
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยุวทูตจติอาสา ปัน

รักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 
โครงการยุวทูตจิตอาสา 

ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 

ส าหรับ

นักเรียน

ชั้น ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

สื่อสาระความรู้  

วิชา คณิตศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 



2 
 

 
ชื่อ..........................................................................................ช้ัน………..........เลขท่ี.......... 
 

จงหาค่าประมาณใกล้เคียงของจ านวนต่อไปนี้ 
1. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ 49,241   คือ.................................................... 
2. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ 59,284   คือ.................................................... 
3. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ  74,329   คือ.................................................... 
4. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ  47,176   คือ.................................................... 
5. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ  84,958   คือ.................................................... 
6. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ  99,246   คือ.................................................... 
7. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ  453,718  คือ.................................................... 
8. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ  306,719  คือ.................................................... 
9. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ  751,198  คือ.................................................... 
10. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืนของ  242,724  คือ.................................................... 
11. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  882,746  คือ.................................................... 
12. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  568,662  คือ.................................................... 
13. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  842,313  คือ.................................................... 
14. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  883,471  คือ.................................................... 
15. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  622,471  คือ.................................................... 
16. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  5,545,529  คือ.................................................... 
17. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  1,154,548  คือ.................................................... 
18. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  3,269,846  คือ.................................................... 
19. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  5,585,744  คือ.................................................... 
20. ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ  3,922,518  คือ.................................................... 
 

 

แบบฝึกทักษะ 

ประมาณค่าใกล้เคียงจ านวนเต็มหม่ืน  เต็มแสน  เต็มล้าน 
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ชื่อ......................................................ชั้น........................เลขที่..................ได้คะแนน................. 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนใช้คุณสมบัติการกระจายหาค าตอบและเติมลงในรูปแบบที่ก าหนดให้ถกูต้อง 
 
97 × 4  =  90    ×  4   +  7 × 4  =   360 + 28    =  388  
72 × 7  = ____ ×  7    + ____ × 7  =   490 + 14   = 504  
19 × 2  = ____ ×  2    + ____ × 2  = _____ + _____ = 38  
23 × 9  = ____ × ___+ ____ × ___= _____ + _____ = 207  
46 × 9  = ____ × ___+ ____ × ___= _____ + _____ = ______  
15 × 2  = ____ × ___+ ____ × ___= _____ + _____ = _______  
95 × 9 = ____ × ___+ ____ × ___= _____ + _____ = _______ 
 55 × 7  = ____ × ___+ ____ × ___= _____ + _____ = _______  
64 × 4  = ____ × ___+ ____ × ___= _____ + _____ = _______  
43 × 9  = ____ × ___+ ____ × ___= _____ + _____ = _______ 
 

 

 

แบบฝึกคิดเลขคล่อง 

การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสองหลักโดยใช้สมบัติการกระจาย   
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ชื่อ......................................................ชั้น........................เลขที่..................ได้คะแนน................. 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนใช้คุณสมบัติการกระจายหาค าตอบและเติมลงในรูปแบบที่ก าหนดให้ถกูต้อง 
965 × 4  =  900 × 4  +  60 × 4  +  5 × 4  
 =  3,600  +  240  +  20   
 =  3,860 
141 × 5  = ______ × 5  + _____ × 5  + _____ × 5  
 =  500  +  200  +  5   
 =  7,056 
645 × 6  = _______ × 6  + ______ × 6  + _____ × 6  
 = _______  + ______  + _____  
 =  3,870 
433 × 8  =______ × _____ +______ × _____ +______ × ____  
 = ______  + ______   + _____  
 = _______ 
833 × 2  =______ × _____ +______ × _____ +_______ × _____  
 = _______  + ______  + _____  
 = _______ 
196 × 4  =_______ × _____+_______ × _____+______ × _____  
 = _______  + ______  + _____  
 = _______ 
967 × 8  =_______ × _____+_______ × _____+______ × _____  
 = _______  + ______    + _____  
 = _______ 

 

 

แบบฝึกคิดเลขคล่อง 

การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลักโดยใช้สมบัติการกระจาย   
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ชื่อ..........................................................................................ช้ัน………..........เลขท่ี.......... 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเตมิค าตอบให้ถูกต้อง 
 

 
( 1 ) 53 × 5 =   
( 2 ) 66 × 6 =   
( 3 ) 31 × 3 =   
( 4 ) 65 × 5 =   
( 5 ) 42 × 5 =   
( 6 ) 66 × 4 =   
( 7 ) 55 × 5 =   
( 8 ) 41 × 3 =   
( 9 ) 31 × 5 =   
(10) 31 × 2 =   
 
 

 
(11)  826 × 9  = 
(12)  314 × 5  = 
(13)  334 × 3  = 
(14)  947 × 6  = 
(15)  112  × 3   = 
(16)  894 × 2  = 
(17)  898 × 6  = 
(18)  958 × 5  = 
(19)  644 × 4  = 
(20)  617 × 8   = 
   
 

 

แบบฝึกคิดเลขคล่อง  (การคูณ)  

การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสองหลัก  
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ชื่อ.......................................................................................ชั้น..................เลขที่..................... 

 

 
 

 

จ านวนเฉพาะ หมายถึง จ านวนที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 กับตัวของมันเอง 
ให้นักเรียนกากบาทจ านวนที่ไม่เป็นจ านวนเฉพาะและวงจ านวนที่เปน็จ านวนเฉพาะ 
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ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขที่.................... 
 

ให้นักเรียนแยกตัวประกอบในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะ 

 

การแยกตัวประกอบ 
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ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขที่.................... 
 

ให้นักเรียนแยกตัวประกอบในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะ 

 

การแยกตัวประกอบ 
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ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขที่.................... 
 

ให้นักเรียนแยกตัวประกอบในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะ

 
  

การแยกตัวประกอบ 
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ชื่อ......................................................................ชั้น....................เลขที่.................... 
 

แสดงวิธีท า 
 

 
 

  
 

 

แบบฝึกการคูณแนวตั้งจ านวนหลายหลัก 
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ชื่อ...............................................................ชัน้....................เลขที่......................... 
 

แสดงวิธีท า 
 

 
 
 

 
 

แบบฝึกการคูณแนวตั้งจ านวนหลายหลัก 
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ชื่อ..................................................................ชั้น....................เลขที.่........................ 
 

แสดงวิธีท า 
 

  
 

  
 

  
 

แบบฝึกการหารยาว 
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พิชิตข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ให้นักเรียนวง  ล้อมรอบตัวอกัษรหน้าค าตอบที่ถกูต้อง 
1. ปีนี้มนีักท่องเที่ยวต่างชาติเขา้มาเที่ยวในประเทศไทยน้อยกว่าสิบลา้นเก้าแสนหา้หมื่นคน ข้อใดถกูต้อง 
  1.  10,900,000  2.  10,950,000 
  3.  10,958,800  4.  11,900,000 
2. 187,601  อ่านว่าอย่างไร 
  1.  หนึ่งแสนแปดหมืน่เจด็พันหกร้อยหนึ่ง  2.  หนึ่งแสนแปดหมืน่เจด็พันหกร้อยเอด็ 
  3.  หนึ่งแสนแปดหมืน่เจด็พันหกสบิเอด็  4.  แปดหมื่นเจ็ดพันสบิหก 
3. จ านวนใดทีม่ีค่าของเลขโดดในหลักหมืน่กับหลักสิบตา่งกันมากที่สดุ 
  1.  932,016  2.  413,280 
  3.  260,917  4.  194,509 
4. 564, 987 จากจ านวนทีก่ าหนดให ้เลขโดดในหลักหมื่นมีคา่มากกวา่หรือน้อยกวา่เลขโดดในหลกัร้อย 
    อยู่เท่าใด 
  1.  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 59,100 
  2.  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่   9,900 
  3.  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่าน้อยกวา่เลขโดดในหลักรอ้ยอยู่ 51,000 
  4.  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่าน้อยกวา่เลขโดดในหลักรอ้ยอยู่   9,900 
5.   คุณพ่อซื้อรถยนต์ป้ายแดงราคา  800,000 + 40,000 + 9,000 รถยนตค์ันนี้ราคาเท่าใด 
  1.  8,409,000  2.  984,000 
  3.  849,000  4.  489,000 
6.  จากรูปทีก่ าหนด มมุ DBE เป็นมมุชนดิใด 
   1.  มุมแหลม   2.  มุมฉาก                                             
   3.  มุมป้าน   4.  มุมตรง 
 
 
 
7. 
 
  จากโจทยต์้องหาค าตอบดว้ยวิธีใด และค าตอบเท่ากบัเท่าใด 
 1.  การบวก   75 กิโลเมตร  2.  การลบ    87 กิโลเมตร 
 3.  การคูณ   92 กโิลเมตร  4.  การหาร   93 กิโลเมตร 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย 651 กิโลเมตร ถ้าสุพลใช้เวลาขับรถ ตั้งแต่ 08.00 – 
15.00 น. จึงถึงหนองคาย แสดงว่าสุพลใช้เวลาขับรถเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไร 
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8.  
 
 
  
ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1.  5          วา    =  20 ศอก 2.  80        ศอก   =  1   เส้น 
 3.  8,000     วา    =  1   โยชน ์ 4.  40,000    เส้น   =  10 โยชน ์
9.  น ากระดาษ 100 แผ่น มาวางซ้อนกันวดัความสูงได ้3 เซนติเมตร ถา้ตดัครึ่งกระดาษปึกนีแ้ล้วน ามาวาง
ซ้อนกัน กระดาษปึกใหม่นี้จะสูงเท่าไร 
 1.  4  เซนติเมตร 2.  5  เซนติเมตร 
 3.  6  เซนติเมตร 4.  7  เซนติเมตร 
10. สระวา่ยน้ าแหง่หนึ่งยาว 50 เมตร ถ้าอ านาจซ้อมว่ายน้ าไป-กลับ วันละ 25 รอบ อยากทราบว่าในหนึ่งวนั 
 อ านาจซ้อมว่ายน้ าเปน็ระยะทางเท่าไร 
 1.  1 กิโลเมตร 25 เมตร 2.  1 กิโลเมตร 250 เมตร 
 3.  2 กิโลเมตร 50 เมตร 4.  2 กิโลเมตร 500 เมตร 
11.  พ่ีชายของฉนัหนัก 59 กิโลกรัม 300 กรมั น้องสาวของฉนัหนกัน้อยกว่าพี่ชาย 17 กิโลกรัมครึ่ง 
 ฉันหนักมากกว่าน้องสาว 3 กิโลกรมั 600 กรมั ข้อใดคอืน้ าหนักของเรา 3 คน รวมกนั 
 1.  146 กิโลกรัม 500 กรัม  2.  154 กิโลกรัม 500 กรัม 
 3.  156 กิโลกรัม 500 กรัม  4.  164 กิโลกรัม 500 กรัม 
12.  ถังเกบ็ข้าวสารใบหนึ่งจุ 550 ลิตร อีกใบหนึง่จุเปน็ 3 เทา่ของใบแรก มขี้าวสารเก็บอยู่เต็มถงัทั้งสองใบเมือ่น า
ข้าวสารไปแจกผู้ประสบภัยน้ าท่วม 50 ครอบครัว ครอบครวัละเทา่ๆ กัน แต่ละครอบครวัจะไดข้้าวสารเทา่ไร 
 1.  47 ลิตร  2.  46 ลิตร 
 3.  45 ลิตร  4.  44 ลิตร 
13.  ข้อใดมีพื้นที่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร 
 1.  รูปสีเ่หลี่ยมมุมฉากทุกดา้นยาวด้านละ 9 เมตร 
 2.  รูปสีเ่หลี่ยมมุมฉากทุกดา้นยาวด้านละ 6 เมตร 
 3.  รูปสีเ่หลี่ยมมุมฉากมดี้านกวา้ง 5 เมตร ด้านยาว 7 เมตร 
 4.  รูปสีเ่หลี่ยมมุมฉากมดี้านกวา้ง 4 เมตร ด้านยาว 6 เมตร 
14.  สนามแหง่หนึ่งเปน็รปูสี่เหล่ียมผืนผ้ามีพ้ืนที่ 325 ตารางเมตร มดี้านยาว 25 เมตร ดา้นกว้างจะยาวเท่าไร 
 1.  13 เมตร 2.  14 เมตร 
 3.  15 เมตร 4.  16 เมตร 

    4   ศอก  =  1 วา 
  20   วา  =  1 เส้น 
400   เส้น  =  1 โยชน์ 
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15.  กระดาษแผ่นหนึ่งมีดา้นกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร น ากระดาษมาต่อกนั 4 แผ่น จะมีพื้นที่ 
 ทั้งหมดเท่าไร 
 1.  1,520 ตารางเซนติเมตร 2.  1,540 ตารางเซนติเมตร 
 3.  1,560 ตารางเซนติเมตร 4.  1,580 ตารางเซนติเมตร 
 
16. 
 
 

 ผลบวกและผลลบในขอ้ใดมากกวา่ 
  

  
 

 1.  ข้อ (3) 2.  ข้อ (4) 
 3.  ข้อ (5) 4.  ข้อ (6) 

17.  ผลลบในขอ้ใดเท่ากับผลบวกของ  
  

  
 

 

  
 =   

 1.  
  

  
 

 

  
 =   

 2.  
  

  
 
  

  
 =  

 3.  
  

  
 
  

  
 =    

 4.  
  

  
 

 

  
 =  

18.  ข้อใดเป็นทศนิยมทีม่ีคา่เท่ากับ   20 
 1.  2.0 2.  0.2 
 3.  20.0 4.  0.02 
19. 
 
 
 
 
  
ข้อใดเรียงล าดับทศนิยมจากมากไปน้อย 
 1.  ข้อ (1), (2) 2.  ข้อ (2), (4) 
 3.  ข้อ (3), (5) 4.  ข้อ (1), (5) 
 
 

(1) 
  

  
 

 

  
  (2) 

 

  
 

 

  
        (3) 

 

  
 

 

  
 

(4) 
  

  
 
  

  
   (5) 

  

  
 
  

  
     (6) 

  

  
 

 

  
 

(1)  3.5   1.2  2.3  5.4  0.9 
(2)  0.1    1.3  4.2  7.5  8.6 
(3)  9.5   7.6  5.4  3.2  0.8 
(4)  2.3   3.3  5.5  6.2  9.4 
(5)  8.8   6.1   4.2  2.1  0.6 
 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


16 
 

20.  แสงของดวงอาทติย์เดนิทางได ้297,600 กิโลเมตรต่อวนิาท ีอยากทราบว่าแสงของดวงอาทติย์เดนิทางได้ 
       นาทีละกีก่ิโลเมตร 
 1.  4,960 กิโลเมตร 2.  297,600 กิโลเมตร 
 3.  178,560 กิโลเมตร 4.  17,856,000 กิโลเมตร 
21.  มีคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่มีความเชื่อว่า เลข 13 เปน็เลขน าโชค คนกลุม่นี้จะแบ่ง 1 ปี เป็น 13 เดือน  
      เดือนละ  20 วัน อยากทราบว่า จ านวนวันใน 1 ปี ของคนกลุ่มนี้มากกวา่หรอืน้อยกว่าจ านวนวนั 
      ใน 1 ปขีองคนทัว่ไป 
       อยู่เท่าไร 
 1.  มากกวา่อยู่ 105 วนั  2.  มากกวา่อยู่ 260 วนั 
 3.  น้อยกว่าอยู ่105 วัน  4.  น้อยกว่าอยู ่260 วัน 
22.  ผลลัพธ์ในข้อใดมากกวา่ 20,000 แต่นอ้ยกว่า 100,000 
 1.  (44,108 + 10,285) × 11 2.  (138 × 22) + 88,108 
 3.  603,845 - (124,824 ÷ 28) 4.  (2,574 × 11) - 9,857 
23.  มังคดุหนัก 456 กิโลกรัม  มะม่วงหนกั 2 เท่าของมังคดุ  น้อยหน่าหนักเปน็ครึ่งหนึ่งของมะมว่ง  
      น้อยหน่าหนักกี่กโิลกรมั 
 1.  456 กิโลกรัม 2.  912 กิโลกรัม 
 3.  228 กิโลกรัม 4.  1,824 กิโลกรมั 
24.  คุณย่ามีเงินอยู ่9,000 บาท เมื่อแบ่งใหห้ลาน 4 คน คนละเทา่ๆ กัน คุณย่ายังเหลือเงินอกี 4,000 บาท   
      อยากทราบว่าหลานไดร้ับเงนิคนละเทา่ไร 
 1.  1,230 บาท 2.  1,250 บาท 
 3.  2,230 บาท 4.  2,250 บาท 
25. ห่วงยางมีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.8 เมตร น ามาวางเรยีนต่อกนัเป็นแถวยาวไดร้ะยะทาง 40 เมตร ต้องใช ้  
     หว่งยางทั้งหมดกีห่่วง 
 1.  50 ห่วง 2.  51 ห่วง 
 3.  52 ห่วง 4.  53 ห่วง 
26.  ที่นาแปลงหนึง่เปน็รปูสี่เหลี่ยมผนืผ้า กว้าง 48 วา มีดา้นยาวยาวกว่าด้านกว้าง 18 วา ที่นาแปลงนีม้ีพื้นที่ 
      กี่ตารางวา 
 1.  864 ตารางวา  2.  2,168 ตารางวา 
 3.  3,168 ตารางวา  4.  3,968 ตารางวา 
27.  ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส วดัเสน้รอบรูปได้ยาว 280 เซนติเมตร ผ้าผืนนีม้ีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร 
 1.  3,600 ตารางเซนติเมตร 2.  4,225 ตารางเซนติเมตร 
 3.  4,900 ตารางเซนติเมตร 4.  5,625 ตารางเซนติเมตร 
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28.  มีลังไม ้3 ใบ ดังนี ้
   ใบที่ 1 มีขนาด 15 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 15 เซนตเิมตร 
   ใบที่ 2 มีขนาด 14 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 4 เซนติเมตร 
   ใบที่ 3 มีขนาด 10 เซนติเมตร × 18 เซนติเมตร × 30 เซนตเิมตร 
 ข้อใดสรปุถูกต้อง 
 1.  ใบที่ 1 มีปรมิาตรมากกว่าใบที่ 3 2.  ใบที่ 1 มีปรมิาตรมากทีสุ่ด 
 3.  ใบที่ 3 มีปรมิาตรมากทีสุ่ด 4.  ใบที่ 2 มีปรมิาตรมากทีสุ่ด 
29. รูปสามเหลี่ยมหนา้จั่ว ด้านฐานสั้นกว่าด้านอื่นอยู่ 3 เซนติเมตร ถ้าเสน้รอบรปูสามเหลี่ยมยาว 
 39 เซนติเมตร แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมยาวเท่าไร 
 1.  12, 12, 15  เซนตเิมตร 2.  11, 11, 14  เซนตเิมตร 
 3.  13, 13, 16  เซนตเิมตร 4.  15, 15, 18  เซนตเิมตร 
30.  แผ่นอฐิรูปสามเหลี่ยมมมุฉาก มีพื้นที ่300 ตารางเซนติเมตร แผน่อิฐยาว 25 เซนติเมตร แผน่อิฐ 
      กว้างกี่เซนติเมตร 
 1.  12  เซนติเมตร 2.  14  เซนติเมตร 
 3.  16  เซนติเมตร 4.  18  เซนติเมตร 
31.  ขนมปังทรงสี่เหลี่ยมมมุฉากกวา้ง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร น ามาตัด 
      เป็นแผน่ 12 แผน่เท่าๆ กัน ขนมปงัแต่ละแผ่นมีปรมิาตรกี่ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร 
 1.  250 ลูกบาศก์เซนติเมตร   2.  300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 3.  350 ลูกบาศก์เซนติเมตร   4.  400 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

32. “นิคมมีทีด่ิน 8 แปลง แต่ละแปลงมีพื้นที่  
 

 
  ไร่” จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง 

 1.  หากนิคมขายทีด่ินไร่ละ 30,000 บาท นิคมจะได้เงนิทั้งหมด 125,000 บาท 
 2.  หากนิคมขายทีด่ินไร่ละ 28,500 บาท นิคมจะได้เงนิแปลงละ 14,200 บาท 
 3.  หากนิคมแบ่งทีด่ินใหน้้องสาว 2 แปลง นิคมจะเหลือที่ดิน 3 ไร ่
 4.  นิคมมีทีด่ินทัง้หมด 3 ไร่ 
33.  6.56 กับ 7.05 เลขโดด 5 ของทศนิยมตัวแรกกับทศนิยมตัวหลังต่างกันเทา่ไร 
 1.  0.5 2.  0.45 
 3.  0.01 4.  0.9 

34.  ข้อใดมีค่าน้อยกวา่ 
  

  
 

 1.  0.52 2.  0.7 

 3.  
  

  
 4.  
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35.  วิรตันม์ีเชือกสองเสน้ยาว 41.50 เซนตเิมตร และ 53.75 เซนติเมตร น ามาผูกต่อกนัท าให้เสียเชือกที่ผกู
 เป็นปม  
       4.95 เซนตเิมตรจะไดเ้ชือกยาวกี่เซนติเมตร 
 1.  87.3 เซนติเมตร 2.  88.3 เซนติเมตร 
 3.  89.3 เซนติเมตร 4.  90.3 เซนติเมตร 
36.  วันนี้มีนกัเรียนขาดเรียน 2% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ถ้ามนีักเรียนทัง้หมด 800 คน วันนี้มนีักเรียน 
  มาเรียนกี่คน 
 1.  784 คน 2.  785 คน 
 3.  786 คน 4.  787 คน 
37. เสื้อสูทตวัหนึ่งติดราคาไว ้1,500 บาท ประกาศลดราคา 15% ของราคาที่ตดิไว้ ผูซ้ือ้จะต้องจ่ายเงนิกีบ่าท 
 1.  1,250 บาท 2.  1,275 บาท 
 3.  1,300 บาท 4.  1,325 บาท 
38.  ชาวไร่ลงทนุปลกูข้าวโพด 5,000 บาท เก็บขา้วโพดขายไดก้ าไร 35% ของเงนิลงทุน ชาวไรข่ายข้าวโพด 
  ได้เงินทัง้หมดเทา่ไร 
 1.  1,750 บาท 2.  4,650 บาท 
 3.  6,750 บาท 4.  7,750 บาท 
39.  โลกอยูห่่างจากดวงอาทิตย์ 149,600,000 กิโลเมตร โลกอยู่ห่างจากดวงอาทติย์ประมาณกี่ล้านกิโลเมตร 
 1.  149,000,000 กิโลเมตร 2.  149,600,000 กิโลเมตร 
 3.  150,000,000 กิโลเมตร 4.  151,000,000 กิโลเมตร 
40.  ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของ 3,265,103 กับ 5,601,576 มีค่าต่างกันเท่าไร 
 1.  2,200,000 2.  2,250,000 
 3.  2,300,000 4.  2,350,000 
41.  ถ้า A + 2 = 7,  B + 3 = 11,  C + 4 = 17 ค่าของ A + B + C ตรงกับข้อใด 
 1.  25 2.  26 
 3.  27 4.  28 
42.  จากสมการ a – 0.8 = 2.40 ดังนั้น a มีค่าเท่าไร 
 1.  1.6 2.  2.2 
 3.  2.8 4.  3.2 
43.  พ้ืนที่สวนทุเรียนรูปสีเ่หลี่ยมผืนผา้มีพื้นที่ 2,502 ตารางเมตร วัดความยาวได ้45 เมตร ดังนั้น ด้านกว้าง 
       ยาวประมาณกี่เมตร 
 1.  54 เมตร 2.  56 เมตร 
 3.  58 เมตร 4.  60 เมตร 
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44.  จ านวนใดทีม่ีค่าน้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 24, 32 และ 48 แล้วเหลอืเศษ 4 เท่ากนั 
 1.  86 2.  98 
 3.  100 4.  112 
45.  จ านวนนบัที่มากที่สุด ที่หาร 60, 85 และ 125 ลงตวัคือจ านวนใด 
 1.  5 2.  10 
 3.  15 4.  20 
46.  ถ้า 5A + 10 = 20 แล้ว 10A - 7 มีค่าเท่าใด 
 1.  7 2.  10 
 3.  13 4.  17 

47.  เศษส่วนข้อใดมีคา่เท่ากับ 
 

  
 

 1.  
 

  
 2.  

  

   
 

 3.  
  

   
 4.  

  

   
 

48. สมศรีเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง 2
 

 
 กิโลเมตร ใช้เวลา 

 

  
 ชั่วโมง ถา้สมศรีเดินทาง  

      1 กิโลเมตร ใช้เวลาเทา่ใด 

 1.  
 

  
 ชั่วโมง 2.  

 

  
 ชั่วโมง 

 3.  1 
 

 
 ชั่วโมง 4.  

 

  
 ชั่วโมง 

49.  ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรอืน เรือนแรกปลุกทกุๆ 10 นาที เรือนที่สองปลุกทุกๆ 15 นาที เรือนที่สามปลุก  
       ทุกๆ 20 นาที ถ้าครัง้แรกนาฬิกาปลุกพร้อมกัน เวลา 8.00 น. นาฬิกาจะปลกุพร้อมกนัอีกครั้งเวลาเท่าใด 
 1.  9.00 น. 2.  10.00 น. 
 3.  11.00 น. 4.  12.00 น. 

50.  นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน เปน็นกัเรียนหญงิ 
 

 
  ของทั้งหมด วนัหนึ่งมนีักเรียนชายไม่มา 3 คน วันนั้น  

       จะมีนักเรียนชายมาเรยีนกี่คน 
 1.  4 คน 2.  5 คน 
 3.  6 คน 4.  7 คน 
51. ระยะทางจากบ้านสมชายถึงโรงเรียนวัดได ้1 กิโลเมตร 50 เมตร เขียนในรปูทศนิยมที่มหีนว่ยเปน็กโิลเมตร 
      ไดต้รงกับข้อใด 
 1.  1.500 กิโลเมตร 2.  1.005 กิโลเมตร 
 3.  1.050 กิโลเมตร 4.  1.0005 กิโลเมตร 
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50. ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหนง่ของ 18.375 คือขอ้ใด 
 1.  18.38 2.  18.37 
 3.  18.48 4.  18.47 
53.  กล่องใบหนึ่งมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนตเิมตร สูง 6 เซนติเมตร กล่องใบนี้มคีวามจุเท่าไร 
 1.  120  ลูกบาศก์เซนติเมตร 2.  600  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 3.  1,200  ลูกบาศก์เซนติเมตร 4.  2,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
54.  จานรูปวงกลมใบหนึ่งมีรัศมยีาว 7 เซนติเมตร มเีส้นรอบรูปยาวเท่าไร 
 1.  17 เซนตเิมตร 2.  22 เซนตเิมตร 
 3.  28 เซนตเิมตร 4.  44 เซนตเิมตร 
55.  แผ่นเหล็กรูปวงกลม มีเสน้ผา่นศนูย์กลางยาว 14 เซนติเมตร จะมีพืน้ที่เท่าไร 
 1.  154 ตารางเซนติเมตร 2.  176 ตารางเซนติเมตร 
 3.  516 ตารางเซนติเมตร 4.  616 ตารางเซนติเมตร 
56.  สระน้ ารูปสีเ่หลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร มีความยาวรอบสระ 30 เมตร สระนี้จนุ้ ากี่ลกูบาศก์
เมตร 
 1.  108 ลูกบาศก์เมตร 2.  112 ลูกบาศก์เมตร 
 3.  120 ลูกบาศก์เมตร 4.  132 ลูกบาศก์เมตร 
57. โรงภาพยนตรแ์หง่หนึ่งมีผูช้มนั่งเต็มทกุที่นัง่ เมื่อการแสดงพักครึ่งเวลามีผูช้มเดินออกมา 22 คน ท าให้ 
      มีที่นัง่ว่าง 5% โรงภาพยนตรแ์หง่นี้จุผู้ชมได้กี่คน 
 1.  380 คน 2.  400 คน 
 3.  420 คน 4.  440 คน 
58. ซื้อตุก๊ตามาราคา 120 บาท ขายไป 150 บาท ได้ก าไรรอ้ยละเท่าไร 
 1.  ร้อยละ 20 2.  ร้อยละ 25 
 3.  ร้อยละ 30 4.  ร้อยละ 35 
59. ขายจักรเยบ็ผ้า 3,680 บาท ขาดทุน 8% ราคาทนุของจกัรเย็บผ้ากี่บาท 
 1.  3,800 บาท 2.  4,000 บาท 
 3.  4,200 บาท 4.  4,400 บาท 
60.  ซื้อพัดลมมาคา 480 บาท ขายได้ก าไร 20% คดิเปน็ก าไรเท่ากบักี่บาท 
 1.  50 บาท 2.  64 บาท 
 3.  96 บาท 4.  102 บาท 
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เฉลยข้อสอบ   
พิชิตข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ข้อ ค าตอบ เหตุผลประกอบ 

1. 1. เพราะ 10,900,000 เป็นจ านวนที่น้อยกว่า 19,950,000 

2. 2. เพราะ 187,601 อ่านว่า หนึ่งแสนแปดหมืน่เจด็พันหกร้อยเอ็ด 

3. 4. เพราะ 194,509 มี 9 อยู่ในหลักหมื่น มีค่า 90,000 
0 อยู่ในหลักร้อย มคี่า 0 ดังนั้น 90,000 – 0 = 90,000 

4. 1. เพราะ 6 อยู่ในหลักหมืน่ มคี่า 60,000  
 9 อยู่ในหลักร้อย มคี่า 900 
ดังนัน้ 60,000 – 900 = 59,100 

5. 3. เพราะ 800,000 + 40,000 + 9,000 = 849,000 

6. 1. เพราะมมุ DBE มีขนาดน้อยกว่า 90 องศา จึงเป็นมุมแหลม 

7. 4. เพราะ โจทย์ถามวา่ สุพลใช้เวลาขบัรถเฉลี่ยชั่วโมงละเทา่ไร แสดงว่า ต้องน าเวลาทีสุ่พลใช้
ในการขับรถมาลบออกจากระยะทางที่ใช้ในการขบัรถตอ่ชั่วโมง จงึใช้วธิีหาร ซึ่งจะแก้โจทย์
ปัญหา ดังนี ้เวลาที่ใช้ขบัรถตั้งแต ่08.00 – 15.00 น. แสดงว่าใช้เวลาในการขบัรถ 7 ชั่งโมง 
ดังนัน้ 651 ÷ 7 = 93 กิโลเมตร 

8. 4. เพราะ  1   โยชน์   =  400  เส้น 
ดังนัน้ 10 โยชน์   =  10 × 400 เส้น 
  =  4,000  เส้น 

9. 3. เพราะ กระดาษ 100 แผ่น เมื่อตดัครึง่แลว้น ามาวางซ้อนกัน กระดาษปึกใหม่ที่ได้จะมี
จ านวน 100 + 100 = 200 แผน่  
กระดาษ 100 แผน่ น ามาวางซ้อนกนัวดัความสงูได้ 3  เซนติเมตร 
กระดาษ 200 แผน่ น ามาวางซ้อนกนัวดัความสงูได้ 3 + 3 = 6 เซนติเมตร 
ดังนัน้ กระดาษปึกใหมน่ี้จะสูง 6 เซนติเมตร 
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10. 4. เพราะ สระวา่ยน้ าแหง่หนึ่งยาว  50 เมตร 

 อ านาจซ้อมว่ายน้ าไป-กลับเป็นระยะทาง  100 เมตร 
 วันละ  25 รอบ 
 อ านาจซ้อมว่ายน้ าเปน็ระยะทาง   2500 เมตร 
 หรือ 2 กิโลเมตร 500 เมตร 

11. 1. วิธีท า กิโลกรัม กรัม 
พ่ีชายของฉนัหนัก                            59  300 

น้องสาวของฉนัหนักน้อยกวา่พี่ชาย        17  500 
น้องสาวของฉนัหนัก                         41  800  
ฉันหนักมากกว่าน้องสาว 3  600 
ฉันหนัก 44 1,400 
 
ฉันหนัก 44 1,400 
พ่ีชายของฉนัหนัก 59    300  
น้องสาวของฉนัหนัก                         41  800 
พวกเรา 3 คน มนี้ าหนักรวมกัน 144 2,500 
หรือ 146  500 

12. 4. เพราะ ถังเกบ็ข้าวสารใบหนึ่งจ ุ  550 ลิตร 
 ถังอีกใบหนึง่จุเปน็  3  เท่าของใบแรก 
 ถังอีกใบมีความจ ุ     3 × 550 = 1,650 ลิตร 

ข้าวสารสองถังมีความจุรวม   550 + 1,650 = 2,200 ลิตร 
น าข้าวสารไปแจกผูป้ระสบภัยน้ าท่วม  50 ครอบครัว 
แต่ละครอบครัวจะได้รับข้าวสาร 2,200 ÷ 50 = 44 ลิตร 

13. 4. เพราะ 1.  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที=่ 9 × 8  = 81 ตารางเซนติเมตร 
2. รูปสี่เหลี่ยมมมุฉากมีพื้นที่= 6 × 6  =  36 ตารางเซนติเมตร 
3. รูปสี่เหลี่ยมมมุฉากมีพื้นที่= 5 × 7 =  35 ตารางเซนติเมตร 
4. รูปสี่เหลี่ยมมมุฉากมีพื้นที่= 4 × 6 =  24 ตารางเซนติเมตร 

  

x 

58 1,300 

– 

+ 

+ 
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14. 1. เพราะ สนามสี่เหลี่ยมผนืผ้ามีพ้ืนที ่       325  ตารางเซนติเมตร 
มีด้านยาว                             25 เมตร 
ด้านกว้างจะยาว         325 ÷ 25 = 13 เมตร 
 

15. 3. เพราะ กระดาษแผ่นหนึ่งมีดา้นกว้าง 15 เซนติเมตร 
มีด้านยาว 26 เซนติเมตร 
กระดาษแผ่นนี้มีพ้ืนที่    15 × 26  = 390 ตารางเซนติเมตร 
น ามาต่อกนั   4 แผ่น 
จะมีพื้นที่ทั้งหมด        4 × 390 = 1,560 ตารางเซนติเมตร 

16. 1. เพราะ (3) เท่ากบั  
  

  
 (4) เท่ากบั  

  

  
 

 (5) เท่ากบั  
  

  
 (5) เท่ากบั  

  

  
 

17. 2. เพราะ 
  

  
 

 

  
 
  

  
  

ซึ่ง 
  

  
 

 

  
 
  

  
 

18. 3. เพราะ 20 เป็นจ านวนนับ สามารถเขียนในรปูทศนิยมได ้เช่น 20.0 หรือ 20.00 ซึ่งมคี่า
เท่ากับ 20 

19. 3. เพราะ (1) ไม่มีการล าดับจ านวน 
 (2)  และ (4) เปน็การเรียงล าดบัจากน้อยไปมาก 
 (3) และ (5) เปน็การเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 

20. 4. เพราะ แสงของดวงอาทติย์เดนิทางได ้297,600 กิโลเมตรต่อวินาที 
1 นาที เท่ากบั     60   วินาที 
แสงของดวงอาทติย์เดนิทางไดน้าทีละ 60 × 297,600 = 17,856,000 กม. 
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21. 3. เพราะ มีคนกลุม่หนึ่งแบ่ง 1 ป ีเปน็ 13 เดือน 

เดือนละ 20 วัน 
1 ปี เท่ากับ 13 × 20 =  260 วัน 
คนทั่วไปแบง่ 1 ป ีเท่ากับ 365  วัน 
1 ปี ของคนกลุ่มนี้น้อยกว่าคนทั่วไป    365 – 260 =105  วัน 

22. 2. เพราะ 1.  มีผลลัพธ์เท่ากบั 598,323 
2.  มีผลลัพธ์เท่ากบั 91,144 
3.  มีผลลัพธ์เท่ากบั 599,387 
4. มีผลลัพธ์เท่ากบั 18,457 

ดังนัน้ ข้อ 2. คือ 91,144 มากกวา่ 20,000 แตน่้อยกว่า 100,000 

23. 1. เพราะ มังคดุหนัก 456  กิโลกรมั 
มะมว่งหนัก                   2  เท่าของมงัคดุ 
มะมว่งหนัก      2 × 456 =  912 กิโลกรมั 
น้อยหน่าหนักครึ่งหนึ่งของมะม่วง 912 ÷ 2  = 456  กิโลกรมั 

24. 2. เพราะ คุณย่ามีเงนิอยู ่  9,000 บาท 
แบ่งให้หลานแลว้ยังเหลือเงนิ 4,000 บาท 
คุณย่าให้เงนิหลาน 9,000 – 4,000 = 5,000 บาท 
แบ่งเงินให้หลานคนละเทา่ๆ กัน 4 คน 

 หลานจะได้รับเงนิคนละ 5,000 ÷ 4 = 1,250 บาท 
25. 1. เพราะ ห่วงยางมีเสน้ผ่านศนูย์กลาง 0.8 เมตร 

น ามาวางเรียงกันเป็นแถวไดร้ะยะทาง 40 เมตร 
ต้องใชห้่วงยางทั้งหมด 40 ÷ 0.8 =  50  ห่วง 

26. 
 

3. เพราะ ที่นาแปลงหนึ่งเปน็รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า กว้าง 48 วา 
มีด้านยาว ยาวกว่าด้านกว้าง       18 วา 
มีด้านยาว ยาว 48 + 18 =  66  วา 
ที่นาแปลงนี้มีพ้ืนทีก่ว้าง × ยาว = 48 × 66 = 3,168  ตารางวา 

27. 3. เพราะ ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจสัตุรัส วดัเส้นรอบรูปได้ยาว 280 เซนตเิมตร จะได้แต่
ละด้านยาว 280 ÷ 4 =  70 เซนตเิมตร ผา้ผืนนี้มีพ้ืนที ่70 × 70 = 4,900 ตาราง
เซนติเมตร 
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28. 3. เพราะ ลังใบไม ้1 มีปริมาตร  =  4,500  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ลังใบไม ้2 มีปริมาตร  =  1,120  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ลังใบไม ้3 มีปริมาตร  =  5,400  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ดังนัน้ ลงัใบไม้ที่ 3 มปีรมิาตรมากที่สดุ 
29. 1. เพราะ แต่ละด้านของรปูยาว 12, 12, 10 เซนติเมตร เพราะเสน้รอบรูปสามเหลี่ยมยาว

12 + 12 + 15 = 39 เซนตเิมตร จรงิตามโจทย ์และดา้นฐานสั้นกว่าด้านอื่น 15 – 12 
= 3 เซนติเมตร จริงตามโจทย์ 

30. 1. เพราะ แผ่นอฐิรูปสีเ่หลี่ยมมุมฉากมพ้ืีนที่           300 ตารางเซนติเมตร 
แผ่นอฐิยาว 25 ตารางเซนติเมตร 
แผ่นอฐิกว้าง 300 ÷ 25  =  12  เซนติเมตร 

31. 2. เพราะ ขนมปังรปูสี่เหล่ียมมุมฉากมปีริมาตร = 12 × 30 × 10 
                                    =  3,600ลูกบาศกเซนติเมตร 
น าขนมปงัมาตัดเปน็แผน่เทา่ๆกนั 12 แผน่ แต่ละแผน่มปีริมาตร  
                                    = 3,600 ÷ 12   = 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

32. 3. เพราะจากโจทย์นคิมทีด่ินทัง้หมด 8 x  
 

 
  =  4 ไร ่

หากนิคมทีแ่บง่ที่ดนิให้นอ้งสาว 2 แปลง เทา่กับ = 2 x  
 

 
  = 1 ไร ่

ดังนัน้ นิคมจะเหลือทีด่ิน 4 – 1 = 3 ไร ่
33. 2. เพราะ 6.56  เลขโดด  5 = 0.5 

7.05  เลขโดด  5 = 0.05 
ดังนัน้ มีค่าต่างกันอยู ่0.5 – 0.05 = 0.45 

34. 1. เพราะ 1.         
  

   
  

  

   
   

  

  
 
  

  
 

 2.        
 

  
   

  

  
    

  

  
 
     

     
 

 3.   
  

  
     

  

  
 
     

     
 

 4.  
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35. 4. เพราะ วิรตัน์มเีชือกสองเสน้ยาว           41.50 เซนติเมตร 

และ                                   53.75 เซนติเมตร 
เชือกยาวทั้งหมด                    95.25 เซนติเมตร 
เสียเชือกผูกเป็นปม 4.95 เซนติเมตร 
วัดใหม่จะได้เชือกยาว              90.30 เซนติเมตร 

36. 1. เพราะ ถ้านักเรียนทั้งหมด       800  คน  
 วันนี้มีนกัเรียนขาดเรียน      2 %  ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

 วันนี้นักเรียนขาดเรียน 
 

   
 × 800  =  16  คน 

 ดังนัน้ วันนี้นกัเรียนมาเรียน    800 – 16  =  784  คน 
37. 2. เพราะ เสื้อสูทตวัหนึ่งติดราคาไว ้1,500 บาท ประกาศลดราคา 15 % ของราคาทีต่ิดไว ้

ลดราคาเสื้อสูท  
  

   
 × 1,500 = 225 บาท 

ดังนัน้ ผูซ้ื้อจะต้องจ่ายเงนิ 1,500 – 225 = 1,275 บาท 
38. 3. เพราะ ชาวไร่ลงทนุปลูกข้าวโพด  5,000  บาท 

เก็บขา้วโพดขายไดก้ าไร  35 %  ของเงินลงทุน 

ชาวไร่ได้ก าไร   
  

   
× 5,000 = 1,750 บาท 

ดังนัน้ ชาวไรข่ายข้าวโพดไดเ้งิน 5,000 + 1,750 = 6,750 บาท 
39. 3. พิจารณาค่าประมาณใกล้เคยีงจ านวนเต็มล้าน ซึ่งในที่นี ้คือ 6 

ดังนัน้ 149,600,000 จึงมีค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็ม คือ 150,000,000 
40. 3. เพราะ  ค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเต็มแสนของ 3,265,103 คือ      3,300,000 

ค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเต็มแสนของ  5,601,576 คือ 5,600,000 
ดังนัน้ มีค่าต่างกันอยู ่5,600,000 – 3,300,000  = 2,300,000 

41. 2. จาก A + 2 = 7        A = 7 – 2 = 5 

B + 3 = 11      B = 11 – 3 = 8 

C + 4 = 17      C = 17 – 4 = 13 
ดังนัน้  A + B + C =  5 + 8 + 13 = 26 

42. 4. จาก a – 0.8  =  2.40 
a  =  2.40 + 0.8 
a  =  3.2 

  

+ 

- 
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43 
 
 

2. จากสูตร พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผนืผ้า = กว้าง × ยาว  
จากโจทย์จะไดว้่า 2,502 = กว้าง × 45 
ดังนัน้ กว้าง = 2,502 ÷ 45 
  = 55.6  เมตร 
หรือ ประมาณ 56 เมตร 

44. 3. พิจารณา 100 ÷ 24 ได้ 4 เศษ 4 
 100 ÷ 32 ได้ 3 เศษ 4 
 100 ÷ 48 ได้ 2 เศษ 4 
ดังนัน้ 100 เปน็จ านวนที่นนอ้ยที่สุด ซึ่งหารด้วย 24, 32 และ 48  
แล้วเหลือเศษ 4 เทา่กัน 

45. 
 

1. จากโจทย์  ตอ้งการทราบ ห.ร.ม. ของ 60, 85 และ 125 
จะไดว้่า  5) 60   85      125   
 12 17 25 
ดังนัน้ ห.ร.ม. ของ 60, 85 และ 125 เทา่กับ 5 

46. 3. จาก       5A + 10 =   20 

 A =    
     

 
 

 A =   2 
ดังนัน้  10A – 7 =   (10 × 2 ) – 7 
  =  13 

47. 4. เพราะ 1.  
 

  
    

 

  
 

 2.  
  

   
  

 

  
 

 3.  
  

   
  

 

 
 

 4.  
  

   
  

 

  
 

48. 4. จากโจทย์  เขียนประโยคสญัลักษณ์ได้ ดังนี้   
 
   

 

 
   

วิธีคดิ  
 

 
   

 

 
      

 

 
   

  

 
 

    
 

 
   

 

  
 

   
 

  
  ชั่วโมง 

  
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


38 
 

ข้อ ค าตอบ เหตุผลประกอบ 

49. 1. จากโจทย์ ต้องหา ค.ร.น. ของ 10, 15 และ 20 จะไดด้งันี้ 
10 =  5 × 2 
15 = 5 × 3    ค.ร.น.เทา่กับ 5 × 3 × 2 × 2 = 60 
20 = 5 × 2 × 2 

ดังนัน้ นาฬิกาจะปลุกพรอ้มกันเมือ่เวลาผ่านไปอกี 60 นาที ซึ่งเปน็เวลา 9.00 น. 
50. 4. จากโจทย์ นักเรียนห้องนี้จะเป็นนักเรียนหญิง  

 

 
 × 40 = 30 คน 

ดังนัน้ เป็นนักเรียนชาย  40 – 30 = 10 คน 
เมื่อนกัเรียนชายมาไม่มา 3 คน จะเหลอืนักเรียนชาย 7 คน 

51. 3. เพราะ 1,000 เมตร  =  1 กิโลเมตร 
 50 เมตร =  0.050 กิโลเมตร 
ดังนัน้ 1 กิโลเมตร 50 เมตร       = 1 + 0.050 =  1.050 กิโลเมตร 

52. 1. เนื่องจากหาค่าประมาณเปน็ทศนิยมสองต าแหน่งให้พิจารณาจากเลขโดดในหลักส่วน
พัน ถ้าเท่ากับ 5 ใหป้ระมาณเป็นทศนิยมสองต าแหนง่ที่มากกว่าจ านวนนบั 
ดังนัน้ ค่าประมาณเปน็ทศนยิมสองต าแหนง่ของ 18.375 คือ 18.38 

53. 3. วิธีคดิ จากสูตรหาค่าความจขุองกล่อง = กว้าง × ยาว × สงู 
 ดังนัน้ กล่องมีความจ ุ = 10 × 20 × 6 
  = 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

54. 1. วิธีคดิ จากสูตร หาพื้นที่ของรปูวงกลม =     

 ดังนัน้  แผน่เหล็กมีพื้นที ่ = 
  

 
 × (72) ตารเซนตเิมตร 

55. 1. วิธีคดิ สระน้ ารูปสีเ่หลี่ยมมุมฉากกว้าง  6 เมตร 
 มีความยาวรอบสระ   30 เมตร 
 จะมีความยาว [30 - (6 × 2)] ÷ 2   =  9 เมตร 
 สระน้ าลึก  2 เมตร 
 สระนี้จนุ้ า    6 × 9 × 2    =   108 ลูกบาศก์เมตร 

56. 4. วิธีคดิ มีผู้ชมเดินออกจากโรงภาพยนตร ์5 % หมายความวา่ 
 มีผู้ชมออกจากโรงภาพยนตร์ 5 คน จากผู้ชม 100 คน 

 มีผู้ชมออกจากโรงภาพยนตร์ 22 คน จากผูช้ม  
   

 
 × 22 = 440 คน ดังนั้น 

โรงภาพยนตรแ์หง่นี้จุผู้ชมได้ 440 คน 
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57. 2. วิธีคดิ ซื้อตุก๊ตามา 120 บาท ขายไป 150 บาท ไดก้ าไร 30 บาท 

 ถ้าซื้อตุ๊กตามา 100 บาท จะไดก้ าไร  
        

   
  = 25 บาท 

 ดังนัน้ ไดก้ าไรร้อยละ 25 
58. 2. วิธีคดิ ขายเครือ่งจักรขาดทนุ 8 % หมายความวา่ 

 ขายเครือ่งจักรราคา 92 บาท จากราคาทนุ 100 บาท 
 ถ้าขายเครื่องจักรราคา 3,680 บาท 

 จากราคาทุน  
           

  
  =  4,000 บาท 

59. 3. วิธีคดิ ขายพัดลมไดก้ าไร 2 % หมายความว่า 
 ทุน 100 บาท ได้ก าไร 20 บาท 

 ทุน 480 บาท ได้ก าไร  
  

   
 × 480 = 96 บาท 

60. 4. วิธีคดิ ลดราคา 15 % หมายความว่า 
 ติดราคาไว ้100 บาท ลดราคา 15 บาท 

 ติดราคาไว ้5,700 บาท ลดราคา 
  

   
 × 5,700 = 855 บาท 

 

 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

สื่อสาระความรู้  

วิชา วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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1) สารอาหาร (Nutrients) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ว 1.2 ป.6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง 
   รับประทาน 
ว 1.2 ป.6/2 บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสม

กับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ว 1.2 ป.6/3 ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสาร อาหาร

ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 

 อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ 
อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ เพราะจะท าให้
ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 

    

ในแตล่ะวันเรารับประทานอาหารหลายอย่าง และแต่ละอย่างก็ให้ประโยชน์แตกต่างกันไป เมื่อวิเคราะห์
ส่วนประกอบของอาหารเหล่านั้น จะสามารถจ าแนกอาหารออกเป็น 5 หมู่หลักๆ ดังนี้ 
 

อาหารหมู่ที่ 1 โปรตีน ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วชนิดต่างๆ 
และงา อาหารประเภทนี้ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว จะช่วยให้ร่างกายเจริญ 
เติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ รวมทั้งควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ 
ในร่างกาย 
 

 

บทที่ 1 สารอาหารและระบบย่อยอาหาร 
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อาหารหมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ อาหารประเภทข้าว แป้ง น้ าตาล เผือก 
และมัน อาหารประเภทนี้ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะให้พลังงานแก่ร่างกาย 
ปกติคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขาดอาหารหมู่นี้ เนื่องจากรับประทานข้าวเป็น 
อาหารหลักทุกวัน 

 
อาหารหมู่ที่ 3 เกลือแร่ ได้แก่ อาหารประเภทผักชนิดต่างๆ อาหารประเภทนี้ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้
ร่างกายแข็งแรง ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ท างานปกติ และช่วยในการขับถ่าย รวมทั้งช่วยบ ารุงสุขภาพของผิวหนัง 
นัยน์ตา เหงือกและฟัน เกลือแร่ที่ส าคัญและควรรู้จัก เช่น 

ชนิดของเกลือแร่ ตัวอย่างแหล่งอาหาร ประโยชน์ ผลจากการขาด 
แคลเซียม ถั่ว นม ไข่แดง ผักใบ

เขียว และปลาตัวเล็ก 
ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้
แข็งแรง รวมถึงช่วยในการท างาน
ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท 

ท าให้เป็นโรคกระดูกอ่อน 
เปราะและหักง่าย ฟันผุ 

เหล็ก ตับ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง 
ผักใบเขียว 

เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบิน
ในเม็ดเลือดแดง 

ท าให้เป็นโรคโลหิตจาง 
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย 

ไอโอดีน อาหารทะเลทุกชนิด ควบคุมการเผาผลาญอาหารให้
เกิดพลังงาน 

ท าให้เป็นโรคคอพอก 

โซเดียม เกลือ กะปิ น้ าปลา ควบคุมความสมดุลของน้ าภายใน
และภายนอกเซลล์ 

ท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย 
ความดันโลหิตต่ าและเป็น
ตะคริวง่าย 

 

อาหารหมู่ที่ 4 วิตามิน ได้แก่ อาหารประเภทผลไม้ต่างๆ อาหารประเภทนี้ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้
อวัยวะต่างๆ ท างานเป็นปกติ ช่วยในการขับถ่าย และป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งช่วยให้นัยน์ตา ผิวหนังสดชื่น เหงือก
และฟันแข็งแรง วิตามินจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ วิตามินที่ละลายในน้ า ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ
วิตามินซี กับวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค ซึ่งมีความส าคัญต่อร่างกาย 
ดังนี้ 
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วิตามิน ตัวอย่างแหล่งอาหาร ประโยชน์ ผลจากการขาด 
วิตามินบี 1 ข้าวกล้อง ถั่วเมล็ดแห้ง 

ขนมปังโฮลวีท และนม 
ท าให้ระบบกล้ามเนื้อท างาน
ได้ดี และป้องกันโรคเหน็บชา 

ท าให้เป็นโรคเหน็บชา 

วิตามินบี 2 นม และผลิตภัณฑ์จากนม 
ถั่ว ธัญพืชต่างๆ ตับ ปลา 
และไข่ 

ป้องกันโรคปากนกกระจอก 
และการอักเสบที่ปาก และ
ดวงตา 

ท าให้ริมฝีปากแห้ง ลิ้นแตก ตา
มัว 

วิตามินซ ี ผักผลไม้สดทุกชนิด ป้องกันโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน และช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายท างานได้ดี 

ท าให้เป็นโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน เหงือกบวมและเจ็บป่วย
ง่าย 

วิตามินเอ ผักใบเขียวเข้มจัด และผัก
ที่มีสีเหลือง สีส้ม 

ช่วยบ ารุงสายตา และ
ผิวพรรณ 

ท าให้เป็นโรคตาฟาง โรคตาบอด
กลางคืน ผมร่วม ผิวแห้งเป็น
สะเก็ด 

วิตามินดี เราสามารถสร้างได้เองใน
ร่างกายเมื่อถูกแสงแดด 

ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ท าให้เป็นโรคกระดูกอ่อน 
ร่างกายเจริญเติบโตช้า 

วิตามินอี จมูกข้าว ไข่ ถั่วทุกชนิด 
และเมล็ดธัญพืช 

ช่วยควบคุมการท างานของ
ระบบสืบพันธุ์ 

อาจท าให้เป็นหมันหรือมีบุตร
ยาก 

วิตามินเค ตับ ผักใบเขียว กะหล่ า 
นม 

ท าให้เลือดแข็งตัวเพ่ือห้าม
เลือดที่ไหลออกจากบาดแผล 

เมือ่เกิดบาดแผล เลือดจะแข็งตัว
ช้า ท าให้เลือดไหลไม่หยุด 

 

อาหารหมู่ที่ 5 ไขมัน ได้แก่ อาหารประเภทน้ ามันที่ได้จากพืชและสัตว์ เช่น น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันหมู น้ ามันงา 
และเนย เป็นต้น อาหารประเภทนี้ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเนื่องจากเป็นอาหารที่ให้
พลังงานสูง 
 

สารอาหาร หมายถึง สารเคมีที่อยู่ในอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และ
น้ า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน 
2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ า 
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สารอาหารที่ให้พลังงาน 
สารอาหาร ประโยชน์ หน้าที่ และความส าคัญ ตัวอย่างอาหาร 

โปรตีน - โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
1. กรดอะมิโนจ าเป็น เช่น ฮีสติดีน ไอโซลิวซีน ไลซีน เมไท
โอนีน เฟนิลอะลานีน ทรีโอนีน ทริปโตเฟน วาลีน และอาร์
จินีน 
2. กรดอะมิโนไม่จ าเป็น เช่น อะลานีน ซีสเตอีน โปรลีน และ
ไทโรซีน 
- เสริมสร้างการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
- สร้างฮอร์โมน เอนไซม์ และภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
- รักษาสมดุลกรด-เบสของร่างกาย และช่วยรักษาสมดุลน้ า 

เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว
ชนิดต่างๆ น้ านมถั่ว
เหลือง 

คาร์โบไฮเดรต - ประเภทของคาร์โบไฮเดรต 
1. มอโนแซ็กคาไรด์ โมเลกุลเล็กท่ีสุด สามารถดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายโดยไม่ต้องผ่านการย่อย เช่น กลูโคส ฟรักโทส และกา
แลกโทส 
2. ไดแซ็กคาไรด์ เกิดจากมอโนแซ็กคาไรด์ 2 ตัวรวมกัน เช่น 
แลกโทส ซูโครส และมอลโทส 
3. พอลีแซ็กคาไรด์ โมเลกุลใหญ่ เกิดจากมอโนแซ็กคาไรด์
จ านวนมากมารวมกัน เช่น ไกลโคเจน แป้ง และเซลลูโลส 
- เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายและสมอง 

ข้าว ธัญพืช ผลไม้ ผัก 
นม ขนมหวาน และ
น้ าหวานชนิดต่างๆ 

ไขมัน - กรดไขมันเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของไขมัน จ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. จ าแนกตามโครงสร้าง ได้แก่ กรดไขมันอ่ิมตัว กรดไขมันไม่
อ่ิมตัว 
2. จ าแนกตามความต้องการ ได้แก่ กรดไขมันไม่จ าเป็น กรด
ไขมันจ าเป็น 
- ช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และเค 
- สะสมไว้ส าหรับให้พลังงานแก่ร่างกายเมื่อร่างกายขาดแคลน 

เนื้อสัตว์ น้ ามันตับปลา 
ผลอะโวคาโดและโอ
ลีฟ น้ ามันหมู น้ ามัน
พืชชนิดต่างๆ 

**โปรตีน  หน่วยย่อยคือ กรดอะมิโน     1 กรัม ให้พลังงาน  4  กิโลแคลอรี 
 คาร์โบไฮเดรต หน่วยย่อยคือ น้าตาลโมเลกุลเดี่ยว        1 กรัม ให้พลังงาน  4  กิโลแคลอรี 
 ไขมัน  หน่วยย่อยคือ กรดไขมัน และกลีเซอรอล    1 กรัม ให้พลังงาน  9  กิโลแคลอรี 
**แลกโทส กลูโคส+กาแลกโทส , ซูโครส  กลูโคส+ฟรักโทส , มอลโทส  กลูโคส+กลูโคส** 
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สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

 วิตามิน เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ หากขาดวิตามินจะท าให้ร่างกายเกิด
ความผิดปกต ิวิตามินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค 
 2. วิตามินที่ละลายในน้ า ได้แก่ วิตามินซี บี1 บี2 บี5 บี6 และบี12 

วิตามินที่ละลายในไขมัน  
วิตามิน ความส าคัญและอาการเม่ือขาดวิตามิน ตัวอย่างอาหาร 

เอ - ท าหน้าที่เก่ียวกับการมองเห็น 
- หากขาดจะท าให้เป็นโรคตาบอดกลางคืน (มองไม่เห็นในที่แสงสลัว) 

ผักใบเขียวและสี
เหลือง ผลไม้ น้ ามัน
ตับปลา นม ไข่ 

ดี - ช่วยดูดซึมแคลเซียมจากล าไส้ และการใช้แคลเซียมในการสร้างกระดูก 
- หากขาดจะท าให้เกิดโรคกระดูกอ่อน อาการฟันผุในหญิงมีครรภ์ 

น้ ามันตับปลา  นม 
ไข่ 

อี - ช่วยท าให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงและไม่เป็นหมัน 
- หากขาดจะท าให้ระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ เป็นหมัน 

น้ ามันถั่วเหลือง 
น้ ามันร าข้าว 

เค - ช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล 
- หากขาดจะท าให้เลือดแข็งตัวยาก เลือดหยุดไหลยากเม่ือเกิดบาดแผล 

ตับและผักใบเขียว 

 

วิตามินที่ละลายในน้ า 

วิตามิน ความส าคัญและอาการเม่ือขาดวิตามิน ตัวอย่างอาหาร 
ซี - สร้างสารยึดเซลล์ในเนื้อเยื่อหลอดลมฝอย กระดูก ฟัน และพังผืด 

- กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
- หากขาดจะท าให้เกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน (โรคลักปิดลักเปิด) 

ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว 
เช่น ส้น มะนาว ผัก
สดชนิดต่างๆ 

บี1 - เสริมสร้างการเจริญเติบโต บ ารุงปราสาท กล้ามเนื้อ และหัวใจ 
- หากขาดจะท าให้เกิดโรคเหน็บชา ระบบประสาทผิดปกติ 

ข้าวซ้อมมือ เนื้อสัตว์ 
ถั่ว 

บี2 - สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ ช่วยให้การเจริญเตอบโตปกติ ผิวและตามี
สุขภาพดี 
- หากขาดจะท าให้เกิดโรคปากนกกระจอก 

ยีสต์ ถั่ว เนื้อสัตว์ นม 

บี5 - สร้างภูมิคุ้นกันและรักษาแผลให้หายเร็วขึ้น 
- หากขาดจะท าให้เกิดการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ชา ผิวหนังอักเสบ 

เนื้อสัตว์ ผักสด ถั่ว 
ธัญพืช 

บี6 - ช่วยการท างานของระบบย่อยอาหาร การเผาผลาญโปรตีนในร่างกาย 
และการสื่อสร้างประสาท 
- หากขาดจะท าให้เกิดอาการชาตามมือและเท้า โลหิตจาง คันตามผิวหนัง 

เนื้อสัตว์ เครื่องใน
สัตว์ ถั่ว ผักใบเขียว 
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วิตามิน ความส าคัญและอาการเม่ือขาดวิตามิน ตัวอย่างอาหาร 
บี12 - เสริมสร้างระบบประสาทและทางเดินหายใจ 

- หากขาดจะท าให้เกิดโรคโลหิตจาง และประสาทเสื่อม 
ตับ ไข่ ยีสต์ นม เนื้อ
ปลา 

 
เกลือแร่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มเกลือแร่ที่ต้องการมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม 

เกลือแร่ ความส าคัญและอาการเม่ือขาดเกลือแร่ ตัวอย่างอาหาร 
แคลเซียม - เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกระดูกและฟัน 

- ช่วยในการแข็งตัวของเลือด 
- ช่วยในการท างานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 
- หากขาดจะท าให้เกิดโรคกระดูกอ่อน ฟันผุ 

เนื้อ นม ไข่ ปลาตัว
เล็กที่กินได้ทั้งกระดูก 

ฟอสฟอรัส - ช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน 
- ช่วยดูดซึมคาร์โบไฮเดรต 
- ช่วยในการสร้างเซลล์ประสาท 
- หากขาดจะท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย กระดูกเปราะ 

เนื้อ นม ไข่ 

โซเดียม - ควบคุมปริมาณน้ าในเซลล์ให้คงที่ 
- หากขาดจะเกิดอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร ความดันโลหิตต่ า 

เกลือแกง ไข่ นม 

 

 2. กลุ่มเกลือแร่ที่ต้องการมากกว่า 2-3 มิลลิกรัมต่อวัน ได้แก่ เหล็ก ไอโอดีน 
เกลือแร่ ความส าคัญและอาการเม่ือขาดเกลือแร่ ตัวอย่างอาหาร 
เหล็ก - เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิด และเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง 

- หากขาดจะท าให้เกิดโรคโลหิตจาง 
ตับ เนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ 
ผักสีเขียว 

ไอโอดีน - เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน ซึ่งผลิตจากต่อมไทรอยด์ 
- หากขาดในผู้ใหญ่จะท าให้เกิดโรคคอพอก 
- หากขาดในเด็กจะท าให้สติปัญญาเสื่อม ร่างกายแคระแกร็น 

อาหารทะเล เกลือ
สมุทร เกลือเสริม
ไอโอดีน 

 
น้ า เป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ เพราะเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ร่างกายมีการ
รักษาสมดุลน้ าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การขาดน้ าภายใน 3 วัน อาจท าให้เสียชีวิตได้ 
ร่างกายของคนเรามีน้ าเป็นส่วนประกอบร้อยละ 70 ของน้ าหนักตัว ท าหน้าที่ล าเลียงอาหาร
และสารต่างๆ ไปทั่วร่างการ ช่วยย่อยอาหาร ให้ความชุ่มชื้นและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 
ดังนั้นหากร่างกายขาดน้ าจะท าให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น เป็นตะคริว หน้ามืด วิงเวียน ไม่
มีแรง และเป็นอันตรายถึงชีวิต และถ้ามีน้ าในร่างกายมากเกินไปส าหรับคนที่เป็น 

โรคไต จะเกิดอาการบวมน้ าและท าให้เสียชีวิตได้ อาหารที่มีน้ าได้แก่ ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ 
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 ในแต่ละวันจึงควรดื่มน้ าให้ได้อย่างน้อย 6-8 แก้ว โดยในวันที่มีอากาศร้อน หรือเสี่ยเหงื่อมากๆ ก็ควรดื่ม
น้ าเพิ่มมากขึ้นเพ่ือชดเชยน้ าที่สูญเสียไป 

วิธีทดสอบอาหาร 
ชนิดของสารอาหารที่

จะทดสอบ 
วิธีการทดสอบ ผลที่ได้จากการทดสอบ 

น้ าตาลกลูโคส ใช้สารละลายเบเนดิกต์ ได้ตะกอนสีแดงอิฐ (มีน้ าตาลกลูโคสมาก) 
ได้ตะกอนสีเขียว (มีน้ าตาลกลูโคสน้อย) 

แป้ง ใช้สารละลายไอโอดีน ได้สารละลายสีน้ าเงิน 
โปรตีน ใช้สารละลายไบยูเร็ต ได้สารละลายสีม่วง 
ไขมัน ถูกับกระดาษกรอง โปร่งแสง 

วิตามินซี ใช้สารละลายไอโอดีนและน้ าแป้ง สีน้ าเงินของไอโอดีนจางหายไป 
 

การเลือกบริโภค 
การเลือกบริโภคอาหารให้ได้รับปริมาณสารอาหารและพลังงานตามที่ร่างกายควรได้รับต่อวันนั้น สามารถ

ปฏิบัติได้ตามธงโภชนาการ โดยบอกปริมาณ สัดส่วน และความหลากหลายของอาหารที่คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปควร
รับประทานใน 1 วัน แบ่งอาหารออเป็น 4 ขั้น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

 
 

 
 
 

อาหารแต่ละหมู่ให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อ
ร่างกายแตกต่างกัน การรับประทานอาหารในแต่ละ
มื้อ จึงต้องค านึงถึงปริมาณและคุณค่าของอาหารที่
ได้รับให้เหมาะสมกับเพศ วัย และ สภาพแวดล้อม
ของแต่ละบุคคลด้วย โดยในวัย เด็กซึ่งเป็นวัยที่ก าลัง
เจริญเติบโต จ าเป็นต้องได้รับสารอาหารประเภท
โปรตีนสูงกว่าสารอาหาร ประเภทอ่ืนๆ และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุอยู่ ในช่วง 
11-12 ปี หากเป็นเพศชายก็ควรได้รับพลังงานจาก
อาหารวันละ 1,700 กิโล แคลอรี ส่วนเพศหญิงควร
ได้รับพลังงานวันละ 1 ,500 กิโลแคลอรี เพ่ือให้
เพียงพอกับความ ต้องการของร่างกาย 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง อาหารและสารอาหาร (1) 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนระบุประเภทของสารอาหารให้สอดคล้องกับชนิดของอาหารที่ก าหนดให้ 

โปรตีน              คาร์โบไฮเดรต            วิตามิน             เกลือแร่         ไขมัน 
 

ชนิดของอาหาร ประเภทของสารอาหาร ชนิดของอาหาร ประเภทของสารอาหาร 
1. เนื้อหมูติดมัน  11. ไข่  
2. ผักใบเขียว  12. ข้าวสวย  
3. ถั่ว  งา  ร า  13. มันบด  
4. น้ าตาลทราย  14. ขนมปัง  
5. เผือก  15. เครื่องในสัตว์  
6. นมวัว  16. เนย  
7. น้ ามันพืช  17. เนื้อวัว  
8. ผลไม้  18. อาหารทะเล  
9. ปลานิล  19. นมถั่วเหลือง  
10. แป้งข้าวโพด  20. เกลือทะเล  

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. สารอาหารที่จ าเป็นส าหรับร่างกายมีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

2. สารอาหารประเภทใดช่วยสร้างเซลล์กล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

3. สารอาหารประเภทใดให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย และเป็นตัวท าละลายวิตามิน A D E K 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

4. สารอาหารใดบ้างที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

5.สารอาหารใดบ้างที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

คะแนน 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง อาหารและสารอาหาร (2) 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนจ าแนกประเภทของสารอาหารจากอาหารที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 

1. ข้าวกระเพราหมูสับ ไข่ดาว มันเชื่อม น้ าส้มค้ัน ประกอบไปด้วยสารอาหารดังนี้ 

 คารโ์บไฮเดรต      - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 โปรตีน              - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไขมัน                - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 วิตามิน              - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เกลือแร่             - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ราดหน้าเส้นใหญ่รวมมิตรทะเล ลอดช่องแตงไทย น้ าแดง ประกอบไปด้วยสารอาหารดังนี้ 

 คารโ์บไฮเดรต      - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 โปรตีน              - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไขมัน                - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 วิตามิน              - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เกลือแร่             - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ ข้าวเหนียวถั่วด า น้ ามะพร้าวปั่น ประกอบไปด้วยสารอาหารดังนี้ 

 คารโ์บไฮเดรต      - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 โปรตีน              - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไขมัน                - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 วิตามิน              - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เกลือแร่             - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ข้าวเหนียว ส้มต า ไก่ย่าง ฝรั่งจิ้มเกลือ น้ าองุ่น ประกอบไปด้วยสารอาหารดังนี้ 

 คารโ์บไฮเดรต      - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 โปรตีน              - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไขมัน                - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 วิตามิน              - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เกลือแร่             - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

คะแนน 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง วิตามินและเกลือแร่ 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนระบุประโยชน์และผลจาการขาดวิตามินลงในตารางให้สมบูรณ์ 

วิตามิน ประโยชน์ที่ได้รับ ผลจากการขาด 
A   
B1   
B2   
B6   
B12   
C   
D   
E   
K   

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. เกลือแร่ชนิดใดบ้างท างานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

2. เกลือแร่ใดเกี่ยวข้องกับเลือด โรคโลหิตจาง และพบมากในตับ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง และผักใบเขียว 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

3. เกลือแร่ใดเป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุ หากขาดจะท าให้ฟันผุง่าย 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

4. หากขาดเกลือแร่ชนิดใดจะท าให้เป็นโรคคอหอยพอก พบมากในเกลือและอาหารทะเล 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 

5. หากร่างกายไม่ได้รับไขมันจะส่งผลอย่างไรต่อการดูดซึมวิตามินบางชนิด 
ตอบ............................................................................................................................. ...................................................... 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                หน่วยที่ 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง ธงโภชนาการ 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ถูกต้อง 

 
 

จากธงโภชนาการท าให้ทราบว่า 

ควรรับประทานข้าวและแป้งในปริมาณ ___________ ที่สุด เนื่องจากเป็นสารอาหารประเภท ______________ 
ที่ให้พลังงาน 
ควรรับประทาน _________________ และ ___________________ ในปริมาณรองลงมาเพ่ือให้ร่างกายได้รับ 
สารอาหารประเภท___________________________ และ _____________________________ นอกจากนี้ยังมี 
______________________ อีกด้วย 
ควรรับประทาน ____________________ และ ____________________ ในปริมาณท่ีพอเหมาะ เพื่อให้ร่างกาย
ได้น าสารอาหารประเภท โปรตีนไป ______________________ และ _____________________ ร่างกาย 
ควรรับประทาน _______________/_______________ และ _______________ ในปริมาณน้อยเท่าที่จ าเป็น 
 

คะแนน 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


52 
 

                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                หน่วยที่ 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง ประโยชน์ของสารอาหาร 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกรายการอาหารทั้ง 3 มือ้ ที่รับประทานใน 1 วัน แล้ววิเคราะห์คุณค่าของอาหารแต่ละม้ือ
บันทึกข้อมูลลงในตาราง และตอบค าถาม 

รายการอาหารที่รับประทานใน 1 วัน 
ประเภทของสารอาหาร 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน 
มื้อเช้า................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

มื้อกลางวัน........................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

มื้อเย็น............................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
1. ในแต่ละม้ือ นักเรียนรับประทานอาหารและได้รับสารอาหารครบทุกประเภทหรือไม่ ถ้าไม่ ขาดสารอาหารประเภท
ใดบ้าง 
ตอบ............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................ ................................................. 
2. นักเรียนคิดว่า ถ้าร่างกายของนักเรียนได้รับสารอาหารไม่ครบทุกประเภทเป็นระยะเวลานาน ๆ จะเกิดผลเสียอย่างไร 
ตอบ............................................................................................................................. ......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ................... 
3. นักเรียนจะน าข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมมาปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเองอย่างไร 
ตอบ............................................................................................................................................ .......................................... 
........................................................................................ .....................................................................................................  
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 1 : สารอาหาร 

ค าชี้แจง เขียน X ทับตวัอักษร ก ข ค หรือ ง  ที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 

1. ข้อใดกล่าวถึง “อาหาร” ถูกต้องมากที่สุด 
ก. เป็นสิ่งที่รับประทานแล้ว ให้พลังงาน   
ข. เป็นสิ่งที่รับประทานแล้ว ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
ค. เป็นสิ่งที่รับประทานแล้ว ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่ากาย 
ง. เป็นสิ่งทีร่ับประทานแล้ว ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย 

2. อาหารในข้อใดไม่ได้อยู่ในหมู่เดียวกัน 
ก. เนื้อไก่ นมสด ถั่วลิสง   ข. ข้าว ขนมปัง เผือก 
ค. เนย น้ าปลา น้ ามัน    ง. ฟักทอง มะเขือเทศ แตงกวา 

3. เด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต ควรได้รับ สารอาหารประเภทใดมากท่ีสุด 
ก. โปรตีน  ข. ไขมัน   ค. วิตามิน  ง. เกลือแร่ 

4. ไอโอดีน พบมากในอาหารชนิดใด 
ก. ผักและผลไม้  ข. อาหารทะเล   ค. นมและเนย   ง. ถั่วเมล็ดแห้ง 

5. อาการในข้อใดแสดงให้เห็นว่าร่างกายก าลังขาด วิตามินซี    
ก. ริมฝีปากแห้ง ลิ้นแตก     ข. ตาบอดในเวลากลางคืน   
ค. เลือดหยุดยากเมื่อมีบาดแผล    ง. มีเลือดออกตามไรฟัน เจ็บป่วยบ่อย 

6. ตามหลักโภชนาการ อาหารชนิดใดที่ควร รับประทานแต่น้อย ๆ   
ก. ข้าว    ข. น้ าตาล   ค. ผลไม้   ง. เนื้อสัตว์ 

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง    
ก. น้ าเป็นอาหารที่ไม่มีสารอาหาร จึงไม่จ าเป็นต้องรับประทานก็ได้   
ข. เพ่ือสุขภาพที่ดีเราควรดื่มน้ าให้ได้อย่างน้อย  วันละ 6-8 แก้ว    
ค. ถ้าร่างกายขาดน้ าเป็นเวลานาน ๆ อาจท า อันตรายถึงชีวิตได้   
ง. ในวันที่มีเหงื่อออกมาก เราควรดื่มน้ าเพ่ือชดเชยน้ าที่สูญเสียไปให้มากข้ึน 

8. “ผัดเปรี้ยวหวานใส่กุ้ง” เป็นอาหารที่มีสารอาหารหลายชนิด ยกเว้นข้อใด   
ก. โปรตีน    ข.  ไขมัน   ค. คาร์โบไฮเดรต  ง. วิตามิน 

9. “ใน 1 วัน คนเราควรรับประทานอาหารให้ หลากหลาย” ตรงกับข้อใด   
ก. ข้าวต้มกุ้ง ราดหน้าหม ูข้าวผัดสับปะรด   ข. โจ๊กหมู ข้าวต้มหมู ข้าวผัดหมู   
ค. ขนมปังทาเนย แซนด์วิช แฮมเบอร์เกอร์   ง. ส้มต าผลไม้ สลัดผัก ส้มต าปลาร้า 

10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่ เหมาะสมกับเพศและวัย   
ก. ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง   ข. ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี    
ค. ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ได้     ง. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค 
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2) การย่อยอาหาร  
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ว 1.2 ป.6/4 สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร  

รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร 
ว 1.2 ป.6/5 ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ

ในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ 
 
การเจริญเติบโตของมนุษย์ 
สามารถสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้ ดังนี้ 

1. การเจริญเติบโตทางร่างกาย เช่น ค าพูด ความชอบ ความสนใจ 
3. ส่วนเดิมหายไป เกิดส่วนใหม่แทนที่ เช่น ฟันน้ านมเปลี่ยนเป็นฟันแท้ 

การเจริญเติบโตของมนุษย์แบ่งเป็น 6วัย ดังนี้ 
1 .วัยทารก (เด็กแรกเกิด) อายุ 0-3 ปี เจริญเติมโตรวดเร็ว 
2 .วัยก่นเรียน อายุ 3-6 ปี รูปร่างค่อยๆ ยืดออก มือและเท้าแข็งแรง 
3 .วัยเรียน อายุ 7-12 ปี น้ าหนักและส่วนสูงเพ่ิมข้ึน ฟัน้ านมเริ่มถูกเปลี่ยนเป็นฟันแท้ 
4. วัยรุ่น อายุ 13-20 ปี ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
5. วัยผู้ใหญ่ อายุ 21-60 ปี การเจริญเติบโตทางร่างกายสมบูรณ์และลดลงในช่วงท้ายวัย 
6. วัยชรา อายุ 60 ปีขึ้นไป ร่างกายเสื่อมลง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกานเจริญของมนุษย์ 
1. พันธุกรรม สามารถถ่ายทอดลักษณะของพ่อและแม่จากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลาน ซึ่งถูกควบคุมโดนยีน 
2. การเรียนรู้ เกิดจากประสบการณ์ ท าให้เกิดทักษะและความสามารถ 
3. สิ่งแวดล้อม ครอบครัว สังคม วัฒนธรรมมีต่อเจริญเติบโตทางสติปัญญา 
4. วุฒิภาวะ การเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของบุคคล เช่น การเดิน การพูด 

อวัยวะของมนุษย์ 
อวัยวะ หมายถึง กลุ่มของเนื้อเยื่อท่ีอยู่รวมกันและท าหน้าที่เฉพาะร่วมกัน ประกอบด้วยอวัยวะภายใน

และอวัยวะภายนอก 
 อวัยวะภายนอก เช่น ตา หู จมูก ลิ้น ฟัน 
 อวัยวะภายใน เช่น ปอด กระเพาะอาหาร หัวใจ ล าไส้เล็ก ล าไสใหญ่ ไต อวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะ

ท างานสัมพันธ์กัน เรียกว่า ระบบ ซึ่งประกอบด้วย ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ และ
ระบบขับถา่ยของเสีย 
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ระบบย่อยอาหาร 
การย่อยอาหาร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนขนาดของอาหารจากใหญ่เป็นเล็ก จนร่างกายสามารถดูด

ซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ การย่อยอาหารแบ่งเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่  
1. การย่อยเชิงกล ไม่มีการใช้เอนไซม์ แต่เป็นการที่ท าให้อาหารมีขนาดเล็กลงเพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนที่

และเกิดการย่อยเชิงเคมีต่อไป กระบวนการนี้ยังไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ เช่น การบดเคี้ยวของฟัน การบีบรัด
ของทางเดินอาหาร 

2. การย่อยเชิงเคมี มีการใช้เอนไซม์และเกิดปฏิกิริยาเคมี จนได้สารที่มีขนาดเล็กซึ่งร่างกายสามารถดูดซึม
เข้าสู่เซลล์ได้ 

ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ดังนี้ 

 
 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


56 
 

ต าแหน่งอวัยวะและช่ือ
อวัยวะ 

หน้าที่และความส าคัญ 

1. ช่องปาก 1. มีการย่อยเชิงกล ฟัน ที่ช่วยบดให้อาหารมีขนาดเล็ก 
2. มีการย่อยเชิงเคมี 
ต่อมน้ าลายจะสร้างน้ าย่อยชื่ออะไมเลสหรือไทยาลิน จะย่อยแป้ง เป็น มอลโทส 
(มอลโทสจัดเป็นน้ าตาลโมเลกุลคู่) 

2. หลอดอาหาร 1. เป็นส่วนของทางเดินอาหารที่ต่อจากบริเวณคอหอย เป็นท่อตรงกลวง ยาว
ประมาณ 25 เซนติเมตร 
2. หน้าที่ 

    เป็นทางผ่านของอาหารจากปากสู่กระเพาะอาหาร การเคลื่อนผ่านของ
อาหารจะเป็นการท างานของทั้งกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบ เรียกว่า 
Peristalsis จะมีการบีบและคลาย 

จะมีการสร้างเมือกช่วยหล่อลื่นในการเคลื่อนที่ของอาหาร 

3. กระเพาะอาหาร 1. มีการย่อยเชิงกล: การบีบรัดของกระเพาะอาหาร 
2. มีการย่อยเชิงเคมี: มีน้ าย่อยย่อยโปรตีน 
3. กระเพาะอาหารมีการสร้างกรด ซึ่งท าหน้าที่ 

เปลี่ยนน้ าย่อยเปปซิโนเจนให้เป็นเปปซิน 
ก าจัดเชื้อโรคท่ีปนเปื้อนมากับอาหาร 

4. ล าไส้เล็ก 1. แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
     ล าไส้เล็กตอนต้น (ดูโอดีนัม) 
     ล าไส้เล็กตอนกลาง (เจจูนัม) 
     ล าไส้เล็กตอนปลาย (อีเลียม) 
2. ท างานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง 
3. เป็นอวัยวะที่มีการย่อยและการดูดซึมอาหาร 
4. เกิดการย่อยเชิงเคมี 

จะย่อยสารอาหารทั้งโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต โดยน้ าย่อยจะได้
จากที่สร้างเองและได้จากตับอ่อน นอกจากนี้ยังได้รับน้ าดี (ผลิตจากตับ)มาช่วยใน
การแตกตัวให้ไขมันมีขนาดเล็กลงท าให้น้ าย่อยเข้าไปย่อยได้ดีขึ้น 

การย่อยจะเกิดท่ีบริเวณล าไส้เล็กตอนต้น 
5. การดูดซึม: เพื่อให้การดูดซึมอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ล าไส้เล็กจึงมี
ขนาดยาว 6-8 เมตร และเยื่อบุผนังยังมีลักษณะปุ่มๆยื่นออกมาคล้ายกับนิ้วมือ 
เรียกว่า วิลไล (Villi) วิลไลนี้จะเชื่อมต่อกับเส้นเลือด 
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ต าแหน่งอวัยวะและช่ือ
อวัยวะ 

หน้าที่และความส าคัญ 

 ความรู้เพิ่มเติม ลักษณะที่มีปุ่มๆยื่นออกมาเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการดูดซึมอาหาร 
จะเห็นว่าร่างกายมีวิวัฒนาการที่ดึงประโยชน์จากสารอาหารที่ได้รับให้มากท่ีสุด 

5. ล าไส้ใหญ่ 1. มีขนาดความยาวประมาณ 1.5 เมตร 
2. ไม่มีการย่อย แต่จะมีการดูดซึมน้ า, วิตามินและแร่ธาตุ อวัยวะในระบบทางเดิน
อาหารจะดูดซึมน้ ากว่า 80% ก่อนที่จะมาถึงล าไส้ใหญ่ และที่ล าไส้ใหญ่จะมีการดูด
ซึมน้ าที่เหลือกลับมา 
3. แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ที่ล าไส้ใหญ่จะช่วยสร้างวิตามินเช่น B1, B2, B6, B12, K 
และล าไส้เล็กก็จะดูดซึมวิตามินเหล่านี้ 
4. อาหารส่วนที่เหลือซึ่งร่างกายไม่สามารถน าไปใช้ได้ก็จะเริ่มแข็งตัวและถูกขับออก
ทางทวารหนัก 

 
ความรู้เพิ่มเติม 

o การดื่มน้ าน้อยและรับประทานอาหารที่มีกากเส้นใยไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุให้อุจจาระแข็งซึ่งอา
จะส่งผลให้เกิดปัญหาอุจจาระอุดตัน, โรคริดสีดวงทวาร 

o นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจศึกษาแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ เพราะนอกจากแบคทีเรียนี้จะช่วยสร้าง
วิตามินให้กับร่างกายมนุษย์แล้ว ยังเชื่อว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายของเซลล์ประสาทที่ล าไส้ใหญ่ 
โดยอาจจะส่งสัญญาณตรงไปยังสมอง ส่งผลต่อความอ่ิม, ความหิว รวมถึงการเคลื่อนที่ของ
อาหารในล าไส้ (ข้อมูลจาก www.sciencelearn.og.nz/resources/1832-large-intestine-
function) 

ข้อควรรู้ 
 ตับและตับอ่อนเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร แต่ไม่ได้อยู่ในระบบทางเดินอาหาร 
 ตับจะผลิตน้ าดีไปเก็บที่ "ถุงน้ าดี" และเม่ือใช้จะส่งไปที่ล าไส้เล็กตอนต้น 

น้ าดีไม่ใช่น้ าย่อย แต่มีหน้าที่ช่วยให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลง จึงท าให้น้ าย่อยท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ตับอ่อนจะผลิตน้ าย่อยสารอาหารทั้งโปรตีน, ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต โดยจะส่งไปที่ล าไส้เล็ก
ตอนต้น 
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การดูแลระบบย่อยอาหาร 

เพ่ือให้ระบบย่อยอาหารของเราท างานได้เป็นปกติ ควรดูแลตัวเองตามค าแนะน า ดังนี้ 

 ปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ไม่ควรรับประทาน

อาหารเป็นจ านวนมาก หรือรวดเร็วเกินไป และหลีกเลี่ยงการทานบุฟเฟต์ที่จ ากัดเวลาบ่อยๆ เพราะจะท าให้ระบบ

ย่อยอาหารท างานหนักเกินไปได้ 

 ทานอาหารที่ไม่ระคายเคืองระบบย่อย อาหารที่มีรสจัดจะกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหาร

มาก ซึ่งเป็นที่มาของอาการปวดแสบท้อง อาจท าให้กระเพาะอาหารอักเสบได้ นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่

ย่อยยาก เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ า ก็ท าให้ระบบย่อยต้องท างานหนักกว่าปกติเช่นกัน 

 ทานอาหารและน้ าที่สะอาด การทานอาหารปนเปื้อนเชื้อโรค นอกจากจะท าให้ท้องร่วงท้องเสีย

แล้ว ยังส่งผลให้ล าไส้ท างานผิดปกติ การย่อยและการดูดซึมอาหารมีปัญหา ซึ่งหากเกิดขึ้นบ่อยๆ จะส่งผลเสียต่อ

สุขภาพในระยะยาวได้ 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกายวัยต่างๆ 

  ชื่อ..................................................................... ............... ชั้น...................... เลขท่ี..................... 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอธิบายการเจริญเติบโตทางร่างกายของคนในวัยต่างๆ ลงในตาราง 

ช่วงวัย ช่วงอายุ (ปี) การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย 

1. วัยแรกเกิด .......................................... 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................ 

2. วัยก่อนเรียน .......................................... 
........................................................................................................  
............................................................................................ ............ 
........................................................................................................  

3. วัยเรียน .......................................... 
.................................................................................. ...................... 
........................................................................................................  
........................................................................................................  

4. วัยรุ่น .......................................... 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................  

5. วัยผู้ใหญ่ .......................................... 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................  

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัดการเจริญเติบโตของมนุษย์ และมีวิธีการวัดอย่างไร 
ตอบ............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................. 
2. เด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุเท่ากันจะมีความสูงเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................................... .......... 
3. หากนักเรียนต้องการเป็นคนตัวสูง แข็งแรง และสุขภาพดี นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร 
ตอบ................................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................................... 

 

คะแนน 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี.....................  

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ตามหมายเลขท่ีระบุ พร้อมระบายสี   

 
 

 คือ_____________________________ ท าหน้าที่__________________________________________ 

 คือ_____________________________ ท าหน้าที่__________________________________________ 

 คือ_____________________________ ท าหน้าที่__________________________________________ 

 คือ_____________________________ ท าหน้าที่__________________________________________ 

 คือ_____________________________ ท าหน้าที่__________________________________________ 

 คือ_____________________________ ท าหน้าที่__________________________________________ 

 คือ_____________________________ ท าหน้าที่__________________________________________ 

คะแนน 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

  ชื่อ............................................................................ ........ ชั้น...................... เลขท่ี..................... 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✓หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ผิดพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 
ค าตอบ ข้อ ข้อความ 

 1 ล าไส้ใหญ่เป็นบริเวณท่ีมีการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารมากที่สุด  
แก้ไข........................................................................................................................ ....................... 

 2 การย่อยอาหารเริ่มต้นที่หลอดอาหาร และสิ้นสุดที่ล าไส้ใหญ่ 
แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 3 ไส้ติ่ง คือ ส่วนของล าไส้ใหญ่ที่ไม่ได้ท าหน้าที่อะไร 
แก้ไข......................................................................................... ...................................................... 

 4 ผนังของล าไส้เล็กมีโครงสร้างของขนอ่อนๆ ท าหน้าที่ดูดซึมเฉพาะวิตามินและเกลือแร่ 
แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 5 ระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อที่ปิด-เปิดกั้นการย้อนกลับของอาหาร 
แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 6 ต่อมน้ าลายเป็นที่ผลิตเอนไซม์เพปซินเพ่ือย่อยแป้ง 
แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 7 ตับอ่อนสร้างน้ าย่อยหรือเอนไซม์หลายชนิดให้ล าไส้เล็กเพ่ือช่วยย่อยอาหาร 
แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 8 อาหารที่ถูกย่อยเสร็จแล้วจะถูกส่งต่อไปยังล าไส้ใหญ่และออกสู่ทวารหนัก 
แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 9 ล าไส้ใหญ่มีการดูดซึมสารอาหารประเภทวิตามิน แร่ธาตุ น้ าจากการอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 
แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 10 ล าไส้ใหญ่มีความยาวมากกว่าล าไส้เล็กเพราะต้องดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 
แก้ไข......................................................... ...................................................................................... 

 11 ตับท าหน้าที่สร้างน้ าดีมายังกระเพาะอาหารเพื่อช่วยท าให้สารอาหารประเภทไขมันมีขนาดเล็กลง 
แก้ไข.......................................................................... ..................................................................... 

 12 กระเพาะอาหารมีสภาพเป็นกรด และผลิตเอนไซม์ท่ีใช้ในการย่อยโปรตีน คือเอนไซม์อะไมเลส 
แก้ไข................................................................................................ ............................................... 

 
 

คะแนน 
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 2 : การย่อยอาหาร 

ค าชี้แจง เขียน X ทับตวัอักษร ก ข ค หรือ ง  ที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
 

1. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องคือข้อใด 
ก. เลือกรับประทานอาหารที่ชอบเป็นประจ า   
ข. เลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่มีราคาแพง 
ค. เลือกรับประทานอาหารผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษเท่านั้น 
ง. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 

 

2. การย่อยอาหารเริ่มต้นที่อวัยวะใดและสิ้นสุดที่อวัยวะใด 
ก. ปาก – กระเพาะอาหาร    ข. ปาก – ล าไส้เล็ก 
ค. ปาก – ล าไส้ใหญ่     ง. กระเพาะอาหาร – ล าไส้ใหญ่ 

 

3. อวัยวะใดในระบบทางเดินอาหารที่ไม่มีการย่อยเชิงเคมี 
ก. ปาก  ข. หลอดอาหาร  ค. กระเพาะอาหาร ง. ล าไส้เล็ก 

 

4. อวัยวะใดในระบบทางเดินอาหารที่ท าหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร 
ก. ปาก  ข. กระเพาะอาหาร ค.ล าไส้เล็ก  ง. ล าไส้ใหญ่ 

 

5. ในน้ าลายคนจะมีเอนไซม์ใด และท าหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด 
ก. ไลเปส-ไขมัน   ข. เปปซิน-โปรตีน    ค. มอลเทส-มอลโทส   ง. อะไมเลส-คาร์โบไฮเดรต 

 

6. คาร์โบไฮเดรตเมื่อย่อยให้มีขนาดโมเลกุลเล็กที่จะเปลี่ยนเป็นอะไร 
ก. ไขมัน   ข. กลูโคส   ค. กรดไขมัน   ง. กลีเซอรอล 

 

7. เอนไซม์เป็นสารประกอบประเภทใด 
ก. ไขมัน   ข. คาร์โบไฮเดรต  ค. โปรตีน   ง. วิตามิน 

 

8. น้ าดีผลิตมาจากอวัยวะใด 
ก. ตับ   ข. ตับอ่อน   ค. กระเพาะอาหาร  ง. ล าไส้เล็ก 

 

9. การย่อยที่ใดในร่างกาย ย่อยเฉพาะสารอาหารประเภทแป้งเท่านั้น 
ก. กระเพาะอาหาร  ข. ปาก   ค. ล าไส้เล็ก   ง. ล าไส้ใหญ่ 

 

10.เอนไซม์ชนิดใดท าหน้าที่ย่อยโปรตีนในนม 
ก. มอลเทส   ข. ซูเครส  ค. แล็กเทส   ง. เรนนิน 
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ค าชี้แจง : จงเขียน X ทับตวัอักษร ก ข ค หรือ ง  ที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
1. เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารประเภทแป้ง และโปรตีน จะเกิดการดูดซึมสารอาหารมากท่ีสุดที่บริเวณใด       

1. ปาก                 2. ล าไส้เล็ก         
3. ล าไส้ใหญ่          4. กระเพาะอาหาร   

2. ขณะออกก าลังกาย ระบบใดในร่างกายต้องท างานหนักขึ้น  
1. ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด    
2. ระบบหายใจและระบบขับถ่าย  
3. ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบ ขับถ่าย  
4. ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่าย และระบบย่อยอาหาร   

3. ก่อนหุงข้าว เราต้องล้างข้าวสารให้สะอาดโดยใส่ น้ าลงไป แล้วเอามือคนสัก 2 – 3 รอบจะเห็นน้ าล้าง เป็นสีขาว
ขุ่นซึ่งต้องรินทิ้ง แล้วใส่น้ าใหม่เพ่ือล้างอีก ครั้งหนึ่งยังได้น้ าล้างที่มีสีขาวขุ่นเหมือนเดิม น้ าสีขาว ขุ่นนี้เกิดจาก
อาหารสะสมจ าพวกใด และสะสมที่ส่วนใดของข้าว  

1. แป้ง สะสมในผล      2. แป้ง สะสมในเมล็ด  
3. น้ าตาล สะสมในผล     4. น้ าตาล สะสมในเมล็ด  

4. ตารางปริมาณธาตุเหล็ก ที่นักเรียน 4 คน ได้รับ 
นักเรียน ปริมาณธาตุเหล็ก (มิลลิกรัมต่อวัน) 
คนที่ 1 
คนที่ 2 
คนที่ 3 
คนที่ 4 

10 
15 
20 
16 

ถ้าเด็กในวัยเรียนต้องได้รับธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัมต่อ วัน จากตาราง นักเรียนคนใดมีโอกาสเป็นโรคโลหิตจาง มาก
ที่สุด 

1. นักเรียนคนที่ 1       2. นักเรียนคนที่ 2  
3. นักเรียนคนที่ 3       4. นักเรียนคนที่ 4 

5. ถ้านักเรียนรับประทานข้าวกับกุ้งต้มเป็นอาหาร กลางวัน อวัยวะใดที่ย่อยกุ้งต้มเป็นล าดับแรก 
1. ล าไส้เล็ก           2. ล าไส้ใหญ่  
3. หลอดอาหาร           4. กระเพาะอาหาร 

 
 

แบบทดสอบเตรียมความพร้อมเข้า ม.1 
เร่ือง : อาหารและการย่อยอาหาร 
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6. ข้อมูลแสดงพลังงานของอาหาร 6 ชนิด เป็นดังนี้ 
อาหาร หน่วยบริโภค พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ 1 จาน 370 
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ 1 จาน 397 

เต้าหู้นมสด 1 ถ้วย 150 
กล้วยไข่ 1 ผล 40 

ส้มเขียวหวาน 1 ผล 32 
มะม่วงสุก 1 ผล 98 

หากต้องการรับประทานอาหารให้ได้รับพลังงานมากที่สุด ควรเลือกรับประทานอาหารตามข้อใด   
1. ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ 1 จาน และ กล้วยไข่ 2 ผล  
2. ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ 1 จาน และ ส้มเขียวหวาน 1 ผล  
3. ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ 1 จาน และเต้าหู้นมสด 1 ถ้วย  
4. ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ 1 จาน ส้มเขียวหวาน 1 ผล และ มะม่วงสุก 1 ผล  

7. ตาราง จ านวนคนไทยที่ขาดสารอาหารชนิดต่างๆ จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2540 
ชนิดของสารอาหารที่ขาด จ านวนคนไทย 

โปรตีน 
ธาตุเหล็ก 

วิตามิน บี 1 
ไอโอดีน 

20,000 
5,000 
8,000 
1,500 

เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ควรรณรงค์ให้บริโภคอาหารประเภทใดเป็นอันดับแรก  
1. บริโภคข้าวให้มากๆ    2. บริโภคนมและเนื้อสัตว์มากข้ึน  
3. บริโภคผักแลละผลไม้ให้มากข้ึน   4. บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีนเป็นประจ า 

8. ศึกษาแผนภูมิมาตรฐานการเจริญเติบโตของ ร่างกายของเด็กชาย แล้วตอบค าถาม 

 

เด็กชายประวิชหนัก 65 กิโลกรัมสูง 160 เซนตเิมตร  
มีการเจริญเติบโตของร่างกายตามข้อใด  

1. สมส่วน    
2. ท้วม  
3. เริ่มอ้วน    
4. อ้วน 
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9. ในการท ากิจกรรมของสัตว์ต้องใช้พลังงานซึ่งได้จากการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย นักเรียนคิดว่า
พลังงานได้จากระบบใดบ้าง  

1. ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียน เลือด  
2. ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียน เลือด  
3. ระบบเคลื่อนไหว ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ์  
4. ระบบกล้ามเนื้อ ระบบเคลื่อนไหว ระบบต่อมไร้ท่อ 

10. ตารางปริมาณแร่ธาตุในอาหาร 4 ชนิด 

ชนิดอาหาร 
ปริมาณแร่ธาตุ (มิลลิกรัม) 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
A 
B 
C 
D 

126 
141 
49 
7 

30 
27 
165 
63 

4.6 
0.9 
2.0 
2.5 

จากตาราง ถ้านักเรียนต้องการมีร่างกายสมส่วน กระดูกและฟันแข็งแรง นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารชนิด
ใด         

1. A       2. B       3. C       4.D  
11. จากรูปธงโภชนาการที่ระบุสัดส่วนส าหรับเด็กหญิง อายุ 10 ปี ที่มีร่างกายสมส่วน ซึ่งควรได้รับพลังงาน 
ประมาณวันละ 1,600 กิโลแคลอรี 

 
12. ตารางปริมาณสารอาหารประเภทต่างๆ ในอาหาร 4 ชนิด 

ชนิดอาหาร 
ปริมาณสารอาหาร 

โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 
A 
B 
C 
D 

2 
1 
2 
1 

1 
2 
- 
1 

1 
2 
2 
1 

 

A และ B ในธงโภชนาการควรเป็นอาหารประเภทใด  
1. A คือ โปรตีน B คือ ไขมัน     
2. A คือ น้ าตาล B คือ ไขมัน  
3. A คือ ข้าว B คือ ผลไม้     
4. A คือ ข้าว B คือ น้ าตาล น้ ามัน เกลือ 
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ก าหนดให้ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม  ให้พลังงาน 4.5 กิโลแคลอรี 
   ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี  

จากตารางและสิ่งที่ก าหนดให้ อาหารชนิดใดให้ พลังงานสูงสุด  
1. A         2. B    3. C        4. D 

13. ตารางปริมาณสารอาหารประเภทต่างๆ ในอาหาร 4 ชนิด   

ชนิดอาหาร 
ปริมาณสารอาหาร 

โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 
A 
B 
C 
D 

2 
2 
1 
3 

1 
2 
1 
1 

3 
2 
4 
1 

ก าหนดให้ โปรตีน  1  กรัม ให้พลังงาน 4.5 กิโลแคลอรี 
  คาร์โบไฮเดรต 1  กรัม ให้พลังงาน 4.5 กิโลแคลอรี 
  ไขมัน  1  กรัม ให้พลังงาน 9.0 กิโลแคลอรี 
อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงสุด         

1. A      2. B       3. B      4. C 
14. กราฟแสดงการเติบโตด้านความสูงของเพศหญิง และเพศชายในช่วงอายุต่างๆ 

 
ข้อใดอธิบายกราฟได้ถูกต้อง  

1. อัตราการเจริญเติบโตของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน  
2. ช่วงอายุ 10 ถึง 14 ปี เพศหญิงและเพศชายมีการเจริญเติบโตเท่าๆ กัน  
3. ช่วงอายุ 15 ถึง 20 ปี เพศชายมีการเจริญเติบโต มากกว่าเพศหญิง  
4. หลังอายุ 20 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชายหยุดการ เจริญเติบโต 
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เฉลย 
ใบงานและแบบทดสอบ 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง อาหารและสารอาหาร (1) 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี..................... 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนระบุประเภทของสารอาหารให้สอดคล้องกับชนิดของอาหารที่ก าหนดให้ 

โปรตีน              คาร์โบไฮเดรต            วิตามิน             เกลือแร่         ไขมัน 
 

ชนิดของอาหาร ประเภทของสารอาหาร ชนิดของอาหาร ประเภทของสารอาหาร 
1. เนื้อหมูติดมัน โปรตีน,ไขมัน 11. ไข่ โปรตีน 
2. ผักใบเขียว วิตามิน,เกลือแร่ 12. ข้าวสวย คาร์โบไฮเดรต 
3. ถั่ว  งา  ร า ไขมัน 13. มันบด คาร์โบไฮเดรต 
4. น้ าตาลทราย คาร์โบไฮเดรต 14. ขนมปัง คาร์โบไฮเดรต 
5. เผือก คาร์โบไฮเดรต 15. เครื่องในสัตว์ โปรตีน 
6. นมวัว โปรตีน 16. เนย ไขมัน 
7. น้ ามันพืช ไขมัน 17. เนื้อวัว โปรตีน 
8. ผลไม้ วิตามิน,เกลือแร่ 18. อาหารทะเล โปรตีน,เกลือแร่ 
9. ปลานิล โปรตีน 19. นมถั่วเหลือง โปรตีน 
10. แป้งข้าวโพด คาร์โบไฮเดรต 20. เกลือทะเล เกลือแร่ 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. สารอาหารที่จ าเป็นส าหรับร่างกายมีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ตอบ 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ า 

2. สารอาหารประเภทใดช่วยสร้างเซลล์กล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
ตอบ โปรตีน 

3. สารอาหารประเภทใดให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย และเป็นตัวท าละลายวิตามิน A D E K 
ตอบ ไขมัน 

4. สารอาหารใดบ้างที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย 
ตอบ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน 

5.สารอาหารใดบ้างที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย 
ตอบ วิตามิน เกลือแร่ และน้ า 

คะแนน 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง อาหารและสารอาหาร (2) 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนจ าแนกประเภทของสารอาหารจากอาหารที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 

1. ข้าวกระเพราหมูสับ ไข่ดาว มันเชื่อม น้ าส้มค้ัน ประกอบไปด้วยสารอาหารดังนี้ 

 คารโ์บไฮเดรต      - ข้าว มัน น้ าตาล 

 โปรตีน              - หมูสับ ไข่ดาว 

 ไขมัน                - น้ ามัน 

 วิตามิน              - ข้าว มัน ส้ม กระเพรา หมูสับ ไข่ดาว 

 เกลือแร่             - ข้าว มัน ไข่ดาว กระเพรา น้ าปลา เกลือ 

2. ราดหน้าเส้นใหญ่รวมมิตรทะเล ลอดช่องแตงไทย น้ าแดง ประกอบไปด้วยสารอาหารดังนี้ 

 คารโ์บไฮเดรต      - เส้นราดหน้า ลอดช่อง น้ าแดง น้ าเชื่อม 

 โปรตีน              - อาหารทะเล 

 ไขมัน                - น้ ามัน น้ ากะทิ 

 วิตามิน              - อาหารทะเล แตงไทย ผักในราดหน้า 

 เกลือแร่             - อาหารทะเล ผักในราดหน้า น้ าปลา 

3. ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ ข้าวเหนียวถั่วด า น้ ามะพร้าวปั่น ประกอบไปด้วยสารอาหารดังนี้ 

 คารโ์บไฮเดรต      - ข้าวสวย ข้าวเหนียว น้ าตาล 

 โปรตีน              - เนื้อไก่ ถั่วด า 

 ไขมัน                - มันจากไก่ 

 วิตามิน              - ข้าวสวย ข้าวเหนียว น้ ามะพร้าว ผักในแกงเขียวหวาน 

 เกลือแร่             - ข้าวสวย ข้าวเหนียว ผักในแกงเขียวหวาน น้ าปลา 

4. ข้าวเหนียว ส้มต า ไก่ยา่ง ฝรั่งจิ้มเกลือ น้ าองุ่น ประกอบไปด้วยสารอาหารดังนี้ 

 คารโ์บไฮเดรต      - ข้าวเหนียว น้ าตาล 

 โปรตีน              - ไก่ย่าง 

 ไขมัน                - ไขมันจากไก่ 

 วิตามิน              - ข้าวเหนียว ไก่ย่าง ส้มต า ฝรั่ง น้ าองุ่น 

 เกลือแร่             - ข้าวเหนียว ไก่ย่าง ส้มต า เกลือ 

คะแนน 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง วิตามินและเกลือแร่ 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น......... ............. เลขท่ี..................... 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนระบุประโยชน์และผลจาการขาดวิตามินลงในตารางให้สมบูรณ์ 

วิตามิน ประโยชน์ที่ได้รับ ผลจากการขาด 
A เกี่ยวกับการมองเห็น อาจท าให้ตาบอดได้ 
B1 ช่วยท าให้ร่างกายท างานได้ปกติ ท าให้เป็นโรคเหน็บชา 
B2 ช่วยในการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์ ท าให้เป็นโรคปากนกกระจอก 
B6 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เกี่ยวกับผิวหนัง และระบบประสาท อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ริมฝีปากแห้งแตก มี

แผลร้อนใน 
B12 ช่วยสร้างเม็ดเลือด ช่วยในการเจริญเติบโตของเด็ก ท าให้เป็นโรคโลหิตจาง 
C ท าให้ผนังหลอดเลือดฝอยหนา ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ท าให้เป็นโรคลักปิดลักเปิด ป้องกันโรคหวัด 
D ป้องกันโรคกระดูกอ่อน ท าให้เป็นโรคกระดูกอ่อนหัวโต แขนขาโก่ง 

ฟันขึ้นช้าและผุง่าย 
E เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดและการสืบพันธุ์ ท าให้เป็นหมัน เม็ดเลือดแดงแตกง่าย 
K ช่วยท าให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล ท าให้เลือดหยุดไหลช้า 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. เกลือแร่ชนิดใดบ้างท างานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง 
ตอบ แคลเซียม และฟอสฟอรัส 

2. เกลือแร่ใดเกี่ยวข้องกับเลือด โรคโลหิตจาง และพบมากในตับ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง และผักใบเขียว 
ตอบ ธาตุเหล็ก 

3. เกลือแร่ใดเป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุ หากขาดจะท าให้ฟันผุง่าย 
ตอบ ฟลูออไรด์ 

4. หากขาดเกลือแร่ชนิดใดจะท าให้เป็นโรคคอหอยพอก พบมากในเกลือและอาหารทะเล 
ตอบ ไอโอดีน 

5. หากร่างกายไม่ได้รับไขมันจะส่งผลอย่างไรต่อการดูดซึมวิตามินบางชนิด 
ตอบ ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามิน A D E K ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                หน่วยที่ 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง ธงโภชนาการ 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี.....................  
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ถูกต้อง 

 
 

จากธงโภชนาการท าให้ทราบว่า 

ควรรับประทานข้าวและแป้งในปริมาณ _มาก_ ที่สุด เนื่องจากเป็นสารอาหารประเภท _คาร์โบไฮเดรต_ ที่ให้
พลังงาน 
ควรรับประทาน __ผัก__ และ _ผลไม้__ ในปริมาณรองลงมาเพ่ือให้ร่างกายได้รับ สารอาหารประเภท___แร่ธาตุ__ 
และ __วิตามิน__ นอกจากนี้ยังมี ___ใยอาหาร___ อีกด้วย 
ควรรับประทาน ___เนื้อสัตว์___ และ ____น้ านม__ ในปริมาณท่ีพอเหมาะ เพื่อให้ร่างกายได้น าสารอาหาร
ประเภท โปรตีนไป ____เสริมสร้าง____ และ ____ซ่อมแซม___ ร่างกาย 
ควรรับประทาน ____น้ ามัน___/___น้ าตาล__ และ ___เกลือ__ ในปริมาณน้อยเท่าที่จ าเป็น 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                หน่วยที่ 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง ประโยชน์ของสารอาหาร 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกรายการอาหารทั้ง 3 มื้อ ที่รับประทานใน 1 วัน แล้ววิเคราะห์คุณค่าของอาหารแต่ละม้ือ
บันทึกข้อมูลลงในตาราง และตอบค าถาม 

รายการอาหารที่รับประทานใน 1 วัน 
ประเภทของสารอาหาร 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน 
มื้อเช้า................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

มื้อกลางวัน........................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

มื้อเย็น............................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
1. ในแต่ละม้ือ นักเรียนรับประทานอาหารและได้รับสารอาหารครบทุกประเภทหรือไม่ ถ้าไม่ ขาดสารอาหารประเภท
ใดบ้าง 
ตอบ............................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
2. นักเรียนคิดว่า ถ้าร่างกายของนักเรียนได้รับสารอาหารไม่ครบทุกประเภทเป็นระยะเวลานาน ๆ จะเกิดผลเสียอย่างไร 
ตอบ............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
3. นักเรียนจะน าข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมมาปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเองอย่างไร 
ตอบ............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 

 
 เฉลยแบบทดสอบท้ายบทท่ี 2 : การย่อยอาหาร 

คะแนน 
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เฉลยแบบทดสอบท้ายบทท่ี 1 : สารอาหาร 
1. ง 
2. ค 
3. ก 
4. ข 
5. ง 
6. ข 
7. ก 
8. ค 
9. ก 
10. ง 

1. ง 
2. ค 
3. ข 
4. ค 
5. ง 
6. ข 
7. ค 
8. ก 
9. ข 
10. ง 

 
เฉลยแบบทดสอบเตรียมเข้า ม.1 

1. 2 
2. 3 
3. 2 
4. 1 
5. 2 
6. 3 
7. 2 
8. 3 
9. 2 
10. 2 
11. 1 
12. 2 
13. 2 
14. 3 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกายวัยต่างๆ 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอธิบายการเจริญเติบโตทางร่างกายของคนในวัยต่างๆ ลงในตาราง 

ช่วงวัย ช่วงอายุ (ปี) การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย 

1. วัยแรกเกิด 0 - 3 ปี 
แขนขาสั้นและงออยู่แทบตลอดเวลา กล้ามเนื้อยังมีน้อย และยัง

ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ ผิวหนังอ่อนนุ่ม มีสีอมชมพู 

2. วัยก่อนเรียน 3 – 6 ปี 
รูปร่างจะค่อยๆยืดตัวออก แขน ขา ล าตัว และคอ เรียงยาวขึ้น 

มือและเท้าจะใหญ่ขึ้นและแข็งแรง อกและไหล่กว้างขึ้น มีความสูง
โดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณปีละ 7.5 เซนติเมตร 

3. วัยเรียน 7 – 12 ปี 
ค่ามวลและส่วนสูงจะเพ่ิมข้ึนฟันน้ านมเริ่มหักเม่ืออายุประมาณ  

6 ขวบ มีฟันแท้งอกขึ้นมาแทนที่ 

4. วัยรุ่น 13 - 20 ปี 
ช่วง 10-12 ปี เด็กผู้หญิงจะเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้ชาย ช่วง

อายุ 13-14 ปี เด็กผู้ชายจะเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้หญิง มีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างชัดเจน เช่น มีหนวด หน้าอกขยาย 

5. วัยผู้ใหญ่ 21 – 60 ปี 
มีพัฒนาการทางร่างกายอย่างเต็มที่ เมื่อเข้าวัยกลางคนร่างกายจะ
เริ่มเสื่อมถอยเกือบทุกระบบ ผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่น สายตาเริ่มยาว 

เซลล์สมองเริ่มเสื่อมลง กล้ามเนื้อลีบลง กระดูกเปราะ 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1. เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัดการเจริญเติบโตของมนุษย์ และมีวิธีการวัดอย่างไร 
ตอบ ใช้เกณฑ์น้ าหนักและส่วนสูง โดยใช้ตาชั่งน้ าหนัก และที่วัดส่วนสูง หากต้องการทราบว่าสมส่วนหรือไม่ ต้องน า
น้ าหนักและส่วนสูงไปเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. เด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุเท่ากันจะมีความสูงเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ มีความสูงแตกต่างกัน โดยช่วง 10-12 ปี เด็กผู้หญิงจะเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้ชาย ช่วงอายุ 13-14 ปี เด็กผู้ชาย
จะเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้หญิง 
3. หากนักเรียนต้องการเป็นคนตัวสูง แข็งแรง และสุขภาพดี นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร 
ตอบ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มนมเป็นประจ า ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น...................... เลขท่ี... .................. 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ตามหมายเลขท่ีระบุ พร้อมระบายสี   

 
 

  คือ ปาก    ท าหน้าที่ มีฟันบดเคี้ยว ลิ้นคลุกเคล้าอาหาร มีต่อมน้ าลายสร้างน้ าย่อยชื่ออะไมเลส (ย่อยประเภทแป้ง) 

 คือ หลอดอาหาร     ท าหน้าที่ เป็นทางล าเลียงอาหารโดยบีบรัดอาหารให้เคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหาร 

 คือ ตับ                 ท าหน้าที่ ผลิตน้ าดีส่งไปเก็บที่ถุงน้ าดี เพื่อใช้ย่อยอาหารประเภทไขมัน 

 คือ กระเพาะอาหาร   ท าหน้าที่ ผลิตน้ าย่อยเพ่ือย่อยอาหารประเภทโปรตีนและบีบตัวเพ่ือย่อยอาหาร 

 คือ ล าไส้ใหญ่        ท าหน้าที่ ดูดซึมน้ าและเกลือแร่ออกจากกากอาหารกลับเข้าสู่กระแสเลือด และขับเมือกหล่อลื่น 

 คือ ล าไส้เล็ก        ท าหน้าที่ ย่อยอาหารทุกประเภทและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 

 คือ ทวารหนัก       ท าหน้าที่ เป็นกล้ามเนื้อหูรูดที่เปิดปิดได้ เป็นทางระบายอุจจาระออกจากร่างกาย 
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                  ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          หน่วยท่ี 1 : อาหารและการย่อยอาหาร เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

  ชื่อ.................................................................................... ชั้น..... ................. เลขท่ี..................... 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✓หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ผิดพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 
ค าตอบ ข้อ ข้อความ 

 
1 ล าไส้ใหญ่เป็นบริเวณท่ีมีการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารมากที่สุด  

แก้ไข ล าไส้เล็กเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารมากท่ีสุด 

 
2 การย่อยอาหารเริ่มต้นที่หลอดอาหาร และสิ้นสุดที่ล าไส้ใหญ่ 

แก้ไข การย่อยอาหารเริ่มต้นที่ปากและสิ้นสุดที่ล าไส้เล็ก 

✓ 
3 ไส้ติ่ง คือ ส่วนของล าไส้ใหญ่ที่ไม่ได้ท าหน้าที่อะไร 

แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 
4 ผนังของล าไส้เล็กมีโครงสร้างของขนอ่อนๆ ท าหน้าที่ดูดซึมเฉพาะวิตามินและเกลือแร่ 

แก้ไข ล าไส้เล็กท าหน้าที่ดูดซึมสารอาหารได้ทุกชนิด 

✓ 
5 ระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อที่ปิด-เปิดกั้นการย้อนกลับของอาหาร 

แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 
6 ต่อมน้ าลายเป็นที่ผลิตเอนไซม์เพปซินเพ่ือย่อยแป้ง 

แก้ไข  ต่อมน้ าลายเป็นที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสเพื่อย่อยแป้ง 

✓ 
7 ตับอ่อนสร้างน้ าย่อยหรือเอนไซม์หลายชนิดให้ล าไส้เล็กเพ่ือช่วยย่อยอาหาร 

แก้ไข............................................................................................... ................................................ 

✓ 
8 อาหารที่ถูกย่อยเสร็จแล้วจะถูกส่งต่อไปยังล าไส้ใหญ่และออกสู่ทวารหนัก 

แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

✓ 
9 ล าไส้ใหญ่มีการดูดซึมสารอาหารประเภทวิตามิน แร่ธาตุ น้ าจากการอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 

แก้ไข................................................................................................... ............................................ 

 
10 ล าไส้ใหญ่มีความยาวมากกว่าล าไส้เล็กเพราะต้องดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 

แก้ไข  ล าไส้เล็กมีความยาวมากกว่าล าไส้ใหญ่เพราะต้องดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด 

 
11 ตับท าหน้าที่สร้างน้ าดีมายังกระเพาะอาหารเพื่อช่วยท าให้สารอาหารประเภทไขมันมีขนาดเล็กลง 

แก้ไข ตับท าหน้าที่สร้างน้ าดีส่งมายังล าไส้เล็ก 

 
12 กระเพาะอาหารมีสภาพเป็นกรด และผลิตเอนไซม์ท่ีใช้ในการย่อยโปรตีน คือเอนไซม์อะไมเลส 

แก้ไข กระเพาะอาหารผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยโปรตีน ชื่อเอนไซม์เพปซิน 

 
 

คะแนน 
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สื่อสาระความรู้  

วิชา ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 



78 
 

 
 

โดย...คุณครูสารภี   เอี่ยมตาล 

   
มนุษย์เราที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมจําเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันเพ่ือให้ รู้ความต้องการและเข้าใจความรู้สึก

นึกคิด ของกันและกัน การติดต่อสื่อสารกันทําได้หลายทาง แต่ทางที่สําคัญที่สุด คือ ทางการพูดและการเขียน
ข้อความที่ผู้พูดหรือผู้เขียนกล่าวออกไปจะยืดยาวเพียงใด ข้อความนั้นอาจจะแบ่งเป็นช่วงๆ ได้ ช่วงของข้อความ
ที่บรรจุความคิดที่สมบูรณ์ หรือ ข้อความอันบริบูรณ์ช่วงหนึ่งเรียกว่าประโยคในแต่ละประโยคจะมีการใช้คํา ใน
ประโยค แตกต่างกันออกไปตามความหมายและหน้าที่ของคําในประโยค บรรดาคําทั้งหลายที่ใช้กันอยู่ใน
ภาษาไทย จําแนกออกเป็นชนิดต่างๆ กัน ดังนี้ 

   ๑. ค านาม     
๒. ค าสรรพนาม 

   ๓. ค ากริยา     
๔. ค าวิเศษณ์ 

   ๕. ค าบุพบท 
   ๖. ค าสันทาน 
   ๗. ค าอุทาน 
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ค าในภาษาไทย 
 
คําในภาษาไทยมีทั้งหมด ๗ ชนิด 

 
 

  ค านาม คือ คําที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เวลา สถานที่ สภาพกิริยาอาการ หรือลักษณะต่างๆ  
คํานาม แบ่ง ๕ ชนิด ได้แก่ 
 ๑. ค านามท่ัวไปหรือ สามานยนาม เป็นคํานามที่ใช้เรียกชื่อโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง  เช่น เด็ก พระ 
บ้าน คน ปากกา ทหาร ครู รถ หนังสือ เป็นต้น 
 ๒. ค านามชีเ้ฉพาะ หรือ วิสามานยนาม เป็นคํานามที่ใช้เรียกชื่อ เฉพาะเจาะจง  เช่น  วัดมหาธาตุ 
วันจันทร์ เดือนมกราคม มะม่วงเขียวเสวย นครปฐม เป็นต้น 
 ๓.  ค านามบอกหมวดหมู่ หรือ สมุหนาม เป็นคํานามบอกหมวดหมู่ของคํานามที่อยู่ข้างหน้า เช่น ฝูง
ไก่  โขลงช้าง  คณะครู  วงดนตรี  รัฐบาล บริษัท เป็นต้น 
 ๔.  ค านามบอกลักษณะ หรือ ลักษณนาม เป็นคํานามที่ใช้บอกลักษณะของนาม เพ่ือให้รู้รูปพรรณ
สัณฐาน ของคํานามนั้นๆ เช่น หนังสือ  ๓  เล่ม   รถยนต์ ๒ คัน    ยางลบ ๔ ก้อน    ช้าง ๓ เชือก   ผี ๒ ตน 
 ๕.  ค านามแสดงอาการ หรือ อาการนาม เป็นคํานามท่ีบอกอาการหรือลักษณะการกระทําของคน  
สัตว์  สิ่งของ  มีการนําหน้าคํากริยา และมีความนําหน้าคําวิเศษณ์ เช่น  การพูด  การพักผ่อน  ความเร็ว  
ความสุข  .  

 
 

๑. ค านาม 
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จงบอกชนิดของค านามท่ีขีดเส้นใต้ให้ถูกต้อง 

 

(๑) วัดอยู่ใกล้โรงเรียน      ........................             .......................  

      (๒)   มนุษย์และลิงกินกล้วย    ..................... ...................      .................. 

       (๓) เม่นกําลังเล่นกับเจ้ามอมสุนัขตัวโปรด  ........................            .......................  

       (๔) โรงเรียนวัดดอนยางอยู่ในเพชรบุรึ  ........................            .......................  

      (๕) ฝูงนกกระยางบินอยู่เหนือหลังคาบ้าน  ........................          ........................          

       (๖) บริษัทนี้ขายน้ ายาปรับผ้านุ่ม   ........................           ........................            

      (๗) เพื่อนของฉันฝากซื้อสมุด ๓ เล่ม   ........................           ........................           

      (๘) บึงนี้มีนกเปด็น้ําหลายฝูง    .......................         ........................ .          

     (๙) สบู่ก้อนนี้กลิ่นหอมจริงๆ    ........................    

     (๑๐) ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนดี  ........................           ........................     

     (๑๑) การใช้น้ า การใช้ไฟ ต้องใช้ อย่างประหยัด .......................            . ........................       

     (๑๒) ความสามัคคี ทําให้เกิดพลัง   ........................  

   

 

 

แบบฝึกหัดที่ ๑ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


81 
 

 
 ค าสรรพนาม คือ คําที่ใช้แทนคํานามหรือข้อความท่ีกล่าวมาแล้ว เพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคํานามหรือ
ข้อความนั้นซ้ําอีก  คําสรรพนามแบ่งออกเป็น ๖ ชนิด ดังนี้   

๑. ค าสรรพนามบอกบุรุษหรือ บุรุษสรรพนาม เป็นสรพนามใช้แทนบุคลที่เป็นผู้พูด 
ผู้ฟ๎ง และผู้ที่กล่าวถึง มี ๓ ประเภท ดังนี้ 
  - สรรพนามบุรุษท่ี ๑ ใช้แทนผู้พูด ได้แก ่ ผมกระผมฉัน ดิฉัน ข้าพเจ้า  เรา อาตมา 
   -สรรพนามบุรุษท่ี ๒ ใช้แทนผู้ฟ๎ง ได้แก่  คุณ เธอ ท่าน เจ้า  แก โยม  ใต้เท้า 
  -สรรพนามบุรุษท่ี ๓ ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง ไต้แก่ พวกเขา  มัน  พระองค ์ ท่าน 
 ๒.  ค าสรรพนามใช้ถาม หรือ ปฤจฉาสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนคํานามในประโยคค าถามที่
ต้องการคําตอบ ได้แก่ คําว่า ....ใคร อะไร ที่ไหน สิ่งใด อันไหน ผู้ใด" ตัวอย่าง 
  ใครต้องการดื่มน้ํา    บ้านของคุณอยู่ที่ไหน  
   อะไรวางอยู่บนโต๊ะ  กุญแจของเธออันไหน 
 ๓.   ค าสรรพนามบอกความไม่ชี้เฉพาะหรือ อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนคํานามที่ไม่
กําหนดแน่นอน และไม่เป็นประโยคค าถาม ได้แก่  คําว่า ... "ใคร    อะไร    ที่ไหน     สิ่งใด     อันไหน     
ใครๆ     อะไรๆ     ใดๆ "  ตัวอย่าง   
  ถุงใบนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย   ใครๆ ก็เคยทําผิดกันทั้งนั้น 
  คุณจะซื้ออะไรๆ ก็ได้  ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง                                                                                                                                                                
 ๔.   ค าสรรพนามชี้เฉพาะ หรือ นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนคํานามเพ่ือบอกถึงระยะความ
ใกล้ ไกลออกไปตามลําดับ ได้แก่คําว่า..." นี่  นี้ นั่น  นั้น  โน่น  โน้น "  ตัวอย่าง  
  นี่หนังสือของคุณ   เราจะข้ามไปฝ๎่งโน้น  
  นั่นกรรไกรของฉัน  รถคันนั้นเพ่ิงซื้อใหม่ 
 ๕. ค าสรรพนามบอกความชี้ซ้ า หรือ วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนคํานามที่อยู่ข้างหน้า 
เพ่ือชี้ซ้ําอีก หรือแยกออกเป็นส่วนๆ โดยใช้คําว่า คําว่า " กัน บ้าง ต่าง "    ตัวอย่าง   
  ชายกลุ่มนั้นทักทายกัน   นักเรียนตา่งทํางานกลุ่ม 
  นักศึกษาบ้างก็ฟ๎งอาจารย์บรรยาย บ้างก็จดบันทึก 
 ๖.   ค าสรรพนามเชื่อมประโยค หรือ ประพันธสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แทนคํานามข้างหน้า
เพ่ือเชื่อมคํานามท่ีอยู่ข้างหน้ากับประโยคที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ได้แก่ คํา .." ที่ ซึ่ง อัน  ผู้ " ตัวอย่าง  
  เขาตีสุนัขที่ไล่กัดแมว  ครีมบํารุงผิวช่วยถนอมผิวอันนุ่มนวลให้ชุ่มข้ึน 
  นักเรียนซึ่งรักษามารยาทย่อมได้รับการกล่าวถึงเสมอ  

๒. ค าสรรพนาม 
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จงเลือกพยญัชนะเติมให้ตรงกับชนิดของค าสรรพนามที่ขีดเส้นใต้ให้ถูกต้อง 

 

      ก.  บุรุษสรรพนาม  

ข. คําสรรพนามใช้ถาม  

ค. คําสรรพนามบอกความไม่เจาะจง 

      ง. คําสรรพนามบอกความชี้ซ้ํา  

จ. คําสรรพนามเชื่อมประโยค  

ฉ. คําสรรพนามชี้เฉพาะ 

  

  ............. ๑. มีอะไรอยู่ในกล่องใบนี้ 

  ............. ๒. กระเป๋าใบนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย 

  ............. ๓. ขอถวายของนี้แด่ฝ่าพระบาท 

  ............. ๔. ครูยกย่องนักเรียนผู้ขยันหมั่นเพียร 

  ............. ๕. พ่อแมต่่างทํางานหนัก 

  ............. ๖. เขาเดินมาด้วยกัน 

  ............. ๗. ฉันไปหาเธอวันพรุ่งนี้ 

  ............. ๘. ผักตําลึงทีป่ลูกไว้ริมรั้วโตเร็วมาก 

  ............. ๙. เด็กๆบ้างก็เล่น  บ้างก็เรียน 

  ............. ๑๐. นั่น ผักอะไร 

 

แบบฝึกหัดที่ ๒ 
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 ค ากริยา  คือ คําที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทํา ของคํานามหรือคําสรรพนามในประโยค  
คํากริยา จําแนกเป็น  ๔ ชนิด ดังนี้ 
 ๑. อกรรมกริยา คือ กริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ชัดเจน ไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้าย แต่ถ้าต้องการให้มี
ความหมายซัดจนยิ่งขึ้น อาจนําส่วนขยายมาต่อท้ายก็ได้  ตัวอย่าง   
  เด็กนั่งบนแคร่  ฉันเดินบนถนน  สะพานหัก 
  นกบินในอากาศ   น้องหัวเราะเสียงดัง เขาร้องไห้ 
 ๒. สกรรมกริยา คือ กริยาที่มีความหมายไม่สมบูรณ์ชัดเจน ต้องมีกรรมมารับเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
ตัวอย่าง 
  แม่หุงข้าว  ชาวบ้านเผาป่า   ครูถือไม้เรียว 
  พ่อค้าขายของ  เต่ากินผักบุ้ง   พ่ีถูบ้าน  
 ๓. กริยาทีต่้องมีส่วนเติมเต็มหรือวิกตรรถกริยา คือ คํากริยาที่มีความหมายไม่สมบูรณใ์นตัวเอง 
จะต้องมีคํานาม คําสรรพนามหรือคําวิเศษณ์มาขยาย จึงจะได้ใจความกริยาเหล่านี้ได้แก่...คําว่า "เป็น  เหมือน  
เท่า คือ  คล้าย ดุจ เสมือน ราวกับ" เป็นต้น  ตัวอย่าง 
  ธวัชชัยเป็นครู   เขาเหมือนพ่อ   เธอคล้ายฉัน 
  วาฬ คือ สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมชนิดหนึ่ง 
   เธอเสมือนลูกไกในกํามือของเขา   
 4. กริยานุเคราะห์ คือ กริยาที่ทําหน้าที่ช่วยขยายกริยาอ่ืนในประโยคให้แสดงความหมายได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น กริยานี้มักอยู่หน้ากริยาสําคัญอ่ืนๆ ได้แก่ ... คําว่า "  ต้อง  จะ   กําลัง   ได้   คง   เคย   ให้   อยู่   ถูก  " 
เป็นต้น  ตัวอย่าง  
  คุณต้องไปตลาด    พวกเราจะทํารายงานกันวันไหน 
  น้องก าลังขี่จักรยาน  เขาคงลืมปากกา 

  

  

๓. ค ากริยา 
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จงบอกชนิดของค ากริยาที่ขีดเส้นใต้ให้ถูกต้อง 

 
 

อกรรมกริยา สกรรมกริยา วิกตรรถกริยา  กริยานุเคราะห์ 

 

   (๑)  เธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง  .............................................    

  (๒)  ชาวนาก าลังปลูกข้าว   ............................................. 

  (๓)  คุณปู่เคยไปเที่ยวที่จ.ขอนแก่น  ............................................. 

  (๔) หมวก ๒ ใบนี้คล้ายกันมาก   .............................................  

  (๕)   ฝนตกเมื่อวานนี้   ............................................. 

  (๖)   พ่ีเปิดโทรทัศน์   ............................................. 

  (๗)   คุณยายของฉันท าขนมอร่อยมาก ............................................. 

  (๘)   ลมพัดเย็นชื่นใจ   .............................................  

 

 

แบบฝึกหัดที่ ๓ 
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 ค าวิเศษณ์ คือ คําท่ีใช้ขยายคําอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คําวิเศษณ์ ทําหน้าที่ต่างๆ 
เช่น ขยายคํานามขยายคําสรรพนาม  ขยายคํากริยา ขยายคําวิเศษณ์   คําวิเศษณ์มีหลายชนิด  ดังนี้ 
 (๑) ดําวิเศษณ์บอกลักษณะหรือลักษณวิเศษณ์ เช่นแก่  ลึก  เหลือง  กลม  เหม็น  นิ่ม  หวาน  
 (๒) คําวิเศษณ์บอกเวลาหรือกาลวิเศษณ์ เช่น   เช้า  สาย  บ่าย  ค่ํา  เดี๋ยวนี้ 
 (๓) คําวิเศษณ์บอกสถานที่หรือสถานวิเศษณ์ เช่น   เหนือ   ขวา  บน  ริม  ข้าง  หน้า  หลัง 
 (๔) ดําวิเศษณ์บอกจํานวน  ลําดับ ประมาณวิเศษณ์ เช่น  มาก  ทั้งหมด  ที่หนึ่ง  บาง  หมด  

 (๕)ดําวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะหรือนิยมวิเศษณ์  เช่น  โนน่  นี่  นั่น 
 (๖) ดําวิเศษณ์บอกความไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมวิเศษณ์ ใด  ไหน  อะไร (ไม่ใช้ในประโยคคําถาม) 
 (๗) คําวิเศษณ์แสดงคําถาม หรือปฤจฉาวิเศษณ์  เช่นใด  ไหน  อะไร  (ใช้ในประโยคคําถาม) 

 (๘) คําวิเศษณ์แสดงคําขานรับหรือประติชญาวิเศษณ์ เช่น จ๋า  ขา  ครับ  คะ  ค่ะ 
 (๙) คําวิเศษณใ์ช่เชื่อมคําอ่ืนหรือประพันธวิเศษณ์ เช่น  ที่  ซึ่ง  อัน  จน  เพราะ  

 

จงขีดเส้นใต้ค าวิเศษณ์จากประโยคที่ก าหนดให้ถูกต้อง 

 ๑)  เก้าอ้ีไม้ทาสีขาว   ๒)  ม้าวิ่งเร็ว 

 ๓)  เขากินอาหารจุมาก   ๔)  ฉันเองไม่ได้พูดอย่างนั้น 

 ๕)  สุนัขนอนไต้ถุน   ๖)  เธอพูดจาไพเราะ 

 ๗)  ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุข  ๘)  คุณพ่อกําลังสนใจโทรทัศน์เครื่องใหม่ 

 ๙)  เขพูดด้วยน้ําเสียงแหบ  ๑๐) อาคารสูงอยู่ใกล้บ้าน 

 

๔. ค าวิเศษณ์ 

แบบฝึกหัดที่ ๔ 
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 ค าบุพบท คือ  คําท่ีอยู่หน้าคํานามหรือคําสรรพนาม ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําหรือประโยค

เพ่ือให้ทราบว่าถึงความเกี่ยวข้องกัน  มีลักษณะดังนี้ 

๑. บุพบทบอกสถานที่  เช่น ที่  ใน  บน  ริม  ข้าง  ไกล  

๒. บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ  เช่น  แห่งของ 

๓. บุพบทบอกเวลา  เช่น  เมื่อ  ตั้งแต่  กระทั่ง  จน  

บุพบทบอกความเกี่ยวข้อง หรือบอกความประสงค์  เช่น  กับ  แก่  แด่  ต่อ  เพ่ือ  สําหรับ  ด้วย  โดย  ตาม  

เพราะ 

 

จงขีดเส้นใต้เลือกค าบุพบทเหมาะสมในวงเล็บท่ีน ามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 ๑)  มะปรางนั่งอยู่ -........ เพื่อนๆ   ( ท่ามกลาง, ข้างใต้, ริม ) 

 ๒)  ชาลีอ่านหนังสือ.....ห้องสมุด   ( บน, ใน, เหนือ ) 

 ๓)   ลิงปืนป้ายอยู่ .......ต้นไม้   ( ริม, บน, ใกล้ ) 

 ๔)  คนงานก่อสร้างนั่ง.....กองอิฐ   ( ข้าง, ขวา, ของ ) 

      ๕)  เมฆอุ้มเจ้าโคร่งไว้......ตัก   ( ใต้, ทาง, บน ) 

 ๖)  สาหร่ายมอบเสื้อ.......คุณพ่อ   ( แด่, แก่, กับ ) 

 ๗)  ทนายยื่นคําฟ้อง.....ศาล   ( สําหรับ, ต่อ, แต ่) 

 ๘) เด็กๆ ไปโรงเรียน ........ เชา้   ( แต่, หลัง, หน้า ) 

 ๙) เราเดินทาง......รถไฟฟ้า   ( ด้วย, โดย, ที )  

๕. ค าบุพบท 

แบบฝึกหัดที่ ๕ 
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 ค าสันธาน คือ  คําท่ีใช้เชื่อมคํากับคํา  เชื่อมข้อความกับข้อความ  และเชื่อมประโยคกับประโยค 
คําสันธานมี 4 ชนิด ดังนี้ 

๑.  คําสันธานที่เชื่อมเนื้อความคล้อยตามกัน  มักจะมีค าว่า ก็    กับ    และ  แล้วก็    พอ..ก็       
เมื่อ...ก็ 

๒. คําสันธานที่เชื่อมเนื้อความขัดแย้งกัน  มักจะมีค าว่า  แต่    แต่ทว่า    กว่า...ก็      
๓. คําสันธานที่เชื่อมเนื้อความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง มักจะมีค าว่า  หรือ  ไม.่..ก็  มิฉะนั้น 

คําสันธานที่เชื่อมเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน มักจะมีค าว่า  จึง เพราะ เพราะฉะนั้น   เพราะ..จึง   
 

 

จงขีดเส้นใต้ค าสันธาน และเลือกชนิดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

  

  คล้อยตามกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน   เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   ขัดแย้งกัน 

 

๑.  เธอจะเรียนคณิตศาสตร์หรือภาษาไทย   ............................................ 

๒. สมชายรูปร่างเล็กแต่แข็งแรง    ............................................ 

๓. เขาไม่สบายจึงไปพบแพทย์    ............................................ 

๔. แก้วและขวัญชอบไปเที่ยวชายทะเลเหมือนกัน  ............................................ 

๕. พอเขามาถึงบ้านฝนก็ตกพอดี    ............................................ 

๖. เขามีฐานะยากจน แต่ทว่า เขาเป็นคนดี   ............................................ 

๗. ไม่เธอก็ฉันต้องชนะในการแข่งขันครั้งนี้   ............................................ 

๘. เพราะฝนตกหนักน้ําจึงท่วม    ............................................  

๖. ค าสันธาน 

แบบฝึกหัดที่ ๖ 
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 ค าอุทาน คือ  คําที่ใช้แสดงอารมณ์  ความรู้สึกของผู้พูด   หรือพูดเพ่ือเสริมคําให้มีความหมายหนัก
แน่นยิ่งขึ้น  แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด 
 ๑.  อุทานบอกอาการ คือ  คําที่เปล่งเสียงออกมาเพ่ือบอกอาการและความรู้สึกของผู้พูดและมักมี
เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)  กํากับอยู่ท้าย เช่น 
  ดีใจ   ไชโย  !   เฮ ! 
  ร้องเรียก  เฮ้ !   เฮ้ย ! 
  ตกใจ  ประหลาดใจ ว้าย !  คุณพระช่วย ! 
  สงสาร   โธ่ !  อนิจจา ! 
  สงสัย   หา !  เอ๊ะ! 
  เจ็บปวด   โอ้ย  !   อู้ย  !   
  เข้าใจ   อ้อ  !   อ๋อ  !   

๒. อุทานเสริมบท คือ  คําที่ผู้พูดกล่าวเสริมข้ึนโดยมิได้ตั้งใจให้มีความหมาย  ทําให้ประโยคสมบูรณ์  
ไพเราะ  มีความหมายชัดเจนขึ้น  เช่น 

 หนังสือหนังหา  ไปวัดไปวา  ผู้หลักผู้ใหญ่ 
 ได้ดิบได้ดี  วัดวาอาราม  สะตุ้งสตางค์ 

   เป็นลมเป็นแล้ง  เข้ารกเข้าพง  ตกอกตกใจ 

 

 
 

๗. ค าอุทาน 
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ตอนที่ ๑  จงเลือกค าอุทานที่ก าหนดให้ เติมลงในช่องว่าหน าข้อความให้สัมพันธ์กัน (ห้ามใช้ค าซ้ ากัน) 
    
   โอย! ไชโย! อ้าว! เอ๊ะ!   
   อ๋อ! โอ้โฮ! โถ! เฮ้อ!   
 
 
  .........๑. นั่นตวัอะไร   .........๒. กว่าจะถึงเดินเสียเหนื่อยเลย 
  .........๓. ไม่น่าเลย   .........๔. ใครทําปลักไฟหลุดอีกแล้ว 
  .........๕. ฉันชนะแล้ว   .........๖. อาหารน่ากินทั้งนั้นเลย 
  .........๗. ปวดขา    .........๘. เรื่องนั้นฉันรู้แล้ว 
 
ตอนที่ ๒  เขียน X ทับตัวเลือกคําอุทานเสริมบท ที่นํามาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสม 
   ๑) ศัพท์.......   ก. สิง   ข.  แสง  
   ๒) หมดเรี่ยว......   ก. หมดแรง  ข.  หมดรา 
   ๓) ......ลูกไม้   ก. ส้มสูก  ข.  สมหวาน 
   ๔) งูเงี้ยว................  ก. เขี้ยวขอ  ข.  เขี้ยวแหลม 
   ๕).....อาราม   ก. วัดวา   ข.  วัดหา 
   ๖) ผ้า.....   ก. เผ้า   ข.  ผ่อน 
   ๗) อาบน้ํา..............  ก. อาบท่า  ข. อาบผม 
   ๘) มด.....   ก. หมอ   ข. ไม้ 
   ๙)........ หน้าไม้    ก. ปืนเป้า  ข.  ปืนผา  
   ๑๐) ฟ๎น....   ก. ฟาง   ข. ฟุ้ง 
   ๑๑) พระสงฆ์....   ก. องค์เจ้า  ข. องค์อินทร์ 
   ๑๒) ไม่รู้ -------   ก. ไม่มี   ข. ไม่ชี้ 
   ๑๓) ------- หลับตา  ก.  หลับนอน  ข.  หลับห ู

 

แบบฝึกหัดที่ ๗ 
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 ระดับภาษา 

 
  
 คนในสังคมต่างมีหลายกลุ่มหลายชนชั้นตามสถานภาพ อาชีพ ถิ่นที่อยู่อาศัย ภาษาจึงมีลักษณะที่
แตกต่างกันไปหลายระดับตามกลุ่มคนที่ใช้ภาษา ดังนี้ 
 1. ภาษาระดับทางการ เป็นภาษาท่ีเป็นแบบแผน ต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 2. ภาษาระดับกึ่งทางการ เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจําวันกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกันมาก
นัก เช่น การสนทนากับผู้ใหญ่ การบรรยายในชั้นเรียนฯลฯ 
 3. ภาษาระดับปาก เป็นภาษาระดับกันเองที่ใช้ในการสนทนากับบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน เช่น คน
ในครอบครัว เพ่ือน ฯลฯ 

 
  
 คําราชาศัพท์ หมายถึงถ้อยคําสุภาพไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้ที่
ต้องใช้คําราชาศัพท์ด้วยมีดังนี้ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ  ขุนนาง ข้าราชการ และ
สุภาพชน 
 1. การใช้คําราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  - คํานามราชาศัพท์ เช่น  สมเด็จพระบรมราชชนก  พระเสโท   ฉลองพระองค์ 
  - คําสรรพนามราชาศัพท์ เช่น ข้าพระพุทธจ้า  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท   พระองค์ 
  - คํากริยาราชาศัพท์ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์   ประทับ ทอดพระเนตร 

ระดับภาษา 

ค าราชาศัพท์ 
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 2. การใช้คําราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์ 
  - หมวดคํานาม เช่น  ภัตตาหาร  เครื่องไทยธรรม 
  - หมวดคําสรรพนาม เช่น  อาตมา  โยม 
  - หมวดคํากริยา เช่น ประเคน บิณฑบาต  ฉัน  สรงน้ํา  อาพาธ  ทําวัตร  มรณภาพ 
 3. การใช้คําสุภาพสําหรับบุคคลทั่วไป คําสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของคําราชาศัพท์ คือคําสามัญที่
เปลี่ยนแปลงให้สุภาพขึ้น เช่น 
  - พ่อ แม่ บิดา มารดา 
  - ลูก  บุตร 
  - ผัวเมีย  สามีภรรยา 

 

ตอนที่ ๑  จงเปลี่ยนคําสามัญให้เป็นคําราชาศัพท์ที่เป็นคํากริยา 
๑.  นอน  คําราชาศัพท์................................. ๖.  พูด คําราชาศัพท์.................................... 
๒. ชอบ คําราชาศัพท์.................................  ๗.  บวช คําราชาศัพท์.................................... 
๓. กิน คําราชาศัพท์.................................  ๘.  ขี่ม้า คําราชาศัพท์.................................... 
๔. ป่วย คําราชาศัพท์.................................  ๙.  ฟ๎งธรรม  คําราชาศัพท์............................... 
๕. ถือศีล คําราชาศัพท์................................. ๑๐. ไป  คําราชาศัพท์.................................... 
 

ตอนที่ ๒  จงเปลี่ยนคําสามัญต่อไปนี้ให้เป็นคําที่ใช้สําหรับพระสงฆ์ 
๑.  กิน  ใช้คําว่า................................. ๖.  สวดมนต ์ ใช้คําว่า............................ 
๒. อาบน้ํา ใช้คําว่า................................. ๗. ส้วม  ใช้คําว่า............................ 
๓. นอน ใช้คําว่า................................. ๘.  ไหว ้ ใช้คําว่า............................ 
๔. ป่วย ใช้คําว่า................................. ๙.  ยา  ใช้คําว่า............................ 
๕. ตาย  ใช้คําว่า................................. ๑๐. อาหาร ใช้คําว่า............................ 
 

ตอนที่ ๓  จงเปลี่ยนคําต่อไปนี้เป็นคําสุภาพสําหรับบุคคลทั่วไป 
๑.  กิน  ใช้คําว่า................................. ๖.  ขี ้  ใช้คําว่า............................ 
๒. กินน้ํา ใช้คําว่า................................. ๗. ผักบุ้ง ใช้คําว่า............................ 
๓. เยี่ยว ใช้คําว่า................................. ๘.  ผักกะเฉด ใช้คําว่า............................ 
๔. หมา ใช้คําว่า................................. ๙.  ววั  ใช้คําว่า............................ 
๕. ควาย ใช้คําว่า................................. ๑๐. อีกา ใช้คําว่า............................ 

แบบฝึกหัดที่ ๘ 
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ภาษาถิน่ เป็นภาษาย่อยทีใ่ชพ้ดูจากนัในทอ้งถิน่ต่างๆในประเทศไทย  จงึมรีปูแบบเฉพาะตวัทัง้ถอ้ยค าและ
ส าเนียงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละถิน่  การมภีาษาถิน่ใชใ้นแต่ละภาค  จงึแสดงถงึเอกลกัษณ์ประจ าถิน่และยงัสะทอ้นถงึ
ความเป็นอยู่  วถิชีวีติของผูค้นในทอ้งถิน่นัน้อกีดว้ย  ภาษาถิน่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น  ๔ กลุ่มใหญ่ๆคอื  
ภาษาไทยถิน่เหนือ  ภาษาไทยถิน่อสีาน  ภาษาไทยถิน่กลาง  ภาษาไทยถิน่ใต ้

 ตัวอย่างภาษาไทยถิ่นต่างๆ 
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นใต้ 

ขนมจีน ขนมเส้น ข้าวปุ้น หนมจีน 
เดิน ย่าง ย่าง เดิน 
พูด อู้ เว้า แหลง 
ดู ผ่อ เบิ่ง แล 

อร่อย ลํา แซบ หรอย 
ฝรั่ง บะก๋วยก๋า บักสีดา ชมพู่ 

มะละกอ บะก้วยเต้ด บักหุ่ง ลอกอ 
โมโห โขด สุน หลิบ 
ทัพพี ปาก กระจอง หวัก 

สิ ฮ่ือ เด้อ หา 
นะ ท่อ นอ เล่า 

ค่ะ/ครับ เจ้า  กา แน ตะ  เหอ 
ข้าพเจ้า เฮา ข้อย ฉาน 
กลับบ้าน ปิ๊กบ้าน เมือบ้าน หลบบ้าน 

โกหก ขี้จุ ๊ ตั๊วะ ขี้หก  ขี้เท็จ 
 

 

ภาษาถิ่น 
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จงเขียนเป็นภาษาไทยถิ่นที่ก าหนดให้ 
ภาษาไทย
มาตรฐาน 

ภาษาไทยถิ่น
เหนือ 

ภาษาไทย
มาตรฐาน 

ภาษาไทยถิ่น
อีสาน 

ภาษาไทย
มาตรฐาน 

ภาษาไทยถิ่น
ใต ้

เด็กๆ  เด็กผู้ชาย  กระท่อม  
ตลาด  จิ้งจก  เข็มขัด  

มะละกอ  ขนุน  ผงชูรส  
โง ่  น้อยหน่า  เจ้าชู้  
ร่ม  รองเท้า  พูด  

เตี่ยว  ใคร  โกรธ  
 

 
 
 คนไทยนําคําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยหลายภาษา เช่นบาลี สันสกฤต เขมร 
ลาว เกาหลี ญี่ปุ่นจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส   ชวา  ทมิฬ  พม่า  เปอร์เซีย   เนื่องจากไทยเราติดต่อกับต่างชาติใน
ด้านการค้า  การฑูต  ศาสนา  วัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เราจึงรับเอาคําภาษาเหล่านี้มาใช้
ในภาษาไทยด้วย 
 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตมีลักษณะดังนี้ 

๑ มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  เช่น  พักตร์  กษาปณ์  ทิพย์  รัฐ 
๒ นิยมใช้คําที่มีตัวการันต์  เช่น  เสาร์  ศิษย์ 
๓ ประสมด้วยพยัญชนะ  ฆ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ  ธ  ภ  ศ  ษ  ฤ  ฬ  เช่น  ฆาต  โกฏิ  มัชฌิม  พฒันา 
๔ คําท่ีมีพยัญชนะสะกด  ๒ ตัว  แต่ออกเสียงเพียงตัวเดียว  เช่น  

  บุตร  อ่านว่า  บุด   เนตร  อ่านว่า  เนด 
  เพชร  อ่านว่า  เพ็ด   สามารถ  อ่านว่า  สา – มาด 
  

แบบฝึกหัดที่ ๙ 

ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
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ตวัอย่างค ายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
 
 อุตุ   จุฬา   หทัย   กีฬา   ป๎ญญา  มัจฉา   บุปผา   ทุกข์  พุทธ   อัคคี     
 เกษตร   สตรี   สถาน   กรีฑา   ราตรี   ครุฑ   ปรัชญา  ภรรยา   ธรรม   ฤดี   
 
  
ค าที่ยืมมาจากภาษาเขมรมีลักษณะดังนี้ 

๑.  มักขึ้นต้นด้วย  บัง  บัน  และ บรร  เช่น  บังเกิด  บังคม  บันดาล  บรรทม บําเพ็ญ 
๒. มักขึ้นต้นด้วย  กํา  คํา  จํา  ชํา  ดํา  ตํา  ทํา  เช่น  กําเนดิ  คํานับ  จําเนียร  ชํานาญ    ดําเนิน  

ตํารวจ  ทํานาย 
๓. มักเป็นคําอักษรนํา  และมักมีตัวสะกดด้วย จ  ญ  ร  ล  เชน่  ฉกาจ  สราญ  ตรวจ  สมเด็จ  ผจญ  

เผชิญ  ผลาญ  ขจร    ควร  ถวิล  ถกล  ครวญ  
ตัวอย่างค ายืมภาษาเขมร 
 

  เพ็ญ  แข  ตรัส  เขนย  เสวย  ธํามรงค์  กําจัด  ฉลอง  กระบือ  กําลัง  
  สําเร็จ  สํารวย  สํารอง  อํานวย  อําเภอ  ดําริ  ดํารัส  บันได  บัญชร 
 
  
ค ายืมภาษาจีนมีลักษณะดังนี้ 

๑.  เป็นคําพยางค์โดด คือ เป็นคําพยางค์เดียว  เช่น  อั๊ว  โต๊ะ  เจ  งิ้ว  โฏ๋  เกี๊ยว  เกี๊ยะ  เจก๊  ตี๋  
เต๋า  หมี๋ 

๒.  ใช้เสียงสูงต่ําของวรรณยุกต์บอกความหมายต่างกัน  เช่น   
 หมา =  ม้า   ม้า   = แม่  
 ก๊ง = หน่วยตวง  ก๋ง    =   ปู ่
 ตุน = เก็บกักเอาไว้  ตุ๋น    =   เคี่ยวให้เปื่อย  
ตัวอย่างค ายืมภาษาจีน 
 
 ก๊ก    เซียน    เฉาก๊วย    เกี๊ยว    เข่ง    ก๋วยจั๊บ    บะหมี่    ชินแส    ห้าง    โจ๊ก   
 เกาเหลา    จับกัง    เจ๊ง    บุง้ก๋ี    พะโล้    โพย   อั้งยี่    ลื้อ    จับฉ่าย  ก๋วยเตี๋ยว 
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ค ายืมภาษาอังกฤษมีลักษณะดังนี้ 
 ๑ .  ใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษหรือยืมคําภาษาอังกฤษมาใช้โดยตรง  เพราะยังไม่มีคําในภาษาไทยใช้  
เช่น  ฟุตบอล  เว็บไซต์  กราฟ  แบคทีเรีย    ออกซิเจน  เบรก  ฯลฯ 

๒. ใช้คําไทยทีบัญญัติขึ้นมาแทนคําภาษาอังกฤษเช่น  โทรเลข  สหประชาชาติ  ความเร็ว 
๓.  ใช้ทั้งคําภาษาอังกฤษเดิมและคําศัพท์บัญญัติใหม่  ทั้งนี้เพราะภาษาอังกฤษจําได้ง่ายกว่า  สั้น 

หรือคุ้นเคยมานานแล้ว  เช่น  
 แถบบันทึกเสียง    เทป   สนับสนุน เชียร์ 
 วีดิทัศน์    วีดิโอ   ธนาคาร  แบงก์ 
 กําหนดการ   โปรแกรม  ชุด  เซต 
 ได้เปล่า      ฟรี   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล  

  ตัวอย่างค าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆที่น ามาใช้ในภาษาไทย 
๑.  ภาษาชวา  มลายู  เช่น  ระเด่น  ปาหนัน  บุหงา  ยาหยี  ระตู  ป๎้นเหน่ง  กริช  โสร่ง 
๒. ภาษาทมิฬ  เช่น  ตะก่ัว  ทองคํา  มาลัย  วิไว  สาเก  อินทผลัม  กานพลู  มะเดหวี  กํามะหยี่ 
๓.  ภาษาเปอร์เซีย  เช่น  กุหลาบ  สุหร่าย  องุ่น 
๔. ภาษาโปรตุเกส  เช่นปิ่นโต  สบู่  บาทหลวง  

ภาษาพม่า  เช่น  กะปิ  จวน  ส่วย  
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ตอนที่ ๑  จงน าชื่อภาษาบาลีสันสฤต  เขมร   ชวา  จีนหรืออังกฤษเขียนลงใส่ช่องว่างให้ถูกต้อง  
ข้อ ค า ค าในภาษา ข้อ ค า ค าในภาษา 
๑ ไอศกรีม  ๑๐ โฆษณา  
๒ เคราะห ์  ๑๑ กตัญํู  
๓ ซ่าหร่ิม  ๑๒ มนุษย ์  
๔ ตํารวจ  ๑๓ เสวย  
๕ วิตามิน  ๑๔ โชเฟอร์  
๖ ยี่ห้อ  ๑๕ กุนซือ  
๗ ตุนาหงัน  ๑๖ ทาวน์เฮา้ส ์  
๘ จรวด  ๑๗ เย็นตาโฟ  
๙ กันดาร  ๑๘ เต้าเจี้ยว  

 
ตอนที ่๒  จงน าค าต่อไปนี้เขียนลงในช่องท่ีตรงกับความหมาย 
   กัปตัน     กุมาร     ขาล    คูปอง  โฆษณา     ซ่าหริ่ม     เซียมซี เช็งเม้ง  
   แต๊ะเอีย     บุหงา     ป๎ญญา     แฟชั่น  ออฟฟิศ อโหสิ       เฮง 
 

ข้อ ค า ความหมาย 
๑  โชคด ี
๒  สํานักงาน,  สถานทีท่ํางาน 
๓  วันเทศกาลที่มีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 
๔  แท่งไม้ไผ่ที่มีหมายเลขกํากับ  นาํใส่กระบอกไม้ไผ่สาํหรับเขย่าเพื่อเสี่ยงทาย 
๕  เด็กชาย 
๖  ยกโทษให้  ไม่เอาโทษ 
๗  ความรอบรู้ , ความฉลาดเกิดแตเ่รียนและคิด 
๘  สมัยนิยม  การแสดงสมัยนิยม 
๙  ดอกไม้ 

๑๐  เสือ 
๑๑  ผู้คุมเดินเรือทะเล 
๑๒  บัตรที่ใช้แทนเงนิสด 
๑๓  การเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ , การแจ้งขายสนิค้า 
๑๔  ชื่อขนมมีลักษณะคลา้ยวุน้เส้นมหีลายสี ใสน่้ําเชื่อมและกะทิ 
๑๕  นําเงินใส่ซองสีแดงเพื่อให้แก่ลูกหลานเด็กๆในช่วงวันตรุษจีน 

แบบฝกึหัดที่ ๑๐ 
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 กลุ่มค าหรือวลี หมายถึง การนําคําตั้งแต่สองคําข้ึนไปมาเรียงกัน มีใจความไม่สมบูรณ์  จัดเป็นส่วน
หนึ่งของประโยค  เช่น  บ้านหลังใหญ่  เพ่ือนทั้งหลาย  นอนพักผ่อน   หญ้าสีเขียว 
 วลีทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในประโยค  เป็นได้ท้ังภาคประธาน   ภาคแสดง  หรือเป็นบทขยายภาค
ประธาน หรือภาคแสดงของประโยดก็ได้ เช่น 

-  วลีเป็นบทประธาน  ความก้าวหน้าทางวิชาการเติบโตรวดเร็วมาก 
- วลีเป็นบทขยายประธาน ประชาชนจากพื้นที่น าท่วมอพยพมาอยู่ลพบุรี 
- วลีเป็นบทกริยา  แม่ทัพสั่งระดมยิงปืน 
- วลีเป็นบทขยายกริยา  น้องเล่นตุ๊กตาอย่างสนุกสนาน 
- วลีที่เป็นบทกรรม  ผู้ปกครองมาหาผู้อ านวยการโรงเรียน 
- วลีเป็นบทขยายกรรม  นักเรียนเข้าห้องประชุมหลังใหญ่ 

 

จงเขียนชนิดของการทําหน้าที่ของวลีต่อไปนี้  
ข้อ ประโยค วลีท าหน้าที่ในบท 
๑ พนักงานแจกสินค้าตัวอย่าง บทกรรม 
๒ ช่างไม้ตอกตะปูอย่างระมัดระวัง บทขยายกริยา 
๓ ชาวบ้านละแวกนี้ยากจน  
๔ นักข่าวหนังสือพิมพ์เสนอข่าวด่วน  
๕ นักธุรกิจนัดเจรจาการค้า  
๖ ร้านค้าขายอาหารจานด่วน  
๗ เขานั่งเก้าอ้ีเก่าผุพัง  
๘ พนักงานบัญชีลาป่วย  
๙ ชาวบ้านสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
๑๐ พ่อค้าคนหน้าเดิมขายผลไม้  

วลีและประโยค 

กลุ่มค าหรือวลี 

แบบฝกึหัดที่ ๑๑ 
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ประโยค คือ  ถ้อยคําที่เรียบเรียงต่อกันมีเนื้อความครบถ้วนสมบูรณ์ว่าใคร  ทําอะไร    ประโยค
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๒ ส่วน  คือ  ภาคประธาน และ ภาคแสดง   อาจมีบทขยายด้วยก็ได้   
ตัวอย่าง 

ประโยค 
              ภาคประธาน                                          ภาคแสดง 
ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

๑.  แก้วแตก แก้ว - แตก - - - 
๒.  แก้วใบใหญ่แตก แก้ว ใบใหญ่ แตก - - - 
๓.  น้องของฉันนอน
อยู่ในเปล 

น้อง ของฉัน นอน อยู่ในเปล - - 

๔.  แม่ล้างจาน แม่ - ล้าง - จาน - 
๕.  แม่ของฉันกําลัง
ล้างจานกองใหญ่ 

แม่ ของฉัน ล้าง กําลัง จาน กองใหญ่ 

 

 

จงแยกส่วนประกอบของประโยคที่ก าหนดให้ลงในตารางให้ถูกต้อง 

ประโยค 
              ภาคประธาน                                          ภาคแสดง 
ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

๑.  นกเขากินหนอน       
๒.  น้องร้องไห้เสียงดัง       
๓.  แม่ของฉันซักผ้าห่ม
ผืนใหญ่ 

      

๔.  ชายคนนั้นขับ
รถบรรทุกเร็วมาก 

      

๕.  นักเรียนทุกคนอ่าน
หนังสือภาษาไทยเก่ง 

      

 

 

แบบฝกึหัดที ่๑๒ 
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ประโยคจําแนกตามลักษณะโครงสร้างได้ ๓ ชนิด ดังนี้ 
ประโยคสามัญ 

๑.   ประโยคสามัญหรือประโยคความเดียว หมายถึง ประโยคที่มีภาคประธานและภาคแสดงเพียง
อย่างละหนึ่งเดียว  ไม่สามารถแยกเป็น ๒ ประโยคได้    ตัวอย่าง 

 แม่ซ้ือผักหลายชนิด     ลุงขับรถเร็ว  ลมพัดแรง  
 สุนัขคาบกระดูก  คุณครูประดิษฐ์หน้ากาก แมวตะครุบหนู 
 

ประโยคความรวม    
๒.  ประโยคความรวม คือ  ประโยคความเดียว ๒ ประโยครวมกัน โดยใช้คําสันธานเป็นตัวเชื่อม

เพ่ือให้เนื้อความติดต่อเป็นประโยคเดียวกัน  แบ่งออกได้ ๔ ชนิด 
 ๒.๑ ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน  จะมีคําสันธานที่ใช้เชื่อม  เช่น  และ   

ทั้ง...และ  แล้วก็  แล้ว...ก็  แล้วจึง  แล้ว...จึง  พอ...ก็  เป็นต้น 
 ฉันและเธอเป็นเพ่ือนกัน   ทั้งเธอและฉันสอบได้เกรด ๔ 
 เขาสอบเสร็จแล้ว  เขาจึงไปพักผ่อน พอแดดออก  แม่ก็นําผ้ามาตาก 
 ๒.๒  ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน จะมีคําสันธานที่ใช้เชื่อม  เช่น  แต่    แต่ทว่า  

กว่า...ก็     ถึง...ก็     ฝ่าย      สว่น    
 พ่ีชอบกินข้าว  แต่  น้องชอบกินก๋วยเตี๋ยว      เขาเป็นคนดแีต่ทว่ายากจน 
 กว่าฝนจะตก  ต้นไม้ก็แห้งตายแล้ว คุณไปหาข้างบน  ส่วนผมไปหาข้างล่าง 
 ๒.๓  ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีคําสันธานที่ใช้เชื่อม  เช่น  

หรือ    มิฉะนั้น   ไม่เช่นนั้น    ไม่ก็    ไม่...ก็   เป็นต้น 
 เธอจะไปเล่น หรือจะทําการบ้าน  ไม่เป็ดก็ไก่ต้องไปอยู่ที่อ่ืน 
 นักเรียนต้องมาสอบให้ทันเวลา    มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์สอบ 
 ๒.๔  ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลจะมีคําสันธานที่ใช้เชื่อม  เช่น  จึง  

เพราะ...จึง     ถ้า...จะ     เพราะฉะนั้น...จึง     ฉะนั้น...จึง   เป็นต้น   
  เนื้อหมูมีราคาแพง  ชาวบ้านจึงซื้อเนื้อไก่แทน 
 เพราะฝนกําลังตก  ฉันจึงไม่ออกนอกบ้าน       
 ถ้าฉันถกูรางวัลที่ ๑  ฉันจะซื้อบ้านหลังใหม่ 
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 จงบอกชนิดของประโยคความรวมต่อไปนี้ 
ข้อ ประโยค ชนิดของประโยค 
๑ พอหมอรักษาถูกวิธี  เขาก็รอด  
๒ ชาวสวนใส่ปุ๋ยต้นไม้  แต่ต้นไม้ไม่โต  
๓ ไม่เช้าก็บ่ายฉันจะอ่านหนังสือ  
๔ ทั้งปู่และย่ามีมรดกมาก  
๕ ชูชาติตัวใหญ่แต่ทว่าไม่แข็งแรง  
๖ เพราะอากาศร้อนฉันจึงเปิดแอร์  
๗ เธอต้องถอดรองเท้ามิฉะนั้นฉันจะไม่ให้เธอเข้ามา  
๘ ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปเที่ยว  
๙ ชาวนาเก็บเก่ียวข้าวแล้วจึงปลูกถ่ัว  

๑๐ ถึงคุณจะช่วยผมทํางาน งานผมก็ไม่เสร็จอยู่ดี  
 
ประโยคความซ้อน 
 ๓.  ประโยคความช้อน หมายถึง ประโยคที่ประกอบประโยคหลัก (มุขยประโยค) และประโยคย่อย
(อนุประโยค)เพ่ือขยายประโยคหลักให้มีความชัดเจนขึ้น  จะมีคําเชื่อมหรือไม่มีก็ได้ 
 เขาตื่นนอน เมื่อไก่ขัน  ประโยคหลัก เขาตื่นนอน       ประโยคย่อย  ไก่ขัน 
 ครูท างานหนักมาก จนครูไม่สบาย   ประโยคหลัก ครูท างานหนักมาก    ประโยคย่อย   ครูไม่สบาย 
 พิมพ์อดอาหารเพ่ือลดอ้วน ประโยคหลัก พิมพ์อดอาหาร       ประโยคย่อย   ครูไม่สบาย 
หมายเหตุ   ประโยคความช้อนมักจะมีค าเชื่อม  เช่น  ที่  ซึ่ง  อัน  เพราะ  เมื่อ  โดย  เพ่ือ  จน  ตาม  สําหรับ 
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  จงเขียนแยกประโยคหลักและประโยคย่อยลงในตารางให้ถูกต้อง 
ประโยค ประโยคหลัก(มุขยประโยค) ประโยคย่อย(อนุประโยค) 

๑. แมวที่ซื้อมาจากตลาดจัตุจักรกินจุมาก   
๒.วัลภาซึ่งต้องเข้าห้องสอบยังมาไม่ถึง   
๓.พ่อดึงเชือกแรงมากจนขาด   
๔.เงินสําหรับใช้เป็นค่าอาหารกําลังจะหมด   
๕.กระถางที่ปลูกต้นกุหลาบแตกแล้ว   
๖.คําอวยพรอันเป็นสิริมงคลมีค่ามาก   
๗.เก้าอ้ีที่ทําจากไม้เป็นที่ต้องการของลูกค้า   
๘.พ่อค้าขายสินค้าโดยพ่อค้าหวังกําไร   
๙.คําพูดอันไร้สาระย่อมไม่มีความหมาย   
 
ประโยคเพื่อการสื่อสาร 
 

 ประโยคเพื่อการสื่อสาร  เป็นประโยคที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันเพื่อให้เข้าใจระหว่างกัน  เราต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร  จึงจะประสบความสําเร็จ  ประโยคเพ่ือการสื่อสาร  มี ๖ ชนิด 
 ๑.  ประโยคบอกเล่า  เป็นประโยคที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้  เช่น    
   -  พ่ีนอนอยู่บนโซฟา  -  มะลิกําลังทําการบ้าน   
   -  พ่อล้างรถทุกสัปดาห์  -  คุณแม่ขายของ 
 ๒.  ประโยคค าถาม  เป็นประโยคที่ต้องการคําตอบ  มักมีคําว่า  ใคร  อะไร  ที่ไหน  อย่างไร  เมื่อไร
ฯลฯ  อยู่หน้าหรือท้ายประโยค  เช่น  
   -  ท าไมเธอตื่นสาย  -  เธอเคยมาเท่ียวสถานที่นี้ไหม 
   -  เธอมาถึงเมื่อไร  -  มาลีซื้ออะไร 
 ๓.  ประโยคปฏิเสธ  เป็นประโยคที่แสดงการไม่ยอมรับ  มักมีคําว่า ไม่  ไม่ใช่  ไม่ได้  ไม่ต้องการ  ฯลฯ  
เช่น 
   -  สมจิตไม่ได้มาโรงเรียน  -  ฉันไม่อยากได้เสื้อสีเขียว  
   -  ผมไม่ต้องการไปเที่ยว  -  สิ่งนี้ไม่ใช่ของผม 
 ๔.  ประโยคขอร้อง  เป็นประโยคที่ใช้ขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  มักจะมีคําว่า  โปรด  กรุณา  ช่วย  
หน่อยสิ  หน่อยนะ  ฯลฯ  เช่น 
   -  โปรดรักษาความสะอาด -  คุณช่วยหยิบปากกาให้ฉันหน่อยสิ   
   -  กรุณาวางรองเท้าบนชั้น -  ช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ภูพานหน่อยค่ะ 
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 ๕.  ประโยคค าสั่ง  เป็นประโยคที่สั่งหรือบังคับให้ผู้อ่ืนทําตาม  มักมีคําว่า  ห้าม  อย่า  ต้อง  จง  ฯลฯ  
เช่น 
   -  นักเรียนต้องท าการบ้านส่งครู -  ห้ามเข้าไปในเขตก่อสร้าง  
   -  อย่าส่งเสียงดัง   -   แม่บอกให้อาบน้ําเดี๋ยวนี้ 
 ๖.  ประโยคแสดงความต้องการ  เป็นประโยคที่บอกให้ผู้อ่ืนรับรู้ความต้องการของตนเอง มักมีคําว่า  
อยาก  ต้องการ  ปรารถนาเช่น 
   -  พ่ออยากให้ฉันครู  -  ทุกคนต้องการความสะดวกสบาย 
 

 

 จงเลือกตัวอักษรหน้าชนิดของประโยคเติมลงหน้าประโยคให้ถูกต้อง 
  ก. ประโยคบอกเล่า   ข. ประโยคปฏิเสธ 
  ค. ประโยคคําสั่ง    ง. ประโยคขอร้อง 
  จ. ประโยคคําถาม   ฉ. ประโยคแสดงความต้องการ 
 
 ............... ๑)  นักเรียนชั้น ป.๕ และ ป. ๖ จัดเสวนา  
 ............... ๒)  ครูให้ส่งการบ้านวันนี้ใช่หรือไม่   
 ............... ๓)  ห้ามเสียงดังในโรงพยาบาล   
 ............... ๔)  หมูที่ฉันเลี้ยงกินอาหารเท่าไรก็ไม่อ้วน  
 ............... ๕)  วันนี้ชาลีไม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์   
 ............... ๖) นักเรียนจงตั้งใจฟ๎ง 

............... ๗)  ผู้ร้ายไม่ยอมรับสารภาพกับตํารวจ 
 ............... ๘)  โปรดยืนตรง เคารพธงชาติ 
 ............... ๙)  มนุษย์พยายามติดต่อสื่อสารกัน 
 ............... ๑๐)  พระสังข์อยากพบพระมารดา 
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สํานวนไทย  เป็นคํากล่าวหรือถ้อยคําคมคายสั้นๆที่เรียบเรียงต่อกันเป็นประโยคหรือกลุ่มคํา  มี
ความหมายกระชับรัดกุมในเชิงเปรียบเทียบ  เป็นข้อคิด  และคติสอนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  สํานวนไทยแบ่ง
ออกเป็น  ๓ ประเภท  คือ 

 

 
 

ส านวน  หมายถึง  ถ้อยคําหรือข้อความสั้นๆ  มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่น  แต่
เป็นที่เข้าใจกันโดยแพร่หลาย  มักมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ  เช่น 
    หูเบา  ผู้ที่หลงเชื่อคนง่าย 
  คอตก  ผิดหวัง 
  เป่าหู    พูดให้ฟ๎งบ่อยๆเพ่ือให้หลงเชื่อ 
  เบี้ยล่าง  เสียเปรียบ  เป็นรองคนอ่ืน 

 

 
 

 สุภาษิต  หมายถึง  ถ้อยคําหรือคํากล่าวดีงาม  ให้ข้อคิดและคติสอนใจ  ใช้เปรียบเทียบหรือสอนให้
กระทําหรืองดเว้นการกระทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น 
 น้ าขุ่นอยู่ใน  น้ าใสอยู่นอก  หมายถึง  เก็บความไม่พอใจไว้  แสดงแต่ท่าทีเป็นมิตร 
เป็นการสอนให้รู้จักเก็บความไม่พอใจเอาไว้ในใจ  ไม่แสดงออกให้ผู้อ่ืนรู้  ให้แสดงแต่ท่าทางท่ีเป็นมิตรต่อผู้อ่ืน 
 คบคนให้ดูหน้า  ซ้ือผ้าให้ดูเนื้อ  หมายถึง  จะพิจารณาคนหรือสิ่งใดให้พิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ 
เป็นการสอนเรื่องการคบคน  จะต้องดูนิสัยใจคอกันให้แน่ใจ  ก่อนที่จะเชื่อใจคบกันเป็นเพ่ือน 
 

 

ส านวน  สุภาษติและค าพังเพย 

ส านวน 

สุภาษิต 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


104 
 

 
 

 ค าพังเพย  หมายถึง  ถ้อยคําที่กล่าวขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบหรือให้ตีความเข้ากับเรื่อง  อาจเป็นการติชม
หรือแสดงความคิดเห็นที่แฝงด้วยข้อคิดข้อเตือนใจ  เช่น 
  ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า    หมายถึง  ลงทุนมากแต่ได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป 
  ท าคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป    หมายถึง  ทําดีแต่กลับได้รับโทษหรือความชั่ว 
  ขายผ้าเอาหน้ารอด     หมายถึง  ยอมสละของที่จําเป็นเพื่อรักษาชื่อเสียงไว้ 
 

    การใช้ส านวน  สุภาษิต  ค าพังเพย 

 ๑.  ใช้ให้ตรงกับความหมาย  ก่อนนําสํานวน  สุภาษิต  และคําพังเพยไปใช้  ควรศึกษาความหมาย
ของใช้สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย นั้นให้เข้าใจเสียก่อน  เพื่อให้ใช้ได้ตรงตามความหมาย 
 ๒.  ใช้ค าให้ถูกต้องตรงตามของเดิม  ไม่ควรเปลี่ยนคําในสํานวนสํานวน  สภุาษิต  และคําพังเพยเป็น
คําอ่ืน  หากไม่แน่ใจ  ควรค้นคว้าเพิ่มเติม  
 

 

ตอน ๑.  จงน าส านวน  สุภาษิต  ค าพังเพยต่อไปนี้เติมลงในช่องว่าง 
 
 ตีตนไปก่อนไข้  งมเข็มในมหาสมุทร  เลือกที่รักมักที่ชัง 
 ตัวใครตัวมัน  คบคนจรหมอนหมิ่น  ไม่เข้าใครออกใคร 
 เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ  น้ําท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง  กําข้ีดีกว่ากําตด 
 แช่งชักหักกระดูก เสือกระดาษ ทุบหม้อข้าว  ชักใย    

เทน้ําเทท่า  เป็นหูเป็นตา 
  
๑.  เขาเป็นคนประเภท............................ทําอะไรไม่จริงจัง  งานการอะไรไม่เอาสักอย่าง 
๒.  คุณแม่คนนี้เป็นคน...........................มักจะรักพ่ีมากกว่าน้อง 
๓.  นักเลงร่างใหญ่เสียงดังคนนั้นไม่มีใครกลัว  เหมือน........................ 
๔.  โบราณว่า  เงินทองเป็นของบาดใจ...............................ควรเก็บรักษาไว้กับตัวจะดีกว่า 
๕.  ผู้ใหญ่บ้านขอให้ชาวบ้าน...............ช่วยสอดส่องดูแลคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้าน 
๖.  ร้านข้าวแกงที่เปิดใหม่  ขายดีเป็น......................ตั้งแต่เช้าถึงเย็น 
๗.  สมชายเจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเล็กน้อยมักจะ...................กลวัว่าจะเป็นโรคร้ายแรง 

ค าพังเพย 

แบบฝกึหัดที ่๑๖ 
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๘.  สมจิตรเป็นคนดี แต่ถูกลอบทําร้าย  ตํารวจเชื่อว่ามีบุคคลอื่น.......................................อยู่เบื้องหลัง 
๙.  คุณยายเคยสอนเสมอว่าอย่า....................................เพราะอาจได้รับอันตรายจากคนที่เราไม่รู้จัก 
๑๐.  คุณตาจากต่างจังหวัดมาตามหาหลานชายที่กรุงเทพฯโดยไม่รู้ที่อยู่  ย่อมเป็นเรื่องยากเหมือน.............. 
๑๑.  ตํารวจจับผูร้้ายที่โหดเหี้ยมมาก  ทําร้ายเด็กและผู้หญิง  จนชาวบ้านต่าง........................................... 
๑๒.  กลุ่มมิจฉาชีพ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดี  ต่างหนีเอาตัวรอดแบบ......................................................... 
๑๓.  พ่อค้าท่ีทําการค้าไม่ซื่อสัตย์  เป็นการ.............................................ตนเอง 
๑๔.  พิธีกรรายการพูดนานกว่าชั่วโมงโดยไม่มีสาระแก่นสาร  พูดแบบ............................................ 
๑๕.  สมปองนําเงินมาให้สมชาย ๕๐๐ บาท  เพ่ือใช้หนี้ที่ยืมไป ๘๐๐ บาท  สมชายก็รับไว้เพราะถือว่า.............. 
 
ตอน ๒.  จงน าส านวน  สุภาษิต  และค าพังเพยท่ีมีความหมายเหมือน  หรือคล้ายกันเติมลงในช่องว่างให้

สัมพันธ์กัน  
 หมาหยอกไก่    ลูกไก่ในกํามือ       หน้าเนื้อใจเสือ    แทรกแผ่นดิน 
 ผีซ้ําด้ําพลอย     หมูไปไก่มา       คอเป็นเอ็น          ใส่ไฟ    
 เชื้อไม่ทิ้งแถว     ตีนเท่าฝาหอย เกลือจิ้มเกลือ  กงเกวียนกําเกวียน   
 งอมืองอตีน     เข็นครกข้ึนภูเขา เก็บเล็กผสมน้อย  

ข้อ ส านวน  สุภาษิต  ค าพังเพยที่ก าหนด 
ส านวน  สุภาษิต  ค าพังเพยที่มีความหมาย

เหมือนหรือคล้ายกัน 
๑ ทีเล่นทีจริง  
๒ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท  
๓ ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ํานม  
๔ ยื่นหมูยื่นแมว  
๕ ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว  
๖ งมเข็มในมหาสมุทร  
๗ ความวัวยังไม่ทันหาย  ความความเข้ามาแทรก  
๘ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น  
๙ ขายหน้าขายตา  

๑๐ เถียงคําไม่ตกฟาก  
๑๑ สันหลังยาว  
๑๒ บีบก็ตาย  คลายก็รอด  
๑๓ ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ  
๑๔ ตาต่อตา ฟ๎นต่อฟ๎น  
๑๕ ยุให้รําตําให้รั่ว  
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ค าชี้แจง : จงเขียน X ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง  ที่เป็นคําตอบที่ถูกต้อง 

๑. ข้อใดไม่เป็นประโยค 

๑. ลูกเด็กเล็กแดงอแง     ๒. ถ้วยโถโอชามวางเรียง 

๓. บ้านช่องห้องหอแถวนี้    ๔. ผ้าผ่อนแพรพรรณมีมาก 

๒.  

 

 

 

 

คําท่ีพิมพ์ตัวหนาเป็นคํานามชนิดใด ตามลําดับ 

๑. สามานยนาม   วิสามานยนาม   สมุหนาม  ๒. วิสามานยนาม  อาการนาม   ลักษณนาม 

๓. ลักษณนาม   วิสามานยนาม    อาการนาม  ๔. อาการนาม   สามานยนาม    วิสามานยนาม 

๓. คําท่ีพิมพ์ตัวหนาในข้อใดเป็นคํานาม 

๑. เขาสูงใหญ่เกินใคร     ๒. ทําให้ได้เหมือนเขา 

๓. เขาสูงชันต้องฟ๎นฝ่า    ๔. เรื่องนี้ต้องยกให้เขา 

๔. ข้อใดมีการใช้คําวิสามานยนาม 

๑. นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า   ๒. เกิดอุบัติเหตุรถชนกันที่สะพาน 

๓. เขาซื้อของเหล่านี้มาจากตลาดสําเพ็ง   ๔. พวกเขาตื่นเต้นที่จะได้แสดงละคร 

๕. ข้อใดมีการใช้คําสมุหนาม 

๑. ปลาตัวใหญ่ว่ายไปมาในอ่าง    ๒. ฝูงค้างคาวกําลังบินออกจากถํ้า 

๓. น้องเล่นว่าวอยู่กลางสนาม    ๔. เขาซื้อโทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง 

๖. ข้อใดไม่มีการใช้อาการนาม 

๑. ความอร่อยของอาหารอยู่ที่การปรุงรส  ๒. การออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรง 

๓. การเมืองไทยในป๎จจุบันเปลี่ยนไปมาก  ๔. ความรู้คือทรัพย์อันมีค่ากว่าทรัพย์ใดๆ 

 

 

 

แบบทดสอบเตรียมความพร้อมเข้า ม.1 

มะเขือเทศอุดมไปด้วยคุณค่าและวิตามินหลายชนิด คุณค่าที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ 

สารไลโคปีน (Lycopene) ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม  

มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปอด ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือช่วยขับผิวให้สวยอย่าบอกใคร 

               (SPICY) 
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๗. ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้องทั้งหมด 

๑. เขาเลือกกระเป๋า ๒ – ๓ ชิ้น แล้วไปลองถือสะพายที่หน้ากระจกเงาบานนั้น 

๒. ห้องดนตรีที่โรงเรียนมีเปียโน ๕ เครื่อง กีต้าร์ ๑๐ ตัว ฯลฯ 

๓. พรุ่งนี้ให้นักเรียนนํากรรไกรมาคนละ ๑ อัน และหนังสือพิมพ์อีก ๑ เล่ม 

๔. ซื้อไม้กวาดครบ ๑๐ ด้าม ภายในปีนี้ แถมปฏิทินของปีหน้าฟรี ๑ ฉบับ 

๘. คําว่า "ขัน" ในข้อใดทําหน้าที่เป็นคําวิเศษณ์ 

๑. น้องใช้ขันเล่นสาดน้ําในวันสงกรานต์   ๒. เก่งขันนอตเล่นจนหมุนไม่ออก 

๓. ไก่ขันปลุกชาวนาให้ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่   ๔. ใคร ๆ ก็รู้ว่านายเต๋อเป็นคนมีอารมณ์ขัน 

๙. คําว่า "หรือ" ในข้อใดทําหน้าที่เป็นคําสันธาน 

๑. วันพรุ่งนี้พวกเธอว่างกันหรือเปล่า ไปทํารายงานกลุ่มด้วยกันไหม 

๒. ลูกอยากเรียนดนตรีหรือศิลปะ พ่อกับแม่ก็ตามใจลูกทั้งนั้น 

๓. อากาศแบบนี้กําลังเย็นสบาย เธอไม่ออกไปเดินเล่นกับพวกเราหรือ 

๔. เธอจะลอกการบ้านของเพ่ือนทําไม ลองทําเองไม่ได้หรืออย่างไร 

๑๐. ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น 

๑. คุณครูเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่หลายตัว   ๒. นักเรียนใส่รองเท้าผ้าใบสีดํา 

๓. เขาซ้ือหนังสือการ์ตูน    ๔. แมวสีขาววิ่งไล่จับหนู 

๑๑. ข้อใดไม่เป็นประโยค 

๑. นกบินกลับรัง     ๒. ไฟไหม้ศาลา 

๓. ลุงนั่งตกปลา      ๔. จักรยานสีแดง 

๑๒. คําว่า "เพราะ" ในข้อใดทําหน้าที่เป็นคําวิเศษณ์ขยายคําอ่ืน 

๑. ธนพลร้องเพลงเพราะที่สุดในโรงเรียน  ๒. ธนฉัตรลื่นล้มเพราะไม่ทันระวัง 

๓. ธนดลชว่ยแม่ทํางานเพราะไม่อยากให้แม่เหนื่อย ๔. เพราะธนวัฒน์ไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบตก 

๑๓. ข้อใดมีคําบุพบท 

๑. หน้าฝนอย่าลืมร่ม     ๒. ควรยืนรอหน้าประตู 

๓. พบกันใหม่สัปดาห์หน้า    ๔. โปรดดูเอกสารหน้าแรก 

๑๔. ข้อใดไม่ใช่ประโยคบอกเล่า 

๑. เธอคิดว่าอย่างไร     ๒. เธอจะทําอะไรก็ได้ 

๓. ใครเขาก็บอกว่าเธอเก่ง    ๔. เธอรู้จักเขาดีกว่าใคร 
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๑๕. ข้อใดใช้คําราชาศัพท์ถูกต้อง 

๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง  

๒. พ่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชน 

๓. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งองคมนตรี 

๔. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มารอรับเสด็จ 

๑๖.  

 

 

 

ข้อความนี้มีคํายืมภาษาเขมรและภาษาจีนอย่างละกี่คํา 

๑. ภาษาเขมร ๑ คํา, ภาษาจีน ๓ คํา   ๒. ภาษาเขมร ๑ คํา, ภาษาจีน ๔ คํา 

๓. ภาษาเขมร ๒ คํา, ภาษาจีน ๔ คํา   ๔. ภาษาเขมร ๒ คํา, ภาษาจีน ๕ คํา 

๑๗. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน 

๑. เธออยากไปเที่ยวทะเลหรือภูเขา   ๒. พ่ีอยากไปเที่ยวแต่น้องอยากอยู่บ้าน 

๓. แม่หยิบเสื้อที่แขวนอยู่ในตู้    ๔. ฉันกับเพ่ือนไปว่ายน้ําที่สระว่ายน้ํา 

๑๘. ประโยคในข้อใดมีการใช้อกรรมกริยา 

๑.เขาเคาะโต๊ะเป็นจังหวะ    ๒. พ่อปลูกต้นไม้อยู่หลังบ้าน 

๓. แม่นอนหลับอยู่ในห้อง    ๔. น้องกินขนมอย่างเอร็ดอร่อย 

๑๙. คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใดสามารถใช้คําไทยแทนได้ 

๑. เธออย่าลืมเช็กราคาสินค้าให้ฉันนะ   ๒. ไวน์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง 

๓. คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย  ๔. อากาศร้อนอย่างนี้ต้องกินไอศกรีมดับร้อน 

๒๐. ข้อใดจัดเป็นประโยคคําสั่ง 

๑. เธอบอกให้เขาไปเข้าแถว    ๒. คุณครูสั่งให้นักเรียนเงียบ 

๓. ฉันไม่ได้ทําการบ้านมา    ๔. ห้ามวิ่งลัดสนามหญ้า 

 

 
 
 

ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้จําหน่ายสินค้ามียี่ห้อ คุณภาพดี ราคาไม่แพง ข้างของที่

บ้านเถ้าแก่ เช่น เสื้อผ้า อาหาร ไปจนถึงชุดโต๊ะ เก้าอ้ีตัวโปรด ก็ซื้อจากท่ีนี่ทั้งนั้น 
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เฉลย 

ใบงานและแบบทดสอบ 
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เรื่องชนิดของค า 
ค านาม 
 ๑.  สามานยนาม  สามานยนาม   ๗.    สามานยนาม  ลักษณนาม 
 ๒..สามานยนาม  สามานยนาม  สามานยนาม ๘.     สามานยนาม  ลักษณนาม 
 ๓.  วิสามานยนาม  วิสามานยนาม   ๙.    ลักษณนาม 
 ๔.  วิสามานยนาม  วิสามานยนาม   ๑๐.  อาการนาม  สามานยนาม   
 ๕.  สมุหนาม  สามานยนาม   ๑๑.  อาการนาม  อาการนาม 
 ๖.  สมุหนาม  สามานยนาม   ๑๒.  อาการนาม 
ค าสรรพนาม 
 ๑.  ข. คําสรรพนามใช้ถาม   ๖.  ง. ดําสรรพนามบอกความชี้ซ้ํา   
 ๒.  ค. คําสรรพนามบอกความไม่เจาะจง  ๗.  ก.  บุรุษสรรพนาม 
 ๓.  ก.  บุรุษสรรพนาม    ๘.  จ. คําสรรพนามเชื่อมประโยค 
 ๔.  จ. คําสรรพนามเชื่อมประโยค   .๙.  ง. คําสรรพนามบอกความชี้ซ้ํา 
 ๕.  ง. คําสรรพนามบอกความชี้ซ้ํา   ๑๐.  ง. คําสรรพนามบอกความชี้เฉพาะ  
ค ากริยา 

๑. วิกตรรถกริยา    ๕.  อกรรมกริยา   
๒. กริยานุเคราะห์    ๖.   สกรรมกริยา 
๓. กริยานุเคราะห์    ๗.   สกรรมกริยา 
๔. วิกตรรถกริยา    ๘.    อกรรมกริยา   

ค าวิเศษณ์ 
 ๑.   ไม้ ,   สีขาว     ๖.  ไพเราะ 
 ๒.  เร็ว      ๗.  ทั้งหลาย 
 ๓.  จุมาก     ๘.  เครื่องใหม่ 
 ๔.  เอง ,  อย่างนั้น    ๙.  ด้วยน้ําเสียงแหบ 
 ๕.  ใต้ถุน     ๑๐.  สูง 
ค าบุพบท 
 ๑.   ท่ามกลาง     ๖.  แด่  
 ๒.  ใน      ๗.  ต่อ 
 ๓.  บน      ๘.  แต ่
 ๔.  ข้าง      ๙.  โดย 
 ๕.  บน 
ค าสันธาน 
 ๑.  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง      ๕.   คล้อยตามกัน 
 ๒.  ขัดแย้งกัน     ๖.    ขัดแย้งกัน 
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๓ เป็นเหตุเป็นผลกัน     ๗.    เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง    
๔.  คล้อยตามกัน      ๘.     เป็นเหตุเป็นผลกัน       

ค าอุทาน 
 ตอนที่ ๑ 

๑.    เอ๊ะ!       ๕.  ไชโย! 
๒.    เฮ้อ!     ๖.   โอ้โฮ! 
๓.     โถ!     ๗.   โอย! 
๔.    อ้าว!       ๘.    อ๋อ! 

 ตอนที่ ๒ 
 ๑.   ข. แสง     ๘.   ก. หมอ  
 ๒.   ก. หมดแรง     ๙.   ข. ปืนผา 
 ๓.   ก. ส้มสูก     ๑๐. ข. ปืนผา 
 ๔.   ก. เขี้ยวขอ     ๑๑. ก. องค์เจ้า     
 ๕.   ก. วัดวา     ๑๒. ข. ไม่ชี ้  
 ๖.   ข. ผ่อน     ๑๓. ข. หลับห ู     
 ๗.   ก. อาบท่า 
เรื่องวัฒนธรรมทางภาษา 
 ค าราชาศัพท์  
ตอนที่ ๑  จงเปลี่ยนค าสามัญให้เป็นค าราชาศัพท์ท่ีเป็นค ากริยา 

๑. นอน  คําราชาศัพท์  เข้าที่พระบรรทม  ๖.  พูด คําราชาศัพท์    ตรัส 
๒. ชอบ คําราชาศัพท์  โปรด   ๗.  บวช คําราชาศัพท์  ทรงผนวช 
๓. กิน คําราชาศัพท์  เสวย   ๘.  ขี่ม้า คําราชาศัพท์    ทรงม้า 
๔. ป่วย คําราชาศัพท์  ทรงพระประชวร  ๙.  ฟ๎งธรรม  คําราชาศัพท์    ทรงธรรม 
๕. ถือศีล คําราชาศัพท์  ทรงศีล   ๑๐. ไป  คําราชาศัพท์  เสด็จ   

ตอนที่ ๒  จงเปลี่ยนค าสามัญต่อไปนี้ให้เป็นค าที่ใช้ส าหรับพระสงฆ์ 
๑.  กิน  ใช้คําว่า  ฉัน   ๖..  สวดมนต์ ใช้คําว่า  ท าวัตร 
๒. อาบน้ํา ใช้คําว่า  สรงน้ํา   ๗.  ส้วม  ใช้คําว่า  ถาน 
๓. นอน ใช้คําว่า  จําวัด   ๘.  ไหว ้ ใช้คําว่า  นมัสการ 
๔. ป่วย ใช้คําว่า  อาพาธ   ๙.  ยา  ใช้คําว่า  คลิลานเภสัช 
๕. ตาย  ใช้คําว่า  มรณภาพ  ๑๐. อาหาร ใช้คําว่า   ภัตตาหาร 

ตอนที่ ๓  จงเปลี่ยนค าต่อไปนี้เป็นค าสุภาพส าหรับบุคคลทั่วไป 
๑.  กิน  ใช้คําว่า  รับประทาน  ๖.  ขี ้  ใช้คําว่า  อุจจาระ 
๒. กินน้ํา ใช้คําว่า  ดื่มน้ า  . ๗. ผักบุ้ง ใช้คําว่า  ผักทอดยอด 
๓. เยี่ยว ใช้คําว่า  ปัสสาวะ  ๘.  ผักกะเฉด ใช้คําว่า  ผักรู้นอน 
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๔. หมา ใช้คําว่า  สุนัข   ๙.  ววั  ใช้คําว่า  โค 
๕. ควาย ใช้คําว่า  กระบือ   ๑๐. อีกา  ใช้คําว่า  นกกา 
 

ภาษาถิ่น 
 ภาษาไทยถิ่นเหนือ  ภาษาไทยถิ่นอีสาน  ภาษาไทยถิ่นใต้ 
 เด็กๆ        =  ละอ่อน  เด็กผู้ชาย  =   บักหํา   กระท่อม =   ขนํา   
 ตลาด       =  กาด  จิ้งจก    =   กะปอม  เข็มขัด   =   สายเอว    
 มะละกอ   =  บะกล้วยเต็ด ขนุน        =   บักม่ี   ผงชูรส   =   แป้งหวาน    
 โง่           =  ง่าว  น้อยหน่า   =   บักเขียบ     เจ้าชู้     =   อ้อร้อ               
 ร่ม    =  จ้อง  รองเท้า     =   เกิบ   พูด       =   แหลง    
 เที่ยว       =  กางเกง  ใคร          =   ไผ   โกรธ =   หวิบ   
 
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
 ตอนที่ ๑   

๑. ภาษาอังกฤษ  ๗.  ภาษาชวา        ๑๓.  ภาษาเขมร      
๒. ภาษาบาลีสันสฤต     ๘.   ภาษาเขมร        ๑๔.   ภาษาอังกฤษ   
๓. ภาษาชวา      ๙.   ภาษาเขมร       ๑๕.   ภาษา จีน      
๔. ภาษาเขมร      ๑๐.  ภาษาบาลีสันสฤต       ๑๖.   ภาษาอังกฤษ    
๕. ภาษาอังกฤษ  ๑๑.  ภาษาบาลีสันสฤต       ๑๗.  ภาษา จีน      
๖. ภาษา จีน     ๑๒.  ภาษาบาลีสันสฤต      ๑๘.  ภาษา จีน   
ตอนที่ ๒ 
๑. เฮง    ๖.  อโหส ิ       ๑๑.  กัปตัน   
๒. ออฟฟิศ   ๗. ป๎ญญา       ๑๒.  คูปอง  
๓. เช็งเม้ง   ๘. แฟชั่น       ๑๓. โฆษณา      
๔. เซียมซี   ๙. บุหงา       ๑๔.  ซ่าหริ่ม   
๕. กุมาร   ๑๐.  ขาล       ๑๕. แต๊ะเอีย      

วลีและประโยค 
 กลุ่มค าหรือวลี 

๑. บทกรรม   ๒.  บทขยายกริยา  ๓.   บทขยายประธาน 
๔.  บทประธาน   ๕.  บทกริยา   ๖.   บทกรรม 
๗.  บทขยายกรรม  ๘.  บทประธาน   ๙.   บทกริยา 
๑๐. บทขยายประธาน  
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 ประโยค 
จงแยกส่วนประกอบของประโยคที่ก าหนดให้ลงในตารางให้ถูกต้อง 

ประโยค 
              ภาคประธาน                                          ภาคแสดง 
ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

๑.  นกเขากิน
หนอน 

นกเขา - กิน - หนอน - 

๒.  น้องร้องไห้
เสียงดัง 

น้อง - ร้องไห้ เสียงดัง - - 

๓.  แม่ของฉันซัก
ผ้าห่มผืนใหญ่ 

แม่ ของฉัน ซัก - ผ้าห่ม ผืนใหญ่ 

๔.  ชายคนนั้นขับ
รถบรรทุกเร็วมาก 

ชาย คนนั้น ขับ เร็วมาก รถ บรรทุก 

๕.  นักเรียนทุกคน
อ่านหนังสือ
ภาษาไทยเก่ง 

นักเรียน ทุกคน อ่าน เก่ง หนังสือ ภาษาไทย 

 
ประโยคความรวม 
 ๑.   คล้อยตามกัน  ๒.  ขัดแย้งกัน   ๓.  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   
 ๔.   คล้อยตามกัน  ๕.   ขัดแย้งกัน   ๖.  เป็นเหตุเป็นผล 
 ๗.  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ๘.   เป็นเหตุเป็นผล  ๙.  คล้อยตามกัน 
 ๑๐.  ขัดแย้งกัน 
ประโยคความซ้อน 
 ๑.   ประโยคหลัก  -  แมวกินจุมาก  ๖.  ประโยคหลัก  -   คําอวยพรมีค่ามาก 
       ประโยคย่อย  -  ที่ซื้อมาจากตลาดจัตุจักร      ประโยคย่อย  -   อันเป็นสิริมงคล  
 ๒.  ประโยคหลัก  -  วัลภายงัมาไม่ถึง  ๗.  ประโยคหลัก  -  เก้าอ้ีเป็นที่ต้องการของลูกค้า 
       ประโยคย่อย  -   ซึ่งต้องเข้าห้องสอบ        ประโยคยอ่ย  -   ที่ทําจากไม้   
  ๓.  ประโยคหลัก  -  พ่อดึงเชือกแรงมาก  ๘.  ประโยคหลัก  -   พ่อค้าขายสินค้า 
       ประโยคย่อย  -  จนขาด         ประโยคย่อย  -    โดยพ่อค้าหวังกําไร 
  ๔.  ประโยคหลัก  -  เงินกําลังจะหมด  ๙.  ประโยคหลัก  -  คําพูดย่อมไม่มีความหมาย 
       ประโยคย่อย  -  สําหรับใช้เป็นค่าอาหาร      ประโยคย่อย  -   อันไร้สาระ    
 ๕.  ประโยคหลัก  -   กระถางแตกแล้ว    
       ประโยคย่อย  -  ที่ปลูกต้นกุหลาบ       
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ประโยคเพื่อการสื่อสาร   
 ๑.   ก. ประโยคบอกเล่า   ๖.  ค. ประโยคคําสั่ง 
 ๒.  จ. ประโยคคําถาม   ๗.  ข. ประโยคปฏิเสธ 
 ๓.  ค. ประโยคคําสั่ง   ๘.  ง. ประโยคขอร้อง 
 ๔.  ก. ประโยคบอกเล่า   ๙.  ก. ประโยคบอกเล่า 
 ๕.  ข. ประโยคปฏิเสธ   ๑๐. ฉ. ประโยคแสดงความต้องการ 
ส านวน  สุภาษิต และค าพังเพย 
 ตอนที่ ๑ 
 ๑.   เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ   ๙.  คบคนจรหมอนหมิ่น 
 ๒.  เลือกที่รักมักท่ีชัง   ๑๐.  งมเข็มในมหาสมุทร 
 ๓.  เสือกระดาษ    ๑๑.  แช่งชักหักกระดูก 
 ๔.  ไม่เข้าใครออกใคร   ๑๒.   ตัวใครตัวมัน 
 ๕.  เป็นหูเป็นตา    ๑๓.  ทุบหม้อข้าว 
 ๖.   เทน้ําเทท่า    ๑๔.  น้ําท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง 
 ๗.  ตีตนไปก่อนไข้   ๑๕.  กําข้ีดีกว่ากําตด 
 ๘.  ชักใย     
 ตอนที่ ๒ 
 ๑.   หมาหยอกไก่   ๙.  แทรกแผ่นดิน 
 ๒.  เก็บเล็กผสมน้อย   ๑๐.  คอเป็นเอ็น          
 ๓.  ตีนเท่าฝาหอย   ๑๑.  งอมืองอตีน 
 ๔.  หมูไปไก่มา    ๑๒.   ลูกไก่ในกํามือ  
 ๕.  กงเกวียนกําเกวียน     ๑๓.  หน้าเนื้อใจเสือ 
 ๖.   เข็นครกข้ึนภูเขา   ๑๔.  เกลือจิ้มเกลือ  
 ๗.  ผีซ้ําด้ําพลอย    ๑๕.  ใส่ไฟ   
 ๘.  เชื้อไม่ทิ้งแถว  
เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทยเข้าม. 1  
 1. ตอบข้อ3 

     อธิบาย  ประโยคจะต้องประกอบด้วย ภาคประธาน  และ  ภาคแสดง    
 ข้อ 1  ภาคประธานคือ  ลูกเล็กเด็กแดง ภาคแสดงคือ  งอแง 
 ข้อ 2  ภาคประธานคือ  ถ้วยโถโอชาม ภาคแสดงคือ  วางเรียง 
 ข้อ 3  ภาคประธานคือ  บ้านช่องห้องหอแถวนี้    ภาคแสดง   ไม่มี 
 ข้อ 4  ภาคประธานคือ  ผ้าผ่อนแพรพรรณ    ภาคแสดงคือ  มีมาก  

  ดังนั้น  ข้อที่ไม่เป็นประโยคคือ  ข้อ3  เพราะไม่มีภาคแสดง   
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 2.  ตอบข้อ 3 
      อธิบาย   ชนิด  จัดเป็นลกัษณนาม  คือคําอยู่หลังคําบอกจํานวน  
    สารไลโคปีน  จัดเป็นวิสามายนาม  คือคํานามที่มีชื่อเฉพาะ  
   การเกิด  จัดเป็นอาการนาม คือคํากริยาที่มีการหรือความนําหน้า 
   ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ 3 
 3.  ตอบข้อ 3 
       อธิบาย  ข้อ1  เขา  เป็นคํา  สรรพนามบุรุษที่ 3 
  ข้อ 2  เขา  เป็นคํา  สรรพนามบุรุษที่ 3   
  ข้อ 3  เขา เป็นคํา  นามมาจากคําว่าภูเขา 
  ข้อ 4  เขา  เป็นคํา  สรรพนามบุรุษที่ 3 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ 3  
 4.  ตอบข้อ 3 
     อธิบาย  คําวิสามานยนามคือ  คํานามที่เป็นชื่อเฉเพาะเจาะจง 
  ข้อ 1  เป็นคํานามทั่วไปหรือสามานยนาม 
  ข้อ 2  เป็นคํานามทั่วไปหรือสามานยนาม   
  ข้อ  3  เป็นคําวิสามานยนาม  ที่มีคํานามชื่อเฉพาะ  คือคําว่าตลาดสําเพ็ง 
  ข้อ 4..เป็นคํานามทั่วไปหรือสามานยนาม 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ 3 
 5.  ตอบข้อ 2  
     อธิบาย  คําสมุหนาม คือ  คํานามท่ีแสดงลักษณะหมวดหมู่ของคน  สัตว์  สิ่งของ  จะอยู่หน้า  
     คํานามเสมอ  เช่น  กองหนังสือ  ฝูงนก   พวกผู้ร้าย 
  ข้อ1  ไม่มีสมุหนาม  ข้อ2   มีสมุหนามคือ  ฝูงค้างคาว 
  ข้อ3   ไม่มีสมุหนาม   ข้อ4   ไม่มีสมุหนาม 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ 2 
 6.  ตอบข้อ 3 
    อธิบาย  อาการนาม คือ  คํานามที่แสดงอาการ หรือสภาพ   เกิดจากการนําคําว่า  การ  หรือความ         
    มาวางหน้าค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ 
  ข้อ 1  มีอาการนาม คือ  ความอร่อย  และ  การปรุงรส 
  ข้อ 2  มีอาการนาม คือ  การออกกําลังกาย 
  ข้อ 3  ไม่มีอาการนาม   (การเมือง  เพราะเมืองเป็น คํานาม ไม่ใช่คํากริยาหรือคําวิเศษณ์  ) 
  ข้อ 4  มีอาการนาม คือ  ความรู้ 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ3 
 7.  ตอบข้อ 3 
 อธิบาย  ข้อ1.  กระเป๋า 2-3 ชิ้น    แก้เป็น  ใบ  , ลูก  กระจกเงาบานนั้น    ถูกต้อง 
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  ข้อ 2   เปียโน 5 เครื่อง    แก้เป็น  หลัง  กีตาร์  10 ตัว        ถูกต้อง 
  ข้อ 3   กรรไกร 1 อัน แก้เป็น   เล่ม  หนังสือพิมพ์ 1 เล่ม  แก้เป็นฉบับ 
  ข้อ 4  ไม้กวาด  10  ด้าม    แก้เป็น  อัน  ปฏิทิน 1 ฉบับ            ถูกต้อง  
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ3 
 8.  ข้อ4      
 อธิบาย  คําที่ใช้ขยายเพ่ือให้ได้ความชัดเจนละเอียดขึ้น 
  ข้อ 1  ขัน  ทําหน้าที่เป็นคํานาม  หมายถึงภาชนะอย่างหนึ่ง 
  ข้อ 2  ขัน  ทําหน้าที่เป็นคํากริยา    หมายทําให้ตึงหรือแน่น 
  ข้อ 3  ขัน  ทําหน้าที่เป็นคํากริยา  อาการร้องอย่างหนึ่งของไก่ 
  ข้อ 4  ขันทําหน้าที่เป็นคําวิเศษณ์  ขยายคํานามคืออารมณ์  
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ4 
 9. ตอบ  ข้อ2 
  อธิบาย ข้อ1  หรือเป็นคําถาม 
  ข้อ2  หรือ เป็นประโยคให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ข้อ3  หรือเป็นคําถาม 
  ข้อ4   หรือเป็นคําถาม 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ2 
 10. ตอบข้อ4  
 อธิบาย โครงสร้างประโยค มี  ประธาน + ขยายประธาน + กริยา + ขยายกริยา + กรรม   +       
ขยายกรรม 
  ข้อ1   คุณครู   -    เลี้ยง      -      สุนัข         ตัวใหญ่หลายตัว 
  ข้อ 2    นักเรียน    -    ใส่             -     รองเท้า    ผ้าใบสีดํา 
  ข้อ3     เขา                 -    ซื้อ           -     หนังสือ      การ์ตูน 
   ข้อ4    แมว      สีขาว            วิ่งไล่จับ       -           หนู              -            
   ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ4                     
   11.  ตอบข้อ4 
 อธิบาย  ประโยคประกอบด้วย ภาคประธาน   +  ภาคแสดง 
  ข้อ1  นกบินกลับรัง  มีภาคประธาน ( นก)    ภาคแสดง ( บินกลับรัง) 
  ข้อ2  ไฟไหม้ศาลา  มีภาคประธาน ( ไฟ)    ภาคแสดง ( ไหม้ศาลา) 
  ข้อ3  ลุงนั่งตกปลา  มีภาคประธาน ( ลุง)     ภาคแสดง ( นั่งตกปลา )    
  ข้อ4  จักรยานสีแดง               มีภาคประธาน (จักรยานสีแดง)  --      
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ4  
 12.  ตอบข้อ 1 
 อธิบาย   ข้อ1  เพราะ  ขยายคํากริยา  ร้อง   
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  ข้อ 2  , ข้อ3 , ข้อ 4      เพราะ  เป็นคําสันธาน  เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผล      
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ1 
 13.  ตอบข้อ 2 
 อธิบาย     ข้อความท่ีเป็นบุพบทคือ “  ควรยืนรอหน้าประตู  ”  โดยคําว่า  หน้า  เป็นคําบุพบทบอก
     สถานที่  นําหน้าคํานามคือ  ประตู                                                                             
                  ดังนัน้  ค าตอบท่ีถูกต้องคือ  ข้อ2    
 14.   ตอบข้อ 1 
 อธิบาย    ข้อ 1  เธอคิดว่าอย่างไร    สังเกตจากคําว่า  อย่างไร  ในที่นี้มีเจตนาตั้งคําถามให้ตอบ  
   ส่วนข้ออ่ืนแม้จะมีคําว่า  อะไร   ใคร  ไม่มีเจตนาเป็นคําถาม   จึงจัดเป็นประโยคบอกเล่า 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ1   
 15.  ตอบข้อ3 
 อธิบาย   ข้อ 1  ทรงประทับ    แก้เป็น  ประทับ  เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ทรงนําหน้า 
    ข้อ 2    ทรงพระราชทาน  แก้เป็น  พระราชทาน  เป็นคํากริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ทรง
  นําหน้า 
  ข้อ 3  ทรงพระกรุณา   ใช้ถูกต้อง   พระกรุณาเป็นคํานามราชาศัพท์  จึงต้องใช้ทรงนําหน้า
  เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นคํากริยาราชาศัพท์ 
  ข้อ 4  ทรงมีพระราชปฏิสันถาร  แก้เป็น  พระราชปฏิสันถาร  เป็นคํากริยาราชาศัพท์อยู่แล้ว
ใช้คําว่ามี  นําหน้าได้เลย  โดยไม่ต้องมีคําว่า  ทรง 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ3   
 16.   ตอบข้อ4 
 อธิบาย  ภาษาเขมร  (1)  มักสะกดด้วย   จ  ร  ญ  ล  ส (2)  บัง  บัน  บํา  นําหน้าคํา 
  (3)  ส่วนมากเป็นคําราชาศัพท์ (4)  มักแผลงคําได้ เช่น    ผสม  เป็น  ประสม  ผจญ  
  เป็นประจญ จ่าย  เป็น  จําหน่าย      
  ภาษาจีน  (1)  มักเป็นชื่ออาหาร (2)  มักเกีย่วกับของเครื่องใช้    การค้าขาย 
  (3)  มักใช้วรรณยุกต์ตรี  จัตวา   
  ข้อความที่กําหนดให้  ภาษาเขมรมี 2 คํา คือ  จําหน่าย  โปรด  ภาษาจีน  5 คํา  คือ 
  ห้าง  ยี่ห้อ  เถ้าแก่  โต๊ะ  เก้าอ้ี 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ4 
 17.   ตอบข้อ3 
 อธิบาย ข้อ 1    เป็นประโยคความรวม  ข้อ 2  เป็นประโยคความรวม 
  ข้อ 3  เป็นประโยคความซ้อน  ข้อ 4  เป็นประโยคความรวม 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ3 
 18.  ตอบข้อ3 
 อธิบาย อกรรมกริยา  คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ 
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  ข้อ 1  เป็นสกรรมกริยา  เพราะมีกรรมมารับคือ  โต๊ะ 
  ข้อ 2  เป็นสกรรมกริยา  เพราะมีกรรมมารับคือ  ต้นไม้ 
  ข้อ3  เป็นอกรรมกริยา เพราะไม่มีกรรมมารับ 
  ข้อ 4  เป็นสกรรมกริยา  เพราะมีกรรมมารับคือ  ขนม 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ3 
 19.  ตอบข้อ1 
 อธิบาย ข้อ1  เช็ก  ใช้คําไทยแทน ตรวจสอบ ข้อ 2  ไวน์  แอลกอฮอล์  ไม่มีคําไทยใช้แทน 
  ข้อ3  คอมพิวเตอร์  ไม่มีคําไทยใช้แทน ข้อ4  ไอศกรีม   ไม่มีคําไทยใช้แทน  
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ1 
 20.  ตอบข้อ4 
 อธิบาย  ข้อ1  ประโยคบอกเล่า  ข้อ2  ประโยคบอกเล่า 
  ข้อ3   ประโยคปฏิเสธ  ข้อ 4  ประโยคคําสั่ง 
  ดังนั้น  ค าตอบที่ถูกต้องคือ  ข้อ4 
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แบบทดสอบ  Occupations 

Direction: Choose the best answer. 

1.He works at a post office. Who is  he? 

       a.doctor b.postman c.policeman d.teacher 

2.A  person who looks after farm. He works on the land. Who is he? 

       a. doctor b.postman c.policeman d.farmer 

3. He works at a post office. Who is  he?  

       a. doctor b.fruit seller    c.postman d. policeman 

4. A  person who teaches students. Who is he or she? 

       a. doctor b.postman     c.teacher      d.farmer 

5. A  person who studies at school. Who is he or she? 

        a. doctor b.postman    c.student    d.farmer 

6.  A  person who cares for diseases of the teeth. Who is he or she? 

        a.dentist b.teacher   c.singer  d.farmer 

7.He works at the police station. Who is  he? 

        a. doctor b.postman    c.student    d.policeman 

8. A  woman who looks after sick people. Who is she? 

         a. doctor b.nurse    c.student    d.policeman 

9. A  man who fishes as a job as a hobby. Who is she? 

               a. doctor b.nurse   c.fisherman d.bus driver 

10.He works in the kitchen. What is he? 

               a.cook b.singer c.policeman d.postman 
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เฉลยแบบทดสอบ Occupation 

1.b    2.d   3.c    4.c    5.c     6.a    7.d    8.b    9.c    10.a 
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Verb to be 
 
 

Verb  to  be  มีหลักการใช้  ดังนี้ 
 1. ถ้าเป็นกริยาส าคัญในประโยค  มีความหมายว่า  เป็น  อยู่  คือ 
 2. ใช้วางข้างหน้า กลุ่มค า   adjective  ( ค าคุณศัพท์ ) 
 3. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Continuous ( ประโยคที่มี กริยา ing ) 
4.ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Passive  Voice ( ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท า ) 

 หลักการใช้กับประธานในประโยค 
            1.  ถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษท่ี  3  ซึ่งได้แก่  He  She  It  หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว  และ
สิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง  Verb  to  be  ที่ใช้  คือ  is   เช่น 
                        *He  is  a  teacher.                 *Sam  is  a  singer 
                        *She  is  in  the  room.                 *My  father   is  sleeping. 
                        *It  is  a  dog.                              *The  pencil  is  on  the  table 
            2.   ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษท่ี  1  (  ผู้พูดคนเดียว ) ซึ่งได้แก่  I  Verb  to  be ที่
ใช้  คือ  am                    
                        *I  am  a  student.                       *  I  am  under  the  table. 
            3.  ประธานเป็นพหูพจน์ทุกบุรุษ  ซึ่งได้แก่  We  You  They   หรือ ชื่อคนหลาย  สัตว์หลายตัว และ
สิ่งของหลายอันที่ถูกกล่าวถึง  Verb  to  be  ที่ใช้  คือ   are  เช่น 
                        *We  are  nurses.                    *My  father  and  I  are  in  the  room. 
                         *They  are  policemen.           *Suda and  her  friends  are  under  the  tree. 
                        *You  are  very  good.             *The  players  are  in  the  playground. 
การสร้างประโยคที่มี Verb  to  be  ให้เป็นประโยคปฏิเสธ.    
มีวิธีการดังนี้     เติม  not   ลงไปในต าแหน่งที่เรียงต่อจาก Verb  to  be    หลัง  is  am  are  เช่น 
                        *He  is  not  in  the  room.                   *I  am  not  a  child. 
                        *They  are  not  teachers.                    *Suda  is  not  reading. 
 หมายเหตุ         รูปย่อของ ปฏิเสธ Verb  to  be  คือ  is  not  ย่อเป็น  isn’t 
                        am  not  จะไม่ใช้รูปย่อ                        are  not  ย่อเป็น  aren’t 

การท าประโยคที่มี  Verb  to  be ให้เป็นประโยคค าถาม Yes  No  Question มีหลักการดังนี้ 
            เอา  Verb  to  be  มาวางหน้าประโยค  และเอาประธานของประโยคมาวางเรียงต่อจาก
Verb  to  be  หลังจบประโยค  ต้องใส่เครื่องหมายค าถาม เช่น 
                        He  is  in  the  room. เปลี่ยนเป็น  Is  he  in  the  room ? 
                        They  are  soldiers     เปลี่ยนเป็น   Are  they  soldiers? 
                        I  am  a  boy.             เปลี่ยนเป็น  Am  I  a  boy ? 
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แบบทดสอบ  Verb to be 

 

Directions: Choose the best answer. 

1.I…….in the classroom. 

 a.is  b.am  c.are  d.was 

2.He…….a  policeman. 

 a.is  b.am  c.are  d.was 

3.We………playing  football. 

 a.is  b.am  c.are  d.was 

4.They……..very  happy. 

 a.is  b.am  c.are  d.was 

จงเปลี่ยนประโยคที่ก าหนดให้เป็นประโยคปฏิเสธ (ข้อ5-7) 

5. I am a  nurse. 

 a. Am I a nurse?         b. I am no a nurse.  

         c. I is not a nurse.       d. I am not a nurse. 

6. He is a doctor. 

 a. He is a doctor not.  b. He is not a doctor. 

 c. He are not a doctor. d. He not a doctor. 

7. We are singers. 

 a. We aren’t singers.  b. We are no singers. 

 c. We is not singers.  d. We are singers not. 
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จงเปลี่ยนประโยคที่ก าหนดให้เป็นประโยคค าถาม (ข้อ8-10) 

8. Anne is a beautiful lady. 

 a. Anne is a beautiful lady?      b. Anne  a beautiful lady is? 

 c. Is  Anne  a  beautiful lady?     d. Anne is not a beautiful lady? 

9. I am a dentist. 

 a. I am a dentist?   b. I  a dentist am? 

 c. I am not a dentist.   d. Am I a dentist?  

10. They are busy. 

        a. They are busy?   b. They are busy? 

 c. Are they  busy?   d. Are they not busy? 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ  Verb to be 

1.b    2.a   3.c    4.c    5.d     6.b    7.a    8.c    9.d    10.c 
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สื่อสาระความรู้  

วิชา สังคมศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 



ค าชี้แจง

ชุดส่ือสาระความรู้ หมวดรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นการสรุปเน้ือหาครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ แบบเข้าใจง่ายและกระชับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมข้อค าถามและเฉลย ในตอนท้ายของหมวดวิชา
สังคมศึกษามีสาระน่ารู้เพ่ิมเติมแต่ละวิชา เรื่องความรู้รอบตัว 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเร่ิมจากเนื้อหา ดังน้ี

1. สาระพระพุทธศาสนา
2. สาระหน้าที่พลเมือง
3. สาระเศรษฐศาสตร์
4. สาระประวัติศาสตร์
5. สาระภูมิศาสตร์

139

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


141

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


142

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


143

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


144

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


145

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


146

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


147

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


148

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


149

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


150

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


151

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


152

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


153

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


154

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับศาสดาของศาสนา
ต่างๆ 
ก. พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา
ข. พระเยซูประสูติในดินแดนปาเลสไตน์
ค. นบีมุฮัมมัดมีพระชนมายุรวม 63 ปี
ง. คุรุนานักประสูติท่ีประเทศเนปาล

2. การมีสติสัมปชัญญะสอดคล้องกับศีลข้อใด
ก. ศีลข้อ 2 ข. ศีลข้อ 3 ค. ศีลข้อ 4  ง. ศีลข้อ 5
3. เหตุผลหลักในการฝึกสติและสมาธิคือข้อใด
ก. เพื่อท าให้จิตใจสงบ ข. เพื่อให้คนอื่นยกย่อง
ค. เพื่อให้มีความจ าแม่นย า
ง. เพื่อให้นอนหลับสนทิและไม่ฝันร้าย

4. หลักความรักในศาสนาคริสต์สอดคล้องกับ
หลักธรรมใดในพระพุทธศาสนามากที่สุด
ก. ฆราวาสธรรม 4  ข. พรหมวิหาร 4
ค. อิทธบิาท 4 ง. อริยสัจ 4

5. พิธีกรรมใดทางพระพุทธศาสนาที่มีจุดมุง่หมาย
ในการขัดเกลาจิตใจของเยาวชนชาวพุทธมากที่สุด
ก. พิธีทอดผ้าป่า  ข. พิธีทอดกฐิน
ค. พิธีบรรพชา ง. พิธีเข้าพรรษา

6.ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามแนวทางของ
พุทธศาสนิกชนที่ดี
ก.ถวายทานแก่พระสงฆ์ 
ข.บริจาคทรัพย์สินจ านวนมาก 
ค. หาโอกาสศึกษาหลักธรรม 
ง. ฝึกอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบนี้มีค าถาม ปรนัย 10 ให้นักเรียนตรวจดูให้ครบก่อนลงมือท าข้อสอบ
2. แบบทดสอบเป็นค าถามที่มคี าตอบให้เลือก 4 ข้อให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

7. ข้อใดคือประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ข. ได้ถวายอาหารแก่พระสงฆ์
ค. ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี
ง. ได้พูดคุยกับเพื่อน

8. ใครปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือไม่
ถูกต้อง

ก. สิงห์ไว้ผมยาวตามหลักศาสนาสขิ
ข. อับดุลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตามหลัก

ศาสนาอิสลาม
ค. มงคลเข้าร่วมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะตาม

หลักศาสนาคริสต ์
ง. สุดาท าบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้

ตามหลักศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
9. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญใน
ฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติไทย
ก. เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
ข. เพราะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อคนไทยทุกคน
ค. เพราะพระพุทธศาสนามีความส าคัญกว่าศาสนาอื่นๆ
ง. เพราะพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในไทยเป็น
เวลานานแล้ว
10. ใครน าหลักธรรมทางศาสนามาแก้ไขปัญหาส่ิง
เสพติดได้ดีที่สุด
ก. กมลรักษาศีลข้อท่ี 1 อย่างเคร่งครัด
ข. ขวัญตารักษาศีลข้อ 2 อย่างเคร่งครัด
ค. จินดารักษาศีลข้อ 4 อย่างเคร่งครัด
ง. วิภารักษาศีลข้อ 5 อย่างเคร่งครัด

ข้อค าถาม พระพุทธศาสนา
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1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียน
ราษฎร
ก. เม่ือมีคนเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน
ข. เม่ือมีคนตายต้องแจ้งภายใน 1 วัน
ค. เม่ือย้ายเข้าต้องแจ้งภายใน 7 วัน
ง. เม่ือย้ายออกต้องแจ้งภายใน 15 วัน
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี
ก. ท าให้ท้องถิ่นมีรายได้
ข. ท าให้ท้องถิ่นมีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น
ค. ท าให้คนในท้องถิ่นได้รับสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม
ง. ท าให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ต่อคนมากขึ้น
3. ข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ทางด้านเทคโนโลยีมากท่ีสุด
ก. การตรงต่อเวลา  ข. การคมนาคม
ค. การแต่งกาย ง. การศึกษา
4. การกระท าในข้อใดเป็นการแสดงมารยาทไทยท่ีไม่
ถูกต้อง
ก. การไหว้ผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อม
ข. การเดินค้อมตัวลงเมื่อผ่านผู้ใหญ่
ค. การไม่เค้ียวหรือกินอาหารเสยีงดัง
ง. การนั่งไขว่ห้างต่อหน้าผูใ้หญ่
5. นักเรียนควรสนใจข่าวใดเป็นพิเศษ
ก. ข่าวกีฬา ข. ข่าวการศึกษา
ค. ข่าวบันเทิง ง. ข่าวต่างประเทศ

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบนี้มีค าถาม ปรนัย 10 ข้อ ให้นักเรียนตรวจดูให้ครบก่อนลงมือท าข้อสอบ
2. แบบทดสอบเป็นค าถามที่มคี าตอบให้เลือก 4 ข้อให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

6. ข้อใดคือประโยชน์สูงสุดของการฟังข่าว
ก. เป็นคนทันสมัย 
ข. มีข้อมูลในการแสดงความคิดเห็น
ค. มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ง. มีเรื่องคุยกับเพื่อน
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักในการเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสาร
ก. ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน
ข. เลือกใชข้้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต
ค. หลีกเลี่ยงข่าวสารท่ีจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อ
จิตใจ
ง. เลือกรับข่าวสารท่ีตนเองสนใจจากแหลง่เดียวเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจได้ง่าย
8. ข้อใดเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศ
ก. เข้าร่วมเจรจาเพ่ือหาข้อยุติเร่ืองพ้ืนที่เกษตรกรรมใน
ชุมชน
ข. รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมสืบสานประเพณีในจังหวัด

ค. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ง. รักษาสาธารณสมบตัิในท้องถ่ินของตนเอง
9. กิจกรรมข้อใดส่งเสริมประชาธิปไตยน้อยท่ีสุด
ก. การร่วมมือกันท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ข. การชุมนุมแสดงความคิดเห็น
ค. การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ง. การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกต้ัง
ก. ในการลงชื่อ  ถ้าเขียนหนังสือไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ
เป็นหลักฐานแทนได้
ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยา่งน้อย 60 วัน

ค. การหย่อนบัตรเลือกตั้งต้องให้กรรมการเป็นผู้หย่อนเท่านั้น

ง. ก่อนวันเลือกต้ังไม่จ าเป็นต้องฟังนโยบายของผู้สมัคร

ข้อค าถาม หน้าท่ีพลเมือง
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1. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ
ก. ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ข. มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
ค. มีจิตส านึกที่ดีในการผลิตสนิค้า
ง. ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั
2. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ
ก. หลักความจ าเป็น ข. หลักการมีประโยชน์
ค. หลักความประหยัด ง. หลักความชอบส่วนตัว
3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี
ก. ไม่หลงเชื่อค าโฆษณาอย่างง่ายๆ
ข. ซื้อเฉพาะสินค้าและบริการท่ีมีของแถม 
ค. วางแผนก่อนเลือกซ้ือสินค้าและบริการ
ง. ส ารวจสินค้าจากหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจซื้อ
4.ทรัพยากรในข้อใดจัดเป็นทรัพย์เสรี
ก. อาหาร ข. ป่าไม้ ค. เสื้อผ้า ง. บ้านเรือน
5. ภาษีในข้อใดไม่ใช่ภาษีทางตรง
ก. ภาษเีงินได้ ข. ภาษทีรัพย์สิน
ค. ภาษมีรดก ง. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและ
ผู้ใช้แรงงาน
ก. ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ
ข. ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้
สินค้าและบริการ
ค. ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิท่ีจะมีวันหยุดประจ าสัปดาหไ์ม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ 2 วัน
ง. ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิท่ีจะได้เงินทดแทนจากนายจ้างเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากการท างานให้นายจ้าง

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบนี้มีค าถาม ปรนัย 10 ให้นักเรียนตรวจดูให้ครบก่อนลงมือท าข้อสอบ
2. แบบทดสอบเป็นค าถามที่มคี าตอบให้เลือก 4 ข้อให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

7. ข้อใดคือผลดีของการรวมกลุ่มในการผลิตที่ส าคัญ
ท่ีสุด
ก. เพิ่มอ านาจต่อรองในการขายสินค้า
ข. ท าให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ค. ท าให้สินค้าของผู้ที่รวมกลุ่มขายดีข้ึน
ง. ท าให้สินค้าต่างๆ มีคุณภาพดีและตรงกับความ
ต้องการมากข้ึน

8. ข้อใดไม่ใชเ่ป้าหมายหลักของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ก. เพื่อแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลาง
ข. เพื่อรวมตัวกันขึ้นราคาสินค้า
ค. เพื่อแก้ปัญหาตลาดรับซื้อสินค้า
ง. เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้า
9. ข้อใดไมจ่ัดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ก. ใชเ้ท่าที่จ าเป็น ข. ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. ใชใ้นการผลิตให้คุ้มค่าที่สุด
ง. ใชผ้ลิตสินค้าเป็นจ านวนมาก เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคนให้ได้มากที่สุด
10. ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่สุดในฐานะเป็น
ผู้ผลิต
ก. นิดผลิตสินค้าเฉพาะที่ตนชอบ
ข. น้อยท าอาหารที่คนชอบกินไปวางขาย
ค. นุชไม่ได้ติดป้ายราคาสินค้า
ง. หน่อยใช้สารฟอกขาวเพื่อให้อาหารดูน่า
รับประทาน
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การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช เมื่อครั้งยังด ารงพระยศ
เป็น สมเด็จเจ้าพระ -ยามหากษัตริย์ศึก
ภายหลังที่ได้ทรงเลิกทัพกลับจากกรุง
กัมพูชาเพราะในกรุงธนบุรีเกิดการจลาจล
เมื่อถึงกรุงธนบุรีบรรดาขุนนางน้อยใหญ่
ทั้งหลายก็พากันอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์ 
เรียกร้องใหแ้ก้ไขวิกฤติการณ์ พร้อมกันน้ัน
ก็พากันอันเชิญให้พระองค์เสด็จขึ้น
ครองราชย์สมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทย
สืบต่อไป เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 
รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี (นับเป็นวัน
เริ่มต้นแห่งราชวงศ์จักรี ทางราชการจึง
ก าหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี 
เป็นวันจักรี เพื่อระลึกถึงวันแห่งการ
สถาปนาราชวงศ์จักรี)
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1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์
ก. ผู้น าของไทยมีความฉลาดในการพัฒนาประเทศ
ข. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีแต่ความสุข ไม่ขัดแย้งกัน 
ท าให้พัฒนาประเทศได้ง่าย
ค. ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมท าให้
เกิดการค้าขายกับต่างชาติได้ง่าย
ง. ประเทศไทยมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากกว่าประเทศ
ตา่งๆ ในแถบภมูิภาคเอเชีย
2. ข้อใดคือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6
ก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ค. มหามงกุฎราชวิทยาลัย 
ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล จ ากัด เก่ียวข้อง
กับข้อใด
ก. การค้าขายสินค้าต้องห้าม
ข. การรับฝาก – ถอนเงิน
ค. การกู้เงินจากต่างชาติ
ง. การค้าขายกับต่างชาติ
4. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ
วัฒนธรรมในสมัยของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม
ก. ก าหนดให้สตรีเลิกนุง่โจงกระเบน
ข. ก าหนดเครื่องแต่งกายในโอกาสต่างๆ
ค. เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย
ง. ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตเิป็นครั้งแรก

เดิมไม่น่าเชื่อถือ

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบนี้มีค าถาม ปรนัย 10 ข้อ ให้นักเรียนตรวจดูให้ครบก่อนลงมือท าข้อสอบ
2. แบบทดสอบเป็นค าถามที่มคี าตอบให้เลือก 4 ข้อให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

5. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 1
ก. ท าสงครามกับพม่า
ข. สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
ค. เสด็จเยือนชาติตะวันตก
ง. โปรดให้ช าระกฎหมายตราสามดวง

6. การท าสนธิสัญญาเบอร์นีย์กับประเทศอังกฤษ
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด

ก. รัชกาลท่ี 3 ข. รัชกาลท่ี 4
ค. รัชกาลที่ 5 ง. รัชกาลท่ี 6

7. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลส าคัญที่รัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิก
ระบบทาสในสังคมไทย
ก. เพื่อไม่ให้ต่างชาติดูแคลนและใช้เป็นข้ออ้างในการ

เข้ามาแทรกแซง
ข. เพื่อส่งเสริมสถานะของขุนนางโดยการสืบสาย

เลือด
ค. เพื่อให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์
ง. เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

8. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเร่ืองภาชนะดินเผาลาย
เขียนสีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2535  นักเรียนควรเดินทาง
ไปที่ใด
ก. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ข. แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
ค. อุทยานประวัติศาสตร์สโุขทัย จังหวัดสุโขทัย
ง. เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี
9. ประเทศใดไม่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
ก. เวียดนาม ข. พม่า ค. ลาว ง. กัมพูชา
10. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน
ก. ชักชวนให้ประเทศต่างๆ นับถือพระพุทธศาสนา
ข. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ค. จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
ง. จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ

ข้อค าถาม สาระประวัติศาสตร์
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ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบนี้มีค าถาม ปรนัย 10 ข้อ ให้นักเรียนตรวจดูให้ครบก่อนลงมือท าข้อสอบ
2. แบบทดสอบเป็นค าถามที่มคี าตอบให้เลือก 4 ข้อให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ถ้าเราต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ลักษณะทางกายภาพในบริเวณชุมชน เราควร
ศึกษาจากภาพถ่ายใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ท่ัวไป
ข. ภาพถ่ายทางอากาศ
ค. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ง. ภาพถ่ายสามมิติ

2. ประเทศไทยมีลมพัดผ่านหลายชนิดยกเว้นข้อใด
ก. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ค. ลมพายุโซนร้อน
ง. ลมพายทุอรน์าโด

3. ข้อใดไม่ใช่ฤดูกาลของประเทศไทย
ก. ฤดรู้อน ข. ฤดูฝน
ค. ฤดใูบไม้ร่วง    ง. ฤดหูนาว

4. ถ้าลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีอากาศ
ร้อน ฝนตกหนักในฤดูฝน การปลูกสร้างบ้าน
ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
ก. ยกพ้ืนสูง มีหน้าต่างหลายบาน และมีหลังคาทรงสูง
ข. พ้ืนบ้านต่ า มีหน้าต่างหลายบาน และมีหลังคาทรงสูง
ค. ยกพ้ืนสูง มีหน้าต่างน้อยบาน และมีหลังคาทรงเตี้ย
ง. พ้ืนบ้านต่ า มีหน้าต่างน้อยบาน และมีหลังคาทรงเตี้ย

๕. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สอดคล้องกัน
ก. บริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ผู้คนมัก
ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่น
ข. บริเวณท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม น้ าท่วมถึง ผู้คนมักสร้างบ้าน
ให้มีใต้ถุนสูง
ค. บริเวณท่ีมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ มักจะมีประเพณีท่ี
เกี่ยวกับน้ า
ง. บริเวณท่ีมีสภาพอากาศหนาว ผู้คนมักจะสร้างบ้านท่ี
มีหน้าต่างหลายบาน

๖. ข้อใดอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ
ในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจบุนัได้ถูกต้องที่สุด
ก. สภาพธรรมชาติของประเทศไทยในอดีตและ
ปัจจุบันยังคงเหมือนเดิม
ข. สภาพธรรมชาติของประเทศไทยในปัจจุบันอุดม
สมบูรณ์กว่าในอดีต
ค. สภาพธรรมชาติของประเทศไทยในอดีตมีความ
อุดมสมบูรณ์มากแต่ปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์
ลดลง
ง. สภาพธรรมชาติของประเทศไทยในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นมากกว่าในอดีต
๗. การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ข้อใดที่ส่งผลเสียต่อมนุษย์ร้ายแรงที่สุด
ก. น้ าเน่าเสีย       ข. ดินเสื่อมคุณภาพ
ค. อากาศเป็นพิษ   ง. สัตว์ป่าสูญพันธุ์

๘. ใครใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เหมาะสมที่สุด
ก. โสภิตารีดเสื้อผ้าคร้ังละ 1 ตัว เพราะไม่มีเวลา
ข. โสภาเปิดพัดลมท้ังวันท้ังคืน เพราะอากาศร้อน
ค. วิชัยปิดไฟทุกคร้ังหลังเลิกใช้งาน เพราะช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่าย
ง. ปราณีเปิดน้ าท้ิงไว้ขณะแปรงฟัน เพราะ

ต้องการล้างคราบฟอง
๙. ในแผนที่ใช้สัญลักษณ์ใด แทนภูเขา
ก. 

ข. 

ค.

ง.
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เฉลยข้อค าถามหมวดสังคมศึกษา
สาระพระพุทธศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์

เฉลยข้อค าถามสาระพระพุทธศาสนา
1. ตอบ ง เพราะคุรุนานักเป็นศาสดาของศาสนาสิข ท่านประสูติที่ประเทศอินเดีย
2. ตอบ ง เพราะศีลข้อ 5 ให้งดเว้นจากการดืม่สุราและของมึนเมาอันจะก่อให้เกิดความประมาทและขาดสติสัมปชญัญะ
3. ตอบ ก เพราะเป้าหมายหลักในการฝึกสติและสมาธิก็เพื่อท าให้จิตใจสงบ  ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญญาทางธรรม
4. ตอบ ข เพราะพรหมวิหาร 4 มี เมตตาคือความรัก และกรุณาคือความสงสาร ซ่ึงสอดคล้องกับหลักความรักในศาสนา

คริสต์มากที่สุด
5. ตอบ ค เพราะเยาวชนที่เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรจะไดร้ับการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นคนดโีดยรักษาศีล 10
6. ตอบ ข เพราะการบริจาคทรัพย์สินจ านวนมากอาจท าให้ตนเองเดอืดร้อนได ้ พระพุทธศาสนา

เน้นที่หลัก ความพอดี  ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง
7.    ตอบ ค เพราะเป้าหมายสูงสุดในการเข้ารว่มกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 

คือ ให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีนั่นเอง
8.    ตอบ ค เพราะการเข้าร่วมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นการปฏิบัติตามหลักของพระพทุธศาสนา
9.    ตอบ ก เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา  และก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีในการ

ด าเนินชีวิต  ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติไทย
10. ตอบ ง เพราะศีลข้อ 5 ให้งดเว้นจากการดืม่สุราและเสพของมึนเมา  ซึ่งได้แก่  ยาเสพติด ให้โทษทั้งหลาย

เฉลยข้อค าถามสาระหน้าที่พลเมือง
๑. ตอบ ค เพราะเมื่อมีการย้ายเขา้ต้องแจ้งภายใน 15 วัน ไม่ใช่ 7 วัน
๒. ตอบ ง เพราะการที่คนในท้องถิ่นมีรายไดต้่อคนมากขึน้ไม่ใช่ผลจากการเสียภาษี
๓. ตอบ ข เพราะการคมนาคมขนส่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี
๔. ตอบ ง เพราะมารยาทไทยถือว่าการนั่งไขวห่้างต่อหน้าผู้ใหญ่เป็นการปฏิบัติที่ไมสุ่ภาพ
๕. ตอบ ข เพราะข่าวการศึกษาเป็นข่าวที่ใกล้ตัวนักเรยีนมากที่สุด
๖. ตอบ ค เพราะประโยชน์สูงสุดของการฟังข่าวก็เพือ่ให้มีความรูเ้พิ่มมากขึ้น
๗. ตอบ ง เพราะการเลือกรับข่าวสารควรรับจากหลายๆ แหล่ง แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
๘. ตอบ ค เพราะการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศ   ส่วนตอบ ก   

ข.  และ ง.  เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
๙. ตอบ ค เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเป็นการสง่เสริมประชาธิปไตยทางอ้อม  กล่าวคือ  การปฏิบัติตามกฎหมาย

เป็นการปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ ภายใต้ที่กฎหมายก าหนด  เพื่อท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๑๐. ตอบ ก เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 90 วัน การหย่อนบัตรเลือกตั้งต้องท าดว้ย
ตนเองต่อหน้ากรรมการการเลือกตั้งก่อนถึงวนัเลือกตั้งควรรับฟงันโยบาย แนวคิด ของผู้สมัครแต่ละคนเพื่อ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

เฉลยข้อค าถามเศรษฐศาสตร์
๑. ตอบ ง เพราะการค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นหลักอาจท าให้ผู้บรโิภคเสียประโยชน์ได้
๒. ตอบ ง เพราะความชอบส่วนตัวอาจก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือยได้
๓. ตอบ ข เพราะการซื้อเฉพาะสินค้าที่มีของแถมอาจท าให้จา่ยเงนิเพิ่มในสิ่งที่ไม่จ าเป็น
๔. ตอบ ข เพราะอาหาร เสื้อผ้า และบ้านเรือน เป็นเศรษฐทรัพย์ที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือแลกเปล่ียนจึงไดม้า 

ส่วนป่าไม้เป็นทรัพย์เสรี เพราะเป็นทรัพย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
๕. ตอบ ง เพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อม
๖. ตอบ ค เพราะผู้ใช้แรงงานมีสิทธิที่จะมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยวันหยุดประจ าสัปดาห์
ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน

๗. ตอบ ก เพราะผู้ผลิตที่ไม่ได้รวมกลุ่มกันจะไม่มีอ านาจในการตอ่รองในการขายสินค้า อาจท าให้ถูกพ่อค้าคนกลาง
เอารัดเอาเปรียบได้

๘. ตอบ ข เพราะการรวมตัวกันขึ้นราคาสนิค้าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและสรา้งความเดอืดร้อนให้กับผู้บริโภค
๙. ตอบ ง เพราะการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าเป็นจ านวนมาก อาจท าให้ทรัพยากรหมดไปอย่างรวดเร็วได้
๑๐. ตอบ ข เพราะการผลิตสินค้าที่คนมีความต้องการไปขายจะท าให้ขายสนิค้าได้ดี
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เฉลยข้อค าถามหมวดสังคมศึกษา 
สาระประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์ 

เฉลยข้อค าถามภูมิศาสตร์
๑. ตอบ ข เพราะภาพถ่ายทางอากาศจะให้รายละเอียดท่ีครอบคลุมเหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม
๒. ตอบ ง เพราะลมพายุทอรน์าโดเป็นลมพายุท่ีเกิดในทวีปอเมริกา
๓. ตอบ ค เพราะฤดูกาลของไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน
๔. ตอบ ก เพราะการปลูกบ้านยกพื้นสูงก็เพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก การสร้างบ้านมีหน้าตา่ง

หลายบานเพื่อให้ลมถ่ายเทในช่วงท่ีมีอากาศร้อน และการสร้างบ้านให้หลังคาทรงสงูก็เพื่อให้น้ าฝนไหลลง
ได้เร็วในช่วงท่ีมีฝนตกหนักในฤดูฝน

๕. ตอบ ง เพราะบริเวณท่ีมีสภาพอากาศหนาวผู้คนมักจะมีการสร้างบ้านท่ีมีจ านวนหนา้ต่าง   น้อยบาน 
เพื่อป้องกันลมหนาว

๖. ตอบ ค เพราะปัจจุบันสภาพธรรมชาติของไทยได้ถูกท าลายไปมากจึงท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ลดลง
๗. ตอบ ค เพราะถ้าอากาศเป็นพิษมากๆ จะท าให้มนุษย์ไม่มีอากาศหายใจ ท าให้อาจเสียชีวิตได้
๘. ตอบ ค ข้อ ก.  ข้อ ข.  และข้อ ง.  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
๙. ตอบ ก เพราะสัญลักษณ์ เป็นสัญลักษณแ์ทนภูเขา
๑๐. ตอบ ก เพราะแผนที่ประกอบด้วยพิกัดของแผนท่ี มาตราส่วน ชื่อแผนท่ี แต่ไม่มีในส่วนของเวลา

เฉลยข้อค าถามประวัติศาสตร์
1. ตอบ ก เพราะแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี มีภาชนะดินเผาลายเขียนสีท่ีเป็นหลักฐาน

ส าคัญทางประวัติศาสตร์มากมายให้ศึกษา
2. ตอบ ก เพราะพม่า ลาว และกัมพูชามีพรมแดนติดกับประเทศไทย ส่วนเวียดนามไม่มีพรมแดนติดกับ

ประเทศไทย เนื่องจากลาวและกัมพูชาขวางกั้นอยู่
3. ตอบ ค เพราะการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนถือเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน
4. ตอบ ง เพราะในสมัยรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีทีทั่นสมัย
5. ตอบ ก เพราะรัชกาลที่ 6 ทรงส่งเสริมให้คนมีการศึกษา  จึงโปรดให้ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งถือ

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
6. ตอบ ข เพราะบริษัท แบงค์สยามกัมมาจล จ ากัด มีหน้าท่ีรับฝาก – ถอนเงินจากประชาชน   ปัจจุบัน 

คือ ธนาคารไทยพาณิชย์
7. ตอบ ง เพราะการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตคิรั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์

ธนะรัชต์
8. ตอบ ค เพราะในสมัยรัชกาลท่ี 1 เป็นช่วงกอบกู้บ้านเมือง พระราชกรณียกิจของรัชกาลท่ี 1 จึงเน้นหนัก

ไปในด้านการท าศึกสงคราม
9. ตอบ ก เพราะการท าสนธิสัญญากับอังกฤษ ท่ีเรียกว่า สนธิสัญญาเบอร์นีย์ เกิดข้ึนเมื่อปี      พ.ศ. 

2369 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลท่ี 3  และถือเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกของไทยท่ีท ากับชาติตะวันตก
10. ตอบ ข เพราะข้อ ก. ข้อ ค. ข้อ ง. เป็นเหตุผลส าคัญท่ีรัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกระบบทาสในสังคมไทย แต่

การส่งเสริมสถานะของขุนนางโดยการสืบสายเลือดไม่ใช่เหตุผล และพระองค์ทรงต้องการให้ใช้ความรู้
ความสามารถในการเข้ารับราชการมากกว่าการเข้ารับราชการโดยการสืบสายเลือด
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1. พระบรมมหาราชวัง พระยานราชรถ เรือพระที่นั่ง วัดกลางเมือง(วัดสุทัศน์) ถูกสร้างเพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจให้แก่ประชาชน ในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากเสียกรุงศรีครั้งที่ 2

2. ยุคทองของวรรณคดีไทย คือช่วงสมัยรัชกาลที่ 2

3. หนังสือพิมพฉ์บับแรกถูกจัดท าขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ชื่อว่า “Bangkok Recorder”

4. สมัยรัชกาลที่ 4 มีพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. หนังสือพิมพฉ์บับแรกถูกจัดท าขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ชื่อว่า “Bangkok Recorder”

อ่านง่าย   
ได้สาระ

สาระความรู้เพิ่มเติม
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รูปภาพ : tlcthai.com

9. “ธงไตรรงค์” ถูกน ามาใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6

10. “ปฐมจินดา” คือชื่อเรียกของคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ

11. “งานกาชาด” ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 7

12. ระบอบประชาธิปไตย (กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ) ได้น ามาใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7 และ
เกิดนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

13.การยกเลิกการนุ่งโจงกระเบน แต่งตัวให้เป็นสากลนิยม เกิดข้ึนในช่วงสมัยรัชกาลที่ 8 ถึง 
รัชกาลที่ 9

14. กษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก คือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
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หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย
“บางกอกดีคอเดอร์”

6. คนไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกพระมหากษัติรย์ว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง 
ด้วยความยกย่องนับถือสูงสุด

7. “โรงเรียนดัดสันดาน” ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ส าหรับเด็กที่ท าผิดกฎหมาย

8. “ธนาคารออมสิน” ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6

รูปภาพ: silpa-mag
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