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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต ๒

ชุดความรู้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่๖



ก 

 

ค ำน ำ 

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลวัดหนอง - 

ขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)  จังหวัดอุทัยธานี จัดท าชุดความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 6  ของ 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในสถานการณ์โควิด 19 ท่ีอยู่ในพื้นท่ี

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2  ให้มีโอกาสเข้าถึงวิชาความรู้

ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนสามารถค้นพบความรู้ เกิดทักษะ 

และใช้ทักษะการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

 

              คณะผู้จัดท า 
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สำรบัญ 
 

 บทที ่  

 

หน้ำ 

 ค าน า ก 

       สารบัญ ข 

 วิชาคณิตศาสตร์ 1 

 วิชาวิทยาศาสตร์ 82 

 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 129 

 วิชาภาษาไทย 204 

 วิชาภาษาอังกฤษ 245 
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นิยามของจ านวนนับ ตัวประกอบ และจ านวนเฉพาะ 
 

จ านวนนับ ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … จ ำนวนนับอำจเรียกว่ำ "จ ำนวนเต็มบวก" หรือ 

"จ ำนวนธรรมชำติ" 
 

ตัวประกอบ คือ จ ำนวนเต็มน้อย ๆ ท่ีไปหำรตัวนั้นลงตัว เช่น 

เลข 4 เป็นตัวประกอบของเลข 8 เพรำะว่ำเลข 4 สำมำรถหำรเลข 8 ได้ลงตัว 

เลข 10 เป็นตัวประกอบของเลข 100 เพรำะว่ำเลข 10 สำมำรถหำรเลข 100 ได้

ลงตัว 
 

ตัวอย่ำงท่ี 3.1 จงหำตัวประกอบของ 24 

จ ำนวนนับท่ีหำร 24 ได้ลงตัว ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

ดังนั้น ตัวประกอบของ 24 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

ข้อสังเกต : ตัวประกอบของ 24 ตัวเลขจะจับกันเป็นคู่ๆ ซึ่งผลคูณของแต่ละคู่ตอ้งเท่ำกับ 24  

 

จ านวนเฉพาะ คือ จ ำนวนนับท่ีมำกกว่ำ 1 และมีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวเอง 

ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,19, … บำงครั้งเรียกจ ำนวนเฉพำะว่ำ "ตัวประกอบเฉพำะ" 

จ ำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 100 จะมีจ ำนวนเฉพำะอยู่ 25 จ ำนวน 

ได้แก่  2  3  5  7 

  11 13  17 19 

  23  29 

  31     37 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
1 
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  41  43     47 

  53     59 

  61     67 

  71     73     79 

  83     89 

  97 

การแยกตัวประกอบ คือ การคูณของตัวประกอบเฉพาะ 
 

วิธีในกำรแยกตัวประกอบมี 2 วิธี คือ 

1. วิธีการตั้งหารสั้น 

ตัวอย่างที่ 1 จงแยกตัวประกอบของ 120 

วิธีท ำ  

  2 )120 

  2 )  60 

  2 )  30 

  3 )  15 

        5 

ดังนั้น  แยกตัวประกอบของ  120  ได้เป็น   2 x 2 x 2 x 3 x 5  หรือ  23 x3 x 5 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนที่คูณตัวเองหลำยๆ ครั้ง สำมำรถเขียนในรูปเลขยกก ำลังได้ 

เช่น 2 × 2 × 2 = 23  (23 อ่ำนว่ำ สองยกก ำลังสำม) 

เรียก 2 ว่ำ ฐำน และเรียก 3 ว่ำ เลขชี้ก ำลัง 
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2. วิธีแยกตัวประกอบทีละ 2 ตัว 
 

ตัวอย่างที่ 2 จงแยกตัวประกอบของ 45 

 45 = 3 x 15 

          = 3 x 3 x 5 เนื่องจำก 15  ไม่เป็นจ ำนวนเฉพำะ ต้องเขียนในรูป  3 x 5 

หรือ 45 = 9 x 5 

          = 3 x 3 x 5 เนื่องจำก 9  ไม่เป็นจ ำนวนเฉพำะ ต้องเขียนในรูป  3 x 3 

ดังนั้น  แยกตัวประกอบของ  45  ได้เป็น   3 x 3 x 5  หรืออำจเขียนได้เป็น 32 x 5 
 

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  

 ตัวหำรร่วมมำกของจ ำนวนนับตั้งแต่  2  จ ำนวนขึ้นไป  คือ  ตัวประกอบร่วมท่ีมีค่ำ

มำกท่ีสุดของจ ำนวนนับนั้น  ใช้อักษรย่อว่ำ  ห.ร.ม. 

 กำรหำรตัวหำรร่วมมำก  มี  3  วิธี คือ 
 

 วิธีที่ 1  หา ห.ร.ม.  โดยวธิีหาตัวหารร่วม 

ตัวอย่างที่  3  จงหำ ห.ร.ม. ของ  12  และ  18  โดยวิธีหำตัวหำรร่วม 

 พิจำรณำตัวประกอบของ  12  และ  18 

  จ ำนวนท่ีหำร  12  ได้ลงตวั คือ  1,  2,  3,  4,  6,  12   

  จ ำนวนท่ีหำร  18  ได้ลงตวั คือ  1,  2,  3,  6,  9,  18 

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

 ดังนั้น  ห.ร.ม.  ของ  12  และ  18  คือ  6  เพรำะ  6 เป็นตัวประกอบร่วมท่ีมำกท่ีสุด 

 วิธีที่ 2  หา ห.ร.ม.  โดยวธิีแยกตัวประกอบ 

  ขั้นที่ 1  แยกตัวประกอบของจ ำนวนนับท่ีต้องกำรหำ  ห.ร.ม. 

  ขั้นที่ 2  ห.ร.ม.จะมีค่ำเท่ำกับ ผลคูณของจ ำนวนเฉพำะที่เป็นตัวประกอบร่วมของ

จ ำนวนนับนั้น 
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ตัวอย่างที่  4  จงหำ ห.ร.ม. ของ  12  และ  18  โดยวิธีแยกตัวประกอบ 

 แยกตัวประกอบของ  12  และ  18  ได้ดังนี ้

  212    2u  3u  

  218   3u  3u  
 ดังนั้น  ห.ร.ม. ของ   12  และ 18  คือ  2 x 3 = 6 

วิธีที่ 3 หา ห.ร.ม.  โดยวธิีตั้งหาร 

  ขั้นที่ 1  น ำจ ำนวนนับท่ีต้องกำรหำ ห.ร.ม.  มำเป็นตัวตั้ง 

  ขั้นที่ 2  น ำจ ำนวนท่ีสำมำรถหำรจ ำนวนนับนั้นได้ลงตัวทุกจ ำนวนมำหำร 

  ขั้นที่ 3  ด ำเนินกำรหำรในขั้นที่ 2  ไปเร่ือย ๆ จนไม่มีจ ำนวนใดหำรจ ำนวนนับนั้น

ได้ลงตัวทุก 

        จ ำนวน 

  ขั้นที่ 4  ห.ร.ม. ของจ ำนวนนับนั้น  จะมีค่ำกับกับผลคูณของตัวหำรจ ำนวนนับนั้น

ทุกตัว 

ตัวอย่างที่  5  จงหำ ห.ร.ม. ของ  36 และ  84  โดยวิธีตั้งหำร 

  2 )  36      84 

  2 )  18      42 

  3 )    9      21 

           3       7 
 

 ดังนั้น  ห.ร.ม. ของ   36 และ  84  คือ  2 x 2 x 3 = 12 
 

ตัวคูณร่วมน้อย  (ค.ร.น.) 

 ตัวคูณร่วมน้อยของจ ำนวนนับตั้งแต่  2 จ ำนวนขึ้นไป เป็นจ ำนวนท่ีน้อยท่ีสุดที่จ ำนวน

นับนั้นหำรลงตัว ใช้อักษรย่อว่ำ  ค.ร.น. 
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 กำรหำรตัวคูณร่วมน้อย  มี  3 วิธี คือ 

 วิธีที่ 1  หา ค.ร.น.  โดยวธิีหาตัวคูณร่วม 

ตัวอย่างที่  6  จงหำ ค.ร.น. ของ  3  และ  5  โดยวิธีหำตัวคูณร่วม 

 พิจำรณำตัวคูณของ  3  และ  5   

  ตัวคูณท้ังหมดของ  3  คือ  3,  6,  9,  12,  15,  18, 21, 24, 27, 30, 33, …   

  ตัวคูณท้ังหมดของ  5  คือ  5,  10,  15,  20,  25,  30, 35, … 

    ตัวคูณร่วมของ  3  และ  5  คือ  15,  30, … 

 ดังนั้น  ค.ร.น.  ของ  3  และ  5  คือ  15  เพรำะ  15 เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุด 
 

 วิธีที่ 2  หา ค.ร.น.  โดยวธิีแยกตัวประกอบ 

  ขั้นที่ 1  แยกตัวประกอบของจ ำนวนนับท่ีต้องกำรหำ  ค.ร.น. 

  ขั้นที่ 2  ค.ร.น. มีค่ำเท่ำกับ  ผลคูณของจ ำนวนเฉพำะท่ีเป็นตัวประกอบร่วมของ

จ ำนวนนับ 

        อย่ำงน้อย 2 จ ำนวน  และตัวประกอบเฉพำะท่ีเหลือทุกจ ำนวน 

ตัวอย่างที่  7  จงหำ ค.ร.น. ของ  12  และ  16  โดยวิธีแยกตัวประกอบ 

 แยกตัวประกอบของ  12  และ  16  ได้ดังนี ้

  212    2u  3u  

  216   2u  2u  2u  
 ดังนั้น  ค.ร.น. ของ   12  และ 18  คือ  2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 48 

 วิธีที่ 3  หา ค.ร.น.  โดยวธิีตั้งหาร 

  ขั้นที่ 1  น ำจ ำนวนนับท่ีต้องกำรหำ ค.ร.น.  มำเป็นตัวตั้ง 

  ขั้นที่ 2  น ำจ ำนวนท่ีสำมำรถหำรจ ำนวนนับนั้นได้ลงตัวอย่างน้อย 2 จ านวนมำ

หำร     
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  ขั้นที่ 3  ด ำเนินกำรหำรในขั้นที่ 2  ไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งไม่มีจ ำนวนใดหำรจ ำนวน

นับนั้นได้ลงตัวอย่ำงน้อย 2 จ ำนวน 

  ขัน้ที่ 4  ค.ร.น. ของจ ำนวนนับนั้น  จะมีค่ำกับกับผลคูณของตัวหำรทุกตัวและ

ผลหำรขั้นสุดท้ำยทุกตัว 
 

ตัวอย่างที่  8  จงหำ ค.ร.น. ของ  9, 15  และ  30  โดยวิธีตั้งหำร 

  3 )  9   15   30 

  5 )  3     5   10 

       3     1     2 

           

 ดังนั้น  ค.ร.น. ของ   9, 15  และ  30  คือ  3 x 5 x 3 x 1 x 2 = 90 

ความสัมพันธ์ของ  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น. 

 ถ้ำก ำหนดให้  a  และ b  แทนจ ำนวนนับใดๆ  
  

 จะได้ว่ำ bau    =   � ค.ร.น. ของ a  และ b �   u  � ห.ร.ม. ของ a  และ b �     

 

 หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ  “ผลคูณของจ ำนวนนับสองจ ำนวน กับผลคูณของ  ห.ร.ม. และ 

ค.ร.น. ของจ ำนวนนับนั้นมีค่ำเท่ำกัน” 

 

ตัวอย่างที่ 9 เลขสองจ ำนวนคูณกันได้ 432 ห.ร.ม. คือ 12 ค.ร.น. ของเลขสองจ ำนวนนี้

เท่ำกับเท่ำใด 
 

 

 

 

 

 

5 หำรจ ำนวนนับลงตัว อย่ำงน้อย 

2 ตัว  คือ  หำร 5 และ 10 ลงตัว 

ไม่มีจ ำนวนใดหำร 3, 1 และ 2 ลงตัว   
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 วิธีท า จำกผลคูณของเลขสองจ ำนวน = ห.ร.ม × ค.ร.น. 

  จะได ้   432 = 12 × ค.ร.น. 

     ค.ร.น. = 
12
432  

     ค.ร.น. = 36 

 ดังนั้น ค.ร.น. ของเลขสองจ ำนวนนี้ คือ 36 

โจทย์ปัญหา  

ตัวอย่างที่ 10  มีเชือกอยู่ 3 เส้น ยำวเส้นละ 15, 25 และ 40 เมตร  ตำมล ำดับ  ต้องกำรแบ่ง

เชือกออกให้ยำวเส้นละเท่ำๆ กัน และให้ยำวมำกท่ีสุดจะได้เชือกยำวเส้นละกี่เมตร 

 วิธีท า   กำรแบ่งเชือกให้ยำวมำกท่ีสุดเท่ำๆ กัน  

 แสดงว่ำ  จะต้องหำ หำ ห.ร.ม. ของ  15, 25 และ 40 นั่นเอง 

  5 )  15    25   40 

        3      5     8 

 ดังนั้น  ห.ร.ม. ของ   15, 25 และ 40  คือ  5 

ตอบ  สำมำรถแบ่งเชือกได้ยำวท่ีสุด คือ ยำวเส้นละ 5 เมตร 

ตัวอย่างที่ 11  บริษัท A นัดประชุมทุก ๆ 10 วัน บริษัท B นัดประชุมทุกๆ 15 วันบริษัท C นัด

ประชุมทุก ๆ 20 วัน  ถ้ำเริ่มนัดประชุมครั้งแรกพร้อมกัน อีกกี่วันท้ังสำมบริษัทจึงจะประชุม

พร้อมกันเป็นคร้ังท่ีสอง 

 

 วิธีท า   กำรหำวันท่ีจะประชุมพร้อมกันเป็นครั้งท่ีสอง   คือกำรหำจ ำนวนวันท่ีน้อย

ท่ีสุดที่ท้ัง 3 บริษัทจะประชุมพร้อมกัน  
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 แสดงว่ำ  จะต้องหำ หำ ค.ร.น. ของ  10, 15 และ 20 นั่นเอง 

  210   5u   

  315   5u  

  220    2u  5u   
 ดังนั้น  ค.ร.น. ของ  10, 15 และ 20 คือ  322 uu 605  u  

ตอบ  ทั้งสำมบริษัทจะประชุมพร้อมกันเป็นครั้งที่สองเมื่อเวลำผ่ำนไป 60 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต 

      1. โจทย์ถำมหำ “มำกที่สุด” “ใหญ่ที่สุด” เป็นกำรหำ  ห.ร.ม. 

      2. โจทย์ถำมหำ “น้อยที่สุด” “เล็กที่สุด” เป็นกำรหำ  ค.ร.น. 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของเศษส่วน 

กรณีท่ี 1 เศษส่วนจำกสิ่งของเดียวกัน 

 

 

รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่ำ ๆ กัน ส่วนท่ีแรเงำมี 1 ส่วนเขียนในรูปเศษส่วนได้ 
1
3
 

 

 

 

 

  

รูปสำมเหลี่ยมแบ่งออกเป็น 6 ส่วนเท่ำ ๆ กัน ส่วนท่ีแรเงำมี 3 ส่วน เขียนในรูป

เศษส่วนได้
3
6
 

 กรณีท่ี 2 เศษส่วนจำกของหลำยสิ่ง 

เศษส่วน 

2 



10 
 

 

 ในวงกลมดังรูป มีรูปสำมเหลี่ยมอยู่ท้ังหมด 8 รูป ส่วนแรเงำมี 6 รูป เขียนในรูป

เศษส่วนได้ 
6
6
 

เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน 
 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

   

   

   

จำกภำพ           
3
2     =         

6
4             =             

9
6  

หรือ               
3
2     =   

23
22

u
u          =      

33
32

u
u  

  สรุปข้อคิด :  การหาเศษสวนท่ีเทากัน  อาจทําไดโดยนําจํานวนท่ีเทากันท่ีไมใชศูนย

คูณท้ังตัวเศษและตัวสวน  หรือหารท้ังตัวเศษและตัวสวน   

เศษส่วนอย่างต่ า 

  เศษส่วนอย่ำงต่ ำ คือ เศษส่วนท่ีไม่มีจ ำนวนนับใด ๆ ท่ีมำกกว่ำ 1 มำหำรท้ังตัว

เศษและตัวส่วนลงตัว มีวิธีท ำ ดังนี้ 

 วิธีที่ 1 ท ำโดยน ำตัวประกอบร่วมท่ีมีค่ำมำกท่ีสุด (ห.ร.ม.) ของตัวเศษและตัวส่วนมำ

หำร 

  เช่น 
7
2

749
714

49
14

 
y
y
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 วิธีที่ 2 น ำตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวส่วนมำหำรต่อเนื่องกันไป จนกว่ำไม่มีตัว

ประกอบร่วม 

(ท่ีมำกกว่ำ 1) มำหำรได้อีก เช่น  
9
4

218
28

7126
756

126
56

 
y
y

 
y
y

  

เศษส่วนแท้ 

 เศษส่วนแท้ คือ เศษส่วนท่ีมีตัวเศษน้อยกว่ำตัวส่วน เช่น ,
3
1  ,

5
2  

7
4  เป็นต้น 

เศษเกิน 

 เศษเกิน คือ เศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ำกับหรือมำกกว่ำตัวส่วน เช่น ,
3
3  ,

4
5  

7
11  เป็นต้น 

จ านวนคละ 

 จ ำนวนคละ คือ กำรเขียนเศษเกินในรูปของจ ำนวนนับกับเศษส่วนแท้ เช่น 1
5
9
  เศษ 

4 เขียนในรูปจ ำนวนคละเป็น 
5
41  

เศษซ้อน 

 เศษซ้อน คือ เศษส่วนท่ีตัวเศษหรือตัวส่วนเป็นเศษส่วนหรือท้ังตัวเศษและตัวส่วนเป็น

เศษส่วน เช่น ,
11
5
4

   ,

11
5
3    

7
6
3
12

   เป็นต้น 

การเปรียบเทียบเศษส่วน 

 1. เศษส่วนที่มีตัวสว่นเทา่กัน  ใช้วิธีกำรเปรียบเทียบกันโดยอำศัยหลักกำรท่ีว่ำ  

เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกัน  เศษส่วนใดท่ีตัวเศษมำกกว่ำ  เศษส่วนนั้นจะมำกกว่ำ  เช่น 
3
1

3
2
!  

 2. เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน ใช้วิธีกำรเปรียบเทียบกันโดยอำศัยหลักกำรท่ีว่ำ 

เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนน้อยกว่ำ จะมีค่ำมำกกว่ำ เช่น 
5
3

4
3
!  ซึ่งพิจำรณำได้โดยกำรท ำส่วนให้

เท่ำกัน แล้วเปรียบเทียบตำมหลักเกณฑ์ข้อท่ี 1  
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ตัวอย่าง  จงเปรียบเทียบ  
4
3  กับ  

5
3  

วิธีคิด  ท ำตัวส่วนให้เท่ำกัน  โดยหำ ค.ร.น. ของตัวส่วน จะได้ ค.ร.น.ของ 4 และ 5 

คือ 20 

                          
4
3  =  

54
53

u
u                           

5
3  =  

45
43

u
u  

                               =  
20
15                              =  

20
12                            

          เนื่องจำก         
20
15    !     

20
12         ดังนั้น   

4
3  !   

5
3  

 

 

3. เศษส่วนที่มีตัวเศษและตัวส่วนไม่เท่ากัน   อำจเลือกพิจำรณำเปรียบเทียบได้ 2 

วิธี คือ    

 3.1 วิธีการท าตัวส่วนให้เท่ากัน แล้วเปรียบเทียบตำมหลักเกณฑ์ข้อ 1  

 

  

 

ตัวอย่าง  จงเปรียบเทียบ  
3
2  กับ  

5
4  

วิธีคิด  ท ำตัวส่วนให้เท่ำกัน  โดยหำ ค.ร.น. ของตัวส่วน จะได้ ค.ร.น.ของ 3 และ  

คือ 15 

                          
3
2  =  

53
52

u
u                           

5
4  =  

35
34

u
u  

                               =  
15
10                              =  

15
12                            

          เนื่องจำก         
15
10    �     

15
12         ดังนั้น   

3
2  �   

5
4  
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3.2 วิธีคูณไขว้ โดยสลับคูณไขว้ระหว่ำงตัวเศษและตัวส่วน แล้วเปรียบเทียบผลคูณ  

 

          ตัวอย่าง     จงเปรียบเทียบ  
4
3  กับ  

6
5  

          วิธีคิด  เปรียบเทียบระหว่ำง  63u    กับ  45u      เมื่อพิจำรณำกำรคูณไขว้ 
4
3           

6
5  

             จะได้  6.3 u  =  18  กับ  45u  = 20 

             เนื่องจำก  6.3 u    <  45u     ดังนั้น   
4
3  �   

6
5  

 

 

การเรียงล าดับเศษส่วน 

 กำรเรียงล ำดับเศษส่วนไม่เท่ำกัน  ใช้วิธีแปลงเศษส่วนทุกจ ำนวนให้เป็นเศษส่วนท่ีมีตัว

ส่วนเท่ำกัน  แล้วจึงน ำมำเรียงล ำดับกัน 

 ตัวอย่าง  จงเรียงล ำดับเศษส่วนต่อไปนี้จำกน้อยไปมำก  
3
2   

2
1    

6
5    

4
3  

 วิธีท า  ค.ร.น.  ของ  3,  2,  6,  4   คือ  12 

  จะได้    
43
42

3
2

u
u

   =  
12
8   

62
61

2
1

u
u

   =  
12
6  

   
26
25

6
5

u
u

   =  
12
10   

34
33

4
3

u
u

   =  
12
9  

 เมื่อเรียงล ำดับจำกน้อยไปมำกจะได้  
12
6     

12
8   

12
9     

12
10  

 ดังนั้น  เรียงล ำดับจำกน้อยไปมำกได้ดังนี้    
2
1    

3
2     

4
3   

6
5     

ข้อสังเกต:  ถาตองการเรียงลําดับเศษสวนจากมากไปนอย  ใหใชวิธีเดียวกันดังกลาว  

แลวนํามาเรียงลําดับกัน  เชน จากตัวอยางขางบนนี้ 

เมื่อเรียงล ำดับจำกน้อยไปมำกจะได้      
12
10    

12
9    

12
8   

12
6  

 ดังนั้น  เรียงล ำดับจำกน้อยไปมำกได้ดังนี้      
6
5   

4
3     

3
2   

2
1  
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การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ 

 กำรบวกหรือกำรลบเศษส่วนท่ีมีส่วนไม่เท่ำกัน  ต้องท ำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจ ำนวน

ให้เท่ำกันก่อน  โดยอำจท ำให้ตัวส่วนของแต่ละจ ำนวนเท่ำกับ  ค.ร.น. ของตัวส่วนท้ังหมด  

แล้วจึงหำผลบวกหรือผลลบ 

 

ตัวอย่าง  จงหำผลลัพธ์ของ  
5
3

3
2
�  

วิธีท า  หำ ค.ร.น   ของ 3  และ  5 ได้  15 

         
5
3

3
2
�   =   ¸

¹
·

¨
©
§

u
u

�¸
¹
·

¨
©
§

u
u

35
33

53
52  

                  =   
15
9

15
10

�  

                  =   
15
19  

 

หรือ           
5
3

3
2
�   =   � � � �

15
3352 u�u  

                         =   
15
910 �  

                         =   
15
19  

 

ตัวอย่าง  จงหำผลลัพธ์ของ  
6
5

9
8
�  

วิธีท า  หำ ค.ร.น   ของ 9  และ  6 ได้  18 

         
6
5

9
8
�   =   ¸

¹
·

¨
©
§

u
u

�¸
¹
·

¨
©
§

u
u

36
35

29
28  

                  =   
18
15

18
16

�  

                  =   
18
1  

หรือ        
6
5

9
8
�   =   � � � �

15
3352 u�u  

                         =   
15
1516�  

                         =   
18
1  
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 กำรบวกหรือกำรลบจ ำนวนคละ อำจเขียนจ ำนวนคละในรูปเศษเกินก่อน แล้วจึงหำ

ผลบวก  หรือผลลบ 

 

ตัวอย่าง  จงหำผลลัพธ์ของ  
4
3

5
2

2
13 �¸

¹
·

¨
©
§ �  

วิธีท า             
4
3

5
2

2
13 �¸

¹
·

¨
©
§ �   =   

4
3

5
2

2
7

�¸
¹
·

¨
©
§ �  

                                        =   � � � �
4
3

10
2257
�

u�u  

                                        =   
4
3

10
39

�  

                                        =  � � � �
20

53239 u�u   = 
20
63  =  

20
33  

 

 

การคูณ การหารเศษส่วนและจ านวนคละ 

 หำกมีจ ำนวนคละ ให้ท ำจ ำนวนคละเป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงคูณหำรกันตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ 

  กำรคูณเศษส่วนกับจ ำนวนนับ  ท ำได้โดยน ำจ ำนวนนับมำคูณกับเศษ  โดยตัวส่วนยังคงเดิม 

ตัวอย่าง  จงหำผลลัพธ์ของ  
4
315u  

วิธีท า           
4
315u   =   

4
315u  

                              =   
4
45  

                              =   
4
111  
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การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 

 กำรคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  ใช้วิธีน ำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วน  

หรือถ้ำตัวเศษและตัวส่วนมีตัวประกอบร่วมให้น ำตัวประกอบร่วมมำหำรท้ังตัวเศษและตัวส่วน

ก่อน  แล้วจึงหำผลคูณ 

ตัวอย่าง  จงหำผลลัพธ์ของ  
9
8

21
20

u  

วิธีท า           
9
8

21
20

u   =   
921
820

u
u  

                             =   
189
160                                    

 

 

การหารเศษส่วน 

 กำรหำรจ ำนวนใด ๆ  ด้วยเศษส่วน  อำจคิดได้จำกกำรน ำจ ำนวนนั้นคูณกับเศษส่วน

กลับของเศษส่วนท่ีเป็นตัวหำร 

ตัวอย่าง  จงหำผลลัพธ์ของ  
33
4

11
8
y  

วิธีท า           
33
4

11
8
y   =   

4
33

11
8
u  

                              =   
4
33

11
8
u  

                                   =   6 

 

 กำรหำรจ ำนวนคละ  ให้เขียนจ ำนวนคละเป็นเศษเกินก่อน  แล้วจึงหำรกัน 

ตัวอย่าง  จงหำผลลัพธ์ของ  
3
2

2
13 y  

วิธีท า           
3
2

2
13 y   =   

3
2

2
7
y  

                               =   
2
3

2
7
u  

                                =   
4
21  

                                =   
4
15  
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การบวก  ลบ  คูณ  หารเศษส่วนระคน 

  

แนวคิด 

  1. ท ำในวงเล็บก่อน 

  2. เปลี่ยนค ำว่ำ “ของ” เป็นกำรคูณ แล้วใส่วงเล็บ 

  3. คูณ หำร ท ำพร้อมกัน (ก่อนบวก ลบ) 

  4. บวก ลบ ท ำพร้อมกัน 

 

ตัวอย่าง         u¸
¹
·

¨
©
§ �

4
1

8
5

3
11   

วิธีท า     u¸
¹
·

¨
©
§ �

4
1

8
5

3
11   

4
1

8
5

3
4

u¸
¹
·

¨
©
§ �  

 

  

                                            =  
4
1

24
1532

u¸
¹
·

¨
©
§ �  

                                            =  
4
1

24
47

u  

                                            =  
96
47  

 

โจทย์ปัญหาเศษส่วน 

 เมื่อโจทย์ก ำหนดโจทย์ปัญหำ เรำจะต้องพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์ของสิ่งท่ีโจทย์

ก ำหนดมำ แล้วแก้ปัญหำไปตำรมล ำดับขั้น 

ตัวอย่าง พ่อเก็บมะม่วงได ้
3
225  กิโลกรัม ลุงเก็บมะม่วงได้ 

4
320  กิโลกรัม พ่อกับลุงเก็บ

มะม่วงรวมกันได้กี่กิโลกรัม 
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วิธีท า พ่อเก็บมะม่วงได้  
3
225   กิโลกรัม 

 ลุงเก็บมะม่วงได้  
4
320   กิโลกรัม 

 พ่อกับลุงเก็บมะม่วงรวมกัน 
3
225  + 

4
320  = (25 + 20) + ¸

¹
·

¨
©
§ �

4
3

3
2  

       = 45 + 
12
17  

       = 45 + 
12
51  

       = 45 + 1 + 
12
5  

       = 
12
546  

ตอบ 
12
546   กิโลกรัม 
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ทศนิยม  
คือ จ ำนวนท่ีใช้แทนเศษส่วน ท่ีมีตัวเลขส่วนเป็น 10, 100, 1,000 ….. ฯลฯ เช่น 

 

         
5

10
 เขียนเป็นรูปทศนิยมได้ 0.5 อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดห้ำ 

        
8

100
 เขียนเป็นรูปทศนิยมได้ 0.08 อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดศูนย์แปด 

ค่าประจ าหลักของทศนิยม 

 

 

 

 

  

 

 

 

จำกตำรำง  

 7 อยู่ในหลักร้อย มีค่ำ 700 

 2 อยู่ในหลักสิบ มีค่ำ 20 

 5 อยู่ในหลักหน่วย มีค่ำ 5 

ทศนิยม 

3 
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 9 อยู่ในหลักส่วนสิบ มีค่ำ 
9

10
  หรือ 0.9  

 1 อยู่ในหลักส่วนร้อย มีค่ำ 
1

100
  หรือ 0.01 

 8 อยู่ในหลักส่วนพัน มีค่ำ 
8

1000
 หรือ 0.008 

  

ดังนั้นจึงเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได ้ 725 918
1000

  หรือเขียนในรูปทศนิยมจะได้ 

725.918 อ่ำนว่ำ เจ็ดร้อยยี่สิบห้ำจุดเก้ำหนึ่งแปด 

การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย 

 พิจำรณำจำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

 45.387 

  4 อยู่ในหลักสิบ  มีค่ำ 40 

  5 อยู่ในหลักหน่วย  มีค่ำ 5 

  3 อยู่ในหลักส่วนสิบ มีค่ำ 
10
3  หรือ 0.3 

  8 อยู่ในหลักส่วนร้อย มีค่ำ 
100
8  หรือ 0.08 

  7 อยู่ในหลักส่วนพัน มีค่ำ 
000,1
7  หรือ 0.007 

 45.387 เขียนในรูปกำรกระจำยได้ดังนี้ 

  45.387  =  40 + 5 + 0.3 + 0.08 + 0.007 

 หรือ 45.387  =  (4 × 10) + (5 × 1) + (3 × 
10
1 ) + (8 × 

100
1 ) + (7 × 

000,1
1 ) 

 หรือ 45.387  =  (4 × 10) + (5 × 1) + (3 × 
10
1 ) + (8 × 210

1 ) + (7 × 310
1 ) 

การเปรียบเทียบทศนิยม 

 กำรเปรียบเทียบจ ำนวนท่ีอยู่ในรูปทศนิยมมี 2 วิธี คือ 

1. ท ำเลขทศนิยมท่ีจะน ำมำเปรียบเทียบกันให้อยู่ในรูปของเลขเศษส่วน แล้วใช้หลักกำร

เปรียบเทียบเศษส่วน 
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 ตัวอย่ำงท่ี 8.1 จงเปรียบเทียบ 0.542 กับ 0.524 

 วิธีท ำ 

 

ตำมหลักกำรเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกัน จ ำนวนเศษส่วนท่ีมีเศษมำกกว่ำจะมีค่ำ

มำกกว่ำ 

  

 

 

2. ให้เปรียบเทียบจ ำนวนนับท่ีอยู่หน้ำจุดทศนิยม ถ้ำจ ำนวนท่ีอยู่หน้ำจุดทศนิยมใดมีค่ำ

มำกกว่ำทศนิยมจ ำนวนนั้นจะมีค่ำมำกกว่ำ เช่น 

    4.08 > 2.59 เพรำะ 4 มีค่ำมำกกว่ำ 2 

ถ้ำจ ำนวนท่ีอยู่หน้ำจุดทศนิยมมีค่ำเท่ำกันให้เปรียบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยมในต ำแหน่งท่ี

หนึ่งถ้ำตัวเลขในต ำแหน่งท่ีหนึ่งของทศนิยมใดมีค่ำมำกกว่ำ ทศนิยมนั้นจะมีค่ำมำกกว่ำ เช่น 

 8.451 < 8.602 เพรำะ 4 มีค่ำน้อยกว่ำ 6 

ถ้ำทศนิยมในต ำแหน่งที่หนึ่งเท่ำกัน ก็ให้เปรียบเทียบทศนิยมในต ำแหน่งถัดไปทำงขวำมือตำม 

การบวก ลบ ทศนิยม 

 กำรบวกลบทศนิยมมีข้อส ำคัญ คือ ต้องตั้งตัวเลขหลักหน่วยของตัวตั้งกับตัวบวกหรือ

ตัวลบให้ตรงกันก่อนแล้วจุดทศนิยมก็จะตรงกัน ก็จะท ำให้ตัวเลขในหลักต่ำง ๆ ตรงกัน

หมดแล้วจึงบวก หรือ 

ลบเลขเหมือนจ ำนวนนับธรรมดำโดยไม่ต้องค ำนึงถึงจุดทศนิยม 

 ตัวอย่างที ่  113.64 + 7.59 = □ 

  วิธีท ำ   
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การคูณทศนิยม 

หลักการ 

 1. หำผลคูณโดยใช้ควำมสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 

 2. หำผลคูณโดยใช้หลักกำรคูณเช่นเดียวกับหลักกำรคูณจ ำนวนนับ 

 พิจำรณำกำรคูณต่อไปนี้ 

  73.0 u   = 7
10
3
u   = 

10
21  = 2.1 

  936.0 u  = 9
100
36

u  = 
100
324  = 3.24 

  5.07.0 u  = 
10
5

10
7
u  = 

100
35  = 0.35 

  2.058.0 u  = 
10
2

100
58

u  = 
000,1
116  = 0.116 

 

ข้อสรุป 

 กำรคูณทศนิยมกับจ ำนวนนับ จะคูณเช่นเดียวกับกำรคูณจ ำนวนนับ แต่ผลคูณจะเป็น

ทศนิยมท่ีมีจ ำนวนต ำแหน่งเท่ำกับต ำแหน่งของทศนิยมของตัวตั้ง 

 กำรคูณทศนิยมกับทศนิยม จะคูณเช่นเดียวกับจ ำนวนนับกับจ ำนวนนับ แต่ผลคูณจะ

เป็นทศนิยมท่ีมีจ ำนวนต ำแหน่งเท่ำกับผลบวกของต ำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณ 

 

ตัวอย่าง  46.23 × 8  =  � 

วิธีท า   4623 

         8 

            36984 

ตอบ ๓๖๙.๘๔ 

 

 

× ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 

ดังนั้น 46.23 × 8  =  369.84 
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ตัวอย่าง  60.59 × 0.3  =  � 

วิธีท า   6059 

         3 

            18177 

ตอบ ๑๘.๑๗๗ 

การหารทศนยิม 

 การหารทศนิยมด้วยจ านวนนับ 

  โดยการเปลี่ยนทศนิยมเปน็เศษส่วน 

ตัวอย่าง  3.5 ÷ 5  =  �     

วิธีท า 3.5 ÷ 5 =  5
10
35

y      

  =  
5
1

10
35

u      

  =  
10
7       

 ดังนั้น  3.5 ÷ 5  =  0.7     

 ตอบ  ๐.๗    

โดยใช้การหารยาว 

ตัวอย่าง   0.75 ÷ 3  =  � 

วิธีท า  
5.2
5.73  

        6      

         1.5 

         1.5 

 ดังนั้น   0.75 ÷ 3  =  2.5 

 ตอบ   ๒.๕ 

× 
ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 

ดังนั้น 60.59 × 0.3  =  18.177 

2 × 3 

3 × 0.5 

น ำ 3 ไปหำร 7 ได้ผลหำร 2 เหลือ 1.5 

น ำ 3 ไปหำร 1.5 ได้ผลหำร 0.5 

รวมผลหำร = 2.5 



24 
 

 การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 

 ใช้วิธีเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วน   ใช้วิธีท ำตัวหำรเป็นจ ำนวนนับ 

  0.9 ÷ 0.3   =   
10
3

10
9
y    0.9 ÷ 0.3   =   

3.0
9.0  

        =   
3
10

10
9
u          = 

10
10

3.0
9.0
u  

        =   
3
9            =   

3
9  

        =   3           =   3 

  ดังนั้น   0.9  ÷  0.3   =   3 

 กำรหำผลหำรเมื่อต้องกำรเป็นทศนิยม 1 ต ำแหน่ง 2 ต ำแหน่ง หรือ 3 ต ำแหน่ง ให้

เปลี่ยนตัวหำรเป็นจ ำนวนนับ โดยคูณด้วย 10, 100 หรือ 1,000 ตำมล ำดับ 
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อัตราส่วน 

อัตรำส่วน หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ท่ีแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณสองปริมำณซึ่งมี

หน่วยเดียวกัน หรือ หน่วยต่ำงกัน นั่นคือ อัตรำส่วนของปริมำณ a ต่อปริมำณ b เขียนแทน

ด้วย a : b หรือ  

  a คือ จ ำนวนแรก หรือ จ ำนวนท่ีหนึ่งของอัตรำส่วน 

  b คือ จ ำนวนหลัง หรือ จ ำนวนท่ีสองของอัตรำส่วน 

ข้อสังเกต : เมื่อ a ≠ b แสดงว่ำ อัตรำส่วน a : b ไม่ใช่อัตรำส่วนเดียวกันกับอัตรำส่วน b : a 

ตัวอย่ำงเช่น อัตรำส่วนของปริมำณไข่ไก่เป็นฟองต่อรำคำเป็นบำท เป็น 5 : 20 ไม่ใช่อัตรำส่วน

เดียวกันกับ 20 : 5 

เพรำะอัตรำส่วน 5 : 20 หมำยถึง ปริมำณไข่ไก่ 5 ฟอง รำคำ 20 บำท แต่ในขณะที่อัตรำส่วน 

20 : 5 หมำยถึง ปริมำณไข่ไก่ 20 ฟอง รำคำ 5 บำท 

อัตราส่วนที่เท่ากัน 

 “ ซื้อไข่ไก่มำ 2 ฟอง รำคำ 5 บำท ” จำกข้อควำม  สำมำรถน ำมำพิจำรณำจ ำนวนเงิน

ท่ีเป็นรำคำไข่ไก่ในตำรำงต่อไปนี้ 

ไข่ไก่ (ฟอง) 2 4 6 8 10 

จ านวนเงิน (บาท) 5 10 15 20 25 

อัตรำส่วนท่ีเขียนแทนอัตรำ แสดงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงจ ำนวนไข่ไก่และรำคำในตำรำงเป็น

ดังนี้ 

2 : 5  ,  4 : 10  ,  6 : 15  ,  8  : 20  และ 10 : 25 

 

ร้อยละและอัตราส่วน 

4 
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อัตรำส่วนท้ังหมดเป็นอัตรำส่วนท่ีแสดงอัตรำเดียวกัน เรียกว่ำ อัตรำส่วนท่ีเท่ำกัน ซึ่งเขียนได้

ดังนี้  

2 : 5  =  4 : 10  =  6 : 15  =  8 : 20  = 10 : 25  หรือ     =    =    =    

=    

หลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน 

 1. หลักกำรคูณ     เช่น     =    =    =    =      

  นั่นคือ    =    =   

2. หลักกำรหำร     เช่น     =   =   =   =   =   =   

    นั่นคือ   =   =    =   

 ข้อสังเกต กำรหำอัตรำส่วนท่ีเท่ำกันโดยใช้หลักกำรหำร เป็นกำรท ำให้เป็นอัตรำส่วน

อย่ำงต่ ำ 

การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 

1. ใช้กำรคูณไขว้ เช่น 

1.1     และ    

      น ำมำคูณไขว้                   ได้  6 x 21  = 189 และ 14 x 9  = 189   

ดังนั้น    =  

1.2     และ    

       น ำมำคูณไขว้            ได้  4 x 9  = 36 และ 5 x 7  = 35  ดังนั้น     

 

สรุป ถ้ำคูณไขว้แล้วได้ค ำตอบเท่ำกัน แสดงว่ำ อัตรำส่วนนั้นเท่ำกัน 
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 2. กำรท ำเป็นอัตรำส่วนอย่ำงต่ ำ   เช่น   
40
96

   =    =    เพรำะท ำเป็น

อัตรำส่วนอย่ำงต่ ำได้   เหมือนกัน 

 3. กำรใช้ ค.ร.น. ท ำตัวส่วนให้เท่ำกัน แล้วพิจำรณำว่ำตัวเศษเท่ำกันหรือไม่ เช่น 

 3.1      และ   

ค.ร.น. ของ 24 และ 72 คือ 72  

        น ำ   คูณกับ 3 ท้ั งเศษและส่วน เพ่ือท ำให้ตัวส่วนเท่ำกัน (คือ 72)  

       จะได้     =   =   ตัวเศษและตัวส่วนเท่ำกัน ดังนั้น    =   

3.2     และ   

      ค.ร.น. ของ 36 และ 18 คือ 36 

      น ำ   คูณกับ 2 ท้ังเศษและส่วน เพ่ือท ำให้ตัวส่วนเท่ำกัน (คือ 36)  

จะได้     =      ตัวส่วนเท่ำกันแต่ตัวเศษไม่เท่ำกัน  ดังนั้น       

อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน 

 อัตรำส่วนของจ ำนวนหลำยๆจ ำนวน หรือ อัตรำส่วนต่อเนื่อง  หมำยถึง  กำร

เปรียบเทียบปริมำณสิ่งของตั้งแต่สำมสิ่งขึ้นไป เช่น 

 

ตัวอย่าง อำยุของ ก ต่ออำยุของ ข เป็น 5 : 6 อำยุของ ข ต่ออำยุของ ค เป็น 4 : 7 จงหำอำยุ

ของ ก : ข : ค 

 วิธีท ำ ท ำอัตรำส่วนของ ข คือ 6 และ 4 ให้เท่ำกัน โดยกำรหำ ค.ร.น. ได้ 12 

 ดังนั้น  อัตรำส่วนอำยุของ ก ต่ออำยุของ ข เป็น 5 : 6 = 5 x 2 : 6 x 2 = 10 : 12 

  อัตรำส่วนอำยุของ ข ต่ออำยุของ ค เป็น 4 : 7 = 4 x 3 : 7 x 3 = 12 : 21 

 ดังนั้น  อัตรำส่วนอำยุของ ก ต่ออำยุของ ข ต่ออำยุของ ค เป็น  10 : 12 : 21 
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สัดส่วน 

 สัดส่วน คือ ประโยคที่แสดงกำรเท่ำกันของอัตรำส่วนสองอัตรำส่วน เช่น 3 : 7 = 9 : 

21 กรณีท่ีมีจ ำนวนไม่ทรำบค่ำท่ีแทนด้วยตัวแปร สำมำรถหำจ ำนวนนั้นโดยกำรหำอัตรำส่วนท่ี

เท่ำกัน เช่น  2 : 5 = a : 40 โดยใช้กำรคูณ กำรหำร กำรคูณไขว้ และกำรแก้สมกำรมำช่วยได้ 

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน 

1.  วิเครำะห์ว่ำโจทย์ต้องกำรเปรียบเทียบเรื่องใด 

2.  ก ำหนดตัวแปรเป็นจ ำนวนตำมท่ีโจทย์ต้องกำรหำ 

3.  เขียนสัดส่วนแสดงกำรเท่ำกัน ของอัตรำส่วนสิ่งท่ีโจทย์ก ำหนดมำกับอัตรำส่วนใหม่ 

4.  ท ำอัตรำส่วนให้เท่ำกัน 

5.  หำค่ำตัวแปรจำกสัดส่วน 

 ตัวอย่าง   แม่ค้ำซื้อฝร่ังมำขำย 370 ผล และซื้อทุเรียนมำจ ำนวนหนึ่ง คิดเป็น

อัตรำส่วนชื้อฝรั่งต่อทุเรียนเป็น 5 : 2  จงหำว่ำแม่ค้ำซื้อทุเรียนมำกี่ลูก 

 วิธีท ำ อัตรำส่วนของจ ำนวนฝร่ังต่อทุเรียน เป็น 5 : 2   

 แม่ค้ำซื้อฝร่ังมำขำย 370 ผล และซื้อทุเรียนมำ X ลูก อัตรำส่วนใหม่ คือ 370 : X 

  สัดส่วนคือ    370 : X  =  5 : 2  

  จะได ้  =   แก้สมกำร  370 x 2  =  5 x  Xจะได ้ x  =  148 

 ตอบ แม่ค้ำซื้อทุเรียนมำ 148 ลูก 

ร้อยละ 

 ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณใดเป็น 1 ต่อ 

100 โดยจ ำนวนหลังของอัตรำส่วนเป็น 100 ใช้สัญลักษณ์ “%” อ่ำนวำ่ เปอร์เซ็นต์ 

 เช่น  ร้อยละ 5 หรือ 5% เขียนแทนด้วย 5 : 100 หรือ   

กำรเขียนอัตรำส่วนในรูปร้อยละ ต้องเขียนอัตรำส่วนให้อยู่ในรูปอัตรำส่วนท่ีมีจ ำนวน

หลังของอัตรำส่วนเป็น 100 ก่อนเสมอ แล้วจ ำนวนแรกจะเป็นค่ำของร้อยละตำมต้องกำร  
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สมการ 

  ประโยคสัญลักษณ์ท่ีมีเคร่ืองหมำยเท่ำกับ “=” เรียกว่ำ  สมการ 

 พิจำรณำประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 

  1) 12 + 7 = 19 

  2)  6 + 3 > 2 + 7 

  3)  2 u  (5 + 3) z  (2 u  5) + (3 u  3) 

  4)  125 – (12 u  9) = (81y  9 ) + 8  

  ประโยคสัญลักษณ์ในข้อ 1)  และ  4)  มีเครื่องหมำยเท่ำกับ “=“ 

 ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ในข้อ 1)  และ  4)  เป็นสมกำร 

 สมการที่เป็นจริง 

  พิจำรณำสมกำรต่อไปนี้ 

  
 

สมการที่เป็นเท็จ 

  พิจำรณำสมกำรต่อไปนี้ 

    

สมการและการแก้สมการ 

5 

14 + 25 = 39 

2 u  3 = 3 u  2 

54 y  9 = 6 
 

       จะเห็นว่ำ  จ ำนวนที่อยู่ทำงซ้ำยมือของ

เครื่องหมำย  = กับจ ำนวนที่อยู่ทำงขวำ 

เท่ากัน 

      สมกำรที่มีลักษณะนี้  เรียกว่ำ สมการที่

เป็นจริง 

27 – 6 = 9 

5 +(2u3) = (5+2) u (5+4) 

13 – 7 = 18 y  2 

       จะเห็นว่ำ  จ ำนวนที่อยู่ทำงซ้ำยมือของ

เครื่องหมำย  = กับจ ำนวนที่อยู่ทำงขวำ     

ไม่เท่าท่ากัน 

      สมกำรที่มีลักษณะนี้  เรียกว่ำ สมการที่

เป็นเท็จ 
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 สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า 

   พิจำรณำสมกำรต่อไปนี้ 

    

 

ค าตอบของสมการ 

  คือ จ ำนวนท่ีแทนตัวไม่ทรำบค่ำในสมกำร  แล้วท ำให้สมกำรนั้นเป็นจริง 

 พิจำรณำสมกำร  n + 7 = 12 

ถ้ำแทน    n   ด้วย   4   จะได้   4 + 7 = 12   ซึ่งเป็นสมกำรที่เป็นเท็จ 

ถ้ำแทน    n ด้วย  5   จะได้   5 + 7 = 12   ซึ่งเป็นสมกำรที่เป็นจริง 

ดังนั้น 5  เป็นค ำตอบของสมกำร  n + 7 = 12 

สมบัติการเท่ากัน 

สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกบัการบวก 

  จำกสมกำร 2 + 1 = 3 

  เมื่อน ำ 5 มำบวกท้ังสองข้ำงของสมกำร 

       จะได้    (2 + 1) + 5  = 3 + 5 

          3 + 5 = 8 

            8 = 8 

  ดังนั้น จำกสมกำร 2 + 1 = 3 

  จะได ้     (2 + 1) + 5  = 3 + 5   เป็นสมกำรท่ีเป็นจริง 

 

5 + ก = 12 

A + 4  = 2 u3 

          18 + (5 - 3) =                  

       จะเห็นว่ำ  สมกำรท้ังสำมมีกำรใช้

ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นแทนจ ำนวน    

ซึ่งเรำเรียกตัวอักษรหรือสัญลักษณ์นั้น

ว่ำ  ตัวไม่ทรำบค่ำ  และเรียกสมกำร

เช่นนี้ว่ำ  สมการที่มีตัวไมท่ราบค่า 

    จะเห็นว่ำ  จ ำนวนสองจ ำนวน

ที่เท่ำกันเมื่อน ำจ ำนวนอีกจ ำนวน

หนึ่งมำบวกแต่ละจ ำนวนที่เท่ำกัน  

ผลบวกย่อมเท่ำกัน 
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สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกบัการลบ 

  จำกสมกำร  7 + 8 = 15 

  เมื่อน ำ 4 มำลบท้ังสองข้ำงของสมกำร 

       จะได้        (7 + 8) - 4 = 15 - 4 

            15 - 4 = 15 - 4 

            11 = 11 

  ดังนั้น จำกสมกำร  7 + 8 = 15 

  จะได ้     (7 + 8) - 4 = 15 – 4  เป็นสมกำรท่ีเป็นจริง 

สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกบัการคูณ 

  จำกสมกำร  6 + 3 = 9 

  เมื่อน ำ 7 มำคูณท้ังสองข้ำงของสมกำร 

       จะได้      (6 + 3) u  7= 9 u  7 

            9 u  7= 63 

           63 = 63 

  ดังนั้น จำกสมกำร  6 + 3 = 9  

  จะได ้     (6 + 3) u  7 = 9 u  7   เป็นสมกำรท่ีเป็นจริง 

สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกบัการหาร 

  จำกสมกำร  4 + 8 = 12 

  เมื่อน ำ 6 มำหำรท้ังสองข้ำงของสมกำร 

       จะได้      (4 + 8) y6= 12 y  6 

          12 y6 = 2 

             2= 2 

  ดังนั้น จำกสมกำร   4 + 8 = 12  

  จะได ้     (4 + 8) y  6 = 12 y  6 เป็นสมกำรท่ีเป็นจริง 

    จะ เห็นว่ ำ   จ ำนวนสอง

จ ำนวนท่ีเท่ำกันเมื่อน ำจ ำนวน

อีกจ ำนวนหนึ่ งมำลบแต่ละ

จ ำนวนท่ีเท่ำกัน  ผลลบย่อม

เท่ำกัน 

 

    จะเห็นว่ำ  จ ำนวนสองจ ำนวนที่

เท่ำกันเมื่อน ำจ ำนวนอีกจ ำนวน

หนึ่งมำคูณ 

 

 

 

 

 

คคคคคตแต่ละจ ำนวนที่เท่ำกัน  

ผลคูณย่อมเท่ำกัน 

 

    จะเห็นว่ำ  จ ำนวนสองจ ำนวนที่

เท่ำกันเมื่อน ำจ ำนวนอีกจ ำนวน

หนึ่งมำหารแต่ละจ ำนวนที่เท่ำกัน  

ผลหารย่อมเท่ำกัน 
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การแก้สมการ 

กำรแก้สมกำร  เป็นกำรหำค ำตอบของสมกำร ซึ่งท ำได้โดย 

  (1) ใช้กำรแทนค่ำ 

  (2)  ใช้สมบัติกำรเท่ำกัน 

 นักเรียนเคยหำค ำตอบของสมกำรโดยวิธีแทนค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในสมกำรเพื่อให้

สมกำรเป็นจริงมำแล้ว  แต่อำจจะมีปัญหำถ้ำสมกำรมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น  เช่น 

เมื่อต้องกำรหำค ำตอบของสมกำร โดยวิธีแทนค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในสมกำร  ซึ่งจะ

พบวำเป็นกำรยำกท่ีจะหำค ำตอบของสมกำรได้เป็น ดังนั้นจึงต้องใช้สมบัติกำรเท่ำกันเข้ำมำ

ช่วยในกำรแก้สมกำร 

วิธีการตรวจค าตอบ 

 คือ  กำรน ำค ำตอบของสมกำรแทนตัวไม่ทรำบค่ำในสมกำร  ถ้ำได้สมกำรท่ีเป็นจริง  

ค ำตอบของสมกำรนั้นถูกต้อง 

 

 

 

โจทย์ปัญหาสมการ 

 การแก้โจทย์ปัญหาสมการ    

1)  อ่ำนโจทย์ปัญหำให้เข้ำใจ 

2)  ก ำหนดสิ่งท่ีโจทย์ถำมให้เป็นตัวไม่ทรำบค่ำ 

3)  เขียนควำมสัมพันธ์ท่ีได้เป็นสมกำร 

4)  ด ำเนินกำรแก้สมกำร 

5)  ตรวจค ำตอบ 

การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน  หรือจะท ำอย่ำงรวดเร็วโดย  “การย้ายข้าง” 

        กำรย้ำยให้เปลี่ยนเครื่องหมำยของตัวที่ย้ำย จำกบวกเป็นลบ จำกลบเป็นบวก จำกคูณ

เป็นหำร จำกหำรเป็นคูณ โดยจะย้ำยจำกซ้ำยไปขวำหรือขวำไปซ้ำยก็ได้ ซึ่งกำรย้ำยข้ำงก็คือ 

กำรใช้สมบัติเท่ำกันของจ ำนวนจริงนั่นเอง 
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ชนิดของรูปสามเหลี่ยม 

ชนิดของรูปสำมเหลี่ยม รูปสำมเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีด้ำนสำมด้ำน มุมสำมมุม แต่ละมุม

เรียกว่ำ มุมภำยในของรูปสำมเหลี่ยม ชนิดของรูปสำมเหลี่ยม แบ่งตำมลักษณะของด้ำน ละ

แบ่งตำมลักษณะของมุม ดังนี้ 

แบ่งตามลักษณะของด้าน แบ่งตามลักษณะของมุม 

1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 

    เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่ด้ำนทั้งสำมยำวเท่ำกัน 

 

 

 

 

รว̅ = วม̅ = มร̅ 
รว̂ม = วม̂ร = วร̂ม =  60o 

1. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

    เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉำก 

 

 

 

 

สว̂ย    เป็นมุมฉำก 

2. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

    เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีด้ำนเท่ำกัน 2 ด้ำน 

 

 

 

 

ยอ̅ = ยด̅ 
ยอ̂ด = อด̂ย 

2. รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 

    เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุมทั้งสำมมุมเป็นมุมแหลม 

 

 

 

 

 

3. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า 

     เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีด้ำนทั้งสำมยำวไม่

เท่ำกัน 

 

3. รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน 

    เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมป้ำน 

 

 

 

 

กว̂น   เป็นมุมป้ำน 

รูปสามเหลี่ยม 

6 
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ส่วนต่าง ๆของรูปสามเหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 รูปสำมเหลี่ยม ABC เมื่อก ำหนดให้   AC̅̅̅̅   เป็นฐาน 

 มุมท่ีอยู่ตรงข้ำมกับฐำน คือ AB̂C เป็นมุมยอด 

 AB̅̅ ̅̅  และ BC̅̅̅̅  เป็นด้านประกอบมุมยอด 

 BÂC และ BĈA เป็นมุมที่ฐาน 

 ลำก BD̅̅ ̅̅  มำตั้งฉำกกับฐำนหรือส่วนต่อของฐำน เรียก BD̅̅ ̅̅  ว่ำเป็นส่วนสูง 

 รูปสำมเหลี่ยมนี้มคีวามยาวรอบรูป = AB̅̅ ̅̅ + BC̅̅̅̅ + CA̅̅̅̅  

 

การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม 

 
 เมื่อตัดตำมแนวเส้นทแยงมุมของแผ่นกระดำษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก จะได้สำมเหลี่ยม 2 

รูป มีพ้ืนท่ีเท่ำกัน นั้นคือ รูปสำมเหลี่ยมแต่ละรูปมีพื้นท่ีเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 

 
    พื้นท่ีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก =  ควำมกว้ำง × ควำมยำว 

 แต่รูปสำมเหลี่ยมมีพ้ืนท่ีเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
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 ดังนั้น  พื้นท่ีรปูสำมเหลี่ยม =  
2
1 × กว้ำง × ยำว 

       =  
2
1 × สูง × ฐำน 

 (จำกรูป  ควำมกว้ำง = สูง และ ควำมยำว = ฐำน) 

 ดังนั้น พื้นท่ีรูปสำมเหลี่ยม  =  
2
1 × สูง × ฐำน 

 

1. หำพื้นที่รูปสำมเหลี่ยมโดยวิธีตาราง 

 

 

 

 

จำกรปู �AFED นับพื้นที่ได้ 16 ตำรำงหน่วย 

?พ้ืนที่ ∆AEF  =  16  ÷  2  =  8  ตำรำงหน่วย 

�FBCE  นับพื้นที่ได้ 8 ตำรำงหน่วย 

?พ้ืนที่ ∆FBE  =  8  ÷  2  =  4  ตำรำงหน่วย 

นั้นคือ  พ้ืนที่ ∆ABE  =  8 + 4  =  12  ตำรำงหน่วย 

2. หำพื้นที่รูปสำมเหลี่ยมโดยวิธีใช้สูตร 

 

 

 

 

จำกรูป พื้นที่ ∆ABE  =  
2
1

× สูง × ฐำน 

                               =  
2
1

×  4  ×  6 

                               =  12   ตำรำงหน่วย 
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ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 

 รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปท่ีมีด้ำน 4 ด้ำน  มีมุม 4  มุม  แต่ละมุมเรียกว่ำ  มุมภำยในของรูป

สี่เหลี่ยม เช่น  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม 

1)  สี่เหลี่ยมมุมฉำก  คือ รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉำก  ได้แก่ 

 
 2)  รูปสี่เหลี่ยมมุมท่ีมีด้ำนขนำนกันสองคู่  ได้แก่ 

 
 

รูปสี่เหลี่ยม 

7 
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3) สี่เหลี่ยมคำงหมู  คือ  รูปส่ีเหลี่ยมท่ีมีด้ำนตรงข้ำมขนำนกันเพียง 1 คู่  

 

 4)  สี่เหลี่ยมรูปว่ำว  คือ  รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีด้ำนประชิดกัน (ติดกัน) เท่ำกัน  2 คู่  

 

 5)  สี่เหลี่ยมด้ำนไม่เท่ำ  คือรูปสี่เหลี่ยมท่ีมีด้ำนทุกด้ำนยำวไม่เท่ำกัน  และไม่ขนำนกัน 

 

เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลีย่ม 

 เส้นทแยงมุม  คือ  ส่วนของเส้นตรงท่ีลำกระหว่ำงมุมตรงข้ำมของรูปสี่เหลี่ยม  และ

เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมทุกชนิดจะมี  2  เส้นเสมอ 

สมบัติของเส้นทแยงมุม 

 1)  รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีเส้นทแยงมุมยำวเท่ำกัน  ได้แก่  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  และรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 
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 2) รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีเส้นทแยงมุมแบ่งคร่ึงซึ่งกันและกัน  ได้แก่  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ  รูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน  และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

  
 3)  รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉำก  ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูป

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ำว 

   
 4)  รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปส่ีเหลี่ยมออกเป็นสำมเหลี่มท่ีมีขนำด

เท่ำกัน  2  รูป  ได้แก่  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ  รูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนนำน  รูป

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

   
แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม 

 เมื่อพับรูปสี่เหลี่ยมตำมรอยเส้นประแล้วแต่ละข้ำงของรอยพับทับกันสนิท รูปสี่เหลี่ยม

ดังกล่ำวเป็นรูปสมมาตร และเส้นประตำมแนวรอยพับ เรียกว่ำ แกนสมมาตร 

 

 

 

 รูปสี่เหลี่ยมจัสตุรัส      รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ำว  รูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน 

 มีแกนสมมำตร 4 แกน  มีแกนสมมำตร 1 แกน  ไม่มีแกนสมมำตร 
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คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ 

ชนิดของ 

รูปสี่เหลี่ยม 

คุณสมบัติเกี่ยวกับ 

ด้ำน มุม เส้นทแยงมุม 
มุมที่เส้น – 

ทแยงมุมตัดกัน 

จัตุรัส เท่ำกันทุกด้ำน ด้ำน

ตรงข้ำมขนำนกัน 2 คู ่

เป็นมุมฉำก ยำวเท่ำกัน แบ่งครึ่ง

ซึ่งกันและกัน 

เป็นมุมฉำก 

ผืนผ้ำ ด้ำนตรงข้ำมยำว

เท่ำกันด้ำนตรงข้ำม

ขนำนกัน 2 คู ่

เป็นมุมฉำก ยำวเท่ำกัน แบ่งครึ่ง

ซึ่งกันและกัน 

ไม่เป็นมุมฉำก 

ด้ำนขนำน ด้ำนตรงข้ำมยำว

เท่ำกันด้ำนตรงข้ำม

ขนำนกัน 2 คู ่

มุมตรงข้ำมกำง

เท่ำกัน 

ยำวไม่เท่ำกัน 

แบ่งครึ่งซึ่งกัน 

และกัน 

ไม่เป็นมุมฉำก 

ขนมเปียกปูน เท่ำกันทุกด้ำน 

ด้ำนตรงข้ำมขนำนกัน 

2 คู ่

มุมตรงข้ำมกำง

เท่ำกัน 

ยำวไม่เท่ำกัน 

แบ่งครึ่งซึ่งกัน 

และกัน 

เป็นมุมฉำก 

คำงหมู ด้ำนตรงข้ำมขนำนกัน  

1 คู ่

ผลบวกของมุม

ภำยในของด้ำนที่

ขนำนกันรวมกัน

เท่ำกับ 180º 

ยำวไม่เท่ำกัน 

 

ไม่เป็นมุมฉำก 

รูปว่ำว ด้ำนประชิดเท่ำกัน 

 2 คู ่

มุมตรงข้ำมกำง

เท่ำกัน 1 คู ่

ยำวไม่เท่ำกัน เส้น

ยำวแบ่งครึ่งเส้นสั้น 

เป็นมุมฉำก 

ใดๆ คุณสมบัติไม่แน่นอน 
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ความยาวรอบรูป 

ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมเท่ำกับผลรวมของควำมยำวทุกด้ำนของรูปสี่เหลี่ยมนั้น 

 

 

 

 

 ควำมยำวรอบรูปสี่เหลี่ยม  ABCD  = DACDBCAB ���  

 ควำมยำวรอบรูปสี่เหลี่ยม MNOP  = 4 + 2.5 + 4 + 2.5 เซนติเมตร 

      = 13 เซนติเมตร 

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

 กำรหำพื้นท่ีของรูปส่ีเหลี่ยมหำได้  2  วิธี  คือ   

  1)  แบ่งรูปส่ีเหลี่ยมออกเป็นตำรำงหน่วย แล้วนับจ ำนวนตำรำงได้เป็นพื้นท่ี 

  2)  กำรใช้สูตรหำพื้นท่ีรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ  

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก 

  รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉำก  เรียกว่ำ  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกท่ีมีด้ำนยำวเท่ำกัน  เรียกว่ำ  สี่เหลี่ยมจัตุรัส  

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกท่ีมีด้ำนตรงข้ำมยำวเท่ำกันแต่ด้ำนท่ีอยู่ติดกันยำวไม่เท่ำกัน  

เรียกว่ำ สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 

 
 จำกรูปตำรำงเล็ก ๆ  ท่ีเกิดจำกกำรแบ่งแต่ละรูป  จะมีควำมกว้ำง 1  หน่วยและยำว  

1  หน่วย  คิดเป็นพื้นท่ี 1 ตำรำงหน่วย 
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พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

 รูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน  คือ  รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีด้ำนตรงข้ำมขนำนกันสองคู่  ซึ่งรูปสี่เหลี่ยม

ด้ำนขนำนทุกรูปมีสมบัติดังนี้ 
 

 

 

 
 

 



42 
 

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหม ู

 ควำมยำวของส่วนของเส้นตรงท่ีตั้งฉำกกับด้ำนคู่ขนำน  เป็นควำมสูงของรูปสี่เหลี่ยม

คำงหมู  

 
 

รูปท่ี 1  มีด้ำนท่ีไม่ขนำนกันยำวเท่ำกัน  เรียกรูปสี่เหลี่ยมคำงหมูนี้ว่ำ  สี่เหลี่ยมคำงหมูหน้ำจั่ว 

รูปท่ี 2  มีด้ำนท่ีไม่ขนำนกัน 1 ด้ำน ตั้งฉำกกับด้ำนคู่ขนำน เรียกรูปสี่เหลี่ยมคำงหมูนี้ว่ำ 

สี่เหลี่ยมคำงหมูมุมฉำก 

รูปท้ัง 3 รูป  มีด้ำนขนำนกันเพียง  1  คู่เท่ำนั้น  รูปสี่เหลี่ยมท้ังจึงเป็นสี่เหลี่ยมคำงหมู  

 

 

 

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม 

  กำรหำพื้นท่ีของรูปส่ีเหลี่ยมท่ีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉำก 

 

 

 

 รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉำก   ได้แก่  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปส่ีเหลี่ยม

ขนมเปียกปูน และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่ำว 

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมรูปว่าว   

หาได้โดยอาศัยสมบัติของเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก 
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โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

 
ตัวอย่าง  ท่ีนำแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีพื้นท่ี 320 ตำรำงวำ วัดด้ำนกว้ำงได้

ยำว 16  วำ  ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำนี้มีด้ำนยำวเท่ำใด 

 



44 
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ส่วนต่าง ๆ ของรูปวงกลม 

                                                      วงกลม O มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลาง 

จุด A, B, C, D , E เป็นจุดอยู่บนเส้นรอบวง 

 OA = OB = OC = OD  เพรำะเป็นรัศมีของ     

         วงกลมเดียวกัน(มีได้หลำยเส้น) 

AB  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง (ยำวเป็น 2 เท่ำของรัศมีจะเป็น  

         คอร์ดท่ียำวที่สุด) 

OCD เป็นสามเหลี่ยมฐานโค้ง (เซกเตอร์) 

วงกลมในลกัษณะต่าง ๆ 

 

 

                                                มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉำก 

                                                    ครึ่งวงกลม O มี AĈB = AD̂B = 90 องศำ 

 

 

 

                                                     วงกลมที่มีจุดศูนย์กลำงร่วมกัน 

                                                     พ้ืนที่ระหว่ำงเส้นรอบวงทั้งสอง 

                                                     เรียกว่ำ วงแหวน 

 

 

 

วงกลม 

8 
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                                                    P  เป็นจุดภำยนอกของวงกลม O  

                                                                 PQ̅̅̅̅  และ PR̅̅̅̅  เป็นเส้นสัมผัสวงกลม 

                                                             จะได้ OQ̂P = OR̂P = 90 องศำ 

                                                                  และ PQ = PR 

 

 

วงกลม A และ B ตัดกันที่จุด 𝐶 และ 𝐷 

จุด 𝐶 และ 𝐷 เรียกว่ำ จุดตัด 

และ CD̅̅ ̅̅  เป็นคอร์ดร่วม 

 

 

 

วงกลม P และ Q สัมผัสกันนอกที่จุด R  

จุด R เรียกว่ำ จุดสัมผัสนอก 

จุด P, R และ Q จะอยู่ในแนวตรงเส้นเดียวกัน 

 

 

วงกลม M และ N สมัผัสกันภำยในที่จุด R 

จุด R เรียกว่ำ จุดสัมผัสภายนอก 

จุด P, R และ Q จะอยู่ในแนวตรงเส้นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

รูปวงกลมสองรูปทีส่ัมผสักัน (ทัง้ภำยนอกและภำยใน) จุดศนูยก์ลำงของรูป

วงกลมทั้งสองและจุดสัมผัสจะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกนั 
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การหาความยาวของเส้นรอบวง 

ในกำรหำเส้นรอบวงและพ้ืนที่วงกลม นักเรียนจะต้องรู้จักค่ำ π (pi) 

π = 22
7

≈ 3.14                 

ค่ำ π เกิดจำกกำรทดลองโดยน ำเส้นรอบวงหำรด้วยเส้นผ่ำนศูยน์กลำง 

จะได้ค่ำคงที่ คือ ประมำณ 3.14 ไม่ว่ำวงกลมนั้นจะมีรัศมีใดๆ ก็ตำม 

เส้นรอบวง

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
= π 

เส้นรอบวง = π ×  เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 

                 = π × 2 × r   (𝐫 เป็นรัศมีของวงกลม) 

 

การหาพื้นที่วงกลม 

แบ่งวงกลมออกเป็น 16 ส่วนเท่ำ ๆ กนั จะได้ 16 เซกเตอร์ แล้วน ำเซกเตอร์ทั้ง 16 ชิ้น 

มำวำงเรียงสลับกันบนกระดำษจะได้รูปใกล้เคียงกับสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน 

 

 

 

 

 

ดังนั้น พ้ืนที่ของวงกลม คือ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน 

พ้ืนที่วงกลม = พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน 

 = สูง × ฐำน  

 =  รัศมี × 1
2
  ของเส้นรอบวง 

 = 𝑟 × 1
2

× 2πr 

 

 

≈ แทนคา่ประมาณ 

เสน้รอบวง  = 2πr 

พนืทีวงกลม    =    πr2 
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ความหมายและชนิดของรูปทรง 

 รูปทรงเรขำคณิต หรือ รูปเรขำคณิต 3 มิติ คือ รูปทรงท่ีมองเห็นท้ังสำมส่วนท่ีเป็น

พื้นผิวส่วนหนำ ส่วนสูง หรือส่วนลึก จึงมีลักษณะ 3 มิติ เช่น 

 

 

 

 

ทรงกระบอก    กรวย  ทรงกลม  ปริซึมสี่เหลี่ยมหรือ พีระมิดฐำนสี่เหลี่ยม 

      ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

 รูปสี่เหลี่ยม 2 มิติ เป็นพื้นผิวหน้ำด้ำนใดด้ำนหนึ่งของรูปทรงเรขำคณิต จึงมีลักษณะ

แบนรำบ แบบ 2 มิติ ไม่มีควำมหนำหรือควำมลึก 

 

 

 

   วงกลม              สำมเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม          ห้ำเหลี่ยม 

ลักษณะของรูปทรงชนิดต่าง ๆ 

 ทรงกระบอก 

 

  

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
9 
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 กรวย 

 

 ทรงกลม 

 

 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
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 ลูกบำศก์  (คือ ปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกท่ีทุกหน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 

 
 

ทรงพีระมิด 
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ทรงปริซึม 

 
 

การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก    

ปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก   =   ควำมกว้ำง × ควำมยำว × ควำมสูง 

                                                              =   พ้ืนที่ฐำน × ควำมสูง 

                                               (พ้ืนที่ฐำน   =   กว้ำง × ยำว)  
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เบด็เตล็ด

25%

ออมทรพัย์

15%
ค่าเสือผา้

10%

ค่าเช่าบา้น

20%

ค่าอาหาร

30%

ค่าใช้จ่ายต่อเดอืน

 

แผนภูมิวงกลม 

 แผนภูมิรูปวงกลมเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภำยในรูปวงกลมแทนปริมำณของข้อมูล     

แต่ละรำยกำร 

 กำรแสดงข้อมูลไว้ในแต่ละส่วนของแผนภูมิรูปวงกลมช่วยให้อ่ำนข้อมูลได้ถูกต้อง 

 กำรก ำหนดจ ำนวนไว้ในแต่ละส่วนของแผนภูมิรูปวงกลมอำจก ำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์และผลรวม

ของทั้งหมดเท่ำกับ 100% 

ตัวอย่าง  แผนภูมิรูปวงกลมแสดงค่ำใช้จ่ำยของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีรำยได้เดือนละ 9600 บำท 

     จำกแผนภูมิแสดงว่ำ 

     1.  จ่ำยค่ำอำหำร 
30

100
 × 9600   = 2880 บำท 

    2. จ่ำยค่ำบ้ำน  
20

100
 × 9600  = 1920 บำท 

                                          3. จ่ำยค่ำเสื้อผ้ำ 
10

100
 × 9600  = 960 บำท 

    4. จ่ำยค่ำออมทรัพย์ 
15

100
 × 9600 = 1440 บำท 

    5. จ่ำยค่ำเบ็ดเตล็ด 
25

100
 × 9600  = 2400 บำท 

        รวม 9600 บำท 

 กำรหำขนำดของมุมที่ขนำดของมุมที่จุดศูนย์กลำงในแต่ละส่วน หำได้จำกกำรเทียบขนำดของมุม

รอจุดศูนย์กลำง คือ 360 องศำ ให้เป็น 100% เช่น 

1. จ่ำยค่ำอำหำร 30% คิดเป็นมุมท่ีจุดศูนย์กลำง คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลำง =  
30

100
 × 360 = 108 องศำ 

2. จ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน 20% คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลำง  =  
20

100
 × 360  = 72 องศำ 

3. จ่ำยค่ำเสื้อผ้ำ 10%  คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลำง =  
10

100
 × 360 = 36 องศำ 

4. จ่ำยค่ำออมทรัพย์ 15% คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลำง  =  
15

100
 × 360  = 54 องศำ 

5. จ่ำยค่ำเบ็ดเตล็ด 25% คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลำง  =  
25

100
 × 360  = 90 องศำ 

        รวม 360 องศำ 

การน าเสนอข้อมูล 

10 
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โรงเรียนอนุบำลวัดหนองขุนชำติ (อุทิศพิทยำคำร)     อ ำเภอหนองฉำง  จังหวัดอุทัยธำนี 

ข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้   ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    คะแนนเต็ม ............. คะแนน 

********************************************************************************************** 

ค าชี้แจง  1.  ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้อง 

 

1. ข้อใดเป็นกำรแยกตัวประกอบ 
1) 102 = 6 x 17    2) 102 = 2 x 51 
3) 102 = 2 x 3 x 17   4) 102 = 1 x 2 x 3 x 17 
  

2. ครูน ำกระดำษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำหว้ำง 60 เซนติเมตร ยำว 90 เซนติเมตร มำแบ่งรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนำดเท่ำ ๆ กัน ให้มีขนำดใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษ แจกให้เด็กคนละหนึ่งแผ่นเพื่อน ำไป
พับเป็นรูปสัตว์ จะแจกให้เด็กได้กี่คน 
1) 5 คน    2) 6 คน 
3) 10 คน    4) 30 คน 
 

3. พ่อค้ำขำยผลไม้ 2 ชนิด ขำยมะม่วง 8 ผล ส้ม 12 ผล ต้องกำรบรรจุใส่กล่อง ๆ ละ เท่ำ ๆ กัน 
โดยแยกชนิดกันไม่ปะปนกันและไม่เหลือผลไม้ จะบรรจุผลไม้ได้มำกท่ีสุดกล่องละกี่ผล 
1) 2 ผล    2) 3 ผล 
3) 4 ผล    4) 10 ผล 
 

4. ข้อใดแสดงจ ำนวนเฉพำะระหว่ำง 12 กับ 23 
1) 13 17 19 
2) 13 17 19 23 
3) 13 15 17 19 21 
4) 13 15 17 19 23 

 

                   



54 
 

 

5. ถ้ำ ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ ก และ ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ ข แล้ว ก + ข มีค่ำเท่ำกับข้อ

ใด 

1) 20     2) 26 

3) 28     4) 32 
 

6. ถ้ำ ค.ร.น. ของ 15 และ 30 เท่ำกับ ห.ร.ม. ของ 30 และ z ที่เป็นไปได้คือจ ำนวนในข้อใด 

1) 5     2) 15 

3) 45     4) 90 
 

7. ก ำหนดเศษส่วนสำมจ ำนวน คือ 

 
7
8
    ,    

9
10

    และ   
17
20

 

ข้อใดเป็นกำรเรียงล ำดับเศษส่วนที่ก ำหนดให้จำกน้อยไปมำก 

1) 
7
8
 

9
10

 
17
20

   2) 
7
8
 

17
20

 
9

10
 

3) 
17
20

 
9

10
 

7
8
   4) 

17
20

 
7
8
 

9
10

 
 

8. ชุมชนบ้ำนสวนป่ำวำงแผนปลูกต้นไม้ในสวนป่ำในเวลำ 2 เดือน เดือนแรกปลูกต้นไม้ 
1
6
8

 ไร่

เดือนที่สองปลูกต้นไม้ 
3

16
5  ไร่ ปลูกต้นไม้สองเดือนได้กี่ไร่    

1) 1.  
5

16
11    ไร่    2) 

4

16
11    ไร่ 

3) 
4

8
1    ไร่    4) 

2

8
1    ไร่ 

 

 

 
 



55 
 

9. พ่อค้ำน ำถ่ัวเขียว 
8

9
 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง 6 ใบ เท่ำ ๆ กัน ถุงแต่ละใบมีถั่วเขียวกี่กิโลกรัม 

1) 
3

4
     2) 

9

4
 

3) 
5

12
     4) 

4

27
 

 

10. อัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินดอนล่ำร์ (ต่อ 1 เหรียญ) ใน 1 สัปดำห์ เป็นดังนี้ 

 31.662  31.617  31.671  31.658 

จงเรียงล ำดับอัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินจำกน้อยไปมำก 3 อันดับ 
1) 31.617  31.658  31.662 
2) 31.671  31.662  31.658 
3) 31.671  31.662  31.617 
4) 31.662  31.617  31.671 

 

11. ฉันซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง ให้เงินผู้ขำยไป 200 บำท ได้รับเงินทอน 12 บำท 75 สตำงค์ หนังสือเล่ม
นี้รำคำ   กี่บำท    
1) 187.25     2) 188.75 
3) 212.75     4) 327.50 
 

12. ซื้อน้ ำผลไม้ 9 กล่อง รำคำกล่องละ 60.50 บำท จะต้องจ่ำยเงินทั้งหมดกี่บำท   
1) 455.40     2) 540.50 
3) 544.50     4) 594.45 
 

13. เด็กหญิงฟ้ำใส มีแตงโม ฟักทอง และส้มโอ อย่ำงละ 1 ผล 
 ถ้ำ  ชั่งแตงโม ฟักทอง และส้มโอ รวมกัน หนัก 7.5 กิโลกรัม 
  ชั่งแตงโม และฟักทอง  รวมกัน หนัก 5.7 กิโลกรัม 
 และ ชั่งฟักทอง และส้มโอ  รวมกัน หนัก 5 กิโลกรัม 
แล้วน้ ำหนักของฟักทองเท่ำกับข้อใด 
1) 1.8 กิโลกรัม    2) 2.5     กิโลกรัม 

  3) 3.2 กิโลกรัม    4) 4.2     กิโลกรัม 
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14. กำรแข่งขันกระโดดไกล นักกีฬำจำกสีต่ำง ๆ กระโดดได้ไกลดังนี้ สีแดง 3.38 เมตร สีชมพู    

3.55 เมตร  สีเหลือง 
1

2
3  เมตร สฟ้ีำ 

1

8
3  เมตร ข้อใดเรียงล ำดับผู้ชนะท่ี 1 – 3 ได้ถูกต้อง    

1) ฟ้ำ แดง เหลือง   2) แดง ชมพู ฟ้ำ 

3) ชมพู เหลือง แดง   4) เหลือง ฟ้ำ ชมพู 

 

 

15. กำรเปรียบเทียบจ ำนวนในข้อใดไม่ถูกต้อง    

1)  
5

0.6
8
!     2)  

1
1 1.5
5
!  

3) 
3
2 2.35
5
!     4)  

31
3.18

8
!  

 

16. 9 10 14

8 21 25
u u  มีค่ำเท่ำกับข้อใด   

1) 0.28     2) 0.38 

3) 0.35     4) 0.60 
 

17. 11 1

100 10
11 1�  มีค่ำเท่ำกับข้อใด   

1) 10.01     2) 10.1 

3) 11.01     4) 11.1 
 

18. 1 7
3 0.25
4 10
� y§ ·

¨ ¸
© ¹

     เท่ำกับเท่ำใด    

1) 0.05     2) 2.1 

3) 24.5     4) 5 
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19. กระสอบสองใบ บรรจุข้ำวสำรทีม่ีน้ ำหนักเท่ำกัน เมื่อแบ่งขำ้วสำรทั้งหมดในกระสอบแรกใส่ถุง  ถุงละ 

4.5 กิโลกรัม จะได้ข้ำวสำร 20 ถุงพอดี ถ้ำแบ่งข้ำวสำรทั้งหมดในกระสอบที่สองใส่ถุง    ถุงละ 
1
2
2

 

กิโลกรัม จะได้ข้ำวสำรก่ีถุง    

1) 22 ถุง    2) 30    ถุง 

3) 36 ถุง    4) 40    ถุง 
 

20. โรงเรียนวิทยพัฒนำมนีักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 4 ห้อง มีนักเรียนหญิงห้องละ     18 คน 

มีนักเรียนชำย จ คน รวมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 157 คน ชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6 มี

นักเรียนชำยทั้งหมดกี่คน เขียนเป็นสมกำรได้อย่ำงไร    

1) 18 157จ �      2) � � � �4 18 4 157จu � u   

3) � �4 18 157จu �     4) � �18 4 157จ � �   
 

21. สมพรมีเงิน 120 บำท ถ้ำสมพรมีเงินเป็น 4 เท่ำของภำณุ และภำณุมีเงิน A บำท เขียนเปน็สมกำรได้ดัง 

ข้อใด   

1) 4 120 Au      2) 4 120Ay   

3) 120 4 A u     4) 4 120A y  
 

22. พี่มีน้ ำหนัก m กิโลกรัม พี่มีน้ ำหนักมำกกว่ำน้อง 15 กิโลกรัม นอ้งหนัก 43 กิโลกรัม เขียนเป็นสมกำร

ได้ดังข้อใด   

1) 15 43m �      2) 15 43m �   

3) 43 15m m�  �    4) 43 15m m�  �  
 

23. จำกกำรรับสมัครสมำชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนพบว่ำ มนีักเรียนสมัครเป็นสมำชิกทัง้หมด 57 คน ใน

จ ำนวนนี้เปน็นักเรียนชำยมำกกว่ำนักเรียนหญิง 13 คน ถ้ำให้ x แทนจ ำนวนนักเรียนชำยที่สมัครเป็น

สมำชิกของชมรมรักษ์โรงเรียน สมกำรในข้อใดถูกต้อง   

1) � �13 57x xu �     2) � �13 57x xu �   

3) 13 57x �      4) 13 57x �   
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24. พ่ีเก็บเงินได้ y บำท น้องเก็บเงินได้เป็นครึ่งหนึ่งของพ่ี น้องเก็บเงินได้ 18 บำท พ่ีเก็บเงินได้กี่บำท 

สมกำรในข้อใดไม่ถูกต้อง    

1) 2 18yu      2) 18
2

y
  

3)  
1

18
2

y  u     4) 2 18y y   

 

25. พิจำรณำแบบรูปต่อไปนี้ 

 

 

 

 รูปที่ 1  รูปที่ 2  รูปที่ 3  รูปที่ 4  รูปที่ 5  รูปที่ 6 ... 

รูปที่ 8 ในรูปต่อไปนี้ คือรูปใด 

 

1)       2) 

 

 

3)       4) 

 
 

26. เด็กชำยช้ำง เขียนตัวอักษรให้อยู่ในแบบรูป ดังนี้ 

 A B B C C D A B B C C D A B B C C D … 

ถ้ำเขำเขียนตัวอักษรต่อไปเรื่อย ๆ แล้วตัวอักษรในล ำดับที่ 49 คือตัวอักษรในข้อใด   

1) A     2) B 

3) C     4) D 

 
 

200 170 140 185 155 125 

95 

110 

95 

110 
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27. ว่ำนน ำโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีด้ำนยำว 2 เมตร ด้ำนกว้ำง 1 เมตร เรียงต่อกัน ดังรูป 

 

 

 รูปที่ 1       รูปที่ 2   รูปที่ 3    รูปที่ 4 

เมื่อถึงรูปที่ 7 โต๊ะที่เรียงต่อกันมีควำมยำวรอบรูปกี่เมตร 

1) 14     2) 28 

3) 30     4) 32 

 

28. พิทยำเรียงลูกหิน ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 1  รูปที่ 2         รูปที่ 3   รูปที่ 4 

ถ้ำพิทยำต้องกำรเรียงลูกหิน รูปที่ 7 ต้องกำรใช้ลูกหินกี่ลูก   

1) 25     2) 36 

3) 49     4) 86 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                      

2 ม. 
1 ม. 
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29. ถ้ำน ำแผ่นกระดำษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขำวและด ำมำเรียงดังรูปจำมล ำดับ 

 

 

 

 

 รูปที่ 1             รูปที่ 2                 รูปที่ 3              รูปที่ 4 

ถ้ำเรียงกระดำษรูปที่ 6 ต้องใช้กระดำษสีด ำทั้งหมดกี่แผ่น   

1) 13     2) 15 

3) 26     4) 28 
 

 

30. นักเรียนคนหนึ่งได้สังเกตกำรณ์สร้ำงรังของแมลงและได้บันทึกผล ดังรูป 

 

 

 

 

 

    วันที่ 1         วันที่ 2     วันที่ 3 

วันที่ 6 จะมีรังทั้งหมดก่ีรัง 

1) 17     2) 21 

3) 27     4) 31 
 

31. ก ำหนดให้  ∆ กขค เป็นทั้งรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่วและรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำก 

    ∆ งขจ เป็นรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว และ ขง̂จ มีขนำด 100° 
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ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

ขนำดของ ขฉ̂ค เท่ำกับข้อใด 

 1) 85°     2) 90° 

 3) 95°     4) 100° 

32. ก ำหนดให้ รูปสี่เหลี่ยม กขคง มีจุด จ อยู่บน กง̅ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้ำรูปสี่เหลี่ยม กขคง เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ รูปสำมเหลี่ยม จคง เป็นรูปสำมเหลี่ยมด้ำน
เท่ำ แล้วขอ้ใด ไม ่ถูกต้อง   

1) มุม กฉข เป็นมุมแหลม 

2) กง̅ และ คง̅ ยำวเท่ำกัน 

3) ขง̅ และ จง̅ ขนำนกัน 
4) รูปสำมเหลี่ยม กคจ เป็นรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว 
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33. รูปสี่เหลี่ยมใดมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉำก และแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน    

1) รูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน   2) รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 

3) รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ำว   4) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 

34. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสำมเหลี่ยมสองรูปที่เท่ำกัน 

1) รูปสี่เหลี่ยมคำงหมู  รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ำว 

2) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  รูปสี่เหลี่ยมคำงหมู 

3) รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ำว  รูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน 

4) รูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 

35. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแล้วท ำให้เกิดเป็นสำมเหลี่ยมมุมฉำกขนำดเท่ำกันสี่รูป    

1) สี่เหลี่ยมจัตุรัส  สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 

2) สี่เหลี่ยมรูปว่ำว  สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

3) สี่เหลี่ยมรูปว่ำว  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

4) สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมจัตุรัส     
 

36. ถ้ำต่อรูปที่ระบำยสีในตำรำงเป็นรูปสมมำตร ควำมยำวรอบรูปของรูปสมมำตรเป็นกี่หน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 1) 16       2) 22 

 3) 32     4) 44 
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37. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีควำมยำวด้ำน 5 เซนติเมตร พ้ืนที่ส่วนที่แรเงำมีค่ำกี่ตำรำง

เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 1) 25       2) 16 

 3) 9     4) 5 

 

38. จำกรูป พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ำกับกี่ตำรำงเซนติเมตร 

 

 

 

 

ก ำหนดให้ □ แทน 1 ตำรำงเซนติเมตร 

 

 

 

 

 1) 22       2) 24 

 3) 26     4) 28 
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39. สวนแห่งหนึ่งออกแบบแปลงดอกไม้ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 แปลงดอกไม้นี้มีพ้ืนที่ก่ีตำรำงเมตร   
 1) 8.5       2) 11.0 

 3) 12.5     4) 15.0 
 

40. ดอมเขียนรูปห้ำเหลี่ยม คงจฉช ที่มีลักษณะดังรูปข้ำงล่ำงนี้ โยเขียนรูปให้มีควำมสูง 9 เซนติเมตร 

จฉ̅ ยำว 10 เซนติเมตร และ ชฉ̅ ยำว 4 เซนติเมตร รูปห้ำเหลี่ยมที่ดอมเขียนมีพ้ืนที่กี่ตำรำง
เซนติเมตร      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 40 ตำรำงเซนติเมตร   2) 45 ตำรำงเซนติเมตร 
3) 65 ตำรำงเซนติเมตร   4) 90 ตำรำงเซนติเมตร   
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41. พรมรูปวงกลม มีรัศมี 35 เซนติเมตร พรมผืนนี้มีควำมยำวโดยรอบพรมเท่ำใด   

1) 108 เซนติเมตร   2) 110 เซนติเมตร 

3) 154 เซนติเมตร   4) 220 เซนติเมตร   
 

42. สระว่ำยน้ ำของโรงแรมแห่งหนึ่ง ขอบสระเป็นรูปวงกลมมีควำมยำวของเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 28 

เมตร พนักงำนท ำควำมสะอำดสระว่ำยน้ ำเดินรอบขอบสระ 1 รอบ คิดเป็นระยะทำงก่ีเมตร   

1) 88     2) 176 

3) 616     4) 2,454 
 

43. ก ำหนดให้ รูปวงกลมมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงยำว 28 เซนติเมตร และ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำมีด้ำนหนึ่ง

ยำว 25 เซนติเมตร ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้ำควำมยำวรอบรูปวงกลมเท่ำกับควำมยำวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ แล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำมพ้ืีนที่

ประมำณ กี่ตำรำงเซนติเมตร (ก ำหนดให้ 
22

7
S | ) 

1) 350 ตำรำงเซนติเมตร   2) 475 ตำรำงเซนติเมตร 

3) 625 ตำรำงเซนติเมตร   4) 700 ตำรำงเซนติเมตร   
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44. กระเป๋ำใบหนึ่งติดป้ำยรำคำไว้ 1,200 บำท เกดซื้อกระเป๋ำใบนี้ โดยพ่อค้ำลดรำคำให้ 30% ของ

รำคำป้ำยที่ติดไว้ จำกนั้นเกดใช้คูปองส ำหรับลดรำคำอีก 200 บำท หลังจำกลดรำคำทั้งหมดแล้ว 

เกดต้องจ่ำยเงินกี่บำท    

1) 560 บำท    2) 640  บำท 

3) 700  บำท    4) 840  บำท 
 

45. นักเรียนคนหนึ่งเก็บเงินในแต่ละสัปดำห์ได้ดังนี้ 

 สัปดำห์ที่ 1 
1

5
 ของเงิน 200 บำท 

 สัปดำห์ที่ 2 10% ของเงิน 500 บำท 

 สัปดำห์ที่ 3 2 เท่ำของเงิน 60 บำท 

นักเรียนคนนี้เก็บเงินภำยใน 3 สัปดำห์ได้ทั้งหมดกี่บำท     

1) 150  2) 190  3) 210  4) 230 

46. นกัเรียนคนหนึ่งสอบวิชำต่ำง ๆ ได้คะแนนดังนี้ 

 วิชำ A คะแนนเต็ม 40 คะแนน สอบได้ 28 คะแนน 

 วิชำ B คะแนนเต็ม 50 คะแนน สอบได้ 32 คะแนน 

 วิชำ C คะแนนเต็ม 60 คะแนน สอบได้ 36 คะแนน 

ถ้ำคิดคะแนนของนักเรียนคนนี้ แต่ละวิชำเป็นร้อยละ ข้อมูลข้อใดถูกต้องที่สุด    

1) ทั้งสำมวิชำเท่ำกัน   2) วิชำ B น้อยที่สุด 

3) วิชำ A มำกที่สุด    4) วิชำ B และ C มำกกว่ำ A 
 

47. วิภำท ำงำน 8 วัน ได้เงิน 896 บำท นำวีท ำงำน 17 วัน ได้เงิน 2,108 บำท อัตรำส่วนของรำยได้

ของนำวีต่อวิภำตรงกับข้อใด 

1) 35 : 16     2) 16 : 35 

3) 28 : 31     4) 31 : 28 
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48. แบ่งเงิน 8,200 บำท ให้ ก , ข และ ค โดยที่ทุก ๆ 2 บำทที่ ก ได้รับ ข จะได้รับ 5 บำท และ  

ทุก ๆ 3 บำท ที่ ข ได้รับ ค จะได้รับ 4 บำท ดังนั้นข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 

1) ก ได้รับ 1,400 บำท   2) ค ได้มำกกว่ำ ข 1,000 บำท 

3) ค ได้รับ 3,000 บำท   4) ข ได้รับมำกกว่ำ ก 1,600 บำท 
 

49. ตู้ปลำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกมีขนำดกว้ำง 30 เซนติเมตร ยำว 40 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ถ้ำ

ใส่น้ ำ  ของควำมสูง น้ ำในตู้ปลำจะมีปริมำตรกี่ลูกบำศก์เซนติเมตร   

1) 36,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร  2) 27,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร 

3) 24,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร  4) 18,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
 

 

50. ภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกใบหนึ่ง บรรจุน้ ำและน้ ำมันที่แยกชั้นกันอยู่ ดังรูป   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำชนะนี้มีน้ ำมันอยู่กี่ลูกบำศก์เซนติเมตร 

1) 40 ลูกบำศก์เซนติเมตร  2) 70 ลูกบำศก์เซนติเมตร 

3) 120 ลูกบำศก์เซนติเมตร  4) 160 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
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51. จำกชิ้นส่วนเรขำคณิตสองมิติที่ก ำหนดให้ ข้อใดสำมำรถน ำมำประกอบขึ้นเป็นรูปทรงเรขำคณิต
สำมมิติ ได้ตรงตำมท่ีก ำหนด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) D และ C    2) C และ B 
 3) B และ A    4) A และ D 

52. ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐำนห้ำเหลี่ยม    
 

 

 

 

 

 

 1)       2)  
 
 
 
 
 
 3)      4) 
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53. พิชัยตัดกระดำษไว้ 4 แบบ ดังรูป กระดำษแบบใดสำมำรถประกอบเป็นกรวยได้    

 

 

 

 

 

 

1) แบบที่ 1  2) แบบที่ 2  3) แบบที่ 3  4) แบบที่ 4 

 

54. รูปในข้อใดไมใ่ช่รูปคลี่ของปริซึม    

 

1)      2) 

 

 

 

 

 

3)      4) 
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55. จ ำนวนนักเรียนซื้อสินค้ำ 4 ชนิดจำกร้ำนสหกรณ์โรงเรียนแสดงด้วยแผนภูมิวงกลม ถ้ำจ ำนวน

สินค้ำท้ังหมดมี 300 ชิ้น สินค้ำที่ขำยได้มำกท่ีสุดมีมำกกว่ำสินค้ำที่ขำยได้น้อยที่สุดเป็นจ ำนวน

เท่ำใด 

 

 

 

 

 

 

 

1) 19 ชิ้น    2) 33 ชิ้น   

3) 57 ชิ้น    4) 99 ชิ้น 

 

56. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำพักในโรงแรมต่ำง ๆ จ ำนวน 150 คน โรงแรมที่

มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ำพักมำกท่ีสุด มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงจำกโรงแรมที่มีผู้เข้ำพักน้อยที่สุดกี่

คน     

 

      1) 60 

       2) 45 

       3) 30 

       4) 10 
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57. กรำฟเส้นแสดงปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงเดือน

มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อใดถูกต้อง    

1) เดือนกุมภำพันธ์ผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนจำกเดือนมกรำคม 1,200 ล้ำนหน่วย 

2) เดือนมีนำคมผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนจำกเดือนกุมภำพันธ์ 4,000 ล้ำนหน่วย 

3) เดือนเมษำยนผลิตไฟฟ้ำลดลงจำกเดือนมีนำคม 1,400 ล้ำนหน่วย 

4) เดือนพฤษภำคมผลิตไฟฟ้ำลดลงจำกเดือนเมษำยน 900 ล้ำนหน่วย 

58. น ำบัตรสีชุดหนึ่งใส่ในกล่อง เป็นบัตรสีแดง 3 ใบ บัตรสีฟ้ำ 5 ใบ บัตรสีส้ม 3 ใบ และบัตรสีขำว 1 

ใบ ถ้ำหยิบบัตรสีจำกกล่อง 1 ใบ โอกำสที่หยิบบัตรสีเป็นอย่ำงไร    

1) ได้บัตรสีส้มเท่ำกับบัตรสีแดง  2) ได้บัตรสีขำวเท่ำกับสีอ่ืน ๆ 

3) ได้บัตรสีฟ้ำทุกครั้ง   4) ได้บัตรทุกสีเท่ำกัน 
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59. โยนลูกเต๋ำ 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง แล้วหำผลคูณของแต้มของลูกเต๋ำ ผลคูณของแต้มในข้อใด

เป็นไปไม่ได ้   

1) 20     2) 25 

3) 30     4) 35 
 

60. ชมรมคณิตศำสตร์ได้จัดกิจกรรมหมุนวงล้อซึ่งมีหมำยเลขก ำกับไว้โดยลูกศรถูกตรึงอยู่กับที่ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 ผลกำรหมุนวงล้อในแต่ละครั้งข้อใดสรุปได้ถูกต้อง  

1) ลูกศรไม่มีโอกำสชี้หมำยเลข 3 

2) ลูกศรมีโอกำสชี้จ ำนวนคู่มำกกว่ำจ ำนวนคี่ 

3) ลูกศรมีโอกำสชี้ทุกหมำยเลขเท่ำ ๆ กัน 

4) ลูกศรมีโอกำสชี้หมำยเลข 2 ทุกครั้ง 
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1. ตอบ 3) 

เนื่องจำก กำรแยกตัวประกอบคือกำรเขียนจ ำนวนในรปกำรคูณของตัวประกอบเฉพำะ ดังนั้น ข้อ 3 

ถูกต้อง 

2. ตอบ 2) 

เนื่องจำก ห.ร.ม. ของ 60 และ 90 คือ 30 

จะได้กระดำษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้ำนยำวด้ำนละ 30 เซนติเมตร 

ดังนั้น จะแจกให้เด็กได้ 6 คน 

3. ตอบ 3) 

เนื่องจำก ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 

ดังนั้น จะบรรจุผลไม้มำกท่ีสุดกล่องละ 4 ผล 

4. ตอบ 1) 

เนื่องจำกจ ำนวนเฉพำะระหว่ำง 12 กับ 23 มี 3 จ ำนวน ได้แก่ 13 , 17 และ 19 

5. ตอบ 3) 

เนื่องจำก ห.ร.ม ของ 8 และ 12 คือ 4 และ ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 24 

นั่นคือ ก = 4 และ ข = 24 ดังนั้น ก + ข = 4 + 24 = 28 

6. ตอบ 4) 

เนื่องจำก ค.ร.น. ของ 15 และ 30 คือ 30 ซึ่งเท่ำกับ ห.ร.ม. ของ 30 และ z 

ดังนั้น ค่ำ z ที่เป็นไปได้ คือ 90 

7. ตอบ 4) 

เนื่องจำก ห.ร.ม. ของ 8 , 10 และ 20 คือ 40 

            
𝟕
𝟖
  =   

𝟕×𝟓
𝟖×𝟓

  =  
𝟑𝟓
𝟒𝟎

 

            
𝟗

𝟏𝟎
  =   

𝟗×𝟒
𝟏𝟎×𝟒

  =  
𝟑𝟔
𝟒𝟎

 

            
𝟏𝟕
𝟐𝟎

  =   
𝟏𝟕×𝟐
𝟐𝟎×𝟐

  =  
𝟑𝟒
𝟒𝟎

 

ดังนั้น        
𝟏𝟕
𝟐𝟎

     
𝟕
𝟖
    

𝟗
𝟏𝟎

 

 

เฉลย 
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8. ตอบ 1) 

เนื่องจำก ปลูกต้นไม้สองเดือน ได้   1 36 5
8 16
�      =     49 83

8 16�  

                                                          =     98 83
16 16�  

                                                          =     18116  

                                                          =     5
11 16    ไร่ 

9. ตอบ 4) 

ถุงแต่ละใบมีถ่ัวเขียว   8 8 1 4
69 9 6 27y  u     กิโลกรัม 

10. ตอบ 1) 

เนื่องจำก   31.662   31.617   31.671   31.658 

เมื่อเรียงล ำดับจำกน้อยไปมำก จะได้ 31.617   31.658   31.662   31.671 

11. ตอบ 1) 

เนื่องจำก หนังสือเล่มนี้รำคำ  200 – 12.75 = 187.25  บำท 

12. ตอบ 3) 

เนื่องจำก จะต้องจ่ำยเงินทั้งหมด 9 × 60.50 = 544.50 บำท 

13. ตอบ 3) 

เนื่องจำก น้ ำหนักแตงโมง  7.5 – 5.7 = 1.8 กิโลกรัม 

            น้ ำหนักฟักทอง  5 – 1.8 = 3.2 กิโลกรัม 

14. ตอบ 3) 

เนื่องจำก สีแดง 3.38 เมตร  สีชมพู 3.55 เมตร สีเหลือง 1
3 3.502  เมตร และ สีฟ้ำ 1

3 3.1258  เมตร 

เมื่อเรียงล ำดับผู้ชนะที่ 1 – 3 จะได้ ชมพู (3.55) เหลือง (3.50) และแดง (3.38) 

15. ตอบ 2) 

เนื่องจำกเมื่อเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยม จะได้ 

1. 0.625 > 0.6 9 

2. 1.2 > 1.5 8 

3. 2.6 > 2.35 9 

4. 3.875 > 3.18 9 
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16. ตอบ 2) 

เนื่องจำก   9 10 14 3
0.308 21 25 10u u    

 

17. ตอบ 1) 

เนื่องจำก  11 1 1111 110
11 1100 10 100 100�  �  

                             1001
100  

                              =  10.01 

18. ตอบ 4) 

เนื่องจำก   � �713 0.25 3.25 0.25 0.7104
§ ·

� y  � y¨ ¸
© ¹

 

                                  3.5 0.7 y  
                                  = 5 

19. ตอบ 3) 

เนื่องจำก กระสอบใบแรกหนัก 4.5 × 20 = 90 กิโลกรัม 

            กระสอบใบที่สองแบ่งใส่ถุง จะได้ 1
90 2 362y   ถุง 

20. ตอบ 2) 

21. ตอบ 3) 

22. ตอบ 2) 

23. ตอบ 1) 

24. ตอบ 1) 

25. ตอบ 1) 

เนื่องจำก มีแบบรูปซ้อนกัน 2 แบบ คือ รูปสี่เหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยมสลับกัน แต่ละแบบรูป 

ลดลงที่ละ 30 

 

 

 

ดังนั้น  รูปที่ 8  คือ 
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26. ตอบ 1) 

เนื่องจำก แบบรูปตัวอักษร A B B C C D มี 6 ตัว แล้ววนกลับมำกอีกไปเรื่อย ๆ 

อยำกทรำบตัวอักษรตัวที่ 49 จะได้ว่ำ 49 ÷ 6 เท่ำกับ 8 เศษ 1 

แสดงว่ำตัวอักษรตัวที่ 49 คือ ตัวอักษรที่ 1 ในชุดแบบรูป คือ A 
 

27. ตอบ 3) 

เนื่องจำก  รูปที่ 1 ควำมยำวรอบรูป 6 เมตร คิดจำก (4 × 1) + 2 

             รูปที่ 2 ควำมยำวรอบรูป 10 เมตร คิดจำก (4 × 2) + 2 

             รูปที่ 3 ควำมยำวรอบรูป 14 เมตร คิดจำก (4 × 3) + 2 

             รูปที่ 4 ควำมยำวรอบรูป 18 เมตร คิดจำก (4 × 4) + 2 

ดังนั้น     รูปที่ 7 ควำมยำวรอบรูป 30 เมตร คิดจำก (4 × 7) + 2 

28. ตอบ 3) 

เนื่องจำก  รูปที่ 1 ใช้ลูกหิน 1 ลูก คิดจำก 1 × 1 

             รูปที่ 2 ใช้ลูกหิน 4 ลูก คิดจำก 2 × 2 

             รูปที่ 3 ใช้ลูกหิน 9 ลูก คิดจำก 3 × 3 

             รูปที่ 4 ใช้ลูกหิน 16 ลูก คิดจำก 4 × 4 

ดังนั้น     รูปที่ 7 ใช้ลูกหิน 49 ลูก คิดจำก 7 × 7 = 49 

29. ตอบ 4) 

เนื่องจำก  รูปที่ 1 ใช้กระดำษสีด ำ 3 แผ่น คิดจำก 1 + 2 

             รูปที่ 2 ใช้กระดำษสีด ำ 6 แผ่น คิดจำก 1 + 2 + 3 

             รูปที่ 3 ใช้กระดำษสีด ำ 10 แผ่น คิดจำก 1 + 2 + 3 + 4 

             รูปที่ 4 ใช้กระดำษสีด ำ 15 แผ่น คิดจำก 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

ดังนั้น      รูปที่ 6 ใช้กระดำษสีด ำ 28 แผ่น คิดจำก 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 

30. ตอบ 2) 

เนื่องจำก  รูปที่ 1 มีรัง 1 รัง คิดจำก 1 

             รูปที่ 2 มีรัง 3 รัง คิดจำก 1 + 2 

             รูปที่ 3 มีรัง 6 รัง คิดจำก 1 + 2 + 3 

ดังนั้น      รูปที่ 6 มีรัง 21 รัง คิดจำก 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 
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31. ตอบ 3) 

เนื่องจำก ก ำหนดให้ ∆กขค เป็นทั้งรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่วและรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำก  

ดังนั้น มุม ขกค และ มุม กคข มีขนำด 45 องศำ และ ∆งขจ เป็นรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว และ มุม ขงจ 

มีขนำด 100 องศำ ดังนั้น มุม งขจ และมุม งคข มีขนำด 40 องศำ 

และจำกสมบัติมุมภำยในรูปสำมเหลี่ยม จะได้ว่ำ มุม ขฉค มีขนำด 95 องศำ 

 

 

 

 

 

32. ตอบ 1) 

เนื่องจำก เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน จะต้องตัดกันเป็นมุมฉำก 

33. ตอบ 4) 

34. ตอบ 4) 

35. ตอบ 4) 

36. ตอบ 3) 

เนื่องจำก เมื่อนับควำมยำวของรูปภำพโดยไม่รวมแกนสมมำตร จะได้ 16 หน่วย 

ดังนั้น เมื่อต่อรูปออกไปเป็นรูปสมมำตร จะได้ควำมยำวรอบรูป 16 + 16 = 32 หน่วย 

37. ตอบ 3) 

เนื่องจำก ด้ำนแต่ละด้ำนยำว 5 เซนติเมตร จะได้ดังรูปภำพ 

ส่วนที่แรเงำมีค่ำ 9 ตำรำงเซนติเมตร 

 

 

38. ตอบ 3) 

เนื่องจำก พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD = พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ - พ้ืนที่รูปสำมเหลี่ยม 4 รูป  

                                              = 48 – (5 + 5 + 6 + 6) 

                                              = 48 – 22 

                                              = 26 
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39. ตอบ 2) 

เนื่องจำก พ้ืนที่รูปสำมเหลี่ยม = 12 × ฐำน × สูง 

                                    = 1 6 4
2
u u  

                                    = 12 

40. ตอบ 3) 

เนื่องจำก พ้ืนที่รูปห้ำเหลี่ยม = พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมคำงหมู 2 รูป 

                                  = 2 × 1 13 5
2

§ ·
u u¨ ¸

© ¹
 

                                  = 2 × 32.5 

                                  = 65 ตำรำงเซนติเมตร 

41. ตอบ 4) 

เนื่องจำก ควำมยำวรอบรูปวงกลม  = 2 rS  

                                           = 22
2 357u u  

                                           = 220 เซนติเมตร 

42. ตอบ 1) 

เนื่องจำก ควำมยำวรอบรูปวงกลม  = 2 rS  

                                           = 22
2 147u u  

                                           = 88 เซนติเมตร 

43. ตอบ 2) 

เนื่องจำก ควำมยำวรอบรูปวงกลม  = 2 rS  

                                           = 22
2 147u u  

                                           = 88 เซนติเมตร 

   ควำมกว้ำงของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ  = � �88 50 2� y  

                                           = 19 เซนติเมตร 

ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำมีพ้ืนที่ประมำณ 19 × 25 = 475 ตำรำงเซนติเมตร 
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44. ตอบ 2) 

เนื่องจำก กระเป๋ำใบหนึ่งติดป้ำยรำคำไว้ 1,200 บำท เกดซื้อกระเป๋ำใบนี้โดยพ่อค้ำลดรำคำให้ 30% 

ของรำคำป้ำยที่ติดไว้ เกดต้องซื้อใยรำคำ 70 1, 200 840100 u  บำท 

จำกนั้นเกดใช้คูปองส ำหรับลดรำคำอีก 200 บำท เกดต้องจ่ำยเงิน 840 – 200 = 640 

45. ตอบ 3) 

เนื่องจำก นักเรียนคนหนึ่งเก็บเงินในแต่ละสัปดำห์ดังนี้ 

   สัปดำห์ที่ 1  15  ของเงิน 200 บำท  คิดเป็น 1 200 405 u   บำท 

   สัปดำห์ที่ 2  10% ของเงิน 500 บำท  คิดเป็น 10 500 50100 u   บำท 

   สัปดำห์ที่ 3  2 เท่ำ ของเงิน 60 บำท  คิดเป็น 2 60 120u   บำท 

ภำยใน 3 สัปดำห์นักเรียนเก็บเงินได้ทั้งหมด 40 + 50 + 120 = 210 บำท 

46. ตอบ 3) 

เนื่องจำก คิดคะแนนของนักเรียนคนนี้ แต่ละวิชำเป็นร้อยละ จะได้ 

     วชิำ A  28
10040 u   ร้อยละ 70 

     วชิำ B  32
10050 u   ร้อยละ 64 

     วชิำ C  36
10060 u   ร้อยละ 60 

ดังนั้น ข้อมูลที่ถูกต้อง คือ ข้อ 3 วิชำ A มำกที่สุด 
 

47. ตอบ 4) 

     แนวคิด     วิภำทำน 8 วนั ได้เงิน  896  บำท 

                    เฉลี่ยได้เงินวันละ      112  บำท 

                   นำวีท ำงำน 17 วัน ได้เงิน  2,108  บำท 

                   เฉลี่ยได้เงินวันละ      124  บำท 

            อัตรำส่วนของรำยได้ของนำวีต่อวิภำ  =  124 : 112 

                                                         =  31 : 28 

48. ตอบ 2) 

     แนวคิด     ทุก ๆ 2 บำท ที่ ก ได้ ข จะได้ 5 บำท 

                    อัตรำส่วนของเงิน ก : ข  =  2 : 5 



80 
 

                                                  =  6 : 15 

                   ทุก ๆ 3 บำท ที่ ข ได้ ค จะได้ 4 บำท 

                    อัตรำส่วนของเงิน ข : ค  =  3 : 4 

                                                  =  15 : 20 

                    อัตรำส่วนของเงิน ก : ข : ค  =  6 : 15 : 20 

                           แบ่งเงิน 8,200 บำท ออกเป็น 6 + 15 + 20  =  41 ส่วน 

                           จะได้ส่วนละ 
8,200

41
  =  200  บำท 

     ดังนั้น  ก  จะได้รับ  6 × 200 = 1,200  บำท 

              ข  จะได้รับ  15 × 200 = 3,000  บำท 

              ค  จะได้รับ  20 × 200 = 4,000  บำท 

49. ตอบ 4) 

เนื่องจำก ปริมำตรน้ ำในตู้ปลำ = 34  × ก × ย × ส 

                                     = 3 30 40 204 u u u  

                                     = 18,000 ลูกบำศก์หน่วย 

50. ตอบ 4) 

เนื่องจำก ปริมำตรของน้ ำมัน = ก × ย × ส 

                                   = 40 × 10 × 4 

                                   = 160 ลูกบำศก์เซนติเมตร 

51. ตอบ 1) 

เนื่องจำก รูป A และ B ไม่สำมำรถน ำมำประกอบเป็นรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ก ำหนดได้ แต่ รูป C และ 

D สำมำรถน ำมำประกอบเป็นรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ก ำหนดได้ 

52. ตอบ 4) 

53. ตอบ 2) 

54. ตอบ 1) 
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55. ตอบ 3) 

จะเห็นว่ำสินค้ำท่ีขำยดีที่สุด คือ ปำกกำ 33% และสินค้ำท่ีขำยได้น้อยที่สุด คือ ไม้บรรทัด 14% 

        จ ำนวนปำกกำ 33
300 99100 u   ชิ้น 

     จ ำนวนไม้บรรทัด 14
300 42100 u   ชิ้น 

สินค้ำท่ีขำยดีที่สุดมีมำกกว่ำสิ้นค้ำที่ขำยได้น้อยที่สุดเป็นจ ำนวน 99 – 42 = 57 ชิ้น 

56. ตอบ 2) 

จะเห็นว่ำโรงแรมที่มีผู้เข้ำพักมำกที่สุด คือ A 40% และโรงแรมที่มีผู้เข้ำพักน้อยที่สุด คือ D 10% 

        จ ำนวนผู้เข้ำพักโรงแรม A 40
150 60100 u   ตน 

        จ ำนวนผู้เข้ำพักโรงแรม D 10
150 15100 u   ตน 

จ ำนวนผู้เข้ำพักโรงแรม A ต่ำงจำกจ ำนวนผู้เข้ำพักโรงแรม D 60 – 15 = 45 คน 

57. ตอบ 3) 

58. ตอบ 1) 

เนื่องจำก บัตรสีส้ม และ สีแดง มีต ำนวนเท่ำกัน คือ 3 ใบ 

ดังนั้น โอกำสที่จะหยิบได้บัตรสีส้มและสีแดงจึงเท่ำกัน 

59. ตอบ 4) 

เนื่องจำก ผลคูณเป็น 35 จะได้จำก 5 × 7 แต่แต้มบนลูกเต๋ำไม่มี 7  

ดังนั้น 35 จึงเป็นผลคูณที่เป็นไปไม่ได้ 

60. ตอบ 2) 

เนื่องจำกตัวเลขบนวงล้อมีจ ำนวนคู่มำกกว่ำจ ำนวนคี่ 

 

 



 
 

วิทยาศาสตร ์
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อาหาร (food) คือ สิ่งท่ีเรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหารต่าง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในประเทศไทยมักจ าแนกเป็น 5 หมู่ หรือ 5 กลุ่ม โดยกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยบริโภคอาหารท่ีหลากหลายและ
ครบส่วน อาหาร 5 หมู่ ได้แก่ 

หมู่ท่ี 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ถั่ว ไข่  (เป็นแหล่งของโปรตีน) 
หมู่ท่ี 2 ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ าตาล เผือก มัน  (เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต) 
หมู่ท่ี 3 ได้แก่ ผัก (เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่หรือแร่ธาตุและเส้นใย) 
หมู่ท่ี 4 ได้แก่ ผลไม้(เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่หรือแร่ธาตุและเส้นใย) 
หมู่ท่ี 5 ได้แก่ ไขมันและน้ ามัน (เป็นแหล่งของไขมัน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

สารท่ีเป็นองค์ประกอบในอาหาร เรียกว่า สารอาหาร (nutrient) เป็นสารท่ี
ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต จ าแนกตามองค์ประกอบทางเคมีเป็น 6 
ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน ไขมัน  วิตามิน  เกลือแร่หรือแร่ธาตุ และน้ า 
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ สารอาหารท่ีให้พลังงาน และสารอาหารท่ีไม่ให้
พลังงาน 

สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย คือ สารอาหารท่ีร่างกายสามารถน าไปใช้เป็น
พลังงานได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการย่อยก่อน ได้แก่ โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย คือ สารอาหารท่ีร่างกายไม่สามารถน ามา
สร้างเป็นพลังงานได้แต่เป็นสารอาหารท่ีร่างกายต้องการขาดไม่ได้ ไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ย่อยร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย ได้แก่ เกลือแร่  วิตามิน และน ้า 
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สารอาหาร แหล่งที่พบ ประโยชน์ 

โปรตีน เนื้ อสัตว์  นม 

ไข่ ถั่ว 

เป็นสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต น าไป

ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 

กิโลแคลอรี เด็กและวัยรุ่นต้องการโปรตีนมากกว่าวัย

อื่นๆ เพราะต้องการโปรตีนไปสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ ส่วน

หญิงตั้งครรภ์ต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นเพื่อน าไปใช้

ส าหรับแม่และเด็กในครรภ์ 

คาร์โบไฮเดรต อาหารจ าพวก 

แป้ ง  น้ าตาล 

ข้าว เผือก มัน 

คาร์โบไฮเดรต 1  กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี เป็น

พลังงานส าคัญให้กับการท างานของสมองและร่างกาย 

เมื่อคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกาย แป้งและน้ าตาลส่วน

ใหญ่จะถูกย่อยอย่างรวดเร็วและถูกเปลี่ยนเป็นน้ าตาล

กลูโคส คาร์โบไฮเดรตจึงมีผลต่อระดับน้ าตาลใน

กระแสเลือด 

ไขมัน น้ ามันจากพืช 

และสัตว์ เนย 

ถั่ว งา ร า 

ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี ไขมันช่วนใน

การดูดซึมวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค 

ร่างกายจะเก็บสะสมไขมันไว้ส าหรับให้พลังงานเมื่อมี

ความต้องการ ท าให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น 

วิตามิน ผัก ผลไม้และ

อาหารจ าพวก

อ่ืนๆ 

วิตามินช่วยท าให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ แบ่งเป็น 

2 จ าพวกคือวิตามินท่ีละลายในน้ า คือ วิตามินบี 

วิตามินซี และวิตามินท่ีละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ 

วิตามินดี วิตามินอี  และวิตามินเค ซึ่งเป็นวิตามินท่ีมี

การดูดซึมโดยการต้องอาศัยไขมันในอาหาร 

เกลือแร่ ผัก ผลไม้และ

อาหารจ าพวก

อ่ืนๆ 

เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระดูกและฟัน 

ผิวพรรณสดใส ระบบย่อยอาหาร และการขับถ่ายเป็น

ปกติ 

น้ า น้ า ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ล าเลียงสารภายใน

ร่างกาย เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย 

แหล่งที่พบสารอาหารและประโยชน์ 



84 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย 

มนุษย์จ าเป็นต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อการ

เจริญเติบโต และการด ารงชีวิต  

1.ความแตกต่างของเพศ เพศชายต้องการประมาณอาหารมากกว่าเพศหญิง 

เนื่องจากการท ากิจกรรมและการใช้พลังงานของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

โทษของการขาดวิตามินบางชนิด 

x วิตามินเอ : โรคตาฟาง ผิวแห้ง ผมร่วง เล็บเปราะ 

x วิตามินบี1 : โรคเหน็บชา ปากเปื่อย ล้ินแตก 

x วิตามินซี : โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นหวัดง่าย 

x วิตามินดี : โรคกระดูกอ่อน 

x วิตามินเค : เลือดแข็งตัวได้ช้าเมื่อเกิดบาดแผล 

x วิตามินอี : โรคหัวใจก าเริบ เป็นหมันมีบุตรยาก 

x วิตามินบี 2 : โรคปากนกกระจอก มุมปากเปื่อย 

โทษของการขาดเกลือแร่หรือ แร่ธาตุบางชนิด 

x แคลเซียม : ฟันผุ  กระดูกพรุน 

x ฟอสฟอรัส : กระดูกเปราะ 

x โซเดียม  : ความดันของเลือดต่ าลง 

x ไอโอดีน  : โรคคอพอก แคระแกร็น 

x ธาตุเหล็ก : โรคโลหิตจาง อ่อนเพลีย 

x ฟลูออไรด์ : ท าให้ฟันผุได้ง่าย 
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2.ความแตกต่างวัย วัยต่างกันต้องการปริมาณอาหารท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีการ

เจริญเติบโตและการท ากิจกรรมต่างกัน 

3.ความแตกต่างของสภาพร่างกาย หญิงในระยะตั้งครรภ์หรือระยะให้นมบุตร 

ต้องการสารอาหารทุกประเภทในปริมาณสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส 

เป็นแร่ธาตุท่ีต้องการในปริมาณสูงเพราะสารอาหารท่ีรับประทานเข้าไปส่วนหนึ่งจะถูก

น าไปใช้ในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และการผลิตน้ านม 

ตารางแสดงปริมาณพลังงานท่ีควรได้รับจากการรับประทานอาหารในแต่ละวันของแต่ละ

ช่วงวัย (กิโลแคลอรี) 

 

อายุ 

ปริมาณพลังงาน (กิโลแคลอรี) 

เรียนหรือท้างานปกติ ออกก้าลังกายหรือใช้แรงงาน 

หญิง ชาย หญิง ชาย 

1-3 ปี 1,000 1,000 1,000 - 1,400 1,000 - 1,400 

4-5 ปี 1,300 1,300 1,400 - 1,800 1,600 - 2,000 

6-8 ปี 1,400 1,400 1,400 - 1,800 1,600 - 2,000 

9-12 ปี 1,500 1,700 1,800 - 2,000 2,000 - 2,600 

13-15 ปี 1,800 2,100 2,400 2,800 – 3,200 

16-50 ปี 1,750 - 1,850 2,100 - 2,300 2,200 - 2,400 2,800 - 3,000 

51ปีข้ึนไป 1,550 - 1,750 1,750 - 2,100 2,000 - 2,200 2,400 - 2,800 
 

 

 

 

 

 

 

การรับประทานอาหารในแต่ละวัน ควรค านึงถึงสารอาหารและปริมาณพลังงานท่ีควร

ได้รับในแต่ละวันและควรรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ ของ

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีแบ่งสัดส่วนของอาหารท่ีควรรับประทานใน 1 วัน ไว้ดังรูปต่อไปนี้ 



86 
 

 

 

 

ระบบย่อยอาหารมีหน้าท่ีย่อยอาหารให้ละเอียด แล้วดูดซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือด

เพ่ือไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

การย่อยอาหาร (Digestion) หมายถึง กระบวนการสลายอนุภาคอาหารให้มี

ขนาดเล็กสุด จนสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ได้ 

ระบบย่อยอาหาร แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

1.การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion) เป็นกระบวนการท าให้อาหารมี

ขนาดเล็กลง โดยการบดเคี้ยว รวมท้ังการบีบตัวของทางเดินอาหาร ยังไม่สามารถท าให้

อาหารมีขนาดเล็กสุด จึงไม่สามารถดูดซึมเข้าเซลล์ได้ 

2.การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) เป็นการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็ก

ท่ีสุด โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง อาหาร กับ น้ า โดยตรง และจะใช้เอนไซม์หรือ

น้ าย่อยเข้าเร่งปฏิกิริยา 

 

                         ส่วนประกอบและหน้าที่ของอวัยวะในทางเดินอาหาร     
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เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกาย จะผ่านระบบต่าง ๆ ดังนี้ 

ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร   ล าไส้เล็ก  ล าไส้ใหญ่    ของเสียออก

ทางทวารหนัก 

ล้าดับที่ 1  ปาก มีการย่อยท้ังเชิงกล คือฟันบดเคี้ยวอาหาร  และการย่อยเชิงเคมี 

คือ ต่อมน้ าลายผลิตน้ าย่อยอาหารประเภทแป้ง 

ล้าดับที่ 2 หลอดอาหาร เป็นทางผ่านอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหาร (ไม่มีการย่อย

อาหาร ) มีต่อมขับน้ าเมือกช่วยหล่อลื่นให้อาหารผ่านได้สะดวก 

ล้าดับที่ 3 กระเพาะอาหาร ผนังของกระเพาะอาหารจะขับน้ าย่อยออกมาย่อย

อาหาร พร้อมท้ังบีบรัดให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ าย่อย โดยจะย่อยสารอาหารประเภท

โปรตีนเท่านั้น จากนั้นอาหารท่ีผ่านการย่อยและไม่ได้ย่อยจากกระเพาะอาหารจะถูกส่ง

ต่อไปยังหูรูดสู่ล าไส้เล็กต่อไป 

ล้าดับที่  4 ล้าไส้เล็ก  มีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ 6-7 เมตร มีการย่อย

สารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน โดยใช้น้ าย่อยท่ีล าไส้เล็กสร้างขึ้นเอง และ

น้ าย่อยท่ีผลิตจากตับอ่อน นอกจากนี้ล าไส้เล็กยังท าหน้าท่ีดูดซึมสารอาหารด้วย 

 ** ตับอ่อน ท าหน้าท่ีสร้างน้ าย่อยท่ีใช้ในกระบวนการย่อยแล้วส่งไปยังล าไส้เล็ก 

 ** ตับ ท าหน้าท่ีสร้างน้ าดีแล้วส่งไปเก็บในถุงน้ าดี น้ าดีสามารถช่วยให้ไขมันแตก

ตัวออกเป็นเม็ดเล็กๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยของน้ าย่อยจากตับอ่อน 

ล้าดับที่ 5 ล้าไส้ใหญ่  ในส่วนนี้ไม่มีการย่อย แต่ท าหน้าท่ีเก็บกากอาหารและดูด

ซึมน้ าออกจากกากอาหาร ก่อนส่งกากอาหารผ่านไปยังทวารหนักเพื่อขับออกจากร่างกาย 
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ใบความรู้ 1 

 วัตถุใดท่ีท าด้วยวัสดุน าไฟฟ้าได้ เรียกวัตถุนั้นว่า ตัวน าไฟฟ้า  เช่น  เหล็ก  ทองแดง 

อะลูมิเนียม สังกะสี เป็นต้น ส าหรับวัสดุท่ีไม่เป็นโลหะ เช่น  ไส้ดินสอด า ซึ่งท าจากแกรไฟต์ 

เป็นตัวน าไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนสามารถทดลองการน าไฟฟ้าของไส้ดินสอได้แบบเดียวกับ 

กิจกรรม 1.1  โดยใช้ไส้ดินสอยาวประมาณ 3  เซนติเมตรต่อเป็นวงจรไฟฟ้ากับหลอดไฟฟ้า 

2.5 V  และถ่านไฟฉาย  1  ก้อน 

 ส าหรับวัตถุท่ีท าจากวัสดุท่ีไม่น าไฟฟ้า  เรียกวัตถุนั้นว่า ฉนวนไฟฟ้า เช่น ไม้ ยาง 

กระเบื้อง พลาสติก เป็นต้น ฉนวนไฟฟ้าเช่น พลาสติกท่ีหุ้มสายไฟจะช่วยป้องกันการ

รั่วไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะท าให้ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตได้เพราะร่างกาย

มนุษย์เป็นตัวน าไฟฟ้า  นอกจากนี้ต้องมีการตรวจดูสายไฟฟ้าในบ้านไม่ปล่อยให้สายไฟ

ช ารุดฉีกขาดเพราะลวดทองแดงของสายไฟอาจสัมผัสกัน ท าให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟช๊อต  

เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้ 

 กรณีท่ีงูพาดสายไฟแรงสูง 2  สาย  และตัวของงูเป็นตัวน าไฟฟ้า จึงมีกระแสไฟฟ้า

ผ่านตัวของงู  เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 
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 1.  วัสดุท่ีเป็นโลหะ   เช่น  เหล็ก   ทองแดง  อะลูมิเนียม  สังกะสีน าไฟฟ้าได้  ส่วน

ไส้ดินสอท าด้วยแกรไฟต์ซึ่งเป็นสารกึ่งโลหะ แต่น าไฟฟ้าได้เช่นกัน 

 2.  ไส้ดินสอท าด้วยแกร์ไฟต์ซึ่งเป็นคาร์บอนรูปหนึ่ง เนื่องจากแกร์ไฟต์มีความ

เปราะหักง่าย จึงบดแกรไฟต์เป็นผงแล้วผสมกับดินเหนียว   และน าไปเผาแล้วท าเป็น ไส้

ดินสอ  ซึ่งมีเนื้อเหนียวขึ้นไม่เปราะหรือหักง่าย ไส้ดินสอท่ีผสมกับดินเหนียวด้วยอัตราส่วน

ต่างกันจะมีความแข็งไม่เท่ากันถ้ามีดินเหนียวผสมมากจะแข็งมากถ้ามีดินเหนียวผสมน้อย

จะแข็งน้อยหรืออ่อน ด้วยเหตุนี้ไส้ดินสอจึงมีตั้งแต่แข็งที่สุดจนถึงอ่อนท่ีสุด 

 การน้าไฟฟ้าของไส้ดินสอ 

- ไส้ดินสอท่ีมีความแข็งน้อยกว่าจะน าไฟฟ้ได้ดีกว่าไส้ดินสอท่ีมีความแข็ง

มากกว่า 

- ไส้ดินสอท่ีมีความแข็งเท่ากันและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ไส้ดินสอ

ท่ีมีความยาวน้อยกว่าจะน าไฟฟ้า ได้ดีกว่า 

- ไส้ดินสอชนิดเดียวกัน ยาวเท่ากันแต่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เท่ากันไส้

ดินสอที่มีขนาดใหญ่กว่าจะน าไฟฟ้าได้ดีกว่า 

1. ไฟฟ้าท่ีส่งมาจากโรงไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง  ซึ่งรู้จักกันว่า  ไฟฟ้าแรงสูง   

ไฟฟ้าแรงสูงสามารถส่งไปในระยะไกลโดยสูญเสียพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าการส่งไฟฟ้าด้วย

ความต่างศักย์ไฟฟ้าต่ า  ไฟฟ้าแรงสูงมีความต่างศักย์ไฟฟ้ามากกว่า 1000  โวลต์  ขึ้นไป  

เช่น การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าแรงสูงด้วยความต่างศักย์  12,000  โวลต์ ถึง 115,000  

โวลต์  และลดความต่างศักย์ไฟฟ้าลงเป็น  220  โวลต์  ก่อนต่อเข้าบ้านเรือนเพื่อให้

ประชาชนใช้ 

 สายไฟแรงสูงท าด้วยอะลูมิเนียม  ไม่ใช้ลวดทองแดงซึ่งมีความต้นทานน้อยกว่า  

ท้ังนี้เพราะลวดทองแดงมีน้ าหนักมากกว่าและไม่ต้องการให้สายไฟแรงสูงมีน้ าหนักมาก 

จุดประสงค์นี้รวมไปถึงการไม่ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟแรงสูงด้วย ดังนั้นการเข้าใกล้หรือสัมผัส

สายไฟแรงสูงจึงมีอันตราย  ควรระวังในการท างานใกล้แนวสายไฟแรงสูง 
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 สายไฟแรงสูงท่ีอยู่ใกล้อาคารก่อให้เกิดอันตราย จึงควรแจ้งให้การไฟฟ้าน าฉนวน

มาหุ้มสายไฟส่วนนั้น 

ใบความรู้ 2 

 วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเป็นวงจรท่ีประกอบด้วยแหล่งก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

และสายไฟ  เมื่อเปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าจะออกจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า (ถ่านไฟฉาย)  ทาง

ขั้วบวก  ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไปยังขั้วลบของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า เป็นการเคลื่อนท่ี

ครบวงจรของกระแสไฟฟ้า เรียกวงจรไฟฟ้านี้ว่า วงจรไฟฟ้าปิด  แต่ถ้าวงจรไฟฟ้านี้ไม่มี

กระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังขั้วลบ  ซึ่งอาจ

เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าขาดหรือไม่สัมผัสกัน เรียกวงจรไฟฟ้านี้ว่า 

วงจรไฟฟ้าเปิด 

 การต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรมถ่านไฟฉายจะให้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับพลังงานรวม

ของถ่านไฟฉายท้ังหมดท่ีน ามาต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฉายซึ่งใช้ถ่านไฟฉาย  2  ก้อน 

ถ่านไฟฉายท้ังสองต่อกันแบบอนุกรม พลังงานไฟฟ้าท่ีส่งผ่านหลอดไฟฟ้าจะเป็นพลังงาน

รวมของถ่านไฟฉายท้ังสอง 

 ถ้าน าถ่านไฟฉายจ านวน  2  ก้อน มาต่อกันแบบขนาน พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จาก

ถ่านไฟฉายท้ังสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉายเพียง  1  ก้อน เท่านั้น การต่อ

แหล่งก าเนิดไฟฟ้าแบบขนานไม่เป็นท่ีนิยมต่อเพ่ือใช้งาน 

 แบตเตอรีเป็นกลุ่มของถ่านไฟฉายท่ีต่อกันแบบอนุกรมพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี

เป็นพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉายทุกก้อนรวมกัน 

 ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้า มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งท าให้เกิดความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของถ่านไฟฉายขั้วบวกมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วลบ  และ

มีการก าหนดให้กระแสไฟฟ้าในตัวน าไฟฟ้าใด ๆ  มีทิศจากจุดท่ีมีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดท่ีมี

ศักย์ไฟฟ้าต่ า 
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ถ่านไฟฉาย  1  ก้อน มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  1.5 V  ถ่านต่อแบบอนุกรม  2  ก้อน  จะ

มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 3.0 V  ในการทดลองของนักเรียนใช้ถ่านไฟฉายท้ังสองแบบ ดังนั้น

จ าเป็นต้องจัดหาหลอดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้าขนาด 

1.5 V  ใช้กับถ่านไฟฉาย  1  ก้อน หรือหลอดไฟฟ้าขนาด 3.0 V  ใช้กับถ่านไฟฉาย  2  

ก้อน แต่อาจเลือกใช้หลอดไฟฟ้าท่ีมีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ท่ีใช้

เล็กน้อย  แต่ถ้าเลือกใช้หลอดไฟฟ้าท่ีมีค่าโวลต์น้อยกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งก าเนิด

ไฟฟ้ามากไป  หลอดไฟฟ้าจะเสียหายส าหรับการทดลองในท่ีนี้ใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 2.5 V  

กับท้ังกรณีถ่านไฟฉาย  1  ก้อนและ 2 ก้อน 

 การต่อมอเตอร์ในวงจรไฟฟ้า จะต่อขั้วใดของมอเตอร์กับขั้วบวกหรือขั้วลบของ

ถ่านไฟฉายก็ได้ เพียงแต่การหมุนของมอเตอร์จะมีทิศทางตรงข้ามกัน 

 การต่อออดไฟฟ้าต้องต่อขั้วสีแดงกับขั้วบวกของถ่านไฟฉายและขั้วสีด ากับขั้วลบ

ของถ่านไฟฉายออดไฟฟ้าจึงจะส่งเสียงดัง 

 

 

 

ใบความรู้ 3 

การต่อวงจรแบบอนุกรม และแบบขนาน 

         1. ขณะนักเรียนท าการทดลองการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  ให้

นักเรียนทดลองถอดหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 1 ดวง และแบบขนาน  1  ดวง เพื่อ

ตรวจสอบว่า หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือในวงจรไฟฟ้ายังคงสว่างหรือไม่   

 2.  การทดลองต่อหลอดไฟฟ้า 2 ดวง แบบอนุกรมถ้าหลอดไฟฟ้าท้ังสองมีความ

ต้านทานไม่เท่ากัน ดังรูป 
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 สมมติว่าหลอดไฟฟ้า 1  สว่างกว่าหลอดไฟฟ้า  2  ไม่ใช่เป็นเพราะหลอดไฟฟ้า  1  

อยู่ใกล้ขั้วบวกของถ่านไฟฉายมากกว่า  หรือไม่ใช่เป็นเพราะกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้า  

1  แล้วกระแสไฟฟ้ามีค่าลดลง เราสามารถตรวนสอบได้ โดยสลับต าแหน่ง ของหลอดไฟ

ฟ้าท้ังสองหลอดไฟฟ้า  1  ก็ยังสว่างกว่าหลอดไฟฟ้า  2  ท้ัง ๆ ท่ีกระแสไฟฟ้าปริมาณ

เดียวกันผ่านหลอดไฟฟ้าท่ีต่อกันแบบอนุกรม เหตุท่ีหลอดไฟฟ้าสว่างไม่เท่ากันเพราะความ

ต้นทานไม่เท่ากัน หลอดไฟฟ้าท่ีมีความต้านทานมากกว่าจะสว่างกว่า  

 

ใบความรู้ 4 

 ในการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม หลอดไฟฟ้าจัดต่อเรียงกันและกระแสไฟฟ้าจะ

ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงเป็นปริมาณเดียวกันถ้าหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งขาด จะท าให้

วงจรไฟฟ้าเปิด ซึ่งไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน ท าให้หลอดไฟฟ้าดวงอื่นดับ 

 ส าหรับหลอดไฟฟ้าท่ีต่อกันแบบขนาน เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านม าถึงจุดต่อ 

กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวง เช่น หลอดไฟฟ้าต่อขนานกัน  3  ดวง 

กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านท้ัง 3  ดวง ถ้าหลอดไฟฟ้าท้ัง  3  ดวง เหมือนกันทุกประการ 

กระแสไฟฟ้าท่ีแยกผ่านจะเท่ากัน 

 หลอดไฟฟ้าท่ีต่อแบบขนาน เมื่อหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งช ารุดหลอดไฟฟ้าท่ีเหลือ

ยังคงท าให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิด กระแสไฟฟ้าผ่านวงจรได้ หลอดไฟฟ้าท่ีเหลืออยู่จึงสว่าง 
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 ท้าไมหลอดไฟฟ้าต่อแบบขนานจึงสว่างกว่าหลอดไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม 

 หลอดไฟฟ้าถึงแม้จะเป็นตัวน าไฟฟ้าก็มีความต้านทาน ซึ่งมีผลต่อกระแสไฟฟ้าใน

วงจรไฟฟ้า ถ้าในวงจรไฟฟ้ามีหลอดไฟฟ้ามากกว่า  1  ดวง  ความต้านทานท่ีน ามา

พิจารณาก็เป็นของหลอดไฟฟ้าหลายดวงต่ออยู่ในวงจร  ก็จะต้องหาค่าความต้านทานรวม

ของหลอดไฟฟ้าท้ังหมดมาพิจารณา 

 หลอดไฟฟ้าต่อแบบขนาน สมมติมีจ านวน  3  ดวง และแต่ละดวงมีความต้านทาน

เท่ากัน เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านวงจรไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจะสว่างเท่ากัน เพราะมี

กระแสไฟฟ้าผ่านเท่ากัน  ถ้าถอดหลอดไฟฟ้าออกไป  1  ดวง  หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือ  2  ดวง

ก็สว่างเท่ากัน  แต่ท้ังสองสว่างกว่าหลอดไฟฟ้า  3  ดวง ในกรณีแรก ท้ังนี้เป็นเพาระ

กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงของวงจรไฟฟ้าท่ีเหลือหลอดไฟฟ้า  2  ดวง  มีค่า

มากกว่ากระแสไฟฟ้าท่ีผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงของวงจรไฟฟ้าท่ีมีหลอดไฟฟ้า  3  ดวง 

ถ้าใช้ถ่านไฟฉายใหม่ ๆ  ในการทดลองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอาจแยกไม่ออก  เพราะแสง

สว่างจากหลอดไฟฟ้าจะประมาณเท่ากัน 
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ใบความรู้ 5 

แม่เหล็กไฟฟ้า 

             เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไปในตัวน าไฟฟ้า  เช่นสายไฟ  จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้น

รอบ ๆ  สายไฟ ท าให้เข็มทิศซึ่งวางใกล้สายไฟเบนไปจากต าแหน่งเดิมเพราะมีแรงจาก

สนามแม่เหล็กรอบสายไฟจะดูดเข็มทิศที่ปลายหนึ่งและผลัดเข็มทิศท่ีอีกปลายหนึ่ง 

 ลวดทองแดงเคลือบฉนวนท่ีถูกขดเป็นวงเรียบชิด  ๆ  กันต่อเนื่องกันไป เมื่อให้

กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด  ถ้าขดลวดนี้พันรอบแท่งเหล็กแท่งเหล็กจะกลายเป็นแม่เหล็ก  

ซึ่งเรียกว่า แม่เหล็กไฟฟ้าความรู้ท่ีกล่าวมานี้ น าไปใช้อธิบายกรณีตะปูเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าใน

การทดลองแรงแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กไฟฟ้า มีค่าขึ้นกับจ านวนรอบของขดลวด  และ

ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผ่านขดลวด 

 หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าน าไปใช้ท าปั้นจั่นยกของเพื่อดูดเศษเหล็กแยกออกจาก

เศษโลหะอื่น ๆ  กระดิ่งไฟฟ้าหรือออดไฟฟ้า  

 เมื่อเปิดสวิตช์  กระแสไฟฟ้าจะผ่านขดลวดท่ีพันรอบแกนเหล็ก ท าให้แกนเหล็ก

เป็นแม่เหล็กดูดคันเคาะ  ซึ่งเป็นสารแม่เหล็กเข้ามากระทบกระดิ่งและเกิดเสียงดัง ขณะคัน

เคาะเคลื่อนเข้าหากระดิ่งคันเคาะจะไม่สัมผัสกับปลายแหลม เป็นเหตุให้วงจรไฟฟ้าเปิด ไม่

มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร แกนเหล็กกลับเป็นแม่เหล็กก็จะดูดคันเคาะเข้ามากระทบ

กระดิ่งและเกิดเสียงดังอีก  เหตุการณ์จะเกิดซ้ าไปซ้ ามา จนกว่าจะปิดสวิตช์ไม่มีไฟฟ้าไหล

ในวงจร 

 การหาทิศของสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด ใช้มือขวาก ารอบเส้นลวดตัวน าและให้

หัวแม่มือชี้ไปทางทิศของกระแสไฟฟ้า  นิ้วท่ีเหลือท้ังสี่นิ้วแสดงทิศของสนามแม่เหล็ก  B  

ในทิศทวนเข็มนาฬิกา  รอบลวดตัวน า 

 การหาทิศของสนามแม่เหล็กของขดลวดก็ใช้มือขวาได้เช่นกันโดยให้มือขวาก า

ขดลวดหรือวงลวดวงใดวงหนึ่ง  ส่วนนิ้วหัวแม่มือให้ชี้ไปทางทิศของกระแสไฟฟ้า นิ้วท่ี
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เหลือสี่นิ้วจะชี้ทิศของสนามแม่เหล็กจากรูปขดลวด จะปรากฎว่า ขั้วเหนือ (N)  ของ

แม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ทางซ้าย และขั้วใต้ (S)  อยู่ทางขวา 

 

ใบความรู้ 6 

เร่ือง  ประหยัดใช ้

วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด   

 วิธีใช้กระแสไฟฟ้าอย่างประหยัด  การใช้กระแสไฟฟ้าอย่างประหยัดมีประโยชน์ต่อ

ตนเอง เพราะเป็นการประหยัดรายจ่ายได้และยังเกิดผลดีต่อส่วนรวม  คือ  ช่วยประหยัด

พลังงานท าให้เสียค่าใช้จ่ายด้านนี้ลดลงด้วย  วิธีการท่ีจะประหยัดกระแสไฟฟ้าอาจท าได้

หลายวิธี  เช่น 

1. ดับไฟทุกครั้งหลังจากที่เลิกใช้แล้ว และเปิดใช้เฉพาะท่ีจ าเป็น 

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้กระแสไฟฟ้ามากควรใช้ต่อเนื่องกัน  ไม่ควรเปิดปิดบ่อย ๆ  

เช่น  การรีดผ้าด้วยเตารีดไฟฟ้า  ควรจะรวบรวมผ้าท่ีจะรีดไว้คร้ังละมาก ๆ 

3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะกับงาน  เช่น  บริเวณท่ีต้องการความสว่างมาก 

ควรใช้หลอกฟลูออเรสเซนต์มากกว่าใช้หลอกไฟฟ้าธรรมดา 

4. ไม่เปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท้ิงไว้โดยไม่จ าเป็น  เช่น  เลือกดูโทรทัศน์เฉพาะรายการท่ี

น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 ไฟฟ้าท่ีเราใช้เป็นพลังงานท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้า โดยใช้พลังน้ าจากเขื่อนในการผลิต

กระแสไฟฟ้า จากนั้นจึงส่งไปยังแหล่งชุมชนต่าง ๆ  ถ้าปริมาณน้ าลดน้อยลงก็จะท าให้ผลิต
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กระแสไฟฟ้าได้น้อยลง  หรือผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ได้เลย  ดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่าง

ประหยัด 

 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อ

ป้องกันการเกิดอันตรายแล้ว  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็เป็นสิ่งท่ีเราควรปฏิบัติให้เป็น

นิสัย เพราะท าให้เราเสียค่าไฟน้อยและยังเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้วย  ซึ่งควร

ปฏิบัติ ดังนี้ 

วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 

ไฟฟ้าแสงสว่าง 

- อย่าเปิดไฟฟ้าท้ิงโดยไม่จ าเป็น 

- อย่าใช้หลอดไฟวัตต์ (แรงเทียน) มากเกินไป 

- ควรเลือกใช้ไฟให้เหมาะกับความจ าเป็นและสถานท่ี 

- ควรแต่งห้องและใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนจะท าให้ดูสว่าง 

เครื่องซักผ้า 

- อย่าใช้เครื่องซักผ้าชนิดที่มีเครื่องอบแห้ง เพราะกินไฟมาก 

- ควรใส่ผ้าแต่พอเหมาะไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินก าลังเครื่อง 

 

 

 

 

เครื่องปรับอากาศ 

- อย่าเปิดเครื่องท้ิงไว้เมื่อไม่อยู ่

- อย่าเปิดประตู หรือหน้าต่าง  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ 
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- อย่าตั้งความเย็นมากเกินไป (27 องศาเซลเซียส ก็พอ) 

- ควรใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับขนาดของห้อง 

- ควรติดตั้งเคร่ืองให้สูงพอเหมาะ 

- ควรบุผนังห้องด้วยฉนวนความร้อน 

- ควรบ ารุงรักษาเคร่ืองให้มีสภาพดีเสมอ 

- หมั่นท าความสะอาด แผ่นกรองอากาศและแผงระบายความร้อน 

- ในฤดูหนาวไม่ควรเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

 

ปั๊มน ้า 

- อย่าเปิดก๊อกน้ าท้ิงไว้ 

- อย่าปั๊มน้ าจนล้มถัง 

- ควรติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติคุมระดับน้ าในถัง  และหมั่นปรับตั้งให้ถูกต้องเสมอ 

- ควรแก้ไขจุดรั่วในระบบน้ า 

- ควรใช้น้ าอย่างประหยัด 

- อย่าติดตั้งถังน้ าให้สูงมากเกินไป 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

- อย่าใช้ขนาดใหญ่มากเกินความจ าเป็น 

- ควรดึงปลั๊กออกเมื่อข้าวสุกแล้ว 

 

 

 

หม้อต้มน ้า  หม้อต้มกาแฟ 

- อย่าใส่น้ ามากเกินไป 

- ควรปิดฝาให้สนิทขณะต้ม 

- ควรปิดสวิตซ์ทันทีเมื่อน้ าเดือด 
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ตู้เย็น 

- อย่าตั้งอุณหภูมิให้เย็นมากเกินไป 

- อย่าน าของร้อนใส่ตู้เย็นทันที 

- อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย  และควรปิดให้สนิท 

- อย่าปล่อยให้ยางขอบประตูรั่ว 

- อย่าใส่ของแน่นมากเกินไป  จนอากาศหมุนเวียนไม่สะดวก 

- อย่าใช้ตู้เย็นชนิดละลายน้ าแข็งในตัวเพราะกินไฟมาก 

- ควรใช้ตู้เย็นขนาดเหมาะกับครอบครัว 

- ควรตั้งตู้เย็นให้ห่างจากฝาเกิน  10  เซนติเมตร เพ่ือระบายความร้อน 

- ควรหมั่นท าความสะอาดแผงระบายความร้อน 

- ควรหมั่นละลายน้ าแข็งออก 

- ควรเก็บเฉพาะอาหารท่ีจ าเป็น 

 

เตารีดไฟฟ้า 

- อย่าพรมน้ าเปียกมากเกินไป 

- อย่าเสียบปลั๊กท้ิงไว้โดยไม่รีด 

- ควรรีดผ้าครั้งละมาก ๆ  

- ควรเร่ิมรีดผ้าบาง ๆ  ก่อน ขณะที่เตายังไม่ร้อน 

- ควรดึงปลั๊กออกก่อนรีดเสร็จ  เพราะยังร้อนอีกนาน 

- ควรซักหรือตากผ้าโดยไม่ต้องบิดเพราะจะท าให้รีดผ้าง่ายมากขึ้น 
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พัดลม 

- อย่าเปิดความเร็วมากเกินไป 

- อย่าเปิดพัดลมท้ิงไว้เมื่อไม่อยู่ 

- ควรเปิดหน้าต่างใช้ลมธรรมชาติแทน 

 

 

 

 

 

ทีวี วิทยุ 

- อย่าเปิดทิ้งไว้โดยไม่ดู 

- อย่าเสียบปลั๊กไว้ (แม้จะปิดสวิตซ์แล้วก็ตาม) 

- ควรดูทีวีขาวด าเพราะกินไฟไม่ถึงครึ่งของทีวีสี 

- ควรใช้ชนิดทรานซิสเตอร์  ซึ่งกินไฟน้อยกว่าชนิดหลอด 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

เครื่องเป่าผม 

- ควรเปิดไฟเมื่อต้องการใช้ และปิดเมื่อไม่ใช้ 

 

 

 

 

 

เตาไฟฟ้า 

- อย่าน าของเย็นตั้งทันที จะท าให้เปลือกไฟมาก 

- อย่าใส่น้ ามากเกินไป 

- ควรหรี่ไฟ  และปิดฝาหม้อในกรณีท่ีต้องเคี่ยว 

- ควรเตรียมเคร่ืองปรุงให้พร้อม ก่อนตั้งเตา 

- ควรใช้เตาชนิดมองไม่เห็นขดลวด  ซึ่งไม่สูญเสียความร้อนมาก 

- ควรใช้ภาชนะก้นแบนขนาดพื้นท่ีก้นพอเหมาะกับพื้นท่ีหน้าเตา 

- หากเป็นไปได้ให้ใช้หม้อท่ีออกแบบส าหรับใช้กับเตาไฟฟ้า 

- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิท 

- ควรปิดไฟเมื่ออาหารใกล้จะสุก 
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ดิน  คือ เทหวัตถุธรรมชาติท่ีปกคลุมผิวโลกเกิดจากการแปลงสภาพหรือสลายตัว

ของหินแร่ธาตุและอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมตัวกันเป็นชั้นบางๆ 

เมื่อมีน้ าและอากาศท่ีเหมาะสมก็จะท าให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได้ส่วนประกอบ

ของดิน   ดินมีส่วนประกอบท่ีส าคัญอยู่ 4 ส่วน ดังนี้ คือ 

1. ส่วนท่ีเป็นอนินทรียสาร ได้แก่ แร่ หิน ทราย เป็นต้น  

         2. ส่วนท่ีเป็นน้ า คือ ความชื้นในดิน 

         3. ส่วนท่ีเป็นอากาศ คือ ช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่มีอากาศแทรกอยู่ 

         4. ส่วนท่ีเป็นอินทรีย์สาร ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ท่ีสลายตัว มากน้อย

แตกต่างกันและสิ่งมีชีวิต 

ในดิน ซึ่งท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไส้เดือนและแมลงในดิน เป็นต้น 
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ชนิดของดิน 

1. ดินเหนียว (Clay) คือ ดินท่ีมีเนื้อละเอียดท่ีสุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ า 

เหนียวติดมือ ป้ันเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ าดี จับ

ยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้างสูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก 

         2. ดินทราย (Sand) เป็นดินท่ีเกาะตัวกันไม่แน่น ระบายน้ าและอากาศได้ดี

มาก อุ้มน้ าได้น้อย พังทลายง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเพราะความสามารถในการ

จับยึดธาตุอาหารมีน้อย พืชท่ีขึ้นอยู่ในบริเวณดินทรายจึงขาดน้ าและธาตุอาหารได้ 

ง่าย 

3. ดินร่วน (Loam) คือ ดินท่ีมีเนื้อค่อนข้างละเอียด นุ่มมือ ยืดหยุ่นพอควร 

ระบายน้ าได้ดีปานกลางมีแร่ธาตุอาหารพืชมากกว่าดินทรายเหมาะส าหรับใช้

เพาะปลูก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หิน (Rock) เป็นของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัว

กันอยู่ตามธรรมชาติ หินมีการสึกกร่อนเน่ืองจากน้ า น้ าแข็ง ลม และจากการเคลื่อนตัวของ

เปลือกโลก ส่งผลให้หินมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินประเภทต่างๆ ได้ นักธรณีวิทยาใช้

ลักษณะเกิดเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกหินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน 

และหินแปร 

       1.หินอัคนี ( Igneous rocks) เป็นหินท่ีเกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด 

(Magma) จากชั้นแมนเทิลท่ีโผล่ขึ้นมา เราแบ่งหินอัคนีตามแหล่งท่ีมาออกเป็น 2 ประเภท 

คือ 
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              - หินอัคนีแทรกซอน   เป็นหินท่ีเกิดจากหินหนืดท่ีเย็นตัวลงภายใน

เปลือกโลกอย่างช้าๆ ท าให้ผลึกแร่มีขนาดใหญ่ และเนื้อหยาบ เช่น หินแกรนิต หินไดออ

ไรต์ และหินแกรโบร 

               - หินอัคนีพุ  บางทีเรียกว่า หินภูเขาไฟ เป็นหินหนืดท่ีเกิดจากลาวา

บนพื้นผิวโลกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลึกมีขนาดเล็ก และเนื้อละเอียด เช่น พัมมิส 

หินบะซอลต์ หินไรออไรต์ และหินแอนดีไซต์  **หิน พัมมิส  มีลักษณะรูพรุน คล้ายฟองน้ า 

ลอยน้ าได้ 

               2.หินตะกอน หรือ หินชั น (Sedimentary rocks) เป็น หินท่ีถูกแสงแดด 

ลมฟ้าอากาศ และน้ า หรือ ถูกกระแทก แล้วแตกเป็นก้อนเล็กๆ หรือผุกร่อน เสื่อมสภาพ

ลง เศษหินท่ีผุพังท้ังอนุภาคใหญ่และเล็กถูกพัดพาไปสะสมอัดตัวกัน เป็นชั้นๆ เกิดความ

กดดันและปฏิกิริยาเคมีจนกลับกลายเป็นหินอีกครั้ง ซึ่งปัจจัยท่ีท าให้เกิดหินตะกอนหรือ

หินช้ัน คือ การผุพัง (Weathering) การกร่อน (Erosion) และการพัดพา (Transportation)  

ลักษณะมักเป็นรูปร่าง กลมมน  ตัวอย่าง หิน ตะกอน    เช่น  หินกรวด หินทราย 

หินดินดาน หินปูน 

               3.หินแปร คือ หินท่ีแปรสภาพไปจากโดยการกระท าของความร้อน แรงดัน 

และปฏิกิริยาเคมี หินแปรบางชนิดยังแสดงเค้าเดิม บางชนิดผิดไปจากเดิม  

ตัวอย่างหินแปร หินชนวนแปรมาจากหินดินดาน  

หินอ่อนแปรมาจากหินปูน  หินควอตไซต์ แปรมาจาก หินทราย 

หินไนส์ แปรมาจาก หินแกรนิต 
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การเปลี่ยนแปลงของหิน  

x การกัดเซาะของกระแสน้ า ท าให้หินบริเวณชายฝั่งผุกร่อน และพังทลาย  

x อุณหภูมิสูงท าให้เกิดการขยายตัวและแตกร้าว 

x น้ าฝนท าปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดเป็นฝนกรด กัดกร่อน

หินปูน ท าให้ผุพังได้ 

x แรงลมพัดดิน และทรายไปปะทะกับภูเขาหิน ท าให้เกิดการสึกกร่อน 

x น้ าอยู่ตามรอยแยกของหินกลายเป็นน้ าแข็งจึงขยายตัวและดันให้หินแตกได้ 

 

แร่ (Mineral) หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ ( ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต) 

ท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีโครงสร้างภายในท่ีเป็นผลึก มีสูตร

เคมีและสมบัติอื่นๆ ท่ีแน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
 

การจ้าแนกแร่ 
 

1. แร่โลหะและแร่อโลหะ เป็นแร่ท่ีอยู่ในหินท่ัวไป เช่น ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก 

ทองแดง แมงกานีส พลวง โครเมียม 

2. แร่รัตนาชาติ เช่นไพลิน หยก เพทาย มรกต โกเมน  

3. แร่กัมมันตรังสี เช่น การรักษาโรค ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

4. แร่เชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน น้ ามันดิบหรือน้ ามัน

ปิโตรเลียม 
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 กลางวันกลางคืน เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศ

ตะวันออก ด้านท่ีหันรับแสงเป็นกลางวันและด้านตรงข้ามเป็นกลางคืน โลกโคจรรอบดวง

อาทิตย์ ใช้เวลา 1 ปี หรือ 365 วัน และโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ ใช้เวลา 1 วัน หรือ 

24 ชั่วโมง 

 
  

ฤดูกาล การท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา 1 ปี ในลักษณะท่ีแกนโลกเอียงกับ

แนวตั้งฉากของระนาบทางโคจรท าให้ส่วนต่างๆของโลกรับพลังงานแตกต่างกันท าให้เกิด

ฤดูกาลต่างๆ 

 

 

รอบโลกและเทคโนโลยีอวกาศ 
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ข้างขึ นข้างแรม (The Moon’s Phases) หมายถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเรา

มองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเป็นเสี้ยว บางคืนก็เสี้ยวเล็ก บางคืนก็เสี้ยวใหญ่ บางคืน

สว่างเต็มดวง บางบางคืนก็มืดหมดท้ังดวง การท่ีเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็น

เพราะ ดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่มีแสงในตัวเอง แต่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ด้าน

มืดของดวงจันทร์เกิดจากส่วนโค้งของดวงจันทร์บังแสง ท าให้เกิดเงามืดทางด้านตรงข้าม

กับดวงอาทิตย์ เมื่อมองดูดวงจันทร์จากพื้นโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาด

เปลี่ยนไปเป็นวงรอบ ใช้เวลา 29.5 วัน 

 

 
 

สุริยุปราคาและจันทรุปราคา การท่ีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรในแนว

เดียวกันท าให้เกิดเงาของดวงจันทร์ทอดไปบังดวงอาทิตย์ เรียกว่า สุริยุปราคา และเมื่อดวง

จันทร์เคลื่อนท่ีเข้าไปอยู่ในเงาของโลก เรียกว่า จันทรุปราคา  
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มุมดูดาว และ การใช้มือวัดระยะทางเชิงมุมของดาว เป็นการบอกต าแหน่งของ

ดาวหรือวัตถุท้องฟ้าโดย บอกเป็นมุม (ซึ่งหมายถึง มุมระหว่างเส้นตรง 2 เส้นท่ีลากจากตา

ของเราบนโลกไปยังดวงดาวบนท้องฟ้า) 

 

 

 
 

 

 

มุมดูดาว และ การใช้มือวัดระยะทางเชิงมุมของดาว 
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เทคโนโลยีอวกาศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ได้น ามาใช้ในการส ารวจ

ข้อมูลของวัตถุในท้องฟ้า ท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และยังมี

ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสาร การ

ส ารวจสภาพอากาศ ด้านการแพทย์และด้านอ่ืนๆอีกมากมาย  
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โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)      อ าเภอหนองฉาง   จังหวัดอุทัยธานี 

ข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    คะแนนเต็ม ............. คะแนน 

******************************************************************************************* 

ค้าชี แจง  เลือกค าตอบท่ีถูกต้อง  

1.ข้อใดคือสารอาหารท่ีเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญของร่างกาย 
ก. โปรตีน    
ข. ไขมัน    
ค. วิตามิน   
ง. คาร์โบไฮเดรต 

2.อาหารใดต่อไปนี้เมื่อรับประทานแล้วจะได้สารอาหารท่ีไปท าหน้าท่ีซ่อมแซมส่วน 
   ท่ีสึกหรอ 

ก. แกงเลียง   
ข. ย าวุ้นเส้น   
ค. เนื้อไก่ย่าง   
ง. มันฝร่ังทอด 

3. อาหารในข้อใดต่อไปนี้ไม่ให้พลังงาน 
ก. ขนมปัง 2 แผ่น  
ข. แตงกวา 1 ลูก   
ค. นมกล่อง 1 กล่อง 
ง. น้ ามันมะพร้าว 1 ช้อนโต๊ะ 

4.ข้อใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงสุด เมื่อมีปริมาณเท่ากัน 
ก. ไขมัน    
ข. โปรตีน   
ค. เกลือแร่  
ง. คาร์โบไฮเดรต 
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5.ถ้าน้องจิ๊บมีบาดแผล มีเลือดออกแล้วหยุดยาก อยากทราบว่าน้องจิ๊บขาดวิตามินอะไร 

ก. เอ    

ข. ดี     

ค. เค    

ง. อี 

6.ข้อใดจับคู่สารอาหารกับอาหารไม่ถูกต้อง 

ก. โปรตีน – ปลาทูน่า    

ข. วิตามิน – มะละกอ 

ค. ไขมัน – เนยแข็ง  

ง. คาร์โบไฮเดรต – เนื้อไม่ติดมัน 

7. ตามหลักธงโภชนาการควรรับประทานอาหารชนิดใดน้อยที่สุด 

ก. เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน   

ข. แป้ง 

ค. ผัก ผลไม้    

ง. น้ าตาล ,  เกลือ 

8. ต่อไปนี้เป็นอาหารท่ีเด็กชาย สมพงษ์ รับประทานเป็นประจ า  

 

 

อาหารเหล่านี้มีสารอาหารประเภทใดมากท่ีสุด 

ก. ไขมัน    

ข. โปรตีน   

ค. วิตามิน    

ง. คาร์โบไฮเดรต 

 

 

 

 

 

ถั่วลิสง  ไข่ไก่  เนื้อไม่ติดมัน  โยเกิร์ตไขมันต่ า 
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9.ตาราง ปริมาณโปรตีนที่เด็กช่วงอายุต่างๆ ต้องการในแต่ละวัน 

ช่วงอายุของเด็ก (ปี) ปริมาณโปรตีนท่ีต้องการแต่ละวัน 

(กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม) 

< 1 

1-6 

7-12 

13-20 

2 

1.5 

1.2 

1 

เด็กอายุ 10 ปี ท่ีมีน้ าหนัก 30 กิโลกรัม ต้องการปริมาณโปรตีนวันละเท่าใด 

ก. 30 กรัม   

ข. 36 กรัม   

ค. 45 กรัม   

ง. 60 กรัม 

10. ตารางชนิดของอาหารที่รับประทานในมื้อต่างๆ ของแต่ละวัน ของนักเรียน 4 คน 

นักเรียน ชนิดของอาหารในมื้อต่างๆ ของแต่ละวัน 

เช้า กลางวัน เย็น อาหารว่าง 

ก ข้าวไข่เจียว ข้าวไข่พะโล ้ ข้าวหมูแดง ไอศกรีม 

ข ข้าวไก่ทอด ข้าวเหนียวไก่ย่าง ลูกชิ้นทอด ขนมปังไส้กรอด 

ค ข้าวแกงจืด

ต าลึงหมูสับ 

ข้าวไข่เจียว เส้นใหญ่

ราดหน้าหมู 

ส้ม มะกะกอ 

ง ข้าวหมกไก่ ข้าวขาหมู หมี่กรอบ ชานม-เค้ก 

 

11. เมื่อนักเรียนเคี้ยวข้าวในปากท าไมจึงมีรสหวาน 

ก. เพราะน้ าลายย่อยข้าวให้เป็นน้ าตาล 

ข. เพราะลิ้นสัมผัสข้าวแล้วได้รสหวาน 

ค. เพราะจุลินทรีย์ในช่องปากย่อยข้าวให้เป็นน้ าตาล 

ง. เพราะข้าวถูกบดด้วยฟันให้มีขนาดเล็กลงเป็นน้ าตาล 
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12. ส่วนใดของอวัยวะต่อไปนี้ใช้ในการย่อยอาหารแต่ไม่ดูดซึม 

ก. ล าไส้ใหญ่      

ข. ล าไส้เล็ก 

ค. กระเพาะอาหาร  

ง. ง.ทุกข้อมีการย่อยและดูดซึม 

13. ก าหนดให้ A = ปาก   B = กระเพาะอาหาร  C = ตับ   D = ตับอ่อน  E = ล าไส้เล็ก   

     อวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยไขมัน 

ก. A , B  และ E  

ข. B, C   และ E       

ค. B  , D  และ E      

ง. C , D  และ E 

14. อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารท่ีไม่ใช่ทางเดินอาหาร แต่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร 

ก. ตับและตับอ่อน     

ข. ตับอ่อนและไส้ติ่ง 

ค. ไส้ติ่งและล าไส้ใหญ ่    

ง. ง. ถุงน้ าดีและล าไส้ตรง 

15. ถ้านักเรียนเคี้ยวข้าวผัดกุ้งอย่างช้าๆ แล้วจึงกลืน อาหารประเภทแป้งจะมีการย่อยต่อ

อีกหรือไม่ ถ้ามีการย่อยต่อท่ีบริเวณใด 

ก. มี การย่อยแป้งจะเกิดที่บริเวณล าไส้เล็ก 

ข. มี การย่อยแป้งจะเกิดที่บริเวณทางเดินอาหารทุกส่วน 

ค. ไม่มี การย่อยแป้งจะเกิดท่ีบริเวณท่ีมีน้ าลายภายในปากเท่านั้น 

ง. ไม่มี แต่มีการดูดซึมสารอาหารท่ีได้จากการย่อยแป้งท่ีบริเวณล าไส้เล็กได้เลย 

16. น้ าดี ท่ีตับสร้างขึ้นมีหน้าท่ีอย่างไร 

ก. เปิดทางสู่ล าไส้ใหญ่    

ข. ย่อยไขมันสัตว์ 

ค. ย่อยเนื้อสัตว์   

ง. ท าให้ไขมันแตกตัวเล็กลง 
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17. อวัยวะหลักที่ท าหน้าท่ีในการดูดซึมสารอาหารในร่างกายคือ 

ก. กระเพาะอาหาร  

ข. ล าไส้เล็ก   

ค. ล าไส้ใหญ่ 

ง. ตับ    

18. เมื่อกินสารอาหารประเภทใดจะไม่มีการย่อยเกิดขึ้น 

ก. โปรตีน  

ข. ข.คาร์โบไฮเดรต   

ค. ค. วิตามิน   

ง. ง. ไขมัน 

19. คนท่ีตับอักเสบ การสร้างน้ าดีบกพร่องไป ไม่ควรกินอาหารในข้อใด 

ก. ย าวุ้นเส้น   

ข. ข้าวขาหมู   

ค. ปลานึ่ง    

ง. ข้าวต้มกุ้ง 

20. อาหารท่ีรับประทาน เช่น เนยแข็งจะถูกย่อยท่ีบริเวณใด 

ก. ล าไส้ใหญ่ 

ข. ล าไส้เล็ก 

ค. กระเพาะอาหาร 

ง. ไม่มีการย่อย ดูดซึมเข้าหลอดเลือดฝอยได้ทันที 

21. ปัจจัยใดท่ีไม่ใช่การกร่อนของหิน ในประเทศไทย 

ก. คลื่นทะเล 

ข. กระแสน้ า 

ค. ธารน้ าแข็ง 

ง. แรงโน้มถ่วง 
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22. การตรวจพบซากสิ่งมีชีวิตในหินมีประโยชน์อย่างไร 

ก. ใช้เป็นแนวทางศึกษาแร่ธาตุในหิน 

ข. พัฒนาการท าปุ๋ยจากซากสิ่งมีชีวิต 

ค. ใช้เป็นแนวทางศึกษาส่ิงมีชีวิตในอดีต 

ง. ท านายลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

23. ก้อนหินท่ีพบในล าธารที่กระแสน้ าไหลเชี่ยวมักมีลักษณะใด 

ก. มีขนาดเล็กเท่ากัน 

ข. มีผิวเรียบ กลมมน 

ค. มีผิวขรุขระ และสากมือ  

ง. มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะมีตะกอนอื่นมาจับท่ีผิว 

24. สาเหตุใดที่ท าให้หินเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้เร็วท่ีสุด 

ก. การระเบิดหิน 

ข. การไหลของน้ าผ่านผิวหิน 

ค. การขยายตัวของหิน 

ง. การเติบโตของต้นไม้บนหิน 

25. สุดาไปส ารวจบริเวณเชิงภูเขาไฟท่ีดับแล้วร่วมกับเพื่อนๆ  และเก็บหินมาจ านวนหนึ่ง 

หินบางก้อนเบามาก จึงลองเอาไปใส่ในอ่างน้ า ปรากฏว่าหินบางก้อนลอยน้ า นักเรียนคิด

ว่าหินก้อนท่ีลอยน้ าได้ดีนี้น่าจะเป็นหินชนิดใด 

ก. แกรนิต 

ข. บะซอลต์ 

ค. พัมมิช 

ง. ออบซิเดียน 

26. รูพรุนมากมายในหินอัคนีบางชนิดเกิดขึ้นเน่ืองจากอะไร 

ก. ฟองแก๊สในลาวา 

ข. การพุพังของแร่องค์ประกอบหิน 

ค. การสลายตัวของแร่องค์ประกอบหิน 

ง. การจัดเรียงตัวของแร่ขณะลาวาเย็นตัวเป็นหิน 
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27. ข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้หินตะกอนกลายเป็นหินแปร 

ก. การพุพังและการพัดพา 

ข. ความร้อนและความดัน 

ค. การกัดกร่อนและการตกผลึก 

ง. การหลอมละลายและการตกผลึก 

28. ตาราง สมบัติของหินต่างๆ ในแต่ละกลุ่ม  

กลุ่ม ชนิดของหิน สมบัติของหิน 

สีของหิน สิ่งท่ีพบในเนื้อหิน 

1. ชนิดที่ 1 

ชนิดที่ 2 

เทาปนด า 

น้ าตาลปนขาว 

ผลึกสีด า 

ผลึกสีขาว 

2. ชนิดที่ 3 

ชนิดที่ 4 

ด าปนขาว 

เทาปนขาว 

ซากพืชซากสัตว์ 

ซากพืช 

 
 

จากข้อมูลในตาราง ถ้าจัดให้หินชนิดท่ี 1 และชนิดที่2 อยู่ในกลุ่มท่ี 1 และหินชนิดที่ 4   

     อยู่ในกลุ่มท่ี 2  การจัดกลุ่มดังกล่าวใช้เกณฑ์อะไร 

ก. สีของหิน 

ข. ชนิดของหิน 

ค. สิ่งท่ีพบในเน้ือหิน 

ง. สีของหินและสิ่งท่ีพบในเนื้อหิน 

29. แผนภูมิองค์ประกอบของดิน 
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ถ้ามีดิน 1,000 กรัม จะมีน้ าเป็นองค์ประกอบกี่กรัม 

ก. 50 

ข. 100 

ค. 350 

ง. 450 

30. การปรับดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูกโดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อมมีหลาย 

      วิธียกเว้นข้อใด 

ก. การไถพรวนสม่ าเสมอ 

ข. การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชหมุนเวียน 

ค. การใช้ยาฆ่าเชื้อรา และไข่แมลงในดิน 

ง. การท าร่องระบายน้ าเพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขัง 

31. นักเรียนใช้สิ่งใดในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าด้วยตนเอง 

ก. จรวด 

ข. ยานอวกาศ 

ค. ดาวเทียมสื่อสาร 

ง. กล้องโทรทัศน์ 

32. เพราะเหตุใดดาวตกส่วนใหญ่จึงตกลงมาไม่ถึงพื้นโลก 

ก. ดาวตกถูกดูดโดยดาวเคราะห์อื่น 

ข. ดาวตกลุกไหม้หมดก่อนถึงพื้นโลก 

ค. ดาวตกเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วมากกว่าแสง 

ง. ดาวตกปะทะบรรยากาศของโลกจึงเคลื่อนท่ีช้าลง 

33. ถ้ายืนหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ในตอนเช้า ด้านหลังจะเป็นทิศอะไร 

ก. ทิศใต้ 

ก. ทิศเหนือ 

ข. ทิศตะวันตก 

ค. ทิศตะวันออก 
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34. แสงจากดวงจันทร์มีลักษณะการเกิดเหมือนแสงในข้อใด 

ก. แสงจากดาวตกในท้องฟ้า 

ข. แสงจากหลอดไฟรถยนต์ 

ค. แสงของเปลวเทียน 

ง.   แสงพระอาทิตย์ท่ีสะท้อนจากผิวน้ า 

35. ถ้าเกิดจากจันทรุปราคา คนบนโลกที่ต าแหน่ง E  จะเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อ

ดวงจันทร์อยู่ต าแหน่งใด 

 

 

 

 
 

ก. ต าแหน่ง A 

ข. ต าแหน่ง B 

ค. ต าแหน่ง C 

ง. ต าแหน่ง D 

36. ดาวเทียมท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างประเทศ คือ ดาวเทียมดวงใด 

ก. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

ข. ดาวเทียมโทรคมนาคม 

ค. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร 

ง. ดาวเทียมส ารวจภูมิศาสตร์ 

37. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีสภาพไร้น้ าหนักเมื่ออยู่ในอวกาศ 

ก. ชุดอวกาศมีน้ าหนักเบา 

ข. ในอวกาศไม่มีแก๊สออกซิเจน 

ค. ในอวกาศมีแรงโน้มถ่วงน้อยมาก 

ง. ในอวกาศมีอากาศหนาแน่นน้อยมาก 
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38. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ของโลกอย่างถูกต้อง 

ก. มีสิ่งมีชีวิตชั้นต่ าอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ 

ข. ผิวของดวงจันทร์มีเมฆปกคลุม 

ค. ดวงจันทร์หันด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลา 

ง. ดวงจันทร์โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์ 

39. ภาพแสดงต าแหน่งที่สัมพันธ์กันของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ในเวลาท่ี

แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

ก. ก 

ข. ข 

ค. ค 

ง. ง 
40.  ถ้าเราเฝ้ามองดูดาวบนท้องฟ้าตลอดท้ังคืน เราเห็นดาวบนท้องฟ้าเคลื่อนผ่านท้องฟ้า

ซีกหนึ่งไปยังอีกซีกหนึ่งเนื่องจากเหตุใด 

ก. ดาวโคจรรอบโลก 

ข. โลกหมุนรอบตัวเอง 

ค. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

ง. ดาวโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

41.  กระแสไฟฟ้าท่ีได้จากถ่านไฟฉายเป็นกระแสท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ในข้อใด 

ก. การเหนี่ยวน าของแม่เหล็ก 

ข. การเสียดสีของวัตถุ 

ค. ปฏิกิริยาทางเคมี 

ง. ความร้อน 
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42.  เมื่อก้อนเมฆท่ีมีประจุไฟฟ้าต่างกันเข้าใกล้กัน จะท าให้เกิดอะไร 

ก. ฟ้าร้อง  

ข. ฟ้าแลบ 

ค. ฟ้าผ่า 

ง. ฟ้ามืด 

43. การถ่ายเทปประจุระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินเราเรียกว่า 

ก. ฟ้าร้อง  

ข. ฟ้าแลบ 

ค. ฟ้าผ่า 

ง. ฟ้ามืด 

44. ไฟฟ้ากระแส คือไฟฟ้าประเภทใด 

ก. เคล่ือนท่ีไปตามอากาศ 

ข. เคล่ือนท่ีตามตัวน า 

ค. อยู่กับท่ีไม่ได้เคลื่อนท่ี  

ง. เคล่ือนท่ีไปตามรถยนต์ 

45. ไฟฟ้ากระแสตรง คือไฟฟ้าเกิดจากอะไร 

ก. แบตเตอร่ี  

ข. ไดนาโม 

ค. ขดลวด 

ง. โซล่าเซล 

46. ไฟฟ้าท่ีใช้ในบ้านเรือนเป็นไฟฟ้าชนิดใด 

ก. ไฟฟ้ากระแสตรง 

ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ    

ค. ไฟฟ้าสถิต 

ง. ไฟฟ้าเคมี 
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47. ไฟฟ้าก่อให้เกิดพลังงานชนิดใด 

ก. ความร้อน ความเย็น  เสียง 

ข. ความร้อน  ความเย็น  แสง 

ค. ความร้อน  แสง  เสียง  

ง. ความเย็น  แสง  เสียง 

48. การต่อไฟตามงานวัดเป็นการต่อแบบใด 

ก. แบบขนาน  

ข. แบบอนุกรม  

ค. แบบผสม 

ง. แบบต่อไฟตรง 

49. วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้สะดวก เรียกว่า 

ก. ตัวน าไฟฟ้า  

ข. ฉนวนไฟฟ้า 

ค. ประจุไฟฟ้า 

ง. ตัวสกัด 

50. วัตถุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่า 

ก. ตัวกลางไฟฟ้า  

ข. ตัวน าไฟฟ้า 

ค. ฉนวนไฟฟ้า  

ง. ไม่มีข้อถูก 

51. แบตเตอร่ีรถยนต์เป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้า ท่ีได้จากสิ่งใด 

ก. ปฏิกิริยาเคมี  

ข. การเหนี่ยวน าแม่เหล็ก 

ค. พลังงานความร้อน  

ง. พลังงานแสง 
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52. การท่ีหลอดไฟฟ้าสว่างเพราะอะไร  

ก. กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร 

ข. กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจร 

ค. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีครบ  

ง. ไม่มีข้อถูก 

53. สิ่งป้องกันไฟไหม้อันเกิดจากการลัดวงจรไฟฟ้าหมายถึง 

ก. สวิตซ์  

ข. ฟิวส์  

ค. สะพานไฟ 

ง. ฉนวนไฟฟ้า 

54. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดสิ้นเปลืองไฟฟ้ามากท่ีสุด 

ก. เตารีด  

ข. โทรทัศน์ 

ค. หม้อหุงขา้ว  

ง. วิทยุ 

55. สายไฟที่ต่อภายในบ้านควรเป็นอย่างไร 

ก. เป็นสายเปลือกเพราะไม่แพง 

ข. ต้องมีฉนวนหุ้มอย่างดี 

ค. อะไรก็ไดข้้อให้ไฟสว่าง  

ง. ไม่มีข้อถูก 

56. ข้อใดเป็นการใช้เตารีดเพ่ือช่วยประหยัดไฟฟ้า 

ก. รีดผ้าทีละน้อย ๆ   

ข. รวบรวมรีดทีละมาก ๆ   

ค. รีดเฉพาะตัวที่จะใส ่  

ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
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57. การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช่วยในการประหยัดไฟฟ้าคือ 

ก. เลือกซื้อของท่ีมีคุณภาพมีเครื่องหมายรับรอง 

ข. เลือกซื้ออุปกรณ์ท่ีราคาถูกเพื่อประหยัดเงินซื้อ 

ค. เลือกเคร่ืองไฟฟ้าท่ีมีวัตถุสูง ๆ  ใช้งานได้สะดวก 

ง. เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตขึ้นเองในท้องถิ่น 

58. หลอดฟลูออเรสเซนต์ดีกว่าหลอดไฟกลมอย่างไร 

ก. รูปร่างสวยงามกว่า  

ข. ราคาประหยัดกว่า 

ค. ปลอดภัยมากกว่า 

ง. ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 

59. ข้อใดปฏิบัติไม่ถกูต้องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ก. เมื่อมือเปียกไม่ควรจับสวิตซ์ไฟ 

ข. เมื่อเลิกใช้ไฟฟ้าแล้วควรถอดปลั๊กออก 

ค. ควรต่อสายดินไว้ท่ีเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองโลหะ 

ง. เมื่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเสียเราควรถอดมาซ่อมเอง   

60. ข้อใดไม่ใช่วิธีบ ารุงรักษาตู้เย็นให้ใช้งานได้นาน 

ก. ควรตั้งตู้เย็นให้ชิดผนังมากท่ีสุด 

ข. หมั่นท าความสะอาด คอนเดนเซอร์คอยส์อยู่เสมอ 

ค. อาหารท่ีก าลังร้อน ๆ  ห้ามน าเข้าตู้เย็น  

ง. ไม่ควรปิดเปิดตู้เย็นบ่อยจนเกินไป 
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เฉลย 

1. ตอบ ง. สารอาหารท่ีเป็นแหล่งพลังงานส าคัญของร่างกาย คือ คาร์โบไฮเดรต 

2. ตอบ ค. สารอาหารท่ีไปท าหน้าท่ีซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ คือ เนื้อไก่ย่าง  

เนื้อไก่ย่าง เป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสูง เมื่อรับประทานจะได้สารอาหารประเภท

กรดอะมิโน ซึ่งช่วยในการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย 

3. ตอบ ข เพราะ แตงกวาเป็นสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ซึ่งเป็น

สารอาหารท่ีไม่ให้พลังงาน 

4. ตอบ ก. เพราะ ไขมันให้พลังงานสูงถึง 9 กิโลแคลอรีต่อ 1 กรัม ในขณะท่ีโปรตีน

และคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานเพียง 4 กิโลแคลอรีต่อ 1 กรัม เท่านั้น ส่วนเกลือแร่

เป็นสารอาหารท่ีไม่ให้พลังงาน 

5. ตอบ ค. เพราะ ประโยชน์ของวิตามิน เค คือ ช่วยป้องกันกระดูกเปราะบาง ช่วยใน

กระบวนการสร้างลิ่มเลือด และช่วยป้องกันเลือดออกภายในและเลือดออกไม่หยุด 

6. ตอบ ง. เพราะเนื้อไม่ติดมันให้สารอาหารประเภทโปรตีน 

7. ตอบ ง. เพราะ จากแผนภาพธงโภชนาการ อาหารท่ีควรรับประทานมากที่สุดไปหา

น้อยท่ีสุด คือข้าว,แป้ง       ผัก,ผลไม้     นม,เนื้อสัตว์     น้ ามัน,น้ าตาล, เกลือ    

8. ตอบ ข. เพราะโปรตีนเป็นสารอาหารท่ีให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ี

สึกหรอของร่างกาย เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ พบมากในเนื้อสัตว์ นม ไข่ 

และถั่วต่างๆ 

9. ตอบ ข. เพราะ เด็กอายุ 10 ปีต้องการโปรตีนแต่ละวัน  1.2กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 

กิโลกรัม เมื่อมีน้ าหนัก 30 กิโลกรัม จึงต้องการโปรตีน  1.2 X 30  = 36 กรัม  

10. ตอบ ค. เพราะมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ในขณะที่ ข้อ ก  ข  และ ง  ขาดสารอาหาร

กลุ่ม เกลือแร่และวิตามิน 

11. ตอบ ก. เพราะข้าวประกอบด้วยแป้ง เมื่อเคี้ยวข้าวในปากแล้วอมไว้สักครู่จะเกิดรส

หวานเพราะในน้ าลายมีน้ าย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ าตาล 

12. ตอบ ค. เพราะกระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารแต่ไม่ดูดซึมอาหาร   หน้าท่ีของ

ล าไส้ใหญ่ คือ เก็บกากอาหาร ดูดซึมน้ าและเกลือแร่ แต่ไม่ดูดซึมสารอาหาร   
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หน้าท่ีของล าไส้เล็กคือ เป็นบริเวณท่ีมีการย่อยสารอาหารทุกชนิด และดูดซึม

สารอาหารทุกชนิด  

13. ตอบ ง. เพราะ อวัยวะท่ีเกี่ยวกับการย่อยไขมัน ได้แก่ ตับ , ตับอ่อน , ล าไส้เล็ก 

การย่อยไขมันเกิดขึ้นต้องอาศัยน้ าดีท่ีสร้างจากตับ ท าให้ไขมันแตกตัว น้ าย่อยท่ี

สร้างจากตับอ่อนและล าไส้เล็กจะย่อยไขมันเม็ดเล็กๆ เป็นกรดไขมันและกลีเซ

อรอลท่ีสามารถดูดซึมผ่านผนังล าไส้เล็กได้ 

14. ตอบ. ก เพราะ ตับและตับอ่อน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารได้แก่  

x ตับ มีหน้าท่ีสร้างน้ าดีส่งไปเก็บท่ีถุงน้ าดีเพื่อช่วยให้ไขมันแตกตัว 

x ตับอ่อน มีหน้าท่ีสร้างน้ าย่อยส่งไปย่อยอาหารท่ีล าไส้เล็ก 

15. ตอบ ก เพราะแป้งจะมีการย่อยสองท่ี คือในปากและล าไส้เล็ก โดยในปากจะมีการ

ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาลโมเลกุลคู่ ส่วนล าไส้เล็กจะย่อยน้ าตาลโมเลกุลคู่ ให้เป็น

น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว จนสามารถดูดซึมได้ 

16. ตอบ ง. เพราะน้ าดีสามารถช่วยให้ไขมันแตกตัวออกเป็นเม็ดเล็กๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการย่อยของน้ าย่อยจากตับอ่อน 

17. ตอบ ข. ล าไส้เล็ก เพราะ ล าไส้เล็กมีหน้าท่ีหลักในการดูดซึมสารอาหาร เมื่ออาหาร

ถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กท่ีสุดแล้วจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดด้วย “วิลลัส” ซึ่งเป็น

ติ่งยื่นออกมาจ านวนมากบริเวณผนังล าไส้เล็ก 

18. ตอบ ค. เพราะ เกลือแร่และวิตามิน ไม่มีการย่อยแต่ดูดซึมไปใช้งานได้ทันที 

19. ตอบ ข เพราะ ข้าวขาหมู มีสารอาหารจ าพวกไขมัน  ซึ่งตับ มีหน้าท่ีสร้างน้ าดีส่งไป

เก็บท่ีถุงน้ าดีเพื่อช่วยให้ไขมันแตกตัว  เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถย่อยข้าวขาหมูได้ 

20. ตอบ ข เพราะ เนยแข็งมีสารอาหารจ าพวกไขมัน ซึ่งไขมันจะถูกย่อยท่ีล าไส้เล็ก 

21. ตอบ ค เพราะ ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นไม่มีธารน้ าแข็ง 

22. ตอบ ค เพราะสิ่งมีชีวิตในอดีตท่ีตายจะถูกทับถมไว้ในชั้นหิน เช่น ซากพืช ปลา 

หอย ไดโนเสาร์ เรียกว่า ฟอสซิล 

23. ตอบ ข เพราะ ก้อนหินท่ีพบในล าธารกระแสน้ าไหลเชี่ยว จะผ่านการขัดถูหรือ

เสียดสีกับกรวดก้อนอื่นๆ นับหลายคร้ัง จะท าให้มีลักษณะผิวเรียบและกลมมน 
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24. ตอบ ก เพราะการระเบิดหิน เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของหินท่ีใช้

ระยะเวลาน้อยท่ีสุด 

25. ตอบ ค หินพัมมิช เป็นหินท่ีเกิดจากการเย็นตัวของหินหลอมเหลวใต้พื้นโลกหรือท่ี

เราเรียกว่า ลาวา ลักษณะมีรูพรุน เบา สามารถลอยน้ าได้ 

26. ตอบ ก เพราะเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้าๆ ของลาวา จึงเกิดฟองแก๊สเล็กๆ ใน

เนื้อหินจึงท าให้หินมีรูพรุน 

27. ตอบ ข เพราะหินตะกอนเมื่อได้รับความร้อนและแรงกดดันจะเกิดการแปรสภาพ

ท าให้เนื้อหินแร่ประกอบหินและโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นหินแปร 

28. ตอบ ค จากตาราง จะใช้เกณฑ์สิ่งท่ีพบในเนื้อหินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1

เป็นผลึกเหมอืนกัน และกลุ่ม 2 พบซากพืชซากสัตว์เหมือนกัน สีของหินไม่สามารถ

แบ่งได้เพราะสีไม่เหมือนกัน 

29. ตอบ ค เนื่องจากมีน้ าอยู่25% ดังนั้น ดังนั้น 
25
100

 ×1000 =250 กรัม 

30. ตอบ ค การใช้ยาฆ่าเช้ือรา และไข่แมลงในดินจะท าอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดิน และ

มีสารตกค้างเป็นอันตรายมนุษย์ 

31. ตอบ ง กล้องโทรทรรศน์คืออุปกรณ์ท่ีช่วยขยายวัตถุบนท้องฟ้าโดยอาศัยหลักการ

รวมแสง 

32. ตอบ ข เนื่องจากเมื่อดาวตกกาลังตกลงมายังพื้นโลกจะเกิดการเสียดสีบรรยากาศ

ของโลกท าให้มีความร้อนสูง จนระเหยไปหมดก่อนท่ีจะถึงพื้นโลก 

33. ตอบ ค ด้านหน้าในตอนเช้าคือทิศตะวันออก ด้านหลังจึงเป็นทิศตะวันตก 

34. ตอบ ง ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ท่ีเรามองเห็นแสงจากดวงจันทร์นั้น 

เพราะได้รับแสงสะท้อนมาจากดวงอาทิตย์ ใช้หลักการสะท้อนเช่นเดียวกับ

แสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากผิวน้ า 

35. ตอบ ค คนบนโลกท่ีต าแหน่ง E จะเห็นจันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อดวงจันทร์อยู่ใน

ต าแหน่ง C เพราะดวงจันทร์อยู่ในเงามืดเต็มดวง 

36. ตอบ ข ดาวเทียมโทรคมนาคมมีจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม ส่วน

ใหญ่เป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าเพื่อถ่ายทอดสัญญาณจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีป

หน่ึง 
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37. ตอบ ค ในอวกาศจะมีแรงโน้มถ่วงน้อยมากจึงท าให้เกิด สภาพไร้น้ าหนัก คือ สภาพ

ท่ีเหมือนไม่มีแรงดึงดูดของโลกกระทาต่อวัตถุ 

38. ตอบ ค ดวงจันทร์มีอัตราการหมุนรอบตัวเองและการโคจรรอบโลกมีค่าเท่ากัน เรา

จึงมองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวตลอดเวลา 

39. ตอบ ค ปรากฏการณ์สุริยุปราคา คือ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการท่ี

ดวงจันทร์โคจรผ่านระหว่างดวงอาทิตย์และโลกในเวลากลางวัน เงาของดวงจันทร์

จะบังแสงของดวงอาทิตย์ไว้ 

40. ตอบ ข การท่ีเรามองเห็นเหมือนดาวบนท้องฟ้าเคลื่อนท่ีเนื่องจากโลกของเรา

หมุนรอบตัวเอง เราจึงเห็นเหมือนต าแหน่งของดาวเปลี่ยนไป 

41. ตอบ  ค  ไฟฟ้าท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี ได้มาจากการทดลองท่ีเรียกว่า วอลเทอิก 

เซลล์ซึ่งประกอบด้วยแท่งทองแดงกับสังกกะสีจุ่มลงในกรดก ามะถัน หรือกรด 

ซัลฟิวริก ซึ่งใช้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ โลหะสองชนิดนี้จะท าปฏิกิริยาเคมีกับ

กรดก ามะถัน เกิดไฟฟ้าขึ้นซึ่งเป็นกระแส 

42. ตอบ  ข  ฟ้าแลบ เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆ ขณะท่ีประจุ

ไฟฟ้าจ านวนมากวิ่งผ่านอากาศ จากก้อนเมฆหนึ่งไปสู่อีกก้อนเมฆหนึ่ง ก็จะท าให้

เกิดประกายไฟ เรียกว่า ฟ้าแลบ 

43. ตอบ  ค  ฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนท่ีของประจุ

อิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆ หรือระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆ หรือเกิดขึ้นระหว่าง

ก้อนเมฆกับพื้นดิน การเคลื่อนท่ีขึ้นลงของกระแสอากาศ (updraft/downdraft) 

ภายในเมฆคิวมูโลนิมบัส ท าให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าในแต่ละบริเวณของก้อน

เมฆและพื้นดินด้านล่าง เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างต าแหน่งท้ังสองท่ีมีค่า

ระดับหนึ่ง จะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีประจุบวกอยู่ทางด้านบนของ

ก้อนเมฆ ประจุลบอยู่ทางตอนล่างของก้อนเมฆ พื้นดินบางแห่งมีประจุบวก พื้นดิน

บางแห่งมีประจุลบ ซึ่งจะเหนี่ยวน าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า 

44. ข  เคลื่อนท่ีตามตัวน า  เป็นการไหลของอิเล็กตรอนภายใน ตัวน าไฟฟ้าจากท่ีหนึ่ง

ไปอีกที่หนึ่ง เช่น ไหลจาก แหล่งก าเนิดไฟฟ้าไปสู่แหล่ง ท่ีต้องการใช้กระ แสไฟฟ้า 

เช่น พัดลม  หม้อหุงข้าว 
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45. ตอบ  ก  แบตเตอรี่  ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct Current หรือ D .C ) เป็นไฟฟ้าท่ี

มีทิศทางการไหลไปทางเดียวตลอดระยะเวลาที่วงจรไฟฟ้าปิดกล่าวคือกระแสไฟฟ้า

จะไหลจากขั้วบวก 

46. ตอบ  ข  ไฟฟ้ากระแสสลับ  เพราะว่า  1. ส่งได้ไกลกว่ากระแสตรงมาก เนื่องจาก 

เวลาส่งไฟฟ้ามาตามสาย ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ก็ท าให้แรงเคลื่อนสูงมากไม่ได้ 

ต้องเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ า ท าให้ต้องส่งกระแสไฟฟ้ามาก ก็มีการสูญเสียพลังงาน

ไปตามสายส่งมาก ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเขาจะแปลงให้เป็นไฟฟ้าแรงสูงก่อนท่ี

จะส่งมาตามบ้าน เพื่อให้สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยกระแสท่ีต่ ากว่า มีการ

สูญเสียในสายไฟฟ้าต่ ากว่าด้วย    2. สามารถแปลงแรงดันให้มากขึ้น หรือลดต่ าลง

ได้ โดยการใช้หม้อแปลงหรือไดนาโม ซึ่งในการแปลงแรงดันนี้ถ้าเป็นไฟกระแสตรง

จะยุ่งยากมาก ดังนั้นจึงหันมาใช้ไฟกระแสสลับนั้นเอง 

47. ตอบ  ค  ความร้อน  แสง  เสียง  เพราะว่ากระแสไฟฟ้า จะท าให้เกิดพลังงานกล  

พลังงานแสง  พลังงานเสียง  พลังงานแม่เหล็ก  พลังงานความร้อน 

48. ตอบ  ข. แบบอนุกรม เนื่องจากใช้หลอดไฟเล็ก ๆ เป็นจ านวนมาก ท าให้ความ

ต้านทานมากขึ้น สามารถใช้กับไฟบ้าน 220 โวลต์ได้ 

49. ตอบ  ก  ตัวน าไฟฟ้า  เป็นวัตถุท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ โดย

เรียงล าดับตัวอย่างของวัตถุท่ีตัวน าไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุดไปยังตัวน าไฟฟ้าท่ีแย่ เช่น  เงิน 

ทองค า ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสีแพลทินัม เหล็ก ปรอท แท่งถ่าย สารละลาย

กรด-เบส สารละลายเกลือ น้ าธรรมดา 

50. ตอบ  ค  ฉนวนไฟฟ้า  เป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้หรือไหลผ่านได้

ยาก โดยเรียงล าดับตัวอย่างของวัตถุท่ีฉนวนไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุดไปยังฉนวนไฟฟ้าท่ีแย่ 

เช่น อากาศแห้ง แก้ว เทียนไข อีโบไนต์ ครั่ง เชลแล็ก ยาง ก ามะถัน ไหม ขนสัตว์ 

กระเบื้องเคลือบ น้ ามัน น้ าบริสุทธิ ์

51. ตอบ  ก  ปฏิกิริยาเคมี   เนื่องจากแบตเตอรี่ (Battery) เป็นการน าเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไปมาต่อพ่วงเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้า มากขึ้น 

แบตเตอร่ีท่ีใช้ปัจจุบันสามารถประจุไฟฟ้า 
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52. ตอบ  ก  กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร  เนื่องจาก  วงจรไฟฟ้า คือ ทาง เดินของ
กระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งก าเนิดผ่านตัวน า และเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วไหล
กลับไปยัง  แหล่งก าเนิดเดิม 

53. ตอบ  ข  ฟิวส์   เนื่องจากฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์นิรภัยชนิดหนึ่งโดยจะป้องกัน
การลัดวงจร และการใช้กระแสเกินในวงจรไฟฟ้า โดยจะหลอมละลาย และตัด
กระแสไฟออกจากวงจรเพื่อป้องการอุปกรณ์เสียหาย  มีหลายชนิดให้เลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมของการใช้งาน 

54. ตอบ ก  เตารีด  เนื่องจากเตารีดเป็นอุปกรณ์ท่ีสร้างความร้อนขึ้นมาเพื่อช่วยในการ
รีดผ้าให้เรียบ ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วัตต์พลังงานจากไฟบ้านค่อนข้างมาก 

55. ตอบ  ข  ต้องมีฉนวนหุ้มอย่างดี  เพ่ือป้องกันการลัดวงจรท่ีเป็นสาเหตุท าให้ไฟไหม้
บ้าน 

56. ตอบ  ข  รวบรวมรีดทีละมาก ๆ  เนื่องจากการท าความร้อนของเตารีดใช้เวลานาน
เป็นสาเหตุของการส้ินเปลืองไฟ 

57. ตอบ  ก  เลือกซื้อของท่ีมีคุณภาพมีเครื่องหมายรับรอง  เนื่องจาก  เป็น
เครื่องหมายท่ีแสดงบนผลิตภัณฑ์ท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่าย จะต้อง
ผลิต น าเข้าและจ าหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น 

58. ตอบ  ง  ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า  เพราะว่า หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือท่ี
เรียกกันติดปากว่าหลอดนีออน เป็นหลอดไฟฟ้าระบบปล่อยประจุ ท่ีบรรจุไอปรอท
ความดันต่ าไว้เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอด จะกระตุ้นให้อนุภาคปรอทปล่อย
รังสีเหนือม่วงออกมา เมื่อรังสีนี้กระทบกับสารเรืองแสงท่ีฉาบไว้ด้านในตัวหลอด 
สารเรืองแสงจะเปล่งแสงสว่างท่ีมองเห็นได้ออกมา และเนื่องจากไม่ได้เปล่งแสง
โดยอาศัยความร้อน จึงมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่าหลอดไฟไส้หรือ
หลอดกลม 

59. ตอบ  ง  เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียเราควรถอดมาซ่อมเอง  เนื่องจากการท่ีเราซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้อาจท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวพังเสียหายมาก
ยิ่งขึ้น หรือเมื่อน ามาใช้งานอาจท าให้เกิดไฟลัดวงจร หรือช็อตเราได้ 

60. ตอบ  ก  ควรตั้งตู้เย็นให้ชิดผนังมากท่ีสุด  การตั้งตู้เย็นชิดผนังมากๆจ าท าให้
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 

 



 

 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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พระพุทธศาสนา 

1.ความส าคัญของพระพุทธศาสนา. 

   1. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

   2. เป็นศูนย์รวมการท าความดี 

   3. เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี 

   4. เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม 

   5. เป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

      * มรดกด้านรูปธรรม / วัด โบสถ์ พระพุทธรูป 

      * มรดกทางด้านจิตใจ / หลักธรรมค าสอน  

2. พุทธประวัติ 

  1.ทบทวนพุทธประวัติ 

พระนามเดิม : เจ้าชายสิทธัตถะ 

เจ้าชายสิทธัตถะ : เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโทนะ ผู้ครองกรุง
กบิลพัสดุ ์และพระนางสิริมหามายา แห่งกรุงเทวหะ  

เจ้าชายยสิทธัตถะ : ประสูติเมื่อวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6   

เจ้าชายสิทธัตถะ : ประสูติได้ 7 วัน  พระนางสิริมหามายาทรงสิ้นพระชนม์ พระนาง

มหาปชาบดีโคตรมี เป็นพระมาตุจฉา (น้า) เป็นผู้ดูแล  

เจ้าชายสิทธัตถะ : เมื่อมีพระชนมายุ 7 พรรษา ทรงศึกษาศิลปวิทยาในส านักครูวิศวามิตร 

เจ้าชายสิทธัตถะ : เมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษา ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระนาง
พิมพาหรือยโสธารา และมีพระโอรสนามว่า  “ราหุล” เมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา 
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2.ตรัสรู ้

เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระทัยออกผนวช เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็น เทวทูตทั้ง 4 / คนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย และสมณะ  

เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระทัยออกผนวชในวันที่พระราหุลประสูติ โดยได้ทรงม้าชื่อ 
กัณฐกะ ไปกับนายฉันนะ เมื่อถงริมฝั่งแม่น้ าอโนมา  ทรงใช้พระขรรค์ตัดพระเมาลี และ

อธิษฐานเป็นนักบวช ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุ 29 พรรษา  
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เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวชแล้ว ทรงด าเนินทุกวิถีทางเพื่อหาหนทางตรัสรู้ ทั้งศึกษาใน

ส านักอาฬารดาบสและอุททกดาบส บ าเพ็ญทุกกรกิริยา ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ จนในวันขึ้น 
15 ค่ า เดือน 6 พระองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา   

3. ประกาศธรรม 

สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เรียกว่า อริยสัจ 4 แปลว่าความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (ทุกข์ 
สมุทัย  นิโรธ มรรค)  

เมื่อตรัสรู้แล้ว ได้พิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงแสดงธรรมเทศนา ทรงระลึกถึง 
 - ดาบสทั้งสองผู้เป็นอาจารย์  
 - ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ( ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นปฐมเทศนาเรื่องธรรมจักกัปปวัตน
สูตร โกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นคนแรก ท าให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม) 
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3. ทรงปลงพระชนมายุสังขาร 

  หลังจากประกาศศาสนาเป็นเวลา 45 ปี พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ขณะ
ประทับอยู่ ณ ปาวาลเจดีย์เมืองเวสาลี ทรงพิจารณาปลงสังขารของพระองค์ ทรงอธิษฐาน

จิตปลงพระชนมายุสังขารว่า “จากนี้ไปอีก 3 เดือน จักปรินิพพาน”  พระพุทธเจ้าเสด็จจาริก
เทศนาสั่งสอนโปรดประชาชนตามล าดับจนกระทั่งถึงบริเวณป่าไม้สาละ สุภัททะขอเข้าเฝ้าเพื่อ
ทูลถามปัญหา แล้วเกิดความเลื่อมใสจึงทูลขอบวช สุภัททะจึงเป็นภิกษุองค์สุดท้ายหรือ 
ปัจฉิมสาวก 

  หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานปัจฉิมโอวาทแก่เหล่าภิกษุที่มาเข้าเฝ้า “ภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยัง
ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” 

  จากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน กรึงกุสินารา  
ในวันเพ็ญขึ้น 15ค่ า เดือน 6  
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หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพาน มัลกษัตริย์ทรงบูชาพระพุทธสีระด้วยดอกไม้

และเคร่ืองหอมเป็นเวลา 7 วัน  และถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธรเจดีย์  
วันแรม 8 ค่ า เดือน 6 เรียกกันว่า หลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

แล้ว เป็นผู้จัดการแบ่ง ให้เป็น 8 ส่วน 

 สังเวชนียสถาน หมายถึง สถานทีที่ท าให้เกิดความระลึกถึงพระพุทธเจ้า มี 4 แห่ง 

1. สถานที่ประสูติ / สวนลุมพินี มีเสาหินจารึกข้อความว่า พระพุทธเจ้าประสูติ  
ณ ที่ตรงนี้ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้น 

2. สถานที่ตรัสรู้ / อุรุเวลาเสานิคม ปัจจุบันเรียก พุทธคยาตั้งอยู่ที่รัฐพิหาร ประเทศ

อินเดีย   

3. สถานที่แสดงปฐมเทศนา / คือ อิสิปตนมฤคทายวัน  
แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียก สารนาถ อยู่ที่รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีสถูป
ชื่อ ธัมเมกขสถูป 

4. สถานที่ปรินิพพาน / คือ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ปัจจุบันเรียกกาเซีย  
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โอวาท 3 

 โอวาท แปลว ่ค าแนะน า 

 โอวาท 3 คือ  หลกัค าสอนของพระพทุธเจา้ ท่ีส  าคญั 

3 ขอ้ เรยีกวา่ “โอวาทปาติโมกข”์ มีใจความส าคญั 

 1. การไมท่  าชั่ว 

 2. การท าความดี 

 3. การท าจิตใจใหผ้อ่งใสบรสิทุธ์ิ 

พระรตันตรยั 

 พระรตันตรยัแปลวา่ แกว้อนัประเสรฐิ 3 ประการ 

พระพทุธ  พระธรรม พระสงฆ ์ ความศรทัธาในคณุของพระ

รตันตรยั เรียกว่า ศรทัธา 4 
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ศรทัธา 4 

ศรทัธา 4 หมายถงึ ความเช่ือท่ีประกอบดว้ยเหตผุล มี 4 ประการ 

 1. เช่ือวา่กรรมมีอยูจ่รงิ 

 2. เช่ือวา่ผลกรรมมีจรงิ 

 3. เช่ือวา่สตัวมี์กรรมเป็นของตน 

 4.เช่ือพระปัญญาและการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ 

พระพทุธ 

พระพทุธ คือ สมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้ โดยมีพทุธกิจเพ่ือ

โปรดสตัว ์เรียกวา่ พทุธกิจ 5 ประการ 

 1.ช่วงเชา้ ออกบิณฑบาต สนทนาธรรม 

 2.ช่วงเย็น เสดจ็ออกแสดงธรรม 

 3.ช่วงค ่า ประทานโอวาทแก่เหลา่ภิกษุสงฆ ์

 4.ช่วงเท่ียงคืน ทรงตอบปัญหาธรรม  
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พระธรรม 

พระธรรม คือ พระธรรมวินยั เป็นค าสอนของพระพทุธเจา้ 

 1.อรยิสจั 4 

 2.หลกักรรม 

พระสงฆ ์

 พระสงฆ ์คือ เหลา่บรรดาสาวกผูฟั้งค าสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้แลว้ปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั 
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ไตรสกิขา 

 ไตรสิกขา คือ ขอ้ปฏิบตัิท่ีชาวพทุธตอ้งศกึษาและปฏิบตัิ

ในขัน้พืน้ฐาน มี 3 ประการ 

 1.สีลสกิขา (ศีล) 

 2.จิจจสิกขา (สมาธิ) 

 3.ปัญญาสิกขา (ปัญญา) 
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สรุปสาระส าคัญสาระเศรษฐศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 

บทบาทของผู้ผลิต 

   ผูผลิต หมายถึง  ผูท่ีนําปจจัยการผลิตซึ่งมีอยูอยางจํากัด ไดแก ท่ีดิน 

แรงงาน ทุน และผูประกอบการ  มาผานกระบวนการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อ

ผลิตเปนสินคาและบริการประเภทเศรษฐทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ 

 1  มีความรับผิดชอบหรือคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ผูผลิตท่ีมีคุณภาพจะเลือกใช

ทรัพยากรการผลิตอยางประหยัดไมฟุมเฟอยและคํานึงถึงการนํามาใชประโยชน

อยางคุมคาท่ีสุด มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติสวนรวม

ท่ีอาศัยอยู เชน  

 -  ไมปลอยน้ําเสียจากการผลิตลงสู

แหลงน้ํา 

 -  ไมปลอยควันพิษสูอากาศ 

 -  ปลูกตนไมทดแทนไมที่นํามาใช 
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2. มีจรรยาบรรณ ผูผลิตที่ดีจะตองมีจรรยาบรรณในการผลิต ไดแก 

 -  ไมหลอกลวงผูบริโภค 

 -  ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ 

 -  กําหนดราคาสินคาและบริการให

เหมาะสม ไมขายสินคาแพงเกินไป 

 

 

 

 3. รับผิดชอบในสินคาและบริการท่ีไดผลิตและพรอมท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะและ

แกไขขอบกพรองในสินคาและบริการ 

 -  มีทัศนคติในการใชทรัพยากรอยาง

คุมคา 

 -  ใชทรัพยากรในการผลิตอยาง

ประหยัด 

 -  ใชทรัพยากรในการผลิตโดยคํานึงถึง

สิ่งแวดลอม 

 -  ใชทรัพยากรในการผลิตอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

 

 

น้ําตกแจซอน ในเขตอุทยานแหงชาติ

แจซอน จ. ลําปาง 
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4. ผูผลิตที่มีคุณภาพจะวางแผนกอนลงมือทําการผลิตเสมอ 

  -  สํารวจความตองการของผูบริโภคกอน 

  -  ศึกษาขั้นตอนการผลิตทุกดานเพื่อปองกันการผิดพลาดและลดการ

สูญเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยการผลิต 

  ปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิต  หมายถึง สิ่งท่ีนํามาใชประกอบกัน

ในการผลิตสินคาและบริการ  แบงออกเปน  4  ประเภท ไดแก 

 

 

 1. ที่ ดิน  ความหมายของคําวา ท่ีดิน 

ในทางเศรษฐศาสตรจะกวางกวาท่ีใช

ท่ัวไป กลาวคือ ในการผลิตภาคเกษตรใช

ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว  ใน

ภาคอุตสาหกรรมใชท่ีดินเปนท่ีตั้งโรงงาน

เก็บสินคา 
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2. ทุน รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร 

อุปกรณ และสถานท่ีท่ีใชในการผลิต 

เชน โรงงาน เครื่องจักรเครื่องมือ 

รถบรรทุก รถไถนา สัตวท่ีใชแรงงาน 

อุปกรณตาง และวัตถุดิบ เชน เมล็ด

พันธุพืช ปุย  ยาฆาแมลง  น้ํ ามัน

เช้ือเพลิง 
   

 

 

 

3. แรงงาน รวมถึงกําลัง

กายและกําลังความคิด

ของคนที่ใชในการผลิต 

   

 

 
 
 

 

4. ประกอบการ คือ ผูท่ีนําท่ีดิน ทุน 

แรงงาน มารวมดํ า เนินการผลิ ต 

ผูประกอบการ หมายถึง  ผูท่ีนําท่ีดิน 

แรงงาน และทุนมาดําเนินการผลิต

สินคา และบริการเพื่อสนองความ

ตองการของผูบริโภค 
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ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลดีของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 

  -  ผูบริโภคไดรับสินคาท่ีมีประโยชนและเหมาะสม 

  -  ผูบริโภคมีความปลอดภัยจากการใชสินคา 

  -  ผูบริโภคเชื่อถือในสินคา ทําใหผูผลิตขายสินคาได 

  -  สินคามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใหดียิ่งขึ้น 

  -  เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 

บทบาทของผู้บริโภค 

  ผูบริโภค คือ ผูใชประโยชนจากสินคาและบริการ เพื่อสนองความตองการ

ของตนเอง 
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  ผูบริโภคเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความตองการของสินคา 

โดยท่ัวไปเมื่อผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการมาก ก็ยอมมีผูผลิตสินคาและ

บริการชนิดนั้น ๆ ออกมาเพ่ิมมากขึ้น 

 

คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี 

  การใชจายเงินเพื่อนํามาซื้อสินคาและบริการเปนสิ่งท่ีสําคัญ หากผูบริโภค

รูจักเลือกซื้อสินคาและบริการอยางฉลาด ก็จะไดรับประโยชนสูงสุดจากการซื้อ

สินคาในแตละครั้ง โดยคํานึงถึง ความประหยัด ประโยชน คุณภาพ ราคา และ

ความปลอดภัย คุณสมบัติของผูบริโภคท่ีดี คือ ตองเปนผูฉลาดซื้อ ฉลาดใช ฉลาด

ซื้อ คือ  

  1. มีการวางแผนการใชจายใหสมดุลระหวางรายรับ-รายจาย  

  2. เลือกซื้อแตสินคาและบริการท่ีคุมคาและกอใหเกิดประโยชน  

  3. ใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอยเกินความจําเปน 

  4. มีการตรวจสอบราคาและพิจารณาซื้อในปริมาณท่ีจําเปน 

  5. ไมซื้อสินคาโดยเชื่อคําโฆษณา 

  6. ไมซื้อสินคาเพราะตองการของแถม 

 

        

 

 

        นอกจากนั้นผูบริโภค ควรสังเกต วัน เดือน ป ท่ีหมดอายุ รวมท้ังเครื่องหมาย 

อย.      ซึ่งแสดงวาสินคาชนิดนั้น ๆ ผานการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาแลว ขอมูลบนฉลากจึงมีความสําคัญสําหรับผูบริโภค 
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ฉลาดใช คือ  

1. ใชสิ่งของตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. เก็บและบํารุงรักษาใหคงอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงาน  

3. ศึกษาคูมือการใชหรือวิธีใชใหละเอียด สินคาทุกชนิดจะมีคูมือหรือวิธีใชระบุไว            

หากผูบริโภค ใชสินคาตามท่ีระบุไว ก็จะชวยยืดอายุการใชงานของสินคานั้น ๆ ใหนานขึ้น 

และไดรับความปลอดภัยในการบริโภค 
 

พฤติกรรมที่บกพร่องของผู้บริโภค 

  1. ผูบริโภคที่ดีควรรักษาสิทธิของผูบริโภค หากถูกละเมิดหรือถูกเอาเปรียบ ควร

รองเรียนปญหาที่เกิดขึ้นกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของ  เนื่องจากการรองเรียนปญหาจะชวยให

ผูผลิตจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน แตผูบริโภคสวนใหญ

ไมคอยรักษาสิทธิของตนเอง เมื่อเกิดปญหาในการบริโภคสินคาและบริการมักนิ่งเฉย ไมใช

สิทธิในการรองเรียนจากพฤติกรรมดังกลาว จึงทําใหผูผลิตสามารถเอาเปรียบผูบริโภคได 

  2. ผูบริโภคขาดความรอบคอบในการซื้อสินคา เชน ซื้อสินคาทุกครั้งควรขอ

ใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบรายการสินคาที่ซื้อกับใบเสร็จนั้นอยางละเอียด ใบเสร็จรับเงินมี

ความสําคัญเพราะเมื่อมีปญหาจากการซื้อสินคาและบริการ ผูบริโภคสามารถนําใบเสร็จรับเงิน

ไปเปนหลักฐานได 

  3. การซื้อสินคาตามคําโฆษณาชวนเชื่อโดยไมศึกษาขอมูลของสินคา ซึ่งอาจทําใหเสีย

เงินไปโดยไมเกิดประโยชน หรืออาจไดรับสินคาท่ีไมปลอดภัยตอการบริโภค  

  เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิว ที่โฆษณาวาชวยทําใหผิวขาวใสขึ้นภายใน 7 วัน แตในความ

เปนจริงไมสามารถทําได และในผลิตภัฑณดังกลาว อาจมีสวนประกอบของสารที่กอใหเกิด

อันตรายตอผูบริโภค ถาใชติดตอกันเปนเวลานาน 

สรุปพฤติกรรมที่บกพรองของผูบริโภค 
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

  คนเราตองการสินคาและบริการตางๆมาก แตสิ่งท่ีจะนํามาตอบสนองความ

ตองการนั้นมีอยูอยางจํากัด จึงตองมีการหาวิธีท่ีจะเอาสิ่งท่ีมีอยูอยางจํากัดนั้นมาใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของมนุษย 

  ทรัพยากร หมายถึง สิ่ง ท่ีมีอยู   

รอบๆตัวเรา สามารถนําไปใชในการ

อุปโภคและบริโภค และใชประโยชนใน

การดํารงชีวิตอยางมีความสุขสบาย ซึ่งใน

ทุกวันนี้เราสามารถอยูไดดวยทรัพยากรท่ี

มีอยูอยางจํากัด ท้ังในสิ่งท่ีจําเปนปจจัย 4 

และเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ 

ทรัพยากร แบงตางคุณสมบัติ 2 ประเภท

ไดแก 

1. ทรัพยากรท่ีใชแลวไมหมดไป คือ เมื่อ

ใชไปแลวสามารถเกิดขึ้นใหมได เชน ปา

ไม สัตวปา หรือ แสงแดด เปนตน 

 

 

 

 

 

2. ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป   

คือ เมื่อใหทรัพยากรนี้แลวจะไมสามารถ 

นํามาทดแทนได หรือ ตองใชเวลานานมาก  
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ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจ มีสวนประกอบมากมาย สวนยอยหนึ่งของระบบท่ีสําคัญคือ หนวย

เศรษฐกิจ 

หน่วยเศรษฐกิจ 

หนวยเศรษฐกิจ คือ ผูท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการกระจาย

สินคาและบริการ เพ่ือใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปดวยความเรียบรอย แบงเปน 3 

ประเภท คือ หนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ และหนวยรัฐบาล 

  1. หนวยครัวเรือน  ไดแก  หนวย

เศรษฐกิ จ ท่ี มี คน เพี ย งหนึ่ ง คนหรื อ

มากกวา  อาศัยรวมกัน และตัดสินใจใน

การใชทรัพยากรรวมกัน เพื่ อ ใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสุด สมาชิกอาจเปน

เจาของปจจัยการผลิต แรงงาน        นัก

ธุรกิจ หนาท่ีของหนวยครัวเรือนคือ การ

ใชจายเงินท่ีไดจากการขายปจจัยการผลิต 

ก า ร ใ ช แ ร ง ง า น  แ ล ะ ก า ร เ ป น

ผูประกอบการ 

 

2. หนวยธุรกิจ ไดแก บุคคลหรือกลุม

บุคคลท่ีนําเอาปจจัยการผลิตมาผลิต

เปนสินคาและบริการ แลวก็นําไปขาย

ใหกับหนวยอื่น  เขาใจนะหนูๆ สวน

เปาหมายคือ หากําไรใหไดมากท่ีสุด  
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3. หนวยรัฐบาล ไดแก หนวยงานตางๆของรัฐบาล ทําหนาท่ีตางๆซึ่งมีความสัมพันธ

กับหนวยธุรกิจอื่นๆ เชน เรียกเก็บภาษีตางๆ และยังคุมครอง นอกจากนี้ยังเปน

ผูบริโภคและเปนเจาของปจจัยการผลิตดวย 

 

ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ในการทํางานของระบบเศรษฐกิจระบบใด ๆ ก็จะตองอาศัยหนวยเศรษฐกิจ 

ซึ่งก็คือ หนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ และหนวยรัฐบาล ซึ่งแตละหนวยจะตอง

ทํางานโดยมีความสัมพันธกันโดยมีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

  1. ความสัมพันธทางการผลิต คือ เปนความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิต

และผลผลิต 

  2. ความสัมพันธทางการแลกเปลี่ยน คือ เปนความสัมพันธระหวางผูผลิต

และผูบริโภค 

 การแลกเปลี่ยน 

 ประเภทของการแลกเปลี่ยน 
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  1. การแลกเปลี่ยนระหวางสินคาตอสินคา  เปนการแลกเปลี่ยนระหวาง

บุคคล 2 บุคคล โดยนําสินคามาแลกเปลี่ยนกัน เชน  ชาวนามีขาว นํามาแลกปลา

จากชาวประมงโดยที่ไมตองมีตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งการแลกเปลี่ยนวิธีนี้เปน

วิธีท่ีใชกันมาในสมัยโบราณ 

  2. การแลกเปลี่ยนโดยใชเงินเปนสื่อกลาง เปนการแลกเปลี่ยนโดยอาศัยเงิน

เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซึ่งผูแลกเปลี่ยนก็สามารถนําเงินท่ีไดมานั้นไป

แลกเปลี่ยนเปนสินคาท่ีตนเองตองการได 

  เปนยังไงบางครับนอง ๆ พอเขาใจบางรึเปลาครับ ยังไงก็ติดตามตอไปนะ

ครับ ถายังงงๆ ก็ดูคําอธิบายจากวีดีโอไดนะ 

 

ภาษ ี

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาษี หมายถึง รายไดหรือรายรับของรัฐบาลท่ีเรียกเก็บจากประชาชนทุกคน

ท่ีทํางาน เพื่อนําไปพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให

เจริญและดีขึ้นในการจัดเก็บภาษีตองมีองคประกอบ 3 ประการคือ 
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  1. ผูเสียภาษีอากร คือ บุคคลทุกคนท่ีประกอบอาชีพและมีรายได ตองมี

หนาท่ีเสียภาษีโดยไมหลบเลี่ยง มิฉะนั้นถือเปนความผิดตามกฎหมาย 

  2. ระบบการจัดเก็บภาษี  คือ วิธีการจัดเก็บภาษี ท่ีมีหลักเกณฑ มี

ประสิทธิภาพและไดผลตามเปาหมาย 

  3. ประเภทของภาษี ภาษีแบงเปน 2 ประเภท คือ 

  ภาษีทางตรง คือ ภาษีท่ีเรียบเก็บจากผูท่ีมีรายได เชน ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมรดก เปนตน 

  ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีท่ีผูมีรายรับผลักภาระภาษีไปยังผูอื่น เชน ภาษี

สรรพสามิต อากรแสตมป  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ เปนตน 

  

หน่วยราชการที่จัดเก็บภาษี 

หนวยราชการท่ีจัดเก็บภาษีในประเทศไทย ไดแก 

  1. กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม อากรมหรสพ อากร

แสตมป 

  2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีจากสินคาตาง ๆ เชน บุหรี่ สุรา เครื่องดื่ม 

ไพ เปนตน 

  3. สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดเก็บภาษีการพนัน 

  4. องคการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดแก กรุงเทพมหานคร เทศบาล 

จัดเก็บภาษี โรงเรือน ท่ีดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี และอากาฆาสัตว 

  5. กรมทรัพยากรธรณี จัดเก็บภาษีเปนคาภาคหลวงแร 

  6. กรมประมง จัดเก็บอาหารประมง 

  7. กรมปาไม จัดเก็บภาษีผูทําสัมปทานปาไมการลงโทษผูหลีกเลี่ยงภาษี 

  การจัดเก็บภาษีของรัฐจะถูกนํามาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศและ

การสรางสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อใหการบริการแกประชาชน โดยเรียกเก็บจาก

ประชาชนท่ีประกอบอาชีพและมีรายไดตามท่ีกฎหมายกําหนด การเสียภาษีจึงเปน

หนาท่ีท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม จะหลีกเลี่ยงไมได ผูท่ีฝาฝนหรือหลีกเลี่ยงการเสีย

ภาษีจะไดรับโทษทางอาญา อาจถูกปรับ หรือท้ังถูกปรับและถูกจําคุกได   
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สิทธิของผู้บริโภค 
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สิทธิผูบริโภคไทย 5 ประการ 

            กระแสความคิดในการคุมครองผูบริโภคมิไดเกิดขึ้นเฉพาะในระดับ

นานาชาติเทานั้น ประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุมครองสิทธิ

ประโยชนผูบริโภค และไดมีการออกกฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิ์ผูบริโภคในภาพรวม 

ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และมีการแกไขเพ่ิมเติมในป 

พ.ศ. 2541 กําหนดใหผูบริโภคไทยไดรับสิทธิ์ 5 ประการ คือ 

  1. สิทธิ์ท่ีจะไดรับขาวสาร รวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอ

เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 

  2. สิทธิ์ท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ  

  3. สิทธิ์ท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 

  4. สิทธิ์ท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

  5. สิทธิ์ท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ปจจุบันมีสินคา

และบริการอยูในตลาดสินคามากมาย  

      

สิทธิของผู้ใช้แรงงาน 

  ผูใชแรงงาน มีสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเปนกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับ

แรงงานไทย โดยมีกระทรวงแรงงานทําหนาท่ี 

  1. พัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรอบรู 

  2. จัดเตรียมกําลังคนใหมีความพรอมและพอเพียงตอความตองการทาง

เศรษฐกิจ 

  3. สรางเสริมใหแรงงานมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  4. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและบุคลากรดานแรงงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
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การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ปกติแลวในทองถิ่นสวนใหญก็จะเปนการทํา

อาชีพเกษตรสวนใหญ ดังนั้น การรวมกลุมของเกษตรกรก็เปนการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง ท่ีจะทําใหผูมีอาชีพเกษตรไมจําเปนตองพึงพอคาคนกลางใน

การจําหนายสินคา และทําใหสามารถตอรองราคาสินคาท่ีจะจําหนายได ดังนั้นการ
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พัฒนากลุมเศรษฐกิจภายในทองถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน จะตองอาศัยปจจัยตางๆ

ดังนี้ 

            1. จะตองเกิดการเรียนรูภายในชุมชนหรือทองถิ่น 

            2. วิเคราะหความสามารถของทองถิ่นของตน 

            3. มีการวางแผนตามแนวทางตางๆ 

            4. พัฒนาระบบตลาดใหดี 

            5. เผยแพรความรูเศรษฐกิจภายในชุมชนออกไป 

            การรวมกลุมเศรษฐกิจภายในทองถิ่นมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ยกตัวอยาง

ดังนี้ 

1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเปน

แหลงเงินทุนหมุนเวียนในการสรางอาชีพ 

ใหแกชุมชน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมี

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อให

แตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นท่ีถนัด

มาขาย โดยรัฐชวยเหลือในดานความรู

สมัยใหมและการบริหารจัดการ 

  

2. กลุ่มออมทรัพย์  คือ การท่ีคนใน

ชุมชน   รูจักประหยัด ออมเงิน และ

นํามาตั้งเปนกองทุนในรูปแบบกลุมออม

ทรัพยเพื่อชวยเหลือกันและกันในดาน

เงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ หรือ

ใชจายในยามเดือนรอนท่ีจําเปนโดยการ

บริ ห า รขอ งสม าชิ ก  แ ละ แ บ งปน

ชวยเหลือกันในชุมชน 
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3. กลุ่มแม่บ้าน เปนการวมกลุมเพื่อการ

ประกอบอาชีพในการสรางรายไดเสริม

ใหกับตนเองและครอบครัว โดยนําความรูท่ี

ตนเองมีมาใชแปรรูปทรัพยากรท่ีมีอยูใหมี

คุณคา เพิ่มราคา และเปนสินคาออก

จําหนาย จนเปนเอกลักษณประจําหมูบาน

และทองถิ่น เชน การทอผา การทําขนม 

การจัดทําเคร่ืองใชตางๆ 
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โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

         ขอสอบเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         คะแนนเต็ม ............. คะแนน 

******************************************************************************************* 

ค าชี้แจง  เลือกคําตอบท่ีถูกตอง  

1.   การอยูรวมกันของศาสนิกชนหลายศาสนาอยางสงบสุข ควรเร่ิมตนอยางไร  

1. เขารวมศาสนพิธีของทุกศาสนา 

2. เขาใจความแตกตางของแตละศาสนา 

3. เปรียบเทียบหลักธรรมของแตละศาสนา 

4. พัฒนาแนวทางการรวมแตละศาสนาเขาดวยกัน 

2.   เหตุการณใดเปนจุดเร่ิมตนนับศักราชอิสลาม หรือท่ีเรียกวา “ฮิจเราะฮศักราช”  

1. ศาสดามูฮัมมัดประสูติ 

2. ศาสดามูฮัมมัดสิ้นพระชนม 

3. ศาสดามูฮัมมัดอพยพไปเมืองมะดีนะฮ 

4. ศาสดามูฮัมมัดไดรับโองการจากอัลลอฮ 

3.   บุคคลท่ีมีสวนสําคัญทําให อุปติสสะ ไดเปนสาวกของพระพุทธเจาคือใคร  

  1. พระอัสสชิ      2. โกณฑัญญะ 

  3. พระมหากัสสปะ     4. พระโมคคัลลานะ 

4.   พระพุทธเจาทรงสอนใหเห็นถึงความสําคัญของ ปญญา เพราะเหตุผลในขอใด 

  1. ทําใหมีอาชีพมั่นคง 

2. ทําใหมีทรัพยสินมาก 

3. ทําใหเขาใจพฤติกรรมของผูอื่น 

4. ทําใหรูวิธีแกปญหาท่ีเกิดจากทุกขดวยเหตุและผล 
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5.  เพราะเหตุใดพอขุนรามคําแหงมหาราช จึงโปรดเกลาฯใหสรางพระแทนมนังคศิลาบาตร 

1. เพ่ือเปนท่ีชุมนุมพระสงฆ     

2. เพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับอุปสมบทพระสงฆ 

3. เพ่ือใหพระสงฆไดนั่งเพื่อแสดงพระธรรมเทศนา     

4. เพ่ือเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

6.   จากบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท่ีวา “อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา”  

      มีความหมายวาอยางไร 

1.พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว ดีแลว    

2. ขาพเจาขออภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน 

3. พระสงฆสาวก ของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว    

4.พระผูมีพระภาคเจา เปนพระอรหันต ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 

7.   การติดอบายมุขและสิ่งเสพติด จัดอยูในขอใดของ อกุศลมูล ๓ (มฐ.๑.๑ ป๖/๗) 

1. โลภะ      2. โมหะ 

 3. โทสะ      4. โภคะ 

8.   ขอใดตอไปนี้ ไมใชหลักความเชื่อหรือหลักปฏิบัติของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก 

      1. สัญลักษณเปนไมกางเขนท่ีมีพระเยซูคริสตถูกตรึง 

2. องคประมุขของคริสตศาสนิกชนคาทอลิกท่ัวโลก คือ พระสันตะปาปา 

3. ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 พิธี คือ พิธีศีลลางบาปและพิธีศีลมหาสนิท 

4. ยกยองพระแมมารีอาและและยกยองผูทําความดีใหแกศาสนาเปน “นักบุญ” 

9.   หลักปฎิบัติ 5 ประการ ของศาสนาอิสลามขอใด ท่ีมุสลิมอาจเลือกกระทําในลําดับ     

     สุดทาย โดยรอใหมีความพรอมท้ังดานสุขภาพและทุนทรัพยกอน 

1. การละหมาด     2. การถือศีลอด 

3. การบริจาคซะกาต     4. การประกอบพิธีฮัจจ 

10.   ขอใดไมจัดอยูในสังเวชนียสถาน  

1. สถานท่ีผนวช     2. สถานท่ีประสูติ 

3. สถานท่ีปรินิพพาน     4. สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 
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11.   ในฐานะท่ีนักเรียนเปนคนไทย สามารถมีสวนชวยสืบทอดพระพุทธศาสนาไดอยางไร 

       1. บวชเณร หรือบวชชีพราหมณ 

2. เปนอาสาสมัครออกเผยแผพระพุทธศาสนา 

3. พิมพเผยแผตําราทางพระพุทธศาสนา ใหหลากหลายภาษา 

4. ศึกษาคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหถองแทและนําไปปฏิบัติ 

             เพ่ือเปนแบบอยางแกผูอื่น 

12.   พิธีรับศีลในขอใดของคริศตศาสนาท่ีเปนท่ียืนยันถึงการนับถือศริสตศาสนา 

1.ศีลกําลัง      2. ศีลอภัยบาป 

3.ศีลลางบาป      4. ศีลมหาสนิท 

13.   ในฐานะท่ีนักเรียนเปนสมาชิกของสังคม ส่ิงใดท่ีควรยึดถือปฏิบัติ  

       เพ่ือความสงบเรียบรอยในสังคม 

1.หลักธรรม      2. กฎหมาย 

3.เพ่ือน       4. จารีต 

14.   คานิยมใดของสังคมไทยท่ีควรไดรับการแกไข 

                 1.  ฝนท่ังใหเปนเข็ม 

  2. ชีวิตเปนไปตามกรรมท่ีทําไว 

3. ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 

4. เกิดเปนคนควรพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ 

15.   ใครแสดงออกไดเหมาะสมท่ีสุดในการรับประทานอาหาร (ส ๒.๑   ป.๖/๓) 

      1. แพรวเลาเรื่องอุบัติเหตุที่ตนเองพบเห็นอยางตื่นเตน  

         ขณะรับประทานอาหารกับเพ่ือน 

2. พลอยกวาดเศษอาหารมารวมกันไวท่ีขอบจานและรวบชอนสอม 

    ไวคูกันเมื่อรับประทานเสร็จ 

3. เพลินพูดคุยและเลาเรื่องตลกขบขันกับเพื่อนอยางสนุกสนานในขณะ 

    ท่ีกําลังเคี้ยวอาหารไปดวย  

4. เพลงตักอาหารคําโตเขาปากและรีบเคี้ยวอยางรวดเร็วเพราะเกรง 

   จะไมไดไปเลนพรอมเพื่อน 
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“จะไปไหนเหรอจ๊ะ” ใบเตยถาม 

 “ก าลังจะไปตลาด” เจนนี่พดู 

 “ฉันฝากซื้อชมพู่ กิโลนึงนะ” ใบเตยพูด 

  “ได้จ้ะ” เจนนี่พูด   

เมื่อเจนนี่กลับจากตลาด 

   “นี่จ้ะชมพู่ที่เธอฝากซื้อ” เจนนี่บอกใบเตย 

    “นี่ไม่ใช่ชมพู่นะ มันคือฝรั่ง ” ใบเตยพูด          

16. 

 

 

 

 

 

 

  

          จากข้อความนี้ แสดงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้านใด 

1.ภาษา      2. ศาสนา 

3. การแสดงออก     4. การรับประทานอาหาร 

17.   จากสถานการณในปจจุบัน เกิดโรคระบาดอุบัติใหมท่ีรายแรงไปท่ัวโลก เรียกวาโรค    
       โควิด 19 นักเรียนควรติดตามขาวสารจากแหลงขาวใด จึงจะนาเช่ือถือไดมากท่ีสุด  

      1. คําบอกเลาของเพื่อนๆ 

2. ขาวท่ีแชรกันทางโลกโซเชียล 

3. คําบอกเลาของผูคนในตลาด 

4. คําแถลงการณของกรมควบคุมโรค 

18.   ขอใดคือตําแหนงหัวหนาคณะรัฐบาล ในการปกครองประเทศของไทย 

      1. นายกรัฐมนตรี    2. ประธานรัฐสภา 

3. ผูวาราชการจังหวัด    4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

19.   บุคคลใดไมไดแสดงบทบาทตามสถานภาพท่ีเหมาะสม  

      1.นักเรียนเลนเกมคลายความเครียดจากการเรียน    

      2. ผูอํานวยการจัดประชุมครูและผูปกครอง 

3. พยาบาลเขาเวรตอนกลางเพ่ือดูแลผูปวย   

4. ตํารวจตั้งดานตรวจใบขับขี่รถยนต 
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กุกไกเปนชาวสวนกลวยที่อยูในตางอ าเภอ ซึ่งไกลจากตัวจังหวัดมาก  

ในปนี้กลวยในสวนของกกุไกมีผลผลิตจ านวนมากท าใหขายไมทัน 

 

       ชุดที่ 1 ดินสอกับสติกเกอร  แถม หนุยนต             ราคา 20 บาท 

       ชุดที่ 2 ดินสอกับพวงกุญแจ  แถม ลกูอม              ราคา 20 บาท 

       ชุดที่ 3 ดินสอกับหนังสือการตูน แถม หมากฝร่ัง      ราคา 20 บาท 

       ชุดที่ 4 ดินสอกับไมบรรทัด  แถม ลูกขาง              ราคา 20 บาท 

20.   บุคคลในขอใดตอไปนี้มีสิทธไิปใชสิทธิเลือกตั้ง 

           1. กิ๊บ อายุ 19 ป และเพ่ิงแจงยายเขาในทองท่ีท่ีมี การเลือกตั้งได 30 วัน 

           2. โทนี่ เปนชาวอังกฤษท่ีแปลงสัญชาติเปนสัญชาติไทยมาแลว 7 ป 

           3. วาน อายุ 45 ป มีอาการทางประสาทเล็กนอย 

           4. หนุม บวชเปนพระมาแลว 10 พรรษา 

21.    

 

 

      จากขอความนี้ นักเรียนคิดวากกุไกควรท าอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะอะไร  

           1. แปรรูป เพราะชวยใหกลวยไมเนาเสียและชวยเพ่ิมราคาใหกับผลผลิต 

           2. สงขายตอ เพราะเปนการกระจายสินคาไปยังตลาดอื่นและชวยเพ่ิมรายได 

           3. บริจาคใหวัดและโรงเรียน เพราะเปนการทําบุญและไดชวยเหลือผอ่ืูน 

           4. ใหเพ่ือนบาน เพราะเปนการเช่ือมไมตรีกับเพื่อนบาน 

22.   การวางแผนกอนการเลือกซื้อสินคาและบริการมีความจ าเปนตอเราหรือไม  

       เพราะอะไร 

     1. จําเปน เพราะจะไดซื้อสินคาท่ีมีคุณภาพดีที่สุดและซื้อจากรานคาท่ีเปนท่ีนิยม 

  2. จําเปน เพราะจะไดซื้อสินคาท่ีตรงกับความตองการและสอดคลองกับเงินท่ีมีอยู 

  3. ไมจําเปน เพราะการวางแผนตองใชเวลานานทําใหอาจซื้อสินคาไดไมทันตาม 

             ความตองการ 

  4. ไมจําเปน เพราะการวางแผนเลือกซื้อสินคาจะใชกับผท่ีูตองการซื้อสินคาจํานวน   

             มากเทานั้น 

23.   แมคาจัดของขายเปนชุดๆ ดังนี ้

 

 

 

 

 

       ถานักเรียนตองการซื้อดินสอและมีเงินอย ู20 บาทนักเรียนควรเลือกซื้อสินคา 

       ชุดใด เพราะอะไร       
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โตงเปนเจาของรานอาหารแหงหนึ่ง โตงมีลูกจางในราน 4 คน ไดแก แมครัว 1 คน    

พนักงานบริการในราน3 คน รานนี้เปนความใฝฝนของโตงตั้งแตเด็ก โตงจึงลงทุน  

ตกแตงราน  ใหออกมาสวยงามที่สุด   

“ปติเปนหัวหนาครอบครัว เขาเปดรานขายขาวแกงโดยขอกเูงินจากธนาคารมาลงทุน” 

กลุมแมบานในต าบลชอนมวง อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี สวนใหญประกอบอาชีพ

ท าไร เสร็จจากไรก็จับงานบาน นอกเหนือจากนั้นก็รวมกลมุคิดหาวิธีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดวยการเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว   

  1. ชุดที่ 1 เพราะไดท้ังของใชและของเลน 

  2. ชุดที่ 2 เพราะไดท้ังของใชและของกิน 

  3. ชุดที่ 3 เพราะไดรับความรูจากหนังสือการตูน 

  4. ชุดที่ 4 เพราะไดของที่มีประโยชนตอการเรียนหนังสือ 

24.   ใครปฏิบัติตนไดตรงกับการใชทรัพยากรใหคุมคาโดยการลดปริมาณการใช 

  1. นิดซื้อขาวกลองกลับบานโดยนําปนโตไปใสแทนกลองโฟม 

  2. นวลนําขวดแกวท่ีผานการหลอมมาใชอีกครั้ง 

  3. นุชเก็บขวดนํ้าพลาสติกมาทําเปนแจกันดอกไม 

  4. นอยเย็บตอแขนตุกตาท่ีขาดใหกับนอง    

25.    

 

 
 

      จากขอมูลนี้ แมครัว คือทรัพยากรการผลิตในขอใด 

  1. ทุน        2. ท่ีดิน 

  3. แรงงาน      4. ผูประกอบการ 

26.   

 

จากขอความนี้ไมปรากฏหนวยเศรษฐกิจในขอใด 

          1. ธนาคาร      2. หนวยธุรกิจ 

          3. หนวยรัฐบาล     4. หนวยครัวเรือน 

 27.    
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     จากขอความนี้ สาเหตุที่รวมกลุมแมบานมาจากขอใด  

      1. ตองการมีรายไดเพ่ิม 

    2. ตองการแปรรูปผลผลิตที่มีอยู 

     3. ตองการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

       4. ตองการเพิ่มความรูความสามารถใหกับตนเอง 

28.   ถาเราใชวิธีการทางประวัติศาสตรศึกษาเรื่องราวในทองถิ่นจะไดประโยชนอยางไร             

          1. เรียบเรียงขอมูลไดอยางเปนระบบ 

          2. ไดขอมูลหลักฐานท่ีมีความนาเชื่อถือ 

          3. เขาใจเรื่องราวในอดีตไดอยางถูกตอง 

          4. สรางความสะดวกในการศึกษาคนควา 

29.   “นํ้าคนควาหลักฐานที่จะใชศึกษาเรื่องราวในหมบูานตนเองโดยสอบถามจากคน 

       ที่อยใูนหมูบาน”  ถาน ้าตองการหลักฐานที่มคีวามนาเชื่อถือมากขึ้นควรท าอยางไร 

  1. สอบถามเฉพาะคนของทางราชการ 

   2. คนควาจากเว็บไซตในอินเทอรเน็ต 

       3. รวบรวมขอมูลจากเอกสารราชการของหมูบาน 

     4. สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท้ังในและนอกหมูบาน 

30.   ถามีหลักฐาน 2 ชิ้น ท่ีใหขอมูลใกลเคียงกันการตรวจสอบหลักฐานดวยวิธีการ 

       ทางประวัติศาสตรจะมีผลดีอยางไร  

  1. ลําดับเวลากอนหลังได 

   2. จัดหมวดหมูหลักฐานไดถูกตอง 

   3. ไดหลักฐานท่ีมีความนาเช่ือถือ 

  4. นําเสนอขอมูลไดอยางสะดวก 

31.   หลักฐานทางประวตัิศาสตรมีความส าคัญตอมนุษยอยางไร 

  1. เชิดชูเกียรติยศของมนุษยชาติ 

    2. แสดงรองรอยพัฒนาการของมนุษย 

          3. เปนรากฐานความสามารถของมนุษย 

     4. พัฒนาการศึกษาประวัติศาสตรของมนุษย 
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32.   ถาพิจารณาจากประเภท หลักฐานในขอใดท่ี แตกตาง จากขออ่ืน 

  1. นวนิยายเรื่อง “สี่แผนดิน” 

  2. พระราชนิพนธเรื่อง “ไกลบาน” 

   3. พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 1 

    4. อนุสาวรียทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1 

33.   เพราะเหตุใดรัฐบาลของสิงคโปรจึงมีเอกภาพ ในการบริหารประเทศ  

     1. นายกรัฐมนตรีมีอํานาจบริหารเบ็ดเสร็จ 

  2. องคกรตางๆ มีอํานาจถวงดุลกันและกัน 

  3. รัฐบาลมีเสียงขางมากเพียงพรรคเดียว 

  4. ประธานาธิบดีเปนผวูางแผนนโยบายบริหาร 

34.   บรูไนเปนประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากเปนผลมาจากสาเหตุสําคัญใด 

      1. มีระบอบการปกครองท่ีมีผูปกครองคนเดียว 

  2. มีนํ้ามันกับแกสธรรมชาติท่ีสรางรายไดอยางมาก 

    3. มีทาเรือขนสงสินคาปลอดภาษี 

    4. ถูกปกครองจากชาติตะวันตก 

35.   อินโดนีเซียและฟลิปปนสตางประสบปญหาในเรื่องใดที่คลายคลึงกัน 

  1. การมีทรัพยากรธรรมชาติอยูจํากัด 

  2. การตอตานของผไูมเห็นดวยกับรัฐบาล 

  3. การมีพื้นท่ีไมเพียงพอกับจํานวนประชากร 

      4. การขอแยกตัวปกครองตนเองของดินแดนตางๆ 

36.   ความคลายคลึงกันดานเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใตสงผลตอภูมิภาคอยางไร 

   1. เกิดการแลกเปลี่ยนทางการคา 

    2. ชวยพัฒนาคุณภาพของสินคาขึ้น 

   3. ทําใหเกิดการแขงขันทางการคาขึ้น 

   4. สินคาเปนท่ีตองการของกันและกัน 
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37.   การรวมเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 จะทําใหเกิดสิ่งใด 

  1. รูปแบบการคาแบบผูกขาด 

        2. ความรวมมือดานเศรษฐกิจ 

         3. รัฐบาลเดียวท่ีคอยกํากับดูแล 

  4. การประสานดานการเมืองการทหาร 

38.   เพราะเหตุใดในชวงแรกของการสถาปนากรุง-รัตนโกสินทร การสรางพระราชวังและ   

       วัดจึงมีรูปแบบเหมือนในสมัยอยุธยา 

         1. เฉลิมพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย 

       2. มีผคูนสวนใหญสืบเช้ือสายจากชาวอยุธยา 

       3. เพ่ือสรางความขวัญและกําลังใจใหกับราษฎร 

    4. ใหชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาเกิดความเชื่อถือ 

39.   การมีท่ีตั้งของกรุงรัตนโกสินทรอยใูกลอาวไทยสงผลตอความสัมพันธระหวางประเทศ 

       อยางไร 

    1. ชาวตางชาติมักมาตั้งถิ่นฐานอยูมาก 

          2. สถานกงสุลของตางชาติมีศูนยรวมอยท่ีูนี่ 

     3. ขุนนางสามารถออกรับทูตจากตางชาติไดสะดวก 

   4. ชาวตางชาติเดินเรือเขามาติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว 

40.   ขอใดเปนผลดีท่ีเกิดจากการชําระกฎหมายท่ีเรียกวา “กฎหมายตราสามดวง”  

      1. ทําใหราษฎรไดรับความเปนธรรม 

         2. ทําใหชาวตางชาติเขามาคาขายมากขึ้น 

  3. ทําใหบานเมืองมีความเจริญเทากับตางชาติ 

  4. ทําใหชายไทยไมตองไปเกณฑทหาร 

41.   “ลักษณะภูมิศาสตรมีสวนสรางความเจริญใหกรุงรัตนโกสินทร” จริงหรือไม  

        เพราะเหตุใด 

    1. จริง เพราะมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก 

     2. จริง เพราะมีฝนตกชุกอยูตลอดท้ังป 

        3. ไมจริง เพราะตั้งอยูหางไกลจากแหลงเกษตรกรรมมาก 

   4. ไมจริง เพราะพื้นท่ีถูกนํ้าทวมและกัดเซาะอยูบอยครั้ง 
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42.   พระมหากษัตริยมีสวนสําคัญในการพัฒนาความเจริญในสมัยรัตนโกสินทรอยางไร  

    1. เปนผนูําพาประเทศใหผานพนวิกฤติตางๆ 

      2. เปนผนูําในการนับถือศาสนา 

  3. เปนผตูิดตอคาขายกับตางชาติเอง 

  4. รวมวางแผนพัฒนาการเมืองของชาติ 

43.   บทบาทสําคัญประการหนึ่งของรัชกาลท่ี 4 ท่ีชวยสงเสริมการปฏิรูปประเทศคือขอใด 

  1. ยกเลิกทาสและไพร 

  2. อนุญาตใหราษฎรเขาเฝาได 

  3. ทําสัญญาการคากับชาติตะวันตก 

  4. ตั้งธรรมยุติกนิกายในพระพุทธศาสนา 

44.   การจัดการปกครองเปน “มณฑลเทศาภิบาล”ของรัชกาลท่ี 5 กอใหเกิดผลดีอยางไร 

  1. ตางชาติใหการยอมรับระบบนี ้

  2. ประชากรมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

  3. การดูแลทองถิ่นทําไดอยางท่ัวถึง 

  4. ผูปกครองสามารถผูกขาดอํานาจได 

45.   การแกไขภัยคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 4 - 5  

       เปนไปในแนวทางใด 

  1. จัดเตรียมกองทัพเพื่อปองกันเอกราช 

  2. เจรจาทางการทูตอยางโอนออนผอนปรน 

  3. เตรียมจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณท่ีทันสมัย 

  4. ใชผลประโยชนดานการคามาเจรจาตอรอง 

46.   ขอใดไมใช สภาพของสังคมและวัฒนธรรมชวงการสรางชาตินิยมในสมัยรัฐบาลของ 

       จอมพล ป. พิบูล-สงคราม 

         1. ยกเลิกการใชตัวอักษรไทยหลายตัว 

   2. บังคับใหสตรีตองสวมกระโปรงแทนผาซิ่น 

     3. ออกนอกบานตองสวมรองเทาและหมวก 

  4. การกินหมากพลูตองไดรับอนุญาตเสียกอน 
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47.   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลท่ี 9 มีสวนสําคัญในการพัฒนาความมั่นคง 

       ทางเศรษฐกิจของชาติไทยในปจจุบันไดอยางไร 

  1. มุงพัฒนาเศรษฐกิจตามลําดับขั้น 

  2. เนนการนําเขาสินคาจากภายนอก 

  3. สงเสริมดานอุตสาหกรรมทุกระดับ 

  4. ผลักดันแรงงานมีฝมือสูตลาดโลก 

48.   สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทมีบทบาทดานความมั่นคงของบานเมืองอยางไร 

  1. เปนแมทัพตอตานการรุกรานของพมา 

  2. เปนทูตเจรจาเร่ืองดินแดนเขมรกับญวน 

  3. เปนผนูํากองทัพปราบปรามจลาจลในลาว 

  4. เปนแมกองในการสรางกําแพงเมืองและปอม 

49.   เพราะเหตุใดวรรณคดีของสุนทรภูจึงสามารถใชเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรได 

  1. ใชศึกษารสนิยมของผูคนในสมัยนั้น 

  2. มีการกลาวถึงสภาพของบานเมืองไว 

  3. เนื้อหาบันทึกนิสัยใจคอของตัวสุนทรภู 

  4. มีความเกาแกมากกวาหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีมี 

50.   วรรณกรรมและวรรณคดีในขอใดเปนผลงานของพระบาทสมเด็จ 

       พระพุทธเลิศหลานภาลัยท้ังหมด 

   1. อิเหนา     สังขทอง     ไกรทอง 

   2. สังขทอง     รามเกียรติ์      ไกลบาน 

   3. ศกุนตลา     พระรวง     เทศนาเสือปา 

   4. เงาะปา     ไกลบาน     พระราชพิธีสิบสองเดือน 

51.   รัชกาลท่ี 1 โปรดใหจารึกรูปฤๅษีดัดตนไวตามศาลารายวัดพระเชตุพน 

       วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เพ่ือจุดประสงคใด 

   1. เพื่อใหราษฎรไดฝกดัดตนเหมือนฤๅษี 

   2. เพื่อประดับใหศาลารายมีความสวยงาม 

   3. เพื่อใหราษฎรไดเห็นทาทางแปลกๆ ของฤๅษี 

   4. เพื่อรักษาความรูโบราณและเผยแพรใหแกราษฎร 
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เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 16 ก.ค. 56 ไดเกิดฝนตกหนักติดตอกันเกิน 200 มิลลิเมตร 

ในพื้นที่  ต าบลตรอกนอง  อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  สงผลใหเกิดน ้าปาไหลหลาก 

ลงจากเทือกเขาสระบาป เขาทวมบานเรือนเปนวงกวางใน 5 หมูบาน 

 

52.   ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถตามวัดตางๆ นิยมวาดเกี่ยวกับเรื่องราวใด 

   1.ความเปนมาของวัด 2. นิทานชาดก 

   3.พุทธประวัติ 4. นรก – สวรรค  

 

 

จากภาพ  ใชตอบคําถามขอ 53-54 

 
53.   ภูมิภาคหมายเลข 3 มีการปลูกพืชประเภทออย ปอ มันสําปะหลังเปนจํานวนมาก 

       เปนเพราะสาเหตุใด 

  1. เปนพื้นท่ีสูง      2. เปนพื้นท่ีช ุมนํ้า 

  3. เปนพื้นท่ีแหงแลง                                       4. เปนพื้นท่ีชายฝงทะเล 

54.   จากภาพในขอ 53. หมายเลขใดเกิดแผนดินไหวบอยคร้ัง คือภาคใด เพราะอะไร  

  1. หมายเลข 2 ภาคเหนือ - เพราะอยูในบริเวณท่ีมีรอยเลื่อน 

  2. หมายเลข 1 ภาคกลาง - เพราะอยูในบริเวณท่ีมีแมนํ้าหลายสาย 

  3. หมายเลข 2 ภาคเหนือ - เพราะอยูในบริเวณท่ีมีภูเขาสูง 

  4. หมายเลข 1 ภาคกลาง - เพราะอยูในบริเวณท่ีมีท่ีราบลุมจํานวนมาก 

55.    

 

 

 

      จากขาวนี้ เกิดภัยธรรมชาติในขอใด 

  1. อุทกภัย                                             2. วาตภัย 

  3. คลื่นพายุซัดฝง                                     4. พายุฝนฟาคะนอง 
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หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยเปนปญหามลพิษที่เกิดขึ้นเปนประจ า

ทุกปสาเหตุหลักเกิดจากไฟปา ประกอบกับสภาพภมูิประเทศที่มีภูเขาลอมรอบ 

ท าใหฝุนละอองและควันถูกกักไวและแผปกคลุมไปทั่ว 

 

“ดูสิ นํ้าในหนองแหงขอดเลย” ออมพูด 

“นั่นสิ ปลาสักตัวก็ไมเหลือแลว” 

“ฝนก็แลงมาหลายปแลว นาก็ขาดนํ้า ตอไป เราจะทํายังไงกันดี” ออมพูด 

 

 

“อนุชาตื่นนอนตั้งแตเชาตรู เขาอาบนํ้า แปรงฟน กอนที่จะเดินทางไป

ทํางาน” 

 

56.    

 

 

 

      จากขอมูลนี้ สงผลใหเกิดปญหาใดตอประชาชนในภาคเหนือมากท่ีสุด 

  1. ปวยเปนโรคทางผิวหนังมากขึ้น 

  2. ขาดแคลนอากาศหายใจและตายในทันที 

  3. ปวยเปนโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น 

  4. ขาดแคลนแหลงนํ้าสะอาด เพราะฝุนละอองปนเปอนในนํ้า 

57.    

 

 

 

     จากบทสนทนานี้ นาจะเกิดเหตุการณใดตามมา มากท่ีสุด 

  1. การยายถิ่นท่ีอยู 

  2. การขุดบอเลี้ยงปลา 

  3. การรวมตัวกันชุมนุมประทวง 

  4. การรองเรียนตอหนวยงานของรัฐ 

58.    

 

      จากขอความเมื่อมนุษยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหสิ่งแวดลอมน้ันมีการ    

      เปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

  1. มีคุณภาพลดลง     2. มีคุณภาพดีขึ้น 

  3. มีปริมาณลดลง                                            4. มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
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ตัวอย่าง แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่างๆ 

 เครือขายปาชุมชนบานแมระวาน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ไดรวมกัน

วางแผนจัดการฟนฟูและอนุรักษปาดวยการสรางฝายชะลอน้ํา ปลูกปาเสริม 

ลาดตระเวนปาและทําแนวกันไฟ  

 ผลจากการดําเนินงานทําใหปาชุมชนบานแมระวานท่ีไดรับการฟนฟูใหกลับมา

สมบูรณอีกครั้ง การเกิดไฟปาลดลง    ปามีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากขึ้น

และสมบูรณพรอมท่ีจะเปนแหลงอาหารใหชาวบานได      จากประสบการณการแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมนี้      เครือขายฯ จึงไดนําความรูไป

ถายทอดสูเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี รวมถึงไดสรางกระบวนการเรียนรูดานการรักษาปา

รวมกับชุมชนใกลเคียงท่ีสนใจ 

 

 

59.   จากขอความในขอ 58. เราจะมีแนวทางการใชและการอนุรักษสิ่งแวดลอมน้ันดวย 

       วิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

  1. การใชสิ่งอื่นทดแทน    2. การบูรณะซอมแซม 

  3. การนํากลับมาใชซํ้าอีก                         4. การบําบัดและการฟนฟู 

60.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากขอความดานบนกอใหเกิดผลดีในดานตางๆ ยกเว้น ขอใด  

   1. เกิดการรวมมือและสามัคคีกันของคนในชุมชน 

   2. ทําใหทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น 

   3. เกิดกระบวนการเรียนรูดานการอนุรักษทรัพยากร 

   4. ทําใหคนในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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เฉลย 
1.   เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะ  การอยูรวมกันของศาสนนิกชนศาสนาตางๆอยางมีความสุขนั้น ควรเริ่มตนจากการ

มีความรูความเขาใจในความแตกตางของแตละศาสนา อันจะนําไปสูการปฏิบัติตอกันอยางถูกตอง

และเคารพซึ่งกันและกัน 

2. เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะ การนับศักราชอิสลามหรือ“ฮิจเราะฮศักราช”(ฮ.ศ.)เริ่มตนขึ้นเมื่อศาสดามุฮัมมัด

อพยพหนีภัยจากนครมักกะฮไปท่ีเมืองยัทริบ ซึ่งตรงกับป ค .ศ.622 เมืองยัทริบนี้เปนเมืองแรกท่ี

ศาสนาอิสลามประดิษฐานอยางมั่นคง จึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน “มะดีนะฮ” แปลวานครของทาน

ศาสดา 

3. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะ อุปติสสะไดพบพระอัสสชิขณะทานกําลังออกโปรดสัตว จึงเขาไปนมัสการขอใหทาน

แสดงธรรมใหฟง พระอัสสชิไดแสดงธรรมอันเปนแกนแหงอริยสัจ 4 หลังจากอุปติสสะไดฟงแลวไดเกิด

ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปตติผลและบวชเปนสาวกของพระพุทธเจา ซึ่งตอมาทานไดรับแตงตั้งเปน 

อัครสาวกเบื้องขวาไดนามใหมวา “พระสารีบุตร” ผูเปนเอตทัคคะ คือมีปญญาเลิศเปนแมทัพฝาย

ธรรมในการเผยแผศาสนาและเปนผูมีไดรับคําสรรเสริญวาเปนผูมีความกตัญ ูเลิศอีกดวย 

4. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะ ปญญาตามหลัดไตรสิกขา ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการรูเหตุรูผลตามความ

เปนจริง ไมตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส อันจะทําใหมองเห็นปญหาท่ีแทจริงและรูจักวิธีแกปญหา

ท่ีถูกตองเหมาะสม 

5. เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะ พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงใชพุทธศาสนาเปนเครื่องชวยในการปกครอง ทรง

สรางพระแทนมนังคศิลาบาตรขึ้นจากแผนหินเพื่อใหพระเถระนุเถระไดนั่งแสดงธรรมเทศนาแก

ประชาชนในวันพระ สวนในวันธรรมดาพระองคจะเสด็จประทับเปนประธานใหเจานายและ

ขาราชการปรึกษาราชการรวมกัน                                   

6. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะ การสวดมนตไหวพระ เปนการฝกอบรมจิตใจอยางหนึ่ง ใหมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

จากบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท่ีวา “อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา” มีความหมายวา “พระผู

มีพระภาคเจา เปนพระอรหันต ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง” 
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7. เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะ อกุศลมูล ๓ หมายถึง รากเหงาของความชั่ว เปนตนเหตุท่ีจะนําไปสูการกระทํา

ความชั่ว มี 3 ประการคือ  

โลภะ คือความโลภ ความอยากไดของผูอื่นมาเปนของตนเอง 

โทสะ คือความโกรธ ความพยาบาท ความคิดประทุษรายตอผูอื่น 

โมหะ คือความหลง ความมัวเมา ประมาทขาดสติ ไมรูคุณ โทษ จากการกระทําของตน 

 ผูท่ีติดอบายมุขและสิ่งเสพติด คือคนประมาทมัวเมา ลุมหลงในส่ิงท่ีเปนโทษ 

8. เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะ  ศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก มีพิธีศลศักดิ์สิทธิ์ 7 พิธี ไดแก พิธีศีลลางบาป พิธีศีล

กําลัง พิธีศีลมหาสนิท พิธีศีลแกบาป พิธีบวชหรือศีลอนุกรม และพิธีศีลสมรส แตนิกายโปเตส

แตนท จะมีพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 พิธี ไดแก พิธีศีลลางบาป ( พิธีบัปติสมา)และพิธีศีลมหาสนิท 

9.เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะ การประกอบพิธีฮัจจนั้น หากมุสลิมคนใดยังไมมีความพรอมดานสุขภาพและ

การเงินก็ยังไมตองปฏิบัติก็ได โดยไมถือวาผิดหลักศาสนาแตอยางใด แตสําหรับคนท่ีมีความพรอม

แลวจะตองเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ ในเดือน 12 ตามปฏิทินอิสลาม ณ มัสยิดอัลกะอบะฮ นคร

มักกะฮ ประเทศซาอุดิอารเบีย ซึ่งจุดมุงหมายของการประกอบพิธีฮัจจ คือ มุงใหชาวมุสลิม รําลึก

และนอบนอมตออัลลอฮ รวมถึงเปนการเจริญรอย ตามแบบอยางศาสดามุฮัมมัด ท่ีเสด็จมา

นมัสการสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์แหงนี้กอนสิ้นพระชนม  

10. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะ สังเวชนียสถาน  หมายถึงสถานท่ีท่ีทําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความระลึกถึง

พระพุทธเจา มี ๔ แหง คือ 

- สถานท่ีประสูติ คือสวนลุมพินี หรือ รุมมินเด ปจจุบันอยูในประเทศเนปาล 

-  สถานท่ีตรัสรู คือ เมืองอุรุเวลาเสนานิคม ปจจุบันเรียกวา พุทธคยา ตั้งอยูท่ีรัฐพิหาร 

ประเทศอินเดีย 

- สถานท่ีปรินิพพาน คือ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ปจจุบันเรียกวา “กาเซีย”ตั้งอยูท่ี

รัฐอุตระประเทศ ประเทศอินเดีย 

- สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา คือ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ปจจุบันเรียกวา “สารนาถ”ตั้งอยู

ท่ีรัฐอุตระประเทศ ประเทศอินเดีย     
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11. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะ การศึกษาคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหถองแทและนําไปปฏิบัติเพ่ือเปนแบบอยาง

แกผูอื่น หรือเผยแผเปนธรรมทาน โดยสอนใหผูอื่นปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เปนวิธีหนึ่ง

ท่ีจะชวยสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคนท่ัวไปตระหนักและเขาใจในพระธรรมคําสอนมากยิ่งขึ้น 

เปนสิ่งท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนท่ีสามารถทําได 

12. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะ ศีลกําลังเปนพิธีกรรมท่ีมุขนายกเขตมิตซัง เจิมน้ํามันเปนรูปไมกางเขนลงบน

หนาผากของเด็กโตที่รูรับผิดชอบแลว เพ่ือแสดงวาพระจิตเสด็จเขาสูจิตใจของเด็กผูนั้นแลว 

หลังจากทําพิธีนี้แลวจึงจะถือวาผูนั้นไดเปนชาวคริสตที่สมบูรณ 

13. เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะ คุณลักษณะของการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม คือ การเคารพกฎหมายและยอมรับ

ในกติกาในสังคม ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง มีความรับผิดชอบในหนาท่ี เคารพในสิทธิ

เสรีภาพของตนเองและผูอื่น ดังนั้น กฎหมายชวยควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม การที่สมาชิก

ท่ีดีปฏิบัติตามกฎหมายและยอมรับในกติกาในสังคมยอมทําใหสังคมมีความสงบเรียบรอย  

14. เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะ ชีวิตเปนไปตามกรรมที่ทําไว คานิยมนี้ทําใหคนขาดซึ่งความพยายาม คอยฝากชีวิต

ไวกับเร่ืองของเวรกรรมเพียงอยางเดียว สวนตําตอบในตัวเลือกท่ี 1 3 4 แสดงถึงคานิยมทในเร่ือง

ความเพียรพยายาม ดังนั้นควรสงเสริมใหมี เนื่องจากความพยายามเปนหนทางท่ีนําไปสู

ความสําเรจ็ 

15. เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะ ในการรับประทานอาหารเราควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม เชน ไมพูดถึงเรื่องท่ีนา

เกลียดหรือนากลัว ไมควรพูดหรือหัวเราะในขณะท่ีมีอาหารอยูเต็มปาก ไมควรรีบเคี้ยวอาหาร 

เพราะอาจทําใหอาหารติดคอได ไมควรใหมีเศษอาหารกระจายอยูเต็มจานเมื่อรับประทานเสร็จ 

และควรเก็บรวบชอนสอมใหเรียบรอย พลอยจึงปฏิบัติตนไดเหมาะสมท่ีสุดในการรับประทาน

อาหาร 

16.เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะจากขอความใบเตยฝากซื้อชมพู ซึ่งเปนชื่อเรียกทั่วไปของผลไมชนิดหนึ่ง แตเจนนี่ซื้อ

ฝร่ังมาใหใบเตย แสดงวาเจนนี่เปนคนทองถิ่นภาคใต เพราะคนทองถิ่นภาคใตจะเรียกฝร่ังวาชมพู 

จึงทําใหการสื่อสารผิดพลาดไป ดังนั้นจากขอความจึงแสดงใหเห็นความแตกตางทางดานภาษา 
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17. เฉลย: ค าตอบที่ 4  
 เพราะ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานของรัฐ ไดจัดตั้งศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ขึ้นเพื่อทําหนาท่ีสื่อสารตอ
ประชาชนรายงานสถานการณโรคโควิด 19 ทุกวันท้ังในประเทศไทยและสถานการณท่ัวโลก เปน
แหลงขาวท่ีนาเช้ือถือไดมากท่ีสุด 
18. เฉลย: ค าตอบที่ 1  
 เพราะ นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะรัฐบาล เปนผูนําในการบริหารประเทศโดยใชอํานาจ
บริหาร 
19. เฉลย: ค าตอบที่ 1  
 เพราะบทบาทของนักเรียนคือเรียนหนังสือชวยงานบาน  การเลนเกมไมสอดคลอง
สถานภาพการเปนนักเรียน 
20. เฉลย: ค าตอบที่ 2  
 เพราะ  ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         • ผูมีสัญชาติไทย (ถาแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป) 
         • มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการเลือกตั้ง 
         • มีชื่ออยใูนทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 
         • ไมมีลกัษณะตองหาม ไดแก เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช อยูในระหวางถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย วิกลจริตหรือจิตฟ
นเฟอนไมสมประกอบ 
21. เฉลย: ค าตอบที่ 1   
 เพราะ  เพราะเมื่อผลผลิตกลวยมีจํานวนมากจนขายไมทัน ควรนํากลวยท่ีเหลือสงขายต
อยังตลาดอื่นๆ หรืออาจนํามาแปรรูปเพ่ือใหผลผลิตคงอยูไดนาน แตเนื่องจากกุกไกอาศัยอยูใน  ต
างอําเภอท่ีหางไกล ดังนั้นการกระจายสินคาตอไปยังตลาดอื่นอาจทําไดลําบากและสงผลใหมีค
าขนสงเพิ่มเติมดังนั้นกุกไกจึงควรแปรรูปกลวยจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
22.  เฉลย: ค าตอบที่ 2  
 เพราะ  เพราะการวางแผนเลือกซื้อสินคาเปนการพิจารณาแนวทางในการเลือกซื้อสินคา
จากจํานวนเงินท่ีมีอยู ความตองการ ความจําเปน เราจึงควรวางแผนกอนการเลือกซื้อสินคาและ
บริการทุกครั้ง เพื่อจะสามารถใชเงินท่ีมีอยไูดอยางคุมคา และยังสามารถใชประโยชนจากสินค
าและบริการนั้นไดอยางคุมคาเชนเดียวกัน 
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23. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะ  เพราะการเลือกซื้อสินคาและบริการควรคํานึงถึงความจําเปน ประโยชน และ

ประหยัด ซึ่งสินคาท้ัง 4 ชุดมีราคาเทากันคือ 20 บาท จึงไมสามารถเปรียบเทียบทางดานราคาได

ดังนั้นจึงนําหลักความจําเปนและประโยชนมาตัดสิน ซึ่งสินคาในชุดที่ 4 เปนสินคาท่ีมีความจําเปน 

เพราะเปนของท่ีใชในการเรียน และยังไดรับประโยชนจากของเลนท่ีใหความเพลิดเพลินได 

24. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะการลดปริมาณการใชเปนการลดปริมาณเพ่ือใหเหลือขยะนอยท่ีสุด ซึ่งในฐานะผู

บริโภคควรลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย ใชสินคาท่ีประหยัดพลังงาน ซึ่งการท่ีนิดนําปนโตไปใสขา

วแทนกลองโฟมเปนการชวยลดปริมาณการใชกลองโฟมวิธีหนึ่ง 

25.  เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะทรัพยากรในการผลิตประกอบดวย 

1. ท่ีดิน หมายถึง พื้นท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการตางๆ 

2. แรงงาน หมายถึง แรงกายและปญญา รวมท้ังความคิดท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการ 

3. ทุน หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีนํามาใชผลิตสินคาหรือบริการ เชน เคร่ืองจักร อาคาร 

4. ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีนําปจจัยการผลิตท้ังหมดมาผสมผสานใหเกิดเปนสินคา 

และบริการ ซึ่งจากขอมูลนี้ โตงเปนผปูระกอบการ แมครัวและพนักงานบริการในรานเปน 

แรงงาน รานอาหารและการลงทุนตกแตงรานใหสวยงามเปนทุน สวนท่ีดินไมไดกลาวถึง 

26.  เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะจากขอความ ปติเปนหัวหนาครอบครัว ปรากฏหนวยครัวเรือน (หนวยครัวเรือน 

หมายถึง หนวยของบุคคลหรือครอบครัวท่ีมักจะมีรายไดจากการทํางาน) เปดรานขายขาวแกง

ปรากฏหนวยธุรกิจ (หนวยธุรกิจ หมายถึง หนวยท่ีทําหนาท่ีนําเอาปจจัยการผลิตมาดําเนินการผลิต 

ซึ่งจะทําใหเกิดสินคาและบริการ ในท่ีนี้ ปตินําเอาพืชผัก เนื้อสัตว และอื่นๆ มาทําใหเกิดเปนสินคา 

คือ  ขาวแกง) การขอกูเงินจากธนาคาร  

จึงเกี่ยวของกับธนาคารโดยนําเงินจากธนาคารมาลงทุน 

27. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะจากขอความท่ีวา “นอกเหนือจากนั้นก็รวมกลุมคิดหาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย

การ เพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว” แสดงวาแมบานในชุมชนรวมกลุมกันเพื่อสรางรายไดเพ่ิม

นอกจากการทําไร 
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28.เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะวิธีการทางประวัติศาสตรเปนขั้นตอนท่ีใชในการศึกษาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในอดีต ซึ่ง

สิ่งท่ีจะไดรับจากการใชวิธีการทางประวัติศาสตร คือ ทําใหเรามีความเขาใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน

อดีตไดอยางถูกตอง ชัดเจน และใกลเคียงมากท่ีสุด 

29.เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะในการคนควาหลักฐานเพื่อใชในการศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรนั้น นอกจาก

จะตองเปนหลักฐานท่ีมีความถูกตองชัดเจน และมีความนาเชื่อถือแลว ควรมีการคนควาหลักฐาน

ใหรอบดาน ไมควรใชหลักฐานเพียงไมกี่อยาง ซึ่งจากเร่ืองนี้นํ้าจึงควรสืบคนขอมูลจากเอกสารทาง

ราชการของหมูบานดวย 

30.เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะในกรณีท่ีเรามีหลักฐานท่ีใกลเคียงกันมากกวา 1 ชิ้น เราควรใชวิธีการตรวจสอบ

หลักฐานเพื่อใหไดความถูกตองและความนาเชื่อถือของหลักฐานแตละชิ้น และเพ่ือชวยใหเราทราบ

ไดวาหลักฐานชิ้นใดมีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือมากกวากัน 

31. เฉลย: คําตอบท่ี 2. เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตรมีความสําคัญตอมนุษยในแงท่ีวา เปนสิ่ง

ท่ีแสดงถึงรองรอยของพัฒนาการของมนุษยในอดีต แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา ความสามารถ และ

การสรางสรรคของมนุษยในอดีตท่ีผานมา เชน การสรางสรรคท่ีอยอูาศัยของมนุษยในแตละชวง

เวลา การใชภูมิปญญาทําเครื่องมือตางๆ เพื่อใชในการดํารงชีวิตของมนุษย เปนตน 

32. เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 จากตัวเลือกทั้ง 4 ขอ และพิจารณาจากประเภทของหลักฐานท่ีมีท้ังหลักฐานชั้นตน และ

หลักฐานชั้นรองตัวเลือก ขอ 2 พระราชนิพนธของรัชกาลท่ี 5 เร่ือง “ไกลบาน” ซึ่งทรงเขียนขึ้น

เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งท่ี 2 ในชวงป พ.ศ. 2460 บรรยายเรื่องราวและสิ่งท่ีทรงพบเห็นใน

ประเทศตางๆทั่วยุโรป จึงนับเปนหลักฐานชั้นตน เพราะผูท่ีบันทึกอยรูวมเหตุการณในสมัยนั้นสวน

ตัวเลือกอืน่ๆ นั้น ถือเปนหลักฐานชั้นรอง  

เพราะสรางขึ้นภายหลังจากเหตุการณนั้นผานมาแลว 

33. เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะสิงคโปรเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก 

เพราะนับตั้งแตตั้งประเทศมานั้น มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งและเสียงขางมากเพียงพรรคเดียวโดย

ตลอดทําใหรัฐบาลสิงคโปรสามารถบริหารประเทศไดอยางเปนเอกภาพประชาชนไดรับการ ดูแลด

วยนโยบายตางๆ อยางท่ัวถึงและรวดเร็ว และเกิดการพัฒนาในดานตางๆ เพ่ิมมากขึ้น 



199 
 

34.เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะบรูไนเปนประเทศขนาดเล็กท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง เปนผลจากการท่ี

ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ คือ นํ้ามันและแกสธรรมชาติ ซึ่งชวยสรางรายไดใหกับ

ประเทศบรูไนเปนอยางมาก 

35. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะลักษณะทางภูมิศาสตรของอินโดนีเซียและฟลิปปนสท่ีเปนหมเูกาะ ซึ่งมีเกาะ   ตางๆ

อยเูปนจํานวนมาก ประกอบกับการมีความหลากหลายของเชื้อชาติ จึงทําใหในบางแหงของท้ังสอง

ประเทศเกิดการแบงแยกดินแดนเพ่ือตองการปกครองตนเองของชนเชื้อชาติตางๆจนในบางครั้ง

นําไปสกูารใชความรุนแรง เชน ความรุนแรงในดินแดนอาเจะหของอินโดนีเซียความรุนแรงในแถบ

เกาะมินดาเนาของฟลิปปนส เปนตน 

36.เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นมีลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีคลายคลึงกัน ทําให

เกิดการผลิตสินคาและบริการท่ีคลายคลึงกันไปดวย สงผลใหในการคาขายระหวางกันจึงเกิดการแข

งขันทางการคาเพิ่มมากขึ้น เชน การตั้งกําแพงภาษีเพื่อปองกันสินคาประเภทเดียวกันจากประเทศอื่น

เขามาขาย เปนตน 

37. เฉลย: ค าตอบที่ 2 

 เพราะการรวมเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 มีเปาหมายสําคัญในการรวบรวมแนว

ทางการปฏิบัติของแตละประเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของภูมิภาค ใหทัน ตอการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นของโลกในปจจุบัน และยกระดับความสัมพันธของประเทศสมาชิกใหเกิด

การรวมมือในทุกดาน ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

38. เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะในชวงแรกของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรนั้น การสรางและตั้งชื่อสถานท่ี

หลายแหงมักจะเลียนแบบใหเหมอืนกับในชวงสมัยอยุธยา เชน การสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เลียนแบบวัดพระศรีสรรเพชญและพระที่

นั่งสรรเพชญมหาปราสาทในสมัยอยุธยา เปนตน เพ่ือใหผูคนในอาณาจักรมีความมั่นใจเหมือนเมื่อ

ครั้งบานเมืองยังดี ใหเกิดความรสูึกวาราชธานีท่ีสถาปนาใหมนั้นสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา 

 

 



200 
 

 

39.เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะบริเวณท่ีตั้งของกรุงรัตนโกสินทรอยรูิมแมนํ้าเจาพระยา และอยูไมไกลจาก  ปากอาว

ไทยมากนัก สงผลดีตอการติดตอคาขายและสรางสัมพันธท่ีดีกับชาวตางชาติ เนื่องจากเรือสินคาหรือ

เรือเดินสมุทรท้ังจากตางประเทศหรือเรือสําเภาหลวงสามารถเดินทางเขาออกไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว จึงมีสวนสําคัญท่ีชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศใหเพ่ิมมากขึ้น 

40.เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะรัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯใหมีการชําระกฎหมายใหถูกตองและยุติธรรมท่ีเรียกวา

“กฎหมายตราสามดวง” ซึง่เมื่อกฎหมายมีความถูกตองและยุติธรรม จะทําใหควบคุมสภาพสังคมให

เกิดความเปนระเบียบและคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

41.เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะลักษณะทางภูมิศาสตรของกรุงรัตนโกสินทรท่ีนอกจากจะมีแมนํ้าเจาพระยาและคูคลอง

กั้นเปนปราการปองกันการรุกรานของขาศึกแลว พื้นท่ีบริเวณปากแมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปนดินตะกอนท่ี

ทับถมกัน จึงเหมาะสําหรับการเพาะปลูก ท้ังยังเปนเสนทางการคาสําคัญท่ีชาวตางชาติใชเดินเรือเข

ามาติดตอคาขายดวย ชวยสรางความเจริญใหกับกรุงรัตนโกสินทร 

42. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะพระมหากษัตริยมีบทบาทในการนําประเทศใหรอดพนวิกฤติการณตางๆ ท่ีจะทําใหประ

เทศตองสูญเสียเอกราชหรือเกิดความวุนวาย  เพ่ือความเจริญกาวหนา และความ 

เปนปกติสุขของผคูนในชาติ เชน การดําเนินนโยบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 

เจาอยหูัวรัชกาลท่ี 5   ตอการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกในชวงวิกฤติการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 

2436) การกลาวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

รัชกาลท่ี 9เพ่ือหยุดความรุนแรงทางการเมืองในชวงเหตุการณ 14 ตุลา (พ.ศ. 2516) และเหตุการณ

พฤษภาทมิฬ (พ.ศ. 2535) เปนตน 

43. เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหูัว รัชกาลท่ี 4 เปนชวงท่ีชาติ

ตะวันตกกําลังแผขยายอํานาจ โดยอังกฤษไดสงเซอรจอหน เบาวริง เขามาเจรจาทางการคา กับ

ไทยและทําสนธิสัญญาการคาท่ีเรียกวา “สัญญาเบาวริง” อันเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

หลายดานซึ่งนําไปสูการปฏิรูปประเทศใหมีความทันสมัยและทัดเทียมนานาประเทศ 
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44. เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดตั้ง “มณฑลเทศาภิบาล” ขึ้นใน 

พ.ศ.2437 โดยรวมเมืองตางๆ หลายเมืองเขาเปนมณฑล  แตละเมืองแบงการ 

ปกครองเปนระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน เพื่อใหการปกครองท่ัวถึง การสงคําส่ังหรือรับ

เร่ืองราวจากแตละมณฑลเทศาภิบาลทําไดรวดเร็ว และปองกันการผูกขาดอํานาจโดย 

เจาเมืองท่ีเปนขุนนางทองถิ่น 

45. เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะในชวงสมัยของรัชกาลท่ี 4-5 เปนชวงท่ีประสบปญหาการคุกคามของมหาอํานาจ

ตะวันตกที่พยายามเขามาเพื่อยึดครองดินแดนเปนอาณานิคม พระมหากษัตริยท้ังสองพระองคได

ดําเนินนโยบายอยางรอบคอบ โดยเจรจาทางการทูตอยางโอนออนผอนปรน ยอมเสียเปรียบด

านสนธิสัญญาทางการคา และยอมเสียดินแดนบางสวนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว ทําใหปญหาต

างๆคลี่คลายลงได 

46. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดดําเนินนโยบาย “รัฐนิยม” เพ่ือสรางกระ

แสชาตินิยมและพัฒนาชาติใหทัดเทียมกับมหาอํานาจ โดยออกประกาศหลายฉบับท่ีสงผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมของไทย เชน กําหนดใหสตรีสวมกระโปรงแทนผ

าซิ่น  ผูชายแตงกายดวยชุดสากล    เมื่อออกนอกบานตองสวมรองเทาและหมวก สงเสริมการปลูก

ผักสวนครัวและเล้ียงสัตวในครัวเรือน ยกเลิกการใชตัวอักษรไทยหลายตัว เชน ฒ ษ ศ หามการ

เคี้ยวหมากพลู     รวมถึงหามปลูกตนหมากไวภายในบาน เปนตน 

47. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดพระราชทานหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชนชาวไทยเพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต ใหสามารถพึ่งพาตนเอง

ไดตามศักยภาพ ซึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะเป

นการพัฒนาไปตามลําดับขั้นตอนเพื่อสรางความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน และมุงเนนพัฒนาดาน

เกษตรกรรมท่ีเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ 

48. เฉลย: ค าตอบที่ 1 

 เพราะสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท เปนพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระ

พุทธ-ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ทรงมีพระกรณียกิจสําคัญดานการสรางความมั่นคงแกบ

านเมือง ทรงมีสวนรวมกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในการกอบกูเอกราชจากการเสียกรุงศรี
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อยุธยาครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2310 เปนแมทัพคนสําคัญในสมัยธนบุรีในการปกปองเอกราชและขยาย

ดินแดน เมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทรแลว ทรงเปนแมทัพทําสงครามกับพมาอีกหลายคร้ังทําให

พมาไมกลายกทพัใหญเขารุกรานกรุงรัตนโกสินทรอีก 

49.เฉลย: ค าตอบที่ 2  

 เพราะวรรณคดีของสุนทรภูหลายเรื่องสามารถใชเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรเพ่ือศึกษา

เร่ืองราวในอดีตได เนื่องจากไดบรรยายสภาพของบานเมืองในเวลานั้นไวหลายตอน เชน สุนทรภู 

ไดกลาวถึงสภาพของบางโขมด (ปจจุบัน คือ ตําบลบางโขมด อําเภอ    บานหมอ จังหวัดสระบุรี)

ไวใน “นิราศพระบาท” วาเปนตลาดคาขายท่ีมีพอคาอยูท้ังสอง 

ขางทาง ทําใหเห็นภาพพจนไดอยางชัดเจน ความตอนนี้กลาวไววา 

“…ถึงบางโขมดมีธารตะพานชาง บรรลุทางครบรอยหาสิบเสน 

มีโพธิ์พุมชุมชื่นระรื่นเย็น ไมวางเวนสัปปุรุษเขาหยุดเรียง 

บางขายของสองขางตามทางปา จํานรรจาจอแจออกแซเสียง 

พี่แกลงไสใหคชสารเคียง เห็นของเรียงอยูบนรานท้ังหวานคาว…” 

50. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  (รัชกาลท่ี 2)  ทรงเปนกวี  พระองคทรงมี

พระอัจฉริยภาพในการแตงกลอน  ทรงพระราชนิพนธวรรณคดีไทยไวมากมาย เชน  อิเหนา  สังข

ทอง  ไกรทอง  ขุนชางขุนแผน รามเกียรติ์   เปนตน 

51. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะรัชกาลที่ 1  โปรดใหจารึกรูปฤๅษีดัดตนไวตามศาลารายในบริเวณวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เพื่อรักษาความรูโบราณและเผยแพรใหแกราษฎรไดศึกษาเรียนรูตอไป 

 52. เฉลย: ค าตอบที่ 3  

  เพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถตามวัดตางๆ นิยมวาดเกี่ยวกับเร่ืองราวพุทธ

ประวัติเปนสวนมาก 

53.  เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะจากภาพ หมายเลข 3 คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งภาคนี้จะมี

ลักษณะทางกายภาพสวนใหญเปนพื้นท่ีดอนที่มีความแหงแลง ซึ่งเหมาะแกการปลูกพืชท่ีทนแล

งไดดี เชน ออย มันสําปะหลัง เปนตน 
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54. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะแผนดินไหวเกิดจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกเนื่องจากอิทธิพลของหินหนืด

ใตชั้นเปลือกโลก ทําใหบริเวณรอยเล่ือนตางๆ ของเปลือกโลกเคลื่อนไหว รอยเลื่อนท่ีสําคัญใน

ประเทศไทยจะอยบูริเวณภาคเหนือ เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อน 

แมทา  ซึ่งในภาพนี้ภาคเหนือคือบริเวณหมายเลข 2 

55. เฉลย: ค าตอบที่ 1 

  เพราะจากขอความ  “เขาทวมบานเรือนเปนวงกวาง”  แสดงวาเกิดเหตุการณนํ้าทวม ซึ่งก็คือ

อุทกภัย (ภัยท่ีเกิดจากสภาวะนํ้าทวมหรือนํ้าหลากอยางฉับพลัน) 

56. เฉลย: ค าตอบที่ 3  

 เพราะเมื่อมีไฟปาเกิดขึ้นจะสงผลใหมีปญหาฝุนละอองและหมอกควันตามมา ทําให

ประชาชนไดรับฝนุละอองและหมอกควันจากการหายใจ สงผลใหปวยเปนโรคท่ีเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจมากขึ้น 

57.เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะเมื่อทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน เชน ไมมีนํ้า ไมมีปลา จึงสงผลใหประชาชน 

ยายถิ่นฐานไปยังบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณมากกวา 

58. เฉลย: ค าตอบที่ 1  

 เพราะสิ่งแวดลอมจากขอความ คือ นํ้า เมื่อมนุษยนํานํ้าสะอาดมาใชในการดําเนินกิจกรรมต

างๆ เชน นํานํ้าสะอาดมาชําระลางรางกายก็จะทําใหนํ้ามีสารเคมีท่ีเกิดจากสบู จากยาสระผม หรือ

อื่นๆ ปนเปอนลงไป เปนตน ย่ิงมนุษยมีจํานวนเพ่ิมขึ้น การใชนํ้าในการทํากิจกรรมตางๆ ก็เพิ่มขึ้น

ตามไปดวย สงผลใหนํ้ามีคุณภาพลดลง จากนํ้าดีกลายเปนนํ้าเสีย 

59. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

 เพราะสิ่งแวดลอมจากขอความ คือ นํ้า ซึ่งนํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถ 

หาสิ่งอื่นมาใชทดแทนได ไมสามารถบูรณะซอมแซมได สามารถนํากลับมาใชซํ้าไดแตใน 

ปริมาณที่นอย เชน นํานํ้าในการลางผานํ้าสุดทายมารดตนไม เปนตน สวนการบําบัดและการฟนฟู  

เปนวิธีการท่ีจะชวยลดความเส่ือมโทรมของนํ้าที่สามารถทําไดในปริมาณมาก เชน การบําบัดนํ้าเสีย

จาก  บานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมกอนปลอยลงสแูหลงนํ้า เปนตน 

 60. เฉลย: ค าตอบที่ 4  

  เพราะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไมไดมาจากการอนุรักษทรัพยากรเพียงอยางเดียว     แต

มาจากการขยันหมั่นเพียรหารายไดและใชจายอยางประหยัดดวย 



 
 

 

  

ภาษาไทย 
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ค ำนำม 
 

               ค ำนำม หมายถึง ค าพื้นฐานสามัญท่ีใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ อาการ สถานท่ี  

จัดเป็นค าชนิดแรกในภาษาไทย 

ชนิดของค ำนำม 

               หลักภาษาไทยได้แบ่งค านามออกเป็น ๕ ชนิด  ดังนี้ 

               ๑. ค ำนำมสำมัญ  คือ ค านามท่ัวไป  เช่น 

                   นักเรียนเขียนหนังสือ 

                   หมำกัดแมว 

                   ปำกกำ  ดินสอ  อยู่ในกล่อง 

               ๒. ค ำนำมวิสำมัญ  คือ ค านามท่ีเป็นชื่อเฉพาะ  เช่น 

                   ซันป๋อก าลังเขียนรายงาน 

                   ก้องไปเท่ียวจังหวัดร้อยเอ็ดตอนปิดเทอม 

               ๓.  ลักษณนำม  คือ ค านามท่ีประกอบกับค านามอ่ืน เพื่อแสดงรูปลักษณะ ขนาด  

หรือ ปริมาณของนั้น เช่น 

                   ยักษ์  ๓  ตน                ขลุ่ย ๑ เลำ               พระภิกษุ  ๑  รูป 

                   พระพุทธรูป  ๒  องค ์      ดินสอ  ๓  แท่ง           เงิน  ๕  บำท 

               ๔.  สมุหนำม คือ  ค านามท่ีแสดงหมวดหมู่  เช่น 

                   ฝูงนกพิราบบินกลับรัง 

                   โขลงช้างเดินเข้าป่า 

                   คณะนักร้องหมอล าเดินทางไปจังหวัดเลย 

               ๕.  อำกำรนำม  คือ ค านามท่ีเกิดจากค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ ท่ีมีค า

ว่า การ  และ  ความ  น าหน้า  เช่น 

                   ความรักท าให้คนตาบอด 

                 การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง 
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¶ข้อสังเกตควรจ ำ¶ 

๑. ค าลักษณนามและค าสมุหนาม อาจใช้ค าเดียวกันให้นักเรียนสังเกตที่ต าแหน่ง ดังนี้ 

ค าลักษณนามจะอยู่หลังค ำนำม ส่วนค าสมุหนามจะอยู่หน้ำค ำนำม  เช่น 

          ฝูงม้าลายลงมาดื่มน้ าท่ีหนองน้ าในหมู่บ้าน  (ฝูง เป็นค าสมุหนาม) 

          ม้าลายฝูงหนึ่งลงมาดื่มน้ าท่ีหนองน้ าในหมู่บ้าน (ฝูง เป็นค าลักษณะนาม) 

๒. ถ้าค าว่า “กำร” หรือ “ควำม” น าหน้าค านาม  ไม่ถือเป็นอาการนาม  แต่

จัดเป็น สำมำยนำม   

เช่น การไฟฟ้า         การประปา        ความอาญา 

  

 หน้ำที่ของค ำนำม 

         ๑. ค านามท าหน้าท่ีเป็นประธาน  เช่น   น้อยชอบว่ิงออกก าลังกายตอนเช้าๆ 

         ๒. ค านามท าหน้าท่ีเป็นกรรม      เช่น   เขาก าลังเขียนจดหมำย 

         ๓. ท าหน้าท่ีขยายค านาม          เช่น   ดอกแก้วน้องสำวของฉันเป็นคนเรียนเก่ง 

         ๔. ท าหน้าท่ีเป็นส่วนเติมเต็ม (ค านามจะอยู่หลังค ากริยาเหล่านี้ เป็น เหมือน คล้าย 

เท่า คือ)  เช่น  สมชายหน้าคล้ำยพ่อเขามาก 

         ๕. ท าหน้าท่ีใช้เป็นค าเรียกขาน    เช่น  แดงเอ๊ยออกมาหายายหน่อยซ ิ
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ค ำสรรพนำม 
 

ควำมหมำยของค ำสรรพนำม 

ค าสรรพนาม  หมายถึง  ค าท่ีใช้แทนค านามชนิดต่าง ๆ เพ่ือไม่ต้องกล่าวค านามซ้ าอีกครั้งชนิด

ของค าสรรพนาม 

               หลักภาษาไทยได้แบ่งค าสรรพนามออกเป็น ๖ ชนิด  ดังนี้ 

                   ๑. บุรุษสรรพนาม  คือ  สรรพนามท่ีใช้แทนค านามในการพูดจากัน   

แบ่งเป็น  ๓  ชนิด  ดังนี้ 

                       ๑.๑  สรรพนามบุรุษท่ี ๑  ใช้แทนผู้พูด            เช่น     ผม  ฉัน  ข้าพเจ้า 

                       ๑.๒  สรรพนามบุรุษที่ ๒  ใช้แทนผู้ฟัง            เช่น     ท่าน  เธอ  คุณ 

                       ๑.๓  สรรพนามบุรุษที่ ๓  ใช้แทนผู้กล่าวถึง      เช่น     เขา  มัน  ท่าน 

                   ๒. นิยมสรรพนาม คือ  สรรพนามท่ีใช้แทนค านามเพื่อบอกก าหนดให้ชัดเจน

ว่าอยู่ใกล้หรือไกลได้แก่ค าว่า  นี่  นั่น  โน่น  นี้  เช่น 

                       นี่คือบ้านของฉัน                    นั่นเป็นโรงเรียน 

                       โน่นเป็นตลาด                       นี้ของเธอ 

                   ๓.  อนิยมสรรพนาม  คือ  สรรพนามท่ีใช้แทนค านามบอกความไม่แน่นอน ไม่

เฉพาะเจาะจงได้แก่ค าว่า  ใคร  อะไร  ท่ีไหน  สิ่งใด  เช่น 

                       ใคร ๆ ก็เคยท าผิดทั้งนั้น 

                       อะไรก็ไม่ส าคัญเท่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

                       ผู้ใดฝ่าฝืนกฎจะถูกลงโทษอย่างหนัก 

                   ๔. ปฤจฉาสรรพนาม  คือ  สรรพนามท่ีใช้แทนค านาม และใช้เป็นค าถาม  

ได้แก่ค าว่า  ใคร  อะไร  ท่ีไหน  ส่ิงใด  ผู้ใด  เช่น 

                       อะไรอยู่ในขวด 

                       ใครเป็นผู้แต่งเรื่องนายทองอิน 
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                       เมื่อไรเธอจะกลับมา 

                   ๕.  วิภาคสรรพนาม  คือ สรรพนามท่ีใช้แทนค านามเพื่อแยกนามนั้นออกเป็น

ส่วน ๆ ได้แก่ค าว่า  ต่าง  บ้าง  กัน  บรรดา  เช่น 

                       นักเรียนต่างคนต่างเดินทางกลับบ้าน           

นักเรียนมีหลายคน  นักเรียนแต่ละคน 

 เดินทางกลับบ้าน โดย ต่าง  แทน  นักเรียน 

                       พี่กับน้องไปโรงเรียนด้วยกัน              

ค าว่า  กัน  ในท่ีนี้แสดงจ านวนหลายคนท่ีร่วมกระท า 

                   ๖.  ประพันธสรรพนาม  คือ  สรรพนามท่ีใช้แทนค านามท่ีอยู่ข้างหน้า โดยท า

หน้าท่ีเช่ือมประโยคให้เป็นประโยคเดียวกัน  ได้แก่ค าว่า  ท่ี  ซึ่ง  อัน  ผู้  เช่น 

                       รถยนต์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นประหยัดน้ ามันมาก  

                       (ท่ี  เป็นค าสรรพนามท่ีแทนค านาม รถยนต์)                                    

                       เขาเป็นคนดีอันเกิดจากการอบรมของพ่อแม่ 

                       (อัน  เป็นค าสรรพนามท่ีแทนค านาม  คนดี) 

 

¶ข้อสังเกตควรจ ำ¶ 

๑.ค าว่า  หลอน  เธอ  ท่าน  สามารถเป็นได้ท้ังสรรพนามบุรุษท่ี ๒ และ ๓ โดย

พิจารณาจากเนื้อความของประโยค 

๒. ค าท่ีเป็นนิยมสรรพนาม  ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยคหรือเขียนหลังค ากริยา

แต่ถ้าเขียนอยู่หลังค านามหรือค าสรรพนามอื่น ไม่ใช่นิยมสรรพนามแต่เป็นนิยมวิเศษณ์ เช่น 

คนนี้ต้องการความช่วยเหลือ  = นี้ เขียนหลังค านาม คน  จะท าหน้าท่ีเป็นค าขยาย

ไม่ใช่ ประธานของประโยค จึงเป็นนิยมวิเศษณ์ 
 

หน้ำที่ของค ำสรรพนำม 

               ๑. ค าสรรพนามท าหน้าท่ีเป็นประธาน    เช่น  เขาชอบว่ิงออกก าลังกายตอนเช้า 

               ๒. ค าสรรพนามท าหน้าท่ีเป็นกรรม       เช่น   เขาเห็นเธอนั่งอยู่คนเดียว 
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               ๓. ท าหน้าท่ีเป็นส่วนเติมเต็ม (ค าสรรพนามจะอยู่หลังค ากริยาเหล่านี้ เป็น 

เหมือนคล้าย เท่า คือ ) เช่น  ดาราคนนั้นหน้าเหมือนคุณมาก 

               ๔. ท าหน้าท่ีใช้เป็นค าเรียกขาน    เช่น  ท่านคะมีแขกมาขอพบค่ะ 

 

 

ค ำกริยำ 
 

ควำมหมำยของค ำกริยำ 

               ค ากริยา  คือ  ค าท่ีแสดงอาการ การกระท า และสภาพของนามหรือสรรพนาม 

ชนิดของค ำกริยำ 

               หลักภาษาไทยได้แบ่งค ากริยาออกเป็น ๔ ชนิด  ดังนี ้

๑.อกรรมกริยา  คือ  กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้าย  เพราะมีใจความสมบูรณ์อยู่

แล้ว เช่น  

                       ดวงอาทิตย์ก าลังจะตกจากฟ้า (จากฟ้า ไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนขยาย) 

                       น้องร้องไห้อยู่นาน              (อยู่นาน ไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนขยาย) 

                       ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านหัก          (หัก  เป็นอกรรมกริยา) 

๒. สกรรมกริยา  คือ  กริยาท่ีต้องมีกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์  เช่น 

                       น้องกินข้าวค าใหญ่  (ข้าว เป็นกรรมท่ีมารองรับค ากริยาค าว่า  กิน) 

                       คนงานก าลังซ่อมบ้านให้คุณปู่  (บ้าน  เป็นกรรมท่ีมารองรับค ากริยาค าว่า 

ซ่อม) 

๓.  วิกตรรถกริยา  คือ  กริยาท่ีไม่มีเนื้อความในตนเอง  ต้องมีค านาม  ค าสรรพนาม 

หรือ ค าวิเศษณ์มาท าหน้าท่ีเป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ ได้แก่ค าว่า  เป็น  

เหมือน  คล้าย เท่า  คือ  ดุจ ประดุจราวกับ  เพียงดัง  เสมือน  เช่น 

                       คุณพ่อเป็นต ารวจ  (ต ารวจ  เป็นส่วนเติมเต็มของค ากริยา เป็น) 
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                       เด็กผู้หญิงคนนี้คล้ายน้องเธอมาก  (น้องเธอ  เป็นส่วนเติมเต็มของค ากริยา 

คล้าย) 

               ๔. กริยานุเคราะห์  คือ  กริยาท่ีช่วยกริยาส าคัญในประโยคให้ได้ใจความชัดเจน

ยิ่งขึ้นกริยาชนิดนี้ไม่มีก็ได้ประโยคยังคงสื่อความหมายได้เหมือนเดิม  ได้แก่ค าว่า  คง  เคย 

ก าลัง ต้อง  ควร จะอาจ ถูก เช่น 

                       วันนี้ฝนน่าจะตก 

                       แม่ก าลังท าอาหาร 

                       ด าถูกรถชน   
 

หน้ำที่ของค ำกริยำ 

           ๑. กริยาท าหน้าท่ีเป็นตัวแสดงของประธาน เช่น พ่อครัวปรุงอาหารจานเด็ด 

           ๒. กริยาท าหน้าท่ีขยายค านามท่ีอยู่ข้างหน้า เช่น 

               ต ารวจห้ามเล่นปืนฉีดน้ า (ฉีดน้ า ขยายค าว่า ปืน) 

           ๓. ค ากริยาท าหน้าท่ีได้เหมือนค านาม หมายความว่านามท าหน้าท่ีเป็นประธาน 

ค ากริยาก็ท าหน้าท่ีเป็นประธานได้  ค านามท าหน้าท่ีเป็นกรรมค ากริยาบางค าก็ท าหน้าท่ีเป็น

กรรมได้เหมือนค านาม เช่น 

ตื่นนอนตอนเช้าท าให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใส  

ตื่นนอนตอนเช้า  เป็นค ากริยาท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธาน) 
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ค ำไทยที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ 

 

 

จากการท่ีประเทศไทยได้มีการติดต่อกับนานาประเทศ  ท้ังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

และประเทศทางตะวันตกที่อยู่ห่างไกล ท าให้เราได้รับวิทยาการในด้านต่างๆ เราจึงมีค ายืมจาก

ภาษต่างประเทศมาใช้ปะปนในภาษไทยอยู่จ านวนมาก ซึ่งเราควรเขียนและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันให้ถูกต้องตัวอย่างค ายืมท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

ภำษำ ตัวอย่ำงค ำ 

จีน แป๊ะเจ๊ียะ เหลา ก๊ก เฮีย ซีอิ๊ว เซียน เก๊ก 

ชวา-มลายู มังคุด  มะละกอ  บุหงา บุหลัน 

ทมิฬ ตะกั่ว  สาเก  กุลี 

เขมร ไถง  บรรทม  กระบือ  เพ็ญ  ฉงน  ก าแพง 

ญี่ปุ่น ซูโม่  กิโมโน  คาราเต้  ซูชิ  สึนามิ 

โปรตุเกส ปิ่นโต  หลา  เลหลัง  กะละแม 

ฝร่ังเศส กงสุล  คิว  ครัวซองต์  คาเฟ่ 

บาลี บุปผา  พุทธ  มัจฉา  ทุกข์ 

สันสกฤต กรรมการ  กุศล  เคารพ  โฆษณา  จรรยา  

จักร 
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วิธีสังเกตค าบาลี-สันสกฤตอย่างง่ายๆ มีดังนี้ 

ค าบาลี ค าสันสกฤต 

๑. บังคับตัวสะกดตัวตาม เช่น

ทัพพี  อัจฉริยะ บุคคล  ทุกข์ 

๑. ไม่บังคับตัวสะกดตัวตาม 

๒. ใช้ตัว ฬ แทน ฑ  เช่น  กีฬา  

เขฬะ  กักขฬะ 

๒. ใช้ตัว ฑ แทน ฬ  เช่น  กรีฑา 

๓. ปฏิ- มักเป็นค ายืมจากค า

บาลี 

เช่น ปฏบิัติ ปฏเิสธ  ปฏริูป 

๓. นิยมใช้ รร เช่น กรรม  ภรรยา  

หรรษา  สวรรค์ 

 ๔. ค าท่ีมี ฤ เป็นค าสันสกฤต เช่น 

ปฤจฉา  อมฤต วิกฤต 

 ๕. ค าท่ีมี ศ  ษ มักเป็นค า

สันสกฤต เช่น เศษ  ศาสนา  

เกษม 

 

ภำษำเขมรในภำษำไทย   

ภาษาเขมรเป็นภาษาค าโดด จัดอยู่ในตระกูลมอญ-เขมร ค าดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็น ค า

พยางค์เดียวและเป็นค าโดด ถือเอาการเรียงค าเข้าประโยคเป็นส าคัญเช่นเดียวกับ

ภาษาไทย  แต่มีลักษณะบางอย่างต่างไปจากภาษาไทย ไทยกับเขมรมีความสัมพันธ์กันมาเป็น

เวลาอันยาวนาน จึงท าให้มีการหยิบยืมถ้อยค าภาษา ของกันและกัน ไทยยืมค าภาษาเขมรมา

ใช้เป็นจ านวนมาก  ภาษาเขมรนอกจากจะใช้กันในประเทศกัมพูชาแล้ว  ยังใช้กันในบรรดา

คนไทยเชื้อสายเขมรทางจังหวัดต่าง ๆ บางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค

ตะวันออกของประเทศไทยด้วย  ค าเขมาเข้าสู่ภาษาไทยโดยทางการเมือง  ทางวัฒนธรรม
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และทางภูมิศาสตร์  เรายืมค าเขมรมาใช้โดยการทับศัพท์ ทับศัพท์เสียงเปลี่ยนไป  และเปลี่ยน

เสียงเปลี่ยนความหมาย 

ตัวอย่ำงภำษำเขมรในภำษำไทย 

กระชับ กระโดง กระเดียด กระบอง 

กระบือ กระท่อม กระโถน กระพัง, ตระพัง, 

ตะพัง 

กระเพาะ กระแส กังวล ก าจัด 

ก าเดา รัญจวน ลออ สกัด 

สนอง สนุก สดับ สบง 

สังกัด สไบ ส าราญ สรร 

ส าโรง แสวง แสดง ก าแพง 

ก าลัง ขนาน ขจี โขมด 

จัด เฉพาะ ฉบับ เชลย 

โดย ทรวง ถนน บายศรี 

ประกายพรึก ปรับ ประจาน โปรด 

เผด็จ ผจญ, ผจัญ เผอิญ เผชิญ 

เพ็ญ เพลิง เพนียด ระลอก 
 

 

ภำษำจีนในภำษำไทย 

ภาษาจีนมีรูปลักษณะภาษาเป็นภาษาค าโดด เช่นเดียวกับภาษาไทย ไม่มีเสียงควบ

กล้ ามีเสียงสูงต่ า  มีการสร้างค าขึ้นมาใช้ใหม่  มีโครงสร้างประโยคเช่นเดียวกัน การเรียงล าดับ

ค าเข้าประโยคก็เช่นเดียวกับภาษาไทย ต่างกันแต่ว่าภาษาจีนเอาคุณศัพท์ไว้หน้านาม เอา

กริยาวิเศษณ์ไว้หน้ากริยาและมีเง่ือนไขอื่น ๆ อีกและมีลักษณะนาม  ประเทศจีนมีเนื้อท่ีกว้าง
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ใหญ่ไพศาล ภาษาจีนจึงแตกต่างกันไปอย่างมาก จนกลายเป็นภาษาถิ่นต่าง ๆ ท่ีส าคัญ

คือ  ภาษากวางตุ้ง  ภาษาจีนแคะ  ภาษาฮกเกี้ยน  ภาษาแต้จิ๋ว ภาษาไหหล า  ภาษาเซียง-

ไฮ้  และภาษานิงโปหรือเลี่ยงโผ   และภาษาจีนกลาง ซึ่ งเป็นภาษาราชการปัจจุบัน

นิยม  เรียกว่า “ภาษาแมนดา-ริน” ไทยและจีนเป็นชนชาติท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง กันมา

เป็นเวลาอันยาวนานมากตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ไทยมาถึงสมัยปัจจุบัน ถ้อยค าภาษาจีน

จึงเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยมากมายจากหลายสาเหตุ ท้ังความสัมพันธ์ทางด้านถิ่นท่ีอยู่

อาศัยตามสภาพภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางด้านเชื้อชาติ   ความสัมพันธ์ทางด้าน

ประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม และประเพณี ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า 

เป็นต้น เรายืมค าภาษาจีนมาใช้หลายลักษณะ  เช่น  ทับศัพท์ทับศัพท์เสียงเปลี่ยนไป  ใช้ค า

ไทยแปลค าจีน  ใช้ค าไทยประสมหรือซ้อนกับค าจีนเป็นต้น 

ตัวอย่ำงภำษำจีนในภำษำไทย 

ก๊ก กงส ี กงเต๊ก กวยจั๊บ 

กังฉิน ก๋วยเตี๋ยว กุ๊ย กวางตุ้ง 

กุยช่าย กาน้า กุยเฮง กะหล่ า 

เก ๊ เกี้ยมไฉ่ เกาเหลา เกี้ยว 

ขงจื้อ ขึ้นฉ่าย จับย่ีกี โจ๊ก 

จับฉ่าย เจ เจ๊า เฉาก๊วย 

ซวย เซียน ซาลาเปา เซียมซี 

ซินแส แซ ่ เซ้ง แซยิด 

ตงฉิน เต้าเจ้ียว ตังเก เต้าส่วน 

ตั๋ว เต้าหู้ยี้ ตั้วโผ เต้าฮวย 

ไต ๋ ไต้ก๋ง ถัว ทู่ซี้ 

บ๊วย บะหมี่ แบไต ๋ ปุ้งกี๋ 

เปาะเป๊ียะ แป๊ะซะ โพย ยี่ห้อ 
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ภำษำมลำยูในภำษำไทย   

ภาษามลายูหรือภาษามาเลย์   ปัจจุบันเรียกว่า  ภาษามาเลเซีย  จัดเป็นภาษาค า

ติดต่อ (Agglutinative Language)  อยู่ในตระกูลภาษาชวา-มลายู   มีวิธีการสร้างค าใหม่

โดยวิธีเอาพยางค์มาต่อเติมค าท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ค าในภาษามลายู

ส่วนใหญ่จะมีสองพยางค์และสามพยางค์ มาเลเซียกับไทยเป็นประเทศ ท่ีมีเขตแดน

ติดต่อกัน   จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมา เป็นเวลานาน  ภาษามาลายูเข้ามาปะปนอยู่ใน

ภาษาไทยมากพอสมควร  โดยเฉพาะในภาคใต้  ได้แก่  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และ

สตูล  ยังคงใช้ภาษามลายูสื่อสารในชีวิต ประจ าวันอยู่เป็นจ านวนมาก 

ตัวอย่ำงค ำภำษำมลำยูในภำษำไทย 

กรง กระดังงา กระจง กะพง 

กระจูด กะละปังหา กระแชง กะลาสี 

กะลุมพ ี ก ายาน ก าป่ัน กุญแจ 

จับป้ิง จ าปาดะ ตลับ ทุเรียน 

บูดู ปาเต๊ะ มังคุด สละ 

สลัก สลาตัน สลัด สุจหนี่ 

โสร่ง หนัง     

ภาษาชวา   ปัจจุบันเรียกว่าภาษาอินโดนีเซีย   เป็นภาษาค าติดต่อ อยู่ในตระกูล

เดียวกับภาษามลายู   ภาษาชวาท่ีไทยยืมมาใช้ส่วนมาก เป็นภาษาเขียน  ซึ่งรับมาจาก

วรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา เป็นส่วนใหญ่ ถ้อยค าภาษาเหล่านี้ใช้สื่อสารในวรรณคดี และในบท

ร้อยกรองต่าง ๆ มากกว่าค าท่ีน ามาใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 

 

ภำษำชวำในภำษำไทย 
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ค ำยืมที่มำจำกภำษำอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน มีวิภัตติปัจจัย เช่นเดียวกับ

ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมใช้เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารมากท่ีสุด 

มีประเทศต่าง ๆ ยอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษจึงกลาย เป็น

ภาษาสากลของชาวโลก คนไทยได้ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองมาเป็นเวลานาน 

จนภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยมากขึ้น ท้ังในด้านการพูดและการ

เขียนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในปัจจุบันคนไทยศึกษาความรู้และวิทยาการ

ต่าง ๆ จากต าราภาษาอังกฤษ และสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น ค ายืมจาก

ภาษาอังกฤษจึงหลั่งไหลเข้ามาในภาษาไทยมากขึ้นทุกขณะท้ังในวงการศึกษา ธุรกิจ 

การเมือง การบันเทิง เป็นต้น 

 

  

ตัวอย่ำงค ำภำษำชวำในภำษำไทย 

กระจับปี ่ การะบุหนิง กระยาหงัน กิดาหยัน 

จินดาหนา จินดาหรา ซ่าโบะ ซ่าหริ่ม 

ดะหมัง ดาหงัน ดาลัด ติกาหลัง 

ตุนาหงัน นากาสาหรี บายสุหรี บุษบามินตรา 

บุหงัน บุหงาร าไป บุหงาประหงัน บุหรง 

บุหลัน ปะตาระกาหลา ปะตาปา ปะหนัน 

ปั้นเหน่ง ปาตี พันตุ มะงุมมะงาหลา 

มะตาหะรี มิรันตี มาลาตี ยาหยี 

ยิหวา ระตู ระเด่น วิรงรอง, วิรังรอง 
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กำรยืมค ำภำษำอังกฤษมำใช้ในภำษำไทย 

การทับศัพท์โดยการถ่ายเสียงและถอดตัวอักษรค ายืมจากภาษาอังกฤษโดยวิธีการ

ทับศัพท์มีจ านวนมาก ค าบางค าราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์เป็นค าไทยแล้ว แต่คนไทย

นิยมใช้ค าทับศัพท์มากกว่าเพราะเข้าใจง่ายสือ่สารได้ชัดเจนเช่น 

               ค าภาษาอังกฤษ game ค าทับศัพท์ เกม 

               ค าภาษาอังกฤษ graph ค าทับศัพท์ กรำฟ 

               ค าภาษาอังกฤษ cartoon ค าทับศัพท์ กำร์ตูน 

               ค าภาษาอังกฤษ clinic ค าทับศัพท์ คลินิก 

               ค าภาษาอังกฤษ quota ค าทับศัพท์ โควตำ 

               ค าภาษาอังกฤษ dinosaur ค าทับศัพท์ ไดโนเสำร์ 

               ค าภาษาอังกฤษ technology ค าทับศัพท์ เทคโนโลยี 

การบัญญัติศัพท์ เป็นวิธีการยืมค า โดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเร่ืองนั้น

มาแล้วสร้างค าขึ้นใหม่ ซึ่งมีเสียงแตกต่างไปจากค าเดิม โดยเฉพาะศัพท์ทางวิชาการจะใช้

วิธีการนี้มากผู้ท่ีมีหน้าท่ีบัญญัติศัพท์ภาษาไทยแทนค าภาษาอังกฤษ คือ ราชบัณฑิตยสถาน

เช่น 

               ค าภาษาอังกฤษ airport ค าบัญญัติศัพท์ สนำมบิน 

               ค าภาษาอังกฤษ globalization ค าบัญญัติศัพท์ โลกำภิวัตน ์

               ค าภาษาอังกฤษ science ค าบัญญัติศัพท์ วิทยำศำสตร์ 

               ค าภาษาอังกฤษ telephone ค าบัญญัติศัพท์ โทรศัพท์ 

               ค าภาษาอังกฤษ reform ค าบัญญัติศัพท์ ปฏิรูป 

การแปลศัพท์ วิธีการนี้จะต้องใช้วิธีการคิดแปลเป็นค าภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับค าใน

ภาษาอังกฤษ แล้วน าค านั้นมาใช้สื่อสารในภาษาไทยต่อไป ดังตัวอย่าง เช่น 
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ค าภาษาอังกฤษ blackboard ค าบัญญัติศัพท์ กระดำนด ำ 

ค าภาษาอังกฤษ enjoy ค าบัญญัติศัพท์ สนุก 

ค าภาษาอังกฤษ handbook ค าบัญญัติศัพท์ หนังสอืคู่มือ 

ค าภาษาอังกฤษ school ค าบัญญัติศัพท์ โรงเรียน 

ค าภาษาอังกฤษ short story ค าบัญญัติศัพท์ เร่ืองสั้น 

ตัวอย่ำงค ำทับศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีใช้ในภำษำไทย 

กราฟ การ์ตูน กิ๊บ กลูโคส กัปตัน แก๊ส กุ๊ก เกียร์ แก๊ง แกลลอน คริสต์มาส 

ไดนาโม ไดโนเสาร์ ครีม คลอรีน คอนกรีต คลินิก คอนเสิร์ต คอมพิวเตอร์ คุกกี้ เคเบิล เครดิต 

แคปซูล เคาน์เตอร์ แคลอรี โควตา ชอล์ก ช็อกโกเลต เช็ค เช้ิต เชียร์ โชว์ ซีเมนต์ เซลล์ ไซเรน 

ดีเซลดอลลาร์ ดีเปรสชั่น เต็นท์ ทอนซิล เทอม แท็กซี่ แทรกเตอร์ นิโคติน นิวเคลียร์ นีออน 

นิวเคลียส โน้ต ไนลอน บล็อก เบนซิน แบคทีเรีย ปลั๊ก ปิกนิก เปอร์เซ็นต์ พลาสติก พีระมิด 

ฟลูออรีน ฟอร์มาลีน ฟังก์ชัน ฟาร์ม ฟิสิกส์ มอเตอร์ มัมมี่ มาเลเรีย โมเลกุล ไมล์ ไมโครโฟน 

ไมโครเวฟ ยิปซัม ยีราฟ ริบบิ้น เรดาร์ ลิกไนต์ ลิปสติก เลเซอร์ วัคซีน วิตามิน ไวโอลิน 

ตัวอย่ำงค ำยืมที่มำจำกภำษำอังกฤษ 

ช็อคโกแลตแสนวิเศษ แก๊สก๊าซเหตุอัคคีภัย 

                      ฟุตบอลล็อกทีมไหน บุกกิงได้ถ้าใครเชียร์ 

                      อังกฤษคิดทับศัพท์ หลักเกณฑ์นับจนหัวเสีย 
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กำรใช้ถ้อยค ำส ำนวน 
 

 ค าประกอบด้วยเสียงท่ีมีความหมายซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อสาร  ค าหลาย ๆ ค าท่ีเรียบ

เรียงไว้ตายตัว  สลับท่ีหรือตัดทอนไม่ได้มีความหมายไม่ตรงไปตรงมาแต่เป็นท่ีเข้าใจกัน บางที

มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบท่ีลึกซึ้งกินใจ  ท าให้เห็นภาพชัด  เรียกว่า ส ำนวน  การรู้จัก

ใช้ค าและส านวนช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิผลค ำ 

พิจำรณำตำมควำมหมำยได้ดังนี ้

ความหมายของค า  แยกพิจารณาได้  ๒  ชนิดคือ   

๑. ความหมายโดยตรง   

๒. ความหมายโดยนัย   

ความหมายโดยตรง เป็นความหมายตามท่ีปรากฏในพจนานุกรม  เช่น เมื่อคืนนี้มีดาว

เต็มท้องฟ้า  (ดาว เป็นความหมายโดยตรง)   

ความหมายโดยนัยหรือเชิงอุปมาเป็นความหมายท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบกับค านั้น

ในบริบทอื่น เช่น  สมัยท่ีเป็นนิสิตฉันเป็นดาวของคณะ  (ดาว เป็นความหมายเชิงอุปมา) 

 

กำรใช้ถ้อยค ำ ส ำนวน สุภำษิต ค ำพังเพย 

          คนไทยนิยมใช้ภาษาถ้อยค าส านวนท่ีสละสลวย ไพเราะ เสนาะหู และสะดวกแก่การ

ออกเสียงลักษณะนิสัยคนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน เวลาพูดหรือเขียนจึงนิยมใช้ถ้อยค า

ส านวนปนอยู่เสมอถ้อยค าส านวนต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารความหมายชัดเจน ได้ความ

ไพเราะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ได้ดี บางครั้งใช้เป็นการสื่อสารความหมายเพื่อ

เปรียบเปรยได้อย่างคมคายลึกซึ้ง เหมาะสมกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งแสดงถึง

อัธยาศัยท่ีดีต่อคนอื่นเป็นพื้นฐาน 
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          ประเภทของถ้อยค ำส ำนวน 

          1. ถ้อยค ำส ำนวน เป็นส านวนค าท่ีเกิดจากการผสมค าแล้วเกิดเป็นค าใหม่ เช่น ค า

ผสม ค าซ้อน หรือค าท่ีเกิดจากการผสมค าหลายค า ผสมกันเป็นลักษณะสัมผัส คล้องจอง มี

ความหมายไม่แปลตรงตามรูปศัพท์ แต่มีความหมายในเชิงอุปไมย เช่น 

                    ไก่อ่อน                     หมายถึง          คนท่ียังไม่ช านาญในชั้นเชิง 

                   กิ่งทองใบหยก              หมายถึง          ความเหมาะสมของคู่กันนั้นมีมาก 

                   เกลือจิ้มเกลือ              หมายถึง          มีความดุร้ายเข้าหากัน แก้เผ็ดกัน 

                   แกว่งเท้าหาเสี้ยน          หมายถึง          การหาเร่ืองเดือดร้อน 

                   ขิงก็ราข่าก็แรง             หมายถึง          ต่างฝ่ายก็ร้ายเข้าหากัน 

          2. ค ำพังเพย หมายถึง ถ้อยค าท่ีกล่าวขึ้นมาลอยๆ เป็นกลางๆ มีความหมายเป็นคติ

สอนใจสามารถน าไปตีความแล้วน าไปใช้พูด หรือเขียนให้เหมาะสมกับเรื่องท่ีเราต้องการ

สื่อสารความหมายได้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับสุภาษิตมาก อาจเป็นค ากล่าวติ ชม หรือแสดง

ความคิดเห็น เช่น 

                   ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง     หมายถึง        คนท่ีท าอะไรผิดแล้วมักกล่าวโทษ

สิ่งอื่น 

                   ขี่ช้างจับตั๊กแตน          หมายถึง          การลงทุนมากเพื่อท างานท่ีได้ผล

เล็กน้อย 

          ค าพังเพยเหล่านี้ยังไม่เป็นสุภาษิตก็เพราะว่า   การกล่าวนั้นยังไม่มีข้อยุติว่าเป็นหลัก

ความจริงท่ีแน่นอนยังไม่ได้เป็นค าสอนท่ีแท้จริง 

          3. อุปมำอุปไมย หมายถึง ถ้อยค าท่ีเป็นส านวนพวกหนึ่ง กล่าวท านองเปรียบเทียบ

ให้เห็นจริงเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียนนิยมหาค า

อุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น คนดุ หากต้องการให้

ความหมายชัดเจน น่าฟังและเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า  “ดุ เหมือน 

เสือ” ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือน
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ผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์”ก็จะท าให้เข้าใจความหมายในรูปธรรมชัดเจน

มากย่ิงขึ้น 

          ในการเขียนบทร้อยแก้วหรือแก้วกรองก็ตาม เราไม่อาจเขียนให้ละเอียดลึกซึ้ง เพ่ือสื่อ

ความได้แจ่มแจ้งเท่ากับการพูดบรรยายด้วยตนเองได้ ก็จ าเป็นต้องใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบ

ให้ผู้รับสารจากเราได้รับรู้ความจริง ความรู้สึก โดยการใช้ค าอุปมาเปรียบเทียบ ในการแต่งค า

ประพันธ์ก็นิยมใช้อุปมากันมากเพราะค าอุปมาอุปไมยจะช่วยตกแต่งถ้อยค าส านวนการเขียน

ให้ไพเราะน่าอ่าน กินใจประทับใจมากขึ้น สังเกตการใช้อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในตัวอย่าง

ต่อไปนี ้

                   - ท่ำนจะไปทัพครั้งนี้ อย่ำเพิ่งประมำทดูแคลนเล่ำปี่ ด้วยเล่ำปี่ได้ขงเบ้งมำ

ไว้เป็นที่ปรึกษำ อุปมำ เหมือนเสืออันคะนองอยู่ในป่ำใหญ่ ท่ำนเร่งระวังตัวจงดี 

 

          ตัวอย่ำงอุปมำที่ควรรู้จัก 

                   แข็งเหมือนเพชร กรอบเหมือนข้าวเกรียบ 

                   กลมเหมือนมะนาว กลัวเหมือนหนูกลัวแมว 

                   กินเหมือนหมู คดเคี้ยวเหมือนเขาวงกต 

                                                             https://www.youtube.com/watch?v=PKcvIm1X6y4 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PKcvIm1X6y4
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โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

ข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         คะแนนเต็ม ............. คะแนน 

********************************************************************************************* 

ค ำชี้แจง  เลือกค าตอบท่ีถูกต้อง  

   

๑. ข้อใดเป็นวิสามานยนาม  

ก. คอมพิวเตอร์    

ข. ต้นยูคาลิปตัส  

ค. หมู่เกาะอ่างทอง    

ง. ร้านหนังสือมือสอง  
 

๒. ข้อใดเป็นอาการนาม  

ก. การเงิน     

ข. การเมือง  

ค. การตลาด     

ง. การปกครอง  
 

๓. ข้อใดไม่มีสมุหนาม  

ก. คณะทูตมาถึงแล้ว    

ข. นกฝูงใหญ่บินกลับรัง  

ค. ข้างกอไผ่มีจอมปลวก   

ง. เหล่าทหารเดินสวนสนาม  
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๔. ข้อใดใช้ลักษณนามต่างจากข้ออืน่  

ก. พัด      

ข. สมุด  

ค. แปรง     

ง. กรรไกร  
 

๕. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถกูต้อง  

ก. หยิบช้อนให้คันซ ิ   

ข. ขลุ่ยเลานี้เสียงเพราะ  

ค. วัดนีม้ีพระ ๕ รูป    

ง. เปียโนตัวนั้นแพงมาก  
 

๖. ข้อใดมีค านามมากที่สุด  

ก. เอาหูไปนา เอาตาไปไร ่   

ข. มะพร้าวตืน่ดก ยาจกตื่นมี  

ค. เข้าตามตรอก ออกตามประต ู  

ง. เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมีย่งเขามาอม 

๗. ข้อใดเปน็ได้ทั้งสรรพนามบุรุษที ่๒ และ ๓  

ก. มัน      

ข. เรา  

ค. เขา      

ง. เธอ  
 

๘. ข้อใดไม่ใช่ประพันธสรรพนาม  

ก. นี่      

ข. ผู ้ 

ค. ซึ่ง      

ง. อัน  
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๙. สรรพนามท่ีพิมพ์ตัวหนาในข้อใดต่างชนิดกับข้ออื่น  

ก. อะไรๆ ก็ไม่ดี    

ข. ท่ีไหนๆ ก็คนเยอะ  

ค. ใครให้เธอมาท่ีนี่    

ง. คุณให้อะไรฉันก็ชอบ  
 

๑๐. ค าว่า “ท่ี” ในข้อใดเป็นคาสรรพนาม  

ก. ท่ีแห่งนี้นั้นมีความรักอยู่  

ข. ทาดีท่ีสุดแล้ว ไม่เห็นมีใครเข้าใจ  

ค. ฉันล้มตัวลงเอนกายท่ีบ้านของฉัน  

ง. อยากเป็นคนนั้น คนท่ีเธอรักกันด้วยหัวใจ  
 

๑๑. ข้อใดมีสรรพนามชี้เฉพาะ  

ก. ใครมาล่ะ     

ข. เอ๊ะ! นั่นใคร  

ค. อะไรก็ได้ค่ะ    

ง. เด็กๆ ต่างเอาแต่ใจ  
 

๑๒. ข้อความนี้มีค าสรรพนามท้ังหมดกี่คา  

“นี่คือของที่ระลึกส าหรับใครก็ตามท่ีร่วมเล่นเกมกับพวกเรา”  

ก. ๓ ค า     

ข. ๔ ค า  

ค. ๕ ค า     

ง. ๖ ค า 
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๑๓. ข้อใดเป็นสกรรมกริยา  

ก. ต้นไม้โคน่     

ข. ไฟไหม้ฟาง  

ค. น้าไหลเอื่อย    

ง. เด็กเดินเตาะแตะ  
 

๑๔. ข้อใดมวีิกตรรถกริยา  

ก. บ๊วยเปน็คนบึกบนึ    

ข. บ๊วยทางานเก่งมาก  

ค. บ๊วยไมเ่คยบน่ว่าเหนื่อย   

ง. บ๊วยกลัวแมลงสาบที่สดุ  
 

๑๕. ข้อใดมกีริยาชนดิเดียวกับค าทีก่าหนดให้ “อาจ”  

ก. ร้านนีข้ายของถกู    

ข. เขามีพละก าลังมาก  

ค. น้องตอ้งตาน่ารักมาก   

ง. พวกเราเคยมาทีน่ี่ใช่ไหม  
 

๑๖. ค ากริยาในข้อใดตา่งชนิดกบัข้ออื่น  

ก. เขาเปน็คนด ี   

ข. กีฬาคือยาวิเศษ  

ค. เธอคงลมืไปแลว้    

ง. อันนี้เหมือนจริงมาก  
 

๑๗. ค าที่พิมพ์ตวัหนาในข้อใดเป็นค ากริยา  

ก. คุยกันไปก่อนนะ    

ข. ใส่หอมเยอะๆ เลย  

ค. ส่งขันมาให้หน่อย    

ง. อย่าต่อเลย ขายถกูแลว้นะ  
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๑๘. ข้อใดคือกริยาของประโยคต่อไปนี ้ 

“พนักงานล้างรถเจอกระเป๋าสตางค์ของลูกค้าท่ีลานจอดรถ”  

ก. ค้า      

ข. เจอ  

ค. ล้าง      

ง. จอด 

๑๙. “ชาวบ้านพบโลมาฝูงหนึ่งบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง”  

ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความนี้  

ก. ลักษณนาม     

ข. สกรรมกริยา  

ค. วิสามานยนาม    

ง. นิยมสรรพนาม  
 

๒๐. ข้อใดมีครบท้ัง นาม สรรพนาม และกริยา  

ก. แม่ท ามันเผา    

ข. ใครท าอาหาร  

ค. ข้าวสวยมีเยอะ    

ง. กับข้าวหมดเกลี้ยง 

๒๑. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาบาลี  

ก. ประเทศ     

ข. รัฐบาล  

ค. บ้านเมือง     

ง. เลือกตั้ง 
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๒๒. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาสันสกฤต  

ก. ร่วมมอื     

ข. ปฏิบัต ิ 

ค. พัฒนา     

ง. ประพฤต ิ 
 

๒๓. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาเขมร  

ก. พาชี     

ข. วิหค  

ค. กระบือ     

ง. วานร  
 

๒๔. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาจีน  

ก. กุ๊ก      

ข. กุ๊ย  

ค. กรุ๊ป     

ง. ก๊อก 

๒๕. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษ  

ก. กั๊ก      

ข. โต๊ะ  

ค. โป๊ะ     

ง. ปลั๊ก  
 

๒๖. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาชวา-มลาย ู 

ก. ส าลี ่    

ข. ลิ้นจี่  

ค. มังคุด     

ง. มะนาว  
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๒๗. ข้อใดเป็นค าไทยแท้ท้ังหมด  

ก. ทางม้าลาย     

ข. ลานจอดรถ  

ค. ต ารวจจราจร   

ง. เกาะกลางถนน  
 

๒๘. ข้อใดไม่มคี าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  

ก. ศูนย์ฝึกอาชีพ    

ข. สถานีรถไฟ  

ค. โรงเพาะเหด็ฟาง    

ง. สวนพฤกษศาสตร ์ 
 

๒๙. ข้อใดมคี าที่มาจากภาษาบาล ี 

ก. เยื่อใยไมตร ี    

ข. ปกปักรักษา 

ค. เสงี่ยมเจียมตัว    

ง. สารทุกข์สกุดบิ 

๓๐. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาสันสกฤตทกุค า  

ก. ราตร ีกีฬา     

ข. เมตตา ปกต ิ 

ค. วิเศษ จรรยา    

ง. ฤทัย มารยาท  
 

๓๑. ข้อใดจบัคู่ค าบาล-ีสันสกฤตทีม่ีความหมายเหมือนกนัไมถู่กต้อง  

ก. อุต-ุอุดร     

ข. สัจจะ-สัตย์  

ค. เขต-เกษตร     

ง. บุปผา-บุษบา  
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๓๒. ข้อใดไม่มคี าที่มาจากภาษาเขมร  

ก. ระบ าร าฟ้อน    

ข. รื่นเรงิบนัเทิงใจ  

ค. อิ่มหน าส าราญ    

ง. ปรีดาปราโมทย ์ 

๓๓. ข้อใดมคี าที่มาจากภาษาจีนมากที่สุด  

ก. เถ้าแก่ซื้อของดีมียีห่้อมาแตง่ร้าน  

ข. รถเกง๋วิง่ชนเข่งกะหล่ าปลีข้างโรงงิ้ว  

ค. อ าเฮียขายเต้าฮวยถกูหวยรางวัลที ่๑  

ง. ซินแสก าลังท านายดวงตามใบเซียมซี 

๓๔. ข้อใดมคี าที่มาจากภาษาอังกฤษมากที่สดุ  

ก. หน้าแฟลตมรี้านกาแฟ   

ข. ปิดเทอมนี้เราจะไปเที่ยวฟาร์มแกะ  

ค. ครูเขียนกราฟด้วยชอลก์   

ง. โค้ชสอนว่าฟุตบอลต้องเลน่เปน็ทีม  
 

๓๕. ข้อใดไม่มคี าที่มาจากภาษาชวา-มลาย ู 

ก. ฉันชอบซ่าหริม่   

ข. แม่ชอบสาคูเปียก  

ค. น้องชอบครองแครง   

ง. พ่อชอบข้าวเหนียวทเุรียน  
 

๓๖. ข้อใดเป็นค าที่เกดิจากค าไทย+จีน  

ก. รถเก๋ง     

ข. น้ าก๊อก  

ค. นายห้าง     

ง. ลูกกุญแจ  
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๓๗. ข้อใดเป็นค าที่เกดิจากค าไทย+อังกฤษ  

ก. ท่อแป๊บ    

ข. ต้มตุน๋  

ค. รถแทก็ซี ่   

ง. อิฐบล็อก  
 

๓๘. ข้อใดเป็นค าที่เกิดจากค าไทย+บาลี  

ก. ซื่อสัตย ์   

ข. ร่างกาย  

ค. เหลืองลออ    

ง. สินทรัพย์ 

๓๙. “เอาดวงใจเป็นทุนหนุนน าหน้า เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน เอาความเพียรเป็นยาน   

      ประสานกัน ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย” วรรคใดไม่มีค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  

ก. วรรคสลับ    

ข. วรรครับ  

ค. วรรครอง    

ง. วรรคส่ง  
 

๔๐. จากข้อ ๑๙ มีค าท่ีมาจากภาษาใดมากท่ีสุด  

ก. บาล ี   

ข. เขมร  

ค. สันสกฤต    

ง. ชวา-มลายู  
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๔๑. ข้อใดมีค าท่ีมีความหมายโดยนัย  

ก. คืนนี้มีดาวเต็มฟ้า  

ข. แหวนเพชรมีราคาแพง  

ค. เก้าอี้ตัวนี้นั่งสบายมาก  

ง. ของบ้านๆ หาซื้อได้ท่ัวไป 
 

๔๒. ข้อใดมีความหมายโดยนัยว่า “คนพเนจร”  

ก. กา    

ข. หงส์    

ค. นกขมิ้น   

ง. นกพิราบ  
 

๔๓. ข้อใดมีค าแสลง  

ก. น้องอินกับละครมาก  

ข. วันๆ เฝ้าหน้าจอตลอด  

ค. ตอนดูก็จ้องตาไม่กะพริบ  

ง. บางทีก็เก็บไปฝันเป็นตุเป็นตะ  
 

๔๔. ข้อใดไม่มีค าแสลง  

ก. หยุดเว่ินเว้อได้แล้ว  

ข. มาลีชอบแต่งตัวแนวๆ  

ค. ส้มนี่เปรี้ยวจี๊ดดีจริง  

ง. เด็กห้องสี่เฮี้ยวสุดในชั้น  
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๔๕. ข้อใดไม่มีค าท่ีมีความหมายโดยนัย  

ก. ยิ่งเห็นยิ่งตาร้อน  

ข. น้องเป็นตาแดง  

ค. เขาโกรธจนตาเขียว  

ง. อย่าตาขาวไปหน่อยเลย  
 

๔๖. ข้อใดใช้ค าท่ีมีความหมายโดยนัยไม่ถูกต้อง  

ก. พี่เอแมวมองเป็นคนชักน าเขาเข้าวงการ  

ข. ไปกินข้าวกับเพื่อนเก่าทีไรคุณพ่อก็ติดลมทุกที  

ค. คดีนี้เจ้าหน้าท่ียืนยันได้ว่าไม่มีการจับแพะแน่นอน  

ง. ไม่ว่าท างานอะไรก็ย่อมมีเสี้ยนหนามบ้างเป็นธรรมดา 
 

๔๗. ส านวนในข้อใดมีความหมายว่า “คนท่ีไว้ใจกลับทรยศ”  

ก. หอกข้างแคร่    

ข. เกลือเป็นหนอน  

ค. เกลือจิ้มเกลือ    

ง. คดในข้องอในกระดูก  
 

๔๘. ส านวนในข้อใดมีความหมายว่า “ไม่รอให้ชักช้า”  

ก. ไม่มีปี่มีขลุ่ย     

ข. ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้  

ค. ไม่พูดพร่ าท าเพลง    

ง. ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด  
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๔๙. ส านวนในข้อใดมีความหมายว่า “ได้เปรียบ”  

ก. ไม่ใช่ขี้ไก ่    

ข. มีภาษีกว่า  

ค. กระดูกแข็ง     

ง. มาเหนือเมฆ  
 

๕๐. ส านวนในข้อใดมคีวามหมายวา่ “ไม่มีทางหนหีรือทางต่อสู”้  

ก. ยกธงขาว     

ข. สุนัขจนตรอก  

ค. ลูกไก่ในก ามือ    

ง. ตกกระไดพลอยโจน 

๕๑. ส านวนในข้อใดมคีวามหมายเหมือน “กวนน้าให้ขุน่”  

ก. ยุให้ร าต าให้รั่ว    

ข. ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ  

ค. แกวง่เท้าหาเสี้ยน           

ง. เอาไมซ้ีกไปงดัไม้ซงุ  
 

๕๒. ส านวนในข้อใดมคีวามหมายเหมือน “เสือซ่อนเล็บ”  

ก. คมในฝัก     

ข. เสือลากหาง  

ค. สวมหน้ากาก    

ง. เล็กพริกขีห้น ู 
 

๕๓. ส านวนในข้อใดมคีวามหมายเหมือน “กระเชอก้นรัว่”  

ก. มือห่างตีนห่าง    

ข. หายหกตกหล่น  

ค. กระชังหนา้ใหญ ่   

ง. เบี้ยน้อยหอยน้อย 
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๕๔. ส านวนในข้อใดมคีวามหมายไม่เหมือนกัน  

ก. คางคกขึ้นวอ-วัวลมืตนี  

ข. ขมิ้นกบัปนู-ศรศิลป์ไมก่ินกัน  

ค. เชื้อไม่ทิง้แถว-ลูกไม้หลน่ไม่ไกลตน้  

ง. ขี่ช้างจับตั๊กแตน-เอากุง้ฝอยไปตกปลากะพง  
 

๕๕. ส านวนในข้อใดมคีวามหมายต่างจากข้ออืน่  

ก. เก็บหอมรอมริบ    

ข. เก็บเล็กผสมน้อย  

ค. เก็บดอกไม้ร่วมตน้   

ง. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน  
 

๕๖. “พ่อแม่ต้องไมเ่ลี้ยงลูกอย่างตามใจ แต่ควรฝกึให้รูจ้ักอดทนต่อความ  

ยากล าบากบ้าง ลูกจะได้ไมก่ลายเปน็คนประเภท.......................” ควรเติมส านวนใน 

ข้อใด  

ก. ท่าดีทีเหลว    

ข. กิ้งก่าได้ทอง  

ค. ไม้หลักปักเลน   

ง. เหยียบขีไ้ก่ไม่ฝ่อ  
 

๕๗. “เมื่อกี ้เธอยังพูดดกีับเขาอยู่เลย พอเขาเดินไปแล้วละก็ใส่เปน็ชุดเลยนะ”  

ตรงกับส านวนในขอ้ใด  

ก. ลิงหลอกเจา้    

ข. ปากหอยปากป ู 

ค. ขุดดว้ยปากถากดว้ยตา  

ง. หน้าไหว้หลังหลอก  
 

 

 

 

 



234 
 

๕๘. “เพื่อไม่ให้เหตกุารณ์ลกุลามใหญ่โต ผมจึงจ าเป็นตอ้ง..................ครับ”  

ควรเติมส านวนในข้อใด  

ก. ตัดไม้ขม่นาม    

ข. ตัดหางปล่อยวดั  

ค. ตัดไฟแตต่้นลม    

ง. ตัดช่องน้อยแต่พอตัว 
 

๕๙. ข้อใดใช้ส านวนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์  

ก. เขาท างานแคล่วคล่องว่องไวเหมือนน้ ากลิ้งบนใบบอน  

ข. ตอนนี้ฐานะของเราก็ดีขึ้นแล้ว พอจะเงยหน้าอ้าปากได้บ้าง  

ค. เราคุยกันจวนจะได้ข้อสรุปแล้ว เธออย่ามาชักใบให้เรือเสียเลยน่า  

ง. ฉันขอไม่ออกความเห็นน่าจะดีกว่านะ ฉันว่าเรื่องนี้พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง  
 

๖๐. ข้อใดใช้ส านวนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์  

ก. เฮ้อ! อุตส่าห์ทุ่มเทท าแทบตายแต่สุดท้ายก็คว้าน้ าเหลว  

ข. เธอท าแบบนี้เหมือนจับเสือมือเปล่า มันเสี่ยงอันตรายเกินไปนะ  

ค. ท าอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือก็ต้องปวดหัวกับปัญหาท่ีตามมาแบบนี้แหละ  

ง. พวกเราช่วยกันท างานมาตั้งนานกว่าจะเสร็จแต่เธอมาถึงก็ชุบมือเปิบเลย แบบนี้มัน    

          ไม่ถูกนะ 
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เฉลย 
๑.  ตอบ ค. หมู่เกาะอ่างทอง    
 

๒.  ตอบ ง. การปกครอง  
 

๓.  ตอบ ข. นกฝูงใหญ่บินกลับรัง “ฝูง” เป็นลักษณนาม  
 

๔.  ตอบ ค. แปรง (อัน) พัด สมุด กรรไกร (เล่ม)  
 

๕.  ตอบ ง. เปียโนตัวนั้นแพงมาก เปียโน (หลัง)  
 

๖.  ตอบ ก. เอาหูไปนา เอาตาไปไร ่มีค านาม ๔ ค า ได้แก่ หู นา ตา ไร่  

ข้อ ข. มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี มีค านาม ๒ ค า ไดแ้ก ่มะพร้าว ยาจก  

ข้อ ค. เข้าตามตรอก ออกตามประตู มีค านาม ๒ ค า ได้แก ่ตรอก ประตู  

ข้อ ง. เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม มีค านาม ๒ ค า ได้แก ่ลูก เมี่ยง  

๗.  ตอบ ง. เธอ เป็นได้ท้ังบุรุษที่ ๒ และ ๓  
 

๘.  ตอบ ก. นี่ เป็นนิยมสรรพนาม  
 

๙.  ตอบ ค. ใครให้เธอมาท่ีนี่ “ใคร” เป็นปฤจฉาสรรพนาม  

ข้ออื่น อะไรๆ ท่ีไหนๆ เป็นอนิยมสรรพนาม  
 

๑๐.  ตอบ ง. อยากเป็นคนนั้น คนท่ีเธอรักกันด้วยหัวใจ  

“ท่ี” เป็นประพันธสรรพนาม  

ข้อ ก. ท่ีแห่งนี้นั้นมีความรักอยู่ “ท่ี” เป็นค านาม  

ข้อ ข. ท าดีท่ีสุดแล้ว ไม่เห็นมีใครเข้าใจ “ท่ีสุด” เป็นค าวิเศษณ์  

ข้อ ค. ฉันล้มตัวลงเอนกายที่บ้านของฉัน “ท่ี” เป็นค าบุพบท 

 

๑๑.  ตอบ ข. เอ๊ะ! นั่นใคร นั่น เป็นสรรพนามชี้เฉพาะ  
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๑๒.  ตอบ ข. ๔ ค า  

“นี่คือของที่ระลึกส าหรับใครก็ตามท่ีร่วมเล่นเกมกับพวกเรา”  

ค าสรรพนาม ได้แก ่“นี่ ใครก็ตาม ท่ี เรา”  
 

๑๓.  ตอบ ข. ไฟไหม้ฟาง “ไหม”้ เป็นสกรรมกริยา  

ข้ออื่นๆ โค่น ไหล เดิน เป็นอกรรมกริยา  
 

๑๔.  ตอบ ก. บ๊วยเป็นคนบึกบึน “เป็น” เป็นวิกตรรถกริยา  

ข้อ ข. บ๊วยทางานเก่งมาก “ทา” เป็นสกรรมกริยา  

ข้อ ค. บ๊วยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย “เคย” เป็นกริยานุเคราะห์  

“บ่น” เป็นอกรรมกริยา  

ข้อ ง. บ๊วยกลัวแมลงสาบท่ีสุด “กลัว” เป็นสกรรมกริยา  
 

๑๕.  ตอบ ง. พวกเราเคยมาท่ีนี่ใช่ไหม “เคย” เป็นกริยานุเคราะห์ เหมือน “อาจ”  

ข้อ ก. ร้านนี้ขายของถูก “ถูก” ในข้อนี้เป็นคาวิเศษณ ์ 

ข้อ ข. เขามีพละก าลังมาก “ก าลัง” ในข้อนี้เป็นค านาม  

ข้อ ค. น้องต้องตาน่ารักมาก “ต้อง” ในข้อนี้เป็นวิสามานยนาม(ชื่อ)  
 

๑๖.  ตอบ ค. เธอคงลืมไปแล้ว “คง” เป็นกริยานุเคราะห์  

“ลืม” เป็นอกรรมกริยา ข้ออื่นๆ “เป็น คือ เหมือน” เป็นวิกตรรถกริยา  
 

๑๗.  ตอบ ง. อย่าต่อเลย ขายถูกแล้วนะ “ต่อ” เป็นค ากริยา  

ข้อ ก. คุยกันไปก่อนนะ “กัน” เป็นค าสรรพนาม  

ข้อ ข. ใส่หอมเยอะๆ เลย “หอม” เป็นค านาม  

ข้อ ค. ส่งขันมาให้หน่อย “ขัน” เป็นค านาม  
 

๑๘.  ตอบ ข. เจอ 
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๑๙.  ตอบ ง. ไม่มีนิยมสรรพนาม  

“ชาวบ้านพบโลมาฝูงหนึ่งบริเวณปากแม่น้าบางปะกง”  

ข้อ ก. ลักษณนาม ได้แกค่ าว่า ฝูง  

ข้อ ข. สกรรมกริยา ไดแ้กค่ าว่า พบ  

ข้อ ค. วิสามานยนาม ได้แก่ค าว่า แม่น้ าบางปะกง  
 

๒๐.  ตอบ ข. ใครท าอาหาร ใคร (ส.) ท า (ก.) อาหาร (น.)  

ข้อ ก. แม่ทามันเผา แม ่(น.) ทา (ก.) มันเผา (น.)  

ข้อ ค. ข้าวสวยมีเยอะ ข้าวสวย (น.) มี (ก.) เยอะ (ว.)  

ข้อ ง. กับข้าวหมดเกลี้ยง กับข้าว (น.) หมด (ก.) เกล้ียง (ว.)  
 

๒๑.  ตอบ ข. รัฐบาล (ป.)  

ข้อ ก. ประเทศ (ส.)  

ข้อ ค. บ้านเมือง (ท.)  

ข้อ ง. เลือกตั้ง (ท.)  
 

๒๒.  ตอบ  ง. ประพฤต ิ(ส.)  

ข้อ ก. ร่วมมือ (ท.)  

ข้อ ข. ปฏิบัต ิ(ป.)  

ข้อ ค. พัฒนา (ป.)  
 

๒๓.  ตอบ ค. กระบือ (ข.)  

ข้ออื่นๆ พาชี วิหค วานร มาจากภาษาบาลี  
 

๒๔.  ตอบ ข. กุ๊ย (จ.)  

ข้ออื่นๆ กุ๊ก กรุ๊ป ก๊อก มาจากภาษาอังกฤษ  
 

๒๕.  ตอบ ง. ปลั๊ก (อ.) ข้ออื่นๆ กั๊ก โตะ๊ โป๊ะ มาจากภาษาจีน 
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๒๖.  ตอบ ค. มังคุด (ช.)  

ข้อ ก. ส าลี ่(จ.)  

ข้อ ข. ลิ้นจี ่(จ.)  

ข้อ ง. มะนาว (ท.)  
 

๒๗.  ตอบ ก. ทางม้าลาย เป็นค าไทยแท้ท้ังหมด  

ข้อ ข. รถ (ป.)  

ข้อ ค. ต ารวจ (ข.) จราจร (ป.)  

ข้อ ง. ถนน (ข.)  
 

๒๘.  ตอบ ค. โรงเพาะเห็ดฟาง เป็นค าไทยแท้ท้ังหมด  

ข้อ ก. ศูนย ์(ส.) อาชีพ (ป.)  

ข้อ ข. สถาน ี(ส.) รถ (ป.)  

ข้อ ง. พฤกษศาสตร์ (ส.)  

๒๙.  ตอบ ง. สารทุกข์ (ป.)  

ข้อ ก. ไมตร ี(ส.)  

ข้อ ข. รักษา (ส.)  

ข้อ ค. เสงี่ยม (ข.)  
 

๓๐.  ตอบ  ค. วิเศษ (ส.) จรรยา (ส.)  

ข้อ ก. ร าตรี (ส.) กีฬา (ป.)  

ข้อ ข. เมตตา (ป.) ปกติ (ป.)  

ข้อ ง. ฤทัย (ส.) มารยาท (ป.) 

๓๑. ตอบ ก. อุตุ-อุดร ท่ีถูกต้องคือ อุตุ-ฤด ู 
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๓๒.  ตอบ ง. ปรีดาปราโมทย์ (ส.)  

ข้อ ก. ระบ า (ข.) ร า (ข.)  

ข้อ ข. บันเทิง (ข.)  

ข้อ ค. ส าราญ (ข.)  
 

๓๓.  ตอบ ข. มีค าจีน ๔ ค า ไดแ้ก ่เก๋ง เข่ง กะหล่ าปลี งิ้ว  

ข้อ ก. มี ๒ ค า ไดแ้ก ่เถ้าแก ่ยี่ห้อ  

ข้อ ค. มี ๓ ค า ได้แก ่เฮีย เต้าฮวย หวย  

ข้อ ง. มี ๒ ค า ได้แก ่ซินแส เซียมซ ี 
 

๓๔.  ตอบ ง. มีค าอังกฤษ ๓ ค า ได้แก ่โค้ช ฟุตบอล ทีม  

ข้อ ก. มี ๒ ค า ไดแ้ก ่แฟลต กาแฟ  

ข้อ ข. มี ๒ ค า ได้แก ่เทอม ฟาร์ม  

ข้อ ค. มี ๒ ค า ได้แก ่กราฟ ชอล์ก  
 

๓๕.  ตอบ ค. น้องชอบครองแครง ไม่มีค าท่ีมาจากภาษาชวา-มลายู  

ข้อ ก. ซ่าหริ่ม (ช.)  

ข้อ ข. สาคู (ช.)  

ข้อ ง. ทุเรียน (ช.) 

๓๖.  ตอบ ค. นาย (ท.) ห้าง (จ.)  

ข้อ ก. รถ (ป.) เก๋ง (จ.)  

ข้อ ข. น้ า (ท.) ก๊อก (อ.)  

ข้อ ค. ลูก (ท.) กุญแจ (ช.)  
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๓๗.  ตอบ ก. ท่อ (ท.) แป๊บ (อ.)  

ข้อ ข. ต้ม (ท.) ตุ๋น (จ.)  

ข้อ ค. รถ (ป.) แท็กซี่ (อ.) 

ข้อ ง. อิฐ (ป.) บล็อก (อ.)  
 

๓๘.  ตอบ ข. ร่าง (ท.) กาย (ป.)  

ข้อ ก. ซื่อ (ท.) สัตย ์(ส.)  

ข้อ ค. เหลือง (ท.) ลออ (ข.)  

ข้อ ง. สิน (ท.) ทรัพย์ (ส.)  
 

๓๙.  ตอบ ก. วรรคสลับ (วรรคท่ี ๑) เป็นค าไทยแท้ทุกค า  

๔๐.  ตอบ ก. มีภาษาบาลีมากท่ีสุด ๕ ค า ได้แก ่ปัญญา เพียร ยาน ผล ชัย  

มีภาษาสันสกฤต ๓ ค า ไดแ้ก ่เพียร ยาน ชัย (ค าบางค าเป็นท้ังบาลี และสันสกฤต)  

มีภาษาเขมร ๑ ค า ไดแ้ก ่บรรลุ  

๔๑.  ตอบ ง. ของบ้านๆ หาซื้อได้ทั่วไป “บ้านๆ” หมายถึง ธรรมดาพื้นบ้านท่ัวไป  
 

๔๒.  ตอบ ค. นกขมิ้น หมายถึง คนพเนจร  

ข้อ ก. กา หมายถึง ชนชั้นต่ า  

ข้อ ข. หงส ์หมายถึง ชนชั้นสูง  

ข้อ ง. นกพิราบ หมายถึง สันติภาพ  
 

๔๓.  ตอบ ก. น้องอินกับละครมาก “อิน” เป็นค าแสลง แปลว่า เป็นจริงเป็นจัง  
 

๔๔.  ตอบ ค. ส้มนี่เปร้ียวจี๊ดดีจริง ไม่มีค าแสลง  

ข้อ ก. หยุดเว่ินเว้อได้แล้ว “เว่ินเว้อ” แปลว่า เร่ืองมากวุ่นวาย  

ข้อ ข. มาลีชอบแต่งตัวแนวๆ “แนวๆ” แปลว่า เป็นตัวเอง ไม่ตามใคร  

ข้อ ง. เด็กห้องสี่เฮี้ยวสุดในชั้น “เฮี้ยว” แปลว่า ซน ดื้อ ไม่เรียบร้อย  
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๔๕.  ตอบ ข. น้องเป็นตาแดง ไม่มีค าท่ีมีความหมายโดยนัย  

ข้อ ก. ยิ่งเห็นยิ่งตาร้อน “ตาร้อน” หมายถึง อิจฉา  

ข้อ ค. เขาโกรธจนตาเขียว “ตาเขียว” หมายถึง โกรธมาก  

ข้อ ง. อย่าตาขาวไปหน่อยเลย “ตาขาว” หมายถึง กลัว  
 

๔๖.  ตอบ ง. ไม่ว่าท างานอะไรก็ย่อมมีเสี้ยนหนามบ้างเป็นธรรมดา  

ควรใช้ ขวากหนาม (อุปสรรค) แทน เส้ียนหนาม (ศัตร)ู  
 

๔๗.  ตอบ ข. เกลือเป็นหนอน (คนท่ีไว้ใจกลับทรยศ)  

ข้อ ก. หอกข้างแคร่ (คนใกล้ชิดท่ีอาจคิดร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็ได)้  

ข้อ ค. เกลือจิ้มเกลือ (ไม่ยอมเสียเปรียบกัน, แก้เผ็ดให้สาสมกัน)  

ข้อ ง. คดในข้องอในกระดูก (มีสันดานคดโกง) 

๔๘.  ตอบ ค. ไม่พูดพร่ าทาเพลง (ไม่รอให้ชักช้า)  

ข้อ ก. ไม่มีปี่มีขลุ่ย (ไม่มีเค้า)  

ข้อ ข. ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ (ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล)  

ข้อ ง. ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด (ท าสิ่งท่ีไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัว)  
 

๔๙.  ตอบ ข. มีภาษีกว่า (ได้เปรียบ)  

ข้อ ก. ไม่ใช่ขี้ไก ่(ไม่เลว, มีอะไรดีเหมือนกัน)  

ข้อ ค. กระดูกแข็ง (ไม่ตายง่ายๆ)  

ข้อ ง. มาเหนือเมฆ (มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น)  
 

๕๐.  ตอบ ค. ลูกไก่ในกามือ (ไม่มีทางหนีหรือทางต่อสู้)  

ข้อ ก. ยกธงขาว (ยอมแพ)้  

ข้อ ข. สุนัขจนตรอก (คนท่ีฮึดสู้อย่างไม่คิดชีวิต)  

ข้อ ง. ตกกระไดพลอยโจน (ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่มีทางเลี่ยง)  
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๕๑.  ตอบ ข. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ มีความหมายเหมือน กวนน้ าให้ขุ่น (ท าเร่ืองราว  

ท่ีสงบอยู่แล้วให้เกิดวุ่นวายขึ้นมา)  

ข้อ ก. ยุให้ร าต าให้รั่ว (ยุให้แตกกัน, ยุให้ผิดใจกัน)  

ข้อ ค. แกว่งเท้าหาเส้ียน (รนหาเรื่องเดือดร้อน)  

ข้อ ง. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง (คัดค้านผู้มีอ านาจมากกว่าย่อมไม่ส าเร็จ)  
 

๕๒.  ตอบ ก. คมในฝัก มีความหมายเหมือน เสือซ่อนเล็บ (มีความรู้ ความสามารถแต่เมื่อ  

ยังไม่  ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ)  

ข้อ ข. เสือลากหาง (ท าเป็นเซื่องซึมให้คนอื่นตายใจแล้วค่อยเข้าจู่โจม)  

ข้อ ค. สวมหน้ากาก (ท าท่าทีลวงให้เข้าใจผิด, เสแสร้ง)  

ข้อ ง. เล็กพริกขี้หนู (เล็กแต่เก่งกล้าสามารถมาก) 

๕๓.  ตอบ ก. มือห่างตีนห่าง มีความหมายเหมือน กระเชอก้นรั่ว (สุรุ่ยสุร่าย)  

ข้อ ข. หายหกตกหล่น (หายไปบางส่วนหรือท้ังหมด)  

ข้อ ค. กระชังหน้าใหญ่ (จัดจ้าน, ออกหน้ารับเสียเอง)  

ข้อ ง. เบ้ียน้อยหอยน้อย (มีเงินน้อย)  
 

๕๔.  ตอบ ง. ขี่ช้างจับตั๊กแตน (ลงทุนมากแต่ได้ผลน้อย)  

เอากุ้งฝอยไปตกปลากะพง (ลงทุนน้อยแต่หวังผลก าไรมาก)  

ข้อ ก. คางคกขึ้นวอ-วัวลืมตีน (คนท่ีเคยมีฐานะต่ าต้อยแต่พอไดด้ีแล้ว  

กลับอวดดีลืมตัว)  

ข้อ ข. ขมิ้นกับปูน-ศรศิลป์ไม่กินกัน (ไม่เข้ากัน, ไม่ถูกกัน)  

ข้อ ค. เช้ือไม่ทิ้งแถว-ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น (ลูกย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่)  
 

๕๕.  ตอบ ค. เก็บดอกไม้ร่วมต้น (เคยท าบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อน)  

ข้อ ก. เก็บหอมรอมริบ (ค่อยๆ เก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อย)  

ข้อ ข. เก็บเล็กผสมน้อย (ค่อยๆ เก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อย)  

ข้อ ง. เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน (ค่อยๆ เก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อย)  
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๕๖.  ตอบ ง. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ (ท าอะไรไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน)  

ข้อ ก. ท่าดีทีเหลว (มีท่าทางด ีแต่ท าอะไรไมไ่ด้เร่ือง)  

ข้อ ข. กิ้งก่าได้ทอง (คนท่ีได้ดีเข้าหนอ่ยก็หย่ิงจองหองลืมตัว)  

ข้อ ค. ไม้หลักปักเลน (โลเล, ไม่แน่นอน)  
 

๕๗.  ตอบ ง. หน้าไหว้หลังหลอก (ต่อหน้าท าดี พอลับหลังก็นินทา)  

ข้อ ก. ลิงหลอกเจ้า (หลอกล้อผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ)  

ข้อ ข. ปากหอยปากปู (ชอบนินทาเล็กนินทาน้อย)  

ข้อ ค. ขุดด้วยปากถากด้วยตา (แสดงอาการเหยียดหยามท้ังด้วยวาจาและสายตา) 

๕๘.  ตอบ ค. ตัดไฟแต่ต้นลม (ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป)  

ข้อ ก. ตัดไมข้่มนาม (พิธีกรรมก่อนออกทาสงครามเพื่อเอาชัย)  

ข้อ ข. ตัดหางปล่อยวัด (ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป)  

ข้อ ง. ตัดช่องน้อยแต่พอตวั (เอาตัวรอดแต่ผู้เดียว)  
 

๕๙.  ตอบ ก. เขาท างานแคล่วคล่องว่องไวเหมือนน้ ากล้ิงบนใบบอน  

น้ ากล้ิงบนใบบอน (มีนิสัยกลับกลอกหาความแน่นอนไม่ได้)  
 

๖๐.  ตอบ ข. เธอท าแบบนี้เหมือนจับเสือมือเปล่า มันเสี่ยงอันตรายเกินไปนะ  

   จับเสือมือเปล่า (แสวงหาผลประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน)  

   ท าส่ิงท่ีเส่ียงต่ออันตราย ใช้ จับงูข้างหาง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ 
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Subject Verb  

Agreement

 

 

 

Subject Verb Agreement คือ อะไร  

ตอบ  Subject Verb Agreement คือ การเปลี่ยนรูปกริยาให้สอดคล้องกับประธาน 

ส าหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นกิจวัตร หรือเป็นจริง ( present tense) รูป

กริยาจะเปลี่ยนไปตามประธานดังนี้  
 

 รูปกริยา มีสองแบบ 

1.1 รูปกริยา จะอยู่ในรูปท่ีไม่ผัน (V base form) เมื่อประธานคือ I, we, you, they 

     We visit Hua Hin every summer. 

     In this village, many villagers grow rice. 

     You and I need to catch up with our class after participating in  

the ASEAN tennis championship. 

1.2 รูปกริยา ต้องเติม – s เมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 (he, she, it) 

     Thailand exports rice. 

     The computer costs 22,000 baht. 

     The car runs fast. 

     The sun rises in the east and it sets in the west. 

เติม – es ท้ายค ากริยาใด ๆ ท่ีลงท้ายด้วย s, ch, x หรือ o 

     To get to the university, the student catches the train at 6.00 every morning. 

     The MRT passes the Queen Sirikit National Convention Center.    
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Get off there. 

     During the semester break, my advisee usually goes back to her hometown 

in Korat.  

 

เติม – ies ท้ายค ากริยาใดๆ ท่ีลงท้ายด้วย y โดยการเปลี่ยน y เป็น  i  ก่อนแล้วจึงเติม – es  

เช่น specify, rely, simplify, satisfy 

     DD Company specifies the salary for a secretary at 18,000 baht a month. 

     Thailand relies on agriculture. 

     The teacher usually simplifies the course book so that students can 

understand it. 

     The quality of shrimps satisfies the US importers. 

ยกเว้น   ถ้าข้างหน้า y  มีสระ a, e, o, u  เช่น pay, pray, buy, employ  ให้เติม   

– s  ได้เลยโดยไมต่้องเปล่ียนรูป 

     The customer pays at the cashier. 

     My son prays before going to bed. 

     Mom buys fresh food from the weekend market near our house. 
     The company employs new mechanics every year. 

หลักการผันกริยาตามประธานของประโยค 

1)  กริยาจะอยู่ในรูปพหูพจน์ เมื่อประธานสองตัว เช่ือมด้วย ‘and’ หรือ ‘both…and’    

     เช่น 

  Both Thai food and Japanese food are expensive. 

ในขณะท่ีกริยาจะอยู่ในรูปเอกพจน์ ถ้าประธานสองตัว เช่ือมด้วย ‘and’ โดยมีความหมาย

เป็นของสิ่งเดียวหรือคน ๆ เดียว   เช่น 

  Bread and butter becomes my quick breakfast. 

  Love and care means a lot to us. 

  The father and company owner looks happy when seeing his son 

work hard. 
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ในประโยคนี้ The father and company owner เป็นคนเดียวกัน จึงถือเป็นเอกพจน์ ให้

สังเกต ว่ามี ‘The’  น าหน้า father เท่านั้น 

 

 

 

2) ให้ผันกริยาตามรูปประธานท่ีมีส่วนขยายต่อไปนี้ โดยไม่ต้องค านึงถึงส่วนขยายท่ีตามมา     

    กล่าวคือ ถ้าประธานอยู่ในรูปเอกพจน์ จะต้องใช้กริยาเอกพจน์ และถ้าประธานเป็น    

    พหูพจน์ จะตอ้งใช้กริยาพหูพจน์เช่นเดียวกัน 

accompanied by, in company 

with, along with, together with, 

with, including, plus 

Sidh , along with his 

friends, volunteers to work for 

Chiang Mai Hospital during 

weekends. 

but, not, except, excluding All of us but Liam use credit cards. 

Kate , not her 

brothers, finds Buddhism interesting. 

as well as, like Salary , as well as welfare 

benefits, is important for employees. 

Thailand , like other 

countries, promotes green projects. 
 

 

3) ให้ผันกริยาตามค าสรรพนามรูปเอกพจน์ 

someone      everyone      anyone 

somebody    everybody     anybody 

something    everything     anything 

nobody        nothing 

Everyone wants to be happy. 

Nothing lasts forever. 

If anyone sees Sak, ask him to call 

me. 

 

4) ให้ผันกริยาตามประธานที่มีค าในกลุ่ม each, either, neither, not only…but also ดังนี ้
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each, either, neither + 

นามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์ 

Either book tells you about nature. 

Each woman wears her national 

costume. 

each of, either of, neither of + 

นามพหูพจน์   +  กริยาเอกพจน์ 

Each of these dishes contains herbs. 

Neither of the devices works . 

neither … nor…, either … or…, not 

only… but also…   +  กริยาท่ีผัน

ตาม ค ำนำมตัวหลัง 

Not only food with high fibers but 

also fresh fruits help maintain your 

health. 

Neither money nor gifts make me happy. 

 

5)  การผันกริยาตามประธานท่ีใช้กับค าบอกจ านวน 

a lot of, plenty of, most of, all of, none 

of, some of, …percent of, one-third of, 

three-fifths of + ประธานท่ีเป็นนามนับไม่ได้ + 

กริยาเอกพจน์ 

หรือ   +  ประธานพหูพจน์   +  กริยาพหูพจน์ 

A lot of people prefer traveling in 

the country. 

15 percent of my salary goes to 

charity. 

a great deal of, a large quantity of,  a 

large amount of + นามเอกพจน์ + กริยา

เอกพจน์ 

A large amount of water from the 

dam flows into farmlands nearby. 

A great deal of  electricity comes  

from hydropower. 

a number of, many +  นามพหูพจน์  +   

กริยา พหูพจน์    แต ่  the number of +  

นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์ 

A number of paintings reflect the 

beauty of nature. (a number of = a 

lot of) 

The number of students in this 

section is 45. 
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6)  ให้ผันกริยาเป็นเอกพจน์ เมื่อประธานอยู่ในรูป infinitive (ค าหรือกลุ่มค าท่ีขึ้นต้นด้วย 

to) และ gerund  (ค าหรือกลุ่มค าท่ีขึ้นต้นด้วย V-ing) และ noun clause (ประโยคย่อย

ท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานหรือกรรมเช่นเดียวกับค านาม) 

  To reduce cholesterol requires self-discipline. 

  Jogging regularly makes me healthy. 

  How well the kidneys work influences the body’s health. 

 แต่ถ้าประธานท่ีอยู่ในรูปดังกล่าวข้างต้นมีมากกว่าหนึ่ง โดยมี ‘and’ เช่ือม ให้ใช้กริยา

พหูพจน์ เน่ืองจากถือว่ามีสองส่ิงหรือมีประธานสองตัว ยกเว้นถ้าหมายถึงของส่ิงเดียวหรือ

คน ๆ เดียวตามหลักข้อท่ี 1) เช่น 

 What is for lunch and whether it is delicious or not interest all of us. 

 (ถือเป็นประธานสองตัว) 

 To apply for a scholarship and get it is difficult. (ถือเป็นส่ิงเดียว) 

7)  จ านวนเงิน เวลา หรือมาตราต่าง ๆ ถือเป็นเอกพจน์ ต้องใช้กริยาเอกพจน์ 

  Six months does not cause any problem with our relationship. 

        Ten dollars equals 320 baht at today’s rate. 

8)  กริยาของ who, which, that จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับค านามท่ีมันขยาย 

  The person who takes charge of security on campus has been trained 

to stay alert all the time. 

Many Korean movies which attract many Thai female fans play an important 

part  in fashion, especially among teenagers. 

9)  ชื่อหนังสือ ภาพยนตร์ หรือบทความ ถือเป็นเอกพจน์ ต้องใช้คู่กับกริยาเอกพจน์ 

  Friends catches its audience’s attention. 

  Anthony and Cleopatra never dies .  It becomes a classic. 

10)  ค าท่ีเป็นชื่อวิชา ชื่อโรค ชื่อประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ท่ีลงท้ายด้วย s เป็นเอกพจน์  

และต้องใช้ค ากริยาท่ีเป็นเอกพจน์ เช่น AIDS, measles, physics, mathematics,  

the Philippines 
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  AIDS spreads very easily. 

  I love mathematics which helps exercise my brain. 

  Among many countries in Asia, the Philippines plays a leading role 

in farming. 

11) ค านามบางค า เช่น species, series, deer, fish, sheep อาจเป็นเอกพจน์หรือ        

      พหูพจน์ ขึ้นอยู่กับความหมาย 

  Most fish breathe through gills. 

This species of fish lives in cool climates. 

There are many species of fish that are found in this river. 

12) ค านามบางค าเป็น collective noun ถือเป็นหนึ่งหน่วย เป็นเอกพจน์ เช่น family, 

team, crew, class, government, committee 

  Our family lives in Chon Buri. 

  The committee meets every Monday. 

  The team practices three times a week. 

แต่ถ้าใช้ collective noun ในความหมายแยกเป็นหลายหน่วย แต่ละหน่วยท าหน้าท่ี

อิสระ จะถือเป็นค านามพหูพจน์ 

  Our family are all doctors. 

  The committee give comments on each issue carefully before 

making decisions. 

  The team unite for charity annually. 

 

ตัวอย่างการใช้รูปกริยาที่ผันตามประธานในบทความการท่องเที่ยว 

 

  Each Thai beach and island has its own character and identity and 

therefore draws a specific type of visitor.  Each coastal area contains  

a slice of heaven suitable for a different style of traveler:  The west coast of 

Thailand, along the Andaman Sea, features beaches that appeal to every 
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type of traveler, including the activity-filled resort island of Phuket; the 

popular backpacker beaches of Koh Phi Phi, Koh Lanta, and Krabi;  

the family friendly, laid back, and pristine coast of Khao Lak (the launching 

point for trips to the spectacular Similan Islands); and the remote, 

undeveloped islands of the far south. 

 

 

เมื่อพูดถึงหลัก grammar เร่ือง articles เช่ือว่าทุกคนคงร้อง อ๋อ ขึ้นมาทันที 

เพราะเรื่องนี้เป็นเร่ืองท่ีถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็ก แต่เช่ือไหมคะ หลายๆคนยังใช้ Article  

ผิดกันอยู่ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับคะแนนสอบ IELTS วันนี้ เราจะมาทบทวนกันสักหน่อยค่ะ  

ดูว่าจ ากันได้มากน้อยขนาดไหน 

Articles คือค าท่ีใช้ประกอบหน้าค านาม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Indefinite articles หมายถึงค าท่ีใช้น าหน้านามท่ีไม่ชี้เฉพาะ ได้แก ่

 

 

 

How to use : ตัวนี้จะใช้น าหน้าค านามนับได้ท่ีเป็นเอกพจน์ และขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ 

Example: 

1. A monkey = ลิงตัวหนึ่ง >> เนื่องจากลิงเป็นนามนับได้เอกพจน์ และ m  

เป็นพยัญชนะ เราจึงใช้ a วางด้านหน้า 

2. A ring = แหวนวงหนึ่ง >> เช่นเดียวกันกับเหตุผลด้านบน เนื่องจาก แหวนเป็น

นามนับได้เอกพจน์ และ rเป็นพยัญชนะ เราจึงใช้ a วางด้านหน้า 

 

 

 

How to use :   ตัวนี้จะใช้น าหน้าค านามท่ีเป็นเอกพจน์และขึ้นต้นด้วยสระ  

                     อันประกอบด้วย a, e, i, o และ u 

Example: 

An 

A 

หลักการใช้ Article A, An, The 
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1. An umbrella = ร่มคันหนึ่ง >> เนื่องจากร่มเป็นนามนับได้เอกพจน์ และ u 

เป็นสระ จึงใช้ an 

*Note 1: แม้ว่าค าส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกฎข้างต้นนี้ แต่ก็มีค าบางกลุ่มท่ีแม้ว่าจะเห็น

เขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่เวลาอ่าน เสียงมันเป็นเสียงสระ ท าให้ต้องใช้ an 

 

Example: 

An hour = ชั่วโมงหนึ่ง, an heir= ทายาทคนหนึ่ง, an honest man = ผู้ชายท่ี

ซื่อสัตย์คนหนึ่ง >> ค าเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยตัว h ซึ่งเป็นพยัญชนะ ตามกฎต้องใช้ a แต่

เนื่องจากเวลาออกเสียง จะออกเสียงเหมือนไม่มี h อยู ่เสียงเลยตกอยู่ท่ีตัวอักษรท่ีสอง ซึ่ง

เป็นสระแทน ดังนั้น เวลาใช้ค าน าหน้า เราจึงใช้ an 

*Note 2 : เราสามารถใช้ a น าหน้าค าบอกจ านวน เพื่อเป็นการบอกคร่าวๆได้ด้วย 

Example:  

There are a hundred of people who want to see this cinema. = มีคน

เป็นร้อยๆ คนท่ีอยากดูหนังเรื่องนี้ >> จะเห็นได้ว่าในท่ีนี้ ใช้ a น าหน้า hundred เป็นการ

บอกถึงความไม่แน่นอน  คือรู้ว่ามีเป็นร้อยๆ  แต่ระบุตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ว่ากี่ร้อยกันแน่ 

ถ้าระบุได้ ปกติมักจะใส่เลขระบุจ านวนไปเลย เช่น   two hundred people,   

three hundred people เป็นต้น 

2. Definite articles หมายถึงค าท่ีใช้น าหน้านามท่ีชี้เฉพาะ ได้แก่ The 

หลักการใช้ the มีอยู่มากมายเป็นสิบๆ ข้อเลยทีเดียว เราจะมาสรุปพร้อมยกตัวอย่าง 

ให้ฟังกันทีละข้อค่ะ 

How to use : 

1. ใช้เมื่อนามนี้เป็นสิ่งทีม่เีพียงหนึ่งเดียว 

Example : Speed of the Earth’s orbit around the sun is quite high. = 

ความเร็วของการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นสูงมาก >> Earth และ Sun เป็นสิ่งท่ีมี

เพียงอย่างเดียว ไม่มีใครเหมือน จึงใช้ the 

2. ใช้เมื่อกล่าวถึงนามนั้นซ้้าอีกรอบ 
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Example : Yesterday I bought a lot of pens. The pens are very good. =  

เมื่อวานฉันซื้อปากกามาหลายด้าม ปากกาเหล่านั้นดีมาก >> เมื่อ pens ถูกกลา่วถึงซ้ าใน

ประโยคที่สอง เราจึงใช้ the น าหน้า 

3. ใช้น้าหน้าช่ือเฉพาะ 

Example : There is a picturesque view around The Eiffel Tower. = รอบๆ 

หอไอเฟลมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามราวกับภาพวาด >>หอไอเฟลเป็นนามเฉพาะ จึงใช้ the 

*Note : picturesque (adj) = ราวกับภาพวาด >> ใช้คล้ายกับตอนใช้ค าว่า beautiful 

Sentence structures  

 โครงสร้างประโยค 

 

 

ประโยค หมายถึง กลุ่มค าท่ีเรียงกันตามระเบียบของภาษาและมีความมายสื่อสาร

ได้เข้าใจ 

ประโยคจะประกอบด้วยภาคประธาน (subject) และภาคแสดง (predicate)  

ส่วนทีท าหน้าท่ีเป็นประธานคือค านามหรือสรรพนาม และส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดง

คือค ากริยาที่บอกหรืออธิบายอาการของประธาน   ชนิดของประโยค มี 3 ชนิด คือ  

1.ประโยคความเดียว(simple sentence) 2.ประโยความรวม(compound sentence) 

3.ประโยคความซ้อ (complex sentence)  

1. ประโยคความเดียว (simple sentence)   เป็นประโยคท่ีมีประธาน

เพียง 1 และกริยาเพียง 1 เท่านั้น ในภาคแสดงของประโยคอาจประกอบไปด้วย  

กรรมของกริยา (object) ค านามหรือคุณศัพท์ (complement) และส่วนขยายกิริยา 

(adverbial) ซึ่งอาจเป็นกริยาวิเศษณ์หรือบุพบทวลีก็ได้ ดังตัวอย่าง 

ภาคประธาน 

(subject) 

ภาคแสดง (predicate) 

Verb Object Complement Adverbial Object 
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1. My tooth 

2. We 

3. Natalie 

   The pill 

   He 

   Mr. Smith 

4.The bottle 

  The aspirins 

5. I 

is aching. 

have got 

looks 

was 

became 

is 

is 

are kept 

can give 

- 

some 

books. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

you 

- 

- 

beautiful. 

an aspirin. 

famous. 

the director. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

in the 

kitchen. 

upstairs. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

an aspirin. 

ข้อสังเกต ยังมี adverbs ท่ีสามารถอยู่ได้ในต าแหน่งหน้ากริยาหลัก และหลังกริยา

ช่วยของประโยค เราเรียกกริยาวิเศษณ์ชนิดนี้ว่า Adverb of frequency หรือกริยา

วิเศษณ์บอกความถี่ เช่น 

           - The aspirins are usually kept upstairs. 

           - Natalie always looks beautiful. 

 

2. ประโยคความรวม (compound sentence) ประกอบด้วยประโยคหลัก  

(main clause) ตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมีตัวเชื่อมคือ and, but และ or โดยแต่ละ

ประโยคมีน้ าหนักหรือความส าคัญเท่าเทียมกัน 

เช่น   -  the student asked the question and the teacher answer it. 

       - I want to go but I feel too ill. 

        - You can come or you can meet us there later. 

ถ้าประโยคที่เชื่อมด้วย and , or, but มีประธานตัวเดียวกัน มักจะละประธานตัวท่ีกล่าวทีหลัง 

            - He met her at the park and went shopping. 

            - I want to go but feel too ill. 

 

3. ประโยคความซ้อน (complex sentences) ประโยคความซ้อน 

ประกอบด้วยประโยคหลัก (main clause) และประโยครองหรืออนุประโยค  
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(subordinate clause) ซึง่ประโยครองจะท าหน้าท่ีขยายความในประโยคหลักโดยมี

สันธาน (conjunctions) because, if, that หรือ wh-words เป็นตัวเชื่อม 

   คุณสมบัติของประโยครอง (subordinate clause) 

         1. ท าหน้าท่ีเป็น noun, adjective, หรือ adverb ขยายความประโยคหลัก 

          2. ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้ โดยไม่มีประโยคหลัก 

         3. ประโยครองสามารถอยู่ส่วนหน้าประโยค ส่วนหลังประโยค หรือภายในประโยค

หลักก็ได้ เช่น 

            If you want it, I’ll buy it for you. 

           They were going by bus because it was cheaper. 

           The man who came into the room was the manager. 

-ประโยคที่ท าหน้าท่ีเหมือนค านาม (noun clause) เรียกอีกอย่างว่า that-clause  เช่น   

He said that he would help me. (เป็นกรรมของ said) 

-ประโยคโยครองท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าคุณศัพท์ (adjective clauses) คือประโยครองท่ีขยาย

นาม หรือสรรพนาม เช่น  Here is the car that I like.  (that I like ขายาย the car) 

-ประโยครองท่ีท าหน้าท่ีเป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb clause) คือ ท าหน้าท่ีเหมือนกริยา

วิเศษณ์ขยายกริยา  เช่น     I saw her when I entered the room. (when I entered 

the room ขยาย กริยา saw)  
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ค าว่า much และ many แปลว่า “มาก” เหมือนกัน แต่มีการใช้ท่ีแตกต่างกัน วันนี้เราจะ

มาเรียนรูว้่าทั้งสองค านี้มีการใช้ท่ีแตกต่างกันอย่างไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

much ใช้กับค านามนับไม่ได้ (Uncountable nouns) เช่น 

I spend much money on food. 

  (ฉันใช้เงินจ านวนมากไปกับอาหาร) 

    She doesn’t eat much for dinner. 

  (เธอไม่ทานอาหารเย็นมาก) 

  He likes her very much. 

  (เขาชอบเธอมาก) 

  I don’t have much time. 

  (ฉันไม่มีเวลามาก) 

many ใช้กับค านามนับได้พหูพจน์ (Plural countable nouns) เช่น 

  There are many books in my room. 

  (มีหนังสือหลายเล่มในห้องของฉัน) 

  There are many cars on the road. 

    (มีรถมากมายบนท้องถนน) 

  Many people are coming to the party. 

  (คนมากมายก าลังมาที่งานเลี้ยง) 

  Many Americans voted for his party. 

  (ชาวอเมริกันจ านวนมากลงคะแนนเสียงให้กับพรรคของเขา) 

much and many 

Too + much/many แปลว่า มากจนเกินไป เช่น 

There are too many people here.   

(ที่นี่มีคนมากจนเกินไป) 

 

He has too much work to finish today.   

(เขามีงานมากเกินไปที่จะต้องท าให้เสร็จภายในวันนี้ 
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การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ 

 

เคร่ืองหมายวรรคตอน (Punctuations) เป็นอีกหนึ่งสิ่งส าคัญท่ีไม่น้อยไปกว่าเรื่อง

แกรมม่า ค าศัพท์ ส าหรับการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นเรามาท าความรู้จักเคร่ืองหมาย

วรรคตอนในภาษาอังกฤษพร้อมหน้าท่ีการใช้งานกันค่ะ 

.  Full Stop (ภาษาอังกฤษแบบบริติช), Period (ภาษาอังกฤษแบบ    

                   อเมริกัน) = เครื่องหมายมหัพภาค 

  -ใช้เมื่อจบประโยคบอกเล่าหรือค าสั่ง เช่น  

I like football. 

-ใช้เขียนไว้หลังอักษรย่อหรือค าย่อ เช่น  

Dr. = Doctor,  

U.S.A. = United States of America 

 

,  Comma = เคร่ืองหมายจุลภาค หรือเคร่ืองหมายลูกน้ า 

  -ใช้แยกวลีหรือประโยค เช่น  

As you sow, so you reap. 

-ใช้คั่นรายการ รายชื่อต่างๆ ในประโยค เช่น  

I bought milk, cheese, egg and bread. 

 

; Semi-colon = เคร่ืองหมายอัฒภาค 

  -ใช้เชื่อมประโยคสองประโยคที่ไม่มีค าเชื่อม และทั้งสองประโยคมี

ความหมาย  

เกี่ยวเนื่องกัน เช่น Benz drives a Lumborghini; Pong drives a 

Jaguar. 
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: Colon = เคร่ืองหมายมหัพภาคคู่ หรือเครื่องหมายทวิภาค 

  -ใช้ก่อนประโยคอธิบาย เช่น  

We have two choices: work hard or fail. 

-ใช้แจ้งรายการหรือรายละเอียด มักใช้ตามหลังค า the following หรือ 

as follows เช่น  

I want the following items: butter, sugar, and flour. 

 

?   Question Mark = เคร่ืองหมายปรัศนี หรือ เคร่ืองหมายค าถาม 

   -ใช้ปิดท้ายประโยคค าถาม เช่น Where are you going? 

 

 

! Exclamation Mark = เคร่ืองหมายอัศเจรีย์ หรือ เครื่องหมายตกใจ 

  -ใช้ไว้หลังค าอุทานหรือประโยคอุทาน เช่น It is cold!  

 

’ Apostrophe = เคร่ืองหมายวรรคตอน 

-ใช้ส าหรับค าย่อ เช่น don’t (do not), can’t (can not), it’s (it is),  

  You’re (you are) ready.  
   -ใช้แสดงความเป็นเจ้าของค านามท้ังเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น  

This is Jane’s car. 

 

( ) Round Brackets = เคร่ืองหมายนขลิขิต หรือ เคร่ืองหมายวงเล็บ 

  -ใช้เพิ่มข้อมูลเพ่ิมในประโยค เช่น  

   Mount Fuji (富士山) is the highest mountain in Japan. 
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[ ] Square Brackets (ภาษาอังกฤษแบบบริติช), Brackets (ภาษาอังกฤษ  

         แบบอเมริกัน) = เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม 

  -ใช้เพิ่มค าอธิบาย, ข้อมูล หรือข้อความท่ียกมาใหม่ มักใช้คร่อมค าว่า [sic]   

           สื่อว่าค า หรือวลีท่ียกมานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

“  ” Quotation Marks = เครื่องหมายอัญประกาศ หรือ เครื่องหมายค าพูด 

  -ใช้เขียนคร่อมข้อความท่ีเป็นค าพูด เช่น Trump said, “I don’t like losers.” 

 

 

...  Ellipsis Marks หรือ Three dots = เคร่ืองหมายจุดไข่ปลา 

   -ใช้เพื่อแสดงว่ากลุ่มค าในประโยคที่เหลือมีการละไว้ เช่น  

You went to the cafe. And…? , 1, 2, 3, …,100 

 

 

/ Slash = เคร่ืองหมายทับ 

   -ใช้แยกค า วลี หรือตัวเลข เช่น and/or , 2017/06/09 

 

 

_ เรียกว่า เครื่องหมาย Underscore 

   -ใช้เขียนเส้นใต้ เช่น kgr_dir@jvk.com 

 

  

- Hyphen = เคร่ืองหมายยัติภังค์ 

   -ใช้เชื่อมค าสองค า หรือหลายค าเป็นค าเดียวกัน เช่น ex-boyfriend,  

The fifteen-year-old boy is full-time student.  

 

 

mailto:kgr_dir@jvk.com
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_ เรียกว่า เครื่องหมาย Dash 

  -ใช้แยกส่วนของประโยค เช่น You aren’t telling me right – your folks     

couldn’t do without you. 

 

 

_____  Underline = เคร่ืองหมายสัญประกาศ หรือเคร่ืองหมายขีดเส้นใต้ 

-ใช้ขีดเส้นใต้ค าหรือข้อความเพื่อเน้นความส าคัญ เช่น Everyone knows 

that Bangkok  

is the capital of Thailand. 
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 วิธีการใช้ Some 

 

1. some + นามนับได้พหูพจน์ในประโยคบอกเล่า แปลว่า บาง 

– Some cats are sleeping. 

แมวบางตัวก าลังนอน 

– Some boys are very tall. 

เด็กชายบางคนตัวสูงมาก 

 

2. some+นามนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่า แปลว่า บ้าง หรือ นิดหน่อย 

– I have some money. 

ฉันมีเงินอยู่บ้าง 

– There is some water in the glass. 

มีน้ าในแก้วนิดหน่อย 

**การยื่นข้อเสนอ ส่วนมากเห็นเสนออาหารและเคร่ืองดื่ม 

– Do you want some money? 

คุณต้องการเงินไหม 

– Would you like some tea? 

คุณจะรับชาไหมครับ 

– Can I get you some coffee? 

ให้ผมซื้อกาแฟให้คุณไหม 

**การขอ (request) ก็เป็นอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ก็ขอนั่นขอนี่  

– Can I have some tea? 

ขอชาหน่อยได้ไหม 

– Can you give me some salt? 

คุณเอาเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม 

– Can I borrow some money, please? 

ขอยืมตังค์หน่อยได้ไหม ไดโ้ปรด  
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วิธีการใช้ Any 
 

 

Any + นามพหูพจน์ / Any + นามนับไม่ได ้

Any ใช้น าหน้าค านามพหูพจน์ และนามนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับ some ซึ่งจะใช้

ในประโยคต่อไปนี้ 

1.1) ประโยคค าถาม แปลว่า บ้างไหม 

– Do you have any dogs? 

คุณมีสุนัขบ้างไหม 

– Are there any dogs in the room? 

มีสุนัขอยู่ในห้องบ้างไหม 

– Does she have any cars? 

หล่อนมีรถยนต์บ้างไหม 

– Do they have any water? 

พวกเขามีน้ าบ้างไหม 

– Is there any milk left? 

มีน้ านมเหลือบ้างไหม 

1.2) ประโยคปฏิเสธ แปลว่า เลย 

– I don’t have any dogs. 

ผมไม่มีสุนัขเลย 

– She doesn’t have any cars. 

หล่อนไม่มีรถยนต์เลย 

– They don’t have any water. 

พวกเขาไม่มีน้ าเลย 
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หลักการใช้ Yes-No Question  

ค้าถามที่ต้องตอบ ใช่-ไม่ใช ่

 

ในการสนทนากับคู่สนทนาท่ีเรามีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว บางครั้ง เราต้องการถามเพียงเพื่อ

ต้องการค าตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” รูปประโยคค าถามเช่นนี้ในภาษาอังกฤษก็คือ  

Yes-No Question ซึ่งการสร้างประโยคเช่นนี้ไม่ยากเลยค่ะ มีหลักอย่างไรบ้าง เรามาดูกัน 

1. ถามน้าขึ้นต้นด้วย Verb to be 

ถ้าประโยคนั้นมี Verb to be ให้น ามาวางข้างหน้าได้เลย ดังเช่นรูปประโยคต่อไปนี้ 

 

ประโยคบอกเล่า ประโยคค้าถาม การตอบ 

  He is a teacher. 

  (เขาคือคุณครู) 

  Is he a teacher? 

  (เขาคือคุณครูใช่ไหม?) 

  Yes, he is. 

  (ใช่ เขาเป็น) 

  No, he isn’t. 

  (ไม่ เขาไม่ได้เป็น) 

  You are Japanese. 

  (คุณเป็นคนญี่ปุ่น) 

  Are you Japanese? 

  (คุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหม?) 

  Yes. I’m. 

  (ใช่ ฉันเป็น) 

  No, I’m not. 

  (ไม่ ฉันไม่ได้เป็น) 

  He was a doctor. 

  (เขาเคยเป็นหมอ) 

  Was he a doctor? 

  (เขาเคยเป็นหมอหรือ?) 

  Yes, he was. 

  (ใช่ เขาเป็น) 

  No, he wasn’t. 

  (ไม่ เขาไม่ได้เป็น) 

  They were at school 

yesterday. 

  (เมื่อวาน พวกเขาอยู่ที่

โรงเรียน) 

  Were they at school 

yesterday? 

  (เมื่อวาน พวกเขาอยู่ท่ีโรงเรียน

หรือเปล่า?) 

  Yes, they were. 

  (ใช่ พวกเขาอยู่) 

  No, they weren’t. 

  (ไม่ เขาไม่ได้อยู่) 
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2. ถามขึ้นต้นด้วย Verb to do 

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

รูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ตามประธาน ดังเช่นรูปประโยคต่อไปนี ้

ประโยคบอกเล่า ประโยคค้าถาม การตอบ 

  You know her name. 

  (คุณรู้จักชื่อของเธอ) 

  Do you know her name? 

  (คุณรู้จักชื่อของเธอไหม?) 

  Yes, I do. 

  (ค่ะ ฉันรู้จัก) 

  No, I don’t. 

  (ไม่ ฉันไม่รู้จัก) 

  She plays the piano. 

  (เธอเล่นเปียโน) 

  Does she play the 

piano? 

  (เธอเล่นเปียโนไหม?) 

  Yes, she does. 

  (ค่ะ เธอเล่นเปียโน) 

  No, she doesn’t. 

  (ไม่ค่ะ เธอไม่ได้เล่นเปียโน) 

  You walked to school 

yesterday. 

  (คุณเดินไปโรงเรียนเมื่อ

วาน?) 

  Did you walk to school 

yesterday? 

  (เมื่อวานนี้คุณเดินไปโรงเรียน

หรือเปล่า?) 

  Yes, I did. 

  (ค่ะ ฉันเดินไปโรงเรียน) 

  No, I didn’t. 

  (ไม่ ฉันไม่ได้เดินไปโรงเรียน) 

 

  **ข้อสังเกต เมื่อเราใช้ Do, Does หรือ Did อย่าลืมเปลี่ยนรูปกาลและพหูพจน์/

เอกพจน์ตามประธานด้วยค่ะ 
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3. ถามขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย 

หากประโยคนั้นมีกริยาช่วยตัวอื่น ๆ เช่น Can, Could, Will, Would, Shall, Should ให้

เอาค ากริยาเหล่านี้ขึ้นต้นแล้วตามด้วยประโยคค าถาม เช่น 

ประโยคบอกเล่า ประโยคค้าถาม การตอบ 

  You can speak 

Chinese. 

  (คุณพูดภาษาจีนได้) 

  Can you speak Chinese? 

  (คุณพูดภาษาจีนได้ไหม?) 

  Yes, I can. 

  (ค่ะ ฉันพูดได้) 

  No, I can’t. 

  (ไม่ค่ะ ฉันพูดไมไ่ด้) 

  You will go with us. 

  (คุณก็จะไปกับพวกเรา

ด้วย) 

  Will you go with us? 

  (คุณจะไปกับพวกเราด้วย

ไหม?) 

  Yes, I will. 

  (ค่ะ ฉันจะไปด้วย) 

  No, I won’t. 

  (ไม่ค่ะ ฉันไม่ได้ไปด้วย) 

  You could tell me 

your name. 

  (คุณจะบอกชื่อของคุณให้

ฉันทราบ) 

  Could you tell me your 

name? 

  (คุณจะบอกชื่อของคุณให้ฉัน

ทราบได้ไหม?) 

  

  Yes, I could. 

  (ค่ะ ฉันบอกได้) 

  No, I couldn’t. 

  (ไม่ค่ะ ฉันบอกไม่ได้) 

 

 

พอได้ทราบการสร้างรูปประโยค Yes-No Question กันไปแล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าไม่

ยากเลย ขอให้ระวังเรื่องของการตอบรับให้สอดคล้องกับค้าถาม เท่านี้ก็ถามมา ตอบไป

ได้ไมม่ีสะดุดแล้วค่ะ 
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Pronouns 
 

Pronouns หมายถึงค าสรรพนาม หรือค าที่ใช้แทนค านาม  

Pronouns ท่ีควรเรียนรู้ในระดับนี้ได้แก ่Subject Pronoun ซึ่งท าหน้าท่ี

เป็นประธานในประโยค Object Pronoun ท าหน้าท่ีเป็น

กรรม และ Possessive Pronoun ท่ีใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ดังตารางต่อไปนี้ 

Personal  Pronoun 

Subject  form Object  form Possessive  Pronoun 

I me my 

You you your 

He him his 

She her her 

We us our 

They them their 

It it its 

 

กลุ่มที่ 1 Subject Pronoun  
 

ใช้เป็นประธานของประโยค เวลาเข้ารูปประโยคจะวางอยู่ข้างหน้า

ประโยค และแยกออกเป็นพจน์และบุรุษดังต่อไปนี ้ 

* สรรพนามท่ีใช้แทนตัวผู้พูดคนเดียว เรียกสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่ 1 

ใช้ค าว่า I แทน ตัวอย่าง  I am a student. 

 * สรรพนามท่ีใช้แทนตัวผู้พูดหลายคน เรียกสรรพนามพหูพจน์บุรุษที่ 1 

ใช้ค าว่า We แทน We are students. 

 * สรรพนามท่ีใช้แทนตัวผู้ฟังคนเดียว เรียกสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่ 2 

ใช้ค าว่า You แทน  ตัวอย่าง You are a student. 

 * สรรพนามท่ีใช้แทนตัวผู้ฟังหลายคน เรียกสรรพนามพหูพจน์บุรุษที่ 2 
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ใช้ค าว่า Youแทน ตัวอย่าง You are students. 

 * สรรพนามท่ีใช้แทนตัวผู้ท่ีกล่าวถึงคนเดียว เรียกสรรพนามเอกพจน์ 

บุรุษที่3 ใช้ค าว่า  He / She / It แทน ตัวอย่าง He is a student. 

 * สรรพนามท่ีใช้แทนตัวผู้ท่ีกล่าวถึงหลายคน เรียกสรรพนามพหูพจน์ 

บุรุษที่  3 ใช้ค าว่า They แทน  ตัวอย่าง They are students. 

สรุป  แยกค าสรรพนาม  กลุ่ม Subject  Pronoun  ตามพจน์และบุรุษไดด้ังนี ้

 

บุรุษที่ เอกพจน์ พหูพจน์ 

1 I We 

2 You You 

3 He / She / It They 

 

   กลุมที่ 2 Object  Pronoun  

 

 กลุ่มนี้จะใช้เป็นกรรมของประโยค  และวำงอยู่ข้ำงหลังกริยำเสมอตำมตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

I like him. 

They see me at the market.  
I stay with her. 

The teacher hit us. 

  

กลุ่มที ่3 Possessive  adjective pronouns. 
 

ค าสรรพนามกลุ่มนี้  ท าหน้าท่ีแสดงความเป็นเจ้าของ จะมีค านามตามหลัง

เสมอ  ตัวอย่าง  

   1.  I want to read my book. 

2.  They wash their clothes. 

3.  Who is your sister? 

4.  He and his brother are playing football 
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Consonants and Vowels 
 

Consonants คือตัวอักษรท่ีขณะออกเสียงจะมีการปิดกั้นของลมท่ีผ่านปาก จาก

ฟัน, ลิ้น, ริมฝีปาก, หรอืเพดานปาก โดยภายใน 26 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ มี 21 ตัวอักษร

ท่ีจัดเป็น consonants ไดแ้ก่ b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z 

(คือทุกตัวยกเว้น a, e, i, o u) แต่ในบางกรณี w และ y ก็สามารถท าหน้าท่ีเป็น vowels 

ได้ เช่นในค าว่า bow, my, happy 

และภายใน 44 phoneme มี 24-25 เสียงท่ีจัดเป็น consonant phonemes 

โดยอาจเขียนแสดงด้วยตัวอักษรตัวเดียว เช่น /s/, /t/ หรือแสดงด้วย “digraphs” เช่น 

/sh/, /ch/, /th/ 

 Consonant sounds เป็นเสียงพยัญชนะ ได้แก่ 

ตัวอักษร อ่านออก

เสียง 

วิธีออกเสียง 

B b เบอะ   

C c เคอะ   

D d เดอะ   

F f ฟึ ออกเสียงลอดไรฟัน ฟันบนแตะริมฝีปากล่าง  

G g เกอะ   

H h ฮะ อันนี้เป่าแค่ลมเหมือนกัน ท าเสียงเหมือนโฆษณายาสีฟัน 

ฮ่ะๆๆๆ  

J j เจอะ เวลาออกเสียงให้เผยอปากเล็กน้อย คล้ายพูด จ จานไม่ชัด 

K k เคอะ   

L l อัล ออกเสียงคล้าย อัล ล้ินแตะเพดาน 

M m มึม พูดเร็ว ๆ จะได้เสียง m ปากต้องปิดเวลาออกเสียง 

N n อึน   

P p เพอะ   
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ตัวอักษร อ่านออก

เสียง 

วิธีออกเสียง 

Q q คุวะ   

R r อะเรอ พูดเร็วๆจะได้เสียง r ลิ้นไม่แตะอะไรเลย 

S s สึ   

T t ทึ   

V v เวอะ ฟันบนแตะริมฝีปากล่าง 

W w เวอะ ฟันไม่แตะอะไร ท าปากปกติ 

X x เอะคะสึ พูดเร็วๆจะได้เสียง x 

Y y เยะ   

Z z ซ ึ คล้าย s แต่ซู่กว่า 

Vowels คือ ตัวอักษรท่ีขณะออกเสียงจะไม่มีการปิดกั้นของลมท่ีผ่านจากปากหรือ

ล าคอเลย  โดยภายใน 26 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีเพียง 5 ตัวท่ีจัดเป็น vowels คือ a, e, 

i, o, u โดยตัวอักษรท้ัง 5 สามารถมีได้หลายเสียง และภายใน 44 phoneme มีประมาณ 

20 เสียงท่ีจัดเป็น vowel phonemes โดยอาจเขียนแสดงด้วยตัวอักษรตัวเดียว เช่น /a/, 

/e/, /i/, /o/, /u/ หรือแสดงด้วย “digraphs” เช่น /ai/, /ei/, /ou/ 

 Vowel sounds เป็นเสียงสระ ซึ่งจะแยกย่อยออกเป็น 

 Long Sound จะมีเสียงเหมือนชื่อ (คือ A /เอ/, E /อี/, I /ไอ/, O /โอ/, U /ยู/) เช่น 

snail, eat, tile, domino, costume 

 Short Sound ออกเสียงส้ัน (คือ A /แอะ/, E /เอะ/, I /อิ/, O /เอาะ/, U /อะ/) 

เช่น at, dentist, gift, hop, up (เราควรให้เด็กรู้จักและคุ้นเคยกับเสียงแบบนี้ก่อน) 

  Schwa เป็นเสียงพิเศษ จะออกเสียง /เออะ/ เช่น about, circus, item 

 โดยมีข้อสังเกตว่า ถ้าสระเหล่านี้อยู่ตรงกลางพยางค์ มักจะออกเสียงส้ัน เช่น got 

ตัว o ออกเสียงเอาะ, bed ตัว e ออกเสียงเอะ แต่ถ้าอยู่ท้ายพยางค์ ก็จะออกเสียงยาว 

เช่น go ตัว o ออกเสียงโอ, be ตัว e ออกเสียงอี และถ้ามีสระสองตัว ในค าเดียวกัน สระ

ตัวแรกจะออกเสียงยาว ส่วนตัวหลังจะออกเสียงส้ัน เช่น silent ตัว I ออกเสียงไอ ตัว E 

ออกเสียงเอะ (ไซเลนท์) 
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หลักการของ tense ทั้ง 12 tense 
 

SIMPLE TENSES 

 

 
 

- Past Simple 

โครงสร้าง: S. + V.2 

ตัวอย่างประโยค: 

I ate pizza yesterday. — ฉันทานพิซซ่าเมื่อวำนนี้ 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้วในอดตีและจบไปแล้ว 

ดูตรงไหน: ดูตัวบอกเวลาท่ีเป็นในอดตี (yesterday, last _) และกริยา 

เร่ิมกันที่ง่ายๆ ตัวนี้กอ่นเลย เป็นตัวที่บอกเหตกุารณ์ในอดตีแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก เป็น

เหตุการณ์ท่ีจบไปแล้ว ให้สงัเกตุที่ตัวบอกเวลาว่าเป็นเวลาในอดีตหรือเปล่า 

 
 

 

- Present Simple 

โครงสร้าง: S. + V.1(s/es) 

ตัวอย่างประโยค: 

I eat pizza regularly. _- ฉันทำนพซิซ่ำเป็นประจ า _ 

Bangkok is in Thailand. — กรุงเทพฯ อยู่ในประเทศไทย 

Math class begins today at 9 AM. — คาบเรียนวิชาคณิตเริ่มวันนี้ในเวลา 9 โมงเช้า 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า, สิ่งท่ีเป็นความจริง, เหตุการณ์ท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต

อันใกล้ท่ีก าหนดไว้แล้ว 

ดูตรงไหน: ดูกริยาเป็นหลกั และดูค าบอกเวลา/ความถี ่

ตัวนี้จะเจอบอ่ยในชีวติประจ าวัน ให้ระวังในการใชข้องเหตกุารณ์ท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตที่จะ

ถึงนี ้
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- Future Simple  

โครงสร้าง: S. + will + V.1 

ตัวอย่างประโยค: 

I will eat pizza tomorrow. — ฉันจะทานพซิซ่าในวันพรุ่งนี ้

หรือจะแทน will ด้วย is/am/are + going to ก็ได้ มีความหมายเหมอืนกนั 

I am going to eat pizza tomorrow. — ฉันจะทานพิซซ่าในวันพรุ่งนี ้

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ระบุเวลา 

ดูตรงไหน: ดู will / going to และดูค าบอกเวลาในอนาคต 

 
 

 

 

CONTINUOUS TENSES 

 

 

 
 

 

- Past Continuous 

โครงสร้าง: S. + was/were + V.ing 

ตัวอย่างประโยค: 

I was eating pizza when you arrived. — ฉันกา้ลังทานพซิซ่าในขณะที่คณุมา 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดตีและถกูแทรกโดยอีกเหตุการณ์หนึง่ 

ดูตรงไหน: ดู was/were และ V.ing เป็นหลัก และดูประโยคท่ีบอกเวลาว่ามันเกิดในอดตี 
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- Present Continuous 

โครงสร้าง: S. + is/am/are + V.ing 

ตัวอย่างประโยค:  
I am eating pizza right now. — ฉันก้าลงัทานพซิซ่าในตอนนี ้

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีก าลังเกดิขึ้น ในขณะท่ีก าลังพูดอยู ่

ดูตรงไหน: ดูความหมายของตัวบอกเวลา และดู V.ing 

 
 

 

 

 

- Future Continuous 

โครงสร้าง: S. + will + be + V.ing 

ตัวอย่างประโยค: 

I will be eating pizza at 8 PM. — ฉันจะกา้ลังทานพิซซา่ตอน 2 ทุ่ม 

I will be watching T.V. when you arrive. — ฉันจะดทีูวีอยู่ตอนที่คุณมา 

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเวลาท่ีระบไุว,้ เหตุการณ์ในอนาคตทีถู่กแทรกโดย

อีกเหตกุารณ์หนึ่ง 

ดูตรงไหน: ดูตัวบอกเวลาท่ีเป็นอนาคต และดโูครงสร้างของประโยค 
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PERFECT TENSES 

 

 

 
- Past Perfect 

โครงสร้าง: S. + had + V.3 

ตัวอย่างประโยค: 

I had already eaten pizza when you arrived. — ฉันทำนพซิซ่ำหมดไปแล้วตอน

คุณมา 

I had never been to London before last January. — ฉันไม่เคยไปลอนดอนเลย

ก่อนเดือนมกราคมที่ผ่านมา 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดตีที่จบไปแล้ว ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสอง 

ดูตรงไหน: ดูโครงสร้างของประโยค แล้วเอามาลองแปลเป็นภาษาไทยดู สังเกตหุาค าว่า 

“already”,  

“never”, “ever”  

 
 

 

 

 



274 

 

 
- Present Perfect 

โครงสร้าง: S. + has/have + V.3 

ตัวอย่างประโยค: 

I have already eaten pizza. — ฉันทานพซิซ่าหมดไปแล้ว (และตอนนี้ก าลังนั่งจ้อง

กล่องพซิซ่าเปล่าๆ อยู่) 

I have been to London. — ฉันเคยไปลอนดอน (เคยเกิดขึ้นในอดตี ตอนนีอ้ยู่ไทย) 

He has learned how to drive. — เข้าเรียนรู้วิธีการขับรถ (ตอนนีข้ับเป็นแล้ว) 

He has not arrived yet. — เขายังมาไม่ถึง (ตอนนี้นั่งรออยู่) 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดตีที่ไม่เจาะจงเวลา ท่ีเกิดขึน้ก่อนปจัจุบัน, การเล่า

ประสบการณ์, ความส าเร็จ, เหตกุารณ์ท่ียังไม่เกดิขึ้น แตค่าดไว้ว่าจะเกดิขึน้ 

ดูตรงไหน: จะไม่มีค าบอกเวลาอย่างเจาะจงเดด็ขาด และดโูครงสร้างประกอบ 

 

 
- Future Perfect 

โครงสร้าง: S. + will + have + V.3 

ตัวอย่างประโยค: 

I will have _already eaten pizza by the time you arrive. — ฉันจะทานพิซซ่า

หมดตอนเวลาที่คุณมา (ตอนนีไ้ม่ได้กิน) 

หรือจะแทน will ด้วย is/am/are + going to ก็ได้ มีความหมายเหมอืนกนั 

I am going to have been here for 3 days by the time he come back. — ฉัน

จะอยู่ท่ีนี้เป็นเวลา 3 วันในตอนที่คุณกลับมา (ตอนนี้อยู่ท่ีนี่) 
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ใช้ใน: เหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก่อนอีกเหตกุารณ์หนึ่ง โดยเหตุการณ์แรกต้องเสร็จ

ก่อนเหตุการณ์สอง, เหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นอยูแ่ละจะเสร็จในอนาคตกอ่นเหตกุารณ์ท่ีสอง

จะเกดิ 

ดูตรงไหน: จะไม่มีค าบอกเวลาอย่างเจาะจงเดด็ขาด และดโูครงสร้างประกอบ 

 
 

 

 

PERFECT CONTINUOUS 

 TENSES 

 
- Past Perfect Continuous 

(ภาพคล้าย Past Perfect แต่วิธีใช้ต่างกัน) 

โครงสร้าง: S. + had + been + V.ing 

ตัวอย่างประโยค: 

I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. — ฉันทานพซิซ่ามา 2 

ชั่วโมงตอนที่คุณมา 

He failed the test because he had not been paying attention in class. — เขา

เคยสอบตกเพราะเขาไม่ตัง้ใจเรียนในคาบเรียน 

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอดตีที่เกิดขึน้เป็นช่วงเวลาหนึ่งกอ่นจะเกิดอกีเหตุการณ์หนึ่ง, สาเหตุ

ของเหตกุารณ์หนึ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต 

ดูตรงไหน: ดูตัวบอกช่วงเวลา (for _, since ____) หรือ ดูค าท่ีบ่งบอกสาเหตุ (เช่น 

because), ดูโครงสร้าง 
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- Present Perfect Continuous 

(ภาพคล้าย Present Perfect แต่วิธีใช้ต่างกนั) 

โครงสร้าง: S. + has/have + been + V.ing 

ตัวอย่างประโยค: 

I have been eating pizza for 2 hours. — ฉันทานพิซซ่ามา 2 ชั่วโมงแล้ว 

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอดตีที่เกิดขึน้เป็นช่วงเวลาหนึ่งจนมาถึงปัจจุบัน และตอนนี้อาจจะเสร็จ

หรือยังไม่เสร็จก็ได ้

ดูตรงไหน: ดูตัวบอกช่วงเวลา (for _, since ____) และดโูครงสร้าง 

 

 

 
- Future Perfect Continuous 

(ภาพคล้าย Future Perfect แต่วิธีใช้ต่างกัน) 

โครงสร้าง: S. + will + have + been + V.ing 

ตัวอย่างประโยค: 

I will have been eating pizza for 2 hours when you arrive. — ฉันจะทานพซิซ่า

เป็นเวลา 2 ชั่วโมงตอนคุณมาถงึ 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ (ได้ท้ังอดีตและอนาคต) กอ่นอีกเหตุการณ์หนึ่งท่ีจะเกิดใน

อนาคต และเมื่อเกดิเหตุการณ์ท่ีสอง เหตุการณ์ท่ีหนึง่อาจจบหรือยังไม่จบก็ได้ 

ดูตรงไหน: ดูตัวบอกช่วงเวลา (for _, since ____) และดโูครงสร้าง, สังเกตุค าบอก

ช่วงเวลาท่ีบ่งบอกถึงอนาคต 
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              การบอกวัน เดือน ป ี(Date)  
 

การพูดถึงวัน เดือน ปี เป็นเร่ืองท่ีใช้อยู่เป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นเราจึง

จ าเป็นจะต้องท่องจ า วัน และเดือนต่างๆ ให้ได้ นอกจากนี้ยังต้องท าความเข้าใจกับเรื่อง ปี 

อีกด้วย จึงจะเป็นการเรียนภาษาท่ีสมบูรณ์ 

ค าถามเกี่ยวกับ วันท่ี วัน และเดือน 

(1) What day is to day 

(ว็อท เดย์ อีส ทู เดย์)  
วันนี้เป็นวันอะไร 

(2) What is the date? 

(ว็อท อีส เธอะ เดท) 

วันนี้วันท่ีเท่าไหร่ 

(3) What day of the week is it? 

(ว็อท เดย์ ออฟ เธอะ วีค อีส อิท) 

วันนี้เป็นวันอะไรของสัปดาห์ 

(4) What day of the month is it? 

(ว็อท เดย์ ออฟ เธอะ มันธ อีส อิท) 

วันนี้ เป็นท่ีเท่าไหร่ของเดือน 
 

 

 

  

Week (วีค) = สัปดาห์ 

1. วันอาทิตย์  = Sunday (ซันเดย์) 

2. วันจันทร์  = Monday (มันเดย์) 

3. วันอังคาร  = Tuesday (ท้ิวสเดย์) 

4. วันพุธ  = Wednesday (เว้นสเดย์) 

5. วันพฤหัสบดี  = Thursday (เธิ้สเดย์) 

6. วันศุกร์  = Friday (ไฟรเดย์) 

7. วันเสาร ์ = Saturday (แซ็ทเทอะเดย์) 
 

Months (มันธ์ส) 

1. มกราคม = January (แจนยูเออะรี่) ค าย่อ Jan. 

2. กุมภาพันธ์ = February (เฟ็บบรูเออะรี่) “ Feb. 

3. มีนาคม = March (มาร์ช) “ Mar. 

4. เมษายน = April (เอพริ่ล) “ Apr. 

5. พฤษภาคม = May (เมย์) “ ไม่นิยมย่อ 

6. มิถุนายน = June (จูน) “ ไม่นิยมย่อ 

7. กรกฎาคม = July (จูลาย) “ ไม่นิยมย่อ 

8. สิงหาคม = August (ออกัสท) “ Aug. 

9. กันยายน = September (เซ็พเท็มเบอร์) “ Sept. 

10. ตุลาคม = October (อ็อคโตเบอร์) “ Oct. 

11. พฤศจิกายน = November (โนเว็มเบอร์) “ Nov. 

12. ธันวาคม = December (ดีเซ็มเบอร์) “ Dec. 
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การเขียนวัน เดือน ปี อาจเขียนได้ดังนี ้

November 16, 1995 หรือ 16 November 1995 หรือ 16 th November 1995 

หรือจะใช้แบบอเมริกันเอาเดือนไว้ต้น 

11-16-95 หรือ 11/16/95 อ่านว่า (อีเลฟวึน ซิคทีน ไนนตี้ ไฟว) หรือ 11.16.95 

 

การอ่านวัน เดือน ปี มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) การอ่านเลขวันท่ีให้อ่านเป็น เลขอันดับท่ี ถึงแม้ว่าจะเขียนเป้นเลขธรรมดาก็ตาม เช่น      

     1 2 3 4......... ก็อ่านเป็น First (เฟิสท), Second (เซคันด),  Third (เธิดร์ด)  

     fourth  (ฟอร์ธ)   ......... 

      บางครั้งก็เขียนเป็น 1st, 2nd, 3rd และ 4th……… 

November 16, 1995  อ่านว่า  It is November the sixteenth of nine-teen 

ninety-five.  (อิท อีส โนเว็มเบอร์ เธอะ ซิคทีนธ ออฟ ไนนทีน ไนนตี้-ไฟว) 

(2) การอ่าน ค.ศ. ให้อ่านทีละคู่ ยกเว้นท่ีมี 00 อยู่ท้ายให้อ่านรวมกันตามเลขหลักนั้นๆ 

1995 อ่านว่า “nineteen ninery-five”   (ไนนทีน ไนนตี้-ไฟว) 

1906 อ่านว่า “nineteen-o-six/หรือ nineteen six” (ไนนทีน-โอ-ซิคซ์ หรือ  

ไนนทีน-ซิคซ) 

1000 อ่านว่า “one thousand” (วัน เธาซันด) 

1800 อ่านว่า “eighteen hundred” (เอททีน ฮันเดรด) 

2000 อ่านว่า “two thousand” (ทู เธาซันด) 

 

A. D. / B. C. และ B. E. 

(1) A. D. (เอ. ดี.) ย่อมาจากค าว่า “Anno Domini” แปลว่า “in the year of 

our Lord” คือ คริสต์ศักราช หรือเรียกย่อๆ ว่า ค.ศ. จะวางไว้หน้าหรือหลังเลขก็ได้ เช่น 

1995 A. D. อ่านว่า   “nineteen ninety-five A.D.” (ไนนทีน ไนนตี้-ไฟว เอ ดี) 

หรือวางไว้หน้า เช่น A. D. 1995 

(2) B. C. (บี.ซี.) ย่อมาจากค าว่า “Before Christ” แปลว่า “ก่อนพระเยซูประสูติ) 

และนิยมวางไว้หลังตัวเลข เช่น  520 B. C. อ่านว่า “five twenty B. C.” (ไฟว ทเว็นตี้ บี ซี) 
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(3) B. E. (บี.อี.) ย่อมาจากค าว่า “Buddihst Era” แปลว่า “พุทธศักราช” หรือ 

“พ.ศ.” นิยมวางไว้หน้าตัวเลข เช่น  B. E. 2537 อ่านว่า “B. E. twenty-five thirty-

seven”  (บี.อี. ทเว็นตี้-ไฟว เธอร์ตี้ เซวึ่น) 

แต่โดยปกติแล้วเราไม่นิยมใช้ ถ้าเนื้อความนั้นเป็นภาษาอังกฤษก็จะต้องแปลเป็น

คริสต์ศักราชทันทีเพ่ือหลีกเล่ียงความสับสน และเราสามารถเปลี่ยนแปลงโดยวิธีง่ายๆ เช่น 

(1) ถ้าต้องการเปลี่ยนพุทธศักราช เป็นคริสต์ศักราช ก็ใช้ 543 มาลบ เช่น 

พ.ศ. 2537 – 543 = 1994 

(2) ในท านองเดียวกันถ้าต้องการเปลี่ยนคริสต์ศักราช มาเป็นพุทธศักราช ก็

ใช้ 543 มาบวก เช่น ค.ศ. 1994 + 543 = พ.ศ. 2537 

 

ศัพท์และส้านวนเกี่ยวกับเวลา อาจแบ่งออกได้ดังนี้ 

 

1. บ่งบอกความเป็นอนาคตกาล 

(1) Soon (ซุน) = เร็วๆ นี้ 

(2) Shortly (ซอทลิ) = เร็วๆ นี้, ไม่นานนี้ 

(3) Someday (ซัมเดย์) = สักวันหนึ่ง 

(4) Some time (ซัม ไทม) = สักเวลาหนึ่ง 

(5) In a few days (อิน อะ ฟิว เดย์ส) = ในอีก 2 – 3 วัน 

(6) After a while (อ๊าฟเตอร์ อะ ไวล) = สักพักหนึ่ง 

(7) The day after tomorrow (เดอะ เดย์ อ๊าฟเตอร์ ทูมอร์โร่ว) = มะรืนนี ้

(8) A week from today (อะ วีค ฟรอม ทูเดย์) = อีกสัปดาห์หนึ่งนับจากวันนี้ไป 

(9) A few weeks from now (อะ ฟิว วีคส ฟรอม นาว) = อีก 2 – 3 สัปดาห์นับ

จากนี้ไป 

(10) Some other day (ซัม อัธเธอ่ร์ เดย์) = วันหลัง 

(11) This weekend (ธิส วีคเอ็นด) = สุดสัปดาห์นี้ 

(12) In the future (อิท เธอะ ฟิวเจ่อร์) = ในอนาคต 
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2. บ่งบอกความเป็นอดีตกาล  

(1) a few days ago (อะ ฟิว เดย์ส อะโก) = สองสามวันมาแล้ว 

(2) not long ago (น็อท ลอง อะโก) = เมื่อไม่นานมานี ้

(3) some time ago (ซัม ไทม อะโก) = ชั่วระยะหนึ่งมาแล้ว 

(4) one time (วัน ไทม) = ครั้งหนึ่ง 

(5) recently (รีเซ่นทลี่) = เร็วๆ มานี้ 

(6) the other day (ธิ อัธเธ่อร์ เดย์) = วันก่อนนี ้

(7) the year before (เธอะ เยียร์ บีฟอร์) = ปีก่อนนี ้

(8) last week (ล้าสท วีค) = สัปดาห์ท่ีแล้ว 

(9) in the past (อิน เธอะ พาสท) = ในอดีต 

(10) lately (เล็ทลี่) = เมื่อเร็วๆ นี้ 
 

 

3. บ่งบอกความเป็นปัจจุบัน 

(1) Now (นาว) = เดี๋ยวนี้ 

(2) At the moment (แอท เธอะ โมเม้นท) = ในขณะนี้ 

(3) Right now (ไร้ท นาว) = เดี๋ยวนี้ 

(4) At present (แอท พริเซ็นท) = ปัจจุบันนี้, ในขณะนี้ 

(5) Today (ทูเดย์) = วันนี้ 

(6) This time (ธิส ไทม) = เวลานี้ 
 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีค าบอกเวลาอ่ืนๆ เช่น 

(1) Decade (เด็คเคค์) = ทศวรรษ หรือ 10 ปี 

(2) Century (เซ็นชิวริ) = ร้อยปี หรือ ศตวรรษ 

(3) Era (อีระ) = ยุคสมัย หรอื ศักราช 
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การอ่านเวลาในภาษาอังกฤษ (How to read time) 

 

 

การอ่านเวลา สามารถแบ่งออกเป็นสองวิธีด้วยกัน คือ 

ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง (12-hour clock) เป็นวิธีการบอกเวลาท่ีนิยมใช้ใน

ภาษาอังกฤษทั่วไป โดยใช้เลข 1 ถึง 12 ตามด้วย a.m. (ante meridiem) หรือ p.m. 

(post meridiem) ต่อท้าย โดยมีหลักการอ่านดังนี้ 

หากเป็นเวลาเต็มชั่วโมง ให้เติมค าว่า “O’clock” ตามหลังเลขชั่วโมงนั้นๆได้ และ 

หากเราต้องการย้ าถึงเวลา ก็อาจจะเติมค าว่า “sharp” ลงไปด้วย เช่น 

It’s six O’clock now. = ขณะนี้เป็นเวลาหกนาฬิกา 

See you tomorrow at six o’clock sharp = แล้วเจอกันพรุ่งนี้ ตอนหกโมงตรง 

 

หากเป็นเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้ว แต่ไม่เกินสามสบินาที ให้ใช้ค าว่า “past” เข้ามา

ช่วยในการบอกเวลา เช่น 

6.10 = Ten (minutes) past six / Six ten 

6.15 = A quarter past six / Six fifteen 

6.30 = Half past six / Six thirty 

 

หากเป็นเวลาที่ผ่านชั่วโมง และเกินสามสิบนาทีมาแล้ว ให้ใช้ค าว่า “to” เข้ามาช่วย

ในการบอกเวลา เช่น 

6.45 = A quarter to seven / Six forty-five 

6.50 = Ten (minutes) to seven / Six fifty 

6.35 = Twenty-five (minutes) to seven / Six thirty-five 
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การอ่านเวลาแบบระบุเวลาเช้า เย็น เป็นวิธีท่ีง่าย และมีความชัดเจนในการสื่อสาร ซึ่ง

เป็นท่ีนิยมเช่นกัน เช่น 

4.45 p.m. = four forty-five in the evening 

4.00 a.m. = four o’clock in the morning 

 

* หากเป็นเวลาเท่ียงตรงพอดีจะใช้ค าว่า “at noon หรือ midday” และหากเป็นเวลา

เท่ียงคืนตรง ก็จะใช้ค าว่า “at midnight” 

ระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (24-hour clock) เป็นวิธีการบอกเวลาท่ีใช้ในหมู่ทหาร 

หรือ ในการประชุมทางการต่างๆ เพื่อป้องกันการสับสนในการบอกเวลา โดยใช้เลข 1 

ถึง 23 และ เลข 00 ในเวลาเท่ียงคืน และไม่มี a.m. / p.m. ตามหลัง โดยมีวิธีการอ่าน

เวลาที่ต่างไปจากการอ่านเวลาท่ัวไป เช่น 

20.00 = twenty hundred 

03.05 = oh three oh five / zero three zero five 

00.35 = midnight thirty-five 
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โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)  อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

ข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                        คะแนนเต็ม ............. คะแนน 

******************************************************************************************* 

ค้าชี้แจง  เลือกค าตอบท่ีถูกต้อง  

1. Which pair of words has the same final sound? 

1. call - corn   2. last - fast 

3. base – best   4. stand – stop 

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

1. head    2. bean 

3. clean    4. meat 

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

1. scan    2. scent  

3. scene     4. science 

4. Which pair of words has 3 syllables? 

1. helicopter - happy 

2. bicycle - dangerous 

3. skateboard - enjoyable 

  4. motorbike – automatic 

5. Which pair of words has the same initial sounds? 

1. photo - fish 

2. singer - shelf 

3. shampoo - chalk 

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

1. lab    2. camp 

3. clean    4. dream 

7. On the way to a train station yesterday, Alan and Kathy___________some 

oranges and  a papaya. 

1. buy    2. buys 

3. bought     4. have bought 

8. Which sentence has the correct punctuation mark? 

1. May I have it. 

2. No I haven’t.  

3. You may have it? 

4. You may have them. 

9. Which sentence is not correct? 

1. Can I help you? 

2. Can you help me? 

3. Can she help you? 

4. Can you help she?   

10.     Situation: Nancy is looking for a souvenir for her close friend at 

Chatuchak market. 

  

                      She saw _____ beautiful ring. _____ ring was very colourful  

                      But she didn’t buy it. She got ______ watch, instead. 

  

   Choose the correct article for each blank. 

1. a / A / a 

2. a / The / a 

3. a / The/ the 

4. the / The / the 



286 

 

11.      Situation: Michael is asking Nick for help. 

          Michael: Please go to the stationery shop and buy a pen, erasers 

and______paper. 

          Nick: Ok, I’ll be right back. 

          Choose the correct article. 

1. a     2. an 

3. any     4. some 

12.        Dad: Has mom cooked dinner for us? 

            Daughter: ______________________ 

1. Yes, she did.   2. Yes, she has. 

3. No, she is not.   4. No, she will not. 

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

            Nakin: ______________________ 

            The teacher: Yes, you may. 

1. I may join the football club. 

2. May I join the football club? 

3. Should I join the football club? 

4. I can join the football club.    

14.         Situation:  Somsri asked Pom about food he doesn’t like. 

             Somsri: Do you like pancake? 

             Pom: _________________ 

1. Sure.     2. Certainly. 

3. Not really.   4. Of course. 

15.  After having the meal and paying the bill, what will the customers do 

to the waiter? 
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1. They will tip. 

2. They will order food.  

3. They will have dinner. 

4. They will have a ride. 

16. You see a child crossing a lawn and you want to warn him not to do 

that.  What should you say? 

1. Be careful, please. 

2. Keep off the grass, please. 

3. Beware of the grass, please. 

            4. Stay away from the lawn, please. 

17. In Ben’s free time, he always rides a bike his mother bought him. He 

rides it for 30 minutes or 10 kilometers every day. What is his hobby? 

1. Sailing.     2. Cycling. 

3. Cooking.    4. Collecting stamps. 

18.      Patty: What do you do in your free time? 

          David: I love eating so I love ___________. 

          Patty: Oh really?  I love doing exercises.    

          What is David’s hobby? 

1. jogging    2. dancing 

3. cooking    4. diving 

19.    Situation: Dao doesn’t have a watch. She wants to ask about the 

time now. 

 

 

      

 

         Dao: Excuse me. Do you have the time, please? 

   The man: Yes. ________________, mam. 
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1. It’s half past one 

2. It’s half past three 

3. It’s a quarter to one 

4. It’s a quarter past one 

20.       Look at the calendar. (100-101) 

          

 

 

 

 

   

            What is the date of the third Tuesday? 

1. January the fifteenth, 2019 

2. January the first, 2019 

3. January the twenty-ninth, 2019 

4. January the twenty-second, 2019 

21. How many days off, including the weekends, are there in the month? 

1. Two days 

2. Eight days 

3. Ten days 

4. Thirty-one days 

22. What is not the food made with? 

1. Bread 

2. Steak  

3. Sausage 

4. Lettuce 
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23.       Pin: What would you like to eat? 

   Pao: I’m not hungry yet. I feel a bit thirsty. 

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

       What will Pin serve to Pao? 

1. Pizza    2. Noodles 

3. Lemonade   4. Scrambled eggs 

24. Read the passage and answer the question. 

 

         Today, Paul and his friends have a plan to make food and drinks. 

They bought carrots,    

         tomatoes, oranges, corns, cucumbers, chicken, eggs, and dressings. 

 

        What will they make? 

1. Fruit salad and carrot juice 

2. Beef salad and tomato juice 

3. Vegetable salad and orange juice 

4. Salad dressing and cucumber juice 

25.    At the first aid room 

Anny: I’ve got a stomachache. ___________________ 

  Staff: Sure, but you should take some medicine first. 

  Anny: Okay.  

1. Can I get some rest? 

2. Can I go to the class? 

3. Can I get some drink? 

4. Can I go to the canteen? 

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

you wear? 

1. blouses / skirts / boots 

2. t-shirts / hats / gowns  

3. coats / scarves / gloves  

4. suits / swimsuits / sunglasses 

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

people at the  

       beaches. 

1. spring 

2. winter 

3. summer  

4. autumn 

28.  Last year, Anusorn went to the countries where there were no any 

snows on  

       Christmas. Which the two countries did he go? 

1. Russia and Poland 

2. America and Canada 

3. England and France 

4. Australia and New Zealand 

29.       

 

 

 

 

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

1. Growing more trees  2. Recycling resources 

3. Using clean energies  4. Reducing use of wind 
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30. Look at the picture. 
 

 

 

 
 

  What will happen if someone follows the instruction? 

1. He will be intelligent. 

2. He will lose some money. 

3. He will get special discounts. 

4. He will keep the environment. 

31.    In the classroom 

    New student: Tom, where is our homeroom teacher right now? 

              Tom: I think she is ______________________________. 

  New student: Thank you. I will walk to the library. 

1. eating outside  

2. checking exercises  

3. reading somewhere        

4. playing hide and seek in the room 

32. A lot of American people _____________ surfing on vacation. 

1. enjoy    2. enjoys 

3. enjoying    4. to enjoy 

33. Suda lives in the countryside in the north of Thailand. Her 

father___________  on farm. 

1. work    2. works 

3. working    4. to work 
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34.        Situation: Kitti is interviewing Mario, a Thai superstar. 

            Kitti: How long have you been in this career? 

        Mario: I _______________ an actor since 2010. 

1. am    2. was 

3. will be    4. have been 

35.       Situation: Mary is talking to her son. 

   Mary: David, where were you last night? 

  David: ___________________________ 

1. I am at my friend’s house.   

2. I was at the beach with John. 

3. I am playing football with friends.  

4. I was going to the cinema with Ann. 

36. If it rains today, Jane ______________ go swimming. 

1. will not    2. would not 

3. will not have   4. would not have 

 Directions: Look at the chart and choose the best answers for item. 

(37-38)  

                  The popular sports among grade 6 students at Darun 

Wittaya School. 

 

 

 

 

 

 

37. From the chart, tennis is_____ (37) _____ gymnastics.  

 1. popular    2. as popular as 

 3. most popular   4. more popular than 
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38.  The most popular sport among them is ______(38)______.  

1. track    2. tennis 

3. soccer    4. gymnastics 

39. John has three daughters. Donna is ten years older than Laura while 

Tina is two years older than Donna. So, Laura is ______________. 

1. John’s youngest sister    

2. John’s eldest daughter 

3. Tina and Donna’s eldest sister   

4. Tina and Donna’s youngest sister 

40. Put the words in correct order. 

a. do       b.  me        c. could     d. a     e. you       f. please     g. favor     

h. ? 

 1.  f     a    e    c    b    d    g   h   

 2.  c    e    a    b    d    g    f    h 

 3.  e    a    b    d    f     c    g   h   

 4.  a    b    d    g    f     e    c   h 

Directions: Read the conversation and choose the correct words for 

item. (41-43) 

  Situation: Helen and Sarah are talking about vocation to Sahara 

Desert. 

  Helen: I don’t like summer because ____41_____. 

  Sarah: Me too. I don’t like hot weather because it turns my skin 

into red.  

  Helen: Alright, it also ____42_____. 

  Sarah: You know? During the season, I feel bored and lazy. 

  Helen: I think so. I feel  ____43_____ all the time. 
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41.  1. I love the sea   2. I hate the rain 

  3. I hate the sun   4. I enjoy sightseeing 

42.    1. burns my skin   2. lightens my skin 

  3. makes my skin soft  4. makes my skin healthy 

43.    1. tired    2. active 

  3. excited    4. energetic  

44. What should you do when you see the sign? 

 

1. You park your car here.    

2. You get in the park quickly.  

3. You find another park to visit.   

4. You find another car park somewhere else. 

 

45. Look at the picture.    

  What does the boy feel?     

 1. sad      

 2. scared 

 3. amazed     

 4. surprised 

46.    At the park 

        Marry: You smile a lot today, anything special? 

           Peter: Yes, of course. I got my new sneakers from my mom so 

___________. 

1. I feel hopeful     

2. I’m pretty happy 

3. I lost my mind now    

4. I’m terribly sorry for that 
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47. Bob takes a shower at 7 a.m. Then, he puts on his school uniform and 

goes to school. 

       The underlined word means____________. 

 1. buy    2. wear  

 3. wash    4. change 

48. Look at the picture.  

 

 

 

 

     

 Joseph and Hannah are painting some eggs. They are going to celebrate 

the holiday. What holiday is it? 

 1. Easter     2. New Year’s Day 

         3. April Fools’ Day   4. Valentine’s Day 

  49. Look at the picture.   

 

 

 

 

 

. 

 

    

         What is the picture about? 

 1. Sports event   2. User manual  

         3. Personal data   4. Birthday party 
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50. Suda is in Paris. She wants to send her mom a pair of shoes, a handbag 

and some postcards. So she goes to_____________. 

1. school      2. the hospital 

3. the post office   4. the police station 

51. Look at the picture.   

 

 

 

 

 

 

From the picture, where are they? 

1. At the hospital   2. At the post office 

3. At the police station   4. At the railway station 

52. Someone gives you a gift for your birthday. What should you say? 

 1. Thank you so much. I really like it! 

 2. Happy birthday! I wish you happy. 

 3. Congratulations! You are so smart. 

 4. That's really sad. What a pity you are. 

53.  Situation: Linda is buying a pair of shoes. 

        Sales assistant: May I help you, madam? 

                     Linda: Yes. How much do these shoes cost? 

          Sales assistant: 1,200 baht and it is a 40% discount. 

                       Linda: Really? How Good!  

           How much does Linda have to pay for her new shoes? 

1. 40 baht    2. 100 baht 

3. 720 baht    4. 1200 baht 
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Directions: Complete the text with suitable word. (54-55) 

               Halloween is one of Mary’s favorite___ (54) ____. She dresses up 

as a witch.      

She had a hat and a mask. Then, she visited her neighbors and they 

gave her  

___  (55) ____. She was really happy. 

54.    1. season    2. festival 

3. weather    4. weekend 

55.    1. candies    2. a turkey 

3. chocolate   4. painted eggs 

56.      In Miss Penny’s class 

            Miss Penny: Joy, tell me what you should do if you can’t hear me 

while I’m teaching. 

             Joy: Yes. I think ______________________________ 

1. I shouldn’t ask you again. 

2. I should go out of the room. 

3. I should raise my hand and tell you. 

4. I shouldn’t do anything to disturb others. 

57. Situation: The student council is presenting the way to keep our 

school clean.  

           Good morning everyone, we think our school should be clean but 

there is a lot of  

           garbage around our school. To make our school clean and have 

good environment,   _______________. 

1. we should come to school on time 

2. we should refuse drugs and cigarette  

3. we have to reuse, reduce and recycle  

4. we have to turn on the lights when we need 
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58.        

 Lisa enters the room and she sees a lot of things. On her left hand side,             

            there are an electric rice cooker, a blender, a toaster on the cupboard.  

From the text above, where is Lisa? 

1. In the kitchen   2. In the bedroom 

3. In the bathroom  4. In the living room 

59.  

 

 

 

 

 

 

From the picture, Mike will get a 80% discount if he buys textbooks 

at the________. 

1. barber’s    2. drugstore 

3. bookstore   4. restaurant                 

60. A doctor recommended you to reduce Carbohydrate. What kind of food 

       should you take less?  

 

1.                                                      2. 

 

 

 

 

     3.                                                        4. 
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เฉลย 

1. ตอบข้อ 2   last – fast มีเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกันคือเสียง /st/ (รวมท้ังเสียงสระด้วย) 

  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ไหนมีเสียงท้ายเหมือนกัน  

ข้อ 1 เสียง /l/ - /n/ 

ข้อ 3 เสียง /s/ - /st/ 

ข้อ 4 เสียง /nd/ - /p/     

2. ตอบข้อ 1   head มีเสียงสระเป็นเสียง “เอ” อ่านว่า “เฮด”  

  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ไหนมีเสียงสระต่างจากค าว่า bean  

ข้อ 2 อ่านว่า “บีน” 

ข้อ 3 อ่านว่า “คลีน” 

ข้อ 4 อ่านว่า “มีท” 

3. ตอบข้อ 1   scan เพราะมีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /sk/  

  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์ใดท่ีเสียงต้นเหมือนกับค าว่า Scotland /skɒlənd/    

ข้อ 2 มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 

ข้อ 3 มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 

ข้อ 4 มีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียง /s/ (c ไม่ออกเสียง) 

4. ตอบข้อ 2   bicycle – dangerous มี 3 พยางค์ทั้ง 2 ค า  

  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ใดมี 3 พยางค์ 

ข้อ 1 helicopter – happy มี 4 – 2 พยางค์  

ข้อ 3 skateboard – enjoyable มี 2 – 4 พยางค์ 

ข้อ 4 motorbike – automatic มี 3-4 พยางค์ 

5. ตอบข้อ 1   photo – fish มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียง /f/ ท้ังคู่ 

  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์คู่ใดมีเสียงต้นเหมือนกัน 

ข้อ 2 singer – shelf ออกเสียง /s/ - /sh/ 

ข้อ 3 shampoo – chalk ออกเสียง /sh/ - /ch/ 

ข้อ 4 volleyball – waterfall ออกเสียง /v/ - /w/ 
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6. ตอบข้อ 4   dream มีเสียงท้ายเป็นเสียง /m/ (bท้ายค าไม่ออกเสียง) 

  โจทย์ถามว่า ค าศัพท์ใดมีเสียงท้าย เหมือนกับค าว่า climb /klaɪm/ 

ข้อ 1 lab มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /b/ 

ข้อ 2 camp มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /mp/ 

ข้อ 3 clean มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็น /n/ 

7. ตอบข้อ 3   bought ซื้อ (กริยาช่อง 2)  

โจทย์บอกว่า เมื่อวานนี้ขณะเดินทางไปสถานีรถไฟ Alan และ Kathy ซื้อ

ส้มและมะละกอ “yesterday” บ่งบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในอดีดซึ่ง

ต้องใช้ Past simple tense 

ข้อ 1 buy ท าให้โครงสร้างประโยคกลายเป็น Present simple tense 

ข้อ 2 buys ท าให้โครงสร้างประโยคกลายเป็น Present simple tense 

(ท่ีมีประธานเป็นเอกพจน์) 

ข้อ 4 have bought ท าให้โครงสรา้งประโยคกลายเป็น Present perfect tense 

8. ตอบข้อ 4   You may have them. เพราะประโยคบอกเล่าท่ีลงท้ายด้วย “.” 

  โจทย์ถามว่า ประโยคใดใช้เคร่ืองหมายได้ถูกต้อง 

ข้อ 1 May I have it ต้องใช้ “?” ท้ายประโยคเพราะเป็นประโยคค าถาม 

(เพ่ือขออนุญาต) 

ข้อ 2 No I have not. ต้องมี “,” หลังค าว่า No เพราะยังไม่จบประโยค 

ข้อ 3 You may have it ต้องใช้ “.” ท้ายประโยคเพราะเป็นประโยคบอก

เล่า(อนุญาต) 

9. ตอบข้อ 4   Can you help she? ค าสรรพนามท่ีตามหลังค ากริยาต้องเป็นกรรม ต้อง

ใช้ “her”โจทย์ถามว่า ประโยคในข้อใดไม่ถูกต้อง 

10. ตอบข้อ 2  a / The / a  

  สถานการณ์ Nancy ก้าลังดูของที่ระลึกที่ตลาดจตุจักรฝากเพื่อนสนิท 

  หล่อนเห็นแหวนวงหนึ่งท่ีสวยงาม แหวนวงนั้นมีสีสันสดใส แต่หล่อนก็ไม่ได้ซื้อ  

                   หล่อนซื้อนาฬิกาเรือนหน่ึงแทน   

        - a beautiful ring ถูกต้อง เพราะพูดถึงแหวนท่ัวไป 1 วง เป็นครั้งแรก 

        - The ring ถูกต้อง เพราะ แหวนวงนี้ถูกกล่าวซ้ าเป็นครั้งท่ี 2 (เป็นต้นไป) 
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        - a watch ถูกต้อง เพราะนาฬิกาเรือนนี้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก 

ข้อ 1 a / A / a    แหวนวงนี้ถูกกล่าวซ้ าเป็นคร้ังท่ี 2 แล้วจึงต้องใช้ The 

ข้อ 3 a / The / the  นาฬิกาถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก จึงต้องใช้ a 

ข้อ 4 the / The / the  แหวนและนาฬิกาถูกล่าวถึงคร้ังแรก จึงต้องใช้ a 

11. ตอบข้อ 4  some บ้าง/ บางส่วน (สามารถใช้ได้กับค านามนับได้และค านามนับไม่ได้

เพ่ืออธิบายปริมาณ 

                     หรือจ านวนท่ีไม่ชัดเจนใช้กับประโยคบอกเล่าและอาจพบในประโยค

ค าถาม) 

  สถานการณ์ Michael ก้าลังขอความช่วยเหลือจาก Nick  

  Michael พูดว่า ช่วยไปท่ีร้านเครื่องเขียนหน่อย และซื้อปากกา ยางลบ 

และกระดาษหน่อย 

  โจทย์ให้เลือกค าน าหน้านามข้อไหนถูก  

ข้อ 1 a  ใช้น าหน้าค านามนับได้ท่ีเป็นเอกพจน์ และขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ 

ข้อ 2 an ใช้น าหน้าค านามท่ีเป็นเอกพจน์และขึ้นต้นด้วยสระ (a, e, i, o, u) 

ข้อ 3 any ใช้ในประโยคปฏิเสธหรือค าถาม และสามารถใช้ได้กับค านาม

นับได้และค านามนับไม่ได้เพื่ออธิบายปริมาณหรือจ านวนท่ีไม่ชัดเจน 

12. ตอบข้อ 2  Yes, she has.  ค่ะ ปรุงแล้ว (เป็นรูปแบบ Present Perfect Tense) 

  บทสนทนาพ่อถามลูกสาวว่า แม่ปรุง (แล้ว) อาหารค่ า ส าหรับเราแล้วใช่

ไหม ลูกสาวตอบว่า ค่ะ ปรุงแล้ว 

ข้อ 1 Yes, she did.  ใช้รูปแบบการตอบค าถาม Past Simple Tense 

ข้อ 3 No, she is not.  ใช้รูปแบบการตอบค าถาม Present Simple Tense  

ข้อ 4 No, she will not. ใช้รูปแบบการตอบค าถาม Future Simple Tense 

13. ตอบข้อ 2  May I join the football club? ผมขอเข้าชมรมฟุตบอลได้ไหม  

 สถานการ์ Nakin ต้องการเข้าร่วมชมรมฟุตบอลของโรงเรียน 

 Nakin ควรจะถามครูว่า ผมขอเข้าชมรมฟุตบอลได้ไหม  ครู ตอบว่า ได้ 

ข้อ 1 I may join the football club. ผมอาจจะเข้าร่วมชมรมฟุตบอล 

(ประโยคบอกเล่า) 
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ข้อ 3 Should I join the football club? ผมควรจะเข้าร่วมชมรม

ฟุตบอลไหม  

        (ประโยคค าถามเชิงขอความคิดเห็น) 

ข้อ 4 I can join the football club. ผมสามารถเข้าร่วมชมรมฟุตบอล 

(ประโยคบอกเล่า) 

14. ตอบข้อ 3  Not really. ก็ไม่เชิง 

  สถานการณ์ Somsri ถาม Pom เกี่ยวกับอาหารที่เขาไม่ชื่นชอบ 

  Somsri ถาม Pom ว่า เธอชอบขนมแพนเค้กไหม และ Pom ตอบว่า ก็ไม่

เชิงนะ (ไม่ถึงกับชอบและไม่ได้เกลียด) 

 ข้อ 1 Sure.   แน่นอน 

       ข้อ 2 Certainly. แน่นอน 

        ข้อ 4 Of course. ใช่เลย 

15. ตอบข้อ 1  They will tip. เพวกขาจะให้เงินสมนาคุณ เป็นวัฒนธรรมชาวตะวันตกที่

จะต้องให้ “tip”หรือเงินสมนาคุณแก่ผู้ให้บริการ  

 โจทย์ถามว่า หลังจากทานอาหารและจ่ายค่าอาหารแล้ว ลูกค้าจะท าอะไร

กับบริกร 

ข้อ 2 They will order food. พวกเขาจะสั่งอาหาร 

ข้อ 3 They will have dinner. พวกเขาจะรับประทานอาหาร   

ข้อ 4  They  will ask the waiter for a ride. พวกเขาจะขอให้บริกรขับรถ

ไปส่ง        

16. ตอบข้อ 2  Keep off the grass, please. อย่าเดินลัดสนามหญ้า 

โจทย์บอกว่า ถ้าเราเห็นเด็กก าลังเดินลัดสนามหญ้า และเราต้องการเตือน

ไม่ให้เขาท าอย่างนั้น ควรพูดว่าอย่างไร 

ข้อ 1 Be careful, please. เดินอย่างระมัดระวัง 

ข้อ 3 Beware of the grass, please. ระวังอันตรายจากหญ้า 

ข้อ 4 Stay away from the lawn, please. อยู่ห่างๆ สนาม เป็นค าพูดท่ี

ไม่ค่อยสุภาพ 
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17. ตอบข้อ 2  Cycling ขี่จักรยาน 

  ในเวลาว่างของ Ben เขาชอบขี่จักรยานซึ่งแม่ซื้อให้ เขาขี่จักรยานเป็นเวลา 

30 นาที หรือ 10 กิโลเมตรทุกๆ วัน โจทย์ถามว่า งานอดิเรกของ Ben คืออะไร 

ข้อ 1 Sailing ล่องเรือ  

ข้อ 3 Cooking ท าอาหาร 

ข้อ 4 Collecting stamps สะสมแสตมป ์

18. ตอบข้อ 3  Cooking ท าอาหาร 

 บทสนทนา Patty ถาม David ว่า คุณท าอะไรในเวลาว่าง ซึ่งเขาตอบว่า 

ผมชอบกิน ดังนั้น ผมเลยรักการท าอาหาร Patty ตอบว่า จริงเหรอ ฉัน

ชอบออกก าลังกาย โจทย์ถามว่า งานอดิเรกของ David คืออะไร  

ข้อ 1 jogging วิ่ง 

ข้อ 2 dancing เต้น 

ข้อ 4 diving ด าน้ า 

19. ตอบข้อ 4  It’s a quarter past one ตามรูปนาฬิกาคือเวลา 1.15 น. หรือ 13.15 

น. (quarter past =ผ่านมาแล้ว 15 นาที) 

  สถานการณ์ Dao ไม่มีนาฬิกา เขาต้องการถามถึงเวลาในตอนนี้ 

  Dao ถามว่า ขอโทษค่ะ ตอนนีเ้วลากี่โมงแล้ว ผู้ชายคนนึงตอบว่า เวลา 1.15 น. 

หรือ 13.15 น. 

ข้อ 1 It’s half past one 1.30 น. หรือ 13.30 น. 

ข้อ 2 It’s half past three 3.30 น. หรือ 15.30 น. 

ข้อ 3 It’s a quarter to one  12.45 น. หรือ 00.45 น 

20. ตอบข้อ 1  January the fifteenth, 2019  วันท่ี 15 เดือนมกราคม 2562 ตรงกับวัน

อังคารท่ี 3 ของเดอืน 

  จากปฏิทิน โจทย์ถามว่า วันอังคารท่ีสามของเดือนตรงกับวันท่ีเท่าไหร่ 

  ข้อ 2 January the first, 2019 วันท่ี 1 เดือนมกราคม 2562 

ข้อ 3 January the twenty-ninth, 2019 วันท่ี 29 เดือนมกราคม 2562 

ข้อ 4 January the twenty-second, 2019 วันท่ี 22 เดือนมกราคม 2562 
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21. ตอบข้อ 3  Ten days 10 วัน  (ในเดือนตามปฏิทินนี้ มีวันหยุดรวมกันทั้งหมด 10 วัน) 

  โจทย์ถามว่า เดือนมกราคมมีวันหยุดพิเศษและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วย

ท้ังหมดกี่วัน  

                 ข้อ 1 Two days 2 วัน (นับเฉพาะวันหยุดพิเศษ แต่ไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์) 

                 ข้อ 2 Eight days 8 วัน (ยังไม่ได้นับรวมวันหยุดพิเศษ) 

                 ข้อ 4 Thirty – one days 31 วัน (เป็นจ านวนวันในเดือนนี้ท้ังหมด) 

22. ตอบข้อ 2  Steak สเต็ก  

โจทย์ถามว่า ฮ็อตด็อกไม่ใช้ข้อใดเป็นส่วนประกอบ 

                ข้อ 1 Bread ขนมปัง 

                 ข้อ 3 Sausage ไส้กรอก 

                 ข้อ 4 Lettuce ผักกาด 

23. ตอบข้อ 3  Lemonade น้ ามะนาว 

  บทสนทนา ระหว่าง Pin และ Pao ซึ่ง Pin ถามว่า เธออยากกินอะไร Pao 

ตอบว่า ฉันยังไม่หิวเลย แต่กระหายน้ าเล็กน้อย Pin พูดว่า ได้ รอสักครู่ เดี๋ยวฉันกลับมา 

โจทย์ถามว่า Pin จะเสิร์ฟอะไรให้แก่ Pao 

                ข้อ 1 Pizza พิซซ่า 

                ข้อ 2 Noodles บะหมี่  

                ข้อ 4 Crambled egg ไขค่น 

24. ตอบข้อ 3  Vegetable salad and orange juice ผักสลัดและน้ าส้ม 

จากบทความ วันนี้ Paul และเพ่ือนๆ มีแผนท่ีจะท าอาหารและเครื่องดื่ม 

พวกเขาซื้อแครอท มะเขือเทศ ส้ม ข้าวโพด แตงกวา ไก่ ไข่ และน้ าสลัด 

โจทย์ถามว่าพวกเขาก าลังจะท าอะไร 

                   ข้อ 1 Fruit salad and carrot juice สลัดผลไม้กับน้ าแครอท                  

ข้อ 2 Beef salad and orange juice สลัดเนื้อวัวกับน้ าส้มคั้น  

        ข้อ 4 Salad dressing and cucumber juice สลัดเดรสซิ่งกับน้ าแตงกวา  

25. ตอบข้อ 1 Can I get some rest? ฉนัขอไปนอนพักไดไ้หม 

บทสนทนาท่ีห้องปฐมพยาบาล Anny ก าลังพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี โดย Anny 

พูดว่า  



305 

 

ฉันปวดท้อง ฉันขอนอนพักได้ไหม เจ้าหน้าท่ีตอบว่า ได้ แต่เธอต้องทานยา

ก่อนจะไปนอน 

       ข้อ 2 Can I go to the class?  ฉันขอไปห้องเรียนได้ไหม                                                                         

                 ข้อ 3 Can I get some drink? ฉันขอเครื่องดื่มสักอย่างได้ไหม 

                 ข้อ 4 Can I go to the canteen? ฉันขอไปโรงอาหารได้ไหม 

26. ตอบข้อ 3  coats / scarves / gloves เส้ือคลุมกันยาว ผ้าพันคอ ถุงมือ 

จากภาพ ถ้าคุณมีแผนท่ีจะไปอเมริกาในฤดูนี้ (ตามภาพ) คุณจะสวมใส่

เคร่ืองนุ่งหม่ในข้อใด 

               ข้อ 1 blouses / skirts / boots เส้ือผู้หญิง / กระโปรง / รองเท้าบู้ท 

               ข้อ 2 t-shirt / hats / gown เส้ือแขนสั้น / หมวก / ชุดเสื้อคลุมยาว 

                 ข้อ 4 suits / swimsuits / sunglasses  ชุดสูท / ชุดว่ายน้ า / แว่นกันแดด 

27. ตอบข้อ 3  Summer ฤดูร้อน 

  โจทย์กล่าวว่า ในฤดูร้อน ผู้คนส่วนมากนิยมอาบแดด ดังนั้นจึงมีผู้จ านวน

มากท่ีชายหาด 

             ข้อ 1 Spring ฤดูใบไม้ผลิ ถึงแม้ช่วงท้ายๆของฤดูใบไม้ผลิผู้คนจะเริ่ม

อาบแดดกันแล้ว    

                    แต่ก็ได้รับความนิยมน้อยกว่าฤดูร้อน 

             ข้อ 2 Winter ฤดูหนาว อากาศหนาวไม่มีใครอาบแดด ฤดูนี้ผู้คนนิยมเล่น

กีฬาหรือกิจกรรมท่ี  

                     เกี่ยวข้องกับหิมะ เช่น สกี สเก็ตน้ าแข็ง เป็นต้น  

            ข้อ 4 Autumn ฤดูใบไม้ร่วง เพราะอากาศเร่ิมเย็นลงผู้คนจึงไม่นิยม

อาบแดดในฤดูนี ้

28. ตอบข้อ 4  Australia and New Zealand ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (2 ประเทศนี้

อยู่ซีกโลกใต ้

ซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูร้อน) 

โจทย์กล่าวว่า ปีท่ีแล้ว Anusorn เดินทางไปหลายประเทศ ซึ่งแต่ละ

ประเทศก็ไม่มีหิมะตกในช่วงคริสต์มาสเลย โจทย์ถามว่า ประเทศ 2 

ประเทศ ในข้อใดที่เขาเดินทางไป 
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  ข้อ 1 Russia and Poland รัสเซีย และ โปแลนด์ 2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลก

เหนือซึ่งช่วงปลายปเีป็นฤดูหนาว 

 ข้อ 2 America and Canada อเมริกา และ แคนาดา 2 ประเทศนี้อยู่ซีก

โลกเหนือซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูหนาว 

ข้อ 3 England and France อังกฤษ และ ฝร่ังเศส 2 ประเทศนี้อยู่ซีกโลกเหนือ 

ซึ่งช่วงปลายปีเป็นฤดูหนาว 

29. ตอบข้อ 3  Using clean energies ใช้พลังงานสะอาด (การใช้ลมหมุนกังหันเพื่อใช้

ผลิตไฟฟ้าไม่ก่อมลภาวะ) 

  จากภาพท่ีก าหนด ข้อใดเป็นการส่งเสริมในการอนุรักษ์โลก 

                 ข้อ 1 Growing more trees ปลูกต้นไม้เพ่ิม 

                 ข้อ 2 Recycling resources แปรรูปทรัพยากรณ์แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

   ข้อ 4 Reducing use of wind ลดใช้(พลังงาน)ลมไม่สอดคล้องกับการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าและไม่มคีวามจ าเป็นจะต้องลดการใช้(พลังงาน)ลมแต่อย่างใด  

30. ตอบข้อ 4  He will keep the environment. เขาจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จากภาพท่ีก าหนด โจทย์ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากคนท าตามค าแนะน าในภาพ 

                  ข้อ 1 He will be intelligent. เขาจะฉลาดขึ้น 

                 ข้อ 2 He will lose some money. เขาจะเสียเงินบางส่วน 

                  ข้อ 3 He will get special discounts. เขาจะได้ส่วนลด(จากร้านค้า) 

31. ตอบข้อ 3  reading somewhere อ่านหนังสืออยู่ท่ีใดท่ีหนึ่ง  

จากสถานการณ์ในชั้นเรียน นักเรียนใหม่ถาม Tom ว่า ตอนนี้คุณครู

ประจ าชั้นของพวกเราอยู่ท่ีไหน Tom จึงตอบว่า ฉันคิดว่า _____ 

ต าแหน่งที่ว่างในช่องว่างนั้นคือสถานท่ี เพราะค าถามขึ้นต้นด้วยค าว่า 

where แปลว่าท่ีไหน นักเรียนใหม่ได้พูดว่า ขอบคุณมาก ฉันจะเดินไปท่ี

ห้องสมุด ดังนั้นค าท่ีเติมลงในช่องว่างนอกจากเป็นสถานท่ีแล้ว ค าว่า 

library ในประโยคสุดท้ายนี้ ยังเป็นค าท่ีบอกให้รู้ว่าครูประจ าชั้นก าลังอ่าน

หนังสืออยู่ จึงตอบ reading somewhere แปลว่า อ่านหนังสืออยู่ท่ีใดท่ี

หนึ่ง เพราะสอดคล้องกับบริบทในบทสนทนานี้ 
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                 ข้อ 1 eating outside ทานอาหารข้างนอก  

        ข้อ 2 checking exercise ตรวจแบบฝึกหัด  

        ข้อ 4 playing hide and seek in the room เล่นซ่อนหาในห้อง  

32. ตอบข้อ 1  enjoy ชอบ ชื่นชอบ  

ผู้คนอเมริกาจ านวนมากชอบเล่นโต้คลื่นวันหยุด 

จากประโยค ประธาน คือ people เป็นค านามพหูพจน์  ในประโยค 

Present Simple tense ถ้าประธานเป็น plural noun ค ากริยาไม่มีการ

เติม S หรือเปลี่ยนรูป 

      ข้อ 2 enjoys (present form) ใช้กับประธานท่ีเป็น singular noun และ 

สรรพนาม he/ she/ it 

                ข้อ 3 enjoying (present participial) 

                ข้อ 4 To enjoy (to infinitive) 

33. ตอบข้อ 2  works ท างาน  

  Suda อาศัยในชนบททางตอนเหนือของประเทศไทย พ่อของเขาท างานใน

ฟารม์ จากประโยค Her father __________ on farm ประธาน คือ father               

                เป็นค านามเอกพจน์  รูปประโยคเป็น Present simple tense ฉะนั้น

ค ากริยาต้องเติม S  

                ข้อ 1 work ค ากริยาที่ไม่การผันตามประธาน 

                ข้อ 3 working ค านาม (gerund) 

                ข้อ 4 to work กริยา to infinitive ซึ่งเป็น main verb ไม่ได ้

34. ตอบข้อ 4  have been  

 สถานการณ์ Kitti ก้าลังสัมภาษณ์ Mario ในฐานะนักแสดงทีม่ีชื่อเสียง

ของไทย 

จากบทสนทนา Kitti ถาม Mario ว่า คุณท างานนี้นานแค่ใหนแล้ว Mario 

ตอบว่า ผมเป็นนักแสดงตั้งแต่ปี 2010 ค าถามอยู่ในรูป Present perfect 

tense ค าตอบจึงต้องอยู่ในรูปของ present perfect tense คือ subject 

+ has/have + v3 
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                ข้อ 1 am  (present simple tense) 

                ข้อ 2 was  (past simple tense) 

                ข้อ 3 will be (future simple tense) 

35. ตอบข้อ 2  I was at the beach with John. ฉันอยู่ทีช่ายหาดกับจอห์น  

  สถานการณ์ Mary ก้าลังคุยกับลูกชาย 

จากบทสนทนา Mary ถาม David ว่า เมื่อคืนไปไหนมา David ตอบว่า อยู่

ท่ีชายหาดกับJohn  ประโยคนี้ใช้ค าถามท่ีอยู่ในรูป past simple tense 

เพราะมีค าบอกเวลา last night ฉะนั้นประโยคค าตอบต้องอยู่ในรูปของ 

past simple tense เช่นกัน 

                ข้อ 1 I am at my friend’s house. เป็นรูปแบบประโยค  present 

simple tense   

                ข้อ 3 I am playing football with friends. เป็นรูปแบบประโยค present 

continuous tense 

                ข้อ 4 I was going to the cinema with Ann. เป็นรูปแบบประโยค past 

continuous tense 

36. ตอบข้อ 1  will not จะไม ่

  โจทย์กล่าวว่า ถ้าฝนตกวันนี้ Jane จะไมไ่ปว่ายน้ า  

                ประโยคนี้เป็น conditional Sentence แบบท่ี 1 future possible 

ประโยค if clause  

                เป็น present simple tense  ประโยคหลักต้องเป็น future simple 

tense  (subject will/shall + v infinitive) 

               ข้อ 2 would not  ผิดโครงสร้างไวยากรณ์ 

                ข้อ 3 will not have ผิดโครงสร้างไวยากรณ์ 

                ข้อ 4 Would not have ผิดโครงสร้างไวยากรณ์ 

37. ตอบข้อ 4  more popular than ไดร้ับความนิยมกว่า  

 โจทย์กล่าวว่า จากแผนภูมิ กีฬาเทนนิส ได้รับความนิยมมากกว่ากีฬา

ยิมนาสติก 
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จากประโยค มีการเปรียบเทียบกีฬา 2 ประเภท ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ

ขั้น comparative degree (การเปรียบเทียบขั้นกว่า) adjective ท่ีมี

มากกว่า 2 พยางค์จะมี โครงสร้างดังนี้ more + adjective + than  

               ข้อ 1 popular ไม่มีการเปรียบเทียบ 

               ข้อ 2 as popular as เปรียบเทียบขั้นเท่า 

               ข้อ 3 most popular เปรียบเทียบขั้นสุด  

38. ตอบข้อ 3  soccer  ฟุตบอล 

โจทย์กล่าวว่า กีฬาท่ีได้รับความนิยมสูงสุดคือฟุตบอล (จากแผนภูมิ 

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดถึง 30% ในบรรดากีฬาทั้งหมด) 

                ข้อ 1 track กีฬาประเภทลู่ ได้รับความนิยม 20% 

                ข้อ 2 tennis กีฬาเทนนิส ได้รับความนิยม 12% 

                ข้อ 4 gymnastics กีฬายิมนาสติก ได้รับความนิยม 11% 

39. ตอบข้อ 4  Tina and Donna’s youngest sister น้องสาวคนเล็กของทีน่าและดอนน่า  

โจทย์กล่าวว่า John มีลูกสาว 3 คน Donna มอีายุมากกว่า Laura 10 ปี 

Tina มีอายุมากกว่าDonna 2 ปี ดังนั้น Laura อายุน้อยท่ีสุดจึงเป็นน้อง

ของทั้งสองคน 

                ข้อ 1 John’s youngest sister เป็นน้องสาวคนเล็กของจอห์น 

                ข้อ 2 John’s eldest daughter เป็นลูกสาวคนเล็กของจอห์น 

                ข้อ 3 Tina and Donna’s eldest sister เป็นพี่สาวคนโตของทีน่าและดอนนา่ 

40. ตอบข้อ 2  c   e   a  b  d  g  f  h = Could you do me a favor, please? คุณ

ช่วยฉันหน่อยได้ไหม 

41 – 43 อ่านบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกค้าตอบเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ 

สถานการณ์  การพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางไปเทีย่วทะเลทรายซาฮาราในวันหยุด 

Helen: ฉันไม่ชอบฤดูร้อนเพราะ ___41______ 

Sarah: ฉันเหมือนกัน ฉันไม่ชอบอากาศร้อนเพราะมันท าให้ผิวฉัน

กลายเป็นสีแดง  

(ผิวไหม้จากแสงแดด) 

Helen: ใช่เลย มันก็_____42_____ ด้วยเหมือนกัน 
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Sarah: เธอรู้ไหม? ช่วงฤดูร้อนนี้ ฉันรู้สึกเบ่ือและขี้เกียจ 

Helen: ฉันก็คิดเหมือนกบัเธอ ____43____ 

41. ตอบข้อ 3  I hate the sun ฉันไม่ชอบพระอาทิตย์ (แสงแดด) 

จากบทสนทนา Helen บอกว่า ฉันไม่ชอบฤดูร้อน ดังนั้นเหตุผลท่ีน ามา

เติมท้ายค าว่า because จึงควรสอดคล้องกับความคิดที่ให้มา จึงตอบ I 

hate the sun แปลวา่ ฉันไม่ชอบพระอาทิตย์ (แสงแดด) 

  ข้อ 1 I love the sea  ฉันรักทะเล   

  ข้อ 2 I hate the rain ฉันไม่ชอบฝน  

  ข้อ 4 I enjoy sightseeing ฉันสนุกกับการไปชมธรรมชาติ  

42. ตอบข้อ 1  burns my skin  (แสงแดด) ไหม้ผิวของฉัน 

  จากบทสนทนา จะเห็นว่า Sarah พูดว่า I don’t like hot weather 

because it turns my skin into red แปลว่า ฉันเหมือนกัน ฉันไม่ชอบอากาศร้อนเพราะ

มันท าให้ผิวฉันกลายเป็นสีแดง (ผิวไหม้จากแสงแดด) ซึ่ง Helen ก็เห็นด้วย ว่า Alright 

แปลว่า ใช่เลย it also ______ แปลว่า  มันก็_____ ด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าท้ัง Sarah 

และ Helen ต่างก็ถูกแสงแดดไหม้ผิวของท้ังสองคนดังท่ี Sarah ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 

ดังนั้น Helen จึงควรพูดว่า it also burns my skin แปลว่า (แสงแดด) มันก็ไหม้ผิวของ

ฉันด้วยเหมือนกัน 

ข้อ 2 lighten my skin ท าให้ผิวกระจ่างใส  

ข้อ 3 makes my skin soft ท าให้ผิวนุ่ม  

ข้อ 4 makes my skin healthy  ท าให้ผิวสุขภาพดี   

43. ตอบข้อ 1  tired  เหนื่อย 

  จากบทสนทนา จะเห็นว่า Sarah พูดว่า เธอรู้ไหม? ช่วงฤดูร้อนนี้ ฉันรู้สึก

เบ่ือและขี้เกียจ Helen จึงตอบว่า ฉันก็คิดเหมือนกับเธอ ค าในช่องว่างจึงต้องเป็นค าท่ีสื่อ

ความหมายสอดคล้องกันกับความคิอของ Sarah นั่นคืออาการเหนื่อย เมื่อยล้า  ขี้เกียจ 

ข้อ 2 active กระตือรือร้น  

ข้อ 3 excited ตื่นเต้น  

ข้อ 4 energetic กระฉับกระเฉง  
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44. ตอบข้อ 4  You find another car park somewhere else. คุณ(ควรจะ)หาท่ีจอดรถที่อื่น 

                 ข้อ 1 You park your car here.  คุณจอดรถที่นี่  

        ข้อ 2 You get in the park quickly. คุณเข้าสวนสาธารณะโดยเร็ว 

        ข้อ 3 You find another park to visit. คุณหาสวนสาธารณะอื่นเพื่อเย่ียมชม 

45. ตอบข้อ 2  scared กลัว จากภาพสื่ออารมณ์ชัดเจนว่าตกใจกลัว 

  โจทย์ถามวา่ จากภาพเด็กผู้ชายรู้สึกอย่างไร 

                ข้อ 1 sad เศร้า                          

                ข้อ 3 amazed ประหลาดใจ 

                ข้อ 4 surprised ประหลาดใจ  

46. ตอบข้อ 2  I’m pretty happy ฉันมีความสุขมาก 

  สถานการณ์ สวนสาธารณะ 

จากบทสนทนา Mary พูดว่า วันนี้เธอยิ้มมากมายเลยนะ และ Peter พูด

ตอบว่า ฉันได้รับรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่จากแม่ ฉะนั้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ Peter 

มีความสุขมากๆ 

ข้อ 1 I feel hopeful  ฉนัรู้สึกมีความหวัง  

ข้อ 3 I lost my mind now.  ฉันเสียสติแล้ว  

ข้อ 4 I’m terribly sorry for that. ฉันเสียใจมากๆ 

47. ตอบข้อ 2  wear  สวมใส่  

                    โจทย์บอกว่า Bob อาบน้ าเวลา 7 นาฬิกา และเขาสวมใส่ (puts on) ชุด

นักเรียน และไปโรงเรียน โจทย์ถามว่า ค าท่ีขีดเส้นใต้ (underlined word) นั่นคือค าว่า 

put on มีความหมายว่าอย่างไร จากบริบทรอบๆ ค าว่า put on มีค าศัพท์ค าว่า school 

uniform แปลว่า ชุดนักเรียน อยู่ นั่นแสดงว่าเขาต้องสวมใส่ชุดนักเรียน แล้วไปโรงเรียน 

สรุปว่า put on มีความหมายว่าสวมใส่ ซึ่งตรงกับค าว่า wear ท่ีแปลว่าสวมใส่เช่นกัน   

ข้อ 1 buy  ซื้อ  

ข้อ 3 wash ซัก 

ข้อ 4 change เปลี่ยน 
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48. ตอบข้อ 1  Easter วันอีสเตอร์ 

โจทย์บอกว่า Joseph และ Hanah ก าลังระบายสีใข่ พวกเขาก าลังจะจัดงาน

เฉลิมฉลองเทศกาล โจทย์ถามว่า เทศกาลท่ีหมายถึงนั้นคือเทศกาลอะไร 

ข้อ 2 New Year’s Day วันขึ้นปีใหม่ 

ข้อ 3 April Fools’ Day วันโกหก  

ข้อ 4 Valentine’s Day วันวาเลนไทน์    

49. ตอบข้อ 1  Sports Event กิจกรรมกีฬา 

จากประกาศแจ้งว่าจะมีการแข่งฟุตบอลในวันเสาร์ที่ 19  กันยายน  โจทย์

ถามว่า ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร  ในภาพนั้นมีค าศัพท์ท่ีจะท าให้เรารู้ค าตอบได้ 

คือ ค าว่า event แปลว่า เหตุการณ์ หรือการแข่งขัน ค าว่า football 

แปลว่า กีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็น กีฬาชนิดหนึ่ง และมีการระบุวันท่ีแข่งขัน จึง

ท าให้รู้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬา จึงตอบ Sport Event        

ข้อ 2 User manual  คู่มือการใช้งาน  

ข้อ 3 Personal data ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ 4 Birthday party งานเล้ียงวันเกิด 

50. ตอบข้อ 3  the post office ท่ีท าการไปรษณีย์  

โจทย์บอกว่า Suda อยู่ท่ีปารีส เธอต้องการส่งรองเท้า กระเป๋าถือ และ

โปสการ์ดไปให้แม่ ดังนั้นเธอจึงควรไปที่ ..... ค าท่ีควรน ามาเติมคือค าว่า 

post offiice แปลว่า ท่ีท าการไปรษณีย์   

ข้อ 1 school  โรงเรียน 

ข้อ 2 The hospital  โรงพยาบาล  

ข้อ 4 The police station สถานีต ารวจ   

51. ตอบข้อ 1  At the hospital  โรงพยาบาล 

  จากภาพจะเห็นว่าเป็นภาพของคณะแพทย์ก าลังรักษาคนไข้ โจทย์ถามว่า 

จากภาพพวกเขาอยู่ท่ีไหน  

ข้อ 2 At the post office ท่ีท าการไปรษนีย์ 

ข้อ 3 At the police station สถานีต ารวจ  

ข้อ 4 At the railway station สถานีรถไฟ  
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52. ตอบข้อ 1  Thank you so much. I really like it!  ขอบคุณ ฉันชอบมันจังเลย 

โจทยบ์อกว่า มีใครบางคนให้ของขวัญวันเกิดกับคุณ โจทย์ถามว่า คุณควร

พูดว่าอย่างไรว่า  

ข้อ 2 Happy birthday! I wish you happy. สุขสันต์วันเกิด ฉันขอให้

เธอมีความสุข  

ข้อ 3 Congratulations! You are so smart. ยินดีด้วย เธอเก่งมากๆข้อ 

4 That's really sad. What a pity you are. มันช่างน่าเศร้าจริงๆ เธอ

ช่างน่าสงสารเหลือเกิน  

53. ตอบข้อ 3  720 baht   720 บาท 

  สถานการณ์ ลินดาก้าลังเลือกซื้อรองเท้า 

    พนักงานขาย  “มีอะไรให้ช่วยไหมคะคุณผู้หญิง” 

     ลินดา   “ใช่ค่ะ รองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่คะ” 

    พนักงานขาย “1,200 บาท และมีส่วนลด 40% ค่ะ” 

    ลินดา   “จริงๆ หรอคะ  ดีจังเลย” 

  โจทย์ถามว่า  ลินดาต้องจ่ายค่ารองเท้าท้ังหมดกี่บาท  

จากบทสนทนา รองเท้าราคา 1,200 บาท และมีส่วนลด 40% ดังนั้น

รองเท้าคู่นี้มีราคาสุทธิเพียง 720 บาท  

54 – 55 เติมค้าที่เหมาะสมลงในข้อความต่อไปนี้ 

ฮาโลวีน เป็นหนึ่งใน........54........ที่ชื่นชอบของแมรี่  เธอแต่งตัวคล้ายกับ

แม่มด  เธอสวมหมวกแม่มดและสวมหน้ากาก แล้วเธอก็ไปท่ีบ้านเพ่ือน

บ้านและพวกเขาได้ให้......55...... 

กับเธอ เธอมีความสุขมากๆ 

54. ตอบข้อ 2  festival  วันหยุด วันหยุดเทศกาล 

 จากบทอ่านฮาโลวีนเป็นหนึ่งใน........ท่ีชื่นชอบของแมรี่ จะมีค าว่าวันฮาโลวีน 

 ท่ีเป็นตัวก าหนดค าท่ีจะน ามาเติม นั่นคือค าว่า holiday แปลว่าวันหยุดเทศกาล  

ข้อ 1 season  ฤดู           

ข้อ 3 weather  อากาศ     

ข้อ 4 weekend วันหยุดสุดสัปดาห์   
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55. ตอบข้อ 1  candies  ลูกอม  

โจทย์บอกว่า เธอก็ไปท่ีบ้านเพื่อนบ้านและพวกเขาได้ให้..........กับเธอ น่ันก็

คือ candies แปลว่า ลูกอม เพราะในวันฮาโลวีน เมื่อเด็กๆไปเคาะประตู

บ้านใดแล้ว เจ้าของบ้าน 

ก็จะให้ลูกอมแก่เด็กๆ   

ข้อ 2 A turkey ไก่งวง     

ข้อ 3 Chocolate ช็อคโกแล็ต   

ข้อ 4 painted eggs ไข่ท่ีถูกระบายสี   

56. ตอบข้อ 3  I should raise my hand and tell you.  หนูคิดว่า พวกเราควรยกมือ

และบอกคุณครูค่ะ 

  สถานการณ์ ในช้ันเรียนของ Miss Penny  

  Miss Penny: “Joy ช่วยบอกเพ่ือนๆ ได้ไหมจ๊ะ ถ้าเธอไม่ได้ยินในขณะที่

ครูสอนเธอควรท าอย่างไร” 

             Joy: หนูคิดว่า ………………………………………… 

  จากบทสนทนาข้างต้น สิ่งท่ีควรท าเมื่อไม่ได้ยิน  ไม่เข้าใจ หรือเกิดปัญหา

ใดๆ ในขณะท่ีนักเรียนก าลังเรียนอยู่ควรท่ีจะยกมือ แจ้งครูผู้สอนให้ทราบ และสอบถาม

ครผูู้สอน ดังนั้นจึงตอบ I should raise my hand and tell you. แปลว่า หนูคิดว่า พวก

เราควรยกมือและบอกคุณครูค่ะ 

ข้อ 1 I shouldn’t ask you again. หนูคิดว่าพวกเราไม่ควรถามครูอีกคร้ัง

ค่ะ  

ข้อ 2 I should go out of the room. หนูคิดว่าพวกเราควรเดินออก

นอกห้องเรียน 

ข้อ 4 I shouldn’t do anything to disturb others. หนูคิดว่าพวกเรา

ไม่ควรท าอะไรที่เป็นการรบกวนผู้อื่น 

57. ตอบข้อ 3  we have to reuse, reduce and recycle  พวกเราต้องรู้จักการน าขยะ

กลับมาใช้ใหม่ ลดขยะ และการรีไซเคิลขยะ 
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สถานการณ์ สภานักเรียนน้าเสนอวิธีการรักษาความสะอาดของโรงเรียน 

“สวัสดีเพ่ือนๆ นักเรียนทุกคน พวกเราคิดว่าโรงเรียนของพวกเราควรท่ีจะ

สะอาด แต่มีขยะมากมายบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการท าให้โรงเรียนของ

เราสะอาดและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี _________” ดังนั้นข้อความท่ีน ามา

เติมลงในช่องว่างจึงควรเป็นวิธีการรักษาความสะอาด การท าความสะอาด

หรือการลดปริมาณขยะ จึงตอบ We have to reuse, reduce and 

recycle the garbage แปลว่า พวกเราต้องรู้จักการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 

ลดขยะ และการรีไซเคิลขยะ ซึ่งสัมพันธ์กับบริบทท่ีก าหนดให้ 

  ข้อ 1 we should come to school on time พวกเราควรมาโรงเรียน

ให้ทันเวลา  

ข้อ 2 we should refuse drugs and cigarette พวกเราควรปฏิเสธยา

เสพติดและบุหร่ี  

ข้อ 4 we have to turn on the lights when we need พวกเราควร

เปิดไฟเมื่อเราจ าเป็น  

58. ตอบข้อ 1  In the kitchen  อยู่ในห้องครัว 

จากบทอ่าน Lisa เข้ามาในห้องและเธอเห็นสิ่งของมากมาย ด้านซ้ายมือ

ของเธอมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องป่ัน และเครื่องปิ้งขนมปัง ในตู้กับข้าว 

โจทย์ถามว่า จากบทความข้างบน Lisa อยู่ท่ีใด 

จากเนื้อความจะเห็นว่าสิ่งท่ี Lisa เห็นนั้น เช่นหม้อหุงข้าว เครื่องปั่น 

เคร่ืองปิ้งขนมปัง อ่างล้างจาน เตาอบ และเตาแก๊ส คืออุปกรณ์เครื่องใช้ท่ี

อยู่ในครัว  

ข้อ 2  In the bedroom  ห้องนอน     

ข้อ 3  In the bathroom  ห้องน้ า       

ข้อ 4  In the living room ห้องรับแขก     

59. ตอบข้อ 3  bookstore  ร้านหนังสือ 

จากภาพ Mike จะได้รับส่วนลด 80% ถ้าเขาซื้อหนังสือเรียนท่ี................. 

ค าท่ีจะน ามาเติมในช่องว่างท่ีสัมพันธ์กับภาพคือ ค าว่า bookstore (ร้าน

หนังสือ) เพราะในภาพคือร้านหนังสือ 
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ข้อ 1 barber’s  ร้านตัดผม   

ข้อ 2 drugstore  ร้านขายยา     

ข้อ 4 restaurant  ร้านอาหาร 

60. ตอบข้อ 3  bread ขนมปัง 

จากประโยค หมอแนะน าให้ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต โจทย์ถามว่า คุณ

ควรลดอาหารชนิดใด คาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจ าพวก แป้ง ข้าว  ขนมปัง

ท ามาจากแป้ง ดังนั้นคุณควรลดอาหารกลุ่มขนมปัง                          

ข้อ 1 milk นม   

ข้อ 2 meat เนื้อสัตว์   

ข้อ 4 vegetable ผัก   

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


