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ค ำน ำ 

มูลนิธิยุวทูตความดีด า เนินโครงการยุวทูตจิตอาสา  ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ร่วมกับ                          

โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดท าชุดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา, ภาษาไทย, 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือร่วมแรงร่วมใจขยายผลการท าความดี        

สู่สังคม ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ไม่สามารถเข้าถึง                    

แนวการเรียนการสอนผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ โดยทางมูลนิธิได้ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่าย                  

ที่แข็งขันและมีความพร้อมในเวลาอันจ ากัดด าเนินโครงการที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายโดยเฉพาะโอกาส                  

เข้าถึงวิชาความรู้ให้กับนักเรียนขาดแคลนที่อยู่ห่างไกลของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงของหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดความรู้ ส าหรับนักเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ 

ในวิชาเหล่านี้มากขึ้น 

 

        

                                                                                         โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

                                                                                          มูลนิธิยวุทูตความดี 

                                                                                         กระทรวงการต่างประเทศ 

                                                                                        10  มิถุนายน 2563 
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สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
วิชาคณิตศาสตร์ 1 – 15 
วิชาวิทยาศาสตร์ 16 – 30 
วิชาสังคมศึกษา 31 – 45 
วิชาภาษาไทย 46 – 60 
วิชาภาษาอังกฤษ 61 – 79 
วิชาภาษาจีน 80 - 90 
บรรณำนุกรม ค 
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ตอนท่ี 1   : ใหนักเรยีนหาผลหารตอไปน้ีโดยวิธีหารยาว (ข้ันตอนละ 1 คะแนน ) 

 

          ตัวอยางท่ี  1        20 ÷ 5  =           

              วิธีทํา                      

   

  

                 ตอบ          ๔                          

 

 

ตัวอยางท่ี  2      44 ÷ 3   =           

      วิธีทํา                      

   

   

    

    

  ตอบ       ๑๔  เศษ  ๒                        
 

 

 

 

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 

ชุดท่ี 1  ทบทวนการหารลงตัวและการหารไมลงตัว 

- 

5  คะแนน 

 

 

- 

- 

7  คะแนน 

 

เน่ืองจาก  5 × 4 = 20 

 

เน่ืองจาก  3 × 1 = 3 

เน่ืองจาก  4 × 3 = 12 



  2 
 
 

 

        1.  35  ÷  5  =    

     วิธีทํา ……………………………………………………………………..........                     

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

      ……………………………………………………………………………... 

      ……………………………………………………………………………... 

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

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

 

 

 

2. 49  ÷  3   =         

    วิธีทํา…………………………………………………………….. 

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

     ………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………… 

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

 

     
 

 

 

  5  คะแนน 

  7  คะแนน 



                                                                                                                                                                                    3 
 
 

 

ตอนท่ี 2    : ใหนักเรียนหาผลหาร และบอกวาเปนการหารลงตัวหรือไม  

เพราะเหตุใด ( ขอละ 2 คะแนน )  

 

ตัวอยางท่ี  1    24  ÷  6  =       

     ตอบ     ๔     เปนการหารลงตัว   เพราะ   ไมมีเศษ หรือเศษเทากับ 0  

 

 

ตัวอยางท่ี  2      29  ÷  3  =  

     ตอบ     ๙  เศษ ๒   เปนการหารไมลงตัว  เพราะ  มีเศษ เทากับ ๒  

 

 

1.        18  ÷   3   =                   

    ตอบ   ..................................................  เพราะ .................................  

      

    2.        25  ÷   5   =                             

    ตอบ   ..................................................  เพราะ .................................  

 

 

 

 

2  คะแนน 

2  คะแนน 

2  คะแนน 

2  คะแนน 
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3.       33 ÷   4   =     

            ตอบ    ..................................................  เพราะ.................................. 

    

 

4.        79 ÷  7   =                           

        ตอบ    ..................................................  เพราะ.................................. 

 

  

 5.      108  ÷  9   =                       

         ตอบ   ..................................................  เพราะ .................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  คะแนน 

2  คะแนน 

2  คะแนน 
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ตอนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

        คําช้ีแจง     :  ใหนักเรียนหาตัวประกอบทุกตัวของจํานวนนับตอไปน้ี 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  หาตัวประกอบของจํานวนนับท่ีกําหนดใหได   (คําตอบละ 0.5 คะแนน) 

2.  ใหเหตุผลไดถูกตอง   (2 คะแนน) 

      

 

   

 

 ตัวอยาง        21               

 

      21  มีตัวประกอบ คือ  1,  3,  7,  21           
 

      เพราะ 1,  3,  7,  21   หาร   21  ลงตัว         

 

                                               

 

 

 

 

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 

ชุดท่ี  2  ตัวประกอบ  

 

คําตอบละ 0.5 

                                                   

1  คะแนน  

                                                   
1  คะแนน  

                                                   

เน่ืองจาก 

1 ×  21  =  21 

    3  ×  7   =  21 

 1,3,7,21 หาร 21 ลงตวั  

ดงันั้น ตวัประกอบของ 

คือ  1,3,7,21 
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1.)  6 

            6  มีตัวประกอบ คือ  ......,  ......,  ......,  ......   

             เพราะ  ......,  ......,  ......,  ......  หาร ......................................     

 

2.)  8 

        8   มีตัวประกอบ คือ ......,  ......,  ......,  ......    

      เพราะ  ......,  ......,  ......,  ......  หาร ......................................    

 

3.)  12 

       12   มีตัวประกอบ คือ  ......,  ......,  ......,  ......,  ......,  ......     

       เพราะ ......,  ......,  ......,  ......,  ......,  ...... หาร ......................................          

 

4.)  23 

       23   มีตัวประกอบ คือ …...................................................    

        เพราะ .....................................  หาร  …........................................ 
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ตอนท่ี 2 

 

                 คําช้ีแจง      :  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

เกณฑการใหคะแนน  ขอ 1-2 ขอละ 1 คะแนน  รวม 2 คะแนน 
1.  คําตอบถูกตองและใหเหตุผลได   (1 คะแนน) 
2.  คําตอบถูกตองแตไมใหเหตุผลหรือตอบไมถูกแตใหเหตุผลถูกตอง   

     (0.5 คะแนน)  
3.  ตอบไมถูกและไมใหเหตุผล  (0 คะแนน)   

      

ตัวอยางท่ี 1        1  คะแนน 

7  เปนตัวประกอบของ 49 หรือไม เพราะเหตุใด 

ตอบ   เปน  เพราะ  7  หาร  49 ลงตัว      

ตัวอยางท่ี 2                                                          1  คะแนน 

  5  เปนตัวประกอบของ 36 หรือไมเพราะเหตุใด 

ตอบ   ไมเปน  เพราะ  5  หาร  36  ไมลงตัว 

 

 

1)   13   เปนตัวประกอบของ 130  หรือไม เพราะอะไร  

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

 

2)    8   เปนตัวประกอบของ 75  หรือไม เพราะอะไร 

         ตอบ  ............................................................................................... 
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    คําช้ีแจง  :  ใหนักเรยีนตอบคําถามตอไปน้ี พรอมทั้งบอกเหตุผล 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  บอกไดวาจํานวนนับนั้นมีตัวประกอบก่ีตัวไดถูกตอง    (1 คะแนน)      

           2.  หาตัวประกอบของจํานวนนับท่ีกําหนดใหได    (คําตอบละ 1  คะแนน) 

3.  บอกไดวาจํานวนนับนั้นเปนจํานวนเฉพาะหรือไมเปนจํานวนเฉาะ ไดถูกตอง   

     (1  คะแนน) 

                              4.  ใหเหตุผลไดถูกตอง  (1 คะแนน)    

        

 

 

ตัวอยาง       5                     

  ตอบ     5   มีตัวประกอบ  2  ตัว   ไดแก   1,  5 

    ดังน้ัน  5  เปนจํานวนเฉพาะ  เพราะ  มีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ  1 และ 5  

 

  

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 

ชุดท่ี 3 จํานวนเฉพาะ 

5  เป็นจาํนวนเฉพาะ เน่ืองจาก 5 มีจาํนวนนบัท่ีหาร 5 ลงตวั คือ 1 ,5  

เรียก 1 ,5 วา่เป็นตวัประกอบของ 5  

ดงันั้น จาํนวนนบัท่ีมีตวัประกอบเพียง 2 จาํนวน เรียกวา่ จาํนวน

เฉพาะ  นัน่คือ 5 เป็นจาํนวนเฉพาะ 
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1.) 7                                       

     ตอบ    7   มีตัวประกอบ .......... ตัว  ไดแก  ……..,  …….. 

      ดังน้ัน   7  ..................................เพราะ .................................................. 

 

2.) 9                                       

      ตอบ    9   มีตัวประกอบ ..........ตัว  ไดแก   ……..,  ……..,  …….. 

       ดังน้ัน    9  ..................................เพราะ .................................................. 

 

 

3.) 10                                       

     ตอบ    10  มีตัวประกอบ ..........ตัว  ไดแก  ……..,  ……..,  ……..,  ……..  

     ดังน้ัน   10  .................................เพราะ .................................................. 

 

4.) 15                                       

      ตอบ    15  มีตัวประกอบ ..........ตัว  ไดแก ……..,  ……..,  ……..,  …….. 

              ดังน้ัน   15  .................................เพราะ .................................................. 
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เกณฑการใหคะแนน 

1.  หาไดวาจํานวนนับนั้นมีตัวประกอบก่ีตัวไดถูกตอง (1  คะแนน)      
2.  หาตัวประกอบของจํานวนนับท่ีกําหนดใหครบทุกจํานวนได (คําตอบละ 0.5 คะแนน) 

3.  หาไดวาจํานวนนับนั้นมีจํานวนเฉพาะก่ีตัว ไดถูกตอง  (1  คะแนน) 

4.  หาจํานวนเฉพาะของจํานวนนับนั้นไดถูกตอง  (คําตอบละ 1 คะแนน) 

5.  หาตัวประกอบเฉพาะไดถกตอง (คําตอบละ  1  คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง   

 

 

 

     

 

 

 

              ตัวอยาง                                            

           ตัวประกอบของ  12   มี  6  ตัว  ไดแก  1,  2,  3,  4,  6,  12   

           ตัวประกอบของ  12  ที่เปนจํานวนเฉพาะ มี  2  จํานวน  คือ  2 และ 3 

           ตัวประกอบเฉพาะของ  12  ไดแก   2,  3 

 

 

  

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 

ชุดท่ี  4  ตัวประกอบเฉพาะ 

  12   มีตวัประกอบ   คือ  1,  2,  3,  4,  6,  12 (จํานวนที่หาร 12 ลงตัว)  

ตัวประกอบของ 12 ที่เปนจํานวนเฉพาะ คอื 2 ,3  

ดังน้ัน ตัวประกอบของ 12 ที่เปนจํานวนเฉพาะ คือ 2 ,3 

(จาํนวนเฉพาะ คือ จาํนวนนบัท่ีมีตวัประกอบเพียง 2 จาํนวน คือ 1 และจาํนวนนบันั้น) 
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         ตัวประกอบของ  6   ม.ี.................จํานวน ไดแก.................................... 

   ตัวประกอบของ  6  ที่เปนจํานวนเฉพาะ มี ......... จํานวน  คือ............. 

       ตัวประกอบเฉพาะของ  6  ไดแก............................... 

 
 

         

   ตัวประกอบเฉพาะของ  10   ไดแก............................... 

   ตัวประกอบของ  10   มี..................จํานวน ไดแก................................... 

   ตัวประกอบของ  10  ที่เปนจํานวนเฉพาะ มี ......... จํานวน  คือ.............       

 

 

         ตัวประกอบของ  14   มี............จํานวน ไดแก........................................ 

       ตัวประกอบของ  14  ที่เปนจํานวนเฉพาะ มี ......... จํานวน คือ............. 

       ตัวประกอบเฉพาะของ  14  ไดแก............................... 
 

 

        

         ตัวประกอบเฉพาะของ  22  ไดแก ............................. 

   ตัวประกอบของ  22   ม.ี...........จํานวน ไดแก........................................ 

      ตัวประกอบของ  22  ที่เปนจํานวนเฉพาะ มี ......... จํานวน  คือ............. 

 

  

1 

2 

3 

4 
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18
19
3

16
493

ชุดท่ี 1 ทบทวนการหารลงตัวและการหารไมลงตัว 

 

00
35

7
355

 

 

 

        1.            35 ÷ 5  =    

 

       วิธีทํา                                  

   

      

          ตอบ           ๗ 

 

 

1. 18  ÷   3   =     

    ตอบ     ๖  เปนการหารลงตัว    เพราะไมมีเศษ หรอืเศษเทากับ 0 

    2.  25  ÷   5   =                             

    ตอบ       ๕  เปนการหารลงตัว  เพราะ   ไมมีเศษ หรอืเศษเทากับ 0 

   3. 33 ÷   4   =     

      ตอบ      ๘ เศษ ๑  เปนการหารไมลงตัว  เพราะ  มีเศษ เทากับ ๑ 

   4.  79 ÷  7   =           

     ตอบ    ๑๑ เศษ ๒   เปนการหารไมลงตัว  เพราะ  มีเศษ เทากับ ๒ 

   5. 108  ÷  9   =      

          ตอบ    ๑๒  เปนการหารลงตัว  เพราะ ไมมเีศษ  หรอืเศษเทากับ 0 

2.    49  ÷  3  =           

 

       วิธีทํา                                      

   

      

 

            ตอบ        ๑๖  เศษ  ๑     

 

 

 

เฉลย 

- 
- 

- 
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1.)  6 

6  มีตัวประกอบ คือ  ...1...,   ...2...,  ...3...,  ...6...   

เพราะ  ...1...,  ...2...,  ...3...,  ...6... หาร   6   ลงตัว 

2.)  8 

8   มีตัวประกอบ คือ  ...1...,  ...2...,  ...4...,  ...8...    

เพราะ  ...1...,  ...2...,  ...4...,  ...8...  หาร   8   ลงตัว  

3.)  12 

 12  มีตัวประกอบ  คือ ..1.., ..2.., ..3.., ..4.., ..6.., ..12..   

 เพราะ  ..1.., ..2.., ..3. , ..4.., ..6.., ..12..  หาร   12   ลงตัว    

4.)  23 

23   มีตัวประกอบ  คือ   1,  23    

เพราะ  1,  23   หาร   23   ลงตัว    

 

  

1)   13   เปนตัวประกอบของ 130  หรือไม เพราะอะไร  

           ตอบ  เปน  เพราะ  13  หาร  130  ลงตัว 

2)    8   เปนตัวประกอบของ 75  หรือไม เพราะอะไร 

           ตอบ  ไมเปน  เพราะ  8  หาร 75  ไมลงตัว 

  

 

 

ชุดท่ี  2  ตัวประกอบ  

 

เฉลย 

ตัวประกอบคือ 

จํานวนนับท่ีหาร

จํานวนนับนัน้ลงตัว 
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1.)   7   มีตัวประกอบ  2   ตัว  ไดแก    1  ,  7       

ดังน้ัน  7  เปนจํานวนเฉพาะ  เพราะ  มีตัวประกอบเพียงสองตัว  คือ  1 และ 7 

                                 

   

2.) 9  มีตัวประกอบ   3    ตัว   ไดแก   1,   3,    9       

ดังน้ัน  9   ไมเปนจํานวนเฉพาะ  เพราะ  มีตัวประกอบมากกวาสองตัว     

คือ  1 , 3 และ  9       

 

                                  

                 3.) 10  มีตัวประกอบ   4   ตัว   ไดแก   1,  2 ,  5 ,  10           

ดังน้ัน  10  ไมเปนจํานวนเฉพาะ  เพราะ  มีตัวประกอบมากกวาสองตัว     คือ  

1,  2,  5  และ  10           

 

 

4.) 15   มีตัวประกอบ   4  ตัว  ไดแก  1 ,   3,   5 ,  15         

ดังน้ัน  15  ไมเปนจํานวนเฉพาะ   เพราะ  มีตัวประกอบมากกวาสองตัว     

คือ  1 , 3 , 5  และ  15           

 

 

ชุดท่ี 3 จํานวนเฉพาะ 
เฉลย 

จํานวนเฉพาะคือ จํานวน

นับท่ีมีตัวประกอบเพียง

สองจาํนวนคือ 1 และ

จํานวนนับนัน้ 
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      ตัวประกอบของ 6   ม ี  4    จํานวน ไดแก  1,  2,  3,  6 

      ตัวประกอบของ  6  ที่เปนจํานวนเฉพาะ มี  2  จํานวน  คือ  2  และ  3 

     ตัวประกอบเฉพาะของ  6  ไดแก   2 และ 3 

 
 

        

   ตัวประกอบของ  10   มี  4  จํานวน ไดแก  1,  2,  5,  10 

      ตัวประกอบของ  10  ที่เปนจํานวนเฉพาะ มี  2  จํานวน  คอื  2 และ 5 

    ตัวประกอบเฉพาะของ  10  ไดแก   2 และ 5 

 

 

      ตัวประกอบของ  14  มี  4  จํานวนไดแก   1,  2,  7,  14 

     ตัวประกอบของ  14  ที่เปนจํานวนเฉพาะ มี  2  จํานวน  คือ  2 และ 7 

    ตัวประกอบเฉพาะของ  14  ไดแก   2 และ 7 
 

 

        

     ตัวประกอบของ  22   มี  4  จํานวน ไดแก  1,  2,  11,  22  

    ตัวประกอบของ  22  ที่เปนจํานวนเฉพาะ ม ี 2  จํานวน  คือ 2 และ 11 

     ตัวประกอบเฉพาะของ   22   ไดแก  2 และ 11  

 
 

ชุดท่ี  4  ตัวประกอบเฉพาะ 

1 

2 

3 

4 

เฉลย 

ตัวประกอบเฉพาะคือ จํานวนนับท่ีเปน

ท้ังตัวประกอบและจํานวนเฉพาะ 
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วทิยาศาสตร์น่ารู้ 
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อาหารผ่านที่เข้าสู่ล าไส้ใหญ ่
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เขียนช่ืออวัยวะทีเ่กี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร ลงในช่องว่างใหถู้กตอ้ง 
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ข้างขึ้นข้างแรม 

          ข้างขึ้นข้างแรม (The Moon’s Phases) เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่มีแสง
 ในตัวเองด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบังด้วยเงาของตัวเอง 
 ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ท าให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปลี่ยน เมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลก 
 เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบ  ใช้ประมาณ 30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: การเกิดขา้งขึ้นข้างแรม 

ที่มา: https://www.moonconnection.com/moon_phases.phtml 

 

  วันแรม 15 ค ่า (New Moon) : เมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หันด้านเงา
 มืดเข้าหาโลก ต าแหน่งปรากฏของดวงจันทร์อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ แสงสว่างของดวงอาทิตย์ ท าให้ เรา

 ไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เลย   

  วันขึ้น 8 ค ่า (First Quarter): เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนมาอยู่ในต าแหน่งมุมฉากระหว่างโลกกับดวง
 อาทิตย์ ท าให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีขนาดเท่ากัน 

  วันขึ้น 15 ค ่า หรือ วันเพ็ญ (Full Moon): ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ดวง
 จันทร์หันด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์เข้าหาโลก ท าให้เรามองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง 

  วันแรม 8 ค ่า (Third Quarter): ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในต าแหน่งมุมฉากระหว่างโลกกับดวง
 อาทิตย์ ท าให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีขนาดเท่ากัน 

โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ 
 

https://www.moonconnection.com/moon_phases.phtml
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การเกิดสุริยุปราคา 

 สุริยุปราคา หรือ สุริยะคราส เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ใน

แนวเส้นตรงเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เงาของดวงจันทร์จะทอดมายังโลก ท าให้คนบนโลก (บริเวณเขตใต้

เงามืดของดวงจันทร์) มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง หรือบางแห่ง เห็นดวงอาทิตย์มืดหมดทั้งดวง ช่วงเวลาที่เกิด

สุริยุปราคาจะกินเวลาไม่นานนัก 

 

 

 

 

ภาพ: สุรยิุปราคา 

ที่มา: Haakon Mosvold Larsen 

สุริยุปราคามี 4 ประเภท ได้แก่ 

          - สุริยุปราคาบางส่วน มีลักษณะ: มีเพียงบางส่วนของดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ถูกบัง  

          - สุริยุปราคาเต็มดวง มีลักษณะ: ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง  

          - สุริยุปราคาวงแหวน มีลักษณะ: ดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงแหวน เกิดเมื่อดวงจันทร์อยู่ในต าแหน่งที่
ห่างไกลจากโลก ดวงจันทร์จึงปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์  

          - สุริยุปราคาผสม มีลักษณะ: ความโค้งของโลกท าให้สุริยุปราคาคราวเดียวกันกลายเป็นแบบผสมได้ คือ 
บางส่วนของโลกเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง บางส่วนเห็นสุริยุปราคาวงแหวน บริเวณท่ีเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง เป็นส่วนที่
อยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่า 

 

 

 

 

ภาพ: สุรยิุปราคารูปแบบตา่งๆ 

ที่มา: https://www.posttoday.com/world/610220 

 

การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
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    การสังเกตสุริยุปราคา 

            การมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าส่งจะผลเสียต่อตา ไม่ว่ามองเวลาใดก็ตาม แม้แต่มองดวงอาทิตย์
 ขนาดเกิด สุริยุปราคา การใช้อุปกรณ์ช่วยในการมอง เช่นกล้องสองตา หรือกล้องโทรทรรศน์ก็ยิ่งท าให้เ ป็น
 อันตรายมากยิ่งขึ้น 

          ดังนั้นในการมองดวงอาทิตย์ ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยกรองรังสีบางชนิดที่จะเข้าสู่ตา การใช้แว่นกันแดดในการ
  มองเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่สามารถป้องกันสิ่งที่เป็นอันตราย รวมทั้งรังสีอินฟราเรดที่ตา
 มองไม่เห็นซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเรตินาได้ การสังเกตจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ท ามาโดยเฉพาะ จึงจะสามารถ
 มองดวงอาทิตย์ตรงๆ ได ้

 

 

 

 
 

 

 

ภาพ: การสังเกตสรุิยุปราคา 

ที่มา: https://www.posttoday.com/world/610220 

การเกิดจันทรุปราคา 

  จันทรุปราคา คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน

 พอดี จันทรุปราคา จะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ า หรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ปรากฏการณ์

 จันทรุปราคาแม้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อในหลายวัฒนธรรมมาช้านาน 

 รวมทั้งของไทยด้วย ซึ่งลักษณะของจันทรุปราคาขึ้นอยู่กับต าแหน่งของดวงจันทร์ที่เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลก

 ในเวลานั้นๆ โอกาสที่จะเกิดจันทรุปราคา จึงมีเพียงประมาณปีละ 1-2 ครั้ง โดยที่สามารถมองเห็นจาก

 ประเทศไทย เพียงปีละครั้ง 

 

 

 

https://www.posttoday.com/world/610220
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ประเภทของจันทรุปราคา มี 4 ประเภทคือ 

       1. จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Eclipse)  เกิดข้ึนเมื่อดวงจันทร์ทั้งดวงเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลก บางครั้ง  

จะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดง หรือท่ีเรียกว่า "พระจันทร์สีเลือด"  การที่เรามองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงมีสีดังสีเลือดก็

เนื่องมาจากโลกมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่  เมื่อเงาด าของโลกทอดไปทับดวงจันทร์ บรรยากาศบางส่วนที่ได้รับแสงสว่าง

จากดวงอาทิตย์จะสะท้อนแสงไปยังเงาด านั้นบ้าง จึงท าให้เกิดแสงสลัวๆ ปรากฏขึ้น 

       2. จันทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse) เกิดข้ึนเมื่อบางส่วนของดวงจันทร์เฉี่ยวผ่านเงามัว 

       3. จันทรุปราคาเงามัว (Penumbra Eclipse) เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามัวของโลก โดยมิได้

เฉี่ยวกายเข้าไปในเงามืดแม้แต่น้อย ดวงจันทร์จึงยังคงมองเห็นเต็มดวงอยู่ แต่ความสว่างลดน้อยลง สีออกส้มแดง 

จันทรุปราคาชนิดนี้หาโอกาสดูได้ยาก เพราะโดยทั่วไปดวงจันทร์มักจะผ่านเข้าไปในเงามืดด้วย 

 4. จันทรุปราคาเงามัวเต็มดวง  เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงามัวของโลกท้ังดวงแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่

ในบริเวณเงามืด ดวงจันทร์ด้านที่อยู่ใกล้เงามืดมากกว่าจะมืดกว่าด้านที่อยู่ไกลออกไป จันทรุปราคาลักษณะนี้เกิดขึ้น

ไม่บ่อยนัก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: การเกิดจันทรุปราคา 

ที่มา: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68025/-blo-sciear-sci- 

 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68025/-blo-sciear-sci-
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    1. 

 

 

 

   จากภาพที่ก าหนดให้จะเกิดสุริยุปราคาแบบใด และเพราะเหตุใด 

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

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

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

   2. จากรูปภาพเป็นแบบจ าลองการเกิดอุปราคาแบบใด พร้อมกับอธิบาย 
 

 

 

 

 

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

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

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

 

   3.สาเหตุใดที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ การเกิด ข้างขึ้น-ข้างแรม 

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

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

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

 

แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 

ดวงอาทิตย์ 

โลก 

ดวงจันทร์ 

โฟมหนา 

ไฟฉาย ลกูปิงปอง ลกูบอล 
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   1. 

 

 

 

จากภาพที่ก าหนดให้จะเกิดสุริยุปราคาแบบใด และเพราะเหตุใด 

  เกิดสุริยุปราคาแบบบางส่วน ซึ่งเป็นเป็นบริเวณท่ีดวงจันทร์ไม่สามารถบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ได้

ทั้งหมดหรือบดบังแสงได้เพียงบางส่วน  ท าให้บริเวณดังกล่าวผู้สังเกตจะสามารถเห็นบางส่วนของดวงอาทิตย์ที่ถูก

บดบังเท่านั้น 

   2. จากรูปภาพเป็นแบบจ าลองการเกิดอุปราคาแบบใด พร้อมกับอธิบาย 
 

 

 

 

 

   

  เป็นการเกิดสุริยุปราคา  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนว 

      เส้นตรงเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เงาของดวงจันทร์จะทอดเงามายังพ้ืนโลก ท าให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ี 

      ปรากฏเงาของดวงจันทร์นั้น จะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบัง 
 

   3. สาเหตุใดที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ การเกิด ข้างขึ้น-ข้างแรม 

  สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้น – ข้างแรม เกิดจากสาเหตุที่ดวงจันทร์นั้นโคจรรอบโลก   

      ท าให้บริเวณท่ีรับแสงจากดวงอาทิตย์ในแต่ละต าแหน่งที่ดวงจันทร์นั้นโคจรรอบโลก มีความแตกต่างกันออกไป  

      ซ่ึงผู้สังเกตก็จะเห็นลักษณะของดวงจันทร์ในแต่ละวันนั้นแตกต่างกันไป           

 

ดวงอาทิตย์ 

โลก 

ดวงจันทร์ 

โฟมหนา 

ไฟฉาย ลกูปิงปอง ลกูบอล 

แนวค่าตอบแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 
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 สารเคมีในชีวติประจ าวนั 
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แนวค าตอบ  
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      กฎหมายน่ารู้ 

 การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมหรือในประเทศ ต้องมีการอยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน
ทั้งด้านนิสัยใจคอและการปฏิบัติตน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อบังคับหรือข้อห้าม เพื่อไม่ให้กระทำความผิด 

หากใครฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิดจะต้องถูกลงโทษ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า กฎหมาย 

 กฎหมาย หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐได้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับให้บุคคล
ปฏิบัติตาม โดยมีข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่นักเรียน 
ควรรู้ ได้แก่ กฎหมายจราจร กฎหมายยาเสพติดให้โทษ กฎหมายทะเบียนราษฎร 

 1. กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 

 เป็นกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการเดินทาง ซึ่งได้บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมเส้นทางของผู้ขับขี่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หรือคนเดินเท้าให้ปฏิบัติตาม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1) สัญญาณจราจร เครื่องหมายที่สำคัญของการจราจรทางบก คือ สัญญาณจราจร ซึ่งเป็น
สัญญาณที่อาจแสดงด้วยธง ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือวิธีการสำหรับให้ผู้ขับขี่คนเดินเท้า หรือคนจูง 
ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น สัญญาณจราจรที่มักพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน แบ่งได้ เป็น       
3 ลักษณะ ดังนี้ 

    (1) สัญญาณไฟจราจร  
 มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลืองอำพัน และสีเขียว 

 
 
 
 
 

      (2) สัญญาณจราจรที่แสดงด้วยมือและแขน 
 
 
 
 
 

 เป็นสัญญาณจราจรที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฎ

ข้างหน้าด้วยมือและแขน 

หมายถึง ให้ผู้ขับขี่

หยุดรถหลังเส้น

หยุดรถ 

หมายถึง ให้ผู้ขับขี่

เตรียมหยุดรถหลัง

เส้นหยุดรถ 

หมายถึง ให้ผู้ขับขีข่ับ

รถต่อไปได้ 

สีแดง สีเหลืองอำพัน สีเขียว 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 

1 
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 เมื่อมีสัญญาณไฟจราจรสีแดง ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะ
แบ่งทางเดินรถ หรือในเขตท่ีปลอดภัย 
 ทางใดท่ีไม่มีทางเท้า ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนไหล่ทางหรือขอบทาง 
ก่อนจะข้ามถนน 

 เมื่อมีสัญญาณไฟจราจรสีเขียว ให้คนเดินเท้าข้ามถนนได้ 
 หากสัญญาณไฟจราจรสีเขียวกะพริบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดของถนนให้
คนเดินเท้าท่ียังไม่ได้ข้ามถนนหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะถนน หรือในเขตท่ี
ปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามถนน ให้ข้ามถนนโดยเร็ว  

    
    (3) สัญญาณจราจรที่แสดงด้วยเสียง 

 
 
 
 
 

 
  

  2) การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนดินทาควรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ทางใดมีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหล่ทาง ถ้าทางนั้นไม่
มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถ ให้คนเดินเท้าเดินริมทางด้านขวาของตน 
2. ภายในระยะไม่เกิน 10 เมตร นับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามถนนนอกทางข้าม 
3. การเดนิข้ามถนนในทางข้ามที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจร ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
     
  

  
  
  
  
 

          เป็นสัญญาณจราจรท่ีพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีแสดงด้วย

เสียงสัญญาณนกหวีด 

      เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้เสียงสัญญาณนกหวีดยาว 1 ครั้ง

ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที 

      เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้เสียงสัญญาณนกหวีดส้ัน 2 ครั้ง

ติดต่อกันให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านไปได้ 

สีแดง 

สีเขียว 
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1. ทำให้การจราจรบนท้องถนนไม่ติดขัด 

2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

3. ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ 

 
 3) การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับท่ีรถจักรยาน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ถ้ามีทางที่ได้จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับขี่ในทางนั้น 
2. ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดทำไว้สำหรับ
รถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่มีซ่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องขับขี่
รถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจำทางนั้น 
3. รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่ได้จัดไว้สำหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องจัด
อุปกรณป์ระกอบรถจกัรยาน ดังนี้ 

 
   4) ประโยชน์ของการปฏิบัติตามฏหมายจราจร มีดังนี้ 

 

  การที่ประชาชนขับขี่ยานพาหนะไปตามเส้นทางตามกฎจราจร โดยไม่ฝ้าฝืนสัญญาณจราจร จะทำให้การจราจร
เป็นไปตามระบบและไม่ติดขัด หากคนเดินเท้าปฏิบัติตามกฎจราจร ข้ามถนนตรงทางข้ามหรือเดินบนทางท่ีได้จัดไห้ก็จะ
ไม่กีดขวางทางจราจร ทำให้การจราจรเคล่ือนตัวไปได้ตามปกติ 

 
 อุบัติเหตุบนท้องถนนนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนและประเทศ การฝ่าฝืน 
กฎจราจร เช่น ขับขี่รถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายขับข่ีรถในทางห้าม ขับขี่รถท่ีมีสภาพไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ก็อาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย 

 

 เมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาล เงินทองไม่รั่วไหล ทำให้เศรษฐกิจของตนเอง
และครอบครัวมีความมั่นคง 

 

 



 34 
 

 

     2. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
     เป็นกฎหมายที่เกี ่ยวกับทะเบียนคนและทะเบียนบ้าน เป็นกฎหมายสำคัญที่กำหนดระเบียบในการแจ้งเกิด               
การแจ้งตาย และการย้ายท่ีอยู่ กฎหมายทะเบียนราษฎร จึงเป็นส่ิงใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมเป็นอย่างมาก 

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   เมื ่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านจะต้องทำการแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที ่มีคนเกิดภายใน             

15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิด หลักฐานที่ต้องนำไปแจ้ง ได้แก่ ทะเบียนบ้าน เมื่อแจ้งเกิดนาย
ทะเบียนจะออกสูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานสูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญ แสดง
สัญชาติ ช่ือ วัน เดือน ปี เวลา สถานท่ีเกิด ช่ือและสัญชาติของบิดามารดา จึงต้องเก็บรักษาไว้
ให้ดีเพราะจะต้องใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป 

 
 เมื่อมีคนตายในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตาย

ภายใน 24 ชั่วโมง และจะได้รับใบมรณบัตรไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่มีคนตาย          
นอกบ้าน ให้คนที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 24 ช่ัวโมง 

 
 
       เมื่อมีการย้ายที่อยู่จะต้องมีการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม และต้องแจ้งย้ายเข้าใน

ทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งผู้นั้นย้ายไปอยู่ การเจ้งย้ายท่ีอยู่ มีดังนี้ 

 1. การแจ้งย้ายออก เมื่อมีการย้ายท่ีอยู่ออกจากบ้านใดกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของ              
เจ้าบ้านหรือผู้แทนท่ีจะต้องย้ายท่ีอยู่ดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายในเวลาไม่เกิน  
15 วัน นับแต่วันย้ายออก 

 2. การแจ้งย้ายเข้า เมื่อมีการย้ายเข้าบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้แทนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท่ี             
เจ้าบ้านอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายเข้า 

 

     หลักฐานท่ีต้องนำมาแสดงในการแจ้งย้ายท่ีอยู่ ได้แก่ 
  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์จะย้ายปลายทาง 

  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 

  หนังสือคำยินยอมของเจ้าบ้าน 

  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

 

 

การ 
แจ้งเกิด 

1 

2 
การ 

แจ้งตาย 

3 
การแจ้ง
ย้ายท่ีอยู่ 
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            ประโยชน์ของการปฏบิัตตินตามกฎหมายทะเบยีนราษฎร มีดังนี้ 
1. ทำให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เช่น ด้านการศึกษา ด้านการ

คมนาคม 
2. ทำให้การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาในระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม 
3. เป็นประโยชนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรม 

เจ้าหน้าท่ีของบ้านเมืองสามารถติดตามตัวบุคคลตามข้อมูลท่ีมีอยู่ได้อย่างถูกต้อง 

 

 3. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 

 ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อได้เสพเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผล
ต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ 
มีอาการอยากเมื่อขาดยามีความต้องการเสพอย่างรุนแรงตลอดเวลา 

1) ประเภทของยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. 2522 แบ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 
 

 

 

ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น แอมเฟตามีน (ยาบ้า) เฮโรอีน 

 

 

ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟืน ฝ่ิน โคเคน โคเดอีน 

 ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสม 
อยูด้่วย ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เช่น ยาแก้ไอ น้ำเช่ือม
ซึ่งมีทิงเจอร์ ฝ่ิน การบูร เป็นส่วนผสม 

 
สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติกแอนไฮไดรด์ 
อาเซติลคลอไรด์ 

 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม 

4 

ประเภท 1 

 ประเภท 2 

 ประเภท 3 

 

ประเภท 4 

 

ประเภท 5 
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 2) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สามารถแบ่งตามลักษณะการกระทำความผิดได้เป็น 5 ฐาน 
 ดังนี้                                                                                                                 
  1. ฐานผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
  2. ฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในความครอบครองเพ่ือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
  3. ฐานมีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
  4. ฐานเสพยาเสพติดให้โทษ 
  5. ฐานโฆษณาเพ่ือการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
 
 3) ตัวอย่างโทษของผู้ท่ีกระทำความผิด  
 ตัวอย่าง 
  ผู้ที่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน (ยาบ้า) ต้องระวางโทษจำคุก
 ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  ผู้ที่ผลิต นำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 3 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปีและปรับตั้ง 
 แต่ 100,000 บาทถึง 300,000 บาท 
   
 4) ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายยาเสพติด มีดังนี้ 
  1. มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดย่อมมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบ
 อาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้ 
  2. ช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามปกติ ไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น สามารถช่วยพัฒนาสังคมและ
 ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ไม ่ถูกลงโทษตามกฎหมาย ทำให้มีประวัติความประพฤติที ่ด ี ส่งผลต่อการมีโอกาส                
 สมัครงานหรือประกอบอาชีพที่ดี หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น  การสมัครรับเลือก
 เป็นผู้แทนในระดับต่าง ๆ 
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 เราควรรู ้จักเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ ่นและ
ระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมีมากมาย เช่น 
 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนใน
การบริหารประเทศในระดับต่าง ๆ 

การร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักเสนอความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยยึดหลักเหตุผล             
และความถูกต้อง 

เข้าร่วมชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมถึง
ปกป้องผลประโยชน์ของตนและประเทศชาติ 

ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญและไปใช้ สิทธิเลือกตั้งทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

ร่วมกิจกรรมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสืบทอดมรดกสำคัญของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันประหยัดพลังงาน และรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

ร่วมมือกันรักษาสาธารณสมบัติ รักษาความสะอาดของถนนหนทาง และสวนสาธารณะ 
 
  
 
 
 
 

 

ในวัยของนักเรียนจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
การช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยได้อย่างง่าย ๆ 

เช่น การร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง  

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 
8 
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 ก่อนที่จะไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง เราควรตรวจสอบก่อนว่าเรามีคุณสมบัติของ                          
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

  1. มีสัญชาติไทยหรือผู้แปลงสัญชาติที่มีสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  2. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง 
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 
 
 
  1. เป็นภิกษุ สามเณร นักบวช 
  2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
  3. ต้องคุมขัง 
  4. วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน 
 

  การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย                       
ถ้าประชาชนเลือกคนดี มีคุณธรรม มีความรู ้ความสามารถ เข้าไปเป็นผู ้แทนของตนเองทั ้งใน                   
ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ย่อมทำให้ผู้แทนซึ่งได้รับการเลือกตั้ง สามารถทำหน้าที่ในส่วนที่
รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และตามนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 

 

 

 

การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย 
ซึ่งเป็นวิธีการตามระบอบประชาธิปไตย 

ใครบ้างมีสิทธิเลือกต้ัง ? 
 

ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
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1. "ปอรีบเดินข้ามถนนในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรรูป
คนเป็นสีเขียว เพราะต้องรีบคามเพื่อนที่ข้ามถนนไปแล้วให้
ทัน" นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทำของปอหรือไม่ เพราะ
อะไร 
ก. เห็นด้วย เพราะปอทำถูกกฎจราจร    
ข. เห็นด้วย เพราะปอปฏิบัติตนเป็นเด็กดี  
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะปอปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย  
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะปอควรข้ามตอนที่สัญญาณไฟเป็นสีแดง
 2. ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามกฎจราจร 
ก. ก๊อบเดินบ่นไหล่ทางขณะกำลังกลับบ้าน   
ข. กานขี่รถจักรยานชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ 
ค. แก้วข้ามถนนเมื่อสัญญาณจราจรควบคุมเป็นสีเขียวและ

กะพริบ 
ง. กิ่งเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลือง จึงชะลอความเร็วของ

รถเพื่อหยุดหลังเส้นให้หยุดรถ 
 3. “สมหมายประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีเพื่อน
ชื ่อปัญญา วันหนึ ่งสมหมายไปขอซื ้อยาบ้าจากปัญญา 
จำนวน 5 เม็ด” จากข้อความนี ้ แสดงว่าปัญญากระทำ
ความผิดเก่ียวกับกฎหมายยาเสพติดในข้อใด 
ก. ฐานเสพยาเสพติดให้โทษ 

ข. ฐานโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ค. ฐานผลิต นำเข้า ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ง. ฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพ

ติดให้โทษ  

  4. ตุลค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติด แล้วจัดกลุ่มยา

เสพติดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 

 

จากข้อมูลนี้ ตุลใช้หลักเกณฑ์ใดในการจัดกลุ่ม 

ก. กลุ่ม 1 เป็นยาเสพติดท่ีมีลักษณะเป็นตำรับยา 

ข. กลุ่ม 2 เป็นยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท 

ค. กลุ่ม 1 เป็นยาเสพติดท่ีมาจากธรรมชาติ 

ง. กลุ่ม 2 เป็นยาเสพติดท่ีมีโทษร้ายแรง 

 5. เม ื ่อ เห ็นส ัญญาณไฟจราจรส ี เหล ือง              
ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกกฎจราจร 
ก. หยุดรถทันที      
ข. เตรียมออกรถ 
ค. ขับรถต่อไปได้ปกติ     
ง. ชะลอความเร็วเพื่อเตรียมหยุดรถ 
      6. มินกำล ังเด ินข ้ามถนน ขณะอย ู ่กลางถนน
ส ังเกตเห ็นส ัญญาณไฟจราจรคนข้ามเป ็นส ี เข ียว 
เปลี่ยนเป็นไฟกระพริบ มินควรทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ตามกฎจราจรของคนเดินเท้า 

      ก. หยุดเดิน  ข. เดินปกติ 
      ค. รีบข้ามถนนโดยเร็ว ง. รีบวิ่งกลับไปฝ่ังเดิม 

      7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. เมื ่อมีการย้ายเข้าบ้านใหม่ เจ้าบ้านต้องแจ้งนาย
ทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายเข้า 
ข. เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งนายทะเบียน
ภายใน 24 ช่ัวโมง นับต้ังแต่เวลาเกิด 
ค. เมื ่อมีการย้ายออกจากบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งนาย
ทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันย้ายออก  
ง. เมื ่อมีคนตายภายในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งนาย
ทะเบียนภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีพบศพ 

 8. หากไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรจะทำให้เกิดสิ่งใดขึ้น 
ก. ทำให้จำนวนประชากรลดลง 
ข. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างล้าช้า 
ค. ทำให้รัฐบาลต้องจัดเก็บภาษีสูงมากขึ้น 
ง. ทำให้มีการขยายตัวของจำนวนประชากรในเขต
เมืองมากกว่าในชนบท 

กลุ่ม 1 ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา 

กลุ่ม 2 เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี ยาไอซ์ 

     แบบทดสอบท่ี  1 
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      9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของ 
ยาเสพติด 
ก. โคเคน เป็นยาเสพติดให้โทษท่ัวไป 
ข. ฝ่ิน เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง 
ค. แอมเฟตามีน เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีเป็นต้นรับยา 
ง. มอร์ฟีน เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีไม่เข้าอยู่ในประเภท 1-4 
      10. เมื่อเจ้าหน้าที่จราจรใช้สัญญาณนกหวีด 
สั้น 2 คร้ัง ติดต่อกัน ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. ให้ผู้ขับข่ีหยุดรถทันที     ข. ให้ผู้ขับข่ีขับรถผ่านไปได้ 
ค. ให้ผู้ขับข่ีเร่งความเร็วรถ ง. ให้ผู้ขับข่ีเตรียมหยุดรถ 
       11. บุคคลใดปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่
รถจักรยานถูกต้อง 
ก. ต่ิงขับขี่จักยานกลางช่องเดินรถยนต์ 
ข. แก้วขับขี่จักรยานบนทางเดินเท้า 
ค. นัทขับขี่จักยานชิดขอบด้านซ้ายสุดของไหล่ทาง 
ง. มีนขับขี่จักรยานชิดขอบขวาสุดของช่องเดินรถ
ประจำทาง 
 12. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตน
ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร 
ก. ทำใหเ้กิดการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง 
ข. ทำให้ทราบข้อมูลจำนวนประชากรของประเทศ 
ค. ทำให้สามารถติดตามตัวบุคคลในกรณีต่าง ๆ ได้ 

    ง. ทำให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
 13. นายเก่งมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้
ภายในบ้านของตนเองโดยไม่ได้ร ับอนุญาต และมี
ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือจำนวนน้ำหนัก
สุทธิไม่ถึงปริมาณตามที ่กำหนด นายเก่งมีความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษฐานใด 
ก. ฐานเสพยาเสพติดให้โทษ 
ข. ฐานมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
ค. ฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษ 
ง. ไม่มีความผิด เพราะน้ำหนักสุทธิของยาเสพติดไม่ถึง
ปริมาณตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 14. ข้อใดคือประโยชน์ของกฎหมาย 
ก. เพิ่มอำนาจให้ฝ่ายปกครอง   
ข. ประชาชนได้รับสิทธิต่างกัน 
ค. ลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้น้อยลง 
ง. เจ้าหน้าท่ีรัฐได้รับผลประโยชน์เพิ่ม 
 15. ถ้านุดีย้ายเข้ามาอยู่บ้านป้าวันที่ 9 กันยายน นุดีต้อง
ไปแจ้งย้ายเข้าเม่ือใด 
ก. ภายในวันท่ี 23 กันยายน     
ข. ภายในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
ค. ก่อน08.00น. ของวันท่ี 10 กันยายน    
ง. ก่อน16.30น.ของวันท่ี 9 กันยายน 
 16. การปฏิบัติตามข้อใดของมานพซ่ึงมีอายุ 23 ปี ที่ถือว่า
ผิดกฎหมาย 
ก. เสพยาบ้าในห้องนอน  ข. ซื้อยาแก้ไอท่ีร้านขายยา 
ค. ด่ืมสุราในงานเล้ียงสังสรรค์ ง. ซื้อทินเนอร์มาผสมกับสีทาบ้าน 
 17. ถ้าพบเห็นผู้เสพสารเสพติดในชุมชนนักเรียนควรทำ
อย่างไรจึงจะเหมาะสม 
ก. ทำเป็นไม่สนใจ  ข. ต่อว่าผู้เสพทันที 
ค. แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  ง. โพสต์กระทู้ลงโซเซียลมีเดีย 
 18. ถ้าไม่ไปแจ้งย้ายจะเกิดผลเสียอย่างไร 
ก. ไม่ได้รับสิทธิที่ควรจะได้ ข. กลายเป็นบุคคลสาบสูญ 
ค. ถูกถอนช่ืออกจากท่ีอยู่เดิม ง. ไม่มีใครรับรองความปลอดภัย 
 19. ใครทำผิดกฎหมายยาเสพติด 
ก. อำนาจติดบุหรี่  ข. พลศักดิ์ติดสุรา 
ค. นิลนามติดยาอี  ง. อำพลติดยานัตถุ์ 
 20. ใครปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 
ก. ต่ายข้ามถนนใต้สะพานลอย     
ข. ตาลข้ามถนนตรงทางม้าลาย 
ค. ตู๋เดินชิดริมทางเดินด้านซ้าย     
ง. ต๋อยเล่นกับเพื่อนขณะข้ามถนน 
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 1. ข้อใดเป็นหลักการประชาธิปไตย 
ก. ไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย  
ข. ใช้เหตุผลยุติความขัดแย้ง 
ค. ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา    
ง. นึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 
 2. การเลือกต้ังควรพิจารณาเลือกคนเช่นไร 
ก. มีช่ือเสียง    
ข. มีฐานะมั่นคง 
ค. มีบุคลิกภาพดี   
ง. มีความรู้ความสามารถ 
 3. การเข้าร่วมชุมนุมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ชุมนุมด้วยความสงบ   
ข. ไม่พกพาอาวุธไปด้วย 
ค. เจรจาเพื่อหาข้อยุติ   
ง. ตะโกนต่อว่าฝ่ายตรงข้าม 
 4. เรามีส่วนร่วมในการเลือกต้ังได้อย่างไร 
ก. ช่วยผู้สมัครหาเสียง  
ข. คัดค้านนโยบายของผู้สมัคร 
ค. ตะโกนต่อว่าผู้สมัครเลือกตั้ง    
ง. รณรงค์ให้ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 5. หากพบผู้กระทำความผิดการเลือกต้ังควรทำ
อย่างไรจึงจะเหมาะสม 
ก. จับกุมเอง    
ข. ติดตามเฝ้าดู 
ค. แจ้งเจ้าหน้าท่ี   
ง. เข้าไปตักเตือน 
 
 
 

  

 
  6. เหตุใดจึงถือว่า การเลือกต้ังเป็นสิทธิ
หน้าที่ของประชาชน 
ก. รัฐธรรมนูญกำหนดไว ้     
ข. มีความผิดรุนแรงตามกฎหมาย 
ค. ผู้แทนต้องได้เสียงจากประชาชน   
ง. อำนาจปกครองมาจากประชาชน 
 7. บุคคลใดต่อไปนี้มีสิทธิในการเลือกต้ัง 
ก. ยุ้ยอายุ 50 ปี เป็นผู้ต้องขัง    
ข. โจ้ลูกครึ่งไทย-เยอรมันอายุ 18 ปี 
ค. ซินนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย   
ง. โออายุ15ปี ทำบัตรประชาชนแล้ว 
  8. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมทางการเมือง 
ก. รวมตัวกันไปทัศนศึกษา    
ข. ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
ค. ชุมนุมสงบโดยปราศจากอาวุธ    
ง. เข้าร่วมฟังนโยบายพรรคการเมือง 
  9. ข้อใดไม่ใชก่ารปฏิบัติตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
ก. การประท้วงโดยนัดหยุดงาน    
ข. การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
ค. การยอมรับในเสียงของคนส่วนใหญ่   
ง. การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
  10. ก่อนวันเลือกต้ัง ส.ส. ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ควรทำอย่างไร 
ก. รับแจกส่ิงของจากผู้สมัคร    
ข. ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ค. แสดงความคิดเห็นผ่านผู้ได้รับเลือกตั้ง   
ง. แจ้งย้ายท่ีอยู่ไปในเขตท่ีมีผู้สมัครท่ีชอบ 
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 1. ใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
ก. เก๋รีบวิ่งข้ามสะพานลอย 
ข. นพรีบเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย  
ค. ต้อยขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย 
ง. แก้วขับรถออกไปเมื่อสัญญาณเป็นไฟเขียว 
 2. ใครไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของการใช้
รถจักรยาน 
ก. เอกไม่ขับขี่รถโดยประมาท 
ข. ชัยขับขี่รถโดยไม่จับคันบังคับ 
ค. เด่นขับขี่รถจักรยานชิดขอบทางด้านซ้าย 
ง. ศักด์ิขับขี่รถจักรยานโดยสวมหมวกนิรภัย 
 3. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรของ
คนเดินเท้าที่ถูกต้อง 
ก. เดินกลางถนน  
ข. วิ่งไล่กันบนถนน 
ค. วิ่งข้ามถนนขณะมีรถวิ่ง 
ง. เดินบนทางเท้าด้านขวามือของตน  
 4. การแจ้งเกิด ต้องกระทำภายในก่ีวัน 
ก. 1 วัน  ข. 15 วัน 
ค. 20 วัน ง. 30 วัน 
 5. การแจ้งตาย จะต้องแจ้งภายในก่ีวัน 

 ก. ภายใน 24 ช่ัวโมง ข. ภายใน 7 วัน 
 ค. ภายใน 15 วัน         ง. ภายใน 30 วัน 

  6. เม่ือลูกมีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน แต่พ่อ
ไม่ให้เข้าเรียนจะมีผลอย่างไร 

 ก. พ่อจะหมดสิทธิเล้ียงลูก
 ข. ไม่มีผลใด ๆ ตามกฎหมาย 
 ค. พ่อมีความผิดตามกฎหมาย
 ง. ลูกจะต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ 
  
 

7. ข้อใดจัดเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรงที่สุด 
ก. ยาอี    ข. เฮโรอีน 
ค. กัญชา   ง. กระท่อม 
 8. ใครทำผิดกฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
ก. นายตูนติดบุหรี่  ข. นายโต้งติดสุรา 
ค. นายจ๊ิบติดยาอี  ง. นายแจ๊คติดยานัตถุ์ 
 9. ใครที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
ก. นิกรหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสีแดง 
ข. ประสิทธิ์ชะลอความเร็วรถลงเมื่อเห็นคนเดินข้ามถนน  
ค. ดิเรกขับรถอย่างเร็วท่ีสุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียว  
ง. สมคิดเตรียมหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน  
 10. เพราะเหตุใดเราจึงปฏิบัติตามกฎหมาย  
ก. เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง    ข. เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือ 
ค. เพื่อผูกสัมพันธ์กับคนรอบด้าน  ง. เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุข 
 11. ใครต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ก. ตำรวจ  ข. ทุกคน 
ค. นายอำเภอ ง. ข้าราชการ 
 12. หลักประชาธิปไตยเน้นสิ่งใด 
ก. ผลประโยชน์ ข. การแข่งขัน 
ค. เหตุผล  ง. ความดี 
 13. การเลือก ส.ส. ควรเลือกบุคคลที่มีลักษณะ
ตรงกับข้อใด 
ก. เป็นคนดี  ข. มีช่ือเสียง 
ค. บุคลิกดี  ง. ฐานะดี 
 14. ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
ก. การชุมนุมประท้วง 
ข. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ค. การโต้เถียงทะเลาะวิวาทกัน 
ง. การปฏิเสธท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังได้อย่างไร 

ก. ช่วยผู้สมัครหาเสียง 
ข. ตะโกนเชียร์ผู้สมัครเลือกต้ัง 
ค. คัดค้านนโยบายของผู้สมัคร 
ง. รณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
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 16. การปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดไม่ถูกต้อง  
ก. เจรจากันเพื่อหาข้อยุติ  ข. ไม่ตะโกนด่าฝ่ายตรงข้าม 
ค. พกอาวุธปืนเข้าร่วมชุมนุม  ง. เข้าร่วมชุมนุมด้วยความสงบ 
 17. ก่อนวันเลือกต้ัง ส.ส. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังควรทำอย่างไร 
ก. รับแจกส่ิงของจากผู้สมัคร  ข. ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ค. แสดงความคิดเห็นผ่านผู้ได้รับเลือกต้ัง ง. แจ้งย้ายท่ีอยู่ไปในเขตท่ีมีผู้สมัครท่ีตน
ช่ืนชอบ 
 18. ใครมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายกำหนด 
ก. นางสาววารีอายุ 19 ปี  ข. เด็กชายบอยอายุ 12 ปี           
ค. นายเอ็มท่ีติดโทษจำคุก  ง. พระภิกษุอานนท์ 
 19. บุคคลใดมีสิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  
ก. นักโทษ    ข. คนวิกลจริต ค. พระภิกษุ  ง. คนพิการ  

20. ประชาชนมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทางใดบ้าง 
ก. รวมตัวกันต้ังพรรคการเมือง  ข. สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ค. ไปใช้สิทธิหยั่งเสียงประชามติ  ง. ถูกท้ัง ข้อ ก. ข. และ ค. 

 

 

เฉลยแบบทดสอบท่ี 1 
1. ตอบ ข้อ ก เพราะการเดินข้ามถนนในทางข้ามที่มไีฟสัญญาณจราจรรูปคน ให้ปฏิบัติ ดังน้ี เมื่อสัญญาณจราจรเป็นสีแดง ให้คนเดินเท้า
หยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตที่ปลอดภัย เมื่อสัญญาณจราจรรูปคนเป็นสีเขียว ให้คนเดินเท้าข้ามถนนได้ เมื่อ
สัญญาณจราจรเป็นสีเขียวกะพริบ ไม่ว่าจะเป็นด้านใดของถนน ให้คนเดินเท้าท่ียังไม่ได้ข้ามหยุดรอในที่ปลอดภัย แต่ถกำลังข้ามถนนให้ข้าม
โดยเร็ว ดังน้ันการกระทำของปอจึงถูกต้องตามกฎจราจร 
2. ตอบ ข้อ ค เพราะกฎหมายจราจรระบุไว้ว่า ถ้าเดินเท้าให้เดินบนไหล่ทางหรือทางเท้า ถ้าขับขี่รถจักรยานให้ชิดขอบทางด้านซ้ ายของ
ทางเดินรถ ถ้าขณะที่สัญญาณจราจรควบคุมเป็นสีเขียวกะพริบให้คนเดินเท้าหยุดรอในที่ปลอดภัย ถ้าเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลืองให้
เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ 
3. ตอบ ข้อ ง เพราะจากข้อความท่ีว่า "สมหมายไปขอซื้อยาบจากปัญญา จำนวน 5 เม็ด" แสดงว่าสมหมายเป็นผู้ซื้อและผู้เสพ ปัญญาเป็น
ผู้ขาย จึงส่งผลให้สมหมายกระทำความผิดฐานเสพยา-เสพติดให้โทษ ปัญญากระทำความผิดฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
4. ตอบ ข้อ ค เพราะฝิ่น มอร์ฟืน กระท่อม กัญชา เป็นสารเสพติดที่ได้มาจากธรรมชาติ ส่วนเฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี ยาไอซ์ เป็นสาร
เสพติดที่ได้มาจากการสังเคราะห์ 
5. ตอบ ข้อ ง เพราะสัญญาณไฟจราจรสีเหลือง หมายถึง ให้ผู้ขับข่ีเตรียมหยุดรถ 
6. ตอบ ข้อ ค เพราะหากสัญญาณไฟจราจรสีเขียวกระพริบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดของถนนให้คนเดินเท้าที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้า 
หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามถนน ให้ข้ามถนนโดยเร็ว  

เฉลย 



 44 
 

 
7. ตอบ ข้อ ก เพราะ ข้อข. เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้อง
แจ้งนายทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาเกิด ไม่ถูก 
เพราะ การแจ้งเกิด เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งนาย
ทะเบียนท้องที่ที่มีคนเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิด  
ข้อค. เมื ่อมีการย้ายออกจากบ้าน เจ ้าบ้านต้องแจ้งนาย
ทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันย้ายออก ไม่ถูก เพราะ การ
แจ้งออก เจ้าของบ้านหรือผู ้แทนต้องแจ้งต่อนายทะเบียน 
ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันย้ายออก ข้อง. เมื่อมี
คนตายภายในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 
วัน นับตั้งแต่วันที่พบศพ ไม่ถูก เพราะการแจ้งตาย เมื่อมีคน
ตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู ้พบศพ แจ้งต่อนายทะเบียน 
ภายใน 24 ชั่วโมง 
8. ตอบ ข้อ ข เพราะเมื ่อทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ทะเบียนราษฎรจะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอยา่งล้าช้า 
เพราะไม่ทราบข้อมูลของจำนวนประชากรในแต่ละท้องถ่ิน
หรือจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ
ท้องถ่ินได้ไม่ถูกต้อง และทำให้การพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปอย่างล้าช้า 
9. ตอบ ข้อ ก เพราะข้อ ข. ฝิ่น เป็นยาเสพติดให้โทษชนิด

ร้ายแรง ไม่ถูก เพราะ ฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไป ข้อ ค. 

แอมเฟตามีน เป็นยาเสพติดให้โทษที่เป็นต้นรับยา ไม่ถูก 

เพราะ แอมเฟตามีน เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ข้อ ง. 

มอร์ฟีน เป็นยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภท 1-4 ไม่

ถูก เพราะ มอร์ฟีนเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไป 

10. ตอบ ข้อ ข เพราะเมื ่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ใช ้เส ียง

สัญญาณนกหวีดสั้น 2 ครั้งติดต่อกัน ให้ผู้ขับข่ีขับรถผ่านไปได้ 

11. ตอบ ข้อ ค เพราะผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบ

ทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดไว้สำหรับ

รถจักรยานให้มากที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 

12. ตอบ ข้อ ก เพราะประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม

กฎหมายทะเบียนราษฎร มีดังนี้  1. ทำให้ทราบข้อมูลของ

จำนวนประชากรในแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดที่ เป็นปัจจุบัน  

2. ทำให้การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 3. เป็นประโยชน์ต่อความสงบเรียบร้อยของ

สังคม ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ ้นเกี ่ยวกับอาชญากรรม 

เจ้าหน้าท่ีของบ้านเมืองสามารถติดตามตัวบุคคลตามข้อมูลที่

มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง 4. ทำให้ทราบข้อมูลจำนวนประชากร  

 

5. ทำให้ร ัฐบาลจัดสรรงบเงินประมาณในการพัฒนาท้องถิ ่นได้อย่าง

เหมาะสม 

 13. ตอบ ข้อ ข เพราะจากโจทย์ นายเก่งมีความผิดฐานมีไว้ครอบครองซึ่ง

ยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับต้ังแต่ 

20,000 บาท ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำท้ังปรับ 

14. ตอบ ข้อ ค เพราะกฎหมายมีไว้เพ่ือใช้บังคับให้บุคคลปฏิบัติตาม โดยมี

ข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน จึงช่วยลดการเกิดปัญหาต่าง 

15. ตอบ ข้อ ก เพราะเมื่อมีการย้ายเข้าบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้แทนต้องแจ้ง

ต่อนายทะเบียนที ่เจ้าบ้านอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายเข้า 

16. ตอบ ข้อ ก เพราะยาบ้าถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 ผู้ใดเสพ

ถือเป็นการผิดกฎหมาย 

17. ตอบ ข้อ ค เพราะถ้าหากพบเห็นผู้เสพสารเสพติดในชุมชน นักเรียน

ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที ่ทำการจับกุม และเพื่อความ

ปลอดภัยของนักเรียนและชุมชน 

18. ตอบ ข้อ ก เพราะ ไม่ได้รับสิทธิที ่ควรจะได้ เช่น การจัดสรรเงิน
งบประมาณในการพัฒนาท้องถ่ิน, การเลือกต้ัง 
19. ตอบ ข้อ ค เพราะยาอีถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 ผู้ใดเสพ

ถือเป็นการผิดกฎหมาย 

20. ตอบ ข้อ ข เพราะการข้ามถนนควรข้ามที่ทางม้าลายเพื ่อความ

ปลอดภัยของชีวิต และถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม 

เฉลยแบบทดสอบท่ี 2 
1. ตอบ ข้อ ข เพราะ หลักการของประชาธิปไตย คือการยอมรับนับถือ
ความสำคัญและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลใช้เหตุผลในการตัดสิน
ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต 
2. ตอบ ข้อ ง เพราะ การเลือกตั ้งควรพิจารณาเลือกคนที ่ม ีความรู้
ความสามารถเพ่ือทีบุ่คคลที่เราเลือกจะได้นำความรู้ความสามารถมาบริหาร
และพัฒนาประเทศ 
ค. ตอบ ข้อ ง เพราะ การเข้าร่วมชุมนุมตามกระบวนการประชาธิปไตยคือ
ต้องชุมนุมด้วยความสงบ ปราศจากอาวุธและพยายามหาข้อตกลงเพื่อยุติ
ความขัดแย้ง 
4. ตอบ ข้อ ง เพราะ ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนกิจกรรมทางการเมืองที่เรา
สามารถกระทำและมีส่วนร่วมได้คือ การรณรงค์รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง
ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
5. ตอบ ข้อ ค เพราะ หากพบผู้ที่กระทำความผิดเก่ียวกับการเลือกต้ังสิ่งที่
ควรกระทำมากท ี ่ส ุดค ือแจ ้งเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ อย ู ่หน ่วยเลื อกต ั ้งหรือ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
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6. ตอบ ข้อ ก เพราะ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีการกำหนด
ไว้ว่า อำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทย กำหนดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครอง เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจ
ของรัฐเพื ่อคอยควบคุมดูแลให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชัดเจนสุจริต ถูกต้อง และยุติธรรมมากขึ้น ดังนั้นจึงกำหนดให้
ประชาชนมีหน้าที่ ไปใช้ส ิทธ ิออกเส ียงเล ือกตั ้งผ ู ้แทนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ต้ังแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ 
7. ตอบ ข้อ ข เพราะ โจ้มีอายุครบ 18 ปี ตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง 
8. ตอบ ข้อ ก เพราะกิจกรรมทางการเมืองจะประกอบไปด้วย การไปใช้
สิทธิเลือกต้ัง การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การรณรงค์ให้ไปใช้
สิทธิเลือกต้ังและการเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายพรรคการเมือง แต่การ
รวมตัวกันไปทัศนศึกษาเป็นการทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
9. ตอบ ข้อ ก เพราะ การประท้วงโดยนัดหยุดงานก่อให้เกิดผลกระทบใน
หลายๆด้านซึ่งไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตย 
10. ตอบ ข้อ ข เพราะ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นข้ันตอนที่ควร
ปฏิบัติก่อนการเลือกต้ัง เพราะจะได้รู้ว่ามีชื่อของตนเองหรือไม่ ถ้าไม่มีต้อง
รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือดำเนินการเพ่ิมเติม 

เฉลยแบบทดสอบท่ี 3 
1. ตอบ ข้อ ค เพราะการข้ามถนนควรข้ามท่ีทางม้าลายเพ่ือความ

ปลอดภัยของชีวิต และถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม 

2. ตอบ ข้อ ข เพราะการข่ีรถโดยไม่จับคันบังคับอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

เน่ืองจากไม่สามารถบังคับทิศทางของรถได้ 

3. ตอบ ข้อ ข เพราะการใช้ทางเท้าควรเดินด้านขวามือของตนเอง 

และไม่ควรว่ิงเล่นบนถนน และควรข้ามถนนด้านทางม้าลาย ดูว่ามีรถ

หรือไม่ขณะกำลังจะข้าม 

4. ตอบ ข้อ ข เพราะ เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านจะต้องทำการแจ้ง

ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนเกิดภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่เกิด 

5. ตอบ ข้อ ก เพราะ เมื่อมีคนตายในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้ง

ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง 

6. ตอบ ข้อ ค เพราะตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับกำหนดให้เด็ก

ที่มีอายุต้ังแต่ย่างเข้าปีที่เจ็ด ต้องเข้ารับการศึกษาจนอายุย่างเข้าปีทีส่ิบหก  

7 ตอบ ข้อ ก เพราะ ยาอีถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาเสพติด

ให้โทษชนิดร้ายแรง 

 

 

8. ตอบ ข้อ ค เพราะยาอีถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 

ผู้ใดเสพถือเป็นการผิดกฎหมาย 

9. ตอบ ข้อ ค เพราะ สัญญาณไฟจราจรสีเขียวคือให้ผู้ขับข่ีขับ

รถต่อไปได้ แต่ต้องขับข่ีด้วยความระมัดระวัง  

10. ตอบ ข้อ ง เพราะ การดำรงชีวิตอยู่ในหรือประเทศ ต้องมี

การอยู่ร่วมกับคนอื่นจำนวนมาก ซึ่งมี ลักษณะแตกต่างกันทั้ง

ด้านนิสัยใจคอ การประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี

ข้อบังคับหรือข้อห้าม เพื่อไม่ให้กระทำผิด เพื่อให้สังคมมีความ

สงบสุข 

11. ตอบ ข้อ ข เพราะ การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของ

ประชาชนคนไทยทุกคน 

12. ตอบ ข้อ ค เพราะ หลักการของประชาธิปไตย คือการ

ยอมรับนับถือความสำคัญและศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

บุคคลใช้เหตุผล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต 

13. ตอบ ข้อ ก เพราะ คนดีจะเข้ามาบริหารและพัฒนา

ประเทศไปในทิศทางที่ดี 

14. ตอบ ข้อ ข เพราะ การปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นเรื่อง

พ้ืนฐานที่จะนำไปสู่การส่งเสริมประชาธิปไตย 

15. ตอบ ข้อ ง เพราะ ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนกิจกรรมทาง

การเมืองที่เราสามารถกระทำและมีส่วนร่วมได้คือ การรณรงค์

รณรงค์ให้ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

16. ตอบ ข้อ ค เพราะ การเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง 

ต้องชุมนุมด้วยความสงบและปราศจากอาวุธ 

17. ตอบ ข้อ ค เพราะ การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

เป็นข้ันตอนที่ควรปฏิบัติก่อนการเลือกต้ัง เพราะจะได้รู้ว่ามีชื่อ

ของตนเองหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ

เพ่ิมเติม 

18. ตอบ ข้อ ก เพราะ นางสาววารี มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

เลือกต้ัง ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 

19. ตอบ ข้อ ง เพราะ นักโทษ บุคคลวิกลจริต และพระภิกษุ

สงฆ์ เป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธ์ิเลือกต้ังตามกฎหมาย 

20. ตอบ ข้อ ง เพราะรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่า อำนาจอธิปไตย

เป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนมีสิทธิเข้าไปมีส ่วน

ร่วมทางการเมืองได้ทุกกิจกรรม
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๑.ชนิดและหน้าทีข่องค า 

 
   

 - คำทีใ่ชเ้รยีกชื่อคน สตัว ์สิง่ของ สถานที ่ความคดิความเชือ่ ทัง้ทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตน 

๑. สามานยนาม   (คำนามใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ โดยทั่วไป ไม่ชี้เฉพาะ) เช่น พ่อ ยาย ครู นก ดินสอ ผลไม้ โรงเรียน รถไฟ  

๒. วสิามานยนาม (ใช้เรียกชื่อเฉพาะของสิ่งต่าง ๆ)  เช่น พ่อยศ ยายสมศรี เจ้าด่าง ดินสอตราม้า โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

๓. สมหุนาม    (ใช้เรียกบอกหมวดหมู่,พวก มักอยู่หน้านาม) เช่น กองลูกเสือ คณะครู กลุ่มแม่บ้าน ฝูงนก โขลงช้าง 

๔. ลกัษณนาม    (นามบอกลักษณะของคำนามอื่น ๆ) เช่น องค์ – พระพุทธรูป เจดีย์       

รูป – พระสงฆ์ สามเณร นักพรต    ตัว – เก้าอี้ โต๊ะ ตะปู ตุก๊ตา       

แท่ง – ดินสอ ชอล์ก    เล่ม – สมุด หนังสือ เข็ม ดาบ เทียน      

ฉบับ – จดหมาย บัตรประจำตวั รายงาน  คัน – ช้อน ส้อม ร่ม รถ ซอ ซึง ธนู  

๕. อาการนาม (นามแสดงอาการ) เป็นนามธรรม เช่น การ+คำกริยา      - การพูด การอ่าน การกิน การเดิน 

           ความ+กริยา/วิเศษณ์  - ความดี ความเลว ความรัก ความคิด  

 – คำที่ใช้เรียกคำนามที่กล่าวมาแล้ว โดยไม่ใช้คำนั้นซ้ำ ๆ อีก เพื่อความสละสลวย  

๑. บรุุษสรรพนาม (ใช้แทนคำนามในการพูดคุย) เช่น ฉัน ผม ดิฉัน ข้าพเจ้า เธอ ท่าน คุณ มัน เขา 

๒. นิยมสรรพนาม (ใช้แทนคำนามเพื่อบอกระยะใกล้ไกล) ได้แก่  นี่ นั่น โน่น   ตัวอย่าง นีค่ือปากกาของฉัน,  

    นั่นไงรถจักรยานของเธอ, โน่นเครื่องบินมาแล้ว 
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     ๓. อนยิมสรรพนาม (ใช้แทนคำนามที่ไม่ได้ระบุแน่นอนว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ มักวางอยู่ตำแหน่งต้นประโยค)  

   เช่น  ใคร อะไร ไหน ใด ๆ อย่างไร   ตัวอย่าง ใครจะมาสนใจคนอย่างฉัน, อะไร ๆ ก็สั่งมาเถอะ กินได้ทั้งนั้น 

๔. ปฤจฉาสรรพนาม (ใช้แสดงคำถาม วางอยู่หน้าประโยคและต้องการคำตอบ) เช่น ใคร อะไร ไหน ใด    

   เช่น ใครจะไปกับฉันบ้าง, ไหนละ ปากกาของฉัน, ที่ไหนมีขนมเค้กขายบ้าง 

๕. วภิาคสรรพนาม (ใช้แยกคำนามนั้นออกเปน็ส่วน ๆ) ได้แก่ ต่าง บ้าง กัน 

   - ต่าง นักเรียนต่างช่วยกันกวาดห้อง, สิ่งมีชีวิตต่างพึ่งพาอาศัยกัน 

   - บ้าง นักเรียนบ้างก็เช็ดกระจก บา้งก็ถพูื้น 

   - กัน นักมวยชกกัน, รถชนกัน, เราต้องช่วยเหลือกัน 

๖. ประพนัธสรรพนาม (ใช้แทนคำนามข้างหน้า เชื่อมประโยคให้เข้ากัน,มักปรากฏในประโยคความซ้อน) 

   - ผู้  เดก็น้อยผู้น่ารักคนนั้น แต่งตัวสวย   - ท่ี  ครูชอบนักเรียนท่ีขยัน  

   - ซึ่ง เราควรรับประทานอาหารซึ่งปรุงสุกใหม่ ๆ  - อัน พระพุทธรูปอันเป็นของศักดิ์สิทธ์ิ 

แบบฝกึหดัที ่๑ : จงเขียนระบุบอกชนดิของคำนามที่ขดีเสน้ใตใ้นประโยค 

๑. ชา้งเป็นสัตว์ที่ชอบกินกล้วยและอ้อย  ......................................................................... 

๒. โขลงช้างพากนัมาเดินเหยียบย่ำข้าวโพดในไร่ ........................................................................ 

๓. เกิดมาเป็นคนควรหมั่นทำความด ี  ........................................................................ 

๔. นกกระจาบ ๒ ฝูง บินไปทางทิศเหนือ  ....................................................................... 

๕. พระอภยัมณีทรงชำนาญเรือ่งการเป่าปี่  ....................................................................... 

แบบฝกึหดัที ่๒ : จงทำเครือ่งหมายกากบาท หนา้ตวัเลอืกทีถ่กูตอ้งที่สดุเพยีง ๑ ขอ้ 

๑. คำว่า “เขา” ในข้อใดเป็นคำสรรพนาม 

ก. ลุงทำนาปลกูข้างที่หลังเขา   ข. เขาของมันแหลมยาวมาก 

ค.  เขาลูกนี้สูงมาก    ง. เขามีร่างกายที่แข็งแรง 

    ๒. สรรพนามในข้อใดเปน็ปฤจฉาสรรพนาม (คำถามที่ต้องการคำตอบ) 

 ก.  ใครเก็บกระเป๋าได้    ข. หนังสืออะไรของเธอ 

 ค  อะไร ๆ ก็ดูรกรุงรังไปหมด   ง. นั่นคือบ้านใหม่ของฉัน 

    ๓. “หนูมาหาใครจ้ะ” คำว่า หนู เป็นคำสรรพนามชนิดใด 

 ก. นิยมสรรพนาม    ข. ประพันธสรรพนาม 

 ค. บุรุษสรรพนาม    ง. วิภาพสรรพนาม 
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 – คำทีใ่ชแ้สดงอาการ สภาพหรอืการกระทำของคำนามหรอืสรรพนาม  

  ๑. อกรรมกรยิา   (คำกรยิาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ ก็เข้าใจได้) ตัวอย่าง  นกบิน ฉันเดิน ครูวิ่ง 

  ๒. สกรรมกรยิา   (คำกรยิาที่ต้องมีกรรมมารองรับ)  ตัวอย่าง   ฉันกินแตงโม, ยายไปวัด, น้องปั่นจักรยาน 

  ๓. กริยาตอ้งเตมิเตม็  (คำกริยาที่ต้องการนาม/สรรพนามมาต่อ เพื่อให้ได้ประโยคที่มีใจความสมบูรณ์)  

    ได้แก่คำว่า เป็น เหมือน คือ คล้าย เท่า  ตัวอย่าง พลายงามเหมือนขุนแผน, เขาเป็นคนเรียนเก่ง, เธอคือคนรักของฉัน 

  ๔. กรยิานเุคราะห ์(กรยิาชว่ย) ช่วยขยายคำหลักให้มีความหมายชัดเจนข้ึน เช่นคำว่า กำลัง จะ คง น่า อาจ ต้อง  

    น่าจะ อาจจะ ตัวอย่าง  ดำกำลังไปโรงเรียน, ดำจะไปโรงเรียน, ดำอาจไปโรงเรียน, ดำต้องไปโรงเรียน 

 

 – คำทีใ่ชข้ยายคำตา่ง ๆ ใหม้คีวามหมายชดัเจนยิง่ขึน้ 

๑. ลกัษณวเิศษณ์ (ใช้ขยายบอกลักษณะ ขนาด กลิ่น สี รส ความรู้สึก) เช่น  เล็ก ใหญ่ สูง ต่ำ ขาว ฟ้า แดง หอม เหม็น  

   เผ็ด หวาน ขม กลม รี อ้วน ผอม ร้อน เย็น หนาว 

๒. กาลวเิศษณ์ (ใช้ขยายบอกเวลา) เช่น  วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวานนี้ เดี๋ยวนี้ เช้า สาย บ่าย เย็น อดีต ปัจจุบัน อนาคต  

๓. สถานวเิศษณ์ (ใช้ขยายบอกสถานที่) เช่น  ใกล้ ไกล เหนือ ใต้ บน ล่าง   ตัวอย่าง ฉันนอนชั้นบน  เชียงรายอยู่ทิศเหนือ 

๔. ประมาณวเิศษณ์ (ใช้ขยายบอกปริมาณหรือจำนวน) เช่น  หนึ่ง สอง สาม ที่หนึ่ง ทีส่อง ชนะเลิศ มาก น้อย หนาแน่น 

๕. นยิมวเิศษณ์ (ใช้ขยายบอกความชี้เฉพาะ แน่นอนชัดเจน) เช่น  นี้ นั้น โน้น แน่นอน  ตัวอย่าง บ้านหลังนีส้วย 

๖. อนยิมวเิศษณ์ (ใช้ขยายคำอื่นโดยไม่บอกกำหนดแน่นอน) เช่น  อื่น อะไร ใด ไหน ต่าง ๆ นานา 

๗. ปฤจฉาวเิศษณ์ (ใช้ขยายเพื่อแสดงคำถาม ต้องการคำตอบ) เช่น  ใคร อะไร ไหน อย่างไร เมื่อไร  ตัวอย่าง เธอชื่ออะไร 
 

แบบฝกึหดัที ่๓ : จงขดีเสน้ใตค้ำวเิศษณใ์นประโยค แลว้เขียนระบบุอกประเภทของคำ 

ตัวอย่าง  แม่ไก่อยู่ในตะกร้า   คำวิเศษณ์บอกสถานที่ (สถานวิเศษณ์) 

๑. เขาว่ิงอย่างรวดเร็ว    .................................................................. 

๒. แมวนอนอยู่บนหลังคา    ................................................................. 

๓. คุณครูจะไปที่ไหนหรอืครับ   ................................................................. 

๔. น้องซื้อนม ๒ กล่อง    ................................................................. 

๕. ขนมปังชอบตื่นนอนแต่เช้ามืด   ................................................................. 
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 – คำทีใ่ชเ้พื่อบอกความสมัพนัธ์ หรอืหนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกัน 

๑. บพุบทบอกสถานที่  เช่น ไกล ใกล้ บน ล่าง ใน นอก ระหว่าง   ตัวอย่าง โรงเรียนอยู่ใกลบ้้าน 

๒. บพุบทบอกเวลา   เช่น เมื่อ ตั้งแต่ ก่อน หลัง กระทั่ง ดึก    ตัวอย่าง ครูทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำ  

๓. บพุบทบอกความเปน็เจา้ของ  ได้แก่คำว่า ของ แห่ง ใน (ของ ใช้กับสิ่งของทั่วไป,แห่ง ใช้กับสิ่งของส่วนรวม,  

   ใน ใช้กับพระมหากษัตริย์) ตัวอย่าง สมุดของฉัน, ประโยชน์ของต้นกล้วย, หอสมุดแห่งชาติ, โครงการในพระราชดำริ 

๔. บพุบทบอกความเกี่ยวขอ้ง สถานะผูร้บัผูใ้ห้ ได้แกค่ำว่า แก ่แด่ ตอ่ เพือ่  

- แก่  ผู้ใหญ่บ้านมอบของรางวลัให้แก่เด็ก ๆ  (ใช้กับการมอบสิง่ของให้กบับุคคลที่มีอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า) 

- แด่  นักเรียนมอบของขวัญใหแ้ด่ครู   (ใช้กับการมอบสิง่ของให้กบับุคคลที่มีอายุมากกว่าหรือเคารพ) 

- ต่อ  เสนอข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุม, ย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ (ใช้กรณีการมีปฏสิัมพันธ์ทัง้สองฝ่าย) 

- เพื่อ ฉันตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า  (ใช้กับการกระจำที่มีจุดประสงค์) 

 หรอืคำเชือ่ม ใชเ้ชือ่มคำ เชื่อมขอ้ความ เชือ่มประโยคเขา้กนั 

๑. สนัธานเชือ่มประโยคที่มใีจความ คลอ้ยตามกนั  เช่น  กับ  ก็  และ  แล้ว  ทั้ง...และ 

   ตัวอย่าง ต้นข้าวกับต้นน้ำเป็นพี่น้องกัน, พีแ่ละน้องช่วยกันปลูกต้นไม้, ท้ังพ่อและแม่ต่างก็รกัเรา 

๒. สนัธานเชือ่มประโยคทีม่ใีจความ ขดัแยง้กนั  เช่น  แต่  แต่ว่า  แม้วา่...ก็  แต่...ก ็ ถึง...แต่ 

   ตัวอย่าง ต้นข้าวชอบมะม่วงแต่ต้นน้ำชอบแตงโม, ถึงเธอจะเรียนไม่เก่ง แต่ก็สอบได้คะแนนเยอะ 

๓. สนัธานเชือ่มประโยคที่มใีจความ เปน็เหตเุปน็ผลกนั   เช่น  เพราะ  เพราะว่า  เพราะฉะนั้น...จึง  ถ้า....ก็  ดังนั้น 

   ตัวอย่าง เพราะเธอยืนตากฝน จึงเป็นไข้, ถ้าเธออ่านหนังสือก็จะสอบผ่านแน่นอน, อยากเรียนเก่ง ดังนั้นต้องเป็นคนขยัน 

๔. สนัธานเชือ่มประโยคที่มใีจความ เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่  เช่น หรือ  หรือไม่ก็  มิฉะนั้น 

   ตัวอย่าง เธอจะทานไอศกรีมหรือชาไข่มุก, ไม่เธอก็ฉัน ต้องเข้าไป, น้องต้องกวาดบา้นหรือไมก่็ล้างจาน 

 

 -คำทีเ่ปลง่ออกมาเพือ่แสดงอารมณ ์ความรูส้กึ มกัเขียนเครือ่งหมายอศัเจรยี์ ( ! ) ไว ้

๑. คำอทุานแสดงอารมณ ์ คำที่แสดงอารมณ์ ดีใจ ตกใจ เสียใจ สงสาร ฯลฯ 

   เช่น เย้ !   ไชโย !  อุ๊ย !  ว้าย !  โธ่ !  โอ๊ย ! เฮ้อ ! พุทโธ่ ! หน่อยแน่ !   ตัวอย่าง อุ๊ย ! นั้นตัวอะไร 

๒. คำอทุานเสรมิบท  คำเสริม คำที่ใช้เน้นความหมาย เน้นเสียง ตัวอย่าง วัดวา รถรา บ้อบอ กินข้าวกินปลา  

   การบงการบา้น  ไม่ทงไม่ทำ  อาบน้ำอาบท่า       
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แบบฝกึหดัที ่๔ : จงทำเครือ่งหมายกากบาท หนา้ตวัเลอืกทีถ่กูตอ้งที่สดุเพยีง ๑ ขอ้ 

๑. นมยีห่อ้นีผ้ลติและนำสง่มา.......ประเทศญีปุ่น่    

ก. จาก   ข. ของ   ค. ใน   ง. กับ 

๒. หนงัสอืเรือ่ง “พระมหาชนก” เปน็พระราชนพินธ.์.......รชักาลที ่๙  

ก. จาก   ข. ของ   ค. ใน   ง. กับ 

๓. วนันี้แม่สง่ฉนัไปโรงเรยีนพรอ้ม.........พีส่าว  

ก. จาก   ข. ก่อน   ค. ใน   ง. กับ 

๔. นกตอ้งรบีออกหากนิ.........พระอาทติยต์กดนิ  

ก. จาก   ข. ก่อน   ค. ใน   ง. กับ 

๕. พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาทเปน็พระทีน่ัง่สำคญั..........พระบรมมหาราชวงั 

ก. จาก   ข. ก่อน   ค. ใน   ง. กับ 

๖. เจนถวายสงัฆทาน.......พระภกิษุสงฆเ์นือ่งในวนัคลา้ยวนัเกดิ    

ก. แก่   ข. แด่   ค. สำหรับ  ง. ต่อ 

๗. ผูอ้ำนวยการโรงเรียนกลา่วใหโ้อวาทและอวยพรให.้........นกัเรยีน  

ก. แก่   ข. แด่   ค. สำหรับ  ง. ต่อ 

๘. โรงเรียนแหง่นีเ้ปดิสอน........เดก็เลก็อายไุมเ่กนิ ๖ ขวบเทา่นัน้   

ก. แก่   ข. เพื่อ   ค. สำหรับ  ง. ต่อ 

๙. ผูท้ี่มอีายุ ๗ ปตีอ้งไปยืน่เอกสาร........เจา้หนา้ทีเ่พือ่ออกบัตรประจำตวัประชาชน 

ก. แก่   ข. เพื่อ   ค. สำหรับ  ง. ต่อ 

    ๑๐. อารทีำงานหนกั........ลกูและครอบครวั   

ก. แก่   ข. เพื่อ   ค. สำหรับ  ง. ต่อ 
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๒.การสร้างประโยคในภาษาไทย 
ประโยค คอื ขอ้ความที่ ได้ ใจความสมบรูณ์ โดยทัว่ไปประโยคประกอบดว้ย ๒ ส่วนคอื 

ภาคประธาน และภาคแสดง 

- ภาคประธาน เปน็ผูแ้สดงอาการตา่ง ๆ  

- ภาคแสดง เปน็สว่นที่แสดงอาการและการกระทำของประธาน 

 

๑. ประโยคสามญั -เปน็ประโยคทีม่ี ใจความสำคญัเพยีงใจความเดยีว มปีระธานและกรยิาทีส่ำคญัเพยีงตัวเดยีว 

และไม่มคีำสนัธานเช ื่อมประโยค 

ประโยค ๒ ส่วน = ภาคประธาน + ภาคแสดง  (ไม่มีกรรม) เช่น เด็กชายคนนั้นเรียนเก่ง    

ประโยค ๓ ส่วน = ภาคประธาน + ภาคแสดง + กรรม   เช่น แมวลายกินปลาย่างอย่างอร่อย 

 
   

๒. ประโยคความรวม -เกดิจากการรวมประโยคสามญัตัง้แต ่๒ ประโยคขึน้ไป เข้าเปน็ประโยคเดียวกนั โดยมี

คำสนัธานทำหนา้ทีเ่ช ือ่มประโยค  

 ตัวอยา่ง เมื่อคุณครูพูดเสร็จ นักเรียนก็แยกย้ายไปทานข้าว 

   แตงโมชอบเรียนวิชาภาษาไทย แต่แตงไทยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

   วิชัยเป็นคนอดทนจึงประสบความสำเร็จในชีวิต 

 

๓. ประโยคความซอ้น -เปน็ประโยคทีม่ปีระโยคหลกั และมปีระโยคยอ่ยอกีประโยคซอ้นอยู ่ซึง่มกัคำวา่ ผู้ ที ่ซึง่ 

อนั เมือ่ จน เพือ่ เพราะ ระบอุยู่ ในประโยค 

 ตัวอยา่ง  คุณตารับประทานยาที่ ได้มาจากโรงพยาบาล 

  สมบัติอันมีค่ามหาศาลถูกฝังอยู่ ในน้ี 

  เราหวงแหนแผ่นดินไทยอันเป็นบ้านเกดิเมืองนอนของเรา  

  ผู้หญิงคนนั้นซ่ึงไปรับรางวัลเป็นน้องสาวของฉันเอง 

    บุคคลผู้มีอายุครบ ๑๕ ปี ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน 

  

ข้อความสีแดง  

คือข้อความประโยคย่อย 
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แบบฝกึหดัที ่๕ : จงทำเครือ่งหมายกากบาท หนา้ตวัเลอืกทีถ่กูตอ้งที่สดุเพยีง ๑ ขอ้ 

๑. ขอ้ใดนำประโยคสามญัทีก่ำหนดใหม้าสรา้งเปน็ประโยคความซอ้นไดถ้กูตอ้ง (O-net ๕๙) 

๑. คณุยายทำขนมหมอ้แกง ๒. ขนมหมอ้แกงอรอ่ย 

    ก. คุณยายทำขนมหม้อแกงอร่อย    ข. ขนมหม้อแกงที่คุณยายทำอร่อย 

    ค. ขนมหม้อแกงอร่อยที่คุณยายทำ    ง. คุณยายทำขนมหม้อแกงและขนมหม้อแกงอร่อย 

 ๒. ขอ้ใดเปน็ประโยคขอ้รอ้ง (O-net ๕๙) 

ก. น้ำยังร้อน ระวังลวกมือ     ข.  ต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะ 

ค.  ออกกำลังกายทุกวัน ร่างกายแข็งแรง   ง.  วาดรูปดอกไม้สวย ๆ ให้เขาอีกสักสองภาพเถอะ 

๓. ประโยคความรวมขอ้ใดแตกตา่งจากขอ้อืน่ (O-net ๕๙) 

ก. หนังสือนิทานกับซีดีเพลง อยากได้อะไร   ข. อาทิตย์นี้อยากไปทะเลหรือไปช้อปปิ้ง 

ค. ระหว่างของกินกับของใช้ จะซื้ออะไรให้คุณปู่  ง. ทั้งคุณย่าและคุณยายชอบกินมะม่วงอกร่อง 

๔. ขอ้ใดเปน็ประโยคสามญั (O-net ๖๐) 

ก. คนไข้รับประทานยาครั้งละ ๑ เม็ดทุกวัน   ข. คุณต้องรับประทานยานี้ทุกวันจนยาหมด 

ค. น้องต้องเลือกระหว่างรับประทานยาหรือฉีดยา  ง. นักกีฬาต้องรับประทานอาหารและดื่มน้ำสะอาด 

๕. ขอ้ใดเปน็ประโยคความรวม (O-net ๖๐) 

ก. เด็กคนนี้ชอบทำการบ้านแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วย  ข. ระยะนี้น้ำในลำคลองจะเอ่อล้นตลิ่งทุก ๆ วัน 

ค. ดอกไม้ในสวนนี้ล้วนเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสทั้งนั้น  ง. นักเรียนโรงเรียนนี้ชอบทานอาหารไทยทุกชนิด 

๖. ขอ้ใดเปน็ประโยคสามญั  (O-net ๖๑) 

ก. โจรหนีไปเมื่อตำรวจมา     ข. หมอทำงานหนักจนป่วย 

ค. บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายในตอนเช้า   ง. นางพยาบาลที่ใส่ชุดสีขาวเป็นเพื่อนของฉัน 

๗. ขอ้ใดเปน็ประโยคความรวม (O-net ๖๒) 

ก. แม่ดูแลฉันเมื่อฉันป่วยหนัก    ข. นกน้อยส่งเสียงร้องในตอนเช้า 

ค. คุณครูสอนเด็กนักเรียอยา่งตั้งใจ    ง. วันหยุดฉันอยู่บ้าน แต่พ่อของฉันไปทำงาน 

๘. ขอ้ใดเปน็ประโยคความซอ้น (O-net ๖๒) 

    ก. แมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด    ข. คุณครูรักและห่วงใยเด็กนักเรียนทุกคน 

    ค. นายอำเภอคนใหม่พฒันาชุมชนด้วยความตั้งใจ  ง. เพื่อนๆชอบเล่นกีฬากลางแจ้งในเวลาพักกลางวัน 
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๙. ประโยคความรวมขอ้ใด ทีม่เีนือ้ความคลอ้ยตามกนั 

    ก. เขาพูดแล้วก็จะทำตามทุกครั้งที่พูด   ข. ฉันไม่กินข้าวแต่กินผลไม้ในตอนเย็น 

    ค. น้องไม่ชอบอ่านข่าวแต่ชอบฟังข่าวในทีวี   ง. เพราะเขาชอบคิดตามที่ฟังเขาจึงตอบคำถามได้ 

๑๐. ประโยคความรวมขอ้ใด ทีม่เีนือ้ความเปน็เหตเุปน็ผลกนั 

    ก. เขาหิวแต่ไม่ยอมกินอะไรเลย    ข. เขาไม่หิวเพราะกินข้าวมาแล้ว 

    ค. เขาไปเชียงใหม่ แต่ฉันไปขอนแก่น    ง. ถ้าเธอหิวจะสั่งผัดไทยหรือหอยทอด 

๑๑. ขอ้ใดเปน็ประโยคความซอ้น 

    ก. เสื้อที่แขวนบนราวมีราคาแพงมาก    ข. พ่อซื้อกุ้งจากแหล่งเพาะพันธุ์กุ้ง 

    ค. พ่อครัวปอกหัวหอมและซอยกระเทียม   ง. ตั้งแต่ถูกขโมยขึ้นบ้าน เขาก็ซื้อสุนัขมาเลี้ยง 

๑๒. ขอ้ใดเปน็ประโยคสามญั 

    ก. ฉันและเพื่อนจะไปต่างประเทศ    ข. พอเขาเรียนจบก็ไปต่างประเทศ 

    ค. เขาอยากไปเรียนประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป   ง. โตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน่ 

๑๓. ขอ้ใดไมใ่ชป่ระโยคสามญั 

    ก. ส้มเช้งวาดรูปการ์ตูนเก่ง     ข. ชาวนากลับบ้านเมื่อใกล้ค่ำ 

    ค. ผักตบชวาลอยเต็มไปหมด     ง. เมื่อฝนตกแม่ก็กางร่ม 

๑๔. ขอ้ใดเปน็ประโยคสามญั 

    ก. นักเรียนคนที่มีน้ำใจย่อมเป็นที่รักของผู้อื่น    

    ข. พรุ่งนี้พวกเราจะไปทศันศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ 

    ค. เพราะสมศรีเป็นคนขยัน จึงมีฐานะดีข้ึน    

    ง. สินค้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่และเชียงรายได้รับความสนใจจากประชาชนมาก 

๑๕. ขอ้ใดเปน็ประโยคความซ้อน 

    ก. ป้าไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัด     ข. แม่ไปซื้อกับข้าวและไปทำผม 

    ค. น้าจะไปซื้อของใช้ แต่หลานจะไปร้านค้า   ง. ยายไปหาเพื่อนที่อยู่ตลาดนัด 
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๓.การยืมค าทีม่าจากต่างประเทศ 
ภาษาไทยมีคำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศมาจำนวนมาก จากการติดต่อสัมพันธ์ในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การศาสนา การเมืองการปกครอง การค้าขาย การศึกษา และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 

 

• พยัญชนะ ๓๓ ตัว สระม ี๘ ตัว ได้แก ่อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

• มีหลักตวัสะกดแบบตวัตาม จะเปน็พยญัชนะตัวเดยีวกนัหรอือยูใ่กลก้นั เช่น ทุกข์ เมตตา ปัญญา พุทธ

• นิยมใช ้"ฬ" เช่นค าวา่ จุฬา ครุฬ กีฬา อาสาฬห ์วิฬาห ์โอฬาร

• นิยมการอา่นแบบเรยีงพยางค ์ไม่นิยมใช ้ร หัน เช่น จริยา ภริยา ธัมมะ

• ค าที่ม ี"ปฏิ-" อยู่ขา้งหนา้ เช่น ปฏิบัติ ปฏิรูป ปฏิสนธ ิปฏิมา  

• พยัญชนะ ๓๕ ตัว (เพิ่ม ศ ษ) มีสระ ๑๔ ตัว (เพิ่มจากภาษาบาลอีกี ๖ ตัวไดแ้ก ่ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ)      เชน่ค าวา่ ศรัทธา 

ศรี พิเศษ อธิษฐาน ไกรลาส ไพบูลย ์เสาร ์ฤกษ์ ฤดู ฤาษี เป็นต้น

• นิยมใช ้"ฑ" เช่น จุฑา ครุฑ กรีฑา 

• นิยมการอา่นค าแบบ ร หัน เช่น จรรยา ภรรยา ธรรม กรรม ครรภ ์สรรพ

• มักใชค้ าวา่ "-เคราะห"์ เช่น วิเคราะห ์อนุเคราะห ์สังเคราะห์

• มักสะกดตรงมาตรา  และนยิมใสร่ปูวรรณยกุต ์เน้นเสยีงวรรณยกุต์ โท ตรี จัตวา

• จ้าง ห้าง หุ้น เจ๊ เฮง เต้าหู ้เก้าอี้  โต๊ะ เย็นตาโฟ เกาเหลา บะหมี่ โอเลีย้ง คะนา้ ชา

• มักสะกดดว้ยพยญัชนะ จ ร ล ญ ส  เชน่ เสด็จ เสรจ็ ผจญ เพ็ญ กังวล อัญเชญิ จรัส สราญ 

• มักเติม อ า หรือ อ าน ลงไปในค าเดมิ เช่น ตรัส-ด ารสั, เกิด-ก าเนดิ, ชาญ-ช านาญ, ตรวจ-ต ารวจ

• ขึ้นต้นดว้ยค าวา่ บ า บัน บรร เช่น บ าเรอ บ าเพญ็ บังเกดิบรรจง บรรจ ุบันดาล

• ค าบางค าอา่นออกเสยีงแบบอกัษรน าในภาษาไทย (ออกเสยีง อะ กึ่งเสยีง) เช่น จมูก เฉลย ขนง ฉลาด เสวย

• นิยมเขยีนรปูค าตรงตามแบบทบัศพัท ์และไมน่ยิมใสร่ปูวรรณยกุต์ เช่น แอปเปลิ เบอร์ร ีโควตา คอมพวิเตอร์

• ใช้วธิีการบญัญตัศิพัท์ใหม ่เพื่อใชแ้ทนค าทีย่มืมา เช่น bank-ธนาคาร, stamp-ดวงตราไปรษณยีากร, bar code-รหสัแทง่,  

telephone-โทรศพัท์
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แบบฝกึหดัที ่๖ : จงทำเครือ่งหมายกากบาท หนา้ตวัเลอืกทีถ่กูตอ้งที่สดุเพยีง ๑ ขอ้ 

  ๑. ขอ้ความตอ่ไปนี ้มคีำภาษาจนีและคำภาษาองักฤษจำนวนเทา่ใด (O-net ๕๙) 

 วนัศกุร์สปัดาหท์ีแ่ล้ว หา้งสรรพสนิคา้แห่งหนึง่โฆษณาวา่ สนิคา้ทกุยีห่อ้ลดราคาถึง ๖๐ เปอรเ์ซน็ต ์ 

มอีาหาร ผลไมแ้ละเครือ่งดืม่ใหก้นิฟร ีเชน่ กว๋ยเตีย๋ว บะหมี่ ทเุรยีน มงัคดุ โอเลี้ยง ฯลฯ นอกจากนีย้งัทมีดารา 

มารอ้งเพลงและนำเลน่เกมตา่ง ๆ  

    ก. ภาษาจีน ๓ คำ / ภาษาอังกฤษ ๓ คำ   ข. ภาษาจีน ๔ คำ / ภาษาอังกฤษ ๓ คำ 

    ค. ภาษาจีน ๕ คำ / ภาษาอังกฤษ ๔ คำ   ง. ภาษาจีน ๖ คำ / ภาษาอังกฤษ ๔ คำ 

 

๒. ขอ้ใดไมม่คีำภาษาตา่งประเทศ (O-net ๖๑) 

    ก. วันหนึ่งฉันเดินไปเทีย่วป่า     ข. เพลินชมพฤกษาคชาพาชี 

    ค. อีกบุหงาฝูงปลาราชสีห์     ง. มองดวงจันทร์ที่อยู่ในอัมพร 

 

๓.  “งานวนัเกดิของคุณพอ่ในปนีี ้คุณแมท่ำอาหารหลายอยา่ง เชน่ ซปุผกัโขม ผดัหมีท่ะเล สเตก๊ปลา และยงัมี 

ของหวานเปน็ไอศกรมี เฉากว๊ย และเตา้ฮวย” 

ขอ้ความขา้งตน้มคีำภาษาองักฤษและคำภาษาจนีอยา่งละกีค่ำ (O-net ๖๑) 

    ก. คำภาษาอังกฤษ ๒ คำ/คำภาษาจีน ๒ คำ   ข. คำภาษาอังกฤษ ๒ คำ/คำภาษาจีน ๓ คำ 

    ค. คำภาษาอังกฤษ ๓ คำ/คำภาษาจีน ๓ คำ   ง. คำภาษาอังกฤษ ๓ คำ/คำภาษาจีน ๔ คำ 

 

๔. ขอ้ใดไม่มคีำยมืจากภาษาองักฤษ 

    ก. พ่อแม่ต้องเตือนให้ลูก ๆ ระมัดระวังแก๊งลักพาตัวเด็ก 

    ข. การรับประทานวิตามินมีทั้งประโยชน์และโทษต่อร่างกาย 

    ค. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมจากทั้ง ๗๗ จังหวัด 

    ง. งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจะจัดข้ึนประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษยนของทุกปี 

 

๕. ขอ้ใดเปน็คำทีย่ืมมาจากภาษาเดยีวกนัทกุคำ 

    ก. ปัญญา  เก๊กฮวย  ฟุตบอล    ข. บุปผา  มัจฉา  สงฆ์ 

    ค. กีฬา  ครุฑ  เจริญ     ง. เสด็จ  ธรรม  สกุณา 
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๔.ค าไวพจน์ 
คำไวพจน์ = คำที่มคีวามหมายเหมอืนกนั มกัเปน็คำภาษาบาลี-สนัสกฤต เขมร และชวา-มลาย ู 

พระราชา - กษัตริย์  ไท้  บดินทร์   บพิตร  ราชา  ราชัน  ภูมินทร์  อดิศร 

สิงโต - ไกรสร   ไกรสีห์  ราชสีห์  สิงห์  สีหรา  สีหราชฃ 

ปลา  - มัจฉา  มัตสยา  มัศยา   

ช้าง  - กรี   กุญชร  คช  คชา  พลาย  สาร  หัสถี  ไอยรา    

ม้า  - พาชี  อาชา  อัศดร  อัศวะ 

ดอกบัว - ปทุม  บงกช  อุบล  สัตตบรรณ  ปัทมา  กช          นก- วิหค บุหรง สกุณา 

ดอกไม้ - บุปผา   บุษบา   บุปผชาติ  บุหงา  มาลี  มาลา  ผกา  สุมาลี มาลย์        สกุณี ปักษา ปักษี 

น้ำ  - ชล  ชลธาร  ชลาลัย  ธาร  ธารา  นที  วารี  คงคา  สมุทร  สาคร  อุทก 

ท้องฟ้า - นภา   เวหา  เวหน  อัมพร  คคนานต์ 

ภูเขา    - คีรี  พนม  ภูผา  ศิขริน  สิงขร  บรรพต 

ตะวัน   - อาทิตย์  สุริยา  สุริยัน  สุริยะ  ทินกร  ทิวากร 

เดือน   - จันทร์   จันทรา  ศศิธร   แข   โสม   มาส   รัชนีกร 

ผู้หญิง - นารี  นงคราญ  กัลยา  กัญญา  กันยา  ยุพิน  สมร  วนิดา  

ป่า   - พนา  พนาวัน  พนาลี  พง พงไพร  ไพรสัณฑ์  ชัฏ  เถื่อน  ดง   

แผ่นดิน - ปฐพี  ปฐวี  พสุธา  ภพ  ด้าว  ธรณี  ภูวดล  พิภพ 

   ต้นไม้ - รุกข พฤกษ์ พฤกษา เฌอ 

   

แบบฝกึหดัที ่๗ : จงทำเครือ่งหมายกากบาท หนา้ตวัเลอืกทีถ่กูตอ้งที่สดุเพยีง ๑ ขอ้ 

๑. คำในขอ้ใดมคีวามหมายตา่งจากขอ้อืน่ 

ก. วารี   ข. นารี   ค. นที   ง. ธารา 

๒. ขอ้ใดมคีวามหมายเหมอืนกบัคำทีข่ดีเสน้ใต ้“ ความงามของผูห้ญงิมกัเปรยีบเสมอืนดอกไมท้ีเ่บง่บาน” 

ก. แข    บุษบา ข.  กัลยา  ธรณี  ค. อัมพร   นงคราญ ง. กัญญา  มาลี 

๓. ขอ้ใดไมไ่ดห้มายถงึ “พระอาทติย”์ ทกุคำ 

 ก. ปฐพี   โสม  ข. สิงขร  สุริยา  ค. ทินกร  บดินทร์ ง. สุริยัน  ทิวากร 

๔. “บหุลนัเลือ่นลอยฟา้ไมร่าคี รศัมีสอ่งสวา่งดัง่กลางวนั” คำที่ขดีเสน้ใต ้หมายถงึขอ้ใด 

 ก.  ตะวัน  ข.  ศศิธร  ค. ดารา  ง. เวหา 
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๕.การอ่านจบัใจความส าคญั 
การอา่นจบัใจความสำคญั หมายถงึ การอา่นเพือ่หาความคดิหลกัของสาร/เรือ่ง มุง่คน้หาสาระสำคญัของสาร 

 

ใจความสำคญั      หมายถึง  แก่นหรือข้อความสำคัญ ที่ครอบคลุมเนื้อความทั้งหมด 

(ในแต่ละย่อหน้า จะมีเพียงใจความสำคัญเดียว) 

ใจความรอง (พลความ)    หมายถึง  ส่วนขยายความ (ขยายใจความสำคัญ) เป็นการอธิบายรายละเอียด        

ให้คำจำกัดความ ให้ความหมาย ตัวอย่าง สำนวนเปรียบเทียบ            

ค่าตัวเลขทางสถิติหรือแสดงเหตุผล ซึ่งเปน็ส่วนทีต่อ้งตดัออกไป 

 

หลกัการอา่นจบัใจความสำคญั (งานเขยีนรอ้ยแกว้) 

๑. อ่านคำถามหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการ  จากนั้นย้อนกลับไปดูชื่อเรื่อง กวาดสายตาดูคำสำคัญทั้งเรื่อง  

และดูประเภทของข้อความ  

๒. อ่านเรื่องอย่างคร่าว ๆ จากนั้นเก็บใจความสำคัญแต่ละย่อหน้า โดยวิธีการขีดเส้นใต้ไว้  

๓. ตัดส่วนพลความออกไป (ตัวอย่าง สำนวนโวหาร อุปมาเปรียบเทียบ ค่าตัวเลขต่าง ๆ) 

๔. ตอบคำถามว่าเรื่องที่อ่าน มีใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  

    ๕.  เรียบเรียงข้อความใหม่ด้วยสำนวนของตนเอง ตัดคำฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นออก 

 

 

 

 

ใจความสำคัญของเรือ่ง 

จะปรากฏในตำแหนง่ตอนตน้ขอ้ความ   

ตอนกลางข้อความ  ตอนทา้ยข้อความ   

หรอืปรากฏทัง้ตน้และทา้ยก็ได ้
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แบบฝกึหดัที ่๘ : จงทำเครือ่งหมายกากบาท หนา้ตวัเลอืกทีถ่กูตอ้งที่สดุเพยีง ๑ ขอ้ 

     คำช้ีแจง : ให้นักเรียนกากบาท ระบุตำแหน่งของใจความสำคัญแต่ละบทความว่า มีใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใด 

๑. เป็นที่ทราบกันดีว่า ปลาวาฬเป็นสัตว์ช่างคุยและยังเป็นนักร้องเพลง แต่บัดนี้ได้ทราบเพิ่มเติมว่าการส่งเสียง    

ร้องเพลงหรือคุยกันของปลาวาฬ มิได้เป็นการสื ่อสารของปลาวาฬแบบปกติธรรมดา แต่เป็นการเตือนภัยและ         

บอกสภาพแวดล้อมรอบตัวของปลาวาฬ ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชนิดแรกที่มีระบบ

เรดาร์เสียงนำ 

 ก. ต้นข้อความ  ข. กลางข้อความ   ค. ท้ายข้อความ  ง. ต้นและท้ายข้อความ 

๒. การรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น เรามาอยู่วัด มานุ่งขาวห่มขาว   

ไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่านั้น แต่เราต้องนึกว่าศีลนั้นคือความมีระเบียบ มีวินัย เราเดินอย่างมีระเบียบมีวินัย นั่งอยา่ง 

มีระเบียบ กินอย่างมีระเบียบ ทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบนั่นเป็นคนที่มีศีล ถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีล 

 ก. ต้นข้อความ  ข. กลางข้อความ   ค. ท้ายข้อความ  ง. ต้นและท้ายข้อความ 

๓. รถยนต์นับได้ว่าเป็นพาหนะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เพราะนักธุรกิจไม่ต้องการใช้เวลามากในการเดินทาง  การใช้เวลา

น้อยหรือการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วได้มากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำไรให้นักธุรกิจได้มากเท่านั้น นอกเหนือจาก 

ความจำเป็นพื้นฐานคือ ปัจจัย ๔ อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม จนอาจกล่าวได้ว่ารถยนต์

คือปัจจัยที่ ๕ ของนักธุรกิจ 

 ก. ต้นข้อความ  ข. กลางข้อความ   ค. ท้ายข้อความ  ง. ต้นและท้ายข้อความ 

๔. การอ่านหนังสือจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ การอ่านมากทำให้เรารู้มาก ซึ่งจะส่งผลทำให้เรามีสติปัญญาใน    

การตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้การอ่านหนังสือยังทำให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลินและใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ ถ้านักเรียนต้องการเป็นคนมีความรู้ก็ต้องรู้จักอ่านหนังสือ 

ก. ต้นข้อความ  ข. กลางข้อความ   ค. ท้ายข้อความ  ง. ต้นและท้ายข้อความ 

๕. เราคงเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมวไม่สบาย มันมักจะไปเล็มหญ้าหรือใบตะไคร้กิน บางที   

เมื่อถูกน้ำร้อนหรือไฟลวกมือ ผู้ใหญ่จะใช้ว่านหางจระเข้มาทาที่แผล โดยบอกว่าช่วยทำให้แผลหายเร็วและจะไม่เป็น

แผลเป็นหรือเป็นรอยด่าง จะเห็นได้ว่าหญ้า ตะไคร้ ว่านหางจระเข้เป็นพืชที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคหรืออาการ

เจ็บป่วยบางอย่างได้ เราเรียกพืชชนิดนี้ว่า สมุนไพร    

 ก. ต้นข้อความ  ข. กลางข้อความ   ค. ท้ายข้อความ  ง. ต้นและท้ายข้อความ 
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เฉลยแบบฝดึหดั ชดุความรูว้ชิาภาษาไทย 

แบบฝกึหดัที ่๑  

๑. ตอบ สามานยนาม  เพราะชา้งเป็นคำนามเรียนสัตวท่ั์วไป จะมีเพียง ๑ ตัวหรือหลายตัวก็ได้ 

๒. ตอบ สมุหนาม   เพราะคำว่า “โขลง” อยู่หน้าคำนาม(ช้าง) บอกหมวกหมู่ว่าช้างหลายตัว 

๓. ตอบ อาการนาม    ความดี เกิดจากคำว่า “ความ” และ “ดี” ซึ่งคำว่าดีนั้นเป็นคำวิเศษณ ์

๔. ตอบ ลักษณนาม  เพราะคำว่า “ฝงู” เป็นลักษณะเรียกของนกท่ีอยู่ด้วยกัน ซึ่งระบุไว้หลังตัวเลข 

๕. ตอบ วิสามานยนาม คำว่า “พระอภัยมณี” เป็นชื่อเรยีกเฉพาะของตัวละคร ซึ่งมีเพยีงสิง่เดียว 

แบบฝกึหดัที ่๒ 

๑. ตอบ ง.  เขา ในข้อ ง. หมายถึงบุคคล ส่วนข้อก. และค. เขา หมายถึงภูเขา/ ข.คือเขาสัตว์  

๒. ตอบ ก.   ใครเก็บกระเป๋าได ้ต้องการคำตอบว่าเป็นใคร ชื่ออะไร ส่วนข้ออ่ืน ๆ เป็นเพียงประโยคบอกเล่า 

๓. ตอบ ค.  บุรุษสรรพนาม คือคำสรรพนามท่ีใช้เรียกแทนคน 

แบบฝกึหดัที ่๓  

๑. ตอบ เขาวิ่งอย่างรวดเร็ว    -รวดเร็ว เป็นลักษณวิเศษณ ์คือบอกลักษณะความเร็วของการวิ่ง 

๒. ตอบ แมวนอนอยู่บนหลังคา    - บน เป็นสถานวิเศษณ์ ขยายบอกสถานท่ีว่าอยู่ด้านบน 

๓. ตอบ คุณครูจะไปท่ีไหนเหรอครบั   - ท่ีไหน เป็นปฤจฉาวิเศษณ์ ใชข้ยายคำว่าไป เพื่อแสดงคำถามว่าจะไปท่ีใด 

๔. ตอบ น้องซื้อนม ๒ กล่อง    - ๒ เป็นประมาณวิเศษณ์ บอกจำนวนของนม 

๕. ตอบ ขนมปังชอบต่ืนนอนแต่เช้ามืด   - แต่เช้ามืด เป็นกาลวิเศษณ์ สามารถบอกช่วงเวลาได้คือก่อนพระอาทิตย์ขึ้น 

แบบฝกึหดัที ่๔  

๑. ตอบ ก. จาก เพราะสิ่งของมีแหล่งกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องใช้คำว่า “จาก” 

๒. ตอบ ค. ใน เพราะหนังสือเป็นสิ่งของของพระมหากษัตริย์ 

๓. ตอบ ง. กับ เพราะใช้สำหรับการกระทำท่ีเหมือนกัน คือไปโรงเรียนพร้อมกับพี่สาว 

๔. ตอบ ข. ก่อน เพราะเป็นการบอกระยะเวลาว่าต้องทำในช่วงขณะน้ัน 

๕. ตอบ ค. ใน เพราะพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท เป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์ 

๖. ตอบ ข. แด่  เพราะเป็นการมอบสิ่งของให้กับบุคคลท่ีอยู่ในสถานะอันเคารพ 

๗. ตอบ ก. แก่ เพราะเป็นการพดูกล่าวกับผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 

๘. ตอบ ค. สำหรับ  เพราะเป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ตามเงื่อนไขกำหนด 

๙. ตอบ ง. ต่อ  เพราะเป็นการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

๑๐. ตอบ ข. เพื่อ เพราะเป็นการกระทำท่ีมีจุดมุ่งหมายแน่นอน ชัดเจน 

แบบฝกึหดัที ่๕ 

๑. ตอบ ข. สังเกตว่าประโยคความซ้อนต้องมีคำว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน และมีประโยคย่อยแทรกอยู่ในประโยคหลัก 

๒. ตอบ ง.  เพราะมีคำว่า “ให้....เถอะ” ระบุด้วย 

๓. ตอบ ง.  เป็นประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคล้อยตามกัน  ส่วนข้อ ก. ข. และ ค. เป็นเน้ือความให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 

๔. ตอบ ก.  เพราะประโยคมีภาคประธาน+ภาคแสดงอยา่งละ ๑ เท่านั้น  ส่วนข้อ ข. เป็นประโยคความซ้อน ค. และ ง. เป็น

ประโยคความรวม 

๕. ตอบ ก. เพราะในประโยคมีคำวา่ “แล้วก็” แสดงเนื้อความคล้อยตามกัน  

๖. ตอบ ค. เพราะประโยคมีภาคประธาน+ภาคแสดงเพียงอยา่งเดียว  ส่วนข้อ ก.และข. เป็นความรวม  ง. เป็นความซ้อน 
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๗. ตอบ ง. เพราะมีคำว่า “แต่” แสดงเน้ือความขัดแย้งกัน 

๘. ตอบ ก. เพราะมีคำวา่ “ที่” ทำหน้าท่ีเชื่อมประโยคย่อย “รักความสะอาด” ให้เข้ากับประโยคหลกั 

๙. ตอบ ก. เพราะข้อ ข. และ ค. เป็นเน้ือความขัดแย้งกัน  ส่วน ง. เป็นเน้ือความแบบเป็นเหตุเป็นผล 

๑๐. ตอบ ข.  ส่วนข้อ ก. และ ค. เป็นเน้ือความขัดแย้งกัน และ ง. เป็นการเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึง 

๑๑. ตอบ ง.  เพราะมีคำว่า ที่ ไว้สงัเกต ส่วนข้อ ข. เป็นประโยคสามัญ ค. และ ง. เป็นประโยคความซ้อน 

๑๒. ตอบ ง.  โตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นประโยคสามัญ เพราะมีประธานและภาคแสดงเพียงอย่างเดยีว 

๑๓. ตอบ ง.  เม่ือฝนตกแม่ก็กางร่ม เป็นประโยคความรวม ที่มีเน้ือความเป็นเหตุเป็นผล 

๑๔. ตอบ ข.  เป็นประโยคสามัญ ส่วน ก. เป็นประโยคความซ้อน มีคำว่า “ที่”  ค. และ ง. เป็นประโยคความรวม 

๑๕. ตอบ ง.  ยายไปหาเพื่อนท่ีอยู่ตลาดนัด เพราะมีคำว่า “ที่” ส่วน ก. เป็นประโยคสามัญ  ข. และ ค. เป็นประโยคความรวม 

แบบฝกึหดัที ่๖ 

๑. ตอบ ค.  ภาษาจีน ๕ คำ/ภาษาอังกฤษ ๔ คำ เพราะมีคำยืมภาษาจีนไดแ้ก่ ห้าง ยี่ห้อ ก๊วยเต๋ียว บะหม่ี โอเลี้ยง ส่วนคำยืม 

ภาษาอังกฤษคือ เปอร์เซ็น ฟรี ทีม เกม 

๒. ตอบ ก.  เป็นคำไทยแท้ท้ังหมด ส่วนคำยมืจากภาษาอื่นเช่น พฤกษา คชา พาชี บุหงา ราชสีห์ จันทร์ อัมพร 

๓. ตอบ ค.  ภาษาอังกฤษ ๓ คำ/ภาษาจีน ๓ คำ ดังน้ี คำยืมภาษาอังกฤษไดแ้ก่ ซุป สเต๊ก ไอศกรีม ส่วนคำยืมภาษาจีนได้แก่  

หม่ี เฉาก๊วย เต้าฮวย 

๔. ตอบ ง.  ส่วยข้ออ่ืนมีคำว่า แก๊ง  วิตามิน  ทีม ซึ่งเป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษ 

๕. ตอบ ข.  บุปผา  มัจฉา  สงฆ์ เป็นคำยืมจากภาษาบาลีทั้งหมด 

แบบฝกึหดัที ่๗ 

๑. ตอบ ข. นารี หมายถึงผูห้ญฺง สว่นท่ีเหลือคำว่า วารี นที ธารา หมายถึงแม่น้ำ 

๒. ตอบ ง. กัญญา หมายถึงผูห้ญิง และ มาลี หมายถึงดอกไม้ 

๓. ตอบ ง. สุริยัน ทิวากร หมายถึงพระอาทิตย์ทั้งสองคำ 

๔. ตอบ ข. บุหลัน หมายถึงดวงจันทร์ ซึ่งพ้องกับคำว่า ศศิธร 

แบบฝกึหดัที ่๘ 

๑. ตอบ ค. ท้ายข้อความ ใจความสำคัญคือ ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกชนิดแรกท่ีมีระบบเรดาร ์

เสียงนำ 

๒. ตอบ ก. ต้นข้อความ ใขความสำคัญคือ การรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง 

๓. ตอบ ก. ต้นข้อความ ใจความสำคัญคือ รถยนต์นับได้ว่าเป็นพาหนะท่ีจำเป็นสำหรับธุรกิจ 

๔. ตอบ ง. ต้นและท้ายข้อความ ใจความสำคัญคือ การอ่านหนังสือจะชว่ยให้นักเรียนได้รับความรู ้

๕. ตอบ ค. ท้ายข้อความ ใจความสำคัญคือ สมุนไพรเป็นพืชท่ีมีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย 

 
อา้งองิแหลง่ขอ้มลู 

 กุณฑีรา บุญเลี้ยงและคณะ.แบบฝกึพฒันาทกัษะภาษาไทย ชัน้ป.๖.กรงุเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์,๒๕๖๒.  

ยงยุทธ อังตสัญญลักษณ์และกติติพงษ์ แบสิ่ว.ไทยสบัขาหลอก.กรุงเทพฯ:คาร์เปเดียมเมอร์,๒๕๖๑. 

 ธนะกร แก้วคำปา.แบบฝกึพฒันาทกัษะการอา่น คดิ และเขยีน เรือ่งการอา่นจบัใจความสำคญั ชัน้ป.๖ . 

     โรงเรยีนอนุบาลเชียงของ.เชยีงราย,๒๕๖๓.  
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สรุปค ำศพัทท์ีอ่อกสอบบอ่ยในข้อสอบ O-NET วิชำภำษำอังกฤษ ป.6 

A. Opposite word/Antonym (ค ำตรงข้ำม) 

1. same (เซม) เหมอืนกัน  ≠  different (ดฟิเฟร้นท์) แตกต่าง 

2. inside (อิ๊นไซด์) ข้างใน  ≠  outside (เอ้าท์ไซด์) ข้างนอก 

3. easy (อีซี่) ง่าย   ≠  difficult (ดิฟฟิคัลท์) / hard (ฮาร์ด) ยาก 

4. leave (ลีฟ) ออกจาก    ≠  arrive (อะไร้ฟ์) มาถึง 

5. lend (เลน้ด์) ให้ยืม   ≠  borrow (บอร์โรว่)  ขอยืม 

6. quiet (ควายเอท) เงียบ   ≠  noise (น้อยส์)  เสยีงดัง 

7. wet (เวท)    ≠  dry (ดราย) แห้ง 

8. fast (ฟาสท์) เรว็   ≠  slow (สโลว์) ช้า 

9. short (ชอร์ท) สั้น   ≠  long (ลอง) ยาว 

10. start (สตาร์ท) เริ่มต้น  ≠  end (เอ้นด์) จบ/ท้าย 

11. turn on (เทิร์น ออน) เปิด (อุปกรณ์ไฟฟ้า) ≠ turn off (เทิร์น ออฟ) ปิด (อุปกรณ์ไฟฟา้) 

12. switch on (สวิทช ์ออน) เปดิ (อุปกรณ์ไฟฟา้) ≠ switch off (สวิทช ์ออฟ) ปดิ (อุปกรณไ์ฟฟ้า) 

13. open (โอเพ่น) เปิด (ประตู/หน้าตา่ง) ≠ close (โคลส) ปิด (ประต/ูหน้าต่าง) 

14. heavy (เฮฟวี่) หนัก   ≠  light (ไล้ท์) เบา 

15. hungry (ฮังกรี)่ หิวข้าว  ≠  thirsty (เทิร์สตี้) กระหายน้้า 

16. high (ไฮ) (ระดับ) สูง  ≠  low (โลว) (ระดับ) ต่้า 

17. True (ทร)ู จริง   ≠  False (ฟอ้ลส)์ เท็จ 

18. correct (คอเร็คท์) ถูกต้อง   ≠   incorrect (อินคอเร็คท์) ไม่ถูกต้อง 

19. near (เนียร์) ใกล้   ≠  far (ฟาร์) ไกล 

20. diligent (ดิลิเจ้นท์) ขยัน ≠ lazy (เลซี่) ข้ีเกียจ 

B. Synonym (ค ำทีม่ีควำมหมำยคล้ำยกัน) 

1. start (สตาร์ท) – begin (บีกิน) = เริ่มต้น   2. big – large – huge = ใหญ ่

3. more (มอร์) มากกว่า – most (โมสท์) มากท่ีสุด           4. less (เลส) น้อยกว่า – least (ลีสท์) น้อยท่ีสุด 

5. eat (food) – have (food) = กิน (อาหาร)  6. bike (ไบค์) – bicycle (ไบซิเคิล) = จักรยาน 

7. motorbike (มอเตอร์ไบค์) – motorcycle (มอเตอร์ไซเคิล)   8. trash (แทรช) – garbage (การเ์บจ) = ขยะ 
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C. Shape (รปูทรง) 

1. circle  (เซอเคิล) =  2. Triangle (ไทรแองเกิล) = 

3. square (สแควร)์ =  4. Rectangle (เรคแทงเกิล) = 

D. Preposition of place (ค ำบอกต ำแหน่งของสถำนที่) 

1. next to (เน็กซ์ ทู) – beside (บีซายด์) = ข้างๆ / ถัดไป 

2. opposite (ออ๊พโพสิท) – across from (อะครอส ฟรอม) = ตรงข้าม 

3. between (บีทวีน) = อยูร่ะหว่าง 

4. in front of (อิน ฟร้อนท์ ออฟ) ข้างหน้า  ≠ behind (บีไฮนด์) ข้างหลัง 

5. on the left (ออน เดอะ เลฟท์)  ทางซ้ายมือ  ≠ on the right (ออน เดอะ ไร้ท์) ทางขวามือ 

6. Walk along …… street = เดินไปตามถนน ....... 

7. Walk past = เดินผ่าน 

8. Walk across = เดินข้าม  

E. Order of adjectives (กำรเรียงล ำดบัค ำคุณศพัท์ในประโยคภำษำอังกฤษ) 

ในภาษาอังกฤษเราใช้ค้าคุณศพัท์ (Adjectives) พูดพรรณนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรอืคนใดคนหนึ่ง และบางครั้งอาจ
มีลักษณะท่ีอยากอธิบายถึงมากกว่าหนึ่งอย่าง แน่นอนว่าตอ้งใช้ค้าคุณศพัท์ในการพรรณนาสิ่งนั้นมากกว่า 1 
ค้า ซ่ึงในภาษาอังกฤษจ้าเป็นต้องเรียงค้าคุณศัพท์ท่ีจะวางไว้หน้าค้านามท่ีถูกขยายความไว้ให้ถูกต้องตามหลัก
ทางภาษา  โดยมหีลักการเรียงค้าคุณศัพท์ (Order of Adjectives) ในภาษาอังกฤษ ดังนี ้

ล ำดับที่ 1 : ความคิดเห็น เชน่ beautiful (สวย), good (ดี), bad (เลว), friendly (เปน็มิตร) 

ล ำดับที่ 2 : ขนาด เช่น short (สั้น), small (เล็ก), tall (สงู), long (ยาว)  

ล ำดับที่ 3 : อายุ เช่น old (แก่), young (หนุ่มสาว), middle-aged (กลางคน) 

ล ำดับที่ 4 : สี เช่น black (สดี้า), white (สีขาว), red (สีแดง), green (สีเขียว) 

ล ำดับที่ 5 : ท่ีมา เชือ้ชาติ เชน่ Thai (ไทย), Chinese (จีน), Japanese (ญี่ปุ่น) 

ล ำดับที่ 6 : ชนิดวัตถุ เช่น metal (โลหะ), wood (ไม้), plastic (พลาสติก)  
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วิธีกำรเรียงล ำดบัค ำคุณศพัท ์
การเรียงล้าดับค้าคุณศัพท์นั้นหากเราต้องการขยายความค้านามด้วยค้าคุณศัพท์ชนิดได้ ก็ให้เรียงค้าคุณศัพท์นั้นไป
ตามล้าดับ 1 - 6 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
  1. She is a beautiful tall young Chinese woman. 
     (เธอเป็นผู้หญิงชาวจีนท่ียงัเป็นเด็กสาว รูปร่างสูง และสวยดว้ย) 

                    ↓          ↓     ↓         ↓ 
                    (1)        (2)     (3)       (5) 
  2. It is a small red leather bag.  (มันเป็นกระเป๋าทีท้่าจากหนัง สีแดง มีขนาดเลก็) 

                ↓     ↓      ↓ 
              (2)    (4)     (6) 
3. It was the romantic French movie. (มันเป็นหนงัฝรั่งเศสที่โรแมนติก) 

                                   ↓ 
                                  (5)  
ข้อสังเกต : หากเป็นชื่อประเทศหรือแหล่งท่ีมาจะตอ้งขึ้นต้นด้วยตัวใหญเ่สมอ 
Cr. Website: trueplookpanya.com 

ประโยคทีพ่บบ่อย 

1. Get well soon = ขอให้หายเรว็ๆ 

2. Congratulations! (คอนเกรทูเลเชิ่น) = ขอแสดงความยินดีด้วย 

3. Have a nice trip  = ขอให้เดินทางโดยสวัสดภิาพ 

4. I’m sorry to hear that.  =  ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ 

5. Are you okay? / What’s the matter? / What’s wrong with you? 

          (เป็นอะไร/เกิดอะไรข้ึนกับคุณ) ใช้กรณีเห็นใครมีสีหน้าท่าทางผิดปกติ 

6. Would you like some coffee/tea? จะรับกาแฟหรือชาไหม 

     ตอบว่า Yes, please. = รับ   No, thanks = ไม่รับ 

7. Would you like to go to my party? ค้าถามเชญิชวน 

      ตอบว่า  I’d love to = อยากไป I’m afraid I can’t. = เกรงวา่จะไปไม่ได้ + ระบเุหตุผล 

8. Thank you – You’re welcome 

9. What size? = S (small), M (medium), L (Large), XL (extra-large) 

10. What do you think about …………?  ถามความคิดเห็นเก่ียวกับ ........ 
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11. Ordinal number = First, Second, Third, Next, After that, Finally, Lastly. The last step is  

12. Cooking (วิธีปรุงอาหาร )= fry (ฟราย) ทอด, boil (บอยล์) ต้ม, grill (กริล) ย่าง, steam (สตีม) นึ่ง 

13. You want to go to the toilet = May I go to the toilet, please? 

 May I go out please? 

14. A.M. = เวลาชว่งเช้า ต้ังแต่ 00.01 น. – 12.00 น. 

P.M. = เวลาชว่งบ่าย – ค้่า ตั้งแต่ 12.01 น. – 00.00 น. 

15. Comparison = faster – slower, fatter – thinner 

more beautiful, more expensive 

fastest – slowest, shortest - tallest 

16. What is Jane like? = She is good and friendly. (บอกนิสัย) 

17. What does Jane look like? = She has long brown hair. (ลักษณะภายนอก) 

18. You do not hear คุณไม่ได้ยิน = Could you repeat that? 

19. Wh- questions: 

- What? =  อะไร  - When? = เมื่อไหร ่   

- Where? = ท่ีไหน  - Why? = ท้าไม   

- What time? = ก่ีโมง  - Which? = อันไหน 

- How? = อย่างไร   

- How much? = ราคาเท่าไหร่  

- How many? = จ้านวนเท่าไหร่ 

- How often? = บ่อยแค่ไหน (ตอบ always, usually, sometimes)  

Festival (เทศกำล) 

1. Christmas (25th December) = Santa Claus, reindeer, pine tree, glittering ball, star 

2. Valentine’s Day (14th February) = love, heart, rose, chocolate 

3. Halloween (31st October) = ghost, Trick or treat?, pumpkin,  

4. Thanksgiving Day (In November) = Turkey 

5. Easter (In April) = Eggs, rabbit 

6. New Year Day (1st January) = celebration, firework 

7. Songkarn Day (for thai people) = Christmas (for western countries) 
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แบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้น ป.6 
 

1. Ann wants to go to gallery room and she sees this sign on the walkway.  

   What should she do? 

    A. Up stairs  

    B. Walk straight 

    C. Go out of the building 

    D. Walk on air 

Cr. รูปภำพจำก shutterstock.com 

2. Where can you see this sign? (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557) 

   A. In a car.    
   B. In a lift. 
   C. On an escalator.   
   D. At a railway station. 
3. Look at the picture. Who can park here? (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557)  

A. A metered taxi. 
B. A disabled driver. 
C. A taxi motorcycle. 
D. A traffic policeman. 

4. Brad: I failed my math test. What should I do? (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต  ปีการศึกษา 2561)  
Doug: __________  
Brad: Yeah, you're right.  

    A. You can hurry.     
    B. You can go to a gym. 
 
    C. You should play more.   
    D. You should study harder 

Gallery room 
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 5. Your friend is in hospital. What should you say to him?  
         (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต  ปีการศึกษา 2562) 

A. Get out   B. Get ready C. Get up now  D. Get well soon 

 6. Doug and George have been running for about an hour.  
         (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต  ปีการศึกษา 2562) 
   Doug:  I’m very tired. My legs hurt so much. 
   George: __________________ 

A. You can run faster.   B. Let’s go to bed late. 

C. Let’s take a break over there.  D. You must eat a lot of fast food. 

 7. In the classroom  (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต  ปีการศึกษา 2562) 

   Ton:  I don’t feel good today. 
   Wit: ________________ 

A. I am also a good student.   B. You should get some rest. 

C. I can finish the homework.   D. You have to borrow my book. 

8. An old man gets on the bus. There is no seat for him.  
          You want to give him your seat. What should you say to him? 

  A. Is this your seat?   B. Can you sit down? 

  C. Would you like to sit?  D. Do you like your seat? 

9. Which pair of words has the same vowel sound?   

             (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต  ปีการศึกษา 2558) 

   A. fine - buy   B. earth - reach  

   C. knew - clear  D. church - punch 
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10. Which word starts with the same sound as "giraffe"?  
      (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560)  
 A. guitar  B. gentle  C. garden  D. goodbye  
11. Which pair of words has a different beginning sound?   
      (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560)  

A. useful-ugly   B. know- knight  
 C. campfire – castle  D. cherry- chimney 

12. Which word has a different vowel sound from "dear"?   
     (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562) 

 A. bear  B. fear   C. hear  D. year 

13. Which of the following is correct?  (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562) 

A. Chocolate is in the box of refrigerator. 
B. Refrigerator is in the chocolate of box. 
C. A box of chocolate is in the refrigerator. 
D. The refrigerator is in a box of chocolate. 

14. Which of the following sentences is correct?  
                    (ที่มา: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562) 

   A. The flowers gave the students the teacher. 
   B. Their students gave the teacher to flower. 
   C. The students gave flowers to their teacher. 
   D. The teacher gave the students to the flowers. 

15. Which question has a different intonation from the others?   
        (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562)  

 A. How far is it?  B. How much is it? 

 C. Have they just left? D. How many are they? 
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 16. Which of the following punctuation marks is not correct?  
       (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562) 

 A. The questions are difficult. 
 B. The questions are not easy. 
 C. They cannot answer the questions. 
 D. Can the students answer the questions. 

 
             17. Read the card. (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2558)  
 
 
 

       A hundred hearts would be too few 
 
                     To carry all my love for you 
    
 

  
         
           18. Mary wears witch clothes and Peter wears ghost clothes.  
           They are going to a ___ party. (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2556)  
 A. New Year  B. Christmas  C. Halloween D. Thanksgiving 

 
         19. What do you say to your friends on 25th December?   
               (ที่มา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557) 

     A. Trick or treat!     B. Get well soon!      C. Merry Christmas! D. Happy New Year! 

 

 

When do you send this card? 

 A. Christmas   

 B. Halloween   

 C. Thanksgiving  

 D. Valentine's day 
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20. When you want to ask your teacher in class, you ……………….   
      (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2556) 
    A. read out loud 
    B. repeat after her 
    C. raise your hand 
    D. write on a book 
 
21. Teacher: It's very dark in here. Please_______.    
      Student: Yes, sir.  (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2558) 

A. turn on the light 
B. close the window 
C. switch off the fan  
D. clean the blackboard 

 

22. A tourist is looking at the map. He wants to go to the train station.  
            What would you say to him?    (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2556) 
       A. May I tell you? 
       B. Can I help you? 
       C. May you tell me? 

 D. Can you help me? 
  
23.   Sam:   Hello. This is 0-2795-4216.   
            Laura: Hello.__________ 
             Sam:   I'm speaking. (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2556) 
 A. Is Laura there?   B. Is Laura speaking? 
 C. Can I speak to Sam. please?   D. Can I leave a message, please? 
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             24.  A: What happened?                            
        B:____________ 
       A: I'm sorry to hear that.  (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2556) 

 A. My dog had an accident. 
 B. My mother gave me a nice gift. 
 C. My brother received a gold medal. 
 D. My friends helped me to plan a trip. 

          25. Nancy has some apples, strawberries, oranges, and grapes.  

          She can make___________ . (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2558) 

 A. tuna soup   B. fruit salad 
 C. meat sauc    e   D. green curry 

          26. At a department store             (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2562) 
Customer: I'm looking for a shirt. 
Assistant: _______ 
Customer: Medium, please. 

            A. How much is it?   B. What color is it? 
            C. What size do you want?          D. How many shirts do you want? 

        27. Put these sentences in the right order   (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2557) 
             “How to make a ham sandwich.” 

 First, get two slices of bread. 
         Next, spread a little butter on the bread. 
         Finally, put another piece of bread on the top. 
        After that, put some ham, lettuce, and cheese on the bread. 

 A.  A – B – D – C   B.  B – A – C - D 

 C.  C – B – A – D   D.  D – A – B – C 
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28. A: What size do you wear, sir?   (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2556) 
     B: Medium size, Please. 
     Where are they? 

A. At a bookshop 
B. At a barbershop 
C. At a coffee shop 
D. At a clothes shop 

 
29 - 30 Read the conversation. (ท่ีมา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560) 

Daisy: Long time no see! How are you? 
Elsa: I’m great. What are you doing here? 
Daisy: I’m a teacher at the school over there. What about you? 
Elsa: What a surprise! I have a clinic opposite the school. 

29. Who are Daisy and Elsa?  
 A. Old friends   B. New classmates 
 C. Doctor and patient  D. Teacher and student 

30. What is Elsa?   
 A. A florist    B. A dentist 
 C. A pianist   D. A scientist 

31. Read the sentences. (ท่ีมา: ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560) 

It is an animal with short legs and a hard shell covering its body. It lives on land 
and in water. When it is afraid, it pulls its head and legs inside its shell. 

Teacher: What is the animal? 
Student: ________ 

  A. A crab  B. A snail  C. A turtle  D. A squid 
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32. Which sentence describes the line graph?   
                (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2556)  
 A. There is less nitrogen than oxygen. 

 B. There is more nitrogen than oxygen. 

 C. There is more oxygen than nitrogen. 

 D. There is less oxygen than carbon dioxide. 
 
33 – 34  Look at the map.  

         33. Which sentence is correct?    (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2559) 
    
 
 
 
 
 
  A. The high school is beside the library. 
  B. The restaurant is opposite the supermarket. 
  C. The coffee shop is next to the department store. 
  D. The bookstore is between the hospital and the museum. 

 34. From home, how can you get to the post office?    
               (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2559) 
     A. Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left. 
 B. Take Red Street and turn right to Blue Street. It is on your let. 
 C. Take Yellow Street and turn left to Black Street. It is on your right. 
 D. Take Black Street and turn left to Yellow Street. It is on your righ 
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35. Somsak has 50 baht. What can he buy?   (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2556) 
  THINGS   PRICE   

  Book   25   

  Notebook 15   

  Pen   25   

  Scissors 40   

A. A book and a pen  B. Scissors and a pen 
C. A book and scissors  D. Scissors and a notebook 
 
36 - 40. Read the poster.   (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2559) 

Big Cleaning Day 
Saturday 23 January 2016 

Beach Fun and Community Action 
Easy as: 1-2-3: 

 Come join us at the playground at 9.00 a.m. 
Walk to the beach with your bag and gloves. 

Collect the garbage like bottles, cans, plastic bags, etc. until noon. 
 

                         The prize will go to the person who get 
 the heaviest garbage. 
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36. What date is “Big Cleaning Day”? 
 A. Twenty-three of January, twenty sixteen. 
 B. January the twenty-third, two zero one six. 
 C. January twenty-three, two hundred sixteen. 
 D. The twenty-third of January, two thousand sixteen 

 37. Where is the cleaning activity? (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2559) 
  A. At the beach.   B. In the ocean. 
  C. In the school.   D. At the playground. 
 
         38. From the poster, which of the following is not garbage?  
               (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2559) 
 A. A can   B. A prize 
 C. A bottle   D. A plastic bag 

        39. How many hours does the activity take? (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2559) 
 A. One B. Two  C. Three  D. Nine 

       40. Who will get the prize? (ทีม่า: ขอ้สอบโอเน็ต ปีการศกึษา 2559) 
 A. Jack who got five foam noodle cups. 
 B. Steve who found a pair of old sunglasses. 
 C. Nancy who picked up three small boxes of soft drinks. 
 D. Peter who collected two pairs of old leather boots . 
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เฉลยข้อสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้น ป.6 

ข้อ 1 เฉลย B. Walk straight (เดินตรงไป) จากสัญลักษณ์ลูกศรช้ีให้ตรงไป  

ข้อ 2 เฉลย A. In a car (ในรถยนต์) จากข้อความในป้ายสัญลักษณ์ Fasten your seat belts แปลว่า 

คาดเข็มขัดนิรภัย  ซึ่งโจทย์ถามว่าคุณจะเห็นป้ายนี้จากที่ไหนที่ต้องคาดเข็มขดันิรภัย  

ข้อ 3 เฉลย B. A disabled driver (คนพิการ)  เพราะโจทย์ถามว่าใครสามารถจอดรถที่นี้ได้? เพราะ
ภาพนี้ หมายถึง “คนพิการ”  
ข้อ 4 เฉลย  D. You should study harder. หมายถึง คุณควรเรียนให้หนักกว่านี้ จากบทสนทนา 
แบรด สอบตกวิชาคณิตศาสตร์และขอค้าแนะน้าเราจึงควรใช้ประโยคนี้เพ่ือเป็นการให้ ค้าแนะน้าที่ด ี
ข้อ 5 เฉลย D. Get well soon หมายถึง ขอให้หายป่วยโดยเร็ว  ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ของโจทย์ที่ว่า
เพื่อนของคุณเข้าโรงพยาบาล  เราควรพูดกับเพื่อนว่าอย่างไร 
ข้อ 6 เฉลย C. Let’s take a break over there.  (ไปนั่งพักตรงโน้นกันเถอะ)  จากสถานการณ์ของ
โจทย์ที่บอกว่าดุ๊กและจอร์จก้าลังออกไปวิ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้ว  ดุ๊กบอกกบัจอร์จว่าฉันรู้สึกเหน่ือย
มาก  ขาทั้งสองข้างของฉนัก็ปวดมากๆ  จอร์จจึงควรแนะน้าให้ดุ๊กไปนั่งพักกอ่น 
ข้อ 7 เฉลย B. You should get some rest.  จากสถานการณ์ของโจทย์ทีต่้นบอกกับวิทย์ว่าวันน้ีฉัน
รู้สึกไม่ค่อยสบาย  วิทจึงควรแนะน้าให้ต้นไปพักผ่อน 
ข้อ 8 เฉลย C. Would you like to sit? (เชิญนัง่ตรงนี้ค่ะ)  จากสถานการณ์ของโจทย์ที่บอกว่าชาย
แก่คนหนึ่งได้ขึ้นมาบนรถบัส  แต่ไม่มีที่นั่งส้าหรับเขา  คุณจึงจะยกที่น่ังให้แก่เขา  คุณควรบอกชายแก่คน
นั้นอย่างไร   
ข้อ 9 เฉลย A. fine-buy  จากโจทย์ให้หาค้าคู่ที่ออกเสียงสระเหมือนกัน (same) ในข้อ A. Fine ออก
เสียงว่า  ไฟน์ และ buy ออกเสียงว่า บาย ซึ่งมีรูปสระต่างกัน  แต่ออกเสียงเหมือนกัน 
ข้อ 10 เฉลย B. Gentle  เพราะจากโจทย์ให้หาค้าเริ่มต้นที่ออกเสียงเหมือนกัน  ซึ่งค้าในโจทย์  คือ  
giraffe  ออกเสียงว่า  “จริาฟ” และในข้อ B. Gentle ออกเสียงว่า เจนเทิล  ค้าเริ่มต้นอ่านออกเสียงเป็น
เสียง “เจอะ”เหมือนกัน 
ข้อ 11 เฉลย ข้อ A. useful – ugly  เพราะจากโจทย์ให้หาค้าเริ่มต้นที่ออกเสียงต่างกัน (different) 
สังเกตจากค้าว่า beginning แปลว่า เร่ิมต้น ซึ่งข้อ A. useful ออกเสียงว่า ยูซ-ฟุล และ ugly ออกเสียง
ว่า อักล่ี ค้าขึ้นต้น U เหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน 
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ข้อ 12 เฉลย A. bear    เพราะจากโจทย์ให้หาค้าที่ออกเสียงแตกต่างจาก dear ออกเสียงว่า 
เดียร์ แต่ใน ข้อ A. bear ออกเสียงว่า “แบร”์ รูปสระเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน 
 ข้อ 13 เฉลย C.  A box of chocolate is in the refrigerator.  เพราะว่าเป็น
การเรียงค้า (word order) ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง คือ Subject + verb + object (ประธาน
ของประโยค + ค้ากริยา + กรรม) โดยเร่ิมจากประธานของประโยคคือ ช็อกโกแลตหนึ่งกล่อง (A 
box of chocolate) จากค้านามนับไม่ได้ (chocolate) ท้าให้เป็นค้านามนับได้โดยการน้าไป
บรรจุในภาชนะ (A box of) ตามด้วยค้ากริยา is (อยู่) ค้าบุพบทบอกต้าแหน่ง in (ใน) และ
กรรมของประโยค refrigerator (ตู้เย็น) 

 ข้อ 14 เฉลย C. The students gave flowers to their teacher. 
เหตุผล  เพราะว่าเป็นการเรียงค้า (word order) ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง คอื Subject + verb 
+ object (ประธานของประโยค + ค้ากริยา + กรรม) โดยให้วิเคราะห์จากใคร ท้าอะไร  ให้ใคร  
ดังนี้  ใคร = The students (เป็น subject/ประธานของประโยค) ท้าอะไร = gave flowers 
(เป็นค้ากริยารูปอดีตของ give ทีแ่ปลว่าให้) ให้ใคร = their teacher (เป็นกรรม คือถูกให้
ดอกไม้) 
ข้อ 15 เฉลย C. Have they just left? 
เหตุผล  เพราะเป็นการออกเสียงแบบการขึ้นเสียงสูง (rising intonation) ใช้ลงท้ายประโยค
ค้าถามแบบyes/no question ส่วนข้ออ่ืนเป็นการออกเสียงแบบลงเสียงต่้า (falling 
intonation)  
ข้อ 16 เฉลย D. Can the students answer the questions. 
เหตุผล  เพราะโจทย์ถามว่าข้อใดใช้ punctuation marks (เครื่องหมายวรรคตอนใน
ภาษาอังกฤษ) ไม่ถูกต้อง ซึ่งประโยคค้าถามต้องใช้เครื่องหมาย Question mark (?) ไว้ท้าย
ประโยค ส่วนข้ออื่นๆ เป็นประโยคบอกเล่าใช้เครื่องหมาย Period (.) ถูกต้องแล้ว 
ข้อ 17 เฉลย D. Valentine's Day  เพราะข้อความในการ์ด เป็นการแสดงถึงความรัก ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับวันลาเลนไทน ์ A hundred hearts would be too few    To carry all my 
love for you.  (หัวใจร้อยดวงยังน้อยเกินไปกับความรักของฉันที่มีให้คุณ) 
ข้อ 18 เฉลย C. Halloween เหตุผล เพราะโจทย์ได้กล่าวถึง แมรี่ที่ใส่ชดุแมม่ด (witch) และปี
เตอร์ ที่ใส่ชุดผ ี(ghost) พวกเขาก้าลังไปงานปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาโลวีน 
ข้อ 19 เฉลย C. Merry Christmas!  จากโจทยถ์ามว่าในวันที่ 25 ธันวาคม คุณจะพูดกับเพื่อน
ว่าอะไร  เนื่องจากเป็นวันคริสต์มาส  จึงจะพูดทกัทายเพื่อนด้วย Merry Christmas! 
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ข้อ 20 เฉลย  C. raise your hand 
        เหตุผล raise your hand หมายถึง ยกมือขึ้น โจทย์ได้พูดถึงสถานการณ์ในห้องเรียนเมื่อ 
นักเรียนต้องการจะถามคา้ถามคุณครูนักเรียนจะต้องยกมือขึ้นเพ่ือถาม 
ข้อ 21 เฉลย  A. turn on the light (เปิดไฟ)  
เหตุผล turn on the light (เปิดไฟ) เป็นการใช้ค้าส่ังในสถาการณ์ต่างๆซึ่งนกัเรียนต้องรู้ ความหมายของ
ประโยคบทสนทนา 

Teacher : ที่นี่มดืมาก  
Student : ครับ / ค่ะ 

ข้อ 22 เฉลย B. Can I help you? 
       เหตุผล Can I help you? หมายถึง มีอะไรให้ช่วยไหม เป็นประโยคที่ใช้ในการเสนอแนะให้ ความ
ช่วยเหลือในสถานกาณ์ที่ นักท่องเที่ยว“tourist” กา้ลังดูแผนที่ และต้องการเดินทางไปยังสถานี รถไฟ
“train station” 
ข้อ 23 เฉลย  C.  Can I speak to Sam. please? (ฉันขอพูดสำยกับแซมค่ะ)    
        เหตุผล เพราะว่าบทสนทนาการคุยโทรศัพทร์ะหว่าง แซม และ ลอร่า 

แซม : สวัสดีครับ นี่เบอร์ 0-2795-4216. 
ลอร่า : สวัสดีค่ะ 
แซม : ผมก้าลังพูดสายครบั 

ข้อ 24 เฉลย A. My dog had an accident. (สุนัขของฉันประสบอุบัติเหตุ) 
        เหตุผล จากบทสนทนา  

A : เกิดอะไรขึ้น 
B :______________ 
A : ฉันเสียใจด้วยนะ ( ส้านวนน้ีใช้เมื่อได้ยินข่าวร้าย) 

ข้อ 25 เฉลย  B. fruit salad 
        เหตุผล fruit salad หมายถึง ฟรุ๊ตสลัด เพราะโจทย์บอกว่า Nancy has some apples, 
strawberries, oranges, and grapes. แนนซี่มี แอปเป้ิล,สตอเบอร่ี,ส้มและ องุ่น 
ข้อ 26 เฉลย  C. What size do you want? 
        เหตุผล What size do you want? หมายถงึคุณต้องการขนาดใดครับ/ค่ะบทสนทนาเกิดขึ้นที่ 
ห้างสรรพสินค้า ลูกค้าได้พูดถึงความต้องการที่จะซือ้เส้ือ “I'mlookingfora shirt. “และได้ระบุว่าตนเอง
ใส่ขนาด M(Medium) จงึควรใช้ประโยคค้าถามน้ี 
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           ข้อ 27 เฉลย  A. A-B-D-C 
                  เหตุผล เพราะจากโจทย์ให้เรียงล้าดับวิธีการท้าแซนวิชใช้วิธีการสังเกตค้าที่ใช้เรียงล้าดบั  
      โดยเรียงจาก First คอืล้าดับแรก Next คือล้าด้าถัดไป  After that คือ หลังจากนั้น และFinally   
      คือ ล้าดับสุดท้าย 
          ข้อ 28 เฉลย D. At a clothes shop (ร้ำนเสื้อผ้ำ) 
                เหตุผล บทสนทนา A และ และ B      A: คุณใส่ไซต์อะไรคะ/ครับ?      B: ไซต์ M ค่ะ  
         ข้อ 29 เฉลย A.  Old friends (เพื่อนเกำ่) 
                 เหตุผล เพราะจากบทสนทนาเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการถามไถ่ทุกขส์ุขและอับเดตข้อมูลซึง่กัน  
     และกัน และโจทย์ถามว่าทั้งสองคน เป็นอะไรกัน? 
         ข้อ 30 เฉลย B.  A dentist (เพรำะElsa กล่ำวว่ำ เขำมคีลินิกอยู่ตรงข้ำมโรงเรียน Daisy) 
               เหตุผล โจทย์ถามว่า Elsa เป็นใคร? 
         ข้อ 31 เฉลย  C.  A turtle (เต่ำ) 
               เหตุผล เพราะจากเร่ืองที่อ่าน ขาสั้น มกีระดองหนา คลุมตัว เวลากลัวจะหดหัวและขาซ่อน  
      ไว้ในกระดอง จากโจทย์ถามว่ามันคือสัตว์อะไร? 
        ข้อ 32. เฉลย ข้อ B. There is more nitrogen than oxygen. 
              เหตุผล There is more nitrogen than oxygen. มีไนรโตรเจนมากกว่าอ็อกซิเจน 
        ข้อ 33 เฉลย B. The restaurant is opposite the supermarket.  
             เหตุผล The restaurant is opposite the supermarket.ร้านอาหารอยู่ตรงข้ามกับ   
     ห้างสรรพสินค้า 
       ข้อ 34 เฉลย A.  Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left. 
             เหตุผล Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left. หมายถึง  
     เดินไปบนถนน Blue Street และ เลี้ยวซ้าย บนถนน Red Street จุดหมาย จะอยู่ทางซ้ายมือ ตรง 
     ตามแผนทีท่ี่ก้าหนดให ้
       ข้อ 35 เฉลย  A.  A book and a pen. 
            เหตุผล A book and a pen. สมศักดิ์มีเงิน50บาท สมุดราคา 25 บาท และปากกา ราคา 25  
      รวมเป็นเงินจ้านวน 25 บาท 
      ข้อ 36 เฉลย  A. Twenty-three of January, twenty sixteen. (23 January 2016 ) 
             เหตุผล เพราะโจทย์ถามว่า Big Cleaning Day คือวันที่เท่าไหร่?   ในโปสเตอร์ระบุไว้คือ Saturday   
       23 January 2016  และวิธีอ่านวันทีท่ี่ถูกต้องคือข้อA 
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ข้อ 37 เฉลย  A. At the beach. (ชำยหำด) 
        เหตุผล เพราะข้อความในข้อที่ 2.บอกว่าจะเดินเก็บขยะไปตามชายหาด “walk to the beach 
with your bag and gloves” โจทย์ถามว่ากิจกรรมน้ีจัดขึ้นที่ไหน? 
ข้อ 38 เฉลย  B.  A prize (รำงวลั)  เพราะโจทย์ถามว่าจากโปสเตอร์ อะไรไม่ใช่ขยะ 
ข้อ 39 เฉลย  C.  Three (3) 
เหตุผล เพราะเริ่มกิจกรรม 09.00 -12.00 น. โจทย์ถามว่ากิจกรรมท้ากี่ช่ัวโมง? 
ข้อ 40 เฉลย  A. Jack who got five foam noodle cups. (Jack เกบ็ขยะได้ 5 ช้ิน) 
        เหตุผล เพราะใครเก็บได้มากที่สุดจะได้รับรางวัล โจทย์ถามว่าใครจะไดร้ับรางวัล? 
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你好  Nǐhǎo  

หนีห่าว  
สวสัดีครบั/ค่ะ 

 

你好 ，你好吗? Nǐhǎo， nǐhǎo ma？   

หนีห่าว  หนี ห่าว มะ     
สวสัดคี่ะ   คุณสบายดไีหมสบ ายดไหมคะ  

 

我很好，你呢 ？Wǒ hěn hǎo nǐ ne？  

หว่อ เหนิ ห่าว  หนี่ เนอะ   
 ฉนัสบายด ี แลว้คุณล่ะ  

 

我也很好  Wǒ yě hěn hǎo.  

 หว่อ เหย ่เหนิ ห่าว    
ฉนักส็บายด ี 
 

 

 A:你好 ！__________ 

          หนีห่าว   

     B:_____!  __________ 
              หนีห่าว  

 

第一课 你好 

 

บทที ่1 สวสัด ี

 会话 บทสนทนา 

  

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้เติมบทสนทนาพร้อมกบัเขียนประโยคภาษาไทยให้สมบรูณ์ 
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   早上好  Zǎoshang hǎo   

    จา่วช่างห่าว 

    สวสัดตีอนเชา้ 

        
 

晚上好  Wǎnshang hǎo   

หว่านช่าง  ห่าว    
สวสัดตีอนเยน็  

 

 

 

 ค าศพัท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าศพัทเ์สริม 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาจีน พินอิน ค าอ่าน ค าแปล 

你 nǐ หนี่ คุณ 

您 nín หนิน ท่าน 

好 hǎo ห่าว ด ี

很 hěn เหนิ มาก 

吗 ma มา ไหม 

也 yě เหย ่ ก…็เหมอืนกนั 
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A: 你叫什么____？_____________________  

         หน่ี เจ้ียว เสินเมอ หมิงจ้ือ  

 B: 我叫巴妮。________________________ 

          หว่อ เจ้ียว ปา หนี   

 

 

 

 

第二课 你叫什么名字? 
 

บทท่ี 2  คณุช่ืออะไร 

 会话 บทสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

你叫什么名字？Nǐ jiào shénme míngzi?  

หนี่ เจีย้ว เสนิเมอ หมงิจือ้  
คุณชื่ออะไรครบั   

 

  我叫巴妮。Wǒ jiào Bā Ní .  

   หวอ่ เจีย้ว ปา หนี    
   ฉนัชื่อปราณี 

很高兴认识你。Hěn gāoxìng rènshi nǐ.   

 เหนิ เก่าซิง่ เริน่ซื่อ หนี่    
 ยนิดทีีรู่จ้กัคุณ  
 

 

 我也很高兴认识你。   Wǒ yě hěn gāoxìng rènshi nǐ.  

  หว่อ เหย ่เหนิ เกาซิง่ เริน่ ซื่อ หนี่  
  ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กัเช่นกนั  
 

ให้เติมบทสนทนาพร้อมกบัเขียนประโยคภาษาไทยให้สมบรูณ์ 
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ค าศพัท ์

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ค าศพัทเ์สริม 

 姓 xìngซิง่    แซ่ (นามสกุล)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาจีน พินอิน ค าอ่าน ค าแปล 

叫 jiào เจีย้ว เรยีก 

什么 shénme เสนิเมอ อะไร 

名字 míngzì หมงิจือ้ ชื่อ 

高兴 gāoxìng เกาซิง่ ดใีจ 

认识 rènshi เริน่ซื่อ รูจ้กั 
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A: 你是________人?          _____________________ 

         หนี่ ชื่อ หน่า หลี ่เหรนิ 

B: 我是清莱人。_______? _____________________ 

         หว่อ ชื่อ ชงิ หล๋าย   เหรนิ    หนี่  เนอ    

 

 

 

 

 

 

第三课 你是哪里人 

บทท่ี 3  คณุเป็นคนท่ีไหน 

 会话 บทสนทนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

你是哪里人?  Nǐ shì nǎli rén?  

 หนี่ ชื่อ หน่า หลี ่เหรนิ  
 คุณเป็นคนทีไ่หน    

 

我是清迈人。  Wǒ shì Qīngmài rén.  

หว่อ ชื่อ ชงิ มา้ย เหรนิ  
ฉนัเป็นคนจงัหวดัเชยีงใหม่ค่ะ  

 

我是清莱人。你呢? Wǒ shì Qīnglái rén. Nǐ ne?  

หว่อ ชื่อ ชงิ หล๋าย   เหรนิ    หนี่  เนอ    
ผมเป็นคนจงัหวดัเชยีงราย คุณล่ะ     
 

 

ให้เติมบทสนทนาพร้อมกบัเขียนประโยคภาษาไทยให้สมบรูณ์ 
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 ค าศพัท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค าศพัทเ์สริม  

 泰国     Tàiguó  ไท่ กัว๋      ประเทศไทย  

 中国     Zhōngguó จงกัว๋      ประเทศจนี  

 老挝   Lǎowō  เหล่าวอ    ลาว  

 缅甸     Miǎndiàn  เหมีย่นเตีย่น   พมา่  

 越南     Yuènán  เยว่หนาน    เวยีดนาม 

 日本     Rìběn  รือ่เป่น     ญีปุ่่ น  

 美国     Měi guó    เหม่ยกัว๋    อเมรกิา  

 帕夭府   Pà yāo fǔ  ผา้เยาฝู๋     จงัหวดัพะเยา  

 帕府     Pà fǔ  ผา้ฝู๋                  จงัหวดัเเพร ่ 

 

 

 

 

 

 

ภาษาจีน พินอิน ค าอ่าน ค าแปล 

是 shì ชื่อ ใช่ เป็น คอื 

哪里 nǎli หนาหลี ่ ทีไ่หน 

人 rén เหรนิ คน 

清莱 Qīnglái ชงิหลาย จงัหวดัเชยีงราย 

清迈 Qīngmài ชงิม่าย จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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A: 再见。 _____________________ 

         ไจ้เจ้ียน    

B: ________。_____________________ 

        ไจเ้จีย้น    
  
 

 

第四课 现在几点了 

บทท่ี 4  ตอนน้ีก่ีโมงแล้ว 

 会话 บทสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现在几点了？ Xiànzài jǐ diǎn le ?  

เซีย่น จา้ย จี ๋เตีย่น เลอ    
ตอนน้ีกีโ่มงแลว้  

 

四点半了。 Sì diǎn bàn le.  

 ซื่อ เตีย่น ปัน้ เลอ      
สีโ่มงครึง่แลว้  

 

我要回家了。 Wǒ yào huí jiā le.  

 หว่อ เหยา่ หุย เจยี เลอะ     
ฉนัตอ้งกลบับา้นแลว้  

 

再见。 Zài jiàn   

ไจเ้จีย้น    
 แลว้พบกนัใหม ่ 

 

再见。 Zài jiàn   

ไจเ้จีย้น    
 แลว้พบกนัใหม ่ 

 

ให้เติมบทสนทนาพร้อมกบัเขียนประโยคภาษาไทยให้สมบรูณ์ 
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ค าศพัท ์

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ค าศพัทเ์สริม  
 

  分（钟）    fēn(zhōng)เฟิน(จง)   นาท ี 

  刻        kè  เคอ่       15 นาท ี 

  小时      xiǎo shí เสีย่วฉื๋อ            ชัว่โมง  

  一      yī  อ ี      หนึ่ง  

  二      èr เออ้       สอง  

  三       sān ซาน       สาม  

  四       sì   ซื่อ       สี ่ 

  五      wǔ อู่       หา้  

  六       liù ลิว่       หก  

  七       qī ช ี      เจด็  

  八       bā ปา       แปด  

  九       jiǔ จิว่       เกา้  

  十       shí ฉือ๋       สบิ  

  十一     shíyī ฉื๋ออ ี           สบิเอด็ 
 
 
 
 

ภาษาจีน พินอิน ค าอ่าน ค าแปล 

现在 xiànzài เสีย่นไจ ้ ตอนน้ี 

点 diǎn เตีย่น โมง 

半 bàn ปัน้ ครึง่ 

了 le เลอ แลว้ 

回家 huíjiā หุยเจยี กลบับา้น 

再见 zàijiàn ไจเ้จีย้น ลาก่อน/แลว้พบกนัใหม่ 
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A: 你要去______?   _____________________ 

         หน่ี เหย่า ชว่ี หนา หล่ี    

B: 我要____清迈。_____________________ 

        หว่อ เหย่า ชว่ี ชิงม้าย    

 

 

 

 

第五课你去哪里？ 

บทท่ี 5  คณุจะไปท่ีไหน 

      会话 บทสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

你要去哪里?   Nǐ yào qù nǎli ?   

หนี่ เหยา่ ชวี ่หนา หลี ่   
คุณจะไปทีไ่หน  

 

我跟我女儿一起去。  Wǒ gēn wǒ nǚ ér  yìqǐ qù.  

หว่อ เกนิ หว่อ นวี ่เออร ์อีฉ่ี่ ชวี ่    
ฉนัไปกบัลกูสาวของฉนั 

 

你跟谁去? Nǐ gēn shuí qù?  

 หนี เกนิ เส๋ย ชวี ่     
คุณไปกบัใคร  

 

我要去清迈。Wǒ yào qù Qīngmài.   

หว่อ เหยา่ ชวี ่ชงิมา้ย    
ฉนัจะไปเชยีงใหม   

 

ให้เติมบทสนทนาพร้อมกบัเขียนประโยคภาษาไทยให้สมบรูณ์ 
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ค าศพัท ์  

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

ค าศพัทเ์สริม 

 指天山    Zhǐ tiān shān    จือ่เทยีนซาน      ภชูีฟ้้า 

 曼谷      Màngǔ    มา่นกู่           จงัหวดักรงุเทพฯ  

 萊府      Qīng lái fǔ    ชงิหลายฝู๋        จงัหวดัเชยีงราย  

 白庙    bái miào   ป๋าย เหมีย่ว     วดัรอ่งขุน่ 

 蓝庙    lán miào   หลาน เหมยีว     วดัรอ่งเสอืเตน้  

 黑屋    hēi wū   เฮย อ ู        บา้นด า  

 辛哈公园   xīn hā gōng yuan  ซนิ ฮา กงเยวีย่น     ไรส่งิหป์ารค์  

 翠峰茶园   cuì fēng chá yuán ชุ่ย เฟิง ฉ๋าเยวีย้น   ไรช่าฉุ่ยฟง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาจีน พินอิน ค าอ่าน ค าแปล 

去 qù ชวี ่ ไป 

哪里 nǎli หนาหลี ่ ทีไ่หน 

跟 gēn เกนิ กบั 

谁 shuí /shéi สุย / เสย ใคร 

女儿 nǚ ér นวี ่เออร ์ ลกูสาว 
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A: 你要去哪里?   คุณจะไปทีไ่หน  
         หน่ี เหย่า ชว่ี หนา หล่ี    

B: 我要去清迈。ฉนัจะไปเชยีงใหม่   
        หว่อ เหย่า ชว่ี ชิงม้าย    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

จบัคู่กบัเพ่ือนแล้วเติมบทสนทนาให้สมบรูณ์ 

เฉลยแบบทดสอบ 

A:你好 ！สวสัดีครบั/ค่ะ 
   หนีห่าว   

B:你好!  สวสัดีครบั/ค่ะ 

  หนีห่าว  

A: 你叫什么名字？คุณชื่ออะไรครบั   
         หน่ี เจ้ียว เสินเมอ หมิงจ้ือ  

B: 我叫巴妮。ฉนัชื่อปราณี 
          หว่อ เจ้ียว ปา หนี   

 

 

 

  A: 再见。แลว้พบกนัใหม่ 
           ไจ้เจ้ียน    

 B: 再见。แลว้พบกนัใหม่ 
            ไจ้เจ้ียน    

 

 

  A: 你是哪里人?   คุณเป็นคนทีไ่หน 
         หนี่ ชื่อ หน่า หลี ่เหรนิ 

B: 我是清莱人。你呢? ผมเป็นคนจงัหวดัเชยีงราย คุณล่ะ     
         หว่อ ชื่อ ชงิ หล๋าย   เหรนิ    หนี่  เนอ    

 
 



ค 
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