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ค ำน ำ 

มูลนิธิยุวทูตความดี ฯ และโรงเรียนอนบุาลระยองได้ร่วมกัน จัดโครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ  
อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 ให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ในโรงเรียนภาคี
เครือข่ายเพือ่นโรงเรียนใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2563 โดยคณะผู้จัดท าได้
ด าเนินการรวบรวบองค์ความรู้ และแบบฝึกฝนพัฒนาตนใหม้ีคุณค่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และให้มีความทัดเทียมกับการเรียนในภาวะปกติของนักเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิง่ว่า เอกสารดังกล่าวจะมีประโยชน์และคุณค่าย่ิงส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานกัเรียนของคุณครูในโรงเรียนภาคี
เครือข่ายได้อีกทางหนึง่ด้วย    

     

                                           คณะผู้จัดท า  
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คณิตศาสตร์ควรรู้ของหนู ๆ 
 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ 

ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

และเหมาะสม 

หนู ๆ ท้ังหลายซึ่งจะเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ท่ีดีพอนั้น  

จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง โดยมีความใฝ่รู้พร้อม 

ท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีพบได้อย่างชาญฉลาดบนฐานการคิดท่ีไม่คลาดเคล่ือน เพื่อให้หนูๆ ท้ังหลาย 

มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมีความเข้าใจท่ีดีจะขอสรุปสาระส าคัญทางคณิตศาสตร์ไว้พอสังเขปดังนี้ 

1. ตัวเลขฮินดูอารบิกมีสิบตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 เรียกตัวเลขท้ังสิบตัวนี้ว่า  

เลขโดด 

2. จ านวนสองจ านวนท่ีน ามาบวกกัน สามารถสลับท่ีกันได้โดยท่ีผลบวกยังคงเท่ากัน  

สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการสลับที่การบวก 

3. จ านวนสองจ านวนท่ีน ามาคูณกัน สามารถสลับท่ีกันได้โดยท่ีผลคูณยังคงเท่ากัน  

สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการสลับที่การคูณ 

4. จ านวนสามจ านวนท่ีน ามาบวกกัน จะบวกจ านวนท่ีหนึ่งกับจ านวนท่ีสองหรือบวกจ านวนท่ีสอง

กับจ านวนท่ีสามก่อน แล้วจึงบวกจ านวนท่ีเหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน  

สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก 

5. จ านวนสามจ านวนท่ีน ามาคูณกัน จะคูณจ านวนท่ีหนึ่งกับจ านวนท่ีสองหรือคูณจ านวน 

ท่ีสองกับจ านวนท่ีสามก่อน แล้วจึงคูณจ านวนท่ีเหลือ ผลคูณย่อมเท่ากัน สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการ

เปลี่ยนหมู่ของการคูณ 

6. การคูณจ านวนท่ีหนึ่งกับผลบวกของจ านวนท่ีสองและจ านวนท่ีสามจะได้ผลลัพธ์เท่ากับผลคูณ

ของจ านวนท่ีหนึ่งกับจ านวนท่ีสอง บวกกับผลคูณของจ านวนท่ีหนึ่งจ านวนท่ีสาม สมบัตินี้

เรียกว่า สมบัติการแจกแจง 

7. ตัวประกอบของจ านวนนับใดๆ คือ จ านวนนับท่ีหารจ านวนนับนั้นได้ลงตัว 

8. จ านวนนับท่ีมากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ 1 และจ านวนนับนัน้ เรียกว่า 

จ านวนเฉพาะ 

9. ตัวประกอบท่ีเป็นจ านวนเฉพาะ เรียกว่า ตัวประกอบเฉพาะ 

10. การเขียนแสดงจ านวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ เรียกว่า  



2 
 

การแยกตัวประกอบ 

11. จ านวนนับท่ีหารจ านวนนับต้ังแต่สองจ านวนขึ้นไปได้ลงตัว เรียกว่า ตัวหารร่วม หรือ  

ตัวประกอบร่วม ของจ านวนนับเหล่านั้น 

12. ตัวหารร่วมที่มากท่ีสุด เรียกว่า ตัวหารร่วมมาก ใช้อักษรย่อว่า ห.ร.ม. 

13. ตัวคูณร่วม ของจ านวนนับต้ังแต่สองจ านวนขึ้นไป เป็นจ านวนนับท่ีหาร 

ด้วยจ านวนเหล่านั้นลงตัว 

14. ตัวคูณร่วมที่น้อยท่ีสุด เรียกว่า ตัวคูณร่วมน้อย ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น. 

15. การบวกหรือการลบเศษส่วนท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน จะต้องท าตัวส่วนให้เท่ากันก่อน  

แล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบ 

16. การหารจ านวนใด ๆ ด้วยเศษส่วน อาจท าได้โดยน าจ านวนนั้นคูณกับส่วนกลับ 

ของเศษส่วนท่ีเป็นตัวหาร 

17. การอ่านตัวเลขท่ีมีจุดทศนิยม ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมให้อ่านแบบจ านวนนับ  

ตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัว 

18. การบวกและการลบทศนิยม ใช้หลักการเดียวกับการบวกหรือการลบจ านวนนับ  

คือน าจ านวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกันมาบวกหรือมาลบกัน 

19. การคูณทศนิยม อาจคูณเช่นเดียวกับการคูณจ านวนนับ แล้วใส่จุดทศนิยมท่ีผลคูณ  

โดยให้จ านวนต าแหน่งทศนิยมท่ีผลคูณเท่ากับผลบวกของจ านวนต าแหน่งของทศนิยม 

ท่ีน ามาคูณกัน 

20. การหารทศนิยม 

(1) เมื่อตัวหารเป็นจ านวนนับ อาจใช้วิธีเขียนตัวตั้งและตัวหารในรูปเศษส่วน  

แล้วหาผลหารโดยใช้ความรู้เรื่องการหารเศษส่วน หรืออาจใช้หลักการเดียวกับ 

การหารจ านวนนับ โดยเขียนจุดทศนิยมของผลหารให้ตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้ง 

(2) เมื่อตัวหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง อาจใช้วิธีเขียนตัวตั้งและตัวหาร 

ในรูปเศษส่วนแล้วหาผลหารโดยใช้ความรู้เรื่องการหารเศษส่วนหรือใช้วิธีท าตัวหารให้เป็นจ านวน

นับแล้วหาผลหาร 

21. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท าให้เกิดมุมแย้ง 

22. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง มุมแย้งท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากัน 

23. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท าให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกนั 

24. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

รวมกันได้ 180 องศา 
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25. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท าให้ขนาดของมุมภายท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

รวมกันได้ 180 องศา เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน 

26. ประโยคสัญลักษณ์ท่ีมีเครื่องหมาย = เรียกว่า สมการ 

27. สมการท่ีมีการใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นแทนจ านวน เรียกตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นท่ีใช้

แทนจ านวนในสมการว่า ตัวไม่ทราบค่า หรือ ตัวแปร เรียกสมการเช่นนี้ว่า  

สมการที่มีตัวแปร หรือ สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า 

28. จ านวนท่ีแทนตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรในสมการแล้วได้สมาการท่ีเป็นจริง เรียกว่า  

ค าตอบของสมการ 

29. วงกลมใด ๆ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลมยาวเป็นสองเท่าของความยาวของรัศมี 

30. วงกลมใด ๆ ความยาวรอบรูปวงกลมหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลม

นั้นจะมีค่าคงตัวเสมอ โดยค่าคงตัว แทนด้วย π (พาย) ซึ่งมีค่าประมาณ 3.14 หรือ 7
22

 

31. เงินต้น หมายถึง จ านวนเงินท่ีน าไปฝากธนาคารหรือจ านวนเงินท่ีให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบ้ีย 

32. ดอกเบี้ย หมายถ  ง จ านวนเงินท่ีให้เป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินหรือเจ้าของเงินต้น

โดยคิดดอกเบี้ยตามจ านวนเงินต้น อัตราดอกเบ้ียและระยะเวลาท่ีฝากหรือกู้ยืม 

33. อัตราดอกเบี้ย หมายถึง เป็นข้อก าหนดในการคิดดอกเบ้ีย ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละหรือ

เปอร์เซ็นต์โดยคิดเทียบจากเงินต้น 100 บาท ในระยะเวลา 1 ปี 

34. เงินรวม หมายถึง เงินต้นรวมกับดอกเบ้ีย 

35. รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีหน้าตัดหรือฐานท้ังสองเป็นรูปหลายเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการ และ

อยู่ในระนาบท่ีขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก เรียกว่า ปริซ ม 

36. ปริซึมส่ีเหล่ียมท่ีมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส เรียกว่า ลูกบาศก์ 

37. รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีผิวโค้งเรียบ ทุกๆ จุดบนผิวห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน เรียกว่า ทรง

กลม 

38. รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีหน้าตัดหรือฐานท้ังสองเป็นรูปวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ 

และอยู่บนระนาบท่ีขนานกัน เรียกว่า ทรงกระบอก 

39. รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน 

กับฐาน เรียกว่า กรวย 

40. รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปหลายเหล่ียม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับ

ฐานและมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหล่ียม เรียกว่า พีระมิด 

41. รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปท่ีสามารถพับให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นได้ 
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42. ปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากหาได้จากผลคูณของความกว้าง ความยาว และ

ความสูงของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากนั้น 

43. การเปรียบเทียบข้อมูลต้ังแต่ 2 ชุดขึ้นไป  อาจเปรียบเทียบโดยใช้แผนภูมิแท่ง 

44. การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล อาจแสดงโดยใช้กราฟเส้น 

45. แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการแสดงข้อมูลโดยใช้พื้นท่ีภายในรูปวงกลมแทนปริมาณ 

ของข้อมูล 

 

สูตรคณิตศาสตร์น่ารู้ 

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม 

 

สูตรการหาพื้นที่รูปต่างๆ  

 

 พื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน หรือ =   ½ x ผลคูณของเส้นทแยงมุม 

 พื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า = กว้าง × ยาว 

 พื้นท่ีส่ีเหล่ียมด้านขนาน = ฐาน x สูง 

 พื้นท่ีส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง หรือ ½   x ผลคูณของเส้นทแยงมุม 

 พื้นท่ีส่ีเหล่ียมคางหมู =   ½ x สูง x ผลบวกด้านคู่ขนาน 

 พื้นท่ีส่ีเหล่ียมใด ๆ =   ½  x เส้นทแยงมุม x ผลบวกเส้นกิ่ง 

 พื้นท่ีส่ีเหล่ียมรูปว่าว =    ½  x ผลคูณของเส้นทแยงมุม 

 

 พื้นท่ีวงกลม                 =    πr2 

 

 พื้นท่ีรูปสามเหล่ียม         =    ½ × ฐาน × สูง 

 พื้นท่ีสามเหล่ียมฐานโค้ง   =   (
360


) × πr2 

 พื้นท่ีสามเหล่ียมด้านเท่า   =   (
3

4
) × ด้าน2 

 พื้นท่ีหกเหล่ียมด้านเท่า   =   6 x (
3

4
) × ด้าน2 
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สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร 

 

 

 

 

 พื้นท่ีผิวปริซึม    =   พื้นท่ีผิวข้างท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า + พื้นท่ีหน้าตัดท้ังสอง 

 ปริมาตรปริซึม   =   พื้นท่ีฐาน × สูง 

 พื้นท่ีผิวพีระมิด   =   พื้นท่ีผิวข้างท่ีเป็นสามเหล่ียม + พื้นท่ีหน้าตัดท้ังสอง 

ปริมาตรพีระมิด  =   1/3 x พื้นท่ีฐาน × สูง 

 พื้นท่ีผิวทรงกระบอก =  พื้นท่ีผิวข้างท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า + พื้นท่ีหน้าตัดท้ังสอง 

             หรือ  =  2 πrh + 2 πr2  

 ปริมาตรทรงกระบอก= พื้นท่ีฐาน × สูง      หรือ    ¶ r2h 

 พื้นท่ีผิวกรวย     =   πrL + πr2 

 ปริมาตรกรวย    =    1/3 x πr2h 

 พื้นท่ีผิวทรงกลม      =  4 πr2 

 ปริมาตรทรงกลม     =  4/3 πr3 
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การเปลี่ยนหน่วย 

                                                                

      

                                                                  

มาตราวัด (เมตริก) 

           10   มิลลิเมตร          =          1   เซนติเมตร    

 10  เซนติเมตร             =          1   เดซิเมตร   

 10  เดซิเมตร               =          1   เมตร    

 10  เมตร                =          1   เดคาเมตร   

 10  เดคาเมตร            =          1   เฮกโตเมตร   

 10  เฮกโตเมตร            =          1   กิโลเมตร   

 1  กิโลเมตร             =          1000   เมตร               

1  เมตร                    =          100   เซนติเมตร                       

มาตราวัด (ไทย) 

12  นิ้ว  =        1   คืบ 

2  คืบ  =        1   ศอก 

4  ศอก  =        1   วา 

20  วา  =        1   เส้น 

400   เส้น =        1   โยชน์ 

1   วา    =        2   เมตร 

 

มาตราวัด (อังกฤษ) 

12   นิ้ว  =  1   ฟุต 

3   ฟุต    =   1   หลา  

1,760   หลา  =    1   ไมล์ 

1   หลา       =   90   เซนติเมตร 

1 ไมล์          ≈   1.6   กิโลเมตร 
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มาตราตวง (ไทย) 

20   ทะนาน      =    1   ถัง 

50   ถัง            =    1   บั้น 

2   บั้น             =    1   เกวียน 
 

เปรียบเทียบมาตรา 

   1   เกวียน       =       100   ถัง 

   1   ถัง            =        20    ลิตร 

   1   ถัง            =        15    กิโลกรัม 

   1   เกวียน       =     2,000   ลิตร 

   1   เมตร         =         2   ศอก 

   1   กิโลเมตร    =       25   เส้น 

   1   ไมล์          =        40   เส้น 

   1   นิ้ว            =      2.5   เซนติเมตร 

   5   ไมล์          =         8   กิโลเมตร 

   1   บาท         =        15   กรัม 

   1   ช่ัง           =       600   กรัม 

   1   หาบ         =         60   กรัม 

  1   วา           =           2   เมตร 

มาตราชั่ง (ไทย) 

4   สลึง      =         1   บาท 

4   บาท        =        1   ต าลึง 

20  ต าลึง       =        1   ช่ัง 

50  ช่ัง         =        1   หาบ 
 

มาตราพื้นที่ (ไทย) 

1  ไร่          =         4   งาน 

1  งาน        =      100   ตารางวา 

1  วา          =      2   เมตร 

1 ตารางวา    =      4   ตารางเมตร 
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คุณสมบัติของจ านวนจริง 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราชั่ง (เมตริก) 

10   มิลลิกรัม          =         1     เซนติกรัม 

10   เซนติกรัม         =         1     เดซิกรัม 

10   เดซิกรัม           =         1     กรัม 

10   กรัม                =         1     เดคากรัม 

10   เดคากรัม          =         1     เฮกโตกรัม 

10   เฮกโตกรัม         =         1     กิโลกรัม 

1   กิโลกรัม              =    1,000     กรัม 

1   กิโลกรัม              =        10     ขีด 

1   ขีด                    =       100    กรัม 

1   ตัน                    =     1,000    กิโลกรัม 

 

มาตราตวง (เมตริก) 

10   มิลลิลิตร         =           1    เซนติลิตร 

10   เซนติลิตร        =           1    เดซิลิตร 

10   เดซิลิตร          =           1    ลิตร  

10   ลิตร               =           1    เดคาลิตร 

10   เดคาลิตร        =           1    เฮกโตลิตร 

10   เฮกโตลิตร       =           1    กิโลลิตร 

1   ลิตร                =     1,000    มิลลิลิตร 

1   ลิตร               =     1,000   ลูกบาศก์

    เซนติเมตร 

 

มาตราเวลา 

60    วินาที               =       1      นาที   60    นาที                 =       1     ช่ัวโมง  

 24    ช่ัวโมง             =       1      วัน   7    วัน                     =       1      สัปดาห์   

4     สัปดาห์             =       1     เดือน   30    วัน                    =       1      เดือน 

12    เดือน               =       1      ปี   365     วัน                  =       1      ปี 

52     สัปดาห์            =       1      ปี 
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คุณสมบัติ 

    การเปลี่ยนหมู่ของการบวก, การคูณ 

   1. (a + b) + c = a + (b + c) 

   2. (b + c) x c = a x (b x c)  

โดยก าหนด a, b, c = จ านวนใดๆ 

           คุณสมบัติการแจกแจง 

   1. a x (b +c) = (a x b) + (a x c) 

   2. (b + c) x a = (b x a) + (c x a)  

โดยก าหนดให้ a, b, c = จ านวนใดๆ 
 

       ข้อสังเกตในการบวกและคูณ 

           จ านวนเลขคู่และเลขค่ี 

    1. จ านวนคู่ + จ านวนคู่ = จ านวนคู่ 

    2. จ านวนค่ี + จ านวนค่ี = จ านวนคู่ 

    3. จ านวนค่ี + จ านวนคู่ = จ านวนค่ี 

    4. จ านวนคู่ + จ านวนคู่ = จ านวนค่ี 

    5. จ านวนคู่ x จ านวนคู่ = จ านวนคู่ 

    6. จ านวนค่ี x จ านวนค่ี = จ านวนค่ี 

    7. จ านวนค่ี x จ านวนคู่ = จ านวนคู่ 

    8. จ านวนคู่ x จ านวนค่ี = จ านวนคู่ 
 

                                  หาผลหารของจ านวนเต็ม 

    สูตร ตัวตั้ง ÷ ตัวหาร 

    1. การผลหารของจ านวนเต็มบวก  (+) ÷ (+) = (+) 

    2. การหาผลหารของจ านวนเต็มลบ  (-) ÷ (-) = (+) 

    3. การผลหารระหว่างจ านวนเต็มบวกและจ านวนเต็มลบ  (+) ÷ (-) = (-) 

    4. การหาผลหารระหว่างจ านวนเต็มลบและจ านวนเต็มบวก  (+) ÷ (-) = (-)  

                          การหาผลคูณของจ านวนเต็ม 

    1. การผลคูณของจ านวนเต็มบวก จะได้ (+) x (+) = (+) 

    2. การผลคูณของจ านวนเต็มลบ จะได้ (-) x (-) = (+) 

    3.การผลคูณของจ านวนเต็มบวกและจ านวนเต็มลบ จะได้ (+) x (-) = (-) 

    4.การหาผลคูณของจ านวนเต็มลบและจ านวนเต็มบวก จะได้ (-) x (+) = (-) 
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ฝึกฝนสู่การพัฒนาตนให้มีคุณค่า 
 

ตอนที่ 1  ท าเคร่ืองหมาย X ทับตัวเลือกหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษร่อนไกล ผู้เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินกระดาษได้ระยะทางดังนี้ 

ทีม A 5.77 เมตร  ทีม B 5
1

2
 เมตร 

ทีม C 5
3

4
 เมตร  ทีม D 5.80 เมตร 

 ข้อใดเรียงล าดับทีมชนะท่ี 1-3 ได้ถูกต้อง  (O-NET ปีการศึกษา 2557) 

1. A  B  C 

2. B  D  A 

3. C  A  D 

4. D  A  C 
 

2. ถ้าต่อรูปท่ีระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตร จ านวนในข้อใดเขียนแทนรูปสมมาตรดังกล่าว 

ได้ถูกต้องทุกจ านวน  (O-NET ปีการศึกษา 2557) 

     

1. 
29

100
     0.29      29% 

2. 
28

100
     0.28      28% 

3. 
15

100
     1.5       15% 

4. 
14

100
     1.4       14% 

 

3. จ านวนในข้อใดเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ 20 + 0.3 + 1 + 0.004  (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

1. 231.000 

2. 231.4 

3. 21.304 

4. 21.34 

 

 

แกนสมมาตร 
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4. ก าหนดเศษส่วนสามจ านวน คือ 
7

8
 , 

9

10
 และ 

17

20
  

ข้อใดเป็นการเรียงล าดับเศษส่วนท่ีก าหนดให้จากน้อยไปมาก  (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

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
 

5. การเปรียบเทียบจ านวนในข้อใดไม่ถูกต้อง  (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. 
5

8
  >  0.6 

2. 1
1

5
  >  2.1 

3. 2
3

5
  >  2.35 

4. 
31

8
  >  3.18 

6. 11
11

100
  -  1

1

10
  มีค่าเท่ากับเท่าใด  (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

1. 10.01 

2. 10.1 

3. 11.01 

4. 11.1 

7. (3
1

4
+ 0.25) ÷ 

7

10
  เท่ากับเท่าใด  (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. 0.05 

2. 2.1 

3. 2.45 

4. 5 
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8. ร้านค้าซื้อน้ าด่ืมขนาด 600 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 5.75 บาท ขายไปขวดละ 6.50 บาท  

ถ้ามีลูกค้าซื้อน้ าด่ืมจ านวน 520 ขวด ร้านค้าได้ก าไรท้ังหมดกี่บาท (O-NET ปีการศึกษา 2557) 

1. 310 บาท 

2. 321 บาท 

3. 330 บาท 

4. 390 บาท 

9. นักเรียนคนหนึง่เก็บเงินในแต่ละสัปดาห์ได้ดังนี้ 

สัปดาห์ท่ี 1 
1

5
 ของเงิน 200 บาท   

สัปดาห์ท่ี 2 10% ของเงิน 500 บาท  

สัปดาห์ท่ี 3 2 เท่าของเงิน 60 บาท   

นักเรียนคนนี้เก็บเงนิภายใน 3 สัปดาห์ได้ท้ังหมดกี่บาท  (O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. 150 บาท 

2. 190 บาท 

3. 210 บาท 

4. 230 บาท 
 

10. ท่ีดินแปลงหนึ่งแบ่งออกเป็น 8 ส่วน เท่า ๆ กัน เป็นสนามเด็กเล่น 2 ส่วน พื้นท่ีสนามเด็กเล่น 

คิดเป็นร้อยละเท่าใดของท่ีดินท้ังหมด  (O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. 20 

2. 25 

3. 60 

4. 80 

11. เด็กหญิงฟ้าใส มีแตงโม ฟักทอง และส้มโอ อย่างละ 1 ผล 

ถ้า ช่ังแตงโม ฟักทอง และส้มโอ รวมกันหนัก 7.5  กิโลกรัม 

 ช่ังแตงโม และฟักทอง  รวมกันหนัก 5.7  กิโลกรัม 

และ ช่ังฟักทอง และส้มโอ  รวมกันหนัก 5    กิโลกรัม 

แล้วน้ าหนักของฟักทองเท่ากับข้อใด  (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

1. 1.8  กิโลกรัม 

2. 2.5  กิโลกรัม 

3. 3.2  กิโลกรัม 

4. 4.2  กิโลกรัม 



13 
 

12. กระเป๋าใบหนึ่งติดป้ายราคาไว้ 1,200 บาท เกดซื้อกระเป๋าใบนี้ โดยพ่อค้าลดราคาให้ 30%  

ของราคาป้ายท่ีติดไว้ จากนั้นเกิดใช้คูปองส าหรับลดราคาอีก 200 บาท หลังจากลดราคาท้ังหมดแล้วเกดต้อง

จ่ายเงินกี่บาท  (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. 560 บาท 

2. 640 บาท 

3. 700 บาท 

4. 840 บาท 

13. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องหนึ่ง ได้คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์เป็น 36.995  

ถ้าต้องการคะแนนเฉล่ียเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง จะตรงกับตัวเลือกในข้อใด  (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

1. 36.8 

2. 36.9 

3. 37.0 

4. 37.9 

14. ค่าประมาณเป็นจ านวนเต็มร้อย และค่าประมาณเป็นจ านวนเต็มพันของจ านวนในข้อใด  

คือ 90,000  (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

1. 89,599 

2. 89,959 

3. 90,059 

4. 90,599 

15. ข้อใดใช้สมบัติการสลับท่ีของการบวกในการหาผลบวกของ (3 + 5) + 2  (O-NET ปีการศึกษา 2557) 

1. (3 + 2) + 5 = 10 

2. 3 + (5 + 2) = 10 

3. 2 + (3 + 5) = 10 

4. (2 + 5) + 3 = 10 

16. พ่อค้าขายผลไม้ 2 ชนิด ขายมะม่วง 8 ผล ส้ม 12 ผล ต้องการบรรจุใส่กล่อง ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยแยก

ชนิดกัน ไม่ปะปนและไม่เหลือผลไม้ จะบรรจุผลไม้ได้มากท่ีสุดกล่องละกี่ผล  

(O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 10 
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17. ข้อแสดงจ านวนเฉพาะระหว่าง 12 กับ 23  (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

1. 13     17     19 

2. 13     17     19     23 

3. 13     15     17     19     21 

4. 13     15     17     19     23 
 

18. ถ้า ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ ก และ ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ ข แล้ว ก + ข มีค่าเท่าใด   

(O-NET ปีการศึกษา 2560) 

1. 20 

2. 26 

3. 28 

4. 32 

19. ถ้า ค.ร.น. ของ 15 และ 30 เท่ากับ ห.ร.ม. ของ 30 และ Z ท่ีเป็นไปได้คือจ านวนในข้อใด 

(O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. 5 

2. 15 

3. 45 

4. 90 

20. ก าหนดให้         กขค เป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว ซึ่งม ีขก̂ค เป็นมุมยอด กข̂ค มีขนาด 45°  

และ กข ยาว 10 เซนติเมตร ดังรูป 

 

 

 

ข้อใดถูกต้อง  (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

1.        กขค เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก และมีพื้นท่ี 50 ตารางเซนติเมตร 

2.        กขค เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก และมีพื้นท่ี 100 ตารางเซนติเมตร 

3.        กขค ไม่เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก และมีพื้นท่ี 50 ตารางเซนติเมตร 

4.        กขค ไม่เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก และมีพื้นท่ี 100 ตารางเซนติเมตร 
 

21. ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากใบหนึ่ง บรรจุน้ าและน้ ามันท่ีแยกช้ันกันอยู่ ดังรูป 
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ภาชนะนี้มีน้ ามันอยู่กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

2. 70 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

3. 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

4. 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

22. แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของเด็กชาย A 

ก าหนดให้ 1 ซม. แทนค่าระยะทาง 200 ม. 

 

 

 

 

 

 

เด็กชาย A ควรเดินทางด้วยเส้นทางใดจึงจะถึงโรงเรียนด้วยระยะทางส้ันท่ีสุด   

(O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. บ้าน � ตลาดสด � วัด � สวนสาธารณะ � โรงเรียน 

2. บ้าน � สถานีขนส่ง � โรงพยาบาล � โรงเรียน 

3. บ้าน � สถานีขนส่ง � สวนสาธารณะ � โรงเรยีน 

4. บ้าน � สถานีต ารวจ � โรงพยาบาล � โรงเรียน 
 

23. แผนผังแสดงเส้นทางการขี่จักรยานจากจุดเริ่มต้นถึงศาลาท่ีพัก 

 

 

 

มาตราส่วน 1 ซม. : 3 กม. 

การอ่านแผนผังเส้นทางการขี่จักรยานข้อใดไม่ถูกต้อง  (O-NET ปีการศึกษา 2559)  

1. เส้นทางขี่จักรยานมีระยะทางท้ังหมด 30 กิโลเมตร 

2. จากจุดเริ่มต้นถึงจุดท่ี 3 เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร 

3. จากจุดท่ี 4 ขี่จักรยานไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงจุดท่ี 5 

4. จากจุดท่ี 5 ขี่จักรยานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 12 กิโลเมตรถึงศาลาท่ีพัก(จุดท่ี 6) 
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24. ABCD เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีความมีความยาวด้าน 5 เซนติเมตร พื้นท่ีส่วนท่ีแรเงา 

มีค่ากี่ตารางเซนติเมตร (O-NET ปีการศึกษา 2557) 

 

 

 

 

1. 25 

2. 16 

3. 9 

4. 5 
 

25. ส่วนแห่งหนึ่งออกแบบแปลงดอกไม้ ดังรูป 

 

 

 

 

 

แปลงดอกไม้มีพื้นท่ีท้ังหมดกี่ตารางเมตร  (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

1. 8.5 

2. 11.0 

3. 12.5 

4. 15.0 
 

26. จากรูปก าหนดให้ 𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 เป็นแกนสมมาตรของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีความยาว  

14 เซนติเมตร พื้นท่ีส่วนท่ีแรเงามีค่ากี่ตารางเซนติเมตร  (O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. 256 

2. 154 

3. 49 

4. 44 
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27. ก าหนดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีด้านยาว 7 เซนติเมตร โดยแต่ละด้านของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปครึ่งวงกลม ดังรูป 

 

 

 

 

 

ค่าประมาณของความยาวรอบรูปของส่วนท่ีแรเงาคือข้อใด  (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

1. 28 เซนติเมตร 

2. 40 เซนติเมตร 

3. 44 เซนติเมตร 

4. 56 เซนติเมตร 

28. ฉันซื้อหนังสือเล่มหนึ่งให้เงินผู้ขายไป 200 บาท ได้รับเงินทอน 12 บาท 75 สตางค์  

หนังสือเล่มนี้ราคากี่บาท  (O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. 187.25 

2. 188.75 

3. 212.75 

4. 327.52 

29. เด็กหญิงพุดซ้อน นับเงนิท้ังหมดในกระปุกออมสิน พบว่ามี 

เหรียญหนึ่งบาท  จ านวน  45  เหรียญ 

เหรียญห้าสิบสตางค์ จ านวน  32  เหรียญ 

เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ จ านวน  20  เหรียญ 

เด็กหญิงพุดซ้อน มีเงินท้ังหมดเท่ากับข้อใด  (O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. 58 บาท 

2. 66 บาท 

3. 71 บาท 

4. 97 บาท 
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30. เก๋ต้องการท าไก่ทอด ซึ่งต้องหมักเนื้อไก่ไว้ 90 นาที ต่อจากนั้นน าเนื้อไกไ่ปทอดอีก 10 นาที  

ถ้าเก๋เริ่มหมักเนื้อไก่เวลา 13.45 น. แล้วเก๋ทอดไก่เสร็จในเวลาใด  (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. 15.25 น. 

2. 15.15 น. 

3. 14.45 น. 

4. 14.25 น. 

31. พรมรูปวงกลมมีรัศมี 35 เซนติเมตร พรมผืนนี้มีความยาวโดยรอบพรมเท่าใด  

(O-NET ปีการศึกษา 2557) 

1. 108 เซนติเมตร 

2. 110 เซนติเมตร 

3. 154 เซนติเมตร 

4. 220 เซนติเมตร 
 

32. ก าหนดให้ รูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 28 เซนติเมตร และรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

มีด้านหนึ่งยาว 25 เซนติเมตร ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

ถ้าความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า แล้วรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีพื้นท่ีประมาณกี่

ตารางเซนติเมตร (ก าหนดให้ 𝜋 ≈  
22

7
 )  (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. 350 ตารางเซนติเมตร 

2. 475 ตารางเซนติเมตร 

3. 625 ตารางเซนติเมตร 

4. 700 ตารางเซนติเมตร 
 

33. ตู้ปลาทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากมีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร  

ถ้าใส่น้ า 
3

4
 ของความสูง น้ าในตู้ปลาจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร  

(O-NET ปีการศึกษา 2559) 
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1. 36,000 

2. 27,000 

3. 24,000 

4. 18,000 

34. สวนสาธารณะแห่งหนึ่งได้ติดป้ายแสดงเส้นทางไปยังเวทีกลางแจ้งภายในสวนสาธารณะ ดังนี้ 

จากประตูทางเข้าไปทางทิศเหนือ 50 เมตร เล้ียวไปทางทิศตะวันออก 30 เมตร  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 70 เมตร ไปทางทิศตะวันตก 75 เมตร จะพบเวทีกลางแจ้ง  

จากข้อมูลดังกล่าว นักเรียนสามารถเขียนแผนผังได้ตามข้อใด (มาตราส่วน 1 ซม. : 10 ม.)  

(O-NET ปีการศึกษา 2557) 

1.      ข. 

 

 

 

 

ค.         ง. 

 

 

 

35. ก าหนดให้ รูปส่ีเหล่ียม กขคง มีจุด จ อยู่บน กง ดังรปู 

 

 

 

 

ถ้ารูปส่ีเหล่ียม กขคจ เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน และรูปสามเหล่ียม จคง เป็นรูปสามเหล่ียมด้านเท่า แล้วข้อ

ใดไม่ถูกต้อง  (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. มุม กฉข เป็นมุมแหลม 

2. กข และ คง ยาวเท่ากัน 

3. ขค และ จง ขนานกัน 

4. รูปสามเหล่ียม กคจ เป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 
 



20 
 

36. จากช้ินส่วนเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ ข้อใดสามารถน ามาประกอบข้ึนเป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ

ได้ตรงตามท่ีก าหนด (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

1. D และ C 

2. C และ B 

3. B และ A 

4. A และ D 
 

37. รูปส่ีเหล่ียมในข้อใดท่ีเส้นทแยงมุมตัดกันแล้วท าให้เกิดเป็นสามเหล่ียมมุมฉากขนาดเท่ากันส่ีรูป 

(O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

2. รูปส่ีเหล่ียมรูปว่าว รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

3. รูปส่ีเหล่ียมรูปว่าว รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

4. รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

38. จากรูปท่ีก าหนดให้ ข้อใดให้เหตุผลได้ถูกต้องเพื่อสนับสนุนว่าส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ในรูป 

ขนานกัน  (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

 

 

 

 

 

1. รูป ก เพราะ 1̂ = 2̂ = 180° 

2. รูป ข เพราะ 3̂ + 4̂ = 180° 

3. รูป ค เพราะ 5̂ + 6̂ + 7̂ = 180° 

4. รูป ค เพราะ 8̂ = 9̂ = 180° 
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39. ก าหนดให้ ส่วนของเส้นตรง 5 เส้น ตัดกัน ดังรูป 

ข้อใดถูกต้อง (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

1. กข  ขนานกับ  คง 

2. จฉ  ขนานกับ  นบ 

3. จฉ  ขนานกับ  ปผ 

4. นบ  ขนานกับ  ปผ 
 

 

40. ข้อใดไม่ใช่รูปคล่ีของพีระมิดฐานห้าเหล่ียม                     (O-NET ปีการศึกษา 2558) 

 

 

ก.       ข. 

 

 

 

ค.         ง. 

 

41. ก าหนดรูปเรขาคณิตสามมิติ ดังนี้ 

 

 

ข้อใดเป็นรูปคล่ีของรูปด้านบน (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

 

 

ก.       ข. 

 

 

 

 

ค.         ง. 
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42. เด็กชายช้าง เขียนตัวอักษรให้อยู่ในแบบรูป ดังนี้ 

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

 ถ้าเขาเขียนตัวอักษรต่อไปเรื่อย ๆ แล้วตัวอักษรในล าดับท่ี 49 คืออักษรในข้อใด 

(O-NET ปีการศึกษา 2560) 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 
 

43. พิจารณารูปต่อไปนี้ 

 

 

 

รูปท่ี 8 ในแบบรูปนี้ คือรูปใด (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

 

ก.       ข. 

 

 

ค.         ง.  

 

44. พี่มีน้ าหนัก m กิโลกรัม พี่มีน้ าหนักมากกว่าน้อง 15 กิโลกรัม น้องหนัก 43 กิโลกรัม  

เขียนเป็นสมการได้ตามข้อใด (O-NET ปีการศึกษา 2557) 

1. m + 15 = 43 

2. m – 15 = 43 

3. 43 – m = 15 + m 

4. 43 + m = m + 15 
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45. จากการรับสมัครสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียน พบว่า มีนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกท้ังหมด  

57 คน ในจ านวนนี้เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรยีนหญิง 13 คน ถ้าให้ X แทนจ านวนนักเรียนชายท่ีสมัคร

เป็นสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียน สมการในข้อใดถูกต้อง   

(O-NET ปีการศึกษา 2558) 

1. X + (X – 13) = 57 

2. X + (X + 13) = 57 

3. X + 13 = 57 

4. X - 13 = 57 

46. พี่เก็บเงินได้ y บาท น้องเก็บเงินได้ครึ่งหนึ่งของพี่ น้องเก็บเงินได้ 18 บาท พี่เก็บเงินได้กี่บาท สมการ

ในข้อใดไม่ถูกต้อง  (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

1. 2 x y = 18 

2. 
𝑦

2
 = 18 

3. 
1

2
 x y = 18 

4. y ÷ 2 = 18 
 

47. แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นชาย 100 คน และหญิง 100 คน ท่ี

สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ระดับคะแนนต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิ ข้อใดไม่ถูกต้อง (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

1. นักเรียนท่ีได้ระดับคะแนน 1 มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญงิ 

2. นักเรียนท่ีได้ระดับคะแนน 4 มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญงิ 

3. นักเรียนท่ีได้ระดับคะแนน 1 และ 2 รวมกัน มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 

4. นักเรียนท่ีได้ระดับคะแนน 3 และ 4 รวมกัน มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 
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48. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจ านวนนักท่องเท่ียวที่เข้าพักในโรงแรมต่าง ๆ จ านวน 150 คน  

โรงแรมท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมเข้าพักมากท่ีสุด มีจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างจากโรงแรมท่ีมีผู้เข้าพักน้อยท่ีสุดกี่คน 

(O-NET ปีการศึกษา 2557) 

60 คน 

1. 45 คน 

2. 30 คน 

3. 10 คน 

4.  5  คน 

49. ตารางแสดงจ านวนนักเรียนท่ีใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนใน 1 สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

จากตาราง น ามาเขียนกราฟได้ดังข้อใด (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

 

1. ข. 

 

 

 

 

ค.         ง. 

 

50. กล่องทึบแสงใบหนึ่งมีลูกปิงปองขนาดเท่ากันแต่สีต่างกันบรรจุอยู่ เป็นสีแดง 5 ลูก สีเขียว 6 ลูก สีน้ า

เงิน 8 ลูก และสีด า 6 ลูก ถ้าหยิบลูกปิงปองโดยไม่มองลูกปิงปองในกล่องขึ้นมา 1 ลูก  

ข้อใดเป็นจริง (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

1. ลูกปิงปองแต่ละสีมีโอกาสถูกหยิบข้ึนมาได้เท่า ๆ กัน 

2. ลูกปิงปองสีแดงไม่มีโอกาสถูกหยิบข้ึนมาอย่างแน่นอน 

3. ทุกครั้งท่ีหยิบลูกปิงปองจะต้องได้สีน้ าเงินเสมอ 

4. โอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีเขียวเท่ากับสีแดง 
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ตอนที่ 2  เติมค าตอบที่ถูกต้อง 

51. ผู้ผลิตสินค้าลงทุนผลิตสินค้าช้ินหนึ่งราคา 300 บาท ต้องการขายให้ได้ก าไร 30%  

ต้องขายสินค้านี้ราคาเท่าใด (O-NET ปีการศึกษา 2557) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 
 

52. นักเรียนห้องหนึ่งมี นักเรียนหญิง 18 คน คิดเป็น 45% ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด  

ในห้องเรียนนี้มนีักเรียนชายกี่คน (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 
 

53. ไฟกระพริบอัตโนมัติประดับอาคาร 3 สี สีแดงกระพริบทุก ๆ 5 วินาที สีน้ าเงินกระพริบทุก ๆ  

10 วินาที สีเหลืองกระพริบทุก ๆ 15 วินาที ถ้าเริ่มเปิดไฟกระพริบพรอ้มกันเวลา 16.30 น.  

เป็นเวลากี่วินาทีไฟจะกระพริบพรอ้มกันท้ัง 3 สีอีกครั้ง  (O-NET ปีการศึกษา 2557) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 

54. ท่ีดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีความกว้าง 42 วา ความยาว 63 วา ต้องการแบ่งท่ีดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าให้

เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดโดยไม่มีพื้นท่ีเหลือ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสจะมีด้าน 

ยาวด้านละกี่วา (O-NET ปีการศึกษา 2559) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 
 

55. แผนผังแสดงเส้นทางจากบ้านนายซาลาเปาไปโรงพยาบาล 

 

 

 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 
 

56. รถกระบะบรรทุกทราย มีกระบะเป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร  

สูง 1.5 เมตร ถ้าต้องการบรรทุกทรายจ านวน 54 ลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้รถขนทรายพร้อมกัน 

กี่คัน (O-NET ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 

57. แม่ใส่ส่วนผสมของวุ้นท่ีเตรียมไว้ลงในถาดทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ซึ่งมีฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

ท่ีมีด้านยาว 10 เซนติเมตร โดยให้ส่วนผสมของวุ้นในถาดแต่ละไปสูง 3 เซนติเมตร เท่ากัน  

ถ้าแม่ท าวุ้นได้ 12 ถาดพอดี แล้วส่วนผสมของวุ้นท่ีแม่เตรียมไว้ทั้งหมดมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร 

(O-NET ปีการศึกษา 2560) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 
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58. ถังทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากมีน้ ามันบรรจุอยู่ 10 ลิตร ถ้าระดับของน้ ามันในถังสูง 40 เซนติเมตร  

แล้วพื้นท่ีฐานภายในถังนี้เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร  

(ก าหนดให้ 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

(O-NET ปีการศึกษา 2561) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 
 

59. นักเรียนกลุ่มหนึ่งช่วยกนัปลูกต้นไม ้

โดย นักเรียนหญิง y คน ปลูกต้อนไม้คนละ 2 ต้น 

 และ นักเรียนชาย 4 คน ปลูกต้นไม้คนละ 4 ต้น 

ถ้านักเรียนกลุ่มนี้ปลูกต้นไม้รวมกัน 26 ต้น แล้วในกลุ่มนี้มีนักเรียนหญิงกี่คน  

(O-NET ปีการศึกษา 2561) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 
   

60. หยกมีเงินน้อยกว่าทับทิมอยู่ 17 บาท และทับทิมมีเงินมากกว่ามรกตอยู่ 46 บาท  

ถ้ามรกตมีเงินอยู่ 21 บาท แล้วทั้งสามคนมีเงินรวมกันกี่บาท (O-NET ปีการศึกษา 2561) 

ตอบ  ............................................................................................................................................. 
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เฉลยฝึกฝนสู่การพัฒนาตนให้มีคุณค่า 
ตอนที่ 1 
1. เฉลย ข้อ ง. 

  เนื่องจาก  ผู้เข้าแข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษได้ระยะทาง ดังนี้ 
   ทีม A 5.77 เมตร 

   ทีม B 5
1

2
 เมตร  =  5.50 เมตร 

   ทีม C 5
3

4
 เมตร  =  5.75 เมตร 

   ทีม D 5.80 เมตร 
  ดังนั้น  เรียงล าดับทีมชนะท่ี 1-3 คือ D  A  C 

2. เฉลย ข้อ ก. 
  เนื่องจาก  เมื่อต่อรูปท่ีระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตรจะได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 และจากรูป นับรูปท่ีระบายสีได้ 29 ส่วน ในท้ังหมด 100 ส่วน  

จะสามารถเขียนรูปในเศษส่วน ทศนิยม และเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้  
29

100
     0.29      29% 

3. เฉลย ข้อ ค. 
   เนื่องจาก  20 + 0.3 + 1 + 0.004   =  20 + 1 + 0.3 + 0.004 
         =  21.304 
   ดังนั้น   20 + 0.3 + 1 + 0.004   =  21.304 
4.  เฉลย ข้อ ง. 
   การเปรียบเทียบหรือเรียงล าดับเศษส่วน ท าได้โดยท าตัวส่วนให้เท่ากัน  
   แล้วน าตัวเศษมาเปรียบเทียบหรือเรียงล าดับ  

   จากเศษส่วนท่ีก าหนดให้ 
7

8
 , 

9

10
 และ 

17

20
 

   หา ค.ร.น. ของ 8, 10 และ 20 จะได้ว่า ค.ร.น. ของ 8, 10 และ 20 คือ 40 

แกนสมมาตร 
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    จาก 
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  เมื่อเรียงล าดับเศษส่วนจากน้อยไปมาก จะได้   
17

20
    

7

8
    

9

10
 

5.   เฉลย ข้อ ข. 

   เนื่องจาก  1
1

5
  =  1 + (

1×2

5×2
)  =  1

2

10
  =  1.2 

   ดังนั้น  1.2  <  1.5 
 

6.   เฉลย ข้อ ก 

  เนื่องจาก  11
11

100
  -  1

1

10
 =   (11 – 1) + (

11

100
−  

1

10
) 

      = 10 + (
11

100
−  

1×10

10×10
) 

      = 10 + (11−10
100

) 

      = 10 + 
1

100
 

      = 10 + 0.01 
      = 10.01 

 
7.   เฉลย ข้อ ง 

  เนื่องจาก  (3
1

4
+ 0.25) ÷ 

7

10
    =   (

13

4
+ 

1

4
) x 

10

7
 

        =  
14

4
 ×  

10

7
 

        =   
7

2
 ×  

10

7
    

        =  5 
8.   เฉลย ข้อ ง 

  ซื้อน้ าด่ืมราคาขวดละ   5.75   บาท 
  ขายไปขวดละ   6.50 บาท 
  ขายได้ก าไรขวดละ 6.50 – 5.75 =  0.75  บาท 
  ซื้อน้ าด่ืม   520  ขวด 
  ขายได้ก าไร 520 x 0.75  =  390 บาท 
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9.   เฉลย ข้อ ค  เนื่องจาก 

สัปดาห์ท่ี 1 
1

5
 ของเงิน 200 บาท  คิดเป็นเงิน 

1

5
 x 200  =  40 บาท 

สัปดาห์ท่ี 2 10% ของเงิน 500 บาท  คิดเป็นเงิน 
10

100
 x 500  =  50 บาท 

สัปดาห์ท่ี 3 2 เท่าของเงิน 60 บาท  คิดเป็นเงิน 2 x 60  =  120 บาท 
ดังนั้น  นักเรียนเก็บเงนิภายใน 3 สัปดาห์ 10 + 50 + 120 = 210 บาท 

10.  เฉลย ข้อ ข เนื่องจาก 
  ท่ีดินแบ่งเป็น 8 ส่วน เท่า ๆ กัน เป็นสนามเด็กเล่น 2 ส่วน 

  ท่ีดินแบ่งเป็น 100 ส่วน เท่า ๆ กัน เป็นสนามเด็กเล่น 
2 ×100

8
  =  25 

  ดังนั้น  พื้นท่ีสนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละ 25 
11.  เฉลย ข้อ  ค 
   แตงโม + ฟักทอง + ส้มโอ  =  7.5  กิโลกรัม 
   แตงโม + ฟักทอง   =  5.7  กิโลกรัม 
   ดังนั้น ส้มโอหนัก  = 7.5 – 5.7  กิโลกรัม 
       = 1.8  กิโลกรัม 
   ฟักทอง + ส้มโอ   = 5  กิโลกรัม 
   ฟักทอง + 1.8   = 5  กิโลกรัม 
   ดังนั้น ฟักทองหนัก  = 5 – 1.8  กิโลกรัม 
       = 3.2  กิโลกรัม 
12.  เฉลย ข้อ ข 
  เนื่องจาก ติดป้ายราคา  1,200 บาท 

    ลดราคาให้ 30%  =  
30

100
 x 1,200  =  360  บาท 

  และใช้คูปองส าหรับลดราคา  200 บาท 
  รวมส่วนลด 360 + 200   = 560 บาท 
  ดังนั้น ต้องจ่ายเงิน 1,200 – 560  =  640  บาท 
13.  เฉลย ข้อ ข 

  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง อาจท าได้โดยพิจารณาเลขโดด 
ในหลักส่วนร้อย (ต าแหน่งท่ีสอง) ถ้าเป็น 5, 7, 8 หรือ 9 ให้ประมาณเป็น 
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่งท่ีมากกว่าทศนิยมต าแหน่งท่ีหนึ่งท่ีมีอยู่เดิมอีก 0.1 

 ดังนั้น  ค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหน่งของ 36.995 จึงเป็น 36.9 + 0.1 = 37.0 
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14.  เฉลย ข้อ ข 
  เนื่องจาก  (1)   ค่าประมาณเป็นจ านวนเต็มร้อยของ 89,959 
    89,959 อยู่ระหว่างจ านวนเต็มร้อย 89,900 กับ 90,000  

และเลขโดดในหลักสิบเป็น 5 จึงประมาณเป็น จ านวนเต็มร้อย 
ท่ีมากกว่า คือ 90,000 

  และ    (2) ค่าประมาณเป็นจ านวนเต็มพันของ 89,959 
    89,959 อยู่ระหว่างจ านวนเต็มพัน 89,000 กับ 90,000  

และเลขโดดในหลักร้อยเป็น 9 จึงประมาณเป็นจ านวนเต็มพัน 
ท่ีมากกว่ากว่า คือ 90,000 

15.  เฉลย ข้อ ค 
  เนื่องจาก  เป็นการสลับท่ีการบวกของ (3 + 5) กับ 2 
  ข้อ ก, ข และ ง ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นสมบัติการเปล่ียนหมู่ของการบวก 

16.  เฉลย ข้อ ค 
  หา ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 ดังนี ้
   2 ) 8     12 
   2 ) 4       6 
        2       3 
  ดังนั้น  ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 2 x 2 = 4 
 

17.  เฉลย ข้อ ก  เนื่องจาก 

- จากสถานการณ์ท่ีก าหนด จ านวนท่ีอยู่ระหว่าง 12 กับ 23 ได้แก่ 13 – 22 
(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 และ 22) 

- จากนิยามของจ านวนเฉพาะ 
จ านวนนับท่ีมากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว  
คือ 1 กับจ านวนนับนั้น เรียกว่า จ านวนเฉพาะ 

- หาตัวประกอบของ 13 – 22 ได้ดังนี ้
ตัวประกอบของ 13 ได้แก่ 1 และ 13 
ตัวประกอบของ 14 ได้แก่ 1, 2, 7 และ 14 
ตัวประกอบของ 15 ได้แก่ 1, 3, 5 และ 15 
ตัวประกอบของ 16 ได้แก่ 1, 2, 4, 8 และ 16 
ตัวประกอบของ 17 ได้แก่ 1 และ 17 
ตัวประกอบของ 18 ได้แก่ 1, 2, 3, 6, 9 และ 18 
ตัวประกอบของ 19 ได้แก่ 1 และ 19 
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ตัวประกอบของ 20 ได้แก่ 1, 2, 4, 5, 10 และ 20 
ตัวประกอบของ 21 ได้แก่ 1, 3, 7 และ 21 
ตัวประกอบของ 22 ได้แก่ 1, 2, 11 และ 22 
ดังนั้น  จ านวนเฉพาะท่ีอยู่ระหว่าง 12 กับ 23 ได้แก่ 13, 17 และ 19 

 

18.  เฉลย ข้อ ค 
(1) หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 8 และ 12 ได้ดังนี ้

2 ) 8     12 
2 ) 4       6 

               2       3 
ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 2 x 2 = 4   ดังนั้น ก = 4 
ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 2 x 2 x 2 x 3 = 24  ดังนั้น ข = 24 

(2) แทนค่า ก ด้วย 4 และแทนค่า ข ด้วย 24 
ดังนั้น  ก + ข  =  4 + 24 =  28 

 

19.  เฉลย ข้อ ง  
  เนื่องจาก  ค.ร.น. ของ 15 และ 30  คือ 30 
   และ ห.ร.ม. ของ 30 และ 90 คือ 30 
  ดังนั้น  z = 90 
 

20.  เฉลย ข้อ ก 

  เพราะมุม ขก̂ค มีขนาด 90° เป็นมุมฉาก  

เนื่องจาก มุมภายในรูปสามเหล่ียมรวมกันได้ 180°  

และ        กขค เป็นสามเหล่ียมหน้าจ่ัว เพราะมีมุมท่ีฐานเท่ากับคือ 45°  

ดังนั้น มุมยอด ขก̂ค มีขนาด 90°         กขค เป็นสามเหล่ียมมุมฉาก 

 สูตรการหาพื้นท่ีสามเหล่ียม = 
1

2
 x ฐาน x สูง 

 (ฐานคือ กข สูงคือ กค) ความยาวฐาน 10 ซม.  
สูง 10 ซม. (สามเหล่ียมหน้าจ่ัวมีด้านประกอบมุมยอดเท่ากัน) 

แทนค่าในสูตรได้  
1

2
 x 10 x 10  =  50  ตารางเซนติเมตร 

21.  เฉลย ข้อ ง 
  สูตรการหาปริมาตร  = กว้าง x ยาว x สูง 
     = 10 x 4 x 4 
     = 160  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
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22.  เฉลย ข้อ ก เนื่องจาก 
 ข้อ ก  ใช้ระยะทาง 1 + 0.5 + 0.2 + 3.5 = 5.2 ซม. = 5.2 x 200 = 1,040 เมตร 
 ข้อ ข  ใช้ระยะทาง 1 + 2 + 3 = 6 ซม. = 6 x 200 = 1,200 เมตร 
 ข้อ ค  ใช้ระยะทาง 1 + 1.5 + 3.5 = 6 ซม. = 6 x 200 = 1,200 เมตร 
 ข้อ ง  ใช้ระยะทาง 1.5 + 2 + 3 = 6.5 ซม. = 6.5 x 200 = 1,300 เมตร 

 

23.  เฉลย ข้อ ง เนื่องจาก 
  ข้อ ก เส้นทางขี่จักรยานท้ังหมด 1 + 2 + 1 + 2 + 4 = 10 ซม. 

ระยะทางในแผนผัง 10 ซม. ระยะทางจรงิ 10 x 3 = 30 กิโลเมตร (ถูกต้อง) 
  ข้อ ข จากจุดเริ่มต้นถึงจุดท่ี 3 เป็นระยะทาง 1 + 2  = 3 ซม. 

ระยะทางในแผนผัง 3 ซม. ระยะทางจรงิ 3 x 3 = 9 กิโลเมตร (ถูกต้อง) 
  ข้อ ค จากจุดท่ี 4 ขี่จักรยานไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง 6 กิโลเมตร 

ถึงจุดท่ี 5 (ถูกต้อง เนื่องจากระยะทาง 2 ซม. ในแผนผังเท่ากับ 
ระยะทางจริง 2 x 3 = 6 กิโลเมตร) 

  ข้อ 3 จากจุดท่ี 5 ขี่จักรยานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึงศาลาท่ีพัก จุดท่ี 6 (ผิดเพราะ ระบุทิศผิด) 

    

24.  เฉลย ข้อ ค 
  เนื่องจาก  แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 25 ส่วนเท่า ๆ กัน จะได้ส่วนท่ีแรเงา 9 ส่วน  

                นั่นคือ 9 ตารางเซนติเมตร 
25.  เฉลย ข้อ ข 

  เนื่องจาก พื้นท่ีแปลงท่ี 1  = 
1

2
 x ฐาน x สูง 

      = 
1

2
 x 3 x 6 ตารางเมตร 

    = 6 ตารางเมตร 

    พื้นท่ีแปลงท่ี 2  = 
1

2
 x ฐาน x สูง 

      = 
1

2
 x 5 x 2 ตารางเมตร 

    = 5 ตารางเมตร 
  ดังนั้น  แปลงดอกไม้มีพื้นท่ี 6 + 5 = 11 ตารางเมตร 
26.  เฉลย ข้อ ข 

  พิจารณาพื้นท่ีท่ีแรเงาจะเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 รูป ท่ีเท่ากัน  

เมื่อต่อกันจะได้รูปวงกลม 1 รูป สูตรพื้นท่ีวงกลม  𝜋 ≈  
22

7
  , r = 7 

 แทนค่าในสูตร  𝜋r2  ≈  
22

7
 x 7 x 7  ≈ 154  ตารางเซนติเมตร 
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27.  เฉลย ข้อ ค 
  จากภาพเดิม จะได้วงกลม 2 วงท่ีเท่ากัน กลีบดอก 2 กลีบ จะเท่ากับ 1 วง 

  หาความยาวรอบรูปวงกลมโดยใช้สูตร 2𝜋r  ( r = 
7

2
 = 3.5 ซม.) 

  แทนค่าในสูตร 2 x 
22

7
 x 3.5 = 22 ซม. 

  วงกลม 2 วง จะได้ความยาวรูปรูป 22 x 2 = 44 ซม. 
 

28.  เฉลย ข้อ ก 
  หนังสือเล่มนี้ราคา 200 – 12.75 = 187.25 บาท 
 

29.  เฉลย ข้อ ข 
 เหรียญหนึ่งบาท  จ านวน  45  เหรียญ คิดเป็นเงิน 1 x 45 = 45 บาท 

เหรียญห้าสิบสตางค์ จ านวน  32  เหรียญ คิดเป็นเงิน 0.50 x 32 = 16 บาท 
เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ จ านวน  20  เหรียญ คิดเป็นเงิน 0.25 x 20 = 5 บาท 
เด็กหญิงพุดซ้อน มีเงินท้ังหมด 45 + 16 + 5 = 66 บาท 

30.  เฉลย ข้อ ก 
  ใช้เวลาเตรียมวัตถุดิบท้ังหมด 90 + 10 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง 40 นาที 
  เก๋ทอดไก่เสร็จเวลา 13.45 + 1.40 = 14.85 (1 ช่ัวโมง เท่ากับ 60 นาที) 
       = 15.25 น. 
 

31.  เฉลย ข้อ ง 

  สูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลม 2𝜋r  เมื่อ r = 
28

2
 = 14 เมตร 

  แทนค่าในสูตร 2 x 
22

7
 x 14 = 88 เมตร 

 

32.  เฉลย ข้อ ข 
  ความยาวรอบรูปวงกลม   =  2𝜋r 

     ≈  2 x 
22

7
 x 14 เซนติเมตร 

     ≈  88 เซนติเมตร 
  ดังนั้น ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เท่ากับ 88 เซนติเมตร 
  สูตรความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า = 2 x (กว้าง + ยาว) 
   แทนค่าจะได้         88  =  2 x (กว้าง + 25) 
             44  =  กว้าง + 25 
          กว้าง  =  44 – 25 
         =  19  เซนติเมตร 
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  สูตรการหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม =  กว้าง x ยาว 
      =  19 x 25  ตารางเซนติเมตร 
      =  475  ตารางเซนติเมตร 

33.  เฉลย ข้อ ง 

  ความสูงของน้ าในตู้ปลาเท่ากับ  
3

4
 x 20 = 15 เซนติเมตร 

  ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก   =  กว้าง x ยาว x สูง 
  น้ าในตู้ปลาจะมีปริมาตร  =  30 x 40 x 15  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

34.  เฉลย ข้อ ค 

  จากประตูทางเข้าไปทางทิศเหนือ 50 เมตร ระยะทางในแผนผัง 
50

10
 = 5 ซม. 

  เล้ียวไปทางทิศตะวันออก 30 เมตร ระยะทางในแผนผัง 
30

10
 = 3 ซม. 

  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 70 เมตร ระยะทางในแผนผัง 
70

10
 = 7 ซม. 

  ไหทางทิศตะวันตก 75 เมตร ระยะทางในแผนผัง 
75

10
 = 7.5 ซม. 

35.  เฉลย ข้อ ก 
  ส่ีเหล่ียม กขคจ เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน มี 4 ด้านยาวเท่ากัน  

เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก เพราะฉะนั้น มุม กฉข เป็นมุมฉาก ไม่ใช่มุมแหลม 
 

36.  เฉลย  ข้อ ก  
  เนื่องจาก D สามารถน ามาประกอบเป็นปริซึมส่ีเหล่ียม 
   และ C สามารถน ามาประกอบเป็นพีระมิดฐานหกเหล่ียม 

 

37.  เฉลย ข้อ ง 
  เนื่องจาก  รูปส่ีเหล่ียมท่ีเส้นทแยงมุมตัดกัน แล้วท าให้เกิดเป็นสามเหล่ียมมุมฉาก 

ขนาดเท่ากันส่ีรูป ได้แก่ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
 

38.  เฉลย ข้อ ข  
  เนื่องจากมุม 3 และมุม 4 เป็นมุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด  

ผลรวมของมุมท้ังสองเท่ากับ 180 องศา ท าให้ส่วนของเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 
39.  เฉลย ข้อ 3 

  เส้นตรง 2 เส้นขนานกัน มุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน 
 

40.  เฉลย ข้อ ง 
  เนื่องจากรูปคล่ีในข้อ ง ไม่สามารถน ามาประกอบเป็นพีระมิดฐานห้าเหล่ียมได้ 
 

 



35 
 

41.  เฉลย ข้อ ก 
  เนื่องจากรูปคล่ีในข้อ ก สามารถน ามาประกอบเป็นปริซึมสามเหล่ียมได้ 
 

42.  เฉลย ข้อ ก 
  เนื่องจาก ล าดับท่ี  1     2     3     4     5     6 
    อักษร  A     B     B     C     C     D 
  อักษรในล าดับท่ี 49  น า 49 ÷ 6  =  8 เศษ 1 
  หมายเหตุ เศษ 1  หมายถึง  ล าดับท่ี 1 คือ อักษร A 
    เศษ 2, 3 หมายถึง  ล าดับท่ี 2, 3 คือ อักษร B 
    เศษ 4, 5 หมายถึง  ล าดับท่ี 4, 5 คือ อักษร C 
    เศษ 0  หมายถึง  ล าดับท่ี 6 คือ อักษร D 
 

43.  เฉลย ข้อ ก 
  รูปท่ี 2, 4, 6, 8 เป็นรูปหกเหล่ียม 
  รูปท่ี 2 และรูปท่ี 4 จะได้ 185 – 155 ลดลงทีละ 30 
  รูปท่ี 4 และรูปท่ี 6 จะได้ 155 – 125 ลดลงทีละ 30 
  ดังนั้น  รูปท่ี 8 จะได้ 125 – 30  =  95 
 

44.  เฉลย ข้อ ข 
  เนื่องจาก พี่มีน้ าหนัก m กิโลกรัม 
    พี่มีน้ าหนักมากกว่าน้อง  15 กิโลกรัม 
    นั่นคือ  พี่มีน้ าหนัก  m – 15  
    และเนื่องจากน้องมีน้ าหนัก 43 กิโลกรัม 
 

45.  เฉลย ข้อ ก 
  เนื่องจากนักเรียนท้ังหมด คือ 57 คน 
  แทนจ านวนนักเรียนชาย คือ X คน 
  นักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญงิ ดังนัน้นักเรียนหญิง คือ X – 13 

ดังนั้นเขียนสมการได้ดังนี้  X + (X – 13) = 57 
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46.  เฉลย ข้อ ก 
  เนื่องจาก พี่เก็บเงินได้ y  บาท 

    น้องเก็บเงินได้ครึ่งหนึ่งของพี่ น้องจะเก็บเงินได้ 
1

2
 x y 

    ถ้าน้องเก็บเงินได้ 18 บาท 
  จะหาจ านวนเงินท่ีพี่จะเก็บได้จากสมการ ดังนี้  

    
1

2
 x y = 18 

    
𝑦

2
      =  18 

    y ÷ 2 = 18 
ดังนั้น  ค าตอบท่ีไม่ถูกต้องคือ 2 x y = 18 

  

47.  เฉลย ข้อ ง 
  เนื่องจาก นักเรียนชายท่ีได้รับระดับ 3 และ 4 รวมกัน 25 + 20 = 45 คน 
    นักเรียนหญงิท่ีได้รับระดับ 3 และ 4 รวมกัน 35 + 15 = 50 คน 
  ดังนั้น  ข้อ ง ไม่ถูกต้อง 
 

48.  เฉลย ข้อ ข 

  เนื่องจาก  จ านวนมากท่ีสุดคือ 40% คิดเป็น 
40

100
 x 150 = 60 คน 

     จ านวนน้อยท่ีสุดคือ 10% คิดเป็น 
10

100
 x 150 = 15 คน 

  ดังนั้น ต่างกันอยู่ 60 – 15  =  45  คน 
 

49.  เฉลย ข้อ ข 
  เนื่องจากลงจุดได้ตรงตามข้อมูลท่ีโจทย์ก าหนดทุกจุด 
 

50.  เฉลย ข้อ ง 
  เนื่องจาก จ านวนลูกปิงปองสีเขียวและสีด ามีจ านวน 6 ลูก เท่ากัน  

จึงมีโอกาสหยิบได้เท่ากัน 
ตอนที่ 2 
51.  เฉลย 390 บาท 

  เนื่องจาก ต้องขายให้ได้ก าไร 30% หมายความว่า 
    ลงทุน  100  บาท  ขาย  130  บาท 

    ลงทุน  300  บาท  ขาย  
130 ×300

100
  =  390 บาท 

  ดังนั้น  ต้องขายสินค้านี้ราคา 390 บาท 
 

 



37 
 

52.  เฉลย 22 คน 
  นักเรียนห้องหนึ่งมีนกัเรียนหญงิ 18 คน คิดเป็น 45% ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
  หมายความว่า  

มีนักเรียนหญงิ  45  คน  จากนักเรียนท้ังหมด  100  คน 

  มีนักเรียนหญงิ  18  คน  จากนักเรียนท้ังหมด 
100 ×16

45
  =  40 คน 

  นักเรียนห้องนี้มีท้ังหมด 40 คน 
  ดังนั้นเป็นนักเรียนชาย 40 – 18 = 22 คน 

 

53.  เฉลย 30 วินาที 
  หา ค.ร.น. ของ 5, 10 และ 15 
   5 ) 5     10     15 
        1      2       3 
  ค.ร.น. ของ 5, 10 และ 15 คือ 5 x 2 x 3 = 30 

54.  เฉลย 21 วา 
  หา ห.ร.ม. ของ 42 และ 63 
   3) 42     63 
   7) 14     21 
        2       3 
  ห.ร.ม.ของ 42 และ 63 คือ 3 x 7 = 21 
  ดังนั้น  รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสจะมีด้านยาวด้านละ 21 วา 

55.  เฉลย 30 นาที 
  เนื่องจาก ระยะทางท้ังหมดท่ีเดินทาง 350 + 150 + 250 = 750 เมตร 
    ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที 
    ระยะทาง 750 เมตร ใช้เวลา 0.750 x 20 = 15 นาที 
       (1,000 เมตร = 1 กม.) 
    เวลาท่ีแวะซื้อผลไม้ 15 นาที 
    รวมเวลาท้ังหมด 15 + 15 = 30 นาที 

56.  เฉลย 6 คัน 
  ปริมาตรทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  =   กว้าง x ยาว x สูง 
  กระบะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากมีปริมาตร = 2 x 3 x 1.5  ลูกบาศก์เมตร 
       = 9  ลูกบาศก์เมตร 
  ต้องการบรรทุกทราย 54 ลูกบาศก์เมตร 
  จะต้องใช้รถขนทรายพร้อมกัน 54 ÷ 9  =  6  คัน 
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57.  เฉลย 3,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
  ปริมาตรทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  =   กว้าง x ยาว x สูง 
  กระบะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากมีปริมาตร = 10 x 10 x 3  ลบ.ซม. 
       = 300  ลบ.ซม. 
  แม่ท าวุ้น  12  ถาด 
  ดังนั้น ส่วนผสมของวุ้นท่ีแม่เตรียมไว้ทั้งหมดมีปริมาตร 12 x 300 = 3,600  ลบ.ซม. 

58.  เฉลย 250 ตารางเซนติเมตร 
  ปริมาตร   = พื้นท่ีฐาน x สูง 
  10,000  = พื้นท่ีฐาน x สูง 
  (10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร มาจาก 10 x 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
   10,000 ÷ 40  = พื้นท่ีฐาน 
      250  = พื้นท่ีฐาน 
  ดังนั้น  พื้นท่ีฐานภายในถังเท่ากับ 250 ตารางเซนติเมตร 

59.  เฉลย 5  คน 
  นักเรียนหญงิ  y  คน  ปลูกต้นไม้คนละ 2 ต้น  จะได้ 2 x y 
  นักเรียนชาย  4  คน  ปลูกต้นไม้คนละ 4 ต้น  จะได้ 4 x 4  =  16 
  ถ้านักเรียนกลุ่มนี้ปลูกต้นไม้รวมกัน 26 ต้น จะได้สมการ 2 x y + 16 = 26 
   2 x y + 16   =   26 
   2 x y  = 26 - 16 
   2 x y  = 10 
    y = 10 ÷ 2 
    y =  5 
  ดังนั้น  ในกลุ่มนี้มีนักเรียนหญิง 5 คน  

60.  เฉลย 138 บาท 
  มรกตมีเงินอยู่  21  บาท 
  ทับทิมมีเงินเยอะกว่ามรกตอยู่  46  บาท  จะได้เงิน 46 + 21  =  67  บาท 
  หยกมีเงินน้อยกว่าทับทิมอยู่ 17 บาท จะได้เงิน 67 – 17  =  50  บาท 
  ดังนั้น  ท้ังสามคนมีเงินรวมกัน 50 + 67 + 21 = 138 บาท 

 



วทิยาศาสตร ์
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ระบบย่อยอาหาร 

การย่อยทางเคมีมีความแตกต่างกับการย่อยเชิงกล คือ นอกจากจะเปลี่ยนแปลง

ขนาดโมเลกุลของอาหารแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารด้วย 

 

 ระบบย่อยอาหาร มีหน้าที ่ย่อยและดูดซึมสารอาหาร เพ่ือไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ
ในร่างกาย ระบบย่อยอาหารจะประกอบด้วย ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่การย่อยอาหารในทางเดินอาหาร มี 2 วิธีคือ 

ระบบย่อยอาหาร 

 การย่อยเชิงกลเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารให้เล็กลง                             
โดยการบดเคี้ยวของฟันหรือการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร 

1. การย่อยเชิงกล 

 การย่อยทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารให้เล็กลง 
โดยใช้น้ าย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือท าให้อาหารมีโมเลกุลเล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมไป
เลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายร่างกายได้ 

2. การย่อยทางเคมี 
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กระเพาะอาหารมีรูปร่างเป็นตัว J (เจ) เป็นส่วนทางเดินอาหารที่ขยายใหญ่ สามารถ

รองรับอาหารได้ 2 - 4 ลิตร อาหารจะถูกเก็บไว้ที่นี่ เพื่อให้กล้ามเนื้อในกระเพาะ

อาหารบีบนวดอาหาร ให้มีขนาดเล็กลงไปอีก ซ่ึงในกระเพาะอาหารมีสารเคมีที่ช่วย                

ท าให้อาหารมีขนาดเล็กลงจนอาหารมีลักษณะเป็นของเหลวข้น 

หลอดอาหารเป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหาร ซึ่งมีกล้ามเนื้อช่วยผสมอาหาร                      

และผลักดันให้อาหารเคลื่อนลงไปสู่กระเพาะอาหาร 
 

อวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

ปากเป็นอวัยวะล าดับแรกในระบบย่อยอาหารโดยมีฟันท าหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร                        

ให้มีขนาดเล็กลง ส่วนลิ้นจะท าหน้าที่ช่วยตะล่อมอาหาร ชิ้นเล็ก ๆ  ให้รวมเป็นก้อน               

เพ่ือความสะดวกในการกลืน 

1. ปาก 

2. หลอดอาหาร 

3. กระเพาะอาหาร 
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4. ล าไส้เล็ก 

หลังจากท่ีอาหารผ่านการย่อยในกระเพาะอาหารจนมีลักษณะเป็นของเหลวข้นแล้ว                     

ก็จะเคลื่อนต่อไปยังล าไส้เล็ก ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของทางเดินอาหาร (เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2-4 เซนติเมตร) แต่เป็นส่วนที่ยาวที่สุด การย่อยอาหารที่ล าไส้เล็กจะถูก

ย่อยจนเล็กลงถึงขนาดที่สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของได้ 

5. ล าไส้ใหญ ่

หลังจากอาหารถูกย่อยจนมีขนาดเล็กและสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้                        

ยังมอีาหารส่วนที่เป็นกากหรือย่อยไม่ได้จะถูกผลักดันผ่านไปยังล าไส้ใหญ่ น้ าและเกลือแร่

จะถูกดูดซึมโดยล าไส้ใหญ่ อาหารที่ย่อยไม่ได้หรือกากอาหาร เซลล์ที่ตายแล้ว แบคทีเรีย 

ทีต่ายแล้วที่อยู่ในล าไส้ใหญ่รวมเรียกว่าอุจจาระ กล้ามเนื้อในล าไส้ใหญ่จะขับอุจจาระ

ออกไป 

ทางทวารหนัก 
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 เป็นสารประกอบประเภทโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพ่ือท า

หน้าที่เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย เอนไซม์ ที่ใช้ใน                  

การย่อยสารอาหารเรียกว่า “น้ าย่อย” เอนไซม์มีสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

•  เป็นสารประเภทโปรตีนที่สร้างขึ้นจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

•  ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการย่อยอาหารให้เร็วขึ้นและเมื่อเร่ง

ปฏิกิริยาแล้วยังคงมีสภาพเดิมสามารถใช้เร่งปฏิกิริยาโมเลกุลอื่นได้อีก 

•  มีความจ าเพาะต่อสารที่เกิดปฏิกิริยาชนิดหนึ่งๆ 

•  เอนไซม์จะท างานได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 

เอนไซม์
(Enzyme)   

การท างานของระบบย่อยอาหาร 

1. อวัยวะที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการย่อยอาหาร 

1.1 ตับ     มีหน้าที่ สร้างน้ าดีส่งไปเก็บที่ถุงน้ าดี  
1.2 ตับอ่อน     มีหน้าที ่สร้างเอนไซม์ส่งไปย่อยอาหารที่ล าไส้เล็ก  
1.3 ล าไส้เล็ก    มีหน้าที ่สร้างเอนไซม์ มอลเทส  ซูเครส และแล็คเทส ย่อยอาหารที่ล าไส้เล็ก 
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สารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ 

จะถกูย่อยให้มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด 

คาร์โบไฮเดรต 
 

น้ าตาลกลูโคส   

โปรตีน 
 

กรดอะมิโน    

   ไขมัน  กรดไขมันและกลีเซอรอล 

1. เอนไซม์ในน้ าลาย  ท างานได้ดีในสภาวะเป็นเบสเล็กน้อยเป็นกลางหรือ
กรดเล็กน้อยจะขึ้นอยู่กับชนิดของน้ าตาลและที่อุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ 
37 องศาเซลเซียส 

2. เอนไซม์ในกระเพาะอาหารท างานได้ดีในสภาวะเป็นกรดและที่อุณหภูมิ
ปกติของร่างกาย 

3.  เอนไซม์ในล าไส้เล็กท างานได้ดีในสภาวะเป็นเบสและอุณหภูมิปกติ
ร่างกาย
 

1. อุณหภูมิ เอนไซม์แต่ละชนิดท างานได้ดีที่อุณหภูมิต่างกัน                                     
แต่เอนไซม์ในร่างกายท างานได้ดีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

2. ความเป็นกรด - เบส เอนไซม์บางชนิดท างานได้ดีเมื่อมีสภาพ                               
ที่เป็นกรด เช่น เอนไซม์เพปซิน ในกระเพาะอาหารเอนไซม์บางอย่างท างานได้ดี     
ในสภาพที่เป็นเบส เช่น เอนไซม์ในล าไส้เล็ก เป็นต้น 

3. ความเข้มข้น เอนไซม์ท่ีมีความเข้มข้นมากจะท างานได้ดีกว่าเอนไซม์                     
ที่มีความเข้มข้นน้อย 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม ์

การท างานของเอนไซม์ 
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ร ะ บ บ ย่ อ ย อ า ห า ร ข อ ง ค น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ วั ย ว ะ  ดั ง ต่ อ ไ ป นี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหาร 
ที่มา : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson1.php 

 
เมื่อรับประทานอาหารอาหารจะเคลื่อนที่ผ่านอวัยวะที่เก่ียวข้องกับทางเดินอาหาร 

เพ่ือเกิดการย่อยตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
   
 
 

ปาก  คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ ทวารหนัก 

ปากมีการย่อยเชิงกล โดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยทางเคมี                          

โดยเอนไซม์อะไมเลสหรือไทยาลีน ซึ่งท างานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสเล็กน้อย 

      อะไมเลส 

แ ป้ ง  น้ า ต า ล ม อ ล โ ต ส  ( m a l t o s e )  

1 .  ป าก (mo u t h )  
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ภาพแสดงหลอดอาหาร 
ที่มา : http://at-mechanism-live.blogspot.com/2012_08_01_archive.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลอดอาหารมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบมีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อ

ทางเดินอาหารเป็นช่วง ๆ เรียกว่า “เพอริสตัลซิส (peristalsis)” เพ่ือให้อาหารเคลื่อนที่ลงสู่

กระเพาะอาหาร 

 

คอหอยเป็นทางผ่านของอาหาร ซึ่งไม่มีการย่อยใดๆ ทั้งสิ้น 

 

2 .  ค อ ห อ ย  (p ha r ynx )  

 

3 .  ห ล อ ด อ า ห า ร  (e so p hag u s )  

 

กระเพาะอาหาร 

 หลอดอาหาร 

เนื้อเยื่อบุผิว 

ล าไส้เล็กส่วนต้น 

http://at-mechanism-live.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
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ล าไส้เล็กเป็นบริเวณท่ีมีการย่อยและการดูดซึมมากท่ีสุด โดยเอนไซม์ในล าไส้เล็ก                  
จะท างานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส ซึ่งเอนไซม์ที่ล าไส้เล็กสร้างขึ้น ได้แก่ 

* มอลเทส (maltase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยน้ าตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส 
* ซูเครส (sucrase) เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยน้ าตาลทรายหรือน้ าตาลซูโครส (sucrose)                     

ให้เป็นกลูโคสกับฟรักโทส (fructose) 
* แล็กเทส (lactase) เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยน้ าตาลแล็กโทส (lactose) ให้เป็นกลูโคส                   

กับกาแล็กโทส(galactose) 
การย่อยอาหารที่ล าไส้เล็กใช้เอนไซม์จากตับอ่อน (pancreas) มาช่วยย่อย เช่น 
* ทริปซิน (trypsin) เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยโปรตีนหรือเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโน 
* อะไมเลส (amylase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาลมอลโทส 
* ไลเพส (lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล 
 

 

 

 

กระเพาะอาหารมีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร                      
และมีการย่อยทางเคม ี โดยเอนไซม์เพปซิน (pepsin) ซึ่งจะท างานได้ดีในสภาพที่เป็นกรด      
โดยชั้นในสุดของกระเพาะอาหารจะมีต่อมสร้างน้ าย่อยซึ่งมีเอนไซม์เพปซินและกรดไฮโดรคลอริก                
(กรดเกลือ) เป็นส่วนประกอบเอนไซม์ 

เพปซินจะย่อยโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide) ในกระเพาะอาหารนี้ยังมีเอนไซม์                            
อยู่ อีกชนิดหนึ่ งชื่อว่ า  “เรนนิน '' ท าหน้าที่ ย่อยโปรตีนในน้ านม ในขณะที่ ไม่มีอาหาร                                        
กระเพาะอาหารจะมีขนาด  50 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่เมื่อมีอาหารจะมีการขยายได้อีก                                    
10 – 40 เท่า 

          เพปซิน 
โปรตีน    เพปไทด์ 

สรุปการย่อยที่กระเพาะอาหารจะมีการย่อยโปรตีนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 
 
 
 

4 .  ก ร ะ เ พ าะ อ า ห า ร ( s t o mach )  

5 .  ล า ไ ส้ เ ล็ ก  ( sma l l  im te s t i ne )  
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น้ าดีมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบมีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อ                   

ทางเดินอาหาร เป็นช่วงๆ เรียกว่า “เพอริสตัลซิส (peristalsis)” เพ่ือให้อาหารเคลื่อนที่                       

ลงสู่กระเพาะอาหาร 

 

ส รุ ป  ก า ร ย่ อ ย ส า ร อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ สิ้ น สุ ด ที่ ล า ไ ส้ เ ล็ ก  

น้ า ดี  ( b i l e )  

แป้ง 

อะไมเลส 

มอลโทส 

มอลโทส 

มอลเทส 

กลูโคส + กลูโคส 

ซูโครส 

ซูเครส 

กลูโคส + ฟรักโทส 

แล็กโทส 

ทริปซิน 
กลูโคส + กาแล็กโทส 

ไขมัน + น้ าดี 
  ไลเพส 

ย่อยโมเลกุลของไขมันขนาดเล็ก กรดไขมัน + กลีเซอรอล 

คาร์โบไฮเดรต 

ไขมัน 

เพปไทด์ 
ทริปซิน 

กรดอะมิโน 

โปรตีน 
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ต าแหน่ง สารที่ย่อย น้ าย่อย สารที่ได้ 

ปาก แป้ง ไทยาลิน (อะไมเลส) เดกซ์ทริน 

กระเพาะอาหาร โปรตีน เพปซิน กรดอะมิโน 

ล าไส้เล็ก แป้ง 

ไขมัน 

โปรตีน 

พอลิเปปไทด์ 

เพปไทด์ 

amylase 

lipase 

trypsin 

chymotrypasin 

carboxypeptidase 

สร้างจาก
ตับอ่อน 

มอลโทส 

กรดไขมัน + กลีเซอรอล 

เพปไทด์,กรดอะมิโน 

เพปไทด์,กรดอะมิโน 

กรดอะมิโน 

แป้ง 

น้ าตาลโมเลกุลคู่ 

เพปไทด์ 

amylase 

disaccharase 

peptidase 

สร้างจาก
ผนังล าไส้

เล็ก 

มอลโทส 

น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 

กรดอะมิโน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารเมื่อถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กท่ีสุดแล้ว จะถูกดูดซึมที่ล าไส้เล็ก โดยโครงสร้างที่เรียกว่า 
“วิลลัส (villus)” ซึ่งมีลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมาจากผนังล าไส้เล็ก ท าหน้าที่เพ่ิมพ้ืนที่ผิว 
ในการดูดซึมอาหาร 

 

ที่ล าไส้ใหญ่ไม่มีการย่อย แต่ท าหน้าที่เก็บกากอาหารและดูดซึมน้ าออกจากกากอาหาร 

ดังนั้น ถ้าไม่ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันจะท าให้เกิดอาการท้องผูก ถ้าเป็นบ่อย ๆ 

จะท าให้เกิดโรคริดสีดวงทวาร 

6 .  ล า ไ ส้ ใ ห ญ่  ( l a r g e  i n t e s t i n e )  
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1. ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวเรียกว่า น้ าเลือด หรือ พลาสมา (Plasma) จะมีอยู่ประมาณ 55 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าเลือดจะประกอบด้วยน้ าประมาณ 91 เปอร์เซ็นต์ และนอกจากนี้เป็นสารอื่นๆ ได้แก่ 
เอนไซม์ ฮอร์โมน และแก๊ส รวมทั้งของเสียในร่างกายท่ีไม่ต้องการ เช่น ยูเรีย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์                   
เป็นต้น น้ าเลือดท าหน้าที่ล าเลียงสารอาหาร เอนไซม์ ฮอร์โมน และแก๊สไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย 
และล าเลียงของเสียต่างๆ มาที่ปอด เพ่ือขับออกจากร่างกาย 

ระบบหมุนเวียนเลือดวงจรเปิดพบได้ในสัตว์พวกแมลง กุ้งหอยและดาวทะเลเป็นระบบ                  

ที่เลือดไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาโดยมีหัวใจหรือหัวใจเทียม  (เป็นหลอดเลือดท่ีโป่งพองออก) 

ท าหน้าที่สูบฉีดเลือด  ไปตามหลอดเลือดเข้าสู่ช่องว่างภายในล าตัวเรียกว่าฮีโมซีล (hemocoel)  

เลือดจะออกจากหลอดเลือดสัมผัสกับเซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยตรงเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สและสารอาหาร 

        ระบบหมุนเวียนเลือดวงจรปิดพบในสัตว์พวกหมึกไส้เดือนดินและสัตว์มีกระดูกสันหลัง
เป็นระบบที่เลือดอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาเลือดจะไม่สัมผัสกับเซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยตรง                
และมีการแลกเปลี่ยนสารบริเวณหลอดเลือดฝอย 

 

ระบบหมุนเวียนเลือด 

 ระบบหมุนเวียนเลือดเป็นระบบที่ท าหน้าที่หมุนเวียนเลือดไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย                
เพ่ือล าเลียงแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ของร่างกายพร้อมกับ น าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และของเสียไปยังบริเวณท่ีร่างกายขับออกระบบหมุนเวียนเลือดแบ่งเป็น 2 ระบบดังนี้ 

ร ะ บ บ ห มุ น เ วี ย น เ ลื อ ด  

1. ระบบหมุนเวียนเลือดวงจรเปิด (open circulatory system) 
 

2. ระบบหมุนเวียนเลือดวงจรปิด (closed circulatory system) 
 

 ภายในหลอดเลือดประกอบไปด้วยเลือด ในร่างกายคนเรามีเลือดอยู่ประมาณ 9 - 10                
ของน้ าหนักตัว เลือดมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ลื อ ด  
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1. เซลล์เม็ดเลือดแดง 2. เซลล์เม็ดเลือดขาว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส่วนที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือด (Corpuscle) และ เกล็ดเลือด (Platelet)                        
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณท้ังหมด 

เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างค่อนข้างกลมแบน 
เมื่อโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส เซลล์เม็ดเลือดแดง 
จะประกอบด้วยสารประเภทโปรตีน ที่เรียกว่า 
ฮีโมโกลบิน ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ                
ที่ส าคัญ ฮีโมโกลบิน จะท าหน้าที่ในการรวมตัว
กับแก๊สออกซิเจนเพ่ือน าไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ                
ทั่วร่างกายและล าเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
จากเซลล์กลับไปสู่ปอดเพ่ือท าการแลกเปลี่ยน
แก๊ส เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 100-120 วัน 
หลังจากนั้นจะถูกท าลายโดยตับและม้าม แหล่ง
สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง คือไขกระดูก 

เซลล์เม็ดเลือดขาวไม่มีสี มีนิวเคลียส มีรูปร่างกลม
ใหญ่กว่า เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวใน
ร่างกายมีอยู่หลายชนิด โดยมีหน้าที่ต่อต้าน                   
และท าลายเชื้อโรคหรือสิ่งที่แปลกปลอมที่เข้าสู่
ร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดขาว มีอายุประมาณ                       
7 - 14 วัน แหล่งที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว                
ได้แก่ ม้าม ไขกระดูก ต่อมน้ าเหลือง เกล็ดเลือด  
มีรูปร่างเป็นรูปไข่และแบนมีขนาดเล็กมาก ไม่มีส ี
ไม่มีนิวเคลียส เป็นส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ใช่
เซลล์ แต่เป็นส่วนของเซลล์ ช่วยท าให้เลือดแข็งตัว
เมื่อเลือดออกสู่ภายนอกร่างกาย โดยจะจับตัวเป็น
กระจุกร่างแหอุดรูของหลอดเลือดฝอยจะช่วยให้
เลือดหยุดไหล เกล็ดเลือด จะมีอายุเพียง 4 วัน             
ก็จะถูกท าลาย แหล่งที่สร้างเกล็ดเลือด คือไข
กระดูก 
 

เซลล์เม็ดเลือด มีอยู่ 2 ชนิดคือ 



51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

1.  หลอดเลือดแดง (Arteries)  
     หลอดเลือดแดงเป็นหลอด
เลือดที่น าเลือดที่ฟอกแล้ว 
ออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย เลือดแดงเป็น
เลือดทีมี่แก๊สออกชิเจนมาก 
ยกเว้นหลอดเลือดที่ส่งไปยัง
ปอดหลอดเลือดแดงมีผนัง
หนา และแข็งแรงเพ่ือให้มี
ความทนทานต่อแรงดันสูงที่
ถูกฉีดออกจากหัวใจ 

หลอดเลือดในร่างกาย  

แบ่งเป็น 3 ชนิด ดงันี ้  

2.  หลอดเลือดด า (Veins)  
     หลอดเลือดด าเป็นหลอด
เลือดจากส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายเข้าสู่หัวใจ โดย
เลือดในส่วนนี้จะมีปริมาณ 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
มาก ยกเว้นหลอดเลือดด า
ที่น าเลือดมาจากปอดมายัง
หัวใจ จะเป็นเลือดแดง 

3. หลอดเลือดฝอย 
(Capillaries)  
     หลอดเลือดฝอยเป็นหลอด
เลือดที่มีขนาดเล็กละเอียดมีอยู่
จ านวนมากในร่างกาย หลอด
เลือดฝอยประกอบด้วยเซลล์ 
ชั้นเดียว หลอดเลือดฝอยมีอยู่
เกือบทุกส่วนในร่างกายและ 
มีจ านวนมาก บริเวณผนังของ
เลือดฝอยเป็นบริเวณที่มีการ
แลกเปลี่ยนสารอาหาร แก๊ส
ต่างๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์
ของร่างกาย 
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ภาพแสดงส่วนประกอบของหัวใจของมนุษย์ 
ที่มา  : https://maulchon.wordpress.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่เสมือนเครื่องสูบฉีดท าให้เกิดแรงดันในหลอดเลือด
เพ่ือให้ไหลไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและในขณะเดียวกันก็จะสูบเลือด
กลับเข้าสู่หัวใจ หัวใจของคนเรามีทั้งหมด 4 ห้อง เป็นโพรงแบ่งเป็นห้องบน
สองห้อง เรียกว่า เอเทรียม (Atrium) ห้องล่างสองห้องเรียกว่า เวนตริเคิล 
(Ventricle) 

หั ว ใ จ  

( H e a r t )  

หัวใจ

ห้องบน

ขวา 

หัวใจ

ห้องล่าง

ขวา 

หัวใจ

ห้องบน

ซ้าย 

หัวใจ

ห้องล่าง

ซ้าย ท าหน้าที่รับเลือด
จากหลอดเลือดด า 
ที่ส่งเลือดมาจาก
ร่างกายช่วงบน 
และช่วงล่าง 

 
 
 
 

ต าแหน่งของหัวใจ
ห้องนี้จะอยู่ 

ด้านหนา้สุดของหัวใจ 
ท าหน้าที่รับเลือด 

จากหัวใจห้องบนขวา 
และส่งเลือดไปยังปอด

ผ่านลิ้นหัวใจ 
และหลอดเลือดแดง 

 

ต าแหน่งของหัวใจห้อง 
บนซ้าย จะอยู่ด้านหลังสุด 

และเป็นหัวใจห้องที่ม ี
ขนาดเล็กที่สุดดว้ย  

เมื่อเทียบกับหัวใจห้องอื่น 
หัวใจห้องบนซ้ายจะคอย
รับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจน

จากปอด ซึ่งส่งมาทาง
หลอดเลือดแดง 

ห้องหัวใจที่มีผนังหัวใจ
หนาที่สุดและมีขนาด

ใหญ่ที่สุดด้วย ท า
หน้าที่สบูฉีดเลือดที่มี
แก๊สออกซิเจนซึ่งได้

รับมาจากหัวใจห้องบน
ซ้ายไปยังส่วนตา่ง ๆ  

ของร่างกาย 
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กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบหมุนเวียนโลหิต 

ในร่างกายของเรามีหัวใจท าหน้าที่สูบฉีดโลหิตให้ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือด การสูบ
โลหิตของหัวใจ ท าให้เกิดแรงดันให้เลือดไหลไปตามเส้นเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
และไหลกลับคืนสู่หัวใจ โดยหัวใจของคนเราตั้งอยู่ในทรวงอกระหว่างปอดทั้งสองข้างค่อนมา
ทางด้านซ้ายชิดผนังทรวงอก แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ห้องบนสองห้อง มีผนังเอเทรียม (Atrium) 
ส่วนห้องล่างมีขนาดใหญ่และหนากว่าเรียกว่า เวนทริเคิล (Ventricle) ระหว่างห้องบนกับ
ห้องล่างทั้งสองซีกจะมีลิ้นหัวใจคอยปิด-เปิดเพ่ือป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ 

ระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ประกอบด้วยหัวใจเป็นอวัยวะส าคัญ ท าหน้าที่สูบฉีด
เลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยมีเส้นเลือดเป็นท่อล าเลียงเลือด ระบบหมุนเวียนโลหิต
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ เลือด เส้นเลือด และหัวใจ 

ระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นระบบที่น าสารเข้าและออกจากเซลล์สามารถช่วยในการ
รักษาระดับอุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาดุลยภาพของร่างกาย 

การไหลเวียนโลหิตเริ่มจากการปั๊มเลือดไปตามหลอดเลือดแดงใหญ่เลือดจะไหล                   
ไปสู่เส้นเลือดแดงเล็กๆ และเลือดฝอยตามล าดับเนื้อเยื่อต่าง ๆ จะได้รับแก๊สออกซิเจนและ
สารอาหารต่าง ๆ จากเลือดในขณะเดียวกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และของเสียต่าง ๆ จากเนื้อเยื่อไปยังเลือดด้วย จากนั้นเลือดจะไหลจากเส้นเลือดฝอยไปยัง
เส้นเลือดด า หลอดเลือดด าขนาดใหญ่และกลับเข้าสู้หัวใจในที่สุด 
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ภาพแสดงทิศทางการไหลเวียนเลือด 

ที่มา : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson2.php#top 

 
 
 
 
 
 
 

ในการหมุนเวียนเลือด หลอดเลือดด าน าเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง                 
เข้าสู่หัวใจห้องบนขวา ซึ่งจะบีบตัวให้เลือดไหลลงสู่หัวใจห้องล่างขวาเมื่อหัวใจห้องบนขวา ซึ่งจะบีบตัว
ให้เลือดไหลลงสู่หัวใจห้องล่างขวา เมื่อหัวใจห้องล่างขวาบีบตัวสู่หลอดเลือดซึ่งจะน าเลือดไปยังปอด
เพ่ือแลกเปลี่ยนแก๊สโดยปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกและขับแก๊สออกซิเจนเข้าหลอดเลือดกลับ 
สู่หัวใจห้องบนซ้ายซึ่งจะบีบตัวให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งหัวใจห้องล่างซ้ายจะบีบตัวสูบฉีด
เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูบไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย 

พัลโมนารีอาร์เทอรี 
น าเลือดไปฟอกที่ปอด 

พัลโมนารีเวนรับเลือด                   
ที่ฟอกแล้วจากปอด 

เอออร์ตาน าเลือดไปเลี้ยง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

อินฟีเรียเวนาคาวาและ                 
ซูพีเรีย  เวนาคาวารับเลือด ที่มี
ออกซิเจนต่ ามาจากส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย 

หัวใจ (Heart) เป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่เสมือนเครื่องสูบฉีดท าให้เกิดแรงดันในหลอดเลือด                   
เพ่ือให้ไหลไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายและในขณะเดียวกันก็จะสูบเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ หัวใจของคนเรา               
มีทั้งหมด 4 ห้อง เป็นโพรงแบ่งเป็นห้องบนสองห้อง เรียกว่า เอเทรียม (Atrium) ห้องล่าง                  
สองห้องเรียกว่า เวนทริเคิล (Ventricle) หัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายมีลิ้นหัวใจไบคัสพิด (Bicuspid 
Valve) คั่นอยู่ส่วนหัวใจห้องบนขวาและล่างขวามีลิ้นหัวใจไตรคัสพิด (Tricuspid Valve) คั่นอยู่ ซึ่งลิ้นทั้ง
สองข้างท าหน้าที่ปิดและเปิดเพ่ือไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ 

การหมุนเวียนของเลือด 
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ความดันเลือด หมายถึง ความดันในหลอดเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือดเข้าสู่หลอด
เลือดซึ่งเรียกว่าความดันเลือดซิสโตลิค (systolic blood pressure) และเม่ือหัวใจพักคลายตัว
ซึ่งเรียกว่าความดันเลือดไดแอสโตลิค (diastolic blood pressure) ดังนั้นการรายงานผลความ
ดันเลือดจึงประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัวเสมอโดยจะบันทึกความดันซิสโตลิกเป็นตัวแรกส่วนความดัน
ไดแอสโตลิกจะบันทึกเป็นตัวตาม เช่น วัดความดันเลือดได้ 120/80 มิลลิเมตรของปรอท
หมายความว่า ความดันซิสโตลิคคือ 120 มิลลิเมตรของปรอทส่วนความดันไดแอสโตลิคคือ 80 
มิลลิเมตรของปรอท 
       ความดันเลือดสูงสุดขณะที่หัวใจบีบตัวของคนปกติในวัยหนุ่มสาวอยู่ในช่วง                                            
90 – 120 มิลลิเมตรของปรอทส่วนความดันเลือดต่ าสุดขณะที่หัวใจคลายตัวของคนปกติ                                 
ในวัยหนุ่มสาวอยู่ในช่วง 60 - 80 มิลลิเมตรของปรอทผู้ที่ความดันเท่ากับหรือสูงกว่า  
140/90 มิลลิเมตรของปรอท จัดเป็นผู้มีความดันเลือดสูงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 

ความดันเลือด 

(blood pressure) 

ความดันเลือดของคนปกติจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. อายุยิ่งมากความดันเลือดจะมากข้ึน 

2. เพศความดันเลือดในผู้หญิงจะต่ ากว่าผู้ชายเล็กน้อย 

3. ขนาดของร่างกายคนอ้วนจะมีความดันเลือดมากกว่าคนผอม 

4. อารมณ์โกรธและกลัวความดันเลือดจะสูง 

5. การออกก าลังกายท าให้ความดันเลือดเพ่ิมขึ้น 

6. แรงดึงดูดของโลกอยู่ในที่สูงจะมีความดันเลือดสูงกว่าในที่ต่ า 

7. โรคบางชนิด เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังความดันเลือดจะสูง 

8. ภาวะไขมันเกาะผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบความดันเลือดจะสูง 
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ภาพแสดงการวัดความดันเลือด 

ที่มา : http://www.siamhealth.net/public_html/images/cardio/hypertension_measurement.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                 

                

                

                                            

 

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ วั ด ค ว า ม ดั น เ ลื อ ด คื อ ส ฟิ ก โ ม ม า โ น มิ เ ต อ ร์  
( s p h y g m o m a n o m e t e r )  มี ห น่ ว ย เ ป็ น มิ ล ลิ เ ม ต ร ข อ ง ป ร อ ท  

 

ห น้ า ที่ ข อ ง ร ะ บ บ ห มุ น เ วี ย น โ ล หิ ต  

1. น าอาหารและสารต่างๆ ไปเลี้ยงเซลล์ของร่างกาย 

2. น าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกท่ีปอด เพ่ือแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกลับมาใช้  

3. น าของเสียซึ่งเกิดจากการท างานของเซลล์ เพื่อขับออกภายนอกร่างกาย  

4. ควบคุมและรักษาดุลของสารน้ าภายในร่างกาย 

5. ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่  

6. น าสารแอนติบอดี (Antibody) ไปให้เซลล์ เพื่อช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค 
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1 .  เ ลื อ ก รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ร่ า ง ก า ย  ไ ม่ ค ว ร
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี ป ริ ม า ณ ไ ข มั น ห รื อ ค อ เ ล ส เ ต อ ร อ ล สู ง  

2 .  อ อ ก ก า ลั ง ก า ย อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ แ ล ะ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ย  ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้
ก า ร ท า ง า น ข อ ง หั ว ใ จ ดี ขึ้ น  แ ล ะ แ ข็ ง แ ร ง  

3 .  พั ก ผ่ อ น ใ ห้ เ พี ย ง พ อ กั บ วั ย ส ภ า พ ร่ า ง ก า ย  
4 .  ท า จิ ต ใ จ ใ ห้ ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส อ ยู่ เ ส ม อ  
5 .  ห มั่ น ต ร ว จ ส อ บ สุ ข ภ า พ ต น เ อ ง  โ ด ย ไ ป พ บ แ พ ท ย์ เ พ่ื อ ต ร ว จ ร่ า ง ก า ย

ทุ ก ปี  

ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ร ะ บ บ ห มุ น เ วี ย น โ ล หิ ต  
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เป็นส่วนที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส
ออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ระหว่างหลอดเลือดฝอยกับถุงลมส่วนนี้
นับตั้งแต่ท่อหายใจฝอย (Respiratory 
bronchioles) ท่อถุงลม (Alveolar 
duct) กลุ่มถุงลม (Alveolar sac)    
และถุงลม (Alveoli) 

ประกอบด้วยอวัยวะดังนี้คือจมูก (Nose) 
หลอดคอ (Pharynx) กล่องเสียง
(Larynx) หลอดลม (Trachea) กิ่ง
หลอด (Bronchus) และหลอดลมฝอย 
(Bronchiole) 

การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจ าเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนซึ่งคนเราได้รับแก๊สออกซิเจนจากการหายใจ
เข้าถ้าร่างกายขาดแก๊สออกซิเจนไปเพียง 2 - 3 นาทีก็จะท าให้ถึงตายได้ 

1.  แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างปอดกับอากาศภายนอก 
2.  ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 
3.  ช่วยในการรับกลิ่นเนื่องจากท่ีจมูกมีเซลล์และประสาทรับกลิ่นอยู่ด้วย 
4.  ช่วยในการขับสารเคมีบางชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกาย 
5.  ช่วยท าให้เกิดเสียงโดยอาศัยหลอดเสียงซึ่งเป็นอวัยวะในระบบหายใจ 

 

ระบบหายใจ 

ร ะ บ บ ห า ย ใ จ ท าหน้าที ่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์       
การท างานของระบบหายใจจะสัมพันธ์กับกระดูกซ่ีโครงและกะบังลม ท าให้เกิดการหมุนเวียน
อากาศเกิดการหายใจเข้าและหายใจออก 

 

ระบบการหายใจประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้คือ 

1. ส่วนที่ท าหน้าที่น าอากาศเข้าสู่ปอด  2 .  ส่ ว น ที่ อ ยู่ ใ น ป อ ด  

ความส าคัญของระบบหายใจ 
ป อ ด ดังนี้คือ 
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ภาพต าแหน่งและที่ตั้งของระบบหายใจ 
ที่มา : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson3.php 

 
 

 

 

 

 
 

ระบบการหายใจเป็นระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะเกี่ยวข้องกับการหายใจซ่ึงเป็นการน าอากาศเข้า

และน าอากาศออกจากร่างกายส่งผลให้แก๊สออกซิเจนท าปฏิกิริยากับสารอาหารได้พลังงาน น้ าและ           

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ตลอดเวลา การหายใจจ าเป็นต้องอาศัย 

โครงสร้าง 2 ชนิดคือ กล้ามเนื้อกะบังลม และกระดูกซ่ีโครงซึ่งมีกลไกการท างานของระบบหายใจ ดังนี้ 

ระบบการหายใจ (respiratory  system) 
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ภาพแสดงการหายใจเข้าและออก 
ที่มา : http://taem.weebly.com/3648361936393656362935913619363236103610362736343618365135921.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ า
จะท าให้การหายใจช้าลงเช่น การนอนหลับ 

การหายใจเข้า 

1. การหายใจเข้า (Inspiration) 
กะบังลมจะเลื่อนต่ าลง กระดูกซี่โครง     
จะเลื่อนสูงขึ้นท าให้ปริมาตรของช่องอก
เพ่ิมขึ้น ความดันอากาศในบริเวณรอบ 
ๆปอดลดต่ าลงกว่าอากาศภายนอก 
อากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูก 
หลอดลมและไปยังถุงลมปอด 

กลไกการท างานของระบบหายใจ 

2. การหายใจออก (Expiration) 
กะบังลมจะเลื่อนสูงกระดูกซ่ีโครง                     

จะเลื่อนต่ าลง ท าให้ปริมาตรของช่อง
อกลดน้อยลง ความดันอากาศใน
บริเวณรอบๆ ปอดสูงกว่าอากาศ
ภายนอก อากาศภายในถุงลมปอดจึง
เคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสู่หลอดลม
และออกทางจมูก

สิ่งท่ีก าหนดอัตราการหายใจเข้าและออก คือปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด 

ถ้าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง     
จะท าให้การหายใจเร็วขึ้น เช่น การออกก าลัง

กาย 

การหายใจออก การหายใจเข้า 
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ระบบหายใจมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องดังนี ้

 จมูกเป็นทางผ่านของอากาศด่านแรกประกอบด้วยโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมของกระดูก
และกระดูกอ่อนผิวด้านนอกปกคลุมด้วยผิวหนัง ส่วนผิวด้านในบุด้วยเยื่อเมือก (Mucous 
membrane) มีช่องเปิดของช่องจมูกอยู่ 2 ช่อง แยกจากกันโดยผนังกั้น (Septum) ภายในเยื่อ
เมือกจะมีต่อมน้ ามันท าหน้าที่เป็นด่านป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ลงไปสู่ปอดช่องจมูกในส่วนที่อยู่ลึก
เข้าไปแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนจะเป็นพื้นที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น ส่วนล่างจะเป็นทางผ่านของ
อากาศ จมูกนอกจากท าหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศไปสู่ปอดแล้ว ยังท าหน้าท่ีรับกลิ่นช่วยท าให้
เสียงชัดเจน อากาศชุ่มชื้นและกรองฝุ่นละออง นอกจากนี้ยังมีท่อน้ าตา (Naso-lacrimal duct) มา
เปิดที่หัวตาอีกด้วย 

 คอหอยเมื่ออากาศผ่านรูจมูกแล้วก็ผ่านเข้าสู่คอหอยซึ่งเป็นหลอดตั้งตรงยาวประมาณ                 
5 นิ้ว คอหอยติดต่อทั้งช่องปากและช่องจมูก จึงแบ่งเป็นคอหอยส่วนจมูก กับ คอหอยส่วนปาก    
โดยมีเพดานอ่อนเป็นตัวแยกสองส่วนนี้ออกจากกัน โครงของคอหอยประกอบด้วยกระดูกอ่อน 9 ชิ้น
ด้วยกันชิ้นที่ใหญ่ทีสุ่ด คือกระดูกธัยรอยด์ที่เราเรียกว่า "ลูกกระเดือก" ในผู้ชายเห็นได้ชัดกว่าผู้หญิง 

1. จมูก (Nose) 

2. คอหอย (Pharynx) 
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กล่องเสียงเป็นหลอดยาวประมาณ 4.5 cm ในผู้ชาย และ 3.5 cm ในผู้หญิง กล่องเสียง
เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ตามอายุ ในวัยเริ่มเป็นหนุ่มสาว กล่องเสียงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในผู้ชาย เนื่องจากสายเสียง (Vocal cord) ซึ่งอยู่ภายในกล่องเสียงนี้ยาวและหนาขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป 
จึงท าให้เสียงแตกพร่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากฮอร์โมนของเพศชาย 

 หลอดลมเป็นส่วนที่ต่อออกมาจากกล่องเสียงยาวลงไปในทรวงอก ลักษณะรูปร่าง                       
ของหลอดลมเป็นหลอดกลมๆ ประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปวงแหวน หรือรูปตัว U ซึ่งมีอยู่ 20 ชิ้น  
วางอยู่ทางด้านหลังของหลอดลม ช่องว่างระหว่างกระดูกอ่อนรูปตัว U ที่วางเรียงต่อกันมีเนื้อเยื่อ              
และกล้ามเนื้อเรียบมายึดติดกัน การที่หลอดลมมีกระดูกอ่อนจึงท าให้เปิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาส              
ที่จะแฟบเข้าหากันได้ โดยแรงดันจากภายนอก จึงรับประกันได้ว่าอากาศเข้าได้ตลอดเวลา หลอดลม
ส่วนที่ตรงกับกระดูกสันหลังช่วงอกแตกแขนงออกเป็นหลอดลมแขนงใหญ่ (Bronchi) ข้างซ้าย                   
และขวา เมื่อเข้าสู่ปอดก็แตกแขนงเป็นหลอดลมเล็กในปอดหรือที่เรียกว่าหลอดลมฝอย 
(Bronchiole) และไปสุดที่ถุงลม (Aveolus) ซึ่งเป็นการที่อากาศอยู่ใกล้กับเลือดในปอดมากท่ีสุด    
จึงเป็นบริเวณแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

3. กล่องเสียง (Larynx) 

 

4. หลอดลม (Trachea) 
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ภาพแสดงลักษณะของปอด 
ที่มา : http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/haijai.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เยื่อหุ้มปอดเป็นเยื่อที่บางและละเอียดอ่อน เปียกชื้น และเป็นมันลื่นหุ้มผิวภายนอกของปอด  
เยื่อหุ้มนี้ ไม่เพียงคลุมปอดเท่านั้นยังไปบุผิวหนังด้านในของทรวงอกอีก หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า   
เยื่อหุ้มปอด ซึ่งมี 2 ชั้น ระหว่าง 2 ชั้นนี้มีของเหลวอยู่นิดหน่อย เพื่อลดแรงเสียดสีระหว่างเยื่อหุ้ม                          
มีโพรงว่าง เรียกว่า ช่องระหว่างเยื่อหุ้มปอด 

หลอดลมปอด 

ปอดขวา ปอดซ้าย 

หัวใจ 

เส้นเลือด 

 ปอดมีอยู่สองข้างวางอยู่ในทรวงอก มีรูปร่างคล้ายกรวยมีปลายหรือยอดชี้ขึ้นไปข้างบนและไป
สวมพอดีกับช่องเปิดแคบ ๆ ของทรวงอกซ่ึงช่องเปิดแคบๆนี้ประกอบขึ้นด้วยซี่โครงบนของกระดูกสันอก
และกระดูกสันหลังฐานของปอดแต่ละข้างจะใหญ่และวางแนบสนิทกับกะบังลมระหว่างปอด 2 ข้าง     
จะพบว่ามีหัวใจอยู่ ปอดข้างขวาจะโตกว่าปอดข้างซ้ายเล็กน้อยและมีอยู่ 3 ก้อน ส่วนข้างซ้ายมี 2 ก้อน  
หน้าที่ของปอด คือ การน าแก๊สคาร์บอนไดอกไซดอ์อกจากเลือด และน าแก๊สออกซิเจนเข้าสู่เลือด                       
ปอดจึงมีรูปร่างใหญ่มีลักษณะยืดหยุน่คล้ายฟองน้ า 

5. ปอด (Lung) 

6. เยื่อหุ้มปอด (Pleura) 

 

http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/haijai.htm
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สมบัติของสาร 
 

 สมบัติของสาร  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวของสารที่สามารถบ่งบอกว่าสารชนิดนั้นคืออะไร สารแต่
ละชนิดจะมีสมบัติของสารที่สังเกตได้ คือ สี กลิ่น  รส  สถานะ  เนื้อสาร กรด – เบส  
 

สถานะของสาร 

 

 สารต่างๆ รอบตัวเราจะปรากฏอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่ง คือ สถานะของแข็ง  ของเหลว  หรือแก๊ส  
โดยอนุภาคภายในของแข็งของเหลว  และแก๊สจะมีการจัดเรียงตัวแตกต่างกันท าให้สารในแต่ละสถานะมีสมบัติ
แตกต่างกัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงสารทั้ง 3 สถานะ 
ที่มา : https//krukhondee.wordpress.com 
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ภาพผักและผลไม้ 
 

ภาพอาหารหมู่โปรตีน 
 

ภาพอนุภาคของแข็ง 
 

ภาพอุปกรณ์การเรียน 
 

ภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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ภาพสารท าความสะอาด 
 

ภาพน้ าหวาน 
 

ภาพน้ าดื่ม 
 

ภาพน้ าหอม 
 

ภาพอนุภาคของเหลว 
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ภาพลูกโป่ง 
 

ภาพโคมลอย 
 

ภาพไอน้ า 
 

ภาพแก๊สหุงต้ม 
 

ภาพอนุภาคแก๊ส 
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สสารและการจ าแนก 

สาร และ สมบัติของสาร 
           สสาร ( Matter ) หมายถึงสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และ สามารถสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 
เช่น ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ ภายใน สสารเป็นเนื้อของสสาร เรียกว่า สาร ( Substance ) 
 
           สาร ( Substance ) คือ สสารที่ทราบสมบัติ หรือ สสารที่จะศึกษา ดังนั้นจึงเป็นสสารที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีสมบัติของสาร 
     2 ประเภท คือ 
     - สมบัติกายภาพ ( Physical Property ) หมายถึง สมบัติที่สังเกตได้จากลักษณะภายนอก และ 
เกี่ยวกับวิธีการทางฟิสิกส์ เช่น ความหนาแน่น , จุดเดือด , จุดหลอมเหลว 
     - สมบัติทางเคมี ( Chemistry Property ) หมายถึง สมบัติที่เกิดขึ้นจากการท าปฏิกิริยาเคมี เช่น การ
ติดไฟ , การเป็นสนิม , ความเป็น กรด - เบส ของสาร 
           

การเปลี่ยนแปลงสาร 
           การเปลี่ยนแปลงสาร แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
     - การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ( Physical Change ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสารที่เก่ียวกับ
สมบัติกายภาพ โดยไม่มีผลต่อ องค์ประกอบภายใน และ ไม่เกิดสารใหม่ เช่น การเปลี่ยนสถานะ , การละลาย
น้ า 
     - การเปลี่ยนแปลงทางทางเคมี ( Chemistry Change ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้อง
กับสมบัติทางเคมีซึ่งมีผลต่อองค์ประกอบภายใน และจะมีสมบัติต่างไปจากเดิม นั่นคือ การเกิดสารใหม่ เช่น 
กรดเกลือ ( HCl ) ท าปฏิกิริยากับลวด แมกนีเซียม ( Mg ) แล้วเกิดสารใหม่ คือ ก๊าซไฮโดรเจน ( H2 ) 

การจัดจ าแนกสาร 
          จะสามารถจ าแนกออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ 
          1. การใช้สถานะเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
          - สถานะท่ีเป็นของแข็ง ( Solid ) จะมีรูปร่าง และ ปริมาตรคงที่ ซึ่งอนุภาคภายในจะอยู่ชิดติดกัน เช่น 
ด่างทับทิม ( KMnO4 ) , ทองแดง ( Cu ) 
          - สถานะท่ีเป็นของเหลว ( Liquid ) จะมีรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุ และ มีปริมาตรที่คงท่ี ซึ่งอนุภาค
ภายในจะอยู่ชิดกันน้อยกว่าของแข็ง และ มีสมบัติเป็นของไหล เช่น น้ ามัน , แอลกอฮอล์ , ปรอท ( Hg ) ฯลฯ 
          - สถานะท่ีเป็นก๊าซ ( Gas ) จะมีรูปร่าง และ ปริมาตรที่ไม่คงท่ี โดยรูปร่าง จะเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ี
บรรจุ อนุภาคภายในจะอยู่ หา่งกันมากท่ีสุด และ มีสมบัติเป็นของไหลได้ เช่น ก๊าซหุงต้ม , อากาศ 
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          2. การใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ จะมีสมบัติทางกายภาพของสารที่ได้จากการสังเกตลักษณะความ
แตกต่างของเนื้อสาร ซึ่งจะจ าแนกได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
          - สารเนื้อเดียว ( Homogeneous Substance ) หมายถึง สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วน ท าให้
สารมีสมบัติเหมือนกันตลอดทุกส่วน เช่น แอลกอฮอล์ , ทองค า ( Au ) , โลหะบัดกรี 
          - สารเนื้อผสม ( Heterogeneous Substance ) หมายถึง สารที่มีเนื้อสารแตกต่างกันในแต่ละส่วน 
จะท าให้สารนั้นมีสมบัติ ไม่เหมือนกันตลอดทุกส่วน เช่น น้ าอบไทย , น้ าคลอง ฯลฯ 
          3. การละลายน้ าเป็นเกณฑ์ จะจ าแนกได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
          - สารที่ละลายน้ าได้ เช่น เกลือแกง ( NaCl ) , ด่างทับทิม ( KMnO4 ) ฯลฯ 
          - สารที่ละลายน้ าได้บ้าง เช่น ก๊าซคลอรีน ( Cl2 ) , ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ฯลฯ 
          - สารที่ไม่สามารถละลายน้ าได้ เช่น ก ามะถัน ( S8 ) , เหล็ก ( Fe ) ฯลฯ 
         4. การน าไฟฟ้าเป็นเกณฑ์  จะจ าแนกได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
          - สารที่น าไฟฟ้าได้ เช่น ทองแดง ( Cu ) , น้ าเกลือ ฯลฯ 
          - สารที่ไม่น าไฟฟ้า เช่น หินปูน ( CaCO3 ) , ก๊าซออกซิเจน ( O2 ) 

5. ความเป็นกรด- เบส เป็นเกณฑ์  จะจ าแนกได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
- สารที่มีสมบัติเป็นกรด สารประเภทนี้มีรสเปรี้ยว ท าปฏิกิริยาเคมีกับโลหะและหินปูน เมื่อทดสอบ

ด้วยกระดาษลิตมัสสีน้าเงิน กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนเป็นสี 
แดง และมี ค่า pH 1 – 6 เชน่ มะนาว น้ าส้มสายชู น้ ายาล้างห้องน้ า น้ าอัดลม โซดา เป็นต้น 

-  สารที่มีสมบัติเป็นเบส เป็นสารที่มีรสฝาด เมื่อทดสอบกับกระดาษลิตมัส สีแดงจะเปลี่ยนไปเป็น                          
สีน้ าเงิน เมื่อสัมผัสร่างกายจะรู้สึกลื่น และท าปฏิกิริยากับไขมันหรือน้ ามันพืช และมีค่า pH 8 – 14  
เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ าขี้เถ้า สารละลายผงฟู เป็นต้น 

- สารที่สมบัติเป็นกลาง เป็นสารที่ทดสอบกับกระดาษลิตมัสแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีค่า pH 7  
เช่น น้ าเกลือ น้ าดื่ม เป็นต้น 

  

 

https://sites.google.com/site/jakkrapanrungsriwong/hnwy-thi-4/4-2/image (8).jpg?attredirects=0
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การแยกสาร 
         การจ าแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ เมื่อใช้สมบัติทางกายภาพของสารที่ได้จากการสังเกต

ลักษณะความแตกต่างของเนื้อสาร จะสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
          - สารเนื้อเดียว ( Homogeneous Substance ) หมายถึง สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วน ท าให้

สารมีสมบัติเหมือนกันตลอดทุกส่วน เช่น แอลกอฮอล์ , ทองค า ( Au ) , โลหะบัดกรี  
          - สารเนื้อผสม ( Heterogeneous Substance ) หมายถึง สารที่มีเนื้อสารแตกต่างกันในแต่ละ

ส่วน จะท าให้สารนั้นมีสมบัติ ไม่เหมือนกันตลอดทุกส่วน เช่น น้ าอบไทย , น้ าคลอง ฯลฯ 

 
 

ภาพแผนภาพสรุปวิธีการแยกสารเนื้อผสม 
ที่มา: http://www.krusarawut.net/wp/?p=15861 

http://www.krusarawut.net/wp/?p=15861
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ภาพแผนภาพการจ าแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ 

ที่มา: https://sites.google.com/site/phueksapop/smbati-khxng-sar-laea-kar-canaek-khxng-sar 
 

วิธีการแยกสารเนื้อผสม 
        การแยกสารเนื้อผสมอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การกรอง การใช้กรวยแยก การใช้อ านาจแม่เหล็ก                           
การระเหิด การระเหยจนแห้ง ซึ่งเป็นการแยกสารโดยวิธีทางกายภาพทั้งสิ้น สารที่แยกได้จะมีสมบัติเหมือนเดิม 
ซึ่งรายละเอียดของวิธีการแยกแบบต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. การกรอง 
       เป็นวิธีการแยกสารออกจากกันระหว่างของแข็งกับของเหลว หรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ า                             
ซึ่งใช้กันมากในทางเคมี โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการที่กรองสารในปริมาณน้อย ๆ การกรองนั้นจะต้องเทสาร
ผ่านกระดาษกรอง หรืออาจใช้วัสดุต่างๆนอกเหนือจากกระดาษกรองก็ได้ เช่น ผ้าขาวบางหรือผ้าชนิด
ต่างๆ  เซลโลเฟนหรือกระดาษแก้ว เป็นต้น อนุภาคของแข็งที่ลอดผ่านรูกระดาษกรองไม่ได้จะอยู่บนกระดาษ
กรอง ส่วนน้ าและสารที่ละลายน้ าได้จะผ่านกระดาษกรองลงสู่ภาชนะ 
      ถ้าของแข็งที่เจือปนอยู่ในของเหลวนั้นมีอนุภาคท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4 เซนติเมตร ของแข็ง
นั้นก็ไม่สามารถผ่านกระดาษกรองไปได้ แต่ถ้าอนุภาคมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10-4 เซนติเมตร  ก็จะ
สามารถผ่านรูของกระดาษกรองลงสู่ภาชนะได้ และส าหรับกรณีท่ีของแข็งอนุภาคมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 
10-7 เซนติเมตร สามารถผ่านรูของกระดาษเซลโลเฟนได้ 

https://sites.google.com/site/phueksapop/smbati-khxng-sar-laea-kar-canaek-khxng-sar
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      เซลโลเฟนหรือกระดาษแก้ว (cellophane) เป็นวัสดุที่ท าจากเซลลูโลส ( cellulose ) ในไม้หรือ                      
พืชเส้นใยอ่ืน ๆ โครงสร้างทางเคมีเป็นกระดาษ แต่รูปร่างลักษณะจัดเป็นพลาสติก เป็นวัสดุโปร่งแสง                            
และใสความชื้นผ่านได้มาก อากาศผ่านได้น้อย 
      เริ่มมีการใช้เซลโลเฟนห่อเบคอนที่ฝานเป็นแผ่นบาง ( sliced bacon ) เนื้อแช่แข็ง ( frozen meat )  
เซลโลเฟนส่วนใหญ่จะมีการเคลือบผิวทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตามมีการใช้เซลโลเฟนชนิดที่เคลือบผิวด้านเดียว
ด้วย nitrocellulose หรือ polyethylene บรรจุเนื้อสด ด้านที่ไม่ได้เคลือบผิวจะสัมผัสกับเนื้อโดยตรง                     
การซึมผ่านของออกซิเจนเพียงพอ ที่จะท าให้ไมโอโกลบินเกิดออกซิเจนเนท ( oxygenated ) ให้สีแดงสด                         
ส่วนสารที่เคลือบด้านนอกจะป้องกัน การสูญเสียน้ า เนื้อก็จะไม่แห้ง และไม่หดตัว 

 
ภาพการแยกสารเนื้อผสมโดยการกรอง 

ที่มา: http://scienceg1.blogspot.com/2016/06/blog-post_39.html 
 

 
ภาพการแยกสารเนื้อผสมโดยการกรอง 

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/saleman/2009/05/17/entry-1 

http://scienceg1.blogspot.com/2016/06/blog-post_39.html
http://oknation.nationtv.tv/blog/saleman/2009/05/17/entry-1
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2. การระเหยแห้ง 
      การแยกสารด้วยวิธีนี้เหมาะส าหรับใช้แยกสารผสมที่เป็นของแข็งละลายอยู่ในของเหลว จนท าให้ได้
สารผสม มีลักษณะ เป็นของเหลวใส ซึ่งเราเรียกสารผสมนี้ว่า สารละลาย เช่น น้ าทะเล น้ าเชื่อม 
น้ าเกลือ   เป็นต้น การแยกสารโดยวิธีการระเหยแห้ง นิยมใช้ในการแยกเกลือออกจากน้ าทะเล โดยชาวนา
เกลือจะเตรียมแปลงนาแล้วใช้กังหันฉุดน้ าทะเลเข้าสู้แปลงนาเกลือหลังจาก นั้นปล่อยให้น้ าทะเลได้รับแสงแดด
เป็นเวลานานจนกระทั่งน้ าระเหยจนแห้ง จะเหลือเกลืออยู่ในนา เกลือที่ได้นี้เรียกว่า เกลือสมุทร ซึ่งเป็นเกลือ 
ที่น ามาใช้ปรุงอาหาร ท าเครื่องดื่ม 

 
 

ภาพการท านาเกลือ 
ที่มา: https://thailandtopvote.com/นาเกลือ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thailandtopvote.com/นาเกลือ/
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3. การระเหิด 
      การระเหิดเป็นเทคนิคของการท าสารให้บริสุทธิ์อีกหนทางหนึ่ง ซึ่งอาศัยสมบัติการเปลี่ยนสถานะของสาร
จากของแข็งให้กลายเป็นไอ โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว โดยสารประกอบดังกล่าวนั้น จะต้องเป็น
สารประกอบที่มีความดันไอสูง และส่วนของสิ่งเจือปน จะต้องมีความดันไอต่ า เมื่อการลดความดันลงจนถึงจุด
สมดุล ระหว่างสถานะของแข็งและก๊าซ จะเกิดการระเหิด ของอนุภาคของสารนั้น การระเหิดเกิดขึ้นได้เพราะ
อนุภาคในของแข็งมีการสั่น และชนกับอนุภาคข้างเคียงตลอดเวลา ท าให้มีการถ่ายเทพลังงานจลน์ระหว่าง
อนุภาค เช่นเดียวกับ ในของเหลวและแก๊ส 

 
 

ภาพ การระเหิดของน้ าแข็งแห้ง 
ที่มา: https://thailandtopvote.com/นาเกลือ/ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการระเหิด 

1. อุณหภูมิ อัตราการระเหิดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิ 
2. ชนิดของของแข็ง ของแข็งท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยจะระเหิดได้ง่าย 
3. ความดันของบรรยากาศ ถ้าความดันของบรรยากาศสูงของแข็งจะระเหิดได้ยาก 
4. พ้ืนที่ผิวของของแข็ง ถ้ามีพ้ืนที่มากจะระเหิดได้ง่าย 
5. อากาศเหนือของแข็ง อากาศเหนือของแข็งจะต้องมีการถ่ายเทเสมอ เพ่ือป้องกันการอ่ิมตัวของไอ 
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4. การใช้แม่เหล็กดูด 
         เป็นการแยกของผสมเมื่อสารชนิดหนึ่งสามารถถูกดูดด้วยแม่เหล็กได้ เช่น การแยกผงตะไบเหล็กออก
จากสารหรือ การแยกเหล็กออกจากสินแร่ 

 
 

ภาพการแยกผงตะไบเหล็กกับทรายโดยใช้แม่เหล็กกับทราย 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=Dc2J3Tb5A8g 

 
5. การใช้มือหยิบออก 
        เป็นการแยกของผสมที่มีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัด เช่น แยกเมล็ดข้าวเปลือกท่ีปนกับข้าวสาร 

 

 
 

ภาพการแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวสาร 
ที่มา: https://blog.one22.com/archives/9600/sukhothai-5605 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc2J3Tb5A8g
https://blog.one22.com/archives/9600/sukhothai-5605
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6. การใช้กรวยแยก 
        ใช้แยกสารที่เป็นของเหลวที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันออกจากกัน การใช้กรวยแยกจะเหมาะกับ         
สารที่เป็นของเหลวและแยกคนละชั้น หรือมีข้ัวต่างกัน เช่น น้ ากับน้ ามัน จะแยกชั้นกันอยู่ เพราะน้ ามีข้ัวแต่
น้ ามันไม่มีข้ัว ซึ่งกรวยแยกจะมีลักษณะเป็นกรวยให้เราใส่ของเหลวลงไป ของเหลวนั้นจะแยกชั้นกันอยู่ จากนั้น
ให้เราไขก๊อกของเหลวส่วนล่างก็จะไหลออกมาเรื่อย ๆ จนกระท่ังเราเห็นว่าของเหลวส่วนล่างใกล้หมดแล้วเรา 
ก็ค่อย ๆ ไขก๊อกปิด แล้วก็เปลี่ยนบีกเกอร์เพ่ือมารองรับสารละลายส่วนบนที่เหลืออยู่ต่อไป 

 
ภาพการแยกสารโดยใช้กรวยแยก 

ที่มา: https://my.dek-d.com/AngelTVXQ/blog/?blog_id=10054504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://my.dek-d.com/AngelTVXQ/blog/?blog_id=10054504
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7. การร่อน 
        เป็นวิธีการแยกสารที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากกัน ซึ่งองค์ประกอบของสารนั้นจะต้องมีขนาดที่
แตกต่างกัน จึงจะสามารถแยกสารโดยวิธีการร่อนได้ เช่นการแยกทรายละเอียดและทรายหยาบออกจากกัน
เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง การร่อนทอง เป็นต้น 

 
ภาพการร่อนทอง 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=0Pg2w9bZJ3w 
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เรื่อง  ลักษณะของหินและการจ าแนกหิน 
 

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทดาวเคราะห์หินเพราะองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ของโลกเป็นหิน แม้ว่าผิวโลกส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยน้ า แต่ใต้พื้นน้ าและพื้นดินลึกลงไปมีแต่

หิน เราอาจพบหินอยู่ท่ัวไปบนพื้นโลก หินท่ีพบอาจมีลักษณะแตกต่างกันในเรื่องสี  เนื้อหิน  
องค์ประกอบ  ความหนาแน่น  และอื่นๆ  ซึ่งอาจจัดจ าแนกหินเป็นกลุ่มๆ ได้ตามลักษณะร่วมท่ี

สังเกตเห็น 
     
 
 
 
 
 
 
 
หิน (Rock) เป็นของแข็งท่ีประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตาม

ธรรมชาติ  แบ่งตามลักษณะการเกิดของหินออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  คือ  หินอัคนี (Igneous 
rocks)  หินช้ันหรือหินตะกอน (Sedimentary rocks)  และหินแปร (Metamorphic rocks)  

***นักธรณีวิทยาคือ นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่อง หิน ดิน และแร่ของโลก*** 
1. หินอัคนี (Igneous rocks)   เกิดจากการเย็นตัวแล้วแข็งตัวของหินหลอมเหลวใต้

พื้นผิวโลก  (แมกมา)หรือลาวา   ซึ่งหินหลอมเหลวแต่ละแห่งมีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน   ท าให้
มีสีหรือเนื้อหินมีลักษณะต่างกัน   หินอัคนีมีลักษณะเป็นหินแข็ง  ประกอบด้วยผลึกท่ีไม่มีชั้นให้
เห็นและหากแมกมามีการปะทุจากปล่องภูเขาไฟออกมาเป็นลาวาแล้วมีการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว   
จะเกิดรูพรุนท่ีเนื้อหิน   เนื่องจากการไหลออกของอากาศท่ีแทรกอยู่ในหิน   หินชนิดนี้จะไม่มีซาก
ดึกด าบรรพ์ปรากฏอยู่  ตัวอย่างหินอัคนี  เช่น  หินแกรนิต   หินแอนดีไซด์  เป็นต้น  

 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hilight.kapook.com/view/63328&ei=Iz8mVYPMJoOhuQTHkoHYCw&bvm=bv.90491159,d.c2E&psig=AFQjCNEEJTy1h6IlW7o7yg1UqVDcp8O4Bg&ust=1428656260985556
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ภาพแหล่งก าเนิดหินอัคนี 

เราแบ่งหินอัคนีตามแหล่งท่ีมาเป็น 2 ประเภท คือ  
          หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous rock) เป็นหินท่ีเกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลง
ภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆ ท าให้ผลึกแร่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อหยาบ เช่น หินแกรนิต        
หินไดออไรต ์และหินแกบโบร 
          หินอัคนีพุ (Extrusive igneous rock)  บางทีเรียกว่า หินภูเขาไฟ เป็นหินหนืด 
ท่ีเกิดจากลาวาบนพื้นผิวโลกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลึกมีขนาดเล็ก และเนื้อละเอียด  
เช่น หินบะซอลต ์หินไรออไรต์  และหินแอนดีไซต ์ 
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2. หินตะกอนหรือหินชั้น (sedimentary rocks)   เกิดจากการผุพัง  พัดพา ทับถมอดั
แน่น และมีการเช่ือมประสานของตะกอนท่ีเกิดจากการผุพังของหินชนิดต่างๆ  ท้ังจากการทับถม
ของกระแสน้ า กระแสลมที่พัดพามา ท าให้เกิดการประสานตัวกันแน่นกลายเป็นหิน  หินชนิดนี้
ส่วนใหญ่มีลักษณะเปราะและแตกง่าย เนื้อหินจะสามารถมองเห็นเม็ดหินได้  และอาจพบซากดึก
ด าบรรพ์ได้ในหินประเภทนี้  ตัวอย่างหินประเภทนี้ได้แก่  หินกรวดมน  หินปูน  หินทราย  เป็นต้น 
 

การเกิดหินตะกอน 
 
 

 
 

 
 
 

3. หินแปร (Metamorphic rocks) เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม (ทั้งหินอัคนี
และหินตะกอน) เนื่องจากความร้อนและความดันจากแรงกดทับภายใต้ผิวโลกมีมาก จนท าให้
รูปร่างและลักษณะของเนื้อหินเปลี่ยนไป  มีลักษณะแข็งและสามารถเห็นแยกเป็นชั้นๆ หรือเห็น
แถบชั้นได้อย่างชัดเจน  อาจพบซากดึกด าบรรพ์ท่ีมีสภาพไม่สมบูรณ์ได้ในหินประเภทนี้  ตัวอย่าง
หินประเภทนี้ได้แก่  หินอ่อน  หินชนวน  เป็นต้น 
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การเปลี่ยนแปลงของหินแปร 
 หินแกรนิต เป็นสภาพเป็น  หินไนส์ 
 หินทราย เป็นสภาพเป็น  หินควอร์ตไซต์ 
 หินดินดาน เป็นสภาพเป็น  หินหินชนวน 
 หินปูน  เป็นสภาพเป็น  หินอ่อน 
 
การเกิดหินท้ังสามประเภทด าเนินไปพร้อมๆ  กับวิวัฒนาการของเปลือกโลก โดยจะมีการ

เกิดขึ้น  ผุพัง  แปรสภาพ   
 

ตัวอย่างหินทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะดังตารางต่อไปนี้ 
 

ประเภทหิน ชื่อหิน ภาพหิน ลักษณะหิน 

หินอัคน ี หินพัมมิช 
 

 มีสีเดียวแล้วแต่จะเป็นสีอะไรเช่น สีเทาขาว 
เทาเหลือง เหลืองออกน้ าตาล เนื้อละเอียด
มองไม่เห็นเม็ดแร่ มีรูพรุนมากคล้ายฟองน้ า 
น้ าหนักเบา 
 

หินบะซอลต ์
 

 เนื้อละเอียดมาก สีเข้ม-ด า อาจมีรูพรุน
บางส่วน  ไม่มีความแวววาว 
 
 

หินแอนดีไซต ์
 
 

 สีเทาเขียวถึงเขียวเข้ม เนื้อค่อนข้างละเอียด 
แต่อาจมองเห็นเม็ดแร่ได้ถ้าดูด้วยแว่นขยาย 
เนื้อแน่นแข็ง  
 
 

หินแกรนิต 
 

 มีหลายสี เนื้อหยาบถึงหยาบมาก มองเห็น
เม็ดแร่ ขนาดใหญ่สี ต่ า งๆ ปนกัน  เนื้ อ
ค่อนข้างแข็ง  
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ประเภทหิน ชื่อหิน ภาพหิน ลักษณะหิน 

หินตะกอน
หรือหินชั้น 

หินกรวดมน 
 

 เนื้อหยาบ มีหลายสี มีก้อนกรวดกลมมน
หลายขนาดปนอยู่กับทราย  อัดตัวแน่น 
 
 

หินทราย 
 

 เนื้อหยาบ มีหลายสี ประกอบด้วยทรายเม็ด
เล็กๆ ถึงหยาบ ไม่แข็งแรงนัก เม็ดทราย
หลุดออกจากกันได้ 
 

 หินดินดาน 
 

 

เกิดจากการทับถมของดินเหนียว  มีเนื้อ
เนียนละเอียดมองไม่เห็นเม็ดแร่ มีหลายสี 
บางครั้งมีการเรียงตัวเป็นแผ่น ขีดข่วนเป็น
รอยง่าย 
 

 หินปูน 
 

 

มีเนื้อละเอียด แต่บางครั้งมองเห็นเม็ดแร่
ด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่มีสีเทาหรือเทาเข้ม 

หินแปร หินไนส์ 
 

 

เนื้อหยาบมีการแยกช้ันของแร่สีเข้มและแร่
สีจางสลับกันเป็นริ้วมองเห็นชัดแปรสภาพ
มาจากหินแกรนิต เนื้อแน่นและแข็งนิยม
น ามาท าโม่และครก 

หินควอร์ตไซต ์
 

 
 

เนื้อเป็นเม็ดทรายละเอียดแน่น สีจาง  เนื้อ
ใส แปรสภาพมาจากหินทราย มีความ
แข็งแรง ส่วนใหญ่มีสีเทาขาว และเทาเหลือง 
(สีจางๆ)นิยมใช้ท าวัสดุทนไฟ 

หินชนวน 
 

 เนื้อแน่นเนียนละเอียดมากมองไม่เห็นเม็ด
แร่ในเนื้อหิน มีการเรียงตัวของแร่เป็นแผ่นๆ 
ซ้อนกันชัดเจน  สีเทานวลถึงด า แตกเป็น
แผ่นๆ ง่าย แปรสภาพมาจากหินดินดาน 

หินอ่อน 
 

 มีตั้งแตเ่นื้อละเอียดไปถึงหยาบ มีหลายสี แต่
มักมีสีจาง เช่นเทาขาว หรือสีขาว และอาจมี
สีอื่นปนอยู่บ้าง แปรสภาพมาจากหินปูน 
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ประโยชน์ของหิน 
หินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า มนุษย์น าหินมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายมนุษย์รู้จัก

ใช้ประโยชน์จากหินมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคหินจะใช้หินท าอาวุธและเคร่ืองใช้ต่างๆ ปัจจุบัน
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากหินอย่างหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของหินแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน เช่น  

 ใช้ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ  เช่น  อาคาร ถนน เขื่อน ก าแพง วัด วิหาร 

 ใช้ท าเป็นเครื่องใช้  เช่น  ครกหิน  ท าโต๊ะ เก้าอี้ หินลับมีด  กระดานชนวน 

 ใช้ท าเคร่ืองประดับ  เช่น  ก าไล เข็มกลัด 

 ใช้ประดับตกแต่งอาคาร  เช่น  รูปปั้นในวัด  อนุสาวรีย์บางแห่ง 

 ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ท าปูนขาว 
  
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเนื้อหินโดยตรงนอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากหินใน

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ท่ีมีการถลุงแร่ท่ีอยู่ในหินมาใช้ประโยชน์ เช่น การถลุงเหล็กจากแร่
เหล็ก เป็นต้น  
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ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากหิน 

 
 
 

 

 
หินอ่อนแกะสลัก 

ใช้ในการประดับตกแต่ง  
เพราะเนื้อหินอ่อนมีความสวยงาม  
 
 
 

   หลังคาหินชนวน  
หินชนวนใช้ท าหลังคาได้เพราะมีลักษณะ
เป็นแผ่นๆ กันน้ า กันแดดได้ดี เหมือนแผ่น
กระเบื้อง 
 
 

 ปูนซีเมนต์  
ผลิตมาจากหินปูน หินดินดาน เพราะมี
สารเคมีส าคัญท่ีท าหน้าท่ีเชื่อมประสาน
องค์ประกอบต่างๆ ในการก่อสร้าง เช่น 
ทราย และหิน ให้เกาะยึดกันอย่างแข็งแรง 
 

 
 
 
 
 
 

วัสดุกรองในตู้ปลา 
หินพัมมิสใช้ท าวัสดุกรองในตูป้ลาไดดี้  
เนื่องจากมีรูพรุน  และน้ าหนักเบา 
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หินในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 
ถึงแม้ว่าหินจะเป็นของแข็งท่ีมีความแข็งแรงมาก   แต่มันก็ไม่สามารถคงอยู่ได้อย่างถาวร   

เราจะเห็นว่าหินเมื่อถูกแสงแดด  ลมฟ้าอากาศ  และน้ า หรือ ถูกกระแทก  จะแตกเป็นก้อนเล็กๆ 
หรือผุกร่อน  เส่ือมสภาพลง  แต่เศษหินท่ีผุพังท้ังอนุภาคใหญ่และเล็กนั้น  สามารถสะสมอัดตัวกัน
เป็นชั้นๆ  เกิดความกดดันและปฏิกิริยาเคมีจนกลับกลาย เป็นหินอีกครั้ง 

  

 
 
 
 
 
 

     หินในทะเลผุพัง 
 

การผุพังอยู่กับที่ 
 คือ การที่หินผุพังท าลายลง (อยู่กับที่) ดว้ยกรรมวธิีต่างๆ จากลมฟ้าอากาศ สารละลาย 
และรวมทั้งการกระท าของต้นไม้ ตลอดจนการแตกตัวเนื่องจากการเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกัน
เป็นต้น  หินในธรรมชาติจะเกิดการผุพังอยู่กับท่ีอยู่ตลอดเวลา  

 
  
 
 
 
 

หินผุพังเพราะรากไม้ 
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กระบวนการผุพังอยู่กับที่ ที่ท าให้สมบัติของหินเปลี่ยนแปลงไป  เรียกว่า กระบวนการผุพังที่เกิดจาก
กระบวนการทางเคมี  ตัวอย่างเช่น การผุพังที่เกิดจากแร่เหล็กในหินกลายเป็นสนิมแล้วผุไป  การผุพังเพราะการ
ละลายของหินปูนเนื่องจากฝนหรือน้ าที่มีสภาพเป็นกรด  

 
 
 
 
 

 
การผุพังอยู่กับที่ของหินปูน เนื่องจากถูกน้ าฝนกัดเซาะเป็นโพรง 

 
ส่วนกระบวนการผุพังอยู่กับท่ีที่ท าให้หินมีขนาดเล็กลงแต่ไม่ได้ท าให้สมบัติของหินเปลี่ยนไป 

เรียกว่า การผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ  ตัวอย่างเช่น การผุพังเนื่องจากความร้อนและแรงต่างๆ 
เช่น แรงดันจากการขยายตัวของน้ าแข็ง แรงดันของรากต้นไม้ แรงดึงดูดของโลก  

 
  
 
 
 
 
 
 

การแตกตัวเนื่องจากการหดและขยายตัวของหิน เพราะการลดและเพิ่มอุณหภูมิสลับกัน 
 
สรุป 

การผุพังอยู่กับที่ คือ การท่ีหินผุพังถูกท าลายลงอยู่กับท่ี ไม่ได้มีการเคล่ือนท่ีแต่อย่างใด
    การผุพังอยู่กับท่ีแบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ 
 1. การผุพังทางกายภาพคือ การผุพังท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของเนื้อหิน 
 2. การผุพังทางเคมี  คือ การผุพังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อหิน 
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การกร่อนของหิน 
        นอกจากหินจะเกิดการผุพังอยู่กับท่ีแล้ว หินยังเกิดการกร่อนต่อไปได้อีก การกร่อนของหิน 
หมายถึง กระบวนการที่ท าให้หินกร่อนไป อันเนื่องมาจากเกิดการเคล่ือนท่ีของหิน เช่น เมื่อหิน
ถูกกระแสน้ า กระแสลม หรือธารน้ าแข็งพัดพาไป ท าให้เกิดการขัดสีจนหินกร่อนและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีขนาดเล็กลง มีผิวเรียบเนียนหรือมีรูปร่างกลมมน  นอกจากนี้แรงดึงดูดของ
โลกยังดึงหินที่เกิดจากการผุพังอยู่กับท่ี ให้กลิ้งลงสู่ท่ีต่ ากว่า ซึ่งระหว่างท่ีหินเคลื่อนท่ีก็จะเกิดการ
กระแทกขัดสีจนท าให้หินกร่อนได้เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การกร่อนของก้อนหินเนื่องจากการพัดพาของกระแสน  า 
สรุป 

การกร่อนของหิน คือ กระบวนการท่ีท าให้หินเปลี่ยนขนาด  รูปร่าง  อันเนื่องมาจากการ
เคล่ือนท่ีของหิน  ท่ีท าให้เกิดการขัดสี  ครูดถู 
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การท่องจ าหินอัคนี หินตะกอน หินแปร 
 
หินอัคนี (หินภูเขาไฟ) 
แก หินแกรนิต...หินแกมโบร 
ซ่อน  หินหินบะซอลต์ 
ดีๆ หินแอนดีไซด์ 
ซิ หินออบซิเดียน 
มิส หินพัมมิส 
คอ หินสคอเรีย 
ไรต์ หินไรโอไลต์  หินไดออไรต์ 
 
 
หินตะกอน/หินชั้น (ผุพัง ทับถม)  ถ่านหิน 
ศิ หินศิลาแลง   1. พีต 
กวาด หินกรวดมน    2. ลิกไนส์ 
ดิน หินดินดาน    3. ซับบิทูมินัส  
ปูน หินปูน    4. บิทูมินัส  
ทราย หินทราย   5. แอนทราไซต์  
หินน้ ามัน  เกลือหิน  ถ่านหิน 
 
หินแปร (ความร้อน ความดัน ปฏิกิริยาเคมี) 
นวน  หินชนวน 
ใช้  ควอร์ตไซต์ 
ไนส์   หินไนส์ 
และอ่อน หินอ่อน 
ไปซื้อชีส  หินชีส 
ที่ฟินแลนด์ หินฟิลไลต์ 
 
หินแกรนิต หินไนส์ 
หินทราย หินควร์ตไซต์ 
หินดินดาน หินชนวน 
หินปูน  หินอ่อน 
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      ไฟฟ้า (electricity) เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถท างานได้ เราใช้ประโยชน์จากกระแสไฟฟ้า ที่ผลิตขึ้น
ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการต่อสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม โทรทัศน์ 
วิทยุ เตารีด เมื่อเปิดสวิตช์แล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าจะท างานโดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานรูปอื่น เช่น 
พลังงานความร้อน พลังงานเสียง พลังงานกล 
 
      การต่อสายไฟฟ้าระหว่างแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า ท าให้เกิดทางเดินของไฟฟ้า หรือที่
เรียกว่า วงจรไฟฟ้า (electrical circuit) ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญด้วยกัน 3 ส่วน คือ 

1. แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หมายถึง แหล่งจ่ายแรงดันดันฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้ามีหลายชนิด 
ในระดับชั้นนี้จะเรียนเพียงเบื้องต้น เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หรือในบางครั้ง
เรียกว่า เซลล์ไฟฟ้า ท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 

2. ตัวน าไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้าหรือสื่อที่เป็นตัวน าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ตัวน าไฟฟ้าจะต่อระหว่างแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

3. เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นๆ 
      ส าหรับสวิตช์ไฟฟ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า ใช้ส าหรับเปิด - ปิด วงจรไฟฟ้า โดยจะท าหน้าที่
ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร  
 
 

 
ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าคืออะไร? 
      วัตถุใดที่ท าด้วยวัสดุน าไฟฟ้าได้ เรียกวัตถุนั้นว่า ตัวน าไฟฟ้า เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม 
สังกะสี ฯลฯ  
      ส าหรับวัสดุที่ไม่เป็นโลหะ เช่น ไส้ดินสอ ท าจากแกร์ไฟต์ แต่สามารถน าไฟฟ้าได้ เนื่องจากแกร์ไฟต์
เป็นสารกึ่งโลหะแต่น าไฟฟ้าได้ (จะได้เรียนอย่างละเอียดถึงสมบัติของสารกึ่งโลหะในระดับมัธยมต่อไป) 
ไส้ดินสอที่มีความแข็งน้อยกว่าจะน าไฟฟ้าได้ดีกว่าไส้ดินสอที่มีความแข็งมากกว่า ขณะเดียวกัน ถ้าเทียบ
ไส้ดินสอที่มีความแข็งเท่ากันและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ไส้ดินสอที่มีความยาวน้อยกว่า จะน าไฟฟ้า
ได้ดีกว่า และไส้ดินสอชนิดเดียวกัน ยาวเท่ากัน แต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ไส้ดินสอที่มีขนาดใหญ่
กว่าจะน าไฟฟ้าได้ดีกว่า  
 

http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30367
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=29924
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30625
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30307
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30127
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30129
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ผู้เรียนสามารถท าการทดลองการน าไฟฟ้าของไส้ดินสอได้ โดยการน าไส้ดินสอยาวประมาณ                     
2.5 - 3 เซนติเมตรต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ากับหลอดไฟฟ้า 2.5 V และถ่านไฟฉาย 1 ก้อน  
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     วัตถุท่ีท าจากวัสดุที่ไม่น าไฟฟ้า เรียกวัตถุนั้นว่า ฉนวนไฟฟ้า เช่น ยาง ไม ้กระเบื้อง พลาสติก ฯลฯ 
ฉนวนไฟฟ้า เช่น พลาสติกท่ีหุ้มสายไฟจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะท าให้
ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ (เพราะร่างกายมนุษย์เป็นตัวน าไฟฟ้า) 
     สายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้ม ถ้าสัมผัสกันจะเกิดการลัดวงจรหรือท่ีเรียกว่า ไฟช็อต ท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้น 
เราจึงควรตรวจดูสายไฟในบ้าน ไม่ปล่อยให้สายไฟช ารุดฉีกขาด เพราะลวดทองแดงของสายไฟอาจสัมผัสกัน 
ท าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือช็อตได้ เป็นเหตุท าให้เกิดไฟฟ้าไหม้ได้ 
     ในสายไฟแรงสูงจะไม่มีฉนวนหุ้ม ถ้างูเลื้อยขึ้นไปพาดสายไฟ ตัวงูเป็นตัวน าไฟฟ้า จึงมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัว
งู ท าให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้  
 
     ไฟฟ้าแรงสูง เป็นไฟฟ้าที่ส่งมาจากโรงไฟฟ้า มีความต่างศักย์สูง ท าให้สามารถส่งไปในระยะไกลโดย
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าการส่งไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าต่ า ไฟฟ้าแรงสูงมีความต่างศักย์มากกว่า 1,000 
โวลต์ขึ้นไป เช่น การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าแรงสูงด้วยความต่างศักย์ 12,000 โวลต์ ถงึ 115,000 โวลต์ 
และลดความต่างศักย์ไฟฟ้าลงเป็น 220 โวลต์ ต่อเข้าบ้านเรือนเพ่ือให้ประชาชนใช้  
     สายไฟแรงสูงท าด้วยอะลูมิเนียม ไม่ใช้ลวดทองแดงซึ่งมีความต้านทานน้อยกว่า ทั้งนี้เพราะลวดทองแดงมี
น้ าหนักมากกว่าและไม่ต้องการให้สายไฟแรงสูงมีน้ าหนักมาก ด้วยเหตุนี้สายไฟแรงสูงจึงไม่ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟ 
ดังนั้น การเข้าใกล้หรือสัมผัสถูกสายไฟแรงสูงจึงมีอันตราย ควรระมัดระวังในการท างานใกล้แนวสายไฟแรงสูง 
     ข้อสังเกตว่า สายไฟเส้นใดเป็นสายไฟแรงสูงหรือไม่? ให้สังเกตที่เสาไฟฟ้า ถ้ามีลูกถ้วยลักษณะเป็น
กระเบื้องเคลือบเป็นชั้นๆ รูปร่างเหมือนชามคว่ า ยึดติดกับเสาไฟฟ้า แสดงว่า สายไฟดังกล่าวเป็นสายไฟ             
แรงสูง  
     การวัดค่าของกระแสไฟฟ้าต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แอมมิเตอร์ (Ammeter) หน่วยของกระแสไฟฟ้ามี
หน่วยเป็น แอมแปร์ (A) หรือ มิลลิแอมแปร์ (mA)  

 

 

http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30445
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       วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบ  
 
การประกอบวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
     วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เป็นวงจรที่ประกอบด้วยแหล่งก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ เมื่อเปิด
สวิตช์กระแสไฟฟ้าจะออกจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า (ถ่านไฟฉาย) ทางข้ัวบวก ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไปยังขั้ว
ลบของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า เป็นการเคลื่อนที่ครบวงจรของกระแสไฟฟ้า เรียกวงจรไฟฟ้านี้ว่า วงจรไฟฟ้าปิด  
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     แต่ถ้าวงจรไฟฟ้านี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า               
ไปยัง ขั้วลบ ซึ่งอาจเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าขาดหรือไม่สัมผัสกัน เรียกวงจรไฟฟ้านี้
ว่า วงจรไฟฟ้าเปิด 
     ดังนั้น ถ่านไฟฉาย สายไฟ หลอดไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ส่วนสวิตช์จะท าหน้าที่
ตัดและต่อวงจรไฟฟ้า 
 
ในกรณีถ้าเราเพิ่มถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้าให้มากข้ึน กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

 

 
     จากการทดลองเพ่ิมถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้าให้มากข้ึน โดยการน าถ่านไฟฉายมาต่อให้ขั้วบวกของก้อน
แรกต่อเข้ากับขั้วลบของก้อนที่สองเรียงกันไป เรียกว่า การต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรม ท าให้พลังงานไฟฟ้า
มากขึ้น มีผลท าให้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้ามากข้ึนด้วย  
     ถ้าน าถ่านไฟฉายจ านวน 2 ก้อน มาต่อแบบขนาน พลังงานที่ได้จากถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงาน
ไฟฟ้าของถ่านไฟฉายเพียง 1 ก้อนเท่านั้น การต่อแหล่งก าเนิดไฟฟ้าแบบขนานจึงไม่เป็นที่นิยมในการน ามาต่อ
เพ่ือใช้งานในกรณีท่ีต้องการพลังงานจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้ามากๆ  
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ถ่านไฟฉายที่น ามาต่อกันตั้งแต่ 2 ก้อนขึ้นไป เรียกว่า แบตเตอรี่  

 

แบตเตอรี่ 
     แบตเตอรี่เป็นกลุ่มของถ่านไฟฉายที่ต่อกันแบบอนุกรม พลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่เป็นพลังงานไฟฟ้า
ของถ่านไฟฉายทุกก้อนรวมกัน เป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อต่อครบวงจรกระแสไฟฟ้าจากขั้วบวก
ของแบตเตอรี่ ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปทางขั้วลบของแบตเตอรี่เพียงทิศทางเดียว ส่วนไฟฟ้าท่ีใช้ตามบ้านเรือน
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีพลังงานไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
 

 
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
     การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม เป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มากกว่า 1 ตัวขึ้นไปมาวางเรียงกันเหมือน
ลูกโซ ่โดยปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 1 จะต่อกับต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 2 และปลายของเครื่องที่ 2 จะ
ต่อกับต้นของเครื่องที ่3 ไปเรื่อยๆ จนครบ แล้วจึงน าส่วนปลายเครื่องสุดท้ายไปต่อกับแหล่งก าเนิด การต่อ
วงจรแบบอนุกรมนั้น การเดินทางของกระแสไฟฟ้าไปได้ทางเดียวเท่านั้น กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากัน วงจรไฟฟ้าแบบนี้ ถ้าสายไฟขาดแม้เพียงสายเดียว จะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจร
หรือขาด วงจรจะหยุดท างานทันที ท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นดับทั้งหมด  

 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 

http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30364
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30358
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30120
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     การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน เป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้ขนานกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
(แบตเตอรี่) ท าให้กระแสไฟฟ้าแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว วงจรไฟฟ้าแบบนี้ ถ้าสายไฟที่ต่อวงจรส่วนใด
ส่วนหนึ่งขาด ส่วนนั้นวงจรเปดิหรือขาด เครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะช่วงนั้นจะไม่ท างาน แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วน
อ่ืนๆ ยังคงท างานได้  

 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน 
 

ข้อแตกต่างของการต่อวงจรไฟฟ้า 2 ชนิด 

การต่อแบบอนุกรม การต่อแบบขนาน 

1. กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวกระแสไฟฟ้าภายใน
วงจรอนุกรมจะมีค่าเท่ากันทุกๆ จุด พลังงานไฟฟ้าจะ
เท่ากับพลังงานรวมของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

1. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะมี
ตั้งแต่ 2 ทิศทางข้ึนไป กระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านความต้านทานไฟฟ้าแต่ละตัวจะมีค่าไม่
เท่ากัน กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรจะมีค่า
เท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยที่ไหลแต่ละสาขา
ของวงจรมารวมกัน 

2. แรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวรวมกัน
เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจร 

2. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่มาจากวงจรย่อย
เท่ากับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย เพราะ
ความต้านทานแต่ละตัวต่างก็ขนานกับ
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
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3. ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าเท่ากับผลรวมของ
ความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกัน 

 

3. ความต้านทานรวมของวงจรขนานจะมี
ค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวต้านทานที่มีค่า
น้อยที่สุดในวงจร 

 
ถ้าเราทดลองต่อหลอดไฟจ านวนเท่ากันทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีความต่าง
ศักย์เท่ากันแล้วจะพบว่า การต่อหลอดไฟแบบอนุกรมจะท าให้หลอดไฟมีความสว่างน้อยกว่าเม่ือต่อแบบ
ขนาน สาเหตุเพราะการต่อแบบอนุกรม จะท าให้ความต้านทานรวมในวงจรมีค่ามากกว่าการต่อแบบขนาน 
กระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านได้น้อย ดังนั้น การต่อหลอดไฟภายในบ้านจึงต้องต่อแบบขนาน จึงจะท าให้มีความ
ต้านทานรวมน้อย และมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอส าหรับหลอดไฟแต่ละดวง และการต่อแบบขนานจะท าให้เรา
สามารถเลือกใช้หลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งก็ได้ และหากหลอดไฟดวงหนึ่งเสีย ดวงอ่ืนๆ ก็ยังคงท างานได้ เพราะ
วงจรไม่ได้ต่อกันเป็นสายเดียวแบบอนุกรม ทั้งนี้การต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ภายในบ้านเราก็ควรต่อ
แบบขนานด้วย เพราะเมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ใดเราจะเลือกเปิดสวิตช์เฉพาะอุปกรณ์นั้นๆ ได ้ 
 

 
     กระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวน าหรือสายไฟจะสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนรอบๆ ลวดตัวน าหรือสายไฟ 
สนามแม่เหล็กท่ีเกดิขึ้นน าไปใช้กับแม่เหล็กไฟฟ้าแรงแม่เหล็กจากแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นกับปริมาณกระแสไฟฟ้า 
และจ านวนรอบของขดลวดที่พันบนแกนเหล็ก และสามารถน าแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร 
     เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านไปในตัวน าไฟฟ้า เช่น สายไฟ จะมีสนามแม่เหล็กเกิดข้ึนรอบๆ สายไฟ ท าให้เข็ม
ทิศซึ่งวางใกล้สายไฟเบนไปจากต าแหน่งเดิม เพราะมีแรงจากสนามแม่เหล็กรอบสายไฟจะดูดเข็มทิศที่ปลาย
หนึ่งและผลักเข็มทิศที่อีกปลายหนึ่ง  

 

ภาพ : การทดลองเข็มทิศไว้ใต้ไฟฟ้า จากนั้นเปิดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าผ่าน 

http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=34257
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=29906
http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=32536
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จากนั้น เราน าสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปท าแม่เหล็ก ได้โดยดูจากการทดลองต่อไปนี้  

 

 
     ลวดทองแดงที่เคลือบฉนวนที่ถูกขดเป็นวงเรียงชิดๆ กัน ต่อเนื่องกันไป เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด 
ถ้าขดลวดนี้พันรอบแท่งเหล็กแท่งเหล็กจะกลายเป็นแม่เหล็ก ซึ่งเรียกว่า แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnet) 
การพันขดลวดมากๆ รอบกับพันขดรวดน้อยรอบ สนามแม่เหล็กจะเท่ากันหรือไม่? กล่าวได้ว่า ในกรณีที่ตะปู
เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าในการทดลองแรงแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กไฟฟ้า มีค่าข้ึนกับจ านวนรอบของขดลวด และ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวด 
     จากการทดลองจะพบว่า อ านาจแม่เหล็กท่ีเกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจ านวนของ
ขดลวดทองแดงท่ีพันรอบตะปู ถ้าพันขดลวดทองแดงรอบตะปูมาก อ านาจแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีมาก และถ้า
พันขดลวดทองแดงรอบตะปูน้อย อ านาจแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีน้อย นอกจากนี ้อ านาจแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้นจาก
แม่เหล็กไฟฟ้ายังขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าสู่ขดลวดทองแดงอีกด้วย  
ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า 
     นักวิทยาศาสตร์ได้น าหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้านี้ไปใช้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการท างานที่หนักๆ ได้มากข้ึน เช่น ในกรณีที่เราต้องการแยกเสาเหล็กออกจากเศษโลหะอ่ืน 
เช่น การน าแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ท าปั้นจั่นยกของเพ่ือดูดเศษเหล็กออกจากเศษโลหะอ่ืนๆ โดยเมื่อเปิดสวิตช์
ไฟฟ้าจะท าให้เกิดแรงแม่เหล็ก สามารถดดูเศษเหล็กขึ้นมาได้ เมื่อต้องการวางเศษเหล็กที่ดูดข้ึนมาก็ปิดสวิตช์ 
แรงแม่เหล็กจะหายไป  
 

http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=30727
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การท างานของกระดิ่งไฟฟ้า 
 

     การท ากระดิ่งไฟฟ้าหรือออดไฟฟ้า เมื่อเปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าจะผ่านขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก ท าให้
แกนเหล็กเป็นแม่เหล็กดูดคันเคาะ ซึ่งเป็นสารแม่เหล็กเข้ามากระทบกระดิ่งและเกิดเสียงดัง ขณะคันเคาะ
เคลื่อนเข้าหากระดิ่ง คันเคาะจะไม่สัมผัสกับปลายแหลม เป็นเหตุให้วงจรไฟฟ้าเปิดไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลใน
วงจร แกนเหล็กก็จะหมดสภาพแม่เหล็ก คันเคาะก็จะดีดตัวกลับไปสัมผัสกับปลายแหลม ท าให้วงจรไฟฟ้าปิด
มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร แกนเหล็กกลับเป็นแม่เหล็กก็จะดูดคันเคาะเข้ามากระทบกระดิ่งและเกิดเสียงดัง
อีก เหตุการณ์จะเกิดซ้ าไปซ้ ามา จนกว่าจะปิดสวิตช์ไม่มีไฟฟ้าไหลในวงจร 
     นอกจากนี ้ยังมีการน าหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้านี้ไปใช้กับการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าท างานได้ หรือการน าไปประดิษฐ์ยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคม เช่น รถไฟลอยฟ้า รถไฟ
ความเร็วสูง ฯลฯ  
 
การประดิษฐ์แม่เหล็ก 
     แท่งเหล็กธรรมดานั้น เราสามารถท าให้เป็นแม่เหล็กได้หลายวิธี ที่นิยมกันทั่วๆ ไป ได้แก่  

วิธีที่ 1 การท าแม่เหล็กให้เป็นแม่เหล็กโดยใช้แม่เหล็กถูแท่งเหล็ก วางแท่งเหล็กอ่อนและเหล็กกล้า 
ลงบนโต๊ะแล้วน าแม่เหล็กมาถูแท่งเหล็กดังกล่าว โดยวางแม่เหล็กลงบนแท่งเหล็กที่ปลายข้างหนึ่ง แล้วลากไป
จนสุดปลายอีกข้างหนึ่งของแท่งเหล็กแล้วยกข้ึน ท าซ้ าหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งแท่งเหล็กกลายเป็นแม่เหล็ก 
นอกจากเหล็กและเหล็กกล้าแล้วยังมีธาตุอื่นๆ ที่สามารถน ามาท าเป็นแม่เหล็กได้อีก เช่น นิกเกิล โคบอลต์ 
ฯลฯ แต่ถ้าต้องการให้อ านาจแม่เหล็กอยู่ได้นาน ควรใช้เหล็กกล้า 

o ถ้าเหล็กเป็นเหล็กอ่อน (iron) จะได้แม่เหล็กชั่วคราว 
o ถ้าเหล็กเป็นเหล็กกล้า (steel) จะได้แม่เหล็กถาวร 

แม่เหล็กจะหมดอ านาจเมื่อถูกน าไปเผา หรือให้ความร้อน หรือทุบด้วยค้อนหลายๆ ครั้ง 
 

http://www.myfirstbrain.com/viewnews.aspx?newsID=32882
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          วิธีที่ 2 การท าแม่เหล็กให้เป็นแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้า ท าโดยน าขดลวดทองแดงพันรอบ          
แท่งเหล็กแล้วให้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในลวดทองแดงนั้น เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดทองแดง จะเกิด
สนามแม่เหล็กขึ้นรอบขดลวดและเหนี่ยวน าให้แท่งเหล็กท่ีถูกพันด้วยขดลวดทองแดงกลายเป็นแม่เหล็กได้         
แต่เมื่อใดที่หยุดปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดทองแดง อ านาจแม่เหล็กก็จะหมดลงทันที แม่เหล็กที่เกิดข้ึนจึง
จัดเป็นแม่เหล็กชั่วคราว 
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แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

ค ำสั่ง  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย    เลือกค ำตอบที่ถูกต้อง 
หน่วยที่  1  ร่างกายของเรา 
ศึกษำแผนภูมิมำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยของเด็กชำย แล้วตอบค ำถำม 

 
 
1. เด็กชายเก่งวิทย์ หนัก 65 กิโลกรัม  สูง 160 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตของร่างกายตามข้อใด 

ก. สมส่วน   
ข. ท้วม   
ค. เริ่มอ้วน   
ง. อ้วน 

2. โรคหรืออาการในข้อใด เป็นผลมาจากการมีภาวะโภชนาการไม่ดี 
     A  โลหิตไหลไม่หยุด  B  มะเร็งล าไส้ใหญ่ C  ไขมันอุดตันในหลอดเลือด D  มะเร็งในปอด 

ก.  ขอ้  A  และ  B   ข.  ข้อ  B  และ  C 
ค.  ข้อ  A , B  และ  C  ง.  ข้อ  A , B , C  และ  D 
 
 
 
 
 



   108 

3. รายการอาหารใน  1  วัน ในข้อใดเหมาะสมกับเด็กในวัยเรียนที่สุด 
 ม้ือเช้ำ ม้ือกลำงวัน ม้ือเย็น 

ก. น้ าเต้าหู้ สลัดผัก ขนมปัง  นมสด 
ข. โดนัท ข้าวเหนียวส้มต า ไก่ทอด 
ค. ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ไก่ย่าง บัวลอย 
ง. ข้าวต้มกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว ข้าวผัดหมู 

 
4. จากข้อมูลต่อไปนี้จงเปรียบเทียบพลังงานที่ได้จากอาหารและเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

ชนิดอาหาร 
ปริมาณสารอาหาร (กรัม) 

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 
ข้าวต้มกุ้ง 58.0 8.0 9.0 
โจ๊กไก่ 70.0 0.1 12.0 
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง 77.0 0.6 8.0 
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ 78.0 1.0 6.0 

 

ก. ข้าวต้มกุ้งให้พลังงานมากกว่าโจ๊กไก่ 
ข. ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ให้พลังงานมากกว่าข้าวต้มกุ้ง 
ค. โจ๊กไก่ให้พลังงานมากกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง 
ง. ข้าวต้มกุ้งให้พลังงานมากกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ 

5. นักเรียนคนหนึ่งวิ่งออกก าลังกาย โดยวิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที จึงรู้สึกเหนื่อยและหายใจเร็วขึ้น             
อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเต้นของชีพจรสัมพันธ์กันอย่างไร 
ก. หัวใจเต้นเร็วขึ้น  ชีพจรเต้นช้าลง 
ข. หัวใจเต้นเร็วขึ้น  ชีพจรเต้นเร็วขึ้น 
ค. หัวใจเต้นช้าลง  ชีพจรเต้นปกติอย่างสม่ าเสมอ 
ง. หัวใจเต้นปกติ  ชีพจรเต้นเร็วและช้าสลับกันไป 

6. ทางเดินอาหารบริเวณ  D  จะมีการย่อยอาหารในข้อใด 
ก.  แอปเปิล  ฝรั่ง  เนย 
ข.  มะพร้าวอ่อน  ปลานึ่ง  องุ่น 
ค.  ไข่ดาว  ขนมปัง  ขาหมูตุ๋น 
ง.  ไก่อบโอ่ง  ข้าวเหนียวส้มต า  ส้มเขียวหวาน 
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7. ข้อใดถูกต้องเมื่อหายใจออก 
ก. กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวยกสูงขึ้น  กระดูกซ่ีโครงลดต่ าลง 
ข. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวลดต่ าลง  กระดูกซี่โครงยกตัวขึ้น 
ค. กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวยกสูงขึ้น  กระดูกซ่ีโครงยกตัวขึ้น 
ง. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวลดต่ าลง  กระดูกซี่โครงลดต่ าลง 

 
แผนภาพการหมุนเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์ 
 

ก าหนดให้  A  B  C  คือ อวัยวะ 
          คือ ทิศทางการไหลของเลือดในหลอดเลือด 
       คือ หลอดเลือดหมายเลข         

 
 
 
 
 

8. หลอดเลือดซึ่งน าเลือดที่มีออกซิเจนสูง คือหลายเลขใด 
ก.     และ   
ข.     และ   
ค.     และ   
ง.     และ   

   
พิจารณาการย่อยอาหารจากตารางข้อมูลต่อไปนี้ 
 

กำรย่อย  อวัยวะ  เอนไซม์  
A  กระเพาะอาหาร  เปปซิน  
B  ล าไส้เล็ก  ไลเปส  
C  ปาก  อะไมเลส  
D  ล าไส้เล็ก  ทริปซิน  

 
9. เมื่อรับประทานอาหารใดต่อไปนี้จะเกิดการย่อยครบตามการย่อย A, B, C และ D  

ก. ซาละเปาไส้หมูสับ    ข. มันฝรั่งทอด  
ค. ขนมปังทาเนย    ง. ข้าวเหนียวส้มต า 
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10. การหายใจเข้า – ออก ของคนเกี่ยวข้องกับกลไกการท างานของอวัยวะคู่ใด  
A : ปอด     B : หัวใจ   
C : กระบังลม    D : กระดูกซ่ีโครง  
ก. A และ B      ข. B และ C  
ค. C และ D      ง. A และ D   
 

11. ความสัมพันธ์ตามตัวเลือกใดถูกต้องที่สุด  
ก. ปริมาณแก๊สออกซิเจนในเลือดสูง กล้ามเนื้อกระบังลมท างานมาก  
ข. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต ่า กล้ามเนื้อกระบังลมท างานมาก  
ค. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง กล้ามเนื้อกระบังลมท างานมาก  
ง. ปริมาณแก๊สออกซิเจนในเลือดต ่า กล้ามเนื้อกระบังลมท างานน้อยกว่าปกติ 
 

12. พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ 
หลอดเลือดหมายเลขใดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง และปริมาณ  
แก๊สคาร์บอนไดอกไซด์สูง ตามล าดับ  
ก. 1 และ 2    
ข. 3 และ 4  
ค. 2 และ 3    
ง. 4 และ 1 

 
 

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้  
A : หัวใจซีกขวารับเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า  
B : หัวใจซีกซ้ายรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง  
C : หัวใจห้องล่างขวาสูบฉีดเลือดไปปอด  
D : หัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  

13. ตัวเลือกใดถูกต้อง  
ก. A , B ผิด C ถูก     ข. C , D ถูก A ผิด  
ค. D , B ผิด A ถูก     ง. B , C ถูก D ผิด 
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หน่วยที่ 2 สมบัติของสำรและกำรน ำไปใช้ 
พิจารณาข้อมูลสาร 4 ชนิด ดังตาราง 

ชนิดของสาร สถานะ รสชาติ การละลายน้ า 
A ของแข็ง เค็ม ละลาย 
B ของแข็ง หวาน ละลาย 
C ของเหลว จืด ไม่ละลาย 
D ของเหลว หวาน ไม่ละลาย 

 

14. ซันนี่พบขนมชนิดหนึ่งเป็นของแข็ง  มีรสหวาน  ละลายน้ าได้  ควรจัดขนมนี้อยู่ในสารชนิดใด  
ก. A       ข. B      
ค. C       ง. D 

15. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 
คุณครูให้นักเรียนทดสอบสมบัติของสาร 4 ชนิด เพ่ือต้องการทราบว่า สารแต่ละชนิด มีคุณสมบัติอย่างไร                                               

จึงน ามาทดสอบโดยน าน้ าดอกอัญชันและน้ าดอกกุหลาบสีแดง มาหยด ลงในสารทั้ง 4 ชนิด ได้ผลการทดสอบ                               
ดังตาราง  

ชนิดของสำร น้ ำอัญชัน น้ ำดอกกุหลำบสีแดง 
สาร A สีน้ าเงิน สีน้ าเงิน 
สาร B สีแดง สีแดง 
สาร C สีน้ าเงิน สีแดง 
สาร D สีแดง สีแดง 

จากข้อมูล การจัดกลุ่มของสารและเหตุผลในข้อใดถูกต้อง 
ก.  A ปุ๋ยยูเรีย น้ ายาล้างจาน เพราะมีคุณสมบัติเป็นเบส    
ข.  B สบู่เหลว ผงซักฟอก เพราะมีคุณสมบัติเป็นกรด  
ค.  C เกลือแกง น้ าอัดลม เพราะมีคุณสมบัติเป็นกลาง    
ง.  D ผงซักฟอก น้ ายาเช็ดกระจก เพราะมีคุณสมบัติเป็นกลาง 

ตำรำง สมบัติบำงประกำรของสำรชนิดต่ำงๆ 
สำร ลักษณะเนื้อสำร สี กำรดูดด้วยแม่เหล็ก 
A 
B 
C 
D 

ผงละเอียด 
ผงละเอียด 

ก้อนขนาด 0.5 ซม. 
ก้อนขนาด 0.5 ซม. 

ด า 
ขาว 
ด า 

ใสไม่มสีี 

ดูด 
ไม่ดูด 
ดูด 

ไม่ดูด 
16.ถ้าท าการแยกสาร A B C และ D ที่ผสมกันอยู่โดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 0.3 ซม.                                                             

และน าสารที่ติดอยู่บนตะแกรงมาดูดด้วยแม่เหล็กสารที่ถูกแม่เหล็กดูดไว้ คือสารใด  
ก. สาร A     ข. สาร B   
ค. สาร C     ง. สาร D 
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17. ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วย สารประกอบ 3 ชนิด ได้แก่ สารประกอบ A, B, และ C เมื่อน าไปทดสอบ                                           
ได้ผลดังตาราง 

สารประกอบ เมื่อถูกความร้อน เมื่อถูกน้ าร้อน เมื่อถูกน้ าเย็น 
A  ระเหิด ไม่ละลาย ไม่ละลาย 
B  ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ละลาย ไม่ละลาย 
C  ไม่เปลี่ยนแปลง ละลายได้ดี ละลายได้น้อยลง 

ถ้าต้องการแยกสารประกอบ C ออกจากของผสมควรเลือกวิธีใด  
ก.  ละลายของผสมด้วยน้ าเย็น   ข.  ละลายของผสมด้วยน้ าร้อน  
ค.  เผาของผสมให้ร้อนแดง    ง.  สกัดด้วยตัวท าละลาย 
 
ตาราง  ผลการร่อนด้วยตะแกรงและการละลายน้ าของสาร 4 ชนิด 

ชนิดของสำร กำรร่อนด้วยตะแกรง กำรละลำยในน้ ำ 
A ผ่าน ละลาย 
B ไม่ผ่าน ละลาย 
C ผ่าน ไม่ละลาย 
D ไม่ผ่าน ไม่ละลาย 

18. สารทั้ง 4 ชนิดผสมรวมกันอยู่ เมื่อร่อนด้วยตะแกรงแล้วน าสารที่ผ่านตะแกรงไปละลายน้ าสารที่ละลายน้ าไป                         
คือสารชนิดใด 
ก. สาร  A  ข. สาร   B  ค. สาร  C  ง.  สาร  D 

 
19. ถ้าใช้ความเป็นกรด – เบส  ของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม สารชุดใดต่อไปนี้สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ 

ก. น้ ามะขาม ผงซักฟอก น้ าเชื่อม 
ข. ยาสระผม ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 
ค. น้ าเชื่อม  น้ ายาล้างจาน น้ ามะนาว 
ง. ผงซักฟอก น้ าเชื่อม  น้ ายาล้างจาน 

 
20. กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ าทะเลในการท านาเกลือ คือกระบวนการใดตามล าดับ  

ก. การตกตะกอน  การระเหย    
ข. การระเหย  การตกตะกอน  
ค. การละลาย  การตกผลึก    
ง. การระเหย  การตกผลึก 
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ตารางแสดงการจ าแนกสารชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 
น ้าแข็ง  เงิน  
อากาศ ปรอท 

แนฟทาลีน ทองค า 
 

 
21. ตัวเลือกใดเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกสาร  

ก. การละลาย     ข. การทนแรงอัด  
ค. ลักษณะทางกายภาพ    ง. การน าไฟฟ้า 

22. จงเรียงล าดับความเป็นเบสจากมากไปน้อยของสารต่อไปนี้ น้ ามะนาว ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ าเกลือ  
ก. น้ ามะนาว น้ าเกลือ ยาสีฟัน ผงซักฟอก  
ข. ผงซักฟอก ยาสีฟัน น้ าเกลือ น้ ามะนาว  
ค. ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ ามะนาว น้ าเกลือ  
ง. น้ ามะนาว น้ าเกลือ ผงซักฟอก ยาสีฟัน 

23. สารในตัวเลือกใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง และจากสีแดงเป็นสีน้ าเงินตามล าดับ  
ก. น้ าอัดลม น้ าปูนใส    ข. น้ ายาล้างจาน น้ ามะนาว  
ค. น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ าโซดา    ง. น้ านม น้ าปลา 

หน่วยที่ 3 แรงและพลังงำนในชีวิตประจ ำวัน 
ต่อวงจรไฟฟ้ำดังแผนภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. เมื่อกดสวิตช์ลงให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิด หลอดไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร 
 หลอดไฟฟ้ำ A หลอดไฟฟ้ำ B 
ก. สว่าง ไม่สว่าง 
ข. ไม่สว่าง สว่าง 
ค. สว่าง สว่าง 
ง. ไม่สว่าง ไม่สว่าง 
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25. จากภาพ  เมื่อต่อกระแสไฟฟ้าครบวงจร  หลอดไฟฟ้าทุกดวงจะสว่าง  แต่ถ้าน าหลอดไฟฟ้าหมายเลข 2 ออก  จะ
เกิดเหตุการณ์ใด 
ก. หลอดไฟฟ้าหมายเลข 1, 3  และ 4  จะดับ                                                                                          

หลอดไฟฟ้าหมายเลข 5 ยังคงสว่างอยู่ 
ข. หลอดไฟฟ้าหมายเลข 1 และ 3  จะดับ                                                                                           

หลอดไฟฟ้าหมายเลข 4  และ  5  ยังคงสว่างอยู่ 
ค. หลอดไฟฟ้าหมายเลข 1 ดับ  และหลอดไฟฟ้าที่เหลือยังคงสว่างอยู่ 
ง. หลอดไฟฟ้ายังคงสว่างทุกดวง 

26. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด จะท าให้หลอดไฟสว่างที่สุด 
 

ก.      ข. 
 
 
ค.      ง.   

 
 
27. ตะปูในข้อใดเมื่อน ามาต่อกับวงจรไฟฟ้าจะเกิดอ านาจแม่เหล็กน้อยท่ีสุด 

ก. ตะปูขนาดใหญ่ที่พันลวดทองแดง 10 รอบ 
ข. ตะปูขนาดใหญ่ที่พันลวดทองแดง 20 รอบ 
ค. ตะปูขนาดเล็กท่ีพันลวดทองแดง 10 รอบ 
ง. ตะปูขนาดเล็กที่พันลวดทองแดง 20 รอบ 
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28. ท าการทดลอง 4 ชุด โดยน าขดลวดมาพันรอบตะปูด้วยจ านวนรอบต่างกัน แล้วต่อวงจรไฟฟ้ากับถ่านไฟฉาย                           
1 ก้อน ดังภาพ จากนั้นน าตะปูที่พันขดลวดของการทดลองทั้ง 4 ชุด มาดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้จ านวน ดัง
ตาราง  

 

 

ชุดกำรทดลอง จ ำนวนลวดเสียบกระดำษ 

A 7 

B 3 

C 9 

D 5 

 
จงเรียงล าดับชุดการทดลองที่มีจ านวนรอบของขดลวดที่พันรอบตะปู จากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด  
ก.  B A D C  
ข.  B D A C  
ค.  C A D B  
ง.  C D A B  
 

ต่อวงจรไฟฟ้ำดังแผนภำพ 
 
 
 
 
 
  

 
 
29. ถ้ากดสวิตช์ S.1 แต่ไม่กด S.2 และ S.3 หลอดใดจะสว่างบ้าง 

ก. 2 และ 3   
ข. 2, 3 และ 7 
ค. 1, 2, 3, 4 และ  7   
ง. ไม่มีหลอดใดสว่าง 
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30. ถ้านักเรียน 4 คน ก าลังเล่นชักเย่อกัน ดังรูป แล้วผู้เล่นด้านขวามือ คนแรกออกแรง 20 นิวตัน และคนที่สอง                      
ออกแรง 10 นิวตัน ดึงเชือกไปด้านขวา ผู้เล่นทางด้านซ้ายต้องออกแรงเท่า ๆ กัน  คนละเท่าไร และไปในทิศทาง
ใดจึงจะท าให้เชือกอยู่นิ่ง 
ก. ออกแรงคนละ 15 นิวตัน ไปทางด้านขวา 
ข. ออกแรงคนละ 30 นิวตัน ไปทางด้านขวา 
ค. ออกแรงคนละ 30 นิวตัน ไปทางด้านซ้าย 
ง. ออกแรงคนละ 15 นิวตัน ไปทางด้านซ้าย 

 
31. แผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อผักตบชวาที่ลอยนิ่งอยู่ในแม่น้ าในข้อใดถูกต้อง 

 
ก.        ข.  
        
 
 
        
ค.        ง.  

 
 
พิจำรณำข้อมูลแล้วตอบค ำถำม   
ชั่งแท่งยางดิบด้วยตาชั่งสปริง เมื่อชั่งในอากาศ (รูป ก.) อ่านค่าแรงได้เท่ากับ 50 นิวตัน เมื่อชั่งโดยหย่อนแท่งไม้                 
ลงในน้ า (รูป ข.) อ่านค่าแรงได้เท่ากับ 40 นิวตัน โดยถือว่าน้ าหนักของสปริงมีค่าน้อยมากจนไม่ต้องน ามาคิด 
32. แรงพยุงที่น้ าท าต่อแท่งยางดิบเท่ากับกี่นิวตัน 

ก.  10 
ข.  20 
ค.  30 
ง.  40 
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33. ทดสอบการมองทะลุผ่านแผ่นวัตถุชนิดหนึ่ง โดยวางแผ่นวัตถุก้ันระหว่างตาและเทียน ผลคือ มองเห็นเทียนไข     
ได้ชัดเจน  และเมื่อน าแผ่นวัตถุนี้ไปทดสอบการสะท้อนของแสง โดยฉายรังสีของแสงไปตกกระทบที่แผ่นวัตถุ 
พบว่า รังสีของแสงบางส่วนสะท้อนออกจากแผ่นวัตถุ และบางส่วนทะลุผ่านแผ่นวัตถุ ดังแผนภาพ 

 
 
 

34. ข้อใดแสดงการเดินทางของแสงผ่านแท่งแก้วได้อย่างถูกต้อง             
          

ก.       ข.  
 
 

ค.        ง.  
 
  
  
 
พิจารณาแผนภาพ แล้วตอบค าถาม  
35. ถ้ามุม 2  เป็นมุมตกกระทบ มุมใดควรเป็นมุมสะท้อน  

 
ก.  มุม 1 
ข.  มุม 3 
ค.  มุม 4 
ง.  มุม 1 หรือ มุม 3 
 
 

36. แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ  เมื่อผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเกิดรุ้ง
ปัจจัยในข้อใดที่ท าให้เกิดรุ้ง  
ก. น้ าและความร้อน    ข. หมอกและอากาศแห้ง 
ค.  แสงแดดและความร้อน   ง. แสงแดดและละอองน้ า 
 

แผ่นวัตถุนี้จัดเป็นตัวกลางชนิดใด และมุม X มีขนาดเท่าใด 
 ตัวกลาง ขนาดของมุม X 

ก. โปร่งแสง 47 องศา 
ข. โปร่งแสง 43 องศา 
ค. โปร่งใส 47 องศา 
ง. โปร่งใส 43 องศา 
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หน่วยที่ 4 ปรำกฏกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
37. ภัยพิบัติใดที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย  

ก. ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ าป่าไหลหลาก เกิดดินถล่มทับถมบ้านเรือนเสียหาย 
ข. ภูเขาไฟระเบิดพ่นลาวา เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่ว กินบริเวณกว้างไปจนถึงประเทศอินโดนีเซีย 
ค.  เกิดพายุไต้ฝุ่นรุนแรง พัดเข้าฝั่งของประเทศไทย คลื่นสูงเกิดสองเมตร ทาความเสียหายให้ผู้อยู่อาศัย                                                   
    ในพ้ืนที่ชายฝั่ง 
ง. ปริมาณน้ าในเขื่อนมีมากเกินความสามารถที่เข่ือนจะกักเก็บไว้ จึงเร่งปล่อยน้ าออกทาให้น้ าท่วมบ้านเรือน 

  เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง 
 
38. หากสังเกตเห็นว่าระดับน้ าทะเลลดลงมากผิดปกติจนเห็นชายหาดทอดยาวลงไปในทะเล ควรปฏิบัติตัวตาม

ตัวเลือกใดบ้าง 
A  แจ้งผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่   
E  เดินลงไปตรวจสอบบริเวณหาด 
B  เตรียมถุงยังชีพหรือชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน  
F  ศึกษาเส้นทางและแผนการอพยพ 
C  หลบในรถยนต์     
G  วิ่งหนีขึ้นที่สูง 
D  วิ่งหนีขนานไปตามแนวชายหาด 
ก. A  B  F  G 
ข. A  C  D  G 
ค. A  B  C  E 
ง. A  C  D  E 

 
39. ใช้น้ ายาล้างสุขภัณฑ์ในห้องน้ าเทลงบนหินก้อนหนึ่งเกิดฟองแก๊สผุดขึ้นจากเนื้อหิน  ก้อนหินก้อนนั้นเป็นหินชนิดใด  

ก. หินบะซอลต์  
ข. หินแกรนิต  
ค. หินทราย  
ง. หินปูน  

 
4400..  จงเรียงล าดับกระบวนการเกิดหินตะกอน พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้  

1. การทับถมของตะกอน      2. การผุพังจนเกิดตะกอน  
3. การพัดพาตะกอนโดยลมและน้ า    4. การอัดแน่นและเชื่อมประสานของตะกอน   
ก.  (2) (3) (1) (4)    ข. (1) (4) (3) (2) 
ค.  (1) (2) (3) (4)    ง.  (2) (4) (3) (1) 
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จ.  

 
 
 
41. จากข้อมูล ซากฟอสซิลดังกล่าวมีโอกาสพบในหินชนิดใด  

ก.  หินปูน 
ข.  หินพัมมิส  
ค.  หินแกรนิต 
ง.  หินบะซอลต์ 

42. หินชนิดใดเกิดข้ึนโดยไม่จ าเป็นต้องมีวัตถุประสาน 
 ก. หินพัมมิส     ข. หินทราย 
 ค. หินดินดาน    ง. หินกรวดมน 
43. ปัจจัยใดไม่ใช่สาเหตุของการกร่อนของหินในประเทศไทย 

ก. คลื่นทะเล     ข. กระแสน้ า   
ค. ธารน้ าแข็ง    ง. แรงโน้มถ่วงของโลก 

พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 44 

 
44. กระบวนการ X และ Y ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากหินตะกอนเป็นหินอัคนี คือข้อใด 

ก. การกัดกร่อนและการเย็นตัว 
ข. การหลอมเหลวและการเย็นตัว  
ค. สภาพอากาศและการกัดกร่อน 
ง. สภาพอากาศและการหลอมเหลว 

45. ข้อใดไม่ใช่สิ่งบอกเหตุของการเกิดสึนามิ 
       ก. ระดับน้ าทะเลลดลง จนเห็นชายหาดลึกลงไปในทะเล 

ข. เกิดแผ่นดินไหวภายในประเทศ หรือประเทศใกล้เคียง 
ค. ฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีพายุเข้าไปในบริเวณท้องถิ่น 
ง. พฤติกรรมของสัตว์เปลี่ยนไป 

46. พ้ืนที่ใดเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 
ก. บริเวณเชิงเขา   ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ า 
ค. ตามแนวชายหาด   ง. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า 
 

ซากดึกด าบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) คือ ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคธรณีกาล เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ส่วนที่เป็นเนื้อ 
จะผุพังสลายไปคงเหลือแต่ส่วนที่เป็นโครงสร้างเยื่อแข็งและบางชิ้นส่วนอาจอยู่ไม่ครบ เนื่องจากเกิดการผุพัง                 
และพัดพาไปเกิดการทับถมและฝังตัวอยู่ในชั้นดิน 
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หน่วยที่ 5 ปรำกฏกำรณ์ดำรำศำสตร์และเทคโนโลยีอวกำศ 
47. ถ้าเกิดจันทรุปราคา คนบนโลกท่ีต าแหน่ง E จะเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อดวงจันทร์อยู่ต าแหน่งใด 

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

48. ภาพแสดงต าแหน่งที่สัมพันธ์กันของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ในเวลาที่แตกต่างกัน 

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

 
49. ต าแหน่งใดแสดงดวงจันทร์ในวันแรม 8 ค่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก.  ต าแหน่งที่ 1  ข.  ต าแหน่งที่ 2  ค.  ต าแหน่งที่ 3  ง.  ต าแหน่งที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งที่ 3 

ต าแหน่งที่ 2 

ต าแหน่งที่ 1 

ทิศทางการโคจรของดวงจันทร์ 

ต าแหน่งที่ 4 

A    B        C             D 
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50. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
      ใน 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังภาพ  

จากภาพทางขวา ประเทศไทยจะร้อนที่สุดเมื่อโลกโคจร 
เข้าสู่ต าแหน่งใด  
ก. ต าแหน่ง 1    
ข. ต าแหน่ง 2  
ค. ต าแหน่ง 3    
ง. ต าแหน่ง 4 
 

51. พิจารณาภาพ 
 
 
 
 
 

คนบนโลก  ยืนอยู่ที่ต าแหน่ง  1  จะเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไร 
 
ก.      ข.   

 
     ค.                            ง.  
 
 

 
 
 

52. ในการเกิดจันทรุปราคา  นักเรียนคิดว่า A และ B ควรเป็นไปตามข้อใด 
 A B 

ก. ดาวเคราะห์ โลก 
ข. โลก ดาวเคราะห์ 
ค. ดวงจันทร์ โลก 
ง. โลก ดวงจันทร์ 
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53. แบบจ าลองในข้อใดแสดงการเกิดจันทรุปราคาได้ถูกต้อง เรียงตามล าดับ                                                      
(ก าหนดให้ ไฟฉาย = ดวงอาทิตย์ ลูกปิงปอง = ดวงจันทร์ ผลส้ม = โลก)  
ก. ผลส้ม    ลูกปิงปอง    ไฟฉาย  
ข. ผลส้ม   ไฟฉาย     ลูกปิงปอง  
ค. ไฟฉาย   ลูกปิงปอง   ผลส้ม  
ง. ไฟฉาย   ผลส้ม   ลูกปิงปอง 

54. ชมรมดาราศาสตร์ได้แสดงแผนภาพการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งหนึ่งในประเทศไทย ดังนี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
บอส  แอมแปร์  ฟีฟ่า และโฟกัส ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้   
บอส  :  คนที่อยู่จังหวัดยะลาไม่เห็นสุริยุปราคา  
แอมแปร์ : คนที่อยู่จังหวัดหนองคายมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง   
ฟีฟ่า  :  คนที่อยู่กรุงเทพมหานครมองเห็นสุริยุปราคาบางส่วน   
โฟกัส  :  คนที่อยู่จังหวัดเชียงรายมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง   
จากข้อมูลข้างต้น ใครกล่าวถูกต้อง   

ก. โฟกัสและแอมแปร์  
ข. แอมแปร์และฟีฟ่า  
ค. โฟกัสและบอส 
ง. ฟีฟ่าและบอส 

55. การที่โลกมีแกนเอียง 23.5 องศา ตลอดเวลาที่หมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาและหมุนรอบดวงอาทิตย์                      
แบบทวนเข็มนาฬิกา เช่นกัน ท าให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ ภาพแสดงการรับแสงอาทิตย์ของโลก ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 
ในรอบปี 

 

จากภาพ ต าแหน่ง ก เป็นฤดูอะไร  
ก. ฤดูใบไม้ผลิ    
ข. ฤดูร้อน    
ค. ฤดูใบไม้ร่วง    
ง. ฤดูหนาว 
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56.  “เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551  ประเทศไทยได้ส่งดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติสู่วงโคจรดวงแรก                                  
ได้เป็นผลส าเร็จหลังจากท่ีมีการเลื่อนก าหนดส่งหลายครั้ง” อยากทราบว่าดาวเทียมดวงนี้มีชื่อว่าอะไร 

   ก.  ธีออส     ข. ไทยคม 1  
   ค.  ไทยคม 4    ง.  แลนด์แซต 

57. ข้อใดเป็นชื่อกล้องโทรทรรศน์อวกาศ 
ก. ฮับเบิล     ข. จันทรา 
ค. สปิตเซอร์     ง. ทุกข้อที่กล่าวมา 

58. ดาวเทียมท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ คือ ดาวเทียมดวงใด  
ก. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา    ข. ดาวเทียมโทรคมนาคม 
ค. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร    ง. ดาวเทียมส ารวจภูมิศาสตร์ 

59.  นักเรียนใช้สิ่งใดในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าด้วยตนเอง  
ก. จรวด      ข. ยานอวกาศ    
ค. ดาวเทียมสื่อสาร     ง. กล้องโทรทรรศน์ 
 
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของดาวเทียม 2 ดวง เป็นดังนี้ 

ดาวเทียม ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของดาวเทียม 
A ภาพถ่ายแสดงปริมาณและสัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ 

ปริมาณและสัดส่วนของแหล่งน้ า และลักษณะภูมิประเทศ 
B ภาพถ่ายแสดงอุณหภูมิของพื้นผิวโลก อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศ ความ

หนาแน่นของเมฆ ลักษณะพายุหมุนเขตร้อน และทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ 
60. จากข้อมูล ดาวเทียม A และ B เป็นดาวเทียมประเภทใด ตามล าดับ 
      ก.  ดาวเทียมสื่อสาร และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
      ข.  ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
      ค.  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมดาราศาสตร์  
      ง.  ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมดาราศาสตร์ 
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เฉลยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
 

ค ำสั่ง  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย    เลือกค ำตอบที่ถูกต้อง 
หน่วยที่  1  ร่างกายของเรา 
ศึกษำแผนภูมิมำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยของเด็กชำย แล้วตอบค ำถำม 

 
 
1. เด็กชายเก่งวิทย์ หนัก 65 กิโลกรัม  สูง 160 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตของร่างกายตามข้อใด 

ก. สมส่วน   
ข. ท้วม   
ค. เริ่มอ้วน   
ง. อ้วน 
ค าตอบ  ค  เพราะจุดตัดระหว่างน้ าหนักและส่วนสูงอยู่ที่เริ่มอ้วน 
 

2. โรคหรืออาการในข้อใด เป็นผลมาจากการมีภาวะโภชนาการไม่ดี 
     A  โลหิตไหลไม่หยุด  B  มะเร็งล าไส้ใหญ่ C  ไขมันอุดตันในหลอดเลือด D  มะเร็งในปอด 

ก.  ข้อ  A  และ  B   ข.  ข้อ  B  และ  C 
ค.  ข้อ  A , B  และ  C  ง.  ข้อ  A , B , C  และ  D 
ค าตอบ  ค  เพราะ D มะเร็งในปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ นอกนั้นเกิดจากการขาดสารอาหารหรือบริโภคอาหาร

มากเกินไป 
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3. รายการอาหารใน  1  วัน ในข้อใดเหมาะสมกับเด็กในวัยเรียนที่สุด 
 ม้ือเช้ำ ม้ือกลำงวัน ม้ือเย็น 

ก. น้ าเต้าหู้ สลัดผัก ขนมปัง  นมสด 
ข. โดนัท ข้าวเหนียวส้มต า ไก่ทอด 
ค. ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ไก่ย่าง บัวลอย 
ง. ข้าวต้มกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว ข้าวผัดหมู 

 
ค าตอบ ง  เพราะมีสารอาหารจ าพวกโปรตีน  ซึ่งท าให้ร่างกายเจริญเติบโต 
 

4. จากข้อมูลต่อไปนี้จงเปรียบเทียบพลังงานที่ได้จากอาหารและเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

ชนิดอาหาร 
ปริมาณสารอาหาร (กรัม) 

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 
ข้าวต้มกุ้ง 58.0 8.0 9.0 
โจ๊กไก่ 70.0 0.1 12.0 
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง 77.0 0.6 8.0 
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ 78.0 1.0 6.0 

 
ก. ข้าวต้มกุ้งให้พลังงานเท่ากับโจ๊กไก่ 
ข. ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ให้พลังงานมากกว่าข้าวต้มกุ้ง 
ค. โจ๊กไก่ให้พลังงานมากกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง 
ง. ข้าวต้มกุ้งให้พลังงานมากกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ 
ค าตอบ  ง  ข้าวต้มกุ้งให้พลังงานมากกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ เพราะให้พลังงานมาก 
 

5. นักเรียนคนหนึ่งวิ่งออกก าลังกาย โดยวิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที จึงรู้สึกเหนื่อยและหายใจเร็วขึ้น             
อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเต้นของชีพจรสัมพันธ์กันอย่างไร 
ก. หัวใจเต้นเร็วขึ้น  ชีพจรเต้นช้าลง 
ข. หัวใจเต้นเร็วขึ้น  ชีพจรเต้นเร็วขึ้น 
ค. หัวใจเต้นช้าลง  ชีพจรเต้นปกติอย่างสม่ าเสมอ 
ง. หัวใจเต้นปกติ  ชีพจรเต้นเร็วและช้าสลับกันไป 
ค าตอบ  ข เพราะชีพจรคืออัตราการเต้นของหัวใจจะสัมพันธ์กัน 
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6. ทางเดินอาหารบริเวณ  D  จะมีการย่อยอาหารในข้อใด 
ก.  แอปเปิล  ฝรั่ง  เนย 
ข.  มะพร้าวอ่อน  ปลานึ่ง  องุ่น 
ค.  ไข่ดาว  ขนมปัง  ขาหมูตุ๋น 
ง.  ไก่อบโอ่ง  ข้าวเหนียวส้มต า  ส้มเขียวหวาน 
ค าตอบ  ค เพราะ D คือล าไส้เล็กจะย่อยอาหารทั้งหมด (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน) เกลือแร่แลวิตามิน                         

ไม่ย่อยดูดซึมได้เลย 
 
7. ข้อใดถูกต้องเมื่อหายใจออก 

ก. กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวยกสูงขึ้น  กระดูกซี่โครงลดต่ าลง 
ข. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวลดต่ าลง  กระดูกซี่โครงยกตัวขึ้น 
ค. กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวยกสูงขึ้น  กระดูกซ่ีโครงยกตัวขึ้น 
ง. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวลดต่ าลง  กระดูกซี่โครงลดต่ าลง 
ค าตอบ ก  กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวยกสูงขึ้น  กระดูกซ่ีโครงลดต่ าลง เพราะระบบหายใจเป็นความสัมพันธ์ 

ระหว่างกระดูกซ่ีโครง และกระบังลม เมื่อหายใจออกกระดูกซ่ีโครงลดต่ าลง กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวยกสูงขึ้น   
 

แผนภาพการหมุนเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์ 
 

ก าหนดให้  A  B  C  คือ อวัยวะ 
          คือ ทิศทางการไหลของเลือดในหลอดเลือด 
       คือ หลอดเลือดหมายเลข         

 
 
 
 
 

8. หลอดเลือดซึ่งน าเลือดที่มีออกซิเจนสูง คือหลายเลขใด 
ก.     และ   
ข.     และ   
ค.     และ   
ง.     และ   

    ค าตอบ  ค   และ   เพราะ อวัยวะ A คือ ปอด เมื่อเลือดไหลออกจากปอดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงไหลเข้าสู่ 
B คือ หัวใจ และเลือดที่ไหลออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปหา C คือส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูง 
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พิจารณาการย่อยอาหารจากตารางข้อมูลต่อไปนี้ 
 

กำรย่อย  อวัยวะ  เอนไซม์  
A  กระเพาะอาหาร  เปปซิน  
B  ล าไส้เล็ก  ไลเปส  
C  ปาก  อะไมเลส  
D  ล าไส้เล็ก  ทริปซิน  

 
9. เมื่อรับประทานอาหารใดต่อไปนี้จะเกิดการย่อยครบตามการย่อย A, B, C และ D  

ก. ซาละเปาไส้หมูสับ    ข. มันฝรั่งทอด  
ค. ขนมปังทาเนย    ง. ข้าวเหนียวส้มต า 
ค าตอบ  ก  เพราะเอนไซม์และอวัยวะที่ย่อยอาหารมีสารอาหารจ านวน โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต และไขมัน                

ซ่ึงซาละเปาไส้หมูสับมีสารอาหารครบ  
 
10. การหายใจเข้า – ออก ของคนเกี่ยวข้องกับกลไกการท างานของอวัยวะคู่ใด  

A : ปอด     B : หัวใจ   
C : กระบังลม    D : กระดูกซ่ีโครง  
ก. A และ B      ข. B และ C  
ค. C และ D      ง. A และ D   
ค าตอบ  ค. C และ D เพราะอวัยวะที่เก่ียวกับระบบหายใจมี กระบังลม และกระดูกซ่ีโครงที่ท างานสัมพันธ์กัน  
    

11. ความสัมพันธ์ตามตัวเลือกใดถูกต้องที่สุด  
ก. ปริมาณแก๊สออกซิเจนในเลือดสูง กล้ามเนื้อกระบังลมท างานมาก  
ข. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต ่า กล้ามเนื้อกระบังลมท างานมาก  
ค. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง กล้ามเนื้อกระบังลมท างานมาก  
ง. ปริมาณแก๊สออกซิเจนในเลือดต ่า กล้ามเนื้อกระบังลมท างานน้อยกว่าปกติ 
ค าตอบ  ค. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง กล้ามเนื้อกระบังลมท างานมาก                                                    

เพ่ือจะน าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกจากร่างกายทางปอด 
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12. พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ 
หลอดเลือดหมายเลขใดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง และปริมาณ  
แก๊สคาร์บอนไดอกไซด์สูง ตามล าดับ  
ก. 1 และ 2    
ข. 3 และ 4  
ค. 2 และ 3    
ง. 4 และ 1 

 
ค าตอบ  ข. 3 และ 4 เพราะเมื่อเลือดไหลออกจากปอดเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงไหลเข้าสู่หัวใจ                                        

และเลือดที่ไหลออกจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อเข้าหัวใจห้องบนขวาเป็นเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูง 
 

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้  
A : หัวใจซีกขวารับเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า  
B : หัวใจซีกซ้ายรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง  
C : หัวใจห้องล่างขวาสูบฉีดเลือดไปปอด  
D : หัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  

13. ตัวเลือกใดถูกต้อง  
ก. A , B ผิด C ถูก     ข. C , D ถูก A ผิด  
ค. D , B ผิด A ถูก     ง. B , C ถูก D ผิด 
ค าตอบ  ง. B , C ถูก D ผิด เพราะ D : หัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจากปอด  

 
หน่วยที่ 2 สมบัติของสำรและกำรน ำไปใช้ 

พิจารณาข้อมูลสาร 4 ชนิด ดังตาราง 
ชนิดของสาร สถานะ รสชาติ การละลายน้ า 

A ของแข็ง เค็ม ละลาย 
B ของแข็ง หวาน ละลาย 
C ของเหลว จืด ไม่ละลาย 
D ของเหลว หวาน ไม่ละลาย 

 
14. ซันนี่พบขนมชนิดหนึ่งเป็นของแข็ง  มีรสหวาน  ละลายน้ าได้  ควรจัดขนมนี้อยู่ในสารชนิดใด  

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

  ค าตอบ  ข. B เพราะมีสถานะแข็ง มีรสหวานและสามารถละลายน้ าได้   
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15. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 

คุณครูให้นักเรียนทดสอบสมบัติของสาร 4 ชนิด เพ่ือต้องการทราบว่า สารแต่ละชนิด มีคุณสมบัติอย่างไร                                               
จึงน ามาทดสอบโดยน าน้ าดอกอัญชันและน้ าดอกกุหลาบสีแดง มาหยด ลงในสารทั้ง 4 ชนิด ได้ผลการทดสอบ                               
ดังตาราง  

ชนิดของสำร น้ ำอัญชัน น้ ำดอกกุหลำบสีแดง 
สาร A สีน้ าเงิน สีน้ าเงิน 
สาร B สีแดง สีแดง 
สาร C สีน้ าเงิน สีแดง 
สาร D สีแดง สีแดง 

จากข้อมูล การจัดกลุ่มของสารและเหตุผลในข้อใดถูกต้อง 
ก.  A ปุ๋ยยูเรีย น้ ายาล้างจาน เพราะมีคุณสมบัติเป็นเบส    
ข.  B สบู่เหลว ผงซักฟอก เพราะมีคุณสมบัติเป็นกรด  
ค.  C เกลือแกง น้ าอัดลม เพราะมีคุณสมบัติเป็นกลาง    
ง.  D ผงซักฟอก น้ ายาเช็ดกระจก เพราะมีคุณสมบัติเป็นกลาง 

  ค าตอบ ก เพราะสาร A มีสมบัติเป็นเบส สาร B มีสมบัติเป็นกรด สาร C มีสมบัติเป็นเบส สาร D มีสมบัติเป็นกรด 
 
ตำรำง สมบัติบำงประกำรของสำรชนิดต่ำงๆ 

สำร ลักษณะเนื้อสำร สี กำรดูดด้วยแม่เหล็ก 
A 
B 
C 
D 

ผงละเอียด 
ผงละเอียด 

ก้อนขนาด 0.5 ซม. 
ก้อนขนาด 0.5 ซม. 

ด า 
ขาว 
ด า 

ใสไม่มีสี 

ดูด 
ไม่ดูด 
ดูด 

ไม่ดดู 
16.ถ้าท าการแยกสาร A B C และ D ที่ผสมกันอยู่โดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 0.3 ซม.                                                             

และน าสารที่ติดอยู่บนตะแกรงมาดูดด้วยแม่เหล็กสารที่ถูกแม่เหล็กดูดไว้ คือสารใด  
ก. สาร A     ข. สาร B   
ค. สาร C     ง. สาร D 
ค าตอบ  ค. สาร C เพราะก้อนมีขนาดใหญ่กว่า 0.3 และแม่เหล็กดูดได้ 
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17. ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วย สารประกอบ 3 ชนิด ได้แก่ สารประกอบ A, B, และ C เมื่อน าไปทดสอบ                                           
ได้ผลดังตาราง 

สารประกอบ เมื่อถูกความร้อน เมื่อถูกน้ าร้อน เมื่อถูกน้ าเย็น 
A  ระเหิด ไม่ละลาย ไม่ละลาย 
B  ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ละลาย ไม่ละลาย 
C  ไม่เปลี่ยนแปลง ละลายได้ดี ละลายได้น้อยลง 

ถ้าต้องการแยกสารประกอบ C ออกจากของผสมควรเลือกวิธีใด  
ก.  ละลายของผสมด้วยน้ าเย็น   ข.  ละลายของผสมด้วยน้ าร้อน  
ค.  เผาของผสมให้ร้อนแดง    ง.  สกัดด้วยตัวท าละลาย 

  ค าตอบ ข ละลายของผสมด้วยน้ าร้อน 
 

ตาราง  ผลการร่อนด้วยตะแกรงและการละลายน้ าของสาร 4 ชนิด 
ชนิดของสำร กำรร่อนด้วยตะแกรง กำรละลำยในน้ ำ 

A ผ่าน ละลาย 
B ไม่ผ่าน ละลาย 
C ผ่าน ไม่ละลาย 
D ไม่ผ่าน ไม่ละลาย 

18. สารทั้ง 4 ชนิดผสมรวมกันอยู่ เมื่อร่อนด้วยตะแกรงแล้วน าสารที่ผ่านตะแกรงไปละลายน้ าสารที่ละลายน้ าไป                         
คือสารชนิดใด 
ก. สาร  A  ข. สาร   B  ค. สาร  C  ง.  สาร  D 

  ค าตอบ  ก. สาร  A เพราะผ่านตะแกรงและละลายน้ าได้ 
 

19. ถ้าใช้ความเป็นกรด – เบส  ของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม สารชุดใดต่อไปนี้สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ 
ก. น้ ามะขาม ผงซักฟอก น้ าเชื่อม 
ข. ยาสระผม ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 
ค. น้ าเชื่อม  น้ ายาล้างจาน น้ ามะนาว 
ง. ผงซักฟอก น้ าเชื่อม  น้ ายาล้างจาน 
ค าตอบ  ข เพราะมีสมบัติเป็นเบสเหมือนกันทั้งหมด 

 

20. กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ าทะเลในการท านาเกลือ คือกระบวนการใดตามล าดับ  
ก. การตกตะกอน  การระเหย    
ข. การระเหย  การตกตะกอน  
ค. การละลาย  การตกผลึก    
ง. การระเหย  การตกผลึก 
ค าตอบ  ง. การระเหย  การตกผลึก เพราะน้ าทะเลเป็นสารละลายซึ่งเมื่อให้ความร้อนน้ าจะระเหยได้ส่วนเกลือ

จะตกผลึก 
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ตารางแสดงการจ าแนกสารชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 
น ้าแข็ง  เงิน  
อากาศ ปรอท 

แนฟทาลีน ทองค า 
 

 

21. ตัวเลือกใดเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกสาร  
ก. การละลาย     ข. การทนแรงอัด  
ค. ลักษณะทางกายภาพ    ง. การน าไฟฟ้า 

  ค าตอบ  ง. การน าไฟฟ้า  เพราะเงิน  ปรอท  และทองค า เป็นโลหะซึ่งโลหะจะน าไฟฟ้าได้ดี 
 

22. จงเรียงล าดับความเป็นเบสจากมากไปน้อยของสารต่อไปนี้ น้ ามะนาว ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ าเกลือ  
ก. น้ ามะนาว น้ าเกลือ ยาสีฟัน ผงซักฟอก  
ข. ผงซักฟอก ยาสีฟัน น้ าเกลือ น้ ามะนาว  
ค. ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ ามะนาว น้ าเกลือ  
ง. น้ ามะนาว น้ าเกลือ ผงซักฟอก ยาสีฟัน 

  ค าตอบ  ข เพราะผงซักฟอก ยาสีฟัน มีสมบัติเป็นเบส  น้ าเกลือมีสมบัติเป็นกลาง  น้ ามะนาวมีสมบัติเป็นกรด 
 

23. สารในตัวเลือกใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง และจากสีแดงเป็นสีน้ าเงินตามล าดับ  
ก. น้ าอัดลม น้ าปูนใส    ข. น้ ายาล้างจาน น้ ามะนาว  
ค. น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ าโซดา    ง. น้ านม น้ าปลา 

  ค าตอบ  ก. น้ าอัดลม น้ าปูนใส เพราะน้ าอัดลมมีสมบัติเป็นกรดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง                    
น้ าปูนใส มีสมบัติเป็นเบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ าเงิน 
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หน่วยที่ 3 แรงและพลังงำนในชีวิตประจ ำวัน 
ต่อวงจรไฟฟ้ำดังแผนภำพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
24. เมื่อกดสวิตช์ลงให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิด หลอดไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร 

 หลอดไฟฟ้ำ A หลอดไฟฟ้ำ B 
ก. สว่าง ไม่สว่าง 
ข. ไม่สว่าง สว่าง 
ค. สว่าง สว่าง 
ง. ไม่สว่าง ไม่สว่าง 

 
  ค าตอบ  ข  เพราะ หลอดไฟ A มียางลบต่ออยู่ซึ่งยางลบเป็นฉนวนไฟฟ้า จึงท าให้หลอดไฟไม่สว่าง 

 
 
 
 
 
 

25. จากภาพ  เมื่อต่อกระแสไฟฟ้าครบวงจร  หลอดไฟฟ้าทุกดวงจะสว่าง  แต่ถ้าน าหลอดไฟฟ้าหมายเลข 2 ออก                   
จะเกิดเหตุการณ์ใด 
ก. หลอดไฟฟ้าหมายเลข 1, 3  และ 4  จะดับ                                                                                          

หลอดไฟฟ้าหมายเลข 5 ยังคงสว่างอยู่ 
ข. หลอดไฟฟ้าหมายเลข 1 และ 3  จะดับ                                                                                           

หลอดไฟฟ้าหมายเลข 4  และ  5  ยังคงสว่างอยู่ 
ค. หลอดไฟฟ้าหมายเลข 1 ดับ  และหลอดไฟฟ้าที่เหลือยังคงสว่างอยู่ 
ง. หลอดไฟฟ้ายังคงสว่างทุกดวง 
ค าตอบ  ค  หลอดไฟฟ้าหมายเลข 1 ดับ เพราะต่ออนุกรมกับหลอดไฟฟ้าหมายเลข 2 
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26. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด จะท าให้หลอดไฟสว่างที่สุด 
 

ก.      ข. 
 
 
ค.      ง.   

 
  ค าตอบ  ง  เพราะวงจรไฟฟ้า ง มีถ่าน 3 ก้อนต่อแบบอนุกรมและต่อจากข้ัวบวกไปยังขั้วลบถูกต้อง 

 
27. ตะปูในข้อใดเมื่อน ามาต่อกับวงจรไฟฟ้าจะเกิดอ านาจแม่เหล็กน้อยท่ีสุด 

ก. ตะปูขนาดใหญ่ที่พันลวดทองแดง 10 รอบ 
ข. ตะปูขนาดใหญ่ที่พันลวดทองแดง 20 รอบ 
ค. ตะปูขนาดเล็กท่ีพันลวดทองแดง 10 รอบ 
ง. ตะปูขนาดเล็กที่พันลวดทองแดง 20 รอบ 

  ค าตอบ  ค เพราะอ านาจแม่เหล็กจะมาหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนรอบ จ านวนเซลล์ไฟฟ้า และขนาดของตะปู 
 
28. ท าการทดลอง 4 ชุด โดยน าขดลวดมาพันรอบตะปูด้วยจ านวนรอบต่างกัน แล้วต่อวงจรไฟฟ้ากับถ่านไฟฉาย                           

1 ก้อน ดังภาพ จากนั้นน าตะปูที่พันขดลวดของการทดลองทั้ง 4 ชุด มาดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้จ านวน ดัง
ตาราง  

 

 

ชุดกำรทดลอง จ ำนวนลวดเสียบกระดำษ 

A 7 

B 3 

C 9 

D 5 

 
จงเรียงล าดับชุดการทดลองที่มีจ านวนรอบของขดลวดที่พันรอบตะปู จากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด  
ก.  B A D C  
ข.  B D A C  
ค.  C A D B  
ง.  C D A B  

 ค าตอบ  ค เพราะถ้าจ านวนรอบของขดลวดมากจะมีอ านาจแม่เหล็กมากสามารถดูดลวดเสียบกระดาษได้มาก 
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ต่อวงจรไฟฟ้ำดังแผนภำพ 
 
 
 
 
 
  

 
29. ถ้ากดสวิตช์ S.1 แต่ไม่กด S.2 และ S.3 หลอดใดจะสว่างบ้าง 

ก. 2 และ 3   
ข. 2, 3 และ 7 
ค. 1, 2, 3, 4 และ  7   
ง. ไม่มีหลอดใดสว่าง 
ค าตอบ  ง. ไม่มีหลอดใดสว่าง เพราะสวิตซ์ S.2 และ S.3 เปิดอยู่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ 
 

30. ถ้านักเรียน 4 คน ก าลังเล่นชักเย่อกัน ดังรูป แล้วผู้เล่นด้านขวามือ คนแรกออกแรง 20 นิวตัน และคนที่สอง                      
ออกแรง 10 นิวตัน ดึงเชือกไปด้านขวา ผู้เล่นทางด้านซ้ายต้องออกแรงเท่า ๆ กัน  คนละเท่าไร และไปในทิศทาง
ใดจึงจะท าให้เชือกอยู่นิ่ง 
ก. ออกแรงคนละ 15 นิวตัน ไปทางด้านขวา 
ข. ออกแรงคนละ 30 นิวตัน ไปทางด้านขวา 
ค. ออกแรงคนละ 30 นิวตัน ไปทางด้านซ้าย 
ง. ออกแรงคนละ 15 นิวตัน ไปทางด้านซ้าย 
ค าตอบ  ง. ออกแรงคนละ 15 นิวตัน ไปทางด้านซ้าย เพราะผู้เล่นด้านขวามีแรงลัพธ์เท่ากับ 30 เพราะฉะนั้น                             

ผู้เล่นด้านซ้ายจะออกแรงคนละ 15 นิวตันและออกแรงไปทางด้านซ้ายแรงลัพธ์จะได้เป็นศูนย์ 
 

31. แผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อผักตบชวาที่ลอยนิ่งอยู่ในแม่น้ าในข้อใดถูกต้อง 
 
ก.        ข.  
        

 
        
ค.        ง.  

 
 

  ค าตอบ  ข เมื่อผักตบชวาลอยนิ่งแสดงว่าแรงพยุงมีค่าเท่ากับน้ าหนักของวัตถุ 
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พิจำรณำข้อมูลแล้วตอบค ำถำม   
32. ชั่งแท่งยางดิบด้วยตาชั่งสปริง เมื่อชั่งในอากาศ (รูป ก.) อ่านค่าแรงได้เท่ากับ 50 นิวตัน เมื่อชั่งโดยหย่อนแท่งไม้                 

ลงในน้ า (รูป ข.) อ่านค่าแรงได้เท่ากับ 40 นิวตัน โดยถือว่าน้ าหนักของสปริงมีค่าน้อยมากจนไม่ต้องน ามาคิด 
แรงพยุงที่น้ าท าต่อแท่งยางดิบเท่ากับกี่นิวตัน 

ก.  10 
ข.  20 
ค.  30 
ง.  40 
 
ค าตอบ  ก.  10 เพราะแรงที่หายไปจาก 50 เหลือ 40 คือแรงพยุงของน้ าที่กระท าต่อแผ่นยางดิบ 

 
33. ทดสอบการมองทะลุผ่านแผ่นวัตถุชนิดหนึ่ง โดยวางแผ่นวัตถุก้ันระหว่างตาและเทียน ผลคือ มองเห็นเทียนไข     

ได้ไมช่ัดเจน  และเมื่อน าแผ่นวัตถุนี้ไปทดสอบการสะท้อนของแสง โดยฉายรังสีของแสงไปตกกระทบที่แผ่นวัตถุ 
พบว่า รังสีของแสงบางส่วนสะท้อนออกจากแผ่นวัตถุ และบางส่วนทะลุผ่านแผ่นวัตถุ ดังแผนภาพ 

 
 

  ค าตอบ ก เพราะมองเห็นเทียนไขไม่ได้ไม่ชัดเจน เป็นตัวกลางโปร่งแสง และมุม X มีขนาด 47 องศา   
 

34. ข้อใดแสดงการเดินทางของแสงผ่านแท่งแก้วได้อย่างถูกต้อง             
          

ข.       ข.  
 
 

ค.        ง.  
 
 
  

  ค าตอบ  ค เพราะเมื่อล าแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสที่มีความหนาแน่นต่างกันจะเกิดการหักเห เมื่อแสงผ่านตัวกลาง
ที่มีความหนาแน่นน้อยไปมาก รังสีหักเหจะเป็นเข้าหาเส้นแนวฉาก และเมื่อแสงผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไป
น้อย รังสีหักเหจะเป็นออกจากเส้นแนวฉาก 

แผ่นวัตถุนี้จัดเป็นตัวกลางชนิดใด และมุม X มีขนาดเท่าใด 
 ตัวกลาง ขนาดของมุม X 

ก. โปร่งแสง 47 องศา 
ข. โปร่งแสง 43 องศา 
ค. โปร่งใส 47 องศา 
ง. โปร่งใส 43 องศา 
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พิจารณาแผนภาพ แล้วตอบค าถาม  
35. ถ้ามุม 2  เป็นมุมตกกระทบ มุมใดควรเป็นมุมสะท้อน  

 
ก.  มุม 1 
ข.  มุม 3 
ค.  มุม 4 
ง.  มุม 1 หรือ มุม 3 

 
ค าตอบ  ข.  มุม 3 เพราะมุมตกกระทบและมุมสะท้อนจะอยู่ติดเส้นแนวฉาก คือมุม 3 

 
36. แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ  เมื่อผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเกิดรุ้ง

ปัจจัยในข้อใดที่ท าให้เกิดรุ้ง  
ก. น้ าและความร้อน    ข. หมอกและอากาศแห้ง 
ค.  แสงแดดและความร้อน   ง. แสงแดดและละอองน้ า 

  ค าตอบ ง. แสงแดดและละอองน้ า เพราะเมื่อแสงแดดผ่านละอองน้ าจะเกิดการหักเหและกระจายแสงเป็นสีต่างๆ 
7 สี คือ ม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง   

 
หน่วยที่ 4 ปรำกฏกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
37. ภัยพิบัติใดที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย  

ก. ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ าป่าไหลหลาก เกิดดินถล่มทับถมบ้านเรือนเสียหาย 
ข. ภูเขาไฟระเบิดพ่นลาวา เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่ว กินบริเวณกว้างไปจนถึงประเทศอินโดนีเซีย 
ค.  เกิดพายุไต้ฝุ่นรุนแรง พัดเข้าฝั่งของประเทศไทย คลื่นสูงเกิดสองเมตร ทาความเสียหายให้ผู้อยู่อาศัย                                                   
    ในพ้ืนที่ชายฝั่ง 
ง. ปริมาณน้ าในเขื่อนมีมากเกินความสามารถที่เข่ือนจะกักเก็บไว้ จึงเร่งปล่อยน้ าออกทาให้น้ าท่วมบ้านเรือน 

  เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง 
  ค าตอบ  ข  เพราะประเทศไทยมีเฉพาะภูเขาไฟที่ดับแล้วไม่สามารถเกิดการปะทุพ่นลาวาได้ 
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38. หากสังเกตเห็นว่าระดับน้ าทะเลลดลงมากผิดปกติจนเห็นชายหาดทอดยาวลงไปในทะเล ควรปฏิบัติตัวตาม
ตัวเลือกใดบ้าง 
A  แจ้งผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่   
E  เดินลงไปตรวจสอบบริเวณหาด 
B  เตรียมถุงยังชีพหรือชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน  
F  ศึกษาเส้นทางและแผนการอพยพ 
C  หลบในรถยนต์     
G  วิ่งหนีขึ้นที่สูง 
D  วิ่งหนีขนานไปตามแนวชายหาด 
ก. A  B  F  G 
ข. A  C  D  G 
ค. A  B  C  E 
ง. A  C  D  E 
ค าตอบ  ก เพราะการเกิดสึนามิจะเกิดคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ 
 

39. ใช้น้ ายาล้างสุขภัณฑ์ในห้องน้ าเทลงบนหินก้อนหนึ่งเกิดฟองแก๊สผุดขึ้นจากเนื้อหิน  ก้อนหินก้อนนั้นเป็นหินชนิดใด  
ก. หินบะซอลต์  
ข. หินแกรนิต  
ค. หินทราย  
ง. หินปูน  

  ค าตอบ  ง  เพราะน้ ายาล้างสุขภัณฑ์มีสมบัติเป็นกรด เมื่อสัมผัสกับหินปูนจะเกิดฟองแก๊สผุดขึ้น 
 

4400..  จงเรียงล าดับกระบวนการเกิดหินตะกอน พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้  
1. การทับถมของตะกอน      2. การผุพังจนเกิดตะกอน  
3. การพัดพาตะกอนโดยลมและน้ า    4. การอัดแน่นและเชื่อมประสานของตะกอน   
ก.  (2) (3) (1) (4)    ข. (1) (4) (3) (2) 
ค.  (1) (2) (3) (4)    ง.  (2) (4) (3) (1) 

 ค าตอบ ก เพราะการเกิดหินตะกอนจะเกิดจากการผุพัง พัดพา  ทับถม และเชื่อมประสาน 
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จ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. จากข้อมูล ซากฟอสซิลดังกล่าวมีโอกาสพบในหินชนิดใด  

ก.  หินปูน 
ข.  หินพัมมิส  
ค.  หินแกรนิต 
ง.  หนิบะซอลต์ 
ค าตอบ ก  หินปูน  เพราะซากฟอสซิลจะพบในหินตะกอน  
 

42. หินชนิดใดเกิดข้ึนโดยไม่จ าเป็นต้องมีวัตถุประสาน 
 ก. หินพัมมิส     ข. หินทราย 
 ค. หินดินดาน    ง. หินกรวดมน 

  ค าตอบ ก  เพราะหินพัมมิส  เป็นหินอัคนี เกิดจากลาวาจากภูเขาไฟเย็นตัวไม่จ าเป็นต้องมีวัตถุประสาน 
 

43. ปัจจัยใดไม่ใช่สาเหตุของการกร่อนของหินในประเทศไทย 
ก. คลื่นทะเล     ข. กระแสน้ า   
ค. ธารน้ าแข็ง    ง. แรงโน้มถ่วงของโลก 

  ค าตอบ  ค  ธารน้ าแข็ง  เพราะการกร่อนมีปัจจัยส าคัญคือ น้ า ลม และธารน้ าแข็ง ซึ่งประเทศไทยไม่มีหิมะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซากดึกด าบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) คือ ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคธรณีกาล เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ส่วนที่เป็นเนื้อ 
จะผุพังสลายไปคงเหลือแต่ส่วนที่เป็นโครงสร้างเยื่อแข็งและบางชิ้นส่วนอาจอยู่ไม่ครบ เนื่องจากเกิดการผุพัง                 
และพัดพาไปเกิดการทับถมและฝังตัวอยู่ในชั้นดิน 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 44 

 
44. กระบวนการ X และ Y ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากหินตะกอนเป็นหินอัคนี คือข้อใด 

ก. การกัดกร่อนและการเย็นตัว 
ข. การหลอมเหลวและการเย็นตัว  
ค. สภาพอากาศและการกัดกร่อน 
ง. สภาพอากาศและการหลอมเหลว 

 ค าตอบ  ข  เพราะเมื่อหินตะกอนหรือหินแปร หลอมเหลวและเย็นตัวจะกลายเป็นหินอัคนี 
 
45. ข้อใดไม่ใช่สิ่งบอกเหตุของการเกิดสึนามิ 
     ก. ระดับน้ าทะเลลดลง จนเห็นชายหาดลึกลงไปในทะเล 

ข. เกิดแผ่นดินไหวภายในประเทศ หรือประเทศใกล้เคียง 
ค. ฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีพายุเข้าไปในบริเวณท้องถิ่น 
ง. พฤติกรรมของสัตว์เปลี่ยนไป 

  ค าตอบ  ค  เพราะสึนามิมีสาเหตุจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก หรือภูเขาไฟระเบิด ท าให้เกิดคลื่นยักษ์
ขนาดใหญ่ซัดเข้าชายฝั่ง 

 
46. พ้ืนที่ใดเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 

ก. บริเวณเชิงเขา   ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ า 
ค. ตามแนวชายหาด   ง. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า 
ค าตอบ  ข  ที่ราบลุ่มแม่น้ า เพราะเกิดการกัดเซาะของน้ า 

 

หน่วยที่ 5 ปรำกฏกำรณ์ดำรำศำสตร์และเทคโนโลยีอวกำศ 
47. ถ้าเกิดจันทรุปราคา คนบนโลกท่ีต าแหน่ง E จะเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อดวงจันทร์อยู่ต าแหน่งใด 

 
ก. ต าแหน่ง A  ข. ต าแหน่ง B  ค. ต าแหน่ง C   ง. ต าแหน่ง D 
ค าตอบ  ค  ต าแหน่ง C เพราะเป็นบริเวณท่ีมีเงามืดมาบัง 
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48. ภาพแสดงต าแหน่งที่สัมพันธ์กันของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ในเวลาที่แตกต่างกัน 

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

    ค าตอบ  ค  C  เพราะสุริยุปราคาเกิดจากเงาของดวงจันทร์ทอดยาวมายังโลก ท าให้โลกบริเวณที่ถูกบังมืด 
 
49. ต าแหน่งใดแสดงดวงจันทร์ในวันแรม 8 ค่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก.  ต าแหน่งที่ 1  ข.  ต าแหน่งที่ 2  ค.  ต าแหน่งที่ 3  ง.  ต าแหน่งที่ 4 
   ค าตอบ  ง  ต าแหน่งที่ 4  เพราะ ต าแหน่งที่ 1 คือ วันแรม 15 ค่ า ต าแหน่งที่ 2 คือ วันขึ้น 8 ค่ า 
           ต าแหน่งที่ 3 คือ วันขึ้น 15 ค่ า  
 
50. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
      ใน 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังภาพ  

จากภาพทางขวา ประเทศไทยจะร้อนที่สุดเมื่อโลกโคจร 
เข้าสู่ต าแหน่งใด  
ก. ต าแหน่ง 1    
ข. ต าแหน่ง 2  
ค. ต าแหน่ง 3    
ง. ต าแหน่ง 4 

 
ค าตอบ  ง  ต าแหน่ง  4  เพราะประเทศไทยจะไม่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 
 
 
 

ต าแหน่งที่ 3 

ต าแหน่งที่ 2 

ต าแหน่งที่ 1 

ทิศทางการโคจรของดวงจันทร์ 

ต าแหน่งที่ 4 

A    B        C             D 
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51. พิจารณาภาพ 
 
 
 
 
 

คนบนโลก  ยืนอยู่ที่ต าแหน่ง 1 จะเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไร 
 
ก.      ข.   

 
     ค.                            ง.  
 
     ค าตอบ  ค  จะเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงแหวน เกิดสุริยุปราคาแบบวงแหวน  

 
 
 

52. ในการเกิดสุริยุปราคา  นักเรียนคิดว่า A และ B ควรเป็นไปตามข้อใด 
 A B 

ก. ดาวเคราะห์ โลก 
ข. โลก ดาวเคราะห์ 
ค. ดวงจันทร์ โลก 
ง. โลก ดวงจันทร์ 

 

   ค าตอบ  ค  เพราะสุริยุปราคาเกิดจากดวงจันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ที่จะส่องมายังโลก 
 
53. แบบจ าลองในข้อใดแสดงการเกิดจันทรุปราคาได้ถูกต้อง เรียงตามล าดับ                                                      

(ก าหนดให้ ไฟฉาย = ดวงอาทิตย์ ลูกปิงปอง = ดวงจันทร์   ผลส้ม = โลก)  
ก. ผลส้ม    ลูกปิงปอง    ไฟฉาย  
ข. ผลส้ม   ไฟฉาย     ลูกปิงปอง  
ค. ไฟฉาย   ลูกปิงปอง   ผลส้ม  
ง. ไฟฉาย   ผลส้ม   ลูกปิงปอง 

     ค าตอบ  ง  การเกิดจันทรุปราคา คือมองไม่เห็นดวงจันทร์ แสดงว่าโลกมาบังแสงที่จะสะท้อนมาท าให้มองไม่เห็น
ดวงจันทร์ 
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54. ชมรมดาราศาสตร์ได้แสดงแผนภาพการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งหนึ่งในประเทศไทย ดังนี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
บอส  แอมแปร์  ฟีฟ่า และโฟกัส ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้   
บอส  :  คนที่อยู่จังหวัดยะลาไม่เห็นสุริยุปราคา  
แอมแปร์ : คนที่อยู่จังหวัดหนองคายมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง   
ฟีฟ่า  :  คนที่อยู่กรุงเทพมหานครมองเห็นสุริยุปราคาบางส่วน   
โฟกัส  :  คนที่อยู่จังหวัดเชียงรายมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง   
จากข้อมูลข้างต้น ใครกล่าวถูกต้อง   

ก. โฟกัสและแอมแปร์  
ข. แอมแปร์และฟีฟ่า  
ค. โฟกัสและบอส 
ง. ฟีฟ่าและบอส 

     ค าตอบ  ง  ฟีฟ่าและบอส  เพราะ แอมแปร์ : คนที่อยู่จังหวัดหนองคายมองเห็นสุริยุปราคาแบบบางส่วน                                                            
โฟกัส :  คนที่อยู่จังหวัดเชียงรายจะมองไม่เห็นสุริยุปราคา   

 
55. การที่โลกมีแกนเอียง 23.5 องศา ตลอดเวลาที่หมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาและหมุนรอบดวงอาทิตย์                      

แบบทวนเข็มนาฬิกา เช่นกัน ท าให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ ภาพแสดงการรับแสงอาทิตย์ของโลก ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 
ในรอบปี 

 
     ค าตอบ  ง  ฤดูหนาว  เพราะข้ัวโลกเหนือได้รับแสงตกเฉียงหรือได้รับพลังงานความร้อนน้อยกว่าซีกโลกใต้  
 

จากภาพ ต าแหน่ง ก เป็นฤดูอะไร  
ก. ฤดูใบไม้ผลิ    
ข. ฤดูรอ้น    
ค. ฤดูใบไม้ร่วง    
ง. ฤดูหนาว 
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56.  “เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551  ประเทศไทยได้ส่งดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติสู่วงโคจรดวงแรก                                  
ได้เป็นผลส าเร็จหลังจากท่ีมีการเลื่อนก าหนดส่งหลายครั้ง” อยากทราบว่าดาวเทียมดวงนี้มีชื่อว่าอะไร 

   ก.  ธีออส     ข. ไทยคม 1  
   ค.  ไทยคม 4    ง.  แลนด์แซต 

     ค าตอบ  ก  ธีออส เพราะเป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติสู่วงโคจรดวงแรก                                   
 

57. ข้อใดเป็นชื่อกล้องโทรทรรศน์อวกาศ 
ก. ฮับเบิล     ข. จันทรา 
ค. สปิตเซอร์     ง. ทุกข้อที่กล่าวมา 

     ค าตอบ  ง  เพราะกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล กล้องจันทรา และสปิตเซอร์ เป็นกล้องโทรทรรศน์อวกาศ 
 
58. ดาวเทียมท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ คือ ดาวเทียมดวงใด  

ก. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา    ข. ดาวเทียมโทรคมนาคม 
ค. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร    ง. ดาวเทียมส ารวจภูมิศาสตร์ 

     ค าตอบ  ข ดาวเทียมโทรคมนาคมเป็นดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศ 
 
59.  นักเรียนใช้สิ่งใดในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าด้วยตนเอง  

ก. จรวด      ข. ยานอวกาศ    
ค. ดาวเทียมสื่อสาร     ง. กล้องโทรทรรศน์ 

     ค าตอบ  ง. กล้องโทรทรรศน์ใช้ส าหรับส่องวัตถุที่อยู่ไกล 
 
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของดาวเทียม 2 ดวง เป็นดังนี้ 

ดาวเทียม ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของดาวเทียม 
A ภาพถ่ายแสดงปริมาณและสัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ 

ปริมาณและสัดส่วนของแหล่งน้ า และลักษณะภูมิประเทศ 
B ภาพถ่ายแสดงอุณหภูมิของพื้นผิวโลก อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศ ความ

หนาแน่นของเมฆ ลักษณะพายุหมุนเขตร้อน และทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ 
60. จากข้อมูล ดาวเทียม A และ B เป็นดาวเทียมประเภทใด ตามล าดับ 
      ก.  ดาวเทียมสื่อสาร และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
      ข.  ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
      ค.  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมดาราศาสตร์  
      ง.  ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมดาราศาสตร์ 
      ค าตอบ  ข.  ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
 
 



สงัคมศึกษา



144 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นแกนหลกัส าคัญในการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ              
โดยใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจให้โลกอยู่อย่างสงบสุข ใชว้ฒันธรรมเป็นศูนยร์วมการท ากิจกรรม
ร่วมกัน เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือสังคมหมู่มากต้องมีกฎ กติกา มารยาทเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน                           
ซ่ึงแต่ละหมู่เหล่าหรือประเทศต่างมีหลกัคิด แนวปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ                  
จะสรุปสาระส าคญัโดยสงัเขปดงัน้ี 

โลกสงบสุขด้วยศาสนา 
ศาสนาพุทธ มีตน้ก  าเนิดมาจากประเทศอินเดีย มีผูน้บัถือเป็นจ านวนมากในทวีปเอเชีย พระพุทธศาสนาเกิดข้ึน
เมื่อ 45 ปีก่อนปีพุทธกาล โดยมีศาสดา คือ พระพุทธเจา้ ซ่ึงมีพระนามเดิมว่าเจา้ชายสิทธตัถะ  
สถานที่กบัเหตุการณ์ส าคญั 1. พระพุทธเจา้ประสูติท่ีสวนลุมพินีวนั ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของประเทศเนปาล  
2. พระพุทธ เจ้าต รัส รู้ ได้ท าก ารปฐม เทศนาค ร้ั งแรก ท่ี ป่ า อิ สิปตนมฤคทายวัน  ก รุ งพาราณสี                                   
ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ประเทศอินเดีย และ 3. พระพุทธเจา้เสด็จปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา เม่ือวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6                              
รวมพระชมมาย ุ80 พรรษา 
หลักค าสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธมีหลักธรรมค าสอนท่ีส าคัญและสามารถน าไปปฏิบัติได้หลาย
หลกัธรรม 1) ไตรลักษณ์ ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีกล่าวถึงลกัษณะท่ีเป็นธรรมดาของส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนในโลก 
ลกัษณะน้ีจะมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นเหตุเป็นผล และอาศยักนัและกนัจนเป็นปัจจยัใหเ้กิดข้ึนและด ารงอยู่ 
ประกอบไปด้วย อนิจจัง คือ ความไม่เท่ียง มีความแปรเปล่ียน ไม่คงท่ี ทุกขัง คือ อาการทุกข์ท่ีเกิดข้ึน                      
หรือเป็นการแตกพงัทลาย ดบัไป อนัตตา คือ ความไม่ใช่ตวัตน ความไม่มีตวัตน (มีตวัตนสักพกัแลว้ก็หาย/ตาย
ไป) 2) อริยสัจ 4 คือ หลกัธรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิตและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจยั ประกอบดว้ย ทุกข์ คือ 
สภาพท่ีมนุษยท์นไดย้ากกว่าภาวะปกติ สมุทัย คือ สาเหตุของทุกข์ นิโรธ คือ การดบัทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของค าสอน และ มรรค คือ หนทางไปสู่ความดบัทุกข ์3) ไตรสิกขา คือ ขอ้ปฏิบติัท่ีตอ้งศึกษาของศาสนา
พุทธ 3 ประการ ไดแ้ก่ ศีล คือ การรักษาทางกายและวาจาใหเ้ป็นปกติ สมาธิ คือ การฝึกจิตใหจ้ดจ่ออยูก่บัส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง จนเป็นเหตุใหเ้กิดปัญญาหลงัจากท่ีจิตน่ิงและสงบ ปัญญา คือ ความรู้ ความรอบรู้ ท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนฐาน
ของเหตุและผล 4) โอวาทปาฏิโมกข์หรือ โอวาท 3 ซ่ึงเป็นหวัใจของพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ย การไม่ท า
ความชัว่ การท าความดี และการท าใหจิ้ตใจใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 ค ่ า เดือน 3 เป็นวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญั โดยเป็นวนัท่ีมีการประชุมร่วมกนัของพระสงฆค์ร้ังยิง่ใหญ่ โดยไม่ไดน้ัด
หมายถึง 1,250 รูป พระพุทธเจ้าได้แสดง โอวาทปาติโมกข์ กล่าวคือ การแสดงหลกัค าสอนส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ นอกจากท่ีพระอรหันต์มาประชุมกันแลว้ส่ิงท่ีท าให้วนัน้ีพิเศษ จนเรียกว่า     
“จาตุรงคสันนิบาต” หมายถึง การประชุมด้วยองค์ 4  คือ 1. เป็นวันท่ีพระอรหันต์ซ่ึงเป็นสาวกของ
พระพุทธเจา้มารวมตวักนัโดยไม่ไดน้ดัหมายถึง 1,250 รูป 2. พระภิกษุเหล่านั้นลว้นเป็นเอหิภิกขุอุปสมัปทา 
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หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการอุปสมบทโดยพระพุทธเจา้ 3. พระภิกษุทั้งหมดทุกรูปท่ีมาประชุมลว้นบรรลุเป็นพระ
อรหันต์แลว้ และ 4. เป็นวนัท่ีพระจนัทร์เต็มดวง วันวิสาขบูชา ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
พระพุทธเจา้ ไดป้ระสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวนัเดียวกนั วนัวิสาขบูชากลายเป็นวนัส าคญัของโลกจากการ
ก าหนดขององคก์ารสหประชาชาติ เน่ืองจากมีการร่วมพิจารณาและเห็นตรงกนัว่า วนัวิสาขบูชาถือเป็นวนัส าคญั
วนัหน่ึงของโลก เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจา้ มีการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ เม่ือเทียบกบัโลก
ปัจจุบนัหมายถึงการเลิกทาสนั่นเอง ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้วนัวิสาขบูชา ไดถู้กยกย่องให้เป็นวนัส าคญัของโลก
นั่นเองวันอาสาฬหบูชา ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 8 เป็นวนัท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นคร้ังแรก 
หลงัจากท่ีตรัสรู้แก่เบญจวคัคียท์ั้ ง 5 ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั (ปัจจุบนัตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย) การแสดง
ธรรมคร้ังนั้นเรียกว่า “ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร” ซ่ึงในความส าคญัของการแสดง ปฐมเทศนาคร้ังแรกนั้น คือ 
หลกัธรรมท่ีส าคญั 2 ประการ คือ มัชฌมิาปฏิปทา ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางใหย้ดึถือสายกลางเป็นหลกั ไม่เอียง
ไปซา้ยหรือขวาเพื่อให้มีความสมดุล และอริยสัจ 4 คือ ความจริงอนัประเสริฐท่ีประกอบไปดว้ย ทุกข์ สมุทยั 
นิโรธ และมรรค จากเหตุการณ์ส าคญัวนันั้นท าใหโ้กณฑญัญะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในเบญจวคัคียท์ั้ง 5 บรรลุโสดาบนั
เป็นพระภิกษุ รูปแรกในพระพุทธศาสนา นั่นคือ มีพระรัตนตรัยครบถว้น วันเข้าพรรษา ตรงกบัวนัแรม 1 ค ่า 
เดือน 8 เป็นวนัท่ีพระสงฆ์จะต้องประจ าอยู่วดัใดวดัหน่ึงติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน วันออกพรรษา                  
ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 11 คือ วนัท่ีส้ินสุดระยะของการจ าพรรษา เรียกอีกอยา่งว่าวนั มหาปวารณา 
 
ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาท่ีมีคนนับถือมากท่ีสุดในโลก ศาสดาของศาสนาคริสต ์คือ พระเยซู ซ่ึงเป็นชาวยิวท่ี
ประสูติท่ีแควน้ยดูาย ดินแดนปาเลสไตน์ ประสูติเมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม ปัจจุบนัศาสนาคริสตม์ี 3 นิกายใหญ่ ๆ 
คือ โรมนัคาทอลิก ออร์ทอดอกซ ์และโปรแตสแตนต ์ 
หลกัค าสอนของศาสนาคริสต์ หลกัค าสอนของศาสนาคริสต ์คือ การสอนใหทุ้กคนรักกนั เนน้ความเมตตา การ
ใหอ้ภยักนั โดยหลกัความรักท่ีส าคญัในศาสนาคริสตม์ี 2 ขอ้ใหญ่ ๆ คือ 1. ความรักระหว่างพระเจา้ เป็นความ
รักในรูปแบบของพ่อกับลูก ซ่ึงเป็นความรักท่ีคริสต์ศาสนิกชนมอบและมนุษยใ์ห้กับพระเจ้า 2. ความรัก
ระหว่างมนุษยแ์ละมนุษยเ์ป็นหลกัความรักท่ีสอนใหเ้รารักศตัรู  
วนัส าคญัของศาสนาคริสต์ ไดแ้ก่ 1. วนัสะบาโตหรือวนับริสุทธ์ิ โดยเอาวนัอาทิตยไ์ปเขา้โบสถ ์2. วนัอีสเตอร์ 
คือ วนัท่ีพระเยซูฟ้ืนคืนชีพจากการถูกตรึงไมก้างเขน 3. วนัขอบคุณพระเจ้า ซ่ึงจะตรงกับวนัพฤหัสท่ี 4                 
ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และ 4. วนัคริสต์มาส ซ่ึงเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู                   
ตรงกบัวนัท่ี 25 ธนัวาคมของทุกปี 
ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาท่ีเป็นเอกเทวนิยม กล่าวคือ ศาสนาท่ีนับถือพระเจา้องค์เดียว ศาสดาของศาสนา
อิสลาม คือ พระนบีมุฮมัมดั ศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์ของการด ารงอยู่ คือ เพื่อรักและเพื่ออยู่รับใชพ้ระเจา้ 
โดยศาสนาอิสลาม มี 2 นิกาย ใหญ่ๆ คือ นิกายซุนนีย์และนิกายชีอะฮ์ ประเทศท่ีมีประชากรนับถือศาสนา
อิสลามมากท่ีสุดในโลก คือประเทศอนิโดนีเซียและตามมาด้วย ประเทศแถบตะวันออกกลาง 
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หลกัค าสอนของศาสนาอสิลาม หลกัค าสอนของศาสนาอิสลามเป็นท่ีรู้กนัว่าเก่ียวกบัความศรัทธาต่อพระเจา้องค์
เดียวและเนน้การรับใชพ้ระเจา้เท่านั้น แต่ก็มีหลกัค าสอนท่ีสอนใหค้นเป็นคนดีและรักในเพ่ือนมนุษย ์โดยมีหลกั
ค าสอน 2 ประการ ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ คือ หลกัศรัทธา 6 ประการ เกิดข้ึนมาเน่ืองจากความเช่ือและแนวคิดของ
ศาสนาอิสลามท่ีเช่ือว่าจะเนน้เร่ืองความศรัทธาและความเช่ือโดยปราศจากข้อสงสัย และหลกัปฏิบัต ิ5 ประการ 
ชาวมุสลิมจะตอ้งปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนาดว้ยกาย วาจาและใจ ไดแ้ก่ การปฏิญาณตน การละหมาด การถือศีล
อด การบริจาคซากาต และการประกอบพิธีฮจัญ ์ 
วนัส าคัญของศาสนาอิสลาม วนัส าคญัทางศาสนาของศาสนาอิสลามมีอยู่หลายวนั ทั้งวนัข้ึนปีใหม่ของศาสนา
อิสลาม วนัอีดิลอฮา วนัอาชูรอย ์และวนัเมาลิดนบี 

 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าที่สุดในโลก เป็นศาสนาแบบพหุเทวนิยม กล่าวคือ ศาสนาท่ีมีการนับ
ถือพระเจา้หลายองค ์แต่ชาวฮินดูเช่ือว่าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีพระเจา้สูงสุดรวมกนั 3 องค ์เรียกว่า ตรีมูรติ 
โดยคมัภีร์ศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า “คมัภีร์พระเวท”ประกอบดว้ย พระพรหมเป็นพระผูส้ร้างโลกและสรรพส่ิง
ต่าง ๆ พระวิษณุเป็นผูดู้แลรักษาโลกและพระศิวะเป็นผูท้  าลายโลกเมื่อโลกมีคนไม่ดีจ  านวนมากส าหรับคมัภีร์
ทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น มี 3 คมัภีร์ เรียกว่า ไตรเวท ประกอบดว้ย ฤคเวท ยชุรเวท และสาม
เวท เป็นคมัภีร์รวมบทสวดต่าง ๆ ต่อพระเจา้  
หลกัค าสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบไปดว้ย ปรมาตมนั คือ ส่ิงยิง่ใหญ่ท่ีเป็นท่ีรวมของทุกส่ิง   บน
โลก โดยมีลกัษณะ 7 ประการ คือ เกิดข้ึนเอง เป็นนามธรรม เป็นศูนยร์วมของวิญญาณ สรรพส่ิงแยกออกมาจาก
พรหม เป็นสจัธรรม เป็นผูป้ระทานความคิดและเป็นส่ิงท่ีด  ารงอยู่ในภาพเดิมตลอดเวลา อาศรม 4 เป็นขั้นตอน
การด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงวยั และ หลกัธรรม 10 ประการ เป็นหลกัธรรมท่ีผูน้ับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
จะตอ้งเรียนรู้และน าไปปฏิบติั  
วนัส าคญัของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ท่ีส าคญัและควรรู้ คือ วนัรถยาตรา วนันาคปัญจมี วนัศราวณีปูรณมาและ
วนัศรีกฤษณะชนมาอฏัฐมี 

 
ศาสนาซิกข์/สิข เป็นศาสนาท่ีเกิดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 ทางตอนเหนือของอินเดียจากค าสอนของคุรุนานัก 
ศาสนาซิกขม์ีหลกัปรัชญาท่ีนิยมเรียกว่า “คุรมตั” ซ่ึงแปลว่า ค  าสอนของคุรุ ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาแบบเอก
เทวนิยม กล่าวคือ ศาสนาท่ีนบัถือพระเจา้องคเ์ดียว ศาสดาของศาสนาซิกข์ คือ คุรุ แห่งศาสนาซิกข์มี 10 ท่าน 
ไดแ้ก่ คุรุนานัก คุรุองัคตั คุรุอมรทาส คุรุรามดาส คุรุอรชุน คุรุหริโควินท์ คุรุหริไร คุรุหริกิษน คุรุเตฆพหทูร์ 
และครูโควินทสิงห์ 
หลักค าสอนที่ส าคัญของศาสนาซิกข์ คือ หลกัความสุขท่ีแทจ้ริงและหลกัระเบียบวินัย โดยหลกัค าสอนของ
ศาสนา ซิกข ์จะสอนใหรู้้จกัเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 
วนัส าคัญของศาสนาซิกข์ มีอยูด่ว้ยกนัหลายวนั ทั้งวนัประสูติของพระศาสดา วนัวิสาขี วนัคลา้ยวนัสละชีพเพ่ือ
พิทกัษธ์รรมและวนัสถาปนาพระมหาคมัภีร์ 
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หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
กฎหมายกบัชีวติประจ าวนั 

กฎหมาย หมายถึง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้อยู่ตามกรอบและ 
กฎเกณฑ์ กฎหมายแบ่งออกเป็นกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
กฎหมายเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร 

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร คือ กฎหมายส าคญัเก่ียวกบัประชาชนทุกคน คือ กฎหมายก าหนด
ระเบียบปฏิบติัในการแจ้งเกดิ สามารถกระท าการไดเ้มื่อมีคนเกิด เจา้บา้น บิดา หรือมารดา จะตอ้งไปแจง้ต่อนาย
ทะเบียนในทอ้งท่ีตวัเองหลงัจากคนเกิด ภายใน 15 วนั การแจ้งตาย โดยแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ คนตายนอก
บา้น กบัคนตายในบา้น ซ่ึงในกรณีท่ีคนตายในบา้นใหเ้จา้บา้นแจง้ต่อนายทะเบียนภายในระยะ เวลา 24 ชัว่โมง 
นบัตั้งแต่เวลาตาย หรือในกรณีท่ีคนตายนอกบา้นใหบุ้คคลท่ีอยูก่บัผูต้ายเป็นคนสุดทา้ย หรือคนท่ีพบศพแจง้กบั
นายทะเบียนในท้องท่ีท่ีตายหรือพบศพ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาท่ีพบศพ 
สถานท่ีแจง้ตายให้แจง้ไดท้ั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล เช่น บา้นของก านันผูใ้หญ่บา้น หรือส านักทะเบียน
ทอ้งถ่ินตามเขตต่าง ๆ การแจ้งย้ายที่อยู่ หมายถึง การแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบถึงการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงยา้ย
เขา้หรือยา้ยออกจากบา้น ซ่ึงในการแจง้ยา้ยท่ีอยู่นั้นจะตอ้งมีการแจง้ยา้ยออกก่อนจากทะเบียนบา้นหลงัเดิมก่อน 
แลว้จึงจะสามารถแจง้ยา้ยเขา้มาสู่ทะเบียนบา้นหลงัใหม่ได ้ 
กฎหมายเกีย่วกบัการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง กฎหมายท่ีใชเ้ก่ียวกบัการปกครองเฉพาะในส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงในประเทศไทยจะแบ่งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัและองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยแต่ละองคก์รจะมีกฎระเบียบท่ีใชแ้ตกต่างกนัและมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั
ไป  

1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือเรียกว่า อบจ. คือ ระดับการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเน้นไปตาม             
แต่ละจงัหวดั มีกฎบงัคบัเรียกว่าข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือเรียกว่า อบต. คือ ระดบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเน้นไปท่ีต าบล            
มีกฎบงัคบัใชเ้รียกว่าข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล  

3. เทศบาล คือ ระดบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง และเทศบาลนคร โดยมีกฎบงัคบัใชเ้รียกว่า เทศบัญญัต ิ 
วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีสืบทอดต่อกนัมาจากในอดีต เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและเห็นว่าดี ไดรั้บการยอมรับ 
และสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. วฒันธรรมทางวตัถุ คือ ส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนมาเพ่ือใชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึง เช่น ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นอดีตและในปัจจุบนั 2. วฒันธรรม
ท่ีไม่ใช่วตัถุ คือ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของมนุษย ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากการใชชี้วิต เช่น ความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยมต่าง ๆ ประเพณี ศีลธรรม ภาษา จารีตและอ่ืน ๆ 
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ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองท่ีใชใ้นการบริหารอ านาจของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกของประชาชน 
โดยยดึหลกัเสียงขา้งมากและเคารพเสียงขา้งนอ้ย โดยหลกัประชาธิปไตยท่ียดึถือกนั คือ หลกัความเสมอภาค 
เสรีภาพ และความยติุธรรมเพื่อใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบเรียบร้อย 
ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะของบุคคลที่มสิีทธิ์เลือกตั้ง 
1. จะตอ้งเป็นสญัชาติไทย หรือผูม้ีสญัชาติไทยโดยไดแ้ปลงสญัชาติมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี  
2. จะตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง  
3. จะตอ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 90 วนั นบัถึงวนัเลือก
ลกัษณะต้องห้ามของผู้มสิีทธิเลือกตั้ง   
1. จะตอ้งไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช  
2. จะตอ้งไม่อยูใ่นระหว่างถูกเพ่ิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง  
3. จะตอ้งไม่โดนคุมขงัโดยหมายของศาล หรือโดยค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  
4. จะตอ้งไม่เป็นคนวกิลจริต จิตฟันเฟือน หรือไม่สมประกอบ  
เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ของการศึกษาเก่ียวกบัเศรษฐกิจของมนุษยเ์ก่ียวกับการผลิต การบริโภค 
และการน าทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด  
ใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
ผู้ผลิต คือ ผูท่ี้ท าหน้าท่ีน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาสร้างให้กลายเป็นสินคา้ หรือการบริการ ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค  
ปัจจัยส าคัญของผู้ผลิต ทรัพยากรการผลิตท่ีส าคัญของผูผ้ลิตในการผลิตสินค้าและบริการในทุกๆ ส่วน                          
มีทั้งหมด 4 อยา่ง คือ ท่ีดิน ทุน แรงงานและผูป้ระกอบการ โดยทั้ง 4 ปัจจยัจะเช่ือมโยงหากนัและจะขาดส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงไปไม่ได ้
บทบาทหน้าที่ของผู้ผลิต ผูผ้ลิตสินคา้และบริการไม่ใช่ว่าจะท าอยา่งไรก็ได ้จะตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีและท าตาม
เพื่อให้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนัโดยบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของผูผ้ลิต คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ประโยชน์
ของสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและการค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
1. ผูผ้ลิตจะตอ้งผลิตสินคา้อยา่งมีคุณภาพ ไม่ใช่ผลิตดว้ยวตัถุดิบท่ีไม่ดีเพื่อเอาเปรียบผูบ้ริโภค  
2. ผูผ้ลิตจะตอ้งมีความซ่ือสตัยต่์อการผลิตและผูบ้ริโภค ไม่หลอกลวงดว้ยสรรพคุณเกินจริง 
3. ผูผ้ลิตจะตอ้งแสดงความรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ของตวัเอง ประโยชน์ของ 
 
ผู้บริโภค คือ คนหรือกลุ่มคนท่ีเป็นผูซ้ื้อหรือใชสิ้นคา้และบริการต่าง ๆ จากผูผ้ลิตเพ่ือน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
หรือตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของตวัเอง  
ปัจจยัที่ต้องค านึงถึงส าหรับผู้บริโภค ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ  ระหว่างเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ 
โดยปัจจยัท่ีส าคญัมีทั้งหมด 3 อยา่ง คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นคุณภาพและปัจจยัดา้นความจ าเป็น  
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ทรัพยากร หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติซ่ึงมนุษยส์ามารถน ามาใชไ้ด ้เป็นส่ิงท่ีน ามาผลิตเป็นสินคา้และ
บริการ โดยส่ิงต่าง ๆ  เหล่านั้นจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มอียู่อย่างไม่จ ากดั แต่ทรัพยากรมอียู่อย่าง
จ ากดับนโลกใบน้ี ดงันั้น เราจึงจ  าเป็นตอ้งใชห้ลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์มาเพ่ือหาทางใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ  ากดันั้น ให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุดต่อความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงหลกัการและวิธีใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์
สูงท่ีสุดนั้น เป็นหวัใจหลกัของความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร เพ่ือใหม้นุษยห์รือผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคตระหนกัและเห็น
คุณค่าของทรัพยากรเหล่านั้น 

ทรัพยากรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป กบัทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดไป 
โดยทั้งสองประเภทต่างเป็นทรัพยากรท่ีผูผ้ลิตน ามาใชเ้พ่ือผลิตสินคา้และบริการทั้งส้ิน 

1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป หมายถึง ทรัพยากรท่ีไม่มีสภาพ คงทนถาวรหรือไม่ได้มีอยู่คงอยู่
ตลอดไป ไดแ้ก่ แร่ธาตุ ดิน ป่าไม ้สตัวป่์าต่าง ๆ และถ่านหินหรือแร่ธาตุ ตามธรรมชาติ 

2. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไป หมายถึง ทรัพยากรท่ีคงทน สามารถใชไ้ดเ้ร่ือยๆ สามารถใชไ้ดโ้ดย
ไม่มีวนัหมดไป เช่น อากาศ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม หรือบรรยากาศต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 
หลกัการและวธิีใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงที่สุด 
1. การวางแผนการใชท้รัพยากรในการผลิตใหคุ้ม้ค่าท่ีสุดต่อการผลิตสินคา้และบริการ  
2. การน าทรัพยากรมาใชใ้หม่  
3. การน าส่ิงของท่ีช ารุดหรือทรุดโทรมกลบัมาซ่อมและใชใ้หม่ ก็ 
4. การหาส่ิงของท่ีคงทนมาใชท้ดแทนวสัดุท่ีส้ินเปลืองและส่งผลเสียต่อโลก  
5. การกระจายทรัพยากรท่ีมีไปตามท่ีต่าง ๆ ตามความตอ้งการและความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท างานของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กันโดยต้อง                  
อาศยัหน่วยเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล โดยความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ แบ่งออกเป็นความสมัพนัธท์างการผลิตและความสมัพนัธท์างการแลกเปล่ียน 
ความสัมพนัธ์ทางการผลติ หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการผลิตและผลผลิต  
ความสัมพนัธ์ทางการแลกเปลีย่น หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
หน่วยเศรษฐกจิ หมายถึง คนหรือกลุ่มคนท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์รต่าง ๆ  โดยประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ เช่น การผลิต การบริโภคและการบริการ                  
โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล  

1. หน่วยครัวเรือน หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจท่ีประกอบไปดว้ยบุคคล หรือครอบครัวท่ีมีรายไดจ้ากการ
ท างาน โดยมีตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มของตนเอง 
มากท่ีสุด 

2. หน่วยธุรกิจ หมายถึง คน กลุ่มคน หรือหน่วยงานท่ีน าเอาปัจจยัการผลิตมาท าให ้กลายเป็นสินคา้
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค โดยมีเป้าหมาย คือ เน้นผลตอบแทนท่ีเรียกว่าก  าไร                    
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ซ่ึงในหน่วยธุรกิจประกอบไปดว้ยสมาชิก 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผูผ้ลิตและผูข้าย ซ่ึงหน่วยธุรกิจบางหน่วยท าหนา้ท่ี
เป็นทั้งสองอยา่ง เช่น บริษทั หา้งหุน้ส่วนต่าง ๆ หรือร้านคา้ในทอ้งตลาด  

3. หน่วยรัฐบาล หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานทางราชการต่าง ๆ ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ของสาธารณะหรือส่วนรวม ไม่ไดเ้นน้การแสวงหาก าไร โดยมีหนา้ท่ีเพื่อเช่ือมความสมัพนัธก์บัหน่วย
อ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผูผ้ลิต บริการสาธารณะต่าง ๆ ใหแ้ก่หน่วยงานครัวเรือนและ
หน่วยงานธุรกิจ  
ภาษี  คือ เ งินท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อน าไปใช้บริหารและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ                                 
โดยมีกฎหมายระบุไวว้่าหากใคร หรือผูใ้ดท่ีหลีกเล่ียงการจ่ายภาษี ถือเป็นการ ผิดตามกฎหมายและตอ้งไดรั้บ
โทษตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย ภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม โดยทั้งสองอยา่ง
นั้นจะเรียกเก็บจากประชาชนท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ และภาษีท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมทางการ
คา้และบริการการ จดัเก็บผา่นการซ้ือสินคา้บริการการต่าง ๆ 
ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีเงินไดธ้รรมดาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการ 
ภาษีทางอ้อมหมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากประชาชนผา่นการซ้ือสินคา้และบริการหรือมีอีกช่ือหน่ึงว่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี ของประเทศ คือ กระทรวงการคลงั ซ่ึงมีหน่วยงานระดบักรมหรือรองลงมาไวจ้ดัเก็บภาษี
เป็นรายได ้ไดแ้ก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ และกรมศุลกากร 

นอกจากกระทรวงการคลังแล้วย ังมีหน่วยงานระดับท้องถ่ินท่ีคอยจัดเก็บภาษีเพ่ือรัฐบาล คือ                  
“องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” ท่ีมีการเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษีโรงเรือน 
สิทธิต่าง ๆ  ของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน ผูบ้ริโภคและผูใ้ชแ้รงงานสมควรไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายซ่ึงถือ
เป็นเร่ืองท่ียอมรับไดใ้นสากล ดงันั้น ประเทศไทยก็มีกฎหมายท่ีคอยปกป้องและรองรับสิทธิของผูบ้ริโภคและ
ผูใ้ชแ้รงงานเช่นกนั โดยตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคปี พ.ศ. 2522 ไดร้ะบุสิทธิของผูบ้ริโภคไว ้               
5 ประการ คือ                         

1. สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารและค าพรรณนาคุณภาพของสินคา้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้และบริการ  
2. สิทธิในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ  
3. สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสญัญา  
4. สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือรับบริการ  
5. สิทธิในการรับพิจารณาชดเชยความเสียหายจากสินคา้หรือบริการ 

สิทธิของผู้ใช้แรงงาน สิทธิของผูใ้ชแ้รงงานในประเทศไทยมีกฎหมายรองรับเป็นพระราชบญัญัติคุ ้มครอง
แรงงานปี พ.ศ. 2541 มีรายละเอียดอยา่งพอสงัเขป ดงัน้ี 

1. ใหท้ างานไดไ้ม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั หรือ 48 ชัว่โมงต่ออาทิตย ์ 
2. ผูใ้ชแ้รงงานหรือลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บค่าจา้งไม่นอ้ยกว่าค่าแรงขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนด  
3. หา้มนายจา้งจา้งเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 15 ปี  
4. วนัหยดุตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1 วนัต่ออาทิตยแ์ละมีระยะห่างไม่เกิน 6 วนั  
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5. ผูจ้า้งตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัความตาย หรืออาการเจ็บป่วยของผูใ้ชแ้รงงานท่ีเกิดจากการท างาน 
เศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรัชกาลท่ี 9 ทรงแนะใหป้ระชาชนทุกคน
ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยให้ใชชี้วิตแบบพออยู่ พอกนิ พอใช้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
ประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไป ซ่ึงค  าว่าความพอเพียงนั้น หมายถึง การรู้จกักิน รู้จกัใชอ้ยา่งพอเพียงตามแต่ละบุคคล
จะท าได ้โดยไม่เป็นการเบียดเบียนและเป็นภาระแก่ผูอ่ื้น 

หลกัของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมุ่งเน้นทางดา้นของการพฒันาดว้ยการเน้นแนวคิดทางสายกลาง  
เน้นความไม่ประมาทและเน้นหลกัเหตุผล ซ่ึงจะเป็นการสร้างความคิด ความรู้และคุณธรรมทางออ้มให้กับ
ประชาชน จะ ท าใหชี้วิตมีความสมดุล มัง่คงและย ัง่ยนืโดยไม่มีปัญหา 

หลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส าคญั คือ หลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไข โดย 3 ห่วงประกอบไปดว้ย ลกัษณะ         3 
ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุม้กนัในตวัเอง ส่วน 2 เง่ือนไข คือ        เง่ือนไข
ความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรม 
หลกั 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั 
เง่ือนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั)  เง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสตัย ์สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 
สหกรณ์ 

สหกรณ์ คือ องคก์รหรือกลุ่มท่ีคนรวมกนัมากกว่า 10 คนข้ึนไป โดยมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของ
การรวมกนัไปในทางเดียวกนัซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเขา้ร่วมกลุ่มกนันั้นเป็นไปดว้ยความ
สมคัรใจ สหกรณ์แห่งแรกของไทย คือ สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ ากดัสินใช้ อยูท่ี่จงัหวดัพิษณุโลก 
หลกัการส าคญัของสหกรณ์ 

1. หลกัการขายสินค้าตามราคาตลาด ไม่เป็นการมุ่งเนน้เก่ียวกบัผลก าไร 
2. หลกัการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกจิ คือ สมาชิกทุกคนในสหกรณ์นั้นๆ มีสิทธ์ิและเสียงในการลงทุน 

หรือตรวจสอบสภาพการเงินรายรับรายจ่ายของสหกรณ์ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  
3. หลกัความเป็นอสิระ คือ การด าเนินงานใดๆ ในสหกรณ์ไม่มีกลุ่มคนนอกเขา้มาว่าเก่ียวขอ้ง 
4. หลักประชาธิปไตย คือ หลกัการบริหารสหกรณ์แบบเท่าเทียมกัน โดยให้ทุกคนท่ีเป็นสมาชิก

สามารถ เสียงไดเ้ท่าเทียมกนัคนละ 1 เสียง ไม่ว่าจะถือหุน้ก่ีหุน้ก็ตามและมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎกติกา 
5. หลกัความสมคัรใจ คือ จะใชห้ลกัความสมคัรใจแต่เร่ิมแรกในการหาสมาชิกเขา้มาเพ่ือใหส้มาชิกเขา้

มาโดยปราศจากการบงัคบั การกีดกนัทางเพศ ศาสนา อาย ุหรือชนชั้นต่าง ๆ  
6. หลักความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ การสร้างเครือข่ายหรือสานสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ย

กนัเองเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ลกัษณะของสหกรณ์  

1. สหกรณ์ตอ้งเกิดจากการเป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจเท่านั้น  
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2. สหกรณ์ตอ้งเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลท่ีมากกว่า 10 คนข้ึนไป  
3. สหกรณ์ตอ้งด าเนินการใดๆ โดยยดึหลกัประชาธิปไตย  
4. สหกรณ์ตอ้งมีการจดทะเบียนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  
5. สหกรณ์ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือกนัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่หวงัผลก าไร  
6. สหกรณ์ตอ้งมีการประกอบกิจการดว้ยการผลิต จ  าหน่าย หรือจดัจ่าย เป็นตน้  

ประเภทของสหกรณ์ 
1.สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนในกลุ่มคนท่ีมีอาชีพการเกษตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

สมาชิกช่วยเหลือกนัในเร่ืองของการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนในการท าการเกษตร 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สหกรณ์ท่ีมีรูปแบบเหมือนสถาบนัการเงินโดยสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์

จะมีอาชีพเดียวกนั รวมกลุ่มกนัเพื่อส่งเสริมการออมเงินและแบ่งเงินทุนไวเ้พื่อใหส้มาชิก กูย้ืมเมื่อมีปัญหาหรือ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งิน 

3. สหกรณ์การประมง คือ สหกรณ์ท่ีจดัข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพ
ประมง จึงมีการรวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

4. สหกรณ์ร้านค้า คือ กลุ่มคนท่ีรวมตวักนัข้ึนมาเพ่ือจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายใหผู้บ้ริโภคทัว่ไป 
สหกรณ์ร้านคา้จะใหส้มาชิกลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ดว้ยความสมคัรใจ เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
สมาชิก 

5. สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบท่ีจดัหาท่ีดินใหป้ระชาชน พร้อมกบัด าเนินงาน 
จดัหาสินเช่ือต่าง ๆ เนน้การแปรรูปการเกษตรและส่งเสริมอาชีพการเกษตรดว้ย 

6.สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ท่ีกลุ่มคนมากกว่า 10 คนท่ีมีปัญหาเดียวกนัรวมตวักนัข้ึนมาเพ่ือช่วย 
เหลือซ่ึงกนัและกนั โดยนอกจากจะร่วมกนัแกปั้ญหาหรือช่วยเหลือกนัแลว้ ยงัมีการส่งเสริมใหเ้กิดความมัน่คง
ในอาชีพการงานอีกดว้ย 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนียน คือ สหกรณ์ท่ีเกิดจากความสมคัรใจของกลุ่มคน มากกว่า 10 คนท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ี เดียวกนั เช่น ชุมชน หมู่บา้น หรือกลุ่มคนท่ีมีอาชีพเดียวกนั 
 
ประวัติศาสตร์ 

เป็นการศึกษาเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต รวมถึงส่ิงท่ีมนุษยไ์ด้กระท าและส่ิง ต่าง ๆ 
เก่ียวกับความคิด ความเช่ือ ส่ิงก่อสร้าง ตลอดจนถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญและเกิดข้ึนจากธรรมชาติ               
โดยการน าหลักฐานท่ีรวบรวมได้เก่ียวกับเ ร่ืองราวในอดีตมาศึกษาและเรียบเรียงข้ึนด้วยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ 

บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งประวติัศาสตร์โลก คือ เฮโรโดทุส ซ่ึงเป็นนักประวติัศาสตร์
ชาวกรีกท่ีบนัทึกเก่ียวกบัสงครามระหว่างกรีกและเปอร์เซีย อีกทั้งยงัเป็นคนบนัทึกเร่ืองราวของ 7 ส่ิงมหศัจรรย์
เป็นคนแรกของโลก จึงไดถู้กขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งประวตัศิาสตร์โลก 
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บิดาประวติัศาสตร์ของไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระองคเ์ป็น
บุคคลท่ีไดนิ้พนธห์นงัสือเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เอาไวม้ากกว่า 650 เร่ืองเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนในประเทศ 
อีกทั้ง ยงัเป็นคนไทยคนแรกท่ีไดรั้บการยกยอ่งจาก “UNESC0” ใหเ้ป็นบุคคลส าคญัของโลกเมื่อปี พ.ศ. 
2505 
วธิีการทางประวตัศิาสตร์ 

วิธีการทางประวติัศาสตร์ คือ วิธีการท่ีใชใ้นการศึกษาประวติัศาสตร์ หรือขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ซ่ึงอาจใชห้ลกัฐานต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสาร หรือวิดีโอ โดยการศึกษานั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
หลกัฐานและน ามาวิเคราะห์หาเหตุและผล แลว้จึงน ามาสรุปเป็นขอ้สรุปทางประวติัศาสตร์ โดยวิธีการศึกษาทั้ง
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตั้งประเด็นท่ีจะศึกษา การสืบคน้และรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และตีความขอ้มูล ทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บมา การสรุปขอ้เท็จจริง และสุดทา้ย คือ การเรียบเรียงเพื่อน าเสนอขอ้เท็จจริง 
หลักฐานทางประวัตศิาสตร์ เป็นส่ิงจ  าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ เน่ืองจากการศึกษา
จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัฐาน เพื่อเป็นช่องทางในการเขา้ถึงขอ้เท็จจริงท่ีน่าเช่ือถือ โดยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักฐานช้ันต้น เป็นหลกัฐานท่ีไดม้าจากส่ิงท่ีบนัทึกหรือสร้างไวข้องผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์
หรือผูเ้ห็นเหตุการณ์นั้นๆ ซ่ึงหลกัฐานชั้นตน้เป็นหลกัฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสุดและจดัเป็นหลกัฐานท่ีส าคญั
ท่ีสุดและหลักฐานช้ันรอง เป็นหลกัฐานท่ีเขียนหรือสร้างข้ึนโดยบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
เหตุการณ์นั้นๆ มีการเรียบเรียงข้ึนภายหลงัจากท่ีเหตุการณ์ผ่านพน้ไปแลว้โดยใชห้ลกัฐานชั้นตน้มาเขียนเรียบ
เรียงเร่ืองราว ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของบทความทางวิชาการ หรือหนงัสือต่าง ๆ  
ประวตัศิาสตร์สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไดป้ราบดาภิเษกตวัเองข้ึนเป็นพระมหากษตัริยเ์ม่ือ
วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และสถาปนาเมืองหลวงใหม่ข้ึนท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่น ้ าเจ้าพระยาและ
พระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานคร โดยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีกษัตริย ์ปกครองจนถึงปัจจุบัน                             
10 พระองค ์
การเมืองการปกครองในสมยัรัตนโกสินทร์ มีการปกครองตามแบบอยธุยาตอนปลายอยู ่คือ  
1. การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนกลางแบบจตุสดมภ์ท่ีแบ่งออกเป็นกรมเวียง กรมวงั กรมคลงั และ
กรมนา นอกจากน้ียงัมีอคัรมหาเสนาบดีแบ่งออกเป็นสมุหกลาโหมและสมุหนายก 

- สมุหกลาโหม มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบักิจการของทหารทั้งหมดในประเทศซ่ึงมีหน้าท่ีคลา้ย
กบักระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน 

- สมุหนายก มีหน้าท่ีดูแลฝ่ายพลเรือนทั้งหมดในประเทศ ซ่ึงมีจตุสดมภ์ทั้ง 4 กรมเป็นผูท้  าหน้าท่ี
บริหารและข้ึนตรงต่อสมุหนายกซ่ึงมีหนา้ท่ีคลา้ยกบักระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน 
2. การปกครองส่วนภูมภิาค การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น หัวเมืองจตัวา ซ่ึงเป็นหวัเมืองท่ีอยูร่อบราช
ธานี เรียกผูป้กครองเมืองว่าผูร้ั้งเมือง เมืองพระยามหานครอยูร่อบหวัเมืองจตัวา แบ่งเป็นหวัเมืองเอก โท และตรี 
มีขุนนางหรือเจา้เมืองต่าง ๆ ปกครอง เมืองประเทศราช มีผูป้กครองเรียกว่าเจา้เมืองประเทศราช 
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ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการยกเลิกการปกครอง แบบจตุสดมภ์และเปล่ียนให้มาเป็นกระทรวงต่าง ๆ 
ทั้งหมด 12 กระทรวง เปล่ียนระบบหัวเมืองมาเป็นเทศาภิบาล ถดัมาสมยัรัชกาลท่ี 6 มีการใชค้  าว่า จงัหวดั 
แทนค าว่า เมืองและสุดท้าย คือ ในสมัยรัชกาล ท่ี  7 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจาก 
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตย 
สังคมและวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงแรกของสมยัรัตนโกสินทร์ยงัมีการแบ่งชนชั้น สังคมยงัเป็น
ระบบศกัดินาและมีทาส ในครอบครอง ส่ิงท่ีโดดเด่นในช่วงแรก คือ  

- การตรากฎหมายตราสามดวง ในสมัยรัชกาลที่ 1 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาความไม่
สงบของสงัคม โดยกฎหมายตราสามดวงมีตราประทบั 3 ดวง คือ คชสีห์ ราชสีห์ และบัวแก้ว  

- ถัดมาในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีด้วยการยกเลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้าและให้
ประชาชนทุกคนสวมใส่เส้ือผา้ มีการน าเอาชาวต่างชาติมาสอนหนังสือเพ่ือเพ่ิมความรู้ใหเ้ทียบเทากบั ประเทศ
อ่ืน ๆ ทัว่โลก 

- สมยัรัชกาลที่ 5 มกีารเลกิทาสและปฏิรูปสังคมให้ก้าวหน้าเพ่ือให้เท่าเทียมกบัโลกทางตะวนัตก มีการ
เร่ิมใชป้ฏิทิน ปฏิรูปการศึกษาดว้ยการจดัตั้งโรงเรียนแรกส าหรับราษฎรข้ึนท่ีวัดมหรรณพารามและทรงสร้าง
โรงพยาบาลแห่งแรกข้ึนในประเทศไทยช่ือว่าโรงพยาบาลศิริราช  

- สมัยรัชกาลที่ 6 มีการใช้นามสกุลคร้ังแรกและพระองค์ยังจัดตั้งดุสิตธานีซ่ึงเป็นเมืองจ าลองใน
ระบอบประชาธิปไตยและกลายเป็นรากฐานของการปกครองประชาธิปไตยใหก้บัประเทศไทยในภายหลงั  

- สมัยรัชกาลที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยในวนัที่ 24 มถุินายน พ.ศ. 2475 และพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแ้ก่ประชาชน 
ด้านเศรษฐกจิในสมยัรัตนโกสินทร์ 

สมัยรัชกาลที่ 3 มีการติดต่อคา้ขายกบัเรือส าเภากบัประเทศจีนเป็นคร้ังแรก และการท าสนธิสัญญา
เก่ียวกบัการคา้ คือ สนธิสญัญาเบอร์นีโดยเป็นการท าสนธิสญัญาระหว่างไทยและประเทศองักฤษ 

สนธิสัญญาเบอร์นี เป็นสนธิสญัญาท่ีทางองักฤษส่งเฮนรี เบอร์นี มาเจรจาถึงปัญหาการคา้และขอเขา้ท า
สญัญาเพื่อใหเ้กิดความสะดวกสบายในการคา้ขายไดโ้ดยเสรี  

สมยัรัชการที่ 4 มีการท าสนธิสญัญาเก่ียวกบัการคา้ คือ สนธิสญัญาเบาวร่ิ์งโดยเป็นการท าสนธิสัญญา
ระหว่างไทยและประเทศองักฤษ 

สนธิสัญญาเบาว์ริง เป็นสนธิสญัญาท่ีไทยท ากบัประเทศองักฤษโดยจอห์น เบาวริ์ง มีสาระส าคญัเก่ียว 
การเปิดการคา้เสรีกบัประเทศไทย มีเน้ือหาเพ่ิมเติมจากสนธิสัญญาเบอร์นี มีเน้ือหาให้ชาวตะวนัตกเขา้มาท า
การคา้เสรีไดใ้นประเทศไทย ท าให้ประชาชนสามารถซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างอิสระและขา้วกลายเป็นสินคา้ส่งออก
ของไทยท่ีส าคญัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  

สมยัรัชกาลที่ 5 ไดย้กเลิกสญัญาต่าง ๆ ท่ีไทยเสียเปรียบ มีการยกเลิกระบบการเก็บภาษีอากรแบบเดิม 
ตั้งหอรัษฎากรพพิฒัน์ข้ึนเพ่ือเป็นท่ีเก็บเงินแผน่ดินและมีการพมิพ์ธนบัตรใช้เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2445  
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สมยัรัชกาลที่ 6 มีการจดัตั้งธนาคารแห่งแรกของรัฐบาลข้ึน คือ ธนาคารออมสิน  
ประชาธิปไตยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์มื่อวนัท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 ท าใหเ้กิดพรรคการเมือง มีคณะรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาบริหารประเทศ 
รัฐบาลไดส่้งเสริม เศรษฐกิจทางดา้นเกษตรกรรม มีการลงทุนจากภายนอกเก่ียวกบัอุตสาหกรรม แต่ภายหลงัจาก
วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดด้  าเนินเศรษฐกิจและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
ด้านวรรณกรรมในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์มีวรรณกรรมท่ีส าคญัจ านวนมาก เน่ืองจากมีการฟ้ืนฟูวรรณกรรมและมีกวีท่ีมี
ความสามารถและโดดเด่นหลายคนโดยแบ่งออกเป็นสมยัดงัน้ี 
สมยัรัชกาลที่ 1 : สามก๊ก ราชาธิราช กากีค  ากลอน รามเกียรต์ิ อิเหนา และนิราศตลาดเกรียบ เป็นตน้  
สมยัรัชกาลที่ 2 : บทละครเร่ืองอิเหนา บทละครนอกเร่ืองสังขท์อง มณีพิชยั ไกรทอง พระอภยัมณี         นิราศ
เมืองแกลง นิราศภูเขาทองและอ่ืนๆ  
สมยัรัชกาลที่ 3 : ลิลิตตะเลงพ่าย พระปฐมสมโพธิกถา กฤษณาสอนนอ้ง บทเสภาเร่ืองขุนชา้งขุนแผน     โครง
ปราบดาภิเษก โลกนิติค  าโคลง จินดามณีและอ่ืนๆ  
สมยัรัชกาลที่ 4 : นิราศลอนดอน นิราศพระปฐม นิราศทวารวดี ภาษิตอิศรญาณและอ่ืนๆ  
สมยัรัชกาลที่ 5 : พระราชพิธีสิบสองเดือน ไกลบา้น บทละครเร่ืองเงาะป่าและอ่ืนๆ  
สมยัรัชกาลที่ 6 : ลิลิตพระลอ มหาชาติกลอนเทศน์ หวัใจนกัรบ เมืองไทยจงต่ืนเถิด มทันะพาธาและอ่ืนๆ  
สมยัรัชกาลที่ 7 จนถึง ปัจจุบัน : ลกัษณะของการวรรณกรรมจะเป็นร้อยแกว้ ทั้งนวนิยาย นิยาย เร่ืองจริงหรือ
หนงัสือท่ีมีการเขียนเสียดสีการท างานของรัฐบาลและระบบเจา้ขุนมูลนาย เช่น ส่ีแผ่นดิน ขา้งหลงัภาพ   คู่กรรม
และอ่ืนๆ 
 
ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ คือ ศาสตร์หรือความรู้เก่ียวกบัการศึกษาดูสภาพแต่ละพ้ืนท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะ การ
จดัวาง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพพ้ืนผวิโลกและทุกอยา่งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี รวมไปจนถึงการศึกษาความสมัพนัธ์
ของ ส่ิงต่าง ๆ บนพ้ืนผวิโลกว่ามีความสมัพนัธก์นัอยา่งไรและสมัพนัธก์นัในแบบใด 
ลกัษณะทางกายภาพของไทย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียและอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 3 ของภูมิภาครองจากอินโดนีเซียและเมียนมา มีขนาดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร ประเทศ
ไทยตั้งอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีน มีรูปร่างคลา้ยขวาน หัวชา้ง และกระบวยตกัน ้ า จุดเหนือสุดอยู่ท่ี
อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย จุดใต้สุดอยู่ท่ีอ  าเภอเบตง จงัหวดัยะลา จุดตะวนัออกสุดอยู่ท่ีอ  าเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอุบลราชธานี และจุดตะวนัตกสุดอยูท่ี่อ  าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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อาณาเขตตดิต่อ ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเมียนมาและประเทศลาว ทิศตะวนัออกมีอาณาเขตติดกบั
ประเทศลาวและประเทศกมัพูชา ทิศตะวนัตกมีอาณาเขตติดกบัประเทศเมียนมา ทิศใตม้ีอาณาเขตติดกบัประเทศ
มาเลเซีย มีอาณาเขตทางทะเลติดกบัอ่าวไทยทั้งหมด 16 จงัหวดั ติดกบัทะเลอนัดามนัทั้งหมด 6 จงัหวดัทาง
ภาคใต ้
ภูมปิระเทศของไทย แบ่งออกเป็น 6 เขต ซ่ึงแต่ละเขตจะมีความแตกต่างกนัตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
โดยจะแบ่งออกเป็นภาคเหนือ มีลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็นแบบทิวเขาสูง โดยมีทิวเขาท่ีส าคญั คือ ทิวเขาแดนลาว 
ทิวเขาหลวงพระบาง ทิวเขาถนนธงชยั ทิวเขาผีปันน ้ า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็นแบบที่
ราบสูง มีทิวเขาสูงท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่นทิวเขาพนมดงรัก ทิวเขาเพชรบูรณ์ ทิวเขาดงพญาเยน็ ทิวเขาสนัก  าแพง 
อีกทั้งยงัมีแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครท่ีเป็นแอ่งกนักระทะตอนกลาง สภาพดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นดินทราย
ไม่อุม้น ้ าท าใหปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในพ้ืนท่ีน้ี คือ ปัญหาภัยแล้ง ภาคกลาง มีลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็นแบบที่
ราบลุ่มแม่น า้ เป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคญัของประเทศและมีแม่น ้ าสายส าคญั คือ แม่น ้ าเจา้พระยา  แม่น ้ าท่า
จีน แม่น ้ าป่าสกั เป็นพ้ืนท่ีราบท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นพ้ืนท่ีท่ีผลิตสินคา้ทางการเกษตรมากท่ีสุด ภาคตะวนัออก มี
ลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็นแบบที่ราบชายฝ่ังทะเล โดยมีทิวเขาท่ี ส าคญั ไดแ้ก่ เทือกเขาจนัทบุรีและเทือกเขาบรรทดั 
มีแม่น ้ าบางปะกงไหลผ่านและมีเกาะหลายแห่งท่ีกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในปัจจุบนั เช่น เกาะกูด เกาะชา้ง 
เกาะสีชงั ภาคตะวนัตก มีลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็นแบบทิวเขาสูง นอกจากน้ียงัมีบริเวณท่ีเป็นชายฝ่ังทะเลอีกดว้ย 
โดย   ทิวเขาส าคญั ไดแ้ก่ ทิวเขาตะนาวศรีและยงัมีแม่น ้ าแควท่ีส าคญัอีกดว้ย และภาคใต้มีลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็น
แบบคาบสมุทร โดยทิวเขาส าคญัต่าง ๆ ประกอบไปดว้ยทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช ทิวเขาสนักาลาคีรี 
นอกจากน้ียงัมีพ้ืนท่ีติดกบัทะเลทั้งสองฝ่ัง คือ อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั  
ภูมิอากาศของไทย มีอากาศแบบร้อนช้ืน โดยพ้ืนท่ีส่วนมากอยู่ในเขตอากาศแบบร้อนช้ืน ท าให้อุณหภูมิอยู่ท่ี 
19-38 องศา แต่ในภาคเหนือจะมีอุณหภูมิท่ีต  ่าท่ีสุดในประเทศ และภาคกลางมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในประเทศ 
ส่วนปริมาณฝนนั้นมีตลอดในช่วงฤดูฝนและมีสภาพต่างกนัไปตามแต่ละพ้ืนท่ี ประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน 
เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธไ์ปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ ์

กระแสลมท่ีพดัผ่านประเทศไทยในทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นลมที่ท าให้เกิดฝน
กระจายทัว่ทุกท่ีในประเทศไทย และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยพดัมาจากตอนกลางของประเทศจีน
น าเอาสภาพอากาศเยน็มาสู่ประเทศไทยตอนบน 
ทรัพยากรของประเทศไทย 

ทรัพยากรของประเทศไทย แบ่งออกไดต้ามภาคต่าง ๆ เน่ืองจากในแต่ละพ้ืนท่ี ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้แร่ธาตุ และดิน 
เคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาลกัษณะทางกายภาพและมีความส าคญัต่อการศึกษา
คน้ควา้ทางดา้นภูมิศาสตร์ โดยเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีน่าสนใจ คือ แผนท่ี ภาพถ่ายและเข็มทิศ 



157 

 

แผนที่ คือ เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงข้อมูลทางกายภาพลงบนแผ่นราบ โดยใช้การย่อสัดส่วน และ
สญัลกัษณ์ทั้งเคร่ืองหมาย สี เพ่ือแทนส่ิงต่าง ๆ ในแผนท่ี 
องค์ประกอบของแผนที่ ที่ส าคัญ คือ ช่ือแผนท่ี ลกัษณะของแผนท่ี มาตราส่วน ค าอธิบายศพัท์และสัญลกัษณ์ 
สญัลกัษณ์ ทิศ และรายละเอียดของพ้ืนท่ีบนแผนท่ี เช่น 

- สัญลกัษณ์ ในแผนท่ีจะมีสญัลกัษณ์ปรากฏอยูเ่ป็นรูปทรงต่าง ๆ เพ่ือบอกว่าสญัลกัษณ์น้ีหมายถึง 
อะไรและมีสีเพ่ือใชบ้อกสภาพพ้ืนท่ีต่าง ๆ เช่น • สีแดง หมายถึง ถนนและเสน้ทางคมนาคม • สีเขียว หมายถึง  
บริเวณป่าไม ้ท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีท าการเกษตร • สีน ้ าเงิน หมายถึง แหล่งน ้ า • สีน ้ าตาล หมายถึง เทือกเขา ท่ีสูง 
• สีด  า หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน • สีเหลือง หมายถึง ท่ีราบสูง 
ภาพถ่าย จดัเป็นเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัเพราะให้ขอ้มูลทางกายภาพท่ีส าคญัได ้โดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม  
 
ความสัมพนัธ์ของภูมศิาสตร์กบัประเพณแีละวฒันธรรม 

สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศนั้น มีความเก่ียวขอ้งและเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดประเพณี 
ความเช่ือและวฒันธรรมต่าง ๆ ในแต่ละภาค ซ่ึงสะทอ้นออกมาผา่นประเพณีดงัน้ี  

ภาคเหนือ พ้ืนท่ีทางภาคเหนือเป็นภูเขา เป็นท่ีสูง ดงันั้น ประเพณีท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นพวกประเพณี 
ปอยส่างลอง ประเพณีลอยโคม และประเพณีสืบชะตา เป็นตน้ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีราบ มีพ้ืนท่ีติดแม่น ้ าโขง จึงท าใหมี้ประเพณี เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประเพณีแห่ผตีาโขน  

ภาคตะวนัออก มีพ้ืนท่ีท าเกษตรกรรมมากมาย ดงันั้น ประเพณีท่ีเกิดข้ึน คือ ประเพณีวิ่งควาย ซ่ึงเกิดจาก
การการน าสตัวท์างการเกษตรมาท าเป็นประเพณี  

ภาคตะวนัตก เป็นพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลและมีประชาชนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ประเพณีท่ีเกิดข้ึน  
คือ ประเพณีตกับาตรเทโวและประเพณีกินขา้วห่อ 

ภาคกลาง เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น ้ า มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นภาคท่ีมีแม่น ้ าสายส าคญัหลายสาย 
ไหลผา่น จึงเกิดประเพณีแข่งเรือยาวและประเพณีลงแขก เก่ียวขา้ว ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการการเกษตรโดยตรงของ 
ภาคกลาง 

ภาคใต้ เป็นพ้ืนท่ีติดทะเลทั้งสองฝ่ัง มีวฒันธรรมหลากหลาย เช่น ประเพณีชกัพระ ประเพณีแข่งเรือยาว
และประเพณีฮารีรายอ เป็นตน้ 
ภัยธรรมชาต ิ

ภัยธรรมชาติ หมายถึง ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ โดยจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย ์ตามความร้ายแรงของแต่ละคร้ัง ซ่ึงภยัธรรมชาติมีหลายรูปแบบ เช่น แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม                   
อุกทกภยั วาตภยั ภยัแลง้ สึนามิ และไฟป่า ซ่ึงแต่ละภยัธรรมชาติก็สร้างความเสียหายท่ีแตกต่างกนัออกไป  
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สรุปความรู้รอบตวัและวนัส าคญัต่าง ๆ 
เดือนมกราคม 
�  1 มกราคมของทุกปี วนัข้ึนปีใหม่  
�  เสาร์ท่ี 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี วนัเดก็แห่งชาติ 

�  16 มกราคมของทุกปี วนัครูแห่งชาติ  
�  25 มกราคมของทุกปี วนักองทพัไทย 

เดือนกุมภาพนัธ์ 
�  3 กุมภาพนัธข์องทุกปี วนัทหารผา่นศกึ  
�  24 กุมภาพนัธข์องทุกปี วนัศิลปินแห่งชาติ  

เดือนมนีาคม 
�  1 มีนาคมของทุกปี วนัมติรภาพโลก  
�  13 มีนาคมของทุกปี วนัชา้งไทย  

เดือนเมษายน 
�  1 เมษายนของทุกปี วนัออมสิน  
�  6 เมษายนของทุกปี วนัจกัรี  
�  13 เมษายนของทุกปี วนัสงกรานต ์ 
�  14 เมษายนของทุกปี วนัครอบครัว  
�  15 เมษายนของทุกปี วนัผูสู้งอาย ุ

เดือนพฤษภาคม 
�  1 พฤษภาคมของทุกปี วนัแรงงานแห่งชาติ  
�  31 พฤษภาคมของทุกปี วนังดสูบบุหร่ีโลก  

เดือนมถุินายน  
�  5 มิถุนายนของทุกปี วนัส่ิงแวดลอ้มโลก  
�  9 มิถุนายนของทุกปี วนัอานนัทมหิดล  
�  21 มิถุนายนของทุกปี วนัด ารงราชานุภาพ  
�  24 มิถุนายนของทุกปี วนัเปล่ียนแปลงการปกครอง  
�  26 มิถุนายนของทุกปี วนัสุนทรภู่และวนัต่อตา้นยาเสพติด 

เดือนกรกฎาคม 
�  1 กรกฎาคมของทุกปี วนัสถาปนาลูกเสือ 

�  28 กรกฎาคมของทุกปี วนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 10 

�  29 กรกฎาคมของทุกปี วนัภาษาไทยแห่งชาติ  
เดือนสิงหาคม  
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�  7 สิงหาคมของทุกปี วนัรพ ี

�  12 สิงหาคมของทุกปี วนัแม่แห่งชาติ  
�  18 สิงหาคมของทุกปี วนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

เดือนกนัยายน 
�  24 กนัยายนของทุกปี วนัมหิดล  

เดือนตุลาคม 
�  13 ตุลาคมของทุกปี วนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9)  
�  23 ตุลาคมของทุกปี วนัปิยมหาราช  
�  24 ตุลาคมของทุกปี วนัสหประชาชาติ  

เดือนพฤศจกิายน  
�  14 พฤศจิกายนของทุกปี วนับิดาแห่งฝนหลวง 

เดือนธนัวาคม  
�  1 ธนัวาคมของทุกปี วนัเอดส์โลก  
�  5 ธนัวาคมของทุกปี วนัพ่อแห่งชาติ วนัดินโลก และวนัส่ิงแวดลอ้ม 

�  10 ธนัวาคมของทุกปี วนัสิทธิมนุษยชนโลกและวนัรัฐธรรมนูญ  
�  25 ธนัวาคมของทุกปี วนัคริสตม์าส   
�  28 ธนัวาคมของทุกปี วนัพระเจา้ตากสินมหาราช  
�  31 ธนัวาคมของทุกปี วนัส่งทา้ยปีเก่า 

ที่สุด 100 อนัดับของโลก  
1. แม่น ้ าท่ีกวา้งท่ีสุดในโลก คือ แม่น ้ าอะเมซอน  
2. น ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในโลก คือ น ้ าตกแองเจล ท่ีประเทศเวเนซุเอลา  
3. ปลาฉลามท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ ฉลามขาว  
4. แม่น ้ าไนล ์คือ แม่น ้ าท่ียาวท่ีสุดในโลก  
5. ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก คือ ตึกเบิร์จคาลิฟา ประเทศดูไบ  
6. ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอเรสต ์ 
7. เกาะกรีนแลนด ์คือ เกาะท่ีมขีนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก  
8. ทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ ทะเลทรายสะฮารา  
9. ป่าเซลวาส คือ ป่ารกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
10. มหาสมุทรแปซิฟิกมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก  
11. มหาสมุทรท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก คือ มหาสมุทรอาร์กติก  
12. ทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ ทะเลจีนใต ้ 
13. ทะเลท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก คือ ทะเลเหลือง  
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14. ทะเลสาบปิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ ทะเลสาบแคสเปียน  
15. ทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในโลก คือ ทะเลสาบไบคาล  
16. แม่น ้ าท่ีสั้นท่ีสุดในโลก คือ แม่น ้ าดี  
17. สายการบินเอมิเรต คือ สายการบินท่ีบินไกลท่ีสุดในโลกโดยไม่พกั  
18. ประเทศไทยมีคนนบัถือศาสนาพุทธมากท่ีสุดในโลก  
19. ดอก Kadupul Flower เป็นดอกไมท่ี้แพงท่ีสุดในโลก เน่ืองจากจะบานในเวลากลางคืน
เท่านั้น และยงัมีชีวิตอยูไ่ดไ้ม่ก่ีชัว่โมงท าใหด้อกไมด้งักล่าวมีราคาแพงท่ีสุดในโลก 
20. ภาษาจีนมีคนพูดมากท่ีสุดในโลก  
21. รัสเซียเป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
22. นครรัฐวาติกนัเป็นประเทศท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก  
23. เมืองโปโตซี ท่ีประเทศโบลิเวียอยูสู่งท่ีสุดในโลก  
24. ทวีปเอเชียเป็นทวีปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
25. ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก  
26. เทือกเขาแอนดีส คือ เทือกเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก  
27. ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูท่ี่ประเทศชิลี  
28. ประเทศท่ีพลเมืองมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศจีน  
29. โตเกียว เป็นเมืองท่ีมีพลเมืองมากท่ีสุดในโลก  
30. ประเทศท่ีมีเกาะมากท่ีสุด คือ อินโดนีเซีย  
31. ประเทศท่ีมีภูเขาไฟมากท่ีสุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย  
32. ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีต ่าสุด คือ อิสราเอล  
33. ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีแผน่ดินไหวบ่อยท่ีสุด  
34. ประเทศท่ีเคยมีเมืองข้ึนมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศองักฤษ  
35. ประเทศท่ีปลูกกาแฟมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศบราซิล  
36. ประเทศท่ีมีทบัทิมมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศพม่า  
37. วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ นครวดั ประเทศกมัพูชา  
38. นาฬิกาเรือนใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ บ๊ิกเบน ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  
39. ดาวเคราะห์ท่ีอยูใ่กลโ้ลกมากท่ีสุด คือ ดาวศกุร์  
40. มนุษยอ์วกาศคนแรกของโลก คือ ยริู กาการิน ชาวรัสเซีย  
41. ผูท่ี้เดินเรือรอบโลกคนแรก คือ แมค็เจลแลน  
42. สตัวท่ี์มีอายยุนืท่ีสุด คือ เต่าทะเล  
43. สตัวบ์กท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ ชา้ง  
44. สตัวน์ ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ วาฬ  



161 

 

45. นกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ นกกระจอกเทศ  
46. ประเทศท่ีขุดแร่ดีบุกมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศมาเลเซีย 
47. ประเทศท่ีมีคลองมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศอิตาลี  
48. ทะเลสาบท่ีสูงท่ีสุดในโลก คือ ทะเลสาบติติกากา  
49. สตัวท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก คือ เสือชีตาร์  
50. สตัวท่ี์สูงท่ีสุดในโลก คือ ยรีาฟ  
51. วนัท่ีมีเวลากลางวนัมากท่ีสุดในโลก คือ 21 มิถุนายน  
52. วนัท่ีมีเวลากลางวนันอ้ยท่ีสุดในโลก คือ 22 ธนัวาคม  
53. ประเทศท่ีมีแร่เงินมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศเมก็ซิโก  
54. ประเทศท่ีมีถ่านหินมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
55. ประเทศท่ีผลิตเบียร์มากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศเยอรมนี  
56. คอคอดท่ีแคบท่ีสุดในโลก คือ คอคอดปานามา  
57. ประเทศท่ีมีอากาศหนาวท่ีสุดในโลก คือ ประเทศรัสเซีย  
58. แคลิฟอร์เนียเป็นเมืองท่ีเคยร้อนท่ีสุดในโลก  
59. ประเทศท่ีสะอาดท่ีสุดในโลก ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 
60. ประเทศท่ีปลอดภยัท่ีสุดในโลก คือ ประเทศญ่ีปุ่น  
61. ประเทศท่ีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก คือ ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ 
62. ประเทศท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุดในโลก คือ นครรัฐวาติกนั  
63. ประเทศท่ีมีความสุขท่ีสุดในโลก คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 
64. ประเทศท่ีคนมีอายยุนืท่ีสุดในโลก คือ ประเทศญ่ีปุ่น  
65. ประเทศท่ีจนท่ีสุดในโลก คือ ประเทศคองโก  
66. ประเทศท่ีมีทองค ามากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
67. สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก คือ สะพานอะกะชิไคเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  
68. ผลไมท่ี้มีวิตามินซีสูงท่ีสุดในโลก คือ มะขามป้อม  
69. ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา คือ จอร์ช วอชิงตนั  
70. โดโรที สเตรท เป็นนกัเขียนท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุดในโลก คือ 4 ขวบ  
71. มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในโลก คือ มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด  
72. ประเทศท่ีมีสายการบินมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
73. ประเทศแรกท่ีผลิตกระดาษ คือ ประเทศจีน  
74. ดาวเคราะห์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ ดาวพฤหสับดี 
75. แสตมป์ดวงแรกของโลกมาจากประเทศองักฤษ 
76. ประเทศท่ีใชเ้ข็มทิศในการเดินเรือเป็นท่ีแรก คือ ประเทศจีน 
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77. ศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก คือ ศาสนาพราหมณ์ 
78. ประเทศท่ีมีภาษาทอ้งถ่ินมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศอินเดีย 
79. ศาสนาท่ีมีคนนบัถือมากท่ีสุดในโลก คือ ศาสนาคริสต์ 
80. ก าแพงท่ียาวท่ีสุดในโลก คือ ก  าแพงเมืองจีน  
81. โรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ โรงแรมลาสเวกสั ฮิลตนั รัฐเนวาดา  
82. สะพานท่ียาวท่ีสุดในโลกอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
83. สะพานท่ีกวา้งท่ีสุดในโลกอยูท่ี่ประเทศออสเตรเลีย  
84. เรือเดินสมุทรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ เรือควีนอลิซเบธ  
85. สตัวท่ี์มีจ  านวนมากท่ีสุดในโลก คือ แมลง  
86. ประเทศท่ีมีอตัราการตายมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศอฟักานิสถาน  
87. สตัวท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ วาฬสีน ้ าเงิน  
88. คาบสมุทรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ คาบสมุทรอาหรับ  
89. ประเทศท่ีมีฟยอร์ดมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศนอร์เวย ์ 
90. ประเทศท่ีผลิตไวน์มากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศฝร่ังเศส  
91. ประเทศท่ีส่งออกน ้ ามนัมากท่ีสุด คือ ซาอุดิอาระเบีย  
92. ประเทศท่ีปลูกออ้ยมากท่ีสุดในโลก คือ คิวบา  
93. หอสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
94. ประเทศองักฤษมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมเป็นชาติแรกในโลก  
95. อคิมีดิสเป็นนกัฟิสิกส์คนแรกของโลก  
96. อ่าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ อ่าวเมก็ซิโก  
97. คลองท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดในโลก คือ คลองสุเอช  
98. ประเทศท่ีผลิตแร่ปรอทไดม้ากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศสเปน 
99. มหาวิทยาลยัแรกของโลก คือ มหาวิทยาลยัซาเลอโน ประเทศอิตาล 
100. โบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูท่ี่นครรัฐวาติกนั 

 
ที่สุด 100 อนัดับของไทย 

1. โรงเรียนกีฬาแห่งแรกของไทยอยูท่ี่จงัหวดัสุพรรณบุรี  
2. พระมหากษตัริยท่ี์ครองราชยน์านท่ีสุด คือ รัชกาลท่ี 9 70 ปี กบั 127 วนั  
3. พระมหากษตัริยท่ี์ครองราชยส์ั้นท่ีสุด คือ พระเจา้ทองลัน่ 8 วนั  
4. ผูด้  ารงต าแหน่งธรรมศาสตราจารยค์นแรก คือ ดร.ป๋วย อ้ึงภากรณ์  
5. นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย คือ นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร  
6. ฝาแฝดสยามคู่แรกของไทย คือ อิน-จนั  
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7. นางสาวไทยคนแรก คือ กนัยา เทียนสว่าง  
8. นางงามจกัรวาลคนแรกของไทย คือ อาภสัรา หงสกุล  
9. นกักีฬาคนแรกของไทยท่ีไดรั้บเหรียญรางวลัโอลิมปิก คือ สมรักษ ์ค  าสิงห์  
10. นกักีฬาแบดมินตนัคนแรกของไทยท่ีข้ึนเป็นมือวางอนัดบั 1 ของโลก คือ เมย ์รัชนก  
11. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรก คือ ช านาญ ยวุบูรณ์  
12. นายกรัฐมนตรีท่ีด  ารงต าแหน่งยาวนานท่ีสุด คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 ปี 11 เดือน  
13. นายกรัฐมนตรีท่ีด  ารงต าแหน่งสั้นท่ีสุด คือ ทวี บุณยเกตุ 18 วนั  
14. จงัหวดัท่ีมีช่ือเต็มยาวท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร  
15. จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ จงัหวดันครราชสีมา  
16. จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสมุทรสงคราม  
17. จงัหวดัท่ีมีอ  าเภอมากท่ีสุด คือ จงัหวดันครราชสีมา 32 อ าเภอ  
18. จงัหวดัท่ีจดัตั้งข้ึนมาล่าสุด คือ จงัหวดับึงกาฬ  
19. อ าเภอใหม่ล่าสุดในประเทศไทย คือ อ  าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่  
20. จงัหวดัท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัระนอง  
21. จงัหวดัท่ีมีประชากรหนาแน่นนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
22. เกาะขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ เกาะภูเก็ต  
23. แหลมทะเลท่ีมีความยาวมากท่ีสุด คือ แหลมตะลุมพุก  
24. ทะเลสาบท่ีใหม่ท่ีสุด คือ ทะเลสาบสงขลา  
25. แม่น ้ าท่ียาวท่ีสุด คือ แม่น ้ าชี  
26. คลองท่ียาวท่ีสุด คือ คลองแสนแสบ 
27. น ้าตกท่ีสูงท่ีสุด คือ น ้ าตกทีลอซู 
28. อุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
29. อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก คือ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
30. ตูไ้ปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดอยูท่ี่อ  าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
31. สนามกีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ ราชมงัคลากีฬาสถาน 
32. โรงเรียนเอกชนแห่งแรกในไทย คือ กรุงเทพคริสเตียน  
33.โรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย คือ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  
34. มหาวิทยาลยัรัฐแห่งแรกในประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
35. มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 
36. หนงัสือพิมพฉ์บบัแรกของไทย คือ สยามจดหมายเหตุ หรือบางกอกรีคอร์เดอร์  
37. หนงัสือพิมพธุ์รกิจฉบบัแรก คือ ประชาชาติธุรกิจ  
38. หนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัแรก คือ กรุงเทพธุรกิจ  
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39. ภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรก คือ นางสาวสุวรรณ  
40. สถานีโทรทศัน์แห่งแรก คือ ช่อง 4 บางขุนพรหม  
41. ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท ์ 
42. เกาะท่ีอยูห่่างจากชายฝ่ังมากท่ีสุด คือ เกาะเต่า  
43. ตลาดนดัท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ ตลาดนดัจตุจกัร  
44. เทือกเขาท่ียาวท่ีสุดในประเทศ คือ เทือกเขาตะนาวศรี  
45. บริเวณท่ีฝนตกนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัตาก  
46. บริเวณท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือ จงัหวดัระนอง  
47. เจดียท่ี์สูงท่ีสุด คือ พระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม 
48. สะพานท่ียาวท่ีสุด คือ สะพานติณสูลานนท ์จงัหวดัสงขลา  
49. วดัท่ีมีเจดียม์ากท่ีสุด คือ วดัโพธ์ิ  
50. อ าเภอท่ีอยูเ่หนือสุด คือ อ  าเภอแม่สาย  
51. จงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร  
52. จงัหวดัท่ีปลูกปาลม์มากท่ีสุด คือ จงัหวดักระบ่ี  
53. นางเอกหนงัไทยคนแรก คือ เสง่ียม นาวีเสถียร 
54. พระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดอยูท่ี่วดัม่วง จงัหวดัอ่างทอง  
55. หมู่บา้นเล้ียงชา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูท่ี่จงัหวดัสุรินทร์  
56. พระพุทธรูปทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูท่ี่วดัไตรมติร  
57. ฟาร์มจระเขท่ี้ใหญ่ท่ีสุดใน คือ ฟาร์มจระเขส้มุทรปราการ  
58. ตน้สกัท่ีใหญ่ท่ีสุดอยูท่ี่จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
59. จินดามณี คือ หนงัสือเรียนภาษาไทยเล่มแรก  
60. หนงัสือไทยเล่มแรก คือ หนงัสือไตรภูมิพระร่วง  
61. โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย คือ โรงพยาบาลศิริราช  
62. ธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงกส์ยามกมัมาจล  
63. โรงภาพยนตร์แรกของไทย คือ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย  
64. โรงแรมแรกของไทย คือ โรงแรมโอเรียนเต็ล  
65. ชาติท่ีเขา้มาติดต่อกบัประเทศไทยเป็นชาติแรก คือ ประเทศโปรตุเกส  
66. โรงพิมพแ์ห่งแรกในไทยเป็นของหมอบรัดเลย ์ 
67. ถนนท่ียาวท่ีสุด คือ ถนนเพชรเกษม  
68. อุโมงคท่ี์ยาวท่ีสุด คือ อุโมงคข์ุนตาล  
69. จงัหวดัท่ีปลูกเงาะมากท่ีสุด คือ จงัหวดัจนัทบุรี  
70. จงัหวดัท่ีมีหินอ่อนมากท่ีสุด คือ จงัหวดัสระบุรี  
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71. พระมหากษตัริยอ์งคแ์รกของไทย คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์ 
72. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา  
73. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนแรกของไทย คือ เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี  
74. นกัดาราศาสตร์คนแรกของไทย คือ รัชกาลท่ี 4  
75. ผูป้ระดิษฐอ์กัษรไทยคนแรก คือ พ่อขนุรามค าแหง  
76. ผูเ้ร่ิมใชค้  าว่า สวสัดี เป็นคนแรก คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร  
77. จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดกบัจงัหวดัอ่ืนมากท่ีสุด คือ จงัหวดัตาก  
78. จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
79. หา้งสรรพสินคา้แรกของไทย คือ หา้งไนติงเกล 
80. สวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทย คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
81. มหาวิทยาลยัท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในไทย คือ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
82. จงัหวดัท่ีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในไทย คือ จงัหวดัภูเก็ต  
83. โบสถค์ริสตแ์ห่งแรกในไทย คือ โบสถเ์ซนตย์อเซฟ  
84. นกัเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย คือ ขุนปฏิภาคพิมพลิ์ขิต  
85. คนไทยคนแรกท่ีพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต ์คือ วิทิตนนัท ์โรจนพานิช  
86. สหกรณ์แห่งแรกของไทย คือ สหกรณ์วดัจนัทร์ไมจ่  ากดัสินใช ้ 
87. มรดกโลกแห่งแรกของไทย คือ นครประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร  
88. สตรีคนแรกของไทยท่ีไดรั้บรางวลัแมกไซไซ คือ นิลวรรณ ป่ินทอง  
89. จงัหวดัท่ีมีวดัมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ จงัหวดันครราชสีมา  
90. สวนสตัวแ์ห่งแรกของไทย คือ สวนสตัวดุ์สิต  
91. เรือหลวงพระร่วงเป็นเรือล าแรกของไทย  
92. คนไทยคนแรกท่ีด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียน คือ แผน วรรณเมธี  
93. คนไทยคนแรกท่ีไปท่องอวกาศ คือ พิรดา เตชะวิจิตร์  
94. คนไทยคนแรกท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นบุคคลส าคญั คือ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
95. ตึกท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ ตึกมหานคร  
96. วดัท่ีมีพระสงฆม์ากท่ีสุด คือ วดัชูจิตธรรมาราม  
97. สนามบินแห่งแรกของไทย คือ สนามบินดอนเมือง  
98. จงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดปี 2559 คือ กรุงเทพมหานคร  
99. สายการบินแรกของไทย คือ สายการบินไทย 
100. สมเด็จพระสงัฆราชพระองคแ์รกในสมยัรัตนโกสินทร์ คือ สมเด็จพระอริยวงษญาณ 
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แบบฝึกทกัษะวชิาสังคมศึกษา 
รวบรวมจากข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2556, 2558 – 2560 และเตรียมสอบเข้า ม.1 

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

1. สีเขียวในแผนท่ี แสดงลกัษณะภูมิประเทศแบบใด 
ก.  ป่าไม ้                            ข. ทุ่งหญา้ 
ค. เทือกเขา                          ง. ท่ีราบ 

2. แม่น ้ าสายใดไม่เหมาะสมแก่การตั้งบา้นเรือนชิดริมฝ่ังแม่น ้ า  เพราะตล่ิงเป็นดินทรายพงัทลายง่าย 
  ก. เจา้พระยา บางประกง          ข. ท่าจีน เจา้พระยา 
  ค. ชี มูล                              ง. แม่กลอง ท่าจีน 

3. สินคา้ในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสินคา้ท่ีไดจ้ากการผลิตขั้นปฐมภูม ิ
ก. ผลไมบ้รรจุกระป๋อง             ข. กุง้กุลาด า 
ค. ทุเรียนกวน                       ง. ขา้วมนัไก่ 

4. ลูก ๆ ใหเ้งินนางสมใจไวใ้ชจ่้ายส่วนตวัทุกเดือน นางสมใจจึงแบ่งเงินท่ีเหลือจากการใชจ่้ายไปฝากบญัชีออม
ทรัพยไ์วเ้พื่อใชใ้นยามฉุกเฉินการปฏิบติัตนของนางสมใจสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในขอ้ใด 

ก. การพึ่งตนเอง                    ข. การมีเหตุผล 
ค. การเขา้ใจตนเอง                 ง. การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน 

5. “กษตัริยผ์ูเ้ป็นนกัปฏิรูป” หมายถึง กษตัริยพ์ระองคใ์ด 
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั                    
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั                 
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

6. วฒันธรรมและพิธีกรรมของชาติใดมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัชาวจีนมากท่ีสุด 
ก. เวียดนาม                         ข. มาเลเซีย 
ค. กมัพูชา                            ง. ลาว 

7. “โตง้รู้สึกเสียใจท่ีสอบไดค้ะแนนต ่ามาก เพราะไม่ตั้งใจเรียนและไม่ท าการบา้น” ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใต ้
แสดงใหเ้ห็นหลกัธรรมขอ้ใดในอริยสจั 4 

ก.  ทุกข ์                              ข.  สมุทยั 
ค.  นิโรธ                              ง.  มรรค 
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8. หลงัจากตรัสรู้ในวนัเพญ็เดือน 6 แลว้พระพุทธเจา้ประทบัจ าพรรษาแรก ณ สถานท่ีใด 
ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั           ข. สวนลุมพินีวนั 
ค. พระเชตวนัวิหาร                  ง. วดัเวฬุวนั 

9. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีพลเมือง 
ก. เลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร            ข. เสียภาษีใหแ้ก่รัฐ 
ค. เสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์          ง. การประกอบสมัมาอาชีพ 

10. การจดัใหค้นไทยมกีารศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรงกบัสิทธิเด็กในขอ้ใด 
ก. สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วม              ข. สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา 
ค. สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้อง      ง. สิทธิท่ีจะเขา้ถึงวฒันธรรม 

11. ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ เกษตรกรและพ่อคา้อยูใ่นวรรณะใด 
ก. พราหมณ์                          ข. กษตัริย ์
ค. แพศย ์                             ง. ศูทร 

12. พิธีกรรมใดท่ีตอ้งจดัข้ึนภายในช่วงเวลา 1 เดือน หลงัออกพรรษา 
ก. พิธีบรรพชา                      ข. พิธีอุปสมบท 
ค. พิธีทอดกฐิน                      ง. พิธีทอดผา้ป่า 

13. พ้ืนท่ีบริเวณใดของประเทศไทย ท่ีมีฝนตกชุกช่วงฤดูหนาว 
ก. ภาคตะวนัตก                     ข. ภาคเหนือตอนบน 
ค. ภาคกลางตอนล่าง               ง. ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 

14. แม่น ้ าสายใดไหลคดเค้ียวและมีความยาวมากท่ีสุด 
ก. แม่น ้ าชี                           ข. แม่น ้ าปิง 
ค. แม่น ้ ายม                         ง. แม่น ้ าน่าน 

15. สงครามยทุธหตัถีคร้ังส าคญัในประวติัศาสตร์ไทย เกิดข้ึนในอาณาจกัรใด 
ก. ธนบุรี                             ข. สุโขทยั 
ค. อยธุยา                           ง. รัตนโกสินทร์ 

16. อิทธิพลของศาสนาคริสตแ์ละวฒันธรรมตะวนัตก พบมากในประเทศใด 
ก. มาเลเซีย                          ข. เวียดนาม 
ค. ฟิลิปปินส์                         ง. อินโดนีเซีย 
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17. บุคคลในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีรู้เท่าทนั ยกเวน้บุคคลในขอ้ใด 
ก. พลอย มกัสอบถามคุณภาพของสินคา้จากคนรู้จกัก่อนซ้ือหรือใชสิ้นคา้นั้น 
ข. โกเมน ศกึษาขอ้มูลการรับประกนัสินคา้บนฉลากผลิตภณัฑ ์
ค. หยก สมคัรเป็นสมาชิกร้านเคร่ืองส าอาง เพราะมีของแถม                 
ง. มณี อ่านวนั เดือน ปี ท่ีผลิตอาหารเสริมทุกคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ 

18. บุคคลในขอ้ใดมีลกัษณะของบุคคลท่ีปฏิบติัตนอยา่งพอเพียง 
ก. สุภาวดีซ้ือเส้ือผา้ใหม่อาทิตยล์ะ 1 ชุด 
ข. สุพล ซ้ือเมลด็พนัธุผ์กัมาปลูกไวรั้บประทานในครัวเรือน 
ค. สุรภี งดรับประทานอาหารเชา้ และอาหารเยน็เพ่ือออมเงินไวซ้ื้อรถยนต ์
ง. สุกิจ รักษาอาการป่วยหนกัดว้ยตนเองแทนการไปพบแพทยเ์พื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 

19. การท าเคร่ืองสงัคโลกในสมยัสุโขทยัไดรั้บการถ่ายทอดมาจากชาติใด 
ก. อาหรับ                           ข. มลาย ู
ค. ชวา                               ง. จีน 

20. ราษฎรท่ีสามารถส่งส่ิงของมาแทนการเขา้เวรได ้จดัอยูใ่นกลุ่มใด 
ก. ทาสในเรือนเบ้ีย                 ข. ทาสสินไถ่ 
ค. ไพร่หลวง                         ง. ไพร่ส่วย 

21. เทศกาลรอมฎอน เก่ียวขอ้งกบัหลกัปฏิบติัขอ้ใดของชาวมุสลิม 
ก. การถือศีลอด                     ข. การบริจาคซะกาต 
ค. การฉลองศกัราชใหม่            ง. การไปประกอบพิธีฮจัญ ์

22. “ชาวคริสตจ์ะสวดมนต ์รับขนมปังและเหลา้องุ่นจากบาทหลวงมารับประทาน” ขอ้ความดงักล่าวเป็น
พิธีกรรมใด 

ก. พิธีศีลจุ่ม                          ข. พิธีศีลก  าลงั 
ค. พิธีศีลลา้งบาป                    ง. พิธีศีลมหาสนิท 

23. ความเป็นอิสระในการกระท าต่าง ๆ โดยไม่ละเมิดต่อผูอ่ื้น หมายถึงขอ้ใด 
ก. หนา้ท่ี                             ข. บทบาท 
ค. เสรีภาพ                           ง. การมีส่วนร่วม 

24. ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของพลเมืองไทยทุกคน 
ก. เคารพกฎหมาย                     ข. แกปั้ญหาของประเทศ 
ค. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง            ง. เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
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25. มีมติตามเสียงส่วนใหญ่ แต่รับฟังเสียงส่วนนอ้ย เป็นลกัษณะของการปกครองแบบใด 
ก. ปิตาธิปไตย                          ข. ราชาธิปไตย 
ค. ประชาธิปไตย                       ง. สมบูรณาญาสิทธิราชย ์

26. ผูบ้ริโภคท่ีฉลาด จะเลือกซ้ือสินคา้โดนค านึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด 
ก. ความถูกใจ                          ข. ความจ าเป็น 
ค. ความทนัสมยั                       ง. ความทนทาน 

27. ขอ้ใดไมถู่กตอ้งในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ก. ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก                         
ข. จดงานลงในกระดาษทุกหนา้ 
ค. ลา้งถุงพลาสติกแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่          
ง. ใชก้ล่องโฟมใส่อาหารในงานเล้ียงท่ีมีผูม้าร่วมงานจ านวนมาก 

28. “แมจ้ะเป็นภูมภิาคท่ีมีเพียง 5 จงัหวดั ภูมิประเทศเป็นเทือกเขายาวตลอดพรมแดนท่ีติดต่อกบัประเทศ
เพ่ือนบา้น แต่ก็เป็นภูมิภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดา้นทรัพยากรแร่ธาตุ  ป่าไม ้แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติทั้ง 
ภูเขา น ้ าตก ถ  ้า หินงอกหินยอ้ย ชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงาม” ค ากล่าวน้ีหมายถึงภูมิภาคใดของไทย 

ก. ภาคใต ้                           ข. ภาคเหนือ 
ค. ภาคตะวนัตก                     ง. ภาคตะวนัออก 

29. เหตุใดภาคกลางจึงมีการปลูกขา้วหนาแน่น 
ก. ภาคกลางมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย                         
ข. ปริมาณฝนตกชุกมากและฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอ่ืน 
ค. มีดินตะกอนธารน ้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก                        
ง. แม่น ้ าเจา้พระยา ปริมาณน ้ ามากตลอดปีและมีความยาวมากท่ีสุด 

30. ค ากล่าวเก่ียวกบัภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยต่อไปน้ี ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. ภาคใตทุ้กจงัหวดัติดทะเล             ข. ภาคตะวนัออกเป็นคาบสมุทร 
ค. ภาคกลางเป็นท่ีราบตลอดภาค        ง. ภาคเหนือเป็นตน้น ้ าล  าธารท่ีส าคญั 

31. แหล่งโบราณคดีบา้นเชียงสามารถใชศ้ึกษาเร่ืองราวในอดีตของภาคใด 
ก. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                ข. ภาคตะวนัออก 
ค. ภาคตะวนัตก                               ง. ภาคใต ้
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32. รากฐานอารยธรรมของไทยมาจากชนชาติใด 
ก. อาหรับ และขอม                          ข. อินเดีย และจีน 
ค. ชวา และมลาย ู                            ง. ญ่ีปุ่น และญวน 

33. ขอ้ใดมิใช่ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากราษฎรในสมยัอยธุยา 
ก. ส่วย                                ข. อากร 
ค. จงักอบ                             ง. ภาษีเงินได ้

34. คุณหญิงจนัและนางมุก เป็นวีรสตรีท่ีช่วยป้องกนัประเทศชาติในเหตุการณ์ใด 
ก. การกอบกูเ้อกราชสมยัธนบุรี               
ข. การท าสงครามขบัไล่ขอม 
ค. การกอบกูเ้อกราชคราวเสียกรุงคร้ังท่ี 1                         
ง. การท าสงครามเกา้ทพักบัพม่า 

35. ขอ้ใดกล่าวถึงภูมิลกัษณ์ของภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยไดถู้กตอ้ง 
ก. ภาคกลาง - ไม่มีภูเขา           
ข. ภาคเหนือ - เป็นท่ีราบสูง 
ค. ภาคตะวนัตก – มีเทือกเขาเป็นแนวต่อจากภาคตะวนัออก 
ง. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ – มีแม่น ้ าสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไหลผา่น 

36. กิจกรรมในขอ้ใดไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มในแต่ละภูมิภาค 
ก. ท านาเกลือ ไร่ออ้ย – ภาคใต ้
ข. ปลูกพืชเมืองหนาว - ภาคเหนือ 
ค.ท่องเท่ียวชมถ ้า น ้ าตก - ภาคตะวนัตก                         
ง. ปลูกพริกไทย เจียระไนพลอย - ภาคตะวนัออก 

37. ขอ้ใดเป็นธนาคารกลาง 
ก. ธนาคารออมสิน                      ข. ธนาคารกรุงไทย 
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย           ง. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

38. ขอ้ใดไม่สมัพนัธก์นัระหว่างหน่วยเศรษฐกิจและหนา้ท่ี 
ก. ธุรกิจ : ผูผ้ลิต                    
ข. ครัวเรือน : ผูบ้ริโภค 
ค. เอกชน : วางนโยบายแกปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ง. รัฐบาล : จดัสรรทรัพยากรของประเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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39. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มีความแตกต่างจากศาสนาอ่ืนในขอ้ใด 
ก. มีนกับวชเพียงลทัธิเดียว          ข. มีศาสดาจ านวนมาก 
ค. มีเทพเจา้หลายองค ์               ง. มีเทพเจา้องคเ์ดียว 

40. ขอ้ใดมิใช่โอวาทปาฏิโมกข ์
ก. การมีใจบริสุทธ์ิ                 ข. การปราศจากอคติ 
ค. การกระท าความดี              ง. การละเวน้บาปทุจริต 

41. บทบาทท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือขอ้ใด 
ก. เนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ           
ข. สร้างสมัพนัธไมตรีกบันานาชาติ 
ค. ออกกฎหมายและเป็นตวัแทนรัฐบาล                         
ง. บริหารและพฒันาคุณภาพคุณภาพชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

42. บุคคลในขอ้ใดปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนในศาสนาท่ีตนนบัถือไม่ถูกตอ้ง  
ก. กระทอ้น ท าพิธีลา้งบาปก่อนเขา้เป็นคริสตศ์าสนิกชน 
ข. กระถิน ตกับาตรเทโวท่ีวดัใกลบ้า้นในวนัอาสาฬหบูชา 
ค. กระต่าย ถือศีลอดทั้งเดือนรอมฎอนเพ่ือจะไดเ้ขา้ถึงอลัเลาะห์ 
ง. กระแต ท าบุญอุทิศใหบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ในเดือน 10 

43. จากขอ้ความ ปุถุชนทัว่ไปมกัมี “อกุศลมูล  3”  เป็นสรณะพ้ืนฐานของมนุษย ์เม่ือก  าเริบจะแสดงออกมา
เป็นทุจริต   ทางกาย วาจา ใจ รวมเป็นเหตุใหเ้กิดกิเลส อยากทราบว่า ลกัษณะพฤติกรรมใดสมัพนัธก์บั
หลกัธรรมขา้งตน้ 

ก. ความพอใจ ความอิจฉา ความหงุดหงิด 
ข. ความยนิดี ความลงัเลสงสยั ความโกรธ  
ค. ความอยากได ้ความคิดปองร้าย ความมวัเมา 
ง. ความประมาท ความพยาบาท ความถือตวั 

44. สถานภาพของบุคคลในขอ้ใดท่ีไดม้าโดยแตกต่างจากขอ้อ่ืน  
 ก. นาย ก เป็นต ารวจ   ข. นาย ก มีเช้ือชาติจีน  
 ค. นาย ก เป็นคนเชียงใหม่            ง. นาย ก เป็นลูกของผูใ้หญ่บา้น  

45. หากคุณพ่อก าลงัหาซ้ือบา้นใหม่แต่ยงัขาดเงินอยูน่กัเรียนจะแนะน า 
ใหไ้ปติดต่อท่ีหน่วยงานใด 

ก. ธนาคารแห่งประเทศไทย             ข. ธนาคารเพื่อการส่งออก 
ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์            ง. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
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46. “หากยอ้นอดีตใหคื้นมาใหม่ ดงัใจตอ้งการ จะยอ้นวนัวานใหคื้นกลบัมา…” ถา้เป็นเช่นนั้น ศกัราช 
2558 ก็จะตรงกบัศกัราชรัตนโกสินทร์ขอ้ใด  

ก.  ร.ศ. 231   ข.  ร.ศ. 233 
ค.  ร.ศ. 234   ง.  ร.ศ. 235 

47. ชายหญิงท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กคือขอ้ใด  
ก.  เด็ก    ข.  นกัเรียน  
ค.  เยาวชน   ง.  ผูไ้ม่สามารถเล้ียงดูตนเองได ้ 

48. ขอ้ใดเป็นผลงานสร้างบนวสัดุแผน่ราบเพื่อจ  าลองลกัษณะจริงบนผวิโลกใหเ้ลก็ลงโดยมีอตัราส่วนก ากบั  
ก.  แผนท่ี                                 ข.  เข็มทิศ  
ค.  ลูกโลก                      ง.  ภาพถ่ายทางอากาศ  

49. “ตัก๊แตนยงโยผ่กูโบวท์ดัดอกจ าปา ๆ … หนุ่มๆกระชุ่มกระชวย  
โอย๊...หนุ่มๆกระชุ่มกระชวย นุ่งกางเกงขาก๊วยแบกไหก็สุรา”  
บทเพลงน้ีแสดงการรับอิทธิพลทางวฒันธรรมของหนุ่มๆ ขอ้ใด  

ก.  จีน : การแสดง                           ข.  จีน : การแต่งกาย  
ค.  อินเดีย : เทศกาลตรุษ                   ง.  อินเดีย : การทอผา้นุ่มเอง 

50. ขอ้ใดกล่าวถึงอ านาจอธิปไตยไม่ถูกตอ้ง  
ก.  พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจนิติบญัญติัผา่นทางรัฐสภา   
ข.  อ านาจศาลเป็นอ านาจสูงสุดซ่ึงเป็นของประชาชน  
ค.  อ านาจอธิปไตย แบ่งเป็น อ  านาจนิติบญัญติั อ  านาจบริหาร อ  านาจตุลาการ  
ง.  หลกัประชาธิปไตยก าหนดให ้3 องคก์รคือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ท าหนา้ท่ีถ่วงดุลอ านาจกนั 

51. บุคคลในขอ้ใดสามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมงได ้ 
ก.  ขุนศึกเล้ียงห่านเพ่ือส่งออก   
ข.  ขุนทองเพาะเล้ียงกุง้กุลาด าเพ่ือจ าหน่าย  
ค.  ขุนเดชเล้ียงนกกระจอกเทศเพ่ือการท่องเท่ียว  
ง.  ขุนแผนเล้ียงกบเพื่อแปรรูปเป็นหนงักบทอดเป็นสินคา้ OTOP   

52. ขอ้ใดเรียงล าดบัภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย จากภาคท่ีมีจ  านวนจงัหวดัมากไปหานอ้ยไดถู้กตอ้ง 
ก.  ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ 
ข.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้
ค.  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ง.  ภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 
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53. ขอ้ใดถือเป็นอาณาจกัรยคุเร่ิมตน้ของประวติัศาสตร์ชาติไทย 
ก.  อาณาจกัรทวารวดี               ข.  อาณาจกัรโคตรบูร 
ค.  อาณาจกัรศรีวิชยั                 ง.  อาณาจกัรสุโขทยั 

54. เทือกเขาใดทางภาคตะวนัออกของประเทศไทยท่ีเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
ก.  เทือกเขาบรรทดั                  ข.  เทือกเขาพนมดงรัก  
ค.  เทือกเขาถนนธงชยั               ง.  เทือกเขาสนักาลาคีรี  

55. “ภสัสรเป็นคนมีสจัจะ มีความซ่ือสตัยเ์ป็นพ้ืนฐาน หมัน่ฝึกฝนข่มจิตรักษาใจเพ่ือละกิเลส อีกทั้งมีความ
อดทนต่อค าพูดของผูอ่ื้นและเสียสละ” ขอ้ความน้ีแสดงว่าภสัสรประพฤติตนตามหลกัธรรมขอ้ใด 

ก.  พรหมวิหาร 4                    ข.  อริยสจั 4 
ค.   อิทธิบาท 4                      ง.  ฆราวาสธรรม 4 

ตอนที่ 2 ปรนัยหลายตวัเลือก 
ค าสัง่ เลือก 1 ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด จากตวัเลือก 1 – 10 ไปเติมลงในช่องว่าง ขอ้ 56 - 60 
ขอ้ตวัเลือก 

1. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ตะวนัตกเฉียงใต ้
3. ตะวนัตก 
4. จีน 
5. ขอม 

6.  รัฐบาล 
7. รัฐสภา 
8. ตะวนัออก 
9. กรมศุลกากร 
10. กรมสรรพากร

56. ลมท่ีน าฝนมาตกในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทย เป็นประโยชนต่์อเกษตรกร  

คือ  ลมมรสุม
..................................................................................................................... 

57. ในการท าละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทย จะหนัหนา้ไปทางทิศ ........................... 

58. พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจอธิปไตยดา้นนิติบญัญติัผา่น .......................................... 

59. พระปรางคส์ามยอดท่ีจงัหวดัลพบุรี เป็นหลกัฐานแสดงว่าชนชาติ .........................เคย 
มีอ  านาจปกครองในแถบประเทศไทยมาก่อน 

60. นางสาวแสงดาวเป็นพนกังานของบริษทัญ่ีปุ่นในประเทศจะตอ้งไปช าระภาษีท่ี 
...................................... ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี 
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เฉลย ข้อสอบวชิาสังคมศึกษา 

1. สีเขียวในแผนท่ี แสดงลกัษณะภูมิประเทศแบบใด 
 ก. แม่น ้ า                            ข. ทุ่งหญา้ 
 ค. เทือกเขา                         ง. ท่ีราบ 
ค าตอบทีถู่กต้อง           ง. ท่ีราบ 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      เน่ืองจากสีท่ีใชใ้นแผนท่ีมี ทั้งหมด 6 สี แต่ละสีแสดงถึงลกัษณะภูมิประเทศ
ท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี  

1. สีด า ใชแ้สดงรายละเอียดท่ีเกิดจากแรงงานของมนุษย ์เช่น วดั โรงเรียน หมู่บา้น 
2. สีแดง ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นถนน 
3. สีน า้เงิน ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นน ้ า เช่น แม่น ้ า ล  าคลอง บึง ทะเล ลลล 
4. สีน า้ตาล ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัความสูงและทรวดทรงของพ้ืนท่ีสูงๆ ต ่าๆ 
5. สีเขียว ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัท่ีราบ ป่าไม ้บริเวณท่ีท าการเพาะปลูก พืชสวน 
6. สีเหลือง ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัท่ีราบสูง 

2. แม่น ้ าสายใดไม่เหมาะสมแก่การตั้งบา้นเรือนชิดริมฝ่ังแม่น ้ า  เพราะตล่ิงเป็นดินทรายพงัทลายง่าย 
  ก. เจา้พระยา บางประกง          ข. ท่าจีน เจา้พระยา 
  ค. ชี มูล                               ง. แม่กลอง ท่าจีน 
ค าตอบทีถู่กต้อง           ค. ชี มูล  
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ    เพราะแม่น ้ าชี และแม่น ้ ามูลเป็นแม่น ้ าท่ีอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมี
ลกัษณะดินเป็นแบบดินร่วนปนดินทราย หากตั้งบา้นเรือนชิดริมฝ่ังแม่น ้ าจึงอาจท าใหพ้งัทลายไดง่้าย   

3. สินคา้ในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสินคา้ท่ีไดจ้ากการผลิตขั้นปฐมภูมิ 
  ก. ผลไมบ้รรจุกระป๋อง               ข. กุง้กุลาด า 
  ค. ทุเรียนกวน                         ง. ขา้วมนัไก่ 
ค าตอบทีถู่กต้อง           ข. กุง้กุลาด า 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      การผลติ (Production) ตามความหมายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ หมายถึง กระบวนการสร้างสินคา้และบริการต่าง ๆ โดยใชท้รัพยากรหรือปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัมาผลิตเป็นสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีมากมายไม่จ  ากดั โดยการ
ผลิตมีล  าดบัขั้นตอน 3 ขั้น ดงัน้ี  

1. การผลติขั้นแรกหรือขั้นปฐมภูม ิ(primary production) เป็นการผลิตท่ีใชป้ระโยชน์
จากธรรมชาติโดยตรง วิธีการผลิตง่ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการผลิตเพียงเลก็นอ้ย 
ผลผลิตท่ีไดส่้วนใหญ่ไม่สามารถสนองความตอ้งการไดท้นัที ตอ้งน าไปแปรสภาพก่อนจึงจะ สนองความ
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ตอ้งการได ้ตวัอยา่งของกิจกรรมท่ีจดัเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิหรือขั้นแรกคือการเกษตรกรรมไดแ้ก่การเพาะปลูก 
ท านา ท าไร่ เล้ียงสตัว ์ประมง ป่าไม ้ลลล หรืออุตสาหกรรมการขดุแร่ การ ท าเหมืองโดยใชเ้คร่ืองมือง่ายๆ 
           2. การผลติขั้นที่สองหรือขั้นทุตยิภูม ิ(secondary production) การผลิตทางดา้น
หตัถกรรม และอุตสาหกรรม การผลิตขั้นน้ี จะน าเอาผลิตผลในขั้นปฐมมาดดัแปลง แปรรูป เพ่ือถนอมหรือผลิต
เป็นสินคา้อ่ืน  
            3. การผลติขั้นที่สามหรือขั้นตตยิภูม ิ(tertiary production) เป็นการผลิตในลกัษณะ
การใหบ้ริการดา้นการขนส่ง การคา้ส่ง การคา้ปลีก การประกนัภยั การธนาคาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้
ผลผลิตเคล่ือนยา้ยจากการผลิตขั้นท่ีหน่ึงไปขั้นท่ีสอง และไปสู่ผูบ้ริโภคไดส้ะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน 

      ดงันั้น กุง้กุลาด าเป็นการผลิตท่ีใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติโดยตรง และกุง้กุลาด าท่ีไดม้าไม่
สามารถสนองความตอ้งการไดท้นัที ตอ้งน าไปแปรสภาพก่อนจึงจะสนองความตอ้งการได ้จึงเป็นการผลิตขั้น
แรกหรือขั้นปฐมภูมิ 

4. ลูก ๆ ใหเ้งินนางสมใจไวใ้ชจ่้ายส่วนตวัทุกเดือน นางสมใจจึงแบ่งเงินท่ีเหลือจากการใชจ่้ายไปฝากบญัชีออม
ทรัพยไ์วเ้พื่อใชใ้นยามฉุกเฉินการปฏิบติัตนของนางสมใจสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในขอ้ใด 
  ก. การพึ่งตนเอง                     ข. การมีเหตุผล 
  ค. การเขา้ใจตนเอง                 ง. การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน 
ค าตอบทีถู่กต้อง           ง. การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน  
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ย 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ดงัน้ี 
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล                        
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
3. ภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน                   
โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
                   ดงันั้นการท่ีนางสมใจแบ่งเงินท่ีเหลือจากการใชจ่้ายไปฝากบญัชีออมทรัพยไ์วเ้พื่อใชใ้นยาม
ฉุกเฉินจึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงตรงกบัการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน 

5. “กษตัริยผ์ูเ้ป็นนกัปฏิรูป” หมายถึง กษตัริยพ์ระองคใ์ด 
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั                    
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั                 
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
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ค าตอบทีถู่กต้อง          ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      เพราะในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 
ทรงปฏิรูปประเทศในทุกดา้นเพื่อใหม้ีความทนัสมยั เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบัชาติตะวนัตกเพื่อรักษาอธิปไตย
ของชาติ เช่น การยกเลิกระบบไพร่ทาส การสร้างทางรถไฟ การจดัตั้งระบบไปรษณียแ์ละโทรเลข เป็นตน้ 

6. วฒันธรรมและพิธีกรรมของชาติใดมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัชาวจีนมากท่ีสุด 
ก. เวียดนาม                          ข. มาเลเซีย 
ค. กมัพูชา                            ง. ลาว 

ค าตอบทีถู่กต้อง              ก. เวียดนาม 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      ประเทศเวียดนามมีลกัษณะทางวฒันธรรมคลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมจีน เห็นได้
จากสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น พระราชวงั วดั สุสาน เป็นตน้ เพราะเวียดนามเคยถูกจีนยดึครองเป็นระยะ
เวลานานนบัพนัปี 

7. “โตง้รู้สึกเสียใจท่ีสอบไดค้ะแนนต ่ามาก เพราะไม่ตั้งใจเรียนและไม่ท าการบา้น” ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใต ้
แสดงใหเ้ห็นหลกัธรรมขอ้ใดในอริยสจั 4 

ก.  ทุกข ์                                       ข.  สมุทยั 
ค.  นิโรธ                                        ง.  มรรค 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ข. สมุทยั 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       อริยสจั 4 คือ ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ ไดแ้ก่  
 1. ทุกข ์คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ สภาวะท่ีทนไดย้าก 
        2. สมุทยั คือ สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกข ์ 
        3. นิโรธ คือ ความดบัทุกข ์
        4. มรรค คือ ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์
ดงันั้น การไม่ตั้งใจเรียนและไม่ท าการบา้น เป็นสาเหตุในการเสียใจท่ีสอบไดค้ะแนนต ่า ซ่ึงความเสียใจเป็น
ความทุกข ์

8. หลงัจากตรัสรู้ในวนัเพญ็เดือน 6 แลว้พระพุทธเจา้ประทบัจ าพรรษาแรก ณ สถานท่ีใด 
ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั                      ข. สวนลุมพินีวนั 
ค. พระเชตวนัวิหาร                             ง. วดัเวฬุวนั 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ              ภายหลงัจากตรัสรู้อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ แลว้พระพุทธเจา้เสด็จ
ด าเนิน ไปยงัป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เพ่ือจ าพรรษาท่ี 1 
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9. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีพลเมือง 
ก. เลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร             ข. เสียภาษ๊ใหแ้ก่รัฐ 
ค. เสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์           ง. การประกอบสมัมาอาชีพ 

ค าตอบทีถู่กต้อง          ค. เสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์  
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ    การเสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์เป็นสิทธิของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 
บุคคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละไดรั้บแจง้ผลการพิจารณา ภายในเวลาอนัรวดเร็ว การเสนอเร่ืองราว
ร้องทุกขจึ์งเป็นสิทธิ ไม่ใช่หนา้ท่ี 

10. การจดัใหค้นไทยมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรงกบัสิทธิเด็กในขอ้ใด 
 ก. สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วม                 ข. สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา 
 ค. สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้อง          ง. สิทธิท่ีจะเขา้ถึงวฒันธรรม 
ค าตอบทีถู่กต้อง           ข. สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของเดก็ 4 ประการ  ไดแ้ก่  
 1. สิทธิที่จะมชีีวติรอด คือ สิทธิของเด็กท่ีคลอดออกมาแลว้จะตอ้งมีชีวิตอยูร่อดอยา่งปลอดภยั  

 2. สิทธิที่จะได้รับการพฒันา เด็กทุกคนจะไดรั้บสิทธิใหม้ีสภาพความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัพฒันาการ 
ร่างกาย จิตใจ สงัคม รวมถึงความพึงพอใจและความสุข โดยไดรั้บการกล่อมเกลาทางดา้นจิตใจ ความรู้ ความคิด
ท่ีเหมาะสมกบัวยั และท่ีส าคญัท่ีสุดกคื็อเด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี   

 3. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง เป็นสิทธิท่ีเด็กไดรั้บปกป้องคุม้ครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบ 
เช่น การทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ซ่ึงรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 4. สิทธใินการมส่ีวนร่วม เป็นสิทธิท่ีใหค้วามส าคญักบัการแสดงออกทั้งในดา้นความคิดและการกระท า
ของเด็ก  

 ดังนั้น การจดัใหค้นไทยมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตรงกบัสิทธิเด็กในดา้นสิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา 

11. ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ เกษตรกรและพ่อคา้อยูใ่นวรรณะใด 
ก. พราหมณ์                          ข. กษตัริย ์
ค. แพศย ์                              ง. ศูทร 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ค. แพศย ์  
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ   ชนชั้น - วรรณะ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ส่วนจณัฑาลไม่นบัเป็นวรรณะใด  
วรรณะพราหมณ์ คือ ผูท้  าพิธีกรรม มีหนา้ท่ีติดต่อกบัเทพเจา้ สัง่สอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่

ประชาชนทุกวรรณะ รวมถึงมีหนา้ท่ีศกึษา จดจ าและสืบต่อคมัภีร์พระเวท  
วรรณะกษตัริย ์คือ กษตัริยห์รือนกัรบ ท าหนา้ท่ีป้องกนัชาติบา้นเมือง และท าศึกสงคราม  
วรรณะแพศย ์คือ ผูป้ระกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซ่ึงเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสงัคม  
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วรรณะศูทร คือ กรรมกร 
ดงันั้นอาชีพเกษตรกรและพ่อคา้จึงจดัอยูใ่นวรรณะแพศย ์

12. พิธีกรรมใดท่ีตอ้งจดัข้ึนภายในช่วงเวลา 1 เดือน หลงัออกพรรษา 
ก. พิธีบรรพชา                       ข. พิธีอุปสมบท 
ค. พิธีทอดกฐิน                      ง. พิธีทอดผา้ป่า 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ค. พิธีทอดกฐิน 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ กฐิน (บาลี : กฐิน) เป็นศพัทใ์นพระวินยัปิฎกเถรวาท เป็นช่ือเรียกผา้
ไตรจีวรท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตใหภิ้กษุผูอ้ยูจ่  าพรรษาครบ 3 เดือนแลว้ สามารถรับมานุ่งห่มได ้โดยค าว่าการ
ทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จดัเป็นสงัฆกรรมประเภทหน่ึงตามพระวนิยับญัญติัเถรวาทท่ีมีก  าหนดเวลา คือ
พระสงฆส์ามารถกระท าสงัฆกรรมน้ีไดน้บัแต่วนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 ไปจนถึงวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 12 
เท่านั้น 

13. พ้ืนท่ีบริเวณใดของประเทศไทย ท่ีมีฝนตกชุกช่วงฤดูหนาว 
ก. ภาคตะวนัตก                     ข. ภาคเหนือตอนบน 
ค. ภาคกลางตอนล่าง               ง. ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 

ค าตอบทีถู่กต้อง            ง. ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ ลมมรสุม (Monsoon) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้พดัจากมหาสมุทร
อินเดียเขา้สู่ประเทศไทย ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงตน้เดือนตุลาคม หอบเอาความช้ืนจากทะเล มาปะทะ
แนวเขา เกิดเป็นฝนตกชุกในแถบภาคใตฝ่ั้งอนัมนั พดัผา่นไทยข้ึนเหนือสู่ประเทศจีนต่อไป ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัจากแถบไซบีเรียและจีน ในระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ ์พาอากาศแหง้และ
เยน็ ลงมาปกคลุมตอนเหนือถึงตอนกลาง ของประเทศไทย แลว้หอบเอาความช้ืนใ่่นไทย ไปตกเป็นฝนในแถบ
ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย แต่ฝนจะนอ้ยลงมาก ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ ์

14. แม่น ้ าสายใดไหลคดเค้ียวและมีความยาวมากท่ีสุด 
ก. แม่น ้ าชี                           ข. แม่น ้ าปิง 
ค. แม่น ้ ายม                         ง. แม่น ้ าน่าน 

ค าตอบทีถู่กต้อง             ก. แม่น ้ าชี 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ แม่น ้ าชี เป็นสาขาหน่ึงของแม่น ้ ามูล เกิดจากท่ีราบดา้นตะวนัออกของ
เทือกเขาเพชรบูรณ์นบัตั้งแต่เขาสนัปันน ้ า เขาแปปันน ้ า เขาเสลียงตาถาด    เขาอุม้น ้ า เขายอดชี เขาครอก จนถึง
เขาเทวดา ซ่ึงเป็นแนวภูเขาชายเขตแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัชยัภูมิ โดยมีสาขาหลกั 5 ล าน ้ าซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ล  าน ้ าพอง         ล  าน ้ าปาว ล  าน ้ าเซิน ล  าน ้ าพรมและล าน ้ ายงั แม่น า้ชีถือว่าเป็นแม่น า้ที่มคีวามยาว
มากที่สุดในประเทศไทย ไหลผา่นจงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัขอนแก่นจงัหวดัมหาสารคาม 
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จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรีสะเกษ และไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ ามูลท่ีบา้นวงัยาง รอยต่อจงัหวดั  ศรี
สะเกษ กบั จงัหวดัอุบลราชธานี มีความยาวทั้งส้ิน 765 กิโลเมตร 

15. สงครามยทุธหตัถีคร้ังส าคญัในประวติัศาสตร์ไทย เกิดข้ึนในอาณาจกัรใด 
ก. ธนบุรี                              ข. สุโขทยั 
ค. อยธุยา                            ง. รัตนโกสินทร์ 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ค. อยธุยา 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ สงครามยทุธหตัถี เป็นการต่อสูก้นัดว้ยอาวุธบนหลงัชา้ง ซ่ึงเป็นวิธีการ
รบอยา่งกษตัริยใ์นสมยัโบราณ ดงัเช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระท ายทุธหตัถีกบัพระมหาอุปราชาของ
พม่า และมีชยัในการกระท ายทุธหตัถีในคร้ังนั้น 

16. อิทธิพลของศาสนาคริสตแ์ละวฒันธรรมตะวนัตก พบมากในประเทศใด 
ก. มาเลเซีย                          ข. เวียดนาม 
ค. ฟิลิปปินส์                         ง. อินโดนีเซีย 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ค. ฟิลิปปินส์ 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ ฟิลิปปินส์เป็นหน่ึงในสองชาติในเอเชียท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาคริสต ์(อีกชาติหน่ึงคือติมอร์-เลสเต) และเป็นหน่ึงในชาติท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกมากท่ีสุด เป็น
การผสมผสานกนัระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออก ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เน่ืองจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณา
นิคมของชาติตะวนัตกนานหลายร้อยปี จึงไดรั้บอิทธิพลดา้นศาสนาและมีวฒันธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากชาติ
ตะวนัตกมากกว่าประเทศอ่ืน 

17. บุคคลในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีรู้เท่าทนั ยกเวน้บุคคลในขอ้ใด 
ก. พลอย มกัสอบถามคุณภาพของสินคา้จากคนรู้จกัก่อนซ้ือหรือใชสิ้นคา้นั้น 
ข. โกเมน ศกึษาขอ้มูลการรับประกนัสินคา้บนฉลากผลิตภณัฑ ์
ค. หยก สมคัรเป็นสมาชิกร้านเคร่ืองส าอาง เพราะมีของแถม                 
ง. มณี อ่านวนั เดือน ปี ท่ีผลิตอาหารเสริมทุกคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ค. หยก สมคัรเป็นสมาชิกร้านเคร่ืองส าอาง เพราะมีของแถม                 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ ผูบ้ริโภคท่ีดีและรู้เท่าทนั ควรมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. มีการวางแผนก่อนการเลือกซ้ือเลือกใชสิ้นคา้และบริการ 
2. เลือกซ้ือสินคา้และบริการตามหลกัการเลือกซ้ือ 
3. ส ารวจสินคา้และบริการจากหลาย ๆ ร้านก่อนซ้ือ 
4. ไม่ควรหลงเช่ือค าโฆษณาของสินคา้และบริการ 
5. แจง้ขอ้มูลเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินคา้ 
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 ดงันั้น การท่ีหยกสมคัรเป็นสมาชิกร้านเคร่ืองส าอาง เพราะมีของแถมนั้น จึงไม่ใช่ผูบ้ริโภคท่ีรู้เท่าทนั แต่
เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีบกพร่องในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ                
18. บุคคลในขอ้ใดมีลกัษณะของบุคคลท่ีปฏิบติัตนอยา่งพอเพียง 

ก. สุภาวดีซ้ือเส้ือผา้ใหม่อาทิตยล์ะ 1 ชุด 
ข. สุพล ซ้ือเมลด็พนัธุผ์กัมาปลูกไวรั้บประทานในครัวเรือน 
ค. สุรภี งดรับประทานอาหารเชา้ และอาหารเยน็เพ่ือออมเงินไวซ้ื้อรถยนต ์
ง. สุกิจ รักษาอาการป่วยหนกัดว้ยตนเองแทนการไปพบแพทยเ์พื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ข. สุพล ซ้ือเมลด็พนัธุผ์กัมาปลูกไวรั้บประทานในครัวเรือน 

แนวคดิในการอธิบายค าตอบ      พอเพียง คือ การด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยูบ่นหลกัส าคญัสาม
ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ดงันั้นการท่ีสุพล ซ้ือเมลด็พนัธุผ์กัมาปลูก
ไวรั้บประทานในครัวเรือน ถือว่าเป็นผูท่ี้มีความพอประมาณ เพราะเป็นการด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซ่ึงมีความ
พอประมาณทั้งการหารายได ้และพอประมาณในการใชจ่้าย 

19. การท าเคร่ืองสงัคโลกในสมยัสุโขทยัไดรั้บการถ่ายทอดมาจากชาติใด 
ก. อาหรับ                            ข. มลาย ู
ค. ชวา                                ง. จีน 

ค าตอบทีถู่กต้อง          ง. จีน 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     เคร่ืองสงัคโลกซ่ึงเช่ือว่ามีจุดเร่ิมตน้อยูท่ี่เมืองสวรรคโลก 
จงัหวดัสุโขทัย และเมืองชะเลียง ในบริเวณวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ จ. สุโขทยั ได้มีการท าตั้ งแต่ก่อนสมยั
ราชวงศ์พระร่วง   สันนิษฐานว่าจีนคงเข้ามาท าเคร่ืองป้ันดินเผาก่อนและถ่ายทอดวิธีการให้กับคนไทย
ต่อมา โดยสังเกตจากลวดลายสีสนัจะเป็นแบบศิลปะจีนตอนปลายราชวงศซ์อ้ง โดยจีนเองไดอ้พยพหนีการรุ
กานจากศัตรูมาตั้ งเมืองหลวงท่ีแม่น ้ าแยงซีเกียงและเลยมาทางใต้เข้าสู่ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม               
ประเทศเขมร  ส่วนอีกทางหน่ึงท่ีเข้ามาในประไทยคือใน พ .ศ.1837 สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช                   
ไดใ้หช่้างป้ันดินเผาชาวจีนเขา้มาเป็นจ านวนมากท่ีสุโขทยั 

20. ราษฎรท่ีสามารถส่งส่ิงของมาแทนการเขา้เวรได ้จดัอยูใ่นกลุ่มใด 
ก. ทาสในเรือนเบ้ีย                  ข. ทาสสินไถ่ 
ค. ไพร่หลวง                          ง. ไพร่ส่วย 

ค าตอบทีถู่กต้อง          ง. ไพร่ส่วย 

แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     ไพร่ในสงัคมไทยแบ่งยอ่ย ๆ แลว้ ไดป้ระมาณ 3 ประเภท 
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 1. ไพร่หลวง คือไพร่ของ“หลวง” หรือไพร่ของ “ในหลวงท่ีจะตอ้งท างานใหก้บัหลวง”           
(หรือ รัฐบาล) ในสมยัอยธุยา ไพร่หลวง มีหนา้ท่ี “ตอ้งเขา้เดือนออกเดือน” ค าน้ีหมายความว่าใน 1 ปี        
ไพร่หลวงจะตอ้งมาท างานใหก้บัรัฐ 6 เดือน แลว้ก็ออกไปท างานเล้ียงชีพตน อีก 6 เดือน 
 2. ไพร่สม เป็นไพร่ท่ีขุนนางต่าง ๆ สะสมไวเ้ป็นไพร่ในส่วนตวัของขุนนางขา้ราชการ หรือเจา้ขนุมูล
นายสะสมไพร่น้ีเป็นของตน ไพร่น้ีเป็นไพร่ท่ีขนุนางรับไวใ้ชง้าน 
 3. ไพร่ส่วย เป็นไพร่ท่ีอยูใ่นสถานท่ีห่างไกลมาก แต่อยูใ่นสถานท่ีท่ีมีทรัพยากรท่ีมีค่า ดงันั้นรัฐจึงเห็นว่า 
หากไม่สามารถท างานใหก้บัรัฐได ้ก็เพียงแต่จ่าย “ส่วย” ในท่ีน้ีหมายถึง การจ่ายทรัพยากรท่ีมีค่า ไม่ว่าจะเป็น
รังนก ดีบุก ไมส้กั ลลล ส่งใหก้บัรัฐเพื่อทดแทนการท่ีไม่ไดไ้ปท างานโยธาใหก้บัรัฐ 

21. เทศกาลรอมฎอน เก่ียวขอ้งกบัหลกัปฏิบติัขอ้ใดของชาวมุสลิม 
ก. การถือศีลอด                     ข. การบริจาคซะกาต 
ค. การฉลองศกัราชใหม่            ง. การไปประกอบพิธีฮจัญ ์

ค าตอบทีถู่กต้อง          ก. การถือศีลอด  
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     พิธีถือศีลอด เป็นการละเวน้จากการกิน การด่ืม การเสพ การนินทา ตลอดจน
การประพฤติท่ีผดิบาปทุกอยา่ง จะกระท าในเดือนรอมฎอมเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการช าระจิตใจให้
บริสุทธ์ิ ฝึกความอดทนต่อการย ัว่ยวนของกิเลส 

22. “ชาวคริสตจ์ะสวดมนต ์รับขนมปังและเหลา้องุ่นจากบาทหลวงมารับประทาน” ขอ้ความดงักล่าวเป็น
พิธีกรรมใด 

ก. พิธีศีลจุ่ม                          ข. พิธีศีลก  าลงั 
ค. พิธีศีลลา้งบาป                    ง. พิธีศีลมหาสนิท 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ง. พิธีศีลมหาสนิท 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     พิธีศีลมหาสนิท (มิสซา) เป็นพิธีกรรมท่ีส าคญัคือ แผ่นปังและเหล้าองุ่นที่
แทนพระกายและโลหิตของพระเยซู ซ่ึงคริสตศ์าสนิกชนจะไดรั้บจากบาทหลวงในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 
และชาวคริสตจ์ะตอ้งไปฟังมิสซาในโบสถทุ์กวนัอาทิตย ์

23. ความเป็นอิสระในการกระท าต่าง ๆ โดยไม่ละเมิดต่อผูอ่ื้น หมายถึงขอ้ใด 
ก. หนา้ท่ี                              ข. บทบาท 
ค. เสรีภาพ                           ง. การมีส่วนร่วม 

ค าตอบทีถู่กต้อง          ค. เสรีภาพ 
แนวคิดในการอธิบายค าตอบ     เสรีภาพ หมายถึง  ความเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะกระท าการต่าง ๆ ไดต้าม
ความตอ้งการของตน  โดยไม่ละเมิดต่อผูอ่ื้นและไม่ผิดกฎหมาย เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพใน
การพูด เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 



182 

 

24. ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของพลเมืองไทยทุกคน 
ก. เคารพกฎหมาย                      ข. แกปั้ญหาของประเทศ 
ค. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง             ง. เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ค าตอบทีถู่กต้อง           ก. เคารพกฎหมาย 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     หนา้ท่ี  หมายถึง  ภาวะท่ีบุคคลตอ้งกระท าหรืองดเวน้กระท าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้

25. มีมติตามเสียงส่วนใหญ่ แต่รับฟังเสียงส่วนนอ้ย เป็นลกัษณะของการปกครองแบบใด 
ก. ปิตาธิปไตย                          ข. ราชาธิปไตย 
ค. ประชาธิปไตย                       ง. สมบูรณาญาสิทธิราชย ์

ค าตอบทีถู่กต้อง ค.ประชาธิปไตย 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองท่ีถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ หรือ
ระบอบการปกครองท่ีถือเสียงขา้งมากเป็นใหญ่ 

26. ผูบ้ริโภคท่ีฉลาด จะเลือกซ้ือสินคา้โดนค านึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด 
ก. ความถูกใจ                          ข. ความจ าเป็น 
ค. ความทนัสมยั                       ง. ความทนทาน 

ค าตอบทีถู่กต้อง ข. ความจ าเป็น 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     หลกัการเลือกซ้ือ ตามคุณสมบติัของผูบ้ริโภคท่ีดี มี 3 ประการ ไดแ้ก่  
 1. หลกัความจ าเป็น ตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความส าคญัของการน าสินคา้นั้น ๆ มาใช ้
 2. หลกัการมปีระโยชน์ ตอ้งพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของสินคา้และบริการท่ีเราไดรั้บ 
 3. หลกัความประหยดั ตอ้งตรวจสอบปริมาณและราคาว่ามีความยติุธรรมหรือไม่ โดยเฉพาะสินคา้ชนิด
เดียวกนั 

27. ขอ้ใดไมถู่กตอ้งในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ก. ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก                         
ข. จดงานลงในกระดาษทุกหนา้ 
ค. ลา้งถุงพลาสติกแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่          
ง. ใชก้ล่องโฟมใส่อาหารในงานเล้ียงท่ีมีผูม้าร่วมงานจ านวนมาก 

ค าตอบทีถู่กต้อง ง. ใชก้ล่องโฟมใส่อาหารในงานเล้ียงท่ีมีผูม้าร่วมงานจ านวนมาก 
แนวคิดในการอธิบายค าตอบ     การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่า เป็นหน่ึงในวิธีรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาขยะ 
ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นต้น ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีสามารถแก้ไขได้โดยการใช้หลักการส าคัญ 4 ประการ               
ไดแ้ก่ 
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 1. การลดปริมาณการใช ้เป็นการลดปริมาณขยะ ใหเ้หลือขยะนอ้ยท่ีสุด เช่น ใชถุ้งผา้ใส่ของแทน
ถุงพลาสติก ลดการใชก้ล่องโฟม 
 2. การใชซ้ ้า เป็นการน าส่ิงของต่าง ๆ ท่ีใชแ้ลว้ กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่า 
 3. การซ่อมแซม เป็นการซ่อมแซมส่ิงของท่ีช ารุด เสียหาย ใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้
 4. การแปรสภาพแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่เป็นการน าทรัพยากรท่ีสามารถหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดอี้ก เขา้สู่
กระบวนการแปรสภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้

28. “แมจ้ะเป็นภูมภิาคท่ีมีเพียง 5 จงัหวดั ภูมิประเทศเป็นเทือกเขายาวตลอดพรมแดนท่ีติดต่อกบัประเทศ
เพื่อนบา้น แต่ก็เป็นภูมิภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดา้นทรัพยากรแร่ธาตุ  
ป่าไม ้แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติทั้ง ภูเขา น ้ าตก ถ  ้า หินงอกหินยอ้ย ชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงาม” ค ากล่าวน้ี
หมายถึงภูมิภาคใดของไทย 

ก. ภาคใต ้                            ข. ภาคเหนือ 
ค. ภาคตะวนัตก                     ง. ภาคตะวนัออก 

ค าตอบทีถู่กต้อง ค. ภาคตะวนัตก 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      ภาคตะวนัตกของประเทศไทย ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั คือ ตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์ 
ลกัษณะภูมปิระเทศภาคตะวนัตก  
     ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบักบัหุบเขาท่ีค่อนขา้งชนัและแคบกว่าหุบเขาของภาคเหนือ 
เน่ืองจากการกดัเซาะของแม่น ้ าล  าธาร มีภูมิประเทศคลา้ยภาคเหนือ แบ่งไดด้งัน้ี  
      1. เขตเทือกเขา ไดแ้ก่ 
           - เทือกเขาถนนธงชยั เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างไทยกบัเมียนมา            

- เทือกเขาตะนาวศรี เป็นแนวแบ่งเขตไทยกบัเมียนมา  
           - เทือกเขาหินปูน อยูร่ะหว่างแม่น ้ าแควใหญ่และแม่น ้ าแควนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีถ  ้าหิน
งอกหินยอ้ย 
      2. เขตท่ีราบ อยูร่ะหว่างเขตเทือกเขากบัท่ีราบต ่าภาคกลางจนถึงอ่าวไทย เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า ไดแ้ก่ ท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้ าปิง แม่น ้ าแม่กลอง ท่ีราบแม่น ้ าเพชรบุรี และท่ีราบชายฝ่ังทะเล 
ท่ีเป็นหาดทรายสวยงาม เช่น หาดชะอ า หาดหวัหินและอ่าวมะนาว         

29. เหตุใดภาคกลางจึงมีการปลูกขา้วหนาแน่น 
ก. ภาคกลางมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย                         
ข. ปริมาณฝนตกชุกมากและฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอ่ืน 
ค. มีดินตะกอนธารน ้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก                        
ง. แม่น ้ าเจา้พระยา ปริมาณน ้ ามากตลอดปีและมีความยาวมากท่ีสุด 
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ค าตอบทีถู่กต้อง ค. มีดินตะกอนธารน ้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     เพราะภาคกลางเป็นภาคท่ีมีลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็นแบบ  ท่ีราบลุ่มแม่น ้ า 
ประกอบกบัลกัษณะของดินท่ีความอุดมสมบูรณ์ ท่ีราบลุ่มในภาคกลางน้ีจึงเหมาะแก่การเป็นแหล่งปลูกขา้วท่ีดี 
ทุก ๆ ปี แม่น า้และล าน า้หลายสาย จะพดัพาโคลนตะกอนมาทับถมพ้ืนที่ราบลุ่มในฤดูน ้ าหลาก ท าใหเ้กิดปุ๋ย
ธรรมชาติ เหมาะกบัการเพาะปลูก 

30. ค ากล่าวเก่ียวกบัภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยต่อไปน้ี ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. ภาคใตทุ้กจงัหวดัติดทะเล              ข. ภาคตะวนัออกเป็นคาบสมุทร 
ค. ภาคกลางเป็นท่ีราบตลอดภาค         ง. ภาคเหนือเป็นตน้น ้ าล  าธารท่ีส าคญั 

ค าตอบทีถู่กต้อง ง. ภาคเหนือเป็นตน้น ้ าล  าธารท่ีส าคญั 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ    
 - ภาคใตไ้ม่ไดมี้พ้ืนท่ีติดทะเลทุกจงัหวดั จงัหวดัท่ีไม่มีพ้ืนท่ีติดทะเล คือ จงัหวดัยะลา 
 - ภาคตะวนัออก ไม่ไดมี้ลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็นคาบสมุทร แต่เป็นแบบท่ีราบชายฝ่ังทะเล 
 - ภาคกลางตอนบนเป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบสลบักบัเนินหรือภูเขาขนาดเลก็ ภาคกลางตอนล่างเป็นท่ีราบ
น ้ าท่วมถึง 
 - ภาคเหนือเป็นตน้น ้ าล  าธารท่ีส าคญั เพราะลกัษณะภูมิลกัษณ์ของภาคเหนือเป็นแบบทิวเขาสูง ซ่ึงทิวเขา
ในภาคเหนือเป็นแหล่งก าเนิดตน้แม่น ้ าสาย ส าคญั ๆ เช่น แม่น ้ าปิง วงั ยม และน่าน เป็นตน้ 

31. แหล่งโบราณคดีบา้นเชียงสามารถใชศ้ึกษาเร่ืองราวในอดีตของภาคใด 
ก. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                ข. ภาคตะวนัออก 
ค. ภาคตะวนัตก                               ง. ภาคใต ้

ค าตอบทีถู่กต้อง ก. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ     แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นเชียง     อ  าเภอหนองหาน จงัหวดั
อุดรธานี เป็นท่ีท่ีท าใหรั้บรู้ถึงการด ารงชีวิตในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ยอ้นหลงัไปกว่า ๔,๓๐๐ ปี จงัหวดั
อุดรธานี ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
32. รากฐานอารยธรรมของไทยมาจากชนชาติใด 

ก. อาหรับ และขอม                         ข. อินเดีย และจีน 
ค. ชวา และมลาย ู                           ง. ญ่ีปุ่น และญวน 

ค าตอบทีถู่กต้อง ข. อินเดีย และจีน 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่
คร้ังอดีต ผูค้นในดินแดนบริเวณแถบน้ีไดมี้การติดต่อชาวจีนและอินเดียมานานแลว้ ท าใหไ้ดรั้บอารยธรรมของ
จีนและอินเดียมาตั้งแต่คร้ังอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบนั อารยธรรมบางอยา่งน ามาใชโ้ดยตรง เช่น ภาษา ศาสนา 
อาหารบางอยา่งปรับเปล่ียนใหก้บัวฒันธรรมเดิม เช่น วฒันธรรมการด ารงชีวิต รูปแบบงานศิลปะ 
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33. ขอ้ใดมิใช่ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากราษฎรในสมยัอยธุยา 
ก. ส่วย                                ข. อากร 
ค. จงักอบ                            ง. ภาษีเงินได ้

ค าตอบทีถู่กต้อง ง. ภาษีเงินได ้
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      เพราะภาษีเงินไดเ้ป็นการเก็บภาษีในปัจจุบนั ส่วนการจดัเก็บภาษีอากรใน
สมยักรุงศรีอยธุยา หรือท่ีเรียกกนัในสมยันั้นว่า ส่วยสาอากร ไดม้ีการแบ่งการจดัเก็บออกเป็น 4 ประเภท คือ 
จงักอบ อากร ส่วย และฤชา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จงักอบ หรือ จ ากอบ เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากการชกัส่วนสินคา้ ท่ีน าเขา้มาจ าหน่ายตามท่ีไดอ้ธิบาย
ขา้งตน้ 

2. อากร หมายถึง ส่วนท่ีเก็บจากผลประโยชน์ท่ีราษฎรท ามาหาไดใ้นการประกอบการต่าง ๆ เช่น ท า
นา ท าไร่ ท าสวน ลลล หรือการไดรั้บสิทธิจากรัฐบาลไปกระท าการ เช่น ตม้กลัน่สุรา เก็บของในป่า จบัปลาใน
น ้ า ลลล เช่น อากรค่านา อากรสวน อากรสุรา อากรค่าน ้ า เป็นตน้ การเก็บอากรอาจจดัเก็บเป็นตวัเงินหรือเป็น
ส่ิงของ ถือเป็นภาษีท่ีจดัเก็บตามหลกัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากรัฐไม่ทางตรงก็ทางออ้ม 

3. ส่วย ความหมายของส่วย สมเดจ็ลกรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงสนันิษฐานว่า ค าว่า ส่วย 
-  ส่ิงของท่ีรัฐบาลเรียกร้องเอาจากเมืองท่ีอยูภ่ายใตป้กครอง หรืออยูใ่นความคุม้ครองเป็นค่าตอบแทนการ

ปกครองหรือคุม้ครอง ส่วยตามความหมายน้ีจึงมีลกัษณะเป็นเคร่ืองราชบรรณาการ 
-  เงินช่วยราชการตามท่ีก  าหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายท่ีมิไดรั้บราชการทหารเป็นรายบุคคล เน่ืองจาก

สงัคมไทยแต่ดั้งเดิม มีระบบเกณฑแ์รงงานจากราษฎร โดยรัฐไม่ตอ้งจ่ายค่าจา้ง แต่จะใหค้วามคุม้ครองทาง
กฎหมายเป็นการตอบแทน ทั้งน้ีเดิมราษฎรท่ีถูกเกณฑแ์รงงาน จะมาประจ าการเป็นเวลาปีละ 6 เดือน โดยผูท่ี้ไม่มา
รับราชการเมื่อถึงเวรของตน จะตอ้งเสียส่วยเรียกว่า ส่วยแทนแรง เพื่อท่ีราชการจะไดจ้า้งคนมาท างานแทน ส่วย
แทนแรง เพ่ือท่ีราชการจะไดจ้า้งคนมาท างานแทน ส่วยแทนแรงน้ีไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็นเงินรัชชูปการในระยะต่อมา 
(รัชกาลท่ี6) 

-  เงินท่ีทางราชการก าหนดใหร้าษฎรร่วมรับภาระในการกระท าบางอยา่ง เช่น เกณฑใ์หช่้วยสร้างป้อม
ปราการ เป็นตน้ 

-  ทรัพยม์รดกของผูม้รณภาพซ่ึงตอ้งถูกริบเป็นของหลวง อนัเน่ืองจากเกินก าลงัของทายาทท่ีจะเอาไวใ้ช้
สอย เป็นตน้ 
  

4.ฤชา คือค่าธรรมเนียมท่ีทางราชการเรียกเก็บจากราษฎรซ่ึงไดรั้บประโยชนจ์ากรัฐเป็นการเฉพาะตวั เช่น ผูใ้ด
จะขอโฉนดตราสาร เพื่อมิใหผู้อ่ื้นบุกรุกแยง่ชิงท่ีเรือกสวนไร่นา จกัตอ้งเสียฤชาแก่รัฐ เป็นตน้ ฤชาท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
ค่าธรรมเนียม และค่าปรับทางการศาล 
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34. คุณหญิงจนัและนางมุก เป็นวีรสตรีท่ีช่วยป้องกนัประเทศชาติในเหตุการณ์ใด 
ก. การกอบกูเ้อกราชสมยัธนบุรี               
ข. การท าสงครามขบัไล่ขอม 
ค. การกอบกูเ้อกราชคราวเสียกรุงคร้ังท่ี 1                         
ง. การท าสงครามเกา้ทพักบัพม่า 

ค าตอบทีถู่กต้อง ง. การท าสงครามเกา้ทพักบัพม่า 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       ทา้วเทพกษตัรี หรือคุณหญิงจนั ทา้วศรีสุนทร หรือ      คุณมกุ เป็นบุคคล
ส าคญัของจงัหวดัภูเกต็ และไดรั้บการยกยอ่งเป็นวีรสตรีไทยผูม้ีความ   กลา้หาญ เสียสละ และจงรักภกัดีต่อชาติ
บา้นเมือง โดยใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาเพื่อป้องกนัการรุกรานของขา้ศึกในสงครามเกา้ทพั เมื่อ พ.ศ.2328 
ในสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่ง    กรุงรัตนโกสินทร์ 
35. ขอ้ใดกล่าวถึงภูมิลกัษณ์ของภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยไดถู้กตอ้ง 

ก. ภาคกลาง - ไม่มีภูเขา           
ข. ภาคเหนือ - เป็นท่ีราบสูง 
ค. ภาคตะวนัตก – มีเทือกเขาเป็นแนวต่อจากภาคตะวนัออก 
ง. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ – มีแม่น ้ าสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไหลผา่น 

ค าตอบทีถู่กต้อง ง. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ – มีแม่น ้ าสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไหลผา่น 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ        
 - ภาคกลาง เป็นท่ีราบสลบักบัเนินหรือภูเขาขนาดเลก็ ซ่ึงมีอาณาบริเวณตั้งแต่จงัหวดัสุโขทยัลงไปถึง
จงัหวดันครสวรรค ์
 - ภาคเหนือไม่ไดม้ีลกัษณะภูมิลกัษณ์เป็นท่ีราบสูง แต่เป็นทิวเขาสูงสลบักบัแอ่งท่ีราบ 
 - ภาคตะวนัตกไม่ไดม้ีเทือกเขาเป็นแนวต่อจากภาคตะวนัออก แต่มีแนวเทือกเขาต่อจากภาคเหนือ 
 - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีแม่น ้ าสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไหลผา่น คือ แม่น ้ าชี  

36. กิจกรรมในขอ้ใดไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มในแต่ละภูมิภาค 
ก. ท านาเกลือ ไร่ออ้ย – ภาคใต ้
ข. ปลูกพืชเมืองหนาว - ภาคเหนือ 
ค. ท่องเท่ียวชมถ ้า น ้ าตก - ภาคตะวนัตก                         
ง. ปลูกพริกไทย เจียระไนพลอย – ภาคตะวนัออก 

ค าตอบทีถู่กต้อง ก. ท านาเกลือ ไร่ออ้ย – ภาคใต ้
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      การท านาเกลือและไร่ออ้ยไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มในภาคใต ้
แต่เหมาะสมกบัลกัษณะของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพราะมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาเป็น 2 ลกัษณะ คือ เป็นแอ่ง  และขอบแอ่งท่ีเป็นภูเขาสูง แบ่งได ้2 แอ่ง เรียกว่า “แอ่งโคราช และ 
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แอ่งสกลนคร” ทั้ง 2 แอ่งมีชั้นเกลือหินท่ีรองรับอยูใ่ตดิ้นเป็นโดมเกลือ ขนาดใหญ่ ชั้นเกลือหินจะสมัผสักบัชั้น
น ้ าบาดาลเกิดการละลายเป็นชั้นน ้ าเค็ม บางพ้ืนท่ีชั้นน ้ าเค็มพุ่งข้ึนถึงผวิดินท่ีมีอุณหภูมิสูง ก็เกิดการระเหยอยา่ง
รวดเร็วท้ิงผลึกเกลือเลก็ ๆ อยูบ่นผวิดินเป็นคราบสีขาว สภาพพ้ืนท่ีท่ีเป็นดินเค็มมีคราบเกลือน้ีเอง ชาวอีสาน
น าไปผลิตเกลือสินเธาวท่ี์มีคุณประโยชน์มหาศาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

ส่วนการท าไร่ออ้ย เป็นพืชท่ีปลูกง่าย ทนร้อน ตอ้งการน ้ านอ้ย และปลูกไดดี้ในลกัษณะดินท่ีเป็นดิน
ร่วนปนทราย จึงเหมาะกบัการปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

37. ขอ้ใดเป็นธนาคารกลาง 
ก. ธนาคารออมสิน                      ข. ธนาคารกรุงไทย 
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย            ง. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ค าตอบทีถู่กต้อง ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย         (Bank of 
Thailand) คือ สถาบนัการเงินท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485  ใหม้ี
ฐานะเป็นธนาคารกลางของประเทศท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลระบบการเงินการธนาคารของประเทศ  เป็นสถาบนัท่ี
ด าเนินการโดยไม่แสวงหาก าไร และไม่แข่งขนักบัสถาบนัการเงินของเอกชน 

38. ขอ้ใดไม่สมัพนัธก์นัระหว่างหน่วยเศรษฐกิจและหนา้ท่ี 
ก. ธุรกิจ : ผูผ้ลิต                    
ข. ครัวเรือน : ผูบ้ริโภค 
ค. เอกชน : วางนโยบายแกปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ง. รัฐบาล : จดัสรรทรัพยากรของประเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ค าตอบทีถู่กต้อง ค. เอกชน : วางนโยบายแกปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       หน่วยเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 3 หน่วย ไดแ้ก่  
 1. หน่วยครัวเรือน มีหนา้ท่ีในการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต เสียภาษี และเป็นผูบ้ริโภค 
 2. หน่วยธุรกิจ มีหนา้ท่ีน าเอาปัจจยัการผลิตมาด าเนินการผลิต ซ่ึงจะท าใหเ้กิดสินคา้และบริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. หน่วยรัฐบาล มีหนา้ท่ีควบคุม ดูแล และใหบ้ริการเก่ียวกบัดา้นชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน 
 ดงันั้น หน่วยเศรษฐกิจ ไม่มีหน่วย เอกชน และการวางวางนโยบายแกปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศ เป็น
ของหน่วยรัฐบาล 

39. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มีความแตกต่างจากศาสนาอ่ืนในขอ้ใด 
ก. มีนกับวชเพียงลทัธิเดียว            ข. มีศาสดาจ านวนมาก 
ค. มีเทพเจา้หลายองค ์                 ง. มีเทพเจา้องคเ์ดียว 
 



188 

 

ค าตอบทีถู่กต้อง ค. มีเทพเจา้หลายองค ์
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เป็นศาสนาประเภท           พหุเทวนิยม ซ่ึงมีเทพเจา้
สูงสุด 3 องค ์ประกอบดว้ย พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ 

40. ขอ้ใดมิใช่โอวาทปาฏิโมกข ์
ก. การมีใจบริสุทธ์ิ                   ข. การปราศจากอคติ 
ค. การกระท าความดี               ง. การละเวน้บาปทุจริต 

ค าตอบทีถู่กต้อง ข. การปราศจากอคติ 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       โอวาทปาฏิโมกขห์รือโอวาท 3 หลกัค าสอนอนัเป็นแก่นแทห้รือหวัใจ
ส าคญัของพระพุทธศาสนา ท่ีพระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงประทานในวนัมาฆบูชา ประกอบดว้ย  1. ไม่ท าความ
ชัว่  
  2. ท าแต่ความดี  
  3. ท าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 

41. บทบาทท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือขอ้ใด 
ก. เนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ           
ข. สร้างสมัพนัธไมตรีกบันานาชาติ 
ค. ออกกฎหมายและเป็นตวัแทนรัฐบาล                         
ง. บริหารและพฒันาคุณภาพคุณภาพชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ค าตอบทีถู่กต้อง ง. บริหารและพฒันาคุณภาพคุณภาพชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       บทบาทท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ  
ดูแลและพฒันาในระดบัทอ้งถ่ิน เช่น สาธารณูปโภค การศึกษา อาชีพ สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม 
การท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกจ็ะตอ้งประสานการท างานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 

42. บุคคลในขอ้ใดปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนในศาสนาท่ีตนนบัถือไม่ถูกตอ้ง  
ก. กระทอ้น ท าพิธีลา้งบาปก่อนเขา้เป็นคริสตศ์าสนิกชน 
ข. กระถิน ตกับาตรเทโวท่ีวดัใกลบ้า้นในวนัอาสาฬหบูชา 
ค. กระต่าย ถือศีลอดทั้งเดือนรอมฎอนเพ่ือจะไดเ้ขา้ถึงอลัเลาะห์ 
ง. กระแต ท าบุญอุทิศใหบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ในเดือน 10 

ค าตอบทีถู่กต้อง ข. กระถิน ตกับาตรเทโวท่ีวดัใกลบ้า้นในวนัอาสาฬหบูชา 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ    ตกับาตรเทโว หมายถึง การท าบุญตกับาตรในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 เน่ืองใน
โอกาสท่ีพระพุทธเจา้เสด็จลงจากเทวโลก  
ค าว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากค าว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซ่ึงแปลว่า การเสด็จลงจาก เทวโลก  
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 ดงันั้น การตกับาตรเทโว ตอ้งกระท าในในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 ซ่ึงเป็นวนัถดัจาก 
วนัออกพรรษาหน่ึงวนั 

43. จากขอ้ความ ปุถุชนทัว่ไปมกัมี “อกุศลมูล  3” เป็นสรณะพ้ืนฐานของมนุษย ์เม่ือก  าเริบจะแสดงออกมา
เป็นทุจริต ทางกาย วาจา ใจ รวมเป็นเหตุใหเ้กิดกิเลส อยากทราบว่า ลกัษณะพฤติกรรมใดสมัพนัธก์บัหลกัธรรม
ขา้งตน้ 

ก. ความพอใจ ความอิจฉา ความหงุดหงิด 
ข. ความยนิดี ความลงัเลสงสยั ความโกรธ 
ค. ความอยากได ้ความคิดปองร้าย ความมวัเมา 
ง. ความประมาท ความพยาบาท ความถือตวั 

ค าตอบทีถู่กต้อง ค. ความอยากได ้ความคิดปองร้าย ความมวัเมา 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      อกุศลมูล 3 หมายถึง ตน้เหตุแห่งความชัว่มี 3 อยา่ง คือ 

1. โลภะ คือ ความโลภ (โลภ)  
2. โทสะ คือ จิตท่ีคิดร้ายต่อผูอ่ื้น (โกรธ)  
3. โมหะ คือ ความหลง ความไม่รู้จริง (หลง) 

44. สถานภาพของบุคคลในขอ้ใดท่ีไดม้าโดยแตกต่างจากขอ้อ่ืน  
 ก. นาย ก เป็นต ารวจ    ข. นาย ก มีเช้ือชาติจีน  
 ค. นาย ก เป็นคนเชียงใหม่            ง. นาย ก เป็นลูกของผูใ้หญ่บา้น  
ค าตอบทีถู่กต้อง ก. นาย ก เป็นต ารวจ 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      สถานภาพทางสงัคม (social Status) หมายถึง ต าแหน่งของบุคลใน
สงัคม ซ่ึงไดม้าจากการเป็นสมาชิกของสงัคม สถานภาพจะท าใหบุ้คคลมีสิทธิและหนา้ท่ีตามบทบาทของ
ต าแหน่งนั้น ๆ บุคคลคนหน่ึงอาจจะมีหลายสถานภาพก็ได ้
 สถานภาพทางสังคม จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1. สถานภาพโดยก าเนดิ เป็นสถานภาพทางสงัคมของบุคคลท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด เช่น เพศ อาย ุสีผวิ 
เช่ือชาติ สญัชาติ และสถานภาพท่ีเกิดจากการเป็นสมาชิกในครอบครัว เช่น เป็นบิดามารดา เป็นบุตรคนโตและ
เป็นปู่ ยา่ ตา ยาย 
  2. สถานภาพโดยความสามารถของบุคคล หรือสถานภาพสัมฤทธิ์ เป็นสถานภาพท่ีบุคคลไดม้าโดย
การใชค้วามรู้ ความสามารถ มีตวัอยา่งดงัน้ี 
  - สถานภาพท่ีไดจ้ากการศึกษา เช่น เป็นครู อาจารย ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน นกัเรียน นกัศึกษา คณบดี 
และอธิการบดี ลลล 
               - สถานภาพท่ีไดจ้ากการประกอบอาชีพ เช่น เป็นพนกังาน ผูจ้ดัการ พ่อคา้ ต ารวจ ทหาร ผู ้
พิพากษา ลลล 
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ดงันั้น นาย ก เป็นต ารวจ จึงมีสถานภาพแตกต่างจากขอ้อ่ืน เพราะเป็นสถานภาพท่ีไดม้าโดย
ความสามารถของบุคคล หรือสถานภาพสมัฤทธ์ิ ส่วนขอ้อ่ืน ๆ เป็นสถานภาพท่ีไดม้าโดยก าเนิด 
45. หากคุณพ่อก าลงัหาซ้ือบา้นใหม่แต่ยงัขาดเงินอยูน่กัเรียนจะแนะน า 
ใหไ้ปติดต่อท่ีหน่วยงานใด 

ก. ธนาคารแห่งประเทศไทย             ข. ธนาคารเพื่อการส่งออก 
ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์            ง. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

ค าตอบทีถู่กต้อง ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นธนาคารของรัฐบาล มีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนเกีย่วกบัการกู้ยืม เพ่ือน าไปซ้ือที่ดนิหรืออาคารส่ิงปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม
ต่อเติม ไถ่ถอนการจ านองท่ีดินและอาคาร หรือเพื่อการลงทุนในกิจการการเคหะ พร้อมกบัรับฝากเงินของ
ประชาชนทัว่ไปดว้ย 

46. “หากยอ้นอดีตใหคื้นมาใหม่ ดงัใจตอ้งการ จะยอ้นวนัวานใหคื้นกลบัมา…” ถา้เป็นเช่นนั้น ศกัราช 
2558 ก็จะตรงกบัศกัราชรัตนโกสินทร์ขอ้ใด  

ก.  ร.ศ. 231     ข.  ร.ศ. 233 
ค.  ร.ศ. 234     ง.  ร.ศ. 235 

ค าตอบทีถู่กต้อง       ค.  ร.ศ. 234 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ      รัตนโกสินทรศก ตวัยอ่ ร.ศ. คือ รูปแบบของศกัราชบอกปีชนิดหน่ึง ซ่ึงเร่ิม
นบัตั้งแต่ปีท่ีก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นปีแรก รัตนโกสินทรศกเร่ิมมีการใชค้ร้ังแรกเม่ือจุลศกัราช 1250 
(พ.ศ. 2432) และวนัเร่ิมตน้ปีคือวนัท่ี 1 เมษายน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
ก าหนดใหเ้ป็นวนัข้ึนปีใหม่และประกาศใช ้ รัตนโกสินทรศกอยา่งเป็นทางการ จนกระทัง่ในสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเลง็เห็นประโยชน์และสะดวกในการใชพุ้ทธศกัราชอา้งอิง
ประวติัศาสตร์ จึงไดม้กีารยกเลิกการใชง้านรัตนโกสินทรศกตามประกาศเมื่อวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์รัตนโกสิ
นทรศก 131 (พ.ศ. 2455) โดยหนงัสือราชการทั้งหมดไดเ้ปล่ียนมาใชพุ้ทธศกัราชแทนท่ี  
     การเทียบศกัราช   ร.ศ. + 2324 = พ.ศ.      พ.ศ. – 2324 = ร.ศ. 
ดงันั้น ค  าถามตอ้งการเทียบจากพุทธศกัราช เป็นรัตนโกสินทรศก จึงน า พ.ศ. – 2324 = ร.ศ. 
จะได ้2558 – 2324 = 234  พุทธศกัราช 2558 = รัตนโกสินทรศก 234 

47. ชายหญิงท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กคือขอ้ใด  
ก.  เด็ก     ข.  นกัเรียน  
ค.  เยาวชน    ง.  ผูไ้ม่สามารถเล้ียงดูตนเองได ้ 

ค าตอบทีถู่กต้อง ก.  เด็ก   
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แนวคดิในการอธบิายค าตอบ          ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ “เด็ก” หมายความว่า 
บุคคลซ่ึงมอีายุต า่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส 

48. ขอ้ใดเป็นผลงานสร้างบนวสัดุแผน่ราบเพื่อจ  าลองลกัษณะจริงบนผวิโลกใหเ้ลก็ลงโดยมีอตัราส่วนก ากบั  
ก.  แผนท่ี                                   ข.  เข็มทิศ  
ค.  ลูกโลก                                  ง.  ภาพถ่ายทางอากาศ  

ค าตอบทีถู่กต้อง ก. แผนท่ี   
แนวคิดในการอธิบายค าตอบ          แผนท่ี คือ ส่ิงท่ีแสดงลกัษณะของพ้ืนผวิโลกทั้งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและ 
ท่ีปรุงแต่งข้ึน โดยแสดงลงในพ้ืนแบนราบ ดว้ยการย่อให้เล็กลงตามขนาดท่ีตอ้งการและอาศยัเคร่ืองหมายกบั
สญัลกัษณ์ท่ีก  าหนดข้ึน 

 

49. “ตัก๊แตนยงโยผ่กูโบวท์ดัดอกจ าปา ๆ … หนุ่มๆกระชุ่มกระชวย  
โอย๊...หนุ่มๆกระชุ่มกระชวย นุ่งกางเกงขาก๊วยแบกไหก็สุรา”  
บทเพลงน้ีแสดงการรับอิทธิพลทางวฒันธรรมของหนุ่มๆ ขอ้ใด  

ก.  จีน : การแสดง                           ข.  จีน : การแต่งกาย  
ค.  อินเดีย : เทศกาลตรุษ                   ง.  อินเดีย : การทอผา้นุ่มเอง 

ค าตอบทีถู่กต้อง ข.  จีน : การแต่งกาย 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ          เพราะวฒันธรรมการนุ่งกางเกงขาก๊วย การนุ่งผา้แพร เป็นวฒันธรรมดา้น
การแต่งกายท่ีไดรั้บอิทธิพลจากอารยธรรมจีน 
50. ขอ้ใดกล่าวถึงอ านาจอธิปไตยไม่ถูกตอ้ง  

ก.  พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจนิติบญัญติัผา่นทางรัฐสภา   
ข.  อ านาจศาลเป็นอ านาจสูงสุดซ่ึงเป็นของประชาชน  
ค.  อ านาจอธิปไตย แบ่งเป็น อ  านาจนิติบญัญติั อ  านาจบริหาร อ  านาจตุลาการ  
ง.  หลกัประชาธิปไตยก าหนดให ้3 องคก์รคือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ท าหนา้ท่ีถ่วงดุลอ านาจ
กนั 

ค าตอบทีถู่กต้อง ข.  อ านาจศาลเป็นอ านาจสูงสุดซ่ึงเป็นของประชาชน  
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ           อ านาจอธิปไตย หรือ อ  านาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากปวงชน
ชาวไทย อนัมีพระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมขุ ทรงใชอ้  านาจอธิปไตยผา่นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ โดยอ านาจขององคก์รทั้ง 3 ฝ่าย จะตอ้งเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนั และอยูใ่น
ลกัษณะการถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั 

อ านาจอธิปไตยตามลกัษณะหนา้ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
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 1. อ านาจนิตบิญัญัต ิคือ อ  านาจในการออกกฎหมาย รัฐสภา (ส.ส.และ ส.ว.) ท าหนา้ท่ีแทนปวงชน
ในการออกกฎหมาย เพ่ือรักษาความสงบภายในและน ามาซ่ึงความกินดีอยูดี่และความมัน่คงของรัฐ 
 2. อ านาจบริหาร คือ อ  านาจซ่ึงคณะรัฐมนตรี และขา้ราชการทั้งหลายใชใ้นการบริหารปกครองประเทศ
ตามกฎหมายซ่ึงฝ่ายนิติบญัญติัไดต้ราออกมา 
 3. อ านาจตุลาการ คือ อ  านาจศาล มีอ  านาจตดัสินคดี ขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ระหว่างบุคคลกบับุคคลหรือบุคคล
กบัรัฐตามกฎหมายท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตราออกมา 

51. บุคคลในขอ้ใดสามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมงได ้ 
ก.  ขุนศึกเล้ียงห่านเพ่ือส่งออก   
ข.  ขุนทองเพาะเล้ียงกุง้กุลาด าเพ่ือจ าหน่าย  
ค.  ขุนเดชเล้ียงนกกระจอกเทศเพ่ือการท่องเท่ียว  
ง.  ขุนแผนเล้ียงกบเพ่ือแปรรูปเป็นหนงักบทอดเป็นสินคา้ OTOP   

ค าตอบทีถู่กต้อง ข.  ขุนทองเพาะเล้ียงกุง้กุลาด าเพ่ือจ าหน่าย  
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ           สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนใน           หมู่ชาวประมง เพ่ือ
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซ่ึงชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแกไ้ขใหลุ้ล่วงไปไดต้าม
ล าพงั บุคคลเหล่าน้ีจึงรวมกนัโดยยดึหลกัการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

วตัถุประสงค์ สหกรณ์ประมงด าเนินการใหค้วามรู้ทางดา้นวิชาการในเร่ืองการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเล้ียง การเก็บรักษาและการแปรรูปสตัวน์ ้ าแก่สมาชิก รวมทั้งใหค้วาม
ช่วยเหลือทางดา้นธุรกิจการประมง คือ การจดัหาเงินทุนใหส้มาชิกกูไ้ปลงทุนประกอบอาชีพ การจดัหาวสัดุการ
ประมงมาจ าหน่าย การจดัจ  าหน่ายสตัวน์ ้ าและผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเม่ือ
ประสบภยัพิบติั 

52. ขอ้ใดเรียงล าดบัภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย จากภาคท่ีมีจ  านวนจงัหวดัมากไปหานอ้ย 
ไดถู้กตอ้ง 

ก.  ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ 
ข.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้
ค.  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ง.  ภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 

ค าตอบทีถู่กต้อง ง.  ภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ          ประเทศไทยมีทั้งหมด 6 ภาค แบ่งตามลกัษณะ     ภูมิประเทศ ไดแ้ก่  
 1. ภาคเหนือ มี 9 จงัหวดั  
 2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 20 จงัหวดั 
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  3. ภาคกลาง มี 22 จงัหวดั  
 4. ภาคตะวนัออก มี 7 จงัหวดั  
 5. ภาคตะวนัตก มี 5 จงัหวดั  
 6. ภาคใต ้ มี 14 จงัหวดั  
ดงันั้น ถา้เรียงภาคท่ีมีจงัหวดัมากไปหานอ้ย คือ ภาคใต ้14 จงัหวดั ภาคตะวนัออก 7 จงัหวดั และภาคตะวนัตก 
5 จงัหวดั 

53. ขอ้ใดถือเป็นอาณาจกัรยคุเร่ิมตน้ของประวติัศาสตร์ชาติไทย 
ก.  อาณาจกัรทวารวดี               ข.  อาณาจกัรโคตรบูร 
ค.  อาณาจกัรศรีวิชยั                 ง.  อาณาจกัรสุโขทยั 

ค าตอบทีถู่กต้อง ง.  อาณาจกัรสุโขทยั 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง ดงัน้ี   
 1. สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เป็นช่วงเวลาท่ีมนุษยย์งัไม่รู้จกัการประดิษฐต์วัอกัษรข้ึนใช ้จึงยงัไม่มี
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น การศึกษาเร่ืองราวของมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์ 
จึงตอ้งอาศยัการวิเคราะห์และตีความจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีคน้พบ เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั
ท่ีท าจากหิน โลหะ และโครงกระดูกมนุษย ์
  2. สมยัประวติัศาสตร์ เป็นยคุสมยัท่ีมนุษยรู้์จกัการประดิษฐต์วัอกัษรข้ึนมาใชแ้ลว้ โดยไดม้ีการบนัทึก
เร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในยคุสมยันั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกัพบอยูต่ามผนงัถ  ้า แผน่ดินเหนียว แผน่หิน ใบ
ลาน และแผน่โลหะ 

ดงันั้น อาณาจกัรยคุเร่ิมตน้ของประวติัศาสตร์ชาติไทย คือ อาณาจกัรสุโขทยั เพราะเร่ิมมีการบนัทึก
เร่ืองราวเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่สมยัพ่อขนุรามค าแหง ท่ีมีการประดิษฐ ์     ลายสือไทย หรือตวัอกัษรไทยใน
ปัจจุบนั โดยมีการจาร หรือจารึกลงบนแผน่ศิลา 

54. เทือกเขาใดทางภาคตะวนัออกของประเทศไทยท่ีเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
ก.  เทือกเขาบรรทดั                    ข.  เทือกเขาพนมดงรัก  
ค.  เทือกเขาถนนธงชยั                 ง.  เทือกเขาสนักาลาคีรี 

ค าตอบทีถู่กต้อง ก.  เทือกเขาบรรทดั   
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       เทือกเขาบรรทัด เป็นเทือกเขาท่ีกั้นพรมแดนระหว่างไทยกบักมัพูชา อยู่
ตอนกลางของภาคตะวนัออก  
 - เทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพูชา อยูใ่นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 - เทือกเขาถนนธงชยั เป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเมียนมา อยูใ่นภาคเหนือ 
 - เทือกเขาสนักาลาคีรี เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซียอยูใ่นภาคใต ้
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55. “ภสัสรเป็นคนมีสจัจะ มีความซ่ือสตัยเ์ป็นพ้ืนฐาน หมัน่ฝึกฝนข่มจิตรักษาใจเพ่ือละกิเลส อีกทั้งมีความ
อดทนต่อค าพูดของผูอ่ื้นและเสียสละ” ขอ้คความน้ีแสดงว่าภสัสรประพฤติตนตามหลกัธรรมขอ้ใด 

ก.  พรหมวิหาร 4                      ข.  อริยสจั 4 
ค.   อิทธิบาท 4                        ง.  ฆราวาสธรรม 4 

ค าตอบทีถู่กต้อง ง.  ฆราวาสธรรม 4   
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       ฆราวาสธรรม 4 คือ หลกัธรรมส าหรับผูค้รองเรือน ประกอบดว้ย     

1. สจัจะ คือ ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสตัย ์จริงใจ พดูจริง ท าจริง  
2. ทมะ คือ การข่มใจ ฝึกนิสยั ปรับตวั รู้จกัควบคุมจิตใจ  
3. ขนัติ คือ ความอดทน ตั้งหนา้ท าหนา้ท่ีการงานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร  
4. จาคะ คือ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได ้ 

 
ตอนที่ 2 ปรนยัหลายตวัเลือก 
ค าส่ัง เลือก 1 ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด จากตวัเลือก 1 – 10 ไปเติมลงในช่องว่าง ขอ้ 56 - 60 
ขอ้ตวัเลือก 
 1. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. ตะวนัตกเฉียงใต ้
3. ตะวนัตก 
4. จีน 
5. ขอม 

6.  รัฐบาล 
7. รัฐสภา 
8. ตะวนัออก 
9. กรมศุลกากร 
10. กรมสรรพากร 

56. ลมท่ีน าฝนมาตกในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทย เป็นประโยชนต่์อเกษตรกร คือ      ลมมรสุม 
.....................................................................................................................
.... 
ค าตอบทีถู่กต้อง 2. ตะวนัตกเฉียงใต ้
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย 
ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้และเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต้
เม่ือพดัขา้มเสน้ศูนยสู์ตร มรสุมน้ีจะน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าใหมี้เมฆมากและ
ฝนชุกทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามบริเวณชายฝ่ังทะเล และเทือกเขาดา้นรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน 
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57. ในการท าละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทย จะหนัหนา้ไปทางทิศ ........................... 
ค าตอบทีถู่กต้อง  3. ตะวนัตก 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ       ละหมาด คือการนมสัการพระเจา้ อนัเป็นศาสนกิจอยา่งหน่ึงในศาสนา
อิสลาม เพื่อแสดงถึงความเคารพสกัการะ ความขอบคุณ และความภกัดีต่ออลัลอฮ ์การละหมาดจะกระท า 5 
เวลา ไดแ้ก่ ยามรุ่งอรุณ, ยามบ่ายช่วงตะวนัคลอ้ย,  ยามเยน็ , ยามอาทิตยต์กดิน และยามค ่าคืน ซ่ึงการละหมาด
ทุกคร้ังจะตอ้งหันหน้าไปทางทิศกบิลตัในเมืองมกักะฮ์ ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตกของประเทศไทย 

58 พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจอธิปไตยดา้นนิติบญัญติัผา่น .......................................... 
ค าตอบทีถู่กต้อง  7. รัฐสภา 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ            อ านาจอธิปไตย หรือ อ  านาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากปวงชนชาว
ไทย อนัมีพระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมขุ ทรงใชอ้  านาจอธิปไตยผา่นทางรัฐสภา โดยอ านาจนิตบิัญญัต ิคือ 
อ  านาจในการออกกฎหมาย รัฐสภา (ส.ส.และส.ว.) 
ท าหนา้ท่ีแทนปวงชนในการออกกฎหมาย เพ่ือรักษาความสงบภายในและน ามาซ่ึงความกินดี อยูดี่และความมัน่คง
ของรัฐ 

59. พระปรางคส์ามยอดท่ีจงัหวดัลพบุรี เป็นหลกัฐานแสดงว่าชนชาติ .........................เคย 
มีอ  านาจปกครองในแถบประเทศไทยมาก่อน 
ค าตอบทีถู่กต้อง 5. ขอม 
แนวคดิในการอธบิายค าตอบ            พระปรางคส์ามยอดมีลกัษณะเป็นปรางคเ์รียงต่อกนั 3 องค ์มีฉนวน
ทางเดินเช่ือมติดต่อกนั พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซ่ึงมีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 18 สร้าง
ดว้ยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนป้ันท่ีสวยงาม 

60. นางสาวแสงดาวเป็นพนกังานของบริษทัญ่ีปุ่นในประเทศจะตอ้งไปช าระภาษีท่ี
...................................... ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี 
ค าตอบทีถู่กต้อง 10. กรมสรรพากร 
แนวคิดในการอธิบายค าตอบ     นางสาวแสงดาวเป็นพนักงานของบริษทัญ่ีปุ่น เป็นบุคคลท่ีมีรายไดห้รือ
เงินเดือน จึงตอ้งเสียภาษีตามท่ีรัฐก าหนด ซ่ึงภาษีนั้น คือ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยหนา้ของหน่วยงานท่ีเก็บ
ภาษีเงินได ้คือ กรมสรรพากร 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B9%8C


ภาษาไทย
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              สรุปเนื้อหาภาษาไทย 

 

 

                                                                       ค ำไทย ๗ ชนิด 

                 ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

                ชนิดของประโยค 

ชนิดของโวหำร 

ส ำนวน สุภำษิต ค ำพังเพย 

   ค ำรำชำศัพท์ 

         ชนิดของค าไทย 

 

ประเภทของค า  แบ่งออกเป็น  ๗  ชนิด  คือ 

๑.  ค านาม คือ ค าท่ีใช้เรียกคน สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ี และกิริยาอาการต่างๆ 

ค านามในภาษาไทยแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ 

        ๑.สามานยนาม หรือค านามท่ัวไป คือ ค านามสามัญท่ีใช้เป็นช่ือท่ัวไป หรือเป็นค าเรียกส่ิงต่างๆ โดยท่ัวไป       

ไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง เช่น ต ารวจ เสือ ดินสอ โรงพยาบาล เป็นต้น  

๒.วิสามานยนามหรือค านามช้ีเฉพาะ คือ ค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะของคน สัตว์ สถานท่ี หรือเป็นค าเรียก

บุคคล สถานท่ีเพื่อเจาะจงว่าเป็นคนไหน ส่ิงใด เช่น ณเดชณ์  

คุณทองแดง โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น 

๓.ลักษณนาม (ค านามบอกลักษณะ)คือ ค านามท่ีท าหน้าท่ีประกอบนามอื่น เพื่อบอกรูปร่าง ลักษณะ 

ขนาดหรือปริมาณของนามนั้นให้ชัดเจนขึ้น เช่น คน ตัว อัน ช้ิน เป็นต้น 

วิธีสังเกต อยู่หลังค ำนำมหรือหลังจ ำนวน เช่น     -  ปืน  ๑ กระบอก 
        -  ช้าง ๔ เชือก 
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๔.สมุหนาม (ค านามรวมหมู่)  คือ ค านามบอกหมวดหมู่ของค านามท่ีรวมกันอยู่มากๆ 

เช่น กอง กลุ่ม ฝูง โขลง คณะ พวง เป็นต้น 

วิธีสังเกต อยู่หน้ำค ำนำม เช่น 
- กลุ่มอาสาสมัครจิตอาสา 
- โขลงช้างป่าออกหากินบริเวณป่าสงวน 
- ฝูงปลาแหวกว่ายในสระบัว 

๕.อาการนาม (ค านามบอกอาการ) จะขึ้นต้นด้วยค าว่า "การ" และ "ความ"  

การ + ค ากริยา เช่น การเรียน การละเล่น การเกิน การออกก าลังกาย 

ความ + ค าวิเศษณ์ เช่น ความดี ความช่ัว ความสวย ความงาม 

ความ+ ค ากริยานามธรรม เช่น ความรัก ความพยายาม ความเพียร 

วิธีสังเกต ถ้ำกำรหรือควำมตำมด้วยค ำนำม ไม่ใช่อำกำรนำม เช่น การเมอืง การบ้าน การไฟฟ้า       
การประปา เป็นต้น 

  ๒.  ค ำสรรพนำม คือ ค ำที่ใช้แทนค ำนำมที่กล่ำวมำแล้วเพื่อท ำให้เนือ้ควำมมีควำมสละสลวยยิ่งขึ้น 

            ค ำสรรพนำมแบ่งได้ ๖ ชนิด คือ 

๑. บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ท่ีกล่าวถึง แบ่งออกเป็น 

                    บุรุษท่ี ๑ ได้แก่ ฉัน ข้าพเจ้า กระผม ผม ดิฉัน เรา อาตมา ข้าพระพุทธเจ้า เป็นบุรุษสรรพนาม   

ท่ีใช้ แทนผู้พูด 

                    บุรุษท่ี ๒ ได้แก่ เธอ ท่าน คุณ ใต้เท้า พระคุณเจ้า ฝ่าพระบาท แก เป็นบุรุษสรรพนามท่ีใช้แทน   

ผู้ท่ีเราพูดด้วย 

                    บุรุษท่ี ๓ ได้แก่ เขา พวกเขา มัน พระองค์ เป็นบุรุษสรรพนามท่ีเราพูดถึงหรือผู้พูดกล่าวถึง 
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๒. ประพันธสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใช้เช่ือมประโยค ท าหน้าท่ีแทนค านาม หรือสรรพนามท่ีอยู่

ข้างหน้า และยังท าหน้าท่ีเช่ือมประโยคโดยให้ประโยค 2 ประโยคมีความเช่ือมกัน ได้แก่ค าว่า ผู้ ท่ี ซึ่ง อัน เช่น 

                    บุคคลผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเงิน 100บาท 

                    ผู้หญิงท่ีอยู่ในบ้านนั้นเป็นย่าของผม 

๓. วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามแยกฝ่าย หรือบอกความช้ีซ้ า ใช้แทนค านามหรือค าสรรพนาม          

ท่ีแยกออกเป็นส่วนๆ จะใช้ค าว่า บ้าง ต่าง กัน เช่น 

                    นักกีฬาต่างดีใจท่ีได้ชัยชนะ 

                    เด็กนักเรียนบ้างก็อ่านหนังสือ บ้างก็ร้องเพลง               

๔. นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใช้แทนนามช้ีเฉพาะเจาะจง หรือบอกความใกล้ไกล ท่ีเป็นระยะทางให้

ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่ค าว่า นี่ นั่น โน่น นี้ นัน้ โน้น เช่น 

                   นี่เป็นกระเป๋าใบท่ีเธอให้ฉัน 

                   โน่นเป็นเทือกเขาถนนธงชัย 

                   นี่เป็นของเธอ นี้เป็นของฉัน 

๕. อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ช้ีเฉพาะเจาะจงท่ีแน่นอนลงไป ได้แก่ ใคร 

อะไร ท่ีไหน ผู้ใด บางครั้งก็เป็นค าซ้ าๆ เช่น ใครๆ อะไรๆ ไหนๆ เช่น 

                  ใครจะไปกับคุณพ่อก็ได้ 

                  ผู้ใดเป็นคนช่ัว เราก็ไม่ไปคบค้าสมาคมด้วย                  

             ท่ีไหนๆฉันก็นอนได้ 

วิธีสังเกต ถ้ำเป็นอนิยมสรรพนำมจะไม่ต้องกำรค ำตอบ             

๖. ปฤจฉาสรรพนาม (สรรพนามถาม)มีเนื้อความเป็นค าถาม เช่น ใคร อะไร ผู้ใด ไหน ปฤจฉาสรรพนาม

ต่างกับอนิยมสรรพนาม ก็คือ อนิยมสรรพนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ แต่ปฤจฉาสรรพนามใช้ในประโยค

ค าถาม เช่น 

                 ใครมาหาฉัน  

                 อะไรอยู่ใต้โต๊ะ  
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วิธีสังเกต ถ้ำเป็นปฤจฉำสรรพนำมต้องกำรค ำตอบ 

 

 

 

 

๓. ค ำกริยำ  คือ ค าท่ีแสดงอาการของนามหรือสรรพนามเพื่อให้รู้ว่า นามหรือสรรพนามนัน้ท าหน้าท่ีอะไร      

หรือเป็นการแสดงการกระท าของประธานในประโยค 

         ค ากริยาแบ่งได้ ๕ ชนิด คือ 

๑. อกรรมกริยา คือกริยาท่ีไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ เช่น วิ่ง กระโดด นอน เดิน เป็นต้น 

                              ฉันยืนแต่แม่นั่ง 

                              ไก่ขัน แต่หมาเห่า 

                               กบกระโดดบนใบบัว 

๒. สกรรมกริยา คือ กริยาท่ีมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ เช่น กิน ล้าง กวาด เตะ เป็นต้น 

                               ฉันกินข้าว 

                               แม่หิ้วถังน้ า 

                               พ่อขายของ     

๓. วิกตรรถกริยา(วิ-กะ-ตัด-ถะ-กริยา) หรือกริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม เป็นกริยาท่ีไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

ต้องอาศัยค านาม สรรพนาม หรือค าวิเศษณ์มาเติมข้างหลังหรือมาขยายจึงจะได้ใจความ ได้แก่กริยาค าว่า ว่า เป็น 

เหมือน เสมือน คล้าย เท่า คือ  ประดุจ ด่ัง ราวกับ เช่น 

                             นายสีเป็นพ่อค้าข้าว 

                             เธอคล้ายฉัน 

                             ครูเสมือนพ่อแม่คนท่ีสอง 

  ๔. กริยานุเคราะห์ (กริยาช่วย) เป็นค าท่ีช่วยให้กริยาแท้ให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ จะ ยัง  

คง ควร เคย ก าลัง อาจ ถูก ต้อง ให้ แล้ว เสร็จ ย่อม กริยานุเคราะห์จะวางอยู่หน้าค ากริยาส าคัญหรือหลังค ากริยา

ส าคัญก็ได้ เช่น 

                                เขาย่อมไปท่ีนั่น 

                                เขาถูกครูดุ 
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๕.กริยาสภาวมาลา คือ กริยาท่ีท าหน้าท่ีเป็นค านาม จะเป็น ประธาน กรรม หรือ บทขยายของประโยคก็

ได้ เช่น 

                              นอนหลับเป็นการพักผ่อนท่ีดี      ( นอนเป็นประธานของประโยค ) 

                              ฉันชอบไปเท่ียวกับเธอ            ( เท่ียวเป็นบทกรรม ) 

 

 

๔.  ค าวิเศษณ์ 

         ค าวิเศษณ์  เป็นค าท่ีใช้ขยายค านาม  สรรพนาม   กริยา  หรือวิเศษณ์  เพื่อบอกเวลา  สถานท่ี  จ านวน  

หรือลักษณะต่าง ๆ   ค าวิเศษณ์จ าแนกได้เป็น ๙  ชนิดดังนี้ 

          ๑. ลักษณวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์บอกลักษณะ)  ได้แก่ค าขยายท่ีบอกชนิด  ขนาด  สัณฐาน  สี กล่ิน  รส  

สัมผัส  อาการ  ความรู้สึก   เช่น  เล็ก  ใหญ่  กลม  รี  แบน  ขาว  แดง  เหม็น  หอม  หวานเปรี้ยว  อ่อน  แข็ง  

เร็ว  ช้า  ค่อย  แหบ  ดัง   เป็นต้น     ตัวอย่างเช่น 

                   คนดีย่อมมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ 

                   ม้าวิ่งเร็ว 

                   เขาพูดเพราะ 

                   ลมพัดแรง 

          ๒. กาลวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์บอกเวลา)  เป็นค าขยายบอกเวลา ท่ีเกิดขึ้นแล้ว  หรือปัจจุบัน  เช่น  ก่อน  

หลัง  เด๋ียวนี้  ภายหลัง  หรือขยายบอกเวลาว่า  เช้า  สาย  บ่าย  เย็น  ค่ า    ตัวอย่าง 

                   เขามาโรงเรียนสาย 

                   เราจะไปเด๋ียวนี้ 

                   ฉันจะไปพบเธอเวลาเย็น 

                   บริษัทจะส่งหนังสือมาภายหลัง 

          ๓. สถานวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์บอกสถานท่ี)  เป็นค าขยายแสดงท่ีอยู่หรือระยะท่ีต้ังอยู่  เช่น  เหนือ  ใต้  

ไกล  ใกล้    เป็นต้น   ตัวอย่างเช่น 

                   เขาอยู่ไกล 

                   เด็กๆ จะไปบ้านนอก 
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 ๔. ประมาณวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์บอกปริมาณหรือจ านวน)  เป็นค าประกอบบอกจ านวน หรือ จ านวนนับ  เช่น  

มาก  น้อย  หนึ่ง  สอง  ท่ีห้า  อันดับสิบ   เป็นต้น  ตัวอย่าง 

                   เขากินข้าวหมด 

                   คนงานกินจุ 

                   นักเรียนจะมาพบห้าคน 

          ๕. นิยมวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์บอกความช้ีเฉพาะ)  เป็นค าขยายบอกความแน่นอน  เช่น  นี่  นี้  นั่น  นั้น  

โน่น  โน้น  เป็นต้น  ตัวอย่าง 

                   ชายคนนั้นเป็นชาวไทย 

                   ฉันนั้นเองเป็นคนท า 

  ข้อสังเกตควรจ ำ  
ค าวิเศษณ์บอกความแน่นอนจะอยู่หลังค าขยาย  แต่ถ้าท าหน้าท่ีเป็นประธานหรือกรรมในประโยค   

จัดเป็นนิยมสรรพนำม  เช่น 

                     แมน่ี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง  (นิยมวิเศษณ์) 
                     นี่คือแม่ของฉัน                (นิยมสรรพนาม) 
          ๖. อนิยมวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์บอกความไม่ช้ีเฉพาะ)  เป็นค าประกอบท่ีแสดงความไม่แน่นอน  เช่น       

อื่น  อื่นๆ  ใด  ใดๆ  อะไร  อะไรๆ  เป็นต้น  ตัวอย่าง 

                   เด็กอะไรซนอย่างนี ้

                   วิชาอื่นๆ ก็สู้วิชานี้ไม่ได้ 

                   ถึงจะแพงสักเท่าไร ฉันก็จะซื้อ 

 ข้อสังเกตควรจ ำ  
       ค าวิเศษณ์บอกความแน่นอนจะอยู่หลังค าขยายเท่านั้น  แต่ถ้าท าหน้าท่ีเป็นประธานหรือกรรมในประโยค   
จัดเป็นอนิยมสรรพนำม  เช่น 
                     เธอท าอะไรย่อมรู้อยู่แก่ไจ         (อนิยมวิเศษณ์) 
                     อะไรฉันก็กินได้                    (อนิยมสรรพนาม) 
          ๗. ปฤจฉาวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์แสดงค าถาม)  เป็นค าท่ีใช้ถาม  เช่น  อะไร  ใคร  ไหน  ท าไม  แต่ค าเหล่านี้

จะตามหลังค านาม  สรรพนาม หรือกริยา  ตัวอย่าง  

   นักเรียนทุนคือคนไหน  

คนไข้มีอาการอย่างไร 
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          ๘. ประติชญาวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์แสดงค าขานรับ)  เป็นค าขานรับหรือค าประกอบใช้แสดงการขานรับ  

เช่น  ค่ะ  ครับ  จ๊ะ  จ๋า  ฯลฯ    ตัวอย่าง 

                   คุณครับ รถไฟจะออกแล้ว 

                   คุณแม่ขา  โทรศัพท์ค่ะ 

                   เธอจะไปไหนจ๊ะ 

          ๙. ประติเษธวิเศษณ์ (ค าวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ)  เป็นค าบอกห้าม หรือบอกปฏิเสธ  เช่น  ไม่  หาไม่  

เปล่า  อย่า  เป็นต้น   ตัวอย่าง 

                   เงินทองไม่ใช่ของหาง่าย 

                   นักเรียนไม่ควรนั่งหลับในห้องเรียน 

  

  ๑๐. ประพันธวิเศษณ์  คือ ค าท่ีใช้เช่ือมค าอื่น โดยมีค าว่า  ท่ี  ซึ่ง  อัน  ดังท่ี  เพื่อว่า  อย่างท่ี        

ชนิดท่ี  ท่ีว่า  คือ  เพื่อว่า  เช่น 

                   จงท าอย่างท่ีฉันส่ัง 
                   เขากินชนิดท่ีคนอื่นไม่กล้ามอง 
๕. ค าบุพบท 

ค าบุพบท คือ ค าท่ีเช่ือมค าหรือกลุ่มค าให้สัมพันธ์กันและเมื่อเช่ือมแล้วท าให้ทราบว่า ค า หรือกลุ่มค า     

ท่ีเช่ือมกันนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ได้แก่ ใน แก่ จน ของ ด้วย โดย ฯลฯ 

ชนิดของค าบุพบท   ค าบุพบทแบ่งเป็น 2 ชนิด 

          ๑..ค าบุพบทท่ีใช้น าหน้าค านาม  ค าสรรพนาม ค ากริยา หรือค าวิเศษณ์ ซึ่งท าหน้าท่ีเช่ือมค าหรือ     

กลุ่มค านั้นให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

- บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ   ได้แก่  ค าว่า   ของ แห่ง 

ฉันซื้อสวนของนายฉลอง ( นามกับนาม ) 

บ้านของเขาใหญ่โตแท้ๆ ( นามกับสรรพนาม ) 

ธนาคารแห่งนี้น่าเช่ือถือ (นามกับสรรพนาม ) 
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- บอกความประสงค์ความเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค าว่า กับ แก่ แด่ ต่อ โดย ด้วย เพื่อ ส าหรับ เป็นต้น 

พ่อเห็นแกแ่ม่ ( กริยากับนาม ) 

ฉันไปกับเขา ( กริยากับสรรพนาม ) 

แกงหม้อนี้เป็นของส าหรับใส่บาตร ( นามกับกริยา ) 

พ่อให้รางวัลแกฉ่ัน ( นามกับสรรพนาม ) 

- บอกสถานท่ี ได้แก่ ค าว่า  ใต้  บน  ริม ชิด ใกล้ ไกล ท่ี นอก ใน เป็นต้น 

  เส้ือสีขาวอยู่ในตู้เส้ือผ้า                
เขาขายส้มต าอยู่ใกล้สถานีต ารวจ 

- ค าบุพบทบอกเวลา  ได้แก่  ค าว่า  แต่  ต้ังแต่  ณ  เมื่อ จน  จนกระท่ัง เช่น 
         เขาอ่านหนังสือจนดึก 
         คุณพ่อไปท างานแต่เช้า 

๒. ค าบุพบทท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับค าอื่น ส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย มักใช้ในค า

ประพันธ์ เช่น 

ดูกร  ดูก่อน  ดูรา  ช้าแต่ ค าเหล่านี้ใช้น าหน้าค านามหรือสรรพนาม 

ดูกร ท่านพราหมณ์ ท่าจงสาธยายมนต์บูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วย 

ดูก่อน ภิกษุท้ังหลาย การเจริญวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติธรรมของท่าน 

ดูรา สหายเอ๋ย ท่านจงท าตามค าท่ีเราบอกท่านเถิด 

ช้าแต่ ท่านท้ังหลาย ข้าพเจ้ายินดีมากท่ีท่านมาร่วมงานในวันนี้ 

ข้อสังเกตควรจ ำ 
๑. ค าบุพบทต้องน าหน้าค านาม ค าสรรพนาม หรือค ากริยาสภาวมาลา เช่น 

ป้ากินข้าวด้วยมือ 

ทุกคนควรซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี 

๒. ค าบุพบทสามารถละได้ และความหมายยังคงเดิม เช่น 

เขาเป็นลูกฉัน ( เขาเป็นลูกของฉัน ) 

แม่ให้เงินลูก ( แม่ให้เงินแกลู่ก ) 



204 
 

๓. ถ้าไม่มีค านาม หรือค าสรรพนามตามหลัง ค านั้นจะเป็นค าวิเศษณ์ เช่น 

เธออยู่ใน พ่อยืนอยู่ริม 

เขานั่งหน้า ใครมาก่อน 

ฉันอยูใ่กล้แค่นี้เอง 

          ต าแหน่งของค าบุพบท ต าแหน่งของค าบุพบท เป็นค าท่ีใช้น าหน้าค าอื่นหรือประโยค เพื่อให้รู้ว่าค า หรือ

ประโยคท่ีอยู่หลังค าบุพบท มีความสัมพันธ์กับค าหรือประโยคข้างหน้า ดังนั้นค าบุพบทจะอยู่หน้าค าต่างๆ ดังนี้ 

๑. น าหน้าค านาม 

เขาเขียนจดหมายด้วยปากกา 

เขาอยู่ท่ีบ้านของฉัน 

๒. น าหน้าค าสรรพนาม 

เขาอยู่กับฉันตลอดเวลา 

  ๓. น าหน้าค ากริยา 

เขาเห็นแกก่ิน 

โต๊ะตัวนี้จัดส าหรับอภิปรายคืนนี้ 

๔. น าหน้าค าวิเศษณ์ 

เขาวิ่งมาโดยเร็ว 

๖.  ค าสันธาน 

ค าสันธาน คือ ค าท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมค ากับค า ประโยคกับประโยค ข้อความกับข้อความ เพื่อแสดงความคล้อยตาม 

ขัดแย้ง  เป็นเหตุเป็นผล เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเช่ือมความให้สละสลวย 

ชนิดของค ำสันธำน 

      ๑. เช่ือมใจความท่ีคล้อยตามกัน ได้แก่ค าว่า กับ , และ , ท้ัง…และ ,ท้ัง…ก็ , ครั้น…จึง , พอ…ก็ ฯลฯ 

- พอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าฝูงนกก็บินกลับรัง 

- ภาพยนตร์เรื่องนี้ท้ังผู้ก ากับและนักแสดงได้รับค่าตอบแทนสูง 
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      ๒. เช่ือมใจความท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่ค าว่า จึง , ครั้น…จึง , พอ…ก็ ฯลฯ 

- พอเขากล่าวปาฐกถาทุกคนกต้ั็งใจฟัง 

- ป่าไม้หมดไปโลกจึงเกิดความแห้งแล้ง 

 - เขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง เนื่องจากฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 

      ๓.   เช่ือมใจความท่ีขัดแย้งกัน ได้แก่ค าว่า แต่ , ถึง…ก็ , กว่า…ก็ , แต่ทว่า , แม…้ก็ ฯลฯ 

- สังคมมุ่งพัฒนาด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจขาดการสนใจ 

- ถึงฉันจะล าบาก ฉันก็ไม่ยอมท าช่ัวเป็นอันขาด 

- แม้เขาจะมีร่างกายไม่แข็งแรง เขาก็มีจิตใจแข็งแกร่ง 

      ๔.  เช่ือมใจความท่ีให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ค าว่า หรือ , หรือไม่ก็ , ไม่เช่นนั้น , มิฉะนั้นก็ , ไม่…ก็ 

ฯลฯ 

- โรงเรียนในเมืองหรือในชนบทต้องการอาจารย์ผู้มีความรู้ 

- ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เจนจะมาบ้านเรา 

ข้อสังเกตควรจ ำ 
      ๑.   ค าสันธานบางค าใช้เข้าคู่กัน เช่น ไม่…ก็ , กว่า…ก็ , เพราะ…จึง , ถึง…ก็ , แม…้ก็ เป็นต้น 

      ๒.    ค าสันธานอาจอยู่ในต าแหน่งต่างๆในประโยคก็ได้ เช่น 

อยู่ระหว่างค า : อีฟชอบสีม่วงและสีขาว 

อยู่หลังค า : คนก็ดี สัตว์ก็ดี รักชีวิตด้วยกันท้ังนั้น 

อยู่คร่อมค า : ถึงเป็นเพื่อนก็อย่าวางใจ 

อยู่ระหว่างประโยค : ตูนจะด่ืมน้ าส้มหรือดื่มนม 

อยู่หลังประโยค : เราจะท าบุญก็ตาม บาปก็ตาม ควรคิดถึงผลกรรม 

อยู่คร่อมประโยค : แม้เต้จะกินมากแต่เต้ก็ไม่อ้วน 

      

 ๓.    ประโยคท่ีมีค าสันธานนั้นจะแยกออกเป็นประโยคย่อยได้ต้ังแต่ ๒ ประโยคขึ้นไป 
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      ๔.    ค าบางค าเป็นได้ท้ังค าสันธานและค าบุพบท เช่น ค าว่า “เมื่อ” ให้พิจารณาว่าถ้าสามารถแยกเป็น        

๒ ประโยคได้ก็เป็นค าสันธาน เช่น “เมื่อ ๑๖ นาฬิกา อาร์ทได้ออกจากโรงเรียนไปแล้ว” ( เป็นค าบุพบท )      

“เมื่อเราได้ยินเสียงระฆงั หมวยได้ออกจากโรงเรียนไปแล้ว” ( เป็นค าสันธาน )  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

๗.  ค าอุทาน 

ค าอุทาน  หมายถึง  ค าท่ีแสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะท่ีตกใจ  ดีใจ  เสียใจ  ประหลาดใจ หรืออาจจะ

เป็นค าท่ีใช้เสริมค าพูด 

ค าอุทานแบ่งเป็น ๒ ชนิด ดังนี้ 

๑ อุทานบอกอาการคือ ค าอุทานท่ีผู้พูดเปล่งออกมา  เพื่อให้รู้จักอาการและความรู้สึกต่างๆ ของผู้พูด  

เวลาเขียนมักนิยมใช้เครื่องหมาย !(อัศเจรีย์)   ก ากับไว้หลังค านั้น  เช่น 

ตัวอย่าง 

๑. แสดงอาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัว   ได้แก่  แน่ะ!,นี่แน่ะ!,เฮ้!,เฮ้อ! 

๒. แสดงอาการโกรธเคือง  ได้แก่ เหม่ !,อุเหม่!,ฮึ่ม!,ชิชะ!,ดูดู๋! 

๓.แสดงอาการตกใจ  ได้แก่ ว้าย!,ตาย !,ช่วยด้วย !,คุณพระช่วย! 

๔.แสดงอาการประหลาดใจ ได้แก่ ฮ้า !,แหม!,โอ้โฮ!,แม่เจ้าโว้ย! 

๕.แสดงอาการสงสารหรือปลอบโยน ได้แก่  โถ!,โธ่!,อนิจจัง!,พุทโธ่! 

๖.แสดงอาการเข้าใจหรือรับรู้  เช่น อือ!,อ้อ!,เออ!,เออน่ะ! 

๗.แสดงอาการเจ็บปวด  เช่น อุ๊ย!,โอย!,โอ๊ย! 

๘.แสดงอาการดีใจ เช่น ไชโย! 
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๒ ค าอุทานเสริมบท 

- ค าท่ีกล่าวเสริมข้ึนเพื่อให้คล้องจอง หรือมีความหมายในการพูดดีขึ้น เช่น หนังสือ,หนังหา,ส้มสุกลูกไม,้

กางกุ้งกางเกง ฯลฯ 

- ค าท่ีแทรกลงในระหว่างค าประพันธ์  เพื่อให้เกิดความสละสลวยและให้มีค าครบถ้วนตามต้องการในค า

ประพันธน์ั้นๆ  ค าอุทานชนิดนี้ใช้     เฉพาะในค าประพันธ์    ไม่น ามาใช้ในการพูดสนทนา  เช่น  อ้า ,โอ้ ,โอ้ว่า 

แล,นา ,ฤา , แฮ, เอย ,เฮย ฯลฯ 

 

 

ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความท่ีแสดงเรื่องราวเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อมูล และส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นจริง
ตามธรรมชาติ 
สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้และมีหลักฐานสนับสนุนยืนยนั 
ตัวอย่ำงของข้อควำมที่เป็นข้อเท็จจริง 
     1. สุนัขเป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 
     2. ต้มย ากุ้งเป็นอาหารประจ าชาติไทย 
     3. ผักและผลไม้เป็นแหล่งอุดมวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ 

ข้อมูลสนับสนุน หมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีสนับสนุนข้อสรุป ข้อวินิจฉัย ข้อตัดสินใจ ประกอบข้อมูลงานเขียนเพื่อให้
ข้อมูล 
มีความหนักแน่นและน่าเช่ือถือ อีกท้ังยังใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการค านวณได้ 
ตัวอย่ำงของข้อควำมที่เป็นข้อมูลสนับสนนุ 
     1. สมชายขยันและอดออมจึงท าให้มั่งมีมากขึ้น 
     2. สาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ าท่วมเกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า 
     3. ภูมิขยันอ่านหนังสือ เขาจึงสอบได้ท่ี 1 

ข้อคิดเห็น หมายถึง ข้อความท่ีแสดงความรู้สึก ความเช่ือ ความคิดเห็นหรือการคาดคะเนของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งท่ีมี 
ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ตัวอย่ำงของข้อควำมที่เป็นข้อคิดเห็น 
     1. ผู้หญิงท่ีเดินอยู่บนพรมแดงแต่งกายทันสมัยและสวยงามมาก 
     2. การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดในวันท่ีการจราจรติดขัด 
     3. รายการโทรทัศน์ช่องนี้เหมาะสมส าหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย 

      ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
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ประโยค หมายถึง ข้อความท่ีมีท้ังภาคประธาน และภาคแสดง  มีใจความสมบูรณ์ครบถ้วน รู้ว่าใครท า
อะไร ท่ีไหน อย่างไร 
ประโยคแบ่งตามจ านวนเนื้อความได้ ๓ ชนิด คือ 
๑.  ประโยคควำมเดียว (เอกรรถประโยค) คือประโยคท่ีมีใจความเดียว คือมีบทประธานบทเดียว และบทกริยา
เพียงบทเดียว เช่น  

- ก้อยเล่นแบดมินตันท่ีสโมสร 
- รถของคุณแม่เสียบ่อย ๆ 
- เจ้าแต้มสุนัขข้างบ้านจะกัดเจ้าวุ่นของฉัน 
- ฉันก าลังอ่านหนังสือสารคดีด้วยความสนใจ 

๒.   ประโยคควำมรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคท่ีรวมประโยคความเดียวตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปเข้า

ด้วยกัน โดยมีสันธานเป็นเครื่องเช่ือม เช่น 

- เก่งท างานบ้านและร้องเพลงเบา ๆ 

- อาหารและยาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย์ 

- หลานช่วยพยาบาลย่าจึงหายป่วยเร็ว 

- เธอจะทานผลไม้หรือขนมหวาน 

๓.   ประโยคควำมซ้อน (สังกรประโยค)  

ประโยคควำมซ้อน (สังกรประโยค) หมายถึง ประโยคท่ีรวมประโยคความเดียว ๑ ประโยคเป็นประโยคหลัก แล้วมี

ประโยคความเดียวอื่นมาเสริม มีข้อสังเกตคือ ประโยคหลัก (มุขยประโยค) กับ ประโยคย่อย (อนปุระโยค) ของ

ประโยคความช้อนมี น้ าหนังไม่เท่ากัน 

ลักษณะของประโยคความซ้อน 

๑.   เป็นประโยคท่ีรวมเอาประโยคความเดียว ๒ ประโยคไว้ด้วยกัน และมีสันธานเป็นเครื่องเช่ือม 

๒.  เมื่อแยกประโยคความซ้อนออกจากกันแล้ว จะมีน้ าหนักหรือความส าคัญไม่เท่ากัน ประโยคหนึ่งจะเป็น

ประโยคหลัก อีกประโยคหนึ่งจะเป็นประโยคย่อย 

 

 

 

         ชนิดของประโยค 
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ตัวอย่างของประโยคความซ้อน 

๑.   คุณลุงเอ็นดูหลานซึง่เป็นก าพร้าต้ังแต่อายุ ๗ ปี 

๒.   คุณปู่ฟังเพลงไทยเดิมมันมีลีลาเนิบนาบ 

๓.   คุณตารับประทานยาท่ีได้มาจากโรงพยาบาล 

๔.   บุคคลผู้มีอายุครบ ๑๕ ปี ต้องท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

๕.   สมบัติอันมีค่ามหาศาลถูกฝังอยู่ในนี ้

๖.   ป้าแก้วท ากับข้าวเลี้ยงแขกท่ีมาจากท่ีอื่น 

 

 

โวหารในภาษาไทย แบ่งออกเป็น ๕ คือ 

๑. บรรยายโวหาร คือ การอธิบาย 

๒. พรรณนาโวหาร คือ ท าให้เห็นภาพ 

๓. เทศนาโวหาร คือ การส่ังสอน 

๔. สาธกโวหาร คือ การยกตัวอย่าง 

๕. อุปมาโวหาร คือ การเปรียบเทียบ 

๑) บรรยายโวหาร 

เล่าเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ตามล าดับเหตุการณ์ เขียนตรงไปตรงมา รวบรัด ได้แก่ การเขียนอธิบาย

ประเภทต่าง ๆ เช่น เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ต ารา บทความ การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง เช่น บันทึก จดหมายเหตุ 

การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นประเภทบทความเชิงวิจารณ์ ข่าว เป็นต้น 

ตัวอย่ำงบรรยำยโวหำร 

พ่อเดินเข้าหากอไผ่ป่า เลือกตัดล าเท่าขามาสองปล้อง ท าเป็นกระบอก คัดเห็ดดอกใหญ่ไปล้างในล าห้วยจนสะอาด 

บรรจุลงในกระบอกไมไ้ผ่จนแน่น ไม่ต้องใส่น้ า เติมเกลือและเติมน้ าพริกลงไปพอเหมาะ ก่อไฟเผากระบอกไมไ้ผ่นั้น 

ไม่นานนกัเห็ดก็ขับน้ าออกมาเดือดปุด ๆ 

๒) พรรณนาโวหาร 

มุ่งให้ความแจ่มแจ้ง ละเอียดลออ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ซาบซึ้งเพลิดเพลินไปกับข้อความนั้นการเขียนพรรณา 

โวหารจึงยาวกว่าบรรยายโวหารมาก มุ่งให้ภาพ และอารมณ์ จึงมักใช้การเล่นค า เล่นเสียง ใช้ภาพพจน์ เต็มด้วย

ส านวนโวหารท่ีไพเราะ อ่านได้รสชาติ 

           ชนิดของโวหำร 
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ตัวอย่างพรรณนาโวหาร 

         วันเพ็ญ พระจันทร์สีนวลจ้าส่องแสงอยู่วงรศัมีสีขาว น้ าขึ้นเต็มฝ่ัง นิ่งไม่กระดุกกระดิก แต่เป็นเงาแวววาว

เหมือนถาดเงินใบใหญ่ท่ีขัดมัน ทางฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ตอนหนึ่งมีต้นล าพูต้นใหญ่ 

๓) เทศนาโวหาร 

โวหารท่ีผู้เขียนมุ่งจะส่ังสอนคุณธรรมหรือจรรโลงใจผู้อ่านหรือปลุกใจ จูงใจให้ผู้อ่านคล้อยตาม 

ตัวอย่างเทศนาโวหาร 

ท าอะไรก็อย่าท าด้วยความอยากมีอยากเป็น อยากได้นั่นอยากได้นี่ แต่เราท าไปตามหน้าท่ีของเรา เรามี

หน้าท่ีอะไรก็ท าหน้าท่ีนั้นให้สมบูรณ์ ให้เรียบร้อย ไม่ต้องมีความอยากจะได้ อยากจะเป็นก็ท าได้ ท าเพราะส านึกใน

หน้าท่ี มันเป็นเหตุให้กระตุ้นเตือนให้กระท าเพราะความส านึกว่าเราเกิดเพื่อหน้าท่ี หรือค าพูดท่ีเคยพูดบ่อย ๆ ว่า 

“งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ท างานให้สนุก เป็นสุขขณะท างาน” 

๔) สาธกโวหาร 

โวหารท่ีมุ่งให้ความชัดเจน โดยการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายให้แจ่มแจ้งหรือสนับสนุนความคิดเห็นท่ีเสนอให้หนัก

แน่น น่าเช่ือถือ 

ตัวอย่างสาธกโวหาร 

โยคีเทศนาทหารทัพลังกาและเมืองผลึกในเรื่องพระอภัยมณี 

       คือรูปรสกล่ินเสียงไม่เท่ียงแท้   ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร 

  ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน    หวังนิพพานพ้นทุกข์สุขสบาย 

  ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้    เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย  

อันศีลห้าว่าอย่าท าให้จ าตาย   จะตกอบายภูมิขุมนรก 

๕) อุปมาโวหาร 

โวหารเปรียบเทียบ โดยกตัวอย่าง ส่ิงท่ีคล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมาย ด้านภาพ 

และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น  

ตัวอย่างอุปมาโวหาร 
ทนต์แดงด่ังแสงทับทิม  เพริศพริ้มเพรารับกับขนง      (อิเหนา) 
ใช่นางเกิดในปทุมา   สุริยวงศ์พงศานั้นหาไม ่
จะมาช่วงชิงกันดังผลไม้  อันจะได้นางไปอย่าสงกา     (อิเหนา) 
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ค าพังเพย หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้

ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายลึกซึ้งกว่าส านวน มีลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นในตัว แต่ยังไม่ได้วางหลัก
ความจริงอันเท่ียงแท้ และยังไม่เป็นค าสอน เช่น กระต่ายต่ืนตูม, ท านาบนหลังคน, ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น, 
เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย,น้ าถึงไหน ปลาถึงนั้น เป็นต้น 

 
สุภาษิต หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความ ท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านาน ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ ๒ ประการ 

คือเป็นข้อความส้ันๆ กินความลึกซึ้ง มีความหมายเป็นคติค าสอน หรือหลักความจริง เช่น กงเกวียน ก าเกวียน,   
รักยาวให้บ่ันรักส้ันให้ต่อ, น้ าเช่ียวอย่าขวางเรือ, ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว 
 

ส านวน  หมายถึง ถ้อยค าท่ีเรียบเรียงเป็นข้อความ  หรือค าพูดท่ีเป็นช้ันเชิง  ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา  
เป็นถ้อยค าหรือ ค าพูดท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว  มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ เป็นความหมายใน เชิงอุปมา
เปรียบเทียบ  มักใช้ถ้อยค าท่ีไม่ยาวมากแต่กินความมาก   ใช้ค าท่ีไพเราะ คมคาย สละสลวย  ต้องอาศัยการ
ตีความจึงจะเข้าใจเช่น หนังหน้าไฟ, เกลือจ้ิมเกลือ, บอดได้แว่น ... 
สรุปก็คือ 
ค าพังเพย คือ ถ้อยค าหรือข้อความ ท่ีกล่าวสืบต่อกันมา มีความเห็นในตัว แต่ไม่ถือเป็นค าสอน 
สุภาษิต คือ ถ้อยค าหรือข้อความ ท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านาน กินความลึกซึ้ง มีความหมาย ใช้เป็นคติค าสอน หรือ
มาจากหลักความจริง 
ส านวน คือ ถ้อยค าท่ีมีความหมายแฝง หรือความหมายโดยนัยบางครั้งเป็นเชิงเปรียบเทียบ  
 
 
 
ค ำรำชำศัพท์ หมายถึง  ถ้อยค าสุภาพ ไพเราะท่ีใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้ท่ีต้องใช้ค า
ราชาศัพท์ด้วย 
 จ ำแนกเป็น ๕ ประเภท คือ 
๑. พระมหากษัตริย์ 
๒. พระบรมวงศานุวงศ์ 
๓. พระสงฆ ์
๔. ข้าราชการช้ันสูงหรือขุนนาง 
๕. สุภาพชนท่ัวไป 

       ส ำนวน สภุำษติ ค ำพังเพย 

       ค ำรำชำศัพท ์
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ค ำรำชำศัพท์หมวดเคร่ืองใช้ 

เคร่ืองใช ้ ค ำรำชำศัพท์ เคร่ืองใช้ ค ำรำชำศัพท์ 

เส้ือ  ฉลองพระองค์ ผ้าเช็ดหน้า ซับพระพักตร ์
รองท้า  ฉลองพระบาท  กระจกส่อง พระฉาย  
ของเสวย เครื่อง  ข้าว  พระกระยาเสวย                

( พระมหากษัตริย์ )  
ท่ีนอน พระยี่ภู ่ น้ ากิน  พระสุธารส  

ม่าน, มุ้ง พระวิสูตร พระสูตร ช้อน ฉลองพระหัตถ์ 
ถาดน้ าชา ถาดพระสุธารส  ช้อนส้อม  ฉลองพระหัตถ์ส้อม  
คนโทน้ า พระสุวรรณภิงคาร  ปิ่น พระจุฑามณี 
ผ้าอาบน้ า พระภูษาชุบสรง  ไม้เท้า ธารพระกร  

ปืน พระแสงปืน หมาก พานพระศร ี 
เข็มขัด รัดพระองค์ , ผ้าชุบ

สรง , ผ้าสรง พระ
ปั้นเหน่ง 

น้ าชา  พระสุธารสชา 

ประตู พระทวาร ตุ้มห ู พระกุณฑลพาน 
เตียงนอน พระแท่นบรรทม เหล้า น้ าจัณฑ์  
ผ้าเช็ดตัว ซับพระองค์  กางเกง พระสนับเพลา พระท่ี 

(ราชวงศ์) 
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ค ำรำชำศัพท์หมวดร่ำงกำย 

ร่ำงกำย ค ำรำชำศัพท์ ร่ำงกำย ค ำรำชำศัพท์ 
ผม พระเกศา ล้ินไก ่ มูลพระชิวหา 

ไหปลาร้า พระรากขวัญ ไรฟัน ไรพระทนต์ 
หน้าผาก พระนลาฎ ตะโพก พระโสณี 

ท้อง พระอุทร แข้ง พระชงฆ ์
หลัง พระขนอง นิ้วก้อย นิ้วก้อย 

นิ้วมือ พระองคุลี คอ พระศอ 

บ่า พระอังสะ เนื้อ พระมังสา 
จุก พระโมฬี เหงื่อ พระเสโท 

นม พระถัน, พระเต้า ปัสสาวะ พระบังคนเบา 
นิ้วชี ้ พระดรรชน ี สะดือ พระนาภ ี
จมูก พระนาสิก อุจจาระ พระบังคนหนัก 

ฟัน พระทนต์ ขน พระโลมา 
อก พระทนต์ เถ้ากระดูก พระอังคาร 
หู พระอุระ, พระทรวง น้ าลาย พระเขฬะ 

เอว พระกรรณ ข้อมือ ข้อพระหตัถ์ 
ล้ิน บั้นพระองค์, พระกฤษฎ ี ค้ิว พระขนง 

ผิวหนัง พระชิวหา น้ าตา น้ าพระเนตร 
ข้อเท้า พระฉว ี ต้นขา พระอุรุ พระอัสสุชล 
ปอด พระปับผาสะ หัวเข่า พระชาน ุ
ปาก พระโอษฐ์ ต้นแขน พระพาห ุ
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ค ำรำชำศัพท์หมวดเครือญำติ รำชตระกูล 

ค ำศัพท์ ค ำรำชำศัพท์ ค ำศัพท์ ค ำรำชำศัพท์ 
พ่อ พระชนก พระบิดา แม ่ พระชนน,ีพระมารดา 

ปู,่ ตา พระอัยกา, พระอัยก ี ย่า, ยาย พระอัยยิกา 
ลุง พระปิตุลา ป้า พระปิตุจฉา 

พี่ชาย พระเชษฐา พี่สาว พระเชษฐภคินี 
น้องชาย พระอนุชา ลูกสะใภ้ พระสุณิสา 

พ่อผัว, พ่อตา พระสัสสุระ พี่เขย, น้องเขย พระเทวัน 

ผัว พระสวามี ลูกเขย พระชามาดา 

ค าราชาศัพท์หมวดสรรพนาม  

ค ำที่ใช้แทน ค ำรำชำศัพท์  ใช้กับ 

แทนช่ือผู้พูด (บุรุษท่ี ๑) ข้าพระพุทธเจ้า  
กระผม, ดิฉัน  

พระมหากษัตริย ์
ผู้ใหญ่, พระสงฆ ์

แทนช่ือท่ีพูดด้วย (บุรุษท่ี ๒) ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  
ใต้ฝ่าละอองพระบาท 

พระมหากษัตริย์ พระบรมราชิน ี
พระบรมราชนน ี 
พระบรมโอสรสาธิราช  
พระบรมราชกุมาร ี

แทนช่ือท่ีพูดด้วย ฝ่าพระบาท  เจ้านายช้ันสูง 

แทนช่ือท่ีพูดด้วย พระคุณเจ้า  พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ 
แทนช่ือท่ีพูดด้วย พระคุณท่าน  พระภิกษุสงฆ์ท่ัวไป 

แทนช่ือท่ีพูดด้วย พระเดชพระคุณ  เจ้านาย, หรือพระภิกษุท่ีนับถือ 
แทนผู้ท่ีพูดถึง (บุรุษท่ี ๓) พระองค์  พระราชา, พระพุทธเจ้า, เทพผู้เป็นใหญ่ 
แทนผู้ท่ีพูดถึง ท่าน   เจ้านาย, ขุนนางผู้ใหญ่, พระภิกษ,ุ ผู้ใหญ่ท่ีนับถือ 
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กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ที่ควรสังเกต 
 การใช้ค าว่า “พระ” “พระบรม” “พระราช” 
         “พระ” ใช้น าหน้าค านามท่ีเป็นอวัยวะ ของใช้ เช่นพระชานุ พระนลาฏ พระขนง เป็นต้น 
          “พระบรม”ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น พระบรมราโชวาท           
พระบรมราชานุเคราะห์ พระปรมาภิไธย เป็นต้น 
          “พระราช” ใช้น าหน้าค านาม แสดงว่าค านามนั้นเป็นของ พระมหากษัตริย์  
สมเด็จพระบรมราชินี   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เช่นพระราชประวัต ิพระราชานุญาต พระราชวโรกาส เป็นต้น 
 
กำรใช้ค ำว่ำ “ทรง” มีหลัก ๓ ประกำร คือ 
          น าหน้าค านามสามัญบางค าท าให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่น  ทรงรถ    ทรงดนตรี      ทรง
ช้าง    ทรงเครื่อง เป็นต้น 
          น าหน้าค ากริยาสามัญท าให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เช่น    ทรงวิ่ง ทรงเจิม  ทรงออกก าลังกาย    ทรงใช้ เป็น
ต้น 
          น าหน้าค านามราชาศัพท์ท าให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่นทรงพระราชด าริ ทรงพระอักษร  ทรงพระ
ด าเนิน ทรงพระราชนิพนธ์ เป็นต้นค ากริยาท่ีเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ “ทรง” น าหน้า เช่นเสวย   เสด็จ โปรด 
เป็นต้น 
ห้ำมใช ้“ทรง” 

๑. หน้าค ากริยาราชาศัพท์ เช่น เสวย  ยกเว้น ทรงผนวช 

๒. หน้าค ากริยาท่ีตามด้วยค านามราชาศัพท์  เช่น  มีพระราชด าริ มิใช่ ทรงมีพระราชด าริ   เป็นพระราช
โอรส   
มิใช่  ทรงเป็นพระราชโอรส 

 

กำรใช้รำชำศัพท์ให้ถูกต้องตำมส ำนวนไทย ไม่นิยมเลียนแบบส ำนวนต่ำงประเทศ  
          ถ้ามาต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้ว่า ประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ ค าว่า”เฝ้าฯรับ
เสด็จ” ย่อมาจาก”เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ”ไม่ใช้ค าว่า”ถวายการต้อนรับ” 
          ค าว่า”คนไทยมีความจงรักภักดี” หรือ”แสดงความจงรักภักดี” ใช้ได้ แต่ไม่ควรใช่ค าว่า “ถวายความ
จงรักภักดี” 
 
กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ให้ถูกต้องตำมเหตุผล 
          ค าว่า “อาคันตุกะ” “ราชอาคันตุกะ” และ”พระราชอาคันตุกะ” ใช้ดังนี้ คือให้ดูเจ้าของบ้านเป็นส าคัญ 
เช่นแขกของพระมหากษัตริย์ ใช้ค าว่า”ราช”น าหน้า ถ้าไม่ใช่แขกของพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องมี”ราช”น าหน้า 
          ในการถวายส่ิงของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นของเล็กยกได้ก็ใช้ “ทูลเกล้าฯ ถวาย”ถ้าเป็น
ของใหญ่ยกไม่ได้ใช้ “น้อมเกล้า ฯ ถวาย” 
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ค ำรำชำศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ 
         ค าสามัญ  รำชำศัพท์ ค าสามัญ รำชำศัพท์ 

สรงน้ า อำบน้ ำ จังหัน อำหำร 

ค าสอน(พระสังฆราช) พระโอวำท ค าส่ัง(พระสังฆราช) พระบัญชำ 

จ าวัด นอน ฉัน รับประทำน 

ธรรมาสน์(พระสังฆราช) พระแท่น จดหมาย(พระสังฆราช) พระสมณสำสน์ 

นิมนต์ เชิญ อาพาธ ป่วย 

ท่ีนั่ง อำสนะ จดหมาย ลิขิต 

ปัจจัย เงิน ปลงผม โกนผม 

เรือนท่ีพักในวัด กุฏ ิ ห้องอาบน้ า ห้องสรงน้ ำ 

ประเคน ถวำย เพล เวลำฉันอำหำรกลำงวัน 

ห้องสุขา ถำน,เวจกุฎี อาหาร ภัตตำหำร 

มรณภาพ ตำย ประเคน ถวำย 

ค าแจ้งถวายจตุปัจจัย ใบปวำรณำ อาหารถวายพระด้วยสลาก สลำกภัต 

อังคาด เลี้ยงพระ ลิขิต จดหมำย 

สถานท่ีพระภิกษุใช้อาศัย เสนำสนะ เครื่องนุ่งห่ม ไตรจีวร 

 
ค ำสุภำพ 
          ค ำสุภำพ เดิมเป็นค าท่ีคิดขึ้นเพื่อเล่ียงค าหยาบ ค าท่ีไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์.  ปัจจุบัน
ค ำสุภำพ หมายถึง ค าท่ีไม่หยาบคาย เหมาะสมใช้กับบุคคลท่ัวไปหรือตามฐานะของบุคคล ตัวอย่างค าสุภาพตาม
ต าราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร ค าท่ีมีค าว่า อ้ำย อี ข้ี เยี่ยว ประสมอยู่ ให้เปล่ียนเป็นค าสุภาพ 
เช่น   อีกำเป็นกำหรือนกกำ   อีเลิ้งเป็นนำงเลิ้ง  มีดอีโต้เป็นมีดโต้ หอยอีรมเป็นหอยนำงรม  ขนมขี้หนูเป็นขนม
ทรำย   ขี้กลำกเป็นโรคกลำก  ขี้เรื้อนเป็นโรคเรื้อน  ดอกสลิดเป็นดอกขจร ปลาช่อนเป็นปลาหาง ปลาสลิดเป็น
ปลาใบไม้ ไข่เยี่ยวม้าเป็นไข่ส าเภา กล้วยไข่เป็นกล้วยกระหรือกล้วยเปลือกบาง ผักบุ้งเป็นผักทอดยอด 
          ค าสุภาพเหล่านี้บางค ายังใช้อยู่ เช่น หอยนางรม  ตลาดนางเล้ิง ดอกขจร. แต่บางค านิยมใช้ท้ังค าสุภาพ
และค าเดิม เช่น อีกาหรือนกกา ขนมขี้หนูหรือขนมทราย บางค านิยมใช้ค าเดิม เช่น ปลาช่อน ปลาสลิด ไข่เยี่ยวม้า 
กล้วยไข่ ผักบุ้ 
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ตัวอย่ำงค ำสุภำพ 

ค ำสำมัญ ค ำสุภำพ 

ผักบุ้ง ผักทอดยอด 

ผักกระเฉด ผักรู้นอน 

ผักตบ ผักสำมหำว 

ผักอีร้ิน ผักนำงร้ิน 

ต้นสลิด ต้นขจร 

ดอกสลิด ดอกขจร 

ดอกซ่อนชู้ ดอกซ่อนกลิ่น 

ดอกนมแมว ดอกถันวิฬำร์ 

ดอกยี่หุบ ดอกมณฑำขำว 

ดอกขี้เหล็ก ดอกเหล็ก 

ดอกมะลิ ดอกมัลลิกำ 

ถ่ัวงอก ถ่ัวเพำะ 

เห็ดโคน เห็ดปลวก 

ฟักทอง ฟักเหลือง 

ต้นต ำแย ต้นอเนกคุณ 

หมอต ำแย หมอผดุงครรภ์ 

ต้นเหงือกปลำหมอ ต้นจะเกรง 

ต้นทองกวำว, ต้นทองหลำง ต้นปำริชำติ 

ต้นพุงดอ ต้นหนำมรอบข้อ 

กล้วยไข่ กล้วยกระ,  กล้วยเปลือกบำง 

กล้วยสั้น กล้วยกุ 

เถำตูดหมูตูดหมำ เถำกระพังโหม 

เถำหมำมุ้ย เถำมุ้ย 

ปลำสลิด ปลำใบไม้ 

ปลำช่อน ปลำหำง 

ปลำไหล ปลำยำว 

หอยอีรม หอยนำงรม 

ไส้เดือน รำกดิน 

เต่ำ จิตรจุล 
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แบบทดสอบวิชาภาษาไทย   โครงการยุวทูตความดี 

 

อ่านแล้วเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

๑. ค ำท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้องตำมควำมหมำย  

ก. ต ำรวจกระหน่ ำยิงผู้ร้ำย ๑ นัด  

ข. เด็กดีไม่ควรขัดขวำงค ำส่ังของพ่อแม่  

ค. คุณครูเส้ียมสอนให้นักเรียนประหยัดอดออม  

ง. คุณหมอวินิจฉัยโรคได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ  

๒. ข้อใดอธิบำยควำมหมำยของประโยคไม่ถูกต้อง  

ก. งำนกีฬำสีปีนี้จืดมำก     หมำยถึง   งำนกีฬำสีปีนี้ไม่ครึกครื้นเลย 

ข. เด็ก ๆ ควรด่ืมนมรสจืด  หมำยถึง เด็ก ๆ ควรด่ืมนมชนิดไม่ปรุงแต่งรส 

ค. ป้ำเมีย้นเป็นคนใจจืด หมำยถึง  ป้ำเมีย้นเป็นคนไม่มีอำรมณ์สนุกสนำน 

ง. ยิ่งยศเป็นคนหน้ำจืด  หมำยถึง  ยิ่งยศเป็นคนใบหน้ำเรียบ ๆ ไม่โดดเด่น 

๓. กำรใช้โวหำรในข้อใดมีควำมหมำยไม่ถูกต้อง  

ก. อัญชนำรู้สึกโกรธจึงพูดเสียงดังรำวกับฟ้ำผ่ำ จนท ำให้เพื่อน ๆ ตกใจ  

ข. อัญชลีชอบพูดจำแบบขวำนผ่ำซำก โผงผำงไม่เกรงใจใคร ท ำให้เจ้ำนำยไม่ชอบ  

ค. อัญชนกเป็นคนรู้อย่ำงเป็ด ท ำงำนได้หลำยอย่ำง แต่ไม่มีควำมเช่ียวชำญเลยสักอย่ำงเดียว 

ง. อัญชลินเปรียบเหมือนดำวค้ำงฟ้ำ เคยเป็นนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมำก แต่ปัจจุบันไม่มีใครรู้จัก  
 

  “(ก) สุริยุปรำคำเกิดจำกดวงจันทร์โคจรมำอยู่ตรงกลำงระหว่ำงโลกกับดวงอำทิตย์ในแนว 

เดียวกัน ท ำให้ดวงจันทร์บังแสงจำกดวงอำทิตย์ท่ีส่องมำยังพื้นโลก / (ข) คนไทยสมัย โบรำณเรียก

ปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำ “ครำส” เนื่องจำกเช่ือว่ำเกิดจำกพระรำหูอมพระอำทิตย์ / (ค) คนส่วนใหญ่ให้ควำม

สนใจกับกำรเกิดสุริยุปรำคำ ซึ่งอำจเกิดขึ้นเพียง ๒ ครั้งต่อปี เท่ำนั้น / (ง) กำรดูสุริยุปรำคำควรใช้แว่นตำ

ท่ีติดแผ่นกรองแสงโดยเฉพำะ ไม่ควรใส่ แว่นตำกันแดด”  

 

๔. ข้อควำมข้ำงต้นตอนใดเป็นข้อเท็จจริง  

ก. ข้อควำม (ก)   ข.  ข้อควำม (ข)   

ค.  ข้อควำม (ค)    ง.  ข้อควำม (ง)  
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     “(ก) รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่ำ เครื่องด่ืมชำเขียวเป็นอันตรำย ต่อ

ร่ำงกำยเด็ก (ข) เครื่องด่ืมชำเขียวส่งผลกระทบต่อร่ำงกำย ในเรื่องกำรกระตุ้นระบบประสำท และกำร

ท ำงำนของหัวใจ (ค) ในชำเขียว ๑ ถ้วยมีคำเฟอีน ๓๐ – ๖๐ มิลลิกรัม ซึ่งมีผลท ำให้นอนไม่หลับ 

หัวใจ เต้นเร็ว จึงเป็นเครื่องด่ืมท่ีไม่เหมำะส ำหรับเด็ก (ง) เครื่องด่ืมชำเขียวบำงชนิดมีน้ ำตำล หำกกิน

น้ ำตำลมำกเกินไปอำจจะท ำให้เป็นโรคอ้วน” 

 

๕. จำกข้อควำมข้ำงต้นข้อใดเป็นควำมคิดเห็นท้ัง ๒ ข้อควำม  

ก. ข้อควำม (ก) และข้อควำม (ข)    

ข. ข้อควำม (ข) และข้อควำม (ค)  

ค. ข้อควำม (ค) และข้อควำม (ง)   

ง. ข้อควำม (ง) และข้อควำม (ก) 

 

  “(ก) ปลำหมอเป็นปลำน้ ำจืดพื้นบ้ำนของไทย มีช่ือเรียกแตกต่ำงกันไปในแต่ละท้องถิ่น แต่

ชำวบ้ำนท่ัวไปเรียกว่ำปลำหมอหรือปลำหมอไทย/ (ข) ปลำหมอเป็นปลำท่ีนิยมบริโภคกันอย่ำงแพร่หลำย

ท่ัวทุกภำคของประเทศไทย เนื่องจำกมีรสชำติดี เนื้อแน่น นุ่ม หวำน แต่มีรำคำค่อนข้ำงแพง/ (ค) ปลำ

หมอเป็นปลำท่ีพบได้ในทุกแหล่งน้ ำ กระจำยอยู่ท่ัวไปในทวีปเอเชีย ส ำหรับในประเทศไทยพบทุกภำค/ (ง) 

คนไทยเช่ือว่ำหำกปล่อยปลำหมอจะท ำให้ไม่เป็นโรคหรือหำยจำกโรคได้ ด้วยชื่อท่ีมีควำมหมำยถึงหมอ

หรือแพทย์ผู้รักษำโรค”  

 
 

๖. จำกข้อควำมข้ำงต้นข้อใดเป็นข้อเท็จจริงท้ัง ๒ ข้อควำม 

ก. ข้อควำม (ก)  และข้อควำม (ข) 

ข. ข้อควำม (ข)  และข้อควำม (ง) 

ค. ข้อควำม (ก)  และข้อควำม (ค) 

ง. ข้อควำม (ง)  และข้อควำม (ง) 
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๗. ข้อใดเป็นควำมคิดเห็น 

ก. หญ้ำแฝกเป็นมรดกล้ ำค่ำท่ีคนไทยควรรักษำไว้และน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อกำรพัฒนำท่ี

ยั่งยืน 

ข. หญ้ำแฝกเป็นพืชในวงศ์หญ้ำท่ีขึ้นอยู่ตำมธรรมชำติในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย ท้ังท่ีลุ่มและ     

ท่ีดอน 

ค. หญ้ำแฝกเป็นพืชท่ีมีระบบรำกลึกแผ่กระจำยลงไปในดิน ขยำยพันธุ์ได้ตลอดปีโดยกำรแตกหน่อจำก  

ล ำต้น 

ง. หญ้ำแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ ำ ลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นท่ีลำดชัน 

และพื้นฟูทรัพยำกรดิน 

๘. ข้อใดอธิบำยควำมหมำยของค ำไม่ถูกต้อง 

ก. “แม่จะสรรหำส่ิงท่ีสดีท่ีสุดส ำหรับลูก” สรร หมำยถึง เลือก 

ข. “สุขสันต์วันเกิด” สันต์ หมำยถึง ขอควำมเจริญรุ่งเรืองให้เกิดในชีวิต 

ค. “วิชำศิลปะช่วยพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์” สรรค์ หมำยถึง สร้ำงให้มีให้เป็นขึ้น 

ง. “แมงกะพรุนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง” สัน หมำยถึงส่ิงท่ีมีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยำว 

๙. ข้อใดไม่มีค ำท่ีมีควำมหมำยแฝง 

ก. พนักงำนบญัชีคนใหม่ท ำงำนเป็นเต่ำจึงถูกหัวหน้ำต ำหนิ 

ข. อริศรำเป็นดำวเด่นของงำนเล้ียงชมรมศิษย์เก่ำในค่ ำคืนนี้ 

ค. กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเชิญชวนท่องเท่ียวจังหวัดชุมพรประตูสู่ภำคใต้ 

ง. ในวันเด็กแห่งชำติรัฐบำลจะเปิดท ำเนียบรัฐบำลให้เด็กๆ นั่งเก้ำอี้ของนำยกรัฐมนตร ี
 

  “(๑)ในฤดูฝนพ่อแม่ส่วนใหญ่มักเป็นกังวลกับกำรแพร่ระบำดของโรคมือเท้ำปำก/ ๒) อำกำรของโรคคือ มี

ไข้ ปวดหัว แผลในปำก เจ็บคอ มีตุ่มใสขึ้นตำมมือ เท้ำ และล ำตัว/ ๓) กำรรักษำเด็กท่ีเป็นโรคมือเท้ำปำกคือกำร

รักษำตำมอำกำร เช่น ถ้ำตัวร้อนก็กินยำลดไข้/ ๔) โรคนี้สำมำรถป้องกันได้ด้วยกำรไม่ใกล้ชิดกับเด็กท่ีป่วย ล้ำงมือ

ก่อนรับประทำนอำหำร รับประทำนอำหำรท่ีสุก สะอำด และไม่ใช้ภำชนะในกำรรับประทำนอำหำรร่วมกับผู้อื่น” 

 

๑๐. จำกข้อควำมข้ำงต้น ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น 

ก. ข้อควำมท่ี ๑   ข.  ข้อควำมท่ี ๒ 

ค.   ข้อควำมท่ี ๓  ง.  ข้อควำมท่ี ๔ 
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๑๑. อังคณำควรปฏิบัติอย่ำงไรเมื่อน้องเป็นโรคมือเท้ำปำก 

ก. เล่นกับน้องตำมปกติ 

ข. กินยำลดไข้เมื่อเข้ำใกล้น้อง 

ค. ล้ำงมือทุกครั้งก่อนรับประทำนอำหำร 

ง. ชิมอำหำรในจำนของน้องท่ีก ำลังรับประทำนอยู่ 

๑๒. ข้อใดอธิบำยควำมหมำยของค ำตำมบริบทได้ถูกต้อง 

 

“ท ำหน้ำท่ีแม่พิมพ์งำมตำมบทบำท  พอใจกับธรรมชำติถิ่นที่อยู่ 

มีรวงทองเต็มท้องนำมีปลำป ู   มีมิตรผู้คอยจุดไฟให้พลัง” 

 

ก.  แม่พิมพ์ หมำยถึง แม่ตัวอย่ำง 

ข. ธรรมชำติ  หมำยถึง สภำพภูมิประเทศ 

ค. รวงทอง หมำยถึง ดอกไม้ท่ีมีสีเหลือง 

ง. จุดไฟ หมำยถึง กำรก่อกองไฟ 

๑๓. ข้อใดใช้ค ำท่ีขีดเส้นใต้ผิดความหมาย 

ก. ผู้ชำยคนนั้นท่ำทำงไม่ปกตินะ มองเราตาขวางพิกล 

ข. นำงนพมำศปีนี้สวยมำก หนุ่มๆ พำกันจ้องตนตาค้าง 

ค. พ่อท ำตาแดงใส่ลูกชำยท่ีกลับบ้ำนดึกเพรำะหนีไปเท่ียว 

ง. เธอตาถั่วหรือไง ขี้ช้ำงกองเบ้อเร่อมองไม่เห็น เหยียบไปได้ 

๑๔. ลักษณะและสรรพคุณของหล่อฮั่งก้วยในข้อควำมต่อไปนี้ ตรงกับส ำนวนข้อใด 

 

  “หล่อฮั่งก้วย” เป็นพืชล้มลุกอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกแตง ผลจะกลมๆ มีขนำดใหญ่กว่ำไข่เป็น

เล็กน้อย เป็นผลไม้มีฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณทำงยำมำก ช่วยระงับอำกำรไอ แก้เสียงแหบแห้ง บรรเทำอำกำร

หลอดลมอักเสบ แก้ควำมดันโลหิตสูง ช่วยบ ำรุงหลอดเลือด เพิ่มพลังหยำงโดยเฉพำะปอดและทำงเดิน

หำยใจ และมักน ำมำใช้แต่งรสหวำนโดยไม่ท ำให้น้ ำตำลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น” 

 

ก. คมในฝัก     ข.   เล็กพริกขี้หนู 

ค.   เพชรน้ ำหนึ่ง     ง.    เป็นกอบเป็นก ำ 
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อ่ำนบทร้อยกรองท่ีก ำหนดแล้วตอบค ำถำม ข้อ ๑๕ – ๑๗ 

 

“เมื่อเครำะห์ร้ำยกำยเรำก็เท่ำนี้    ไม่มีท่ีพสุธำจะอำศัย 

ล้วนหนำมเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ    เหมือนนกไรร้ังเร่อยู่เอกำ” 
 

๑๕. บทร้อยกรองข้ำงต้นแสดงถึงควำมรู้สึกใดมำกท่ีสุด 

ก. มีทุกข์     ข.   แค้นเคือง 

ค.   หวำดกลัว     ง.   วิตกกังวล 

๑๖.   ค ำใดมีควำมหมำยเหมือนกับค ำว่ำ “พสุธำ” 

ก. หำว      ข.   นภำ   

ค.   เวหำ     ง.   ธรณี 

๑๗. ส ำนวนใดมีควำมหมำยตรงกับบทร้อยกรองข้ำงต้น 

ก. คับท่ีอยู่ได้ คับใจอยู่ยำก   ข.  บ้ำนเคยอยู่ อู่เคยนอน 

ค.   เจ้ำไม่มีศำล สมภำรไม่มีวัด   ง.  ท ำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ ำ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘. ข้อใดอธิบำยไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น  

ก. ในแต่ละวันมีผู้ได้รับบำดเจ็บน้อยกว่ำผู้เสียชีวิต 

ข. ผู้ขับขี่รถยนต์มักขับด้วยควำมประมำทจึงเกิดอุบัติเหตุจ ำนวนมำก 

ค. อุบัติเหตุก่อนวันปีใหม่สร้ำงควำมเสียหำยถึงชีวิตแก่ผู้ขับขี่มำกท่ีสุด 

ง. เมื่อพ้นวันปีใหม่ผู้ได้รับอุบัติเหตุทำงรถยนต์ลดจ ำนวนลง 
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๑๙. จำกข้อมูลข้ำงต้น หำกวินัยต้องกำรเปิดร้ำนขำยขนมกรุบกรอบจะต้องเปิดร้ำนในพื้นท่ีใดจึงจะขำยดีท่ีสุด   

ก. ภำคใต้     ข.   ภำคกลำง   

ค.   ภำคเหนือ     ง.   ภำคตะวันออก 

 

เด็กชำยพำลีเขียนจดหมำยขอโทษคุณตำ มีใจควำม ดังนี้  

 

กรำบเท้ำคุณตำท่ีเคำรพอย่ำงสูง  

    ๑) ผมเขียนจดหมำยฉบับนี้มำเพื่อกรำบขอโทษคุณตำในเรื่องท่ีผมท ำไป เมื่อ ครำวที่ผม

มำพักบ้ำนคุณตำครั้งล่ำสุดคือกำรไม่ยอมรับว่ำเป็นคนท ำให้ปลำกัดพันธุ์ใหม่ ของคุณตำตำย / ๒) ผมรู้ว่ำ

คุณตำเสียใจและโกรธที่ผมไม่ยอมรับผิด ท้ังท่ีคุณตำพร่ ำสอน ตลอดมำเรื่องท ำผิดต้องกล้ำรับผิด / ๓) 

ควำมจริงผมไม่ได้ต้ังใจ แค่อยำกรู้ว่ำปลำหำยใจทำงเหงือกอย่ำงไรเท่ำนั้นเอง ผมจึงจับปลำขึ้นมำดู เลยท ำ

ให้มันตำย / ๔) ผมรู้ว่ำท ำพลำด ไปแล้ว สัญญำว่ำจะไม่ซุกซนจนท ำให้เกิดควำมเสียหำยอีก และเมื่อท ำ

ผิดแล้วต้องกล้ำรับผิด สุดท้ำยผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคุณตำจะให้อภัยผมนะครับ  

ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง  

            พาลี  

 

๒๐. ข้อควำมตอนใดในจดหมำยขอโทษคุณตำ ท่ีเด็กชำยพำลีใช้ถ้อยค ำไม่เหมาะสม  

ก.   ตอนท่ี ๑    ข.  ตอนท่ี ๒ .    

ค.  ตอนท่ี ๓     ง.  ตอนท่ี ๔ 
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จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค ำถำมข้อ ๒๑  

 

  เด็กชำยนิวได้เป็นตัวแทนเยำวชนไปแข่งขันกีฬำว่ำยน้ ำเยำวชนโลกในต่ำงประเทศ แต่พลำดกำร

เข้ำร่วมแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เพรำะประสบอุบัติเหตุบำดเจ็บ กล้ำมเนื้อรุนแรง เด็กชำยก้อง ทรำบข่ำว

นี้จำกส่ือโทรทัศน์ จึงเขียนจดหมำยไปแสดงควำม เสียใจ ใจควำมดังนี้  
 

พี่นิวที่รักและคิดถึง  

   ผมได้ทรำบข่ำวจำกโทรทัศน์ว่ำ พี่พลำดโอกำสท่ีจะเข้ำแข่งว่ำยน้ ำรอบรอง ชนะเลิศ 

เพรำะอุบัติเหตุบำดเจ็บท่ีกล้ำมเนื้อ.............ผมจะเป็นก ำลังใจให้พี่เสมอ และยินดีช่วยเหลือพี่ทุกโอกำสท่ี

จะช่วยได้  

ด้วยรักและเป็นห่วง  

 ก้อง  

 

๒๑. ข้อควำมใดเติมในช่องว่ำงแล้ว เป็นจดหมำยแสดงควำมเสียใจท่ีเหมำะสม  

ก. ผมเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องท่ีเกิดขึ้น พี่น่ำจะระมัดระวังตัวกว่ำนี้ 

ข. ผมเสียใจด้วยนะครับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น ผมขอภำวนำให้พี่หำยไวๆ นะครับ  

ค. พี่ไม่ควรหักโหมฝึกซ้อมจนเกิดอันตรำย ผมทรำบดีว่ำพี่หวังในชัยชนะครั้งนี้  

ง. โชคดีท่ีผมไม่ได้ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยตัวเอง ผมเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องท่ีเกิดขึ้น  

๒๒. ข้อควำมใดใช้ภำษำถูกต้องเหมำะสมในกำรเขียนจดหมำยขอบคุณถึงญำติผู้ใหญ่ 

ก. ผมกลับถึงบ้ำนเรียบร้อยแล้วครับ ผลไม้ท่ีคุณลุงบังคับให้ขนไปนั้น เยอะแยะจนเหลือกิน คุณแม่เลย

เอำไปแจกจ่ำยเพื่อนบ้ำน 

ข. ผมขอบคุณคุณลุงเป็นอย่ำงมำกท่ีให้ผมได้มำพักอยู่ด้วย และเค่ียวเข็ญให้ปลูกพืชสวนครัวทุกวัน จนไม่

มีเวลำไปเท่ียว 

ค. ตอนนี้ผมก็ได้เริ่มท ำสวนครัวตำมท่ีคุณลุงสอนไว้ คุณแม่เลยบอกว่ำปิดเทอมหน้ำจะส่งผมมำอีก คุณลุง

อย่ำหนีไปไหนนะ 

ง. สุดท้ำยนี้ ผมหวังว่ำคุณลุงคงสบำยดี คุณพ่อคุณแม่ฝำกกรำบขอบพระคุณ คุณลุงอีกครั้งท่ีได้กรุณำให้

ผมมำพักและดูแลผมเป็นอย่ำงดี 
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จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถาม ข้อ ๒๓ 

  เด็กหญิงสมพรได้ข่ำวว่ำเพื่อนสนิทซึ่งเคยเรียนด้วยกันได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนไป

ประกวดอ่ำนท ำนองเสนำะ จึงเขียนจดหมำยไปแสดงควำมยินดีและให้ก ำลังใจ 

 

๑)  ฉันดีใจมำกท่ีได้ทรำบข่ำวนี้ และรู้สึกภูมิใจกับเพื่อนรักของฉันด้วย 

๒)  ฉันขอแสดงควำมยินดีท่ีเธอผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวด 

       อ่ำนท ำนองเสนำะ 

๓)  ฉันมั่นใจว่ำเธอคงน ำรำงวัลกำรอ่ำนมำให้คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและเพื่อนๆ ภูมิใจ 

       อย่ำงแน่นอน 

๔)  ตลอดเวลำท่ีเรำเรียนด้วยกัน ทุกครั้งท่ีเธออ่ำนท ำนองเสนำะ เธออ่ำนได้เพรำะ 

      มำก คุณครูเองก็ชมว่ำอ่ำนออกเสียงถูกต้อง 

 

๒๓. ข้อใดเรียงล ำดับแล้วได้เนื้อควำมเป็นจดหมำยแสดงควำมยินดีท่ีถูกต้อง 

ก.  ๑  ๒  ๓  ๔     ข.    ๒  ๑  ๔  ๓ 

ค.    ๓  ๒  ๔  ๑    ง.   ๔  ๓  ๑  ๒ 

๒๔. ข้อควำมใดไม่ควรปรำกฏในจดหมำยแนะน ำตัวกับเพื่อนใหม่ท่ีอยู่ต่ำงโรงเรียน 

ก. ผมหวังว่ำคุณจะเป็นเพื่อนกับผม และเรำจะได้ติดต่อกันนะครับ 

ข. ตอบจดหมำยผมด่วนนะ เพรำะนี่คือกำรบ้ำนวิชำภำษำไทยของผม 

ค. ผมประสงค์จะหำเพื่อนใหม่เพื่อจะคุยกัน แลกเปล่ียนเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเรียน 

ง. สวัสดีครับ ผมช่ือเจตริน สกุลเลิศ อำยุ ๑๑ ปี ตอนนี้ก ำลังศึกษำอยู่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ 

๒๕. ภำษำในจดหมำยข้อใดท่ีเด็กชำยธีรเดชเขียนไปถึงคุณตำใช้ถ้อยค ำได้ถูกต้องเหมำะสม 

ก. คุณตำท่ีน่ำรักของผม ผมคิดถึงคุณตำมำกๆ เลยครับ 

ข. คุณพ่อคุณแม่พำผมไปเท่ียวสวนผลไม้ แต่ไม่ได้ชวนคุณตำเพรำะเห็นว่ำคุณตำแก่แล้ว 

ค. ท่ีสวนมีผลไม้มำกมำย ผมได้กินผลไม้ต่ำงๆ จนอิ่มแปล้เลยครับ โดยเฉพำะทุเรียนอร่อยมำกครับ 

ง. สุดท้ำยนี้ผมหวังว่ำคุณตำจะมีสุขภำพแข็งแรง ไมต้่องเข้ำโรงพยำบำลอีกนะ แล้วพบกันวันหยุดนี้ 
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๒๖. ข้อใดเขียนถูกหลักกำรย่อควำม 

ก. กรมกำรข้ำวเป็นหน่วยงำนหนึง่ใน กษ. 

ข. กำรท ำขวัญข้ำวในแต่ละภำคมีกำรประกอบพิธีท่ีเหมือนและต่ำงกัน 

ค. ตะวันยำมเช้ำสำดแสงสีทองท่ัวทุ่งนำ ต้นข้ำวเขียวขจีพล้ิวไหวตำมสำยลม 

ง. “อำหำรหวำน” ท่ีมีข้ำวเป็นส่วนประกอบมีหลำกหลำย เช่น ข้ำวตู ข้ำวแตน ข้ำวเม่ำ  ฯลฯ 

๒๗. กำรเขียนวัน เดือน ปี ขอ้ใดถูกต้องตำมหลักกำรเขียนจดหมำย 

ก. ๓๐ ม.ค.๕๙ 

ข. ๓๐ ม.ค.๒๕๕๙ 

ค. ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๙ 

ง. วันท่ี ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๙ 

๒๘. จำกข้อควำมท่ีก ำหนดให้ควรเติมข้อควำมใดในช่องว่ำงเป็นกำรแสดงควำมยินดีต่อเพื่อน 

“ฉันดีใจที่เธอ.............” 

ก. สอบภำษำไทยได้คะแนนสูง 

ข. เขียนจดหมำยมำถึงพวกเรำ 

ค. ชวนฉันไปเท่ียวตอนปิดเทอม 

ง. ยังระลึกถึงฉันและเพื่อนๆ เสมอ 

 

  “อดีตเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย (รปภ.)อำยุ ๑๘ ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด

น่ำนได้รับทุนกำรศึกษำ “จุฬำฯ ชนบท” เข้ำเรียนในคณะสัตวแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

  เขำเปิดเผยว่ำ ได้วำงแผนกำรเรียนเกี่ยวกับสัตวแพทย์ต้ังแต่เด็ก หำกสอบครั้งแรกไม่ได้ก็ตั้งใจว่ำ

จะสอบเข้ำเรียนใหม่ และส่วนเหตุผลท่ีท ำอำชีพรักษำควำมปลอดภัย เพรำะอยำกแบ่งเบำภำระแม่ท่ี

ท ำงำนรับจ้ำงเพียงคนเดียว” 

 

๒๙. ข้อใดเป็นค ำถำมของค ำตอบท่ีว่ำ “แสดงตัวอย่ำงของคนท่ีมีควำมมุ่งมั่นและไม่เลือกงำน”  

ก. บุคคลผู้นี้ประกอบอำชีพ รปภ.เพรำะเหตุใด 

ข. สถำนีวิทยุเสนอข่ำวนี้ด้วยวัตถุประสงค์ใด 

ค. ผู้ท่ีจะได้รับทุนกำรศึกษำ “จุฬำฯ ชนบท” ควรมีคุณสมบัติอย่ำงไร 

ง. บุคคลผู้นี้เป็นบุคคลท่ีเยำวชนสมควรจะยึดถือเป็นบุคคลตัวอย่ำงไรหรือไม่ 
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  “นักเรียนได้ดูรำยกำรสำรคดีทำงโทรทัศน์ ผู้ด ำเนินรำยกำรได้กล่ำวถึงค ำค ำสอนใจของ “ซุนวู” 

นักปรำชญ์ชำวจีนไว้ว่ำ “ชมคนด้วยวำจำ มีค่ำยิ่งกว่ำมอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ ท ำร้ำยคนด้วยวำจำ 

สำหัสยิ่งกว่ำทิมแทงด้วยหอกดำบ” 
 

๓๐. จำกข้อควำมข้ำงต้น ซุนวูต้องกำรให้ผู้ฟังเห็นควำมส ำคัญตำมข้อใด 

ก. กำรใช้ค ำพูด    ข.   กำรให้รำงวัล 

ค.   กำรให้ค ำชม    ง.   กำรท ำร้ำยจิตใจ 

 

(๑) โอกำสดี ส ำหรับเด็ก ๆ ท ำงำนฝีมือท่ีบ้ำน หำรำยได้เสริมช่วงปิดเทอม 

(๒) งำนพับกระดำษ พับนก พับดำว ค่ำแรง ๑๐ บำท ต่อ ๑๐๐ ช้ิน รำยได้ดีท่ีสุด 

(๓) อย่ำรอช้ำ โอนเงินจ่ำยค่ำสมัครเลย แล้วพี่ ๆ จะส่งอุปกรณ์ให้น้องถึงบ้ำนเพียงอึดใจ 

(๔) สนใจโทรหำพี่ ๆ ๐-๒๒๓๔-๕๖๖๗ งำนง่ำย เงินดี จ่ำยจริงไม่โกง ๑๐๐ % 

 

๓๑. ข้อควำมโฆษณำตอนใดไม่มีค ำโฆษณำเกินจริง 

ก. ข้อควำมตอนท่ี ๑ 

ข. ข้อควำมตอนท่ี ๒ 

ค. ข้อควำมตอนท่ี ๓ 

ง. ข้อควำมตอนท่ี ๔ 

๓๒. ค ำว่ำ “ขึ้น” ในข้อใดไม่ใช้ค ำกริยำ     

ก. มีดเล่มนี้ท้ิงไว้นำนจนขึ้นสนิม 

ข. รัฐบำลประกำศขึ้นรำคำก๊ำซหุงต้ม 

ค. เด็กจะมีฟันแท้ขึ้นตอนอำยุประมำณ ๖-๗ ปี 

ง. โรงเรียนเล่ือนเปิดภำคเรียนเร็วขึ้น ๑ สัปดำห์ 

๓๓.  “บ้ำนของคุณยำยอยู่ท่ีจังหวัดจันทบุรี คุณยำยมีรำยได้จำกกำรท ำสวนทุเรียน ฉันชอบไปเท่ียว

บ้ำนของคุณยำยทุกปิดเทอม” ค ำท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นค ำวิเศษณ์    

ก.   ของ      

ข.   ท่ี    

ค.   จำก      

ง.   ทุก 
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๓๔. ค ำท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดมีชนิดของค ำแตกต่างจำกข้ออื่น     

ก.    ด.ญ.พอใจ ร้องเพลงเสียงดัง 

ข.    ด.ช.พอเพียง สวมกำงเกงใหม่ 

ค.    ด.ญ.พอดี ชอบกินผลไม้เปร้ียว 

ง.    ด.ช.พอพล อ่ำนหนังสือหลำยเล่ม 

๓๕. ค ำว่ำ “ว่า” ในข้อใดมีชนิดของค ำแตกต่ำงกับข้ออื่น      

ก. พ่อสอนว่ำเป็นพี่ควรเสียสละให้น้อง 

ข. ครูส่ังว่ำต้องส่งกำรบ้ำนก่อนเลิกเรียน 

ค.  ทุก ๆ เช้ำแม่จะบ่นว่ำพวกเรำอยู่เสมอเรื่องต่ืนสำย 

ง. กำรไฟฟ้ำนครหลวงแจ้งว่ำจะปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 

๓๖. ข้อใดเป็นค ำชนิดเดียวกันกับค ำท่ีขีดเส้นใต้ในประโยค “พี่น้องต้องช่วยเหลือกัน”  

ก.  แจกันอยู่บนโต๊ะรับแขก 

ข. นักเรียนต่างนั่งท ำแบบฝึกหัด 

ค. สวนสำธำรณะมีนกพิรำบมาก 

ง. นักเรียนขาดทักษะกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม 

๓๗. ประโยค “พ่อคือบุคคลท่ีเป็นแบบอย่ำงของฉัน” มีค ำกริยำและค ำบุพบทอย่ำงละกี่ค ำ  

ก. มีค ำกริยำ ๑ ค ำ และค ำบุพบท ๑ ค ำ 

ข. มีค ำกริยำ ๑ ค ำ และค ำบุพบท ๒ ค ำ 

ค. มีค ำกริยำ ๒ ค ำ และค ำบุพบท ๑ ค ำ 

ง. มีค ำกริยำ ๒ ค ำ และค ำบุพบท ๒ ค ำ 

 

๑. คุณยำยท ำขนมหม้อแกง ๒. ขนมหม้อแกงอร่อย 

 

๓๘. ข้อใดน ำประโยคสำมัญท่ีก ำหนดให้มำสร้ำงเป็นประโยคซ้อนได้ถูกต้อง  

ก. คุณยำยท ำขนมหม้อแกงอร่อย 

ข. ขนมหม้อแกงท่ีคุณยำยท ำอร่อย 

ค. ขนมหม้อแกงอร่อยท่ีคุณยำยท ำ 

ง. คุณยำยท ำขนมหม้อแกงและขนมหม้อแกงอร่อย 
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  พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว........(๑)..........ข้อคิดและค ำแนะน ำ...........(๒)..............

พระรำชโอรส เมื่อครำวเสด็จไป..........(๓)............วิชำกำร ณ ต่ำงประเทศ 

 

๓๙. ข้อใดคือค ำท่ีเติมลงในช่องว่ำงได้ถูกต้องทุกค ำ   

ก.    (๑) ประทำน   (๒) แด่   (๓) ศึกษำ 

ข.    (๑) ประทำน   (๒) แด่   (๓) ทรงศึกษำ 

ค.    (๑) พระรำชทำน (๒) แด่  (๓) ศึกษำ 

ง.    (๑) พระรำชทำน  (๒) แก่  (๓) ทรงศึกษำ 

 

เจ้ำอำวำสไปเป็นประธำนในงำนท ำบุญบ้ำนของชำวบ้ำน ท้ัง ๆ ท่ีก ำลัง.....(๑)......เมื่อกลับมำถึง

วัดในตอนบ่ำยจึงได้......(๒)......เพื่อพักผ่อน จำกนั้นได้ปฏิบัติศำสนกิจท่ีต้องท ำทุกวัน คือ.......(๓).....สวด

มนต์ในเวลำเย็น 

 

๔๐. ข้อใดคือค ำท่ีเติมลงในช่องว่ำงได้ถูกต้องทุกค า   

ก.   (๑) อำพำธ   (๒) จ ำวัด  (๓) ท ำวัตร 

ข.   (๑) ป่วย   (๒) ท ำวัตร  (๓) จ ำวัด 

ค.   (๑) ประชวร   (๒) จ ำวัด  (๓) ท ำวัตร 

ง.   (๑) อำพำธ   (๒) ท ำวัตร  (๓) จ ำวัด 

๔๑. ข้อใดใช้ภำษำระดับทำงกำรทุกค า  

ก. น้ ำเป็นส่วนประกอบท่ีมีปริมำณมำกท่ีสุดในร่ำงกำยมนุษย์ 

ข. น้ ำตำลไม่แค่ปรำศจำกวิตำมิน แถมยังท ำลำยสำรอำหำรในร่ำงกำยอีกด้วย 

ค. นมวัวมีวิตำมินเกือบทุกอย่ำง แต่ปริมำณมำกน้อยเท่ำไหร่นั้นขึ้นอยู่กับกำรเล้ียงดู 

ง. กำรกินน้ ำมีประโยชน์มำกเลย แต่หำกกินแต่น้ ำท่ีไม่มีคุณภำพก็เป็นผลเสียมำกกว่ำผลดี 

๔๒. ข้อใดใช้ภำษำระดับทำงกำร 

ก.  ผัดกะเพรำเป็นเมนูยอดฮิตท่ีมีข้ันตอนกำรท ำไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ข.  ส่วนผสมและเครื่องปรุงของผัดกะเพรำมีไม่เยอะแถมหำได้ง่ำย ๆ  

ค.  ผัดกะเพรำหนึ่งจำนมีสำรอำหำรท่ีจ ำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย 

ง.  ในปัจจุบันผัดกะเพรำเป็นอำหำรจำนโปรดของใครหลำยต่อหลำยคน 
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๔๓. ค ำยืมภำษำต่ำงประเทศท่ีมีควำมหมำยว่ำ “นก” ไม่มีปรำกฏอยู่ในข้อใด  

ก. เดินท่องเท่ียวในพนำลี ชมปักษีนำนำพันธุ์ 

ข. วิหคน้อยหลำกสีสัน ส่งเสียงพลันเจ้ือยแจ้ว 

ค. บุหรงอยู่เคียงเรียงรำย มีมำกมำยเป็นทิวแถว 

ง. อีกบุหลันอันสง่ำเพริศแพร้วคิดถึงน้องแก้วจับใจ 

๔๔. ข้อใดไม่มีค ำภำษำต่ำงประเทศ     

ก. วันหนึ่งฉนัไปเท่ียวป่ำ    ข.   เพลินชมพฤกษำคชำพำชี 

ค.    อีกบุหงำฝูงปลำและรำชสีห์   ง.   มองด้วงจันทร์ท่ีอยู่ในอัมพร 

๔๕. ข้อใดเป็นประโยครวม 

ก. น้องโชคดีเพรำะมีพี่คอยดูแล 

ข. พี่รักและช่วยเหลือน้องเสมอ 

ค. พี่น้องต่ำงรักใคร่ปรองดองกัน 

ง. ควำมสำมัคคีเป็นพลังสร้ำงควำมสุข 

๔๖. ข้อใดเป็นประโยคสำมัญ  

ก. โจรหนีไปเมื่อต ำรวจมำ 

ข. หมอท ำงำนหนักจนป่วย 

ค. บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมำยในตอนเช้ำ 

ง. นำงพยำบำลท่ีใส่ชุดสีขำวเป็นเพื่อนของฉัน 

๔๗. ข้อใดมชีนิดของประโยคแตกต่างจำกข้ออื่น   

ก. โรคพิษสุนัขบ้ำระบำดในช่วงฤดูร้อน 

ข. สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำจะมีอำกำรดุร้ำย 

ค. ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ำมำกขึ้น 

ง. ผู้ป่วยส่วนมำกได้รับเช้ือพิษสุนัขบ้ำจำกน้ ำลำยของสัตว์ 

๔๘. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน  

ก. แมวเป็นสัตว์ที่รักควำมสะอำด 

ข. คุณครูรักและห่วงใยนักเรียนทุกคน 

ค. นำยอ ำเภอคนใหม่พัฒนำชุมชนด้วยควำมต้ังใจ 

ง. เพื่อน ๆ ชอบเล่นกีฬำกลำงแจ้งในเวลำพักกลำงวัน 
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(๑) เจ้ำงำมเม่ือจันทรจรสกล 

(๒) เจ้ำงำมยิ่งดวงดำวที่พรำวฟ้ำ  

(๓) เจ้ำงำมพ้นไตรภพจบแดนดิน  

(๔) เจ้ำงำมกว่ำดำรำเวหำหน  

 

๔๙. ข้อใดเรียงล ำดับวรรคได้ถูกต้องตำมฉันทลักษณ์ของกลอน ๘   

ก.   (๑) - (๒) - (๓) - (๔)  

ข.   (๒) - (๔) - (๑) - (๓)  

ค.   (๓) - (๑) - (๔) - (๒)  

ง.    (๔) - (๓) - (๒) - (๑)  

 

“มีอัยกำแล้วก็มีอัยกีมียักษีแล้วก็มียักษำมีกินรีแล้วก็มีกินรำชำยสระอำหญิงสระอีขอช้ีแนะ” 

 

๕๐. ข้อควำมข้ำงต้น หำกจัดวรรคตอนให้ถูกต้องตำมฉันทลักษณ์ จะเป็นค ำประพันธ์ประเภทใด   (๖๒) 

ก. กลอน ๔ 

ข. กลอน ๖  

ค. กลอน ๘ 

ง. กำพย์ยำนี ๑๑ 

๕๑. ค ำประพันธ์ต่อไปนี้ สัมผัสสระคู่ใดผิดฉันทลักษณ์ของกำรแต่งกลอน 

 

จะพูดท ำส่ิงใดคิดให้เหมำะ   ให้ไพเรำะวำทีจะดีไหม 

พูดพล่อยพล่อยบ่อยบ่อยจะได้อำย   น่ำเสียดำยหำกวำจำไม่น่ำฟัง 

 

ก. ใด – ให้ 

ข. ให้ – ไพ(เรำะ) 

ค. ไหม – อำย 

ง. อำย – ดำย 
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วรรคท่ี ๑  เงินและทองกองอยู่ประตู่หน้ำ 

วรรคท่ี ๒  คอยเปิดอ้ำย้ิมรับไม่ขับไส 

วรรคท่ี ๓   ทรัพย์ในดินสินในน้ ำออกคล่ ำไป 

วรรคท่ี ๔  แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอ ำนวยเอย 

 

๕๒. บทประพันธ์ข้ำงต้น ข้อใดไม่มีสัมผัสพยัญชนะท้ัง ๒ วรรค   

ก. วรรคท่ี ๑ และ วรรคท่ี ๒    ข.   วรรคท่ี ๒ และ วรรคท่ี ๓ 

ค.   วรรคท่ี ๓ และ วรรคท่ี ๔    ง.   วรรคท่ี ๔ และ วรรคท่ี ๑ 

 

  “พ่อแม่ของฉันอุตส่ำห์เก็บสะสมเงินไว้ตั้งใจว่ำส้ินปีจะไปซื้อบ้ำนส ำหรับอยู่อำศัยแต่พี่สำวก็มำขอ

ยืมเงินเพื่อเป็นค่ำผ่ำตัดพี่เขยท่ีถูกรถชน พ่อแม่แม้ไม่อยำกให้ยืมแต่ก็จ ำใจต้องให้เงินสะสมก้อนนั้นแก่

พี่สำวไป แล้วก็ยังไม่เยี่ยมดูอำกำรพี่เขยท่ีโรงพยำบำลอีกด้วย”   

 

๕๓. ส ำนวนไทยในข้อใดสรุปสถำนกำรณ์ของพ่อแม่ได้สอดคล้องเหมำะสม    

ก. เข้ำตำจน 

ข. ขว้ำงงูไม่พน้คอ 

ค. หวำนอมขมกลืน 

ง. ผงเข้ำตำตัวเอง 

 

  “กำรท่ีคนโบรำณห้ำมเขกหัวเด็ก โดยอ้ำงว่ำจะท ำให้เด็กมีเครำะห์ร้ำย ขวัญหนีไปจำกตัว ท ำให้

เด็กเจ็บป่วย แท้จริงเป็นภูมิปัญญำ เพื่อป้องกันอันตรำยท่ีจะเกิดแก่เด็ก เพรำะกะโหลกของเด็กยังไม่

แข็งแรง ถ้ำถูกกระทบกระเทือนอำจเป็นอันตรำยได้”   

 

๕๔. ส ำนวนไทยข้อใดสอดคล้องกับข้อห้ำมโบรำณข้ำงต้น     

ก. ตัดไฟแต่ต้นลม 

ข. เขียนเสือให้วัวกลัว 

ค. อำบน้ ำร้อนมำก่อน 

ง. เดินตำมหลังผู้ใหญ่หมำไม่กัด 
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  “เด็กชำยขวำนฟ้ำเป็นเด็กก ำพร้ำ มีฐำนะยำกจน เขำต้องท ำงำนแบบตีนถีบปำกกัด เพื่อเล้ียง

ตัวเองและน้อง ๆ แม้ทุกวันหยุดหรือภำยหลังเลิกเรียนเขำก็ต้องท ำงำนตัวเป็นเกลียว แต่เขำไม่เคยรู้สึก

ท้อแท้ท่ีตัวเองต้องท ำงำนอำบเหงื่อต่ำงน้ ำ เพรำะถือคติว่ำ.................จะท ำให้ผ่ำนพ้นควำมยำกล ำบำก

และเกิดควำมภำคภูมิใจ” 

 

๕๕. ส ำนวนข้อใดถูกต้องและเหมำะสมท่ีจะเลือกเติมในช่องว่ำง    (๖๒) 

ก. น้ ำขึ้นให้รีบตัก    ข.   เก็บหอมรอมริบ 

ค.   พึ่งล ำแข้งตัวเอง    ง.   เก็บเบ้ียใต้ถุนร้ำน 

 

“เขำแรกนำแล้วมำนักขัตฤกษ์  เอกเกริกโกนจุกทุกสถำน 

ท่ีก ำดัดจัดแจงกันแต่งงำน   มงคลกำรตำมเล่ห์ประเวณี  

 

๕๖.บทประพันธ์ข้ำงต้นให้ควำมรู้ในด้ำนใด (๖๒) 

ก. ประเพณี     ข. ควำมเช่ือ 

ค. ภูมิปัญญำ     ง. ควำมเป็นอยู่ 

 

“ถึงบำงไกรไกรทองอยู่คลองนี้   จึงมีช่ือทุกวันเหมือนมั่นหมำย 

ไปเข่นฆ่ำชำละวันให้พลันตำย   เป็นยอดชำยเช่ียวชำญกำรวิชำ”  

 

๕๗. บทประพันธ์ข้ำงต้นนี้มีจุดมุ่งหมำยหลักในด้ำนใด   

ก. บอกท่ีมำของช่ือสถำนท่ี     

ข. บอกประวัติของตัวละคร 

ค. บอกพฤติกรรมของตัวละคร 

ง. บอกประโยชน์ของกำรศึกษำ 
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“รำชสีห์ตัวเดียวเท่ียวกลำงป่ำ  ถูกหมู่หมำกัดป่นจนฉิบหำย 

เพรำะหมำมำกปำกช่วยกันกัดตำย   อำจท ำลำยรำชสีห์ผู้มีฤทธิ์” 

 

๕๘. บทประพันธ์ข้ำงต้นไมไ่ด้แสดงข้อคิดในเรื่องใด (๖๑) 

ก. ควำมร่วมมือน ำไปสู่ชัยชนะ 

ข. ควำมทะนงตนน ำไปสู่หำยนะ 

ค. ควำมประมำทน ำไปสู่ควำมตำย 

ง. ควำมเห็นแก่ตัวน ำไปสู่ควำมวิบัติ 

 

“เกิดเป็นคนยำกต้องบำกบั่น    สำรพันปัญหำอย่ำท้อถอย 

จงคิดแก้ปัญหำอย่ำรอคอย   อย่ำมัวแต่น้อยใจในโชคชะตำ 

จงจดจ ำค ำว่ำมุมำนะ    อนำคตก็จะไปข้ำงหน้ำ 

ชีวิตคงรุ่งโรจน์พัฒนำ    ไม่ด้อยกว่ำผู้ใดในสังคม” 

 

๕๙. ข้อใดไม่ใชข่้อคิดท่ีปรำกฏในบทประพันธ์ข้ำงต้น    

ก. มีควำมพำกเพียร 

ข. ฝ่ำฟันอุปสรรค 

ค. มีควำมต้ังใจจริง 

ง. ซื่อสัตย์ไม่คดโกง 

๖๐. ค ำประพันธ์ใดให้ข้อคิดในกำรน ำไปปฏิบัติ   

ก. ปรำรถนำสำรพัดในปฐพี เอำไมตรีแลกได้ใจจง 

ข. อดอะไรเหมือนอดท่ีรสรัก อกจะหักเสียด้วยใจอำลัยหำ 

ค. อันน้ ำใจคนเหมือนต้นอ้อย  ข้ำงปลำยกร่อยชืดชิมไม่อิ่มหน ำ 

ง. มะม่วงงอมหอมหวำนเหมือนนวลเนื้อ มิรู้เบ่ือบำงม่วงเหมือนดวงใจ 
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เฉลยแบบทดสอบ 

๑. ก 

๒. ค 

๓. ง 

๔. ค 

๕. ค 

๖. ค 

๗. ก 

๘. ข 

๙. ง 

๑๐. ก 

๑๑. ค 

๑๒. ข 

๑๓. ค 

๑๔. ข 

๑๕. ก 

๑๖. ง 

๑๗. ค 

๑๘. ข 

๑๙. ข 

๒๐. ค 

๒๑. ข 

๒๒. ง 

๒๓. ข 

๒๔. ข 

๒๕. ค 

๒๖. ข 

๒๗. ค 

๒๘. ก 

๒๙. ข 

๓๐. ก 

๓๑. ก 

๓๒. ง 

๓๓. ง 

๓๔. ง 

๓๕. ค 

๓๖. ข 

๓๗. ง 

๓๘. ข 

๓๙. ง 

๔๐. ก 

๔๑. ก 

๔๒. ค 

๔๓. ง 

๔๔. ก 

๔๕. ข 

๔๖. ค 

๔๗. ข 

๔๘. ก 

๔๙. ข 

๕๐. ค 

๕๑. ค 

๕๒. ก 

๕๓. ค 

๕๔. ข 

๕๕. ค 

๕๖. ก 

๕๗. ก 

๕๘. ก 

๕๙. ง 

๖๐. ก 

 

 



ภาษาอังกฤษ
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Subject ประธาน 
 

 
จ ำกันได้รึเปล่ำเอ่ย ว่ำ ใคร เป็น ใคร กันแน่   มำทบทวนไปพร้อมกันนะจ๊ะ 

 
ประธำน ควำมหมำย 

I ฉัน 

You คุณ 

We พวกเรำ  
(มี ฉัน อยู่ด้วย) 

They พวกเขำ  
( ไม่มี ฉัน อยู่ด้วย) 

He เขำ 

She เธอ 

It มัน  
( เป็นได้ท้ัง สัตว์,สิ่งของ,อำคำร หรือสิ่งที่จะ

เรียกแทนสิ่งที่พูดถึง) 
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                                           Pronoun สรรพนาม 

 

1. Personal Pronoun (บุรุษสรรพนำม) คือ กำรใช้เรียกแทนบุคคล   หรือ สิ่งที่พูดถึง  

- บุรุษที่ 1 คือ ตัวผู้พูด    ได้แก่ I  และ  We  

- บุรุษที่ 2 คือ ตัวผู้ฟัง     ได้แก่  You  

- บุรุษที่ 3 คือ บุคคล หรือ สิ่งที่พูดถึง  ได้แก่   He , She , It และ They  

2. Possessive Pronoun  (สรรพนำมแสดงควำมเป็นเจ้ำของ)   

คือ ค ำสรรพนำมที่ท ำหน้ำที่เหมือน ค ำนำม  

เช่น  

-  It is mine.   มันเป็นของฉัน    

 mine ตัวนี้เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ ของชิ้นนั้นใครเป็นเจ้ำของ 

- That is yours.  อันนั้นของคุณ  

 yours  ตัวนี้เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ ของชิ้นนั้นใครเป็นเจ้ำของ 

3. Reflexive Pronouns (สรรพนำมสะท้อนตัวเอง)   

คือ ค ำสรรพนำมที่บอกให้รู้ว่ำ เกิดขึ้นด้วยตัวเอง   

เช่น  

- I will call my teacher by myself.   ฉันจะโทรหำคุณครูของฉันด้วยตัวเอง  

 

สรรพนาม
ประธาน 

สรรพนามกรรม ค าคุณศัพท์แสดง
ความเป็นเจ้าของ 

สรรพนามแสดง
ความเป็นเจ้าของ 

สรรพนามสะท้อน
ตัวเอง 

I me my mine myself 

You you your yours yourself 

We us our ours ourselves 

They them their theirs themselves 

He him his his himself 

She her her hers herself 

It it its its itself 
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Adjective ค าคุณศัพท์ 

 
เรำมำจ ำค ำศัพท์และค ำตรงกันข้ำมไปกับค ำคุณศัพท์พ้ืนฐำนกันดีกว่ำค่ะ 

 

 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

huge ขนำดใหญ่ tiny ขนำดเล็ก 

big ใหญ ่ small เล็ก 

good ดี bad ไม่ดี , แย ่

long ยำว short สั้น 

short เตี้ย tall สูง 

slow ช้ำ fast เร็ว 

clean สะอำด dirty สกปรก 

easy ง่ำย difficult ยำก 

dark มืด light เบำ 

light เบำ heavy หนัก 

fat อ้วน thin ผอม ,บำง 

happy มีควำมสุข sad เสียใจ, เศร้ำ 

wet เปียก dry แห้ง 

fine สบำยดี sick เจ็บป่วย 

weak อ่อนแอ strong แข็งแรง 

hot ร้อน cold เย็น 

mean ใจร้ำย kind ใจดี 

noisy เสียงดัง quiet เงียบ,สงบ 

excited น่ำตื่นเต้น bored น่ำเบื่อ 

cheap ถูก expensive แพง 
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Countable noun and Uncountable noun  
(ค านามนับได้และค านามนับไม่ได้) 

 
 
ค านามนับได้   countable noun      สำมำรถนับจ ำนวนได้มี 2 รูป ทั้งเอกพจน์และ
พหูพจน์ 

 รูปเอกพจน์ น ำมี   a/an น ำหน้ำค ำนำม  
- a ใช้กับค ำท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และค ำที่อ่ำนออกเสียงแบบเสียงพยัญชนะ 

 เช่น  a uniform    เครื่องแบบนักเรียน  
- an ใช้กับค ำท่ีขึ้นต้นด้วยสระ ได้แก่  a, e, i, o, u  และค ำที่อ่ำนออกเสียงแบบเสียงสระ  

เช่น  an hour          ชัว่โมง  
เช่น   a book  หนังสือ 1 เลม่ ,  an ant  มด 1 ตัว 

 รูปพหูพจน์ เติม s/es ท้ำยค ำนำม  
             เช่น bananas กล้วยหลำยผล , glasses แก้วหลำยใบ 

 many  น ำหน้ำค ำนำมนับได้พหูพจน์ เพ่ือบอกปริมำณว่ำ มีจ ำนวนมำก   
เช่น many books  สมุดหลำยเล่ม 

 few/a few น ำหน้ำค ำนำมนับได้ เพ่ือบอกปริมำณว่ำ มีจ ำนวนไม่มำก  
เช่น   Mother bought a few apples.  แม่ซ้ือแอปเปิ้ลมำไม่ก่ีลูก  

 How many? เพ่ือถำมปริมำณของค ำนำมที่นับได้พหูพจน์  

เข่น  How many dogs do you have?  คุณมีหมำก่ีตัว 

          ค านามนับไม่ได้  uncountable noun     ไม่สำมำรถนับได้ โดยใช้เลขบอกจ ำนวน
หรือบรรจุอยู่ในภำชนะ  

 ใช้ some / any น ำหน้ำค ำนำมนับไม่ได้และค ำนำมนับได้พหูพจน์  
เช่น   some bread   ขนมปังส่วนหนึ่ง  , some oranges  ส้มจ ำนวนหนึ่ง  

 much  น ำหน้ำค ำนำมนับไม่ได้ จะแปลว่ำ มำก  
เช่น  much time   มีเวลำมำก  

 little / a little bit of  น ำหน้ำค ำนำมนับไม่ได้ จะแปลว่ำ น้อย  
เช่น I have a little bit of sleep. ฉันนอนได้เพียงเล็กน้อย 

 How much? เพ่ือถำมปริมำณของค ำนำมที่นับไม่ได้  

 เช่น How much water do you drink? คุณดื่มน้ ำมำกเท่ำไร 
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Tense 
 

หลักภำษำที่เจอบ่อยมำก ๆ ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 นะจ๊ะ  

S คือ Subject ประธำน 

V คือ Verb    กริยำ 

V1 คือ   กริยำช่องที่ 1 หรือ กริยำปัจจุบัน 

V2 คือ กริยำช่องที่ 2 หรือ กริยำอดีต 

V.ing คือ กริยำที่เติม ing    หรือ แปลว่ำ ก ำลัง 

Obj.   คือ  Object   กรรม 

   V. to be   = is, am, are แปลว่ำ เป็น   อยู่   คือ    ในรูปปัจจุบัน  

 ประธำนเอกพจน์         

He  
is She 

It 
 

ประธำนพหูพจน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I     
เป็นได้ ทั้ง เอกพจน์ และ พหูพจน์ 

เวลำ ใช้ คู่กับ ค ำกริยำ จะใช้เหมือน
ประธำนพหูพจน์ 

 
am 

You  
are We 

They 
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 Present Simple Tense      ใช้กับเหตุกำรณ์ที่เกิดในปัจจุบัน เกิดเป็นประจ ำ  

 

สังเกต  

  today/nowadays/every day/every month/every year 
 ควำมถี่ always /usually/often/never 

รูปประโยค 

บอกเล่ำ  

 

เช่น  I walk to school every day.    

  ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน  

ค ำถำม    

      

เช่น  Is he a student?     

     เขำเป็นนักเรียนใช่หรือไม่  

ปฏิเสธ      

             

เช่น  They are not students.  

       พวกเขำไม่ใช่นักเรียน  

 

 

 

 

 

 

S + V1 (เติม s หรือ es) + obj. + ค ำบอกเวลำ  

V. to be + S. + Obj. ? 

 S + V. to be + not + Obj.  .  
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Present Continuous Tense      ใช้กับเหตุกำรณ์ที่ก ำลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน  

 

สังเกต 

 now/right now/at this moment/at the moment 

 รูปแบบประโยค      

บอกเล่ำ  
 

เช่น    Palm is reading a cartoon book now.  

        ปำล์มก ำลังอ่ำนหนังสือกำร์ตูนอยู่ตอนนี้  

               ค ำถำม    

  

เช่น   Are you going  to the market now?   

      คุณก ำลังจะไปตลำดตอนนี้ใช่หรือไม่  

                  ปฏิเสธ      

 

เช่น      We are not going to school.  

             พวกเรำไม่ได้ก ำลังไปโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

S + V. to be + V.ing . 

V.to be + S + V. ing + obj. ?  

 S + V.to be + not + V.ing + obj.  
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       Past Simple Tense          ใช้กับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นและจบในอดีต 

 

สังเกต   

 yesterday/in the past/last day/last week/last month/last year / in + ช่วงเวลำใน
อดีต  ( เช่น in 2019 ) / ago 
 
รูปแบบประโยค   
             บอกเล่ำ            
 
เช่น  I went to the market yesterday.  
      ฉันไปตลำดเมื่อวำนนี้   
           ค ำถำม     
 
เช่น  Did you wash your dish? 
      คุณได้ล้ำงจำนแล้วหรือยัง 
              ปฏิเสธ 
    
 เช่น  I did not wash my hand.  
        ฉันยังไม่ได้ล้ำงมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

S + V. 2. 

 S. + did not + V.1 . 

Did + S + V.1 ? 
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       Future Simple Tense          ใช้กับเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนทั่วไปในอนำคตอันใกล้  

 
สังเกต  

 tonight/tomorrow/next week/next month/next year/soon  
 
รูปแบบประโยค         
          บอกเล่ำ      
 
เช่น    I will go to school tomorrow.  
        ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้  
          ค ำถำม         
 
เช่น    Will you have some cake? 
         ฉันจะรับเค้กสักชิ้นไหม  
           ปฏิเสธ       
 
เช่น    I will not talk to you.  
        ฉันจะไม่คุยกับคุณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S + will + V1. 

Will / Shall + S + V.1? 

S + will not + V.1. 
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แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 

ค าอธิบาย 
 

     1. แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 60 ข้อ ประกอบด้วย  
 

Part I : Conversation ข้อ 1-20  
Part II : Grammar and Vocabulary ข้อ 21-40  
Part III : Reading Comprehension ข้อ 41-60  
 

     2. แบบฝึกทักษะชุดนี้มีรูปแบบเป็นข้อสอบปรนัย 
        แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
 
หมายเหตุ    
 

1. แบบฝักทักษะฉบับนี้มาจากแบบฝึกทักษะสถาบันภาษาอังกฤษ  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2562  

2. แบบฝึกทักษะแต่ละข้อ จะมีวงเล็บปีการศึกษาก ากับด้านหลัง  เช่น (58)     
มาจากแบบฝึกทักษะปีการศึกษา 2558  
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Part I : Conversation (1-20)  
Directions : Read the conversation and answer the questions.  

อ่านสถานการณ์และบทสนทนาที่ก าหนด แล้วเลือกค าพูดที่เหมาะสมเพื่อท าให้บทสนทนาสมบูรณ์  
 
1.  Teacher:  __________________________ (62) 
   Pimpa:    I come to school by bus.  

1. How are you?  
2. Where do you study?  
3. When do you go to school? 
4. How do you come to school? 

2.  Teacher: It’s rainy and windy outside. Anna, can you _________, please?   (62) 
     Anna:     Of course. 

1. open the door   
2. turn off the light  
3. switch on the fan 
4. close the window 

3.  Mana: Would you like to go to the cinema with me this Saturday?   (62) 
    Wilai:    _______, but I’m afraid I can’t. I have to look after my sister at home.  

1. I’m sorry 
2. I’d love to 
3. With my pleasure 
4. Don’t worry about it 

4.  Which of the following is correct?   (62) 
      1. You can sell litter here. 
      2. You can’t sell litter here. 
      3. You can drop litter here. 
      4. You can’t drop litter here. 

5.  Alice:   Excuse me, can you tell me the way to the bus terminal?   (59) 
    David:   ____________________________  
    Alice:   Thank you for your help.  

1. See you later.  
    2. Here you are.  
    3. Waste of my time.  
    4. Go straight and turn right.  
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6.  Jim:   ______________________________   (59) 
    Anna: It’s on the 27th of April.  
    Jim:    What do you usually do for her?  
    Anna: I give her a present.  
    1. What is it today?  
    2. When is your father’s birthday?  
    3. What day does your mother like?  
    4. When is your mother’s birthday?  
7.  Tom:   I love cooking when I have free time. ___________________________ (59) 
    Henry: I always watch TV.  
    1. How are you?  
    2. How do you do?  
    3. How about you?  
    4. How was your day?  
8.  Tim: I went to the beach last summer.  (59) 
    Paul: _________________________________  
    Tim: I made a sandcastle with my sister.  
    1. What did you feel?  
    2. When did you go there?  
    3. What did you do there? 

    4. Where did you stay there? 

9.  Situation: In the classroom (58) 
    A teacher talks to the students, “Please, clean up the classroom.”  
    What things should the students use?  
    1. Brooms and bins  
    2. Pens and pencils  
    3. Erasers and brooms  
    4. Chalk and blackboard  
10. Situation: A teacher talks to the students, “Please play this game in pairs.”  
   What should the students do?   (58) 
   1. Each student plays the game.  
   2. Each student works in the game.  
   3. Two students play the game together.  
   4. Two students work in the game together.  
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Situation: A student comes into the library (58) 
Librarian: Good morning, ___ (11) ___?  
Student:  Good morning, I would like to borrow a fairy tale book.  
Librarian: ___(12)___ This is the last one.  
Student:  Thank you.  
11.   
   1. can I help  you 
   2. can you help me  
   3. can I come in  
   4. can I go out  
12.  
   1. How good you are!  
   2. How lovely you are!  
   3. How lucky you are!  
   4. How beautiful you are! 

13. A:  Hello! May I speak to Mr.Robert, please?  (57)    
     B:  I’m sorry, I’m afraid he is not here. Would you like to leave a message? 
    Which of the followings is correct?  

1.  Mr.Robert is speaking. 
2.  Mr.Robert is at the office. 
3.  Mr.Robert is not in the office. 
4.  Mr.Robert is writing a message. 

14. Situation: The first class starts at 8.30 and the students are studying for 60 
minutes   each class.  
     A:  What time does the second class start? 
     B:  It’s half past nine. 
        Which of the followings is correct? (57) 

1.   
 
   
 

2.  
 
    

3.  
 

         4. 
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15. Tom:   Where are you going?  (57) 
     Jenny:  I’m going to buy something at Silom Street. 
     Tom:    Oh, I will go there too! 
     Jenny:  Really! Can I go with you? 
     Tom:    Sure! 
     From the conversation, they are going to………….together.  

 1.  the park 
 2.  the bank 
 3.  the market 
 4.  the museum 

16.  On the plane  (57) 
      Tom:  My name is Tom. What's your name? 
      Jane:  My name is Jane. Nice to meet you. 
      Tom:  It's a pleasure. This is my first trip to Thailand. 
      Jane:  Really!  ......................................... 
      Tong:  I'm from Canada. 
      1. What do you do? 
      2. Where is Canada? 
      3. Where are you from? 
      4. Why do you come here? 
17. Situation: At the restaurant.  (56) 
     Waiter: _____________?  
     Customer: Yes, please.  
     1. May I come in  
     2. May I help you  
     3. Can you help me  
     4. Would you help me  
18. Situation: At home.  (56) 
     A: Let’s go to the movie.  
     B: ____________. I’ll go with you  

1. It’s boring for me.  
2. It’s a good idea  
3. I’m busy now.  
4. I’m ill today.  
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19. Situation: You’re on the bus, looking for a seat. (56) 
     A: ______________?  
     B: Yes, you may.  
     1. Could you help me  
     2. Can I smoke here  
     3. Could you move  
     4. May I sit here  
20. A: How many people are there in your family? (56) 
     B: _____________.  
     1. There are two boys.  
     2. There are two girls.  
     3. There are three people.  
     4. There are two younger sisters.  

 
Part II: Grammar and Vocabulary ข้อ 21-40  

21.  After having the meal and paying the bill, what will the customers do to the 
waiter? (62) 

 
 
 
 
 

1. They will tip. 
2. They will order food.  
3. They will have dinner. 
4. They will have a ride. 
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22.  Look at the calendar. (62) 
          
 
 
 
 
 
 
      
            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 

23.  What is not the food made with?  (62) 
 
               
  
 
 

1. Bread 
2. Steak  
3. Sausage 
4. Lettuce 

24. Look at the picture.  (62) 
 
 
 
 

 
   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 
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25. Alex: Could you tell me ________ to get to the museum, please?  (59) 

     Sam: Go straight and turn left.  
    1. how  
    2. what  
    3. when  
    4. where  
26. You should ______ your hat before entering a restaurant. It is not polite in our        
country.    (59) 
     1. put on  
     2. take off  
     3. give up  
     4. tuck in 

27. Situation: At school    (59) 
     Teacher:  Class, can you tell me some examples of ______________.  
     Students: Taxi, train and plane.  
     Teacher:  Good job!  

1. clothes  
     2. furniture  
     3. vehicles  
     4. stationary 

28. The study of the ancient events and how it relates to people is ______.   (59) 
1. English  

     2. history  
     3. drawing  
     4. music 

29. Jack __________ his photos on Facebook every day.   (58) 
1. clicks  

     2. shares  
     3. turns on  
     4. searches 
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30. Ben missed the bus because he ____________.   (58) 
1. got up late  

     2. rode too fast  
     3. went to bed early  
     4. he arrived the bus stop early 

31. ____________ is May Ratchanok’s favorite sport.   (58) 
1. Salad  
2. Brown  
3. Badminton  
4. Social studies 

32. A: You look _____. What's wrong?   (58) 
     B: My dog died.  
     A: Oh, I'm sorry to hear that.  

1. sad  
    2. happy  
    3. cheerful  
    4. beautiful 

33.  Situation: At night   (57) 
      The children wear customs. They go around from house to house. They knock  
    on the door and say “trick or treat” what should you give to the children? 

1. Give them some roses. 
2. Give them some eggs. 
3. Give them some milk. 
4. Give them some candies. 

34.  Situation:  At home   (57) 
      Nancy: Bill, let’s buy some flowers for mom 
      Bill: I think we should give jasmine flowers to her.  
      Nancy: That’s a good idea. 
Which day is this conversation on? 

1. Birthday  
2. Valentine’s 
3. Mother’s Day 
4. Christmas Day 
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35.  Which one is correct?  (57) 
      1. Cake – Easter Day 
      2. Santa Claus – Christmas Day 
      3. Roses – Halloween Day 
      4. Pumpkin – Valentine Day    
36.  American people ………………… when they greet each other.  (57) 

1. nod their heads 
2. touch their ears    
3. shake their hands    
4. show their tongues  

 
37.  What does Susan look like?     (56)  
     1. She is chubby.  
     2. She is small.  
     3. She is thin.  
     4. She is skinny. 
 

38.      (56) 
     What does this sign mean?  
     1. The way to toilet.  
     2. Park there.  
     3. No smoking.  
     4. Sleep here. 
39.  A: Do you like apples?    (56) 
      B: ____________________  
     1. Yes, I do.  
     2. Yes, I am.  
     3. No, you don’t.  
     4. No, I am not. 
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40.  Western people usually go to _____ but Thai people usually go to temple.  (56) 
     1. the bank  
     2. the hospital  
     3. the market  
     4. church  
 
Part III: Reading Comprehension ข้อ 41-60  
 
Directions: Read the conversation and choose the correct words for item.  

(41 – 42)    (62) 

Situation: Pin and Yam are watching TV at night. 
  Pin: I’m very sleepy. What time is it now?  
Yam: It’s 10 o’clock! Let’s ______41_____ . 

            Pin: Well, for saving the energy, please______42_____ . 
 Yam: O.K. I’ll do it. 

41. 1. go to bed 
     2. drink water 
     3. take a bath 
     4. do homework     
42. 1. turn on TV 

 2. turn on the radio 
 3. close the window 
 4. switch off the lights 

43.  Look at the picture. Which sentence is correct?   (62) 
 
 
 
 
 
 
  

1. They are sad. 
2. They are making kites. 
3. It is wet and cold on a rainy day. 
4. They are playing kites in the field. 

 ZZzz.. 
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44.  While you are walking to the classroom, you see the teacher carrying lots of 
books.  
       What should you say to her? (62) 

1. Be hurry. 
2. You are beautiful. 
3. Can I help you? 
4. Can you hear me? 

 
45.  What does this sign say?   (59) 

1. You can drive over 120 km/h.  
2. You can drive faster than 120 km/h.  
3. You can’t drive faster than 120 km/h.  
4. You can’t drive slower than 120 km/h. 

46.  Which word starts with the same consonant sound as “four”?   (59) 
1. fridge  
2. floor  
3. pilot  
4. photo 

47.  Which word has the same vowel sound as “drive”?    (59) 
1. hide  
2. fish  
3. bin  
4. give 
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48. Where can you see this sign?    (59) 

1. At a party.  
2. At a market.  
3. At a hospital.  
4. At an amusement park. 

 

 

 

 
 
49.  Now, how old is David?   (58)  
หมายเหตุ  เริ่มนับปี ค.ศ. 2004 – ค.ศ. 2015  เนื่องจากข้อสอบนี้ถูกใช้ในปี พ.ศ. 2558   

1. Eleven.  
2. Twelve.  
3. Thirteen.  
4. Fourteen.      

50.  What kinds of animal is David’s pet?   (58) 
1. A cow  
2. A dog  
3. A zebra  
4. A chicken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(49-50)  
       David is a good boy who loves adventure. His birthday is January 6, 2004.        
He likes to climb the trees and find interesting bugs in his backyard. He also likes 
to play with his pet, Max. Max always barks. David and Max are best friends.  
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51.  What’s Bua’s favorite subject?   (58) 

1. Art  
2. Math  
3. Music  
4. History  

52.  A: What does Bua’s best friend look like? (58) 
      B: _______________________.  

1. She’s thin.  
2. She’s short.  
3. She’s strong.  
4. She’s beautiful. 

53.  What will a boy do when seeing this sign at the school?   (57) 
1. He will avoid the path. 
2. He will skate on the path. 
3.  He will jump on the sign. 
4. He will continue walking. 

54.  What is this product used for?  (57) 
1. Washing dishes  
2. Washing clothes 
3. Washing cars 
4. Taking a bath 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51-52)  
       Hello, my name is Bua. I’m 12 years old. I’m in grade 6 at Wittaya School. I’m 
so shy. I like numbers. My favorite hobby is collecting coins. My best friend is Noon. 
She is tall and thin. We like playing hide and seek together. 
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55.  Where can you see this sign?    (57) 
 
 
 
 
 
 

1.  In the park  
2.  In the library  
3.  In the airport 
4.  In the canteen  

56.  This is Jim Smith’s family tree    (57) 
         Jim                              Nancy 

 
 
      Noot        Sak           Nid               Wang                May           Dawid      Rose 
 
  
              Sam        Som        Sandy                                              Bob           John 
 

Which sentence is correct?  
1.  Nancy is David’s wife.  
2.  Jim has seven children. 
3.  Som is Sak and Nid’s son. 
4.  Sandy has three brothers. 

57.  Somsri always helps her teacher clean the classroom every day.  
She also helps her friends with homework. Somsri is a _______girl.  
       The missing word is……………….   (56) 

1. naughty  
2. dirty  
3. lazy  
4. nice  
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(58-59)  

Save the water, switch off the lights. 
Kids can take part. 

Pick up no flowers, love the trees. 
That’s just being smart. 

 
58.  From the poem, children should not _____________ .    (56) 

1. pick up flowers  
2. save the trees  
3. switch off lights  
4. save the water  

59.  This poem tells us that children can_____________.   (56) 
1. help to take a shower  
2. help to stand around the trees  
3. help to pick up flowers  
4. help to reduce global warming  

 

HEALTHY FOOD WON’T KILL YOU, BUT JUNK FOOD WILL 

 

60.  From the text, what food is not good for you? (56) 
1. Pizza  
2. Salad  
3. Fruit juice  
4. Fish curry 
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เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

1. 4 
2. 4 
3. 2 
4. 4 
5. 4 
6. 4 
7. 3 
8. 3 
9. 1 
10. 3 
11. 1 
12. 3 
13. 3 
14. 3 
15. 3 
16. 3 
17. 2 
18. 2 
19. 4 
20. 3 
 

21. 1 
22. 1 
23. 2 
24. 3 
25. 1 
26. 2 
27. 3 
28. 2 
29. 2 
30. 1 
31. 3 
32. 1 
33. 4 
34. 3 
35. 2 
36. 3 
37. 1 
38. 1 
39. 1 
40. 4 
 

41. 1 
42. 4 
43. 4 
44. 3 
45. 3 
46. 4 
47. 1 
48. 3 
49. 1 
50. 2 
51. 2 
52. 1 
53. 1 
54. 2 
55. 2 
56. 3 
57. 4 
58. 1 
59. 4 
60. 1
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อธิบายค าตอบแบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
1. ตอบข้อ 4   How do you come to school? เธอมาโรงเรียนอย่างไร     
                    จากสถานการณ์ที่ Pimpa ตอบค าถามครูว่า ฉันมาโรงเรียนโดยรถโดยสารประจ า   
                    ทาง ครูจึงควรถามว่า เธอมาโรงเรียนอย่างไร  (62) 
               ข้อ 1 How are you?  (เธอเป็นอย่างไรบ้าง) 
        ข้อ 2 Where do you study?   (เธอเรียนที่ไหน) 
                ข้อ 3 When do you go to school?  (เธอไปโรงเรียนเมื่อไหร่) 

2. ตอบข้อ 4   close the window ปิดหน้าต่าง     
จากสถานการณ์ท่ีครูบอกว่า ฝนก าลังตกและลมพัดแรงด้านนอก และครูบอก Anna   
ว่าเธอสามารถปิดหน้าต่างได้ไหม และ Anna ตอบว่า ได้   (62) 

ข้อ 1 open the door    (เปิดประตู) 
ข้อ 2 turn off the light   (ปิดไฟ) 
ข้อ 3 switch on the fan  (เปิดพัดลม) 

3. ตอบข้อ 2   I’d love to.  ฉันกอ็ยากไปเหมือนกัน     
    จากสถานการณ์ที่ Mana ถาม Wilai ว่า เธออยากไปดูภาพยนตร์กับฉันวันเสาร์นี้ 
                   หรือไม่ ซ่ึง Wilai ต้องตอบว่า ฉันก็อยากเหมือนกัน เพราะสอดคล้องกับประโยคท่ี 
                   ตามมาคือ แต่ว่าฉันเกรงว่าจะไม่สามารถไปได้ ฉันต้องดูแลน้องสาวที่บ้าน  (62) 

     ข้อ 1 I’m sorry.  (ฉันขอโทษ) 
     ข้อ 3 With my pleasure.  (ด้วยความเต็มใจ) 

               ข้อ 4 Don’t worry about it.  (อย่ากังวลกับมันเลย) 

4. ตอบข้อ 4     You can’t drop litter here. คุณไม่สามารถท้ิงขยะที่นี่      
โจทย์ก าหนดให้ดูที่รูปภาพ  “ป้ายห้ามทิ้งขยะ  มิฉะนั้นจะถูกปรับ  2,000 บาท”  
ซึ่งโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้อง   (62) 

ข้อ 1 You can sell litter here. (คุณสามารถขายขยะได้ที่นี่) 
ข้อ 2 You can’t sell litter here. (คุณไม่สามารถขายขยะได้ที่นี่) 
ข้อ 3 You can drop litter here. (คุณสามารถทิ้งขยะที่นี่ได้) 

5. ตอบข้อ 4      Go straight and turn right. ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา    
                      จากค าถามที่ว่า ขอโทษนะคะ คุณสามารถบอกทางไปสถานีขนส่งได้ไหม เป็นการ   
                      สอบถามเส้นทางไปยังสถานีขนส่ง ซึ่งค าตอบจะต้องเป็นการอธิบายการเดินทางไป 
                      จุดหมายปลายทาง   (59) 

 ข้อ 1 See you later. แล้วเจอกันใหม่ เป็นประโยคกล่าวลา  
 ข้อ 2 Here you are. นี่ครับ เป็นค าตอบที่ใช้เวลาผู้พูดยื่นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้ถาม 
 ข้อ 3 Waste of my time. ช่างเสียเวลาซะจริง เป็นค าตอบที่ไม่สุภาพเมื่อมีผู้อ่ืนถาม  
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6. ตอบข้อ 4       When is your mother’s birthday?  (59) เมื่อไหร่คือวันเกิดของแม่เธอ ซ่ึง 
                      สัมพันธ์กับค าตอบ ในโจทย์ที่ตอบว่า วันเกิดตรงกับวันที่ 27 เมษายน  (59) 

ข้อ 1 What is it today? วันนี้คือวันอะไร ค าตอบจะต้องเป็นวันจันทร์ อังคาร พุธ           
ฯลฯ เป็นต้น  

ข้อ 2 When is your father’s birthday? พ่อของเธอเกิดเมื่อไหร่  
                      จากบทสนทนาต่อมา Jim ถามต่อว่า เธอมักจะท าอะไรให้หล่อน ซึ่งหมายถึงผู้หญิง  
                      หรือถ้าสังเกตค าที่ใช้ในประโยค What do you usually do for her? ค าว่า her  
                      ใช้กับผู้หญงิ แต่ถ้ากับ father ต้องใช้ค าว่า his เท่านั้น  

ข้อ 3 What day does your mother like? แม่ของเธอชอบวันอะไร  
                      ค าตอบจะต้องเป็นวันจันทร์ อังคาร พุธ ฯลฯ เป็นต้น หรือวันส าคัญต่างๆ เช่น   
                      Halloween, New Year เป็นต้น  
7. ตอบข้อ 3     How about you? แล้วเธอล่ะ   
                     จากบทสนทนาเป็นการพูดถึงกิจกรรมยามว่าง Tom พูดถึงกิจกรรมของตัวเองว่า       
                     ชอบ การท าอาหาร และถาม Henry เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของเขา การถามใน  
                     สิ่งที่เหมือนกันจึงไม่จ าเป็นต้องพูดซ้า แต่สามารถใช้ส านวน How about you? ได้ 
                     เลย ซึ่งผู้ตอบจะต้องตอบในหัวข้อลักษณะเดียวกัน (59) 

ข้อ 1 How are you? เธอสบายดีไหม เป็นค าถามที่ใช้ถามทุกข์สุข  
ข้อ 2 How do you do? เธอเป็นอย่างไรบ้าง ใช้ส าหรับกล่าวทักทายเมื่อรู้จักกัน 
    ครั้งแรก เมื่อผู้พูดพูดว่า How do you do?  
    ผู้ตอบก็จะต้องตอบว่า How do you do? ด้วยเช่นกัน  
ข้อ 4 How was your day? วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เป็นการถามความเป็นอยู่ที่ผ่านมา 
    ทั้งวัน จึงไม่สอดคล้องกับบทสนทนาในโจทย์  

8. ตอบข้อ 3      What did you do there? เธอได้ท าอะไรที่นั่น  
จากบทสนทนา Tim เล่าว่าเขาไปเที่ยวชายทะเลเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา Paul จึงถาม  
ว่า What did you do there? เธอได้ท าอะไรที่นั่น Tim จึงตอบว่า ฉันได้สร้าง 
ปราสาททราย กับพ่ีสาวของฉัน (59) 

ข้อ 1 What did you feel? เธอรู้สึกอะไร  
ข้อ 2 When did you go there? เธอไปที่นั่นเมื่อไหร่  
ข้อ 4 Where did you stay there? ที่ไหนที่เธอพักอยู่ที่นั่น 
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9. ตอบข้อ 1      Brooms and bin ไม้กวาดและถังขยะ จากโจทย์ครูบอกนักเรียนว่า “Please 
clean up the  

classroom” หมายความว่า “ให้นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดชั้นเรียน”     
ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะใช้ในการท าความสะอาดคืออะไร (58)   

ข้อ 2 Pens and Pencils คือ ปากกาและดินสอซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ท าความสะอาด  
ข้อ 3 Erasers and brooms คือยางลบไม่ใช่อุปกรณ์การท าความสะอาด  
ข้อ 4 Chalk and blackboard คือ ชอล์คและกระดานด าก็ไม่ใช่อุปกรณ์การท าความ 
       สะอาด  

10. ตอบข้อ 3      Two students play the game together. จากโจทย์ ครูบอกนักเรียน  
                       “Please play this game in pairs” หมายความว่า “ให้นักเรียนเล่นเกม 
                       เป็นคู่” ดังนั้น ค าตอบที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามค าสั่ง คือ ข้อ 3 คือ นักเรียนสอง  
                       คนเล่นเกมด้วยกัน (58) 

ข้อ 1 ไม่ถูกต้องเพราะว่านักเรียนแต่ละคนเล่นเกม  
ข้อ 2 ไม่ถูกต้องเพราะว่า นักเรียนแต่ละคนท างานในเกม  
ข้อ 4 ไม่ถูกต้องเพราะว่า นักเรียนสองคนท างานในเกมด้วยกัน (ไม่ได้เล่น)  

11. ตอบข้อ 1      Can I help you?  จากบทสนทนานักเรียนเข้ามาในห้องสมุด บรรณารักษ์ 
                       ทักทายสวัสดีนักเรียนตอนเช้า และถามว่า “Can I help you” หมายความว่า  
                       “มีอะไรให้ช่วยไหมคะ” ซึ่งเป็นมารยาทที่ดีของผู้ให้บริการที่ถามผู้มารับบริการว่า  
                       ต้องการอะไรหรือไม่อย่างไร (58)   

ข้อ 2 Can you help me? หมายความว่า “คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม” ซึ่งไม่ควรจะ 
       เป็นค าพูดของบรรณารักษ์ ค าพูดนี้ควรจะเป็นค าพูดของนักเรียนจึงจะถูกต้อง  
ข้อ 3 Can I come in? หมายความว่า “ขออนุญาตเข้ามาได้ไหมคะ” ซึ่งบรรณารักษ์ 
       อยู่ในห้องอยู่แล้ว จึงไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง  
ข้อ 4 Can I go out? หมายความว่า ขออนุญาตออกไปข้างนอก ซึ่งบรรณารักษ์ไม่ควร 
       พูดประโยคนี้ เพราะว่า บรรณารักษ์จะต้องอยู่ในห้องสมุด จึงเป็นค าตอบที่ไม่ 
       ถูกต้อง  

12. ตอบข้อ 3      “How lucky you are.”  จากบทสนทนา นักเรียนต้องการยืมหนังสือ 
                        นิทาน และบรรณารักษ์ ตอบว่า “............................. นี่เป็นเล่มสุดท้ายเลยนะ”  
                        ดังนั้น ประโยคที่ว่างนั้นจะต้องตอบว่า “How lucky you are” หมายความว่า  
                        “เธอโชคดีจังเลยนะ นี่มันเป็นเล่มสุดท้าย (ที่เหลืออยู่) เลยนะ”  (58)   

ข้อ 1 “How good you are.” หมายความว่า “เธอช่างดีอะไรเช่นนี้”  
ข้อ 2 “How beautiful you are” หมายความว่า “เธอช่างสวยอะไรเช่นนี้”  
ข้อ 3 “How lovely you are” หมายความว่า “เธอช่างน่ารักอะไรเช่นนี้  

ดังนั้น ข้อ 1, 2 และ 4 จึงไม่เหมาะกับค าตอบที่ต่อด้วย 
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13. ตอบข้อ 3   Mr. Robert is not in the office. คุณโรเบิร์ตไม่อยู่ในส านักงาน    เพราะใน
ประโยคสนทนา ระบุว่า “I’m afraid he is not here” และ  
                         “Would you like  to leave a message?” แสดงว่า คุณโรเบิร์ตไม่ได้ 
                         อยู่ที่ส านักงาน ซึ่ง B สามารถฝากข้อความไว้ได้  (57) 

ข้อ 1.  Mr.Robert is speaking. “คุณโรเบิร์ตก าลังพูดอยู่” 
       ข้อ 2.  Mr.Robert is at the office. “คุณโรเบิร์ตอยู่ที่ส านักงาน” 
       ข้อ 4.  Mr.Robert is writing a message. “คุณโรเบิร์ตก าลังเขียนข้อความ” 

14. ตอบข้อ 3        เพราะในประโยคสนทนา ระบุว่า “It’s half past nine”  
                          หมายถึง เวลา 09.30 น. ซึ่งนักเรียนต้องสามารถระบุเวลาที่แสดงด้วยภาพ  
                          นาฬิกาได้  (57) 
 

ข้อ 1.  = เวลา 09.05 น. 
 

ข้อ 2.  = เวลา 06.45 น.  
 

ข้อ 4.  = เวลา 06.15 น. 
 

15. ตอบข้อ 3   the market   “ตลาด” เพราะในประโยคสนทนา Jenny บอกว่าจะไปซื้อของ 
 
                    บางอย่างที่ถนนสีลม แล้ว Tom บอกว่า  “I will go there too!” แปลว่า Tom  
                    ก าลังจะไปที่นั่นเช่นกัน ซึ่งก็คือ SilomStreet (ท่ีถนนสีลม)  (57) 

 ข้อ 1.  the par  “สวนสาธารณะ” เป็นสถานที่ที่เน้นการพักผ่อน ไม่เน้นการซื้อ-ขาย 
        ข้อ 2.  the bank “ธนาคาร” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อ-ขาย 
        ข้อ 4.  the museum“พิพิธภัณฑ์” เป็นสถานที่เน้นการเยี่ยมชม มากกว่าการซื้อ-ขาย 

 
16.  ตอบข้อ 3       Where are you from? แปลว่าคุณมาจากท่ีไหน เพราะค าตอบตอบว่ามาจาก 

     ประเทศแคนาดา   (57) 
ข้อ 1 หมายถึงคุณท าอะไร     
ข้อ 2 หมายถึงประเทศแคนาดาอยู่ที่ไหน  
ข้อ 4 หมายถึงท าไมคุณมาที่นี่ 
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17. ตอบข้อ 2      เพราะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาเพ่ือเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าที่ถูกต้อง  (56) 
ข้อ 1 เป็นการขออนุญาตเข้าห้อง  
ข้อ 3 เป็นการขอความช่วยเหลือของลูกค้าเอง  
ข้อ 4 เป็นการขอความช่วยเหลือจากลูกค้าเอง  

18. ตอบข้อ 2      เพราะเป็นการตอบรับค าชักชวน เป็นการสนับสนุนความคิดที่เห็นด้วย (56) 
ข้อ 1 เป็นการตอบปฏิเสธว่าภาพยนตร์นั้นน่าเบื่อ  
ข้อ 3 เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองก าลังมีธุระ  
ข้อ 4 เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองไม่สบาย  

19. ตอบข้อ 4      เพราะว่าเป็นการถามขออนุญาตนั่งบนรถโดยสาร และค าตอบตรงโครงสร้าง 
                       ประโยคของค าถาม (56) 

ข้อ 1 เป็นการถามขอความช่วยเหลือทั่วไป  
ข้อ 2 เป็นการขอนุญาตสูบบุหรี่  
ข้อ 3 เป็นการขอให้ผู้สนทนาด้วยขยับที่ไป โดยไม่ได้ถามขออนุญาต  

20. ตอบข้อ 3      เพราะเป็นค าตอบที่บอกจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ถูกต้องเหมาะสม  (56) 
ข้อ 1 เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงเด็กผู้ชายภายในบ้าน  
ข้อ 2 เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงเด็กผู้หญิงภายในบ้าน  
ข้อ 4 เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงน้องสาวภายในบ้าน 

21. ตอบข้อ 1        They will tip. พวกเขาจะให้เงินสมนาคุณ เป็นวัฒนธรรมชาวตะวันตกที่    

                          จะต้องให้ “tip”หรือเงินสมนาคุณแก่ผู้ให้บริการ โจทย์ถามว่า หลังจากทาน 

                          อาหารและจ่ายค่าอาหารแล้ว ลูกค้าจะท าอะไรกับบริกร    (62) 
ข้อ 2 They will order food. พวกเขาจะสั่งอาหาร 
ข้อ 3 They will have dinner. พวกเขาจะรับประทานอาหาร   
ข้อ 4  They  will ask the waiter for a ride. พวกเขาจะขอให้บริกรขับรถไปส่ง        

22. ตอบข้อ 1       January the fifteenth, 2019  วันที่ 15 เดือนมกราคม 2562 ตรงกับวนัอังคารที่ 3  
                            ของเดือนจากปฏิทิน โจทย์ถามว่า วันอังคารที่สามของเดือนตรงกับวันที่เท่าไหร่  
                         (62) 

ข้อ 2 January the first, 2019 วันที่ 1 เดือนมกราคม 2562 
ข้อ 3 January the twenty-ninth, 2019 วันที่ 29 เดือนมกราคม 2562 
ข้อ 4 January the twenty-second, 2019 วันที่ 22 เดือนมกราคม 2562 

23. ตอบข้อ 2       Steak สเต็ก  โจทย์ถามว่า ฮ็อตด็อกไม่ใช้ข้อใดเป็นส่วนประกอบ   (62) 
ข้อ 1 Bread ขนมปัง 

                 ข้อ 3 Sausage ไส้กรอก 
                 ข้อ 4 Lettuce ผักกาด 
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24. ตอบข้อ 3       coats / scarves / gloves เสื้อคลุมกันยาว ผ้าพันคอ ถุงมือ  
     จากภาพ ถ้าคุณมีแผนที่จะไปอเมริกาในฤดูนี้ (ตามภาพ) คุณจะสวมใส่    
     เครื่องนุ่งห่มในข้อใด     (62) 

ข้อ 1 blouses / skirts / boots เสื้อผู้หญิง / กระโปรง / รองเท้าบู้ท 
                 ข้อ 2 t-shirt / hats / gown เสื้อแขนสั้น / หมวก / ชุดเสื้อคลุมยาว 
                 ข้อ 4 suits / swimsuits / sunglasses  ชุดสูท / ชุดว่ายน้ า / แว่นกันแดด 

25. ตอบข้อ 1      how อย่างไร How ใช้กับการบอกข้ันตอนวิธีการ หรือถามทางไปยังสถานที่ต่างๆ  
                        จากประโยค Could you tell me ________ to get to the Museum,  
                        please? คุณช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ ให้หน่อยไหมคะ/ครับ   (59) 

ข้อ 2 what อะไร  
ข้อ 3 when เมื่อไร  
ข้อ 4 where ที่ไหน  

26.ตอบข้อ 2      take off ถอดตามมารยาทสังคมต้องถอดหมวกก่อนเข้าภัตตาคาร จากประโยค       
                       You should ______ your hat before entering a restaurant. คุณควรถอด 
                       หมวกก่อนเข้าภัตตาคาร   (59) 

ข้อ 1 put on สวม  
ข้อ 3 give up ยกเลิก  
ข้อ 4 tuck in เก็บชายเสื้อเข้าในกางเกงหรือกระโปรง  

27. ตอบข้อ 3      vehicles ยานพาหนะ จากสถานการณ์ที่ครูพูดกับนักเรียน ครูให้นักเรียน 
                       ยกตัวอย่างของ_____ นักเรียนตอบว่า รถแท็กซี่ รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งค าตอบ 
                       เหล่านี้เปน็ชนิดของยานพาหนะ   (59) 

ข้อ 1 clothes เสื้อผ้า  
ข้อ 2 furniture เฟอร์นิเจอร์  
ข้อ 3 stationary ร้านขายเครื่องเขียน  

28. ตอบข้อ 2      history วชิาประวัติศาสตร์ 
จากประโยค The study of the ancient events and how it relates to people is ____. (59) 
                       ศึกษาวิชาที่เก่ียวกับวัฒนธรรมและประเทศต่าง ๆ ในโลก คือ วิชา_______ (59) 

ข้อ 1 English วิชาภาษาอังกฤษ  
ข้อ 3 drawing วิชาวาดภาพ  
ข้อ 4 music วิชาดนตร ี
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29. ตอบข้อ 2 shares    เพราะเป็นค าที่มีความหมายสอดคล้องกับประโยคที่โจทย์ที่ก าหนดให้  
                       คือ Jack เพ่ิมรูปใน เฟสบุ๊คให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ค าตอบที่ถูกต้องคือ shares  
                       แปลว่า แบ่งปัน  (58) 

ข้อ 1 clicks แปลว่า กดเข้าไป  
ข้อ 3 turns on แปลว่า เปิด  
ข้อ 4 searches แปลว่า ค้นหา 

30. ตอบข้อ 1  got up late เพราะเป็นเหตุผลที่มีความหมายสอดคล้องกับโจทย์ที่บอกว่า Ben 
                        missed the  
                        bus.  เบนไม่ทันรถเพราะเขาตื่นสาย ค าตอบที่ถูกต้องคือ got up late แปลว่า  
                        ตื่นสาย (58) 

ข้อ 2 rode too fast แปลว่า ขับรถเรว็  
ข้อ 3 went to bed early แปลว่า เข้านอนเร็ว  
ข้อ 4 arrived the bus stop early แปลว่า มาถึงป้ายรถประจ าทางเร็ว 

31. ตอบข้อ 3  Badminton แบดมินตัน    เพราะสอดคล้องกับความหมายของบริบทที่โจทย์ 
                       ก าหนด คือ กีฬาที่โปรดปรานของเมย์ รัชนก คือ ________ อย่างที่ทราบกันว่า 
                       น้องเมย์ รัชนก เป็นนักกีฬาแบดมินตัน ดังนั้นค าตอบที่ถูกต้องคือ badminton  
                       แปลว่า กีฬาแบดมินตัน และในตัวเลือกมีค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกีฬาเพียงค าเดียว  
                       คือ badminton  (58) 

ข้อ 1 salad แปลว่า สลัด เป็นชื่ออาหาร  
ข้อ 2 brown แปลว่า สีน้าตาล เป็นชื่อของสี  
ข้อ 4 social studies แปลว่า สังคมศึกษา เป็นชื่อของวิชา 

32. ตอบข้อ 1      sad เศร้า เสียใจเพราะในประโยคที่ตามมาคือ My dog died.สุนัขตายและ 
                       ค าศัพท์ในข้ออื่นๆ มีความหมายไม่สอดคล้องกับบทสนทนา (58) 

ข้อ 2 happy ผิด เพราะแปลว่า มีความสุข  
ข้อ 3 cheerful ผิด เพราะแปลว่าร่าเริง  
ข้อ 4 beautiful ผิด เพราะแปลว่าสวยงาม 

33.  ตอบข้อ 4       Give them some candies. ให้ลูกอมแก่พวกเขา เพราะจากสถานการณ์ บอก    
                         ว่าถ้าเด็กๆ ใส่ชุด แล้วเดินไปรอบแถวบริเวณบ้าน เคาะประตูและพูดว่า  
                         “Trick or treat” ซึ่งเป็นกิจกรรมในวันฮาโลวีน  (57) 

ข้อ 1 Give them some roses. แปลว่า ให้ดอกกุหลาบแก่พวกเขา 
ข้อ 2 Give them some eggs.  แปลว่า ให้ไข่แก่พวกเขา 
ข้อ 3 Give them some milk. แปลว่า ให้นมแก่พวกเขา 
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34.  ตอบข้อ 3       Mother’s Day วันแม่ เพราะจากสถานการณ์ เด็กท้ังสองคุยกันว่าจะหาดอกไม้ 
                          ให้แม่ และพูดว่าจะให้ดอกมะลิให้แก่แม่ ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์วันแม่  (57) 

ข้อ 1 Birthday   แปลว่า วันเกิด 
ข้อ 2 Valentine’s Day แปลว่า วันวาเลนไทน์ 
ข้อ 3 Christmas Day แปลว่า วันคริสต์มาส   

 
35.  ตอบข้อ 2       Christmas – Santa ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส  (57) 

ข้อ 1 Cake – Easter    ขนมเค้ก – วันอีสเตอร์ 
ข้อ 3 Roses – Halloween Day  ดอกกุหลาบ – วันฮาโลวีน 
ข้อ 4 Pumpkin – Valentine’s Day  ฟักทอง – วันวาเลนไทน์ 
 

36.  ตอบข้อ 3       shake their hands เพราะจากสถานการณ์ ที่ว่า American people  
           ……………… when they greet each other. ชาวอเมริกันจับมือกันเวลาที่ได้เจอกัน (57) 

ข้อ 1 nod their heads  “พยักหน้า” 
ข้อ 2 touch their ears  “จับใบหู” 
ข้อ 4 show their tongues “แลบลิ้น” 
 

37. ตอบข้อ 1      เพราะจากภาพ ผู้หญิงคนนี้อ้วน และค าที่ใช้บรรยายลักษณะคือ “chubby” ส่วน   
                       “thin=ผอม”, “small = เล็ก”, “skinny = ผอมแห้ง” (56) 
 
38. ตอบข้อ 1     เพราะป้ายที่โจทย์ก าหนดเป็นป้ายที่ปรากฏหน้าห้องสุขา และค าว่า restroom  
                      หมายถึงห้องสุขาเมื่อมีลูกศรชี้บอกทาง จึงหมายถึง เป็นการบอกทางไปห้องสุขา   
                      ดังนั้นตัวเลอืกท่ี 1 The way to toilet. จึงหมายถึงทางไปห้องสุขา  (56) 

ข้อ 2 ประโยค Park there. มีความหมายว่า จอดรถท่ีนี่  
ข้อ 3 ประโยค No smoking. มีความหมายว่า ห้ามสูบบุหรี่  
ข้อ 4 ประโยค Sleep here. มีความหมายว่า นอนที่นี่ 
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39. ตอบข้อ 1      เพราะประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย V. to do ซ่ึงเป็นกริยาช่วย ที่ก าหนดให้เป็นประโยค 
                       ค าถาม แบบ Yes-no questions ที่ผู้ตอบสามารถตอบเป็น Yes หรือ No ก็ได้  
                       ค าตอบจึงต้องมีความสอดคล้องกันคือ ตัวเลือกที่ 1 ที่ตอบเป็น Yes, I do. ซ่ึง V.   
                       to do ที่ใช้กับ I คือ do ในโครงสร้างประโยค Present Simple Tense (56) 

ข้อ 2 ประโยคค าตอบ Yes, I am. ไม่สอดคล้องกัน เพราะโจทย์ถามด้วย  
      V. to do (do) แต่ค าตอบเป็น V. to be (am)  
ข้อ 3 ประโยคค าตอบ No, you don’t. เป็นค าตอบที่มีคาว่า you ในค าตอบปฏิเสธ  

                       ซึ่งเมื่อประโยคค าถามถามว่า Do you like apples? ค าตอบควรจะเป็น  
                       No, I don’t.  

ข้อ 4 ประโยคค าตอบ No, I am not. ไม่สอดคล้องกัน เพราะโจทย์ถามด้วย 
      V. to do (do) แต่ค าตอบเป็น V. to be (am) 

 
40. ตอบข้อ 4      church (โบสถ์) เพราะเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกซึ่งนับถือศาสนาคริสต์  
                        จะต้องไปโบสถ์ แต่ชาวไทยพุทธจะไปวัด (56) 

ข้อ 2 bank (ธนาคาร)  
ข้อ 3 hospital (โรงพยาบาล)  
ข้อ 4 market (ตลาด) 

ข้อ 41 – 42 อ่านบทสทนาต่อไปนี้แล้วเลือกค าตอบเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์  (62) 

สถานการณ์: ผินและแย้มก าลังดูโทรทัศน์ตอนกลางคืน 
 ผิน:  ฉันง่วงจังเลย. ตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะ?  
แย้ม: เวลา 22.00 น. พวกเรา ___41___ กันดีกว่า .  

                           ถ้าอย่างนั้น, เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน, __42__.  
   ผิน: ตกลงจ้ะ ฉันจะท าตามนั้น  

 
  

41. ตอบข้อ 1       Let’s go to bed  เข้านอน จากบทสนทนาจะเห็นว่า Pin พูดว่า ฉันง่วงจังเลย  
                        Yam จงึควรแนะน าให้เข้านอน 

ข้อ 2 Let’s drink water. คุณควรออกก าลังกาย  
           ข้อ 3 Let’s take a bath. คุณควรดื่มน้ าเปล่า  
                ข้อ 4 Let’s do homework.  คุณควรอาบน้ า  

42. ตอบข้อ 4       switch off the lights  อย่าลืมปิดไฟ  จากบทสนทนา Yam กล่าวว่า เพื่อเป็น 
                        การประหยัดพลังงาน Yam จึงควรแนะน าว่า อย่าลืมปิดไฟ  

ข้อ 1 turn on the TV  อย่าลืมเปิดโทรทัศน์ 
ข้อ 2 turn on the radio  อย่าลืมเปิดวิทยุ 
ข้อ 3 close the window  อย่าลืมปิดหน้าต่าง 

 ZZ

zz.. 
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43. ตอบข้อ 4       They are playing kites in the field. พวกเขาก าลังเล่นว่าวในสนามหญ้า 
   จากภาพ “เด็กสามคนก าลังเล่นว่าวอยู่ในสนามหญ้า” โจทย์ถามว่า ประโยคในข้อ   
   ใดถูกตอ้ง  (62) 

ข้อ 1 They are sad. พวกเขารู้สึกเศร้า 
         ข้อ 2 They are making kites. พวกเขาก าลังท าว่าว 
         ข้อ 3 It is wet and cold on a rainy day.อากาศเปียกและหนาวเย็นในวันที่ฝนตก 

44. ตอบข้อ 3       Can I help you? ให้ฉันช่วยคุณไหม จากสถานการณ์กล่าวว่า ในขณะที่คุณ 
                        ก าลังเดินไปที่ห้องเรียน คุณเห็นคุณครูถือหนังสือหลายเล่ม โจทย์ถามว่า คุณควร 
                        พูดอะไรกับคุณครู  (62) 

ข้อ 1 Be hurry. (เร็วๆหน่อย) เป็นค าสั่ง 
ข้อ 2 You are beautiful. (คุณสวย) เป็นค าชม 
ข้อ 4 Can you hear me? (คุณได้ยินฉันไหม) เป็นการถาม 

45. ตอบข้อ 3      You can’t drive faster than 120 km/h. แปลว่า คุณไม่สามารถขับรถเร็วกว่า  
                       120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากโจทย์เป็นป้ายจราจร “ความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตร 
                       ต่อชั่วโมง” โจทย์ถามว่า What does this sign say? หมายถึง ป้ายนี้หมายความ 
                       ว่าอะไร  (59) 

ข้อ 1 You can drive over 120 km/h. คุณสามารถขับรถเกิน 120 กิโลเมตรต่อ 
       ชั่วโมง  
ข้อ 2 You can drive faster than 120 km/h. คุณสามารถขับรถเร็วกว่า 120  
       กิโลเมตร ต่อชั่วโมง  
ข้อ 4 You can’t drive slower than 120 km/h. คุณไม่สามารถขับรถช้ากว่า 120  

                        กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

46. ตอบข้อ 4      photo (โฟโท) ซึ่งเสียง ph เท่ากับเสียง /f/  จากโจทย์ถามว่า 
                        Which word starts with the same consonant sound as “four”?  
                       ค าใดออกเสียงพยัญชนะตัวแรกเหมือนกับ four (โฟรฺ) จึงตอบข้อ 4   (59) 

ข้อ 1 fridge (ฟริดจฺ) เสียงตัวแรกเป็นควบกล้า /fr/  
ข้อ 2 floor (ฟลอรฺ) เสียงตัวแรกเป็นควบกล้า /fl/  
ข้อ 3 pilot (ไพลอท) เสียงตัวแรกเป็น /p/ 

47. ตอบข้อ 1      hide (ไฮดฺ) โดยที่สระตัว i ออกเสียง /ai/ จากโจทย์ถามว่า  
                        Which word has the same vowel sound as “drive”? ค าศัพท์ข้อใดมี  
                        เสียงสระเหมือนกันกับคาว่า drive (ไดรฝฺ) ซ่ึงตรงกับข้อ 1 hide (ไฮดฺ)   (59) 

ข้อ 2 fish (ฟิช) สระตัว i ออกเสียง /i/  
ข้อ 3 bin (บิน) สระตัว i ออกเสียง /i/  
ข้อ 4 give (กิฝ) สระตัว i ออกเสียง /i/ 
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48. ตอบข้อ 3      At a hospital. ที่โรงพยาบาล จากโจทย์ก าหนดภาพป้ายค าเตือน 
                       “PLEASE KEEP SILENCE” ซึ่งหมายถึง กรุณางดใช้เสียง และถามว่า  
                       Where can you see this sign? คุณสามารถพบป้ายนี้ได้ที่ใด  
                       ค าตอบคือ ข้อ 3 เป็นค าตอบที่ถูกต้อง เพราะในโรงพยาบาลจะมีป้ายงดใช้เสียง    
                       ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย  (59) 

ข้อ 1 At a party. ที่งานเลี้ยงสังสรรค์  
ข้อ 2 At a market. ที่ตลาด  
ข้อ 4 At an amusement park. ที่สวนสนุก 

 

 

 

 

 
 
 
49. ตอบข้อ 1      Eleven แปลว่า 11 เพราะจากโจทย์ก าหนดให้เดวิดเกิดวันที่ 6 เดือนมกราคม  
                        เมื่อนับถึงปัจจุบันเดวิดจะมีอายุ 11 ปี        (58) 

ข้อ 2 Twelve. แปลว่า 12 เมื่อนับปีที่โจทย์ก าหนดให้เดวิดจะมีอายุ 11 ปีเท่านั้น  
ข้อ 3 Thirteen. แปลว่า 13 เมื่อนับปีที่โจทย์ก าหนดให้เดวิดจะมีอายุ 11 ปีเท่านั้น  
ข้อ 4 Fourteen. แปลว่า 14 เมื่อนับปีที่โจทย์ก าหนดให้เดวิดจะมีอายุ 11 ปีเท่านั้น  

     หมายเหตุ ในข้อนี้ควรนับปีคริสตศักราชที่นักเรียนท าข้อสอบเป็นหลัก ดังนั้นค าตอบอาจต้อง  
     เปลี่ยนตามอายุที่นับในขณะนั้น  
50. ตอบข้อ 2      A dog หมายถึงสุนัข เพราะจากโจทย์บอกว่าแม็กซ์เป็นสัตว์เลี้ยงของเดวิดและมัน 
                       ชอบเห่า   จึงหมายถึงสุนัขเท่านั้น      (58) 

ข้อ 1 A cow แปลว่า วัว  
ข้อ 3 A zebra แปลว่า ม้าลาย  
ข้อ 4 A chicken แปลว่า ไก่ 

 

 

 

 

เนือ้เร่ือง ข้อ 49 – 50  

เด็กชายเดวิดเป็นเดก็ดี ผู้ รักการผจญภยั  เขาเกิดวนัท่ี 6 มกราคม ปี ค . ศ . 2004 

(พ.ศ. 2558) เขาชอบการปืนต้นไม้และสนใจการจบัแมลงในสวนหลงับ้านของเขา   เขายงัชอบ

เลน่กบัสตัว์เลีย้ง สตัว์เลีย้งของเขาช่ือวา่ แมค   แมคชอบเหา่อยูเ่สมอ เดวดิและแมคเป็นเพื่อนท่ีดี

ตอ่กนั 
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Hello, my name is Bua. I’m 12 years old. I’m in grade 6 at Wittaya School.  
สวัสดีค่ะ ฉันชื่อบัว ฉันอายุ 12ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยา  
I’m so shy. I like numbers. My favorite hobby is collecting coins.  
ฉันเป็นคนขี้อาย ฉันชอบตัวเลข งานอดิเรกท่ีฉันชอบคือการสะสมเหรียญ  
My best friend is Noon. She is tall and thin. We like playing hide and seek 
together.  
เพ่ือนที่ดีที่สุดของฉันคือนุ่น หล่อนสูงและผอม เราชอบเล่นซ่อนหาด้วยกัน  (58) 

 
51. ตอบข้อ 2      เพราะจากประโยคค าถาม ถามว่า What’s Bau’s favorite subject?             
                       วิชาที่ชื่นชอบของบัว คือวิชาอะไร ซึ่งจากเนื้อเรื่องกล่าวว่า I like numbers.  
                       ฉันชอบจานวน ตัวเลข ดังนั้นค าตอบที่ถูกต้องคือ Math วิชาคณิตศาสตร์  

ข้อ 1 Art แปลว่า วิชาศิลปะ  
ข้อ 3 Music แปลว่า วิชาดนตรี  
ข้อ 4 History แปลว่า วิชาประวัติศาสตร์ 

52. ตอบข้อ 1   She’s thin.   เพราะจากประโยคค าถาม What does Bua’s best friend look  
                     like? เพ่ือนของบัวมีลักษณะอย่างไร ซึ่งจากเนื้อเรื่องบอกว่าเพ่ือนของบัวสูงและ 
                     ผอม ดังนั้นค าตอบคือ She’s thin. เขาผอม  

ข้อ 2 She’s short. แปลว่า เขาเตี้ย  
ข้อ 3 She’s strong. แปลว่า เขาแข็งแรง  
ข้อ 4 She’s beautiful. แปลว่า เขาสวย 

53. ตอบข้อ 1       He will avoid the path (เลี่ยงทางนั้น) เพราะค าถาม ถามว่า  
                          What will a boy do after he see this sign at the school? (เด็กผู้ชาย   
                          คนหนึ่งจะท าอย่างไรเมื่อพบป้ายนี้ในโรงเรียน)  ซึ่งป้ายนี้คือ ป้ายห้ามเหยียบ   
                          (Do not step on) นักเรียนเมื่อเห็นป้ายนี้ก็ควรเลี่ยงทางเดินนั้น เพราะอาจจะ  
                          เพ่ิงทาสีพ้ืน ปูกระเบื้อง ที่ยังไม่สามารถเดินผ่านได้  (57) 

ข้อ 2 He can skate on the path เขาสามารถเล่นสเกตบอร์ดได้ 
ข้อ 3 He will jump on the sign เขาจะกระโดดลงบนป้ายนี้ได้ 
ข้อ 4 He will continue walking เขาจะเดินต่อไป 

54. ตอบข้อ 2 Washing clothes ซักผ้า เพราะ Laundry soap หมายถึงผงซักฟอกจึงใช้ซักผ้า(57) 
ข้อ 1 Washing dishes แปลว่า ล้างจาน 
ข้อ 3 Washing  cars  แปลว่า ล้างรถ 
ข้อ 4 Taking  a bath แปลว่า อาบน้ า 
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55. ตอบข้อ 2 In the library ในห้องสมุดห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  (57) 
ข้อ 1, 3, 4 ความหมายไม่สอดคล้องกับภาพท่ีก าหนดให้ เพราะในห้องอาหาร 
สวนสาธารณะและสนามบินสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้ 

56. ตอบข้อ 3      Som is Sak and Nid’s son. เพราะ ดูจากแผนผังสมเป็นลูกของศักดิ์และนิด 
                          (57) 

ข้อ 1 Nancy เป็นภรรยาของ Jim ไม่ใช่ของ David 
ข้อ 2 Jim มีลูก 5 คน ไม่ใช่ 7 คน ดูที่ลูกศรชี้ลงบนชื่อ 
ข้อ 4 Sandy มีพ่ีชาย 2 คน ไม่ใช่ 3 คน ผู้ที่เกิดก่อนนับจากทางซ้ายไปทางขวา  

57. ตอบข้อ 4 nice เพราะสมศรี ชอบช่วยครูท าความสะอาดห้องเรียนทุกวันและชอบช่วยเหลือ 
                      เพ่ือน ในการท าการบ้าน เธอจึงเป็นคน ดี น่ารัก     (56) 

ข้อ 1 naughty หมายถึง ซุกซน  
ข้อ 2 dirty หมายถึง สกปรก  
ข้อ 3 lazy หมายถึง ขี้เกียจ 

58. ตอบข้อ 1     เพราะpick up flowers.  มีความหมายตรงกับบทกลอนที่เด็กไม่ควรเด็ดดอกไม้ 
(56)  

ข้อ 2 save the trees รักษาต้นไม้  
ข้อ 3 switch off lights ปิดไฟ  
ข้อ 4 save the water ประหยัดน้ า  

59. ตอบข้อ 4      เพราะบทกลอนกล่าวถึง สิ่งที่เด็กๆสามารถท าได ้คือการปิดน้ า ปิดไฟ ไม่เด็ด 
                       ดอกไม้ และ รักต้นไม้ซึ่งก็คือ การช่วยลดภาวะโลกร้อน 
                       (help to reduce global warming) (56) 

ข้อ 1 help to take a shower ช่วยอาบน้ า  
ข้อ 2 help to stand around the tree ช่วยยนืรอบๆต้นไม ้ 
ข้อ 3 help to pick up flower ช่วยเก็บดอกไม้  

60. ตอบข้อ 1     pizza พิซซ่า    :  junk food แปลว่าอาหารที่ไม่ดี ก็คือ อาหารขยะ หมายถึง pizza 
นั่นเอง (56)   

                     ข้อ 2 Salad    หมายถึง สลัด  

                     ข้อ 3 Fruit juice  หมายถึง น้ าผลไม้  

                     ข้อ 4 Fish curry หมายถึง   แกงเผ็ดปลา  

                     ซึ่งข้อ 2,3 และ 4 คือ  อาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
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ที ่ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
1 What อะไร 
2 When เมื่อไร 
3 Where ที่ไหน 
4 Why ท ำไม 
5 Which อันไหน,สิ่งไหน 
6 Who ใคร 
7 Whose ของใคร 
8 How อย่ำงไร 
9 How much ถำมจ ำนวนนับ

ไม่ได้, ถำมรำคำ 
10 How many ถำมจ ำนวนนับได้ 
11 How long ยำว/นำนเท่ำไร 
12 How old อำยุเท่ำไร 
13 How often บ่อยแค่ไหน 
14 same เหมือน 
15 different แตกต่ำง 
16 sound เสียง 
17 consonant พยัญชนะ 
18 vowel สระ 
19 initial พยัญชนะต้น 
20 syllable พยำงค์ 
21 intonation ระดับเสียงสูงต่ ำ 
22 pair คู ่
23 first ล ำดับที่ 1 
24 second ล ำดับที่ 2 
25 third ล ำดับที่ 3 
26 fourth ล ำดับที่ 4 
27 fifth ล ำดับที่ 5 
28 sixth ล ำดับที่ 6 
29 seventh ล ำดับที่ 7 
30 eighth ล ำดับที่ 8 
31 ninth ล ำดับที่ 9 
32 tenth ล ำดับที่ 10 
33 last ล ำดับสุดท้ำย 
34 final สุดท้ำย 
35 true จริง 

ที ่ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
36 correct ถูกต้อง 
37 right ถูกต้อง,ขวำ 
38 incorrect ไม่ถูกต้อง 
39 false ไม่จริง 
40 wrong ผิด,ผิดปกติ 
41 triangle สำมเหลี่ยม 
42 circle วงกลม 
43 round วงกลม 
44 square สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
45 rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 
46 oval วงรี 
47 map แผนที่ 
48 direction ทิศทำง 
49 in ใน 
50 on บน 
51 under ใต้ล่ำง 
52 opposite ตรงข้ำม 
53 between ระหว่ำง 
54 near ใกล้ 
55 next to ข้ำง ๆ 
56 beside ข้ำง ๆ 
57 in front of ข้ำงหน้ำ 
58 behind ข้ำงหลัง 
59 season ฤดูกำล 
60 summer ฤดูร้อน 
61 autumn/fall ฤดูใบไม้ร่วง 
62 winter ฤดูหนำว 
63 spring ฤดูใบไม้ผลิ 
64 rainy season ฤดูฝน 
65 hot season ฤดูร้อน 
66 weather สภำพอำกำศ 
67 hot ร้อน 
68 warm อบอุ่น 
69 cool เย็น 
70 cold หนำว 
71 freezing หนำวจัด 
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ที ่ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
72 snowy มีหิมะตก 
73 windy มีลมแรง 
74 cloudy มีเมฆมำก 
75 rainy มีฝนตก 
76 stormy มีพำยุ 
77 sunny มีแดด 
78 fire ไฟไหม้ 
79 flood น  ำท่วม 
80 drought แห้งแล้ง 
81 earthquake แผ่นดินไหว 
82 more than มำกกว่ำ 
83 less than น้อยกว่ำ 
84 the most มำกที่สุด 
85 the least น้อยที่สุด 
86 New year ปีใหม่ 
87 Valentine วำเลนไทน์ 
88 Songkran สงกรำนต์ 
89 Easter อีสเตอร์ 
90 Halloween ฮำโลวีน 
91 Thanksgiving วันขอบคุณ 

พระเจ้ำ 
92 Christmas คริสต์มำส 
93 country ประเทศ 
94 nationality สัญชำติ 
95 language ภำษำ 
96 currency สกุลเงิน 
97 age อำยุ 
98 height ควำมสูง 
99 weight น  ำหนัก 
100 good at เก่ง 
101 should ควร 
102 shouldn’t ไม่ควร 
103 can สำมำรถ 
104 cannot/can’t ไม่สำมำรถ 
105 turn on  เปิด 
106 turn off ปิด 

ที ่ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
107 conversation บทสนทนำ 
108 Congratulations!  ขอแสดงควำม

ยินดีด้วย 
109 Thank you. ขอบคุณ 
110 You’re welcome. ด้วยควำมยินดี 
111 Get well soon. ขอให้หำยไวๆ 
112 Get better soon. ขอให้หำยไวๆ 
113 Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก 
114 Of course. ได้สิ,แน่นอน 
115 Certainly. อย่ำงแน่นอน 
116 Sure. แน่นอน 
117 See you. ลำก่อน 
118 Here you are. นี่ของคุณ 
119 would like ต้องกำร 
120 Be quiet. กรุณำเงียบๆ 
121 Be careful. ระวังนะ 
122 Excuse me. ขออนุญำต 
123 Line up. เข้ำแถวตรง 
124 Raise your hand. ยกมือขึ น 
125 direction ทิศทำง 
126 Go along ตรงไปตำมทำง 
127 Walk along เดินไปตำมทำง 
128 Go straight ตรงไป 
129 Walk across เดินข้ำม 
130 left ซ้ำย 
131 right     ขวำ 
132 turn เลี ยว 
133 road ถนน 
134 street ถนน 
135 once 1 ครั ง 
136 twice 2 ครั ง 
137 time เวลำ 
138 times ครั ง 
139 look like ดูเหมือน 
140 borrow ขอยืม 
141 lend ให้ยืม 
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ที ่ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
142 toilet สุขำ 
143 restroom สุขำ 
144 sign ป้ำย,สัญลักษณ์ 
145 notice ป้ำยประกำศ 
146 wet เปียก 
147 dry แห้ง 
148 before ก่อน 
149 after หลัง 
150 healthy สุขภำพดี 
151 unhealthy สุขภำพไม่ดี 
152 poem กลอน, โคลง 
153 rhyme ค ำคล้องจอง 
154 hungry หิว 
155 thirsty กระหำยน  ำ 
156 tired รู้สึกเหนื่อย 
157 excited รู้สึกตื่นเต้น 
158 bored รู้สึกเบื่อ 
159 scared รู้สึกกลัว 
160 interesting น่ำสนใจ 
161 exciting น่ำตื่นเต้น 
162 amazing น่ำประหลำดใจ 
163 boring น่ำเบื่อ 
164 great ยอดเยี่ยม,ยิ่งใหญ่ 
165 wonderful มหัศจรรย์ 
166 fantastic น่ำอัศจรรย์ 
167 fun สนุก 
168 funny ตลก 
169 afraid เกรง, กลัว 
170 sentence ประโยค 
171 hobby งำนอดิเรก 
172 free time เวลำว่ำง 
173 accident อุบัติเหตุ 
174 garbage ขยะ 
175 trash ขยะ 
176 rubbish ขยะ 
177 waste ขยะ 

ที ่ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
178 litter ขยะ 
179 trash bin ถังขยะ 
180 bridge สะพำน 
181 cinema โรงภำพยนตร์ 
182 theater โรงภำพยนตร์ 
183 movie ภำพยนตร์ 
184 film ภำพยนตร์ 
185 punctuation mark เครื่องหมำยวรรคตอน 

186 ghost ผี 
187 witch แม่มด 
188 Trick or treat หลอกหรือเลี ยง 
189 Santa Claus ซำนตำคลอส 
190 how to วิธีกำร 
191 minute นำที 
192 hour ชั่วโมง 
193 half 1 ใน 2 (30 นำที) 
194 a quarter 1 ใน 4 (15 นำที) 
195 size ขนำด 
196 medium กลำง 
197 large ใหญ่ 
198 heavy หนัก 
199 noisy เสียงดัง 
200 fruit ผลไม้ 
201 protein โปรตีน 
202 carbohydrate คำร์โบไฮเดรต 
203 vegetable ผัก 
204 mineral เกลือแร่ 
205 vitamin วิตำมิน 
206 library ห้องสมุด 
207 canteen โรงอำหำร 
208 hospital โรงพยำบำล 
209 post office ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
210 restaurant ภัตตำคำรร้ำนอำหำร 

211 department store ห้ำงสรรพสินค้ำ 
212 bakery ร้ำนขำยขนม 
213 florist ร้ำนขำยดอกไม้ 
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ที ่ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
214 museum พิพิธภัณฑ์ 
215 park สวนสำธำรณะ 
216 amusement park สวนสนุก 
217 classroom ห้องเรียน 
218 railway station  สถำนีรถไฟ 
219 stationery เครื่องเขียน 
220 dentist ทันตแพทย์ 
221 doctor แพทย์ 
222 nurse พยำบำล 
223 photographer ช่ำงภำพ 
224 musician นักดนตรี 
225 artist ศิลปิน,จิตรกร 
226 actor นักแสดง 
227 pharmacist เภสัชกร 
228 police officer ต ำรวจ 
229 shop assistant พนักงำนขำยของ 
230 pilot นักบิน 
231 mechanic ช่ำงยนต์ 
232 mailman บุรุษไปรษณีย์ 
233 waiter บริกร 
234 customer ลูกค้ำ 
235 Sunday วันอำทิตย์ 
236 Monday วันจันทร์ 
237 Tuesday วันอังคำร 
238 Wednesday วันพุธ 
239 Thursday วันพฤหัสบดี 
240 Friday วันศุกร์ 
241 Saturday วันเสำร์ 
242 January มกรำคม 
243 February กุมภำพันธ์ 
244 March มีนำคม 
245 April เมษำยน 
246 May พฤษภำคม 
247 June มิถุนำยน 
248 July กรกฎำคม 
243 August สิงหำคม 

ที ่ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 
247 September กันยำยน 
248 October ตุลำคม 
249 November พฤศจิกำยน 
250 December ธันวำคม 
251 yesterday เมื่อวำน 
252 today วันนี  
253 tomorrow พรุ่งนี  
254 cycling กีฬำปั่นจักยำน 
255 sailing กีฬำเรือใบ 
256 surfing กีฬำโต้คลื่น 
257 skiing กีฬำสกี 
258 swimming กีฬำว่ำยน  ำ 
259 running กีฬำวิ่ง 
260 skateboarding กีฬำสเกตบอร์ด 
261 advertisement กำรโฆษณำ 
262 north ทิศเหนือ 
263 south ทิศใต้ 
264 east ทิศตะวันออก 
265 west ทิศตะวันตก 
266 northeast ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ 

267 subject วิชำ 

268 math  วิชำคณิตศำสตร์ 
269 science วิชำวิทยำศำสตร์ 
270 Thai วิชำภำษำไทย 
271 English วิชำภำษำอังกฤษ 
272 social studies วิชำสังคมศึกษำ 
273 history วิชำประวัติศำสตร์ 
274 art วิชำศิลปะ 
275 music วิชำดนตรี 
276 cold เป็นหวัด 
277 fever มีไข้ 
278 headache ปวดหัว 
279 toothache ปวดฟัน 
280 stomachache ปวดท้อง 
281 sore throat เจ็บคอ 
282 cough ไอ 



279 
 

กริยำ 3 ช่อง 
ที ่ กริยำช่อง 1  

(ปัจจุบัน) 
กริยำช่อง 2  

(อดีต) 
กริยำช่อง 3  

(Past Participle) 
ควำมหมำย 

1 be (is, am, are) was, were been เป็น,อยู่,คือ 
2 begin  began begun เริ่มต้น 
3 bite bit bitten กัด 
4 blow blew blown พัด, เป่ำ 
5 break broke broken แตก,หัก 
6 build built built สร้ำง 
7 buy bought bought ซื อ 
8 catch caught caught จับ 
9 choose chose chosen เลือก 
10 come came come มำ 
11 cost cost cost รำคำ 
12 cut cut cut ตัด 
13 do, does did done ท ำ 
14 draw drew drawn วำด 
15 drink drank drunk ด่ืม 
16 drive  drove driven ขับ(รถ) 
17 eat  ate eaten กิน 
18 fall fell fallen ตก, หล่น 
19 feed fed fed ให้อำหำร, เลี ยง, ป้อน 
20 feel felt felt รู้สึก 
21 find found found หำ, พบ 
22 fight  fought fought ต่อสู้ 
23 fly flew flown บิน 
24 forget forgot forgotten ลืม 
25 get  got got เอำ, ได้รับ 
26 give gave given ให้ 
27 go went gone ไป 
28 grow grew grown เติบโต 
29 have / has had had มี 
30 hear heard heard ได้ยิน 
31 hide  hid hidden ซ่อน 
32 hit hit hit ตี 
33 hurt hurt hurt บำดเจ็บ 
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ที ่ กริยำช่อง 1  
(ปัจจุบัน) 

กริยำช่อง 2  
(อดีต) 

กริยำช่อง 3  
(Past Participle) 

ควำมหมำย 

34 know  knew known รู้, รู้จัก 
35 learn learnt learnt เรียนรู้ 
36 leave  left left ออกจำก 
37 lose lost lost แพ้, ท ำหำย 
38 make  made made ท ำ 
39 meet met met พบ 
40 mistake mistook mistaken ท ำผิด 
41 pay paid paid จ่ำย 
42 put put put วำง, ใส ่
43 read read read อ่ำน 
44 ride rode ridden ขี ่
45 rise  rose risen ขึ น, ลุกขึ น 
46 run ran run วิ่ง 
47 say said said พูด 
48 see saw seen เห็น 
49 sell sold sold ขำย 
50 shake shook  shaken เขย่ำ 
51 shine shone shone ส่องแสง 
52 sing sang sung ร้องเพลง 
53 sleep slept slept นอนหลับ 
54 speak spoke spoken พูด 
55 swim swam swum ว่ำยน  ำ 
56 take took taken เอำไป 
57 teach taught taught สอน 
58 tell told told บอก 
59 think thought thought คิด 
60 throw threw thrown ขว้ำง 
61 wake  woke waken ต่ืน 
62 wear wore worn สวมใส่ 
63 win won won ชนะ 
64 write wrote written เขียน 
65 smell smelt smelt ดม 
66 sweep swept swept กวำด 
67 steal stole stolen ขโมย 
68 understand understood understood เข้ำใจ 



คณะผู้จัดท ำ 

ท่ีปรึกษำโครงกำร 

นางสาวจันทร์ทพิา ภู่ตระกูล                  ผู้อ านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นายโอฬาร  บุญมี                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลระยอง 

นายณัฐเสฐ โพธ์ิศรีทอง                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 

นางปณัฏฐา    ศรเดช 

นายประสิทธ์ิ   ศรเดช 

นางสาวนภาภัทร์ ศรเดช 

นางปาริชาต  เพชรแหน 

นายศุภกิจ  โคตรสุวรรณ์ 

นายมารุต นาภูรัตน์ 

นางสาวพิมพ์นภัทร  แสงวงษ์ 

นายดรณ์   ศรเดช 

นายวิศวกร  ชัยเชิดชู 

นายพิเชษฐ์    ปลื้มถนอม 

นางสาวจริยา  เลิศหทัยดี 

นางเรณู   กันทา 

นางวนิดา  อุดม 

นางสาวชุลีพร   มนต์ประสทิธ์ิ 
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โสภน  ปิ่นทอง. (ม.ป.ป.). คู่มือช่วยสอนภาษาไทยประถมปลาย เตรยีมสอบ ป.๖ เขา้ ม.๑.  กรุงเทพฯ:   

SCIENCE CENTER. 
LOVE THAICULTURE. ค าราชาศัพท์ส าหรับพระมหากษัตริย์:.ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง.[ออนไลน]์,เข้าถึงได้จาก:   

https://www.m-culture.go.th/young_th/article_view.php?nid=269 
ความแตกต่างระหว่าง ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย.[ออนไลน]์,เข้าถึงได้จาก: 

https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E
0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 

Ture ปลูกปัญญา. ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็น.[ออนไลน]์,เข้าถึงได้จาก: 
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31107-043672 

Ture ปลูกปัญญา. สูตรคณิตศาสตร์น่ารู้. [ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก: 
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/30876 
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