


             ชุดความรู ้
               เรื่อง การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

 
 

                    ตัวหารร่วมที่มากทีสุ่ด (ห.ร.ม.)  
 
 ตัวหารร่วมที่มากท่ีสุดของจ านวนใดๆ ตั้งแต่ 2 จ านวนขึ้นไป หมายถึง จ านวนที่มีค่ามากที่สุด 
ที่สามารถหารจ านวนทั้งหมดเหล่านั้นได้ลงตัว 
วิธีการหา ห.ร.ม. 
1. โดยการแยกตัวประกอบ   มีิวิธีการดังนี้ 
 1) แยกตัวประกอบของจ านวนทุกจ านวนที่ต้องการหาร ห.ร.ม. 
 2) เลือกตัวประกอบที่ซ้ ากันของทุกจ านวนมาคูณกัน 
 3) ห.ร.ม. คือ ผลคูณที่ได้ 
วิธีท า 
ตัวประกอบของ 12 ได้แก่ 2 × 2 × 3 
ตัวประกอบของ 18 ได้แก่ 2 × 3 × 3 
ตัวประกอบของ 24 ได้แก่ 2 × 2 × 2 × 3 
ห.ร.ม ของ 12 18 24 ได้แก่จ านวนเฉพาะที่เหมือนกันทั้งหมดของทั้ง 3 จ านวน ดังแสดงด้านล่าง 
 12 = 2 × 2 × 3 
 18 = 2 × 3 × 3 
 24 = 2 × 2 × 2 × 3 
จ านวนเฉพาะที่เหมือนกันของทั้ง 3 จ านวน 2 และ 3   ดั้งนั้น ห.ร.ม ของ 12  18   24  = 2 × 3  = 6 
2. การหารสั้น    มีวิธีการดังนี้ 
 1) น าจ านวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน 
 2) หาจ านวนเฉพาะที่สามารถหารจ านวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆจนกว่าไม่สามารถหาได้ 
 3) น าตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกัน เป็นค่าของ ห.ร.ม. 
ตัวอย่างที่1  จงหา ห.ร.ม. ของ 56   84    และ 140 
วิธีท า           2) 56  84  140       
        2) 28  42    70 
        7) 14   21   35 
             2    3     5 
ห.ร.ม. คือ 2 x 2 x 7 = 2 



ประโยชน์ของ ห.ร.ม.ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา 
1. ใช้ทอนเศษส่วนใิห้เป็นเศษส่วนอย่างต่ า 
2. ใช้ค านวณการแบ่งสิ่งของที่มีจ านวนไม่เท่ากันออกเป็นส่วนๆ ที่เท่ากันโดยไม่ปะปนกันและให้เป็น 
 จ านวนที่มากที่สุด 
 
ตัวอย่างที่ 2  ต้องการจัดมังคุด 27 ผล เงาะ 36 ผล และ ละมุด 18 ผล ใส่จาน โดยมีที่ให้แต่ละจานมีจ านวน
ผลไม้มากที่สุดและไม่ให้ผลไม้ในแต่ละจานปนกัน จะสามารถจัดได้จานละกี่ผล และจัดได้กี่จาน 
 
วิธีท า   1. หา ห.ร.ม. ซึ่งหมายถึง จ านวนผลไม้ท่ีจัดได้ในแต่ละจาน 
          2. หาว่าแบ่งได้จ านวนทั้งหมดก่ีจาน 
                    3)  27,     36,     18     
                    3)    9,     12,       6     
                           3,       4,       2      
          ห.ร.ม. ของ 27 , 36 และ 18 คือ 3 x 3 = 9 
* ข้อสังเกต  ห.ร.ม. คือ จ านวนผลไม้ที่จัดได้ในแต่ละจาน มากที่สุดและไม่ให้ผลไม้ในแต่ละจานปนกัน  โดย
แบ่งได้จานละ 9 ผล 
                  เศษ  คือ จ านวนจานที่แบ่งได้ทั้งหมด 3 + 4 + 2 = 9 จาน 
 

               ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด (ค.ร.น.)  
 
 ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจ านวนใดๆ ตั้งแต่ 2 จ านวนขึ้นไป หมายถึง จ านวนที่น้อยที่สุดที่จ านวน
เหล่านั้นมาหารได้ลงตัว หรือจ านวนที่น้อยท่ีสุดที่มีจ านวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ 
วิธีการหา ค.ร.น. 
1. โดยการแยกตัวประกอบ มีวิธีการดังนี้ 
 1) แยกตัวประกอบของจ านวนทุกจ านวนที่ต้องการหา ค.ร.น. 
 2) เลือกตัวประกอบตัวที่ซ้ ากันมาเพียงตัวเดียว 
 3) เลือกตัวประกอบตัวที่ไม่ซ้ ากันมาทุกตัว 
 4) น าจ านวนทีิเลือกมาจากข้อ 2และ 3 มาคูณกันทั้งหมด เป็นค่าของ ค.ร.น 
 
 
ตัวอย่างที่ 3  ค.ร.น ของ 12 18 24 ได้แก่จ านวนเฉพาะที่เหมือนกันบางส่วนของทั้ง 3 จ านวน ดังแสดง
ด้านล่าง 
  



    12     =   2   ×    2   ×   3 
18    =    2    ×   3   ×   3 
24    =    2    ×   2   ×    2   ×   3  

  
 เหมือนกันทั้งหมด ได้แก่  2 และ 3 
 เหมือนกันสองคู่ ได้แก่ 2 
 ไม่เหมือนกันเลย ได้แก่ 3 และ 2 
 ดั้งนั้น ค.ร.น ของ  12   18    24  =  2 ×  3 ×  2 ×  3 ×  2 =   72 
 
 
 
2. โดยการหารสั้น    มีวิธีการดังนี้  

1) น าจ านวนทั้งหมดที่ต้องการหา ค.ร.น. มาตั้งเรียงกัน  
2) หาจ านวนเฉพาะที่สามารถหารจ านวนทั้งหมดได้ลงตัว หรือหารลงตัวอย่างน้อย 2 จ านวน  

จ านวนใด หารไม่ได้ให้ดึงลงมา  
3) ให้ท าซ้ าข้อ 2 จนกว่าจะหารอีกไม่ได้  
4) น าตัวหารทั้งหมดและผลลัพธ์สุดท้ายมาคูณกัน ผลคูณคือค่าของ ค.ร.น.  
 

ตัวอย่างที่ 4  จงหา ค.ร.น. ของ 10, 24 และ 30  
วิธีท า   2) 10    24     30  

 5)   5    12    15  
 3)   1    12     3  
       1     4     1 

 ค.ร.น. = 2 x 5 x 3 x 4 = 120  
 
ประโยชน์ของ ค.ร.น. 
 1. ใช้ในการหาผลบวกและผลลบของเศษส่วน โดยท าส่วนให้เท่ากัน  
  2. ใช้ในการค านวณงานบางอย่างที่ใช้เวลาต่างกัน และหาเวลาที่จะท าพร้อมกันในครั้งต่อไป 
 
 
 

จ ำนวนทีซ่ ำ้ จ ำนวนไมซ่ ำ้ (เศษ) 



ตัวอย่าง  นาฬิกาปลุกทั้งสามเรือน เรือนแรกปลุกทุก 30 นาที  เรือนที่สองปลุกทุก 45 นาที  เรือนที่สาม 
ปลุกทุก1 ชั่วโมง (หรือ60 นาที) ถ้านาฬิกาปลุกท้ังสามเรือน ปลุกพร้อมกันครั้งแรกเวลา 17.00 น. จงหาว่า
นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันครั้งต่อไปเวลาใด 
        วิธีท า          หา  ค.ร.น. ของ 30,   45   และ   60 
                     3)   30,   45,    60     
                     5)   10,   15,    20     
                     2)     2,     3,      4    
                             1,     3,      2    
            ค.ร.น. ของ 9, 15 และ 18 คือ 3 x 5 x 2 x 3 x 2= 180  
           นาฬิกาทั้งสามเรือนจะปลุกพร้อมกันเมื่อเวลา 180 นาที  หรือ 3 ชั้วโมง 
           ดังนั้น นาฬิกาปลุกท้ังสามเรือน ปลุกพร้อมกันครั้งแรกเวลา 17.00 น. และครั้งต่อไปอีก 3 ชั่วโมง 
คือเวลา 20.00 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  แบบทดสอบ 

เรื่อง การหา ห.ร.ม และ ค.ร.น  
 
 
 
ข้อที่ 1     จงหาจ านวนที่มากท่ีสุด   ซึ่งหาร 70 และ 154 ลงตัว   โดยการแยกตัวประกอบ 
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ข้อที่ 2     จงหาจ านวนที่มากที่สุดซ่ึงหาร 105, 195 และ 210 ลงตัว  โดยการตั้งหาร 
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อที่ 3   ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 63 เซนติเมตร ยาว 84 เซนติเมตรน ามาตัดเป็น   
           ผ้าเช็ดหน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส    ผ้าเช็ดหน้าทุกผืนมีขนาดเท่ากัน   ต้องการตัดให้ได้ 
           ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ที่สุดและไม่ให้มีเศษผ้าเหลือจากการตัดเม่ือตัดเสร็จแล้ว ได้ผ้าเช็ดหน้ากี่ผืน 
 
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ข้อที่ 4     จงหาจ านวนที่น้อยท่ีสุดซึ่งหารด้วย 28 และ 42 ลงตัว   โดยการแยกตัวประกอบ  
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 
ข้อที่ 5    จงหาจ านวนที่น้อยท่ีสุด  ซึ่ง 30, 45 และ 60 สามารถหารลงตัว  โดยการตั้งหาร 
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อที่ 6      โรงแรมแห่งหนึ่งมีรถตู้บริการรับส่งแขกของโรงแรมไป 3 สถานที ่
   รถตู้ไปสนามบิน ออกจากโรงแรมทุก 120 นาที 
                     รถตู้ไปสถานีรถไฟหัวล าโพง ออกจากโรงแรมทุก 90 นาที 
                     รถตู้ไปสถานีรถไฟฟ้า ออกจากโรงแรมทุก 45 นาที 
                ถ้ารถตู้ 3 คันนีอ้อกจากโรงแรมพร้อมกันเวลา 6.15 น. 
                รถตู้ทั้ง 3 ค้นนีจ้ะออกจากโรงแรมพร้อมกันอีกครั้งเวลาเท่าไร  
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  



 
เฉลย แบบทดสอบ 

 
     เรื่อง การหา ห.ร.ม และ ค.ร.น 
  
 
เฉลย ข้อที่ 1  จงหาจ านวนที่มากที่สุด   ซึ่งหาร 70 และ 154 ลงตัว   โดยการแยกตัวประกอบ 
ค าตอบ      14 
วิธีท า     หา ห.ร.ม. ด้วยวธิีแยกตัวประกอบ 
 

70  =   2  x   7  x   5 
154 =  2  x   7  x  11 

            ห.ร.ม.ของ  70  และ 154   คือ   2 x 7   =  14 
 
เฉลย ข้อที่ 2      จงหาจ านวนที่มากที่สุดซ่ึงหาร 105, 195 และ 210 ลงตัว  โดยการตั้งหาร 
ค าตอบ      15 
วิธีท า                   5 )  105     195    210 
                          3 )    21     39        42 
                                    7     13       14 
 
            ห.ร.ม.ของ  105  195  และ210    คือ   5 x 3  =  15 
 
เฉลยข้อที่ 3   ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 63 เซนติเมตร ยาว 84 เซนติเมตรน ามาตัดเป็น   
           ผ้าเช็ดหน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส    ผ้าเช็ดหน้าทุกผืนมีขนาดเท่ากัน   ต้องการตัดให้ได้ 
           ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ที่สุดและไม่ให้มีเศษผ้าเหลือจากการตัดเม่ือตัดเสร็จแล้ว ได้ผ้าเช็ดหน้ากี่ผืน 
ค าตอบ      12  ผืน 
วิธีท า 
 
 
 
 



 
 สมมุติให้ผ้าเช็ดหน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง D ซม. 
D คือจ านวนที่หาร 63 ซม. ลงตัว  เพ่ือไม่ให้มีเศษผ้าเหลือจากการตัดด้านกว้าง 
D คือจ านวนที่หาร 84 ซม. ลงตัว   เพ่ือไม่ให้มีเศษผ้าเหลือจากการตัดด้านยาว 
ต้องการตัดให้ได้ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ที่สุด 
D คือจ านวนที่มากที่สุดที่หาร 63 และ 84 ลงตัว    ดังนั้น D คือ ห.ร.ม. ของ 63 และ 84 
        3 )   63      84    
  7 )   21      28 
          3       4 
        ดังนั้น  ห.ร.ม. ของ  63  และ  84  คือ  3 x 7   =  21 
        สรุปได้ว้า  ตัดผ้าเช็ดหน้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส  กว้างด้านละ 21 เซนติเมตร   
                 ตัดด้านกว้างของผ้าผืนใหญ่  ตามรูป   
        ได้ผ้าผืนเล็ก= 63 ÷ 21= 3 ผนื 
 
 
                  ตัดด้านยาวของผ้าผืนใหญ่ 
        ได้ผ้าผืนเล็ก= 84 ÷ 21= 4 ผนื 
 
  
 ตัดด้านกว้างได้ผ้า 3 ผืน    ผา้แต่ละผืนถูกน ามาตัดด้านยาวได้ 4 ผืน 
 

ได้ผ้าเช็ดหน้าทั้งหมด= 3 x 4= 12 ผืน 
 
 
เฉลยข้อที่ 4     จงหาจ านวนที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 28 และ 42 ลงตัว   โดยการแยกตัวประกอบ  
ค าตอบ     84 
วิธีท า              28  =     2  x    7   x    2 
                     42  =     2   x   7   x    3 
 

ค.ร.น. = 2 x 7 x 2 x 3 

 
= 84 

 
(2 และ 7 เป็นตัวประกอบร่วม จึงน ามาเพียงอย่างละตัว) 



เฉลยข้อที่ 5    จงหาจ านวนที่น้อยที่สุด  ซึ่ง 30, 45 และ 60 สามารถหารลงตัว  โดยการตั้งหาร 
ค าตอบ     180 
วิธีท า        ใช ้30, 45 และ 60 เป็นตัวตั้ง 
หาตัวเลขที่สามารถหาร 30, 45 และ 60ลงตัว 
(ตัวเลขที่สามารถหาร 30, 45 และ 60 ลงตัวคือ ตัวประกอบร่วมของ 30, 45 และ 60) 
 
  3 )  30     45     60 
                                          5 )  10     15     20 
                                          2 )    2      3      4 
                                                  1      3      2  
           ค.ร.น.ของ  30  45  และ  60  คือ   3 x 5 x 2 x 1 x 3 x 2   = 180       
   
เฉลยข้อที่ 6      โรงแรมแห่งหนึ่งมีรถตู้บริการรับส่งแขกของโรงแรมไป 3 สถานที ่
   รถตู้ไปสนามบิน ออกจากโรงแรมทุก 120 นาที 
                     รถตู้ไปสถานีรถไฟหัวล าโพง ออกจากโรงแรมทุก 90 นาที 
                     รถตู้ไปสถานีรถไฟฟ้า ออกจากโรงแรมทุก 45 นาที 
                ถ้ารถตู้ 3 คันนีอ้อกจากโรงแรมพร้อมกันเวลา 6.15 น. 
                รถตู้ทั้ง 3 ค้นนีจ้ะออกจากโรงแรมพร้อมกันอีกครั้งเวลาเท่าไร  
ค าตอบ     12.15  น. 
วิธีท า      สมมุติว่าอีก M นาที   รถตู้ทั้ง 3 คันจะอออกจากโรงแรมพร้อมกันอีกครั้ง 
              รถตู้ไปสนามบิน ออกจากโรงแรมทุก 120 นาที 
              ดังนั้น M ต้องเป็นจ านวนที่หารด้วย 120 ลงตัว 
              รถตู้ไปสถานีรถไฟหัวล าโพง ออกจากโรงแรมทุก 90 นาที 
              ดังนั้น M ต้องเป็นจ านวนที่หารด้วย 90 ลงตัว 
              รถตู้ไปสถานีรถไฟฟ้า ออกจากโรงแรมทุก 45 นาที 
              ดังนั้น M ต้องเป็นจ านวนที่หารด้วย 45 ลงตัว 
              M คือจ านวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 120, 90 และ 45 ลงตัว 
       ดังนั้น M คือ ค.ร.น. ของ 120, 90 และ 45 
 
 
 
 
 



ดังนั้น  ค.ร.น. ของ  120    90  และ  45   คือ   5 x 3 x 3 x 2 x 4 x 1 x1   =  360   
นั่นคือ  อีก 360 นาที รถตู้ 3 คันจะออกจากโรงแรมพร้อมกัน 
60 นาที = 1 ชั่วโมง 
360 นาท ี  360 ÷ 60 = 6 ชั่วโมง 
นับจากเวลา 6.15 น. ไปอีก 6 ชั่วโมง 

ดังนั้น รถตู้ 3 คันจะออกจากโรงแรมอีกครั้งเวลา = 6.15 + 6.00 

 
= 12.15 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ชุดความรู้ 
         เรื่อง เศษส่วน 

 
 

           การบวก และการลบ เศษส่วน 
 
การบวก และการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
 
มีหลักการ ดังนี้ 
1) น าตัวเศษไปบวก  หรือ ลบกัน 
2) ตัวเศษของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก = ตัวเศษของตัวตั้ง + ตัวเศษของตัวลบ    
                                หรอื  การลบ = ตัวเศษของตัวตั้ง - ตัวเศษของตัวลบ    
3) ตัวส่วนของค าตอบคือตัวเดิมซึ่งเท่ากันทั้งตัวตั้งและตัวบวก 
  
 
  
 
 
 
การบวก และการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 

 
การบวก  การลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน จะต้องท าตัวส่วนให้เท่ากันก่อน โดยการหา ค.ร.น. และท าให้
ตัวส่วนทุกตัวเท่ากับ ค.ร.น. ที่หาได้ แล้วจึงบวก หรือ ลบกัน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 1    

ตัวอย่างท่ี 2 



การบวก  การลบ จ านวนคละกับจ านวนเต็ม 
 
การบวก  การลบ  จ านวนคละกับจ านวนเต็ม ให้กระจายจ านวนคละเป็นจ านวนเต็มบวก กับเศษส่วน บวก
หรือ ลบจ านวนเต็มกับจ านวนเต็มก่อน แล้วจึงบวก  หรือลบ ผลลัพธ์ที่ได้กับเศษส่วน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบวก  การลบจ านวนคละกับเศษส่วน  
 

การบวกจ านวนคละกับเศษส่วน สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
1) น าเศษส่วนบวก หรือลบกับเศษส่วน  
2) บวก หรือลบ จ านวนเต็มด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 1 ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 3 

ตัวอย่างที่ 4 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การคูณเศษส่วน 
 
 
การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ 
   
ตัวอย่างที่ 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5 



 
การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 
 
 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน ให้น าตัวเศษคูณตัวเศษ และตัวส่วนคูณตัวส่วน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การคูณจ านวนคละ   
 

การหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วน  ให้น าตัวเศษคูณตัวเศษ  และน าตัวส่วนคูณตัวส่วน  จากนั้น
ให้น าตัวหารร่วมมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อน  แล้วจึงหาผลคูณ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 7 

ตัวอย่างที่ 8 



 
 

การหารเศษส่วน 
 

  
การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน     
         
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน  คิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับ ส่วนกลับของตัวหาร   
  
ตัวอย่างที่ 9  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การหารจ านวนคละ 
 

     การหารจ านวนคละ  ให้เขียนจ านวนคละในรูปเศษเกินก่อน  แล้วจึงหาผลหาร 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 10  
 

 
 

 
 
 

 



 
 

                      โจทย์ปัญหาเศษส่วน 
 

                              ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอน 
 ขั้นที่ 1     ท าความเข้าใจ อ่านโจทย์และวิเคราะห์ให้ได้ว่า  โจทย์ถามอะไร โจทย์ก าหนดอะไร
ให้บ้าง  
 ขั้นที่ 2     วางแผนแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 3     ด าเนินการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 4     ตรวจสอบ 
 

ตัวอย่างที่ 11   แม่ซ้ือผ้ามา  
1

5
3

 เมตร   ใช้ตัดเสื้อไป   
3

1
4

  เมตร   แม่จะเหลือผ้าเท่าใด  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่างที่ 12   ป้าชุลีมีที่นา   
1

25
2

 ไร่   แบ่งให้ลูกไป 
1

5
4

 ไร่ ที่เหลือทั้งหมดขายไป ไร่ละ  60,000 บาท  

ป้าชุลีขายที่นาได้เงินเท่าใด  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 13   น้ าดื่ม 6  ขวด  แต่ละขวดมีน้ า  
3

4
 ลิตร    มนี้ าดื่มทั้งหมดกี่ลิตร 

 
 

  
 
 
 

 
 
 



ตัวอย่างที่ 14   ป้าแดงต้องการนึ่งข้าวเหนียวขายวันละ   
3

3
5

  กิโลกรัม   ถ้ามีข้าวเหนียว  
4

46
5

 

                    กิโลกรัม   ปา้แดงจะนึ่งข้าวเหนียวหมดในเวลากี่วัน 
  
 
 
 
  
 

   
  แบบทดสอบ 

เรื่อง เศษส่วน  

 
 

ข้อที่ 1     
4

7
  -   

8

9
 

วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อที่ 2     ( 5

6
  + 

2

7
)   -  

5

21
   

วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



ข้อที่ 3     
3

7
  x 13

15
 x 7

13
 

วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อที่ 4     
8

6
12

    6
8

11
   

วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อที่ 5    (
2

5
8

    
5

2
8

) + 
2

3
10

 

วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



ข้อที่ 6    สวนแห่งหนึ่งมีพ้ืนที่ 152  ไร่  เป็นพ้ืนที่ปลูกมะม่วงอกร่อง  
3

8
 ของพ้ืนที่ทั้งหมด   พื้นท่ีปลูก

มะม่วงเขียวเสวย  9

16
 ของพ้ืนที่ทั้งหมด   พื้นท่ี ท่ีเหลือปลูกมะพร้าว อยากทราบว่า พ้ืนท่ีปลูก

มะพร้าวกี่ไร่ 
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อท ึ่ 7     ปรีดาใช้จ่ายเงินเป็นค่าอาหาร  
2

5
 ของเงินเดือน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

2

10
ของ

เงินเดือน  ท่ีเหลือฝากธนาคาร 2,800 บาท ปรีดาได้รับเงินเดือนเท่าไร 
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



เฉลย แบบทดสอบ 
 

                    เรื่อง เศษสว่น 
 

ข้อที่ 1     
4

7
  -   8

9
 

ค าตอบ    
29

1
63

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 2    ( 5

6
  + 

2

7
)   -  

5

21
   

ค าตอบ    
37

42
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ข้อที่ 3     
3

7
  x 13

15
 x 7

13
 

ค าตอบ    
1

5
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อที่ 4     
8

6
12

    
6

8
11

   

ค าตอบ    
110

141
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ 5     (
2

5
8

    5
2

8
) + 2

3
10

 

ค าตอบ    
1

5
5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 6     สวนแห่งหนึ่งมีพ้ืนที่ 152  ไร่  เป็นพ้ืนที่ปลูกมะม่วงอกร่อง  
3

8
 ของพ้ืนที่ทั้งหมด   พื้นท่ีปลูก

มะม่วงเขียวเสวย  
9

16
 ของพ้ืนที่ทั้งหมด   พื้นท่ี ท่ีเหลือปลูกมะพร้าว อยากทราบว่า พ้ืนท่ีปลูก

มะพร้าวกี่ไร่ 

ค าตอบ    
1

9
2

 ไร่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ข้อท ึ่ 7     ปรีดาใช้จ่ายเงินเป็นค่าอาหาร  2

5
 ของเงินเดือน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2

10
ของ

เงินเดือน  ท่ีเหลือฝากธนาคาร 2,800 บาท ปรีดาได้รับเงินเดือนเท่าไร 
ค าตอบ   16,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ชุดความรู้ 
          เรื่อง ทศนิยม 

 
 
 
                   หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจ าหลักของทศนิยม  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  และ เศษส่วนในรูปทศนิยม 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               การบวกและการลบทศนิยม 
 
 
 1. การบวกทศนิยม    
  การบวกทศนิยมใช้วิธีตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วบวกตัวเลขท่ีอยู่ในหลักเดียวกัน ถ้าผลบวกได้
เกิน 9 ให้ปัดไปยังหลักข้างหน้าเหมือนการบวกจ านวนนับ 
    คุณสมบัติสลับที่ของการบวก เช่น 5.3 + 4.6 = 4.6 + 5.3 = 9.9 
        คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก เช่น 
    ( 0.14+0.83)+0.13 = 0.14 + (0.83 + 0.13) = 1.1 
ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลบวก 10.9 +21.05 
วิธีท า       10.9 + 21.05 = 10.90 + 21.05 
                                          10.90  + 
                                          21.05 
                                          31.95 
          ดังนั้น 10.9 +21.05 = 31.95 
          ตอบ     ๓๑.๙๕ 
2. การลบทศนิยม    
    การ ลบทศนิยมใช้วิธีตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วลบจ านวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน ถ้าตัวตั้งน้อย
กว่าตัวลบให้กระจายหลักข้างหน้ามาเหมือนกับจ านวนนับ 
 
ตัวอย่างที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                 โจทย์ปัญหาการบวกและลบทศนิยม 
 
                      ขั้นตอนการท าโจทย์ปัญหาการบวกและลบทศนิยม มีดังนี้ 
    1.) ถ้าก าหนดจ านวนสิ่งของให้ และบอกจ านวนที่เพ่ิมข้ึน ใช้วิธีบวก 
    2.) ถ้าก าหนดจ านวนสิ่งของให้ และบอกจ านวนที่ลดลง ใช้วิธีลบ 
 
 
ตัวอย่างที่ 3  เชือกสีแดงยาว  3.75 เมตร   เชือกสีเขียวยาว 2.35 เมตร  เชือกสีเขียวสั้นกว่าสีแดงเท่าใด 
ประโยคสัญลักษณ์  3.75 – 2.35  =    

 
 
 
 
 
 
 

          การคูณทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งกบัจ านวนนับที่เป็นพหุคูณของ 10 100 และ 
1,00 

 
 
 
  
 
 
 

ตัวอย่างที่ 4    1.9  x 30   =   
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การหารทศนิยม 
 
วิธีที่ 1  ใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 
ตัวอย่างที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีที่ 2  ใช้การหารยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

               การหารทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งด้วย 10  100  และ 1,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

             โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม 
 

 
ตัวอย่างที่ 6  นารีสะสมเงินได้  30.25  บาท  ขายเศษกระดาษได้อีก  14.75 บาท  นารีต้องการซื้อดินสอ   
                 ราคาแท่งละ  5.50 บาท  จะซื้อดินสอได้มากที่สุดกี่แท่ง   
                 ประโยคสัญลักษณ์   (30.25 + 14.75)    5.50  =   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
      แบบทดสอบ 

 เรื่อง ทศนิยม  
 
 
ข้อที่ 1      15.728  + 4.516   =    
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อที่ 2     37  - 14.852   =    
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อที่ 3      81.3  x  6.25   =    
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



ข้อที่ 4      จงแสดงวิธีหาผลหารโดยท าตัวการให้เป็นจ านวนนับ    0.432    0.18  =    
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อที่ 5      (45.2 + 0.15)   (2.38 + 3.62)  =    
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อที่ 6    บ่อเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  12.5  เมตร  ยาว  18.8  เมตร  ท ารั้วลวดหนาม ล้อมรอบชิด
ขอบบ่อนี้  3 ชั้น  ต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อยเท่าไร 
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
ข้อทึ ่7       มะละกอ  5 ผล หนัก 4 กิโลกรัม  สับปะรด 3 ผล หนัก  7 กิโลกรัม เฉลี่ยน้ าหนักผลไม้ 
แต่ละชนิด  ผลไม้ชนิดใดหนักกว่า และหนักกว่าเท่าไร  (ตอบค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่ง) 
วิธีท า     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เฉลย แบบทดสอบ 

เรื่อง ทศนิยม 
 

ข้อที่ 1      15.728  + 4.516   =    
ค าตอบ    20.244 
 
  
 
 
 
 
ข้อที่ 2      37  - 14.852   =    
ค าตอบ    22.148 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 3      81.3  x  6.25   =    
ค าตอบ    508.125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ 4     จงแสดงวิธีหาผลหารโดยท าตัวการให้เป็นจ านวนนับ    0.432    0.18  =    
ค าตอบ    2.4 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 5      (45.2 + 0.15)   (2.38 + 3.62)  =    
ค าตอบ    7.56 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 6      บ่อเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  12.5  เมตร  ยาว  18.8  เมตร  ท ารั้วลวดหนาม ล้อมรอบ
ชิดขอบบ่อนี้  3 ชั้น  ต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อยเท่าไร 
ค าตอบ    187.8  เมตร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



ข้อทึ ่7     มะละกอ  5 ผล หนัก 4 กิโลกรัม  สับปะรด 3 ผล หนัก  7 กิโลกรัม เฉลี่ยน้ าหนักผลไม้ 
แต่ละชนิด  ผลไม้ชนิดใดหนักกว่า และหนักกว่าเท่าไร  (ตอบค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่ง) 
ค าตอบ    1.53  กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 ชุดความความรู้ 

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
 

     อัตราส่วน  เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสอง  ปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกัน  
                     หรือหน่วยตา่งกันก็ได้    

     ตัวอย่าง     ดินสอ  3  แท่งราคา  15  บาท      เขียนเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้ 
                     อัตราส่วนของจ านวนดินสอเป็นแท่งต่อราคาเป็นบาท   เป็น   3  : 15      
             
  ค าถามข้อ 1.   ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้ตามที่ก าหนด 
                นักเรียน  2  คน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  1   เครื่อง  
          เขียนเป็นอัตราส่วน 
        ค าตอบ       อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนเป็นคนต่อจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง  
                         เป็น ....... :   ........   

   
การท าอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้ 
 
 
 การท าอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการ   หาอัตราส่วนที่เท่ากัน     

ดังนี้ 
    หลักการคูณ     เมื่อคูณแต่ละจ านวนในอัตราส่วนใดด้วยจ านวน เดียวกันโดยที่จ านวนนั้นไม่เท่ากับ
ศูนย์  จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม 

  หลักการหาร    เมื่อหารแต่ละจ านวนในอัตราส่วนใดด้วยจ านวน เดียวกันโดยที่จ านวนนั้นไม่
เท่ากับศนูย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่  เท่ากับอัตราส่วนเดิม 
 

                ถ้าก าหนดอัตราส่วน  a : b  และ c เป็นจ านวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0 แล้วจะได้ว่า 

                                               a a×c   =   b b×c       

                                 และ       a a ÷ c   =   b b ÷ c  

 



 

ค าถามข้อ 2. จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้ต่อไปนี้อีกข้อละ  2  อัตราส่วน 

                 ตัวอย่าง    3 6 9= =7 14 21
              

  

1)     12 = ............ = ..........15
                          2)     3 = ............ = ............5

 

 

                    ตัวอย่าง      122 61 12.2= =180 90 18
 

 

3)    36   = ........... = ...........72                         4)   33  = ........... = ...........21  

 
    

ค าถามข้อ 3. จงหาค่าของตัวแปรของอัตราส่วนที่เท่ากันในแต่ละข้อต่อไปนี้ 
 

               ตัวอย่าง     x 4=21 7      ดงันั้น    x = 12                         เน่ืองจาก   x 4=21 7  

                                                                                                      จะได ้  x×7 = 21×4  

                                                                                                                       21×4x = 7    

                                                                                                                       x = 12   
              1)   x 6=4 8    ดังนั้น   x = .........  

 

             2)   7 21=y 36   ดังนั้น   y = .........  

 
 

ค าถามข้อ 4.   อัตราส่วนของความยาวของช่วงขาต่อความสูงของคนเป็น  2  : 5   
             ถ้าช่วงขาของสุเมธยาว  90  เซนติเมตร  สุเมธสูงก่ีเมตร 
 
  ตอบ........................................................................เมตร 
 
 



คะแนนท่ีพิมสอบได้ 

ค าถามข้อ 5.  ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่าอัตราส่วนของคะแนนที่พลอยได้ต่อคะแนน
ที่พิมได้เท่ากับ  4  : 7   ถ้าพลอยสอบคณิตศาสตร์ครั้งนี้ได้   56   คะแนน  พิมสอบได้กี่คะแนน   
 

                 ถ้าพลอยสอบคณิตศาสตร์ได้  56  คะแนนพิมจะสอบได้กี่คะแนน  
                      ถ้าพลอยสอบคณิตศาสตร์ได้  56  คะแนนพิมจะสอบได้  x คะแนน 

 ก าหนดให้  อัตราส่วนของคะแนนที่พลอยสอบได้ ต่ออัตราส่วนของคะแนนที่พิมสอบได้ เป็น …… : …….. 

 อัตราส่วนใหม่   อัตราส่วนของคะแนนที่พลอยสอบได้ ต่ออัตราส่วนของคะแนนที่พิมสอบได้ เป็น …… : x 

 เขียนเป็นสัดส่วน 

    จะได้                                                        4 56=7 x  

                                                                  ………….=…………. 
                      

X=…………….
 

                                                                                             
X=…………….

 

 

ตอบ   ถ้าพลอยสอบคณิตศาสตร์ได้  56  คะแนนพิมจะสอบได้   ………… คะแนน 

 

 

  ร้อยละ 
                 
 
  เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละในรูปอัตราส่วน หมายถึงอัตราส่วนที่จ านวนหลังเป็น 100   
                         5%   อ่านว่า ห้าเปอร์เซ็นต์ หมายถึง 5 ส่วน ต่อ 100 ส่วน 

                        5%    หมายถึง  5
100    หรือ 0.05          

                   การเขียนอัตราส่วนใดให้อยู่ในรูปร้อยละ  จะต้องเขียนอัตราส่วนนั้นให้อยู่ในรูป 
            ที่มีจ านวนหลังของอัตราส่วนเป็น  100  แล้วจะได้จ านวนแรกของอัตราส่วนเป็นค่า 
            ของร้อยละที่ต้องการ 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีพลอยสอบได้ 
ตรวจสอบค ำตอบ 

แทน   x=……… ใน  

                      …………=………… 

                               

เป็นจริง                            



ค าถามข้อ 6. ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างแล้วแล้วเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปร้อยละ 
 

อัตราส่วน ร้อยละ() 

1)         9
20  

 
 

     9×5
20×5    45

100    45    

 

2)         3
7  

 
      

1003× 42.857 = = 42.85100 1007× 7

     

 

3)        3
4  

 
 

ตอบ 

4)        2
25   

 
 

ตอบ 

  
  ในการค านวณเกี่ยวกับร้อยละให้น าหลักการของอัตราส่วนและวิธีการ ค านวณหาตัวแปรจาก

สัดส่วนมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จะพบอยู่ 3 ลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

               ตัวอย่างท่ี 1         25 % ของ   40    เท่ากับเท่าไร 
               หมายความว่า        ถ้ามี   25   ส่วนใน  100   ส่วน 
                                          แลว้จะมี      x    ส่วนใน  40    ส่วน 
               
               ตัวอย่างที่ 2     9  เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ  45    
                       หมายความว่า            ถ้ามี  9     ส่วนใน  45  ส่วน 
                                              แล้วจะมี    y    ส่วนใน  100  ส่วน 
 
               ตัวอย่างท่ี  3      13  เป็น  20  %   ของจ านวนใด 
                        หมายความว่า            ถ้ามี   20    สว่นใน  100    ส่วน 
                                                  แล้วจะมี    13     ส่วนใน  m    ส่วน 



ค าถามข้อ 7.  13  เป็น  20  %   ของจ านวนใด 

 

ค าตอบ  13  เป็น  20  %   ของจ านวน…………………………………..  

 

ค าถามข้อ 8.  นนท์สอบคณิตศาสตร์ได้  95%   ถ้าคะแนนเต็ม   180   คะแนนจงหาว่า 

            นนท์สอบได้ก่ีคะแนน    

ค าตอบ  นนท์สอบได้ ………………………………………………คะแนน 

 

  



ควำมยำว 

 ควำมสงู 

 

         เฉลยค าตอบ           
               เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 

 

    

 ค าตอบข้อที่ 1.     อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนเป็นคนต่อจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง       

                  เป็น   2  :  1 

   

ค าตอบตอบ ข้อ 2.         1)   12 24 36= =15 30 45                               2)   3 6 9= =5 10 15  

                            3)    36 18 12= =72 36 24                              4)   33 11 3.3= =21 7 2.1  

 

ค าตอบตอบ ข้อ 3.            1)   x 6=4 8    ดังนั้น   x=3         2)   7 21=y 36   ดังนั้น   y = 12  

ค าตอบตอบ ข้อ 4. 
วิธีท า            ให้สุเมธสูงเปน็   x   เซนติเมตร 
ก าหนดให้      อัตราส่วนของความยาวของช่วงขาต่อความสูงของคนเป็น  2  :  5         
อัตราส่วนใหม่  อัตราส่วนของความยาวของช่วงขาของสุเมธต่อ 
                         ความสูงของสุเมธ เป็น    90  :  x         

 

                  เขียนสัดส่วน                                              2
5      90

x      

 
                                               จะได้                             2x  =  5×90  

                                                        5×90x  =   2  

             x  =  225  
     ตอบ  สุเมธสูง       225   เซนติเมตร 
 

 

 



คะแนนท่ีพิมสอบได้ 

 

ค าตอบข้อ 5  ถ้าพลอยสอบคณิตศาสตร์ได้  56  คะแนนพิมจะสอบได้  x คะแนน 

 ก าหนดให้  อัตราส่วนของคะแนนที่พลอยสอบได้ ต่ออัตราส่วนของคะแนนที่พิมสอบได้ เป็น 4  : 7 

 อัตราส่วนใหม่   อัตราส่วนของคะแนนที่พลอยสอบได้ ต่ออัตราส่วนของคะแนนที่พิมสอบได้ เป็น 56 : x 

 เขียนเป็นสัดส่วน 

    จะได้                                                        4 56=7 x  

                                                                 4×x = 56×7  

                      56×7x = 4  

                      x = 98  
 

 

ตอบ   ถ้าพลอยสอบคณิตศาสตร์ได้  56  คะแนนพิมจะสอบได้   98   คะแนน 

 

 

ค าตอบข้อ 6. 
 

 

 

ค าตอบ ข้อ 7.   13  เป็น  20  %   ของจ านวนใด  

                       หมายความว่า  ถ้ามี  20  ส่วน   ใน  100  ส่วนแล้วจะมี    13 ส่วนในกี่ส่วน 

              ให้     13  เป็น  20  %   ของ m 

               เขียนเป็นสัดส่วนได้ดังนี้                 13 20=m 100  

          จะได้             13×100 = 20×m  

                       13×100m = 20  

  ดังนั้น                                           m = 65  

 นั่นคือ     13  เป็น  20 %   ของ   65 

 

 

3)        3
4  3×25 75= = 754 ×25 100  

4)        2
25  2×4 8= = 825×4 100  

คะแนนท่ีพลอยสอบได้ 
ตรวจสอบค ำตอบ 

แทน   ใน  

                       

                               



คะแนนท่ีสอบได้ 

  คะแนนเต็ม 

 

ค าตอบข้อ 8. 

ขั้นที่ 1   การวิเคราะห์โจทย์ 

1)  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร   

           ตอบ  ถ้าคะแนนเต็ม   180   คะแนนนนท์สอบได้กี่คะแนน  

2)   สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้คืออะไรบ้าง 

    ตอบ  นนท์สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้  95 % 

          3)      นนท์สอบคณิตศาสตร์ได้ 95%   หมายความว่าอย่างไร 

           ตอบ  ถ้าคะแนนเต็ม   100  คะแนน นนท์สอบได้  95  คะแนน 

ขั้นที่  2  ขั้นการวางแผน 

1)  ก าหนดตัวแปรแทนสิ่งที่ต้องการทราบ 

 ตอบ   ถ้า ถ้าคะแนนเต็ม   180   คะแนนนนท์สอบได้   x     คะแนน 

2)  จะเขียนอัตราส่วนแสดงสิ่งที่โจทย์ก าหนดได้อย่างไร 

      ตอบ ถ้าคะแนนเต็ม 100  คะแนน ต่อคะแนนที่สอบได้  95  คะแนน  เป็น  95   : 100 

                ถ้าคะแนนเต็ม 180  คะแนนต่อคะแนนที่สอบได้  x คะแนน เป็น  x  :  180 

        สมมุติให้นนท์สอบได้      x    คะแนน 

 

  เขียนเป็นสัดส่วน                                              x 95=180 100  

                                                                       

 ขั้นที่  3  ปฏิบัติตามแผน 

  ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ 

จาก                             x 95=180 100      

จะได้                         x×100 = 95×180  

                                       95×180x = 100  

 ดังนั้น               x = 171 

นั้นคือ  ถ้าคะแนนเต็ม   180   คะแนนนนท์สอบได้  171  คะแนน   

 
 
 



 
 

 

     ชุดความรู ้

เรื่อง รูปสามเหลี่ยม 

 

1. รูปสามเหลี่ยม(triangle) 

รูปสามเหลี่ยม(triangle)คือ รูประนาบซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นตรง 3 เส้น หรือ 3 ด้าน 

 
1.1 จุดที่เส้นตรงพบกันเรียกว่า จุดยอด (หรือจุดมุม) 

1.2 ด้านที่อยู่ในแนวราบเรียกว่า ฐาน 

1.3 มุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเรียกว่า มุมยอด 

1.4 ผลบวกของด้าน 3 ด้านเรียกว่า เส้นรอบรูป 

2. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 

 
คุณสมบัติ 

1. มีด้านทุกด้านเท่ากัน 

2. มีมุมทุกมุมเท่ากัน 

3. มีมุมทุกมุมกาง 60 องศา 

3. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

 



คุณสมบัติ 

1. มีด้านประกอบมุมยอดเท่ากัน 

2. มีมุมที่ฐานกางเท่ากัน 

4. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

 
คุณสมบัติ 

1. มีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก 

2. ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุด 

5. รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 

 
คุณสมบัติ 

1.มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลม (กางน้อยกว่า 90 องศา) 

6. รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน 

 
คุณสมบัติ 

1.มีมุมหนึ่งเป็นมุมป้าน (กางมากกว่า90 องศา) 

7. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า 

 
คุณสมบัติ 

1. มีทุกด้านยาวไม่เท่ากัน 

2. มีทุกมุมกางไม่เท่ากัน 

 

 



แบบทดสอบ  เรื่องสามเหลี่ยม 

 

8. ส่วนสูงของสามเหลี่ยม 

 
คุณสมบัติ 

ส่วนสูงของสามเหลี่ยมคือ ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากมุมยอดมาตั้งได้ฉากกับฐาน หรือ

ส่วนต่อของฐาน 

9. พื้นที่รูปสามเหลี่ยม 

พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม = (1/2) x สูง x ฐาน 

 

 

 

 

 ข้อที่ 1. รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน ถ้าจ าแนกตามลักษณะด้าน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด  
                   ตอบ     ………………………………………….  
  
  ข้อที่ 2. รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน ถ้าจ าแนกตามลักษณะด้าน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด  
               ตอบ     …………………………………………. 
   
   ข้อที่ 3. รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก ถ้าจ าแนกตามลักษณะมุม เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด  
                  ตอบ     …………………………………………. 
  
   ข้อที่ 4.  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสมบัติต่างจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในข้อใด  
                 ตอบ     …………………………………………. 
  
   ข้อที่ 5.  สามเหลี่ยม   ABC  มีความยาวที่ฐาน  ยาว 5 เซนติเมตร  สูง  4 เซนติเมตร สามเหลี่ยมนี้มี 
              พ้ืนที่เท่าไร 



เฉลยแบบทดสอบ 

เร่ือง สำมเหล่ียม 

                   ตอบ     ………………………………………….   
 

 

 

 

 

 

  

ข้อที่ 1. สามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน ถ้าจ าแนกตามลักษณะด้าน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด  

                   ตอบ     รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  

  

ข้อที่ 2. รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน ถ้าจ าแนกตามลักษณะด้าน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด  

                  ตอบ      รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

   

ข้อที่ 3. รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก ถ้าจ าแนกตามลักษณะมุม เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด  

                  ตอบ   รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  

  

ข้อที่ 4. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสมบัติต่างจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในข้อใด  

                  ตอบ   รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน  

  

ข้อที่ 5. สามเหลี่ยม   ABC  มีความยาวที่ฐาน  ยาว 5 เซนติเมตร  สูง  4 เซนติเมตร สามเหลี่ยมนี้มีพ้ืนที่ 

         เท่าไร 

                    พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม  = 
 

 
  x ความสูง x ความยาวฐาน    

                                                   = 
 

 
 x 4 x 5 

                                                   = 10  ตารางเซนติเมตร 

 

                     ตอบ. สามเหลี่ยมนี้มีพ้ืนที่ 10 ตารางเซนติเมตร 

 

 
 



ชุดความรู้ 
เรื่อง วงกลม 

 
 
 

                                           

 

 

 

รูปวงกลม (circle) 

 

 
 

 รูปวงกลม (circle)  

     วงกลม คือ รูปร่างทางเรขาคณิตรูปแบบหนึ่ง เป็นรูปปิด ไม่มีมุม สามารถวาดได้โดยก าหนดจุดศูนย์กลาง

ขึ้นมา 1 จุด จากนั้นจึงลากเส้นให้มีระยะห่างจากจุดนี้เท่ากันโดยตลอด วนรอบจุดศูนย์กลางจนกลับมาถึง

จุดเริ่มต้น โดยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนี้มีชื่อเรียกว่า “รัศมี” 

 

2. ส่วนประกอบของวงกลม  

 
 

2.1 จุดศูนย์กลางของวงกลม (centralpoint) คือ จุดที่อยู่ตรงกลาง และห่างจากเส้นรอบวงเท่ากันโดยตลอด  

http://4.bp.blogspot.com/-Q7jkn8fexwQ/UihQnl5V8SI/AAAAAAAAABk/AMmSq1MHVRw/s1600/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-8FK8vGx3NHc/UihQ_gw8V0I/AAAAAAAAABs/wzFs-F5BA04/s1600/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A11.gif


      (ในวงกลมหนึ่งๆจะมีจุดศูนย์กลางได้เพียงจุดเดียว) 

2.2 รัศมี (radius ; r) คือ ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวง รัศมีแต่ละเส้นยาวเท่ากัน  

     (ในรูปวงกลมจะมีรัศมีมากมายนับไม่ถ้วน) 

2.3 เส้นผ่านจุดศูนย์กลาง (diameter) คือ ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งโดยผ่านจุด

ศูนย์กลาง 

      ไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง (เส้นผ่านจุดศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมี)  

2.4 คอร์ด (chord) คือ ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งโดยที่จุด

ปลาย 

     ทั้งสองอยู่บนวงกลมเดียวกัน (ในวงกลมใดๆคอร์ดที่ยาวที่สุดคือเส้นผ่านจุดศูนย์ของวงกลมนั้น) 

2.5 เซกเตอร์ (segter) คือ ส่วนของวงกลมที่เกิดจากเส้นรอบวงและเส้นรัศมีสองเส้นเป็นรูปสามเหลี่ยมฐาน 

    โค้ง (พ้ืนที่ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมฐานโค้ง) 

2.6 เซกเมนต์ (segment) คือ ส่วนของวงกลมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นรอบวง (พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างเส้นรอบรูป 

     กับคอร์ด) 

2.7 อาร์ค (arc) คือ ส่วนของเส้นรอบวง (ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม) 

 

3. การหาความยาวเส้นรอบรูป  

          

การหาความยาวของเส้นรอบรูปจาก      
  

 
      

สูตร เส้นรอบรูป  =      เมื่อ r = รัศม ี

 

 

4. พื้นที่วงกลม         

                                         พ้ืนที่วงกลม        

 

5. พื้นที่วงแหวน  

                        พ้ืนที่วงแหวน  =            =  (     ) 

 

 

(เมื่อ R = รัศมีวงกลมใหญ่ , r = รัศมีวงกลมเล็ก) 

 



 6. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับวงกลม  

      6.1 รัศมีวงกลมเดียวกันย่อมเท่ากัน 

      6.2 เส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมี 

      6.3 คอร์ดยาวที่สุดของวงกลม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 

      6.4 มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ 

      6.5 วงกลม 2 วงสัมผัสกันได้ที่จุดเดียวกัน 

 
      6.6 วงกลม 2 วงตัดกันได้เพียง 2 จุดเท่ากัน 

 
 

     6.7 เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม จะแบ่งวงกลมออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนเรียกว่า  

           " ครึ่งวงกลม" 

     6.8. ถ้าใช้รัศมีของวงกลมตัดเส้นรอบวง จะแบ่งเส้นรอบวงออกเป็น 6 ส่วน เท่า ๆ กัน 

     6.9 วงกลมขนาดเท่ากัน 3 วงตัดกัน โดยให้เส้นรอบวงกลมแต่ละวงผ่านจุดศูนย์กลางของอีก 2 วง  

           และเม่ือต่อเชื่อมจุดตัดนั้นแล้ว จะเกิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 

 
     6.10 วงกลม 2 วงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน แต่ความยาวของรัศมีไม่เท่ากัน จะเกิดวงแหวนขึ้น 

 

          

ตัวอย่าง  วงกลมวงหนึ่ง มีรัศมียาว 7 เซนติเมตร จะมีความยาวของเส้นรอบวงเท่าไร 

             

               รัศมีคือ  r  =  7 

                              เส้นรอบรูปของวงกลม  =  2pr 

                              เส้นรอบรูปของวงกลม  =  2 x 22/7 x 7 

                              เส้นรอบรูปของวงกลม  =  44  เซนติเมตร  

             ตอบ     ๔๔   เซนติเมตร  

http://3.bp.blogspot.com/-Suy5PXXyVR4/UihVmBbT69I/AAAAAAAAACU/i2O6GovlzHo/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1+2+%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Hst4x3WVk3w/UihV2nhm_0I/AAAAAAAAACc/CWxZDPMt4ek/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1+2+%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-w2L1UVqYa00/UihW-oZR-vI/AAAAAAAAACo/KCtRTlwQt50/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1+3+%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg


แบบทดสอบ 

เรื่อง วงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อที่ 1.  วงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2 เซนติเมตรจงหาความยาวเส้นรอบรูปของวงกลมวงนี้       

              (ก าหนดให้ค่า    ท่ากับ 3.14)  ตอบ .......................... 

ข้อที่ 2.  วงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.4 เซนติเมตร  จงหาความยาวเส้นรอบรูปของวงกลมวงนี้    

             (ก าหนดให้ค่า    ท่ากับ   
  

 
 )  ตอบ .......................... 

ข้อที่ 3.  วงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.4 เซนติเมตรจงหาพ้ืนที่ของวงกลมวงนี้  

             (ก าหนดให้ค่า    ท่ากับ 3.14)  ตอบ .......................... 

ข้อที่ 4.    วงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ  3.5 เซนติเมตรจงหาพ้ืนที่ของวงกลมวงนี้ 

              (ก าหนดให้ค่า    ท่ากับ 
  

 
)  ตอบ .......................... 

ข้อที่ 5.  สนามรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 84 เมตร สนามนี้มีพ้ืนที่เท่าไร   

             (ก าหนดให้ค่า    ท่ากับ 
  

 
)  ตอบ .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง วงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 1.   สูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลม = 2   r 

              แทนค่า                                 = 2   3.14   1 

              ตอบ  ความยาวรอบรูปวงกลม      = 6.28  เซนติเมตร 

 

ข้อที่ 2.    สูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลม  = 2   r 

              แทนค่า                                   = 2   
  

 
     0.7 

              ตอบ  ความยาวรอบรูปวงกลม        =   4.4  เซนติเมตร 

 

ข้อที่ 3. สูตรการหาพ้ืนที่รูปวงกลม             =       

              แทนค่า                                    =  3.14     0.7     0.7  

              ตอบ  ความยาวรอบรูปวงกลม         =   1.54  ตารางเซนติเมตร 

 

ข้อที่ 4. สูตรการหาพ้ืนที่รูปวงกลม              =       

              แทนค่า                                    =   
  

 
     1.75     1.75  

              ตอบ  ความยาวรอบรูปวงกลม         =   9.63  ตารางเซนติเมตร 

 

ข้อที่ 5.   สูตรการหาพ้ืนที่รูปวงกลม              =       

              แทนค่า                                    =   
  

 
     42     42  

              ตอบ  ความยาวรอบรูปวงกลม         =     5,544  ตารางเซนติเมตร 

 

 

 



ชุดความรู ้

เรื่อง เรขาคณิตและรูปสามมติ ิ

 

 

 
 
 
 
 

เรขาคณิตสามมิติ (Three-dimensional geometry) 
 
        รูปเรขาคณิตสามมิติ เป็นรูปเรขาคณิตทรงสามมิติที่มีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น รูป
ทรงกระบอก    รูปทรงกลม  รูปพีระมิด  รูปปริซึม   รูปกรวย   เป็นต้น   ตัวอย่างรูปเรขาคณิตสามมิติ   
ลองมาพิจารณารูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ดังนี้ 
 

 
 
         รูปเรขาคณิตสองมิติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะของขอบหรือด้านของรูป ได้แก่  
        1. กลุ่มท่ีมีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรง กลุ่มนี้คือ รูปหลายเหลี่ยม ( polygon )  
        2. กลุ่มท่ีมีขอบหรือด้านเป็นเส้นโค้งงอ เช่น รูปวงกลม และรูปวงรี เป็นต้น กลุ่มนี้ไม่มีชื่อเรียก
โดยเฉพาะ 
        ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บน
ระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม 

ตัวอย่างปริซึม 
 

http://1.bp.blogspot.com/-SvEWjUNgWj8/UihvioDYIMI/AAAAAAAAAC8/wZ-jhdM7CxU/s1600/24.jpg


 
ทรงกลม  มีผิวเรียบที่ทุกๆ จุดบนผิวห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน 
 
 

 
 
 

ทรงกระบอก (cylinder)  มีหน้าตัด หรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบ 
                              ที่ขนานกัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
กรวย  มีฐานเป็นรูปวงกลมและมียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน 
 

http://2.bp.blogspot.com/-jOjwmzcL26A/UihtdRcItiI/AAAAAAAAACw/Z5B8QbLWI50/s1600/surf_learn_01_09_cylinder[1].png
http://1.bp.blogspot.com/-uC2PuMY60tA/UihvxzO1zpI/AAAAAAAAADE/q1ouiSiM8zI/s1600/image+(5).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-SP-DlZsD2dY/UihtaSBC0VI/AAAAAAAAACg/3KQs5_W72tA/s1600/surf_learn_01_18_sphere[1].png


 
        พีระมิด (Pyramid) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บน
ระนาบเดียวกันกับฐาน และมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกว่าพีระมิด การเรียกชื่อพีระมิดเรียกตาม
ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐาน เช่น พีระมิดฐานสามเหลี่ยม หมายถึง พีระมิดที่มีฐานเป็นรูป
สามเหลี่ยม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกว่า ลูกบาศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-rBvoHvOWYD4/Uihtdbb6FXI/AAAAAAAAACs/oVqp1ULsoWM/s1600/surf_learn_01_11_pyramid[1].png
http://4.bp.blogspot.com/-feujRfCFukI/Uihw6vv7mWI/AAAAAAAAADM/OxXSB9eX7cI/s1600/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ijRoDgBEDHk/Uihsu3PU5DI/AAAAAAAAACU/_q1yji5diTw/s1600/surf_learn_01_16_cone.png


แบบทดสอบเร่ือง  

เรขำคณิตและรูปสำมมิต ิ

 
 
 

 
 
 
 ข้อที่ 1.     จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 3 เซนติเมตร  
              ตอบ ......................................... 

      ข้อที่ 2.     จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มดี้านกว้าง   5  เซนติเมตร  ด้านยาว   8  เซนติเมตร  
              ตอบ ......................................... 

            ข้อที่ 3.     จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ที่มีฐานยาว  8 เซนติเมตร  สูง  6 เซนติเมตร   
             ตอบ ......................................... 

           ข้อที่ 4.     จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ที่มีความสูง  5 เซนติเมตร ด้านยาวด้านคู่ขนาน 
                         ยาวด้านละ 6 เซนติเมตร และ  12 เซนติเมตร  

              ตอบ ......................................... 
           ข้อที่ 5.  จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีเส้นทแยงมุมยาว  12 เซนติเมตร และยาว 8 เซนติเมตร   

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

 
 
 
 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-SvEWjUNgWj8/UihvioDYIMI/AAAAAAAAAC8/wZ-jhdM7CxU/s1600/24.jpg


เฉลยแบบทดสอบเร่ือง  

เรขำคณิตและรูปสำมมิต ิ

 
 
 
 
 

 ข้อที่ 51   สูตรการหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส           =  ด้าน    ด้าน 

          แทนค่า                                      =  3   3 
           สี่เหลี่ยมนี้มีพ้ืนที่                           =   9  ตารางเซนติเมตร 

 

ข้อที  52.   สูตรการหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า            =  กว้าง    ยาว 

           แทนค่า                                       =   5   8 
           สี่เหลี่ยมนี้มีพ้ืนที่                             =   40  ตารางเซนติเมตร 
 

ข้อที่ 53.     สูตรการหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน       =  ฐาน    สูง 

          แทนค่า                                        =   8   6 
           สี่เหลี่ยมนี้มีพ้ืนที่                             =     48  ตารางเซนติเมตร 
 

ข้อที่ 54.  สูตรการหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมู            =  
 

 
   สูง  ผลบวกของด้านคู่ขนาน 

         แทนค่า                                       =  
 

 
      5   (6+12) 

          สี่เหลี่ยมนี้มีพ้ืนที่                            =   45  ตารางเซนติเมตร 
 

ข้อที่ 55. สูตรการหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส            = 
 

 
     (ผลคูณของเส้นทแยงมุม) 

       แทนค่า                                        =  
 

 
     (8   12) 

       สี่เหลี่ยมนี้มีพ้ืนที่                             =   48  ตารางเซนติเมตร 
 
 
 
 

 

  

 



ชุดความรู้ เรือ่ง การน าเสนอข้อมูล 
 

 
 
 
การน าเสนอข้อมูล 
    เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือ การน าข้อมูลที่รวบรวมไว้น าเสนอ หรือแสดงให้ผู้อื่น
ทราบและเข้าใจ ซึ่งการน าเสนอข้อมูลสามารถท าได้ในหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลนั้นๆ 
ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จ าเป็นต้องน าไปวิเคราะห์ทางสถิติสามารถน าเสนอข้อมูลอย่างง่ายๆ ซึ่งจะท าให้
น่าสนใจมากขึ้น 

6.1 การน าเสนอข้อมูลโดยบทความ (Text Presentaion) 
การน าเสนอข้อมูลโดยบทความ (Text Presentaion) 
    การน าเสนอข้อมูลโดยบทความ มีรูปแบบการน าเสนอเป็นบทความสั้นๆและมีข้อมูลตัวอยู่ด้วย ท าให้อ่าน
เข้าใจง่าย นิยมเสนองานทางวิทยุ โทรทัศน์ หรืออาจเป็นบทความสั้นๆและมีข้อเลขอยู่ด้วย ท าให้อ่านเข้าใจ

ง่าย นิยมน าเสนอทางวิทยุ โทรทัศน์หรืออาจเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ วารสารและรายงานต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง 1 "ปี พ.ศ. 2548 มีจ านวนผู้จบการระดับปริญญาตรีจากมหาลัยของรัฐประมาณ 130,000 คน ซึ่ง
คาดว่าในปีการศึกษา 2549 เพ่ิมข้ึนเป็น 150,000" 
ตัวอย่าง 2 "ในปี พ.ศ.2549 ชาวสวนล าไย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถส่งล าไยออกออกสู่ตลาดเป็นจ านวนเงิน 
10 ล้านบาท ซึ่งล้านบาท ซึ่งมากว่าปี 2548 จ านวน 2.5 ล้านบาท 

6.2 การน าเสนอโดยบทความกึ่งตาราง(Semi- Tabular Presetaion) 
การน าเสนอโดยบทความกึ่งตาราง(Semi- Tabular Presetaion) 
    เป็นการน าข้อมูลโดยแยกตัวเลขออกจากข้อความ หรือการน าเสนอบทความแต่มีการตั้งแนวตัวเลขขึ้นใน
บทความ เพื่อให้เห็นตัวเลขชัดเจนและมีการเปรียบเทียบเพ่ือความสะดวกในการเข้าใจดังนี้อย่างต่อไปนี้ 
ภูมิล าเนาของนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งระหว่างปี 2546-2549 

  จ านวน(คน) 

ภูมิล าเนา 2,546 2,547 2,548 2,549 

กรุงเทพมหานคร 2,540 2,590 2,556 2,618 

ภาคเหนือ 350 244 310 287 

ภาคกลาง 825 1,300 1,310 1,544 

ภาคใต้ 408 325 368 387 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 520 458 488 481 

รวม 4,643 4,917 5,032 5,317 



6.3 การน าเสนอโดยตาราง (Tabular Presentation) 
การน าเสนอโดยตาราง (Tabular Presentation) 
    เป็นการน าเสนอข้อมูลให้เป็นระเบียบ รูปแบบของตารางขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการน าเสนอข้อมูล 
ส่วนประกอบของตารางสถิติที่ควรมี 
    1) หมายถึงเลขตาราง(table number) 
    2) ชื่อเรื่อง(tile) 
    3) หมายเหตุควรมีต่อท้ายให้ทราบแหล่งที่มาจ้อมูล พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบว่าข้อมูลในตารางมาจากไหน 
เป็นข้อมูลประเภทใด เพ่ือท าให้เข้าใจดียิ่งขึ้น 
    4) หัวเรื่อง เป็นส่วนประกอบของหัวขั้ว เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์ขึ้นหรือเป็นต าอธิบายตัวเลขในแนวนอน 
    5) ต้นขัว้ประกอบด้วย หัวขั้วและต้นขั้ว หัวขั้วเป็นค าอธิบายเกี่ยวกับตัวเลขในแนวตั้งอาจมีหลายขั้ว 
    6) ตัวเรื่องประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
 

สถิติปรมิาณการขายสินค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทแห่งหึ่ง ปี 2541-2548 มูลค่า : ล้านบาท 
 

ปี โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นวีซีดี 

2541 30.15 5.05 10.60 

2542 31.05 5.10 10.46 

2543 32.67 6.10 13.80 

2544 36.75 6.80 15.75 

2545 38.42 7.05 16.05 

2546 40.85 7.50 17.77 

2547 42.55 7.90 18.35 

2548 45.25 8.30 20.50 

รวม 298.69 52.80 123.28 

 

6.4 การน าเสนอโดยกราฟหรือแผนภูมิ ( graphiacl presentaion) 
การน าเสนอโดยกราฟหรือแผนภูมิ  ( graphiacl presentaion) 
    เมื่อได้จัดข้อมูลที่จะน าเสนอแล้ว เราอาจจะพิจารณาใรการน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟหรือแผนภูมิซึ่งเป็นวิธี
ที่ใช้ๆด้ดี เพาะรูปภาพที่แสดงข้อมูลจะท าให้เกิดความสนใจ ท าให้อ่านเจ้าใจได้ง่ายและรวดเร็สกว่าวิธีอ่ืนๆ 
การน าเสนอด้วยกราฟหรือแผนภูมมิีหลายลักษณะ ดังนี้ 
    1) แผนภูมิแท่งหรือกราฟแท่ง(bar chart) 
    2) กราฟเส้น (line graph) 



    3) แผนภูมิวงกลม (poe chart) 
    4) แผนภูมิภาพ(pictogram) 
การน าเสนอโดยแผนภูมิแท่งหรือกราฟแท่ง(bar chart ) 
    เป็นแผนกภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวของแต่ละรูปเป็นขนานของข้อมูล มีช่องว่าง
ระหว่างแท่ง แต่ละแท่งมีความกว้างคงที่ ใช้ในการการเปรียบเทียบรายการข้อมูลมี่แตกต่างกันหลายรายการ 
หรือข้อมูลที่จ าแนกตามลักษณะคุณภาพ เวลา หรือความถ่ีซึ่งผู้คนเข้าใจง่ายด้วยตนเอง 
ตัวอย่าง แผนภูมิแสดงจ านวน 
 
 

 
        ตัวอย่าง แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบ 

 

 
 
                                             



 
 
 
การน าเสนอโดยกราฟเส้น(line graph) 
    การน าเสนอโดยกราฟเส้นเป็นที่นิยมใช้กันมากใช้กับข้อมูลอนุกรมซึ่งแสดงการเปลื่ยนแปลงล าดับก่อนหลัง
ของเวลาที่ข้อมูลนั้นเกิดและมีจ านวนมากเป็นการสร้างที่ง่ายอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะข้อมูลที่อยู่ใช้เปรียบเทียบระหว่างหลายรายการในระยะยาว 
ตัวอย่าง กราฟเส้นแสดงข้อมูล 
 

 
 
การน าเสนอโดยแผนภูมิวงกลม(pie chart) 
    เป็นการน าเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ในรูปวงกลมโดยมีการแบ่างพ้ืนภายในวงกลมออกเป็นส่วนๆ ในการ
เปรียบเทียบซึ่งมีหลายลักษณะของกลุ่มประชาชนกร การสร้างแผนภูมิวงกลมมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    1) แผนภูมิวงกลมจะแสดงถึงร้อยละของจ านวนค่าที่สังเกตซ่ึงเท่ากับค่าสังเกตในแต่ละชั้น เมื่อเทียบกับ
ข้อมูล 
    2) พ้ืนที่วงกลมทั้งหมดเป็น 100 ส่วนเท่ากับ 360 หรือ 360 เท่ากับ 100เปอร์เซน็ต์ (1เปอร์เซ็นต์ กับ 
3.6) 
    3) แบ่งพ้ืนที่วงกลมตามค่าร้อยละท่ีค านวณได้ โดยเรียงจากมากไปน้อย 
    4) ท าให้เห็นข้อแตกต่างในแต่ละส่วนเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ 
 
ตัวอย่าง ในการส ารวจของอาชีพผู้ปกครองของนักศึกษา 3000 คน จ าแนกเป็นท าธุรกิจส่วนตัว รัฐวิสาหกิจ 
รับราชการ บริษัทเอกชนอื่นๆ ดังนี้ 

http://4.bp.blogspot.com/-b-preF7YSj8/UU5XJ8BDO-I/AAAAAAAABKQ/cbxtpwfeGp0/s1600/Market+Saturate.png


อาชีพผู้ปกครอง จ านวน 

ธุรกิจส่วน 40 

รัฐวิสาหกิจ 30 

รับราชการ 60 

บริษัทเอกชน 160 

อ่ืนๆ 10 

รวม 300 

 วิธีท า 1.  หาค่าร้อยละของความถ่ีแต่ละอาชีพ 

อาชีพผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ องศา 

ธุรกิจส่วนตัว 45 15 54 

รัฐวิสาหกิจ 30 10 36 

รับราชการ 60 20 72 

บริษัทเอกชน 150 50 180 

อ่ืนๆ 15 5 18 

  300 100 360 

 
2.  สร้างกลม และแบ่งเป็นส่วนๆ โดยให้ 1 เปอรเ์ซน็ต์ เท่ากับ 3.6 

 

การน าเสนอโดยแผนกภูมิภาพ(pictogram) 
        เป็นแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแทนค่าตัวเลขจ านวนหนึ่งของข้อมูลที่น าเสนอ เช่นภาพรถยนต์ 1 คันแทน
จ านวนรถสามารถที่ น า เสนอ 1000 คน หรือภาพคน 1 ภาพแทนประชากรที่น าเสนอ 100 คน ซึ่งรูปภาพ
นั้นจะแทนของจริงจ านวนเท่าไรก็ได้ แล้วแต่ปริมาณมากน้อยของข้อมูลที่น าเสนอจะให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
แปลความหมายได้ทันทีและน่าสนใจมากขึ้น 
  



แบบทดสอบ เรื่อง การน าเสนอข้อมลู 
 

  
           

 แผนภูมิการขายรถยนต์และรถตู้โดยสารของบริษัท อุบลวิทย์ จ ากัด 

  

จากแผนภูมิตอบค าถามข้อ 1-2 

ข้อที่ 1.   ในปีใดยอดการขายรถยนต์และรถตู้โดยสารรวมกันที่ได้มากท่ีสุด   ตอบ .......................... 

ข้อที่ 2.   ยอดการขายตั้งแต่ปี 2553ถึง ปี 2557 ระหว่างรถยนต์กับรถตู้โดยสารชนิดใดขายได้มากกว่ากัน  

 ตอบ ……………………. 

                     
                             แผนภูมิแสดงถึงคนไทยใช้จ่ายเงินไปกับอบายมุข 

จากแผนภูมิตอบค าถามข้อ 3 - 5  

 ข้อที่ 3.   สิ่งที่คนไทยใช้จ่ายเงินมากที่สุดคือ   ตอบ ...............................คิดเป็นร้อยละ .......................... 

 ข้อที่ 4.  สิ่งที่คนไทยใช้จ่ายน้อยที่สุดคือ   .............................คิดเป็นร้อยละ ......................... 

 ข้อที่ 5.  คนไทยซื้อหวยจ านวน  15  ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ  ..................................... 



เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง การน าเสนอข้อมูล 

 

 
 

     
 
 

ข้อที่ 1. ตอบ  ปี 2556 

ข้อที่ 2. ตอบ รถตู้โดยสาร  ประมาณ 2,400  คัน 

ข้อที่ 3. ตอบ การดื่มสุรา  คิดเป็นร้อยละ  50 

ข้อที่ 4. ตอบ การสูบบุหรี่  คิดเป็นร้อยละ  20 

ข้อที่ 5. ตอบ การซื้อหวย  คิดเป็นร้อยละ 30  
 



 

 
 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเข้า และออกจาก
เซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน ความ  
สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กนัรวมทัง้นําความรู้ไปใช้   
ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน 

๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร  ให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

๓. ตระหนักถึงความสําคัญของสารอาหารโดยการ เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ  

๔. สร้างแบบจําลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารรวมทั้ง
อธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  

๕. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหารให้ทํางานเป็นปกติ 

 
ความหมายและประเภทของสารอาหาร 

 อาหารที่เรารับประทานมีความหลากหลาย และให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน  มีปริมาณสารอาหารแตกต่าง
กันด้วย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งประเภทของอาหารได้เป็น 5 หมู่ เรียนกว่า อาหาร
หลัก 5 หมู่ 

หมู่ที่ ชนิดของอาหาร 
1 หมู่เนื้อสัตว์  ไข่  นม  ถั่วเมล็ดแห้งและงา ( เป็นแหล่งของโปรตีน )  
2 หมู่ข้าว  แป้ง  น้ําตาล  เผือก  มัน (เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต) 
3 หมู่พืชผักต่างๆ (เป็นแหล่งของวิตามิน  เกลือแร่หรือแร่ธาตุ และเส้นใยอาหาร 
4 หมู่ผลไม้ต่างๆ (เป็นแหล่งของวิตามิน  เกลือแร่หรือแร่ธาตุ  และเส้นใยอาหาร) 
5 หมู่น้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว์ (เป็นแหล่งของไขมัน) 

ชุดความรู้  วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
 



 สารอาหาร  คือ สิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย  จําแนกเป็น 6 ประเภท  ได้แก่  โปรตีน  
คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  เกลือแร่  วิตามิน  น้ํา และสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ  
สารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

 สารอาหารที่ให้พลังงาน คือ สารอาหารที่ร่างกายสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานได้แต่ต้องผ่านกระบวนการ
ย่อยก่อน  ได้แก่  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน 

 สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน คือ สารอาหารที่ร่างกายไม่สามารถนํามาสร้างเป็นพลังงานได้แต่เป็น
สารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยร่างกายสามารถดูดซึมนําไปใช้ได้เลย  ได้แก่ 
เกลือแร่  วิตามิน  น้ํา   

แหล่งที่พบสารอาหารและประโยชน์ 
 

สารอาหาร แหล่งที่พบ ประโยชน์ 
โปรตีน เนื้อสัตว์   นม  ไข่ 

ถั่ว 
เป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต นําไปซ่อมแซมส่วนที่สึก
หรอ  โปรตีน 1  กรัม  ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี  เด็กและวัยรุ่น
ต้องการโปรตีนมากกว่าวัยอื่นๆ   ส่วนหญิงตั้งครรภ์ต้องการโปรตีน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือนําไปใช้สําหรับแม่และเด็กในครรภ์ 

คาร์โบไฮเดรต อาหารจําพวก
แป้ง  น้ําตาล  
ข้าว  เผือก มัน 

คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี เป็นพลังงานสําคัญ
ให้กับการทํางานของสมองและร่างกาย เมื่อคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่
ร่างกาย แป้งและน้ําตาลส่วนใหญ่จะถูกย่อยอย่างรวดเร็วและถูก
เปลี่ยนเป็นน้ําตาลกลูโคส   

ไขมัน น้ํามันจากพืชและ
สัตว์  เนย  ถั่ว งา 
รํา 

ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่ ไขมันช่วยในการดูดซึมวิตามิน
เอ วิตามินดี  วิตามินอี และวิตามินเค ร่างกายจะเก็บสะสมไขมันไว้
สําหรับให้พลังงานเมื่อมีความต้องการ ทําให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น 

วิตามิน ผัก ผลไม้ และ
อาหารจําพวก
อ่ืนๆ 

วิตามินช่วยทําให้ร่างกายทํางานได้เป็นปกติ แบ่งเป็น 2 จําพวก คือ 
วิตามนิที่ละลายในน้ําคือ วิตามินบี  วิตามินซี และวิตามินที่ละลายใน
ไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี  วิตามินเค ซึ่งเป็นวิตามินที่มี
การดูดซึมโดยต้องอาศัยไขมันในอาหาร 

เกลือแร่ ผัก ผลไม้ และ
อาหารจําพวก
อ่ืนๆ 

เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  กระดูกและฟัน ผิวพรรณสดใส 
ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายเป็นปกติ 

น้ํา น้ํา ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ลําเลียงสารอาหารภายในร่างกาย เป็น
ส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆในร่างกาย 

 



โทษของการขาดวิตามินบางชนิด       

วิตามินเอ  โรคตาฟาง  ผิวแห้ง ผมร่วง เล็บเปราะ วิตามินบี 1  โรคเหน็บชา ปากเปื่อย  

วิตามินซี  โรคเลือดออกตามไรฟัน  เป็นหวัดง่าย  วิตามินดี  โรคกระดูกอ่อน 

วิตามินเค  เลือดแข็งตัวได้ช้า เมื่อเกิดบาดแผล  วิตามินอี  โรคหัวใจกําเริบ เป็นหมัน 

วิตามินบี 2  โรคปากนกกระจอก มุมปากเปื่อย 
โทษของการขาดเกลือแร่บางชนิด 

แคลเซี่ยม   ฟันผุ  กระดูกพรุน    ฟอสฟอรัส  กระดูกเปราะ 

โซเดียม  ความดันของเลือดต่ําลง   ไอโอดีน  โรคคอพอก  แคระแกร็น 

ธาตุเหล็ก  โรคโลหิตจาง อ่อนเพลีย   ฟลูออไรด์  ทําให้ฟันผุได้ง่าย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.  ข้อใดไม่ใช่การวัดความเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ 
 ก.  ส่วนสูง  ข.  มวล       ค.  ความยาวนิ้ว  ง.  ความยาวแขน 
2.  อาหารประเภทถั่ว สามารถกินเพ่ือชดเชยอาหารประเภทใดได้ 
 ก.  ผลไม้  ข.  ไขมันสัตว์  ค.  เนื้อสัตว์  ง.  แป้ง 
3.  นักเรียนคิดว่า ใครต้องการสารอาหารคาร์โบไฮเดรตมากท่ีสุด 
 ก.  นารินนั่งอ่านหนังสือ  ข.  ชวัลรัตนว์าดภาพอยู่ใต้ต้นไม้ 
 ค.  อลินร้อยพวงมาลัยอยู่ศาลาริมน้ํา ง.  ปริญเล่นบาสเกตบอลอยู่ที่สนาม 
4.  ถ้านักเรียนมีอาการเลือดออกตามไรฟันบ่อยๆ นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใดมากที่สุด 
 ก.  ตับไก่    ข.  มะขามป้อม 
 ค.  ไข่ไก่    ง.  เห็ดนางฟ้า 
5.  ถ้าเราไม่กินอาหารที่มีไขมันเลย จะทําให้ร่างกายดูดซึมวิตามินในข้อใดไม่ได้ 
 ก.  วิตามิน A    ข.  วิตามิน B1  
 ค.  วิตามิน B2   ง.  วิตามิน C 
6.  อาหารในข้อใดต่อไปนี้ให้สารอาหารเหมือนกัน 
 ก.  ถัว่ลิสง  นมสด   ข.  น้ําตาลทราย  ไข่ดาว 
 ค.  ข้าวเหนียว  ไก่ทอด  ง.  ไข่ต้ม  ขนมปัง 
7.  วัยในข้อใดที่ร่างกายหยุดการเจริญเติบโต 
 ก.  วัยทารก  ข.  วัยรุ่น  ค.  วัยเด็ก   ง.  วัยผู้ใหญ ่
8. สารอาหารประเภทใด  มีบทบาทต่อร่างกายเช่นเดียวกับน้ําตาล 
 ก. น้ํา  เกลือแร่  โปรตีน   
 ข. โปรตีน   ไขมัน   วิตามิน 
 ค. ไขมัน    แป้ง     เกลือแร่   
 ง. แป้ง     โปรตีน   ไขมัน 
9. กลูโคส มีประโยชน์โดยตรงต่อร่างกายอย่างไร 
 ก. สร้างโพรโทพลาสซึม   
 ข. ใช้ในการหายใจ 
 ค. สังเคราะห์เป็นแป้ง    
 ง. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 
 

แบบทดสอบ  เรื่องอาหารและสารอาหาร   



10. วิตามินที่สร้างโดยแบคทีเรียในลําไส้ของคนเรา  คืออะไร 
 ก. A และ K    ข. C และ B 
 ค. K และ B    ง. K และ B12 
11. การทดสอบโปรตีน  โดยเติมสารละลายไบยูเร็ตลงไปในเนื้อปลา  จะได้สีม่วง  ถ้าไม่มีเนื้อปลา  นักเรียน
จะใช้สิ่งใดแทนจึงจะได้ผลการทดลองเหมือนเดิม 
 ก. ถั่วฝักยาว  ข. น้ําเต้าหู้  ค. ฟักทอง  ง. ถูกทุกข้อ 
12. ข้อใดสัมพันธ์กัน 
 ก. กระดูกพรุน – ธาตุเหล็ก   
 ข. โลหิตจาง – ไอโอดีน 
 ค. คอพอก – ฟลูออรีน   
 ง. กระดูกอ่อน – แคลเซียม 
13. ผักที่แช่น้ํานานเกินไป  จะทําให้วิตามินใดลดปริมาณลง 
 ก. วิตามิน A  และ C   ข. วิตามิน  A  และ K 
 ค. วิตามิน B และ C   ง. วิตามิน  K  และ C 
14. วิตามินในข้อใดที่ถูกดูดซึมได้ด้วยไขมัน 
 ก. A B C D    ข. A D E K 
 ค. A B E K    ง. A C E K 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.  ตอบ ค.   การวัดความเจริญเติบโต วัดได้จาก ส่วนสูง มวลร่างกาย ความยาวแขน 
2.  ตอบ ค.   อาหารประเภทถั่วจัดอยู่ในหมู่ที่ 1 เป็นแหล่งโปรตีน 
3.  ตอบ ง.   ปริญมีการใช้พลังงานมาก จึงต้องการสารอาหารคาร์โบไฮเดรตมาก 
4.  ตอบ ข.   มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมาก ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน 
5.  ตอบ ก.  วิตามิน A ต้องอาศัยไขมันในการดูดซึมได้ 
6.  ตอบ ก.  ถั่วลิสง นมสด ให้สารอาหารประเภทโปรตีน 
7.  ตอบ ง.  วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยที่ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตแล้ว 
8.  ตอบ ง.  แป้ง  โปรตีน  ไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย 
9.  ตอบ ค.  กลูโคส เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวได้จากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
10. ตอบ ง.  วิตามินเค  และวิตามินบี 12 สร้างจากแบคทีเรียในลําไส้ของคน 
11. ตอบ ข.  น้ําเต้าหู้ เป็นสารอาหารประเภทโปรตีน 
12. ตอบ ง.  ขาดแคลเซี่ยม จะทําให้เป็นโรคกระดูกอ่อน 
13. ตอบ ค.  วิตามิน บี และวิตามินซี ละลายในน้ํา 
14. ตอบ ข.  A D E K เป็นวิตามินที่ถูกดูดซึมได้ด้วยไขมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบ  เรือ่งอาหารและสารอาหาร   



 
 
 

ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารให้ละเอียด แล้วดูดซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดเพ่ือไปเลี้ยงส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย 
การย่อยอาหาร (Digestion) หมายถึง กระบวนการสลายอนุภาคอาหารให้มีขนาดเล็กสุด จึง

สามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ได้เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกาย จะผ่านระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
- ปากหลอดอาหาร  - กระเพาะอาหาร  - ลําไส้เล็ก – ลําไส้ใหญ่  - ของเสียออกทางทวารหนัก 
ขั้นตอนการย่อยอาหาร 
การย่อยอาหารมี 2 ขั้นตอน 

การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion) เป็นกระบวนการทําให้อาหารมีขนาดเล็กลง เพ่ือ
สะดวกต่อการเคลื่อนที่และการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อไปโดยการบดเคี้ยว รวมทั้งการบีบตัวของทางเดินอาหาร 
ยังไม่สามารถทําให้อาหารมีขนาดเล็กสุดจึงไม่สามารถดูดซึมเข้าเซลล์ได้ 
        การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) เป็นการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กที่สุด โดยการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีระหว่าง อาหาร กับ น้ํา โดยตรง และจะใช้เอนไซม์หรือน้ําย่อยเข้าเร่งปฏิกิริยา ผลจากการย่อย
ทางเคมีเมื่อถึงจุดสุดท้าย จะได้สารโมเลกุลเล็กท่ีสุดที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ ซึ่งอาหารที่ต้องมีการย่อย 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ส่วนเกลือแร่ และวิตามินจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง 

ชุดความรู้  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
 



อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร 
1. ต่อมน้ําลาย (Salivary Gland) ผลิตน้ําย่อยอะไมเลส (Amylase) หรือไทยาลิน (Ptyalin) ย่อย

แป้งให้เป็นน้ําตาลมอลโทส 
  2. กระเพาะอาหาร (Stomach) ผลิต น้ําย่อยเพปซิน ย่อยโปรตีนให้เป็นโปรตีนสายสั้น (เพปไทด์)
และน้ําย่อยเรนนินย่อยโปรตีนในนมให้เป็นโปรตีนเป็นลิ่มๆ 
  3. ลําไส้เล็ก (Small Intestine) ผลิต น้ําย่อยมอลเทส ย่อยน้ําตาลมอลโทสให้กลายเป็นน้ําตาล
กลูโคส น้ําย่อยซูเครส ย่อยน้ําตาลซูโครสให้เป็นน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลฟรักโทส น้ําย่อยแลกเทส ย่อย
น้ําตาลแลกโทสให้เป็นน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลกาแลกโตส น้ําย่อยอะมิโนเพปทิเดส ย่อยโปรตีนสายสั้นให้
เป็นกรดอะมิโน 
  4. ตับ (Liver) ผลิตน้ําดี ย่อยไขมันให้เป็นไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆ 
  5. ตับอ่อน (Pancreas) ผลิตน้ําย่อยลิเพส ย่อยไขมันแตกตัวให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล
น้ําย่อยทริปซินย่อยโปรตีนให้เป็นพอลิเพปไทด์และไดเพปไทด์ น้ําย่อยคาร์บอกซิเพปพิเดส ย่อยเพปไทด์
ให้เป็ฯกรดอะมิโน น้ําย่อยอะไมเลส ย่อยเช่นเดียวกับน้ําย่อยอะไมเลสในปาก 

ต่อมน้้าลาย 
ต่อมน้ําลาย (Silvary Gland) เป็นต่อมมีท่อ ทําหน้าที่ผลิตน้ําลาย (Saliva) ต่อมน้ําลายของคนมี 

อยู่ 3 คู่ คือ 
  1. ต่อมน้ําลายใต้ลิ้น (Sublingual Gland) 1 คู ่
   2. ต่อมน้ําลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submandibulary Gland) 1 คู ่
  3. ต่อมน้ําลายข้างกกหู (Parotid Gland) 1 คู ่
  ต่อมน้ําลายทั้ง 3 คู่นี้ ทําหน้าที่สร้างน้ําลายที่มีเอนไซม์อะไมเลส ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีย่อยสารอาหาร
จําพวกแป้งเท่านั้น 
 
ความส้าคัญของน้้าลาย 

- เป็นตัวหล่อลื่น และทําให้อาหารรวมกันเป็นก้อน เรียกว่า โบลัส (Bolus) 
- ช่วยทําความสะอาดปากและฟัน 
- มีเอนไซม์ช่วยย่อยแป้ง 
- ช่วยทําให้ปุ่มรับรสตอบสนองต่อรสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขมได้ดี 

การย่อยในปาก 
เริ่มต้นจากการเคี้ยวอาหารโดยการทํางานร่วมกันของ ฟัน ลิ้น และแก้ม ซึ่งถือเป็นการย่อยเชิงกล 

ทําให้อาหารกลายเป็นชิ้นเล็กๆ มีพ้ืนที่ผิวสัมผัสกับเอนไซม์ได้มากข้ึน ในขณะเดียวกันต่อมน้ําลายก็จะหลั่ง
น้ําลายออกมาช่วยคลุกเคล้าให้อาหารเป็นก้อนลื่นสะดวกต่อการกลืน เอนไซม์ในน้ําลาย คือ ไทยาลิน หรือ 
อะไมเลสจะย่อยแป้งในระยะเวลาสั้น ๆ ในขณะที่อยู่ในช่องปากให้กลายเป็นเดกซ์ทริน (Dextrin)  



ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กกว่าแป้ง แต่ใหญ่กว่าน้ําตาล และถูกย่อยต่อไปจนเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ 
คือมอลโตส 
 

กระเพาะอาหาร 
  ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อเรียบที่อัดกันหนามาก ด้านในมีลักษณะเป็นสันช่วยในการบดอาหารให้มี
ขนาดเล็กลงอีก ผนังด้านในสามารถสร้างเอนไซม์เพปซิโนเจน (Pepsinogen) และกรดไฮโดรคลอริกหรือ
กรดเกลือ (HCI) เพปซิโนเจนจะถูกกรดเกลือเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นเอนไซม์เพปซิน (Pepsin) ซึ่งมี
ความสามารถในการย่อยโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง เรียกว่า เพปไทด์ (Peptide) แต่ยังไม่สามารถดูดซึมได้ 
การย่อยในกระเพาะอาหาร 
  อาหารจะถูกคลุกเคล้าอยู่ในกระเพาะด้วยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของ
กระเพาะ โปรตีนจะถูกย่อยในกระเพาะ โดยน้ําย่อยเพปซิน ซึ่งย่อยพันธะบางชนิดของเพปไทด์เท่านั้น 
ดังนั้นโปรตีนที่ถูกเพปซินย่อยส่วนใหญ่จึงเป็นพอลิเพปไทด์ที่สั้นลง ส่วนเรนนินช่วยเปลี่ยนเคซีน (Casein)  
ซึ่งเป็นโปรตีนในน้ํานม แล้วรวมกับแคลเซียมทําให้มีลักษณะเป็นลิ่มๆ จากนั้นจะถูกเพปซินย่อยต่อไปใน
กระเพาะอาหาร น้ําย่อยลิเพสไม่สามารถทํางานได้ เนื่องจากมีสภาพเป็นกรด โดยปกติอาหารจะอยู่ใน
กระเพาะอาหารนาน 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดของอาหารนั้น ๆ กระเพาะอาหารก็มีการดูดซึม
อาหารบางชนิดได้ แต่ปริมาณน้อยมาก เช่น น้ํา แร่ธาตุ น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว กระเพาะอาหารดูดซึม
แอลกอฮอล์ได้ดี อาหารโปรตีน เช่น เนื้อวัว ย่อยยากกว่าเนื้อปลา ในการปรุงอาหารเพ่ือให้ย่อยง่าย อาจใช้
การหมักหรือใส่สารบางอย่างลงไปในเนื้อสัตว์เหล่านั้น เช่น ยางมะละกอ หรือสับปะรด 
 

ล้าไส้เล็ก 
  เป็นทางเดินอาหารส่วนที่ยาวมาก แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ดูโอดีนัม เจจูนัม และไอเลียม ที่ผนังลําไส้
เล็กสามารถสร้างน้ําย่อยขึ้นมาได้ ซึ่งมีหลายชนิด นอกจากนั้นที่ลําไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม ยังได้รับน้ําย่อยจาก
ตับอ่อนและน้ําดีมาจากตับ น้ําย่อยจากตับอ่อนมีหลายชนิดที่สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน
ได้ 
การย่อยอาหารในล้าไส้เล็ก 
  1.ย่อยน้ําตาลโมเลกุลคู่ ให้เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว ดังนี้ 
    - มอลโทส โดยเอนไซม์มอลเทส ได้กลูโคส 2 โมเลกุล 
    - ซูโครส โดยเอนไซม์ซูเครส ได้กลูโคส และฟรักโทส 
    - แลกโทส โดยเอนไซม์แลกเทส ได้กลูโคส และกาแลกโทส 
  2. ย่อยสารอาหารโปรตีนต่อจากกระเพาะอาหาร ได้แก่ เพปไทด์โดยเอนไซม์ทริปซินได้กรดอะมิโน 
ซึ่งเป็นโปรตีนโมเลกุลเดี่ยว 
  3. ย่อยไขมัน โดยเอนไซม์ ลิเพส จะย่อยไขมันโมเลกุลเล็ก ( emulsified fat ) ให้เป็นไขมัน
โมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ กรดไขมันและกลีเซอรอล 



การดูดซึมอาหารในล้าไส้เล็ก 
  การดูดซึมอาหาร หมายถึง ขบวนการที่นําอาหารที่ผ่านการย่อยจนได้เป็นสารโมเลกุลเดี่ยว เช่น 
กลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน กลีเซอรอล ผ่านผนังทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพ่ือไปสู่ส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย ลําไส้เล็ก เป็นบริเวณท่ีดูดซึมอาหารเกือบทั้งหมดเพราะเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารเกิดข้ึน
อย่างสมบูรณ์ และโครงสร้างภายในลําไส้เล็กก็เหมาะแก่การดูดซึม คือ ผนังลําไส้เล็กจะยาวพับไปมา และมี
ส่วนยื่นของกลุ่มของเซลล์ที่เรียงตัวเป็นแถวเดียวมีลักษณะคล้ายนิ้วมือ เรียกว่า วิลลัส (Villus) เป็นจํานวน
มาก ในแต่ละเซลล์ของวิลลัสยังมีส่วนยื่นของเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปอีกมากมาย เรียกว่า ไมโครวิลลัส 
(Microvillus) ในคน มีวิลลัสประมาณ 20-40 อันต่อพ้ืนที่ 1 ตารางมิลลิเมตรหรือประมาณ 5 ล้านอัน 
ตลอดผนังลําไส้ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดูดซึมในล้าไส้ใหญ่ 

การดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วส่วนใหญ่เกิดข้ึนที่ผนังลําไส้เล็ก ส่วนอาหารที่ไม่ถูกย่อยหรือย่อยไม่ได้ 
เช่น เซลลูโลส ก็จะถูกส่งไปยังลําไส้ใหญ่ ส่วนต้นของลําไส้ใหญ่มีไส้เล็ก ๆ ปลายตัน เรียกว่า ไส้ติ่ง ไส้ติ่งของ
คนไม่ได้ทําหน้าที่อะไรแต่ก็อาจเกิดการอักเสบถึงกับต้องผ่าตัดไส้ติ่งออกไป ซึ่งอาจเกิดจากการอาหารผ่าน
ช่องเปิดลงไป หรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไส้ติ่งเกิดการอุดตัน อาหารที่เหลือจากการย่อยและดูดซึมแล้วจะผ่าน
เข้าสู่ลําไส้ใหญ่ ลําไส้ใหญ่มีแบคทีเรียอยู่จํานวนมาก ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากกากอาหารนี้ นอกจากนั้น
แบคทีเรียบางชนิดยังสังเคราะห์ วิตามินบางชนิด เช่น วติามินเค วิตามินบี 12 เซลล์ที่บุผนังลําไส้ใหญ่ 
สามารถดูดน้ํา แร่ธาตุ วิตามิน และกลูโคสจากกากอาหารเข้ากระแสเลือด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ํา จึงทําให้
กากอาหารข้นขึ้น จนเป็นก้อนกากอาหารจะผ่านไปถึงไส้ตรงท้ายสุดของไส้ตรงเป็นกล้ามเนื้อหูรูดแข็งแรง
มาก มีลักษณะเป็นวงรอบปากทวารหนักทําหน้าที่บีบตัวในการขับถ่าย และผนังภายในลําไส้ใหญ่จะขับ
เมือกออกมาหล่อลื่นก้อนอาหาร 



 
 
น้ําดี (Bile) สร้างจากตับ (Liver) แล้วถูกนําไปเก็บไว้ที่ ถุงน้ําดี (Gall Bladder) ไม่ถือว่าเป็น

เอนไซม์ เพราะจะเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงแล้ว (น้ําดีไม่มีน้ําย่อย) มีส่วนประกอบ 3 
ส่วน คือ 
  1. เกลือน้ําดี (Bile Salt) มีหน้าที่ตีให้ไขมัน (Fat) แตกตัวเป็นหยดเล็ก ๆ ไขมันที่ถูกตีให้แตกตัว  

เป็นหยดเล็ก ๆ เรียกว่า อีมัลชั่น (Emulsion) จากนั้นถูก Lipase ย่อยต่อให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล 
  2. รงควัตถุน้ําดี (Bile Pigment) เกิดจากการสลายตัวของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) โดยตับเป็น
แหล่งทําลายและกําจัด Hemoglobin ออกจากเซลล์ เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ โดยเก็บรวบรวมเข้าไว้เป็น
รงควัตถุในน้ําดี (Bile Pigment) คือ บิริรูบิน (Bilirubin) จึงทําให้น้ําดีมีสีเหลืองหรือเขียวอ่อน และจะถูก
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมน้ําตาลโดยแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่เกิดเป็นใสในอุจจาระ 
  3. โคเรสเตอรอล (Cholesterol) ถ้ามีมาก ๆ จะทําให้เกิดนิ่วในถุงน้ําดี เกิดการอุดตันที่ท่อน้ําด ี
เกิดโรคดีซ่าน (Janudice) มีผลทําให้การย่อยอาหารประเภทไขมันบกพร่อง  
 

 
 
 
 



 
 
 

1.  เมื่อนักเรียนรับประทาน ข้างเหนียวหมูปิ้งเข้าไป จะเกิดการดูดซึมสารอาหารที่ได้จาก 
     ข้าวเหนียวหมูปิ้งมากที่สุดบริเวณใด 
 ก.  ปาก     
 ข.  กระเพาะอาหาร 
 ค.  ลําไส้เล็ก     
 ง.  ลําไส้ใหญ่ 
 2.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบอวัยวะภายในของมนุษย์ 
 ก.  ลําไส้ใหญ่ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
 ข.  ระบบอวัยวะในร่างกายทํางานสัมพันธ์กัน 
 ค.  เซลล์เม็ดเลือดแดงทําหน้าที่ทําลายเชื้อโรค 
 ง.  หลอดอาหารเป็นอวัยวะในระบบหายใจ 
3.  ใครเป็นผู้ดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ดีที่สุด 
 ก.  ชาลีรับประทานอาหารรสจัดเป็นประจํา 
 ข.  ปวีณาชอบกินเนื้อสัตว์ติดมัน 
 ค.  นารีชอบกินอาหารที่มีกากใยสูง 
 ง.  ประชาดื่มน้ําวันละ 3 แก้ว 
4. น้ําดี สร้างมาจากถุงน้ําดีเข้าสู่ลําไส้เล็กเพ่ืออะไร 
 ก. เป็นเอ็นไซม์ย่อยแป้ง 
 ข. เป็นเอ็นไซม์ย่อยไขมัน 
 ค. ช่วยทําให้มีภาวะเป็นกรด 
 ง. ทําให้ไขมันแตกกระจายเป็นก้อนเล็ก 
5. น้ําย่อยในกระเพราะอาหาร  ทําหน้าที่ย่อยสารอาหารประเภทใด 
 ก. แป้ง    ข. ไขมัน 
 ค. โปรตีน   ง. น้ําตาล 
6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของลําไส้ใหญ่ 
 ก. ย่อยสลายกากอาหาร 
 ข. ย่อยสลายอาหารจําพวกไขมัน 
 ค. ดูดซึมน้ํา  เกลือแร่   จากกากอาหาร 
 ง. ย่อยสลายเซลลูโลสในกากอาหาร 
 

แบบทดสอบ  เรื่องระบบย่อยอาหาร   



7. ข้อใดเป็นการย่อยอาหารทางเคมี 
 ก. การบดเคี้ยวของฟัน 
 ข. การใช้น้ําย่อยที่กระเพาะอาหาร 
 ค. การบีบตัวของกระเพาะอาหาร 
 ง. การบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร 
8. อวัยวะใดที่ทําหน้าที่ผลิตน้ําย่อยอาหารได้สัมพันธ์กัน 
 ก. ต่อมน้ําลาย – โปรตีน 
 ข. ตับ – ไขมัน 
 ค. กระเพาะอาหาร – คาร์โบไฮเดรต 
 ง. ปาก – ไขมันกับวิตามิน 
9. อวัยวะข้อใดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 
 ก. ตับ 
 ข. ไต 
 ค. ปอด 
 ง. กระเพาะอาหาร 
10. อาหารจะถูกดูดซึมเข้าร่างกายบริเวณใดมากที่สุด 
 ก. ปาก 
 ข. กระเพาะอาหาร 
 ค. ลําไส้เล็ก 
 ง. ลําไส้ใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.  ตอบ ค.  ลําไส้เล็ก มีการย่อยคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน 
2.  ตอบ ข.  อวัยวะทุกระบบมีการทํางานสัมพันธ์กัน 
3.  ตอบ ค.  อาหารที่มีกากใยสูง ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ 
4.  ตอบ ง.  น้ําดีช่วยให้ไขมันแตกตัวเล็กลง 
5.  ตอบ ค.  กระเพาะอาหารมีน้ําย่อยโปรตีน 
6.  ตอบ ค.  ลําไส้ใหญ่ทําหน้าที่ดูดซึมน้ํา  เกลือแร่จากกากอาหาร 
7.  ตอบ ข.  การย่อยเชิงเคมี  เป็นการย่อยโดยใช้น้ําย่อย 
8.  ตอบ ข.  ตับผลิตน้ําดีช่วยย่อยไขมัน 
9.  ตอบ ง.  กระเพราะอาหารมีน้ําย่อยโปรตีน 
10. ตอบ ค.  ลําไส้เล็กมีการดูดซึมอาหารมากที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบ  เรือ่งระบบย่อยอาหาร   



 
 

 

 
 
 

การแยกสาร คือ กระบวนการทาสารผสมให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยความแตกต่าง ของสมบัติทั้งทาง
กายภาพและเคมีมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแยกสารผสม รวมทัง้ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและความประหยัด 

ซึ่งโดยทั่วไปการแยกสารมักใช้วิธีการดังต่อไปนี้ เช่น การหยิบออก การใช้แมเ่หล็กดดู การกรอง           

การตกตะกอน การร่อน การระเหิด การระเหยแห้ง  เป็นต้น  
1.  การใช้มือหยิบออกหรือเขี่ยออก ใช้แยกของผสมเนื้อผสม ที่ของผสมมีขนาดโตพอที่จะหยิบ

ออกหรือเขี่ยออกได้ 
 

2. การใช้แม่เหล็กดูด เป็นวิธีที่ใช้แยกองค์ประกอบของ 
สารเนื้อผสมซึ่งองค์ประกอบหนึ่งมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดูดได้ 
เช่น ของผสมระหว่างผงเหล็กกับผงกํามะถัน โดยใช้แม่เหล็กถูไป
มาบนแผ่นกระดาษที่วางทับของผสมทั้งสองแม่เหล็กจะดูดผง
เหล็กแยกออกมา 

ชุดความรู้  วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เรื่อง การแยกสาร 
 

นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเราสามารถ
แยกสารอย่างง่ายได้ด้วยวิธีใดบ้าง
ด้วยวิธีไดบ้างคะ  

ความหมายของการแยกสาร  

สาระท่ี ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑  เขา้ใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร  
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ ยนแปลง สถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี

ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก  การร่อน  การใช้แม่เหล็กดูด  
การรินออก  การร่อน  การกรอง  และการตกตะกอน  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
รวมทั้งระบุวิธี  แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสาร 



 

3. การกรอง คือ การแยกสารผสมที่มีสถานะเป็น
ของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้กระดาษกรองซึ่งมีรูพรุนขนาด
เล็กหรือผ้าขาวบางทําให้อนุภาคของของแข็งนั้นไม่สามารถผ่าน
กระดาษกรองหรือผ้าขาวบางได้ ส่วนอนุภาคของของเหลวจะ
ผ่านกระดาษกรองได้ ซึ่งในชีวิตประจําวัน เราจะคุ้นเคยกับการ
กรองในรูปของการใช้ผ้าขาวบางในการคั้นน้ากะทิจากมะพร้าว
แผ่นกรองอากาศในเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์กรองน้ําสะอาด
ในเครื่องกรองน้ํา จึงสรุปได้ว่า การกรองเป็นวิธีการแยกสาร
ออกจากกันระหว่างของแข็งกับของเหลว หรือ ใช้แยกสาร
แขวนลอยออกจากน้ํา ซึ่งใช้กันมากในทางเคมี โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการที่กรองสาร ในปริมาณน้อยๆ 
การกรองนั้นจะต้องเทสารผ่านกระดาษกรอง อนุภาคของแข็ง ที่ลอดผ่านรูกระดาษกรองไม่ได้จะอยู่บน
กระดาษกรอง ส่วนน้ําและสารที่ละลายน้ําได้จะผ่านกระดาษกรอง ลงสู่ภาชนะ 

 
4. การตกตะกอน คือ การแยกของผสมเนื้อผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลว ทําได้โดย

นําของผสมนั้นวางทิ้งไว้ให้สารแขวนลอยค่อยๆ 
ตกตะกอนนอนก้นในกรณีท่ีตะกอนเบามากถ้าต้องการ
ให้ตกตะกอนเร็วขึ้นอาจทําได้โดยใช้สารตัวกลางให้
อนุภาคของตะกอนมาเกาะ เมื่อมีมวลมากขึ้น น้ําหนัก
จะมากขึ้นจะตกตะกอนได้เร็วขึ้น เช่น ใช้สารส้มแกว่ง
อนุภาคของสารส้มจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางให้โมเลกุล
ของสารที่ต้องการตกตะกอนมาเกาะ ตะกอนจะตกเร็ว
ขึ้น 

ประโยชน์ของการตกตะกอน เช่น การบําบัด
น้ําเสียโดยอาศัยหลักการเติมสารเคมี ลงไปทําปฏิกิริยาทําให้เกิดกลุ่มตะกอนตกลงมา โดยทั่วไปสารแขวน
จะมีประจุลบ ดังนั้นสารเคมีที่เติมลงไปจึงเป็นประจุบวกเพ่ือทําให้เป็นกลาง การแยกสารด้วยวิธีนี้มี
ค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน ดังนั้นวิธีนี้จะเลือกใช้ต่อเมื่อไม่สามารถ แยกได้โดยกระบวนการ
ทางชีวภาพหรือกายภาพ  

 
 
 
 



5. การร่อน คือ เป็นวิธีการแยกสารที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากกัน ซึ่งองค์ประกอบของสาร
นั้นจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยใช้เครื่องแยก 
เช่น ตะแกรง ตาข่าย แกว่งไปมา ให้ของที่มีขนาด
เล็กกว่าหรือละเอียดกว่าร่วงหลุดไปด้านล่าง ส่วน
ของที่ใหญ่กว่า หรือหยาบกว่าจะค้างอยู่ด้านบน 
เช่น การร่อนทรายละเอียดกับทรายหยาบเพ่ือใช้ใน
การก่อสร้าง เป็นต้น  

ประโยชน์ของการแยกสารโดยการร่อน     
มีมากมาย เช่น การร่อนแป้ง เพ่ือทาขนม การร่อน
ทราย กรวด เพ่ืองานก่อสร้างขนาดย่อม ใช้
แรงงานคนหรือ งานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ใช้เครื่องจักรในการร่อน เป็นต้น  

 
6. การระเหยแห้ง เป็นการแยกสารผสมที่เป็น

ของเหลวและมีของแข็งละลายในของเหลวจนทําให้สารผสม
มีลักษณะเป็นของเหลวใสซึ่งเราเรียกสารผสมนี้ว่าสารละลาย 
เช่น น้ําทะเล น้ําเชื่อม น้ําเกลือ เป็นต้น โดยใช้ความร้อน
เปลี่ยนสถานะสารที่เป็นของเหลวให้กลายเป็นไอจนหมด 
เหลือแต่สารที่เป็นของแข็ง เช่น การแยกเกลืออกจากน้ํา  
เป็นต้น  

การแยกสารโดยวิธีการระเหยแห้งนิยมใช้ในการแยก
เกลือออกจากน้ําทะเล มีการนํา น้ําทะเลมาขังโดยใช้ความ
รอ้นจากแสงแดด ทําให้น้ําระเหย จะได้เกลือสมุทร ซึ่งเป็นเกลือที่นํามาปรุงอาหาร หรือทําเครื่องดื่ม 

 

7. การระเหิด เป็นการเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งกลายเป็นแก๊สหรือไอ โดยไม่เปลี่ยนสถานะ
เป็นของเหลวก่อนใช้สําหรับการแยกสารเนื้อผสมที่
เป็นของแข็งจากกัน ซึ่งสารหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
สามารถระเหิดได้ และอีกสารหนึ่งไม่สามารถระเหิด
ได้ เช่น การบูร กับ เกลือแกง เมื่อเราให้ความร้อน
การบูรจะกลายเป็นไอแยกออกจากเกลือแกง โดย
การ ดักไอของการบูรด้วยภาชนะ เช่น บีกเกอร์ที่เย็น
ก็จะได้การบูรเป็นของแข็งแยกออกมา สารที่สามารถ
ระเหดิได้ เช่น พิมเสน การบูร ลูกเหม็น น้ําแข็งแห้ง 



 
 
 
 

1. ข้อใดไม่ใช่วิธีการแยกสาร  
ก. กรอง      ข. ร่อน           ค. ทอด    ง. ระเหิด 

2. การทําให้ตกตะกอนใช้แยกสารในข้อใด  
ก. สารละลาย     ข. สารแขวนลอย  
ค. สารเนื้อเดียว     ง. สารที่เป็นของแข็ง 

3.  ผ้าขาวบาง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกสารวิธีใด  
ก. การระเหย   ข. การกลั่น   ค. การกรอง   ง. การร่อน 

4. สารในข้อใดแยกสารโดยการร่อน  
ก. แยกเกลือออกจากน้ําเกลือ   ข. แยกผงถ่านออกจากน้ํา  
ค. ทาให้เศษดินโคลนนอนก้น   ง. แยกเม็ดทรายที่มีขนาดต่างกัน 

5. สารคู่ใดสามารถแยกออกจากกันได้โดยการระเหิด  
ก. การบูร กับ เกลือแกง    ข. สารบอแรกซ์ กับ เกลือ  
ค. พิมเสน กับ การบูร    ง. ผงชูรส กับ น้ําตาล  

6. แม่เตรียมแป้งเพ่ือทําขนมเค้ก ควรแยกสารผสมแป้งด้วยวิธีใด  
ก. การกรอง   ข. การร่อน   ค. การระเหย   ง. การระเหิด  

7. การระเหยแห้งใช้ในการแยกสารประเภทใด  
ก. สารเนื้อเดียว   ข. สารเนื้อผสม   ค. สารละลาย   ง. สารนาไฟฟ้า 

8. ตาราง สมบัติบางประการของสารชนิดต่าง ๆ 
 

          สาร    
 

ลักษณะเนื้อสาร สี การดูดด้วยแม่เหล็ก 
A ผงละเอียด  ดํา ดูด 
B ผงละเอียด ขาว ไม่ดูด 
C ก้อนขนาด 0.5 cm  ดํา ดูด 
D ก้อนขนาด 0.5 cm ใส ไม่มีสี ไม่ดูด 

 

ถ้าทําการแยกสาร A B C และ D ที่ผสมกันอยู่โดยการร่อนด้วยตะแกรง ที่มีรูขนาด 0.3 cm และนําสารที่
ติดอยู่บนตะแกรงดูดด้วยแม่เหล็ก สารที่ถูกแม่เหล็กดูดไว้คือสารใด 

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

แบบทดสอบ  เรื่องการแยกสาร   



9. ถ้านักเรียน ต้องการแยกผงกํามะถัน ทรายละเอียด และเกลือป่น ที่ผสมกันอยู่ให้ออก จากกัน นักเรียน
ควรใช้วิธีการแยกตามลําดับขั้นตอนในข้อใด จึงจะเหมาะสมทีสุด โดยได้สารครบทุกชนิดภายหลังการแยก  

ก. ร่อน   ละลาย   เผาให้ร้อน  กรอง  
ข. เผาให้ร้อน     ละลายน้ํา     กรอง        ระเหยแห้ง  
ค. ละลายน้ํา    แยกส่วนที่ลอยน้ําออก         กรอง     ระเหยแห้ง  
ง. ละลายน้ํา    กรอง         นําส่วนที่กรองไปเผาให้ร้อนและนําของเหลวไประเหยแห้ง 

10. ข้อใดจับคู่การแยกสารได้ถูกต้อง 
ก. น้ําคลอง-การตกตะกอน  ข. การทํานาเกลือ-การระเหย 

  ค. ผลึกจุนสี-การตกผลึก   ง. ถูกทุกข้อ 
11.   การกรองใช้แยกสารที่มีลักษณะอย่างไร 
    ก.ของเหลวที่ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน                  

ข. ของแข็งท่ีละลายในของเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน 
         ค. ของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว                      
        ง.ของแข็งท่ีปะปนอยู่ด้วยกันและเป็นสารเนื้อผสม 
 12. ในชั่งโมงวิทยาศาสตร์  ครูเตรียมของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วย  เกลือ  ผงถ่าน   
  และผงตะไบเหล็ก  มาให้นักเรียนทําการแยกสารโดยแยกเฉพาะเกลือ  นักเรียนจะใช้วิธีใด 
  ก. ละลายน้ํา           กรอง          ต้มจนแห้ง  
  ข. ละลายน้ํา           กรอง          ใช้แม่เหล็กดูด   
  ค. ใช้แม่เหล็กดูด           ละลายน้ํา            กรอง  
  ง. ใช้แม่เหล็กดูด           ละลายน้ํา        ต้มจนแห้ง 
13 .ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแยกสาร 
 
  ก.                                        ใช้ตะแกรงร่อน              
   
  ข.                                                   ใช้กรวยกรอง 
   
  ค.                                                                   ใช้ความร้อนทําให้ระเหิด 
  
  ง.                                                        ใช้ความร้อนทําให้ระเหยแห้ง  
 
 
14 . สารในข้อใดระเหิดได้ 
  ก. ผงไอโอดีน  ข. การบูร   ค. แนฟทาลีน   ง. ถูกทุกข้อ 

            

            

            

            

      

            

      

       

      

      

      ของแข็ง  +  ของแข็ง  ของแข็งอนภุาคเล็ก ของแข็งอนภุาคใหญ่ 

ของแข็งแขวนลอย  +  ของเหลว  ของแข็ง  ของเหลวใส 

ของแข็งระเหิดได้  +  ของแข็งระเหิดไมไ่ด้ 
 ของแข็ง 

ท่ีระเหิดไมไ่ด้ 

ของแข็งท่ีละลายได้  +  ของเหลว  ของแข็ง 



15. การแยกส่วนประกอบของสารผสมที่เป็นของเหลวและมีของแข็งละลายในของเหลวนี้  ควรใช้วิธีใด 
  ก. การกรอง ข. การระเหิด 
  ค. การระเหยแห้ง ง. การตกตะกอน 
16. ขั้นตอนแรกของการบําบัดน้ําเสียอย่างง่ายจะใช้การดักด้วยตะแกรง  เพ่ือเป็นการแยกเศษขยะต่าง ๆ  
 ที่มากับน้ําเสีย  ขั้นตอนของการแยกนี้  ตรงกับวิธีในข้อใด 
  ก. การกรอง ข. การดักจับ 
  ค. การเข่ียออก ง. การตกตะกอน 
17. การแยกสารโดยวิธีระเหยแห้ง  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
  ก. การแยกน้ําจากน้ําทะเล ข. การทําน้ําแข็งแห้ง 
  ค. การผลิตน้ําประปา ง. การทํานาเกลือ 
18. ตาราง ผลการร่อนด้วยตะแกรงและการละลายในน้ําของสาร 4 ชนิด 

ชนิดของสาร การร่อนด้วยตะแกรง การละลายในน้ํา 
A 
B 
C 
D 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ละลาย 
ละลาย 

ไม่ละลาย 
ไม่ละลาย 

 ถ้าสารทั้ง 4 ชนิดผสมอยู่ด้วยกัน เมื่อร่อนด้วยตะแกรงแล้วนําสารที่ผ่านตะแกรงไปละลายน้ํา  
 สารที่ไม่ละลายน้ําเหลือเป็นตะกอนอยู่คือสารใด 
      ก.  สาร A      ข.  สาร B        ค. สาร C  ง.  สาร D 
19. กุ๊กไก่เผลอหยิบด่างทับทิมของคุณแม่มาผสมนํ้าเล่นจนหมด กุ๊กไก่กลัวคุณแม่ทําโทษจึงหาวิธีการแยก
สารออกจากกันนักเรียนคิดว่า กุ๊กไก่ควรใช้วิธีใดในการแยกสารนี้ 
 ก. การกรอง     ข. การระเหิด 
 ค. การระเหยแห้ง     ง. การทําให้ตกตะกอน 
20.ใช้ข้อมูลนี้ 

1) ลูกเหม็น   5) เกลือ   9) ควันรถ 
2) พิมเสน   6) นํ้ากลั่น   10) นํ้าแข็ง 
3) ผงชูรส   7) ด่างทับทิม   11) ควันไฟ 
4) นํ้าหอม   8) นํ้าตาลทราย   12) การบูร 

จากข้อมูล ผลิตภัณฑ์ในข้อใดเมื่อเกิดการผสมหรือรวมตัวกับสารอื่น สามารถแยกได้โดยวิธีการระเหิด 
ก. 1), 2) และ 12)        ข. 4), 6) และ 10) 
ค. 5), 8) และ 3)          ง. 9), 11) และ 4) 



21. “น้้าประปาในหมู่บ้านของนุกมีลักษณะขุ่นและมีตะกอนโคลน เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก อย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อน้้าถูกส่งมาที่บ้านของนุกจึงท้าให้ไม่สามารถใช้น้้านั้นได้” จากข้อความ ถ้านักเรียนเป็นนุก
จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างไร เพ่ือให้สามารถนํานํ้ามาใช้ได้ 

ก. เปิดนํ้าใส่อ่างทิ้งไว้ 1-2 วัน หรือจนกว่านํ้านั้นจะตกตะกอน เพ่ือแยกนํ้าใสออกจากตะกอน 
ข. กรองนํ้า โดยใช้กรวยกรองนํ้าแยกนํ้าใสออกจากตะกอน 
ค. ระเหยแห้งเพ่ือแยกตะกอนที่อยู่ในนํ้าออก 
ง. ทําให้นํ้าตกตะกอน โดยใชส้ารส้มแกว่งในนํ้าเพ่ือทําให้สารที่แขวนลอยในนํ้าตกตะกอน 

22. การแยกสารในข้อใด จําเป็นต้องอาศัยความร้อนเข้ามาช่วย 
1) นํ้ากะทิ      2) นํ้าเกลือ  3) แป้งทําขนมเค้ก 
4) ทรายก่อสร้าง  5) นํ้าเชื่อม  6) นํ้าคลอง 
ก. 3) และ 4)        ข. 2) และ 5) 
ค. 2) เพียงข้อเดียว    ง. 1) เพียงข้อเดียว 

23. การแยกสารด้วยวิธีการกรอง ควรใช้ในข้อใด 
ก. นํ้าอบ  ข. นํ้าคลอง  ค. นํ้าทะเล  ง. นํ้าเชื่อม 

24. ของผสมในข้อใดต่อไปนี้ใช้วิธีแยกสารด้วยวิธีเดียวกัน 
ก.  สาคูถั่วดํา  แป้งทําขนม 

 ข.  ทรายก่อสร้าง   แป้งทําขนม 
 ค.  พิมเสนกับพริกไทยป่น  น้ําอบ 
 ง.  น้ําเกลือ  ทรายกับผงตะไบเหล็ก 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. ตอบ  ค. เพราะการทอด ไม่จัดเป็นการแยกสาร ส่วนการกรอง  การร่อน  การระเหิด              
เป็นการแยกสาร 

2. ตอบ  ข.  การตกตะตอนเป็นการแยกของผสมเนื้อผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลว 
3. ตอบ  ค. อุปกรณ์ในการแยกสารด้วยการกรอง คือ กระดาษกรอง ผ้าขาวบาง 
4. ตอบ  ง. การร่อน คือ เป็นวิธีการแยกสารที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากกัน ซึ่งองค์ประกอบของ

สารนั้นจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกัน 
5. ตอบ  ก. การบูร สามารถระเหิดได้  แต่ เกลือแกงระเหิดไม่ได้  
6. ตอบ  ข.  การร่อน คือ เป็นวิธีการแยกสารที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากกัน ซึ่งองค์ประกอบของ

สารนั้นจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกัน 
7. ตอบ ค. เป็นการแยกสารผสมที่เป็นของเหลวและมีของแข็งละลายในของเหลวจนทําให้สารผสมมี

ลักษณะเป็นของเหลวใส ซึ่งเราเรียกสารผสมนี้ว่า สารละลาย 
8. ตอบ  ค.  เมื่อร่อนด้วยตะแกรง สาร C และ สาร D จะผ่านรูตะแกรง  และสารที่ดูดติดแม่เหล็ก คือ 

สาร C 
9. ตอบ ค. เมื่อละลายน้ํา ผงกํามะถันจะลอยน้ํา ทรายละเอียดจมน้ํา ส่วน เกลือป่น จะละลายอยู่ใน

น้ํา แยกเอาผงกํามะถันออก แล้วกรอง จะได้ทรายละเอียด สุดท้ายนําน้ําไประเหยแห้งจะได้เกลือ
ป่นออกมา 

10.  ตอบ  ง. 
11.  ตอบ  ค.  การกรอง คือ การแยกสารผสมที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากของเหลว 
12. ตอบ   ก. เมื่อนําของผสมไปละลายน้ํา เกลือจะละลายอยู่ในน้ํา ส่วนผงตะไบเหล็ก และผงถ่านจะ

ไม่ละลาย นําไปกรอง ผงถ่าน และผงตะไบเหล็กจะติดอยู่บนกระดาษกรอง นําของเหลวที่กรองได้
ไประเหยแห้ง จะได้เกลือออกมา 

13. ตอบ  ข. ของแข็งแขวนลอย + ของเหลว ต้องใช้วิธีการทําให้ตกตะกอน จะได้ ของแข็ง และ
ของเหลวใส 

14. ตอบ ง. สารที่สามารถระเหิดได้ เช่น พิมเสน  การบูร  ลูกเหม็น(แนฟทาลีย) และผงไอโอดีน 
15. ตอบ  ค. การระเหยแห้ง เป็นการแยกสารผสมที่เป็นของเหลวและมีของแข็งละลายในของเหลวจน

ทําให้สารผสมมีลักษณะเป็นของเหลวใส 
16. ตอบ ก. เป็นการกรอง เพราะแยกของแข็งออกจากของเหลว 
17. ตอบ ง.  
18. ตอบ ค. เมื่อร่อนด้วยตะแกรงสารที่ผ่านตะแกรง คือสาร A และ สาร C ส่วนสารที่ไม่ละลายนํา คือ

สาร C 

เฉลยแบบทดสอบ  เรือ่งการแยกสาร   



19. ตอบ  ค. ด่างทับทิม เมื่อละลายน้ําจะกลายเป็นสารละลาย ถ้านําไประเหยแห้ง น้ําจะระเหยออกไป 
เหลือของแข็งที่เป็นด่างทับทิม 

20. ตอบ ก. ลูกเหม็น พิมเสน การบูร เป็นสารที่สามารถระเหิดได้ 
21. ตอบ ง. การตกตะกอน คือ การแยกของผสมเนื้อผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลว ทํา

ได้โดยนําของผสมนั้นวางทิ้งไว้ให้สารแขวนลอยค่อยๆ ตกตะกอนนอนก้น ถ้าแกว่งด้วยสารส้มจะทํา
ให้ตะกอนตกเร็วขึ้น 

22. ตอบ ข. เพราะ น้ําเกลือ และน้ําเชื่อม ต้องแยกด้วยวิธีการระเหยแห้ง 
23. ตอบ ก. เพราะน้ําอบ คือแป้งที่เป็นของแข็งผสมกับน้ําที่เป็นของเหลว แยกด้วยวิธีการกรองได้ 
24. ตอบ ข. ทรายก่อสร้าง  และแป้งทําขนม ต้องแยกด้วยวิธีการร่อนเหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สาระท่ี 4 วิทยาการค้านวณ  เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ตัวช้ีวัด  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแกปัญหาที่พบในชีวิตประจ้าวัน 

 
 
 
 
 
 

1. ให้นักเรียนจะมีวิธีการลากเส้นตรงให้ผ่านจุดทั้ง 9 จุด (ภาพด้านบน)  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
1. ลากเส้นโดยไม่ต้องยกมือ 
2. เส้นไม่เกิน 4 เส้น 

2. มีเหรียญทอง 3 เหรียญ แต่หนึ่งในนั้นกลับเป็นของปลอม เหรียญปลอมมีน้ําหนักเบากว่าเหรียญจริงอีก   
2 เหรียญที่เหลือ จะมีวิธีทราบได้อย่างไรว่าเหรียญไหนหรือเหรียญปลอมกันแน่  โดยใช้ตาชั่งแบบสองแขน 

   
3. ใครเป็นใคร เมื่อ อู๊ด, แอ๊ด, อ๊อด, และ อ๊ิด เป็นภรรยาของ ตุ้ม, ตุ๋ย, ต้อย และ ต้อม เราไม่ทราบว่าใคร
เป็นคู่สามีภรรยากนั แต่ทราบว่าทั้งสี่คู่ไปงานสังสรรคแห่งหนึ่งและมีข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ เกี่ยวกับการไป
ร่วมงานสังสรรค์ดังนี้ 

(1) ภรรยาของตุ้ม ไม่รําวงกับสามีตัวเอง แต่รําวงกับสามีของอู๊ด  
(2) ตุ้มและอ๊ิด ไม่ยอมออกรําวงเลย  
(3) ตุ๋ยและอ๊อดทําหน้าที่เล่นดนตรีตลอดงาน  
(4) สามีของอ๊ิดไม่ใช่ตุ๋ย  
จงหาว่าใครเป็นคู่สามีภรรยากัน 

4. นกทุกชนิดบินได้ กาบินได้ ฉะนั้น 
ก. กาเป็นนกชนิดหนึ่ง   ข. นกบินสูงกว่ากา 
ค. กาบินสูงกว่านก   ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 

5. คนชุดเสือเป็นพ่อของคนชุดหมาป่า  คนชุดเสือเป็นลูกของคนชุดสิงโต  คนชุดสิงโตเป็นปู่ของคนชุดกวาง  
ถามว่าคนชุดหมาป่าเป็นอะไรกับคนชุดกวาง 

ก. พ่ี  ข.น้อง  ค. ลูกพ่ีลูกน้อง  ง. เป็นไปได้ทั้งสามสถานะ 

     การคิดอย่างมีเหตุและผล การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะ ในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ในการแกไ้ขปัญหา 
คือ การแก้ไขปัญหาโดยการนากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณา โดยจะใช้เหตุผลหรือใช้
ประสบการณ์มาอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหา โดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้ 

 

ชุดความรู้  วิทยาการคา้นวณ   



 
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค้าถาม ข้อ 6-7 
รหัสลับชุดที่ 1 
- อักษรที่อยู่ถัดจาก L 
- อักษรภาษาอังกฤษตัวแรก 
- อักษรที่อยู่อักษรที่อยู่ถัด L ไป 2 ตัว 
- อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว H 
- อักษรที่อยู่ระหว่าง N กับ P 
 

รหัสลับชุดที่ 2 
- อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 3 
- อักษรที่อยู่ถัดจาก G 
- อักษรที่อยู่หน้า F 
- อักษรที่อยู่อักษรที่อยู่ถัด P ไป 2 ตัว 
- อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว S 
- อักษรภาษาอังกฤษรองสุดท้าย 

รหัสลับชุดที่ 3 
- อักษรภาษาอังกฤษตัวแรก 
- อักษรที่อยู่ถัดจาก O 
- อักษรที่อยู่ระหว่าง O กับ Q 
- อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว M 
- อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 5 
 

รหัสลับชุดที่ 4 
- อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 3  
- อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว P 
- อักษรที่อยู่ถัดจาก B 
- อักษรที่อยู่ถัดจาก N 
- อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว M 
- อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว V 
- อักษรที่อยู่ระหว่าง  S กับ U 

6. รหัสชุดที่ 1 คือข้อใด 
ก. LAPGO  ข. HALLY  ค. MANGO  ง. NANUT 

7.ข้อใดคือรหัสที่ถอดได้จากการเรียงพยัญชนะ ต่อไปนี้ 
1) พยัญชนะตัวแรกของรหัสชุดที่ 2  
2) พยัญชนะตัวที่ 2 ของรหัสชุดที่ 4 
3) พยัญชนะตัวแรกของรหัสชุดที่ 1 
4) พยัญชนะตัวแรกของรหัสชุดที่ 3 
5) พยัญชนะตัวที่ 6 ของรหัสชุดที่ 4  
6) พยัญชนะตัวสุดท้ายของรหัสชุดที่ 4  
7) พยัญชนะตัวที่ 4 ของรหัสชุดที่ 2  
ก. COMPUTER  ข. LIONMAN  ค. HELLOME  ง. NATYKID 

8. “ครอบครัวของต๋อย” ต๋อยเป็นเด็กผู้ชายเรียนชั้น ป.6 ต๋อยมีพ่อชื่อโชค โชคเป็นลูกแม่ราตรี ช้อยเป็น
ญาติของต๋อยซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของแม่ราตรี  ต๋อยมีน้องสาว 2 คน คือ ต้อยและติ๋ม จากข้อมูลข้างต้น
ติ๋มควรเรียกช้อยว่าอะไร 

ก. ย่า   ข.ลุง   ค. ป้า    ง. อา 
 



9.ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่างต้อยกับราตรี 
ก. หลาน-ป้า  ข. หลาน-ยาย  ค. หลาน-ย่า       ง. หลาน-อา 

10.กบเรียนเก่งกว่าก้อย แต่อ่อนกว่ากุ้ง  กิ๊ฟเรียนเก่งเท่ากับกล้วย แต่อ่อนกว่าก้อย อาจสรุปได้ว่า 
ก. กบเรียนเก่งที่สุด ข. ก้อยเรียนเก่งที่สุด ค. กุ้งเรียนเก่งที่สุด    ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

11. นกทุกชนิดบินได้ นกกระจอกเทศบินไม่ได้ ฉะนั้น 
ก. กระจอกเทศเป็นชื่อนก 
ข. เดิมกระจอกเทศไม่มีปีก 
ค. กระจอกเทศไม่มีปีก 
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

12. ข้อใดคือขั้นตอนการทํางานของสถานการณ์ต่อไปนี้ 
สถานการณ ์: เก่งต้องการพาพาสุนัข กระต่าย และถุงแครอทข้ามแม่น้ําโดยใช้เรือ แต่เจ้าของเรือ

ยอมให้บรรทุกได้เพียงเที่ยวละ 1 หรือ 2 คน (ตัว,สิ่ง) เท่านั้น และมีเงื่อนไขว่า สุนัขห้ามอยู่กับกระต่ายโดย
ลําพัง และกระต่ายห้ามอยู่กับแครอทโดยลําพัง 
ก.  1. พากระต่ายข้ามไป 

2. กลับมานําถุงแครอทข้ามไป  
3. นําแครอทลงจากเรือ แล้วพากระต่ายขึ้นเรือกลับ 
4. นํากระต่ายลงจากเรือ แล้วพาสุนัขไป 
5. กลับมารับกระต่ายอีกครั้ง  

ข.  1. พาสุนัขข้ามไป 
2. กลับมาพากระต่ายข้ามตามไป 
3. นํากระต่ายลงจากเรือ แล้วพาสุนัขข้ึนเรือกลับ 
4. นําสุนัขลงจากเรือ แล้วนําแครอทไป 
5. กลับมารับสุนัขอีกครั้ง 

ค.   1. นําแครอทข้ามไป 
2. กลับมาพากระต่ายข้ามตามไป 
3. นํากระต่ายลงจากเรือ แล้วนําแครอทข้ึนเรือกลับ 
4. นําแครอทลงจากเรือ แล้วพาสุนัขไป 
5. กลับมารับแครอทอีกครั้ง 

ง.    1. นําแครอทข้ามไป 
2. กลับมาพาสุนัขข้ามตามไป 
3. นําสุนัขลงจากเรือ แล้วนําแครอทข้ึนเรือกลับ 
4. นําแครอทลงจากเรือ แล้วนํากระต่ายไป 
5. กลับมารับแครอทอีกครั้ง 



 
 

เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
1. ตัวอย่างวิธีการลากเส้นตรงให้ผ่านจุดทั้ง 9 จุด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ลากเส้นโดยไม่ต้องยกมือ 
2. เส้นไม่เกิน 4 เส้น 

 

 

2. ตัวอย่างวิธีการหาคําตอบ 

 ชั่งทีละ 2 เหรียญ  เหรียญละข้าง  ถ้าออกมาในลักษณะสมดุล  เหรียญท่ีไม่ได้ชั่งเป็นเหรียญ
ปลอม 

 

 

ถ้าชั่งแล้ว  ตาชั่งเอียงด้านใดด้านหนึ่ง  แสดงว่า  เหรียญด้านเอียงสูงข้ึงเป็นเหรียญปลอม 

 

 

 

1   
 
 

2  
 

 

เหรียญ 1  
เป็นเหรียญปลอม 

เฉลยแบบทดสอบ  วิทยาการค้านวณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1 2 

ปลอม ปลอม 



  

1   
 
 

2  
 
 

เหรียญ 2  
เป็นเหรียญปลอม 

 
3. เมื่อ อู๊ด,แอ๊ด,อ๊อด,อ๊ีด เป็นภรรยาของ ตุ้ม,ตุ๋ย,ต้อย,ต้อม  ทั้งสี่คู่ไปงานสังสรรค์ทราบข้อมูลดังนี้ 

1) ภรรยาของตุ้มไม่รําวังกับสามีตัวเอง แต่รําวงกับสามีของอู๊ด 
2) ต้อมและอ๊ีดไม่ยอมรําวงเลย 
3) ตุ๋ยและอ๊อดทําหน้าที่เล่นดนตรีตลอดงาน 
4) สามีของอ๊ีดไม่ใช่ตุ๋ย 
วิธีคิด 

- ต้อมกับอ๊ีดไม่รําวง ตุ๋ยกับอ๊อดเล่นดนตรี ก็แสดงว่าคู่นี้ไม่ได้รําวงด้วย  ดังนั้นหญิงที่จะรํา
วงก็เหลือแค่ อู๊ด กับ แอ๊ด ส่วนชายก็เหลือ ตุ๋ม กับ ต้อย 

- ภรรยาของตุ้มรําวง แสดงว่าต้องไม่ใช่อี๊ดหรืออ๊อด และถ้าถ้าอู๊ดเป็นภรรยาของตุ้ม ก็จะ
ขัดกับข้อ 1 แสดงว่าภรรยาของตุ้ม จึงต้องเป็นแอ๊ด 

- แอ๊ดเต้นรําวงกับสามีของอู๊ด ซึ่งไม่ใช่ตุ้ม จึงต้องเป็นต้อย แสดงว่าต้อยคือสามีของอู้ด 
เท่ากับคู่ที่รําวงสลับคู่กันเอง เหลือคู่ท่ีไม่ได้รําวง  

- เนื่องจากตุ้ยไม่ใช่สามีอ๊ีด แสดงว่าสามีของอ๊ีดต้องเป็นต้อม และตุ้ยเป็นสามีของอ๊อด 
 อู๊ด แอ๊ด อ๊อด อ๊ิด 

ตุ้ม     
ตุ๋ย     
ต้อย     
ต้อม     
 

4. ตอบ สรุปแน่นอนไม่ได้   เพราะ กาอาจจะเป็นนกหรือไม่ใช่นกก็ได้  
5. ตอบ ง เป็นไปได้ทั้งสามสถานะ 
 
 
 
 

คนชดุสิงโต 

ชดุเสือ 

ชดุหมาป่า คนชดุกวาง 

??? 

คนชดุกวาง 



6.รหัสชุดที่ 1 คือข้อใด   MANGO 
รหัสลับชุดที่ 1 
-อักษรที่อยู่ถัดจาก L 
-อักษรภาษาอังกฤษตัวแรก 
-อักษรที่อยู่อักษรที่อยู่ถัด L ไป 2 ตัว 
-อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว H 
-อักษรที่อยู่ระหว่าง N กับ P 
 
เฉลย  MANGO 

รหัสลับชุดที่ 2 
-อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 3 
-อักษรที่อยู่ถัดจาก G 
-อักษรที่อยู่หน้า F 
-อักษรที่อยู่อักษรที่อยู่ถัด P ไป 2 ตัว 
-อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว S 
-อักษรภาษาอังกฤษรองสุดท้าย 
เฉลย CHERRY 

รหัสลับชุดที่ 3 
-อักษรภาษาอังกฤษตัวแรก 
-อักษรที่อยู่ถัดจาก O 
-อักษรที่อยู่รหว่าง O กับ Q 
- อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว M 
-อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 5 
 
เฉลย APPLE 

รหัสลับชุดที่ 4 
-อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 3  
-อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว P 
-อักษรที่อยู่ถัดจาก B 
-อักษรที่อยู่ถัดจาก N 
-อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว M 
-อักษรที่อยู่ก่อนหน้าตัว V 
-อักษรที่อยู่ระหว่าง  S กับ U 
เฉลย COCONUT  

 
7. COMPUTER 
8. ป้า  
9. หลาน-ย่า 
10. ตอบ  กุ้ง   โดยเรียงลําดับความเก่ง  ดังนี้   1.กุ้ง    2.กบ   3. ก้อย    4. กิ๊ฟ, กล้วย  
11. ตอบ สรุปแน่นอนไม่ได้   เพราะ นกกระจอกเทศอาจจะเป็นนกหรือไม่ใช่นกก็ได้  
12. ตอบ ก. เพราะท่ีจะไม่ลําดับที่สุนัขอยู่กับกระต่าย  และ กระต่ายอยู่กับแครอท อยู่ด้วยกัน 

ข้ออื่นไม่ถูกต้องเพราะ  มีลําดับที่ทําให้ สุนัขอยู่กับกระต่าย  และ กระต่ายอยู่กับแครอท 
 
 



 

 

 

           

วลี  เป็นกลุ่มค าที่ประกอบขึ้นจากค าต่างๆ  ตั้งแต่  2  ค าขึ้นไป ได้ใจความแต่ไมส่มบูรณ์เหมือน

อย่างประโยค   วลีจะไม่สามารถจ าแนกเป็นภาคประธานและภาคแสดงได้  เช่น            

          นักเดินทาง                 มหกรรมยานยนต์              ผ่อนคันเร่ง 

  วลีแบ่งออกเป็น  7  ชนิด  ซึ่งเรียกช่ือวลีตามชนิดของค าที่น าหน้าวลีนั้น  ดังนี้ 

      1. นามวลี  ขึ้นต้นด้วยค านาม  เช่น  โรงเรียนของเรา 

      2. สรรพนามวลี   ขึ้นต้นด้วยสรรพนาม  เช่น  เขาทั้งหลาย 

      3. กริยาวลี  ขึ้นต้นด้วยค ากริยา  เช่น  ดีดสีตีเปุา 

      4.  วิเศษณ์วลี  ขึ้นต้นด้วยค าวิเศษณ์  เช่น  งามเหลือหลาย 

      5. บุพบทวลี  ขึ้นต้นด้วยค าบุพบท  เช่น  สู่จุดหมายปลายทาง  

      6. สันธานวล ี ขึ้นต้นด้วยค าสันธาน  เช่น  แต่อย่างไรก็ดี 

      7. อุทานวลี   สังเกตได้จากจะมีค าอุทานต่างๆอยู่ เช่น  โอ้ตัวเราเอ๋ย 

           

 

วลีจะไม่เขียนอยู่โดดเดี่ยวจะต้องเขียนเป็นส่วนหนึ่งของประโยค ซึ่งจะช่วยให้ประโยคมี

รายละเอียดของเนื้อความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เช่น 

- นักเดินทางสนใจท่องเที่ยวน้ าตกในประเทศไทยมาก 

- มหกรรมยานยนต์ได้รับความสนใจจากผู้คนมาก 

 

 

ชุดความรู้เร่ือง วลีและประโยค 

วลี หรือ กลุม่ค า 

ข้อควรจ า 



 
 

   ประโยค คือ ถ้อยค าที่มีความเก่ียวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษาและมีเนื้อความบริบูรณ์ 

ประกอบด้วย ภาคประธานและภาคแสดง 

 

 
 

องค์ประกอบของประโยค ค าที่น ามาเรียงกันจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อมีภาคประธานและภาคแสดง 

นอกจากนี้ประโยคยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆอีก เช่น 

   แมวเล่นในสวน แยกได้  

        แมว(ประธาน) เล่น(อกรรมกริยา) ในสวน(ขยายกริยา) 

 

อารีขายผลไม้ทุกวัน แยกได้  

        อารี(ประธาน) ขาย(สกรรมกริยา) ผลไม้(กรรม) ทุกวัน(ขยายกริยา)  

 

ภารโรงสมนึกเป็นคนดี แยกได้ 

        ภารโรง(ประธาน) สมนึก(ขยายประธาน) เป็น(วิกตรรถกริยา) คนดี(ขยายกริยา) 

 

      

ประโยค 

https://sites.google.com/site/khwamruphasathai/home/prayokh/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.tiff?attredirects=0


 

 

ชนิดของค า 

 

ค าในภาษาไทยจ าแนกได้ 7 ชนิด คอื 

1. ค านาม 

2. ค าสรรพนาม 

3. ค ากริยา 

4. ค าวิเศษณ์ 

5. ค าบุพบท 

6. ค าสันธาน 

7. ค าอุทาน 

 

  

 

ค านาม คือ ค าที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็น

รูปธรรม และนามธรรม เช่น เด็ก พ่อ แม่ นก ช้าง บ้าน โรงเรียน ความดี ความรัก ฯลฯ 

ค านามแบ่งเป็น 5 ชนิด ดังนี้ 

1. สามานยนาม คือ ค านามที่ใช้เรียกชื่อท่ัวไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น พ่อ แม่ นก รถ ขนม ทหาร ต ารวจ 

ครู คน ประเทศ รัฐบาล ฯลฯ 

          ตัวอย่าง 

               - นักเรียนอ่านหนังสือ 

               - แม่ซ้ือผลไม้ในตลาด 

2. วิสามานยนาม คือ นามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น ครูสมศรี ประเทศไทย       

วันจันทร์ จังหวัดปัตตานี  โรงเรียนอุบลวิทยาคมฯลฯ 

          ตัวอย่าง 

               - โรงเรียนอุบลวิทยาคมอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี 

               - เด็กชายวุฒิชัยได้รับรางวัลเรียนดีเยี่ยม 

ชุดความรู้เร่ือง ชนิดของค า 

ค านาม 



3. ลักษณะนาม คือ ค านามที่ใช้บอกลักษณะของนามหรือกริยา เพ่ือบอกขนาด รูปร่างสัณฐาน ปริมาณ 

เช่น ตัว ด้าม เม็ด หลัง ฯลฯ 

          ตัวอย่าง 

               - บ้านหลังนี้ทาสีสวยมาก 

               - ฟันน้ านมน้องหัก ๒ ซ่ี 

4. สมุหนาม คือ ค านามท่ีบอกหมวดหมู่ของนามทั่วไปและนามเฉพาะ เพ่ือบอกถึงลักษณะที่รวมกันเป็นหมู่ 

เป็นพวก เช่น ฝูง โขลง กอง กลุ่ม คณะ ฯลฯ 

          ตัวอย่าง 

               - กองทหารรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา 

               - ฝูงนกบินออกหาอาหารในเวชาเช้าตรู่ 

5. อาการนาม คือ ค านามที่บอกกิริยาอาการหรือความปรากฏเป็นต่าง ซึ่งมีค า "การ" "ความ"น าหน้า 

          ตัวอย่าง 

               - การเดินทางในครั้งนี้ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง 

               - ความรักท าให้คนตาบอด 

ข้อสังเกต 

การ ใช้น าหน้าค ากริยา เช่น การเดิน การวิ่ง การพูด การเจรจา การอ่าน การท างาน การกิน ฯลฯ 

ความ ใช้น าหน้าค าวิเศษณ์และค ากริยาเก่ียวกับจิตใจ เช่น ความดี ความรัก ความสวย ความเจริญ  

ความสุข ความคิด ความฝัน ความเข้าใจ ฯลฯ 

 

 
 

ค าสรรพนาม คือ ค าที่ใช้แทนค านามท่ีผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวแล้ว หรือเป็นที่เข้าใจกันระหว่าง

ผู้ฟังและผู้พูด เพื่อไม่ต้องกล่าวค านามซ้ า ค าสรรพนามแบ่งเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 

1. บุรุษสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทนในการพูดจา แบ่งเป็น 3 พวก คือ 

          - สรรพนามบุรุษท่ี 1 หมายถึง ค าสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูด เช่น ฉัน ผม กระผม ข้าพเจ้า กู เรา

อาตมา ข้าพระพุทธเจ้า ฯลฯ 

          - สรรพนามบุรุษท่ี 2 หมายถึง ค าสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้ฟัง เช่น เธอ ท่าน คุณ มึง เอ็ง ลื้อ แก  

ใต้เท้า พระองค์ 

ค าสรรพนาม 



          - สรรพนามบุรุษท่ี 3 หมายถึง ค าสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้ที่พูดถึง หรือสิ่งที่กล่าวถึง เช่น เขา มัน 

แก  ท่าน หล่อน พระองค์ ฯลฯ 

2. ประพันธสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนค านามหรือค าสรรพนามท่ีอยู่ข้างหน้า และประโยค ท า

หน้าที่เชื่อมประโยค 2 ประโยคให้มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ค า ที่ ซึ่ง อัน ผู้ เช่น 

             ตัวอย่าง 

                 - ฉันชอบคนที่มีมารยาทดี 

                 - นักเรียนซ่ึงนั่งอยู่ในห้องพักครูมีมารยาทดี 

                 - บทเพลงอันไพเราะย่อมเป็นที่ประทับใจผู้ฟัง 

                 - ครผูู้เสียสละเพ่ือนักเรียนสมควรได้รับการยกย่อง 

3. วิภาคสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนค านามเพ่ือแบ่งพวก หรือรวมพวก ได้แก่ค า บ้าง ต่าง กัน 

            ตวัอย่าง 

                 - นักเรียนบ้างก็เล่นบ้างก็คุยในชั้นเรียน 

                 - ชาวบ้านต่างช่วยกันเก็บขยะในบริเวณวัด 

                 - ญาติพ่ีน้องนั่งคุยกัน 

4. นิยมสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทนค านามที่แสดงความชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ค า นี่ นั่น โน่น เช่น 

           ตัวอย่าง 

                 - นี่คือโรงเรียนของฉัน 

                 - นั่นเขาก าลังเดินมา 

                 - โน่นคือบ้านของเขา 

5. อนิยมสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนค านามท่ีบอกความไม่เจาะจง ได้แก่ค า ใคร อะไร ไหน 

อย่างไร อะไร ๆ ผู้ใด ๆ ใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ค าถาม  

           ตัวอย่าง 

                 - เขาชอบพูดโกหกจนไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้ว 

                 - อะไรก็ไม่ส าคัญเท่ากับการได้พักผ่อน 

                 - ผู้ใดไม่ต้องการก็ไม่เป็นไร 

6. ปฤจฉาสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทนค านามท่ีมีความหมายเป็นค าถาม ได้แก่ค า อะไร ใคร 

อย่างไร ท าไม ผู้ใด 

           ตัวอย่าง 

                 - เธอชอบเรียนอะไรมากท่ีสุด 



                 - ใครนั่งอยู่ในห้องเรียนตอนพักกลางวัน 

                 - ท าไมไม่เข้าห้องเรียน 
 

 
               ค ากริยา  คือ  ค าที่แสดงอาการ การกระท า และสภาพของนามหรือสรรพนาม 

หลักภาษาไทยได้แบ่งค ากริยาออกเป็น 4 ชนิด  ดังนี ้

1. อกรรมกริยา  คือ  กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้าย  เพราะมีใจความสมบูรณ์อยู่แล้ว เช่น  

                      ดวงอาทิตย์ก าลังจะตกจากฟูา (จากฟูา ไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนขยาย) 

                       น้องร้องไห้อยู่นาน              (อยู่นาน ไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนขยาย) 

                       ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านหัก          (หัก  เปน็อกรรมกริยา) 

2. สกรรมกริยา  คือ  กริยาที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์  เช่น 

                       น้องกินข้าวค าใหญ่  (ข้าว เป็นกรรมที่มารองรับค ากริยาค าว่า  กิน) 

                       คนงานก าลังซ่อมบ้านให้คุณปูุ  (บ้าน  เป็นกรรมที่มารองรับค ากริยาค าว่า ซ่อม) 

3. วิกตรรถกริยา  คือ  กริยาที่ไม่มีเนื้อความในตนเอง  ต้องมีค านาม  ค าสรรพนาม หรือ ค าวิเศษณ์มาท า

หน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ ได้แก่ค าว่า  เป็น  เหมือน  คล้าย เท่า  คือ  ดุจ 

ประดุจ ราวกับ  เพียงดัง  เสมือน  เช่น 

                       คุณพ่อเป็นต ารวจ  (ต ารวจ  เป็นส่วนเติมเต็มของค ากริยา เป็น) 

                       เด็กผู้หญิงคนนี้คล้ายน้องเธอมาก  (น้องเธอ  เป็นส่วนเติมเต็มของค ากริยา คล้าย) 

4. กริยานุเคราะห์  คือ  กริยาที่ช่วยกริยาส าคัญในประโยคให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้น กริยาชนิดนี้ไม่มีก็ได้

ประโยคยังคงสื่อความหมายได้เหมือนเดิม  ได้แก่ค าว่า  คง  เคย ก าลัง ต้อง  ควร จะ อาจ ถูก  เช่น 

                       วันนี้ฝนนา่จะตก 

                       แม่ก าลังท าอาหาร 

                       ด าถูกรถชน   

หน้าที่ของค ากริยา 

           1. กริยาท าหน้าที่เป็นตัวแสดงของประธาน เช่น พ่อครัวปรุงอาหารจานเด็ด 

           2. กริยาท าหน้าที่ขยายค านามท่ีอยู่ข้างหน้า เช่น 

               ต ารวจห้ามเล่นปนืฉีดน้ า (ฉีดน้ า ขยายค าว่า ปืน) 

ค ากริยา 



           3. ค ากริยาท าหน้าที่ได้เหมือนค านาม หมายความว่านามท าหน้าที่เป็นประธาน ค ากริยาก็ท า

หน้าที่เป็นประธานได้  ค านามท าหน้าที่เป็นกรรมค ากริยาบางค าก็ท าหน้าที่เป็นกรรมได้เหมือนค านาม เช่น 

               ตื่นนอนตอนเช้าท าให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใส  

               (ตื่นนอนตอนเช้า  เป็นค ากริยาที่ท าหน้าที่เป็นประธาน) 

               เขาไม่ชอบออกก าลังกาย 

               (ออกก าลังกาย เป็นค ากริยาที่ท าหน้าที่เป็นกรรมเพราะถูกไม่ชอบ) 

 

 
ค าวิเศษณ์ คือ ค าที่ใช้ขยายค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ เพ่ือให้ได้ความชัดเจน

ยิ่งขึ้น ค าวิเศษณ์แบ่งเป็น 10 ชนิด ดังนี้ 

1. ลักษณวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์บอกลักษณะ ชนิด สี ขนาด สัณฐาน รส กลิ่น เสียง ความรู้สึก ได้แก่ค า 

ใหญ่ เล็ก เร็ว ช้า หอม เหม็น เปรี้ยว หวาน ดี ชัว่ ร้อน เย็น ฯลฯ 

             ตัวอย่าง 

                  - บ้านเล็กในปุาใหญ่ 

                  - ผักสดมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

                  - น้องสูงพ่ีเตี้ย 

2. กาลวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่บอกเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต เช้า สาย บ่าย เย็น 

             ตัวอย่าง 

                   - เขาไปท างานเช้า 

                   - เย็นนี้ฝนคงจะตก 

                   - เราจากกันมานานมาก 

3. สถานวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกสถานที่ ระยะทาง ได้แก่ค า  ใกล้  ไกล  บน  ล่าง  เหนือ  ใต้  ซ้าย 

ขวา  หน้า  หลัง ฯลฯ 

            ตวัอย่าง 

                 - พ่ีเดินหน้า น้องเดินหลัง 

                 - โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาด 

                 - แจกันอยู่บนโต๊ะ 

ค าวิเศษณ์ 



4. ประมาณวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่บอกจ านวนหรือปริมาณ ได้แก่ค า มาก  น้อย  หนึ่ง  สอง  หลาย 

ทั้งหมด ฯลฯ 

           ตัวอย่าง 

                - เขาไปเที่ยวหลายวัน 

                - ฉันเลี้ยงสุนัขสองตัว 

                - คนอ้วนกินจุ 

5. นิยมวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกความชี้เฉพาะ ก าหนดแน่นอน ได้แก่ค า  นี่  นั่น  โน่น  นั้น  โน้น 

เหล่านี้  เฉพาะ  แน่นอน  จริง ฯลฯ 

6. อนิยมสรรพนาม คือ ค าวิเศษณ์ที่แสดงความไม่ชี้เฉพาะ ไม่แน่นอน ได้แก่ค า  อะไร  ท าไม  อย่างไร  ไย 

เช่นไร  ฉันใด  กี่ ฯลฯ 

            ตวัอย่าง 

                 - เขาจะไปไหนก็ช่างเขาเถอะ 

                 - แม่ซ้ืออะไรมาเราก็ทานได้ทั้งนั้น 

                 - เธอมาท าไมไม่มีใครสนใจ 

7. ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่บอกเนื้อความเป็นค าถามหรือความสงสัย ได้แก่ค า  อะไร  ไหน  ท าไม 

อย่างไร ฯลฯ 

            ตวัอย่าง 

                 - น้องท าอะไร 

                 - สิ่งใดอยู่บนโต๊ะ 

                 - เธอจะท าอย่างไร 

8. ประติชญาวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่ใช้ในการเรียกขานและโต้ตอบกัน ได้แก่ค า  คะ  ขา  ครับ  ขอรับ  

จ๋า  จ๊ะ  พระพุทธเจ้าข้า ฯลฯ 

            ตวัอย่าง 

                 - หนจู๋ามาหาครูหน่อยซิจ๊ะ 

                 - คุณพ่อครับผมขออนุญาตไปดูหนังนะครับ 

                 - หนูกลับมาแล้วค่ะ 

9. ประติเษธวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่บอกความปฏิเสธ ได้แก่ค า  ไม่  ไม่ใช่  ไม่ได้  หามิได้  บ่ ฯลฯ 

            ตวัอย่าง 

                 - เขาไม่ท าการบ้านส่งครู 



                 - คนพูดโกหกจริงไม่มีใครเชื่อถือ 

                 - หนังสือนี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันไม่สามารถรับได้ 

10. ประพันธวิเศษ คือ ค าวิเศษณ์ที่ประกอบค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ เพื่อท าหน้าที่เชื่อมประโยค ให้มีความ

เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ค า  ที ่ ซ่ึง  อัน  อย่างที ่ ชนิดที่  ที่ว่า ว่า เพราะเหตุว่า ฯลฯ 

             ตัวอย่าง 

                  - เขาฉลาดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 

                  - แม่ท างานหนักเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงลูก 

                  - เขาบอกว่า เขากินจุมาก 

 

 
ค าบุพบท คือ ค าท่ีท าหน้าที่เชื่อมโยงค าหนึ่งหรือกลุ่มค าหนึ่งให้สัมพันธ์กับค าอ่ืน หรือกลุ่มค าอ่ืน 

เพ่ือแสดงความหมายต่าง ๆ เช่น ความเป็นเจ้าของ ลักษณะ เหตุผล เวลา สถานที่ ประมาณ ความต้องการ 

เปรียบเทียบ ฯลฯ ได้แก่ ค า ใน แก่ แต่ ต่อ ส าหรับ โดย ด้วย ของ แห่ง ใกล้ ไกล ฯลฯ 

ค าบุพบทแบ่งเป็น 2 พวก คือ 

1. ค าบุพบทที่เชื่อมโยงกับบทอ่ืน 

    1.1 บุพบทน าหน้ากรรม ได้แก่ ค า แก่ ซึ่ง 

           ตัวอย่าง 

                - อย่าเห็นแก่ตัว 

                - เราต้องอาศัยซึ่งกันและกัน 

    1.2 บุพบทน าหน้าค าท่ีเป็นเจ้าของ ได้แก่ ค า แห่ง ของ 

           ตัวอย่าง 

                - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

                - หนังสือของนักเรียน 

    1.3 บุพบทน าหน้าค าบอกลักษณะ ได้แก่ ค า ด้วย กับ แก่ ต่อ 

           ตัวอย่าง 

                - ยายกินข้าวด้วยมือ 

                - ครูให้รางวัลแก่นักเรียนเรียนดี 

ค าบุพบท 



  1.4 บุพบทน าหน้าค าบอกเวลา ได้แก่ ค า เมื่อ ตั้งแต่ กระทั่ง จน 

            ตวัอย่าง 

                - เขามาถึงบ้านเมื่อเช้านี้ 

                - พ่อท างานจนเที่ยงคืน 

    1.5 บุพบทน าหน้าค าบอกสถานที่ ได้แก่ ค า ที่ ใน เหนือ ใกล้ จาก แต่ 

            ตวัอย่าง 

                - เขามาแตบ่้าน 

                - น้ าอยูใ่นตู้เย็น 

    1.6 บุพบทน าหน้าค าบอกประมาณ ได้แก่ ค า ตลอด เกือบ ทั้ง ราว 

           ตัวอย่าง 

                - ฝนตกหนักตลอดปี 

                - น้องไปโรงเรียนเกือบสาย 

2. ค าบุพบทที่ไม่เชื่อมโยงกับบทอ่ืน ส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย มักใช้ในค าประพันธ์ 

           ตัวอย่าง 

                - ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การปฏิบัติธรรมเป็นหลักส าคัญทางศาสนา 

                - ข้าแต่ พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าความเมตตาจากท่าน 

                - ดูก่อน ท่านผู้เจริญ ความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นสิ่งพึงกระท า 

 
 

ค าสันธาน คือ ค าที่ท าหน้าที่เชื่อมค ากับค า ประโยคกับประโยค ข้อความกับข้อความ หรือ    

เชื่อมความให้สละสลวย ได้แก่ ค า และ หรือ แต่ เพราะ ฯลฯ 

ค าสันธานท าหน้าที่ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

       1. ใช้เชื่อมค ากับค า เช่น ฉันและเธอชอบเรียนวิชาภาษาไทย, เธอชอบมะลิหรือกุหลาบ 

       2. ใช้เชื่อมข้อความ เช่น คนเราต้องการอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคด้วย

เหตุนี้ เราจึงจ าเป็นต้องประกอบอาชีพเพ่ือให้ได้เงินมาซื้อสิ่งจ าเป็นเหล่านี้ 

       3. ใช้เชื่อมประโยคกับประโยค เช่น แม่ชอบปลูกไม้ดอกแต่พ่อชอบปลูกไม้ประดับ, น้องไปโรงเรียน

ไม่ได้เพราะไม่สบาย 

ค าสันธาน 



       4.เชื่อมความให้สละสลวย เช่น เขาก็เป็นคนจริงคนหนึ่งเหมือนกัน, คนเราก็ต้องมีผิดพลาดบ้างเป็น

ธรรมดา 

ค าสันธานมี 4 ชนิด คือ 

1. ค าสันธานเชื่อมใจความที่คล้อยตามกัน ได้แก่ ค า กับ, และ, ทั้ง...และ, ทั้ง...ก,็ ครั้น...ก็, ครั้น...จึง,     

พอ...ก็ 

        ตัวอย่าง 

              - พ่อและแม่รักฉันมาก 

              - ฉันอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

              - พอมาถึงบา้นฝนก็ตก 

2. ค าสันธานเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกัน ได้แก่ ค า แต่, แต่ทว่า, ถึง...ก็, กว่า...ก็ 

        ตัวอย่าง 

             - น้องอ่านหนังสือแตพ่ี่ฟังเพลง 

             - ถึงเขาจะปากร้ายแตเ่ขาก็ใจดี 

             - กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้เสียแล้ว 

3. ค าสันธานเชื่อมใจความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ค า หรือ, หรือไม่ก็, มิฉะนั้น, ไม่เช่นนั้น, 

ไม่...ก็ 

        ตัวอย่าง 

            - เธอจะอ่านหนังสือหรือฟังเพลง 

            - เราต้องขยันเรียนมิฉะนั้นจะสอบตก 

            - นักเรียนต้องช่วยกันท าความสะอาดห้องเรียนหรือไม่กพั็ฒนาเขตรับผิดชอบ 

4. ค าสันธานเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่ จึง, เพราะ, เพราะว่า, เพราะ.....จึง, ฉะนั้น...จึง 

       ตวัอย่าง 

            - นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบไม่ผ่าน 

            - เพราะเขาเป็นคนดีจึงได้รับการยกย่อง 

            - สุพิศมีความรับผิดชอบดังนั้นจึงได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน 

 

 

๑. ค าสันธานบางค าใช้เข้าคู่กัน เช่น เพราะ......จึง, กว่า......ก็ ฯลฯ 

๒. ค าสันธานอาจอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ของประโยค เช่น 

ข้อสังเกตุ 



         - อยู่ระหว่างค า ฉันซื้อดอกกุหลาบและดอกบัว 

         - อยู่หน้าประโยค เมื่อท าผิดก็ต้องถูกลงโทษ 

         - อยู่ระหว่างประโยค เธอจะเล่นหรือจะเรียน 

3. ประโยคที่มีค าสันธานเชื่อมจะแยกได้เป็นประโยคย่อยตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไป 

4. ค าบางค าเป็นได้ทั้งค าสันธานและค าบุพบท โดยการพิจารณาการแยกประโยคเป็นส าคัญ เช่น 

         - เราท างานเพ่ือชาติ (เป็นบุพบท) 

         - เราท างานเพ่ือเราจะได้สนองคุณชาติ (เป็นสันธาน) 

5. ค าสันธานอาจเป็นกลุ่มค าก็ได 

6. ประพันธสรรพนาม หรือสรรพนามเชื่อมประโยค ที่, ซ่ึง, อัน จัดเป็นค าสันธานด้วย เช่น 

         - สตรีผู้มีความงามย่อมเป็นที่สนใจของคนทั่วไป 

         - เขาท างานอยู่ในท้องถิ่นซึ่งห่างไกลความเจริญ 

         - ชายที่ยืนอยู่นั้นเป็นทหาร 

 
 

ค าอุทาน คือค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด ซึ่งอาจเปล่งออกมาในขณะที่

ตกใจ ดีใจ เสียใจ ประหลาดใจ ค าอุทานส่วนมากไม่มีความหมายตรงตามถ้อยค า แต่จะมีความหมายเน้น

ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้พูดเป็นส าคัญ ค าอุทานแบ่งออกเป็น 2 จ าพวก ดังนี้ 

1. อุทานบอกอาการ เช่น โอ๊ย อ้าว ว๊าย โอย โอ๊ย ตายจริง คุณพระช่วย โอ้โฮ ฯลฯ 

            ตวัอย่าง 

                  - โอ๊ย ! เจ็บเหลือเกิน 

                  - ตายจริง ! ฉันไม่น่าลืมเลย 

2. อุทานเสริมบท เช่น อาบน้ า อาบท่า, ไปวัด ไปวา, ผ้าผ่อน, เสื้อแสง ฯลฯ 

            ตวัอย่าง 

                 - เด็ก ๆ สกปรกมอมแมม รีบไปอาบน้ าอาบท่าให้เรียบร้อย 

    

ค าอุทาน 



  
 

 

 

ค าซ้ า เป็นการซ้ าค ามูลเดิม ความหมายของค าซ้ าอาจเหมือนค ามูลเดิม หรืออาจมีน้ าหนักมากขึ้น

หรอืเบาลง หรือแสดงความเป็นพหูพจน์ เช่น เขียว ๆ แดง ๆ ไกล ๆ มาก ๆ น้อย ๆ ช้า ๆ เร็ว ๆ ดัง ๆ ถี่ ๆ 

ห่าง ๆ จริง ๆ เพื่อน ๆ หลาน ๆ ฯลฯ 

รูปลักษณ์ของค าซ้ า 

- เขียนเหมือน 

- อ่านเหมือน 

-  ความหมายเหมือน 

- เป็นค าชนิดเดียวกัน 

- ท าหน้าที่เดียวกัน 

-  อยู่ในประโยคเดียวกัน 

วิธีการซ้ าค า 

- น าค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา หรือค าวิเศษณ์มากล่าวซ้ า เช่น เด็ก ๆ เรา ๆ กิน ๆ 

- น าค าที่ซ้ ากัน 2 ค ามาซ้อนกัน แต่ค าคู่นั้นจะต้องมีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น สวย ๆ งาม ๆ            

เรา ๆ ท่าน ๆ เป็น ๆ หาย ๆ 

- น าค าซ้ ากัน โดยเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เพื่อเน้นความหมาย เช่น ซ้วยสวย ดี๊ดี เจ็บใจ๊เจ็บใจ ดีใจ๊ดีใจ  

เป็นต้น 

 

 

 

ค าซ้อน หมายถึง การสร้างค าอีกรูปแบบหนึ่ง มีวิธีการเช่นเดียวกับการประสมค า จึงอนุโลมให้เป็น

ค าประสมได้ ความแตกต่างระหว่างค าประสมทั่วไปกับค าซ้อน คือ ค าซ้อนจะสร้างค าโดยน าค าท่ีมี

ชุดความรู้เร่ือง ค าซ้ า ค าซ้อน 

ค าซ้ า 
 

ค าซ้อน 
 



ความหมายคู่กันหรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกัน ค าที่มาซ้อนกันจะท าหน้าที่ขยายและไขความซึ่งกันและกัน

และท าให้เสียงกลมกลืนกันด้วย 

เช่น ค าซ้อนที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกัน ได้แก่   วนเวียน   ชุกชุม   ร่อแร่ ฯลฯ 

      ค าซ้อนที่ใช้เสียงตรงข้าม ได้แก่  หนักเบา   เป็นตาย  มากน้อย ฯลฯ 

      ค าซ้อนที่ใช้ค าความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ บ้านเรือน  อ้วนพ ี มากมาย ฯลฯ 

      ค าซ้อน 4 ค า ที่มีค าที่ 1 และค าท่ี 3 เป็นค า ๆ เดียวกัน ได้แก่ ผู้หลักผู้ใหญ่ ร้อนอกร้อนใจ เข้าได้เข้า

ไป ฯลฯ 

        ค าซ้อนที่เป็นกลุ่มค ามีเสียงสัมผัส ได้แก่ เก็บหอมรอมริบ ข้าวยากหมากแพง รู้จักมักคุ้นฯลฯ 

 

 

 

1. ค าซ้อนเพื่อเสียง เป็นการน าค าที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาซ้อนกัน เพ่ือให้ออกเสียงง่ายขึ้น และมี

เสียงคล้องจองกัน ท าให้เกิดความไพเราะขึ้น ค าซ้อนเพื่อเสียงนี้บางทีเรียกว่าค าคู่ หรือค าควบคู่ 

2. ค าซ้อนเพื่อความหมาย เกดิจากค ามูลที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันเล็กน้อยหรือไปในท านอง

เดียวกัน หรือต่างกันในลักษณะตรงข้าม เมื่อประกอบเป็นค าซ้อนจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1. ความหมายอยู่ที่ค าใดค าหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ค าอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนไม่ปรากฏความหมาย เช่น 

หน้าตา ปากคอ เท็จจริง ดีร้าย ผิดชอบ ขวัญหนีดีฝุอ ถ้วยชามรามไห 

2. ความหมายอยู่ที่ทุกค าแต่เป็นความหมายที่กว้างออกไป เช่น 

เสื้อผ้า ไม่ได้หมายเฉพาะเสื้อกับผ้า แต่รวมถึงเครื่องนุ่งห่ม 

เรือแพ ไม่ได้หมายเฉพาะเรือกับแพ แต่รวมถึงยานพาหนะทางน้ าทั้งหมด 

ข้าวปลา ไม่ได้หมายเฉพาะข้าวกับปลา แต่รวมถึงอาหารทั่วไป 

3. ความหมายอยู่ที่ค าต้นกับค าท้ายรวมกัน เช่น เคราะห์หามยามร้าย ( เคราะห์ร้าย ) ชอบมาพา

กล (ชอบกล)   ฤกษ์งามยามดี (ฤกษ์ดี) ยากดีมีจน (ยากจน) 

4. ความหมายอยู่ที่ค าต้นหรือค าท้าย ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกัน เช่น ชั่ว ดี (ชั่วดีอย่างไรเขาก็

เป็นเพื่อนฉัน) ผิดชอบ (ความรับผิดชอบ) เท็จจริง (ข้อเท็จจริง) 

 

 

 

ชนิดของค าซ้อน 
 



 

 

 

 

 

1. ข้อใดจัดเป็นวลี 

 ก. น้ าลดตอผุด    ข. น้ าลอดใต้ทราย 

 ค. น้ าผึ้งหยดเดียว   ง. น้ ากลิ้งบนใบบอน 

2.ข้อใดเป็นประโยค 

 ก. ปั้นน้ าเปน็ตัว    ข. เชือดไก่ให้ลิงดู 

 ค. จับเสือมือเปล่า   ง. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 

3.ประโยคในข้อใดมีลักษณะแตกต่างกับข้ออ่ืน 

 ก. คุณพ่อชอบสวมชุดผ้าไหม  ข. เธอเคยมาเท่ียวที่นี่แล้วใช่ไหม 

 ค. คุณแม่จะน าอาหารเลี้ยงพวกเราไหม ง. พวกนักเรียนจะกลับบ้านพร้อมกับครูไหม 

4.ข้อใดมีค านามไม่ชี้เฉพาะ(นามสามัญ)ทั้งหมด 

   ก. การจราจรในเมืองใหญ่มักติดขัดเม่ือเวลาฝนตก 

 ข. การเล่นผีตาโขนที่มีชื่อเสียงได้แก่ท่ีจังหวัดเลย 

 ค. จังหวัดสุโขทัยจัดงานเผาเทียนไฟในวันลอยกระทง  

 ง. การแสดงพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกท่ีกรุงลอนดอนประทับใจผู้ชมมาก 

5.ข้อใดมีค ากริยาต่างชนิดกันกับข้ออ่ืน 

 ก. วันนี้คุณย่ารับประทานอาหารกลางวันได้มาก       

          ข. รถกระบะสีแดงวิ่งลับหายไปอย่างรวดเร็ว 

 ค. ชาวนาภาคอีสานปลูกข้าวหอมมะลิได้ผลผลิตสูง   

          ง. ช่างแกะสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายอย่างสวยงาม 

6.ค าว่า “ใคร”ในข้อใดเป็นสรรพนามใช้ถาม 

 ก. ใครเอาปากกาของฉันไป  ข. ใครจะไปดูภาพยนตร์กับครูก็ได้ 

 ค. ไม่มีใครเห็นใจฉันบ้างเลย  ง. เขาไม่เคยท าความเดือดร้อนให้แก่ใคร  

 

 

แบบทดสอบ 

เรื่อง วลี ประโยค ชนิดของค า  ค าซ้ า ค าซ้อน 
 

 

 



7.ข้อใดมีค าวิเศษขายกริยา 

 ก. ในแม่น้ ามีเรือยนต์ล าใหญ่   ข. พราหมณ์เฒ่าเป็นคนเจ้าปัญหา 

 ค. ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย ง. นักเรียนก าลังสนใจคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องใหม่ 

8.ข้อใดใช้ค าอุทานไม่ถูกต้อง 

 ก. อื้อฮ้ือ! มากจังเลย   ข. ไชโย! เราสอบผ่านแล้ว 

 ค. อ้ือ! เรียกอยู่นั่นเองน่าร าคาญ  ง. โอ้โฮ้! ไม่น่าเลยช่างน่าสงสารจริงๆ 

9.ข้อใดใช้ค าบุพบทไม่ถูกต้อง 

 ก. รัฐบาลแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา 

 ข. ครูอบรมสั่งสอนนักเรียนด้วยความรัก 

 ค. ผู้อ านวยการมอบดอกไม้ให้แก่นักเรียน 

 ง. ทหารท าหน้าที่ปูองกันประเทศชาติโดยความเข้มแข็ง 

10.ข้อใดไม่มีค าพ้องเสียง 

 ก. เขาอยู่บ้านจัดสรรหลังใหญ่อย่างสุขสันต์หรรษา 

 ข. ชาวสวนใช้พลาสติกพันกิ่งตอนเพื่อจะน าไปท าพันธ์ 

 ค. คุณย่าใช้เหรียญบาทใส่บาตรพระประจ าวันเกิดที่ตั้งอยู่ในโบสถ์ 

          ง. คุณลุงท าว่าวปักเปูาเป็นรูปปลาปักเปูามาวงขายที่ข้างถนน  

11.ข้อใดไม่มคี าพ้องรูป 

 ก. ลุงบอกว่าจอกแหนเป็นสิ่งที่ไม่น่าหวงแหนถ้าท าให้กีดขวางทางเรือ 

 ข. น้องเก๋สระผมเสร็จแล้ว แม่ก็ให้ฝึกอ่านค าที่มีสระอา 

 ค. คุณอาสวมเสื้อลายปลาปักเปูาตัวโปรด ถือว่าวปักเปูาไปที่สนาม 

 ง. นายณรงค์ช่างรับเหมาก่อสร้างได้เหมาขนมจีนน้ ายาไปเลี้ยงคนงาน 

12. ข้อใดเป็นค าพ้องรูป-พ้องเสียงที่เป็นค ากริยากับค ากริยา 

 ก. พวกกระรอกมันก าลังกินมันอยู่ในไร่ 

 ข. เขาน าล าไยไปปลูกไว้บนยอดเขาสูงชัน 

 ค. เพ่ือนกันฉันไว้ไม่ให้ไปกันคิ้วในโบสถ์ 

 ง. พระสงฆ์ก าลังฉันอาหารที่แม่ของฉันน าไปถวาย 

13. ค าซ้อนในข้อใดมีลักษณะแตกต่างจากข้ออ่ืน 

 ก. แท้จริง  โง่เขลา   ข. เลือกสรร  ทรัพย์สิน 

 ค. เท็จจริง  ทุกข์สุข   ง. ซื่อตรง  บ้านเรือน 



14.ข้อใดมีค าซ้อน 

 ก. เมื่อท าการสิ่งใดใคร่ครวญคิด  ข. เห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่าน 

 ค. ปรากฏงานก้าวไกลไม่ล าเค็ญ  ง.ก็จะเป็นผู้ชนะตลอดกาล 

15.ข้อใดไม่มคี าซ้อนอยู่ในประโยค 

 ก. น้ าท่วมท าให้ทรัพย์สินสูญเสีย   

 ข. เราควรมีความซื่อตรงต่อตนเอง 

 ค. คนไทยชอบปลูกบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ า 

 ง. ตู้เย็น  พัดลม  จัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน 

16.ข้อใดเป็นค าซ้อน 

 ก. น้ าตก    ข. ยางลบ 

 ค. เท็จจริง    ง. เข็มกลัด 

17.ข้อใดอ่านซ้ าทั้งประโยค 

 ก. ไก่อบฟางมาแล้วจ้า ๆ   ข. เขาร้องตะโกนว่า น้ าท่วม ๆ 

 ค. เราควรหุงข้าวให้หมดเป็นถุง ๆ  ง. เมื่อคืนนี้ไฟฟูาข้างถนนดับเป็นจุด ๆ 

18.ข้อใดไม่ต้องใช้ไม้ยมกเพ่ือซ้ าค าก็ได้ความหมายเท่าเดิม 

 ก. กังหันลมหมุนติ้ว ๆ เมื่อต้องลม 

 ข. เขาไม่พูดไม่จาอะไร ได้แต่พยักหน้าหงึกๆ 

 ค. ปลาที่เขาจับได้ดิ้นกระแด็ก ๆ อยู่ในข้อง 

 ง. ทันทีท่ีกลับมาถึงบ้าน เขาก็เล่าฉอด ๆ  เรื่องการเดินทางให้แม่ฟัง 

19.ข้อใดใช้ไม้ยมกไม่ได้ 

 ก. คนตัวเล็ก ๆ ให้มานั่งข้างหน้า 

 ข. ครูสั่งให้อ่านหนังสือเป็นบท ๆ ไป 

 ค. ห้ามสวมถุงเท้าสีขาว ๆ มาเรียนหนังสือ 

 ง. พ่ออ่านแผนที่ ๆ  บอกทางไปถนนคนเดิน 

20.ข้อใดเป็นค าซ้ าที่มีลักษณะต่างจากข้ออ่ืน 

 ก. โปรดใช้ดินสอเป็นแท่ง ๆ ไป 

 ข. พ่ี ๆ บอกให้ไปซ้อมเพลงเชียร์ 

 ค. น้อง ๆ เล่นฟุตบอลอยู่ในสนาม 

 ง.เพ่ือน ๆ ไม่มาโรงเรียนกันหลายคน 



 

1. ตอบข้อ ค  เพราะวลีเป็นกลุ่มค า คือการน าค าตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไปมาเรียงกัน มีความหมายแต่ยังไม่

เป็นประโยค เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยคเท่านั้น  ข้อ 1,2,4 เป็นประโยค 

2. ตอบข้อ ง   เป็นประโยคสมบูรณ์มี ภาคประธานภาคแสดง ข้อ 1,2,3 ขาดประธาน 

3. ตอบข้อ ก  เป็นประโยคบอกเล่า ส่วนข้ออ่ืนๆเป็นประโยคค าถาม 

4. ตอบข้อ ก ค านามไม่ชี้เฉพาะ(นามสามัญ)   

ส่วนข้ออ่ืนเป็นค านามชี้เฉพาะ(วิสามัญนาม) 

5. ตอบข้อ 2  “วิ่ง” เป็นกริยาไม่ต้องการกรรม(อกรรมกริยา) 

6. ตอบข้อ ก  เป็นสรรพนามท่ีใช้ถาม ข้อ ข,ค,ง เป็นสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ 

7. ตอบข้อ ค  เพราะค าว่ามากมาย เป็นค าวิเศษขายค าว่า มี  ซึ่งเป็นค ากริยา 

8. ตอบข้อ  ง  เพราะโอ้โฮ เป็นค าอุทานใช้เมื่อประหลาดใจ ในที่นี้ต้องใช้ค าว่าอนิจจา! ไม่น่าเลย 

ช่างน่าสงสารจริงๆ เพราะเศร้าใจ 

9. ตอบข้อ  ง  ต้องใช้ค าว่า “ด้วยความเข้มแข็ง” แทนค าว่า  “โดยความเข้มแข็ง” 

10.  ตอบข้อ ง  ว่าวปักเปูา อ่านว่า ปัก-เปูา หมายถึงว่าวชนิดหนึ่ง  เป็นค าพ้องรูปกับค าว่า ปลา

ปักเปูา อ่าว่า ปัก-กะ-เปูา หมายถึงปลาชนิดหนึ่ง 

11.  ตอบข้อ ง เพราะค าว่า เหมา อ่านว่าเหมาท้ัง 2 ค า  จึงไม่มีค าพ้องรูป 
12.  ตอบข้อ ค  เพ่ือนกันฉันไว้ไม่ให้ไปกันคิ้วในโบสถ์ กันค าที่ 1 เป็นค ากริยาหมายถึงกีดขวาง 

13.  ตอบข้อ ค เป็นค าซ้อนที่น าค าตรงกันข้ามมาซ้อนกัน ส่วน ข้อ ก,ข,ง เป็นค าซ้อนที่น าค าที่มี

ความหมายเหมือนกันมาซ้อนกัน 

14.  ตอบข้อ ข มีค าที่เป็นค าซ้อนได้แก่  ถูกผิด แก้ไข  พ้นผ่าน 

15.  ตอบข้อ ง  ตู้เย็น พัดลม  ไฟฟูา เป็นค าประสม 

16.  ตอบข้อ ค  เท็จจริงเป็นการน าค าที่มีความหมายตรงกันข้ามมาซ้อนกัน ข้ออ่ืนไม่มีค าซ้อน 
17. ตอบข้อ ก  ต้องอ่าน ไก่อบฟางมาแล้วจ้า  

18. ตอบข้อ ก  ติ้วๆ ตัดไม้ยมกออกเหลือ ติ้ว หมายถึงรวดเร็ว ยังมีความหมายเหมือนเดิม 

19. ตอบข้อ ง  ค าว่า “แผนที่” กับค าว่า”ที”่ (บอกทาง) เป็นค าคนละบทคนละความกัน ไม่สามารถ

ใช้ไม้ยมกได้ 

20. ตอบข้อ ก  ค าซ้ า “แท่ง ๆ” หมายถึงแบ่งเป็นส่วนๆ 

เฉลยแบบทดสอบเรือ่ง วลี ประโยค ชนิดของค า  ค าซ้ า ค าซ้อน 

 

 

 

 



 

ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ต่างกันอย่างไร  

ส านวน คือ ค าพูด หรือ ถ้อยค าท่ีค่อนข้างกระทัดรัด ดูไพเราะสละสลวย ส านวนไทยจะมีความหมาย 

โดยนัย เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบจะไม่แปลความหมายตรงตามตัวอักษร เช่น  
ปากเสีย, มะนาวไม่มีน้ า, ใจปลาซิว, กระต่ายขาเดียว ฯลฯ 

    
       กระต่ายขาเดียว         กบในกะลาครอบ 

การยืนกรานไม่ยอมรับผิด               ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อย 

ปากแข็งยืนยันค าพูดเดิม               แต่ส าคัญตนว่ามีความรู้มาก 

 

ค าพังเพย คือ ถ้อยค าท่ีเปรียบเทียบเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่พบเห็นได้ในการด ารงชีวิตของคนรุ่น 

ก่อน โดยมากไม่เน้นการสั่งสอน แต่ ใช้ ในท านองเสียดสีประชดประชันเพื่อให้สะท้อนความคิด  

ความเชื่อถือ และเป็นคติเตือนใจ หรือเป็นข้อคิดสะกิดใจให้น ามาปฏิบัติ เช่น งมเข็มในมหาสมุทร, 

ขิงก็ราข่าก็แรง, ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า, ท านาบนหลังคน ฯลฯ 
  

                  ขี่ช้างจับตั๊กแตน          เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน 
       การลงทุนลงแรงเป็นจ านวนมาก   อวดรู้หรือสั่งสอนผู้อ่ืนกับเรื่องที่เขารู้ดีอยู่แล้ว 
       แต่ได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า   
สุภาษิต คือ ค ากล่าวที่มีคติสอนใจ สุภาษิตจึงมีลักษณะเดียวกับส านวนและค าพังเพย แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

ชุดความรู้เรื่อง ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 



การสั่งสอน เตือนสติให้คิด ไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างค าพังเพย เป็นถ้อยค าท่ีแสดงหลักความ
จริง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วๆ ไป ภาษิตนี้ยังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม ค าสั่งสอนที่เป็น
ความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนาด้วย ตัวอย่างสุภาษิต เช่น ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว,  ตนเป็นที่พ่ึง
แห่งตน, คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร, เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ฯลฯ 

 
 
 

ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ความหมาย 
กบเลือกนาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อย ๆ 
กระดี่ได้น้ า ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่น 
กลมเป็นลูกมะนาว ลักษณะของคนที่หลบหลีกไปได้คล่องจนจับไม่ติด (มักใช้ในทางไม่ดี)  
กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ กษณะของการท างานที่มีความรีรอลังเลใจ ท าให้แก้ไขปัญหาได้ไม่

ทันท่วงที เมื่อได้อย่างหนึ่งแล้ว แต่กลับต้องเสียอีกอย่าง 
ขม้ินกับปูน ชอบวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน ไม่ถูกกัน 
ขนมพอสมน้ ายา ใช้ในการเปรียบเทียบของทั้งสองสิ่งนั้นมีมูลค่า, ความดีความร้าย, 

ความสามารถ นั้นพอ ๆ กัน ไม่ด้อยไปกว่ากัน 
ขนทรายเข้าวัด ท าบุญกุศลโดยวิธีน าหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทราย,หาประโยชน์ให้

ส่วนรวม 
คลุมถุงชน ลักษณะที่ทั้งสองฝุายมาเผชิญกันท้ังที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มัก

ใช้แก่ประเพณีแต่งงานสมัยก่อนที่พ่อแม่เป็นผู้จัดการให้ 
คางคกข้ึนวอ คนทีม่ีฐานะต่ าต้อย พอได้ดิบได้ดี ลืมตัวลืมก าพืด ลืมชาติก าเนิดตัวเอง ดู

ถูกเหยียดหยามสิ่งที่ตัวเองเคยเป็น 
เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมสุขร่วมทุกข์หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน 
จับแพะชนแกะ ท าอย่างขอไปท,ี การท าการแก้ปัญหาเรื่องราวหนึ่งโดยเร่งด่วนเพื่อให้

เหตุการณ์นั้นสามารถผ่านไปได้ก่อน 
จับปลาสองมือ หมายจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่าง,เสี่ยงท าการพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่ส าเร็จทั้ง

สองอย่าง 
ชักใบให้เรือเสีย พูดหรือท าขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป 
ดินพอกหางหมู การปล่อยงานคั่งค้างอยู่เรื่อยๆเพราะมัวแต่ผัดวันประกันพุ่งในไม่ช้างานที่

คั่งค้างนั้นจะพอกพูนมากขึ้นทุกที 
ต าข้าวสารกรอกหม้อ ท าพอให้เสร็จไปครั้งหนึ่งๆ 
ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว คนเราท าอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น 
 

ตัวอย่าง ส านวน สภุาษิต ค าพังเพย 



ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ความหมาย 
ท าคุณบูชาโทษ ท าคุณแต่กลับเป็นโทษ, ท าดีแต่ได้ผลร้าย, มักพูดคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป 

เป็น ท าคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป 
นกสองหัว คนที่ท าตัวเข้าด้วยทั้ง สองฝุายที่เป็นศัตรูกันเพ่ือผลประโยชน์ของตน 
ผักชีโรยหน้า   ท าความดีเพียงผิวเผิน 
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะส าเร็จผล 
ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด ฟังไม่ได้ความแจ่มชัดแล้วเอาไปพูดต่อหรือท าผิดๆพลาดๆ 
ยกเมฆ ดาเอา,นึกคาดเอาเอง,กุเรื่องขึ้น 
ยุ่งเหมือนยุงตีกัน สับสน,ปนเป,ยุ่งเหยิง 
รักพ่ีเสียดายน้อง  เลือกไม่ถูกเพราะเสียดาย 
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา ใฝุดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝุชั่วจะได้รับความล าบาก 
รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ 
สองฝักสองฝุาย  เข้าด้วยทั้งสองฝุายโดยหวังผลประโยชน์เพื่อตนเอง 
สอนจระเข้ให้ว่ายน้ า สอนคนที่มีสันดานไม่ดีอยู่แล้วให้มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็

ก่อให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาภายหลัง 
เหยียบเรือสองแคม  ท าทีเข้าด้วยทั้งสองฝุาย 
หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้น ถูกใช้ท างานไม่ว่างเว้น 

 

 

ส านวนเปรียบเทียบที่ควรรู้ 
กลมเหมือนมะนาว 
เก่าเหมือนลายคราม 
แก้มแดงเป็นลูกต าลึง 
ขมเหมือนบอระเพ็ด 
ขาวเหมือนส าลี 
ขายดีเป็นเทน้ าเทท่า 
ขายาวเหมือนนกกระยาง 
เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย 
ขีต้ืดเป็นตังเม 
ใจด าเหมือนอีกา 

ด าเหมือนถ่าน,ตอตะโก 

ตรงเป็นไม้บรรทัด 

ต่างกันราวฟูากับเหว 

ตัวโตเหมือนยักษ์ 
บริสุทธิ์ดุจหยาดน้ าค้าง 
ความรู้น้อยเท่าหางอ่ึง 
งงเป็นไก่ตาแตก 
ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 
เงียบเหมือนเปุาสาก 
 

ใจเสาะเหมือนปลาซิว 

จมูกไวเหมือนมด 

ช้าเหมือนเต่า 

ซนเหมือนลิง 

ด าเหมือนถ่าน,ตอตะโก 

ตรงเป็นไม้บรรทัด 

ต่างกันราวฟูากับเหว 

ตัวโตเหมือนยักษ์ 
บริสุทธิ์ดุจหยาดน้ าค้าง 
 

 

ความรู้เพิ่มเติม 



    

 

 

1. ส านวนในข้อใดน ามาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด 

“รายงานฉบับนี้สมคิดท าแบบ______พอให้มีส่งครู เพราะยังมีรายงานอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ท า  

ทิ้งไว้จนเข้าต ารา_____” 

ก. ผักชีโรยหน้า      ยุ่งเหมือนยุงตีกัน   

ข. สุกเอาเผากิน    ดินพอกหางหมู 

ค. ต าข้าวสารกรอกหม้อ    กองเป็นภูเขาเลากา  

ง. จับแพะชนแกะ   หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้น 

2.  ส านวนคู่ใดไม่เป็นไปในท านองเดียวกัน 

 ก. ขิงก็รา ข่าก็แรง – ขนมพอสมน้ ายา  ข. ยุให้ร า ต าให้รั่ว – เสี้ยมเขาความให้ชนกัน 

 ค. ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า – ต าข้าวสารกรอกหม้อ ง. แกว่งเท้าหาเสี้ยน – เอามือซุกหีบ  

3.  ข้อใดใช้ส านวนไทยถูกต้อง 

 ก. ท าอะไรไม่อดทนเลยนะเธอ ใจปลาซิวเหลือเกิน 

 ข. วิชัยโกรธน้องชายเขามากจนเลือดเข้าตาแต่ท าอะไรไม่ได้ 

 ค. สมศรีชอบหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดเอาเปรียบผู้อื่นเข้าท านองรีดเลือดกับปู 

 ง. หลังจากซื้อของเสร็จเขากับเธอก็เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันออกมา 

4. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับส านวนใด 

 “ฉันได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าท างาน 2 แห่งพร้อมๆกัน จึงตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกท าที่ไหนดี” 

 ก. จับปลาสองมือ   ข. รักพ่ีเสียดายน้อง 

 ค. สองฝักสองฝุาย   ง. เหยียบเรือสองแคม 

5. ข้อใดใช้ส านวนเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง 

 ก. ชีวิตฉันนั้นอาภัพเหมือนปูน  ข. เขาเลี้ยงลูกเหมือนเทวดา 

 ค. รัฐมนตรีคนนี้ตรงเป็นล าไม้ไผ่  ง. หญิงคนนี้สวยราวกับนางฟูา 

 

แบบทดสอบ 

เรื่อง ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 

 

 



 

 

1. ตอบ ข. สุกเอาเผากิน   หมายถึง ท าแบบลวกๆ/ ดินพอกหางหมู หมายถึง พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ 
ผักชีโรยหน้า  หมายถึง ท าความดีเพียงผิวเผิน 

ยุ่งเหมือนยุงตีกัน หมายถึง สับสน,ปนเป,ยุ่งเหยิง 

ต าข้าวสารกรอกหม้อ หมายถึง ท าพอให้เสร็จไปครั้งหนึ่งๆ    

กองเป็นภูเขาเลากา หมายถึง กองไว้จนสูงพะเนิน 

จับแพะชนแกะ หมายถึง ท าอย่างขอไปที 

หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้น หมายถึง ถูกใช้ท างานไม่ว่างเว้น 

2. ตอบ ค. ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า หมายถึง ท ากิจการงานต่างๆอย่างฟุุมเฟือยและไร้ประโยชน์ 

          ต าข้าวสารกรอกหม้อ หมายถึง ฐานะยากจน,ท าพอกินไปวันหนึ่งๆ 

ขิงก็รา ข่าก็แรง – ขนมพอสมน้ ายา หมายถึง ดีหรือเลวพอๆกัน 

ยุให้ร า ต าให้รั่ว – เสี้ยมเขาความให้ชนกัน หมายถึง ยุยงให้ทะเลาะหรือวิวาทกัน 

แกว่งเท้าหาเสี้ยน – เอามือซุกหีบ หมายถึง ยุ่งเรื่องของคนอ่ืนอาจท าให้ตนเองเดือดร้อนได้  

3. ตอบ ก. ใจปลาซิว หมายถึง ไม่มีความอดทน 

เลือดเข้าตา หมายถึง สู้โดยไม่กลัวตาย ข้อนี้ควรใช้ค าว่า เลือดขึ้นหน้า 

 รีดเลือกกับปู หมายถึง การรีดไถเงินจากคนที่มีความยากจน ควรใช้ค าว่า ท านาบนหลังคน 

 เคียงบ่าเคียงไหล่ หมายถึง ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ควรใช้ค าว่า เดินเคียงกันมา   

4. ตอบ ข. รักพ่ีเสียดายน้อง หมายถึง เลือกไม่ถูกเพราะเสียดาย 

 จับปลาสองมือ หมายถึง โลภอยากได้ 

 สองฝักสองฝุาย หมายถึง เข้าด้วยทั้งสองฝุายโดยหวังผลประโยชน์เพื่อตนเอง 

 เหยียบเรือสองแคม หมายถึง ท าทีเข้าด้วยทั้งสองฝุาย 

5. ตอบ ค. เปลี่ยนล าไม้ไผ่  เป็น  ตรงเป็นไม้บรรทัด 

เฉลยแบบทดสอบ 

เรื่อง ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 

 

 



 

ค า เป็นสิ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันค ามีความหมายได้หลายอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการน าไปใช้ใน

การสื่อสารกัน  เมื่อเรียงเข้าเป็นประโยคจะมีความหมายตามเจตนาของผู้ส่งสาร ความหมายของค า

แบ่งเป็น 2 ประการคือ 

 

 

 หมายถึง ค าที่มีความหมายอันเป็นคุณสมบัติประจ าของค า ไม่เก่ียวข้องกับปัจจัยว่าผู้พูดเป็น

ใคร และ ผู้ฟังเป็นใคร ค าประเภทนี้บางคนเรียกว่า ค าท่ีมีความหมายประจ ารูป หรือ ค าที่มีความหมายตรง

ตัว เช่น  

 

ตัวอย่าง  แม่ของฉันมีแหวนเพชรอยู่หลายวง 

  คืนนี้มีดวงดาวเต็มท้องฟูา 

  อาหารเย็นวันนี้คือหมูทอดกระเทียมพริกไทย 

 

  

หมายถึง ความหมายของค า หรือข้อความ ในแง่มุมอ่ืนๆ ที่มิใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กัน

โดยทั่วไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ความหมายแฝง" นั่นเอง  

ค าที่มีความหมายโดยนัย ความหมาย 
ดาว บุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่ง 
เก้าอ้ี ต าแหน่ง 

ชุดความรู้เร่ือง ความหมายของค า 

1.ค าที่มีความหมายโดยตรง 

 

2. ค าที่มีความหมายโดยนัย 

 



เพชร บุคคลที่มีค่า 
ค าที่มีความหมายโดยนัย ความหมาย 
ดวงใจ สิ่งส าคัญท่ีสุด 
แกะด า แปลกแตกต่างจากคนอ่ืน 
ภาษาดอกไม้ พูดจาสุภาพ 
ไฟเขียว เห็นชอบ อนุมัติ 
หิน ยากมาก 
กล้วย, หมู ง่ายมาก 
หนอนหนังสือ คนที่ชอบอ่านหนังสือ 
แพะรับบาป ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาและรับโทษแทนผู้ที่ท าผิดจริง 
เรือจ้าง คร ู
สวรรค์ ความสะดวก สบาย ความสุข 
นรก ความล าบาก ความทุกข์ ไม่ดี 
นกพิราบ สันติภาพ 
นกฮูก คนมีปัญญาคนฉลาด 
ลิง คนที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง 
 

ตัวอย่าง รัฐบาลไฟเขียวนโยบายเรียนฟรี     (ไฟเขียว  หมายถึง อนุมัติ ) 

 เขากอดเก้าอ้ีไว้ไม่ยอมให้คนอ่ืนเข้ามานั่งบริหารแทน   (เก้าอี หมายถึง ต าแหน่ง) 

 ข้อสอบข้อนี้หินมาก   (หิน  หมายถึง ยาก) 

 เขาคือเพชรเม็ดงามแห่งวงการภาพยนตร์  (เพชร หมายถึง บุคคลอันทรงคุณค่า)  

    

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ข้อใดมีค าท่ีไม่ได้มีความหมายโดยนัย 

 ก. เขาเป็นคนเค็มมาก ไม่เคยจ่ายเลยซักบาท      

ข. มนัสเป็นนายอ าเภอมือสะอาดที่เราชื่นชมเขาเสมอ   

 ค. นิภาเป็นดาวของโรงเรียนเราเลยนะ   

ง. ยายรู้สึกคอแข็งหันไม่ค่อยสะดวกจึงไปหาหมอ    

2. ประโยคต่อไปนี้ ค าว่า “ลิง” ในข้อใดมีความหมายตรงตามตัว 

 ก. อย่าท าตัวเป็นลิงหลอกเจ้า  ข. เด็กคนนี้ซนเหมือนลิง 

 ค. นักเรียนก าลังเล่นลิงชิงบอล  ง. ชาวสวนมะพร้าวใช้ลิงในการช่วยเก็บผลมะพร้าว 

ค าชี้แจง  ขีดเส้นใต้ค าท่ีมีความหมายโดยนัยจากประโยคที่ก าหนดให้ และบอกความหมายของค าให้

ถูกต้อง 

 

 

3.   

 ค า........................................................................................................................  

4.  

 

 ค า........................................................................................................................  

5.       

 

            ค า........................................................................................................ ................ 

 

แบบทดสอบ 

เรื่อง ความหมายของค า 

 

 

 

ตัวอย่าง          สมหญิงเป็นคนเค็มที่สุดในบ้าน 

                  เค็ม หมายถึง ตระหนี่ ขี้เหนียว 

เธอเป็นดาวตั้งแต่ยังเด็ก 

 

การท ากับข้าวเป็นเรื่องกล้วยๆ 

ใบเตยแต่งตัวเปรี้ยวมาก 

 



 

1. ตอบ ง. คอแข็ง มีความหมายโดยตรง ที่หมายถึงอาการปวดคอ 

       เค็ม มีความหมายโดยนัย หมายถึง ตระหนี่ 

 มือสะอาด มีความหมายโดยนัย หมายถึง มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 ดาว มีความหมายโดยนัย หมายถึง บุคคลที่มีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง 

2. ตอบ ง. ชาวสวนมะพร้าวใช้ลิงในการช่วยเก็บผลมะพร้าว 
 

3.   

 ดาว  หมายถึง บุคคลที่มีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง 

4.  

 

 กล้วย หมายถึง ง่ายมาก, สบายๆ 

5.  

 เปรี้ยว หมายถึง แต่งตัวดูทันสมัย , แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาด, แต่งตัวเก่งสะดุดตา 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

เรื่อง ความหมายของค า 

 

 

การท ากับข้าวเป็นเรื่องกล้วยๆ 
 

ใบเตยแต่งตัวเปรี้ยวมาก 

 

เธอเป็นดาวตั้งแต่ยังเด็ก 

 



 

1. ค าพ้องรูป คือ ค าที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านและมีความหมายไม่เหมือนกัน 

รูป ค า ความหมาย 

กร ี กฺรี กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง 
กะ-ร ี ช้าง 

แขม 
แขมฺ ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง 

ขะ-แม คนเขมร 

คร ุ
คฺรุ ภาชนะสานชนิดหนึ่ง ใช้ตักน้ า รูปกลมๆ; ยาชัน 

คะ-ร ุ คร;ู หนัก 

ปรัก 
ปฺรัก เงิน 

ปะ-หรัก หัก 

ปักเปูา 
ปัก-กะ-เปูา ชื่อปลาชนิดหนึ่ง 

ปัก-เปูา ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว 

ปาน 
ปานฺ 

ผิวเนื้อท่ีเป็นสีแดงหรือด าที่เกิดเป็นเองตามร่างกายแต่
ก าเนิด 

ปา-นะ เครื่องดื่ม น้ าส าหรับดื่ม 

เพลา 
เพ-ลา กาล คราว 

เพฺลา 
แกนส าหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน; ไม้ส าหรับขึง
ใบเรือ 

แหน 
แหฺน ชื่อพืชชนิดหนึ่ง 
แหนฺ หวง ล้อม รักษา เฝูาระวัง 

สระ 
สะ แอ่งน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด; ช าระ ฟอก 

สะ-หฺระ 
เสียง เสียงก้องซึ่งออกเสียงได้นาน; ตัวอักษรจ าพวก
หนึ่งเป็นคนละพวกกับพยัญชนะ 

 

 

 

ชุดความรู้เรื่อง ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง 

 

 

 

 



2. ค าพ้องเสียง คือ ค าที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน 

เช่น    ซ่อม ส้อม , ค่า  ข้า  ฆ่า ,  สัตว์  สัตย ์, เขี้ยว  เคี่ยว ,  กัน  กรรณ , พัน  พันธุ์ , จันทร์ จัน  

3. ค าพ้องรูปพ้องเสียง คือ ค าที่มีรูปเหมือนกันอ่านออกเสียงอย่างเดียวกัน แต่มีความหมายหลาย

อย่าง เช่น   

  ขัน 

       1. เขาใช้ขันตักน้ า    (ขัน คือ ภาชนะตักน้ า) 

  2. ไกข่ันตอนเช้า    (ขัน คือ อาการเสียงร้องของไก่) 

  3. วิชัยชอบอ่านเรื่องข าขัน  (ขัน คือ หัวเราะ,ตลก)  

   แกะ 

   1. เราเลี้ยงแกะไว้มากมาย  (  แกะ คือ สัตว์สี่เท้าประเภทหนึ่ง) 

  2. ฉันค่อยๆแกะผ้าปิดแผลออก   (  แกะ คือ เอาเล็บมือค่อยท าให้หลุดออก) 

    4. ค าพ้องความหมาย คือ ค าที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ในบริบทท่ีต่างกันเราเรียกว่าค าไวพจน์ 

ความหมาย ค า 
เมือง บุรี  กรุง  นคร  บุรินทร์   ธานินท์ 
ผู้หญิง ยุพา  นงคราญ  นุช  กัลยา  นารี   สตรี  กัญญา 
น า ธารา อุทก  วารี  ชลธาร  ชลาลัย ชโลธร 
พระอาทิตย์ สุริยะ   สุริยัน  รวี ทิวากร  ภาสกร  ไถง 
แผ่นดิน ปฐพี   ธรณี  ธราดล  ภิพร  ภูวดล 
ท้องฟ้า นภา  เวหา  ทิฆัมพร  โพยม  อัมพร  
ภูเขา สิงขร  บรรพต  พนม   ภูผา 
ป่า พนา  อรัญ  ไพร  ไพรวัน   พง  พนาลี 
พระจันทร์ จันทรา   โสม  รัชนีกร  บุหลนั  ศศิธร 
ดอกไม้ บุปผา  ผกา  มาลี  มาลา  โกสุม  บุษบา 
นก ปักษา  ปักษี   สกุณา สกุณี สุโนก 
ม้า อัสดร  อาชา พาชี อัสวะ  อาชาไนย 
ช้าง กุญชร  คชสาร  คชา กรี หัสดี 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ข้อใดคือค าพ้องรูป 

 ก. พอถึงวันศุกร์ฉันมีความสุขที่สุด  ข. คุณย่าให้คนสวนมาตัดหญ้าหน้าบ้าน 

 ง. ท่านผู้เฒ่าเอาขี้เถ้ามาจากเตาไฟ  ง. น้องไปซื้อปลาปักเปูาตอนเล่นว่าวปักเปูา 

2. ข้อใดคือค าพ้องเสียง 

 ก. ว่าวปักเปูา   ปลาปักเปูา  ข. เพลารถ เพลาเช้า 

 ข. สระอา    สระน้ า   ง. บาท  บาตร 

ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก 

3. ก. ทวิช  ข. สกุณี   ค. รัชนีกร  ง. ปักษี 

4. ก. ทินกร  ข. อุทก   ค. สุริยะ   ง. สุรีย ์

5. ก. วาร ี  ข. ชลธาร  ค. คงคา   ง. ฑิฆัมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แบบทดสอบ 

เรื่อง ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง 

 

 

 

 



 

 

 

1. ตอบ ง. ปลาปักเปูา (ปัก-กะ-เปูา)  / ว่าวปักเปูา (ปัก-เปูา) เป็นค าพ้องรูปเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียง

ต่างกัน 

ศุกร์  สุข     ย่า  หญ้า     เฒา่  เถ้า  เป็นค าพ้องเสียงที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน 

2. ตอบ ง. บาท  บาตร  อ่านว่า  บาด  เป็นค าพ้องเสียง  

      สว่นข้ออ่ืนเป็นค าพ้องรูป  

3. ตอบ  ค. รัชนีกร  หมายถึง พระจันทร์    

 ทวิช   สกุณี  ปักษี  หมายถึง นก 

4. ตอบ ข. อุทก หมายถึง น้ า 

 ทินกร  สุริยะ  สุรีย์  หมายถึง พระอาทิตย์ 

5. ตอบ ง. ฑิฆัมพร หมายถึง ท้องฟูา 

 วารี   ชลธาร  คงคง  หมายถึง แม่น้ า 
 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

เรื่อง ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง 

 

 

 

 



การล าดับพยัญชนะ 

จะเรียงล าดับพยัญชนะดังนี้ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ 
พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

 
ข้อสังเกต ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไม่ใช่พยัญชนะ แต่ถูกน ามาพิจารณาร่วมกับพยัญชนะ 

การล าดับสระ 

 

ล ำดบัวรรณยุกต์ 

จะเรียงล าดับดังนี้ ไม้ไต่คู้, ไม้เอก, ไม้โท, ไม้ตรี, ไม้จัตวา, ทัณฑฆาต (   ็    ่    ้    ๊    ๋    ์) 

ข้อสังเกต ไม้ไต่คู้(   ็) กับทัณฑฆาต(   ์) ไม่ใช่วรรณยุกต์แต่ถูกน ามาพิจารณาร่วมกับวรรณยุกต์ 

ชุดความรู้เร่ือง การใช้พจนานกุรม 



การใช้อักษรย่อที่ปรากฏในพจนานุกรม 

1. อักษรย่อที่มาจากชนิดของค า 

 น. ย่อมาจาก  ค านาม  ก. ย่อมาจาก กริยา         ส  ย่อมาจาก  สรรพนาม  

 ว  ย่อมาจาก  ค าวิเศษณ์           บ. ย่อมาจาก  บุพบท  สัน  ย่อมาจาก สันธาน 

 อ ย่อมาจาก  อุทาน 

1. อักษรย่อที่บอกที่มาของค า เช่น 

จ.  ย่อมาจาก  เขมร   จ. ย่อมาจาก  จีน 

ช.  ย่อมาจาก  ชวา   ป. ย่อมาจาก  บาลี 

บ.  ย่อมาจาก  เบงกาลี   อ. ย่อมาจาก  อังกฤษ 

ส  ย่อมาจาก  สันสกฤต 

2. อักษรย่อค าที่ใช้เฉพาะแห่ง เช่น 

(กลอน ) คือ ค าที่ใช้ในบทร้อยกรอง 

(เลิก) คือ ค าที่เลิกใช้แล้ว 

(ชีว) คือ ค าที่ใช้ในชีววิทยา 

(ส า) คือ ค าท่ีเป็นส านวน        

ตัวอย่าง    วิตถาร [วิดถาน] ว. กว้างขวาง มากเกินไป (ป)

       ว. ย่อมาจาก ค าวิเศษณ์

        ป. ย่อมาจาก  ภาษาบาลี
 

ประโยชน์ของพจนานุกรม 

1. ใช้ค้นหาความหมายของค า ช่วยให้อ่านค า แลสะกดค าได้ถูกต้อง 

3. ช่วยให้เขียนค าได้ถูกต้อง พจนานุกรมจะรวบรวมค าที่เขียนในรูปแบบต่างๆ ไว้ ซึ่งถือเป็นแบบฉบับใน

การเขียนภาษาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา 

4. ใช้ค้นหาประวัติของค าว่าเป็นค ามาจากภาษาใด หรือเป็นค าโบราณซึ่งปัจจุบันไม่มีใช้แต่เป็นภาษาท่ีใช้ใน

วรรณคดี 

5. เป็นประโยชน์ในการศึกษาหลักภาษา พจนานุกรมจะบอกชนิดของค า เช่น ค านาม สรรพนาม เพ่ือให้รู้

หน้าที่ของค า 
 



 

1. จงเรียงล าดับค าตามพจนานุกรม 

 ก. ธารา   ธัญญาหาร  เธียร   ข.ประสิทธิ์   ปรัชญา   ปรเมษฐ์ 

 ค. โยธิน  ยุพา   ยี่ห้อ    ง. สินเธาว์   สุขุม  โสภ ี

2. อักษรย่อ  บ. บอกที่มาของค าภาษาใด 

 ก. ภาษาบาลี  ข. ภาษาเบงกาลี  ค. ภาษาเขมร  ง. ภาษาญวณ 

3. ค าใดควรเรียงไว้เป็นอันอับแรกตามพจนานุกรม 

 ก. ดรุณ   ข. ดุษณี   ค. ดวง   ง. ดาว 

4.ค าในข้อใดเขียนผิด 

ก. บิณฑบาต  ข.โควต้า   ค. ขะมักเขม้น  ง. กะทัดรัด 

5. ข้อใดอ่านออกเสียงผิดจากข้ออื่น 

 ก.จุฑามณี  ขัณฑสกร    ข. บัณเฑาะก์    บัณฑิต 

 ค. มณฑล   มณฑก    ง. มณโฑ   มณฑา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

เรื่อง การใช้พจนานุกรม 



 
 

1. ตอบ ง. สินเธาว์   สุขุม  โสภี  

ส่วนข้ออ่ืนเรียงล าดับได้ดังนี้   

ก.   ธัญญาหาร  ธารา  เธียร     

ข. ปรเมษฐ์  ประสิทธิ์ ปรัชญา      

ค. ยี่ห้อ  ยุพา  โยธิน 

2. ตอบ ข. บ. ย่อมาจาก ภาษาเบงกาลี 

ภาษาบาลี ใช้ตัวย่อ ป.    ภาษาเขมร  ใช้ตัวย่อ  ข.   ภาษาญวน  ใช้ตัวย่อ  ญ. 

3. ตอบ  ค. ดวง    ดรุณ    ดาว   ดุษณี 

4. ตอบ ข.โควต้า ที่ถูกต้องคือ โควตา 

5. ตอบ ข. บัณเฑาะก์  อ่านว่า บัน-เดาะ  บัณฑิต  อ่านว่า บันฑิต   เพราะ ตัว  “ฑ” ออกเสียงเป็น “ด”  

ส่วนในข้ออ่ืน ตัว “ฑ” ออกเสียงเป็น  “ท” ดังนี้ 

ก.จุฑามณี  อ่านว่า จุ-ทา-มะ-นี  ขัณฑสกร อ่านว่า ขัน-ทะ-สะ-กร 

ค. มณฑล อ่านว่า มน-ทน     มณฑก อ่านว่า มน-ทก 

ง. มณโฑ อ่านว่า มน-โท      มณฑา อ่านว่า มน-ทา 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

เรื่อง การใช้พจนานุกรม 

ชุดความรู้เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 



 

 

 

 

ความส าคัญ 

การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านเพ่ือความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นเพราะผู้อ่านสามารถจับใจ 

ความส าคัญของเรื่องได้จะท าให้เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของถ้อยค า 

และส านวนที่ปรากฏในเรื่องและจัดล าดับเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถจับใจความส าคัญได้อย่าง 

ครบถ้วน  

การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเพ่ือเก็บสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน เช่น เก็บจุดมุ่งหมาย

ส าคัญของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่องที่ส าคัญ เก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิดหรือทัศนะ

ของผู้เขียน               

ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความท่ีส าคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้าที่ สามารถ 

ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้น ถ้าเอาใจความส าคัญออก ผู้รับสารจะรับสารไม่ตรง 

จุดมุ่งหมาย หรือท าให้ความหมายของเรื่องบิดเบือนไป ในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความส าคัญ เพียง 

ประโยคเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน ๒ ประโยค  

พลความ (พน-ละ-ความ) หรือใจความย่อย หมายถึง ใจความที่มีความส าคัญน้อย มีหน้าที่ขยาย

ความ ประโยคใจความส าคัญ เป็นใจความสนับสนุนหรือให้ตัวอย่างให้ผู้รับสารเข้าใจเด่นชัดขึ้น แม้ไม่มี

ใจความย่อย ผู้รับสารก็สามารถรับสารได้ตรงตามจุดมุ่งหมายได้  

หลักการอ่านเพื่อจับใจความ  

1. ตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน ไม่ควรคิดถึงเรื่องอื่น ๆ ในขณะที่ก าลังอ่านหนังสือ  

2. อ่านเรื่องให้เข้าใจโดยตลอด แล้วสรุปใจความไว้  

3. ควรตั้งค าถาม ถามตัวเองว่า เรื่องท่ีอ่านนั้นเป็นเรื่องอะไร กล่าวถึงใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

อย่างไร  

4. ฝึกสังเกตใจความส าคัญของแต่ละตอน พร้อมทั้งสังเกตส่วนขยายด้วย  

5. ควรมีการบันทึกข้อความส าคัญของเรื่อง เช่น ชื่อบุคคล สถานที่ เวลา ฯลฯ 

 

หลักการอ่านจับใจความ

ส ำคญั 

 

แบบทดสอบ 

เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 



 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  ข้อ 1-3 

“ปลาดาวตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง ถูกแดดเผาอยู่หาดทราย  น้ าคงชัดพัดมาเกยตื้นอยู่ที่นี่  ฉันบรรจง

หยิบมันขึ้นมาวางไว้ในอุ้งมือน าไปวางคืนในทะเลที่มีคลื่นซัดทยอยเข้ามาไม่หยุดนิ่งเพียงเท่านี้ฉันก็สุขใจที่ได้

ร่วมอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล” 

1. ข้อใดกล่าวถูกไม่ต้อง    

ก. ปลาดาวอาศัยอยู่ในทะเล 
ข. ปลาดาวตัวนี้ตายเพราะถูดแดดเผา  
ค. ปลาดาวตัวนี้ถูกน้ าพัดมาเกยตื้นที่หาดทราย 
ง. ผู้เขียนสุขใจที่ได้ร่วมอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล 

 

2. ผู้เขียนมีวิธีช่วยเหลือปลาดาวที่มาเกยตื้นอย่างไร 
ก. ใช้ที่ตักตักแล้วน าไปปล่อยชายหาด 

ข. ใช้ที่ตักตักแล้วน าไปปล่อยกลางทะเล 

ค. ใช้มือหยิบมาวางบนอุ้งมือน าไปปล่อยชายหาด 

ง. ใช้มือหยิบมาวางบนอุ้งมือน าไปปล่อยกลางทะเล 
 

3. การกระท าของใครมีความหมายสอดคล้องกับข้อความท่ีขีดเส้นใต้    

ก. เอ้วาดภาพด้วยความตั้งใจอย่างมาก 
ข. โอ๋เช็ดถ้วยจานด้วยความระมัดระวัง  
ค. อ้ายช่วยแม่จัดดอกไม้อย่างคล่องแคล่ว  
ง. เอ้ือยเข้าพบผู้จัดการด้วยกิริยานอบน้อม 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม ข้อ 4-6 

     (1) ปูจักจั่นเป็นปูที่หายาก เพราะเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางฝั่งทะเลอันดามัน จะจับเพื่อส่งขาย

ต่างประเทศ ไม่มีขายตามตลาดปลาทั่วไป (2) ปูจักจั่นที่น ามานึ่ง รับรองถึงความสดว่าขึ้นจากเรือประมงส่ง

ตรงมาถึงร้าน (3) เมื่อล้างท าความสะอาดแล้วก็น ามานึ่ง สุกแล้วจะได้ปูเนื้อแน่น    หากเป็นตัวเมียจะมีไข่

เป็นมันแดงเยิ้มไปทั่วภายในกระดอง เพียงฉีกเนื้อจิ้มน้ าจิ้มซีฟููด แค่นี้ก็อร่อยสุด ๆ (4) ปูจักจั่นเป็นปูที่มี

รสชาติอร่อยมาก เนื้อก็หวาน ปูตัวเมียมีเนื้อแน่นและเล็กกว่าปูตัวผู้ 



4.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ปูจักจั่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ 

ข. ปูจักจั่นไม่มีขายตามตลาดปลาทั่วไป 

ค. ปูจักจั่นตัวเมียมีไข่เป็นมันแดงเยิ้มไปทั่วภายในกระดอง 

ง. ปูจักจั่นตัวผู้มีเนื้อหวาน  เนื้อแน่นและตัวโตกว่าปูตัวเมีย 
 

5. ข้อความหมายเลขใด เป็นข้อเท็จจริง 
ก. หมายเลข (1) 
ข. หมายเลข (2) 
ค. หมายเลข (3) 
ง. หมายเลข (4) 
 

6. ข้อใดคือจุดประสงค์ของบทความนี้ 

ก. โฆษณาเมนูปูจักจั่นนึ่ง 

ข. ส่งเสริมการส่งออกอาหารทะเล 

ค. แสดงกรรมวิธีที่น าปูจักจั่นมาประกอบอาหาร 

ง. แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลฝั่งอันดามัน 

 
ใช้แผนภาพต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 7-9  

 

แผนภาพแสดงจ านวนเห็ดที่ บุญมา บุญชัย บุญมี บุญเกิด บุญหลายและบุญนาค เก็บได้ 
7. ใครเก็บเห็ดได้มากท่ีสุด 

ก. บุญมา        ข. บุญเกิด        ค.บุญนาค          ง.บุญหลาย 
 
 

8. คู่ใดเก็บเห็ดรวมกันแล้วได้เท่ากับบุญมาและบุญเกิดรวมกัน 
ก. บุญชัย - บุญมี 
ข. บุญนาค - บุญชัย 



ค. บุญชัย - บุญเกิด 
ง. บุญนาค – บุญหลาย 

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. บุญมีเก็บเห็ดได้น้อยกว่าคนอ่ืน 
ข. บุญมาเก็บเห็ดได้มากกว่าบุญเกิด อยู่ 9 กิโลกรัม 
ค. บุญหลาย บุญนาค และบุญชัยเก็บเห็ดได้ไม่เท่ากัน 
ง. บุญชัยเก็บเห็ดได้เท่ากันกับบุญเกิด และบุญมีรวมกัน 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม  ข้อ  10-11 

“ไม้คด............ใช้ท าขอ 
เหล็กงอ.......ใช้ท าเคียว 
คนคดเคี้ยว.......ใช้ท าอะไรไม่ได้เลย” 
 

10. ใครน าข้อคิดจากข้อความนี้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม (เลือกตอบ 2 ค าตอบ) 
ก. บุหงาพูดอะไรไปก็รักษาค าพูดของตัวเองทุกครั้ง  
ข. การะเกดมักเสียสละสิทธิประโยชน์ของตนให้ลูกน้อง 
ค. กาหลงมาท างานสายบ่อย ๆ แต่ก็มักมาท างานชดเชยในวันหยุด 
ง. อัญชันพบกระเป๋าจึงน ามาให้ประชาสัมพันธ์ประกาศหาเจ้าของ 
จ. สารภีไม่เคยเอาเปรียบใครและก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบเช่นกัน 

 

11. ข้อความนี้ต้องการสอนเรื่องใด 

ก. การใช้ประโยชน์จากไม้ 

ข. วิธีการท าเคียวจากเหล็ก 

ค. เกิดเป็นคนต้องมีความซื่อสัตย์ 

ง. ความประหยัด ใช้ของให้คุ้มค่า 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 12-13 

“นักท่องเที่ยวนับหมื่นคน ต่างเดินทางมารอชมแสงตะวันใหม่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ต าบลห้วย

ไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือชมแสงอาทิตย์แรกก่อนใครในสยาม เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทาง

มารับแสงดวงอาทิตย์ขึ้นแห่งปี ถือว่า เสริมพลังมงคลชีวิต พิชิตรับฤกษ์รับชัย บังเกิดบุญ บารมี และเป็นผู้มี

พลังอ านาจ สามารถชนะภัยทุกด้าน”  

12. เพราะเหตุใดนักท่องเที่ยวจึงมาเที่ยวที่ผาแต้ม 



ก. มาชมแสงอาทิตย์แรกก่อนใครในสยาม 

ข. มาเสริมพลังมงคลชีวิต 

ค. มาขอพรให้บังเกิดบุญบารมี 

ง. มาเพ่ิมพลังอ านาจให้สามารถชนะภัยทุกด้าน 
 

13. ข้อคิดเห็นคือข้อเท็จจริง   

ก. อุทยานผาแต้มตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี 

ข. การรับแสงแรกที่ผาแต้มเสริมพลังมงคลชีวิต 

ค. แสงตะวันใหม่พิชิตรับฤกษ์รับชัย 

ง. ผู้ที่รับแสงอาทิตย์ใหม่ที่ผาแต้มจะเป็นผู้มีอ านาจ 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 14-15 
“ผีเสื้อ แวะเวียนวนมา ช้างปุา ชะนีฝูงใหญ่ กระแตตัวน้อยโผลงยอดไผ่ แมงมุมชักใย โย้มา สวย 

เอยสวยงาม ฟูาครามสายลม ยิน ไก่ผสม เสียงกระชั้นมา ไก่ขันมา เสียงไก่ขันมาตกใจจากนิทรา นิจจาฝัน
ไป” 

จากเพลง ชมไพรในฝัน  ศิลปิน : เพลงไทยท านองจีน 
14. จากเนื้อเพลงนี้มีสัตว์สี่เท้ากี่ชนิด 

ก. 6  ชนิด 
ข. 4  ชนิด 
ค. 3  ชนิด 
ง. 2 ชนิด 

 

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ผู้เขียนไปเที่ยวปุา 
ข. ผู้เขียนมีความสุขจากการไปเที่ยวปุา 
ค. ผู้เขียนฝันว่าได้ไปเที่ยว เห็นสัตว์หลายชนิด 
ง. ผู้เขียนเสียดายที่ต้องรีบกลับไม่ได้เที่ยวต่อ 

 
 

จากภาพนี้ ตอบค าถาม ข้อ 16-17 



  

16. ข้อความนี้จัดเป็นสารประเภทใด 
ก. ข่าว 
ข. ประกาศ 
ค. โฆษณา 
ง. ค าแนะน า 

 

17. ข้อความนี้มีนี้บกพร่องเรื่องใดมากที่สุด 

ก. ที่อยู่ติดต่อ 

ข. ระยะเวลา 

ค. ราคา 

ง. ชนิดของสินค้า 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 18-20 

“ตลอดระยะเวลาที่นั่งรถเมลกลับบ้าน ผมเลือกที่นั่งริมหน้าต่างปล่อยให้ลมเย็นๆ ในยามค่ าคืน

ของเมืองหลวงปะทะใบหน้า คิดทอดความฝันออกไปเรื่อยเปื่อย หัวใจแช่มชื่นอยากบอกไม่ถูก เหมือนกับ

ดินดาลที่มีฝนชโลมลงมาห่าใหญ่ หลังจากท่ีแห้งแล้งฝนมานานแสนนาน ผมนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปคนเดียว

ตลอดทางโดยมาสนใจใครว่าจะคิดอย่างไร จะไม่ให้ผมรู้สึกดีใจได้อย่างไรเล่าครับ เพราะนี่คือ การแตกใบ

อ่อนครั้งแรกของเมล็ดพันธุ์ทางธุรกิจที่ผมอดทนบ่มเพาะมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีเต็ม” 

18. ต้นเหตุที่ท าให้ชายคนนี้ดีใจคืออะไร 

ก. ฝนตกลงมาท าให้รู้สึกชุ่มฉ่ า 

ข. เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโต 

ค. ลมเย็นๆปะทะใบหน้า 

ง. การขยายธุรกิจประสบความส าเร็จ 

19. เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนในช่วงเวลาใด 

ก. เช้าตรู่ 



ข. เที่ยงวัน 

ค. ตอนเย็น 

ง. กลางคืน 

20. ชายคนนี้ประกอบอาชีพอะไร 

ก. เกษตรกร 

ข. นักธุรกิจ 

ค. รับราชการ 

ง. รับจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เฉลยแบบทดสอบเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 



1. ข้อ ข. ปลาดาวตัวนี้ตายเพราะถูดแดดเผา  
ข้ออื่นผิด เพราะข้อมูลที่ให้มาคือปลาดาวอาศัยอยู่ในทะเล   ปลาดาวตัวนี้ถูกน้ าพัดมาเกยตื้นที่
หาดทรายและผู้เขียนสุขใจที่ได้ร่วมอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล 

2. ข้อ ง  ใช้มือหยิบมาวางบนอุ้งมือน าไปปล่อยกลางทะเล 

3. ข้อ ข  เพราะ การบรรจงหยิบคือการกระท าด้วยความระมัดระวัง 
4. ข้อ ง  เพราะ ปูจักจั่นมีเนื้อหวาน ปูตัวเมียมีเนื้อแน่นและเล็กกว่าปูตัวผู้ 
5. ข้อ ค หมายเลข (3 ) เป็นข้อเท็จจริง  ข้ออ่ืนเป็นความคิดเห็น    
6. ข้อ ก. โฆษณาเมนูปูจักจั่นนึ่ง เชิญชวนว่าปูจักจั่นนึ่งเป็นอาหารที่หาทานได้อยาก และน่า

รับประทาน  ไม่ได้กล่าวถึงการส่งออกสินค้า  ไม่ได้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของฝั่งทะเลอัน
ดามัน และไม่ปรากฏกรรมวิธีประกอบอาหาร 

7. ข้อ ก  เพราะ  บุญมา  เก็บเห็ดได้ 23 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าคนอ่ืน 
8. ข้อ   บุญมากับบุญเกิด เก็บเห็ดรวมกันได้ 37 กิโลกรัม ซึ่งกันกับ บุญมาและบุญเกิดเก็บได้ 
เท่ากัน 

9. ข้อ  ง  เพราะ บุญชัยเก็บเห็ดได้ 20  กิโลกรัม แต่ บุญเกิดและบุญมีเก็บเห็ดรวมกันได้ 21 
กิโลกรัม 

10. ข้อ ง และข้อ จ  เพราะเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมา 
11. ข้อ ค. เกิดเป็นคนต้องมีความซื่อสัตย์ ข้ออ่ืนๆ ไม่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ 
12. ข้อ ข มาชมแสงอาทิตย์แรกก่อนใครในสยาม 
13. ข้อ ก อุทยานผาแต้มตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นข้อเท็จจริง  ข้ออ่ืนเป็นความคิดเห็น เป็น

ความเชื่อส่วนบุคคล 
14. ข้อ   ค. 3  ชนิด ได้แก่ ช้างปุา ชะนี กระแต 
15. ข้อ  ค. ผู้เขียนฝันว่าได้ไปเที่ยว เห็นสัตว์หลายชนิด จากประโยคที่ว่า เสียงไก่ขันมาตกใจจาก

นิทรา นิจจาฝันไป 
16. ข้อ ค. โฆษณา  เพราะเป็นการชวนให้เชื่อ โดยบอกแต่สิ่งดี  
ข้ออื่นยังไม่ถูกต้อง เพราะ ข่าว หมายถึง เรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ   
ประกาศ หมายถึง แจ้งให้ทราบ  ส่วนค าแนะน า หมายถึง ค าชี้แนวทางให้ท าหรือปฏิบัติ 

17. ข้อ  ก. เพราะไม่ปรากฏที่อยู่ติดต่อ 
18. ข้อ ง. การขยายธุรกิจประสบความส าเร็จ 

19. ข้อ  ง. ตอนกลางคืน จากประโยค .....ผมเลือกท่ีนั่งริมหน้าต่างปล่อยให้ลมเย็นๆ ในยามค่ าคืน
ของเมืองหลวง 

20. ข้อ  ข. จาก.....ครั้งแรกของเมล็ดพันธุ์ทางธุรกิจที่ผมอดทนบ่มเพาะมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีเต็ม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

1. ขันธ์ 5 หรือ เบญจขันธ์ คือ องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนาม 
 
      รูป คือ ส่วนที่เป็นร่างกาย ประกอบด้วยธาตุ 4 ได้แก่ 
    - ธาตุดิน(ส่วนของร่างกายที่เป็นของแข็ง เช่น เนื้อ กระดูก ผม) 
    - ธาตุน้้า (ส่วนที่เป็นของเหลวของร่างกาย) เช่น เลือด น้้าลาย น้้าเหลือง น้้าตา ) 
    - ธาตุลม (ส่วนที่เป็นลมของร่างกาย ได้แก่ ลมหายใจเข้าออก ลมในกระเพาะอาหาร) 
    - ธาตุไฟ ( ส่วนที่เป็นอุณหภูมิของร่างกาย ได้แก่ ความร้อนในร่างกายมนุษย์) 
 
     นาม คือ ส่วนที่มองไม่เห็นหรือจิตใจ ได้แก่ 
    - เวทนา คือ ความรู้สึกที่เกิดจากประสาทสัมผัส เช่น สุขเวทนา ทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนา ไม่
ยินดียินร้าย 
    - สัญญา คือ ความจ้าได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส เมื่อสัมผัสอีกครั้งก็สามารถบอกได้ 
    - สังขาร คือ สภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดี คิดชั่ว หรือเป็นกลาง สิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิต ได้แก่ เจตนา 
ค่านิยม  
ความสนใจ ความโลภ และความหลง 
    - วิญญาณ คือ ความรับรู้ที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนะ 6) 
 
2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักค้าสอนที่ส้าคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เพราะ
เป็นค้าสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพ่ือสู่นิพพาน ได้แก่ 
    1. ทุกข ์หมายถึง สภาพที่ทนได้ยากท้ังร่างกายและจิตใจ 
    1.1 สภาวทุกข์ หรือ ทุกข์ประจ้า ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
    1.2 ปกิณกทุกข์ หรือทุกข์จร เป็นทุกข์ที่เกิดข้ึนภายหลัง เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปและเกิดขึ้นเนืองๆ เช่น  
          ความเศร้าโศก  ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ 
    2. สมุทัย หมายถึง เหตุที่ท้าให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา (ความอยาก) 
    2.1 กามตัณหา คือ อยากในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทีต่นยังไม่มี 
    2.2 ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากให้สภาพที่ตนปรารถนาอยู่นานๆ 
    2.3 วิภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากให้สภาพที่ตนปรารถนาอยู่นานๆ 
    3. นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ คือ ให้ดับที่เหตุ ซึ่งมีขั้นตอนตามล้าดับในมรรค 8 
    4. มรรคมีองค์ 8 หนทางแห่งการดับทุกข์ 
    4.1 สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือ มีความเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือความ
ดับทุกข์ 
    4.2 สัมมาสังกัปปะ ความด้าริชอบ คือ ความคิดที่ปลอดโปร่ง ความคิดไม่พยาบาท ความคิดไม่

ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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เบียดเบียน 
    4.3 สัมมาวาจา วาจาชอบ คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
    4.4 สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือ ไม่ท้าลายชีวิตคนอ่ืน ไม่ขโมยของ ไม่ผิดในกาม 
    4.5 สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ การท้ามาหากินด้วยอาชีพสุจริต 
    4.6 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ เพียรระวังมิให้ความชั่วที่ยังไม่เกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่
เกิดข้ึนเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้ว 
    4.7 สัมมาสติ ความระลึกชอบ คือ พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม 
    4.8 สัมมาสมาธิ การตั้งใจชอบ คือ การตั้งจิตที่แน่วแน่อยู่ในอารมณ์ใด อารมณ์หนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านเพ่ือ
มุ่งม่ันกระท้าความดี 
 
3. ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง 
    1. อนิจจตา หรือ อนิจจัง ความไม่คงท่ี ไม่เที่ยง ไม่ถาวร ไม่แน่นอน 
    2. ทุกขตา หรือ ทุกขัง สภาพที่อยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ ต้องแปรปรวนไป 
    3. อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตนแท้จริง ไม่อยู่ในอ้านาจบังคับบัญชา ไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
    ในเรื่งไตรลักษณ์ พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นค้าสอนสูงสุด ซึ่งทุกสิ่งในสากลจักรวาลล่วนเป็นอนัตตา
ทั้งสิ้น 
 
4. พรหมวิหาร 4  ธรรมส้าหรับผู้เป็นใหญ่ ผู้ปกครอง พ่อแม่ จ้าเป็นต้องมีไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวส้าหรับ
ด้าเนินชีวิต ได้แก่ 
    1. เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข 
    2. กรุณา ความสงสาร ต้องการที่จะช่วยบุคคลอ่ืน สัตว์อ่ืนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
    3. มุทิตา ความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นบุคคลอ่ืนเขาได้ดี 
    4. อุเบกขา ความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ เมื่อบุคคลอ่ืนประสบความวิบัติ 
 
5. สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้้าใจคน 
    1. ทาน การให ้
    2. ปิยวาจา การกล่าวถ้อยค้าไพเราะอ่อนหวาน 
    3. อัตถจริยา การบ้าเพ็ญประโยชน์ 
    4. สมานัตตตา การประพฤติตนสม่้าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 
6. ฆราวาสธรรม 4 หลักธรรมส้าหรับผู้ครองเรือน ได้แก่ 
    1. สัจจะ การมีความซื่อตรงต่อกัน 
    2. ทมะ การรู้จักข่มจิตของตน ไม่หุนหันพลันแล่น 
    3. ขันติ ความอดทนและให้อภัย 
    4. จาคะ การเ สียสละแบ่งปันของตนแก่คนที่ควรแบ่งปัน 
 



7. บุญกิริยาวัตถุ 10 หลักธรรมแห่งการท้าบุญ ทางแห่งการท้าความดี 10 ประการ 
    1. ทานมัย บุญส้าเร็จด้วยการบริจาคทาน 
    2. ศีลมัย บุญส้าเร็จด้วยการรักษาศีล 
    3. ภาวนามัย บุญส้าเร็จด้วยการเจริญภาวนา 
    4. อปจายนมัย บุญส้าเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 
    5. เวยยาวัจจมัย บุญส้าเรจ็ด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆ 
    6. ปัตติทานมัย บุญส้าเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 
    7. ปัตตานุโมทนามัย บุญส้าเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ 
    8. ธัมมัสสวนมัย บุญส้าเรจ็ด้วยการฟังธรรม 
    9. ธัมมเทสนามัย บุญส้าเร็จด้วยการแสดงธรรม 
    10. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญส้าเร็จด้วยการท้าความคิดความเห็นของตนให้ตรง 
8. สัปปุริสธรรม 7    หลักธรรมของคนดี หรือคุณสมบัติของคนดี 
    1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 
    2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล 
    3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน 
    4. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ 
    5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา 
    6. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน 
    7. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนดี 
 

 9 อบายมุข 6  
        อบายมุข 6 คือหลักธรรมที่สอนถึงหนทางหรือช่องทางแห่งความเสื่อมและความพินาศของทรัพย์
สมบัติและตนเอง พระพุทธศาสนาได้แสดงหนทางแห่งความเสื่อมและความพินาศไว้ 6 ประการ ได้แก่ 
1.1) การชอบเที่ยวกลางคืน หมายถึง การเที่ยวผับ บาร์ หรือสถานเริงอารมณ์อ่ืน ๆ ในเวลาวิกาล  
การชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษเช่น ท้าให้เกิดโรคต่าง ๆ ท้าให้ครอบครัวเดือดร้อน ท้าให้สิ้นเปลืองเงินทอง  
1.2) การชอบเที่ยวดูการละเล่น หมายถึง มีการละเล่นอะไร ที่ไหน เป็นต้องไปดูทุกครั้ง ดูอย่างพร่้า 
เพ่ือเกินความ จ้าเป็น มีโทษต่าง ๆ เช่น ร้องร้า ท้าเพลงที่ไหน ไปที่นั่น สุดท้ายจะกลายเป็นคนหมกมุ่นแต่
เรื่องประเภทนี้  
1.3) การเป็นนักเลงสุรา หมายถึง การติดสุราและของมึนเมาต่าง ๆ ถือว่าเป็นภัยร้ายแรง เท่ากับตก 
นรกทั้งเป็นการเป็น นักเลงสุรา มีโทษ เช่น ท้าให้เสียทรัพย์สิน ท้าให้เสียสุขภาพและเป็นบ่อเกิดของโรค
ต่าง ๆ เช่นมะเร็งตับพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น ท้าให้เกิดการ ทะเลาะวิวาท ท้าให้ความละอายที่มีในตัวลดลง 
ท้าให้เกิดอุบัติเหตุจนถึงข้ันเสียชีวิต  
1.4) การเป็นนักเลงการพนัน หมายถึง การชอบเล่นการพนัน เช่น เล่นไพ่ เล่นหวย จนถึงข้ันที่เรียกว่า 
ผีพนันเข้าสิงมีโทษ เช่น เกิดหนทางของการก่อเวรซึ่งกันและกัน ท้าให้เสียทรัพย์สิน ไม่มีใครไว้วางใจ มีคน
กล่าวไว้ว่า ไฟไหม้ 10 ครั้งยังไม่เท่าเล่นการพนันครั้งเดียว  
1.5) การเกียจคร้านท้าการงาน หมายถึง การไม่ขยันท้างานตามเวลาและหน้าที่รับผิดชอบ ปล่อยการ 
งานให้คั่งค้าง  



เป็นคนไม่ เอาไหน จะได้รับโทษ เช่น หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ย่อมเสียประโยชน์ของตนไปอย่างน่า
เสียดาย ทรัพย์สินเงินทองใหม่ก็ไม่เกิด ที่มีอยู่ก็มีแต่จะหมดไป เป็นคนที่หมดค่าของความเป็นคน ทั้งนี้
เพราะ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน  
1.6) การคบคนชั่วเป็นมิตร หมายถึง การร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมเที่ยว ร่วมพวกหรือไปมาหาสู่กับคนชั่ว  
ผู้ที่คบคนชั่วเป็นมิตร จึงเป็นผู้ที่ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย อีกทั้งอาจจะน้าความเดือดร้อนอ่ืนๆมาสู่
ตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้นในการเลือกคบผู้ใดเป็นมิตร  
10. อิทธิบาท 4  
อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่น้าไปสู่ความส้าเร็จแห่งผลที่มุ่ง จ้าแนกไว้เป็น 4 ประการ ดังนี้ 
 10.1) ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท้า ใฝ่ใจรักจะท้าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนา 
จะท้าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป  
10.2) วิริยะ แปลว่า ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ
ไม่ท้อถอย 
10.3) จิตตะ แปลว่า ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท้าและสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป  
10.4) วิมังสา แปลว่า ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อ ยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท้านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น  
11. ทิศ 6  
ทิศ 6 คือหลักธรรมที่อธิบายถึงบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ทางสังคมเสมือนทิศท่ีอยู่
รอบตัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามทิศ 6 นี้ได้ชื่อว่า ปกปักรักษาทั่วทุกทิศให้เป็นแดนเกษมสุขปลอดภัย  
1. ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก (ปุรัตถิมทิศ) ได้แก่ มารดาบิดา เพราะเป็นผู้อุปการะแก่เรามาก่อน  
2. ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ( ทักษิณทิศ) ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักขิไณยบุคคลควรแก่การบูชาคุณ  
3. ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ( ปัจฉิมทิศ) ได้แก่ บุตรภรรยา เพราะมีข้ึนภายหลังและคอยเป็นก้าลัง 
สนับสนุนอยู่ข้างหลัง  
4.ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ (อุตตรทิศ) ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย 
และเป็นก้าลังสนับสนุน ให้บรรลุความส้าเร็จ  
5. ทิศเบื้องล่าง ( เหฏฐิมทิศ) ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยท้าการงานต่างๆ เป็นฐาน
ก้าลังใจ  
6. ทิศเบื้องบน (อุปริมทิศ) ได้แก่ สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมและเป็นผู้น้า
ทางจิตใจ  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. ครอบครัวของผู้ใดใช้หลักฆราวาสธรรม 
ก. ชัชชัยและชมดาว : สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 
ข. พิเศษ และเพ็ญพร : ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 
ค. วิรุฒน์และวิชชุดา : ฉันทะ วิรยิะ จิตตะ วิมังสา 
ง. กฤช และกิ่งแก้ว : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
 

2. วจีทุจริต มีความหมายตรงกับบุคคลในข้อใด 
ก. น้้าจิต เล่นการพนันเพ่ือหาเงินเลี้ยงครอบครัว 
ข. น้้าค้าง น้าเสื้อผ้าที่มีต้าหนิขายปะปนกับเสื้อผ้าที่ดี 
ค. น้้าพุ บอกแม่ว่าจะไปท้ารายงานที่โรงเรียนแต่หนีไปเที่ยว 
ง. น้้าฝน ชอบเลี้ยงแมวแต่ไม่ดูแลปล่อยให้อดอยาก 
 

3. ถ้าต้องการประสบความส้าเร็จในการเรียนหรือการท้างานต้องยึดหลักธรรมในการด้าเนินชีวิตข้อใด 
ก. สังคหวัตถุ ๔  ค. อริยสัจ ๔ 
ข. อิทธิบาท ๔  ง. พรหมวิหาร ๔ 

4. ผู้มีจิตใจโหดร้ายชอบท้าร้ายและรังแกผู้อ่ืนเป็นประจ้าขาดบุญกิริยาวัตถุข้อใด 
ก. ศีลมัย   ค. ภาวนามัย 
ข. ทานมัย   ง.  อุปมัย 

 

5. หลักธรรมในข้อใดกล่าวถึงข้อควรละเว้นคู่กับข้อควรปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมเบี้องต้นที่ชาวพุทธทุกคน
ควรปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน 

ก. ทาน ปิยวาจา   
ข. สติ สัมปชัญญะ 
ค. มุทิตา อุเบกขา 
ง. เบญจศีล เบญจธรรม 

               
 

6. การกระท้าของใครถือว่าเป็นมโนทุจริต 
ก. นกเอ้ืองชอบแย่งของเพ่ือน 
ข. หนูแดงคิดแก้แค้นคนท่ีพูดล้อเลียนเขา 
ค. แมวเหมียวพูดโกหกพ่อแม่บ่อยๆ 
ง. มดแดงคิดเลขผิดเกือบทุกข้อ 

 

แบบทดสอบใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 



เฉลย 
ข้อที่ ๑ : ก. ฆราวาสธรรม 4 หลักธรรมส้าหรับผู้ครองเรือน ประกอบด้วย สัจจะ ทมะ 

ขันติ จาคะ 
ข้อที่ ๒  :  ค.  วจีทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่วด้วยวาจา 
ข้อที่ ๓ :  ข.  อิทธิบาท 4  คือ คุณธรรมที่น้าไปสู่ความส้าเร็จด้านการเรียน การงาน 
ข้อที่ ๔  :  ก.  ศีลมัย คือ การตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีลเพื่อรักษา

กาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์สะอาด 
ข้อที่ ๕ :  ง.  เบญจศีล หรือ ศีล ๕  คู่กับเบญจธรรม เป็นธรรมของคนดี กล่าวคือ ศีล 

เป็นข้อห้าม คือ ห้ามท้า ห้ามล่วงละเมิด ส่วนธรรม เป็นข้ออนุญาตให้ท้า ให้น้าไปประพฤติปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติทุกคน 

ข้อที่ ๖ :  ข.  มโนทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่วทางใจ, เป็นการกระท้าความชั่ว ท้า
ความผิดทางใจ คือ ด้วยการคิด จัดเป็นบาปมิใช่บุญ ก่อทุกข์โทษให้ทั้งในปัจจุบันและภพชาติ
ต่อไป มโนทุจริต มี 3 อย่างคือ อภิชฌา คือ เพ่งเล็งอยากได้ จ้องท่ีจะเอาสิ่งของของผู้อ่ืน พยาบาท 
คือ ขัดเคืองคิดปองร้ายผู้อ่ืนการประพฤติชั่วด้วยจิตใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1.วันมาฆบูชา 
          วันมาฆบูชา แปลว่า การบูชาในเดือน 3 เป็นวันที่มีความส้าคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา 
ในที่ท่ามกลางสงฆ์ ณ เวฬุวันมหาวิหาร โดยพระพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุส้าคัญ 4 ประการ ที่รู้จักกัน 
โดยทั่วไปว่า จาตุรงคสันนิบาต ซึ่งแปลว่า การประชุมที่พร้อมด้วยองค์ 4 คือ 
          1. เป็นวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 3 
          2. มีพระสงฆ์ จ้านวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 
          3. พระสงฆ์ท้ังหมด เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 
          4. พระอรหันต์ทั้งหมดนั้น เป็นเอหิภิกขุ คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า
โดยตรง 
          หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติ 
          หลักธรรมที่ควรน้าไปปฏิบัติ ได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักค้าสอนส้าคัญของ
พระพุทธศาสนา อันเป็นไปเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือค้า
สอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระอรหันต์สาวกท้ัง 1,250 รูป 
           หลักธรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6 กล่าวโดย
สรุป ได้ดังนี้ 
         "หลักการ 3" ได้แก่ การไม่ท้าบาปทั้งปวง การท้ากุศลให้ถึงพร้อม และการท้าจิตใจให้ผ่องใส 
         "อุดมการณ์ 4" ได้แก่ ความอดทน ความไม่เบียดเบียน ความสงบ และนิพพาน 
         "วิธีการ 6" ได้แก่ ไม่ว่าร้ายผู้อ่ืน ไม่ท้าร้ายผู้อ่ืน การส้ารวมในปาติโมกข์ การรู้จักประมาณ
ในการบริโภค การอยู่ในสถานที่สงัดและการฝึกหัดจิตให้สงบ  
2.วันวิสาขบูชา 

วันวิสาขบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 เพ่ือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาเป็น
วันที่มีความส้าคัญพิเศษที่สุดในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในวันนี้ล้วนเป็นวันที่มี
ความส้าคัญต่อพระพุทธเจ้าทั้งหมด แต่เกิดต่างปีกันในช่วงเวลา 80 ปี เหตุการณดังกล่าวคือ การประสูติ 
การตรัสรู้ และการปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในวันเพ็ญ
เดือน 6 เหมือนกัน แต่ต่างปีกันคือ 
          1. วันประสูติ ตรงกับวันศุกร์ วันเพ็ญเดือน 6 ปีจอ เวลาสายใกล้เที่ยง ก่อนพุทธศักราช 80 ปี 
เกิดข้ึน ณ ป่าลุมพินีเขตติดต่อระหว่างกรุงกบัลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ปัจจุบันเรียกว่า ต้าบลรุมมินเด 
          2. วันตรัสรู้ เกิดข้ึนในเวลา 35 ปีต่อมา ภายหลังที่สิทธัตถะกุมารเสด็จออกบรรพชาได้ 6 ปี ณ 
โคนต้นโพธิ์ใบชื่อว่า อัสสัตถะใกล้แม่น้้าเนรัญชรา ต้าบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ปัจจุบันเรียกว่า 
ต้าบลพุทธคยา 
          3. วันปรินิพพาน เกิดข้ึนในปีที่ 80 แห่งพระชนมายุของพระพุทธเจ้า ณ แท่นบรรทมระหว่าง
ต้นรังคู่ ป่าสาละ เมืองกุสินารา ปัจจุบันเป็นต้าบลกุสินารา หรือกุสินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ 

 
 

ใบความรู้ท่ี 2 
เร่ือง วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 
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          หลักธรรมที่ควรน าไปเป็นแนวปฏิบัติ 
          1. การร าลึกถึงพุทธคุณ หรือความกตัญญู 
          จุดมุ่งหมายของการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา ก็เพ่ือร้าลึกถึงพุทธคุณ คือ พระวิสุทธิคุณ พระ
ปัญญาคุณ และพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ดังนี้ 
 
          พระวิสุทธิคุณ หมายถึง ความบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งปวงเป็น
พระพุทธคุณ ส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมีความบริสุทธิ์ทั้งด้านกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม ทรงมีน้้าพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์ และในการบ้าเพ็ญพุทธกิจนั้น พระองค์ทรง
ตรากตร้าพระวรกายเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก กล่าวคือ เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ 
เวลาบ่ายเกือบเย็นทรงแสดงธรรมเวลาค่้าประทานโอวาทแก่พระสงฆ์ เวลาเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาที่มีผู้
มาทูลถามและเวลาก่อนรุ่งสว่างทรงวางแผนถึงการเสด็จไปเทศนาโปรดบุคคลที่ควรโปรดเป็นการเฉพาะ 
          พระพุทธเจ้าทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน มุ่งหวังประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่หวังอามิสสิ่ง
ตอบแทนแต่ประการใดเลยทรงหวังเพียงเพ่ือให้บุคคลผู้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เกิดความรู้ความ
เข้าใจในธรรมและน้าไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต ทรงมุ่งหวังให้เขาค้นพบความจริงด้วยตัว
ของเขาเอง ไม่ทรงบีบบังคับแต่ประการใด 
          พระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้านั้นสามารถรู้ได้ เห็นได้ ดังที่ปรากฏในพุทธประวัติ ดังนี้ 
          1. ทรงบริสุทธิ์ในพระชาติก้าเนิด 
          2. ทรงบริสุทธิ์ในพระทัย 
          3. ทรงบริสุทธิ์ในการบ้าเพ็ญพุทธกิจ 
          4. ทรงบริสุทธิ์ในการเสด็จไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์แก่มหาชน 
          5. ทรงบริสุทธิ์ในการเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
          พระปัญญาคุณ พระพุทธเจ้าทรงมีความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระปัญญาที่พระองค์ได้ตรัสรู้จากการ
ค้นคว้าปฏิบัติและทดลองด้วยพระองค์เองจนส้าเร็จ แล้วทรงสั่งสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตามและหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้จริงด้วย พระองค์ทรงมีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาด ทรงเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ยังทรงพระ
เยาว์ ทรงส้าเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์ 18 อย่าง มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าพระราชกุมารอื่น ๆ 
ทรงมุ่งแสวงหาความรู้อยู่เสมอ และเมื่อพระองค์ได้เสด็จผนวช ก็ไม่ทรงหยุดนิ่ง มุ่งแสวงหาทางพ้นทุกข์
ด้วยการศึกษาจากส้านักอาจารย์ทั้งหลาย จนกระทั่งได้ทรงค้นพบหนทางแห่งความพ้นทุกข์ด้วยพระองค์
เอง ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงมีความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระปัญญานั้น ตลอดเวลา 45พรรษาที่
พระองค์ทรงแสดงธรรมประกาศพระศาสนาทรงมุ่งหวังให้บุคคลผู้ฟังพระธรรมเทศนา ได้รู้แจ้งเห็นจริง
ตามด้วย จนมีผู้เลื่อมใสน้อมน้าพระธรรมค้าสอนมาปฏิบัติและได้บรรลุพระอรหันต์เป็นจ้านวนมาก 
นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังได้รับการยอมรับว่า เป็นพระบรมครูของโลก เนื่องจากทรงมีพระสติปัญญา
ความฉลาดในการสั่งสอนคน โดยทรงแยกแยะวิธีการสั่งสอนต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะกับจริตความแตกต่าง 
ของบุคคลนั้น ๆจนท้าให้บุคคลผู้ได้รับฟังพระธรรมเทศนาได้ส้าเร็จมรรคผล ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงพระ
ปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า เรื่องราวในพุทธประวัติ ได้แสดงถึงพระปัญญาคุณอันล้้าเลิศของพระพุทธเจ้า 
ดังนี้ 



 
              1. ทรงมีปัญญาอันล้้าเลิศในการตรัสรู้ 
              2. ทรงมีปัญญาอันล้้าเลิศในพระธรรม 
              3. ทรงมีปัญญาอันล้้าเลิศในการสอน 
              4. ทรงมีปัญญาอันล้้าเลิศในการพิจารณาความแตกต่างของบุคคล 
              พระกรุณาคุณ หมายถึง พระคุณในความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสงสารสัตว์โลกผู้ตกอยู่
ในห้วงแห่งความทุกข์ และคิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ทรงมุ่งสั่งสอนแสดงธรรมโปรดสัตว์ตั้งแต่ตรัสรู้จน
ปรินิพพานและทรงสั่งสอนบุคคลทุกเพศทุกวัยไม่จ้ากัดชนชั้นวรรณะแต่ประการใด พระพุทธเจ้าทรงเผย
แผ่ประกาศพระพุทธศาสนา และทรงส่งสาวกให้แยกย้ายกันออกเผยแผ่ธรรม ทางบุกบั่นไปทุกหนทุกแห่ง 
เพ่ือแสดงธรรมโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ก็ด้วยพระทัยที่ทรงมีพระกรุณาคุณเป็นอย่างยิ่งแม้
ขณะที่พระองค์ก้าลังเสด็จบรรทมบนพระแทนมหาปรินิพพานพระองค์ยังเปิดโอกาสให้สุภัททปริพาชกเข้า
ทูลถามปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่ และทรงตอบปัญหาของเขาจนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและทูล
ขอบวชเป็นพระภิกษุ ซึ่งพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้บวชได้ 
 
              พระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้านั้น มีปรากกฎในพุทธประวัติ พอสรุปได้ดังนี้ 
              1. ทรงมีพระกรุณาตกลงพระทัยสั่งสอนชาวโลก 
              2. ทรงมีพระกรุณาที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล 
              3. ทรงมีพระกรุณาในการสั่งสอนแม้ยากล้าบาก 
              4. ทรงมีพระกรุณาในการบ้าเพ็ญพุทธกิจตลอดพระชนม์ชีพ 
       2. หลักอริยสัจ 4 
          อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ (ความทุกข์ ,ปัญหา) สมุทัย (เหตุเกิด
แห่งทุกข,์ ปัญหา)  นิโรธ (หนทางดับทุกข์, ปัญหา) และมรรค (ทางหรือวิธีการแก้ทุกข์, ปัญหา) 
       3. หลักความไม่ประมาท คือ การมีสติทั้งขณะที่ท้า ขณะพูด และขณะคิด           

3.วันอาสาฬหบูชา 
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 8 แต่ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่้า 

เดือน 8 หลัง ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน ความส้าคัญของวันนี้ มี 3 ประการ คือ 
1) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 
2) เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดข้ึนในโลกเป็นครั้งแรก 
3) เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์ 
           หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติ 
           เนื้อหาของพระธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้เกี่ยวกับการท้าตนให้สุดโต่ง 2 ประการ ที่ไม่ควร
ประพฤติปฏิบัติคือ 
           1. อัตตกิลมถานุโยค คือ การท้าตนให้ล้าบากเปล่า คือ ความพยายามเพ่ือบรรลุผลที่มุ่งหมาย
ด้วยวิธีทรมานตนเองให้ได้รับความล้าบากต่าง ๆ 
           2. กามสุขัลลิกานุโยค คือ การท้าตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข 
           โดยหลักการปฏิบัติที่สุดโต่งทั้ง 2 ประการนี้ พระพุทธเจ้าจึงให้มนุษย์ปฏิบัติตนอยู่ในทางสาย
กลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมปฏิปทา” หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ท้าให้บรรลุนิพพานไม่ตึง หรือไม่หย่อนจนเกินไป 



ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 ได้แก่ 
           1. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 
           2. สัมมาสังกัปปะ ความด้าริชอบ 
           3. สัมมาวาจา การเจรจาชอบ 
           4. สัมมากัมมันตะ การท้างานชอบ 
           5. สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพชอบ 
           6. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ 
           7. สัมมาสติ ระลึกชอบ 
           8. สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ 
4.วันธรรมสวนะ 
          วันธรรมสวนะ คือ วันก้าหนดประชุมฟังธรรมที่เรียกเป็นค้าสามัญทั่วไปว่า “วันพระ” เป็น
ประเพณีนิยมของพุทธบริษัท ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแล้ว ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยถือว่าการฟังธรรมตาม
กาลที่ก้าหนดไว้เป็นประจ้าย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาและสิริมงคลแก่ผู้ฟังอย่างน้อยก็ได้รับธรรฒสวนานิสงส์
อยู่เสมอ วันก้าหนดฟังธรรมนี้ ในประเทศไทยก้าหนดไว้ 4 วันในเดือนหนึ่ง ๆ คือ วันแรม 8 ค่้า วัน
ขึ้น 8 ค่้า วันแรม 14 หรือ 15 ค่้า  และวันขึ้น 15 ค่้า ของแต่ละเดือน จึงถือกันเป็นวันก้าหนดประชุม
ฟังธรรมโดยปกติ และนิยมรักษาปกติอุโบสถ ส้าหรับฆราวาสผู้ต้องการอบรมกุศลด้วย 
          หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติ 
          หลักธรรมส้าคัญที่ชาวพุทธทุกคนควรน้าไปปฏิบัติในวันธรรมสวนะนี้มี 3 ประการ คือ 
          1. ทาน หมายถึง การให้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ อามิสทาน ได้แก่ การให้ปันสิ่งของ เสื้อผ้า 
อาหาร ที่อยู่อาศัย ธรรมทาน ได้แก่ ให้ความรู้ วิทยาการ ให้ค้าแนะน้าสั่งสอน ให้ค้าปรึกษาค้าชี้แนะ และ
ให้ขวัญก้าลังใจ เป็นต้น และอภัยทาน ได้แก่ การให้อภัยกัน หรือการอโหสิกรรม 
          2. ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ด้วยการรักษาศีล 5 และการมีระเบียบวินัย
และการเคารพกฎกติกาของสังคม 
                 3. ภาวนา หมายถึง การฝึกสมาธิให้จิตสงบและพัฒนาปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนา 
นอกจากนี้ ภาวนายังหมายถึง การท้าวัตรสวดมนต์และการฟังธรรม การเจริญจิตภาวนา อบรมจิตใจให้
สงบเยือกเย็น ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เครียด ไม่กังวล มีชีวิตอยู่ด้วยปิติสุข และมีสมาธิแน่วแน่ หนักแน่น อันจะช่วย
ให้หลับสนิท ความคิดแจ่มใส ความจ้าดีและมีสติปัญญาเฉียบแหลม 
5.วันเข้าพรรษา 
          วันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่้า เดือน 8 ของทุกปี (วันถัดจากวันอาสาฬหบูชา) ถ้าปีใดเป็น
ปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่้า เดือนแปดหลัง วันนี้มีความส้าคัญเนื่องจากเป็นวันที่พระภิกษุจะ
ได้อธิษฐานว่าจะอยู่ประจ้า ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ไม่ไปค้างคืนที่อ่ืนในระหว่างนั้น 
ตามประวัติกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุได้เที่ยวจาริกไปในที่ต่าง ๆ ในฤดูฝน ซึ่งตรงกันข้ามกับ
นักบวชในนิกายอ่ืน ๆ ที่งดการไปมาระหว่างเมืองต่าง ๆ พระภิกษุเหล่านั้นจึงถูกชาวบ้านต้าหนิว่าไป
เหยียบข้าวกล้าและพืชอ่ืนๆ ของพวกเขาจนเกิดความเสียหาย พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงวางระเบียบ
ให้พระภิกษุเข้าอยู่ประจ้าตลอด 3 เดือนในฤดูฝน 
 



 
          หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติ 
          ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษานั้น พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ถวายทาน รักษาศีล ฟังธรรมและเจริญ
จิตภาวนา ซึ่งเป็นการเว้นจากการกระท้าความชั่ว บ้าเพ็ญความดีและช้าระจิตให้สะอาดแจ่มใสเคร่งครัด
ยิ่งขึ้น หลักธรรมส้าคัญที่ควรน้าไปเป็นแนวปฏิบัติในวันเข้าพรรษาคือ “วิรัติ 3” ค้าว่า วิรัติ หมายถึง การ
งดเว้นจากบาป และความชั่วต่าง ๆ จัดเป็นมงคลธรรมข้อหนึ่ง เป็นเหตุน้าบุคคลผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความ
สงบสุขปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป จ้าแนกออกเป็น 3 ประการคือ 
          1. สัมปัตตวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ด้วยเกิดความรู้สึก
ละอาย (หิริ)และเกิดความรู้สึกเกรงกลัวบาป (โอตตัปปะ) ขึ้นมาเอง เช่น บุคคลที่มิได้สมาทานศีลไว้เลย 
เมื่อถูกเพ่ือนคะยั้นคะยอให้ดื่มสุรา ก็ไม่ยอมดื่มเพราะละอายและเกรงกลัวต่อบาปว่าไม่ควรที่ชาวพุทธจะ
กระท้าเช่นนั้นในระหว่างพรรษา เป็นต้น 
          2. สมาทานวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ด้วยการสมาทาน
ศีล 5 หรือศีล 8 จากพระสงฆ์โดยเพียรพยายามระมัดระวังไม่ท้าให้ศีลขาดหรือด่างพร้อย แม้มีสิ่งยั่วยวน
ภายนอกมาเร้าก็ไม่หวั่นไหว หรือเอนเอียง 
          3. สมุจเฉทวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดขาด 
โดยตรงเป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้า ถึงกระนั้น สมุจเฉทวิรัติ อาจน้ามาประยุกต์ใช้กับบุคคลผู้งดเว้นบาป
ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ในระหว่างพรรษากาลแล้ว แม้ออกพรรษาแล้วก็มิกลับไปกระท้าหรือข้องแวะ
อีก 
 

6.วันออกพรรษา     
วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 11 วันนี้เป็นวันสิ้นสุดระยะการจ้าพรรษา และใน

วันนี้พระภิกษุจะท้าพิธีปวารณา หรือที่เรียกว่า วันมหาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้พระภิกษุด้วยกันว่า
กล่าวตักเตือนกันได้ เมื่อเห็นว่าตลอดระยะเวลาอยู่จ้าพรรษาอาจมีการปฏิบัติไม่ดีไม่งามเหมาะสมแก่สมณ
วิสัยได้ 
          หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติ 
          ในเทศกาลออกพรรษานี้ มีหลักธรรมส้าคัญที่ควรน้าไปปฏิบัติ คือ ปวารณา ปวารณา ได้แก่ การ
เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ ในการปวารณานี้ อาจแบ่งบุคคลออกเป็น 2 ฝ่ายคือ 
          1. ผู้ว่ากล่าวตักเตือน จะต้องเป็นผู้มีเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้ที่ตนว่ากล่าวตักเตือน เรียกว่ามี
เมตตาทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
          2. ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน ต้องมีใจกว้าง มองเห็นความปรารถนาดีของผู้ตักเตือน ดีใจดังมีผู้มา
บอกขุมทรัพย์ให้การปวารณานี้ จึงเป็นคุณธรรมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและด้ารงความบริสุทธิ์หมด
จดไว้ในสังคมพระสงฆ์ การปวารณา แม้จะเป็นสังฆกรรมของสงฆ์ ก็อาจน้ามาประยุกต์ใช้กับสังคม
ชาวบ้านได้ด้วย เช่น การปวารณากันระหว่างสมาชิกในครอบครัวในสถานศึกษา ในสถานที่ท้างาน 
พนักงานในห้างร้าน บริษัทและหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

 
 
 



7.วันเทโวโรหณะ 
วันเทโวโรหณะ คือ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปจ้าพรรษาอยู่ใน

ดาวดึงส์พิภพถ้วนไตรมาส (3 เดือน) และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกนั้นมา
ตลอด 3 เดือนพอออกพรรษาแล้ว ก็เสด็จกลับมายังมนุษยโลก โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมือง
สังกัสสนคร ตั้งอยู่เหนือกรุงสาวัตถี วันเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันว่า “วันเทโวโรหณะ” ตรงกันวัน
มหาปวารณา เพ็ญเดือน 11 วันนั้นถือกันว่าเป็นวันบุญวันกุศลที่ส้าคัญวันหนึ่งของพุทธบริษัท โบราณ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” รุ่งขึ้นจากนั้นเป็นวันแรม 1 ค่้า เดือน 11 จึงมีการท้าบุญตัก
บาตรเทโวโรหณะกันเป็นการใหญ่ เพ่ือเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า 
           หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติ 
          1. หลักความกตัญญูกตเวที เป็นหลักความดีที่ลูกมีต่อแม่ จากตัวอย่างที่พระองค์ทรงระลึกถึง
พระคุณของพระราชชนนี จึงเสด็จไปเทวโลกเพ่ือแสดงธรรมให้พระราชชนนีบรรลุโลกุตรธรรม แสดงให้
เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีที่ลูกมีต่อแม่ ในฐานะผู้ให้ก้าเนิดอบรมเลี้ยงดู มาอย่างดียิ่ง 
          2. หลักธรรมความสามัคคี การที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันกระท้าพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ แสดง
ถึงความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกันในอันท่ีจะท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา มีความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่าง
บ้านกับวัด 
      8.วันอัฐมีบูชา 

ความหมาย 
             เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม 8 ค่้า แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระ
พุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้นๆ วันนี้จึงเรียกว่า “วันอัฐมีบูชา” 
          ความเป็นมา 
             เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินาราพร้อมด้วยประชาชน
และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระท้าการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ 
มกุฏพันธนเจดีย์แห่งกรุงกุสินารา วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความสังเวชสลดใจ และวิปโยค
โศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม 8 ค่้า เดือน 6 ซึ่งนิยมเรียกกันว่า
วันอัฐมีนั้นเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วน โดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่ง
วัดนั้นๆ ได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เป็นการเฉพาะภายในวัด เช่น ที่ปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏิ์ และวัดพระบรมธาตุ เป็นต้น แต่จะปฏิบัติกันมาแต่เม่ือใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยัง
ถือปฏิบัติกันอยู่ 

ความส าคัญ 
             วันอฐัมีคือวันแรม 8 ค่้า เดือน 6 เป็นวันที่มีเหตุการณ์ส้าคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่
ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยคและสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์
พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวช และระลึกถึงพระ
พุทธคุณให้ส้าเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล ดังนั้นเราควรปฏิบัติตนดังนี้ 

 
 



หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา 
              เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลงพระพุทธสรีระ ในวันนี้พุทธศาสนิกชนควรได้ตระหนัก
ว่าชีวิตมนุษย์คืออะไร และเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นของไม่เที่ยง การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็น
เรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคน ไม่มีใครหนีพ้น จะได้ไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่น ความจริงเหล่านี้เป็นธรรมดา
ของมนุษย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงเน้น เป็นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่องที่ควรศึกษามีมากมาย ดังตัวอย่าง  
เช่น ขันธ์ 5 หลักไตรลักษณ์ และหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาท 
          ไตรลักษณ์  คือ  อนิจจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
             ไตรลักษณ์  คือ ภาวะที่ตั้งอยู่เป็นธรรมดา  ลักษณะที่เรียกว่า  ธรรมฐิติ  เป็นกฎ
ธรรมชาติ แสดงลักษณะของสังขารทั้งปวงในภาวะความเป็นไปดังต่อไปนี้ 
          1. อนิจจตา  ความไม่เที่ยง  ความไม่คงที ่ ภาวะที่เกิดข้ึนแล้วเสื่อมและสลายไป  เกิดดับ  มี
แล้ว  ไม่มี  เป็นของแปรปรวนเปลี่ยนแปลง  แปรสภาพไปเรื่อย  อยู่ได้ชั่วขณะเป็นครั้งคราว  เป็น
อนิจจัง  ดังนั้นเราจึงควรมองเห็นความเสื่อมตามความเป็นจริงอย่างรู้เท่าทัน  เมื่อสูญเสียตาม
สภาพ  ความเศร้าโศกทุกข์ร้อนย่อมไม่เพ่ิมพูน  เป็นเครื่องเตือนสติตนเมื่อประสบภัยพิบัติในชีวิต  ที่ช่วย
บรรเทาหรือก้าจัดทุกข์โศกได้การมองถึงเรื่องของความไม่เที่ยง  ตามหลักอนิจจตา  ไม่ใช่เป็นการมองโลก
ในแง่ร้าย  เพ่ือให้เกิดความท้อแท้หรือไม่อาจพัฒนาตนเอง  แต่หากเป็นหลักของการใช้ปัญญาเพ่ือให้
พิจารณาถึงหลักของความเป็นจริงทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง  ให้มีสติไตร่ตรองตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 
             2. ทุกขตา  ความเป็นทุกข์  ภาวะที่ถูกบังคับด้วยการเกิดขึ้นแล้วสลายไปเพราะปัจจัยที่ปรุง
แต่งเปลี่ยนแปลงไป บังคับให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  เป็นเพราะมีตัณหาอุปาทาน  เมื่อไม่สามารถท้าให้
สนองตามได้  เกิดความไม่พึงพอใจ  เดือดร้อน  น้าไปสู่การกระท้าที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ  เป็นที่ตั้งแห่ง
ความทนทุกข์ได้ยาก 
             3. อนันตตา  คือ  สภาวะความเป็นอนัตตา  ความไม่มีตัวตน  จากความเป็นนั่นเป็นนี่  ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของ  ไม่เป็นของใครจริง  ไม่อยู่ในอ้านาจที่จะบังคับได้ตามปรารถนา  เป็นไปตามเหตุปัจจัย
โดยธรรมชาติ  ขันธ์  5  ทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตา 

หลักของไตรลักษณ์เป็นหลักเพ่ือประสานประโยชน์ของความจริงในชีวิตที่เราพึงจะ 
มองเห็นได้ตามความเป็นจริง  โดยใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองและตามดูสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริงอย่างมีสติ 

 

 

 

 

 

http://www.br.ac.th/CAI/Supaporn/Unit5_2_1_1.html


 

 

 
 

7. ความส้าคัญของโอวาทปาติโมกข์คือข้อใด 
ก. การไม่ท้าบาป 
ข. การท้าความดี 
ค. การไม่มีทุกข์ 
ง. การท้าดี ละชั่ว ท้าจิตใจให้บริสุทธิ์ 
 

8. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม ได้แก่ 
ก. วันวิสาขบูชา 
ข. วันมาฆบูชา 
ค. วันอาสาฬหบูชา 
ง. วันอัฐมีบูชา 
 

9. หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ คือข้อใด 
ก. อิทธิบาท ๔ 
ข. อริยสัจ ๔ 
ค. พรหมวิหาร ๔ 
ง. กุศลกรรม 
 
 

10. . เป็นวันที่พระสงฆ์สามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้ 
ก. วันวิสาขบูชา 
ข. วันมาฆบูชา 
ค. วันเข้าพรรษา 
ง. วันออกพรรษา 

11. เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า 
ก. วันวิสาขบูชา 
ข. วันมาฆบูชา 
ค. วันอาสาฬหบูชา 
ง. วันอัฐมีบูชา 
 

12. ข้อใดคือวันที่พระสงฆ์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
ก. วันวิสาขบูชา 
ข. วันมาฆบูชา 
ค. วันอาสาฬหบูชา 
ง. วันอัฐมีบูชา 

แบบทดสอบใบความรู้ท่ี 2 
เร่ือง วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 



เฉลย 
ข้อที่ ๗ : ง  โอวาทปาติโมกข์ คือ หลักค้าสอนส้าคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพ่ือป้องกัน

และแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต ประกอบด้วย การท้าดี ละชั่ว ท้าจิตใจให้บริสุทธิ์)  
ข้อที่ ๘ : ค  วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 8 แต่ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส จะตรงกับ 

วันขึ้น 15 ค่้าเดือน 8 หลัง ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน ความส้าคัญของวันนี้ มี 3 ประการ คือ 
            1) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 
            2) เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก 
            3) เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์)  

ข้อที่ ๙ : ข  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก จนสามารถท้าให้ 
ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม โดยมีใจความส้าคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมส้าคัญ  
2 ประการ คือ 

1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้
บรรลุถึงจุดหมายได้ ซึ่งเป็นการด้าเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลัก ปฏิบัติ หรือ มรรคมีองค์ 8  

2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่ ทุกข์   
สมุทัย  นิโรธ  มรรค 

ข้อที่ ๑๐  : ง  วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 11 วันนี้เป็นวันสิ้นสุดระยะการจ้า 
พรรษา   และในวันนี้พระภิกษุจะท้าพิธีปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้พระภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกัน
ได้ เมื่อเห็นว่าตลอดระยะเวลาอยู่จ้าพรรษาอาจมีการปฏิบัติไม่ดีไม่เหมาะสมได้ 

ข้อที่ ๑๑ : ง  วันอัฐมีบูชา คือวันแรม 8 ค่้า แห่งเดือน 6 เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระ
เพลิงพระพุทธสรีระ 
ข้อที่ ๑๒ : ข  วันมาฆบูชา มีเหตุส้าคัญ 4 ประการ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า จาตุรงคสันนิบาต  คือ 

          1. เป็นวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 3 
          2. มีพระสงฆ์ จ้านวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 
          3. พระสงฆ์ท้ังหมด เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 
          4. พระอรหันต์ทั้งหมดนั้น เป็นเอหิภิกขุ คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 
              โดยตรง 



 
 
 
กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
๑. ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย 
            กฎหมาย คือ ข้อบังคับท่ีรัฐจัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรบริหำร และบังคับบุคคลให้ปฏิบัติตำม 
กฎหมำยจะใช้บังคับกับบุคคลทุกคนอยู่ภำยในประเทศ และใช้ได้ทุกเวลำ ทุกสถำนที่ โดยได้ก ำหนดวิธีกำร
ลงโทษที่ชัดเจน 
            กฎหมายมีความส าคัญต่อสังคมหลายประการ ดังนี้ 
            ๑) เพ่ือรักษำควำมสงบ เรียบร้อยในสังคม ถ้ำไม่มีกฎหมำยมำช่วยเหลือจะท ำให้เกิดควำมไร้
ระเบียบในสังคมได้ เช่น ถ้ำผู้ที่ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจร อำจก่อให้เกิดอบัติเหตุได้ 
            ๒) เพ่ือควบคุมกำรกระท ำของบุคคลในสังคมให้อยู่ระเบียบแบบแผนที่ดีงำม เช่น กำรพูดจะต้อง
ใช้ค ำสุภำพ ไม่ด่ำว่ำผู้อื่นโดยใช้ค ำหยำบคำย ซึ่งถือว่ำเป็นกำรหมิ่นประมำทผู้อื่น 
            ๓) เพ่ือรักษำควำมสะอำดของบ้ำนเมือง เช่น กำรทิ้งขยะมูลฝอย จะต้องทิ้งในภำชนะรองรับขยะ
มูลฝอย ถ้ำทิ้งลงบนถนน หรือในแม่น้ ำล ำคลอง จะต้องถูกปรับตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
            ๔) เพ่ือรักษำชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน เช่น บุคคลจะไปท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่น หรือน ำเอำ
ทรัพย์สินของผู้อื่น ไปเป็นของตนไม่ได้ 
            ๕) เพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ กำรปล่อยน้ ำเสียลงแม่น้ ำล ำคลอง ถ้ำคน
สำมำรถตัดไม้ท ำลำยป่ำได้ตำมใจชอบ จะท ำให้เกิดควำมแห้งแล้ง และท ำให้มีกำรน ำไปใช่ประโยชน์ส่วนตัว
โดยไม่ค ำนึงถึงส่วนรวม 
๒. กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
    ๒.๑ กฎหมายจราจร 
          กฎหมำยจรำจรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พระรำชรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำร
ประกำศใช้พระรำชบัญญัตินี้เพ่ือลดปัญหำอุบัติเหตุจำกกำรใช้รถใช้ถนนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
          ตัวอย่างกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม 
          ๑) ผู้ขับขี่รถจกัรยำนยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ผู้ที่ขับข่ีรถยนต์ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ 
          ๒) ผู้ขับขี่จักรยำนยนต์และรถยนต์ต้องไม่ขับข่ีรถในขณะมึนเมำ หรือมีปริมำณแอลกอฮอล์ใน
ร่ำงกำยเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 
          ๓) ผู้ขับขีจ่ะต้องปฏิบัติตำมสัญญำณไฟจรำจร และเครื่องหมำยจรำจรอย่ำงเคร่งครัด เช่น ถ้ำเห็น
สัญญำณไฟสีแดงให้หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด 
          ๔) ผู้ขับขี่จะต้องใช้ควำมระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคน และต้องให้สัญญำณเตือนให้คนเดินเท้ำ
ได้รู้ตัว 
          ๕) ผู้ขับขี่จะต้องไม่ใช่โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถยนต์ และไม่ใช่ควำมเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนด 
๒.๒ กฎหมายทะเบียนราษฎร 
             กฎหมำยทะเบียนรำษฎร คือ กฎหมำยที่เก่ียวกับทะเบียนคนเกิด คนตำย ทะเบียนบ้ำน 
กฎหมำยทะเบียนรำษฎรที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินชีวิต ได้แก่ 

ใบความรู้ที่ ๓ 
เร่ือง กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 



            ๑) กำรแจ้งเกิด เมื่อมีเด็กเกิดในครอบครัว กฎหมำยได้ก ำหนดหน้ำที่ที่จะต้องแจ้งเกิด ดังนี้ เมื่อมี
เด็กเกิดจะต้องแจ้งต่อนำยทะเบียนในท้องที่ ภำยใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด เมื่อนำยทะเบียนรับแจ้ง
เกิดแล้ว จะออกใบสูติบัตรหรือใบแจ้งเกิดไว้เป็นหลักฐำน 
             ๒) กำรแจ้งตำย เมื่อมีคนตำยในครอบครัว กฎได้ก ำหนดหน้ำที่ที่จะต้องแจ้งกำรตำย ดังนี้ เมื่อมี
คนตำยหรือเมื่อพบศพคนตำยจะต้องแจ้งนำยทะเบียนในพ้ืนที่ ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลำที่ตำยหรือ
เวลำที่พบศพ เมื่อนำยทะเบียนรับแจ้งกำรตำยแล้วจะออกใบมรณบัตรไว้เป็นหลักฐำน 
             ๓) กำรย้ำยที่อยู่ กำรย้ำยที่อยู่มี ๒ประเภท คือ 
             ⚫ กำรย้ำยเข้ำ คือ เมื่อมีผู้ย้ำยที่อยู่เข้ำอยู่ในบ้ำน ให้เจ้ำบ้ำนแจ้งกำรย้ำยเข้ำ ภำยใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ย้ำยเข้ำ 
             ⚫ กำรย้ำยออก คือ เมื่อมีผู้อยู่ในบ้ำนย้ำยที่อยู่ออกจำกบ้ำน ให้เจ้ำบ้ำนแจ้งออก ภำยใน ๑๕ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ำยออก 
             ๔) กำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
                 บุคคลที่มีสัญญำณชำติไทยต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชนเพื่อแสดงให้เห็นว่ำตนเองเป็นคน
ไทย รวมทั้งไว้ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ของผู้ถือบัตร เช่น กำรเรียน กำรท ำงำน กำรใช้สิทธิเลือกตั้ง 
            กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน มีดังนี้ 
          ⚫ ผู้มีสัญชำติไทยที่มีอำยุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี บริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้ำน 
ต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชน 
          ⚫ บัตรมีอำยุใช้ได้ ๘ ปีบริบูรณ์ เมื่อบัตรหมดอำยุ ผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นค ำขอต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในก ำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอำยุ 
๒.๓ กฎหมายสารเสพติดให้โทษ 
              สำรเสพติดให้ คือ สำรใด ๆ ที่บุคคลน ำเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่ว่ำจะโดยรับประทำน ดม สูบ ฉีด หรือ
ด้วยประกำรใด ๆ แล้วท ำให้เกิดผลร้ำยต่อต่ำงกำยและจิตใจ เช่น มีควำมต้องกำรที่จะเสพตลอดเวลำ ต้อง
เพ่ิมขนำดกำรเสพ สุขภำพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงและตกอยู่ในสภำพที่จ ำเป็นต้องพ่ึงสำรเสพติดให้โทษ
นั้นตลอด 
พระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แบ่งสารเสพติดให้โทษเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 
            ๑) สำรเสพติดให้โทษประเภท ๑ เป็นสำรเสพติดให้โทษชนิดร้ำยแรงที่ส ำคัญ เช่น เฮโรอีน ยำบ้ำ 
            ๒) สำรเสพติดให้โทษประเภท ๒ เป็นสำรเสพติดให้โทษทั่วไปที่ส ำคัญ เช่น ใบโคคำ โคเดอีน      
เมทำโดน มอร์ฟีน ฝิ่น 
            ๓) สำรเสพติดให้โทษประเภท ๓ เป็นสำรเสพติดให้โทษที่มีลักษณะต ำรับยำ มีสำรเสพติดให้โทษ
ประเภท ๒ ผสมอยู่ คือ ยำรักษำโรคที่มีสำรเสพติดให้โทษประเภท ๒ ประกอบอยู่ในสูตร เช่นน้ ำยำแก้ไอ
ผสมโคเดอีน 
            ๔)  สำรเสพติดให้โทษประเภท ๔ เป็นสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตสำรเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือ ๒ 
            ๕) สำรเสพติดให้โทษประเภท ๕ เป็นสำรเสพติดให้โทษที่ไม่เข้ำอยู่ในประเภท ๑ ถึง ๔ เช่น 
กัญชำ กระท่อมผู้ที่เก่ียวข้องกับสำรเสพติดไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำย ผู้เสพหรือผู้ที่มีไว้ในครอบครอง
จะต้องได้รับโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น จ ำคุก ปรับจับ ประหำรชีวิต 
 
 



 
วัฒนธรรมไทย  
         สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งสั่งสมมำเป็นเวลำนำนนับพันปี สะท้อนให้เห็น
วิถีควำมเป็นไทย ซึ่งเป็นมรดกของบรรพบุรุษจนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีคุณค่ำควรยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติสืบทอดกัน มำช้ำนำน และเป็นสิ่งที่แสดงถึงควำมเป็นชำติไทย  
        ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย 
         ชำติไทยเป็นชำติที่มีวัฒนธรรมอันดีงำมแต่โบรำณ โดยมีที่มำดังนี้ 
         1. วัฒนธรรมไทยที่เรำมีกำรปฏิบัติกันอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นของคนรุ่นก่อนๆ หรือบรรพบุรุษของเรำได้
ถ่ำยทอดมำยัง อนุชนรุ่นหลัง 
         2. จำกกำรที่เรำได้ติดต่อกับชำติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ชนชำติที่มีอธิพลต่อวัฒนธรรมไทย คือมอญ
อมอินเดีย จีน และชำติตะวันตก ส ำหรับมอญ และขอม 2 ชำตินี้รับอธิพลมำจำกอินเดีย สิ่งใดมีประโยชน์ก็
น ำมำดัดแปลง เป็นวัฒนธรรมไทย 
       ลักษณะของวัฒนธรรม 
         วัฒนธรรมไทยได้รับกำรพัฒนำมำโดยล ำดับ อันเนื่องมำจำกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทำงสังคม และ
สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ และควำมสำมำรถของสังคมไทย จึงก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์หล่อรวมกันเป็น
วัฒนธรรมซึ่งลักษณะเฉพำะเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเด่น ๆ หลำยอย่ำงดังนี้ 
      1. การมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ  สังคมไทยรับเอำพระพุทธศำสนำเป็นที่นับถือ
ของชำวไทย มำตั้งแต่ก่อนสุโขทัย คนไทยส่วนใหญ่ นับถือพระพุทธศำสนำถึง 95 % หลักค ำสั่งสอนส ำคัญ
ของพุทธศำสนำที่ ส ำคัญคือ สอนให้ละเว้นควำมชั่ว ท ำควำมดี ท ำจิตใจให้บริสุทธิ์วิถีชีวิตของคนไทยจะมี
พุทธศำสนำเข้ำมำเกี่ยวข้อง เสมอ เช่น กำรบวช กำรแต่งงำน กำรท ำบุญขึ้นบ้ำนใหม่ 
      2. การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สังคมไทยมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขสืบทอดกันมำแต่
โบรำณจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จำกกำรถวำยควำมจงรักภักดีในวำระต่ำง ๆ แสดงถึงควำมยึดมั่นในพระองค์ 
ซึ่งช่วยเสริมร้ำงให้สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมส ำคัญต่อสังคมเป็นอย่ำงยิ่ง 
     3. อักษรไทยและภาษาไทย  สังคมไทยมีอักษรใช้มำนำนตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจำก
ขอม และได้รับกำรพัฒนำโดยพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  เป็นเอกลักษณ์ที่น่ำภูมิใจ  เพรำะภำษำถือว่ำ
เป็นอำรยธรรมขั้นสู ง  
     4. ประเพณีไทย เป็นสิ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งส่วนมำกเก่ียวข้องกับ
พระพุทธ ศำสนำ อำจมีคติลัทธิศำสนำอื่นผสมอยู่ด้วย ซึ่งสืบเนื่องมำแต่โบรำณ ประเพณีที่น ำมำปฏิบัติติกัน
เช่น ประเพณีกำรบวช ประเพณีกำรแต่งงำน 
     5.  วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต อันได้แก่ปัจจัยสี่ คือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อำศัย 
อำหำรยำรักษำโรค 
           5.1 เครื่องนุ่งห่มและกำรแต่งกำยของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย มีกำรรับ
วัฒนธรรมกำรแต่งกำยชำวตะวันตกมำใช้มำกข้ึน ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนกำรแต่กำยของ
ผู้ชำยมักง่ำยๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส่วนผู้หญิงจะเป็นไปตำมสมัยนิยม 
          5.2 ที่อยู่อำศัยเรือนไทยเหมำะกับสภำพธรรมชำติของสังคม มีลักษณธใต้ถุนสูงไม่มีห้อง
มำกนักรับลมเย็นได้ทุกเวลำ ป้องกันแดดฝนได้ดี ปัจจุบันมีคนนิยยมปลูกเรือนไทยน้อยเพรำะรำคำสูง จึง
สนใจบ้ำนแบบตะวันตกมำกกว่ำ 



           5.3  อำหำรไทยสมัยก่อนมีลักษณะต่ำง ๆ เช่นน้ ำพริก ปลำร้ำ ปลำส้ม แกงเลียง 
รับประทำน 3 มื้อ ปัจจุบันคนไทย มักแสวงหำอำหำรแปลกๆ  ชอบน ำอำหำรต่ำงชำติมำปรุง
รับประทำน             
   5.4 คน ไทยยังนิยมกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บตำมโบรำณ ถ้ำไม่ใช้ยำแผนโบรำณก็จะไปซื้อ
ยำที่ร้ำนค้ำตำมค ำแนะน ำของคนใช้ยำ ท ำให้สุขภำพพลำนำมัยไม่ค่อยดี ปัจจุบันคนไทยนิยมรักษำโรคภัยไข้
เจ็บ ตำมสถำนพยำบำลมำกข้ึน                                                           

6. ศิลปกรรมไทย เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจำกกำรเพียรพยำยำมของมนุษย์ ในกำรปรุงแต่งชีวิตควำม
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น ท ำสิ่งแวดล้อมที่อยู่อำศัยสวยงำม รวมทั้งเป็นอำหำรใจด้วยวัฒนธรรมในดำนศิลปกรรมมี
ดังนี้                                                                                                                    

วรรณกรรม เป็นศิลปะที่แสดงออกในรูปของตัวหนังสือ กำรแต่งควำมเป็นเรื่องรำว ท ำให้ผู้อ่ำน
เกิดควำมรู้สึกทำงอำรมณ์แต่ก็แฝงไว้ด้วยคติเตือนใจ 
     ดนตรี เป็นศิลปะเกี่ยวกับกำรบรรเลงให้เกิดเสียงไพเรำะ สิ่งที่ใช้บรรเลง ดีด สี ตี เป่ำ อำจแยกเป็น 
วงปี่พำทย์วงเครื่องสำย มโหรี ส่วนดนตรีสำกลเริ่มเข้ำมำมีอธิพลสมัยรัชกำลที่ 3 กำรบรรเลงแตรวง  เริ่ม
สมัยรัชกำลที่ 4 ดนตรีสำกลที่เห็นชัดในปัจจุบัน เช่น แตรวง และโยธวำทิตเป็นต้น 
      จิตรกรรม เป็นศิลปะที่เก่ียวกับกำรวำดเขียน ระบำยสี ให้เกิดเป็นภำพ หรือลวดลำยจิตกรรมไทย
นิยมไม่มีแรเงำ เป็นภำพแบน ๆ ศิลปะคล้ำย ๆ ของอินเดีย ลังกำ ดังจะพบได้จำกผนังโบสถ์ มักเป็น
เรื่องรำวเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ 
      ประติมากรรม เป็นงำนสร้ำงสรรค์เก่ียวกับกำรปั้น แกะสลัก หล่อ ทุบ ตี เคำะให้เกิด รูปร่ำง 
ได้แก่ พระพุทธรูป ปติมำกรรมเพ่ือกำรตกแต่ง ได้แก่ช่อฟ้ำ บัวปลำยเสำ 
      สถาปัตยกรรม เป็นศิลปะกำรออกแบบก่อสร้ำง เช่น ปรำสำทรำชวัง วัด โบสถ์ วิหำร 
      7. จรรยามารยาทและจิตใจของคนไทย คนไทยมีลักษณะสุภำพอ่อนน้อม ปรับตัวเข้ำกับสังคมได้
ดี มีกำรแสดงควำมเคำรพแตกต่ำงไปจำกสังคมอ่ืน ๆ เช่นกำรยิ้ม กำรทักทำย กำรไหว้กำรถวำยควำมเคำรพ
พระมหำกษตริย์ ด้ำนจิตใจ คนไทยได้รับอธิพลจำกพระพุทธศำสนำ ท ำให้คนไทยมีควำมเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ มี
ควำมโอมอ้อมอำรีต่อคนทั่วไป เคำรพผู้อำวุโส 

 
ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 
           ข้อมูลข่าวสาร หมำยถึง สิ่งที่สื่อสำรควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนมำ ซึ่งอำจจะเป็น
เรื่องของคน สัตว์ สิ่งของ สถำนที่ โดยได้จัดท ำไว้ในรูปแบบเอกสำร หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด 
ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำรบันทึก ภำพหรือเสียง หรือกำรบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
             ข้อมูลข่ำวสำรมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เพรำะท ำให้ทรำบข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ท ำให้คนทันต่อเหตุกำรณ์และปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ทัน 
             แหล่งข้อมูลข่าวสาร หมำยถึง สถำนที่ที่สำมำรถให้ข้อมูลที่เรำต้องกำรเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ใน
กำรเรียน กำรท ำงำน และกิจกรรมอ่ืน ๆ แหล่งที่มำของข้อมูลมีมำกมำย 
 
 
 
 
 



 
 
 
๑. กำรขับรถไม่ปฏิบัติตำมสัญญำณจรำจร หรือเครื่องหมำยจรำจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือท ำให้ปรำกฏ ในทำง 
หรือที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แสดงให้ทรำบ ต้องถูกปรับเท่ำใด 
 ก. ไม่เกิน 500 บำท   ข. ไม่เกิน 1,000 บำท 
 ค. ไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 บำท   ง. ไม่ต่ ำกว่ำ 1,500 บำท 
 
๒. ผู้ที่เสพยำเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชำ) มีโทษอย่ำงไร 
 ก. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บำท 
 ข. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท 
 ค. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บำท 
 ง. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี และปรับไม่ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท 
 
๓. นำยเอกภูมิพบศพ 2 ศพ ในป่ำ ผลกำรชันสูตรศพ นำย A ตำยก่อน นำย B  5 ชั่วโมง อยำกทรำบว่ำ
นำยเอกภูมิต้องแจ้งกำรพบศพอย่ำงไร 
 ก. แจ้งนำย  A  ก่อนนำย B 9  ชั่วโมง 
 ข. แจ้งภำยหลังกำรชันสูตร 9 ชั่วโมง 
 ค. แจ้งภำยหลังกำรชันสูตรศพพร้อมกัน 
 ง. แจ้งทันทีพร้อมกันภำยใน  24  ชั่วโมง นับตั้งแต่พบศพ 
 
๔. วัฒนธรรมแต่ละท้องถิน่ต่ำงกันหรือคล้ำยกันเกิดจำกหลำยสำเหตุ ยกเว้นข้อใด 
           ก. ทรัพยำกร    ข. ควำมเชื่อ 
           ค. ฐำนะของคนในสังคม   ง. สภำพภูมิศำสตร์ 
 
๕. ภูมิปญัญำไทยสร้ำงสรรค์ข้ึนเพื่ออะไร 
           ก.แก้ปัญหำควำมยำกจน   ข.แก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 

ค.แก้ปัญหำเศรษฐกิจ   ง.แก้ปัญหำกำรศึกษำ 
 

๖. นักเรียนควรเลือกรับและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในข้อใดจึงจะเกิดประโยชน์มำกที่สุด 
 ก. ข่ำวสำรยอดฮิตติดกระแส  ข. ข่ำวที่สร้ำงควำมตื่นเต้นเร้ำใจ 
 ค. ข่ำวสำรที่มีแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงชัดเจน ง. ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบใบความรู้ที่ ๓ 
เร่ือง กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 



 
เฉลย 
ข้อที่ ๑ : ข ขับรถไม่ปฏิบัติตำมสัญญำณจรำจร หรือเครื่องหมำยจรำจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือท ำให้ปรำกฏ 
ในทำง หรือที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แสดงให้ทรำบ     
          - อัตรำโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บำท 
          - อัตรำก ำหนด : ปรบั 300 บำท 
ข้อที่ ๒ : ก. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บำท 
ข้อที่ ๓ : ง. แจ้งทันทีพร้อมกันภำยใน  24  ชัว่โมง นับตั้งแต่พบศพ 
ข้อที่ ๔ : ค. ฐำนะของคนในสังคม 
ข้อที่ ๕ : ข. แก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ ๖ : ค. ข่ำวสำรที่มีแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 ความหมายของ “พลเมืองดี” ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย พจนำนุกรมนักเรียนฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน ได้ให้ควำมหมำยของค ำต่ำง ๆ ดังนี้ 

“พลเมือง” หมำยถึง ชำวเมือง ชำวประเทศ ประชำชน 

“วิถ”ี หมำยถึง สำย แนว ทำง ถนน 

“ประชำธิปไตย” หมำยถึง แบบกำรปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ 
ดังนั้นค ำว่ำ “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมำยถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส ำคัญ 

เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศำสนำ มีหลักกำรทำงประชำธิปไตยในกำรด ำรงชีวิต ปฏิบัติ
ตนตำมกฎหมำยด ำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
สังคมและประเทศชำติให้ เป็นสังคมและประเทศประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริงหลักกำรทำงประชำธิปไตย 

หลักการทางประชาธิปไตยท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่ 
1) หลักอ ำนำจอธิปไตยเป็นของประชำชนหมำยถึงประชำชนเป็นเจ้ำของอ ำนำจสูงสุดในกำร

ปกครองรัฐ 

2) หลักควำมเสมอภำค หมำยถึง ควำมเท่ำเทียมกันในสังคมประชำธิปไตย ถือว่ำทุกคนที่เกิดมำจะ
มีควำมเท่ำเทียมกันในฐำนะกำรเป็นประชำกรของรัฐ ได้แก่ มีสิทธิเสรีภำพ มีหน้ำที่เสมอภำคกัน ไม่มีกำร
แบ่งชนชั้นหรือกำรเลือกปฏิบัติ ควรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติไม่ข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอหรือยำกจนกว่ำ 

3) หลักนิติธรรม หมำยถึง กำรใช้หลักกฎหมำยเป็นกฎเกณฑ์กำรอยู่ร่วมกัน เพ่ือควำมสงบสุขของ
สังคม 

4) หลักเหตุผล หมำยถึง กำรใช้เหตุผลที่ถูกต้องในกำรตัดสินหรือยุติปัญหำในสังคม 

5) หลักกำรถือเสียงข้ำงมำก หมำยถึง กำรลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมประชำธิปไตย 
ครอบครัว ประชำธิปไตย จึงใช้หลักกำรถือเสียงข้ำงมำกเพ่ือลงมติในประเด็นต่ำง ๆ ได้อย่ำงสันติวิธี 

6) หลักประนีประนอม หมำยถึง กำรลดควำมขัดแย้งโดยกำรผ่อนหนักผ่อนเบำให้กัน ร่วมมือกัน
เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส ำคัญ หลักกำรทำงประชำธิปไตยจึงเป็นหลักกำรส ำคัญที่น ำมำใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตใน สังคม เพ่ือก่อให้เกิดควำมสงบสุขในสังคมได้ 
 
กฎหมายท้องถิ่น 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี ๔ ประเภท ได้แก่ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร และเมือง
พัทยำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจออกกฎหมำยเพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรท้องถิ่นของตนเองได้ 
กฎหมำยที่เทศบำลเป็นผู้ออก เรียกว่ำ เทศบัญญัติ 
            กฎหมำยที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรปกครองส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร และเมือง
พัทยำเป็นผู้ออก เรียกว่ำ ข้อบัญญัติ 

ใบความรู้ที่ ๔ 
เร่ือง พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 



            เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดท ำ คือ เทศบัญญัติหรือ
ข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปเทศบัญญัติหรือ
ข้อบัญญัติจะออกตำมหน้ำที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องกระท ำ 

          ⚫ เทศบัญญัติ เป็นกฎหมำยที่คณะบริหำรและสภำเทศบำลเป็นผู้ออกกฎหมำยเพื่อบริหำร และ
พัฒนำท้องถิ่นตนเองตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสภำ
เทศบำลและคณะผู้บริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในท้องถิ่นโดยตรง เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
             เทศบัญญัติที่เทศบำลได้ออกเป็นกฎหมำยบังคับใช้ในท้องถิ่นของตนเอง ได้แก่ 
             (๑) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำล 
             (๒) จัดเก็บภำษีในท้องถิ่นที่เทศบำลรับผิดชอบ 
             (๓) กำรควบคุมโฆษณำ โดยใช้เครื่องขยำยเสียง 
             (๔) กำรควบคุมสัตว์เลี้ยง และปล่อยสัตว์เลี้ยง 
             (๕) กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยของสุขภำพ 
             (๖) กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
             (๗) กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธ์ยุงลำย 

         ⚫ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
                ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เป็นกฎหมำยที่คณะผู้บริหำรหรือนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และสภำองค์กำรส่วนต ำบล เป็นผู้ออกกฎหมำยเพื่อบริหำรและพัฒนำท้องถิ่นที่ตนเอง
รับผิดชอบ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมำบ 
                ข้อบัญญัติที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ได้แก่ 
                (๑) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                (๒) กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
                 (๓) กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่สำธำรณะ 
                 (๔) กำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย 

           ⚫ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
                  ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นกฎหมำยที่คณะผู้บริหำร หรือนำยกองกำร
บริหำรส่วนจังหวัด และสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นผู้ออกกฎหมำยเพ่ือบริหำรและพัฒนำท้องถิ่นที่
ตนเองรับผิดชอบ ตำมอ ำนำจที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมำย 
 
 



          ข้อบัญญัติที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ออกเป็นกฎหมำยใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้แก่ 
             (๑) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
             (๒) เก็บภำษีบ ำรุงองค์บริหำรส่วนจังหวัดจำกสถำนค้ำปลีกในเขตจังหวัด 
             (๓) เก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ได้รับผลประโยชน์จำกกำรบริหำรสำธำรณะที่จัดให้มีขึ้นในจังหวัดนั้น ๆ  
ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย 
             กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท ำให้สังคมได้รับประโยชน์หลำยประกำร ดังนี้ 
             ๑) ท ำให้สังคมสงบสุขและปลอดภัย ไม่มีโจรผู้ร้ำย 
             ๒) คนในชำติอยู่ด้วยกันด้วยควำมร่มเย็นเป็นสุข 
             ๓) เสริมสร้ำงระเบียบวินัยในสังคม 
             ๔) ท ำให้บ้ำนเมืองสะอำด ปรำศจำกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
             ๕) ไม่มีกำรเอำเปรียบกันในสังคม เพรำะกฎหมำยเป็นกติกำที่สมำชิกของสังคมทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตำมอย่ำงเท่ำเทียม 
             ๖) ประชำชนทรำบสิทธิและเสรีภำพของตน และใช้สิทธิและเสรีภำพของตนได้อย่ำงถูกต้อง โดย
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน 
             ๗.) ท ำให้กำรบริหำรประเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 
 
 
๗. สิ่ งส ำคัญในกำรปกครองรองระบอบประชำธิปไตย คืออะไร  

ก. กำรยอมรับเสียงข้ำงมำก  ข. กำรได้แสดงควำมคิดเห็น 
ค. กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้น ำ  ง. กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

๘. ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นของไทยยึดถือหลักกำรปกครองข้อใด 
 ก. กำรรวมอ ำนำจ                 ข. กำรแบ่งอ ำนำจ  
          ค. กำรกระจำยอ ำนำจ                    ง. ทุกข้อผสมผสำนกัน 
๙. ข้อใดคือกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 ก. กรุงเทพมหำนครและชลบุรี  ข. กรุงเทพมหำนครและพัทยำ 
 ค. กรุงเทพมหำนครและเชียงใหม่  ง. กรุงเทพมหำนครและหำดใหญ่ 
๑๐. ประชำชนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองตำมข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
           ก. เข้ำร่วมประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ข.ชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ 

 ค. ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ง.รวมตัวกันเป็นหมู่คณะ 
๑๑. ข้อใดไม่ใช่หน้ำที่ของประชำชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

ก.ช่วยเหลือรำชกำร   ข.ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ค.เผยแผ่พระพุทธศำสนำ   ง.ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

๑๒. นักเรียนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้ตำมข้อใด 
ก.ไม่ลอกข้อสอบของเพื่อน  ข.ข้ำมถนนตรงทำงม้ำลำย 
ค.ไม่ซื้อของที่ตั้งขำยบนทำงเท้ำ  ง.มำโรงเรียนแต่เช้ำทุกวัน 

 

แบบทดสอบใบความรู้ที่ ๔ 
เร่ือง พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 



เฉลย 
ข้อที่ ๗ : ก. กำรยอมรับเสียงข้ำงมำก 
ข้อที่ ๘ : ค. กำรกระจำยอ ำนำจ          
ข้อที่ ๙ : ข. กรุงเทพมหำนครและพัทยำ 
ข้อที่ ๑๐ : ก. เข้ำร่วมประชุมสภำผู้แทนรำษฎร 
ข้อที่ ๑๑ : ค.เผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
ข้อที่ ๑๒ : ข.ข้ำมถนนตรงทำงม้ำลำย 
 



 
 

         
 
   เทคโนโลยีเพื่อการผลิต หมายถึง การน าความรู้  วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการน าทรัพยากรมาใช้ในด้าน
ใหม่ๆ เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                                                                                              

                                      ประเทศไทยเรามีวัตถุดิบในการผลิตจ านวนมาก  เนื่องจากประเทศไทย 
อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร   ป่าไม้ และ แร่ธาตุ หากเราใช้   
ทรัพยากรไม่ระมัดระวัง ทรัพยากรอาจหมดสิ้นหรือเสื่อมค่าได้  ผู้ผลิตจึงจ าเป็นที่
จะใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการ
แข่งขันสูง   ผู้ผลิตจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการผลิตเพ่ือให้มี
คุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้มากท่ีสุด 

                                   สาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ 
            สาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต มีดังนี้ 
                1. เพิ่มผลผลิตให้มีมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสีย วัตถุดิบในกระบวนการผลิตลง 

            2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะการผลิตสินค้าจ านวนมาก                                                                      
จะท าให้ลดต้นทุนการผลิต ผู้ผลิตได้ก าไรมากขึ้น และอาจท าให้สินค้า                                                                               
มีราคาถูกลง 
            3.  เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เป็นการเพิ่มคุณค่า                                                       
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีแบบให้เลือกหลากหลาย                                                                               
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพขึ้น 

            4. เพื่อลดแรงงานหรือก าลังคนท างานได้น้อยลง 
การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ 
            การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการได้แก่ 

            1. การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า  ท าให้ผลิตสินค้าและบริการจ านวนมาก
ขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และลดต้นทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีช่วยลด
แรงงานหรือก าลังคนและลดเวลาการผลิต แต่ได้ปริมาณสินค้าและบริการมาก 
            2. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นหรือประดิษฐ์รูปแบบของ
สินค้า ท าให้ได้สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือได้ตาม
ความต้องการและพึงพอใจมากท่ีสุด 
            3. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการโฆษณาสินค้าและการให้บริการ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยในการขายสินค้าและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคสามารถศึกษารายละเอียดของสินค้าได้มากข้ึนหรือสามารถสั่งซื้อ
สินค้าได้สะดวกรวดเร็ว 
            4. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ 
รวดเร็ว เช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในส านักงานเพ่ือจัดเก็บเอกสารหรือค้นหาข้อมูล เป็นต้น 

ใบความรู้ที่ ๕ 
เร่ือง เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 

 



            5. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการขนส่ง เพื่อให้กระบวนการขนส่งวัตถุดิบในการผลิตรวดเร็วขึ้น 
หรือ ขนส่งสินค้าและบริการไปถึงผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

            ประโยชน์จากการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต มีดังนี้ 
            1. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าและบริการช่วยให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้

มาตรฐานตามแบบสากล  กล่าวคือ มีการก าหนดระดับคุณภาพ                        
 จัดท ามาตรฐาน  ควบคุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ   
 การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพการใช้งานของสินค้า 

            2. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ 
 ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในกระบวนการท างาน  ท าให้พนักงานได้ผลงาน 
 ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการท างานที่สูง 

        3. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการผลิตสินค้าและบริการช่วยให้หน่วยธุรกิจหรือรัฐบาลมีผลก าไร
เพ่ิมข้ึนจากการประกอบการ ท าให้ภาคการผลิตเกิดความมั่นคง กล่าวคือ ถ้าหน่วยธุรกิจมีผลก าไร
เพ่ิมข้ึน เกิดความมั่นคง ส่งผลให้พนักงานมีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดความมั่นคงในการท างาน  อัตราการ
ว่างงานลดลง รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรเพ่ิมข้ึน       

 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตและบริการ  มีดังนี้ 
       1. เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กล่าวคือ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของก าลังการผลิตเพ่ือสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ท าให้เกิดของเสียจากการผลิตกับการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งผล
ต่อปริมาณน้ าฝนที่ตกในเขตต่างๆ  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดปัญหา
ภาวะเรือนกระจก กระทบต่อระบบนิเวศของมนุษย์  หรือปัญหาการก าจัดกากสารนิวเคลียร์   ปัญหา
การผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ าทิ้ง หรือมลพิษทางอากาศของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งละลาย
ปนมากับฝน กลายเป็นฝนกรด ส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ 
            2. เกิดผลกระทบต่อดุลการค้า กล่าวคือ ในยุคของการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงตลาด ผู้ผลิตแต่ละ
รายต่างเร่งเพิ่มผลผลิตโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้  ประเทศก าลังพัฒนาต้องพ่ึงพา เทคโนโลยี หรือ 
เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขาด
ดุลการค้า                                 

           3. เกิดผลกระทบต่อการบริโภคนิยม กล่าวคือ  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ผู้บริโภคจะ
ได้รับประโยชน์ในด้านสินค้าและบริการมีคุณภาพสูง ราคาถูก  มีสินค้าให้เลือกมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน 
เกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ใช้สอยเกินพอดีของผู้บริโภค เพ่ือให้ทันต่อรุ่นหรือแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป เกิดความไม่รู้จักพอของผู้บริโภค มีการบริโภคนิยมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : http://www.east.spu.ac.th/graduate/admin/knowledge/A2072.pdf 

 



 
 
 

        ผู้บริโภค  หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ                                                                   
หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ หรือการชักชวน จากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้า                                                          
หรือรับ บริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า หรือผู้ได้รับบริการจาก                                                                    
ผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 
หน้าที่ของผู้บริโภค 
    การที่ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายนั้น ผู้บริโภคก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วย พอสรุปได้ดังนี้  
                                       1. ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้าและ 
                                          รับบริการต่างๆ โดยพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการต่างๆ นั้นมีการแสดงฉลาก 
                                          หรือไม่ ควรอ่านฉลากให้ละเอียด มีปริมาณและราคายุติธรรมหรือไม่  
                                          การโฆษณาสินค้าหรือบริการสามารถเชื่อถือได้เพียงใด  
 

2. ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิ เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ ฉลาก ความสกปรก สิ่งแปลกปลอม เป็นต้น หลักฐานนั้นจะน าไปประกอบการเรียกร้อง
ตามสิทธิของตนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับอันตรายที่เกิดจากการใช้สินค้าและ
บริการ  
          3. ผู้บริโภคมีหน้าที่ร้องเรียนตามสิทธิของตน เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ได้รับความไม่เป็นธรรม ถูก
เอารัดเอาเปรียบ ได้รับอันตรายที่เกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ จะต้องด าเนินการร้องเรียนตามสิทธิของตน
ไม่ควรเพิกเฉย 
                                    สิทธิผู้บริโภคที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย                                                                                                                     

1.  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ                                                 
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดง                                                                     
ฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิ                                                                  
ที่จะได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอ                                                                    
ที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม  

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซ้ือสินค้าหรือรับบริการโดยความ
สมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม  
                               3.  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับ 
                                  สินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้  
                                  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณี ใช้ตามค าแนะน า 
                                  หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว  
                               4.   สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญา            
โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ  
  5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้
ค่าเสียหาย  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว  

ใบความรู้ที่ ๖ 
เร่ือง การบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 

 

http://www.skcc.ac.th/elearning/bc0203/wp-content/uploads/2012/08/29.jpg


      แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 
      1. ก่อนจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการสุขภาพ  ผู้บริโภคต้องสามารถ                                                      
แยกความต้องการของตนเอง แล้วพิจารณาในการเลือกซ้ือให้ดีเพื่อให้เกิด 
ความคุ้มค่าและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง                                                                                                                                                                                           
      2. สิ่งที่ควรค านึงก่อนเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพทุกชนิด ควรศึกษาฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง 
ชื่อของผลิตภัณฑ์และที่ตั้งของผู้ผลิต  หรือ  ผู้แทนจ าหน่าย  วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุ  วิธีบริโภค ใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากผลิตภัณฑ์สามารถร้องเรียนให้มีการด าเนินต่อผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายได้  
      3. ในการซื้อผลิตภัณฑ์  สินค้าหรือบริการสุขภาพจะต้องมีความละเอียดในความพิจารณาถึงประโยชน์
ที่ตนเองจะได้รับจากสินค้าและบริการให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ  อย่าให้
เสียเปรียบผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ 
       4. ถ้าพบว่ามีผลิตภัณฑ์  สินค้าหรือบริการสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน                                                                     
ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที  เพ่ือจะได้ด าเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
       5. เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์  สินค้าและบริการที่สุขภาพได้มาตรฐาน   
หรือมีการรับรองคุณภาพกล่าว คือ  มีเครื่องหมาย มอก. หรือมี  อย. เป็นต้น 
       6. ถ้าได้รับความไม่เป็นธรรม  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการให้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
                                             การปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภค 
     ผู้บรโิภคควรค านึงถึงบทบาท  หรือหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภคท่ีพึงกระท าด้วย
เช่นกัน  ทั้งนี้ผู้บริโภคจะได้มีส่วนได้รับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิของตนเอง  โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 

1. การรวมกลุ่มหรือการรวมตัวกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองเมื่อ 
   ได้รับ ความเดือดร้อนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือประสบปัญหาจาก 
   การบริโภคจึงท าให้ผู้บริโภครวมตัวกันก่อให้เกิดพลังในการเคลื่อนไหว
หรือต่อรองในการใช้สิทธิและการรักษาผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

        2. ศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต  วิทยุ  โทรทัศน์  วารสารหรือหนังสืออ่ืนๆ  เกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้บริโภคเพ่ือให้มีความรู้และความรอบคอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
        3. มีสว่นในการเผยแพร่ความรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค                                                    
เช่น  การพูดคุย  การชี้แจง  ประชาสัมพันธ์  การใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าว                  
เยาวชนผู้บริโภคทุกคนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ได้ในการจัดกิจกรรม                                                          
เพ่ือให้ความรู้  เลือกซ้ือสินค้าและบริการอย่าปลอดภัย  เป็นธรรมและประหยัด   
เช่น  กิจกรรม  อย.น้อย  เป็นกิจกรรมที่ท าไห้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและ 
   ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการให้ความรู้ทางด้านบริโภคอย่างเหมาะสม 
 
                        หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
    1. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ส านักงานนายกรัฐมนตรี                                 
มีอ านาจหน้าที่รับแจ้งของผู้บริโภค ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย                                                        
อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการธุรกิจ  สอดส่องพฤติการณ์  และด าเนินคดี                                                                  
ต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค  แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคให้
ผู้บริโภคทราบ 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.oryornoi.com/&sa=U&ei=wRt6VOuzL4KbuQSHxoKIAw&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=RPz65VLvgCsoLgEvo3yw9g&usg=AFQjCNEo_-YW2YxQy1EkdkRlDbHmTKr1PQ


 
    2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข                                                         
มีหน้าที่ก ากับดูแลการผลิต การจ าหน่ายและโฆษณาต่างๆ  
ได้แก่ อาหาร  เครื่องส าอาง  วัตถุอันตราย  ยา  เครื่องมือแพทย์   
และวัตถุเสพติดไห้โทษให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
                                           3. กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  โดยกองโภชนาการมีหน้าที่ 
                                              จัดท าเกณฑ์มาตรฐานด้านโภชนาการและไห้ค าปรึกษาแนะน า 
                                              วิชาการด้านโภชนาการ 
 
 
                                           4. กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ควบคุมสินค้าให้ 
                                               เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและไม่ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ 
   5. กรมทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์  มีหน้าที่ควบคุมปริมาณ 
      การชั่ง  ตวง  และวัดสินค้า 
   6. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เก่ียวกับ 
      การท าสัญญาซื้อขายที่ดิน 
 
                            7. ส านักงานมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   
                                มหีน้าที่ก าหนดและติดตามตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม 
                                             
 

8. กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
มีหน้าที่ควบคุมวัตถุมีพิษทางการเกษตร 

     
9. คณะอนุกรมการคุมครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด  มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนจาก

ผู้บริโภค   
     ถ้าผู้บริโภคได้รับความไม่เป็นธรรม  ได้รับความเดือดร้อน 
เสียหายอันเนื่องมาจากผู้ประกอบการ  ผู้บริโภคสามารถไป 
แจ้งตามหน่วยงานต่างๆ  ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
เรื่องนั้นๆทั้งนี้  เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนที่พึงมีตามกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล: 

http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=230&sid=210&lid=27615&lid_parent=2768

4 



 
 
 
 
      สถาบันการเงิน หมายถึง  สถาบันที่ท าหน้าที่ระดมเงินออมให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไป

เพ่ือการบริโภคหรือลงทุนในการประกอบธุรกิจ  โดยสถาบันการเงินจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออมและคิด
ดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม  

 
 
 
 
 
 
 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินเป็นกลไกของตลาดการเงินควบคู่ไปกับเครื่องมือตราสารทางการเงิน หน้าที่ส าคัญ

คือ 
1. เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างผู้ออมและผู้กู้ยืม 
2. ให้ความม่ันใจและความปลอดภัยแก่ผู้ออม 
3. ช่วยให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน 
4. จัดให้มีเงินกู้ประเภทต่างๆ ตามความต้องการของผู้กู้ยืมและสถาบันการเงินแต่ละประเภท  
    ประเภทของสถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร 
เป็นสถาบันทางการเงินที่ระดมเงินฝากจากประชาชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยธุรกิจกู้ยืมและมี

บริการด้านอื่นที่เก่ียวกับการเงิน 
 ประโยชน์ของสถาบันการเงิน 
1. เป็นแหล่งกลางทางการเงิน 
2. ลดความเสี่ยงของผู้มีเงินออม 
3. เคลื่อนย้ายเงินทุนให้กระจายไปยังแหล่งต้องการเงินทุนภายในประเทศอย่างทั่วถึง 
4. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับการเงิน เช่น ให้ค าปรึกษา, ให้บริการด้านการเงิน , เผยแพร่ข่าวสาร 
 

ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย  (Bank of Thailand)  
    คือ สถาบันการเงินที่มีฐานะเป็นธนาคารกลางของประเทศ 
ท าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบการเงินการธนาคารของประเทศ  ท าธุรกิจกับ 
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินและหน่วยราชการเท่านั้น และด าเนินงาน 
เป็นอิสระ โดยไม่แสวงหาก าไร และไม่แข่งขันกับสถาบันการเงินของเอกชน และไม่รับฝากเงิน หรือให้
กู้ยืมเงินกับประชาชนทั่วไป 

ผู้เก็บออม 

ผู้ต้องการใช้เงิน 

ใบความรู้ที่ ๗ 
เร่ือง ความหมายของสถาบันการเงิน 

 



 
  หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 1. ผลิตธนบัตรและออกธนบัตร             
 2. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล (ตัวแทนทางการเงินของรัฐ) 
 3. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ             
 4. ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
 5. ก าหนดนโยบายทางการเงินของประเทศและรักษาเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ                     
 6. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 ธนาคารพาณิชย์ (commercials  bank)  
  สถาบันการเงินภาคเอกชนที่มีความส าคัญที่สุดในประเทศไทย  เพราะมีปริมาณเงินฝากและจ านวน
เงินให้กู้สูงสุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ   ให้บริการด้านการเงินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. การรับฝากเงิน     

     ๑) เงินฝากกระแสรายวัน  ส่วนใหญ่นักธุรกิจนิยมฝากเงินประเภทนี้ 
   ๒) เงินฝากออมทรัพย์  คือ ผู้ฝากจะเบิกถอนเมื่อใดก็ได้ หรือถอนจากเครื่องเอทีเอ็ม 
   ๓) เงินฝากประจ า เป็นเงินประเภทก าหนดระยะเวลาในการเบิก-ถอน  และถอนคืนได้ต่อเมื่อ
ครบก าหนด 

  2. การให้กู้ยืม  มีหน้าที่และบทบาทส าคัญทางด้านการเงินของประเทศ แบ่งเป็น  3  ลักษณะ  คือ 
          ๑) การให้กู้ยืมโดยตรง คือ  การกู้ยืมที่มีก าหนดเวลาในการช าระหนี้แน่นอน   โดยจะผ่อนช าระ
เป็นงวดๆ หรือใช้คืนครั้งเดียวหมด ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่สูงเกินกว่าที่ธนาคารกลางก าหนดไว้ 
          ๒) การให้เบิกเงินเกินบัญชี คือ ธนาคารยอมให้ลูกค้าสามารถเขียนเช็คเบิกเงินสดได้เกินกว่า
จ านวนที่มีอยู่ในบัญชีได้ คิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เบิกเกินยอดเงินในบัญชี 
          ๓) การซื้อลดตั๋วเงิน คือ การที่ธนาคารรับซื้อตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่ถึง
ก าหนดเวลาช าระเงินจากลูกค้าท่ีน ามาขายลดให้   
  3. การโอนเงิน   โดยให้บริการได้เป็น  2  รูปแบบ  คือ การโอนเงินแบบธรรมดา  เป็นการโอนผ่าน
ด้วยเช็คหรือดราฟต์ธนาคาร  และ การโอนเงินแบบเร็วทันใจ เป็นการโอนเงินโดยทางโทรเลข  เทเล็กซ์ 
โทรศัพท์ทางไกล  และการโอนโดยผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์  (on-line) 
    4. การเรียกเก็บเงิน   ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามเช็ค  ตั๋วเงิน  หรือดราฟต์ ที่ครบก าหนด  ซึ่งเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 

        5. การให้เช่าตู้นิรภัย  โดยลูกค้าสามารถท าสัญญาเช่าตู้นิรภัยเพื่อเก็บทรัพย์สินอันมีค่า ได้แก่  เครื่อง
เพชร ทองรูปพรรณ  โฉนด  สัญญาต่าง 
         6. การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  สามารถซื้อได้ จากธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้    
         7. การบริการอ่ืนๆ  เช่น  บริการบัตรเครดิต  บริการหนังสือค้ าประกัน   ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจและ
การลงทุน   บริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 
                                                 

สถาบันการเงินเฉพาะทาง 
                                  1. ธนาคารออมสิน  (The Government Savings Bank) เป็นธนาคารที่รัฐบาล 
                                จัดตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 
                                 2456 เพ่ือระดมเงินออมจากประชาชนแล้วน ามาให้รัฐบาลกู้ยืมโดยการซื้อ 



                                พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตั๋วเงินคลังของรัฐบาล มีการบริหารงานเป็น 
                                อิสระอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง  

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture 
and Agricultura Cooperatives) 

                          เป็นรัฐวสิาหกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร มิใช่
เพ่ือ 
                           หวังผลก าไร อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง วัตถุประสงค์ส าคัญคือ  
                           ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการด าเนินงานของเกษตรกร   
                          กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร  นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษอ่ืนๆ  
                          ตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 
 
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank)  
    ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2496 โดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ การด าเนินงานอยู่ภายใต้ 

การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์คือการให้ความช่วยเหลือแก่ 
ประชาชนที่มีฐานะปานกลาง ให้สามารถมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เช่น  
ให้กู้ยืมในระยะยาวและดอกเบี้ยต่ า 
 

สถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคาร  
                            1. บริษัทเงินทุน เป็นสถาบันการเงินที่ท าหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชน
ทั่วไป  
                                 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ าหน่ายแก่ประชาชนคล้ายกับการรับฝากเงิน 
                               ของธนาคารพาณิชย์ แต่อาจให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป  
                                  แล้วน าไปให้กู้ยืมและลงทุนในหลักทรัพย์  
      2. กองทุนรวม  จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีเงินออม ด้วยวิธีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สนใจแล้วบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรวบรวมเงินไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์  เช่น  พันธบัตร  หุ้น
สามัญ  หุ้นกู้     ตั๋วสัญญาใช้เงิน  เป็นต้น   เมื่อการลงทุนของกองทุนรวมได้ผลดีมีรายได้ก็จะน ามา
แบ่งปันให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล  และถ้าขายหน่วยลงทุนออกไปในขณะที่มีราคา
สูงขึ้น  ผู้ลงทุนก็จะได้ก าไรจากการขายหน่วยลงทุนนั้น   
3. สหกรณ์การเกษตร เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์ พ.ศ. 2511   มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมส่งเสริมการออม  
ของสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และด้านการ 
จ าหน่ายผลิตผลของสมาชิก  รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรสมัยใหม่แก่สมาชิก 
     

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินที่จดทะเบียนกับทางการโดยท าหน้าที่รับฝากเงินจากสมาชิก  
                                             และให้สมาชิกกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย  แล้วน าก าไรที่ได้รับ 
                                              จากการด าเนินงานมาแบ่งปันให้สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ถือและตาม 
                                              มูลค่าดอกเบี้ยเงินกู้  สหกรณ์น าเงินฝากจากสมาชิกและเงินกู้จาก 
                                              สถาบันการเงินอื่นๆ   แล้วน าเงินทุน ให้สมาชิกกู้ยืมเพ่ือ 



วัตถุประสงค์ต่างๆ กัน  สหกรณ์ท่ีมีเงินทุนมากก็อาจให้สมาชิกกู้ยืมระยะยาวเพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัย
ด้วย  นอกจากนี้ยังมีเครดิตยูเนียน  (credit  union)  ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีรายได้
ไม่แน่นอน ประกอบอาชีพต่างกัน  แต่อยู่ในท้องที่เดียวกัน  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระหว่าง
สมาชิก  เครดิตยูเนียนจะให้สมาชิกกู้ยืมเงินจ านวนไม่มากนักในระยะสั้นๆ   
5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นสถาบันการเงินด าเนินกิจการระดมทุนด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป  เพ่ือน ามาให้ประชาชนกู้ไปซื้อที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัย   
  6. โรงรับจ าน า เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งชุมชน  ท าหน้าที่ให้กู้ยืมแก่
ประชาชนทั่วไป โดยการรับจ าน าสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ  ทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้ว โรงรับจ าน ามีอยู่ 
3 ประเภท ตามลักษณะของผู้ด าเนินงาน คือ 
       1.  โรงรับจ าน าที่ด าเนินการโดยเอกชน และใช้เงินทุนของผู้เป็นเจ้าของ                                                           
หรือหุ้นส่วนและเงินจากการกู้ยืมมาใช้ด าเนินการรับจ าน า  
       2.  โรงรับจ าน าที่ด าเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ เรียกว่า                                                                    
สถานธนานุเคราะห์ ได้เงินทุนจากงบประมาณซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้                                     

รวมทั้งเงินก าไรสะสมและเงินกู้จากธนาคารออมสิน  
         3.  โรงรับจ าน าที่ด าเนินการโดยเทศบาลหรือกรุงเทพมหานคร (กทม)  
เรียกว่า  สถานธนานุบาล ได้เงินอุดหนุนจากเทศบาลและเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
         โรงรับจ าน าทั้ง  3  ประเภท  เป็นสถานบันการเงินที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยนิยมกู้ไปเพ่ือการ
บริโภค และเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับการค้าเล็ก ๆ  น้อย ๆ 
7. บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 
                        แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 เพ่ือจัดหาทุนให้กู้ระยะปานกลางและระยะยาวแก่ 
                        กิจการอุตสาหกรรมต่างๆ  บริษัทด าเนินงานในลักษณะของกิจการภาคเอกชน 
                       โดยนักบริหารมืออาชีพ แต่มีเป้าหมายเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรม   
                       มิได้ค านึงถึงผลก าไรสูงสุดอย่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนทั่วไป 
 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบรรษัทประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 6 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มธนาคารพาณิชย์  กระทรวงการคลัง  กลุ่มบริษัทเอกชน  กลุ่มษัทเงินทุน  กลุ่มบุคคลธรรมดา  
และกลุ่มบริษัทประกันภัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.kjn.ac.th/pittaya/my%20homepage%201/html/bank1.html 
 



 
 
 
 
 
 

อ่านข้อความจากสถานการณ์ที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อ 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อใดคือปัญหาของสถานการณ์นี้ 
ก. เพราะเหตุใดจึงมีสารปรอทมาก 
ข. คนเสียชีวิตเนื่องมาจากสาเหตุใด 
ค. สัตว์น้ าได้รับสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ง. โรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นเหตุของน้ าเน่าเสีย 
   ใช่หรือไม่ 
 

3. นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาตามสมมติฐานดังกล่าว 
    ได้อย่างไร 
ก. ลดจ านวนของโรงงานอุตสาหกรรม 
ข. โรงงานมีการติดตั้งเครื่องบ าบัดน้ าเสีย 
ค. แยกผู้คนที่ได้รับสารพิษไปอาศัยอยู่ที่อ่ืน 
ง. ไม่ควรจับสัตว์น้ าในบริเวณนั้นมาบริโภค 
 

2. จากสถานการณ์ดังกล่าว นักเรียนตั้งสมมติฐาน 
   ได้ว่าอย่างไร 
ก. ถ้าไม่มีการจับสัตว์น้ ามาบริโภคผู้คนก็จะเสียชีวิต 
   น้อยลง 
ข. ถ้าติดตั้งเครื่องบ าบัดน้ าเสียปริมาณของสารปรอท 
   ก็จะลดลง 
ค. ถ้าย้ายผู้คนที่ได้รับสารพิษไปอยู่ที่อ่ืนจะท าให้ 
    สารปรอทเพ่ิมข้ึน 
ง. ถ้าจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลง สารปรอทใน 
   แม่น้ าจะลดลง 
 

4. ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว จะน าความรู้ 
     มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไร 
ก. ย้ายบ้านไปอาศัยอยู่ที่อ่ืน 
ข. ต่อต้านการใช้สารพิษลงสู่แม่น้ า 
ค. ไม่น าสัตว์น้ าที่ได้รับสารปรอทมาท าการบริโภค 
ง. รณรงค์ให้เจ้าของโรงงานติดตั้งเครื่องบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
เฉลยแบบทดสอบใบงานที่ 1 

 

 1.     ข 2.   ง 3.     ข 4.     ค 

          เมื่อจ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนก็จะมีการแข่งขันกันท ามาหากิน  การแข่งขันดังกล่าวก่อให้เกิด

วิวัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย เช่น โรงงานยาสูบ 

โรงงานน้ าตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานกลั่นน้ ามันและอุตสาหกรรมเคมี      

บางชนิด เช่น โรงงานผลิตโซดาไฟ เป็นโรงงานที่ปล่อยน้ าทิ้งท่ีมีสารพิษปะปนลงมาด้วย เมื่อปี ค.ศ. 2019       

ท าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นคือ การเจือปนของสารปรอทได้เกิดเป็นพิษต่อสัตว์น้ าและผู้คนที่บริโภคสัตว์น้ า

ที่จับได้ในบริเวณนั้น มีผลท าให้คนต้องเสียชีวิตและทุพพลภาพ  

 

 

แบบทดสอบใบความรู้ที่ ๕ 

เร่ือง เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
 



แบบทดสอบใบความรู้ที่ ๖ 
เร่ือง การบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 

 
 

  
 
 
 

อ่านข้อความจากสถานการณ์ที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อ 5-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จากสถานการณ์ข้างต้นข้อใดเป็นประเด็นปัญหา 
   ที่เกิดขึ้น 
ก. สินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพ 
ข. ความต้องการเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินค้า 
ค. ขาดอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ 
ง. การไม่ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติของผู้บริโภค 

7. จากสถานการณ์ดังกล่าวควรวิธีการแก้ปัญหาด้วย 
    วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
ก. ศึกษาข้อมูลของสินค้าให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ 
ข. ไม่ซื้อสินค้าจากค าโฆษณาเชิญชวนอีกต่อไป 
ค. เพ่ิมความระมัดระวังในการเลือกซ้ือสินค้าให้มากขึ้น 
ง. เก็บหลักฐานการซื้อ-ขายไว้ร้องเรียนต่อหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 
 

6. สาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไร 
ก. กลยุทธ์ในการขายสินค้า 
ข. การเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 
ค. การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าที่มุ่งแสวงก าไร 
ง. การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย 

8. ข้อใดเป็นผลดีที่สุดจากการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ 
     ที่เกิดขึ้น  
ก. ได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ 
ข. เกิดความม่ันใจในสินค้าและบริการ 
ค. ได้รับการคุ้มครองจากการซื้อสินค้าและบริการ 
ง. ผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบขายสินค้าไม่ได้ 
 

 
เฉลยแบบทดสอบใบงานที่ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 

5.   ค 6.    ข 7.    ‘ง 8.    ค 

     นันทาวดีไปเลือกซ้ือผ้าพันคอมหัศจรรย์ จากร้าน Beauty shop ได้โฆษณาไว้ว่าสามารถเปลี่ยน ลุค

หลากหลายสไตล์ตามใจคุณ ตอบโจทย์ความต้องการได้หมด มหัศจรรย์สมชื่อ! เพราะแค่ผืนเดียวก็

สามารถใส่ได้ไม่ซ้ าถึง  30 แบบ  เมื่อนันทาวดีขอให้ทางร้านทดลองสินค้าดังกล่าวให้ดูก่อน ปรากฏว่าไม่

สามารถใส่ได้ตามโฆษณา  เธอจึงปฏิเสธที่จะซื้อสินค้าดังกล่าวแต่ร้าน Beauty shop ไม่ยอม โดยบังคับ

ให้ทาวดีต้องซื้อผ้าพันคอมหัศจรรย์ผืนนั้นไป โดยอ้างว่านันทาวดีได้แกะห่อสินค้าเรียบร้อยแล้ว 



แบบทดสอบใบความรู้ที่ ๗ 

เร่ือง ธนาคารและสถาบันการเงิน 

 
 

 
 

อ่านข้อความจากสถานการณ์ที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อ 9-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ข้อใดเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดของสถานการณ์นี้ 
ก. ชาวบ้านติดเหล้า 
ข. ปัญหาความเครียด 
ค. ปัญหาการเล่นการพนัน 
ง. ชาวบ้านใช้เงินฟุ้งเฟ้อเกินตัว 
 

11. จากปัญหาที่เกิดขึ้นมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
ก. ตั้งศูนย์โยคะ บ าบัดความเครียด 
ข. ให้ชาวบ้านเลิกอบายมุขทุกอย่าง 
ค. ให้ผู้ใหญ่บ้านปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
ง. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น หันมาท าเกษตรพอเพียง  

10. สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไร 
ก. ไม่มีเงินใช้จ่าย 
ข. ครอบครัวมีปัญหา 
ค. ชาวบ้านเป็นเหยื่อระบบบริโภคนิยม 
ง. ชาวบ้านขายผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ 
 

12. นักเรียนคิดว่าจากวิธีการแก้ปัญหาในข้อ 11  
    ผลของการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไร 
ก. ชาวบ้านมีเงินใช้ 
ข. ชาวบ้านไม่เป็นหนี้ 
ค. ชาวบ้านมีสุขภาพดี 
ง. ชาวบ้านขายผลผลิตได้ดี 
 

 
เฉลยแบบทดสอบใบงานที่ ๗ 

9.   ง 10.    ค 11.     ง 12.     ข 
 

     พ่อเต็ม ชิณช้าง ผู้อาวุโสของบ้านดอนมัน บอกเล่าคืนวันเก่าๆ ว่า “เมื่อก่อนชาวบ้านส่วนหนึ่งจะติด
เหล้า เล่นการพนัน บ้านเราเป็นหนี้ ธ.ก.ส. และเงินนอกระบบมากมาย”                                    
     พ่อเฒ่าคนเดิมกล่าวอีกว่า หมู่บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เต็มไปด้วยปัญหา
เช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืน ปัญหาใหม่ๆ มาจากการที่ชาวบ้านขาดหลักยึดในการด าเนินชีวิต จึงกลายเป็น
เพียงเหยื่อของระบบบริโภคนิยม ชาวบ้านติดเหล้าเพราะเครียดจากปัญหาขายผลผลิตการเกษตรไม่ได้ 
หรือครอบครัวมีปัญหา 
     “ชาวบ้านฟุ้งเฟ้อและใช้เงินเกินตัว กลายเป็นหนี้เป็นสิน ด้านการท าเกษตรชาวบ้านต้องพ่ึงพาการท า
เกษตรแบบใช้สารเคมี ต้องผลิตเกินตัว หลายคนมีหนี้สิน กลายเป็นว่าเราเติบโตไม่มีทิศทาง” พ่อเฒ่าวัย 
67 ปีย้ า 
                                                                 ที่มา : http://www.thaihealth.or.th 

 



ใบความรู้ที่  ๘ 
เร่ือง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่เราใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง
เรื่องราวในอดีตจากหลักฐานต่างๆ  เพื่อให้สามารถเข้าใจ และรู้ถึงเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้อง  และ
ชัดเจนมากท่ีสุด มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดหัวข้อเรื่องที่สนใจจะศึกษา ตั้งเป็นค าถามกว้างๆ เช่น  

 สถานที่ที่เราต้องการศึกษามีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
 บุคคลที่เราต้องการศึกษามีประวัติและผลงานส าคัญอะไร 
 ท้องถิ่นของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไร 

 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานชั้นต้น  และหลักฐานชั้นรอง หลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูล เป็นการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าหลักฐานที่รวบรวม
มานั้นมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือเพียงใด เปรียบเทียบข้อมูลกับหลักฐานหลายๆ ชิ้น  แล้วเลือกเอาข้อมูล
ที่ตรงกันทุกแหล่งข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 4 การตีความหลักฐาน  เป็นการน าเอาหลักฐานที่ได้ตรวจสอบแล้วมาแยกประเภท จัด
หมวดหมู่ เรียงล าดับตามเวลาก่อนหลัง และความส าคัญของข้อมูล ที่ส าคัญผู้ตีความต้องมีใจเป็นกลางไม่มี
อคต ิและไม่น าความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปใช้ในการตีความ 
 ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูล  เป็นการน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ หรือ
แยกแยะแล้วมารวมเข้าด้วยกันเรียบร้อยให้เป็นเรื่องเป็นราว เรียบเรียงข้อมูลอย่างมีเหตุผล และน าเสนอ
ความจริงให้ผู้อ่ืนรับทราบ ซึ่งการน าเสนอมีหลายวิธี เช่น  การเขียนเรียงความ การเล่าเรื่อง การจัด
นิทรรศการ 
 การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตอน โดยอาศัยหลักฐานชั้นต้นและ
หลักฐานชั้นรองที่มีความน่าเชื่อถือมาใช้ประกอบในการศึกษา  หากเราศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอน  เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
๑. หลักฐานทางประวัติศาสตร์จ าแนกตามความส าคัญ มี 2 ประเภท คือ หลักฐานชั้นต้น และ 

หลักฐานชั้นรอง  
1.1 หลักฐานชั้นต้น (ปฐมภูม)ิ เป็นหลักฐานที่เกิดในยุคเดียวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

นั้น เป็นหลักฐานที่บันทึก สร้าง หรือจัดท าขึ้นโดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด แต่การจะน าหลักฐานชั้นต้นมาใช้จะต้องมีการประเมินคุณค่าเพ่ือหา
ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 
 



1.2 หลักฐานชั้นรอง (ทุติยภูมิ)  เป็นหลักฐานที่มีการบันทึกข้ึนมาหลังจากท่ีเหตุการณ์นั้นผ่าน 
พ้นไปแล้ว  โดยผู้บันทึกได้มาจากค าบอกเล่า หรือเป็นการเรียบเรียงของคนรุ่นหลังที่ศึกษาค้นคว้าจาก
หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองมาผสมผสานกัน  

๒. หลักฐานทางประวัติศาสตร์จ าแนกตามรูปลักษณะ มี 2 ประเภท คือ หลักฐานที่เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร  และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.1 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร   คือ หลักฐานที่เขียนขึ้นเป็นตัวหนังสือ เช่น จารึก  
ต านาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึก ความทรงจ า เอกสารทางวิชาการ ชีวประวัติ  จดหมายส่วนตัว 
พระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ์หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วารสาร กฎหมาย วรรณกรรม ต ารา   
พงศาวดาร  ต านาน  นิทานพ้ืนบ้าน  วารสาร  บทความจากหนังสือพิมพ์  วรรณคดี  วรรณกรรม นวนิยาย
อิงประวัติศาสตร์  เอกสาร งานวิจัย  

 
 

2.2 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ หลักฐานที่ไม่ปรากฏเป็นตัวหนังสือ เช่น  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  เงินตรา จิตรกรรม  ประติมากรรม  อนุสาวรีย์ต่างๆ   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ตอนที่ ๑  
1. วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อการศึกษาเรื่องราวในอดีตอย่างไร 
 ก.  ช่วยให้สืบค้นข้อมูลต่างๆ  ได้ง่ายมากข้ึน 
 ข.  ช่วยลดภาระในการค้นคว้าข้อมูลบางส่วนลงไป 
 ค.  ช่วยให้เราได้ข้อมูลในการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ 
 ง.  ช่วยเพิ่มข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวในอดีตให้มากข้ึน 
 
2.  ใครใช้ขั้นตอนแนวทางการรวบรวมหลักฐานได้อย่างถูกต้อง 
 ก.  เด่นเลือกใช้ข้อมูลที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
 ข.  แก้วใช้ข้อมูลจากหนังสือที่ตนเองรู้จัก 
 ค.  ฝนค้นคว้าข้อมูลหลายๆ  แหล่งมารวมกัน 
 ง.  น้ าฝนใช้ข้อมูลที่ตรงกับเรื่องที่ศึกษาเท่านั้น 
 
 
ตอนที่ ๒  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในตารางที่ก าหนด  ให้ถูกต้องตามประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

ข้อ รายการ หลักฐาน 

ช้ันต้น 

หลักฐานช้ันรอง หลักฐานที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษร 

หลักฐานที่ไมเ่ป็น 

ลายลักษณ์อักษร 

1 พระบรมราชานุสาวรีย์   
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

    

2 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย     

3 กฎหมายตราสามดวง     

4 จารึกวัดพระเชตุพนวิมล-
มังคลาราม 

    

5 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง     

 
 

แบบทดสอบใบความรู้ที่ที่ ๘  

เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 



ใบความรู้ที่  ๙ 
เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 
 

ในปลายสมัยกรุงธนบุรีพระยาสรรค์ ได้ก่อกบฏ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพใหญ่ได้
ปรากกบฏส าเร็จ หลังจากนั้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้สถาปนาราชวงศ์จักรี และปราบดาภิเษก
ขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2532 ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราช
รามาธิบดีที่ 1 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงตั้งเมืองหลวงใหม่คือ กรุงรัตนโกสินทร์หรืองกรุงเทพ
มหานคร ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาตรงข้ามกับกรุงธนบุรี สาเหตุที่ย้ายราชธานีมีดังนี้ 

1. กรุงธนบุรีมีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมือง เป็นเมืองอกแตก ท าให้ป้องกันข้าศึกได้ยาก และเขต 
พระราชวังคับแคบ ขยายพ้ืนที่ไม่ได้เพราะมีวัดขนาบสองด้าน คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้าย
ตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) อีกทั้งฝั่งแม่น้ าถูกน้ ากัดเซาะตลิ่งพังอยู่เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ฝั่งกรุงเทพฯ มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า และอยู่ในบริเวณท่ีมีแผ่นดินงอก เหมาะแก่การขยาย 
บ้านเมืองในอนาคต  มีท าเลที่ตั้งดีส าหรับการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเพราะอยู่ใกล้อ่าวไทย เรือเดิน
สมุทรเข้ามาได้สะดวก ส่งผลให้กรุงเทพฯ ได้รับความเจริญมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น  รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3 
 

 
 

 
 
1. ด้านการเมืองการปกครอง จัดการปกครองตามแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย  ปกครอง 

แบบเทวราชา มีอัครเสนาบดี 2 ต าแหน่ง ได้แก่ สมุหนายก ดูแลทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือ 
และสมหุกลาโหม ดูแลทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้  และบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ มี 4 
ต าแหน่ง ได้แก่ กรมเวียง (นครบาล) ก ากับดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเมือง กรมวัง (ธรรมาธิกรณ์) 
ดูแลพิธีกรรมต่างๆ ภายในวัง รวมทั้งการพิจารณาตัดสินคดีความ กรมคลัง (โกษาธิบดี) ดูแลรายได้และ
รายจ่ายของแผ่นดิน การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศรวมทั้งการดูแลทั้งเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก  
กรมนา (เกษตราธิการ) ท าหน้าที่ในการเก็บภาษีที่นา 
 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม   
ด้านสังคม สภาพสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นสังคมระบบศักดินา ที่มีลักษณะ 

การก าหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคลใน สังคมแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มคนที่เป็นชนชั้นปกครอง 
ได้แก่ พระมหากษัตริย์, เจ้านาย, ขุนนาง และกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นใต้การปกครอง ได้แก่ ไพร่และทาส กลุ่ม
คนทั้งหมดล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกันตามหน้าที่ โดยพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ านาจสูงสุดใน
ราชอาณาจักรสยาม 

ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงมากที่สุดขึ้นตรงต่อเมืองหลวง ผู้ปกครองคือ
เจ้าเมือง หรือผู้รั้ง 

อยู่ถัดหัวเมืองชั้นในออกไป เป็นหัวเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค 
ทั้งกษัตริย์และประชาชนเป็นคนไทยที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อกรุง
รัตนโกสินทร์ ถ้าเป็นความส าคัญเป็นเมืองชั้นโท เมืองชั้นตรี 
ตามล าดับ  ตามขนาด และความส าคัญของหัวเมืองนั้น 
 

หัวเมืองประเทศราช อยู่นอกสุด มีลักษณะคือทั้งกษัตริย์และ
ประชาชนเป็นชาวต่างชาติที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อกรุงรัตนโกสินทร์ 
เช่น ลาว เขมร มลายู และเชียงใหม่ ต้องถวายเครื่องราชบรรณ
การและต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง 3 ปี ครั้ง และช่วยเหลือเมืองหลวง
เมื่อมีความต้องการ 
 

การจัดการปกครองหัวเมือง 

หัวเมืองชั้นใน 

หัวเมืองชั้นนอก 

เมืองประเทศราช 



 
ชนชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
การปรับปรุงกฎหมาย รัชกาลที่ 1 โปรดให้ช าระกฎหมายให้มีความถูกต้องยุติธรรม เรียกว่า

กฎหมายตราสามดวง   
 
 
ด้านวัฒนธรรม  
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สังคายนาพระไตรปิฎก แล้วจารึกในใบลานใหญ่ปิดทอง เรียกว่า 

พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ สร้างและบูรณะวัด ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรม เช่น นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง  
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และโปรดให้แปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทย เช่น ไซฮ่ัน  และสามก๊ก 

รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามให้เป็นพระอารามหลวงประจ ารัชกาล
ของพระองค์ มีการผสมผสานศิลปะแบบไทยกับจีน  พระองค์ได้พระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่อง อิเหนา 
รามเกียรติ์ สังข์ทอง ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน และทรงอุปถัมภ์กวีเอก เช่น สุนทรภู่  นอกจากนั้นมีมิชชันนารี
เข้ามาสอนศาสนาคือ หมอบลัดเลย์ ได้น าเอาวิธีการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาคือ การผ่าตัด การฉีดวัคซีน น าวิธี
ปลูกฝีเพ่ือป้องกันไข้ทรพิษมาเผยแพร่ในไทย และตั้งโรงพิมพ์พิมพ์หนังสือ 

รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดราชโอรสารามเป็นวัดประจ ารัชกาล สร้างเจรดีย์ภูเขาทอง พระ
ปรางค์วัดอรุณราชวราราม และโลหะปราสาท นอกจากนี้โปรดเกล้าฯ ให้แต่งต าราเรียนภาษาไทย คือ 
หนังสือจินดามณี  

3. ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเป็นแบบพึ่งตนเอง ประชาชนท าการเกษตรเป็นหลัก มีการ 
ค้าขายภายในประเทศและค้าขายทางทะเลกับชาวต่างชาติ รัฐเป็นผู้ผูกขาดการค้า ปลายสมัยรัชกาลที่ 2 มี
การติดต่อค้าขายกับ จีน โปรตุเกส  สมัยรัชกาลที่ 3 มีการท าสัญญาทางการค้าระหว่าไทยกับอังกฤษ 
เรียกว่า สัญญาเบอร์นี และได้ท าสัญญากับสหรัฐอเมริกา จึงท าให้มีพ่อค้าต่างชาติเข้ามาค้าขายมากขึ้น 
รายได้มาจากการเก็บภาษีอากรที่เก็บในประเทศ และภาษีขาเข้า 
 
 
 
 
 

กลุ่มคนในสังคม 

ชนช้ันปกครอง ชนช้ันผู้ถูกปกครอง 

พระมหากษตัริย ์

เจ้านาย 
ราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระมหากษตัริย์ 

ขุนนาง 

ราษฎรที่ถวายตวัเข้ารับราชการ 

ไพร ่
ราษฎรทั่วไป 

ทาส 
ราษฎรที่ขายตัวใหก้ับนายเงินไม่มีสิทธ์ในตนเอง 



สมัยปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตก  รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 6 
 

 
 

 
 

 สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 เป็นช่วงการปฏิรูปบ้านเมืองให้พ้นจากการเป็นอาณานิคมของ
ตะวันตก 

1. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง 
สมัยรัชกาลที่ 4 
ปกครองประเทศตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ทรงพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมต่างประเทศ   

ยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก ทรงเปลี่ยนแปลงและยกเลิกประเพณีบางอย่างให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ตะวันตก เช่น  

1. ยกเลิกประเพณีการหมอบคลานขณะเข้าเฝ้า และการไม่สวมเสื้อขณะเข้าเฝ้า 
2. ยกเลิกธรรมเนียมที่ห้ามราษฎรแสดงตัวหรือแอบมองในเวลาเสด็จออกนอกพระราชวัง 
3. โปรดให้ราษฎรหญิงชายเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และยื่นฎีกาเสนอเรื่องราวต่างๆ ได้ 
4. ให้ราษฎรมีสิทธิเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ 
5. น าชาวต่างชาติมาสอนหนังสือให้แก่พระราชโอรส พระราชธิดา ข้าราชการ 
6.โปรดให้จัดตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระบรมหาราชวัง มีชื่อเรียกว่า “โรงอักษรพิมพการ”   เพ่ือใช้

พิมพ์ประกาศและกฎหมายต่างๆ เป็นหนังสือแถลงข่าวของทางราชการ เรียกว่า ราชกิจจานุเบกษา 
7. ทรงยกเลิกการพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาล เริ่มมีการจัดตั้ง ศาลกงสุลเป็นครั้งแรก 
8. ทรงเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีการถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา โดยพระองค์ทรงเสวย 

น้ าพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับขุนนางข้าราชการ  
9. ทรงริเริ่มการจัดกองทหารแบบตะวันตก 
สมัยรัชกาลที่ 5 
การปฏิรูปการปกครองส่วนกลางพระองค์ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองใหม่ จาก

จตุสดมภ์เป็นระบบแยกการบริหารออกเป็นส่วน เรียกว่า กระทรวง โดยมีเสนาบดีเป็นเจ้ากระทรวง และให้
ยุบต าแหน่งสมุหพระกลาโหม และสมุหนายกในราชการส่วนกลาง แบ่งกระทรวงเป็น 12 กระทรวง  

1.กระทรวงมหาดไทย ดูแลการปกครองทั่วราชอาณาจักร  
2.กระทรวงกลาโหม ดูแลกิจการทหาร  
3.กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศ  
4.กระทรวงวัง ดูแลเรื่องในราชวังและพระราชพิธีต่างๆ พิจารณาคดีแทนพระมหากษัตริย์  
5.กระทรวงเมือง ดูแลกิจการต ารวจ และการตรวจคนเข้าเมือง (ภายหลังเปลี่ยนเป็นกระทรวงนคร

บาล)  
6.กระทรวงเกษตราธิการ ดูแลจัดการเรื่องการเพาะปลูก การป่าไม้ เหมืองแร่ การค้าขาย และการ

ขุดคลอง รวมทั้งโฉนดที่ดิน  
7.กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดูแลเรื่องภาษีอากร รายรับ-รายจ่ายของแผ่นดิน  
8.กระทรวงยุทธนาธิการ ดูแลจัดการเรื่องการทหาร ทั้งทหารบก และทหารเรือ  
9.กระทรวงธรรมการ ดูแลการศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์  



10.กระทรวงโยธาธิการ ดูแลการท าถนน ขุดคลอง สร้างสะพาน การไปรษณีย์โทรเลขและการ
รถไฟ  

11.กระทรวงยุติธรรม ดูแลการศาล  
12.กระทรวงมุรธาธิการ ดูแลรักษาพระราชลัญจกร ตลอดจนพระราชก าหนดกฎหมายและหนังสือ

ราชการต่างๆ เก่ียวกับพระมหากษัตริย์ ต่อมาได้ยุบกระทรวงยุทธนาธิการไปรวมกับกระทรวงกลาโหมและ
ยุบกระทรวงมุรธาธิการไปรวมกับกระทรวงวัง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยยาวนานมาก (23ปี) มีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานการ
บริหารงานในกระทรวงมหาดไทยมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีผลงานด้านการปกครองที่
ส าคัญคือการจัดตั้งมณฑล 18 มณฑล   จังหวัด 71 จังหวดั อันเป็นรากฐานส าคัญในการปกครองและ
บริหารท้องที่ในปัจจุบันจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” 

การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค ยกเลิกหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา และยกเลิกหัวเมืองประเทศ
ราช จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล แบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล เมือง อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการดูแลเมือง นายอ าเภอดูแลอ าเภอ ก านันดูกลต าบล และ
ผู้ใหญ่บ้านดูแลหมู่บ้าน 

การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ทรงส่งเสริมและทดลองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก และสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ที่ต าบลท่าฉลอม 
จังหวัดสมุทรสาคร ให้ราษฎรเลือกตั้ง “ผู้ใหญ่บ้าน”เป็นครั้งแรก พ.ศ. 2435 ที่บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

สมัยรัชกาลที่ 6  
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เกิดกบฏ ร.ศ.130 บุคคลกลุ่มนี้ได้วางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น

ประชาธิปไตย แต่ไม่ส าเร็จ พระองค์ปรับปรุงเขตการปกครองของมณฑลหลายๆ มณฑลเข้าเป็นภาค  แต่ละ
ภาคมีอุปราชเป็นผู้ดูแล ส่วนกรุงเทพฯ มีฐานะเหมือนกับมณฑลหนึ่ง มีสมุหพระนครบาลปกครองขึ้นตรงต่อ
กระทรวงมหาดไทย ทรงโปรดให้เปลี่ยนค าว่า เมือง เป็น จังหวัด  ต่อมมาได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมมติ
ขึ้น เรียกว่า “ดุสิตธานี” เพ่ือทดลองเรียนรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ทรงยกเลิกกระทรวงมุรธาธิการ 
โปรดให้จัดตั้งกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงทหารเรือ กระทรวงพาณิชย์  ทรงยกเลิกกระทรวงนครบาล 
รวมเข้ากับกระทรวงมหาดไทย  ทรงให้เปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการ เป็นกระทรวงคมนาคม 

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านสังคม สมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มธรรมเนียมการออกเยี่ยมราษฎรที่เรียกว่า ประพาสต้น  

และพัฒนาการทางด้านสังคมที่ส าคัญ คือ การยกเลิกระบบไพร่และระบบทาส โดยประกาศพระราชบัญญัติ
ทาส ร.ศ.124 (พ.ศ.2448)  
     ด้านวัฒนธรรม  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มให้มีพระสงฆ์นิกายใหม่ 
เรียกว่า ธรรมยุติกนิกาย และพระสงฆ์ต้องเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติเฉพาะกิจสงฆ์เท่านั้น 
      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้บูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามและสร้างวัด
ใหม่หลายแห่ง 
     ด้านการศึกษา   

รัชกาลที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษาภาษาต่างประเทศ  
รัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพ่ือสอนหนังสือแก่เจ้านาย  ต่อมา

ขยายโอกาสไปยังประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงเรียนราษฎรแห่งแรก คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 



ยุคประชาธิปไตย  รัชกาลที่ 7- ปัจจุบัน 
 

รัชกาลที่ 6  โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ขึ้น บังคับให้เด็ก
ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไปได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนจนจบหลักสูตรประถมศึกษา พระองค์ยก
ฐานะโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนเดิมขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของประเทศไทย 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
สมัยรัชกาลที่  4 ไทยท าสนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ  ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

จากเพ่ือยังชีพมาเป็นเพ่ือการค้าขาย รูปแบบการค้าขายแบบผูกขาดเป็นการค้าแบบเสรี   มีการใช้เหรียญ
กษาปณ์เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย 

สมัยรัชกาลที่ 5 ก าหนดให้ใช้เงินบาทเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าจึงมีการจัดพิมพ์ธนบัตรครั้ง
แรก และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อเก็บรวบรวมรายได้แผ่นดิน  การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย 
คือ แบงค์สยามกัมมาจล จ ากัด  หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมต่างๆ  สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และยกเลิกระบบเจ้าภาษีอากร 

สมัยรัชกาลที่ 6  มีการตั้งธนาคารออมสิน จัดตั้งกรมอากาศยาน ขยายเส้นทางรถไฟเพ่ิมเติม สร้าง
เขื่อนพระรามหก 
  

 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
สมัยประชาธิปไตย คือ ช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7-ปัจจุบัน  เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด  และมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ 

สมัยรัชกาลที่ 7  
การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2475-2461) ท าให้เศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก ประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายลดหน่วยราชการจึงรวมกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงพาณิชย์ 
เข้าด้วยกัน เรียกชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์และการคมนาคม  ยกเลิกมณฑลบางมณฑลที่ตั้งขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 6 โดยรวมมณฑลหลายมณฑลเข้าด้วยกัน  ยุบเลิกจังหวัดบางจังหวัด  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระด าริพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน 
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พระมหากษัตริย์มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดิน) มา
เป็นระบอบประชาธิปไตย (ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดินทุกคนเท่าเทียมกัน) ซึ่งผู้ด าเนินการ 
คือ คณะราษฎร ประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือและพลเรือน น าโดย พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 
หัวหน้าฝ่ายทหาร คือ จอมพลแปลก(ป)  พิบูลสงคราม  หัวหน้าฝ่ายพลเรือน คือ นายปรีดี  พนมยงค์   
(หลวงประดิษฐ์  มนูธรรม) พระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2475 ซ่ึงประเทศไทยถือวันนี้ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ วันที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ วันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ.2475  พระมหากษัตริย์องค์แรกของการปกครองแบบประชาธิปไตย และอยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ คือ รัชกาลที่ 7 นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 

ระยะเริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงได้เกิดความยุ่งยากทางการเมืองหลายอย่างที่ส าคัญคือ กบฏวร
เดช  เพราะไม่เห็นด้วยกับหลักการปกครอง  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระ
หทัยสละราชสมบัติ  ประเทศไทยจึงมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)    



 
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

เมื่อสังคมเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีการรับวัฒนธรรม 
ตะวันตกเพ่ิมข้ึน เช่นการแต่งกาย อาหารการกิน การสร้างที่อยู่อาศัย ค่านิยมต่างๆ และการรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมประเพณีครั้งส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก โดยการออกข้อบังคับที่เรียกว่า รัฐนิยม ปลูกฝังให้คนในชาติมีระเบียบ
วินัยก้าวสู่ความเป็นประเทศท่ีเจริญแล้ว ได้แก่เปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม  มาเป็น ไทย การเคารพธงชาติ 
สร้างระเบียบในการแต่งกาย เช่น การนุ่งกางเกง กระโปรง สวมรองเท้า ใช้ช้อนในการรับประทานอาหาร 
ยกเลิกการกินหมาก ซึ่งบางอย่างตกทอดมาถึงทุกวันนี้ 
 การท านุบ ารุงพระศาสนา มีการสร้างวัดวาอาราม สนับสนุนส่งเสริมกิจทางพระพุทธศาสนา พิมพ์
หนังสือพระพุทธศาสนาออกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
 การศึกษา ได้พัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  ขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขวางกว่าเดิม มี
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปัจจุบันได้จัดการศึกษาระดับต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกัน รัฐบาลได้ขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับของคนไทยออกเป็น 12 ปี 

3. ด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ชว่ง 
1. พ.ศ.2475 – พ.ศ. 2501 เศรษฐกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวจีน ระหว่างสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 สินค้าขาดตลาด ราคาแพง สินค้าเกษตรไทยส่งไปขายต่างประเทศไม่ได้ โรงงานอุตสาหกรรมต้อง
ปิดตัวลง รัฐบาลได้โอนกิจการบางอย่างของเอกชนมาเป็นของรัฐ  หลังสิ้นสุดสงครามจะคืนกิจการบางอย่าง
ให้  นอกจากนี้รัฐบาลกีดกันการควบคุมเศรษฐกิจของชาวจีนด้วยการประกาศสงวนอาชีพบางอย่างส าหรับ
คนไทย เช่น ตัดผม หล่อพระ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนไทย เช่นการท านา 
การเลี้ยงไก่ 

สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายทางเศรษฐกิจให้คนไทยรู้จักพ่ึงตนเอง  ยกระดับ 
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ให้รู้จักท ามาค้าขาย สนับสนุนอุตสาหกรรมพ้ืนเมือง ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวนิยม
สินค้าไทยโดยมีค าขวัญว่า ไทยท า  ไทยใช้  ไทยเจริญ 
 2. พ.ศ.2501 – พ.ศ.2540 เมื่อ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลส่งเสริมการ
ลงทุนของเอกชน เปิดรับการลงทุนและติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ พ.ศ. 2528 ประเทศไทยได้ประกาศ
ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่มีสาระส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรม  สร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน สร้างถนนสร้างเขื่อน  กระจายการศึกษาทุกระดับไปทุก
ภูมิภาค  ในการพัฒนาประเทศท าให้ไทยต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศจ านวนมาก  ฐานะการคลังของ
ประเทศขาดดุล คือ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ท าให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตเร็วเกินไป พยายามพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS) แต่ขาดมาตรการ
ก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เกิดปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ 
หรือรู้จักกันในชื่อ โรคต้มย ากุ้ง  
 3. พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ทรงพระราชทานแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง  เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต ท าให้คนไทยหันกลับมาสู่เศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง ด้านการผลิตให้ค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ในเวลาต่อมา
เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น 
 



 
 

แบบทดสอบใบความรู้ที่ ๙ 
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ 

 
 
1. การมีท่ีตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใกล้อ่าวไทย ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไร 
 ก.  ชาวต่างชาติมักมาตั้งถิ่นฐานอยู่มาก 
 ข.  สถานกงสุลของต่างชาติมีศูนย์รวมอยู่ที่นี่ 
 ค.  ขุนนางสามารถออกรับทูตจากต่างชาติได้สะดวก 
 ง.  ชาวต่างชาติเดินเรือเข้ามาติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
 
2.  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้รัชกาลที่ 1  ไม่ตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีคือข้อใด 
 ก.  เป็นพื้นที่ท่ีไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้อีก ข.  เป็นพ้ืนที่ที่เกิดโรคระบาดได้ง่าย 
 ค.  เป็นพื้นที่ท่ีเพราะปลูกไม่ได้ผลผลิตที่ดี  ง.  เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ห่างไกลปากอ่าว 
 
๓. ข้อใดกล่าวถึงรูปแบบการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ถูกต้อง 

ก. สมุหนายกควบคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือ      ข. สมุหพระกลาโหมควบคุมหัวเมืองฝ่ายใต้ 
         ค. กรมเวียงควบคุมหัวเมืองฝ่ายตะวันออก        ง. กรมท่าควบคุมหัวเมืองชายทะเลด้านอ่าวไทย 

 
ภาพนี้คือ  …………………………………………………………. ๔.   

          เป็นพัฒนาการด้าน...................................................... 
            สมัย............................................................................. 
 
                  มีผลต่อการพัฒนาอย่างไร................................................ 

 
๕. บทบาทส าคัญประการหนึ่งของรัชกาลที่ 4 ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิรูปประเทศคือข้อใด 

ก. ยกเลิกทาสและไพร่          ข. อนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้าได้ 
ค.   ท าสัญญาการค้ากับชาติตะวันตก                ง. ตั้งธรรมยุติกนิกายในพระพุทธศาสนา 

 
๖. การจัดตั้ง “หอรัษฎากรพิพัฒน์” ในสมัยรัชกาลที่ 5  ท าให้เกิดผลดีอย่างไร 

ก. จัดสรรเบี้ยหวัดให้กับเหล่าขุนนางได้ง่าย        ข. รวบรวมเงินแผ่นดินให้อยู่ในที่เดียวกัน 
 ค.   เรียบเรียงบัญชีรายได้พลเมืองทั่วประเทศได้   ง.  จ าแนกทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ได้ 

 
๗. การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ในปัจจุบัน ส่งผลดีต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างไร 

ก. จ านวนผู้รู้หนังสือลดลง         ข.  ผู้คนมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือมากขึ้น 
 ค.   การอพยพย้ายถิ่นมีน้อยลง         ง.  ท าให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว 

 



 
๘. ข้อใดเป็นลักษณะของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยประชาธิปไตย 

ก. อ านาจอยู่ในกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม 
ข. มีการจ ากัดสิทธิของการสื่อสารมวลชน 
ค. สิทธิเสรีภาพทางการเมืองเป็นของประชาชน 
ง. ยึดถือตัวบุคคลเป็นหลักในการบริหารประเทศ 

 
๙. จากวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่ใน พ.ศ. 2540 ใครปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีก 

ก. เอ๋กู้เงินเพ่ือน ามาสร้างโรงงานใหม่ 
ข. อ้ัมซื้อสินค้ามากักตุนไว้ในปริมาณมาก 
ค. เอ้ือยแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งไว้เก็บออม 
ง. อ้อยลงทุนซื้อหุ้นเฉพาะที่สนใจเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ 

เฉลยแบบทดสอบใบความรู้ที่ ๘  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

 
 
ตอนที่ ๑  
ข้อที่ ๑ ค.  ช่วยให้เราได้ข้อมูลในการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ 
เหตุผล วิธีการทางประวัติศาสตร์จะช่วยท าให้เราได้ข้อมูลหรือเรื่องราวในอดีตที่มีความถูกต้อง  เที่ยงตรง  

สมบูรณ์  มีความน่าเชื่อถือ  และใกล้เคียงกับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต 
 
ข้อที่  ๒ ค.  ฝนค้นคว้าข้อมูลหลายๆ  แหล่งมารวมกัน 
เหตุผล ในการรวบรวมหลักฐานเพ่ือใช้ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ควรมีการรวบรวมหลักฐาน

จากหลายๆ  แหล่ง และควรใช้หลักฐานที่มีความหลากหลาย  เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และมีความน่าเชื่อถือ 

ตอนที่ ๒  
ข้อ รายการ หลักฐาน 

ช้ันต้น 
หลักฐานช้ันรอง หลักฐานที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษร 
หลักฐานที่ไมเ่ป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

1 พระบรมราชานุสาวรีย์   
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

    

2 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย     
3 กฎหมายตราสามดวง     
4 จารึกวัดพระเชตุพนวิมล-

มังคลาราม 
    

5 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง     
 

 
 
 

ข้อที่ ๑  ง.  ชาวต่างชาติเดินเรือเข้ามาติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
เหตุผล  บริเวณท่ีตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  และอยู่ไม่ไกลจาก 

ปากอ่าวไทยมากนัก ส่งผลดีต่อการติดต่อค้าขายและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชาวต่างชาติ เนื่องจาก 
เรือสินค้าหรือเรือเดินสมุทรทั้งจากต่างประเทศหรือเรือส าเภาหลวงสามารถเดินทางเข้าออกได้ 
สะดวกและรวดเร็ว  จึงมีส่วนส าคัญท่ีช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เพิ่มมากข้ึน 

 
ข้อที่  2  ก.  เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้อีก 
เหตุผล  ลักษณะของกรุงธนบุรีที่มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง ท าให้กรุงธนบุรีมีลักษณะเป็นเมือง 

อกแตกท่ีถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน นอกจากการป้องกันเมืองจะท าได้ยากแล้ว กระแสน้ าจากแม่น้ า
เจ้าพระยาจะคอยกัดเซาะตลิ่ง  ส่งผลท าให้เกิดปัญหาตลิ่งและหน้าดินพังทลายอยู่บ่อยครั้ง และ
ความคับแคบของกรุงธนบุรีนั้นท าให้ไม่สามารถขยายเมืองออกไปให้เหมาะสมกับจ านวนประชากร 
 



ข้อที่ ๓ ค. กรมเวียงควบคุมหัวเมืองฝ่ายตะวันออก 
เหตุผล รูปแบบการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังยึดรูปแบบในสมัยอยุธยา เพื่อให้เหมือนครั้งที่

บ้านเมืองยังมีความเจริญรุ่งเรือง  โดยสมุหนายกท าหน้าที่ควบคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือ  สมุหพระ
กลาโหมท าหน้าที่ควบคุมหัวเมืองฝ่ายใต้  และกรมท่าท าหน้าที่ปกครองหัวเมืองชายทะเลบริเวณ
อ่าวไทย  ส่วนกรมเวียงท าหน้าที่ควบคุมความสงบเรียบร้อยภายในราชธานี 

 
ข้อที ่๔. ภาพนี้คือ  ……………กฎหมายตราสามดวง………………. 
          เป็นพัฒนาการด้าน..........การปกครอง......................... 
            สมัย..........รัชกาลที่ 1....................................................   

 มีผลต่อการพัฒนาด้านการปกครอง คือ............. กฎหมายมคีวาม
ถูกต้องและ ยุติธรรมมากขึ้น  จะท าให้ควบคุมสภาพสังคมให้เกิด

ความเป็นระเบียบและคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข.................. 
ข้อที่ ๕  ค. ท าสัญญาการค้ากับชาติตะวันตก 
เหตุผล ในสมัยรัชกาลที่  4 เป็นช่วงที่ชาติตะวันตกก าลังแผ่ขยายอ านาจ โดยอังกฤษได้ส่ง 

เซอร์จอห์น เบาว์ริง เข้ามาเจรจาทางการค้ากับไทย และท าสนธิสัญญาการค้าท่ีเรียกว่า สัญญา
เบาว์ริง อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ซึ่งน าไปสู่การปฏิรูปประเทศให้มีความ
ทันสมัยและทัดเทียมนานาประเทศ 

ข้อที ่๖  ข. จ าแนกทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ได้ 
เหตุผล ช่วงก่อนการปฏิรูปประเทศ การจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินนั้นมูลนายจะเป็นผู้จัดเก็บเอง จึงมีปัญหา

การจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ เกิดการทุจริตได้ง่าย รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าให้จัดตั้ง“หอรัษฎากร
พิพัฒน์”  ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมรายได้ท่ีเป็นเงินของแผ่นดินไว้ในที่เดียวกัน  และจัดท า
งบประมาณแผ่นดินให้เป็นระบบมากขึ้น 

ข้อที่ ๗ ง. ท าให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว 
เหตุผล ในปัจจุบันสังคมไทยนิยมวัฒนธรรมตะวันตกมากข้ึน ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย   

หลายด้าน ด้านการศึกษารู้หนังสือมากข้ึน มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้คนอพยพเข้ามาท างานในเมืองเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงความเร่งรีบในปัจจุบัน
ท าให้การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่กันลดลง 

ข้อที่ ๘  ค. สิทธิเสรีภาพทางการเมืองเป็นของประชาชน 
เหตุผล  ลักษณะกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ.2475- ปัจจุบัน) เป็นช่วงที่บ้านเมือง

เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
ยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นสมัยที่ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพ อ านาจในการปกครองเป็นของประชาชนในการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ 

ข้อที่ ๙  ข. เอ้ือยแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งไว้เก็บออม 
เหตุผล จากวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่ใน พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ธุรกิจหลายอย่างล้มละลาย  มีผู้คนว่างงาน

เป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดข้ึนอีกจึงควรปฏิบัติตน
อย่างรอบคอบ  เช่น ประหยัดอดออม  ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  รู้จักการวางแผนก่อนที่จะใช้จ่ายเงิน 
รู้จักการพ่ึงพาตนเองอย่างมีสติ  



ใบความรู้ที่  ๑๐ 

เร่ือง ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่อการศึกษา  และค้นคว้าทางด้านภูมิศาสตร์  ซ่ึงมี
เครื่องมือที่ส าคัญหลายชนิด เช่น  แผนผัง  แผนที่   รูปถ่ายทางอากาศ  ภาพจากดาวเทียม  เข็มทิศ 

1.แผนผัง  คือ  แบบที่เขียนย่อหรือขยาย ของสิ่งต่างๆ ลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะแบน
ราบโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนเพื่อให้เข้าใจง่าย เช่น ตึกเรือน  บอกต าแหน่งของสถานที่ บ้าน  โรงเรียน  และ
ชุมชน                                                     

                                           
    รูปภาพจาก   https://sites.google.com/site/moslandmosland/phaenphang-laea-phaenthi 

2.ภาพถ่ายทางอากาศ  หมายถึง  ภาพของภูมิประเทศที่ได้จากการถ่ายรูปทางอากาศด้วยวิธีน า
กล้องถ่ายรูปติดกับเครื่องบินแล้วท าการถ่ายรูปตามต าแหน่งทิศทาง  และความสูงหลังจากนั้นน าฟิล์มไป
ล้างและอัดภาพ ก็จะได้รูปที่มีรายละเอียดภูมิประเทศในบริเวณที่ต้องการถ่ายปรากฏอยู่ ภาพถ่ายทาง
อากาศแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ภาพถ่ายแนวดิ่ง 

ภาพถ่ายแนวเอียง                                        ภาพถ่ายแนวดิ่ง 

 
รูปภาพจาก  https://www.dek-d.com/board/view/2034171/ 
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และภาพถ่ายแนวเอียง  ภาพถ่ายทางอากาศจะท าการถ่ายภาพในแนวดิ่งและแนวเฉียงติดตั้งอยู่ที่ใต้ท้อง
เครื่องบิน มีรายละเอียดของภาพมากกว่าภาพถ่ายปกติเนื่องจากถ่ายบนที่สูง ส่วนภาพถ่ายปกติจะถ่ายใน
แนวระนาบหรือแนวนอนเก็บรายละเอียดภาพได้น้อย แต่ภาพถ่ายทางอากาศเม่ือเปรียบเทียบกับแผนที่แล้ว
มีข้อจ ากัด เช่น รายละเอียดบางประการถูกปิดบังเพราะอยู่ใต้รายละเอียดที่อยู่ในที่สูง รายละเอียดมีมาก
เกินไปบางแห่งปรากฏไม่ชัดเจนอาจท าให้การอ่านและตีความผิดพลาด เป็นต้น 
            3.ภาพจากดาวเทียม คือ ภาพที่ได้จากการส่งดาวเทียมท่ีมีการติดตั้งเครื่องถ่ายภาพที่สามารถ
ขยายและจ าแนกความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนผิวโลก โดยอาศัยการสะท้อนรังสีความร้อนของสิ่ง
ต่างๆบนผิวโลก ข้อมูลจากดาวเทียม เป็นสัญญาณตัวเลขที่ได้รับ ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดิน 
ซ่ึงกระจายอยู่ในบางประเทศทั่วโลก เมื่อสถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนดินได้รับข้อมูลตัวเลขที่ส่งมาแล้ว จึง
แปลงตัวเลขออกเป็นภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ภาพถ่ายดาวเทียม  ข้อมูล
จาก http://52011215054gis.blogspot.com/2011/09/blog-post_3999.html 

 

4.เข็มทิศ คือ เครื่องมือส าหรับใช้หาทิศทาง มีเข็มแม่เหล็กที่แกว่งไกวได้อิสระในแนวนอนทอดตัว
ในแนวเหนือ-ใต้ ตามแรงดึงดูดของแม่เหล็กโลก และที่หน้าปัดมีส่วนแบ่งส าหรับหาทิศทางโดยรอบ เข็มทิศ
จึงมีปลายชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ (อักษร N หรือ น) เมื่อทราบทิศเหนือแล้วก็ย่อมหาทิศอ่ืนได้โดยหันหน้าไป
ทางทิศเหนือ ด้านขวามือเป็นทิศตะวันออก ด้านซ้ายมือเป็นทิศตะวันตก ด้านหลังเป็นทิศใต้ การบอก
ทิศทางในแผนที่โดยทั่วไป คือการบอกเป็นทิศท่ีส าคัญ 4 ทิศ คือทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก หรืออาจจะบอกละเอียดเป็น 8,16 หรือ 32 ทิศก็ได้ 
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วิธีการใช้เข็มทิศ 
1.วางเข็มทิศบนฝ่ามือหรือบนปกสมุดในแนวระดับโดยให้เข็มแม่เหล็กแกว่งไปมาอย่างอิสระ 
2.หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงกับปลายลูกศรชี้ทิศทาง 
3.หมุนฐานเข็มทิศจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับตัวอักษร N ทิศเหนือ  
  บนกรอบหน้าปัด 
4.เมื่อลูกศรชี้ทิศทางไปทางใด ก็เดินตามไปทางทิศนั้น ในการเดินทางไปตามทิศทางที่ลูกศรแดงชี้

นั้น ให้สังเกตและมองหาจุดเด่นในภูมิประเทศ แล้วจึงเดินไปตามสิ่งนั้น 
 ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ 
1.จับถือด้วยความระมัดระวัง เพราะหน้าปัดและเข็มบอบบางอ่อนไหวได้ง่าย 
ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/suphamatprasoetnun/kheruxng-mux-thang-

phumisastr/khem-this 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศ 

5. แผนที่ คือ รูปภาพอย่างง่ายซึ่งจ าลองบริเวณบริเวณหนึ่ง และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น วัตถุ หรือบริเวณย่อยๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น แผนที่มักเป็นรูปสองมิติซึ่งแสดง
ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในบริเวณหนึ่งๆ อย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังสามารถวาดแผนที่แสดงคุณสมบัติของบริเวณต่างๆ บนพ้ืนโลก เช่น ความ
หนาแน่นของประชากร ความสูง เป็นต้น หรือของบริเวณอ่ืนๆ อาทิ สมองของมนุษย์ ได้อีกด้วยแผนที่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการแสดงผล 

1. แผนที่กายภาพ เป็นแผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก 
2.แผนที่รัฐกิจ เป็นแผนที่เน้นการแสดงเขตการปกครองเป็นหลัก 
3. แผนที่เศรษฐกิจ แสดงเขตอุตสาหกรรม การเกษตร การประมง และทรัพยากรธรรมชาติ 
4.แผนที่เฉพาะกิจ หรือ แผนที่เฉพาะเรื่อง แสดงที่ตั้งของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ 

เช่นแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท-ห้าง-ร้าน   
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ตัวอย่าง แผนที่เขตภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

6.เครื่องวัดความกดอากาศ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศในบริเวณต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 
7. เครื่องวัดทิศทางลม เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางลม เมื่อลมพัดมาปะทะที่หางลูกศร หัวลูกศรจะชี้ไป
ตามทิศทางลม 

 

 

 
 

8. ข้อมูลจาก website เป็นแหล่งข้อมูลที่จะใช้ค้นหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูล และสารสนเทศทางพ้ืนที่ที่สนใจ 



ลักษณะทางกายภาพ คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติลักษณะทางกายภาพเชิง
ภูมิศาสตร์  มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้        
           1.  ภูมิประเทศ  หมายถึง ลักษณะของพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เป็น
ภูเขาท่ีราบสูง ที่ราบลุ่มที่ราบชายฝั่งทะเลสิ่งที่เราต้องศึกษา เช่น ความกว้างความยาวความลาดชันและ
ความสูงพื้นที ่ เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ สิ่งที่ต้องใช้ในการส ารวจ สังเกต ตรวจ วัด  
           2.  ภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะทั่วไปของสภาพอากาศ ซ่ึงในแต่ละพ้ืนที่จะมีภูมิอากาศแตกต่าง
กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย 
           3.  ภูมิพฤกษ์ หมายถึง ลักษณะพืชพันธ์ป่าไม้ชนิดตาง ๆ ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่จะมีลักษณะพืชพรรณ
แตกต่างกัน เช่น ถ้าเราอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ลักษณะป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ แต่ถ้าจังหวัด
ของเราอยู่ทางภาคใต้ลักษณะป่าไม้จะเป็นป่าดงดิบและในพ้ืนที่ที่อยู่ตามริมฝั่งทะเลจะพบป่าชายเลน
ด้วย ทั้งนี้ลักษณะของภูมิพฤกษ์จะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และภูมิอากาศ           
           4.  ภูมิอุทก หมายถึง แหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น ห้วย หนอง คลอง แม่น้ า ทะเล เป็นต้น แหล่งน้ าในแต่
ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น จังหวดทางภาคเหนือมีป่าไม้มากจึงมีแหล่งต้นน้ าล าธาร
สมบูรณ์ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป่าไม้น้อย พ้ืนดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า แหล่งน้ าและ
ปริมาณน้ าจึงมีน้อย                             
          5.  ภูมิปฐพี หมายถึง ลักษณะหินและแร่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างของเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก เช่นจังหวัดทางภาคเหนือบางจังหวัดเป็นแหล่งแร่ส าคัญเช่น ถ่านหินลิกไนต์ ดินขาว  
ฟลูออไรต์ จังหวัดทางภาคใต้บางจังหวัดเป็นแหล่งแร่ส าคัญ เช่น แร่ดีบุก แร่ยิปซัม ก๊าซธรรมชาติ   
         6.  ภูมิธรณี หมายถึง ลักษณะดิน เช่น ชนิดของดิน สมบัติของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซ่ึง
ดินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน เช่น จังหวัดทางภาคเหนือดินส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย จึงไม่ค่อย
อุดมสมบูรณ ์จังหวัดในภาคกลาง ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นดินตะกอนธารน้ า ภาคกลางจึงเป็น
แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญของประเทศ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



แบบทดสอบใบความรู้ที่  ๑๐ 

เร่ือง ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

๑.  ดูแผนที่ที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

๑. จากภาพเป็นแผนที่ทางกายภาพของภูมิภาคใด 
................................................................................. 
๒.ลักษณะส าคัญของภูมิภาคที่ปรากฏในภาพ คือ 
................................................................................ 
................................................................................ 
............................................................................... 
๓.จากแผนที่มีจังหวัดใดบ้างที่มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศลาว 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. จากภาพ เป็นภัยธรรมชาติประเภทใด 
........................................................................... 
2. สาเหตุใดที่ท าให้เกิดภัยธรรมชาติประเภทนี้
............................................................................ 
3. ภัยธรรมชาตินี้ท าให้เกิดความเสียหายอย่างไร   
............................................................................ 
4.พื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ มักมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร 
............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

1. จากภาพ เป็นภัยธรรมชาติประเภทใด 
........................................................................... 
2. สาเหตุใดที่ท าให้เกิดภัยธรรมชาติประเภทนี้
............................................................................ 
3. ภัยธรรมชาตินี้ท าให้เกิดความเสียหายอย่างไร   
............................................................................ 
4.พื้นที่ที่เกิดน้ าท่วม มักมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร 
............................................................................ 



 

 

 

 

 

 

๒. ดูภาพที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

1. ภาพนี้เป็นภาพ 
........................................................................... 
๒. เป็นสิ่งแวดล้อมประเภท
.......................................................................... 
๓. ผู้คนที่อยู่ในบริเวณมักจะประกอบอาชีพ 
.......................................................................... 

 1. ภาพนี้เป็นภาพ 
........................................................................... 
๒. เป็นสิ่งแวดล้อมประเภท
.......................................................................... 
๓. ผู้คนที่อยู่ในบริเวณมักจะประกอบอาชีพ 
.......................................................................... 

 
 

 

 

 

1. ภาพนี้เป็นภาพ 
........................................................................... 
๒. เป็นสิ่งแวดล้อมประเภท
.......................................................................... 
๓. ผู้คนที่อยู่ในบริเวณมักจะประกอบอาชีพ 
.......................................................................... 
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๓. ดูภาพที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

๑. ภาพนี้เป็นภาพ
.......................................................................... 
๒. เป็นสิ่งแวดล้อมประเภท
........................................................................... 
๓. จากภาพสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๔. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยควันพิษของโรงงาน มีดังนี้ 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 

 

 

 

 

๑. ภาพนี้เป็นภาพ
.......................................................................... 
๒. เป็นสิ่งแวดล้อมประเภท
........................................................................... 
๓. จากภาพสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๔. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะในแม่น้ า มีดังนี้ 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 

 

 



 

๔.  นักเรียนเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลงในตาราง 

ปัญหา แนวทางการอนุรักษ์ 
1.การตัดไม้ .................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 

2.น้ าเน่าเสีย ..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 

3.อากาศเป็นพิษ ..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 

4.การเผาป่า ..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 

5.ดินเสื่อม ..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 

 



 
 

ชุดความรู้ เร่ือง Present Simple Tense 

 
 

 

 

การศึกษาเรื่องโครงสร้างประโยคของ Tense ต่าง ๆ ท าให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า
เหตุการณ์ที่ก าลังกล่าวถึงอยู่นั้นเกิดข้ึนในช่วงเวลาใด ซึ่งช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด วันนี้เราจะเริ่ม
เรียน Tense พ้ืนฐานอย่าง Present Simple Tense กันก่อน ไปลุยกันเลย! 
 

 

 

 

Present แปลว่า ปัจจุบัน ดังนั้น Present Simple Tense จึงเป็นประโยคที่มีโครงสร้างแบบ    
ง่ายๆ เพื่อใช้พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันนั่นเอง โดยมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ใช้เพื่อพูดถึงความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน หรือความเป็นจริงตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้น
จะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ตาม เช่น 

    When the earth moves around itself, it makes Day and Night. 
    (เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง มันท าให้เกิดกลางวันกลางคืน) 
    Durian is the king of fruit. 
    (ทุเรียนเป็นราชาผลไม้) 
 

หลักการใช้ Present Simple Tense : เร่ืองจริงในชีวิตประจ าวัน 

 

ลักษณะการใช้ Present Simple Tense 

 



2. ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ นิสัย หรือการกระท าที่เกิดขึ้นซ้ าๆ บ่อยๆ เป็นประจ าทุกวัน เช่น 

     I walk to school every day.  (ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน) 
     Nuda always help other people so everyone loves her. 
    (นุดาช่วยเหลือคนอ่ืนเป็นประจ า ดังนั้นทุกคนจึงรักหล่อน) 
3. ใช้เพื่อให้ค าแนะน าหรือการบอกทิศทาง เช่น 

     Turn off the television before going to bed.  (ปิดโทรทัศน์ก่อนเข้านอน) 
     You go straight for 300 meters, then the destination is on your left. 
     (คุณเดินตรงไป 300 เมตรและจุดหมายปลายทางจะอยู่ทางซ้ายมือของคุณ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่า Present Simple Tense คือประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ฉันว่าย
น้ าทุกๆ วัน โดยรูปประโยคของ Present Simple Tense มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
1. ประโยคบอกเล่าโครงสร้างของประโยคบอกเล่า :  Subject + Verb.1 + Object +  (ค าบอกเวลา) 
ทั้งนี้ค ากริยาช่องที่ 1 นั้นจะมีการเติม s หรือ es ถ้าหากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (He, She, It) 
แต่ถ้าประธานเป็น I, You หรือประธานพหูพจน์ (You (หลายคน), We, They) ให้คงรูปค ากริยานั้นๆ ไว้
เช่นเดิม เช่น 
     I go to university by bus every morning. 
     (ฉันไปมหาวิทยาลัยโดยรถโดยสารประจ าทางทุกเช้า) 
**ประโยคนี้ประธานคือ I แม้จะเป็นเอกพจน์แต่เป็นข้อยกเว้น ดังกริยา go จึงไม่ต้องเติม s หรือ es 
He plays guitar very well.(เขาเล่นกีตาร์เก่งมาก) 
**ประโยคนี้ประธานคือ He เป็นเอกพจน์ กริยาคือ play จึงต้องเติม s 
   They enjoy playing the football.(พวกเขาสนุกกับการเล่นฟุตบอล) 
**ประโยคนี้ประธานคือ They เป็นพหูพจน์ กริยาคือ enjoy จึงไม่ต้องเติม s หรือ es 
ความรู้เพิ่มเติม : หลักการเติม s, es นั้นง่ายนิดเดียว คือ ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย ch, o, s, ss, sh, x ให้เติม 
es เมื่อประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (He, She, It) เชน่ 
    She washes her car. 
ประธานของประโยคคือ She ซึ่งเป็นเอกพจน์ ค ากริยาคือ wash ที่ลงท้ายด้วย sh จึงต้องเติม es ต่อท้าย 
ส่วนค ากริยาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะทั้ง 6 ตัวนั้น ให้เติม s หลังค ากริยาในประโยคที่มีประธาน
เป็นเอกพจน์ได้เลย เช่น 
    My mom cooks some food for me. 
ประธานของประโยคคือ My mom ซึ่งเป็นเอกพจน์ เราใช้ She แทน My mom ได้ ค ากริยาคือ cook    
ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะตามกฎ จึงเติม s ได้ทันที และถ้าหากค ากริยานั้นลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y 
เป็น i แล้วเติม es ท้ายค ากริยานั้น เช่น study - studies, fly - flies, carry - carries เป็นต้น แต่มี
ข้อยกเว้นคือ ถ้าหากหน้า y เป็นสระ (A, E, I, O, U) ให้เติม s ได้ทันที เช่น play - plays, buy - buys, 
stay - stays 
 

 

 

 

รูปประโยคของ Present Simple Tense 



2. ประโยคค าถาม 

โครงสร้างของประโยคค าถามใน Present Simple Tense มีสองรูปแบบคือ 
แบบท่ี 1 : Verb to be + Subject + Object/ส่วนขยาย + (ค าบอกเวลา) ? 
ใช้เมื่อในประโยคนั้นมี V. to be (Is, Am, Are) ปรากฏอยู่ เช่น 
She is my sister.   --->   Is she your sister ? (หล่อนเป็นน้องสาวคุณหรือเปล่า?) 
เมื่อเห็น V. to be ในประโยคให้น า V. to be ขึ้นต้นประโยคน าหน้าประธานไดเ้ลย เพียงเท่านี้ก็จะ
กลายเป็นประโยคค าถาม (และอย่าลืมเปลี่ยนค าสรรพนามด้วยนะคะ จาก my เป็น your) 
แบบท่ี 2 : Verb to do + Subject + Verb.1 + Object + (ค าบอกเวลา)? 
ใช้เมื่อประโยคนั้นไม่มี V. to be จึงต้องน า V. to do ได้แก่ do กับ does เข้ามาช่วย โดยขึ้นต้น
ประโยคน าหน้าประธาน ซึ่งมีวิธีการใช้ท่ีแตกต่างกันคือ Do ใช้น าหน้า I, You และประธานที่เป็น
พหูพจน์ (You, We, They) ส่วน Does ใช้น าหน้าประธานที่เป็นเอกพจน์ (He, She, It) และค ากริยา
คงรูปช่องท่ี 1 เหมือนเดิมโดยไม่ต้องเติม s, es เช่น 
They play football every evening.   --->   Do they play football every evening? (พวก
เขาเล่นฟุตบอลทุกเย็นหรือเปล่า?) 
ประโยคนี้ไม่มี V. to be อยู่ในประโยค จึงน า V. to do มาใช้ขึ้นต้นประโยคน าหน้า they ซึ่งเป็น
ประธานพหูพจน์ 
That cat eats fish.   --->   Does that cat eat fish ? (แมวตัวนั้นกินปลาหรือเปล่า?) 
ประโยคนี้ไม่มี V. to be อยู่ในประโยค จึงน า V. to do นั่นก็คือ does มาใช้ขึ้นต้นประโยคน าหน้า 
that cat หรือก็คือ it ซึ่งเป็นประธานเอกพจน์ โดยค ากริยาคือ eat มีการตัด s ออกในประโยคค าถาม 

 

 

 

 

 
 

 



3. ประโยคปฏิเสธ 

รูปแบบประโยคปฏิเสธใน Present Simple Tense มีสองรูปแบบคล้ายกับรูปแบบประโยคค าถามคือ 
แบบท่ี 1 : Subject + Verb to be + not + Object/ส่วนขยาย + (ค าบอกเวลา) 
ใช้เมื่อในประโยคนั้นมี V. to be (Is, Am, Are) ปรากฏอยู่ เช่น 
I am your servant.   --->   I am not your servant. (ฉันไม่ได้เป็นคนรับใช้ของคุณ) 
เมื่อเห็น V. to be ในประโยคให้เติม not ไว้หลัง V. to be ได้ทันที เพียงเท่านี้ก็จะกลายเป็นประโยค
ปฏิเสธ 
แบบท่ี 2 : Subject + Verb to do + not + Verb.1 + Object + (ค าบอกเวลา) 
แบบท่ีสองใช้เมื่อประโยคนั้นไม่มี V. to be จึงต้องน า V. to do ได้แก่ do กับ does เข้ามาช่วยแล้ว
ตามหลังด้วย not เพื่อบอกความปฏิเสธ ส่วนค ากริยาให้คงรูปช่องท่ี 1 เหมือนเดิมโดยไม่ต้องเติม s, es 
เช่น 
He watches television at home.   --->   He does not watch television at home. (เขา
ไม่ได้ดูโทรทัศน์อยู่ท่ีบ้าน) 
ประโยคนี้ไม่มี V. to be อยู่ในประโยค จึงน า V. to do นั่นก็คือ does มาเป็นกริยาช่วยและตามด้วย 
not เพื่อบอกรูปปฏิเสธ ส่วนค ากริยาเมื่ออยู่ในรูปปฏิเสธแล้วให้ตัด s, es ทิ้งคงเหลือค ากริยาช่องที่ 1 
รูปเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

                     
 



 
ค าบอกเวลาใน Present Simple Tense 

ในประโยค Present Simple Tense มักจะมีค าบอกเวลาซึ่งเป็น Adverbs of Frequency ปรากฏ
อยู่ในประโยคเพื่อบอกความถี่ของเหตุการณ์หรือการกระท านั้น ๆ ได้แก่ 
  

Adverbs of Frequency ค าบอกเวลา 

Always สม่ าเสมอ, เป็นประจ า 

Frequently บ่อย ๆ 

Often บ่อย ๆ 

Usually โดยปกติ 

Hardly แทบจะไม่เคย 

Never ไม่เคย 

Rarely แทบจะไม่เคย 

Seldom นาน ๆ ครั้ง 

Sometimes บางครั้ง 

 
 

 

 



วิธีการสร้างประโยค Present Simple Tense 

โครงสร้าง Subject + Verb1 

ประโยค 
บอกเล่า 

I / You / We / They eat seafood. 

He / She / It knows about you. 

โครงสร้าง Subject + do/does + not + Verb1 

ประโยคปฏิเสธ 
I / You / We / 

They 
do not eat seafood. 

He / She / It does not know about you. 

โครงสร้าง Do/Does + Subject + Verb1? 

ประโยคค าถาม 
Do 

I / you / we / 
they 

eat seafood? 

Does he / she / it know about you? 

โครงสร้าง 
Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject 

+Verb1? 

ประโยคค าถาม 
Wh- 

Why do 
I / you / we / 

they 
eat seafood? 

What does he / she / it know 
about 
you? 

 

 
 

 
 
 



    แบบทดสอบ เร่ือง  Present Simple Tense 
 

Directions: Complete the questions with the correct question words. เติมค าให้ถูกต้อง  
1. …………… you have a pet? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 
2. Where …………… you from? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
3. …………… you have any brothers or sisters? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 
4. Who …………… your best friend? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
5. How old …………… your grandparents? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
6. What time …………… you get up? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 



7. When …………… your birthday? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
8. …………… you have a bicycle? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 
9. …………… your father have a car? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 
10. …………… you married? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
11. …………… your mother have long hair? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 
12. What …………… the best restaurant in town? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
 
 
 



13. …………… you hungry? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
14. What …………… your favourite food? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 
15. What time ………… you usually have dinner? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
16. Who …………… your favourite actor? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 
17. …………… the sun shine at night? 
a. Do 
b. Does 
c. Are 
d. Is 
18. How many students …………… there in class? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
19. …………… there a cinema near here? 
a. Do 
b. Does 



c. Are 
d. Is 
20. …………… you tired now? 
a. Is 
b. Do 
c. Are 
d. Does 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   เฉลยข้อสอบ เรื่อง Present Simple Tense 
 

Answer Key  
1.  A  - pet- คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม 

2.  C – คุณมาจากไหน ใช้  verb to be  

3.  A – คุณมีพี่ชาย หรือน้องสาวไหม 

4.  A -   เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณคือใคร 

5.  C – คุณปู่ (คุณตา)ของคุณอายุเท่าไหร่ 

6.  A -   คุณตื่นนอนเวลากี่โมง 

7.  A - วันเกิดคุณเม่ือไหร่ 

8.  A - คุณมีจักรยานไหม 

9.  B -พ่อของคุณมีรถไหม 

10.  C - คุณแต่งงานยัง 

11.  B - แม่ของคุณผมยาวไหม 

12.  A- ร้านอาหารที่ดีที่สุดคือร้านอะไร 

13.  C - คุณหิวไหม 

14.  D - อาหารที่คุณชอบคืออะไร 

15.  B - ส่วนมากคุณกินอาหารเย็นเวลาเท่าไหร่ 

16.  D - ดาราชายท่ีคุณชื่นชอบคือใคร 

17.  B - พระอาทิตย์ส่องแสงตอนกลางคืนไหม 

18.  C - มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน 

19.  D - มีโรงภาพยนตร์ ใกล้บริเวณนี้ไหม 

20.  C - คุณเหนื่อยไหมตอนนี้ 



 

 

 

ชุดความรู้ เร่ือง Past Simple Tense  
 

 

Past Simple Tense (อดีตกาล) หมายถึง การกระท าซึ่งเกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต ไม่มีการ
ต่อเนื่องของการกระท า และประโยคโดยปกติจะมีค าแสดงอดีตระบุไว้ในประโยคนั้นๆ 
 

  โครงสร้างประโยค Past Simple Tense คือ ประธาน+กริยาช่อง 2 หรือ  
Subject + Verb 2 นั่นเอง 

 
หลักการใช ้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและก็จบลงแล้วในอดีต ไม่ได้ต่อเนื่องมาถึงเวลาในขณะที่พูด  
จะมีค ากริยาวิเศษณ์บอกเวลาที่เป็นอดีตไว้ในประโยค เช่น ค าว่า yesterday, last week, last year, 
ago, last night, last month , this morning , last+ (days/months) 
ตัวอย่างประโยคเช่น 
 

 We went to the market yesterday พวกเราไปตลาดเม่ือวานนี้ 
 I walked to school this morning. ฉันเดินไปโรงเรียนเม่ือเช้านี้ 
         They played football last week. พวกเขาเล่นฟุตบอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
 
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่กระท าเป็นประจ าในอดีต (แต่ปัจจุบันไม่มีการกระท านั้นแล้ว) มีค ากริยาวิเศษณ์
บอกความถี่ของเวลาอยู่ในประโยคและจะมีค ากริยาวิเศษณ์บอกเวลาที่เป็นอดีตไว้ในประโยคนั้นด้วย 
 ตัวอย่างค ากริยาวิเศษณ์บอกความถี่ เช่นค าว่า always, usually, often , sometimes, etc. 
**ค าเหล่านี้มักจะวางไว้ หน้าค ากริยาเสมอ** เช่น 
 He usually played football last week. 
 
3. การเปลี่ยนค ากริยา เมื่ออยู่ในรูปประโยค past simple tense จากช่องที่ 1 มาเป็นช่องท่ี 2 
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
3.1 Regular verbs ค ากริยาปกติเป็นกลุ่มกริยาช่องที่ 1 ที่เปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่ 1 (past simple) 
ด้วยการเติม –ed เช่น walk - walked “เดิน”, watch - watched “ดู” 
หลักการเติม –ed ท้ายค ากิริยาที่เป็น Regular verb มีดังนี้ 
 **ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย –e ให้เติม –d ได้เลย เช่น love - loved = รัก move - moved =
เคลื่อนที่ hope - hoped = หวัง 
 **ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –ed 
เช่น cry - cried = ร้องไห้, try - tried = พยายาม , marry - married = แต่งงาน 
ข้อยกเว้นถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม -ed ได้เลย เช่น play - played = เล่น, stay – stayed = พัก 
อาศัย enjoy – enjoyed = สนุกสนาน 
 ** ค ากริยา 1 พยางค์ ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะสะกดที่ลงท้ายอีก 
1 ตัว แล้วเติม –ed เช่น plan - planned = วางแผน , stop – stopped = หยุด, beg - begged =
ขอร้อง 
 **ค ากิริยาที่เป็น 2 พยางค์ และออกเสียงหนักที่พยางค์หลัง ให้เติมพยัญชนะตัวสะกดตัว
สุดท้ายอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วจึงเติม –ed เช่น admit – admitted = รับรอง, refer - referred = 
อ้างอิง, occur - occurred =ปรากฏ 
 

-ข้อยกเว้น  ถ้าค ากริยาที่เป็นค า 2 พยางค์ ออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์แรก ไม่ต้องเติมพยัญชนะตัว
สุดท้าย เช่น cover – covered = ปกคลุม, open – opened = เปิด 
 **นอกเหนือจากกฎที่กล่าวมาข้างต้น เม่ือต้องการให้เป็นกริยาช่อง 2 ให้เติม –ed ได้เลย เช่น 
walk - walked = เดิน, start – started = เริ่ม, work – worked = ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regular verbs 

**ข้อควรจ า** 
1) ค ากริยาที่ลงท้ายด้วยเสียง /k/, /p/, /s/, /sh/, /ch/, /f/, /th/เมื่อเติม –ed แล้วให้ออกเสียงท้ายค าเป็น 
/t/เช่น look-look /t/  , clap-clap /t/ 
2) ค ากริยาที่ลงท้ายด้วยเสียง t,dเ มื่อเติม –ed ให้ออกเสียงท้ายค าเป็น /id/ เช่น decided-decide/id/, 
needed – need /id/ 
3) ค ากริยาที่ไม่ได้ลงท้ายตามกฎข้อ 1 และข้อ 2 เม่ือเติม –ed ให้ออกเสียงท้ายค าเป็น /d/ เช่น 
Smelled - smell /d/ saved – save /d/ opened - open/d/ showed – show /d/ 
 
 



 
 
 
 
3.2 Irregular verbs ค ากรยิาอปกติ 

 หรือกริยาผิดปกตินั่นเอง ที่มันผิดปกติก็คือว่า มันสามารถแปลงร่างได้เป็นสองตัวบ้าง      
สามตัวบ้าง หรือบางทีก็ไม่เปลี่ยนเลย ยกตัวอย่างเช่น 
put  put  put เหมือนกันสามช่องไม่เปลี่ยนเลย 
come came come  แปลงร่างเป็นสองตัว คือ come กับ came 
go went gone แปลงร่างเป็นสามอันเลย ไม่เหมือนกันสักตัว แต่ความหมายเดียวกัน 
** กริยาในกลุ่มนี้ น้องๆ จ าเป็นต้องท่องจ าให้ได้นะคะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Irregular verbs 



 
 

แบบทดสอบเร่ือง Past Simple Tense 
 
 
PART: 1  
Directions: Choose the best answer. เลือกค าตอบให้ถูกต้อง 
1. โครงสร้างของ Past Simple Tenseในรูปประโยคบอกเล่าคือ 
  a. Subject + Verb 1  b. Subject + Verb 2 
  c. Subject + had + Verb 3 d. Subject + have, has + Verb 3 
2. I………late this morning 
  a. gets up    b. got up 
  c. get up   d. gotten up 
3. She…….at the party yesterday.  

a. sing    b. sings 
  c. sang    d. sung 
4. They…………….baseball last week. 

a. plays   b. play 
  c. played   d. are playing 
5. He…………….to school yesterday. 

a. went   b. go 
  c. goes    d. isn’t go 
6. We…………..to the park yesterday. 

a. walk    b. walks 
  c. have walked  d. walked 
7. They………….English last week. 

a. studied   b. studying 
  c. studyed   d. studies 
8. She…………….at the railway station last night. 

a. are    b. were 
  c. aren’t   d. was 
9. My mother...............a new shirt for me last Monday. 

a. buy    b. bought 
  c. has bought   d. is buying 



 
10. The students …………………………their classroom last Friday. 

a. are cleaning  b. cleans 
  c. clean   d. cleaned 
 

PART: 2  
Directions: Change the verb  into Past Simple Tense Form. เปลี่ยนค ากริยาช่องที่ 1 เป็น
ช่องที่ 2 ให้ถูกต้อง 
1. live   =…………………………………………………………………………………… 

2. teach  =…………………………………………………………………………………… 

3. carry =…………………………………………………………………………………… 

4. stop  =…………………………………………………………………………………… 

5. win  =…………………………………………………………………………………… 

PART: 3  
Directions: Put the right order.  เรียงค าให้ถูกต้อง  

 
1. last/ played / they / football / week 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. her dishes / the kitchen / she / in / washed 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. bought / ice cream / my mother / some / this morning 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. last / drank / she  / orange juice / night / some  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. did / we / our / yesterday / homework 
…………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 

 



 
 

เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง Past Simple Tense  
 
 
PART: 1  
Directions: Choose the best answer. เลือกค าตอบให้ถูกต้อง 
1.  b ถูกต้อง เพราะโครงสร้างของ Past Simple Tense คือ Subject+Verb 2   
2.  b ถูกต้องเพราะเป็นกริยาช่อง 2 got up (ตื่นขึ้น) รูปประโยคเป็นอดีตเพราะมีค าบอกเวลา this 
morning ก ากับอยู่ 
3. c ถูกต้องเพราะเป็นกริยาช่อง 2 sang (ร้องเพลง) รูปประโยคเป็นอดีตเพราะมีค าบอกเวลา yesterday 
ก ากับอยู่ 
4. c ถูกต้องเพราะเป็นกริยาช่อง 2 play (ร้องเพลง) รูปประโยคเป็นอดีตเพราะมีค าบอกเวลา yesterday 
ก ากับอยู่ 
5. a ถูกต้องเพราะเป็นกริยาช่อง 2 went (ไป) รูปประโยคเป็นอดีตเพราะมีค าบอกเวลา yesterday ก ากับ
อยู่ 
6. d ถูกต้องเพราะเป็นกริยาช่อง 2 walked (เดิน) รูปประโยคเป็นอดีตเพราะมีค าบอกเวลา yesterday 
ก ากับอยู่ 
7. a ถูกต้องเพราะเป็นกริยาช่อง 2 studied (เรียน) ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -ed รูปประโยคเป็นอดีต
เพราะมีค าบอกเวลา last week ก ากับอยู่ 
8. d. เป็นค าตอบที่ถูกต้องเพราะประธานเป็น She /verb to be ที่ใช้กับประธานต้องอยู่ในรูปอดีตคือ was 
ประโยคเป็นอดีตเพราะมีค าบอกเวลา last night ก ากับอยู่ 
9. b ถูกต้องเพราะเป็นกริยาช่อง 2 bought  (ซื้อ) รูปประโยคเป็นอดีตเพราะมีค าบอกเวลา last Monday 
ก ากับอยู่ 
10. d  ถูกต้องเพราะเป็นกริยาช่อง 2 cleaned  (ท าความสะอาด) รูปประโยคเป็นอดีตเพราะมีค าบอกเวลา 
last Friday ก ากับอยู่ 
   
PART: 2  
Directions: Change the verb  into Past Simple Tense Form. เปลี่ยนค ากริยาช่องที่ 1      
เป็นช่องท่ี 2 ให้ถูกต้อง 
1. live (อาศัยอยู่) เปลี่ยนเป็น verb 2   ด้วยการเติม –ed = lived 
2. teach  (สอน) เป็น Irregular verb เปลี่ยนเป็น verb 2 ด้วยการเปลี่ยนรูป คือ taught  
3. carry (แบก,หาม) เปลี่ยนเป็น verb 2   ด้วยการเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –ed = carried 
4. stop (หยุด) เปลี่ยนเป็น verb 2 โดยการเพ่ิมตัวสะกดที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม –ed = stopped 



5. win (ชนะ) เป็น Irregular verb เปลี่ยนเป็น verb 2 ด้วยการเปลี่ยนรูป คือ won 
 
PART: 3 
Directions:  Put the right order. เรียงค าให้ถูกต้อง 
หลักการเรียงประโยคในรูป Past Simple Tense ประธาน+ กริยาช่อง 2+ กรรม+ (ค าบอกเวลา) 
1. They played football last week. 
2. She washed her dished in the kitchen. 
3. My mother bought some ice cream this morning. 
4. She drank some orange juice last night. 
5. We did our homework yesterday. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                       ชุดความรู้ เร่ือง Wh-Questions  
 

 
Wh-Questions ก็คือ ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย Wh แต่อาจจะมี How พ่วงมาด้วยอีกตัว 
 

ค าถามในภาษาอังกฤษมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
1. Yes/ No Questions เป็นค าถามที่ต้องตอบว่า Yes กับ No ใช่หรือไม่ 
2. Wh questions เป็นค าถามท่ีต้องการค าตอบว่า ใคร อะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ อย่างไร  

Wh Question มีอะไรบ้าง 
Wh Questions ได้แก่ Who What Where When Why Whose Whom และ how  

 

Who ฮู = ใคร ถามว่า ใคร ค าตอบต้องตอบเป็นบุคคล เช่น 
Who is this? นี่คือใคร 
This is John.นี่คือจอน 
Who ate my cake? ใครกินเค้กของฉัน 
Malee! มาลีไง 
Who are they? พวกเขาเป็นใคร 
They are my friends.พวกเขาเป็นเพื่อนของฉัน 

 

What ว็อท = อะไร ถามว่า อะไร ค าตอบต้องเป็น สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น 
         What is this? นี่คืออะไร                                                                                                           

This is a cat. นี่คือแมว  
        What is your name? ชื่อของคุณคืออะไร 

My name is Tom. ชื่อของผมคือทอม 
What do you eat? คุณกินอะไร 
I eat rice. ฉันกินข้าว 

 

Where แว = ที่ไหน ถามว่า ที่ไหน ค าตอบต้องเป็นสถานที่ เช่น 
Where do you come from? คุณ มา จาก ไหน 
I’m from a small town. ผมมาจากเมืองเล็กๆ 
Where will you go for your holiday? คุณจะไปไหนส าหรับวันหยุดของคุณ (วันหยุดพักผ่อน) 
I’ll go to London. ฉันจะไปลอนดอน 
Where are you going? คุณก าลังไปไหน 
To the market. ไปตลาด 

 



When เว็น = เมื่อไหร่ ถามว่า เม่ือไหร่ ค าตอบต้องเป็นเวลา เช่น 
When were you born? คุณเกิดเมื่อไหร่ 
I was born in January. ฉันเกิดเดือนมกราคม 
When will you come back to Thailand? คุณจะกลับไทยเมื่อไหร่ 
I’ll go back next week. ฉันจะกลับอาทิตย์หน้า 
When will you go to England? คุณจะไปอังกฤษเมื่อไหร่ 
Next month. เดือนหน้า 

 

Why วาย = ท าไม ถามว่า ท าไม ค าตอบต้องเป็นเหตุผล เช่น 
Why doesn’t he love me? ท าไมเขาไม่รักฉัน 
You are too beautiful. เธอสวยเกินไป 
Why doesn’t she come? ท าไมหล่อนไม่มา 
She’s busy. หล่อนยุ่ง 
Why do we have to go? ท าไมเราต้องไป 
To see my boss.เพ่ือพบเจ้านาย 

 

Whose ฮูส = ของใคร ถามว่า ของใคร ค าตอบเป็นอะไรก็ได้ แต่มีการแสดงความเป็นเจ้าของ 
ส่วนมากค าที่ตามหลัง Whose จะเป็นค านาม เช่น 

Whose is this pen? ปากกาด้ามนี้คือของใคร 
My pen. ปากกาของฉัน 
Whose house is that? นั่นคือบ้านของใคร 
John’s house. บ้านของจอห์น 

 

Which  วิช = คนไหน อันไหน ตัวไหน ที่ไหน…. ซึ่งการถามแบบนี้ จะหมายความว่ามีตัวเลือกให้เลือกนะ
คะ ตัวอย่างประโยคที่ใช้เป็นค าถาม (อันไหน) 

Which is your pen? ปากกาของคุณคือด้ามไหน 
The long one.ด้าม ยาว 
Which shirt do you like? คุณชอบเสื้อเชิ้ตตัวไหน 

 

การใช้ How much และ How many 
สองตัวนี้ค่อนข้างใช้ง่ายไม่สับสน จ าไว้ง่ายๆว่า  How much ถามปริมาณหรือราคา How many 

ถามจ านวนแต่ต้องจ าโครงสร้างให้แม่นหน่อยเท่านั้นเอง 
 

 
 



 

 

 

หลักการใช้ How much ใช้ถามปริมาณ 
  

โครงสร้าง How much + นามนับไม่ได้ 
 

How much money do you have? คุณมีเงินเท่าไหร่ 
One baht. บาทเดียว 
How much sugar do you want? คุณต้องการน้ าตาลเยอะแค่ไหน 
Two kilos, please. สองกิโลค่ะ 
How much rice do you eat in the morning? คุณกินข้าวเยอะแค่ไหนในตอนเช้า 
About three plates. ประมาณสามจาน 
How much milk do you drink a day? คุณดื่มนมเยอะแค่ไหนต่อวัน 
Three glasses. สามแก้ว 
How much water do you use? คุณใช้น้ าเยอะแค่ไหน 
Ten bottles. สิบขวด 

 

ใช้ถาม ราคา 
 

     โครงสร้าง How much + is….?/ How much does…cost? 
 

How much is it? ราคาเท่าไหร่ 
How much is that dog? สุนัขตัวนั้นราคาเท่าไหร่ 
How much does that dog cost? สุนัขตัวนั้นราคาเท่าไหร่ 
Six thousand baht. หกพันบาท 

 
หลักการใช้ How manyใช้ถามจ านวน 
 

  โครงสร้าง How many + นามพหูพจน์ 
 

How many sisters do you have? คุณมีพ่ีสาวกี่คน 
I have two sisters. ผมมีพ่ีสาวสองคน 
How many oranges do you want? คุณต้องการส้มกี่ผล 
I want ten oranges. ผมต้องการส้มสิบผล 
How many dogs are there? มีสุนัขกี่ตัว 
There are two dogs. มีสุนัขสองตัว 



How many tigers are there in the zoo? มีเสือในสวนสัตว์กี่ตัว 
This is one tiger. มีเสือหนึ่งตัว 
 
(ที่มา:ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/การใช้ Wh-Questions และ How much, How many) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แบบทดสอบ เร่ือง  Wh-Questions 
 

PART: 1 
 Directions: Complete the following questions with question words in the bow below. 
 

 
 
 

1. ____________is your math teacher? Mr. Dundee.2. ____________is his cat? The blue 
one. 3. ____________is my backpack? In the living room.4. ___________ is Hannah doing? 
She is watching TV.5. ___________ color is the new bus? Red. 
 
PART: 2 
Directions:  Complete the following questions with Who, Which, Where, What, Why, 
When, Whose.  
6.  ____________ are you crying? You should be happy instead.7. _____________ is this 
blanket? If nobody wants it, I will use it tonight.8.  ____________are we going on a 
vacation? We need to go before my school starts.9.  ____________one of these candies 
would you like? 10. ____________ is responsible for breaking my vase? 11. __________are 
we going to do in summer? 12.  _____________did we have this photo taken? I can't 
remember.13. ____________ has my laptop? I need to do my homework.14.  _____color 
would you like? 15. _____________ is Lindsay's birthday? It's next Sunday. 
             (ที่มา: https://www.grammarbank.com/wh-questions.html) 
 
PART: 3 
Directions: Read the passage the choose the best answer. 
ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 

 Carol and Lisa will help their father feed the animals on the farm.  Lisa says,  
“I’m going to feed the ducks and the hens.”  Carol says, “I’m going to help Dad milk the cows.” 
 
16. Who will go to the farm? 
 a. Nick. 
 b. Alex. 

 What = อะไร    Who = ใคร     Where = ที่ไหน         Which = อันไหน/สิ่งไหน 
ะไรWho = ใคร     Where = ที่ไหน         Which = อันไหน/สิ่งไหน 



 c. Carol and Lisa. 
 d. All correct. 
17. What is Lisa planning to do? 
      a. She’s planning to feed the ducks and the hens. 
      b. She’s going to stay with her aunt.  
      c. She’s going to pick fruits. 
      d. She’s going to Paris. 
18. Is Carol going to help Dad milk the cows? 
      a. Yes, she is.   
 b. Yes, he is. 
      c. No, she isn’t.   
 d. No, he isn’t. 
19. Are they good children? 
      a. Yes, they are.                
 b. Yes, they do. 
      c. No, they won’t.            
 d. No, they don’t. 
20. From this passage, what animals does Father have? 
 a. Buffaloes, hens, ducks and cows. 
 b. Giraffes, buffaloes, cows and hens. 
 c. Hens, ducks and cows. 
 d. All correct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง Wh- Questions 
 

 
PART: 1  
Directions: Complete the following questions with question words in the bow below. 
1. Who            2. Which                3. Where              4. What                 5. What 
 
 PART: 2  
Directions:  Complete the following questions with Who, Which, Where, What, Why, 
When, Whose.  
 
6. Why  7. Whose 8. When 9. Which 10. Who 
11. What 12. Where / When 13. Who 14.Which / What 15. When 

 
 PART: 3  
Directions: Read the passage the choose the best answer. 
16. c  ถูกต้องเพราะค าถามว่าใครจะไปฟาร์ม 
17. a   ถูกต้องเพราะ She’s planning to feed the ducks and the hens. หล่อนก าลังวางแผนเตรียมให้อาหาร
เป็ดและแม่ไก่ 
18 a  ถูกต้องเพราะตรงตามโครงสร้างการตอบค าถาม Verb to be 
19. a ถูกต้องเพราะตรงตามโครงสร้างการตอบค าถาม Verb to be 
20. c ถูกต้องเพราะ what animals does Father have? ในฟาร์มมีสัตว์อะไรบ้าง ซึ่งในฟาร์มมี hens, ducks 
and cows. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


