. เพราะการที่จะใช้แม่เหล็กดูดได้นั้น ต้องมีสารใดสารหนึ่งที่ผสมกันนั้นที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ 
3 ข. การกรองใช้ส าหรับการแยกระหว่างสารที่เป็นของแข็งกับของเหลว 
4 ง. เพราะเมล็ดข้าวเปลือกสามารถหยิบออกได้เมื่อปนอยู่กับข้าวสาร 
5 ก. เพราะสารที่มีสถานะเป็นของแข็งกับของแข็งต้องใช้วิธีการร่อน 
6 ข. เพราะการระเหยแห้งจะเป็นการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ท าให้ของแห้งระเหยไป จนเหลือ

แต่ของแข็ง นั่นคือเกลือ 
7 ค. ขนาดสารต่างกันนั้นจะท าให้สารที่มีขนาดเล็กหล่นลงไปวัตถุท่ีร่อน และสารที่มีขนาดใหญ่จะ

อยู่ด้านบน 
8 ข. น้ าคลองมีสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่  สามารถใช้การกรองได้ 
9 ก. เนื่องจากการบูรเป็นของแข็งที่สามารเปลี่ยนถาระไปเป็นแก๊สได้ โดยการระเหิด เมื่อการบูร

ระเหิดเป็นแก๊สแล้ว จะเหลือเฉพาะเกลือแกง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้า 
ข้อ ค าตอบ                                     ค าอธิบาย 
1 ข ทองและสังกะสีเป็นวัสดุที่น าไฟฟ้าจึงเป็นตัวน าไฟฟ้า ส่วนกระดาษและผ้าไม่สามารถน า

ไฟฟ้าได้จึงเป็นฉนวนไฟฟ้า 
2 ค เพราะเหรียญบาทสามารถน าไฟฟ้าได้ ท าให้ไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจรได้ 
3 ง เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าลัดวงจร 
4 ง เพราะลวดทองแดงมีคุณสมบัติเป็นโลหะสามารถน าไฟฟ้าได้ 
5 ก วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย หลอดไฟ สายไฟ เซลล์ไฟฟ้า  
6 ค วงจรปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร ท าให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อ

อยู่ในวงจรนั้นๆ ท างาน 
7 ข ประจุชนิดเดียวกันจะผลักกัน 
8 ก หลอดไฟ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ใช่แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

9 ก ตะเกียบไม้ ไม่สามารถน าไฟฟ้าได้ 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  4 ปรากฏการณ์ของโลก 
ข้อ ค าตอบ                                          ค าอธิบาย 
1 ก. เมื่อมีวัตถุมากั้นแสงจะท าให้เกิดเงา เพราะแสงเดินทางผ่านวัตถุไม่ได้ 
2 ข. เงามี 2 ประเภท คือ เงามืด และ เงามัว 
3 ง. เงามืด หมายถึง เงาในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึง ท าให้บริเวณนั้นมืดสนิท 
4 ข. เงามัว หมายถึง เงาบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนผ่านไปถึง และท าให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิท 
5 ง. เพราะการฉายภาพยนตร์ไม่ได้ใช้เงามืดในการฉาย 
6 ค. สุริยุปราคาเกิดจากดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ท าให้เรามองไม่เห็นดวง

อาทิตย์  หรือดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์นั่นเอง 
7 ก. โลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  ท าให้แสงสว่างที่จะส่องไปหาดวงจันทร์นั้น

โดนบังโดยโลก เกิดเงามืดที่ดวงจันทร์ 
8 ข.   สุริยุปราคาเกิดข้ึนในตอนกลางวัน   จันทรุปราคาเกิดข้ึนในตอนกลางคืน 
9. ค. ในการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา  จะต้องมี  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และ โลก 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เทคโนโลยีอวกาศ 
ข้อ ค าตอบ ค าอธิบาย 
1 ง. ดาวเทียมท่ี ใช้ประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสารเรียกว่า ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมที่ใช้ส ารวจ

ทรัพยากรโลกเรียกว่า ดาวเทียมส ารวจพิภพ ดาวเทียมที่ถ่ายภาพและส่งข้อมูลเกี่ยวกับเมฆ 
ตลอดลมฟ้าอากาศ เรียกว่า ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ยังมี ดาวเทียมดาราศาสตร์ ที่ใช้
ส ารวจศึกษาดวงดาวอีกมากมาย 

2 ก. ยานอวกาศมี 2 ประเภท ได้เก่ ยานอวกาศท่ีมีมนุษย์ขับคุมและยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ขับคุม 

3 ก. เทคโนโลยีอวกาศ ได้แก่  จรวด ดาวเทียม  ยานอวกาศ สถานีอวกาศ 

4 ง. สถานีอวกาศ  หมายถึง  สถานีหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งเคลื่อนรอบโลก 

5 ก. การส่งจรวดไปในอวกาศ เมื่อใช้เชื้อเพลิงแต่ละท่อนหมดไปจึงต้องสลัดทิ้งเพราะลดแรงโน้มถ่วง 
ของโลก 

6 ข. ความเร็วที่พาวัตถุไปได้ไกลจนพ้นอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก คือ ความเร็วหลุดพ้น 

7 ง. การส่งสัญญาณวิทยุลงมาภาคพ้ืนดินเป็นวิธีการส่งข้อมูลมายังโลก 
8 ง. ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศมี 3 อย่าง คือ  การสื่อสาร  การพยากรณ์อากาศ  

การส ารวจธรรมชาติ 
9 ก. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ท าหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศท่ี ประกอบด้วยข้อมูลทาง

อุตุนิยมวิทยา  เช่น  จ านวนและชนิดของเมฆ  ความแปรปรวน ของอากาศ  ความเร็วลม  
ความชื้น  อุณหภูมิ  ท าให้สามารถเตือนภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะการเกิดลาพายุ 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินในท้องถิ่น 

ข้อ ค าตอบ ค าอธิบาย 
1 ก นักธรณีวิทยาแบ่งหินตามลักษณะการเกิดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน  

หินแปร 
2 ค ซากดึกด าบรรพ์เป็นร่องรอยของพืชและสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในหิน ส่วนมากจะพบในหินตะกอน

มากกว่าหินชนิดอ่ืน อาจพบในหินภูเขาไฟบ้างแต่น้อยมากซากดึกด าบรรพ์ในหินจะบ่งถึง
สภาพแวดล้อม และชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ณ ที่นั้น 

3 ข เมื่อหินตะกอนเกิดการหลอมเหลว แล้วเย็นตัวลงและตกผลึกจะกลายเป็นหินอัคนี 
4 ค เมื่อหินอัคนีได้รับความร้อนและความดันจะกลายเป็นหินแปร 
5 ง หินดินดานเป็นหินตะกอน 
6 ก หินดินดานใช้ท าเครื่องปั้นดินเผา ผลิตเครื่องเซรามิก ใช้เป็นส่วนประกอบปูนซีเมนต์ 
7 ก หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา หรือลาวา 
8 ง ประเภทของหินแบ่งตามลักษณะการเกิด 
9 ข หินหนืดที่อยู่ในแผ่นเปลือกโลกเรียกว่า แมกมา 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลม ภัยธรรมชาติ  และปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ข้อ ค าตอบ ค าอธิบาย 
1 ข. เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลจะท าให้เปลือกโลกเคลื่อนที่จนเกิดคลื่นใต้น้ า นั่นคือ สึนามิ 
2 ก. ลมบกหมายถึง  ลมพัดเข้าสู่ทะเลในเวลากลางคืน 
3 ง. แผ่นดินไหวเกิดข้ึนโดยไม่ได้มีน้ ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง 
4 ก. เมื่อเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่อยู่บนตึกสูง ไม่ควรลงลิฟต์ไปชั้นล่าง  เพราะ อาจจะเกิดไฟดับ  

ลิฟต์อาจจะค้างในขณะที่เราอยู่ภายในลิฟต์ 
5 ค. เมื่อภูเขาไฟประทุนั้นจะท าให้เกิดการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก  ท าให้เกิดแผ่นดินไหว 
6 ก. แก๊สเรือนกระจกมีหน้าที่กักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้วคลายความร้อนบางส่วนสู่โลก 
7 ข. การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  ท าให้ชั้นบรรยากาศของโลกเสียดุล  เพราะปล่อยแก๊ส

เรือนกระจกข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ 
8 ข. การปลูกป่าชายเลนจะช่วยลดแรงปะทะได้ 
9  ค. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากเหนือของทวีปบริเวณ

ประเทศมองโกเลียและจีนลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วง ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์  ท าให้ ภาคใต้
เฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุก 
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 ภาษาองักฤษ 
สรุป Grammar ภาษาอังกฤษแบบกระชับเข้าใจง่าย 

Parts of Speech 
ประเภทของค าในประโยคภาษาอังกฤษ 

 Verb กิริยา ค าที่แสดงการกระท า เช่น  (to) be, have, do, like, work, sing, can, must 
 Noun ค านาม คือค าท่ีแทนสิ่งต่างๆ เช่น  คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น pen, dog, work, music, 

town, London, teacher, John 
 Adjective ค าขยาย(บรรยาย)ค านาม  เช่น  a/an, the, some, good, big, red, well, interesting 

(มักอยู่หน้าค านาม) 
 Adverb ค าขยาย Verb, Adjective หรือขยาย Adverb เอง มักลงท้ายด้วย -ly เช่น quickly, silently, 

well, badly, very, really (มักอยู่หน้า verb หรืออยู่ท้ายประโยค) 
 Pronoun ค าสรรพนาม เอาไว้พูดแทนค านามที่พูดไปแล้ว เช่น  I, you, he, she, some 
 Preposition ค าบุพบท ใช้เชื่อมค านามกับค านามอ่ืน เช่น in, on, at, to, after, under, over, from 

(มักอยู่หลังค านามที่มันไปขยาย) 
o in ใช้กับบอกต าแหน่งแบบกว้างๆ ไม่เจาะจง เช่น in May(เดือน), in 2010(ปี), in Bangkok 

(จังหวัด), in Thailand (ประเทศ) 
o on ใช้กับการบอกต าแหน่งแบบเจาะจงยิ่งขึ้น เช่น on Tuesday (วัน), on Sukhumvit Road 

(ถนน) 
o at ใช้กับการบอกต าแหน่งแบบเจาะจงที่สุด เช่น at 11:00(เวลา), at Central World (สถานที่

เจาะจง) 
 Conjunction ค าสันธาน เอาไว้เชื่อมประโยค หรือเชื่อมค า เช่น  and, but, or, nor, for, yet, so, 

although, because, since, unless  

ประโยคในภาษาอังกฤษ การที่จะสร้างประโยคได้ จะต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Subject 
(ประธาน) + Verb (กิริยา) และถ้ากิริยานั้นต้องการกรรมด้วย ก็ต้องมี Object (กรรม) ด้วย 

 สิ่งที่จะเป็นประธานของประโยคได้นั้นก็คือค าท่ีท าหน้าที่เป็นค านาม เช่น Noun เอง หรือจะเป็น 
Pronoun ก็ได้  แต่ก็อาจมีตัวมาขยายค านามซึ่งก็คือ Adjective หรือ อาจมีตัวที่จะมาเชื่อมค านามด้วย 
ซึ่งก็คือ Preposition 

 ส่วนกิริยานั้นจะต้องเป็น Verb ซึ่งก็อาจมีตัวมาขยายซึ่งก็คือ Adverb 
 และส่วนที่เป็น Object ก็จะเป็นค าที่ท าหน้าที่เป็นค านาม เช่นเดียวกับประธานของประโยค 
 และเม่ือเราต้องการเชื่อมประโยคหลายๆ อันเข้าด้วยกัน ก็จะต้องใช้ Conjunction ในการเชื่อมนั่นเอง 
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ค านาม เอกพจน์ พหูพจน์ การนับค านาม 

 ค านามเอกพจน์ จะตามด้วย is/am/has/does/Vเติม s, es เมื่อใช้ Present Simple 
 ค านามพหูพจน์ จะตามด้วย are/have/do/V ไม่เติม s, es เมื่อใช้ Present Simple 
 เวลาใช้นามขยายนาม นามตัวหน้าจะห้ามเติม s เด็ดขาด เช่น Vegetable soup 
 ถ้าใช้นามขยายนาม แล้วนามตัวขยายมีการใช้ร่วมกับตัวเลข จะใช้ค านามเอกพจน์ เชื่อมด้วย – เช่น five-

year-old son 
 นามนับได้เอกพจน์ ถ้าไม่เจาะจงจะน าหน้าด้วย a, an (กรณีท่ีค าตามหลังออกเสียง ออ-) หรือใช้ the ใน

กรณีท่ีเจาะจง หรือผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าพูดถึงอะไรอยู่ 
 นามนับไม่ได้ จะถือว่าเป็นเอกพจน์เสมอ และจะไม่มีการใช้ a/an น าหน้าด้วย 
 นามนับได้เอกพจน์ สามารถน าหน้าด้วย one, each, every 
 นามนับได้พหูพจน์ สามารถน าหน้าด้วย two, both, a couple of, a few, several, many, a 

number of 
 นามนับไม่ได้ สามารถน าหน้าด้วย a little, much, a great deal of 
 ส่วนตัวที่น าหน้าได้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ คือ not any/no, some, a lot of, lots of, plenty of, 

most, all 
 a few / a little เป็นค าในแง่ดี คือ พอมีอยู่ 
 few / little เป็นค าในแง่ลบ คือมีน้อยมาก 
 other = อันอื่น / another อีกอันหนึ่งจากสิ่งที่พูดถึง / the other(s) อันที่เหลือจากส่งที่พูดถึง  

Tense ภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบประโยคที่เรียกว่า Tense เอาไว้แสดงเวลาในกรณีต่างๆ กัน โดยจะท า
ให้ส่วนของ Verb นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป (ซึ่ง verb ที่เปลี่ยนไปตาม Tense คือ Verb แท้ของประโยค) 
แบ่งเป็น 3 ประเภทเวลาใหญ่ๆ คือ ปัจจุบัน Present = V1, อดีต Past = V2, อนาคต Future = Will + 
V แต่ละเวลาจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบย่อย คือ Simple = V (รูปแบบอย่างง่าย),  Continuous = be 
+ Ving (ก าลังท า) , Perfect = Have + V3 (เกิดก่อนอีกอัน เวลาไม่ส าคัญ) 

1. Present Tense  ใช้ส าหรับบอกเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
o Present Simple = ใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจ า เป็นจริงเสมอ = รูปแบบ คือ S + V1 

(ผันตามประธาน) เช่น He watches TV everyday. 
o Present Continuous = ใชบ้อกเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน = S + is/am/are + Ving 

[be ผสมกับ V1 ได้ is/am/are] เช่น I am doing my homework. 
o Present Perfect = ใช้บอกว่าได้ท าเหตุการณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยไม่ต้องระบุเวลาที่แน่นอน(รู้

แค่ท าไปแล้ว เวลาไม่ส าคัญ) = S + has/have +V3 [เนื่องจาก V1 ผสม have ได้ has/have 
] เช่น I have already seen that movie. 

 
  



85 

 

2. Past Tenseใช้ส าหรับบอกเหตุการณ์ในอดีต 
o Past Simple = ใช้บอกเหตุการณในอดีต ที่เกิดแล้วจบในอดีต มักระบุเวลาที่เจาะจงในอดีต = 

รูปแบบ คือ S + V2 เช่น I walked to school yesterday. 
o Past Continuous = ใช้บอกเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนในอดีต (มักใช้คู่กับ Past Simple) = S 

+was/were + Ving [be ผสม V2 ได ้was/were] เช่น He was sleeping when I arrived. 
o Past Perfect = ได้ท าเหตุการณ์ไปแล้วก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ในอดีตอีกอันหนึ่ง (จึงมักใช้คู่

กับ Past Simple Tense) = S + had +V3 [เนื่องจาก V2 ผสม Have ได้ Had ] เช่น I had 
already eaten when they arrived. 

3. Future Tenseใช้ส าหรับบอกเหตุการณ์ในอนาคต 
o Future Simple = ใช้บอกเหตุการณ์ในอนาคต = รูปแบบ คือ S + will + V1 เช่น It will 

snow tomorrow. 
o Future Continuous = ใช้บอกเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนในอนาคต = S +will + be + Ving 

เช่น He will be sleeping when we arrive. 
o Future Perfect = ได้ท าเหตุการณ์ไปแล้วก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต = S + will + 

have +V3 เช่น I will have already eaten when you arrive. 

Auxiliary Verbs กิริยาช่วย 

คือ Verb ที่ใช้ร่วมกับ Verb หลักในการสร้างประโยค แบ่งเป็น 2  พวก คือ 

 Primary auxiliaries เช่น Be, Have, Do พวกนี้ยังสามารถท าตัวเป็น Verb แท้ได้ด้วย รวมถึงเป็นตัวที่
ประกอบอยู่ใน Tense ต่างๆ ที่จะกล่าวถัดไป 

o Be : V1= is/am/are , V2 = was/were, V3=been 
o Have : V1 = has/have, V2 = had, V3= had 
o Do : V1 = does/do, V2= did, V3 = done 

 Modal auxiliaries เช่น can, could, may, might, must, ought, should, will, would พวกนี้ใช้ใน
การขอร้อง บอกความจ าเป็น หรือความเป็นไปได้ 

การสร้างประโยคค าถาม 

ให้น าเอา Verb ช่วยที่มีในประโยคบอกเล่ามาสลับไว้หน้าประโยค ถ้าในประโยคบอกเล่าไม่มี Verb ช่วย ให้เอา V
พวก Do มาใช้เป็น Verb ช่วย และหลังจากใช้ Verb ช่วยแล้ว Verb จะต้องไม่ผันตามประธาน เช่น 

 He watches TV everyday. => Does he watch TV everyday? 
 He is doing his homework. => Is he doing his homework? 
 She can speak Thai. => Can she speak Thai? 
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การสร้างประโยคปฎิเสธ 
ให้เติม Not หลัง Verb ช่วย ถ้าไม่มี Verb ช่วยให้ใช้ Vพวก Do มาช่วย เช่น 

 He watches TV everyday. =>  He does not watches TV everyday. 
 He is doing his homework. =>  He is not doing his homework. 
 She can speak Thai. => She can not speak Thai 

Future Tense ใช้ Will หรือ Be going to 

เวลาที่เราพูดถึงอนาคต เราสามารถพูดได้ 2 แบบ คือ ใช่ Will ไม่ก็ใช้ Be + going to + V1 

 ถ้าใช้ส าหรับการคาดเดา ใช้ได้ทั้ง 2 แบบ ความหมายเหมือนกัน 
 ถ้าใช้กับการวางแผนล่วงหน้า ใช้ be going to จะเหมาะกว่า เช่น I’m going to paint my bedroom 

tomorrow 
 ถ้าใช้กับความตั้งใจ (สมัครใจ) ใช้ will เช่น Don’t worry. I will help you about this problem. 

ประโยค Passive Voice 

ประโยคในภาษาอังกฤษ สามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Active (เน้นที่ผู้กระท า) และแบบ Passive (เน้นที่
สิ่งที่ถูกกระท า) โดยจะใช้รูป be + V3 มาผสมกับ Tense เดิม เพราะบางทีเราไม่ต้องการจะพูดว่าใครเป็นคนท า 
หรือไม่ทราบว่าใครเป็นคนท า เราก็ใช้ Passive Voice ได้ เช่น 

 Active : Mary helped the boy (S + V2 + O) 
 Passive : The boy was helped by Mary (S + was/were + V3 + O) [เนื่องจาก V2 ผสมกับ Be 

จะได้ Was/Were] 

Gerund และ Infinitive 

Gerund คือรูปของ Ving ที่ท าหน้าที่เป็นค านาม จะเป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคก็ได้ เช่น Walking is 
good exercise (Walking = การเดิน เป็นค านาม) 

Infinitive = To + V1 ไม่ผันตามประธาน เป็นการบอกว่าเพ่ือที่จะท าอะไร เช่น The police ordered the 
driver to stop 

 ค ากิริยาบางค า ตามด้วย Gerund หรือ Infinitive ความหมายก็เหมือนกัน เช่น It began to rain / It 
began raining 

 ค ากิริยาบางค า ตามด้วย Gerund มีความหมายแบบหนึ่ง แต่ตามด้วย Infinitive จะมีความหมายอีก
อย่างหนึ่ง เช่น Remember, Regret, Forget, Try, Stop เช่น Forget + to +v1 จะแปลว่า ลืมที่จะท า
อะไร แต่ทว่า Forget + Ving จะแปลว่าลืมการกระท าในอดีตไปแล้ว 
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ชุดแบบทดสอบ Present Simple ข้อ 1-20

Choose the best answer. 

1. They ____ their parents. 
   a. love   b. loves 

c. likes   d. Hate 
 

2. I ____ a letter to my penfriend. 
a. writes  b. write 
c. wrote  d. is writing 

  

3. She ____ up. 
a. wash   b. washes 
c. washed  d. is washing 

  

4. She ____ everything in her shop. 
a. sells   b. is selling 
c. sell   d. sold 

  

5. He ____ of his homework on Maths lesson. 
a. thinks  b. thought 
c. think   d. is thinking 

  

6. John ______ pork twice a week. 
a. eats             b. is eating 
c. eat               d. don’t eat 

  

7.We ______ football every Monday evening. 
a. plays                b. play 
c. is playing             d. doesn't play 
  

8. We ______ snowman in winter. 
          a making                b. do 
          c. makes                d. make 
 

9. Ron ____ the table for dinner. 
        a. sets   b. are setting 
           c.  set   d. is setting 
10. Sandra ____ a bath. 
          a. haves  b. has 
          c.  have  d. is having 
  

11. The sun ___________ all day. 
          a. shining  b. shines 
          c. shine   d. is shining 
  

12. Our family  ________ fishing at the river. 
          a. go   b. are going 
          c. goes   d. is going 
        

13. Pim can’t see well so  she _____ glasses. 
          a. wears             b. is wearing 
          c. wear              d. wore 
 

14. I _____ a very beautiful house. 
          a. has                 b. am            
          c. have               d. having 
 

15. Jim is a pilot. He _________ planes. 
          a. is flying            b. fly 
          c. are flying         d. flies 
 16. They _____ gifts for my birthday. 
          a. are bringing      b. bring 
          c. brings      d. is bringing 
 

17. We _______ in the weekends. 
          a. swims      b. swim 
          c. is swimming      d. are swimming 
 

18. He often _________ to beach every    
      summers. 
          a. goes                 b. go 
          c. are going          d. is going 
19. My sister always ____shopping at the    
     weekends. 
          a. make               b. does 
          c. do                   d. is going 
 

20. They usually go to pup and _____ every 
Sunday. 
          a. is dancing         b. sing 
          c. sings                d. Dance 
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ชุดแบบทดสอบ Past Simple Tense     
ข้อ  21-30 Choose the correct answer.  
21. I _____ in Thailand until last year. 

a. live  b. is living 
c. lived  d. am 

 

22. Teresa Teng _____ a Taiwanese singer. She 
_____ from 1953 to 1995. 

a. is … lives  b. was … is living 
c. was … lived  d. is … lived 

 

23. The civil was in America _____ in 1861.  
a. started b. starts 
c. start  d. is starting 

 

24. It was warm, so I _____ off my coat. 
a. will take b. took 
c. taking d. takes 

 

25. The Adams _____ us _____ to their house  
last Friday.  
      a.  invites … to come    b. invite … came 
      c. invited … to come    d. invited ....came 
26. Last night Pranee _____ TV until she got  
sleepy. 
    a. watched … got          

b. watches … gets 
c. is watching … is getting 
d. watched … is getting 

 

27. Einstein _____ the theory of relatively.  
a. proposes   b. proposed 
c. will propose   d. is proposing 

 

28. _____ you _____ a nice weekend in Paris? 
a.  Do … having  b. Are … have 
c. Did … having  d. Did … have 

 

 
 

29. What _____ Somsri _____ on holiday last 
week?  
a. does … do   b. does … does 
c. did … do  d. did … does 
 

30.  Now I have much more fun learning 
English  than I had before the course.  
a.  have … have         b. had … had 
c. have … had  d. having … have 
แบบทดสอบ Grammar and vocabulary   
ข้อ 31-60 
31. Which pair of words has the same final    
      sound? 
a. call – corn  b. last - fast 
c. base – best  d. stand – stop 
 

32. Which word has the different vowel sound  
as “been”? 

a. head   b. bean 
c. clean  d. Meat 

 

33. Which word begins with the same sound 
as   “Scotland”?  

a. scan   b. scent  
c. scene   d. Science 

 

34. Which pair of words has 3 syllables? 
a. helicopter – happy   
b. bicycle - dangerous 
c. skateboard - enjoyable 
d. motorbike – automatic 
 

35. Which pair of words has the same initial  
sounds? 
        a. photo – fish   

b. singer - shelf 
          c. shampoo – chalk  

d. volleyball –waterfall 
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36. Which word has the same final sound as      
     “climb”? 

a. lab   b. camp 
c. clean  d. dream 
 

37. On the way to a train station yesterday,   
     Alan and Kathy ___________some oranges  
and a papaya. 

a. buy  b. buys 
c. bought  d. have bought 

 
38. Which sentence has the correct 
punctuation  mark? 

a. May I have it.   
b. No I haven’t.  
c. You may have it? 
d. You may have them. 
 

39. Which sentence is not correct? 
a. Can I help you? 
b. Can you help me? 
c. Can she help you? 
d. Can you help she?   

 

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

 
 

41.   Situation: Michael is asking Nick for 
help. 
 Michael: Please go to the stationery    
         shop and buy a pen, erasers and______ 
paper. 
 Nick: Ok, I’ll be right back. 
 Choose the correct article. 

a. a   b. an 
c. any    d. Some 

 

42.   Dad: Has mom cooked dinner for us? 
       Daughter: ______________________ 
 

    a.. Yes, she did.       b. Yes, she has. 
    c. No, she is not.      d. No, she will not. 
43.   Situation: Nakin wants to join the 
football club at school. 
        Nakin: ______________________ 
        The teacher:  Yes, you may. 

a. I may join the football club. 
b. May I join the football club? 
c. Should I join the football club? 
d. I can join the football club. 

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

a. Sure.  b. Certainly. 
c. Not really. d. Of course. 

45.  After having the meal and paying the bill, 
what will the customers do to the waiter? 
a. They will tip. 
b. They will order food.  
c. They will have dinner. 
d. They will have a ride. 
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46.   You see a child crossing a lawn and you  
want to warn him not to do that.  
      What should you say? 

a. Be careful, please. 
b. Keep off the grass, please. 
c. Beware of the grass, please. 
d. Stay away from the lawn, please. 
 

47.   In Ben’s free time, he always rides a bike 
his mother bought him. He rides it  
for 30 minutes or 10 kilometers every day.     
What is his hobby? 
a. Sailing. b. Cycling. 
c. Cooking. d. Collecting stamps. 
48.   Patty:  What do you do in your free 
time? 
 David:  I love eating so I love _____ 
 Patty:  Oh really?  I love doing 
exercises.    
 What is David’s hobby? 
 

a. jogging b. dancing 
c. cooking d. diving 

49.   Situation: Dao doesn’t have a watch.        
         she wants to ask about the time now. 
 
 
      

Dao: Excuse me. Do you have the 
time,   please? 
        The man: Yes.________________, mam. 
     a. It’s half past one      

  b. It’s half past three 
       c. It’s a quarter to one 

  d. It’s a quarter past one 
 
 
 
 

50. What is not the food made with? 
 
 
 
 
 
 

a. Bread  b. Steak  
c. Sausage  d. Lettuce 

51.    Pin:  What would you like to eat? 
Pao:  I’m not hungry yet. I feel a bit 

thirsty. 
Pin:  Ok, wait. I’ll be right back. 

  What will Pin serve to Pao? 
 

a. Pizza          b. Noodles 
c. Lemonade         d. Scrambled eggs 

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

 What will they make? 
a. Fruit salad and carrot juice 
b. Beef salad and tomato juice 
c. Vegetable salad and orange juice 
d. Salad dressing and cucumber juice 

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

a. Can I get some rest? 
b. Can I go to the class? 
c. Can I get some drink? 
d. Can I go to the canteen? 
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54 . Look at the picture. 
 
 
 
 
 

If you have a plan to go to America in 
this season. Which clothes will you wear? 

  a. blouses / skirts / boots 
b. t-shirts / hats / gowns  
c. coats / scarves / gloves  
d. suits / swimsuits / sunglasses 

55.  In ________, many people often have   
      sunbathing. There are many people at the 
beaches. 

a. spring b. winter 
c. summer  d. autumn 

56.  Last year, Anusorn went to the countries    
      where there were no any snows on  
      Christmas. Which the two countries did  
he go? 
        a. Russia and Poland 
       b. America and Canada 

c. England and France 
d. Australia and New Zealan 

 
57.       
 
 
 
From the picture, what is promoted to  save 
the Earth? 

a. Growing more trees 
b. Recycling resources 
c. Using clean energies 
d. Reducing use of wind 

 
 

58.  In the classroom 
New student: Tom, where is our  
homeroom teacher right now? 
Tom: I think she is _________________ 
New student: Thank you. I will walk to the 
library. 

a. eating outside  
b. checking exercises  
c. reading somewhere  
d. playing hide and seek in the  
room 

59.    A lot of American people __________ 
surfing on vacation. 

a. enjoy  b. enjoys 
c. enjoying  d. to enjoy 

60.   Situation: Kitti is interviewing Mario, a 
Thai superstar. 

     Kitti:  How long have you been in this   
career? 

Mario: I ______ an actor since 2010. 
a. am  b. Was 
c. will be  d. have been 
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เฉลยแบบทดสอบภาษาองักฤษ จ านวน 60 ข้อ 

เฉลยชุดข้อสอบ Present Simple ข้อ 1- 20 

1. ตอบข้อ A. love      11.   ตอบข้อ B. shines 
2. ตอบข้อ B write     12.   ตอบข้อ C. goes 
3. ตอบข้อ B. washes    13.   ตอบข้อ A. wears                  
4. ตอบข้อ A. sells               14.   ตอบข้อ C. have                  
5. ตอบข้อ A. thinks     15.   ตอบข้อ D. flies 
6. ตอบข้อ A. eats        16.   ตอบข้อ B. bring 
7. ตอบข้อ B. Play      17.   ตอบข้อ B. swim 
8. ตอบข้อ D. make     18.   ตอบข้อ  A goes    
9. ตอบข้อ A. sets      19.  ตอบข้อ  B. does 
10.  ตอบข้อ B. has      20.  ตอบข้อ B. sing 
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เฉลยชุดข้อสอบ Past Simple Tense  ข้อ 21-30 

21. ตอบข้อ C. lived : สังเกตจาก until last year (until + เวลาในอดตี) ในประโยค = จนถึงปีที่  แล้ว   
แสดงว่าฉันเคยอยู่ในประเทศไทย ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้ว จึงเป็น past simple tense ต้อง
ใช้ กริยาช่องที่ 2 (past simple) ของ live คือ lived 

22. ตอบข้อ C. was … lived : สังเกตจาก from 1953 to 1995 เธอมีชีวิตอยู่ในปี 1953 จนถึง 1995 แสดง 
ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอดีตที่จบลงไปแล้วทั้งสิ้น จึงเป็น past simple tense ทั้งสอง
ประโยค ต้องใช้กริยาช่องที่ 2 (past simple) ของ is คือ was และ กริยาช่องที่ 2 ของ 
live คือ lived) 

23. ตอบข้อ A. started : สงัเกตจาก in 1861 นะคะว่าเป็นปีในอดีต เหตุการณ์สงครามจบลงไปแล้วในอดีต  
จึงเป็น Past Simple Tense ต้องใช้กริยาช่องที่ 2 (past simple) ของ start คือ 
started 

24. ตอบข้อ B. took : สังเกตจากประโยคแรก It was warm, เป็น past simple tense (was เป็น past  
simple) เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้นประโยคที่ 2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ต่อเนื่องกันต้องเป็น past simple tense ด้วย จึงใช้กริยาช่องที่ 2 ของ take คือ took 

25. ตอบข้อ C. invited … to come : สังเกตจาก last Friday และ ค ากริยา invite ในตัวเลือก แปลว่า 
ครอบครัวอดัมเชิญในวันศุกร์ที่แล้ว เหตุการณ์นี้จึงเป็นอดีต ดังนั้นกริยา invite จึงต้องเป็น past 
simple (กริยาช่องที่ 2) คือ invited และโครงสร้างของค ากริยา invite ถ้าตามด้วยกรรม (ใน
ที่นี้คือ “us”) แล้ว จะต้องต่อด้วย to + infinitive (V1 ที่ไม่ผันรูป) จึงใช้ to come  

26. ตอบข้อ A. watched … got : สังเกตจาก last night ในประโยคแรกเป็นอดตีจึงต้องใช้ past simple  
(กริยาช่องที่ 2) ของ watch คือ watched และประโยคที่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องตามมาหลัง 
until ต้องเป็นอดีตไปด้วยจึงใช้ past simple ของ get คือ got นั่นเอง 

27. ตอบข้อ B. proposed : ข้อนี้ไม่มีตัวช่วยบอกเวลาอะไรเลย แต่เราต้องรู้ว่าประธานของประโยคคือ  
Einstein เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตายไปนานมากแล้ว (ต้องมีความรู้รอบตัวบ้างนะคะ) ดังนั้นข้อนี้
ต้องเป็นเรื่องราวในอดีตอย่างแน่นอนจึงต้องใช้ past simple ของ propose คือ proposed  

28. ตอบข้อ D. Did … have : ประโยคค าถามของ past simple tense ใช้ did ตามด้วย infinitive  
(V1 ที่ไม่ผันรูป) ส่วนข้ออื่นไม่มีข้อไหนที่ถูกต้องตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเลย 

29. ตอบข้อ C. Did … do : สังเกต last week ในประโยคแสดงว่าเป็น past simple tense ดังนั้นจึงตัด  
ข้อ A. กับ B. ออกไปได้เลย ประโยคค าถามของ past simple tense ต้องใช้ did ตามด้วย 
infinitive (V1 ที่ไม่ผันรูป) ค าตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ C. Did .. do ส่วนข้อ D. Did … does นั้น 
V1 คือ do ถูกผันรูปเป็น does จึงไม่ถูกต้อง 

30. ตอบข้อ C. have … had : สังเกตจาก Now … more … than … before … แสดงว่าข้อนี้มีการ 
เปรียบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบันกับเหตุการณ์ท่ีเคยเป็นมาก่อน จะเห็นว่ามี Now หน้าเหตุการณ์
ปัจจุบันจึงเป็น present simple tense ดังนั้นต้องใช้กริยาช่องที่ 1 คือ have อีกเหตุการณ์คือ
เหตุการณ์ที่เคยเป็น จึงใช้ past simple (กริยาช่องที่ 2) ของ have คือ had  

31. ตอบข้อ B. last – fast มีเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกันคือเสียง /st/ (รวมทั้งเสียงสระด้วย) 
  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ไหนมีเสียงท้ายเหมือนกัน 

ข้อ A. เสียง /l/ - /n/    ข้อ C. เสียง /s/ - /st/  ข้อ D.  เสียง /nd/ - /p/     
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32. ตอบข้อ A. head มีเสียงสระเป็นเสียง “เอ” อ่านว่า “เฮด”  
  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ไหนมีเสียงสระต่างจากค าว่า bean 

ข้อ B. อ่านว่า “บีน”   ข้อ C. อ่านว่า “คลีน”  ข้อ D. อ่านว่า “มีท” 
33. ตอบข้อ A. scan เพราะมีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /sk/  
  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์ใดที่เสียงต้นเหมือนกับค าว่า Scotland /skɒlənd/ 

ข้อ B. มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 
ข้อ C. มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 
ข้อ D. มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 

34. ตอบข้อ B. bicycle – dangerous มี 3 พยางค์ทั้ง 2 ค า  
  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ใดมี 3 พยางค์ 

ข้อ A. helicopter – happy มี 4 – 2 พยางค์  
ข้อ C. skateboard – enjoyable มี 2 – 4 พยางค์ 
ข้อ D. motorbike – automatic มี 3-4 พยางค์ 

35. ตอบข้อ A. photo – fish มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียง /f/ ทั้งคู่ 
  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ใดมีเสียงต้นเหมือนกัน 

ข้อ B. singer – shelf ออกเสียง /s/ - /sh/   
ข้อ C. shampoo – chalk ออกเสียง /sh/ - /ch/ 
ข้อ D. volleyball – waterfall ออกเสียง /v/ - /w/ 

36. ตอบข้อ D dream มีเสียงท้ายเป็นเสียง /m/ (bท้ายค าไม่ออกเสียง) 
  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์ใดมีเสียงท้าย เหมือนกับค าว่า climb /klaɪm/ 

ข้อ A. lab มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /b/  ข้อ B. camp มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /mp/ 
ข้อ D. clean มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /n/ 

37. ตอบข้อ C. bought ซื้อ (กริยาช่อง 2)  
โจทย์บอกว่า เมื่อวานนี้ขณะเดินทางไปสถานีรถไฟ Alan และ Kathy ซื้อส้มและมะละกอ 
“yesterday” บ่งบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในอดีดซึ่งต้องใช้ Past simple tense 
ข้อ A. buy ท าให้โครงสร้างประโยคกลายเป็น Present simple tense 
ข้อ B. buys ท าให้โครงสร้างประโยคกลายเป็น Present simple tense (ท่ีมีประธาน 

       เป็นเอกพจน์) 
ข้อ D. have bought ท าให้โครงสร้างประโยคกลายเป็น Present perfect tense 

38. ตอบข้อ D. You may have them. เพราะประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย “.” 
  โจทย์ถามว่า ประโยคใดใช้เครื่องหมายได้ถูกต้อง 

ข้อ A. May I have it ต้องใช้ “?” ท้ายประโยคเพราะเป็นประโยคค าถาม (เพ่ือขออนุญาต) 
ข้อ B. No I have not. ต้องมี “,” หลังค าว่า No เพราะยังไม่จบประโยค 
ข้อ C. You may have it ต้องใช้ “.” ท้ายประโยคเพราะเป็นประโยคบอกเล่า(อนุญาต) 

39. ตอบข้อ D. Can you help she? ค าสรรพนามที่ตามหลังค ากริยาต้องเป็นกรรม ต้องใช้ “her” 
  โจทย์ถามว่า ประโยคในข้อใดไม่ถูกต้อง 
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40. ตอบข้อ B. a / The / a  
  สถานการณ์ Nancy ก าลังดูของที่ระลึกที่ตลาดจตุจักรฝากเพ่ือนสนิท 
  หล่อนเห็นแหวนวงหนึ่งที่สวยงาม แหวนวงนั้นมีสีสันสดใส แต่หล่อนก็ไม่ได้ซื้อ  
                     หล่อนซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งแทน  
  - a beautiful ring ถูกต้อง เพราะพูดถึงแหวนทั่วไป 1 วง เป็นครั้งแรก 
  - The ring ถูกต้อง เพราะ แหวนวงนี้ถูกกล่าวซ้ าเป็นครั้งที่ 2 (เป็นต้นไป) 
  - a watch ถูกต้อง เพราะนาฬิกาเรือนนี้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก 

ข้อ A.   a / A / a    แหวนวงนี้ถูกกล่าวซ้ าเป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงต้องใช้ The 
ข้อ C.   a / The / the  นาฬิกาถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก จึงต้องใช้ a 
ข้อ D.   the / The / the  แหวนและนาฬิกาถูกล่าวถึงครั้งแรก จึงต้องใช้ a 

41. ตอบข้อ D some บ้าง/ บางส่วน (สามารถใช้ได้กับค านามนับได้และค านามนับไม่ได้เพ่ืออธิบายปริมาณ 
หรือจ านวนที่ไม่ชัดเจนใช้กับประโยคบอกเล่าและอาจพบในประโยคค าถาม) 

  สถานการณ์ Michael ก าลังขอความช่วยเหลือจาก Nick  
  Michael พูดว่า ช่วยไปท่ีร้านเครื่องเขียนหน่อย และซื้อปากกา ยางลบ และกระดาษหน่อย 
  โจทย์ให้เลือกค าน าหน้านามข้อไหนถูก 

ข้อ A.    a ใช้น าหน้าค านามนับได้ท่ีเป็นเอกพจน์ และขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ 
ข้อ B.    an ใช้น าหน้าค านามที่เป็นเอกพจน์และขึ้นต้นด้วยสระ (a, e, i, o, u) 
ข้อ C.    any ใช้ในประโยคปฏิเสธหรือค าถาม และสามารถใช้ได้กับค านามนับได้และค านาม 

                นับไม่ได้เพ่ืออธิบายปริมาณหรือจ านวนที่ไม่ชัดเจน 

42. ตอบข้อ B. Yes, she has.  ค่ะ ปรุงแล้ว (เป็นรูปแบบ Present Perfect Tense) 
บทสนทนาพ่อถามลูกสาวว่า แม่ปรุง (แล้ว) อาหารค่ า ส าหรับเราแล้วใช่ไหม ลูกสาวตอบว่า  
ค่ะ ปรุงแล้ว 
ข้อ A.    Yes, she did.  ใช้รปูแบบการตอบค าถาม Past Simple Tense 
ข้อ C.    No, she is not.  ใช้รูปแบบการตอบค าถาม Present Simple Tense  
ข้อ D.    No, she will not. ใช้รูปแบบการตอบค าถาม Future Simple Tense 

43. ตอบข้อ B. May I join the football club? ผมขอเข้าชมรมฟุตบอลได้ไหม 
 สถานการณ์ Nakin ต้องการเข้าร่วมชมรมฟุตบอลของโรงเรียน 
 Nakin ควรจะถามครูว่า ผมขอเข้าชมรมฟุตบอลได้ไหม  ครู ตอบว่า ได้ 

ข้อ A.  I may join the football club. ผมอาจจะเข้าร่วมชมรมฟุตบอล (ประโยคบอกเล่า) 
ข้อ C.   Should I join the football club? ผมควรจะเข้าร่วมชมรมฟุตบอลไหม  
         (ประโยคค าถามเชิงขอความคิดเห็น) 
ข้อ D.  I can join the football club. ผมสามารถเข้าร่วมชมรมฟุตบอล (ประโยคบอกเล่า) 

44. ตอบข้อ C. Not really. ก็ไม่เชิง 
  สถานการณ์ Somsri ถาม Pom เกีย่วกับอาหารที่เขาไม่ชื่นชอบ 
  Somsri ถาม Pom ว่า เธอชอบขนมแพนเค้กไหม และ Pom ตอบว่า ก็ไม่เชิงนะ (ไม่ถึงกับ 
                     ชอบและไม่ได้เกลียด) 

 ข้อ A.  Sure.   แน่นอน    ข้อ B.   Certainly. แน่นอน ข้อ D. Of course. ใช่เลย 
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45. ตอบข้อ A. They will tip. พวกขาจะให้เงินสมนาคุณ เป็นวัฒนธรรมชาวตะวันตกที่จะต้องให้ “tip”หรือ
เงินสมนาคุณแก่ผู้ให้บริการ โจทย์ถามว่า หลังจากทานอาหารและจ่ายค่าอาหารแล้ว ลูกค้าจะท า
อะไรกับบริกร 
ข้อ B.  They will order food. พวกเขาจะสั่งอาหาร 
ข้อ C.  They will have dinner. พวกเขาจะรับประทานอาหาร   
ข้อ  D.  They will ask the waiter for a ride. พวกเขาจะขอให้บริกรขับรถไปส่ง  

46. ตอบข้อ B. Keep off the grass, please. อย่าเดินลัดสนามหญ้า 
โจทย์บอกว่า ถ้าเราเห็นเด็กก าลังเดินลัดสนามหญ้า และเราต้องการเตือนไม่ให้เขาท าอย่างนั้น 
ควรพูดว่าอย่างไร 
ข้อ A.   Be careful, please. เดินอย่างระมัดระวัง 
ข้อ C.   Beware of the grass, please. ระวังอันตรายจากหญ้า 
ข้อ D.   Stay away from the lawn, please. อยู่ห่างๆสนาม เป็นค าพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ  

47. ตอบข้อ B. Cycling ขี่จักรยาน 
  ในเวลาว่างของ Ben เขาชอบขี่จักรยานซึ่งแม่ซ้ือให้ เขาขี่จักรยานเป็นเวลา 30 นาที หรือ  

10 กิโลเมตรทุกๆ วันโจทย์ถามว่า งานอดิเรกของ Ben คืออะไร 
ข้อ A.   Sailing ล่องเรือ    ข้อ C.  Cooking ท าอาหาร 
ข้อ D.   Collecting stamps สะสมแสตมป์ 

48. ตอบข้อ C Cooking ท าอาหาร 
 บทสนทนา Patty ถาม David ว่า คุณท าอะไรในเวลาว่าง ซึ่งเขาตอบว่า ผมชอบกิน ดังนั้น ผม

เลยรักการท าอาหาร Patty ตอบว่า จริงเหรอ ฉันชอบออกก าลังกาย โจทย์ถามว่า งานอดิเรก
ของ David คืออะไร 
ข้อ A.  jogging วิ่ง ข้อ B.  dancing เต้น  ข้อ D.  diving ด าน้ า 

49. ตอบข้อ D. It’s a quarter past one ตามรูปนาฬิกาคือเวลา 1.15 น. หรือ 13.15 น. (quarter past =
ผ่านมาแล้ว 15 นาที) 

  สถานการณ์ Dao ไม่มีนาฬิกา เขาต้องการถามถึงเวลาในตอนนี้ 
Dao ถามว่า ขอโทษค่ะ ตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว ผู้ชายคนหนึ่งตอบว่า เวลา 1.15 น. หรือ 13.15 น. 

ข้อ A.   It’s half past one 1.30 น. หรือ 13.30 น. 
ข้อ B.   It’s half past three 3.30 น. หรือ 15.30 น. 
ข้อ C.   It’s a quarter to one  12.45 น. หรือ 00.45 น 

50. ตอบข้อ B Steak สเต็ก  
โจทย์ถามว่า ฮ็อตด็อกไม่ใช้ข้อใดเป็นส่วนประกอบ 

  ข้อ A.   Bread ขนมปัง       ข้อ C.  Sausage ไส้กรอก      ข้อ D.  Lettuce ผักกาด 
51. ตอบข้อ C. Lemonade น้ ามะนาว 
  บทสนทนา ระหว่าง Pin และ Pao ซ่ึง Pin ถามว่า เธออยากกินอะไร Pao ตอบว่า  

ฉันยังไม่หิวเลย แต่กระหายน้ าเล็กน้อย Pin พูดว่า ได้ รอสักครู่ เดี๋ยวฉันกลับมา โจทย์ถามว่า 
Pin จะเสิร์ฟอะไรให้แก่ Pao 

  ข้อ A.  Pizza พิซซ่า  ข้อ B.  Noodles บะหมี่   ข้อ D. Scrambled egg ไข่คน 
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52. ตอบข้อ C. Vegetable salad and orange juice ผักสลัดและน้ าส้ม 
จากบทความ วันนี้ Paul และเพ่ือนๆ มีแผนที่จะท าอาหารและเครื่องดื่ม พวกเขาซื้อแครอท 
มะเขือเทศ ส้ม ข้าวโพด แตงกวา ไก่ ไข่และน้ าสลัด โจทย์ถามว่าพวกเขาก าลังจะท าอะไร 

  ข้อ A.   Fruit salad and carrot juice สลัดผลไม้กับน้ าแครอท  
ข้อ B.   Beef salad and orange juice สลัดเนื้อวัวกับน้ าส้มคั้น  

 ข้อ D.   Salad dressing and cucumber juice สลัดเดรสซิ่งกับน้ าแตงกวา  

53. ตอบข้อ A. Can I get some rest? ฉันขอไปนอนพักได้ไหม 
บทสนทนาที่ห้องปฐมพยาบาล Anny ก าลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ โดย Annyพูดว่า  
ฉันปวดท้อง ฉันขอนอนพักได้ไหม เจ้าหน้าที่ตอบว่า ได้ แต่เธอต้องทานยาก่อนจะไปนอน 

 ข้อ B.   Can I go to the class?ฉันขอไปห้องเรียนได้ไหม 
  ข้อ C.   Can I get some drink? ฉันขอเครื่องดื่มสักอย่างได้ไหม 
  ข้อ D.   Can I go to the canteen? ฉันขอไปโรงอาหารได้ไหม 

54. ตอบข้อ C. coats / scarves / gloves เสื้อคลุมกันยาว ผ้าพันคอ ถุงมือ 
จากภาพ ถ้าคุณมีแผนที่จะไปอเมริกาในฤดูนี้ (ตามภาพ) คุณจะสวมใส่เครื่องนุ่งห่มในข้อใด 

  ข้อ A.   blouses / skirts / boots เสื้อผู้หญิง / กระโปรง / รองเท้าบู้ท 
  ข้อ B.    t-shirt / hats / gown เสื้อแขนสั้น / หมวก / ชุดเสื้อคลุมยาว 
  ข้อ D.    suits / swimsuits / sunglasses  ชุดสูท / ชุดวา่ยน้ า / แว่นกันแดด 

55. ตอบข้อ C Summer ฤดูร้อน 
  โจทย์กล่าวว่า ในฤดูร้อน ผู้คนส่วนมากนิยมอาบแดด ดังนั้นจึงมีผู้จ านวนมากที่ชายหาด 
  ข้อ A.  Spring ฤดูใบไม้ผลิ ถึงแม้ช่วงท้ายๆของฤดูใบไม้ผลิผู้คนจะเริ่มอาบแดดกันแล้ว    
           แต่ก็ได้รับความนิยมน้อยกว่าฤดูร้อน 
  ข้อ B.   Winter ฤดูหนาว อากาศหนาวไม่มีใครอาบแดด ฤดูนี้ผู้คนนิยมเล่นกีฬาหรือกิจกรรม  
                              ทีเ๋กี่ยวข้องกับหิมะ เช่น สกี สเก็ตน้ าแข็ง เป็นต้น  
  ข้อ D.  Autumn ฤดูใบไม้ร่วง เพราะอากาศเริ่มเย็นลงผู้คนจึงไม่นิยมอาบแดดในฤดูนี้ 

56. ตอบข้อ D.  Australia and New Zealand ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกใต้ 
ซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูร้อน) 
โจทย์กล่าวว่า ปีที่แล้ว Anusorn เดินทางไปหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่มีหิมะตกในช่วง
คริสต์มาสเลย โจทย์ถามว่า ประเทศ 2 ประเทศ ในข้อใดที่เขาเดินทางไป 

 ข้อ A. Russia and Poland รัสเซียและ โปแลนด์ 2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกเหนือซึ่งช่วงปลายปี 
         เป็นฤดูหนาว 

ข้อ B.  America and Canada อเมริกา และ แคนาดา 2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกเหนือ 
         ซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูหนาว 
ข้อ C.  England and France อังกฤษ และ ฝรั่งเศส 2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกเหนือ 
         ซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูหนาว 
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57. ตอบข้อ C.  Using clean energies ใช้พลังงานสะอาด (การใช้ลมหมุนกังหันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า 
                     ไม่ก่อมลภาวะ)  จากภาพที่ก าหนด ข้อใดเป็นการส่งเสริมในการอนุรักษ์โลก) 
  ข้อ A.  Growing more trees ปลูกต้นไม้เพิ่ม 
  ข้อ B.  Recycling resources แปรรูปทรัพยากรแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

 ข้อ D.  Reducing use of wind ลดใช้(พลังงาน)ลมไม่สอดคล้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า  
          และไม่มีความจ าเป็นจะต้องลดการใช้(พลังงาน)ลมแต่อย่างใด  

58. ตอบข้อ C reading somewhere อ่านหนังสืออยู่ที่ใดที่หนึ่ง  
จากสถานการณ์ในชั้นเรียน นักเรียนใหม่ถาม Tom ว่า ตอนนี้คุณครูประจ าชั้นของพวกเราอยู่ที่
ไหน Tom จึงตอบว่า ฉันคิดว่า _____ ต าแหน่งที่ว่างในช่องว่างนั้นคือสถานที่ เพราะค าถาม
ขึ้นต้นด้วยค าว่า where แปลว่าที่ไหน นักเรียนใหม่ได้พูดว่า ขอบคุณมาก ฉันจะเดินไปที่
ห้องสมุด ดังนั้นค าท่ีเติมลงในช่องว่างนอกจากเป็นสถานที่แล้ว ค าว่า library ในประโยคสุดท้าย
นี้ ยังเป็นค าที่บอกให้รู้ว่าครูประจ าชั้นก าลังอ่านหนังสืออยู่ จึงตอบ reading somewhere 
แปลว่า อ่านหนังสืออยู่ที่ใดที่หนึ่ง เพราะสอดคล้องกับบริบทในบทสนทนานี้ 

  ข้อ A.    eating outside ทานอาหารข้างนอก 
ข้อ B.    checking exercise ตรวจแบบฝึกหัด  

  ข้อ D.   playing hide and seek in the room เล่นซ่อนหาในห้อง  

59. ตอบข้อ A. enjoy ชอบ ชื่นชอบ  
ผู้คนอเมริกาจ านวนมากชอบเล่นโต้คลื่นวันหยุด 
จากประโยค ประธาน คือ people เป็นค านามพหูพจน์  ในประโยค Present Simple tense 
ถ้าประธานเป็น plural noun ค ากริยาไม่มีการเติม S หรือเปลี่ยนรูป 

 ข้อ B.   enjoys (present form)ใช้กับประธานที่เป็น singular noun และ สรรพนาม  
           he/ she/ it 

  ข้อ C.   enjoying (present participial) 
  ข้อ D.  To enjoy (to infinitive) 

60. ตอบข้อ D. have been  
 สถานการณ์ Kitti ก าลังสัมภาษณ์ Mario ในฐานะนักแสดงที่มีชื่อเสียงของไทย 

จากบทสนทนา Kitti ถาม Mario ว่า คุณท างานนี้นานแค่ไหนแล้ว Mario ตอบว่า ผมเป็นนักแสดง
ตั้งแต่ปี 2010 ค าถามอยู่ในรูป Present perfect tense ค าตอบจึงต้องอยู่ในรูปของ present 
perfect tense คือ subject + has/have + v3 

  ข้อ A.   am  (present simple tense) 
  ข้อ B.   was  (past simple tense) 
  ข้อ C.   will be (future simple tense) 
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 สังคมศึกษา 
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 60 ข้อ 
ค าชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย กากบาท (X) ทับอักษรที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว  

หน่วยที่ 1 ศาสนากับการด ารงชีวิต 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ข้อ 1 – 12  
 

ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของศาสนา 
 

 
 ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
 

 ศาสนา คือ ค าสั่งสอนของศาสดาผู้ประกาศศาสนา ประกอบด้วยหลักธรรม ค าสอน แนวความเชื่อ และ
แนวการปฏิบัติต่าง ๆ ตามคติของแต่ละ 
 ศาสนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความเจริญในชีวิต และให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขศาสนามีความส าคัญ
หลายอย่าง เช่น 
 - เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ - เป็นเครื่องมือควบคุมสังคม ท าให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 
 - เป็นบ่อเกิดของจริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ 
องค์ประกอบของศาสนา 
 1. ศาสนา คือผู้ก่อตั้งศาสนา  
 2. คัมภีร์ คือ หลักธรรมค าสอนของสาสนา เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้นับถือได้ปฏิบัติตาม 
 3. สาวก คือ ผู้สืบต่อศาสนา โดยเป็นผู้เผยแผ่ 
 4. ศาสนาสถาน คือ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 5. พิธีกรรม คือ การปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือนให้เกิดความสุขความเจริญ เป็นสิริมงคลต่อผู้ปฎิบัติ 
 6. สัญลักษณ์ คือ เครื่องหมายหรือสิ่งแทนศาสนา เช่น พระพุทธศาสนามีเมมาธรรมจักเป็นสัญลักษณ์ 
ประโยชน์ของศาสนา 
 1. ศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนเรา ถ้าคนเราปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา เช่น มี
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทนอดกลั้น ขยันขัน แข็ง ไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น มีความกตัญญูกตเวที ก็จะมีคนรักใคร่นับถือ 
มีความสุข ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตด้านต่าง ๆ 
 2. ศาสนาช่วยสนองความต้องการด้านจิตใจของคนเรา คนทุกคนต้องการความหวังและก าลังใจที่จะมี ชีวิต
อย่างมีความสุข ซึ่งจะเห็นว่าทุกศาสนามีหลักปฏิบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนได้อย่างชัดเจน 
 3. ศาสนาช่วยให้สังคมสงบสุข ถ้าสมาชิกในสังคมน าหลักค าสอนทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติตาม  ก็จะ
ท าให้เป็นคนดีทั้งกาย วาจา และใจไม่กระท าความชั่วมีความเมตตากรุณาต่อกัน เมื่อทุกคนปฏิบัติดังนี้ สังคมย่อม
เกิดความสงบสุข 

http://4.bp.blogspot.com/-mLLYHlOoaU4/UjVQXJ5QR0I/AAAAAAAAAEk/V4PVda5xRxQ/s1600/Untitled.jpg
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1. ข้อใดเป็นหลักธรรมที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 ก. ท าดี ไม่ท าชั่ว ท าใจให้บริสุทธิ์ ข. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
 ค. เมตตา อดทน ขยันหมั่นเพียร ง. ไม่ฆ่าสัตว์ ไมลักทรัพย์ ไม่ดื่มสุรา 
2. ส าหรับหญิง เมื่อประเคนของแด่พระสงฆ์ จะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรที่แตกต่างไปจากชาย 
 ก. ยกของที่จะประเคนด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ข. ต้องวางของบนผ้าที่พระทอดรับประเคน 
 ค. ยกของถวายส่งถึงมือพระสงฆ์ ง. ระยะห่างจากพระสงฆ์ 2 ช่วงแขน 
3. ก่อนฟังพระเทศน์ควรท าอย่างไรก่อน 
 ก. ท าจิตใจให้สบายไม่กังวล ข. ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า 
 ค. แต่งกายให้เรียบร้อย ง. จัดหาที่นั่งให้เหมาะสม 
4. การท าบุญของชาวพุทธเน้นในเรื่องใด 
 ก. ความศักดิ์สิทธิ์ ข. การท าความดี 
 ค. พิธีกรรม ง. ความสามัคคี 
5. ในวันส าคัญทางศาสนา พุทธศาสนิกชนไม่ควรท าสิ่งใด 
 ก. น าสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในวัด ข. จัดอาหารไปถวายพระที่วัด 
 ค. ปล่อยนกปล่อยปลา ง. ท าใจให้สงบ ทบทวนการกระท าท่ีผ่านมา 
6. ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงเป็นการบ ารุงพระพุทธศาสนา 
 ก. ยกสมบัติทั้งหมดให้เป็นของวัด ข. ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน 
 ค. บวชเป็นพระ ง. บริจาคเงินและสิ่งของ 
7. เมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งไม่ใช่ศาสนาของตนเองควรปฏิบัติอย่างไร 
 ก. แสดงความส ารวมกิริยาท่าทาง ข. ลุกออกจากสถานที่นั้นทันที 
 ค. แสดงออกถึงศาสนาของตน ง. ไม่เข้าไปในสถานที่เช่นนั้นอีก 
8. ข้อใดไม่ใช่ ศาสนพิธี 
 ก. การฝึกนั่งสมาธิ ข. การปลุกเสกของขลัง 
 ค. การประชุมทางศาสนา ง. การแสดงธรรมเทศนา 
9. ข้อใดคือความมุ่งหมายของ ศาสนพิธี 
 ก. เป็นการเผยแผ่ศาสนา ข. โฆษณาชวนเชื่อ 
 ค. ชักชวนกันสร้างวัตถุ ง. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
10. ข้อใดคือมารยาทที่ไม่ควรปฏิบัติต่อศาสนาอ่ืน 
 ก. ไม่ลบหลู่ศาสนาอ่ืน ข. ไม่ควรเรียนรู้ศาสนาอ่ืน 
 ค. ล้อเลียนเหยียดหยามผู้นับถือศาสนาอื่น ง. ไม่ควรลบหลู่สถานที่ส าคัญทางศาสนา 
11. ข้อปฏิบัติในพิธีกรรมต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างไร 
 ก. เพ่ือฝึกความอดทนของผู้ปฏิบัติ ข. เพ่ือให้คนต่างศาสนาชื่นชม 
 ค. เพ่ือให้ดูสวยงาม ง. เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน 
12. จุดมุ่งหมายที่ตรงกันของทุกศาสนาคือข้อใด 
 ก. ให้ทุกคนร่ ารวย ข. ให้ทุกคนเป็นคนดี 
 ค. ให้ทุกคนตายแล้วไม่ต้องเกิดใหม่ ง. ให้ทุกคนพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย 
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หน่วยที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ข้อ 13 – 24  
 

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ด ารงตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เป็น
ประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตามหลักประชาธิปไตย 
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 1. ด้านสังคม เช่น การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมี
เหตุผลที่ดีกว่า ตัดสินใจโดยการใช่เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เคารพกฎระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และ รักษาสาธารณะสมบัติ 
 2. ด้านเศรษฐกิจ เช่น รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว มีความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท า      ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์  
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี มีความซื่อสัตย์
 3. ด้านการเมืองการปกครอง เช่น เคารพกฎหมาย รับฟัง
ความคิดเห็นของทุกคน และมีความอดทนต่อการขัดแย้ง ยอมรับ
เหตุผลที่ดีกว่า ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กล้า
เสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม ท างานอย่างเต็มความสามารถ เต็ม
เวลา   

ข้ามถนนตรงทางม้าล้าย 
หน้าที่พลเมือง 
 1. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ช่วยกันดูแลทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะสมบัติ 
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 2. วินัย ได้แก่ การฝึก กาย วาจา และใจให้สามารถควบคุมความประพฤติของตนเองให้อยู่ในระเบียบ
แบบแผนอันดีงาม เพ่ือให้การปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกันของกลุ่ม ในสังคมไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

 3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้แก่ การเอาใจใส่ ตั้งใจ และมุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนอย่าง
เต็มความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้งานบรรลุผลอย่างเต็มเป้าหมาย ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 4. ความอดทน ได้แก ่การมีจิตใจหนักแน่น เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น สามารถความคุมอารมณ์ และ 
พฤติกรรม ให้เป็นปกติเม่ือต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ไม่พอใจ 

 5. รู้จักประหยัดและอดออม ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ของตน 

 6. การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ได้แก่ การมีจิตใจเปิดเผย รู้แพ้รู้ชนะ และให้อภัยแก่กัน ท างานในลักษณะ
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ไม่แข่งขันหรือแก่งแย่งชิงดีกัน 

 7. ความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ มีความจริงใจ ไม่อคต ิและมีไมตรีจิตต่อกัน 

 8. การอนุรักษค์วามเป็นไทย ได้แก่ มีจิตส านึกในความเป็น
ไทย เช่น พูด เขียน และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อนุรักษว์ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 

 
การไหว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
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13. อะไรคือหน้าที่หลักที่จ าเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 ก. การรับราชการทหาร ข. การออกเสียงเลือกตั้ง 
 ค. การรับการศึกษาอบรม ง. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
14. ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะได้รับผลอย่างไร 
 ก. ถูกจ าคุก ข. ถูกลงโทษ 
 ค. สังคมรังเกียจ ง. ไม่สามารถติดต่อกับทางราชการได้ 
15. ผู้ที่ปฏิบัติตนตามหน้าที่แสดงว่ามีคุณธรรมใด 
 ก. ความเสียสละ ข. ความรับผิดชอบ 
 ค. ความเพียรพยายาม ง. ความจงรักภักดีต่อหน้าที่ 
16. ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยผู้ที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยคือใคร 
 ก. ประชาชน ข. ข้าราชการ 
 ค. นายกรัฐมนตรี ง. พระมหากษัตริย์ 
17. ข้อใดเป็นบริการขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาลต้องจัดให้กับเด็ก 
 ก. อาหาร ข. ของเล่นของใช้ 
 ค. การเดินทาง ง. การศึกษา 
18. การกระท าในข้อใด แสดงถึงความเคารพต่อกฎระเบียบทางสังคม 
 ก. วิ่งตัดหน้ารถยนต์ ข. พ่นสีใส่ก าแพงโรงเรียน 
 ค. ทิ้งขยะลงบนถนน ง. ข้ามถนนตรงทางม้าลาย 
19. ข้อใดเป็นการเสียสละต่อส่วนรวม 
 ก. ช่วยเพื่อนท าการบ้านเสมอ ข. ท าความสะอาดโต๊ะเรียนของตน 
 ค. บริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ประสบภัยน้ าท่วม ง. น าแจกันอันใหม่มาเปลี่ยนจากเดิมที่ท าแตก 
20. ถ้ามีการโต้แย้งในหมู่คณะควรใช้วิธีใดแก้ไขปัญหา 
 ก. ใช้เวลา ข. ใช้อารมณ์ 
 ค. ใช้เหตุผลและปัญญา ง. ใช้ความรู้สึกและความต้องการ 
21. การลงแขกเก่ียวข้าวของชาวนาแสดงถึงคุณธรรมในข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. สามัคคีธรรม ข. คารวธรรม 
 ค. ปัญญาธรรม ง. เมตตาธรรม 
22. ข้อใดคือการเสียสละเพ่ือประเทศชาติ 
 ก. แบ่งของเล่นให้น้อง ข. ช่วยอธิบายโจทย์เลขให้เพื่อนฟัง 
 ค. บริจาคเงินให้ขอทาน ง. บริจาคสิ่งของช่วยทหารที่บาดเจ็บ 
23. หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยย่อยที่สุด 
 ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. เทศบาล ง. เมืองพัทยา 
24. ข้อใดเรียงล าดับศาลตั้งแต่เริ่มแรกจนสูงสุดได้ถูกต้อง 
 ก. ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ข. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 
 ค. ศาลฎีกา ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ง. ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้น 
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หน่วยที่ 3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ข้อ 25 – 36 
 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
 

เศรษฐกิจ คือ การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิต จ าหน่ายและบริโภค 

การผลิต คือ การกระท าเพ่ือให้เกิดผลที่สามารถตีค่ามาเป็นเงินได้ หากตีค่าเป็นเงินไม่ได้อาจเรียกว่าผลงาน 
การจ าหน่าย คือ การน าผลผลิตไปเสนอต่อผู้ที่ต้องการ หรือเรียกว่าน าผลผลิตไปสู่ตลาด ก่อให้เกิดการซื้อขาย 
การบริโภค คือ การจับจ่ายใช้สอย รวมถึงการรับประทาน เศรษฐศาสตร์เน้นสิ่งที่ตีราคาหรือเป็นเงินได้ 
ระบบเศรษฐกิจ คือ หลักและวิธีการด าเนินการของรัฐในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ระบบสังคมนิยมและระบบทุนนิยม 
 - ระบบสังคมนิยม รัฐผู้ขาดระบบเศรษฐกิจ รัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แรงงาน 
ค่าตอบแทนและการจ าหน่าย โดยรัฐเป็นผู้ก าหนดเองว่าจะผลิตอะไร โดยไม่ต้องค านึงถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค ระบบนี้เกิดจากแนวคิดท่ีว่า หากปล่อยให้ทุกคนท าตามใจตน อาจท าให้เกิดผลเสียกับส่วนรวมได้ 
 - ระบบทุนนิยม หรือเสรีนิยม เปิดโอกาสให้เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต ลงทุนแข่งขันกันได้อย่างอิสระ โดยรัฐไม่เข้ามาแข่ง มีแนวคิดว่า การแข่งขันท าให้
เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกตัดสินใจ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 
 1. การผลิต Production เป็นพื้นฐานท าให้สินค้า-บริการ เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ ถือเป็น
การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เรียก อรรถประโยชน์ Economic Utility ซึ่งเป็นความพึงพอใจของผู้บริโภค ไม่
สามารถวัดค่าได้ การผลิตจะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 5 ประการ 

 

  - ประโยชน์จากรูปร่างสินค้า : จากไม้แปรรูป มาเป็นโต๊ะ 
  - ประโยชน์จากเวลา : การบ่มกลั่นสุรา วัตถุโบราณ 
  - ประโยชน์จากสถานที่ : มีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสู่โรงงาน 
หรือสินค้าสู่ตลาด 

  - ประโยชน์ด้านกรรมสิทธิ์ : สามารถซ้ือขายเป็นเจ้าของได้ 

 
การท่องเท่ียวท าให้เกิด 
การบริโภคและบริการ 

  - ประโยชน์ด้านบริการ : ไม่ปรากฏในรูปสินค้า แต่เกิดจากการรับบริการ เช่น แพทย์ ครู 
 ขั้นตอนการผลิต แบ่งออกเป็น การผลิตขั้นต้น (ปฐมภูมิ), การผลิตขั้นแปรรูป (ทุติยภูมิ)และการผลิตขั้น
บริการ (ตติยภูมิ) 
 ทรัพยากรการผลิตและบริการ Production Resources แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน, แรงงาน, ทุน 
และผู้ประกอบการ 
 สินค้าและบริการ คือ สิ่งที่ได้จากปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เป็นสิ่งมีอรรถประโยชน์ ตอบสนองความต้องการ
ได้แม้จะเกิดประโยชน์หรือไม่ก็ตาม 
 2. การบริโภค หมายถึง การกิน การใช้สินค้าและบริการ เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ 
 3. ปัจจัยต่อการบริโภค รายได ้นิสัย สิ่งแวดล้อม การคาดคะเน
รายได้ในอนาคต ระดับสินค้าและบริการ 
 4. ผู้บริโภค ทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณค่าและส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ทุกด้าน ชนิดสินค้าเพ่ือการบริโภค สินค้าสิ้นเปลืองหมดทันที เช่น 

อาหาร น้ า สินค้าสิ้นเปลืองอย่างช้า ๆ เช่น ปริมาณไม่ลดลงแต่เสื่อมลง เช่น 
บ้าน รถยนต์ 

 
การซ้ือสินค้าท าให้ผู้ผลิตมี
รายได้ 
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25. ข้อใดไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
 ก. ใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักร ข. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 
 ค. มีการจัดการที่ดี ง. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
26. นักเรียนควรเลือกซื้อสินค้าเพราะเหตุใดมากที่สุด 
 ก. ความจ าเป็น ข. ความหรูหรา 
 ค. ความทันสมัย ง. ความสวยงาม 
27. การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคทรัพยากรเรียกว่าอะไร 
 ก. เศรษฐกิจ ข. เศรษฐศาสตร์ 
 ค. สินค้าและบริการ ง. การผลิตสินค้า 
28. ข้อใดคือองค์ประกอบของเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ 
 ก. เครื่องจักร ข. ผลผลิต 
 ค. ขั้นตอน ง. การบริโภค 
29. ถ้านักเรียนจะท าการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะต้องค านึงถึงเรื่องใดเป็นอันดับแรก 
 ก. ผลิตอะไร ข. ผลิตอย่างไร 
 ค. ผลิตเพ่ือใคร ง. ผลิตจ านวนเท่าไร 
30. ข้อใดเป็นหลักการคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสม 
 ก. ค านึงถึงคุณภาพ ข. พิจารณาราคาสินค้า 
 ค. พิจารณาถึงความจ าเป็น ง. ถูกทุกข้อ 
31. ท าอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นการพ่ึงพาตนเอง 
 ก. ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพดี ข. ผลิตสินค้าท่ีมีราคาถูก 
 ค. ผลิตสินค้าให้ได้ก าไรมากท่ีสุด ง. รู้จักน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
32. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ 
 ก. ความจ าเป็น ข. การลดราคา 
 ค. การเปรียบเทียบราคา ง. คุณภาพของสินค้า 
33. ปัจจัยข้อใดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเสนอขายของผู้ผลิตมากที่สุด 
 ก. รายได้บุคคล ข. จ านวนประชากร 
 ค. แฟชั่นตามสมัยนิยม ง. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
34. ข้อใดส าคัญท่ีสุดในการซื้อของเงินผ่อน 
 ก. ระยะเวลาผ่อนนาน ข. ได้ของแถมเหมือนกัน 
 ค. เสียดอกเบี้ยต่ า ง. ต้องสามารถผ่อนได้โดยไม่เดือดร้อน 
35. ข้อใดตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากที่อ่ืน ข. รวมกลุ่มกันสร้างรายได้ให้ชุมชน 
 ค. พ่ึงพาผู้อื่นก่อนพ่ึงพาตนเอง ง. ผลิตเพ่ือจ าหน่วยเป็นสินค้า 
36. ข้อใดคือสินค้าจากเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. สินค้ายี่ห้อดัง ข. สินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 
 ค. สินค้าจากหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ง. สินค้าจากห้างสรรพสินค้า 
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หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ข้อ 37 – 48 
 

อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

1. อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์และพัฒนาการด้านต่างๆ 
 1.1 การสถาปนาอาณาจักรรตันโกสินทร์ 
  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ขณะมีพระชนมายุได้ 46 พรรษา ได้ถวายพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ทรงโปรดให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาตั้งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ า 

เจ้าพระยา เนื่องจากมีสาเหตุดังนี้ 
  1. มีประชากรตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น 

  2. พระราชวังเดิมท่ีธนบุรีขับแคบไม่สามารถขยายออกไปได้  
  3. ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยามีพ้ืนที่กว้างขวาง
สามารถขยายเมืองออกไปได้ในอนาคต 

 1.2 พัฒนาการด้านต่างๆ ของอาณาจักรไทยสมัยรัตโกสินทร์ 
แบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ 

 
แผนที่อาณาจักรกรุงธนบุรี 

  - ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการป้องกันและฟ้ืนฟูบ้านเมือง 
  - ยุคปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่ ระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวถึง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้บ้านเมืองรอดพ้นจากการคุกคามจากชาติตะวันตก 
  - ยุคปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่าง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลปัจจุบัน 
 1.3 ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ คนไทยมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรท าให้ชาวต่างชาติเกิดความ
ประทับใจและเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น คนไทยมีน้ าใจซื่อสัตย์กตัญญูมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่น 
2. ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ 
 2.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรี มีบทบาท
เด่นในด้านการท าสงครามเพ่ือป้องกันบ้านเมือง และการสร้างความมั่นคงให้กับราชอาณาจักรไทย 
 2.2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงที่ชาติตะวันตกได้ขยายอ านาจการคุกคาม
ประเทศไทย พระองค์ทรงแก้ปัญหาโดยโปรดให้ปฏิรูปประเทศเป็นแบบสมัยใหม่ เช่น การปฏิรูปการปกครองและ
กฎหมายต่างๆ ปฏิรูประบบการศาล ส่งเสริมการศึกษาแบบตะวันตก 
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3. ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ภูมิปัญญา คือ ความรู้ ความคิดจากการปฏิบัติของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายและบรรพบุรุษที่ใช้แก้ปัญหา 
เพ่ือให้มีชีวิตรอดและด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
 3.1 ภูมิปัญญาไทยในการรักษาสุขภาพ เช่น วิชาแพทย์แผนโบราณยาแก้โรคต่างๆ ต าราการนวด ฤาษีดัด
ตน ช่วยลดอาการปวดเมื่อย คนไทยจึงควรอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพสืบต่อไป 
 3.2 ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม รปูแบบศิลปกรรมในช่วงนี้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา เช่น วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ประติมากรรมพระพุทธรูปปางต่างๆ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติ ชาดกและวรรณกรรมและวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น 

 3.3 ภูมิปัญญาไทยด้านวรรณกรรม ผลงานที่โดดเด่น คือ บท
ละครเรื่องรามเกียรติ์ สามก๊ก อิเหนา สังข์ทองกาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน   พระอภัยมณ ีรูปแบบวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ค าสอน วิถีชีวิตของชุมชน ท าให้ผู้อ่านมีความเพลิดเพลิน 
ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้คนไทยมีความอ่อนโยนและน าคุณธรรมหรือข้อคิด
ที่ได้จากวรรณกรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

**ความรู้เพิ่มเติม** 

 
จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกียรต์ิ 
ทีว่ัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ 
นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ 
 
37. การศึกษาประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ท าให้ผู้อ่ืนนับถือ ข. ท าให้ต่างชาติมีความย าเกรง 
 ค. ท าให้พัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว ง. ท าให้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชน
ชาติ 
38. หลักฐานใดที่แสดงถึงประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ชัดเจนที่สุด 
 ก. หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ข. อาวุธในการต่อสู้ 
 ค. เครื่องใช้ทองเหลือง ง. สภาพบ้านเรือนโบราณ 
39. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการศึกษาหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 ก. ตีความหมายของข้อมูลที่ได้ ข. ตั้งประเด็นหัวข้อในการศึกษา 
 ค. น าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบรายงาน ง. รวบรวมข้อมูลด้วยรูปแบบรายงาน 
40. ข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 
 ก. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ข. ข้อมูลจากการเล่าต่อ ๆ กันมา 
 ค. ข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลครบถ้วน ง. ข้อมูลจากบทความในหนังสือพิมพ์ 
41. ข้อใดต่อไปนี้แตกต่างจากพวก 
 ก. จารึก ข. พงศาวดาร 
 ค. ต านาน ง. ห้องสมุด 
42. ชาติไทยรอดพ้นภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมได้อย่างไร 
 ก. ความม่ันคงทางการเมือง ข. ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ค. พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย ง. คนไทยมีก าลังต่อสู้มากกว่า 
 

https://anusorn54055.wordpress.com/2014/11/22/%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan/2014/01/03/entry-1
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43. วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะอย่างไร 
 ก. ใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีทันสมัย ข. สอดแทรกคุณธรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ค. สอดแทรกข้อคิดของชาติตะวันตก ง. สอดแทรกชีวิตคนต่างชาติในประเทศไทย 
44. การปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่ถูกต้อง 
 ก. น าบางส่วนของวรรณกรรมไทยไปดัดแปลงใหม่ ข. ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดรอยเปื้อนบนภาพเขียนโบราณ 
 ค. วาดภาพสวยงามลงบนสถาปัตยกรรม ง. ศึกษาวรรณกรรมไทย 
45. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประวัติบุคคลส าคัญ 
 ก. น าเรื่องราวไปเล่าต่อให้ผู้อ่ืนฟังได้  ข. มีความเพลิดเพลิน 
 ค. น าแนวทางการด าเนินชีวิตมาประยุกต์ใช้กับตนเอง ง. มีความสนุกสนาน 
46. ข้อใดคือวัฒนธรรมทางจิตใจ 
 ก. การแต่งกาย ข. พระพุทธรูป 
 ค. สาสนสถาน ง. ความเชื่อ 
47. การกระท าข้อใดเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
 ก. ใช้ไฟฟ้าชอร์ตปลาตามแหล่งน้ า ข. ใช้ถุงพลาสติกใส่ของทุกครั้งที่ซื้อของ 
 ค. ใช้สารเคมีฉีดป้องกันแมลงในสวนผัก ง. ใช้ตะกร้าไม้ไผ่ใส่ของเวลาไปตลาด 
48. หน้าที่การสืบสานภูมิปัญญาไทยเป็นหน้าที่ของบุคคลใด 
 ก. องค์กรส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ข. คนไทยทุกคน 
 ค. กระทรวงศึกษาธิการ ง. กระทรวงวัฒนธรรม 
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หน่วยที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ข้อ 49 – 60 
 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศ 
 1. แผนที่ หมายถึง การแสดงลักษณะพ้ืนผิวโลกลงบนแผ่นราบ โดยการย่อส่วน และการใช้สัญลักษณ์  
 2. แผนผัง เป็นแบบที่เขียนย่อหรือขยายสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่ โรงพยาบาล อาคารเรียนเป็นต้น 

 3. ภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินในการถ่ายภาพ ให้ระยะภาพกว้าง ข้อมูลทันสมัย 

 4. ภาพถ่ายจากดาวเทียม ทีป่รากฏบนผิวโลก ให้รายละเอียดภาพกว้าง และได้ข้อมูลทันสมัย 

 5. เข็มทิศ เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการบอกทิศทาง 

 6. เครื่องวัดความกดอากาศ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศในบริเวณต่างๆ 

 7. เครื่องวัดทิศทางลม ใช้วัดทิศทางลม เมื่อลมพัดมาปะทะที่หางลูกศร หัวลูกศรจะชี้ไปตามทิศทางลม 

 8. ข้อมูลจาก website ใช้ค้นหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูล และสารสนเทศทางพ้ืนที่ที่สนใจ 
ลักษณะภูมิประเทศ  

 ภาคเหนือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบหุบเขา เป็นที่เกิดของแม่น้ าล าธารหลาย
สาย เช่น แม่น้ าปิง วัง ยม น่าน แม่น้ าป่าสัก เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ าเจ้าพระยา  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์ เป็นที่เกิดของแม่น้ าล าธารของ
ภาคอีสานหลายสาย ได้แก ่แม่น้ ามูล แม่น้ าชี ล าตะคอง ล าพระเพลิง ล าโดมน้อย ล าโดมใหญ่ เป็นต้น ลักษณะ
ดินเป็นดินปนทราย ไม่อุ้มน้ า น้ าซึมผ่านได้รวดเร็ว ท าให้แห้งแล้งมากในฤดูแล้ง  

 ภาคกลาง เป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน ซ่ึงแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าสาขาต่าง ๆ 
พัดพามา ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ มีประชากรอยู่หนาแน่นมากท่ีสุด  

 ภาคตะวันออก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาลดลงสู่ที่ราบชายฝั่งทะเล มีแม่น้ าสายสั้น ๆ 
ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่อ่าวไทย  

 ภาคตะวันตก มีลักษณะเป็นเทือกเขาและหุบเขา ได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาถนนธงชัย ที่ราบลุ่ม
แม่น้ าแม่กลอง ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ภาคใต้ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตอนกลางของคาบสมุทรมีเทือกเขา ได้แก ่เทือกเขา
ตะนาวศรี เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาสันกาลาคีรี เทือกเขาภูเก็ต ท าให้แบ่งพ้ืนที่ของภาคใต้ออกเป็น 2 

ส่วน คือ ที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันตก และที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออก  

http://chunkamonfunnylearn.blogspot.com/2015/11/1.html
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาความชื้นเข้ามาท าให้เกิดฝนตกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดอากาศหนาวมาจากประเทศจีน ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมี
อากาศหนาวเย็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่ีมีฝนตก 
ความส าคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. การด ารงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

 2. การตั้งถ่ินฐานและการประกอบอาชีพ  

 3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคของ
มนุษย ์

 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ 
 5. การรักษาสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ 
กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 
 1. กิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม มีการน าใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และก่อให้เกิดมลพิษ  
 2. กิจกรรมทางการเกษตร เช่น มีการใช้ยาฆ่าแมลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
 3. กิจกรรมการบริโภคของมนุษย์ ส่งผลให้มีขยะที่มากข้ึน ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง 
สาเหตุที่มนุษย์ท าลายส่ิงแวดล้อม 

 1. การเพ่ิมของประชากร ก่อให้เกิดการบริโภคทรัพยากรมากข้ึน มีของเสียมากข้ึน 
 2. พฤติกรรมการบริโภค มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง มีขยะและของเสียมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวมนุษย์เอง 
 3. ความโลภของมนุษย์ โดยน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ เพื่อให้ตนเองมีความร่ ารวย ส่งผลให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ที่มากระทบต่อมนุษย์เองในที่สุด 
 4. ความไม่รู้ สิ่งที่ท าให้มนุษย์ ขาดสติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่ง แวดล้อม 
และน าไปสู่ความเสียหาย ทั้งตนเองและธรรมชาติ 
 
49. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือส าหรับท าแผนที่และแผนผัง 
 ก. เครื่องมือวัดลม ข. เทปวัดระยะทาง 
 ค. เข็มทิศ ง. โซ่ 
50. รูปถ่ายทางอากาศ ไม่สามารถให้ข้อมูลใด 
 ก. การใช้พื้นท่ี ข. การเกิดอุทกภัย 
 ค. การแสดงจ านวนประชากร ง. การแสดงจ านวนทรัพยากรป่าไม้ 
51. ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนทั้งสองขึ้น ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศใด 
 ก. ทิศใต้ ข. ทิศเหนือ 
 ค. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ง. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
52. น้ ามีความส าคัญต่อชีวิตในด้านใดมากที่สุด 
 ก. ใช้ดับเพลิง ข. ใช้ดื่มกิน 
 ค. ใช้ช าระล้างภาชนะ ง. ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม 
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53. ถ้าต้องการทราบเกี่ยวกับทิศทางลม ควรเลือกใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ข้อใด 
 ก. เครื่องวัดทิศทางลม ข. เครื่องวัดความชื้น 
 ค. เครื่องวัดความกดอากาศ ง. เครื่องวัดคุณภาพน้ า 
54. ถ้าต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตภูมิอากาศจะศึกษาได้จากแผนที่ใด 
 ก. แผนที่ประเภทป่าไม้ ข. แผนที่ธรณีวิทยา 
 ค. แผนที่เขตภูมิอากาศ ง. แผนที่เขตรัฐกิจ 
55. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของที่ราบภาคกลาง 
 ก. เป็นศูนย์กลางการค้า ข. เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 ค. เป็นพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ง. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
56. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการท านาปรัง 
 ก. เริ่มปลูกข้าวในต้นฤดูฝน ข. ใช้น้ าฝนตามธรรมชาติในการท านา 
 ค. เป็นการท านาตามฤดูกาลในรอบปี ง. เป็นการท านานอกฤดูกาลปกติ 
57. จังหวัดใดที่อยู่ในที่ราบภาคกลางทั้งหมด 
 ก. ลพบุรี สกลนคร ล าปาง ข. ปราจีนบุรี กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ 
 ค. นครปฐม ราชบุรี ศรีสะเกษ ง. สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครนายก 
58. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ท าให้พ้ืนที่ราบภาคกลางเปลี่ยนแปลงเป็นทุ่งอุตสาหกรรม 
 ก. มีพ้ืนที่ปลูกข้าวเพ่ิมมากข้ึน ข. มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
 ค. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตของใช้ ง. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน 
59. ข้อใดเป็นวิธีการอนุรักษ์ภูมิภาคท่ีเป็นชายฝั่งทะเล 
 ก. โยนเศษอาหารลงในทะเล ข. ไม่ทิ้งขยะตามชายฝั่งทะเล 
 ค. เก็บปะการังใต้ทะเลไปฝากเพ่ือน ง. เก็บเปลือกหอยตามชายฝั่งทะเลกลับบ้าน 
60. ถ้าจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากจะมีผลกระทบต่อเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ก. ทรัพยากร ข. การปกครอง 
 ค. ภัยธรรมชาต ิ ง. ระบบการศึกษา 
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เฉลยข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 60 ข้อ 
1. ตอบ ข้อ ก. ท าดี ไม่ท าชั่ว ท าใจให้บริสุทธิ์  
 เพราะ ค าสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนยึดเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
3 ประการ ได้แก่ 1. ไม่ท าความชั่วทั้งปวงทั้งทางกาย วาจาและใจ 2. ท าความดีทางกาย วาจาและใจ 3. ท าจิตใจ
ให้ผ่องใส 
2. ตอบ ข้อ ข. ต้องวางของบนผ้าที่พระทอดรับประเคน 
 เพราะ พระสงฆ์ไม่รับของจากมือผู้หญิงเพราะผิดศีล ต้องวางของบนผ้าที่พระทอดรับประเคน 
3. ตอบ ข้อ ก. ท าจิตใจให้สบายไม่กังวล 
 เพราะ การท าใจให้สบายไม่กังวลจะท าให้เข้าใจหลักธรรมได้ดี 
4. ตอบ ข้อ ข. การท าความดี 
 เพราะ การท าความดีจะท าให้จิตใจผ่องใส ชีวิตมีความสุข 
5. ตอบ ข้อ ก. น าสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในวัด 
 เพราะ ในวันส าคัญทางศาสนา พุทธศาสนิกชนควรท าความดี เช่น ท าบุญตักบาตร ท าทาน แต่การน า สัตว์
เลี้ยงไปปล่อยในวัดเป็นการท าบาป จึงไม่เหมาะสม 
6. ตอบ ข้อ ข. ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน 
 เพราะ ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน เป็นการบ ารุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอด และด ารงต่อไป 
7. ตอบ ข้อ ก. แสดงความส ารวมกิริยาท่าทาง 
 เพราะ การแสดงความส ารวมกิริยาท่าทางเมื่อมีพิธีกรรมที่ไม่ใช่ศาสนาของตน เป็นการให้เกียรติต่อความเชื่อ
ของศาสนาอื่น จะท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
8. ตอบ ข้อ ข. การปลุกเสกของขลัง 
 เพราะ การปลุกเสกของขลังไม่ใช่ค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
9. ตอบ ข้อ ก. เป็นการเผยแผ่ศาสนา 
 เพราะ ศาสนพิธีเป็นหลักปฏิบัติที่ดีงามของศาสนาที่สืบทอดกันมา เพ่ือสืบทอดหลักธรรมค าสอนของศาสนา
ให้ด ารงอยู่ต่อไป 
10. ตอบ ข้อ ค. ล้อเลียนเหยียดหยามผู้นับถือศาสนาอ่ืน 
 เพราะ การล้อเลียนเหยียดหยามผู้นับถือศาสนาอื่นนั้นเป็นการไม่ให้เกียรติความเชื่อของผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางความคิด และเกิดปัญหาทางสังคมได้ 
11. ตอบ ข้อ ง. เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน 
 เพราะ ข้อปฏิบัติในพิธีกรรมต่าง ๆ นั้น ท าให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
12. ตอบ ข้อ ข. ให้ทุกคนเป็นคนดี 
 เพราะ ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนท าความดี ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 
13. ตอบ ข้อ ง. การปฏิบัติตามกฎหมาย  
 เพราะ การปฏิบัติตามกฎหมายจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
14. ตอบ ข้อ ข. ถูกลงโทษ 
 เพราะ กฎหมายจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกลงโทษ โดยการ
ตักเตือน ปรับ หรือถูกจ าคุก 
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15. ตอบ ข้อ ข. ความรับผิดชอบ 
 เพราะ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามหน้าที่แสดงว่ามีความรับผิดชอบ 
16. ตอบ ข้อ ก. ประชาชน 
 เพราะ ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
17. ตอบ ข้อ ง. การศึกษา 
 เพราะ การศึกษาเป็นบริการข้ันพื้นฐานที่รัฐบาลต้องจัดให้กับเด็ก 
18. ตอบ ข้อ ง. ข้ามถนนตรงทางม้าลาย 
 เพราะ การข้ามถนนตรงทางม้าลาย แสดงถึงความเคารพต่อกฎระเบียบทางสังคม แต่การวิ่งตัดหน้ารถยนต์ 
พ่นสีใส่ก าแพงโรงเรียน ทิ้งขยะลงบนถนนเป็นการไม่เคารพต่อกฎระเบียบทางสังคม 
19. ตอบ ข้อ ค. บริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
 เพราะ การบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ประสบภัยน้ าท่วมเป็นการเสียสละต่อส่วนรวม 
20. ตอบ ข้อ ค. ใช้เหตุผลและปัญญา 
 เพราะ การใช้เหตุผลและปัญญาแก้ไขปัญหา จะท าให้ลดปัญหาความขัดแย้งได้ 
21. ตอบ ข้อ ก. สามัคคีธรรม 
 เพราะ สามัคคีธรรม คือ ความสามัคคี ช่วยเหลือกัน  
22. ตอบ ข้อ ง. บริจาคสิ่งของช่วยทหารที่บาดเจ็บ 
 เพราะ การบริจาคสิ่งของช่วยทหารที่บาดเจ็บเป็นการช่วยเหลือทหารที่เสียสละเพ่ือประเทศชาติ 
23. ตอบ ข้อ ข. องค์การบริหารส่วนต าบล 
 เพราะ องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นหน่วยย่อยที่สุด รองจาก 
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
24. ตอบ ข้อ ข. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 
 เพราะ ล าดับศาลเริ่มจาก ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 
25. ตอบ ข้อ ก. ใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักร 
 เพราะ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต มีการจัดการที่ดี และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเป็นการลดต้นทุน
การผลิตกว่าการใช้แรงงานคนซึ่งมีค่าแรงแพงกว่าการใช้เครื่องจักร 
26. ตอบ ข้อ ก. ความจ าเป็น 
 เพราะ การซื้อสินค้าตามความจ าเป็น เพราะเป็นการใช้เงินอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย 
27. ตอบ ข้อ ข. เศรษฐศาสตร์ 
 เพราะ เศรษฐศาสตร์ คือ การศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เพื่อผลิต บริโภค กระจาย 
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยการจัดสรรทรัพยากร ที่เป็นปัจจัยการผลิตอันมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จ ากัด 
28. ตอบ ข้อ ก. เครื่องจักร 
 เพราะ เครื่องจักรเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น 
29. ตอบ ข้อ ก. ผลิตอะไร 
 เพราะ สิ่งแรกท่ีควรค านึงถึงเป็นอันดับแรกในการผลิตสินค้า คือ ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพ่ือใคร ผลิต
จ านวนเท่าไร 
30. ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ 
 เพราะ หลักการคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภค คือ ค านึงถึงคุณภาพ พิจารณาราคาสินค้า พิจารณาถึงความ
จ าเป็น 
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31. ตอบ ข้อ ง. รู้จักน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 เพราะ การน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ท าให้ไม่ต้องซื้อ และลดต้นทุนการผลิตได้ 
32. ตอบ ข้อ ข. การลดราคา 
 เพราะ หลักเกณฑ์ในการบริโภคสินค้าและบริการ ได้แก่ ความจ าเป็น การเปรียบเทียบราคา คุณภาพของ
สินค้า แต่การลดราคาเป็นการส่งเสริมการขาย 
33. ตอบ ข้อ ก. รายได้บุคคล 
 เพราะ รายได้บุคคลเป็นปัจจัยในการซื้อสินค้า 
34. ตอบ ข้อ ง. ต้องสามารถผ่อนได้โดยไม่เดือดร้อน 
 เพราะ การซื้อของเงินผ่อน ผู้ซื้อต้องสามารถผ่อนได้โดยไม่เดือดร้อน เพราะจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของผู้ซื้อ 
35. ตอบ ข้อ ข. รวมกลุ่มกันสร้างรายได้ให้ชุมชน 
 เพราะ การรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีรายได้ให้กับชุมชน และพ่ึงพาตนเอง
ได้ 
36. ตอบ ข้อ ค. สินค้าจากหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 เพราะ สินค้าจากหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าท่ีผลิตในชุมชน ใช้วัตถุดิบในชุมชน เป็นการรวมกลุ่ม
กันสร้างรายได้ให้ชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
37. ตอบ ข้อ ง. ท าให้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชนชาติ 
 เพราะ การศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชนชาติ 
38. ตอบ ข้อ ก. หลักศิลาจารึกหลักท่ี 1 
 เพราะ หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นหลักฐานชั้นต้น และเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร 
39. ตอบ ข้อ ข. ตั้งประเด็นหัวข้อในการศึกษา 
 เพราะ ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ตั้งประเด็นหัวข้อใน
การศึกษา ขั้นตอนที่ 2 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และตีความข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การ
คัดเลือกและประเมินข้อมูล ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริง 
40. ตอบ ข้อ ค. ข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลครบถ้วน 
 เพราะ ข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 
41. ตอบ ข้อ ง. ห้องสมุด 
 เพราะ จารึก พงศาวดาร ต านานเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ห้องสมุดไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
42. ตอบ ข้อ ค. พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย 
 เพราะ การที่ชาติไทยรอดพ้นภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมเพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์
ไทยทรงใช้การเจรจาทางการทูตท าให้ชาติไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก 
43. ตอบ ข้อ ข. สอดแทรกคุณธรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 เพราะ วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีที่มาจากพระพุทธศาสนา ซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
นั้นยังรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกน้อยมาก 
44. ตอบ ข้อ ง. ศึกษาวรรณกรรมไทย 
 เพราะ ศึกษาวรรณกรรมไทยเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป 
45. ตอบ ข้อ ค. น าแนวทางการด าเนินชีวิตมาประยุกต์ใช้กับตนเอง 
 เพราะ บุคคลส าคัญแต่ละท่าน มีแนวทางการด าเนินชีวิตที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในชีวิต การน าแนวทางการ
ด าเนินชีวิตมาประยุกต์กับตนเอง จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด 
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46. ตอบ ข้อ ง. ความเชื่อ  
 เพราะ ความเชื่อเป็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ ส่วนการแต่งกาย พระพุทธรูป ศาสนสถานเป็นวัตถนธรรม
ด้านวัตถ ุ
47. ตอบ ข้อ ง. ใช้ตะกร้าไม้ไผ่ใส่ของเวลาไปตลาด 
 เพราะ ตะกร้าเป็นภูมิปัญญาไทย การใช้ตะกร้าจึงเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
48. ตอบ ข้อ ข. คนไทยทุกคน 
 เพราะ หน้าที่การสืบสานภูมิปัญญาไทยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพราะภูมิปัญญาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย จึงควรสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
49. ตอบ ข้อ ง. โซ่ 
 เพราะ เครื่องมือวัดลม เทปวัดระยะทาง เข็มทิศเป็นเครื่องมือส าหรับท าแผนที่และแผนผัง แต่โซ่ไม่ใช่ 
50. ตอบ ข้อ ค. การแสดงจ านวนประชากร 
 เพราะ รูปถ่ายทางอากาศ จะให้ข้อมูลการใช้พื้นที่ การเกิดอุทกภัย ทรัพยากรป่าไม้ แต่ไม่แสดงจ านวน
ประชากร 
51. ตอบ ข้อ ข. ทิศเหนือ 
 เพราะ ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนทั้งสองขึ้น ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือ ด้านขวาเป็นทิศ
ใต ้
52. ตอบ ข้อ ข. ใช้ดื่มกิน 
 เพราะ น้ าเป็นองค์ประกอบของเซลล์ร่างกาย หากร่างกายขาดน้ าจะช็อคหมดสติ และเสียชีวิต 
53. ตอบ ข้อ ก. เครื่องวัดทิศทางลม 
 เพราะ เครื่องวัดทิศทางลมใช้วัดทิศทางลม  
54. ตอบ ข้อ ค. แผนที่เขตภูมิอากาศ 
 เพราะ แผนที่เขตภูมิอากาศจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตภูมิอากาศ แต่แผนที่ประเภทป่าไม้จะบอก                                                
ข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ แผนที่ธรณีวิทยาบอกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดิน แผนที่เขตรัฐกิจบอกข้อมูลเกี่ยวกับ เขตรฐั 
55. ตอบ ข้อ ข. เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 เพราะ ภาคกลางมีลักษณะเด่น คือ เป็นศูนย์กลางการค้า เป็นพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคม แต่ไม่ใช่เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
56. ตอบ ข้อ ง. เป็นการท านานอกฤดูกาลปกติ 
 เพราะ การท านาปรังเป็นการท านานอกฤดูกาลปกติ 
57. ตอบ ข้อ ง. สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครนายก 
 เพราะ จังหวัดสมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครนายก อยู่ภาคกลางทั้งหมด 
58. ตอบ ข้อ ข. มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
 เพราะ มีการลงทุนจากต่างประเทศท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 
59. ตอบ ข้อ ข. ไม่ท้ิงขยะตามชายฝั่งทะเล 
 เพราะ การทิ้งขยะตามชายฝั่งทะเลท าให้ทรัพยากรชายฝั่งถูกท าลาย และเกิดปัญหามลพิษ 
60. ตอบ ข้อ ก. ทรัพยากร 
 เพราะ จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน จะมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงอย่างรวดเร็ว 
 
 


