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   การหาคDาประมาณของจำนวนนับ 

   เป]นจำนวนเต็มล)าน  

   เป]นการหาจำนวนเต็มที่ใกล3เคียง 

   จำนวนเต็มล3านที่ต3องการ   

   ประมาณ 

 

 

  พิจารณาตัวเลขในหลักแสน 

ถ)าหลักพันมีเลขโดด  คือ 0 1 2 3 4  

คDาประมาณเป]นจำนวนเต็มล3านของจำนวนน้ัน   

จะเป]นจำนวนเต็มล3านที่น3อยกวDา 

ถ)าหลักพันมีเลขโดด  คือ 5 6 7 8 9   

คDาประมาณเป]นจำนวนเต็มล3านของจำนวนน้ัน  

จะเป]นจำนวนเต็มล3านทีม่ากกวDา 

 

ใบความรู) 

เรื่อง การประมาณค<า 
 

   การหาคDาประมาณของจำนวนนับ 

   เป]นจำนวนเต็มหมื่น   

   เป]นการหาจำนวนเต็มที่ใกล3เคียง 

   จำนวนเต็มหมื่นที่ต3องการประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหาคDาประมาณของจำนวนนับเป]นจำนวนเต็มหมื่น  เต็มแสน  เต็มล3าน 

พิจารณาตัวเลขในหลักพัน 

ถ)าหลักพันมีเลขโดด  คือ 0 1 2 3 4  

คDาประมาณเป]นจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนน้ัน   

จะเป]นจำนวนเต็มหมื่นทีน่)อยกว<า 

ถ)าหลักพันมีเลขโดด  คือ 5 6 7 8 9   

คDาประมาณเป]นจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนน้ัน  

จะเป]นจำนวนเต็มหมื่นทีม่ากกว<า 

 

การหาค<าประมาณของจำนวนนับเปHนจำนวนเต็มแสน     

เป]นการหาจำนวนเต็มที่ใกล3เคียงจำนวนเต็มแสนที่ต3องการประมาณ 

พิจารณาตัวเลขในหลกัหมื่น 

ถ)าหลักหมื่นมีเลขโดด  คือ 0 1 2 3 4    คDาประมาณเป]นจำนวนเต็มแสนของจำนวนน้ัน    จะเป]นจำนวนเต็มแสนที่น)อยกว<า 

ถ)าหลักหมื่นมีเลขโดด  คือ 5 6 7 8 9     คDาประมาณเป]นจำนวนเต็มแสนของจำนวนน้ัน   จะเป]นจำนวนเต็มแสนทีม่ากกว<า 
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30,000 

   ใบความรู) 

     เรื่อง การประมาณค<า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  จงหาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มของจำนวนตDอไปนี ้

30,000 33,000 40,000 

ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหมื่นของ  33,000  คือ  30,000 

ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มแสนของ  458,000  คือ  500,000 

400,000 458,000 500,000 

ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  1,840,000  คือ  2,000,000 

1,000,000 1,840,000 2,000,000 

33,000  อยูDระหวDางจำนวนเต็มหมื่น  30,000  กับ  40,000 

458,000  อยูDระหวDางจำนวนเต็มแสน  400,000  กับ  500,000 

1,840,000  อยูDระหวDางจำนวนเต็มล3าน  1,000,000  กับ  2,000,000 
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ตัวอย<าง 

    คำชีแ้จง  จงหาคDาประมาณของจำนวนนับเป]นจำนวนเต็มหมื่น  เต็มแสน 

                 เต็มล3านของจำนวนตDอไปนี้ 

    1. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มหม่ืนของ  75,958   คือ     80,000  

    2. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มหม่ืนของ  51,432   คือ      50,000 

    3. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มหม่ืนของ  28,748   คือ      30,000 

    4. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มหม่ืนของ  791,653   คือ      790,000 

    5. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มแสนของ  325,712   คือ      300,000 

    9. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มล3านของ  1,234,678 คือ      1,000,000 

    10. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มล3านของ  5,375,985   คือ      5,000,000 

    11. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มล3านของ  7,891,321  คือ      8,000,0000 

    12. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มล3านของ  29,876,543 คือ      30,0000,000 

    6. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มแสนของ  501,824  คือ      500,000 

    7. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มแสนของ  472,224   คือ      500,000 

    8. หาคDาประมาณเป]นจำนวนเต็มแสนของ  999,879  คือ      1,000,000 
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   คำช้ีแจง   หาคDาประมาณของจำนวนนับเป]นจำนวนเต็มสิบ  เต็มร3อย เต็มพัน 

                 ของจำนวนตDอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล…………………………………………………………………………………………...  ช้ัน......................  เลขที่................. 

1.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหมื่นของ  64,989    คือ  ........................... 

2.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหมื่นของ  915,789    คือ  ........................... 

ตัวอย<าง     ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหม่ืนของ  74,862   คือ  70,000 

3.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหมื่นของ  9,575,450    คือ  ........................... 

4.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มแสนของ  7,252,036    คือ  ........................... 

5.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มแสนของ  1,987,333    คือ  ........................... 

6.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มแสนของ  52,835,704    คือ  ........................... 

7.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  45,421,354    คือ  ........................... 

8.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  73,078,739    คือ  ........................... 

9.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  199,723,000    คือ  ........................... 

10.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  337,985,456   คือ  ........................... 

การหาค<าประมาณของจำนวนนับเปHนจำนวนเต็มหม่ืน 

 เต็มแสน  เต็มล)าน 
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ถ3า a และ b เป]นจำนวนเต็มบวกใด ๆ แล3ว a x b  = b x a 

        ตัวอย<าง   1.  4 × 8   =  8 × 4   

                     2.  25 × 10 =  10 × 25  

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

          ใบความรู) 

 เร่ือง สมบัติของจำนวนนับ 

 

การบวกมีสมบัติการสลับที่ หมายความวDาเราสามารถสลับเปล่ียน

จำนวนทีอ่ยูDข3างซ3ายและขวาของเครื่องหมายบวกได3 โดยผลลัพธYยังคงเดมิ 

สมมติให3 a และ b เป]นจำนวนสองจำนวนใดๆ แล3ว a + b = b + a 

ตัวอย<าง  2+5 = 5+2 

สมบัติการสลบัท่ีของการบวก 

สมบัติการสลบัท่ีของการคูณ 
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คำช้ีแจง   ให3นกัเรียนหาผลบวกของจำนวนตDอไปนี ้

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบัติการสลับท่ีของการบวก แบบฝaกทักษะท่ี 2.1 

3. 4,539 + 3,231          และ        3,231 + 4,539 

2. 1,236 + 468            และ        468 + 1,236 

1.  564 + 456                และ        456 + 564 
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คำช้ีแจง  ให3นักเรียนหาผลคูณข3อ ก.  และข3อ ข.  เทDากันหรือไมD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบัติการสลับท่ีของการคูณ แบบฝaกทักษะท่ี 2.2 

49 × 45 

ก.    134 × 31 

ก.    45 × 49 ข.    49 × 45 

ข.    31 x 134 

ก.    431 × 54 ข.    54 x 431 
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สมบัติการเปลี่ยนกลุDมสำหรับการคูณ  สำหรับจำนวนเต็มบวก a , b และ c ใดๆ 

                 จะได3วDา   (a • b) • c   =   a • (b • c) 

                 ตัวอยDาง เชDน  (67 x 75) x 4       =   67 x (75 × 4) 

                                          20,100       =   20,100 

ใบความรู) 

        เร่ือง  สมบัติของจำนวนนับ 
 

 

 

     3 

 

 

 

 

 

 

 

     4 

 

 

 

 

 

    สมบัติการเปลี่ยนหมูDสำหรับการบวก  สำหรับจำนวนเต็มบวก  a , b  และ  c  ใดๆ 

                 จะได3วDา   (a + b) + c   =   a + (b + c) 

                 ตัวอยDาง เชDน  (312 + 428) + 236    =   312 + (428 + 236) 

                                             740 + 236    =   312 + 664 

                                                     976     =   976 

                 ดังนั้น  (312 + 428) + 236   =   312 + (428 + 236) 

มู่

สมบัติการเปลีย่นหมู<ของการบวก 

สมบัติการเปลีย่นหมู<ของการคูณ 
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คำช้ีแจง   ให3นักเรียนหาผลบวกของจำนวนตDอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (123 + 456 ) + 534      และ    123  +  ( 456 + 534 ) 

     2. ( 631 +  412 )  + 231  และ      631 + (412 + 231)  

สมบัติการเปล่ียนหมู<ของการบวก 
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คำช้ีแจง   ให3นักเรียนหาผลคูณของจำนวนตDอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบัติการเปล่ียนหมู<ของการคูณ 

1.   ( 21 × 3 ) × 12               และ     21 × ( 3 × 12 ) 

2.  ( 53 × 21 ) × 5                และ   53 × ( 21 × 5 ) 

12



 

 

 

 

 

 

     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู) 

เร่ือง สมบัติของจำนวนนับ 

     สมบัติการแจกแจง  คือ  การคูณจำนวนที่หนึ่งกับผลบวก 

ของจำนวนที่สองและจำนวนที่สาม  จะได3ผลลัพธYเทDากับผล

คูณของจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองบวกกับผลคูณของ

จำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สาม 

ตัวอย<าง  10 × ( 5+ 4 )    =   ( 10× 5 ) + (10 × 4 ) 

                         10 × 9    =   50 + 40 

                              90     =  90 
    

สมบัติการแจกแจง 
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คำช้ีแจง   ให3นักเรียนหาผลคูณตDอไปนี้  วDาเทDากันหรือไมD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.  12 × ( 13 +  35 )             และ      ( 12 × 13 ) +  ( 12 x 35 ) 

   2.   31 × ( 25 +  42 )                และ      ( 31 × 25 ) +  ( 31 x 42 ) 

สมบัติการแจกแจง 
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                        ก       27  ÷  3  =                                                  ข       15  ÷  2  =          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารลงตัวและการหารไมDลงตัว 

      9 

3   27 

     27 

        7 

  2   15 

   14 

   01 
   00 

ข3อ ก 27 ÷ 3  ได3ผลลัพธY  9  เศษ 0 
เรียกการหารทีไมDมีเศษหรือเศษเป]น 0 วDา  การหารลงตัว 

ข3อ ข 15 ÷ 2  ได3ผลลัพธY 7 เศษ 1 
เรียกการหารทีมีเศษวDา  การหารไมDลงตัว 

ตัวอยDาง  การหารลงตัว 
40 ÷ 8 = 5 
32 ÷ 4 = 8 
16 ÷ 2 = 8 
90 ÷ 5 = 18 

ตัวอยDาง  การหารไมDลงตัว 
   32 ÷ 5 =  6 เศษ 2 

   45 ÷ 2 =  22 เศษ 1 

   60 ÷ 9 =  6 เศษ 6 

   81 ÷ 10 =  8 เศษ 1 

การหารลงตัว หมายถึง การหารที่ไมDมเีศษ หรือ มเีศษ เป]น 0 

ใบความรู)  การหารลงตัวและการหารไม<ลงตัว 

15



 

 

 

 

                 คําช้ีแจง : จงหาผลหารของจํานวนในแตDละข3อตDอไปนี้ แล3วเขียนลงใน  *  ให3ถูกต3อง 
         แล3ว ทําเคร่ืองหมาย   √    ข3อท่ีเป]นการหารลงตัว 
       และ ทําเคร่ืองหมาย   ×   ข3อท่ีเป]นการหารไมDลงตัว 
 

                  ตัวอย<าง           .....P…..         15  ÷  3  =                    5 

                                           .....X…...     35 ÷  8   =                4  เศษ 3 

 

                 ………………….  1)  10  ÷  2           = 

  ………………….  2)  27  ÷  5           = 

………………….  3)  36  ÷  4           = 

………………….  4)  35  ÷  7           = 

………………….  5)  42  ÷  6           = 

………………….  6)  54  ÷  8           = 

………………….  7)  66  ÷  10         = 

  ………………….  8)  72  ÷  9           = 

………………….  9)  120  ÷  11        = 

………………….  10)  240  ÷  12      = 

แบบฝaกทักษะท่ี  3.1 
การหารลงตัวและการหารไม<ลงตัว 
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ใบความรู)  ตัวประกอบ 

  ตัวประกอบ 

พิจารณาประโยคสัญลักษณYดังตDอไปน้ี 

  1) 40 ÷ 5 = 8 

  2) 20 ÷ 6 = 3 เศษ 2 

    จากประโยคสัญลักษณY 40 ÷ 5 = 8 เป]นการหารลงตัว 

   และ 20 ÷ 6 = 3 เศษ 2 เป]นการหารไมDลงตัว 

   จํานวนนับใดที่ไปหารจํานวนนับที่กำหนดได3ลงตัว เรียกวDา ตัวประกอบของจํานวนนับนั้น 
 

   ดังน้ัน   5  เป]นตัวประกอบของ  40  เพราะ  40  หารด3วย  5  ลงตัว  
                 6  ไมDเป]นตัวประกอบของ  20  เพราะ  20  หารด3วย  6  ไมDลงตัว 

 

จํานวนนับแตDละจํานวนอาจมีตัวประกอบได3หลายตัว เชDน 
  4 ÷1 =  4         ดังน้ัน  1 เป]นตัวประกอบของ 4 
  4 ÷2 =  2          ดังน้ัน  2  เป]นตัวประกอบของ 4 
  4 ÷3 = 1 เศษ 1     ดังน้ัน  3  ไมDเป]นตัวประกอบของ 4 
  4 ÷4 = 4           ดังน้ัน   4   เป]นตัวประกอบของ 4 
จะเห็นวDา จํานวนนับที่นำไปหาร  4  ได3ลงตัว  คือ 1, 2 และ 4 
 ดังน้ัน 1, 2 และ 4  เป]นตัวประกอบของ  4 

ตัวประกอบของจํานวนนับใด ๆ 

คือ จํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได3ลงตัว 

17



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝaกทักษะท่ี 3.2 
ตัวประกอบ 

คําช้ีแจง : จงพิจารณาจํานวนนับทีก่ำหนดให3วDาเป]นตัวประกอบของจํานวนนับใด 
             แล3วเขียน          ล3อมรอบจํานวนนับนั้น 

ตัวอย<าง    2     1              5   7         10   

1)    3 

2)    5 

3)    6 

4)    7 

5)    8 

6)    9 

7)    10 

8)    11 

9)    12 

10)   20 

      11        15  17  20 

      12        25  27  33 

      14        18  22  35 

      12        15  21  36 

      15        18  21  56 

      16        26  39  45 

      22        45  85  90 

      10        55  65  80 

      22        34  48  64 

      10        30  50  60 
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กิจกรรม “ ดอกไม)ตัวประกอบ ” 
เติมตัวประกอบทั้งหมดของดอกไม)แต<ละกระถาง 

16 21 

45 30 
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ใบความรู)   การหาตัวประกอบ 

การหาตัวประกอบ 

การหาตัวประกอบของจํานวนนับใดๆ คือการหาจํานวนนับท่ีหารจํานวนนับนัน้ได3ลงตัว 
เชDน 
      หาตัวประกอบของ 6 
      6 ÷ 1  =  6          1  หาร  6  ได3ลงตัว 
      6 ÷ 2  =  3          2  หาร  6  ได3ลงตัว 
     6 ÷ 3  =  2        3  หาร  6  ได3ลงตัว 
      6 ÷ 4  =  1 เศษ 2      4  หาร  6  ไมDลงตัว 
      6 ÷ 5   =   1 เศษ 1     5  หาร  6  ไมDลงตัว 
      6 ÷ 6   =   1              6  หาร  6  ได3ลงตัว 
     จํานวนนับท่ีหาร 6 ได3ลงตัว ได3แกD 1, 2, 3, 6 
     ดังนัน ตัวประกอบของ 6 คือ 1, 2, 3, 6 

1 เป]นตัวประกอบของจํานวนนับทุกจํานวน 

และจํานวนนับทุกจํานวน  จะมีตัวเองเป]นตัวประกอบ 
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แบบฝaกทักษะท่ี  3.3 

การหาตัวประกอบ 

ตัวอย<าง   จํานวนนับที่หาร  3  ลงตัว  ได3แกD        1     ,      3 

1)   จำนวนนับท่ีหาร  4  ลงตัว  ได3แกD           ,          , 

2)   จำนวนนับท่ีหาร  9  ลงตัว  ได3แกD           ,          , 

3)   จำนวนนับท่ีหาร  10  ลงตัว  ได3แกD          ,         ,         , 

4)   จำนวนนับท่ีหาร  15  ลงตัว  ได3แกD          ,         ,         , 

5)   จำนวนนับท่ีหาร  20  ลงตัว  ได3แกD         ,          ,         ,         ,         , 

6)   จำนวนนับท่ีหาร  21  ลงตัว  ได3แกD         ,          ,         , 

7)   จำนวนนับท่ีหาร  25  ลงตัว  ได3แกD         ,          ,          

8)   จำนวนนับท่ีหาร  32  ลงตัว  ได3แกD         ,          ,         ,         ,          , 

9)   จำนวนนับท่ีหาร  45  ลงตัว  ได3แกD         ,          ,         ,         ,         , 

10)  จำนวนนับท่ีหาร  49  ลงตัว ได3แกD          ,          ,            
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ปjkนฝjนพิชิตคณิตศาสตรK 

คำช้ีแจง  ให)กาเครื่องหมาย  x  ทับตัวอักษรหน)าคำตอบที่ถูกต)อง 

1.  เจี๊ยบซื้อเงาะ  5  กิโลกรัม  ราคากิโลกรมัละ  35  บาท  ซื้อมะมDวง  3  กิโลกรมั  ถ3าเจี๊ยบให3ธนบัตร 

     ฉบับละ  1,000  บาท  และได3รับเงินทอน  705  บาท  อยากทราบวDาเจี๊ยบซื้อมะมDวงไปเป]นเงินทั้งหมดกีบ่าท 

   ก.  120  บาท ข.  175  บาท    

   ค.  295  บาท ง.  705  บาท    

2.  ข3อใดตDอไปน้ีใช3การประมาณได3        

   ก.  หมายเลขโทรศัพทY ข.  รหัสไปรษณียY    

   ค.  ทะเบียนรถยนตY ง.  ประชากรของหมูDบ3านแหDงหน่ึง  

3.  จังหวัดแหDงหน่ึงมีประชากรทั้งหมด  989,056  คน   เป]นประชากรหญงิ  569,831  คน  ที่เหลอืเป]น 

    ประชากรชายประมาณกี่คน  โดยประมาณเป]นจำนวนเต็มหมื่น      

   ก.  420,000      คน ข.  419,225      คน   

   ค.  419,200      คน ง.  419,000      คน  

4.  ข3อใดถูกต3อง        

   ก.  514  +  (321  -  116)    =    (514 - 321)  +  116       

   ข.  367  x  512    =     512  +  367        

   ค.  453  x  (762  x  46)  =   (453  x  762)  x  16        

   ง.  (859  -  512)  +  226   =   859  -  (512  -  226)   

5.  คDาของ  (300  x  168) + (300  x  132)  ตรงกับข3อใด        

   ก.  300  -  300 ข.  300  x  300    

   ค.  300  ÷  300 ง.  300  +  300   

6.  ถ3า  C  เป]นจำนวนเฉพาะ  ข3อใดกลDาวถูกต3อง        

   ก.  C  มีตัวประกอบคือ  C  เพียงตัวเดียวเทDาน้ัน ข.  C  มีตัวประกอบคือ 1  และ C เทDาน้ัน 

   ค.  C  ต3องมีตัวประกอบคือ 1, 2  และ  C   ง.  C  มีตัวประกอบคือ 2  และ C  เทDาน้ัน  
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6

7

96
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7.  9  เป]น  ห.ร.ม.  ของจำนวนใด        

   ก.  1,  9,  18 ข.  5,  10,  15    

   ค.  9,  27,  42 ง.  18,  36,  63    

8.   ค.ร.น.  ของจำนวนในข3อใดมีคDาเทDากับ  36        

   ก.  2,  8,  16 ข.  3,  8,  24    

   ค.  5,  10,  15 ง.  3,  9,  12   

9.   สDวนของเส3นตรงในข3อใดขนานกัน 

   ก.    ข.        

 

 

 

   ค.    ง.   

    

 

 

 

 10. (     +     ) ÷       =  *  ตรงกบัผลลพัธYในข3อใด  

   ก.  ()* ข.  ()+  

   ค.  (*, ง.  (*-    

 

 

 

120 º 
125 º 

115 º 

60 º 
60 º 

125 º 
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11.   

  

 

 

 

จากแผนผัง  ข3อใดไม<ถูกต)อง          

   ก.  ความยาวจริง  1  เซนติเมตร   แทนความยาวในแผนผัง  100  เมตร    

   ข.  ความยาวจริง  300  เซนติเมตร   แทนความยาวในแผนผัง  3  เซนติเมตร   

   ค.  ความยาวจริง  200  เซนติเมตร   แทนความยาวในแผนผัง  2  เซนติเมตร   

   ง.  ความยาวจริง  1  เซนติเมตร   แทนความยาวในแผนผัง  100  เซนติเมตร     

12.  หนังสือเลDมหน่ึงมี  256  หน3า  วันแรกหญิงอDานได3       ของเลDม   วันที่สองอDานได3      ของทีเ่หลือ   

        หญิงอDานหนังสือไปแล3วทั้งหมดกีห่น3า         

   ก.  64  หน3า   ข.  128  หน3า    

   ค.  192  หน3า   ง.  256  หน3า 

13.  ข3อใดไม<ถูกต)อง          

   ก.  9  ใน  591.46  อยูDในหลักสิบ         

   ข.  5  ใน  5,620.83  อยูDในหลักพัน        

   ค.  6  ใน  3,578.261  อยูDในหลักสDวนสบิ        

   ง.  3  ใน  60,295.873  อยูDในหลักสDวนพัน 

14.  20,000  +  3,000  +  500  +  1  +  0.8  +  0.009  มีคDามากกวDาจำนวนในข3อใด   

   ก.  25,310.809   ข.  23,510.809    

   ค.  23,501.908   ง.  23,501.089    

 

แผนผังตู3เสือ้ผ3า 

300  ซม. 

200  ซม. 
 มาตราสDวน  1  :  100 
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15.  ข3อใดประมาณคDาเป]นทศนิยมสองตำแหนDงได3ถูกต3อง        

   ก.  คDาประมาณเป]นทศนิยมสองตำแหนDงของ  93.657  คือ   93.65     

   ข.  คDาประมาณเป]นทศนิยมสองตำแหนDงของ  287.393  คือ  287.40    

   ค.  คDาประมาณเป]นทศนิยมสองตำแหนDงของ  358.115  คือ  358.15    

   ง.  คDาประมาณเป]นทศนิยมสองตำแหนDงของ  505.423  คือ  505.42 

16.  ป}านอมมเีงินอยูD  1,639,363  บาท  ให3เงินลูก  250,000  บาท  สDวนเงินที่เหลือแบDงให3หลาน  6  คน   

  คนละเทDาๆ กัน  หลานแตDละคนจะได3รบัเงินคนละกี่บาท        

   ก.  250,000  บาท   ข.  231,560.50  บาท   

   ค.  231,560.25  บาท   ง.  231,560   บาท     

17.  เส3นทแยงมุมเส3นหน่ึงของรปูสีเ่หลี่ยมรูปใดที่ไมDสามารถแบDงรูปสี่เหลี่ยมรปูน้ันออกเป]นรูปสามเหลี่ยมสองรูป     

        ที่มีพื้นที่เทDากัน          

   ก.  รูปสีเ่หลี่ยมจัตุรสั   ข.  รูปสี่เหลี่ยมด3านขนาน   

   ค.  รูปสี่เหลี่ยมขนมเป~ยกปูน   ง.  รูปสีเ่หลี่ยมคางหม ู

18.  ห3องน่ังเลDนมีขนาดกว3าง  5  เมตร  ยาว  6  เมตร  ต3องการปูด3วยกระเบื้องรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสั 

       ซึ่งมีด3านยาวด3านละ  25  เซนติเมตร  จะต3องใช3กระเบื้องทั้งหมดกี่แผDน     

   ก.  480   แผDน   ข.  500   แผDน    

   ค.  580   แผDน   ง.  600   แผDน    

19.  ถ3ากำหนดให3แตDละด3านยาว  3  เซนติเมตร  จะสามารถสร3างรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดได3   

   ก.  รูปสีเ่หลี่ยมจัตุรสั   ข.  รูปสี่เหลี่ยมคางหม ู   

   ค.  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ3า   ง.  รูปสีเ่หลี่ยมด3านขนาน  

 20.  วงกลมที่มเีส3นผDานศูนยYกลางยาว  14  หนDวย  จะมีความยาวรอบรูปวงกลมกี่หนDวย    

  (เมื่อกำหนดให3  p  =       )          

   ก.  44  หนDวย   ข.  88    หนDวย    

   ค.  154  หนDวย   ง.  616   หนDวย                               
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21.  มีส3มโอทัง้หมด 700 ผล เป]นพันธุYขาวทองดีร3อยละ 45 ของส3มโอทัง้หมด ทีเ่หลือเป]นพันธุYขาวน้ำผึ้งกี่ผล 

   ก.  315  ผล   ข.  385  ผล    

   ค.  450  ผล   ง.  500  ผล     

22.  ธนาคารให)อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจำ  ร)อยละ  3.25  ต<อปm  มีความหมายตรงกับข3อใด   

  ก.  ฝากเงินธนาคาร  1  ป~  ได3รับดอกเบี้ย  3.25  บาท        

   ข.  ฝากเงินธนาคาร  100  บาท  ได3รับดอกเบี้ย  3.25  บาท       

   ค.  ฝากเงินธนาคาร  100  บาท   ในระยะเวลา  1  ป~  ได3รับเงินคืน  103.25  บาท     

   ง.  กู3เงิน  1,000  บาท  ในระยะเวลา  1  ป~  ต3องจDายเงินคืนทั้งหมด  103.25  บาท  

23.  หน3าข3างทุกหน3าของพรีะมิดฐานหกเหลี่ยมเป]นรูปใด        

   ก.  รูปสามเหลี่ยม   ข.  รูปสี่เหลี่ยม    

   ค.  รูปห3าเหลี่ยม   ง.  รูปหกเหลี่ยม 

24.         จากรปูเมื่อนำมาประกอบเป]นรูปเรขาคณิตสามมิติจะได3รูปใด 

        

             ก.  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก              ข.  ลูกบาศกY                   

             ค.  ปริซึมสามเหลี่ยม                      ง.  พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม  

25.  แท็งกYน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหน่ึง  กว3าง  4  เมตร ยาว  5  เมตร  ใสDน้ำลงไป  70  ลูกบาศกYเมตร  

       จะได3น้ำครึ่งแทง็กYพอดี  อยากทราบวDาแท็งกYใบน้ีสูงเทDาไร        

   ก.  6  เมตร   ข.  7  เมตร    

   ค.  8  เมตร   ง.  9  เมตร    

26.  ข3อใดเมื่อใช3สมบัติการเปลี่ยนหมูD  แล3วสามารถหาคำตอบของ   27 + 81 + 23 + 19  =  *  ได3งDายทีสุ่ด 

   ก.  (27+ 81) +  (23 + 19)     ข.  (27 + 19) + (81 + 23)   

   ค.  (27  +  23) + (81 + 19)   ง.  (81 + 23) + (27 + 19)   
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27.  ดินสอจำนวนหน่ึง  เมื่อนำมาจัดใสDกลDองไมDวDาจะจัดใสDกลDองครั้งละ  6  แทDง   12  แทDง  หรือ  18  แทDง   

      แล3วจะหมดพอดี  ดินสอที่นำมาจัดใสDกลDองต3องมอียDางน3อยที่สุดกี่แทDง     

   ก.  12  แทDง   ข.  24  แทDง    

   ค.  36  แทDง   ง.  48  แทDง 

 

 
28.       ถ3า  มุม  2  +  มุม  4   =  180  องศา      

              จะสรุปได3วDาอยDางไร          

 

          ก.  มุม  2   =  90  องศา              ข.  MN  //  PQ    

          ค.  MN  =  PQ               ง.  RS    ต้ังฉากกบั  MN  และ  PQ 

  ใช)แผนผังหมู<บ)านสร)างสรรคKตอบคำถามในข)อ  29. – 30.  

แผนผังหมู<บ)านสร)างสรรคK 

 

 

 

  

 

 

 

)  ซม. 
บ)านฝoาย 

-.)  ซม. 

-.)  ซม. 

-  ซม. -  ซม. 

)  ซม. 

มาตราส<วน  1  ซม. :  100  ม. 

27



3

2

7

3

9

5

21

5

9

5

7

3

3

2

21

5

3

2

21

5

7

3

9

5

3

2

9

5

7

3

21

5

2

1

5

1

          

29. วัดอยูDทางทิศใดของบ3านฝ}าย         

   ก.  วัดอยูDทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ3านฝ}าย   

   ข.  วัดอยูDทางทิศตะวันตกเฉียงใต3ของบ3านฝ}าย 

   ค.  วัดอยูDทางทิศตะวันตกของบ3านฝ}าย      

   ง.  วัดอยูDทางทิศใต3ของบ3านฝ}าย 

30.  ถ3าเดินทางจากโรงพยาบาลไปตลาด  โดยต3องแวะสDงลูกทีโ่รงเรียนกDอน  คิดเป]นระยะทางจรงิเทDาไร  

   ก.  500  เมตร      ข.  700  เมตร    

   ค.  750  เมตร      ง.  1  กิโลเมตร    

31.  ข3อใดเรียงลำดับเศษสDวนจากมากไปน3อยได3ถูกต3อง   

           ก.         ข.      

           ค.       ง.   

32. แมDค3าซื้อน้ำตาลทรายมาสองกระสอบ  กระสอบแรกหนัก   25     กิโลกรัม   กระสอบทีส่องหนัก   

        50     กิโลกรัม  นำน้ำตาลทรายมาบรรจุใสDถุง  ถุงละ  1  กิโลกรมั  แล3วขายถุงละ  20  บาท  

       ถ3าขายหมด  แมDค3าจะได3รับเงินทัง้หมดกี่บาท       

  ก.  1,514   บาท     ข.  757   บาท    
   ค.  525  บาท      ง.  357   บาท     

33. จำนวนใดที่มีเลขโดด  2  อยูDในหลักสDวนร3อย        
   ก.   201.5      ข.  6,589.123    
   ค.  5,603.992      ง.  1,056.205  
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34.   
!!"
!"""   เขียนในรูปทศนิยมได3อยDางไร 

   ก.  1.1      ข.  0.11     

   ค.  0.011      ง.   0.0011 

 35.  ร3านค3ามีพรกิไทยป�น  66.5  กิโลกรมั  แบDงใสDถุงเลก็  ถุงละ 0.7  กิโลกรัม  จากน้ันนำไปขาย 

        ถุงละ  196.75  บาท  ถ3าขายหมด  ร3านค3าจะได3รับเงินทั้งหมดกีบ่าท     

   ก.  9,158.50  บาท     ข.  18,691.75  บาท   

   ค.  18,691.25  บาท     ง.  20,850.50  บาท 

  

36.   

 

 

  รูปสี่เหลี่ยมด3านขนาน  กทมอ  มีพื้นที่เทDาไร        

   ก.  9.9  ตารางเซนติเมตร     ข.  13.9  ตารางเซนติเมตร     

   ค.  20   ตารางเซนติเมตร     ง.  23.4  ตารางเซนติเมตร    

37.  สนามหญ3าแหDงหน่ึงเป]นรูปสีเ่หลี่ยมด3านขนาน  มีความยาวด3านคูDขนานเป]น  5.8  เมตร  และ  8.6  เมตร   

        ต3องการใช3ลวดหนามล3อมรอบสนาม  2  รอบ  จะต3องใช3ลวดหนามยาวเทDาไร  

     ก.  14.4  เมตร      ข.  28.8  เมตร    

    ค.  57.6  เมตร      ง.  86.4  เมตร    

38.  ถ3ากำหนดรูปสีเ่หลี่ยมรูปหน่ึง  ที่มีเส3นทแยงมุมทั้งสองเส3นยาวเทDากัน  แบDงครึ่งซึง่กันและกัน     

      และตัดกันเป]นมุมฉาก  คือรูปสี่เหลี่ยมใด        

   ก.  รูปสีเ่หลีย่มผืนผ3า     ข.  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   

   ค. รูปสีเ่หลี่ยมด3านขนาน    ง.  รูปสีเ่หลี่ยมขนมเป~ยกปูน 

อ 

ท 

2.3 ซม. 

* ซม. 

4 ซม. 

ก 

ม 
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39.   สนามรูปวงกลมแหDงหน่ึงวัดขนาดของเส3นผDานศูนยYกลางได3  10  เมตร  ถ3านักกีฬาว่ิงรอบสนาม  5  รอบ       

       จะว่ิงได3ระยะทางประมาณเทDาไร  (กำหนดให3  p ≈  3.14)             

     ก.  31.4   เมตร     ข.  78.5   เมตร          

     ค.  157   เมตร      ง.  392.5   เมตร   

        40.   ปากกาโหลละ  42  บาท  ถ3าซื้อ  8  แทDง  จะต3องจDายเงินกีบ่าท                                

    ก.  3.50   บาท      ข.  5.25   บาท               

   ค.  28  บาท      ง.  32  บาท            

41.   ด.ญ.มาลี  อดทน  สอบวิชาคณิตศาสตรYได3  38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  50  คะแนน                        

       ด.ญ.มาลีสอบได3คะแนนร3อยละเทDาไร        

     ก.  ร3อยละ  38      ข.  ร3อยละ  50           

   ค.  ร3อยละ  76      ง.  ร3อยละ  83   

42.  ต๊ิกซื้อโทรทัศนY  14,500  บาท  ขายให3อิ๋วขาดทุน  20%  อิ๋วนำไปขายตDอให3อ3นได3กำไร  5% 

 อิ๋วขายโทรทัศนYไปกีบ่าท         

   ก.  12,180  บาท     ข.  11,600  บาท   

   ค.  10,875  บาท     ง.  9,565  บาท 

43.   อุ3มกู3เงินจากธนาคารจำนวน  120,000  บาท  มาลงทนุตัดเสื้อขายในระยะเวลา  150  วัน   

        ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร3อยละ  9.5  ตDอป~  เมื่อครบกำหนดอุ3มจะต3องนำเงินไปชำระทั้งหมดเทDาไร 

  ก.  4,683.93  บาท     ข.  11,400  บาท          

  ค.  131,400  บาท     ง.  124,684.93  บาท 

44.  บDอน้ำกว3าง  10  เมตร  ยาว  12  เมตร  ลึก  5  เมตร  ถ3ามีน้ำอยูDครึ่งบDอ  น้ำในบDอมีปริมาตรเทDาไร  

  ก.  600   ลูกบาศกYเมตร     ข.  300   ลูกบาศกYเมตร          

  ค.  150   ลูกบาศกYเมตร     ง.  75   ลูกบาศกYเมตร   
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45.  แทDงโลหะทรงสีเ่หลี่ยมมมุฉากแทDงหน่ึงกว3าง  2  เซนติเมตร  ยาว  3  เซนติเมตร  หนา  1.5  เซนติเมตร   

      เมื่อนำไปช่ังมีน้ำหนัก  325.8  กรัม  อยากทราบวDาโลหะ  1  ลูกบาศกYเซนติเมตร  จะหนักประมาณกี่กรัม 

  ก.  36   กรัม      ข.  37   กรัม           

  ค.  38   กรัม      ง.  39   กรัม    

46.  หน3าข3างของปรซิึมห3าเหลี่ยมเป]นรูปใด       

   ก.  รูปหกเหลี่ยม     ข.  รูปห3าเหลี่ยม           

  ค.  รูปสี่เหลี่ยม      ง.  รูปสามเหลี่ยม 

47.  ถ3าตัดกระดาษแข็งเป]นรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ3าจำนวน  5  ช้ิน  ตัดเป]นรูปห3าเหลี่ยม  ซึ่งทุกด3านมีความยาวเทDากับ  

      ด3านกว3างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ3า จำนวน 2 ช้ิน  เมื่อนำทุกช้ินมาประกอบกันจะได3รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 

  ก.  ปริซึมสามเหลี่ยม      

   ข.  ปริซึมห3าเหลี่ยม            

   ค.  พีระมิดฐานห3าเหลี่ยม        

   ง.  พีระมิดฐานหกเหลี่ยม 

51.  เมื่อนำรปูสามเหลี่ยมขนาดเทDากนั  มาเรียงตDอกัน  ดังรูป      

  

 

 

   

 

  ถ3าต3องการจัดเรียงรปูสามเหลี่ยมขนาดเทDากัน  13  ช้ัน  จะต3องใช3รูปสามเหลี่ยมทัง้หมดกี่รปู  

      ก.  91   รูป      ข.  81   รูป             

      ค.  71   รูป      ง.  61   รูป 

 

(  ชั 7น -  ชั 7น 2  ชั 7น 4  ชั 7น 
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49.  จากแผนภูมิรูปวงกลม  ข3อใดไม<ถูกต)อง        

   ก.  ถ3ามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  50  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสเีหลือง  15  คน    

   ข.  ถ3ามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสสี3ม  30  คน           

   ค.  ถ3ามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีฟ}า  16  คน    

   ง.  ถ3ามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  120  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีชมพู  6  คน 

50.  การนำเสนอข3อมลูแบบแผนภูมิแทDงเปรียบเทียบ  ควรใช3กับข3อมูลในข3อใด     

   ก.  ข3อมูลจำนวนกางเกงของร3านค3าแหDงหน่ึงที่ขายได3ในชDวง  6  เดือน     

   ข.  ข3อมูลจำนวนไขDไกDและไขDเป]ดทีร่3านค3าจำหนDายได3ในชDวง  5  เดือน            

   ค.  ข3อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยต้ังแตDเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน      

   ง.  ข3อมูลสDวนสูงของเด็กชายชานนทY  ชDวงอายุ  9 – 13  ป~      

51.   ในกระเป�ากางเกงมีเหรียญ  50  สตางคY  2  เหรยีญ  มีเหรียญบาท  1 เหรียญ  มีเหรียญสองบาท  3 เหรียญ 

      ถ3าต3องการหยิบเหรียญในกระเป�าโดยไมDมอง  3  เหรียญ  โอกาสทีเ่หตุการณYอาจจะเกิดข้ึนหรือไมDก็ได3 

       ในข3อใดไม<ถูกต)อง          

   ก.  หยิบได3เหรียญบาท  1  เหรียญ         

   ข.  หยิบได3เหรียญสองบาท  3  เหรียญ               

   ค.  หยิบได3เหรียญห3าสิบสตางคY  3  เหรียญ        

   ง.  หยิบได3เหรียญสองบาท  2  เหรียญ  และเหรียญห3าสิบสตางคY  1  เหรียญ 

สีชมพู

5%

สีเหลือง

30%

สีเขียว

20%

สีส้ม

25%

สีฟ7า

20%
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52.  ข3อใดถูกต3อง 

  ก.  80 เมตร เทDากับ 20 วา 

  ข.  50 มิลลิเมตร เทDากับ 50 เซนติเมตร 

  ค.  50 กิโลเมตร เทDากับ 5,000 เมตร 

  ง.  1,000 เมตร เทDากับ 100,000 เซนติเมตร 

53.  แสงของดวงอาทิตยYเดินทางได3 297,600 กิโลเมตรตDอวินาที อยากทราบวDาแสงของดวงอาทิตยYเดินทางได3 

      นาทีละกี่กิโลเมตร 

  ก.  4,960 กิโลเมตร     ข.  297,600 กิโลเมตร 

  ค.  178,560 กิโลเมตร     ง.  17,856,000 กิโลเมตร 

54.  มงัคุดหนัก  456  กิโลกรมั  มะมDวงหนัก  2  เทDาของมังคุด  น3อยหนDาหนักเป]นครึง่หน่ึงของมะมDวง   

      น3อยหนDาหนักกี่กิโลกรมั 

    ก.  456 กิโลกรัม      ข.  912 กิโลกรมั 

    ค.  228 กิโลกรมั      ง.  1,824 กิโลกรัม 

55.  วิรัตนYมีเชือกสองเส3นยาว 41.50 เซนติเมตร และ 53.75 เซนติเมตร นำมาผูกตDอกันทำให3เสียเชือกทีผู่ก 

      เป]นปม 4.95 เซนติเมตรจะได3เชือกยาวกี่เซนติเมตร 

   ก.  87.3 เซนติเมตร     ข.  88.3 เซนติเมตร 

   ค.  89.3 เซนติเมตร     ง.  90.3 เซนติเมตร 

56.   ต้ังนา�ิกาปลุกไว3 3 เรือน เรือนแรกปลุกทุกๆ 10 นาที เรือนทีส่องปลุกทกุๆ 15 นาที เรือนทีส่ามปลกุ 

       ทุกๆ 20 นาที ถ3าครั้งแรกนา�ิกาปลุกพร3อมกัน เวลา 8.00 น. นา�ิกาจะปลุกพร3อมกันอีกครั้งเวลาเทDาใด 

   ก.  9.00 น.      ข.  10.00 น. 

   ค.  11.00 น.      ง.  12.00 น. 

57.  โรงภาพยนตรYแหDงหน่ึงมีผู3ชมน่ังเต็มทุกที่น่ัง เมื่อการแสดงพักครึง่เวลามีผู3ชมเดินออกมา 22 คน  

      ทำให3มีที่น่ังวDาง 5% โรงภาพยนตรYแหDงน้ีจผุู3ชมได3กี่คน 

  ก.  380 คน      ข.  400 คน 

  ค.  420 คน      ง.  440 คน 
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58. ซื้อตุ�กตามาราคา 120 บาท ขายไป 150 บาท ได3กำไรร3อยละเทDาไร 

  ก.  ร3อยละ 20      ข.  ร3อยละ 25 

  ค.  ร3อยละ 30      ง.  ร3อยละ 35 

59. ขายจักรเย็บผ3า 3,680 บาท ขาดทุน 8% ราคาทุนของจักรเย็บผ3ากีบ่าท 

  ก.  3,800 บาท      ข.  4,000 บาท 

  ค.  4,200 บาท      ง.  4,400 บาท 

60.  แท็งกYใบหน่ึงจุน้ำได3 1,380 ลิตร แตDน้ำรั่วออก 12% น้ำรั่วออกไปประมาณกีล่ิตร 

  ก.  164 ลิตร      ข.  166 ลิตร 

  ค.  168 ลิตร      ง.  170 ลิตร 
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เฉลย เกมอุ<นสมอง ประลองไหวพริบ 

 

ให)นักเรียนนำตัวเลขท่ีกำหนดมาเรียงเปHนประโยคสัญลักษณKทางคณิตศาสตรKท่ีถูกต)อง 

 ตัวอย<าง      2   4   3   1                    X           = 
 

1.      6   4   4    1                          X          =  

2.      6   3   8    1                          X          =  

3.      0   5   4    2                          X          =  

4.      5   2   5    5                          X          =  

5.      9   7   2    3                          X          =  

6.      6   3   0    5                          X          =  

7.      5   5   7    3                          X          =  

8.      3   9   4    6                          X          =  

9.      4   0   5    8                          X          =              

10.    8   2   7    9                          X          =  
 

 

4 1 2 3 

4 1 6 4 

6 1 8 3 

5 2 0 4 

5 2 5 5 

9 2 7 3 

6 3 0 5 

7 3 5 5 

9 3 6 4 

    5 4 0 8 

9 7 2 8 
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  คำช้ีแจง   หาคDาประมาณของจำนวนนับเป]นจำนวนเต็มสิบ  เต็มร3อย เต็มพัน 

                ของจำนวนตDอไปนี้ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหมื่นของ  64,989    คือ  60,000 

2.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหมื่นของ  915,789    คือ  920,000 

3.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหมื่นของ  9,575,450    คือ  9,580,000 

4.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มแสนของ  7,252,036    คือ  7,300,000 

5.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มแสนของ  1,987,333    คือ  2,000,000 

6.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มแสนของ  52,835,704    คือ  52,800,000 

7.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  45,421,354    คือ  45,000,000 

8.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  73,078,739    คือ  73,000,000 

9.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  199,723,000    คือ  200,000,000 

10.  ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มล)านของ  337,985,456   คือ  338,000,000 

การหาค<าประมาณของจำนวนนับเปHนจำนวนเต็มหม่ืน 

 เต็มแสน  เต็มล)าน 

เฉลเฉลย 

ตัวอย<าง     ค<าประมาณเปHนจำนวนเต็มหม่ืนของ  74,862   คือ  70,000 
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คำช้ีแจง  ให3นกัเรยีนหาผลบวกของจำนวนตDอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบัติการสลับท่ีของการบวก แบบฝaกทักษะท่ี 2.1 

เฉลเฉลย 

เฉลเฉลย 

564 + 456 = 1,020 456 + 564 = 1,020 

 564 + 456      =     456 + 564 

ผลบวกของ  564 + 456  และ  456 + 564  มีค<าเท<ากัน 

1,236 + 468 = 1,704 468+ 1,236  = 1,704 

 1,236 + 468   =   468 + 1,236    

ผลบวกของ 1,236 + 468   และ  468 + 1,236   มีค<าเท<ากัน 

4,593 + 3,231 = 7,824 3,231 + 4,593 = 7,824 

4,593 + 3,231 =  3,231 + 4,593    

ผลบวกของ  4,593 + 3,231  และ  3,231 + 4,593  มีค<าเท<ากัน 

1. 564 + 456            และ        456 + 564 

2. 1,236 + 468            และ        468 + 1,236 

3 4,539 + 3,231            และ        3,231 + 4,539 
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คำช้ีแจง   ให3นักเรียนหาผลคูณข3อ ก.  และข3อ ข.  เทDากันหรือไมD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบัติการสลบัทีข่องการคูณ แบบฝaกทักษะท่ี 2.2 

49 × 45 

ก.    134 × 31 

ก.    45 × 49 ข.    49 × 45 

ข.    31 x 134 

ก.    431 × 54 ข.    54 x 431 

45  × 49 =  2,205 49  × 45  =  2,205 

45  ×  49  =  49 × 45 

ผลคณูข)อ  ก.  และ  ข)อ ข.  มีค<าเท<ากัน 

ผลคณูข)อ  ก.  และ  ข)อ ข.  มีค<าเท<ากัน 

ผลคณูข)อ  ก.  และ  ข)อ ข.  มีค<าเท<ากัน 

134 × 31  =  4,154 31 × 134  =  4,154 

134 × 31  =  31 × 134  

431 ×  54 = 23,274 54 ×  431 = 23,274 

431 ×  54  =  54 × 431 
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คำช้ีแจง   ให3นักเรียนหาผลบวกของจำนวนตDอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  (123 + 456 ) + 534      และ    123  +  ( 456 + 534 ) 

    2. ( 631 +  412 )  + 231  และ      631 + (412 + 231)  

สมบัติการเปล่ียนหมู<ของการบวก 

เฉลเฉลย 

(123 + 456) + 534 = 579 + 534     123  +  (456 + 534) = 123 + 990 

             = 1,113 = 1,113 

(123 + 456 ) + 534   =  123  +  ( 456 + 534 ) 

ผลบวก (123 + 456) + 534 และ 123  +  (456 + 534) เท<ากัน 

( 632 + 412 ) + 231 = 1,044 + 231 632 + ( 412 + 231 ) = 632 + 643 

( 631 +  412 )  + 231 =  631 + ( 412 + 231 )  

ผลบวก (631 +  412)  + 231 และ 631 + (412 + 231)  เท<ากัน 

             = 1,275 = 1,275 
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คำช้ีแจง   ให3นักเรียนหาผลคูณของจำนวนตDอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ( 21 × 3 ) × 12               และ     21 × ( 3 × 12 ) 

สมบัติการเปล่ียนหมู<ของการคูณ 
เฉลเฉลย 

2.   ( 53 × 21 ) × 5              และ       53 × ( 21 × 5 ) 

( 21 × 3 ) × 12 = 63 × 12 21 × ( 3 × 12 ) = 21 × 36 

             = 756    = 756 

  ( 21 × 3 ) × 12  =  21 × ( 3 × 12 ) 

ผลคณูของ ( 21 × 3 ) × 12  และ 21 × ( 3 × 12 ) มีค<าเท<ากัน 

 ( 53 × 21) × 5 = 1,113 × 5      53 × ( 21 × 5 ) = 53 × 105 

             = 5,565 = 5,565 

 ( 53 × 21 ) × 5      =     53 × ( 21 × 5 ) 

ผลคณูของ ( 53 × 21) × 5 และ  53 × ( 21 × 5 ) มีค<าเท<ากัน 
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คำช้ีแจง   ให3นักเรียนหาผลคูณตDอไปนี้  วDาเทDากันหรือไมD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. 12 × ( 13 +  35 )             และ          (12 × 13 ) +  ( 12 × 35 ) 

   2.    31 × ( 25 +  42 )              และ        (31 × 25 ) +  ( 31 × 42 ) 

สมบัติการแจกแจง 

เฉลเฉลย 

        = 12 × 48         = 156 + 420 

          = 576         = 576 

   12 × ( 13 +  35 )  = (12 × 13 ) +  ( 12 x 35 ) 

ผลคณูของ 12 × ( 13 +  35 ) และ (12 × 13 ) +  ( 12 x 35 ) 

        = 31 × 67         = 775 + 1,302 

        = 2,077         = 2,077 

   31 × ( 25 +  42 )  = (31 × 25 ) +  ( 31 x 42 ) 

   ผลคูณของ 31 × ( 25 +  42 ) และ (31 × 25 ) +  ( 31 x 42 ) มีค<าเท<ากัน 
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                 คําช้ีแจง : จงหาผลหารของจํานวนในแตDละข3อตDอไปนี้ แล3วเขียนลงใน  *  ให3ถูกต3อง 
         แล3ว ทําเคร่ืองหมาย   √    ข3อท่ีเป]นการหารลงตัว 
       และ ทําเคร่ืองหมาย   ×   ข3อท่ีเป]นการหารไมDลงตัว 
 

                  ตัวอย<าง           .....P…..         15  ÷  3  =                    5 

                                           .....X…...     35 ÷  8   =                4  เศษ 3 

 

                 …………P……….  1)  10  ÷  2           =                          

  ………… X ……….  2)  27  ÷  5          = 

…………P……….  3)  36  ÷  4           = 

…………P……….  4)  35  ÷  7           = 

…………P……….  5)  42  ÷  6           = 

………… X ……….  6)  54  ÷  8          = 

………… X ……….  7)  66  ÷  10        = 

  …………P……….  8)  72  ÷  9           = 

………… X ……….  9)  120  ÷  11       = 

…………P……….  10)  240  ÷  12      = 

เฉลยแบบฝaกทักษะ 3.1 
การหารลงตัวและการหารไม<ลงตัว 

5 

5 เศษ 2 

9 

5   

7  

6 เศษ 6 

6 เศษ 6 

8 

10 เศษ 10 

20 
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เฉลยแบบฝaกทักษะท่ี 3.2 
ตัวประกอบ 

คําช้ีแจง : จงพิจารณาจํานวนนับทีก่ำหนดให3วDาเป]นตัวประกอบของจํานวนนับใด 
             แล3วเขียน          ล3อมรอบจํานวนนับนั้น 

ตัวอย<าง    2     1              5   7         10   

1)    3 

2)    5 

3)    6 

4)    7 

5)    8 

6)    9 

7)    10 

8)    11 

9)    12 

10)   20 

      11        15  17  20 

      12        25  27  33 

      14        18  22  35 

      12        15  21  36 

      15        18  21  56 

      16        26  39  45 

      22        45  85  90 

      10        55  65  80 

      22        34  48  64 

      10        30  50  60 
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เฉลยกิจกรรม “ ดอกไม)ตัวประกอบ ” 
เติมตัวประกอบทั้งหมดของดอกไม)แต<ละกระถาง 

16 21 

45 30 

1 2 

4 

8 

16 

1 3 

5 

15 

45 

9 

30 

15 

10 6 
5 

3 
2 1 

1 

7 

3 

21 
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เฉลยแบบฝaกทักษะที่ 3.3 

การหาตัวประกอบ 

ตัวอย<าง    จํานวนนับที่หาร  3  ลงตัว  ได3แกD        1     ,      3 

1)   จำนวนนับท่ีหาร  4  ลงตัว  ได3แกD     1     ,   2    ,    4 

2)   จำนวนนับท่ีหาร  9  ลงตัว  ได3แกD     1     ,   3    ,    9 

3)   จำนวนนับท่ีหาร  10  ลงตัว  ได3แกD    1    ,    2    ,   5    ,   10 

4)   จำนวนนับท่ีหาร  15  ลงตัว  ได3แกD    1    ,    3    ,   5    ,   15 

5)   จำนวนนับท่ีหาร  20  ลงตัว  ได3แกD   1     ,    2    ,   4    ,   5    ,    10  ,   20 

6)   จำนวนนับท่ีหาร  21  ลงตัว  ได3แกD   1     ,    3    ,   7    ,   9 

7)   จำนวนนับท่ีหาร  25  ลงตัว  ได3แกD   1     ,     5   ,  25        

8)   จำนวนนับท่ีหาร  32  ลงตัว  ได3แกD    1    ,    2    ,   4    ,    8    ,   16  ,   32 

9)   จำนวนนับท่ีหาร  45  ลงตัว  ได3แกD   1     ,    3    ,   5    ,    9   ,    15  ,   45 

10)  จำนวนนับท่ีหาร  49  ลงตัว  ได3แกD    1   ,     7    ,   49        
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เฉลย  ปjkนฝjนพิชิตคณิตศาสตรK 

 

ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
1. ก เพราะ  จากโจทยYปFญหาสามารถเขียนเป]นประโยคสัญลักษณY    

       (1,000 - 705)  -  (5 ´ 35)  =  �   
วิธีทำ    เจี๊ยบซื้อเงาะ                             5                กโิลกรัม 
           ราคากิโลกรัมละ    35  บาท 
  เจี๊ยบซือ้เงาะเป]นเงิน 5  ´  35    =    175  บาท 
  ถ3าเจี๊ยบให3ธนบัตรฉบบัละ  1,000  บาท 
  ได3รับเงินทอน    705  บาท 
  เจี๊ยบซือ้มะมDวงเป]นเงิน   1,000 -  705 -  175  =   120 บาท      
ตอบ  ๑๒๐   บาท 

2. ง เพราะ  หมายเลขโทรศัพทK  รหัสไปรษณียK  และทะเบียนรถยนตK            

          เป]นตัวเลขเฉพาะที่ใช3ระบุตำแหนDงและตัวบุคคล   จึงไมDสามรถนำมาหาคDาประมาณได3   

          ตัวเลขที่นำมาหาคDาประมาณได3ต3องเป]นตัวเลขที่ใช3ในการคิดคำนวณ    

          เชDน  ราคาสินค3า  สDวนสูง  น้ำหนัก  จำนวนเงิน  จำนวนประชากร    
3. ก เพราะ  จากโจทยYปFญหาสามารถเขียนเป]นประโยคสัญลักษณY   

   989,056 – 569,831 =  �       

วิธีทำ  จังหวัดแหDงหน่ึงมีประชากรทั้งหมด         989,056       คน  

  เป]นประชากรหญิง                             569,831        คน    

      ที่เหลือเป]นประชากรชาย  989,056 – 569,831  =   419,225  คน  

  419,225  อยูDระหวDาง  410,000   และ   420,000  

  419,225  อยูDใกล3  420,000   มากกวDา    410,000  

  ดังน้ัน   คDาประมาณเป]นจำนวนเต็มหมื่นของ  419,225  คือ   420,000     
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
4. ง เพราะ  ก.  514  +  (321 - 116)  =  (514 - 321) + 116  

        514  +  205    =     193  +  116   

          719    =     309                     Í  

       ข.  367  ´  512    =     512  +  367   

            187,904     =     879                                 Í 

          ค.  453  ´  (762  ´  46)  =     (453  ´  762)  ´  16  

     453  ´  35,052    =     345,186  ´  16  

          15,878,556     =     5,522,976               Í  

   ง.  (859  -  512)  +  226  =    859  -  (512  -  226)  

           347  +  226   =    859  -  286   

       573    =    573                 ü 
 

5. ข เพราะ  (300  ´  168) + (300  ´  132)    แจกแจงมาจาก  300  ´  (168  +  132) 
      ซึ่ง   300  ´  (168  +  132)   =     300  +  300 
  

6. ข เพราะ  จำนวนเฉพาะ  คือ  จำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง  2  ตัวเทDาน้ัน  
           คือ  1  กับจำนวนนับน้ัน  
 

7. ง เพราะ  จำนวนนับที่หาร  18  ลงตัว  ได3แกD  1,  2,  3,  6,  9,  18 

          จำนวนนับทีห่าร  36  ลงตัว  ได3แกD  1,  2,  3,  4,  6,  9,  12,  18,  3 

          จำนวนนับทีห่าร  63  ลงตัว  ได3แกD  1,  3,  7,  9,  21,  63  
 

8. ง เพราะ   ตัวคูณของ  3  ได3แกD  3,  6,  9,  12,  15,  18,  21,  24,  27,  30,  33,  36,  39   

           ตัวคูณของ  9  ได3แกD  9,  18,  27,  36,  45,  54,  63,  72,  81,  90,  99 

   ตัวคูณของ  12  ได3แกD  12,  24,  36,  48,  60,  72,  84,  96,  108,  120 

9. ค เพราะเส3นตรงเส3นหน่ึงตัดเส3นขนานคูDหน่ึง  มุมแย3งจะมีขนาดเทDากัน 
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
10. ก เพราะ  $!!%&+

(
)* ÷

!
,) 		= 		

(!!×!)1((×&)
%& ÷ !

,) 

                           = 		 !!1%2%& ÷ !
,)     

                               = 		 3,%&÷
!
,) 

            =         x       

             =    156 
 

11. ก เพราะ  ก.  ความยาวจริง  1  เซนติเมตร  แทนความยาวในแผนผัง  100  เซนติเมตร  
 

12. ค เพราะ   หนังสือเลDมหน่ึงมี     256            หน3า  

  วันแรกหญงิอDานได3    !
&             ของเลDม  

  วันแรกหญงิอDานหนังสอืได3          !&   ×  256   =   64       หน3า  

  เหลือหนังสอืที่ยังไมDได3อDานอกี      256  -  64    =  192    หน3า  

       วันที่สองอDานได3     %
3                    ของที่เหลือ 

  วันที่สองหญงิอDานหนังสือได3        %3    ×  192  =  128      หน3า  

       หญิงอDานหนังสือไปแล3วทั้งหมด    64  +  128   = 192      หน3า  

  ตอบ  192   หน3า   
 

13. ค เพราะ  ค.  6  ใน  3,578.261  อยูDในหลักส<วนร)อย  
 

14. ง เพราะ  20,000  +  3,000  +  500  +  1  +  0.8  +  0.009    =  23,501.809 

  ซึ่ง    23,501.809    มากกวDา   ง.  23,501.089  
 

15. ง เพราะ  ก.  คDาประมาณเป]นทศนิยมสองตำแหนDงของ  93.657  คือ   93.66  

       ข.  คDาประมาณเป]นทศนิยมสองตำแหนDงของ  287.393  คือ  287.39  

  ค.  คDาประมาณเป]นทศนิยมสองตำแหนDงของ  358.115  คือ  358.12  

  ง.  ค<าประมาณเปHนทศนิยมสองตำแหน<งของ  505.423  คือ  505.42  
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
16. ข เพราะ   จากโจทยYปFญหาเขียนเป]นประโยคสญัลกัษณY      

  (1,639,363 -  250,000 )  ÷  6  =  �     

  วิธีทำ  ป}านอมมีเงินอยูD     1,639,363    บาท   

        ให3เงินลกู       250,000   บาท 

    ป}านอมเหลือเงิน   1,639,363 -  250,000   =    1,389,363 บาท 

    สDวนเงินทีเ่หลือแบDงให3หลานคนละเทDาๆ กัน           6     คน 

           หลานแตDละคนจะได3รับเงินคนละ  1,389,363  ÷  6  =  231,560.50  บาท

  ตอบ  231,560.50  บาท  

17. ง เพราะ   เส3นทแยงมมุแตDละเส3นของรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสั   รูปสีเ่หลี่ยมขนมเป~ยกปูน   

  รูปสี่เหลี่ยมด3านขนาน   และรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ3าจะแบ<งรูปสี่เหลี่ยมออกเปHน 

       รูปสามเหลี่ยมสองรูปท่ีมีพ้ืนท่ีเท<ากัน  

18. ก เพราะ  วิธีทำ  ห3องน่ังเลDนมีขนาดกว3าง  เทDากับ  500       เซนติเมตร 

          ยาว                    เทDากับ  600       เซนติเมตร 

   ห3องน่ังเลDนมีพื้นที่      500   ×  600   =  300,000          ตารางเซนติเมตร

   ต3องการปูด3วยกระเบือ้งรปูสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด3านยาวด3านละ  25  เซนติเมตร

   กระเบื้องแตDละแผDนมีพื้นที่     25  ×  25  =  625        ตารางเซนติเมตร

   จะต3องใช3กระเบื้องทั้งหมด       300,000 ÷  625     =    480  แผDน 

  ตอบ  480  แผDน   

19. ก เพราะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสัเป]นรูปสีเ่หลี่ยมทีม่ีด3านทุกด3านยาวเทDากัน  

20. ก เพราะ  วิธีทำ   รูปวงกลมมีรัศมี     !&%    =    7   หนDวย   

    ความยาวรอบรปูวงกลม      =    2pr    

        »  2 ×  %%(   × 7    หนDวย  

              »  44                หนDวย  

  ตอบ  44  หนDวย     
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
21. ข เพราะ  วิธีทำ  มีส3มโอทัง้หมด                  700    ผล   

          เป]นพันธุYขาวทองดีร3อยละ          45                   ของส3มโอทัง้หมด 

                  เป]นพันธุYขาวทองดี                ×  700   =   315 ผล  

   ที่เหลือเป]นพันธุYขาวน้ำผึ้ง    700  -  315  =  385 ผล 

           ตอบ  385  ผล 

22. ค เพราะ  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ   ร)อยละ 3.25  ต<อปm  หมายความวDา    

  ฝากเงินธนาคาร  100  บาท  ในระยะเวลา  1  ป~  ได3รับเงินคืน  103.25  บาท  

23. ก เพราะ  พีระมิดฐานหกเหลี่ยม   มีหน)าข)างเปHนรูปสามเหลีย่ม  และมีฐานเป]นรปูหกเหลี่ยม
  

24. ข เพราะ  จากรูปคลี่ที่กำหนดให3   เมื่อนำมาประกอบกันจะได3รูปลูกบาศกK  
  

25. ข เพราะ  เมือ่ใสDน้ำลงไป  70  ลูกบาศกYเมตร  จะได3น้ำครึ่งแทง็กYพอดี   

  ดังน้ัน  ถ3าต3องการให3น้ำเต็มแท็งกYจะต3องใสDน้ำลงไป  70 × 2  =  140  ลูกบาศกYเมตร

  สมมุติให3แท็งกYใบน้ีมีความสูง     ถ     เมตร     

  ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  =  ความกว3าง  ×  ความยาว  ×  ความสูง 

                             =  4 ×  5  ×  ถ ลูกบาศกYเมตร  

                              =    20  ×  ถ ลูกบาศกYเมตร  

  น้ำในแท็งกYมปีริมาตรทัง้หมด            20  ×  ถ ลูกบาศกYเมตร  

  เน่ืองจากเราทราบวDา  น้ำในแท็งกYมีปริมาตรทั้งหมด   140     ลูกบาศกYเมตร 

          เขียนเป]นสมการได3         140    =    20  ×  ถ    

       นำ  20  มาหารจำนวนทั้งสองข3างของเครือ่งหมายเทDากับของสมการ 

                                                       140    =    20  ×  ถ 

                                                                         =    ถ  

                                                               7      =    ถ   

            ดังน้ัน   แท็งกYใบน้ีสงู    7   เมตร     
    ตอบ   7   เมตร  
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
26. ค เพราะ   ก.  (27 + 81)  +  (23 + 19)  =  108 + 42 

 ข.  (27 + 19)  +  (81 + 23)  =  46 + 104   
 ค.  (27 + 23)  +  (81 + 19)   =  50 + 100 
 ง.  (81 + 23)  +  (27 + 19)   =  104 + 46   
 ดังน้ัน  ค.  (27 + 23)  +  (81 + 19)   =  50 + 100  สามารถหาคำตอบได3งDายทีสุ่ด 
 

27. ค เพราะ  วิธีทำ  นำดินสอมาจัดใสDกลDองทีห่น่ึงจำนวน 6        แทDง           
               นำดินสอมาจัดใสDกลDองทีส่องจำนวน 12      แทDง 
         นำดินสอมาจัดใสDกลDองที่สามจำนวน      18      แทDง 
         หา  ค.ร.น.  ของ    6,    12,    และ  18 
               2    6     12       18 
                                3    3      6         9 
         1      2         3     
        ค.ร.น.  ของ 6,  12   และ 18    คือ   2 × 2 × 3 × 3  =  36  
        ดังน้ัน   ดินสอที่นำมาจัดใสDกลDองต3องมีอยDางน3อย   36   แทDง 
 ตอบ     36  แทDง 
 

28. ข เพราะ   เส3นตรงเส3นหน่ึงตัดเส3นขนานคูDหน่ึง  ขนาดของมุมภายในที่อยูDบน  
  ข3างเดียวกันของเส3นตัดจะรวมกันได3  180  องศา   ดังน้ัน  MN  //  PQ 

 

29. ข เพราะ   จากแนวคิด  ใช3บ3านฝ}ายเป]นหลักเพื่อระบุตำแหนDงของวัด  โดยระบุทิศเหนือ 
        ที่บ3านฝ}าย   จะเห็นวDา  วัดอยูDระหวDางทิศใต3กบัทิศตะวันตก    
        ดังนั้น  วัดอยู<ทางทิศตะวันตกเฉียงใต)ของบ)านฝoาย 
 

30. ง เพราะ  วิธีทำ  โรงพยาบาลอยูDหDางจากวัด  5  ×  100      =    500     เมตร 
         วัดอยูDหDางจากโรงเรียน     2.5  ×  100     =    250     เมตร 
          โรงเรียนอยูDหDางจากตลาด  2.5  ×  100    =    250    เมตร   
      ด้ังน้ัน  ระยะทางทัง้หมดจากโรงพยาบาลไปตลาด  500 × 250 × 250  =  1,000  เมตร 
               หรือ 1  กิโลเมตร 
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
31. ง เพราะ   หา  ค.ร.น.  ของ 3,  7,  9   และ  21    คือ   3 × 7 × 3   =  63                         

           จะได3             %3 	= 		
%
3 ×

%!
%! 					= 					

&%
)3       

 

           3( 	= 		
3
( ×

,
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)3    
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, 		= 			

4
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)3    

    

                                  
4
%! 	= 		

4
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3
3 					= 					

!4
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            เมื่อเรียงลำดับเศษสDวนจากมากไปน3อย  จะได3   %3 				
4
, 				

3
( 				

4
%!         

         
32. ก เพราะ   วิธีทำ  แมDค3าซื้อน้ำตาลทรายกระสอบแรกหนัก     25 !%              กิโลกรัม 

                    กระสอบทีส่องหนัก           50 !4           กิโลกรัม 

 

                    แมDค3าซือ้น้ำตาลทรายทัง้หมด    25 !%+ 50
!
4 

 

                                                                                               = 		4!% +	
%4!
4               กิโลกรมั 

 

                                                                               = 		 (4!×4)1(%4!×%)!"      กิโลกรัม 
 

                                                                               = 		 %44	14"%	!"                     กิโลกรัม 
 

                                                                                               = 		(4(!"                                    กิโลกรัม 
                      นำน้ำตาลทรายมาบรรจุใสDถุง    ถุงละ    1  กิโลกรัม 

                      จะบรรจุน้ำตาลทรายได3ทัง้หมด    	(4(!" 	÷ 		1		 = 		
(4(
!"     ถุง 

 

                                  นำไปขายถุงละ             20       บาท 

             ดังน้ัน  แมDค3าจะได3รับเงินทั้งหมด    		(4(!" 	× 20		 = 		1,514    บาท 
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
33. ข เพราะ   ก.  201.5         เลขโดด 2     อยูDในหลักร3อย    

 ข.  6,589.123   เลขโดด 2    อยู<ในหลักส<วนร)อย  
 ค.  5,603.992    เลขโดด 2     อยูDในหลักสDวนพัน    
 ง.  1,056.205     เลขโดด 2     อยูDในหลักสDวนสบิ 

34. ข เพราะ   สามารถเขียน   !!"!"""    ให3อยูDในรูปทศนิยม 
 

           วิธีทำ          !!"!"""    =     0.110 
                                       =     0.11 

35. ค เพราะ  วิธีทำ  ร3านค3ามีพริกไทยป�น   66.5    กิโลกรัม  
         แบDงใสDถุงเลก็ ถุงละ    0.7             กิโลกรัม   
                  จะแบDงพริกไทยได3ทัง้หมด   66.5 ÷ 0.7  =  95  ถุง  
         นำไปขายถุงละ    196.75    บาท  
         ดังน้ัน  ร3านค3าจะได3รับเงินทัง้หมด  196.75 × 95  =  18,691.25  บาท 
 ตอบ  18,691.25  บาท  

36. ง เพราะ  วิธีทำ  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด3านขนาน   =  ความสูง  ×  ความยาวฐาน 
      =  3.9  ×  6     ตารางเซนติเมตร 
      =  23.4   ตารางเซนติเมตร 
 ตอบ  23.4  ตารางเซนติเมตร 

37. ค เพราะ  วิธีทำ  สนามหญ3ารูปสี่เหลี่ยมด3านขนาน มีความยาวด3านคูDขนาน   5.8   เมตร 

   และ   8.6  เมตร       

                  วัดความยาวรอบสนาม     5.8 + 5.8 + 8.6 + 8.6  =  28.8  เมตร 

          ใช3ลวดหนามล3อมรอบสนาม  2    รอบ    

          ดังน้ัน   จะต3องใช3ลวดหนามยาว   28.8 × 2  =  57.6  เมตร  

  ตอบ  57.6  เมตร  

38. ข เพราะ   สี่เหลี่ยมที่มเีส3นทแยงมมุทัง้  2  เส3นยาวเทDากัน  แบDงครึง่ซึ่งกันและกัน   

  และตัดกันเป]นมุมฉาก  เป]นสมบัติของสีเ่หลี่ยมจัตุรสั 
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
39. ค เพราะ  วิธีทำ  สนามรูปวงกลมวัดขนาดของเส3นผDานศูนยYกลางได3     10  เมตร 

         ดังน้ัน   รัศมีของสนามรปูวงกลม คือ                          5   เมตร 

         ความยาวรอบรูป =  2πr      
         วัดความยาวรอบสนามได3                 »  2 × 3.14 × 5 เมตร 
                           »  31.4           เมตร 
        ถ3านักกีฬาว่ิงรอบสนาม     5    รอบ 
                  ดังน้ัน  นักกีฬาจะว่ิงได3ระยะทางประมาณ   31.4 × 5  =  157 เมตร 
           ตอบ  157  เมตร 

40. ค เพราะ  วิธีทำ  ปากกา  12   แทDง  ราคา   42  บาท    

   ปากกา   1    แทDง   ราคา  &%!%   บาท 

         ปากกา   8   แทDง ราคา    8   ×   &%!%   =  28   บาท 
                  ดังน้ัน  จะต3องจDายเงินทัง้หมด   28   บาท 
 ตอบ  28  บาท 

41. ค เพราะ  วิธีทำ  คะแนนเต็ม   50     คะแนน  มาลีสอบได3      38        คะแนน   

                  คะแนนเต็ม   100   คะแนน  มาลีสอบได3    1  ×  324"   =  76  คะแนน  

                  ดังน้ัน  มาลีจะสอบได3คะแนนร3อยละ  76     

          ตอบ  ร3อยละ  76 

42. ก เพราะ   ครั้งที ่1  ต๊ิกขายให3อิ๋วขาดทุน   20%   หมายความวDา   

       ทุน   100   บาท  ขายไป   100 -  20  =  80   บาท  

       ทุน   100   บาท  ขายไป   80   บาท    

       ทุน  14,500   บาท    ขายไป     14,500  ×   2"!""  =  11,600   บาท

       ต๊ิกขายโทรทัศนYไปราคา    11,600   บาท    

       หรือ  อิ๋วซื้อโทรทัศนYไปราคา   11,600  บาท   

   

 

 

56



ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
            ครั้งที่ 2   อิ๋วขายตDอได3กำไร   5%   หมายความวDา    

       ทุน   100  บาท   ขายไป   100 +  5  =  105  บาท  

              ทุน   100  บาท   ขายไป   105   บาท 

       ทุน   11,600  บาท   ขายไป   11,600  ×   !"4!""  =  12,180  บาท 

       อิ๋วขายโทรทัศนYไปราคา    12,180    บาท   

  ตอบ  12,180  บาท  

43. ง เพราะ  วิธีทำ  อัตราดอกเบี้ย  ร3อยละ  9.5  ตDอป~   หมายความวDา    

   เงินต3น   100  บาท  ในเวลา  1  ป~  จDายดอกเบี้ยให3ธนาคาร  9.5  บาท 

   เงินต3น  120,000  บาท   ในเวลา  1  ป~    

                   จDายดอกเบี้ยให3ธนาคาร  120,000  x  ,.4!""  =  11,400  บาท  

                   ในเวลา  365  วัน   จDายดอกเบี้ยให3    !4"	×	!!,&""3)4    =  4,684.93  บาท 

                   ดังน้ัน  อุ3มจDายดอกเบี้ยให3ธนาคารทั้งหมด   4,684.93   บาท     

เมื่อครบกำหนดอุ3มจะต3องนำเงินไปชำระทั้งหมด 120,000 + 4,684.93 = 124,684.93  บาท  

           ตอบ  124,684.93 บาท  

44. ข เพราะ   ความจุของบDอน้ำทรงสีเ่หลี่ยมมุมฉาก     =     ความกว3าง × ความยาว × ความสูง

        บDอน้ำมีความจุ        10 × 12 × 5      =     600  ลูกบาศกYเมตร     

  ถ3ามีน้ำอยูDครึ่งบDอน้ำจะมีปริมาตร  600 ÷ 2  =  300  ลกูบาศกYเมตร  

        ตอบ  300 ลูกบาศกYเมตร            

45. ก เพราะ   ปริมาตรของแทDงโลหะทรงสีเ่หลี่ยมมุมฉาก  =  ความกว3าง× ความยาว× ความสูง

  แทDงโลหะแทDงน้ีมปีริมาตรทัง้หมด  2 × 3 × 1.5   =  9   ลกูบาศกYเซนติเมตร 

  เมื่อนำไปช่ังมีน้ำหนัก      325.8  กรัม     

  โลหะ 1 ลูกบาศกYเซนติเมตร  จะหนัก  325.8  ÷ 9   =  36.2    กรมั 

          ตอบ  36   กรัม  
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
46. ค เพราะ  จากรูปแสดงให3เห็นวDา  หน3าข3างของปรซิึมห3าเหลี่ยมเป]นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ3า 

 

 

 

47. ข เพราะ   ปรซิึมห3าเหลี่ยม   ประกอบมาจาก 

 

 

 

  

 

48. ก เพราะ  แนวคิด   

          จัดเรียง  1  ช้ัน  ใช3รูปสามเหลี่ยมจำนวน 1 รูป  คิดได3จาก  1   

 จัดเรียง  2  ช้ัน  ใช3รูปสามเหลี่ยมจำนวน 3 รูป  คิดได3จาก  1 + 2  

 จัดเรียง  3  ช้ัน  ใช3รูปสามเหลี่ยมจำนวน 6 รูป  คิดได3จาก  1 + 2 + 3 

 จัดเรียง  4  ช้ัน  ใช3รูปสามเหลี่ยมจำนวน 10 รูป  คิดได3จาก  1 + 2 + 3 + 4 

                                  � 
                                  � 
                                  � 
  จัดเรียง 13 ช้ัน  ใช3รูปสามเหลี่ยมจำนวน   

          1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7  + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13   =  91  รูป 

 ดังน้ัน  จะต3องใช3รูปสามเหลี่ยมทั้งหมด    91  รูป   
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 ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
 

49. 
 

ข 
 

เพราะ  ก.  ถ3ามีจำนวนนักเรียนทัง้หมด  50  คน  จะมีนักเรียนที่ชอบสีเหลอืง  15 คน 

      หาได3จาก     50 ×   
3"
!""    =  15     คน    

  ข.  ถ)ามีจำนวนนักเรียนท้ังหมด  80  คน  จะมีนักเรียนท่ีชอบสีส)ม  30  คน    

       หาได)จาก    80  ×   
%4
!""   =  20     คน    

       ค.   ถ3ามีจำนวนนักเรียนทัง้หมด   80   คน  จะมีนักเรยีนชอบสีฟ}า   16   คน 

       หาได3จาก      80 ×    
%"
!""   =  16     คน    

  ง.   ถ3ามีจำนวนนักเรียนทัง้หมด  120  คน  จะมีนักเรียนทีช่อบสีชมพู  6  คน  

       หาได3จาก      120  ×   
4
!""    =   6   คน        

 

50. ข เพราะ   แผนภูมิแทDงเปรียบเทียบ  เป]นการแสดงการเปรียบเทียบข3อมูลของสิง่เดียวกัน 

  ต้ังแตDสองชุดข้ึนไป  และต3องมีสญัลกัษณYระบุวDารูปสี่เหลี่ยมชุดใดแสดงข3อมูลชุดใด 

 

51. 
 

ค เพราะ   ก.  หยิบได3เหรียญบาท  1  เหรียญ  

     (มีโอกาสทีเ่หตุการณYอาจจะเกิดข้ึนหรือไมDก็ได3  เพราะมเีหรียญบาท จำนวน  1  เหรียญ)   

          ข.  หยิบได3เหรียญสองบาท  3  เหรียญ     

     (มีโอกาสทีเ่หตุการณYอาจจะเกิดข้ึนหรือไมDก็ได3  เพราะมเีหรียญสองบาทจำนวน 3 เหรียญ)     

          ค.  หยิบได3เหรียญห3าสิบสตางคY 3 เหรียญ  

     (มีโอกาสท่ีเหตุการณKจะไม<เกิดขึ้นอย<างแน<นอน   เพราะมีเหรียญห)าสิบสตางคK 

     จำนวน  2  เหรียญ)          

          ง.   หยิบได3เหรียญสองบาท  2  เหรียญ และเหรียญห3าสบิสตางคY  1  เหรียญ 

     (มีโอกาสทีเ่หตุการณYอาจจะเกิดข้ึนหรือไมDก็ได3  เพราะมเีหรียญสองบาท  

     จำนวน  3  เหรียญ  และเหรียญห3าสบิสตางคYจำนวน   2   เหรียญ) 
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ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
52. ง เพราะ   ข3อ  ก - ค   ไมDถูกต3อง  เน่ืองจาก 

  ก.   80  เมตร           เทDากับ  40        วา 

  ข.   50  มิลลิลิตร เทDากับ  5          เซนติเมตร 

  ค.   50  กิโลเมตร เทDากับ  50,000   เมตร 

53. ง เพราะ แสงของดวงอาทิตยYเดินทางได3   297,600  กิโลเมตรตDอวินาท ี

  1 นาที เทDากับ 60 วินาที 

        แสงของดวงอาทิตยYเดินทางได3นาทลีะ  60 × 297,600 = 17,856,000  กิโลเมตร 

54. ก เพราะ มังคุดหนัก 456  กิโลกรัม 

  มะมDวงหนัก 2 เทDาของมงัคุด 

  มะมDวงหนัก   2 × 456 = 912 กิโลกรัม 

  น3อยหนDาหนักครึ่งหน่ึงของมะมDวง          912 ÷ 2  = 456  กิโลกรัม 

55. ง เพราะ วิรัตนYมีเชือกสองเส3นยาว  41.50 เซนติเมตร 

และ     53.75 เซนติเมตร 

เชือกยาวทั้งหมด   95.25 เซนติเมตร 

เสียเชือกผกูเป]นปม 4.95 เซนติเมตร 

          วัดใหมDจะได3เชือกยาว  90.30 เซนติเมตร 

 

56. ก เพราะ  จากโจทยY  ต3องหา  ค.ร.น.  ของ  10, 15  และ  20  จะได3ดังน้ี 

  10   =  5 × 2 

  15   = 5 × 3       ค.ร.น.เทDากับ 5 × 3 × 2 × 2 = 60 

  20   = 5 × 2 × 2 

ดังน้ัน   นา�ิกาจะปลุกพร3อมกันเมื่อเวลาผDานไปอกี  60  นาท ีซึง่เป]นเวลา  9.00 น. 

 

  

- 

+ 
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 ข)อ คำตอบ เหตุผลประกอบ 
57. ง เพราะ   มีผู3ชมเดินออกจากโรงภาพยนตรY  5 %  หมายความวDา 

  มีผู3ชมออกจากโรงภาพยนตรY  5  คน  จากผู3ชม  100  คน 

  มีผู3ชมออกจากโรงภาพยนตรY  22  คน  จากผู3ชม  !""4 	× 22  =  440  คน 

      ดังน้ัน  โรงภาพยนตรYแหDงน้ีจผุู3ชมได3  440  คน 

 

58. ข เพราะ  ซื้อตุ�กตามา  120  บาท  ขายไป  150  บาท  ได3กำไร  30  บาท 

 ถ3าซื้อตุ�กตามา  100  บาท  จะได3กำไร  !""	×	3"!%"   =  25 บาท 

 ดังน้ัน  ได3กำไรร3อยละ  25 

 

59. ข เพราะ  ขายเครื่องจกัร  ขาดทุน  8 %  หมายความวDา 

 ขายเครื่องจักร  ราคา  92  บาท  จากราคาทุน  100  บาท 

 ถ3าขายเครื่องจกัร  ราคา  3,680  บาท 

     จากราคาทุน  3,)2"	×	!"",%   =  4,000 บาท 

 

60. ข เพราะ  แท็งกYใบหน่ึงมีน้ำรั่วออก  12 %  หมายความวDา 

 แท็งกYจุน้ำได3  100  ลิตร  น้ำรั่วออก  12  ลิตร 

 แท็งคYจุน้ำได3  1,380  ลิตร  น้ำรั่วออก  !%!""	× 1,380  =  165.6  ลิตร 

       หรือ  ประมาณ  166  ลิตร 
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ระบบสุริยะ   ระบบสุริยะอยูJในดาราจักรทางช$างเผือก โดยมีดวงอาทิตย+เปTนศูนย+กลาง 

ส%วนประกอบของระบบสุริยะ 

1. ดาวฤกษ6 
         ดวงอาทิตย6  มีอุณหภูมปิระมาณ ๕,๕๐๐ องศาเซลเซียส แตJบริเวณใจกลางร$อนมากกวJา สามารถ
สร$างพลงังานได$ด$วยตัวเอง พลงังานจากดวงอาทิตย+ให$ความร$อน แสงสวJาง และความอบอุJนแกJโลกของเรา 
 

2. ดาวเคราะห6 
         เรามองเห็นดาวเคราะห+ได$ในท$องฟQาเหมอืนจุดของแสงทีเ่คลื่อนที่ในหมูJดาวฤกษ+ ดาวเคราะห+จะสะท$อน
แสงจากดวงอาทิตย+ ซึ่งประกอบด$วย 
        2.1 ดาวพุธ   ไมJมีดาวบริวาร ดาวพุธเปTนดาวที่ได$รับความร$อนจากดวงอาทิตย+มากที่สุด ไมJมีช้ัน
บรรยากาศหJอหุ$มพื้นผิว จึงร$อนและแห$งแล$ง 
        2.2 ดาวศุกร6 มีขนาดเล็กกวJาโลกเล็กน$อย จึงได$ช่ือวJาเปTนฝาแฝดของโลก ไมJมีดาวบริวาร มีอุณหภูมิสงู
ที่สุด  
        2.3 โลก โลกเปTนดาวเคราะห+ที่มลีักษณะพเิศษ เพราะบนโลกมีอากาศและน้ำซึง่จำเปTนสำหรับการ
ดำรงชีวิตของสิง่มีชีวิต และเปTนดาวเคราะห+ดวงเดียวที่พื้นผวิสJวนใหญJปกคลุมไปด$วยน้ำ 
        2.4 ดาวอังคาร  ดาวอังคารมีฤดูกาลคล$ายกบับนโลก มีดาวบริวาร ๒ ดวง ช่ือ โฟบอสและไดมอส ทัง้ 
๒ ดวงไมJมีบรรยากาศหJอหุ$ม 
        2.5 ดาวพฤหัสบดี  เปTนดาวเคราะห+แกส̀ที่ใหญJทีสุ่ดในระบบสรุิยะ เปTนดาวทีม่ีเน้ือสารมากทีสุ่ดและ
มากกวJาดาวเคราะห+ทุกดวงทีเ่หลือรวมกัน  
        2.6 ดาวเสาร6  มลีักษณะคล$ายดาวพฤหสับดี ดาวเสาร+มีวงแหวน ๖ วง และวงเล็ก ๆ ประมาณ ๑ แสน
วงที่เปTนก$อนหินและช้ินน้ำแข็งล$อมรอบ 
       2.7 ดาวยูเรนสัหรือดาวมฤตย ู ดาวยูเรนัสเปTนดาวเคราะห+แกส̀ทีม่ีขนาดใหญJเปTนลำดับที่ ๓ โคจรรอบ
ดวงอาทิตย+ ๑ รอบ ใช$เวลา ๘๔ ปg และหมุนรอบตัวเองใช$เวลา ๑๗ ช่ัวโมง 
       2.8 ดาวเนปจูน   ดาวเนปจูนเปTนดาวเคราะห+แกส̀ดวงที่ ๔ โคจรรอบดวงอาทิตย+ ๑ รอบ จงึใช$เวลาถึง 
๑๖๕ ปg  
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   3. ดาวเคราะห6น0อย   

   เปTนเศษหินหรอืสJวนผสมของหินกับโลหะช้ินใหญJ ๆ มจีำนวนมากในระบบสรุิยะ เปTนบริวารของ
ดวงอาทิตย+ มีแถบการโคจรอยูJระหวJางดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีซึ่งเรียกวJา แถบดาวเคราะห+น$อย 
   4. ดาวหาง   

   เปTนก$อนน้ำแข็งสกปรกที่ไมJมีแสงสวJางในตัวเอง มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย+เปTนวงรมีาก รูปรJางและ
ความสวJางจะแตกตJางกันไปตามระยะทางที่อยูJหJางจากดวงอาทิตย+  
   5. อุกกาบาต 

             เปTนก$อนหินหรือวัตถุนอกโลกทีโ่คจรอยูJทั่วไปในระบบสุริยะ โดยมักอยูJเปTนแถบ โคจรรอบดวง

อาทิตย+ อุกกาบาตสJวนใหญJจะไหม$จนหมดทำให$เกิดแสงเรืองเปTนทางสวJางในท$องฟQา 
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ตำแหน%งดาวบนท0องฟaา 

 

 

 
 

ในทางวิทยาศาสตร+บนท$องฟQาประกอบไปด$วยสิง่ตJางๆ มากมายที่รวมอยูJในพื้นที่ขนาดใหญJที่เรียกวJา 
เอกภพ   ซึ่งได$เกิดข้ึนเปTนเวลาหลายพันล$านปg  ภายในเอกภพประกอบไปด$วยดวงดาวจำนวนมหาศาลเกาะกัน
เปTนกลุJมเรียกวJา กาแลก็ซี  ซึ่งกจ็ะประกอบไปด$วยระบบดาวฤกษ+ กระจุกดาวตJางๆ เนบิวลา หลุมดำ ฝุkน
อุกกาบาต แก`ส และสิง่ตJางๆ ทีม่นุษย+ไมJรู$จัก โลกของเรากเ็ปTนสJวนหน่ึงที่อยูJในกาแล็กซทีี่เรียกวJา กาแล็กซีทาง
ช$างเผือกที่มรีะบบสุริยะเปTนสมาชิกน่ันเอง ภายในโลกของเราเมื่อมองข้ึนไปบนท$องฟQากจ็ะพบวJามีดวงดาว   
และกลุJมดาวตJางๆ มากมาย ซึ่งเมื่อศึกษากจ็ะพบวJามปีระโยชน+กับการดำรงชีวิตของเรา    

กลุ%มดาว  กลุJมดาวทีม่ีอยูJบนท$องฟQามีมากมายหลายชนิด การที่มีการกำหนดช่ือหรือสญัลกัษณ+ของ
กลุJมดาวแตJละกลุJมน้ัน เกิดจากจินตนาการของผู$สงัเกต โดยกลุJมดาวเดียวกันอาจจะมีช่ือเรียกที่แตกตJางกันไป
ตามแตJละพื้นที่และวัฒนธรรมของแตJละแหJง โดยแบJงเปTน 88 กลุJมด$วยกัน เชJน 

1. กลุJมดาวจระเข$ ประกอบด$วยดาวฤกษ+จำนวน 7 ดวงเรียงตJอกัน ช่ืออื่น ๆ ได$แกJ กระบวยใหญJ    
หมีใหญJ สามารถใช$ใน การหาทิศเหนือได$ 

2. กลุJมดาวค$างคาว ประกอบด$วยดาวฤกษ+จำนวน 5 ดวง ช่ืออื่นๆ ได$แกJ ดาวกา กลุJมดาวแคสสิโอเปgย   
สามารถใช$ในการหาทิศเหนือได$ จะอยูJตรงกันข$ามกับกลุJมดาวจระเข$เสมอ 

3. กลุJมดาวนายพราน ประกอบด$วยดาวฤกษ+ที่ตาเปลJาสามารถมองเห็นได$ 8 ดวง ช่ืออื่น ๆ ได$แกJ 
 ดาวเตJา ดาวไถ สามารถใช$ในการหาทิศเหนือได$    
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การหาดาวเหนือจากกลุ%มดาวหมีใหญ% 

 

การหาดาวเหนือจากกลุ.มดาวหมีใหญ. 

        ในบางครั้งเรามองหาดาวเหนือได$จากการดู "กลุJมดาวหมีใหญJ" (Ursa major) หรือที่คนไทยเราเรียกวJา 
"กลุJมดาวจระเข$" กลุJมดาวน้ีมีดาวสวJางเจ็ดดวง เรียงตัวเปTนรปูกระบวยตักน้ำ ดาวสองดวงแรกของกระบวยตัก
น้ำ จะช้ีไปยังดาวเหนือเสมอ ไมJวJาทรงกลมท$องฟQาจะหมุนไปอยJางไรก็ตาม ดาวเหนือจะอยูJหJางออกไป 4 เทJา
ของระยะทางระหวJางดาวสองดวงแรกเสมอ ดังที่แสดงในภาพที่ 2 

การหาดาวเหนือจากกลุ%มดาวค0างคาว 

 
การข้ึน - ตก ของกลุ.มดาวรอบข้ัวฟ=าเหนือ 

ในบางคืนกลุJมดาวหมีใหญJเพิ่งตกไป หรือยังไมJข้ึนมา เราก็สามารถมองหาทิศเหนืออยJางครJาว ๆ ได$
โดยอาศัย “กลุJมดาวค$างคาว” (Cassiopeia) กลุJมดาวค$างคาวประกอบด$วย ดาวสวJาง 5 ดวง เรียงเปTนรูปตัว 
“M” หรือ “W” คว่ำ กลุJมดาวค$างคาวจะอยูJในทิศตรงข$ามกับกลุJมดาวหมีใหญJเสมอ 
         ดังน้ันขณะกลุJมดาวหมีใหญJกำลังตก กลุJมดาวค$างคาวก็กำลังข้ึน และเมื่อกลุJมดาวหมีใหญJกำลังจะข้ึน
กลุJมดาวค$างคาวก็กำลงัจะตก  

66



การหาดาวเหนือจากกลุ%มดาวนายพราน 

 

กลุ.มดาวนายพรานหันหัวเข@าหาดาวเหนือเสมอ 

        ในบางครั้งเมฆเข$ามาบังท$องฟQาทางด$านทิศเหนือ ทำให$เราไมJสามารถมองเห็นกลุJมดาวหมีใหญJ หรือ 
กลุJมดาวค$างคาวได$เลย ในกรณีน้ีเราอาจใช$ “กลุJมดาวนายพราน” (Orion) ในการนำทางได$อยJางครJาวๆ 
เพราะกลุJมดาวนายพรานจะหันหัวเข$าหาดาวเหนือเสมอ นอกจากน้ันกลุJมดาวนายพรานยังต้ังอยูJบนเส$นศูนย+
สูตรฟQา น่ันหมายความวJา กลุJมดาวนายพรานจะข้ึน-ตก ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เสมอ 
        4.กลุJมดาวจักรราศี เปTนกลุJมดาวอีกกลุJมหน่ึงที่สามารถใช$ในการหาทิศและหาดาวเคราะห+ดวงอื่น    
 
ตำแหน%งดาวบนท0องฟaา 

ในการวัดระยะหJางของดวงดาวและวัตถุท$องฟQาน้ัน เราไมJสามารถวัดระยะหJางออกมาเปTนหนJวยเมตร 
หรือกิโลเมตรได$โดยตรงถ$า เราไมJทราบวJาวัตถุเหลJาน้ัน อยูJหJางจากเราเปTนระยะทางเทJาไร ดังน้ันการวัด
ระยะทางดาราศาสตร+ จึงนิยมวัดออกมาเปTน ระยะเชิงมุม (Angular distance) ตัวอยJางเชJน เราบอกวJา  
ดาว A อยูJหJางจาก ดาว B เปTนระยะทาง 5 องศา หรือบอกวJาดวงจันทร+มีขนาดกีอ่งศา ซึ่งเปTนการบอก
ระยะหJางและขนาดเปTนเชิงมุมทั้งสิ้น  

 
การวัดระยะเชิงมมุ 

 
        ระยะเชิงมุมที่วัดได$น้ัน เปTนระยะหJางทีป่รากฏให$เห็นเทJาน้ัน ทวJาในความเปTนจริง ดาว A และดาว B  
อาจอยูJหJางจากเราไมJเทJากัน หรืออาจจะอยูJหJางจากเราเปTนระยะทีเ่ทJากันจรงิๆ ก็ได$ เน่ืองจากดาวทีเ่ราเห็นใน
ท$องฟQาน้ันเราเห็นเพียง 2 มิติเทJาน้ัน สJวนมิติความลึกน้ันเราไมJสามารถสังเกตได$ 

67



การวัดระยะเชิงมุมอย%างง%าย 
        ในการวัดระยะเชิงมุมถ$าต$องการคJาทีล่ะเอียดและมีความแมJนยำ จะต$องใช$อุปกรณ+ที่มีความซับซ$อนมาก
ในการวัด แตJถ$าต$องการเพียงคJาโดยประมาณ เราสามารถวัดระยะเชิงมุมได$โดยใช$เพียงมือและน้ิวของเราเอง
เทJาน้ัน เชJน ถ$าเรากางมือชูน้ิวโปQงและน้ิวก$อย โดยเหยียดแขนให$สุด ความกว$างของน้ิวทั้งสองเทียบกับมุมบน
ท$องฟQา จะได$มมุประมาณ 18 องศา ถ$าดาวสองดวงอยูJหJางกันด$วยความกว$างน้ีแสดงวJา ดาวทั้งสองอยูJหJาง
กัน 18 องศาด$วย 

 
 

การวัดมุมด@วยมือ 
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ปรากฏการณ6ของดวงดาวบนท0องฟaา 
สุริยุปราคา 

ดวงอาทิตย+มีขนาดเส$นผJานศูนย+กลางยาวกวJาดวงจันทร+ 400 เทJา แตJอยูJหJางจากโลกมากกวJาดวง
จันทร+ 400 เทJา เราจึงมองเห็นดวงอาทิตย+และดวงจันทร+มีขนาดปรากฏเทJากันพอดี  สุริยุปราคา หรือ          
สุริยคราส เปTนปรากฏการณ+ทีเ่กิดข้ึนจากดวงจันทร+โคจรผJานหน$าดวงอาทิตย+ เราจึงมองเห็นดวงอาทิตย+คJอยๆ 
แหวJงมากข้ึนจนกระทั่งมืดมิดหมดดวงและโผลJกลบัมาอกีครัง้ คนในสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ+น้ีวJา  
“ราหอูมดวงอาทิตย+” 

สุริยุปราคาเกิดข้ึนเฉพาะในวันแรม 15 ค่ำ แตJไมJเกิดข้ึนทกุเดือน เน่ืองจากระนาบที่โลกโคจรรอบดวง
อาทิตย+และดวงจันทร+โคจรรอบโลกไมJใชJระนาบเดียวกัน หากตัดกันเปTนมุม 5 องศา (ภาพที่ 1)  ดังน้ันโอกาสที่
จะเกิดสรุิยุปราคาบนพื้นผิวโลก จงึมเีพียงประมาณปgละ 1 ครั้ง และเกิดไมJซ้ำที่กัน เน่ืองจากเงาของดวงจนัทร+
ที่ทาบไปบนพื้นผิวโลกครอบคลุมพื้นที่ขนาดเลก็ และโลกหมนุรอบตัวเองอยJางรวดเร็ว 

 

 

เงาของดวงจันทร6   ดวงจันทร+บงัแสงจากดวงอาทิตย+ ทำให$เกิดเงา 2 ชนิด คือ เงามืด และเงามัว  

§ เงามืด (Umbra) เปTนเงาที่มืดทีสุ่ด เน่ืองจากโลกบังดวงอาทิตย+จนหมดสิ้น หากเราเข$าไปอยูJในเขต
เงามืดจะไมJสามารถมองเห็นดวงอาทิตย+ได$เลย  

§ เงามัว (Penumbra) เปTนเงาที่ไมJมืดสนิท เน่ืองจากโลกบังดวงอาทิตย+เพียงด$านเดียว หากเราเข$าไป
เขตเงามัวจะมองเห็นบางสJวนของดวงอาทิตย+โผลJพ$นสJวนโค$งของโลก เงาที่เกิดข้ึนจึงไมJมืดนัก  
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ประเภทของสริุยุปราคา 

        เน่ืองจากวงโคจรของดวงจันทร+รอบโลกเปTนรปูวงรี  ระนาบวงโคจรของดวงจันทร+และระนาบวงโคจร
ของโลกไมJซ$อนทับกันพอดี จึงทำให$เกิดสรุิยุปราคาได$ 3 แบบ ดังน้ี  

§ สุริยุปราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse) เกิดข้ึนเมื่อผู$สังเกตการณ+อยูJในเงามืดบนพื้นผิวโลก 
(A)  จะมองเห็นดวงจันทร+บังดวงอาทิตย+ได$มิดดวง  

§ สุริยุปราคาบางส%วน (Partial Solar Eclipse) เกิดข้ึนเมื่อผู$สงัเกตการณ+อยูJในเงามัวบน
พื้นผิวโลก (B) จะมองเห็นดวงอาทิตย+สวJางเปTนเสี้ยว 

§ สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse) เน่ืองจากวงโคจรของดวงจันทร+เปTนรูปวงรี 
บางครัง้ดวงจันทร+อยูJหJางจากโลกมาก จนเงามืดของดวงจันทร+ทอดยาวไมJถึงผิวโลก (C) ดวงจันทร+จงึมี
ขนาดปรากฏเล็กกวJาดวงอาทิตย+ ทำให$ผู$สังเกตการณ+มองเหน็ดวงอาทิตย+เปTนรูปวงแหวน  

        สรุิยุปราคาเกิดข้ึนในเวลากลางวันเมือ่ดวงจันทร+เคลื่อนที่ผJานหน$าดวงอาทิตย+ ปรากฏการณ+น้ีจะเกิดข้ึน

นานประมาณ 3 ช่ัวโมง แตJชJวงเวลาที่เกิดสรุิยุปราคาเต็มดวงจะกินเวลาเพียง 2 - 5 นาทเีทJาน้ัน เน่ืองจากเงา

มืดของดวงจันทร+มีขนาดเล็กมาก และดวงจันทร+เคลื่อนทีผ่Jานดวงอาทิตย+ด$วยความเร็ว 1 กิโลเมตรตJอวินาท ี
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ฤดูกาล 
ฤดูกาล (Seasons) เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย+โดยที่แกนของโลกเอียง 23.5° ในฤดูร$อนโลก

เอียงข้ัวเหนือเข$าหาดวงอาทิตย+ ทำให$ซีกโลกเหนือกลายเปTนฤดูร$อน และซีกโลกใต$กลายเปTนฤดูหนาว หกเดือน

ตJอมาโลกโคจรไปอยูJอีกด$านหน่ึงของวงโคจร โลกเอียงข้ัวใต$เข$าหาดวงอาทิตย+ (แกนของโลกเอียง 23.5° คงที่

ตลอดปg) ทำให$ซีกโลกใต$กลายเปTนฤดูร$อน และซกีโลกเหนือกลายเปTนฤดูหนาว ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 แกนของโลกเอียง 23.5° ขณะที่โคจรรอบดวงอาทติย+ 

 

ภาพที่ 2 ลมมรสุมทีพ่ัดผJานประเทศไทย 

        ถ$าหากพื้นผิวของโลกมีสภาพเปTนเน้ือเดียวเหมือนกันหมด (ทรงกลมที่สมบรูณ+) ทุกบริเวณของโลกจะมี 

4 ฤดูตามที่กลJาวมาแล$วข$างต$น อยJางไรก็ตามพื้นผิวโลกมีสภาพแตกตJางกัน เชJน ภูเขา ที่ราบ ทะเล มหาสมทุร 

ซึ่งสJงอิทธิพลตJอสภาพลมฟQาอากาศ ประเทศไทยต้ังอยูJบนคาบสมทุรอินโดจีน ขนาบด$วยมหาสมทุรอินเดียกบั

ทะเลจีนใต$ จงึตกอยูJในอิทธิพลของลมมรสุม (Monsoon) ทำให$ประเทศไทยมี 3 ฤดู ดังน้ี  

 ฤดูร$อน : ต้ังแตJเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน : ต้ังแตJกลางเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม 

 ฤดูหนาว : ต้ังแตJปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือนกมุภาพันธ+ 
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เทคโนโลยีอวกาศ 
จรวด 

 

   จรวด คือ เครื่องยนต+พลงัสงูที่สามารถเพิ่มความเร็ว

จนสามารถสJงดาวเทียมหรอืยานอวกาศออกไปโคจร รอบโลก ได$ 

ถ$าความเร็วของจรวดไมJสูงมากพอหัวจรวดจะตกกลับมายังผิว

โลกคล$าย ๆ การเคลื่อนที่ของ ลูกกระสุนป�น 

 

ดาวเทียม 

          ดาวเทียม หมายถึง วัตถุที่มนุษย+สJงข้ึนไปโคจรรอบโลก 

แปลมาจากคำวJา Satellite ซึ่งปกติแปลวJาดาวบริวาร ดาวเทียม

ดวงแรกที่ข้ึนไปโคจรรอบโลกคือสปุตนิค 1 ซึ่งเปTนดาวเทียมของ

ประเทศสหภาพโซเวียตรสัเซีย และดาวเทียมดวงแรกของ     

สหรัฐอเมรกิาคือเอก็พลอเรอร+ 1  

ป�จจุบันมีดาวเทียมหลายประเภทและทำหน$าที่ตJาง ๆ กัน เชJน ดาวเทียมที่ ใช$ประโยชน+ ในการติดตJอสือ่สาร
เรียกวJา ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมที่ใช$สำรวจทรพัยากรโลกเรียกวJา ดาวเทียมสำรวจพิภพ ดาวเทียมที่
ถJายภาพและสJงข$อมูลเกี่ยวกับเมฆ ตลอดลมฟQาอากาศ เรียกวJา ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา นอกจากน้ียังมี 
ดาวเทียมดาราศาสตร+ ที่ใช$สำรวจศึกษาดวงดาวอีกมากมาย 
 
          ยานอวกาศ 

 
   ยานอวกาศ หมายถึง ยานทีอ่อกไปนอกโลก โดยมี
มนุษย+ข้ึนไปด$วยพร$อมเครื่องมือและอุปกรณ+ สำหรบัการสำรวจ
หรือไมJมีมนุษย+อวกาศข้ึนไป แตJมีอุปกรณ+และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร+เทJาน้ัน จึงอาจแยกยานอวกาศออกเปTน 2 พวกคือ 
ยานอวกาศที่มีมนุษย+ขับคุม และยานอวกาศที่ไมJมีมนุษย+ขับคุม 

ยานขนสJงอวกาศสามารถนำมนุษย+อวกาศหลายคนและสัมภาระตJาง ๆ รวมทัง้ดาวเทียมข้ึนสูJอวกาศ แล$วนำ
นักบินอวกาศกลับสูJพื้นโลกได$คล$ายเครื่องรJอน ยานอวกาศทีไ่มJมีมนุษย+อวกาศขับคุม ได$แกJยานอวกาศที่สJงไป
สำรวจดาวดวงอื่น เชJน ยานเซอร+เวเยอร+ ซึง่ไปลงดวงจันทร+ ยานไวกิงไปลงดาวอังคาร ยานกาลเิลโอไปสำรวจ
ดาวพฤหัสบดี ยานแมกเจลแลนสำรวจดาวศุกร+ ฯลฯ 
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สถานีอวกาศ 

         สถานีอวกาศ หมายถึง สถานีหรอืสิง่กJอสร$างซึ่งเคลื่อน

รอบโลก เชJน สถานีอวกาศเมียร+ของรสัเซีย สถานีอวกาศฟรี

ดอมของสหรัฐอเมรกิา การออกไปนอกโลก ความเร็วต่ำสุดที่

จะพาดาวเทียมหรือยานอวกาศออกไปนอกโลกได$ต$องไมJต่ำ

กวJา 7.91 กิโลเมตรตJอวินาที หรือ 28,476 กิโลเมตรตJอช่ัวโมง 

ถ$าออกไปเร็วมากกวJาน้ียานจะออกไปไกลจากผิวโลกมากข้ึน 

ดาวเทียมที่อยูJในวงจรเชJนน้ีจะอยูJค$างฟQา ณ ที่เดิมตลอด 24 ช่ัวโมง 

          กล0องโทรทรรศน6 
        กล$องโทรทรรศน+ (Telescope) หรือ กล$องดูดาว เปTนทัศนูปกรณ+ซึ่งประกอบด$วย เลนส+นูนสองชุด
ทำงานรJวมกัน หรือ กระจกเงาเว$าทำงานรJวมกบัเลนส+นูน เลนส+นูนหรอืกระจกเงาเว$าขนาดใหญJที่อยูJด$านใกล$
วัตถุทำหน$าที่รวมแสง สJวนเลนส+นูนที่อยูJใกล$ตาทำหน$าที่เพิม่กำลงัขยาย การเพิม่กำลงัรวมแสงชJวยให$นักดารา
ศาสตร+มองเห็นวัตถุที่มีความสวJางน$อย การเพิม่กำลังขยายชJวยให$นักดาราศาสตร+สามารถมองเห็นรายละเอียด
ของวัตถุมากข้ึน  
        กล$องโทรทรรศน+มสีามประเภท คือ กล$องโทรทรรศน+แบบหกัเหแสง กล$องโทรทรรศน+แบบสะท$อนแสง 
และกล$องโทรทรรศน+แบบผสม  กล$องสJองทางไกลชนิดสองตา มีหลักการทำงานเชJนเดียวกบักล$องโทรทรรศน+
แบบหกัเหแสง เพียงแตJใช$ปริซึมหักเหแสงไปมาเพื่อลดระยะความยาวของลำกล$อง   
 
        กล0องโทรทรรศน6แบบหักเหแสง 
        กล$องโทรทรรศน+แบบหักเหแสง (Refractor telescope) เปTนกล$องโทรทรรศน+ที่ใช$เลนส+นูนในการรวม
แสง  มีใช$กันอยJางแพรJหลายสามารถพบเห็นได$ทั่วไป กล$องโทรทรรศน+แบบหกัเหแสงสJวนมากมักมีขนาดเล็ก
เน่ืองจากเลนส+นูนสJวนใหญJมีโฟกัสยาว (เลนส+โฟกสัสั้นสร$างยากและมรีาคาสูงมาก) ดังน้ันถ$าเปTนกล$อง
โทรทรรศน+ขนาดใหญJจะยาวเกะกะ ลำกล$องมีน้ำหนักมาก เปลืองพื้นที่ในการติดต้ัง จงึไมJเปTนที่นิยมใช$ในหอดู
ดาว  กล$องโทรทรรศน+แบบหักเหแสงเหมาะสำหรบัใช$ศึกษาวัตถุที่สวJางมาก เชJน ดวงจันทร+และดาว
เคราะห+  แตJไมJเหมาะสำหรับการสังเกตวัตถุที่มีขนาดใหญJแตJสวJางน$อย เชJน เนบลิาและกาแล็กซี  เน่ืองจากมี
กำลังรวมแสงน$อยและให$กำลังขยายมากเกินไป ภาพที่ได$จงึมีสวJางน$อยและมีขนาดใหญJจนไมJสามารถมองเห็น
ภาพรวมของวัตถุ  
 
 
 

กล@องโทรทรรศนHแบบหักเหแสง 
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       กล0องโทรทรรศน6แบบสะท0อนแสง  
        กล$องโทรทรรศน+แบบสะท$อนแสง (Reflector telescope) ถูกคิดค$นโดย เซอร+ ไอแซค นิวตัน  บางครั้ง
จึงถูกเรียกวJา "กล$องโทรทรรศน+แบบนิวโทเนียน" (Newtonian telescope) กล$องโทรทรรศน+แบบน้ีใช$กระจก
เว$าทำหน$าทีเ่ลนส+ใกล$วัตถุแทนเลนส+นูน รวบรวมแสงสJงไปยังกระจกทุติยภูมิซึ่งเปTนกระจกเงาระนาบขนาดเล็ก
ติดต้ังอยูJในลำกล$อง   สะท$อนลำแสงให$ต้ังฉากออกมาทีเ่ลนส+ตาที่ติดต้ังอยูJที่ด$านข$างของลำกล$อง ดังภาพ 

 
กล@องโทรทรรศนHแบบสะท@อนแสง 

        กล$องโทรทรรศน+ขนาดใหญJสJวนมากเปTนกล$องโทรทรรศนสะท$อนแสง เน่ืองจากกระจกเว$ามีน้ำหนักเบา
และราคาถูกกวJาเลนส+อรงค+  นอกจากน้ันกระจกเว$ายังสามารถสร$างให$มีความยาวโฟกัสสั้นได$งJาย หอดูดาวจงึ
นิยมติดต้ังกล$องโทรทรรศน+แบบสะท$อนแสงขนาดใหญJซึง่มกีำลังรวมแสงสงู ทำให$สามารถสังเกตเห็นวัตถุที่มี
ความสวJางน$อยและอยูJไกลมาก เชJน เนบิวลาและกาแลก็ซี    

        กล0องโทรทรรศน6ชนิดผสม  
        กล$องโทรทรรศน+แบบผสม (Catadioptic telescope) เปTนกล$องโทรทรรศน+แบบสะท$อนแสงที่ใช$การ
สะท$อนแสงกลบัไปมาเพื่อให$ลำกล$องมีขนาดสั้นลง โดยใช$กระจกนูนเปTนกระจกทุติยภูมิชJวยบีบลำแสงทำให$ลำ
กล$องสั้นกระทัดรัด แตJยังคงกำลังขยายสงูดัง  

 
กล@องโทรทรรศนHชนิดผสม 

        กล$องโทรทรรศน+แบบผสมถูกออกแบบข้ึนมาเพือ่ให$มลีำกล$องสั้นและสะดวกในการติดต้ังอปุกรณ+ เชJน 
เลนส+ตาหรือกล$องถJายภาพไว$ที่ด$านหลังของกล$อง (ดังเชJนกล$องโทรทรรศน+แบบหักเหแสง) กล$องโทรทรรศน+
แบบน้ีมีความยาวโฟกสัมากเหมาะสำหรบัใช$สำรวจวัตถุขนาดเล็ก เชJน ดาวเคราะห+ เนบิวลาและกาแล็กซทีี่อยูJ
หJางไกล  แตJไมJเหมาะสำหรับการสังเกตวัตถุขนาดใหญJ เชJน กระจุกดาวเป ด เนบิวลา และกาแล็กซทีี่อยูJใกล$    

 

74



 
 

1. นักวิทยาศาสตร+ที่พสิูจน+ให$โลกรู$วJา ดวงอาทิตย+เปTน

ศูนย+กลางของระบบสุริยะ คือนักวิทยาศาสตร+ทJานใด 

1. กาลิเลโอ 

2. นิโคลัส โคเปอร+นิคัส 

3. รัชกาลที่ 4 

4. ปgแอร+ ซิมง ลาปลาซ 

2. ดวงอาทิตย+อยูJหJางจากโลก โดยเฉลี่ย 150 ล$าน

กิโลเมตร หรือ 92,600,000 ไมล+ เมื่อเราใช$กล$อง

โทรทรรศน+สJองดูดวงอาทิตย+จากภาพที่เห็น ข$อใดเปTน

ความจริง 

1. ภาพที่เห็นเกิดข้ึนเมื่อ 8 นาที ที่ผJานมา 

2. ภาพท่ีเห็นเกิดขึ้นขณะท่ีเราสJองกล$องดขูณะน้ัน 

3. ภาพที่เห็นเปTนภาพในอนาคต 

4. ผิดทุกข$อ 

3. ระบบสรุิยะอยูJในตำแหนJงดาวฤกษ+กลุJมใด 

1. กลุJมดาวหมีใหญJ 

2. กลุJมดาวนายพราน 

3. กลุJมดาวคนยิงธนู 

4. กลุJมดาวปลา 

4. ดาวฤกษ+ที่มีขนาดใหญJมากๆ เมื่อจบชีวิตลงจะ

กลายเปTนดาวยักษ+ใหญJแดง ซึง่จะระเบิดเปTนซูเปอร+โน-

วา ใจกลางจะยุบลงจนหายไปในเอกภพ กลายสภาพไป

เปTนสิ่งใด 

1. หลุมดำ                    2. ดาวแคระ 

3. ดาวเคราะห+              4.อุกกาบาต 

 

5. น้ำทะเลจะข้ึนลงวันละกี่ครั้ง 

1. 1 ครั้ง  2. 2 ครั้ง 

3. 3 ครั้ง  4. 4 ครั้ง 

6. การสJงดาวเทียมหรือยานขนสJงอวกาศ เมือ่ต$องการ

ให$โคจรอยูJเหนือประเทศไทยเสมอไมJเปลี่ยนแปลง

ตำแหนJง ต$องกำหนดให$ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ

ดาวเทียมเปTนอยJางไร 

1. ให$ความเร็วน$อยกวJาความเร็วหลุดพ$น 

2. ให$ความเร็วมากกวJาความเร็วหลุดพ$น 

3. ให$ความเร็วเทJากับความเร็วของโลกหมุนรอบ 

    ดวงอาทิตย+ 

4. ให$ความเร็วเทJากับความเร็วของโลกทีห่มุนรอบ   

    ตัวเอง 

7. เมื่อเราได$ยินคำวJา UFO จะคิดถึงสิง่ใดจึงจะ

เกี่ยวข$องได$มากทีสุ่ด 

1. ดาวเทียม 

2. มนุษย+ตJางดาว 

3. ผีพุJงไต$ 

4. ก$อนหินในอวกาศ 

8. ข$อใดไม%ใช%ปฏิกิริยาของดาวหางเมื่อเข$าใกล$ดวง

อาทิตย+ 

1. ลกุไหม$ 

2. หางยาวข้ึน 

3. หางช้ีไปทิศทางตรงข$ามกบัดาวงอาทิตย+ 

4. ดาวหางจะกลายเปTนเศษอุกกาบาต 

แบบทดสอบก%อน – หลังเรียน 
เร่ือง วิทยาศาสตร6โลก และอวกาศ 
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9. อุลกมณี หมายถึงสิง่ใด 

1. เทหวัตถุฟากฟQา 

2. ดาวตก 

3. อุกกาบาต 

4. ถูกทุกข$อ 

10. โครงการอวกาศใดที่ไมJมีคนขับคุม 

1. เมียร+ 

2. อะพอลโล 

3. ลูนาร+ออบิเตอร+ 

4. ยานขนสJงอวกาศ 

11. ดาวเหนือเปTนดาวที่อยูJในกลุJมดาวใด 

1. กลุJมดาวจระเข$ 

2. กลุJมดาวหมเีลก็ 

3. กลุJมดาวหมีใหญJ 

4. กลุJมดาวนายพราน 

12. “Morning Star” หมายถึงสิ่งใด 

1. ดาวเคราะห+ 

2. ดาวประจำเมือง 

3. ดาวประกายพรกึ 

4. ถูกทุกข$อ 

13. โลกหมุนรอบตัวเองหน่ึงรอบใช$เวลา 24 ช่ัวโมง 

ดังน้ันใน 1 ช่ัวโมง โลกจะหมุนไปกีอ่งศา 

1. 10 องศา   

2. 15 องศา 

3. 30 องศา   

4. 45 องศา 

14. ฤดูกาลบนโลก เกิดจากสิง่ใด 

1. แกนโลกเอียง 

2. โลกหมุนรอบตัวเอง 

3. เส$นละติจูดและลองติจูดยาวไมJเทJากัน 

4. โลกอยูJไกลจากดวงอาทิตย+มากกวJาดาวดวงอืน่ 

15. ข$อใดคือคำกลJาวเกี่ยวกับดาวเคราะห+น$อยได$ถูกต$อง 

1. ทุกดวงมีดาวบริวาร 

2. ดาวซีเรสมีขนาดใหญJทีสุ่ด 

3. พบระหวJางดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี 

4. มีขนาดเทJากับดาวเคราะห+แตJใหญJกวJาสะเก็ด  

   ดาว 

16. ดาวเคราะห+ดวงใดที่มีวงแหวนมากทีสุ่ด 

1. ดาวพฤหัสบดี   

2. ดาวยูเรนัส 

3. ดาวพลูโต   

4. ดาวเสาร+ 

17. อุกกาบาตตJางจากดาวตกอยJางไร 

1. สJวนที่เหลือจากการลุกไหม$ 

2. สารทีเ่ปTนองค+ประกอบ 

3. ลักษณะการพุJงลงสูJบรรยากาศโลก 

4. รูปรJางลักษณะของอุกกาบาตและดาวตก 

18. ดาวเทียมดวงแรกของโลก คือข$อใด 

1. เทลสตาร+  

2. สปุตนิก 1 

3. ปาลาปา   

4. โคบ ี
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19. กาแลก็ซี ระบบสุริยะ รวมทั้งโลกของเราเกิดข้ึน

ตามหลกัการของทฤษฎีใด 

1. สภาวะคงที่  

2. คานท+และลาพลาส 

3. เจม ยีนส+   

4. บิกแบง 

20. ตามหลักการเกิดดาวฤกษ+ นักวิทยาศาสตร+เช่ือวJา 

ดวงอาทิตย+ที่เกิดข้ึนครั้งแรกมีเปลวไฟที่ลุกไหม$เปTนสีน้ำ

เงิน หลังจากน้ัน 2,500 ปg จะเปลี่ยนเปTนสีแดง และ

ป�จจุบันดวงอาทิตย+มีอายุราว 5,000 ปg เปลี่ยนเปTนสสี$ม 

จากคำกลJาวน้ีนักเรียนมีความเห็นเปTนอยJางไร 

1. จริง เพราะการลกุไหม$ที่เกิดข้ึนทำให$มวลลด 

    น$อยลงจนในทีสุ่ดกลายเปTนดาวแคระขาว 

2. จริง เพราะมวลของดวงอาทิตย+ยังคงลุกไหม$ 

    เปTนสีน้ำเงินแตJเราเห็นเปTนสีดำ 

3. ไมJจริง เพราะดวงอาทิตย+มีมวลลุกไหม$เปTนสีน้ำ 

    เงินไมJได$ 

4. ไมJจริง เพราะดวงอาทิตย+ยังคงเปTนสีแดง 

21. ดาวฤกษ+และกลุJมแกส̀ที่มีอุณหภูมิสงูมากๆใน

อวกาศจะให$รังสีที่เปTนอันตรายตJอมนุษย+ออกมา แตJ

บรรยากาศของโลกดูดซบัไว$ รังสีใดตJอไปน้ีเปTนอนัตราย

ตJอมนุษย+มากทีสุ่ด 

1. รังสเีอกซ+   

2. รังสเีหนือมJวง 

3. รังสีอัตราไวโอเลต   

4. รังสีคอสมิก 

 

22. ข$อใดที่กลJาวถึงหลุมดำไมJถูกต$อง 

1. ทำหน$าที่คล$ายเครื่องดูดฝุkน 

2. กลุJมดาวฤกษ+ที่ยุบตัวและมีมวลมากกวJาดวง  

   อาทิตย+ 

3. หลุมที่วัตถุใดในอวกาศถูกดูดเข$าไปแล$วจะออก 

   ไมJได$แม$แตJดวงอาทิตย+ 

4. มีมวลน$อยกวJาดวงอาทิตย+ประมาณ 20 เทJา 

23. ดาวเคราะห+ที่โคจรรอบดวงอาทิตย+ทั้ง 8 ดวง ดวง

ใดที่โคจรรอบดวงอาทิตย+ใช$เวลาน$อยที่สุด 

1. โลก   

2. ดาวพุธ 

3. ดาวเสาร+   

4. ดาวพฤหัสบดี 

24. เมื่อใดที่เราจะมีโอกาสมองเห็นดวงจันทร+มีขนาดโต

เทJากับดวงอาทิตย+ 

1. จันทรปุราคา 

2. สุริยุปราคา 

3. จันทรปุราคาเต็มดวง 

4. สรุิยุปราคาเต็มดวง 

25. ดาวเคราะห+ช้ันนอกกับดาวเคราะห+ช้ันในมีสิ่งใดที่

เปTนสิ่งกั้นอาณาเขต 

1. โลก 

2. ดวงอาทิตย+ 

3. ดาวเคราะห+น$อย 

4. กลุJมดาวหางและอุกกาบาต 
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26. การที่มองเห็นดาวอังคารเปTนสีส$ม ข$อสันนิษฐานใด

ที่เปTนไปได$มากทีสุ่ด 

1. เปTนดาวที่มีแสงสวJางในตัวเอง 

2. มีมวลลกุไหม$เปTนเปลวไฟสีส$ม 

3. มีภูเขาไฟระเบิดและพื้นผิวปกคลุมด$วยลาวาร$อน 

4. มวลท่ีเปTนของแขง็นJาจะเปTนแรJเหล็กและทรายสีส$ม 

27. กล$องดูดาวที่ใหญJทีสุ่ดในโลกอยูJที่ใด 

1. กล$องโทรทรรศน+เค$ก ของหอดูดาวรัฐฮาวาย  

    สหรัฐอเมริกา 

2. กล$องดูดาวที่ท$องฟQาจำลอง ประเทศไทย 

3. กล$องดูดาวอีแอลที ที่ประเทศชิล ี

4. กล$องโทรทรรศน+ ของประเทศญี่ปุkน 

28. ดาวเคราะห+ในระบบสุริยะดวงใดที่อยูJใกล$และไกล

จากดวงอาทิตย+มากทีสุ่ด 

1. ดาวพุธ – ดาวพลูโต 

2. ดาวพุธ – ดาวเนปจูน 

3. ดาวศุกร+ – ดาวยูเรนัส 

4. ดาวศุกร+ – ดาวเนปจูน 

29. เทหวัตถุใดมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย+ 

1. ดาวตก  2. ดาวหาง 

3. ดาวลูกไกJ  4. อุกกาบาต 

30. ข$อใดกลJาวถูกต$อง 

1. โลกเปTนดาวเคราะห+ที่มีขนาดใหญJทีสุ่ด 

2. ดาวยูเรนัสเปTนดาวเคราะห+ที่มีขนาดเล็กที่สุด 

3. ดาวศุกร+เปTนดาวเคราะห+ที่อยูJใกล$โลกมากทีสุ่ด 

4. ดาวอังคารเปTนดาวเคราะห+ท่ีมีลักษณะสวยงามท่ีสดุ 

31. จากแผนภาพ ดาวที่เปTนบริวารของดาวเคราะห+คือ

ดาวดวงใด 

 
1. A และ B  2. C และ D 

3. E และ F  4. A B C และ D 

32. ดาวในกลุJมใดอยูJในระบบสรุิยะทกุดวง 

1. ดวงอาทิตย+  โลก  ดาวอังคาร 

2. ดาวหาง  ดาวลูกไกJ  ดาวเสาร+ 

3. ดาวศุกร+  ดวงจันทร+  ดาวเหนือ 

4. ดาวยูเรนัส  ดาวหมีเล็ก  ดาวเนปจูน 

33.ตารางอุณหภูมิพื้นผิวในเวลากลางคืนของดาว

เคราะห+ที่มีความยาวของเส$นผJานศูนย+กลางตJางกัน 
ดาวเคราะห ์ ความยาวของเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง (km) 

อุณหภูมิพื @นผิวในเวลา
กลางคืน 

(องศาเซลเซียส) 
ดวงทีF G 4,879 -173 

ดวงทีF P 6,794 25 

ดวงทีF T 12,104 477 

ดวงทีF V 51,1180 -200 

จากข$อมลูในตารางดาวเคราะห+ที่มีขนาดเล็กทีสุ่ดและ

ขนาดใหญJที่สุดมีอุณหภูมิพื้นผิวเวลากลางคืนตJางกันกี่

องศาเซลเซียส 

1. 25 องศาเซลเซียส 

2. 27 องศาเซลเซียส 

3. -173 องศาเซลเซียส 

4. -373 องศาเซลเซียส 
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34. เหตุผลที่นักดาราศาสตร+สJวนใหญJสรุปวJาดาวพลูโต

ไมJใชJดาวเคราะห+ของระบบสรุิยะอกีตJอไปคือเหตุผลข$อ

ใดบ$าง  

1.ดาวพลูโตมีขนาดเล็กเกินไป 

2.ดาวพลูโตอยูJไกลดวงอาทิตย+มากเกินไป 

3.ดาวพลูโตมีรปูรJางลกัษณะไมJเปTนทรงกลม 

4.ระนาบวงโคจรของดาวพลูโตแตกตJางจากดาว 

   เคราะห+ดวงอื่น 

35. ศูนย+กลางของระบบสรุิยะคือ 

1. โลก  2. ดวงอาทิตย+ 

3. ดวงจันทร+  4. ดาวพฤหัส 

36. ตารางสมบัติบางประการของดาวเคราะห+ 4 ดวง 

 
จากข$อมลูในตาราง ดาวเคราะห+ดวงใดนJาจะเปTนดาว

ศุกร+ 

1. ดาวเคราะห+ A  2. ดาวเคราะห+ B 

3. ดาวเคราะห+ C  4. ดาวเคราะห+ D 

37. ข$อใดนJาจะเปTนสาเหตุสำคัญที่ทำให$มนุษย+สนใจ

อยากไปสำรวจดาวอังคารมากทีสุ่ด 

1. พบรJองรอบการไหลของน้ำบนดาวอังคาร 

2. อยูJใกล$โลกมากกวJาดาวเคราะห+ดวงอื่น 

3. อุณหภูมิใกล$เคียงกับโลก 

4. ใช$เวลาหมุนรอบตัวเองใกล$เคียงกบัโลก 

38. ข$อใดเปTนดาวเคราะห+แคระของระบบสรุิยะ 

1. เซเรส เวสด$า       2.ซีรีส อรีีส 

3.จูโน พลูโต        4. พัลลาส ฮลัเลย+ 

39. รูปจำลองแสดงระบบสุริยะของเรา (ขนาดดาวใน

รูปและระวงโคจรไมJใชJขนาดตามสัดสJวนจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

แถบดาวเคราะห+น$อยอยูJระหวJางดาวเคราะห+ดวงใด 

1. ดาวเคราะห+ C กบัดาวเคราะห+ D 

2. ดาวเคราะห+ D กับดาวเคราะห+ E 

3. ดาวเคราะห+ E กบัดาวเคราะห+ F 

4. ดาวเคราะห+ C กบัดาวเคราะห+ G 

40. รูปแสดงระบบสรุิยะ (ขนาดของดาวในรปูและระยะ

วงโคจรไมJใชJขนาดและระยะจรงิ)  

 

   

 

 

 

ดาวเคราะห+หมายเลขใดเปTนดาวเคราะห+หิน 

1. 1  2  3  2. 3  4  5 

3. 5  6  7   4. 7  8  9 
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41. นักเรียนใช$สิ่งใดในการศึกษาวัตถุบนท$องฟQาด$วย

ตนเอง 

1.จรวด    

2.ยานอวกาศ 

3.ดาวเทียมสือ่สาร  

4.กล$องโทรทรรศน+ 

42. จากตารางแสดงระยะหJางจากดวงอาทิตย+ เวลาที่โคจร

รอบดวงอาทิตย+ 1 รอบ และเวลาที่หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ 

ของดาวเคราะห+ตJาง ๆ   
ดาว
เคราะห+ 

ระยะหJางจากดวง
อาทิตย+ 
(ล$านกโิลเมตร) 

เวลาที่โคจรรอบ
ดวงอาทิตย+ 1 
รอบ (วันของโลก) 

เวลาที่หมุนรอบ
ตัวเอง 1 รอบ (วัน
ของโลก) 

A 58 88 59 
B 108 225 243 
C 228 687 1.04 

D 740 10,950 0.42 

พิจารณาตารางที่กำหนดให$ ข$อใดกลJาวถูกต$อง 

1. ดาวเคราะห+ทีอ่ยูJไกลจากดวงอาทิตย+ออกไปจะ

หมุนรอบตัวเองเร็วข้ึน 

2. เวลาทีห่มุนรอบตัวเอง 1 รอบ ของดาวเคราะห+

จะน$อยลงเมื่อระยะหJางจากดวงอาทิตย+มาก

ข้ึน 

3. เวลาที่ดาวเคราะห+ใช$ในการโคจรรอบดวง

อาทิตย+ 1 รอบ ข้ึนอยูJกบัระยะหJางจากดวง

อาทิตย+ 

4. เวลาทีห่มุนรอบตัวเอง 1 รอบของดาวเคราะห+

ทุกดวงจะน$อยกวJาเวลาทีโ่คจรรอบดวงอาทิตย+  

รอบเสมอ 

 

 

 

43.ข$อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห+ 3 ดวง และโลกในระบบ

สุริยะเปTนดังน้ี 
ดาว

เคราะห+ 
เวลาที่ใช$ในการหมุนรอบ

ตัวเอง 1 รอบ เทียบกบัเวลา
บนโลก 

เวลาที่ใช$ในการโคจรรอบดวง
อาทิตย+ 1 รอบ เทียบกับเวลา

บนโลก 
โลก 23 ช่ัวโมง 56 นาท ี 365 วัน 
A 243 วัน 14 นาท ี 224 วัน 
B 10 ช่ัวโมง 39 นาท ี 29 ปg 

C 9 ช่ัวโมง 55 นาท ี 11 ปg 

จากข$อมลู จะเรียงลำดับดาวเคราะห+ทั้ง 4 ดวง จากใกล$

ดวงอาทิตย+มากทีสุ่ดไปไกลจากดวงอาทิตย+มากที่สุดได$

เปTนอยJางไร 

1. C , B ,A  และโลก 

2. A ,  โลก , B  และ C 

3. A , โลก ,  C  และ B 

4. โลก ,A ,C และ B 

 

44. เพราะเหตุใดดาวตกสJวนใหญJจึงตกมาไมJถึงพื้นโลก 

1. ดาวตกถูกดูดโดยดาวเคราะห+อื่น 

2. ดาวตกลุกไหม$หมดกJอนถึงพื้นโลก 

3. ดาวตกเคลื่อนที่ด$วยความเร็วมากกวJาแสง 

4. ดาวตกประทะบรรยากาศของโลกจงึเคลือ่นที่ช$าลง 

45.ถ$ายืนหันหน$าไปทางดวงอาทิตย+ในตอนเช$า 

ด$านหลังจะเปTนทิศอะไร 

1. ทิศใต$   

2. ทิศเหนือ 

3.ทิศตะวันตก  

4.ทิศตะวันออก 
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46.ตาราง เวลาที่ดวงอาทิตย+ข้ึนและตก ณ สถานที่แหJง

หน่ึงในวัน เดือน ปg ตJางกัน 
วัน เดือน ปg เวลาที่ดวงอาทิตย+ข้ึน เวลาที่ดวงอาทิตย+ตก 
1 มิถุนายน 2548 4.16 น. 19.32 น. 
15 มิถุนายน 2548 4.13 น.  19.36 น. 
1 กรกฎาคม 2548 4.19 น. 19.38 น. 
15 กรกฎาคม 2548 4.29 น. 19.28 น. 

จากข$อมลูในตาราง วันที่มีชJวงเวลากลางคืนยาวที่สุด

คือข$อใด 

1.  1 มิถุนายน 2548 

2. 15 มิถุนายน 2548 

3. 1 กรกฎาคม 2548 

4. 15 กรกฎาคม 2548 

47. แสงจากดวงจันทร+มลีักษณะการเกิดเหมอืนแสงใน

ข$อใด 

1. แสงจากดาวตกในท$องฟQา 

2. แสงจากหลอดไฟรถยนต+ 

3.แสงของเปลวเทียน 

4. แสงอาทิตย+ทีส่ะท$อนจากผิวน้ำ 

48. ถ$าเกิดจันทรปุราคา คนบนโลกที่ตำแหนJง E จะเห็น

จันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อดวงจันทร+อยูJตำแหนJงใด  

 
1. ตำแหนJง A   

2. ตำแหนJง B 

3. ตำแหนJง C  

4. ตำแหนJง D 

49. ดาวเทียมที่ใช$สื่อสารระหวJางประเทศคือดาวเทียม

ดวงใด 

1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

2. ดาวเทียมโทรคมนาคม 

3. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร 

4.ดาวเทียมสำรวจภูมิศาสตร+ 

50. ข$อใดตJอไปน้ี ได$มาจากการสำรวจอวกาศโดยใช$

กล$องจันทรา 

1. การตรวจสอบพบคลื่นวิทยุที่แผJมาจากบริเวณ 

    รอบ ๆทางช$างเผือก  

2. ภาพดาราจักรที่เกิดจากสองดาราจักรพุJงชนกัน 

    ประกอบด$วย แก`ส ฝุkนและดาวฤกษ+ 

3. การตรวจพบแหลJงกำเนิดราศีเอกซ+บริเวณ 

   หลุมดำที่อยูJใจกลางกาแล็กซี่ทางช$างเผือก 

5. ภาพพื้นผิวของดวงจันทร+ที่มีลักษณะหลุมบJอ  

หุบเหว และภูเขาใหญJน$อยจำนวนมาก 

51. เพราะเหตุใดมนุษย+จงึมีสภาพไร$น้ำหนักเมื่ออยูJใน

อวกาศ 

1. ชุดอวกาศมีน้ำหนักเบา 

2. ในอวกาศไมJมีแก`สออกซิเจน 

3. ในอวกาศมีแรงโน$มถJวงน$อยมาก 

4. ในอวกาศมีอากาศหนาแนJนน$อยมาก 
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52. เด็กหญิงนันทวรรณสังเกตดูดาวดวงหนึ่ง พบวJา

สามารถวัดมุมเงยของดาวดวงน้ีได$โดยการกำมือเพื่อวัด

ดังรูป 

 

ดาวดวงน้ีอยูJสูงจากพื้นเปTนมุมเงยประมาณเทJาใด 

1. 20 องศา   

2. 40 องศา 

3. 60 องศา   

4. 80 องศา 

53. รูปแสดงการหมุนรอบตัวเองของโลกและการโคจร

รอบดวงอาทิตย+ ตำแหนJงใดของวงโคจรที่ซีกโลกเหนือ

อยูJในชJวงฤดูหนาว 

 
1. A   

2. B 

3. C   

4. D 

 

 

54. นักเรียนกำลงัยืนสงัเกตดาวในคืนหน่ึง โดยใช$แผนที่

ดาวดังรูป 1 ประกอบการสังเกตซึง่สามารถจำลองครึ่ง

ทรงกลม ณ สถานที่ขณะที่นักเรียนยืนอยูJ ดังรปู 2  

 
นักเรียนกำลงัดูดาวดวงหน่ึง ด$วยมุมเงย B เมือ่ดูที่แผน

ที่ดาว มุมเงย B ตรงกบัตัวอักษรใดในรปู 1 

1. ก    2. ข. 

3. ค   4. ง 

55.เด็กชายคนหน่ึงต$องการระบุตำแหนJงของดาวฤกษ+ 

2 ดวงซึ่งปรากฏอยูJบนซีกฟQาเหนือในทิศตรงข$ามกับทิศ

ที่ดาวอาทิตย+ตก โดยใช$มือวัดมุมเงยได$ผลดังตาราง 

 
ผลการวัดมุมเงยโดยใช$มือในข$อใดสรปุถูกต$อง 

1. ดาวฤกษ+ A ทำมุม 15 องศาทางทิศตะวันตก 

2. ดาวฤกษ+ B ทำมุมเงย 20 องศา ทางทิศตะวันออก 

3. ดาวฤกษ+ A และ B อยูJหJางกัน  5 องศา ทางทิศ

ตะวันตก 

4. ดาวฤกษ+ A และ B อยูJหJางกัน 3 องศาทางทิศ

ตะวันออก 
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56. เด็กชายกบสนใจดูดาวมากจงึออกไปยืนดูดาวบน

ท$องฟQา ซึง่จะเห็นท$องฟQาเปTนเสมือนครึ่งทรงกลมครอบ

อยูJรอบตัว ดังรูป    เส$นประที่อยูJรอบ ๆ  ตัวของเด็กชาย

กบในรปูมีช่ือเรียกวJาอะไร 

 
1. เส$นขอบฟQา 

2. เส$นเมรเิดียน 

3. เส$นศูนย+สูตรหรือเส$นแนวแบJงโลกเปTนซีกโลก

เหนือและใต$ 

4. เส$นลองจิจูดหรอืเส$นแนวแบJงโลกทีล่ากจาก

ข้ัวโลกเหนือสูJข้ัวโลกใต$ 
 

57. แบบจำลองแสดงการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย+

ในรอบ 1 ปg ตำแหนJง A B C บนพื้นผิวโลก ณ วันที่ 21 

มิถุนายน เปTนดังภาพ 

 
จากภาพหากวันน้ีเปTนวันที่ 21 มิถุนายน ข$อสรุปใดถูกต$อง 

1. ตำแหนJง A อยูJในชJวงฤดูหนาว 

2. ตำแหนJง A มีอุณหภูมิอยูJในตำแหนJง C 

3. ตำแหนJง B มีระยะเวลากลางวันสั้นกวJากลางคืน 

4. ตำแหนJง C ชJวงเวลาเที่ยงวันดวงอาทิตย+จะอยูJเหนือ

ศีรษะพอดี 

58. จากรูปแสดงการเกิดฤดูการณ+ ถ$าโลกอยูJที่ตำแหนJง 

B ประเทศที่อยูJบริเวณใกล$ข้ัวโลกใต$ เปTนฤดูกาลอะไร 

 
1.ฤดูร$อน   

2.ฤดูหนาว 

3.ฤดูใบไม$รJวง  

4.ฤดูใบไม$ผล ิ
 

59. ดวงจันทร+เปTนดาวที่ไมJมีแสงในตัวเอง ได$รับแสงจาก

ดวงอาทิตย+ ทำไมเวลากลางคืน เราสามารถมองเห็นดวง

จันทร+ด$านที่ได$รับแสงจากดวงอาทิตย+ได$ 

1. แสงหักเหจากดวงจันทร+มาสูJตาเรา  

2.แสงสะท$อนจากดวงจันทร+มาสูJตาเรา 

3.แสงกระจายจากดวงจันทร+มาสูJตาเรา 

4.แสงเดินผJานดวงจันทร+มาสูJตาเรา 

60. ภาพแสดงตำแหนJงที่สัมพันธ+กันของโลก ดวงจันทร+ และ

ดวงอาทิตย+ในเวลาที่แตกตJางกัน 

ภาพใดแสดงการเกิดสรุิยุปราคา 

1. ก   

2. ข 

3. ค   

4. ง
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ข$อ คำตอบ ข$อ คำตอบ ข$อ คำตอบ 

1 2 21 3 41 4 

2 1 22 4 42 2 

3 2 23 2 43 3 

4 1 24 4 44 2 

5 2 25 3 45 3 

6 4 26 4 46 4 

7 2 27 3 47 4 

8 4 28 2 48 3 

9 3 29 2 49 2 

10 3 30 3 50 3 

11 2 31 3 51 3 

12 2 32 1 52 2 

13 2 33 2 53 3 

14 1 34 4 54 1 

15 3 35 2 55 2 

16 4 36 4 56 1 

17 1 37 1 57 2 

18 2 38 2 58 2 

19 4 39 3 59 2 

20 1 40 2 60 3 

เฉลยแบบทดสอบก%อน – หลังเรียน 
เร่ือง วิทยาศาสตร6โลก และอวกาศ 
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ประวัติและความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ หรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือได้
๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑

• คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย คนไทยจึงมีวิถีชีวิต  
ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้สอดแทรกอยู่ในแนวคิด
และการปฏิบัติตนของคนไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสนา
ประจำชาต ิคือ

พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ

พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาบทท่ี ๑
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• พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และองค์อัครศาสนูปถัมภก ซึ่งมีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ

• จริยวัตรที่งดงามของพระสงฆ์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนจนเกิด
เป็นมรรยาทชาวพุทธ เช่น การไหว้ การกราบ

• ลักษณะนิสัยต่างๆ ของคนไทยล้วนได้รับการหล่อหลอมมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ที่คนต่างชาติรู้จักและประทับใจ

• พระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมทางสังคม จะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสอดแทรก
อยู่เสมอ เช่น การนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานสำคัญต่างๆ

พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

• ศิลปะต่างๆ ของไทย ได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์มาจากพระพุทธศาสนา ทั้งศิลปะทางด้าน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม เช่น วัด ภาพวาดฝาผนัง พระพุทธรูป เกิดจากแรง
บันดาลใจที่ศรัทธา และช่วยถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

• ประเพณีต่างๆ ของไทย เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด เช่น ประเพณีเนื่องในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีการบวช ประเพณีสงกรานต์

• ภาษาและวรรณคดี ภาษาไทยหลายๆ คำ เป็นคำที่มาจากภาษาบาล-ีสันสกฤต เป็นภาษา ที่ใช้ใน
พระพุทธศาสนา และยังมีวรรณคดีไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกหลายเรื่อง เช่น สุภาษิต
พระร่วง ไตรภูมิพระร่วง มหาเวสสันดรชาดก

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย
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วัด

พระสงฆ์

• เป็นศูนย์กลางการอบรมสั่งสอนจริยธรรม และบ่อเกิดของศิลป
วิทยาการต่างๆ เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจในเทศกาลสำคัญ 

ตลอดจนการพบปะสังสรรค์และการจัดงาน  ร่ืนเริงตามประเพณี 

• เป็นผู้เผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา มีบทบาทสำคัญในการ
เป็นผู้นำทางจิตใจของประชาชน รวมทั้งยังช่วยพัฒนายกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ

วัดและพระสงฆ์
มีบทบาทในการดำเนิน

ชีวิตของคนไทย

• พระมหากษัตริย์ไทยทรงนำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาใช้เพ่ือปกครองและบริหาร
ประเทศให้เกิดความสงบสุข เช่น หลักทศพิธราชธรรม กุศลมูล

• พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา
สังคมให้มีความสงบสุข

พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

• กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของสังคมไทย มีรากฐานมาจากหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น 
การลักขโมยถือว่าเป็นบาป ในทางกฎหมายถือว่ามีความผิด 
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กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ

• พระเจ้าสุทโธทนะทรงเป็นกษัตริย์ครองกรุงกบิลพัสดุ์ มีพระมเหสีพระนามว่า พระนางสิริมหามายา ที่ต่อมาทรง     
พระครรภ์ เมื่อใกล้ครบกำหนดประสูติ พระนางจึงทูลลาพระราชสวามีเพื่อเสด็จกลับไปกรุงเทวทหะตามประเพณี      

ในสมัยน้ันที่สตรีเมื่อมีครรภ์ต้องกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเดิมของตนเอง

• ขณะที่พระนางเสด็จถึงลุมพินีวัน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ก็ได้ประชวรพระครรภ์ และได้ประสูติ
พระโอรส ในวันศุกร์ ข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ณ ลุมพินีวัน บริเวณใต้ต้นสาละ

• เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวการประสูติของพระโอรส ทรงโสมนัสยินดีพระราชหฤทัย ตรัสสั่งให้จัดกระบวนแห่
ไปรับเสด็จพระนางสิริมหามายาและพระโอรสนิวัตพระนคร

สรุปพุทธประวัติ
พุทธประวัติบทท่ี ๒

เหตุการณ์หลังวันประสูติ

• หลังจากประสูติได้ ๓ วัน อสิตดาบส ถวายพระพรและทำนายว่าพระกุมารนี้ต่อไปจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก และ
หลังจากประสูติได้ ๕ วัน มีพิธีขนานพระนามพระโอรสตามพระราชประเพณีในสมัยนั้น พระเจ้าสุทโธทนะทรงเชิญ     

พระญาติและพราหมณ์ ๑๐๘ คน มาประชุมกัน พราหมณ์ทั้งหมดได้ขนานพระนามพระกุมารว่า สิทธัตถะ แปลว่า 
ผู้สำเร็จสมความปรารถนา 

• พราหมณ์ ๘ คน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้ถวายคำทำนายพระลักษณะของพระกุมาร เมื่อพราหมณ์ได้ตรวจดู    
พระลักษณะของพระกุมารแล้ว มีพราหมณ์ ๗ คน ได้ทำนายว่ามีคติเป็น ๒ ประการ คือ ถ้าอยู่ครองฆราวาส จะได้เป็น
จักรพรรดิผู้ยิ ่งใหญ่ แต่ถ้าออกผนวช จะได้เป็นศาสดาเอกของโลก  แต่พราหมณ์คนที่ ๘ คือ โกณฑัญญพราหมณ์      
ได้ทำนายว่าพระกุมารจะออกผนวชและได้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอน

• หลังจากประสูติได้ ๗ วัน พระมารดาได้สิ้นพระชนม์ พระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงตั้งให้พระนางปชาบดีโคตรมี ผู้เป็น      
พระขนิษฐาของพระนางสิริมหามายาเป็นอัครมเหส ีและมอบสิทธัตถะกุมารให้พระนางทรงเลี้ยงดูจนพระกุมารเจริญวัย
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• เมื่อสิทธัตถะกุมารมีพระชนมายุ ๘ พรรษา พระบิดาได้ให้ศึกษาในสำนักครูวิศวามิตร ทรงศิลปะศาสตร์ ๑๘ ประการ เช่น 
ขี่ม้า การใช้ธนู อักษรสมัย การฟันดาบ ยุทธวิธี ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ ทรงเคารพต่อครูโดยมิได้ถือพระองค์ว่าเป็นเจ้าชาย 
ทรงปฏิบัติพระองค์เยี่ยงลูกศิษย์กับอาจารย์ทั่วๆ ไป ทรงตั้งพระทัยศึกษาวิชาความรู้อย่างดี ประกอบกับพระองค์ทรงมี
ความเฉลียวฉลาดจึงทรงสำเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว

• พระเจ้าสุทโธทนะทรงคิดหาวิธีที่จะไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชตามคำทำนายของดาบสและพราหมณ์ ทรงออกอุบาย
ให้เจ้าชายสิทธัตถะติดอยู่กับความสุขเพลิดเพลินทางโลก ด้วยวิธีต่างๆ  คือ 

• ให้สร้างปราสาท ๓ หลัง สำหรับใช้เป็นที่ประทับทั้ง ๓ ฤดูของพระโอรส
• ให้ขุดสระบัว และปลูกบัวต่างชนิดกันถึงสามสระ
• สร้างสวนดอกไม้นานาชนิด
• มีสตรีปรนนิบัติด้วยการบรรเลงดนตรี ฟ้อนรำขับร้องเป็นนิจ

ชีวิตในวัยเยาว์และการศึกษา

อภิเษกสมรส

• เมื ่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา ได้ทรงอภิเษกสมรสกับ พระนางพิมพา หรือ พระนางยโสธรา          
ทรงประทับอยู่ในปราสาททั้ง ๓ หลัง จนกระทั่งมีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา ทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่ง พระนามว่า 
ราหุล  แปลว่า บ่วง  ตามที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงอุทานข้ึนว่า บ่วงเกิดขึ้นแล้ว  เมื่อทรงทราบว่าพระโอรสได้ประสูติแล้ว

เจ้าชายสิทธัตถะ พระนางพิมพา

พระราหุล
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เสด็จชมพระนคร

• เจ้าชายสิทธัตถะมีพระประสงค์จะเสด็จทอดพระเนตรนอกกำแพงพระราชวัง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพ     

ความเป็นอยู่ของชาวพระนครตามความเป็นจริง ทรงพบคนแก่ คนเจ็บ และคนตาย ทรงรู้สึกสลดพระทัยจึงเสด็จกลับ
พระราชวังและครุ่นคิดถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตร ต่อมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้เป็นนักบวชมีอาการสงบเสงี่ยม
เป็นที่น่าเลื่อมใส จึงพอพระทัยและมีจิตโน้มไปในทางที่จะออกผนวช

เทวทูต ๔

คนแก่

คนตาย

คนเจ็บ

สมณะ

ตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช

• ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบสมณะ ได้ตัดสินพระทัยออกผนวช ในเวลาเที่ยงคืน ได้เสด็จลุกจากที่บรรทมเข้าไป
ทอดพระเนตรพระนางพิมพา ซึ่งบรรทมหลับอยู่กับพระโอรส จากนั้นทรงปลุกนายฉันนะให้นำม้ากัณฐกะมาถวาย และ
เสด็จออกจากพระนครพร้อมกับนายฉันนะ ทรงตั้งจิตอธิษฐานผนวชที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาจากนั้นให้นายฉันนะนำม้ากลับ
พระนคร ขณะที่ออกผนวชพระองค์มีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา

การศึกษาหลังจากออกผนวช

• หลังจากทรงออกผนวช พระสิทธัตถะได้ศึกษาในสำนักของอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร เป็นผู้ที่
มีชื่อเสียงในแคว้นมคธ กระทั่งทรงบรรลุฌานชั้นสูงเทียบเท่ากับพระอาจารย์ทั้งสอง แต่ทรงพิจารณาเห็นว่านี่ยังไม่ใช่ทาง
ตรัสรู้ จึงทรงอำลาดาบสทั้งสองไปบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เอง
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การบำเพ็ญทุกรกิริยา

• พระสิทธัตถะเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ทรงบำเพ็ญ
ทุกรกิริยา  ซึ ่งคือทรมานพระวรกายให้ลำบาก เป็นการ
กระทำความเพียรอันยากเกินกว่าที ่ใครๆ จะทำได้ เช่น    
ทรงใช้พระทนต์กดพระทนต์ ทรงใช้พระชิวหากดพระตาลุ

• ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา มีเหล่าปัญจวัคคีย์ที่ได้เลื่อมใส
ในพระองค์ มาเฝ้าปรนนิบัติด้วยหวังว่า เมื่อพระองค์ตรัสรู้
แล้วจักสั่งสอนพวกตนให้ได้พบหนทางดับทุกข์ พระสิทธัตถะ
เห็นว่า การทรมานร่างกายไม่ได้เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ จึง
ทรงเลิกแล้วหันมาเสวยพระกระยาหารบำรุงพระวรกายให้มี
กำลัง เมื ่อปัญจวัคคีย์เห็นว่าทรงเลิกทำทุกรกิริยาแล้ว
พระองค์คงไม่ได้ตรัสรู้เป็นแน่จึงเสื่อมศรัทธา และพากันหลีก
หนีไปอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวัน

ทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา

• นางสุชาดาเป็นสตรีที่มีบ้านอยู่ใกล้แม่นํ้าเนรัญชรา นางได้บนกับรุกขเทวดาว่า หากนางได้ลูกชายก็จะบวงสรวงเทวดา
ด้วยข้าวมธุปายาส เมื่อได้ลูกชายสมความปรารถนา จึงมาแก้บนและเห็นพระสิทธัตถะนั่งอยู่ใต้ต้นไทร นางจึงคิดว่าทรง
เป็นรุกขเทวดา จึงถวายข้าวมธุปายาสทั้งถาด

• เมื่อพระสิทธัตถะเสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้ว พระองค์เสด็จไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา แล้วลอยถาดเพื่อ
อธิษฐานเสี่ยงทายเรื่องการตรัสรู้ จากนั้นเสด็จมานั่งพักใต้ต้นสาละแล้วลุกจากต้นสาละในตอนเย็น และเสด็จไปยังต้น
พระศรีมหาโพธ์ิเพ่ือบำเพ็ญเพียร
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ตรัสรู้และประกาศธรรม

• เมื ่อพระพุทธเจ้าประทับนั ่งแล้ว ทรงอธิษฐานว่า หากไม่สำเร็จผลดังที ่มุ ่งหวัง จะไม่เสด็จลุกจากที่นั ่งเป็นอันขาด         
ทรงบำเพ็ญเพียรจนจิตสงบ ทรงบรรลุฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และญาณ ๓ ตามลำดับ จนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาปัจฉิมยามของวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖

• ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรอยู่ ๖ ปี จึงตรัสรู้ ขณะมีพระชนมายุครบ ๓๕ พรรษา เมื่อตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงได้
พิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงแสดงพระธรรมเทศนา ทรงระลึกถึงดาบสผู้เป็นอาจารย์ทั้งสอง แต่ท่านทั้งสองได้สิ้นชีพไปแล้ว 
จึงเสด็จไปเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ อิสิปตนมฤคทายวัน ทรงแสดงธรรมแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ เป็นปฐมเทศนาเรื่อง     
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

• เมื่อจบพระธรรมเทศนา โกณฑัญญะได้บรรลุธรรมคนแรกและปัญจวัคคีย์ทั้งหมดจึงได้ทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา และ
บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา

สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
เรียกว่า 

อริยสัจ ๔ 
แปลว่า 

ความจริงอันประเสริฐ
๔ ประการ

ทุกข์
• ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อัน

เป็นตัวปัญหาของชีวิต

สมุทัย
• เหตุให้เกิดทุกข์ ตัณหา ความอยาก 
อันเป็นสาเหตุของปัญหาชีวิต

นิโรธ
• ความดับทุกข์จนหมดสิ้นไป

มรรค
• ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
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• หลังจากพระพุทธองค์ประกาศพระศาสนามาเป็นเวลา ๔๕ ปี จนมีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ขณะประทับ
อยู่ ณ ปาวาลเจดีย์เมืองเวสาลี ทรงพิจารณาสังขารของพระองค์ว่า ได้แก่ชรามากแล้ว สิ่งที่พึงกระทำก็ได้
กระทำครบสมบูรณ์แล้ว สมควรที่จะปรินิพพาน จึงทรงอธิษฐานจิตปลงพระชนมายุสังขารว่า “จากนี้ไปอีก 
๓ เดือน พระองค์จักปรินิพพาน”

• วันที่ปลงพระชนมายุสังขาร ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ หลังจากนั้นได้เสด็จไปยังเมืองปาวา พระองค์
ประทับในสวนมะม่วงของนายจุนทะ นายจุนทะเข้าเฝ้าและถวายภัตตาหาร ต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จ
ต่อไปยังเมืองกุสินารา

ทรงปลงพระชนมายุสังขาร

• พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเทศนาสั่งสอนโปรดประชาชนไปตามลำดับจนกระทั่งถึงบริเวณป่าไม้สาละ ซึ่งเป็น
ทางเข้าเมืองกุสินารา แคว้นมัลละ พระองค์ทรงประทับอยู่ระหว่างไม้สาละในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ 
อยู่ที่เมืองกุสินารา

• ขณะนั้นมีนักบวชชื่อ สุภัททปริพาชก ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพาน จึงขอเข้าเฝ้าเพื่อทูลถาม
ปัญหาบางประการ แต่พระอานนท์ปฏิเสธ พระพุทธองค์ทรงได้ยินจึงอนุญาตให้สุภัททะเข้าเฝ้าแล้วทรง
แสดงธรรมให้ฟัง สุภัททะเลื่อมใสทูลขออุปสมบท และปฏิบัติธรรมจนบรรลุได้เป็นพระอรหันต์ สุภัททะจึง
เป็นภิกษุผู้บวชเป็นองค์สุดท้ายหรือปัจฉิมสาวก

ปัจฉิมสาวก
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พระพุทธเจ้าทรงประทาน ปัจฉิมโอวาท แก่เหล่าภิกษุที่มาเข้าเฝ้า ความว่า

“ ภิกษุท้ังหลาย
บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่า

สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา
พวกเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น
ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด... ”

• หลังจากประทานโอวาทเสร ็จแล้ว พระพุทธเจ ้าก ็ได ้เสด ็จด ับขันธปริน ิพพาน ณ สาลวโนทยาน
กรุงกุสินารา ในวันเพ็ญข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี และนับแต่นั้นมา พุทธศักราช ได้กำเนิด
ข้ึนในโลกตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

• ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ประกาศสัจธรรมต่อชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่ไพศาล “กฎแห่ง
กรรม” (ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว) เป็นธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคน ให้หลุดพ้นจากความงมงาย       
ที่ล้วนแต่นำพาสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความมืดมน ทรงจุดประทีปแห่ง “สัจธรรม” อันโชติช่วงชัชวาล นำไปสู่ความ
พ้นทุกข์ ร่มเย็น สงบสุขแก่ชาวโลกตราบเท่าทุกวันน้ี
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• ภายหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนท์ได้ไปแจ้งข่าวการปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
ในกรุงกุสินารา มัลลกษัตริย์ทรงบูชาพระพุทธสรีระด้วยดอกไม้และเครื่องหอมเป็นเวลา ๗ วัน และถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย ์ในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ โดยเรียกวันน้ีกันว่า วันอัฏฐมีบูชา

การถวายพระเพลิง

• หลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว มีกษัตริย์ ๗ เมืองได้ส่งทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
จากมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา เพื่อนำไปสักการบูชาที่บ้านเมืองของตน มัลลกษัตริย์ยอมแบ่งปันด้วยไมตรี

• ดังนั้นทำให้พระบรมสารีริกธาตุได้แพร่หลายไปยังนานาประเทศ โดยที่ไม่มีฝ่ายใดทำการสงครามแย่ง พระ-
บรมสารีริกธาตุ ผู้ที่ทำหน้าที่ป้องกันมิให้กษัตริย์ทั้ง ๗ เมืองนั้น ทำสงครามกันก็คือ ท่านโทณพราหมณ์      

ซ่ึงเป็นผู้จัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เป็น ๘ ส่วน เท่าๆ กัน

การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
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• สถานที่ที่ทำให้เหล่าพุทธศาสนิกชนเกิดความระลึกถึงพระพุทธเจ้า มี ๔ แห่ง

สถานที่ประสูติ

สถานที่ตรัสรู้

สถานที่แสดงปฐมเทศนา

สถานที่ปรินิพพาน

สังเวชนียสถาน

สังเวชนียสถาน

สถานท่ีประสูติ

• ลุมพินีวัน ปัจจุบันเรียกว่า ลุมพินี หรือรุมมินเด อยู่ในเขตประเทศเนปาล มีเสาหินจารึกข้อความว่า
พระพุทธเจ้าประสูติ ณ สถานที่แห่งน้ี ซ่ึงพระเจ้าอโศกมหาราชทรงให้สร้างข้ึน

สถานท่ีตรัสรู้

• อุรุเวลาเสนานิคม ปัจจุบันเรียก พุทธคยา ต้ังอยู่ที่รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดยมีเจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์
ทรงสี่เหลี่ยม พระเจ้าหุวิชกะผู้มีความเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธศาสนาทรงให้สร้างข้ึนราวพ.ศ. ๖๔๗ มุ่งหมาย
ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่า ณ สถานที่น้ีคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับน่ังตรัสรู้
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สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา
• อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ อยู่ที่รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย 
มีสถูปชื่อ ธัมเมกขสถูป สร้างข้ึนโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นสถานที่ระลึกถึงเมื่อคร้ังที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรมเป็นคร้ังแรก

สถานท่ีปรินิพพาน
• สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ปัจจุบันเรียก กาเซีย อยู่ที่รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีวิหาร
ปรินิพพาน ต้ังอยู่ด้านหน้าพระสถูปปรินิพพานในวิหารมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานขนาดใหญ ่เสมือน
พระพุทธสรีระของพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่
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1) เป็นเวลาเท่าใดนับแต่พระพทุธเจ้าทรงปลงอายุ
สังขารจนเสด็จปรินิพพาน  
ก. 3 วัน                 ข. 45 ปี 
ค. 45วัน                ง. 3 เดือน 
 

2) ผู้ที่ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับ
ขันปรินิพพาน คือใคร  
ก. นายฉันทะ          ข. นายจุนทะ 
ค. สุภัททะ             ง. พระเจ้าพิมพสิาร 
 

3) ก่อนจะเสด็จปรินิพพานพระพุทธเจ้ามพีระดํารัส
ให้ชาวพุทธยึดถืออะไรเป็นศาสดาแทนพระองค์  
ก. พระพทุธรูป        ข. พระธรรมวินัย 
ค. สังเวชนียสถาน    ง. ศาสนสถานและศาสนวัตถุ 
 

4) ผูท้ี่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เป็นคนสุดท้าย
คือใคร 
 ก. พระอานนท์         ข. โกณฑัญญะ 
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ   ง. สุภัททปริพาชก 
 

5) หลังจากถวายพระเพลิงพระพทุธสรรีะแล้วโทณ
พราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารรีิกธาตุออกเป็นกีส่่วน 
ก. 8 ส่วน               ข. 9 ส่วน 
ค. 6 ส่วน               ง.10 ส่วน 
 

6) ข้อใดเป็นสาเหตุทีท่ําใหเ้จ้าชายสทิธัตถะตัดสิน
พระทัยออกผนวช  
ก. เพราะทรงเบื่อการครองเรือน             
ข. เพราะทรงเมื่อนางสนมในพระราชวัง 
ค. เพราะทรงเบื่อการปกครองบ้านเมือง     
ง. เพื่อแสวงหาหนทางดับทุกข์ 

 

7) เทวทูตทั้ง 4หมายถึงข้อใด  
ก. จิต เจตสิก รปู นิพพาน       
ข. รัก โลภ โกรธ หลง 
ค. แก่ เจ็บ ตาย สมณะ           
ง. ทุกข์ สมทุัย นิโรธ มรรค 
 

8) ข้อใดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสงัขาร  
ก. วันมาฆบูชา         ข. วันวิสาขบูชา 
ค. วันอัฏฐมีบูชา       ง. วันอาสาฬหบูชา 
 

9) ผู้ใดได้รบัฟงัการปลงอายุสงัขารของ
พระพุทธเจ้า  
ก. พระอานนท ์       ข. พระเจ้าสทุโธทนะ 
ค. สุภัททปริพาชก    ง. พระอัญญา โกณฑญัญะ 
 

10) พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแกผู่้ใดเป็นคน
สุดท้าย  
ก. พระอานนท ์       ข. พระเจ้าสทุโธทนะ 
ค. สุภัททปริพาชก    ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 

11) ข้อใดเป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า  
ก. การจัดพิธีพระบรมศพของพระองค์     
ข. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ค. การดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท   
ง. ความจริงอันประเสรฐิ 4 ประการ 
 

12) ข้อใดเป็นต้นไม้แห่งการตรสัรู ้ 
ก. ต้นรัง      ข. ต้นสาละ 
ค. ต้นโพธ์ิ    ง. ต้นไทร 
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13) ข้อใดเป็นเมืองที่พระพทุธเจ้าเสด็จดับขันธ 
ปรินิพพาน  
ก. เมืองกุสินารา    ข. เมืองพุทธคยา 
ค. เมืองพาราณสี   ง. เมืองลุมพินีวัน 
 

14) สารนาถ คือสถานที่ใด  
ก. สถานที่ประสูติ               
ข. สถานที่ตรัสรู ้
ค. สถานที่แสดงปฐมเทศนา    
ง. สถานที่แสดงปจัฉิมโอวาท 
 

15) ข้อใดเป็นสถานที่อญัเชิญพระพทุธสรีระของ
พระพุทธเจ้าไปถวายพระเพลิง  
ก. กรุงเทวทหะ        ข. รัฐพิหาร 
ค. พุทธคยา            ง. มกุฏพันธนเจดีย 
 

16) พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อชาติไทย
หลายด้าน  ยกเว้นด้านใด 
ก. ด้านการปกครอง  

ข. ด้านการศึกษา 
ค. ด้านก่อการร้าย 
ง. ด้านเศรษฐกจิ 
 

17) ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ 
ก. เป็นผู้เผยแผ่คำสอน 
ข.เป็นที่พึง่ทางใจแก่คนทั่วไป 
ค.เป็นผู้นำในการรณรงค์ประชาธิปไตย 
ง.เป็นผู้นำในการประกอบพิธีการ 
 

 

 

18. เพราะเหตุใดพระนางสิริมหายาจงึต้องเสด็จไป
ประสูติพระโอรสที่บ้านเมืองของพระนาง 
ก.เพราะพระนางคิดถึงพระบิดา 
ข.เพราะปฏิบัติตามธรรมเนียมโบราณ 

ค.เพราะพระนางต้องการใหพ้ระโอรสประสูติท ี
   บ้านเมืองของตน 
ง.เพราะโหลหลวงทูลเชิญ 

 

19. รุมมินเดคือสถานที่ใด 
ก.สถานทีป่ระสูติ 
ข.สถานที่ตรสัรู ้
ค.สถานที่แสดงปฐมเทศนา 
ง.สถานทีป่รินิพพาน 
 

20. พุทธคยา  คือสถานที่ใด 
ก.สถานทีป่ระสูติ 
ข.สถานที่ตรสัรู ้
ค.สถานที่แสดงปฐมเทศนา 
ง.สถานทีป่รินิพพาน 
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ความเป็นมาของชาติไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขปได้
๒. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้
๓. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์ได้
๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ได้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓

• ในปลายสมัยธนบุรีหลังจากที่ปราบกบฏพระยาสรรค์แล้ว สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้สถาปนา  
ราชวงศ์จักรี และปราบดาภิเษกข้ึนครองราชสมบัติเมื่อวันที ่๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ ทรงพระนามว่า
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบด ีต่อมาพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่า 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

• พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้ตั้งเมืองหลวงข้ึนใหม ่คือ กรุงรัตนโกสินทร ์หรือ
กรุงเทพมหานคร ข้ึนทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับกรุงธนบุร ีกรุงเทพมหานครน้ีมีชื่อเต็มว่า

“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยามหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ 
อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ”์

การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์

การพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์บทท่ี ๑
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• สาเหตุที่ย้ายเมืองหลวงมายังฝั่งกรุงเทพฯ เพราะมีพื้นที่กว้างขวางกว่า เเละอยู่ในบริเวณที่มีเเผ่นดินงอก ส่วน
ฝั่งธนบุรีถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังไปทุกปี ฝั่งกรุงเทพฯ จึงเหมาะแก่การขยายบ้านเมืองในอนาคต นอกจากน้ียังมี
ทำเลที่ตั้งที่ดีสำหรับการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ เพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวไทย ทำให้เรือเดินสมุทรสามารถ
เข้ามาได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้ได้รับความเจริญในหลายด้าน โดยเฉพาะการค้าขายที่เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ

เเผนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พระนามพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และปีท่ีครองราชย์

รัชกาลท่ี ๑

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒)

รัชกาลท่ี ๒

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(พ.ศ. ๒๓๕๒ - ๒๓๖๗)
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รัชกาลท่ี ๓
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๙๔)

รัชกาลท่ี ๔
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑)

รัชกาลท่ี ๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

รัชกาลท่ี ๖
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘)
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รัชกาลท่ี ๗
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗)

รัชกาลท่ี ๘
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
(พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๙)

ข้อมูล : ณ วันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

รัชกาลท่ี ๑๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)

รัชกาลท่ี ๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๕๙)
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การสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้เเก่บ้านเมือง

ปัจจัยด้านผู้นำ

๑

• ผู้นำของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ทำสงครามเพื่อต่อต้านผู้รุกราน ป้องกันรักษาและขยายอำนาจของ           
กรุงรัตนโกสินทร์ไปยังดินแดนใกล้เคียง 

• ในสมัยที่ต้องเผชิญกับการขยายอำนาจของชาติตะวันตก ชนชั้นผู้นำของไทยได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนิน
นโยบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติโดยการผูกมิตร เมื่อมีปัญหาการสู้รบเกิดข้ึน เช่น ปัญหากับฝรั่งเศสในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินการเจรจาทางการทูตเป็นหลัก ผ่อนปัญหาหนัก
ให้เบาลงจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้

ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

• พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้ไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที ่๑ 
เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะ ไทยจึงมีโอกาสเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาไม่เท่าเทียมกันที่ทำกับต่างชาติ
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔

• ในสมัยประชาธิปไตย (ตั้งเเต่ พ.ศ. ๒๔๗๕) รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีระบบ

การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เเก่บ้านเมือง๒
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• กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
และอยู่ใกล้กับอ่าวไทย ทำให้สามารถเดินทางจากอ่าวไทยมายังกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้มีเรือจาก
ต่างชาติเข้ามาค้าขายเป็นจำนวนมาก ซ่ึงเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

ปัจจัยด้านท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์

• แม้ในสังคมจะมีคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา แต่พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์อย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่มีปัญหา
ความขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างคนในสังคม ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม

พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๙๔)

• หลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที ่๑ ได้โปรดให้จัดระเบียบการปกครองโดยยึดตามรูปแบบสมัยอยุธยา 
คือ เหมือนสมัยอยุธยาในยามเจริญรุ่งเรือง ได้เเก่ สมุหนายกปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ เเละสมุหพระกลาโหม
ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต ้กรมท่าปกครองหัวเมืองชายทะเลบริเวณอ่าวไทย และโปรดให้ชำระกฎหมายให้ม ี   
ความถูกต้องยุติธรรมที่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง

ด้านการเมืองการปกครอง๑

พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
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• ผู้คนในสังคมเเบ่งเป็น ๒ ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครอง และ ชนชั้นผู้ถูกปกครอง พระสงฆ์จัดอยู่ในฐานะพิเศษ 
ในสังคม

ด้านสังคมและวัฒนธรรม๒

ชนชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์

กลุ่มคนในสังคม

ชนชั้นปกครอง ชนชั้นผู้ถูกปกครอง

พระมหากษัตริย์
เป็นประมุขของอาณาจักรไทย

เจ้านาย
ราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระมหากษัตริย์

ขุนนาง
ราษฎรที่ถวายตัวเข้ารับราชการ

ไพร่
ราษฎรทั่วไป

ทาส
ราษฎรที่อยู่ภายใต้อำนาจของนายเงิน ไม่มีสิทธิในตนเอง

• พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก รวมทั้งสร้างและบูรณะวัด 
นอกจากน้ี ยังได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรม เช่น นิราศรบพม่าท่ีท่าดินแดง บทละครเรื่องรามเกียรติ ์เเละ
โปรดให้มีการแปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทย เช่น พงศาวดารจีน ๒ เรื่อง คือ ไซฮั่น และ สามก๊ก

• พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่อง อิเหนา รามเกียรติ ์สังข์ทอง ไกรทอง 
ขุนช้างขุนแผน (หลายเรื่องทรงเเต่งบางตอน) และทรงอุปถัมภ์กว ีเช่น พระยาสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่    
ผู้มีผลงานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น พระอภัยมณ ีสิงหไกรภพ เป็นต้น

• พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างและบูรณะวัดเป็นจำนวนมาก ทรงส่งเสริมศิลปะทางด้าน
สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะเเบบไทยกับจีน เช่น พระปรางค์              
วัดอรุณราชวรารามประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบแบบจีน และที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

• โปรดเกล้าฯ ให้จารึกความรู้ต่างๆ ของไทยลงบนแผ่นศิลา ประดับไว้ในศาลารอบพระอุโบสถ ในสมัยน้ีเริ่มมี
มิชชันนารีหรือหมอสอนศาสนาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ เช่น หมอบรัดเลย ์นำวิธีการแพทย์สมัยใหม ่คือ     
การผ่าตัด การฉีดวัคซีนเข้ามา และตั้งโรงพิมพ์พิมพ์หนังสือและรับจ้างพิมพ์ประกาศของทางราชการ
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ด้านเศรษฐกิจ๓

• สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เศรษฐกิจเป็นแบบพึ่งตนเอง โดยประชาชนทำการเกษตรเป็นหลัก 
• มีการค้าขายภายในอาณาจักรและการค้าทางทะเลกับชาวต่างชาติ เช่น ชาติตะวันตก มลายู จีน เป็นต้น
• มีการค้าในระบบบรรณาการกับจีน ซ่ึงทำรายได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๓
• ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการทำสนธิสัญญาทางการค้ากับอังกฤษและอเมริกา ทำให้มีพ่อค้าต่างชาติเข้ามาค้าขาย
มากข้ึน

พัฒนาการในสมัยปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๗๕)

• ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายอย่างเช่น 
ทรงอนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทรงอนุญาตให้ราษฎรมองพระพักตร์พระเจ้าแผ่นดิน ทรงให้ราษฎร
ถวายฎีกาแก่พระเจ้าแผ่นดินได้โดยตรง เป็นต้น

ด้านการเมืองการปกครอง๑

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน โดยรวมอำนาจการ
ปกครองหัวเมืองเข้าสู่ศูนย์กลาง แบ่งงานออกเป็นกระทรวงเเละกรม ส่วนภูมิภาคได้จัดระบบการปกครอง
เป็น มณฑลเทศาภิบาล โดยรวมเมืองต่างๆ หลายเมืองเข้าเป็นมณฑล แต่ละเมืองแบ่งการปกครองเป็นระดับ
อำเภอ ตำบล เเละหมู่บ้าน
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แผนผังแสดงการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี ๕

พระมหากษัตริย์

การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค

กระทรวง

กรม

มณฑลเทศาภิบาล

เมือง

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

• ในสมัยรัชกาลที ่๔ และรัชกาลที ่๕ ประเทศไทยต้องเผชิญกับการคุกคามจากชาติตะวันตกหลายครั้ง ผู้นำไทยได้
พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาทางการทูต ทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงได้

• ในสมัยรัชกาลที ่๖ มีการเเก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันกับชาติตะวันตก ยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกับ
บางชาติได้ และมีการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากข้ึน รัชกาลที่ ๖ จึงทรงตั้งเมืองจำลอง “ดุสิตธานี” 
เพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในหมู่ข้าราชการ

• ในสมัยรัชกาลที ่๗  คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม๒

• ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการนำวัฒนธรรมของตะวันตกมาใช้ เช่น การแต่งกายเเละไว้ทรงผมเเบบ
ชาวตะวันตก การใช้ช้อนส้อมแทนการใช้มือในการรับประทานอาหาร การน่ังโต๊ะเก้าอี้แทนการน่ังพื้น 
การใช้รถรางเเละรถยนต์ เป็นต้น

• ยกเลิกการหมอบกราบให้เปลี่ยนมาเป็นยืนและถวายคำนับเมื่อเข้าเฝ้าฯพระเจ้าแผ่นดิน
• ทรงปฏิรูปการศึกษาโดยจัดให้มีโรงเรียนของรัฐในกรุงเทพฯ เเละหัวเมือง เพื่อพัฒนาคนมาใช้ในการปฏิรูป
บ้านเมือง

• ทรงเลิกทาสเเละระบบไพร่ ให้คนไทยมีความเท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้ต่างชาติดูถูกว่าเมืองไทยมีการกดข่ี
พลเมืองเป็นทาส

• ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีการกำหนดคำนำหน้าชื่อหน้าชื่อบุรุษ สตร ีและเด็ก การใช้นามสกุล
• การส่งเสริมให้ผู้ชายมีภรรยาเพียงคนเดียว การแนะนำให้สตรีไทยไว้ผมยาวและนุ่งผ้าซ่ิน
• การประกาศใชธ้งไตรรงค์ เป็นธงประจำชาติไทย
• มีการส่งเสริมด้านการศึกษาโดยกำหนดการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กทุกคน และตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรก 
คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านเศรษฐกิจ๓

• มีการทำสนธิสัญญาการค้าและพระราชไมตรีกับต่างชาติในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีการ
เปลี่ยนแปลง ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายมากข้ึน ทำให้ต้องปรับปรุงระบบเงินตราโดยใช้เงินเหรียญแทนเงินพด
ด้วงแบบเก่า

• ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับหน่ึงของไทย จึงเกิดการขยายที่ดินเพื่อใช้ทำนามากข้ึน        
ในสมัยรัชกาลที่ ๕

• รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปการคลังโดยการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อรวบรวมเงินแผ่นดินให้อยู่ในที่เดียวกัน 
จัดทำงบประมาณแผ่นดิน และตั้งกรมพระคลังมหาสมบัต ิ(ต่อมา คือ กระทรวงการคลัง) เพื่อดูแลเรื่อง     
การคลังของชาติ เเละมีการใช้ธนบัตรเป็นครั้งแรก

• ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม มีการสร้างทางรถไฟไปยังหัวเมืองสำคัญๆ ทำให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วข้ึน 
เศรษฐกิจขยายตัวข้ึน

• ด้านการธนาคาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ทั้งเจ้านายและเอกชนได้ลงทุนจัดตั้งธนาคาร เรียกว่า บุคคลัภย์ (Book 
Club) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจำกัด (Siam Commercial Bank, Limited.)
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ ถึงปัจจุบัน
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• สมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มีการก่อตั้ง คลังออมสิน ต่อมาเรียกว่า ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐบาลแห่งแรก
• สมัยรัชกาลที่ ๖ เริ่มมีปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำจากการเกิดน้ำท่วมใหญ ่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ภัยธรรมชาติทำให้
พืชผลเสียหาย ราษฎรอดอยาก และไม่มีสินค้าเกษตรส่งออก มีการส่งเสริมให้คนไทยทำการค้า และใช้สินค้าที่
ผลิตในไทยมากข้ึน

• สมัยรัชกาลที่ ๗ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และค่าของเงินที่ลดน้อยลง 
ทำให้สินค้ามีราคาแพงข้ึน รัชกาลที่ ๗ ทรงแก้ปัญหาโดยลดจำนวนข้าราชการ ตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์ 
และรายจ่ายต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ 

• ต่อมาผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกที่รุนแรงข้ึนทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก สินค้ามีราคาแพงข้ึน 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจนเกิดความไม่พอใจการปกครองมากข้ึน และกลายเป็นสาเหตุหน่ึงที่นำไปสู่      
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. ๒๔๗๕

พัฒนาการในสมัยประชาธิปไตย (ตั้งเเต่ พ.ศ. ๒๔๗๕-ปัจจุบัน)

• พ.ศ. ๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ทำให้มีองค์กรการเมืองเกิดข้ึน เช่น
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง เป็นต้น

• ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่บางสมัยมี
การปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร ทำให้สิทธิทางด้านการเมืองของประชาชนถูกจำกัด

ด้านการเมืองการปกครอง๑
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม๒

• ได้มีการออกประกาศหลายฉบับที่ครอบคลุมความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม เช่น เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย ห้ามเคี้ยวหมากพลู กำหนดเครื่องแต่งกายใน
โอกาสต่างๆ กำหนดรูปแบบการเขียนภาษาไทยแบบใหม ่ยกเลิกการใช้ตัวอักษรหลายตัว เช่น ฒ ษ และ ศ 
วัฒนธรรมหลายอย่างน้ีได้ยกเลิกไปเมื่อสิ้นสมัยสร้างชาตินิยม

สมัยสร้างชาตินิยม

• ได้ฟื้นฟูความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชพิธีต่างๆ เช่น การส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
ต่างๆ การแพร่ภาพข่าวในพระราชสำนักผ่านโทรทัศน์และวิทยุเป็นประจำทุกวันการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมฟื้นฟูและสร้างสรรค์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

สมัยฟื้นฟูพระราชประเพณีและฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

• ความนิยมวัฒนธรรมตะวันตกของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที ่๔ และที ่๕ ผู้ที่ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่มาจาก
ตะวันตกเป็นหลัก ได้มีการกำหนดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท มีการพัฒนาด้านการศึกษาทำให้มีผู้รู้หนังสือมากข้ึนมีโอกาสไปเรียนต่อ
ต่างประเทศมากข้ึน ทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และมีค่านิยมแบบตะวันตก

สมัยนิยมวัฒนธรรมตะวันตก

ด้านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง๓

เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๕๐๑
• หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยขณะน้ันอยู่ภายใต้
การควบคุมของต่างชาต ิโดยเฉพาะชาวจีน รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของคนไทย แต่ไม่ประสบ
ความสำเร็จ

• ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้เกิดปัญหาสินค้าขาดตลาดมีราคาแพง และสินค้าเกษตรของไทยส่งไปขาย
ต่างประเทศไม่ได้ ทำให้ประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรม
ต้องปิดตัวลง
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• มีการโอนกิจการของเอกชนบางอย่าง เช่น ธุรกิจธนาคาร เหมืองแร่ มาเป็นของรัฐ เพื่อจะขจัดอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของต่างชาติ

• หลังสงครามโลกครั้งที ่๒ รัฐบาลได้เร่งสนับสนุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงประชาชน
และส่งออก ทำให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว และรัฐบาลเริ่มการลงทุนในอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
กระดาษ น้ำตาล ยาสูบ ฟอกหนัง เชื้อเพลิง

• รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของเอกชน เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเเละให้ราษฎร    
มีงานทำเปิดรับการลงทุนและการติดต่อค้าขายกับต่างชาติอย่างเสรี

• รัฐบาลได้เตรียมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการตั้งสถาบันทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ตั้งสภาพัฒนา           
การเศรษฐกิจ และพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม เป็นต้น

• สินค้าออกที่สำคัญของไทย เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป อัญมณี แผงวงจรไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องกระป๋อง เป็นต้น

เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ - พ.ศ. ๒๕๔๐

• ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๒๘ เศรษฐกิจของไทยมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาอุตสาหกรรม     
ทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน และพยายามพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม ่(NICS) มีการเปิดรับการลงทุน และส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ และธุรกิจบริการประเภทต่างๆ ทั้งจากนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทย     
ทำให้มีการกว้านซ้ือที่ดินเพื่อนำมาทำสนามกอล์ฟ หมู่บ้านจัดสรร การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการ
ป่ันหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้ราคาสูงข้ึนกว่าราคาสินทรัพย์จริง

• การที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตรวดเร็วเกินไป และขาดมาตรการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๕๔๐ เรียกว่า วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ หรือรู้จักกันดีในชื่อ วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง 
ซ่ึงธุรกิจจำนวนมากล้มละลายและปิดตัวลง ส่งผลให้คนจำนวนมากในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องตกงาน
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• ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน ทำให้คนไทยส่วนใหญ่หันมาดำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้แก่
ประชาชนไทยเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน โดยเน้นการ
พึ่งพาตนเองและการพัฒนาตามศักยภาพ

เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ - พ.ศ. ๒๕๔๐

• แนวคิดน้ีเป็นหลักที่ประชาชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
ซ่ึงได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ส่วนในภาครัฐบาล แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึงการพัฒนาประเทศตามลำดับข้ันตอน เพื่อสร้างความสมดุล 
มั่นคงและยั่งยืน และมุ่งเน้นพัฒนาภาคเกษตรกรรมมากข้ึน เพราะเป็น
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑
ผลงานของบุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์บทท่ี ๒
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• ทรงมีพระนามเดิมว่า ทองด้วง 
• ทรงเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร ์ทรงตั้งกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง และทรงสร้างความมั่นคง

ให้แก่อาณาจักรไทย

พระราชกรณียกิจสำคัญ

ด้านการเมืองการปกครอง

• ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีเเละกรุงรัตนโกสินทร ์ทรงย้ายราชธานีจากเดิมที่อยู่ฝั่งธนบุรีมาฝั่งกรุงเทพมหานคร 
• ทรงสร้างพระราชวังเเละวัดที่มีรูปแบบเหมือนกับอยุธยาเพื่อสร้างกำลังใจให้ประชาชนรู้สึกว่าอยู่ในสมัยที่
บ้านเมืองรุ่งเรือง

• ทรงจัดการปกครองให้มีระเบียบแบบแผน

• โปรดเกล้าฯ ให้ชำระกฎหมายให้มีความถูกต้องยุติธรรมเรียกว่า กฎหมายตราสามดวง เพราะประทับตราสำคัญ ๓ 
ดวง คือ

ตราราชสีห์ ของสมุหนายก
ตราคชสีห์ ของสมุหพระกลาโหม
ตราบัวแก้ว ของกรมท่า

• โปรดให้ขุดคลองรอบกรุงที่เรียกชื่อต่างๆ กัน โดยทางตอนเหนือ เรียกว่า คลองบางลำพู ส่วนทางตอนใต้ เรียกว่า     
คลองโอ่งอ่าง ทำให้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเหมือนเกาะที่มีแม่น้ำล้อมรอบเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาและโปรดให้
สร้างกำแพงพระนครและสร้างป้อมปราการเรียงรายไว้โดยรอบ

• ทรงเป็นแม่ทัพในการทำศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขยายอำนาจเข้ามา สงครามครั้งสำคัญในครั้งน้ันคือ 
สงครามเก้าทัพกับพม่า

ด้านศิลปวัฒนธรรม

• ทรงให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและประเพณีสำคัญของกรุงศรีอยุธยา เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสมโภช
พระนคร เป็นต้น

• ทรงส่งเสริมด้านวรรณกรรม ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีข้ึนหลายเรื่อง เช่น นิราศรบพม่าที่ท่าดินเเดง รามเกียรติ ์
และโปรดให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แปลพงศาวดารจีนเรื่อง สามก๊ก ซ่ึงเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันน้ี
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ด้านศาสนา

• ทรงออกกฎพระสงฆ์และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สถาบันสงฆ์อยู่ในพระธรรมวินัยและมีระเบียบแบบแผน
• โปรดเกล้าฯ ให้สังคายนาพระไตรปิฎกให้มีความถูกต้อง ซ่ึงนับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที ่๙
• โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ วัดสระเกศ วัดอรุณราชวราราม (วัดเเจ้ง)        
วัดสุวรรณดาราราม วัดราชบูรณะ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดสุทัศนเทพวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม 
เป็นต้น

• โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปที่ถูกทิ้งร้างไว้ตามวัดในกรุงศรีอยุธยา ลพบุรี และสุโขทัย ลงมายังกรุงเทพฯ 
เพื่อบูรณะซ่อมแซมและนำไปประดิษฐานตามวัดต่างๆ ที่สร้างใหม ่เช่น อัญเชิญพระศรีศากยมุนี จากวิหารหลวงวัด
มหาธาต ุเมืองสุโขทัย มาประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม

สุโขทัย

วัดมหาธาตุ

วัดสุทัศนเทพวราราม พระศรศีากยมุนี

วัดอรุณราชวราราม

กรุงเทพมหานคร

ด้านเศรษฐกิจ

• การฟื้นฟูเศรษฐกิจเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีในตอนต้นของรัชกาลที่ ๑ เศรษฐกิจยังไม่ด ีเพราะมีสงครามกับ
พม่าหลายครั้ง การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงลดลง ในปลายรัชกาลที่ ๑ เมื่อบ้านเมืองปลอดจากภัยสงคราม 
ประชาชนมีเวลาประกอบอาชีพ ราชสำนักส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีน ทำให้การค้าขายกับจีน
เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจดีข้ึน จึงมีเงินมาใช้จ่ายทำนุบำรุงบ้านเมือง ก่อสร้างพระนคร สร้างกำแพงเมือง 
สร้างป้อม สร้างและปฏิสังขรณ์วัด ซ้ือและสร้างอาวุธเพื่อใช้ป้องกันพระราชอาณาเขตบ้านเมืองมีความมั่นคงและ
ราษฎรมั่งคั่งข้ึน

ป้อมพระสุเมรุ สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๑
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สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

• มีพระนามเดิมว่า บุญมา
• เป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
• ทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสุดจินดามหาดเล็กหุ้มแพร และทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชหรือวังหน้า 

ในรัชกาลที ่๑

พระกรณียกิจสำคัญ

ด้านการสร้างความมั่นคงแก่บ้านเมือง

• เข้าร่วมกับกองทัพของพระยาตาก (สิน) ที่เมืองจันทบุรี และมีส่วนร่วมในการต่อสู้กอบกู้บ้านเมือง
• สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติใน พ.ศ. ๒๓๑๐ จึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็น           

พระมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจ 
• ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตราชา พระยายมราช และเจ้าพระยาสุรสีห์ ทำหน้าที่ปกครองเมือง

พิษณุโลก ดูแลเเละป้องกันพระราชอาณาจักรทางเหนือ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสงครามเป็นอย่างมาก 
จนพม่าเรียกพระนามว่า พระยาเสือ

• ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงเป็นแม่ทัพในสงครามครั้งสำคัญหลายครั้ง เช่น สงครามเก้าทัพ สงครามรบพม่าที่      
ท่าดินแดง เป็นต้น
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ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

• โปรดให้สร้างพระราชวังบวรสถานมงคล ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม 
• ทรงโปรดให้สร้างวัดหลายแห่ง เช่น วัดชนะสงคราม วัดมหาธาตุ วัดเทวราชกุญชร วัดราชผาติการาม          วัด

บางลำพู วัดโบสถ์
• โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดเก่า เช่น วัดปทุมคงคา วัดสุวรรณดาราราม เป็นต้น 
• ทรงบริจาคพระราชทรัพย์สร้างหอพระมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โรงครัว หอสวด โรงโขน     

โรงหุ่นระทา พลับเพลา หอทิ้งทาน ถวายเป็นสมบัติของพระบรมมหาราชวัง

วัดเทวราชกุญชร

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔
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• ทรงมีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามงกุฎสมมติเทวาวงศ์ พงษอิ์ศรกษัตริย์
• ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔ ไทยมีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกมากข้ึน และเริ่มพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัย    

แบบตะวันตก

พระราชกรณียกิจสำคัญ

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

• ทรงเจริญความสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับชาติตะวันตกหลายชาติ เช่น การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง กับอังกฤษ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ ตามด้วยสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันกับชาติตะวันตกอื่นๆ

• ทรงโปรดให้ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น

ด้านการปรับปรุงประเทศ 

• ทรงปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก ยกเลิกประเพณีเก่าๆ ที่ล้าสมัย เพื่อไม่ให้ชาติตะวันตกดูถูกว่าไทย
เป็นชาติป่าเถ่ือน ด้อยความเจริญ แล้วหาข้ออ้างยึดครองดินแดน เช่น อนุญาตให้ขุนนางสวมเสื้อเข้าเฝ้าฯ 
อนุญาตให้ราษฎรเฝ้ารับเสด็จฯ หรือเข้าเฝ้าฯ ได ้อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำความเคารพตามธรรมเนียมต่างชาติ 
ส่งเสริมให้ราษฎรรักษาความสะอาดร่างกายและบ้านเมือง

• ทรงจ้างชาวตะวันตกเข้ามารับราชการ  สอนหนังสือแก่พระราชโอรสและพระราชธิดา
• ทรงส่งเสริมให้เจ้านายและขุนนางศึกษาภาษาอังกฤษ
• ทรงจ้างชาวตะวันตกเข้ามาฝึกสอนวิชาทหารแบบใหม่
• ทรงส่งขุนนางไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก เรื่องการพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศส 
• โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ของทางราชการข้ึนในพระบรมมหาราชวัง ชื่อว่า โรงอักษรพิมพการ
• มีการตัดถนนสายใหม่ๆ เช่น เจริญกรุง บำรุงเมือง เป็นต้น
• มีการขุดคูคลองเชื่อมแม่น้ำและหัวเมือง เช่น คลองเจดีย์บูชา คลองภาษีเจริญ คลองผดุงกรุงเกษม เป็นต้น ทั้งน้ี

เพื่อให้เป็นคูเมืองและเพื่อความสะดวกในการคมนาคม
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ด้านเศรษฐกิจ 

• โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงกษาปณ์ผลิตเงินเหรียญชนิดและอัตราต่างๆ เช่น เหรียญทอง เหรียญทองแดง เหรียญดีบุก 
เพื่อความสะดวกในการค้าขาย

• การเปิดเสรีทางการค้าในรัชสมัยน้ีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อด ีคือ เศรษฐกิจเติบโตข้ึน ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออก
ที่สำคัญมาจนปัจจุบัน ส่วนข้อเสีย คือ มีข้อจำกัดในสนธิสัญญา เช่น เรื่องอัตราภาษีร้อยละ ๓ เรื่องสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต เป็นต้น

ด้านศาสนา สังคม เเละวัฒนธรรม 

• ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายเมื่อครั้งที่ทรงออกผนวช ปฏิรูปพระพุทธศาสนา เน้นการศึกษาพระธรรมวินัย การเผยแผ่
คำสอน เน้นให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

• ทรงออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อควบคุมความประพฤติของพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในระเบียบวินัยของสงฆ์
• ทรงบูรณะ สร้างและต่อเติมศาสนสถานหลายแห่ง เช่น พระปฐมเจดีย์ พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๔ 

ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเจดีย์ภูเขาทอง
• ทรงสนับสนุนกิจการของศาสนาอื่น เช่น พระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างศาสนสถานของศาสนาอิสลาม       

ศาสนาคริสต์ เป็นต้น
• ทรงศึกษาการอ่านศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงพบเมื่อครั้งทรงผนวช ร่วมกับนักปราชญ์
• โปรดเกล้าฯ ให้ชำระและเขียนพงศาวดารข้ึนใหม ่ทรงตรวจแก้ไขปรากฏเป็นลายพระราชหัตถเลขา             

อยู่ในพงศาวดาร จึงมีชื่อว่าพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕
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• ทรงมีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
• ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์
• ทรงปฏิรูปบ้านเมืองทุกด้านเพื่อพัฒนาให้มีความทันสมัย เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับชาติตะวันตกและเพื่อรักษา

อธิปไตยของชาติ

พระราชกรณียกิจสำคัญ

ด้านการปกครอง 

• ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินใน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยแบ่งส่วนราชการเป็นกระทรวงต่างๆ ซ่ึงใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน

• ทรงรวมอำนาจจากหัวเมืองเข้ามาสู่ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ โดยปกครองหัวเมืองในระบบมณฑลเทศาภิบาล
• จัดระเบียบการปกครองท้องที่เป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เมือง ให้ประชาชนในท้องถ่ินเป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกกำนัน และให้ผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้เลือกและแต่งตั้งนายอำเภอ นอกจากน้ียังมีการตั้ง
สุขาภิบาลด้วย

ด้านกฎหมายและการศาล 

• ทรงปฏิรูประบบกฎหมายตามมาตรฐานสากลของชาติตะวันตก เพื่อเตรียมพร้อมการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรมและสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เช่น จัดระบบการศาล การพิจารณาคดีและการพิพากษา

• ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายข้ึนเพื่อผลิตนักกฎหมาย เเละตั้งกระทรวงยุติธรรมดูแลงานด้านการศาล

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

• ทรงสร้างความเท่าเทียมให้เกิดข้ึนในสังคม ยกเลิกระบบไพร่ ให้ประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ 

การศึกษาเล่าเรียน ยกเลิกระบบทาส ทำให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ ์

• เปลี่ยนสถานะของขุนนางจากการสืบสายเลือดมาเป็นการใช้ความรู้ความสามารถ ทำให้สามัญชนที่มีการศึกษา
ได้เข้ารับราชการ

ด้านการปรับปรุงบ้านเมือง 

• ทรงปฏิรูปการคมนาคมและการสื่อสาร เช่น สร้างทางรถไฟ ขุดคูคลอง จัดเดินรถราง ตัดถนน จัดตั้งระบบ
ไปรษณีย์ เเละโทรเลข 

• จัดให้มีสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
• การปฏิรูปในรัชสมัยน้ีเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกด้าน ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน 

ราษฎรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
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ด้านการศึกษา 

• ทรงจัดระบบการศึกษาแผนใหม่ตามแบบชาติตะวันตก ก่อตั้งกระทรวงธรรมการ เพื่อดูแลการศาสนา         
และการศึกษา

• ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร และให้มีโรงเรียนของเอกชนข้ึน โรงเรียนฝึกหัดราษฎรเข้ารับราชการ         เช่น 
โรงเรียนฝึกหัดคร ูโรงเรียนไปรษณีย์โทรเลข โรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนนายร้อย เป็นต้น 

• ทรงส่งพระราชโอรสและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถไปศึกษาต่อยังประเทศในยุโรป          
เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมือง

• ทรงมีแนวคิดในการตราพระราชบัญญัติบังคับเด็กอายุ ๗-๑๔ ปี เข้าเรียน โดยมีกระทรวงธรรมการ            
เป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านเศรษฐกิจและการคลัง 

• ทรงปฏิรูปการคลังให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม ่เช่น จัดระบบการเก็บภาษีให้รัดกุม จัดระบบ
เงินตราใช้แร่ทองคำเป็นมาตรฐานเงินตราเเทนเเร่เงิน

• ทรงตั้งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพื่อดูแลการคลังของแผ่นดิน มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรก 
เพื่อวางระเบียบและควบคุมการใช้จ่ายของประเทศให้รัดกุมและเหมาะสม กำหนดเงินเดือนของข้าราชการและ
เงินค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ที่แน่นอน

ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
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• ท้าวเทพกระษัตร ีหรือคุณหญิงจัน ท้าวศรีสุนทร หรือคุณมุก เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต
• ได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีไทยผู้มีความกล้าหาญ เสียสละ และจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง
• ได้ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึกในสงครามเก้าทัพ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘               
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ผลงานท่ีสำคัญ

• พ.ศ. ๒๓๒๘ ได้เกิดศึกสงครามเก้าทัพ ข้าศึกเข้ามาประชิดที่เมืองถลาง (จังหวัดภูเก็ต) คุณหญิงจันและคุณมุกได้
รวบรวมไพร่พลเพื่อปกป้องเมือง โดยออกอุบายกั้นน้ำ เพื่อตัดแหล่งน้ำ ทำทีเคลื่อนพลยามดึกเพื่อทำให้ข้าศึก
เข้าใจว่ามีกองกำลังเสริม

• คุณหญิงจันวางแผนใช้กลศึกว่าในเมืองมีกำลังมาเพิ่มเติมอยู่เสมอแล้วจึงโจมตีข้าศึกด้วยปืนใหญ่ ทำให้ข้าศึกถอย
ทัพกลับไป

• คุณงามความดีที่คุณหญิงจันและคุณมุกได้ทำไว ้จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบำเหน็จผู้ทำคุณให้แก่แผ่นดิน โดย
แต่งตั้งให้คุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตร ีและคุณมุกน้องสาวเป็นท้าวศรีสุนทร

• พระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ทรงส่งเสริมกว ีทั้งยังมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรง
มีพระปรีชาสามารถทางการประพันธ์ จึงได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้เป็นมรดกของชาติบ้านเมือง

รัชกาลท่ี ๑

• วรรณกรรมที่ทรงพระราชนิพนธ ์เช่น นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง บทละครเรื่องรามเกียรติ ์บทละครเรื่องอุณรุท
• ทรงสนับสนุนให้มีการแปลวรรณคดีต่างประเทศ เช่น วรรณคดีภาษาเปอร์เซีย ภาษาจีน และภาษาบาลี 
รวมทั้งพงศาวดารจีน ๒ เรื่อง คือ ไซฮั่น และสามก๊ก เป็นต้น

รัชกาลท่ี ๒

• ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีที่มีชื ่อเสียงหลากหลายเรื่องเช่น อิเหนา สังข์ทอง มณีพิชัย ขุนช้างขุนเเผน ไกรทอง 
รามเกียรติ ์เป็นต้น

• ทรงอุปถัมภ์กวี เช่น พระยาสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ ผู้มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น พระอภัยมณี นิราศภูเขาทอง 
นิราศเมืองแกลง สิงหไกรภพ เป็นต้น

ด้านอักษรศาสตร์

ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์บทท่ี ๓
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รัชกาลท่ี ๔

• ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมหลายเรื่องซ่ึงเกี่ยวกับราชประเพณ ีโบราณคดี และภาษาไทย เช่น ชุมนุมพระบรมราชาธิ
บายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมวดวรรณคดี และหมวดโบราณคดี

รัชกาลท่ี ๖

• ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมประเภทต่างๆไว้เป็นจำนวนมากและหลากหลายเช่น ศกุนตลา พระร่วง มัทนะพาธา 
เทศนาเสือป่า เมืองไทยจงตื่นเถิด เป็นต้น

รัชกาลท่ี ๕

• ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องเงาะป่า ไกลบ้าน เเละพระราชพิธีสิบสองเดือน

รัชกาลท่ี ๑

• สร้างพระบรมมหาราชวัง และวางผังของพระบรมมหาราชวังตามแบบผังพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา คือ       
สร้างวังให้ชิดแม่น้ำ หันหน้าวังข้ึนเหนือน้ำ เอากำแพงเมืองด้านข้างแม่น้ำเป็นกำแพงวังชั้นนอก

• สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานเหมือนอย่างวัดพระศรีสรรเพชญ ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนา

• ภายในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหมู่พระมหามณเฑียร พระมหาปราสาท พระที่นั่งต่างๆ ตลอดจนอาคารอื่นๆ 
ทั้งที่สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที ่๑ และมีการสร้างเพิ่มเติมในรัชกาลต่อมา เช่น
๑. พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท
๒. พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท
๓. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ด้านศิลปกรรม
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• พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นปราสาทจัตุรมุข มุขทั้ง ๔ มีขนาดเท่ากัน องค์พระที่นั่งก่ออิฐถือปูน ยอดเป็นเครื่องไม้
ทรงมณฑปซ้อน ๗ ชั้น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นสถานที่ประกอบการพระราชพิธีและการพระราชกุศลต่างๆ 
ได้แก ่พระราชพิธีฉัตรมงคล

พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท

ภาพจาก http://hilight.kapook.com/view/143737

พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท

• พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัว อาคารเป็นสถาปัตยกรรมที่มี
การผสมระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะยุโรป คือ องค์พระที่นั่งเป็นรูปแบบยุโรป แต่หลังคาเป็นหลังคายอดปราสาทแบบ
ไทย ๓ ยอด พระบรมมหาราชวังนี ้เป็นผลงานที่ให้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านศิลปะของไทยที่มีความประณีต งดงาม 
แสดงถึงความเป็นไทย เป็นเอกลักษณ์ของไทย และได้รับการยกย่องจากต่างชาติ

ภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki/พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท
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วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดที่รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่ทางทิศใต้
ของพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้นำความรู้ทั้งของเก่าและแต่งขึ้นมาใหม่ จารึกลงบนแผ่น
ศิลาและประดับไว้ในบริเวณวัด มีพระราชประสงค์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน” ภายในมีสิ่งสำคัญหลาย
อย่าง เช่น พระพุทธไสยาสน์ ที่พระบาทมีลวดลายประดับมุข เป็นภาพมงคล ๑๐๘ ประการ พระมหาเจดีย ์มี ๔ องค์

ภาพจาก http://www.dekguide.com/วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา/

รัชกาลท่ี ๒

• ทรงแกะสลักบานประตูวิหารพระศรีศากยมุนี ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ด้วยพระองค์เอง นับเป็นผลงานที่ได้รับการ     
ยกย่องว่ามีความงดงามมาก

วัดสุทัศนเทพวราราม 

ภาพจาก http://www.baanmaha.com/community/threads/51528-วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
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รัชกาลท่ี ๓

• ทรงโปรดให้สร้างเเละบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทรงโปรดให้บูรณะวัดราชโอรสตามแบบศิลปะจีน
ผสมศิลปะไทย และสถาปนาวัดน้ีให้เป็นวัดประจำรัชกาลที ่๓

วัดราชโอรส

ภาพจาก https://chutima070.wordpress.com/2015/04/08/วัดประจำรัชกาลท่ี-๓-วัด/

รัชกาลท่ี ๑

• โปรดให้ต้ังกรมหมอและโรงพระโอสถ รวมทั้งโปรดให้จารึกตำรายา และรูปฤษีดัดตนไว้ตามศาลารายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
เพ่ือรักษาความรู้โบราณและเผยแพร่ให้แก่ราษฎร

รัชกาลท่ี ๒

รัชกาลท่ี ๓

รัชกาลท่ี ๕

• โปรดให้ชำระตำราแพทย์แผนไทย เพ่ือรักษาตำราแพทย์เก่าๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย

• โปรดให้มีการรวบรวมและชำระตำรายาโบราณ

• โปรดให้จารึกตำรายา ตำราการนวด การใช้สมุนไพรต่างๆ การรักษาโรคเด็กและผู้ใหญ่ลงบนแผ่นหิน และนำไปติดไว้ที่บริเวณ
เสาระเบียงวัดราชโอรส

ด้านการแพทย์แผนไทย
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1) พฒันาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงเวลาใดเริ่มต้ังแต่สมัยรัช
การที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3  

ก. ยุคทองสมัยรัตนโกสินทร ์
ข. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ค. สมัยปฏิรปูประเทศ 
ง. สมัยประชาธิปไตย  
 

2) ช่วงเวลาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลกัษณะ
สําคัญดังน้ี ยกเว้นข้อใด  
ก. ช่วงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ข. สร้างความมั่นคงแกราชอาณาจักร 
ค. รับวิทยาการใหม ่ๆ มาพฒันาบ้านเมือง 
ง. ฟื้นฟูความรุ่งเรอืงสมัยอยุธยาข้ึนมาใหม ่ 
 

3) ช่วงเวลาที่ปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยตาม
แบบประเทศตะวันตก เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลใด  
ก. รัชกาลที่ 4 

ข. รัชกาลที่5 

ค. รัชกาลที่ 6 

ง. รัชกาลที่ 4 - พ.ศ. 2475  

 

4) สมัยรัชกาลที ่7 พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสูร่ะบอบใด  
ก. ราชาธิปไตย 
ข. ประชาธิปไตย 
ค. เผด็จการทหาร 
ง. สมบูรณาญาสิทธิราชย์  
 

 

 

 

5) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์
และทรงเป็นต้นราชวงศ์ใด 
ก. ราชวงศ์จักร ี
ข. ราชวงศ์สุโขทัย 
ค. ราชวงศ์ปราสาททอง 
ง. ราชวงศ์บ้านพลหูลวง  
 

6) การสร้างพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่ 1 

ยึดประเพณีเดียวกับกรงุศรีอยุธยา คือข้อใด  
ก. ลงเสาเอกสี่เสา 
ข. มีแม่น้ำล้อมรอบ 
ค. หันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
ง. สร้างวัดในพระบรมมหาราชวัง  
 

7) รัชกาลที ่1 ทรงสร้างวัดใด พร้อมกับการ
สถาปนากรุงรัตนโกสินทรเ์ป็นราชธานี  
ก. วัดอรุณรชวราราม 
ข. วัดสุทัศนเทพวราราม 
ค. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
 

8) ข้อด้อยของกรงุธนบุรทีี่ทําใหร้ัชกาลที่ 1 ทรง
เห็นว่าไม่สามารถขยายออกไปได้อกีคือข้อใด  
ก. มีน้ำเซาะตลิ่งพัง 
ข. ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ 
ค. มีวัดขนาดทั้งสองด้าน 
ง. อยู่ห่างไกลปากอ่าวไทย  
 

 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 บทท่ี 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

-44- 

129



9) ปจัจัยใด สง่เสรมิให้กรุงรัตนโกสินทรติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศได้สะดวก  
ก. อยู่ใกล้ทะเล 
ข. เรือสําเภาช้ันดี  
ค. มีอากาสเย็นสบาย 
ง. มีคนจีนอาศัยอยู่มาก 
 

10) ข้อได้เปรียบที่ทําใหก้รงุรัตนโกสินทร์มีความ
เจริญรุง่เรืองทางด้านเศรษฐกจิ มีดังน้ี ยกเว้นข้อใด 
ก. มีฝนตกชุก 
ข. มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง 
ค. เป็นที่ราบลุม่แม่น้ำที่อุดมสมบรูณ์  

ง. มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า  
 

11) ผู้นําคนไทยทีม่ีส่วนร่วมสร้างความมั่นคง
ทางการเมือง และเศรษฐกจิให้แก่อาณาจักรไทย
สมัยรัตนโกสินทรห์มายถึงข้อใด  
ก. พระมหากษัตริย์ 
ข. พระบรมวงศานุวงศ์ 
ค. ขุนนาง  
ง. ถูกต้องทุกข้อ  
 

12) ผู้นําคนไทยสมัยรัตนโกสินทร ์ช่วยรักษาชาติ
บ้านเมืองใหม้ั่นคงปลอดภัยได้อย่างไร  
ก. ผูกมิตรกบัชาติตะวันตก 
ข. ทําสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ค. เจรจาทางการทูตกับชาติมหาอํานาจ 
ง. ถูกต้องทุกข้อ  
 

 

 

 

13) สมัยรัชกาลที ่1 - 3 มีการปกครองรปูแบบใด  
ก. ธรรมาธิปไตย 
ข. ทศพิธราชธรรม 
ค. ราชาธิปไตยสมัยใหม ่ 
ง. สมบูรณาญาสิทธิราชย์  
 

14) ระบอบการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(รัชกาลที่ 1 - 3) มลีักษณะสําคัญอย่างไร  
ก. ขุนนางมีอํานาจสูงสุด 
ข. กระจายอํานาจใหเ้จ้าเมือง 
ค. ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครอง  
ง. พระมหากษัตริย์ทรงมีอํานาจสงูสุด  
 

15) การปกครองภายในราชธานีสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มีเสนาบดีกรมเวียง วัง คลัง นา รวม        
4 ตําแหน่ง ช่วยปกครองดูแลในหน้าที่ต่าง ๆ 
เรียกว่าอะไร  
ก. จตุสดมภ์  
ข. จตุรมิตร 
ค. จตุเสนา  
ง. จตุจักร  
 

16) อัครมหาเสนาบดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ผู้ใดมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ ทั้งทหาร
และพลเรอืน 
ก. สมหุนายก 
ข. สมุหองครักษ์ 
ค. สมุหเทศาภิบาล  
ง. สมหุพระกลาโหม  
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17) เสนาดีจตุสดมภ์ตําแหน่งใด ทําหน้าที่ตัดสินคดี
ความและดูแลกจิการในพระราชวัง  
ก. กรมเมือง 
ค. กรมคลงั  
ข. กรมวัง  
ง.กรมนา 
 

18) การปกครองหัวเมืองในสมัยรัตนโกสนิทร์
ตอนต้น หัวเมืองประเภทใดอยู่ใกล้ราชธานี 
มากที่สุด  
ก. หัวเมืองช้ันใน 
ข. หัวเมืองช้ันนอก 
ค. หัวเมืองช้ันเอก  
ง. หัวเมืองประเทศราช  
 

19) ฐานะของหัวเมอืงมลายู ลาว และเขมร ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือข้อใด  
ก. หัวเมืองช้ันใน 
ข. หัวเมืองช้ันนอก 
ค. ประเทศราช  
ง. ประเทศเพื่อนบ้าน  
 

20) กฎหมายที่รัชกาลที ่1 โปรดฯ ใหร้วบรวม
ชําระตรวจสอบข้ึนใหม ่เรียกว่าอย่างไร  
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. กฎมณเฑียรบาล 
ค. กฎหมายตราสามดวง  
ง. กฎหมายสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 
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เฉลย แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 บทท่ี 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
1) ข 2) ค 3) ง 4) ข 5) ก 6) ง 7) ค 8) ค 9) ก 10) ข 
11) ง 12) ง 13) ง 14) ง 15) ก 16) ง 17) ข 18) ก 19) ค 20) ค 
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ภูมิศาสตร์น่ารู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศได้
๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศได้
๓. อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
๔. จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนได้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔

แผนท่ีแสดงความสูงต่ำของผิวโลกบริเวณ
ประเทศไทย เป็นแผนที่แสดงลักษณะ
ทางด้านกายภาพของสิ่งต่างๆ  ที่อยู่บนผิวโลก

แผนท่ีแสดงปริมาณน้ำฝนเฉล่ียบริเวณ
ประเทศไทย เป็นแผนที่แสดงบริเวณภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทยที่มีปริมาณฝนตก
กระจายแตกต่างกัน

ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนผิวโลกที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
เช่น ที่ราบ ที่สูง เขา ทิวเขา เกาะ แม่น้ำ ป่าไม้ ลมฟ้าอากาศ

แผนท่ีท่ีใช้ศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพ

แผนท่ีท่ีใช้ศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์บทท่ี ๑
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ลักษณะทางด้านสังคม
ลักษณะสิ่งต่างๆ บนผิวโลกที่เกิดจากมนุษย์เป็นคนสร้างข้ึนมา เช่น ที่อยู่อาศัยหรือการต้ังถ่ินฐานเส้นทางคมนาคม 

พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

แผนท่ีท่ีใช้ศึกษาลักษณะทางด้านสังคม

• แผนท่ีแสดงแหล่งเพาะปลูกพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

จากสถิติการเกษตรของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้มีการจัดทำโดย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

พืชสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยตามแหล่งเพาะปลูกในภาคต่างๆ ๘ ชนิด 

รูปข้าว 

ข้าวโพด 

ฝ้าย 

รูปถ่ัวเหลือง 

รูปอ้อย 

รูปยางพารา 

รูปปาล์มน้ำมัน 

รูปปอ 

• แผนท่ีแสดงท่ีต้ังเขื่อนสำคัญ การกักเก็บน้ำไว้ในเข่ือนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต การเพาะปลูก ประมง และ 
อุตสาหกรรม

จากข้อมูลท่ีปรากฏในแผนท่ีพบเขื่อนสำคัญในภูมิภาคต่างๆ ดังน้ี
ภาคเหนือ 

เช่น เข่ือนแม่งัด เข่ือนกิ่วลม เข่ือนสิริกิต์ิ เป็นต้น

เช่น เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนสิรินธร เข่ือนจุฬาภรณ์ เข่ือนลำตะคอง
เข่ือนลำพระเพลิง เข่ือนลำปาว เข่ือนมูลบน เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

เช่น เข่ือนเจ้าพระยา เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เข่ือนกระเสียว เป็นต้น

ภาคตะวันออก

เช่น เข่ือนบางปะกง เข่ือนบางพระ เป็นต้น

ภาคตะวันตก

เช่น เข่ือนภูมิพล เข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ เข่ือนแก่งกระจาน เป็นต้น

ภาคใต้

เช่น เข่ือนรัชชประภา เข่ือนบางลาง เป็นต้น

เข่ือนแม่งัด เชียงใหม่

เข่ือนก่ิวลม ลำปาง

เข่ือนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

เข่ือนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

เข่ือนสิรินธร อุบลราชธานี

เข่ือนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ

เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ลพบุรี
เข่ือนกระเสียว สุพรรณบุรี

เข่ือนบางพระ ชลบุรี

เข่ือนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

เข่ือนแก่งกระจาน ประจวบคีรีขันธ์

เข่ือนรัชชประภา สุราษฎธ์านี

เข่ือนบางลาง ยะลา
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• แผนท่ีแสดงเส้นทางสายเอเชียและทางหลวงแผ่นดินสายประธาน ถนนเป็นเส้นทางสัญจร และการขนส่งผลิตผล
ด้านการเกษตรรวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากจังหวัดหน่ึงไปอีกจังหวัดหน่ึง

จากข้อมูลท่ีปรากฏในแผนท่ี จะพบสัญลักษณ์ต่างๆ ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี

AH

ทางหลวงสายเอเชีย จะมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ AH และเลขทางหลวง เช่น 
AH1 , AH2 พ้ืนป้ายมีสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเลขมีสีขาว

1

ทางหลวงสายประธาน จะมีป้ายแสดงสัญลักษณ์รูปครุฑไว้บนหมายเลขทางหลวง 
เช่น

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) แสดงเส้นทางในภาคเหนือ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)แสดงเส้นทางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)แสดงเส้นทางในภาคตะวันออก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)แสดงเส้นทางในภาคใต้

ภาพถ่ายท่ีใช้ศึกษาทางด้านลักษณะทางกายภาพ

เป็นภาพที่ถ่ายลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ต่างๆ เช่น ภูเขาแม่น้ำ ทะเล ที่ราบ หุบเขา เกาะ 
ซ่ึงเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

• ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ เป็นภาพถ่ายปกติทั่วไป    
แต่ภายในภาพจะมีข้อมูลลักษณะภูมิลักษณ์                                                                                        

เช่น ภูเขา น้ำตก ชายฝั่งทะเล

• ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากอากาศยาน 
เช่น เคร่ืองบิน บอลลูน มีทั้งภาพที่ถ่ายลงมาในแนวด่ิง 
และภาพที่ถ่ายลงในแนวเฉียงกับผิวโลก

• ภาพจากดาวเทียม เป็นภาพที่ได้มาจากดาวเทียม ซ่ึงดาวเทียม  
จะแปลข้อมูลและส่งสัญญาณมายังพ้ืนโลก ภาพที่ได้จึงมีรัศมี
ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด
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ประเทศไทยต้ังอยู่ในทวีปเอเชีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริเวณคาบสมุทรอินโดจีน เเละคาบสมุทรมลายู

ลักษณะท่ัวไปของประเทศไทย

มีรูปร่างคล้ายขวานหรือคล้ายหัวช้าง

มีความยาวจากเหนือสุดถึงใต้สุด เป็นระยะทาง ๑,๖๔๐ 

กิโลเมตร

มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๕๑๓,๑๑๕.๐๒๙ ตารางกิโลเมตร

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รองจากอินโดนีเซีย และเมียนมาร์

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
ลักษณะทางภาพของประเทศไทยบทท่ี ๒

ส่วนใหญ่มีภูเขากระจายอยู่เกือบทั้งภาค มีที่ราบอยู่เพียงเล็กน้อย

แบ่งตามการแบ่งเขตโครงสร้างทางธรณีวิทยาออกเป็น ๖ เขต หรือ ๖ ภูมิภาค

ภาคเหนือ  
ประกอบด้วยพ้ืนที ่๙ จังหวัด

ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย

ลำพูน ลำปาง พะเยา

เเพร่ น่าน อุตรดิตถ์

แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่

เชียงราย

ลำพูน
ลำปาง
พะเยา

เเพร่

น่าน

อุตรดิตถ์
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เป็นแอ่งที่ราบขนาดใหญ่ทางตอนกลาง ส่วนทิศใต้ของภาคมีทิวเขาสันกำเเพงเเละทิวเขาพนมดงรักเป็นขอบ

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วยพ้ืนที ่๒๐ จังหวัด

กาฬสินธ์ุ

ยโสธร

บุรีรัมย์

ขอนแก่น

อำนาจเจริญ

นครราชสีมา

เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

เลย
หนองบัวลำภู

อุดรธานี

หนองคาย
บึงกาฬ

สกลนคร นครพนม

มุกดาหารกาฬสินธ์ุขอนแก่น
ชัยภูมิ มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

ยโสธร
อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
สุรินทร์

บุรีรัมย์
นครราชสีมา

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเเม่น้ำสำหรับทางด้านตะวันตกเเละด้านตะวันออกของภาคกลาง จะมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับภูเขา

นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี

สุพรรณบุรี นครปฐม

นครนายก

ลพบุรี

นนทบุรี

อ่างทองสระบุรี

ปทุมธานี

อทุยัธานี

สโุขทยั พิษณโุลก กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบรูณ์

ภาคกลาง                         
ประกอบด้วยพ้ืนที ่๒๒ จังหวัด

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

พระนครศรีอยุธยา

สโุขทยั
พิษณโุลก

กําแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบรูณ์

อทุยัธานี
นครสวรรค์
ชัยนาท

สิงห์บุรี
ลพบุรี

สระบุรีอ่างทอง
สุพรรณบุรี

พระนครศรีอยุธยานครปฐม

นนทบุรี
ปทุมธานี

นครนายก

กรุงเทพมหานคร

สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
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จันทบุรี ตราด

ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

ระยอง

ภาคตะวันออก            
ประกอบด้วยพ้ืนที ่๗ จังหวัด

แบ่งเป็น
๓ ลักษณะ

• ทิวเขา ประกอบด้วยทิวเขาจันทบุรี เเละมีแนวเขาทอดยาวผ่านหลายจังหวัด
• ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของภาค
• ชายฝั่งทะเลเเละเกาะ

ปราจีนบุรี
สระแก้วฉะเชิงเทรา

ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี

ตราด

ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันตก              
ประกอบด้วยพ้ืนที ่๕ จังหวัด

• บริเวณที่เป็นทิวเขา มีทิวเขาสำคัญ ๒ แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยกลาง และทิวเขาตะนาวศรี
• บริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
• บริเวณที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มี ๒ ลักษณะ ได้เเก่ ชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลน และบริเวณที่เป็นหาดทราย

แบ่งเป็น
๓ ลักษณะ

ตาก

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
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กระบี่ ตรัง

สงขลา ปัตตานี ยะลา

พัทลุง

นราธิวาส

สตูล

ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ 
ประกอบด้วยพ้ืนที ่๑๔ จังหวัด

• บริเวณที่เป็นทิวเขา  
• บริเวณที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล 
• บริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ได้แก่ ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ชายฝั่งทะเล  อันดามัน

แบ่งเป็น
๓ ลักษณะ

นครศรีธรรมราช

ชุมพร
ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

กระบ่ี

นครศรีธรรมราช

ตรัง

พัทลุง

สตูล

สงขลาปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

ลักษณะของลมฟ้าอากาศที่มีอยู่ประจำในแต่ละท้องถ่ิน 
และเกิดเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ

และปริมาณน้ำฝนช่วงเวลาต่างๆ ของปี

ปัจจัยที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันน้ันมีอยู่หลายประการ ได้แก่ 

• ที่ต้ังของพ้ืนที ่
• ความสูงของพ้ืนที ่
• ความใกล้-ไกลจากทะเล 
• ทิศทางของลมประจำ
• กระแสน้ำในมหาสมุทร

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ใกล้เส้นศูนย์สูตร 
(อยู่ระหว่างละติจูด ๕ - ๒๑ องศาเหนือ) 

• ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง        
๑๐ - ๔๐ องศาเซลเซียส 

• อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส เพราะได้รับ
แสงอาทิตย์เต็มที่ตลอดปี

ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย

ภูมิอากาศ
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กรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งเขตประเทศไทยเป็น ๒ เขต คือ
• ตอนบน หมายถึง ทุกภาคยกเว้นภาคใต้ และประเทศไทย
• ตอนล่าง หมายถึง ภาคใต้นับต้ังแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป

ประเทศไทยตอนบน มีฤดูกาล ๓ ฤดู

ประเทศไทยตอนล่าง มีฤดูกาล ๒ ฤดู

ลักษณะฤดูกาลของประเทศไทย

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดูร้อน 
เร่ิมตั้งแต่

กลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม
ประมาณ ๓ เดือน

ฤดูฝน 
เร่ิมตั้งแต่

กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน
ประมาณ ๕-๖ เดือน

ฤดูหนาว 
เร่ิมตั้งแต่

กลางเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนกุมภาพันธ์
ประมาณ ๓ เดือน

ฤดูร้อน 
เร่ิมตั้งแต่

กลางเดือนธันวาคม-กลางเดือนพฤษภาคม
ประมาณ ๕ เดือน

ฤดูฝน 
เร่ิมตั้งแต่

กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนธันวาคม
ประมาณ ๗ เดือน

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

• ดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน ไม่อุ้มน้ำ มีธาตุอาหาร
น้อย

• แหล่งน้ำ มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง 
แม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน และแหล่งน้ำขนาดใหญ ่

ได้แก่ กว๊านพะเยา
• ป่าไม้ มีพื้นท่ีป่าไม้มากกว่าทุกภาค ส่วนใหญ่เป็น
ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ไม้ท่ีสำคัญ ได้แก่    
ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง และไม้ชิงชัน

• แร่ มีแหล่งแร่อยู่ในเขตเทือกเขา แร่ท่ีสำคัญทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ลิกไนต ์ฟลอูอไรต์ แมงกานีส 
ทังสเตน และดินขาว

• ดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย อุ้มน้ำไม่ดี จึงไม่
เหมาะแก่การเพาะปลูก และมีพื้นท่ีบางส่วนเป็น
ดินเค็ม

• แหล่งน้ำ มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำมูล แม่น้ำชี 
แม่น้ำสงคราม และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น     
ห้วยหลวง ลำน้ำพอง ลำตะคอง

• ป่าไม้ เป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีป่าไม้น้อยกว่าทุกภาค   
ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ ไม่หนาทึบ

• แร่ มีการทำเหมืองแร่น้อย แร่สำคัญ ได้แก่ เกลือ
หินโพแทช เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส

• ดิน เป็นภาคท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด   
จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะข้าว 

• แหล่งน้ำ มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำเจ้าพระยา 
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำสะแกกรัง และ  
แม่น้ำท่าจีน มีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ คือ             
บึงบอระเพ็ด 

• ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบและป่าเบญจพรรณ 

และมีป่าไผ่อยู่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุร ี         
และจังหวัดอุทัยธานี

• แร่ มีแหล่งแร่ไม่มากนัก เช่น เหล็ก ยิปซัม หินปูน
หินอ่อน ทองคำ น้ำมัน

ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ

• ดิน เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ   
เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว ระบาย
น้ำปานกลาง จึงเหมาะกับการปลูกพืชไร่บางชนิด

• แหล่งน้ำ มีแม่น้ำสายสั้นๆ คือ แม่น้ำจันทบุร ี
แม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำตราด

• ป่าไม้ เป็นป่าดิบ และป่าชายเลนบริเวณชายฝั่ง
ทะเลบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

• แร่ แร่ท่ีสำคัญ ได้แก่ ทรายแก้ว เหล็ก แมงกานีส 
และรัตนชาติ ซึ่งมีมากในจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราด

• ดิน เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ   
ส่วนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์จะมีตามบริเวณลุ่ม
แม่น้ำสายสั้นๆ

• แหล่งน้ำ มีแม่น้ำสำคัญ เช่น แม่น้ำแม่กลอง  
แม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่

• ป่าไม้ เป็นภาคท่ีมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์รองจาก
ภาคเหนือ ซึ่งส่วนมากเป็นป่าดิบและป่าเบญจ
พรรณ และมีป่าไผ่มากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี

• แร่ แร่ท่ีสำคัญ ได้แก่ สังกะส ีฟลูออไรต์
พลวง ดีบุก ดินขาว และรัตนชาต ิซึ่งมีมากใน
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

• ดิน เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ    
และเป็นกรด

• แหล่งน้ำ แม่น้ำสำคัญ เช่น แม่น้ำตาปี แม่น้ำ
ชุมพร แม่น้ำปัตตานี

• ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบและป่าชายเลน 
นอกจากน้ีมีป่าพรุตามบริเวณท่ีลุ่มมีน้ำขังใกล้กับ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งพบในบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดนราธิวาส

• แร่ แร่ท่ีผลิตได้มาก คือ แร่ดีบุก นอกจากน้ีมีแร่ท่ี
สำคัญอ่ืนๆ ได้แก่ ลิกไนต์ ยิปซัม ดินขาว และแก๊ส
ธรรมชาติในอ่าวไทย

ภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออก
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มีหลายลักษณะ คือ มีท้ังทิวเขา ท่ีราบลุ่มแม่น้ำ
ราบชายฝั่งทะเล รวมท้ังเกาะ ซึ่งทิวเขาส่วน
ใหญ่จะอยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนใหญ่
จะเป็นป่าดิบ และยังมีป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
และป่าชายเลน

ประชากรท่ีอยู่ในภาคตะวันออก ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนผลไม้ เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีภูเขา เนินเขา และท่ีราบ
ชายฝั่งทะเลทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก

ภูมิ
ลัก

ษณ
์

ภูมิ
สัง

คม

มีลักษณะเป็นท่ีดอน มีทิวเขาอยู่ทางขอบด้าน
ทิศตะวันตกกับขอบด้านทิศตะวันออก มีทิวเขา
ทางตอนในของภาค มีแอ่งท่ีราบกว้างใหญ่ทาง
ตอนบนของภาค คือ แอ่งสกลนคร และทาง
ตอนล่างของภาค คือ แอ่งโคราช

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
แต่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาความแห้ง
แล้ง เนื่องจากมีลักษณะเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ
จึงเหมาะกับการปลูกพืชท่ีต้องการน้ำน้อย 
เช่น อ้อย ปอ

ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น้ำ เช่น แม่น้ำ
เจ้าพระยา แม่น้ำสะเเกกรัง แม่น้ำป่าสัก 
แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง บริเวณภาคกลาง
มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ 

ป่าชายเลน และป่าไผ่

ประชากรในภาคกลางส่วนใหญ่จะตั้งถ่ินฐาน
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ เพราะมีความอุดมสมบรูณ์ 
และประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจาก      
มีพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มกว้างใหญ่

ส่วนใหญ่จะเป็นเขาสูงสลับซับซ้อน เช่น ทิวเขา
แดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย เป็นต้น การทีมี     
ทิวเขาจำนวนมากทำให้เกิดแอ่งท่ีราบระหว่าง
ภูเขา เช่น แอ่งท่ีราบลำปางแอ่งท่ีราบน่าน   
แอ่งท่ีราบแพร่

ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ประชากรในภาคเหนือส่วนใหญ่จะตั้งถ่ินฐาน 
บริเวณแอ่งท่ีราบระหว่างภูเขา มีการประกอบ
อาชีพทำนา ปลูกพืชไร่ รวมท้ังมีการปลูกผลไม้
เมืองหนาว

ภูมิ
ลัก

ษณ
์

ภูมิ
สัง

คม

มีลักษณะคล้ายภาคเหนือช่วงตอนบนของภาค 
ส่วนทางตอนกลางของภาคคล้ายกับภาคกลาง 
และทางตอนล่างของภาคเป็นชายฝั่งทะเล      
มีทิวเขาท่ีทอดตัวยาวต่อเนื่องมาจากภาคเหนือ 
คือ ทิวเขาถนนธงชัย และมีทิวเขาตะนาวศรี

ประชากรในภาคตะวันตกส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ์เนื่องจากมีพ้ืนท่ี 
ท่ีเป็นทิวเขาและท่ีราบเชิงเขา ส่วนพ้ืนท่ีท่ีติดกับ
ทะเลจะมีการทำประมงน้ำเค็ม

ภูมิ
ลัก

ษณ
์

ภูมิ
สัง

คม

มีลักษณะเด่นแตกต่างจากภาคอ่ืนๆ คือ เป็น
แผ่นดินยื่นลงไปในทะเล ทิวเขาท่ีสำคัญ เช่น ทิว
เขานครศรีธรรมราช ทิวเขาภูเก็ต เป็นต้น แม่น้ำ
สายสำคัญได้แก่ แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก

ประชากรในภาคใต้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พืชท่ีปลูกเป็นพืชท่ีชอบน้ำและ
อากาศชื้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลจะมีการทำประมง
น้ำเค็ม และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ภูมิ
ลัก

ษณ
์

ภูมิ
สัง

คม

ภาคใต้ภาคตะวันตก

ภูมิ
ลัก

ษณ
์

ภูมิ
สัง

คม

ภูมิ
ลัก

ษณ
์

ภูมิ
สัง

คม

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

ภัยแล้ง

อุทกภัย

วาตภัย

เกิดจากน้ำท่วมหรือน้ำหลากอย่างฉับพลัน สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง     
เป็นเวลานาน อุทกภัยส่วนใหญ่มักเกิดในพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบน้ำท่วมถึงและที่ราบ    
เชิงเขา โดยเกิดน้ำป่าไหลหลาก

เกิดจากการขาดแคลนน้ำ จนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ 
และมนุษย์ในท้องถ่ิน ภัยแล้งมักจะเกิดข้ึน จากสาเหตุทางธรรมชาต ิได้เเก่ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะอุณหภูมิของอากาศสูงข้ึน หรือฤดูกาล
แปรปรวน

เกิดจากลมพัดอย่างรุนแรง จนทำให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ต่ออาคาร
บ้านเรือน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ

• การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือพายุฤดูร้อน  มักเกิดข้ึนในช่วงเดือน
มีนาคมและเมษายนในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคเหนือ

• การเกิดพายุหมุน พายุท่ีเกิด ได้แก่ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และ
พายุไต้ฝุ่น มักจะเกิดในช่วงต้นและช่วงปลายฤดูฝน

ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบทท่ี ๓

141



ไฟป่า

แผ่นดินถล่ม

แผ่นดินไหว

แผ่นดินถล่มเกิดข้ึนในลักษณะภูมิลักษณ์ที่เป็นภูเขา เนินเขาที่มีความลาดชันมาก สาเหตุ
สำคัญเกิดจากการใช้พ้ืนที่ตรงบริเวณเชิงเขาเพ่ือการเกษตรกรรม มีการขุด  ไถ พรวน 
โดยตัดไม้ทำลายป่าแล้วทำการเพาะปลูกหรือสร้างที่อยู่อาศัย

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก เนื่องจากอิทธิพล
ของหินหนืดใต้ชั้นเปลือกโลกทำให้บริเวณรอยเลื่อนต่างๆ ของเปลือกโลกเคลื่อนไหว

คลื่นสึนามิ สึนามิเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วจนมีพลังมาก ซ่ึงเกิดจากมวลน้ำ
ในทะเลและมหาสมุทร ได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง จนทำให้กลายเป็นคลื่น
กระจายตัวออกไปจากศูนย์กลางของการสั่นสะเทือน ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนเม่ือมี
แผ่นดินไหวรุนแรงใต้งทะเล

เกิดจากสภาพพ้ืนที่ป่าไม้มีความแห้ง อาจเกิดข้ึนโดยธรรมชาต ิและเกิดข้ึน จากการที่
มนุษย์เผาป่า เกิดความสูญเสียทั้งพืชและสัตว์ที่มีชีวิต และอาศัยอยู่ในป่าทำให้โครงสร้าง
ของดินเปลี่ยนแปลงไป

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ด้านการดำรงชีวิต
มนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ
เพ่ือการดำรงชีวิต และต้องนำ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พืช 
สัตว์ น้ำ ดิน แร่ มาเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
การนำเอาพืชและสัตว์มาปรุง
เป็นอาหารเเละทำเป็น
เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย       
และยารักษาโรค

ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่างๆ 
ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้เกิด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแตกต่างกันไป เช่น 
บริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศ
แห้งแล้งจะมีประเพณีขอฝน 
เช่น ประเพณีแห่นางแมว 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ือขอให้   
มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ส่วนบริเวณที่
มีเเหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์         

จะมีประเพณีที่เกี่ยวกับน้ำ    
เช่น ประเพณีการแข่งเรือยาว

ด้านการต้ังถ่ินฐานและ      
การเลือกท่ีอยู่อาศัย
ในบริเวณที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ มักจะมีผู้คนต้ัง
บ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่น 
เช่น ในบริเวณริมน้ำ

เพ่ือใช้ประโยชน์จากน้ำใน    
การดำรงชีวิต เช่น ใช้ด่ืม       
ใช้อาบ ประกอบอาชีพ

ด้านการประกอบอาชีพ
แต่ละพ้ืนที่น้ันจะมี            

การประกอบอาชีพแตกต่างกัน
ตามทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในท้องถ่ิน เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ป่าจะมีอาชีพเก็บของป่าขาย   
ผู้ที่อาศัยอยู่ติดทะเลหรือติด
แม่น้ำลำคลอง จะประกอบ

อาชีพประมง

ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมบทท่ี ๔
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ด้านความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
เม่ือมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยขาดการวางแผนส่งผลให้เกิด

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ด้านการย้ายถ่ินฐาน
จำนวนประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให ้         

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีจำนวน   
ลดน้อยลง ส่งผลให้ผู้ที่ประกอบอาชีพ ที่ต้องอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติได้ผลผลิต ลดลงตามไปด้วย 

เช่น เพาะปลูก เลี้ยง สัตว์

ด้านปริมาณทรัพยากรชาติ
จำนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน และมีความต้องการ   
อย่างไม่จำกัด ประกอบกับมีการพัฒนาด้านต่างๆ 
ทำให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในปริมาณมาก 

อีกทั้งยังขาดการดูแลควบคุมอย่างถูกวิธ ี
ผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลง

• น้ำเสีย เกิดจากน้ำทิ้งของอาคารบ้านเรือน ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
การทิ้งสิ่งปฏิกูล ลงในแหล่งน้ำ

• อากาศเป็นพิษ เกิดจากควัน เขม่า ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้   
ของเคร่ืองยนต ์โรงงานอุตสาหกรรม

• ป่าไม้ถูกทำลาย เกิดจากความต้องการนำไม้มาใช้สร้างที่อยู่อาศัย
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนการขยายพ้ืนที่ในการทำการเกษตร

• ดินเส่ือมคุณภาพ เกิดจากการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำกันมากเกินไป 
และการขาดการดูแลรักษาที่ถูกวิธี รวมทั้งการใช้สารเคมีต่างๆ

ผลกระทบท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากธรรมชาติ
• น้ำ เมื่อน้ำเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆ ทำให้บริเวณที่น้ำไหลผ่านอาจถูกกัดกร่อน กัดเซาะ ทำให้
ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไป และน้ำยังสามารถเคลื่อนย้ายดิน หิน แร่ต่างๆ ไปตามเส้นทาง
การไหล ทำให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยม
• ลม เมื่อลมเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆ จะทำให้บริเวณที่ลมพัดผ่านถูกกัดกร่อน กัดเซาะ ทั้งยัง
สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของ

มนุษย์มีมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลน
เป็นพ้ืนที่เลี้ยงกุ้ง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม การถมแม่น้ำลำคลองเพ่ือสร้างถนน

• เปลือกโลก การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก    
ทำให้บริเวณรอยเลื่อนต่างๆ เคลื่อนไหว   
ซ่ึงทำให้เกิดภูเขาไฟปะท ุเกิดแผ่นดินไหว

การทำนาข้ันบันไดบริเวณ
หมู่บ้านหัวเเม่คำ อำเภอเเม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

สาเหตุท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย
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มีการส่งเสริมด้าน
อุตสาหกรรมและ     
การลงทุน เพ่ือการค้า 
และการส่งออกมากข้ึน 
เม่ือมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างฟุ่มเฟือย

ด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยตั้งถ่ินฐานอยู่
ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำ 
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะต่อการเพาะปลูก 
เม่ือจำนวนประชากร
เพ่ิมข้ึน รวมทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
และมีการพัฒนด้านต่างๆ 
เช่น การคมนาคม สิ่ง
อำนวยความสะดวก   
เป็นต้น ทำให้ประชากร
ย้ายถ่ินฐานจากสังคม
ชนบทมาอยู่ในสังคม
เมืองมากข้ึน

ด้านประชากร

สภาพของสังคมไทยส่วน
ใหญ่จะมีความผูกพันกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการพ่ึงพาธรรมชาติเป็น

หลัก 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ทำให้ปัจจุบัน
คนในสังคมมีวิถีการ
ดำเนินชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไปคือ พ่ึงพา
ธรรมชาติน้อยลง รีบเร่ง
มากข้ึน แข่งขันกันสูงข้ึน

ด้านสังคม

ประชากรในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ รูปแบบการ
ผลิตจึงมีการ

เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้น
ผลิตเพ่ือการค้ามากข้ึน 
ทำให้มีความต้องการ
ระบบชลประทานมี   
การสร้างเข่ือน และอ่าง
เก็บน้ำจำนวนมาก 
เพ่ือให้เพียงพอต่อพ้ืนที่
เกษตรกรรม ส่งผลให้
พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง

ด้านอาชีพ ด้านวัฒนธรรม

ผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย

มีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอด
สืบต่อกันมาจนเป็น
เอกลักษณ์ เช่น 
ประเพณีสงกรานต ์
ประเพณีลอยกระทง 
เม่ือมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้ร่วมสมัยมาก

ข้ึน มีความ
เจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี จึงมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้มีการ
แลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมและนำ
วัฒนธรรมต่างชาต ิ     
เข้ามาผสมผสานกับ   
วัฒนธรรมไทย

การใช้อย่าง
ประหยัด 

ควรใช้เท่าที่จำเป็น 
เพ่ือให้มีทรัพยากร
ไว้ใช้ได้นานๆ  และ
เกิดประโยชน์คุ้มค่า
มากที่สุด

การใช้ส่ิงอ่ืน
ทดแทน 

เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยลง และไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม 
เช่น การใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก

การนำกลับมา
ใช้ซ้ำอีก 

สิ่งของบางอย่าง 
เม่ือใช้แล้วคร้ังหนึ่ง
สามารถที่จะ
นำมาใช้ซ้ำได้อีก 
เช่น ถุงพลาสติก 
กระดาษ

การบูรณะซ่อมแซม 
สิ่งของบางอย่าง 
เม่ือใช้เป็นเวลานาน
อาจชำรุดเสียหาย 
ถ้าซ่อมแซมก็

สามารถยืดอายุการ
ใช้งานต่อไปได้อีก

การบำบัดและ  
การฟื้นฟู 
ช่วยลดความ
เสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการบำบัก่อนที่
จะปล่อยลงสู่เเหล่ง
น้ำธรรมชาติ เช่น 
การบำบัดน้ำเสีย
จากบ้านเรือน หรือ
จากโรงงาน
อุตสาหกรรม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางอ้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรง

การให้ความรู้ท่ีถูกต้องเเก่ประชาชน 
โดยสนับสนุนการศึกษาด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่ถูกต้อง       

ตามหลักวิชา

การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 
การจัดตั้งกลุ่ม ชุมนุม ชมรม หรือสมาคม 
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี    
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เเละสิ่งเเวดลอ้มในท้องถ่ินของตน

ให้คงสภาพเดิม

การเฝ้าระวังดูแล
และป้องกัน 
เป็นอีกวิธีหนึ่งที ่  
จะช่วยไม่ให้

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ถูกทำลาย

แนวทางและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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1) ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง  
ก. รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล 
ข. ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู 
ค. วิเคราะห์ข้อมลู สังเคราะห์ข้อมลู 
ง. สังเคราะห์ข้อมลู รวบรวมข้อมูล 
 

2) บุคคลในข้อใดน่าจะเป็นผู้ใช้แผนที่ได้อย่าง
ชำนาญที่สุด  
ก. โป้งมีความรู้เรื่องแผนทีเ่ป็นอย่างดี 
ข. กลางรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไว้อย่าง 
   หลากหลาย 
ค. นางสอบได้คะแนนสงูสุดในเรื่องแผนที ่
   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
ง. ก้อยใช้แผนที่ในการดำเนินชีวิตและการศึกษา 
   ข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อยู่เสมอ 
 

3) ปจัจัยสำคัญทีท่ำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศ
แนวด่ิงมาจัดทำแผนที่คืออะไร  
ก. ความชัดเจน                           
ข. ความสวยงาม 
ค. มาตราส่วนคงที ่                                    
ง. สีและรปูร่างต่างๆ 
 

4) การสำรวจข้อมลูของภูมสิารสนเทศศาสตร์ชนิด
ใดแตกต่างจากข้ออื่น  
ก. ภาพจากดาวเทียม 
ข. การรับรู้จากระยะไกล 
ค. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์              
ง. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก 
 

 

5) การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบรเิวณที่เป็น
แนวรอยเลือ่นของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร  
ก. จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก 
ข. การเคลื่อนตัวในรปูแบบต่างๆ 
ค. หินหนืดที่พุข้ึนกลายเป็นเทือกเขา 
ง. ความสั่นไหวก่อใหเ้กิดระลอกคลื่น 
 

6) ลกัษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการ
เป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากทีสุ่ด  
ก. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ           
ข. ที่ราบรอบทะเลสาบรปูแอก 
ค. พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                  
ง. ชายฝั่งของฟอีอร์ด 
 

7) หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณทาง
ภูมิศาสตร์ทีเ่หมาะสมต่อการทำสวนผลไม ้
เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด  
ก. ภาคเหนือ          
ข. ภาคกลาง 
ค. ภาคตะวันตก                                         
ง. ภาคตะวันออก 
 

8) ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ 
ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทาง
เศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ก. มีความแห้งแลง้ ไม่สามารถปลูกไมผ้ลได้ 
ข. มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการ 
   ปลูกพืชเศรษฐกจิเมอืงหนาว 
ค. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดิน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุม้น้ำ การเพาะปลูกพืชจึง
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที ่
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ง. อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มฝีนตก
ชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำ
มากได้ผลผลิตดี 
 

9) การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควร
หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด  
ก. การปลูกหญ้าแฝกรมิตลิง่เพื่อป้องกันการกัด 
   เซาะของน้ำ 
ข. การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให ้
   เป็นแหล่งกกัเกบ็น้ำหรือแกม้ลงิ 
ค. การขุดลอกคูคลองทกุสาย เพือ่ใหร้ะบายน้ำได้  
   อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ง. การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดต้ังเครื่อง 
   สูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน 
 

10) สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งใน
ปัจจุบันคืออะไร  
ก. ภาวะโลกร้อน                                       
ข. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ค. การเกิดพายุหมุนเขตร้อน                   
ง. ปรากฏการณ์อุณหภูมผิกผัน 
 

11) ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลงังาน  
ก. การสร้างเข่ือนขนาดใหญเ่พื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
ข. ความเช่ียวชาญในการเจียระไนเพชรพลอย 
   ของช่างไทย 
ค. การทำเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม ่
   จากชาติตะวันตก 
ง. ความสำคัญของพลังงานจากน้ำมันและแก๊ส
ธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกจิของไทย 
 

12) ข้อใดไม่ แสดงปจัจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ  
ก. จังหวัดภูเก็ตต้ังอยู่ทีล่ะติจูด 8 องศาเหนือ 
ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน 
ค. เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง  
   303 เมตร 
ง. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รบัลมมรสุม   
   ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

13) หลุมอกุกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกบั
กระบวนการใด           
ก. การกร่อนของแผ่นดิน                        
ข. การปรบัระดับแผ่นดิน          
ค. การแปรสัณฐานเปลือกโลก              
ง. การกระทำจากภายนอกโลก 
 

14) เกษตรอินทรีย์ไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด  
ก. การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา 
ข. การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม 
ค. การใช้พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม 
ง. การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลบั 
   มาใช้ใหม่ 
 

15) ลกัษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการ
เป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากทีสุ่ด  
ก. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ           
ข. ที่ราบรอบทะเลสาบรปูแอก 
ค. พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                  
ง. ชายฝั่งของฟอีอร์ด 
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16) หากนักเรียนต้องการศึกษาลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ทีเ่หมาะสมต่อการทำสวนผลไม ้
เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด  
ก. ภาคเหนือ               
ข. ภาคกลาง 
ค. ภาคตะวันตก                                         
ง. ภาคตะวันออก 
 

17) ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทาง
เศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ก. มีความแห้งแลง้ ไม่สามารถปลูกไมผ้ลได้ 
ข. มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ 
   จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกจิเมอืงหนาว 
ค. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก  
   แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลกูพืช  
   จึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที ่
ง. อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มฝีนตก  
   ชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้อง 
   ใช้น้ำมากได้ผลผลิตดี 
 

18) ข้อใดเป็นลักษณะภูมปิระเทศทีเ่กิดจากการ
กระทำของแม่น้ำ           
ก. ที่ราบลอนลาด                                      
ข. ทะเลสาบรูปแอก          
ค. เนินตะกอนรปูพัด                               
ง. ดินดอนสามเหลี่ยม 
 

 

 

 

 

19) ป่าชายเลนมปีระโยชน์อย่างไร  
ก. เป็นแหล่งอาหาร 
ข. เป็นแหล่งรายได้ 
ค. ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง 
ง. ก่อใหเ้กิดความหลากหลายของพืชและสัตว์ 
 

20) ข้อใดทำใหร้ะบบนิเวศของโลก 
ขาดสมดุล           
ก. ภาวะโลกร้อน                                      
ข. การตัดไม้ทำลายป่า          
ค. การเกิดแกส๊เรือนกระจก                    
ง. การใช้ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง 
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   ชุดที& 1 แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ) 

 

 

ให้วง ¦ ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคําตอบที&ถกูต้อง 
  1.  สํานวนในขอ้ใด มีตวัสะกดต่างมาตรากนัมากที5สุด 

 1. นํ7านิ5งไหลลึก 
 2. โปรดสัตวไ์ดบ้าป 

 3. สอนจระเขใ้ห้ว่ายนํ7า 
 4. เดินตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั 

  2.   ประโยคในขอ้ใด มีคาํที5ใชต้วัสะกดไม่ตรงตามมาตรามากที5สุด 

 1. การออกกาํลงักายเป็นสิ5งที5ด ี
 2. การดื5มสุราเป็นพิษต่อร่างกาย 
 3. วิ5งทุกวนัทาํให้ร่างกายแข็งแรง 
 4. คนเราตอ้งการความสุขในอนาคต  

  3.   คาํในขอ้ใด ไม่เข้าพวก   
 1. ปล่อยวาง   

 2. อบอุ่น   

 3. นวัเนีย                     
 4. นมเนย   

  4.  คาํในขอ้ใด เป็นคาํที5มีอกัษรควบทั7งหมด   

 1. พลอง คลาด ตลาด   

 2. แปลก พลบ ขวิด   

 3. กลบั กวา้ง ผลิต   

 4. หลบ กลอ้ง คลาย  
  5.  ประโยคในขอ้ใด มีคาํควบแท ้ 

 1. อนัที5จริงแลว้ เธอนั5นแหละคือขโมย 
 2. ฉันจะยกทรัพยสิ์นที5มีอยู่ให้กบัเธอ 
 3. หัวหนา้ทราบเรื5องราวของมารุตแลว้ 
 4. เขาประสบอุบตัิเหตุจนเป็นเจา้ชายนิทรา 
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  6.   คาํในขอ้ใด เป็นคาํที5มีอกัษรนาํ  
 1. โกรธ 

 2. เศร้า 
 3. อร่อย 
 4. ปลอบ  

  7. คาํในขอ้ใด มีเสียงวรรณยุกตเ์ดียวกนัทุกคาํ 
 1. นํ7า โต๊ะ คา้ง  
 2. บิน ขาว หมี  

 3. เสือ ป้า น่า 
 4. กด พี5 ปู่ 

  8.   คาํในขอ้ใด มีลกัษณะเดียวกนัทุกคาํ 
 1. ศุกร์  โจทย ์ สัตว ์  

 2. เสาร์  จนัทร์ โชว ์
 3. ขาว  จอ้ย  เสีย 
 4. หนา้  ววั  ววิ 
  9. ประโยคในขอ้ใด มีคาํสรรพนามแทนคาํถาม 

 1. ใครอ่านการ์ตนู 

 2. ใครๆ ก็ไม่รักผม 

 3. ใดๆ ในโลกลว้นอนิจจงั 
 4. ผูใ้ดพบกระเป๋าสีแดงโปรดติดต่อคณุนุช 

10.    เธอขยนั สอบไดค้ะแนนด ี

  ควรเติมคาํสันธานในขอ้ใด 
 1. ถึง...แต่ 
 2. แม.้..เพื5อ 

 3. เพราะ...จึง 
 4. เพราะ...จน 

11.   ประโยคในขอ้ใด มีคาํบุพบทบอกเวลา 
 1. รถวิ5งอยู่บนถนน 

 2. ฉันตั7งใจทาํความดีในวนัเกดิ 
 3. ผลไมนี้7 ซื7อมาตั7งแต่กลางวนัแลว้ 
 4. เขาขยนัอ่านหนงัสือเพื5อให้สอบผ่าน 
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12.  ประโยคในขอ้ใด มีคาํอุทานประกอบ 

 1. “เธอพบัหนงัสือไวเ้หรอ”  ปัญญาถาม 

 2. “หา”  คราวนี7 ปัญญาดูตกใจ 
 3. “ผิดสิ”  ปัญญาตอบ 

 4. “ทาํไมล่ะ”  สันติซัก 
13.   ขอ้ใด ไม่มีเครื5องหมายวรรคตอน 

 1. คาํตอบ  3 – 2  คือขอ้ใด 
 2. ขอ้  1. 11x12 =     

 3. พิเศษ  อ่านว่า ............ 
 4. โอ!้ สวยงามจริงๆ 

14.  ในการอ่านนิทานหรือเรื5องสั7น  มกัพบเครื5องหมายวรรคตอนใดมากที5สุด 
 1. สัญประกาศ 
 2. อญัประกาศ 
 3. บุพสัญญา 
 4. ยตัิภงัค ์

15.   ในสวนสัตวมี์ชา้ง เสือ ลิง                

 ควรเติมเครื5องหมายวรรคตอนใด  

 1. ฯลฯ   

 2.  ฯ  

 3. ?   

 4. !   

16.      วนัเสาร์นี7 เราจะไปเที5ยวที5จงัหวดันครราชสีมา โคราช ผมและเพื5อน ตื5นเตน้มาก เพราะไม่เคย 
เที5ยวที5นี5มาก่อน แต่พอจะทราบว่าที5นี5มีแหล่งท่องเที5ยวมากมาย เช่น ปราสาทหินพิมาย  
ปราสาทหินเมืองเก่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 จากขอ้ความขา้งตน้ ตอ้งเติมเครื5องหมายวรรคตอนใดบา้ง 
 1. อญัประกาศ วงเล็บ ไปยาลใหญ่  

 2. อญัประกาศ ยมก ไปยาลใหญ่ 
 3. วงเล็บ ยมก ไปยาลใหญ่  

 4. วงเล็บ ยมก ไปยาลใหญ่ 
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17.     หนงัสือพิมพเ์ดลิเมล ์ฉบบัประจาํวนัที5 31 สิงหาคม พุทธศกัราช 2556 

 จากขอ้ความที5กาํหนด สามารถเขียนเป็นอกัษรย่อไดก้ี5คาํ 
 1. 1 คาํ   

 2. 2 คาํ 
 3. 3 คาํ   

 4. 4 คาํ 
18.  ขอ้ใด ไม่ใช่ประโยค 
 1. จอยซักผา้ 
 2. รุตวาดภาพ 

 3. มองทอ้งฟ้า 
 4. แกม้มาโรงเรียน 

19.  ประโยคในขอ้ใด มีเนื7อความเหมือนประโยค “จงทาํการบา้น” 
 1. โปรดอย่าถามฉัน 

 2. อย่าเดินลดัสนาม 

 3. อาหารอร่อยมาก 

 4. ฉันอยากกินขนม 

20. ประโยคในขอ้ใด เป็นประโยคชนิดเดยีวกบัประโยค “ววักนิหญา้” 
 1. แม่ทอดไก ่
 2. นิดว่ายนํ7า 
 3. มดนอนหลบั 

 4. ตู๋หัวเราะเสียงดงั 

21.    พ่อของสันติปลูกผกัซึ5งเป็นพนัธ์ุด ี

 จากประโยคที5กาํหนด ขอ้ใดคือส่วนขยายกรรม 

 1. ซึ5ง 
 2. ผกั 
 3. ของสันต ิ
 4. ซึ5งเป็นพนัธ์ุดี 
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22. ประโยคในขอ้ใด ต่างจากพวก       

 1. นอ้งวิ5งเล่นในสนาม   

 2. ครูถือกระเป๋าใบใหญ่ 
 3. นกัเรียนแต่งประโยค   

 4. ติcกเหลาดินสอสี 

23. คาํในขอ้ใด เมื5อเรียงตามพจนานุกรมแลว้อยูร่ะหว่างคาํ “ใจเพชร” และ “ใจเยน็” 
 1. ใจไมไ้ส้ระกาํ   

 2. ใจแตก 
 3. ใจถึง    

 4. ใจบุญ 

24. ภาษาถิ5นในขอ้ใด มีความหมายแตกต่างจากคาํว่า “อร่อย” 
 1. ลาํ   

 2.  แซบ 

 3.  ม่วน   

 4.  หรอย 

25.    ...หมู่หญา้ตีนกบัแก ้    ถูกฝนแลเขียวตระการ 
    ควายทุยเสร็จจากงาน     เล็มหญา้อ่อนตามคนันา                    

                จากเพลง อีสานบ้านเฮา ของ เทพพร  เพชรอุบล 

 จากเพลงที5กาํหนด คาํใดเป็นคาํภาษาถิ5น 

 1. กบัแก ้   

 2. ทุย 
 3. เล็ม    

 4. คนันา 

26.    บณัฑิตใหม่หนา้ใสปิc ง   

 จากขอ้ความ คาํใดเป็นคาํที5มาจากภาษาต่างประเทศ 
 1. ปิc ง 
 2. ใหม่ 

 3. หนา้ 
 4. บณัฑิต 
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27. คาํในขอ้ใด เป็นคาํไทยแทท้ั7งหมด 
 1. กรม ฤๅษี ขิม เทป 

 2. เปลว เจริญ กริช เล่ห์ 

 3. โต๊ะ อว้น ครุฑ ซินแส 

 4. เฉี5ยว ดาํขาํ เลือด ฆ่า 
28. ประโยคในขอ้ใด ไม่มีคาํที5ยืมจากภาษาต่างประเทศ 
 1. พ่อซื7อเคก้มาให้ลูก 

 2. ชาวนาใชค้วายไถนา 
 3. ป้าไปหาหมอที5คลินิก 
 4. แม่ทาํก๋วยเตีiยวหมูตุ๋นรสเดด็ 

29.    พี5ขบัรถวนเวยีนไปมา ทาํให้ฉันมึนหัวจนอยากอว้ก 

 จากขอ้ความ ควรใชค้าํสุภาพแทนคาํว่า หัว และ อว้ก ตามขอ้ใด 

 1. ศีรษะ  /  คายอาหาร 
 2. สมอง  /  ขยอ้น 

 3. ศีรษะ  /  อาเจียน 

 4. กะโหลกศีรษะ  /  บว้นอาหาร 
30. ถา้จะกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว นกัเรียนจะใชส้รรพนามบุรุษที5 1 แทนตวัเอง 
 ตามขอ้ใด 

 1. หม่อมฉัน 

 2. กระหม่อมฉัน 

 3. ขา้พระพุทธเจา้ 
 4. เกลา้กระหม่อมฉัน 

31.     สินสมุทรมีลกัษณะกํ7ากึ5งระหว่างมนุษยก์บัยกัษ ์คือ มีรูปกายอย่างมนุษย ์งดงามแบบพ่อ  
  แต่มีผมหยิก เขี7ยวงอก นยัน์ตาแดงฉาน และมีพละกาํลงัมหาศาลแบบแม่ 

 “กํ7ากึ5ง” มีความหมายอย่างไร 
 1. เกือบเท่า ๆ กนั   

 2. แตกต่างกนั 

 3. เหมือน ๆ กนั    

 4. เขา้กนัสนิท 
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32.    “ตากระดุมเกดิประกาศว่า ที5เปลี5ยนชื5อ เพราะชื5อ ไกแ้จ ้เป็นกาลกณีิ” 

                                   จากเรื5อง เรื5องของม่าเหมี5ยว ของสุมาลี  

 “กาลกณีิ” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

 1. อปัยศ 
 2. อปัลกัษณ ์

 3. อปัการ 
 4. อปัราชยั 

33.      สันตินอนพงัพาบอ่านหนงัสืออยู่ในห้อง  

 “พงัพาบ” มีความหมายตรงขา้มกบัคาํในขอ้ใด 

 1. นอนหงาย 
 2. นั5งตวัตรง 
 3. ยืนตวัตรง 
 4. เดินเร็ว ๆ 

34.     หัวหนา้สุนขัจิ7งจอกเจา้เล่ห์กา้วผงาดออกมา... 
                 จากเรื5อง สิงโตเจ้าปัญญา ของ ถวัลย์ มาศจรัส  

 “ผงาด” มีความหมายตรงขา้มกบัคาํในขอ้ใด 

 1. ย่าง    

 2. ดอ้ย 
 3. นาํ   

 4. แข็งแรง 

35.    ชาวซาไกไม่มีบา้นเป็นหลกัแหล่ง เมื5ออาหารหายากขึ7น กจ็ะอพยพยา้ยไปถิ5นอื5น  

 การดาํเนินชีวิตของชาวซาไก ตรงกบัคาํในขอ้ใด 
 1. เร่ร่อน 

 2. ร้างรา 
 3. รวนเร 
 4. รอนแรม 
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36.    บริเวณริมแม่นํ7าเจา้พระยา ไปดว้ยผูค้นที5มาลอยกระทง 
    ส่วนบนถนนการจราจร รถเคลื5อนตวัไดช้า้  

 ควรเติมคาํใดลงในช่องว่าง 
 1. แออดั  /  เบียดเสียด 

 2. คบัคั5ง  /  หนาแน่น 

 3. เนืองแน่น / แน่นหนา 
 4. อดัแน่น   /  ยดัเยียด 

37.    “เธอมีอะไรก็พูดมาตรง ๆ อย่ามวัแต ่ อยูเ่ลย” 

 ควรเติมสํานวนใดลงในช่องว่าง 
 1. ชกัแม่นํ7าทั7งห้า 
 2. ชกัใบให้เรือเสีย 
 3. ชกัหนา้ไม่ถึงหลงั 
 4. ชกันํ7าเขา้ลึก ชกัศึกเขา้บา้น 

38. สํานวนในขอ้ใด มีความหมายใกลเ้คียงกบัสํานวน “นกสองหัว” 
 1. ตีหลายหนา้   

 2. จบัปลาสองมือ 

 3. จบัแพะชนแกะ  

 4. เหยียบเรือสองแคม  

39.     ชา้งตายทั7งตวั เอาใบบวัปิดไม่มิด       ใชก้ลวิธีการเขียนตรงกบัขอ้ใดมากที5สุด 

 1. บรรยายให้เห็นภาพชดัเจน 

 2. พรรณนาให้รู้สึกคลอ้ยตาม 

 3. ใชค้วามเปรียบเทียบเพื5อให้เขา้ใจ 
 4. อธิบายอย่างละเอียดให้เขา้ใจ 
40. คาํกลอนในขอ้ใด ไม่มีอุปมาโวหาร 
 1. ไดสิ้บเดือนเหมือนไดสั้กสิบขวบ 

 2. พอพบมา้หนา้เหมือนมงักรร้าย 
 3. หางเหมือนอย่างหางนาคปากคาํรน 

 4. เสียงชลาเลื5อนลั5นสนั5นดงั 
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41.    นางดูหนา้อาลยัใจจะขาด  ดงัฟ้าฟาดทรวงแยกให้แตกฉาน 

    จากเรื5อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ 

 จากบทร้อยกรองที5กาํหนด ใชโ้วหารแบบใด 
 1. บรรยายโวหาร 
 2. อุปมาโวหาร 
 3. พรรณนาโวหาร 
 4. เทศนาโวหาร 

42.    ผิวนํ7าสีขุ่นที5ถูกสายลมเยน็ปลายเดือนกุมภาพนัธ์พดัโชยผ่านทาํให้นํ7าเป็นระลอกทยอยเขา้กระทบฝั5ง 
ครั7 งแลว้ครั7 งเล่า  ดงดอกหญา้ริมฝั5งที5เหี5ยวแห้งจนกลายเป็นสีนํ7าตาลปะทะลมดงัหวีดหวิว 

 จากขอ้ความ เป็นโวหารประเภทใด 
 1. พรรณนาโวหาร 
 2. บรรยายโวหาร 
 3. อุปมาโวหาร 
 4. เทศนาโวหาร 

43.    แลว้สอนว่าอย่าไวใ้จมนุษย ์       มนัแสนสุดลึกลํ7าเหลือกาํหนด 

    ถึงเถาวลัยพ์นัเกี5ยวที5เลี7ยวลด       ก็ไม่คดเหมือนหนึ5งในนํ7าใจคน 

                                 จากเรื5อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่  

 จากบทอาขยานพระอภยัมณี ตอน สุดสาครเขา้เมืองการะเวก ที5ยกมา ตรงกบัสํานวนในขอ้ใด 

 1. พึ5งลาํแขง้ตวัเอง    

 2. คดในขอ้งอในกระดกู 
 3. นํ7าหนึ5งใจเดียวกนั   

 4. อย่าไวใ้จทางอย่าวางใจคน 

44.         ครูมีบุญคณุจะตอ้งเทิดทูนเอาไวเ้หนือเกลา้ 
    ท่านสั5งสอนเราอบรมให้เราไม่เวน้ 

     ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเยน็ 

     สอนให้รู้จดัเจนเฝ้าแนะเฝ้าเนน้มิไดอ้าํพราง     

      จากเพลง พระคุณที5สาม ของ อร่าม ขาวสะอาด 

 จากเพลง พระคณุที5สาม ที5กาํหนด เป็นโวหารประเภทใด 
 1.  อุปมาโวหาร 2. บรรยายโวหาร 
 3.  พรรณนาโวหาร 4.  เทศนาโวหาร  
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45.          เมื5อนั7น  ไมไ้ผ่ดีใจเป็นหนกัหนา 
     วิ5งไปกอดคอพาคลอคลา  เขา้มานั5งในปราศรัยทกั 
    มีธุระกงัวลกลใดเหวย  อย่านิ5งเลยบอกกูรู้ตระหนกั 
     แต่มิไดพ้บพานกนันานนกั  กูคิดถึงเพื5อนรกัจะขาดใจ 
  จากบทละครเรื5อง เงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 จากบทละครที5กาํหนด เป็นการใชโ้วหารแบบใด 
 1. บรรยายโวหาร 
 2. อุปมาโวหาร 
 3. พรรณนาโวหาร 
 4. เทศนาโวหาร 

46.    ลว้งเหล็กไฟในไกพอ็กออกตีต่อย เหมือนหิ5งห้อยแวบวบัจบัชุดจอ้ง 
    แลว้เป่าฮุดชุดติดตามทาํนอง จุดฟืนทั7งสองช่วยกนัซุก 
              จากบทละครเรื5อง เงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 บทละครที5กาํหนด เป็นการใชโ้วหารแบบใด 
 1. อุปมาโวหาร 
 2. บรรยายโวหาร 
 3. พรรณนาโวหาร 
 4. เทศนาโวหาร 

47.    ด.ช.ปัญญา  ชอบอ่านหนงัสือ  เขาจึงอ่านหนงัสืออยู่เสมอ 

 การกระทาํของ ด.ช.ปัญญา  ตรงกบัสํานวนในขอ้ใด 
 1. ศิษยมี์ครู   

 2. หนอนหนงัสือ 
 3. คมในฝัก   

 4. รู้ไวใ้ช่ว่า  ใส่บ่าแบกหาม 

48. ใครปฏิบตัิตนตรงกบัสํานวน “หนอนหนงัสือ” 
 1. แอม ช่วยแม่ขายหนงัสือทุกวนั 

 2. อ๋อม ซื7อหนงัสือนิทานอีสปให้นอ้ง 
 3. อุม้ อ่านหนงัสือทุกวนั หลงัจากทาํการบา้นเสร็จ 
 4. อิiว ขอยืมหนงัสือจากห้องสมุดเพื5อไปทาํรายงาน 
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49.    ...สิ7นเมืองไทยแลว้ใครอยู่ได ้  ชาติไทยคงไร้ความเสรี... 
   จากเพลง เกิดเป็นไทย ตายเพื5อไทย พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 จากเนื7อเพลงที5กาํหนด ตรงกบับทอาขยาน สยามานุสสต ิในขอ้ใด 
 1.   เสียเนื7อเลือดหลั5งไหล       ยอมสละ สิ7นแล 

 2.   เสียชีพไป่เสียสิ7น       ชื5อกอ้งเกียรติงาม 

 3.   หากสยามพินาศลง       ไทยอยู ่ไดฤ้ๅ 
 4.   เราก็เหมือนมอดมว้ย       หมดสิ7นสกุลไทย 

50.    หนูโกรธขึ7นทุกขณะ  จนรู้สึกว่ามีกาตม้นํ7าเดือดคลั5กๆ อยู่ในอก 
                              จากเรื5อง บ้านพิลึก ของ ว.วินิจฉัยกุล 

 จากขอ้ความ  เป็นการใชโ้วหารลกัษณะใด 
 1. อุปมาโวหาร   

 2. พรรณนาโวหาร 
 3. บรรยายโวหาร  

 4. เทศนาโวหาร 

51.       อย่างแรกที5บอกไดเ้ลยคือ  บา้นของบอยและบา้นของพี5กิcบมีกาํแพงสูงเกือบเท่าตวับา้นกั7นอยู ่
    หนา้บา้น  ส่วนบา้นของเราเป็นรั7 วตาข่าย  แลว้ปลูกตน้ไมจ้นหนาทึบ 

                                                           จากเรื5อง บ้านพิลึก ของ ว.วินิจฉัยกุล 

 จากขอ้ความ  เป็นการใชโ้วหารลกัษณะใด 
 1.   อุปมาโวหาร 
 2.   พรรณนาโวหาร 
 3.   บรรยายโวหาร 
 4.  เทศนาโวหาร 

52.    …นางถือกาํเนิดมาท่ามกลางเกลียวคลื5นนํ7าลึกกระจ่างราวเกล็ดเพชร 
    ของทอ้งทะเลกวา้ง  ภายใตส้ายลมละมุนและแสงแดดอบอุ่น 

          จากเรื5อง นางในวรรณคดี ของ มาลัย 

 จากขอ้ความ เป็นการใชโ้วหารลกัษณะใด 
 1.   อุปมาโวหาร   

 2. พรรณนาโวหาร 
 3.   บรรยายโวหาร  

 4.   เทศนาโวหาร 
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53. คาํกลอนในขอ้ใด ไม่มีอุปมาโวหาร 
 1.  อสุรีผีเสื7อเหลือจะอด       แคน้โอรสราวไฟไหมม้งัสา 
 2.  พระราชบุตรฉุดลากลาํบากเหลือ       ดงัหนา้เนื7อนี7จะแยกแตกสลาย 
 3.  เห็นฝูงเงือกเกลือกกลิ7งมากลางชล       คดิว่าคนมีหางเหมือนอย่างปลา 
 4.  ไม่คลาดเคลื5อนเหมือนองคพ์ระทรงเดช       แตด่วงเนตรแดงดูดงัสุริยฉ์าย 

54.        พงศก์ษตัริยท์ศันานางเงือกนอ้ย 
    ดูแช่มชอ้ยโฉมเฉลาทั7งเผา้ผม 

    ประไพพกัตร์ลกัษณ์ลํ7าลว้นขาํคม 

    ทั7งเนื7อนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง 
    ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด 

    ดงัสุรางคน์างนาฏในวงัหลวง 
    จากเรื5อง พระอภัยมณี  ของ สุนทรภู่  

 จากบทร้อยกรองที5กาํหนด  เป็นการใชโ้วหารลกัษณะใด 
 1.   บรรยายโวหาร 2.   พรรณนาโวหาร 
 3.  เทศนาโวหาร 4. อุปมาโวหาร 

55.   นางผีเสื7อสมุทรไล่ตามมาจนทนั  และจบัพ่อเงือกแม่เงือกกนิเป็นอาหาร นางรู้สึกแคน้ที5เห็น 

พระอภยัมณีกบัเงือกนอ้ยและสินสมุทรอยู่ลิบๆ  ใกลเ้กาะแกว้พิสดารเขา้ไปทุกที  จึงกระโจนพรวด
เขา้ไขวค่วา้  

  สาระสําคญัของวรรณกรรมที5กาํหนด  ตรงกบัสํานวนในขอ้ใด  

 1.   เป็นเงาตามตวั 2.   ผีไม่มีศาล  
 3.   ไปตายเอาดาบหนา้ 4.   ยกัษม์กักะสัน  

56.        แลว้สอนว่าอย่าไวใ้จมนุษย ์ มนัแสนสุดลึกลํ7าเหลือกาํหนด 

    ถึงเถาวลัยพ์นัเกี5ยวที5เลี7ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ5งในนํ7าใจคน 

    มนุษยนี์7 ที5รักอยู่สองสถาน บิดามารดารกัมกัเป็นผล 
    ที5พึ5งหนึ5งพึ5งไดแ้ตก่ายตน เกิดเป็นคนคดิเห็นจึงเจรจา 
    จากเรื5อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ 

 บทร้อยกรองที5กาํหนด ไม่สัมพนัธ์กบัสํานวนในขอ้ใด 
 1.  ปากว่าตาขยิบ 2.  ปากหวานกน้เปรี7 ยว 
 3.  ปากไม่สิ7นกลิ5นนํ7านม 4.  ปากปราศรัย นํ7าใจเชือดคอ  
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57.      ขนัทองอยากไดม้ากๆ แต่เกรงใจเขา แลดูตาพลาง แลว้หยบิมาเพียงใบเดียว นางพรายนํ7ารู้ที   

   ยิ5งรู้สึกเอ็นดูขนัทองมากขึ7น หยิบส่งให้จนเต็มทั7งสองมือนอ้ยๆ ของขนัทอง 
                                             จากเรื5อง กระเช้าสีดา  ของ สารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) 

 จากขอ้ความนี7   การกระทาํของขนัทองตรงข้ามกบัสํานวนใด 

 1.   นํ7ามาปลากินมด  นํ7าลดมดกินปลา 
 2.   ตาํนํ7าพริกละลายแม่นํ7า 
 3.   โลภมากลาภหาย 
 4.   ไก่ไดพ้ลอย 

58.   เมื5อนั7น พระสังขท์องทรงโฉมเสน่หา 
     ราตรีเขา้ที5ไสยา ดว้ยนวลนางรจนานงคราญ 

     เมื5อมารดามาถึงพระนคร ให้เดือดร้อนเคืองขุ่นงุ่นง่าน 

    เมียรักชกัชวนให้สําราญ จะอยู่งานพดัวีก็มิฟัง 
     เนื7อตวัไม่สบายระคายคนั ผินผนัให้นงเยาวเ์กาหลงั 
     แต่พลบคํ5าย ํ5าฆอ้งจนเคาะระฆงั เวียนนั5งเวียนลุกขลุกขลุ่ยไป 

    จากบทละครเรื5อง สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 จากบทละครนอกที5กาํหนด  เป็นโวหารประเภทใด 
 1.  อุปมาโวหาร  

 2.  สาธกโวหาร 
 3.  เทศนาโวหาร  

 4.  บรรยายโวหาร 

59.       ครั7นจะมิบอกออกเล่า พวกเราชีวาจะอาสัญ  

  ว่าพลางทางเรียกนางจนัท ์ มาเอาคาํมั5นสัญญา  
  เจา้ช่างตกแต่งแกงฟักด ี เดีiยวนี7 มีรับสั5งให้หา  
  แมน้เคืองขดัตรัสถามสิ5งใดมา อย่าซัดถึงพวกขา้ให้วุ่นวาย  
   จากบทละครเรื5อง สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 จากบทละครนอกเรื5อง สังขท์อง ที5กาํหนด การกระทาํของพวกวิเสท ตรงกบัสํานวนในขอ้ใด 
 1.   ตดัช่องนอ้ยแต่พอตวั   

 2.   กระต่ายตื5นตูม 

 3.   นายว่าขี7ขา้พลอย   

 4.   รําไม่ดีโทษปี5 โทษกลอง 
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60.        ลมพดัมาเบาๆ ทาํให้นํ7าในบึงไหวพลิ7วเป็นระลอก สะทอ้นแสงแดดเป็นประกาย  ดอกบวั 
  โยกตวัไปตามสายลม  เหมือนกบัจะบอกว่า “ฉันเป็นดอกบวัที5สวยที5สุด” 
                                       จากเรื5อง ดอกบัวไม่ยอมบาน ของ สิรินทร์  ช่วงโชติ  

 จากขอ้ความนี7  เป็นการใชโ้วหารแบบใด  

 1.   สาธกโวหาร  
 2.  เทศนาโวหาร   
 3.   บรรยายโวหาร    
 4.   พรรณนาโวหาร   

61.   ฤๅษีไดท้ราบจากคาํบอกเล่าของนางว่า นางตอ้งการอุทิศร่ายกายให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย ์
  และสัตว ์ทั7งตอ้งการให้ร่างกายมีกลิ5นหอม ฤๅษจีึงบนัดาลให้ร่างกายนางเป็นเมล็ดขา้วขนาดใหญ ่

  เท่าลูกมะพร้าว มีกลิ5นหอมชวนรับประทาน ให้ชื5อนางผูนี้7ว่า โพสพ เป็นเทพธิดาแห่งขา้ว 

 จากขอ้ความนี7   ควรตั7งชื5อว่าอย่างไร  
 1.   ตาํนานเทพธิดาแห่งขา้ว  
 2.   บนัทึกประวตัิของขา้ว 
 3.   ประวตัิศาสตร์ขา้ว 
 4.   ความเชื5อเรื5องขา้ว 

62.  แม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร 

 ตรงกบับทอาขยาน  สังขท์อง  ตอน  กาํเนิดพระสังข ์ ในขอ้ใด 

 1.   จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจา้       สงสารผ่านเกลา้เป็นหนกัหนา 
 2.   ไม่ว่าลูกนอ้ยเป็นหอยปู       อุม้ชูชมชิดพิสมยั 
 3.   พระคุณลํ7าลบภพไตร       จะออกให้เห็นตวักก็ลวัการ 
 4.   เหลียวดูผูค้นชนนี       จะหนีเขา้สังขก์าํบงัตน 

63.   นางแมวเอยขอฟ้าขอฝน ขอนํ7ามนตร์ดหัวแมวบา้ง 
  ขอเบี7ยค่าจา้งหามนางแมวมา ซื7อผกัซื7อปลาให้นางแมวกิน 

  ถึงเมืองพระอินทร์ฝนก็เทลงมา 

 เพลงพื7นบา้นที5กาํหนด  จดัเป็นเพลงชนิดใด 

 1.   เพลงปฏิพากย ์ 2.   เพลงประกอบการเล่น 

 3.   เพลงประกอบพิธี 4.   เพลงทรงเจา้เขา้ผี 
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64. ขอ้ใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านร้อยแกว้ไดถู้กตอ้ง 
 1.   พระมหากษตัริยไ์ทย / ทรงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชาต ิ

 2.   ในทอ้งถิ5นแต่ละแห่ง / จะมีศาสนาเป็นที5ยึดเหนี5ยวทาง / จติใจของคน / ในชุมชน 

 3.   สถานที5ต่างๆ ที5คนในสมยัก่อน / ไดร่้วมกนัก่อสร้างไวบ้น / แผ่นดินไทยเป็นเวลานาน 

 4.   การศึกษาความเป็นมา / ของชนชาติไทยทาํให้ / เราเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ / ของไทย 
65. ขอ้ใดแบ่งวรรคตอนการอ่านบทร้อยกรองไม่ถกูต้อง 
 1.   ก็ฟูมฟาย / ชลนา / โศกาลยั 
 2. พระโอรส / รู้แจง้ / ไม่แคลงจิต 
 3.   รําคาญ / คิดเสียใจ / มิใคร่หาย 
 4.  ดว้ยแม่กลบั / อปัลกัษณ์ / เป็นยกัษร์้าย 

66.   แลว้สอนว่าอย่าไวใ้จมนุษย ์
  มนัแสนสุดลึกลํ7าเหลือกาํหนด 

  ถึงเถาวลัยพ์นัเกี5ยวที5เลี7ยวลด 
  ก็ไม่คดเหมือนหนึ5งในนํ7าใจคน 

 จากบทร้อยกรองที5กาํหนด  เป็นบทร้อยกรองประเภทใด 
 1.   โคลงสี5สุภาพ   

 2.   กลอนหก 
 3.   กลอนแปด   

 4.   กลอนดอกสร้อย 

67.   เด็กไทยวนันี7 ตอ้ง     � ตอ้งเก่ง 
  ตอ้งช่วย     �  ตอ้งเร่งกา้ว   �  

  ซื5อสัตยอ์ดทน       � วินยั 
  เรารักเมืองไทย       � ทาํดี 

 ควรเติมคาํใด  จึงจะไดก้ลอนสี5ที5ไดใ้จความถูกตอ้งและสัมผสัคลอ้งจองกนั 

 1.   มี / กนัเอง / หนา้ / จาํทน / ยิ5งใหญ่ 
 2.   ดี / กนัเอง / ไกล / ทาํตน / เชิญให้ 

 3.   มี / ตวัเอง / ไกล / ฝึกฝน / ฝักใฝ่ 
 4.   ดี / ตวัเอง / ไป / ฝึกฝน / ร่วมใจ 
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68. หากตอ้งการแต่งคาํประพนัธ์ประเภทกาพยย์านี 11  โดยเริ5มว่า “ฉนัชอบไปโรงเรียน”  
ควรแต่งวรรคต่อไปว่าอย่างไร  จึงจะมีความหมายที5เหมาะสม 

 1.   ไดเ้ขียนการบา้นมา 
 2.   แวะวนเวยีนเพื5อนมากมี 

 3.   ไดอ่้านเขียนเรียนศึกษา 
 4.   ขยนัหมั5นเพียรเวียนไปเวียนมา 
69. ใครไม่มีมารยาทในการอ่าน 

 1.   อิiวดูแลรักษาหนงัสือที5ขอยืมจากเพื5อนเป็นอย่างด ี
 2.   เอ๋ไม่อ่านสมุดบนัทึกส่วนตวัของโอ๋ 
 3.   อุ๋ยอ่านหนงัสือให้เพื5อนฟังในห้องสมุด 

 4.   เอกอ่านหนงัสืออย่างตั7งใจ 

70.                                                                  ข่าวน่ากลัว 
   ข่าวในทีวีบางครั7 งก็ดูน่ากลวัมากสําหรับเด็กๆ เช่น ข่าวฆ่ากนัตาย รถชนยบัเยิน ข่าวเหล่านี7 
  อาจมีผลต่อความรู้สึกนึกคดิของเดก็ๆ  แต่ถา้เลี5ยงไม่ได ้ก็ควรอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็ก 
  เขา้ใจ เช่น อุบตัิเหตุเกิดขึ7นไดทุ้กเวลา หรือความขดัแยง้ที5ขาดสติก็อาจทาํให้เกิดการฆ่าฟันกนัได ้
  แต่ครอบครวัที5อบอุ่นมั5นคง จะเป็นเกราะป้องกนัเด็กๆ จากสิ5งที5น่ากลวัและสะเทือนอารมณ์ได ้
  เป็นอย่างดี 

 จากเรื5องที5กาํหนด ข่าวประเภทใดที5มีผลต่อความรู้สึกของเด็กในทางที5ไม่ด ี
 1.   ข่าวกีฬา 2.   ข่าวเศรษฐกิจ 
 3.   ข่าวอาชญากรรม 4.   ข่าวบนัเทิง 
71. ขอ้ความในขอ้ใด เป็นขอ้คิดเห็น 

 1.   ไมเ้ถา  เป็นตน้ไมที้5ลาํตน้เลื7อยเกาะสิ5งต่างๆ 

 2.   อมนุษย ์เป็นภตูผีปีศาจประเภทหนึ5ง 
 3.  เซ็นต ์เป็นคาํย่อมาจากเซนติเมตร 
 4.  แม่รักขนัทองอย่างสุดสวาทขาดใจ 
72. ขอ้ความในขอ้ใด เป็นขอ้เท็จจริง 
 1.   สันตินิ5งคิด แลว้ขอให้ปัญญาทวนคาํถามอีกรอบ 

 2.   “อ่านสิ ถา้ฉันรู้มาก่อนว่ามนัสนุกนะ” 
 3.   “ถา้อย่างนั7น ที5เธอไม่ชอบอ่านหนงัสือก็ไม่ใช่เพราะตวัหนงัสือมีเยอะหรือไม่เยอะหรอก...” 
 4.   “...บางทีก็มีตวัหนงัสือเยอะไปหมด  มนักไ็ม่อยากอ่านทั7งนั7น” 
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73. ขอ้ความในขอ้ใด ไม่มีการแสดงความคดิเห็น 

 1.  การต่อสู้ให้ไดม้าซึ5งเสรีภาพดว้ยความเชื5อมั5น 

 2.  นกัข่าวคนนั7นมีความกลา้หาญที5จะเปิดเผยความจริง 
 3.  ทุกคนร่วมกนัต่อสู้  ดิ7นรนแสวงหาเสรีภาพอยู่เสมอ 
 4.  ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื5องนํ7าท่วม 

74. ขอ้ใด ไม่ควรปฏิบตัิในการคดัลายมือ 
 1.  เขียนเส้นตวัอกัษรหนกัเท่ากนัทุกตวั 
 2.   เขียนเวน้ช่องไฟให้เท่ากนัสมํ5าเสมอ 
 3.   เขียนตวัอกัษรเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ 
 4.   ลบคาํที5เขียนผิดให้สะอาด  แลว้เขียนคาํนั7นใหม่ 

75. ขอ้ใด ไม่ควรปฏิบตัิในการเขียนจดหมาย 
 1.   เขียนชื5อที5อยู่ของผูร้ับและผูส่้งให้ชดัเจน 

 2.   ใชก้ระดาษเขียนจดหมายสีนํ7าเงิน 

 3.   เขียนโดยใชล้ายมือที5อ่านง่าย และใชภ้าษาสุภาพ 

 4.  เขียนคาํขึ7นตน้และคาํลงทา้ยจดหมายถูกตอ้งเหมาะสมกบัผูร้ับ 

76.       นายจาตุรงค ์ ประธานชุมชนชา้งทอง  ตอ้งการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลธญัญารักษ ์  

  มาบรรยาย เพื5อให้ความรู้เรื5องยาเสพติดที5ศาลาอเนกประสงคข์องชุมชน 

 การจ่าหนา้ซองจดหมายเชิญวิทยากรของนายจาตุรงค ์ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1.   เรียน  ท่านวิทยากรประจาํ  โรงพยาบาลธญัญารักษ ์

 2.   กราบเรียน  ท่านวิทยากรประจาํ  โรงพยาบาลธญัญารกัษ ์

 3.   เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธญัญารกัษ ์

 4.   กราบเรียน  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธญัญารกัษ ์

77. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง เกี5ยวกบัการเขียนย่อความ 

 1.   ใชค้าํสรรพนามบุรุษที5 1 
 2.   ใชอ้กัษรย่อเพื5อให้เรื5องสั7นลง 
 3.   เขียนเรียบเรียงเรื5องเป็นสํานวนของตนเอง 
 4.   ใชเ้ครื5องหมายวรรคตอนเพื5อเนน้ขอ้ความที5สําคญั 
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78.       นบัตั7งแต่นั7นมา  หมีนอ้ยก็เฝ้าดูแลแม่หมีเป็นอย่างดีสมกบัที5ทุกคนสั5งสอนมาเป็นอย่างด ี

 จากขอ้ความที5กาํหนด  ควรอยู่ส่วนใดของการเขียนเรื5องตามจินตนาการ 
 1.   ส่วนคาํนาํ 2.   ส่วนขยายเนื7อเรื5อง 
 3.   ส่วนเนื7อเรื5อง 4.   ส่วนสรุป 

79. ใครเขียนเรื5องตามจนิตนาการ 
 1.   ต่อเขียนรายงานส่งครู 
 2.  แตเ้ขียนจดหมายลาครู 
 3.   ติiวเขียนนิทานตามความคิดของตนเอง 
 4.   ตู๋คดัลอกบทกลอนที5ชอบลงในสมุด 

80. หากตอ้งการเขียนเรื5องตามจนิตนาการ  ควรเขียนโดยใชแ้ผนภาพความคดิแบบใด 

 1.   แบบจดักลุ่ม 

 2.   แบบการจดัลาํดบั 

 3.   แบบตารางเปรียบเทียบ 

 4.   แบบจดัความคิดเป็นหมวดหมู่ 

81.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภมิูที5กาํหนด  แสดงขอ้มูลในขอ้ใด 
 1.   การเปรียบเทียบขอ้มูลของการสื5อสาร 
 2.   ววิฒันาการของโทรศพัทเ์คลื5อนที5 
 3. วิวฒันาการของการสื5อสาร 
 4. วิธีใชก้ารสื5อสารชนิดต่าง ๆ  
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82. หัวขอ้เรื5องในขอ้ใด ควรใชแ้ผนภาพความคิดแบบความคิดรวบยอด 
 1.   เหมียวนอ้ยผจญภยั 
 2.   สิ5งแวดลอ้มในสังคม 

 3.   “อยุธยา” แหล่งมรดกโลก 
 4.   พาหนะที5ใชใ้นการคมนาคม 

83. ขอ้ความในขอ้ใด เป็นการเขยีนแสดงความรู้สึก 
 1.   ทุกคนควรช่วยกนัส่งเสริมการอนุรกัษพ์นัธ์ุปลาหายาก 
 2.   ผมมีความสุขกบัความสําเร็จที5เกิดจากความวิริยะของผม 

 3.   ในนํ7าทะเลลึก  จะเป็นเขตที5มืดหรือมีแสงเพียงสลวัๆเท่านั7น 

 4.   ผูช้าํนาญในการใชภ้าษา จะใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง 

84.    จากภาพที5กาํหนด 
    ขอ้ใดเป็นการแสดงความคดิเห็นเกี5ยวกบัภาพ 

 

 

 1.   ถา้ฝนตกติดต่อกนัหลายวนัอาจเกดินํ7าท่วม 

 2.   แม่ขอห้ามไม่ให้ใครออกนอกบา้นขณะที5ฝนตก 
 3.   ประชาชนในเมืองหลวงไม่อยากไปไหนเมื5อฝนตก  เพราะรถติด 

 4.   กรมอุตุนิยมวิทยา  พยากรณว์่าจะเกิดฝนตกตดิต่อกนัหลายวนั 

85. ขอ้ความในขอ้ใด เป็นขอ้คิดเห็น 

 1.   เป็นครั7 งแรกที5สันติเห็นปัญญาหัวเราะ 
 2.   ระหว่างเดินออกมาจากโรงอาหาร  ปัญญาก็เอ่ยถาม 

 3.   “ฉันอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ ก็เลยไปถามครูบรรณารกัษ”์ 
 4.   “จริงสิ คนเก่งอย่างเธอคงไม่ตอ้งให้แม่สั5งให้อ่านหนงัสือหรอก” 
86. ขอ้ความในขอ้ใด เป็นขอ้คิดเห็น 

 1.   เรื5องพระอภยัมณีแต่งโดยสุนทรภู ่
 2.   เรื5องพระอภยัมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชาต ิ
 3.  เรื5องพระอภยัมณีแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทกลอน 

 4.   เรื5องพระอภยัมณีเป็นกวีนิพนธ์ที5ยิ5งใหญ่ของสุนทรภู่   
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87.      พระเจา้กรุงจีนมีธิดาบุญธรรมซึ5งพบอยู่ในจั5นหมาก  จึงตั7งชื5อว่า นางสร้อยดอกหมาก 

 จากขอ้ความที5กาํหนด  เป็นการเขยีนลกัษณะใด 
 1.   แนะนาํ   

 2.   ชี7แจง 
 3.   สั5งสอน   

 4.   อธิบาย 

88.      สัตวป์ระจาํชาต ิ คือ  “ชา้งไทย”  เพราะชา้งเป็นสัตวที์5มีอายุยืนนานเป็นที5รู้จกัแพร่หลาย    

และมีประวตัิเกี5ยวขอ้งกบัวิถีชีวิต ประวตัิศาสตร์ และประเพณีของไทยมานาน 

 จากงานเขียนเรื5อง สัญลกัษณ์ไทย ที5กาํหนด เป็นงานเขียนประเภทใด 
 1.   ชี7แจง   

 2.   แนะนาํ 
 3.   สั5งสอน   

 4.   โนม้นา้วใจ 
89. ขอ้ความในขอ้ใด เป็นการแสดงความคดิเห็น 

 1.   คนไทย 218 คน ติดคา้งอยู่ที5สนามบินอินซอนที5เกาหลีใต ้
 2.   นํ7าท่วมที5 จ.พิษณุโลก และ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 3.   พายุแกมี  ขึ7นฝั5งที5ประเทศเวียดนามแลว้ 
 4.   ชาวบา้นเชื5อว่า  เทวดามาให้โชค 
90. ขอ้ความในขอ้ใด เป็นการแสดงความคดิเห็นที5น่าเชื5อถือมากที5สุด 
 1.   ผูป่้วยโรคหัวใจไม่ควรออกกาํลงักายเด็ดขาด 
 2.   นมถั5วเหลืองให้พลงังานและคุณค่าทางอาหารมากกว่านมแพะ 
 3.   การรับประทานผกัสดมีประโยชน์มากกว่ารับประทานผกัสุก 2-3 เท่า 
 4.   แม่นํ7าโขงไม่ไดไ้หลผ่านภาคกลาง  เพราะแม่นํ7าโขงไหลกั7นพรมแดนระหว่างไทย – ลาว 

91.       “ฉันเห็นจะเป็นคนดีนะ จึงแลเห็นท่านได ้ แม่ฉันอ่านหนงัสือพบเรื5อง พรายไม ้ เล่าให้ฉันฟัง  
ฉันกนึ็กอยากเห็นตวัเหลือเกิน เขาว่าตอ้งเป็นคนด ีจึงจะเห็นพรายไมไ้ด ้ นี5ฉันเห็นท่านแลว้   
ฉันก็เป็นคนดีนะ” 

 จากขอ้ความนี7  จดัเป็นการพูดประเภทใด 
 1.   อธิบาย 2.   พรรณนา 
 3.   วิจารณ ์ 4.   โนม้นา้วใจ 
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92. หากเพื5อนสนิททกันกัเรียนว่า “สวสัดจีะ้...สบายดีไหมจะ๊” นกัเรียนควรตอบว่าอย่างไร   
จึงจะจดัว่ามีมารยาทในการพูด 

 1.   เออ...มีไรหรือจ๊ะ 
 2.   จะ้  สวสัดีจะ้  สบายดีไหม 

 3.   อืม...หวดัด ี เป็นไงบา้งล่ะ 
 4.   สวสัดีจะ้...ฉันสบายดี แลว้เธอล่ะ สบายดีไหม 

93. ด.ช.ศิลา  ตอ้งออกไปพูดรายงานที5หนา้ชั7นเรียน  ในขณะพูดรายงาน ด.ช.ศิลา ควรใชส้รรพนาม 

แทนตนเองว่าอย่างไร  จึงจะเหมาะสม 

 1.   กระผม   

 2.   ฉัน 

 3.   หนู    

 4.   ศิลา 
94. ใครมีมารยาทในการด ู
 1.   นิดคุยกบัเพื5อนขณะชมภาพยนตร์ 
 2.   แนนร้องเพลงเบาๆ ขณะชมละครโทรทศัน ์

 3.   เล็กตั7งใจดูการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 4.   กอ้ยเดินเขา้ออกบ่อยๆ ขณะชมภาพยนตร์ 
95. ใครปฏิบตัิตนไม่ตรงตามโคลงโลกนิติที5กาํหนด 

   เจ็ดวนัเวน้ดีดซ้อม ดนตรี 
  อกัขระห้าวนัหนี เนิ5นชา้ 
  สามวนัจากนารี เป็นอื5น 

  วนัหนึ5งเวน้ลา้งหนา้ อบัเศร้าหมองศรี 
               จาก โคลงโลกนิติ ของ กรมพระยาเดชาดิศร 

 1.   โต๋เอาใจใส่ต่อการเรียน 

 2.   เตห้มั5นทบทวนบทเรียนสมํ5าเสมอ 

 3.   ตุม้ขวนขวายหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 4.   ตู่ไดร้ับรางวลันกัเรียนที5มีความประพฤติดีมีมารยาท 
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96.          จากแผนผงัของห้องสมุดที5กาํหนด  

     นกัเรียนควรหาหนงัสือเรื5อง  เหมียวนอ้ยผจญภยั   
    จากขอ้ใด 
    1.  บริเวณ  ก 
    2.   บริเวณ  ข 
    3.   บริเวณ  ค 
    4.   บริเวณ  ง 
 

 

 

                                 ค          ง 

97.      คนในยุคหลงัๆ จึงตอ้งปลูกขา้ว เมื5อขา้วออกรวงจึงไปเก็บเกี5ยวขา้วมาสี แลว้จึงนาํขา้วที5ได ้
  มาหุงหรือปรุงอาหารต่อไป    

 จากขอ้ความนี7  ตอ้งการสื5อถึงอะไร 
 1.   ความเชื5อ 
 2.   ประเพณี 

 3.   ค่านิยม 

 4.   วิถีชีวิต 

98.   เป็นตน้กลา้พลิ7วไหวในทอ้งทุ่ง กลิ5นหอมฟุ้งเขียวขจีสร้างสีสัน 

  ยามลมโบกเยน็ย ํ5าร้องรําพนั เพลิงตะวนัโบกมือลาสู่ราตรี 
    จาก แกะรอยแม่โพสพ ของ วรรณา  นาวิกมูล 

 กลอนบทนี7 มีลกัษณะเดน่ในดา้นใด 
 1. การใชค้าํซํ7า 
 2. การเล่นเสียงวรรณยุกต ์
 3. การใชค้าํพรรณนาให้เห็นภาพ 

 4. การใชค้าํที5ใกลเ้คียงกบัธรรมชาต ิ
 

 

 

 

  ก                     ข 
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99.        “เดิมก็เป็นกระเชา้  มีเรื5องเล่าว่าเมื5อก่อนนานมาแลว้  นางสีดาถูกทศกณัฐ์อุม้เอาตวัเหาะไป 

  กระเชา้ของนางสีดาก็ตกลงมากลางป่า  กระเชา้นั7นเป็นของวิเศษ  เทวดาเจา้ป่าเสียดายว่าจะหายไป 

  เสียจึงช่วยให้ออกรากงอกเป็นเถา และมีผลสืบตลอดมาจนถึงบดันี7” 
                                                จากเรื5อง กระเช้าสีดา ของ สารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) 

 จากขอ้ความ จดัเป็นงานประเภทใด 
 1.  ชาดก 
 2.  ตาํนาน 

 3.  เรื5องสั7น 

 4.  บทความ 

100.     ขณะนั7นเป็นเวลาที5เลิกการรื5นเริงแลว้  พวกพรายไมพ้ากนักลบัส่วนนางพรายนํ7าผูเ้รียบร้อย   
  ยงักาํลงัเดินไปเก็บกระเชา้เพื5อมิให้รกที5 

 จากขอ้ความขา้งตน้ จงเลือกคาํตอบในตารางที5สัมพนัธ์กบัขอ้ความ 

ข้อคําถาม ตารางที& 1 

เป็นการเขียนประเภทใด 1.  บทความ 2.  นิทาน 3.  สารคด ี 4.  ข่าว 
ข้อคําถาม ตารางที& 2 

ใชส้อนในเรื5องใด 1.  เล่นแลว้เก็บ     

 สิ5งของ 
 ให้เขา้ที5 

2.  คนดีมีนิสัย 
 เรียบร้อย 

3.  ทุกคนตอ้ง 
 ช่วยกนั 

 ทาํงาน 

4.  การทาํ 
 งานบา้น 
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ปีสอบ 

(25 ขอ้) 

   ชุดที& 2 ข้อสอบ O-NET   วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)                   2553 
 

 

ส่วนที& 1: แบบระบายตวัเลือก แต่ละขอ้มีคาํตอบที5ถูกตอ้งที5สุดเพียงคาํตอบเดียว 
  จาํนวน 20 ขอ้ :  ขอ้ละ 1 คะแนน 

 

  1. ขอ้ใดเป็นส่วนของ “คาํนาํ”  ในการเขียนเรียงความ 

 1. “ทุ่งบวัตอง”  ทุ่งดอกไมสี้เหลืองสดอนัละลานตานบัร้อยนบัพนัดอกชูช่อไสวรับลมหนาว 
อย่างเริงร่า  ท่ามกลางขุนเขาอนัสลบัซับซ้อน 

 2.  ความงามของธรรมชาติ  ความงามของประเพณี  วิถีชีวิต  และความงามของนํ7าใจผูค้น  กาํลงัรอ 
  ให้ท่านไดม้าสัมผสั...ที5นี5  “แม่ฮ่องสอน” 
 3.  “แม่ฮ่องสอน”  ดินแดนแห่งสายหมอกและขุนเขา  ท่ามกลางธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์  ป่าไม ้

  ใบเขียว  นํ7าใสไหลเยน็ และวิถีอนัเป็นเสน่ห์ให้ชวนหลงใหลของชนชาติหลายเผ่าพนัธ์ุ 
 4. เส้นทาง 1,864 โคง้  อนัคดเคี7ยวลาดชนั ทาํให้เกิดการเดินทางเต็มไปดว้ยความตื5นเตน้ ชวนพิศวง 
  แต่เพลินตาเพลินใจกบัทิวทศัน์แสนงดงามสองขา้งทาง 
  2. เรื5องใดควรใชแ้ผนภาพโครงเรื5องแบบเหตุการณ์เพื5อพฒันางานเขียน 

 1.  กา้นกลว้ยผจญภยั 
 2.  ชีวิตชา้งไทยในต่างแดน 

 3.  “ห้วยขาแขง้”  แหล่งมรดกโลก 
 4.  ร่วมมือร่วมใจหยุดภยัโลกร้อน 

  3. ขอ้ใดเป็นหลกัของการย่อความที5ถูกตอ้ง 
 1.  ใชสํ้านวนของตนเอง 
 2.  ใชค้าํสรรพนามบุรุษที5 1, 2 
 3.  ใชอ้กัษรย่อหรือคาํย่อเพื5อให้เรื5องสั7นลง 
 4.  ใชเ้ครื5องหมายอญัประกาศเพื5อเนน้ขอ้ความที5สําคญั 
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  ดูแผนผงัแลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 4-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

  4. แผนผงันี7ควรเป็นแผนผงัแสดงที5ตั7งของสถานที5ใด 
 1. บางลาํพู 

 2.  วดัตรีทศเทพ 

 3.  หอสมุดแห่งชาติ 
 4.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  5. จากแผนผงัควรมีสะพานกี5สะพาน 

 1.  2  สะพาน 2.  3  สะพาน 

 3.  4  สะพาน 4.  5  สะพาน 

  6. บา้นของนกัเรียนอยู่ที5เชิงสะพานพระปิ5นเกลา้ฝั5งธนบุรีจะไปคน้ควา้ทาํรายงานที5  
 หอสมุดแห่งชาติ จะเดินทางไปอย่างไร  จึงจะประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายมากที5สุด  

 1. นั5งรถโดยสาร ขสมก. ขา้มสะพานพระปิ5 นเกลา้ – บางลาํภู – สี5แยกบางขุนพรหม – เทเวศร์ – 
  หอสมุดแห่งชาติ 
 2. นั5งรถแท็กซี5จากบา้นขา้มสะพานพระปิ5 นเกลา้ – ถนนพระอาทิตย ์– ถนนสามเสน –  

หอสมุดแห่งชาติ 
 3. นั5งเรือโดยสารจากท่าสะพานพระปิ5นเกลา้ – ขึ7นท่าเทเวศร์ – เดินไปหอสมุดแห่งชาต ิ

 4. นั5งเรือด่วนจากท่าสะพานพระปิ5 นเกลา้ – ขึ7นท่าธนาคาร – แลว้ต่อรถโดยสาร ขสมก. หนา้ธนาคาร 
 ไปหอสมุดแห่งชาติ 

  7. จากแผนผงัถนนใดยาวที5สุด 
 1.  ถนนกรุงเกษม 

 2.  ถนนสามเสน 

 3.  ถนนพระอาทิตย ์
 4.  ถนนประชาธิปไตย 
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  8. ขอ้ใดเป็นการพูดที5ถูกตอ้งตามหลกัการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี5ยวกบัเรื5องที5ฟังและด ู
 1.  ละครเรื5องนี7 เคยนาํมาเล่นแสดงหลายครั7 งแลว้ 
 2.  ละครเรื5องนี7 มีนกัแสดงอาวุโสซึ5งเป็นที5รู้จกักนัดีหลายคน 

 3.  ละครเรื5องนี7สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวในสังคมปัจจุบนั 

 4.  ละครเรื5องนี7ใชง้บประมาณและเวลาในการถ่ายทาํค่อนขา้งมาก 
  9. ขอ้ใดใชภ้าษาเขยีนไดถู้กตอ้ง 
1.  “กินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือ”  เป็นหลกัปฏิบตัิง่ายๆ ที5สามารถป้องกนัการติดเชื7อไขห้วดัใหญ่ 
 สายพนัธ์ุใหม่  2009 

 2.  ตงัเม  มีอาการปวดหัว  ตวัร้อน  จาม  ไอ  มีนํ7ามูก และเจ็บคอมาก  จึงสงสัยว่า อาจจะตดิเชื7อ 
  ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่  2009 
 3.  หากนกัเรียนป่วยเป็นไขห้วดั  ตอ้งหยุดเรียนพกัผ่อนอยูก่บับา้นและไม่เขา้ไปในสถานที5ที5มีผูค้น 

  มากมายจนกว่าจะหายดีแลว้ 
 4.  ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่  2009  เป็นโรคติดเชื7อระบบทางเดินหายใจมีอาการรุนแรงกว่าโรค 
  ไขห้วดัธรรมดา  และปัจจุบนัยงัไม่พบหลกัฐานว่ามีการตดิต่อจากสุกรมาสู่คน 

10. สํานวนขอ้ใดเป็นประโยค 
 1.  สีซอให้ควายฟัง 
 2.  สูงเท่านกเขาเหิน 

 3.  เส้นผมบงัภูเขา 
 4.  ใส่สาแหรกแขวนไว ้
11. สํานวนขอ้ใดเติมลงในช่องว่างไดเ้หมาะสม 

    “ตุ๊กกี7  ไหนเธอว่าเธอทาํผดัไทยเป็นไงล่ะ  ถา้เธอทาํเป็นจริงๆ  ฉันคงไม่ตอ้ง.... 
  บอกวิธีทาํละเอียดขนาดนี7หรอก” 

 1.  แจงสี5เบี7ย 
 2.  ชกัแม่นํ7าทั7งห้า 
 3.  สอนจระเขใ้ห้ว่ายนํ7า 
 4.  ชี7โพรงให้กระรอก 
12. ขอ้ใดมีเสียงวรรณยกุตค์รบทั7ง  5  เสียง 
 1.  ขี7 เกียจสันหลงัยาว 
 2.  ชกัใบให้เรือเสีย 
 3.  ไดที้ขี5แพะไล่ 
 4.  นํ7าเชี5ยวอย่าขวางเรือ 
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13. ประโยคใดมีคาํนามไม่ชี7 เฉพาะ  (สามานยนาม)  ทัMงหมด 

 1.  การจราจรในกรุงเทพมหานครมกัตดิขดัเมื5อฝนตกหนกั 
 2.  การพูดจาปราศรัยเป็นเรื5องที5ควรระมดัระวงัยิ5งสําหรับสตรี 
 3.  การรดนํ7าดาํหัวเป็นประเพณีไทยที5สําคญัอย่างหนึ5งในวนัสงกรานต ์
 4.  การแสดงของพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกครั7 งที5  29  สร้างความประทบัใจแก่ผูช้มทั5วทุกมุมโลก 
14. ขอ้ใดมีชนิดของอกัษรควบแตกต่างกนัมากที5สุด 
 1.  หาดทรายจะสวยเมื5อช่วยกนัรักษาความสะอาด 
 2.  พลอยชอบอ่านหนงัสือเรื5องเจา้หญิงนิทรา 
 3.  คุณยายบริจาคทรัพยช่์วยเหลือผูข้าดแคลนเสมอ 
 4.  นกอินทรีโผลงโฉบปลาในสระนํ7าอย่างรวดเร็ว 
15. ขอ้ใดเขียนคาํไดถู้กตอ้งทุกคาํ  
 1.  เกมส์ กปัตนั ชอลก์  

 2.  กราฟ เตน๊ท ์ กาแล๊กซี5 
 3.  กีตา้ร์ คอนเสิร์ต เฟอร์นิเจอร์   

 4.  กางเกงยนี เสื7อเชิ7ต หมวกแก๊ป  

  บทเพลงต่อไปนี7ใชต้อบคาํถาม  ขอ้  16 – 17 

   “อา้ยคนจน  จาํตอ้งทนปั5นรถถีบ  จะไปจีบอี5นอ้งคนงาม  พอไปเถิงอา้ยก็ฟั5งเอิ7นถามๆ 

  อี5นอ้งคนงามกิiนขา้วแลงแลว้กา” 
                                                                    (จากบทเพลง  สาวมอเตอรไซด์  ของ จรัล  มโนเพชร) 

16. จากบทเพลงนี7คาํในขอ้ใดเป็นภาษาถิ5นทั7งหมด 
 1.  อา้ย คนจน 

 2.  ปั5น  รถถีบ 

 3.  ตอ้งทน ฟั5งเอิ5น 

 4.  อี5นอ้ง ขา้วแลง 
17. คาํจากบทเพลงเป็นคาํภาษาถิ5นในภาคใด 

 1.  ภาคเหนือ 
 2.  ภาคอีสาน 

 3.  ภาคกลาง 
 4.  ภาคใต ้
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18. ควรเติมคาํราชาศพัทข์อ้ใดในช่องว่างจึงจะถูกตอ้ง 

       “สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  มี....................เนื5องใน........................ 

  วนั............................... 77  พรรษา  ทรงย ํ7าคนไทยให้เห็นคณุค่าขา้วว่าเป็นอาหารที5 
  ยอดเยี5ยมที5สุดของมนุษย”์ 

 1.  พระราโชวาท วาระ ประสูติ 
 2.  พระราชดาํรัส โอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 
 3.  พระราชเสาวนีย ์ วโรกาส พระราชสมภพ 

 4.  กระแสรับสั5ง พระราชวโรกาส คลา้ยวนัพระราชสมภพ 

19. ควรเติมคาํในขอ้ใดในช่องว่างจึงจะถูกตอ้ง 

   ยี5สิบหกมิถุนามาบรรจบ 

    ขอ....................นบคุณวิบูลยศ์รี 
     ท่านสุนทรโวหาร................กว ี
     เป็น.................รัตนาค่าบุรินทร์ 

 1.  ประสบ  สมาน  กว ี
 2.  นอ้มนบ  วิจารณ ์  ปราชญ ์

 3.  เคารพ  อาจารย ์  เมธี 
 4.  พานพบ  ประสาน ศรีสง่า 
20.      “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษตัริยแ์ห่งพระราชวงศจ์กัรี” ชื5อเรื5องนี7 
 ควรอยู่ในหนงัสือประเภทใด 
 1.  ตาํนาน 

 2.  นวนิยาย 
 3.  พงศาวดาร 
 4.  นิทานพื7นบา้น 
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ส่วนที& 2   : แบบระบายคาํตอบให้สัมพนัธ์กนั 

  จาํนวน 5 ขอ้ :  ขอ้ละ 2 คะแนน 

 

อ่านขอ้ความหรือบทประพนัธ์ต่อไปนี7  แลว้เลือกคาํตอบที5เกี5ยวขอ้งกบัขอ้ความหรือบทประพนัธ์ที5กาํหนด 

จากหมวดคาํตอบ ก ข และ ค ให้ถูกตอ้งครบทั7ง 3 หมวด (หมวดละ 1 คาํตอบ) จึงจะไดค้ะแนน 

21.          “เด็กๆ จะตอ้งรู้ว่า ความสุขความสบายมิใช่จะไดม้าง่ายๆ เปล่าๆ จะเกิดขึ7นไดก้ด็ว้ยการประกอบ 

 การงานและความดีต่างๆ ซึ5งตอ้งพากเพียรกระทาํอยู่ตลอดเวลา คนที5ทาํตวัไม่ด ีไม่หมั5นทาํการงาน 

  จะหาความสุขความสบายไม่ได ้ เพราะฉะนั7นเดก็ทุกคนจะตอ้งตั7งใจศึกษาเล่าเรียนความรู้ความด ี
  ไวใ้ห้เต็มที5  สําหรับช่วยตวัเองให้ไดด้ีมีความสุขความเจริญต่อไป” 
                                                   พระบรมราโชวาท  พระราชทานเพื5อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเดก็ประจาํปี  2525 

 

ก. ข. ค. 

1.  อุปมา 1.   คนไม่ดคีือคนไม่ทาํงาน 1.   สิงโตเอาใจใส่ต่อการเรียน 

2.  สาธก 2.   ผูมี้ความรู้ดยี่อมมีความสุขในชีวิต 2.  สิงขรสอบไดค้ะแนนดีเพราะ  
      หมั5นทบทวนบทเรียนสมํ5าเสมอ 

3.  เทศนา 3.  วยัเด็กเป็นวยัที5ตอ้งแสวงหาความรู ้     3.   สิงหรัตน์รู้จกัขวนขวายศึกษา 
 หาความรู้เพิ5มเติมดว้ยตนเอง  

4.  บรรยาย 4.  การทาํความดีเป็นสิ5งที5ทาํไดย้ากกว่า 
     การตั7งในเรียน  

4.   สิงหราชไดร้ับรางวลันกัเรียนที5มี
 ความประพฤตดิีมีมารยาท  

 

22.      หัวกะทิ  เป็นสํานวนหมายความว่า ชั7นยอด ชั7นเลิศ ชั7นดีที5สุด ฯลฯ กะทิ คือ นํ7าที5คั7นจาก 
  มะพร้าวแก ่เนื7อมะพร้าวแกจ่าํนวนหนึ5งอาจคั7นได ้2 ครั7 ง ครั7 งแรกนํ7าขน้ มีมนัมากเรียกว่า หัวกะทิ 

  ครั7 งต่อมาใสมีมนันอ้ย เรียกว่า หางกะทิ ดงันี7  เราเอามาเปรียบกบัคนหรืออะไรก็ตามที5เลือกคดัแลว้ 
  ว่าดีเยี5ยม เด่นกว่าพวก เรียกว่า หัวกะทิ 

                           จาก สํานวนไทย ของ กาญจนาคพันธ์ุ 
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ก. ข. ค. 

1.   บรรยายโวหาร 1.   ค่านิยม 1.   ขา้วตงัไดร้ับทุนสนบัสนุนการศึกษา 
2.   พรรณนาโวหาร 2.   ความเชื5อ 2.   ขา้วตูไดร้ับรางวลัความประพฤตดิ ี
3.   สาธกโวหาร 3.   ประเพณี 3.   ขา้วปุ้นไดไ้ปศึกษาต่อต่างประเทศ 

 จากการสอบชิงทุน 

4.   อุปมาโวหาร 4.   วิถีชีวิต 4.  ขา้วปั7 นไดร้ับเลือกให้เป็นตวัแทน 

 ถือพานไหวค้รู 
 

23.    นกกิMงโครงเข้าโพรงนกเอีMยง 

  นกเอ๋ยนกกิ7งโครง  หลงเขา้โพรงนกเอี7ยงเถียงเจา้ของ 
 ออ้ยอีiเอียงออ้ยอีiเอียงส่งเสียงร้อง  เจา้ของเขาว่าหนา้ไม่อาย 
 แต่นกยงัรู้ผิดรัง    นกัปราชญรู์้พลั7งไม่แม่นหมาย 
 แต่ผิดรับผิดพอผ่อนร้าย   ภายหลงัจงระวงัอย่าพลั7งเอย  ฯ 
                                                                                                            พระยาพินิจสารา (ทิม) 

 

ก. ข. ค. 

1.   กลอนสุภาพ 1.   ผิดเป็นครู 1.   ครูเขา้สอนผิดห้อง 
2.   กลอนเสภา 2.   ผิดฝาผิดตวั 2.   ครูจาํชื5อนกัเรียนไม่ได ้
3.   กลอนสักวา 3.   ผิดแลว้ตอ้งยอมรับผิด 3.   ครูทาํโทษนกัเรียนผิดคน 

4.   กลอนดอกสร้อย 4.   ผิดกนัราวกบัฟ้ากบัดนิ 4.   ครูสอนภาษาไทยเขียนสะกดคาํผิด 
  

24. แลว้สอนว่าอย่าไวใ้จมนุษย ์  มนัแสนสุดลึกลํ7าเหลือกาํหนด 

 ถึงเถาวลัยพ์นัเกี5ยวที5เลี7ยวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ5งในนํ7าใจคน 

 มนุษยนี์7 ที5รักอยู่สองสถาน  บิดามารดารกัมกัเป็นผล 
 ที5พึ5งหนึ5งพึ5งไดแ้ตก่ายตน   เกิดเป็นคนคดิเห็นจึงเจรจา 
                  จาก เรื5อง พระอภัยมณี  ของ  สุนทรภู่ 

 

ก. ข. ค. 

1.   กลอนสักวา 1.   คาํสั5งสอน 1.   ปากว่าตาขยิบ 

2.   กลอนเสภา 2.   คาํชี7แจง 2.   ปากหวานกน้เปรี7 ยว 
3.   กลอนสุภาพ 3.   คาํแนะนาํ 3.   ปากไม่สิ7นกลิ5นนํ7านม 

4.   กลอนบทละคร 4.   คาํอธิบาย 4.   ปากปราศรัยใจเชือดคอ 
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25.     ยายเลี7ยงขา้วหอมมาตั7งแต่เล็ก  ขา้วหอมจึงรกัและเชื5อฟังยาย  คาํสั5งสอนของยาย.................... 
 จิตใจของขา้วหอมให้เป็นคนอ่อนโยน  และประพฤติแต่สิ5งดีงาม 

      ครอบครัวของขา้วหอมมีความสุข  พี5นอ้งรักใคร่.....................กนั  โดยมียายเป็นเสาหลกัของ 
 ครอบครัว  เมื5อถึงวนัสงกรานตซึ์5งเป็นวนัรวมญาต ิ ยายมกัจะทาํอาหารไทย  ทั7งคาวหวาน 

 หลากหลายชนิดซึ5งลว้นแต่มีรสชาติอร่อย...........................ให้ทุกคนไดร้ับประทานร่วมกนั 

 

ก. ข. ค. 

1.  ชกัจูง 1.  ไยด ี 1.   กลมกล่อม 

2.  ชาํระ 2.  ออมชอม 2.   กลมกลึง 
3.  หล่อเลี7ยง 3.  กลมเกลียว 3.   กลมกลืน 

4.  กล่อมเกลา 4.  ประนีประนอม 4.   เกลี7ยงเกลา 
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ปีสอบ 

(36 ขอ้) 

   ชุดที& 2 ข้อสอบ O-NET   วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)                2554 
 

 

ชุดที& 1  61 A (18 ขอ้) 
ส่วนที& 1   : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีคาํตอบที5ถูกตอ้งที5สุดเพียงคาํตอบเดียว 
  จาํนวน 12 ขอ้ :  ขอ้ละ 2.5 คะแนน รวม 30 คะแนน 

 

อ่านขอ้ความที5กาํหนดให้แลว้ตอบคาํถามขอ้  1-6 

  เทคโนโลย ี วิทยาการและการแข่งขนัในทุกวนันี7ไดท้าํให้อะไรต่ออะไรรวดเร็วฉับพลนัไปหมด   

 สิ5งรอบตวัลว้นสวนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผูค้น รถยนต ์ดนตรี และดอกเบี7ย แมก้ระทั5ง 
 ชีวิตของคนเรากร็วดเร็วตามไปดว้ย ความเร็วกลายเป็นของดี ยิ5งเร็วยิ5งด ีทุกอย่างเป็นเรื5องที5ตอ้ง 
 แข่งขนักบัเวลา กาลเวลาจึงกลายเป็นศตัรูที5ตอ้งเอาชนะ แทนที5จะเห็นเป็นมิตรที5เอื7อเฟื7 อและอุปการะ 
  คนแตก่่อนแมอ้ายุสั7น  มีเวลาอยู่ในโลกไม่นานนกั  เมื5อเทียบกบัคนสมยันี7  แต่ก็ไม่คิดที5จะเร่งรัด 
 เวลาในทุกเรื5อง หากพร้อมที5จะรอคอยได ้เพราะทุกอย่างไม่ว่าความรู ้ความสามารถ ความชดัเจน  

  ความสําเร็จ ลว้นไดม้าดว้ยกาลเวลา เวลาที5ผ่านไปช่วยหล่อหลอมให้มีประสบการณ์แกร่งกลา้   
 เท่าทนัโลกและชีวิต และยงัช่วยเกลาการงานให้ประณีตเป็นเลิศ 
                                                                                                                 จาก “ชีวิต...เปี5 ยมสุข” ของพระไพศาล วิศาโล 

 

  1. ขอ้ความขา้งตน้เป็นการเขยีนประเภทใด 
 1.   ชี7แจง 2.   ตกัเตือน 

 3.   สั5งสอน 4.   โนม้นา้วใจ 
  2. สาระสําคญัของเรื5องตรงกบัสํานวนใด 
 1.   ตาํขา้วสารกรอกหมอ้ 2.   ชา้เป็นการนานเป็นคณุ 

 3.   กว่าถั5วจะสุกงากไ็หม ้ 4.   ซื5อกินไม่หมดคดกินไม่นาน 

  3. ขอ้มูลขา้งตน้นาํไปใชป้ระกอบการพูดเรื5องใดจึงจะเหมาะสมที5สุด 

 1.   รายงาน 2.   โตว้าที 

 3.   ปราศรัย 4.   สุนทรพจน ์

  4. ขอ้ใดคาํทุกคาํเป็นคาํซ้อนที5สร้างจากคาํซึ5งมีความหมายเหมือนกนั 

 1.   การงาน      กาลเวลา 2.   ชดัเจน      เร่งรัด 
 3.   แทนที5       รอคอย 4.   หล่อหลอม    ดอกเบี7ย 
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  5. คาํในขอ้ใดอยู่ในระดบัภาษาแตกต่างจากขอ้อื5น 

 1.   ผูค้น      ของด ี    

 2.   ดนตรี      รถยนต ์
 3.   เทคโนโลย ี   วิทยาการ  

 4.   ประณีต      ประสบการณ ์

  6. ขอ้คิดจากเรื5องควรนาํไปปฏิบตัิในเรื5องใดจึงจะเกิดประโยชน์มากที5สุด 
 1.  การเดินทาง   

 2. การคบเพื5อน 

 3.  การักษาพยาบาล  
 4.  การให้ความช่วยเหลือผูอื้5น 

 

อ่านขอ้ความที5กาํหนดให้แลว้ตอบคาํถามขอ้  7-12 

  เรื5องพระอภยัมณีนบัว่าเป็นวรรณคดีคูก่บัชื5อของสุนทรภู่ เพราะเมื5อเอ่ยนามของท่าน ทุกคน 

 จะนึกถึงเรื5องพระอภยัมณี คนทั7งหลายชอบอ่านและสามารถจดจาํคาํกลอนของท่านไดเ้ป็นอนัมาก 
 ดงัเช่น สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงกล่าวไวใ้นคาํอธิบายว่าดว้ยเรื5อง 
 พระอภยัมณีของสุนทรภู่  ไวต้อนหนึ5งว่า “เมื5อข้าพเจ้ายังเยาว์เป็นสมัยแรกมีหนังสือเรื5องพระอภัยมณี 

 พิมพ์ขาย ครัXงนัXนเป็นคนชัXนผู้ใหญ่ทัXงผู้ชายผู้หญิงชอบอ่านเรื5องพระอภัยมณีแพร่หลาย  จึงจาํกลอน 

 ในเรื5องพระอภัยมณีไว้กล่าวเป็นสุภาษิตได้มากบ้างน้อยบ้างแทบจะไม่เว้นตวั” ปัจจุบนักระทรวง 
 ศึกษาธิการไดพิ้จารณาเห็นว่า  พระอภยัมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชาติที5สมควรจะให้บรรดาเยาวชน 

 ทั7งหลายไดเ้รียน  จึงตดัตอนมาให้เรียนในชั7นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา นอกจากนี7ในระดบั 

 อุดมศึกษายงัไดน้าํมาให้เรียนในเชิงวิเคราะห์วจิารณ์อีกดว้ย  ผูศึ้กษาวรรณคดีเรื5องนี7จะไดร้ับอรรถรส 

 ของถอ้ยคาํที5มีความไพเราะและมีคุณคา่ที5เป็นคติสอนใจทั7งคดีโลกและคดีธรรม  ไดท้ั7งความคิดอ่าน  

 ก่อให้เกิดความงดงามทางสติปัญญาแก่ผูศึ้กษาและผูอ่้านเป็นอย่างมาก 
                                                                                          จากนิทานคาํกลอน  พระอภัยมณี  ของ บรรเทา  กิตติศักดิ[ 
                                                                  อนุสรณ์สุนทรภู่ 200 ปี โดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ 

 

  7. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น 

 1.   เรื5องพระอภยัมณีแต่งโดยสุนทรภู ่
 2.   เรื5องพระอภยัมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชาต ิ
 3.   เรื5องพระอภยัมณีแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทกลอน 

 4.   เรื5องพระอภยัมณีนบัว่าเป็นวรรณคดีคูก่บัชื5อสุนทรภู ่
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  8. ขอ้ความขา้งตน้ใชโ้วหารประเภทใด 
 1.   สาธกโวหาร 
 2.   อุปมาโวหาร 
 3.   บรรยายโวหาร 
 4.   พรรณนาโวหาร 
  9. ขอ้ใดที5ทาํให้น่าเชื5อถือว่า เรื5องพระอภยัมณี  เป็นที5นิยมของผูอ่้านในสมยันั7น 

 1.   มีการพิมพเ์ป็นหนงัสือขาย 
 2.   เป็นวรรณคดีมรดกของชาต ิ
 3.   เนื7อเรื5องสนุกสนานชวนติดตาม 

 4.   มีคนจาํนวนมากจาํคาํกลอนไวก้ล่าวเป็นสุภาษิต 
10. ขอ้ใดเป็นประโยครวม 

 1.   ผูศึ้กษาวรรณคดีเรื5องนี7จะไดร้ับอรรถรสของถอ้ยคาํที5มีความไพเราะ 
 2.   คนทั7งหลายชอบอ่านและสามารถจดจาํกลอนของท่านไดเ้ป็นอนัมาก 
 3.   พระอภยัมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชาติที5สมควรจะให้บรรดาเยาวชนทั7งหลายไดเ้รียน 

 4.   กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงกล่าวไวใ้นคาํอธิบายว่าดว้ยเรื5องพระอภยัมณีของสุนทรภู ่
11. “เมื5อข้าพเจ้ายงัเยาว์เป็นสมยัแรกมีหนังสือเรื5องพระอภยัมณีพิมพข์าย” คาํใดเป็นภาษาระดบัปาก 
 1.   ขาย 
 2.   เยาว ์
 3.   หนงัสือ 
 4.   ขา้พเจา้ 
12. ขอ้ใดคือคุณค่าของเรื5องพระอภยัมณีที5สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงไดม้ากที5สุด  

 1.   ความงดงามทางสติปัญญา 
 2.   ความสนุกสนานของเนื7อเรื5อง 
 3.   อรรถรสของถอ้ยคาํที5มีความไพเราะ 
 4.   คติสอนใจทั7งทางโลกและทางธรรม 
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ส่วนที& 2   : แบบเลือกคาํตอบจากแต่ละกลุ่มที5สัมพนัธ์กนั 

   จาํนวน 6 ขอ้ รวม 20 คะแนน 

 

อ่านขอ้ความต่อไปนี7แลว้ตอบคาํถามขอ้ 13-18 โดยเลือกคาํตอบที5ถูกตอ้งที5สุดจากหมวดคาํตอบ ก และ ข  

หมวดละ 1 คาํตอบ ให้ครบทั7ง 2 หมวด จึงจะไดค้ะแนน ขอ้ 13-16 ขอ้ละ 3 คะแนน ขอ้ 17-18 ขอ้ละ 4 คะแนน 

       เมื5อนางสวาหะถูกมารดาสาปให้ยืนตีนเดียวเหนี5ยวกินลมอยู่ที5เขาจกัรวาลนั7น พระอิศวรไดแ้บ่ง 
 กาํลงัของพระองคพ์ร้อมทั7งมอบเทพอาวุธ คือ คทาเพชร ตรีเพชร และจกัรแกว้ ให้พระพายนาํไปซัด 
 เขา้ปากนางสวาหะเพื5อให้กาํเนิดบุตร นางตั7งครรภอ์ยู่สามสิบเดือนจึงคลอด ดงับทกลอนต่อไปนี7 
    

  ครั7นไดศุ้ภฤกษย์ามด ี  พระรวีหมดเมฆแสงฉาน 

 ปีขาลเดือนสามวนัองัคาร  เยาวมาลยก์็ประสูติโอรส 

 เป็นวานรผูเ้ผ่นออกทางโอษฐ์  เผือกผ่องไพโรจน์ทั7งกายหมด 
 ใหญ่เท่าชนัษาไดโ้สฬส  อลงกตดั5งดวงศศิธร 
 

  บดันั7น     วายุบุตรวฒุิไกรดั5งไกรสร 
 ครั7นออกจากครรภม์ารดร    ก็เหาะขึ7นอมัพรดว้ยฤทธา 
 ลอยอยู่ตรงพกัตร์ชนนี    รัศมีโชติช่วงในเวหา 
 มีกุณฑลขนเพชรอลงการ์    เขี7ยวแกว้แววฟ้ามาลยั 
 หาวเป็นดาวเป็นเดือนรววีร    แปดกรสี5หนา้สูงใหญ่ 
 สําแดงแผลงฤทธิt เกรียงไกร    แลว้ลงมาไหวพ้ระมารดา 
 ทั7งองคพ์ระพายเรืองเดช    สําคญัว่าบิตุเรศนาถา 
 ก็เขา้อิงแอบแนบกายา    วานรชื5นชมยนิด ี
 

  เมื5อนั7น     พระพายเทวญัเรืองศรี 
 เห็นวานรสําแดงฤทธี    สนั5นทั7งธาตรีอมัพร 
 จึ5งให้นามตามเทวโองการ    ชื5อหนุมานชาญสมร 
 แบ่งทั7งกาํลงัฤทธิรอน    ให้แก่วานรโอรส 

                                               เรียบเรียงจากบทละครเรื5องรามเกียรติ[  ตอน เกิดหนุมาน  พระราชนิพนธ์ใน 

                                                                                                   พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
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13. ใครเป็นผูต้ั7งนามให้หนุมานและขอ้ความขา้งตน้ไม่ไดก้ล่าวถึงหนุมานในเรื5องใด 

ก. ข. 

1.   พระอิศวร 1.   ประวตัคิวามเป็นมา 
2.   พระนารายณ ์ 2.   รูปร่างลกัษณะ 
3.   พระพาย 3.   ลกัษณะนิสัย 
4.   นางสวาหะ 4.   ความสามารถพิเศษ 

14. แผนภาพโครงเรื5องแบบใดที5เหมาะสมในการใชย้่อความเรื5อง รามเกียรติt  ตอน เกิดหนุมาน   

 และขอ้ใดใชภ้าษาถูกตอ้งตามลกัษณะของการย่อความ 

ก. ข. 

1.   แสดงเหตุผล 1.   หนุมานเหาะขึ7นไปบนอมัพรดว้ยฤทธา 
2.   แสดงเหตุการณ ์ 2.   หนุมานหาวออกมาเป็นดาวเดือนและรววีร 
3.   แสดงการแกปั้ญหา 3.   หนุมานคิดว่าเจา้แห่งลมคือ  บิตุเรศ 
4.   แสดงการเปรียบเทียบ 4.   หนุมานเกิดมามีรูปร่างใหญ่โตเท่ากบัอาย ุ16 ปี 

15. ขอ้มูลจากเรื5องนี7ควรใชใ้นการพูดประเภทใดและคาํกลอนในขอ้ใดที5ใชป้ระกอบการพูดให้เห็นภาพ 

 ไดช้ดัเจนที5สุด 

ก. ข. 

1.   เล่านิทาน 1.   ปีขาลเดือนสามวนัองัคาร เยาวมาลยก์็ประสูตโิอรส 

2.  โตว้าที 2.   ใหญ่เท่าชนัษาไดโ้สฬส อลงกตดั5งดวงศศิธร 
3.   อภิปราย 3.   หาวเป็นดาวเดือนรวีวร  แปดกรสี5หนา้สูงใหญ่ 
4.   สุนทรพจน ์ 4.   ทั7งองคพ์ระพายเรืองเดช  สําคญัว่าบิตุเรศนาถา 

16. ขอ้ใดอยู่ในมาตราตวัสะกดเดียวกนัทุกคาํและอยู่ในมาตราใด 

ก. ข. 

1.   ธาตรี  รวีวร  มารดา 1.   แม่  ก  กา 
2.   ฤกษ ์ พกัตร์  บุตร 2.   แม่  กก 
3.   สมร  วานร  โอรส 3.   แม่  กด 
4.   เพชร  ฤทธิt   โอษฐ์ 4.   แม่  กน 
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17. ขอ้ใดเขียน  วนั เดือน  ปีเกดิของหนุมานจากบทกลอนตามแบบไทยไดถู้กตอ้งและอ่านอย่างไร 

ก. ข. 

1.   2     ฯ     3 1. วนัองัคาร  เดือนสาม  ปีขาล 

2.   2     ฯ     3 2. วนัองัคาร  ปีขาล  เดือนสาม 

3. ปีขาล  3  ฯ  3 3. เดือนสาม  ปีขาล  วนัองัคาร 
4. 3  ฯ  3  ปีขาล 4. ปีขาล  เดือนสาม  วนัองัคาร 

18.  สําแดงแผลงฤทธิt เกรียงไกร  แลว้ลงมาไหวพ้ระมารดา 
 ทั7งองคพ์ระพายเรืองเดช   สําคญัว่าบิตุเรศนาถา 

 บทกลอนขา้งตน้ให้ขอ้คิดในเรื5องใดมากที5สุดซึ5งเป็นคุณค่าทางดา้นใด 

ก. ข. 

1.   ความเฉลียวฉลาด 1.  คุณค่าทางปัญญา 
2.   ความกตญัuูรูคุ้ณ 2.  คุณค่าทางอารมณ ์

3.   ความเมตตากรุณา 3.  คุณค่าทางวรรณศิลป์ 

4.   ความรกัของบิดามารดา 4.  คุณค่าทางสังคมและวฒันธรรม 
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ชุดที& 2  61 B (18 ขอ้) 
ส่วนที& 1   : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีคาํตอบที5ถูกตอ้งที5สุดเพียงคาํตอบเดียว 
  จาํนวน 12 ขอ้ ขอ้ละ 2.5 คะแนน รวม 30 คะแนน 

 

อ่านขอ้ความที5กาํหนดให้แลว้ตอบคาํถามขอ้  1 – 6 
 

 พระราชวงั  หมายถึง  วงัของพระมหากษตัริย ์ มีระดบัความสําคญัรองจากพระบรมมหาราชวงั   
เป็นที5ประทบัของพระมหากษตัริยต์ามขตัติยราชประเพณีมาแตโ่บราณ การเรียกวงัว่าพระราชวงั 
ไดน้ั7น พระมหากษตัริยจ์ะทรงประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาวงัขึ7นเป็น พระราชวงั  จึงจะจดั 
เป็นที5ประทบัของพระมหากษตัริยไ์ด ้เช่น พระราชวงัดุสิต เมื5อแรกสร้างพระราชทานชื5อว่า สวนดุสิต
ต่อมาจึงประกาศยกขึ7นเป็นพระราชวงัสวนดุสิต  ส่วนพระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน ซึ5งเป็นที5ประทบั 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลปัจจุบนัสร้างขึ7นในสมยัรัชกาลที5 6  เป็นส่วนหนึ5งของ 
พระราชวงัดุสิต เรียกว่า  พระตาํหนกัจติรลดารโหฐานสวนจิตรลดา  พระราชวงัดุสิตไม่เรียกว่า 
พระราชวงัจติรลดา ราษฎรทั5วไปมกัเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า  สวนจติรลดา 
                                   จากมูลสถานแห่งราชวงศ์ โดย รัตนา ฦๅชาฤทธิ[ ในหนังสือชุด ความรู้ภาษาไทย อันดับที5  33   
                                                 เรื5อง ภาษาไทยวันนี X เล่ม 7 ของสถาบันภาษาไทยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

  1. สาระสําคญัของขอ้ความนี7ตรงกบัขอ้ใด 

 1.   ประวตัิพระราชวงัดุสิต 
 2.   ขอ้กาํหนดการเป็นพระราชวงั 
 3.   พระราชวงัในสมยัรัชกาลที5  6 
 4.   การสร้างพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน 

  2. แผนภาพโครงเรื5องแบบใดที5เหมาะสมในการเขียนเรื5องขา้งตน้ 

 1.   แสดงสาเหต ุ

 2.   แสดงเหตุการณ ์

 3.   แสดงการแกปั้ญหา 
 4.   แสดงการเปรียบเทียบ 

  3. หากขอ้ความนี7 เป็นการพูด  จดัเป็นการพูดประเภทใด 
 1.   เล่าเรื5อง 
 2.   วิจารณ ์

 3.   อธิบาย 
 4.   อภิปราย 
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  4. ขอ้ใดเป็นคาํราชาศพัทที์5ใชไ้ดเ้ฉพาะพระมหากษตัริย ์
 1.   ประทบั 

 2.   ทรงประกาศ 
 3.   พระราชทาน 

 4.   พระบรมราชโองการ 
  5. ขอ้ใดเรียงคาํตามพจนานุกรมไดถู้กตอ้ง 
  1.   ประทบั 2.   ประกาศ 
  3.   ประเพณี 4.   ปัจจุบนั 

 1.  1  3  4  2 

 2.  2  1  3  4 

 3.  3  4  2  1 

 4. 4  3  1  2  

  6. ขอ้ความขา้งตน้  ให้ความรู้ดา้นใดมากที5สุด 
 1.   ประเพณี 

 2.   ค่านิยม 

 3.   วิถีชีวิต 
 4.   สถาปัตยกรรม 

อ่านขอ้ความที5กาํหนดให้แลว้ตอบคาํถามขอ้  7 – 12 
     กําเนดิมัจฉาน ุ

  เนื5องนางสุพรรณมจัฉาไดร้ับคาํสั5งจากทศกณัฐ์ผูเ้ป็นบิดาให้พาบริวารปลาไปทาํลายการจองถนน 

 ที5จะไปลงกาของเหล่าวานร นางถูกหนุมานจบัตวัไวไ้ด ้หนุมานสามารถเกลี7ยกล่อมนางให้เรียกบริวาร 
 ปลาขนกอ้นหินกลบัคืนมาจนถนนสําเร็จและไดน้างเป็นภรรยา 
  นางสุพรรณมจัฉาไม่กลา้กลบัไปพบทศกณัฐ์ เพราะนอกจากไม่อาจทาํตามคาํสั5งไดแ้ลว้ยงัมีส่วน 

 ช่วยสร้างถนนสายนี7 อีก และที5สําคญัคือนางตั7งครรภ ์นางจงึตดัสินใจหาชายหาดที5สงบเงียบแห่งหนึ5ง 
 แลว้อธิษฐานต่อบรรดาเทพยดานางฟ้าให้ช่วยนาง ดงับทกลอนต่อไปนี7   

  เมื5อนั7น  นางสุพรรณมจัฉาโฉมศรี  
 เห็นเทวาแลเทพนารี  มาพร้อมที5ฝั5งสาคร  
 จึ5งนอ้มเศียรเกลา้บงัคม  ดว้ยใจชื5นชมสโมสร  
 ครั7นไดศุ้ภฤกษส์ถาวร  บงัอรสํารอกโอรส 

 ขาวผ่องบริสุทธิt ผิวพรรณ  กายนั7นเหมือนหนุมานหมด 
 ใหญ่ถึงชนัษาโสฬส  หางนั7นปรากฏเป็นหางปลา 
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  เมื5อนั7น  เทวญัอปัสรถว้นหนา้ 
 เห็นนางสํารอกลูกมา  ลกัขณาเหมือนศรีหนุมาน 

 จึ5งอาํนวยนามตามวงศ ์  อนัทรงศกัดากลา้หาญ 

 เอาชื5อบิดาชยัชาญ  กบันางนงคราญมารดร 
 ทั7งสองนั7นเป็นสมญา  ชื5อมจัฉานุชาญสมร 
 เสร็จแลว้ฝูงเทพนิกร  ก็เขจรไปวิมานรูจ ี

 เรียบเรียงจากบทละครเรื5อง รามเกียรติ[ ตอน เกิดมัจฉาน ุพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

  7. คาํประพนัธ์ขา้งตน้ไม่ไดก้ล่าวถึงมจัฉานุในเรื5องใด 
 1.   ผูใ้ห้กาํเนิด 2.   ที5มาของชื5อ 
 3.   รูปร่างลกัษณะ 4.   ความสามารถพิเศษ 

  8. ขอ้ใดใชภ้าษาถูกตอ้งตามหลกัของการย่อความ 

 1.   นางสุพรรณมจัฉานอ้มเศียรเกลา้บงัคมเทวดา 
 2.   นางสุพรรณมจัฉาสํารอกโอรสที5มีผิวขาวบริสุทธิt  
 3.   มจัฉานุมีร่างกายเหมือนหนุมาน 

 4.   มจัฉานุมีหางเป็นมจัฉาเหมือนแม่ 

  9. ขอ้มูลจากเรื5องขา้งตน้นาํไปใชป้ระกอบการพูดประเภทใดไดเ้หมาะสมที5สุด 

 1.   อภิปราย 2.   โตว้าที 

 3.   เล่านิทาน 4.   โนม้นา้วใจ 
10. ขอ้ใดเป็น “คาํเป็น” ทุกคาํ 
 1.   เห็นเทวาแลเทพนารี 2.   อนัทรงศกัดากลา้หาญ 

 3.   จึ5งนอ้มเศียรเกลา้บงัคม 4.   บงัอรสํารอกโอรส 

11. คาํในขอ้ใดใชใ้นการแต่งคาํประพนัธ์ประเภทร้อยกรองเท่านั7น 

 1.   มจัฉา      สาคร 2.   สมญา      บริสุทธิt  
 3.   สโมสร    กลา้หาญ 4.   สถาวร      สํารอก 

12. ขอ้ใดคือคุณค่าจากเรื5องนี7มากที5สุด 
 1.   คุณค่าทางปัญญา 2.   คุณค่าทางอารมณ ์

 3.   คุณค่าทางประวตัิศาสตร์ 4.   คุณค่าทางสังคมและวฒันธรรม 
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ส่วนที& 2   : แบบเลือกคาํตอบจากแต่ละกลุ่มที5สัมพนัธ์กนั จาํนวน 6 ขอ้ รวม 20 คะแนน 

 

อ่านขอ้ความต่อไปนี7แลว้ตอบคาํถามขอ้ 13-18 โดยเลือกคาํตอบที5ถูกตอ้งที5สุดจากหมวดคาํตอบ ก และ ข 
หมวดละ 1 คาํตอบ ให้ครบทั7ง 2 หมวด จึงจะไดค้ะแนน ขอ้ 13-16 ขอ้ละ 3 คะแนน ขอ้ 17-18 ขอ้ละ 4 คะแนน 

 

  พระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือ สุนทรภู ่เกดิวนัจนัทร์ เดือน 8  ขึ7น 1 คํ5า ปีมะเมีย จุลศกัราช 1148   
 ตรงกบัวนัที5  26  มิถุนายน พ.ศ. 2329  
  สุนทรภู่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นยอดกวีแห่งกลอนสุภาพ บทกลอนของท่านมีความดีเดน่ดว้ยการใช ้
 ถอ้ยคาํไพเราะสละสลวย  เล่นสัมผสัในแพรวพราว  และมกัจะสอดแทรกขอ้คดิ  คติสอนใจ  แสดง 
 สัจธรรมของชีวิตไวอ้ย่างคมคายจบัใจผูอ่้าน ซึ5งสามารถนาํไปใชไ้ดทุ้กกาลสมยั  เช่น 

   แลว้สอนว่าอย่าไวใ้จมนุษย ์ มนัแสนสุดลึกลํ7าเหลือกาํหนด 

   ถึงเถาวลัยพ์นัเกี5ยวที5เลี7ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ5งในนํ7าใจคน 

   มนุษยนี์7 ที5รักอยู่สองสถาน บิดามารดารกัมกัเป็นผล 
   ที5พึ5งหนึ5งพึ5งไดแ้ตก่ายตน เกิดเป็นคนคดิเห็นจึงเจรจา 
    จากเรื5อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ 
 

  องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดป้ระกาศเกียรตคิุณให้ 

 สุนทรภู่เป็นกวีดีเดน่ของโลก ในปี พ.ศ. 2529 ในวาระที5ครบรอบ 200 ปีเกิดของท่าน ซึ5งทาํให้ชาวไทย 
 ต่างภาคภูมิใจว่าเรามีกวีเอกที5มีชื5อเสียง  เป็นที5ยอมรับในระดบัสังคมโลก  สุนทรภู่จึงเปรียบเสมือน 

 เพชรนํ7าหนึ5งของเมืองไทยอย่างแทจ้ริง  

                                       เรียบเรียงจาก  อนสุรณ์สุนทรภู่  200  ปี  ของ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย 

13. ท่านสุนทรภู่คือเพชรนํ7าหนึ5งของเมืองไทยอย่างแทจ้ริง “เพชรนํ7าหนึ5ง”  ในประโยคนี7 มีความหมาย 
 ตรงกบัขอ้ใดและสุนทรภู่ไดร้ับการยกย่องในการแต่งคาํประพนัธ์ประเภทใดมากที5สุด 

ก. ข. 

1.   งดงาม 1.   กลอนแปด 
2.   ดีเยี5ยม 2.   กลอนบทละคร 
3.   สําคญั 3.   กาพยย์านี 11 
4.   หายาก 4.   โคลงสี5สุภาพ 
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14. ขอ้ความขา้งตน้เป็นการเขยีนในลกัษณะใดและอยู่ในประเภทใด 

ก. ข. 

1.   แนะนาํ 1.   เรื5องสั7น 

2.   โนม้นา้ว 2.   รายงาน 

3.   สรรเสริญ 3.   บทความ 

4.   แสดงความคดิเห็น 4.   สารคด ี

15. บทกลอนจากขอ้ความ นาํไปใชป้ระกอบในการพูดเรื5องใดไดเ้หมาะสมที5สุดและไม่สามารถนาํไปใช้ 
 ประกอบการพูดเกี5ยวกบัเรื5องใด 

ก. ข. 

1.   การคบเพื5อน 1.   การใชค้าํพูด 
2.   การประหยดัอดออม 2.   การช่วยเหลือตนเอง 
3.   ความขยนัหมั5นเพียร 3.   ความสามคัค ี
4.   ความมีระเบียบวินยั 4.   ความรกัของบิดามารดา 

16. คาํคู่ใดเป็นสัมผสัในจากบทกลอนและอยู่ในมาตราตวัสะกดใด 

ก. ข. 

1.   แลว้ – ว่า 1.   แม่ ก กา 
2.   เกี5ยว – เลี7ยว 2.   แม่ กด 
3.   ลด – คด 3.   แม่ กน 

4.   ผล – ตน 4.   แม่ เกอว 

17. ขอ้ใดเขียนวนัเดือนปีเกดิของสุนทรภูต่ามแบบไทยไดถู้กตอ้งและอ่านอย่างไร 

ก. ข. 

 

 
1.   วนัจนัทร์ เดือนแปด ขึ7น 1 คํ5า 

 

 
2.   วนัจนัทร์ ขึ7น 1 คํ5า เดือนแปด 

 

 
3.   ขึ7น 1 คํ5า วนัจนัทร์ เดือนแปด 

 

 
4.   เดือนแปด ขึ7น 1 คํ5า วนัจนัทร์ 

 

       1 
  1.  1    ฯ    8 

       8 
  2.  1    ฯ    1 

       1 
  3.  2    ฯ    8 

       8 
  4.  2    ฯ    1 
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18. ขอ้คิดจากบทกลอนขา้งตน้ที5สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัตรงกบัขอ้ใด  และการกระทาํใด 
 เป็นการอนุรกัษสื์บสานมรดกของสุนทรภู่ไดด้ีที5สุด 

ก. ข. 

1.  นํ7าลดตอผุด 1.  พริมชอบศึกษาชีวิตและงานของสุนทรภู ่
2.  นํ7าขึ7นให้รีบตกั 2.  แพรแต่งกลอนสุภาพตามหลกัวิธีของสุนทรภู ่
3.  นํ7าเชี5ยวอย่าขวางเรือ 3.  แพรวร่วมจดังานนิทรรศการในวนัสุนทรภู ่
4.  นํ7าลึกหยั5งไดน้ํ7าใจหยั5งยาก 4.  พลอยจดจาํขอ้คดิจากคาํกลอนของสุนทรภู่ได ้  

 จนขึ7นใจ 
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เฉลยข้อสอบ 

  ชุดที& 1 แนวข้อสอบ O-NET   วิชา ภาษาไทย  (ประถมฯ) 

 

ข้อที& เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 4. จากขอ้ 4. มีคาํที5มีตวัสะกดในมาตราแม่กน แม่กม แม่กง แม่ ก กา และแม่กด  

มีตวัสะกดต่างมาตรากนัมากที5สุด   

ส่วน   ขอ้ 1. มีมาตราแม่ ก กา แม่กง และแม่กก 
 ขอ้ 2. มีมาตราแม่กด แม่ ก กา และแม่กบ 

 ขอ้ 3. มีมาตราแม่กน แม่ ก กา และแม่เกย 
2. 4. เพราะมีคาํที5มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 2 คาํ  คือ  สุข  และอนาคต  ส่วนขอ้ 2. มีคาํ

ที5มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 1 คาํ  คือ พิษ ขอ้ 1. และ 3. ไม่มีคาํที5มีตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตราเลย 

3. 3. นวัเนีย  เป็นคาํในแม่ ก กา  ไม่มีตวัสะกด  ส่วนขอ้ 1. ปล่อยวาง  มีตวัสะกดในมาตรา 
แม่เกย  และแม่กง  ขอ้ 2. อบอุ่น  มีตวัสะกดในมาตราแม่กบ  และแม่กน  ขอ้ 4.  
นมเนย มีตวัสะกดในมาตราแม่กม  และแม่เกย 

4. 2. แปลก  พลบ  และขวิด เป็นคาํที5มีอกัษรควบแททุ้กคาํ 
ส่วน  ขอ้ 1. ตลาด เป็นคาํที5มีอกัษรนาํ 
          ขอ้ 3. ผลิต เป็นคาํที5มีอกัษรนาํ 
          ขอ้ 4. หลบ เป็นคาํที5มีอกัษรนาํ 

5. 4. คาํควบแท ้คือ คาํที5มีอกัษรควบที5ออกเสียงพยญัชนะตน้ทั7งสองตวัพร้อมกนั ซึ5งคาํว่า 
ประสบ และนิทรา เป็นคาํควบแท ้ ส่วนขอ้ 1. จริง เป็นคาํควบไม่แท ้ ขอ้ 2. ทรัพย ์
เป็นคาํควบไม่แท ้ ขอ้ 3.  ทราบ เป็นคาํควบไม่แท ้

6. 3. อร่อย เป็นคาํที5มีอกัษรนาํ อ่านว่า อะ-หร่อย ส่วน ขอ้ 1. โกรธ ขอ้ 4. ปลอบ เป็นคาํ
ควบกลํ7าแท ้และขอ้ 2. เศร้า เป็นคาํควบกลํ7าไม่แท ้

7. 1. นํ7า โต๊ะ คา้ง มีเสียงวรรณยกุตต์รีทุกคาํ ส่วนขอ้ 2. บิน มีเสียงวรรณยกุตส์ามญั ขาว หมี 

มีเสียงวรรณยกุตจ์ตัวา ขอ้ 3. เสือ มีเสียงวรรณยกุตจ์ตัวา ป้า น่า มีเสียงวรรณยกุตโ์ท   

ขอ้ 4. กด ปู่ มีเสียงวรรณยกุตเ์อก พี5 มีเสียงวรรณยกุตโ์ท 
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ข้อที& เฉลย เหตุผลประกอบ 

8. 1. ศุกร์ โจทย ์สัตว ์เป็นคาํที5ประสม 5 ส่วน เหมือนกนัทุกคาํ   
ส่วน  ขอ้ 2. เสาร์ โชว ์เป็นคาํประสม 4 ส่วน (พยญัชนะ-สระ-วรรณยุกต-์ตวั
การันต)์  
 จนัทร์ เป็นคาํประสม 5 ส่วน   

 ขอ้ 3.  ขาว จอ้ย เป็นคาํประสม  4 ส่วน  (พยญัชนะ-สระ-วรรณยกุต-์

ตวัสะกด) 
 เสีย เป็นคาํประสม  3 ส่วน   

 ขอ้ 4.  หนา้ ววั เป็นคาํประสม 3 ส่วน วิว เป็นคาํประสม 4 ส่วน (พยญัชนะ- 
 สระ-วรรณยุกต-์ตวัสะกด) 

9. 1. เพราะคาํว่า ใคร ในประโยค ใครอ่านการ์ตูน เป็นคาํสรรพนามแทนคาํถาม ส่วนคาํ
ว่า ใครๆ ในขอ้ 2. ใดๆ ในขอ้ 3. และ ผูใ้ด ในขอ้ 4. เป็นคาํสรรพนามบอกความ 

ไม่เจาะจง 
10. 3. ควรเติมคาํว่า เพราะ..จึง เป็น “เพราะเธอขยนั จึงสอบไดค้ะแนนดี” ทาํให้ไดใ้จความ 

ที5สมบูรณ์และมีความหมายที5ถูกตอ้ง 
11. 3. ตั7งแต่ เป็นคาํบุพบทบอกเวลา โดยบอกเวลาว่า ผลไมที้5ซื7อมา ไดซื้7อมาตั7งแต่เวลา

กลางวนัแลว้ 
12. 2. คาํอุทานเป็นคาํที5แสดงอารมณข์องผูพู้ด เช่น ตกใจ ดีใจ เสียใจ เป็นตน้ ซึ5งขอ้ 2. คาํว่า 

“หา” เป็นคาํอุทาน โดยดูจากบริบทว่า ...ปัญญาดูตกใจ แสดงถึงความตกใจของ
ปัญญา แต่ตามปกติแลว้ หา เป็นคาํกริยา หมายถึง คน้ สืบ 

13. 1. เครื5องหมาย – ในขอ้ 1. เป็นเครื5องหมายลบที5ใชใ้นคณิตศาสตร์ ไม่ใช่เครื5องหมาย
วรรคตอน ส่วนขอ้ 2. มีเครื5องหมายมหัพภาค. ขอ้ 3. มีเครื5องหมายจุดไข่ปลา ...  
ขอ้ 4. มีเครื5องหมาย อศัเจรีย ์! 

14. 2. นิทานหรือเรื5องสั7นเป็นเรื5องแต่งที5มีตวัละครและมีบทสนทนาของตวัละคร จึงมกั
พบเครื5องหมายอญัประกาศ “    ”  มากที5สุด เพราะเครื5องหมายอญัประกาศใชเ้ขียน
คร่อมบทสนทนานั5นเอง 

15. 1. จากประโยค แสดงให้เห็นว่ายงัมีสัตวอี์กหลายชนิดอยู่ในสวนสัตว ์จึงควรเติม ฯลฯ  

ที5ใชเ้ขียนหลงัขอ้ความที5จะมีต่อไปอีกมาก โดยอ่านว่า ละ หรือ และอื5นๆ คือ  
ใน-สวน-สัด-มี-ชา้ง-เสือ-ลิง-และ-อื5น-อื5น 

16. 4. จากขอ้ความ ตอ้งเติมเครื5องหมายวงเล็บ ยมก และไปยาลใหญ่ ดงันี7  วนัเสาร์นี7 เราจะ
ไปเที5ยวที5จงัหวดันครราชสีมา (โคราช) ผมและเพื5อนๆ ตื5นเตน้มาก เพราะไม่เคย
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เที5ยวที5นี5มาก่อน แต่พอจะทราบว่าที5นี5มีแหล่งท่องเที5ยวมากมาย เช่น ปราสาทหินพิ
มาย ประสาทหินเมืองเก่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฯลฯ 

 

 

ข้อที& เฉลย เหตุผลประกอบ 

17. 4. จากขอ้ความ สามารถเขียนเป็นอกัษรย่อได ้ 4 คาํ คือ 
 1) หนงัสือพิมพ ์   ใชอ้กัษรย่อ  นสพ.  

 2) ฉบบั    ใชอ้กัษรย่อ  ฉ. 

 3) สิงหาคม    ใชอ้กัษรย่อ  ส.ค.   

 4) พุทธศกัราช    ใชอ้กัษรย่อ  พ.ศ. 
18. 3. มองทอ้งฟ้า  เป็นวลีหรือกลุ่มคาํ  ไม่ใช่ประโยค เพราะประโยคตอ้งมีส่วนประกอบ  

2 ส่วน คือ ภาคประธานและภาคแสดง ซึ5งมองทอ้งฟ้า มีเฉพาะภาคแสดง จึงไม่ใช่
ประโยค 

19. 2. อย่าเดินลดัสนาม  เป็นประโยคสั5งให้ทาํเหมือนประโยค  “จงทาํการบา้น”  
ส่วน ขอ้ 1.  เป็นประโยคขอร้อง 
         ขอ้ 3.  เป็นประโยคบอกเล่า 
          ขอ้ 4   เป็นประโยคแสดงความตอ้งการ 

20. 1. ววักนิหญา้  เป็นประโยค 3 ส่วน เหมือนประโยค แม่ทอดไก่ โดยมีส่วนประกอบของ
ประโยค  ดงันี7 

ประโยค ภาคประธาน 
ภาคแสดง 

กริยา กรรม 

ววักนิหญา้ ววั กิน หญา้ 
แม่ทอดไก ่ แม่ ทอด ไก ่
     

21. 4. ซึ5งเป็นพนัธ์ุดี  เป็นส่วนขยายกรรม (ผกั)  ในประโยค บอกให้รู้ว่า  ผกัที5พ่อของสันติ
นาํมาปลูกนั7น  เป็นพนัธ์ุที5ด ี

22. 1. นอ้งวิ5งเล่นในสนาม  เป็นประโยค 2 ส่วน  ส่วนขอ้  2.-4.  เป็นประโยค 3 ส่วน คือ   
มีบทประธาน  บทกริยา  และบทกรรม  ดงัตาราง 

 

ประโยค 
ส่วนประกอบ 

ประธาน กริยา กรรม 

1. นอ้งวิ5งเล่นในสนาม นอ้ง วิ5งเล่นในสนาม - 

2.  ครูถือกระเป๋าใบใหญ ่ ครู ถือ กระเป๋าใบใหญ่ 
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3.  ติcกเหลาดินสอสี ติcก เหลา ดินสอสี 

4. นกัเรียนแต่ง
ประโยค 

นกัเรียน แต่ง ประโยค 

     
 

 

ข้อที& เฉลย เหตุผลประกอบ 

23. 1. ใจไมไ้ส้ระกาํ อยู่ระหว่างคาํว่า “ใจเพชร” และ “ใจเยน็” ส่วนขอ้ 2. ใจแตก   

ขอ้ 3. ใจถึง และ ขอ้ 4. ใจบุญ  อยู่ก่อน คาํว่า “ใจเพชร” 
24. 3. ม่วน  เป็นภาษาถิ5นอีสาน  หมายถึง  สนุก   

ส่วน  ขอ้ 1.  ลาํ  เป็นภาษาถิ5นเหนือ หมายถึง อร่อย 
 ขอ้ 2. แซบ  เป็นภาษาถิ5นอีสาน หมายถึง อร่อย 
 ขอ้ 3. หรอย เป็นภาษาถิ5นใต ้หมายถึง อร่อย 

25. 1. กบัแก ้ เป็นภาษาถิ5นอีสาน  หมายถึง ตุก๊แก  ส่วนขอ้  2.-4.  เป็นภาษาถิ5นกลาง 

26. 4. บณัฑิต  เป็นคาํที5มาจากภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) ส่วน ปิc ง ใหม่ เป็นคาํไทยแท ้

27. 4. เฉี5ยว ดาํขาํ เลือด ฆ่า เป็นคาํไทยแทท้ั7งหมด โดยสังเกตจากมีตวัสะกดตรงตามมาตรา  
ไม่มีตวัการันต ์

28. 2. ชาวนาใชค้วายไถนา  เป็นคาํไทยแททุ้กคาํ   
ส่วน ขอ้ 1. เคก้  เป็นคาํที5มาจากภาษาองักฤษ 

 ขอ้ 3. คลินิก  เป็นคาํที5มาจากภาษาองักฤษ 

 ขอ้ 4. ก๋วยเตีiยว  และตุ๋น  เป็นคาํที5มาจากภาษาจีน 

29. 3. คาํสุภาพของคาํว่า  หัว  และ  อว้ก  คือ  ศีรษะ  และ  อาเจียน 

30. 3. หากตอ้งพูดคาํราชาศพัทก์บัพระมหากษตัริย ์ควรใชส้รรพนามบุรุษที5 1  แทนตวัเองว่า  
ขา้พระพุทธเจา้  จึงจะถูกตอ้ง 

31. 1. สินสมุทรมีความเป็นมนุษยแ์ละยกัษเ์ท่าๆ กนั  ขอ้ 1. จึงเป็นคาํตอบที5ถูกตอ้ง 

32. 2. กาลกิณี  หมายถึง  ลกัษณะที5เป็นอปัมงคลหรือเสนียดจญัไร  ซึ5งอปัลกัษณ์  หมายถึง  
ลกัษณะที5ไม่เป็นมงคล   
ส่วน ขอ้ 1.  หมายถึง  ไร้ยศ  ปราศจากยศ 
 ขอ้ 3.  หมายถึง  ผิดรูป  พิการ  น่าเกลียด 
 ขอ้ 4.  หมายถึง  ความไม่แพ ้ ความชนะ 

33. 1. พงัพาบ  หมายถึง  อาการนอนควํ5า มีความหมายตรงขา้มกบัคาํว่า นอนหงาย 
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34. 2. ผงาด  อ่านว่า  ผะ-หงาด  หมายถึง สง่า เด่น ซึ5งมีความหมายตรงขา้มกบัคํ5าว่า ดอ้ย   
ที5หมายถึง  ตํ5ากว่าโดยคณุสมบตั ิรูปสมบตัิ หรือตาํแหน่งหนา้ที5   
ส่วน ขอ้  1.  หมายถึง ยกเทา้กา้วไป 

 ขอ้  3.  หมายถึง มีกาํลงัมาก 
 ขอ้  4.  หมายถึง ไปขา้งหนา้ 

 

 

 

ข้อที& เฉลย เหตุผลประกอบ 

35. 1. เร่ร่อน  หมายถึง  อยู่ไม่เป็นตาํแหน่งแห่งที5 ตรงกบัการดาํเนินชีวิตของชาวซาไก   

ส่วน   ขอ้ 2.  หมายถึง  ค่อยๆ  เลิกร้างกนัไปเอง 
           ขอ้ 3.  หมายถึง  เปลี5ยนไปเปลี5ยนมาไม่แน่นอน 

           ขอ้ 4.  หมายถึง  เดินทางคา้งคนืเป็นระยะๆ 

36. 2. ควรเติมคาํว่า คบัคั5ง / หนาแน่น  จึงจะไดใ้จความถูกตอ้ง และชดัเจน เป็น บริเวณริม
แม่นํ7าเจา้พระยาคบัคั5งไปดว้ยผูค้นที5มาลอยกระทง ส่วนบนถนนการจราจรหนาแน่น  

รถเคลื5อนตวัไดช้า้ 
37. 1. ควรเติมสํานวน ชกัแม่นํ7าทั7งห้า หมายถึง พูดจาหว่านลอ้ม ยกยอบุญคณุเพื5อสิ5งที5

ประสงค ์
38. 1. นกสองหัว  หมายถึง คนที5ทาํตวัฝักใฝ่เขา้ดว้ยทั7งสองฝ่ายที5ไม่เป็นมิตรกนัโดยหวงั

ประโยชน์เพื5อตน ซึ5งมีความหมายใกลเ้คียงกบัสํานวน เหยียบเรือสองแคม หมายถึง 
ทาํทีเขา้ดว้ยทั7ง 2 ฝ่าย   
ส่วน  ขอ้  1.  หมายถึง  ตลบตะแลง  กลบักลอก 
 ขอ้  2.  หมายถึง  หมายจะเอาให้ไดท้ั7ง 2 อย่าง  เสี5ยงทาํการ 2 อย่าง พร้อมๆ 

กนั 

 ซึ5งอาจไม่สําเร็จทั7ง 2 อย่าง 
 ขอ้  3.  หมายถึง  ทาํอย่างขอไปที ไม่ไดอ้ย่างนี7ก็เอาอย่างนั7นเขา้แทนเพื5อให้ 

 ลุล่วงไป 

39. 3. ชา้งตายทั7งตวั  เอาใบบวัปิดไม่มิด  เป็นการเปรียบเทียบความผิดหรือความชั5ว
ร้ายแรงที5รู้กนัทั5ว  จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด  เหมือนชา้งที5เป็นสัตวข์นาดใหญ่ ใบบวัจึง
ไม่พอที5จะปิดซากชา้งได ้

40. 4. อุปมาโวหารเป็นการใชข้อ้ความเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์ มกัใชค้าํว่า  ดงั  เหมือน  

เช่น  ดุจ  คลา้ย  มาประกอบ  ซึ5งขอ้  4.  ไม่มีการเปรียบเทียบใดๆ จึงไม่ใช่อุปมา
โวหาร  
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41. 2. จากบทร้อยกรองที5กาํหนด  ใชค้าํว่า  ดงั ที5เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ  จึงเป็น
อุปมาโวหาร 

42. 1. จากขอ้ความเป็นการพรรณนาทาํให้ผูอ่้านเห็นภาพ  จึงเป็นพรรณนาโวหาร 

43. 4. จากบทอาขยานที5กาํหนด  สอนให้อย่าไวใ้จใครง่ายๆ ตรงกบัสํานวน อย่าไวใ้จทาง  
อย่าวางใจคน  ที5หมายถึง  การคบผูอื้5นควรระมดัระวงั  และไม่ไวใ้จผูอื้5นมากเกินไป  

ส่วน   ขอ้ 1.  หมายถึง  ช่วยเหลือตวัเอง 
           ขอ้ 2.  หมายถึง  มีสันดานคดโกง 
           ขอ้ 3.  หมายถึง  มีความเห็นเป็นอนัหนึ5งอนัเดยีวกนั 
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44. 4. จากเพลงพระคณุที5สามที5กาํหนด  เป็นการชี7แจงว่าครูมีพระคุณ และสั5งสอนให้เห็น
บุญคุณของครู  เป็นเทศนาโวหาร 

45. 1. จากบทละครที5กาํหนด เป็นการบรรยายความรู้สึกของไมไ้ผ่ว่าดีใจที5คนงัมาหา  เป็น
บรรยายโวหาร 

46. 1. อุปมาโวหารเป็นการเปรียบเทียบของสิ5งหนึ5งกบัอีกสิ5งหนึ5งโดยใชค้าํว่าเหมือน ดั5ง 
ดุจ  ประกอบ  ซึ5งจากบทละครที5กาํหนดเป็นการเปรียบแสงจากเหล็กไฟว่าเหมือน
แสงของหิ5งห้อย  จึงเป็นอุปมาโวหาร 

47. 2. หนอนหนงัสือ  หมายถึง  คนที5ชอบหมกมุ่นอยู่กบัหนงัสือ  ตรงกบัการกระทาํของ 
ด.ช.ปัญญา  ที5ชอบอ่านหนงัสือและอ่านหนงัสืออยู่เสมอ   
ส่วน ขอ้  1.  หมายถึง  คนเก่งที5มีครูเก่ง 
 ขอ้  3.  หมายถึง  มีความรู้ความสามารถแต่เมื5อยงัไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดง
ออกมา 
 ให้ปรากฏ 

 ขอ้  4.  หมายถึง  เรียนรู้ไวไ้ม่เสียหายอะไร 
48. 3. หนอนหนงัสือ  หมายถึง  คนที5ชอบหมกมุ่นอยู่กบัหนงัสือ  หรือชอบอ่านหนงัสือ   

ขอ้ 3.  จึงเป็นคาํตอบที5ถูกตอ้ง 
49. 3. จากเนื7อเพลงที5กาํหนด มีใจความหมายถึง ถา้ไม่มีเมืองไทย  คนไทยก็คงอยู่ไม่ได ้  

ตรงกบับทอาขยานว่า  หากสยามพินาศลง ไทยอยู ่ไดฤ้ๅ  ที5หมายถึง ถา้ประเทศไทย
เสียหายย่อยยบัไป  คนไทยจะอยู่ไม่ได ้ นั5นเอง 

50. 1. อุปมาโวหาร  หมายถึง การใชข้อ้ความเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน ์ซึ5งจากขอ้ความ
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าโกรธเหมือนนํ7าเดือด  เป็นอุปมาโวหาร  ส่วนขอ้  
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2.  หมายถึง  การให้รายละเอียดอย่างลึกซึ7งให้เห็นภาพ  ขอ้ 3. หมายถึง การอธิบาย
เหตุการณ์ตามลาํดบัอย่างชดัเจน  ขอ้ 4.  หมายถึง  การชี7แจงสั5งสอนเพื5อโนม้นา้วใจ  
ขอ้  1.  จึงเป็นคาํตอบที5ถูกตอ้ง 

51. 3. จากขอ้ความ เป็นการอธิบายรายละเอียดของลกัษณะรั7 วบา้นอย่างละเอียดชดัเจน   

จึงเป็นบรรยายโวหาร 
52. 2. จากขอ้ความ เป็นการให้รายละเอียดของทอ้งทะเลที5เป็นที5กาํเนิดของนางเงือกอย่าง

เห็นภาพชดัเจน  จึงเป็นพรรณนาโวหาร 
53. 3. อุปมาโวหาร  หมายถึง  การใชข้อ้ความเปรียบเทียบให้เห็นภาพ โดยใชค้าํว่า  ดงั ราว  

เหมือน ประกอบ  ซึ5งขอ้ 3. ไม่มีอุปมาโวหาร เพราะเหมือนในขอ้นี7ไม่ไดเ้ป็นการ
เปรียบเทียบ แต่เป็นการบอกให้ทราบว่าไม่ต่างกนั 
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54. 4. จากบทร้อยกรอง เป็นการใชข้อ้ความเปรียบเทียบให้เห็นวา่  นางเงือกนอ้ยสวยงาม
เพียงใด  โดยใชค้าํว่า  ดงั  ประกอบ  ซึ5งเป็นอุปมาโวหาร   

55. 3. พระอภยัมณีและนางเงือกพยายามหนีนางยกัษโ์ดยไม่รู้ว่าตอ่ไปจะเป็นอย่างไร   
ตรงกบัสํานวน ไปตายเอาดาบหนา้  หมายถึง ยอมไปเผชิญกบัความทุกขแ์ละความ 

ลาํบากขา้งหนา้   
ส่วน ขอ้ 1.  หมายถึง  คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา 
 ขอ้ 2.  หมายถึง  ไม่มีที5อยู่เป็นหลกัแหล่ง 
 ขอ้ 3.  หมายถึง  ผูมี้ใจคอดุร้าย 

56. 3. จากบทร้อยกรองที5กาํหนด สอนให้รู้ว่าจิตมนุษยน์ั7นยากแทห้ยั5งถึง  ภายนอกอาจ 
พูดจาดี  แต่ไม่จริงใจหรือคิดร้าย ซึ5งขอ้ 3.  หมายถึง ยงัเป็นเด็ก จึงไม่สัมพนัธ์กบั 

บทร้อยกรองที5กาํหนด 
ส่วน ขอ้   1.  หมายถึง พูดอย่างหนึ5งแต่ทาํอีกอย่างหนึ5ง 
 2.  หมายถึง  พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ 
 4.  หมายถึง  พูดดีแต่ใจคิดร้าย 

57. 3. ด.ญ.ขนัทองไม่แสดงอาการโลภอยากไดข้องของคนอื5น  นางพรายนํ7าจึงหยิบของ 
ให้อีก  จึงตรงขา้มกบัสํานวนที5ว่า โลภมากลาภหาย  ซึ5งแปลว่า  การอยากไดข้อง 
คนอื5นมากไป  จะทาํให้ไม่ไดอ้ะไรเลย 

58. 4. จากบทละครที5กาํหนด เป็นการบรรยายพฤตกิรรมของพระสังข ์ จึงเป็นบรรยาย
โวหาร 
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59. 1. การกระทาํของพวกวิเสทเป็นการเอาตวัรอดจากความผิด  ตรงกบัสํานวน ตดัช่อง
นอ้ยแต่พอตวั 
ส่วน   ขอ้  2.  หมายถึง  อาการที5ตื5นตกใจง่าย 
           ขอ้ 3.  หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผูอื้5นตามนายไปดว้ย 
           ขอ้  4.  หมายถึง ทาํไม่ดีแลว้ไม่รับผิดชอบแต่กลบัโทษผูอื้5น 

60. 4. จากขอ้ความ มีการใชถ้อ้ยคาํที5มีความไพเราะ  และน่าสนใจ  น่าประทบัใจ  เพื5อให้
ผูอ่้านเกิดความซาบซึ7ง  และเกิดอารมณ์ความรู้สึกคลอ้ยตาม  เช่น  พลิ7วเป็นระลอก  

สะทอ้นแสงแดดเป็นประกาย 
61. 1. ขอ้ความนี7กล่าวถึงการกาํเนิดของแม่โพสพซึ5งเป็นเทพธิดาแห่งขา้ว  ดงันั7นจึงควร 

ตั7งชื5อขอ้ความนี7ว่า  ตาํนานเทพธิดาแห่งขา้ว 
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62. 2. แม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร  ตรงกบับทอาขยาน สังขท์อง  ตอน  กาํเนิดพระ
สังข ์ ที5ว่า  ไม่ว่าลูกนอ้ยเป็นหอยปู อุม้ชูชมชิดพิสมยั  คือ  ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร  
จะเป็นหอยหรือปู  แม่ก็ยงัรกัใคร่อุม้ชูลูก 

63. 3. เพลงที5กาํหนด เป็นเพลงที5ร้องประกอบพิธีแห่นางแมวเพื5อขอฝน จึงเป็นเพลง
พื7นบา้น 

ประเภทเพลงประกอบพิธี 
64. 1. พระมหากษตัริยไ์ทย / ทรงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชาต ิแบ่งวรรคตอนการอ่าน

ถูกตอ้ง  ทาํให้เขา้ใจเนื7อความถูกตอ้ง 
65. 3. รําคาญ / คิดเสียใจ / มิใคร่หาย  เวน้จงัหวะการอ่านไม่ถูกตอ้ง ควรเวน้จงัหวะการ

อ่านเป็น  รําคาญคิด / เสียใจ / มิใคร่หาย 
66. 3. จากบทร้อยกรองที5กาํหนด เป็นคาํประพนัธ์ประเภทกลอนแปด โดยดจูากกลอน   

1 วรรค มี  8  คาํ  ซึ5งบทประพนัธ์นี7มาจากวรรณคดีเรื5อง  พระอภยัมณี  ของ สุนทรภู ่
67. 4. จากกลอนสี5ที5กาํหนด  ควรเติมคาํว่า 1  ดี  2  ตวัเอง  3  ไป  4 ฝึกฝน  5  ร่วมใจ  จึงจะ

ไดก้ลอนสี5ที5ไดใ้จความถูกตอ้ง  และสัมผสัคลอ้งจองกนั 

68. 3. ควรแต่งวรรคต่อไปว่า  ไดอ่้านเขียนเรียนศึกษา  เพื5อให้คลอ้งจองกบัวรรคแรก  และ
ไดใ้จความต่อเนื5องกนั  อีกทั7งมีจาํนวน  6  คาํ  ถูกตอ้งตามฉันทลกัษณ ์

69. 3. คนส่วนใหญ่ที5เขา้มาใชบ้ริการห้องสมุดตอ้งการอ่านหนงัสือ  จึงตอ้งการความเงียบ
สงบ  การอ่านหนงัสือในห้องสมุดจึงควรอ่านในใจ  ไม่ควรอ่านออกเสียง  เพราะ
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อาจรบกวนสมาธิของผูอื้5นได ้ การอ่านหนงัสือให้เพื5อนฟังในห้องสมุดจึงจดัว่าไม่มี
มารยาทในการอ่าน 

70. 3. ข่าวที5มีผลต่อความรู้สึกของเดก็ในทางที5ไม่ดีส่วนมากเป็นข่าวอาชญากรรม  ซึ5ง
มกัจะปรากฏข่าวฆ่ากนัตาย  อุบตัิเหตุรุนแรง เหตกุารณรุ์นแรงต่างๆ ลว้นมี
ผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของเด็ก 

71. 4. เพราะไม่มีหลกัฐานยืนยนัอย่างชดัเจน ส่วนขอ้อื5นๆ  เป็นการอธิบายความหมายของ
คาํศพัท ์

72. 1. ขอ้เท็จจริง  หมายถึง  ขอ้ความหรือเหตุการณ์ที5เป็นจริง  ไม่ใช่การแสดงความ
คิดเห็น  ซึ5งขอ้  1.  เป็นขอ้เท็จจริงที5สันติไม่เขา้ใจคาํถามที5ปัญญาถามเขา  จึงให้
ปัญญาพูดทวนคาํถามอีกครั7 ง  ส่วนขอ้ 2. 3.  และ 4.  เป็นขอ้คิดเห็น   
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73. 4. เพราะเป็นการบอกเล่าธรรมดา  ส่วนขอ้ 1.  มีการแสดงความคิดเห็นโดยใชค้าํว่า  
“ดว้ยความเชื5อมั5น”  ขอ้ 2. มีการแสดงความคิดเห็นโดยใชค้าํว่า  “มีความกลา้หาญที5
จะเปิดเผยความจริง”  และขอ้  3. มีการแสดงความคดิเห็น  โดยใชค้าํว่า  “อยู่เสมอ”   

74. 3. การคดัลายมือควรเขียนตวัอกัษรสูงเท่ากนั  จะทาํให้อ่านไดง่้าย  มีความสวยงาม   

ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 
75. 2. การเขียนจดหมาย  ควรเลือกใชก้ระดาษเขียนจดหมายแบบเรียบร้อย  สีสุภาพ ไม่

ควรเลือกกระดาษสีเขม้ๆ  เช่น  สีนํ7าเงิน  เป็นตน้  จะทาํให้ผูร้ับจดหมายอ่าน
จดหมายไดล้าํบาก 

76. 3. นายจาตุรงคค์วรติดต่อไปยงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเพื5อเชิญวิทยากรจาก
โรงพยาบาล โดยการเขียนคาํขึ7นตน้จดหมายถึงผูใ้หญ่ที5ไม่ไดส้นิทสนมคุน้เคยกนั 

ควรใชภ้าษา 
ให้เป็นทางการว่า  เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธญัญารกัษ ์

77. 3. การเขียนย่อความ  ควรอ่านเนื7อเรื5องให้เขา้ใจ  และเขียนเรียบเรียงเรื5องเป็นสํานวน
ของตนเอง 

78. 4. จากขอ้ความที5กาํหนด ควรอยู่ส่วนสรุปหรือส่วนทา้ยของการเขียนเรื5องตาม
จินตนาการ  โดยดูจากขอ้ความ ...นบัตั7งแต่นั7นมา... ที5แสดงว่า  มีเหตุการณ์ต่างๆ  

เกิดขึ7นแลว้นั5นเอง 

204



 

 

79. 3. การเขียนเรื5องตามจินตนาการ  เป็นการเขียนเรื5องที5คิดขึ7นเอง  ซึ5งเนื5อเรื5องอาจเป็น
จริง  หรือไม่จริงก็ได ้ ดงันั7น  การที5ติiวเขียนนิทานตามความคิดเห็นของตนเอง  จึง
เป็นการเขียนเรื5องตามจินตนาการ 

80. 2. การเขียนแผนภาพความคิดแบบการจดัลาํดบั เหมาะสมสําหรับการเขียนนิทาน 

เรื5องสั7น  หรือเรื5องแต่งต่างๆ  การเขียนเรื5องตามจนิตนาการจึงควรใชแ้ผนภาพ
ความคดิแบบการจดัลาํดบั 

81. 3. จากแผนภมิูแสดงให้เห็นเครื5องมือที5ใชใ้นการติดต่อสื5อสารตั7งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

จึงเป็นการแสดงวิวฒันาการของการสื5อสาร 
82. 4. เรื5องพาหนะที5ใชใ้นการคมนาคม  ควรเขียนเป็นแผนภาพความคิดแบบความคดิ 

รวบยอด  เพราะเป็นการจาํแนกพาหนะต่างๆ เป็นหมวดหมู่ 

ส่วน  ขอ้  1.  2.  และ 3.  ควรใชแ้ผนภาพความคิดแบบการจดัลาํดบัเพื5อเขียนเป็น
เรื5องราว 

 

 

 

ข้อที& เฉลย เหตุผลประกอบ 

83. 2. “ผมมีความสุขกบัความสําเร็จที5เกดิจากความวิริยะของผม”  เป็นการเขียนแสดง
ความรู้สึก 

84. 3. ประชาชนในเมืองหลวงไม่อยากไปไหนเมื5อฝนตก  เพราะรถติด  เป็นการเขียน
แสดงความคดิเห็น 

ส่วน ขอ้  1. และ 4.  เป็นการคาดคะเนเหตกุารณ ์

          ขอ้  2.  เป็นการออกคาํสั5ง 
85. 4. ขอ้คิดเห็น  หมายถึง  ความเห็น ขอ้ความที5เป็นการแสดงอารมณ ์ความรู้สึก หรือ

ความคดิของผูพู้ดหรือผูเ้ขียน ซึ5งขอ้  4.  เป็นการแสดงความเห็นของสันติที5มีต่อ
ปัญญาเกี5ยวกบัเรื5องการอ่านหนงัสือ   

86. 4. ขอ้คิดเห็น  หมายถึง  ความเห็น ขอ้ความที5เป็นการแสดงอารมณ์  ความรู้สึก  หรือ
ความคดิของผูพู้ดหรือผูเ้ขียน  ซึ5งขอ้ 4.  เป็นการแสดงความคิดเห็นว่า  วรรณคดี
เรื5อง  พระอภยัมณี  เป็นวรรณคดีที5ยิ5งใหญ่   

87. 4. จากขอ้ความ เป็นการอธิบายที5มาของชื5อนางสร้อยดอกหมาก  ว่ามีที5มาจากอะไร   
88. 1. งานเขียนเรื5อง  สัญลกัษณ์ไทย  ที5กาํหนด เป็นการพูดหรือเขียนขยายความให้เขา้ใจ

ชดัเจนว่า  สัตวป์ระจาํชาติไทยคือสัตวอ์ะไร  ซึ5งเป็นการชี7แจง   
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89. 4. เพราะเป็นการแสดงความคดิเห็นเกี5ยวกบัความเชื5อเรื5องเทวดา  ซึ5งเป็นสิ5งที5ไม่มี
ตวัตนและหาหลกัฐานพิสูจน์ไม่ได ้

90. 4. เป็นการแสดงความคดิเห็นที5น่าเชื5อถือมากที5สุด  เพราะมีการบอกเหตุผลประกอบ 

91. 1. ด.ญ.ขนัทอง  กาํลงัอธิบายให้พรายนํ7าฟังว่า  การที5ตนเองเห็นพรายนํ7า แสดงว่าตน
เป็นเด็กด ี เพราะแม่บอกว่าถา้เป็นคนดีจะเห็นพรายนํ7า 

92. 4. การตอบว่า “สวสัดีจะ้...ฉันสบายดี  แลว้เธอล่ะ  สบายดีไหม”  เมื5อเพื5อนสนิททกั   

จดัว่ามีมารยาทในการพูดและพูดอย่างเหมาะสม 

93. 1. ด.ช.ศิลา  เป็นเด็กผูช้าย  จึงควรใชส้รรพนามแทนตวัว่า  ผม  หรือ  กระผม  และใช ้

คาํลงทา้ยว่า  ครับ  จึงจะเหมาะสม  สุภาพ และเป็นทางการ   
94. 3. ในขณะดูสิ5งต่างๆ ควรดูอย่างตั7งใจไม่รบกวนผูอื้5น จึงจดัว่ามีมารยาทในการด ู

95. 4. โคลงโลกนิติบทนี7สอนให้เป็นผูเ้อาใจใส่ปฏิบตัิต่อกิจที5ทาํอยู่เป็นประจาํ  ซึ5ง  ขอ้  4.  
ไม่ไดเ้ป็นการปฏิบตัตินตามโคลงโลกนิต ิ

96. 3. จากการวิเคราะห์ชื5อเรื5องหนงัสือ เหมียวนอ้ยผจญภยั  น่าจะเป็นหนงัสือนิทาน   

ซึ5งเป็นหนงัสือสําหรับเด็ก จึงอยู่บริเวณ ค  
 

 

 

ข้อที& เฉลย เหตุผลประกอบ 

97. 4. จากขอ้ความที5กาํหนด กล่าวถึงลาํดบัขั7นของการปลูกขา้ว และการเก็บเกี5ยวขา้ว 
เพื5อนาํมาบริโภค  ซึ5งแสดงถึงวิถีของคนในยุคปัจจุบนั 

98. 4. กลอนที5กาํหนด  กล่าวถึงตน้กลา้ในทอ้งทุ่งนายามเยน็  โดยมีการใชค้าํพรรณนา 
ให้เห็นภาพชดัเจน  เช่น  พลิ7วไหว  หอมฟุ้ง  เพลิงตะวนั  เป็นตน้ 

99. 2. จากขอ้ความที5กาํหนด เป็นเรื5องเล่าต่อๆ กนัมา  ไม่มีหลกัฐานอา้งอิงที5ชดัเจน   

และเป็นเรื5องเหลือเชื5อ จึงจดัอยู่ในประเภทตาํนาน 

100. 2.  

และ  

1. 

จากขอ้ความที5กาํหนด เป็นเรื5องที5แต่งขึ7นจากจนิตนาการ โดยตวัละครไดเ้ก็บสิ5งของ
หลงัเลิกเล่นแลว้  ดงันั7นจึงใชส้อนในเรื5องการเก็บสิ5งของให้เป็นระเบียบหลงัเล่น 

เสร็จแลว้ เพื5อไม่ให้เกิดความรก 
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  ชุดที& 2 ข้อสอบ O-NET   วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)                      2553 

 
 

 

 1. 3 2. 4 3. 1 4. 4  5. 1 

 6. 3 7. 1 8. 3 9. 3 10. 3 

 11. 1 12. 4 13. 2 14. 4 15. 4 

 16. 4 17. 1 18. 4 19. 3 20. 3 

 21. ก (3) ข (3) ค (2)   22. ก (1) ข (1) ค (3)   23. ก (4) ข (3) ค (4)
 24. ก (3) ข (1) ค (3)   25. ก (4) ข (3) ค (1) 
   

  ชุดที& 2 ข้อสอบ O-NET   วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)                      2554 

 
 

 

ชุดที& 1   61 A 

 1. 3 2. 2 3. 2 4. 1 5. 1 

 6. 2 7. 4 8. 3 9. 4 10. 2 

 11. 1 12. 4 13. ก (1) ข (3) 14. ก (2) ข (4) 15. ก (1) ข (3) 
 16. ก (4) ข (3) 17. ก (4) ข (1) 18. ก (2) ข (4) 
  

ชุดที& 2   61 B 

 1. 2 2. 4 3. 3 4. 4 5. 2 

 6. 1 7. 4 8. 3 9. 3 10. 3 

 11. 1 12. 2 13. ก (2) ข (1) 14. ก (3) ข (3) 15. ก (1) ข (3) 
 16. ก (2) ข (4) 17. ก (3) ข (1) 18. ก (4) ข (2) 
  

 

  

 

ปีสอบ 

ปีสอบ 
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สื่อสาระความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ 
English Learning Materials  
 

 

 

Directions: Read each situation and dialogue carefully.  

Choose the correct answer to each question.  

คำช้ีแจง : อ่านสถานการณ์ต่าง ๆ และบทสนทนาต่อไปน้ี 
      เลือกคำตอบท่ีถูกต้อง 
 1.  Situation:  At the restaurant.     

  Waiter:   _____________?  

  Customer:  Yes, please.  

   a. May I come in  b.  May I help you  

   c.  Can you help me  d.  Would you help me  

 

 2.  Situation: At home.     

  A: Let’s go to the movie.  
  B: ____________. I’ll go with you  
   a.  It’s boring for me.  b.  It’s a good idea  
   c.  I’m busy now.  d.  I’m ill today.  
 

 3.  Situation: You’re on the bus, looking for a seat.   

  A: ______________?  

  B: Yes, you may.  

   a.  Could you help me  b.  Can I smoke here  

   c.  Could you move  d.  May I sit here  

 

 4.  A: How many people are there in your family?   

  B: _____________.  

   a.  There are two boys.  b.  There are two girls.  

   c.  There are three people.  d.  There are two younger sisters.  

     5.  A: ____________________?     

  B: I was born on 25th December 1969.  

   a.  When is your birthday  b.  Where is your birthday 

   c.  Whose birthday is it  d.  What day is your birthday  
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 6.  John: Excuse me, __________________?   

  Mary: Sure. No problem.  

   a.  could you help me move this table   

   b. do you mind moving this table  

   c.  did you move this table  

   d.  do you move this table  

 

 7.  Situation: On Christmas day.     

A: What do you have for your parents?  

  B: ____________.  

   a.  I made a card  b.  I bought a pumpkin  

   c.  I got a red rose  d.  I went to the temple  

 

 8.  Nick: Thank you for your help.     

  Mary: ______________.  

   a.  With pleasure.  b.  Of course.  

   c.  Good job!  d.  Well done!  

 

 9.  Tom: I’m sorry. I must go now. ____________.   

  Tum: Bye.  

   a.  Okay  b.  See you  

   c.  Good night  d.  It’s all right  
 

 10.  A: What do people do on Christmas day?    

  B: ____________________. 

   a.  They play trick or treat at night.  

   b.  They hang socks on the wall.  

   c.  They give roses to the others.  

   d.  They write sweet poems.  

 

 11.  Situation: At the hospital.     

  A: _________________?  

  B: I have a cold.  

   a.  Who’s with you  b.  What do you do  

   c.  What’s the matter  d.  How did you get here  
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12. A: How old are you ?     

  B: ________________.  

   a.  I am twenty – first  b.  I am fourteen  

   c.  I am fifteenth  d.  I am eleventh  

 

 13.  Situation: In a park     

  Som: Do you mind if I have a picnic here?  

  Num: __________________.  

  Som: Thank you.  

   a.  Certainly not  b.  Of course.  

   c.  Yes, I do.  d.  No, you don’t.  
 

 14.  Situation: At the party     

  Tim: Hello. Would you like some coke?  

  Nan: _________. Water, please.  

   a.  Yes, please.  b.  No, I’m not.  
   c.  No, thanks.  d.  Yes, thank you.  

 

 15.  Situation: In the kitchen.     

  Mother: ____________?  

  Suda: Here you are.  

   a.  Could you pass me a knife  b.  Are you holding a knife  

   c.  Would you like a knife  d.  Will you use a knife  

 

Situation: A secretary is talking to a caller. (16-17)  

 

  Caller:  This is Jim Smith. Can I talk to Mr. Johnson, please?  

  Secretary:  _____16_____  

  Caller: Can  I leave a message, please?  

  Secretary:  _____17_____.  

 

 16.   a.  He wants to see you.     

   b.  Sorry, I don’t know him.  
   c.  I’m afraid he’s just gone out.   

   d.  Sorry. He doesn’t want to speak to you.  
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 17.   a.  Yes, I am.  b.  Yes, I can.   

   c.  Yes, you are  d.  Yes, of course. 

 

Situation: On the sidewalk.  

 

  Sunisa: Excuse me, __18__ the hotel?  

  A man: __19__  

  Sunisa: Thank you very much.  

 

 18.   a.  did this bus stop at     

   b.  would you kindly take me to  

   c.  could you tell me how to get to  

   d.  do you know when this bus stops at  

 

 19.   a.  I don’t know where it is.     

   b.  Go straight, and turn left  

   c.  It doesn’t stop at the hotel.   

   d.  You can buy a ticket on the bus.  

 

 20.  Situation: Talking on the phone     

  The girl:  Hello, Bella’s speaking.  
  Ben:  Errr, may I talk to Peter, please?  

  The girl:  Peter? I don’t know him.  
  Ben:  __________________.  

   a.  Don’t worry, I do   

   b.  Ok, I will talk to him  

   c.  Thank you very much   

   d.  I’m sorry, I have a wrong number  
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Present Simple Tense 

 

   

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง หรือข้อเท็จจริงทั่วๆไป และความจริงตามธรรมชาติ 

 -      ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับตัวเรา เช่น 

 I am 12 years old. (ฉันอายุ 12 ปี) 

 She is an exchange student from Korea. (เธอเป็นนักเรียนแลกเปล่ียนจากเกาหลี) 

- ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง (ความจริงตามธรรมชาติ) 

 The sun rises in the east. (พระอาทิตย์ข้ึนทางทิศตะวันออก) 

 The earth circles the sun. (โลกโจรรอบดวงอาทิตย์) 

  

  

     2. ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำเป็นประจำ หรือเปน็กิจวัตรประจำ   

      - He often reads books. (เขาผู้ชายอ่านหนังสือบ่อยๆ) 

      - I sweep the floor every day. (ฉันกวาดบ้านทุกวัน) 

 

  

3. ใช้ในการแสดงความคิดเห็น หรือความชอบ  

 - Jack like Thai food. (แจ๊คชอบอาหารไทย) 

 - We love our school. (เรารักโรงเรียนของเรา) 
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Structure (โครงสร้าง) 

 

Subject +  Verbs,es ∗ 

 

 

**ประธานที่เป็นเอกพจน์ (ประธานท่ีมีเพียง 1 คน 1 อย่าง 1 ส่ิง **ยกเว้น I เช่น He, She, It, A boy, A girl)  

กริยาจะเติม s/es ต่อท้าย 

**ประโยคปฏิเสธและคำถาม เราจะนำ do/does เข้ามาช่วยในประโยค และเม่ือมี does ในประโยคแล้ว  กริยาจะไม่
เติม s/es 

ประโยคบอกเล่า (Affirmative) ประโยคปฏิเสธ (Negative) ประโยคคำถาม (Interrogative) 

Subject + 𝒗𝒆𝒓𝒃𝒔,𝒆𝒔 Subject + do/does + verb Do/Does + subject + verb +? 

She loves kittens. She doesn’t love kittens. Does she love kittens? 

การตอบ -Yes, she does. 

            -No, she doesn’t. 
They play tennis on Friday. They don’t play tennis on Friday. Do they play tennis on Friday? 

การตอบ  -Yes they do. 

             -No, they don’t. 
He comes from Korea. He doesn’t come from Korea. Does he come from Korea? 

การตอบ  -Yes, he does. 

            -No, he doesn’t. 
You wash the clothes every 

weekend. 

You don’t wash the clothes every 
weekend. 

Do you wash the clothes every 

weekend? 

การตอบ  -Yes, I do. 

            -No, I don’t. 
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I  

You 

We 

They 

The children 

do 

He  

She  

It 

A dog 

does 
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Present Simple Tense 

Look at the pictures and fill in the blanks with present simple tense forms. 
ดูรูปภาพแล้วเติมคำศัพท์ ตามรูปแบบของ present simple tense ให้ถูกต้อง 

play     ride    make    go   water 

 

 

1. A girl …………..... the bed every morning. 
 

 

 

2. The children often ………………… football. 
 

 

  3. Alice always ………………… the flowers every morning.  

 

 

 

4. Mark and Mary usually …………… the bike.  
 

 

     5. Tim and Jina …………….. to school on foot every day. 
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Circle              the correct answer. 

วงกลม            คำตอบท่ีถูกต้อง 

 

1. The children like / likes cookies. 

2. My mother go / goes to work by car. 

3. Do / Does you like durian? 

4. We talk / talks to my friends about party. 

5. Steve and Julie don’t / doesn’t feed their pets. 
6. She drink / drinks some milk before going to bed 

7. My mother do / does housework every day. 

8. Alice don’t / doesn’t play the ball. 
9. Do / Does Simon wash his car every Sunday? 

10. Carol have / has a cup of tea every morning. 

  

 

 Rewrite the sentences in present simple tense form  

          แต่งประโยคต่อไปน้ีด้วยรูปแบบของ present simple tense form  

 

1. Mark / watch / cartoon / every morning. ……………………………………………………… 

2. Patrick / not / like / bananas.        ………………………………………………………..  
3. The boy / often / play / basketball.    ……………………………………………………….. 
4. They / not /  wear / boots.     ……………………………………………………….. 
5. Sara / have / dinner / at / 07.00 p.m.     ……………………………………………………….. 
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PART 1 : Traffic signs : Choose the best answer. (เลือกค ำตอบทีถู่กต้อง) 
1. What does this sign mean? 

 a. Dog crossing ahead  b. Deer crossing ahead  

c. Zoo ahead   d. Hunting zone ahead 

2. What does this sign mean? 

 a. Scooter route   b. Motorcycles only  

c. Bike route only   d. No bikes allowed on route 

3. What does this sign mean? 

 a. All traffic turn left   b. No left turn  

c. No U-turn    d. Truck route to the left 

4. What does this sign mean? 

 a. No parking allowed   b. No partying  

c. No pedestrians allowed   d. No passing allowed 

5. What does this sign mean? 
    

a. Continue at your current speed b. You must stop ahead  

c. Speeding is not allowed  d. There is a traffic signal ahead 
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PART 2 : The Missing Doll 

Jane was very sad. She could not find her doll. Her mom said, “Look in your room. 
Maybe your doll is there.” Jane looked in her room. It was a terrible mess. She started to 
clean her room. She put all the books on the shelf. She put her blankets on her bed. She 

picked up her clothes off the floor. “I found her,” Jane said. “My doll was hiding under my 
clothes. I think she was playing hide and seek.” Jane put her doll in the dollhouse. Her 
room was clean, and now it was time to play. 

The Missing Doll (exercises)  

A. Circle the correct answer.  

1. Jane lost her _______________.  

a. pet   b. doll  c. truck  

2. Jane found it under her _______________.  

a. clothes  b. blanket  c. hat  

3. At the start of the story, Jane’s room was _______________.  
a. clean  b. messy  c. green  

4. At the end of the story, Jane’s room was _______________.  
a. clean  b. messy  c. wet  

B. What happened first, second and third? 

  _______ Jane found her doll. 

  _______ Jane could not find her doll. 

  _______ Jane cleaned her room.  

C. Answer each question.  

1. Have you ever lost anything? _______________.  

2. What was it? _________________.  

3. Where did you find it? _______________________  
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PART 3 : Read the story. 
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Festival and Food 

Direction : Choose the best answer. 

คำช้ีแจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 

1.   Lula and James are making pumpkins like ghosts.  

     They are celebrating the festival.  What festival is it? 

a. Easter  b. Christmas 

c. Halloween  d. Thanksgiving 

2.   When is Songkran Festival? 

a. It’s on January 1st-5th 

b. It’s on May 10th-13th 

c. It’s on April 13th- 15th 

d. It’s on June 7th-14th 

3.   What is the symbol of Christmas? 

a. Christmas tree  b. Red rose 

  c. Krathong   d. Temple 

4.   On Valentine’s Day, what does “HEART” mean? 

  a. Love    b. Peace 

  c. Desire    d. Girl 

5.    What do children do on Halloween? 

  a. Write a card.   b. Go to church. 

  c. Wear ghost costumes.  d. Buy chocolate. 
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6.   Which festival is cerebrated in summer? 

 a. Christmas   b. Halloween 

 c. Songkran   d. Loy Krathong 

7.   Which festival does NOT happen at the end of the year? 

 a. Valentine’s Day  b. Thanksgiving  

 c. Loy Krathong  d. Christmas  

8.   In this time every year, a man brings some flowers to the woman he loves. 

 What festival does he celebrate? 

 a. Songkran   b. Chinese New Year 

c. Christmas    d. Valentine’s Day 

9.   Your friend gave you this card. Which party are you invited to? 

 

 

 

 

 a. Easter   b. Christmas 

 c. New Year   d. Halloween 

10.   What do Americans say to their family on February 14? 

 a. Trick or Treat!  b. Merry Christmas 

          c. Happy Thanksgiving!  d. Happy Valentine’s Day!  
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11.   With most meals, Thai people have rice while western people have___________. 

 a. pizza   b. bread 

 c. noodles   d. Spaghetti 

12.   Which menu is the most suitable for the old people? 

 a. Strawberry cheese cake b. Vegetable salad with onion soup 

 c. Beer and steak  d. Pizza and spaghetti 

13.   Which food should you eat if you don’t want to get fat? 

 a. Cheeseburger with egg b. Green apple and plain yogurt 

 c. Black forest cake  d. Bacon and sausage 

14.   A: Do you like cake?  

        B: No. I love……………  

 a. spaghetti                  b. soda pop  

 c. noodles                     d. pizza  

15.   What will you have for your breakfast?  

 

 

 

 a. Some pizza  b. Some burgers  

 c. Some sausages  d. Some French fries  
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Key 

Part: Conversation 

1. ตอบข้อ b เพราะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาเพ่ือเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าท่ีถูกต้อง 
 ข้อ a เป็นการขออนุญาตเข้าห้อง 
 ข้อ c เป็นการขอความช่วยเหลือของลูกค้าเอง 
 ข้อ d เป็นการขอความช่วยเหลือจากลูกค้าเอง 
2. ตอบข้อ b เพราะเป็นการตอบรับคำชักชวน เป็นการสนับสนุนความคิดท่ีเห็นด้วย  
 ข้อ a เป็นการตอบปฏิเสธว่าภาพยนต์นั้นน่าเบ่ือ 

 ข้อ c เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองกำลังมีธุระ 

 ข้อ d เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองไม่สบาย 

3. ตอบข้อ d เพราะว่าเป็นการถามขออนุญาตนัง่บนรถโดยสาร และคำตอบตรงโครงสร้างประโยคของคำถาม 

 ข้อ a เป็นการถามขอความช่วยเหลือท่ัวไป 

 ข้อ b เป็นการขอนุญาตสูบบุหรี่ 
 ข้อ c เป็นการขอให้ผู้สนทนาด้วยขยับท่ีไป โดยไม่ได้ถามขออนุญาต 
4. ตอบข้อ c เพราะเป็นคำตอบท่ีบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีถูกต้องเหมาะสม  
 ข้อ a เป็นประโยคบอกจำนวนเพียงเด็กผู้ชายภายในบ้าน 

 ข้อ b เป็นประโยคบอกจำนวนเพียงเด็กผู้หญิงภายในบ้าน 

 ข้อ d  เป็นประโยคบอกจำนวนเพียงน้องสาวภายในบ้าน 

5. ตอบข้อ a เพราะคำตอบ ตอบเก่ียวกับเวลา คำถามจึงต้องข้ึนต้นด้วย when ซึ่งเป็นการถามเวลา 

 ข้อ b เป็นคำถามท่ีไม่สมเหตุสมผล (ถามถึงสถานท่ีของวันเกิด) 
 ข้อ c เป็นคำถามว่าวันเกิดของใคร (แสดงความเป็นเจ้าของ) 
 ข้อ d เป็นคำถามท่ีต้องการระบุวันท่ีเกิด เช่น วันจันทร์ หรือ วันพุธ 

6. ตอบข้อ a เพราะเป็นการขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ 

 ข้อ b เป็นการขอร้องอย่างสุภาพเช่นกันแต่ไม่ตรงกันสถานการณ์เพราะคำตอบรับเป็น sure  

         (คำถามคือ “คุณรังเกียจไหมท่ีจะย้ายโต๊ะให้หน่อย” คำตอบคือ “รังเกียจ”  
                             จึงไม่เหมาะสม) 
 ข้อ c เป็นการถามถึงเหตุการณ์ในอดีต (“คุณย้ายโต๊ะตัวนี้ใช่หรือไม่” แต่คำตอบรับคือ  
                            “ไม่มีปัญหา” จึงไม่สัมพันธ์กัน) 
 ข้อ d เป็นการถามว่า “คุณย้ายโต๊ะตัวนี้ทุกวันใช่หรือไม่” จึงไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือ 
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7. ตอบข้อ a เพราะเป็นไปตามวัฒนธรรมทางภาษาท่ีทำกิจกรรมเหมาะสมกับเทศกาล  

 ข้อ b “ฉันซื้อฟักทอง” ไม่ตรงกับเทศการท่ีกำหนดให้ 
 ข้อ c “ฉันมอบดอกกุหลาบแดง” ไม่ตรงกับเทศการท่ีกำหนดให้ 
 ข้อ d “ฉันไปวัด” ไม่ตรงกับเทศการท่ีกำหนดให้ 
8. ตอบข้อ a เพราะตามวัฒนธรรมทางภาษาท่ีตอบรับคำกล่าวขอบคุณจากผู้อื่น 

 ข้อ b เป็นการตอบรับเม่ือยินดีให้ความช่วยเหลือ 

 ข้อ c เป็นการกล่าวชมเชย 

 ข้อ d เป็นการกล่าวชมเชย  

9. ตอบข้อ b เพราะเป็นการกล่าวลาตามบทสนทนาท่ีถูกต้องตามเวลาในบทสนทนา 

 ข้อ a เป็นการตอบตกลงหรือเห็นด้วย 

 ข้อ c เป็นการบอกลาในช่วงเวลาท่ีไม่ถูกต้อง (เวลากลางคืน) 
 ข้อ d เป็นการตอบรับคำขอโทษ  
10. ตอบข้อ b เพราะเป็นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในวัน Christmas 

 ข้อ a เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวัน Halloween 

 ข้อ c เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 

 ข้อ d เป็นวัฒนธรรมในวัน Valentine’s Day (การเขียนกลอนรัก) 
11. ตอบข้อ c เพราะเป็นคำถามท่ีถูกต้องเหมาะสมเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 

 ข้อ a เป็นการถามถึงบุคคลท่ีเดินทางมาด้วย จึงไม่มีความสัมพันธ์ท่ีกับบทสนทนา 

 ข้อ b เป็นการถามถึงอาชีพ 

 ข้อ d เป็นการถามถึงการเดินทางมาท่ีโรงพยาบาล 

12. ตอบข้อ b เพราะเป็นการถามถึงอายุ คำตอบจึงต้องตอบเป็นอายุ 

 ข้อ a เป็นการตอบท่ีเป็นลำดับท่ีไม่ใช่จำนวนเลขอายุ 

 ข้อ c เป็นการตอบท่ีเป็นลำดับท่ีไม่ใช่จำนวนเลขอายุ 

 ข้อ d เป็นการตอบท่ีเป็นลำดับท่ีไม่ใช่จำนวนเลขอายุ 
13. ตอบข้อ a เพราะคำว่า Do you mind ….ต้องตอบเชิงปฏิเสธ ซึ่งแปลว่า “ไม่รังเกียจ” จึงจะเป็นการ 

 ตอบรับท่ีแสดงออกถึงการยินดีทำให้ 
 ข้อ b เป็นการตอบว่า รังเกียจ จึงไม่สัมพันธ์กับคำขอบคุณในประโยคถัดไป 

 ข้อ c เป็นการตอบว่า รังเกียจเช่นกัน จึงไม่สัมพันธ์กับคำขอบคุณในประโยคถัดไป 

 ข้อ d เป็นการตอบท่ีไม่ถูกต้องในการส่ือสาร คือผู้ถามไม่เกิดความรังเกียจ 
14. ตอบข้อ c เพราะเป็นคำตอบท่ีปฏิเสธข้อเสนอ และบอกส่ิงท่ีตนเองต้องการ 
 ข้อ a เป็นการตอบรับส่ิงท่ีได้รับเสนอ จึงไม่สัมพันธ์กับทสนทนา 

 ข้อ b เป็นการตอบท่ีไม่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ คำตอบจะเป็น No, I wouldn’t 
 ข้อ d เป็นการตอบรับส่ิงท่ีได้รับเสนอ จึงไม่สัมพันธ์กับทสนทนา 
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15. ตอบข้อ a เพราะคำถามเป็นการร้องขอส่ิงของ หรือขอความช่วยเหลือ 

 ข้อ b “คุณถือมีดอยู่ใช่ไหม” ไม่ใช่คำถามในการขอความช่วยเหลือ  
 ข้อ c “คุณต้องการมีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ d “คุณจะใช้มีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

16. ตอบข้อ c เพราะเม่ือมีการฝากข้อความ นั่นหมายถึง บุคคลท่ีต้องการคุยด้วย ไม่อยู่ 

 ข้อ a “เขาต้องการพบคุณ” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ b “เสียใจด้วย ฉันไม่รู้จักเขา” จึงไม่สัมพันธ์กบับทสนทนา 

 ข้อ d “เสียใจด้วย เขาไม่อยากคุยกับคุณ” จึงไม่สัมพันธ์กับสนทนา 

17. ตอบข้อ d เพราะเป็นการตอบรับท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์คือ เม่ือคำถามมีลักษณะของการขออนุญาต  
                   คำตอบจึงควรเป็นการตอบรับท่ีถูกต้องเช่น yes /no หรือ of course / of course not 

 ข้อ a เป็นการตอบรับท่ีผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, I am ควรเป็น yes, you can 

 ข้อ b เป็นการตอบรับท่ีผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, I can ควรเป็น yes, you can 

 ข้อ c เป็นการตอบรับท่ีผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, you are ควรเป็น yes, you can 

18. ตอบข้อ c เพราะเป็นการขอข้อมูลท่ีสุภาพ 

 ข้อ a เป็นการถามข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีตจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ b เป็นการขอความช่วยเหลือให้พายังสถานท่ีใดท่ีหนึ่งจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ d เป็นการถามถึงเวลาท่ีรถประจำทางจะมาจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
19. ตอบข้อ b เพราะเป็นการบอกเส้นทางตามท่ีผู้ถามขอความช่วยเหลือ 

 ข้อ a เป็นการตอบปฏิเสธท่ีไม่สัมพันธ์กับบทสนทนาท่ีมีการตอบรับไม่ใช่การปฏิเสธ 

 ข้อ c เป็นการบอกถึงการเดินรถประจำทางจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ d เป็นการบอกถึงการเดินทางโดยรถประจำทางจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
20. ตอบข้อ d เพราะเป็นคำตอบท่ีขอโทษท่ีโทรมาผิดหมายเลข 

 ข้อ a “ไม่ต้องกังวล” เป็นประโยคท่ีไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ b “ตกลงครับ เด๋ียวผมจะคุยกับเขาเอง”เป็นประโยคท่ีไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

 ข้อ c “ขอบคุณมากครับ” เป็นการพูดขอบคุณหลังจากได้รับความช่วยเหลือ แต่ยังไม่ได้รับ 

                            การช่วยเหลือจึงยังไม่ควรพูด 
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Part: Grammar 

Present Simple Tense (เฉลย) 
Look at the pictures and fill in the blanks with present simple tense forms. 
ดูรูปภาพแล้วเติมคำศัพท์ ตามรูปแบบของ present simple tense ให้ถูกต้อง 

play     ride    make    go   water 

 

 

1. A girl makes the bed every morning. 

 

 

 

2. The children often play football. 

 

 

  3. Alice always waters the flowers every morning.  

 

 

 

4. Mark and Mary usually ride the bike.  

 

 

     5. Tim and Jina go to school on foot every day. 
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Circle              the correct answer. 

วงกลม            คำตอบท่ีถูกต้อง 

   

1. The children like / likes cookies. 

2. My mother go / goes to work by car. 

3. Do / Does you like durian? 

4. We talk / talks to my friends about party. 

5. Steve and Julie don’t / doesn’t feed their pets. 
6. She drink / drinks some milk before going to bed 

7. My mother do / does housework every day. 

8. Alice don’t / doesn’t play the ball. 
9. Do / Does Simon wash his car every Sunday? 

10. Carol have / has a cup of tea every morning. 

  

 

 Rewrite the sentences in present simple tense form  

          แต่งประโยคต่อไปน้ีด้วยรูปแบบของ present simple tense form  

 

1. Mark / watch / cartoon / every morning. Mark watches cartoon every morning.  

2. Patrick / not / like / bananas.         Patrick doesn’t like bananas. 
3. The boy / often / play / basketball.     The boys often play basketball. 

4. They / not /  wear / boots.      They don’t wear boots. 
5. Sara / have / dinner / at / 07.00 p.m.      Sara has dinner at 07.00 p.m. 
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Part 1 

 1. b. Deer crossing ahead  2. c. Bike route only 

 3.  b. No left turn   4. a. No parking allowed 

 5.  d. There is a traffic signal ahead 

 

Part 2 

A. 1. b. doll 2. b. blanket 3. a. clean 

B. Second   Jane found her doll. 

First     Jane could not find her doll. 

Third       Jane cleaned her room.  

Part 3 

 B : Monday   Tuesday   Friday   Thursday   Wednesday 

 C. 1. True  2. False 3. False 4. True 5. False 

 D.  1. No, she doesn’t. 
  2. Yes, she does. 

  3. Yes, she does. 

  4. Yes, she does. 

  5. No, she doesn’t. 
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Part: Festival 

1. c. Halloween 

2. c. It’s on April 13th- 15th 

3. a. Christmas tree 

4. a. Love 

5. c. Wear ghost costumes. 

6. c. Songkran 

7. a. Valentine’s Day 

8. d. Valentine’s Day 

9. d. Halloween 

10. d. Happy Valentine’s Day! 

11. b. bread 

12. b. Vegetable salad with onion soup 

13. b. Green apple and plain yogurt 

14. d. pizza 

15.  c. Some sausages 
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