
























































 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

จงเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว  

 

1. บริษัทแห่งหนึ่งประกาศรับสมัครงาน มีผู้มาสมัครงาน 38,746 คน เป็นผู้หญิง 21,786 คน จะเป็นผู้ชาย 
 ประมาณกี่คน  
 ก.  18,000 คน ข.  19,000 คน 
 ค.  20,000 คน ง.  21,000 คน 
 
2. จังหวัดหนึ่งมีพลเมือง 538,789 คน ถ้าต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มหมื่นกับจ านวนเต็ม 
 แสน แล้วจะได้ผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร 
 ก.  20,000 คน ข.  30,000 คน 
 ค.  40,000 คน ง.  50,000 คน 
 
3. (12  99) + (12  1) = 12  (99 + 1) ใช้สมบัติของจ านวนเต็มในข้อใด  
 ก.  การแจกแจง ข.  การสลับที่ของการคูณ    
 ค.  การเปลี่ยนหมู่ของการคูณ ง.  การเปลี่ยนหมู่ของการบวก 
 
4. ข้อใดมีสมบัติการสลับที่ของการบวก  
 ก.  6 + (3 + 7) = (6 + 3 + 7) ข.  100 + (18 – 2) = 18 + 98  
 ค.  (18 + 32) + 45 = 45 + (18 + 32) ง.  (56 + 30) + 20 = 26 + (60 + 20) 
  
5. พัดลมตั้งพ้ืนราคาเครื่องละ 1,350 บาท พัดลมเพดานราคาเครื่องละ 2,100 บาท พัดลมดูดอากาศราคา 
 เครื่องละ 450 บาท ถ้าต้องการซื้อพัดลมชนิดละ 4 เครื่อง จะต้องเตรียมเงินทั้งหมดกี่ 
 ก.  3,900 บาท ข.  7,800 บาท 
 ค.  11,700 บาท ง.  15,600 บาท 
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6. เจนสุดามีกระดาษห่อของขวัญขนาด 20  30 ตารางเซนติเมตร หนึ่งในสี่ของพ้ืนที่ทั้งหมดน าไปห่อกระถาง 
 ต้นไม้ และครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมดน าไปห่อปกสมุดบันทึก เจนสุดาจะเหลือกระดาษห่อของขวัญกี่ตาราง 
 เซนติเมตร  
 ก.  150 ตารางเซนติเมตร ข.  300 ตารางเซนติเมตร 
 ค.  450 ตารางเซนติเมตร ง.  600 ตารางเซนติเมตร 
 
7. จ านวนในข้อใดเมื่อน ามาแทนตัวแปรแล้วท าให้สมการ 15  ก = 3 เป็นจริง  
 ก.  3 ข.  5 
 ค.  10 ง.  12 
 
8. สมการ 2x + 5 = 17 ถ้าจะแก้สมการจะต้องใช้สมบัติการเท่ากันเรียงล าดับอย่างไร  
 ก.  การลบและการคูณ ข.  การลบและการหาร   
 ค.  การคูณและการบวก ง.  การหารและการบวก 
 
9. ข้อใดเป็นค าตอบของสมการ 7a + 15 = 57 
 ก.  6 ข.  9 
 ค.  72 ง.  79 
 
10. เมื่อ 3 ปีที่แล้วสุดามีอายุ 64 ปี อีก 3 ปีข้างหน้าสุดาจะมีอายุกี่ปี  
 ก.  67 ปี ข.  69 ปี 
 ค.  70 ปี ง.  72 ปี 
 
11. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมยอดยาวเป็นสองเท่าของความยาวฐาน ถ้ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้ 
 มีความยาวรอบรูปเป็น 65 หน่วย แล้วฐานจะยาวกี่หน่วย  
 ก.  12 หน่วย ข.  13 หน่วย  
 ค.  24 หน่วย ง.  26 หน่วย  
 
12. 54 แยกตัวประกอบได้ดังข้อใด  
 ก.  9  6 ข.  3  3  6  
 ค.  2  3  9 ง.  2  3  3  3  
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13. ห.ร.ม. ของ 16, 24 และ 36 คือข้อใด  
 ก.  2 ข.  4  
 ค.  6 ง.  9 
 
14. ค.ร.น. ของ 8, 12 และ 32 คือข้อใด 
 ก.  32 ข.  48  
 ค.  96 ง.  192 
 
15. ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของ 36, 54 และ 90 ต่างกันเท่าไร  
 ก.  518 ข.  522  
 ค.  532 ง.  540 
 
16. ผ้าอ้อมเด็กมี 3 ขนาด คือ S, M, L มีจ านวน 60, 72, 120 ผืน ตามล าดับ ถ้าต้องการจัดผ้าอ้อมเป็นชุด 
 ของขวัญที่มีจ านวนเท่าๆ กัน และมีขนาดเดียวกันเท่านั้นให้ได้จ านวนมากที่สุด จะจัดชุดของขวัญได้กี่ชุด ชุด 
 ละก่ีผืน  
 ก.  8 ชุด ชุดละ 8 ผืน ข.  10 ชุด ชุดละ 12 ผืน  
 ค.  21 ชุด ชุดละ 12 ผืน ง.  24 ชุด ชุดละ 8 ผืน  
 
17. จ านวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 6, 8 และ 9 แล้วเหลือเศษ 3 เท่ากันคือจ านวนใด  
 ก.  68 ข.  70       
 ค.  72 ง.  75   
    
18. แม่ค้ามีส้ม 140 ผล มีมังคุด 100 ผล มีชมพู่ 180 ผล ต้องการจัดใส่ถุง ถุงละเท่าๆ กัน ให้ได้มากท่ีสุดโดย 
 ไม่เหลือเศษ และแต่ละถุงมีผลไม้ชนิดเดียวกัน จะได้ถุงละกี่ผล 
 ก.  5 ผล ข.  10 ผล 
 ค.  15 ผล ง.  20 ผล 
 
19. มีนาฬิกาปลุก 4 เรือน เรือนที่ 1 ปลุกทุก 3 นาที เรือนที่ 2 ปลุกทุก 4 นาที เรือนที่ 3 ปลุกทุก 5 นาที เรือนที่  
 4 ปลุกทุก 6 นาที ถ้าให้นาฬิกาปลุกครั้งแรกพร้อมๆ กันเมื่อเวลา 21.00 น. นาฬิกาจะปลุกครั้งที่สามเมื่อ 
 เวลาใด 
 ก.  21.30 น. ข.  22.00 น. 
 ค.  22.30 น. ง.  23.00 น. 
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20. แผนผังก าหนดมาตราส่วน 1 : 100,000 ถ้าระยะทางในแผนผังเป็น 10.5 เซนติเมตร แล้วระยะทางจริงจะ 
 เป็นเท่าไร  
 ก.  1.05 กิโลเมตร  ข.  1.5 กิโลเมตร   
 ค.  10.5 กิโลเมตร  ง.  105 กิโลเมตร  
  
21. แผนผังของสนามหญ้าโรงเรียนเขียนมาตราส่วนไว้ 2 ซม. : 15 ม. ถ้าวัดความยาวของสนามหญ้าจากแผนผัง 
 ได้ 10 เซนติเมตร แล้วความยาวจริงของสนามหญ้าจะเป็นเท่าไร  
 ก.  25 เมตร  ข.  75 เมตร  
 ค.  150 เมตร ง.  300 เมตร 
 

22. 









3
212   มีค่าต่างกับ 










5
32  อยู่เท่าไร 

 ก.  0 ข.  
5
3  

 ค.  
30
11  ง.  

15
22  

 

23. โจทย์ให้ค านวณค่าของ 
14
13

7
6
  แต่สร้อยค านวณได้  

147
136



   สร้อยค านวณผิดไปเท่าไร  

 ก.  
21
8  ข.  

21
20  

 ค.  
42
31  ง.  

42
37  

 

24.  บ่อปลาแห่งหนึ่งเลี้ยงปลานิล 
5
3  ของจ านวนปลาทั้งหมด เลี้ยงปลาสวาย 

6
1  ของจ านวนปลาทั้งหมด และที่ 

 เหลือเป็นปลาช่อนมีอยู่ 35 ตัว จงหาว่ามีปลาทั้งหมดก่ีตัว  
 ก.  120 ตัว ข.  130 ตัว 
 ค.  140 ตัว ง.  150 ตัว 
 

25. ผ้าชิ้นหนึ่งยาว 
4
36  เมตร ตัดออกไป 

2
1  เมตร ที่เหลือน ามาตัดเป็นชิ้น 5 ชิ้น ยาวชิ้นละเท่าๆ กัน จะได้แต่ละ 

 ชิ้นยาวกี่เมตร  

 ก.  
4
11  เมตร ข.  

8
31  เมตร 

 ค.  
4
31  เมตร ง.  

8
71  เมตร  
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26. วันดีซื้อมะม่วงมา 200 ผล เน่าไป 
5
1  ของจ านวนมะม่วงทั้งหมด ถ้าขายมะม่วงไป 150 ผล วันดีจะเหลือ 

 มะม่วงกี่ผล  
 ก.  5 ผล ข.  10 ผล 
 ค.  20 ผล ง.  30 ผล 
 

27. โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งมีนักเรียนอนุบาล 800 คน แบ่งเป็น 3 ชั้น มีชั้นอนุบาล 1 เป็น 
20
11  ของนักเรียน 

 ทั้งหมด มีชั้นอนุบาล 2 เป็น 
22
9  ของจ านวนนักเรียนอนุบาล 1 ดังนั้น ชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียนกี่คน  

 ก.  180 คน ข.  200 คน    
 ค.  220 คน ง.  240 คน   
   
28. เลขโดด 7 ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด) 
 ก.  0.075 ข.  1.987 
 ค.  5.701 ง.  7.195 
  
29. ข้อใดเรียงล าดับทศนิยมจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง  
 ก.  0.899     0.989     0.889 ข.  1.565     1.465     1.655 
 ค.  5.123     5.113     5.023 ง.  6.789     6.759     6.879 
  

30. 
10

22.5     ตัวเลขใน    คือตัวเลขในข้อใด  

 ก.  5 ข.  20 
 ค.  25 ง.  50 
 
31. ตองมีเงิน 1,365.50 บาท ซื้อหนังสือ 489.50 บาท พี่ให้อีก 255.50 บาท ตองมีเงินกี่ 
 ก.  620.50 บาท ข.  1,131.50 บาท 
 ค.  1,231.50 บาท ง.  1,599.50 บาท 
 
32. เชือกเส้นหนึ่งยาว 10.25 เมตร ตัดออกเป็นเส้นยาวเส้นละ 3.25 เมตร จ านวน 3 เส้น จะเหลือเชือกยาว 
 เท่าไร  
 ก.  0.5 เมตร ข.  0.75 เมตร 
 ค.  0.95 เมตร ง.  1 เมตร 
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33. สระน้ าโรงเรียนยาว 30.5 เมตร กว้าง 18.5 เมตร ถ้าต้องการเดินรอบสระน้ า 2 รอบ จะได้ระยะทาง 
 กี่กิโลเมตร  
 ก.  0.196 กิโลเมตร ข.  0.98 กิโลเมตร 
 ค.  1.96 กิโลเมตร ง.  196 กิโลเมตร 
 
34. สัปดาห์หนึ่งโตเติมน้ ามันรถยนต์ 63.55 ลิตร ถ้าโตใช้น้ ามันในการเดินทางวันละ 7.5 ลิตร ใน 1 สัปดาห์จะ 
 เหลือน้ ามันกี่ลิตร  
 ก.  10.85 ลิตร ข.  11.05 ลิตร 
 ค.  11.5 ลิตร ง.  11.55 ลิตร 
  

35. 
8
5  เขียนในรูปทศนิยมได้ดังข้อใด  

 ก.  0.625 ข.  0.626 
 ค.  0.627 ง.  0.628  
 

36. 
25
63  เขียนในรูปทศนิยมได้ดังข้อใด  

 ก.  2.50 ข.  2.502 
 ค.  2.512 ง.  2.52  
 
37. คุณป้าซื้อผ้าชิ้นหนึ่งยาว 7.6 เมตร ราคา 364.80 บาท ผ้าราคาเมตรละกี่บาท 
 ก.  46.50 บาท ข.  48 บาท 
 ค.  48.50 บาท ง.  49.50 บาท 
 
38. ลวดยาว 6.4 เมตร น ามาขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 รูปเท่าๆ กัน จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละกี่เมตร  
 ก.  0.02 เมตร ข.  0.04 เมตร 
 ค.  0.2 เมตร ง.  0.4 เมตร 
 
39. ลวดเส้นหนึ่งน ามาขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 6.9 เซนติเมตร ถ้าน า 
 ลวดเส้นนี้ไปขดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านยาวด้านละกี่เซนติเมตร  
 ก.  2.3 เซนติเมตร ข.  4.6 เซนติเมตร 
 ค.  9.2 เซนติเมตร ง.  9.8 เซนติเมตร 
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40. ตึกหลังหนึ่งมี 12 ห้อง แต่ละห้องมีขนาดเท่าๆ กัน กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร เมื่อรวมกับพื้นท่ีระเบียงที่มี 
 ความกว้าง 2 เมตร และมีความยาวขนานกับด้านยาวของห้องตลอดตึกหลังนี้ ตึกหลังนี้มีพ้ืนที่กี่ตารางเมตร  
 ก.  648 ตารางเมตร ข.  792 ตารางเมตร 
 ค.  864 ตารางเมตร ง.  1,296 ตารางเมตร 
   
41. ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานยาว 95 เมตร และ 43 เมตร วัดส่วนสูงได้ 18 เมตร ที่ดิน 
 ผืนนี้จะมีพ้ืนที่ก่ีตารางเมตร  
 ก.  648 ตารางเมตร ข.  942 ตารางเมตร 
 ค.  1,242 ตารางเมตร ง.  4,240 ตารางเมตร 
 
42. ท าถนนล้อมรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งท่ีดินกว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร โดยให้ถนนกว้าง 3 เมตร  
 พ้ืนที่ที่ใช้ท าถนนเป็นกี่ตารางเมตร  
 ก.  268 ตารางเมตร ข.  288 ตารางเมตร   
 ค.  300 ตารางเมตร ง.  360 ตารางเมตร 
 
43. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพ้ืนที่ 360 ตารางเมตร ถ้ามีส่วนสูง 18 เมตร จะมีความยาวฐานกี่เมตร  
 ก.  16 เมตร ข.  20 เมตร 
 ค.  22 เมตร ง.  23 เมตร 
 
44. ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ต้องการปูกระเบื้องยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 20  
 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นจึงจะปูได้เต็มห้อง  
 ก.  300 แผ่น ข.  3,000 แผ่น 
 ค.  10,000 แผ่น ง.  30,000 แผ่น 
 
45. รูปวงกลมรูปหนึ่งมีความยาวรอบวง 88 เซนติเมตร จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่เซนติเมตร  
 ก.  28 เซนติเมตร ข.  30 เซนติเมตร 
 ค.  32 เซนติเมตร ง.  34 เซนติเมตร 
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46. จากรูป ความยาวรอบรูปเท่ากับก่ีเมตร  
 
 
 
 ก.  99 เมตร ข.  120 เมตร 
 ค.  162 เมตร ง.  169 เมตร 
 
47. จากรูป ส่วนที่แรเงามีพ้ืนที่กี่ตารางเซนติเมตร  
 
 
 
 
 ก.  21 ตารางเซนติเมตร ข.  42 ตารางเซนติเมตร  
 ค.  48 ตารางเซนติเมตร ง.  84 ตารางเซนติเมตร  
 
48. จากรูป ส่วนที่แรเงามีพ้ืนที่กี่ตารางเซนติเมตร  
 
 
 
 
 ก.  132 ตารางเซนติเมตร ข.  264 ตารางเซนติเมตร  
 ค.  294 ตารางเซนติเมตร ง.  462 ตารางเซนติเมตร 
 
49. สนามรูปวงกลมรัศมี 21 เมตร ถ้าวิ่งรอบสนามครบ 10 รอบ จะได้ระยะทางก่ีเมตร  
 ก.  132 เมตร ข.  660 เมตร 
 ค.  1,320 เมตร ง.  1,584 เมตร 
 

50 สนามรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 42 เมตร ต้องการท าทางเดินโดยรอบสนามคิดเป็นพื้นที่ 
4
1  ของ 

 พ้ืนที่ทั้งหมด พื้นที่ของสนามที่เหลือเท่ากับก่ีตารางเมตร  
 ก.  1,039.5 ตารางเมตร ข.  1,346.5 ตารางเมตร   
 ค.  1,386 ตารางเมตร ง.  1,693 ตารางเมตร 
 

                            
 

42 ม. 
21 ม. 

 

14 ซม. 

 
 

14 ซม. 

7 ซม. 
A 

B 
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51. สมุดราคาเล่มละ 40 บาท ขายไปราคาเล่มละ 44 บาท ขายได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์  
 ก.  2% ข.  5%     
 ค.  10% ง.  20%  
    
52. สินค้าชนิดหนึ่งติดราคาไว้ 2,900 บาท ลดราคาเหลือ 2,755 บาท ร้านค้าลดราคาให้ผู้ซื้อร้อยละเท่าไร  
 ก.  ร้อยละ 5 ข.  ร้อยละ 9  
 ค.  ร้อยละ 10 ง.  ร้อยละ 15  
 
53. ภูมิฝากเงินกับธนาคาร 18,250 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ย 10% ต่อปี เมื่อฝากไว้ 240 วันแล้วถอนเงินทั้งหมด  
 เขาจะได้เงินกี่บาท  
 ก.  19,250 บาท ข.  19,450 บาท  
 ค.  19,750 บาท ง.  19,940 บาท 
 
54. รูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใดมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมทุกรูป  
 ก.  ปริซึม ลูกบาศก์ กรวย ข.  พีระมิด ปริซึม ลูกบาศก์ 
 ค.  พีระมิด ปริซึม ทรงกระบอก ง.  ทรงกลม กรวย ทรงกระบอก  
 
55. พิจารณาข้อความต่อไปนี้  
 ก.  ลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ 4 เซนติเมตร จะมีปริมาตร 64 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ข.  กระบอกน้ าที่มีความจุ 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร คิดเป็น 2.5 ลิตร 
 ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ข้อ ก ถูกต้อง แต่ข้อ ข ผิด ข.  ข้อ ก ผิด แต่ข้อ ข ถูกต้อง 
 ค.  ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง ง.  ข้อ ก และข้อ ข ผิด 
 
56. ต้องการถมที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร โดยถมดินให้สูง 3 เมตร จะต้องใช้รถบรรทุกดิน 
 กี่เท่ียว ถ้ากระบะของรถบรรทุกกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 0.5 เมตร  
 ก.  60 เที่ยว ข.  70 เที่ยว 
 ค.  80 เที่ยว ง.  90 เที่ยว  
 
 
 
 



  

6 

 

 

57. ขวดใบหนึ่งมีน้ าหวานอยู่เต็ม น ามาเทใส่ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างและยาว 8 เซนติเมตร สูง 4  
 เซนติเมตร ได้ 4 ใบพอดี ขวดใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 ก.  32 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ข.  64 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
 ค.  256 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง.  1,024 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 
ใช้แผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ตอบค ำถำมข้อ 58-59 

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละของอาชีพของพลเมืองในหมู่บ้านซึ่งมีพลเมือง 1,200 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. พลเมืองที่รับราชการคิดเป็นจ านวนกี่คนจากพลเมืองทั้งหมด  

 ก.  240 คน ข.  280 คน 
 ค.  320 คน ง.  350 คน 
 
59. มีพลเมืองที่ประกอบอาชีพรับจ้างมากกว่าพลเมืองที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ อยู่กี่คน  

 ก.  30 คน ข.  40 คน 
 ค.  50 คน ง.  60 คน 
 
60. คุณครูใส่ลูกแก้วลงในกล่องโดยใส่ลูกแก้วสีแดงจ านวน 20 ลูก สีเขียว 2 ลูก และสีฟ้า 15 ลูก ข้อใดสรุปได้ 
 ถูกต้องอย่างสมเหตุสมผล เมื่อหยิบลูกแก้ว 1 ลูกจากกล่อง 
 ก.  มีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วทุกสีเท่ากัน ข.  มีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีฟ้ามากที่สุด 
 ค.  มีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีแดงมากที่สุด ง.  มีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีเขียวมากท่ีสุด  
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

เกษตรกร 
56% 

รับจ้าง 
7% อื่นๆ 

รับราชการ 

ค้าขาย 
15% 

20% 
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เฉลยพร้อมค าอธิบาย 
 

1. ตอบข้อ  ค 

 เหตุผล  มีผู้มาสมัครงาน 38,746 คน ประมาณเป็น 40,000  คน 

   เป็นผู้หญิง 21,786 คน ประมาณเป็น 20,000  คน 

   จะเป็นผู้ชายประมาณ 40,000  20,000  20,000 คน  

  ดังนั้น  จะเป็นผู้ชายประมาณ 20,000 คน 

 

2. ตอบข้อ  ค 

 เหตุผล  538,789 คน ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มหมื่น คือ 540,000 คน 

     ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มแสน คือ 500,000 คน 

   ผลลัพธ์ต่างกัน  540,000  500,000  40,000 คน  

  ดังนั้น  ผลลัพธ์ต่างกัน 40,000 คน 

 

3. ตอบข้อ  ก   

 เหตุผล  สมบัติการแจกแจง 

 

4. ตอบข้อ  ค 

 เหตุผล  สมบัติการสลับที่การบวก 

 

5. ตอบข้อ  ง 

เหตุผล  พัดลมตั้งพ้ืนราคาเครื่องละ 1,350 บาท 

   พัดลมเพดานราคาเครื่องละ  2,100 บาท 

   พัดลมดูดอากาศราคาเครื่องละ 450 บาท 

   พัดลมสามชนิดราคารวมกัน 3,900 บาท 

   ซื้อพัดลมชนิดละ 4 เครื่อง 

   จะต้องเตรียมเงินทั้งหมด 3,900  4  15,600 บาท 

  ดังนั้น  จะต้องเตรียมเงินทั้งหมด 15,600 บาท 
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6. ตอบข้อ  ก 

  เหตุผล เจนสุดามีกระดาษห่อของขวัญขนาด  20  30  600 ตารางเซนติเมตร 

  น าไปห่อกระถางต้นไม้  4
1  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  น าไปห่อกระถางต้นไม้  600  4
1   150 ตารางเซนติเมตร 

  น าไปห่อปกสมุดบันทึก  2
1  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

   น าไปห่อปกสมุดบันทึก 600  2
1   300 ตารางเซนติเมตร 

  เจนสุดาเหลือกระดาษห่อของขวัญ 600  150  300  150 ตารางเซนติเมตร 

  ดังนั้น  เจนสุดาจะเหลือกระดาษห่อของขวัญ 150 ตารางเซนติเมตร 

 

7. ตอบข้อ  ข 

 เหตุผล  15  5 = 3 จริง 

                        3 = 3 จริง 

8. ตอบข้อ  ข 

      เหตุผล  ใช้สมบัติการเท่ากันของการลบและการหาร 

 

9. ตอบข้อ  ก 

 เหตุผล  7a  15  57   

  7a  15  15  57  15 

  7a  42  

   7
7a   7

42   

  a  6 

 

10. ตอบข้อ  ค 

  เหตุผล  ให้  x  แทนอายุปัจจุบันของสุดา   

   จาก 3 ปีที่แล้วสุดามีอายุ 64 ปี 
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   จะได้   x  3  64 

      x  3  3  64  3 

       x  67 

   อีก 3 ปีข้างหน้า 

   สุดามีอายุ 67  3  70 ปี 

   ดังนั้น  อีก 3 ปีข้างหน้าสุดาจะมีอายุ 70 ปี 

 

11. ตอบข้อ  ข 

  เหตุผล  ให้  x  แทนความยาวฐาน   

   จะได้  2x  แทนด้านประกอบมุมยอด 

   ความยาวรอบรูป  x  2x  2x  65 

      5x  65 

       5
5x   5

65  

       x  13 

   ดังนั้น  ฐานจะยาว 13 หน่วย 

 

12. ตอบข้อ  ง 

 เหตุผล  54  2  27   

    2  3  9 

    2  3  3  3  

 

13. ตอบข้อ  ข 

  เหตุผล 2 ) 16   24 36 

   2 ) 8 12 18 

    4 6 9 

  ห.ร.ม. ของ 16, 24 และ 36 คือ  2  2  4 

   ดังนั้น   ห.ร.ม. ของ 16, 24 และ 36 คือ 4 

 



  

6 

 

 

14. ตอบข้อ  ค 

  เหตุผล  2 ) 8   12    32 

   2 ) 4 6 16 

   2 ) 2 3 8 

    1 3 4 

  ค.ร.น. ของ  8, 12 และ 32 คือ 2  2  2  1  3  4  96 
   ดังนั้น   ค.ร.น. ของ 8, 12 และ 32 คือ 96 
 
15. ตอบข้อ  ข 

  เหตุผล  2 ) 36    54    90 

   3 ) 18    27  45 

   3 )  6      9     15 

      2      3    5 

  ห.ร.ม. ของ 36, 54 และ 90 คือ 2  3  3   18 
   ค.ร.น. ของ 36, 54 และ 90 คือ 2  3  3  2  3  5   540 
  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 36, 54 และ 90 ต่างกัน  540  18  522 
   ดังนั้น   ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 36, 54 และ 90 ต่างกัน 522 
 
16. ตอบข้อ  ค 
  เหตุผล ใช้วิธีหา  ห.ร.ม.  เพ่ือหาจ านวนชุดของขวัญ 

  2 ) 60      72     120 

   2 ) 30     36      60 

   3 ) 15      18      30 

               5        6      10 

  ห.ร.ม. ของ 60, 72 และ 120 คือ 2  2  3  12 
  สามารถจัดผ้าอ้อมเป็นชุดของขวัญได้มากท่ีสุดชุดละ 12 ผืน 
  โดยที่  ขนาด S แบ่งได้ 60  12  5 ชุด 
   ขนาด M แบ่งได้ 72  12  6 ชุด 
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   ขนาด L แบ่งได้   120  12  10 ชุด  
  จะได้ชุดของขวัญทั้งหมด  5  6  10  21 ชุด 
   ดังนั้น   จะจัดชุดของขวัญได้ 21 ชุด ชุดละ 12 ผืน 

 

17. ตอบข้อ  ง 

  เหตุผล ใช้วิธีหา ค.ร.น. 

  2 ) 6 8 9 

   3 ) 3 4 9 

    1 4 3 

  ค.ร.น. ของ  6, 8 และ 9 คือ 2  3  1  4  3  72 

  จ านวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 6, 8 และ 9 แล้วเหลือเศษ 3 คือ 72  3  75 

   ดังนั้น   จ านวนนั้น คือ 75 

 

18. ตอบข้อ  ง 

  เหตุผล ใช้วิธีหา ห.ร.ม. เพ่ือหาจ านวนผลไม ้

  10 ) 140 100 180 

   2 ) 14 10 18 

    7 5 9 

  ห.ร.ม. ของ 140, 100 และ 180 คือ 10  2  20 

   ดังนั้น   สามารถจัดถุงผลไม้ได้มากท่ีสุด ถุงละ 20 ผล 

 

19. ตอบข้อ  ง 

  เหตุผล ใช้วิธีการหา ค.ร.น. เพ่ือหาช่วงเวลาปลุกในแต่ละรอบ 

  3 ) 3 4 5 6 

   2 ) 1 4 5 2 

    1 2 5 1 

  ค.ร.น. ของ 3, 4, 5 และ 6 คือ 3  2  1  2  5  1  60 

  จะได้ นาฬิกาปลุกครั้งต่อไปอีก 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 
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  นาฬิกาจะปลุกครั้งที่ 2 เวลา 22.00 น.  

   นาฬิกาจะปลุกครั้งที่ 3 เวลา 23.00 น. 

   ดังนั้น   นาฬิกาจะปลุกครั้งที่สามเมื่อเวลา 23.00 น. 

 

20. ตอบข้อ  ค 
  เหตุผล 1 : 100,000 หมายความว่า 

  ระยะทางในแผนผัง 1 เซนติเมตร เท่ากับ ระยะทางจริง  100,000  เซนติเมตร 

  ระยะทางในแผนผัง  10.5 เซนติเมตร เท่ากับ ระยะทางจริง  10.5  100,000   

         1,050,000 เซนติเมตร 
  หรือ 10.5 กิโลเมตร 

 ดังนั้น  ระยะทางจริงเป็น 10.5 กิโลเมตร 

 

21. ตอบข้อ  ข 
  เหตุผล 2 ซม. : 15 ซม.  หมายความว่า 

  ระยะทางในแผนผัง 2 เซนติเมตร เท่ากับ ระยะทางจริง  15  เมตร  

  ระยะทางในแผนผัง  10 เซนติเมตร เท่ากับ ระยะทางจริง  10  2
15     75 เมตร  

 ดังนั้น    ความยาวจริงของสนามหญ้าเป็น 75 เมตร 

 

22. ตอบข้อ  ง 

 เหตุผล   2  1 3
2   2  3

5    

      2  5
3  

     5
6  

    2  5
3   2  3

5  

     3
10  
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    มีค่าต่างกัน  
5
6

3
10

  

    5  3
5  10


   3  5

3  6

  

     15
18  50   

     15
32    

     2 15
2

 

 
23. ตอบข้อ  ง 

 เหตุผล   7
6   14

13   2  7
2  6


   14

13    

     14
13  12   

     14
25   

   สร้อยค านวณได้  14  7
13  6


  

     21
19  

    สร้อยค านวณผิดไป  14
25   21

19  

     3  14
3  25


   2  21

2  19

  

     42
38  75   

     42
37  

   ดังนั้น    สร้อยค านวณผิดไป  42
37  

 

 24. ตอบข้อ  ง 

  เหตุผล บ่อปลาเลี้ยงปลานิล      
5
3   ของจ านวนปลาทั้งหมด 

  เลี้ยงปลาสวาย   6
1  ของจ านวนปลาทั้งหมด 
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  เลี้ยงปลานิลและปลาสวายรวมกัน 5
3   6

1    6  5
6  3


   5  6

5  1

  ของจ านวนปลาทั้งหมด 

        30
18   30

5  ของจ านวนปลาทั้งหมด 

         30
23  ของจ านวนปลาทั้งหมด 

  ดังนั้น เป็นปลาช่อน  30
30   30

23     30
7  ของจ านวนปลาทั้งหมด 

  มีปลาช่อน 7 ตัว จากปลาทั้งหมด 30 ตัว 

  มีปลาช่อน 35 ตัว จากปลาทั้งหมด 35  7
30     150 ตัว 

  ดังนั้น  มีปลาทั้งหมด 150 ตัว 

 

25. ตอบข้อ  ก  

  เหตุผล  ผ้าชิ้นหนึ่งยาว  6 4
3  เมตร 

   ตัดออกไป 2
1  เมตร 

   เหลือผ้า   6 4
3   2

1    4
27   2

1
  
เมตร 

       4
27   2  2

2  1

   เมตร 

        4
27   4

2   เมตร 

        4
25   เมตร 

   น ามาตัดเป็นชิ้น 5 ชิ้น 

    จะได้แต่ละชิ้นยาว 4
25   5   4

25
 5

1   เมตร 

        4
5   เมตร 

        1 4
1   เมตร 

   ดังนั้น  จะได้ผ้าแต่ละชิ้นยาว  1 4
1   เมตร 
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26. ตอบข้อ  ข  

  เหตุผล  วันดีซื้อมะม่วงมา 200 ผล 

   เน่าไป 5
1  ของจ านวนมะม่วงทั้งหมด 

   มะม่วงเน่าไป 200  5
1

 
 40   ผล 

   เหลือมะม่วงดี 200  40  160   ผล 

   ขายมะม่วงไป 150 ผล 

    วันดีจะเหลือมะม่วง    160  150  10    ผล 

   ดังนั้น  วันดีจะเหลือมะม่วง 10 ผล 

 

27. ตอบข้อ  ก  

  เหตุผล นักเรียนทั้งหมด 800 คน 

  มีชั้นอนุบาล 1 เป็น 20
11  ของนักเรียนทั้งหมด 

  ชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียน  800  20
11     440  คน 

   มีชั้นอนุบาล 2 เป็น 22
9  ของจ านวนนักเรียนอนุบาล 1 

  ชั้นอนุบาล 2 มีนักเรียน  440  22
9     180  คน 

   ชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียน  800  440  180     180  คน 

  ดังนั้น  ชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียน 180 คน 

 

28. ตอบข้อ  ข  

      เหตุผล 1.987      7  อยู่ในหลักส่วนพัน มีค่าเท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยท่ีสุด 

 

29. ตอบข้อ  ค 

      เหตุผล  เรียงล าดับทศนิยมจากมากไปหาน้อย ได้ถูกต้อง คือ 5.123   5.113   5.023 
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30. ตอบข้อ  ก 

 เหตุผล       2.5  10
25   

     2 10
5  

    ดังนั้น  ตัวเลขใน  คือ  5 

 

31. ตอบข้อ  ข 

เหตุผล  ตองมีเงิน 1,365.50 บาท 

   ซื้อหนังสือ   489.50  บาท 

   ตองเหลือเงิน   876.00  บาท 

   พ่ีให้อีก    255.50 บาท 

   ตองมีเงิน    1,131.50 บาท  

  ดังนั้น  ตองมีเงิน 1,131.50 บาท 

 

32. ตอบข้อ  ก 

  เหตุผล เชือกเส้นหนึ่งยาว 10.25 เมตร 

   ตัดออกเป็นเส้นยาวเส้นละ 3.25 เมตร 

   จ านวน 3 เส้น 

    ตัดเชือกออกไปยาว 3.25  3  9.75 เมตร 

   จะเหลือเชือกยาว 10.25  9.75  0.5 เมตร 

    ดังนั้น  จะเหลือเชือกยาว 0.5 เมตร 

 

33. ตอบข้อ  ก 

  เหตุผล  สระน้ าโรงเรียนยาว 30.5 เมตร 

    กว้าง 18.5 เมตร 

     ความยาวรอบสระน้ า   2  (30.5  18.5)  2  49  เมตร 

       98  เมตร 
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    เดินรอบสระน้ า 2 รอบ จะได้ระยะทาง 98  2  196 เมตร 

    หรือ 196  1,000  0.196 กิโลเมตร 

      ดังนั้น  จะได้ระยะทาง 0.196 กิโลเมตร 

 

34. ตอบข้อ  ข 

  เหตุผล  สัปดาห์หนึ่งโตเติมน้ ามัน 63.55 ลิตร 

    โตใช้น้ ามันเดินทางวันละ 7.ลิตร 

    1 สัปดาห์ มี 7 วัน 

     โตใช้น้ ามันเดินทางใน 1 สัปดาห์  7.5  7  52.5 ลิตร 

     ใน 1 สัปดาห์ จะเหลือน้ ามัน 63.55  52.5  11.05 ลิตร 

      ดังนั้น  ใน 1 สัปดาห์ จะเหลือน้ ามัน 11.05 ลิตร 

 

35. ตอบข้อ  ก 

 เหตุผล    
8
5   125  8

125  5

    

     1000
625    

    0.625  

 

36. ตอบข้อ  ง 

 เหตุผล  25
63   4  25

4  63

    

     100
252    

    2.52  

 

37. ตอบข้อ  ข 

  เหตุผล  คุณป้าซื้อผ้า 7.6 เมตร ราคา 364.80 บาท 

    คุณป้าซื้อผ้า 1 เมตร ราคา 364.80  7.6    48 บาท 

   ดังนั้น  ผ้าราคาเมตรละ 48 บาท 
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38. ตอบข้อ  ค 

  เหตุผล  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 รูป ใช้ลวดยาว 6.4 เมตร 

   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 รูป ใช้ลวดยาว 6.4  8    0.8 เมตร 

    ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   4  ความยาวของด้าน 

     0.8    4  ความยาวของด้าน 

    ความยาวของด้าน    0.8  4  เมตร 

      0.2  เมตร 

   ดังนั้น  จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 0.2 เมตร 

 

39. ตอบข้อ  ค 

  เหตุผล  ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   4  ความยาวของด้าน 

     ความยาวของลวด    4  6.9  เซนติเมตร 

         27.6  เซนติเมตร 

    ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า   3  ความยาวของด้าน 

     27.6    3  ความยาวของด้าน 

     ความยาวของด้าน    27.6  3  เซนติเมตร 

         9.2  เซนติเมตร 

   ดังนั้น   จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านยาวด้านละ 9.2 เซนติเมตร 

 

40. ตอบข้อ  ค 

  เหตุผล   ตึกหลังนี้มี 12 ห้อง 

    แต่ละห้องกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 

    พ้ืนที่ระเบียงมีความกว้าง 2 เมตร และมีความยาวขนานกับด้านยาวของห้องตลอดตึกหลังนี้ 

     พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า    ความกว้าง  ความยาว 

        (6 + 2)  9  ตารางเมตร  

        72  ตารางเมตร 
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    จะได้ว่าแต่ละห้องมีพ้ืนที่ 72 ตารางเมตร 

    ตึกหลังนี้มีพ้ืนที่ 12  72   864 ตารางเมตร 

     ดังนั้น  ตึกหลังนี้มีพ้ืนที่ 864 ตารางเมตร 

 

41. ตอบข้อ  ค 

  เหตุผล   พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู   

     2
1   ผลบวกของความยาวของด้านคู่ที่ขนานกัน  ความสูง 

      2
1   (95  43)  18  ตารางเมตร 

      2
1   138  18  ตารางเมตร 

      2
1   2,484  ตารางเมตร 

      1,242  ตารางเมตร 

   ดังนั้น  ที่ดินผืนนี้จะมีพ้ืนที่ 1,242 ตารางเมตร 

 

42. ตอบข้อ  ง 

  เหตุผล    พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   ความกว้าง  ความยาว 

        24  30  ตารางเมตร  

        720  ตารางเมตร 

    ที่ดินมีพ้ืนที่ 720 ตารางเมตร 

    ที่ดินรวมกับถนนมีความกว้าง  24  6   30  เมตร 

     ที่ดินรวมกับถนนมีความยาว  30  6   36 เมตร 

      พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   ความกว้าง  ความยาว 

        30  36  ตารางเมตร  

        1,080  ตารางเมตร 

    จะได้  พ้ืนที่ที่ใช้ท าถนน   1,080  720  ตารางเมตร 

        360  ตารางเมตร 

     ดังนั้น  พื้นที่ท่ีใช้ท าถนนเป็น 360 ตารางเมตร 
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43. ตอบข้อ  ข 

  เหตุผล   พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน     ความยาวของฐาน  ความสูง 

      360    ความยาวของฐาน  18 

     ความยาวของฐาน    18
360   เมตร 

         20  เมตร 

     ดังนั้น  จะมีความยาวของฐาน 20 เมตร 

 

44. ตอบข้อ  ข 

  เหตุผล ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 8 เมตร มีความยาว 15 เมตร 

   พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   ความกว้าง  ความยาว 

         8  15  ตารางเมตร 

         120  ตารางเมตร 

   ห้องมีพ้ืนที่ 120 ตารางเมตร 

  กระเบื้องยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 20 เซนติเมตร 

    พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   ความยาวของด้าน  ความยาวของด้าน 

         20  20 ตารางเซนติเมตร 

         400  ตารางเซนติเมตร 

        10000
400   ตารางเมตร 

         0.04  ตารางเมตร 

   กระเบื้องยางมีพ้ืนที่ 0.04 ตารางเมตร 

    จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด    0.04
120   แผ่น 

       3,000  แผ่น 

   ดังนั้น   จะต้องใช้กระเบื้องยางอย่างน้อยที่สุด 3,000 แผ่น จึงจะปูได้เต็มห้อง 
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45. ตอบข้อ  ก 

 เหตุผล  ความยาวเส้นรอบวงของรูปวงกลม   2    รัศมี 

     88    2  7
22   รัศมี 

     88    7
44   รัศมี 

    รัศมี   88  44
7  เซนติเมตร 

    รัศมี   14  เซนติเมตร 

   เส้นผ่านศูนย์กลาง   2  รัศม ี

    เส้นผ่านศูนย์กลาง   2  14  เซนติเมตร 

      28  เซนติเมตร 

    ดังนั้น   รูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 28 เซนติเมตร 

 

46. ตอบข้อ  ค 

 เหตุผล   

 
 

   ความยาวเส้นรอบวงของรูปวงกลม   2    รัศมี 

    ความยาวเส้นรอบวงของรูปวงกลมรูปเล็ก    2  7
22   2

21  เมตร 

 66  เมตร 

    ความยาวเส้นรอบวงของรูปวงกลมรูปใหญ่    2  7
22   2

42  เมตร 

 132  เมตร 

    ความยาวรอบรูป   2
66   2

132   21  42  เมตร 

       162  เมตร 

   ดังนั้น   ความยาวรอบรูป เท่ากับ 162 เมตร 

 

21 ม. 
42 ม. 
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47. ตอบข้อ  ข 

 เหตุผล   

 
 

   พ้ืนที่ของรูปวงกลม     รัศม2ี 

        7
22    72  ตารางเซนติเมตร 

        154  ตารางเซนติเมตร 

   จะได้ว่า รูปวงกลมมีพ้ืนที่ 154 ตารางเซนติเมตร   

    พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   ความยาวของด้าน  ความยาวของด้าน 

         14  14  ตารางเซนติเมตร 

         196  ตารางเซนติเมตร 

     ส่วนที่แรเงามีพ้ืนที่    196  154  ตารางเซนติเมตร 

         42  ตารางเซนติเมตร 

    ดังนั้น   ส่วนที่แรเงามีพ้ืนที่ 42 ตารางเซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ซม. 
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48. ตอบข้อ  ง 

 เหตุผล   

 
 

  รูปวงกลมรูปใหญ่มีรัศมียาว 14 เซนติเมตร 

   พ้ืนที่ของรูปวงกลม      รัศม2ี 

      7
22   142  ตารางเซนติเมตร 

      616  ตารางเซนติเมตร 

   จะได้ว่า รูปวงกลมรูปใหญ่มีพ้ืนที่ 616 ตารางเซนติเมตร 

  รูปวงกลมรูปเล็กมีรัศมียาว 7 เซนติเมตร 

    พ้ืนที่ของรูปวงกลม      รัศม2ี 

      7
22   72  ตารางเซนติเมตร 

      154  ตารางเซนติเมตร 

    จะได้ว่า รูปวงกลมรูปเล็กมีพ้ืนที่ 154 ตารางเซนติเมตร 

    ส่วนที่แรเงามีพ้ืนที่   616  154  ตารางเซนติเมตร 

       462   ตารางเซนติเมตร 

    ดังนั้น   ส่วนที่แรเงามีพ้ืนที่ 462 ตารางเซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

14 ซม. 

7 ซม. 
A 

B 
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49. ตอบข้อ  ค 

 เหตุผล สนามรูปวงกลมรัศมี 21 เมตร  

   ความยาวเส้นรอบวงของรูปวงกลม  2    รัศมี 

         2  7
22   21  เซนติเมตร 

         132  เมตร 

  ถ้าวิ่งรอบสนามครบ 10 รอบ จะได้ระยะทาง      132   10  เมตร 

            1,320  เมตร 

    ดังนั้น  ถ้าวิ่งรอบสนามครบ 10 รอบ จะวิ่งรอบสนามได้ระยะทาง 1,320 เมตร 

 

50. ตอบข้อ  ก 

 เหตุผล สนามรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 42 เมตร  

   พ้ืนที่ของรูปวงกลม     รัศม2ี 

        7
22   

2

2
42








   ตารางเมตร 

        1,386  ตารางเมตร 

   จะได้ว่า สนามรูปวงกลมมีพ้ืนที่ 1,386 ตารางเมตร 

  ต้องการท าทางเดินโดยรอบสนามคิดเป็นพ้ืนที่ 
4
1  ของพ้ืนที่ทั้งหมด   

   ทางเดินรอบสนามมีพ้ืนที่ 1,386  4
1    346.5 ตารางเมตร 

 

     พ้ืนที่ของสนามที่เหลือ    1,386  346.5  ตารางเมตร 

         1,039.5  ตารางเมตร 

    ดังนั้น   พ้ืนที่ของสนามที่เหลือเท่ากับ 1,039.5  ตารางเมตร 

 

51. ตอบข้อ  ค 
  เหตุผล สมุดราคาเล่มละ 40 บาท ขายไปได้ก าไร 44  40   4 บาท 

   สมุดราคาเล่มละ 100 บาท ขายไปได้ก าไร 100  40
4    10 บาท 

  ดังนั้น  ขายได้ก าไร 10% 
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52. ตอบข้อ  ก 

 เหตุผล สินค้าชนิดหนึ่งติดราคาไว้ 2,900 บาท  ลดราคา  2,900  2,755  145 บาท 

  สินค้าชนิดหนึ่งติดราคาไว้ 100 บาท  ลดราคา 100  2900
145    5  บาท 

 ดังนั้น  ร้านค้าลดราคาให้ผู้ซื้อร้อยละ 5 

 

53. ตอบข้อ  ข 

 เหตุผล อัตราดอกเบี้ย  10% ต่อปี หมายความว่า 

  ถ้าฝากเงิน 100 บาท  ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย    10 บาท 

  ถ้าฝากเงิน 18,250 บาท  ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 18,250  100
10   1,825 บาท 

  ฝากเงิน 365 วัน ภูมิได้ดอกเบี้ย   1,825 บาท 

  ฝากเงิน 240 วัน ภูมิได้ดอกเบี้ย 240  365
1825   1,200 บาท 

  ภูมิจะได้เงินรวม     18,250  1,200  19,450 บาท 

 ดังนั้น  ภูมิจะได้เงินทั้งหมด 19,450 บาท 

 

54. ตอบข้อ  ข 

       เหตุผล รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมทุกรูป คือ พีระมิด ปริซึม ลูกบาศก์ 

 

55. ตอบข้อ  ค 

  เหตุผล พิจารณาข้อ ก ลูกบาศก์ท่ีมีความยาวด้านละ 4 เซนติเมตร 

  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก     ความกว้าง  ความยาว  ความสูง 

       4  4  4  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

        64  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

  จะได้ว่า ข้อ ก ถูก 
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  พิจารณาข้อ ข 

  ความจุ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  เท่ากับ ความจุ    1 ลิตร 

   ความจุ 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  เท่ากับ ความจุ  1000
1  2500   2.5 ลิตร 

  กระบอกน้ าที่มีความจุ 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 2.5 ลิตร 

  จะได้ว่า ข้อ ข ถูก 

    ดังนั้น  ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง 

 

56. ตอบข้อ  ค 

  เหตุผล ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ถมดินสูง 3 เมตร 

  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก     ความกว้าง  ความยาว  ความสูง 

       4  5  3  ลูกบาศก์เมตร 

        60  ลูกบาศก์เมตร 

  ปริมาตรของที่ดินที่จะถม เท่ากับ 60 ลูกบาศก์เมตร 

  กระบะของรถบรรทุกกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 0.5 เมตร 

  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก     ความกว้าง  ความยาว  ความสูง 

       1  1.5  0.5   ลูกบาศก์เมตร 

        0.75  ลูกบาศก์เมตร 

  ปริมาตรของกระบะรถบรรทุก เท่ากับ 0.75 ลูกบาศก์เมตร 

  จะต้องใช้รถบรรทุกดิน 60  0.75  80 เที่ยว 

  ดังนั้น  จะต้องใช้รถบรรทุกดิน 80 เที่ยว 

 

57. ตอบข้อ  ง 

  เหตุผล ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร 

  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก     ความกว้าง  ความยาว  ความสูง 

        8  8  4  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

        256  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
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  จะได้ว่าภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีปริมาตร 256 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

  ใส่น้ าหวานลงภาชนะได้ 4 ใบ 

    ปริมาตรของขวด    256  4  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

       1,024  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

  ดังนั้น  ขวดใบนี้มีความจุ 1,024 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 

58. ตอบข้อ  ก 
  เหตุผล พลเมืองทั้งหมด 100 คน เป็นพลเมืองที่รับราชการ  20 คน 

   พลเมืองทั้งหมด 1,200 คน เป็นพลเมืองที่รับราชการ 1,200  100
20     240 คน 

  ดังนั้น  เป็นพลเมืองที่รับราชการ 240 คน 
 
59. ตอบข้อ  ง 
  เหตุผล พลเมืองที่ประกอบอาชีพรับจ้างมากกว่าพลเมืองที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ อยู่ 7%  2%  5% 

  พลเมืองในหมู่บ้านทั้งหมดมี 1,200 คน คิดเป็น 100% 

  พลเมืองที่ประกอบอาชีพรับจ้างมากกว่าพลเมืองที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็น 5% มีจ านวน  

   100%
1200  5%     60 คน 

  ดังนั้น  พลเมืองที่ประกอบอาชีพรับจ้างมากกว่าพลเมืองที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มี 60 คน 

 

60. ตอบข้อ  ค 
 เหตุผล  จ านวนลูกแก้วสีแดงมีจ านวนมากที่สุด 

 

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





สารอาหาร (nutrient) คือสารที่เป็นองค์ประกอบของร่างกาย 
สามารถใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต จ าแนกตามองค์ประกอบ
ทางเคมีเป็น 6 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน ไขมัน วิตามิน  
แร่ธาตุ และน้ า แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สารอาหารที่ให้
พลังงาน และไม่ให้พลังงาน 

อาหาร (food) คือ สิ่งที่รับประทานแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการจะท าให้
ร่างกายเจริญเติบโต และแข็งแรง จ าแนกได้เป็นอาหารหลัก 5 
หมู่ คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และไขมัน อาหาร
แต่ละหมู่ให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายแตกต่างกัน 



สารอาหารที่ให้พลังงาน 

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

วิตามิน 

เกลือแร ่

น ้า 

คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน 

ไขมัน 



สารอาหารที่ให้พลังงาน 

สารอาหาร ประโยชน์ อาหารที่พบ 

คาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้
พลังงาน 4 กิโลแคลอรี เป็น
สารอาหารหลักที่ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย  

อาหารจ าพวกแป้งและน้ าตาล 
เช่น ข้าว เผือก มัน อาหาร
แปรรูปจากแป้งผักผลไม้ที่มี 
รสหวาน 

โปรตนี โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน  4 
กิโลแคลอรี เสริมสร้างการ
เจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วน
ที่สึกหรอเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของอวัยวะและเซลล์ทุก
เซลล์ และเป็นสารอาหารที่ให้
พลังงาน  

เนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ ถั่วชนิด
ต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถั่ว 
เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง 

ไขมนั ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 
กิโลแคลอรี ช่วยในการดูดซึม
วิตามิน เอ ดี อี เค สะสมไว้
ส าหรับให้พลังงานแก่ร่างกาย
เมื่อร่างกาย  ขาดแคลน  

ไขมันพืชและสัตว์ เช่น น้ ามัน
หมู น้ ามันถั่วเหลือง ถั่ว งา ร า 
เนย 



สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

วิตามนิ ความส าคญั อาการเมือ่ขาด อาหารที่พบ 

เอ - บ ารุงสายตา 
- บ ารุงผิวพรรณ 

- มองไม่เห็นในที่สลัว 
- ผิวหนังแห้ง หยาบ   

ผั กและผลไม้ ที่ มี สี
เขียวและเหลือง 

ดี - ช่วยท าให้กระดูกและ 
ฟันแข็งแรง 

- โรคกระดูกอ่อน นม เนย ไข่ ตับ 
น้ ามันตับปลา 

อี - ท าให้เม็ดเลือดแดง
แข็งแรง และไม่ เป็น
หมัน 

- โรคโลหิตจาง หญิงมี
ครรภ์อาจท าให้แท้งได้ 
ผู้ชายอาจเป็นหมัน 

ผักสีเขียว น้ ามันจาก
พืช เช่น น้ ามันร าข้าว  
น้ ามันถั่วเหลือง 

เค - ช่วยในการแข็งตัวของ
เลือด 

- เลือดแข็งตัวช้ากว่า
ปกต ิ

ผักสีเขียว  ตับ 

วิตามิน เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ 
หากขาดจะท าให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ วิตามินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่วิตามิน เอ ดี อี เค 
2. วิตามินที่ละลายในน้ า ได้แก่วิตามินซี บี1 บี2 บี5  บ6ี และบ1ี2  



สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

วิตามนิ ความส าคญั อาการเมือ่ขาด อาหารที่พบ 

ซี - ท า ใ ห้ ห ล อ ด เ ลื อ ด
แข็งแรง 
- ช่วยรักษาสุขภาพของ 
ฟันและเหงือก 

- หลอดเลือดฝอยเปราะ
เป็นหวัดง่าย 
- โรคเลือดออกตามไรฟัน 
 

ผลไม้และผักต่างๆ เช่น 
ม ะ ข า ม ป้ อ ม  ผ ล ไ ม้
จ าพวกส้ม มะละกอ ฝรั่ง 
กล้วยน้ าว้า มะเขือเทศ 

บี 1 - ช่วยบ ารุงระบบประสาท
และการท างานของหวัใจ 

- โรคเหน็บชา 
เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย 

ข้าวซ้อมมืหรือข้าวกล้อง 
เนื้อสัตว์ ตับ ถั่ว ไข่ 

บี 2 
 

- ช่วยให้การเจริญ เติบโต
เป็นไปอย่างปกติ   
- ท าให้ผิวหน้า ลิ้น ตามี
สุขภาพดี  แข็งแรง 

- โรคปากนกกระจอก
ผิวหนังแห้งและแตก 

ตับ  ไข่ ถั่ว  นม  ยีสต์ 

บี 5 - ช่ ว ยในกระบวนการ
สร้างเซลล์ต่าง ๆ และ
ก า รพัฒนา ขอ ง ร ะบบ
ประสาทสว่นกลาง 

- ท าให้เกิดภาวะน้ าตาล
ในเลือดต่ า แผลในล าไส้
เล็ก 

เ นื้ อ สั ต ว์  ผั ก ส ด  ถั่ ว 
ธัญพืช 

บี 6 - ช่ ว ยกา รท า ง านของ
ระบบย่อยอาหาร 

- เบื่ออาหาร ผิวหนังเป็น
แผลและคัน 

เนื้อสัตว์  ตับ  ผัก ถั่ว 

บี 12 - จ าเป็นส าหรับการสร้าง
เม็ดเลือดแดงช่วยให้การ
เจริญเติบโตในเด็กเป็นไป
ตามปกติ 

- โรคโลหิตจาง  ประสาท
เสื่อม 

ตับ ไข่  เนื้อปลา 



สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

แร่ธาต ุ ความส าคญั อาการเมือ่ขาด อาหารที่พบ 

แคลเซยีม เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของ
กระดูกและฟัน ช่วยในการ
แข็งตัวของเลือด  ช่วยในการ
ท า ง านของประสาทและ
กล้ามเนื้อ 

เด็กเจริญเติบโตไม่เต็มที่ 
ในหญิงมีครรภ์จะท าให้
ฟันผุ 
 

นม เนื้อ ไข่ ผักสีเขียว 
สัตว์ที่กินทั้งเปลือกและ
กระดูก เช่น กุ้ งแห้ ง 
ปลา 
 

ฟอสฟอรสั ช่วยในการสร้างกระดูกและ
ฟันการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต 
การสร้างเซลล์ประสาท 

อ่อนเพลีย กระดูกเปราะ
และแตกง่าย 

นม เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว 
ผักบางชนิด เช่น เห็ด
มะเขือเทศ 

โซเดยีม ควบคุมปริมาณน้ าในเซลล์ 
ให้คงที ่

เกิดอาการคลื่นไส ้
เบื่ ออาหาร ความดัน
เลือดต่ า 

เกลือแกง ไข่ นม 

เหลก็ เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์
บางชนิดและฮีโมโกลบินใน
เม็ดเลือดแดง 

โลหิตจาง  อ่อนเพลีย ตับ เนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ 
ผักสีเขียว 

ไอโอดนี เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน
ไทรอกซิน ซึ่งผลิตจากต่อม
ไทรอยด์ 

ในเด็กท าให้สติปัญญา
เสื่อมร่างกายแคระ  แก
รน ในผู้ใหญ่จะท าให้เป็น
โรคคอพอก 

อาหารทะเล  เกลือ
สมุ ท ร   เ กลื อ เ ส ริ ม
ไอโอดีน 
 

เกลือแร่ เป็นสารอาหารที่ช่วยควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ 
ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี พบได้
จากอาหารต่าง ๆ เช่นอาหารทะเล ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ไข่แดง 



สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

น้ า เป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้เพราะเป็นส่วนประกอบของเซลล์
ทุกเซลล์ในร่างกาย ช่วยในการน าของเสียออกจากร่างกายและช่วยใน
การควบคุมอุณหภูมิ การขาดน้ าภายใน 2 - 3 วัน สามารถท าให้
เสียชีวิตได้       

ควบคมุอณุหภมูขิองรา่งกายใหค้งที่ 

น าสารอาหารและแกส๊ออกซเิจน
ไปสูเ่ซลล ์

ช่วยใหป้ฏกิริยิาเคมใีน
ร่างกายเปน็ไปอยา่งปกต ิ

ช่วยขบัของเสยีออกจากรา่งกาย 

ช่วยใหร้า่งกายดดูซมึวติามนิมาใชไ้ด ้

ช่วยหลอ่ลืน่อวยัวะทีม่กีารเคลือ่นไหว  
เช่น ข้อตอ่ 



ตอนที ่ 1 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านข้อมูลจากตารางแล้วตอบค าถาม 

1. จากตารางอาหารชนดิใดบา้งเปน็อาหารหลกั 5 หมู่ 
    ตอบ___________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 
2. ใครทีร่บัประทานอาหารไดถ้กูหลกัโภชนาการ 
    ตอบ___________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 
3. ใครมโีอกาสอว้นมากทีส่ดุ  เพราะอะไร 
    ตอบ___________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 
4. นักเรยีนคดิวา่ใครไดร้บัสารอาหารประเภทวติามนิและเกลอืแรม่ากทีส่ดุ  เพราะเหตใุด 
    ตอบ___________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 
5. ใครบา้งทีต่อ้งปรบัปรงุพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร  และควรท าอยา่งไร 
    ตอบ___________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 
 

ชื่อนกัเรยีน เช้า กลางวนั เย็น 

เจอรร์ี ่ แซนวิชแฮมชีส หอยทอด ข้าวมันไก่ทอด 

ทอมมี ่ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ข้าวขาหมู กระเพาะปลา 

คิตตี ้ ข้าวผัดกุ้ง เส้นใหญ่ราดหน้าหมู กระเพาะปลา 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

1.  ขอ้ใดคอือาหารหลกัหมูท่ี ่1 
 ก.  เนื้อสัตว์  นม  ไข่  และถั่วเมล็ดแหง้    
 ข.  ข้าว  แป้ง  น้ าตาล  เผือก  มัน 
 ค.  พืชผักสีเขียวและสีเหลือง  สีแดง   สีม่วง  สีขาว  
 ง.  อาหารประเภทไขมนัสตัวแ์ละพชื 
2.  อาหารหลกัหมูใ่ดใหส้ารอาหารเหมอืนกนั 
 ก.  อาหารหลักหมูท่ี ่1 และ 2       ข.  อาหารหลักหมู ่ 2 และ 3 
 ค.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 3  และ  4    ง.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 4  และ 5 
3.  น้ าเตา้หูแ้ละเตา้เจีย้วจดัอยูใ่นอาหารหลกัหมูใ่ด 
 ก.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 1  สารโปรตีน    
 ข.  อาหารหลักหมู่ที ่ 2 สารคาร์โบไฮเดรต 
 ค.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 3  สารวิตามิน    
 ง.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 5 สารไขมัน 
4. ข้อใดคอือาหารหลกัหมูท่ี ่ 3  และ อาหารหลกัหมูท่ี ่ 4 
 ก.  ข้าว  ก๋วยเตี๋ยว  อ้อย     ข.  เนื้อหมูตดิมนั  เครื่องในสัตว์ 
 ค.  กล้วย  ถั่วเขียว      ง.  มะละกอ   ฟักเขียว 
5. ข้อใดไมใ่ชอ่าหารประเภทเดยีวกนั 
 ก.  ข้าว  มันส าปะหลงั     ข.  น้ าตาลทราย  น้ าผึ้ง 
 ค.  นม  โปรตีนเกษตร       ง.  ถั่วเหลือง  ถั่วฝักยาว 
6. ก๋วยเตีย๋ว  เผอืกกวน  มนัเทศเชือ่ม  จัดอยูใ่นอาหารหลกัหมูใ่ด 
 ก.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 1    ข.  อาหารหลักหมู่ที ่ 2 
 ค.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 3   ง.   อาหารหลักหมู่ที ่ 5 
7. น้ ามนัพชืจดัเปน็อาหารหลกัหมูเ่ดยีวกบัขอ้ใด 
 ก.  ถั่ว             ข.  เนย            
 ค.  น้ าตาล         ง.  ผักต่าง  ๆ 
 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

8. ข้อใดไมส่มัพนัธก์นั 
 ก.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 1  ให้สารอาหารประเภทโปรตีน 
 ข.  อาหารหลักหมู่ที ่ 2  ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
 ค.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 3  และ  4  ให้สารอาหารประเภทเกลอืแร่ 
 ง.  อาหารหลักหมูท่ี ่ 5  ให้สารอาหารประเภทไขมันและคาร์โบไฮเดรต 
9. ข้อใดคอืประโยชนข์องอาหารหลกัหมูท่ี ่ 5 
 ก.  ให้พลังงานแก่ร่างกาย    
 ข.  ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น 
 ค. ช่วยละลายวิตามิน  A D  E  K  
 ง.  ถูกทุกข้อ 
10. นักเรยีนควรดืม่น้ าในขอ้ใดจงึมปีระโยชนต์อ่รา่งกาย 
 ก.  น้ าสะอาดดื่มอย่างน้อยวันละ  6-8  แก้ว 
 ข.  น้ าจากเครื่องดื่มที่มคุีณค่าทางอาหารทกุชนดิ เช่น นม 
 ค.  เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ตา่ง ๆซึ่งมี  น้ าตาล เกลือแร่ และวิตามินซี 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
11. ตารางปรมิาณธาตเุหลก็ ที่นกัเรยีน 4 คน ได้รบั  (O - NET) 
 
 
 
 
 
 
ถ้าเดก็ในวยัเรยีนตอ้งไดร้บั ธาตเุหลก็ 15 มิลลกิรมัตอ่วนัจากตาราง นักเรยีนคนใดมี
โอกาสเปน็โรคโลหติจางมากทีส่ดุ 
 ก. นักเรียนคนที่ 1  ข. นักเรียนคนที่ 2 
 ค. นักเรียนคนที่ 3  ง. นักเรียนคนที่ 4 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

12.  ก าหนดให ้A B C D และ E คืออาหาร 5 ชนดิ ซึ่งมสีารอาหารหลกัและปรมิาณ
พลังงานตอ่หนึง่หนว่ยบรโิภค ดังตาราง   (O - NET) 
 
 
 
 
 
 
 
จากขอ้มลู ควรเลอืกรบัประทานอาหารในขอ้ใดเพือ่ใหไ้ดพ้ลงังานรวม 1,400 กิโลแคลอร ี
และไดร้บัสารอาหารครบทกุประเภท 
 ก.  A  B และ C   
 ข.  A  C และ E 
 ค.  A  B  C และ D   
 ง.  A   C  D  และ E 
13. ตารางปรมิาณแรธ่าตใุนอาหาร 4 ชนดิ (O - NET) 
 
 
 
 
 
 
 
จากตาราง ถ้านกัเรยีนตอ้งการมรีา่งกายสมสว่น กระดกูและฟนัแขง็แรง นักเรยีนจะเลอืก
รับประทานอาหารชนดิใด 
 ก. A   ข. B   
 ค. C   ง. D 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

14.  ตาราง จ านวนคนไทยทีข่าดสารอาหารชนดิตา่ง ๆ (O - NET) 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใหค้นไทยมสีขุภาพดถีว้นหนา้ ควรรณรงคใ์หบ้รโิภค อาหารประเภทใดเปน็อนัดบัแรก 
 ก. บริโภคข้าวให้มาก ๆ   
 ข. บริโภคนมและเนื้อสัตว์มากขึ้น 
 ค. บริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้น  
 ง. บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยเกลอืไอโอดนี 
15. ตารางปรมิาณสารอาหารประเภทตา่ง ๆ ในอาหาร 4 ชนดิ   
 
 
 
 
 
 
ก าหนดให ้ โปรตนีและคารโ์บไฮเดรต 1 กรมั ใหพ้ลงังาน 4.0 กิโลแคลอร ี
 ไขมนั 1 กรัม ให้พลงังาน 9 กิโลแคลอร ี
จากตารางและสิง่ทีก่ าหนดให ้อาหารชนดิใดใหพ้ลงังานสงูสดุ 
 ก. A  ข. B  
 ค. C  ง. D 



       ร่ างกายมนุษย์มีการเจริญเติบโต และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่แตกต่างกันในแต่ละ    
ช่วงวัยโดยเริ่มตั้งแต่วัยทารก  วัยก่อนวัยเรียน วัยเรียน 
วัยหนุ่มสาว วัยกลางคน และวัยชรา 



       มนุษย์มีการเจริญเติบโต 
และมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของร่างกายตั้งแต่วัยทารกแรก
เกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยสังเกต
ได้จากมวล ความสูง ความยาว
ของแขน ขา รอบเอว และล าตัว
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะส่วนขาจะ
เจริญเติบโตเร็วกว่าส่วนอื่น ๆ 

การวดัความยาวแขน 
และรอบเอว 

การวดัความยาวขา 

แผนภาพแสดงขนาดของคนในชว่งอายตุา่งๆ 

        การเจริญเติบโตจากวัยทารกเป็นวัยผู้ ใหญ่  ร่างกายมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะ   
วัดการเจริญเติบโตได้จาก  

การชัง่มวล 

วัดสว่นสงู 



        เมื่อพิจารณาจากกราฟ จะพบว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีการเจริญเติบโต
ใกล้เคียงกันในช่วง อายุ 6 - 10 ปี แต่เมื่ออายุ 10 - 13 ปี เด็กผู้หญิงมีมวลและ
ความสูงมากกว่าเด็กผู้ชาย เนื่องจากโครงกระดูกของเด็กผู้หญิงเติบโตเร็วกว่า 
แต่พอถึงวัยรุ่น เริ่มจากอายุ14 - 15 ปี ขึ้นไปเด็กผู้ชายจะมีมวลและความสูง
มากกว่าเด็กผู้หญิง 



       มวลและความสูงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนอายุ 25 ปี มวลและความสูงจะคงที่ 
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่แสดง
ลักษณะของแต่ละเพศอย่างชัดเจน เช่น เด็กผู้หญิงมีหน้าอก เด็กผู้ชายมีหนวด 
เสียงห้าว  

        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายคือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ จะท าให้ร่างกายสุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์และ
เจริญเติบโตได้อย่างสมส่วน และที่ส าคัญคือต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดต่างๆ ด้วย 



 
        วัยทารก โดยส่วนใหญ่เมื่อแรกเกิดจะมี
น้ าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 3,100 กรัมและมีล าตัว
ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร สัดส่วนของศีรษะต่อ
ล าตัวของทารกแรกเกิดเป็น 1 ต่อ 4 จะมีแขนขา
สั้นและงออยู่แทบตลอดเวลา มือและเท้าค่อนข้าง
เล็ก ผิวหนังอ่อนนุ่ม มีสี อมชมพู ผมเส้นเล็กอ่อน
นุ่ม ตามหน้าผาก หลัง และแขนขามีขนอ่อน ๆ ข้ึน 
ซึ่งจะค่อย ๆ ร่วงไปในที่สุด โครงกระดูกอ่อน 
โดยเฉพาะกะโหลกศีรษะ จึงต้องจับด้วยความ
ระมัดระวังกล้ามเนื้อยังมีน้อย และควบคุมการ
เคลื่อนไหวไม่ได้ 

วัยทารก 

 
        วัยเด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 2-12 ปี  
วัยเด็กสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ วัยก่อน
เรียน และ วัยเรียน  
1. วัยก่อนเรียน คือ วัยตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 6 ปี มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ดังนี้ มีน้ าหนักและส่วนสูง 
จะเพิ่มขึ้นช้ากว่าวัยทารถ เมื่ออายุ 1 ปี จะมีฟันน้ านม
ประมาณ 12 ซี่   ฟันน้ านมจะครบ 20 ซี่  เมื่ออายุ
ประมาณ 3 ปี และฟันน้ านมจะเริ่มหยุดโดยมีฟันแท้
ขึ้นมาแทนที่ 

วัยเดก็ 



2.วัยเรียน คือ เด็กที่มีอายุ 6 - 12 ขวบ เริ่มตั้งแต่เข้าเรียนประถมศึกษา จนเข้าวัยรุ่น 
มีพัฒนาการทางร่างกาย ในช่วงวัยนี้อัตราการเจริญเติบโตจะลดน้อยลงเล็กน้อย แต่
ยังเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ร่างกายของเด็กจะขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง 
ล าตัวแบน แขนยาวออก อวัยวะย่อยอาหารและระบบหมุนเวียนของเลือด เจริญเกือบ
เต็มที่ แต่หัวใจยังเจริญช้ากว่าอวัยวะเหลา่นั้น มีฟันแทข้ึ้นแทนฟันน้ านม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ฟันหน้ามักขึ้นก่อน ฟันกรามโผล่พ้นเหงือกขึ้นมา เพื่อเป็นตัวกันให้ฟันหน้าซี่อื่นๆ     
ขึ้นถูกต้องตามต าแหน่งของมัน สมองมีน้ าหนักสูงสุด มีกระดูกข้อมือ 6 - 7 ชิ้น ยังไม่
เจริญเต็มที่  ลักษณะของตายังไม่ เจริญสูงสุด สายตายังเป็นสายตายาวอยู่            
การเคลื่อนไหวประสานกันไม่ดีเต็มที่ เพราะพัฒนาการของกล้ามเนื้อไม่เท่ากัน 
กล้ามเนื้อตาของเด็กหญิงมักจะพัฒนาได้เร็วกว่าเด็กชาย เด็กวัยนี้มีพลังมากจึง       
ไมอ่ยู่นิ่ง ชอบท ากิจกรรมและชอบท าอย่างรวดเร็ว ไม่ค่อยมีความระมัดระวังมากนัก 
ท าให้ประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ  
       ต่อมาเมื่อเด็กอายุอยู่ในช่วง 9 -10 ปี การเจริญเติบโตจะมีฟันเขี้ยวที่ 1 และ
เขี้ยวที่ 2 ขึ้น เมื่อเด็กมีอายุ 10 ปีขึ้นไป การเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้ง
ส่วนสูงและน้ าหนกั เด็กหญิงจะโตกว่าเด็กชาย ทั้งด้านร่างกายและวุฒิภาวะ ประมาณ 
1-2 ปี โดยพบว่าเด็กหญิงจะปรากฏลักษณะเพศขั้นที่สองขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ ตะโพกผาย
ออก ทรวงอกเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไป จึงมักท าอะไรงุ่มง่าม เก้งก้าง 
นอกจากนี้เด็กหญิงจะเริ่มมีประจ าเดือนระหว่างอายุประมาณ 11-12 ปี ส่วนเด็กชาย
ไหล่กว้างขึ้น มือและเท้าใหญ่ขึ้น เริ่มมีการหลั่งอสุจิระหว่างอายุ 12-16 ปี ซึ่งเป็นการ
แสดงว่าวุฒิภาวะทางเพศเริ่มเจริญเต็มที่ 

วัยเดก็ 



         วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายที่ส าคัญๆ คือในเรื่อง
ของโครงกระดูก  ส่วนสูง  น้ าหนัก ตลอดจนต่อมไร้ท่อต่าง ๆ  
        การเปลี่ยนแปลงทางกระดูก  เมื่อเด็กอายุ 13-14 ปี  กระดูกจะแข็งแรงขึ้น      
การเจริญเติบโตของกระดูกในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป  เช่นเดียวกับ         
การเจริญเติบโตด้านอื่นๆของร่างกาย เด็กชายที่มีอายุ 14 ปีไปแล้ว  จะมีกระดูกข้อมือ 
ที่ใหญ่กว่าเด็กหญิง  แต่มีความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยกว่า  และเมื่อถึงขั้นที่ มี   
วุฒิภาวะทางเพศ  ก็จะมีกระดูกข้อมือที่มีพัฒนาการเท่ากัน  ทั้งในเรื่องของความ
หนาแน่นและความแข็งของกระดูก  อวัยวะต่างๆ  เริ่มเคลื่อนไหว  และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        ส่วนสูงและน้ าหนัก  เด็กชายอายุ 14 ปี ส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างขยายขึ้นเห็นได้
ชัด  เป็นวัยที่ทีความเจริญเตบิโตทางด้านส่วนสงูอย่างรวดเร็วทีสุ่ด  เด็กจะเริ่มเกิดความ
กังวลในเรื่องส่วนสูงของตนเองมากขึ้น  ส่วนในเรื่องน้ าหนักนั้น  ในวัยรุ่นตอนต้น  
เด็กหญิงจะเริ่มหนักกว่าเด็กชายเล็กน้อย  และพอถึงวัยรุ่นตอนกลาง  เด็กชายจะเริ่มมี
น้ าหนักมากกว่าเด็กหญิง  และจะรักษาระดับน้ าหนักที่มากกว่าเด็กหญิงนี้ไปเรื่อยๆ  
จนถึงวัยผู้ใหญ ่

วัยรุน่ 



         วัยผู้ใหญ่ คือ ช่วงอายุ 20 - 60 ปี ในช่วงต้นของวัยจะมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายอย่างเต็มที่แต่ในช่วงท้ายของวัย หรือที่เรียกว่า วัยทอง ร่างกาย จะเริ่ม
เสื่อมสภาพลง ในวัยผู้ใหญ่ จะมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น เริ่มรู้จักคิดไตร่ตรอง
มากขึ้น คนในวัยนี้มีบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ท าให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นและเมื่อถึง
ช่วงท้ายของวัย อาจกังวลกับความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตได้ จนท าให้เกิดความแปรปรวน
ทางอารมณ์  มีพัฒนาการทางร่างกาย ดังนี้  วัยผู้ใหญ่จะมีการพัฒนาทางร่างกายอย่าง
เต็มที่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ร่างกายสมบูรณ์ มีการพัฒนาความสูงมาจากวัยรุ่นและ
จะมีความสูงที่สุดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนี้ รวมทั้งกล้ามเนื้อและเนื้อเย่ือไขมัน มีการพัฒนา
อย่างเต็มที่เช่นกัน เมื่อเพศชายอายุประมาณ 20 ปี ไหล่จะกว้าง มีการเพิ่มขนาดของ  
ต้นแขนและมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้น ในเพศหญิงเต้านมและสะโพกมี    
การเจริญเต็มที่ ในวัยนี้ร่างกายจะมีพลัง คล่องแคล่วว่องไว การรับรู้ต่าง ๆ จะมีความ
สมบูรณ์เต็มที่  เช่น สายตา การได้ยิน ความสามารถในการดมกลิ่น การลิ้มรส 
จนกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคนความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้จะลดลง 

วัยผูใ้หญ ่



         เมื่อเข้าช่วงอายุ 40 -  60 ปี เรียกว่า วัยกลางคนเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน ใน
การก าหนดบุคคลเข้าสู่วัยกลางคนนั้น มักจะพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุ
เหล่านี้มากกว่าจะพิจารณาจากอายุปกติจริง ๆ มีพัฒนาการทางร่างกาย ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงร่างกายจะเริ่มมีความเสื่อมถอยในเกือบทุกระบบของร่างกาย ผิวหนังจะเริ่ม
เหี่ยวย่น หยาบ ไม่เต่งตึง ผมเริ่มร่วงและมีสีขาว น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการสะสมไขมัน  
ใต้ผิวหนังมากขึ้น ระบบสัมผัส ได้แก่ ความสามารถในการมองเห็นเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่
สายตาจะยาวขึ้น บางคนจะมีอาการหูตึงเนื่องจากความเสื่อมของเซลล์ การลิ้มรสและ 
การได้กลิ่นเปลี่ยนแปลงไป อวัยวะภายในร่างกาย เช่น ผนังเส้นเลือด หัวใจ ปอด ไต 
และสมอง มีความเสื่อมลงเช่นกัน 

วัยผูใ้หญ ่



         วัยชรา การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายโดยทั่วไปของวัยนี้จะเป็นไปในทิศทาง
ของความเสื่อม อย่างไรก็ตามจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างมากในสภาพ
ของความเสื่อมแม้แต่ในคนเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างในอัตราของความเสื่อมของ
อวัยวะต่าง ๆ ดังนี ้
1. โฉมภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงตามวัยเช่น ผิวหนังเหี่ยวย่นมีจุดตกกระเพิ่มขึ้น    
ผมจะบางและจะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีขาว หลังโกง การเคลื่อนไหวเชื่องช้า พละก าลัง
น้อยลง 
2. อวัยวะเกี่ยวกับการรับความรู้สึก ดูเหมือนหน้าที่ได้รับความรู้สึกจะเป็นอวัยวะหนึ่งที่
เสื่อมเป็นอันดับแรกในระยะเริ่มชรา ผนังเส้นโลหิตแดงในหูจะแข็งตัวท าให้ได้ยินเสียง
ไม่ชัดเจน เสียงที่มักไม่ได้ยินก่อนคือเสียงแหลมหรือเสียงที่มีความถี่สูง 
3. เสียง การเปลี่ยนแปลงของเสียงมีสาเหตุหนึ่งมาจากการแข็งตัวและการขาดความ
ยืดหยุ่นของกระดูกอ่อนบริเวณกล่องเสียงท าให้มีน้ า เสียงสูงแต่ไม่มีพลังและ
เปลี่ยนแปลงได้น้อย 
4. ฟัน ธรรมชาติในผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะส่วนมากมักจะมีเหงือกร่น รากฟัน
โพล่พ้นขอบเหงือก  ซึ่งอาจท าให้มีอาการเสียวหรือผุได้ง่าย 

วัยชรา 



5. ภาวะสมดลุรา่งกาย (homeostasis) โดยปกติร่างกายของมนุษย์จะพยายามปรับอุณหภูมิ
และสภาพทางชีวเคมีให้เกิดความสมดุลตลอดเวลา 
6. ระบบประสาท เซลล์ประสาทจะมีอายุได้นาน แต่เมื่อมีอาการเสื่อมสลายแล้ว จะไม่มี
การแทนทีใหม่ อัตราการเสื่อมสลายหรือการตายของเซลล์ประสาทโดยเฉลี่ยมีประมาณ  
1 ต่อปีหลังอายุ 50 ปีไปแล้ว 
7. กระดูก  กระดูกในผู้สูงอายุและผุกร่อน เป็นผลให้กระดูกหักได้ง่าย 
8. กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อจะเล็กและลีบลง จะมีไขมันเข้าไปแทรกในกล้ามเนื้อ 
9. ระบบทางเดินอาหาร อาหารที่ทานเข้าไปจะย่อยและดูดซึมได้ช้าลง 
10. ระบบการไหลเวียนโลหิต ผนังเส้นโลหิตแดงแข็งและขาดความยืดหยุ่น 

วัยชรา 



ตอนที ่ 1 ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนอธิบายการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย ์
ในแต่ละช่วงวัยลงในตาราง 

ช่วงวยั ช่วงอาย(ุป)ี การเจรญิเตบิโตทางดา้นรา่งกาย 

วัยทารก 
  
  
  

วัยเดก็ 

วัยกอ่นเรยีน 
  

  
  
  

วัยเรยีน 
  

  
  
  

วัยรุน่ 
    

  
  

วัยผูใ้หญ ่
    

  
  



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดเรยีงล าดบัการเจรญิเตบิโตของมนษุยต์ามชว่งวยัไดถ้กูตอ้ง                                            
 ก.วัยแรกเกิด       วัยทารก       วัยเด็ก   วัยผู้ใหญ ่  
 ข.วัยแรกเกิด       วัยเด็ก          วัยเรียน   วัยผู้ใหญ ่  
 ค.วัยแรกเกิด       วัยเด็ก          วัยรุ่น         วัยผู้ใหญ่  
 ง.วัยทารก          วัยเรียน         วัยรุ่น         วัยผู้ใหญ่ 
2. ข้อใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการเจรญิเตบิโตของคน 
 ก.ระยะก่อนเกิดจะมีพฒันาการเร็วกว่าช่วงวัยอื่นๆ 
 ข.วัยเด็กช่วงก่อนวัยเรียนจะเริ่มมฟีันแท้งอกข้ึนมา 
 ค.ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางเพศอย่างชัดเจน 
 ง.วัยผู้ใหญ่ช่วงวัยกลางคนเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มมีการเสื่อมถอย 
3. 
 
 
    จากขอ้มลู  ธนดลอยูใ่นวยัใด                  
 ก.วัยก่อนวัยเรียน ข.วัยรุ่น 
 ค.วัยหนุ่มสาว  ง.วัยผู้ใหญ่ 
4. สิ่งทีบ่อกใหท้ราบวา่รา่งกายมกีารเจรญิเตบิโต คือขอ้ใด 
 ก. มวลมากขึ้น  ข. ความสูงเพิ่มขึ้น 
 ค. เสื้อผ้าที่เคยสวมใส่คับ ง. ถูกทุกข้อ 
5.หนว่ยงานใดทีก่ าหนดเกณฑม์าตรฐานการวดัการเจรญิเตบิโต 
 ก. กรมอนามัย  ข. กรมการแพทย์ 
 ค. โรงพยาบาลของรัฐ ง. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

ธนดลเริม่มกีลา้มเนือ้แขง็แรง  ไหลก่วา้ง  เริม่มหีนวดขึน้เลก็นอ้ย  ใบหนา้มสีวิขึน้  
เสียงเริม่แตก ในปนีีค้วามสงูของเขาเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

6. สาเหตทุีต่อ้งชัง่น้ าหนกัและวดัสว่นสงูเปน็ประจ าทกุภาคเรยีน 
 ก. เพื่อให้มีรูปร่างดี  
 ข. เพื่อทราบการเจริญเติบโตของตนเอง 
 ค. เพื่อดูแลตัวเองให้อยู่ในเกณฑป์กติ  
 ง. เพื่อส่งเสริมพฒันาการของตนเอง 
7. ข้อใดกลา่วไมถ่กูเกีย่วกบัการเจรญิเตบิโตของคน 
 ก. ระยะก่อนเกิดจะมีพัฒนาการเร็วกว่าช่วงวัยอื่นๆ 
 ข. วัยเด็กช่วงก่อนวัยเรียนจะเริ่มมีฟนัแท้งอกขึ้นมา 
 ค. ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีพฒันาการทางเพศอย่างชัดเจน 
 ง. วัยผู้ใหญ่ช่วงกลางคนเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มมกีารเสือ่มถอย 
8. ชายชาตเิริม่มกีลา้มเนือ้แขง็แรง ไหลก่วา้ง เริ่มมหีนวดและเครา เสียงแตกหา้ว ความสงู
เพิ่มขึน้ จากขอ้มลูดงักลา่ว ชายชาตอิยูใ่นวยัใด 
 ก. วัยก่อนเรียน  ข. วัยรุ่น 
 ค. วัยผู้ใหญ่   ง. วัยหนุ่มสาว 
9. กราฟแสดงการเจรญิเตบิโตดา้นความสงูของเพศหญงิและเพศชายในชว่งอายตุา่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 ก. อัตราการเจริญเตบิโตของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกตา่งกัน 
 ข. ช่วงอายุ 10-14 ปี เพศหญิงและเพศชายมีการเจริญเติบโตเทา่ๆกนั 
 ค. ช่วงอายุ 15-20 ปี เพศชายมีการเจริญเติบโตมากกว่าเพศหญิง 
 ง. หลังอายุ 20 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชายหยุดการเจริญเตบิโต 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

10. ผลการชัง่น้ าหนกัของหนอ่ยมคีา่ต่ ากวา่เกณฑม์าตรฐาน แสดงวา่หนอ่ยมนี้ าหนกัเปน็
อย่างไร 
        ก.   น้ าหนักมาก     ข.   น้ าหนักเกนิเกณฑ์ 
        ค.   น้ าหนักพอดีเกณฑ์ ง.   น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 
11. ร่างกายคนเรามกีารเจรญิเตบิโตเมือ่ใด 
 ก. หลังการปฏิสนธิ ข. หลังอายุได้ 1 สัปดาห์ 
 ค. หลังจากที่ลืมตาได้ ง. หลังจากคลอดจากครรภ์มารดา 
12. สิ่งใดทีบ่อกความเจรญิเตบิโตของรา่งกาย 
 ก. การเดิน  ข. การพูด   
 ค. ลักษณะนิสัย ง. การขึ้นของฟันแท้ 
13. ในวยัใดทีร่า่งกายคนเราจะหยดุการเจรญิเตบิโต 
 ก. วัยชรา  ข. วัยรุ่น  
 ค. วัยเด็ก  ง.  วัยทารก 
14. เราควรวดัการเจรญิเตบิโตของตนเองดว้ยการชัง่มวลและวดัสว่นสงูเมือ่ไร 
 ก. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 ข. ควรท าทุกๆ เดือน 
 ค. ควรท าทุกๆ สัปดาห์ 
 ง. ควรท าทุกๆ วัน 
15. การตดิตามการเจรญิเตบิโตของตนเองมผีลดอียา่งไร 
 ก. ท าให้ทราบปัญหาสุขภาพของตนเองและหาทางแก้ปญัหาได้ 
 ข. ท าให้เห็นความแตกต่างของตนเองและผู้อืน่ 
 ค. ท าให้ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน 
 ง. ท าให้มีบุคลิกภาพที่ด ี



      อาหารประเภทต่าง ๆ ที่เราบริโภคโดยเฉพาะสารอาหารที่ให้
พลังงานแก่ร่างกาย คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน อาหาร
เหล่านี้ล้วนแต่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะล าเลียงเข้าสู่ เซลล์     
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ยกเว้นวิตามินและเกลือแร่ซึ่งมีอนุภาคขนาด
เล็ก  จึงจ าเป็นต้องมีอวัยวะและกลไกการท างานต่าง ๆ ที่ จะท าให้
โมเลกุลของสารอาหารเหล่านั้นมีขนาดเล็กลงจนสามารถล าเลียงเข้าสู่
เซลล์ได้ เรียกว่า“การย่อย ”  



การย่อยอาหาร 

       เป็นการท าให้สารอาหารที่มี
โม เลกุ ลขนาดใหญ่กลาย เป็น
สารอาหารที่ มี โม เลกุล เล็กลง
จนก ร ะทั่ ง ส าม า รถ แพร่ ผ่ า น     
เยื่อหุ้มเซลล์ได้ 

การย่อยอาหารในร่างกายมี 2 วิธี คือ  
        1. การย่อยเชิงกล คือการบดเคี้ยวอาหารโดยฟัน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลท าให้สารอาหารมีขนาดเล็กลง  
        2. การย่อยเชิงเคมี คือการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของ
สารอาหารโดยใช้เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องท าให้ โมเลกุลของสารอาหารเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้โมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง 



การย่อยอาหาร 

     เมื่อรับประทานอาหาร อาหารจะเคลื่อนที่ผ่านอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ
ทางเดินอาหารเพ่ือเกิดการย่อยตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ปาก (mouth) มีการย่อยเชิงกลโดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อย
ทางเคมี  โดยเอนไซม์อะไมเลสหรือไทยาลิน  ซึ่งท างานได้ดีในสภาพที่เป็น
เบสเล็กน้อย น้ าลายจากต่อมน้ าลาย(Salivary Gland)  มี3 คู่ ได้แก ่
 1) ต่อมน้ าลายใต้ลิ้น (Sublingual Gland) 1 คู ่
  2) ต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submandibulary Gland) 1คู ่
  3) ต่อมน้ าลายข้างกกหู (Parotid Gland) 1 คู ่
ต่อมน้ าลายจะผลิตน้ าลายได้ประมาณวันละ1 - 1.5 ลิตร ต่อมน้ าลายทั้ง3 คู่ 
ท าหน้าที่สร้างน้ าลายที่มีน้ าย่อยอะไมเลส ซึ่งเป็นน้ าย่อยสารอาหารจ าพวก
แป้งเท่านั้น  ความส าคัญของน้ าลาย 
 - เป็นตัวหล่อล่ืน และท าให้อาหารรวมกันเป็นก้อน 
   เรียกว่า โบลัส ( Bolus) 
  - ช่วยท าความสะอาดปากและฟัน 
  - มีเอนไซม์ช่วยย่อยแป้ง 
  - ช่วยท าให้ปุ่มรับรสตอบสนองต่อรสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว  
   และรสขมได้ดี 

ที่มา : www.aksorn.com 



การย่อยอาหาร 

2. คอหอย (pharynx) เป็นทางผ่านของอาหาร  
ซึ่งไม่มีการย่อยใด  ๆ ทั้งสิ้น 
3. หลอดอาหาร (esophagus) โดยหลอด
อาหารมีความประมาณ 25 เซนติเมตร ไม่มี
ต่อมสร้างน้ าย่อยแต่น้ าย่อยยังมีเนื่องจาก
น้ าย่อยอะไมเลส จากน้ าลาย ท าหน้าที่น า
อาหารจากปากลงสู่กระเพาะอาหาร เรียก
กระบวนการนี้ว่าเพอริสตัสซิส ( peristalsis ) 
ซึ่งเป็นการไล่อาหารตกลงไปสู่กระเพาะ
อาหาร 

ที่มา : https://www.kroobannok.com/news_file/ 

4 กระเพาะอาหาร (stomach) มีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
ทางเดินอาหาร และมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์เพปซินและกรดไฮโดรคลอริก
(กรดเกลือ)จะย่อยโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide) และเอนไซม์เรนนิน ท าหน้าที่
ย่อยโปรตีนในน้ านม ในขณะที่ ไม่มีอาหาร กระเพาะอาหารจะมี ขนาด             
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่เมื่อมีอาหารจะมีการขยายได้อีก 10 - 40 เท่า 

ท่ีมา :https://www.bodin.ac.th 



การย่อยอาหาร 

5. ล าไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณที่มีการย่อยและการดูดซึมเกิดขึ้น
มากที่สุด โดยเอนไซม์ในล าไส้เล็กจะท างานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส ซึ่ง
เอนไซม์ที่ล าไส้เล็กสร้างขึ้น ได้แก่ มอลเทส (maltase) ซูเครส (sucrase) แล็ก
เทส (lactase) การย่อยอาหารที่ล าไส้เล็กใช้เอนไซม์จากตับอ่อน (pancreas) 
มาช่วยย่อย เช่น 
 - ทริปซิน (trypsin) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนหรือเพปไทด์ให้
เป็นกรดอะมิโน 
  - มอลเตส (moltase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยน้ าตาลมอลโทสให้เป็น
น้ าตาลกลูโคส 
  - ไลเพส (lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและ
กลีเซอรอล 
     น้ าดี (bile) เป็นสารที่ผลิตมาจากตับ (liver) แล้วไปเก็บไว้ที่ถุงน้ าดี (gall 
bladder) น้ าดี ไม่ใช่เอนไซม์เพราะไม่ใช่สารประกอบประเภทโปรตีน โดยน้ าดี
จะท าหน้าที่ย่อยโมเลกุลของไขมันให้เล็กลงแล้วน้ าย่อยจากตับอ่อนจะย่อย
ต่อท าให้ได้อนุภาคที่เล็กที่สุดที่สามารถแพร่เข้าสูเ่ซลล ์

ท่ีมา : http://www.pw.ac.th 



การย่อยอาหาร 

       อาหารเมื่อถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กที่สุดแล้ว จะถูกดูดซึมที่ไส้เล็ก โดย
โครงสร้างที่เรียกว่า  “วิลลัส” (villus) ซึ่งมีลักษณะคล้ายนิ้วมือที่ยื่นออกมาจากผนัง
ของล าไส้เล็ก ท าหน้าที่เพ่ิมพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหาร 

ท่ีมา : http://www.pw.ac.th 

“วิลลัส” (villus) 

ที่มา : https://www.kroobannok.com/news_file/ 

       6. ล าไส้ใหญ่ (large intestine)  ที่ล าไส้ใหญ่ไม่มีการย่อย แต่ท าหน้าที่เก็บ
กากอาหารและดูดซึมน้ า วิตามินและแร่ธาตุ ออกจากกากอาหาร ดังนั้นถ้าไม่ถ่าย
อุจจาระเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันจะท าให้เกิดอาการท้องผูก ถ้าเป็นบ่อย ๆ จะ
ท าให้เกิดโรคริดสีดวงทวาร 



ตอนที ่ 1 ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนบอกช่ืออวัยวะ และหน้าที่ของอวัยวะแต่ละ
หมายเลขให้ถูกต้อง 



ตอนที ่ 1 ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนบอกช่ืออวัยวะ และหน้าที่ของอวัยวะแต่ละ
หมายเลขให้ถูกต้อง 

หมายเลข 1 คือ_______________ท าหน้าที่_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
หมายเลข 2 คือ_______________ท าหน้าที่_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
หมายเลข 3 คือ_______________ท าหน้าที_่____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
หมายเลข 4 คือ_______________ท าหน้าที่_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
หมายเลข 5 คือ_______________ท าหน้าที่_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
หมายเลข 6 คือ_______________ท าหน้าที่_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

1. ฟันท าหนา้ทีใ่นการบดเคีย้วอาหารทีม่ขีนาดใหญใ่หม้ขีนาดเลก็ลง เรียกการยอ่ยนีว้า่อะไร 
 ก. การย่อยเชิงกล     
 ข. การย่อยเชิงเคมี 
 ค. การย่อยโดยใช้อวัยวะภายใน    
 ง. การย่อยโมเลกุลเดี่ยว 
2. อวัยวะสว่นใดของรา่งกายทีม่กีารผลติน้ ายอ่ย และยอ่ยอาหารประเภทแปง้ 
 ก. ปาก ล าไส้เล็ก    
 ข. ปาก กระเพาะอาหาร 
 ค. ปาก กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก   
 ง. ปาก ตับอ่อน ล าไส้ใหญ่ 
3. ข้อใดจบัคูร่ะหวา่งเอนไซมแ์ละอวยัวะยอ่ยอาหารไมถ่กูตอ้ง 
 ก. กระเพาะอาหาร - เพปซิน  ข. กระเพาะอาหาร - ไลเพส 
 ค. ล าไส้เล็ก - อะไมเลส  ง. ล าไส้เล็ก - ทริปซิน 
4. ผลจากการยอ่ยอาหารโดยเอนไซมไ์ลเพสจากตบัออ่นไดส้ารอาหารจ าพวกใด 
 ก. กรดไขมัน   ข. กรดอะมิโน   
 ค. น้ าตาลโมเลกลุเดีย่ว  ง. น้ าตาลโมเลกุลคู่ 
5. กรดทีไ่หลยอ้นจากกระเพาะอาหารกลบัไปยงัหลอดอาหารเรยีกกรดนัน้วา่อะไร 
 ก. กรดยรูิค   ข. กรดอะมิโน   
 ค. กรดไขมัน   ง. กรดไฮโดรคลอริก 
6. การยอ่ยอาหารเริม่ตน้ทีอ่วยัวะใดและสิน้สดุทีอ่วยัวะใด 
 ก. ปาก - กระเพาะอาหาร   
 ข. ปาก - ล าไส้เล็ก 
 ค. ปาก - ล าไส้ใหญ่   
 ง. กระเพาะอาหาร - ล าไส้ใหญ่ 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

7. อวัยวะใดในระบบทางเดนิอาหารทีท่ าหนา้ทีย่อ่ยอาหารและดดูซมึอาหาร 
 ก. ปาก  ข. กระเพาะอาหาร 
 ค. ล าไส้เล็ก  ง. ล าไส้ใหญ่ 
8. ข้อใดคอืหนา้ทีข่องน้ าด ี
 ก. ช่วยย่อยไขมัน   
 ข. ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร 
 ค. ช่วยให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลง   
 ง. ช่วยย่อยโปรตีน 
9. อาหารจ าพวกโปรตนีถกูยอ่ยเชงิเคมคีรัง้แรกทีอ่วยัวะใด 
 ก. ปาก  ข. กระเพาะอาหาร 
 ค. ล าไส้เล็ก  ง. ล าไส้ใหญ่ 
ใชต้ารางขอ้มลูนี ้ตอบค าถามขอ้ที ่10 
 
 
 
 
 
 
 

10. จากตารางขอ้มลูเกีย่วกบัการยอ่ยอาหาร ข้อใดกลา่วถกูตอ้ง 

อวัยวะ อาหาร สารอาหาร 

A โปรตีน กรดอะมิโน 

ปาก แป้ง B 

C ไขมัน กรดไขมัน 

A B C 

ก. กระเพาะอาหาร กลูโคส ตับอ่อน 

ข. ล าไส้เล็ก มอลโทส ล าไส้ใหญ่ 

ค. กระเพาะอาหาร มอลโทส ล าไส้เล็ก 

ง. กระเพาะอาหาร กลูโคส ล าไส้เล็ก 



ตอนที ่ 2 ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว 

11. อวัยวะในระบบยอ่ยอาหารประกอบดว้ย 
 1: ปาก  2: หลอดอาหาร 
 3: กระเพาะอาหาร 4: ล าไสเ้ลก็  5: ล าไสใ้หญ ่
     อาหารทีเ่รารบัประทานจะไมถ่กูยอ่ยในอวยัวะใด 
 ก. 1 และ 2  ข. 2 และ 5 
 ค. 3 และ 4  ง. 4 และ 5 
12.อวยัวะในระบบยอ่ยอาหารประกอบดว้ย 
 1: ปาก  2: หลอดอาหาร 
 3: กระเพาะอาหาร 4: ล าไสเ้ลก็  5: ล าไสใ้หญ ่
    อวยัวะใดในระบบยอ่ยอาหารทีม่กีารยอ่ยเชงิเคม ี
 ก. 1, 2, 3  ข. 1, 3, 4 
 ค. 1, 3, 5  ง. ถูกทุกข้อ  
13. น้ ายอ่ยจากตบัออ่นประกอบดว้ยเอนไซมช์นดิใด  
 ก. ไลเพส และ ทริปซิน  
 ข. ไลเพส อะไมเลส และ ทริปซิน 
 ค. ไลเพส เปบติเคส และ อะไมเลส   
 ง. ไลเพส อะไมเลส เปบติเคส และ ทริปซิน 
14. ถ้านักเรียนรับประทานข้าวกับกุ้งต้มเป็นอาหารกลางวัน อวัยวะใดที่ย่อยกุ้งต้ม เป็น  
ล าดับแรก (O - NET) 
 ก. ล าไส้เล็ก   ข. ล าไส้ใหญ่    
 ค. หลอดอาหาร  ง. กระเพาะอาหาร 
15. เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารประเภทแป้ง และโปรตีน จะเกิดการดูดซึมสารอาหาร 
มากที่สุดที่บริเวณใด (O - NET) 
 ก. ปาก   ข. ล าไส้เล็ก    
 ค. ล าไส้ใหญ่   ง. กระเพาะอาหาร 















ตอนที ่1    
1.จากตารางอาหารชนดิใดบา้งเปน็อาหารหลกั 5 หมู่ 
ข้าวผัดกุ้ง เส้นใหญ่ราดหน้าหมู บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง 
 
2.ใครทีร่บัประทานอาหารไดถ้กูหลกัโภชนาการ 
คิตตี้  
  
3.ใครมโีอกาสอว้นมากทีส่ดุ  เพราะอะไร 
เจอร์รี่ เพราะ รับประทานอาหารทีมแีปง้และไขมันสงู 
 
4.นกัเรยีนคดิวา่ใครไดร้บัสารอาหารประเภทวติามนิและเกลอืแรม่ากทีส่ดุเพราะเหตใุด 
คิตตี้ เพราะอาหารที่คิตตีร้ับประทานมผีักทกุมือ้ ซึ่งผักต่าง ๆ ให้สารอาหารวิตามิน 
และเกลือแร่  
  
5.ใครบา้งทีต่อ้งปรบัปรงุพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร  และควรท าอยา่งไร 
เจอร์รี่และทอมมีค่วรปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารให้ครบ 
5 หมู่ และรับประทานผัก ผลไม้ ให้ครบทุกมื้อ 



ตอนที่ 2    
1. ก. เพราะเนื้อสัตว์  นม  ไข่  และถั่วเมล็ดแห้ง   เป็นอาหารหลักหมู่ที่ 1 
2. ค. เพราะ อาหารหลักหมูท่ี ่ 3  และ  4    ให้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่เหมือนกัน 
3. ก. เพราะ น้ าเต้าหู้และเตา้เจี้ยว เป็นอาหารที่ท ามาจากถัว่เหลอืง ซึ่งเป็นอาหารหลักหมู่ที่  1  
ให้สารอาหารประเภทโปรตีน    
4. ง. เพราะ  มะละกอ และ  ฟักเขียว เป็นอาหารหลักหมู่ที่  3  และ อาหารหลักหมู่ที่  4 ให้
สารอาหารวิตามนิและเกลอืแร่  
5. ง. เพราะถั่วเหลือง เป็นอาหารหลักหมู่ที่ 1 ให้สารอาหารโปรตีน ส่วนถั่วฝักยาวเป็นผัก 
จัดเป็นอาหารหลักหมู่ที่ 3 ให้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่ 
6. ข. เพราะก๋วยเตี๋ยว  เผือกกวน  มันเทศเชื่อม เป็นอาหารที่มีแป้งและน้ าตาลเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ที่  2  ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต 
7. ข. เพราะน้ ามันพืชกับเนย  ให้สารอาหารไขมันทั้งคู่  จึงจัดเป็นอาหารหลักหมู่ที่ 5 
เหมือนกัน   
8. ง. เพราะอาหารหลักหมูท่ี ่ 5 (ไขมันจากพืชและสัตว์) ให้สารอาหารประเภทไขมันเพยีงอย่าง
เดียว ส่วนสารอาหารคาร์โบไฮเดรตนั้นจะได้รับจากอาหารหลักหมู่ที่ 2 (ข้าว แป้ง น้ าตาล 
เผือก มัน และผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้ง) 
9. ง. เพราะอาหารหลักหมู่ที่  5 ให้ประโยชน์แก่ร่างกายดังนี้  ให้พลังงานแก่ร่างกาย  9 กิโล
แคลอรี/กรัม ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น และช่วยละลายวิตามิน  A D  E  K เพื่อให้ล าไส้เล็ก
สามารถดูดซึมและน าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 
10. ง. เพราะน้ ามีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ น้ าสะอาดควรดื่มอย่างน้อยวันละ  6-8  แก้วหรือ
วันละ 2 ลิตร น้ าจากเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางอาหารทุกชนิด เช่น นม และเครื่องดื่มจากพืชผัก
ผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งมี  น้ าตาล เกลือแร่ และวิตามินซี เช่น น้ าส้มค้ันสด น้ ามะเขือเทศ เป็นต้น 



ตอนที่ 2    
11. ก. เพราะนักเรียนคนที่ 1 ได้รับธาตุเหล็กเพียงวันละ 10 มิลลิกรัม ซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่
ควรได้รับอยู่ 5 มิลลิกรัม (เด็กในวัยเรียนต้องได้รับธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัมต่อวัน) จึงมีโอกาส
เป็นโรคโลหิตจางมากที่สุด  
12. ง. เพราะอาหาร  A   ให้สารอาหารโปรตีนและน้ า ให้พลังงาน 450  กิโลแคลอรี  
                อาหาร  C   ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ให้พลังงาน  300  กิโลแคลอรี 
                อาหาร  D   ให้สารอาหารแร่ธาตุและวิตามิน ให้พลังงาน  0  กิโลแคลอรี 
                อาหาร  E   ให้สารอาหารไขมันและคาร์โบไฮเดรต 650  กิโลแคลอรี  
                พลังงานรวมที่ได้รับ 1,400 กิโลแคลอรี  ได้รับสารอาหารครบทุกประเภท         
(6 ประเภท) คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ วิตามิน ไขมัน และน้ า 
13. ข. เพราะอาหารชนิด B มีแร่ธาตุแคลเซียมสูงที่สุดถึง 141 มิลลิกรัม ซึ่งแร่ธาตุแคลเซียมมี
ประโยชน์ในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง  
14. ข. เพราะ คนไทยขาดสารอาหารโปรตีนมากที่สุด ซึ่งมีจ านวนถึง 20,000 คน ดั้งนั้นเพื่อให้
คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ควรรณรงค์ให้บริโภคนมและเนื้อสัตว์มากขึ้น เป็นอันดับแรก 
เนื่องจากเป็นอาหารที่ให้สารอาหารโปรตีน  
15. ข. ก าหนดให้ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4.0 กิโลแคลอรี 
      ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี 
เพราะอาหาร A  ให้พลังงาน  (2x4) + (1x9) + (1x4) = 8 + 9 + 4   = 21  กิโลแคลอรี 
        อาหาร B  ให้พลังงาน  (1x4) + (2x9) + (2x4) = 4 + 18 + 8 = 30  กิโลแคลอรี 
        อาหาร C  ให้พลังงาน  (2x4) + (0x9) + (2x4) = 8 + 0 + 8  = 16   กิโลแคลอรี 
        อาหาร D  ให้พลังงาน  (1x4) + (1x9) + (1x4) = 4 + 9 + 4  = 17   กิโลแคลอรี 
 ดังนั้น อาหาร B เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุด 
 



ตอนที่ 1    
ช่วงวยั ช่วงอาย(ุป)ี การเจรญิเตบิโตทางดา้นรา่งกาย 

วัยทารก 
อายุแรกเกดิ - 

1 ปี 

ส่วนของศีรษะต่อล าตัวของทารกแรกเกิดเป็น 1 ต่อ 4 จะมีแขนขาสั้นและงอ
อยู่แทบตลอดเวลา มือและเท้าค่อนข้างเล็ก ผิวหนังอ่อนนุ่ม มีสีอมชมพู ผม
เส้นเล็กอ่อนนุ่ม โครงกระดูกอ่อน โดยเฉพาะกะโหลกศีรษะ จึงต้องจับด้วย
ความระมัดระวังกล้ามเนื้อยังมีน้อย และควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ 

วัยเดก็ 

วัยกอ่นเรยีน 
อายุ 1 - 6 ปี  

วัยตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 6 ปี มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ดังนี้ มีน้ าหนักและ
ส่วนสูง จะเพิ่มขึ้นช้ากว่าวัยทารถ เมื่ออายุ 1 ปี จะมีฟันน้ านมประมาณ 12 ซี่  
ฟันน้ านมจะครบ 20 ซี่ เมื่ออายุประมาณ 3 ปี และฟันน้ านมจะเริ่มหยุดโดยมี
ฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ 

วัยเรยีน 
อายุ 6 - 12 ปี  

ในช่วงวัยนี้อัตราการเจริญเติบโตจะลดน้อยลงเล็กน้อย แต่ยังเป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ ร่างกายของเด็กจะขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง ล าตัว
แบน แขนยาวออก อวัยวะย่อยอาหารและระบบหมุนเวียนของเลือดเจริญ
เกือบเต็มที่ เมื่อเด็กมีอายุ 10 ปีขึ้นไป การเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งส่วนสูงและน้ าหนัก เด็กหญิงจะโตกว่าเด็กชาย 

วัยรุน่ 

 
 

อายุ 13-19 ปี  

โครงกระดูก  ส่วนสูง  น้ าหนัก  เมื่อเด็กอายุ 13-14 ปี  กระดูกจะแข็งแรงขึ้น
การเจริญเติบโตของกระดูกในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป  วัยรุ่นหญิง
จะมีหน้าอก  แขนขากลมกลึง  สะโพกผาย  เป็นต้น  ในขณะที่วัยรุ่นชาย  จะมี
รูปร่างขยายใหญ่  กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น มีหนวดเครา   มีขนที่หน้าแข้ง  เสียง
แตกห้าว  เป็นต้น 

วัยผูใ้หญ่ 

  
อายุ 20 ปี 
ขึ้นไป 

วัยผู้ใหญ่จะมีการพัฒนาทางร่างกายอย่างเต็มที่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
ร่างกายสมบูรณ์  เพศชายอายุประมาณ 20 ปี ไหล่จะกว้าง มีการเพิ่มขนาด
ของต้นแขนและมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้น ในเพศหญิงเต้านมและ
สะโพกมีการเจริญเต็มที่ ในวัยนี้ร่างกายจะมีพลัง คล่องแคล่วว่องไว การรับรู้
ต่าง ๆ จะมีความสมบูรณ์เต็มที่ 



ตอนที่ 2 
1. ค. เพราะการเจริญเติบโตของมนุษย์  แบ่งเป็น  4  ช่วงวัย  ดังนี้ 
 1)  วัยทารก  (วัยแรกเกิด)  แรกเกิด ถึง  1  ปี 
 2)  วัยเด็ก  แบ่งเป็น  2  ช่วง  คือ  วัยก่อนวัยเรียน  อายุ  1 - 6  ปี 
 วัยเรียน อายุ  6 - 12  ปี 
 3)  วัยรุ่น  อายุ  13 - 19  ปี 
 4)  วัยผู้ใหญ่  แบ่งเป็น  3  ช่วง  คือ  วัยหนุ่มสาว   อายุ  20 - 39  ปี 
 วัยกลางคน  อายุ  40 - 59  ปี  วัยชรา อายุ  60  ปีขึ้นไป 
2. ข. เพราะฟันแท้ของคนเราจะเริ่มงอกเมื่ออายุประมาณ  6  ปี  ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียน 
3. ข. เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างชัดเจน  เช่น  ผู้ชายเริ่มมี  
หนวดเคราขึ้น  ไหล่กว้าง  กล้ามเนื้อแข็งแรง  มีขนเริ่มขึ้นตามรักแร้และอวัยวะเพศ 
4. ง. เพราะสิ่งที่บอกให้ทราบว่าร่างกายมีการเจริญเติบโต คือ ร่างกายมีมวลมาก ขึ้น           
มีความสูงเพิ่มขึ้น และดูได้ง่ายจากเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่คับ 
5. ก. เพราะกรมอนามัยมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 
6.  ข. เพื่อส ารวจการเจริญเติบโตของตนเองซึ่งท าได้จากการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
7. ง. เพราะวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง เริ่มมีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ 
8. ข. เพราะชายชาติเริ่มมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ไหล่กว้าง เริ่มมีหนวดและเครา เสียงแตกห้าว 
ความสูงเพิ่มขึ้น จากข้อมูลดังกล่าว เป็นลักษณะของวัยรุ่น 
9. ค. เพราะจากการสังเกตเส้นกราฟของเพศชาย (เส้นปะ)  ที่ช่วงอายุ 15-20 ปี เส้นกราฟของ
เพศชายอยู่สูงกว่าเพศหญิง แสดงว่า เพศชายมีการเจริญเติบโตมากกว่าเพศหญิง  
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10. ง. เพราะผลการชั่งน้ าหนักของหน่อยมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน แสดงว่าหน่อยมีน้ าหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์ 
11. ก. เพราะหลังการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิในมดลูก จะรวมเป็นเซลล์เดียวกัน เรียกว่า 
ไซโกต ต่อมาไซโกตจะแบ่งตัวแบบทวีคูณจากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์ จากสองเซลล์เป็นสี่เซลล์ 
จากสี่เซลล์เป็นแปดเซลล์ เรื่อยไปตามล าดับ จนได้หลายเซลล์ มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นก้อน การ
บีบตัวของท่อน าไข่จะท าให้ก้อนนี้เคลื่อนเข้าสู่โพรงมดลูก โดยใช้เวลาประมาณ ๗-๘ วัน แล้ว
ฝังตัวที่ผนังชั้นในของมดลูก หรือเย่ือบุโพรงมดลูก เพื่อเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนและเป็นทารก
ต่อไป ซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตเป็นร่างกายคนเรานั่นเอง 
12. ง. เพราะ การขึ้นของฟันแท้เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยบอกความเจริญเติบโตของร่างกายได้ และ
บอกได้ว่าอยู่ในช่วงวัยเด็กซึ่งเป็นเด็กวัยเรียน อายุ 6 ปีขึ้นไป 
13. ก. เพราะวัยชราเป็นวัยที่ร่างกายคนเราจะหยุดการเจริญเติบโตแล้ว 
14. ข. เราควรวัดการเจริญเติบโตของตนเองด้วยการชั่งมวลและวัดส่วนสูงควรท าทุกๆ เดือน 
เพื่อติดตามการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ช่วยให้ทราบปัญหาสุขภาพของ
ตนเองและหาทางแก้ปัญหาได้ 
15. ก. เพราะการติดตามการเจริญเติบโตของตนเองมีผลดีช่วยท าให้ทราบปัญหาสุขภาพของ
ตนเองและหาทางแก้ปัญหาได้  
 



ตอนที่ 1    
หมายเลข 1 คือ ปาก ท าหน้าที่ ย่อยอาหารเชิงกลและเชิงเคมี บดเค้ียวอาหารโดยฟัน 
คลุกเคล้าอาหารโดยลิ้น และย่อยอาหารจ าพวกแป้งให้เป็นน้ าตาลโดยเอนไซม์อะไมเลสจาก
ต่อมน้ าลาย 
หมายเลข 2 คือ หลอดอาหาร ท าหน้าที่ น าอาหารจากปากลงสู่กระเพาะอาหาร เรียกว่า เพ
อริสตัสซิส และไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้น 
หมายเลข 3 คือ ตับ ท าหน้าที่ ผลิตน้ าดีมาย่อยโมเลกุลของไขมันแตกตัวและมีขนาดเล็กลง 
หมายเลข 4 คือ กระเพาะอาหาร ท าหน้าที่ ย่อยอาหารทางเคมีโดยเอนไซม์เพปซินย่อยอาหาร
ที่มีโปรตีนให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง 
หมายเลข 5 คือ ล าไส้ใหญ่ ท าหน้าที่ เก็บกากอาหารและดูดซึมน้ าออกจากกากอาหาร และไม่
มีการย่อยอาหารเกิดขึ้น 
หมายเลข 6 คือ ล าไส้เล็ก ท าหน้าที่ ย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารทุกชนิดเข้าสู่กระแส
เลือด เพื่อน าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยผลิตเอนไซม์เองและรับเอนไซม์จากตับอ่อน
มาช่วยย่อยโปรตีน แป้ง ไขมันให้เป็นโมเลกุลเดี่ยว 
 

ตอนที่ 2    
1. ก. เพราะการบดเค้ียวอาหารของฟันเป็นการท าให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง 
เรียกว่า การย่อยเชิงกล   
2. ก. เพราะ ปาก และ ล าไส้เล็ก เป็นอวัยวะที่มีการผลิตน้ าย่อย และย่อยอาหารประเภทแป้ง  
       ปาก มีเอนไซม์หรือน้ าย่อยอะไมเลสหรือไทยาลิน  ซึ่งท างานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส
เล็กน้อย น้ าย่อยนี้จะย่อยสารอาหารจ าพวกแป้งเท่านั้น   
       ล าไส้เล็ก มีเอนไซม์ที่ล าไส้เล็กสร้างขึ้นเอง ได้แก่ มอลเทส (maltase) ซูเครส (sucrase) 
แล็กเทส (lactase) และรับเอนไซม์อะไมเลส (amylase) จากตับอ่อน (pancreas) มาช่วยย่อย
แป้งให้เป็นน้ าตาลมอลโทส  
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3. ข. เพราะกระเพาะอาหาร ผลิตเอนไซม์เพปซินจะย่อยโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide) และ
เอนไซม์เรนนิน ท าหน้าที่ย่อยโปรตีนในน้ านม ส่วนเอนไซม์ไลเพส (lipase) เป็นเอนไซม์ที่ผลิต
โดยตับอ่อน ท าหน้าที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล  
4. ก. เพราะ  เอนไซม์ไลเพส (lipase) เป็นเอนไซม์ที่ผลิตโดยตับอ่อน ท าหน้าที่ย่อยไขมันให้
เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล    
5. ง. เพราะ กรดไฮโดรคลอริก ถูกสร้างมาจากผนังของกระเพระอาหาร เพื่อช่วยย่อยโปรตีน 
ภาวะที่กรดหรือน้ าย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปอยู่ในหลอดอาหาร  ส่งผลให้
เกิดอาการแสบร้อนกลางหน้าอกหรือมีการเรอเปรี้ยว 
6. ข. เพราะ การย่อยอาหารเริ่มต้นที่ปากและสิ้นสุดที่ล าไส้เล็ก 
7. ค. เพราะ ล าไส้เล็กท าหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารทุกชนิดเข้าสู่กระแสเลือด 
เพื่อน าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
8. ค. เพราะ น้ าดี (bile) เป็นสารที่ผลิตมาจากตับ (liver) แล้วไปเก็บไว้ที่ถุงน้ าดี (gall bladder) 
น้ าดี ไม่ใช่เอนไซม์เพราะไม่ใช่สารประกอบประเภทโปรตีน โดยน้ าดีจะท าหน้าที่ย่อยโมเลกุล
ของไขมันแตกตัวให้มีขนาดเล็กลง แล้วน้ าย่อยจากตับอ่อนจะย่อยต่อท าให้ได้อนุภาคที่เล็ก
ที่สุดที่สามารถแพร่เข้าสู่เซลล์  
9. ข. เพราะ อาหารจ าพวกโปรตีนถูกย่อยเชิงเคมีครั้งแรกที่ กระเพาะอาหาร โดยเอนไซม์  
เพปซินจะย่อยโปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide) และเอนไซม์เรนนิน ท าหน้าที่ย่อยโปรตีนใน
น้ านม และมีกรดไฮโดรคลอริก ถูกสร้างมาจากผนังของกระเพระอาหาร เพื่อช่วยย่อยโปรตีน
ให้มีโมเลกุลเล็กลง  
10. ก. เพราะ  A เป็นอวัยวะที่ย่อยอาหารโปรตีนเป็นที่แรก ซึ่งอวัยวะนี้ คือ กระเพาะอาหาร  
B  เป็นน้ าตาลกลูโคส ซึ่งเป็นสารอาหารโมเลกุลเดี่ยวของแป้ง เกิดการย่อยครั้งแรกที่ปาก 
C  เป็นตับอ่อน ท าหน้าที่ผลิตเอนไซม์ไลเพส ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล 
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11. ข. เพราะ หลอดอาหารและล าไส้ใหญ่ ไม่มีหน้าที่ในการย่อยอาหาร 
         หลอดอาหาร ท าหน้าที่ น าอาหารจากปากลงสู่กระเพาะอาหาร เรียกว่า เพอริสตัสซิส 
และไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้น 
         ล าไส้ใหญ่ ท าหน้าที่ เก็บกากอาหารและดูดซึมน้ าออกจากกากอาหาร และไม่มีการ
ย่อยอาหารเกิดขึ้น 
12. ข. เพราะ ปาก กระเพาะอาหาร และล าไส้เล็ก เป็นอวัยวะที่มีการย่อยเชิงเคมี ดังนี้  
 ปาก (mouth) มีการย่อยเชิงกลโดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยทางเคมี  
โดยเอนไซม์อะไมเลสหรือไทยาลิน  ซึ่งท างานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสเล็กน้อย น้ าลายจาก 
ต่อมน้ าลาย(Salivary Gland)  มี3 คู่ ได้แก่ 
 1. ต่อมน้ าลายใต้ลิ้น (Sublingual Gland) 1 คู่ 
  2. ต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submandibulary Gland) 1คู่ 
  3. ต่อมน้ าลายข้างกกหู (Parotid Gland) 1 คู่ 
 ต่อมน้ าลายจะผลิตน้ าลายได้ประมาณวันละ1–1.5 ลิตร  ต่อมน้ าลายทั้ง 3 คู่  
ท าหน้าที่สร้างน้ าลายที่มีน้ าย่อยอะไมเลส ซึ่งเป็นน้ าย่อยสารอาหารจ าพวกแป้งเท่านั้น  
ความส าคัญของน้ าลาย 
  - เป็นตัวหล่อลื่น และท าให้อาหารรวมกันเป็นก้อน เรียกว่า โบลัส ( Bolus) 
  - ช่วยท าความสะอาดปากและฟัน 
  - มีเอนไซม์ช่วยย่อยแป้ง 
  - ช่วยท าให้ปุ่มรับรสตอบสนองต่อรสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขมได้ดี 
 กระเพาะอาหาร (stomach) มีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์เพปซินจะย่อย
โปรตีนให้เป็นเพปไทด์ (peptide) และเอนไซม์เรนนิน ท าหน้าที่ย่อยโปรตีนในน้ านม  
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 ล าไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณที่มีการย่อยและการดูดซึมเกิดขึ้นมาก
ที่สุด โดยเอนไซม์ในล าไส้เล็กจะท างานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส ซึ่งเอนไซม์ที่ล าไส้เล็กสร้างขึ้น 
ได้แก่ มอลเทส (maltase) ซูเครส (sucrase) แล็กเทส (lactase) การย่อยอาหารที่ล าไส้เล็ก    
ใช้เอนไซม์จากตับอ่อน (pancreas) มาช่วยย่อย ได้แก่ 
  - ทริปซิน (trypsin) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนหรือเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโน 
  - อะไมเลส (amylase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาลมอลโทส 
  - ไลเพส (lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล 
13. ข. เพราะ เอนไซม์จากตับอ่อน (pancreas)  ได้แก่ ทริปซิน  อะไมเลส และไลเพส 
 ทริปซิน (trypsin) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนหรือเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโน 
  อะไมเลส (amylase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาลมอลโทส 
  ไลเพส (lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล 
14. ง. เพราะ กุ้งต้ม เป็นอาหารที่มีโปรตีน จึงถูกย่อยที่กระเพาะอาหารเป็นล าดับแรก 
เนื่องจากกระเพราะอาหารท าหน้าที่ย่อยโปรตีน 
15. ข. เพราะ ล าไส้เล็ก เป็นบริเวณที่มีการย่อยและการดูดซึมเกิดขึ้นมากที่สุดในระบบ     
ย่อยอาหาร 



 
 

๑ 

 

สรุป เนื้อหาภาษาไทย 

 
 

พยางค ์คือ เสียงในภาษาไทยท่ีเปล่งออกมา ๑ ครั้งก็คือ ๑ พยางค์  
คำ หมายถึง เสียงท่ีเปล่งออกมาแล้วมีความหมาย คำหนึ่งคำอาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้  

เช่น รถ (๑ พยางค์ ๑ คำ), ละคร (๒ พยางค์ ๑ คำ) 
โครงสร้างของพยางค์ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

๑. พยัญชนะต้น 
๒. สระ 
๓. วรรณยุกต ์
๔. พยัญชนะท้าย (ตัวสะกด) บางพยางค์ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ 

โครงสร้างของพยางค์ ต้องมีทั้งรูปและเสียง 
๑. พยัญชนะต้น  รูป ๔๔  เสียง ๒๑ 
๒. สระ   รูป ๒๑  เสียง ๒๑ 
๓. วรรณยุกต ์  รูป ๔  เสียง ๕ 
๔. พยัญชนะท้าย รูป ๓๗  เสียง ๘ 

หมายเหตุ พยัญชนะท้าย จึงเป็นตัวตัดสินอันดับแรกว่า โครงสร้างของคำใดแตกต่างหรือเหมือนกัน  
 
 
 

 
 

 
 

พยัญชนะต้น แบ่งเป็นอักษร ๓ หมู่ ได้แก่                          
 อักษรกลาง มี ๙ ตัว ได้แก่  ก จ ด ฎ ต ฎ บ ป อ 

ท่องว่า  ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง 

 อักษรสูง  มี ๑๑ ตัว ได้แก่ ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ศ ษ ส ห ฉ 
ท่องว่า  ผี ฝาก ถุง ข้าว สาร ให้ ฉัน 

 อักษรต่ำคู่ มี ๑๔ ตัว ได้แก่ พ ภ ค ฅ ฆ ฟ ท ฒ ฑ ธ ซ ช ฌ ฮ 
ท่องว่า  พ่อ ค้า ฟัน ทอง ซื้อ ช้าง ฮ่อ 

 อักษรต่ำเด่ียว มี ๑๐ ตัว ได้แก ่ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล 
ท่องว่า  งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม ฬี โลก 
 

อักษร ๓ หมู่ 

พยางค ์



 
 

๒ 

 

การผันอักษร ๓ หมู่ 
การผันอักษร ๓ หมู่ มีหลักเกณฑ์การผัน ดังนี้ 
อักษรสูง ผันด้วยวรรณยุกต์       
  คำเป็น พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา เช่น หู ขา หิว 
  คำตาย พื้นเสียงเป็นเสียงเอก เช่น สุก ผัก ขาด 
อักษรกลาง ผันด้วยวรรณยุกต์              
  คำเป็น พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ เช่น ปี ตา กิน 
  คำตาย พื้นเสียงเป็นเสียงเอก เช่น กบ ตับ เจ็บ ปีก ปอด 
อักษรต่ำ ผันด้วยวรรณยุกต์       

คำเป็น พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ เช่น มือ นา ควาย 
  คำตาย สระเสียงส้ัน พื้นเสียงเป็นเสียงตรี เช่น นก มัด ลัก 

คำตาย สระเสียงยาว พื้นเสียงเป็นเสียงโท เช่น มีด ลูก เลือด 
หมายเหตุ คำพื้นเสียง คือ คำท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับอยู่  
 
 
 

คำควบแท้ 
 

คำควบแท้ หมายถึง คำท่ีมีเสียงพยัญชนะประสมต้นสองเสียงออกเสียงควบกัน  
คำควบแท้ มี ๑๒ เสียง ๑๖ รูป ได้แก่ 

/กร/ /กล/ /กว/ เช่น กรุง เกรียม ไกล กล้า กวัด แกว่ง 
/คร/ /คล/ /คว/ มีรูป ขร ขล ขว เช่น ครัว ขรึม คลาย ขลุ่ย ควัน ขวา 
/ปร/ /ปล/ เช่น ปรับ ปรุง ปลาย ปล้ืม 
/พร/ เช่น พริก เพราะ 
/พล/ มีรูป พล ผล เช่น พลี เพลิง โผล่ ผลัด 
/ตร/ เช่น เตรียม ตรวจ  
/ทร/ เช่น นิทรา จันทรา 

ปัจจุบันมีเสียงควบกล้ำที่มาจากภาษาอังกฤษ ๕ เสียง  
/ดร/ เช่น ดรีม ดรัมเมเยอร์  /ฟร/ เช่น ฟรี ฟรักโทส 
/ฟล/ เช่น แฟลต    /บร/ เช่น บรีส บรูไน 
/บล/ เช่น บล็อก บลัชออน 
 



 
 

๓ 

 

คำควบไม่แท้ 
คำควบไม่แท้ มี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ไม่ออกเสียง ร คือ ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้า ตัว ร ไม่ออกเสียง เช่น จริง ไซร้ ศรี สร้อย 
สร้าง สระ 
 2. “ทร” ออกเสียงเป็น “ซ”  

ทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรี 
มัทรีอินทรีย์มี     เทริดนนทรีพุทราเพรา 
 ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด  โทรมนัสฉะเชิงเทรา 
ตัว “ทร” เหล่านี้เรา   ออกสำเนียงเป็นเสียง “ซ” 

แต่บางคำ “ทร” ออกเสียงเป็นคำควบแท้  เช่น จันทรา นิทรา อินทรา ภัทรา  
 
 
 
 

อักษรนำ 
 

อักษรนำ คือ คำท่ีมีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกนั ใช้สระเดียวกัน  
หลักการอ่านมี ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑. อ่านออกเสียงเป็นพยางค์เดียว  

- ห นำ อักษรต่ำเด่ียว เช่น หงาย หนอน หมอน ใหญ่ หลาม แหวน หรูหรา 
- อ นำ ย มี ๔ คำ ได้แก่ อย่า อยู่ อย่าง อยาก 

๒. อ่านออกเสียงเป็นสองพยางค์ 
- อักษรกลางนำอักษรต่ำเด่ียว พยางค์แรกอ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยางค์หลังอ่านออกเสียง

เหมือนมี ห นำ เช่น กนก (กะ-หนก) จมูก (จะ-หมูก) ตลาด (ตะ-หลาด) ปรอท (ปะ-หรอด) 
อร่อย (อะ-หร่อย) 

- อักษระสูงนำอักษรต่ำเด่ียว พยางค์แรกอ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยางค์หลังอ่านออกเสียง
เหมือนมี ห นำ เช่น ขนุน (ขะ-หนุน) ฉลอง (ฉะ-หลอง) ถนน (ถะ-หนน) ฝรั่ง (ฝะ-หรั่ง)  
สมุด (สะ-หมุด) 

ข้อควรระวัง คำบางคำไม่ใช่อักษรนำ แต่อ่านตามอิทธิพลอักษรนำ เช่น ประโยชน์ ประหยัด ดิลก บัญญัติ 
 
 
 



 
 

๔ 

 

            คำเป็น คำตาย 
คำเป็น  

๑. คำท่ีประสมด้วยสระเสียงยาว ใน แม่ ก กา (ไม่มีตัวสะกด) เช่น ขา ถือ โต เรือ หัว 
๒. คำท่ีมีสระ อำ ไอ ใอ เอา เช่น นำ ไป ใส เบา 
๓. คำท่ีสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น ลุง งาน ลม ยาย ยาว  

คำตาย  
๑. คำท่ีประสมด้วยสระเสียงส้ันใน แม่ ก กา (ไม่มีตัวสะกด) เช่น จะ ดุ เตะ และ เงาะ 
๒. คำท่ีสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก กด กบ เช่น นก กัด กบ 

 
 

ชนิดของคำในภาษาไทย 
 

  ๑. คำนาม คือ คำท่ีใช้เรียกช่ือ คน สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ี รวมถึงคำนามท่ีเป็นนามธรรม  
แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 
  ๑.๑ สามานยนาม หรือ คำนามสามัญ คือ ใช้เรียกช่ือโดยท่ัวไป เช่น คน นก มา เรือ รถ 

๑.๒ วิสามานยนาม หรือ คำนามวิสามัญ คือ ใช้เรียกช่ือเฉพาะเจาะจง เช่น จันทบุรี เชียงใหม่ สมศรี  
โรงพยาบาลศิริราช  

๑.๓ สมุหนาม คือ คำนามท่ีให้เป็นชื่อ หมวด หมู่ กอง คณะ เช่น กอง โขลง คณะ ฝูง พวก  
๑.๔ ลักษณนาม คือ นามท่ีใช้บอกลักษณะของคำนาม เพื่อให้รู้สัดส่วนรูปพรรณสัณฐาน เช่น กิ่ง ขอน 

ปาก ฉบับ พระองค์ บาน  
๑.๕ อาการนาม คือ คำนามซึ่งเกิดจากคำกริยา หรือคำวิเศษณ์ มีคำ “การ” และ “ความ” นำหน้า เช่น 

การเดิน การเล่น ความเจริญ ความตาย ความรู้ ความดี ความเร็ว 
  ๒. คำสรรพนาม คือ คำท่ีใช้เรียกแทนช่ือของคน สัตว์ และสถานท่ี หรือแทนคำนามท่ีเป็นผู้พูดหรือ
ผู้เขียน แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้ 

๒.๑ บุรุษสรรพนาม คือ คำสรรพนามท่ีใช้แทนบุคคล เรียกว่า แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ บุรุษท่ี ๑  
บุรุษท่ี ๒ และบุรุษท่ี ๓ เช่น ฉัน ข้าพเจ้า ท่าน คุณ เขา เธอ 

๒.๒ ประพันธสรรพนาม คือ คำสรรพนามเช่ือมประโยค เรียกว่า คือ สรรพนามท่ีใช้แทนคำนามซึ่งอยู่
ข้างหน้า ได้แก่ ท่ี ซึ่ง อัน ผู้ 

๒.๓ ปฤจจาสรรพนาม คือ คำสรรพนามท่ีใช้ถาม ได้แก่ ใคร อะไร ไหน ผู้ใด ส่ิงไร  
๒.๔ วิภาคสรรพนาม คือ คำท่ีใช้แทนนามเพื่อแยกนามนั้นออกเป็นส่วน ๆ ได้แก่ ต่าง บ้าง กัน เช่น 

ชาวนาต่างไถนา นักเรียนบ้างก็เล่นบ้างก็เรียน เขารักกัน นักมวยชกกัน 
๒.๕ นิยมสรรพนาม คือ คำสรรพนามช้ีเฉพาะ เพื่อบอกความกำหนดให้ชัดเจน เช่น นี่ นี้ นั่น โน้น 
๒.๖ อนิยมสรรพนาม คือ คำสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะ ไม่บอกแน่นอน เช่น ใคร อะไร ท่ีไหน ใด ๆ อนิยม

สรรพนาม คล้ายปฤจฉาสรรพนาม แต่ปฤจฉาสรรพนามใช้เป็นคำถาม อนิยมสรรพนาม ใช้เป็นความบอกเล่า 
 



 
 

๕ 

 

  ๓. คำกริยา คือ คำท่ีแสดงอาการของนาม หรือสรรพนาม แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
๓.๑ อกรรมกริยา คือ กริยาท่ีไม่ต้องการกรรมมารบัข้างท้ายเพราะมีใจความครบบริบูรณ์แล้ว ได้แก่ นั่ง 

นอน ยืน เดินไป พูด บิน พัง พัด ไหล หัก หัวเราะ  
๓.๒ สกรรมกริยา คือ กริยาท่ีต้องการกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ ได้แก่ เขียน ตี กิน จับ 

ไล่ เปิด อ่าน  
๓.๓ วิกตรรถกริยา คือ กริยาท่ีไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ต้องอาศัยคำนาม สรรพนาม หรือคำวิเศษณ์มาเติม

ข้างหลังหรือมาขยาย จึงจะได้ใจความสมบูรณ์ ได้แก่ เหมือน คล้าย เท่า คือ ดัง 
๓.๔ กริยานุเคราะห์ คือ กริยาท่ีใช้ประกอบหรือช่วยกริยาสำคัญในประโยค ได้แก่ กำลัง พึ่ง น่า จะ จัก 

จง คง เคย ควร ชะรอย ต้อง ถูก พึง ย่อม ยัง   
๔. คำวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้ประกอบคำอื่นให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

แบ่งออกเป็น ๑๐ ประเภท ดังนี้ 
 ๔.๑ ลักษณวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้ประกอบคำอื่นเพื่อบอกลักษณะของคำนั้น ๆ โดยมากใช้ประกอบคำนาม 
คำสรรพนามท่ีใช้ประกอบคำกริยาและกริยาวิเศษณ์มีน้อย เช่น 

บอกชนิด ได้แก่ ช่ัว เลว แก่ อ่อน หนุ่ม สาว  
บอกขนาด ได้แก่ สูง ใหญ่ เล็ก ยาว ส้ัน โต แคบ  
บอกสัณฐาน ได้แก่ กลม บาง แบน รี  
บอกสี ได้แก่ ดำ ขาว เหลือง แดง  
บอกเสียง ได้แก่ ดัง ค่อย เพราะ แหบ เครือ  
บอกกล่ิน ได้แก่ เหม็น หอม ฉุน คาว  
บอกรส ได้แก่ เปรี้ยว ขม จืด เผ็ด หวาน เค็ม มัน  
บอกสัมผัส ได้แก่ ร้อน เย็น นิ่ม กระด้าง แข็ง  
บอกอาการ ได้แก่ ช้ำ เร็ว เอื่อย ซึม ฉลาด ซื่อ  

๔.๒ กาลวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้ประกอบคำอื่นเพื่อบอกเวลา ประกอบได้ท้ังนาม สรรพนาม และกริยา 
ได้แก่ เด๋ียวนี้ เช้า เย็นช้ำ นาน โบราณ ปัจจุบัน  

๔.๓ สถานวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้ประกอบคำอื่นเพื่อบอกสถานท่ี ประกอบท้ังนาม สรรพนาม และกริยา 
ได้แก่ ใกล้ ไกล ห่าง ชิด ใต้ เหนือ ล่าง บน  

๔.๔ ประมาณวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้ประกอบคำอื่นเพื่อบอกจำนวน แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
บอกจำนวนจำกัด ได้แก่คำว่า หมด ส้ิน ท้ังหมด ท้ังปวง บรรดา 
บอกจำนวนไม่จำกัด ได้แก่ มาก น้อย จุ หลาย ๆ  
บอกจำนวนแบ่งแยก ได้แก่ บาง บ้าง ต่าง ส่ิงละ คนละ  
บอกจำนวนนับ แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ บอกจำนวนเลข เช่น หนึ่ง สอง สาม กับบอกจำนวนที 

เช่น ท่ีหนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม 
๔.๕ ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้ประกอบคำอื่น เป็นคำถามได้แก่ ใด อะไร ทำไม ไหน เท่าไร เช่น คนไหน

เรียนเก่ง เธอมากี่คน 
๔.๖ นิยมวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้ประกอบคำอื่น เพื่อบอกความแน่นอน ความชัดเจน เช่น นี้ นั้น แท้ 

แบ่งเป็น ๒ ชนิดบอกความแน่นอนในความหมาย เช่น ฉันเอง ไปแน่ สวยแท้ ดีทีเดียวบอกความแน่นอนของส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง เช่น คนนั้น ท่ีนั้น ท่ีนี ่

๔.๗ อนิยมวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้ประกอบคำอื่นโดยไม่บอกกำหนดแน่นอนลงไป เช่น อื่น อื่นใด ไย เช่น 



 
 

๖ 

 

เหตุใดเธอรีบกลับบ้าน 
๔.๘ ประติชญาวิเศษณ์ คือ คำท่ีใช้แสดงรับรองโต้ตอบ รับขาน เช่น จ้ำ ครับ เออ คุณขา กระหม่อม พะ

ย่ะค่ะ 
๔.๙ ประติเสธวิเศษณ์ คือ คำท่ีบอกความห้าม หรือไม่รับรอง เช่น ไม่ใช่ มิได้ บ่ 
๔.๑๐ ประพันธวิเศษณ์ คือ คำประพันธสรรพนามซึ่งเอามาใช้เหมือนคำวิเศษณ์ ได้แก่ ท่ี ซึ่ง อัน เช่น เขา

พูดอย่างท่ีฉันพูด ท่ี ซึ่ง อัน ถ้าอยู่ติดกับคำนาม หรือสรรพนามจะเป็นประพนัธสรรพนาม ถ้าอยู่ติดกับกริยาหรือ
กริยาวิเศษณ์จะเป็นประพันธวิเศษณ์ 
  ๕. คำบุพบท คือ คำท่ีใช้นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์หรือนำหน้าประโยค เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยคว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

๕.๑ คำบุพบทบอกสถานท่ี ได้แก่ เหนือ ใต้ บน นอก ใน ใกล้ ไกล หน้า หลัง  
๕.๒ คำบุพบทบอกเวลา ได้แก่ ต้ังแต่ จน กระท่ัง จนกระท่ัง 
๕.๓ คำบุพบทบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อ สำหรับ ด้วย แก่ กับ โดย แด่ 
๕.๔ คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ ได้แก่ ของ แห่ง 

  ๖. คำสันธาน คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน  
แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ดังนี้ 
  ๖.๑ เช่ือมความคล้อยตามกัน ได้แก่ และ กับ พอ..ก็ ท้ัง...และ เมื่อ...ก็ ถ้า...ก็ 

๖.๒ เช่ือมความขัดแย้งกัน ได้แก่ แต่ แต่ทว่า แม้...ก็ กว่า...ก็ ถึง...ก็ 
๖.๓ เช่ือมความเป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่ ด้วย เพราะ...จึง ฉะนั้น ดังนั้น เพราะฉะนั้น ฯลๆ 
๖.๔ เช่ือมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ หรือ มิฉะนั้น ไม่เช่นนัน้ ไม่...ก ็

  ๗. คำอุทาน คือ คำท่ีเปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูด หรือเป็นคำท่ีใช้ต่อถ้อยเสริม
บทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คำอุทานท่ีแสดงอารมณ์และความรู้สึกจะเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย์(!) ต่อท้ายไว้ด้วย 
แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ดังนี้ 

๗.๑ อุทานบอกอาการ  
๑. อาการร้องเรียก หรือบอกให้รู้ตัว เช่น นี่แนะ เฮ้ย โว้ย ฯลฯ 
๒. อาการโกรธเคือง เช่น ชะ ๆ ชิ ๆ เหม่ ดูดู๋ ฯลฯ 
๓. อาการประหลาดหรือตกใจ เช่น อ๊ะ เออแน่ แม่เจ้าโว้ย ๆลๆ 
๔. อาการสงสัย หรือปลอบโยน เช่น เจ้าเอ๋ย อนิจจา พุทโธ่ ฯลฯ 
๕. อาการเข้าใจหรือรับรู้ เช่น เออ เออน่ะ อ้อ ฯลฯ 
๖. อาการเจ็บปวด เช่น โอย โอ้ย ฯลฯ 
๗. อาการสงสัยหรือไต่ถาม เช่น หา หือ ๆลฯ 
๘. อาการห้ามหรือทักท้วง เช่น ฮ้า ไฮ้ อื้อหือ ๆลฯ 
๙. อาการจากส่ิงธรรมชาติ เช่น ปัง ปึง ตูม โครม ฯลฯ 

๗.๒ อุทานเสริมบท คือ การเสริมถ้อยคำเพื่อฟังให้รื่นหู เช่น ไม่ลืมหูไม่ลืมตา  เส่ือสาด ดีอกดีใจ  
ผู้หญิงยิงเรือ อาบน้ำอาบท่า อยู่บ้านอยู่ช่อง 
 
 
 
 



 
 

๗ 

 

 
วลีและประโยค 

วลี หมายถึง คำหรือกลุ่มคำท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของประโยค ยังมีความหมายไม่ชัดเจน 

ประโยค หมายถึง ข้อความท่ีสามารถใช้ส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน สามารถส่ือความได้ว่า ใคร ทำ
อะไร รู้สึกอย่างไร 

โครงสร้างของประโยค 

ประโยคประกอบด้วย ภาคประธานและภาคแสดง ภาคแสดงยังประกอบด้วยกริยาและกรรม  
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน กริยา กรรม (ถ้ามี) 
แต่ละส่วนอาจมีส่วนขยายได้ ส่วนขยายจะมีครบทุกส่วนหรือมีเพียงบางส่วนหรือไม่มีกไ็ด้ 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ส่วนขยายประธาน กริยา ส่วนขยายกริยา กรรม ส่วนขยายกรรม 

ประเภทของประโยค  

๑. ประโยคสามัญ คือ ประโยคท่ีมีใจความเพียงหนึ่ง มีกริยาสำคัญเพียงตัวเดียว 

เช่น  แมวกินปลา แก้มร้องเพลง จอมว่ายน้ำเก่ง 
๒. ประโยคความรวม คือ ประโยคความเดียวต้ังแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปมารวมกัน มักมีคำสันธานทำหน้าท่ี

เช่ือมประโยค แบ่งเป็น ๔ ชนิด ได้แก่  
๒.๑ ประโยคความรวมแบบคล้อยตามกัน  

เช่น พี่และน้องขี่จักรยาน (เช่ือมด้วยคำสันธาน และ) 
๒.๒ ประโยคความรวมแบบขัดแย้งกัน                                                                         

เช่น กล้าเรียนคอมพิวเตอร์แต่แก้วเรียนดนตรีไทย (เช่ือมด้วยคำสันธาน แต่) 
๒.๓ ประโยคความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผล 

เช่น เพราะสมชายไม่ต้ังใจเรียนจึงสอบไม่ผ่าน (เช่ือมด้วยคำสันธาน เพราะ...จึง) 
๒.๔ ประโยคความรวมแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เช่น เธออยากไปเท่ียวทะเลหรือน้ำตก (เช่ือมด้วยคำสันธาน หรือ) 
๓. ประโยคความซ้อน คือ ประโยคหลักท่ีมีประโยคย่อยเป็นส่วนขยาย โดยใช้คำเช่ือมเพื่อรวมเข้าเป็น

ประโยคเดียวกัน และประโยคย่อยมักจะตามหลังคำเช่ือม มักใช้คำเช่ือม เช่น ผู้ ท่ี ซึ่ง อัน ว่า เมื่อ จน กระท่ัง 
เพื่อ เช่น น้องกินส้มท่ีแม่ซื้อมาจากตลาด  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘ 

 

 

คำราชาศัพท์ 
คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนคำศัพท์ท่ีใช้กับพระสงฆ์ 

 ข้อสังเกตวิธีการใช้คำราชาศัพท์ 
 การใช้คำว่า “ทรง” 

 ใช้ “ทรง” นำหน้าคำนามและคำกริยาสามัญ เช่น ทรงม้า (ข่ีม้า) ทรงศีล (รับศีล)  
 ใช้นำหน้าคำหน้าราชาศัพท์ เพื่อเปล่ียนให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เช่น ทรงพระราชดำริ ทรงพระราชสมภพ 

 ใช้ ทรง ประกอบกับคำว่า มี และ เป็น ได้ต่อเมื่อใช้นำหน้าคำธรรมดา เช่น ทรงเป็นนักปราชญ์ ทรงเป็นประธาน  
 ห้ามใช้ “ทรง” นำหน้าคำท่ีเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้ว เช่น กริ้ว โปรด เสวย เสด็จ ทอดพระเนตร  
การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล 

 “ทูลเกล้าฯ ถวาย” ใช้ในการถวายของเล็ก 

  “น้อมเกล้าฯ ถวาย” ใช้ในการถวายของใหญ่ 
คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ 
กิน  ใช้คำว่า   ฉัน  เงิน    ใช้คำว่า   ปัจจัย 

เชิญ  ใช้คำว่า   นิมนต์  ท่ีอยู่    ใช้คำว่า   กุฏิ  
นอน ใช้คำว่า  จำวัด  ป่วย    ใช้คำว่า   อาพาธ 

ไหว้  ใช้คำว่า  นมัสการ สวดมนต์  ใช้คำว่า   ทำวัตร   

คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสังฆราช 

พระสังฆราชเปรียบเหมือนพระราชาของพระภิกษ ุดังนั้น คำท่ีใช้สำหรับพระสังฆราช จึงมีความใกล้เคียง
หรือเหมือนคำท่ีใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ เช่น 

กิน  ใช้คำว่า เสวย  คำสอน  ใช้คำว่า โอวาท 

พูด  ใช้คำว่า ตรัส  ป่วย  ใช้คำว่า ประชวร 

นอน  ใช้คำว่า บรรทม  ตาย  ใช้คำว่า ส้ินพระชนม์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙ 

 

การสังเกตคำไทยและคำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

คำไทยแท้ สังเกตได้ดังนี ้
๑. มักเป็นคำพยางค์เดียว 

๒. ตัวสะกดตรงตามมาตรา  

๓. มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ 
๔. ไม่มีตัวการันต์ 

๕. ไม่นิยมคำควบกล้ำ  
ตัวอย่าง เช่น กิน นอน ผอม หาย ผัก แมว พ่อ แม่ พี่ น้อง ป้า อา ลุง ดิน น้ำ ลม ไฟ  

คำภาษาเขมร สังเกตได้ดังนี้ 
๑. มักใช้ตัว จ ร ล ญ ส เป็นตัวสะกด 

๒. มักเป็นคำแผลง อักษรนำ 

๓. เดิมถ้ามีคำว่า ประ นำหน้า จะแผลงเป็น บรร 

๔. นิยมคำควบกล้ำ 

๕. มักเป็นคำราชาศัพท์ 

ตัวอย่าง เช่น ตำรวจ กันดาร ขาล สำราญ สมเด็จ บำเหน็จ พระพักตร์ ฉลาด ถนน ประโยชน์  
คำภาษาบาลีสันสกฤต สังเกตได้ดังนี ้

๑. มีหลายพยางค์ 

๒. ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

๓. มักมีตัวการันต์ 

๔. ไม่มีรูปวรรณยุกต ์

๕. มักประสมด้วย ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ ฤ ฤๅ 

ตัวอย่าง เช่น กษัตริย์ กนิษฐา เคราะห์ เทศน์ มนุษย์ เศรษฐี ลิขิต อนันต์ 
คำภาษาจีน สังเกตได้ดังนี ้

๑. มักมีเสียงวรรณยุกต์ตรีหรือจัตวา 

๒. ส่วนใหญ่มีรูปวรรณยุกต ์

๓. มักเป็นคำท่ีเรียกญาติ อาหาร พืช 

๔. มักมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง 

ตัวอย่าง เช่น ก๊ก ก๋วยเต๋ียว เกี๊ยว ตงฉิน เต้าหู้ ยี่ห้อ แฮ่กึ๊น อั้งเปา 
คำภาษาอังกฤษ สังเกตได้ดังนี้ 

๑. ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 

๒. สร้างศัพท์บัญญัติใช้แทนภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง เช่น กอล์ฟ การ์ตูน คอนเสิร์ต แท็กซี่ เครดิต เคาน์เตอร์ 
 



 
 

๑๐ 

 

 
 

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 

 สำนวน คือ ถ้อยคำท่ีเรียบเรียงขึ้น มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ ใช้ในเชิง
อุปมาเปรียบเทียบ ไม่สามารถแปลความหมายตามอักษรได้ จึงมักเรียกกันว่า สำนวนเปรียบเทียบ  
เช่น ตราหน้า หมายความว่า สบประมาท หมายหน้าไว้ 
 เปิดโปง หมายความว่า เปิดเผย 

 เรือจ้าง หมายความว่า ครู 
 สุภาษิต คือ ถ้อยคำหรือข้อความท่ีกล่าวขึ้นมา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อคิดหรือเป็นคติสอนใจ  
เช่น รักยาวให้บ่ัน รักส้ันให้ต่อ, ไก่งานเพราะขน คนงามเพราะแต่ง, เกลือเป็นหนอน, กินปูนร้อนท้อง 

 คำพังเพย คือ ถ้อยคำเปรียบเปรย โดยกล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากันกับเรื่อง  
เช่น  กระต่ายต่ืนตูม  หมายความว่า  อาการท่ีต่ืนตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน 

 กิ้งก่าได้ทอง     หมายความว่า  ผู้ท่ีลืมตัว พอมีทรัพย์สินทองก็ลืมว่าแต่ก่อนเคยเป็นอย่างไร 

 หนีเสือปะจระเข้  หมายความว่า  หนีจากอันตรายอย่างหนึ่ง แต่ก็ต้องพบอันตรายอีกอย่างหนึง่ 

 ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายความว่า  ลงแรงลงทุนไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 

 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดมีจำนวนพยางค์ต่างจากข้ออื่น 
 ก. ภูมิฐาน    ข. จระเข้ 
 ค. พรรณนา    ง. กินรี 
๒. ข้อใดอ่านมีจำนวนพยางค์เท่ากับ “นารายณ์” 
 ก. ทิวทัศน์     ข. กิจกรรม  
 ค. เกียรติยศ     ง. กรมหลวง  
๓. “คนจนอย่างพี่ ไม่มีเงินเป็นอำนาจ” ข้อความนี้มีเสียงสามัญกี่พยางค์ 
 ก. 5  พยางค์    ข. 6  พยางค์ 
 ค. 7  พยางค์    ง. 8  พยางค์ 
๔. คำในข้อใดที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำและอักษรสูง 
 ก. กวนน้ำ     ข. ขุนช้าง 
 ค. ฟางข้าว     ง. จาวตาล  
๕. ข้อใดมีอักษรต่ำทั้งหมด 
 ก. คมขำ    ข. ดาษดา 
 ค. ธูปหอม    ง. วาดภาพ 
๖. ข้อใดเป็นอักษรสูงทั้งหมด 
 ก. ข้าวสารของฉัน   ข. ไก่ขันบนโอ่ง 
 ค. งูนอนอยู่ในวัด   ง. หนูกินข้าวสาร 
๗. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันทุกคำ 

ก. น้ำ โต๊ะ ค้าง    ข. บิน ขาว หมี 
ค. เสือ ป้า น่า    ง. กด พี่ ปู่ 

๘. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า “สีสัน” 
 ก. หมอผี    ข. ยาพิษ 
 ค. ปลาไหล    ง. ปูนา 
๙. “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ข้อความนี้ไมม่ีเสียงวรรณยุกต์ใด 
 ก. เสียงเอก    ข. เสียงตรี 
 ค. เสียงจัตวา    ง. เสียงโท 
๑๐. ข้อใดเป็นคำควบแท้ทั้งหมด 

ก. พลอง คลาด ตลาด   ข. แปลก พลบ ขวิด  
ค. กลับ กว้าง ผลิต   ง. หลบ กล้อง คลาย  

 



 
 

๑๒ 

 

๑๑. ประโยคในข้อใด มีคำควบแท้ 
ก. อันที่จริงแล้ว เธอนั่นแหละคือขโมย 
ข. ฉันจะยกทรัพย์สินที่มีอยู่ให้กับเธอ 
ค. หัวหน้าทราบเรื่องราวของมารุตแล้ว 
ง. เขาประสบอุบัติเหตุจนเป็นเจ้าชายนิทรา 

๑๒. ข้อใดอ่านออกเสียงควบกล้ำต่างจากข้ออื่น 
 ก. เศรษฐี ส่งเสริม    ข. ประเสริฐ  อาศรม 
 ค. ทรุดโทรม กำสรวล   ง. จันทรา พุทรา 
๑๓. คำในข้อใดเป็นคำที่มีอักษรนำ  

ก. โกรธ     ข. เศร้า   
ค. อร่อย    ง. ปลอบ 

๑๔. “รอยไฟไหม้เมื่อแล้ง เจ้ายังแกร่งยืนหยัดกล้า” ข้อความนี้มีคำตายกี่พยางค์ 
 ก. 1 พยางค์    ข. 2 พยางค์ 
 ค. 3 พยางค์    ง. 4 พยางค์ 
๑๕. “สู้แดดและรอฝน อึดและทนเป็นต้นหนา” ข้อความนี้มีคำเป็นกี่พยางค์ 
 ก. 5 พยางค์    ข. 6 พยางค์ 
 ค. 7 พยางค์    ง. 8 พยางค์ 
๑๖. “ช่างเก่งจริงนะเจ้า อยู่ตามเขาเฝ้ายามป่า” คำในข้อใดเป็นคำตาย 
 ก. นะ     ข. เจ้า 
 ค. อยู่     ง. ป่า 
๑๗. “ต้นจิกรู้จักกัน เป็นอาหารแสนโอชา” คำในข้อใดไม่ใช่คำเป็น 
 ก. รู้     ข. จัก 
 ค. โอชา    ง. อาหาร 
๑๘. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำควบกล้ำแท้ทุกคำ 
 ก. ทราย  ทราบ  ทราม  ข. ปลอดภัย  นกปรอด  ปราดเปรียว 

ค. กวาด  ความ  ควาย   ง. สรง  ทรง  ปลง 
๑๙. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ทุกคำ 
 ก. ทรุดโทรม  แทรกแซง  ทรง  ข. ปลด   ปลง  แปลก 
 ค. จริง  จริต  จรด   ง. แสลง  สลด  สลัด 
๒๐. ข้อใดมีอักษรนำมากที่สุด 
 ก. วารีชำระรดจนหมดหมอง  ข. อร่ามเรืองรุ้งดังดวงดาว 
 ค. ขัดขมิ้นแน่นเนื้อนวลละออง  ง. บรรจงทรงภูษาสีเศวตร 
 



 
 

๑๓ 

 

๒๑. ข้อใดเป็นทั้ง “คำตาย และ คำควบ” 
 ก. ตรากตรำ    ข. พร้อมพลับ 
 ค. พลัดพราก    ง. ตรัสส่ัง 
๒๒. ข้อใดมีทั้งอักษรควบและอักษรนำ 
 ก. สุดฉงนเหตุไฉน 
 ข. ไม่ถือโกรธอย่าเกรงขาม 
 ค. พ่อกลับไม่ถือโทษ 
 ง. พลิกกลับไปเช่นนี ้
๒๓. คำที่มี “ทร” ในข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวก 
 ก. ทรุดโทรม    ข. ทรวดทรง 
 ค. พุทรา    ง. นิทรา 
๒๔. ข้อใดเป็นอักษรนำทุกคำ 
 ก. สร้าง  ทราบ   ข. ตราด  ฉลาด 
 ค. อยาก  หมวก   ง. ฉลาก  ครัว  
๒๕. ข้อใดเป็นประโยค 
 ก. ตีงูให้หลังหัก   ข. ถ่มน้ำลายรดฟ้า 
 ค. นกกระจอกกินน้ำ   ง. งมเข็มในมหาสมุทร 
๒๖. ข้อใดมีคำตายน้อยที่สุด 
 ก.  ทั้งไพร่นายรายเรียงกันเรียดไป  ตัดใบไม้มุงเหมือนหลังคาบัง 
 ข.  พระเปรมปรีดิ์ดีใจอยู่ในพักตร์  มิให้ประจักษ์คนทั้งหลาย 
 ค.  คำโบราณท่านผูกถูกทุกสิ่ง  เขาว่าลิงจองหองมันพองขน 
 ง.  เสพอาหารหวานคาวเมื่อคราวยาก  ล้วนของฝากเฟื่องฟูค่อยชูช่ืน 
๒๗. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามเหมือนกัน 
 ก.    พระสงฆ์ - พระพุทธรูป 
 ข.    บ้าน - เล่ือย 
 ค.    ร่ม - ปี่ 
 ง.    หนังสือ  - เทียนไข 
๒๘. ข้อใดมีคำตายทุกคำ 
 ก.  กระทะทอดนก   ข. ปลาถูกถอดเกล็ด 
 ค.  เป็ดว่ายน้ำในสระ   ง.  มดไต่เกะกะบนขยะ 
๒๙. คำในข้อใดออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีทุกคำ 
 ก. ล้มล้าง          ข. ขัดข้อง       
 ค. ห้องนอน        ง. กราบพระ     



 
 

๑๔ 

 

๓๐. ข้อใดเป็นอักษร ห นำ ทั้งหมด 
    ก. หวดข้าว  ข้าวเหนียว         ข. ข้าวสวย  ผู้ใหญ่       
 ค. หรูหรา  เหง่ือไหล     ง. หิวข้าว  ข้าวแกง 
๓๑. ถ้ามีตัวสะกดเป็น ก บ ด ถึงจะประสมสระเสียงส้ันหรือยาวจะจัดเป็นคำเป็นหรือคำตาย 
 ก. คำเป็น          ข. คำตาย      
 ค. ถูกทั้ง ก และ ข    ง. ไม่มีข้อถูก 
๓๒. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง 
 ก. คุณยายรักจักรเย็บผ้าหลังนี้มาก 
 ข. คุณแม่รับประทานขนมจีนได้ครั้งละหลายจับ 
 ค. เธอจะซื้อเทียนพรรษาเล่มนี้ไปถวายวัดหรือ 
 ง. คุณตาวางไซดักปลาไว้หลายลูกในห้วงหลังบ้าน 
๓๓. ประโยคในข้อใด มีคำสรรพนามแทนคำถาม 

ก. ใครอ่านการ์ตูน   ข. ใครๆ ก็ไม่รักผม 
ค. ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง  ง. ผู้ใดพบกระเป๋าสีแดงโปรดติดต่อคุณนุช 

๓๔. “เธอคิดว่านิดากับอารีใครร้องเพลงไพเราะกว่ากัน” จากประโยคดังกล่าวไม่มีคำชนิดใด 
 ก. คำกริยา    ข. คำบุพบท 
 ค. คำสันธาน    ง. คำสรรพนาม 
๓๕. ข้อใดต่อไปนี้มีคำกริยาที่ต่างจากข้ออื่น 
 ก. อาทิตย์ยืมสมุดการบ้านของวาที 
 ข. อำนาจขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง 
 ค. อรทัยซื้อขนมไทยไปฝากคุณยายทุกวัน 
 ง. อุทิศเดินออกกำลังกายทุกวันหลังเลิกเรียน 
๓๖. “.................. เธอขยัน...............สอบไดค้ะแนนดี” ควรเติมคำสันธานในข้อใด p 

ก. ถึง....แต่    ข. แม้....เพ่ือ 
ค. เพราะ...จึง    ง. เพราะ....จน 

๓๗. ประโยคในข้อใด มีคำบุพบทบอกเวลา 
ก. รถวิ่งอยู่บนถนน   ข. สมุดเล่มนี้เป็นของฉัน 
ค. ผลไม้นี้ซื้อมาตั้งแต่กลางวันแล้ว ง. นักเรียนทุกคนต่างพากเพียร 

๓๘. ข้อใดไม่ใชห่น้าที่ของคำบุพบท 
 ก. แสดงความเป็นเจ้าของ  ข. เป็นกรรมของประโยค 
 ค. บอกสถานที่ และบอกเวลา  ง. บอกความประสงค์ 



 
 

๑๕ 

 

๓๙. ข้อใดต่อไปนี้มีคำอุทานเสริมบท 
 ก. เอ๊ะ! ใครน่ะ    ข. โธ่! น่าสงสารจริง 
 ค. โอ๊ย! มือไม้เจ็บไปหมด  ง. ไชโย! ในที่สุดฉันก็ทำได้ 
๔๐. ข้อใดไม่ใช่ประโยค 

ก. จอยซักผ้า    ข. นุ่นวาดภาพ 
ค. มองท้องฟ้า    ง. แก้มมาโรงเรียน 

๔๑. ประโยคในข้อใดมีเนื้อความเหมือนประโยค “จงทำการบ้าน” 
ก. โปรดอย่าถามฉัน   ข. อย่าเดินลัดสนาม 
ค. อาหารอร่อยมาก   ง. ฉันอยากกินขนม 

๔๒. ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างเหมือนประโยค “วัวกินหญ้า” 
ก. พ่อทอดไก ่    ข. พรว่ายน้ำ 
ค. มดนอนหลับ   ง. ตั้มหัวเราะเสียงดัง 

๔๓. “บัณฑิต ใหม่หน้าใสปิ๊ง” จากข้อความ คำใดเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
ก. ปิ๊ง     ข. ใหม ่
ค. หน้า     ง. บัณฑิต 

๔๔. ประโยคในข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด 
 ก. ฉันชอบกินแอปเปิ้ลและคุกกี้ระหว่างดูภาพแฟชั่นในเว็บไซต์ที่ออฟฟิศ 
 ข. พ่อกินอาหารหลายอย่าง ทั้งก๋วยเต๋ียว เกี้ยมอี๋ โจ๊ก เต้าหู บ๊ะจ่าง และกวยจั๊บ 
 ค. น้องฝันว่า ถูกครุฑไล่ตามไปพบคฤหบดีเข้าฌานอยู่ข้างสนามกอล์ฟในแคปซูลเมฆ 
 ง. มีนักทำนายผู้ชำนาญมีฤทธิ์บันดาลความสำเร็จให้ผู้คนดุจบิดา 
๔๕. ประโยคในข้อใดไม่มีคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ 

ก. พ่อซื้อเค้กมาให้ลูก   ข. ชาวนาใช้ควายไถนา 
ค. ป้าไปหาหมอที่คลินิก  ง. แม่ทำก๋วยเต๋ียวหมูตุ๋นรสเด็ด 

๔๖. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ในหมวดร่างกาย 
 ก. พระทนต์    ข. ธารพระกร 
 ค. ฉลองพระบาท   ง. ฉลองพระเนตร 
๔๗. พระภิกษุ ป่วย ใช้คำให้ถูกต้องว่าอย่างไร  
 ก. อาพาธ    ข. ประชวร 
 ค. เป็นไข้    ง. จับไข้ 
 
๔๘. “นั่ง” ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร  
 ก. ประทับ    ข. เสด็จ 
 ค. ทรงงาน    ง. ประชวร 



 
 

๑๖ 

 

๔๙. “นาสา” หมายถึงข้อใด 
 ก. ดวงตา    ข. ใบหู 
 ค. จมูก     ง. ริมฝีปาก 
๕๐. “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็น...............ของประธานาธิบดี      
บารัคโอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีได้...............ต้อนรบัเป็นอย่างดี” 
ควรเติมคำราชาศัพท์ข้อใดในช่องว่างจึงจะถูกต้อง 
 ก. อาคันตุกะ ถวายเล้ียงพระกระยาหาร 
 ข. พระราชอาคันตุกะ ถวายเล้ียงพระกระยาหาร 
 ค. อาคันตุกะ พระราชทานเล้ียงพระกระยาหาร 
 ง. พระราชอาคันตุกะ พระราชทานเล้ียงพระกระยาหาร 
๕๑. คำราชาศัพท์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น 
 ก. พระพาหา    ข. พระชงฆ์ 
 ค. พระเสโท    ง. พระหนุ 
๕๒. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ก. ฉันรู้สึกตื้นตันใจทุกครั้งที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
 ค. ความคิดหรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประโยชน์ต่อราษฎรอย่างมาก 
 ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

๕๓. ข้อความต่อไปนี้ มีคำภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษอย่างละกี่คำ 

 

 
 ก. คำภาษาจีน 3 คำ / คำภาษาอังกฤษ 3 คำ 
 ข. คำภาษาจีน 4 คำ / คำภาษาอังกฤษ 3 คำ 
 ค. คำภาษาจีน 5 คำ / คำภาษาอังกฤษ 4 คำ 
 ง. คำภาษาจีน 6 คำ / คำภาษาอังกฤษ 4 คำ 
๕๔. ข้อใดไมม่ีคำภาษาต่างประเทศ 
 ก. วันหนี่งฉันเดินไปเที่ยวป่า 
 ข. เพลินชมพฤกษาคชาพาชี 
 ค. อีกบุหงาฝูงปลาและราชสีห์ 
 ง. มองดวงจันทร์ที่อยู่ในอัมพร 
๕๕. จงตอบคำถามจากข้อความต่อไปนี้ 
 

 เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโฆษณาว่า สินค้าทุกยี่ห้อลด
ราคาถึง 60 เปอร์เซ็นต์ มีอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่มให้กินฟรี เช่น ก๋วยเต๋ียว บะหมี่ 
ทุเรียน มังคุด โอเล้ียง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีดารามาร้องเพลงและนำเล่นเกมต่าง ๆ 

 งานวันเกิดคุณพ่อในปีนี้  คุณแม่ทำอาหารหลายอย่าง เช่น ซุปผักโขม  ผัดหมี่ทะเล  
สเต๊กปลา  ไก่อบ  และยังมีขนมหวานเป็นไอศกรีม เฉาก๊วย และเต้าฮวย 
 



 
 

๑๗ 

 

 
ข้อความข้างต้นมีคำภาษาอังกฤษและคำภาษาจีนอย่างละกี่คำ 
 ก. คำภาษาอังกฤษ 2 คำ และคำภาษาจีน 2 คำ 
 ข. คำภาษาอังกฤษ 2 คำ และคำภาษาจีน 3 คำ 
 ค. คำภาษาอังกฤษ 3 คำ และคำภาษาจีน 3 คำ 
 ง. คำภาษาอังกฤษ 3 คำ และคำภาษาจีน 4 คำ 
๕๖. สำนวนในข้อใด มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวน “นกสองหัว” 

ก. ตีหลายหน้า    ข. จับปลาสองมือ 
ค. จับแพะชนแกะ   ง. เหยียบเรือสองแคม 

๕๗. “คนสองคนต่างกล่าวหาต่อว่าซึ่งกันและกัน” ข้อความข้างต้น ตรงกับสำนวนคำพังเพย                
ในข้อใด 
 ก. สาวไส้ให้กากิน   ข. ตีนถีบปากกัด 
 ค. เพชรตัดเพชร   ง. สาดน้ำรดกัน 
๕๘. สำนวนข้อใด มีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด 
 ก. ขมิ้นกับปูน - ข้าวใหม่ปลามัน 
 ข. หญ้าปากคอก - เส้นผมบังภูเขา 
 ค. คนตายขายคนเป็น - ฆ่าช้างเอางา 
 ง. น้ำตาลใกล้มด - มะพร้าวห้าวมาขายสวน 
๕๙. บุคคลใดปฏิบัติตนตรงกับสำนวนสุภาษิต “นกยูงมีแววที่หาง” 
 ก. มะนาวตำส้มตำเก่งเพราะแม่ขายส้มตำ 
 ข. แตงโมแต่งหน้าสวย ๆ ทุกวัน เพ่ือไปทำงาน 
 ค. องุ่นเป็นคนพูดจาดีมีเหตุผลเพราะเป็นหัวหน้า 
 ง. ชมพูมักส่องกระจกทุกครั้งที่เธอต้องการความมั่นใจ 
๖๐. สำนวนสุภาษิตในข้อใดสะท้อนความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
 ก. ผีซ้ำด้ำพลอย   ข. ปิดทองหลังพระ 
 ค. วัวใครเข้าคอกคนนั้น  ง. ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ 

 

เฉลยพร้อมคำอธิบาย 
  

๑. ตอบข้อ ก  
คำอธิบาย  ก. ภูมฐิาน อ่านออกเสียง 2 พยางค์ คือ พูม – ถาน 
  ข. จระเข้ อ่านออกเสียง 3 พยางค์ คือ จอ – ระ – เข้ 
  ค. พรรณนา อ่านออกเสียง 3 พยางค์ คือ พัน – นะ – นา 
  ง. กินรี อ่านออกเสียง 3 พยางค์ คือ กิน – นะ – รี 

๒. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย  ก. ทิวทัศน์ อ่านออกเสียง 2 พยางค์ คือ ทิว – ทัด 
  ข. กิจกรรม อ่านออกเสียง 3 พยางค์ คือ กิด – จะ – กำ 
  ค. เกียรติยศ อ่านออกเสียง 3 พยางค์ คือ เกียด – ติ - ยด  
  ง. กรมหลวง อ่านออกเสียง 3 พยางค์ คือ กรม – มะ – หลวง 

๓. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย   คำที่มีเสียงสามัญ ได้แก่ คำว่า  คน  จน  มี เงิน  เป็น  อำ 

๔. ตอบข้อ ค   
คำอธิบาย  ก. กวนน้ำ  กวน เป็นอักษรกลาง น้ำ เป็นอักษรต่ำ 
  ข. ขุนช้าง  ขุน เป็นอักษรสูง ช้าง เป็นอักษรต่ำ 
  ค. ฟางข้าว  ฟาง เป็นอักษรต่ำ ข้าว เป็นอักษรสูง 
  ง. จาวตาล  จาว เป็นอักษรกลาง ตาล เป็นอักษรกลาง 

๕. ตอบข้อ ง 
คำอธิบาย ก. คมขำ คำว่า “คม” เป็นอักษรต่ำ คำว่า “ขำ” เป็นอักษรสูง 
     ข. ดาษดา คำว่า “ดาษ” เป็นอักษรกลาง คำว่า “ดา” เป็นอักษรกลาง 
  ค. ธูปหอม คำว่า “ธูป” เป็นอักษรต่ำ คำว่า “หอม” เป็นอักษรสูง 
  ง. วาดภาพ คำว่า “วาด” เป็นอักษรต่ำ คำว่า “ภาพ” เป็นอักษรต่ำ 

๖. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย    ก. ข้าวสารของฉัน เป็นอักษรสูงทุกคำ 
  ข. ไก่ขันบนโอ่ง คำว่า  ไก่  บน  โอ่ง  เป็นอักษรกลาง                                                
                      และคำว่า ขัน เป็นอักษรสูง 
  ค. งูนอนอยู่ในวัด เป็นอักษรต่ำทุกคำ 
  ง. หนูกินข้าวสาร คำว่า  หนู  เป็นอักษรต่ำ คำว่า กิน เป็นอักษรกลาง คำว่า ข้าว 
                      และสาร เป็นอักษรสูง 



 
 

๑๙ 

 

๗. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย  ก. น้ำ โต๊ะ ค้าง มีเสียงวรรณยุกต์ตรีทุกคำ 
  ข. บิน มีเสียงวรรณยุกต์สามัญ ขาว หมี มีเสียงวรรณยุกต์จัตวา 
  ค. เสือ มีเสียงวรรณยุกต์จัตวา ป้า น่า มีเสียงวรรณยุกต์โท 
  ง. กด ปู่ มีเสียงวรรณยุกต์เอก พ่ี มีเสียงวรรณยุกต์โท 

๘. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย “สีสัน” มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงจัตวา, เสียงจัตวา 
  ก. หมอผี  มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงจัตวา, เสียงจัตวา 
  ข. ยาพิษ  มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงสามัญ, เสียงตรี 
  ค. ปลาไหล  มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงสามัญ, เสียงจัตวา 
  ง. ปูนา  มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงสามัญ, เสียงสามัญ 

๙. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย    ก. เสียงเอก  คือ คำว่า  ประ   
  ข. เสียงตรี  คือ คำว่า  เนื้อ  เชื้อ 
  ค. เสียงจัตวา  ไม่มีเสียงจัตวา 
  ง. เสียงโท  คือ คำว่า  เทศ  เลือด  ชาติ 

๑๐. ตอบข้อ ข 
คำอธิบาย  ก. ตลาด เป็นคำที่มีอักษรนำ  
  ข. แปลก พลบ ขวิด เป็นคำควบแท้ทุกคำ 
  ค. ผลิต เป็นคำที่มีอักษรอักษรนำ 
  ง. หลบ เป็นคำที่มีอักษรอักษรนำ 

๑๑. ตอบข้อ ง 
คำอธิบาย  ก. จริง เป็นคำควบไม่แท้ 
  ข. ทรัพย์ เป็นคำควบไม่แท้ 
  ค. ทราบ เป็นคำควบไม่แท้ 
  ง. ประสบ และนิทรา เป็นคำที่มีอักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะต้น                          
                      สองตัวพร้อมกัน 

๑๒. ตอบข้อ ง   
คำอธิบาย  ก. เศรษฐี  อ่านว่า  เสด – ถี คำว่า เสด อ่านออกเสียง ศ และ ร คือการอ่าน  
                      ออกเสียงแบบคำควบกล้ำไม่แท้ ส่งเสริม อ่านว่า  ส่ง – เสิม คำว่า เสิม              
                      อ่านออกเสียง ส และ ร คือการอ่านออกเสียงแบบคำควบกล้ำไม่แท้ 



 
 

๒๐ 

 

  ข. ประเสริฐ  อ่านว่า  ประ – เสิด คำว่า เสิด อ่านออกเสียง ส และ ร คือการอ่าน 
                      ออกเสียงแบบคำควบกล้ำไม่แท้  อาศรม อ่านว่า  อา – สม  คำว่า สม  
                      อ่านออก เสียง ศ และ ร คือการอ่านออกเสียงแบบคำควบกล้ำไม่แท้ 
  ค. ทรุดโทรม  อ่านว่า  ซุด – โซม  คำว่า ซุด – โซม  อ่านออกเสียง ท และ ร คือ 
                      การอ่านออกเสียงแบบคำควบกล้ำไม่แท้  กำสรวล  อ่านว่า  กำ – สวน  คำว่า   
                      สวน อ่านออกเสียง ส และ ร คือการอ่าน  
                      ออกเสียงแบบคำควบกล้ำไม่แท้ 
  ง. จันทรา  อ่านว่า  จัน – ทรา คำว่า ทรา เป็นการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ 
                      พุทรา อ่านว่า พุด – ซา  คำว่า ซา อ่านออกเสียง ท และ ร คือการอ่านออก  
                      เสียงแบบคำควบกล้ำไม่แท้ 

๑๓. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย  ก. โกรธ เป็นคำควบกล้ำแท้ 
  ข. เศร้า เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ 
  ค. อร่อย เป็นคำที่มีอักษรนำ อ่านว่า อะ-หร่อย 
  ง. ปลอบ เป็นคำควบกล้ำแท้ 

๑๔. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย   เพราะ มีคำว่า หยัด เป็นคำตาย เนื่องจากมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กด 

๑๕. ตอบข้อ ค 

คำอธิบาย   เพราะ มีคำว่า สู้ รอ ฝน ทน เป็น ต้น หนา  เป็นคำเป็น  

๑๖. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย    ก. นะ  เป็นคำที่ประสมสระเสียงส้ัน ไม่มีตัวสะกด 
  ข. เจ้า  เป็นคำที่ประสมสระเสียงส้ัน อำ ไอ ใอ เอา   
                            ซึ่งเป็นลักษณะของทั้งคำเป็นและคำตายได้ 
  ค. อยู่  เป็นคำที่ประสมสระเสียงยาว 
  ง. ป่า   เป็นคำที่ประสมสระเสียงยาว 

๑๗. ตอบข้อ  ข 
คำอธิบาย   ก. รู้       เป็นคำที่ประสมสระเสียงยาว 
      ข. จัก       มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กก 
  ค. โอชา      เป็นคำที่ประสมสระเสียงยาว 
  ง. อาหาร    มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน 



 
 

๒๑ 

 

๑๘. ตอบข้อ  ค 
คำอธิบาย    ก. ทราย  ทราบ  ทราม  เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ทุกคำ 
           ข. นกปรอด  เป็นอักษรนำ อ่านว่า  นก – ปะ – หรอด 
  ค. กวาด  ความ  ควาย  เป็นคำควบกล้ำทุกคำ 
  ง.  สรง  ทรง  เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ 

๑๙. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย    ก. ทรุดโทรม  แทรกแซง  ทรง  เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ทุกคำ 
           ข. ปลด  ปลง  แปลก เป็นคำควบกล้ำแท้ทุกคำ 
  ค. จริง เป็นคำควบกล้ำไม่แท้  และคำว่า จริต  จรด  เป็นอักษรนำ 
  ง.  แสลง  สลด  สลัด  เป็นอักษรนำทุกคำ 

๒๐.  ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย    ก. วารีชำระรดจนหมดหมอง  คำว่า  หมด  หมอง  เป็นอักษรนำ 
  ข. อร่ามเรืองรุ้งดังดวงดาว  คำว่า  อร่าม  เป็นอักษรนำ 
  ค. ขัดขมิ้นแน่นเนื้อนวลละออง  คำว่า  ขมิ้น  เป็นอักษรนำ 
  ง. บรรจงทรงภูษาสีเศวตร  คำว่า  เศวตร  เป็นอักษรนำ 

๒๑. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย   ก. ตราก เป็นคำควบกล้ำ    เป็นคำตาย     
              ตรำ     เป็นคำควบกล้ำ    แต่ไม่เป็นคำตาย เพราะใช้สระอำ 
  ข. พร้อม เป็นคำควบกล้ำ    เป็นคำเป็น เพราะ สะกดด้วยมาตรา แม่กม     
            พลับ เป็นคำควบกล้ำ    เป็นคำตาย เพราะ สะกดด้วยมาตรา แม่กบ        
  ค. พลัด  เป็นคำควบกล้ำ    เป็นคำตาย เพราะ สะกดด้วยมาตรา แม่กด        
            พราก เป็นคำควบกล้ำ    เป็นคำตาย เพราะ สะกดด้วยมาตรา แม่กก        
  ง.  ตรัส  เป็นคำควบกล้ำ    เป็นคำตาย เพราะ สะกดด้วยมาตรา แม่กด        
            ส่ัง  ไม่เป็นคำควบกล้ำ เป็นคำเป็น เพราะ สะกดด้วยมาตรา แม่กง 
๒๒. ตอบข้อ ข 
คำอธิบาย    ก. สุดฉงนเหตุไฉน คำว่า ฉงน  ไฉน เป็นอักษรนำ แต่ไม่มีอักษรควบ 
  ข. ไม่ถือโกรธอย่าเกรงขาม คำว่า โกรธ  เกรง เป็นอักษรควบ คำว่า อย่า                   
                      เป็นอักษรนำ   
  ค. พ่อกลับไม่ถือโทษ คำว่า กลับ เป็นอักษรควบ   
  ง. พลิกกลับไปเช่นนี้ คำว่า พลิก กลับ เป็นอักษรควบ   
 



 
 

๒๒ 

 

๒๓. ตอบข้อ ง 
คำอธิบาย  ก. ทรุดโทรม  ตัว “ทร” เป็นเสียงเป็น “ซ” 
  ข. ทรวดทรง  ตัว “ทร” เป็นเสียงเป็น “ซ” 
  ค. พุทรา  ตัว  “ทร”  เป็นเสียงเป็น “ซ” 
  ง. นิทรา  อ่านออกเสียงเป็นคำควบแท้ 

๒๔. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย    ก. สร้าง  ทราบ  ตัว  “สร” และ “ทร”  เป็นคำควบไม่แท้ 
  ข. ตราด  ฉลาด  คำว่า  “ตราด” เป็นคำควบกล้ำแท้  คำว่า “ฉลาด”                     
                      เป็นอักษรนำ 
  ค. อยาก  หมวก  คำว่า “อยาก” และ “หมวก” เป็นอักษรนำ 
  ง. ฉลาก  ครัว  คำว่า “ฉลาก” และ “ครัว” เป็นคำควบกล้ำแท้ 

๒๕. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย    ก. ตีงูให้หลังหัก  ขาดภาคประธาน 
           ข. ถ่มน้ำลายรดฟ้า  ขาดภาคประธาน 
  ค. นกกระจอกกินน้ำ  มีทั้งภาคประธานและภาคแสดง 
  ง. งมเข็มในมหาสมุทร   ขาดภาคประธาน 

๒๖. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย ก. ทั้งไพร่นายรายเรียงกันเรียดไป ตัดใบไม้มุงเหมือนหลังคาบัง 
                      คำตาย คือ เรียด  ตัด  
  ข. พระเปรมปรีดิ์ดีใจอยู่ในพักตร์ มิให้ประจกัษ์คนทั้งหลาย คำตาย คือ พระ    
                      พักตร์  มิ  ประ  จักษ์  
  ค. คำโบราณท่านผูกถูกทุกสิ่ง เขาว่าลิงจองหองมันพองขน คำตาย คือ ผูก  ถูก ทุก  
  ง. เสพอาหารหวานคาวเมื่อคราวยาก  ล้วนของฝากเฟื่องฟูค่อยชูช่ืน  คำตาย คือ  
                      เสพ  ยาก  ฝากฃ 
๒๗. ตอบข้อ ง 
คำอธิบาย     ก. พระสงฆ์       ใช้ลักษณนามว่า  รูป 
              พระพุทธรูป   ใช้ลักษณนามว่า  องค์ 
  ข. บ้าน     ใช้ลักษณนามว่า  หลัง 
              เล่ือย    ใช้ลักษณนามว่า  ปื้น 
  ค. ร่ม               ใช้ลักษณนามว่า  คัน 
              ปี่     ใช้ลักษณนามว่า  เลา 
  ง. หนังสือ และ เทียนไข ใช้ลักษณนามว่า  เล่ม 



 
 

๒๓ 

 

๒๘. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย ก. กระทะทอดนก ไม่มีคำเป็น  
  ข. ปลาถูกถอดเกล็ด มีคำเป็นคำว่า “ปลา” 
  ค. เป็ดว่ายน้ำในสระ มีคำเป็นคำว่า “ว่าย  น้ำ  ใน” 
  ง. มดไต่เกะกะบนขยะ มีคำเป็นคำว่า “ไต่  บน” 

๒๙. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย ก. ล้มล้าง     มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงตรี  เสียงตรี 
  ข. ขัดข้อง    มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงเอก  เสียงโท  
  ค. ห้องนอน   มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงโท  เสียงสามัญ   
  ง. กราบพระ    มีเสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงเอก  เสียงตรี 

๓๐. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย     ก. หวดข้าว ไม่มีอักษร ห นำ 
              ข้าวเหนียว  มีอักษร ห นำ  คือคำว่า “เหนียว” 
  ข. ข้าวสวย   ไม่มีอักษร ห นำ 
          ผู้ใหญ่       มีอักษร ห นำ  คือคำว่า “ใหญ่” 
  ค. หรูหรา   มีอักษร ห นำ  คือคำว่า “หรู  หรา” 
          เหง่ือไหล    มีอักษร ห นำ  คือคำว่า “หรู  หรา” 
  ง. หิวข้าว   ไม่มีอักษร ห นำ 
        ข้าวแกง ไม่มีอักษร ห นำ 
๓๑. ตอบข้อ ข 
คำอธิบาย    ก. คำเป็น คือ คำที่มีการประสมด้วยสระเสียงยาวและมมีาตราตัวสะกด               
                      ที่ลงท้ายด้วย แม่กง  แม่กน  แม่กม  แม่เกย  และ แม่เกอว   
  ข. คำตาย คือ คำที่มีการประสมด้วยสระเสียงส้ันและมมีาตราตัวสะกด                            
                      ที่ลงท้ายด้วย แม่กก  แม่กบ  แม่กด 
  ค. ถูกทั้ง ก และ ข   
  ง. ไม่มีข้อถูก 

๓๒. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย  ก. คุณยายรักจักรเย็บผ้าหลังนี้มาก  คำว่า จัก ใช้ลักษณนามว่า หลัง 
  ข. คุณแม่รับประทานขนมจีนได้ครั้งละหลายจับ  คำว่า ขนมจีน                           
                      ใช้ลักษณนามว่า จับ 
  ค. เธอจะซื้อเทียนพรรษาเล่มนี้ไปถวายวัดหรือ คำว่า เทียนพรรษา                               
                      ใช้ลักษณนามว่า ต้น 



 
 

๒๔ 

 

  ง. คุณตาวางไซดักปลาไว้หลายลูกในห้วงหลังบ้าน  คำว่า ไซดักปลา                             
                      ใช้ลักษณนามว่า ลูก 

๓๓. ตอบ ก  
คำอธิบาย  ก. เพราะคำว่า ใคร ในประโยค ใครอ่านการ์ตูน เป็นคำสรรพนามคำถาม 
  ข. ใคร ๆ เป็นคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจง 
  ค. ใด ๆ เป็นคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจง 
  ง. ผู้ใด เป็นคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจง 

๓๔. ตอบ ข 

คำอธิบาย  ก. คำกริยา  หมายถึง  คำที่แสดงอาการของนาม หรือสรรพนามเพ่ือให้รู้ว่านาม  
                      หรือสรรพนามนั้น ๆ ว่าทำอะไร  คือคำว่า คิด และ ร้องเพลง 
  ข. คำบุพบท  หมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำนาม  คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำ  
                      วิเศษณ์ ซึ่งทำหน้าที่เช่ือมคำหรือกลุ่มคำนั้นให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
  ค. คำสันธาน  หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน       
                      คือคำว่า กับ 
  ง. คำสรรพนาม หมายถึง  คำที่ใช้แทนชื่อ คำนาม หรือข้อความที่เข้าใจกันอยู่แล้ว   
                      ไม่ต้องกล่าวซ้ำอีก  คือคำว่า เธอ และ ใคร 

๓๕. ตอบข้อ ง 

คำอธิบาย   ก. อาทิตย์ยืมสมุดการบ้านของวาที  คำกริยาคือคำว่า ยืม 
  ข. อำนาจขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง  คำกริยาคือคำว่า ขับ 
  ค. อรทัยซื้อขนมไทยไปฝากคุณยายทุกวัน  คำกริยาคือคำว่า ซื้อ 
  ง. อุทิศเดินออกกำลังกายทุกวันหลังเลิกเรียน  คำว่า เดิน เป็นอกรรมกริยา             
                      ที่ไม่ต้องมีกรรมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ 

๓๖. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย  ควรเติมคำว่า เพราะ...จึง “เพราะเธอขยัน จึงได้คะแนนดี” ทำให้ได้ใจความ                   
                  ที่สมบูรณ์และมีความหมายที่ถูกต้อง 

๓๗. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย   ก. บน เป็นบุพบทบอกตำแหน่ง ที่ตั้ง สถานที่ 
     ข. ของ เป็นบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของ 
     ค. ตั้งแต่ เป็นบุพบทบอกเวลา  
     ง. ต่าง เป็นคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์ 



 
 

๒๕ 

 

๓๘. ตอบข้อ ข 
คำอธิบาย  ก. แสดงความเป็นเจ้าของ 
  ข. เป็นกรรมของประโยค 
  ค. บอกสถานที่ และบอกเวลา 
  ง. บอกความประสงค์ 
๓๙. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย  ก. เอ๊ะ! ใครน่ะ  เป็นคำอุทาน บอกอาการ 
  ข. โธ่! น่าสงสาร เป็นคำอุทาน บอกอาการ 
  ค. โอ๊ย! มือไม้เจ็บไปหมด เป็นคำอุทาน เสริมบท เพราะ คำว่า ไม้ เน้นความหมาย 
                      ให้ชัดเจน  โดยเน้นคำว่า มือ 
  ง. ไชโย! ในที่สุดฉันก็ทำได้  เป็นคำอุทาน บอกอาการ 
๔๐. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย   ก. จอยซักผ้า  เป็นประโยค 
       ข. นุ่นวาดภาพ  เป็นประโยค 
     ค. มองท้องฟ้า เป็นวลีหรือกลุ่มคำ เพราะประโยคต้องมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ              
                      ภาคประธาน และภาคแสดง ซึ่ง มองท้องฟ้า มีเฉพาะภาคแสดง จึงไม่ใช่ประโยค  
     ง. แก้มมาโรงเรียน เป็นประโยค  

๔๑. ตอบข้อ ข 
คำอธิบาย  ก. โปรดอย่าถามฉัน เป็นประโยคขอร้อง 
     ข. อย่าเดินลัดสนาม เป็นประโยคคำส่ังให้ทำ เหมือนประโยค “จงทำการบ้าน” 
     ค. อาหารอร่อยมาก เป็นประโยคบอกเล่า 
     ง. ฉันอยากกินขนม เป็นประโยคแสดงความต้องการ 

๔๒. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย   ก. พ่อทอดไก่ เป็นประโยค เหมือนประโยค “วัวกินหญ้า” มีประธาน กริยา และกรรม          
     ข. พรว่ายน้ำ มีประธานและกริยา 
     ค. มดนอนหลับ มีประธานและกริยา 
     ง. ตั้มหัวเราะเสียงดัง มีประธานและกริยา  

๔๓. ตอบข้อ ง  
คำอธิบาย   ก. ปิ๊ง เป็นคำไทยแท้ 
     ข. ใหม่ เป็นคำไทยแท้ 
     ค. หน้า เป็นคำไทยแท้ 
     ง. บัณฑิต เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) 



 
 

๒๖ 

 

๔๔. ตอบข้อ ง 
คำอธิบาย  ก. ฉันชอบกินแอปเปิ้ลและคุกกี้ระหว่างดูภาพแฟชั่นในเว็บไซต์ที่ออฟฟิศ 
  ข. พ่อกินอาหารหลายอย่าง ทั้งก๋วยเตี๋ยว เกี้ยมอี๋ โจ๊ก เต้าหู บ๊ะจ่าง และกวยจั๊บ 
  ค. น้องฝันว่า ถูกครุฑไล่ตามไปพบคฤหบดีเข้าฌานอยู่ข้างสนามกอล์ฟในแคปซูลเมฆ 
  ง. มีนักทำนายผู้ชำนาญมีฤทธิ์บันดาลความสำเร็จให้ผู้คนดุจบิดา  มีคำที่ยืมมาจาก    
                     ภาษาเขมร 5 คำ คือ  ทำนาย   ชำนาญ  บันดาล  สำเร็จ  ดุจ 

๔๕. ตอบข้อ ข 
คำอธิบาย  ก. เค้ก เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ 
     ข. ชาวนาใช้ควายไถนา เป็นคำไทยแท้ทุกคำ 
     ค. คลินิก เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ 
     ง. ก๋วยเต๋ียว และตุ๋น เป็นคำที่มาจากภาษาจีน 

๔๖. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย    ก. พระทนต์  หมายถึง  ฟัน 
  ข. ธารพระกร  หมายถึง  ไม้เท้า 
  ค. ฉลองพระบาท  หมายถึง  รองเท้า 
  ง. ฉลองพระเนตร  หมายถึง  แว่นตา 

๔๗. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย   คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ คำว่า “ป่วย” เรียกว่า “อาพาธ” 

๔๘. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย    ประทับ  หมายถึง  นั่ง 

๔๙. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย   นาสา  หมายถึง  จมูก   

๕๐. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย    เพราะคำว่า “อาคันตุกะ”จะใช้ในกรณีที่พระมหากษัตริย์เสด็จฯ ไปเป็นแขกของ
  ผู้นำประเทศที่เป็นสามัญชน แต่คำว่า "พระราชอาคันตุกะ" จะใช้ในกรณีที่แขกของ 
           พระมหากษัตริย์เป็นทั้งกษัตริย์หรือเจ้านายของต่างประเทศหรือผู้นำประเทศที่เป็น 

สามัญชน  ส่วนคำว่า "ถวายเล้ียงพระกระยาหาร" จะใช้ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ 
เสด็จฯ ไปเป็นแขกของผู้นำประเทศที่เป็นสามัญชนเช่นเดียวกัน คำว่า "พระราชทาน
เล้ียงพระกระยาหาร" ที่ใช้ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ทรงเล้ียงอาหารสามัญชนหรือ
ผู้นำประเทศ 



 
 

๒๗ 

 

๕๑. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย  ก. พระพาหา หมายถึง แขน  
  ข. พระชงฆ์ หมายถึง แข้ง 
  ค. พระเสโท หมายถึง เหง่ือ  
  ง. พระหนุ หมายถึง คาง  

๕๒. ตอบข้อ ก 

คำอธิบาย  ก. คำว่า พระบรม เป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย์เท่านั้น 
  ข. คำที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า พระบรมราชโองการ 
  ค. คำที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า พระราชดำริ  หมายถึง ความคิด 
                      ส่วนคำว่า พระราชดำรัส  หมายถึง  คำพูด 
           ง. คำที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า เสด็จพระราชดำเนิน  หมายถึง ไปโดยยานพาหนะ   
                      ส่วนคำว่า  ประพาส  หมายถึง  ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน 

๕๓. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย  คำภาษาจีน 5 คำ คือ ห้าง  ยี่ห้อ ก๋วยเต๋ียว บะหมี่ โอเล้ียง/คำภาษาอังกฤษ 4 คำ  

คือ เปอร์เซ็นต์ ทีม  เกม 

๕๔. ตอบข้อ ก 
คำอธิบาย  ก. วันหนึ่งฉันเดินไปเที่ยวป่า เป็นคำไทยแท้ 
  ข. เพลินชมพฤกษาคชาพาชี คำว่า  พฤกษา คชา  พาชี                                           
                      เป็นคำจากภาษาบาลี - สันสกฤต 
  ค. อีกบุหงาฝูงปลาและราชสีห์  คำว่า บุหงา เป็นคำจากภาษาชวามลายู                   
                      ราชสีห์  เป็นคำจากภาษาบาลี - สันสกฤต 
   ง. มองดวงจันทร์ที่อยู่ในอัมพร  คำว่า  จันทร์  และอัมพร                                                
                      เป็นคำจากภาษาบาลี - สันสกฤต 

๕๕. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย  คำภาษาอังกฤษ 3 คำ คือ ซุป สเต๊ก ไอศกรีม และคำภาษาจีน 3 คำ คือ  หมี่   

เฉาก๊วย  เต้าฮวย 

๕๖. ตอบข้อ  ก 
คำอธิบาย   ก. ตีหลายหน้า หมายถึง ตลบตะแลง กลับกลอก  
     ข. จับปลาสองมือ หมายถึง หมายจะเอาให้ได้ทั้ง ๒ อย่าง                                          
                      เส่ียงทำการ ๒ อย่าง พร้อม ๆ กัน                                           



 
 

๒๘ 

 

        ซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้ง ๒ อย่าง 
     ค. จับแพะชนแกะ หมายถึง ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้น 
                      เข้าแทนที่เพ่ือให้ลุล่วงไป 
     ง. เหยียบเรือสองแคม หมายถึง คนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้งสองฝ่าย 

๕๗. ตอบข้อ ง 
คำอธิบาย  ก. สาวไส้ให้กากิน หมายถึง เปิดเผยเรื่องลับต่างๆ ของตน เพื่อน                          
                      หรือญาติให้คนอื่นรู้ 
  ข. ตีนถีบปากกัด หมายถึงมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพ่ือปากท้อง                       
                      โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก 
  ค. เพชรตัดเพชร หมายถึง คนเก่งต่อเก่งมาสู้กัน 
  ง. สาดน้ำรดกัน หมายถึง กล่าวให้ร้ายซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเสียหาย                 
                      แก่กันและกัน 

๕๘. ตอบข้อ ข 
คำอธิบาย  ก. ขมิ้นกับปูน หมายถึง  ไม่ถูกกัน 

      ข้าวใหม่ปลามัน หมายถึง  อะไรที่เป็นของใหม่ก็ถือว่าดี 
 ข. หญ้าปากคอก  หมายถึง  สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก คุ้นเสียจนมองข้ามไป  
     เส้นผมบังภูเขา หมายถึง เรื่องง่าย ๆ แต่คิดไม่ออก 

  ค. คนตายขายคนเป็น หมายถึง  คนตายมีหนี้สินให้ลูกหลานต้องชดใช้ 
              ฆ่าช้างเอางา  หมายถึง  ทำลายของใหญ่เพ่ือให้ได้ของเล็กซึ่งไม่คุ้มค่า 
  ง. น้ำตาลใกล้มด หมายถึง  ชายหญิงที่อยู่ใกล้ชิดกันย่อมรักกันเป็นเรือ่งธรรมดา 
                      มะพร้าวห้าวมาขายสวน  หมายถึง  อวดรู้หรือสั่งสอนคนที่เขารู้ดีอยู่แล้ว 

๕๙. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย  ค. องุ่นเป็นคนพูดจาดีมีเหตุผลเพราะเป็นหัวหน้า เพราะ “นกยูงมีแววที่หาง”     
                      หมายถึง คนที่มีฐานะทางสังคมหรือมีสกุลดี ย่อมมีลักษณะที่แสดงออกมาให้ 
                      สังเกตเห็นบ้าง เช่นกิริยามารยาท สำเนียงพูด หรือลักษณะการแต่งตัวที่ดี เป็นต้น 

๖๐. ตอบข้อ ค 
คำอธิบาย  ก. ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึง ถูกซ้ำเติมเม่ือพลาดพล้ังลงหรือคราวเคราะห์ร้าย  
  ข. ปิดทองหลังพระ หมายถึง ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง                                 
                      เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า 
  ค. วัวใครเข้าคอกคนนั้น หมายถึง กรรมที่มีผู้ใดทำไว้ย่อมส่งผลให้แก้ผู้นั้น  
  ง. ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม หมายถึง รีบทำหน้าที่ที่ควรทำให้สำเร็จลุล่วงไป 



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาสากล 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา 

 

ค าสอนของศาสดา เกิดจากความเชื่อของมนุษย์

ที่มี ความผูก พันกับสิ่ งที่ สู งสุ ด เหนือธรรมชาติ          

อันจะน าไปสู่ความพ้นทุกข์และพบสุขนิรันดร์ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความไม่รู้ (อวิชชา) ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติเกิดข้ึนจากอะไร 

ความกลัว กลัวในเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  

ความจงรักภักดี  เชื่อว่าสิ่งที่เราเลื่อมใสจะอ านวยประโยชน์ให้ 

ความต้องการรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต ความอยากรู้แจ้งเห็นจริงที่เกิดขึ้นในโลก 

ขอบเขตเนื้อหา 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา  

2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

3. ศาสนาพุทธ   

4. ศาสนาคริสต์ 

5. ศาสนาอิสลาม 
 

ความหมายของศาสนา 

การเกิดศาสนา 
 



องค์ประกอบของศาสนา 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

  

 

  

  

 

 อเทวนิยม ไม่นับถือพระเจ้า เชื่อว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดมาด้วยตัวเอง ไม่ใช่เกิดจากพระเจ้า (พุทธ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เอกเทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียว (คริสต์,อิสลาม) 
พหุเทวนิยม นับถือพระเจ้าหลายองค์ (พราหมณ์-ฮินดู)  

พระเจ้า ผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ    (พุทธ-ไม่มี) 

ศาสดา ผู้ก่อตั้งศาสนา (พราหมณ-์ฮินดูไม่มี) 

ค าสอน/คัมภีร์ หลักค าสอน   (ขาดไม่ได้) 

พิธีกรรม กิจกรรมท าให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ (ขาดไม่ได้) 
นักบวช ผู้สืบทอดศาสนา  (อิสลามไม่มี) 
ศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีกรรม 
เป้าหมายสูงสุด จุดหมายชีวิตหลังความตาย 

ประเภทของศาสนา     

(แบ่งตามความเชื่อ) มี 2 ประเภท 

เทวนิยม   นับถือพระเจ้า เชื่อว่าต้องมีผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติท าให้สิ่งต่างๆในโลกเกิดขึ้น 

ท่ีมารูปภาพ: https://eyenoionwanya.wordpress.com ที่มารูปภาพ: https://worapon095blog.wordpress.com  



- เป็นสร้างเอกลักษณ์ให้แต่ละประเทศ 

- เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม 

- เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

- เป็นหลักในการพัฒนาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
พระเจ้า ตรีมูรติ 
ศาสดา ไม่ปรากฏนาม 
ค าสอน/คัมภีร์ พระเวท 
พิธีกรรม สังสการ,ศารท 
นักบวช พราหมณ์ 
ศาสนสถาน วัดแขก 
สัญลักษณ์ โอม 
เป้าหมายสูงสุด โมกษะ 

ศาสนาคริสต ์
พระเจ้า พระยะโฮวา 
ศาสดา พระเยซู 
ค าสอน/คัมภีร์ ไบเบิล 
พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ 
นักบวช บาทหลวง 
ศาสนสถาน โบสถ์,ศาสนจักร 
สัญลักษณ์ ไม้กางเขน 
เป้าหมายสูงสุด อาณาจักรพระเจ้า 

ศาสนาพุทธ 
พระเจ้า ไม่มี 
ศาสดา พระพุทธเจ้า 
ค าสอน/คัมภีร์ พระไตรปิฎก 
พิธีกรรม ท าบุญต่างๆ 
นักบวช พระสงฆ์ 
ศาสนสถาน วัด 
สัญลักษณ์ กงล้อธรรมจักร 
เป้าหมายสูงสุด นิพพาน 

ศาสนาอิสลาม 
พระเจ้า พระอัลเลาะห์ 
ศาสดา นบีมูฮัมหมัด 
ค าสอน/คัมภีร์ อัลกูรอาน 
พิธีกรรม ปฏิบัติ 5 
นักบวช ไม่มี 
ศาสนสถาน มัสยิด 
สัญลักษณ์ พระจันทร์เสี้ยว ดาว 
เป้าหมายสูงสุด อาณาจักรพระเจ้า 

ความส าคัญของศาสนา 



ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

- เกิดข้ึนดินแดนชมพูทวีปโดยชาวอารยัน เป็นศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก 

- ไม่ปรากฏนามศาสดา 

- ความหมาย ศาสนาอันเป็นนิรันดร์ 

- ความเชื่อในเรื่องธรรมชาติ 

- สัญลักษณ์ “โอม” เกิดจาการเอ่ยนามพระเจ้า อะ+อุ+มะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

พระพรหม ผู้สร้างสรรพสิ่ง 
พระนารายณ์/วิษณุ ผู้รักษา 
พระอิศวร/ศิวะ ท าลาย 

ฤคเวท บทสวด สรรเสริญพระเจ้า 
ยชุรเวท พิธีการบูชายัญ 
สามเวท บทสวดมนต์ ส าหรับ ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ 
อาถรรพเวท เวทมนต์ คาถา 

ความรู้เบื้องต้น 

ความเชื่อ   
นับถือพระเจ้า 

 “ตรีมูรติ” 

คัมภีร์พระเวท    

ท่ีมารูปภาพ: http://holyreligion2559.blogspot.com 



หลักธรรมส าคัญ   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรหมจารี วัยเรียน (0-25ปี) 
คฤหัสถ์ มีครอบครัว ท างาน (25-50 ปี) 
วานปรัสถ์   ออกท าประโยชน์แก่สังคม (50-75 ปี) 
สันยาสี   ออกบวชหาทางหลุดพ้น (75 ปี ขึ้นไป) 

ธฤติ มั่นคง 
กษมา อดกลั้น 
ทมะ ข่มใจ 
อัสเตยะ ไม่ลักขโมย 
เศาจะ บริสุทธิ์ 

อินทรียนิครหะ ระงับความรู้สึก 
ธี   ปัญญา 
วิทยา ความรู้ 
สัตยะ ความจริง 
อโกธะ ไม่โกรธ 

ปรมาตมัน เป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ของพระพรหม  
อาตมัน เป็นดวงวิญญาณเกิดจากการสร้างของพระพรหม 
โมกษะ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 

อาศรม  4  หมายถึง  ขั้นตอนของชีวิตเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายสูงสุด 4 ช่วงวัย 

หลักธรรม 10 ประการ     

ให้ผู้ปฏิบัติ รู้จักควบคุมตนเอง ไม่ให้หลงมัวเมาในสิ่งผิด 

หลักปรมาตมันและโมกษะ 



เชื่อเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สังสการ/พิธีประจ าบ้าน  พิธีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนแต่งงาน ยก(เว้นวรรณะศูทร ไม่ท า) 
พิธีศารท ท าบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ 

ความเชื่อเรื่องวรรณะ 

ที่มารูปภาพ :https://www.facebook.com/jumsocial 

 

พิธีกรรมส าคัญ 

ท่ีมารูปภาพ : https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=en 

เป้าหมายสูงสุด โมกษะ คือ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

ไปเป็นส่วนหนึ่งของพระพรหม 

https://www.facebook.com/jumsocial


ศาสนาพุทธ 

- ก าเนิดในดินแดนชมพูทวีป อินเดีย โดยศาสดาพระพุทธเจ้า 

- เป็นศาสนาประเภท อเทวนิยม เชื่อเรื่องกรรม 

- สัญลักษณ์ กงล้อธรรมจักร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

- พระราชบิดา พระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ครองเมื่องกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ 
พระมารดา พระนางสิริมหามายา 
- ประสูติ วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ใต้ต้นสาละ สวนลุมพินีวัน อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ 
- เดิน 7 ก้าว เปล่าอาสภิวาจา (วาจาอาจหาญ) เราดีที่สุด เลิศที่สุด การเกิดชาตินี่ ชาติสุดท้ายภพใหม่ไม่มี 
- 3 วัน “อสิตดาบส” หรือ “กาฬเทวินดาบส”เข้าเฝ้า ท านายลักษณะ 
2 อย่าง 1.เป็นกษัตริย์ 2.ออกบวช แสดงอาการหัวเราะ และร้องไห้ 
- 5 วัน เชิญพราหมณ์ 108 ฉันอาหาร คัด 8 คน ตั้งชื่อสิทธัตถะ (ผู้ทรงปรารถนาสิ่งใดจะส าเร็จ) ท านาย
ลักษณะ 2 อย่าง 1 เป็นกษัตริย์ 2 ออกบวช โกณฑัญญะท านายออกบวชอย่างเดียว   
- 7 วัน พระมารดาสิริมหามายาสวรรคต เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในการดูแลของนางปชาบดีโตมี(น้า) 
- 7 พรรษา เรียนหนังสือ ศึกษาศิลปวิทยาการ ส านักครูวิศวามิตร  
- 16 พรรษา อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา (ยโสธรา) ธิดาผู้ครองเมืองเทวทหะ ตระกูลโกลิยวงศ์ 
พระบิดาสร้างปราสาท 3 ฤดูให้ 
- 29 พรรษา ให้ก าเนิด โอรสราหุล (บ่วง ห่วง) 

ความรู้เบื้องต้น 

 

ประวัติศาสดา     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เบื่อหน่ายชีวิตในวัง ออกเท่ียวนอกวัง พบ เทวทูต 4 คนแก่ เจ็บ ตาย สมณะ (สาเหตุออกบวช) 
- วันราหุลประสูติ ตัดสินใจหนีออกบวช พร้อมกับนายฉันนะและม้ากัณฑกะ  
- 29 พรรษา ผนวชริมฝั่งแม่น้ าอโนมา ไปศึกษาศึกษาที่ส านักอาฬารดาบส กาลมโคตร และอุทกดาบส ราม
บุตรส าเร็จฌานสมาบัติ 8 ไม่พบทางพ้นทุก 
- เดินทางไปแม่น้ าเนรัญชรา บ าเพ็ญทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์เฝ้าดูลแล เลิกเพราะไม่ท าให้พ้น
ทุกขป์ัญจวัคคีย์หนีไปป่าอิสิปมฤคทายวัน 

- นางสุชาดา มาถวายข้าวมธุปายาส โดยส าคัญว่าเป็นเทวดา โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้า 8 ก า 

- 35 พรรษา  บ าเพ็ญเพียรทางจิตตรัสรู้เป้นพระพุทธเจ้าโดยการค้นพบความจริงอันประเสริฐ (อริยสัจ4) 
- แสดงปฐมเทศนา”ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”แก่ปัญจวัคคีย์ 5 ที่ป่าอิสิปมฤคทายวัน โกณฑัญญะขอบวชเป็น
พระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8)วันอาสาฬหบูชา 
- โปรดยสกุลบุตร ขอบวชพร้อมสหาย 54 คน ขณะนี้มีพระอรหันต์ 61 รูป พระพุทธเจ้าให้ออกเผยแพร่
ประกาศศาสนา ห้ามไปทางเดียวกันเกิน 2 คน 
- โปรดชฎลิ 3 พี่น้อง (นักบวชเกล้าผม) พระอุรุเวลกัสสปะ บริวาร 500 คน พระนทีกัสสปะ 300 คน  
พระคยากัสสปะ 200 คน 
- โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ณ กรุงราชคฤห ์สร้างวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาถวาย คือ พระเวฬุวัน  
- อุปติสสะ(พระสารีบุตร)และโกลิตะ(พระโมคคัลลานะ)เป็นพระอัครสาวก 

- แสดงโอวาทปาฏิโมกข์  วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 (มาฆบูชา) วันจตุรงคสันนิบาต ซึ่งประกอบด้วย 
1. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
2.พระภิกษุท้ังหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ 
3.พระภิกษุท้ังหมด ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา) 
4.)พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรม "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งถือเป็นหัวใจของศาสนาพุทธ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

" จงท าดี ละเว้นความชั่ว และท าใจให้บริสุทธิ์ 
- โปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ (ทุกคนขอบวช ยกเว้นพระเจ้าสุทโฑธนะ) 

- ประดิษฐ์พุทธศาสนาศูนย์กลางแห่งใหม่ที่ เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล โดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้สร้าง"วัด
พระเชตวัน" และนางวิสาขามหาอุบาสิกาเศรษฐีนีคนหนึ่ง สร้าง วัดบุพพาราม ถวาย 

- 80 พรรษา พระพุทธเจ้าเผยแพร่ศาสนามาแล้ว 45 พรรษา 
-ทรงปลงอายุสังขาร(ตั้งใจจะปรินิพพานในอีกสามเดือน) ก่อนปรินิพพาน 3 เดือน (วันมาฆบูชา) ณ ปาวาล
เจดีย์ เมืองเวสาลี 
- ก่อนปรินิพพาน 1 วัน พระพุทธเจ้ารับบิณฑบาตครั้งสุดท้ายจากนายจุนทะ 
- ปัจฉิมสาวก คือ สุภัททะบริพาชก 
- ปัจฉิมโอวาท คือความไม่ประมาท 

- ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละ กรุงกุสินารา (วันวิสาขบูชา) 
-ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ วันแรม 8 ค่ า เดือน 6 (วันอิฐมีบูชา) ณ มกุฏพันธนเจดีย์ กรุงกุสินารา แคว้น
มัลละ พระมหากัสสปะเป็นประธาน 
- โทณพราหมณ ์ท าหน้าที่เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เป็น 8 ส่วนแก่เจ้าเมืองต่างๆ 

สถานที่ประสูติ ภาษาทางราชการเรียกว่า "ลุมมินเด"เนปาล ชาวบ้านเรียกว่า "ลุมพินี" 

สถานที่ตรัสรู้ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เมืองคยา แคว้นมคธ มีเมืองราชคฤห์ เป็นเมืองหลวง 
ปัจจุบันคือต าบลพุทธคยา จังหวัดคยา อินเดีย 

สถานที่แสดงปฐมเทศนา ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกสารนาถ อินเดีย 
สถานที่ปรินิพพาน สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ปัจจุบันรัฐอุตรประเทศ อินเดีย 

สังเวชนียสถาน สถานที่ที่ท าให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กัมมสัทธา เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง 

วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม 
กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน 
ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก 

สมุทัย เหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ 
นิโรธ พ้นทุกข์ 
มรรค วิธีการพ้นทุกข์ 

ศีล 5 (งดความชั่ว) 
ไม่ฆ่าสัตว์ 
ไม่ลักทรัพย์ 
ไม่ผิดในกาม 
ไม่พูดไม่ดี 
ไม่เสพสิ่งเสพติด 

อบายมุข 6 (ทางแห่งความเสื่อม) 
ดื่มน้ าเมา เล่นพนัน 
เที่ยวกลางคืน คบคนชั่วเป็นมิตร 
เที่ยวดูการละเล่น เกียจคร้านท างาน 

อกุศลมูล 3 (เหตุแห่งความชั่ว) 
โลภะ ความโลภ 
โทสะ คิดพยาบาท 
โมหะ ความหลง 

พละ4 (ธรรมที่เป็นพลัง) 
ปัญญาพละ มีความรู้ 
วิริยพละ มีความเพียร 
อนวัชชพละ ไม่ท างานผิดกฎหมาย 
สังคหพละ ช่วยเหลือผู้อื่น กุศลมูล 3 (เหตุแห่งความดี) 

อโลภะ ไม่โลภ 
อโทสะ ไม่คิดพยาบาท 
อโมหะ ไม่หลง 

ตัวอย่างหลักธรรมส าคัญ    

พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐ 3 ประการ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ศรัทธา 4 คือ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล 

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 

โอวาท 3/โอวาทปาฏิโมกข์ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 วันพระธรรม จาตุรงคสันนิบาต พระสงฆ์ 1,250รูปมาประชุมไม่ได้
นัด /เป็นพระอรหันต์/บวชแบบเอหิภิขุอุปสัมปทา/แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ ไม่ชั่ว 
ท าดี ใจบริสุทธิ์ (หัวใจศาสนา) 

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 วันพระพุทธ ประสูติ/ตรัสรู้/ปรินิพพาน หลักธรรมอริยสัจ 4 

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 วันพระสงฆ์ แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โกณฑัญญะ
บวชพระสงฆ์องค์แรก 

วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ า เดือน 8 ถวายผ้าอาบน้ าฝน/ถวายเทียนเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ตักบาตรเทโว พระสงฆ์ปวารณา 
วันอิฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ า เดือน 6 วันถวานพระเพลิงพุทธสรีระ 

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



ศาสนาคริสต์  

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา 

        ก าเนิดข้ึนภายหลังพุทธศาสนา 543 ปี ณ ดินแดนประเทศปาเลสไตล์ปัจจุบัน สืบทอดมาจากศาสนายู
ดาห์ หรือศาสนายิว โดยศาสนายูดาห์จะเชื่อว่ามีพระเมสิอาห์หรือพระคริสต์มาเกิดเพ่ือช่วยเหลือชาวยิวที่ถูก
กดข่ีครอบง าอยู่ในขณะนั้น 

ประเภทเทวนิยม ซึ่งมีชื่อว่า พระยะโฮวาห์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ประวัติศาสดา 

พระเยซ ูผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์ โดยเริ่มแรกพระองค์ทรงนับถือศาสนายูดาห์มาก่อน ต่อมาพระองค์ทรง

อ้างว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า(พระคริสต์)ที่มาไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ตามค าสอนของศาสนายูดาห์ 

จึงท าให้ชาวยิวที่นับถือศาสนายูดาห์ไม่พอใจและได้ยุยงให้ทางกรุงโรมซึ่งปกครองชาวยิวอยู่ในขณะนั้นจับตัว

พระเยซูไปทรมานด้วยการตรึงไว้บนไม้กางเขน และทุบตีจนตายหลังจากพระองค์ทรงสอนศาสนามาได้ 3 ปี

เท่านั้น และมีพระชนมายุเพียง 30 พรรษา 

นิกาย       ศาสนาคริสต์มี 3 นิกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรมันคาทอลิค โดยมีพระสันตปาปาแห่งนครวาติกันในกรุงโรมประเทศอิตาลี่เป็นประมุขครองศาสน
จักรและนักบวชทั่วโลก ซึ่งนครวาติกันนี้เป็นศูนย์กลางของคาทอลิคและเป็นรัฐอิสระ
ปกครองตนเองโดยไม่ขึ้นกับประเทศอิตาลี 

กรีกออร์ธอดอกซ์ ไม่ข้ึนกับพระสันตปาปาแห่งนครวาติกันในกรุงโรม แต่ปฏิบัติพิธีกรรมเช่นเดียวกับ
นิกายโรมันคาทอลิค. 

โปรแตสแตนท ์ เกิดข้ึนโดยนักบวชชื่อลูเทอร์เป็นผู้สถาปนาขึ้นที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นนิกายท่ี
เคร่งครัดในคัมภีร์มาก และไม่ขึ้นกับพระสันตปาปาแห่งนครวาติกัน 



 

พิธีกรรมท่ีส าคัญ   คริสต์ศาสนา เรียกว่า พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 

 

 

คัมภีร์      ไบเบิล 

หลักธรรมส าคัญ 

 

บัญญัติ 10 ประการ 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายสูงสุด  อาณาจักรพระเจ้า 

 

 

 

 

 

 
 

  

ศีลล้างบาป หรือศีลจุ่ม ศีลสมรส 

ศีลก าลัง ศีลอนุกรม/บวช 

ศีลมหาสนิท/มิสซา ศีลเจิมคนไข้ 
ศีลแก้บาป 

ความรัก กฎทองค า ส าคัญสุด รักพระเจ้า รักเพ่ือมนุษย์ 

บาปก าเนิด เชื่อว่ามนุษย์มีบาปติดตัวมาแต่เกิด  

ตรีเอกานุภาพ พระเจ้า 3 ภาค พระบิดา – พระเจ้าอยู่บนสวรรค์ พระบุตร-พระเยซูลงมาไถ่บาป 
พระจิต-พระเจ้าอยู่ในจิตใจมนุษย์ 

จงนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว อย่าล่วงประเวณี 

อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร อย่าลักทรัพย์ 

วันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ อย่านินทาว่าร้ายผู้อ่ืน 
จงนับถือบิดามารดา อย่าคิดโลภในประเวณี 
อย่าฆ่าคน อย่าคิดโลภในสิ่งของของผู้อื่น 



ศาสนาอิสลาม 

 

 

 

  

 

 

ความเป็นมา  

- ก าเนิดท่ีนครเมกกะ ซาอุดิอารเบีย 

- ศาสนาเอกเทวนิยม นับถือพระอัลเลาะห์ 

- อิสลาม=สันติ มุสลิม=ผู้นอบน้อม 

- ไม่มีนักบวช ผู้น าศาสนาสูงสุดในไทย จุฬาราชมนตรี 

ประวัติศาสดา 

 ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮัมมัดเป็นชาวอาหรับ เกิดท่ีเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  

เมื่อประมาณ 1,400  กว่าปีมาแล้ว  ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 610  หรือ พ.ศ. 1153 ท่านมุฮัมมัดเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในทาง

ศาสนา  ท่านชอบหลบไปหาความสงบและบ าเพ็ญสมาธิ  ในช่วงที่ท่านมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่นั้น  สภาพสังคมของ

อาหรับอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม  ท่านมุฮัมมัดได้พยายามแก้ไขปัญหาสังคม  จนกระทั้งวันหนึ่งขณะที่ท่านหลบ

ไปหาความสงบในถ้ าบนภูเขาฮิรอฮ์  ได้มีเทวทูตน าโองการของพระเจ้ามาประทานแก่ท่าน  ท่านจึงเริ่ม

ประกาศศาสนาและน าค าสอนที่ได้รับจากพระเจ้ามาเผยแผ่  ท่านมุฮัมมัดได้เผยแผ่ศาสนาเป็นเวลา 23 ปี  จึง

สิ้นพระชนม์เมื่ออายุ 63 ปี  ปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากมาย  โดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลาง 

คัมภีร์ 

 อัลกูรอาน  พระวจนะของพระอัลเลาะห์ เป็นธรรมนูญชีวิต 

หลักการของอิสลาม  2 ประการ คือ หลักศรัทธา 6 ประการ  และ หลักปฏิบัติ 5ประการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ศรัทธา 6 

ศรัทธาในพระเจ้า(อัลลอฮ์) 

ศรัทธาในเทวฑูต 
ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลลอ 
ศรัทธาในบรรดาศาสดาหรือนบี 
ศรัทธาในวันพิพากษา 
ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวะ 

ปฏิบัติ 5 

การปฏิญานตน 

การละหมาด 5 เวลา 
การถือศีลอด (อดทน) 
การบริจาคซะกาต (การให้เป็นหน้าที่) 
การประกอบพิธีฮัจญ์ (ไม่บังคับ) 



 

เป้าหมายสูงสุด อาณาจักรพระเจ้า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น 

 

1. ข้อใดคือสาเหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดศาสนา 
ก. ความไม่รู้    ข. ต้องการมีอ านาจเหนือธรรมชาติ 
ค. ความความมั่งคั่ง   ง. ถูกทุกข้อง    

2. องค์ประกอบของศาสนาที่ส าคัญที่สุดทุกศาสนาต้องมี คือข้อใด 
       ก.  ศาสดา                        ข.  ค าสอน 
       ค.  ศาสนสถาน                 ง.  สัญลักษณ์ 
3. ข้อใด ไมใช่ การแบ่งศาสนาตามลักษณะของศาสนา 

ก. อเทวนิยม   ข. เอกเทวนิยม 
ค. พหุเทวนิยม   ง. เทวธรรมนิยม 

4. ศาสนาแบบ “เทวนิยม” หมายถึงศาสนาที่มีลักษณ์แบบใด 
ก. ให้ความส าคัญแก่เทพยดา  ข. เชื่อในอ านาจเทพเจ้าสูงสุด 
ค. เชื่อในอ านาจไสยศาสตร์  ง. เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ 

5. ศาสนาใดต่อไปนี้มีองค์ประกอบด้านความเชื่อเรื่องเทพเจ้า ไม่เหมือนศาสนาอ่ืน 
           ก. ศาสนาพุทธ     ข. ศาสนาคริสต์ 
           ค. ศาสนาอิสลาม    ง. ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 
6.การท าลายล้าง การสร้าง และคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

ก. พระพรหม             ข. พระศิวะ                      
ค.  พระนารายณ์               ง. พระตรีมูรติ 

7. ข้อใดมีเฉพาะในศาสนาพราหมณ์ 
ก. การแบ่งวรรณะ                   ข. พิธีกรรม 
ค. คัมภีร์                               ง. พระเจ้า 

8. ตามหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต 
ก. อาตมัน                              ข. ปรมาตมัน 
ค. โมกษะ                               ง. สันยาส ี
 

9. พิธีกรรมประจ าบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด 
ก. พิธีศราทธ์   ข. พิธีสังสการ 
ค. พิธีประจ าวรรณะ  ง. พิธีล้างบาป 

 
 
 



10.ค าสอนเรื่อง “อาศรม 4” ส าคัญอย่างไร 
ก. ท าให้ชีวิตนี้มีคุณค่าท่ีแท้จริง 
ข. ท าให้รู้ว่าชีวิตมีหน้าที่ตามขั้นตอนด าเนินชีวิต 
ค. ท าให้เชื่อว่าการนิพพานเป็นเป้าหมายของชีวิต 
ง. ท าให้วิถีชีวิตด าเนินตามธรรมชาติอย่างดีที่สุด 

11.ข้อใดแสดงถึงความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 
ก. ศรัทธา 4    ข. มงคล 3 
ค. กุศลมูล 3    ง. อริยสัจ 4 

12.“สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน เป็นสถานที่ท่ีชาวพุทธควรไปดูเพื่อให้เป็น 
 เครื่องเตือนใจในการท าความดี” สถานที่ดังกล่าวเรียกว่าอะไร 

ก. สังเวชนียสถาน   ข. ปูชนียสถาน 
ค. ศาสนสถาน    ง. โบราณสถาน 

13. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร  
ก. ปัญจวัคคีย์              ข. ชฏิล 3 พี่น้อง                
ค.  พระเจ้าสุทโธนะ          ง. อาฬารดาบสและอุทกดาบส 

14. ปัจจฉิมสาวก หรือสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ คือบุคคลใด 
ก. พระอานนท์    ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ 
ค. พระสารีบุตร    ง. พระสุภัททปริพาชก 

15. ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงสิ่งใด 
ก. ไม่ให้ประมาท   ข. ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
ค. เดินสายกลาง    ง. ความสามัคคีท าให้เกิดสุข 

16. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาล้วน ๆ โดยไม่ต้องประกอบเรื่องบุคคล สถานที่แลเวลา อยู่ในคัมภีร์ใด 
ก. พระสูตร                           ข. พระวินัย                      
ค.  พระมาลัย                   ง.พระอภิธรรม 

17. วันจาตุรงคสันนิบาต หมายถึง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด 
ก. วันวิสาขบูชา   ข. วันอาสาฬหบูชา 
ค. วันมาฆบูชา   ง. วันเทโวโรหณะ 

18. หลักธรรมข้อใดที่ช่วยแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดได้ดีที่สุด 
ก. อกุศลมูล    ข. พรหมวิหาร 4 
ค. คารวะ 6    ง. เบญจศีล 

19. พุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญในช่วงเช้าคือข้อใด 
ก.ประทานโอวาทสาวก  ข. แสดงธรรมแก่ประชาชน 
ค. เสร็จบิณฑบาต  ง. แสดงธรรมแก่เทวดา 



20. หลักธรรมโอวาท 3 เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เก่ียวกับเรื่องใด 
ก.ไม่ท าความชั่ว   ข. ท าความดี 
ค. ท าจิตใจบริสุทธิ์  ง. ท ากุศลให้พร้อม 

21. “อนวัชชพละ”ในหลักธรรมเรื่องพละ4 นั้นหมายถึงข้อใด 
ก. พลังที่เกิดจากการสงเคราะห์ผู้อ่ืน  
ข. พลังเกิดจากความพยายาม 
ค. พลังเกิดจากการท างานสุจริต   
ง. พลังปัญญา 

22. พิธีที่ชาวคริสต์กินขนมปังและดื่มไวน์ในบาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร                                                         
  ก. ศีลก าลัง                 ข. ศีลแก้บาป                    

ค.  ศีลล้างบาป                  ง. ศีลมหาสนิท 
23. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพ่ือนมนุษย์ เป็นหลักธรรมส าคัญของศาสนาใด  

ก. ศาสนาอิสลาม         ข. ศาสนาคริสต์                
ค.  ศาสนาฮินดู                 ง. พระพุทธศาสนา 

24. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์ 
ก. โปรเตสแตนต์ไม่มีนักบวช         ข. โปรเตสแตนต์ไม่เชื่อพระคัมภีร์เก่า 
ค. โปรเตสแตนต์ไม่ใช้ไม้กางเขน     ง. โปรเตสแตนต์ไม่ได้พัฒนามาจากศาสนายิว 

25. ศาสนาใดที่ชื่อเรียกศาสนา แปลว่า สันติ  
ก. ศาสนาฮินดู            ข. พระพุทธศาสนา           
ค.  ศาสนาคริสต์               ง. ศาสนาอิสลาม 

 
26. พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด  

ก. การให้อภัย             ข. การแบ่งปัน                  
ค.  ความยุติธรรม   ง. ความอดทน 

27. ความหมายของค าว่ามุสลิม ในข้อใดถูกต้อง  
ก.  ผู้รักความสงบ                      ข. ผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า 
ค.  ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า          ง. ผู้ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้า 

28. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมต้องศรัทธา 
ก. หลักศรัทธา  6   ข. วันพิพากษา 
ค. เทวทูต    ง. หลักตรีเอกานุภาพ 

29. ความเชื่อของชาวมุสลิมข้อใดที่ใกล้เคียงกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา 
ก. ศรัทธาในศาสนทูตและเทวทูต            ข. ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า 
ค. ศรัทธาในวันพิพากษา                      ง. ศรัทธาในการละหมาด 



30. ศาสนกิจอะไรที่ศาสนาอิสลามไม่บังคับให้มุสลิมทุกคนปฏิบัติ 
ก. พิธีฮัจญ์    ข. การถือศีลอด 
ค. พิธีละหมาด    ง. พิธีชะกาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลย  แบบทดสอบ เรื่อง ศาสนาสากล 
1. ก. ความไม่รู ้เพราะ ไม่รู้ในธรรมชาติก็จินตนาการไปตามความรู้สึกนึกคิด  
2. ข.  ค าสอน เพราะ ศาสนาเกิดจากค าสอนของศาสดา ไม่มีค าสอนไม่เปน็ศาสนา 
3. ง. เทวธรรมนิยม เพราะ ความเชื่อมี เทวนิยม (เอกเทวนิยม พหุเทวนิยม) อเทวนิยม 
4. ข. เชื่อในอ านาจเทพเจ้าสูงสดุ เพราะ เชื่อเรื่องผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติสร้างและลิลิตความเป็นไป 
5. ก. ศาสนาพุทธ เพราะ อเทวนิยม ไมน่ับถือพระเจ้า เชื่อเรื่องกรรม 
6. ง. พระตรีมูรติ เพราะ พระพรหม=สร้าง พระวิษณ=ุรักษา พระศิวะ=ท าลาย 
7. ก. การแบ่งวรรณะ เพราะ  เกิดจากความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีความไม่เท่าเทียมกนั                 
8. ค. โมกษะ เพราะ  ความหลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด                          
9. ข. พิธีสังสการ เพราะ ท าตัง้แต่เกิดจนแต่งงาน ยกเว้น วรรณะศูทร 
10. ข. ท าให้รู้ว่าชีวิตมีหน้าที่ตามขั้นตอนด าเนนิชีวิต เพราะ แตล่ะช่วงวัยมีหน้าที่ของตนเอง 
11. ง. อริยสัจ 4 เพราะ พระพทุธตรัสรู้หลักธรรมอริยสัจ 4 ความจริงของโลก 
12. ก. สังเวชนียสถาน เพราะ เป็นสถานที่ระลึกถึงความเสียสละของพระพุทธเจ้า 
13. ก. ปัญจวัคคีย์  เพราะ  แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแก่ปัจจวัคคีย์ โกณฑัญญะ บวชคนแรก      
14. ง. พระสุภัททปริพาชก เพราะ การพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานสุภัททปริพาชก ขอบวชเปน็สาวกองค์สุดทา้ย 
15. ก. ไม่ให้ประมาท เพราะ การพระพุทธเจ้าจะปปรินิพพานได้ประทานโอวาทสุดท้าย คือไม่ให้ประมาท 
16. ง.พระอภิธรรม เพราะ เป็นหลักธรรมชั้นสูง เปน็ตัวอักษรอย่างเดียวไม่มีเรื่องราวประกอบ 
17. ค. วันมาฆบูชา เพราะ พระสงฆ์ 1,250 มาประชุม /อรหันต/์เอหิภิกขุฯ/โอวาท3 
18. ง. เบญจศีล เพราะ เป็นข้องดเว้นจากการท าความชั้ว 5 ประการ 
19. ค. เสร็จบิณฑบาต เพราะ ชว่งเช้าพระองค์จะเสด็จบิณฑบาตโปรดมนษุย์ 
20. ง. ท ากุศลให้พร้อม เพราะ โอวาท 3 คือ ไม่ท าชั่ว ท าดี จิตใจบริสุทธิ์ 
21. ค. พลังเกิดจากการท างานสุจริต  เพราะ การท างานไม่ผิดกฎหมายจะเปน็สิ่งสร้างความเจริญ 
22. ง. ศีลมหาสนิท เพราะ ระลกึถึงอาหารเมื่อสุดท้ายของพระเยซู และความเสียสละในการไถบ่าป 
23. ข. ศาสนาคริสต์   เพราะ  เป็นหลักธรรมที่ส าคัญเป็นกฎทองค า            
24. ก. โปรเตสแตนต์ไม่มีนักบวช   เพราะเชื่อว่าพระเจา้เป็นพระจิตซึ่งอยู่ในจิตใจของตนเอง ทกุคนเข้าถึงได้ 
25. ง. ศาสนาอิสลาม เพราะ ตามความหมายผู้นอบน้อม ผู้อ่อนน้อม 
26. ข. การแบ่งปัน  เพราะ เป็นหน้าที่ เพื่อลดความตระหนี ขี้เหนียว ช่วยเหลือผู้อื่น การให้ ร้อยละ 2.5 ของรายได้             
27. ค.  ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า  เพราะ  ชาวมิสลิมจะปฏิบัตติามความต้องการของพระอัลเลาะห์  
28. ง. หลักตรีเอกานุภาพ เพราะเป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์ 
29. ค. ศรัทธาในวันพิพากษา  เพราะในวนัสิ้นสุดโลกใครท าดีจะไปอยูบ่นสวรรค์กับพระอัลเลาะห์ใครท าชั่วจะตกนรก                 
30. ก. พิธีฮัจญ์ เพราะต้องมีทุนทรัพย์และสุขภาพที่แข็งแรงในการไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย 

 

 

 



ความรู้รอบตัว 
 

1.ไวรัสโควิด-19 เกิดครั้งแรกที่ใด เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน  
2.ไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ละอองเสมหะ ไอ จาม น้้ามูก น้้าลาย 
3.อาการของผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 มีอาการอย่างไร อาการระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ หรืออาจเสียชีวิต 
4.ธนบัตร มีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด  รัชกาลที่ 5 
5.มีประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด  รัชกาลที่ 6 
6.ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในรัชสมัยใด รชักาลที่ 9 
7.โบราณสถานแห่งใดของไทย อายุเก่าแก่กว่านครวัด   ปราสาทหินพิมาย 
8.ทางหลวงแผ่นดิน สายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทางหลวงสายใต้ ถนนเพชรเกษม 
9.ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย ทางรถไฟสายใต้ 
10.สะพานขึง ระนาบเดี่ยวในโลกมี 6 แห่ง ที่ใดมีความยาวที่สุดในโลก  สะพานพระราม 9 ของประเทศไทย 
11.พระพุทธรูปทองค าที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ 
12.กิจการสหกรณ์ถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด  รัชกาลที่ 6 
13.งานลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่จัดที่ล าแม่น้ าใด แม่น้้าปิง 
14.ชื่อเมืองหลวงของประเทศใดยาวที่สุดในโลก   กรุงเทพฯ 
15.ยุคโลหะแบ่งออกเป็น 2 ยุคคือยุคอะไร   ยุคส้าริดกับยุคเหล็ก 
16.กลุ่มประเทศเขตการค้าเสรีอาเซียนมีชื่อย่อว่าอะไร  อาฟต้า AFTA 
17.วัฒนธรรมบ้านเชียงอันเก่าแก่ 7,000 ปี อยู่ในจังหวัดใด   จ.อุดรธาน ี
18.แหลมที่มีความยาวมากที่สุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
19.สุสานหอยล้านปี มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าท่ีค้นพบในประเทศไทย อยู่ที่ใด แหลมโพธิ์ อ.เมือง จ.กระบี่  
20.สะพานเชื่อมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาในกรุงเทพฯเป็นแห่งแรกคือสะพานใด สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯสร้าง ร. 7 
21.ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยมีชื่อว่าอย่างไร  "ไทยคม"หรือThai cm  
22.จังหวัดใดมีชายฝั่งทะเลยาวเหยียด แต่มีเนื้อที่ส่วนกว้างแคบที่สุด  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
23.ธนาคารไทยแห่งใดน าบัตรเอทีเอ็มมาใช้เป็นธนาคารแรก  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
24.ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ  ยอดดอยอินทนนท์ สูง 2,580 เมตร จากระดับน้้าทะเล 
25.ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย"คือใคร สมเด็จกรมพระยาด้ารงราชานุภาพ 
 

.....................ขอให้มีความสุขกับการเรียนนะหนูหนู.......................... 



หน#วยท่ี 1 วิชาประวัติศาสตร5 ระดับช้ันประถมศึกษาป>ท่ี 6 

วิธีการทางประวัติศาสตร5 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีการทางประวัติศาสตร1 คือ ข้ันตอนหรือวิธีการท่ีเราใช=เพ่ือการศึกษา ค=นคว=า และเรียบเรียงเหตุการณ1

ทางประวัติศาสตร1จากหลักฐานตIางๆ ชIวยทำให=เราได=ข=อมูลหรือเร่ืองราวทางประวัติศาสตร1ท่ีมีความ 

ถูกต=อง เท่ียงตรง สมบูรณ1 มีความนIาเช่ือถือ โดยวิธีการทางประวัติศาสตร1มีวิธีการค=นคว=า 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดหัวข3อที่สนใจ 
 การกำหนดหัวข,อหรือจุดมุ2งหมาย เพ่ือศึกษาเร่ืองราวในอดีตท่ีสนใจใคร2รู, หรือศึกษา เหตุการณCประวัติศาสตรC

ตอนใดตอนหน่ึง โดยต้ังเปIนประเด็นคำถาม เช2นศึกษาเร่ืองอะไร ในช2วง เวลาใด ทำไมหรือเพราะเหตุใด 

 

ขั้นตอนที่  2  การรวบรวมหลักฐาน 
การค,นหาข,อมูลหรือหลักฐาน และรวบรวมหลักฐานประเภทต2างๆ ท่ีเก่ียวช,องกับเร่ืองท่ีจะต,องศึกษาค,นคว,า

ท้ังหลักฐาน ท่ีเปIนลายลักษณCอักษร เช2นจารึก จดหมายเหตุและหลักฐานท่ีไม2 เปIนลายลักษณCอักษร เช2น

โบราณวัตถุ คำบอกเล2าของผู,พบเห็นเหตุการณC ซ่ึงหลักฐานแบ2งเปIน 2 ช้ัน ดังน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหัวข3อที่สนใจ 

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 4 การตีความหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียบและนำเสนอข3อมูล 



1.หลักฐานชั้นต3น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เปIนหลักฐานร2วมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณCท่ีเกิดข้ึนในอดีต น่ันก็คือเปIนหลักฐานท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยน้ัน

จริงๆ เช2นหลักฐานช้ันต,นเก่ียวกับประวัติศาตรC สมัยรัตนโกสินทรC จะเปIนหลักฐานช้ันต,นเช2น กฎหมายพระราช

พงศาวดาร บันทึกประจำวัน ภาพถ2าย สถาปXตยกรรมของพระท่ีน่ัง อาคารบ,านเรือนแบบตะวันตกเปIนต,น 

 

1.1 หลักฐานช้ันต,นท่ีเปIนลายลักษณCอักษร เช2นจารึก พงศาวดาร จดหมาย บันทึกของบุคคล ข2าวจาก

หนังสือพิมพC รายงานการประชุม เอกสารราชการต2างๆ ฯลฯ จึงได,รับความน2าเช่ือถือมากท่ีสุด 

1.2  หลักฐานช้ันต,นท่ีไม2เปIนลายลักษณCอักษร เช2นโบราณสถาน โบราณวัตถุ เคร่ืองประดับ ฟอสซิลโครง

กระดูกมนุษยC ภาพถ2าย ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สโตนเฮนจก์ลุม่แทง่หนิขนาดใหญ ่บรเิวณที>ราบซลัลสิเบอรร์ ีทางตอนใตข้องประเทศองักฤษ  
สนันษิฐานวา่ถกูสรา้งขึLนมาเมื>อ 5,000 ปีมาแลว้ 
ภาพจาก : The Complete Illustrated world Encyclopedia of Archeology, P. 1 



2.หลักฐานชั้นรอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปIนหลักฐานท่ีสร,างข้ึนมาในภายหลังเหตุการณCท่ีเกิดข้ึนโดยใช,ข,อมูลจากหลักฐานช้ันต,น เช2นหนังสือ บทความ 

หรือบันทึกความทรงจำท่ีเขียนข้ึนในภายหลังเหตุการณCสำคัญในประเทศไทยเช2น อนุสาวรียCวีรชนชาวบ,าน

บางระจัน จังหวัดสิงหCบุรี อนุสาวรียCประชาธิปไตย ถือว2าเปIนหลักฐานช้ันรองท่ีสร,างข้ึนหลังจากเหตุการณC

สำคัญเหล2าน้ันท้ังส้ิน 

2.1 หลักฐานช้ันรองท่ีเปIนลายลักษณCอักษร เช2นหนังสือเรียน วิทยานิพนธC  นวนิยาย บทความ ฯลฯ 

 2.2 หลักฐานช้ันรองท่ีไม2เปIนลายลักษณCอักษร เช2น  ภาพยนตรC คำบอกเล2าหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต2อ

เหตุการณCสำคัญต2างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *หนังสอืโลกประวตัศิาสตร ์ตวัอยา่งหลกัฐานชั Lนรองที>เป็นลายลกัษณอ์กัษร 



ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปIนการตรวจสอบหลักฐานท่ีหามาได,ว2า มีความถูกต,องและน2าเช่ือถือเพียงใดเช2น ข,อมูลท่ีได,จากผู,ท่ีอยู2ใน

เหตุการณCย2อมน2าเช่ือถือมากกว2าผู,ท่ีได,รับการบอกเล2าต2อกันมาโดยไม2ได,เห็นด,วยตนเอง หลักฐานทางราชการ

ย2อมน2าเช่ือถือมากกว2าบุคคลท่ัวไป หลักฐานท่ีเปIนต,นฉบับย2อมถูกต,องมากกว2าฉบับคัดลอกเปIนต,น การ

ตรวจสอบหลักฐานจะทำให,ผู,ใช,หลักฐานรู,ว2า หลักฐานใดมีความถูกต,องกว2า สมบูรณCกว2าและน2าเช่ือถือมากกว2า 

 

ขั้นตอนที่ 4 การตีความหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปIนการนำข,อมูลจากหลักฐานท่ีได,มาตรวจสอบความถูกต,องและความน2าเช่ือถือ แล,วนำมาจัดเปIนหมวดหมู2

และตีความว2าจะได,รับความรู,หรือเร่ืองราวใดจากข,อมูลน้ันบ,าง โดยเรียงลำดับข,อมูลตามความสำคัญ 

ตามลำดับเวลาก2อนหลัง หรือเรียงหัวข,อ เพ่ือสะดวกในการนำข,อมูลท่ีได,จากหลักฐานมาใช, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและนำเสนอข@อมูล 

เปIนข้ันตอนสุดท,ายใน 5 วิธีการทางประวัติศาสตรC เปIนการนำข,อมูลจากหลักฐานท่ีได,เรียบเรียงไว,ให,เปIน

เร่ืองราว เพ่ือตอบข,อสงสัยหรือประเด็นท่ีต้ังไว, โดยนำมาเรียบเรียงอย2างมีเหตุผล มีหลักฐานอ,างอิงสามารถ

เช่ือถือได, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1  ให@นักเรียนอDานบทความที่กำหนดให@ แล@วตอบคำถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เมื่ออ(านบทความจบแล2ว นักเรียนคิดว(าผู2เขียนต2องการนำเสนอสิ่งใด  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จากบทความนี้นักเรียนเห็นด2วยหรือไม( เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 ตอนที่ 2  ให@นักเรียนดูภาพแล@วบอกวDา เปKนหลักฐานชั้นต@นหรือหลักฐานชั้นรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ………………………………………………    4. ………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. …………………………………………………     6. …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ………………………………………………..       8. ……………………………………………………. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. ………………………………………………..       10. ……………………………………………………. 
 
 

ตอนที่ 3  ให=นักเรียนเติมข=อความให=ถูกต=อง   

11. วิธีการทางประวัติศาสตรC คือ

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

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

 

12. วิธีการทางประวัติศาสตรC มี 5 ข้ันตอน ได,แก2 

     

1........................................................................................................................................................................... 

     

2........................................................................................................................................................................... 

                

2.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                

2.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

3........................................................................................................................................................................... 

     

4........................................................................................................................................................................... 

     

5........................................................................................................................................................................... 

 



13. หลักฐานช้ันต,น  เปIนหลักฐานอย2างไร                         

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

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

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

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

14. หลักฐานช้ันรอง  เปIนหลักฐานอย2างไร    

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

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

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

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

 15. ข้ันการตรวจสอบหลักฐาน เปIนอย2างไร    

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

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

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

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

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

  16.. ข้ันการตีความหลักฐาน เปIนอย2างไร    

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

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

17.การสอบถามผู,รู,เปIนข้ันตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตรC 

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

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

18. ยกตัวอย2างหลักฐานทางประวัติศาสตรCสมัยรัตนโกสินทรCท่ีไม2เปIนลายลักษณCอักษร 

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

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

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

19.อนุสาวรียCประชาธิปไตยจัดเปIนหลักฐานประเภทใด 

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

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

20. หนังสือเรียน วิทยานิพนธC  นวนิยาย บทความ จัดเปIนหลักฐานประเภทใด 

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

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



ตอนที่ 4  ให=นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต=องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว  
 

 21. วิธีการทางประวัติศาสตรCในข้ันตอนใดท่ีช2วยให,

ผู,ศึกษาใช,หลักฐานท่ีถูกต,อง 

  ก. เรียบเรียงและนำเสนอ 

  ข. ตรวจสอบหลักฐาน 

  ค. รวบรวมหลักฐาน 

  ง. กำหนดหัวข,อ 

 22. ใครอยู2ในข้ันตอนสุดท,ายของวิธีการหาความรู,

ทางประวัติศาสตรC 

  ก. ชบาวิเคราะหCข,อความในจารึก 

  ข. กุหลาบตีความหลักฐาน 

  ค. มะลิค,นคว,าในห,องสมุด 

  ง. พิกุลนำเสนอข,อมูล 

 23. ใครไมIอยู2ในข้ันตอนของการสืบค,นหลักฐาน 

  ก. ตันหยงเลือกหัวข,อการศึกษา 

  ข. ซ2อนกล่ินสัมภาษณCชาวบ,าน 

  ค. ประยงคCใช,แบบสอบถาม 

  ง. วาสนาอ2านจารึก 

 24. ข,อใดไมIใชIวิธีการหาความรู,ทางประวัติศาสตรC 

  ก. การสร,างหลักฐานเอง 

  ข. การนำเสนอข,อมูล 

  ค. การกำหนดหัวข,อ 

  ง. การรวบรวมข,อมูล 

 25. ข,อใดไมIใชIหลักฐานทางประวัติศาสตรCท่ีเปIน

หลักฐานช้ันต,น 

  ก. โบราณสถาน 

  ข. โบราณวัตถุ 

  ค. ภาพถ2าย 

  ง. ตำนาน 

 26. หลักฐานช้ันรองทางประวัติศาสตรC คือข,อใด 

  ก. เคร่ืองทองเก2า 

  ข. ปราสาทหิน 

  ค. อนุสาวรียC 

  ง. ภาพถ2าย 

 27. ข,อใดไมIใชIแหล2งค,นคว,าข,อมูลทาง

ประวัติศาสตรC 

  ก. วัดสมัยอยุธยา 

  ข. ห,างสรรพสินค,า 

  ค. พิพิธภัณฑC 

  ง. ห,องสมุด 

 28. “เร่ือง พระยากง พระยาพาน” เปIนข,อมูลทาง

ประวัติศาสตรCประเภทใด 

  ก. จดหมายเหตุ 

  ข. พงศาวดาร 

  ค. ตำนาน 

  ง. จารึก 

 29. พงศาวดารเปIนข,อมูลท่ีเน,นเร่ืองใด 

  ก. ชาวนา 

  ข. พระสงฆC 

  ค. สามัญชน 

  ง. พระมหากษัตริยC 

 30. โบราณสถานในภาคเหนือ คือข,อใด 

  ก. พระบรมธาตุไชยา 

  ข. พระธาตุหริภุญชัย 

  ค. พระปฐมเจดียC 

  ง. พระธาตุพนม 

 

 

 

 



 
เฉลยคำถามหนJวยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตรO 
 
 
ตอนที่ 1  ให@นักเรียนอDานบทความที่กำหนดให@ แล@วตอบคำถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เมื่ออ(านบทความจบแล2ว นักเรียนคิดว(าผู2เขียนต2องการนำเสนอสิ่งใด  

เปMนประโยชนPและความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรP 

2. จากบทความนี้นักเรียนเห็นด2วยหรือไม( เพราะเหตุใด 

เห็นด2วย เพราะการศึกษาประวัติศาสตรPต2องมีการศึกษาที่ถูกต2องและใช2ข2อมูลที่เปMนจริง 

เพื่อความเข2าใจในเรื่องราวในอดตีได2อย(างถูกต2อง (ตัวอย(างคำตอบ) 

 



ตอนที่ 2  ให@นักเรียนดูภาพแล@วบอกวDา เปKนหลักฐานชั้นต@นหรือหลักฐานชั้นรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ………หลกัฐานชั Lนรอง…………………    4. ………หลกัฐานชั Lนรอง……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ………หลกัฐานชั Lนตน้………………………..   6. ………หลกัฐานชั Lนรอง……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ………หลกัฐานชั Lนตน้…………….          8. ………หลกัฐานชั Lนตน้………………………..    
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

9. ………หลกัฐานชั Lนรอง…………         10. ………หลกัฐานชั Lนตน้………………………..    
 

 

ตอนที่ 3  ให=นักเรียนเติมข=อความให=ถูกต=อง   

11. วิธีการทางประวัติศาสตรC คือ 

กระบวนการในการแสวงหาข,อเท็จจริงทางประวัติศาสตรCท่ีเกิดจากค,นคว,าจากหลักฐานทางประวัติศาสตรC 

 

12. วิธีการทางประวัติศาสตรC มี 5 ข้ันตอน ได,แก2 

1...........ข้ันตอนท่ี 1 การกำหนดหัวข,อท่ีสนใจ…………………...................................................................... 

2...........ข้ันตอนท่ี  2  การรวบรวมหลักฐาน............................................................. 

  2.1………………หลักฐานช้ันต,น………………………………………………………………………….. 

  2.2…………หลักฐานช้ันรอง……………………………………………………………………… 

 3.........ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบหลักฐาน..................................................... 

  4...................ข้ันตอนท่ี 4 การตีความหลักฐาน.............................................. 

   5...................ข้ันตอนท่ี 5 การเรียบเรียงและนำเสนอข,อมูล.................................................. 

 

13. หลักฐานช้ันต,น  เปIนหลักฐานอย2างไร    

เปIนหลักฐานร2วมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณCท่ีเกิดข้ึนในอดีต น่ันก็คือเปIนหลักฐานท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยน้ัน

จริงๆ เช2นหลักฐานช้ันต,นเก่ียวกับประวัติศาตรC สมัยรัตนโกสินทรC จะเปIนหลักฐานช้ันต,นเช2น กฎหมายพระราช

พงศาวดาร บันทึกประจำวัน ภาพถ2าย สถาปXตยกรรมของพระท่ีน่ัง อาคารบ,านเรือนแบบตะวันตกเปIนต,น    

          

14. หลักฐานช้ันรอง  เปIนหลักฐานอย2างไร    

เปIนหลักฐานท่ีสร,างข้ึนมาในภายหลังเหตุการณCท่ีเกิดข้ึนโดยใช,ข,อมูลจากหลักฐานช้ันต,น เช2นหนังสือ บทความ 



หรือบันทึกความทรงจำท่ีเขียนข้ึนในภายหลังเหตุการณCสำคัญในประเทศไทยเช2น อนุสาวรียCวีรชนชาวบ,าน

บางระจัน จังหวัดสิงหCบุรี 

15. ข้ันการตรวจสอบหลักฐาน เปIนอย2างไร    

เปIนการตรวจสอบหลักฐานท่ีหามาได,ว2า มีความถูกต,องและน2าเช่ือถือเพียงใดเช2น ข,อมูลท่ีได,จากผู,ท่ีอยู2ใน

เหตุการณCย2อมน2าเช่ือถือมากกว2าผู,ท่ีได,รับการบอกเล2าต2อกันมาโดยไม2ได,เห็นด,วยตนเอง หลักฐานทางราชการ

ย2อมน2าเช่ือถือมากกว2าบุคคลท่ัวไป หลักฐานท่ีเปIนต,นฉบับย2อมถูกต,องมากกว2าฉบับคัดลอกเปIนต,น การ

ตรวจสอบหลักฐานจะทำให,ผู,ใช,หลักฐานรู,ว2า หลักฐานใดมีความถูกต,องกว2า สมบูรณCกว2าและน2าเช่ือถือมากกว2า 

  16.. ข้ันการตีความหลักฐาน เปIนอย2างไร    

เปIนการนำข,อมูลจากหลักฐานท่ีได,มาตรวจสอบความถูกต,องและความน2าเช่ือถือ แล,วนำมาจัดเปIนหมวดหมู2

และตีความว2าจะได,รับความรู,หรือเร่ืองราวใดจากข,อมูลน้ันบ,าง โดยเรียงลำดับข,อมูลตามความสำคัญ 

ตามลำดับเวลาก2อนหลัง หรือเรียงหัวข,อ เพ่ือสะดวกในการนำข,อมูลท่ีได,จากหลักฐานมาใช, 

 

17.การสอบถามผู,รู,เปIนข้ันตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตรC 

..................................การรวบรวมหลักฐาน……………………………………………………………………… 

 

18. ยกตัวอย2างหลักฐานทางประวัติศาสตรCสมัยรัตนโกสินทรCท่ีไม2เปIนลายลักษณCอักษร 

....................โบราณสถานเช2น พระบรมมหาราชวัง  วัดพระแก,ว วัดพระเชตตุพนวิมลมังคลาราม

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

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

19.อนุสาวรียCประชาธิปไตยจัดเปIนหลักฐานประเภทใด 

..........................................เปIนหลักฐานท่ีไม2เปIนลายลักษณCอักษร...................................................... 

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

20. หนังสือเรียน วิทยานิพนธC  นวนิยาย บทความ จัดเปIนหลักฐานประเภทใด 

.............................หลักฐานช้ันรองท่ีเปIนลายลักษณCอักษร........................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 4  ให=นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต=องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว  
 

 21. วิธีการทางประวัติศาสตรCในข้ันตอนใดท่ีช2วยให,

ผู,ศึกษาใช,หลักฐานท่ีถูกต,อง 

  ก. เรียบเรียงและนำเสนอ 

  ข. ตรวจสอบหลักฐาน 

  ค. รวบรวมหลักฐาน 

  ง. กำหนดหัวข,อ 

 22. ใครอยู2ในข้ันตอนสุดท,ายของวิธีการหาความรู,

ทางประวัติศาสตรC 

  ก. ชบาวิเคราะหCข,อความในจารึก 

  ข. กุหลาบตีความหลักฐาน 

  ค. มะลิค,นคว,าในห,องสมุด 

  ง. พิกุลนำเสนอข,อมูล 

 23. ใครไมIอยู2ในข้ันตอนของการสืบค,นหลักฐาน 

  ก. ตันหยงเลือกหัวข,อการศึกษา 

  ข. ซ2อนกล่ินสัมภาษณCชาวบ,าน 

  ค. ประยงคCใช,แบบสอบถาม 

  ง. วาสนาอ2านจารึก 

 24. ข,อใดไมIใชIวิธีการหาความรู,ทางประวัติศาสตรC 

  ก. การสร,างหลักฐานเอง 

  ข. การนำเสนอข,อมูล 

  ค. การกำหนดหัวข,อ 

  ง. การรวบรวมข,อมูล 

 25. ข,อใดไมIใชIหลักฐานทางประวัติศาสตรCท่ีเปIน

หลักฐานช้ันต,น 

  ก. โบราณสถาน 

  ข. โบราณวัตถุ 

  ค. ภาพถ2าย 

  ง. ตำนาน 

 26. หลักฐานช้ันรองทางประวัติศาสตรC คือข,อใด 

  ก. เคร่ืองทองเก2า 

  ข. ปราสาทหิน 

  ค. อนุสาวรียC 

  ง. ภาพถ2าย 

 27. ข,อใดไมIใชIแหล2งค,นคว,าข,อมูลทาง

ประวัติศาสตรC 

  ก. วัดสมัยอยุธยา 

  ข. ห,างสรรพสินค,า 

  ค. พิพิธภัณฑC 

  ง. ห,องสมุด 

 28. “เร่ือง พระยากง พระยาพาน” เปIนข,อมูลทาง

ประวัติศาสตรCประเภทใด 

  ก. จดหมายเหตุ 

  ข. พงศาวดาร 

  ค. ตำนาน 

  ง. จารึก 

 29. พงศาวดารเปIนข,อมูลท่ีเน,นเร่ืองใด 

  ก. ชาวนา 

  ข. พระสงฆC 

  ค. สามัญชน 

  ง. พระมหากษัตริยC 

 30. โบราณสถานในภาคเหนือ คือข,อใด 

  ก. พระบรมธาตุไชยา 

  ข. พระธาตุหริภุญชัย 

  ค. พระปฐมเจดียC 

  ง. พระธาตุพนม 
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1. Situation : In the classroom on the first semester. 

 June  : My name’s June. How do you do? 
 Tuck  : My name’s Tuck. ……………………. 

1. How are you? 

2. How do you do? 

3. What’s the matter? 

4. Where do you live? 

 

 

2. Situation : Lek and Ploy are talking about their families. 

 Lek : …………………………………? 

 Ploy : I’ve got two brothers and one sister. 

1. What have your brothers and sisters got? 

2. Where have your brothers and sisters gone? 

3. How many brothers and sisters have you got? 

4. How have your brothers and sisters been doing? 

 

 

3. Situation : Pat and Joy are studying art in the classroom. 

 Pat  : Umm. I couldn’t find my pencil. ………………… 

 Joy : Of course. I have lots of them. 

1. Do you like art? 

2. May I borrow yours? 

3. Have you seen my pencil? 

4. Would you like to buy one? 

 

 

4. Pen : I’m so hungry. Shall we cook something? 

 Sorn  : That’s a good idea. 

 Pen  : We’ve got some eggs, oil and fish sauce. 

 Sorn : Good! ……………………………….. 

1. We should make a hot curry. 

2. We should make some noodles. 

3. We should make a bowl of soup. 

4. We should make an omelet. 
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5. Your boss’s wife offers you a piece of cake, but you dislike  

     that kind of cake so you say “………………………..” 

1. I hate that cake. 

2. Not another one. 

3. Thanks, but I’m on a diet. 

4. It looks terrible. 

 

6.    Man : Do you mind if I turn on the radio for a while? 

 Woman : ………………………….. 

 Man : Great. There is a program I like. 

1. I care. 

2. Yes, I do. 

3. I don’t like it. 

4. It’s O.K. 

 

7.  Kim  : Hello, I’m Kim Thomson. …………………? 

 Jimmy : I’m Jimmy Brown. Nice to meet you. 

1. What are you 

2. How are you 

3. What’s your name 

4. How are you doing 

 

8. Situation : At home 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. May I drink some tea? 

2. What do you want? 

3. Do you like rice? 

4. Can I have some spaghetti? 

 

 
 

Naree  : I’m very hungry. ………………… 

Nit : Here you are. 

Naree : Thank you. 
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9. Mother says “……………….” Grandpa is sleeping. 

1. Be quiet. 

2. Be quick. 

3. Don’t be angry. 

4. Don’t be nervous. 

 

10. When the teacher says “Be quiet”. What should you do? 

 1. Stand up quickly. 

 2. Look at the blackboard. 

 3. Talk with a friend slowly. 

 4. Stop talking with a friend. 

 

11.  Bancha : Hello, 036-274891. 

 Sunita : May I speak with Suda? 

 Bancha : …………………… 

1. Excuse me. 

2. Sorry, she’s out. 

3. Don’t mention it. 

4. I am her secretary. 

 

12.  Wanida : It seems like it’s raining. ………………….. 

 Naree : Thank you. I’ll bring it. 

1. Take your sunglasses. 

2. Never bring an umbrella. 

3. Don’t forget your raincoat. 

4. Let’s water our mango tree. 

 

 

13. Your friend  : I have got the gold medal from Speech Contest. 

 You  : ………………………………… 

1. Don’t worry. 

2. No problem. 

3. That’s alright. 

4. Congratulations! 

 

 

 

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 60 ข้อ 

 

3 



 

14. You want to go to the toilet. How do you say to your teacher? 

 1. May I have some water, please? 

 2. May I go out, please? 

 3. May I come in, please? 

 4. May I turn on the light, please? 

 

 

15. Situation : In a school canteen. 

 Tom : I’m very hungry. ………………….. 

 Food seller  : Here you are. 

1. Do you like curry? 

2. What do you like? 

3. What do you want to eat? 

4. Could I have some fried rice, please? 

 

 

16.   Dannie : Tom is my uncle’s son. 
 Pim : He is your…………………….. . 
 Dannie : Yes.  

 1. nephew  
 2. grandson  
 3. brother  
 4. cousin 

 

 

17.  Situation: Sunee is talking with Weena about Malee.  

  Sunee   : How tall is Malee? 

Weena : __________________. 
 

 1. She is very nice.  
 2. She is 40 years old.  
 3. She weighs 40 kilos.  

5. She is 155 centimeters 
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18.  Situation: Jim and Jang are talking about Halloween.  
Jim: I wear witch clothes. What should you wear to Halloween  

         party? 
 

Jang: Umm._________________.  
 1.  Red fur jacket  
 2. Skinny jeans  
 3. Ghost clothes  
 4. Long sleeve shirt 

 
 
19. Situation: Jane and Mary are cooking in the kitchen.  

Jane: This spaghetti is tasteless. 

I need some salt._________________________. 
 

Mary: Here you are.  
 1. Please give me some salt.  
 2. Show me some salt.  
 3. Don’t pass some salt.  
 4. I give you some salt. 

 

 

20.  Situation: At the bus station  
Tourist: ____________________________________.  
Police: Sure. You walk along this street and the Art Museum in  

             your right hand. 
 

 1. I want you to visit the Art Museum.  
 2. You must go to the Art Museum now.  
 3. Please take me to the Art Museum, will you?  
 4. Could you tell me how to go to the Art Museum? 
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21.  Situation: San goes to visit Jan’s mother at the hospital.  

  San: How about your mother today? 

Jan: She has a fever and has to stay at the hospital for a  

        few  days.  
San: ___________________________. 
Jan: Thank you so much.  

 1. You don’t care about that.  
 2. You can go back your home.  
 3. I hope she will be better soon.  
 4. I think she should stay at the hospital. 

 

22.   This sign means “.................................. .” 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                   

 1. No entry.   
 2. No litter.  
 3. No smoking.  
 4. No parking. 

 
 

23.  When you see this sign, you………………….. . 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 1. should speak quietly.  
 2. should use your mobile phone.  
 3. should keep your mobile phone.  
 4. should turn off your mobile phone. 

 
  
 
 

6 



 

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 60 ข้อ 

 

24.  What should you do when you see this sign? 
 
 
 
  
 
 
 
                              
 

 1. You should drive slowly.  
 2. You should drive faster.  
 3. You should stop driving.  
 4. You should park your car. 

 

25.  
 
 

 

 Tim : ………………………..because there is a child in the car. 

 Lisa : O.K. Don’t worry. 

    

1. Be faster! 2. Be hurry! 

3. Be careful! 4. Be quick! 

 

26.  

  
From the picture, what should the boy say?   

1. Sorry. 2. Thank you. 

3. Excuse me. 4. Never mind. 

 

 

 

 

  

Baby in Car 
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(27-28)  At the market  

    

 kinds of meat baht/kilo Kilocalories 

 beef 150 2730 

 pork 130 4570 

 fish 125 1400 

 chicken 100 2000 

 

27.   Nid is very fat, what kind of meat does she have to buy?  

1. pork 2. fish  

3. beef 4. chicken  
 
28.  Mrs. Lee has five hundred baht. What can she buy? 
 

 1. Three kilos of pork and a kilo of beef.  
 2. Two kilos of chicken and two kilos of pork.  
 3. Three kilos of fish and two kilos of chicken.  
 4. Two kilos of chicken and three kilos of pork. 

29.  What does this sign mean? 

                  
 1. You cannot turn left.  
 2. You cannot turn right.  
 3. You cannot turn.  
 4. You cannot park. 
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30.  What’s the weather like today? 

 

 

 
 
 
 
 
                

 1. drizzle  
 2. sunny  
 3. foggy  
 4. Windy 

 

31. What does this sign mean?  

         

1. Be fun, cross walk ahead.  

2. Be quiet, cross walk ahead.  

3. Be careful, cross walk ahead.  

4. Be punctual, cross walk ahead. 

32. Shopkeeper : Excuse me, sir. ……………  

       Jimmy         : Oh, sorry. I don’t know. 

                       

1. You cannot sit here.  

2. You cannot park here.  

3. You cannot litter here.  

4. You cannot take a photo here. 
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33. You want to buy two small size T- shirts. How much do you pay?  

1. 120 baht  

2. 130 baht  

3. 240 baht  

4. 260 baht 

 

34. Look at the map. 

 
34.Which sentence is correct?  

1. The book store is near the park.  

2. The school is in front of the market. 

3. The post office is next to the hospital.  

4. The library is between the post office and the shopping mall. 
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35. We are from Laos. My flag is red with a yellow star in  

      the middle. Which is our flag? 

1.         2.  

                                 
 

3.                                                  4.        

                               
 

(36-37).Read the pictographs and answer the questions 

 

36. How many coconuts did Noi sell on Sunday, Thursday and Friday?  

1. 2,000    2. 2,200  

3. 2,400    4. 2,600 79.  

37. Which days did Noi sell coconuts in the same amount?  

1. Monday and Wednesday  

2. Tuesday and Friday  

3. Sunday and Thursday  

4. Thursday and Friday 
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38. Christian around the world cook a turkey for……………… .  

1. New Year 

2. Valentine  

3. Halloween  

4. Thanksgiving 

 

39.  

 

 

Which sentence is correct?  

1. Mother is taller than father.  

2. Brother is taller than mother. 

3. Mother is the tallest. 

4. Father is the tallest. 

 

40. Which word has the different first vowel sound from others?  

1. salad  

2. cake  

3. apple  

4. rambutan 

 

41. Son : Mom, what is your menu for the next breakfast?  

Mother: I___________ fried rice next morning.  

1. will make  

2. is making  

3. made  

4. make 

 

 

 

Father is 170 centimeters tall. Mother is 165 centimeters tall.  

Brother is 160 centimeters tall. 

 

12 



 

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 60 ข้อ 

 

42. Sandy: _________________? 

  Cindy: She lives in Malaysia.  

1. Where did she live  

2. Where do you live  

3. Where does she live  

4. Where does your brother live 

43. Thai people around the country always splash water   

      on ……………………. 

1. Songkran Festival  

2. Chinese New Year  

3. Visakha Puja Day  

4. Loy Krathong Day 

 

44. “It rains a lot in Thailand.” What is a noun in this sentence?  

1. It  

2. rains  

3. a lot  

4. Thailand 

 

45. My parents and I …………… shopping in Bangkok next summer.  

1. goes  

2. went  

3. has gone  

4. are going to go 
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46. I always________ twice a week.  

1. swim  

2. swims  

3. swam  

4. swimming 

 

47. Kat: Pam, why didn’t you go to work yesterday?  

Pam: I went to see the doctor.  

Kat: …………………………?  

Pam: I had a stomachache.  

1. What did you do  

2. What did you go  

3. What was the matter  

4. What was the doctor do 

 

48. A: What do you like to do in your free time?  

B: I like to watch news.  

A: Why?  

B: ……………………………………………………….  

1. Because it is boring.  

2. Because it tastes nothing  

3. Because it is interesting.  

4. Because it tastes exciting. 
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49. What should we do before having meal?  

1. Wash our face.  

2. Wash our feet.  

3. Wash our hands.  

4. Wash our mouth.  

 

50. Kate was sick. Her mother took her to _________________  

1. the market  

2. the hospital  

3. the post office  

4. the police station 

 

51. Don’t lock the door. Because I don’t have the ________ 

 1. key 

 2. room 

 3. money 

 4. window 

 

52. My father is a ………………..He looks after the sick people. 

 1. dentist 

 2. doctor 

 3. waiter 

 4. teacher 
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53. They will go to Jakarta on .................................. . 

 1. Thursday  

 2. Wednesday 

 3. Tuesday  

 4. Friday 

 

 

 

 

    

 

54. The speaker is a .................................. . 

 1. fireman 

 2. postman 

 3. salesman 

 4. policeman 

 

 

 

 

 

 

Peter and his family are going to Phuket by plane on Monday, 

May 21. They are going to stay at the Kamala Beach Resort 

Hotel for three days before going to Jakarta. They are going 

there by plane. 

Good morning, ladies and gentlemen. I have a good 

toothpaste. It keeps your teeth white and shiny. 
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(55-58) Read the Passage  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

55. How does Tony go to school? 

 1. By bus.      2. By car. 

 3. By bike.     4. By motorcycle. 

56. What time does he arrive at school? 

 1. Fifteen minutes before eight. 2. Fifteen minutes after eight. 

 3. Seven – fifteen.    4. Nine o’ clock. 

57. What does he help his mother? 

 1. Do homework.      

 2. Repair the bicycle. 

 3. Watch television and play games. 

 4. Mop the floor and clean the room. 

58. What routine doesn’t he do? 

 1. Chats with his friends.   2. Hangs out with friends. 

 3. Helps his mother.    4. Chats with his friend. 

 

 

Tony is a good student. He gets up at 6 o’clock every morning. 

He washes his face, brushes his teeth and takes a bath. He has his 

breakfast at 7 o’clock. Then he puts on his school uniform and go to 

school by bicycle. He gets to school at 7.45, so he still has enough time 

to review his lessons. Normally, Tony is never late for school. He 

always pays attention to all lessons. He works very hard and does his 

work well. He also plays games and chats with his friends. When school 

is over, he goes straight home. At home Tony does his homework. He 

helps his mother do the housework. After taking a bathe has his dinner 

with his family. He is happy to talk about his school days and goes to 

bed around 9:00 p.m. 

 

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 60 ข้อ 
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แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 60 ข้อ 

 

 

 

 

 

59. What Yingtaew and her friends do at Hua Hin? 

 1. They went to Hua Hin. 

 2. They had a lot of seafood. 

 3. The went swimming. 

 4. They went fishing. 

 

        

                       

 

 

60. Anna is ………………………… 

 1. an artist  

 2. a doctor 

 3. an actor  

 4. a musician 

 

 

 

 

 

 

 

Last holiday, Yingtaew and her friends went to 

the beach at Hua Hin. They had a lot of seafood and 

went shopping. They had a great time. 
 

Anna draws many things. She draws the moon, the 

clouds and the stars. 
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เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6  
 
1.ตอบข้อ 2  เพราะสถานการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนในวันแรกของการเปิดเทอม ท้ัง June และ Tuck ต่างก็ แนะน า
ตัวกันเป็นครั้งแรก จึงควรใช้ประโยคท่ีถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการ แนะน าตัวเป็นครั้งแรกคือ How 
do you do? ส่วนประโยคอื่นไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้  
 ข้อท่ี 1 How are you? ใช้ในการทักทายประจ าวันส าหรับบุคคลคนท่ีรู้จักกันแล้ว  
 ข้อท่ี 3 What’s the matter?ใช้ถามถึงอาการความผิดปกติท่ีเราพบเห็นของบุคคลท่ีเรา สนทนาด้วย  
 ข้อท่ี 4 Where do you live?ใช้ถามถึงท่ีอยู่ของบุคคลท่ีเราสนทนาด้วย 
 
2.ตอบข้อ 3 เพราะในสถานการณ์นี้ท้ังคู่สนทนากันในเรื่องของจ านวนสมาชิกในครอบครัวโดยท่ีค าตอบท่ี  
Lek ตอบคือ จ านวนสมาชิกในครอบครัวของดังนั้น Ploy จึงควรถามเกี่ยวกับจ านวนสมาชิก ในครอบครัว คือประโยค 
How many brothers and sisters have you got? ส่วน ประโยคอื่นเป็นการถามท่ีไม่เหมาะสมกับสถานการณ์  
 ข้อท่ี 1 What have your brothers and sisters got? “พี่น้องเธอมีอะไรอยู่บ้าง”  
 ข้อท่ี 2 Where have your brothers and sisters gone? “พี่น้องของเธอไปไหน”  
 ข้อท่ี 3 How have your brothers and sisters been doing? พี่น้องของเธอเป็นอย่างไรบ้าง” 
 
3. ตอบข้อ 2 สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในวิชาเรียนศิลปะ โดย Pat ก าลังหาดินสอของตัวเองแต่ก็หาไม่พบ ดังนั้นการ
สนทนาท่ีเหมาะสมส าหรับสถานการณ์นี้มากท่ีสุดคือ Pat ควรจะขอยืม ปากกาจาก Joy ด้วยประโยค May I borrow 
yours? “ฉันขอยืมปากกาของเธอหน่อยได้ไหม?”  
 ข้อท่ี 1 Do you like art? ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์เพราะเป็นการถามถึงวิชาเรียนท่ีชอบ  

ข้อท่ี 3 Have you seen my pencil? “เธอเห็นปากกาฉันบ้างหรือเปล่า” (แต่ค าตอบของ Joy เป็นการบอก
ว่าฉันมีปากกาอยู่มากมายดังนั้นจึงไม่เป็นการสนทนาท่ีถูกต้อง)  
ข้อท่ี 4 Would you like to buy one? เป็นการถามว่า “เธอต้องการซื้อปากกาหรือไม่” จึงไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 
4.ตอบข้อ 4 ในสถานการณ์นี้เป็นการพูดถึงการประกอบอาหารขึ้นมาใหม่จากวัตถุดิบท่ีมีอยู่คือ ไข่ไก่ น้ ามัน และ
น้ าปลา และอาหารท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากตัวเลือกท่ีก าหนดให้คือ การท าไข่เจียว และประโยคท่ีถูกต้องเหมาะสมท่ีสุด
คือ We should cook make an omelet. “เราควรจะ ท าไข่เจียวกัน”  
 ข้อ 1 We should make a hot curry. “เราน่าจะท าแกงเผ็ดกันนะ”  
 ข้อ 2 We should make some noodles. “เราน่าจะท าก๋วยเต๋ียวทานกัน”  
 ข้อ 3 We should make a bowl of soup. “เราท าซุปทานกันดีกว่า” 
 
5. ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อภรรยาหัวหน้าเสนอเค้กท่ีคุณไม่ชอบมาให้ และตองการปฏิเสธอย่างสุภาพ ควรพูด ว่า 
“Thanks, but I’m on a diet.”(ขอบคุณค่ะ แต่ฉันก าลังลดน้ าหนักอยู่)  
 ข้อ 1 แปลว่า “ฉันเกลียดเค้กแบบนั้น” ไม่รักษาน้ าใจคนให้  
 ข้อ 2 แปลว่า“ขออันอื่นค่ะ” ไม่รักษาน้ าใจคนให้  
 ข้อ 4 แปลว่า“ไม่มีท่ีดีกว่านี้แล้วรึ” ไม่รักษาน้ าใจคนให้(หยาบคาย) 
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6.ตอบข้อ 4 เพราะผู้ชายถามผู้หญิงว่า “จะรังเกียจไหมหากขอเปิดวิทยุสักครู่” ผู้ชายตอบว่า “แจ๋ว มี รายการท่ีผม
ชอบด้วย” แสดงว่า ผู้หญิงยินดีให้ผู้ชายเปิดวิทยุได้ จึงสามารถตอบว่า “It’s okay with me.” หรอื No. I don’t 
mind (แปลว่า ยินดี ไม่รังเกียจ) ข้อ 1, 2,3 ล้วนปฏิเสธการร้องขอท้ังส้ิน 
 
7. ตอบข้อ 3 เพราะคิมทักทายและแนะน าตนเอง ซึ่งค าถามท่ีควรถามต่อไปเมื่อต้องการรู้จักเพื่อนใหม่ ก็คือ 
“What’s your name” (คุณช่ืออะไร)  
 ข้อ 1 แปลว่า “เธอเป็นอะไร”ไม่ใช้คุยระหว่างคนกับคน What are + สรรพนามบุรุษท่ี 3  
 (สัตว์ หรือ ส่ิงของ)  
 ข้อ 2 แปลว่า“คุณเป็นอย่างไงบ้าง” ไถ่ถามทุกข์สุขเมื่อเจอกัน  
 ข้อ 4 แปลว่า“คุณเป็นอย่างไงบ้าง” ไถ่ถามทุกข์สุขเมื่อเจอกัน 
 
8. ตอบข้อ 4 เพราะนารีบอกกับนิดว่า “ฉันหิว” แล้วนิดพูดว่า “Here you are.” (แสดงว่ามีการยื่นของ ให้) ท าให้
เข้าใจว่า นารีต้องถามเพื่อแสดงความต้องการบ้างอย่าง จึงต้องถามต่อว่า “Can I have some spaghetti?  
 ข้อ 1 แปลว่า “ขอด่ืมชาหน่อย” ซึ่งจะคู่กับค าว่า “thirsty = กระหายน้ า”  
 ข้อ 2 แปลว่า “แล้วคุณอยากได้อะไร” ประโยคนี้ นิด ควรเป็นคนถาม ถ้าได้ยิน นารี บอกว่า “ฉันหิว”  
 ข้อ 3 แปลว่า“อยากกินอะไรไหม”เหตุผลคล้ายข้อ 2  
 
9. ตอบข้อ 1 เพราะคุณแม่ พูดว่า “ ....... คุณตาก าลังหลับ” แสดงว่าคุณแม่ต้องการความเงียบ ฉะนั้น ค าตอบคือ Be 
quiet.  
 ข้อ 2 แปลว่า”เร็วๆ เข้า” เป็นการเร่งให้กระท า ไม่เข้ากับสถานการณ์  
 ข้อ 3 แปลว่า“อย่าโกรธไปเลย” เป็นการปลอบใจเพื่อน เพื่อให้เพื่อนใจเย็นลง คล้าย “Calm down”  
 “Take it easy”  
 ข้อ 4 แปลว่า “อย่ากังวลไปเลย” หรือใช้ค าว่า “Don’t worried” ก็ได 
 
10. ตอบข้อ 4 เพราะ “Be quiet” แปลว่า ให้เงียบหน่อย เมื่อนักเรียนได้ยินค านี้ นักเรียนควรหยดุคุยกับ เพื่อน ซึ่ง 
คือ “Stop talking with a friend”  
 ข้อ 1 แปลว่า “ยืนขึ้นเร็วๆ”  
 ข้อ 2 แปลว่า“มองดูท่ีกระดาน”  
 ข้อ 3 แปลว่า“พูดกับเพื่อนช้าๆ”  
 
11. ตอบข้อ 2 เพราะบัญชารับโทรศัพท์จากสุนิต้าและสุนิต้าขอคุยกับสุดา แต่สุดาไม่อยู่บ้าน บัญชาจึงควร บอกสุนิต้า 
“Sorry, she’s out. (ขอโทษครับ สุดาออกไปข้างนอกครับ)”  
 ข้อ 1 แปลว่า “ขอโทษค่ะ/ครับ” ใช้เพื่อเรียกให้คู่สนทนาหันมาสนใจ  
 ข้อ 3 แปลว่า“ไม่เป็นไร อย่าใส่ใจเลย” ใช้ตอบรับค าขอโทษแต่พูดในเชิงปลอบใจคนท่ีขอโทษเรา  
 ข้อ 4 แปลว่า “ฉันเป็นเลขานุการของเธอ” ไม่เข้ากับสถานการณ์ซึ่งประโยคนี้ใช้ตอบรับ ค าถามว่า  
 “Who are you?” 
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12. ตอบข้อ 3 เพราะวนิดา คาดการณ์ว่าฝนจะตกจึงแนะน านารีให้เอาร่มไปด้วย “Don’t forget your raincoat.” 
ซึ่งทราบจากประโยคใบ้ว่า “I’ll bring it.”(ฉันจะหยิบไป)  
 ข้อ 1 แปลว่า “เอาแว่นกันแดดไปด้วย” ไม่เข้ากับสถานการณ์  
 ข้อ 2 แปลว่า“อย่าเอาร่มไปเชียวนะ” ไม่เข้ากับสถานการณ์  
 ข้อ 4 แปลว่า“ไปรดน้ าต้นมะม่วงกนัเถอะ” ไม่เหมาะสม  
 
13. ตอบข้อ 4 เพราะในสถานการณ์นี้ เพื่อนบอกเราว่า ได้เหรียญทองจากการแข่งขันการพูด เราจึงควรใช้ 
Congratulations! เป็นการแสดงความยินดีท่ีเพื่อน  
 ข้อ 1 Don’t worry. แปลว่าไม่ต้องกังวล  
 ข้อ 2 No problem. แปลว่าไม่มีปัญหา  
 ข้อ 3 That’s alright. แปลว่าไม่เป็นไร  
 
14. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการใช้ประโยคขออนุญาตออกนอกห้องท่ีสุภาพในรูปของ May I___, please?  
 ข้อ 1 May I have some water, please? หมายถึงขอน้ าด่ืมหน่อย  
 ข้อ 3 May I come in, please? หมายถึงขออนุญาตเข้าห้อง  
 ข้อ 4 May I turn on the light, please? หมายถึงขออนุญาตเปิดไฟ  
 
15. ตอบข้อ 4 เพราะ Don หิวมาก จึงต้องการข้าวผัด ประโยคขอร้องแสดงความต้องการคือ Could I have_____? 
และประโยคถัดมา (Here you are) หมายถึงแม่ค้าส่งส่ิงของ (ข้าวผัด) ให้ แล้ว Don ก็ขอบคุณ  
 ข้อ 1 Do you like curry? หมายถึงคุณชอบแกงเผ็ดไหม  
 ข้อ 2 What do you like? หมายถึงคุณชอบอะไร  
 ข้อ 3 What do you want to eat? หมายถึงคุณต้องการกินอะไร 
 
16. ตอบ ข้อ4 เพราะ Dannie บอก Pim ว่า ทอมคือลูกของลุง ฉะนั้นทอมจึงเป็นลูกพี่ลูกน้อง(cousin) 

กับ Dannie 
17. ตอบ ข้อ4  She is 155 centimeters. หมายถึง เขาสูง155 ซม. เพราะค าถาม How tall___? 

เป็นการถามส่วนสูง ในท่ีนี้ Sunee ถาม Weena ว่า Malee สูงเท่าไร ค าตอบก็ต้องเป็น เขาสูง155 ซม. 
ซึ่งKey word ในค าตอบ คือค าว่าcentimeters ซึ่งเป็นหน่วยวัดความสูง 

18. ตอบ ข้อ3  Jim จะใส่ชุดแม่มดไปงานปาร์ต้ีวันฮาโลวีนและถามJangจะใส่ชุดอะไรไปงานปาร์ต้ีฉะนั้นค าตอบก็คือ
Jang จะแต่งชุดเป็นผี 

19. ตอบ ข้อ1 กรุณาส่งเกลือให้ฉันหน่อยเพราะสปาเกตต้ีไม่มีรสชาติ เจน ต้องการเกลือและแมรี่ยื่นส่งให้  
 (Here you are) ดังนั้น ข้อนี้จงึเป็นประโยคขอร้องท่ีสุภาพ 
20. ตอบ ข้อ4 คุณจะกรุณาบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะหน่อยได้หรือไม่เพราะต ารวจบอกวิธีการเดินทาง ไป

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ดังนั้น นักท่องเท่ียวต้องการถามทางไปและควรจะใช้ค าถามขอความ ช่วยเหลือ
อย่างสุภาพด้วย  
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21. ตอบ ข้อ3 ฉันหวังว่าคุณแม่คุณจะดีขึ้นในเร็วๆเพราะมารยาทการไปเยี่ยมผู้ป่วยต้องเป็นการแสดงนี้ค าพูดเชิงบวก 
22. ตอบ ข้อ2 ภาพในโจทย์เป็นภาพห้ามท้ิงขยะ ซึ่งตรงกับค าว่า No litter  
23. ตอบ ข้อ4 ภาพในโจทย์เป็นภาพโทรศัพท์และมีขีดทับ แสดงว่าห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด  
24. ตอบ ข้อ1 ภาพในโจทย์เป็นภาพคนเดินข้ามถนนซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียน จึงต้องขับรถอย่างช้าๆ 
25. ตอบ ข้อ2  จากป้าย บอกว่ามีเด็กอยู่ในรถ จึงไม่ควรขับรถเร็วจนเกินไป  
26. ตอบ ข้อ1  จากภาพเมื่อเหยียบเท้าคนอื่น ก็ควรกล่าวขอโทษ  
27. ตอบ ข้อ2  จากบริบทในประโยคเมื่อนิดอ้วน นิดก็ควรทานเนื้อปลาเพราะมีจ านวนแคลอรีน้อยท่ีสุด  
28. ตอบ ข้อ2 จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ เมื่อมีเงิน500บาทก็สามารถซื้อเนื้อไก่2ก ิโล่ได้และเนื้อวัว2กิโล และจากราคาท่ี

ก าหนดให้2 ท้ังอย่าง รวม460 บาท ซึ่งไม่เกิน50บาท 

29. ตอบข้อ1  เพราะความหมายของป้ายนี้คือ ห้ามเล้ียวซ้าย ตรงกับประโยค You cannot turn left.  
30. ตอบข้อ2  เพราะสัญลักษณ์ในการพยากรณ์อากาศ รูปพระอาทิตย์หมายถึงมีแดดจัดคือค าว่า sunny 
31.ตอบข้อ 3 เพราะป้ายนี้หมายถึงมีนักเรียนข้ามถนนจึงควรขับรถอย่างระมัดระวัง  
32.ตอบข้อ 4 เพราะ เมื่อพนักงานร้านค้า เห็นจิมมี่ก าลังถ่ายรูปในร้านจึงเข้าไปห้ามและ บอกว่า ไม่สามารถถ่ายรูปได้ 
จิมมี่จึงกล่าวขอโทษ และบอกว่าตนเองไม่รู้ จากป้ายท่ี ก าหนดให้หมายถึงห้ามถ่ายรูป คือ You cannot take a 
photo here. 

33.ตอบข้อ 3 เพราะตามตารางราคาเส้ือขนาดเล็กราคาตัวละ120 บาท เมื่อต้องการซื้อสองตัวจึงต้อง จ่ายเงินในราคา 
240 บาท 
34. ตอบข้อ 2 เพราะจากแผนท่ีท่ีก าหนดให้ โรงเรียนอยู่ตรงข้ามตลาด The school is in front of the market. 
เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง 

35. ตอบข้อ 2 เพราะธงชาติของประเทศลาว เป็นพื้นสีแดงและมีดาวสีเหลืองอยู่ตรงกลาง 
36. ตอบข้อ 1 เพราะจาก กราฟ ผลรวมจ านวนมะพร้าวที่ขายได้ในวันอาทิตย์ ,วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ คือ 2,000 
ผล 
37. ตอบข้อ 3 เพราะ วันท่ีขายมะพร้าวได้จ านวนเท่ากัน คือ วันอาทิตย์กับวันพฤหัสบดี 
38. ตอบข้อ 4 ชาวคริสต์ท่ัวโลกจะปรุงไก่งวงอบในวันขอบคุณพระเจ้า (Thankgiving day) 
39. ตอบข้อ 4 the tallest เป็นการเปรียบข้ันสุด ประโยคสรุปได้ว่าพ่อสูงท่ีสุดจึงต้องใช้  the tallest 
40. ตอบข้อ 2 cabbage ออกเสียง /แอะ/ ซึ่งเหมือนกับค าอื่น ๆในตัวเลือก ยกเว้น cake ออกเสียง /เอะ/ 
41. ตอบข้อ 1   ประโยคค าถามมีค าก าหนดเวลา คือ next breakfast กล่าวถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใน   อนาคต จึงต้องใช้ 
will make 
42. ตอบข้อ 3 สถานการณ์ตอบสถานท่ีอยู่ท่ีเป็นปัจจุบัน โดยสังเกตจากค าว่า lives  

ข้อ 1 ผิดเพราะเป็นค าถามในอดีต สังเกตค าว่า did  
ข้อ 2 ผิด เพราะ ถาม you ตอบ she ไม่ได้  
ข้อ 4 ผิดเพราะเป็น ค าถาม Yes /No Question.ไม่สอดคล้องกับค าตอบท่ีมี 
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43. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์ถามว่า คนไทยส่วนใหญ่นิยมสาดน้ าเล่นกันวันไหน ค าตอบท่ีถูกท่ีสุดคือ วันสงกรานต์ 
(Songkran Day)  

ข้อ 2 วันตรุษจีน Chinese New year  
ข้อ 3 วันวิสาขบูชา (Visakha Puja Day)  
ข้อ 4 วันลอยกระทรง (Loy Krathong Day) 

44. ตอบข้อ 4 เพราะประโยคนี้มีค านามแค่ค าเดียว Thailand ซึ่งเป็นนามเฉพาะ มีความหมายว่า ประเทศไทย ส่วน
อีกค าหนึ่งท่ีดูคล้ายค านามคือ rains ซึ่งค าว่า rain เป็นได้ท้ังค านามและค ากริยา  

ข้อ 1 ค าว่า It เป็นค าสรรพนาม (Pronoun) ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค It เป็นสรรพนามบุรษุ 
       ท่ี 3 ท าให้ค ากริยาแท้ท่ีตามหลังมาต้องเติม –s ค ากริยา rain จึงเป็น rains  
ข้อ 2 ค าว่า rain เป็นได้ท้ังค านามและค ากริยา ซึ่งเมื่อ rain เป็นค านาม มีความหมายว่า ฝน แต่หาก 
       เป็นค ากริยา มีความหมายว่า ฝนตก เมื่อ rain ตามหลังค าสรรพนามบุรุษท่ีสาม It ตัวมันเองจึง  
       ต้องเติม –s เป็น rains  
ข้อ 3 ค าว่า a lot เป็น Quantifiers ท่ีท าหน้าท่ีบอกจ านวนของส่ิงต่างๆ สามารถน ามาขยาย ไว้หน้า 

                  ค านามท้ังท่ีเป็นเอกพจน์และพหูพจน์ได้ หรือจะวางไว้ท้ายประโยคดังเช่นในประโยคนี้ 
45. ตอบข้อ 4 เพราะประโยคก าหนดมาเป็นเหตุการณ์ท่ียังไม่เกิด ดูจากค าว่า next year และ จะต้อง ใช้ค าว่า“จะ” 
ซึ่งในค าตอบข้อ 4 คือ is going to go มีความหมายว่า “จะ” 
46. ตอบข้อ 1 เพราะว่ารูปประโยคแสดงการกระท าท่ีท าเป็นประจ า จึงต้องใช้กริยาแท้ช่องท่ี 1 swim และประธาน I 
ท าหน้าท่ีเหมือนประธานพหูพจน์ จึงไม่ใช้ swims 
47. ตอบข้อ 3 เพราะ What was the matter? แปลว่า คุณเป็นอะไรหรือ ซึง่ เป็นค าถามเพื่อต้องการ ค าตอบท่ีเป็น
การตอบเพื่อบอกอาการเจ็บป่วย 
48. ตอบข้อ3 เพราะ จากค าตอบท่ีบอกว่าชอบดูข่าว ตัวเลือก 

ข้อ 3 It is interesting (มันน่าสนใจ) เป็นตัวเลือกเหตุผลท่ีสอดคล้องกับการดูข่าวที่สุด  
ข้อ 1 it is boring มันน่าเบ่ือ ไม่สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะชอบท าเป็นงานอดิเรก  
ข้อ 2 it tastes nothing มันไม่มีรสชาติ ไม่ใช้กับเหตุผลของการดูข่าว  
ข้อ 4 it tastes exciting มีรสชาติต่ืนเต้น เป็นการใช้ไวยากรณ์ท่ีผิด ควรใช้ว่าIt is exciting. 

49. ตอบข้อ 3 เพราะโจทย์ถามว่า ก่อนกินข้าวพวกเราควรท าอย่างไรก่อน Wash our hands. หมายถึง ล้าง มือก่อน
กินข้าว ตัวเลือกอื่นมีความหมายดังนี้  

ข้อ 1 Wash our face. หมายถึง ล้างหน้า  
ข้อ 2 Wash our feet. หมายถึง ล้างเท้า  
ข้อ 4 Wash our mouth. หมายถึง ล้างปาก 

50. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์บอกว่า Kate was sick. หมายถึง เคทป่วย ดังนั้นคุณแม่เธอจะพาเธอไปท่ีไหน the 
hospital หมายถึง โรงพยาบาล ตัวเลือกอื่นมีความหมายดังนี้  

ข้อ 1 the market หมายถึง ตลาด  
ข้อ 3 the post office หมายถึง ท่ีท าการไปรษณีย์  
ข้อ 4 the police station หมายถึง สถานีต ารวจ 
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51. ตอบข้อ 1 เพราะในโจทย์พูดว่า Don’t lock the door. Because I don’t have the ________อย่า 
 ล็อคห้องนะ นั่นเพราะฉันไม่ม_ี___ key แปลว่า กุญแจ ตัวเลือกอื่นมีความหมายดังนี้ 
  ข้อ 2 Room หมายถึง ห้อง 
  ข้อ 3 money หมายถึง เงิน 
  ข้อ 4 window หมายถึง หน้าต่าง 

52. ตอบข้อ 2  เพราะโจทย์บอกว่า My father is a ………………..He look after the sick people. 
  แปลว่าพ่อของฉันเป็น........... เขาดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนั้นค าตอบคือ doctor แปลว่า หมอ 
  ข้อ 1 dentist หมายถึง หมอฟัน 
  ข้อ 3 waiter หมายถึง บริกรชาย 
  ข้อ 4 teacher หมายถึง ครู 

53. ตอบข้อ 1  เพราะจากเรื่องท่ีอ่านบอกว่า Peter และครอบครัวถึงภูเก็ตวันจันทร์และอยู่ 3 วัน นับวัน 
 จากวันจันทร์ วันท่ีจะออกเดินทาง คือ วันพฤหัสบดี 
  ข้อ 2 วันพุธ 
  ข้อ 3 วันอังคาร 
  ข้อ 4 วันศุกร ์

54. ตอบข้อ 3  เพราะจากเนื้อเรื่องผู้พูดกล่าวถึงยาสีฟันท่ีช่วยให้ฟันขาวสะอาด อาชีพท่ีท่ีถูกต้อง คือ 
  Salesman แปลว่า พนักงานขาย 
  ข้อ 1 นักดับเพลิง 
  ข้อ 2 บุรุษไปรษณีย์ 
  ข้อ 4 ต ารวจ 

55. ตอบข้อ 3  เพราะจากเนื้อเรื่อง Tony ไปโรงเรียนโดยใช้ Bicycle เรียกอีกอย่างได้ว่า bike 
  ข้อ 1 รถโดยสาร 
  ข้อ 2 รถยนต์ 
  ข้อ 4 รถมอเตอร์ไซค์ 

56. ตอบข้อ 1  เพราะจากเนื้อเรื่อง Tony จะถึงโรงเรียนเวลา 7.45 ซึ่งตัวเลือก คือ fifteen minutes   
 before  eight ซึ่งหมายความว่า อีก 15 นาที จะ 8 นาฬิกา 
  ข้อ 2  8 นาฬิกา 15 นาที 
  ข้อ 3  7 นาฬิกา 15 นาที 
  ข้อ 4  9 นาฬิกา 
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57. ตอบข้อ 4  เพราะจากเนื้อเรื่อง Tony ช่วยแม่ท างานบ้าน ตัวเลือกเป็นกิจกรรมงานบ้าน มีเพียงตัวเลือก 
 เดียว คือ Mop the floor and clean the room 
  ข้อ 1 ท าการบ้าน 
  ข้อ 2 ซ่อมจักรยาน 
  ข้อ 3 ดูโทรทัศน์และเล่มเกม 

58. ตอบข้อ 4  เพราะจากเนื้อเรื่องถามว่าส่ิงใดท่ี Tony ไม่ได้ท า คือ ฟังเพลง Listen to the music. 
  ข้อ 1 คุยกับเพื่อน 
  ข้อ 2 ออกไปเท่ียวกับเพื่อนๆ 
  ข้อ 3 ช่วยเหลือคุณแม่ 

59. ตอบข้อ 3  เพราะว่า vacation มีความหมายเหมือนกับค าว่า holiday 
  ข้อ 1 ตอบสถานท่ี 
  ข้อ 2 ตอบเกี่ยวกับอาหาร 
  ข้อ 4 ตอบเกี่ยวกับความรู้สึก 

60. ตอบข้อ 1  เพราะว่า artist = ศิลปิน ชอบวาด 
  ข้อ 2 doctor หมอ 
  ข้อ 3 actor นักแสดง 
  ข้อ 4 musician นักดนตร ี

 
 
 

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