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เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

เรื่อง การหา ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. 
-  ตัวประกอบของจํานวนนับใดๆ  คือ  จํานวนนับท่ีหารจํานวนนับนั้นไดลงตัว  ซ่ึงจํานวนนับแตละจํานวน
อาจจะมีตัวประกอบไดมากกวา  1  ตัว 
-  จํานวนนับท่ีมีตัวประกอบเพียงสองตัว  คือ  1  กับจํานวนนับนั้น  เรียกวา  จํานวนเฉพาะ                               
ตัวประกอบท่ีเปนจํานวนเฉพาะ  เรียกวา  ตัวประกอบเฉพาะ 
-  จํานวนนับท่ีหารจํานวนตั้งแตสองจํานวนข้ึนไปไดลงตัว  เรียกวา  ตัวหารรวม หรือตัวประกอบรวมของ
จํานวนเหลานั้น  และตัวหารรวมท่ีมีคามากท่ีสุด  เรียกวา  ตัวหารรวมมาก  ใชอักษรยอวา ห.ร.ม. 
-  ตัวคูณรวมของจํานวนนับตั้งแตสองจํานวนข้ึนไป  เปนจํานวนนับท่ีมีจํานวนเหลานั้นเปน                        
ตัวประกอบและตัวคูณรวมท่ีมีคานอยท่ีสุด  เรียกวา  ตัวคูณรวมนอย  ใชอักษรยอวา  ค.ร.น. 
การหา  ห.ร.ม.   
เราสามารถหา  ห.ร.ม.  โดยวธิีหาตัวประกอบ  วิธีแยกตัวประกอบ และ วิธีตั้งหาร  ดังนี้ 
       วิธีท่ี 1  การหา  ห.ร.ม.  โดยวิธีหาตัวประกอบ  เชน 
 

พิจารณา  จํานวนนับท่ีหาร  12  และ  16  ไดลงตัว 
จํานวนนับท่ีหาร  12  ไดลงตัว  คือ  1, 2, 3, 4, 6, 12 
จํานวนนับท่ีหาร  16  ไดลงตัว  คือ  1, 2, 4, 8, 16 
ตัวหารรวมของ  12  และ  16  คือ  1, 2, 4 
จะเห็นวา  4  เปนตัวหารรวมมากท่ีสุด 

ดังนั้น  ห.ร.ม. ของ 12 และ 16 คือ 4 
 
        วิธีท่ี 2  การหา  ห.ร.ม.  โดยวิธีแยกตัวประกอบ  ทําไดโดยใชการแยกตัวประกอบมาชวย    
                  ซ่ึง ห.ร.ม. หาไดจากผลคูณของจํานวนเฉพาะท่ีเปนตัวประกอบรวมหรือตัวหารรวม   
                  เชน 

พิจารณาการแยกตัวประกอบของ  15  และ  30 

15  =  3 × 5 

30  =  2 × 3 × 5 

ตัวหารรวมของ  15  และ  30  ไดแก  3 × 5 
ดังนั้น  ห.ร.ม.  ของ  15  และ  30  คือ  15 

 
        วิธีท่ี 3  การหา  ห.ร.ม.  โดยวิธีตั้งหาร  ทําไดโดยการหาจํานวนเฉพาะท่ีสามารถหารจํานวน
นับเหลานั้นไดลงตัวทุกตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกวาไมมีจํานวนเฉพาะใดสามารถหารไดอีก  จากนั้นนําจํานวน
เฉพาะท่ีเปนตัวหารรวมมาหาผลคูณ  เชน 
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การหา ห.ร.ม. ของ 16, 20 และ 32 
2) 16  20  32 
  2) 8  10  16 
      4    5     8 

นําจํานวนท่ีเปนตัวหารรวมของทุกตัวมาคูณกัน  จะได  2 × 2  = 4 
ดังนั้น  ตัวหารรวมมาก  หรือ  ห.ร.ม.  ของ  16, 20, 32  คือ  4 

 
โจทยปญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม.  ตองใชความรูในเรื่องการหา ห.ร.ม.  มาชวยในการแกโจทยปญหา  
เชน 

ตี๋มียางลบสีชมพู  33  กอน  สีฟา  66  กอน  และสีขาว  99  กอน  ตองการแบงใสกลอง  กลองละเทาๆ 
กัน  โดยแตละกลองมียางลบสีเดียวกันเทานั้น  จะแบงไดมากท่ีสุดกลองละก่ีกอน 
วิธีคิด          ใชวธิีหา  ห.ร.ม. ของจํานวนยางลบ 
                                        3) 33  66  99 
                                      11) 11  22  33 
                                              1     2    3 

                   ยางลบแตละกลองมีจํานวน  3 × 11 =  33  กอน 
ยางลบสีชมพูแบงได  1  กลอง,  ยางลบสีฟาแบงได  2  กลอง,  ยางลบสีขาวแบงได  3  กลอง 
ดังนั้น  รวมแบงยางลบไดท้ังหมด  6  กลอง 
                   ตอบ    ยางลบแตละกลองมีจํานวน  ๓๓  กอน  แบงไดท้ังหมด  ๖  กลอง 

        
การหา ค.ร.น.  
       การหา ค.ร.น. โดยวิธีหาผลคูณ  วิธีแยกตัวประกอบ  และวิธีตั้งหาร  ดังนี้   
วิธีท่ี  1  การหา ค.ร.น. โดยวิธีหาผลคูณ  เชน 
 
การหา ค.ร.น. ของ  2  และ  4 
วิธีทํา     จํานวนนับท่ีมี  2  เปนตัวประกอบ คือ     2  ,  4  ,  6  ,  8  ,  10  ,  12  ,  14  ,  16  ,  
18  , ... 
               จํานวนนับท่ีมี  4  เปนตัวประกอบ คือ     4  ,  8  ,  12  ,  16  ,  20  ,  24  ,  28  , ... 
               ตัวคูณรวมของ  2  และ 4  คือ  4, 8, 12, 16, ... 
                                    ดังนั้น  ค.ร.น.  ของ  2  และ  4  คือ  4 

 
 วิธีท่ี  2  การหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ  จากนั้นครูอธิบายวา ทําไดโดยการหาไดจาก      
ผลคูณของจํานวนเฉพาะท่ีเปนตัวประกอบรวมของจํานวนนับท่ีกําหนดใหอยางนอยสองจํานวน                
กับตัวประกอบท่ีเหลือทุกตัว  เชน 
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การหา  ค.ร.น.  ของ  6  และ  9 

วิธีทํา            6     =  2 × 3 

                     9     =  3 × 3 

ดังนั้น ค.ร.น.  ของ  6  และ  9  คือ  2 × 3 × 3  =  18 
 
 วิธีท่ี  3  การหา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร  จากนั้นครูอธิบายวา ทําไดโดยหาจํานวนเฉพาะท่ีเปน
ตัวหารรวมของจํานวนเหลานั้นอยางนอยสองจํานวนมาหาร  จํานวนใดท่ีหารไมลงตัวใหเขียนจํานวนเดิม  แลว
หาจํานวนเฉพาะท่ีเปนตัวหารรวมกับผลลัพธเหลานั้นอยางนอยสองจํานวน  ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนไมสามารถ
หาจํานวนเฉพาะท่ีเปนตัวหารรวมของผลลัพธอยางนอยสองจํานวนได  แลว  ค.ร.น. ก็คือ ผลคูณของจํานวน
เฉพาะท้ังหมดกับผลลัพธทุกจํานวน 
 

การหา ค.ร.น. ของ 20, 40 และ 60 
วิธีทํา                        2) 20  40  60 
                                 2) 10  20  30 
                                   5) 5  10  15 
                                       1     2    3 

ค.ร.น. ของ 20, 40, 60  =  2 × 2 × 5 × 1 × 2 × 3 = 120 
ดังนั้น  ตัวคูณรวมนอย หรือ ค.ร.น. ของ 20, 40, 60  คือ  120 

 
โจทยปญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.  ตองใชความรูในเรื่องการหา  ค.ร.น.  มาชวยในการแกโจทยปญหา  เชน 
สมุดปกออนราคาเลมละ  12  บาท  สมุดปกแข็งราคาเลมละ  15  บาท  ตองซ้ืออยางนอยอยางละก่ีเลม    
จึงจะจายเงินซ้ืออยางละเทาๆ กัน 
วิธีทํา       ใชวิธีหา  ค.ร.น.  ดังนี้ 
                 ราคารวมสมุดปกออนเลมตอๆ ไป  ดังนี้  12  24  36  48  60  72  ...  บาท 
                 ราคารวมสมุดปกแข็งเลมตอๆ ไป   ดังนี้  15  30  45  60  75  ...  บาท 

                 ดังนั้น  ตองซ้ือสมุดปกออนอยางนอย  60 ÷ 12 = 5  เลม  และซ้ือสมุดปกแข็งอยางนอย   

60 ÷ 15 = 4  เลม    จึงจะจายเงินซ้ืออยางละเทาๆ กัน 
ตอบ   ตองซ้ือสมุดปกออนอยางนอย  ๕  เลม  และซ้ือสมุดปกแข็งอยางนอย  ๔  เลม    

จึงจะจายเงินซ้ืออยางละเทาๆ กัน 
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เรื่อง  เศษสวน 
1.การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน 
การเปรียบเทียบเศษสวนท่ีมีตัวสวนไมเทากัน  ใชวิธีแปลงเศษสวนใหเปนเศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากันกอนแลวจึง
นํามาเปรียบเทียบกัน  หรืออาจใชวิธีคูณไขวระหวางตัวเศษและตัวสวน  แลวนําผลคูณท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน 
การบวกหรือการลบเศษสวนท่ีมีตัวสวนไมเทากัน ตองทําตัวสวนใหเทากันกอน   
โดยทําใหตัวสวนของแตละจํานวน  เทากับ ค.ร.น. ของตัวสวนท้ังหมด  แลวจึงบวกหรือลบกัน การบวกหรือ
การลบจํานวนคละ   อาจเขียนจํานวนคละใหอยูในรูปเศษเกินกอน  แลวจึงหาผลบวกหรือผลลบ การคูณ
เศษสวนดวยจํานวนนับ  ใหนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษ  โดยตัวสวนคงเดิม  หรือถาตัวสวนหารจํานวนนับได
ลงตัว  ใหนําตัวสวนหารจํานวนนับ  แลวจึงนําผลหารมาคูณกับตัวเศษ การคูณเศษสวนดวยเศษสวน   
ใหนําตัวเศษคูณตัวเศษ  และนําตัวสวนคูณตัวสวน การหารจํานวนใดๆ ดวยเศษสวน  อาจคิดไดจากการนํา
จํานวนนั้นคูณกับสวนกลับของเศษสวนท่ีเปนตัวหาร การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนระคน  ใหหาผลลัพธใน
วงเล็บกอน  แลวจึงนําไปบวก ลบ คูณ หรือหารกับจํานวนนอกวงเล็บ การแกโจทยปญหาตองอานโจทยให
เขาใจ รูถึงสิ่งท่ีโจทยกําหนดให สิ่งท่ีโจทยถาม  เพ่ือวเิคราะหวา จะหาคําตอบดวยวิธีใด  และเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ  แลวจึงแสดงวิธีทําและหาคําตอบ 
-การเปรียบเทียบเศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากันใหดูตัวเศษ  ถาตัวเศษของเศษสวนใดมากกวา  เศษสวนนั้นจะ
มากกวา 
-การเปรียบเทียบเศษสวนท่ีมีตัวเศษเทากันใหดูตัวสวน  ถาตัวสวนของเศษสวนใดนอยกวา  เศษสวนนั้น
จะมากกวา 
-การเปรียบเทียบเศษสวนท่ีมีตัวเศษและตัวสวนไมเทากัน  ใหใชวิธีทําตัวสวนของเศษสวนท้ังสองจํานวน
ใหเทากัน  แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกัน 

1. ถาเศษสวนท้ังสองจํานวนมีตัวสวนเทากัน  เศษสวนท่ีมีตัวเศษมากกวาจะมีคามากกวา  
ดังนี้ 

รูปท่ี 1       5
2  

        

รูปท่ี 2       5
4  

  

 จากภาพสวนท่ีระบายสีรูปท่ี 1 มีคานอยกวาสวนท่ีระบายสีรูปท่ี 2 

   ดังนั้น  
5
2  < 

5
4  

 2.    ถาเศษสวนท้ังสองจํานวนมีตัวเศษเทากัน  เศษสวนท่ีมีตัวสวนนอยกวาจะมีคามากกวา  
ดังนี้ 
 

รูปท่ี 1        6
2  

         

รูปท่ี 2     3
2  
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 จากภาพสวนท่ีระบายสีรูปท่ี 1 มีคานอยกวาสวนท่ีระบายสีรูปท่ี 2 

   ดังนั้น  
6
2  < 

3
2  

 
การบวก การลบเศษสวน และโจทยปญหา 
การบวกเศษสวนท่ีมีตัวสวนไมเทากัน  ตองทําตัวสวนใหเทากันกอน  โดยทําใหตัวสวนของแตละจํานวน
เทากับ ค.ร.น. ของตัวสวนท้ังหมด  แลวจึงบวกกัน  เชน 
 

            หา ค.ร.น. ของ 9 และ 5 ได ้45 

  วิธีท่ี 1    
5
1

9
6
+  

95
91

59
56

×
×

+
×
×

=    วิธีท่ี 2 
5
1

9
6
+  

( ) ( )
45

9156 ×+×
=  

  
45
9

45
30

+=       
45

930 +
=  

  
45
39

45
930
=

+
=      

45
39

=  

 
  ตอบ   ๓๙     ตอบ   ๓๙ 
            ๔๕                          ๔๕ 

 

โจทยก์ารบวกจาํนวนคละ      การบวกจาํนวนคละมีวธีิการทาํเช่นเดียวกบัการบวกและการลบเศษส่วน  โดย

อาจเขียนจาํนวนคละใหอ้ยูใ่นรูปเศษเกินก่อนแลว้จึงหาผลบวกหรือผลลบ    ดงัน้ี 

  วิธีทาํ    
6
41

3
24 +  

6
10

3
14

+=     

   
( )

6
10214 +×

=        

   
6

1028 +
=  

   
6
26

6
38

==    

 
  ตอบ     ๖ ๒     
                  ๖                 

   

โจทยการลบจํานวนคละบนกระดาน  ทํานองเดียวกับการบวกจํานวนคละ   
โจทยปญหาการบวกและการลบเศษสวน 
 

แจนซ้ือมะมวงมา 
4
3  กิโลกรัม  ซ้ือเงาะมา 

2
1  กิโลกรัม 

แจนซ้ือผลไมท้ังหมดก่ีกิโลกรัม 

3
24 สามารถทําเปนเศษเกินไดโดยนํา 34×  

แลวบวกดวย 2 จะไดเปน 
3

14   และจํานวน

คละอ่ืนๆ 
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        โจทยถามอะไร  (แจนซ้ือผลไมท้ังหมดก่ีกิโลกรัม) 

- หาคําตอบไดดวยวิธีใด  (วิธีบวก) 

- เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  (
4
3 +

2
1 =) 

- คําตอบเทากับเทาไร  (
4
6  หรือ 

4
21  กิโลกรัม) 

 
เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารทศนิยม 

- การบวกและการลบทศนิยม  ใชวิธีตั้งหลักตัวเลขและจุดทศนิยมใหตรงกัน  แลวเริ่มบวกหรือลบ
ในหลักท่ีอยูหลังจุดทศนิยมทางขวามือไปทางซายมือ 

- การคูณทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยมหนึ่งตําแหนง  ผลคูณท่ีไดจะเปนทศนิยมสองตําแหนง 

- การคูณทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยมสองตําแหนง  ผลคูณท่ีไดจะเปนทศนิยมสามตําแหนง 

- การหาผลหารโดยใชวิธีตั้งหาร  ซ่ึงใชหลักการหารจํานวนเต็มดวยจํานวนเต็ม  แตผลลัพธจะใสจุด
ทศนิยมตรงกับตําแหนงของตัวตั้ง 
          -   การหาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารเปนทศนิยม 1 ตําแหนง 2 ตําแหนง หรือ 3 ตําแหนง         
ใหเปลี่ยนตัวหารเปนจํานวนนับโดยคูณดวย 10, 100 หรือ 1,000 ตามลําดับ 
          -  การหาผลลัพธของโจทยการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน  ใหเริ่มหาคําตอบในวงเล็บกอนแลว
จึงนําไปบวก ลบ คูณ หรือหารกับทศนิยมนอกวงเล็บ 
          - ข้ันตอนสําคัญในการแกโจทยปญหา  ตองอานโจทยใหเขาใจ  รูวาโจทยกําหนดอะไร             
โจทยถามอะไร  แลวตองแกโจทยปญหาดวยวิธีใด  จากนั้นจึงแสดงวิธีทํา 
การบวกทศนิยม 
การบวกทศนิยมใชวิธีตั้งหลักตัวเลขและจุดทศนิยมใหตรงกัน  แลวเริ่มบวกในหลักท่ีอยูหลังจุดทศนิยมทาง
ขวามือไปซายมือ  เชน 
 
 
 
 
 
 
 
การลบทศนิยม 
การลบทศนิยมไมเกินสามตําแหนงยังคงใชหลักการเดียวกับการบวกทศนิยมไมเกินสามตําแหนง  คือ  ตั้งหลัก
ตัวเลขและจุดทศนิยมใหตรงกัน  แลวเริ่มลบในหลักท่ีอยูหลังจุดทศนิยมทางขวามือไปซายมือ  เชน 
 
 
 
 
 

48.512 
           + 
31.301 
79.813 

หลักสวนพัน   นํา  2  สวนพัน   บวก  1  สวนพัน 
หลักสวนรอย   นํา  1  สวนรอย  บวก  0  สวนรอย 
หลักสวนสิบ   นํา  5  สวนสิบ   บวก  3  สวนสิบ 
หลักหนวย   นํา  8  หนวย   บวก  1  หนวย 
หลักสิบ  นํา  4  สิบ  บวก  3  สิบ 
 

98.603 

          - 

45.100 

53.503 

 45.1  มีคาเทากับ 45.100 

จากนั้นนําจํานวนท่ีอยูในหลักเดียวกันมาลบกันไดเลย 
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โจทยปญหาการบวก  และการลบทศนิยมไมเกินสามตําแหนง เชน 

 

ฝากเงินธนาคารเดือนแรกไดดอกเบี้ย  112.50  บาท  เดือนท่ีสองได  
105.75  บาท  รวมสองเดือนไดดอกเบี้ยก่ีบาท 

  

- โจทยกําหนดอะไรใหบาง  (จํานวนดอกเบี้ยในเดือนแรกและเดือนท่ีสอง) 

- โจทยถามอะไร  (รวมสองเดือนไดดอกเบี้ยก่ีบาท) 
- หาคําตอบไดดวยวิธีใด  (วิธีบวก) 

- เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  (112.50 + 105.75 = ) 

- คําตอบเทากับเทาไร  (218.25  บาท) 
 
 
การคูณทศนิยมไมเกินสามตําแหนงกับจํานวนนับท่ีมีหลักเดียวสามารถทําไดโดย 

 การหาผลคูณโดยใชการบวกทศนิยม  เชน 
 

3 × 1.321 = 1.321 + 1.321 + 1.321 
              = 3.963 

 การหาผลคูณโดยใชความสัมพันธของทศนิยมและเศษสวน  เชน 

 
 

การหาผลคูณโดยใชหลักการคูณเชนเดียวกับหลักการคูณจํานวนนับ  เชน  

  5 × 1.705 =  

 

5 × 2.452  = 5 ×  

 =  

 =  

2.452  มีคาเทากับ 

 หรือเท่ากบั  

 

 1705  

         ×  

       5 

 8525 

 

คําตอบเปนทศนิยมสามตําแหนง         

เพราะ    เทากับ 

 จะเทากับ 8.525 
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การหาผลคูณระหวางทศนิยมกับ  10, 100  และ 1,000   
ใชหลักการคูณจํานวนนับกับ  10, 100  และ 1,000  แลวใสจุดทศนิยมใหมีจํานวนตําแหนงเทากับทศนิยม    
ท่ีเปนตัวตั้งหรือตัวคูณตามท่ีโจทยกําหนด  เชน 

 
 
การคูณทศนิยมไมเกินสามตําแหนงกับจํานวนนับท่ีเปนพหุคูณของ  10, 100  และ 1,000   
การคูณทศนิยมกับจํานวนนับท่ีเปนพหุคูณของ  10, 100  และ 1,000  ทําไดโดยใชการคูณจํานวนนับ  แลวใส
จุดทศนิยมใหมีจํานวนตําแหนงเทากับจํานวนตําแหนงของทศนิยมท่ีเปนตัวตั้งหรือตัวคูณตามท่ีโจทยกําหนดให  
เชน 

 
การคูณทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยมหนึ่งตําแหนง  สามารถทําได  2  วิธี  คือ                                  
วิธีท่ี 1  ใชความสัมพันธของทศนิยมและเศษสวน  และวิธีท่ี 2 ใชหลักการคูณเชนเดียวกับการคูณจํานวนนับ  
เชน 
 
 
 
 
 
 

 

598 × 10 = 5980 

5.98 × 10 = 59.80 

5.98 × 10  เทากับ 

  จะมีคาเทากับ  หรือ 59.80 

598 × 100 = 59800 

5.98 × 100 = 598.00 

598 × 1,000 = 598000 

5.98 × 1,000 = 5980.00 

5.98 × 100  เทากับ 

  จะมีคาเทากับ  หรือ 598 

5.98 × 1,000  เทากับ 

  จะมีคาเทากับ  หรือ 

 

 

 2348  

         ×  

      50 

                 117400 

117.400 มีคาเทากับ  117.4 

 

วิธีท่ี 1  4.2 × 2.8 = 
10
28

10
42

×  

  = 
1010
2842

×
×

 

  = 
100
176,1

 

    

 

วิธีท่ี 2  4.2 × 2.8 

     42  

         ×  

     28 

                      336 

                      840 

                    1176 
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โจทยปญหาการคูณทศนิยม   วิเคราะหโจทยและหาคําตอบ  เชน 
มดซ้ือสบูจํานวน  16  กอน  ราคากอนละ  10.25  บาท 
มดซ้ือสบูเปนเงินก่ีบาท 

วิเคราะหโจทย  ดังนี้ 
- โจทยกําหนดอะไร  (จํานวนสบูท่ีซ้ือและราคาสบู) 

- โจทยตองการใหหาอะไร  (มดซ้ือสบูเปนเงินก่ีบาท) 

- โจทยใชวิธีการใดหาคําตอบ  (วิธีคูณ) 

- เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  (16 × 10.25 = )  

การหาผลหาร 

วิธีการหาผลหารโดยใชวิธีตั้งหาร การหาผลหารโดยใชวิธีตั้งหาร  ใชหลักการหารจํานวนเต็มดวยจํานวนเต็ม  
แตผลลัพธจะใสจุดทศนิยมตรงกับตําแหนงของตัวตั้ง  ดังนี้ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
การหารทศนิยมท่ีตัวหารเปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนงบนกระดาน  การหาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารเปน
ทศนิยม  1  ตําแหนง  2  ตําแหนง  หรือ  3  ตําแหนง  ใหเปลี่ยนตัวหารเปนจํานวนนับ  โดยคูณดวย  10,  
100  หรือ  1,000  ตามลําดับ  หรืออาจใชความรูเรื่องเศษสวนมาชวย  เชน 

1)  5.6 ÷ 0.4  เปล่ียนทศนิยมใหเ้ป็นเศษส่วนได ้  
10
4

10
56

÷  

                      เปล่ียนตวัหารเป็นจาํนวนนบัได ้ 0.4 × 10 = 4 

 

2)  12.9 ÷ 0.03  เปล่ียนทศนิยมใหเ้ป็นเศษส่วนได ้  
100

3
10

129
÷  

                          เปล่ียนตวัหารเป็นจาํนวนนบัได ้ 0.03 × 100 = 3 

 

3)  0.63 ÷ 0.009  เปล่ียนทศนิยมใหเ้ป็นเศษส่วนได ้  
000,1
9

100
63

÷  

 

วิธีทํา   
17.3
85.155  

     15 

         8 

         5 

         35 

         35 

   0 
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                             เปล่ียนตวัหารเป็นจาํนวนนบัได ้ 0.009 × 1,000 = 9 

 

โจทยปญหาการหารทศนิยม     วิเคราะหโจทยและหาคําตอบ 
แมจายเงินคาน้ํา  3  เดือน  รวมเปนเงิน  827.25  บาท 
แมจายคาน้ําเฉลี่ยเดือนละก่ีบาท 

 

 วิเคราะหโจทยและหาคําตอบ 
- โจทยกําหนดอะไรใหบาง  (จํานวนเงินท่ีแมจายคาน้ํา  และระยะเวลาท่ีใชน้ํา) 

- โจทยถามอะไร  (แมจายคาน้ําเฉลี่ยเดือนละก่ีบาท) 

- ตองแกโจทยปญหาดวยวิธีใด  (วิธีหาร) 

- เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร  (827.25 ÷ 3 =  ) 
- คําตอบเทากับเทาไร  (275.75  บาท) 

 
เรื่อง รอยละ   
 รอยละ  เปนการบอกจํานวนของสิ่งของตางๆ โดยเทียบจาก  100  สวน  โดยอาจใชคําวา
เปอรเซ็นต (%) แทนได  โดยมีความหมายเดียวกัน 
 การแกโจทยปญหารอยละกับการซ้ือขายตองเขาใจความหมายของรอยละและการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ  เพ่ือนํามาชวยในการแกปญหา   กําไร = ราคาขาย – ราคาทุน 
                            ขาดทุน = ราคาทุน – ราคาขาย 
 การแกโจทยปญหารอยละกับการลดราคา และการซ้ือขายกับการหารอยละ ตองเขาใจความหมาย
ของรอยละหรือเปอรเซ็นตและตองมีความรูเรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางศ  เพ่ือนํามาชวยในการแกปญหา 
 การแกโจทยปญหารอยละกับการซ้ือขายท่ีมากกวา  1  ครั้ง  มีวิธีคิดโดยคํานึงถึงการหาราคาทุน
กอน  แลวคิดหากําไร  ขาดทุน  รอยละ  ท่ีโจทยกําหนดให 
รอยละ  เปนการบอกจํานวนของสิ่งของตางๆ โดยเทียบจาก  100  สวน  โดยอาจใชคําวาเปอรเซ็นต (%) 
แทนได  โดยมีความหมายเดียวกัน การแกโจทยปญหารอยละกับการซ้ือขาย  ตองเขาใจความหมายของรอย
ละและการเทียบบัญญัติไตรยางศ  เพ่ือนํามาชวยในการแกปญหา   กําไร = ราคาขาย – ราคาทุน และ 
ขาดทุน = ราคาทุน – ราคาขาย   การแกโจทยปญหารอยละกับการลดราคา และการซ้ือขายกับการหารอย
ละ ตองเขาใจความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นต และตองมีความรูเรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางศ  เพ่ือ
นํามาชวยในการแกปญหา   การแกโจทยปญหารอยละกับการซ้ือขายท่ีมากกวา  1  ครั้ง  มีวิธีคิดโดยคํานึงถึง
การหาราคาทุนกอน  แลวคิดหากําไร  ขาดทุน  รอยละ  ท่ีโจทยกําหนดให   

 

 

 

โจทยปญหาการคูณและการหาร  (บัญญัติไตรยางศ) เชน 
 

ซ้ือดินสอ  5  แทง  ราคา  25  บาท 
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ดินสอ  1  แทง  ราคาก่ีบาท 

  

        วิธีทํา  ซ้ือดินสอ  5  แทง  ราคา     25    บาท 

              ซ้ือดินสอ  1  แทง  ราคา     5
5
25

=    บาท 

              ซ้ือดินสอ  9  แทง  ราคา     5 × 9 = 45   บาท 

  ตอบ  ๔๕  บาท 
โจทยปญหาการซ้ือขายในเรื่องของกําไรกับการหารอยละ  
การหาเปอรเซ็นต  คือ  การหาวา  ถาทุน 100 ไดกําไรก่ีบาท  เชน 

นิ่มขายตูเย็นราคา  4,800  บาท  ซ้ือมาราคา  4,000  บาท 
นิ่มขายตูเย็นไดกําไรก่ีเปอรเซ็นต 

   

 แสดงวิธีทํา ดังนี้ 
 วิธีทํา   นิ่มซ้ือตูเย็นมา  4,000  บาท   ขายไดกําไร  4,800 – 4,000   =   800 บาท 

   ถานิ่มซ้ือตูเย็นมา  100  บาท  ขายไดกําไร  20100
000,4

800
=× บาท 

   ตอบ   ๒๐% 
โจทยปญหารอยละกับการซ้ือขายท่ีมากกวา 1 ครั้ง  การแกโจทยปญหารอยละกับการซ้ือขายท่ีมากกวา 1 ครั้ง  
คิดไดโดยการหาราคาทุนกอนแลวจึงนําราคาทุนไปหากําไร  ขาดทุน หรือรอยละ  เชน 

ลุงปนแจกันขาย  ตนทุนใบละ 80 บาท  ขายใหรานคาโดยคิดกําไร 10% 
รานคานําไปขายใหลูกคาโดยคิดกําไร 25% ของราคาท่ีซ้ือมา  รานคาขาย
แจกันใหลูกคาไปราคาใบละก่ีบาท 

                         -   ลุงขายแจกันใหรานคาใบละก่ีบาท  (88 บาท) 

- รานคาขายแจกันใหลูกคาใบละก่ีบาท  (110 บาท) 

 ข้ันตอนวิธีทํา ดังนี้ 

 ครั้งท่ี  1   ไดกําไร  10% หมายความวา  ทุน  100  บาท  ขายไป  100 + 10 = 110  บาท 

   ทุน  100  บาท  ขายไป  110  บาท 

   ทุน  80  บาท  ขายไป   (110/100)x80 =  88 บาท 

   ดังนั้น  ลุงขายแจกันใหรานคาราคาใบละ  88  บาท 

 ครั้งท่ี  2   ไดกําไร  25% หมายความวา  ทุน  100  บาท  ขายไป  100 + 25 = 125  บาท 

   ทุน  100  บาท  ขายไป  125  บาท 

   ทุน  88  บาท  ขายไป   (125/100)x88 =110บาท 

 ดังนั้น  รานคาขายแจกันใหลูกคาราคาใบละ  110  บาท 

เรื่อง  แบบรูป 

การแกปญหาเก่ียวกับแบบรูป  เปนการแกปญหาโดยอาศัยความสัมพันธของแบบรูปวา แบบรูป แตละแบบรูปมี

ความสัมพันธกันอยางไร  แลวหารูปท่ัวไปของแบบรูป  หลังจากนั้นจึงนําไปคํานวณหาคําตอบ 
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  การแกปญหาโดยใชความสัมพันธของแบบรูป  เปนการแกปญหาโดยอาศัยความสัมพันธของแบบ
รูปวา  แบบรูปแตละแบบรูปมีความสัมพันธกันอยางไร  แลวหารูปท่ัวไปของแบบรูป  หลังจากนั้นจึงนําไป
คํานวณหาคําตอบ  เชน 

      1)     7    12    17    22    27    …. 

 แบบรูปนี ้เปนแบบรูปของจํานวนนับ จํานวนท่ี 1 คือ 7 จํานวนท่ี 2 คือ 12 …. 

    จากจํานวนท่ี 1  =  7       

  จากจํานวนท่ี 2  =  12  (มาจากจํานวนท่ีหนึ่ง + 5) 

                     จากจํานวนท่ี 3  =  17  (มาจากจํานวนท่ีหนึ่ง + 5) 

     แบบรูปนี้มีความสัมพันธแบบเพ่ิมข้ึนทีละ 5 เทาๆ กัน โดยเริ่มตนท่ี 7 ดังนั้น จํานวนถัดจาก  27 ไป      
คือ 27 + 5 = 32, 37, 42 ตามลําดับ 

 2)     12    24    36    48    60    …. 

          (เพ่ิมข้ึนทีละสิบสอง) 

 3)     200    180    160    140    120    ….    40 

  จํานวนท่ีหนึ่ง คือ 200 จํานวนท่ีสอง คือ 180  

พิจารณาความสัมพันธพบวา มีความสัมพันธแบบลดลงทีละ 20 เทาๆ กัน โดยเริ่มตนจาก 200 และสิ้นสุดท่ี40
 หรือ  นําแบบรูป มาเชื่อมโยงกับสถานการณ เชน  

      “โตะหนึ่งตัวใชเกาอ้ี 4 ตัว โตะตอกันสองตัวใชเกาอ้ี 6 ตัว ถามีโตะ 12 ตัว ตอกัน จะตองใชเกาอ้ีกี่ตัว” 
     แนวคิด    การเพ่ิมโตะทุกๆ 1 ตัว ตองใชเกาอ้ีเพ่ิม 2 ตัว เสมอ นําจํานวนโตะและเกาอ้ี     
มาเขียนแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

2    4    6    8    10    ...    จํานวนท่ี 48  คือจํานวนอะไร 

 

โตะ 1 ตัว  ใชเกาอ้ี 4  ตัว  =  (1 × 2) + 2 

โตะ 2 ตัว  ใชเกาอ้ี 6  ตัว  =  (2 × 2) + 2 

โตะ 3 ตัว  ใชเกาอ้ี 8  ตัว  =  (3 × 2) + 2 

โตะ 4 ตัว  ใชเกาอ้ี 10 ตัว  =  (4 × 2) + 2 

 

โตะ 12 ตัว ใชเกาอ้ี   =  (12 × 2) + 2 = 26 ตัว 

 

 

 

...
.. 
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จากแบบรูปของจํานวนท่ีกําหนดใหนั้นมีความสัมพันธแบบเพ่ิมข้ึนทีละ 2  โดยใหนํา  2  ไปคูณ
กับจํานวนท่ี  1, 2, 3, 4, ...  ตามลําดับ  จนสรุปไดวา  ใหนํา 2 ไปคูณกับจํานวนท่ี  n  คือ  48  
ก็จะไดคําตอบ  ดังนี้ 

 

  วิธีทํา พิจารณา 2 × 1  = 2 

     2 × 2  = 4 

     2 × 3  = 6 

     2 × 4  = 8 
 

   จํานวนท่ี  n  เทากับ  2 × n 

   ดังนั้น  จํานวนท่ี  48  คือ  2 × 48 = 96 
    ตอบ ๙๖ 
 
 
โจทยปญหาเก่ียวกับแบบรูป เชน 

 

แมใหเงินคาขนมลูกทุกวัน  ในวันแรกใหเงิน  15  บาท   
วันถัดไปใหเงินเพ่ิมข้ึนอีก  3  บาท  ของวันท่ีผานมา 
อยากทราบวา  วันท่ี  8  แมตองใหคาขนมลูกเปนเงินก่ีบาท 

  

- จากโจทยปญหาเปนแบบรูปท่ีมีความสัมพันธกันอยางไร  (แบบเพ่ิมข้ึนทีละ 3) 
- โจทยถามอะไร  (วันท่ี  8  แมตองใหคาขนมลูกเปนเงินก่ีบาท) 
    

     วิธีทํา จากโจทย   วันแรกแมใหเงินลูก 15  บาท 

   วันท่ี 2 แมใหเงินลูก 15 + 3   = 15 + (3 × 1) = 18  บาท 

   วันท่ี 3 แมใหเงินลูก 15 + 3 + 3  = 15 + (3 × 2) = 21  บาท 

   วันท่ี 4 แมใหเงินลูก 15 + 3 + 3 + 3 = 15 + (3 × 3) = 24  บาท 
 

   วันท่ี 8 แมใหเงินลูก 15 + (3 × 7) = 36  บาท 
 ดังนั้น  วันท่ี 8 แมใหเงินลูกเปนเงิน   36  บาท 
    ตอบ ๓๖  บาท 
 

 
แบบฝกหัดเก่ียวกับสถานการณ และแบบรูปตางๆ โดยใหวิเคราะหและเขียนความสัมพันธ เชน  

  

...
 

 

...
 

...
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 รูปท่ี 1       รูปท่ี 2           รูปท่ี 3             รูปท่ี 4            รูปท่ี 5……… 
 

รูปท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
กระดุม 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 

 +3 +5 +7 +9 +11 +13 +15 +17 +19 
              หรือ แนวคิดท่ี 2 
  รูปท่ี 1   ใชกระดุม 1 เม็ด  
  รูปท่ี 2   ใชกระดุม 1 + 3  
 รูปท่ี 3   ใชกระดุม 1 + 3 + 5 
 รูปท่ี 4   ใชกระดุม 1 +3 + 5 + 7 
 
 
 รูปท่ี 10   ใชกระดุม 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11+ 13 + 15 + 17 + 19 = 100  
 ซ่ึงอาจหาผลบวกไดโดยการจับคู 
  1 + 3 + 5 + .................................................... 19 
  1 + 19 = 20 
  3 + 17 = 20   
  5 + 15 = 20 
  7 + 13 = 20 
  9 + 11 = 20 
 
เรื่อง  รูปสามเหล่ียม 
รูปสามเหลี่ยมเปนรูปปดท่ีมีดานสามดาน มีมุมสามมุม แตละมุมเรียกวา มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ชนิดของ
รูปสามเหลี่ยมจําแนกตามลักษณะของดานไดเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว และรูป
สามเหลี่ยมดานไมเทา 
                -  รูปสามเหลี่ยมท่ีมีดานท้ังสามยาวเทากัน เรียกวา รูปสามเหล่ียมดานเทา 
                -  รูปสามเหลี่ยมท่ีมีดานยาวเทากันสองดาน เรียกวา รูปสามเหล่ียมหนาจั่ว 
                -  รูปสามเหลี่ยมท่ีมีดานท้ังสามยาวไมเทากัน เรียกวา รูปสามเหล่ียมดานไมเทา 
                ชนิดของรูปสามเหลี่ยม จําแนกตามลักษณะของมุมไดเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม 
มุมแหลม และรูปสามเหลี่ยมมุมปาน 
                -  รูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุมหนึ่งมุมเปนมุมฉาก เรียกวา รูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
                -  รูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุมท้ังสามเปนมุมแหลม เรียกวา รูปสามเหล่ียมมุมแหลม 
                -  รูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุมหนึ่งมุมเปนมุมปาน เรียกวา รูปสามเหล่ียมมุมปาน 
             การสรางรูปสามเหลี่ยม สามารถสรางไดโดยใชวงเวียน หรือไมโพรแทรกเตอรชวยในการสราง 
          -  ผลบวกความยาวของดานทุกดานของรูปสามเหลี่ยม เรียกวา ความยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียม 

ไดผลบวกคูละ 20 

มีจํานวน 5 คู  = 5 × 20 = 100                                              

...
.. 
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          -  การหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยมวิธีหนึ่งหาไดโดยการใชสูตร 
2
1  × ฐาน × สูง 

          -  การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนท่ีท่ีตองใชความรูเรื่อง การหาความยาวรอบ
รูปและการหาพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาใชในการแกโจทยปญหา 

       -  รูปสามเหล่ียม เปนรูปปดท่ีมีมุม 3 มุม และมีดาน 3 ดาน 
       -  การแบงชนิดของรูปสามเหล่ียม โดยใชลักษณะของดาน แบงได 3 ชนิด คือ รูปสามเหล่ียม
ดานเทา รูปสามเหล่ียมหนาจั่ว และรูปสามเหล่ียมดานไมเทา 
       -  การแบงชนิดของรูปสามเหล่ียม โดยใชลักษณะของมุม แบงได 3 ชนิด คือ รูปสามเหล่ียมมุม
แหลม รูปสามเหล่ียมมุมฉาก และรูปสามเหล่ียมมุมปาน 

 
ชื่อดานและมุม เชน 

 

 

 

 

 

สรุปไดวา รูปสามเหลี่ยมเปนรูปปดท่ีมีดานสามดาม มีมุมสามมุม แตละมุมของรูปสามเหลี่ยม 
เรียกวา “มุมภายในของรูปสามเหล่ียม” 
 
ถากําหนดดานใดดานหนึ่งของสามเหลี่ยมเปนฐาน มุมท่ีอยูตรงขามกับฐาน เรียกวา “มุมยอด”     

  

    

 

 

 

 

                       
   
-  ดานท้ังสองดานท่ีประกอบกันเปนมุมยอด เรียกวา “ดานประกอบมุมยอด” 
-  มุมท่ีมีฐานเปนแขนของมุม เรียกวา “มุมท่ีฐาน” 
-  สวนของเสนตรงท่ีลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐาน เรียกวา “สวนสูง” หรือ “ความสูงของรูปสามเหล่ียม” 
-   เม่ือกําหนดดานหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมเปนฐาน มุมท่ีอยูตรงขามกับฐาน เรียกวา มุมยอด ดานท่ีประกอบ
กันเปนมุมยอด เรียกวา ดานประกอบมุมยอด มุมท่ีมีฐานเปนแขนของมุม เรียกวา มุมท่ีฐาน และมุมภายใน
ของรูปสามเหลี่ยมจะรวมกันได 180 องศา 
 
สูตรการหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม ดังนี้ 

ค 

ก ข 

รูป กขค มีดาน 3 ดาน คือ กข, ขค  และ คก 

มีมุม 3 มุม คือ กขค,  ขคก  และ คกข ^ ^ ^ 

สวนสูง 

มุมท่ีฐาน 

จุดยอดมมุ 
มุมยอด 

ดานประกอบมุมยอด 
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                     ดังนั้น พ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม   =  
2
1 × ความสูง × ความยาวของฐาน                     

                                 เขียนยอๆ ได       =  
2
1 × สูง × ฐาน    

เรื่อง  รูปวงกลม    
 

สวนตางๆของวงกลม 

  1.  แผนภูมิวงกลม 
       
       
       
       
       
             
   จุด ก เปนจุดท่ีคงท่ีท่ีหางจากจุดทุกจุดบนเสนรอบวงเปนระยะหางเทากัน เรียกจุด ก วา  
“จุดศูนยกลาง”    เรียกชื่อรูปวงกลมวา   “รูปวงกลม ก” 
        กข หรือ  กค เรียกวา   “รัศมี” 
        คง และ  ขค เรียกวา  “คอรด” 
        ขค เปนคอรดท่ียาวท่ีสุด เรียกวา  “เสนผานศูนยกลาง” 

  2.  รูปวงกลม 
 
 
 
 
   1. กระดาษรูปวงกลม     2. พับครั้งท่ี 1     3. พับครั้งท่ี 2   
 
 
                       จุดศูนยกลาง 
 
    4. พับครั้งท่ี 3      5. คลี่ออกจะเห็นรอยตัดท่ีจุดเดียวกัน 
               จุดนี้เรียกวา “จุดศูนยกลาง” 
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-  รูปบนระนาบท่ีมีจุดทุกจุดอยูหางจากจุดคงท่ีจุดหนึ่งเปนระยะทางเทากัน เรียกวา รูปวงกลม 
-  จุดคงท่ีท่ีอยูหางจากเสนรอบวงเปนระยะทางเทากัน เรียกวา จุดศูนยกลาง 
-  เสนขอบของรูปวงกลม เรียกวา เสนรอบวง หรือเสนรอบรูปวงกลม 
-  สวนของเสนตรงท่ีมีจุดปลายขางหนึ่งเปนจุดศูนยกลางของรูปวงกลม และจุดปลายอีกขางหนึ่งอยูบนเสน   
   รอบวง เรียกวา รัศมี 
-  สวนของเสนตรงท่ีลากผานจุดศูนยกลางและมีจุดปลายท้ังสองอยูบนเสนรอบวง เรียกวา                                  
   เสนผานศูนยกลาง 
-  สวนของเสนตรงท่ีมีจุดปลายท้ังสองอยูบนเสนรอบวง เรียกวา คอรด 

ความยาวรอบรูปวงกลม  เทากับ  2πr   พ้ืนท่ีของรูปวงกลม  เทากับ  πr2  วิธีหาคําตอบโจทยปญหาเก่ียวกับ
ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปวงกลม  ตองนําความรูเก่ียวกับการหาความยาวของเสนรอบรูป  หรือการหา
พ้ืนท่ีของรูปวงกลมมาชวยในการคิดคํานวณ  เพ่ือหาคําตอบ 
หากลองวัดความยาวของรูปวงกลมท่ีมีขนาดตางๆ กัน  จะเห็นวา  ความยาวของเสนรอบรูปวงกลมหารดวย

ความยาวของเสนผานศูนยกลางของรูปวงกลมจะมีคาคงท่ีเสมอ  ซ่ึงคาคงท่ีนี้  ประมาณ 3.14 หรือ 
7
22

 หรือ

แทนดวย “ไพ”  ใชสัญลักษณ π 

นอกจากจะหาความยาวเสนรอบรูปโดยการวัดแลว  ยังสามารถหาไดโดยการใชสูตร  โดยมีหลักการพิจารณา  
ดังนี้ 

 
 ความยาวรอบรูปวงกลม =  π × ความยาวของเสนผานศูนยกลาง 

     =  π × 2 เทาของความยาวของรัศมี 

     =  π × 2 × ความยาวของรัศมี 

 ถา  r  แทนความยาวของรัศมี 

 ความยาวรอบรูปวงกลม =  π × 2 × r 

          ดังนั้น ความยาวรอบรูปวงกลม  =  2π r 

กําหนดใหรัศมียาว  7  ซม.  จากนั้นครูแสดงวิธีหาความยาวรอบรูปวงกลมโดยใชสูตร 

      (กําหนดให π ≈ 
7
22 )  ดังนี้ 

                  วิธีทํา  ความยาวรอบรูปวงกลม =  2π r 

     =  2 ×
7
22  × 7   =  44    ตอบ ๔๔  เซนติเมตร 

วิธีหาพ้ืนท่ีของรูปวงกลมโดยใชสูตร  (กําหนดให π ≈ 
7
22 )  ดังนี้ 

    =          π 
ความยาวรอบรูปวงกลม 

ความยาวของเสนผานศูนยกลาง 
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  วิธีทํา                พ้ืนท่ีรูปวงกลม = πr2 

                         = 
7
22  x 14 x 14   ตร.ซม. 

                         =  616  ตร.ซม. 
              ตอบ   ๖๑๖  ตารางเซนติเมตร 
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ชุดการเรียนรู กลุมสาระคณิตศาสตร 

วิชา คณิตศาสตร   ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน  60  ขอ 

เรื่อง ห.ร.ม. และ  ค.ร.น. 
1.  ถา  C  เปนจํานวนเฉพาะ  ขอใดกลาวถูกตอง       
 ก.  C  มีตัวประกอบคือ  C  เพียงตัวเดียวเทานั้น      
 ข.  C  มีตัวประกอบคือ 1  และ C เทานั้น       
 ค.  C  ตองมีตัวประกอบคือ 1  , 2  และ  C        
 ง.  C  มีตัวประกอบคือ 2  และ C  เทานั้น 
 
2.  9  เปน  ห.ร.ม.  ของจํานวนใด                

ก.  1,  9,  18   
ข.  5,  10,  15   
ค.  9,  27,  42            
ง.  18,  36,  63  

    
3.     ค.ร.น.  ของจํานวนในขอใดมีคาเทากับ  36       
 ก.  2,  8,  16  

ข.  3,  8,  24      
ค.  5,  10,  15  
ง.  3,  9,  12 
 

4.  ถา  M  เปนตัวประกอบของ  12  แลว   ขอใดถูกตอง      
 ก.   M   หาร  12  ลงตัว                 
          ข.   12   หาร  M   ลงตัว                            
          ค.   M    หาร  12  แลวเหลือเศษ  1       
 ง.   ตัวประกอบของ  12  ท่ีมีคานอยท่ีสุด  คือ  2 
 
5.  จํานวนท่ีมากท่ีสุดท่ีหาร  15,  33  และ  39  แลวเหลือเศษ  3  ทุกจํานวน  คือจํานวนในขอใด 
 ก.  3   
          ข.  4        
          ค.  5   
          ง.  6  
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6.  ดินสอจํานวนหนึ่ง  เม่ือนํามาจัดใสกลองไมวาจะจัดใสกลองครั้งละ  6  แทง   12  แทง  หรือ  18  แทง       
    แลวจะหมดพอดี  ดินสอท่ีนํามาจัดใสกลองตองมีอยางนอยท่ีสุดก่ีแทง     

ก.  12  แทง  
ข.  24  แทง      
ค.  36  แทง  
ง.  48  แทง 
 

7.   ผลคูณระหวาง ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของ  24, 36, 60 คือขอใด 
ก. 14,404  
ข. 4,320 
ค. 2,034  
ง. 1,080 
 

8.   กําหนดให a2 = a × a = 289 
                  b3 = b × b × b = 27 
                  c4 = c × c × c × c = 16 
ขอใดตอไปนี้คือคาของ a - bc 

ก. 8  
ข. 9 
ค. 17  
ง. 26 
 

9.  ขอใดตอไปนี้ ไมถูกตอง 
ก. ถา ห.ร.ม. ของ a และ b คือ 1 แลวท้ัง a และ b เปนจํานวนค่ี 
ข. ถา a และ b เปนจํานวนคูแลว ห.ร.ม ของ a และ b คือ 2 
ค. สําหรับจํานวนเฉพาะ a และ b ใดๆ แลว  ค.ร.น. ของ a และ b คือ a × b 
ง. ค.ร.น. ของจํานวน a และ b ใดๆ มีคามากกวาหรือเทากับ a 
 

10.  คุณแมมีแอปเปล 32 ผล ชมพู 48 ผล สม 64 ผลตองการจัดใสตะกราใหไดตะกราละเทาๆ กัน และ 
      ใหไดมากท่ีสุด    โดยไมใหผลไมแตละชนิดปนกันคุณแมจะจัดผลไมไดท้ังหมดก่ีตะกรา 

ก. 384 ตะกรา  
ข. 17 ตะกรา 
ค. 9 ตะกรา  
ง. 5 ตะกรา 
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เรื่อง   เศษสวน 

11.   ขอใดไมเทากับ 
96

180
 

ก.    
48
90                               ข.   

24
45

 

ค.    
9
21                              ง.    

8
15

 

12.     ขอใดถูกตอง 

ก.    
63
55

9
4

7
3

=+                    ข.   
33
10

3
2

11
8

=−  

ค.    
12
12111

12
11

=÷                ง.    
9
5

39
60

45
13

=×  

13.   
96
1

6
7

24
11

÷





 +   ตรงกับผลลัพธในขอใด 

ก.    156                              ข.   157 

ค.    160                             ง.    162 

14.  
72
5

8
34

9
16 ÷






 +    ตรงกับผลลัพธในขอใด 

ก.    149                              ข.   150 

ค.    151                             ง.    152 

15.   หนังสือเลมหนึ่งมี  256  หนา  วันแรกหญิงอานได 
4
1  ของเลม   วันท่ีสองอานได  

3
2  

        ของท่ีเหลือ  หญิงอานหนังสือไปแลวท้ังหมดก่ีหนา 

ก.    64     หนา                     ข.   128  หนา 

ค.    192   หนา                      ง.   256   หนา 
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16.  ขอใดเรียงลําดับเศษสวนจากมากไปนอยไดถูกตอง   

ก.    
3
2   

7
3   

9
5   

21
5                       ข.   

9
5

   
7
3

   
3
2  

21
5                        

ค.   
3
2  

21
5  

7
3   

9
5                         ง.   

3
2

   
9
5

   
7
3

  
21
5

 

17.    ขอใดเปนผลลัพธของ   
9
7

3
1

11
5

−





 +  

ก.    
33
4                                         ข.   

33
26

 

ค.   
99
3                                         ง.    

99
1

 

18.    ขอใดเปนผลลัพธของ   





 ÷×

6
52

3
111

5
12  

ก.    
15
113                                ข.   

5
213  

ค.   
5
48                                          ง.      6 

19.  





 ÷÷






 +

7
31

2
13

3
21

5
12  ผลลัพธในขอใดถูกตอง 

ก.    
15
58                                         ข.   

14
29

 

ค.   
15
28                                         ง.    

14
28

 

20.   แมคาซ้ือน้ําตาลทรายมาสองกระสอบ กระสอบแรกหนัก
2
125   กิโลกรัม   กระสอบท่ีสองหนัก 

        
5
150 กิโลกรัม นําน้ําตาลทรายมาบรรจุใสถุง  ถุงละ 1 กิโลกรัม  แลวขายถุงละ  20   บาท   

      ถาขายหมด  แมคาจะไดรับเงินท้ังหมดก่ีบาท       
ก.  1,514   บาท      ข.  757   บาท   

 ค.  525  บาท      ง.  357   บาท 
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เรื่อง   ทศนิยม 

21.   เกาพันเการอยเกาสิบจุดศูนยเกาเกา  ตรงกับจํานวนใด      
  ก.  999.99    

ข.  9,990.99  
  ค.  9,990.099    

ง.  9,999.099  
 

22.    ขอใดไมถูกตอง          

  ก.  9  ใน  591.46  อยูในหลักสิบ       

  ข.  5  ใน  5,620.83  อยูในหลักพัน      

  ค.  6  ใน  3,578.261  อยูในหลักสวนสิบ      

  ง.  3  ใน  60,295.873  อยูในหลักสวนพัน  

23.   20,000  +  3,000  +  500  +  1  +  0.8  +  0.009  มีคามากกวาจํานวนในขอใด  
  ก.  25,310.809    

ข.  23,510.809  
  ค.  23,501.908    

ง.  23,501.089  
 
24.  500  +  50  +  5  +  0.05  +  0.005  เขียนในรูปเศษสวนไดอยางไร 

ก.    
10
55555                               ข.   

100
55555  

ค.    
1000

55555                          ง.    
1000
550555  

25.   ปานอมมีเงินอยู  1,639,363  บาท  ใหเงินลูก  250,000  บาท  สวนเงินท่ีเหลือแบงใหหลาน  6  คน            

       คนละเทาๆ กัน  หลานแตละคนจะไดรับเงินคนละก่ีบาท     

  ก.  250,000      บาท    

  ข.  231,560.50  บาท     

  ค.  231,560.25  บาท    

  ง.  231,560      บาท 

 



โครงการยุวทูตจิตเอ้ือเฟอ อาสาแบงเปน ชวยผานพนภัยโควิด 19                                                                       
มูลนิธิยุวทูตความดีฯรวมกับ  กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร โรงเรยีนอนุบาลนครราชสมีา 

 

24 
 

26.  จํานวนใดท่ีมีเลขโดด  2  อยูในหลักสวนรอย       

  ก.  201.5         

  ข.  6,589.123         

  ค.  5,603.992         

  ง.  1,056.205  

27.    ขอใดถูกตอง          

  ก.  9.191   +   0.809    <   9.999      

  ข.  1.009  +  99.99   =   100.999      

  ค.  199.998     >   205.59  -  5.591        

  ง.  999.009     >    900  +  90  +  9  +  0.9   

28.    ขอใดมีผลลัพธเทากับ  7.03   4.5        

  ก.  (2.6    3.51)  +  22.509  =        

  ข.  62.736  -  (15.55  ÷  0.5)  =        

  ค. (9.009  +  156.01)  -  133.38   =        

  ง.  (2.33    1.5)  +  (51.73  -  28.14)   =    

29.  รานคามีพริกไทยปน  66.5  กิโลกรัม  แบงใสถุงเล็ก  ถุงละ 0.7  กิโลกรัม  จากนั้นนําไปขายถุงละ    
      196.75  บาท  ถาขายหมด  รานคาจะไดรับเงินท้ังหมดก่ีบาท     
          ก.    9,158.50  บาท    
                    ข.  18,691.75  บาท                     
                    ค.  18,691.25  บาท    

                    ง.  20,850.50  บาท 

 

30.   แมคามีแปงมัน  107.5  กิโลกรัม  แบงไปทําขนมครั้งละ  4.3  กิโลกรัม  จํานวน  11  ครั้ง  
       แมคาจะเหลือแปงมันอีกเทาไร          
  ก.  47.3  กิโลกรัม          
  ข.  60.2  กิโลกรัม          
  ค.  50.5  กิโลกรัม          
  ง.  103.2  กิโลกรัม   
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เรื่อง   รอยละ 

31.   มีสมโอท้ังหมด 700 ผล เปนพันธุขาวทองดีรอยละ 45 ของสมโอท้ังหมด ท่ีเหลือเปนพันธุขาวน้ําผึ้งก่ีผล
  ก.  315  ผล   ข.  385  ผล               
                     ค.  450  ผล   ง.  500  ผล  

 
32.    รานคาติดราคาขายแปรงสีฟน  30  บาท   เม่ือลดใหอันละ  2.5%  อยากทราบวาถาซ้ือหนึ่งโหลครึ่ง                          
        จะตองจายเงินท้ังหมดเทาไร                     
                      ก.  165  บาท   ข.  330  บาท                               
                      ค.  495  บาท   ง.  526.50  บาท  
 
33.   ด.ญ. มาลี  สอบวิชาคณิตศาสตรได  38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  50  คะแนน     
       ด.ญ. มาลี  สอบไดคะแนนรอยละเทาไร       
  ก.  รอยละ  38   ข.  รอยละ  50                                         
                     ค.  รอยละ  76   ง.  รอยละ  83  
 
34.  ติ๊กซ้ือโทรทัศน  14,500  บาท  ขายใหอ๋ิวขาดทุน  20%  อ๋ิวนําไปขายตอใหอนไดกําไร  5%  
      อ๋ิวขายโทรทัศนไปก่ีบาท          

ก.  12,180  บาท  ข.  11,600  บาท            
ค.  10,875  บาท  ง.  9,565  บาท  
 

35.   ขายรถจักรยานยนตราคา 20,160 บาท จะไดกําไร 40% แตเม่ือลดราคาลงเหลือ 18,000 บาท 
       จะไดกําไรหรือขาดทุนเทาไร 

ก. กําไร 20%    ข. กําไร 25% 
ค. ขาดทุน 20%    ง. ขาดทุน 25% 

 

36.    พอซ้ือเสื้อราคาตัวละ 540 บาท ไดสวนลด 10%    แมซ้ือกระโปรงราคาตัวละ 720 บาท ไดสวนลด 
       15% และลูกซ้ือรองเทาผาใบราคาคูละ 470 บาท   ไดสวนลด 40% ครอบครัวนี้จายเงินไป 1,500บาท  
       จะไดรับเงินทอนก่ีบาท 

ก. 108 บาท    ข. 120 บาท 
ค. 220 บาท    ง. 380 บาท 
 

37.    20% ของจํานวนหนึ่งมีคาเทากับ 500 แต 20% ของจํานวนท่ีสองมีคาเทากับ 250 จํานวนท้ังสอง 
        จํานวนนี้แตกตางกันเทาใด 

ก. 1,250    ข. 1,275 
ค. 1,350    ง. 1,375  
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38.    มอสซ้ือรถยนตราคาคันละ 750,000 บาท นําไปตกแตงเพ่ิมเติม 25,000 บาท และตั้งราคาขายไว 
        900,000 บาท เม่ือลูกคามาซ้ือลดราคาให 15%     มอสไดกําไรหรือขาดทุนก่ีบาท 

ก. กําไร 5,000 บาท  ข. กําไร 10,000 บาท 
ค. ขาดทุน 5,000 บาท  ง. ขาดทุน 10,000 บาท 
 

39.     โทนซ้ือโทรศัพทเคลื่อนท่ีแลวนําไปขายตอไดเงิน  23,000 บาท ไดกําไร 5% โทนซ้ือโทรศัพท 
        มาก่ีบาท 

ก. 21,850 บาท    ข. 23,475 บาท 
ค. 34,100 บาท    ง. 36,760 บาท 

 

40.   รานขายของเลนมีของเลนท้ังหมด 500 ชิ้น   มีตุกตารอยละ 30 ของของเลนท้ังหมด 
       มีรถบังคับรอยละ 12 ของของเลนท้ังหมด    มีเครื่องดนตรีของเลนรอยละ 23 ของของเลน 
       ท้ังหมด ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 

ก. มีตุกตามากกวารถบังคับ 100 ชิ้น 
ข. มีเครื่องดนตรีของเลนนอยกวาตุกตา 30 ชิ้น 
ค. มีรถบังคับนอยกวาเครื่องดนตรีของเลน 55 ชิ้น 
ง. มีของเลนประเภทอ่ืนๆ อีก 165 ชิ้น 

 
เรื่อง  แบบรูป 
 
41.   5,   13,  21,  29,   ………   จํานวนท่ี  99  คือจํานวนใด     
  ก.  789    ข.  797      
  ค.  987    ง.   978 
 
42.  เม่ือนํารูปสามเหลี่ยมขนาดเทากัน  มาเรียงตอกัน  ดังรูป      

  

 

 

   

 
1  ชั้น 2  ชั้น 3  ชั้น 4  ชั้น 
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  ถาตองการจัดเรียงรูปสามเหลี่ยมขนาดเทากัน  13  ชั้น  จะตองใชรูปสามเหลี่ยมท้ังหมดก่ีรูป 
    ก.  91   รูป    ข.  81   รูป             
    ค.  71   รูป    ง.  61   รูป 

 
43.    แบบรูปท่ี 1 : 25, 21, 17, 13, 9,  ___ 
        แบบรูปท่ี 2 : 1, 7, 3, 10, 15, 13, 105, ___ 
        ผลบวกของจํานวนใน เทากับเทาไร 

ก. 114     ข. 105 
ค. 21     ง. 9 
 

44.    ขอใดตอไปนี้ผิด 
ก. ผลบวกของจํานวนคูท้ังหมดท่ีนอยกวา 20  คือ 90 
ข. ผลบวกของจํานวนค่ีท้ังหมดท่ีนอยกวา 30  คือ 225 
ค. จากแบบรูป 3, 5, 7, 9, … จํานวนท่ี 60 คือ 120 
ง. จากแบบรูป 7, 8, 9, 10, … จํานวนท่ี 80  คือ 86 
 

45.      
 
 
 
 
 

 

 

จากแบบรูป B - A มีคาเทากับเทาไร 
ก. 7,998,758    ข. 8,998,758 
ค. 9,998,758    ง. 10,998,758 

 

46.                                                      จากแบบรูป   ผลรวมของจํานวนในแถวท่ี 7, 8 เปนเทาไร 
                                            ก. 48, 64           ข. 64, 72 
                                            ค. 64, 128       ง. 72, 128 
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เรื่อง   รูปสามเหล่ียม 

47.   รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีดานท้ังสามดานยาว 5.5 เซนติเมตร 4 เซนติเมตร และ 2.8 เซนติเมตร 
       ตามลําดับ รูปสามเหลี่ยมมีความยาวรอบรูปเทาไร 

ก.   12.3 เซนติเมตร   ข.   18.6 ตารางเซนติเมตร 
ค.   61.6 เซนติเมตร   ง.   61.6 ตารางเซนติเมตร 

 
48.  รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีดานประกอบมุมฉากยาว 12 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร จะมีพ้ืนท่ีเทาไร 
    ก.   27 เซนติเมตร   ข.   27 ตารางเซนติเมตร 
    ค.   90 เซนติเมตร   ง.   90 ตารางเซนติเมตร    

   

      จากรูป   ตอบคําถาม ขอ 49 – 50 
 
 
 
 
 
 
 
49.     รูปสามเหลี่ยม  รมย  มีความยาวรอบรูปเทาไร 

ก.   8.5 เซนติเมตร   ข.   11 เซนติเมตร 
ค.   11.5 เซนติเมตร   ง.   13.5 เซนติเมตร 

 
50.    รูปสามเหลี่ยม  รมย มีพ้ืนท่ีเทาไร  ถากําหนดให  มย  เปนฐาน 

ก. 11 ตารางเซนติเมตร   ข. 13.5 ตารางเซนติเมตร 
ค. 5 ตารางเซนติเมตร   ง.  4 ตารางเซนติเมตร 
 

51.    ฝากลองขนมเคกรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วมีดานประกอบมุมยอดยาวดานละ 15 เซนติเมตร 
        ฐานยาว 9 เซนติเมตร วัดความสูงได 14 เซนติเมตร ฝากลองขนมเคกกลองนี้มีพ้ืนท่ีเทาไร 

ก.  38 ตารางเซนติเมตร   ข.  38 เมตร 
ค.  63 ตารางเซนติเมตร   ง.  67.5 ตารางเซนติเมตร 
 

52.    รูปสามเหลี่ยมหนาจั่วมีฐานยาว 6 เซนติเมตร ถามีดานประกอบมุมยอดยาวดานละ 
        7 เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมหนาจั่วรูปนี้มีความยาวรอบรูปก่ีเซนติเมตร 

ก.  13 เซนติเมตร   ข.  19 เซนติเมตร 
ค.  20 เซนติเมตร   ง.  26 เซนติเมตร 
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เรื่อง   รูปวงกลม 

53.   วงกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลางยาว  14  หนวย    จะมีความยาวรอบรูปวงกลมก่ีหนวย 

       (เม่ือกําหนดให  π = 
7
22 )   

ก.  44  หนวย   ข.  88    หนวย    
ค.  154  หนวย   ง.  616   หนวย 
 

54.   รูปวงกลมวงหนึ่ง  ถาเพ่ิมรัศมีเปนสองเทา  พ้ืนท่ีจะเพ่ิมข้ึนเปนก่ีเทาของพ้ืนท่ีเดิม   
    ก.  2   เทา   ข.  4   เทา   
    ค.  6   เทา   ง.  8   เทา 

         

55.    สนามหญาเปนรูปวงกลม  วัดโดยรอบยาวประมาณ  264  เมตร  สนามหญาแหงนี้มีรัศมียาวเทาไร 
  ก.  42  เมตร   ข.  48  เมตร 
  ค.  84  เมตร   ง.  88  เมตร   
 
        จากรูป  ตอบคําถามในขอ  56 -57 
 
 
  
 
 
 

56.    สวนท่ีแรเงามีพ้ืนท่ีท้ังหมดเทาไร (กําหนดให π ≈ 3.14)  
ก. 3.14 ตารางเซนติเมตร   ข. 12.56 ตารางเซนติเมตร  
ค. 15.7 ตารางเซนติเมตร   ง. 31.4 ตารางเซนติเมตร 
 

57.    วัดความยาวโดยรอบของสวนท่ีแรเงา  1  รูป   (กําหนดให  π  ≈  3.14)   
  ก.  3.14   เซนติเมตร   ข.  6.28   เซนติเมตร   
  ค.  15.7   เซนติเมตร   ง.  31.4   เซนติเมตร 

 
58.    สนามรูปวงกลมแหงหนึ่งวัดขนาดของเสนผานศูนยกลางได  10  เมตร ถานักกีฬาวิ่งรอบสนาม  5  รอบ     

        จะวิ่งไดระยะทางประมาณเทาไร  (กําหนดให  π ≈  3.14)             
  ก.  31.4   เมตร    ข.  78.5    เมตร          
  ค.  157    เมตร    ง.  392.5   เมตร  
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59.   ถาเพ่ิมความยาวของเสนผานศูนยกลางของวงกลมเปน 3 เทา แลวความยาวรอบรูปของวงกลม                  
       จะมีขนาดเพ่ิมข้ึนเปนก่ีเทา 

ก.   1 เทา    ข.   2 เทา 
ค.   3 เทา    ง.   4 เทา 

 

60.    วัลลภตองการตัดสังกะสีแผนเรียบรูปวงกลมท่ีมีความยาวเสนผานศูนยกลาง 28 เซนติเมตร 

        ออกเปน 4 สวนเทาๆ กัน สังกะสีแตละแผน   จะมีพ้ืนท่ีก่ีตารางเซนติเมตร (เม่ือกําหนดให  π = 
7
22 )   

ก.  154 ตารางเซนติเมตร 
ข.  155 ตารางเซนติเมตร 
ค.  156 ตารางเซนติเมตร 
ง.  157 ตารางเซนติเมตร 
 
********************************************************************* 
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เฉลยแนวคิด วิชาคณิตศาสตร 
เฉลย เรื่อง ห.ร.ม. และ  ค.ร.น. 
1.  ตอบ  ข  เพราะ จํานวนเฉพาะ  คือ  จํานวนนับท่ีมีตัวประกอบเพียง  2  ตัวเทานั้น  
                         คือ  1  กับจํานวนนับนั้น 
 
2.  ตอบ  ง  เพราะ  จํานวนนับท่ีหาร  18  ลงตัว  ไดแก  1,  2,  3,  6,  9,  18   
      จํานวนนับท่ีหาร  36  ลงตัว  ไดแก  1,  2,  3,  4,  6,  9,  12,  18,  36  
      จํานวนนับท่ีหาร  63  ลงตัว  ไดแก  1,  3,  7,  9,  21,  63  
 
3.  ตอบ   ง  เพราะ  ตัวคูณของ  3  ไดแก  3,  6,  9,  12,  15,  18,  21,  24,  27,  30,  33,  36,  39
       ตัวคูณของ  9  ไดแก  9,  18,  27,  36,  45,  54,  63,  72,  81,  90,  99 
       ตัวคูณของ  12  ไดแก  12,  24,  36,  48,  60,  72,  84,  96,  108,  120 
 
4.  ตอบ  ก    เพราะ ตัวประกอบของจํานวนนับใดๆ คือจํานวนนับท่ีหารจํานวนนั้นไดลงตัว 
 
5.  ตอบ  ง    เพราะแนวคิด   หา  ห.ร.ม.  ของ  15,  33,  และ  39  บวกดวย  3 
 
 
 
 
 
 
6.  ตอบ    ค เพราะ  วิธีทํา  นําดินสอมาจัดใสกลองท่ีหนึ่งจํานวน 6    แทง 
           นําดินสอมาจัดใสกลองท่ีสองจํานวน 12  แทง 
           นําดินสอมาจัดใสกลองท่ีสามจํานวน 18  แทง 
                    หา  ค.ร.น.  ของ    6,    12,    และ  18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.   ตอบ  ข    เพราะ   
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8.   ตอบ  ก    เพราะ 
 
 
 
 
 
 
 
9.   ตอบ  ข    เพราะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
10.   ตอบ   ค เพราะ   
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เฉลย เรื่อง เศษสวน 

11.  ตอบ   ค    

 

 

 

 

 

 

12.   ตอบ   ก   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   ตอบ   ก   
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14.  ตอบ   ค 

 

 

 

 

 

 

15.   ตอบ   ค 

 

 

 

 

 

 

16.  ตอบ   ง 
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17.   ตอบ   ง    

 

 

 

 

 

18.  ตอบ   ค   

 

 

 

 

 

19. ตอบ   ค   

 
 
 
 
 
 
20.  ตอบ   ก   
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เฉลยเรื่อง   ทศนิยม 

21.  ตอบ    ค  
 

 

 

 

22.  ตอบ    ค   

23.  ตอบ    ง   
 
 

24.  ตอบ    ค   

 

 

 

 

25.  ตอบ    ข   

 

 

 

 

 

26.  ตอบ    ข   
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27.  ตอบ    ข     

 

 

 

28.  ตอบ    ก   

 

 

 

    

 

29.  ตอบ    ค   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30.  ตอบ    ข     
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เฉลยเรื่อง   รอยละ 

31.   ตอบ   ข         
 
 
 
 
 
32.  ตอบ   ง         
 
 
 
 
 
 
 
33.   ตอบ   ค         
 
 
 
 
 
34.   ตอบ   ก 
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35.   ตอบ   ข   เพราะ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.    ตอบ   ข   เพราะ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.    ตอบ   ก    เพราะ 

           
 
 
 
 
 
 
 
38.   ตอบ   ง   เพราะ      
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39.  ตอบ   ก    เพราะ    
 
 
 
40.  ตอบ   ค    เพราะ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยเรื่อง  แบบรูป 
41.  ตอบ   ก     
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42.   ตอบ   ก   เพราะ   

 

 

 

 

43.    ตอบ   ค    เพราะ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.    ตอบ   ค    เพราะ     
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45.    ตอบ   ก   เพราะ  
 
 

 

46.    ตอบ   ค   เพราะ          
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เฉลยเรื่อง   รูปสามเหล่ียม 

47.  ตอบ   ก         
 
 
 
 
48.  ตอบ   ง         

     

 
 
 
 
49.  ตอบ   ค         
    
 
 
50.   ตอบ   ง   
 
 
 
 
 
51.   ตอบ   ค         

 
 
 
 
 
 
 

52.   ตอบ   ค         
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เฉลยเรื่อง   รูปวงกลม 

53. ตอบ   ก   
 

 
 
 
 
54. ตอบ   ข   

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
55.   ตอบ   ก   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56.   ตอบ   ค   
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 57.    ตอบ   ข   

 
 
 
 
 
 
58.   ตอบ   ค   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
59.   ตอบ   ข   
 

 

 

 

 

 
60.    ตอบ   ก   
 
 
 
 
 
 

***************************************************************** 
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หน่วยที่ 1 สารอาหารและระบบต่างๆ ในร่างกาย 

 
 

 
 

อาหารที่เรารับประทานแบ่งเป็นอาหารหลัก 
5 หมู่ ซึ่งอาหารหลัก 5 หมู่มีสารที่สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ใน
กระบวนการต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต 
และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เรียกว่า สารอาหาร 
ดังนี้         
        หมู่ ที่  1 เนื้ อสัตว์  สารอาหาร คือ  โปรตีน 
ตั วอย่ างแหล่ งอาหาร คื อ  เนื้ อสั ตว์  นม  ไข่  ถั่ ว 
ประโยชน์ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
      ห มู่ ที่  2 แป้ งแ ล ะน้ ำต าล  ส ารอ าห ารคื อ 
คาร์ โบไฮเดรต ตั วอย่ างแหล่ งอาหาร ข้าว แป้ ง 
ประโยชน์ ให้พลังงาน 
      หมู่ที่ 3 ผัก สารอาหารคือ วิตามินและเกลือแร่ 
เช่น ผักชนิดตา่งๆ  ประโยชน ์เป็นส่วนสำคัญของ
กระดูกและฟัน รวมทั้งอวัยวะตา่งๆของร่างกาย ทำให้
ร่างกายเจริญเติบโต 
     หมู่ที่ 4 ผลไม้ สารอาหารคือ วิตามินและเกลือแร่ 
ตัวอย่างแหล่งอาหาร คือ ผลไม้ชนิดต่างๆ ประโยชน์ 
ช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานโรค 

 หมู่ที่ 5 ไขมัน สารอาหารคือ ไขมัน ตัวอย่างของ
แหล่ งอาหาร น้ ำมันจากพื ชและสัตว์  เนย 
ประโยชน์ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง 
และช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
     น้ำเป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญ
มาก เพราะว่าร่างกายต้องใช้น้ำในกระบวนการ
ต่างๆของชีวิต 

ใน 1 วัน แต่ละคนต้องการพลังงาน
แตกต่างกันออกไป โดยความความต้องการ
พลังงานในแต่ละคนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ 
เพศ อายุ เป็นต้น 

 
ระบบต่างๆ ในร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
1      ระบบหมุนเวียนโลหิต เป็น

ระบบที่ทำหน้าทีลำเลียงออกซิเจนและ
สารอาหารไปเลี้ยงส่วนตา่งๆของร่างกาย 
ประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญคือ หัวใจ ปอด 
หลอดเลือดดำ และเลือดแดง 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.thaiedujobs.com/lessons/elementary/science/content/13&psig=AOvVaw2yVfsNvG4SHsDjtEbRyoik&ust=1589509196061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDKqqulsukCFQAAAAAdAAAAABAD
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2. ระบบย่อยอาหาร 

ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารให้
ละเอียด แล้วดูดซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไป
เลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การย่อยอาหารจะ
ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีน ส่วนวิตามินและเกลือแร่ไม่จำเป็นต้องย่อย
เพราะมีโมเลกุลขนาดเล็ก ร่างกายสามารถดูดซึม
ใช้งานได้เลย เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าสู่
ร่างกาย จะผ่านระบบต่าง ๆ ดังนี้ 

- ปาก   - หลอดอาหาร 
- กระเพาะอาหาร - ลำไส้เล็ก 
- ลำไสใ้หญ ่  - ของเสียออกทาง
ทวารหนัก 

 

3. ระบบทางเดนิหายใจ 

ระบบทางเดินหายใจมีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซให้กับ
สิ่งมีชีวิต ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมระบบทางเดิน
หายใจประกอบไปด้วย จมูกหลอดลม ปอด และกล้ามเนื้อ
ระบบทางเดินหายใจ ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จะถูก
แลกเปลี่ยนที่ปอดด้วยกระบวนการแพร่ โดยนำออกซิเจนเข้า
สู่ร่างกายและคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย 

ระบบทางเดินหายใจแบ่งตามหน้าที่ 

หน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส : เป็นบริเวณที่แลกเปลี่ยน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนกับเนื้อเยื่อ 
ได้แก่ หลอดลมฝอยแลกเปลี่ยนแก๊ส, ท่อลม, ถุงลม, ถุงลม
เล็ก 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://sites.google.com/site/healthme31/thang-dein-xahar
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja44fKk8XiAhUF148KHT7mAMwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.idoctorhouse.com/library/physiology-rs/&psig=AOvVaw3X3Sgcv-VtvGyfSlbw_-pl&ust=1559370913994842
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หน่วยที่ 2 การแยกสารเน้ือผสม 
การแยกสาร หมายถึงการที่แยกสารที่ผสมกันตั้งแต่ ๒ 

ชนิดขึ้นไปออกจากกัน เพื่อนำสารที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ตาม

ต้องการ ซึ่งสามารถจำแนกได้คือ การแยกสารเน้ือผสม และ
การแยกสารเน้ือเดียว  

สารเน้ือผสม หมายถึง สารท่ีมีลักษณะให้สารไม่ผสม

กลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันเกิดจากสารอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไปมา
ผสมกันโดยเนื้อสารจะแยกกันเป็นส่วนๆ สารที่แยกได้จะมีสมบัติ
เหมือนเดิม  
1. การกรอง เป็นวิธีการแยกสารออกจากกันระหว่างของแข็งกับ
ของเหลว หรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ำ  
2. การใช้อำนาจแม่เหล็ก เป็นวิธีที่ใช้แยกองค์ประกอบของสารเนื้อ
ผสมซึ่งองค์ประกอบหนึ่งมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดูดได ้ 
3. การระเหิด คือ ปรากฏการณ์ที่สารเปล่ียนสถานะจากของแข็ง
กลายเป็นก๊าซ 
4. การใช้มือหยิบออกหรือเขี่ยออก ใช้แยกของผสมเนื้อผสม ท่ีของ
ผสมมีขนาดโตพอที่จะหยิบออกหรือเขี่ยออกได้ เช่น ข้าวสารที่มี
เมล็ดข้าวเปลือกปนอยู่  
5. การตกตะกอน ใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอย
อยู่ในของเหลว ทำได้โดยนำของผสมนั้นวางท้ิงไว้ให้สารแขวนลอย
ค่อย ๆ ตกตะกอนนอนก้น  

สารเน้ือเดียว เป็นสารทีม่องเห็นเป็นเนื้อเดียวกันโดย

ตลอด การแยกสารเนื้อเดียวที่อยู่ในรูปของสารละลายนั้น สามารถ
ทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้  

1. การระเหยจนแห้ง ใช้ในกรณี
ที่ตัวถูกละลายเป็นของแข็งและ
ตัวทำละลายเป็นของเหลว หรือ
ของแข็งละลายในของเหลว เช่น  
ในกรณีที่เราต้องการแยกเกลือ
แกงและน้ำออกจากสาระลายเกลือแกงทำได้โดยการนำสารดังกล่าว
มาให้ความร้อน เพื่อระเหยตัวละลาย ในที่นี้คือน้ำออกไป ส่ิงที่
เหลืออยู่ในภาชนะคือตัวถูกละลาย ที่เป็นของแข็งในที่นี้คือ เกลือ
แกง  

การแยกสารโดยใช้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบส 

     สารประกอบจำพวกกรด เบส มีความสำคัญและ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก ก่อน
อื่นต้องทำความเข้าใจวา่ กรด เบส คืออะไรอยา่ง
ง่ายๆ 
สารละลายกรด คือสารละลายที่มีรสเปรี้ยว เปลี่ยนสี
กระดาษลติมัสจากน้ำเงินเป็นแดง หรือทำปฏิกิรยิา
กับโลหะได้ แก๊ส H 2 และ เกลือ 
สารละลายเบส คือสารละลายที่มีรสขม เปลี่ยนสี
กระดาษลติมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน หรือมีลักษณะ
ลื่นๆ  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science15/index15.php&psig=AOvVaw3KQP6exIO840hZK94PqZMk&ust=1589543472719000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj03YGls-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
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หน่วยที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์  

หิน คือ มวลของแข็งที่

ประกอบไปด้วยแร่ชนิด

เดียวกัน หรือหลาย

ชนิดรวมตัวกันอยู่ตาม

ธรรมชาต ิ

1. หินอัคน ี(Igneous rocks) 

          หินอัคนี เป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด 

(Magma) จากชั้นแมนเทิลที่โผล่ขึ้นมา เราแบ่งหินอัคนีตาม

แหล่งที่มาออกเป็น 2 ประเภท คือ   

          - หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous rocks) 

เป็นหินที่เกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลงภายในเปลือกโลกอย่าง

ช้าๆ ทำให้ผลึกแรม่ีขนาดใหญ่ และเนื้อหยาบ เช่น หินแกรนิต 

หินไดออไรต์ และหินแกบโบร 

- หินอัคนีพุ (Extrusive ingneous rocks) บางที

เรียกว่า หินภูเขาไฟ เป็นหินหนืดที่เกิดจากลาวาบนพื้นผิวโลก

เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลึกมีขนาดเล็ก และเนื้อละเอียด 

เช่น หินบะซอลต์ หินไรออไรต์ และหินแอนดีไซต ์

2. หินตะกอน (Sedimentary rocks) 

    หินเมื่อถูกแสงแดด ลมฟ้าอากาศ และน้ำ หรือ ถูกกระแทก 

ก็แตกเป็นก้อนเล็กๆ หรือผุกร่อน เสื่อมสภาพลง เศษหินที่ผุ

พังทั้งอนุภาคใหญ่และเล็กถูกพัดพาไปสะสมอัดตัวกัน เป็น

ชั้นๆ เกิดความกดดันและปฏิกิริยาเคมีจนกลับกลายเป็นหิน

อีกครั้ง หินที่เกิดใหม่นี้เราเรียกว่า “หินตะกอน” หรือ “หนิชั้น” 

3. หินแปร (Metamorphic rocks) 

          หินแปร คือหินที่แปรสภาพไปจากโดยการกระทำของ

ความร้อน แรงดัน และปฏิกิริยาเคม ี

 

 

https://sites.google.com/site/physicalsciencem2/my-world/hin
https://sites.google.com/site/physicalsciencem2/my-world/hin
https://sites.google.com/site/physicalsciencem2/my-world/hin?tmpl=/system/app/templates/print/&showPrintDialog=1
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หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์โลกและภัยธรรมชาต ิ

 
ลมบก ลมทะเล 

ลมทะเล คือ ในเวลากลางวัน พื้นดินร้อนกว่าพื้น
น้ำ อากาศพื้นดินลอยตัวสูงข้ึน อากาศเหนือผืนน้ำจะเข้า
มาแทนที่ -- - -- เคลื่อนที่จากทะเลสู่บก 

ลมบก  ในเวลากลางคืน พื้นน้ำยังมีอุณหภูมิสูง
จึงลอยตัวสูงขึ้น อากาศเหนือผืนดินเข้ามาแทนที่-- - -- 
เคลื่อนที่จาบกสู่ทะเล 

 (โดยปกติลมเคลื่อนที่จาก อุณหภูมิสูงไป
อุณหภูมิต่ำ) 
ประโยชน์ของลมบก ลมทะเล 
    เรือประมงขนาดเล็กจะออกสู่ท้องทะเลเพื่อหา
ปลาในเวลากลางคืน โดยอาศัย“ลมบก”ที่พัดจากฝั่งออก
สู่ทะเล ในตอนกลางคืน พอรุ่งสางเรอืเหล่านี้ก็จะอาศัย 
“ลมทะเล” ที่พัดจากทะเลเข้าฝั่งในเวลากลางวัน แล่น
กลับเข้า สู่ฝั่งอีกครั้งนั้นเอง  
 

 
 

 ลมมรสมุในประเทศไทย 

     ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
        มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม มรสุมนี้จะนำมวล
อากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศ
ไทย ทำให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป  
2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
       ห ลั งจ ากห ม ดอิ ท ธิพ ลขอ งม รสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือน
ตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดื อน
กุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ  แถบ
ประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวล
อากาศเย็น และแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้า
มาปกคลุมประเทศไทย  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-1siBu4zVAhUJOY8KHSJqDWEQjRwIBw&url=http://filmsrrt2.blogspot.com/2014/12/blog-post_13.html&psig=AFQjCNGYVLjp8SKcaFOxSixP6T9eiybu9Q&ust=1500248414151245
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หน่วยที่ 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 
 
อุปราคาที่มองเห็นได้ชัดเจนจากโลก ได้แก่: 

จันทรุปราคา - โลกเข้าบังดวงอาทติย์เมื่อมองดู
จากดวงจันทร์ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ดวงจันทร์เคลื่อน
เข้าไปในเงามืดของโลก มีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะในคืนวัน
เดือนเพ็ญ 

สุริยุปราคา - ดวงจันทร์เข้าบังดวงอาทิตย์เมื่อ
มองจากโลก หรือกลา่วอกีนัยหน่ึง คือ ดวงจันทรท์อดเงา
ตกลงบนผิวโลก มีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะในวันเดือนดับ 
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

1. สรุิยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่
ดวงจันทร์ โลก และดวงอาทิตย ์ โคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรง ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทติย์ และเงาของดวง
จันทร์จึงตกมาบนบริเวณต่างๆบนโลก   

 ภาพประกอบการเกิดเงามืดที่ทำให้เกิดสุรยิุปราคา 
         

        2. จันทรุปาคา เป็นปรากฏการณ์ทีโ่ลกบังแสงดวง
อาทิตย์ไม่ให้ไปกระทบทีด่วงจันทร์ ในบริเวณดวงอาทิตย์
ในวันเพ็ญ ( ขึ้น 15 คำ่) โดยโลกอยู่ระหวา่งดวงอาทิตย์
กับดวงจันทร ์ทำให้เงาของโลกไปบังดวงจันทร์ 

 
 
 

ภาพประกอบการเกิดเงามืดที่ทำให้เกิดจันทรุปราคา 
 

 ข้างขึ้นข้างแรม  

        ข้างข้ึนข้างแรม (The Moon’s Phases) 
 เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม  
ไม่มีแสงในตัวเอง ด้านสว่างได้รับแสงจาก 
ดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ 
ถูกบังด้วยเงาของตัวเอง ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 
 ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก  
เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปวันละ 12 องศา   
เมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยว 
ของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบ 
ดังภาพที่ 1 ใช้ประมาณ 30 วัน  

 
ฤดูกาล  
      เป็นช่วงเวลาในแต่ละปีที่แบ่งตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดขึ้นจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
เน่ืองจากแกนโลกเอียงเป็นมุม 23.5 องศา จึงทำให้ในแต่ละช่วงของปี แต่ละบริเวณจะได้รับแสงแดดไม่เท่ากัน ทำ
ให้มีอุณหภูมิต่างกัน จึงเกิดเป็นฤดูกาลต่าง ๆ ขึ้น 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/moon-phases/moon-phases.png?attredirects=0
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/seasons&psig=AOvVaw2q5cNKQcTJIVjNvYVzTcCI&ust=1589545660173000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiLkJets-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://sites.google.com/site/krunewkew/science6/s5/127300.jpg?attredirects=0
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หน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมา
จากแหล่งกำเนิดผ่านตวันำและเครื่องใช้ไฟฟา้หรอืโหลด 
แล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดเดิม 
 
วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 3 ส่วน คือ 
 

 
 

1. แหล่งกำเนิดไฟฟา้ หมายถึง แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
ไปยังวงจรไฟฟา้ เช่นแบตเตอรี่ 
2. ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟา้หรือสื่อทีจ่ะเป็น
ตัวนำให้กระแสไฟฟา้ไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟา้ ซึ่งต่อ
ระหว่างแหล่งกำเนิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
3. เครื่องใช้ไฟฟา้ หมายถึง เครื่องใช้ที่สามารถเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่น ซึ่งจะเรียกอกีอย่าง
หน่ึงว่า โหลด 
      สำหรับสวติซ์ไฟฟา้นั้นเป็นส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟา้ 
มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีสวิตซ์ไฟฟา้ก็จะไม่มีผลต่อ
การทำงานวงจรไฟฟา้ใดๆเลย 

 

  
          การต่อวงจรไฟฟ้าสามารถแบ่งวิธีการตอ่
ได้ 3 แบบ คือ 
             1.วงจรอนุกรม 
         เป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด
หลายๆ อันมาต่อเรียงกนัไปเหมือนลูกโซ่ กล่าวคอื 
ปลายของเครื่องใช้ไฟฟา้ตัวที่ 1 นำไปต่อกับต้นของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าตวัที ่2 และต่อเรียงกันไปเรื่อยๆ จน
หมด แล้วนำไปต่อเข้ากบัแหล่งกำเนิด การต่อวงจร
แบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าได้ทาง
เดียวเท่านั้น ถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟา้ตวัใดตัวหน่ึงเปิด
วงจรหรือขาด จะทำให้วงจรทั้งหมดไม่ทำงาน 

 
 
- คุณสมบัติที่สำคัญของวงจรอนุกรม 
1. กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันตลอดวงจร 
2. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร เมื่อ
นำมารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่
แหล่งกำเนิด 
3. ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าเท่ากับ
ผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกนั  

 

http://4.bp.blogspot.com/-JnxhshLM1lI/UJ3PmBsvK8I/AAAAAAAAAAY/PXn7ad_5WB4/s1600/afdgdsfbxcvbcxv.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-yWDCQifiJeM/UJ3QNUIfWiI/AAAAAAAAAAg/jg_0_LJzPuE/s1600/sci_dia_53.gif
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          2. วงจรขนาน   
          เป็นการนำเอาตน้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆ ตัวมาต่อ
รวมกัน และต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดที่จุดหนึ่ง นำปลายสาย
ของทุกๆ ตัวมาต่อรวมกนัและนำไปต่อกับแหล่งกำเนิดอีก
จุดหน่ึงที่เหลือ ซึ่งเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแตล่ะอันต่อเรียบร้อย
แล้วจะกลายเป็นวงจรยอ่ย กระแสไฟฟ้าที่ไหลจะสามารถ
ไหลได้หลายทางข้ึนอยู่กับตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าทีน่ำมาต่อ
ขนานกัน ถ้าเกิดในวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตวัหนึ่งขาดหรือ
เปิดวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสามารถทำงานได้ ใน
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยปัจจบุันจะเป็นการต่อวงจรแบบนี้
ทั้งสิ้น 

 
3. วงจรผสม เป็นวงจรที่นำเอาวิธกีารต่อแบบอนุกรม และ
วิธีการต่อแบบขนานมารวมให้เป็นวงจรเดียวกัน 
 

 

 แม่เหล็กไฟฟ้า 
       (Electromagnets) หมายถึง อำนาจ
แม่เหล็กที่เกิดจากการทีก่ระแสไฟฟา้ไหลผ่านใน
วัตถุตัวนำหมายความว่าถ้าปล่อยให้ 
กระแสไฟฟา้ไหลในวัตถตุัวนำจะทำให้เกิด 
สนามแม่เหล็กรอบ ๆ ตัวนำนั้น 

ความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะข้ึนอยู่กับ
ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 

1. จำนวนรอบของการพันเส้นลวดตวันำ  
2. ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าผา่น

เส้นลวดตัวนำ กระไฟฟา้ไหลผ่านมาก
สนาม แม่เหล็กเกิดขึ้นมาก  

3. ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแกนของแท่ง
แม่เหล็กไฟฟ้า วัสดุตา่งชนิดกันจะให้
ความเข็มของสนามแม่เหล็กต่างกัน  

4. ขนาดของแกนแท่งแม่เหล็กไฟฟา้ แกน
ที่มีขนาดใหญ่จะให้สนามแม่เหล็กมาก 
ส่วนแกนที่มีขนาดเล็กจะให้
สนามแม่เหล็กน้อย 

ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า (Applications 
of electromagnets) 
       แม่เหล็กไฟฟา้มีประโยชน์มากมาย ใช้
หลักการที่
แม่เหล็กดูดแผ่น
โลหะเมื่อว่าง
วงจรปิดซ่ึงเป็น
การเปลี่ยน

http://3.bp.blogspot.com/-5yI0u_kTzTc/UJ3QZuUZ-WI/AAAAAAAAAAo/ppDvvd55KTc/s1600/25019490.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Tt6ft0v6P9Q/UJ3Qw4FNrhI/AAAAAAAAAAw/dom78Ah2H9w/s1600/topasom.jpg
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    ปั้นจั่น เป็นการประยกุต์ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟา้
ไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรบัยกของจำพวกโลหะ ใชส้ำหรับ
ดูดเศษเหล็กจากเศษโลหะอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ก็เปิดสวิทช์ 
ทำให้เหล็กที่เป็นแกนของขดลวดเป็นแม่เหล็กดูดเศษเหล็ก
ได้ และเมื่อใช้เสร็จก็ปิดสวิทช์ แกนเหล็กก็จะไม่เป็น
แม่เหล็กปล่อยเศษเหล็กให้หลุดลงมา 

   หูฟัง เป็นอุปกรณ์ที่ใชเ้ปลี่ยนสัญญานไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียง 
ใช้แม่เหล็กถาวรดูดแผ่นไดอะแฟรม ความแรงของแรง
ดึงดูดเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าใน
ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า แผ่นไดอะแฟรมจะสั่นทำให้เกิดเสียง 

 

    รถไฟความเรว็สูง เป็นรถไฟที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าติดอยู่ข้าง
ใต้ซึ่งเคลื่อนที่ ไปบนรางที่มี
แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กผลักซึ่ง
กันและกันทำให้รถไฟลอย
เหนือราง เป็นการลดแรงเสียด
ทานระหว่างรถไฟและราง ทำ
ให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้ 

 

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เช่น พลังงานเสียง 

ออดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ทีท่ำให้เกิดเสียงจาก
กระแสตรง  
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ข้อสอบหน่วยที่ 1 สารอาหารและระบบต่างๆ ในร่างกาย     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

วิชา วิทยาศาสตร์   ป. 6  จำนวน  10  ข้อ 

 
คำช้ีแจง แบบทดสอบมี 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 
มาตรฐาน ว 1.1   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชวีิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธก์ัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อท่ี 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. บริเวณทางเดินอาหาร C จะมีการย่อยสารอาหารใด 
   ก. แอปเป้ิล ฝรั่ง ข. ไข่ดาว เน้ือปลา 
   ค. คะน้า กะท ิ ง. ไก่ต้ม ส้มเขียวหวาน 
2. คาร์โบไฮเดรตถูกย่อยครั้งแรกที่บริเวณใดในทางเดิน
อาหารของคน 
    ก. B   ข. E         ค. A  ง. C 
3. ทางเดินอาหารของคนเราส่วนใดทีท่ำหน้าที่ในการดดู
ซึมน้ำ และแร่ธาตุ 
   ก. B   ข. E         ค. A  ง. C 
 
 

4. กำหนดให ้
        A= หัวใจห้องบนขวา       B= หัวใจห้องบนซ้าย 
        C= หัวใจห้องล่างขวา      D= หัวใจห้องลา่งซ้าย 
 
 

ข้อใดอธิบายการหมุนเวียนของเลือดได้ถูกต้อง 
     ก. เลือดเสียจะไหลจาก B ไปแลกเปลี่ยนที่ปอด 
     ข. เลือดที่ไหลผ่าน B, D เป็นเลือดเสีย 
     ค. เลือดที่ผา่น A, C เป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊ส
ออกซเิจนสูง 
     ง. เลือดที่ผ่าน B, D เป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊ส
ออกซิเจนสูง 
 

5. เลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเข้าสู่
หัวใจห้องใดเป็นลำดับแรก 
      ก. หวัใจห้องบนขวา        
      ข. หัวใจห้องบนซ้าย 
      ค. หัวใจห้องล่างขวา       
      ง. หัวใจห้องล่างซ้าย 
6. สารอาหารในข้อใดทีช่ว่ยในการซ่อมแซมส่วนที่สึก
หรอของร่างกาย 
          ก. คาร์โบไฮเดรต   ข. เน้ือสัตว ์ไข่ นม 
 ค. โปรตีน   ง. วิตามิน และเกลือแร ่

  

A 

B 

E 

 

D 

C 
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7. เหตุใดปริมาณสารอาหารที่แต่ละคนต้องการในแต่ละ
วันจึงแตกตา่งกัน 
          ก. แต่ละคนมีมวลและความสูงแตกตา่งกนั  
          ข. เพศชายต้องการสารอาหารมากกว่าเพศ
หญิง 
          ค. ความชอบในการบริโภคของแต่ละคน
แตกต่างกัน    
          ง. กิจกรรมในชีวติประจำวันของแต่ละคน
แตกต่างกัน 
8. จำนวนคนไทยที่ขาดสารอาหารชนิดต่างๆ จากการ
สำรวจใน พ.ศ. 2540 

ชนิดของสารอาหารท่ีขาด จำนวนคนไทย 
โปรตีน 20,000 

ธาตุเหล็ก 5,000 
วิตามินบี 1 8,000 
ไอโอดีน 1,500 

 

จากข้อมูลในตารางข้อที ่23 การทำให้คนไทยมีสุขภาพ
ดีถ้วนหน้า ควรรณรงค์ให้บริโภคอาหารประเภทใดเป็น
อันดับแรก 
          ก. บริโภคข้าวให้มากๆ 
          ข. บรโิภคนมและเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 
          ค. บริโภคผกัและผลไม้ให้มากขึ้น   
          ง. บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีนเป็น
ประจำ 
9. เกณฑ์ในการวดัการเจริญเติบโตของคนที่เหมาะสม
ที่สุด คือข้อใด 
          ก. สว่นสูงและน้ำหนัก 
          ข. ส่วนสูงและจำนวนเซลล์ 
          ค. น้ำหนักและจำนวนเซลล์ 
          ง. ขนาดของลำตัวและน้ำหน 

10. ตารางปริมาณธาตุเหล็กที่นักเรียน 4 คนไดร้บั 
นักเรียน ปริมาณธาตุเหล็ก  

(มิลลิกรัมต่อวัน) 
คนที่ 1 10 
คนที่ 2 15 
คนที่ 3 20 
คนที่ 4 16 

 

     ถ้าเด็กในวัยเรียนต้องได้รับธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัม
ต่อวัน จากตาราง นักเรียนคนใดมีโอกาสเป็นโรคโลหิต
จางมากที่สุด 
           ก. คนที่ 1   ข. คนที่ 2 
 ค. คนที่ 3   ง. คนที ่ 



โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟือ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยวิกฤตโควิด 19 

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

12 

 

ข้อสอบหน่วยที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

วิชา วิทยาศาสตร์   ป. 6                            จำนวน  10  ข้อ 

คำช้ีแจง แบบทดสอบมี 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 

มาตรฐาน ว 3.1   เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหวา่งสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร ์ สือ่สารสิ่งที่เรียนรู้ นำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. การจำแนกสารในข้อใด มีสารทั้ง 3 สถานะ 
ก. ชอล์ก น้ำเกลือ ไอนำ้ 
ข. น้ำมันพืช น้ำตาลทราย น้ำเชื่อม 
ค. น้ำเกลือ ยางลบ น้ำแข็ง 
ง. ก้อนหิน ทราย น้ำปลา 

2. สารในข้อใดทีร่ะเหิดได้ 
ก. ยาหม่อง  ข. ลูกเหม็น 
ค. ชอล์ก  ง. เทียนไข 

3. วิธกีารแยกน้ำกับน้ำมนัใช้แยกสารโดยวิธใีด 
ก. การระเหย  ข. การกลั่น 
ค. การกรอง  ง. การใช้กรวยแยก 

4. “วางลูกเหม็นไว้ในตู้เสื้อผ้า เมื่อเวลาผา่นไป 1 
สัปดาห์ ลูกเหม็นมีขนาดเล็กลงมาก” การเปลี่ยนแปลง
นี้เรียกว่าอะไร 
         ก. การหลอมเหลว         ข. การกลายเป็นไอ 
         ค. การระเหิด         ง. การระเหย 
 

5. สามารถใช้อะไรเพือ่ชว่ยในการตกตะกอนของสาร 
ก. น้ำปูนใส  ข. น้ำส้มสายช ู
ค. สารส้ม  ง. การบูร 

6. หากใช้เกณฑ์การใช้ประโยชน์ของสาร สารประเภท
ใดไม่เข้าพวก 
    ก. สารทำความสะอาด               ข. ยารักษาโรค 
    ค. สารกำจดัแมลงและศัตรูพชื      ง. เครื่องสำ 

7. ทรายปนอยู่กับเกลือ ใช้วิธีแยกสารโดยวิธใีด
เหมาะสมที่สุด                                                                                           
          ก. การละลายนำ้แล้วแล้วนำมากรองแยก  
          ข. หยิบทรายแยกออก  
          ค. ใช้แม่เหล็กดูดออก 
          ง. การระเหยแห้ง 
8. สารในข้อใดเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส แล้วทำ
ให้กระดาษลติมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงิน เป็นสีแดง 

ก. น้ำสบู ่
ข. น้ำผงซักฟอก 
ค. น้ำมะนาว 
ง. น้ำเชื่อม   

9. สารใดบ้างที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน 

 ก. น้ำมะนาว น้ำส้มสายชู   นำ้อัดลม 
 ข. น้ำส้มสายช ู ผงซักฟอก    ยาสีฟัน 
 ค. น้ำอัดลม   น้ำบริสุทธิ ์   น้ำมะกรูด 
 ง. ผงซักฟอก   ยาสีฟัน   สบู ่
10. สารใดต่อไปน้ีเมื่อละลายน้ำแล้วเปลี่ยนสีกระดาษ
ลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง 
 ก. น้ำ   ผงซักฟอก   ยาชูกำลัง 
 ข. น้ำส้มสายชู  สบู ่ ผงฟู 
 ค. น้ำมะนาว  นำ้ส้มสายชู น้ำมะกรดู  
           ง. สบู่  น้ำมะนาว  ผงซักฟอก 
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ข้อสอบหน่วยที่ 3 หนิและซากดึกดำบรรพ์    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

วิชา วิทยาศาสตร์   ป. 6                            จำนวน  10  ข้อ 

คำช้ีแจง แบบทดสอบมี 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 

มาตรฐาน ว 6.1   เข้าใจกระบวนการตา่ง ๆ   ทีเ่กิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์ สือ่สารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. เรานิยมใช้เกณฑใ์ดในการจดัจำแนกหิน 
       ก. ลักษณะการเกิด       ข. ส ี
       ค. ความหนาแน่น        ง. ความแข็ง 
2. หากใช้เกณฑ์ลักษณะการเกิด สามารถแบ่งหินได้ 3 
ชนิด ยกเว้นข้อใด 
      ก. หินอัคนี                 ข. หินอ่อน 
      ค. หินตะกอน              ง. หินแปร 
3. หินอัคนีแบ่งเป็นกี่ประเภท 
     ก. 1 ประเภท            ข. 2 ประเภท 
     ค. 3 ประเภท            ง. 4 ประเภท 
4. ซากดกึดำบรรพ์หรือฟอสซิล อาจพบได้ในชนดิใด
มากที่สุด 
      ก. หินตะกอน          ข. หินอัคน ี
      ค. หินแปร              ง. หินหนืด 
5. ทรพัยากรธรรมชาตใินข้อใดมีส่วนช่วยลดภาวะโลก
ร้อน  
      ก. ดิน                     ข. แร ่
      ค. ป่าไม้                 ง. สตัว์ปา่ 
6. เมื่อหินอัคนีสึกกร่อนจะเกิดเป็นอะไร 
           ก. หินแปร 
           ข. หินตะกอน 
           ค. หินอัคนี 
           ง. หินอ่อน 

 

 
7. จำแนกแผนภูมิองค์ประกอบของดิน  ถ้ามีดิน
ตัวอย่าง 1,500 กรัม ควรมีซากพืช ซากสตัว์ในดนิ
ตัวอย่างเทา่กับข้อใด 
 ก. 42        ข. 75       ค. 375        ง. 675 

8. แผนภาพ วัฏจักรของหิน จากแผนภาพ A และ B 
ได้แก่ข้อใด 
    A    B 
ก. หินชั้น หินแปร 
ข. หินแปร หินอัคนี 
ค. หินทราย หินหนืด 
ง. หินบะซอลล์ หินกรวดมน 
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9. เมื่อภูเขาไฟปะทุ ลาวาที่ไหลออกจากรอยแตกของ
เปลือกโลกโดยไม่มีการปะทุรุนแรง ไหลแผ่กระจายไป
บนพื้นผิวโลก แล้วค่อยๆ แข็งตัว ทำให้เกิดหินในข้อใด 
      ก. หินบะซอลต์ หินแอนดีไซด์ 
      ข. หินแกรนิต  หินแกบโบร 
      ค. หินอ่อน  หินชนวน 
      ง. หินดินดาน หินปูน 
 
10. เมื่อตะกอนทับถมกันเป็นเวลานานจะเกิดเป็นหิน
อะไร 
      ก. หินแปร 
      ข. หินตะกอน 
      ค. หินไนส ์
      ง. หินแปร 
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ข้อสอบหน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์โลกและภัยธรรมชาติ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

วิชา วิทยาศาสตร์   ป. 6                           จำนวน  10  ข้อ 

คำช้ีแจง แบบทดสอบมี 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 

มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจความสำคัญของทรพัยากรธรรมชาต ิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ 
และโลกนำความรู้ไปใช้ในในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน 

1. ลมมรสุมชนดิใดพัดจากประเทศจีนเข้ามายังประเทศ
ไทย 
    ก. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 
    ข. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
    ค. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ง. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ 
2. ลมที่พดัจากฝั่งสู่ทะเลในตอนกลางคืนเรียกว่าลม
อะไร 
    ก. ลมว่าว          ข. ลมมรสุม 
    ค. ลมบก          ง. ลมทะเล 
3. ข้อใดคือเครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศ 
    ก.ไฮโกรมิเตอร์       ข. เทอร์โมมิเตอร ์
    ค. บารอมิเตอร ์     ง. แอนนิโมมิเตอร์ 
4. ชื่อของลมที่พดัจากมหาสมุทรสู่ทวีป 
   ก. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 
   ข. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
   ค. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ง. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ 
5. ชาวประมงใช้ประโยชน์จากลมทะเลด้านใด 
   ก. ใช้ออกเรือหาปลา 
   ข. ใช้ในการนำเรือเข้าฝั่ง 
   ค. ใช้บอกทศิการเดินเรือ 
   ง. ใช้ชีต้ำแหน่งฝูงปลา 

6. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีอิทธพิลต่อประเทศไทย
อย่างไร 
   ก. เกิดความแห้งแล้ง    ข. อากาศร้อนอบอ้าว 

   ค. อากาศหนาวเย็น      ง. ฝนตกชุก 
 

7. ข้อใดเป็นหลักในการเกิดลม 

   ก. อากาศร้อนขยายตวัลอยสูงข้ึน อากาศเย็นจะ

เคลื่อนเข้ามาแทนที่ 

   ข. อากาศร้อนไหลลงต่ำ อากาศเย็นจะไหลเข้ามา

แทนที ่

   ค. อากาศเย็นลอยตวัต่ำ อากาศร้อนจะเคลื่อนเข้ามา

แทนที ่

   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 

8. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิพลต่อประเทศ
ไทยอย่างไร 
   ก. เกิดความแห้งแล้ง    ข. อากาศร้อนอบอ้าว 

   ค. อากาศหนาวเย็น     ง. ฝนตกชุก 
 

9. ข้อใดไม่ใชธ่รณพีิบัติภยั  
   ก. สึนาม ิ                 ข. แผ่นดินไหว 
   ค. ภูเขาไฟปะทุ          ง. พายฝุนฟ้าคะนอง 
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10. ปรากฏการณ์ในข้อใดทำให้เกิดฤดูกาล 
     ก. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนหมุนของโลก
เอียงทำมุม 23.5 องศา จากแนวตั้งฉากกับระนาบวง
โคจรของโลก  
    ข. โลก ดวงอาทติย์ และดวงจันทร์เคลื่อนที่อยูใ่น
ระนาบเส้นตรงเดียวกัน  
    ค. ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกเป็นเวลา 1 ปี  
    ง. ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 
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ข้อสอบหน่วยที่ 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ           กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

วิชา วิทยาศาสตร์   ป. 6                              จำนวน  10  ข้อ 

 
คำช้ีแจง แบบทดสอบมี 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 

มาตรฐาน ว 7.1    เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

1.  ในเวลาเที่ยงวันของวันหนึ่ง  ก้อยมีรู้สึกว่าบรรยากาศ

มืดลงผิดปกต ิ เมื่อมองไปที่ดวงอาทติย์ 

     พบเงามืดบนดวงอาทิตย์บางส่วน  เหตุการณ์

ดังกล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจากสาเหตุข้อใด 

       ก. เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย ์

   ข. เงาของดวงอาทิตย์บังดวงจันทร ์   

     ค. เงาของโลกบังดวงจันทร ์

   ง. เงาของโลกบังดวงอาทิตย์ 

2.  การเกิดอุปราคาขึ้นอยูก่ับสิ่งใด 

    ก. ตำแหน่งของดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะ 

   ข. ความแปรปรวนของกลุ่มแก๊สในอวกาศ 

   ค. ตำแหน่งของดวงอาทติย ์ โลก  และดวง

จันทร ์

   ง. ความแรงของลมสุริยะและแรงดึงดูดของดวง

อาทิตย ์                                                 

3.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ บนโลก 

   ก. แกนของโลกเอียงทำมุมคงที่ 

   ข. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์   

   ค. ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 

   ง. โลกหมุนรอบตัวเอง 

4.  ในการส่งยานอวกาศหรอืดาวเทียมออกจากโลก 

จะต้องพบอุปสรรคที่สำคัญมากที่สุดคืออะไร 

  ก. แรงโน้มถ่วงของโลก 

  ข. ความรอ้นจากดวงอาทิตย์                                                  

  ค. ขนาดของยานอวกาศหรอืดาวเทียม 
        ง.  การขาดแคลนเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานอวกาศ 

5.  ความกา้วหน้าทางด้านใดที่ทำให้คนทั่วโลกได้รบัชม

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้พร้อมๆกัน 

  ก. วิทยุสื่อสาร 

  ข. การคมนาคม  

  ค. เทคโนโลยีอวกาศ 

  ง. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

6.  ดาวเทียมสำรวจทรพัยากรของโลกมีคุณคา่สำหรับ

การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม  ดาวเทียมดังกล่าวคือข้อใด 

  ก. ดาวเทียมไทยคม 

  ข. ดาวเทียมปาลาปา 

  ค. ดาวเทียม GMS 
        ง. ดาวเทียมแลนด์แซต       
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 7.  แผนภาพลำดับการเกิดข้างข้ึนข้างแรม  เป็นดังนี้ 

 
จากแผนภาพ  ลกัษณะของดวงจันทร์ในช่อง              
ควรเป็นดังข้อใด 

 

8.  ข้อใดกลา่วไมถู่กต้องเกี่ยวกับการเกิดจันทรุปราคา 

  ก. เกิดในช่วงเวลากลางคืนของวันข้ึน  15  คำ่ 

  ข. เงาของโลกบังดวงจันทร์  ทำให้คนบนโลก

มองเห็นดวงจันทร์มืดไปชั่วขณะ   

  ค. โลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวง

อาทิตย ์ โดยดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทติย์กับโลก 

  ง. ตำแหน่งของดวงอาทติย ์โลกและดวงจันทร์ 

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดจันทรุปราคา 

9.  ในการขึ้นสู่อวกาศของมนุษย์เพราะเหตุใดจึงต้องสวม

ชุดป้องกันและรักษาระดบัความดัน   

   ก. ในอวกาศได้รับความร้อนจากดวงอาทติย์มากกวา่ 

   ข. ในอวกาศอาจมีเชื้อโรคทีไ่ม่เคยพบบนโลกมนุษย์ 

 ค. ในอวกาศมีสภาพเป็นสุญญากาศ 

 ง. ในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วง 

10.  ข้อใดไมต่้องพึ่งพาประโยชน์ของดาวเทียม 

  ก. การใช้โทรศัพท์สาธารณะพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่

ต่างจังหวดั 

  ข. การค้นหาบริเวณต้นกำเนิดของไฟป่าในส่วน

ต่างๆ ของโลก 

 ค. การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพการแข่งขันฟุตบอล    

โลกไปยังประเทศต่างๆ 
   ง. การประมาณขนาดของพายุเฮอริเคนที่กำลังก่อตัว
ในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก   
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ข้อสอบหน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า           กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

วิชา วิทยาศาสตร์   ป. 6                           จำนวน  10  ข้อ 

 

คำช้ีแจง แบบทดสอบมี 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 

มาตรฐาน ว 5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งพลงังานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใชพ้ลังงานต่อชีวติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้  ไปใช้ประโยชน ์ 

1.  ถ้าต้องการต่อวงจรไฟฟ้าให้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า

เพิ่มขึ้น  จะต้องจดัสิ่งใดให้แตกต่างกัน 

  ก. จำนวนเซลล์ไฟฟ้า  

  ข. ขนาดของหลอดไฟ 

  ค. ความยาวของตัวนำ  

  ง. เวลาในการใช้เซลล์ไฟฟา้ 

 

2. ข้อใดสรุปผลที่ได้จากการทดลองได้ถูกต้อง  

  ก. วัสดุ   A     เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี  

  ข. วัสดุ   A     เป็นฉนวนไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิ

ลดลง 

  ค. วัสดุ   A     เป็นฉนวนไฟฟ้าเมื่อถูกลนไฟ

จนร้อน 

  ง. วัสดุ   A     เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเมื่อมี

อุณหภูมิสูงข้ึน  
 

 

3. จากตาราง  สารใดนำไฟฟ้าไดด้ีที่สุด  ณ  อณุหภูมิ  20  

องศาเซลเซียส 

 

 สารขนาด

เดียวกัน 

ความต้านทาน  

(โอห์ม) 

ก. นิโครม 109 

ข. ทองเหลือง 7.5 

ค. เหล็กกล้า 20 

ง. แมงกานีส 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จากแผนภาพวงจรไฟฟ้าสัญลักษณใ์ดแทนแหล่งกำเนิด

ไฟฟ้า          

        ก. A       ข. B           ค. C            ง. D                       

7.  ข้อใดไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแรงแม่เหล็กไฟฟ้า 

โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งเป็น ช่วยผ่านพ้นภยัโควิด ๑๙ 

 

A 
B 

C D 
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5.  แผนภาพวงจรไฟฟา้ในข้อใดแสดงการต่อ

เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

 ก.  

   

   

  ข.  

 

 

 

  ค. 

 

 

 

  ง.  

 

 

 

6.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า 

  ก. จำนวนรอบของขดลวดทีพ่ันรอบแกนเหล็ก

มีผลต่ออำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า 

  ข. ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผา่นเข้าไปในขดลวด

มีผลต่ออำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า   

  ค. ถ้าเพิ่มทั้งจำนวนรอบขดลวดทีพ่ันรอบ

แกนเหล็ก และเพิ่มทั้งปริมาณกระแสไฟที่ผ่านเข้าไป 

   ในขดลวด ยิ่งมีผลทำให้แม่เหล็กไฟฟ้ามี

อำนาจมากยิ่งขึ้น 

  ง. ถูกทั้ง  3  ข้อที่กล่าวมา 
 
 

  ก. พัดลม            ข. เครือ่งซักผ้า  
        ค.   หลอดไฟ  ง. กริ่งไฟฟ้า      
 

ใช้แผนภาพวงจรไฟฟ้า  ตอบคำถามข้อ  8 - 9 

 
8.  หากจะต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน  นักเรียนจะเลอืกต่อ

วงจรตามภาพใด  เพราะอะไร 

  ก. ภาพที ่(1)  เพราะการตอ่หลอดไฟฟ้าลักษณะ

นี้ หลอดไฟฟา้จะสวา่งนอ้ยกว่า จึงช่วย 

   ประหยัดไฟฟ้า 

  ข. ภาพที ่(2)  เพราะการตอ่หลอดไฟฟา้ลักษณะ

นี้ หลอดไฟฟา้จะสวา่งมากกวา่ จึงเหมาะกับ 

   การต่อภายในบ้าน   

  ค. ภาพที ่(3)  เพราะการตอ่หลอดไฟฟา้ลักษณะ

นี้ ช่วยยืดอายุการทำงานของหลอดไฟ    ง. ภาพที ่(4)  เพราะการตอ่หลอดไฟฟา้ลักษณะนี้ เมื่อหลอดใดหลอดหน่ึงขาด  หลอดที่เหลือ 

   ยังคงสว่างอยู ่

 

 9.  การตอ่วงจรไฟฟ้าตามแบบภาพใดบ้าง เมื่อหลอดไฟ

หลอดหนึ่งชำรุด หลอดทีเ่หลือจะไม่สามารถทำงานได้ 

  ก. (1),  (2),  (3)       ข.(2),  (3),  (4)  

  ค. (1),  (2),  (4)       ง.(4),  (3),  (1)     
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10. จากภาพ  รถไฟในข้อใดแล่นด้วยแรง

แม่เหล็กไฟฟ้า 

  ก.   ข.    

   

 

 

 

  ข.   ง.  

 

 

 

 

 

       ค. 

 

 

 

 
 

        ง. 
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ข้อ เฉลย เหตุผล 
1. ข. - บริเวณทางเดินอาหาร C ตำแหน่งของลำไส้เล็กเป็นบริเวณที่มีการย่อยสารอาหารทุกประเภท

ยกเว้นวิตามิน และเกลือแร่ 
2. ข. - คาร์โบไฮเดรตย่อยครั้งแรกที่ปากซึ่งตรงกับตำแหน่ง E 
3. ก. - บริเวณที่ทำหน้าที่ดดูซึมน้ำและแร่ธาต ุคือ ลำไส้ใหญ่ ซึ่งตรงกับตำแหนง่ B 
4. ง. - เลือดที่ผา่น B คือตำแหน่งหัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจากปอด และ 

D คือ ตำแหน่งหัวใจห้องล่างซ้ายเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงเช่นเดียวกัน 
5. ก. - เลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเป็นลำดับแรก 
6. ค. - สารอาหารที่ชว่ยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย คือ สารอาหารประเภทโปรตีน 
7. ง. - มนุษยก์ิจกรรมในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแตกตา่งกันจึงต้องการปรมิาณสารอาหารตา่งกัน 
8. ข. - จากตารางคนไทยขาดสารอาหารประเภทโปรตนีมากที่สุด ดังนั้น ควรบริโภคนมและเนื้อสัตว์

เพิ่มขึ้น เพราะนมและเนื้อสัตว์เป็นสารอาหารประเภทโปรตีน 
9. ก. - เกณฑ์ในการวัดการเจรญิเติบโตของคนที่เหมาะสม คือ การใช้น้ำหนักและส่วนสูงในการวัดการ

เจริญเติบโต 
10. ก. - เด็กในวัยเรียนต้องไดร้บัธาตุเหล็ก 15 มิลลกิรัมต่อวัน จากตารางเด็กคนที่ 1 ได้รับธาตุเหล็กต่ำ

กว่าเกณฑ ์
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ข้อ เฉลย เหตุผล 
1. ก. - ชอล์ก (สถานะของแข็ง),  น้ำเกลือ (สถานะของเหลว), ไอน้ำ (สถานะแก๊ส) 
 2. ข. - ลูกเหม็นสามารถระเหิดได้ (เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส) 
3. ง. - วธิีการแยกน้ำกับน้ำมันใช้แยกสารโดยการใช้กรวยแยกเพื่อแยกของเหลวที่มีความหนาแน่น

แตกต่างกัน 

4. ค. - ลูกเหม็นสามารถระเหิดได้ (เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส) 
5. ค. - สามารถใช้สารส้มชว่ยในการตกตะกอนได้ 
6. ง. - เครื่องสำอาง ไม่ได้อยู่ในกลุ่มการจัดจำแนกสารโดยใช้เกณฑ์การใช้ประโยชน์ของสาร 
7. ก. - ทรายปนอยู่กับเกลือ ใช้วิธีแยกสารโดยการละลายน้ำแล้วแล้วนำมากรองแยกเหมาะสมที่สุด   
8. ค. - น้ำมะนาว เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลติมัส แล้วทำให้กระดาษลิตมสัเปลี่ยนจากสีน้ำเงิน เป็นสี

แดง เน่ืองจากมีสมบัติเป็นกรด 
9. ง. - ผงซักฟอก   ยาสฟีัน   สบู่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัจากแดงเป็นน้ำเงินเน่ืองจากมีสมบัติเป็นเบส 
10. ค. - น้ำมะนาว  น้ำส้มสายชู น้ำมะกรดูเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง เน่ืองจากมี

สมบัติเป็นกรด 
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ข้อ เฉลย เหตุผล 
1. ก. - เรานิยมใช้เกณฑ์ใดในการจดัจำแนกหินตามลกัษณะการเกิด คือ หินอัคนี หินตะกอน(หินชั้น) 

และหินแปร 
 2. ข. - หากจำแนกหินตามลักษณะการเกิด แบ่งหินได้ 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน(หินชั้น)  

และหินแปร ซึ่งหินอ่อนไม่ใช่ประเภทของหิน แต่เป็นชนิดของหินซึ่งหินอ่อนเป็นหินแปรชนิดหนึ่ง 
3. ข. - หินอัคนีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อัคนีพ ุและอัคนีแทรกซอน 

4. ก. - ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลพบในหินประเภทหินตะกอนหรือหินชั้นมากที่สุด 
5. ค. - ทรัพยากรธรรมชาติประเภทปา่ไม้มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนมากที่สดุ  
6. ข. - เมื่อหินอัคนีสึกกร่อนจะกลายเป็นหินตะกอน (หินชั้น) 
7. ข. - ดิน 100 กรัม มีซากพชื ซากสัตว์ 5 กรัม ดินตวัอย่าง 1,500 กรัม มีซากพืช ซากสัตว ์  

  จะไดว้่า  5 ×  1,500/100 =75 กรัม ดังนั้น ดนิตัวอย่าง 1,500 กรัม มซีากพืช ซากสัตว ์เท่ากับ 
75 กรัม 

8. ข. 

-  
9. ข. - การเย็นตัวของหินหนืดอย่างช้ำ ๆ ทำให้หินอัคนีที่เกิดมีลักษณะเนื้อหยาบ และผลึกแร่ขนาด

ใหญ่ ได้แก่ หินแกรนิต และหินแกบโบร ส่วนหินบะซอลต์ หินแอนดีไซด์ เป็นหินอัคนีที่มีเนื้อแน่น 
ละเอียด  
- หินอ่อน หินชนวน เป็นหินแปร  
- หินดินดาน หินปูน เป็นหินตะกอน 

10. ข. - เมื่อตะกอนทับถมกันเป็นเวลานานจะเกิดเป็นหินตะกอน 
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ข้อ เฉลย เหตุผล 
1. ค. - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจนีเข้ามายังประเทศไทยทำให้เกิดอากาศหนาว

เย็น 
 2. ค. - ลมทีพ่ัดจากฝั่งสู่ทะเล คือ ลมบก 
3. ข. - เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วดัอุณหภูมิของอากาศ 
4. ข. - ลมทีพ่ัดจากมหาสมุทรสู่ทวีป คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตก 
5. ข. - ชาวประมงใช้ประโยชน์จากลมทะเลในการนำเรือเข้าฝั่งหลังจากออกไปหาปลาในตอนกลางคืน 
6. ง. - ลมทีพ่ัดจากมหาสมุทรสู่ทวีป คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตก 
7. ก. - อากาศร้อนขยายตัวลอยสูงข้ึน อากาศเย็นจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ทำให้เกิด “ลม” 

8. ค. - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจนีเข้ามายังประเทศไทยทำให้เกิดอากาศหนาว
เย็น 

9. ง. - ธรณีพิบัติภัย คือ ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ 
หลุมยุบ ดินถล่ม หิมะถล่ม ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ซึ่งพายุฝนฟ้าคะนองไม่ใช่ธรณพีิบัติภัย 

10. ก. - ฤดูกาล เกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนหมุนของโลก เอียงทำมุม 23.5 องศา
จากแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลก สว่นตา่ง ๆ บนโลก จะไดร้ับแสงจากดวงอาทติย์ไม่
เทา่กันให้เกิดฤดูกาลต่างๆ 
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   1.  ตอบ ก  เพราะการเกิดสรุิยุปราคาเกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน 

     กับดวงอาทติย์  โดยมดีวงจันทร์อยู่ระหวา่งดวงอาทิตย์กับโลก  ทำให้เงาของดวงจันทร ์

     ไปปรากฏบนโลก  คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงาของดวงจันทร์จะมองเห็นดวงอาทิตย ์  

    มืดลงไปชั่วขณะหน่ึง 

 2. ตอบ ค เพราะการเกิดอุปราคา  เกิดจากความสัมพันธ์ของตำแหน่งของดวงอาทติย์  โลก   

     และดวงจันทร ์

 3. ตอบ ค เพราะการเกิดฤดูกาลเกดิจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์  ในขณะเดียวกัน 

     โลกหมุนรอบตัวเองในทศิทางทวนเข็มนาฬิกา  โดยมีแกนของโลกเอียงทำมุมคงที่ 

     ตลอดเวลา  ทำให้บริเวณต่างๆ ของโลกได้รับแสงสว่างและความร้อนจากดวงอาทิตย์ 

     ไม่เท่ากัน  ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ สลับกันไปมาระหว่างซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ้  

 4 ตอบ ก เพราะโลกมีแรงดึงดดูหรอืแรงโน้มถ่วงซึ่งจะดึงดูดวัตถุทุกชนิดให้ตกลงมาทีพ่ื้นโลก   

     ดังนั้นในการส่งยานอวกาศหรือดาวเทียมออกจากโลก  จึงต้องออกแรงมหาศาล  

       ที่จะเอาชนะแรงนี้  จึงจะข้ึนไปโคจรรอบโลกได้ 

 5. ตอบ ค เพราะการถ่ายทอดกีฬาข้ามประเทศจะต้องใช้ดาวเทียมในการถ่ายทอดสญัญาณ 

     โทรทัศน์  ซึ่งดาวเทียมเป็นเทคโนโลยีอวกาศอยา่งหนึ่ง 

 6. ตอบ ง เพราะดาวเทียมแลนด์แซต  เป็นดาวเทียมสหรัฐอเมริกา  เพื่อใชใ้นการสำรวจ 

     ทรัพยากรของโลก  เช่น  ใช้ในการทำแผนที่บริเวณชายฝั่ง  แยกความแตกต่างระหว่าง 

     ดินและพืชพรรณ  ใช้ประเมินความแข็งแรงของพืช  ใช้จำแนกชนิดของดิน  เป็นต้น 

     ดาวเทียม GMS  เป็นดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่น  เพื่อสำรวจด้านอตุุนิยมวิทยา 

     ดาวเทียมปาลาปา  เป็นดาวเทียมของอินโดนีเซีย  เพื่อใชใ้นการสื่อสารภายในประเทศ   

     และให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารภายในประเทศนั้นๆ 

     ดาวเทียมไทยคม  เป็นดาวเทียมดวงแรกของไทย  เพื่อใชใ้นการสื่อสาร 

   7. ตอบ ข เพราะภาพ ข  เป็นภาพที่ดวงจันทร์โคจรออกมาโดยไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันกับโลก 

     และดวงอาทติย์  จะหันด้านเว้าไปทางทิศตะวันตก  และภาพต่อไปดวงจนัทร์จะสวา่ง 

     ขึ้นเรื่อยๆ จนมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง  เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่แนวเดยีวกับโลก 
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     และดวงอาทติย์  จะมองไม่เห็นดวงจันทร์  เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่าง   

    ดวงอาทิตย์กับโลก 

 8. ตอบ ค เพราะการเกิดจันทรุปราคา  เกดิจากการโคจรของโลกและดวงจันทร์มาอยู่ในแนว 

     เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย ์ โดยมโีลกอยู่ตรงกลางระหวา่งดวงอาทติยก์ับ   

    ดวงจันทร์  ทำให้เงาของโลกไปปรากฏบนดวงจันทร์  จึงเกิดเงามืดขึ้นบนดวงจันทร์   

     และการเกิดจันทรุปราคาจะเกิดขึ้นในเวลาที่มีดวงจันทร์เต็มดวง หรือวันขึ้น  15  ค่ำ   

     โดยคนที่อยู่บนโลกในด้านเดียวกับดวงจันทรจ์ะมองเห็นดวงจันทร์มืดชัว่ครู่     

    เมื่อดวงจันทร์โคจรออกจากเงาของโลกแล้ว  เราจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงปกติ   

 9. ตอบ ค เพราะในอวกาศมีสภาพเป็นสุญญากาศ คือ สภาพที่ไม่มีอากาศ  บรรยากาศจึงม ี

     ความดันเบาบางมาก  ทำให้ความดันโลหิตในรา่งกายของนักบินอวกาศสูงกว่า   

      ความดันบรรยากาศรอบๆ ด้าน  ซึ่งอาจทำให้เส้นเลือดแตกออกถึงแก่ความตายได ้  

     ดังนั้นนักบินอวกาศจึงตอ้งสวมชุดอวกาศ  ซึ่งสามารถปรับควบคุมความดนั   

    ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  เพื่อความปลอดภยั 

 10. ตอบ ก เพราะการใชโ้ทรศพัท์สาธารณะพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวดั  ไม่ได้พึ่งพา   

    การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม  แต่เป็นการรับส่งข่าวสารข้อมูลผ่านทางเครือข่าย 

     โทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศพัท์ 
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 1. ตอบ  ก เพราะการนำเซลล์ไฟฟา้หลายๆ เซลล์มาต่อเข้าดว้ยกันจะทำให้แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

  2. ตอบ ง เพราะเมื่อวัสด ุ  A    มอีุณหภูมิเพิ่มข้ึน  เมื่อนำมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟา้  ทำให้หลอดไฟ 

     สว่างมากขึ้น  จึงสรุปได้ว่า  วัสดุ     A    เป็นตัวนำไฟฟา้ที่ดีเมื่อมีอุณหภมูิสูงข้ึน 

 3. ตอบ ข เพราะสารที่นำไฟฟา้ได้ดจีะต้องมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ  ดังนั้นจากข้อมลูที่กำหนด   

     ทองเหลืองมีความต้านทานไฟฟา้ต่ำที่สุด  จึงสามารถนำไฟฟ้าไดด้ีที่สดุ 

 4. ตอบ ก เพราะ        เป็นสัญลักษณ์แทนเซลล์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

 5. ตอบ ก เพราะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์มาเรียงต่อกัน   

     โดยนำขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์มาต่อเข้ากับข้ัวลบของเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์   

     ซึ่งเขียนแสดงได้ดังนี้             

   6. ตอบ ง เพราะอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ 

     1.  จำนวนรอบของขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก  ถ้าจำนวนขอบของขดลวดทีพ่ันรอบ 

          แกนเหล็กยิ่งมาก  อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

     2.  ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในขดลวด  ถ้าให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าใน 

          ขดลวดมาก  อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

 7. ตอบ ค เพราะหลอดไฟไม่ได้มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ และไม่ได้ทำงานโดยใช้แรง 

     แม่เหล็กไฟฟ้า 

 8. ตอบ ง เพราะการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน  เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน  ซึ่งก็ตรงกับ 

     แผนภาพวงจรไฟฟา้ภาพที่ (4)  จะเห็นว่าการตอ่วงจรไฟฟ้าลักษณะนี้เกิดจากการต่อ 

     อุปกรณ์ไฟฟา้ตั้งแต ่ 2  ตัวขึ้นไป  ให้ขนานกับแหล่งจ่ายไฟฟา้  มีผลให้คา่ของ 

     แรงดันไฟฟา้ตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน  ส่วนทิศทางการไหล  

       ของกระแสไฟฟ้าจะเกิดได้หลายทาง  ดังนั้น  เมื่อหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งขาด   

     หลอดที่เหลือก็ยังคงสว่างอยู่ 

 9. ตอบ ก เพราะภาพที่  (1),  (2),  (3)  เป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้าที่มีการต่อแบบอนุกรม     

    โดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผา่นมีค่าเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันตลอดทั้งวงจร  ถ้าหาก   

   มีหลอดไฟหลอดหนึ่งชำรุด  จะทำให้หลอดที่เหลือไม่สามารถทำงานได้  



โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟือ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยวิกฤตโควิด 19 

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

29 

 

 10. ตอบ ก เพราะจากภาพเป็นรถไฟพลังแม่เหล็ก  ที่ใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กไฟฟา้     

    โดยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ตัวรถไฟลอยขึ้นเหนือราง  เมื่อรถไฟเคลื่อนที่      

   ล้อของรถไฟจะไม่ติดกับรางรถไฟและไม่เกิดแรงเสียดทาน  ช่วยให้การเดนิทาง 

     สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


